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1. Introduction 

Tabashir Al-Hikma is one of the remarkable literary works of the 

Qajar period, which was written with an approach toward 

simplification and literary return. One of the crucial topics of Tabashir 

al-Hikma is the narration of the concept of Noor-e-Mohammadi (Light 

of Muhammad), and all the miraculous events about it. Seemingly the 

author has been particularly attentive to the event of the birth of 

Mohammad Mustafa (PBUH) from the book “History of Sistan”. 

Analyzing the History of Sistan as one of the pioneer texts of Farsi 

prose that has narrated Noor-e-Mohammadi, along with examining 

Tabashir al-Hikma which is one of the latest books to deal with this 

matter, and comparing these two works is clearly of great importance. 

Such comparison can relate and integrate a thousand years of Persian 

literature from the perspective of narrating extraordinary phenomena. 

Using narrative perspectives, this study intends to review the linguistic 

potentialities and narrative techniques of these two books. This article 

can help to promote historiography, mysticism and the creation of 

magical realism stories in Farsi. Hence, doing so seems necessary. 
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2. Methodology 

In majority of historical-mystical books left from the ancient period of 

Farsi language, the narration of miraculous events is one of the most 

frequent topics that are hard for the audience to believe. The History 

of Sistan and Tabashir al-Hikma, as two historical and mystical works, 

are no exception. These two works are linked due to the common 

theme of Noor-e-Mohammadi. Now, the point is: how did the History 

of Sistan, as the earliest text of Farsi prose that has narrated Noor-e-

Mohammadi, use narrative techniques to make the wonders of the life 

of the Holy Prophet (PBUH) believable? How did the author of 

Tabashir al-Hikma, which was influenced by the History of Sistan, 

narrate the wonders of the life of the Prophet (PBUH)? In order to find 

a suitable answer, this study has compared the narration of the concept 

of Noor-e-Mohammadi in these two works by using a descriptive-

analytical method and by emphasizing the theories of narratology. 

 

3. Discussion 

The birth of Mohammad Mustafa (PBUH) is the common theme that 

is repeated in History of Sistan and Tabashir al-Hikma a thousand 

years apart. Both books show of a miraculous blend of reality and 

astonishment. Features such as: poetic language, brevity, appropriate 

narrative language, proper use of figures of speech, accurate and 

consistent descriptions, nested sentences that create melodic prose, 

rhythm and music of the language, proper syntax, skillful selection 

and arrangement of the words, etc., have aided the authors to create 

literary pleasure and to make the wonders believable while conveying 

the meaning. In what follows, we iterate the factors that have led to 

the credibility of the miracles of the birth of the Prophet of Islam 

(PBUH), in order to identify the similarities and differences between 

the narrative languages of these two works. 

 

3- 1- Using trusted religious figures for narration: The narration of 

Noor-e-Mohammadi in these two works begins with a reference to a 

trusted historian. And after mentioning several implausible 

phenomena, they once more mention another one of the well-known 

narrators of the hadith who is trusted by the audience. Accordingly, 

these citations are to improve the verisimilitude of the History of 

Sistan and Tabashir al-Hikma. 
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3-2- Using various sources of narration to make such amazing 

facts believable: In addition to referring to a reliable source, the 

presence of historical figures and real people in the story, such as: 

Amina, Abd al-Muttalib, the daughters of Abd Manaf, Muhammad 

(PBUH) himself and others could make the fact even more credible. 

In the History of Sistan, when the audience are confronting all those 

implausible phenomena, hearing about them from people such as: Ibn 

Abbas and Abd al-Muttalib might just render them more believable. 

In the History of Sistan, eleven people have narrated the miracles of 

the birth of the Prophet of Islam (PBUH). The anonymous author of 

this book has splendidly validated the miraculous events of the birth 

of the Prophet Muhammad (PBUH) and embellished and strengthen 

the structural coherence of the book by frequent and skillful shifting 

of the narrators of the story. This narrative technique has yet been 

ignored in Tabashir al-Hikma. 

 

3-3. Render implausible facts believable through the narrative 

focus: The narrative focus of the birth of Mustafa (PBUH) intricately, 

serves to improve the verisimilitude. The narration of this ancient 

work has been artistically developed in such ways to render the 

virtues and implausible facts believable while generating charm and 

polyphony. The story begins with the omniscient narrator. Or in the 

words of Gerard Genette, without a focal radius. In this type of 

narrative, the narrator has an awareness and mastery over the 

characters and the atmosphere of the story. This feature is also seen in 

Tabashir al-Hikma. Sometimes writers change the narrator in order to 

set a scene and to engage the audience with the story. and the story 

changes from a holistic perspective to a third-person narrator. In this 

case, the narrator is not a part of the story. Rather, it tells the story 

from a neutral perspective. Genette calls this type of narrative a 

heterogeneous representation that produces short sentences from the 

outer focal radius and, by accelerating prose and a creating a faster 

rhythm, speeds up the reading of the audience so as not to give him a 

chance to doubt and to make him believe the implausible. 

 

3-4- Using accurate descriptions of religious places, people, etc. to 

make implausible facts believable: Meticulous description of 
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Amina House, strange birds that fly around that house, description of 

Abd al-Muttalib's surprised face while attending: prostrating of the 

Ka'bah, disfiguring the idols and such, by mentioning all the details, 

arises from this attitude toward language that makes the strange and 

extraordinary event of the holy birth of Muhammad, believable. The 

detailed descriptions of a magical phenomenon through language, 

where adverbs play an important role, lead to the rationale of 

believability. Applying adverbs and adjectives for meticulous 

descriptions is more salient and diverse in the History of Sistan 

compared to Tabashir al-Hikma. 

 

3-5. Adopting the right tone in the narration of extraordinary 

events: One of the important terms that differentiate the narration of 

Noor-e-Mohammadi in the History of Sistan and Tabashir al-Hikma 

is the application of tone and its functions. A comparative study of 

these two works indicates that the anonymous author of the History 

of Sistan has mastered the artistic function of tone and has benefited 

from different tones according to the moods and attitudes of the 

characters. This expertise has caused the reader to travel through time 

and to feel the atmosphere of the story by reading about the birth of 

Mohammad Mustafa, and to rejoice and mourn with the characters 

around the Holy Prophet (PBUH). There is no trace of such narrative 

technique in Tabashir al-Hikma. 

 

3-6. Using villains to make implausible facts believable: frequent 

use of villains in narrating the miracles of the Prophet in both books 

is remarkable whereas rendering the events more believable. Witch 

with a cane, priests, Iblis, Hobal, and some Qurayshi people are anti-

heroes who express or observe such extraordinary phenomena. The 

instance used in the History of Sistan and Tabashir al-Hikma are 

somewhat similar and are equally effective in narrating astounding 

events. 

 

3-7. Employing dialogue to recount a narrative story: When it 

comes to miracle and supernatural phenomena, history may depart 

from reality and the credibility of historical events may be distorted. 

Dialogue can be a suitable tool to imply the legitimacy of historical 

stories. Amina's dialogue with the angels, Amina's dialogue with, 
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Abd al-Muttalib, Halimah's dialogue with the pebbles, Abd al-

Muttalib's dialogue with the heavenly men, and Muhammad's 

dialogue with the heavenly men are some interesting dialogues of this 

historical story as mentioned in both History of Sistan and Tabashir 

al-Hikma. Such examples are indication of the crucial impacts of 

dialogue on improving the elegance and believability of the wonders 

of the story regarding the Prophet's birth. One of the reasons for this 

dramatic credibility is the liveliness and dynamism of events through 

the dialogues among the characters. 

 

4. Conclusion 

After a thorough comparative study of the History of Sistan and 

Tabashir al-Hikma from the narratological point of view, the 

following results were obtained: short sentences, appropriate word 

choices, accelerated rhythm, pleasant linguistic music, accurate 

descriptions, syntactic displacement, characterization, and use of 

religious mythology and religious places are all well exploited by the 

author of History of Sistan, notably within the narration of Mustafa's 

birth. The anonymous author of the History of Sistan, by mastering 

the language, has used it to serve astonishing facts, in fact a major 

part of the rhetorical-communicative function of this work is a result 

of his complex narrative techniques and linguistic power. The author 

by diversifying the narrative language, benefiting from dramatic 

narrative, constant changes in the focus of the narrative, utilizing 

authentic and trusted historical and religious characters, applying the 

narrative language of the main characters with a first-person 

perspective, adopting the anti-hero narrative perspective, the sacred 

voices, diversifying in the narrative aspect to create an emotional 

language, and finally by employing the element of dialogue; was able 

to significantly improve the elegance, artistic value and verisimilitude 

of the story of Mustafa's birth (PBUH). 

     Tabashir al-Hikma was written at a time when Iranian society was 

experiencing an era of return to the literary past (literary restoration) 

and simplification. It seems that this general approach has led the 

author of Tabashir al-Hikma to be influenced by the books of Islamic 

history, including the History of Sistan, and the author has written 

this book by combining the literary terms and traditions of different 

eras. Although the author of Tabashir al-Hikma, while being 
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influenced by the History of Sistan, has adopted some narrative 

techniques, such as: citing trusted narrators, narrating wonders 

through the villain’s words, shifting the narrative focus, using sacred 

voices, accurate citing of the date of extraordinary events during the 

life of the Prophet (PBUH), accurate characterization of historical 

figures, use of narration by trusted narrators, accurate description of 

places and the events of the Prophet‘s(PBUH) life, and employing the 

element of dialogue; but he has not realized the essence of the 

narrative language of History of Sistan. Hence, there is a significant 

difference in the narration of these two works. 

