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 چکیده:
هایی است كه در طول تاریخ محبوبیت بسیاری نزد عامه نامه یکی از قصهابومسلم زمینه و هدف:

نامه های خطی ابومسلماند. در نسخهو راویان متعددی تحریرهای مختلفی از آن شکل داده داشته

به نام راویانی چون ابوطاهر طرسوسی، ابوبکر رازی و هشام سرخسی اشاره شده است. پژوهش 

نامج منسوب به ابوطاهر طرسوسی به تصحیح حسین اسماعیلی است. بومسلمحاضر براساس ا

است. در متن حاضر مصحح زمان شکلگیری این تحریر را نیمج دوم قرن پنجم هجری تخمین زده 

رسول، كه پیامبر است، به همراه دروهی از دوستداران آل ابومسلم كه خود از نسل عباس عموی

سؤال این  ونخواهی شهیدان كربال علیه خالفت اموی قیام میکنند.ور هستند، به خعمدتاً پیشه

است؟ متن چه نامه نقش داشته است كه چه دفتمانی در شکلگیری این روایت از ابومسلم

 است؟شده ها نشان دادههایی دارد و این امر چگونه با استفاده از واههجنبه

بر  واهدانی با تکیه جدر الیشناسی سبک ازیافتن به پاسخ این پرسش،  برای دست روش مطالعه:

 ه شده است.درفت بهرههای نشاندار و واهه هانشناخت رمزدا

های نشاندار متن دریافتیم كه دفتمان فتوت، نقش اساسی در : با شناخت رمزدانها و واهههایافته

غنایی میشوند كه در های نشاندار حماسی و های نشاندار، شامل واههتولید این متن دارد و واهه

ها نشان میدهد تقابل های نشاندار حماسی است. از طرف دیگر بررسی واههاین بین غلبه با واهه

های این متن است؛ بطوریکه كل متن حول تقابل دودانج های كلیدی میان واههیکی از رابطه

د. همچنین دوینده از آورآنها را به وجود می-درفته و تقابل مامروانیان شکل  -رسولمحبان آل

 میگیرد.های نشاندار درجهت تقویت این تقابل بهره رمزدانهای دینی و واهه

ولید تأثیر دفتمان فتوت تنامه، تحتبطور كلی میتوان دفت این تحریر از ابومسلم گیری:نتیجه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Abu-Muslimname is one of the stories which 
had great popularity with the public over a period of time and various writings 
have been formed from it. In manuscript of Abumuslimname, some narrators 
have been mentioned such as Abu-Tahir Tarsusi, Abu-Bakr Razi, Hesham 
Sarakhsi. Current research is based on Abu-Mmuslimname attributed to Abu-
Tahir Tarsusi corrected by Hussein Esmaiili. The corrector has estimated the 
second half of fifth century for the formation of this writing. In current text Abu-
Muslim in companion with a group of Ale-Rasoul’s fond (lovers of the prophet’s 
family), who are mainly craftsman, rebel on The Umayyad Caliphate to take 
revenge for Karbala martyrs. The question is which discourse has played role in 
formation of this writing of Abu-Muslimname. What aspects do the text have 
and how they are shown by using of words? 
METHODOLOGY: In order to achieve the answer of this questions, we used 
stylistics in lexical layer based on knowing of cods and marked words. 
FINDINGS: We came to this conclusion by knowing of cods and marked words 
that fotovvat discourse has fundamental role in production of this text. Marked 
words include epic and lyric marked words and epic marked words are 
dominant. on the other hand, studies of words show that opposition is a main 
relationship between words in this texts, so that the whole text formed around 
the dual opposition of Ale-Rasoul’s fond-Marvanian and creates opposition of 
We-They. Also the speaker uses religious codes and marked words for 
reinforcement of this opposition. 
CONCLUSION:  In general, it can be said that this writing of Abu-Muslimname 
has been formed under the influence of fotovvat discourse. Also, it is an 
oppositional text and has two aspects: ideological and epic. 
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 مقدمه
های متن از نظر شناخت شناسی واههشناسی متن، مطالعه در الیج واهدانی آن است. سبکیکی از سطوح سبک

ها از میان آنها های معنایی كه دزینش واههمیدهند یا بلحاظ شناخت حوزههایی كه به ایدئولوهی خاصی ارجاع واهه

اند، ودههایی را كه در شکلگیری متن دخیل بصورت درفته، به ما كمک میکند تا درنهایت بتوانیم دفتمانها و اندیشه

ناسی آن شبه سبکنامه منسوب به ابوطاهر طرسوسی انتخاب شده و قصد داریم بشناسیم. در این پژوهش ابومسلم

 در الیج واهدانی ب ردازیم.

های هایی است كه در طول قرنها محبوبیت زیادی نزد عامه داشته و راویان متعدد تحریرنامه یکی از قصهابومسلم

نامج منسوب به ابوطاهر تحریری كه در این پژوهش مبنای كار قراردرفته، ابومسلم اند.متعددی را از آن شکل داده

ای متعلق به پایان سدۀ دهم هجری انجام درفته به تصحیح حسین اسماعیلی است كه براساس نسخهطرسوسی 

نامه انجام داده، باید به دو مطلب اشاره های خطی ابومسلماست؛ اما مطابق مطالعج مفصلی كه اسماعیلی بر نسخه

های فراوانی با اختالف روایتهای ( نسخه6نامه نیست و ( روایت ابوطاهر طرسوسی تنها روایت ابومسلم4كرد: 

 نامه موجود است.سابقه از ابومسلمچشمگیر و بی
.ق( كه از روایتی ه379ابن ندیم است ) الفهرستنخستین سندی كه از وجود روایتی دربارۀ ابومسلم دفتگو میکند، 

(. این متن در دسترس 64نامه، مسلممیبرد )مقدمج ابوالدعوه از ابوعبداهلل مرزبانی ناممسلم صاحببا عنوان اخبار ابی

های نیست و مشخص نیست تا چه حد داستانی یا مبتنی بر حقایق تاریخی بوده است. همچنین مطابق دفته

نامه، حاجی شادی مترجم و راوی داستان، نام راویانی اسماعیلی در مقدمج متن، در نسخج ترجمج تركی ابومسلم

ربار محمود غزنوی این داستان را روایت میکردند، ازقبیل ابوبکر رازی، غیر از طرسوسی را ذكر كرده كه در د

ابوالماجد ساوی )ساوجی( و هشام سرخسی. بنابر سخنان حاجی شادی، روایت اینان داه با نقل ابوطاهر طرسوسی 

 جای ترجمج خود میگوید چهارتفاوت دارد و حاجی شادی این اختالفات را آورده است. حاجی شادی در جای

نامه در اختیار دارد كه یکی به عربی و دیگر روایتها به فارسی است و این ثابت میکند كه روایت مختلف از ابومسلم

 (.37نامه در دست بوده است )همان: در نیمج قرن نهم چندین روایت مستقل از ابومسلم

دیده میشود؛ همچون سعید دمشقی،  هاغیر از راویانی كه در باال به آنها اشاره شد، نامهای دیگری نیز در نسخه

های دردسترس، منسوب (؛ اما نود درصد از نسخه617-4/615: 4373هشام اصفهانی و شریف بغدادی )سجادی، 

ها نیز اختالف روایتهای بسیاری دارند. مطابق پژوهش تطبیقی اسماعیلی، به ابوطاهر طرسوسی است و همین نسخه

نژاد و داهی از نسل زرتشتیان است یا در جایی ابومسلم علوی رانی، داه عربهای مختلف داه ابومسلم ایدر نسخه

و در جایی دیگر عباسی است. بجز تفاوت در نسب ابومسلم، از دیگر تفاوتهای این روایتها میتوان به این موارد 

ود دارند؛ ها وجكرد: نام خواهر ابومسلم در نسخ مختلف متفاوت است، برخی شخصیتها در برخی نسخهاشاره

حوادث و سیر زمانی و مکانی در روایتهای  وخوی شخصیتها، سلسلهها غایبند، خلقدرحالیکه در دیگر نسخه

نامه، ابومسلم از امام محمدباقر منشور خروج علیه خالفت اموی مختلف، متفاوت است. در برخی تحریرهای ابومسلم

ها همچون نسخج تركی به روایت حاجی در برخی نسخه میگیرد و تربت امام حسین را زیارت میکند؛ درحالیکه

اند، اما در دیگری ابومسلم با ابراهیم امام، داعی ای اوالد عباس لعن شدهاند، یا در نسخهشادی این موارد حذف شده

(. اسماعیلی از جمیع این 453-45نامه، عباسیان، مالقات میکند و از وی نیز تأیید میگیرد. )مقدمج ابومسلم

عشری و نامه نزد مذاهب مختلف از تسنن و تشیع اثنیختالفات نتیجه میگیرد كه محبوبیت ابومسلم و ابومسلما

 های مختلف با اختالف روایتهای بسیار از این داستاناسماعیلی درفته تا آیین قلندری و فتوت سبب شده تا نسخه



 647-697 صص ،91 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 675

 

وایت تحمیل كند و ابومسلم را به كسوت فرقج خود خود را به ر كند باور شخصیوجود داشته باشد و هر فرقه تالش

 درآورد.

