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چکیده
کتـاب خاتـم مجموعـه اى از داسـتان هاى کوتـاه از چنـد نویسـنده  اسـت کـه هـدف آن معرفـى 
داسـتان هاى  اغلـب  اسـت.  عالقه منـدان  بـه  اکـرم (ص)»  «پیامبـر  اسـالم  بـزرگ  شـخصیت 
نوشته شـده در ایـن  مجموعـه درواقـع، بازگویـى داسـتان هایى مشـهور از دیـن و زبـان و فرهنگ 
ایرانـى بـه زبـان و سـبکى متفاوت تر اسـت. در دیگر داسـتان هاى ایـن  مجموعه نیز نویسـندگان 

به نوعـى بـه بزرگداشـت شـخصیت گرامـى اسـالم، حضـرت محمـد (ص) پرداخته انـد.

کلیدواژه
داستان دینى، پیامبر اکرم (ص)، تاریخ اسالم، خالقیت، تحریف تاریخ.

1.  مقدمه
داسـتان هاى دینـى در زبـان و فرهنـگ ایرانـى، بیشـتر به صـورت منظـوم در آثـار ادبـى 
فارسـى همچون مثنـوى موالنـا، مرصادالعباد، منطق الطیـر عطار، حدیقة الحقیقۀ سـنایى 
و... یـا به شـکل نثـر در کتاب هـاى دینـى ازجملـه قـرآن دیـده  مى شـوند. خوانـدن ایـن 
قصه هـا در ایـن  آثـار، به راسـتى لطـف و صفـاى دیگـرى دارد؛ امـا نمى تـوان ازنظـر دور 
داشـت کـه بـراى فهـم بخش عمـده اى از ایـن  داسـتان ها تخصـص ویـژه اى دراین زمینه 

الزم اسـت کـه ممکـن  اسـت از حوصلـۀ عموم خارج باشـد.
بـه  نثـر درآوردن ایـن  داسـتان ها بـا حفـظ تمامـى وقایع و ظرایـف و لطایـف موجود 

در آن هـا، تخصـص و ذوق و ابتـکار ویـژه اى را مى طلبـد.
در ایـن  مقالـه سـعى  بـر ایـن  اسـت تـا مجموعـه اى از داسـتان ها را بررسـى کنیـم و 
زبـان و محتـواى برخـى  از آن هـا را به طـور مختصـر از نظـر بگذرانیـم تـا نقـدى کلـى از 
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ایـن  مجموعـه به دسـت  دهیـم و میزان خالقیـت و تخصص نویسـندگان ایـن  مجموعه را 
کنیم. بررسـى 

2.  تحلیل و نقد داستان ها
داسـتان اول بـا عنـوان بـه  ما نگاه  کن، نوشـتۀ مهدى میرکیایى اسـت که داسـتان معراج 
پیامبـر را بـه  زبـان سـاده بازگویـى  کرده اسـت. خالقیـت قابل توجهـى در ایـن  داسـتان 

نمى خـورد. به چشـم  
داسـتان بعـدى با عنـوان موریانه و پیامبر، نوشـتۀ مهناز فتاحى، اسـت. نویسـنده در 
این  داسـتان، شـیوة مبتکرانه اى را در پیش  گرفته اسـت. این  داسـتان، داسـتان محاصرة 
سیاسـى، اقتصـادى و اجتماعـى پیامبـر و یارانش توسـط قریش را به شـیوه اى  نـو از زبان 
موریانـه اى کـه پیمان نامـه را (به کمـک دیگـر موریانه هـا) خـورده و از بیـن  بـرده  بـود، 

کرده اسـت. بیان  
اصل قضیه و حتى بیشتر جزئیات، تغییرى  نکرده است:

«نالۀ کودکى  گرسنه قلبم را آزار مى داد» (ص 20).
«گاهى کار گرسـنگى به جایى  مى رسـید که شـیون کودکان از بیرون شـعب شـنیده 

