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چكیده
ابومسلمنامه از قصههای عامیانهای است که با وجود اصل تاریخی ماجرا ،منطبق با سلیقۀ عامه و بدون توجه به امانتدداریهدای
تاریخی بازنویسی شده است .داستان به تناسب کارکرد تبلیغی ای که برای گروههای مدههبی داشدته ،بارهدا بازنویسدی و نقدل
شده؛ بنابراین نظامهای ارزشیِ مختلفی را در خود گنجانیده است .بررسی الگوی کنشگران و ارتباط آن با الیههای عمیق معندا
بیانگر بخشی از تضادهای موجود در قصه است .نشانهمعناشناسی از طریدق تقلیدل روایدت بده روسداخت و ر سداخت بده
سازوکار تولید معنا در متن میپردازد .تحلیل دوگانههای الگوی کنشگران در ابومسلمنامده بیدانگر نقدر در مر لدۀ شدناختی
داستان است؛ نقصی که کارکرد تبلیغی آن را از دست عباسیان خارج و تبدیل به ابزاری شیعی در جهت ذمّ عباسدیان مدیکندد.
پژوهش اضر قصد دارد با بررسی الگوی کنشگران نشان دهد نظامهای ارزشیِ جدید چگونه قصه را دستخوش تغییر کرده-
اند و دامنۀ این تغییرات در نحو روایی چگونه است.
واژگان کلیدی :الگوی کنشگران ،نشانهمعناشناسی ،قصههای عامیانه بلند ،ابومسلمنامه.

مقدمه
قیام ابومسلم نخستین اقدام ایرانیان علیه اعراب برای راه یافتن در دستگاه کومت اسالمی و به دست آوردن قددرت
و نفوذ سیاسی است(.صفا )867 :8731،سرگهشت این قیام بعدها در محل نزاعهای فرقهای قرارگرفت .شیعه از قتدل
ابومسلم به عنوان ابزاری برای ذم عباسیان بهره برد و صال یت آلعباس در موضوع جانشینی را مطدر کدرد .همدین
موضوعِ خالفت و جانشینی در عصر صفویه به تنش سالطین عثمانی و شداهان صدفوی گدره خورد(ر...صدفا ،ج،5
بخش  )022 :8که بیانگر تنشی در روابط سیاسی صفویه با مقتدرترین همسایگان خود است.
افسانهسازی ابومسلمنامه الگویی برای گسترش و تحکیم سلطنت صفویه و رواج مههب تشیع در قصههایی شدد کده
برای شاهان صفوی ساختند .ایرج افشار میگوید نویسندگان و نقاالنی بوده اند که برای نشدان دادن نفدوذ سیاسدی و
تبلیغ فعالیتهای سپاهی و مجاهدتهای متوالی برای فظ قوق و دود کشور ،وقایع را به اسدلوب قصّدهخدوانی
برای مردم توضیح میدادهاند تا محبتشان نسبت به صفویه تزاید گیرد .مصحح نیز معتقد است تنها با ایدن جدایگزین-
سازی میتوان سکوت قزلباش را در برابر منع و لعن ابومسلمنامهخوانی توجیه کرد(.طرسوسی)65 :8712 ،
در ابومسلمنامه قطبهای متضاد و ناسازگار براساس مههب رسمی شکل تازهای از بنمایۀ تضاد و برخدورد دو نیدرو
را به تصویر میکشند .بُعد ارزشیِ تضاد نیکی و بدی زمانی معناساز و متمایز میشود که بُعد صوری آن را در اساطیر
و قصههای ایرانی در نظرداشته باشیم« .تضاد خوب و بد که اساس کل اسطوره شناسدی ،خداشناسدی و فلسدفۀ دیدن
زرتشتی است»(هینلز ) 61 :8761 ،در گهر از بافت ماسی به مههبی ،به برتری مههبی و آیینی تشیع در مقابدل اهدل
سنت منجر میشود .تغییر در چینش اجزا و عناصر دو قطب خدوب و بدد در ابومسدلمنامده موضدوعی اسدت کده در
الگوی کنشگران تضاد بین فرستنده و گیرنده را ایجاد میکند؛ داستان روایت پیروزی عباسیان است؛ امدا رهبدر قیدام
امام شیعی است .مرگ ناجوانمردانه ابومسلم ،قدرت تبلیغی سرگهشت وی را برای شدیعه افدزایش یافت؛سرگهشدت
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قهرمان از نو پرداخته شد و قتل وی به منزله بازگشت دوباره مروانیان به صحنه قدرت ،امتداد مبارزه با نیدروی باطدل
را در ذهن مخاطب شکل داد .همه اینها مقدماتی است بر این که چگونه نحو روایی برای تنظیم مجدد ابومسلمنامده
براساس تندروی شیعه تغییر میکند و این تغییرات چه تاثیری بر چینش الگوی کنشگران داشته است.
پیشینۀ پژوهش
قصهپژوهی در ایران پس از گردآوری و توجه به تصحیح قصههای کهن ،تالش کرد به تعریف ادبیات عامه و طبقده-
بندی انواع آن بپردازد .تعاریف مختلفی که از قصههای عامیانه بلند شده و معیارهای گوناگونی کده در ایدن تعداریف
لحاظ شدهاند ،بیانگر دغدغۀ عمده قصهپژوهان در مقطع زمانیِ خاص بوده است .مجموعه مقاالت محجوب ،ویلیدام
هاناوی ،یان ریپکا ،مارزلف و ...تالشی برای ارائه تعریف و دستهبندی قصههای فارسی است و برخی از این تدالش-
ها میتواند در زیرمجموعه پژوهشهای سداختارگرایانه قدرار گیدرد ،مانندد طبقدهبنددی مدارزلف .اولدریش مدارزلف
شخصیتهای ثابت و تکرارشونده در قصههای ایرانی را به قهرمان ،ضدقهرمان ،درویش ،صا بان مشاغل ،دیو ،پدری
و سرانجام زن تقسیم میکند .زنان اغلب در نقشهای منفی مانند توطئهچینی ،تهمتزدن ،خباثت و خیانت در قصهها
ظاهر میشوند .گاه نیز مثبتاند و نقش مشاور و راهنمای قهرمان را دارند یا به صورت منفعل موجودی خواسدتنی و
ارزشی برای عامل فاعلیاند(.مارزلف )13-18 :8736 ،اساس مضمونی چندین رویکدردی بدر قدوانین کلدی و پایدهای
نیست .در تقسیمبندی فوق کنش شخصیتها و ارتباط آنان با پیرنگ مال .واقع نشده است.
راجع به ابومسلمنامه پژوهشهای مختلفی انجام شده از جمله کتاب بوطیقای قصههای عامیانۀ بلند و مقداالتی نظیدر
عناصر عمده عامیانه در ابومسلمنامه ،نقد و بررسی انواع قهرمانان در جنیدنامه ،بازشناسی چهره قهرمان ا دهداکش در
ابومسلمنامه ،نظری بر ابومسلمنامه و ....مقالۀ تحلیل روایی عیاران و ارائۀ الگوی معنایی آن براساس ابومسدلمنامده بده
بررسی روایتهای ابزاری مرتبط با عیاران پرداخته است.
مبانی نظری
عنصر کنشگر از عناصر پایهای و مهم در نشانهمعناشناسی است .مکتب پاریس تالش کرد قوانین اصلی برنامۀ روایدی
را مشخر و معرفی کند .مفهوم کنشگر در «نحو روایی» یکی از این مشخصههاست« .کنشگر یک نقش است که بده
یک برنامۀ روایی مجهز شده است و به صورت کسی یا چیزی متجلدی مدیشدود(».عباسدی )820 :8735 ،در نشدانه-
شناسی ،شخصیت از طریق نقش خود تعریف میشود .زنجیره افعال در پیرنگ در جهت دستیابی عامل فاعلی به شی
ارزشی نشانه گرفته شدهاند .نقش کنشگران در پیرنگ تعیینکننده جایگاه آنها در الگوی کنشگران است.
معناشناسی روایی روابط میان نقشهای روایتی موجود در داستان را بررسی میکند .اسداس ایدن رویکدرد بده نظریده
کنشی پراپ برمیگردد.
نظریۀ کنشی پراپ معتقد است همه هستی شخصیت در نقشی خالصه میشود که در داستان بر عهده دارد .تدودرو
مانند پراپ نقش شخصیت را همانند نقش فاعل در یک گفته میداند .لها توصیف را معدادل صدفت در دسدتور زبدان
طبیعی و گهر از یک وضعیت به وضعیت دیگر را همانند فعل ارزیابی میکندد(.اخوت )816-815 :8733 ،از کسدانی
که به کنشگران پراپ انتقاد کردهاند گرمس است .وی در کتاب معنیشناسدی سداختاری)stractura semantics(،
که در سال  8766به زبان فرانسه منتشر شد ،با تقسیمبندی عملیتری کنشگرهای پراپ را به شدش کدنشگدر تقلیدل
داد(.اخوت )02 :8733 ،کنشگرهای گرمس ساختاریاند که میتوان به جای آنها شخصیت یدا بدازیگر مدوردنظر را
گهاشت .لها بیش از یک شخصیت میتواند در نقش یک کنشگر قرار گیرد،مثال شخصیتهای بسیاری که بده عامدل
فاعلی کمک میرسانند همگی نقش کنشگر یاریدهنده را ایفا میکنند« .گرمس8کوشید میان ساختارهای اثدر ادبدی و
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ساختارهای جمله نزدیکی و پیوندی پدید آورد .همچنان که فعل ،گرانیگاه جمله اسدت« ،کدنشگدران» نیدز گرانیگداه
روایت به شمار میآیند« .کنشگر» کسی یا چیزی است که کنش را انجام میدهد و یا ایدن کده عملدی نسدبت بده او
صورت میگیرد .در قیقت« ،فاعل» یا «مفعول» هر دو میتوانندد«کدنشگدر» باشدند .وا ه «کدنشگدر» از«شخصدیت»
داستانی فراتر میرود ،زیرا«کنشگر» ممکن است فرد ،شیء ،گروه و یا وا ه ای انتزاعی مانند آزادی باشدد(».محمددی
و عباسی )8718:887 ،شخصیت براساس دستورالعملی که پیرنگ داستان بدرای او در نظدر گرفتده اسدت در یکدی از
وزههای کنشی قرار میگیرد .در الگوی کنشگران ،شمار کنشگران به ششتا مدیرسدد ،امدا روایدت ممکدن اسدت
تعدادی یا همه آنها را داشته باشد.
الگوی کنشگران به صورت زیر ضمن تقلیل شخصیتها به شش کنشگر ،از طریق جهت فلشها نوع تعامدل آنهدا
را نشان میدهد.
کنش گر فرستنده یا تحریک
کننده

