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  چکیده
یـک بـار معنـایی     مفاهیم و موضوعات بسیاري است که هر شاملاساطیر  ةگستردجهان 

ایـن  . گرفته است بر از زندگی بشر را درهایی  بخش زمان طی درو همواره  رددااي  هویژ
کائنات و عالم واقـع  در بین که به زندگی انسان  اند ماوراءحقایق عالم از اي  همفاهیم جلو

و ها  کنشمؤثر در جمله عوامل  ر را ازتوان اساطی می این رو از. بخشند می الگویی خاص
تاریخ حیات بشـر بـه ظهـور رسـیده و     در رفتارهاي فردي و اجتماعی انسان دانست که 

مـرتبط  هـاي   این راستا نقش اسطوره با شاخصه در. داده استاش  طرحی ویژه به زندگی
حضـور اسـاطیر در   هـاي   از نمونـه . توجه اسـت درخور با آن در تاریخ و فرهنگ ما نیز 

هـاي   هاي نخستین پس از سقوط شاهنشاهی ساسانیان و جنبش ایرانی باید از قرنجامعۀ 
 هـاي  و موضـوع ها  این دوران اسطوره با شاخصه در. مسلمان نام بردفاتحان ایرانیان علیه 
توان بـه زمـان و مکـان اسـاطیري      می ها آنبین  مردم متجلی شد که ازبین  گوناگونی در

اسـاطیري گـام   هاي  تالش براي نبرد علیه اعراب به سوي برداشت ایرانیان در. رداشاره ک
هـاي   و مکـان هـا   عقیدتی خـود را بـا اساسـی از زمـان    ـ   سیاسی هاي فعالیتبرداشتند و 

نماد تداوم و باورهاي مردمی در ساحت اي  هزمان و مکان اسطور. پیش بردنداي  هاسطور
نزدیکی یا پیوستگی ساحت اسطوره و واقعیـت  اي  هبه گون و زمان و مکان تاریخی است

 در باورهاي خود به نزدیکی عالم ورا و ماورااي  هبا طرح ساحت اسطورها  جنبش. است
  .کردند می خود را در نزد مردم پذیرفتنیهاي  زدند و اندیشه می دامن
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  مقدمه .1
تر مظاهر مادي و معنوي  که با بیش اند مهم در حیات فرهنگی اقوام هاي موضوعاساطیر از 

 ،از ایـن رو . انـد  همواره پیوندي ناگسستنی با عـالم معنـا داشـته    و اند طبیعت در ارتباط
اند کـه در   دادهساز ارائه  الگو و طرح منظمی را در زندگی انسان اسطوره غالباًها  اسطوره

ایشان ایجاد کرده  بین گوناگون حیات آدمی موجی از حرکت و جوشش را درهاي  دوره
ي ها هاز سویی گستردگی مضامین و مفاهیم در اساطیر چنان است که تمامی جلو. است

 ،بـدین ترتیـب  . گیـرد  می دربرهر دو سوي عالم واقع و معنا  جهان پیرامون انسان را در
گیرند که هرکدام خود  می اساطیر قرار ۀدر حیطاي  همتنوع و پیچیدهاي  موضوعو ها  شاخه

و مولودهاي  ،ها ها، رجعت سفرها، مرگ. ندانگیز اقیانوسی بیکران از رازها و وقایع شگفت
و شهرها و مناطق عجیب مباحثی مهم  ،انگیز خلقت رمزآلود تا آفرینش و لحظات شگفت

ها  مکان در اسطوره زمان و ۀاین اساس مسئل بر. شوند می شناسی محسوب در علم اسطوره
هاي حیات بشري همواره  توان گفت از دورترین زمان می نیز یکی از این مباحث است که

بسـیاري را در علـوم   هـاي   عصر حاضر نیز پـژوهش  و دراست مورد توجه انسان بوده 
اما پیوستگی این . به خود اختصاص داده است فلسفه، فیزیک، متافیزیکمانند گوناگون 

د تا این شزمان و مکان اساطیري سبب  مانندگیري مفاهیمی  دو شاخصه با اساطیر و شکل
و  ،سیاسی ،مردم حفظ شود و در روابط اجتماعی بیندوره و تاریخی در  دو مقوله در هر

زایـی و   جایی که اسـاطیر در حرکـت   از آن. خاص تجلی یابداي  هفرهنگی ایشان به گون
نخسـتین  هاي  در سدهاي  هاند، حضور این ویژگی اسطور بشري نقش داشتهي ها جوشش

 .داردنیاز تري  بیشمطالعۀ پس از سقوط شاهنشاهی ساسانی امري است که به بررسی و 
بسیاري صورت گرفته است، اما هاي  ها تا کنون پژوهش جنبشاسطوره و  بارةاگر چه در

بین در  .اند نپرداختهها  اساطیري در جنبشیک به طور مجزا به مبحث زمان و مکان  هیچ
ایرانی در این هاي  جنبش دربارةغالمحسین صدیقی بررسی کاملی  حاضر،هاي  پژوهش

و  ،عقایـد  پیـروان،  رهبران، ها، ة جنبشکه اطالعات مفیدي دربار 1دوره انجام داده است
اساطیر ایرانی  دربارة مبحثیالبته  .دهد می در اختیار خواننده قرارها  مناطق جغرافیایی آن

و  مقـدس و  جاودانـه  بازگشـت  اسـطوره میرچا الیاده نیز در . در این کتاب وجود ندارد
چنین  هم .را به بررسی زمان و مکان اساطیري اختصاص داده استهایی  بخش مقدس نا

مینا آقانبی نوشتۀ » آنهاي  زمان و مکان اساطیري و نماد :زبان تصویري«با عنوان اي  همقال
هـاي   به بحثفقط ها  که این پژوهش است منتشر شده هنر ماه کتابدر ) 1388( قلهکی

  .اند  زمان و مکان اساطیري پرداخته بارةنظري در
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ایـن دو بعـد    ةمنـدي دربـار   توان گفت که تا کنون هیچ پژوهش روش می ،ترتیب ه اینب
ناپـذیر   جـدایی رسد اساطیر جزء  می به نظر .است شدهایرانی انجام نهاي  در جنبش اساطیري
مـورد   ةدورنزدیکـی  . گیرنـد  مـی  که از ادبیات تاریخی انسـان شـکل   اند باستانیهاي  فرهنگ

هاي  ویژه پیوستگی فرهنگی با این دوره نیز سبب شده بود که سده هبحث به زمان باستان و ب
. باشـد  قـدیم  عهـد  اسـاطیري  و آیینـی  هـاي  ویژگینخستین اسالمی هنوز باردار بسیاري از 

ـ   فاتحـان  یـه عل تـاریخی  برهۀ ینکه در ا یاريبس ایرانی هاي جنبش  وجـود آمـد    همسـلمان ب
روز ایـران   آن ۀجامعدر اي  هتجلی زمان و مکان اسطورهاي  ترین صحنه تواند یکی از مهم می

  .قرار گرفته استمورد مطالعه این پژوهش  محسوب شود که در
  

  زمان و مکان اساطیري .2
هاي ویژه حکایت از اصل  زمانی خاص و مکانهاي  بشري در دورههاي  گیري اسطوره شکل
هـا و   بر اساس تعریـف بهـار اسـطوره نـاظر بـر زمـان       .ها دارد مند بودن آن مند و مکان زمان
ـ  در واقع اساطیر از آن 2.اي است ویژهاي  مکان ، انـد  ذهـن انسـان   ۀجایی که ساخته و پرداخت

صـرف  هـا   اسـطوره . اند ساز تابعی از این دو عامل اساسی قرار گرفته چون انسان اسطوره هم
سـاز را در دوره یـا    نظر از داستان حقیقی یا معانی مجـازي خـود موقعیـت انسـان اسـطوره     

و حتـی   ،دهند و اوضاع اجتماعی، سیاسی، تـاریخی  می نشان اوهاي خاص از حیات  دوران
انسان را در محیط حقیقی ها  ه یاري این اسطورهب. کنند می اقتصادي و اقلیمی انسان را بازگو

