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1. Introduction 

Research has specific difficulties in the subject of groups and social 

movements that are related to religious affairs. Usually, the followers of 

every religious sect consider their doctrines and teachings right, but they are 

introduced by their enemies and their rivals as void and deviant. Mazdakhi's 

teachings are one of these rituals that were introduced during the reign of 

Qobad Sassanid. The Mazdak religion was initially welcomed, so that it even 

challenged the Zoroastrian religion and the Sassanid government. Due to the 

strictness of Khosrow Anushirvan toward Mazdakians, nothing was 

mentioned about it until the end of the Sassanid period. Since the second 

century AH, Mazdakians were once again introduced in the history of Iran in 

connection with some sects, such as Khorramdin, Esoteric, inventive etc. 

The study of Mazdak and its followers, in addition to the common research 

difficulties in the subject matter, has its own unique problems due to the 

political and social conditions of the Sassanid era and the first Islamic 
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centuries. The purpose of this paper is to analyze and explain the problems 

that exist in the field of Mazdocology.  

2. Methodology 

The information and data from this research have been gathered from 

library sources including: historical sources, Zoroastrian religious sources, 

and especially Arabic and Persian sources of the first Islamic centuries. The 

collected information and data of the study were described in a historical 

way and were then analyzed. 

3. Discussion 

Researchers are faced with a serious challenge to thoroughly examine 

Manicheans' beliefs and opinions, since Manicheans themselves have left no 

books or works to introduce their beliefs (Seddighi, 1996, 142). The Roman, 

Syriac, and Armenian sources, which have provided valuable information 

from the Sassanid era, have little interest in religious issues in Iran, and their 

awareness of Mazdak and his teachings is very little (yarshater, 2002, 450). 

The most information about Manicheans and Mazdak teaching are related to 

Zoroastrian sources and the official narration of the Sassanid court is widely 

reflected in the sources of the Islamic period. Given the enormous hostility 

of the Sassanid court and Zoroastrian priests with Manicheans, it is quite 

clear that these categories of bias were written partially. 

    One of the other causes of scholarship research is whether the Mazdak 

religion is considered to be an Iranian religion or trans-Iranian. The range of 

the geographical scope of the Mazdak religion reached the territory of Hira 

in the same stages as in the beginning of Iran (dinavari, 1960, 229). 

Regarding the influence of Mazdaki's opinions in Hejaz, some sources of 

Islamic sources, including Ibn Qutybah Dinouri and Ibn Rusta, have given 

some interesting reports (Dinavari, 1960, 229; Ibn Rosteh, 2001, 264). It is 

not certain that the influence of the Mazdaki tendencies has been carried out 

on political grounds, influenced by the functions of the Sassanid court, or for 

the propagation and publication of the teachings of this religion to Arabic 

countries. 
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    There are also significant differences in the background and roots of 

Mazdak thoughts and beliefs. Christiansen believes that Manicheans are a 

branch of Manaviyans (Christinsen, 1995, 105). It is concluded from the 

traditions of some Islamic sources that Mazdak's rule is a new interpretation 

of Zoroastrianism which has been accused by the religious system of 

innovation in religion (Tabari, 2004, v 1, 105). Discussions have also been 

made on the influence of Plato's thoughts on Mazdaki teachings and 

instructions (Mashkour, 1999, 364). 

    The greatest discrepancy that researchers face in Mazdokhi studies are 

the beliefs, instructions and teachings of Manicheans. These differences are 

so small that Mazdakologists failed to agree, whether the Mazdak movement 

was a religious movement or a social movement. The content of most 

Roman, Syriac, Arabic, Persian and Pahlavi sources indicate that Mazdaki 

teachings were summarized in two cases. One was the sharing of the 

property, and the second was the worship of women. Concerning the 

ownership of the discussion of the topic, it is less controversial; what is 

controversial between scholars and researchers is the question of women's 

widespread use or the shared use of women. 

    The discussion of the gathering of Manicheans around Abu Moslem is 

one of the most important issues that is challenging for scholars. There are 

several questions and possibilities in this regard about whether these groups 

under the rule of Abu Moslem, who emerged after his death, were original 

Mazdaki populations, who, with the advent of Islam, became Muslims, or 

they were from Islamic sects and branches influenced by the revolutionary 

and anti-government doctrines of Mazdak and were called Manicheans. 

 

4. Conclusion 

Recognizing the problems of the subjects studied in various fields leads to 

more accurate researches. In relation to the topics that deal with sects, 

religions, and beliefs, the problem of pathology will end in more beneficial 

outcomes, because such issues have their own specific problems. Identifying 
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sectarianism that has an esotericism and no works and resources have been 

left from them, there are more serious problems facing researchers. The 

Mazdak dynasty, which originated from the Sassanid period in Iran and 

caused many discussions in the second and third AH centuries, is among 

such sects. The most important difficulty for any scholar regarding the 

identification of Manicheans, is the lack of works, sources, and texts of from 

Manicheans themselves. In addition, the characteristics of Mazdaki's 

revelations are reflected in reports drawn from the traditions of the enemies 

of this ritual; therefore, this is a serious damage in the studies of allegorical 

scholarship. This serious damage to the study of allegorical scholarship has 

caused a sharp and widely differing views on Mazdak's hometown and 

descent, the background of intellectual teachings, beliefs, doctrines and 

beliefs of Mazdaki, the geographic scope and the course of the historical 

continuity of Mazdak beliefs, etc. not only in the sources, but also in the 

views of scholars and historians of Mazdak. These disagreements are so 

small that the Mazdakologists have not been able to agree even on the whole 

argument that the Mazdiki movement was a religious movement or a social 

movement. In addition to these kinds of damages and difficultiess that 

scholars have to struggle with in the study of Mazdak, the lack of historical 

continuity of Manicheans to the present day has caused little hope in finding 

future sources for clarifying these disparate disagreements. Therefore, it is 

suggested that among the various sources that has remained in relation to 

Manicheans, Zoroastrian sources of Pahlavi and religion should be 

considered more precise, scrupulous and specialized than other sources to 

identify Manicheans, what has been ignored by Mazdak theologians. 

 

Key words: Difficulties, Mazdak, Mazdakology, Sassanid, Zandiq. 

 

 

 

 



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

99 

References  [In Persian]: 

 Abul- Maali, M. (1933). Bayan al- adyan. In A. Iqbal (Ed.). Tehran: 

Matba'eh Majlis. 

 Al- Khwarazmi. M. (1968). Mafatihal- ulum (H. Khadioum, Trans.). 

Cultural Foundation of Iran. 

 Altheim, F., & Steele, R. (2003). History of the economy of 

Sassanid government (H.  Sadeghi, Trans.). Tehran: Scientific and 

Cultural. 

 Ardawiraf Namag. (2018). (R. Afifi, Trans.). Tehran: Tous. 

 -Bal'ami. A. (2006). Tarikh-i- Bal'ami. M. Bahar (Ed.). Tehran: 

Zavar. 

 -Bayani. Sh. (2001). Religion and government in Sassanid era and 

several other articles. Tehran: Jami. 

 -Biruni. A. (2007). The remaining signs of past centuries (A. dana 

seresht, Trans.). Tehran: Ibn Sina. 

 -Diakonov. M. (2003). Ancient Iran history (R. Arbab, Trans.). 

Tehran: Scientific and Cultural. 

 -Firdowsi. A. (2007). Shahnameh (Vol. 3). Tehran: Scientific and 

Cultural. 

 -Gardizi. A. (1984). Tarikh- e Gardizi. A. Habibi (Ed.). Tehran: 

Donya-ye Ketab. 

 -Girishman. R. (2001). Iran from the beginning to Islam. (M. Moein, 

Trans.). Tehran: Scientific and Cultural.  

 -Ibn Al-Nadim, A. (2002). Al-Fihrist. In R. tajaddod (Ed.). Asatir. 

 -Ibn Esfandyar, B. (n.d.). Tabarestan History. A. Iqbal (Ed.). Mjles. 

 -Ibn Rosteh. A. (2001). Ala'lag al-nafisah (H. Qara Chanlou, Trans.).  

Tehran: Amir kabir. 

 -Kalima. U.  (1980). The history of the Mazdak movement (J. fekri 

Ershad, Trans.). Tehran: Tous.   

 -Kalima. U.  (1995). The reign of Ghobad and the emergence of 

Mazdak (A. Birashk, Trans.). Tehran: Tahuri.   



 111 یشناسمزدك مطالعات شناسیِآسیب/ 

 -Kalima. U. (1992). History of Mazdak school (J. fekri Ershad, 

Trans.). Tehran: Tous. 

 -Kristen Sen. A. (2001). Iran during the Sassanid era. In H. Rezaei 

Baghi Bidi (Ed.). (R. Yasemi, Trans.). Tehran: Seda-ye Moaser. 

 -Mase. H. (2002). Religious and social disturbances during the 

Sassanid era- Mazdak, Iranian civilization, a group of French 

Orientalists. (I. Behnam, Trans.).  Tehran: Scientific and Cultural. 

 -Mashkour. M. (1999). Ancient letter. (S. Mir Mohammad Sadeghi, 

& N. Jalali's Rev.). Tehran: Institute of Humanities and Cultural 

Studies press. 

 -Mirfetrous. A. (1990). Redheads: Resources for research. Iran 

letter. 33, 57- 89. 

 -Montazeri. S. (2010). Zandig and Zandigs. Qom: University of 

Religions and Religions. 

 -Mostaofi. H. (1999). Nozhat al- gholub. In M. Debir Sayaqi (Ed.). 

Qazvin: Taha. 

 -Nobakhti. H. (2007). Firaq Al-Shiite (M. Maskour, 

Terans.).Tehran: Scientific and Cultural. 

