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Abstract :  
 
 This interdisciplinary article reviews two events during the Sassanid era. 

These events, which are also unique in Shahnameh. These critical events are 
the Mazdakian and Manavian movements that the Sassanid kings’ 
authoritarianism and opportunism of priests and wealthy aristocracies turned 
them into bloody massacres of people and their religious leaders. These 
ultimately led to people’s dissatisfaction and shook the foundation of the 
Sassanid empie’s authority. This work studies the underlying causes of 
those catastrophic events within the framework of ‘religious dogmatism’ 
based the criminological approach of the Sassanid priests. In fact, religious 
autocracy undermines religious values as well as its positive material and 
spiritual impacts; hence, never have religions fulfilled their purposes under 
such totalitarian systems. ‘Dogmatism’ is a bias approach in assuming a 
definition or an opinion as undeniably true in the absence of convincing and 
factful evidence. It is noteworthy that the present investigation is not 
purposed around denying the values created by Sassanid dynasty; however, 
as analogically stated in Shahnameh, the aim is emphasizing the irrefutable 
coexistence of the ‘color of flower’ and ‘pain of thorn’. In fact, the thorns of 
the massacres carried out by Mazdakian and Manavian followers have left 
perpetual stigmatic scars on the face of history that will never heal up or 
disappear. 
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  يفردوس مهشاهنا در ينيد سميدگمات

  10/08/1400 :افتيدر خيتار        ١ياراحمدي يصارم لهيجم
  13/10/1400 :رشيپذ خيتار            ٢يميفه رضا
  ٣طاهر ميرح
  

   :دهيچك
 در كه يحوادث داده است، قرار يبررس و نقد مورد را انيساسان دوران مهم رخداد دو حاضر ةمقال
 يننگ داغ خ،يتار ةگستردر آن، از حاصل يها بيآس و عيفجا و است فرد به منحصر و ژهيو شاهنامه،

 ينم زدوده رانيا ملّت يخيارت ذهن از ابد تا و نشسته يساسان قدرتمند يامپراتور رخسار بر كه است
 خود سبب به كه است» انيمزدك « و» انيمانو« يمذهب يها جنبش مهم، حوادث نيا از منظور. شود
 و مردم نيخون كشتار به منجر موبدان، و اشراف ييجو سود و يطلب فرصت و يساسان شاهان يكامگ

 را يساسان مقتدر حكومت يها هياپ تزلزل و مردم يخرسند نا كه يكشتار. ديگرد آنان ينيد رهبران
« ضوع  مو قالب در اغماض بدون را عيفجا نيا وقوع ليدال قصد داشته، پزوهشگر .آمد سبب
 استبداد رايز. دهد قرار يبررس مورد يساسان دوران موبدان يشياند جزم يبرمبنا» ينيد سميدگمات

 جوامع در هرگز نيد و سازد يم ابودن را نيد يمعنو و يوضع آثار  و ها لطافت ها، ارزش تمام، ينيد
ك معنا ي ي اصرار بردرستيبه معن» سميدگمات«  . ديآ ينم  نائل خود يواقع اهداف به گرا جزم و مستبد
 و ير قابل بازنگري و مستند است كه غي دالئل كافةز، بدون ارائي تعصب آميابه گونه خاص ةديو عق
 نبوده بلكه يساسان ييفرمانروا دوران ةارزند خدمات رد ،ي كاووا نيا از مقصود البتّه. د نظر باشديتجد
 يامر» خار رنج « كنار در» گل رنگ« يمواز حركت شاهنامه، در شود انيب كه است ن بودهيا هدف

 ديخل خي تارةبرچهر كه بود يخار يبراست  يمانو و يمزدك روانيپ نيخون كشتار. است ريناپذ اجتناب
  .ستين ريپذ امكان هرگز آن اميالت كه گذاشت يباق را ينشان و زخم چنان و

  
 . ينيد سميدگمات و ان،يمانو ان،يمزدك ان،يساسان  :يديكل واژگان 

                                                             
  ساوهي داننشگاه آزاد اسالميات فارسيادب زبان و ة رشتي دكتريدانشجو. 1

 )سنده مسؤولينو( ساوهي دانشگاه آزاد اسالميات فارسيار گروه زبان و ادبياستاد . 2

  ساوهي دانشگاه آزاد اسالميات فارسيار گروه زبان و ادبياستاد . 3
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   :مقدمه
 ةنيگنج به دنيرس و سعادت به دنيرس يبرا ،يآدم خرد است، حركت در واال يمقصد يسو به ما يهست
 در. گرداند خود تابع را يجزئ و كوچك اهداف تمام تواند يم كه، جا آن تا است حركت يروين نيبرتر مقصود،

 جا آن از. ندارد ييجا ينظم يب آن در و است منعكس قانون و نظم از ييبايز ريتصو نشيآفر ةافتي قليص ةنيآ
 لغزش از زيگر و ريخ ريمس در را اراده بتواند اگر د،ينما استنتاج قانون از را، يانسان يكردارها ديبا خرد كه
 و احترام سبب زيچ چه و ست؟يچ خرد قانون اما. گردد يم هموار سعادت، به دنيرس راه مسلما دينما تيهدا
 پر يها ارزش از يرويپ همانا آن، داشت نكو و خرد به احترام كه گفت ديبا است؟ ياله قانون نيا به تعلّق
 يعبارت به اي يعمل خرد جز يزيچ ،آن خاستگاه كه است يا وهيش كو،ين يخو و خلق. است يانسان بركت
 تواند يم اخالق، ينما قطب داشتن دست در با خرد كه نمود ثابت توان يم يآسان به و ستين ياخالق وجدانِ

 را ييبايز و طانيش از را فرشته صواب، از را خطا بد، از را كين تكامل، يسو به حركت و اتيح مراحل تمام در
. ميبر كار به نو يها زيچ آموختن يبرا يكوشش كه آن يب« :سقراط چون كه نآ شرط به شناسد، باز يزشت از
   )          301:1397 ، زاده  بينق.  (» بماند وفادار  خود اصل به خرد كه ميكن يكار

. دارند خور بر آگاه يوجدان از كه است يكسان ةهم ياخالق كردار ،يهيتوج چيه يب و شك بدون اصل، نيا
  :  داند يم يضرور ياصل را يآگاه نا از اجتناب و ديپو ينم را غفلت راه زهرگ كه يوجدان

 يبنگـــر   چـــون اســـت   جـــان  چـــشم  خــــرد
        

ــو ــادان  چـــشم يبـــ   تـ    ينـــسپر  جهـــان  شـ
   )           5 ، 1ج : 1396 ، يفردوس( 

