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 چکیده
دربارة  زندگی امام رضا )ع( که در  آبادی، رمانی است، نوشتۀ حميدرضا شاه«اعترافات غالمان»

شده برای نوجوانان نامۀ داستانی نوشتهپور، به عنوان بهترین زندگیتاب سال شهيد غنینهمين دورة ک
« تزوتان تودوروف»است. پژوهش حاضر به بررسی وجوه روایتی در این اثر بر اساس نظریۀ انتخاب شده

های تشخصيّ ميان روابط بر حاکم مختلف هایجنبه نظریه، این در وجوه روایتی از پردازد. منظورمی
 متقابل درک ارتباط داستان است، هر عناصر اساسی از یکی شخصيّت است و ازآنجا که داستان

 رسد.به نظر می ضروری آن گيریشکل چگونگی و داستان سازوکار شناخت در داستان هایشخصيّت
گيری از مفهوم وجوه روایتی در نظریۀ تودوروف، چگونگی کوشد که با بهرهاین پژوهش می 

های این پژوهش، را توضيح دهد. یافته« اعترافات غالمان»های داستانی در رمان باط ميان شخصيتارت
گيری این داستان، مبتنی بر کارکرد وجه تمنایی است و این بدان حاکی از آن است که اساس شکل

به نظر های داستانی است و نه بر رخدادها. معناست که تکيۀ نویسنده در روایت داستان، بر شخصيت
ها در داستان، با توجه به گروه سنی خاص رسد که این شکل روایت و تأکيد بر نقش شخصيتمی

 نامۀ داستانی( و با هدف نویسنده از نگارش داستان  همخوانی دارد.مخاطبان، با نوع داستان )زندگی
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 مقدّمه -1
دربارة  زندگی امام رضا )ع(  آبادی، رمانی است، نوشتۀ حميدرضا شاه«اعترافات غالمان»

های نامهپور در بخش زندگیکه به عنوان بهترین اثر در نهمين دورة کتاب سال شهيد غنی

عباس و مأمون است. راویان اثر، غالمان جنگی آل شده برای نوجوان برگزیده شدهداستانی نوشته

ی آن دتعههستند که ماجرای آوردن امام رضا )ع( از مدینه به مرو و آنچه را در سه سال والی

از زاویۀ  فصلهر کنند. کتاب،  شامل ده  فصل است  و است، روایت میحضرت بر آنها گذشته

غالم  ،آورندامام را از مدینه به مرو میکه  غالمانی ةسرکرد ؛شودروایت می مانغال ی از یکدید 

، غالمی که در روز نماز که شب و روز مراقب امام استجاسوسی  غالم کاتب دارالحکومه،

کند،  غالم جنگی که روز عيد فطر کند، غالمی که در شرابخانه کار میباران امام را همراهی می

 مراقب امام است و ... . 

گاه خالفتی عباسيان، سياست های موازی غالمان دستکوشد تا از طریق روایتنویسنده می

ظالمانه و مزورانۀ عباسيان و بویژه مأمون را در برخورد با خاندان عصمت و طهارت و بخصوص 

درباریان طرف مشورت خود به تصویر بکشد؛ عالوه بر این،  حتّی حضرت امام رضا )ع(، مردم و

م به امام رضا )ع( و نفوذ ایستادگی امام )ع( در مقابل ظلم دستگاه خالفت عباسی، عشق تودة مرد

های مردم و ترس خليفه از این قدرت معنوی و نيز قداست و پاکی و کرامات آن حضرت بر دل

آن حضرت، از دیگر موضوعاتی است که نویسنده از خالل روایت غالمان دربار عباسی بر آنها 

 کند. تأکيد می

تاریخ ، یکی از  رچنددر این کتاب، تاریخ دستاویزی است برای روایت داستان و ه

هر دو با یک  ،نویسنگار و داستانتاریخو با وجود اینکه های روایت است ترین ساحتقدیمی

نشان دهند چگونه موقعيتی که در آغاز یک مجموعۀ »رو هستند و آن اینکه همسئلۀ اساسی روب

چنين به نظر می  ،(13 :4932،)مارتين «انجامددهد، در پایان به موقعيتی دیگر میزمانی رخ می

 از هم جداست . کامالًرسد که منشأ روایت تاریخی و داستانی 
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راوی تاریخ، گزارشگر رخدادی واقعی است که در جهان خارج از متن و در گذشته اتفاق 

هرگز   ،گزینش رویدادها و چگونگی پرداخت آنها در حيطۀ اختيار اوست است و هرچندافتاده

خنثی، رخدادها را روایت کند. وی به ذهن و  حتّی ی کل مطلق و یاتواند به عنوان دانانمی

شخص در متن حضور اوّل  تواند به عنوان راویها دسترسی ندارد و نيز نمیشخصيّتعواطف 

داشته باشد، مگر زمانی که  در عالم واقع و در دنيای خارج از متن نيز درگير یا شاهد رویدادها 

تواند از نظر دنيای نمایان در اثر هر قدر هم واقعی باشد، نمی» ،ندر یک داستاامّا  ؛بوده باشد

شوند، در آن واقع می ،زمانی و مکانی با دنيای واقعی که این نمود و نویسنده و آفرینندة این نمود

 (411 :4911 ،تودوروفباختين، به نقل از ) .«یکسان فرض شود

 ،مکاریکریما )« کنداقعی تعریف میداستان را به عنوان امری و»، راوی روایت داستانی

امر واقع در روایت »؛ با واقعيت تاریخی تفاوت دارد ،امر واقع در داستانامّا  ،(492 :4939

و هر رخدادی در این نوع  (91 :4932،مارتين)« داستانی، حاصل فن است نه مشاهدة واقعيت

راوی روایت  ،بنابراین ؛(235 :4911،احمدی)صرفاً در چارچوب متن واقعيت دارد  ،روایت

 نمایی امر محتمل است .بلکه دغدغۀ اصلی او، واقع ؛داستانی، گزارشگر واقعيت نيست

ای است ميان سخن با آنچه بلکه رابطه ؛رابطۀ سخن ومصداق نيست ،نماییدر اینجا، واقع

های قاعدهبا  ،آیا واقعيت متن»از جهتی در گرو این است که  ،کند و این باورخواننده باور می

 ،به عبارت دیگر ؛()همان «است، خوانا هست یا نهژانر ادبی که متن در چارچوب آن جای گرفته

واقع نمایی در یک متن داستانی، حاصل شگردهایی است که راوی، در محدودة یک نوع ادبی 

واقعيت در روایت  ،بنابراین؛ گزیند تا رویدادهای محتمل را واقعی جلوه دهدخاص برمی

شده یا هر رویدادی است که متن، به عنوان یک ساختار مستقل، نماییتانی، امر محتمل واقعداس

 تابد و در زنجيرة رخدادهای متن حضوری موجه دارد .پيوسته وجود آن را برمیهممنسجم و به

اعتراف غالمان، روایتی داستانی است که نویسندة آن،  با تکيه بر مستندات تاریخی و 

گروه سنی خاصی از  توجّهکوشد تا با روایت داستان، از زبان غالمان خليفه، می روایت آنها

توان اثر را به عنوان یک متن مخاطبان را به رویدادهای مستند تاریخی جلب کند؛ بنابراین، می

دادن شگردهایی شناسی بررسی کرد و با نشانهای روایتروایی، و نه تاریخی، و بر اساس آموزه
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کند، مناسبات ساختاری اثر نمای امر محتمل انتخاب میاستان برای بازنمایی واقعکه راوی د

 و ميزان توفيق آن را بررسی کرد.