 -Noldeke. T. (1999). History of Iranians and Arabs during Sassanid 

times (A. Zaryab, Trans.). Tehran: Institute of Humanities and 

Cultural Studies. 

 -Pigolovskaya. N. (1998). Iranian cities in Parthian and Sassanid 

times (E. Reza, Trans.). Tehran: Scientific and Cultural. 

 -Procopius. (2003). The wars of Iran and Rome (M. Saeedi, Trans.). 

Tehran: Scientific and Cultural.  

 -sa'albi. A. (1989). Tarikh-i- sa'albi. (M. fazaaeli, Trans.). Tehran: 

Ghatreh. 

 -Seventh Dinkard. (2010). (M. Rashed Mohassel Ed., Trans.). 

Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies. 

 -Shahrestani. A. (1971). Al- milal wa al-Nihal, In M. Jalali Naini 

(Ed.). (A. Esfahani, Trans.). Tehran: Iqbal. 



مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 

111 

 -SHakki. M. (2002). True believers.  ma'arif. 10 (1), 28- 53. 

 -Siddiqui. GH. (1996). Iranian religious movements in the second 

and third centuries of the AH. Tehran: Pajang. 

 -Third Dinkard. (2002). (F. fazilat, Ed., Trans.). Tehran: Farhang-e 

Dehkhoda. 

 -Tusi. N. (2006). Siyasatnama. In J. Shahar (Ed.).  Tehran: Amir 

kabir. 

 -Uofi. S. (1995). Gawame Al-Hakayat. In J. Shahar (Ed.). Tehran: 

sokhan.  

 -Vandidad. (2005). Compilation by James Darmestrter. (M. Javan, 

Trans.). Tehran: Donya-ye Ketab. 

 -Yarshater. E. (2002). Religion of Mazdak. In E. Yarshater (Ed.).  

History of Iran (Vol. 3., Part 2). (H. Anousheh, Trans.). Tehran: 

Amir kabir Press. 

 -Zarrinkoub. A. (2001). History of the people of Iran (Vol. 1). 

Tehran: Amir Kabir. 

 References [In Arabic]: 

 -Al- Baghdadi. A. (1929). Al- farq bayn al- firaq. Cairo. 

 -Al- dinawari. A. (1989). Al- akhbar al- tiwal. (A. Amer, Rev.). 

Qom: Manshourat al-Razi. 

 -Al- dinawari. I. (1960). Al- ma'arif (S. akasheh, Rev.). Cairo: Dar 

Al- ma'arif. 

 -Al- isfahani. H. (n.d.). Tarikh sini Muluk al- ard wal- anbiya. 

Beirut: Dar al-  makabat al-Hayat.  

 -Al- Mas'udi. A. (n.d.). At- tanbih wa- l- Ishraf. In A. Esmaeel (Ed.). 

Cairo: Dar Al- sawi. 

 -Tabari. M. (2005). Tarikh al- Rusul wa al- Muluk. Beirut: Dar Al- 

Kotob Al-Ilmiyah.  
 

 



 

 

 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1291 زمستانو  پاییز، ششمو  سیشمارۀ  ،هجدهمسال 
 

 یشناسمزدك مطالعات شناسیِآسيب
                                                                                                 دکتر  عبداهلل صفرزایی9

                                                                     

                                                   

 چکيده
هرای دینری یرا اجتمراعی کره برا       هرا و جنربش  ها، فرقهپژوهش و تحقیق در موضوع نحله   

خاص خود را دارد. معموال پیروان هر فرقه یرا نحلره    مسائل اعتقادی ارتباط دارند، مشکالت
شان باطرل  ها و تعالیم خود را بر حق جلوه دهند، اما توسح دشمنان و رقبایدرصددند آموزه

هاسرت کره در زمران    هرای مزدکری از جملره ایرن آیرین     شروند. آمروزه  و منحرف معرفی می
مورد استقبال قرار گرفرت کره   پادشاهی قباد ساسانی مطرح شد. آیین مزدکی در آغاز چنان 

هررای حترری دیانررت زرتشررتی و حکومررت ساسررانی را برره چررالش کشرراند. در پرریِ سررختگیری
خسروانوشیروان نسبت به مزدکیان، از این فرقره ترا پایران دورۀ ساسرانی خبرری ذکرر نشرده        

ا هرا بر  ها و قیامها، شور است. از قرن دوم هجری بار دیگر مزدکیان در پیوند با برخی فرقه
گر و غیره در تاریخ ایران مطررح شردند. تحقیرق و    عناوین: خرم دین، زندیق، باطنی، بدعت

مطالعه دربارۀ آیین مزدك و پیروان آن، عالوه بر مشرکالت پژوهشری مترداول در موضروع     
هرای نخسرت اسرالمی،    فِر ، به دلیل شرایح سیاسی و اجتماعی خاص دورۀ ساسانی و سرده 

-را دارد. هدف این نوشتار تحلیل و تبیرین مشرکالت و آسریب   فرد خود بهمنحصرمشکالت 

حاضر به رو  تراریخی برا   ۀ شناسی وجود دارد. نوشتهایی است که دربارۀ مطالعات مزدك
 ای انجام گرفته است. ها با استفاده از منابع کتابخانهتوصیف و تحلیل داده

 زندیق. شناسی، ساسانیان،شناسی، مزدك، مزدكآسیب: کليدی هایواژه

                                                           

 11/12/1291 :مقاله نهایی پهیر  تاریخ                  19/17/1297: مقاله دریافت تاریخ 
 a.safarzaie@velayat.ac.ir                               :هنشانی پست الکترونیک نویسند

 ، سيستان و بلوچستان، ايران.رانشهريا ،تيوال دانشگاه خيتار گروهاستاديار . 9
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 مهمقدّ .1
ها مستلزم دقت علمی وافری است؛ زیرا تحقیق و پژوهش پیرامون ملل، نحل و فرقه 

ها و افکار آن فِر  و همچنین ت ثیر و ت ثر آنها ها و تشخید آرا، اندیشهشناخت دقیق فرقه
است. آن فِر   های دینی، سیاسی و فلسفیاز فِر  دیگر، نیازمند شناخت کامل آرا و اندیشه

های برخی فِر ، محقق را در گاه این احتمال وجود دارد که تشابهات ظاهریِ دیدگاه
شناسی شناسی یا مشکلاز این رو آسیب؛ شناخت درست و دقیق یک فرقه دچار لغز  کند

تر در ارتباط با آن تواند راهگشای مطالعات بهتر و دقیقمطالعات مربوط به یک فرقه، می
های فکری در تاریخ ایران، آیین مزدکی است که در ترین میراثمبهم فرقه گردد. یکی از
های دوم و سوم هجری در پیوند با ( مطرح شد و در سدهم.221 -411دورۀ قباد ساسانی)

های پژوهش اوجودهای فراوانی را برانگیخت. بها بحثها و قیامها، شور برخی فرقه
هنوز ابهامات بسیاری دربارۀ  ،تهمتعددی که در موضوع آیین مزدکی صورت گرف

آن وجود دارد. از این رو، طرح  تداوم تاریخیس، پیروان و های این آیین، مؤسّآموزه
تر های دقیقتواند منجر به انجام پژوهششناسی میهای مطالعات مزدكمشکالت و آسیب

از دورۀ شناسی ها و مشکالتِ مطالعات مزدكدر این باره گردد. تحلیل و بررسی آسیب
اصلی این نوشتار است. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است  ئلۀباستان تا دورۀ اسالمی، مس

که پژوهشگران در زمینۀ مطالعه و پژوهش دربارۀ آیین مزدکی با چه مشکالت و 
 هایی مواجه هستند؟ آسیب
در  های بسیاریتوان گفت: آسیبشده، به عنوان فرضیه میمطرح در پاسخ به پرسش    

شناسی پیش روی پژوهشگران قرار دارد که ممکن است آنان را زمینه مطالعات مزدك
هایی است که از خود دچار لغز  کند. یکی از مشکالت اساسی، خأل منابع و نوشته

شناسی، خاستگاه و محدوده جغرافیایی مزدکیان باشد. از معضالت دیگر مطالعات مزدك
ایرانی  وان تعیین نمود که آیین مزدکی یک کیش مطلقایتنشر این آیین است. به سختی می
ها و تعالیم مزدکی نیز ابهامات شد. در مورد آرا، آموزهمیبوده، یا فرا ایرانی محسوب 

افالطون مطرح است که  هایبسیاری در پیوند با دیانت زرتشتی، آیین مانوی و حتی اندیشه
های های سده. پیوند مزدکیان با فرقهممکن است باعث خطای معرفتی برخی محققان گردد

دینان نیز مشکالت خاص خود را دارد. از جمله اینکه آیا این دوم و سوم هجری مانند: خرم
اند که در جامعۀ اسالمی رنگ و لعاب اسالمی به خود ها در اصل مزدکی بودهفرقه
از شرایح خاص سیاسی،  هایی برخاسته از متن جامعه اسالمی و مت ثراند یا اینکه فرقهگرفته

 اند؟ گرفتهمزدکی قراراقتصادی و اجتماعی آن عصر بوده و تحت ت ثیر آرای 
تاکنون راجع به مزدکیان تحقیقات قابل توجهی انجام گرفته است. محققانی چون:     

سن، کلیما، پیگولوسکایا، غالمحسین صدیقی، احسان یارشاطر، منصور نولدکه، کریستن
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لی انجام داده، البته به نظریات متفاوتی ر این زمینه تحقیقات مفصّشکی و دیگران د
شناسی های مطالعات مزدكاند. اگرچه در این گونه تحقیقات به مشکالت و آسیبرسیده

