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 ندـاع می کـرد دفـقوق زن و مـری حـرابـلی از بـبهه مـج

  بابک خرم دين
  

  ضياءالدين صدراالشرافی
  عضو شورای جبهه ملی خارج کشور

  
  :مقدمه

     بابک، روستازاده ای از آذربايجان ايـران اسـت کـه بـه             
آزادی خـود   « اسطوره مقاومت و شجاعت و زندگی توأم بـا          

مبدل شـده و هماننـد معـدودی از شخصـيتهای           » خواسته
  .سته استتاريخی به افسانه ها و اسطوره ها پيو

     بابک در کنار عاشقان و دوستدارانش، مدعيان و دشمنان   
آشتی ناپذير داشته و دارد و از همين رو روايات ضد و نقيض          

  .دربارة او و عقايدش ساخته و پرداخته اند
     بابک، جزو معدود شخصيت هـای تـاريخی و غيردينـی           
است که هنوز بعد از هـزار و صـد سـال، تـأثير شخصـيت،          

مت و فداکاريها و پيامهای سياسی و انسانيش توامـاً بـر            عظ
حاکمان و محکومان، ظالمان و مظلومـان، مفـت خـواران و            
توليد کنندگان، انحصارطلبان و طرفداران مساوات و باالخره        
آزادیٌ کشان و آزاديخواهان مؤثر بوده و پرتو تأثيرش هنـوز      

ـ        . از ميان نرفته است    زرگ و  بخوبی بياد مـی آورم تـابلوی ب
را کـه در    » استاد نقـاش  « کار هنرمندانه   » بابک ها « زيبای  

ــبب     ــود و بس ــيده ب ــيدی کش ــاه خورش ــالهای پنج « س
در آتليـه   » وزارت فرهنگ و هنر   « از بودن» النمايش ممنوع

تابلو صحنه اعدام بابک بـا تکفيـر        . اش در تبريز زندانی بود    
 کـه  آخوندی يعنی آيت اهللا العظمی بغداد حاضر در صحنه را       

در کنار جالد ايستاده نشان می داد در حاليکه همه مردم بـا     
  !لباسهای گوناگون چهره بابک را داشتند

     در اين مقاله سعی می شود بصورت مستند بابک معرفی شده و            
 فرهنگی در آذربايجان نيز در رابطـه    -به نهضت خود جوش سياسی    

  .با روز تولدش اشاره ای خواهد شد
يعنـی        » مـرداش « و  » عبـداهللا « ورخين بـاختالف         پدرش را مـ   

از اهل مدائن نوشته اند که روغن فروشی بـود و بـه             » مردم خوار « 
آذربايجان آمد با دختری يـک چشـم و فاسـد درآميختـه و سـپس        
ازدواج می کند و بنوشته الفهرست ابن نديم که کتابی اسـت پـر از               

از اين آميزش نامشروع    بابک  ) جز در موارد مانويان   (جعل و تحريف    
متولد می شود امـا در مقابـل دينـوری در اخبـارالطوال مـادرش را                

  !دخترزاده ابومسلم قلمداد می کند» مطهر« 
ــا    ــاد از بلــوک ميمــه در آذربايجــان ي ــالل آب ــدش ب      محــل تول

) خـداآفرين : به تحريف دوره پهلوی و جمهوری اسالمی (خودآفرين  
ده است که همان قلعـه جمهـور کنـونی          ذکر ش » بذ« و حتی خود    

امـا از شـش     . تاريخ تولد اين روستازاده طبيعتاً نامعلوم اسـت       . است
 تيـر را روز تولـد بابـک تلقـی و          ۱۰سال قبل مردم آذربايجـان روز       

 فـروردين را روز تولـد       ۶قبول کردنـد هـم چنانکـه زرتشـتيان روز           
  ...زرتشت، پيامبر اسطوره ای خود قرار داده اند

بعـد از   ) بـذ ( اما سال بحکومت رسيدن بابک در قلعـه جمهـور               
که بابک را کشف کـرده و  ) شهرک(زخمی شدن جاويدان بن سهل    
و . ش.  هــ  ۱۹۵برابر بـا    . ق.  هـ ۲۰۱برکشيد، معلوم است که سال      

است که طی مراسمی با قربانی کردن گاو و خوردن       )  ميالدی ۸۱۶(
بيعت کردند و مراسم عروسی     نان و شراب تمام جاويدانيان با بابک        

با بابک را نيـز بـا تلقـی حلـول روح            » کلدانيه« زن جاويدان يعنی    
  .جاويدان در بابک توجيه نمودند

بـه  «      در مورد واژه خرم دين يا خرمی نيز بعضی آنرا تقليدی از         
عده ای مدعی هسـتند  . زرتشتی شمرده اند که بی وجه است » دين