 مى شـد» (عابدینى، 1387: 78).
«حـاال فقـط اسـم خـدا باقـى  مانـده  بـود. لبخنـد زدم و گفتـم دیگـر بس  اسـت. نام 

مبـارك خـدا بـر پیمان نامـه  اسـت. کارمان تمـام شـد» (ص 20).
«مشـرکان پیمـان را آورده و مشـاهده کردنـد کـه به جـز کلمـۀ باسـمک اللهـم کـه 
در جاهلیـت بـاالى نامه هـا مى نوشـتند، پیمـان به وسـیلۀ موریانـه خـورده  شده اسـت» 

(عابدینـى، 1387: 79).
نویسـندة ایـن  داسـتان به  دسـت نخوردن اصـل تاریخ، توجـه ویژه اى  داشته اسـت؛ اما 

جمعى  از نویسندگان. (1395)، کتاب خاتم:   مجموعه داستان 
(کتاب سحر)، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمى، 106 ص، 

7000 تومان، شابک: 978-964-476-417-2
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خالقیت در داستان هاى تاریخى

آن چـه بـه جذابیت داسـتان کمـک وافرى کرده اسـت، انتخـاب زاویۀ دید مناسـب آن هم 
از زبـان یـک موریانـه  اسـت کـه مى توانـد در برانگیختن مخاطـب که عمومـاً یک کودك 

یـا نوجـوان اسـت و عالقه مند کردن او بسـیار مؤثر باشـد.
داسـتان دیگـرى در ایـن  مجموعـه با عنـوان از دفتر خاطـرات یک  عنکبـوت  بیچاره، 
بـا همیـن  شـیوه نگاشـته  شده اسـت. ایـن  داسـتان  هـم بـه یـک اتفـاق مهـم در تاریـخ 
اسـالم اشـاره  کرده اسـت. ایـن  داسـتان، خاطـرات چنـدروزة یـک  عنکبـوت را از زبـان 
خـود عنکبـوت بیـان  مى کنـد کـه خاطـرة یکـى  از روزهـاى عنکبـوت، حضـور حضـرت 
محمـد (ص) در غـارى  اسـت کـه عنکبـوت در آن  زندگـى  مى کنـد. این  داسـتان بیشـتر 

شـبیه یـک  مونولـوگ (تک گویـى شـخصیت بـا خـودش) اسـت.
راوى ایـن  داسـتان عنکبوتـى  اسـت کـه مـدام غـر مى زنـد و از همـه موجوداتـى 
کـه اطرافـش هسـتند، مى نالـد و تاربافتـن او بـر در غـار هـم به خاطـر اسـترس حضـور 
پیامبـر (ص) در غـار اسـت کـه او بـا عنـوان خورشـید ایسـتاده از ایشـان یـاد مى کنـد و 
شـخصیت پیامبـر (ص) را درك  نمى کنـد. حماقـت ایـن  عنکبـوت در پایـان مونولـوگ و 

پـس  از رفتـن پیامبـر (ص) از غـار مشـخص  مى شـود:
«خـاك  بـر سـر من کـه عنکبوتى  احمق هسـتم. مـادرم راسـت  مى گفت. همیشـه از 
همه چیـز عقـب  مى مانـم. خورشـیدى چـون محمـد بـه غار مـا آمدورفـت، اما مـن مثل 
آدم هـاى در خـواب نفهمیـدم چـه شـد و کجـا رفـت؟ ایـن  کفترهـا از مـن باشـعورترند. 
حتـى جوجه هایشـان هـم از مـن بالغ ترنـد. محمـد کـه مى رفت سـر از تخـم  درآوردند و 

