
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  بازشناسي چهرة قهرمان اژدهاكش در سرگذشت ابومسلم خراساني
  

  ٭سكينه عباسي
  دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزد ةدانشجوي دور

  دكتر يداله جاللي پندري
  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزد

  
 چكيده

اي قهرمان اژدهاكش ساختار اسطوره ة، سرگذشت ابومسلم خراساني است كه برپاينامهابومسلم
هـا در  پس از قتل وي، گرايش قوم ايراني در برگشـت بـه سـوي اسـطوره    . است آفريده شدهباز

حاضـر   ةدر مقال. هاي گوناگوني صورت گرفتدوران تاريخي و تبديل تاريخ به اسطوره با انگيزه
هـا و  هـا و تحليـل  زنـدگي ابومسـلم خراسـاني، انـواع دگرديسـي      ةپس از بررسي ساختار قصـ 

بررسـي  در بازآفريني زندگي اين قهرمـان  ) قهرمان اژدهاكش(فريدون  ةهاي اسطورجايي هجاب
حاصـل كـار   . شناختي، علت اين تغييرات آشـكار شـود  ل تاريخي و روانئگردد تا با ذكر دالمي

داده اژدهاكشي تحت تأثير عناصر ديني تغيير شكل  ةمايهاي بندهد كه اغلب بخشنشان مي
  .است ديگرگونه شده) ادبي(هاي تخيلي جايي هو برخي از موارد آن تحت تأثير جاب
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  مقدمه - 1
كـاوي،  شناسـي، روان  شـناختي، مـردم  از مباحـث اسـطوره   دبيات عاميانهمطالعات ا ةحوز

هاي شناسي، مطالعات ادبي و هنري و تاريخ اديان و مذاهب تا بررسيشناسي، زبانجامعه
ز انواع ادب عامه، قصه است كـه بـا دو سـاختار كوتـاه و     يكي ا. است شناسي گستردهقصه

بلند و همگام با آثار ارزشمند ادب مكتوب و رسمي، از طريق سنت نقـالي بـه دسـت مـا     
هـا و آداب و  اي از باورهـا و آيـين  يابي به گنجينهها، دستبررسي قصه ةفايد. است رسيده

نظـر از  در ايـران، صـرف   شناسـي امـا مطالعـات قصـه   . اسـت ) ملت(رسوم گذشتگان قوم 
و  هاقصه» معرفي«گرفته درباب  هاي صورتبسيار نو است و اغلب پژوهش ،گردآوري آنها

 گرفتـه دربـارة   هـاي صـورت  ديگـر، بيشـتر پـژوهش    از طـرف . آنهاست» موضوع«بررسي 
هـا و عـدم   ايـن قصـه   ةشايد علت اين امر گستردگي دامنـ . نه بلند هاي كوتاه است، قصه

  . است دقيق آنها بودهبندي تقسيم
. هـاي خـرد و كـالن آنهاسـت    مايههاي بلند، بررسي بنقصه ةهاي مطالعيكي از شيوه

همچنين عالوه بـر آشـكار   . شناسي روايي استها و گونهبندي قصهاين روش، طبقه ةفايد
شناختي و ديني عناصر موجود در متن و كمك به شـناخت علـل   هاي مردمنمودن ريشه
گونه متون خواهـد   مندي مخاطب از پيام اينو رسوم ادوار مختلف، باعث بهرهتغيير آداب 

  . بود
 هاي ، داستان زادن و باليدن ابومسلم، طغيان و قهرماني)1380، يطرطوس( نامه ابومسلم

 جنيدنامـه اين داستان بلند، در سه بخش . او و كشته شدن نابهنگام و ناجوانمردانة اوست
كه ماجراي ستيز ابومسلم بـا واليـان خليفـة    ( نامهابومسلم، )سلمماجراي جد خيالي ابوم(

هـاي طـوالني بـا لشـكر     جويي از خون شهيدان اهل بيت رسول، جنگاموي در راه انتقام
اند، كشتن مروان حمار آخـرين خليفـة دمشـق،    خوانده شده» خارجي«مروان كه همگي 
دن خالفـت بـه خانـدان رسـول،     نما، سپرهاي اسالم از كافران مسلمانپاكسازي سرزمين

خونخـواهي قتـل   ( نامـه زمجي و) خيانت ابوجعفر دوانيقي و كشتن ابومسلم به دست وي
، )ابومسلم به دست همفكران و ياران وي به سركردگي سردار رويين تن او، احمد زمجـي 

نگاري و مطابق با سليقة تودة مـردم ايـران   صورت يك تريلوژي به دور از وسواس تاريخبه
بخـش ميـاني مـتن ايـن كتـاب،      . اسـت هاي آغازين هجري قمري نگارش يافتـه ر سدهد

امـا حسـين   . معرفـي شـد  هجـري  1364وسيلة محمدجعفر محجوب در سـال بار به اولين
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به چاپ رساند و مقدمة  1380را در سال ) دو بخش اول( نامهابومسلمبار اسماعيلي اولين
  .است تاكنون پژوهشي جدي صورت نگرفتهدربارة اين اثر . جامعي بر اين اثر نگاشت

گرچه اغلب منتقـدان ادبـي   . اي استاسطوره- ، رمانس حماسينامهابومسلمبلند  ةقص
حضور اشخاص تاريخي و واقعـي،   و )301: 1382 محجوب،(اند هة تاريخي دانستحماس آن را

فا اين اثر  صاهللاپژوه بزرگي چون ذبيحتا آنجاست كه حماسه ،خصوص در متن اصلي اثر هب
اما شواهد فراواني وجـود دارد   ،)مقدمه: 1387صفا، ( است ها به حساب نياوردهحماسه را جزء

ترين شاهد اين مـدعا،   مهم. شمار آورداي بهاسطوره- كه بتوان آن را قصة عاميانة حماسي
مايـة  هـاي مربـوط بـه بـن    خصـوص عناصـر و سـازه    هنفوذ شديد عناصر حماسي ايراني، ب

نيز، ساير قهرمانـان قصـه   . است است كه قصه براساس آن روايت شدهي در متن اژدهاكش
سـاخته  ) نامـه  گرشاسـپ و  شـاهنامه (براساس ويژگي قهرمانان ديگر حماسة ملـي ايـران   

مربـوط بـه   (به بياني ديگر، تنها نام برخي از اشخاص اين قصه، واقعي و تـاريخي  . اندشده
خويشكاري و صفات قهرمانان آن براساس الگوهـاي  است و در بيشتر موارد ) دورة اسالمي

حليـل  در مقالة حاضر تالش بر آن اسـت كـه ضـمن ت   . است اساطيري ايراني ساخته شده
اسـت،   قهرمان اژدهـاكش پرداختـه شـده    ماية كالناساس بنساختار اين قصة بلند، كه بر

ديـن بـر آن وارد    و) تـاريخ (هايي را كه از رهگـذر واقعيـت   جايي هها و جابانواع دگرديسي
  .است، بررسي نماييم آمده

هـاي   ريشه ها، عالوه بر آشكار نمودنمايههاي بلند عاميانه براساس بنبندي قصهطبقه
شناختي و ديني عناصر موجود در متن و كمك به شناخت علل تغيير آداب و رسوم مردم

اين از آن جهت . بود گونه متون خواهدمندي مخاطب از پيام اينادوار مختلف، باعث بهره
ها اشـتراكات بسـيار   مايهمندي از درونهاي عاميانة فارسي اغلب در بهرهاست كه داستان

هـايي همچـون    گـروه  تـوان بـه  هايشـان مـي  مايـه ها را با توجه به بـن اين داستان«. دارند
  ).22:  1388پارسانسب، (» انگيز و كرامت تقسيم كردحماسي، عاشقانه، شگفت

پري، گنج، طلسـم، چـاه، سـفر،    (هاي قصة پريان مايهنامه التقاطي از بنسلمقصة ابوم
است كـه بـا محوريـت    ) هاي عيارانهكنش(هاي عياري مايهو بن) كوه و موجودات عجيب
بـه  . اسـت هاي ايراني، منتها با دگرديسي كلي ديني ساخته شدهالگوي ساختاري اسطوره

 ساطير ايراني كه ريشه در متـون دينـي پـيش از   بياني ديگر، الگوهاي قدسي موجود در ا
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اسـدي طوسـي دارد، در ايـن     نامـه گرشاسپو  شاهنامهموازات آن ريشه در اسالم و به
  . استمجموعه زير نقاب تعابير مقدس اسالم شعوبي، تغيير رنگ داده