و  ،کنـیم و بـه مسـائل، مشـکالت     مـی  کشـف  شو حکومت ،اجتماعی، سیاسی، نوع معیشت
الیـاده،   ۀنظری ۀپای سویی بر از). 33- 32: 1383 فسایی، رستگار( شویم می بینی او واقف جهان

هـاي   روست کـه بـر حیطـه    روبهمقدس و نامقدس  ۀجنبانسان در جهان پیرامون خود با دو 
هـا، نبردهـاي    زمان مقدس زمـان اسـاطیري خلقـت   . زمانی و مکانی حیات بشر احاطه دارد

 بـارة در. کنونی زنـدگی انسـان اسـت    ةو زمان نامقدس دور ها ظهور ایزدان و الههو خدایان، 
مرکـزي جهـان آفـرینش،     ۀمکـان مقـدس در وجـود نقطـ    . مکان نیز همین امر صادق است

تجلی دارد و مکـان نامقـدس   ... و  ،ها گاه انی، محل حضور ایزدان، معابد، قربانشهرهاي کیه
 ها، جشن ها، آیین برپایی با مداوم بشر. گیرد می بر در واقع عالم در را انسان زندگی محیط

 است مقدس به پیوستن و نامقدس این از گذار پی در اساطیري لحظات داشت بزرگ و
انگاري زمان و مکان در اساطیر  این اساس، انسان با نوعی مقدس بر .)72 -  14: 1387الیاده، (

  .هاي باستانی حضور دارد تمدن ۀهم بینشود که در  می مواجه
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 بهاز خلق زمان  یرانیا ینشآفر اسطورة در که است چنان اساطیر در زمان عنصر اهمیت
 خلق خداي درنگکه از آن زمان  شود یم یاد اي یکرانهاست و از زمان ب شده گفتههرمزد  دست
 آغاز از. آفرید را مند کرانهزمان  یکرانهبود و هرمزد از آن زمان ب یکرانهزمان ب زیرا است؛ شده

سال  هزار  دوازده اندازةبه  یفتداز کار ب یمنتا به فرجام که اهر ید،را آفر یدگانکه آفر آفرینش،
 آفـرینش،  این در. بگردد و بیامیزد بیکرانگی به که است آن از پس و است مند کرانهاست که 

در ). 36- 35: 1390 ی،فرنبـغ دادگـ  ( اسـت  اهریمن و هرمزد هاي آفرینش از نیرومندتر زمان
آغاز  اي ویژه مبدأزمان از  ینا. دارد یوستهو پ ،مکرر ی،دوران یزمان حرکت یهانیک يالگو ینا

 کـه  ابـدیتی . کنـد  ریـزي  پـی را  یتخاص در حرکت اسـت تـا ابـد    ییانتها يشده و به سو
 یناما ا. دهد یم نوید را زرتشتی مواعید لحظۀو  آورد یم ارمغان به را آفرینش جهان نوسازي
 دسـت  و خـویش  اطـراف  يماد یايگذار از دن در ساز اسطورهانسان  خواست سببهمه به 

 عالم است،) line time( خطی زمانی در که مادي، دنیاي خالف بر کهعالم معناست  به یافتن
و  زمـین،  مـادي،  عالم آفرینش نیز ایران اساطیر در گونه بدین. جوید یم را قدسی زمانی مینو

 خـالف  بر ،اساطیر در زمان گفت باید البته. صورت گرفته است ینويم یموجودات در زمان
 سـبب  بـه  لحظـه  هـر  ،اسـت  اعـداد  بر انطباق قابل و است کمی صورت هکه ب علمی زمان

 دیگـر  وجـوه  خـالف  بـر  اسـاطیر  در زمـان . شود می رمزپذیر ویژه آیینی یا خاص رویدادي
 و متفاوت وقایع حسباست و بر  یفیبلکه ک یست،و متجانس ن انتزاعی، بعدي، تک اسطوره

 همواره و است ناپذیر تفکیک خود سرشت مبناي بر اسطوره در زمان. جادوست و رمز از پر
 گذشـته  آن بـر  زمان مدت چه که کند ینم یگونه فرق ینبد. ماند خواهد باقی بوده که همان
 یـت اَزل ینـوع  يا زمان اسطوره. است پایان مانند آغاز و آغاز مانند پایان همواره آن در. است
 فقـط بلکـه   نیسـت،  آیند یگرد یک یاز لحظات که در پ يا رشته يا زمان اسطوره یراز است؛

 مثابـۀ اسـت بـه    پیشکه در  یو نسبت به زمان یستزمان ن یتوال. است) on time( زمان یک
زمـان  : است مواجه زمان نوع دو با اساطیر در انسان تعبیري به. آید یزمان گذشته به شمار م

 و دوري زمان از متناقض اي جنبه تحت و است تر مهم مقدس زمان. نامقدس زمانمقدس و 
  ).6 -  5: 1387 یاده،ال( است یافتنی دست و پذیر بازگشت دورانی

. کـرد  مشـاهده  تـوان  یمـ  نیـز  گونـاگون  هـاي  یـین آ ییرا در برپـا  یرمند بودن اساط زمان
 یدر زمان... و  زرتشتی، هاي هزاره مهرگان، نوروز، برپایی سده،  جشن سالۀ هر داشت گرامی

 هـا  یینآ ینا یدر تمام. یدادهاسترو ینا ینو آغاز یزمان ازل يبازساز یدر پ یبه نوع ینمع
 پـویش  و حرکـت  اساس بر که شویم یم رو هروب یزمان دورة یک آغاز و پایان از تصوري با

 تشـکیل  را تـري  کالن نظام یک از بخشی خود و است استوار گیتی و حیات عناصر موزون
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. یمتنـاوب زنـدگ   ینیبـازآفر  احیـاي  و ادواري تطهیـرات  نظـام  از اسـت  عبارت که دهد یم
 نـوعی  روشـن،  کمـابیش  اي گونـه  بـه  تـاریخی،  متمـدن  جوامـع  در ویژه زمان، به ینیبازآفر

  ).66: 1384 یاده،ال( دارد یم مفروض پیش از را خلقت فعل تکرار یعنی »نوین آفرینش«
 بندهشدر . داده شده استاي  هنیز اهمیت ویژ) ها سرزمین(از طرفی در اساطیر به مکان 

شـود و آن را در   مـی  سـومین آفـرینش مـادي هرمـز معرفـی      منزلۀبه ) مکان( آفرینش زمین
که مسـکن قـوم    یما هاساطیري ایران، با سرزمینی مواجروایات  تر بیشدر . داند می روز  هفتاد

 نخستین سرزمین و کشور نیکی وئجه ایریانه؛ آریا معرفی شده و خاستگاه ایرانیان بوده است
هرمـزد   شـانزده سـرزمینی کـه    بینو از  آفریده است دایتیرود کرانۀ ا بر مزد اهوراکه  است

چـون زمـان در    انگـاري، هـم   مقـدس این ). 659: 1391دوستخواه، (است  خلق کرده برترین
شود  می کوه مرکز جهان محسوب البرزگونه که دماوند در  همان ،گر است جلوهاساطیر، بسیار 

مکـان در اسـاطیر   . زرتشت اسـت  ۀنطفمقدس براي نگهداري از  جایگاهی کیانسهو دریاي 
راست و هندسی است و جهات آن مانند پس و پیش، باال و پایین،  بنیانی وخالف مکان   بر

عناصـر موجـود در مکـان    . یسـت محتوا در این مکان از محل جـدا ن . یستنو چپ یکسان 
شـولتز مکـان    نظـر به . ندو کیفیت ویژه و عاطفی خاص خود را دار ،اساطیري، رنگ، طنین

بخشـد و زنـدگی و مکـان     مـی  شکل انـ جه زیستامري است که به بخش درونی و ذاتی 
امري  ؛داند زندگی و مکان می بینها را ارتباطی صمیمانه  انسان ۀاو گذشت. اند تمامیتی منسجم

 هـا  عـدالتی  و مشـکالت فـراوان و بـی   هـا   ها با وجود داشـتن سـختی   شد انسان که سبب می
عالمی بـود سرشـار   ها  جهان آن .مجموع احساسی از تعلق به مکان و هویت داشته باشند  در