 

Keywords: Morsal prose, Exterior of the language, Aesthetics, 

Literary potentialities. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  0255 پايیز و زمستان، 05شمارة  دورة جديد، ،42سال 

 
 الحکمهطباشیرتاریخ سیستان و  در محمّدیشناسی تطبیقیِ نور روایت

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 3 احمد طحاندکتر ، 2 یسعید قشقای، دکتر 1 یریزهرا نص

 چکیده
 

میرزا ابوالقاسم حسینی شـريیی ههبـی   های قابل توجّه دورة قاجار طباشیرالحکمة يکی از كتاب
شـده  هرننـد ايـث ایـر يـ  مـتث       نويسـی للـ    است كه با رويکرد بازگشت ادبی و سادهشیرازی 

كی دارد تان موضوع مشترسبا تاريخ سی  محمّدیامّا در بخش روايت نور  ،آيدعرفانی به حساب می
رو، مطالعة تطبیقی آن با تاريخ سیسـتان  رسد كه تحت تأییر آن نوشته شده است  از ايثو به نظر می

مولـود مطـطیی( م مملـوّ از     تانداسـ  تاريخ سیسـتان  درروش مناسبی برای شنالت ايث ایر است  
آيـا نويسـندة طباشـیرالحکمه      انـد شـده های روايی باورپذير با تکنی انگیز است كه وقايع شگیت

؟ ايـث مقالـه بـرای    انگیز بهره ببـرد پذير كردن وقايع شگیتهای روايی برای باورتوانسته از تکنی 
 محمّـدی ، نور شناسیهای روايتبر نظريهتحلیلی و با تأكید  -به روش توصییی مناسب يافتث پاسخ

با تنوّع بخشیدن  به ة تاريخ سیستان نويسند ،دهدنتايج نشان می را در ايث دو ایر مقايسه كرده است 
ــره  ــی، به ــان رواي ــتیا   زب ــت، اس ــانون رواي ــدام ك ــر م ــی و نمايشــی، تمیی ــت نقل ــدی از رواي ده از من

بـا ديـدگاه    زمـان پیـامبر( م   هایزبان روايیِ شخطیّتمندی از ، بهرههای مویّ  تاريخیشخطیّت
داهای قدسـی، تنـوّع در وجـه روايـی بـرای      صـ اوّل شخص، استیاده از ديدگاه روايیِ ضد قهرمان، 

 ننـد هـر   گو و   توانسته داستان مولود مططیی( م را باورپـذير نمايـد  وايجاد زبان عاطیی، گیت
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هـا از  از راويان مـورد ویـو ، روايـت شـگیتی    تأییرِ تاريخ سیستان تحت نیزنويسندة طباشیرالحکمه 
كـر تـاريخ دقیـ     ه، تیاده از صـداهای قدسـی  سـ زبان ضد قهرمان، تنوّع بخشی در كانون روايـت، ا 

استیاده ، و    ، عبدالمطلبمانند: آمنه پردازی دقی  افراد تاريخیشخطیت ،انگیزرلدادهای شگیت
، توصـی    علمای معزّز دينـی و    ابومعشر، علّامه مجلسی،  ی مانند:مورد ویوقراويانِ   گریِروايتاز 

 اصیلِگوهربه  نتوانسته امّابهره برده  و   دادنِ حوادث روی ، بیان دقی  زمانی تاريخیهادقی  مکان
لحـث مناسـب، آهنـ  و سـرعت نثـر، نـوع       ايجـاز،  هـا،  از جمله: سالتار جملـه تاريخ سیستان  زبان

بـه نشـم   داری در زبـانِ روايـی آنهـا    رو،  تیـاوت معنـا  پی ببرد  از ايـث  استیاده از حروف، قید و    
 لورد می
 

نـور   ،انگیزهای شگیتواقعیت شناسی،تروايطباشیرالحکمه، تاريخ سیستان،   :کلیدیهایواژه

 .محمّدی

 

 مقدمه-1

نويسی، اغلب متون نثر دورة قاجار محطول رويکرد نويسندگان ايث دوره به ساده

يکی ت  كتاب طباشیرالحکمة بازگشت ادبی و نزدي  شدن به معیارهای جهانی ادبیات اس

نويسی و بازگشت ادبی نوشته شده ه سادهث دوره است كه با رويکرد بياز آیار قابل توجّه ا

رشار از وقايع است كه س محمّدیروايت نور است  يکی از موضوعات مهم طباشیرالحکمه 

از  داستان مولود محمّد مططیی( م رسد، نويسندة ايث ایر بهانگیز است  به نظر میشگیت

ی بعد از فضل با ايث كتب قديمآشنايی اهل »  ای داشته استتوجّه ويژه تاريخ سیستان

گذشت مدتی در دورة قاجار باعث توجّه مردم به شعر و نثر قديم گرديد و باب تتبّع در 

از يکی از آنجايی كه تاريخ سیستان   م472: 0720(شمیسا،« ادبیات قديم گشوده شد

ی كتاب طرف ازو  را روايت كرده محمّدیتريث متون نثر فارسی است كه نور قديمی

آلريث آیاری است كه به ايث موضوع پردالته، مقايسة ايث دو ایر جزء الحکمه طباشیر

 كند اهمیت زيادی پیدا می

لراسان رسیده بود و باور ای نوشته شده كه اسالم تازه به سرزمیثتاريخ سیستان در دوره   

رو و دشوار بود  از ايث ختانگیز برای مردم تازه مسلمان شده سبسیاری از اتیاقات شگیت

 نیز ای كه طباشیرالحکمهطلبید  در دورهشگردهای لاصی را میانگیز روايت وقايع شگیت

زدة غرب تازه آشنا شده بودند و به رلدادهای نوشته شده، مخاطبان آن با دنیای علم
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هنر ه ب محمّدیرو، روايت نور نگريستند  از ايثانگیز مذهبی با ديدة ترديد میشگیت

ايجاد برای و طباشیرالحکمه تاريخ سیستان  گاننويسندآيا روايی لاصی نیاز داشت  

استیاده از ايث مقاله با  ند؟ابهره برده روايیری در مخاطبان از شگردهای پذيباور

كتاب را  دو های روايتگری ايثهنر زبانی و تکنی  ،قطد داردهای روايتگری ديدگاه

های داستان و نويسی، عارفانهنويسیواند به ارتقای تاريختمی لهبازلوانی كند  ايث مقا

 رسد رو، انجام آن ضروری به نظر میجادويی در زبان فارسی كم  نمايد؛ از ايثرئالیسم

 

 بیان مسئله -1-1

وقايع  روايتِ ،زبان فارسی های كهثِبازمانده از دوره عرفانیِدر اغلب آیار تاريخی، 

بسآمد است كه باور آنها برای مخاطبان سخت و دشوار موضوعات پرز انگیز يکی اشگیت

های تاريخ سیستان و طباشیرالحکمه نیز به عنوان دو ایر تاريخی و عرفانی از است  كتاب

با هم  محمّدیايث قاعده مستثنی نیستند  ايث دو ایر به دلیل پردالتث به موضوع مشترک نور

تريث ایر زبان فارسی سیستان به عنوان قديمیست؛ تاريخ ا اند  حال، مسئله ايثپیوند لورده

های زندگی تا شگیتیبهره برده های روايی نگونه از تکنی  محمّدیدر روايت نور

كتاب طباشیرالحکمه كه تحت تأییر تاريخ سیستان به پذير كند؟ حضرت رسول( م باور

 است؟ه ( م پردالته، نگونه عمل كردهای زندگی پیامبرشگیتیروايت 

  

 تحقیق  پیشینة -1-2

های كهث با استخراج واژه م0700( تاريخ سیستانبهار در مقدمة عالمانة لود بر تطحیح 

 شناسی نثرسب وی در   كتاب را شناسايی كندايث های زبانیِ ويژگی كرده،و عربی سعی 

ترادفات، م مندی ازتاريخ سیستان را ايجاز و سادگی، عدم بهره زبانیِ تريث مختطاتمهم

داند  در مجالت می فارسی، نزديکی به زبان گیتارهای كوتاهی جمالت، استیاده از واژه

م 0700( «نگاهی به سب  تاريخ نگاری تاريخ سیستان» مقالة مرد با تاريخ و جمرافیا برات ده

  كتاب شناسی تاريخ سیستان است  محمد یابتنگاری آن توجّه كردههای تاريخ به روش
ای از تاريخ سیستان و نکته»را نوشت  سید محمد علوی مقدم در مجلة حافظ مقالة  م 0705(

است  را تحلیل كرده تاريخ سیستانرا نوشته و  شعرهای  م0700( «لیث شعر فارسیاوّ
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مقالة م 0700( «زباننثر مرسل با تأكید بر قطب مجازی در « واو آغازيث»بازلوانی بالغتِ »

 منتشر كرده جلة نثر پژوهی كرمانبی و محسث ویاقتی جالل در مقاديگری است كه عیت ن

شناسی زبان ِتاريخ سیستان و ديگر آیار نثر مرسل و در آن به نقش واو آغاز جمله در زيبايی

 اند   پردالته

ادبیات كتاب   است ی نوشته نشدهمستقل ه و كتابتاكنون مقال الحکمهطباشیردربارة     
 طباشیر به صورت گذرا به كتاب م0700( مهوش واحد دوست به قلم رجاقا ةايران در دور

بزرگان  كرده است معرّفی  در دورة قاجاررده و آن را ي  ایر عرفانی اشاره ك الحکمه
انجمث انتشارات آیار ملی در  كم به  م0702(رحمت اهلل مهران كه  است كتابی شیراز