هايي كه دربردارندة عناصر خيالي همچـون پريـان،   ويژه قصهدر بررسي انواع قصه و به
ــ ــا را قصــه دي ــايي جــادويي وان و جــادوگران هســتند و اصــالً آنه ــان (ه ــا قصــه پري   ) ي
اسـت،  خوانند، ضروري است كه قصه را در ارتباط با محيطي كه سبب ايجاد آن شـده مي

اصـوالً علـت   «. و دين در اين جايگاه، اهميـت خاصـي دارد  ) واقعيت(زندگي . بررسي كرد
و ما اين تحـول   )135: 1371پراپ، ( »آنها قرار داردها، در بيرون از اصلي دگرديسي در قصه

هـاي تطبيقـي از محـيط    و تكامـل را دريافـت نخـواهيم كـرد، مگـر آنكـه برخـي از داده       
» ضـحاك و فريـدون  «در اين جهت، اسـطورة  . پديدآورندة آن را مورد مالحظه قرار دهيم

ز اسـالم و  فردوسي و شكل ديني آن در متـون پـيش ا   ةشاهنام كه شكل حماسي آن در
 اسـت، در خلـق شخصـيت ابومسـلم خراسـاني تـأثير      آمـده  بندهشـن و  اوستاخصوص  به
دهد كـه داسـتان حماسـي ضـحاك و فريـدون در      اين امر نشان مي. استسزايي داشته به

، چه در ميـان عـوام و چـه در ميـان طبقـة      )هاي اولية هجريقرن(ميان ايرانيان آن ايام 
نيـز از همـان    نامهابومسلمقصة حاضر، عاميانه است و . تاس اي داشتهخواص اهميت ويژه
بهـره  هاي ياران ابومسلم، كه احتماالً از نعمت خوانـدن و نوشـتن بـي   آغاز، با نقل و روايت

در آغاز مواد خـامي فـراهم شـده كـه يكدسـت       ،به اين ترتيب. است ريزي شدهبودند، پي
ايرانيـان   ةجتمـاعي و اميـال فروخـورد   هـا و آرزوهـاي فـردي و ا   ويژه با آرمـان نبوده و به

 ةحماسـ  .)177 :1384اسـماعيلي،  (اسـت  سرشـته بـوده   هجـري قمـري  هاي نخسـتين   سده
ايـران خلـق شـده و     ةدر جامعـ ) شيعه(با داشتن رنگ غالب ديني و مذهبي  نامه ابومسلم

يـران  مكان قصه ميـان ا . استشدت تأثير پذيرفتهدرنتيجه از عناصر ايراني به و قوام يافته
هـاي باشـكوه ايـران    در ضمن قصه، از مكان. ، شام، عراق و مكه در نوسان است)خراسان(

  .شوداي ايران نيز ياد ميباستان و شاهان افسانه
  

  كشي ژدهاماية ابن - 2
ايـن  . هاي بدوي، عبور از مراحـل دشـوار اسـت   آموزي در آيينيكي از مراحل مختلف راز

خويشكاري اژدهاكشي قهرمـان، بـه    ةخصوصاً در جلو هاكنش آييني در اساطير و حماسه
كـاركرد خـود را حفـظ     ، امـا  هـاي عاميانـه انتقـال يافتـه    ها و پس از آن به قصـه حماسه
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گـر اسـت كـه موضـوع آن ترسـيم      هـايي جلـوه  خصوص در متن هاين تصوير، ب. است كرده
كـه   اي است كـه در آن مـردم اسـير زنـدگي پيچـاپيچ و شـومي هسـتند       سيماي جامعه

هـاي مسـكون،   هـا، صـحراها و شـهرها و سـزمين    دشـت . كنندبدانديشان آن را اداره مي
مردمان . است هاي چنين جوامعي را فراگرفتهويراني و هول و هراس، شب. حاصل است بي

هـا هسـتند و دنيـاي حيـواني را مارهـا و      ها و سـياهچال ها، زنداندسته، اسير نقب دسته
هايي كـه  داستان«چنين . ندا طبيعت شرّ حاكمان ةكنند منعكسكنند كه اژدهاياني پر مي

در آن سمبول بهشت يكسره مردود است و اصوالً هنوز تخيل آدمي در آن دست بـه كـار   
هاي پيچاپيچ خرم در آن محكم و نشده و تصوير آرزوي آدمي ازقبيل شهرهاي زيبا يا باغ

بـا ايـن    .)177- 178: 1377 فـراي، (» داست، قدمتي بيش از تصاوير بهشتي دارن برجا نشدهپا
هسـتند و نـه   » واقعيـت «توضيح طبيعـي اسـت كـه چنـين متـوني در صـدد تقليـد از        

به عبـارتي ديگـر،   . شودفاضله ديده مي ةآنچنان كه در دنياهاي آرماني و مدين» حقيقت«
هجري از سر ذوق هنـري و ادبـي    ةهاي اولياي نيست كه مردمان سده، قصهنامهابومسلم

  .عصر آنهاست ةبلكه تمثيلي از جامع ،لق كرده باشندخ
طـور پراكنـده در   گرشاسـپ اسـت كـه بـه     ةمانده از اسطورجاي ماية اژدهاكشي، به بن
يافتة روايت كهـن آريـايي كشـتن    اين اسطوره، جلوة تغيير. شودديده مي اوستاهاي يشت

وره در دوران بعـد، دو  از ايـن اسـط  . اسـت ) بهـرام (اژدهاي كيهاني وريتره به دست ايندرا 
روايت حماسي پرداخته شده كه يكي داستان فريدون و ضحاك است كه در شمال غـرب  
ايران رواج داشته و ديگري افسانة گرشاسپ و اژدهاكشي اوسـت كـه در شـمال شـرق و     

است و يك روايت سوم جديدتر نيـز از ايـن    و زرنگ قديم رايج بوده) رخج(اياالت آخوزيا 
- 180: 1378سـركاراتي،  (ه شده كه همان داستان كيخسرو و افراسياب است اسطوره پرداخت

ماية اژدهاكشي همچنـان در ذهـن ايرانيـان مانـد و بـا اشـكال       با گذشت زمان، بن. )179
با توجـه بـه    ،رفته عناصر نمادين مختلف آنهاي عاميانه نفوذ كرد و رفتهمختلف در قصه

اما اصالت ديني خـود را حفـظ    ،اصر جديدتر دادجاي خود را به عن ،هازمان آفرينش قصه
هـاي سـامي و اسـالمي،    از ديگر سوي، از رهگذر برخورد فرهنگ ايراني بـا فرهنـگ  . كرد

خصوص كه ورود ايـن اسـطوره    به. گاهي جهت معنايي عناصر اين اسطوره متحول گرديد
رمانـان آن را  نقـش و كـاركرد قه   هـا، راويان قصه. ها، در راستاي هدف ديگري بودبه قصه
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حـال آنكـه در    ؛هاي اخالقي و اجتمـاعي كشـاندند  اساس آرمان و آرزوي خود به جنبهبر
مايه برحسب دريافت واقعـي انديشـة   اساطير، كه هدف آنها شناخت واقعيت است، اين بن

  . آفريده شده بود ،جمع از جهان
بـدوي يـا    ةديشـ و ان) واقعيـت (مردم  ةاژدهاكشي با دو موضوع انديش نامهابومسلمدر 

دو شـاه ظـالم    ،در شكل واقعي و تاريخي. بررسي است قابل) آيين، دين و مذهب(ي قدس
ظالم اول نصـر  . قهرمان محوري در جهت نابودي آنهاست ةدر قصه حضور دارند كه مبارز

. امـوي شـام اسـت    ةو ظالم دوم مروان حمار خليف ار عامل حكومت اموي در خراسانسي
دسته به جرم  اند، ايرانيان را دستهايراني را بر هم زده ةگو تعادل جامعزور اين دو قدرتمند

كشند و بر منابر به خانـدان پيـامبر   كنند و يا ميها شكنجه ميعلوي بودن، در سياهچال
به اين ترتيب حاكم خراسـان تصـوير   . گويندناسزا مي ،خصوص امام اول شيعيان ه، ب)ص(

ـ . شام، اژدهـاي دوم  ةي اول در متن است و خليفاي از اژدهانشدهانتزاعي و طرح  ةدر مقال
كشـي، كـه شـواهد آن در جـدول     كالن اژدها ةمايالگوي ساختاري بن ةحاضر پس از ارائ
ي مـار و اژدهـا   ةتاريخي اهريمني بودن يا ايزدي شدن جلـو  ةاست، ريش پاياني مقاله آمده

هاي موجود در آن ا، انواع دگرديسيهمايهاساس تقدم بننماييم تا براساطير را بررسي مي
  :آشكار شود و پيام اجتماعي متن در برابر مخاطب گشوده شود