 يها لتيرذ با مقابله يبرا ،آن يها ارزش به يبنديپا و ياخالق نيقوان تياهم به توجه با  پژوهنده حال،  
 دوران بر حاكم ينيد سميدگمات  ةبار در بحث به ،يشياندجزم و جايب تعصب جمله از ها،ارزش ضد و ياخالق
 داشت خواهد يگذار ريتاث و ييشكوفا امكان استبداد، از دور به و آزاد يطيمح در نيد رايز پردازد يم يساسان
 ينيد يها استبداد از تر قاعده يب و تر خشن مراتب به  ينيد سميدگمات از يناش يها بيآس و مضرّات كه چرا
  : ديگو پاسخ ريز يها پرسش به بحث، مورد موضوع خالل در كند يم يسع پژوهنده پس  است
                                                                                                                               ؟ ستيچ سميدگمات - 1 
                                                           سازد؟ يم جامعه متوجه را يخطرات چه ينيد سميدگمات از يناش يها بيآس -2
 پژوهشگر، ازين ده،يگرد نيتدو يا رشته انيم يموضوع اساس بر مقاله نيا كه جا آن از :قيتحق نهيشيپ

 ،يخيتار مراجع و منابع از استفاده و شد ينم نيتأم شاهنامه ژهيو به ،يادب ةحوز كتب بر هيتك با منحصرا
 محقّق ،رورتض نيا به توجه اب كه بود ريناپذ اجتناب و يضرور يامر نه،يزم نيا در ياخالق و يفلسف ،ياسيس
   .                    سازد برآورده را خود يمطالعات يها ازين ياديز حد تا است توانسته ريز مĤخذ از يريگ بهره با

 بينق  نيرعبدالحسيم فيتأل نو، دوران ةفلسف ريس ةنيبرزم سميدگمات خواب از يداريب كانت ةفلسف كتاب ●
                                                       . است ييگرا جزم  هيتوج به منحصر زين يكوتاه بخش و پرداخته يفلسف عمواض به كتاب نيا  زاده،
 نيا ، كوب نيزر روزبه و نيعبدالحس: انيآقا فيتأل انيساسان ياسيس خيتار باستان، رانيا خيتار كتاب ●

 كشتار جمله از دوران آن عيوقا شرح و انيساسان دوران يبررس ژهيو به باستان، رانيا  خيتار با ارتباط در اثر
.                                                                                                                                                  است انيمانو و انيمزدك
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 خيتار يتخصص يدكتر يدانشجو فيتأل مزدك، برنهضت انيساسان عهد يطبقات نظام ريتأث  يخيتار ةمقال ●
 ، يجمال وسفي ميكر محمد ،يگنج سايپر: رانيا آباد نجف دانشگاه خيتار گروه دياسات و اسالم از قبل رانيا

   .                                                                                          يسينف نادره  سام، ينيمع بهزاد
 خاطر به نيبنابرا بود ينگرژرف ازمندين و يارشته انيم پژوهش، نيا كه نيا به توجه با : قيتحق روش
 و بوده يا كتابخانه ق،يحقت فنّ است يمورد – يفيتوص ةمطالع كه قيتحق طرح و موضوع ييمحتوا يگستردگ

 منابع از استفاده و يبردارشيف قيطر از موضوع به مربوط قِيحقا و اطّالعات يآورجمع كه است دهيگرد يسع
 مربوط كه هيثانو منابع و دارد شاهنامه به اختصاص كه ه،ياول منابع از راستا، نيا در كه باشد ياكتابخانه اسناد و
 شده استفاده  ان،يساسان عصر در ينيد سميدگمات  بحث يبررس و ليتحل يبرا است، يعلم يهاحوزه ريسا به

  .                                                           است
 بودنش ريچشمگ آن، تكرارِ به توجه با و است موبد  ةواژ نايقي شاهنامه، يديكل واژگان از يكي :ياصل بحث

 مناصب در آنان ةگسترد نفوذ كه مردم ةعام از زيمتما و يحكومت ةزاد اشراف يقشر. انگاشت دهيناد توان ينم را
 و بدوزند و ببرند را يلباس هر خود، ةقيسل و ليم طبق توانستنديم قدرتمندانه، آنها. است زيانگ شگفت گوناگون

 و شواهد از ياريبس و شاهنامه ساسبرا. بود آزاد گوناگون مشاغل ةعرص به قشر، نيا ورود. بپوشانند مردم برتن
 يفرهنگ ،ياسيس ،ياجتماع ،ينيد يهايريگميتصم در موبدان، ةجست بر نفوذ از كه نبود ييجا ،يخيتار مدارك

 خيتار ر،يدب رسول، و ريسف ،يسلطنت امور مشاورِ ر،يوز ،يقاض ،ينيد يشوايپ : بودند كاره همه. نباشد يخبر ... و
 گاه و شاه يحتّ كهن، اتيروا يراو سپهبد، حاكم، سپاه، ةفرماند خوابگزار، نجوم، علمِ لمِعا و شناس ستاره نگار،
 وجودشان از زيپره كه بودند جامعه بر نازل  رِيتقد آنان واقع در. داشتند  عهده بر زين را شاهان نصب و عزل
 است آن بر بلكه  ندارد يشخص و ييگرا جزم ةجنب پژوهنده، نظرِ اظهار دانست ديبا. نمود يم ممكن ريغ يامر
 دگم تفكّر طرز ،يساسان دوران بارِ فاجعه حوادث از يبعض اساس بر و يخيتار شواهد و مستندات بر هيتك با تا

 داد و عدالت خرمن به آتش خود، القائات با كه يتفكّرات. دهد قرار تعمق و تفحص مورد را، طبقه نيا ةانيگرا
 كه آورد فرود خيتار گناهان يب و مظلومان برتارك را ظلم چماق چنان، و كشاند يتباه به را يجهان و زد يگر

 همانند و مشابه يعيفجا از سخن. است ساخته افسرده و نژند را يبشر ارواح شهيهم تا آن، ريناپذ اميالت زخم
 آن، يوانر يها بيآس و يجان يها خسارت كه يبار دو است، شده گزارش بار دو فقط شاهنامه، در كه است

 كشتار از سخن ده،يگرد حك آن، فاعالن يشانيپ بر ن،يننگ يداغ چون و است بار اسف ةفاجع هزاران ةانداز به
 خود زمانِ بر حاكم  سمِيدگمات چنگال گرفتار كه آنان ،يمان و مزدك. است گريد يها نييآ  رهبران و امبرانيپ

 يوقع نيتر كوچك دشانيعقا و سخنان به كه آن يب دنديسر قتل به انهيوحش و كورانه كور كه يمظلومان. گشتند
 ندانستند هرگز ،يشخص منافع حفظ يپ در خود، ةددمنشان عملكرد از خوشحال فاجعه، نيا مسببان. شود نهاده
 يآرمان يايدن به و ابديدر  را يهست قيحقا بتواند برخرد، هيتك با تا نموده خلق آزاد را انسان جهان، يخدا كه