 انوشيروان به که بعد از کشتار» خرمه« م که مزدک را زنی بود به نا  
. ری آمده آئين او را تبليغ کرد که پيروان منسوب به خرمه هستند             

خرمی، عده ای نيز بسبب آنکه خرم دينان همة لذايذ را مباح و روا              
می دانستند و حرام راحرام تلقی می کردند آنها را خرم ديـن لقـب        

که با توجـه بـه نوشـته البـدوالتواريخ کـه خـرم دينـان را        . داده اند 
دمی بيزار از خون ريزی، پاکيزه، نيکوکار گفته اسـت و اشـتراک             مر

زنان را در صورت رضـايت خودشـان مجـاز مـی داشـتند ادعاهـای          
در مـورد نـام     . دشمنان خرم دينان را در مورد آنان باطل می سازد         

می دانيم بابک نام پسر ساسان و پدر اردشير مؤسس ! بابک يا پاپک
در . اردشــير بابکــان مــی نامنــدسلســله ساســانيان اســت کــه او را 

پژوهشی تازه و بديع آقای دکتر صالح، نهضت بابک را در رابطـه بـا              
» بـای بيـگ  « امپراتوری خزر و تمدن آنها بررسی کرده و نـام او را      

  .مترادف شاهنشاه يا شاه شاهان): ها(يعنی بيگ بيگ ! دانسته است
نام حسـن    مدعی است که بابک يک بار اسالم آورد و           ی     مسعود

از نظر اعتقادات دينی، بعضی، خرم دينان را رزتشتی، عـده           . برگزيد
  . ای مانوی، اکثريت مزدکی و حتی شيعه پنداشته اند

  

     به نظر من با توجه به مراسم گاوکشی و نان و شراب می تـوان               
نسبت آئين مهر را هم مطرح ساخت و نيز با توجه به نامة بابک بـه            

عهد بيزانس پسر ميخائيل امپراتـور، کـه از روی     ولي) توفيل(تئوفيل  
تلقـی کـرده کـه در       » ترسـازاده « سياست صراحتاً خود را از اصـل        

پنهان دين ترسايان را دارد و وعده می دهد در صورت کمک قيصر             
برای برچيدن بساط خالفت عباسی همه را بـه ديـن ترسـا خواهـد           

  . ن قلمداد کردو نه مؤمن هم می توا) سياسی(او را مسيحی ! خواند
خواجه نظام الملک که مقتدرترين نخست وزيـر        : سابقه خرم دينان  

تاريخ ايران است و وزارت آلب ارسالن و ملکشاه سلجوقی را داشت            
 وقتـی در زمـان خليفـه        ۱۶۲در سـال    : در سياست نامه می نويسد    

در گرگـان شـورش     » سـرخ علمـان   « مهدی عباسی باطنی ها بنام      
 و نيـز در     ۱۷۱در سـال    . دست بيکـی کردنـد    کردند با خرم دينان     

 هجری قمری از خرم دينان بنام شورشی نام برده ۱۹۲زمان هارون 
شده است تا با شروع مبارزات جاويدان در زمـان مـأموران از سـال               

 برهبری بابک جنگ بی امان با خالفت آغاز شد تـا مـأمون در     ۲۰۱
 همچنــان) ۲۲۳-۲۲۲( درگذشــت و در زمــان معتصــم ۲۱۸ســال 

ادامه يافت تـا بوسـيله افشـين    ) جمهور(جنگ برای تصرف قلعه بذ  
  پول، حيله، زور، تدبير و سالح همگی را با هم بکار بردند، نخست

سردار بزرگ بابک بنام طرخان که او   ) هشتاد سر (در نزديکی مراغه    
را دهقانی از اهالی محل نوشته اند بقتل رسـيد کـه موجـب مـالل                

. ر عزم راسـخ بابـک سسـتی پديـد آمـد           شديد بابک شد و بقولی د     
طرخان لقب اشرافی ترکان است از جمله ابونصر فارابی نيز طرخان (

  )فرهنگ معين(. است
     هنگامی که حلقه محاصره قلعه بذ تنگ شد بابک با پنجـاه تـن     
از همراهان و خزائن خود به ارمنستان گريخت تا در آنجـا بـا تهيـه       

  .ه دهدلشگر مجدداً به قيام خود ادام
     در ارمنستان به دهکده ای که کدخدايش سهل بـن سـنباط از             
تابعان سابق خود بابک بود فرود آمد وی جهت بدست آوردن پول و 
مقام به افشين نامه نوشت که بابک را از راه حيله و تزوير به حصـار         

آنگاه روز ديگر بابـک     . خود آورده ام کس بفرست تا او را بدو سپارم         
بـه نوشـته    . ه شکار بيرون برده تحويـل افـراد افشـين داد          را به بهان  

  بنا . بود. ق..  هـ۲۲۲ شعبان سال ۲۷اخبارالطوال اين روز نامبارک 
  ۶                                                                 بقيه در ص 
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