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از منظر دانش انواع ادبی، بخشی از ادبیات هر 

ملّتی را ادبیات نمایشی و داستانی تشکیل می 

 دهد.

فارسی نیز داستان به صورت های در ادبیات 

متفاوتی یعنی قصه های عامیانه، افسانه ها، 

داستان های اخالقی، عرفانی، اجتماعی، تاریخی 

... در آثاری که از گذشتگان باقی مانده، به  و

یادگار مانده است. و در مجموع، قسمت عمده 
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ای از فرهنگ فارسی را این چنین داستان هایی 

 می سازند. 

خش عمده ای از آیات کتاب آسمانیمان ی بحتّ

یعنی قرآن کریم را داستان های گذشتگان 

تشکیل می دهد. و بسیاری از تعالیم دینی، 

اخالقی و عرفانی این کتاب؛ از خلقت انسان، 

، استقامت و )علیه السّالم( خداجویی حضرت ابراهیم

 لیکتاپرستی اصحاب کهف، پاکدامنی و توکّ

، زندگانی پر فراز و نشیب الم()علیه السّ حضرت یوسف

گرفته تا بهانه های  )علیه الساّلم( حضرت موسی

گوناگون بنی اسرائیل و وسوسه های شیطان و 
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غیر این ها در قالب داستان های گوناگون بیان 

 1شده است.

س ادیان و مذاهب دیگر وضعیت در کتب مقدّ

 به همین شکل است.

ق ت داستان و داستان نویسی از طریاهمیّ

مطالعه این کتب برای ما روشن می شود. از این 

کل های مختلفش طریق که داستان در ش

ری برای شکل دهی در ثّوسیله ی مطمئن و مؤ

ارائه ی اندیشه، مرام و احساسات به دیگران 

 است.

                                                           
أصدَقُ القَولِ و أبلَغُ المَوعِظَةِ :» ندفرمود)علیه الساّلم( .امام صادق 1

سخن و راست ترین » ،« و أحسَنُ القَصَصِ، کتابُ اهللِ.

میزان «.» رساترین پند و بهترین حکایت، کتاب خداست.

«13/252الحکمه:  
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یسی جدید غرب و آفرینش سیری در داستان نو

ی نو و مکتب های جدید ادبی و داستان ها

ن در جهان، این اهمیت را داستانی و تأثیر آ

 اف تر می کند.شفّ

از پست ترین احساسات و  ،در این مکتب ها 

اندیشه های انحرافی تا واالترین افکار اخالقی، 

 ... در قالب عرفانی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی و

 د.نداستان عرضه می شو

الزم به ذکر است که امروزه پای داستان به 

بی باز شده است. رشته های گوناگون دانش تجر

لی در فیزیک، و داستان های علمی ـ تخیّ

ریاضی، زمین شناسی، علوم هسته ای، دانش 

... پر جاذبه و پر طرفدار شده، و همچنین  فضا و

سبب پیشرفت های شگرفی در این علوم شده 

 است.
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اهمیت آشنایی و شناخت  ،این بررسی ها

داستان و داستان نویسی را در حوزه های علمیه 

که کار تبلیغ دین را به عهده دارند، کامالً آشکار 

و روشن می کند، تا دانش آموختگان علوم دینی 

 طبا فراگیری اصول علمی داستان نویسی و تسلّ

بتوانند با آفرینش داستان های کوتاه و  ،بر آن

از قدرت هنر بهره گیرند و جامعه را به  ،بلند

 1سمت سعادت هدایت کنند.

انسان ها به علّت این که ذاتاً شایان ذکر است؛ 

یکی از  ،از شنیدن داستان لذّت می برند، لذا

بهترین شیوه ی تبلیغ دین و اثر پذیری مطالب 

، بیان دستورات  ـ به خصوص در زمان فعلی ـ

 الهی در قالب داستان است.

                                                           
 112/ 3.کِلک خیال انگیز) ادبیات فارسی (: 1
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مجموعه ای از داستان های زیبا و  ،این کتاب

 ی گوناگون است.در زمینه ها پند آموزی

ثواب ناچیز این کتاب هدیه می شود به ارواح 

مطهّر و مقدّس پیامبران، ائمه معصومین و 

، )علیهم السّالم( آخرین منجی الهی حضرت مهدی

منات خصوصاً پدر ؤمنین و مهمه ی مؤ

 . مرحومم

 23/12/1321 استان فارس شهرستان کازرون
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 خیانت پیرزن مکّاره به دختر یتیم (ـ1
 

رای م برادران اهل تسنن، روزی بخلیفه دوّ

ناگهان  خواندن نماز صبح به مسجد آمد.

مشاهده کرد که شخصی، دور خود عبا پیچیده 

 است.  خوابیده و در میان محراب مسجد

گفت: ببین این « یرقا » او به غالمی به نام 

شخص چه کسی است؟ و او را نیز برای نماز 

 بیدار کن.