 فراهم موجب آن، از يناش يسوگوار كه گشتند يا عادالنه نا ةمبارز مغلوب مزدك، و يمان. ديجو هرا خود
 رخ ذواالكتاف شاپور زمان در مذكور، شمار انگشت عيوقا از يكي. گشت موبدان ةطبق يشادمان و سور آوردن
 يكي به كه  است كرده ذكر يمان ةبار در يمبسوط حاتيتوض يرونيب حانيابور. بود نقّاش يمان ظهور آن و نمود
 زردشت نِيد او. مشهور است ينقّاش نام«  : شوديم پرداخته است شاهنامه مطالب با انطباق در كه شروح آن از
 انِياد او و شدند اريبس او اتباعِ كرد ظهور  او چون كرده، دو هر در يتصرّف و نموده بيترك را حيمس حضرت و

 و روم نقّاشانِ از ينقّاش علمِ در و نمود مسافرت و كرد خود به دعوت را قخل و ختيآم كدگري در را سابقه
 يها صورت آن در كه را خود يها كتاب و آمد رانيا به شاپور يپادشاه  زمان در آخراالمر آمده، سر بر ن،يچ
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 ديكش بدانجا خنس تا آمد در مكالمه به او با بود دانشمند  پادشاه،. گفت باز را خود ديعقا و بنمود بود، بيعج
 تا ختيامين شانيا با و كرد ديبا يدور زنان از پس. وندنديپيم رهيت يهاتن به و كرده نزول پاك يها روان كه
 يآباد. شود خراب يتيگ ييگو تو كه سخنان نيبد گفت شاه. بماند هاآسمان در پاك  ارواح و شود بسته راه
 يآباد تو كشتنِ در بكشند ترا اگر گفت شاه. است جان يبادآ تن، يخراب در  گفت يمان ؟يخراب اي است بهتر
 را او و كردند نيچن و ميكن كار تو گفت به  تو، با گفت شاه. روان يآباد و تن يرانيو گفت ؟يرانيو اي باشد

 اسم نيا يمعن و. ... نديگو هيمانو را شانيا و بماندند او روانيپ كنيول ختندياويب شاپور، شهر دروازه از و بكشتند
  )                   208: 1386،يرونيب.   (»بمان يعني است، يا گونه دعا يپارس به

 و يسخنگو يصورتگر شد، يسپر ذواالكتاف شاپور ياريشهر از سال پنجاه يوقت ، شاهنامه تيروا بر بنا  
  :نمود يامبريپ يدعو و آمد رانيا به نيچ از زبان گشاده

  ـالس پنـجاه بـگذشـت شيشـاه ز
 

  الهـمــ نـبـودش زمـانــه  انـدر كـه
 ـنيزم بـر نـبـد  مصـور  او چـون كـه ـنيزچ ـايگو مـرد يـكي ـامـديبـ 

 خواسـت اري  را  شـاه  يغــامبريپ به بارخواست  شد  شاپور  نزد  نيچ ز
  )343 ،6ج،: 1396 ،يفردوس (

« : كه شد ريگ فرا چنان اما نداشت يآسمان منشأ ،يو نِييآ كه يآور اميپ ، شد امبريپ كه بود يصورتگر يمان
 1500 نييآ نيا .... شد گسترده عربستان تا نيچ يمرزها از و هند تا روم يامپراتور غربِ از يعيوس ةمنطق بر
  ) 69: 1396ر،يكو.      (»داشتند وجود نيچ در ستميب ةسد لِياوا تا انيمانو از يگروه و آورد دوام سال 

 خشم براو شاپور درماند، درست يها پاسخ آوردن از يمان چون و نشاند گفتگو به او با را بدانمو شاه،
  :  ختنديآو و انباشتند كاه به و كندند را پوستش داد دستور گاه آن گرفت،

 بـگـذاشـتـنـد  درگـاه ز يخـوار بـه بـرداشـتـنـد تـاش پس  بـفـرمــود
 نـشـست  يِسـرا در يهمـ ـنجـدنگ پرست صورت مرد  نيك گفت  نيچن

 ســت پـو  يپـا سرا دشيـدكشيببـا بـدوست  يتـيگ  دهيارم  آشوبِ چـو
 ـگاهيپا نيا كـس دينجـو  تـا  بـدآن كاه بـه  ـديبا آگنده خـامـش همـان

 مـارســتـانيب و ـوانيد  شِيپـ وگـر شـارسـتــان درِ از ـــديـزنـيـاويبـ
)337 -336 ،6ج: 1396،يفردوس (              

 يمان را دروازه آن مردمان، پس ازآن و ماند يباق شاپور يجند شهر ةدرواز بر  يزمان ريد تا يمان كرِيپ
 دار به«  :كه جا آن  تا  گشت يجهان و ماندگار روزگار، آن در اش شهياند اما شد ختهيآو دار به يمان.  دندينام
 ريتأث حلّاج منصور نيحس از ،يا اسطوره يپرداز تيشخص   در يو ةشياند و يمان شدن سوزانده و دنيكش
  )1396:81 ر،يكو( .  »اوست يا اسطوره ةنمون حلّاج ديشا كه گرفته شكل باور نيا يحتّ داشته اريبس

 يدست ات،يادب در رايز دانست يم ينوشتار را خود يغاتيتبل مهم ابزار ران،يا در جيرا سنّت خالف بر يمان
 شعر ةسابق« : گفت ديبا  شد يم ميتقس ناب اتيادب و ينيد اتيادب  ِبخش دو به يمانو اتيادب  داشت آتش بر
) 74 و73: 1396 ر،يكو.  ( »است يمانو اتيادب از يبخش ،يسينو نامهيزندگ و يداستان اتيادب يها نمونه و ديسپ
 بر ظلمِ هرگونه  ردّ مقصد بلكه ستين يمان ديعقا و افكار از تيحما عدمِ اي تيحما هدف، مبحث نيا در

 جاست نيا در. گشت انيحكومت ةطلبان جاه و بسته افكارِ يقربان يمان اصل، در رايز است يباور خود از خاسته
 و است يريگ ميتصم در تأمل و تعصب از يدور فهم، ،يآگاه ،يانسان راه مودنيپ ياصل شرط: گفت ديبا كه
 احترام و يشياند آزاد يسو به انسان ريس و كند يم زيمتما يوانيح ستيز از را ينانسا ستيز كه ست ها نيهم
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 ييشناسا و فهم به كردن رو همانا يشياند خشك ريزنج از شدن رها پس سازد يم سريم را گرانيد ديعقا به
 كه يچوب چار. است نيمع يچوب چار در خود وجود كردنِ يزندان ةمنزل به تعصب چراكه. است گرانيد افكار