کنش گر گیرنده یا سود برنده

فاعل کنش گر

کنش گران بازدارنده

کنشگر شیء ارزشی

کنش گران یاری دهنده

فاعل کنشگر از سوی فرستنده برای دستیابی به شی ارزشی فرسدتاده مدیشدود .یداریگران بده او کمدک مدیکنندد و
نیروهای بازدانده مانع رسیدن وی به هد میشوند .از رکت فاعل کنشگر و دستیابی وی به شی ارزشدی ،گیرندده
بهره میبرد .گیرنده ،فرستنده و فاعل کنشگر میتوانند یکی باشند .در این صورت نظام گفتمان از نوع القدایی اسدت،
زیرا کنشگر خود تصمیم به عزیمت نموده است .اگر فرستنده و عامل فاعلی یکدی نباشدند نظدام گفتمدان ،تجدویزی
است .عمل کنشگر فاعلی توسط داور ارزیابی میشود و کنشگر فاعلی تنبیه میشود یا پاداش دریافت میکند .پدس
نشانهشناسی روایی هویت اشخاص را از طریق کنش و ارتباط آنها با یکدیگر تعریدف مدیکندد .عامدلهدای کالمدی
بدون توجه به وجوه بشری یا غیربشری آنها براساس نقشی که در فرایند تحول کالم ایفا میکنند ،دسدتهبنددی مدی-
شوند ،لها برخال تقسیمبندی مضمونی ،زن میتواند قهرمان یا عامل فاعلی باشد و بده شدیوم مدردان قصدد خدود را
متحقق کند .مانند داستان سکینهبانو ،گیسیا بانو ،پوراندخت و ...یا شی ارزشی باشد مانند رو افزا ،رشیده و ،...یدا در
دستۀ صا بان مشاغل قرارگیرد مثل اسمای زندانبان ،ستی تکلباز ،مجلسافروز مطرب و ....گاه در روایتهای ابدزاری
وزم کنشیِ خود را تغییر دهد؛ مثال در جنیدنامه در الی که رشیده مفعول ارزشی برای سیدجنید است ،در روایدت-
هایی که از کنشگران دیگر جدا افتاده ،عامل فاعلی است .از طرفی در قصههای عامیانه براساس تحوالتی کده جامعده
پشت سر میگهارد یکی از وزههای کنشی اهمیت بیشتری مییابد و طر  ،تحقق خدود را بدا تمرکدز بدر آن دوزه
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تامین میکند ،مانند ابومسلم نامه که به شدت وزه کنشی یاریگران در آن اهمیت دارد و همین وزه تحقق کدنش را
تضمین میکنند؛ لها در ابومسلمنامه عامل فاعلی باید به ارزشی استعمالی متوسل شود تا بتواند مجابسازی کند و بدا
نیروی جمعی لشکر ،خود را توانمند کند.
در ابومسلمنامه وجه کلی الگوی کنشگران با توجه به اهمیتی که هریک از دوگانهها در داستان دارند ،به صورت زیر
قابل بررسی است.
-2-6فاعل و مفعول /سوژه و ابژه
سو ه کنشگری است که ارزشی را دنبال میکند« .برای شکلگیری سو ه روایی که جستجوگری کنشی است ارزشی
الزم است که بتواند جای خالی چیزی را که همان ابژه است پرکندد(».گدرمس« )31 :8713 ،سدو ه کنشدی سدو ه ای
است که در جستجوی چیزی است .یعنی براساس رابطهای پیش تنشی ابژهای را که دارای ارزش نشانه-معناشدناختی
است هد قرارمیدهد .بدون این هد گیری که خود مبتنی بر ارزش است ،سو ه کنشدی شدکل نمدیگیرد(.همدان:
 )31از ارتباط سو ه و ابژه ،انواع ارزشها در گفتمان مطر میشود :ارزشهای بنیادی و استعمالی.
در داستانهای عامیانه در کنار ارزشی که جهتمندی روایت را تضمین میکند ،ارزشهای ضمنی دیگری قدرار دارندد؛
ارزشهای انسانی ،قومی و مرامی که در اشیه ارزشِ مهمتر پرورده میشوند.
در اغلب داستانها ارزش چیزی است که کنشگر به تصا ب و تملک آن تمایل دارد ،مثال شاهی ،شهبانوی زیبدا و...
را باید به دست آورد.
در ابومسلمنامه مرگ پدر ابومسلم نمیتواند پایگاه ارزشی برای مجابسازی و رکت سپاه ایجاد کند .شدک دربداره
نژاد شاهانه یا امامزاده بودن ابومسلم تی با وجود جنیدنامه ،نسبنامۀ ساختگی ابومسلم ،یدا داسدتان کوتداه آغدازین
برطر نمیشود .از طرفی ابومسلمنامه در برابر نظام اعتقادیای قرار گرفته که در آن خلیفه جانشین خداوند و پیامبر
است و به قیام ابومسلم«عصیان علیه خلیفه روی زمین» گفته میشود .لها باید به ارزشی متوسل شود که توان برابدری
با آن را داشته باشد .مروان از نظر گروه ابومسلم خلیفه نا ق و باطل است؛ او دعوی مسلمانی میکندد در دالی کده
مسلمان نیست .این کمبود را داستان از طریق تعیین فرستنده جبران میکند .فرستنده ارزشی را ایجاد مدیکندد کده بده
قیام علیه خلیفه مشروعیت میبخشد .کارکرد این ارزش در مجابسازی یاریگران است .آن چه ابومسلم از قیام خدود
به دست می آورد براساس طر داستان ،رسیدن به قدرت است .لها ارزش اول کده خونخدواهی امدام اسدت ،کداربرد
استعمالی مییابد.
قهرمان باید خارق العاده باشد .این ویژگی اکتسابی نیست؛ ریشه در نژاد و خون او دارد .ابومسدلم شداهزاده نیسدت،
پهلوان است .آرمان پهلوان به کومت رساندن شاه مورد نظر و خدمت به وی است ،موضوعی که لزوم منشور را بده
میان میکشد .ابومسلم شاهی را نمیتواند در سر بپروراند و از این طریق باز نژاد او بده چدالش کشدیده مدیشدود و
جعل نسبنامه برجسته میشود .نبرد مهمترین کنش قهرمانان قصه است .از طریق نبرد و غلبه یکی بر دیگری پیرنگ
گسترش مییابد و به سرانجام میرسد .قهرمانی که در مسیر ادثه قرار میگیرد با نمایش تواناییهایِ خود در تحقدق
کنش ،وفاداری و ایمان خود را نیز اثبات میکند .در دارابنامه و جنیدنامه ،توانایی کنشگر نمود مجدد اجداد و تولد
دوباره آنها در هیات قهرمان جوان است .در دارابنامه لحظهای که قهرمان تصمیم میگیرد به سفر بدرود یدا از سدفر
بازگردد از طریق اجداد او تعیین میشود .پایبندی کنشگر به میهندوستی و اجدادی که نام آنها با ندام مدیهن پیوندد
خورده ،ویژگی اصلی ماسههاست .اما ابومسلمنامه ،هرچند با مبانی شعوبیه در ابتدا در پیوند بوده ،کنشگر ،قهرمان
وزم اعتقادی و باوری است که بازتاب نگرش جمعی عصر است .به تناسب این تغییر ،کنش نمدایش قددرت ایمدان
است و نیروهای متعالی از طریق خواب عامل فاعلی را از سفر و جمعآوری ابزارهای مادی و معنوی قیام باخبر مدی-
کنند.