پردالته و  الحکمهطباشیر نويسندةمعرفی  بهو در آن به صورت جداگانه تهران منتشر كرده 

نیز محمد تقی میر  است ساز مکتب عرفانی شیراز معرفی كرده وی را از عارفان دوران

ات دانشگاه شیراز منتتشر انتشاربا مساعدت م 0700( بزرگان نامی فارس :ناعنو كتابی با

نیز توضیحات حکمه رالدربارة طباشیو ضمث معرفی میطّل ابوالقاسم ههبی شیرازی، كرده 

 پورمحمد ابراهیم ايرج رام 0705(« بازنگری در عرفان قاجار»مقالة   است مختطری آورده

محمد رضا  به عنوان يکی از آیار راز شیرازی نام برده است  طباشیر الحکمهو تنها از وشته ن

را م 0702( «ارفلسیی عطر قاج -بندی و بررسی نثر متون عرفانیطبقه»حاج آقا بابايی مقالة 

از آن عبور بالفاصله بندی نموده و طبقه عرفانی نوشته و طباشیرالحکمه را در حوزة متون نثرِ

 جمشید صداقت كیش به قلم م0700( «صوفیان فارسعارفان و »در مقالة  كرده است 

ايث مقاله تنها آمده است  طباشیرالحکمهتوضیحات مختطری دربارة موضوعات عرفانی 

در آیار راز شیرازی  و موضوع واليت محمّدیر اهمیّت تبییث نور ، كه باستای نوشته

زحمات  تاريخ سیستانبهار در معرّفی  شود،طوری كه مشاهده میهمان اشاره كرده است 

تر از عالقمندان به تاريخ و ادبیات شنالته شده به همیث دلیل ايث ایر برایكشیده   زيادی

 هیج ایر پژوهشیِ طباشیرالحکمهدهد كه دربارة ی  نشان میتحقاست  پیشینة  الحکمهطباشیر

در  محمّدیبه روايتِ نور تشا  بهای نويسنده هیچ است  به همیث دلیل نوشته نشده مستقلی

به مقايسة  ايث مقاله از آنجايی كه  است توجّه نکرده الحکمهطباشیر و تاريخ سیستاندو ایرِ 

تالش نويسندگان مقاله  رسد به نظر میلا  تازه و  كاریه، پردالتزبان روايیِ ايث دو ایر 
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را برای آنها روايی ِهای كتاب، شگردها و تکنی  دو با بررسی زبانِ روايی ايث، ندنكمی

   زندگی حضرت محمّد ( م نشان دهندانگیز باورپذير كردن رلدادهای شگیت

 

 تحقیقاهمیّت و  ضرورت -1-3

بنا به نظر روی آورده است   نويسیلی لود، به سادهکامزبان فارسی معاصر در سیر ت

از  تريث آیاری است كهيکی از درلشاناز ايث حیث  تاريخ سیستانبزرگان ادب فارسی، 

با زيركی در روايت نور  طباشیرالحکمه و نويسندة زبان فارسی به يادگار مانده قرون اوّلیة

تواند عالوه بر شناسايی راز ايث دو ایر میقی مطالعة تطبیاز آن تأییر پذيرفته است   محمّدی

برداری از آن در لل  آیار هنری جديد، كتاب و بهره تاريخ سیستانهنری زبان 

 راز شیراز را نیز به جامعة ادبی ايران معرفی كند طباشیرالحکمة 

 

 بحث -2

  )ص(محمّدیروایت نورسیستان و تاریخ-1- 2

ورة سامانی در میان كتب نثر مرسل د كه مرواريد درلشانی است تاريخ سیستان

تاريخ است  درلشد  زبان فالر آن با روايتگریِ دگرگونه بر جذابیّت ايث كتاب افزودهمی
از دو بخش تشکیل شده، بخش اوّل آن بسیار قديمی و قوی است  در ايث بخش،  سیستان

-به زيبايی هر نه تمامن، ن پنجم، دورة سلجوقیانويسنده تاريخ اسالم و ايران را تا اواسط قر

بخش دوم كتاب كه شود  شستث طمرل اوّل تمام میاست و با بر تخت نبه تطوير كشیده تر

يابد؛ صد و بیست و پنج ادامه میشود و تا هیتاز سال نهارصد و نهل و پنج آغاز می

و مم ی از دورة دوم(قرن ششبايد آن شیوه را مخلوط» گويد:سبکی دگرگونه دارد  بهار می

آنچه كه باعث شده تا   م04:  0700(بهار، « عطر ممول دانستدورة سوم(قرن هیتمم و 

تاريخ سیستان مورد توجّه پژوهشگران حوزة ادبیات قرار گیرد؛ بخش اوّل آن است  

ها ، لمات عربی كم، استیاده از قیدهای هايی نون: ايجاز، تکرار، كوتاهی جملهويژگی

ات از زمانی به زمان ديگر در افعال، ، لمات فارسی قديم، التیندینوع، تنوع افعال پیشومت

نوازی نشماز كتاب  بخشها و    در ايث لتار بالغی جملهكاربرد هنرمندانة حروف، سا

 كند می
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يکی از رلدادهای تاريخی ايث كتاب كه به زيبايی شهره است، مولود محمد    

آن است  نويسنده  ریِن، زبان روايتگستاجستة ايث داهای برگیمططیی( م است  از ويژ

و طوری آن را روايت  و معجزات درآمیخته هاهای تاريخی را با شگیتیقعیتبا هنرمندی وا

-ای وارد نمیلدشه العادههای لار باورپذيری پديدهكرده كه عالوه بر التذاه لواننده، به 

های راوی است  به یّتشخطداستان تاريخی، تعدّد راويان و های ايث شود  از شگیتی

ر ده صیحه از گزارش مولود حضرت رسول( م، نهل و دو شخطیت ای كه دگونه

های روايیِ مختل ، حضور فعالی در فضای داستان دارند  از میان آنها پانزده نیر با ديدگاه

های روايتگری، نقش مهمی در نی رو، زبان روايی و تکكنند  از ايثداستان را روايت می

 كند   شناسی ايث ایر ايیا میالانگیز و جمهای شگیترپذيری واقعیتباو

 

 )ص(محمّدیو روایت نور  طباشیرالحکمه -2-2 

ضمث  یشیراز رازاست   از عرفای نامی دورة قاجار راز شیرازی طباشیرالحکمه نويسندة كتاب

 ئماالمامه، قوابراهیث ه،،الواليتیسیر آيات لل  كرده؛نیز آیار فالری نثر سرايش شعر در حوزة 

 منامیه ةالعارفیث، رسالااللبار، مرأاتالعارفیث، میالر، مناس الواليهالحکمه، اسرارطباشیراالنوار، 
 محمّدیاست كه در شرح حديث نور كتابی  طباشیرالحکمه هستند  وی منثورار تريث آیو     از مهم

ه در شیراز به تثبیت رسیده بود، ه سلسلة ههبیّی كدر دورة قاجار هنگام نوشته شده است  ايث كتاب

شود و بعد از توضیحات مبسوط با شرح حديث نورانیّت آغاز میطباشیرالحکمه تحرير شده است  

در للقت و بقای جهان  محمّدینقش نور گانة حکما، فالسیه، عرفا و توحید به دربارة طبقات سه

لهام از كتب ه به سندهای معتبر و با اب نیز با توجّكتادر پايان  پردازد هستی و تکامل انسان می

های زيادی در كند  هر نند كتابلّد حضرت رسول اكرم( م را گزارش میتو ،تاريخی و مذهبی

تريث آیار ه عنوان قديمیب تاريخ بلعمیو  تاريخ سیستانتأییر  امّا نگارش ايث بخش تأییرگذار بوده

در هنگام گزارش از لحظات تولّد پیامبر  ی ايث كتابوايزبان ر مشهودتر است  زبان فارسی

 اندازد میتاريخ سیستان های روايی نويسندة گمنام اسالم( م مخاطب را به ياد تکنی 

 زبان روایی -2-3

شود  بشر است كه در تمام ابعادِ فرهنگی انسان ديده میهای روايت يکی از جهانی

وايت وجود ندارد  زيرا جامعة بدون ر»، معتقد استم Roland Barthe(روالن بارت
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 شناسی ازبارت در روايت  م05: 0700(الوّت، «ناپذير استعة بدون فرهن ، تطوّرجام

تأییر تحت مM.Toolan( توالنمو T.Todorov( زبان بسیار بهره برده است  تودروف

تعري  ي  شناسی را تدويث كنند و به شناسیِ او، تالش نمودند تا مبانی روايتروايت

روايت، توالی ملموسی از حوادیی است كه به صورت غیرتطادفی در »منسجم دست يابند  

ت را در دو پردازان، مطالعات رواينظريه  م05(توالن، به نقل از همان:« اندنار هم آمدهك

وقايع مهم داستان  اند  منظور از داستان، توصی ِسطح كلیِ داستان و كالم ترسیم كرده

هايی است كه كالم به معنای همة روش   روايت درشوندا توالی لا  ظاهر میباست كه 

روايت تريث حوزة نمايند  بنابرايث كالم مهمنويسندگان با تنوّع لاصی داستان را بازگو می