 كه است باور نيا بر كانت. كند يم سلب يآدم وجود از را گرانيد ديعقا درك و يريپذ انعطاف فرصت
 رايز است  ياجتماع و ياسيس يها انقالب از تر مهم اريبس درست درك به دنيرس يبرا انسان ةشياند يدگرگون
 دنِيشياند چگونه در تواند ينم وجه چيه به اما كند نگون سر را ياستبداد يها حكومت تواند يم انقالب
 چه گفت ديبا جهت نيا از و آورد ديپد يدگرگون و رييتغ ندارند را درست فهمِ يريكارگ به  شهامت كه يكسان
 زاده، بينق. ( كشند يم  بند به باره دو را  گريد يگروه و شده نيشيپ يها تعصب نيجانش يا تازه تعصب بسا

 و مزدك ظهور آن و وستيپ وقوع به ،يساسان قباد يپادشاه در مشابه، بارِ اسف ةواقع نيدوم).  471: 1397
 از پسرخرگان ،)بوندس (بونده زردشت  نام به يمرد مزدك، از شيپ. امبراستيپ  آن بار رقّت و شوم سرانجامِ

« . داد رواج را نييآ نيا بود عمل مرد كه مزدك و افكند يپ 1نيد ستيدر نام به ينيآئ بود يمانو كه فسا  مردمِ
 از ،ياصل نِييآ مانند و بوده يمان نيد در ياصالح  ةمنزل به» مزدك  « و » بوندس « نِييآ يعني»  نيد ستيدر

 است مختصر اريبس مزدك ةبار در اطّالعات. كرد يم آغاز ظلمت و نور يعني  م،يقد اصلِ دو نِيب ةرابط در بحث
 كه يطبر) 9مزدكص ظهور و قباد سلطنت خيتار( كتاب از ييها بخش از يا برگرفته (.است  بامداذ  پسر يو
 يمرد بگذشت  قباد ملك از سال ده چون« ديگو و دانسته هيمدر  اهلِ اورا داشته دست در يمعتبر منابع نايقي
 طبق ). 676: 1395،يطبر(» كرد يامبريپ يدعو و "نسا " شهرِ از خراسان، نِيزم از ،]نام[مزدك او، يسو امديب

 توانست خود تيدرا با كه بود فروش دانش و كام و يرا با دانش، با ور، سخن يمرد مزدك، ،يفردوس گزارش
   :  ابدي دست يگنجور و يدستور ،يعني بزرگ منصب دو به

 كام  و  يرا  و  بادانش ،يگـو سخن نـام  به   مزدك مـرد، يكـي ـامـديب
 گــوش داد  بــــدو دلـاور قـبـــاد فـروش دانـش  و يمـرد هيگـرانمـا

 گشت دستـور  و  گنـج آن نگهبـانِ گشـت  دستـور جهـانـدار نـزد بـه
  )69 ،7ج : 1396 ، يفردوس(

 مزدك بر شاه، حضور در و موبدان همراه به ،يا مناظره يط و بود مخالف مزدك با قباد، فرزند ،يكسر
 تيروا به كه ارانشي و او با نديب يم سزاوار هرگونه تام، ارياخت با تا سپرد  يكسر هب اورا شاه و آمد غالب

 و اراني و كرد حفر يخندق ،يباغ اطراف در يكسر ب،يترت نيا به و كند رفتار بودند، نفر هزار صد شاهنامه
 نو درختان نيا ياشاتم به را مزدك سپس و نشاند گودال آن در واژگون ،يدرختان سان به را مزدك طرفداران

 رخداد نيچن اهيس و شوم ةيسا كه يطور كرد باران ريت و ختيآو دار به زين را او سرانجام و فراخواند ظهور،
 شاهنامه، در. گردد ينم محو اذهان، ةصفح از هرگز و است گسترده خيتار تارك بر شهيهم تا يهولناك و عيفج
   :  است موبدان يناروا يها سهيدس و يشياند دگم حاصل فاجعه، هردو كه دهد يم رخ يكش امبريپ بار دو كال

 بــود  راغ از  بــرتــر  او  ـوارِيد  كـه بــود  بـاغ يـكي يكسـر درگـاه  بـه
 كـرد، پـراگـنـده را  مــردمـان نيمـر كـرد كنـده  او   گـرد  بر  گـرد  همه

 سخـت  آگنـده سر رشيز  و يپا زبـر درخـت بـسانِ هـم بـكشـتـنـدشــان
  ...شـو  ــهيگـرانـمــا  بـاغِ درگـاه بـه رو  كه يكسـر گفت نيچن مزدك بـه

 بـر   و  بار  چمن  بر  مگر  نـديب  كه در  بـگـشـاد بـاغ   و مـزدك بـشــد
 خـروش  ـكي  ازو  ناكام  بـه بـرآمد هـوش  رفت تنش از ـديد كه آنگه هم

                                                             
1. Drist –den 
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 كـمـنـد چـانيپـ دار  از هـشت فـرو بـلنــد  يكســـر مـودفـر  دار يـكـي
 كـرد نگـونسـار  ــنيد يب  مـرد  سرِ كـرد دار  بـر  زنـده  را بخـت نـگـون

  )  79-80 ،7ج : 1396 ، يفردوس (
. رددا اريبس تُبع كنيل است آسان كشتن را مزدك« :كند يم نقل روانيانوش خسرو زبانِ از الملك نظام خواجه

 ما و آرند دست به محكم يها كوه  و كنند  دعوت  را مردم و بپراگنند جهان در و زنديبگر م،يبكش را او چون
 همه و نبرد جان ما رِيشمش از مذهب، آن از تن كي كه ساخت ديبا يريتدب مارا. دهند كار مارا  مملكت و را
 سامان را انيمزدك جنبش كه بود يريسختگ حكومت نيچن يآر) 251: 1369،يطوس. (»شوند هالك و ستين

 گشت ياشكان يفيالطوا ملوك حكومت  نيجانش دولت، و نيد اتّحاد اساس بر يساسان مقتدر يطور امپرا. داد
 و تزلزل سازِ سبب كه ينيد. داد قرار رانيا يرسم مذهب را يزردشت نيد ان،يساسان ةسلسل سر بابكان، رياردش و

 ب،يترت نيبد و نمودند فراهم را يفئودال حكومت يمبان ،يزردشت موبدان كه چرا شد آنان حكومت انقراض
 ةشعل  نتها نه آنها، عام قتلِ و انيمزدك ةرحمان يب كشتار با خ،يتار  گواه به. زدند مردم خشمِ خرمنِ به آتش
 راه كه جا آن تا داد شيافزا وجودشان در را يطلب يآزاد به اقياشت و ليم بلكه نكرد كش فرو  مردم خشم

