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شايد دوباره فرش نگارستان را انبوه / شايد که پاک ايزدان اهورايی از زخم پاسداران سيه کار اهرمن جان وا نهاده اند .../ 
در کوهپايه های دماوند آشيان / زردشت را بديدم اندوهگين ، ضحاک را اما سرمست /.../ ريده اند جاهالن بيابانی از هم د

آن يک به خاور و آن / دو اژده ها از شانه اش بر آمده سترگ / کرده ، چندين هزارساله شده ، خوفناک و بد وسخن و زشت 
محبوب من ، از خون پاک مزدکيان آيا هر جا ! / ... / ند از خون و مغز اهل نشابور و خلق کرد طعام می کن/ يک به باختر 

بايد يقين / آيا هنوز بوی صمد از آبهای سرد ارس می آيد؟ / ... / که قطره ای بر زمين می ريزد ، گلهای سرخ می رويند؟ 
 خرمدين با سرخ و بابک/ کنيم که ستار با های هوی قراوينش در کوچه های تبريز بر اسب بالدار به جانب قرمز می رود 

جامگانش در کوههای سبالن ، سهند ، بذ ، گندم بيداری را در بين کشت ورزان تقسيم می کند و خليفه تهران يا بغداد ، فتوا 
 …/به خون بابک و ستار می دهند 

  )مانی(، اثر جاودانه ميرزا آقا عسگری " کتيبه جاری"بخشی از قطعه بلند 
  
  

بنابه گزارش های محلی، ده ها هزار نفر در حال . ايجان در قلعه ی بابک آغاز شده استمراسم ساليانه حضور مردم آذرب
 امنيتی –بنا بر اين گزارش ها ، از شب گذشته درگيری های پراکنده ای بين مردم و نيروهای نظامی . صعود به قلعه هستند

ه شرکت کنندگان در اين مراسم از جاده گويا نيروهای نظامی کوشش کرده اند مانع عبور انبو. به وقوع پيوسته است
  .و حضور آن ها در قلعه ی بابک شوند" قاراقاشقا"
  

! اما حديث باال بلند پيکار برای آزادی و عدالت در ميهن ما ، نه به اين دو روز و سه روز است، که سر به آسمان می سايد
 قراری خواند ، جان فشانی هايی حک شده که سخن يک به يکشان را حديث بی" بامداد"در ميانه اوراق بی شماره ای که 

  .از خرم دينان و سرخ جامگان. حرف اينجا از حماسه بابک است. گفتن و قلمی کردن پيرامونشان تاملی جدی می طلبد 
  

از قوم تازی با بهره گيری .  سال پيش ١۴٠٠بايد رفت به روزگاران حمله اعراب بيابانگرد به ايرانزمين در چيزی بيش از 
توده فرودست . اوضاع نابسامان خطه پارس ، به سرزمين کهن که پابه پای روم ، يونان و مصر می باليد ، حمله ور شد 

مردم که فاصله طبقاتی و ظلم و جور پادشاهان و روحانيان جان به لبشان رسانده بود پس از مقاومتی چند، تسليم سپاه 
  .اعراب بيابانگرد می شوند

  
مازيار ، از . تاه از تصرف ايران اما ، ايرانيان پرشماره ای به پيکار بی امان با اشغالگران تازی برخواستنددر فاصله ای کو

سرخ . ابومسلم از خراسان ، يعقوب رويگر از سيستان و بابک خرم دين از آذربايجان . کرانه سرسبز ميهن ، مازندران 
از جمله نابودی حدود . با اعراب به موفقيتهايی دست می يازندجامگان به ساالری بابک خرم دين در پيکاری بی وقفه 

گفته اند که بابک و رفقای سرخ جامه اش ، ايرانيانی اصيل بوده اند که به زبان ايرانی و کهن .  تن از اشغالگران٢٠٠٠٠
  .آذربايجانی سخن می گفتند

  
گويا اين زبان ، . ، بدان سخن می گويند " گرگرجلفا "و" گلين قيه مرند"و " هرزند"و " تاکستان قزوين"زبانی که امروز در 

آنگونه که در . زبانی که شاخه ای از زبان مادها نيز به حساب می آيد . به زبان پارسی نزديک و با آن خويشاوند است 
پدر . کوچک) ابایب(به معنای پدر . بوده است " پاپک"اسناد پيرامونی واکاويده ام ، تلفظ نام بابک ، به زبان پارسی ميانه 