  .كندمي) حكومت(در آرامش و تعادل زندگي ) انسان/ شاه/ ايزد(نخستين موجود  - 
گيري  شكل( زندعامل شرارت تعادل جامعه را بر هم مي) نافرماني/ مزاحمت(هجوم  - 
  ).اژدها
هـاي  به رغم دشواري) صاحب فرّه(هاي قدسي، كودك اژدهاكش گوييبراساس پيش - 
  .شودشده از سوي اژدها، متولد ميايجاد
گـذر از هفـت   (و تجربه ) در خفا و ناشناسي(وي پس از گذراندن دوران معصوميت  - 

  .شودشايستة جدال با اژدها مي) آزمون دشوار
  .گرددآغاز مي جدال خير و شر - 
  .شودوارد ماجرا مي )آهنگر(ساني ياريگري عامل ان - 
  .شودوارد ماجرا مي )سالح آهنين(ياريگري سالح قدسي  - 
شـود و تعـادل جامعـه بـه دسـت او      شاه، بر عامل شرارت پيـروز مـي  / ايزد/ قهرمان - 

  .شودگردانده ميباز
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  .)161: 1390عباسي، .نك( شودرسد و شرير مجازات ميگنج به دست شاه اژدهاكش مي - 
شـود كـه تعـادل    از جايي شروع مي نامهابومسلمس اين طرح، الگوي اژدهاكشي براسا

 ،پـس از آن . خـورد به هـم مـي  ) ائمه(ناسزاگويي به افراد مقدس  ةقهرمان به وسيل ةجامع
  .دهند كه بناست مصلح باشدپيشگوها خبر از تولد كودكي مي

  
  هاي قصه  بينيها و پيشخواب - 3

كـه  اين ابـزار  . هاي قهرمانان و ضدقهرمانان آن استقصه، خوابابزار پيشبرد پيرنگ اين 
 نـد، برمـتن را پـيش مـي   » حيـوم «و » نـوم «، »واقعه«هاي موازي با واقعيت، تحت عنوان
هـاي  در خـواب . شوندبودن كنش قهرمان در قصه طرح مي  همگي در جهت تأييد قدسي

) ص(و يـا پيـامبر   ) ع(م علي در خواب زنان و اما) س(، اغلب حضرت فاطمه نامهابومسلم
از آينده را براي آنها  يواقعيت يابند وحضور مي) ندرت كافران و به(در خواب مردان مؤمن 

تـرين ايـن    مهم. ها نمادين است و نياز به تعبير دارددر ساير موارد، خواب. دهندشرح مي
  ي مؤمنـان  كننـد و بـرا  ها مواردي هستند كه تولد قهرمان قصـه را پيشـگويي مـي   خواب

  :دنشوصورت رؤياي صادقه و براي كافران به شكل نمادين ترسيم ميبه
بيند كـه تمـام عـالم سـياه     خواب مي) پدر ابومسلم(از همان ابتداي داستان، سيداسد 
دهـد كـه   ر بشارت تولد كودكي را به او ميمعب. شودشده و از زير دامن او نوري آشكار مي

در همـين ايـام، مـروان نيـز در      .)1/558: 1380طرطوسـي،  ( نـد گرداجهان را از ظلم پاك مي
شود و تمام مرغان سياه قلمرو او بيند كه از جانب خراسان باز سفيدي آشكار ميخواب مي
بينـد كـه پـس از    او همچنين در خوابي ديگر، باز سفيدي مي .)587: همان(كند را نابود مي

 سـوزند به دنبال آن مروان و تختش هم مـي  سوزاند وعبور از خراسان و مكه، دمشق را مي
از خراسان به مكه و گرفتن منشـور  ) ابومسلم(تعبير اين خواب، آمدن مردي  .)65/ 2 :همان(

در بنـد  (بـن عبـاس    و سپس رفتن به دمشـق و گـرفتن ابـزاري از ابـراهيم    ) ع(از امام باقر 
  . است) مروان

دخالت ديو و جـن   ازهاي عاميانه  نگفت كه آنچه در ساير داستا اجمال شايد بتوان به
صورت دخالت نيروهاي الهـي و  به نامهابومسلمبينيم، در و پري به عنوان خوارق عادت مي

توان ها را ميقصه ةماياين تغيير در كاركرد بن. است ترسيم شده) پيامبران و ائمه(قدسي 
هـا  صر فراواقعي قصـه دگرديسي آييني از نوع ديني و يا مذهبي ناميد كه براساس آن عنا
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گراتـري   ظـاهر واقـع   نامـه ابومسلمبه همين دليل . دهندجاي خود را به عناصر قدسي مي
يـا هـر مـتن     اسـكندرنامه ، نامهفيروزشاه، نامهحمزههاي عاميانه نظير نسبت به ساير قصه

  . ديگر دارد ةعاميان
  

  ه قهرمانفرّ - 4
است، اصل و نسـبي خيـالي سـاخته     نامه مابومسل، كه پريلوگ نامهجنيدبراي ابومسلم در 

از نگـارش مـتن اصـلي    ) صـفوي  ةدور(است كـه نگـارش مـتن آن بسـيار جديـدتر       شده
او بـه   ةنسـب جـد  . هاشم اسـت  وي پسر اسد پسر جنيد از خاندان بني. استنامه  ابومسلم

دارد، بـه   )ص(بنابراين ابومسلم عالوه بر اينكه نژاد از خانـدان پيـامبر   . رسدپريان مي شاه
ترين تأييد  جز همة اينها در خواب ديدن قيام او، بزرگ به. پريان هم منتسب است ةخانواد

ايـزدي قهرمانـان    ةرود و از ايـن جهـت قابـل قيـاس بـا فـر      ايزدي براي او به شـمار مـي  
سالگي به بعد كـه شـروع دوران آگـاهي    دوازده اما از .)214- 519 /1: همان(اي است  اسطوره

» روسـتايي گاوبنـد  «يك فرد عادي اسـت و   نامهابومسلم، وي در متن اصلي قهرمان است
شـود،  اين خطاب از سوي نصر سيار و اطرافيان وي به قهرمان اطالق مي. شودخطاب مي

نگارنده در توضيح اين اصطالح تحقيرآميـز  . آنكه بحث گاوبندي قهرمان در ميان باشدبي
دهـد،   را نشـان مـي   هجري قمـري ع قرن دوم كه اطالق قهرمان به طبقات محروم اجتما

هـاي او را از   دهد كه ناقالن يا خالقان اين قصه، به نوعي اين قهرمان و ويژگياحتمال مي
د كــه گــاوي نانتــزاع نمــوده باشــ» فريــدون«خصــوص  هاي ايــران و بــقهرمــان اســطوره

اي دارد كـه  ج» هاي ادبيدگرديسي« ةاين نوع انتزاع اساساً در حوز. اوست ةدهند پرورش
آن ويژگي،  ةهاي كهن آييني را بدون توجه و آگاهي دربارويژگي«در آن آفرينندگان آثار 

 ةعـد تـاريخي، تحقيـر طبقـ    در ب .)191: 1371پـراپ، ( »برنـد ها به كـارمي براي قهرمان قصه
ـ  ؛توجه اسـت  روستاييان ايراني از سوي اعراب قابل فئـودال  فرودسـتان غير  ةويـژه طبقـ  هب

دانيـل،  ( آنها زده شـد  ةايرانيان عليه اعراب به وسيل ةهاي اوليقيام ةه احتماالً جرقايراني ك
مـوالي   ةاز طبقـ «است و » رنج و كار« ةهمين طبق ابومسلم ازبه احتمال زياد  .)18: 1383

بنـابراين   .)65: 1378يوسـفي،  ( »داشتن اسب و حمـل و شمشـير نداشـتند    ةكه حتي اجاز
هجـري اسـت كـه احتمـاالً     ة هاي اوليـ ذهن ايرانيان در قرن ةاختهاي او ساخته و پرد فره

  .مردم ترتيب داده شده بود ةبراي تأييد او در ميان عام
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  )معصوميت(تولد در خفا  - 5
مايـه  برخي منتقدان اين بن. خرد ديگر اين الگوست ةمايتولد قهرمان محوري در خفا، بن

ــور، را مســتقل دانســته ــد و در ادبيــات فولكل ــدناميــده» والدت قهرمــان ةســطورا«ان . ان
در  .)46: 1910، 1رانـك . نـك ( اسـت  بـاره صـورت گرفتـه   هاي متعـددي نيـز در ايـن    پژوهش
هايي اسـت كـه بـراي سـاير     ، متولد شدن ابومسلم خراساني همراه با شگفتينامه ابومسلم