بـه آخریـن  فرسـتادة خـدا در زمین سـالم  گفتنـد» (ص 98).
یکـى  از وجـوه تمایـز این  داسـتان و داسـتان موریانه، همـان  مونولوگ اسـت که ذکر 
شـد، امـا نکته اى که بسـیار کم در این  داسـتان بـه  آن  پرداخته  شده اسـت، بیان جزئیات 
ورود و حضوریافتـن پیامبـر (ص) در غـار اسـت؛ به طورى کـه مـا در ایـن  مونولـوگ تنهـا 
شـاهد طلوع یک خورشـید ایسـتاده بر در غار هسـتیم و حتى زمان رفتن ایشـان را نیز 
در داسـتان نمى بینیـم. آن چـه از تک گویـى عنکبـوت برداشـت  مى شـود ایـن اسـت  کـه 
از شـدت عظمـت شـخصیت پیامبـر، عنکبـوت که از اسـترس، تـار مى بافد، بعـد از بافتن 
تـارش، خـودش هـم در بیـرون از غـار مى مانـد و بعـد از این کـه مشـرکان بـراى یافتـن 
پیامبـر بـه  آن جـا  مى آینـد و بـا دیـدن تارعنکبـوت و دو کبوتـرى کـه بـر در غـار تخـم  
کرده انـد، بازمى گردنـد، عنکبـوت هـم شـروع بـه بیـان حماقـت خـود مى کنـد و دیگـر 
خواننـده متوجـه  نمى شـود، چـه  زمانـى پیامبـر (ص) از غار خارج  شده اسـت. شـخصیتى 
کـه بـا ورودش بـه غـار همه جـا را روشـن  کـرده بـود، هنـگام خـروج نیـز مى بایسـت 

همان گونـه هـوش از سـر عنکبـوت مى بُـرد.
ضمـن  این کـه در تاریـخ اسـالم مى خوانیـم کـه پیامبـر (ص) هنـگام مخفى شـدن در 

غـار تنهـا نبودنـد و یکـى  از اصحـاب ایشـان (ابوبکر) همراهشـان بود:
«پیامبـر (ص) در شـب اول مـاه ربیـع االول رهسـپار غـار ثـور شـدند و ابوبکـر نیـز 
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همراهشـان بـود. از جایـگاه پیامبـر (ص) افـراد مطمئنى مانند علـى (ع) و خانـوادة ابوبکر 
آگاه بودنـد» (عابدینـى، 1387: 87).

بیـان همراهـى ابوبکـر بـا پیامبـر (ص) از آن جهـت در ایـن  داسـتان اهمیـت  مى یابـد 
کـه در ایـن  تک گویـى، حتـى حضـور مگـس  هـم توسـط عنکبـوت به وضـوح احسـاس 

شده اسـت:
«اَه...! از صبـح اول وقـت ایـن مگـس بى خاصیـت آمده اسـت و دارد وزوز مى کنـد. بله 

عنکبـوت کـه بى عرضـه  شـود، مگس ها هـم از او سـوارى  مى گیرنـد» (ص 94).
اگـر بیـان حقایـق تاریخى در داسـتان برایمـان اهمیت نداشـته  باشـد، مى توانیم این 
 داسـتان را داسـتانى  امپرسیونیسـتى تلقـى کنیـم. امپرسیونیسـت یعنى نـگاه هنرمند به 

واقعیـت از دریچـۀ ذهن خود.
«نویسـندة رئالیسـت آن چـه را به چشـم مى تـوان  دیـد، به دقـت شـرح  مى دهـد، امـا 
نویسـندة مدرنى که سـبکى  امپرسیونیسـتى در نوشـتن داسـتان اختیـار مى کند، آن چه  
را بـا چشـم نمى تـوان  دیـد بـه بیـان  مـى آورد. اگـر مواجهه بـا اثر هنرى مشـّوقى اسـت 
بـراى ادراك دیگرگونـه، آن گاه بایـد بگوییـم امپرسیونیسـم بى شـک تمرینـى  اسـت در 

کشـف وجـوه ناپیـداى واقعیت هـاى پیرامـون مـا» (پاینـده، 1390: 317).
امـا در قصه هایـى کـه تاریـخ  را روایـت  مى کنند، نویسـندة خالق، نویسـنده اى  اسـت 
کـه ضمـن خالقیت هایى کـه مى تواند وارد داسـتان  کند، اصـل واقعۀ تاریخـى و جزئیات 