تاثیر نظامهای ارزشی بر الگوی کنشگران در ابومسلمنامه 5 /

 -2-2یاریدهنده و بازدارنده
دو مجموعه نیرو بر رکت عامل فاعلی تأثیر می گهارند .این دو مجموعه نیرو در هر قصدی با هدم سدتیز مدیکنندد:
نیروهای موافق یا یاری دهنده و نیروهای مخالف یا بازدارنده .کنش دو گروه یا کمک میکند عامل فاعلی بده مفعدول
ارزشی دست یابد یا مانع از رسیدن وی به هد میشود .بنابراین کنشگر یاریدهنده و بازدارنده در ارتباط با سدو ه
سنجیده میشوند.
عامل فاعلی باید بتواند براساس ارزشهای موثر در دنیای کنشگران آنها را به خود ملحق کندد و بده رکدت خدود
وجهه ای جمعی و قابل قبول بدهد .اسکندر برای مله به ایران ،بعد از توهین داراب بدن داراب ،همده محتشدمان و
بزرگان را به همراه ارسطو جمع میکند و میگوید...« :تا بدین غایت خاموش میبودم تا رعیت برآساید ،که او بدرادر
منست و ا ز پشت دارابست ،بمانم تا به ایران شاه باشد و من به روم شاه باشم .اکنون روا بود که مدرا چندین گویدد و
مرا رامزاده خواند و مادر مرا ناپارسا گوید؟ شما که بزرگان رومیدد انددرین چده مدیفرماییدد و چده صدواب مدی-
بینید؟»(ج)110 ،8
خطاب داراب در جنگ با اسکندر به لشکریانش نیدز بده صدورت سدوالی دارد« :داراب ابدن داراب گفدت ای سدپاه،
همچنین که امروز هنر مینمایید روز جنگ توانید نمودن تا من جنگ را میان بندم؟ و اگر نی صلح کدنم .هرچندد کده
من با سپاهی بزنم ولیکن یک تنم .آن همه لشکر یکبار روی به خا .نهادند(».ج)158 ،8
پوراندخت نیز برای مقابله با اسکندر ،ایرانیان را اینگونه مجاب میکند«:پوراندخت امیران و بزرگان را جمع کدرد و
گفت شما چه می گویید درین صورت که اسکندر از روم بیاید و پدر مرا بکشد و قصد تخت ایدران دارد ،شدما بدا او
دل یکی دارید؟ تا من بدانم که مرا با وی مصلحت چیست به آن مشغول گردم .جواب مرا به راسدتی گوییدد .ایشدان
همه یکبار گفتند آن روز مباد که با وی دل یکی کنیم و از پادشاه خود برگردیم و ملک ایران را به وی دهیم .تا جان
در تن ماست با اسکندر رب کنیم از بهر شما و تا خون داراب ابن داراب را از وی نخواهیم از پای ننشینیم و به دو
دست تیغ میزنیم(».ج)161 ،8
بنابراین کنشگر فاعلی در بند متقاعد کردن دیگری است و باید ارزشهای خود را به او بباوراند؛ او را طرفدار قصدد
خود کند .برای این کار از معانی ثانویه جمالت پرسشی استفاده میکند :شما میپسندید یا نه؟ روا میدارید یا نده؟ و
در ادامه وانمود میکند به آنها در تصمیمگیری اختیار داده است .در الی که چنین نیست .داراب قبل از پرسدش از
لشکر ،خشمگین میشود و میگوید خا .روم را به ایران میکشد ،پوراندخت قبل از پرسدش بدا دیددن جسدد پددر
سوگند می خورد انتقام وی را از اسکندر بگیرد .اسکندر قبل از مختارکردن محتشدمان درگداه و جدواب آنهدا ،بدرای
جنگ آماده شده است .در طول جنگ در نمونههای مهکور ،با وجود اهمیت مجهز شدن عامل فاعلی به لشدکر ،راوی
بر سرداران ،لشکریان و نبرد آنها تمرکز ندارد .ضور لشکر در نمای دور به صورت فعل غلبه کرد یا پراکندده شدد،
در داستان به تصویر کشیده شده است.
در ابومسلمنامه هم روند مجابسازی هم اهمیت نیروی جمعی با داستانهای دیگدر فدرق دارد .در ابومسدلمنامده ،در
ابتدا ابومسلم ارزشی را که بتواند لشکر جمع کند ،ندارد .مرگ پدر ابومسلم نمیتواند فراارزشی برای تضمین و بقدای
ارزشهای دیگر و شکلگیری قیام باشد ،بنابراین جای خود را به خونخواهی امام سین میدهد .برخال ابومسدلم،
مرگ داراب برای پوراندخت و مقابلۀ وی در برابر سپاه اسکندر میتواند ارزش تلقی شود ،زیرا پدر پوراندخت شاه
است .و تداوم شاه به تداوم کشور پیوند خورده است .بنابراین قادر بده مجدابسدازی اسدت .تقابدل پدوراندخدت و
اسکندر تقابل دو لشکر ایران و روم است .ایرانیدان و رومیدان هریدک در کندار پدوراندخدت و اسدکندر کدل وا دد
منسجمی را ایجادمیکنند که در جهت قصد عامل فاعلی و تحقدق کدنش اصدلی رکدت مدیکنندد .در صدورتی کده
ابومسلمنامه از این جهت فرق دارد .در ابومسلمنامه با الحاق جنیدنامه و نسبنامه آغاز آن ،هویت قهرمان بده مدههبی
تغییرمیکند .در الی که باز این هویت جدید نیز مورد انکار قرار میگیرد و نسب هاشمی وی رد میشود .میرلدو ی،
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کرکی ،ابهدری و...ابومسدلم را «مدردی فرومایده و بدی اصدل و نسدب» خواندده اندد«.بده تحقیدق کده بدود ابومسدلم
هجینی(=فرومایه ،و کسی که پدرش آزاد و مادرش کنیز بوده باشد) از اهل کوفه ،و بود مولد او دیهی از اعمال کوفده
که آن ده را خطرنیه میگفتند؛ پس چون فرستاد او را ابراهیم به خراسان و قوت گرفت امدر او ،گفتندد او را ابومسدلم
مروزی (»...همان :ج)56 ،8
گشودگی داستان در قصههای ایرانی از طریق کاویدن نژاد و نسب است .کارکرد روایتهای کوتداه نسدبنامدهای در
آغاز داستان به لحاظ مخاطب مشخر میشود ،زیرا تعیین میکند براساس نظام ارزشی مخاطدب یدا نقدلشدنو چده
کسی میتواند قهرمان/کنشگر فاعلی باشد و مخاطب و نقال با چه نظام ارزشدی ،کدنشگدر فداعلی را مدیسدنجند و
نهایت میپهیرد.
به خاطر شکل جمعی تقابل ،عامل فردی باید بتواند انسجام و یکپارچگی نیروی جمعی را فدظ کندد ،در غیدر ایدن
صورت شکست میخورد .خروج سرداران و بزرگان از وزه کنشی یاریدهنده عامل فاعلی را از هد دور میکند.