كند، توجّه دقیقی های امروز، به روابط راوی و روايتی كه بیان میاست  در روايت رمان

كند، از ي  ای از روايت كه شخطیتی آن را روايت میا بیث قطعههشود  در ايث رمانمی

ل راوی آن است، از سوی ديگر، طرف به عنوان دانای كگری بیسو و روايتی كه مشاهده

 ل آشکاری وجود دارد  تیاوت و تقاب

های شگیت است، وقتی دانای كل، داستان را روايت در آیاری كه لبريز از واقعیت    

ها شود و با نقش پارادوكسی لود جادوها و واقعیتای وارد عمل میان به گونهبكند، زمی

ها با روايت شخطی، داستان را پیش زد، امّا هنگامی كه يکی از شخطیتآمیرا درمی

آيد  در گونه آیار درمیشود و از لونی ديگر به لدمت ايثبرد، زبان دگرگون مییم

هم از روايت دانای  در طباشیرالحکمهو به تبع آن  انتسیستاريخداستان مولود مططیی از 

بهره برده شده، تحوّالت زبان در  هاطی و وابسته به شخطیتكل و هم از روايت شخ

روايی و  است  ايث تحوالت در دو سطحِ زبانار نشمگیر ها بسیهركدام از روايتگری

گذارد  ت، ایر مییدهد و در باورپذيری وقايع شگعناصر داستانی، لود را نشان می

ها و تا تیاوت شودكه در ادامه بدان پردالته مینگونگی ايث ایرگذاری موضوعی است 

 مشخص گردد  طباشیرالحکمهتاريخ سیستان و های زبان روايیِ شباهت
 

 و طباشیرالحکمه زبان روایی در داستان مولود مصطفی از تاریخ سیستان -2-4

ای از واقعیت و داده، آمیزه در طی زمان لاصی رخ هبه منزلة حوادیی ك تاريخ سیستان

را هايی داستان است  در ايث كتاب تاريخ و داستان رابطة تنگاتنگی دارند  نويسنده داستان
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های عجیبی روايت كرده كه مملو از لر  عادت است  اما وقتی به روايت ننیث داستان

اند  روايتگری و تخیّل، واقعیتی محض ركند كه انگار اساطیرسد، ننان با زبان، جادو میمی

شود  در ايث كتاب، تاريخ در حکم اطالعات تاريخ سیستان با زاوية ديد دانای كل آغاز می

آيد  بنابرايث، نويسنده تالش كرده تا با ادبیّت بخشیدن رای ادبیات به حساب میپس زمینه ب

 با پردالتثِ زبان محق  شده تر نمايد  ادبیّت ايث كتاببه كالم لويش، كتاب را جذاب

رو، هرنند مواد تاريخش از واقعیت عالمِ بیرون گرفته شده، امّا با مهارت در است  از ايث

است  در ايث كتاب دن بدان در اغلب مواقع، زبان معطوف به  لود شدهزبان و ادبیّت بخشی

و ترسیم تبییث  خار مورتر از همه، وظییة دشوتاريخ روايتی از وقايع نیست، بلکه مهم»

وقتی داستان مولود محمد  تاريخ سیستاننويسندة   م75: 0707(گريث،  «رلدادهاست

پردازی، تعلی  و خی را با شخطیتهای تاريكند، واقعیتمططیی( م را روايت می

زند  نرا كه آمیزد و در حوزة زبان، دست به كاری هنرمندانه میپردازی در میداستان

   م04: 0702(زايس،  «هاست  واقعیتلالهنر، بازآفرينی »

هاست  داستان مولود مططیی( م لبريز از شگیتینیز ه مطباشیرالحکدر كتاب      

ها، تعظیم كردن كعبه، به زمیث آمدن آمنه، به سخث درآمدن سنگريزهنورانی شدن صورت 

شدن ه فرشتگان، حضور مردان عجیب آسمانی در زمیث، به آسمان رفتث محمد( م، دريد

سینة مبارک حضرت محمد( م و قرار دادن نور در وجود آن حضرت، سخث گیتث 

ست  لواننده در مواجه با های ايث وقايع شگیت ااشتران و نهارپايان با آدمی، مطدا 

بیند و در آن فضا های شگیتی، لود را بیث واقعیت و تخیّل در نوسان میننیث پديده

 «شودتمام تاريخ، تاريخ معاصر می» م B.Croce( نهرو، به قول كروزيد  از ايثمی

ها را در دل تاريخ لوانندة لردگرای امروز نگونه ايث لر  عادت  م022: 0705(صهبا، 

                                تواند، باور را در جان مخاطب مدرن بريزد؟!                                                                اور كند؟ نويسنده نگونه میب

تاريخ سیستان و موضوع مشتركی است كه در مولود محمد مططیی( م     
به شکل  شگیتیواقعیت و به فاصلة هزار سال تکرار شده و در هر دو كتاب  طباشیرالحکمه

هايی نون: شاعرانگی زبان، ايجاز، زبان روايیِ ست  ويژگیا انگبزی درآمیختهاعجاب

ر تو كه نثر پی، جمالت تو ددرستیاده درست از صنايع ادبی، توصییات دقی  و پیا مناسب،

 گزينی و نینشموسیقی زبان، نحو مناسب، واژه آهن  وآهنگیث ايجاد نمايد، ضرب
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كم  كرده تا در كنار انتقال معنا، التذاه  گان ايث دو كتاباستادانة كلمات  و    به نويسند

كه  را عواملیدر ادامه د  نرا نیز باورپذير نماي هاشگیتیسويی  ازد و نادبی هم ايجاد كن

كنیم تا اند، بازلوانی میپیامبر اسالم( م شدههای تولّد شگیتیمنجر به باورپذيری 

 های زبان روايی ايث دو ایر را شناسايی كنیم ها و تیاوتشباهت

متث با یتگری: برای روا های مذهبیِ مورد وثوقاستفاده از شخصیت -1 -2-4

الخوارزمی، مورخ مورد شود  محمد بث موسی ارجاع به ي  مورخ مورد ویو  آغاز می

انگیز تاريخی را آغاز اعتمادی است كه نويسنده با استناد به كتاب تاريخ وی داستان شگیت

كه كند و بعد از آوردن ننديث پديدة لر  عادت، نام فرد ديگری از راويان حديث را می

اغلب است كه  آورد  ابث عباس، راوی مورد ویو  ديگریطبیث است، میعتماد مخامورد ا

اند  پس، استناد احاديث و رلدادهای زندگی حضرت رسول( م را از زبان او بیان كرده

های كتاب تاريخ سیستان باورپذيرتر شوند  بنابرايث، شود تا لر  عادتبه او باعث می

 كند ها روايت میز زبان آنشگیت را اهای بخشی از واقعیت

گويد اندر تاريخ محمد بث موسی الخوارزمی می » :تاریخ سیستان

االوّل سنة الییل     مث شهر ربیعكه مولود مططیا روز دوشنبه بودلويش 

و بیستم نیسان  كی اصحاب فیل به مکه هالک شدند  هیدهم دی ماه

در آن روز لورشید انلقرنیث و سنة یمانمايه و اینی و یمانیث از گاه هوا

و مريخ در و مشتری به عقرب و ماه اندر اسد و زحل اندر عقرب   به یور

مادر او گیت كه مرا آواز  سرطان و زهره در یور و عطارد در حمل؛

عالمیث است  و آمد كه نون ترا پسری بُوَد، محمد نام كث كه او سید 

مرا طواف، كه لمطلب به روز دوشنبه كه تنها اندر سرای بودم و عبدا

د ديدم كه بر دل مث مالید و مث رعبی به دل اندرآمد  نون مرغی سپی

ساكث گشتم و همه غمی و المی از مث برفت  باز بازنگريستم  جامی 

م  ديدم كه مرا دادند  گیتم، مگر شیر است و مث تشنه بودم  بخورد

و باز   تنوری ديدم كه پديد آمد و نون درلت لرما به بالیدن گرف

ديدم اندر باالی آن نور مانندة دلتران عبدمناف  گردش اندر زنانی 

گرفتند  باز ديبايی سپید ديدم كه اندر هوا آمد و گرد مث اندر گرفت و 
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 ندا آمد كه او را از نشم مردمان نگاه داريد  پس مردان ديدم اندر هوا

به روی و به دست ايشان ابري  های سیمیث پرآب كه از آن آب قطره 

دالمطلب لوش بوی تر از مش  و مث گیتم كاشکی عبهمی آمد  مث

نزدي  مث آيدی  باز مرغی ديدم كه اندر آمد به حجرة مث منقار او از 

زمرد و پرهای او از ياقوت سرخ  نون فرود آمد جهان مرا گشاده 

بديدم و سه علم ديدم زده يکی به مشر  و يکی گشت از شر  تا غرب 

پس حال تن  گشت وآن زنان همه ام كعبه  ی به سر ببه ممرب و يک

اندر گرفتند و محمد علیه السالم بزادم    يکی او را از آن به دست  مث 

(تاريخ « میان پر لويش بداشت و ابث عباس گويد كه او رضوان بود   

    م05: 0700سیستان، 

 بدان كه علمای امامیّه كثّر اهلل امثالهم اتیا   الحکمه:طباشیر 

بر آن كه والدت با فیض و سعادت حضرت لتمی پناه د انكرده

 الییل است   الساّلم در هیدهم ربیع االوّل  در سنة عاممططیوی علیه

الرحمه به روايت دوازدهم رفته و علّامه مجلسی حمل شیخ كلینی علیه

بر تقیّه كرده امّا والدت آن حضرت در مکّة معظّمه در شعب ابوطالب و 

ای برابر از طرف نپ در وقتی كه ر زاويهث يوس  دمحمّد ب در لانة

اند كه در زمان نادشاهی انوشیروان عادل شوند  و گیته در لانه دالل

یته كه طالع والدت آن حضرت درجة بیستم جدی بوده     ابومعشر گ

در لانة لود در حمل  بود و زحل و مشتری در عقرب بودند و مريخ

در شرف بوده و عطارد نیز در حوت  ه و زهرهبود  آفتاب در شرغ بود

ر حوت بوده و قمر در اوّل میزان و رأس در جوزا و دنب در قوس بود د

كه آن حضرت در لانة لود تولّد يافت    ابث بابويه به سند معتبر از 

در حجر ابوطالب(عم روايت كرده كه عبدالمطلب(عم  گیت: شبی 

وب مرويست كه ز ابث آشم    و ااسماعیل لیته بودم، رويای غريبی ديد

عبداهلل بث عباس از پدرش گويد كه گیت: نون عبداهلل از روزی      و 
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آمنه برای عبدالمطلب متولد گرديد از وی نوری ديدم مانند آفتاب    

