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كانت نتيجة الصراع الطبقي االجتماعي

نهاية المزدكية
بمذبحة القصر الملكي الفارسي

وقد شـــّجعت أفـــكاره كثيٌر مـــن العامة، 
والفقـــراء خاصـــة إلى اإليمـــان بالمزدكيـــة، التي 
انتشرت انتشاًرا سريًعا، ال سيما بعد اعتناق الملك 
قباذ األول نفســـه المزدكية، ُمحاِوالً تقليص نفوذ 
كهنة زرادشت، وعالج تداعيات القحط الشديد الذي 

عصف ببالد فارس وكان ينذر بثورة اجتماعية.

وبنـــاًء علـــى اعتقـــاد مـــزدك فـــي فكرة 
المشـــاعية واالشـــتراكية، ســـمح ألتباعـــه بنهب 
صوامع الغالل الحكوميـــة، وتوزيعها على العامة، 
وأدى ذلـــك إلى ازدياد عداء النـــبالء والكهنة له؛ ألن 
ذلك اعتداًء سافًرا على الملكية العامة، وأيًضا خوًفا 
علـــى ممتلكاتهم التي تطلع إليها العامة بناًء على 

العقائد واألفكار المزدكية.

كانت المزدكية دينًا للفقراء 
والُمعدمين، غازلتهم 

بُمشاعيتها واشتراكيتها 
انتصاًرا على النبالء

ا، لكنه خرج  قبـــل أن يدعو مزدك بن موبذان لعقيدته المزدكية؛ كان في األصل كاهنًا زرادشـــتيًّ
على الديانة الزرادشـــتية، ووجه إليها كثيًرا من النقد، كما هاجم سلطة الكهنة الزرادشتيين، ومع ذلك 
يـــرى كثيـــٌر من المؤرخيـــن أن المزدكية في رؤيتهـــا وعقيدتها كانـــت متأثرة -إلى حـــٍد بعيد- بعقائد 
ل كون ديانات الُفرس القومية ذات أصٍل ومنشٍأ واحد،  ـــر ويؤصَّ الزرادشـــتية، كذلك المانوية. ذلك ُيفّسِ

وإن تصارعت واختلفت. 

وتمّســـكت المزدكية بالتراث الزرادشـــتي فيما يتعلق بالرؤية الثنائية للوجود، النور والظالم، 
اًســـا، وأن عالم الظالم جاهل أعمى، وأما إلى نظرته إلى الكون، فقد  وكان يرى مزدك في النور عالًما حسَّ
رأى أن الكون يشـــتمل على ثالثة عناصـــر: الماء واألرض والنار، فلما اختلطـــت هذه العناصر بعضها 

ببعض حدث مدبر الخير، وما كدر الحياة فهو من مدبر الشر حسبما افترضه مزدك.

ويتحدث مزدك عن معبوده ويصوره على صورة الجالس على كرســـيه في السماء، ولكي يقرب 
هذه الصورة إلى أذهان العامة من أتباعه، شبه معبوده الجالس على عرشه في السماء العالم العلوي، 
بخسرو الجالس على العرش في العالم السفلي. وحرَّم أكل اللحوم على أتباعه، وعلََّل ذلك بكون اللحم 
في حد ذاته يشـــتمل على عناصر من الظالم نفسه، ولما كان الظالم مكروًها في المزدكية، ويعبر عن 

الشر، َحُرَم أكل اللحوم. 

ويعتقد البعض أن ســـبب تحريـــم أكل اللحم عند المزدكية يعود إلـــى كراهية فكرة الذبح 
والقتل في ذاتها، وإن كان بعضهم يرى في ذلك وســـيلة من مزدك لزيادة أتباعه من الفقراء الذين 

اللحم. يأكلون  ال 

ودخل مزدك في خالف حاد مع كهنة الزرادشـــتية، رافًضا نفوذهم الكهنوتي وســـيطرتهم على 
العامة وعلى مقدرات األمور في البالد، كما اختلف مع المانوية رافًضا نظرتهم التشـــاؤمية للحياة، إذ 
رأى أنه يمكن أن ينتصر النور من خالل حشد األتباع وتغيير مقدرات الحياة من خالل الثورة االجتماعية.

ركز بعض المؤرخين على نظرة مزدك إلى االشتراكيَّة بصفة عامة؛ إذ اتجه مزدك إلى الميل إلى 
ـــِة الخاصة إلى حد بعيد، ورأى أن ســـيطرة النبالء على  ِة الُمَشـــاَعة، فرفض فكرة الِمْلِكيَّ فكـــرة الِمْلِكيَّ
مقدرات األرض والحياة أمٌر مرفوض من وجهة نظره، ألن اإلله الذي تصوره قد وزع هذه المقدرات على 

الجميع، أقوياء وضعفاء، نبالء وعامة.

لم تقتصر عقائد المزدكية على فكرة المشـــاعية في الثروة فقط، وإنما امتدت إلى فكرة أخرى 
حساسة اجتماعًيا، وهي فكرة مشاعية النســـاء، وبداية رفض مزدك فكرة تعدد زوجات األغنياء، وعجز 
الفقراء عن الزواج، ويشير البعض إلى ترويج مزدك وأتباعه ِفكرَة الشيوع في النساء، ويتحدث بعضهم 
عن حفالت الجنس الجماعي التي نظمها أتباع مـــزدك، وأنها دفعت مزيًدا من العامة إلى الدخول في 

المزدكية لتعويض حرمانهم في هذا الجانب.

ورغم أن المؤرخين والمفكرين المسلمين بينوا فساد المعتقدات الفارسية كافة، إال أنهم ركزوا 
في انتقادهم على الجانب غير األخالقي في العقائد والطقوس المزدكية؛ ومنهم الشهرستاني الذي أكد 
في كتابه الملل والنحل أن مزدك: "أحل النساء وأباح األموال وجعل الناس شركاء فيه كاشتراكهم في 

الماء والنار والكأل".

وانتشرت المزدكية انتشاًرا واسًعا نتيجة أفكارها ومعتقداتها المشاعية الفوضوية، خاصًة في 
أوقات القحط وبين صفوف العامة حتى وصف بعضهم الَعاَلَم الفارسيَّ بأنه انقسم إلى قسمين: عاَلم 

مزدك وديانته، وعاَلم الديانات األخرى، بل دخلت المزدكية إلى أرمينيا المسيحية.

أدرك الملك الفارســـي كسرى أنوشـــروان خطر المزدكية ومعتقداتها على مجريات األمور في 
بالده، فدعا مزدك وأتباعه إلى مأدبة في القصر الملكي، وجعل لهم هناك مذبحة كبرى، لمزدك وأتباعه 
األقربيـــن، وتلى ذلك صدور مرســـوم من الملك بتجريم المزدكية، وعدم إقامة طقوســـها على أراضي 

فارس، وتتبع مريديها في طول البالد وعرضها.

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
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https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