از این رو قهرمان خطر جابه جایی در الگوی کنشگران را میداند .پس برای اطمینان یافتن از یاری یداریگران بیعدت
میگیرد و یا تجدید بیعت میکند «.گفت که با من بیعت کنید که از من برنگردید و در دق مدن بدد نیندیشدید و بده
نزدیک دشمنان سخن نفرستید .ایرانیان گفتند چنین کنیم .پس باز بیعت کردند و سوگند خوردند که اگر عهد بشکنیم
به این آب غرق شویم(».همان :ج)110 ،8
قهرمان تالش میکند در جهت تحقق هد خود ،اجزای عامل ضد فاعلی را از بدنۀ اصلی لشکر وی جدا کندد .ضدد
عامل فاعلی نیز برای جداکردن نیروی جمعی عامل فاعلی دست به اغوا میزند و آنها را فریب میدهد.
گاه جابه جایی در الگوی کنشگران به خاطر اهمیتی که در طر دارد منجر به شکلگیری فرایند دو نیدروی سدامان-
دهنده و تخریبکننده میشود .اگر کنش گر از لشکر عامل فاعلی جدا شود و باخبررسانی ضددعامل را از موقعیدت و
تصمیم عامل فاعلی باخبرکند ،نیروی تخریب محسوب میشود و منشا شکلگیری برنامه روایی برای جبران یا تدرمیم
نقیصه است.
آمد و شد در الگوی کنشگران (یاری دهنده و بازدارنده) جایگاه فاعل و فاصدله او بدا مفعدول ارزشدی را در نوسدان
قرارمیدهد .به همین خاطر در ماجراهای نبرد پوراندخت و اسکندر تا مدت هدا هدیی یدک بدر دیگدری غلبده نمدی-
کند(.همان :ج )135-522 ،8در دارابنامه جابه جایی در الگوی کنشگران با ارزشگهاری راوی همراه است .در این
داستان تغییر از وزه کنشی یاریگران پوراندخت به بازدارندگان ،خیانت و نشناختن ق ولینعمت تعبیر مدیشدود.
(ج)58 ،0
نظام ارزشی متن جابه جایی کنشگر یاریدهنده به بازدارنده را خیانت میداند لها چنین کنشگر بی ثبداتی را کده بده
وزه کنشی مخالف پیوسته ،مجازات میکند .افراد سپاه دشمن که به قهرمان کمک میکنند تا زمانی که خیانت آنهدا
فاش نشده در محور دروغ به یاریرسانی خود ادامه میدهند به طوری که از طریق آنان پیوسته نمایههای دروغ تولید
میشود .به تبع چنین تغییری رشتهای از نشانههایی که نمود و بود آنها همخوان نیست ،در داستان شکلمیگیرد.
نیروی یاری دهنده در ابومسلم اهمیت بیشتری دارد .هم از این نظر هم از جنبههای دیگر ابومسلمنامه با سایرقصدههدا
فرق دارد .در ابومسلمنامه ،انتقامگیری ابومسلم نمیتواند گروههای مخالف بنیامیه را مجاب کند .ابومسدلم در هسدته
اولیه قیامی قرار می گیرد که خونخواهی امام سین را نظام ارزشی خود قرارداده و برای براندازی بنیامیه آماده است.
لها قصد ابومسلم اگرچه ابتدا در کنار برانداختن ناسزا به ضرت علی(ع) ،گرفتن انتقام پدر گفته میشدود ،بالفاصدله
با ملحق شدن به جمع محبان مرو ،ماهیت کامال دینی به خود میگیرد و جنبههای فردی آن فرامدوش مدیشدود .بداز
برخال داستانهای قبلی در ابتدا این ابومسلم نیست که دیگران را با نظام ارزشی خود در جهت قیام برای برانددازی
کومت همسو میکن د ،بلکه انگیزه و قصد در بین گروه اولیه یا محبان مرو وجدود دارد .ابومسدلم بایدد آنهدا را بدا
نشان دادن شایستگی خود برای رهبری قیام و علنی نمودن آن متقاعد کندد .مشداهده و تاییدد تدوانش عامدل کالمدی
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اهمیت دارد ،زیرا تا زمانی که توسط سرهنگان و محبان مرو تایید نشود ،نمیتواند خروج کند .بدرای ایدن کده تاییدد
شود و از کنش گر فردی به جمعی تغییر یابد ،باید به چشم دیگران باعظمت باشد .خرد .آهنگر به ابومسدلم توصدیه
میکند چگونه وارد مجلس شود«.گفت جمیع سرهنگان درینجا اضرند ،این نوع به مجلدس درآ کده از تدو اعتبداری
گیرند...القصه امیر که در آمد ،هردو پا جفت کرد و درآمد ،و برآمد؛ و تو ید و منقبت و سدجودی کدرد کده فریداد از
همه برآمد .همه برخاستند و تعظیم کردند .امیر هر کدام را به یک زبانی بپرسدید کده همده در فصدا ت امیدر یدران
بودند(».ج )538 ،8او برای پهیرفته شدن به عنوان مرکز وزه عامل فاعلی کالم ،توانش خود را به نمایش مدیگدهارد
و درختی را با تبر قلم میکند .اما ابونصر میگوید «این ساب نیست ،هرگاه میرود به چهارسو و سر اسد شدحنه را
برای ما آرد ،ساب است!»(ج ) 538 ،8نوعی عقد قرارداد است :سرشحنه را بیاور تا تو را بپهیریم .ابومسلم شدحنه و
خطیب را میکشد(.ج)622 ،8
به خاطر اهمیت گسترش وزه کنشگر جمعی که به توانش عامل یا ضد عامل فاعلی چشم دوخته ،نصر سدیار پدس
از شکست از ابومسلم نمیپهیرد به قلعه هرات برود ،زیرا «هرکه در قلعه رفدت ،در زنددان رفدت .و لشدکری ناامیدد
شوند و سرخود گیرند(».ج)81 ،7دیدن شکوه کنشگر عاملی ،نوعی مجابسدازی یداریدهنددگان اسدت و از خدالی
شدن مربع کنشگر یاری دهنده جلوگیری میکند ،زیرا تغییر در وزم کنشی یاریگران بدا توجده بده قددرت یکدی و
ضعف دیگری رخ می دهد ،مثال ،بعد از ناتوانی مروان برای گرفتن مضراب و دار ،،طداهر و خیداطین از سدرداران
مروان میگویند«:اگر مروان پادشاه ماست ،ما بدتر ازین خواهیم کشید...ببین که دو کس ازین با صدسدوار بده دمشدق
بروند و در کوشک او درآیند ،و بگهارد ایشان به سالمت به در روند!...طاهر گفت این زمان بدان که چندان کدس ازو
برگردند که ساب نداشته باشد(».ج )083 ،1یا توجیهی که آبان ،امیر لشکر نصر سیار ،برای فدرار لشدکر نصدر مدی-
آورد«:پیشتر چیزکی به ما می داد ،اکنون به ریش خود درمانده است و هرکه را چیزی نداد ،یا گریختند و یا بده لشدکر