آن  را نیـز حفـظ  کند.
داسـتان یـاس، داسـتان دختـر نوجوانـى به نـام یاس اسـت که بـراى  اولین بـار با پدر 
و مـادرش بـه  زادگاه پـدرى اش مـى رود. بـا وجـود خوشـحالى بیش ازانـدازة یـاس بـراى 
ایـن  مسـافرت و دیـدن اقـوام پـدرى اش، مـادر او از رفتن  به  این مسـافرت ناراحت اسـت 
و علـت ناراحتـى او هـم بعـد از رسـیدن  بـه زادگاه پدر مشـخص  مى شـود. نامـادرِى پدر 
یـاس کـه مـادر یـاس را اُجاق کـور مى خوانـد، قصـد دارد بـراى پـدر یـاس زن دیگـرى 
بگیـرد کـه پسـرزا باشـد! همچنیـن تصمیـم  دارد یـاس را نیز هرچـه  زودتر شـوهر دهد. 
پـدر یـاس هـم که بـا این  امـر مخالف اسـت، نمى توانـد از فرمـان نامادرى اش سـرپیچى  
کنـد. در انتهـاى داسـتان، قبل از مراسـم خواسـتگارى پدر یاس، نامادرى سـکته  مى کند 

و خانـوادة یـاس به آسـایش نسـبى مى رسـد.
ایـن  داسـتان درواقـع بازگویـى رفتـار غیرمنصفانـه در رابطـه  بـا فرزنـد دختر اسـت 
کـه از دورة  جاهلیـت نشـئت  مى گیـرد و هنـوز هـم رگه هایـى  از ایـن تفکـر در برخـى  
خانواده هـا دیـده  مى شـود. به طورکلـى،  نویسـنده در ایـن  داسـتان نظرى بـه پیامبر (ص) 
داشته اسـت کـه ایشـان  نیز صاحـب فرزند پسـر نبوده انـد و ازاین بابت موردتمسـخر افراد 

نـادان قـرار مى گرفتند.
آن چـه در ایـن  داسـتان جـاى بحـث دارد، تبعیـت محـض و بى چون وچـراى پـدر و 
مـادر یـاس و به تبـع  آن هـا خـود یـاس و سـکوت آن هـا در برابـر تصمیماتـى اسـت  کـه 
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ننه آقـا (نامـادرِى پـدر یـاس) بـراى خانـوادة آن هـا مى گیـرد:
«...ننه آقـا مامان طلعـت را صـدا زد و گفـت: این  دختـر نکبت رو ببر حمـوم، یه  لباس 
درست وحسـابى تنـش  کـن تـا ببینـم چـى کار بـراش  کنـم؟ خودتم حواسـت باشـه فردا 

توى مراسـم خواسـتگارى شـوهرت آفتابى  نشـى» (ص 27).
یکـى  از دالیـل این  سـکوت که با خواندن داسـتان به  آن  مى رسـیم، احترام گذاشـتن 
بـه  بزرگ تـر اسـت کـه حتـى چنـد جا در داسـتان یـاس  هـم خواسـته  حرفى  بزنـد، پدر 
و مـادر جلـوى او را گرفته انـد، امـا دالیـل دیگـرى مى بایسـت وجـود داشـته  باشـد کـه 
ازآن جملـه مى تـوان بـه  نوعـى تـرس، مادرسـاالرى و... اشـاره  کـرد کـه  البته بـا توجه  به 
ویژگى هـاى داسـتان در این جـا بعیـد به نظـر مى رسـد. بـراى مثـال یکـى  از ویژگى هایى 
کـه مى تـوان بـه  آن  اشـاره  کـرد، آزادى تفکـر و آزادى بیانـى اسـت که در خانـوادة یاس 
وجـود دارد؛ امـا به نظـر مى رسـد پـدر یـاس نمى توانـد از تأثیـر تربیتـى  کـه در کودکـى 
توسـط ننه آقـا داشـته خـود را رهایـى  بخشـد. اگـر بـا ایـن  دید بـه  داسـتان نـگاه  کنیم، 
پـدر یـاس یک شـخصیت چندبعـدى اسـت؛ یعنى بـا وجـود روشـنفکربودنش، همچنان 