دیگـر را بـه دنبـال     با یـک ها  ها و معانی که در پی خود مشارکت و همراهی انسان از کیفیت
چنین است که در مکـان اسـاطیري حاکمیـت سـاخت      این). 89 -  30: 1382شولتز، ( داشت
بـه  . بخشـد  می اجزا نظمبه شود و این طراحی کلی در فضاي اساطیري  می فضا دیده کلی بر
جـا کـه از    آن. ترین مباحث اساطیر است بنیادياي یکی از  اسطورهزمان و مکان  ،یباین ترت

هـا،   کـوه هـا، دریاهـا، رودهـا،     سـرزمین گوید و هنگامی که بـه   می سرآغاز و سرانجام سخن
و . پردازد می کند در واقع به ترسیم الگویی واضح براي زندگی بشر می و دژها اشاره ،شهرها

 زنـدگی انسـان در  هاي  رهیافت معینی براي حرکت) زمان و مکان(شاخصه گونه این دو  این
چـه در ادوار بعـدي و دوران تـاریخی، بسـیاري از      چنـان . شـود  مـی  بعـد هـاي   هـزاره  یط

یابند و در پی بازسازي وقایع  می گرفته مناسبتی با زمان و مکان اساطیري صورتهاي  جنبش
نخست اسالمی چـه   ةسدایرانی سه هاي  ر جنبشاما این دو شاخصه د. آیند برمیاي  هاسطور

  توان اساس زمان و مکان را در این جنبش دریافت؟ می د؟ چگونهنوضعیتی دار
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پیوند دارد کـه  اي  ههاي ویژ ها و مکان این ذکر شد، اسطوره با زمان گونه که پیش از همان
انسان در هاي  فعالیتو ها  شناخت کنش برايتوان الگوي روشنی را  می ها دقیق آن ۀبا مطالع

زنـدگی بشـري ترسـیم     گوناگونهاي  و اقتصادي در دوره ،اجتماعی ،ابعاد گوناگون سیاسی
و زمان و ها  موعود ، ورستاخیز ،رجعـت ،ها، مرگ ها، زندگی آفرینش بارةچه در آن ۀهم. کرد

هـاي   انسـان  از سـوي ایـن الگـو    ۀشود در واقع پردازش خردمندان می ها گفته آن ةمکان ویژ
بلکـه   ،گیـرد  هـا را دربرمـی   آن ةزمانی و موقعیت مکانی ویـژ  ةدور فقطنخستین است که نه 

. دهـد  مـی  انتهـا پوشـش   زمانی زنـدگی آدمـی را تـا   هاي  تمامی ابعاد مکانی آفرینش و دوره
آینده نیـز دور از ذهـن   هاي  مشخصی در دوران ۀگري چنین الگو و نمون اساس جلوه  این  بر

توان رهیافت معینـی   می فرد اساطیر است که ههمین ویژگی منحصرب سبببه . تواند باشد نمی
نخسـت اسـالمی و در    ةایرانـی سـه سـد   هـاي   جنبش بین را دراي  هاز زمان و مکان اسطور

  .جو کردو ایرانیان جست بین آن عصر در ۀجامع
  

  ها تجلی زمان و مکان اساطیري در جنبش. 3
که در پی فتوحات اعراب مسلمان در خاك ایران  ،سقوط ساسانیانهاي نخستین پس از  قرن

شکل گرفت، روزهاي پرتالطمی را در تاریخ این سرزمین رقم زد که تمـامی ابعـاد زنـدگی    
ایرانیـان علیـه    از سـوي ایـن دوران   بسیاري کـه در هاي  جنبش. ایرانی را دربرگرفت ۀجامع

ن را به خود مشغول داشت نشان ابسیار فاتحهاي  وقوع پیوست و در مواردي ساله اعراب ب
شـاید  . وجود آمده بوده پی این فتوحات و به دالیل متعدد ب از تعارضات بسیاري بود که در

ایرانیـان   هاین دور در. ایرانی بود ۀترین دالیل آن تغییر دین و آیین پیشین جامع یکی از عمده
کـه در   حـالی  در .ر یا اجبـار اسـالم آوردنـد   بر اختیا اهل کتاب قرار گرفتند یا بنا ةیا در زمر

نیز سرسـختانه در برابـر   اي  هعد .هم به چهارچوب آیین پیشین خود پایبند بودند باطن هنوز
تبـع آن اسـاطیر    ها فرهنگ و تمدن و به اما در تمامی این موقعیت. دین جدید مقاومت کردند

این  چنین در این. باقی مانده بودمردم  بینچنان به قوت خود در  گذشته هم ةدورهاي  و آیین
گرایی، موعود، زمان ازلی و ابدي، ظهور منجی،  عدالت مانندهایی  عهد نیز اساطیر با شاخصه

گر  ایرانیان جلوه بین در برابر ظلم مقابله درو پرستی،  اماکن و نواحی مقدس، مقاومت، میهن
ایرانـی در طـی سـه قـرن نخسـت بـه        ۀاز سویی گسترش معتقدات اسالمی در جامعـ . بود

ظهـور منجــی و   ماننــدهـا   بســیاري از آن زیـرا  ؛یـاري رســاند هــا  پابرجـایی ایــن شاخصـه  
اسـالمی بودنـد و بـدین     ۀگرایی معتقداتی رایج در جامع مقدسو ستیزي،  ظلم موعودگرایی،
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انیـان  گونـه ایر  این .در باورهاي اسالمی حضوري مستمر داشتند در فرهنگ ایرانی و ،ترتیب
. خـوانی آن بـا فرهنـگ اسـالمی حفـظ کننـد       توانستند اساطیر و فرهنگ کهن خود را با هم

 ایـن  از ایشـان  بـرداري  بهـره ایـن زمـان فرصـتی را بـراي      که شرایط جامعه نیز در حالی  در
 و اسـاطیر  از 3دوره این در ایرانی هاي جنبش شد موجب و کرد فراهم اساطیري هاي  ویژگی

 هـاي  برداشـت  بـه  توان یم جمله از که جویند سود قیام جریان پیشبرد براي باستان هاي آیین
معـین و  هـاي   هاي ویژه و مقدس و مکـان  از زمانها  فکري و عملی رهبران و پیروان جنبش

  .رازآلود اشاره کرد
کـه در   ،و مقـدس در اسـاطیر   ،عینـی از زمـان و مکـان مـاورایی، اهـورایی     هـاي   تمثیل

ه و بنابر اهمیت آن در زنـدگی اجتمـاعی و سیاسـی ایـن     شدایرانیان مجسم هاي  باورداشت
عقایـد پیـروان و    بـین  این زمـان و در هاي  مردم مورد توجه قرار گرفته بود، در بطن جنبش

بار به طـور   که ایرانیان براي نخستین ،چه در جنبش مختار چنان. رهبران ایشان به ظهور رسید
ــ  ــام ضــد خالفــت ش ــدرکت منســجم در یــک قی ــه امامــت و مهــدویت  کردن ، کیســانیه ب

و حتی پس از کشته شدن مختـار و  ) 26 -  25: 1389 نوبختی،( حنفیه معتقد بودند  بن  محمد
ایشان مـرگ محمـد بـن حنفیـه را انکـار      . این باور باقی ماندند چنان بر مرگ پسر حنفیه هم

 ).82/ 2: 1382 ودي،مسـع ( هاي رضوي زنده و جاوید است و پنداشتند که او در کوه ندکرد
زمان واپسین و پایـان جهـان    ةکنند بن حنفیه تداعی باور ایشان بر مهدویت و رجعت محمد

ظهور زرتشت . هزار سال است دوازدهدر باور زرتشتیان عمر جهان  .در اساطیر ایرانی است
سوم روي داد و پس از زرتشت در پایان هر هزار سال موعـودي از نسـل او    ةدر پایان هزار

د کنـ د و نیروهاي نیک را بر ضد نیروهاي اهریمنی هـدایت  کنخواهد آمد تا عدالت را بر پا 
اوشـیدر،   دربـارة چـه   در واقـع آن ) 9: 1390ترکمنـی آذر،  ( تا به فرشگرد جهان یاري رساند

