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از منظر دانش انواع ادبی، بخشی از ادبیات هر 

ملّتی را ادبیات نمایشی و داستانی تشکیل می 

 دهد.

در ادبیات فارسی نیز داستان به صورت های 

متفاوتی یعنی قصه های عامیانه، افسانه ها، 

 یخیداستان های اخالقی، عرفانی، اجتماعی، تار

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

یادگار مانده است. و در مجموع، قسمت عمده 

ای از فرهنگ فارسی را این چنین داستان هایی 

 می سازند. 
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حتّی بخش عمده ای از آیات کتاب آسمانیمان 

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

یکتاپرستی اصحاب کهف، پاکدامنی و توکّل 

، زندگانی پر فراز و نشیب )علیه الساّلم( حضرت یوسف

گرفته تا بهانه های  )علیه الساّلم( حضرت موسی

گوناگون بنی اسرائیل و وسوسه های شیطان و 

غیر این ها در قالب داستان های گوناگون بیان 

 شده است.

در کتب مقدس ادیان و مذاهب دیگر وضعیت 

 به همین شکل است.

اهمیت داستان و داستان نویسی از طریق 

مطالعه این کتب برای ما روشن می شود. از این 
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تان در شکل های مختلفش طریق که داس

وسیله ی مطمئن و مؤثّری برای شکل دهی در 

ارائه ی اندیشه، مرام و احساسات به دیگران 

 است.

سیری در داستان نویسی جدید غرب و آفرینش 

داستان ها ی نو و مکتب های جدید ادبی و 

داستانی و تأثیر آن در جهان، این اهمیت را 

 شفاف تر می کند.

از پست ترین احساسات و  در این مکتب ها 

اندیشه های انحرافی تا واالترین افکار اخالقی، 

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

 داستان عرضه می شود.

الزم به ذکر است که امروزه پای داستان به 

رشته های گوناگون دانش تجربی باز شده است. 

و داستان های علمی ـ تخیّلی در فیزیک، 
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زمین شناسی، علوم هسته ای، دانش  ریاضی،

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

سبب پیشرفت های شگرفی در این علوم شده 

 است.

این بررسی ها اهمیت آشنایی و شناخت 

داستان و داستان نویسی را در حوزه های علمیه 

که کار تبلیغ دین را به عهده دارند، کامالً آشکار 

د. تا دانش آموختگان علوم دینی و روشن می کن

با فراگیری اصول علمی داستان نویسی و تسلط 

بر آن بتوانند با آفرینش داستان های کوتاه و 

بلند از قدرت هنر بهره گیرند و جامعه را به 

 1سمت سعادت هدایت کنند.

                                                           
 172/ 3.کِلک خیال انگیز) ادبیات فارسی (: 1
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انسان ها به علّت این که ذاتاً شایان ذکر است؛ 

یکی از  ،لذااز شنیدن داستان لذّت می برند، 

بهترین شیوه ی تبلیغ دین و اثر پذیری مطالب 

، بیان دستورات  ـ به خصوص در زمان فعلی ـ

 الهی در قالب داستان است.

مجموعه ای از داستان های زیبا و  ،این کتاب

 در زمینه های گوناگون است. پند آموزی

ثواب ناچیز این کتاب هدیه می شود به ارواح 

ران، ائمه معصومین و مطهّر و مقدّس پیامب

، )علیهم السّالم( آخرین منجی الهی حضرت مهدی

همه ی مؤمنین و مؤمنات خصوصاً پدر 

 مرحومم. 

 23/12/1399 استان فارس شهرستان کازرون
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صورت های شیر به شیرهای واقعی  (ـ1

 تبدیل شد.
 

 چند نفر فرستاد و هفتاد )لعنة اهلل علیه(منصور دوانقی 

مرد از ساحران بابل را به حضور طلبید. وقتی 

که حاضر شدند به آن ها گفت: شما سحر را از 

از پدران خود به ارث برده  الم()علیه السّعهد موسی 

ابوعبداهلل جعفر بن محمد نیز مثل شما  اید.