  بابک سرزمين ما، از پارسيان تيسفون بوده که بعدها به آذربايجان کوچيده است
  

بابک، چشم به . گويا او در اطراف کوه سبالن ، زنی را به همسری برگزيده و در دامنه سبالن خانواده تشکيل داده است 
بابک جوان با شروين پسر رجاوند ، سرور گروه . می بالد و قد می کشد. کودکی را پس پشت گذارده. جهان می گشايد 
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اين جان جوان ، پس از ديدار مذکور است که به همراه مادر به روستايی ديگر در همان . مزدکيان تبرستان ديدار می کند
سر شهرک گويا ، مردمان اين روستا از گروه مزدکيان و خرم دينان بوده اند و پيشوای آنان ، جاويدان ، پ. حوالی می کوچند

  .بابک که طنبورزنی زبردست و توانا نيز بوده است ، نزد آنان رحل اقامت می افکند . بوده است 
  
  

 قمری ، بابک از کيش جاودانی دست کشيده و خود به عنوان پيشوای خرم دينان بر عليع اشغالگران عرب ، ٢٠١به سال 
ا قيام خرم دينان به ساالری بابک که در اوائل قرن دوم هجری گفته اند که خليفه تازيان ب. پرچم سرخ رزم بر می افرازد 

به مرحله اجرا در می آيد برخوردی سخت و خونين کرده ) طالش و مغان(در شمال باختری ايران ) اوائل سده نهم ميالدی(
 فاحشی را به قيامی که بيش از بيست سال به طول انجاميده و طی اين مدت ، خرم دينان ، چندين بار شکست های. است 

  .لشکريان خليفه مسلمان عرب وارد ساخته اند
  

خليفه ، سپاهيان فراوانی را برای سرکوب بابک و سرخ جامگان همرزمش گسيل می دارد ، تا آنکه سپاه خليفه ، دست در 
زد خليفه عرب بابک به سامرا ن. دست يک ايرانی تبار خيانت پيشه ، به نام افشين حاجب ، خرم دينان را شکست می دهند 

  ....به دستور خليفه معتصم ، بابک را سوار بر فيل کرده و گرد شهر می گردانند. برده می شود 
  

 ، با وجود امان نامه ای که به او داده بودند ، به دستور خليفه عرب ، ٢٢٣و سر انجام ، در روز پنجشنبه ، دوم صفر سال 
بابک کشته می شود و پيکر پاره پاره اش را .  ما را ، سرخ ، می آرايدخون بابک ، سنگفرش های تا هنوز بيقرار سرزمين

  ...تا تاريخ، حديث بابک های زمانه ما را ممتد کند . تا مدتی همچنان بر دار نگاه می دارند
  

 به باور احسان طبری ، در اثر واقعه نگاری سطحی و گاه مغرضانه مورخين ايرانی و عرب در دوران قرون وسطی ، احيا
و نقل غير نقادانه متون ، برای ! ، بدل به کاری شده است بس دشوار " بابک پورمرداس خرم دينی"حقايق تاريخی پيرامون 

... درک شخصيت بابک و ماهيت نقشی که اين شبان دلير و جان باز سرزمين ما ايفا کرده است ، به هيچ روی کفايت نمی کند
 ، پژوهشگران تاريخ و جامعه شناسی ، يکی از عظيم ترين جنبش های اجتماعی جنبشی که بابک بر راس آن قرار داشته را

  .پس از تسلط عرب بر سرزمين ما دانسته اند 
  

چرا که ، اين جنبش ، بيش از بيست سال تمام به طول می انجامد و عرصه پهناوری از باختر ايران را در بر می گيرد 
که حاصل پژوهش " ی ها درباره جهان بينی ها و جنبش های اجتماعیبرخی بررس"احسان طبری در اثر سترگ خود ، .