دربارۀ روایتی كه پژوهش حاضر براساس آن انجام درفته، باید دفت كه مصحح زمان شکلگیری آن را نیمج دوم 

زده و با توجه به آنکه نسخج اساس وی متعلق به سدۀ دهم هجری است، احتمال میدهد قرن پنجم هجری تخمین 

هرصورت، این متن در دورۀ چهارم خالفت در   باشد.چهارصد سال این نسخه دستخوش تحوالتی شدهكه در طول 

است. در این دوره، همزمان با خالفت عباسی، تركان سلجوقی و س س درفته ق( شکله454-117عباسی )

 .مغرب حاكمیت دارندصغیر و ماوراءالنهر و خالفت فاطمی در مصر، شام و خوارزمشاهی در حدود ایران، آسیای 

 وراندر این روایت، ابومسلم كه خود از نسل عباس عموی پیامبر است، با همراهی دروهی كه غالباً در زمرۀ پیشه

ده، سؤالهای شبا توجه به مطالب دفته و جوانمردان هستند، به طلب خون شهیدان كربال، علیه مروانیان قیام میکنند.

 پژوهش حاضر این است كه:

 است؟نامه نقش داشتهفتمانی در شکلگیری این روایت از ابومسلمچه د -

 است؟ شده ها نشان داده هایی دارد و این امر چگونه با استفاده از واههمتن چه جنبه -

های معنایی درجهت تقویت ایدئولوهی های معنایی در متن دیده میشود و دوینده چگونه از این حوزهچه حوزه -

 میگیرد؟اصلی متن بهره 

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
 درمورد شناسیو سبک دفتمان، نقد ادبیشناسی، ادبیات عامیانه، تحلیل های روایتپژوهشهای بسیاری در زمینه

لند: اند، از این قبیشناسی این متن پرداختهنامه انجام درفته است. چند مورد از پژوهشهایی كه به روایتابومسلم

نقد و »(، 4345« )نامه طرسوسی(نامه و ابومسلمهای عامیانج بلند )دارابروایی در قصهكاركردهای ساختاری »

(، 4343« )نامه(نامه، اسکندرنامه و فیروزشاههای بلند عامیانه فارسی )براساس ابومسلمبررسی اجزای قصه

 (.4345« )های عامیانج مکتوب ایرانیشناسی در قصهتیپ»

( به بازتاب 4347« )نامه طرسوسینگ عامیانه در حماسج قران حبشی و ابومسلمهای فرهبررسی جنبه»مقالج 

الگوهای یونگ و كم بل در آثار تحلیل و بررسی كهن»فرهنگ عامیانه در این متن توجه دارد و دو پژوهش 

طرسوسی نامج تقدیردرایی و تعامل آن با قدرت در ابومسلم»(، و 4347« )نامه و قران حبشی(طرسوسی )ابومسلم

 اند.های نقد ادبی پرداخته(، به نقد این متن براساس نظریه4347« )درایی نوبا رویکرد تاریخ

است. این كتاب دفتمان به این متن پرداخته (، با نگاه تحلیل 4346« )بخشی در ایران عصر صفویهدفتمان نجات»

ت. در بخش دوم، چند متن از جمله ( بررسی ادبیا6( بررسی رویدادهای تاریخی و 4شامل دو بخش است؛ 

و داستانهای  میگیرد كه رواج و محبوبیت این داستانو نویسنده نتیجه  نامه مورد بررسی قرار میگیرندابومسلم

 بخش است.مشابه در میان مردم، درحقیقت پاسخی دیگر به نیاز جامعه به قهرمانی نجات

است. شناسی این متنها پرداخته (، به سبک4347« )مکتوبهای عامیانج سبک نثر در افسانه»همچنین مقالج 

كلی آنها را چون كوتاهی  اند و ویژدیهاینامه را بردزیدهنثر عامیانه ازجمله ابومسلم 65نویسنددان این مقاله، 

 اند.ها و تعابیر عامیانه برشمردهها، جابجایی اركان جمله و واههجمله

شده، از ابزارهای زبانی درجهت شناخت دفتمانها و باورهای تأثیردذار در ن انجام دفتماپژوهشی كه با نگاه تحلیل 

شناسی متن پرداخته، تنها ویژدیهای زبانی آن را توصیف كرده تولید متن استفاده نکرده و پژوهشی كه به سبک
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نشاندار، دفتمان و  هایاست. در پژوهش حاضر قصد داریم با مطالعج الیج واهدانی متن، شامل رمزدانها و واهه

ه ها، بنامه را بشناسیم و از خالل روابط حاكم بر واهههای معنایی دخیل در شکلگیری این روایت از ابومسلمحوزه

امه نیابیم. نتایج نشان میدهد كه در این تحریر از ابومسلمباوری كه دوینده درمورد نهادهای حاكم دارد، دست 

 -رسولد متن ایفا كرده و از طرف دیگر كل متن حول تقابل میان محبان آلدفتمان فتوت نقش اساسی در تولی

های نشاندار حماسی و غنایی استفاده كرده و درفته است. ضمناً دوینده از رمزدانهای دینی و واههمروانیان شکل

 این تقابل را تقویت میکند. 

 

 بحث و بررسی

 معرفی خواهدشد. رمزدان، نشانداری و تقابل در این بخش، سه اصطالح

. شناسی متن به ما یاری میرساندشناسی است كه در سبکیکی از اصطالحات كلیدی علم نشانه 4رمزدان: رمزگان

شناسی عمومی، زبان و دفتار را از هم جدا كرد و پیشینج این اصطالح به زمانی برمیگردد كه سوسور در دورۀ زبان

سوسور، رمزدان تقریباً معادل زبان است. پس از سوسور، یاكوبسن در  این دو را در مقابل هم قرار داد. در بحث

وجهی ارتباط، اصطالح رمزدان را به كار برد. در مدل یاكوبسن، پیامی كه ازطریق مجرای ارتباطی از مدل شش

دیرد دانی بهرهزفرستنده به دیرنده منتقل میشود، در بافتی ارائه میشود. این پیام برای اینکه فهمیده شود، باید از رم

تقابل رمزدان/ پیام كه از این مدل حاصل میشود، تقریباً با تقابل  شده باشد.كه برای طرفین ارتباط كامالً شناخته

تنها درمورد ارتباط، شناسی، رمزدان مفهومی وسیعتر دارد و نهسوسوری زبان/ دفتار همخوان است. اما در نشانه

ماری های بین را نظامی داللتی خواند، به كار میرود. مثالً ردپای جانوران و نشانهبلکه درمورد هر نظامی كه بتوان آ

تر این مفهوم میتواند نظامهای فرهنگی را كرد. حتی در كاربردی دستردهرا میتوان عناصری از یک رمزدان تلقی

های ون آش زی و شیوهشناسی خود فعالیتهای فرهنگی انسان همچنیز شامل شود. لوی استروس در مطالعات مردم

لباس پوشیدن را بمنزلج رمزدانهای فرهنگی تجزیه و تحلیل كرد و پس از او ساختاردرایان بسیاری چون مایکل 

هر رمزدان نظامی (. »434-437: 4345درفتند )مکاریک، ریفاتر و روالن بارت در تحقیقات خود، از رمزدان بهره

یاد است. زبان بنبنیاد و فرهنگفسیر متون را فراهم میکند و بیشتر بافتاز دانش است كه امکان تولید، دریافت و ت

ترین رمزدان است، زیرا همج رمزدانهای دیگر، ازجمله رمزدانهای آداب، پوشاک، غذا، رفتار، مهمترین و پیچیده

در  شدهت انباشتهاطوار و اشارات، نظامهای حركتی و فواصل و غیره بواسطج زبان و ازطریق انبوهی روایات و حکایا

 (.455: 4397)سجودی، « فرهنگ قابل توصیف و بیان هستند

ه سه بندی چندلر، رمزدانها باند، مطابق طبقهبندیهای متفاوتی از رمزدانهای مختلف ارائه كردهشناسان طبقهنشانه

ی ن كالمی، رمزدانهاای دارند. او زبادستج اجتماعی، متنی و تفسیری تقسیم میشوند و هریک رمزدانهای ثانویه

بدنی، رمزدانهای كاالیی و رمزدانهای رفتاری را ازجمله رمزدانهای اجتماعی میداند. رمزدان زبان كالمی شامل 

رمزدان ممکن (. »661-663: 4397( و )چندلر، 459ای چون نحوی و واهدانی میشوند )همان: رمزدانهای ثانویه

)مثل رمزدان مورس یا زبان ماشین( و یا ممکن است ساختار بسیار  ارز باشدای از عناصر هماست مجموعج ساده

اند و عمدتاً بصورت ناخودآداه عمل میکنند. مثالً یک ای همراه با قواعدی باشد كه صراحتاً تدوین نشدهپیچیده

ک وع یای از قواعد نحوی، معنایی، آوایی تولید میشود كه در مجمجملج دفتاری در زبان طبیعی به كمک مجموعه

 (. 434: 4345)مکاریک، « رمزدان را میسازد

                                                      
1. codes 
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بندی رمزدانها به رمزدانهای ساختاری )سیستمی( و رمزدانهای توجه، تقسیمبندیهای قابلیکی دیگر از تقسیم

شناسی با دو سطح رمزدانی كه همزمان فعال هستند، سروكار فرایندی است. یوهانسن و الرنس معتقدند نشانه