  

 بیان مسئله -1-1

هدف نهایی آن، کشف  ای فعال از نظریۀ ادبی است وشعبهشناسی(، )روایت نظریۀ روایت

این  گيرد.ها را دربرمینهای ممکن روایت داستاالگوی جامع روایت است که تمامی روش

عرصۀ »است چون ساختارگرایان قرار گرفته توجّهها، از دیرباز مورد شکل بررسی روایت

 -رسد و از طرف دیگر به رمان مدرن روایت، از این جهت که از یک طرف به اسطوره می

سی ای بسيار عالی برای بررعرصه –کند های ساختاری را حفظ میضمن آنکه برخی ویژگی

 ( 34: 4913)اسکولز،« ساختارگرایان است.

نحو دربارة این که » بررسی ساختارگرایانۀ متن، نقشی مانند نحو در گفتمان ایفا می کند؛ 

)گرین و « یک جمله چه معنایی دارد، سخن نمی گوید بلکه به چگونگی حصول معنا می پردازد

ت نيز چگونگی حصول معنا در متن های ساختارگرایانۀ روای( و هدف بررسی41: 4939لبيهان،

 است. 

های شده برای نوجوانان در سالهای موفق نوشتههدف این نوشته، بررسی یکی از رمان

شناسی ساختارگراست؛ بنابراین، هدف از این های روایتاخير است. این بررسی مبتنی بر آموزه

کوشد تا چگونگی که میشکل بررسی، توضيح و ارزشگذاری معناهای موجود در متن نيست؛ بل

شناسی ارائۀ معنا در متن را توضيح دهد؛ به این منظور، از مبحث وجوه روایتی در نظریۀ روایت

های داستان، به مسائلی از شخصيّتگيرد تا با توضيح چگونگی روابط ميان بهره می« تودوروف»

ارتباط ميان آنها، متن چگونه درقالب کارکرد وجوه روایتی مختلف و »این دست پاسخ دهد: 

گيری، آغاز، تداوم و پایان کدام یک از وجوه روایتی، عامل اساسی شکل»، «شود؟معنادار می

های وجه غالب روایتی داستان، در معنادار شدن رخدادهای روایت و کنش»، «داستان است؟
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استانی و تأکيد روایت بر رخدادهاست یا بر اشخاص د»، «کند؟اشخاص داستان چه نقشی ایفا می

 «در نهایت، شيوة ارائۀ معنا در متن، با هدف نهایی متن همخوانی دارد یا نه؟

 

 پیشینة تحقیق -1-2

های ساختارگرا و بویژه نظریۀ روایتی های روایی فارسی براساس نظریهدر زمينۀ بررسی متن

که از جملۀ  استهای قابل توجّهی صورت گرفتهنامه و مقاله، پژوهشتودوروف، در قالب پایان

 توان به موارد زیر اشاره کرد: آنها می

-(، در دو مقالۀ جداگانه، وجوه روایتی را در روایت4935( و )4933سروری و صرفی) حسينی -

 اند.شب و سندبادنامه بررسی کردهیکهای هزارو

به نظریۀ (، با استناد 4935سروری ) ( و نيز طالبيان و حسينی4933سروری )مدبّری و حسينی  -

 اند.های ایرانی و سندبادنامه پرداختهنشناسی داستاتودوروف، به بررسی نوع

پيکر را بررسی (، ساختار روایت در هفت4931فالّح، اميری خراسانی، صرفی و بصيری ) -

 اند.کرده

نامه را بر اساس نظریۀ های مرزبان(، بررسی وجوه روایتی در حکایت4934پارسا و طاهری ) -

 اند.زوتان تودوروف، موضوع پژوهش خود قرار دادهت

های کوتاه محمدعلی شناسانۀ داستان(، به بررسی روایت4931بابا )مهر و کریمی قرهمشتاق -

 اند.زاده پرداختهجمال

 

 تحقیق اهمیّتضرورت و -1-3

رای پایداری ب ادبيّاتشده در زمينۀ های نوشتهای از داستان، نمونه«اعتراف غالمان»

های نوجوانان است که مخاطبان خود را با مبارزات و سيرة امام رضا )ع(، به عنوان یکی از اسوه

هایی و تأليف چنين داستان اهميّتکند؛ بنابراین، مداری، آشنا میمبارزه، تقوا، اخالق و دین

نظر از صرف امّا  نقش آنها در رشد فکری، معنوی و اخالقی نوجوانان هرگز محل تردید نيست؛

های پرداخت و روایت داستان، در ماندگاری اثر و  تأثيری که بر مخاطبان موضوع داستان، شيوه

به موضوع و  توجّهکننده است و به این جهت، در بررسی داستان، تنها نهد، مهم و  تعيينخود می
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ی مهم در درونمایۀ اثر کافی نيست، بلکه شيوة ارائۀ موضوع در قالب داستان، به عنوان عامل

 قرار گيرد. توجّهپرداخت داستان و جذب مخاطب خاص، باید مورد 

به منظور بررسی چگونگی ارائۀ معنا در اثر بررسی « اعتراف غالمان»در این مقاله، داستان 

به نظریۀ تودوروف در باب  توجّهخواهد شد و به این منظور، روابط ميان اشخاص داستان، با 

های جامع ر خواهدگرفت. از آنجا که نظریۀ تودوروف یکی از دیدگاهوجوه روایتی، مد نظر قرا

کردن وجوه روایت، روشی تر از آن، با مطرحهاست و مهمدر باب شناخت سازوکار روایت

دهد، روشی مناسب برای بررسی روابط ميان اشخاص داستان ارائه می مشخّصمنسجم، روشن و 

شکل بررسی، مخاطب را در دریافت بهتر اثر یاری  های داستانی است. اینبرای بررسی روایت

های روایت و در تشخيص ميزان توفيق اثر در به کارگيری شيوه دهد و عالوه بر اینکه می

شده دربارة زندگی ائمۀ نوشتهدر شناخت بهتر آثار تواند ها سودمند است، میشخصيّتپرداخت 

هایی در جذب مخاطب خاص راهگشا تاناطهار و دریافت ميزان توفيق نویسندگان چنين داس

 باشد.