تنها بخش کوچکی از دستنوشته هايش که اوراق بی شماره (ساليان او ست بر روی جنبش های رهايی بخش ايران باستان 
باسی ، مامون و عنوان می کند که سه بار جيش انبوه خليفه ع! ...)  به کلی از دست رفت۶٠ای از آنها در ماجراهای سال 

  .و هر بار خرم دينان ، تلفاتی کمرشکن به خصم وارد ساخته اند. معتصم ، در نبرد با بابک دچار شکست فاحش شده اند 
  

چنان که در آخرين نبردها ، همانطور که بابک به طنز در پيام خويش به تئوفيل ، امپراتور بيزانس ياد کرده ، معتصم خليفه 
را سرداری در بساط نمانده و وی درزی خود ، جعفر خياط و خوانساالر خود ، ايتاخ را به مدد افشين ، ساالر ايرانی سپله 

  )٢٣۶ص . احسان طبری ... ها برخی بررسی .... ( عرب گسيل داشت 
  

کمر به خدمت خلفای عرب ) ملقب به افشين" (اسروشنه حيدر پورکاووس"هر چند او تصريح می کند که چگونه شه زاده ، 
ولی « می بندد و موجبات غلبه اشغالگران را بر مردمان اين ديار بس سهلتر می نمايد ، اما بالفاصله اضافه می کند ، 

ل قيام دهقانان و دريوزگان شهر ، اشراف ايرانی بيشتر ترجيح می دادند ، دستيار خليفه باشند تا آن که به پيداست که در قبا
  ....زير درفش سرخ علمان و خرم دينان بروند 

  
ولی همين که اين اشراف و سرکردگان خواستند پای از گليم خود فراتر نهند و در کار قدرت خليفه اخالل کنند ، شمشير سياف 

اين فيلسوف و محقق ايرانی، ما را » ...نوبختی و برمکی و بومسلم را بر نطع هالک افکند . يفه ، رگهای گردنشان را بريدخل
روزگار ، " ! ملحد بد آئين"به پژوهش های مورخين قرون وسطايی و ديگر مورخينی که همگی به عظمت شخصيت اين 

  .او" الفهرست"صحه گذاشته اند رجوع می دهد به ابن نديم و کتاب 
  

) يکی از روئسای خرم دينی ( کتابی که در آن ضمن ذکر داستانی مجعول درباره روابط عاشقانه همسر جاويدان پور شهرک 
در اين اثر از زبان . با بابک و مکری که اين زن برای به پيشوايی رساندن بابک پس از مرگ شوی بر انگيخت، می پردازد 

دين مزدکی . گردن کشان را خواهد کشت . او را پادشاهی روی زمين مسلم خواهد شد «  است، زن مذکور درباره بابک آمده
  .را باز خواهد گرداند

  



و اما پيرامون رفرم هائی که در شکل زناشويی ».خواران شما به ارجمندان ، افتادگان شما به بلند مرتبگان مبدل خواهند شد 
دکيان نسبت داده اند ، که در نزد اشراف حرم دار ساسانی در حکم اشتراکی کردن متداول به خرم دينان و از آن پبشتر به مز

  .زنان بوده ، تا به امروز ، حرف و سخن فراوان است
  

« .. اما به گفته طبری ،همه اين منابع ، فاقد اطالعات الزم پيرامون اقدامات اجتماعی بابک در قلمرو تحت سيطره وی است 
هستند و در اين زمينه نيز ، اگر چيزی " خرم دينی"طالعات رسا و قابل وثوقی درباره کيش احاد آميز همه اين منابع ، فاقد ا

به خرم دينان که از بهتان های کهن " اباحه زنان"گفته شده باشد ، سرشار از اسناد و افترا ء است مثال مانند نسبت 
ت ، چنانکه درباره مزدک نيز گفته اند که او می خواست زن و مرتجعين ايرانی هر دوران به دارندگان انديشه های انقالبی اس

محلی . ، عنوان کرده اند " دژ بذ"قرار گاه بابک خرم دين را دژی استوار و سخت گذر به نام » ". در ميان نهد"خواسته را 
وزهايی ، ميزبان دهها محلی که هر ساله در چنين ر. استان آذربايجان خاوری " اهر"در شهرستان " کليبر"در نزديکی شهر 

  .هزار تن از مشتاقان راه اوست
  
  

با توجه به اينکه خرم دينان ، دهقانان و شبانانی بودند که عليه مالکيت خلفا و امرا ، به « احسان طبری تصريح می کند ،
ی تحت سلطه بغداد سود احياء مالکيت دهقانی برخواسته بودند ، مسلم است که در اين نواحی مقرراتی جز انچه که در اراض

  .مرسوم بود ، متداول ساخته بودند
  

" مروج الذهب"مسعودی در » ... ولی کيفيت چنين اقداماتی از جانب بابک روشن نيست و فقط بايد منطقا حدس زده شود 
راسان سپس سر او را به خراسان بردند و در هر شهری ، و هر قصبه ای از خ... «پس از بيان چرايی قتل بابک می گويد، 