ای از عناصر را به نظامی مشخص و نه الزاماً بسته، پیوند ست رمزدانهایی هستند كه مجموعهدارد. در سطح نخ

كم دو مورد از چنین نظامهایی را به هم پیوند میزند. دروه اول رمزدانهای میزند. در سطح دوم، رمزدانی كه دست

 (.443-446: 4397ساختاری و دروه دوم رمزدانهای فرایندی نامیده میشود )سجودی، 

شناسی یکی از روابط مفهومی است كه برای نخستین بار در مکتب واج 4مسئلج نشانداری»های نشاندار: واژه

پراگ و بحث دربارۀ توزیع واجها مطرح شد و بتدریج در دیگر سطوح زبان نیز مورد بررسی قرار درفت. به اعتقاد 

ار رود، واهۀ پالمر هرداه در میان دو واهۀ متقابل، یکی از آنها برای پرسش و صحبت دربارۀ مفهوم هر دو واهه به ك

آید. در چنین شرایطی، میتوان نشان را چیزی شبیه به حساب می 3و دیگری نسبت به آن نشاندار 6نشانمذكور بی

شرایط الزم و كافی تشخیص مفهوم یک واهه درنظر درفت . . . میتوان مدعی شد كه مثالً مفهوم واهۀ مرد به كمک 

دردد.  خصمش -نشانهای ]+ انسان[، ]+ بالغ[ و ]+ مذكر[ تعیین میشود. هریک از این نشانها میتواند با عالمت + یا 

مذكر[ است. كتز این شرایط الزم و كافی یا  -دارای نشان ]« مرد»در تمایز با واهۀ « زن»برای نمونه مفهوم واهۀ 

 (.466-464: 4345)صفوی، « مینامد 1نشانها را مؤلفج معنایی

تمام  تی،قول مکاربنابر »نشان، نشاندار و فهم تفاوت بین آنها باید دفت های بیدر توضیحات تکمیلی دربارۀ واهه

لغات زبان از شأن و كاركرد مساوی برخوردار نیستند. برخی بسبب نقش خای خود در مركز قرار میگیرند و بعضی 

سیم ای تقای و غیرهستههستهها را به دو دروه كالنای دارند. با توجه به این ویژدی كارتر واههدیگر حالت حاشیه

هستند.  نشانكه بی ای به آن عناصری از شبکه واهدانی زبان اطالق میشودتههای هسمیکند و میگوید اصطالح واهه

های ترین اقالم واهدانی هستند كه در اختیار زبان قرار دارند. راهیعنی این كلمات طبیعیترین، بنیادیترین و ساده

ای كلمات هستهدونادونی برای مشخص كردن این كلمات از كلمات دیگر وجود دارد. كارتر شش خصیصه برای 

 ذكر میکند. این خصایص به شرح زیر هستند:

 ای اغلب متضاد مشخصی دارند.( كلمات هسته4

 ای از بسامد بیشتری در همایش با دیگر اقالم برخوردارند.( كلمات هسته6

آن نشان وجود دارد كه دیگر اعضای دروه برحسب ای خنثی و بیكلمه ( در هر دروه مرتبط واهدانی معموال3ً

 تعریف میشوند.

 معانی ضمنی و كنایی مستفاد نمیشود. ای مشخصاً( از كلمات هسته1

 به حوزه یا رشتج خاصی از كالم یا دفتمان تعلقات ندارند. ای حالت عام دارند و معموالً( كلمات هسته5

 ای غالباً مفهومی فرادیرتر از كلمات دروه خود دارند.( كلمات هسته4

نشان یای بای هستند. لغات هستهای و بقیه غیرهستهبه ترتیب زشت و خوشگل تعبیرات هستههای زیر، در دروه

 دارند.ای نشانو لغات غیرهسته

 نمکریخت، بیالف( زشت، اكبیری، قناس، بی

 (.434-431: 4343)یارمحمدی، « ب( خوشگل )زیبا(، ملوس، تودلبرو، بانمک

                                                      
1. Markedness 
2. Unmarked 
3. Marked 
4. Semantic component  
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بندی یا روشن ساختن مطلق روابط های صورتیی دفته شد، یکی از راههای معنابا توجه به آنچه دربارۀ مؤلفه

ای است. منظور از آن، تحلیل مفهوم یک واهه برحسب اجزای ها، استفاده از تحلیل مؤلفهمفهومی میان واهه

مونه، نای به كار میرود، تجزیج واهدانی است. بعنوان اش است. اصطالح دیگری كه معادل تحلیل مؤلفهدهندهتشکیل

ها میتوانیم عامل ارجاع میدهند. به همین دلیل، از مفهوم این واهه« انسان»هر چهار واهۀ پسر، دختر، مرد، زن به 

نیز « مرد»و « پسر»مشترک ]انسان[ را بیرون بکشیم؛ یعنی همان مفهوم واهۀ انسان را. به همین ترتیب، از مفهوم 

عامل مشترک ]مؤنث[ را بیرون بکشیم. درمورد مفهوم « زن»و « خترد»میتوانیم عامل مشترک ]مذكر[ و از مفهوم 

، «دختر»و « پسر»میشود دفت اینها از عامل یا مؤلفج مفهومی ]بالغ[ برخوردارند، درحالیکه مفهوم « زن»و « مرد»

[ نشان بالغ -]این مؤلفه را ندارند، یا بهتر بگوییم از مؤلفج مفهومی ]نابالغ[ برخوردارند كه میتوان آن را بصورت 

 : 4داد؛ بنابراین مفهوم هركدام از این چهار واهه را میتوان به كمک این سه عامل نشان داد

 انسان[ و ]+ مذكر[ و ]+ بالغ[« = ]+ مرد( »4)

 انسان[ و ]+ مؤنث[ و ]+ بالغ[« = ]+ زن( »6)

 بالغ[ -انسان[ و ]+ مذكر[ و ]« = ]+ پسر( »3)

 (.445-454: 4344بالغ[ )الینز،  -+ مؤنث[ و ]انسان[ و ]« = ]+ دختر( »1)

های ]انسان[ و ]مؤنث[ جزو شرایط زنانگی هستند؛ اما شرط كافی نیستند؛ زیرا این ( مؤلفه6برای نمونه، در مثال )

دو مؤلفه زن را از دختر متمایز نمیکند؛ بنابراین به نظر میرسد انسان بودن، بالغ بودن و مؤنث بودن سه شرطی به 

اشتراک (. »74: 4345آیند كه در كنار هم شرایط الزم و كافی مفهوم زن را تشکیل میدهند )صفوی، ب میحسا

 (.445: همان« )بندی واهه در یک حوزۀ معنایی میگردددر یک شرط الزم، سبب طبقه

جه به آن توشناسان شناسان و معنیبحث تقابل میان واحدهای واهدانی، یکی از مباحثی است كه نشانه: 6تقابل

ای یهتأثیر یاكوبسن، روشهای تحلیل اولساختگرایان بر اهمیت تقابلهای جانشینی تأكید داشتند. تحت»اند. كرده

شناسان ساختاردرا به كار درفته شد، شامل تعیین تقابلهای معنایی دوتایی یا قطبی كه توسط بسیاری از نشانه

رایندهای داللتی بود. الینز معتقد است تقابلهای دوتایی یکی از خصوصی( در متون یا ف-ایشان، عمومی-)مانند ما

ها را مهمتر از شباهت میان آنها میدانست. تقابلها مهمترین اصول حاكم بر زبان است. سوسور تمایزات میان نشانه

زبانی  یبندی است. یاكوبسن معتقد است واحدهادر مقایسه با مترادفها نقش كاربردی خاصی دارند كه همان دسته

توسط نظامی از تقابلهای دوتایی به هم مربوط و محدود میشوند. این تقابلها در تولید معنا نقشی بنیادی دارند: 

-457: 4397درک نیست )چندلر، معنای تاریک وابسته به معنای روشن است و صورت جز در ارتباط با محتوا قابل

یکی از ویژدیهای فرهنگ این »، بحث ما و آنها است. (. یکی از مباحثی كه ذیل بحث تقابل مطرح میشود454

است كه تقابلهای دوتایی برای اعضای آن فرهنگ طبیعی به نظر میرسند. ما با بسیاری از مفاهیم دوتایی )مانند 

ایم و در تمام ارتباطات روزمره آنها را تمایزاتی مبتنی بر عقل سلیم میدانیم، بدن( مأنوس شده-زن و ذهن-مرد

دیگری یک تقابل بنیادی در -در منتقدان آنها را تقابلهای دودانج كاذب تلقی كرده باشند. تقابل خودحتی ا

سعی میکند قدری ثبات به جریان پویای تجربیات « دیگری»در مقابل « خود»شناسی است. ذهن با تعریف روان

 (.444-445)همان: « تحمیل كند

                                                      
شود ه میدادبا دیومه و مؤلفه با قالب نشان لذا مفهوم نیست. « مذكر» مفهوم مذكر[ ضرورتاً معادل+ ] جاستدالل میکند كه مؤلفینز . ال4

 (.444 :4344)الینز، 

2. Opposition 
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 بررسی متن

 رمزگان

نامه، شامل رمزدان ایدئولوهیک، رمزدان عیاری، رمزدان نهاد ساختاری در ابومسلمرمزدان رمزگان ساختاری: 

 حکومت و رمزدان نهاد س اه است:

رمزدان ایدئولوهیک متن حاضر، شامل رمزدان دینی، رمزدان تشیع و رمزدان فتوت است. رمزگان ایدئواوژیک: 

و جفتهای تقابلی متعددی در این میان دیده میشود،  نامه نمود بارزی داردتقابل در رمزدان ایدئولوهیک ابومسلم

میگیرد كه در زمرۀ رمزدان فتوت  مروانیان شکل -رسولاما درحقیقت همج داستان حول جفت تقابلی محبان آل

طریقی كه در ادامه توضیح داده خواهد شد، وابسته به  و تشیع هستند. رمزدان دینی، در بسیاری از مواقع به

قرار میگیرد و ذیل آن معنا و داللتی متفاوت از آنچه قبالً بود پیدا میکند. جزئیات در ادامه و ذیل رمزدان تشیع 

 هر عنوان مفصالً توضیح داده خواهد شد.