 

 بحث -2

-نخست جنبش شگل: »کنندگرایی ادبی را از لحاظ تاریخی به دو مرحله تقسيم میارساخت

و سپس  بی بوددا شکل اثر ،های سدة بيستم که موضوع اصلی آندر نخستين دهه گرایی روسی

گسترش یافت و بررسی ساختار متن ادبی دوّم این سده در فرانسه  ۀساختارگرایی نوین که در نيم

 ای ازویژه نظام ادبيّات ساختارگرایان، از دیدگاه (22: 4911)اخالقی،« آن بوداز دستاوردهای

 آنها مطالعۀ به باید که دارد را خود خاص ابزار و ساختارها قوانين، که نظامی»است؛  زبان

ما که سعی دارد تا معلوم سازد  ،دبیمطالعات ا این»( درواقع 51: 4913،محمّدی« )پرداخت.

به مثابه یک نهاد، مبتنی  ادبيّاتکه  تعبيری ،ياترسيم و افزون بر این عملّچگونه به درک متن می

 (44: 4932)کالر، «؟تواند باشدچه می ،برآنهاست



51 /بررسی وجوه روایتی در رمان اعترافات غالمان  

ای از قراردادهاست و از نظر ساختارگراها، درک روایت وابسته به دریافت مجموعه

، تالشی است برای یافتن قواعد و دستور عام روایت در تمام اشکال آن و در شناسیروایت

پيش از هرچيز، »کردن انواع گوناگون روایت که به قول بارت مشخّصمرحلۀ بعد، برای 

که  ای اصلی استشيوه»( و 411: 4933)بارت و دیگران،« انگيزی از ژانرهاستمجموعۀ شگفت

دهند که از نظر زمانی ای خود را درون رشته رخدادهایی سامان میهها، تجربهازطریق آن انسان

 (.21:4931)آسابرگر،« است. اهميّتپرمعنا و با

شناسان غالباً لفظ روایت را به طور خاص، به های روایت، روایترغم تنوّع شکلعلی

مکان واقع  ای از رخدادهاست که در زمان وزنجيره»کنند که ای از آثار خالّقه اطالق میدسته

دانند )ن.ک: داستانی( می ادبيّات( و بيشتر آن را محدود به قصه )3: 4933)لوته،« استشده

ای از احکام کلّی دربارة ژانرهای مجموعه»شناسی ( و روایت3: 4914و اخوّت،4911احمدی،

: 4935گویی( و ساختار پيرنگ است )ریما مکاریک،کلّی بر روایت )داستانهای روایی، نظام

های ممکن کشف الگوی عام روایت که همۀ شيوه»( و هدف نهایی آن، عبارت است از 413

« کندبگيرد و شاید بتوان گفت الگویی است که توليد معنا را ممکن می گفتن داستان را در بر

 (.33:4932)برتنز،

 ارساخت ترینشمولهمه توصيف گرا،ساختار دوران در روایت هاینظریه همۀ هدف هرچند

 معرفی را متفاوتی ساختاری اشکال شناسانروایت از هر یک عمل، در است، هاروایت زیرین

 و دارد دیگران با متفاوت هدفی یک، هر متفاوت، زیرین هایساختار این عالوه، به و اندکرده

 از یرفتپی را روایت اینکه پایۀ بر روایت هاینظریه». کندمی ایجاب را انتزاع از متفاوتی سطح

 معنا و نظم آن به خواننده که لفظی ایفرآورده یا راوی برساختۀ گفتمانی یا بدانيم هاکنش

 تودوروف روایتی نظریۀ و (53: 4931چندلر،)« هستند تقسيم قابل مختلف دستۀ سه به بخشد،می

 حوزة در پراپ شناسیریخت کنندةتکميل و دهندهادامه درواقع، و دارد تعلق نخست دستۀ به

 .است شناسینشانه و شناسیمعنا
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 شرح مختصر نظریة روایتی تودوروف -2-1

است: اینکه بنيان تجربی تودوروف در نظریۀ خود از مفهومی بسيار کلی آغاز کرده

رود و ای وجود دارد که فراتر از حد هر زبان و حتی هر نظام داللت گونۀ خاصی میهمگانی

وی  (991: 4915)احمدی،کند. بان یکه و نهایی توجيه میتمام آنها را سرچشمۀ یک دستور ز

تردید، دستوری جهانی وجود دارد که زیر بنای همۀ نویسد: بیدربارة این دستور نهایی می

هاست و حتی خود انسان را برای ما تعریف هاست. این دستور جهانی، منشأ همه جهانیزبان

در صورتی که وجود دستور »کند: و اضافه می (13: 4939)تودوروف به نقل از سجودی،کند می

)تودوروف، به نقل « زبان جهانی را بپذیریم، ناگزیر دیگر نباید آن را تنها محدود به زبان بدانيم.

به این ترتيب، تودوروف به یک دستور جهانی اعتقاد دارد که وجه تشابه  (251: 4914از اخوّت،

 ها( است. زبان و روایت )و دیگر جهانی

های نظر تودوروف و دیگر ساختارگرایان، در کليۀ روایت های در قالب زبان، مشابهت از

: 4913های ما و چه با یکدیگر مشهود است )اسکولز،ساختاری چشمگيری چه با دستور زبان

اصلی پژوهش تودوروف در تجزیه و تحليل روایت است. پژوهش (؛ این مشابهت، زمينۀ 453

های دکامرون، نوشتۀ بوکاچيو در اواخر قرون وسطی، تالش جالب تودوروف دربارة داستان 

یابی به ساختار عام روایت و در نهایت ی است برای رسيدن به این مقصود؛ یعنی: دستتوجّه

 تدوین دستور زبان روایت. 