ر ها شايستگي قهرمان را براي امـر خطيـ  اين شگفتي. است قهرمانان اساطيري ضبط شده
هـاي قهرمانـان و ضـدقهرمانان قصـه     خـواب  ةدهد كه در جلـو كشتن شاه ظالم نشان مي

در زمـان تولـد   . به همين دليل است كه كودك بايد پنهاني متولد شود. است بازتاب يافته
برنـد و در شـهرهاي مختلـف ايـران     ابومسلم، پدر و مادر او در فقر و تنگدستي به سر مي

انـد تـا آنكـه قهرمـان در اصـفهان      نيشابور و اصفهان آواره ،)دهستان ماخان(همچون مرو 
به جرم ابـوترابي  (بن يوسف  در همان كودكي پدرش به دست عمال حجاج. شودمتولد مي

رسـد و بـر چشـمان مـادرش نيـز ميـل كشـيده        به قتل مي) بودن و كشتن يك خارجي
آورد و بـه  روي مـي كشـي  وي در نوجواني، براي امرار معاش به خاركني و هيـزم . شود مي

  .)است اژدهاكشي در جدول پاياني آمده ةمايهاي بننمونه(شود طور ناشناس بزرگ مي
 
  ) تجربه(عبور از هفت مرحله  - 6

در اين دوره قهرمان بـه  . گناهي استبعد از تولد براي قهرمان، دوران نوجواني و بي ةمرحل
 .ددوره بيشتر شكل اخالقي دار اينقبل،  ةپردازد و با وجود معصوميت دوركسب تجربه مي

پيـروزي وي در ايـن   . شـود آشـنا مـي   گانـه سالگي با تجارب هفـت پانزده ابومسلم در
. شـود  ايراني مي ةها، سبب شيوع خبر ظهور كودك نابودگر حكومت اموي در جامع آزمون

قهرمـان پـس از بيـرون    . گيـر در ده كنـوكرد اسـت   اولين آزمون وي كشتن يك كشـتي 
زنـد  گير، همچون رستم دستان وي را بر زمين ميخشت زرين از زير پاي كشتيكشيدن 

در دومين تجربه، ابومسلم، پسر رئيس مرغزن را  .)570/ 1: 1380طرطوسـي،  (كند و نابود مي
كشتن اسـد شـحنه، كـه     .)572: همان(دهد كند، شكست ميبازي ميبازي و سنگكه بيل

ضـد  . آمـده بودنـد، سـومين تجربـه ابومسـلم اسـت       اهل مرو از ظلم و عداوت او به تنگ
شصـت   ت و بـه ضـرب  بسته اس) ابوترابيان(قهرمان شخصي است كه كمر به كين علويان 

                                                 
1. Rank  
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كشتن ببر بيشه كشميهن، آزمون چهـارم ابومسـلم    .)600: همـان (آيد ميقهرمان از پاي در
ت كه مـردم  اين ببر كه مرويان را عاجز كرده، حيواني عجيب است كه سي سال اس. است

طـاهر، پسـر   . رونـد آنها به تضرع به درگاه نصر سيار مـي . است و دهقانان را به تنگ آورده
 صخره، سـردار نصـر   عبداهللا. خوردشود كه شكست ميداوطلب كشتن ببر مي ،نصر سيار

امـا او نيـز شكسـت     ،سيار، حريف ديگري است كه تقاضـاي نـابودي ايـن هيـوال را دارد    
رغم منع آنها از جنگ با ببـر،   ناشناس، پس از مشورت با دوستانش، بهابومسلم، . خورد مي

ـ     . شودرهسپار بيشه مي رو  هدر نزديكي بيشه با پيري نـوراني كـه در گنبـدي نشسـته روب
: همـان (تواند اين ببر را نـابود كنـد   مي» صاحب الدعوه«كند كه تنها پير ادعا مي. شود مي

كه شكست دادن وي، جهت اثبات قدرت فيزيكي است » شير«اين حيوان جانشين  .)584
  .  اين جانشيني، از نوع جانشيني تخيلي در قصه است. قهرمان است

شصت  پس از چند ضرب. مايي ابومسلم استنپنجم قدرت ةكشتن خطيب مرو، مرحل
مادر ضمن بيـان  . شودرا از مادرش حليمه جويا مي» ابوترابيان«پيشين، ابومسلم ماجراي 

كنـد  او نيز سوگند ياد مي. دهدجراي كشته شدن پدرش را براي وي شرح ميموضوع، ما
 فوذ مرو، بهترين كنش قهرمان است كهنكشتن خطيب با. كندكه سپاه مروان را نابود مي

روغـن، مسـير    ةقهرمان پس از فريفتن خطيب با كوز. گيرداي عيارانه صورت ميبه شيوه
رود و روي و خنجر، شبانه به سراغ وي مـي لباس شبكند و با كمند و او را پيدا مي ةخان

  .)587: همان(كند سر از تنش جدا مي
. رمان اسـت ند، آزمون ديگر قهگوي مي ناسزا )ص(به خاندان پيامبر كشتن سه نانوا كه 

  .)574 :همان( ازدندا ميي عظيم بر خارجيان وحشت وي با افكندن آنان در تنور،
گـويي كـه ايـن كـنش     . چنار با يك ضـربت اسـت  كنش ديگر ابومسلم، قطع درخت 

 .)592: همـان ( به نوعي نابود كردن درخت كفـر در سـرزمين ايـران اسـت     ،نمادين قهرمان
اسـدي  (گرشاسپ است  ةقطع كردن اين درخت تنومند، يادآور قطع درخت چنار به وسيل

  .)55: 1354طوسي، 
اسـي جهـان بـراي    گفته، يـادآور عبـور قهرمانـان اسـاطيري و حم     هفت مرحله پيش
ها را  ابومسلم از ابتدا، بر اثر كنجكاوي، حركت به سوي اين آزمون. رسيدن به تكامل است

ماننـد رسـتم،   (اسـاطيري   - اما در ادامه، همچون ديگـر قهرمانـان حماسـي   . كندآغاز مي
ي اما و. شودراه منع مي ةاز ادام) مادر و دوستان(از سوي اطرافيان ...) اسفنديار، اوديسه و
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خـان  هفـت . موازات تكامـل وي صـورت پـذيرد   گريزي روايت قصه، بهمنطقپذيرد تا نمي
هاي حماسي اسـت كـه براسـاس آن    خاندگرديسي ديني و مذهبي از هفت، نامهابومسلم

شـدة برخـي   تنها دو مرحلة كشتن ببر بيشه كشميهن و قطع درخت چنار، شكل نوسازي
پـنج آزمـون ديگـر،    . اسـت ) شـاهنامه (يراني هاي معروف حماسة كهن اخانمراحل هفت

ناسـزا در   ةو قطع ريش) اسد شحنه(شيعيان مرو  ةبيشتر به قصد فلج كردن نيروي كشند
بـراي  (اي اي و نه اسـطوره و اثبات قدرت بدني واقعي قصه )ص(آنجا عليه خاندان پيامبر 

  . است رفتهگ صورت) هاستقهرماني قابل دسترس و نه مقدس كه خاص اساطير و حماسه
  

  )ياريگر غير انساني(سالح قهرمان  - 7
را بـر  ) اساطيري يا حماسي و قصـه (ها حس رسيدن به اوج تجربه، اصوالً قهرمان داستان

جسـتجوي   ةمايـ بنـابراين بـن  . دارد كه به سالحي مخصوص و جادويي دست يابدآن مي
كـالن   ةمايـ بـن  ردخـ  ةمايـ هـا يـا بـن   يكـي از زيرمجموعـه  عنوان بهسالح براي قهرمان، 
سالحي از  ةدر اين مورد، ياريگري به قهرمان اژدهاكش به وسيل. شوداژدهاكشي طرح مي

  .جنس آهن بسيار مهم است
 نـد بيشم نصر سيار را مـي حابومسلم پس از آگاهي از ماهيت خارجيان، روزي خدم و 

 يش در جلـو تبـرزين بـر دو  اي ناگاه چشمش به پياده. نددر حال گذر) مرو(كه در شهر 
پـس از آن بـه    .)574/ 1: 1380طرطوسي، (داند براي خود خوشايند مي و آن راافتد مينصر 

تبري از او رود و راهنمايي مادر به سراغ دوست قديمي پدرش، خردك آهنگر، در مرو مي
پـدر، بـا پيـامبر     ةدر خواب با واسط) خردك(پسر آهنگر . كندمني طلب ميآهنين و صد

او، ابوطـاهر   پـس از . آموزدرا مي» صاحب الدعوه ةحرب«كند و راه ساختن ديدار مي )ص(
بنـد   اج و ابوعلي عالقـه ابوعلي سرّو  ؛دسته تبر كارِ ،اطابوعلي خرّ ؛صيقل تبر كارِ ،صيقلگر
  .)575- 580/ 1: همان. نك( دهندتبر را سامان مي ةغالف و عالق كارِترتيب نيز به