 مروانیان شکل-رسولنامه حول دو قطب اصلی و تقابلی محبان آلطوركه اشاره شد، ابومسلمهمان رمزدان فتوت:

دربارۀ آیین جوانمردپیشگی میگوید حکیمان برای مردمی  قابوسنامهوچهارم باب چهلدرفته است. عنصرالمعالی در 

اما دروه دیگر كه ایشان را از مردمی تن و جان رسید، خداوندان »و خرد، تن و جان و حواس و معانی قائلند: 

درویشان تصوف را معرفت دینند و فقرای تصوف... ادب و جوانمردی اندرین دو دروه از دو دونه بود: یکی خای 

مروانیان است و مطابق -(. محبان، قطب مثبت جفت تقابلی محبان654، 614)قابوسنامه: « را محبّانبود و دیگر 

 دیگری سویج ما و خودی این تقابل هستند. -آنها و خود-جفت ما

جدول زیر آمده  ها شناخته میشود و درنامهدیگر رمزدانهای فتوت این متن ازطریق مطالعج بینامتنی در فتوت

است. بسیاری از موارد همانند دوستان، اخی و یاران معادل محبان هستند و در رابطج جانشینی با آن قرار میگیرند. 

 رسول نیز وجود دارد.رابطج جانشینی بین رمزدانهای خاندان و آل

مزدان تشیع است، به بیان نامه حائز اهمیت است، پیوند و وابستگی آن با رآنچه درمورد رمزدان فتوت ابومسلم

راستا با رمزدان تشیع و درجهت اند كه همدیگر از میان رمزدان فتوت، غالباً مواردی دزینش و بازتاب داده شده

رسول است. اهمیت این امر زمانی بیشتر میشود كه بدانیم، از میان رمزدان بخشیدن به قطب محبان آل عمق

 با رمزدان تصوف هستند، بازتاب چندانی ندارند.فتوت، مواردی كه در پیوند و مشترک 

 : رمزگان فتوت0جدول 

 رمزگان نهاد فتوت

های مختلف جوانمردان مینویسد: وچهارم قابوسنامه دربارۀ دروه: عنصرالمعالی در باب چهل(0/450محب )

خداوندان معرفت دینند و فقرای تصوف... ادب و اما دروه دیگر كه ایشان را از مردمی تن و جان رسید، »

امه: )قابوسن« جوانمردی اندرین دو دروه از دو دونه بود: یکی خای درویشان تصوف را بود و دیگر محبّان را

614 ،654.) 

 (: ترجمج فارسی محب است.6/445دوستاران )

سه واهه در كتابهای (: دوست ممکن است ترجمج محب یا خلیل یا رفیق باشد. هر 6/345دوستان )

فتوت ابراهیم )ع( را اولین كسی میدانند فتوت آمده است. ادر ترجمج خلیل باشد، باید دفت كه اهل اهل

 فتوت است. به همینكه ملقب به فتی شد. خلیل )دوست( كه لقب ابراهیم است، یکی از رمزدانهای اهل 
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الدین نامج شیخ شهابفتوت است. در فتوتای اهل ترتیب، خُلَّت )دوستی، دوستداری( نیز از دیگر رمزدانه

 باره آمده است:عمر سهروردی در این 

ر د«. واتخذ اهلل ابراهیم خلیال: »قوله تعالی. اهلل از حضرت عزت خلعت خُلَّت و نبوت یافتچون خلیل»

اند تهو بعضی دف. استفتوت خُلَّت . خُلَّت فتوت بود: اند كیحقیقت خُلَّت، مشایخ و علما و مسافران دفته

لی ذات باری تعا. خُلَّت از فتوت خواست: اند كیكه فتوت آفتابست و خُلَّت نور آن آفتاب است، یعنی دفته

و اهل . «و اتخذ ابراهیم خلیال»اهلل را به نور فتوت منور دردانید و آنگه تاج خُلَّت بر سرش نهاد، كی خلیل

ق تعالی او را خلیل بسبب آن خواند كه صاحب فتوت و صاحب ح. كس دوست دارندفتوت و كرم را همه

 (.49رسائل جوانمردان: « )كرم بود

به ( طبق آیین فتوت)است هنگامی كه پیامبر قدحی از آب و نمک آمده  رسالج فتوتیهدربارۀ رفیق نیز در 

« ل رفیق اهلل تعالیانت رفیقی و انا رفیق جبرائیل و جبرائی: »علی داد تا بیاشامد، خطاب به وی فرمود

 (.73-76)رسایل جوانمردان: 

لی ، در فصالعیونالفنون فی عرایسنفایسالدین محمد آملی در رسالج فتوتیه از (: شمس6/345خاندان )

اصطالح نام میبرد كه یکی از آنها بیت  65، از «در اصطالحاتی كه فتیان آن را استعمال كنند»با عنوان 

طایفه است كه به صفتی مخصوی و رأیی منفرد از سایر طوایف فتیان ممتاز  اسم: بیت»: )خاندان( است

در متن یک بار تركیب خاندان (. 75رسائل جوانمردان: « )الوهای و خاندان فالنباشند، چنانک دویند بیت

 خواجه جنید، جد ابومسلم آمده و در باقی موارد منظور از خاندان، خاندان علی )ع( است.

نامج سلطانی در میان اسامی اهل فتوت دیده میشود ها ازجمله فتوتنامهاین لقب در فتوت(: 6/495)اخی 

 (.465نامج سلطانی: )فتوت

« برادر درفتن»( و آداب 434)همان: « برادران طریق»(: ترجمج اخی است و اصطالح 4/544) برادران

 است. نامج سلطانی آمده( در فتوت414)همان: 

است. عبدالرزاق كاشی در فتوت، جوانمرد در ترجمج فتی آمده در كتابهای اهل (: 415/ 4جوانمرد )

ت تعالی وصف ارباب فتوت به هدایحق: »تعالی مینویسدتحفجاالخوان به هنگام وصف ارباب فتوت از نگاه حق

ستعداد ء صفاء اكه به مقتضا جوانمردانییعنی ایشانند ... « آمنوا بربهمفتیج انهم : »و امن ایمان كرد و فرمود

رسائل ) ازلی و سالمت فطرت اولی و نور هدایت اصلی كه الزم صحت فطرت است، ایمان آوردند

 (.5: 4375جوانمردان،

غمگین شود و تا ممکن است آنان را  یاران از جوانمردی این است كه آدمی از جدایی(: »0/425یاران )

 (.79: 4395)سلمی، « جمع كند.

دربارۀ « اهل قبضه و حاالت ایشان»نامج سلطانی در باب (: واعظ كاشفی در فتوت4/543بر سر دست )تبر 

بر ادر پرسند تبر از كه ماند، بگو از ابراهیم پیغم»یکی از سالحهایی كه فتیان به كار میگیرند، مینویسد: 

« فرمودۀ كار میالدعوپاره میساخت و در این امت نیز ابومسلم صاحب)ع( در وقتی كه بتان را میشکست و پاره

در وصف ابومسلم به كار میرود. تبر بر سر دست  4/544(. در متن، صفت تبردار 397نامج سلطانی: )فتوت

 ( نیز دو بار تکرار شده است.4/541)
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ای كه سلمان تنوره»ها و رسائل خاكساریه آمده: نامه(: در فتوت6/346نمدپوش )(، 4/543سیاه در بر )نمد 

فتوت (. این شاهد نشان میدهد نمد پوشیدن از اختصاصات اهل 651ها: نامه)فتوت« بود بسته بود، از نمد

 ای از جنس نمد توصیف میشوند.است. در متن، ابومسلم و احمد زمجی با جامه

در دریبان »ها و رسائل خاكساریه آمده است: نامه(: در فتوت4/546)نصر من اهلل (، 4/546)انا فتحنا 

ر دامن دد كه: بسم اهلل الرحمن الرحیم و در آستین خرقه نوشته بود كه یداهلل فوق ایدیهم و خرقه نوشته بو

خرقه نوشته بود كه انّا فتحنا لک فتحاً مبیناً و در دردن درون خرقه نوشته بود كه: نصر من اهلل و فتح 

 (.636-634ها: نامه)فتوت« قریب

فتوت دیده میشود، ن و اشاراتی كه در متنهای اهل (: از كاربرد این عبارت در مت4/544) عشق است

كالمهای خای جوانمردان بوده و جوانمردان به هنگام سالم و میتوان حدس زد كه این عبارت از تکه

كردن مینویسد:  نامج سلطانی دربارۀ آداب سالمپرسی آن را بر زبان میراندند. كاشفی در فتوتاحوال

راذل بجای سالم نگویند؛ مثل... عشق است، كه اینها بدعت است و از طریق جوانمردان[ عبارت جهال و ا»]

عشق است، سخن درویشان »ها آمده: نامه(. همچنین در فتوت655-651نامج سلطانی: )فتوت« خارج.