شناسی مطالعات تا حدودی اشاره شده، لیکن تا به حال پژوهشی مستقل در موضوع آسیب
 شناسی صورت نگرفته است. مزدك

 
 ررسی. بحث و ب2
 شناسی مزدکيانمنبع -9 -2

پژوهشگران برای بررسی دقیق عقاید و آرای مزدکیان با چالشی جدی مواجه هستند؛ زیررا    
از خررود مزدکیرران کتررابی یررا اثررری کرره اعتقررادات آنرران را معرفرری نمایررد، برراقی نمانررده      

، اعتقررادات و باورهررای مزدکیرران برراقی مانررده  ۀآنچرره دربررار (.142: 1272)صرردیقی، است
های مخالفان آنان است. در ارتباط با این قضیه کره مرزدك کترابی داشرته و خرود را      روایت

صاحب کتاب معرفی کرده باشد، نیز خبری ذکر نشده است. عالوه بر این، حتی در جریران  
محاکمۀ مزدك توسح خسرو انوشیروان که فردوسی روایت آن را به تفصیل ذکر کرده،  با 

بر مزدك روا داشته، هیچ پاسخی از جانب مرزدك در ت ییرد یرا رد    همه اتهاماتی که خسرو 
در این محاکمه حتی  (.1746 -1742: 1216)فردوسی، اتهامات مطرح شده، بیان نشده است

مخالف مزدك، بره مرزدك    پاسخ صوری و ظاهری و به نوعی جعلی هم از جانب زرتشتیانِ
 نسبت داده نشده است.

اند و آثارشان از بین رفته، د که مزدك و پیروانش آثاری داشتهله نیز جای ابهام دارئین مسا 
یا اینکه اقدامات مزدك بیشتر جنبۀ اصالحات اجتماعی و اقتصادی و صورت یرک جنربش   

دهنرد  انرد. برخری پژوهشرگران احتمرال مری     داشته و آثار مکتوبی از خرود برجرای نگهاشرته   
ن محاکمه و نرابودی شردید مزدکیران    اند، لیکن در جریامزدکیان صاحب آثار مکتوبی بوده

؛ 262: 1211)گیرشرمن،  (، آثارشران نرابود شرده است   م279 -221توسح خسرو انوشیروان )
 (. 169: 1211ماسه، 
هرای  های منسوب به آیین مزدکی در دورۀ اسالمی نیز به علت مخالفت شدید حکومتفرقه

البترره بررا فرررض اینکرره  (.142: 1272)صرردیقی، انررد آثارشرران را عرضرره کنندوقررت، نتوانسررته
ها کم شرده  طبیعی است در سیر مراحل بعدی که پیروان آن ،مزدکیان صاحب آثاری بودند

 باشد. تدریج محو شدهشان نیز باند، منابعاز بین رفته و نهایتای
منابع رومری، سرریانی و ارمنری نیرز کره اطالعرات برا ارزشری از دورۀ ساسرانیان برجرای                

بارۀ مسائل دینی و اجتماعی ساسانیان تا حدودی جانرب انصراف را رعایرت    اند و درگهاشته
آگاهی اینان درباره مزدك و تعالیم  ،ل دینی در ایران عالقه چندانی نداشتهبه مسائ ،اندکرده

تررین  پروکوپیو  قیصری یکری از مهرم   (.421: 1211)یارشاطر، مزدکی بسیار اندك است
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هریچ نرامی از مرزدك نبررده اسرت. البتره       با مزدکیان، و هم عصر مورخان قرن ششم میالدی 
هرا را بره قبراد نسربت داده     های مزدکی یراد کررده، لریکن ایرن آمروزه     پروکوپیو  از آموزه

نویسان سریانی به نام مراالال  در قررن ششرم    یکی از وقایع (.27: 1212)پروکوپیو ، است
زدکی ارائه داده، بیشرتر از بونردو    تری از پیشینۀ تعالیم مروشن میالدی که اطالعات تقریبای

از  ،نویسران سرریانیِ اوایرل قررن ششرم مریالدی      وقرایع نشرین از دیگرر   نام برده و یوشع ستون
)پیگولوسرکایا،  اندخورگان یاد کرده، هیچ کردام از ایرن دو نرامی از مرزدك نبررده     زرتشت
پیرروان مرانی    سرن، بونردو  فرردی از   از نظر کریستن(. 22 -21: 1271؛ کلیما، 297: 1277

در روم ظهرور کررد و عقایرد    ( م.212 -214)معرفی شده که در زمان امپراتوری دیوکلسرین 
مخالف کیش رسمی مانوی اظهار نمود. وی بعردها بره ایرران آمرده و آیرین خرود را منتشرر        

 (.112: 1274سرن،  دینان معروف شرد )کریسرتن  . این آیین در ایران به کیش درستساخت
گرران دیرن زرتشرتی معرفری شرده کره اهرل فسرا برود و          یکی از بدعت خورگان نیززرتشت
تررین وجره   (. مهرم 422/ 1: ج2112طبری، اسرت) در قرن پنجم میالدی ظهور کررده  احتماالی

اشتراك منابع رومی، سریانی و ارمنی در خصوص آیین مزدك این است که اسمی از خود 
 اند.ن به نوعی اشاره داشتهاند. البته به جریانات مربوط به مزدکیامزدك نبرده

هرای مزدکری مربروط بره منرابع      مانده راجع بره مزدکیران و آمروزه   بیشترین اطالعات باقی     
زرتشتی و روایت رسمی دربار ساسانی است کره بره طرور گسرترده در منرابع دورۀ اسرالمی       

زدکیران،  انعکا  یافته است. با توجه به دشمنی شدید دربار ساسانی و موبردان زرتشرتی برا م   
منرابع   شراطر، به گزار  یارآشکار است که این دسته از منابع مغرضانه نگاشته شدند.  کامالی

هررا و هررا، گاهنامررکدورۀ اسررالمی ترراریخ ساسررانیان را از روی متررون ترراریخی، خداینامرره  
روایرت   به نروعی بازگوکننردۀ   این متونبنابراین  ؛اندهای اواخر دورۀ ساسانی نوشتهنامهآیین
اطالعات منابع دورۀ اسالمی  (. از این رو،421: 1211)یارشاطر، ی دربار ساسانی هستندرسم
شناسری بره حسراب آیرد. از سرویی تراریخ       تواند راهگشای دقیقی برای مطالعات مزدكنمی

نگاری اسالمی به صورت مکتوب در قررن دوم و سروم هجرری آغراز شرد و در ایرن دوره،       
ان در ایران و جهران اسرالم بره عنروان ملحرد، براطنی و       های منسوب به مزدك و مزدکیفرقه

هرای زرتشرتی و دربرار    اند. بنرابراین، اقتباسرات منرابع اسرالمی از روایرت     زندیق معرفی شده
دهرد اطالعرات مربروط بره     ها به خوبی نشان میدر کنار این بدبینی ،ساسانی درباره مزدکیان

شده است. با توجه به نبود منابع مزدکری   مزدکیان در منابع دورۀ اسالمی به چه نحوی بازگو
کرای بره منرابع زرتشرتی و     و کمبود اطالعات منابع بیزانسی و سریانی راجرع بره مزدکیران، اتّ   

کره در  اسرت  هرایی  تررین آسریب  اسالمی، هرچند با احتیراط هرم صرورت گیررد، از برزرگ     
 قی قرار گیرد.بایست مورد توجه هر محقّشناسی میمطالعات مزدك
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اینکه درباره مزدکیان نسبت به دیگر اتفاقات و رخدادهای عصر ساسانی بیشتر کار با     
قان و پژوهشگران در این باره به چشم شده، باز هم اختالفات فاحشی میان نظریات محقّ

آنان را در  هایخورد. با وجود اختالف نظرهای فراوانِ محققان راجع به مزدکیان، نظرمی
شناسی، توسح بخشی از مطالعات مزدك :بندی نمودقهتوان طبچند دستۀ کلی می

های روسی انجام گرفته که با طرح و گستر  مباحث سوسیالیستی و کمونیستی آکادمیسین
قان با توجه به زیربناهای مزدك اوج گرفت. این محقّ ۀ، گرایش به مطالعه دربارشورویدر 

اند تعالیم مزدکی را با آرای هثر بر تحوالت و جریانات اجتماعی، سعی داشتؤاقتصادیِ م
یام ق ۀك و انگیزم. محر1926ّبه عنوان مثال: پیگولوسکایا در  ؛کمونیستی پیوند دهند

اوتاکر  (.422 -421: 1277)پیگولوسکایا، استمزدك را اعتراض روستاییان عنوان کرده
وردۀ دینی دانست که پر ۀقیام مزدکیان را جنبشی اجتماعی در جامعم. 1927کلیما در 

(. دیاکونوف 272: 1229)کلیما، اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران در دورۀ ساسانیان بود
ای زندگانی قبیله ۀنهضت مزدك را نهضتی مردمی دانسته که خواستار مساوات و شیو

  (.246: 1212بودند)دیاکونوف، 
ه آلمانی در تئودور نولدک ،دربارۀ مزدکیان را الزم به ذکر است نخستین بررسی دقیق    

)نولدکه، ورزیدت دینی این جنبش ت کید میاست. وی بر ماهیّانجام داده م.1179سال 
ای از مانویان معرفی مزدکیان را شاخهم. 1922سن دانمارکی در کریستن (.411: 1271

قان غربی با آنکه در خصوص قیام (. این دسته از محق244ّ: 1211سن، )کریستنکرده است
نظر دقیق ندارند، از این جهت که به ماهیت دینی قیام مزدك ت کید دارند، مزدك اشتراك 