گردانيدند ، زيرا که در دل های مردم جای بزرگ داشت و کار وی باال گرفته بود و چيزی نمانده بود که خالفت را از بين ببرد 
  »...و مردم را منقلب سازد 

  
سله و قيام خرم دينان از سل! قيام سرخ علمان ، که به گفته خواجه نظام الملک ، در آن زمان يکديگر را رفيق می خواندند 

عليه عرب است که منجر به )  ميالدی٩ و ٨قرن های ( قيام های خلق ايران ، در نيمه دوم و نيمه اول قرن سوم هجری 
  ..)برخی بررسی ها . ( تضعيف جدی خالفت در ايران و سرانجام محو ان شد 

  
 مسکو بر يکی از دختران احسان است ، که با پيشنهاد الهوتی در" آذين " جالب نام يکی از سرداران دالور خرم دينی ، 

و نيز نام پدر مازيار ، که در راس سرخ علمان در طبرستان درفش طغيان عليه بساط خالفت در ! طبری گذارده می شود 
  ...، که نام تنها پسر احسان طبری است"کارن"طبرستان بلند کرد ، 

  
اران ، متواری بوده و قصد داشته نزد پادشاه بيزانس گفته شده است، زمانی که بابک پس از شکست نهايی در بيشه زارهای 

، تئوفيل بگريزد و او را به مبارزه عليه خليفه بر انگيزد ، ساالر سپاه عرب ، افشين ، زنهارنامه ای با مهر زرين خليفه ، به 
  .وسيله دو پيک به نزدش می فرستد 

  
بک ، آن نامه را برگرفت مهر بگشاد و بخواند ودر غضب شد با« . يکی از آن دو موفق می شود بابک را در پناهگاهی بيابد

  :و با خشم تمام ان زنهارنامه ننگين را به نزد پيک افکند و گفت
  
  »... ارزان فروختی مرا بدين ناکسان!... اين نامه را به نزد افشين ببر وبگو اين تو را به کار آيد ، نه مرا « 

آری يا امير المومنين ، بنده « اهان و دستگير کنندگان به بابک می گويند، بگويد، گفته اند در حين دستگيری ، با آنکه همر
آنچه استبدادی زمانه دلخوشش بوده است » ... توام و گناه کارم و اميدوارم که امير المومنين مرا عفو کند و از من در گذرد

و ! » آری « تنها پاسخ می دهد ، » بابک توئی ؟«آن هنگام که خليفه می گويد ، ! ، بابک اما چون هزار بابک روزگار ما 
. وی را به چشم اشارت کرديم ، به دست بفشرديم که آنچه تو را تلقين کرده بوديم بازگوی « . لب به سخن ديگر نمی گشايد 

ز آن و فردی مانند خواجه نظام الملک که به قول طبری ، ا» . رنگ روی او نگشت . روی ترش نکرد . البته هيچ نگفت 
کسانيست که از طرفی به سبب خصلت اشرافی و از طرف ديگر اهميتی که برای تمرکز قائل بوده ، از همه قيام ها با 

  .خصومت ياد می کند
  

چون يک دستش ببريدند ، دست ديگر در خون زد و در « درباره فاينال سکانس زندگانی شبان انقالبی ميهن ما می گويد، 
در اين : " گفت " اين چه عمل است ؟! ای سگ : "معتصم گفت .  خود را از خون سرخ کردروی خود ماليد ، همه روی

شما هر دو دست و پای من بخواهيد بريد و گونه روی مردم از خون سرخ باشد ، خون از روی برود زرد . حکمتی است
  »!  که رويم از بيم زرد شد من ، روی خويش از خون سرخ کرده ام ، تا چون خون از تنم بيرون شود ، نگوييد. باشد

  



او توسط خليفه در . بابک خرمدين و همرزمانش چون هزاران بابک پس از خود در چنگال ارتجاع زمانش شکنجه شدند
. به گفته تاريخ پژوهان، پيکر بابک سالها به دار بوده است. محلی که بعدها کنيسه بابکش نام دادند، به دار آويخته می شود 

مزدک ها و مازيار ها همچنان در پی . ، تا زمانی که پيکر مازيار را در کنار پيکر فروخشکيده اش بر دار کردندآن قدر بر دار
  ...اش روان 

  
  

http://news.gooya.ws/politics/archives/032349.php  
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