 (.445ها: نامه)فتوت« است

یل یا سالح دادنست و سراو: تکمیل»(: در رسالج فتوتیه، در معنی این اصطالح آمده است: 4/544مُکَمِّل )

آن بعد از شدّ و پیش از شدّ تواند بود، چون كبیر درو شایستگی آن یابد و مکمل آن كس باشد كه او را 

 (.77: رسائل جوانمردان« )سراویل یا سالح داده باشند

 (: عبدالرزاق كاشی در تحفجاالخوان صفت آزادمردی را همراه با جوانمردی6/474مردان )احرار( )آزاده

پایان منعمی را كه موهبت خصال و نعوت جوانمردی و سیر و صفات آزادمرد ستایش بی»آورده است. 

 (.6)تحفجاالخوان: « ارزانی داشت.

 

نامه از نوع تقابلی هستند و ذیل تقابل دودانج ما و آنها یا بطور كلی رمزدانهای تشیع در ابومسلمرمزگان تشیع: 

 دراصل در زمرۀ رمزدان مروانیان-میشوند. همچنین مروانیان در جفت تقابلی محبانبندی دوست و دشمن تقسیم

ز آیند، در جفت تقابلی مزبور نیتشیع قرار میگیرند و همانطوركه در تاریخ تشیع، مروانیان دشمن به حساب می

 مروانیان قطب منفی، آنها یا دیگری محسوب میشوند. 

كه در كنندۀ تقابل در باورهای محبان است. بطوریات جفت اصلی و منعکسخلیفه نیز از متعلق-جفت تقابلی امام

رسول است، بین امام و خلیفه تمایز قائل میشود و امام مثال زیر مشخص است، احمد زمجی كه از جملج محبان آل

 د.رسول، و خلیفه را در نسبت با آنها یا مروانیان قرار میدهرا در نسبت با قطب ما یا هواداران آل

اید؟ احمد اید و این مذهبِ ابوتراب درفتهمرد، چرا در روی امام و خلیفج تمام عاصی شدهپس، ملغردفت: ای آزاده»

دفت: از آنکه امام ما باید جامع جمیع علوم باشد و این خلیفه كه شما او را میدانید، هیچ ازینها در شأن او نیست، 

 (.6/536« )بغیر از ابوتراب

یا رهبران هریک از دو قطب اصلی كه در طول داستان ذكر میشود، از دیگر متعلقات دو قطبند و نامهای امامان 

ن زیدعلی بتر میکنند. در شاهد زیر جفت تقابلی یحیییافتهكرده و آن را سازمان تقابل ما و آنها را در متن تقویت

ار مروانیان قر-رسولب اصلی محبان آلحال ذیل دو قطو عبدالملک در تقابل با یکدیگر مطرح میشوند و درعین
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زیدعلی جزو محبان و قطب ما و عبدالملک جزو مروانیان و قطب آنها به حساب  بنكه یحییمیگیرد، بصورتی

 آید.می

مقاتل، به سخن بن ، در بلخ، شمعونعبدالملکامیر دفت: ای خواجه، چرا دریه میکنی؟ خواجه دفت: در زمان »

 (.6/497« )را پوست كند. امیر فرمود، تا او را پوست بکندند زیدعلی بنیحییاین خارجی، 

كه جفت تقابلی صریحی در متن « اهللعلیاً ولی»بجز جفتهای تقابلی، رمزدانهایی در متن دیده میشود، همچون 

رد در ن مواندارند، اما با بازتاب باورهای محبان، به این قطب عمق بیشتری میبخشند و آن را حجیمتر میکنند. ای

 جدولی در ادامه خواهد آمد.

 : رمزگان تشیع2جدول 

 رمزگان نهاد تشیع

 آنها ما

/ ابوترابی )مروانیان محبان را با این 4رسولمحبان آل

 لقب خطاب میکنند.(

 مروانیان

 خلیفه امام

و  ابیطالب/ ابوتراب، امیرالمؤمنین حسینبن علی

 تن، امام حسن، امام محمدباقرهفتادودو 

 بن یوسفمروان حمار، حجاج

 عبدالملک )از بزردان اموی( زیدعلیبن یحیی

سیدزاده )خطاب به اسد كه از نسل عباسیان است(، 

كشی، طلب خون شهدا )شهیدان كربال(، خارجی

محمد، به رسول/ آلمحمد است، آلدولت دولت آل

اهلل، مذهب اً ولیدولت خاندان پیغمبر، كربال، علی

 ابوتراب، انا مدینه العلم و علی بابها

 

 

در رمزدان دینی متن، مواردی كه بار معنایی مثبت دارند، اكثراً معادل یا در همنشینی و نسبت رمزگان دینی: 

د؛ در گیرنرسول قرار میگیرند و مواردی كه بار معنایی منفی دارند، معادل مروانیان قرار میآلبا ابومسلم و محبان 

شاهد اول رمزدانی چون مؤمن معادل محبان و نماز دزاردن در رابطج همنشینی با محبان به كار میرود و در مثال 

میشوند. از طرف دیگر رمزدان شهید كردن، تنها با مؤمن  نامیده 6دوم، مروانیان در تقابل با مؤمنان، خارجی

 است. استفاده نشده است و برای خارجیان از این رمزدان  همنشین شده

از تیمّم كرد و نم! بعد از آن مؤمنانآبی جان بدادند. ابومسلم دریان شد و دفت: دریغ از این بعضی از یاران از بی

 (.6/494) دزارد

دوهزار مؤمن را شهید كردند و مؤمنان ده هزار خارجی را كشته پنجاه هزار خارجی، به یک بار تیرباران كردند و 

 (.6/474)بودند 

                                                      
رافضی دیده نمیشوند، محب در زمرۀ رمزدان فتوت است، اما ازآنجاكه در متن تنها این شاخص به كار رفته و شاخصهایی چون شیعه یا .  4

 در جدول رمزدان تشیع، برای نشان دادن رمزدانهایی كه وابسته به قطب مثبت قرار میگیرند، از محب استفاده شد.

 كننده بر دولت مسلم )لغتنامج دهخدا: ذیل خارجی(.كند؛ كافر خروجآنکه بر خلیفه یا امام وقت خروج. 6
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كافر حضور مییابند كه در خدمت تقویت جفت تقابلی اصلی -در رمزدانهای دینی جفتهای تقابلی چون مسلمان

متن هستند. در این جفتها نیز رمزدانی كه بار معنایی مثبت دارد، همانند مسلمان معادل محبان و در محور 

همچون كافر، معادل و در محور جانشینی با جانشینی با آن قرار میگیرد و رمزدانی كه بار معنایی منفی دارد، 

 مروانیان قرار میگیرد.

رسول و رمزدانهای دینی با بار این امر )قرار درفتن رمزدانهای دینی با بار معنایی مثبت در نسبت با محبان آل

ه مخاطب عمالً بكنندۀ تقابل ما و آنها است و درنهایت دویی راستا و تقویتمعنایی منفی در نسبت با مروانیان(، هم

 خود القا میکنند كه ابومسلمیان مسلمان و مروانیان كافرند.

 جفتهای تقابلی با داللت ضمنی كه در نمونه دیده شدند، به این شرح هستند:

 : رمزگان نهاد دین با داللت ضمنی3جدول 

 رمزگان نهاد دین با داللت ضمنی

مذهب خویش را عشریه[ اهل اثنیامامیج »]مؤمن: 

مؤمن خوانند، از آنکه مؤمن آن بود كه به ظاهر و 

باطن ایمان دارد، باز آنکه به ظاهر ایمان دارد و به 

باطن به خالف آن بود، آن مُسلِم باشد؛ به حکم آنکه 

از شمشیر سالمت یافته، اما مؤمن نباشد. و بدین آیه 

اب آمنا قل قالت االعر»كنند: قوله تعالی حجت

تؤمنوا و لکن قولوا اَسلمنا و لمّا یدخل االیمان فی لم

 (71: 4374)علوی، « قلوبکم.

 كافر )به مروانیان دفته میشود(

منافق: مبغضش ]دشمن امیرالمؤمنین علی[ هم 

والیبغضه اال منافق »و هم شقی است كه  منافق

(، خارجی )در متن 5: 4359رازی، )قزوینی « شقی

علی )ع(، مروانیان را با این لقب دوستداران 

میخوانند.(، خارجیان ملعون، حرامزادۀ خارجی، 

دین خارجیان ناپاک، حرامزادۀ بداصل، سگ بی

 )برای مروانیان به كار میرود(.

  مسلمان شدن

 
سبت با نتشکیل این دو قطب بر رمزدانهای دیگر متن نیز سایه میندازد، به آن معنا كه رمزدانهای دیگر هریک در 

 یکی از این دو قطب قرار میگیرند. این امر در بخشهای بعد مفصل توضیح داده میشود.