های انگيزی با پارهتجزیه و تحليل حکایت های دکامرون توسط تودوروف، شباهت حيرت

در این تحليل دستوری،  (.231: 4913)ایوتادیه،م خاص، فعل و صفت دارد گفتمان، یعنی: اس

ها به مثابۀ اسم، خصوصيات آنها به عنوان صفت و اعمال آنها به منزلۀ فعل قلمداد  شخصيّت

بسط یافته به توان نوعی جملۀ بدین ترتيب، هر یک از داستان های دکامرون را می»شود. می

 (415: 4963)ایگلتون،« کند.های گوناگون ترکيب میرا به شيوهشمار آورد که این واحدها 

ترین اساس کار تودوروف بررسی نحوی روایت است و به این منظور، ابتدا متن را به کوچک

 کند که عبارتند از:واحدهای روایی، تجزیه می
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 از لحاظ ساختاری برابر با یک جملۀ»ترین واحدهای روایی است و گزاره: کوچک -الف

 (39، 4911)احمدی،« مستقل.

( و 34: 4913تر از گزاره و خود شامل چند گزاره )تودوروف،واحد بزرک فت:رپی -ب

 نفسه یک حکایت کوچک است. فی

. واحدهای کندرا به واحدهای سازندة آنها تجزیه می هادر مرتبۀ بعد، تودوروف گزاره

ی هابا نقش»ی با فعل دارند، ایژهگزاره همان اجزای کالم هستند و چون هریک مناسبات و

( بر این اساس، تودوروف اجزای کالم را 11، 4931)سجودی،« نحوی ویژة زبان تفاوتی ندارند.

 دهد.(، فعل )کنش( و صفت )ویژگی( جای میشخصيّتدر سه ردة اسم )

به  توجّههندة آنها، تودوروف با دترین عناصر تشکيلی گزاره به کوچکهاپس از تجزیۀ سازه

ی از وجوه روایتی را اهایی نظير وجه، معلوم و مجهول و ...(، دستهثانویۀ دستور زبان )ویژگی هایمقوله

ی قصه است و ابتدا، به تقابل وجه اخباری و هاشخصيّتی هاهد که بيانگر ارتباطدقرار می توجّهمورد 

یی است که فعل در آنها واقعاً به اهوجه اخباری، حالت تمام گزاره. »کندتمامی وجوه دیگر اشاره می

ست و فقط ااست و اگر وجهی اخباری نيست، به این دليل است که فعل، واقعاً انجام نشدهانجام رسيده

خباری را بر این ا( تودوروف، تمام وجوه غير261: 4914)اخوّت،« عملی بالقوه است، به طور مجازی.

«. وجه فرضی»و « وجه خواستی: »کنددو گروه تقسيم میاساس که با خواست بشر تطابق دارد یا نه، به 

و « الزامی و تمنایی»هریک از این دو نوع نيز شامل دو زیر گروه است. وجه خواستی، شامل دو وجه 

 است. « شرطی و پيش بين»وجه فرضی، شامل دو وجه 

ند و بررسی کهای قصه تأکيد میشخصيّتهریک از این وجوه روایتی، بر نوعی از ارتباط ميان 

های ميان اشخاص ها در درک ساختار روایت و پيکربندی آن و نيز در شناخت ارتباطاین ویژگی روایت

 شود، مؤثر خواهدبود.ریزی میکه قصه بر شالودة آن پی

 

 بررسی وجوه روایتی اعترافات غالمان -2-2

اقعاً انجام شده های اخباری، آنهایی هستندکه فعل درآنها وقضيه وجه اخباری: -1 -2-2

اعترافات »های اند. اغلب گزارهکندکه در گذشته روی دادهاست و به رخدادهایی اشاره می

از نوع اخباری و نتيجۀ تحقّق وجه تمنایی روایت و یا تمهيدی برای تحقّق این وجه « غالمان
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عنوان امری بههای آغاز و پایان روایت که شوند،  بویژه گزارههستند و با فعل گذشته بيان می

 آرام هایی مانند: خليفهشود؛ به عنوان مثال، گزارهریزی می، داستان بر شالودة آنها پیمحقّق

 گرم، به هوای این در حرکت بگویيد برگردانيد، را او: کشيد فریاد سپس و زد قدم گرفت،کمی

 ( 15: 4931آبادی،  شاه) .گردانيد برش. است مضر حالت

 به را آن ما چون کرده فروکش وحجاز عراق در علویان هایشورش :گفت خشمگين خليفه -

 ( 16)همان: !ایمآورده مرو

 سختی به جمعيّت، جهت خالف و زدمی رابه زمين اشچوبدستی نوک تنها موسی، علی بن -

 (. 12کردند. )همان:می اعتراض همچنان لرزان صداهای با رفت، مردممی جلو

 راه از خليفه مهمان بام رفتم. کاروان لب و شدم بلند جا از برخاست. جمعيت ميان از ایولوله -

بود  نشسته ميانش موسی علی بن حتم، به بودندکه نشانده استری سفيد بر بود، هودجی رسيده

 (.93)همان:

داستان تطبيق دارد؛  شخصيّتاست که با خواست جامعه یا  وجهیوجه خواستی:  -2-2-2

ت یا جنبۀ اجتماعی دارد یا جنبۀ فردی و به دو زیر مجموعۀ الزامی و به عبارت دیگر، این خواس

 تمنّایی تقسيم می شود. 

شود؛ از این رو، جامعه محسوب میوجه الزامی، خواستی است قانونی و غيرفردی و قانون »

 دارای مقامی ویژه است. این قانون، پيوسته ایجابی است و باید انجام شود. ضرورتی ندارد تا نام

آن  توجّهآنکه خواننده ماگر اجرا نشود و خطر بی حتّی خاصّی برآن نهند؛ قانون هميشه هست؛

( این وجه، به صورت جمله یا عبارتی در داستان نوشته 261: 4913)تودوروف،« گذرد.شود، می

است؛ بلکه همواره به صورت قانونی نانوشته در داستان حضور دارد و خطر ناشی از تخطی نشده

-، گناه شمرده میکند. در واقع، تخلف از این قانونرا تهدید می شخصيّتاین قانون، پيوسته از 

برای فرار از مجازات  شخصيّتکه از آن تخطّی کند، شایستۀ مجازات است وگاه شود و شخصی

-گردد و اگر بتواند قانون را به نفع خود تغييردهد، پاداش میگناهی، به دنبال راهکار میچنين
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رد؛ ولی درصورتی که این راهکار او برای نجات از مجازات به نتيجه نرسد، الزاماً مجازات گي

 شود.می

تر، هر عمل، دقيقپذیرد، به عبارت صورت می شخصيّتبه آرزوهای  توجّهوجه تمنّایی با 

: 4914)اخوّت،« خواهد خواستش برآورده شود.است که هرکس می تأثّراز این ميل )خواسته( م

ای، بر پایۀ وجه تمنّایی یا نامههای معاصر و زندگیها و بخصوص داستان(  بنيان اغلب داستان264

و  تحوّلاست. افراد براساس خواسته و آرزوی خود، در پی خواسته و آرزوی اشخاص نهاده شده