سر  ها را بر زمیث گذارد وگیت: واهلل نون نسرم به زمیث رسید، دست

ری ساطع از او نوكرد  پس به سوی آسمان بلند كرد و به آسمان نظر 

را روشث كرد و به سبب آن نور قطرهای شام را گرديد كه همه نیز 

گیت: بزائیدی ديدم و در میان آن روشنی صدايی شنیدم كه قائلی می

   م055و000 : 0704(راز شیرازی، «  بهتريث مردم را  او را محمد نام كث 

های یتری واقعباورپذیهای متنوّع روایت برای استفاده از کانون-2-4-2

عالوه بر ارجاع به ي  منبع مویّ ، حضور افراد تاريخی و واقعی در درون انگیز: شگفت

داستان، همانند: آمنه، عبدالمطلب، دلتران عبدمناف، محمد( م و    به باورپذيری لر  

 م García) Márquez  Gabriel( ماركزكند  گابريل گارسیا ها كم  میعادت

های جادويی جادويی، دربارة باورپذير كردن پديدهئالیسمة رنويسند تريثبزرگ

 گويد: هايش میداستان

كردم، ي  كشتی كلمبیايی غر  شد  زمانی كه مث در روزنامه كار می»

آنها اش نیزی نوشت كه باعث شبهة مردم گرديد  مردم حرف هركسی در روزنامه

رسوايی دولت  و باعث کل گرفترا نپذيرفتند  روز به روز شايعات بیشتری ش

رو رفتم، تا لبر را از منظری بنويسم كه برای مردم باورپذير گرديد  مث به فکر ف

پردازی و شايعات، كار سختی بود  امّا مث راهی را يافتم باشد  بعد از آن همه دروغ

باز ماندة آن كشتی رفتم و بعد از مطاحبه، تمام كه میید واقع شد  به دنبال تنها 

   م40:  0700(داستان همشهری، « بان او روايت كردم و باور پذيرشدرا از زمطالبم 

شود، از زبان افرادی در تاريخ سیستان مخاطب وقتی با آن همه لر  عادت روبرو می

در  شود ها میادتعباس و عبدالمطلب، روايت شنیدن، باعث باورپذيری لر  عنون: ابث

اند  های تولّد پیامبر اسالم( م پردالتهگیتیيت شروا به نیركتاب تاريخ سیستان يازده 

های داستان مولود نويسندة گمنام ايث كتاب با هنرمندی در مواقع ضروری و مناسب راوی

انگیز تولّد حضرت رسول را عوض كرده تا ضمث اعتبار بخشیدن به اتیاقات شگیت

د  ايث قويت كنرش را تتر نمايد و انسجام سالتاحضرت محمد( م داستان را جذاب

روايی در طباشیرالحکمه نندان مورد توجّه نبوده است  هر نند نويسنده توانسته  نی ِتک
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همانند تاريخ سیستان از روايان متنوّعی بهره ببرد امّا در انسجام بخشی به سالتار داستان 

 لدادهایپذيری رايث وجود هر دو ایر از تنوّع راويان در باور با موفّ  نبوده است 

 اند انگیز به لوبی بهره بردهشگیت

كانون » انگیز از طریق کانون روایت:های شگفتباورپذیری واقعیت-2-4-3

« كندروايت، منظری است كه نويسنده يا راوی برای نگريستث به داستان لود انتخاب می

ود و يدگاه لتواند دنیا را از ددر ايث شگرد، راوی می  م020: 0700همکاران، (گودرزی و 

با او متیاوت است   پیوسته ديدگاه ديگران ببیند  به جای كسی حرف بزند كه كامالً  يا

لود را تمییر دهد و از ديد نند نیر به وقايع بنگرد  اصطالح كانون مشاهده، برای اوّلیث بار 

م به كار رفت   قبل از ژنت، برلی از روايت  Genette, Gerardتوسط ژرار ژنت (

ديد به ايز میان دو جنبة زاويهعلم روايت، ايث اصطالح را برای تم ب نظرانن و صاحشناسا

بودند  امّا ژنت به صورت نظام مند آن را مورد بررسی قرار داد  ژنت معتقد بود، كار برده

ای از حوادث است ائل شد  داستان از ديد ژنت رنجیرهبايد میان دو جنبة زاوية ديد، تمايز ق

-هايی میيابد  راوی در ايث زنجیره دلل و تطرفانتقال میواننده وی به لكه توسط را

تان، مبدل نمايد  از ايث ديدگاه، داسبندی را با توجّه به ايث جا به جايی تنظیم میكند، زمان

سازی ژنت، نويسنده را برای مطرح سالتث انونیبنابرايث، نظرية ك» شود به زبان روايی می

 ،(كالر، به نقل از اسداللهی« ازدسمتعدّد روايت، توانا میهای نهبیث گو های گستردهتیاوت

انگیز های كانونی سازی، باورپذير نمودن وقايع شگیتيکی از ايث توانايی  م00: 0707

 است 

ای پیچیده، در لدمت باورپذيری كانون روايت در مولود مططیی( م به گونه    

ایر كهث، هنرمندانه گسترش يافته و  گری ايث  روايتاستانگیز قرار گرفتهوقايع شگیت

-ها، موجب جذابیت و نند صدايی نیز شدهعادتها و لر رپذيری كرامتعالوه بر باو

شود  ز میاست  داستان ابتدا با راوی دانای كل و به قول ژرار ژنت بدون شعاع كانونی آغا

دارد  تودورف آگاهی  داستان ها و فضایدر ايث نوع روايت، راوی نسبت به همة شخطیت

كند كه راوی با آزادی كامل در داستان حضور دارد  یايث ديدگاه را ديدگاه برتر معرفی م

روای در نقش دانای كل به همه جا  لورد در هر دو ایر مورد نظر ايث ويژگی به نشم می

 كند  بیند و آنها را روايت مید  همة رلدادها را میكشسر می
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لود مططیا روز دوشنبه بود     پس از آن به وم: »تانتاریخ سیس

پنجاه روز زاد، كی اصحاب فیل به مکه هالک شدند، هیدهم دی ماه و 

بیستم نیسان از گاه هوالقرنیث و لورشید اندر آن روز به یور ده درجه، و 

ده درجه و ده دقیقه      و مادر او گیت كه مرا آواز ماه اندر اسد به هژ

   م05 :0700 ،(تاريخ سیستان   « ری بُودترا پس آمد كه نون

والدت با فیض و سعادت حضرت لتمی پناه : »طباشیر الحکمه

الییل است  در سنة عامالساّلم در هیدهم ربیع االوّل مططیوی علیه

شعب ابوطالب و در لانة محمّد والدت آن حضرت در مکّة معظّمه در 

ه دالل لان ی كه دردر وقت ای برابر از طرف نپبث يوس  در زاويه

اند كه در زمان نادشاهی انوشیروان عادل بوده     ابومعشر شوند  و گیته

گیته كه طالع والدت آن حضرت درجة بیستم جدی بود و زحل و 

بود  آفتاب در مشتری در عقرب بودند و مريخ در لانة لود در حمل 

شرغ بوده و زهره در حوت در شرف بوده و عطارد نیز در حوت بوده و 

آن حضرت  قمر در اوّل میزان و رأس در جوزا و دنب در قوس بود كه

  م055: 0704(راز شیرازی، «  در لانة لود تولّد يافت  

تث به مکان و در ايث شکل از روايت، راوی با استناد به تاريخ، توصییات دقی ، پردال    

انداز را شگردی ژنت ايث نوع نشم»دهد  زمان، لود را نسبت به همه نیز آگاه نشان می

: 0700 ،(شعیری« دهی اطالعات روايی پردالتتوان به واسطة آن به سازمانداند كه میمی

نگرد و ههث مخاطب را آماده ها به داستان میالنوعراوی مثل رب ،در ايث نوع روايت  م20

انگیزی را از زبان او باور كند  ايث اوّلیث گام محکم كند تا روايتِ هر رلداد شگ یم

 انگیز از طري  زبانِ روايی است های شگیتنويسنده برای باورپذير كردن واقعیت

گشايد كه در آن در گام بعدی، نويسنده با هنرمندی بُعد ديگری از روايت را می    

های داستان كه لود جزئی از شخطیّتكند، در حالیمی عملراوی همانند دانای كل 

نامد  در ايث شکل از است  ژنت ايث نوع روايت را بازنمود همگث در كانون روايت می

های تاريخی يا مذهبی است كه مورد ویو  مخاطبیث است  روايت، راوی يکی از شخطیت

هنگامی كه لر   كند یمم  كانگیزگری او به باورپذيری وقايع شگیتبنابرايث روايت
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جايی بهكند  با جاشوند، نويسنده تکنی  روايت را عوض میانگیزتر میها شگیتعادت

كانون روايت از شعاع بیرونی به كانون روايت درونی، روايتگری حالت بازنمود همگث 

ان های داستكند و با شخطیتكند  در ايث حالت، راوی در داستان نقش ايیا میپیدا می

آيد  روايتگری حلیمه، آمنه، های داستان به حساب میمگث است و جزئی از شخطیته

 عبدالمطلب از ايث نوع است  

كند تا در ايث شکل از روايت، نويسنده از راوی به عنوان شاهد عینی استیاده می    

يد به دروايت، زاويه انگیز را باورپذيرتر كند  از آنجايی كه در ايث نوع های شگیتحادیه

كند و مخاطب انگیز میهای شگیتشکل اوّل شخص است، كم  زيادی به باور واقعیت

بیند و آنها كند و نالودآگاه لود را در میان وقايع میلود را در درون داستان احساس می