رو شدن با فلز، به هنگـام كشـف   آميزي است كه روبهاسرار ةسبب جنباهميت آهن به
قداست و گـاهي   يءتا جايي كه گاهي براي اين ش ؛است آهن، براي انسان به همراه داشته

بـه عنـوان   » امشاسـپندان «در اعتقادات باستاني ايـران،  . اند قائل شدهبديمني و نحوست 
يكـي از ايـن   . عهـده دارنـد   مبـارزه بـا اهـريمن را بـر     ةوظيف» اورمزد«هاي اولين آفريده

عنـوان  امشاسپندان، شهريور است كه در آفرينش مادي با فلز در پيوند اسـت و آن را بـه  
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تقدس فلز، همراه با پيوند آن با آسمان و شهريور، باعـث  . بردكار ميابزاري براي مبارزه به
  .)49: 1378فرنبع دادگي، ( نابود كننداست تا اهريمنان نتوانند آن را  شده

يكي از آياتي وارد شده و حتي كريم دربارة ارزش و اهميت اين فلز  قرآن همچنين در
آهـن   ةوسـيل در همين سوره، بر پيروزي بـه . است) آهن(» حديد«به نام  قرآنهاي سوره

هاي ديني و خدايان، پهلوانان و شخصيتاساس اين باورها، بر .)25حديـد،  (است  تأكيد شده
ــد،حماســي كــه همگــي قــدرت قد    افزارهــاي آهنــين جنــگ ســي و ضــداهريمني دارن

  .)جدول پاياني نيز توجه شود به شواهد( در اختيار دارندانگيزي اعجاب
سر فريـدون اسـت كـه در    ني ابومسلم، زره سيامك و گرز گاوانساديگر ياريگران غيراز 

. كند ده نميگاه در طول قصه از آن استفااما هيچ ،افتدجريان جنگ با ديوان به دست او مي
به وي بخشيده  )ع(است كه از سوي امام باقر » پنبه«مقداري از ديگر ياريگران او همچنين 

و » پـر «ماية بخشيدن بن .شود تا جهت موارد ضروري به عنوان حرز از آن استفاده كند مي
بـه شـكل بخشـيدن مقـداري      نامـه ابومسلمها، در موجود در اساطير و قصه» چند تار مو«
تخيـل   ي دگرديسـي آيينـي و مـذهبي كـه بـا     نـوع  :اسـت  به قهرمان، ترسيم شده »پنبه«

  .است اما مجالي براي كنش آن در قصه خلق نشده ، آفريده شده اين قصهپردازندگان 
  

  ياريگر انساني   - 8
باشند اضر بايست خويشكاران انساني نيز حجز سالح، مي قهرمان اژدهاكش، به ةدر اسطور

مستبد (اژدها  در مقابل ياريگران مثبت قصه،. ندتا قهرمان را در حصول به هدف ياري كن
، نامـه ابومسـلم در . د كه كـاركرد تقابـل قصـه را بـر عهـده دارنـد      نيز ياريگراني دار) ظالم
هـاي قهرمانـان حضـور    ها و خوابگويينظر از نيروهاي الوهي و قدسي كه در پيش صرف

 فزارهاي جادويي قهرمانان كـه از او جنگ ،ندا وابسته) اسالم شيعي(جديد  دارند و به تفكر
همزاد، (» قهرمانان شگفت«، »آهنگر«شوند، عناصري همچون خوارق عادت محسوب مي

جادوگران و سـاحران  (» ضد قهرمانان شگفت«و ) تن پري، پيران شگفت و پهلوانان رويين
هنمايي بـه  ر دارند كه همگي يا در جهت راطور مستقيم يا غيرمستقيم حضوبه) حيوانات

  . رساندن به او دارند و يا در جهت آسيبميقهرمان اژدهاكش گام بر
در . نيسـت هاي عاميانـه  ساير قصه مانند نامهابومسلمالبته حضور اشخاص شگفت در 

. دناست كه در گروه ضدقهرمانان قرار دار اشاره كرده انجادوگر قصه، خالق اثر تنها به اين
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مـثالً پـري، پهلـوان     - ساير قهرمانان يا ضدقهرمانان شگفت اين قصه با نام و عنوان خاص
بلكه تنها كنش و خويشكاري اين نـوع   ،در متن حضور ندارند - تن، همزاد و يا ديو رويين

ايـن امـر ناشـي از حركـت قصـه بـه سـمت خلـق رمـان          . قهرمانان در آنها متجلي است
آن نويسنده قصد دارد تدريجاً عناصـر سـوررئال را از مـتن    گراي فارسي است كه در  واقع

كـردن كـنش    از سوي ديگـر، شـايد هـدف آفريننـدگان ايـن مـتن، قدسـي       . حذف نمايد
  . شود از شعوبيه ديده مي دفاع ايدئولوژيك فراوان آشكارا ،زيرا در اين متن ،قهرمانان باشد

  
  آهنگر - 1- 8

آهنگـر بـا سـاخت سـالح و     . ايي اسـت در اسـاطير رمـز نـوز    ،آهنگري كـه يـاريگر اسـت   
شود كه با حـال و  سبب ايجاد پيكري نوراني مي) دوباره ساخته شدن(كاري مجدد  چكش

، خردك آهنگر نامه ابومسلمدر  .)119: 1376بايار، (شود يده مييوضعي فسادناپذير و از نو زا
يي قهرمـان  هـاي او مشـاوره و راهنمـا   كـنش  ةبهترين ياريگر انساني ابومسلم است و هم

  .ترين ياريگر انساني قصه است اين قهرمان پيش از دعوت علني ابومسلم، بزرگ. است
  
  همزاد  - 2- 8

و ) )ص(ائمـه و پيـامبر   (يكي از اولين ياريگران انساني ابومسلم پس از يـاريگران قدسـي   
همزاد عنصري فراسويي است كه در فرهنگ هنـدواروپايي و سـامي   . همزاد اوست ،آهنگر
را به معناي همزاد و جفت آسماني وصف » دئنا«در اساطير زرتشتي . اي دارده ويژهجايگا
از ايــن جهـت برخـي اقــوام در روز تولـد كـودك درختــي      .)144: 1383هينلـز،  (انـد   كـرده 

كردند كه اين درخت همزاد كودك اسـت و زنـدگي آنهـا بـه هـم      نشاندند و تصور مي مي
برخي پژوهشگران اعتقـاد بـه همـزاد آسـماني يـا       .)168: 1383فريزر، (پيوند خواهد خورد 

به باور ايرانيـان   .)8- 11: 1364وشي، فره(اند مثالي را در ايران باستان با فروهر مطابق دانسته
باستان، فروهر صورت معنوي و يكي از قواي باطني است كه پيش از آمـدن هـر فـرد بـه     

 ،پس از مـرگ . تمام عمر همراه اوستآيد و در دنيا براي نگهداري وي از آسمان فرود مي
در فرهنگ اعراب، همزاد با  .)10: 1320پورداوود، (كند فروهر بار ديگر به عالم باال صعود مي

يـك   ،آيـد اساس اين باور، هر نوزاد انساني كه بـه دنيـا مـي   بر. است جنّ يكي دانسته شده
رسان است و بايد مراقب  رسان و گاه آسيبشود كه گاه سودهمزاد جن نيز با او متولد مي

) ع(هاي مذهبي دربـارة يوسـف   در متون تفسيري و شرح .)38- 50/ 2: 1994 عجينه،(او بود 
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زمان با او متولـد شـده و بـه شـكل آهـوي      است كه وي همزاد يا جنّي داشته كه هم آمده
ن نيز همزادها در تفكرات اروپاييا .)71- 72: 1312غزالي، (است  بسيار زيبايي در كنارش بوده

ناقص يا عوضي حضور دارند و گاه در كنار خواهر يا بـرادر انسـاني خـود بـه      ةبا عنوان بچ
  .)127: 1355كريستين سن، ( آينداشكال مار، بز، آهو، گربه، كبوتر يا گاو درمي

اسـالمي، ماهيـت همـزاد گـاه بـا       - در فرهنگ ايراني در گذر التقاط با فرهنگ سامي
اع مسـلمان و غيرمسـلمان تقسـيم    درآميخته و بـه انـو  ) ميجن اسال(ماهيت پري ايراني 

بـا همـان   ) همـزاد، جـن و پـري   (طبيعي نيز هركدام از اين سه موجود فراگاه . است شده
  .)618- 621/ 13: 1383ابراهيمي،  .كن(اند ههاي عاميانه آمدصورت جداگانة خود در قصه