گذارند و بدین دگرگونی شرایط و وضعيّت کنونی خود هستند و قوانين الزامی را زیر پا می

 گيرد.ورت ، رخدادهای داستان شکل میص

شود، با وجه آور تلقی می، قانونی که از سوی حاکميت الزام«اعتراف غالمان»در روایت 

طور عام، خالفت عباسيان وچرا از خليفۀ وقت و بهچون تمنایی آميختگی دارد. قانون، اطاعت بی

داستان، یعنی خليفه،  شخصيّتبا خواستۀ داند و در عين حال، این قانون آور میو مأمون را الزام

همخوانی دارد؛ یعنی ادامۀ خالفت بالمنازع خليفه، در گرو قطعيت قانونی است که خليفه  کامالً

االجرا کوشد تا با تمسّک به دستورهای دین، آن را حتمی و الزمآن را خواستار است و می

ساخته را ا، مشروعيت این قانون خليفهخاندان پيامبر )ص( و دوستداران آنهامّا  قلمداد کند؛

پذیرند؛ بنابراین، خليفه )مأمون( دو راه پيش رو دارد: یا باید در مقابل خواستۀ مخالفان خود نمی

دهند، ناپذیر جلوه میبایستد و  با استناد به قانونی که خود و حکومتش آن را قطعی و تخلف

بخشيدن به حکومت خود و رای مشروعيتکند و یا راهی بمخالفان حکومت خود را سرکوب 

 مخالفانش بيابد. توجّهجلب 

شود. غلبۀ وجه تمنایی و قانون به این ترتيب، ادامۀ روایت به دو صورت ممکن می

مخالفان و وضع قانون  توجّهخودساختۀ مأمون در مقام خليفه، بر خواستۀ مخالفانش و یا جلب 

وچرای خليفۀ وقت چونر اساس آن، حق حکومت بی جدیدی که دوستداران خاندان پيامبر نيز ب

آید، به دليل محبوبيّت اهل برمی«  اعتراف غالمان»که از روایت چنانامّا  شناسندمیرا به رسميت 

تواند )سرکوب مخالفان( نمیاوّل  بيت حضرت پيامبر )ص( و بویژه امام رضا )ع(، اتخاذ شيوة

اوّل  کند و در وهلۀاین، مأمون راه دوم را انتخاب میخليفه را به خواست خود برساند؛ بنابر
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ی امام )ع(، راهی برای رسيدن به خواست خود بيابد. به این دتعهکوشد تا به وسيلۀ والیمی

رسد و قانون وسيله، خالفت او به دليل پيوند با خاندان عصمت و طهارت، مشروع به نظر می

االجرا تلقی رای همۀ آحاد جامعۀ اسالمی، الزموچرای خليفه بچوناطاعت از حق حاکميت بی 

 شود.  می

شدن خواست مأمون و تثبيت ی از سوی امام رضا )ع(، به معنای برآوردهدتعهپذیرش والی

قانون و وجه الزامی بر سير روایت است. در ادامۀ روایت، امام رضا )ع( برای اصالح وضع 

خيزند و مأمون که خالفت خود را الفت برمیمسلمانان و برپایی احکام دین، با مأمون به مخ

کند و حضور امام رضا )ع( را تهدیدی برای ادامۀ خالفت خاندان خود شده تلقی میتثبيت

تواند این عمل را بدیهی است که نمیامّا  گيرد که امام )ع( را به قتل برساندداند، تصميم میمی

است؛ یعنی رایط را به آنچه پيشتر بودهآشکارا انجام دهد؛ چون قطعاً شهادت امام )ع(، ش

دهد؛ بنابراین، به غالمانش دستور نپذیرفتن مشروعيت حکومت او از سوی مردم، تغيير می

 دهد تا با مسموم کردن امام، ایشان را به شهادت برسانند. می

د؛ شوبنابراین، ادامۀ روایت نيز در تضاد ميان خواست امام )ع( و خواست مأمون معنادار می

کوشد تا خواست خود را عملی کند، های داستان میشخصيّتبه عبارت دیگر، اینکه هریک از 

های روایت، الزامی شخصيّتبه معنای تالش برای تحقّق قانونی است که از سوی هر یک از 

آور مورد نظر مأمون و عمّال حکومت او، قانون احترام به سلطۀ شود. قانون الزامشمرده می

چرای خليفه و اطاعت از آن است و قانون مورد پذیرش حضرت امام )ع(، قانونی  چون وبی

شود است که به موجب آن، تنها حکومت عادالنۀ اوالد برحق پيامبر )ص( به رسميّت شناخته می

 شود. عنوان جایز شمرده نمیو اطاعت از خليفۀ جابر،  به هيچ 

شدن خواست آن حضرت ز یکسو برآوردهشهادت امام رضا )ع( نيز وجهی دوگانه دارد. ا

-اند و از سوی دیگر، به معنای بهبينی کردهاست؛ یعنی شهادت در راه حق که پيشتر آن را پيش

شدن وجه تمنایی روایت است که مبتنی است بر رسيدن خدعه و نيرنگ مأمون و برآوردهانجام

رفت کلی روایت را غلبۀ نابراین، پیآور دانستن آن؛ بخواست عباسيان برای ادامۀ خالفت و الزام
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دهد و جالب اینجاست که غلبۀ وجه تمنایی، به معنای استقرار و نهایی وجه تمنایی شکل می

ای از وجه الزامی است که به موجب آن، حکومت خليفه مشروع وچرای گونهچونتحکيم بی 

واهدداشت؛ به این شود و مخالفت با آن، برای فرد خاطی، مجازات را در پی خشمرده می

هاست و آنچه روایت را شخصيّتترتيب، محور اصلی روایت، تضاد و کشمکش ميان خواست 

برد، وجه تمنایی روایت است که خود وجوه الزامی کند و از ابتدا تا انتها به پيش میمعنادار می

 کند. و معنادار می مشخّصروایت را 

مأمون برای ادامۀ خالفت که بر اساس  جوییرفت کلی روایت، یعنی چارهبرخالف پی

رسد، ارتباط ميان دیگر گيرد و به سرانجام میکارکرد وجه تمنایی روایت شکل می

گيرد. این ویژگی، های داستان، بر اساس قانون مطلق اطاعت از فرامين خليفه شکل میشخصيّت

د؛ به عنوان مثال، فضل بن دهبيش از هر جا، خود را در روابط ميان خليفه و زیردستانش نشان می

سهل، وزیر خليفه، که نمی تواند طبق دستور خليفه، از قداست، قدرت و محبوبيت امام )ع( در 