در مباحث خود راجع به « ادوارد براون»گیرد. نظرات آنها به نوعی در یک دسته جای می
های آنان با آیین مزدکی به هماهنگی آموزه ،های دوم و سومنوآوران در دین در سده

نظراتی پیرامون بقایای مزدکی در میان م. 1919در « فون وزندونگ»توجه کرده است. 
هایی که گرایش اسماعیلی داشتند و پس از مرگ ابومسلم سر برآوردند، شماری از فرقه

به بررسی دقیق م. 1921غالمحسین صدیقی در  (.441: 1211)یارشاطر، پیش کشیده است
این گروه از  ایهنظر (.222: 1272)صدیقی، پیوندهای خرمیان با مزدکیان پرداخته است

 های قرون دوم و سوم اسالمی با مزدکیانِبودن به پیوند برخی فرقهقان نیز به علت قائلمحقّ
 بندی است.ه ساسانی، در یک دسته قابل تقسیمدور
آیین مزدکی را بدعتی در  و منصور شکی أخیرا پیرامون مزدکیان تحقیقاتی انجام داده 

که منصور شکی و احسان ازآنجا (.29: 1211 )شکی،استآیین زرتشتی قلمداد کرده
قان در خصوص آیین مزدکی، به منابع پهلوی و دینی زرتشتی یارشاطر نسبت به دیگر محقّ

ق است. این همه اند، نظراتشان بیشتر قابل تعمّای داشتهبه خصوص دینکرد توجه ویژه
تاریخ ایران  های مزدك در کمتر مباحثی ازاختالف نظر در موضوع تعالیم و آموزه
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خورد و این خود یکی از مشکالت مهمِ تحقیق و مطالعه پیرامون آیین مزدك و میچشمبه
 اوضاع مزدکیان است. 

 .گسترة جغرافيايی کيش مزدکی2 -2

شناسی این است که آیا آیین مزدك یرک آیرین   مزدك هایهای پژوهشیکی از آسیب    
در این بخش ابتدا خاستگاه اولیره آیرین مزدکری     شود؟ایرانی بوده یا فرا ایرانی محسوب می

هرا و  پای این آیرین در دیگرر منراطق ردیرابی شرده، سرپس آسریب        مشخد و بعد از آن ردّ
مشکالت مربوط به تحقیق در موضوع اندیشه ایرانی بودن یا فرا ایرانی بودن کریش مزدکری   

 مطرح شده است.
غازین ظهور مزدك بیان شرود، بره   آتگاه قبل از اینکه اختالفات مطرح شده در مورد خاس    

است. در تواریخ های مربوط به مزدك و انتساب خاندانی او مطرح شدهطور مختصر روایت
؛ 422/ 1: ج2112طبرری،  یراد شرده اسرت )   «مرزدك بامردادان  »عربی و  فارسی از او بره نرام   

ا در یرک مرورد   (. تنهر 11: 1262؛ گردیرزی،  147: بی ترا ؛ ابن اسفندیار، 216: 1261ثعالبی، 
(. ابرن قتیبره   67: 1261اسرت )الردینوری،   خوانرده « مرزدك مازیرار  »الطوال او را اخبار فمؤلّ

سن نام مزدك (. کریستن662: 1961یاد کرده است )الدینوری، « مرد »دینوری از او به نام 
(. اوتراکر کلیمرا سرعی دارد    246: 1211سرن،  )کریستناالصل دانسته استو پدر  را ایرانی

را « زد »های مزد  و مزدیق، ریشره  نش  غیر ایرانی برای این نام پیش کشد. وی از صورتم
بره معنری راسرت برودن در سرریانی اسرت،       «   -د -ص»که صورت خاصی از ریشه سرامی  

های مزدیرک و مزدیرق کره در مترون فارسری میانره       مطرح نموده و سعی کرده برای صورت
(. ایررن 194-112: 1229)کلیما، پیرردا کنررد هررای سررامیدر گررویشآمررده، معررادل مصرردیق 

قان در خصوص خاستگاه مزدك، به نظررات ایرن محققران در    اختالف نظرها از جانب محقّ
قان تعرالیم مزدکری را برا    ارتباط با آرا و تعالیم مزدکیان بستگی دارد. از آنجا که بعضی محقّ

ت اصرلی  گاه و هویّر انرد، خاسرت  شران در قالرب خاصری ارائره نمروده     توجه به ساختار  فکرری 
اند که برا تفسریر آنران راجرع بره تعرالیم مرزدك مغرایرتی         مزدك  را نیز طوری معرفی کرده

رخردادها و نترایج ناشری از قیرام مزدکیران بیشرترین انعکرا  را در        از آنجا کره  باشد. نداشته
د رسر به نظر می نشین داشته،چارچوب مرزهای ایران و کمترین انعکا  را در مناطق سریانی

 نظر اوتاکر در خصوص خاستگاه مزدك اشتباه باشد.
در مورد زادگاه مرزدك اطالعرات انردکی در دسرت اسرت. طبرری او را مرردی از اهرل             
(. کلیما محل این منطقه را در سراحل شررقی   422/ 1: ج2112طبری، خوانده است)« مهریه»

نولدکره قرائرت ایرن      (.111-111: 1229اسرت)کلیما،  العماره امروزی دانسرته و کوتدجله 
کلمه را مبهم شمرده، خود محل را نیز ناشناخته خوانده و احتمال داده شاید منظور طبری از 

ای واقرع در خوزسرتان باشرد )نولدکره،     مناذر)که خود ممکن است جمع عربی باشد( منطقره 
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اسرتخر   (. دینوری در اخبار الطوال او را از اهالی فار  و از ساکنان شهر114پاورقی : 1271
(. بلعمرری، بیرونرری و ابوالمعررالی او را اهررل نسررا 64: 1261معرفرری کرررده اسررت )الرردینوری، 

(. آلتهایم زادگاه 17: 1212؛ ابوالمعالی، 211: 1216بیرونی، ؛ 672: 1212اند)بلعمی، خوانده
(. این اختالفرات فراحش و   221: 1212مزدك را منطقه خوارزم فرض کرده است )آلتهایم، 

نشانگر آن اسرت کره حتری راجرع بره شناسرایی خاسرتگاه اولیره و          ،منابع و مآخهآشکار در 
ق قرار دارد. بره نظرر   دی پیش روی یک محقّهای متعدّزادگاه مزدك نیز مشکالت و آسیب

رسد مزدك در اصل از اهالی فار  بوده، این احتمال نیز وجود دارد که در برخی منرابع  می
نسرا خوانرده شرده و برخری منرابع او را خراسرانی        های نخست اسالمی فسرا بره صرورت   سده

هرای نخسرت اسرالمی در    شردۀ سرده  یهرایِ مزدکری تلقّر   اند. از آنجا که  بیشرتر قیرام  خوانده
 اند. تی خراسانی برای خود مزدك نیز قائل شدهخراسان رخ داده، برخی هویّ

ایرران، بره    عرالوه برر   مراحرل آغرازین  گسترۀ محدوده جغرافیایی کیش مزدك در همان     
النهررین  دولت حیره در قرن سوم میالدی در برین (. 229: 1961)الدینوری،قلمرو حیره رسید

ت سیس شرد. در مرورد نفروذ     ،کنار رود فرات که شامل قسمتی از کشور کنونی عرا   است
برخی از منابع دورۀ اسرالمی از جملره ابرن قتیبره دینروری و ابرن       نیز  آرای مزدکی در حجاز

اند. اینان در ذکر ادیان عررب در جاهلیرت از نفروذ دیرن     های جالبی نقل کرده رسته گزار
زندقه در میان قریش موجود بود و ایرن دیرن را    :اندمجوسی در قبیله تمیم خبر داده و آورده

حمزه اصرفهانی   (.264: 1211ابن رسته، ؛229: 1961)الدینوری،مردم قریش از حیره گرفتند
ت آورده است: کسانی در تمیم دیرن مرزدك و دیرن مغران داشرتند.      نیز در ذکر ادیان جاهلی

حارث بن عمرو بن حجر معرروف بره اکرل المررار پریش قبراد        :وی همچنین نقل کرده است
آمد و به دین مزدکری ایمران آورد و قبراد او را برر عررب پادشراه کررد. چرون پادشراهی بره           

 (.12 -12: تابی)االصفهانی، دامرالقیس باز دا بن انوشیروان رسید او ملک را به منهر
پس از سرکوب شدید مزدکیان توسح خسررو انوشریروان،   این احتمال نیز وجود دارد که     

های مجاور ایران پناه ای و سرزمینمزدکیان به مناطق پیرامونی و کوهستانی، مرزهای حاشیه
حیرره بره دالیرل    به طور یقین مشخد نیست نفوذ گرایشات مزدکی در  رو؛ ازاینبرده باشند

ر از عملکردهای دربار ساسانی صورت گرفته یا به جهرت تبلیرغ و نشرر تعرالیم     سیاسی و مت ثّ
ایرن  گسرترۀ جغرافیرایی کریش مرزدك از     . اسرت این کیش به حیره و ممالک عربی راه یافته

نفروذ ایرن    که مشرخد نیسرت   کندشناسی را دچار ابهام میجهت موضوع مطالعات مزدك
ر از یرا متر ثّ   ،بر اثر جهان شرمولی ایرن آیرین بروده     ،ها در دوره ساسانیعربکیش در میان  

   .استمسائل سیاسی چنین امری تحقق یافته
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 های مزدکیها و آموزهباورها، انديشه .3 -2

شناسی با آن مواجره هسرتند، مربروط    بیشترین اختالفاتی که پژوهشگران در مطالعات مزدك
-الیم مزدکیان است. این اختالفرات بره حردی اسرت کره مرزدك      ها و تعبه اعتقادات، آموزه