ابومسلم رفتند؛ و او بداعتماد شده است و به هزار یله جوِ اسبی به ما میدهد(».ج )503 ،0ید قول میدهد اگدر او
را آزاد کند عالوه بر صدهزار دینار که ابومسلم به او میدهد نزد وی رمت بیابد؛ ولی شرط میگهارد کده «دوسدتی
آل علی قبول کنی .آبان گفت :من همیشه دوستار آل علیام(».ج )503 ،0و به روان ضرت علی سدوگند مدیخدورد.
پس از این قرارداد بین ید و آبان ،آبان به یاران خود میگوید«:شما میدانید که ق به جانب ابومسلم اسدت و ایدن
سرهنگ خاص ابومسلم است؛ و دولت از مروان برگشته است .پس ،او را پیش ابومسلم میبریم تا ما را رمتی پیدا
شود در نزد خدا و خلق .گفتند :خوب باشد(».ج)501 ،0
قیام ابومسلم با نارضایتی عامه از کومت تقویت میشود .طیدف عظیمدی از مدردم معمدولی کده از طریدق شغلشدان
معرفی میشوند کنش گران یاری دهنده وی هستند .برخال قانون ماسه که در آن در ضمن نبردها ،سدربازان پیداده
و مردان و زنان نانژاده نقش مهمی ندارند ،ابومسلمنامه میدانگاهی برای اثبدات ایمدان و تواندایی طبقدات معمدولی و
غیرنژاده چون آهنگر ،بافنده ،قصاب ،کندهشکن ،نانوا ،غال و غیره است« :چدون ابومسدلم بده خانده انددرون آمدد،
ابوطاهر صیقل گر را دید و ابوجعفر گلکار ،و ابوعلی خراط ،و اسحق دباغ ،و محمد الج ،و مید عطدار ،و مسدیح
موتاو ،و محتاج کلهپز ،و یحیی صبّاغ ،و محمد شعربا  ،و خلیل خباز و(»...ج )651 ،8پیادگدان اهمیدت مدییابندد و
سردار بزرگی چون ا مد زمجی با ظاهری ساده و دیوانهوار رهبر آنها میشود؛ در همده جدای داسدتان لقدب آنهدا
«پیادگان اسالم» است .بنابراین نگرش شعوبی در برابر برتری نژادی امویان تغییری که ایجاد میکندد یدک سدوی آن
تمرکز بر ایمان است و سوی دیگر تمایزیافتن با داستانهای ملی نظیر دارابنامه است.اما با وجود نفدی اصدل ندژادی
در مسیر داستان و در بین اغلب کنشگران یاریدهنده ،عامل فاعلی همچنان درگیر نژاد و نسبنامده بداقی مدیماندد.
تنشی که بین این دو گفتمان شکل میگیرد تصادم دو رویه را در نظام ارزشی کنشگران یاریدهندده و عامدل فداعلی
ایجاد میکند .از یک سو ابومسلم از یتیمی هیزمشکن به نسبی هاشدمی ،علدوی یدا تلفیدق ایراندیندژاده و علدوی در
روایتهای مختلف ارتقا مییابد از سوی دیگر یاریگران او طبقات معمولی مردماند و باز با وجود افراد معمدولی کده
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موتور اصلی قیاماند گاه امامزادههایی که از طر امام محمدباقر فرستاده شدهاند یا افرادی که نوادگان مالدک اشدتر و
غیرهاند ،امتداد نژاد را در مبارزه کفر و ایمان تکرار میکنند.
برخال داستانهای دیگر در ابومسلمنامه روند قدرت گرفتن و جمعآوری لشکر لحظهای نیست و هییگداه متوقدف
نمی شود .در طول واد ،پیوسته باید لشکر ابوترابیان یا اسالم افزایش یابد ،زیرا نیدروی بازدارندده ،لشدکر بیشدتری
برای سرکوب میفرستد؛ بنابراین برای تحقق کنش توازن نیروی بازدارنده و یاریدهنده پیوسته بررسی و فظ مدی-
شود .پیروزی ابومسلم نیز مرهون جابه جایی بین دو وزه یاری دهنده و بازدارنده است.
گاه باور و اعتقاد باعث میشود کنشگر نتواند در یک وزه کنشی باقی بماند و اعدالم نارضدایتی کندد و نهایدت بده
محض یافتن فرصت از وزه کنشی خود خارج شود .گلهبان ضدعامل فاعلی به غنده نایب میگویدد«:مرسدوم نیدک
میدهد ،اما اینها یک چ یز بد دارند.غنده بدانست که علی بن سین موالی امیرالمومنین علی است ،پس ،گفدت :مدن
هم از آن که تو میدانی میاندیشم و با اینها بودن خوش نباشد ،اگر صد تومان به این کس رسد! پس هدر دو مدههب
را اظهار کردند(»...ج )31 ،1آنها تا فرصت دست میدهد گله اسب را برای ابومسلم میبرندد«.آن مدرد گفت:معداذا
که من امیرالمومنین علی را ،علیه السالم ،دشمن باشم! به ضرورت روزگار در میدان ایدن سدگان بمانددهام .اکندون از
خدای تعالی قبول کردم که هرگز بر آن خارجیان بازنگردم و آن چه بتوانم کرد ،از جفا و جور ،در ق مروانیان بکنم
و با .ندارم .پس ،قحطبه او را تشریف داد(».ج)17 ،1
گهر از وزه کنشی یاری دهنده به بازدارنده به ندرت صورت میگیرد زیرا عبور از روشنایی ایمان به کفر صدورت-
پهیر نیست .در موارد معدودی که این گهر اتفاق میافتد با محور دروغ همراه اسدت .بده عبدارتی آن کدس کده وارد
محدوده ایمان شده است برای فریبکاری آمده و «لهت ایمان»را نچشیده .در این موارد چنین فردی مسدتوجب مدرگ
سخت و فجیع می شود .گهر از بازدارنده به یاری دهنده یا از اقلیم کفر و سیاهی به نور و روشنایی پیوسدته صدورت
می گیرد .بر مبنای نظام ارزشی متن این گهر باید از طریق بیداری و شناخت باشد .عده ای از کدنشگدران نمدیدانندد
ابوتراب همان ضرت علی است .در میدان جنگ ناگهان متوجه مدیشدوند .ابدوتراب بدرای آنهدا کسدی اسدت کده
مسلمانان بسیاری کشته و علی(ع) کسی است که جانشین پیامبر است .با اطالع از این که ابدوتراب یکدی از نهصدد و
نود و نه نام علی است توبه میکنند و به سپاه ابومسلم ملحق میشوند .ابومسلم در میدان جنگ به ریف میگویدد«:
ای دشمن علی ،بایست که همین ساعت ترا همنشین یزید کنم! بخت آزمای گفت :لعنت بر یزید باد ،مدن علدی را از
هر دو چشم خود دوستتر دارم .ابومسلم گفت :پس چرا ناسزا بر علی میکنی؟بخت آزمای گفت :مدن بدر ابدوتراب