رتشت و موعودهاي آخرالزمان در منابع زرتشـتیان آمـده   و سوشیانس سه پسر ز ،ماه اوشیدر
کیسانیه نیز باور به آن در قالبی اسالمی  بیناست پیشگویی حوادث زمان نهایی است که در 

جا که کار جهان در این دوره رو به بهبود خواهد رفـت، پـس تفکـر     از آن 4.شکل گرفته بود
شـی بـراي رسـیدن بـه عـدالت و زمـان       آن عصر تال ۀآمدن زمان موعود در اوضاع ناعادالن

هـاي   از سویی اعتقاد به زندگی جاوید محمد بن حنفیه در کوه. بازپسین رویداد موعود است
در اسـاطیر ایرانـی آفـرینش زمـین سـومین آفـرینش       . رضوي باور به مکانی اساطیري است

لقـت  که این آفـرینش نیـز هماننـد دیگـر مظـاهر خ     ) 41: 1390فرنبغ دادگی، ( هرمزد است
چنـین آفرینشـی مقـدس     گیرد و ایـن  می نبرد با اهریمن و آفریدگان آن انجام براي مزدا اهورا
بـر   ،که در معتقدات زرتشتیان آمـده اسـت   ،اشاره به زمین و دوري از آلوده کردن آن. است
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اسـت کـه در اسـاطیر سـومین نبـرد بـزرگ بـا         سـبب به همین . اردذگ می این تقدس صحه
 ،لـرزد و از آن گـوهر کـوه    می هنگام تاختن اهریمن زمین در. دهد می اهریمن را زمین انجام

نخسـت البـرز   . ایسـتد  مـی  رویش به اثر این لرزش در زمان که در زمین آفریده شده بود، بر
از البـرز  هـا   بـاقی کـوه  روینـد و بـدین گونـه     می ها از زمین بخت و سپس دیگر کوه  ایزدي
پیوندنـد   مـی گرفته و بـه هـم   ریشه روي زمین از البرز بر گیرند و همانند درختان  می رویش

کوه نماد ایستادگی و پایداري در زمان و در عین حال نماد رازآلودگی یا اختفـا   .)65: همان(
یافـت و بـه   اي اهورایی  گونه آفرینش کوه در اساطیر اهمیت و ویژگی این. در مصائب است

در نتیجه عقیده به زندگی جاوید محمـد بـن حنفیـه    . مکانی مقدس مدنظر قرار گرفت مثابۀ
. مکـان باشـد   بـارة ایرانیان دراي  هاسطور ةتواند در ارتباط با این عقید می هاي رضوي در کوه

از سویی نزول وحی به حضرت موسی در کوه طور و پیـامبر در غـار حـرا توجـه بـه ایـن       
زرتشـتی و در تفکـر    ۀبـدیهی اسـت کـه در اندیشـ    . کند می ثابتمکان را در ادیان الهی نیز 

ـ مکـانی الهـی    منزلۀدو دین از آن به  اند و هر قائل شدهاي  هاسالمی براي کوه جایگاه ویژ ر ب
  .اند ن یاد کردهروي زمی

در . جامگان نیز حضوري عینی و ماورایی داشـت  زمان و مکان اساطیري در جنبش سیاه
سیاه  ۀزمان علنی شدن قیام ابومسلم به پیروان خود در شهرهاي خراسان نامه نوشت که جام

 ،امیه اسـت و بـدین ترتیـب    سیاه پوشیدیم و نزدیک زایل شدن ملک بنی ۀپوشید که ما جامب
همـه  ... و  ،پوشنگ، مروالرود، طالقان، طوس، نیشابور، سرخس ،ابیورد، هرات ،ساءن مردمان

 پیـروزي بـا جنـبش همـراه شـدند      ۀفرمان ابومسلم را گردن نهادند و به امید رسـیدن لحظـ  
پیروزي بازسـازي زمـان    ۀلحظتوان گفت نوید ابومسلم براي  می ).43 -  42: 1386دینوري، (

رسید و بسـیاري از   می هزارچهره بود که در حکومت امویان به ظهورنابودي شر اي  هاسطور
 ویـژه نبـرد زاب   هجنبش، بهاي  پیروزي ۀادامبا . ایرانیان در آن ایام در انتظار این لحظه بودند

موعـود محقـق شـد و زمـان اسـاطیري       ۀلحظـ  سرانجام) 4613 -  4580/ 10 :1369 طبري،(
شـمار محبوبیـت    شاید بتـوان گفـت از دالیـل بـی    . پیروزي براي پیروان به حقیقت پیوست

در حقیقـت ابومسـلم رهبـري بـود کـه آن زمـان       . یارانش همـین امـر بـود    بینابومسلم در 
آغازین جنبش نیـز روایـت از    ۀالبته لحظ. را براي پیروان خویش محقق کرده بوداي  هاسطور

  .تجلی یافتکند که با ابومسلم پیوند داشت و در او  می زمان ظهور رهبري مصلح
رسد که مکـان در   می به نظر ؛جامگان نمودي دیگر داشت سیاه بینمکان اساطیري نیز در 
حضـور پررنـگ خراسـانیان در جنـبش     . وسیع را دربرگرفـت اي  هخالل این جنبش محدود

ایـن  . داد می حاکی از کنش اهالی سرزمینی است که قسمت وسیعی از خاك ایران را تشکیل
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اسـت، مـورد سـتایش و تمجیـد در     اي  هاسـطور  سرزمین وئجهز ایرانه که نمادي ا ،سرزمین
جامگان  سیاهمنابع جنبش  تر بیشدر  .)277: 1391دوستخواه، ( 5روایات اساطیري بوده است

هـا را در جنـگ زاب برابـر بـا جنـگ       اند و پیروزي آن را انقالب ایرانیان علیه اعراب دانسته
که این نیروي ایرانیان بود که بر اعراب مسلمان   حالی در ،اند کردهنهاوند و فتح ایران معرفی 

ایـن مکـان بـا    . داشـت اي  هدر نتیجه مکان تجمع نیروهاي جنبش نیز اهمیت ویـژ . غلبه کرد
سرزمینی کـه زمـانی بـه تسـلط بیگانگـان      . گرفت میوسیع سرزمین ایران را دربراي  همحدود

شکسـت خالفـت    فقـط کننـدگان نـه    قیامشاید امید . درآمد اینک نوید آزادي آن شنیده شد
 .شـد ورده آبراین آرزو تا حدي نیز  چنان که هم. اموي، بلکه روي کارآمدن قدرتی میهنی بود

  .آمد می خالفت عباسی برتري نیروي ایرانی به شمار زیرا
 .)614: 1381 ابـن نـدیم،  ( فرید و پیروانش استآ به ۀها واقع از دیگر موارد حضور اساطیر در جنش

 راسـخ داشـتند  اي  هفرید به آسمانی بـودن رهبـر و منزلـت پیـامبري او عقیـد     آ پیروان به
حتی پس از مرگ او  اوهمین امر موجب شده بود که معتقدان  .)315 -  314: 1377 بیرونی،(

ایـن   مهر انکار نهنـد و در  اش نیستی فرید برآیند و برآ اساطیري ظهور به ۀپی ترسیم لحظ در
آسمان صـعود کـرد و زود   ه که بر یابویی سوار بود ب  حالی فرید درآ داشتند که بهراستا اظهار 

بـدین   .)315: همان( گیردو از دشمنان خود انتقام  ندباشد که به سوي اصحاب خود نزول ک
بازگشـت قهرمانـانی    ۀلحظـ که در انتظار  اي فرید نیز همانند ایرانیان زرتشتی آ یاران به ترتیب،

و سوشیانس بودند، در پی تداعی این زمان براي رهبـر   ،کیخسرو، گرشاسب ماننداساطیري 
 ۀظهور و رسیدن به جامع ةدینی اسالمی دربارهاي  با الهام از آموزه چه بسا،. خویش برآمدند

از سویی وجود نمازهـایی   .)10: 1390ترکمنی آذر،( آرمانی باورهاي خود را استوارتر کردند
گرفـت، نـوعی اعتقـاد بـه      می که هرکدام در زمانی خاص انجام ،یدفرآ گانه در تعالیم به هفت
همانند نمازي که در آفرینش زمین و آسمان یـا خلـق   . کرد می هاي مقدس را بازسازي زمان