 ،...و نيد خرّم بابك ،يخراسان مسلم ابو چون يآزادگان امِيق بخشِ الهام  نده،يآ در خواهان يآزاد نيا وروش
 يكاف  دقّت و يطرف يب از اند گفته او نيآئ و مزدك ةبار در چه آن«  : ديگو سن نيستيكر سن . گشت

. كند ينم او  رفتنِ راههيب از تيحكا است شده گفته او نِيآئ و دعوت ةبار در چه آن ةهم.... ستين برخوردار
) است غالب با شهيهم حق،  (غلب لمن الحق : بارز ةنمون ديشا....است رفته پروانشي و او با كه يسخت رفتار
 روند يم شيپ  جا آن تا و داننديم مردود را مزدك تيشخص ،يبعض امروزه) 9:1309، سن نيستيكر.  (»باشد
 و محكم يمبنا بر سنجش و يابيارز نيا البتّه كه آورند يم حساب به ستيكمون مكتب رو دنباله را او كه

 نيزر. است يافراط يها تعصب و يشياند جزم از يناش  ها، يداور نوع نيا گفت ديبا و ستين استوار يدرست
 و روزه به قاداعت آن، در رايز نبود ياشتراك و ياباح نييآ كي مشهور خالف بر مزدك نييآ« : ديگو يم كوب

 اضتير و زاهدانه التيتما كه دارد وجود نفس قتلِ از زيپره و يوانيح اعمالِ در فراط ازا اجتناب طهارت،
 به منجر مناطق يبعض در مزدك ميتعال از يا پاره است ممكن  البتّه. دهد  يم ن نشا را نييآ نيا ةمـĤبان

سخت، اغتشاشات ا باشد شده آنان  زنانِ و دختران ربودنِ نااياح و نجبا  اموال و امالك غارتجرئ اميات 
 يافراط يها جنبه ةبار در را چه آن يكلّ طور به و ستين اعتماد قابل وجه چيه به  هست  باره نيدرا كه ياتيروا
 كه او نِييآ و مزدك ةبار در مĤخذ، شتريب مندرجات  رايز رفتيپذ تمام اطياحت با ديبا است شده نقل مزدك نييآ
 مزدك جنبش حال، هر به. است مغرضانه جهينت در و شده  نوشته او  دشمنان ةليوس به است دهيمارس دست به
 نجبا تيموقع خود زمانِ در انيمزدك بيترت نيبد ،ينييآ و يمذهب ةديعق  كي تا بود ياقتصاد جنبش كي شتريب

                         )70:1387كوب، نيزر( » ساختند متزلزل يسخت به را وموبدان
 رايز باشند داشته يفردوس گفتار به تيعنا ان،يمزدك يها يغارتگر ةنيزم در كوب، نيزر انيآقا ديشا  
 يخشكسال به توجه با مزدك، فرمان به و مردم ةليوس به را گندم يانبارها غارت زين طوس ميحك است محتمل
. شناسد ينم مانيا و نيد گرسنه شكم عامه، قول به چون اردپند يم ريناپذ اجتناب يامر روزگار، بر حاكم
   :   مزدك كه ديگو يم يفردوس

 بـهـر  ـابـنـديبـ  ـكيـكـاي  تا بـدآن شهر  و  يكـو  در تاراج  به  آن ـديده
   )  72 ،7 ج : 1396 ، يفردوس (

 يساسان روزگارِ بر حاكم ياجتماع ةژيو  طيشرا را، مزدك نِييآ شدنِ ريگ فرا مهرِ به سر و نهفته رازِ ديبا
 دگر از و ساخت يقربان را انيمزدك و مزدك سو كي از كه بود يا لبه دو رِيشمش ةمنزل به يريگ فرا نيا. دانست
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 كالن و خُرد  ،يقحط و يخشكسال يتنگنا رايز آورد فراهم را يساسان يامپراتور انقراضِ و تزلزل موجبات سو
   :بود آورده ستوه به را

 درجهان شد  تنگ  خورش يخشك ز مـهـــان ــانِيمـ  و  كـهــان ــانِيمـ
 ـدينـاپـد   شـد   ابـر   هـوا  يِرو  ز ـديند بـاران  و برف  يكـس  ـرانيا بـه

)                                         70 ،7ج : 1396 ،يفردوس (
 يدراز دست و ها يطلب افزون ةواسط به زين كشور ةخزان نبود، يگرسنگ و يقحط فقط معضل، اما   
 طاقت يها غرامت پرداخت به منجر روم، و تاليه با متعدد يها جنگ يطرف از و بود يته ،يدربار انياشراف
   :         بود گشته تر افزون مردم، از يخواه باژ نرخِ  جهينت در و شده يجنگ يفرسا

 ،ياو  از  شيب  اگر  گاه  بـدش  كم اگر ياو  از  شيپ بد كه آنكس هر شاهان ز
 پسـود  رسته يِسو  را  تدس  كس  نه درود و  كشـت ز بـهــره  بـجسـتـنـد

 راه آورد ــكي  ده و آمـــد  قـــبـــاد شاه  بهـر كي  چار  اي  بـود  كي  سه
   )93 ،7ج : 1396 ، يفردوس( 

 و ديرس سر به او عمر اما برساند كي ده به و دهد كاهش را اتيمال نرخ ،ياصالحات طبق بود قرار قباد،
 به.  ديگرد وضع زين ينيقوان راستا نيدرا و گرفت خود به يقانون شكل روان،يانوش زمان در صالحات،ا نيا تاينها

 قدرت و منافع كه  داشتند قرار يحكومت غارتگر يمشت مقابل در ازمند،ين مردم بحران، آن ةبحبوح در يراست
 ظهورِ نايقي ،ياسفناك و فرسا طاقت طيشرا نيچن در. دادند يم حيترج زيچ همه بر را خود ةبخردان نا يها يطلب

 و روح بر بود توانسته انكارش قابلِ ريغ منطقِ و ايپو ةشياند كالم، نفوذ با او گرفت، دهيد نا توان ينم را مزدك
  :شود  حاكم مردم قلب

 راه  ز  آمـد  يـراهـيب  به  كس  يبسـ سـپاه  فراوان شـد  انجمـن  او  بـر
 بــود بـــرابـــر  او  بـا  دسـت يتـهـ بـود  توانگر  كـو هر  گفــت  يهمـ
 پــود  ـشيدرو و تــار  بــود تـوانـگـر فــزود بر  يكسـ  باشد  كـه دينبـا

 ــز؟ينـ  جسـت  چـرا تـوانـگر يفــزون زيچ  بـه باشد كه ـديبا راست جهان
 بـود  ـنينـفـر  مـنـش  از  و  ـزدانيز د بـو  نيد نيبد جز او كه هرآنكس

 يكـــودكـ اگــر بـودنــد  ـريپـ اگـر يــكي او  بـا ـشيدرو ك هـر ببــد
 موبدان  سخن  آن ز بود  مـانده  فـرو آن  به  يداد  و  زيچ يبستد نيا از