 

 رمزگان عیاری
د، اما آن دروه كه نصیب ایشان تن رسی»عنصرالمعالی در توضیح دروه دیگری در آیین جوانمردپیشگی مینویسد: 

 (.614)قابوسنامه: « جوانمردی نهادندآن قوم عیاران و س اهیان و بازاریانند كه مردمی ایشان را نام 

تفک، توصیف شخصیتهای داستانی با القابی چون عیار و شبرو یا توصیف ابزار جنگی خای عیاران همانند مهره

در شکلگیری این متن است. رمزدان عیاری نیز در نسبت با محبان، یعنی قطب  4دهندۀ نقش نهاد عیارینشان

 انیان، قرار میگیرد. مرو -رسولمثبت تقابل محبان آل

                                                      
رسیید. به عقیدۀ مهرداد بهار قدمت این آیین به دورۀ اشییکانیان و رواج آیین مهر در آن دوران سییابقج آیین عیاری به پیش از اسییالم می. 4

آمیزند و آیین فتوت شیییکل میگیرد.    (. در دورۀ اموی، فتوت، تصیییوف، تشییییع و آیین عیاری به هم می   441: 4395میرسییید )كربن، 

ت كه سویج عقیدتی آن ریشه در تصوف و تشیع و سویج پهلوانی        پهلوانی اس -(؛ بنابراین آیین فتوت آیینی عقیدتی65-7: 4355)محجوب،

 آن ریشه در آیین عیاری دارد.
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 : رمزگان نهاد عیاری4جدول 

 رمزگان نهاد عیاری

روهه دكماندرفتن، كشتی عیاران، عیاری )ی مصدری(، عیارپیشه، شبرو، شبروی )ی مصدری(، سرهنگ، 

بزد، دزد )عیاران به دزدی معروف بودند و در این متن یکی از فرماندهان لشکر اموی ابونصر شبرو را كه 

كردن به دشمنان و كشتن آنان دستبرد نمودن )در متن به معنی حمله عیار است، دزد خطاب میکند.(، 

 س هساالر. تفک،رهكردن نیز همراه بوده(، مه است، این كار احتماالً با غنیمت جمع

 

رمزدان نهاد حکومت در متن محدود است. این رمزدان اكثراً در نسبت با مروانیان قرار رمزگان نهاد حکومت: 

 میگیرد و غالباً شامل شاخصهای مکانی )شاهد اول( و شخصی )شاهد دوم( میشود.

بر در  خانهضرابرا از ضرابخانه و مردم او صندوقهای  …تو باشدقصر باید نزدیک ضرابخانه »امرا به نصر دفته بودند 

 (.4/546« )نصر میبردند قصر

 (.4/419« ))=والی امویان در خراسان( را سردردان كرده است؟امیر خراسان این چگونه مردی است كه همه لشکر »

جه . در نتیلشکركشیهای رسمی دو طرف متخاصم علیه یکدیگر استنامه، شرح ابومسلمرمزگان نهاد سپاه: 

 رمزدان نهاد س اه برای هر دو دروه محبان و مروانیان به كار میرود:

ابومسلم، حید علیابادی بود.  هایسردار پیادهنصرسیّار، مختار حلبی بود و بسیار زبردست و  هایسردار پیاده

(6/474) 

 (6/534. )طبل زدناچار . نصر سیّار نیز بطبل جنگ زدندامّا ازین جانب، امیر ابومسلم نیز بفرمود تا 

 

 رمزگان فرایندی
 صورتهای زیر در متن دیده میشود: رمزدان فرایندی به

بتدا است و همانطوركه در ادهندۀ پیوند فتوت و تشیع الف( تركیب رمزدان فتوت و رمزدان تشیع: این دروه نشان

چند نمونه از مواردی كه در متن دیده میدهد. مروانیان را شکل -رسوللآآمد، قطب ما در جفت تقابلی محبان

(، 4/414یاسین )(، دوستاران آل4/415رسول )(، محبان آل4/415میشود، به این صورت هستند: محب خاندان )

 (6/345(، خاندان محمد و علی )4/414رسول )دوستان آل

عث میشود رمزدان ب( تركیب رمزدان نهاد س اه و رمزدان ایدئولوهیک: جنگ عقیدتی حاكم بر داستان با

 اه خوارج س-ایدئولوهیک و رمزدان نهاد س اه با یکدیگر اختالط یابند. در این دروه نیز جفت تقابلی س اه اسالم

 دیده میشود. درنتیجه رمزدان فرایندی زیر را خواهیم داشت:

(، سردار مؤمنان 6/343(، س اه اسالم )6/343(، س اه خوارج )6/445(، لشکر امام حسین )6/499لشکر مؤمنان )

(6/341.) 

ج( تركیب رمزدان نهاد حکومت و رمزدان ایدئولوهیک: دو مورد از این تركیب در متن دیده میشود؛ این موارد 

 دهندۀ تقابل و مخالفت محبان با حاكمیت مروانیان و دعوی ایشان برای كسب حاكمیت است.نشان
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( )این لقب در متن برای حضرت علی )ع( به كار 6/344(، امیرالمؤمنین )4/545است ) محمد، دولت آل4دولت

 است؛ این به آن معنی است كه هواداران فقط علی )ع( را بعنوان فرمانروای خود قبول دارند.(رفته 

 

 های نشاندارواژه

كرد. بندی های نشاندار غنایی طبقههای نشاندار حماسی و واهههای نشاندار متن را میتوان در دو دروه واههواهه

مروانیان قرار میگیرند كه در ذیل هر بخش توضیح -رسولهای نشاندار نیز در راستای جفت تقابلی محبان آلواهه

 داده خواهد شد.

اصطالح حماسه یا »در لغت به معنی دلیری، دالوری و شجاعت است.  6حماسههای نشاندار حماسی: واژه

كم دارای معیارهای زیر باشد: یک منظومج حماسی )شعر حماسی( در معنای دقیق به اثری اطالق میشود كه دست

شعر روایی بلند دربارۀ موضوعی جدی كه به سبک رسمی و رفیع بیان میشود و موضوع آن بر یک شخصیت 

 (.463: 4397یک قبیله، یک ملت یا كل نژاد به او بستگی دارد )آبرامز و دالت:  ركز مییابد كه سرنوشتخدادونه تم

باوجود اینکه در یک متن . است هایی نیز به نثر نوشته شدههای منظوم حماسهبر حماسهدر ادبیات فارسی، عالوه

ح شود، موضوع غالب متن حماسی، نبرد حماسی ممکن است، مضامین متعددی چون عشق، اسطوره، و تاریخ مطر

و مبارزه است. در این متنها، جنگ میان دو طرف متخاصم با بیان رشادتهای دروهی از پهلوانان همراه میشود كه 

ای برخوردارند. آنها با دیگر پهلوانان یا حیوانات و هیوالهای مهیب و درنده دردیر میشوند و از قدرت بدنی ویژه

ها را به دنبال دارد كه در حوزۀ ( ثابت دروهی از واههطرح شوند یا شکست میخورند. این تم )الگو/درنهایت پیروز می

های رزمی دیده میشوند، میتوان های نشانداری را كه در صحنهمعنایی رزم و مفاهیم مرتبط با آن میگنجند. واهه

 بندی كرد. و هریک را به فعلی و غیرفعلی تقسیم در دو دستج مفاهیم ذهنی و حسی

در میان مفاهیم حسی، مؤلفج ]+ رزم[ در دو دروه فعلی )شامل افعالی كه در صحنج مبارزه به  الف( مفاهیم حسی:

های مبارزه وجود دارد( مشترک است. برخی كار میروند( و غیرفعلی )شامل اسم، صفت و قیدهایی كه در صحنه

د كه در معنای لغوی خود مؤلفج ]+ رزم[ را ندرند، در بافت ها همانند: غارت كرد، نعره زد یا دربند، هرچنواهه

 های مبارزه، مالزم جنگیدن هستند.داستان، در توصیف صحنه

 های معنایی كه در دروه غیرفعلی وجود دارند، به این قرار هستند:ترین حوزه( ساده4

 رزم: شامل مؤلفج ]+ رزم[، مانند: جنگ، حرب، ضرب.

 ]+ رزم[ ]+ مکان[: میدان كارزار، كشتگاه.مکان رزم: شامل مؤلفج 

 كنان.رزمجویان: شامل مؤلفج ]+ رزم[ ]+ انسان[: تبردار، حرب

 ابزار رزم: شامل مؤلفج ]+ رزم[ ]+ ابزار[: شمشیركنده، كاله خود.