 جدیـدي پی ساخت  وضوح در هو ب) 315 – 314 :1377 بیرونی،( شد می حیوان به جا آورده
  .اساطیري آفرینش بود ۀاز لحظ

 یظهورش تـداع  ۀدر منطق یرياساط شاخصۀ ینبا ا آفرید به پیوند نخستین در بعد مکان،
 یعنـی . گیـرد  یوئجه قـرار مـ   یرانها سرزمینی ةمحدود در که نیشابور اطراف در اي یهناح. شد

 زرتشـتیان  داشـت  بـاور  در و دارد قـرار  زمـین  مرکز در که ایران باارزش و مقدس سرزمین
ـ   یـت روا مکان اساطیري در جنـبش او ترین مبناي  مهم. است مقدس مکانی بـر   یمنـابع مبن

جـا صـرف نظـر از     یـن در ا. است یدخورش ۀسوي چشمه یک زانو ب جاي آوردن نماز بر  هب
ـ   بـارة در یبا اساس مهم یژه،و یینیاسطوره و مواجه با آ یعمل ۀورود به حیط  رو همکـان روب
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ن بـی  در کـه  جـایی  تا است برخوردار واالیی اهمیت از خورشید ایرانی اساطیر در. شویم یم
 سـتایش  بـه  یشتها بخشی به خورشید اختصاص یافته است و تحت عنوان خورشید یشت

کـه   حـالی  در. یستن یدصرف تقدس خورش جا مدنظر است این درچه  آن اما. پردازد یم آن
 یريکـوه اسـاط   یننخسـت  عنـوان  تحـت  نیـز  البـرز  گیـرد،  یمـ  خورشید مورد ستایش قـرار 

 آسـمان  تا آرامی طی هشتصدسال رویش به در و پیماید یم فاصله را تا خورشیدترین  یکنزد
 هاسـت،  هـا و چشـمه   آب یگـاه کوه جا جا که از آن .)71: 1390 ی،فرنبغ دادگ( کند یم صعود

ـ . باشـد  یريهمـان البـرز اسـاط    یدخورش ۀفرید از این چشمآ به مقصود ممکن است ویـژه   هب
احتمال قبله بـودن آن را  است مرکزیت البرز در سرزمینی که خود در مرکز جهان واقع شده 

از  یکـی اختصـاص دارد کـه    ینبـه مرکـز زمـ    ینید يقبله در باورها ؛ زیراکند یم دوچندان
 و) خـدا جهـان  ( بـاال  سوي به گشادگی با و دکن یم آشکار را مقدس مکان معانی ترین ژرف

جهـان  و آسـمان،   زمـین، ( کیهـانی  سـطح  سـه  ارتباط) مرده و زیرینجهان ( پایین سوي به
 توانـد  یمـ  هـایی  شاخصـه  چنـین  با نیز البرزکوه .)31: 1387 الیاده،( کند یم را برقرار) زیرین

  .باشد نظر مورد گاه قبله
) 315 :1377 بیرونـی، ( بادغیسهاي  فرید و یارانش در کوهآ پناه گرفتن به ،از سویی دیگر

در اساطیر ایرانی . کند می پایان کار خویش مفهومی دیگر از مکان اساطیري را تداعیدر 
ـ بهشت  ةنخستین کوه اساطیري و درواز منزلۀاز البرز به  ر روي زمـین یـاد شـده کـه     ب

. انـد  این جهان از آن ریشـه گرفتـه  هاي  ترین فاصله را با آسمان دارد و باقی کوه نزدیک
هاست که  کوه یکی از آن بادغیس. بیان شده است بندهشدر  روشنی ها به اسامی این کوه

 اسـت  توصیف شدهسبز و پردرخت اي  همحل آن در مرزهاي بادغیس مشخص شده و ناحی
و آفریـد   بـه  حرکـت  أمنشمکان  ةبا این اوصاف بازسازي اسطور). 72: 1390فرنبغ دادگی، (

ها پس از نابودي رهبـر   فرقه تا قرنچه پیروان این  چنان. یارانش به سوي بادغیس بوده است
در آسـمان  آفریـد   به در انتها حضور جاوید. بادغیس داشتند ۀدر ناحیاي  هخود حضور فعاالن

جا بود و پـس از پایـان    آن پیروانش قبل از نزول به زمین در ةجالب توجه است که به عقید
سمان و حضور خـدایان،  توجه به الوهیت مکانی آ. کار خود نیز دوباره به آسمان صعود کرد

هاي جاوید در آن خواننده را به درك روشنی از پیونـد اسـاطیري مکـان بـا      و انسان ،ایزدان
و به موجـودات   نماید یم آسمان نامحدود و مافوق زیرا ؛دهد می عقاید رایج در جنبش سوق

آن  عروج به آسمان امري فراتر از توانایی انسـان اسـت و حضـور در   . بشري تلعق دارد فوق
در قالب شخصیتی اسـاطیري جلـوه   آفرید  به ،بر این اساس. طلبد می نیرو و ابدیتی خاص را

  .که جایگاه حضورش نیز مرتبط با بعدي اساطیري بودد کر
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خواهی ابومسـلم روي داد نیـز زمـان و مکـان اسـاطیري       که به خونهایی  جنبش بین در
گونـه کـه ذکـر شـد،      همان. ا داشتندیافتند و هرکدام نمودهاي خاص خود راي  هجایگاه ویژ

کـه در   حـالی  براندازي حکومت اموي بود، درجامگان  سیاه در بطن جنبشاي  هزمان اسطور
ابومسـلم و در مـواردي   بارة که به انتقام خون ابومسلم شکل گرفت این زمان درهایی  جنبش

) 715 /11 :1369 طبـري، ( چه در جنبش سنباد چنان. براندازي قدرت اعراب مطرح شد
پایان یافتن دولت عرب پیشگویی کرد و بـه پیـروان خـود نویـد     لحظۀ رهبر نهضت از 

مزدك در حصاري  ظهور و موعود ابومسلمی را داد که زنده و جاوید به همراه مهدي و
وجه اساطیري مکان نیز در جنـبش  ). 281 - 279: 1378طوسی، ( از مس پنهان شده بود

 آفتـاب داشـت   ۀآلود به قبلـ  رازنگاهی آفرید  به نیز هماننداو . دارداي  هسنباد اهمیت ویژ
ورزي  خـالی از غـرض   بارهاین  منابع درگفتۀ اگرچه  .)233 - 232 :1367 ابن طقطقی،(

جا که  باورهاي زرتشتی اثبات شده است و از آن بین نیست، اما وجود چنین عقایدي در
 اوآفتـاب در جنـبش    ۀاعتقاد به قبلمذهب بود،  سنباد نیز یکی از همین ایرانیان زرتشتی

مندترین مکان در  مرکز جهان آفرینش ارزش منزلۀبه  قبله. چندان دور از حقیقت نیست
جهان مادي است که در جنبش سنباد این مکان به خورشید مقدس مرتبط شد تا مکانی 

  .اساطیري را بازآفرینی کند
کنـد ادعـاي    مـی  ش جلـوه مکان اساطیري در ایـن جنـب   بارةمهم دیگري که در ۀنکت

 سنباد مبنی بر پنهان شدن ابومسلم به همراه مهدي و مـزدك در حصـاري از مـس بـود    
حصـاري از  «، »دژ ینیـ رو«، »ینیـ رودژ « منزلۀاز این پناهگاه به  .)281 -  279 :1378 طوسی،(

تـن   رویـین اسـفندیار قهرمـان   . خورد می روایات بسیاري در اساطیر ایران به چشم» مس کرد
دژ ارجاسـب شـاه تـوران زنـدانی بودنـد، از بنـد        ینیروکه در قصر  ،خواهرانش را شاهنامه
 ،دژ آوازهچوبین هم پس از شکست دادن خاقان ترك پایتخت معروف ترکـان،    بهرام. رهانید

محـل ایـن دژ را در روایـات جاهـاي     . شود غـارت کـرد   می را که گاه با شهر مسین مرتبط
 .)172 -  171: 1385سـتاري،  (گیرد  دربرمیحوالی بخارا را  موماًع اند که کردهگوناگونی ذکر 