ناسزا می گویم؛ بریده باد آن زبانی که بر علی ناسدزا گویدد .ابومسدلم گفدت :یدک ندام علدی ابدوتراب اسدت! چدون
خاطرنشان او کرد که ابوتراب علی است ،بخت آزمای آهی برکشید و بی خود شد .چون به خود آمد ،گفت :یا امیدر،
من ندانستم .اکنون که دانستم ،تا جان در بدن دارم ،با دشمنان علی رب میکنم ،چنان که رو محمد و علی از مدن
راضی شود!»(ج )33 ،0اما روش دوم از طریق خواب است .یکی از وزههای فعالیت و یاریرسانی امامدان شدیعه و
پیامبر در این مورد است .آنها در خواب ،کنشگر را توبیخ و سرزنش میکنند و قانیت قیام ابومسلم را متهکر مدی-
شوند .کنشگر خواب بیننده از طریق امام متحول میشود و توبده مدیکندد .خدواب او ابومسدلم را متقاعدد مدیکندد
پیوستنش را به سپاه اسالم بپهیرد.
پیامبر در خواب شیروان گبر را مسلمان میکند و ا وال ابومسلم را به او میگوید و میخواهد به او کمک کند .وقتی
ابومسلم در اصفهان سرگردان است ،ناگهان به کوچهای میافتد و دری باز میشود و شخصی او را پناه مدیدهدد کده
همان شیروان گبر است .نمونههای بسیار دیگری از ارتباط خواب و تغییر وزه کنشی در ابومسلمنامده وجدود دارد.
تکرار خوابها و واکنشی که گروه ابومسلم نسبت به آنها نشان میدهد باعث میشود از سوی ضددعامل بده عندوان
نقطه آسیبپهیر شناخته شود .فریبکاریهایی از این دست در لشکرکشی ابومسلم در عراق و دمشق دردسرساز مدی-
شود؛ از این جا به بعد ورود کنش گران از وزه بازدارنده به یاری دهندده بدا سدختی و آزمدون همدراه شدود .گدروه
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ابومسلم نیز با تردید به صحت بیندگان خواب نگاه کند .مثال بعد از فریب سلمه ،سعید و سعدان شداه ندزد ابومسدلم
میآیند «.سعیدشاه خوابی دیده بود ،از اول تا به آخر ،بگفت.مومنان صَدَّق گفتند که البته ،راست میگوید .امدا بعضدی
گفتند :مبادا مکری باشد!ا مد زمجی گفت :راست میگوید(».ج )057 ،1برخال دفعات قبلی شرط ا تیاط را به جا
میآورند«.پس مصلحت چنان دیدند که ایشان را بیاورند و در میان لشکرگاه فرود آورند تا ببینندد کده ایشدان راسدت
میگویند(»...ج)050 ،1
کنش گر بازدارنده هرگاه مغلوب شود با پهیرفتن قانیت ضرت علی عالوه بر رهایی از مرگ به وزه کدنشگدران
یاری دهنده میپیوندد «.مکن ای رستم زمانه ،و ای شیر فرزانه ،و ای اسکندر زمان ،و ای فیل کیوان که اگر هم چندین
بر زمینم زنی ،بیش زبانم به ثنای امیرالمومنین علی ،علیه السدالم ،نگدردد و محدروم مدانم از گفدتن ندام او ،در آتدش
جاودان بمانم(»...ج )186 ،7گاه مردم یک شهر از ترس غارت گروه ابومسلم تغییر اعتقاد و بداور مدیدهندد ،مدثال در
نهاوند یا کوفه و بغداد و. ...پس از فتح قلعه نهاوند ،پیران شهر نزد سن میآیند«ما سر پیران نهاوندیم و همده از دل
و جان از راه مروان برگشتیم ،و از طریق وی بیزار شدیم که لعنت بر مروان مار باد و بر همه خارجیدان اهدل عدالم
که ما به دل پا .چاکر خاندان پیغمبر شدیم ،و جان ما و از آن فرزندان ما ارزانی دار ،باقی تو دانی ».سن جانشان را
میبخشد.
کسی که وزه کنشی خود را تغییر می دهد ،به ویژه اگر اسیر بوده باشد ،برای ایجاد باور و اعتماد گروه جدیدد بایدد
وارد میدان شود و علیه گروه قبلی جنگ کند؛ مانند میدانداری لیث نصر ،زرباد،بخت آزمای ،زرستون و. ...
داستان ابومسلم نیروهای انسانی-الهی را در واد ،دخیل میکند .الهامهای مکرر ،رویاهای آینددهنگدر و امددادهای
امامزادههایی که از سوی امام محمدباقر ناگهان به یاری کنشگر میرسند از ویژگیهای داستان است .نیدروی یداری-
دهنده ابومسلم در این جا با یاریدهندگان نصرسیار و سیار اسلم متفاوت میشود .نصرسیار و مروان از امدداد چندین
نیروهای بی نصیب اند؛ سیار اسلم نیز با جادوگران قدرت مییابد .ابومسدلم از نیدروی متعدالی و انسدانی برخدوردار
است و این ویژگی تاکیدی بر قانیت او در فرهنگ عامه است .در جنیدنامه کمک نیروهای متعالی به کدنشگدران از
آن جهت است که آنان پدر و مادر ابومسلم خواهند بود .بنابراین در جهت برجستهسازی ابومسلم است ،مثال پدس از
گریه و مناجات رشیده ،ضرت زهرا(س) میگوید«:بارخدایا ،روا مدار که خدواهر مسدلمان مدا ،کده مدادر ابومسدلم
است ،ازین کافران بیداد بیند(».ج )110 ،8ضرت علی در خواب میگوید« :رشیده را فرودآورید و به خانه برید کده
از او پدر ابومسلم به وجود خواهد آمد(».ج)587 ،8
دفع نیروهای جادویی در ابومسلمنامه با کمک نیروهای متعالی و از طریق قدرت زور و بازوست .نیروی ابومسدلم در
مقابل جادوگران ،نیرویی ایزدی است نه اهریمنی .همانطور که«در شاهنامه نیدروی افسدونگری فریددون ،توانداییای
است که یزدانپرستان به او آموختند(».خالقی )87 :8716 ،در ابومسلمنامه با تقلیل این نیرو به دعدا و تعویده قهرمدان
موفق به دفع سیار اسلم میشود .این عنصر افسونگری در ابومسلمنامه در بخش مبدارزههدای طدوالنی وی بدا مدروان
چندان گسترش نمییابد و با چالشهای نگاه تاریخی به مروان همراه میشود .آن چه که درباره سیار اسلم از عناصدر
خارق العادم آمده به گونهای که در دیگر قصههای عامیانه دیگر موجود است ،نیست و از قدرت و میزان شگفتی آن-
ها کاسته شده است.
یوانات نیز از نظام ارزشی کنشگران برکنار نیستند .جمازه جنید ویژگیای دارد که در یک شب سی فرسدنگ مدی-