زمانی که غالم نزدیک او شد، دید که مردی در 

حالی که لباس زنانه به تن دارد، خوابیده است. 

حرکتی  هر چه او را حرکت داد، امّا آن شخص
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و از طریق این که  نکرد و از خواب بیدار نشد.

لباسش غرق در خون بود، فهمیدند که کشته 

 شده است.

م دستور داد فعالً او را در گوشه ای خلیفه دوّ

 بگذارند و آن گاه مشغول نماز خواندن شد.

هنگامی که نماز صبح به پایان رسید، عمر و 

اطرافیان در این فکر فرو رفتند: که این جنازه 

کجا به این جا متعلق به چه شخصی است؟ از 

 ... و آورده شده؟

 مجبور شدند زمانی که به نتیجه ای نرسیدند،

 اطالع دهند. )علیه الساّلم( منینالمؤقضیه را به امیر

زمانی که حضرت از آن اتفاق آگاه شد،  

فرمودند: فعالً جنازه را دفن کنید و هیچ 

تحقیقی در این باره انجام ندهید، تا این که در 
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ودکی را خواهید دید، آن وقت همین محراب، ک

 حقیقت این قضیه برای شما روشن خواهد شد.

عمر به حضرت گفت: چنین مطلبی را از کجا 

 می گویی؟

 حضرت فرمود: علم من از علم رسول خداست.

از این قضیه، نُه ماه گذشت تا این که روزی در 

ی را در هنگام نماز صبح، طفل شیر خوار

را بر داشتند  آن محراب مسجد مشاهده کردند.

 آوردند. )علیه الساّلم( منینالمؤو به نزد امیر

حضرت به آنان فرمود: دایه ای برای این کودک  

انتخاب کنید و مخارج آن کودک را از طریق 

 بیت المال بپردازید.

 ،زمانی که نُه ماه از پیدا شدن آن کودک گذشت

در حالی که مصادف با عید سعید فطر بود، 
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دستور داد که آن دایه را حاضر  حضرت به یرقا

 سازد.

 یرقا آن دایه را نزد حضرت حاضر کرد. 

به او فرمود: این کودک را  )علیه الساّلم( منینالمؤامیر

ی در همان جایی که روز عید بپوشان و در مُصلَّ

فطر در آن جا نماز می خوانند، قرار بده و از 

فاصله دور، محراب را زیر نظر داشته باش تا 

نی که کدام زن می آید، این کودک را می ببی

 ای ای مظلوم!» این کلمات را می گوید:بوسد و 

هنگامی که « ظلومه!پسر ظالم و ای پسر م

او را دستگیر کن و به نزد  ،چنین زنی را دیدی

 من بیاور.

کودک را برداشت  ،آن دایه زمانی که صبح شد

ی برد و خودش مقداری از آن محل و به مصلَّ

گرفت. در این حال مشاهده کرد که زنی فاصله 
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آمد و همان کلماتی را که حضرت فرموده بود، 

ه بغل گرفت و شروع به بیان کرد و کودک را ب

و در این حال، جمله دیگری را  بوسیدن کرد.

نیز بر زبان خود جاری  کرد و گفت: تو چقدر 

 شبیه فرزند من هستی که از دنیا رفته است.

یه داد و قصد رفتن داشت، آن زن بچه را به دا

گفت: من امّا دایه فوراً دست او را گرفت و به او 

 ببرم. )علیه الساّلم( منینالمؤباید تو را نزد امیر

به اضطراب  ،زمانی که آن زن این سخن را شنید

به نزد شدیدی دچار شد و گفت: مرا رها کن و 

المؤمنین مبر؛ به خاطر این که او از حقایق امیر

و من نزد مردم رسوا خواهم  .اه استشیاء آگا

 شد.
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 ار کرد امّا دایه او را رها نکرد.آن زن هر چه اصر

برای رهایی خود از دست او، دو بُرد یمانی  ،لذا

 و حلّه صنعانی و سیصد درهم پول به او داد.

دایه زمانی که آن وسایل و پول ها را دید، او را 

 رها کرد. 

ه گفت: اگر آن زن در هنگام رها شدن به دای

نزد من بیاوری تا او  این کودک را در عید قربان

 ،البته را ببینم، دوباره به تو جایزه خواهم داد.

تو باید این قضیه را پنهان کنی، مانند این که 

 اصالً مرا ندیده ای.

د، آم )علیه الساّلم( منینالمؤهنگامی که دایه نزد امیر

چه  !ا او را دید، فرمود: ای دشمن خداحضرت ت

 کردی؟

ی را زیر نظر داشتم، ولی دایه گفت: همه مصلَّ

 هیچ کسی به آن جا نیامد.