پیروز، . هاي مهم و اساطیري در این منطقه است این زمینه حضور شخصیت اساسی در ۀنکت
 فرجامی براي بازستاندن ایران کرد بیاز فرزندان یزدگرد سوم که به چین گریخته بود، تالش 

نیز بـدون هـیچ مـوفقیتی کوشـید تـا       ،پسرش، نرسهچنین  هم .)364: 1378، کریستین سن(
در روایـات اسـاطیري و در   . گرفتن سرزمین پدري با خود همراه کنـد  پس چینیان را در باز

پیروزي کـه آزادي   ۀفرشت بهرام، کی کسوتدر  دشخوارگرشاه پنیز از ظهور  یشت بهمنمتن 
 اسـت  بـه میـان آمـده   حاصل آید، سخن  او دولت تصرناز ) زرتشتی(میهن و احیاي دین 
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النهر بوده  ماوراءبه بازماندگان خاندان ساسانی در اي  هاین روایت اشار )169: 1385ستاري، (
به این مکان اسـاطیري و همگـامی بـا    اي  هجاوید بودن ابومسلم در دژ مسین نیز اشار .است

سـنباد بـا   . بـود ) اعـراب ( فاتحان بیگانه بر هرامبپیروزي نهایی  ةایرانیان دربارهاي  پیشگویی
ي زمین و محـل سـرّ   ایرانکه نمادي در مکان اساطیري پادشاهان  ،مطرح کردن حصار مسین

 مثابـۀ ثیر عواطف میهنی قرار داد و ابومسلم را به أظهور ایشان بود، پیروان خویش را تحت ت
  .دکربخش سرزمین و دین بهی معرفی  نجات و از خاندان سلطنتی ساسانیاي  هبازماند

د، کـر ق قیـام   140تـا   137هـاي   که پس از سنباد در حـدود سـال   ،رك نیزاسحق ت
اي  همـژد . زنده بودن و نامیرایی ابومسلم به همراه زرتشت ترویج کرد بارةعقایدي را در

. همان زمان اسـاطیري اسـت  ادامۀ داد در  می ابومسلم به پیروانش ةخروج دوبار بارةدر اوکه 
 کنـد ابومسلم روزي دوباره خروج خواهد کرد تا دین بهی را برپا « :ویژه که او مدعی بوده ب
بود که زرتشتیان از روزگار کهن و پس از مرگ اي  هاین وعد .)615 -  614: 1381ابن ندیم، (

بعـد  هـاي   اساطیري بـه نسـل  اي  هگونه زرتشت در انتظارش بودند و باور انتظار خویش را ب
دیـن   ةبرپاکنند، هنگامی که اسحق از ابومسلم تحت عنوان یاور و ترتیببدین . منتقل کردند

از سـویی اسـحق   . س هدف خـود قـرار داد  أمورد نظر را در راي  هبهی یاد کرد زمان اسطور
پـیش از  . کوهستان ري را پناهگاه ابومسلم خواند که روزي دوباره از آن خروج خواهد کرد

آفرینش کوه، الوهیـت   بارةوایات بسیاري درر. تقدس کوه در اساطیر صحبت شد ةاین دربار
هاي جاوید در کوه در متون اساطیري زرتشت مطرح شـده   و جایگیري خدایان و انسان ،آن

 وندادیـد از سـرزمین ري در فرگـرد اول    ،دیگـر سوي از  .)167 -  165: 1380قرشی، ( است
تـوان   مـی  بنابراین،. استدوازدهمین سرزمین نیکی که اهورامزدا آفرید نام برده شده  منزلۀ  به

  .ن عقاید ایشان جاي گرفته باشدبیطور اتفاقی در ه تواند ب کوهستان ري نمی که گفت
در . پیـروانش تـرویج شـد   بـین  در اي  همدبراناي  هسیس نیز زمان اسطوراداستدر جنبش 

محـل تجمـع   ، سـیس از بـادغیس  دآغاز ذکر این نکته ضروري است که شروع جنـبش استا 
 دکنـ  می این دو جنبش را خاطرنشان بیننوعی ارتباط  ،)949/ 11 :1369 طبري،( فریدیانآ به
فریدیان گفتـه شـد، ایشـان منتظـران     آ گونه که در باب به همان .)195 -  194: 1375 صدیقی،(

پی بازسازي زمان این  سیس نیز با چنین شروعی دردشاید استا. ظهور رهبر خویش بودند
سـیس در بـادغیس بـا    ادهمراهی است. منافع خود برآمده بودبراي دست یافتن به ظهور 

 جنبش دیگري که در بست سیستان شکل گرفته بود احتمالی از پیوند دو جنبش را تداعی
 اند کردهسیس معرفی دسو با استا کند و برخی از منابع شورش لغیریان سیستان را هم می

ي، سیستان سـرزمین ظهـور مواعیـد    اساطیرهاي  بر اساس دانسته .)7: 1383 ،سیستان تاریخ(
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هـایی   زرتشتی، احتمال زمزمـه  ةهزارزمان با شروع دومین  رتشتی است که در آن دوره، همز
  6.مردم و پیروان جنبش مطرح بوده است بین در ها یمبنی بر ظهور این منج

سیس با حضور در بادغیس اصـولی را مطـرح   ادجنبش استمبناي اساطیري مکان نیز در 
 جبال بـادغیس در جنـبش  دربارة مطالبی که . فریدیان آغاز شده بودآ پیش از این با بهکرد که 

مکـان را در جنـبش   ۀ چـه شاخصـ   آنفقـط  . مطرح شد در این باره نیز صادق استآفرید  به
زمـان لغیریـان در    احتمالی آن با شورش هم ۀرابط وجودکند  می متمایزآفرید  به سیس ازداستا

هـم بـدانیم، بـا اهمیـت      منابع این دو جنبش را در ارتبـاط بـا   ۀگفتطبق  اگر. سیستان است
بـر اسـاس روایـات     زیـرا  ؛شویم می رو همکان اساطیري سرزمین سیستان روببارة دراي  هویژ

ـ  مـی  زرتشـت نگهـداري   ۀتخمـ سـه  از ناهید  زرتشتی، در بن دریاي کیانسه د و سیسـتان  کن
  ).127: 1385گویري، (سرزمین ظهور سه موعود زرتشتی است 

با ادعاي پیامبري در پی رسیدن به او رسد در خالل جنبش یوسف البرم نیز  می به نظر
هاي  ظهور موعود زمانی اساطیري یا بازسازي دوران اساطیري رسالت زرتشت و احتماالً

 ،)5087 - 5086/ 12: 1369 طبري،( اند شدهکه در منابع اوباش معرفی  ،پیروان او. او بود
برخورد این  ؛ زیراگذار بودتأثیرانبوه مردمی بودند که ترسیم چنین زمانی برایشان بسیار 

رسـیدن بـه   مثابۀ طبقه از جامعه با کسی که مدعی ارتباط با عالم ماورا و آسمان بود به 
 که باورهاي دینی ایشان را تحکـیم کرد  می زرتشت جلوهمانند دوران اساطیري پیامبري 

کـه بـا یوسـف البـرم همراهـی کردنـد در باورداشـت خـود          اسانیانیشاید خر. کرد می
ه محل تجمع پیروان جنبش فرغان وسغد . پنداشتند اي می هسرزمینشان را قلمروي اسطور

سغد دومین سـرزمین و   ۀجلگ، وندادیددر فرگرد یکم  .)398 -  397/ 2: 1378 یعقوبی،( بود
  ).660: 1391دوستخواه، ( آفریده معرفی شده است کشور نیک هرمزد

کرد،  می خواهی ابومسلم را رهبري ترین قیام خون که بزرگ ،)101/ 12: 1369 طبري،(مقنع 
خودسـوزي   رةروایاتی که دربا. کرددیگر از زمان اساطیري را براي پیروانش تداعی اي  هجلو

) 379  -   378/ 2: 1383 ابــن خلــدون،( اسـت  پیـامبر نقابــدار در فرجــام جنـبش ذکــر شــده  
 مقنـع همـواره بـه یـارانش    . نظر پیروان بود هایش در وعدهبراي تحقق  اوحقیقت تالش   در
جـا فرشـتگان را برایشـان     چون بندگان من عاصی شوند، بـه آسـمان روم و از آن  «: گفت می