رود و اگر شیعه علی بگوید«بسم ا الر من الر یم» رام میشود و اگر خارجی بخواهد سوار شود ،مله میکندد و
او را هال .میکند .و تا به خانۀ خود برنگردد آرام نمیگیرد(.ج)81 ،0
وزه کنشی یاریگران گاه با نامهای خاص ،نظام ارزشی را پررنگتر میکند:
اسم به طور معمول خنثی و اتفاقی نیست .دارای بار عاطفی و اجتماعی و نشاندهنده خاستگاه نویسنده است .اسم
های داستانی در خدمت قشربندی آن هستند و از این رو با مطالعۀ نامشناسی تاریخی داستان میتوان تا دودی به
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روند فکری جامعه پی برد و تغییرات ا تمالی آن را بررسی کرد(.اخوت)865 :8733 ،
وزه کنشی در ابومسلمنامه متأثر از نظام ارزشی از طریق نامهای خاص کنشگران ،تقابل دو نیدرو را بده سرگهشدت
امامان متصل میکند .کنشگران از طریق اسم خاص ،به هسته اصلی نظام ارزشی مرتبط مدیشدوند .در میددان جندگ
کنشگرانی با نام علی یا ابن ملجم یا شمر یا نوادگان هر یک از اینها مقابل یکدیگر قرار میگیرند .با این تفاوت کده
نتیجه ،جبرانکنندم مظلومیت امامان و پیروزی نامهای علی ،سین و غیره است .در طول داستان نیز القاب کنشگران
از جمله ابومسلم بیانگر توجه تام عامه به ارزشهای دینی است .ابومسلم در دوران کودکی عبدالر من است ،سپس
امیر و بعد از مالقات با امام باقر ،امام لقب ابومسلم را به وی میدهد .القاب دیگری نظیر سردار دین ،کینخواه دیدن،
امیر صا ب الدعوه و ...ابعاد دیگری از نظام ارزشی داستان را نشان میدهند.
-2-9فرستنده و گیرنده
کنشگر فرستنده کسی است که فاعل کنشگر را به ماموریت میفرستد و دستور اجرای فرمان را میدهدد .کدنشگدر
گیرنده یا سود برنده کسی است که از کنش فاعل کنشگر سود میبرد( .عباسی)63 :8737 ،
در اغلب قصههای عامیانۀ بلند مانند جنیدنامه ،داستان داراب و اسدکندر نیرویدی از بیدرون کدنشگدر را بده رکدت
وانمیدارد .پس کنش گر گیرنده ،فرستنده و فاعلی یکی هستند .نظام گفتمانی در این داستانها از نوع القایی است .در
بخش دو اسکندر طر ی که مربوط به گسترش اسالم و مبارزه با بیدادگران است به خاطر نزول و ی تبدیل به نظدام
تجویزی میشود و در آخر نیز با گسترش یکتاپرستی و داوری فرشته پایان میشود .اما در ابومسلمنامه رکت اولیده
ابومسلم بعد از آن که از مرگ پدر توسط مروانیان باخبر می شود القدایی اسدت؛ او بدا دیددن تبدری در دسدت فدردی
خارجی تصمیم می گیرد تبری بسازد و با آن هم انتقام پدر را بگیرد و هم خارجی بکشد؛ اما همانطور که گفتده شدد
گفتمان القایی وی نمیتواند به تنهایی ارزش موثر ایجاد کند .در این داستان یاریگران بده نسدبت داسدتانهدای قبلدی
اهمیت زیادی دارند .زیرا کثرت و توانایی آنها پیروزی و شکست را تعیین میکندد .بندابراین بدرای فدظ آنهدا در
محور یاری دهنده و مبارزه با باور و تقدسی که نسبت به خلیفه در میان مردم وجود دارد ،عامل کالمی از نقش امامان
شیعه از طریق منشور و مهمتر از همه از خواب استفاده میکند و خود را تایید شده و مامور امام جلوه میدهد.
عامل فردی برای شکست ضدعامل باید به نیروی جمعی لشکر مجهز شود .مقدماتی که در طر تدوان و قانیدت او
را ثابت میکرد برای مجاب کردن خواننده ،محبان مرو و عامۀ مردم است .براساس انگیزههای دینی و اتصال قیدام بده
قیام امام سین به منشور یکی از فرزندان امام برای جلب مایت عمومی و اثبات قانیت خدود نیداز دارد .منشدور
عالوه بر تعیین ماهیت قیام ،کنش عامل فاعلی را از القایی به تجویزی تغییر میدهد ،زیرا براساس منشور او از طدر
امام مامور مبارزه با مروانیان شده است و نتیجۀ قیام آن است که امام به جای مروان بر تخت کومت بنشیند .اما این
نتیجه و پایانبندی تحقق نمییابد .پس از پیروزی ،امام را پیدا نمیکنند و کومت را به امانت به خاندان عباس مدی-
سپرند .کنشگر فاعلی که باید براساس نظام تجویزی از سوی فرستنده ارزیابی شود ،ارزیابی نمیشدود .امامدان شدیعه
که در طول قیام از طریق خواب ،معجزه و شفاعت یاریگران ابومسلم هستند ناگهان غایدب مدیشدوند .ناهمداهنگی و
تضاد ،چالش مشروعیت قیام ابومسلم را برجسته میکند .زیرا در واقعیت خارج از متن و منابع تاریخی قیام ابومسدلم
را امام عصر تایید نمیکند و از آن مایت نمیکند .تاکید بر این موضوع نشان مدیدهدد گفتمدان بده دنبدال پرکدردن
خالئی است که هرچند برای سرداران ابزاری است ،در فرهنگ عامه اهمیت فوقالعاده دارد .فرهنگ عامه کده نقدال و
راوی نمایندگان آن هستند ،تاییدیههای امامان در قیام زید و مختار را به قیام ابومسلم الحاق میکند اما در پایانبنددی
با غیبت ناگهانی و بدون دلیل امام و سپردن کومت به صورت امانت در دسدت عباسدیان چالشدی را کده سدعی در
کتمان آن داشت دوباره بازمیکند .لها در الگوی کنش گران جایگاه فرستنده و گیرنده لغزان و بیثبات میشدود .نظدام
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گفتمان اگر تجویزی است که براساس منشور قطعا تجویزی است نیاز به فرستنده دارد .این کده فرسدتنده چده کسدی
باشد ،نظام ارزشی و چارچوب مجابسازی تعیین میشود و عامل فردی براساس آن به عامل جمعی مبدل میشود.
الگوی کنشگران به صورت زیر بیانگر تناقض بین فرستنده و گیرنده است:
کنش گر فرستنده یا تحریک
کننده
امام باقر(ع) و سایر امامان.