خواجه قيس، وزير حجاج يوسف، زمان با تولد ابومسلم در اصفهان، هم نامهابومسلمدر 
شـدن ابومسـلم    شود كه به مناسبت تولد مبارك همزمـان بـا زاده  نيز صاحب دختري مي

شـود و دو كـودك از   شـير مـي  او با ابومسلم هم. شودناميده مي» ميمونه«صاحب الدعوه، 
از ايـن كـودك، ديگـر در     .)558/ 1: 1380طرطوسي، ( نوشندديگر شير ميكپستان مادران ي

كنـد و بـه دسـتور    شود تا وقتي كه ابومسلم دعوت خود را علنـي مـي  داستان خبري نمي
وي كه ناشـناس دسـت بـه    . شودرهسپار مدينه مي] در خواب) [ع(غيرمستقيم امام باقر 

جـا از  برد و همـان اي در اصفهان پناه ميزند، در راه از فرط تشنگي به خرابهاين سفر مي
شـوند و  بر بالين او حاضر مي) به همراه مادر(آنكه ميمونه شود تا شدت ضعف بيهوش مي

خـور  ارتباط اين قهرمان بـا آب در  .)43- 45/ 2: همان(دهند وي را از مرگ حتمي نجات مي
ار قصه است و در صـحنة كشـتن نگهبانـان قصـر     نيز ميمونه از گروه زنان عي. توجه است

  .)563/ 2 :مانه( كندحجاج يوسف در اصفهان، ابومسلم را ياري مي
  

  پري - 3- 8
پري روزگار پـيش از زرتشـت   . گردد استگاه پري، به تفكرات ايران پيش از اسالم بازميخ

هـا و سرسـبزي    ايزدبانوي باروري و زايش و بركت و منشـأ فرزنـدزايي، جـاري شـدن آب    
 هـاي عاميانـه  است و با آب در پيوند است و اين پيوند را در قصـه  مرغزارها و گياهان بوده

  .)13: 1378سركاراتي، (توان ديد مي
هـاي او   اما خويشكاري ،ندارد قهرمان چندماهيتي حضور مستقيم اين نامه،ابومسلمدر 

شـود و  ار، كنيزك و آهوي راهنمـا و يـا جمـازة يـاريگر ديـده مـي      بي ستي عي گاه در بي
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ي او نـامعلوم  جايگاه زنـدگ . حفاظت از جان قهرمان در برابر شريران قصه را به عهده دارد
ايـن فراينـد نيـز خـاص     «. يابـد هاي قصه به صورت ناگهاني حضور مـي است و در بحران

اما منش و كنش  ،افتدهاست كه در آن تخفيف حضور يك نوع از قهرمانان اتفاق مي قصه
  .)141: 1368پراپ، (» يابدشود و به يك قهرمان ديگر انتقال ميآن قهرمان حذف نمي

ـ     زماني كه قهرمان با مشكالت غيرقابلجاي قصه،  در جاي رو  هحـل از نظـر يـاران روب
شود و به ياري قهرمـان  وارد فضاي قصه مي» بي ستي تكلباز بي«شود، قهرماني به نام مي
دهـد  او همان كسي است كه ابومسلم را در مرو از زنـدان نصـر سـيار نجـات مـي     . آيدمي

را امـا خويشـكاري پريـان     ،ن، انسان استچه اين قهرماگر .)635- 640/ 1: 1380طرطوسي، (
در . شدن وي در موارد ضروري، حتي براي خود قهرمان عادي نيسـت ة ظاهردارد و طريق

شود و با مكر و نيرنگ عيارانـه  جنگ ابومسلم با جادوگران نيز، اين زن ناگهاني حاضر مي
وشـي در سـبو و   ي بيهووي بـا ريخـتن دار   .)500/ 2 :همـان (كند به سپاه ساحران نفوذ مي

بـي   بـي . شـود دهد و ناپديد مينوشاندن آن به نگهبانان، ياران قهرمان را از بند نجات مي
ستي تكلباز حتي پس از كشته شدن ابومسلم هم زنـده اسـت و در مواقـع خطـر احمـد      

  .)453/ 4 :همان( كندزمجي و سپاهيانش را ياري مي
  

  تنانرويين - 4- 8
حضور دارند كه در گروه ياريگران قهرمـان   نامهابومسلمدر  العادة ديگري نيزاشخاص خارق

احمد زمجي از گروه ياران ابومسلم و اسلمِ اسلم از زمـرة   .تني دارندهستند و ويژگي رويين
از بيشـة   بشارت پيدا آمدن زمـج . اند هاي قابل توجه اين دسته از شخصيتياران نصر سيار 

وي سالح عجيبي براي نابودي دشـمنان  . ددهميدر خواب به ابومسلم ) ص(پيامبر  رازمج 
وسيلة اين سـالح دشـمنان را   او به. شودفك ناميده ميتُاي فالخن است و نيدارد كه گونه

كنش اين قهرمان باعث ايجاد رعـب و وحشـت در   . بردكند و سپس سر آنها را ميكور مي
هـا  پايـان روز در جنگـل  شود، هيچ نوع تيري در او كـارگر نيسـت و در   سپاه نصر سيار مي

نه ابومسلم و نه دشمنان قادر به يافتن او نيستند تا اينكـه در زمـان الهـام     ؛شودناپديد مي
 :همان( پيونددوي به ابومسلم مي) ضدقهرمان بزرگ قصه(قلبي او مبني بر كشتن نصر سيار 

2 /128 -124(.  
در اين . تن است رويين ضد قهرماني به نام اسلمِ اسلم هست كه در سپاه نصر سيار نيز

هاي مختلف به دست شود و شمار زيادي از مؤمنان در جنگقهرمان نيز تيري كارگر نمي
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 .كنـد در او اثـر نمـي   كند و تبر ابومسـلم وي ابومسلم را نيز مجروح مي. شونداو كشته مي
 او سرانجام به دست احمـد زمجـي   .)398/ 2همان، ( پذير استتنها گردن و چشم او آسيب

  . رسدبه قتل مي
  

  حيوانات ياريگر - 5- 8
، مار و اژدها، آهو، شتر، شير و كبوتر حيواناتي هستند كه در قيام قهرمـان  نامهابومسلمدر 

جايگاه مار و اژدها در اين قصه، بـا آنچـه در سـاير متـون اسـاطيري      . كننداو را ياري مي
در دست ) ص(شمشير پيامبر  بلند، ةدر بخشي از اين قص. بينيم، متفاوت استايراني مي

آيد ار، در برابر جادوگران به شكل اژدهايي درمييكي از ياران ابومسلم به نام باد يلداي عي
تصوير ديگر، در جنگ ابومسـلم بـا جـادوگران     .)511-  512/ 2 :همان(كند و آنها را نابود مي

ود، با احمد زمجـي  شجادوگري به نام مرسوسه با سالح خود كه تبديل به اژدها مي. است
گـاهي   .)522 /2 :همـان (كنـد  جنگد و وي با خواندن دعاي فتح مجاور آن را محـو مـي  مي

ايـن اژدهـا   . انـد اژدها نگهبان نقبي است كه مؤمنان براي نجات جان خود به آن پناه برده
 آخرين جـايي كـه از   .)248 / 2 :همان(شود است و ناگهان ناپديد مي) ع(امام باقر  ةفرستاد

ؤمنان فرشـته و بـه   مبن چاهي است كه به چشم  در ،ياد شده نامه ابومسلماين موجود در 
  .)85/ 3 :همان(يابد صورت اژدها نمود ميچشم كافران به

. شودديده مي نامهابومسلمبه اين ترتيب كاركردي دوگانه براي جايگاه اژدها و مار در 
ر يـك بخـش سـالح در دسـت جـادوگران      در نبرد قهرمان و يارانش با جادوگران، تنها د

اژدهـا  در سـاير مـوارد   . رودشود كه آن هم با خوانـدن دعـا از بـين مـي    تبديل به مار مي
اي دارد و بازتاب قدرت الهي براي قهرمان است و ايـن امـر خـالف آن    كاركرد مثبت ويژه

  . است اين موجود در اساطير ايران آمده ةچيزي است كه دربار
وسي، بنابر سنت ايراني، سام و گشتاسپ، رسـتم و فريـدون و اسـكندر    فرد ةشاهنامدر 

در اين مقام، اهريمن در شكل اژدها ظاهر  .)54: 1365رستگار فسايي، ( اژدها هستند ةكنندذبح
اما بايد ديد چـرا در   .)27- 28 / 2: 1379 فردوسـي،  .نك( آن است ةشود و قهرمان نابودكنندمي