سبب خودسوزي مقنع آفـرینش ایـن   ). 102: 1363نرشخی، ( »ها را قهر کنم فروفرستم و آن
  .موعود اساطیري بود ۀلحظ

 اول فرگـرد در . شـد  مـی  شـایع ) مـرو (در بعد مکان نیز نخستین نکته از خاستگاه مقنـع  
. آفریده است ، مرو سومین سرزمین و کشور نیکی است که اهورامزدا نیرومند و پاكوندیداد
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؛ اساسی محل پنـاه جسـتن سـپیدجامگان بـود    نکتۀ . استاي  همکانی اسطورسبب بدین 
 پناه گرفـت  ،دژي محکم و استوار بودمانند که  ،همراه پیروان خود در کوه سناممقنع به 

) 215: 1375 صـدیقی، ( کـوه  در نادیـده  ملموس خدايحضور این  .)277: 1363 گردیزي،(
جـاي گـرفتن رهبـري کـه ادعـاي      . کنـد  مـی  کوه را یادآورياي  هتداومی از قداست اسطور

هـاي   ندان و ایزدان بود پیوندي مستقیم با مکـان خداوندي داشت در مکانی که جایگاه خداو
  .کرد می اساطیري را متصور

جنبش ( ترین قیام این دوره ترین و پردامنه از زمان و مکان اساطیري در بزرگهایی  جلوه
هـاي متمـادي دسـتگاه     ایرانـی کـه سـال    جنبشی کامالً. نیز قابل توجه است )بابک خرمدین

  7.نظیر بود فراوانی عقاید و پیروان آن در نوع خود بیو  کردخالفت را به خود مشغول 
خرمدینان هنگام مرگ جاویدان و در  بینظهور زمان اساطیري در هاي  نخستین جلوه

هنگامی که او درصدد برآمد تا . خالل سخنان همسر او در جمع پیروان خرمی نمایان شد
د و ایشـان را  کـر ان بابک را به جاي جاویدان بنشاند مرگ شـوهر را از اصـحابش پنهـ   

  :گردآورد و گفت
جاویدان خبر داده که امشب خواهد مـرد و روح از کالبـدش جـدا شـده و بـه بـدن بابـک        

از بابک فرمان برید و او کسی است که مالک زمین خواهد شـد و سرکشـان   . درخواهد آمد
  .)614 -  613: 1381ابن ندیم، (را نابود خواهد کرد و آیین مزدك را برخواهد گرداند 

اگرچه این تدبیر همسر جاویدان براي فریب اصحاب مزدکی او طراحی شد، اما حقـایق  
از این سخنان روشن است کـه یـاران خرمـی جاویـدان بـه      . خود نهفته داشت جالبی را در

اعتقاد بـه آمـدن   . نتیجه بود همسر او اعتقادي راسخ داشتند وگرنه بیان کردن آن بیهاي  گفته
 اسـت  نی مشخص ظهور خواهد کرد و زمین را در اختیار خویش گرفتهموعودي که در زما

ایـن  اي  هدر تفکر اسطور. هاي اساطیري دارد بساط ظلم را برخواهد چید ارتباطی تام با زمان
وقایع آغاز و پایان جهان و ستیز آفریدگان دوگانه حضـوري  بارة هنوز روایات کهن در گروه

از سـویی  . است کرده می تر ها آسان ایدي را براي آنکه پذیرش چنین عقاست استوار داشته 
ازدواج بابک با همسـر جاویـدان و رهبـري او نقـل      دربارةرا اي  هآیین ویژ الفهرستلف ؤم

با توجـه بـه   . هاي نخستین است آداب مذهبی مزدکیان در بازسازي زمان ةکرده که بازگوکنند
ـ   دوبـاره  زمان آیینی نیایش واقعیـت بخشـیدن   و که جشن و مراسم مذهبی این اي  هبـه حادث

). 55: 1387الیـاده،  ( و در آغـاز روي داده اسـت  اي  هافسـان اي  همقدس است کـه در گذشـت  
تردیـد خلقـت    بـی  اسـت  ذبح گاو و نشستن بر پوست آن گفتـه شـده   ةمطالبی نیز که دربار

عقایـد بابکیـه از    بـین چنین در  هم 8.دکن می آغازین اهورامزدا و گاو یکتاآفریده را خاطرنشان
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کـه ایشـان بـه    اسـت  ظهور مردي به نام شروین، از پادشاهان پیش از اسالم، صحبت شـده  
اساطیري  ۀلحظتجلی  ،در باور این انتظار ؛)243/ 1 :1408 سمعانی،( معتقد بودند اوپیامبري 
  .توان دریافت می موعود را

ـ   ؛ویژه دارد جا نمودي اساطیري مکان نیز در این ۀشاخص  بـارة جامانـده در  هدر روایـات ب
تـرین منبـع    مهـم  اوسـتا  در وصـف زمـین  . خرمدینان بابک مالک زمین معرفی شـده اسـت  

 نـو  اوسـتاي در . شـود  مـی  سـپندارمذ یـاد   ةبا واژ از زمین غالباً وندادیددر . رود می  شمار  به
ایــن . ســتمزدا ااهــورخــدایی  ـــ سـپندارمذ نــام یکــی از امشاســپندان و از نمادهــاي مــادر 

مزدا و در جهـان  او فروتنـی اهـور   ،بردبـاري  ،بانو در جهان مینوي نماد دوستداري امشاسپند
 مزداسـت و در ااهوراو دختـر  . و سرسـبزي آن اسـت   ،باروري ،پاکی، استومند نگهبان زمین

چـه در   آن). 1002: 1391دوسـتخواه،  (شود  می آفریدگان یاد ةدهند پرورش مانندگاهان از او 
ترین عقاید زرتشتیان است کـه مزدکیـان نیـز بـه آن      اساسیاز ی ئجززمین آمده  ةدربار وستاا

داد کـه او   می مقام الوهیت بابک بود و نشان ةمالکیت بر چنین مکانی بازگوکنند. باور داشتند
از . در آسمان و زمین مورد اعتماد و خواست دو جهان مـادي و مینـوي قـرار گرفتـه اسـت     

که سـومین   ،زمین. منظر پیروان مالک زمین و درنتیجه موعود آخرالزمان بودسویی بابک در 
از دیگـر  . به بابک تعلق گرفت و این مسئله تـداومی از اسـاطیر بـود    ،آفرینش اهورامزداست

مــدت ایشــان در ارتفاعــات  خرمیــان حضــور و زنــدگی طــوالنی ةمــا دربــارهــاي  دانســته
کوه و پیوند مـکانی این مسـئله بـا اســاطیر     ارةدربروایـات بسیاري که . الـعبور است صعب

  .کند می جا نیـز صدق پیش از این مطرح شد در این
 ،مقدس و ماورایی از زمان و مکان اسـاطیري هاي  باید گفت بسیاري از تمثیل نهایت،در 

 زمان روشـن  ینخست مطرح شد، تداوم اسطوره را در طهاي  ایرانی سدههاي  که در جنبش
  .دشایرانیان در آن دوره بازآفرینی  ۀخواست و تدبیر خردمندان د که بهکن می

 

  گیري نتیجه. 4
هـایی   تمثیل ایرانی ارائه شدهاي  نمودهایی که از ابعاد زمانی و مکانی اساطیر در بطن جنبش

اسـاطیري   ۀاین دو شاخصـ  بارةایرانیان دراي  هو مقدس از باورداشت اسطور ،عینی، ماورایی
 ةبسـیاري کـه دربـار   هاي  نمونه. شد می ها زایی در روند جنبش بود که عامل کنش و حرکت

هـاي دوردسـت آینـده،     هاي نخستین و ازلی، توجه به زمان موعود و رجعت، بازسازي زمان
و توجه به  ،مقدس و استوارهاي  دل کوهبه  بردن جایگاه و محل ظهور رهبران سفرکرده، پناه
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 مرکزي جهان وجود دارد ذهن را به سمت جریان سیال اسطوره در طـی قـرون سـوق    ۀنقط
. ماندگاري اساطیر در تاریخ سازگاري آن با شرایط جامعه در هر دوره است سرِّ زیرا؛ دهد می
ایرانـی در نخسـتین   هـاي   جنـبش  بـین  اسـاطیري در هـاي   این اساس حضور این ویژگی بر