  )74و 73 ،7ج : 1396 ، يفردوس ( 
 يم خود منافع يراستا در را مزدك يها يگر چاره ييسو از و بود هراس در موبدان قدرت از كه هم قباد

 و داران نيزم اشراف، نفوذ مانع ياديز ةانداز تا توانست ارانشي و مزدك  تيحما با و شد او نييآ يرايپذ ديد
 و پادشاه آن رأس در كه بود شكل يهرم يستميس ،يساسان عصر يطبقات و "سميدگمات " ستميس .شود موبدان
 پادشاه، از بعد شدكه يم ليتشك ،ركن چهار از قدرت، هرم اركان يكل طور به و قرارداشت يسلطنت خاندان

 و متمول زين آنها كه قرارداشتند يادار و ينظام بزرگان و اشراف بزرگ، ي ها خاندان يروسا امرا، ، شاهزادگان
 ،ياجتماع و يفرد يايمزا از كه ،يعاد مردم ةتود سرانجام و متوسط ةطبق سپس بودند بردگان و امالك صاحبِ

   .                                                                                         نداشتند يابهره گونه چيه
 تر راسخ اميق و حركت يبرا را مردم عزم كه بود يا وستهيپ هم به يها حلقه همانند مزدك، جنبش ليدال

 ينيد انيشوايپ و موبدان ةطلبان منفعت ييگرا دگم ر،يزنج نيا ةحلق نيتر محكم گفت توان يم و ساخت يم
 مواجه يجد خطر با زين را آنان يجان تيامن جامعه، فيضع ةطبق بر يتنگدست و فقر ليتحم بر عالوه كه بود
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 حركت و ها جنبش تينها در تا شد تر محكم و محكم روز به روز ل،يدال نيا رِيزنج جه،ينت در .بود ساخته
 يعني جا نيا در ديآ يم انيم به» انيمانو و يمان« اي» انيمزدك و مزدك« از سخن يوقت .آمد سبب را يمردم يها

 در ها، نظام نقشِ با كه پردازد يم يامور به استيس علم واقع در ات،يادب ةعرص در استيس مبحث كردن دنبال
 و ثبات جاديا چون ييها شاخصه سنجش با است صدد در و دارد كار و سر آنان ياسيس رفتار و يدار حكومت

 ها حكومت ياسيس عملكرد يبررس و ليتحل به شيآسا و آرامش جاديا و انصاف تيرعا يچگونگ ، تيامن
 كه شده نيتدو يفردوس  ةشاهنام چون يارزش پر اثر ش،يپ يها قرن در ران،يا ةگسترد نيزم سر در. بپردازد
 كه است يخيتار و ياسيس قيعم  ميمفاه ةرنديبرگ در و است گار روز آن در ياسيس جامع يها ليتحل نشانگر
 و باشد ها عدالت گسترش ةپهن كه طلبد يم را يا فاضله ةنيمد و كند يم دنبال را يخاص ياسيس ربط و خطّ
 يادعا خود، كه يفلسف يديد با و كشد يم ريتصو به زمان گذر در را مختلف يها نسل ياسيس خرد ينوع به
 ياستگذاريس ةارائ ةعرص  انيرانيا يملّ  ةحماس واقع در و ندينش يم ها نسل آن ةبار در گفتگو به ندارد را آن
 ييها شاخه در را آن پردازند، يم استيس علم يبررس به  يوقت ،ياسيس شمندانياند امروزه . است حكّام  يها

 و مطالعه ،يعموم حقوق و يعموم ةادار ياسيس ةشياند و فلسفه الملل، نيب روابط ،يقيتطب استيس : چون
 يفلسف دگاهيد از انيمانو و انيمزدك رفتار ليتحل به داشته قصد كه نيا موجب به پژوهنده. كنند يم يبررس

 ينم جدا فلسفه، از  را استيس فلسفه، علمِ  انگذارانيبن كه چرا كرده منحصر حوزه، نيا به را بحث بپردازد،
 در ياردكان يداور رضا محمد ةگفت به. دان دهيگز منزل  استيس و فلسفه نيب مرزِ در لسوفانيف يراست به و دانند
 را آن رفته انحطاط به استيس كه ييجا در تواند يم كه است ميفه يجود مو فلسفه: علوم فرهنگستان ةرسان
  . دهد نشان و ابديدر

 خطّ اما كنند ينم مداخله آنان ياسيس عملِ و حاكمان ياسيس امورِ در رسما فالسفه كه نيا با يطوركلّ به
. است بوده فلسفه قلمرو نيهمنش همواره استيس و شنديتدين آن به نند توا ينم كه است يا گونه به آنان ءيمش
 ياستوار و قوام شرط آنان رايز است لتيفض به آن حاكمان و جامعه دنيرس فلسفه، دائمِ غمِ دانست ديبا

 اخالق قطعا باشند بينص يب يهآگا و لتيفض از استمدارانيس هرگاه معتقدند و دانند يم لتيفض را، حكومت
. آورد يم درد به را خيتار قلب كه شوند يم ياجتماع ديشد يها بحران جاديا باعث گذاشته، كنار را ياسيس

 قطعِ و عدالت رد قت،يحق در لتيفض نبود گفت، ديبا و دانست يم  عدالت را ياخالق  ليفضا آمد سر افالطون
 يم استيس به تيبشر خيتار روز نيآغاز از فلسفه كه نيا به توجه با نيبنابرا است يانسان اخالقِ نهالِ
 و هيتجز به تواند يم آن كمك به كه نهاده سر پشت را يميعظ يخيتار تطور و تحول كه است مسلّم ده،يشياند
 آن هك دينما يا فاضله ةنيمد جاديا به بيترغ را استمدارانيس و بپردازد حاكمان ياخالق ريغ مسائل ليتحل
 يفارس اتيادب و زبان پژوهنده يتخصص ةرشت كه نيا به توجه با اكنون . باشد ها عدالت گسترش ةپهن نه،يمد

 ينيد سميدگمات  ةبار در يفلسف بحث به است؛ نيعج خيتار و استيس با شاهنامه، ژهيو به ات،يادب و است
 گفته به دارد؟ دنبال به استيس يايدن رد را يعواقب چه و ستيچ  سميدگمات  اصوال كه شود يم پرداخته
 و يعقل برهان از يا بهره  كه است يپوچ سخن باشد، جزم قيمصاد از يول شود انيب  كه يسخن« : يطلوع
 . » است دگم به منسوب يسخن  نيچن و گردد يم انيب يحتم و يقطع امرِ عنوانِ به  اصرار، با و ندارد  اتيواقع