  .مثبت و نقش نگهبان مؤمنين را دارد ةاژدها جلو ،)يديني اسالم(اين اثر حماسي 
اصوالً در اديان ايراني پـيش از اسـالم    .كردباره بايد به جايگاه مؤثر دين اشاره  در اين

اژدها موجودي اهريمني است و از صـفات و مختصـات حيوانـاتي    ) زرتشتي و ميترائيسم(
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تركيـب شـده و از    ،...نگ، شـير و ني مارسانان، تمساح، نهيع ،انگيزندخصوص هراس هكه ب
، قـرآن  حال آنكه در اسالم و كتـاب  ؛است احساس ترس مشابهي در ذهن بشر متولد شده

) ع(موسـي   ،اسرائيلعنوان دين جديد ايرانيان، اين حيوان، ناجي پيامبر بزرگ قوم بنيبه
ه اژدها بدل اي اعجازآميز بگونهگاه كه براي رقابت با ساحران فرعون، عصايش به است، آن

از اينجاسـت كـه    .)66- 67و  17- 21 ،طـه (بلعـد  ساحران را مـي  ةشد شود و ماران ساختهمي
و گـاه جانشـين سـالح      هاي اهل حـق ها و نقبنگهبان چاه نامهابومسلماژدها و ماران در 

- هاي قصهاست كه از ويژگي» جايي آييني هجاب«جايي نيز هاين نوع جاب. دان قهرمانان قصه

  .)138: 1371پراپ، (عاميانه است هاي 
است كه همـواره در فرهنـگ ايرانـي نمـادي از     » شير«از ديگر حيوانات ياريگر قصه، 

عاميانـه   ةنفوذ ايـن حيـوان از اسـاطير بـه قصـ      ةدامن. است رفتهشمار ميقدرت مطلق به
عنـوان يكـي از مراحـل اثبـات قـدرت فيزيكـي       است و شكست دادن آن بـه  كشيده شده

در تفكرات شيعي شير نماد قدرت خداوند اسـت كـه در   . شودها ترسيم ميان قصهقهرمان
شـواليه و  (خواننـد  مـي » اسـداهللا «به همـين دليـل وي را   . است تجلي يافته) ع(وجود علي 

و ) ع(بـن علـي    در احاديث شيعه مقارنـت ايـن حيـوان بـا حسـين      .)134/ 2: 1387 ،گربران
شـدگان كـربال   جايي كه شير را نگهبـان اجسـاد كشـته    شود، تانيز ديده مي) ع(رضا  امام
، در نزديكي دمشق، قهرمان با شـيري برخـورد   نامهابومسلمدر بخشي از  .)همـان (دانند  مي
شير كدام كسي؟ گفـت  «: پرسدپس از شير مي. كند كه شير معروف بيشه هيوم استمي

  .)361/ 3: 1380طرطوسي، (» جد تو
آهـو  . ها رمز نجابت و راهنماي قهرمانان اسـت در قصهحيوان ديگري است كه » آهو«

كنـد  است كه بهرام يا كيخسرو را به سوي غـاري راهنمـايي مـي   » گور« جانشين تخيلي
زماني كه قهرمان و يارانش از فرط تشـنگي در   نامهابومسلمدر  .)94/ 2: 1379فردوسي، . نك(

كند تا به دنبال وي بـرود  مي و اشارهشود و با دست به ااند، آهويي پديدار ميبيابان مانده
  .)194- 195/ 2: 1380طرطوسي، ( كندآبي راهنمايي مي ةو قهرمان را به چشم

. اسـت  حيوان ديگري است كه تنها در خواب كافران، ابومسلم بـر آن نشسـته  » اسب«
و اين امر به دليل ممنوعيت قانون بر اسب نشستن موالي بوده  وي در بيداري اسبي ندارد

جاست كه وقتي از اين. از سوي امويان باب شده بود و پيش از اين دربارة آن بحث شد كه
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زند و پياده بودن را بـر آن  ميباز دهد، وي از پذيرش آن سراسب مي قهرماني به ابومسلم
  .)595: همان( دهدمي يبرتر

  
  جادو و جادوگران - 6- 8

اشـيا بـا امـري غيرحقيقـي يـا       جادو به معناي تغيير يا گردانيدن ماهيت و صورت واقعي
و در فرهنگ ايرانـي دو گونـة ايـزدي و اهريمنـي      )277: 1383 رستگار فسايي،( خيالي است

ها مربوط به خوان چهـارم قهرمـان اسـت و در    جلوة اهريمني اين كنش در حماسه. دارد
 دهاكش با جادوگرژرو شدن قهرمان ا هروب. هاي قصه استهاي عاميانه عامل دشواريقصه

ابزاري كه براي نـابودي آنهـا الزم اسـت نيـز     . يا ساحره، نشان از قابليت فراطبيعي اوست
  .شودآهن است كه از سوي ياريگران فراطبيعي و شگفت به قهرمانان بخشيده مي

سه . كاركرد جادوان، اهريمني است و به ضدقهرمانان قصه مربوط است نامهابومسلمدر 
 شـنگل ويـز  «و » جـادو  ةشـمعون «، »سيار جـادو «د كه جادوگر بزرگ در قصه حضور دارن

از او  و روندكوه ميهر ساله بر سر چاه او در دماوند ند وا هستند كه شاگردان ضحاك» جادو
ها بر سر ها و كوهآنها از ياران نصر سيار و مروان هستند و در مغاك. آموزندسحر و جادو مي

احمد (تن قصه بارند، قهرمان رويينف و باران ميشوند و بر سر آنها برراه قهرمانان ظاهر مي
نصر سيار و  گنجورِ ل،دو جادوگر او. كنندكنند و يا زنان قصه را اسير ميرا كور مي) زمجي

كردن كنش آنها از كشيدن خط به  قهرمانان براي خنثي. مروان است گنجورِ ،جادوگر سوم
گيرند بهره مي قرآنو يا تالوت  )352- 354/ 3: 1380طرطوسي، ( دور خود، خواندن اسم اعظم

 در بيني يا چشم جادوگر،) آهن(معموالً در حماسه با فروكردن سوزن يا ميل  .)498 / 2 :همان(
 كردن تأثير سحر و جـادو،  بـا   حاضر خنثي ةكه در قصكنند، درحاليكنش او را مختل مي

. است ديگر انجام گرفته رجايي يك عنصر با عنصهاين مورد جاب در. ميسر است قرآن قرائت
  .)78: 1371پراپ،  .نك( دگرديسي ديني جاي دارد ةاين نوع دگرديسي نيز در حوز

، بـه  )ع(بـا جـادوگران، پيـامبر ديوبنـد، سـليمان       نامه ابومسلمدر پايان نبرد قهرمانان 
از . كندآيد و وي را در رسيدن به گنج بزرگ چاه جادوان ياري ميخواب احمد زمجي مي

اي اژدهاكشـي بـر   الگوي اسـطوره ) جلد چهارمتا پايان جلد سوم  ميانة(به بعد  بخش اين
كشـتن ايـن اژدهـا نيـز در     . رودكشتن اژدهاي دوم متن يعني مروان حمار پيش مي ةپاي

  . است) بلوت پتياره(گرو نابودي گنجور او 
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  يابي به گنج قهرماندست - 9
از بين بردن ظالم بزرگ، مـروان حمـار اسـت    براي  نامهابومسلمحوادث و ماجراهاي تمام 

دارد كه شمار » بلوت پتياره«او محافظي قدرتمند به نام . كه مقر حكومت او دمشق است
دختـر  . رساند و هيچ نوع سالحي در او كارگر نيستزيادي از ياران ابومسلم را به قتل مي

او داروي بيهوشـي  در خواب، عيارانـه در شـراب    )ص(شاه كبت، به راهنمايي رسول خدا 
پس از به هوش آوردن اين موجود عجيب بـه  . كشاندريزد و او را به بارگاه ابومسلم ميمي

در . گسـلد مي را اما او غل و زنجير آهنين ،ندندبمي كهنه، دست و پاي او را وسيلة سركة
را  هـا  سـالح  او همـة امـا   ،كننـد  تيغ آبدار، خنجر و ساطور بر او حمله مي مرحلة ديگر، با

انـدازد و  وي او را در گودالي مـي  .سپردپس ابومسلم او را به احمد زمجي ميس. شكند مي
ريـزد و  شكند و سرب گداخته در حلق او ميهاي او را ميكند و دنداناطراف او را گچ مي
تــوان ايــن هيــوال را نيــز شــكل  مــي .)418/ 4: 1380طرطوســي، (رســاند او را بــه قتــل مــي

  .تصور كرد اژدها ةشد دگرگون
شيوة كشتن بلوت پتياره به دست احمد زمجي، يادآور شيوة كشتن كـرم هفتـواد بـه    