سامان اجتماعی آن دوران نیز از علـل   هشرایط ناب. نیست اسالمی امري دور از ذهنهاي  سده
اي  هخوانی این نمودهاي اسطور در موارد بسیاري نیز هم .حضور پررنگ اساطیر حکایت دارد
کـه بـر اسـاس     ،زمـان . ایرانی یاري رسـاند  ۀها در جامع با معتقدات اسالمی به ماندگاري آن

جـا نـوعی    ایـن  در ،اسـت ) و دورانـی  کرانمندزمان و  کران زمان بی(اساطیر ایرانی دوبعدي 
امـا در  . دهـد  مـی  را نشـان  )انگیز آفـرینش  بازگشت به لحظۀ شگفت( ابدي أبازگشت به مبد

زمانی کـه   .نظر دارد )دوران دوردست آینده( به پایان جهاناي  هها، زمان اسطور غالب جنبش
. و برپـایی عـدالت اهـورایی اسـت     ،بازسازي جهان، فرشگرد ةطبق روایات زرتشتی دور بر

. کند می آن روز ایران را یادآوري ةزد بحران ۀو تداعی آن جامعاي  هدست یافتن به چنین لحظ
و آسـمان بـا    ،اهمیت کوه، خورشید. آورد می تقدیس مکان نیز تداومی از اساطیر را به خاطر

هـا   نگرش جنبش. داردوجهی ماورایی و مقدس از مکان در ارتباط است که به اساطیر تعلق 
. کرد می ها نفش مهمی ایفا زایی آن گیري و حرکت در روند شکل اي اسطورههاي  به این بنیان

دهـد   مـی  زمان و مکان مقدس تجدید موقعیت نخستین را نشان ۀدر این دوره هدف از تجرب
چیـز در  زمانی که همه . انگیز بود که در واقع دست یافتن به زمانی رازآلود در مکانی شگفت

 گرفته یم انجامبه خواست و حضور اهورایی  است و ماورایی بوده ،نظیر، مقدس نوع خود بی
ها  گاهی جنبش. فتوحات بود ۀایرانی نتیجهاي  وجود چنین دیدگاهی در خالل جنبش .است

این امر افـق بـاوري    .آوردند می روياي  هتعمدي و گاهی غیرعمدي به زمان و مکان اسطور
تـر   امید به پیروزي خیر بر شر را قطعـی  .کرد می و رهبران آن را به هم نزدیک پیروان جنبش

بـه   .کرد می تر محتملتر و کامیابی جنبش در نیل بر اهدافش را  پذیري پیروان را فزون وتحمل
ها  کیدي بر اصالت پایگاه و خاستگاه آنأتها  در جنبشاي  هسخن دیگر، زمان و مکان اسطور

و هـا   رفـتن ادواري در زمـان    فطري نیازمند فرواي  هاگر چه انسان به گون ،ترتیببه این  .بود
مقدس است تا به جاودانگی لحظات آغازین یا بازپسین دست یابد، اما ظهور این هاي  مکان

  .مورد بحث نیز اشاره دارد ةایرانی در دور ۀنیاز در قالب جنبش به تعرضات جامع
  

  ها نوشت پی
 

  .هجري سوم و دوم هاي قرندر  یرانیا ینید هاي جنبش .1



 17   دیگرانو  زاده حسن اسماعیل

  

 

  :دارد اشارهاین مقاله در ارتباط با اسطوره به تعریف مهرداد بهار 2. 
اسـطوره  . و پیـروان  ،هـاي مقـدس   هـا، مکـان   باورها، آیـین : هر کیشی را چهار بخش است

خاصـی از تطـورات    ۀباورهاي مقدس انسان در مرحلـ  ةالحی کلی است و دربرگیرندطاص
گیرد و باورداشت مقدس همگـان   اصطالح ابتدایی شکل می اجتماعی که در عصر جوامع به

مقـدس   روایـاتی اسـت معمـوالً   ترین سطوح خود انباشته از  اساطیر حتی در ساده. گردد می
هـاي آغـازین، بـا     آوري کـه در زمـان   بشري و وقایع شگفت خدایان، موجوداتی فوق ةدربار

آن انجامیـده اسـت، یـا در     ةداده و به خلق جهان و ادار کیفیاتی متفاوت زمان عادي ما، رخ
و عصـر  بدین گونه زمان آغازین و زمان پسـین د . هاي دوردست آینده رخ خواهد داد دوران

  ).37: 1389بهار، (... اند  اساطیري ویژه
هـایی   جنبش. نخست هجري است ةهاي ایرانیان در سه سد جا جنبش ها در این مقصود از جنبش3. 

انـد شـامل    و محیط ایرانی مورد توجه واقع شـده  ،رهبران ایرانی، پیروان ایرانی ۀکه با سه شاخص
سـیس، یوسـف البـرم،    ادتاس ید، سنباد، اسحق تـرك، آفر جامگان، به سیاه جنبش مختار، ابومسلم و

 ةهاي بسیاري دربـار  که تا کنون پژوهش به دلیل این .است بابک خرم دینو مقنع و سپیدجامگان، 
ها انجام گرفته است و منابع بسـیاري در ایـن بـاره وجـود دارد،      و ماهیت این جنبش أ،اصل، منش

هاي زمان و مکان اساطیر در  به بررسی شاخصه این پژوهش صرفاً براي دوري از تطویل کالم در
  .ها پرداخته شده و از آوردن مطالب تکراري اجتناب شده است جنبش

ـ ( مسلمانان بینباور به مهدویت از عقاید رایج در  .4 هـاي   از نخسـتین سـده   )خصـوص شـیعیان   هب
ـ  ۀجا با باورهاي موعودگرایان هجري بوده است که در این اي  ت و بـه عقیـده  ایرانیان هماهنگی یاف

  .منسجم در قیام مبدل شد
بسـیاري از محققـان درصـدد مشـخص     . تعیین دقیق سرزمین ایرانه وئجه امر دشواري است. 5

اند، اما تا کنون بـه نظـر درسـت و واحـدي در      کردن حدودي این سرزمین اساطیري برآمده
برخی مانند مارکوارت، بنونیست، بلی و هنینگ معتقدند که ایرانـه  . اند این زمینه دست نیافته

تـري تـا مـرو     وئجه منطبق بر خوارزم است که به نظر هنینگ خوارزم بزرگ نواحی گسترده
امـا نیـولی سـرزمین    ). 24 - 23: 1375آموزگار و تفضـلی،  (گرفته است  می و هرات را دربر

به عقیـدة او  . هندوکش و سیستان معرفی کرده است جبال ایرانه وئجه را در محدودة سلسله
هـاي   هاي آریـایی بـا وسـعتی اسـت کـه در یشـت       کنندة تمام سرزمین ایرانه وئجه مشخص

 گردد بزرگ آمده است و به احتمال زیاد اصطالحی زرتشتی است که به زمان زرتشت باز می
  .)71 - 68: 1387نیولی، (

اشارة جالبی به این موضوع کرده اسـت و طـرح    سکوت قرن دوکوب در  عبدالحسین زرین. 6
چنین ادعایی را بـا توجـه بـه اوصـاف و شـرایط روایـات زرتشـتی مـردود دانسـته اسـت           

  ).156 - 155: 1378کوب،  زرین(
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هایی است  بیش از شورش است زمانی مورد بحث روي داده ةهاي ایرانی که در دور د جنبشادتع. 7
  .ها پرداخته شد ترین آن به بررسی مهم فقطاما در این مقاله  .دشدر این گفتار مطرح 

 رکـه د ن رود دائیتـی  بیدر . استمرکز جهان  ،آفریده پنجمین آفرینش هرمزد در ایرانویچ گاو یکتا. 8
گـاو  . آن گاوي سـپید و روشـن بـود و بـه یـاري او آب و گیـاه آفریـده شـد        . جهان است انیم

  ).40: 1390فرنبغ دادگی، (اهریمن آغاز کرد آفریده پنجمین نبرد را با  یکتا
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