به بر آن غل میشود كه یا پهلوان با آن روبرو میشود و باید بردههای نبرد از حیواناتی نام حیوانات رزم: در صحنه

دهندۀ كند، مانند ببر در مثال اول، كه با صفت درنددی توصیف میشود و غلبج پهلوان بر آن، بطور ضمنی نشان

برده میشود كه مركب پهلوان در میدان نبرد است  های ]+ نیرو[ و ]+ قدرت[  است. داهی هم از حیواناتی ناممؤلفه

                                                      
و دیگر نثرهای قرن پنجم آورده كه نشان . دولت در این شاهد به معنای حکومت و قدرت و فرمانروایی است. دهخدا شاهدی از بیهقی 4

پس از فرمان ما فرمان وی است در هركاری كه به صالح دولت و مملکت »میدهد دولت در آن عصر به معنای مذكور كاربرد داشته است: 

 )به نقل از لغتنامج دهخدا: ذیل دولت(.« بازدردد

 
2. Epic 



 694/ های نشاندار(نامه )مطالعج رمزدانها و واههشناسی الیج واهدانی ابومسلمسبک

 

های ]+ نیرو[، ]+ قدرت[ و ]+ سرعت[ توصیف میشود و همراهی مؤلفههمانند بور در مثال دوم، كه با صفاتی با 

 های ]+ نیرو[ و ]+ قدرت[ را در پهلوان تقویت میکند.پهلوان با چنین مركبی مؤلفه

 (4/543. )و خطیب ببرنعره زد و اسم خود را دفت كه ای خلق منم كشندۀ  []ابومسلم

 (6/535سوار شده. ) پای، دیوربایدذاری، حبابنوردی، بیابانبوری، شَخامیر درو نگاه كرد، مردی دید... بر 

رار فعلی ق -های حسی( فعلهایی كه مؤلفج ]+ رزم[ را داشته باشند و در بافت متن مالزم رزم باشند، در دروه واهه6

 دارد. اسی وجودمیگیرند. مانند: ]تیغ[ انداخت، تبر را دردانید، ضمناً مؤلفج ]+ حركت[ در غالب فعلهای نشاندار حم

ها ها یا دروه واهههای ]+ حجم[، ]+ وزن[، ]+ استحکام[ و ]+ بلندی[ در برخی واهههای مزبور، مؤلفهبر مؤلفهعالوه

فج كنندۀ مؤلحال تقویتچون سطبردردن، غرق آهن و فوالد، و بلندباال وجود دارند كه متناسب با حماسه و درعین

ا بساند و چهشدهد. باوجوداین همج این موارد در بافت داستانی در نظر درفته ]+ رزم[ و جنبج حماسی متن هستن

 كه در بافتی دیگر، موردی چون بلندباال مفهومی متناسب با غنا داشته باشد.

غیرفعلی، واهدانی چون شجاعت، قدرت و مترادفات آنها قرار -های نشاندار ذهنیب( مفاهیم ذهنی: در میان واهه

عموالً در متنهای حماسی در توصیف پهلوان در میدان نبرد به كار میرود و متصف بودن به آنها برای میگیرند كه م

 آید. همانند:وی فضیلت بحساب می

 (4/414و مبارزت و رأی و عیّاری و مکر و شبروی، همه در این روز به كار آید! ) و دلیری 4شجاعتدفت: 

 (6/533. )باقوّتو  6باهیبتآواز، سطبردردن، كرد، مردی دید عادی، بلندباالی، فراخ امیر درو نگاه

بسامد دروه حسی بر ذهنی و بسامد فعلی بر غیرفعلی غالب است. این امر با ذیل پیداست،  همانطوركه در جدول

با مفاهیم حسی سروكار دارد، تطبیق  مضمون حماسی كه مؤلفج ]+ حركت[ در آن نقش مهمی ایفا میکند و بیشتر

 میکند.

 

 های نشاندار حماسیواژه-4جدول 

 های حماسیواژه-نامهابومسلم 

 حسی ذهنی 

 463 63 غیرفعلی

 114 --- فعلی

 

د مواردی دیده میشومیکند. در  تقابل اصلی متن قرار میگیرد و آن را تقویت های نشاندار حماسی نیز درجهتواهه

های حماسی مترادف با شجاعت، همانند: دلیر و پردل، كه در بافت حماسی بار معنای مثبت دارند و برای كه واهه

 هایی كه در تقابل با شجاعت یا قدرتآیند، در همنشینی با محبان قرار میگیرد و واههپهلوانان برتری به حساب می

                                                      
قوتی است متوسط میان جبن و تهور. نیرویی است خشمی كه »است: نامه ذیل معنای شجاعت از مفهوم نیرو و قوت استفاده شدهدر لغت. 4

اند: قوۀ ناطقه، قوت غضبی، قوت برآنکه با وی دشمنی سازد. حکمای قدیم برای نفس سه قوۀ متباینه شمرده نفس بدوی برتری جوید

شهوانی كه از آن میان قوت غضبی كه آن را نفس سبعی نیز میگویند، مبدأ خشم و دلیری  باشد و هرداه حركت نفس سبعی به اعتدال 

ت ؛ بنابراین میتوان دف«هولناک مضطرب نشود و اقدام بر حسب رأی او كند، شجاعت حاصل آیدبود و نفس ناطقه را انقیاد نماید تا در امور 

 های ]+ قدرت[ و ]+ نیرو[ را در تعریف خود دارد.شجاعت مؤلفه

زردی و د: بو واهدانی كه در فرهنگها مترادف با آن آورده میشود، همانند باشکوه و با ابهت و جالل به این صورت تعریف میشون« باهیبت. »6

 عظمتی كه در دل مردم ترس ایجاد كند؛ بنابراین میتوان مؤلفج ]+قدرت[ و ]+نیرو[ را برای آن در نظردرفت.
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ی پهلوان بار معنایی منفی دارد، در همنشینی با مروانیان قرار میگیرند مانند: قرار میگیرند و در بافت حماسی برا

رداری براستا با تقابل ما و آنها بهرههای نشاندار حماسی نیز همعجز و ناتوانی. به این ترتیب میتوان دفت از واهه

چون  های نشانداریكه واههبطوریمیشود و این تقابل را تقویت میکند. در مثال زیر این مسئله نشان داده میشود؛ 

هایی مانند سردردان و عاجز كه در تقابل ند و واههمبارزت، شجاعت و صالبت در همنشینی با ابومسلم قرار میگیر

 مروانیان همنشین میشوند. با قدرت یا شجاعت هستند، با لشکر

ب بماند و مشتاق دیدار ابومسلم ابومسلم كه سرو سیمین متعجّ مبارزت، شجاعت و صالبتطاهر چندان بگفت از 

دردید. پس در پیش طاهر خدمت كرد و دفت: ای امیر، ... او را به من بنمای، تا ببینم كه این چگونه مردی است 

 (4/419اند؟ )بمانده عاجزكرده است و از او  سردردانكه همه لشکر امیر خراسان را 

افعال نشاندار حماسی چون حمله كردن و دریدن در های نبرد، همچنین در بخش چشمگیری از توصیفات صحنه

 همنشینی با محبان قرار میگیرد و درنهایت محبان غلبه میکنند و مروانیان مغلوب میشوند. همانند شاهد زیر:

. ابومسلم خود را به محتاج صف را از هم دریدند، چهار حمله كردند! پس، حمله كنیدمردان ابومسلم دفت: ای آزاده

زین را با اسب ، كه تبر بر زین آمد. او خود را از اسب انداخت، تبر را حوالج سر محتاج كردرسانید و آن مرورودی 

 (6/495)به چهار پاره كرد. 

دهندۀ قدرت یا شجاعت پهلوان است برای های نشاندار حماسی را كه نشانمواردی دیده میشود كه دوینده واهه

های نشاندار حماسی بیشتری را برای محبان به كار ردی راوی در ادامه، واههمروانیان استفاده میکند. در چنین موا

 نفع محبان سنگینتر میکند. میبرد و درنهایت با غلبج محبان و مغلوب شدن مروانیان، وزنج شجاعت و قدرت را به

بدید و دفت: ای را بر دوش نهاده، آن خارجی ابومسلم را از دور  درز پنجاه منناداه مختار حلبی پیدا شد، و 

م ، كه ابومسلدرز خود را حوالج سر امیر كردابوترابی، تو جان از دست من به كجا خواهی برد؟ این بگفت و درحال، 

تبر خود را حوالج و  پرتاب دادو  درز را از دست او بیرون كرد، سر دست او را در هوا با درز درفتدست دراز كرد و 

 (6/493. )س ر به دو پاره كردكه او را با  تبر را بر س ر او زد. امیر س ر در سر كشید ، كه مختاراو كرد

 

 های نشاندار غناییواژه
انگیز است و غنایی كه صفت نسبی از غناء است، غِناء در لغت به معنی سرود و آوازخوانی و آواز خوش و طرب

به معنی آوازی بود كه با همراهی چنگ است. شعر غنایی در زبان یونانی شده ( قرار داده Lyricمعادل لیریک )

خوانده میشد. اصطالح شعر غنایی در عامترین شکلش عبارت است از هر نوع شعر نسبتاً كوتاهی كه فقط از دفتار 

یک دویندۀ واحد شکل درفته باشد و حالت ذهنی یا مراحل بصیرت و بینش، تفکر و احساس را بیان كند )آبرامز 

الشکوی را جزو مطابق این تعریف، در ادب فارسی انواعی چون مرثیه، مناجات، بث (.669-664: 4397و دالت، 

های بلند روایی كه با موضوعات غالباً عاشقانه سروده بر این موارد، منظومهآورند. عالوهادب غنایی به شمار می

:  4397میگویند )شمیسا،  4«یشعر غنایی نمایشی یا داستان»اند، جزو ادبیات غنایی قرار میگیرند و به آنها شده

469) 

كه مفاهیم غنایی در وهلج اول اند، بطوریالشعاع خود قرار دادههای عاشقانه، مفهوم ادبیات غنایی را تحتمنظومه

ست ای امفاهیم عاشقانه و بزمی را به ذهن متبادر میکند. در متن موردنظر ما نیز، منظور از واهۀ نشاندار غنایی واهه