ساحر و کاهن می باشد. حال شما بر علیه او 

جایزه های  ،موفق شدیدجادویی کنید که اگر 

 بزرگی را به شما می بخشم. 
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 ،پس جادوگران برخاستند و در مجلس منصور

ر را ساختند و هفتاد صورت از صورت های شی

ساخته ی خود نسشت تا  هر یکی از آن ها کنار

جادوی خود را به کار  الم()علیه السّبا ورود امام صادق 

 اندازند.

ج بر سر منصور هم بر تخت خود نشست و تا

نهاد. سپس به حاجِب خود گفت: کسی را نزد 

ابی عبد اهلل بفرست و او را در این ساعت حاضر 

 کن. 

آمد به جادوگران  الم()علیه السّامام صادق  زمانی که

ناراحت و  ،نگاه کرد و از آنچه که ساخته بودند

خشمگین شد. سپس فرمود: وای بر شما! آیا مرا 

هستم که  می شناسید؟ من آن حجت خدا

جادوی پدران شما را در عهد موسی بن عمران 

باطل نمود. سپس با صدای بلند فرمود:  الم()علیه السّ
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ای صورت های شیر! به فرمان خدا هر یک از 

 شما صاحبان خود را بگیرید.

پس ناگهان آن صورت های شیر به شیرهای 

واقعی تبدیل شد و هر کدامشان صاحب خود را 

 گرفت و خورد!

ور از دیدن این صحنه بیهوش شد و از منص

گفت: ابا عبد  ،چون به هوش آمد و تخت افتاد

اهلل! تو را به خدا قسم می دهم که به من رحم 

کنی و مرا مورد عفو خود قرار دهی. من از کاری 

توبه می کنم و دیگر چنین کاری  ،که کرده ام

 را مرتکب نخواهم شد.

 و را بخشیدم.فرمود: ت الم()علیه السّامام صادق 

به صورت  !منصور گفت: ای سید و موالی من

 ها بگو تا آن مردها را بازگردانند.
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( الم)علیه السّحضرت فرمود: هرگز! اگر عصای موسی 

صورت ها نیز  ،اسباب ساحران را بازمی گرداند

  1این ساحران را باز می گردانند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
صص  داستان های عجیب و واقعی از: مردگان زنده شده.1

 117ـ 116
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ماجرای ازدواج نرجس خاتون با امام  (ـ2

 )علیه السّالم(حسن عسکری 
 

هنوز ساعتی از شب نگذشته بود که امام هادی 

خادم خود را صدا زد و به او فرمود: نزد  الم()علیه السّ

بُشر بن سلیمان الخُنّاس برده فروش ـ که از 

دوستان ما اهل بیت است ـ برو تا رازی را با او 

 در میان بگذاری.

را به بشر رساند.  الم()علیه السّخادم پیغام امام هادی 

ه امام زمان بشر نزد امام آمد. حکیمه خاتون عمّ

اتی نک الم(علیه السّ)امام هادی  .پشت پرده بود الم()علیه السّ

را در مورد عالقه و محبت خاندان او به فرزندان 
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و فضیلت این مأموریت  م()صلی اهلل علیه و آله و سلّپیامبر 

مهم به بشر گفت و نامه ای به خط رومی نوشت 

هر خود را روی نامه زد و همراه کیسه زرد و مُ

دینار بود ـ به بشر داد  221رنگی ـ که در آن 

و فرمود: این کیسه پول را بگیر و به بغداد برو 

و صبح فالن روز روی پل فرات بغداد منتظر 

ساحل می آیند. باش. کشتی های اسیران به 

تعدادی کنیز در آن کشتی مشاهده می کنی. 

از وکیالن و  عمدتاً ،خریداران این گونه افراد

تاجران بنی عباس و تعداد کمی هم جوانان 

که مایلند صاحب آن ها  دعرب عراقی هستن

د عمر بن یزی»  ،شوند. نام فروشنده این کنیزان

است. او کنیزی را که دو تکه پارچه حریر « 

خیم بر تن دارد برای فروش عرضه می کند ض

ولی حُجب و حیای این کنیز باعث می شود که 
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که  گر کسیاران نتوانند به او نگاه کنند و اخرید