کنش گر گیرنده یا سود برنده
آل عباس

فاعل کنش گر
ابومسلم و لشکریانش

کنش گران بازدارنده
مروان و لشکریانش

شیء ارزشی
براندازی بنی امیه و
گرفتن انتقام امام سین،
رسیدن به قدرت

کنش گران یاری دهنده
شیعیان

کنشگر گیرنده به جای امام ،مخالف امام است .بین کسی که کنشگر فاعلی را بدرای تصدا ب شدی ارزشدی مدامور
کرده و آن که از نتیجۀ برنامۀ روایی بهره می برد تضاد وجود دارد .پس از امویان ،عباسیان کشتن و زندانیکردن امامان
و امامزادهها را ادامه میدهند .براساس منابع خارج از متن که فرستنده را آل عباس مدیداندد اگدر بده جدای امدام ،آل
عباس در جایگاه فرستنده باشد تضاد بین فرستنده و گیرنده از بین میرود .اما ایدن موضدوع کده چدرا راوی ،نقدال و
فرهنگ عامه جایگاه فرستنده را برجستهتر از گیرنده کرده است و به امانت گهاشتن کومت را برای جایگداه موقدت
گیرنده توجیه و نقل میکند ،از نقطه آسیبپهیری در برنامه روایی کده از سدوی گیرندده ایجادشدده منشدأ مدیگیدرد.
فرستنده طبق موفقیت عامل فاعلی در تحقق برنامۀ روایی باید با ارزیابی عامل فاعلی بده او پداداش دهدد«،در فرایندد
روایی گفتمان پس از آن که قهرمان کنش خود را که در راستای دستیابی به ارزشی مشخر اسدت بده پایدان مدی-
رساند باید کنش او و نتیجۀ اصل از آن مورد ارزیابی قرارگیرد .این ارزیابی از سوی کنشگزار یا نمایندم او و یدا از
طریق خود کنشگر صورت میپهیرد .اگر نتیجه ارزیابی تایید تحقق کنش باشدد قهرمدان مدیتواندد پداداش خدود را
دریافت کند و در صورتی که نتیجه ارزیابی منفی باشد ،قهرمان تنبیه میشود(».گرمس )73 :8713 ،کنشگری کده بده
مر لۀ داوری رسیده عالوه بر دریافت پاداش باید مورد تایید هم قرارگیرد .بنابراین بعد عملی و شدناختی در مر لده
ارزیابی مطر میشود(.عباسی )123-121 :8737 ،اما در ابومسلمنامه بعد شناختی انجدام نمدیشدود چدون فرسدتنده
غایب است .در ابومسلمنامه کنشگر فاعلی نه تنها پاداش نمیبیند ،تنبیه و کشته مدیشدود .نداهمخدوانی بدین نتیجدۀ
برنامه و کنش داور نخستین توضیحی را که برجسته میکند آن است که فرستنده و گیرنددم واقعدی شدخر دیگدری
بوده است .اگر ابومسلم برای عباسیان مبارزه میکرد چرا او را کشتند .پس قیام ابومسدلم براسداس فرسدتنده دیگدری
شکل گرفته است .این موضوع امکان مل نظام ارزشیِ شیعه بر خروج ابومسلم را به راوی مدیدهدد و چدون پایدان
برنامۀ روایی ارزیابی نابجا یا باطل است برنامۀ روایی دوباره از سرگرفته میشود .داستان دیگری برای انتقامگیدری از
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خاندان عباس شکل میگیرد؛ زمجینامه داستان های ا مدد زمجدی و سدرداران ابومسدلم بدرای گدرفتن انتقدام خدون
ابومسلم و مبارزه با خاندان عباس است.
نتیجهگیری
ابومسلمنامه بیانگر تقابل شدید گروهای مههبی است .روندد انطبداق اثدر بدا چشدمانددازها ،آیدین و نیازهدای عصدرِ
بازنویسی از طریق درج نظامهای ارزشیِ جدید و تغییر در الگوی کنشگران صورت پهیرفته اسدت .داوری نادرسدت
بنی عباس در ق ابومسلم ،در برنامۀ روایی منجر به تغییر در الگوی کنشگران شده و دسدت فرقدههدای مختلدف و
نقاالن را برای تغییر بازکرده .پس مل نظامهای ارزشی تی متناقض در قصه امکانپهیر شدده اسدت .از آنجدا کده
نظام القایی نمیتواند وزه کنشی یاریگران را تقویت کند و باعث مجابسازی شود بده نظدام تجدویزی تغییدر یافتده
است .دریافت منشور از امامان شیعه بیانگر صریح تجویزی بودن نظام گفتمانی است .برجستهسازی فرستنده محملدی
برای به کارگیری ابزار تبلیغی داستان است .از طر دیگر با تغییر فرستنده ،تضداد بدین ایدن دوزه کنشدی و دوزم
کنشی گیرنده به وجود آمده .داستان در تالش برای توجیه تضاد ،به«امانت سپردان خالفت» بده بندی عبداس متوسدل
میشود .در نهایت با مرگ ابومسلم قیام از سرگرفته میشود .لها برنامۀ روایی بدون این که بسته شود منجر به شدکل-
گیری برنامۀ جدید دیگری میشود.
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