یرا جنربش    ،جنربش دینری بروده    آیرین مزدکری  آیرا  اند به اتفا  نظرر برسرند،   شناسان نتوانسته
ت مزدك دو گونره  مقام و شخصیّ در موردمنابع فارسی و عربی  رفت.اجتماعی به شمار می

پایره در  از روحرانیون بلند  القضراه و یبعضی وی را موبد و قاضر  :اندروایت متضاد بیان داشته
: ترا بری مسرعودی،  ؛ ال29: 1247خوارزمی، ؛ 211: 1216)بیرونی،  دربار ساسانی معرفی کرده

: 1261؛ ثعرالبی،  141: 1274انرد)عوفی،  ای وی را مردی مکّرار و فریبنرده دانسرته   عدّه و (17
216.) 
ی مقام موروثی بود، به ناچرار  و تصدّبا توجه به اینکه در جامعه ساسانی انتصاب به صنف     

باشد که موجب اعتبار و ش ن الزم در کار پیشوایی مزدك باید از خاندانی روحانی برخاسته
(. نظر به اینکه این آیین انقالبری از درون دربرار سرر بررآورد و برا      47: 1211او باشد)شکی، 

رود مرزدك موبردی بروده    پشتیبانی قباد اول همچون سیلی جامعه را فرا گرفت، احتمال مری 
قران امرروزی از وی بره    (. اغلرب محقّ 24: 1211اسرت)بیانی،  که به دربار رفت و آمرد داشره  

هرای انقالبری و تفسریر و ت ویرل     اند که توانست برا نظریره  عنوان روحانی واالمقامی یاد کرده
راین (. بنراب 116: 1219؛ منتظرری،  471: 1211کروب،  )زریناوستا چنین آیینی را رواج دهرد 

ار و های مورخران دورۀ اسرالمی کره از وی برا عنروان جرادوگر، مّکر       نسبت به برخی روایت
(، جای شرک و تردیرد براقی    216: 1261؛ ثعالبی، 141: 1274عوفی، )اندفریبنده سخن گفته

لی کره از اشراعۀ کارهرای نراروای پیرروان مرزدك       های مفصّاست. فردوسی علی رغم بحث
است)فردوسری،  به عنوان فردی با دانش و رای و کرام یراد کررده   ارائه داده، از خود مزدك 

1216 :1741.) 
های مزدك نیز اختالفات اساسی وجرود دارد.  یابی افکار و اندیشهدر مورد پیشینه و ریشه    

ها و آرای برخی فالسفه وجود دارد، باعرث  هایی که بین آیین مزدك و ادیان، آیینشباهت
شینۀ تعالیم و آموزهای مزدکی را در جایی متفاوت جستجو کنرد.  قان پیشده هر یک از محقّ
بایسرت حلقره   هرای دیگرر، مری   های آیین مزدکی با هریک از ادیان و آیینعالوه بر شباهت

ارتباط و چگونگی روند ت ثیرگهاری آن نیز مشخد شود. به علت کمبود منابع تاریخی آن 
هرای دیگرر   ین مزدك از ادیان و اندیشهدوره، مشخد کردن حلقه ارتباط و ت ثیرپهیری آی

 مشکل است.  
ای از مانویران  سن با استناد به روایت ماالال  بر این براور اسرت مزدکیران شراخه    کریستن    

(. برخی منرابع اسرالمی از جملره طبرری از شخصری بره نرام        112: 1274سن، )کریستنهستند
دیرن زرتشرتی پیروانری پیرامرون     که اهل فسا بود و برا بردعت در    خورگان یاد کردهشتزرت
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امردادان مرردم را بره    (. به نظرر اینران مرزدك پسرر ب    422/ 1: ج2112طبری، خود جمع کرد)
داننرد کره شرالوده آیرین     پرداز میشت پسر خورگان را نظریهخواند. اینان زرتبدعت وی فرا

 خورگران را ریزی نموده و مزدك مرد عمل بوده که نام سلف خرود زرتشرت  طرحجدید را 
: 1274سرن،  )کریسرتن آیرین بره نرام وی مزدکری نامیرده شد      بنابراین الشعاع قرار داده،تحت
: 1211ابن ندیم، (. ابن ندیم نیز در الفهرست از مزدك قدیم و جدید سخن گفته است)117
خورگان بوده و مرزدك جدیرد مرزدك    منظور از مزدك قدیم همان زرتشت(. احتماال 416

شرود آیرین مرزدك    ها چنین اسرتنباط مری  مجموع از این روایتمعروف دورۀ قباد است. در 
مرتهم   تفسیر و تعبیری جدید از دیانت زرتشتی بوده که توسح دستگاه حکومتی دینی وقت،

 گهاری در دین شده است.به بدعت
هرایی مطررح   ها و تعالیم مزدکری نیرز بحرث   های افالطون در آموزهاز ت ثیرگهاری اندیشه    
 ییخورگران فسرا  مزدك، زرتشرت  استادِواد مشکور بر این باور است که محمدجاست. شده

برد و در آنجا با کتب فلسرفی یونرانی از جملره افالطرون     میسرهها در بیزانس ببود. وی سال
مزدك راجع به اشتراك زن و مال عینای با عقیده افالطرون   ۀعقید رو،ازاین آشنایی پیدا کرد.

(. 264: 1271اشرتراکی برودن زن مطابقرت دارد)مشررکور،     دربراره تعردیل نظرام اقتصررادی و   
 ،ضمن تال  برای نزدیک کردن آیرین مرزدك برا عقایرد نوافالطونیران     « اشتیل»و « آلتهایم»
اند، بوندو  در روم با پیروان عقاید مهکور آشرنا شرد   ویژه فلسفه پورفیریو ، ادعا کردههب

د دو  قرن در ایران به حیات خود ادامره داد  و این عقاید را به ایران آورد. این عقاید در حدو
 (.416: 1277شد و گستر  یافت)پیگولوسکایا، کار گرفتههتا اینکه توسح مزدك ب

خورگران اسرم یرک شرخد بروده،      بونردو  و زرتشرت  سن بر ایرن براور اسرت    کریستن    
د بحث این آیین و بوند  لقب وی بوده است. در نتیجه فرقه مور ۀزرتشت نام اصلی آورند

یکی از شعب آیین مانوی بوده که این شعبه قریب دو  قررن قبرل از مرزدك در کشرور روم     
س آن یک نفر ایرانی به نام زرتشت پسر خورگان از مردم پسرا بروده، برا    مطرح شده و مؤسّ

دهرد مورخران   است. وی ادامره مری  مهاجرت به ایران افکار و اعتقادات خود را مطرح کرده
 (. 242: 1211سن، اند)کریستنق دارند که اتباع مزدك را مانوی خواندهبیزانس و سریانی ح

سن در این براره از جهراتی دارای ابهرام اسرت. از جملره اینکره چگونره ایرن         نظر کریستن    
 سال در ایران دوام آورد و در این مدت حادثره سراز نشرد یرا اینکره      ها حدود دویستاندیشه
عالوه  ؟استهایی در این فاصله زمانی مطرح نشدهن اندیشهدر منابع گزارشی از این چنیچرا

بر این، با توجه به انزجاری که در دربار ساسرانیان نسربت بره مانویران وجرود داشرته، چطرور        
سرال در دورۀ ساسرانی مجرال خودنمرایی     های یک مانوی حدود دویسرت ممکن بود اندیشه

وذ کرده و شخصی به نام مزدك کره دارای  ها در دستگاه دینی نیز نفیافته باشد و این اندیشه
(. ایرن احتمرال   479: 1211کوب، گیرد)زرینکارهها را بمقام روحانی نافهی بود، این آموزه
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نیز وجود دارد که مانوی خواندن مزدکیان توسح مورخان بیزانسی و سرریانی شراید برر ایرن     
ا دیانرت رسرمی   اسا  بوده که چون آیین مرانی از قبرل بره عنروان یرک کریش متعرارض بر        

زرتشتی در ایران مطرح بود، کیش مزدکی را نیز که متعارض با دیانت رسمی زرتشتی برود،  
های این چنینی از تاریخ ایران باسرتان در منرابع   باشند. نمونهمانوی خوانده ،به علت ناآگاهی

ا شردند، ترا   رومی و یونانی وجود دارد. یونانیانی که اولین بار از طریق مادها با ایرانیران آشرن  
هرای  هررودوت جنرگ   ،به عنوان مثرال  ؛نامیدندها را مادی میهخامنشی پارسی ۀاواسح دور

هرای مردیک   های پرسیکا بنامد، جنگایران زمان هخامنشی با یونان را به جای اینکه جنگ
 نامیده است.