تحت تأثیـر تفکرات سـنتى اسـت.
نویسـنده بـدون  این کـه خـودش  هـم بدانـد یـا بخواهـد ایـن شـخصیت  را خلـق  
کرده اسـت، زیـرا شـخصیت اصلـى ایـن  داسـتان یـا بهتر اسـت بگوییـم تفکر غالـب این  

اسـت. تک بعـدى  داسـتان، 
به کارگرفتـن  یعنـى  آن؛  شـخصیت پردازى  شـیوة  در  داسـتان  ایـن   نقطه ضعـف 

اسـت. قالبـى»  «شـخصیت 
«نویسـندة داسـتان  کوتـاه چون درپى  این نیسـت کـه شـخصیت ها را یکپارچه خوب 
یـا یکپارچـه بـد بنمایانـد، لـذا از شـخصیت هاى  قالبـى نیـز اجتنـاب  مى کند. شـخصیت 
قالبـى، همان طورکـه از نامـش برمى آیـد، رفتـارى ازپیـش  تعیین شـده دارد و صرفـاً بـا 
یـک  ویژگـى اساسـى کـه در تمـام  گفته ها و اعمالش مشـهود اسـت، به  خواننـده معرفى  
ـ کـه در داسـتان هاى مختلـف با نقـش ثابت تکرار مى شـود ـ  مى شـود. شـخصیت قالبـى  
در فرهنـگ هـر ملتـى، صفـت خاصـى  دارد. برخـى شـخصیت هاى قالبـى نیـز فراملیتى 

هسـتند؛ ماننـد نامـادرى سـتمگر، مادر فـداکار و ازاین قبیـل» (پاینـده، 1390: 89).
داسـتان یک مشـت  خرمـاى خشـک، نوشـتۀ مهـدى کامـوس به گفتۀ خود نویسـنده 
براسـاس شـأن نزول آیۀ مبارکۀ 79 سـورة توبه  اسـت. این  داسـتان کارشـکنى و توطئۀ 

منافقـان در جریـان جنـگ اسـالم و روم را بازگویـى  مى کند.
مى تـوان وقایـع ایـن  داسـتان را ازمنظـر تطبیق  با تاریخ اسـالم بررسـى  کـرد. به نظر 
مى رسـد جنگـى  که در داسـتان مدنظر اسـت غـزوة تبوك باشـد. داسـتان راجع به صدقۀ 
قیس بن عاصـم (یکـى  از یـاران پیامبـر) براى پیامبر اسـت که یک مشـت خرماى خشـک 
بـود و مورداسـتهزاى یکـى  از منافقـان (عبدالرحمن بن عـوف) قـرار گرفـت و درنهایـت 
کالم وحـى دراین بـاب نـازل  شـد: «منافقـان بـر مؤمنانى  کـه داوطلبانه صدقـه  مى دهند، 

خالقیت در داستان هاى تاریخى
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همچنیـن بـر مؤمنـان فقیـرى  که جـز به انـدازة توانشـان چیـزى  ندارند، عیـب  مى گیرند 
و آنـان را مسـخره  مى کننـد؛ خداونـد بـراى آنـان عذابى دردنـاك درنظـر مى گیرد» (ص 

.(44
امـا آن چـه در داسـتان توجـه خواننـده  را بـه  خـود جلـب  مى کنـد این اسـت که دو 