، نامـه ابومسـلم در  .)526- 566 / 7: 1379فردوسـي،  (فردوسي است  شاهنامةدست اردشير در 
هـا،  براسـاس الگـوي نوسـازي در قصـه    . شـود نابودي بلوت، عامل نابودي مروان حمار مي

اما از خود او در مـتن   ،است فراواقعي به يك ضدقهرمان داده شدههاي اين موجود ويژگي
  .خبري نيست

. اي اسـت اي قصـه مايـه كشتن بلوت سبب دسترسي به گنج مروان نيز هست كه بـن 
خواهد به دين حق متمايل شود و ناسـزاي  ابومسلم پس از به دست آوردن مروان از او مي

يـاران ابومسـلم ابتـدا     پـذيرد و بـه دسـت   او نمياما  ،را از دهان براندازد )ع(خاندان علي 
سرانجام شاه ظـالم  اين  .)437/ 5: 1380طرطوسـي،  (شود تيرباران و سپس بر دار كشيده مي

  .قهرمان اژدهاكش محكوم به نابودي است است كه به دست
  

  گيرينتيجه - 10
 نامـه ابومسـلم مطالعة ادبيـات عاميانـه در ارتبـاط بـا ديـن و محـيط اجتمـاعي در مـتن         

  :نتايج زير است ةبردارنددر
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كالن قهرمان اژدهاكش  ةمايبراساس بن نامهابومسلمطور كلي ساختار قصة بلند به - 1
اي ناخودآگـاه متـأثر از   گونـه كاربرد اين ساختار براي قصـة حاضـر، بـه   . استآفريده شده

كننـد و  مـي  شرايط اجتماعي ايام خلق اثر است؛ چراكه مردم ايران در اوج سختي زندگي
ودة مردم در انتظـار ظهـور   هاي شاه ظالم هستند و تدسته اسير نقب مبارزان ايراني دسته

هـاي شـاد و    قصه نيست تـا جلـوه  ) آفرينندگان(ند و نقطة اميدي در دل آفريننده ا منجي
- متولد مي هاي شاه ستمگر رغم تالشدر اين قصه ابومسلم به. بهشتي را وارد متن سازند

- هـاي هفـت  آزموندر از عبور از دوران معصوميت، دوران تجربه را با پيروزي شود و پس 

پس از اين دوره با ياري خردك آهنگـر، سـالح آهنـين خـود     . كنددشوار سپري مي ةگان
ــر( ــي) تب ــد زمج ــي  ،و احم ــابود م ــل را ن ــل باط ــوق   اه ــق س ــن ح ــه دي ــا ب ــد و ي   كن

هاي خـرد  مايهبن. كندنابود مي آورد و وي رادهد و گنج شاه اژدهافش را به دست ميمي
 . است موجود در الگوي اژدهاكشي بدون تغيير در اين قصه به كار رفته

پري، گنج، طلسـم، سـفر، كـوه و    (هاي قصه پريان مايهالتقاطي از بن نامهابومسلم - 2
بيهوش كـردن دشـمنان و كشـتن آنهـا، حمـل      (هاي عياري مايهو بن) موجودات عجيب
است كه بـا محوريـت الگـوي    ) هاي عياريغيير چهره دادن و ساير كنشاسباب عياري، ت

اي جـايي، حـذف و يـا تخفيـف قصـه     ههاي ايراني، اما با دگرديسي، جابساختاري اسطوره
به بياني ديگر الگوهاي قدسي موجود در اسـاطير ايرانـي كـه ريشـه در     . استساخته شده

د، در ايـن مجموعـه، زيـر نقـاب تعـابير      و متون پيش از اسالم دار نامهگرشاسپ، شاهنامه
توان به ابـزار  خصوص در اين مورد ميهب. است تغيير رنگ داده) شيعي(قدسي دين اسالم 

ها اشاره كرد كه توسط بزرگان دين و پيران ها و پيشگوييپيشبرد متن قصه، يعني خواب
 .است العاده ارائه شده خارق

 جانشـين بلوت پتياره ؛ ازجمله است گرفتهها در اين اسطوره صورت برخي نوسازي - 3
ميمونـه   ،هـاي عاميانـه  بي ستي عيـار جانشـين پريـان در قصـه     ، بيشاهنامهكرم هفتواد 

و اسـلمِ اسـلم   ) احمـد زمجـي  (گشا تن مشكلجايگزين همزاد اساطيري و قهرمان رويين
 براسـاس الگـوي تخفيـف، خويشـكاري و    . نـد ا تـن جانشين اسـفنديار رويـين   ،ضدقهرمان

  .اما آنها انسان هستند ،ها به اين قهرمانان داده شدههاي قهرمانان شگفت قصهويژگي
 تصوير اهريمنـي مـار و اژدهـا در   هاي عاميانه، اساس دگرديسي عناصر در قصهبر - 4 

ايـن نـوع   . كريم اسـت  قرآنو اين امر زير نفوذ   اي مثبت و ايزدي يافته، جلوهنامهابومسلم
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از همـين مقولـه اسـت دگرديسـي پـر      . شـود دانسته مي) ديني(ني تغيير، دگرديسي آيي
كه كاربرد آن ياريگري قهرمان در مـوارد   )ع(امام باقر  ةشدبه پنبة تبرك شاهنامهسيمرغ 

 .دشوار است

اي بـه سـمت   اي و اسـطوره با حركت از كاربرد عناصر فراواقعي قصه نامهابومسلم - 5 
هـاي فراواقعـي بـه    فارسـي كهـن را از داسـتان    هـاي جلوة رمانس ،)شيعي(عناصر ديني 

را از متـون عاميانـة ديگـر     نامـه ابومسلماين امر . است هاي رئاليستي نزديك كرده داستان
بـه همـين دليـل اسـت كـه      . اسـت  جدا كـرده  اسكندرنامهو  سمك عيار، نامهحمزهنظير 

ماسـي يـا قصـة    متـون ح  منتقدان گذشته بدون بررسي اين متن، در نگاه اول آن را جزء
  .انداند و در گروه تاريخ جاي دادهعاميانه به حساب نياورده

  
  ماية اژدهاكشي خويشكاري قهرمانان در بن

  

ضدقهرمان سالح ياريگر قهرمان
  جادوگر

مكان كنش
  مرتبط

  شناسينام  تولد در خفا
قهرمانان و 

  ضد قهرمانان
ايونس،(هند 
1373: 19 -9(  

توشتري ايندرا
خداي 
  آهنگري

واجرا
عصاي (

  )آهنين

كوهي در اژدهاكشي وريترا
  آسمان

از ترس پدر 
پنهاني به وسيلة 

مادر بزرگ 
  .شودمي

خداي رعد و 
  اژدها/  طوفان

كوورجي(بابل 
: 1383كوياجي،

312(  

گاگا خداي مردوك
  آهنگري

گرز
  گاوسر

كوه هاي اژدهاكشي تيامات
  آسماني

از ترس شوراي 
، پنهان خدايان
  .زيدمي

چهرة  دارندة
اژدهاي / آفتاب

  اقيانوس
ديكسون(يونان 

: 1385كندي، 
87(  

آتنا خداي پرسيوس
  صنعتگري

صندل
پرنده، 
كاله 
و  هادس

عصاي 
 آهني

كشتن گرگن
دختران 
اژدهموي 
  اقيانوس

از ترس 
شوهر مادر 
پنهان بزرگ 

  .شود مي

/ روشندل
دختران 

مارگيسوي 
  اقيانوس

شاهنامه 
، 1فردوسي، ج(

1379 :78 -
43(  

گرزگاو كاوه آهنگر ريدونف
  سر

=ضحاك
  جمشيد

به بند
كشيدن 
ضحاك 
 ماردوش

حاك از ترس ض دماوندكوه
با دايگي گاو 
برمايه بزرگ 

  .شودمي

نماد (سومين 
اژدهاي )/ مرد

  گر حيله

كتاب مقدس
، هستينگر(

1349 :263(  

هارون موسي
  )نشين كوه(

نابودي فرعون عصا
  فرعون

از ترس فرعون  كوه
سيه آ ةبه وسيل

همسر فرعون 
  ..شودبزرگ مي

از آب گرفته 
خورشيد / شده

  چهر

ةقصه عاميان
  نامهابومسلم

خردك ابومسلم
  آهنگر

نصر سيار و آهنيتبر
مروان حمار 

داراي 
 .جادوگرند

نابودي
  اميه آل

ز ترس مروانيان، ا كوه لبنان
پنهاني بزرگ 

  .شود مي

/ صاحب دين
ضدقهرمانان 
  .قصه فراوانند
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