و  تعرالیم آید که میچنین براز محتوای اکثر منابع رومی، سریانی، عربی، فارسی و پهلوی     
یکی اشتراك مال و خواسرته و دوم اباحرت    :شدهای مزدکی در دو مورد خالصه میآموزه

کررد  از جمله چیزهرایی کره مرزدك تبلیرغ مری     »است: چنین آوردهاین مورد زنان. طبری در 
ست نیکو که خدا آن را خو  دارد و برر  ا گفت این کاریمساوات در مال و زن بود. او می

ابوالمعررالی در قرررن پررنجم هجررری   (.422/ 1: ج2112طبررری، )«دهرردآن ثررواب نیررک مرری 
این مال و نعمت در »های اجتماعی و اقتصادی مزدك را این گونه عنوان کرده است: آموزه

(. عبردالکریم  17: 1212)ابوالمعرالی،  «خلق را بروده و اکنرون همچنران بایرد باشرد      ۀاصل هم
اعتقرادات نظرری   ابوموسی هرارون ورا    ۀقرن ششم هجری که به واسط ، نویسندۀشهرستانی

مزدك مردم »های مزدك چنین نوشته است: آموزه ۀ، دربارمزدکیان را به تفصیل بیان کرده
مرال و زنران    ،کرد و چون بیشتر منازعره مرردم را سربب   را از مباغضه و قتال و منازعه منع می

 (. 264: 1221شهرستانی، «)بودند، زنان را حالل گردانید و اموال مباح داشت
در منابع دینی و پهلوی زرتشتی نیز مطالبی ذکر شده که به صورت مستقیم یا غیر مسرتقیم      

ت دارد. در بعضی منابع از جمله: وندیداد و ارداویرافنامه مطرالبی در  با تعالیم مزدکیان سنخیّ
 نرروعی بررهدهنررد بررههررا ذکررر شررده کرره برخرری احتمررال مرریخصرروص بعضرری افررراد و گررروه

: 1297؛ ارداویرافنامره،  111: 1214 های اعتقرادات مزدکری اشراره دارد)وندیرداد،    مینهزپیش
دینان و مزدکیان و باورها و عقایدشان بحرث بره   دینکرد با تفصیل بیشتری از درست (. در21

)دینکرد دیناندرست است. در دینکرد سوم متنی به حکمت عملی و تههیب نفسِمیان آمده
و در دینکرد هفتم متنی به حکمت عملری و تهرهیب نفرسِ مزدکیران     ( 16 -12: 1211سوم، 

(. منصرور شرکی برر ایرن براور اسرت کره مرتن         229 -221: 1219اشاره دارد)دینکرد هفرتم،  
دینرران، پیررروان  دینرران اسررت و منظررور از درسررت   دینکرررد سرروم در خصرروص درسررت   

 زدکیران اسرت   خورگان فسایی هستند. از نظر شکی متن دینکرد هفتم در خصوص مزرتشت
شرکی،  ن. ك: است)خورگان با تغییرات و اصالحاتی بودهدهندۀ راه زرتشتو مزدك ادامه
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تعالیم مرزدك بیشرتر حرول     ،شوداین دو متن چنین استنباط می ۀ(. از مجموع27 -24: 1272
 محور اباحت زنان و اشتراك اموال اختصاص داشت.  

کره ذیرلِ تهرهیب نفرس بره باورهرا، تعرالیم و        رسد این بخش از مطالب دینکرد به نظر می    
بهردینان  را ایرن مرتن    عقاید مزدکیان اشاره دارد، از جهاتی مبهم و از جهاتی ناکرافی اسرت.  

 که به شدت مخالف کیش مزدکی بودند. اندکردهزرتشتی تدوین 
خورگران نیرز   قبرل از مرزدك و حتری قبرل از زرتشرت      قابل توجه دیگر این اسرت کره   ۀنکت 

هرای  ت فکری و تفسیری از دین زرتشرت بره وفرور وجرود داشرته، چنانکره در کتیبره       انشعابا
بنرابراین از نظرر    اسرت؛ گرر یراد شرده   ها با عنوان اشموغ یا بردعت ر از آنکرتیر به طور مکرّ

 است. مسرلّم اسرت  وجود داشته در دورۀ ساسانی های انحرافی زیادیگروه ،بهدین زرتشتیانِ
معلروم نیسرت    ،اند و برا توجره بره کمبرود منرابع     ی یکسانی نداشتهها خح مشیِ فکراین گروه

دینان و مزدکیان را فراهم کردند. همچنین درستمات فکری ها مقدّکدام یک از این گروه
به دو یرا   این اصل را نباید فرامو  کرد که مزدکیان همچون سایر فِر ، ملل و نحل احتماالی

بره اختصرار از حکمرت    ین رو، با یک الی دو متنی که از ا ؛اندچند شاخه و شعبه تقسیم شده
تروان بره درك کراملی از آرا و اعنقرادات     دینان و مزدکیان بحث کررده، نمری  عملی درست

 مزدکیان نائل آمد. 
های منابعی که ذکرشان رفت، برگرفته از روایات کتبی و شرفاهی رسرمی دربرار    گزار     

ت روحانیت زرتشرتی و اشرراف   ت مقام و موقعیّدّشاز آنجا که پیام مزدك به ساسانی است.
بایسرت برا دیرده شرک و تردیرد نگریسرت؛       ها میدرباری را متزلزل ساخت، به این گزار 

قران در  درك مسائل عقیدتی مزدکیان یکی از دشروارترین مسرائلی اسرت کره محقّ     بنابراین
قران برا توجره بره     جهرت هرر کردام از محقّ   اینبا آن مواجه هستند. از شناسیمطالعات مزدك

 اند. قرائن در این باره فرضیات متفاوتی ارائه داده
قران و  ترر بره جنجرال کشریده شرده، آنچره برین محّق       ت بحث کمدر مورد اشتراك مالکیّ     

اباحت زنان یا استفاده اشرتراکی و عمرومی از زنران     ئلۀبرانگیز است، مسپژوهشگران جنجال
بره مسرائل خرانوادگی و ازدواج هرای رسرمی آیرین        ای از پژوهشرگران برا توجره   دّهعاست. 

: 1211)یار شراطر،  انرد اباحت زنان را تغییراتری در براب ازدواج تعبیرر کررده     ئلۀزرتشتی، مس
 بنیان مستحکم خانواده را از هم نپاشید ،واقع مزدك به عنوان یک مصلح اجتماعیدر(. 412
شده در منابع، هنگامی که به مطالب گفتهزنان را نیز به استفاده همگانی در نیاورد. با توجه  و

خسرو انوشیروان به اصالحات پرداخت تا اغتشاشات ناشری از مزدکیران را خرامو  نمایرد،     
زنان را مخیّر در انتخاب شوهر قبلی یا فعلی نمود. این امر نشانگر آن اسرت کره زنران مرورد     

همسرر داشرتند از همسرران    همگانی و اشتراکی در نیامدند، بلکه مردانی که چنردین   ۀاستفاد
قان روسری  . محقّبه ازدواج کسانی درآمدند که همسر نداشتندآن همسران شد و آنها کاسته
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رداخته و بیشتر با ت کید بر بخشری از تعرالیم منتسرب بره مرزدك      پاباحت زنان کمتر  ئلۀبه مس
دمری و  انرد نهضرت مزدکیران را نهضرتی مر    مبتنی بر مساوات در اموال و دارایی، سعی کرده

سرانی  شده أخیرر در کشورشران، نروعی هرم    رای کمونیستی مطرحآهمگانی جلوه دهند تا با 
 (. 272: 1229؛ کلیما، 421-442: 1277؛ پیگولوسکایا، 246: 1212باشد)دیاکونوف، داشته
رغم اینکه بسیاری از روایات و حکایات موجود در منابع در رابطه با تعالیم و آرای علی    

اند به شناخت دقیق و نتوانسته پژوهشگرانقان امروزی نیست، این د اعتماد محقّمزدکی مور
هایی در این زمینه بنابراین به حد  و گمان ی مزدکی دست پیدا کنند؛درستی از آرا

ر از پیشینۀ ذهنیت هم مت ثّ پژوهشگرانهای این اند. بدون شک حد  و گمانکردهبسنده
رهنگ حاکم در نظریات آنان ت ثیرگهار است. عالوه بر فکری آنان و هم روح زمانه و ف

سال گهشته و در طول این مدت حوادث  1211 این، از زمان مزدك تا به حال حدود
مثابۀ یک سیاسی و اجتماعی بزرگی در جهان رخ داده که هر کدام از این حوادث به

ی است. از راجع به شناخت درست و دقیق آرای مزدک پژوهشگریجلوی چشم هر  ،عینک
تر از عقاید، باورها و آرای مزدکی حاصل تر و درستقان زمانی شناخت دقیقاین رو، محقّ

آید. در غیر این صورت شناخت باورها و دستخواهند کرد که منابعی از خود مزدکیان به
آرای مزدك و پیروان او به عنوان یکی از ابهامات مهم در تاریخ ایران همچنان باقی 

 د.خواهد مان
 های نخست هجری در ايرانهای سده. پيوند مزدکيان با برخی شورش4 -2

رود آنان به مناطق با وجود پیگرد و شکنجه شدید مزدکیان در دورۀ ساسانی، احتمال می
باشند. با این حال در آوردهکاری و حیات مخفیانه رویپناه برده، به پنهان ای ایرانحاشیه

گیری آنان در جریان سقوط موضع دربارۀی مزدکی، هاصورت تداوم حیات جمعیت
بنابراین  ؛خوردنمیچشمهای مسلمان، گزارشی در منابع بهعرب به دستحکومت ساسانی 

این سؤال همچنان باقی است که آنان مدافع حکومت ساسانی بودند، یا به عنوان هم پیمانان 
 ؟اندسیاسی مسلمانان سعی در سقوط حکومت ساسانی داشته

رود با سقوط ساسانیان مزدکیان مجال یافتند تفکرات خویش را انتشار دهند، احتمال می 
های این فرقه در صد سال نخست پس از چگونگی فعالیت ۀلیکن منابع موجود دربار

اند. اغلب مورخان دورۀ اسالمی از مزدکیان برای نخستین فروپاشی ساسانیان سکوت کرده
ت خود فعالیّ و بر دامنۀ اند که پیرامون ابومسلم جمع شدندد کردهدر اواخر دورۀ اموی یابار 

تنها او را رهبر نه سنگینی بر آنان وارد آورد؛ چون ضربۀ . 127افزودند. قتل ابومسلم در 
ناکامی تلخ پیروان ابومسلم منجر  پنداشتند.سیاسی و نظامی، بلکه پیشوای دینی خود نیز می