های نويسنده تضعی  ايث شگرد در كتاب طباشیرالحکمه به دلیل دلالتكند  را باور می

 هات پنداریشود و با همانگیز داستان میوقتی وارد فضای شگیت هه است  لوانندشد

، ناگهان نويسنده به ا را فراموش نمايدكند و ترديدهلود را در صحنه احساس  لواهدمی

عنوان راوی دانای كل وارد داستان شده و مخاطب را از حال و هوای داستان بیرون 

  تکنی  روايتگری بسیار كارآمد است ع، ايث نوتاريخ سیستانكتاب در آورد امّا می

  دهندرا به لوبی نشان می هاهای زير ايث تیاوتنمونه

روز دوشنبه كه تنها اندر سرای بودم و » تاریخ سیستان:

عبدالمطلب به طواف؛ كه مرا رعبی به دل اندرآمد  نون پرّ مرغی سپید 

از مث  ساكث گشتم و همه غمی و المیديدم كه بر دل مث مالید و مث 

برفت  باز بازنگريستم  جامی ديدم كه مرا دادند  گیتم مگر شیر است و 

مث تشنه بودم  بخوردم  نوری ديدم كه پديد آمد و نون درلت لرما 

بالیدن گرفت و باز زنانی ديدم اندر باالی آن نور مانندة دلتران 

د ميی سپید ديدم كه اندر هوا آ  باز ديباعبدمناف؛ گرد مث اندر گرفتند

و گرد مث اندر گرفت  پس مردان ديدم اندر هوا و به دست ايشان 

آمد لوش ای بر روی مث همیهای سیمیث پر آب كه از آن قطرهابري 

پس حال تن  گشت و آن زنان همه دست مث اندر     بوی تر از مش  

   م00(همان: «   السالم بزادمگرفتند و محمد را علیه
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باشیرالحکمه نگونه روايت شده ر طحال ببینیم، همیث رلداد د

 است؟ 

آمنه گیت: نون نزدي  شد والدت حضرت »: الحکمهطباشیر

سییدی را رسالت پناه ( م، دهشتی بر مث غالب آمد  پس ديدم مرغ 

كه بال لود بر مث كشید تا لوف از مث زايل شد  پس زنان نندی 

ش  و ی مايشان بو ديدم در بلندی مانند نخل دالل شدند بر مث و از

های ملوّن بهشتی در بر كرده بودند و با مث سخث عنبر شنیدم و جامه

-شنیدم كه به سخث آدمیان شبیه نبود  و در دستگیتند و سخنان میمی

ها های بهشت در آن كاسهها بود از بلور سیید و شربتايشان كاسه های

ترا به اد ها و بشارت ب: بیاشام ای آمنه از ايث شربتبود  به مث گیتند

(راز « و آيندگان، حضرت محمد مططیی( مبهتريث گذشتگان 

  م0704:002شیرازی،

شود  گاه برای شتاب جا لتم نمیهای روايی داستان مولود مططیی بديثتکنی 

كند تا بخشیدن به نثر و ايجاد زبان استداللی از اوّل شخص به سوم شخص عدول می

ها عبور دهد تا ضاهای ترديدآمیزِ شگیتیز فمخاطب را به سرعت و با آهنگی لا  ا

آهن  نثر فرصت مکث و ترديد نداشته باشد  در اوج روايت نقلی ناگهان از ضرب

كشد و گوی دو يا نند شخطیت را به میان میوكند و گیتام میكاهد  نثر را آرمی

ی ناب، نند بیتكند و ضمث ايجاد جذارلدادها را از زبان آنها به روايتی نمايشی بیان می

نمايد تا مخاطب را به وسط گود حوادث صدايی شدن داستان، تطويرهای زيبايی لل  می

بیند و های داستان سهیم میدر باور شخطیت پنداری، لود راهاتبییکند  لواننده با هم

 پذيرد  تر میهای عجیب را راحتها و واقعیتكرامت

های مختل  و متنوّعی يی است كه شخطیتجا تريث نوع روايت ايث داستانپیچیده    

كنند  در ايث حالت از زمان مولود مططیی( م را از زاوية ديد لويش گزارش میهم

لحظه به »ژنت ايث شیوه را از نظر زمانی»كنند  ان با هم تدالل میروايت، طرح و داست

نوع روايت،  ايثكند  نامد  يعنی؛ داستان حوادث را لحظه به لحظه دنبال میمی« لحظه

تريث نوع روايت است  پیجیده از ايث لحاظ كه ننديث شخطیت روايت لود را پیچیده
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ستان، مولود محمّد( م را آمنه، حلیمه، در ايث دا  م40: 0702(الوت، « كنندتعري  می

عبدالمطلب،كاهث، صداهای قدسی، فريشتگان و حتی اشیاء در سالناری جذاب و تو در 

ه عالوه بر جذاب كردن داستان، به باورپذير شدن رلدادهای ند ككنتو روايت می

 كند انگیز كم  میشگیت

اشخاص و... برای  های مذهبی،استفاده از توصیفات دقیقِ مکان-2-4-4  

های تاريخی فضاسازی با يکی از ابزارهای مهم داستانها: باورپذیر کردن خرق عادت

ث طري  لواننده بتواند، لود را در آن نقطة بدي های تاريخی است، تاتوصی  دقی  مکان

تاريخی احساس كند و با قرار گرفتث در دل حوادث تاريخی از منط  جهانِ بیرون، فارغ 

 هات پنداری برسد لود را با منط  داستانی سازگار نمايد و به هم گردد و

مث اندر سرای بودم و عبدالمطلب به »: تاریخ سیستان

ای جل؛ به د تا ديدم كه بیاوردند اورا در بارهیامطواف   ديرگاه برن

ای حرير سبز و صوف سپیدتر از حرير و همه نیزی  و  زير او اندر پاره

: از لؤلؤ تر بربسته و سه كلید هم از لؤلؤ بر آن سه نوشته بدان سه بند 

: 0700، (تاريخ سیستان «   میتاح النّطره و میتاح الشّريعه و میتاح النبوّه

   م00

پس آن ابر بر طرف شد و ديدم آن حضرت را : »اشیرالحکمهطب

اند و ای پیچیده از شیر سییدتر و در زيرش حرير سبزی گستردهدر جامه

د از مرواريد تر در دست مبارک داشت و هاتیی گیت كه سه كلی

(راز « حضرت محمد گرفت كلیدهای نطرت و سودمندی و پیممبری را

  م002: 0704شیرازی،

ها را نه از بیرون، بلکه از درون جهانی اگر ايث حکايت» ر شییعی كدكنیول دكتبه ق

ها انديشیم و از لواندن آنآنها نمیكه لل  كرده، بنگريم، ديگر به درستی و يا نادرستی 

های مذهبی، عالوه بر توصی  مکان  م707:  0707(شییعی كدكنی، « بريملذت می

ها كم  ی و    به باورپذيری لر  عادتهای عادها، مکانتوصییات دقی ِ شخطیت

شود تا مخاطب به ي  باره از ها باعث میكند  توصی  دقی  زمان و مکان و شخطیتمی
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و معلولی داستان ان لويش به درون جهانِ داستان پرتاب شود و لود را با رابطة علتجه

 تاريخی وف  دهد و آنها را بپذيرد  

ديدم كه مرا بخواندند اندر زرگوار سه صورت ب تاریخ سیستان:

دست يکی ابريقی سیمیث ديدم و به دست ديگر طشتی از زمرّد سبز 

  م0700:2(تاريخ سیستان،« برف كرده   

ای و سه نیر ديدم كه با نور و صیا بودند به مرتبه: »طباشیر الحکمه

های ايشان طالع بود و در دست يکی ابريقی كه گويا لورشید از روی

و نافة مشکی و در دست يکی طشتی بود از زمرّد سبز و آن از نقره بود 

(راز   «  طشت نهار جانب داشت و به هر جانب مرواريدی منطوب بود

  م000: 0704شیرازی، 

-استیاده از قیدهای بی هايی كه به نثر تاريخ سیستان جذابیّت لاصی بخشیده،از ويژگی

له كتاب طباشیرالحکمه از آن اجار از جمكه متون دورة ق شمار در پايان جمله است

ساز زبان تاريخ سیستان است  قید عنطری است كه به   قید يکی از عناصر برجستهاندبهرهبی

تريث ابزارهايی است كند  قید از مهمآشکار شدن احساسات و عواط  نويسنده كم  می

ز و جزئی، ا كند  توصییات دقی كه به قدسی شدن فضا و بیان لر  عادت كم  می

تريث واژگانی كه در آیار مهم»های شگیت انگیز است  عناصر مهم در باورپذيری واقعیت

 «شوندعل، صیت و قیدهايی هستند كه صیت میادبی با آنها سر و كار داريم، ف

   م70: 0700(مشرف،

هايی نون: توصی  دقی  سرای آمنه، وص  نهرة عبدالمطلب هنگامی كه شگیتی      

هاو     با هكر جزئیات تمام، برلاسته از همیث نگرش به نگونساری بتگشتث كعبه،  ساجد

العادة مولود قدسی محمد( م است  زبان برای باورپذير كردن حادیة عجیب و لار  

های ايث داستان با توصییات دقی ، ايث ایر را به آیار رئالیسم جادويی عادتروايت لر 

یات جزء به جزء و ريز ي  پديدة جادويی با است كه توصی است  ماركز معتقدشبیه كرده

شود: ر میكم  زبان كه قید و صیت در آن نقش زيادی دارند، به منط  باورپذيری منج

كند  اما اگر با زبان كرد، كسی باور نمیاگر بگوئید ي  فیل را ديديد كه پرواز می»