 رسد.شود و به دستور مأمون به قتل میبين مردم بکاهد و ایشان را از ميان بردارد، مجازات می

هر سرکرده و صاحب امر  در قانون دارالحکومه، غالمان ملزم به اجرای فرامين خليفه یا  

یابند و آنها که به نهند، پاداش میدیگری هستند. بنا بر این اصل، غالمانی که به فرامين گردن می

شوند؛ برای توانند به فرامين امرا جامۀ عمل بپوشانند، مجازات میخواهند یا نمیهر دليلی نمی

اند، امين ز دربار دزدی کردهمثال، غالم مطبخ، به واسطۀ خبرچينی و لودادن کسانی که ا

کند، به عنوان کاتب دارلحکومه ها را به دقت اجرا میشود، غالم کاتب که فرماندارالحکومه می

است، به عنوان بهترین مسئول شرابخانه یابد و غالم شرابخانه که انگور را زهرآلود کردهدست می

 شود. انتخاب می

های خليفه ای مثل غالم مطبخ که قادر نيستند خواستههمچنين غالمان  ناتوان و ازکارافتاده

شوند. این دسته ازغالمان برای فرار از کنند، از طریق اخراج از کار، مجازات میرا برآورده

توانند آورند و در صورتی که خواست آنها عملی شود، میاندیشی رومیمجازات، غالباً به چاره

شدن وجه تمنایی روایت، قانون این ترتيب، با عملی همچنان به کار خود ادامه دهند و به

شود که بر مبنای آن، غالمان ناتوان از اجرای احکام خليفه نيز ای جایگزین قانون قبلی مینانوشته
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توانند در منصب خود باقی بمانند؛ نمونۀ چنين کارکردی، ماجرای الماس، غالم جنگی می

کند و به این وسيله، به کار خود ادامه پنهان میمأمون، است که  زخم پا و جراحت خود را 

 دهد تا اینکه در نهایت، با ضماد امام رضا )ع( شفا می یابد.می

گيرد، هرچند رابطۀ ميان خليفه و ارکان حکومت او بر پایۀ اطاعت محض شکل می

قی گرفتن نيست. در حقيقت قانون مطلهای خليفه، هميشه مساوی پاداشکردن از فرماناطاعت

العنان دهد، بيش از هرچيز مبتنی بر ارادة مطلقکه به ارتباط ميان خليفه و زیردستانش شکل می

بن سهل، وزیر مأمون، و توان به روشنی در روایت فضل خليفه است. نمونۀ چنين قانونی را می

مأمون،  رسانند، مشاهده کرد؛ پنج غالم دارالحکومه، براساس دستورغالمانی که او را به قتل می

 شوند.کشند و بعد، به دستور خليفه مجازات میفضل بن سهل را می

ای که ها نقش مهمی دارد به گونهدر وجه فرضی، ارتباط بين گزارهوجه فرضی:  -2-2-3

 -بر دو نوع است: الف کند. وجه فرضیها تعيين میها را  شکل گزاره شخصيّتنوع روابط ميان 

 .  بينوجه پيش -وجه شرطی،  ب

تنها از لحاظ خصيصۀ معنایی با هم یکی هستند، بلکه دارای یک ساخت نحوی این دو وجه،  نه 

اند. در این دو وجه، اند؛ آنها به جای یک قضيه، از دو قضيۀ به هم پيوسته تشکيل شدهویژه

واند تاند ولی فاعل هرگفته میارتباط بين دو قضيه مهم است و اگرچه پيوسته آنها به هم مربوط

 های متفاوتی باشد.دارای ارتباط

کند از این رو فاعل قضيۀ که دو قضيه را به هم مربوط میوجهی است» وجه شرطی: -2-2-4

( به عنوان 264: 4913)تودوروف،« اند.شخصيّتکند، یکمی که شرط را تعييندوم وکسی

 کند.ستۀ او را برآورده میخوا xموفق شد،  yميخواهد کار دشواری انجام دهد، اگر yاز  xمثال،

هایی از در اعترافات غالمان، این وجه با بسامد کمتری نسبت به وجوه دیگر حضور دارد. نمونه

  :توان دیدهای زیر میاین وجه را در مثال

گوید که اگر از حضرت علی بن موسی خوب مراقبت مأمون به  غالمان جنگجو و نگهبان  می -

 شود.ماز، پاداش های خوبی به آنها داده میکنند، بعد از برگزاری ن
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گویند که اگر مخفيانه امام را تحت نظر داشته باشد و همۀ مأموران خليفه به غالم جاسوس می -

 یابد.گيرد و عاقبتی نيکو میاعمال او را برای خليفه بنویسد، پاداش می

گویند، نيکو بنویسد، به او میدهندکه اگر آنچه را به زیردستان مأمون به غالم کاتب وعده می -

 رسد.مراتب باالتر می

گذارد که اگر امام هشتم را از سر راه بردارد، جایگاهش محفوظ مأمون برای فضل شرط می -

 شود.است و در غير این صورت، مجازات می

دهد که اغلب وجوه شرطی در این روایت، برای های یادشده، نشان میدقت در نمونه

، تهدید است؛ به در برخی موارد، هدف از شرطامّا  اند؛است انجام کاری آمدهتشویق و درخو

شود. همچنين استفادة از وجه شرطی، این معنی که اگر فردی کاری را انجام ندهد، مجازات می

تمهيدی است برای تأکيد بر وجه الزامی روایت و نيز روابط مبتنی بر رابطۀ فرادست و فرودست 

ها. به عبارت دیگر، استفاده از وجه شرطی، در معنای ترغيب یا شخصيّت در مناسبات ميان

دهندة روابط مبتنی بر قدرت و برتری یک سوی شرط بر دیگری است. در مناسبات تشویق، نشان

آوری است که به بندی شخص به قانون الزامپای اهميّتمأمون و زیردستانش، وجه شرطی بيانگر 

کند، فرد صاحب دهد و بر این اساس، شخصی که شرط را تعيين میها شکل میشخصيّتروابط 

ای جز پذیرش امر گيرد، فرودستی است که چارهقدرت است و فردی که مورد خطاب قرار می

فرد صاحب قدرت ندارد و در صورت ناکامی در اجرای فرمان، با شکلی از اشکال مجازات 

 شود. رو میروبه

که فاعل بين، مثل شرطی است فقط با این تفاوتر وجه پيشساختا» بین:وجه پیش -2-2-5

هيچ محدودیّتی ندارد اوّل  که فاعل قضيۀ دوم )پيرو( باشد. فاعل قضيۀبين، الزم نيستقضيۀ پيش

برای ( »262: 4913)تودوروف، « بين یکی باشد.تواند با فاعل پيشرو، این فاعل میو از این