مزدکی  گردید که دارای شالودۀ گونه در ایرانغالت سیاسی -به چندین جنبش دینی 
عی بود که قیام کرد و مدّ . 127بودند. سنباد از سرداران ابومسلم در ری و نیشابور به سال 
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ای این حرکت را جنبشی مزدکی دانسته، به روح ابومسلم در او حلول کرده است. عده
ع معروف به پیامبر المقنّ . 161سال  در (.461: 1211)یارشاطر، اند گری متهم کردهاباحی

نقابدار خراسان بر مهدی عباسی در ماوراءالنهر خروج کرد و مزدکیان و شماری از ترکان 
ف نیز به او پیوستند. وی پیروان خود را به پیروی از آنچه مزدك تشریع کرده بود، مکلّ

 (. 216: 1216)بیرونی، گردانید

دوم و سوم هجری که چالشی بزرگ برای عباسیان به  هایهای سدهیکی دیگر از فرقه    
دینان و مزدکیان خبر دینان بودند. بیشتر منابع از پیوند نزدیک میان خرموجود آورد، خرم

اند دینان را ادامه همان مزدکیان دروۀ ساسانی معرفی کردهاند، به نوعی که حتی خرمداده
: 1212ابوالمعالی، ؛ 212: 1212طوسی، ؛ 212: 1216بیرونی، ؛ 417 -416: 1211)ابن ندیم، 
  (.442پاورقی 

ای پیش از اسالم بودند مانند خرمیان دو دسته اند: دسته»است: از بغدادی روایت شده   
اند بابکیه و مازاریه و هر دوی اند و آنان دو دستهمزدکیان، گروه دیگر در اسالم پدید آمده

الملک در سیرالملوك خواجه نظام(. 221: 1221ی، )بغداد« ایشان معروف به محمره هستند
 (.212: 1212)طوسی، «اصل مههب مزدك و خرم دینان و باطنیه یکی است»آورده است: 

هایی از گزافه گویانند که خود را به ها دستهاین»روایت کرده: ها نوبختی نیز در مورد غالی
دینان، و مزدکیان و زندیقان آنان از خرم اند واند و نام آن فرقه را بر خویش نهادهشیعه بسته

ها و علی میرفطرو  فهرستی از کتاب (.74: 1216)نوبختی، « اندو دهریان سرچشمه گرفته
دینان و پیوند آنان با مزدکیان را ۀ خرممقاالت فارسی اعم از منابع و تحقیقات أخیر دربار

در مجله ایران نامه به تفصیل «یقاتسرخ جامگان: منابع مآخه و تحق»ای با عنوان: در مقاله
 (.19-27: 1269میرفطرو ، ن.ك: )است آورده
است. شدهۀ بعد از مغول نیز یاداز مزدکیان به صورت پراکنده و خیلی محدود تا دور    

است: در میان رودبار که کردهمستوفی در قرن هشتم هجری در این باره چنین نقل حمداهلل
شمارند، جماعتی زندگی تند و اکنون خود را مسلمان میروزگاری مههب باطنی داش

در  (.66: 1271)مستوفی، دهندکنند که مراغیان نام دارند و خود را به مزدکیان نسبت میمی
دورۀ اسالمی مزدکیان در اغلب شهرها و مناطق کوهستانی پیرامون شهرهای بزرگ 

ذکیه، ابومسلمیه، ماهانیه و پراکنده بودند. شهرستانی از چهار فرقه مزدکی شامل: کو
است: کوذکیه به نواحی اهواز و فار  و شهر زور بودند و اسپیدجامکیه یاد کرده و آورده

: 1221)شهرستانی، دیگر طوایف به نواحی سغد، سمرقند، چاچ و ایال  سکونت داشتند
262.)  
در مطالعات ترین مسائلی است که بحث تجمع مزدکیان پیرامون ابومسلم یکی از مهم    

دی در این سازد. سؤاالت و احتماالت متعدّق را با مشکل مواجه میشناسی محقّمزدك
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تِ ابومسلم که پس از مرگ او با عنوان های تحت تابعیّزمینه وجود دارد که آیا این گروه
های اصیل مزدکی بودند که با ورود و گستر  اسالم رنگ تجمعیّ ،مزدکی سر برآوردند

هایی اسالمی بودند که تحت ت ثیر می گرفتند یا اینکه اینان انشعابات و فرقهو لعاب اسال
 اند؟ شدهستیزی مزدك قرار گرفته و مزدکی نامیدههای انقالبی و حکومتآموزه

اند، های وقت به این عنوان منتسب شدهاین ابهام نیز مطرح است که شاید توسح حکومت   
قان این باشند. یکی دیگر از مشکالت پیش روی محقّتهتا توجیهی برای سرکوبی آنان داش

از طریق  ،دینان و مزدکیان را بسیار تنگاتنگ و نزدیک دانستهاست که پیوند میان خرم
 (.462: 1211)یارشاطر، انددینان سعی در شناخت عقاید مزدکیان داشتهباورها و تعالیم خرم

شناسی به حساب آید؛ زیرا عات مزدكهای جدی در مطالتواند یکی از آسیباین خود می
. اگر هم چنین باشنددینان بازماندگان مزدکیان دورۀ ساسانی توان گفت خرمت نمیبا قطعیّ

شان تغییر مسیر داده و مسائلی مانند حلول ر اعتقادیباشد در سیر مراحل تاریخی و تطوّ
 ا اقتبا  کرده باشند.ت را احتماال بعدهمهدویّ ئلۀخداوند در پیامبران و امامان و مس

شناسایی و معرفی مزدکیان دورۀ اسالمی با آن از دیگر مشکالتی که پژوهشگران در     
مزدکیان را با عناوین: قرمطی، باطنی و  ،مواجه هستند، این است که عالوه بر شناسه مزدکی

وده و گاهی نویسان باند. این امر گاهی از روی بی دقتی مورخان و فرقهزندیق نیز یاد کرده
ای میان های محلی و فرقهاند؛ لها کار شناخت و سنجش دقیق تفاوتنیز به عمد چنین کرده

منابع قرون نخستین اسالمی، البته  است.مزدکیان با دیگر فِرَ  آن دوره دچار مشکل شده
 عالوه بر مزدکیان  فِر  دیگری از قبیل: مانویان، اسماعلیان، غالت، دهریان و بعضای

تنها مورخی که اعتقادات اینان را تا  (.212: 1216)بیرونی، اندشتیان را نیز زندیق خواندهزرت
مسعودی مورخ و دانشمند قرن چهارم هجری است. بقیه  ،حدودی به تفکیک بیان داشته

مسعودی فر  بین مزدك اند. نویسان اینان را کنار هم ذکر کردهنحلومورخان و حتی ملل
 بودندو با مانی و فر  اینان را با باطنیان روزگار خود  که طرفدار ت ویل و طریقه ت ویل ا

مت سفانه این کتاب  ،(17: تابی)المسعودی، گزار  داده الدین و سرالعالمینخزائندر کتاب 
خرمیان کوذکی،  هایی مانند:باقی نمانده است. وی در جایی دیگر از مناظره با فرقه

ها  با یکدیگر را در کتاب ه و غیره یاد کرده و اختالفات آنپوشان، مزدکیه، ماهانیسرخ
ر گردیده اینان در یک بیان داشته، البته متهکّالمقاالت فی االصول الدیانات و سرالحیاه 

این کتاب مسعودی  (.216)همان: اند که در آینده ملک به آنها باز گرددله توافق داشتهئمس
زدکی از باطنیان و مانویان از یک طرف و میان خود نیز باقی نمانده و تفکیک باورهای م

هایی های منسوب به مزدکی در قرن دوم از طرفی دیگر همچنان از مشکالت و آسیبفرقه
 شناسی با آن مواجه هستند.است که پژوهشگران در تحقیقات مزدك
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و امامان،  اند باورهای غالت از قبیل: حلول خداوند در پیامبرانبرخی نیز یادآور شده     
های ثیر آرا و اندیشهتناسخ، غیبت و رجعت امام و توسل به معانی باطنی قرآن، تحت ت 

میه، محمره و امثال خرّ عه و خصوصایهایی مانند سنبادیه، مقنّمزدکی شکل گرفته و فرقه
ای خاستگاه باورهای غالیانه عده (.429: 1211)یارشاطر، اندت گرفتهئها از مزدکیان نشاین

  اندهای یهودی و مسیحی دانستههای حرانیان، بابلیان و حتی برخی فرقهرا، اقتباسی از اندیشه
مطالعات  ۀترین مشکالتی که در زمینبنابراین، یکی دیگر از اساسی ؛(461)همان: 
 ئلۀها در سه مسشناسی در دورۀ اسالمی وجود دارد، این است که بسیاری از فرقهمزدك

ها، نسبت مزدکی گری در پیوند با هم بررسی شده و به همه اینو باطنی حلول، رجعت امام
خان وابسته به دربار با مورّاند، بدون اینکه به تفکیک آرا و عقاید آنان بپردازند. شاید داده

ها و کردن شور ها به بدعت، الحاد و کفر، در صدد توجیه سرکوبگونه فرقهانتساب این
 .انددههای ضد حکومتی بوقیام
 
 گيرینتيجه .3
ها و تحقیقاتی د، منجر به پژوهشهای متعدّشناسی موضوعات مورد مطالعه در زمینهآسیب  

ها، مهاهب و گردد. در ارتباط با موضوعاتی که با فرقهها میتر در آن زمینهتر و دقیقدرست
ج سودمندتری ختم شناسی به نتایسیبآ ئلۀهای فکری و اعتقادی سر و کار دارند، مسنحله