 )1377: 459  ،يطلوع ( 
 بر يمبتن كه باشند ينظر اظهارِ منتظر او، يسو از گرانيد ديبا خواننديم»  دگم « را يكس يوقت نيابرابن
 ةواسط به يبشر  عيفجا و ها جنگ از ياريبس خ،يتار طول در كه است يهيبد. ستين كننده قانع يسند
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 يصدا و دانند ينم محقّ  ار كس چيه طرفدارانشان، و خود جز نان،يا رايز است آمده ديپد  دگم يهاانسان
  .تابد ينم بر را آن يكس كه است خراش دل چنان آنان، ةرانيسختگ ديعقا اعالمِ

 تيروا يجزم يها باور اديبن بر كه يكيزيمتاف و يخيتار ريغ ،يانتقاد ريغ روشِ از استفاده  با انيگرا دگم
 روند در را ديعقا آن  كه، نيا بدون نگارندايم درست ق،يحقا مثابه به جا همه را، خود ثابت يباورها شده،
 ينيبازب به نينو  يعمل يها آموزه و يهادانش اديبربن و دهند قرار شيآزما و آزمون مورد  شده، شناخته يخيتار
 ريغ ةشياند انگريب ،يفلسف ديد از ،يباور جزم« گر،يد فيتعر به. بپردازند ها آن يمعرفت ارزش و قتيحق
 كنديم ادهيپ ياشهيكل طور به را ها آن و آورديم باور حاصله، معارف بر انسان كه است يكيزيمتاف يكيالكتيد

 در) سميدگمات يسرواژه ،1393شوفنهاور، ن،يكال. (» باشد ها آن  يواكاو و ليتحل به حاضر كه نيا بدون
 يشكّ چيه يب را آن اش، رندهيپذ و رويپ كه است يا دهيعق و باور يمعن به ١دگما: است آمده كانت ةفلسف«
 بينق.   (» است داشتن باور قلمرو در اصل، در و يكل طور به نگرد، يم آن به  ينيقي ياصل چون و رفتهيپذ

  ) 455: 1397زاده،
 ،٣نهايگراواقع ياشهياند چون روانشيپ يسو از كه دارد امكان است، برخوردار ٢يذهن ياديبن از كه باور نيا
 رندگانِيپذ كه زيآمتعصب يادهيعق بودنِ ريپذ نا شك : يعني ها"سميدگمات" باور به كه گردد يبررس و ستهينگر
 چه و دارند يم محسوب ،يگمراه و رفتن خطا به ن،يتوه ينوع گران،يد يسو از را دهيعق آن رشِيپذ عدمِ آن،
                                                                                         . ندينما يتلق انتيخ و يورز كفر را آن و رفته شتريپ نيا از بسا

 به فلسفه، رايز دارد فاصله ها فرسنگ ،يفلسف ةشياند با ه،يتوج و ريتعب نيا طبق "سميدگمات" گفت ديبا
 شك، را آن يمبنا كه است امور و كارها از ياريبس ةارب در يابي قتيحق يبرا آزاد، يكوشش ،يذات و يعيطب طور
 كه گشته  استوار معقول، ياديبن بر بلكه ستين يآدم ةاراد و عزم يسست يمعن به اساسا شك .دهد يم ليتشك
 و نگرش با ختهيآم درنگ و شك  بسا چه و شود يم كورانه كور و عجوالنه قضاوت از اجتناب و زيپره سبب

  .                                              ديآ سبب را شهياند ثبات و حيصحت ق،يدق سنجشِ
 را تازه و نو يپرسش طرحِ و انسان يكنجكاو ةنيزم ،يخبر و اطّالع هر به يابي راه كه است مسجل و يهيبد
 ها، سميدگمات ظنّ  به اما ندارد جود و يريناپذ شك تفكّرِ چيه ،يفلسف ينيب جهان در رايز سازد يم فراهم
 و شود يم شمرده يمانيا يب و يسست ،يباور نا ينوع گران،يد ديعقا و ها شهياند گذاشتنِ پرسش به همواره

 در . گردد يم ديشد و جا يب تعصبِ و يشياند خشك به منجر ،يجزم ديعقا به آنان يبنديپا كه جاست نيا
 پرسش مورد نه همواره، كه است مسئله نيا ذكرِ آن و داختپر يديكل ةنكت كي انيب به ديبا ريناگز راستا نيا

 خود، يها باور بر  يپافشار و اصرار نه و است يمانيا يب و يناباور ةنشان گران،يد ديعقا و هاشهياند دادنِ قرار
 هيتك با يول استوارند و راسخ ياعتقاد يدارا كه افراد اريبس چه رايز است يشياند خشك  و تعصب  از يحاك
 دهند ينم راه دل به يهراس چيه خود، ةشياند به گرانيد ديترد و شك از نفس، به اعتماد و يبردبار شهامت، بر
 نانياطم خود يذهن  ةنيزم به چون گذارند يم گرانيد يداور و سنجش معرضِ در را افكارشان يراحت به و

 گرانيد يبرا اند گرفته فرا يزندگ يها آزمون و  ها تجربه اساس بر كه چه آن دانند، يم آگاهانه و دارند كامل
 استدالل به وچرا چون يب ةيتك ،يشياند جزم اي كيدگمات: ديگو يم كانت .  است درك قابل و يرفتنيپذ زين

                                                             
1 . Dogma 
2 . Subjective 
3 . Objective 
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 شيپ از را خود ديعقا بودنِ مستدل و بدانند يبررس و نقد از خارج را ها  آن انيگرا جزم كه است يعقالن يها
  )                                   1397پور، ديجمش ،يرازيش زاده اهللا تيآ.               (ندباش نظرگرفته در

 يشياند خشك جز يزيچ ،يذهن يها شهياند و ديعقا از تيتبع به گرانيد اجبار و ساختن وادار يبرا تالش
 قرون طول در كه است روشن. ستين آنان يكيزيف حذف يحتّ و مخالفان نكوهشِ و مجازات تينها در و

 جهينت در و گرانيد نكردن درك از ريغ يعامل ،ينيد يها جنگ و ها ييجو زهيست ياصل ةنيزم شهيهم ،يمتماد
 وجود در تعصب كه يگار روز به افسوس صد و افسوس .ستين خود يها يمند باور شمردنِ انهيگرا واقع
 تن، هزار هزاران بسا چه و بود يانسان فرهنگ مرگ شاهد ديبا كه است زمان آن ابد،ي ثبات و بدواند شهير يآدم
 گوش تشانيمظلوم يصدا و بازند جان ينيد سميدگمات سوزان ةكور در و گردند ناصواب ةشياند نيا يقربان
 سميدگمات« و است يفرهنگ رشد و تحول ،ييشكوفا الزم شرط يهمدل و ارتباط يبرقرار. گرداند كر را خيتار
 منجر يفرهنگ فقرِ و يگانگيب به ،يمعنو يهمراه اگر و بندد يم را گرانيد با يمعنو ارتباط جاديا راه» ينيد