پاراگـراف پایانـى داسـتان، تکـرار دو پاراگـراف آغازین اسـت:
«گریـان و نـاالن مویـه کردیـم و کوى به کوى مجلس عـزا گرفتیـم. در کوچه هاى داغ 
مدینـه به دنبـال اسـبى، شـترى، چهارپایى براى جنگ! عاشـق جهاد بودیم و شـهادت در 
راه  خـدا و در رکاب پیامبـر خـدا. اشـک ریزان بودیـم کـه جا مى مانیم از سـپاه سـى هزار 
نفـرى اسـالم کـه امـروز و فردا راهى مرز شـام مى شـد تا بشـکند هیبت سـپاه چهل هزار 

نفرى روم  را» (ص 45).
شـروع و پایـان داسـتان، این  دو پاراگراف اسـت. نویسـنده از تکرار ایـن  دو پاراگراف، 
منظـور خاصـى دارد؛ شـاید مى خواهـد بر اشـتیاق و شـجاعت مؤمنان براى جنـگ و نیز 
قـدرت سـحرآمیز اسـالم در برابـر مشـرکان تأکیـد کنـد. پاراگـراف آخـر نیز یـادآور آیۀ 

مبارکـۀ «و کـم مـن فئـٍة قلیلـٍة َغلَبت فئًة کثیـرًة بإذن اهللا» اسـت.
داسـتان بوى اردیبهشـت، نوشـتۀ طیبه شـجاعى، قصۀ پسـرى به نام یاشـار اسـت که 
پـدرش  را از دسـت  داه اسـت و بـا مـادر و دایى اش در شـهر زندگـى  مى کند. دایى یاشـار 
کـه در انتهاى داسـتان مشـخص  مى شـود، قصـد فروش خانـه  را داشته اسـت، او را به  نزد 

پدربـزرگ و مادربـزرگ پدرى اش در روسـتا مى برد.
قسـمت بیشـتر داسـتان به  توصیف لحظۀ جداشـدن یاشـار از مادرش و لحظۀ دیدار 
او بـا پدربـزرگ و مادربزرگـش و حـاالت و عواطـف و افـکار یاشـار و مـادرش اختصـاص 
 دارد. در انتهاى داسـتان، مادر یاشـار به  روسـتا نزد پسـر و پدر و مادر همسـرش مى رود.

ازجملـه ویژگى هایـى  کـه در این  داسـتان دیده  مى شـود، آمیختگى و عـدم مرزبندى 
بیـن خیـال و واقعیـت اسـت (همـان فالش بـک به  گذشـته ازطریـق ذهن شـخصیت). تا 

جایـى  کـه خواننده  را گیـج  مى کند:
تماشـاى خـط  «چشـم هایش مى سـوزد، پلک هایـش کم کـم سـنگین  مى شـود. از 
تکـرارى جـاده آن قـدر خسـته  مى شـود کـه نمى فهمـد کـى روى هـم مى افتنـد. مامـان 
کیـک تولـد بابـا را مى گـذارد روى میز و مى  گویـد: من به خاطر تـو موندم و بـا خانواده ام 
نرفتـم. بابـا هـم جـواب  مى دهـد: مـن  هـم آمـدم درس  بخونـم و برگـردم، امـا به خاطـر 
تـو بـه  روسـتا برنگشـتم. مامـان خواهـش  مى کنـد: بـا هـم بریـم... بابـا هـم بـا خواهش 
مى گویـد: بـا هـم برگردیـم... بـا صداى ترمز شـدیدى پشـت پنجـره مى دونـد (ص 49).
احتمـاالً نویسـنده بـا درپیش گرفتن این  شـیوه خواسـته  اسـت، سـبک داسـتان  را به 
 داسـتان هاى پست مدرنیسـتى نزدیـک  کنـد. زاویـۀ دیـد داسـتان، سـوم  شـخص اسـت. 
راوى، دانـاى  کل اسـت کـه بـه ذهـن شـخصیت ها نیـز راه  پیـدا کرده اسـت، امـا حداقل 
تـا پاراگـراف چهـارم داسـتان، خواننـده متوجه  نمى شـود که داسـتان از زبان چه  کسـى 
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روایـت  مى شـود. ابتـدا تصـور مى کند، یاشـار خواهـر یا بـرادرى دارد که او راوى داسـتان 
است:

«دایـى کـه داد مى زنـد: یاشـار! صـداى گریـۀ مامـان بلنـد مى شـود. نبایـد بیشـتر 
از ایـن معطـل  کنـد. نمى خواهـد ناراحتـى او را ببینـد. اصـًال از همـان  بچگـى هـر کارى 

مى کـرد تـا ناراحـت  نشـود...» (ص 48).
یکـى از نکاتـى کـه در داسـتان به چشـم مى خـورد و نویسـنده متوجه  آن نبـوده این 
اسـت کـه از پـدر یاشـار بـا عنـوان جـوان نـاکام یـاد شده اسـت؛ درحالى کـه در فرهنگ 
مـا جـوان نـاکام بـه شـخصى اطـالق  مى شـود کـه ازدواج  نکـرده  باشـد. در ادامـۀ همین 

عبـارت، ازطریـق خیـال یاشـار بـه  گذشـته برمى گردیـم کـه بالفاصله آمده اسـت:
«تا قبرسـتان راه زیادى نیسـت. باباجون کنار سـنگ سـفیدى مى ایسـتد. روى سنگ 
را مى خوانـد: جـوان نـاکام: احمـد گل محمـدى. دایـى بـه  مامـان غـر مى زنـد: این همـه 

پسـر، صـاف رفتـى زن همین دهاتى شـدى؟ آقـاى گل محمـدى!» (ص 52).
ایـن تنهـا ویژگـى اى اسـت کـه نویسـنده آن  را در داسـتان بـه کار بـرده و خواسـته 
داسـتان  را مدرن تـر کنـد. اگر ویژگى هـاى دیگر مدرنیسـتى را نیز وارد داسـتان مى کرد، 
موجب جذابیت بیشـتر داسـتان مى شـد؛ ویژگى هایى مثـل پایان غیرمنتظره یا اسـتفاده 
از تخیـالت قوى تـر بـراى شـخصیت ها، تخیـالت شـخصیت ها تنهـا در حد یـادآورى یک 

نکتـه یـا خاطـره از گذشـته اسـت، مى توانسـت قوى تر هم باشـد.
دو داسـتان دیگـر در ایـن مجموعـه وجـود دارد کـه نـکات قابل توجهـى در آن هـا 
به چشـم  نمى خـورد و بیشـتر ازنظـر بررسـى تاریخـى و تاریـخ وقـوع حوادث مى تـوان به  
آن هـا نظـر کـرد. داسـتان عطر عبا، نوشـتۀ زینـب احمدیـان، بازگویى گوشـه اى از تاریخ 
اسـالم اسـت کـه قهرمـان آن نیـز پیامبـر گرامـى اسـالم (ص) اسـت. بین رؤسـاى قبایل 
قریـش بـر سـر مرمت سـنگ خانۀ خدا (حجراألسـود که بـر اثر بارندگى و سـیل، تخریب 
شده اسـت) اختـالف ایجـاد مى شـود. سـرانجام یکـى  از سـران، چـاره اى مى اندیشـد و 
مى گویـد یـک  َحَکـم انتخـاب کنیـم و بـه هرچـه او بگویـد، گـردن نهیـم و آن  َحَکم نیز 
اولیـن نفـرى اسـت کـه از باب الصفـا وارد شـود. بعـد از انتظـار فـراوان مـردم و رؤسـاى 
قبایـل ناگهـان پیامبـر اکـرم (ص) از باب الصفا وارد مى شـود؛ همه خوشـحال مى شـوند و 
داورى را بـه  او وامى گذارنـد. پیامبـر (ص) نیـز کـه از اختـالف و چشم و هم چشـمى قبایل 
آگاه  اسـت، عبـاى خـود را زیر حجراألسـود انداختـه و از هر قبیله نماینـده اى را به کمک 