اعتراض می کند و مانع از انجام  ،به او دست بزند

این کار زشت می شود. خریداران مجبور می 

شوند از پشت پرده ای نازک به او نگاه کنند تا 

پردازند. صاحب کنیز باو را به صاحبش قیمت 

د. ا به خاطر حجب و حیایش کتک می زناو ر

در این هنگام صدای ناله این کنیز را به زبان 

پرده  !رومی می شنوی که می گوید: ای وای

 تم از بین رفت.عفّ

وقتی یکی از مشتریان حیای این کنیز را 

مشاهده می کند با سیصد اشرفی خواستار 

شود که به زبان عربی به او می خرید او می 

م( ال)علیه السّگوید: اگر در لباس سلیمان بن داوود 

هم برای خریدن من می آمدی و بر تختی چون 

هرگز به تو  ،تخت پادشاهی او تکیه می زدی
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تمایل پیدا نمی کردم! بهتر است مال خودت را 

از بین نبری و آن را برای خریدن من بیهوده 

 صرف نکنی.

ده فروش این سخنان را از کنیز می وقتی بر

شنود به او می گوید: من چکار کنم که راضی 

 به هیچ مشتری نمی شوی؟

او می گوید: چرا برای فروش من شتاب می 

کنی. من وقتی به فروختن راضی می شوم که 

قلب من پیش خریدار و به سبب وفاداری و 

 امانت داری اش آرامش یابد.

د صاحب کنیز برو و ای بشر در این موقع تو نز

به او بگو: نامه ای از جانب کسی از بزرگان همراه 

توست. به او بگو: آن شخص بزرگ نامه خود را 

 ،بزرگوارینامه، به خط رومی نوشته و در آن 

کرم و سخاوت خود را وصف کرده  ،وفاداری
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است. این نامه را به کنیز بده تا بخواند. اگر به 

 ،کرد و راضی شد صاحب این نامه تمایلی پیدا

من از جانب آن مرد بزرگ وکیل هستم تا این 

 کنیز را از تو بخرم!

کنیز پس از خواندن نامه گریه کرد و به 

صاحبش فرمود: مرا به صاحب این نامه بفروش 

و سوگند به خدا که اگر مرا به صاحب این نامه 

 خودم را از بین می برم. ،نفروشی

از عمر بن یزید  دینار 221کنیز را با ، «بشر » 

د می بوسی ،خرید. کنیز در راه نامه را باز می کرد

و گریه می کرد و روی چشمان مبارکش می 

 گذاشت.

بشر با تعجب به او می گفت: نامه کسی را می 

 بوسی که او را نمی شناسی؟!
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اخت تو از منزلت اوالد پیامبر کنیز گفت: شن

کم است. دل به شنیدن سخن من  الم(هم السّ)علی

 بسپار تا احوال و ماجرای خودم را برایت بگویم:

ملیکه دختر یشوعا بن قیصر پادشاه روم  ،من

هستم. مادرم از اوالد حواریون حضرت عیسی 

و منتسب به جانشین حضرت مسیح،   الم()علیه السّ

شمعون است. حاال تو را از امر شگفتی آگاه می 

 کنم.

 13روم می خواست مرا در جد من قیصر 

سالگی به عقد برادر زاده اش درآورد. او در 

کشیشان و  ،نفر از اوالد حواریون 311کاخش 

راهبان، هفتصد مرد شریف و برجسته و چهار 

هزار نفر از بزرگان لشکری و کشوری و عشائر 

را دعوت کرده بود و با گران بهاترین زیور آالت 

ه کرده بود که تختی آماد ،و جواهرات حکومتی
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آن را به صحن قصر آورد در حالی که این تخت 

 بیش از چهل پله داشت.

 ،برادرزاده قیصر که قرار بود با من ازدواج کند

باالی تخت رفت. نظامیان اطراف تخت بودند. 

انجیل را گشوده بودند تا هنگام  ،کشیشان

 خواندن خطبه عقد، آن را بخوانند.

ن افتاد و ستون ها ناگهان صلیب ها بر روی زمی

و تخت شکست. داماد نگون بخت با صورت به 

زمین خورد. بزرگ کشیشان با حالت پریشان 

ما را از  !خدمت جدم رفت و گفت: ای پادشاه

چنین پیشامدی که باعث از بین رفتن 

 معاف بدار. ،مسیحیت می شود

جدم این پدیده شوم را به فال بد گرفت و گفت: 

کنید. ستون ها را دوباره  مراسم را دوباره شروع

صلیب ها را برافرازید. تخت را و درست کنید 