گيرد. همچنين ممکن از من انتقام می yشوم،  y حتیاعث ناراکند که اگر من بفکر می  xمثال

فکر  xبين، شخص دیگری؛ مثالً و دوم یکی باشد و نهاد گزارة پيشاوّل  است که نهاد گزارة

« اش ندارد.ای به خانوادهدیگر عالقه yشود کهاز شهر برود، معلوم می  yکند که اگر می

 (. 261)همان:
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و پيشبرد آن تأثير بسزایی دارد. « اعترافات غالمان»ی روایت گيراین وجه نيز بر شکل

گيرد؛ یعنی، فردی که ها، در تقابل با وجه الزامی قرار میبين در بسياری از داستانوجه پيش

بينی کند، پيشوجو میپذیرد یا راهی را برای گریز از آن جستآور جامعه را نمیقانون الزام

توانم تمایالت خود را دنبال بتوانم از تابعيت قانون سر باز بزنم، می کند که اگر من به طریقیمی

ترین بين نيز در مهمها، وجه پيش، برخالف این نوع داستان«اعترافات غالمان»کنم. در روایت 

شود؛ به این معنی که مأمون برای کارکرد خود، در جهت تقویت وجه الزامی به کار گرفته می

کوشد تا راهکاری برای ت خود و حفظ قانون اطاعت از خليفه، میهای حکومتحکيم پایه

اگر من بتوانم راهی برای همراهی خاندان پيامبر »رسد که خواستۀ خود بيابد؛ پس به این نتيجه می

بينی، این است که مأمون، نتيجۀ این پيش« توانم به خالفت ادامه دهم.)ص( با خودم پيدا کنم، می

خواند. امام )ع( در ابتدا،  کند و ایشان را از مدینه فرامیی انتخاب میدتعهوالی امام رضا )ع( را به

پذیرند. این موافقت ی را میدتعهبه منظور رعایت مصالح مسلمين، دعوت مأمون و مقام والی

بين در جهت بين روایت است. بنابراین، وجه پيشاوليه، به معنای درست ازکاردرآمدن وجه پيش

)مأمون(  شخصيّتکند که آوری عمل میو نيز تثبيت قانون الزام شخصيّتخواست  شدنبرآورده

 در پی آن است.

کند که بينی میدر ادامۀ روایت و پس از حضور امام )ع( در ایران، سهل، وزیر مأمون، پيش

طور قطع از قداست امام )ع( و قدرت و اگر امام را به تصدّی کارهای دولتی وادار کنند، به

روز، شود و روزبهنمی محقّقبينی او پيشامّا  شود؛بوبيت معنوی ایشان در بين مردم کاسته میمح

گيرد. راهکار دیگر وزیر مأمون برای عشق و ارادت مردم نسبت به حضرت امام )ع( فزونی می

کند که چون مردم انتظار دارند شاهد بينی میکاستن از محبوبيت امام )ع(، این است که پيش

امت اوليا خدا باشند، اگر کرامتی را از امام )ع( مشاهده نکنند، اعتقادشان نسبت به امام از بين کر

خواهد که نماز باران بخوانند و ؛ بنابراین، با اطالع از خشکسالی مرو، از امام رضا )ع( می«رودمی

هل به حقيقت بينی سپيشامّا  تأثير خواهدبودکند که دعای امام )ع( حتماً بیبينی میپيش

 بارد.پيوندد و پس از نماز امام )ع(، باران مینمی
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های دستگاه خالفت و نيز تأکيدی بينی وزیر، به معنای شکست دسيسهنشدن پيشمحقّق

کند؛ ترین قدرتی است که قدرت خليفه را تهدید میاست بر حقانيت امام )ع( که اساسی

در جهت برآوردن خواست خليفه مبنی بر تقویت  های وزیر خليفه، باز همبينیبنابراین، پيش

آید و این، هم به معنای بينی سهل درست از کار درنمیپيشامّا  قدرت و حکومت اوست

کوشد و هم به معنای تزلزل در قطعيت قانونی است که مأمون می شخصيّتنيافتن خواست تحقّق

هایی که  بينیی دیگری از پيشهاهای قدرت خود را تحکيم کند. نمونهتا به کمک آن، پایه

غالمان راوی داستان  و دیگر کارگزاران دستگاه خالفت مأمون ، جهت برآوردن خواست خود 

 شوند، از این قرار است: به آنها متوسّل می

گيرند و کنند که اگر امام را به شهادت برسانند، پاداش میبينی میسی غالم جنگی، پيش -

 شوند.ثروتمند می

کنندکه اگر قصد جان امام را بينی میغالم  دربار خليفه،  قبل از ضربه زدن به امام، پيش سی - 

 توانند به وسيلۀ  کرامات خود مانع آنها شوند. بکنند، امام )ع( می

کند که اگر زهر را با سوزن بينی میهای بسيار برای از ميان بردن امام، پيشمأمون پس از توطئه -

 توانند امام رضا )ع( را به شهادت برسانند.، میوارد انگور کنند

دیگر داستان، یعنی امام رضا  شخصيّتبين برای برآوردن خواست از سوی دیگر، وجه پبش     

های مأمون و کارگزاران حکومتش، بينیکننده دارد. برخالف پيش)ع( نيز کارکردی تعيين

های امام )ع( در مواردی، از بينیقّق پيشیابند. تحهای امام )ع( همواره تحقّق میبينیپيش

-شود؛ برای مثال، امام، جد بزرگوارشان را در خواب میحقّانيت و معصوميت امام )ع( ناشی می

کنند؛ بنابراین، بعد از پایان نماز، وقتی بينند و به امر ایشان، نماز باران را  روز دوشنبه برگزار می

اند، امام )ع( یقين دارند که باران خواهد بارید و وقتی ابرهای که مردم از آمدن باران نااميد شده

ای مردم، این ابرها، »فرمایند: آیند، خطاب به مردم میسياه برای دومين بار از جانب مغرب  می

هایتان بروید و آرام بگيرید تا از گزند بارانی که به شدت خواهد مأمور شهر شما هستند. به خانه

 (4931:32آبادی،)شاه« شيد.بارید، در امان با
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های امام )ع(، هميشه ناشی از معصوميت بينی، صحت پيش«اعترافات غالمان»در متن 

ایشان نيست، بلکه در بسياری موارد، شناخت و آگاهی و دوراندیشی امام )ع(، دليل صحت 

یران بروند، همان کنند که اگر به ابينی میهای ایشان است؛ به عنوان مثال، امام )ع( پيشبينیپيش