دعـوت  مى کنـد و آتـش تفرقـه را بـه گلسـتان وحـدت تبدیـل  مى کند.
نکتـۀ قابل توجـه داسـتان، اختـالف شـدید قبایـل قریـش بـا یکدیگـر و درعین حـال 

اعتمـاد بى چون وچـراى آن هـا بـه حضـرت محمـد (ص) اسـت.
داسـتان پـدر در یثـرب، نوشـتۀ على اکبـر واالیـى، قصۀ مردى مسـیحى اسـت که با 
بـرادرزاده خـود کـه دختـر کوچکـى اسـت و پـدر و مـادرش بـه  دسـت حرامیـان قریش 
کشـته شـده اند، بـراى دیـدن پیامبر (ص) از مکـه به مدینه سـفر مى کند و بعـد از دیدن 

خالقیت در داستان هاى تاریخى
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پیامبـر (ص) در میـان اصحـاب ُصفه شـیفتۀ او مى شـوند.
ایـن  دو داسـتان نیز هرکـدام به نوعى نمایانگر مقـام واالى پیامبر اکرم (ص) هسـتند. 
در مجـال بهتـر مى تـوان ایـن دو داسـتان را ازمنظـر تطبیـق بـا حـوادث و داسـتان هاى 

تاریخ اسـالم بررسـى و نقـد کرد.  

پایان
آن گونـه کـه از سـخن ناشـر برمى آیـد، ایـن  مجموعه داسـتان بـه گـروه سـنى خاصـى 
اختصـاص نیافته اسـت و گویـا مخاطـب آن عمـوم مـردم هسـتند، امـا زبـان، موضـوع و 
محتـواى برخـى  از آن هـا بسـیار سـاده و ابتدایـى اسـت و تنهـا بـراى برداشـت نتیجـۀ 
اخالقـى روایـت  شده اسـت و بـا گروه سـنى کودك تناسـب بیشـترى دارد؛ مثل داسـتان 
درس امـروز نوشـتۀ شـکوف آرویـن کـه داسـتان پسـرى اسـت کـه آرزو دارد، در تئاتـر 
حضـرت محمـد (ص) کـه قـرار اسـت در مدرسـه برگـزار شـود،  ایفـاى نقش کنـد، اما به 
 آرزوى خـود نمى رسـد. یا داسـتان قهر تعطیل، نوشـتۀ امیرحسـن ابراهیمى که داسـتان 
دو بـرادر دوقلوسـت کـه بـا هـم قهرنـد و بعـد از شـنیدن سـخن پیامبـر (ص)، از زبـان 

پیش نمـاز مسـجد، بـا هـم آشـتى  مى کننـد:
«اگر مؤمن سه روز با کسى قهر کند، نمازش درست نیست» (ص 1059).

دو داسـتان ذکرشـده در مقایسـه بـا داسـتان هاى دیگـر ایـن  مجموعـه، عالوه بـر 
سـطحى بودن موضوعشـان، پرداخـت  موضـوع نیـز در آن هـا ضعیـف اسـت و اگـر ازنظـر 

طبقه بنـدى در میـان مجموعـۀ دیگـرى جـاى مى گرفـت، بهتـر بـود.
حضـرت  شـخصیت  تکریـم  ایـن  مجموعـه  اصلـى  موضـوع  و  هـدف  به طورکلـى 
محمـد(ص) و شناسـاندن جنبه هایـى از شـخصیت ایشـان بـه  عالقه منـدان دراین زمینـه 

اسـت. انتخـاب نـام ایـن مجموعـه (کتـاب خاتـم) نیـز متناسـب بـا موضـوع اسـت.
مهم تریـن نکتـه اى کـه در بررسـى ایـن  مجموعـه مى تـوان  گفـت ایـن اسـت کـه 
داستان نویسـى کـه تاریـخ را روایـت  مى کنـد، چـاره اى جز حفـظ اصل روایـت تاریخى با 

تمـام جزئیـات آن نـدارد؛ به عبارتـى، مى بایسـت خالقانـه تاریـخ را روایـت  کنـد.
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