 به حوزۀ معنایی بزم، عشق و مفاهیم مربوط به آن باشد. كه مربوط

                                                      
1 . Dramatic Lyric 



 693/ های نشاندار(نامه )مطالعج رمزدانها و واههشناسی الیج واهدانی ابومسلمسبک

 

همانطوركه دفته شد، در متون حماسی، در كنار موضوع غالب، یعنی رزم و مبارزه، موضوعات فرعی دیگری ازجمله 

نامه نیز در كنار موضوع اصلی مبنی بر مبارزۀ عقیدتی، مضامین عاشقانه مضامین عاشقانه وجود دارد. در ابومسلم

بزمی نیز دیده میشود. همچون بخش آغازین متن كه دربارۀ ازدواج پدر و مادر ابومسلم و به دنیا آمدن وی است و 

های نشانداری را كه در توصیفات عاشقانه و یا بخشی كه مجلس عیش پسر والی خراسان را توصیف میکند. واهه

 كرد.بندینی طبقهمیشوند، میتوان در دو دروه مفاهیم حسی و مفاهیم ذهبزمی دیده 

 الف( مفاهیم حسی:

های هستند. دربارۀ مؤلفج ]+ مؤنث[ های ]+ مؤنث[ و ]+ بزم[ موارد مشترک میان واهه( در دروه غیرفعلی، مؤلفه4

حماسه است، معموالً وارد شدن یک زن به فضای مردانج مبارزه،  باید دفت، در این متن كه مضمون اصلی آن

ای مهم هدنبال دارد؛ بنابراین در بافت متنی موردنظر ما، مؤلفج ]+ مؤنث[ از شاخصهی را  بهمضامین عاشقانه و غنای

هایی كه غالباً مالزم جنس مؤنث هستند، همانند ابزار و اعضای بدن در این های نشاندار غنایی است و واههواهه

 داد: دروه قرار میگیرند كه میتوان آنها را بصورت زیر نشان

 دختر، بانو ]+ مؤنث[:

 بند]+ مؤنث[ و ]+ ابزار[: موی

 ]+ مؤنث[ و ]+ اعضای بدن[: روی و موی زن

هایی كه در متن مالزم مجلس بزم هستند و مؤلفج ]+ بزم[ را دارند، در این دروه قرار میگیرند. همچنین واهه 

 های معنایی كه در این دسته وجود دارند، از این قرار هستند:ترین حوزهساده

 ل بزم شامل مؤلفج ]+ بزم[ ]+ انسان[: مطربه اه

 ابزار بزم شامل مؤلفج]+ بزم[ ]+ ابزار[: قدح، چنگ

فعلی، فعلهایی قرار دارد كه در بافت متنی، مربوط به حوزۀ معنایی عشق و بزم و مالزم -های حسی( در دروه واهه6

خواندن و آه كشیدن مالزم عاشق شدن و در  اول، شعر های عاشقانه و بزمی باشند؛ چنانکه در مثالتوصیف صحنه

 مثال دوم شراب خوردن مالزم مجلس بزم و عیش ذكر شده است:

 (4/569. )آوردآه از دل پردرد برمیو  شعرها میخواندو خواجه اسد از عشق دختر مهلهل 

 (4/417. )شراب نخوردیطاهر نصر سیّار یک زمان بی سرو سیمین 

های معنایی عشق و بزم حاكم هستند. های نشاندار با مفاهیم ذهنی همچنان حوزهههب( مفاهیم ذهنی: در دروه وا

بر این دو حوزه، غالباً توصیفات بزمی و عاشقانه با وصف زیبایی معشوق همراه میشود؛ بنابراین در كنار موارد عالوه

ال جمزیر، در مثال دوم، صاحب پیشین، واهدانی كه مؤلفج ]+ زیبایی[ را دربردارند، میگنجند. در میان مثالهای

 مؤلفج ]+ زیبایی[ را داراست.

-( )حوزۀ معنایی عشق: عاشق: ذهنی4/564. )خاطر او را بسیار میخواستخواجه اسد بود و  عاشقحلیمه نیز 

 فعلی(-غیرفعلی، خاطر او را میخواست: ذهنی

اسد یک روز در سر راه بود و آن دختر  ، مؤمنه و عاقله داشت.جمالصاحبای خارجی بود... و دختری و حرامزاده

 فعلی(-شد: ذهنی( )حوزۀ معنایی عشق: عاشق4/567)عاشق او شد. را دید و  جمالصاحب

( )حوزۀ معنایی بزم: دست به 4/414و چنگ را در فغان آوردند و جام باده را در دردش. ) دست به عشرت زدند

 فعلی(-عشرت زدند: ذهنی

های غیرفعلی غلبه دارند های حسی غالبند، با این تفاوت كه در این قسمت واههغنایی نیز واهههای نشاندار در واهه
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 و این امر متناسب با مضامین غنایی و عاشقانه است.

 

 های نشاندار غنایی: واژه6جدول 

 های نشاندار غناییواژه-نامهابومسلم 

 حسی ذهنی 

 45 64 غیرفعلی

 46 41 فعلی

 

ار های نشاندكه شاهدیم، واههدرفته میشود؛ بطوری تقابل اصلی متن بهره های نشاندار غنایی نیز درجهتاز واهه

غنایی كه در شریعت بار معنایی منفی دارند و معادل دناه برشمرده میشوند، با مروانیان همنشین میشوند. این 

ردن ك ها را تقویت میکند؛ چنانکه در شاهد زیر دوینده با همنشینهمنشینی همانند موارد قبلی تقابل ما و آن

ای منفی از وی به نمایش های نشانداری چون شراب خوردن و دست به عشرت زدن با یکی از مروانیان، چهرهواهه

 میگذارد و بازهم به تقابل ما و آنها دامن میزند.

را بر سر و روی  بیخِ جرعهو  شراب میخوردندرا در آن سردابه آوردند و طاهر و سرو سیمین  شرابطاهر بفرمود، تا 

كردن. پس به حیلت سرو سیمین را بر آن داشت كه با طاهر از  افروز تحمّل نمیتوانست. مجلسمیریختندابومسلم 

جام باده را در و  غان آوردندچنگ را در ف، و دست به عشرت زدندآن سردابه بیرون آمدند. چون بیرون آمدند، 

 (4/414و شادی همیکردند، تا به وقت سحر رسید. ) مجلس را از سر نو تازه كردند، دردش

 

 شناسی الیۀ واژگانیبندی سبکجمع
نامه متنی تقابلی و دارای دو جنبج ایدئولوهیک و پهلوانی است. از یک سو، جنبج درمجموع میتوان دفت ابومسلم

های نشاندار حماسی و غلبج بسامد آن بر در رمزدان ایدئولوهیک نمود دارد و از سوی دیگر واههایدئولوهیک متن 

نامه متنی پهلوانی باشد. حضور رمزدان فتوت در میان رمزدان های نشاندار غنایی باعث میشود ابومسلمواهه

های های كلیدی میان واهرابطهایدئولوهیک نشاندهندۀ نقش نهاد فتوت در شکلگیری این متن است. ضمناً تقابل 

های نشاندار نیز این متن است؛ چراكه رمزدان ایدئولوهیک از نوع تقابلی است و همانطوركه نشان دادیم از واهه

 درفته میشود. درجهت تقویت این تقابل بهره

 

 گیرینتیجه

های نشاندار رمزدان و واهه نامه با تمركز بر شناختشناسی الیج واهدانی در ابومسلمدر این پژوهش به سبک

های نشاندار دخیل در تولید متن را شناختیم. مهمترین رمزدان این متن پرداختیم. در یک مرحله رمزدانها و واهه

رمزدان ایدئولوهیک است و جنبج ایدئولوهیک متن را نشان میدهد. از میان رمزدان ایدئولوهیک وجود رمزدان فتوت 

های نشاندار متن نیز شامل نامه نشان میدهند. واههلگیری این روایت از ابومسلمنقش دفتمان فتوت را در شک

دهندۀ جنبج پهلوانی متن است. در های نشاندار حماسی نشانهای نشاندار حماسی و غنایی است. غلبج واههواهه

-رسولج محبان آلدودان ها است و كل متن حول تقابلای كلیدی میان واههمرحلج بعد دریافتیم تقابل رابطه

دیری از رمزدانهای دیگر و دیگری است. دوینده با بهره-آنها یا خود-درفته كه ار نوع تقابل مامروانیان شکل 
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های نشاندار با بار معنایی مثبت برای دینی و واهه ، این رابطه را تقویت میکند؛ چنانکه رمزدانهای نشاندارواهه

 نشاندار با بار معنایی منفی برای مروانیان استفاده میشود.  هایمحبان و رمزدان دینی و واهه

 

  نویسندگان مشاركت

عالمه دانشگاه  زبانهای خارجیادبیات و  دانشکده در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 طراح و داشته برعهده را رساله این راهنماییزاده نیری آقای دكتر محمدحسن حسن است.شده استخراجطباطبائی 

 و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان مائده سادات دربندیسركار خانم اند. بوده مطالعه این اصلی

بوده پژوهشگر دوهر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در .اندنقش داشته نهایی متن تنظیم

  است.
 

  قدردانی و تشکر

 دكتر زهرا پارساپور، داور خارجی رساله، قدردانی میکنم كه در هدایت این پژوهش نقش بسزایی داشتند.از 
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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