كردند، د كه پرواز میوانی را ديديوصیی دقی  بنويسید، آن روز بعد از ظهر هیده فیل ارغ
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ايث جاست كه زبان در نوسان بیث   م72: 0700(گلشیری،  «شودداستان شما باورپذير می

انی و ادبی است تا تعادل لر  عادت و واقعیت را برقرار نمايد  به كارگیری قیدها جنبة زب

اه وردار است  گبرای توصییات جزئی، در داستان مولود مططیی( م از تنوّع زيادی برل

 آيد در پايان، زمانی در وسط جمله و گاهی نیز در ابتدای جمله می

لحث از : انگیزدر روایت رخدادهای شگفته از لحن مناسب استفاد -2-4-0

وجوه مهم زبان داستانی است كه از ديرباز در ادبیات كالسی  فارسی به عنوان يکی از 

اسب متنون مختل  به كار گرفته الته و به تنهای تاريخی شنعناصر پیش برندة داستان

استمایة گون لواجه عبداهلل انطاری در شد  لحث اندوهگیث بیهقی در تاريخ لود، لحث می

نامه، لحث اندرزگرای سعدی در گلستان و     دلیلی بر ايث سخث است  لحث، ايجاد مناجات

طرز برلورد  لحث »وع است نظر  و ديدگاه نويسنده به موضفضا در كالم است  لحث نقطه

يکی از   م040:  0705میر صادقی، ( «نويسنده به موضوع و شخطیت های داستان است

را در تاريخ سیستان و طباشیرالحکمه متیاوت كرده،  محمّدیتکات مهمی كه روايت نور 

 مندی از لحث و كاركردهای آن است  بهره

ام تاريخ سیستان به كاركرد نويسندة گمندهد كه مطالعة تطبیقی ايث دو ایر نشان می    

های ها از لحثروحی شخطیتهنری لحث اشراف داشته و با توجه به شرايط و حاالت 

مختلیی استیاده كرده است  ايث توانمندی موجب شده تا لواننده با مطالعة مولود محمد 

رامون های پیمططیی، زمان را در نوردد و لود را در آن فضا حس كند و با شخطیت

نکته های زير گويای ايث   نمونهر اكرم( م شادی كند و همراه با آنها غمگیث گرددپیامب

شود  های حضرت رسول دنار شع  گنگی میاست  در نمونة اوّل حلیمه با ديدن كودكی

 یلحن جا به جايی اركان جمله و ايجاد  ايث شادمانی بدون ايث كه به زبان آيد، از طري 

 شود  ینده منتقل مبه لوانصمیمی 

نون مث آن نور و بهای او بديدم لواستم كه جان اندر پیش او نثار »

نم  دل نداد كه او را بیدار كردمی پستان لواستم كه فرا لب او برم او ك

بخنديد و نشم باز كرد نور از نشم او برآمد و بر شد تا آسمان     در 

لواستم كه و دادم     بوسه دادم و پستان راست لويش بد اومیانه نشم 

  م02:0700(تاريخ سیستان، «  نپ او را دهم، ابا كرد و نگرفت  
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شود كه نمونة دوم حلیمه با گم شدن محمد( م دنار استرس وحشتناكی میدر 

و آه های كند نويسنده از طري  انتقال هجاهای كشیده به پايان جمله لحث حزينی ايجاد می

 كند كشدار حلیمه را القا می

مث فرود آمدم و او را بنهادم تا سالته كنم »: تاریخ سیستان

نگاه كردم  او را نديدم  مث اندر كارک لويش  صعب آوازی آمد  

گريستم  باز ماندم  گیتم: يا ايهاالناس! كجا شد ايث كودک؟! همی

 م00(همان:  «دست بر سر نهادم و بان  كردم: وا محمداه! يا والداه!

همراه مردان قبیله شتابزده در جست و جوی عبدالمطلب به  در نمونة سوم    

های كوتاهِ پی در پی، حرف ربط واو  به لحث ننان شتابی داده كه محمد( م است   جمله

در ساعت جمع شدند همه؛  »تازد  كند، بر سواری سوار است و میلواننده احساس می

عت او برنشست و بر نشینیم  به سارگیتند: فرمان! گیت: محمد گم شد  گیتند: برنشیث تا ب

  م00 :(همان «نشستند همه  گرد مکه اندر بتالتند  باال و فرود بجستند و نیافتند   

در نمونة زير  در كتاب طباشیر الحکمه ایری از ايث تکنی  روايی نیست      

-ن نشمهناگهااند  عبدالمطلب به همراه پسران در بیابانی در حال حركت هستند  بسیار تشنه

بینند كه قبالً در آن جايگاه نبود  نويسنده به جای ايث كه شگیتی را با لحث روايت ای را می

  كند ها نشان دهد، از واژة تعجب استیاده میسازی رفتار شخطیتو تطوير

صاحب حديث شري  گويد: نون شب جمعه »: الحکمهطباشیر

ند و الوان بیرون آمدار و عشیة عرفه شد و حضرت عبداهلل با پدر بزرگو

سیر كردند  ناگاه برلورد به نهر عظیمی كه در آن آب زاللی بود و 

پیش از ايث روز در ايث موضع آبی نبود  پس ماند حضرت عبدالمطلب 

  م200: 0704(راز شیرازی،  «با اوالد لود در حالت تعجّب

ة كه نويسند به طور كلی، لحث در تاريخ سیستان سه ويژگی برجسته دارد

توان در سه گروه كلّی به را می هااز آن بهرة نندانی نبرده است  ايث ويژگیطباشیرالحکمه 

 صورت زير لالصه كرد: 

 شود  های تاريخی میال م باعث جذابیت داستان

 ها را بپذيرد كند تا لر  عادتبم لواننده را متقاعد می



 242 05شماره                                          ارسینثر پژوهی ادب ف نشریّة                                                              

التذاه ادبی  رساند و موجبمیانگیزی ابجم لواننده را غافلگیر كرده و به نقطة اعج

 گردد می

های استفاده از ضد قهرمان برای باورپذیر کردن واقعیت -2-4-2

در هر دو استیاده از افراد مخال  در روايت كرامات حضرت رسول  شگفت:

بسیار كم  به باورپذير شدن حوادث كتاب از بسآمد بااليی برلوردار است و 

ل، برلی از افراد قريش و    كاهث, ابلیس,هب عکّازه به دست,است  پیری كرده

كنند  ها را بیان و يا مشاهده میهای ضد قهرمانی هستند كه لر  عادتشخطیت

های به كار رفته در كتاب تاريخ سیستان و طباشیرالحکمه تا حدودی شبیه نمونه

 يی دارند  انگیز كارآهم هستند و به ي  اندازه در روايت رلدادهای شگیت

ی ديدم بر يکی عکّازه  مرا گیت: بیا تا ترا پیر»: یخ سیستانتار

جايی برم كه ترا گويند كه او كجاست؟ گیتم: فدت  نیسی، او 

االعظم هبل  پیر مرا ببرد و هیت راه گرد هبل كیست؟ گیت: صنم

كردم  باز بر سر او بوسه داد و گیت: يا اندر آمده و مث نگاه همی

يث زن را پسری گم ريش بزرگ است  اه منّت تو بر قسیدا! همیش

است  ايث غم از مکه برگیر و بدو راه نمای  هبل و ديگر بتان به شده

روی اندر افتادند و به زبانی فطیح هبل گیت: از ما دور ای پیر! كی 

: 0700 ،(تاريخ سیستان« هالک ما بر دست ايث كودک لواهد بود

  م00

ه حجر اسماعیل لیت ب گیت: شبی درعبدالمطل: »طباشیرالحکمه

بودم  رويای غريبی ديدم و برلاستم و به يکی از كاهنان در راه رسیدم  

لرزم  گیت: بزرگ عرب را نه مرا ديد كه موهايم راست شده، می

ای رو داده؟! گیتم: بلی  امشب شود كه متمیّرالحال است؟ آيا حادیهمی

د شد كه به رويید و نندان بلندر لواب ديدم كه درلتی از پشت مث 

هايش مشر  و ممرب را گرفت و از آن درلت رسید و شاله آسمان

عظیم نوری ساطع گرديد كه هیت برابر نور آفتاب بود و عرب و عجم 

كردند بر آن درلت    نون كاهث لواب مرا را ديدم كه سجده می
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ندی از گويی، فرزشنید، رنگش فوراً متمیّر شد و گیت: اگر راست می

شود و پیممبر   مشر  و ممرب میآيد كه مالون میصلب تو بیر

  م202و200: 0704(راز شیرازی، «لواهد شد

در تاريخ وگو برای نقل نمایشی در روایت داستان: استفاده از گفت-2-4-2

ها سخث به میان است  وقتی از لر  عادتو گو بسیار استیاده شدهسیستان از عنطر گیت

شود و باورپذيری رلدادهای تاريخی ت از واقعیت دور فضای تاريخ ممکث اسآيد، می

های تاريخی واقعی نشان داده و گو ابزار مناسبی است تا داستانآسیب ببیند  عنطر گیت

كند و قبل وگو میشوند  در آغاز داستان مولود محمد( م مورخ با مخاطب لويش گیت

  در ادامه با گويدننده سخث میمنابع تاريخ با لواهای تاريخ، دربارة از بیان لر  عادت

وگوی تنوع بخشیدن به گیتارمندی سعی دارد رلدادهای عجیب را واقعی نشان دهد  گیت

ها، و گوی حلیمه با سنگريزهو گوی آمنه با عبدالمطلب،گیتآمنه با فرشتگان، گیت

مردان آسمانی و    وگوی محمد( م با و گوی عبدالمطلب با مردان آسمانی،گیتگیت

وگوها موجب برجسته ه و جالب ايث داستان تاريخی است  ايث گیتاز نکات مورد توج

بخشد تا و معلولی حوادث را قوت میشدن متث تاريخ سیستان شده و رابطة علت

 های شگیت باورپذير شوند واقعیت

-گیت: از زنان بنیعبدالمطلب را ديدم كه همی» تاریخ سیستان:

ث  گیت: نه نامی؟ رورد؟ مث گیتم: مكیست كه فرزند مرا بپسعد 

تاريخ « گیتم: حلیمه  گیت: بخ بخ، راست تو پروری  گیتم   

عبدالمطلب شمشیر بركشید و به در حجره شد  م  »00: 0700سیستان،

گويد مردی هولناک ديدم كه بیرون آمد پذيرة مث و گیتا بازگرد و می

   ابث عباس گیتا دست مث سست شد  اگر نه هم اكنون هالک گردی 

در بزدم  آمنه نرم  آواز داد و بیامد و در باز كرد  به روی او     گويد

نگاه كردم  آن نور اندر جبیث او نديدم و برو هیچ نشان نديدم  از ضع  

لواستم كه حرير لويش بدرانم  آمنه گیت: نه بود؟! گیتم: نور 

كه فرا ما  ايث مرغان مرا گويند كجاست؟! گیت: تمام بیاوردم  و اين 

 م04و07: 0700(تاريخ سیستان، « بپروريم    ده تا
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و ناگاه ديدم كه همة مرغان به سوی كعبه جمع : »طباشیرالحکمه

های مکه به جانب كعبه مشرف شدند و ابری سیید ديدم شدند و كوه

كه در برابر حجرة آمنه ايستاده است  حضرت عبدالمطلب گیت: پس 

لوابم يا بیدارم؟! گیت: گیتم: آيا مث در ی لانة آمنه دويدم و به سو

بیداری  گیتم: نوری كه در پیشانی تو بود، نه شد؟! گیت: آن فرزند 

است كه از مث جدا شد و مرغی نند او را از مث گرفتند و به دست مث 

(راز  «گذارند و ايث ابر از برای والدت او به مث سايه افکندهنمی

  م000: 0704شیرازی،

وگو نه نقش د كه گیتندهنشان میو طباشیرالحکمه  ن تاريخ سیستا در هانمونهيث ا

يکی دارد   مولود حضرت رسول( م داستان هایشگیتیشگرفی در زيبايی و باورپذيری 

از داليل ايث باورپذيری نمايشی، زنده و پويا شدن رلدادها از طري  گیت و گوی 

 هاست شخطیت

 

 یگیرنتیجه -3

كه هر راوی به شیوة لا   وقايع گذشته بدانیم گونةداستان شرحاگر تاريخ را نوعی 

شوند  عنطر ايث ها بسیار گوناگون و متنوع میكند، روايتآن را روايت می لود

های ويژگی نگاری سنتیعنطر زبان در تاريخ ،روروايتگری تاريخ، زبان است  از ايث

شود كه ی بیشتر میهمیّت زبان زمانا بسیار مهم است  كه برای ادبیاتكند لاصی پیدا می

زبان اينجاست كه كند   العاده را روايتبخواهد ي  اتیا  لار  ريخ ادياننويسندة تا

ها بايد بدان كه در پژوهش كندپیدا میاهمّیت دو نندانی  دينی و آئینی روايی در ادبیات

ام روايت نور و طباشیرالحکمه ي  موضوع مشترک به ن سیستانتاريخ  توجه ويژه شود 

 آورتريث بخش آن تولّد پیامبر اسالم( م است  در ايث بخشدارند كه هیجان مّدیمح

والدت حضرت بايد طوری  به همیث دلیل آنهااند  آمیختهها درعادتها و لر واقعیت

 د نباورپذير نماي انن لوانندگانشهای تاريخی را در اههاد كه شگیتینبنويسمحمّد( م را 

 زبان روايی نقش بسزايی دارد   مندی ازبهره هدر ايث را



 242 هالحکمریو طباش ستانیس خیدر تار محمّدینور  یِقیتطب یشناستیروا        1455 پاییز و زمستان

نتايج زير  شناسیمنظر روايتاز و طباشیرالحکمه تاريخ سیستان  تطبیقی بعد از مطالعة    

های جملهتاريخ سیستان به ويژه در بخش روايت مولود مططیی ( م از به دست آمد: 

یات دقی ، از زبانی، توصیهای مناسب، ضربآهن  شتابی، موسیقی دلنو، واژه گزينیكوتاه

به لوبی  های مذهبیپردازی، استیاده از اساطیر دينی، مکانجايی نحويی، شخطیتجابه

، آن را در لدمت ستان با تسلط بر زبانتاريخ سینويسندة گمنام  بهره برده است 

ابالغیِ  -ای از كاركرد بالغیبه طوری كه بخش عمده انگیز قرار دادههای حیرتواقعیت

با تنوّع مربوط است  نويسنده وی های پیچیدة روايتگری و قدرت زبانی يث ایر به شگردا

ر مدام كانون روايت، مندی از روايت نقلی و نمايشی، تمیی، بهرهبخشیدن  به زبان روايی

های مندی از زبان روايیِ شخطیّتهای مویّ  تاريخی و مذهبی، بهرهاستیاده از شخطیّت

ه از ديدگاه روايیِ ضد قهرمان، صداهای قدسی، تنوّع ل شخص، استیاداصلی با ديدگاه اوّ

ل توانسته به شکگو وگیتمندی از عنطر بهرهدر وجه روايی برای ايجاد زبان عاطیی، 

 را زيبا، هنری و باورپذير نمايد معناداری داستان مولود مططیی( م 

شت به ايران عطر بازگة كتاب طباشیرالحکمه در دورانی نوشته شده كه جامع     

رسد كه ايث رويکرد عمومی   به نظر میرده استكادبی و ساده نويسی را تجربه میگذشتة 

پذيری از كتب تاريخ اسالم از جمله كتاب تاريخ نويسندة طباشیرالحکمه را به سوی تأییر

نوشته و های ادبی ادوار مختل  ايث ایر را سیستان سو  داده است و نويسنده با تلیی  سنت

نويسندة   ه استتث بخش مربوط به تولّد پیامبر اسالم( م به تاريخ سیستان نظر داشتدر نوش

های روايی پذيری از تاريخ سیستان از برلی از تکنی طباشیرالحکمه هرنند در حیث تأییر

ها از زبان ضد قهرمان، تنوّع بخشی از جمله: استیاده از راويان مورد ویو ، روايت شگیتی

انگیز استیاده از صداهای قدسی، دكر تاريخ دقی  رلدادهای شگیت ر كانون روايت،د

پردازی دقی  افراد تاريخی مانند: آمنه، حلیمه، شخطیتزندگی حضرت رسول( م، 

انگیز، استیاده از مندی از زاوية ديد آنها در روايت حوادث شگیتعبدالمطلب و  بهره
محمد بث موسی الخوارزمی، ابومعشر، لسی، علّامه مج نند:روايتگریِ  راويانِ مورد ویوقی ما

دادنِ حوادثِ حضرت ها، بیان دقی  زمان روی، توصی  دقی  مکان و    علمای معزّز دينی
و    بهره برده امّا به گوهر زبانِ روايی تاريخ  وگومندی از عنطر گیترسول( م، بهره

  لورد دو ایر به نشم میايث  داری در روايترو، تیاوت معناسیستان پی نبرده است  از ايث
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الحکمه گوهر زبان تاريخ سیستان را به دهد، نويسندة  طباشیرمیاز مواردی كه نشان     

مطالعة تطبیقی ايث  ست در دو كتاب مذكور ا هاسالتار جمله تیاوت لوبی درک نکرده، 

الحکمه ندة طباشیرمقايسه با نويسدر دهد كه نويسندة گمنام تاريخ سیستان دو ایر نشان می

به كاركرد هنری لحث اشراف تر و موجزتری بهره برده است  وی های كوتاهاز جمله

های مختلیی استیاده ها از لحثداشته و با توجه به شرايط و حاالت روحی شخطیتبیشتری 

زمان را  كرده است  ايث توانمندی موجب شده تا لواننده با مطالعة مولود محمد مططیی،

مورد انگیز نندان پذيری وقايع شگیتا حس كند و باورردد و لود را در آن فضدر نو

 لبری نیست لحث مناسب الحکمه از تکنی  امّا در كتاب طباشیر نباشد مخاطبتوجّه 

استیاده از  كه به نثر تاريخ سیستان جذابیّت لاصی بخشیده، های ديگریاز ويژگی    

كه متون دورة قاجار از جمله كتاب طباشیرالحکمه از  پايان جمله استشمار در قیدهای بی

جا بديثدر كتاب تاريخ سیستان  های روايی داستان مولود مططیی تکنی   اندبهرهآن بی

از  گاههای زندگی پیامبر اسالم( م پذير كردنِ شگیتینويسنده برای باورشود  لتم نمی

تا مخاطب را به سرعت و با  بخشداب میشت به نثر  ربططري  استیادة فراوان از حرف واو 

امّا  عبور دهد تا فرصت مکث و ترديد نداشته باشد ا  از فضاهای ترديدآمیزآهنگی ل

الحکمه با تبعیّت از نويسندگان دورة قاجار از حرف واو عط  بیشتر نويسندة طباشیر

نیز كاسته شده  نثرو از شتاب  تر شده طوالنی ی ایرشهاو  نالواسته جمله كردهاستیاده 

ی های زباندهند، راز شیرازی عم  زيبايیها از نکاتی هستند كه نشان می  ايث مؤلّیهاست

از تاريخ در مواردی كه هكر شد، وجود ايث، توانسته  با تاريخ سیستان را درک نکرده،

و زيبايی روايت  را بهاسالم( م انگیز زندگی پیامبر وقايع شگیتسیستان تأییر بپذيرد و 

 پذير كند باور
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