خواهد شد؛ زیرا چنین موضوعاتی مشکالت خاص خودشان را دارند. در مورد شناسایی 
های گرایی داشته و آثار و منابعی از آنان باقی نمانده، دشواریهایی که حالت باطنیفرقه
قان و پژوهشگران قرار دارد. آیین مزدکی که از دورۀ ساسانیان تری پیش روی محقّجدی
های بسیاری را باعث شد، در زمرۀ های دوم و سوم هجری بحثران مطرح و در سدهدر ای

ق دربارۀ شناسایی مزدکیان، ترین مشکل پیش روی هر محقّهایی است. مهمچنین فرقه
نماندن آثار، منابع و مکتوباتی از خود مزدکیان است. عالوه بر این، خصوصیات آیین باقی

یافته که برگرفته از روایات دشمنان این آیین بوده؛ لها هایی انعکا  مزدکی در گزار 
جدی  آید. این آسیبِشناسی به حساب میجدی در مطالعات مزدك یله آسیبئاین مس

شناسی، باعث شده اختالف نظرهای فاحش و آشکاری در خصوص مطالعات مزدكدر
ها و اعتقادات وزهارتباط با زادگاه و خواستگاه مزدك، پیشینۀ تعالیم فکری، باورها، آم

مزدکی، گسترۀ جغرافیای و سیر تداوم تاریخی باورهای مزدکی و غیره نه تنها در منابع، 
 باشد.شنا  نیز وجود داشتهخان مزدكقان و مورّبلکه در نظرات محقّ

اند حتی در کلیت بحث اتفا  شناسان نتوانستهاین اختالف نظرها به حدی است که مزدك 
آیین مزدکی یک جنبش دینی بود، یا یک جنبش اجتماعی به حساب  نظر پیدا کنند که

شناسان در خصوص ها و مشکالتی که برای مزدكآمد. در کنار این چنین آسیبمی
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شناسی وجود دارد، عدم تداوم تاریخی مزدکیان تا عصر حاضر باعث شده مطالعات مزدك
ی این اختالفات فاحش باقی نماند. سازامید چندانی برای یافتن منابعی در آینده برای شفاف

مزدکیان باقی مانده، منابع  موردشود از میان منابع مختلفی که در از این رو، پیشنهاد می
صی نسبت به سایر منابع پهلوی و دینی زرتشتیان در صورت بررسی دقیق، موشکافانه وتخصّ

شناسان مزدكچیزی که از چشم اغلب  ؛برای شناسایی مزدکیان راهگشای بهتری باشد
 است. غافل مانده
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 هران: انتشارات تو .ت. فارسی رحیم عفیفی ۀ(. ترجم1297) نامه.ارداويراف -
 نا. قاهره: بی .الفرق بين الفرق (.1221)بغدادی، ابومنصور.  -
. بره کوشرش محمرد    تقی بهرار به تصحیح محمد .تاريخ بلعمی(. 1212بلعمی، ابوعلی محمد بن محمد. ) -

 ار.تهران: زوّ .چاپ سوم .پروین گنابادی
 تهران: جامی. ديگر. ةچند مقال دين و دولت در عهد ساسانی و(. 1211بیانی، شیرین. )  -
 تهران: ابن سینا. .اکبر داناسرشت، چاپ دوم ۀترجم آثارالباقيه.(. 1216بیرونی، ابوریحان. )  -
تهرران: علمری و    .چاپ چهارم .محمد سعیدی ۀترجم های ايران و روم.جنگ(. 1212پروکوپیو . ) -

 فرهنگی.
ۀ ترجمر  ايطران در روزگطار پارتيطان و ساسطانيان.    شهرهای (. 1277پیگولوسکایا، نینا ویکترورو. )  -

  رضا، تهران: علمی و فرهنگی.اهللعنایت
 محمد فضائلی، تهران: قطره. ۀ. ترجمتاريخ ثعالبی (.1261ثعالبی، عبدالملک بن محمد بن اسماعیل. ) -
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بری   .محسرین خردیوج   ۀترجمر  مفاتيح العلوم.(. 1247 محمد بن احمد بن یوسف. )خوارزمی، ابوعبداهلل -
 جا: بنیاد فرهنگ ایران.

تهران: علمری و   .روحی ارباب ۀترجم تاريخ ايران باستان.(. 1212دیاکونوف، میخائیل میخائیلوویچ. ) -
 فرهنگی.

 فریدون فضیلت، تهران: فرهنگ دهخدا. ۀ(. اَراستاری، آوانویسی و ترجم1211) دينکرد سوم. -
ل، تهرران:  تقی راشرد محصّر  و نگرار  فارسری محمرد    تن، آوانویسری (. تصحیح م1219)دينکرد هفتم.  -

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
قاهره: دارالمعارف به  .ۀالثانیالطبعه  .حققه و قدّم له ثروت عکاشه المعارف. (.1961الدینوری، ابن قتیبه. ) -

 مصر.
قرم:   .الردین شریال  جمال ۀو مراجع تحقیق عبدالمنعم عامر االخبار الطوال.(. 1261الدینوری، ابوحنیفه. ) -

 منشورات الرضی.
 تهران: امیر کبیر. .1جلد  ،(. تاریخ مردم ایران1211کوب، عبدالحسین. )زرین -
 – 21 صرد ، 1211تیر  -فروردین .1شماره  ،دوره دهم .معارف .«درست دینان»(. 1211شکی، منصور. ) -
22. 
الردین صردر ترکره    افضرل  ۀترجمر  .الملطل و نحطل  (. 1221شهرستانی، ابوالفتح محمد بن عبردالکریم. )  -

 تهران: اقبال. .تصحیح محمدرضا جاللی نائینی .اصفهانی
. های دينی ايرانی در قطرن هطای دوم و سطوم هجطری    جنبش(. 1272یقی، غالمحسین. )صدّ -

 تهران: پاژنگ.
بیرروت:   .ونمنشرورات محمرد علری بیضر     .تطاريخ االمطم و الملطوك     (.2112طبری، محمدبن جریر.) -

 دارالکتب العلمیه.
 .سریزدهم  چ .به کوشش جعفر شعار )سيرالملوك(.نامهسياست(. 1212طوسی، خواجه نظام الملک. ) -

 کبیر.امیر تهران:
 تهران: سخن.  .. تصحیح جعفر شعارالحکاياتجوامع(. 1274عوفی، سدیدالدین محمد. ) -
 فرهنگی.وچهارم، تهران: علمیچ  .2جلد  ،شاهنامه(. 1216).فردوسی، ابوالقاسم -
حسرن رضرایی    :ویراستار .رشید یاسمی ۀ. ترجمايران در زمان ساسانيان(. 1211).سن، آرتورکریستن -

 تهران: صدای معاصر. .دوم چ .باغ بیدی
تهرران:   .چ دوم .احمرد بیرشرک   ۀ. ترجمر سلطنت قباد و ظهور مطزدك (. 1274سن، آرتور)کریستن -

 طهوری.
 تهران: تو . .. ترجمه جهانگیر فکری ارشادتاريخ جنبش مزدکيان(. 1229).کرکلیما، اوتا -
 تو .جمۀ جهانگیر فکری ارشاد. تهران: تر .مکتب مزدك تاريخچة(. 1271کلیما، اوتاکر.) -
 . تصحیح عبدالحی حبیبی، تهران: دنیای کتاب.تاريخ گرديزی(. 1262گردیزی، عبدالحی. ) -
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تهرران: انتشرارات    .سریزدهم  چ .محمرد معرین  ۀ . ترجمران از آغاز تا اسالماي(. 1211گیرشمن، رومن.) -
 علمی و فرهنگی.

 .تمدن ایرانی .مزدك -اغتشاشات مرهبی و اجتماعی در زمان ساسانيان (.1211ماسه، هانری. ) -
 چ سوم، تهران: علمی و فرهنگی. .عیسی بهنام ۀترجم .جمعی از خاورشناسان فرانسوی

 چ دوم، قزوین: نشر طه. .سیاقییح محمد دبیرتصح القلوب.هۀنز(. 1271. )مستوفی، حمداهلل -
 اسرماعیل الصراوی،   تصرحیح عبرداهلل   التنبيه و االشراف.المسعودی، ابوالحسن علی بن الحسین. )بی تا(.  -

 القاهره: دارالصاوی.
دره جاللری، تهرران:   به اهتمام سرعید میرمحمرد صرادقی و نرا      نامة باستان.(. 1271جواد. )مشکور، محمد -

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مهاهب. زنديق و زناديق.(. 1219منتظری، سید سعیدرضا.) -
زمسرتان   .22 ۀشرمار  .نامطه ايطران «. تحقیقرات و خره  آسرخ جامگان: منابع م(. »1269میرفطرو ، علی. ) -

 .19 – 27صد ، 1269
 علمی و فرهنگی.تهران:  جواد مشکور،ترجمه محمد. فرق الشيعه(. 1216حسن بن موسی. ) نوبختی، -
 چ .عبرا  زریراب   ۀترجمر  ها در زمان ساسطانيان. تاريخ ايرانيان و عرب(. 1271نولدکه، تئودور. ) -

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.تهران:  .دوم
 تهران: دنیای کتاب. .چاپ دوم .موسی جوان ۀترجم .ر(. گردآوری جیمس دارمستت1214) ونديداد. -
 .، قسرمت دوم 2جلرد   .پژوهش دانشگاه کمبریج .تاریخ ایران آيين مزدکی. (.1211یارشاطر، احسان. ) -

 تهران: امیرکبیر. .حسن انوشه، چ سوم ۀترجم .احسان یارشاطر :گردآورنده