 چرا شده؟ فدایتان، چه به مادرم پدر و» گوید:یکی از همراهانشان می. رسندجا به شهادت می

 غربت در من بود؛ جدم با من وداع آخرین این»فرمایند: و امام )ع( می« اید؟شده منقلب قدراین

مه )س(، نيز به ایران ( همچنين امام )ع( یقين دارند که اگر حضرت معصو22)همان:« مرد. خواهم

 (.39رسند )ن.ک: همان:بيایند، در غربت به شهادت می

های ایشان نيز در بينیهای امام رضا )ع(، تحقّق پيشبينیصحت پيشعلّت  صرف نظر از

های ایشان است و از آنجا که در روایت جهت تقویت وجه تمنایی داستان و تحقّق خواسته

و تمنایی ارتباطی تنگاتنگ دارند، وجه تمنایی، این بار در تقابل با ، وجه الزامی «اعتراف غالمان»

ای که مأمون ساختهبردن قانون خليفهمنظور تضعيف و ازميانگيرد؛ یعنی، بهوجه الزامی قرار می

شان، است؛ به عبارت دیگر، امام )ع( از سر بصيرت و یا به دليل معصوميتآن را وضع کرده

کنند و خواستۀ ایشان، در حقيقت، بينی میتگاه خالفت مأمون را پيشهای دساعمال و دسيسه

آشکار کردن چهرة واقعی خالفت عباسيان و اصالح جامعۀ اسالمی است؛ این خواست امام )ع(، 

کوشد اطاعت از خليفۀ وقت را الزامی و مطابق با در تقابل با وجه الزامی قانونی است که می

عرفی کند؛ بنابراین، وجه تمنایی روایت در ارتباط ميان مأمون و امام های دین مبين اسالم مآموزه

رضا )ع(، کارکردی دوگانه در ارتباط با وجه الزامی روایت دارد: خواست مأمون در جهت 

کند و سرانجام، هرچند شهادت امام تثبيت قانون و خواست امام )ع( در تقابل با قانون عمل می

شود که او در پی تثبيت آن ، قانون دیگری جایگزین قانونی می)ع(، مطابق خواست مأمون است

شود و جهاد و نمی است؛ قانونی که بر اساس آن، تابعيت و اطاعت از خليفۀ ظالم جایز شمرده

 شود.آور تلقی میای، الزاممبارزه با چنين قانون و خليفه
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 گیرینتیجه -3

و دیدگاه « تودوروف»شناسانۀ های روایتآموزه براساس« روایت اعتراف غالمان»در این مقاله، 

 هایجنبه نظریه، این در وجوه روایتی از منظوراست. او دربارة وجوه روایتی بررسی شده

-است و نتایج حاصل از این بررسی نشان می های داستانشخصيّت ميان روابط بر حاکم مختلف

 دهد که:

ی بر کارکرد دو سویۀ وجه تمنایی است. این گيری روایت در این داستان، مبتناساس شکل -4

های داستان )قهرمان و ضدقهرمان( شخصيّتکارکرد دوسویه، از طرفی به معنای تقابل خواست 

است و از سوی دیگر، به معنای رابطۀ دوسویۀ وجه تمنایی و وجه الزامی در روایت؛ به این معنی 

گيری آغاز، ن )مأمون(، عامل اساسی شکلهای قهرمان )امام رضا( و ضدقهرماکه تقابل خواسته

های او برای رسيدن اندیشیتداوم و پایان داستان است. خواست مأمون برای ادامۀ خالفت و چاره

دادن چهرة واقعی دستگاه اش، درتقابل با خواست حضرت امام رضا )ع(، مبنی بر نشانبه خواسته

گيری روایت است و در تقابل ل اساسی شکلخالفت عباسيان و مبارزه با خالفت ناحق آنها، عام

 شود.های اشخاص داستان معنادار میهاست که رخدادهای روایت و کنشاین خواسته

وجه تمنایی روایت، ارتباطی تنگاتنگ و دوسویه با وجه الزامی دارد. در این رابطه نيز وجه  -2

با وجه الزامی داستان پيوند  مخالف، کامالًهای اشخاص داستان، به دو صورت تمنایی و خواسته

دارد. خواستۀ مأمون )ادامۀ خالفت( در گرو تثبيت قانونی است که اطاعت از خليفۀ وقت را در 

های مأمون، در جوییکند؛ بنابراین، تمام چارهداند و حکمی الهی تلقی میآور میهر حال، الزام

حالی که تحقّق خواست امام  جهت تثبيت این قانون و درنهایت برآوردن خواستۀ اوست، در

بردن این قانون است و به این جهت، امام )ع( تالش دار کردن و ازميانرضا )ع(، در گرو خدشه

کنند تا اساس مشروعيت حکومت عباسيان را محل تردید قراردهند. حاصل تالش امام )ع(، می

ظالم، نه تنها درست که جایگزینی قانونی است که به موجب آن مبارزه در برابر خليفۀ ناحق و 

 شود.واجب شمرده می

است؛ غلبۀ وجه تمنایی بر دیگر وجوه روایت، به کارکرد دیگر وجوه روایت جهت داده -9

یعنی، کارکرد وجه فرضی روایت نيز در جهت تحقّق وجه تمنایی است. همچنين تمام 
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خدمت تحقّق وجه تمنایی در داستان، یا در  محقّقهای اخباری روایت نيز به عنوان امر گزاره

 است یا نتيجۀ کارکرد این وجه.

دهد که در کارکرد اساسی وجه تمنایی و غلبۀ آن بر دیگر وجوه روایت، به روشنی نشان می -1

تر از رخدادهای های آنها بسيار مهمها و کنشها، انگيزهشخصيّت، «اعترافات غالمان»روایت 

ها معطوف شخصيّتخود را به  توجّهناصر داستان، داستان هستند و نویسنده بيش از همۀ ع

کردن این عنصر نسبت به داستانی و برجسته شخصيّترسد که پرداختن به است و به نظر میکرده

دیگر عناصر داستان، با هدف نویسنده که شناساندن حضرت امام رضا )ع(، به عنوان یک 

 حقيقی تاریخی، به مخاطب است، همخوانی دارد.  شخصيّت

ها نيز شخصيّتهای دادن انگيزهانتخاب وجه تمنایی به عنوان وجه غالب داستان، در نشان -5

 شخصيّتاست تا ازاین طریق، عالوه برشناساندن کارکردی اساسی دارد و نویسنده تالش کرده

معنوی امام )ع(، به عنوان یک فرد حقيقی و تاریخی، همدلی و تحسين خوانندة خاص در یک 

 را نسبت به عظمت و حقانيت امام رضا )ع( برانگيزد. مشخّص گروه سنی
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