 ينوشت سر شودكه يم ايمه ن گرايد كشاندن يبندگ به و ظلم قساوت، ،يزيخونر ةنيزم ،يديترد چيه يب گردد
 بوده آن شاهد باز ريد از بشر هك يا فرقه سوز خانمان يها جنگ كه طور همان. دارد يپ در را بار رقّت و شوم

 راه ز،ين يشياند جزم به يمتّك ةشياند. است آگاهانه نا يشياند جزم از گرفته نشأت و يمعنو ارتباط فقدان ةجينت
 فقط را شهياند نيا تابعانِ كوشش يروين و سازد يم مسدود محكم،  يسد چون قيحقا كشف و يتعال يبرا را
 . گرداند يم فعال تن هزاران شدن يقربان يحتّ و گرانيد بر غلبه و خود ديقاع نشاندن يكرس  به جهت در

 يهست منظّم و هماهنگ نيقوان از يرويپ ،يشخص ديعقا يشمار مطلق بر يمبتن» سمِيدگمات« خطر  ن،يا بر عالوه
 تواند يم ييبايشك و صبر و صدر ةسع تنها مرحله، نيا در و سازد يم محدود است، كمال يسو به ريس كه را

 با يهمدل و يهماهنگ و گرانيد ةشياند تحمل.باشد ها يشياند خشك و هاتعصب نيا با مبارزه نماد نيبزرگتر
 را قتيحق ارزشِ پر جواهرِ كه است يمعنو يها آزمون ابينا يها گوهر از بها پر يا نهيگنج چون همنوعان،

 يمعنو و نيباتريز از كه نيد يحتّ نباشد انسان وجود بخشِ يروشن ادراك، فروغِ اگر اما  دارد يم يارزان ما به
 ةيپا بر صرفا  آنها از اطاعت كه گردد آشكار ييها دستور ةگون به تواند يم است يانسان اتيح يها جلوه نيتر

  را انسان ييگرا دگم و يساز محدود موجبات بروز روز كمال، به تيهدا يجا به و رديگ يم شكل ترس،
 ةشير كه يساسان  دورانِ ياسيس و يمذهب رهبرانِ بر حاكم ينيد سميدگمات مانند به درست آورد، يم فراهم
 شانياند دگر نفرت و خشم يختگيانگ بر سبب و خشكاند وجودشان در را يفرهنگ و يمعنو يهماهنگ و تعامل

 كه گرفت  االب جا آن تا حكومت به ياعتماد يب گسترشِ ةدامن و شد يمردم نيخون يها زشيخ و ينيد
  .    رفت انحطاط و ينابود به رو يسان سا طمطراق پر و ميعظ حكومت زمان مرور به و سرانجام
  :يريگجهينت
 يها بحران با را بشر  همواره و نموده ديتهد كنون تا ابتدا از را يبشر جوامعِ كه يبزرگ معضالت از يكي
 گرانيد بر آن ليتحم و ينيد ديبرعقا مصرّانه يفشار پا است، ساخته مواجه نيخون يكشتارها و ياجتماع ديشد

 تيانسان و اخالق خالف اقدامات به زدن دست از ييابا چيه داننديم خود ينيد ةفيوظ را استبداد كه آنان. است
 يتعال يسو به حركت و قاعده و نظم يمبنا بر را يهست خداوند، كه يحال در ندارند خود ديعقا استقرارِ يبرا
 خرد، بر هيتك  با بشر پس است دانسته واناتيح از زيمتما شه،ياند و تعقّل يروين ةواسط به را انسان و نهاده بنا
 گران،يد نسازد، جامعه متوجه را يانيز كه  جا آن تا و نديگز بر را خود دلخواه راه و كند يريگميتصم تواند يم

 گونه هر رد ،يا رشته انيم ةمقال نيا ةجينت. باشند قائل احترام او ديعقا يبرا ديبا و ندارند را او با مخالفت  حقّ
 بسا چه و گردد يم يا دهيعد ياجتماع يها انيز به منجر كه است رانهيسختگ يگر يافراط و يجزم ةشياند
 يها نقد بتواند انسان كه دارد تيمشروع يحد تا ييگراجزم. سازد فراهم را ياريبس شدن يقربان ةنيزم توانديم
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 و ميمستق ةرابط تفكّر طرزِ نيا چون و رديگ قرار گرانيد يهاشهياند با يسازگار و تعامل در و رديبپذ را گرانيد
 ةشياند اگر صورت، نيا در است تفرط و افراط از يا درجه يدارا ينوع به  و دارد انسان نِيقي با يمحكم

 سبب د،ينما يتلق ريپذ نا انكار يامر را خود فكرِ و نييآ و كند حركت يفكر ييگرا انحصار يسو به ،يآدم
 و بيآس  يبراست و نباشد ينشيب نوع چيه يرايپذ و بنگرد ينيبدب و ديترد ةديد به گرانيد افكار به كه ديآيم

 ،ياسيس مقوالت. است ياسيس ةختيگس لگام و خشن ياستبدادها از شتريب مراتب به ينيد يشياندخشك خطر
 قابلِ رِيغ تيقاطع گونه هر اصل، نيا به توجه با پس رنديپذ نا جزم هستندكه يمقوالت ااساس ،ينيد و ياخالق

 مانعِ و ببندد را يگفتمان و تعامل هرگونه راه و سازد روبرو يجد ةمخاطر با را يجهان تيامن تواند يم شكست
 و شده گفته قبل از ،يينها خنس كه است يمعن نيا به ينيد احكام دانستن يقطع رايز گردد گرانيد با يهماهنگ

 ينسب طرف كه است استوار مبنا، نيا بر باشد كار در هم يبحث اناياح اگر و است نمانده يباق بحث، يبرا ييجا
 كي ةينظر كه يصورت در و گردد مقابل طرف يسميدگمات ةينظر ميتسل ديبا رانه،يسختگ تفكّرات از يعار يِگرا
 سوزاندن ك يوسط قرون مانند شود مواجه يكيزيف حذف خطرِ با است ممكن يحتّ نكند دييتا اورا ةيسو

 يقول به اي انسان برتفكّرِ يانيپا ينيد سميدگمات  واقع در. بود انهيگرا جزم يكرديرو ،» لهيگال « چون ينيمتفكّر
 چه ،ياسيس چه مختلف، علوم در يفكر مبادالت اساسِ كه نيا به تيعنا با جهينت در. است يانسان ةشياند مرگ

 از زيپره و گرانيباد تعامل راه در راسخ يعزم با ديبا انسان. است تيجزم عدمِ محصول ياجتماع چه و ينيد
 .                                                                  نباشد انيمزدك و انيمانو كشتار چون يعيفجا شاهد تا بردارد گام  رانهيسختگ يها شيگرا
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