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شی از ادبیات هر از منظر دانش انواع ادبی، بخ

ملّتی را ادبیات نمایشی و داستانی تشکیل می 

 دهد.

در ادبیات فارسی نیز داستان به صورت های 

متفاوتی یعنی قصه های عامیانه، افسانه ها، 

داستان های اخالقی، عرفانی، اجتماعی، تاریخی 

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

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

 می سازند. 

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 م()علیه الساّل 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 
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غیر این ها، در قالب داستان های گوناگون بیان 

 1شده است.

ن و مذاهب دیگر وضعیت در کتب مقدس ادیا

 به همین شکل است.

اهمیت داستان و داستان نویسی از طریق 

مطالعه این کتب برای ما روشن می شود. از این 

طریق که داستان در شکل های مختلفش 

وسیله ی مطمئن و مؤثّری برای شکل دهی در 

ارائه ی اندیشه، مرام و احساسات به دیگران 

 است.

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

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

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

«13/259الحکمه:  
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جدید غرب و آفرینش سیری در داستان نویسی 

داستان های نو و مکتب های جدید ادبی و 

داستانی و تأثیر آن در جهان، این اهمیت را 

 شفاف تر می کند.

در این مکتب ها از پست ترین احساسات و  

اندیشه های انحرافی تا واالترین افکار اخالقی، 

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

 د.داستان عرضه می شو

شایان ذکر است که امروزه پای داستان به رشته 

های گوناگون دانش تجربی باز شده، و داستان 

های علمی ـ تخیّلی در فیزیک، ریاضی، زمین 

... پر  شناسی، علوم هسته ای، دانش فضا و

جاذبه و پر طرفدار شده، و همچنین 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 علمیّه 

که کار تبلیغ دین را به عهده دارند، کامالً آشکار 

و روشن می کند، تا دانش آموختگان علوم دینی 

با فراگیری اصول علمی داستان نویسی و تسلط 

بر آن، بتوانند با آفرینش داستان های کوتاه و 

بهره گیرند و جامعه را به  بلند از قدرت هنر

 1سمت سعادت، هدایت کنند.

در واقع، انسان ها به علّت این که ذاتاً از شنیدن 

داستان لذّت می برند. لذا، یکی از بهترین شیوه 

ی تبلیغ دین و اثر پذیری مطالب ـ به خصوص 

در زمان فعلی ـ، بیان دستورات الهی در قالب 

 داستان است. 

                                                           
 132/ 3کِلک خیال انگیز) ادبیات فارسی (: .1
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از داستان های زیبا و  ایاین کتاب مجموعه 

ست که از گناه خود توبه آموز، درباره افرادی پند

 کرده اند.

 دنمید است که این داستان ها وسیله ای شواُ

به گناه برای توبه کردن اشخاصی که آلوده 

به راه سعادت کردن، و از طریق توبه  .هستند

 در دنیا و آخرت برگردند.

ه ارواح ثواب ناچیز این کتاب هدیه می شود ب

مطهّر و مقدّس پیامبران، ائمه معصومین و 

، )علیهم السّالم( آخرین منجی الهی حضرت مهدی

همه ی مؤمنین و مؤمنات خصوصاً پدر 

 مرحومم. 

 22/8/1399 استان فارس شهرستان کازرون
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در جبهه رفیقی داشتم که آدم با خدایی بود و 

 همیشه در حال ذکر بود.

نگر من شد و گفت: حاج آقا! یک روزی وارد س

امّا یک سرّی بین  این وصیت نامه ی من است.

و شما قول بدهید که تا وقتی است من و خدا 

در این مورد به کسی چیزی  ،من زنده هستم

 نگویید.

 من هم به او قول دادم.

آن جوان شروع به تعریف کردن کرد و گفت: 

آدم خیلی بد و از الت های قهّار  ،قبل از انقالب
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وارد  ،ی گاهی وقت ها بدون ترسو حتّ .بودم

حمّام های عمومی زنانه شده و مشغول گناه می 

ه نقالب بتا این که ا شدم و خیلی کارهای دیگر.

 ثمر نشست و بساط گناه برچیده شد.

یک روز داشتم از کنار مسجدی عبور می کردم، 

دیدم جوان هایی که هنور موی صورت هایشان 

ز از یکی ا ر نشده بود، داخل صف ایستاده اند.پ

آن ها ماجرا را جویا شدم، گفت: این صف دیدار 

 با خدا و صف عاشقان الی اهلل است.

ثر کرد و من هم عاشق شدم این حرف بر من ا

تا خدا را ببینم. حال به خاطر گناهانم پشیمانم 

 و توبه کرده ام.

پیراهنش را باال زد، مشاهده  ،در این هنگام

ختی را با عکس زن ل ،کردم که روی بدنش

 خیلی ناراحت شدم. عورت خالکوبی کرده بود.
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کجایش را دیده ای؟ و  !به من گفت: حاج آقا

رش را باال زد، دیدم که عکس بعد لباس پشت س

مرد لختی را با عورت روی کمرش خالکوبی 

دست و پاهایش را باال زد  ،کرده بود. همچنین

، عورت های و دیدم که روی تمام دست و پایش

من با عصبانیت از او  زن و مرد خالکوبی شده.

 جدا شدم و به سنگرم آمدم.

ساعت از این ماجرا گذشت. به بیرون  4الی  3

ه کگر آمدم تا سری به حسن الته بزنم. سن از

وستان مرا صدا زد و گفت: حاج یکی از د ،ناگهان

ن یک خمپاره به ماشینی که آقا! همین اآل

برخورد کرد و او شهید  ،حسن الته در او بود

 شد.
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دیدم که یک کیسه پالستیک در دستش بود، 

او را به من نشان داد و گفت: این هم بدنش 

 است.

کنان به سمت سنگرش آمدم، وصیّت من گریه 

امّا سه جمله  .نامه اش را برداشتم و خواندم

  کرد.ه مرا بیشتر به خود جلب توجّ

اوّل این که گفته بود: مادر ناراحت نشو، حسن 

 عاقبت بخیر شد.  ،الته توبه کرد و در آخر

دوّم این که: در مناجاتش به خدا گفته بود: 

قرار است من بمیرم، امّا دوست دارم  !خدایا

مرگ من شهادت در راه تو باشد و با شهادت تو 

من می دانم که گناه زیادی انجام  را دیدار کنم.

 .امّا دل این بنده گنه کار خود را نشکن ،داده ام

 مید نکن.اُ مرا نا مید دیدار تو آمده ام.چون به اُ
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و بدنم قرار است بمیرم  !و سوّم این که: خدایا 

را روی سنگ غسّال خانه بگذارند، امّا عکس 

 های مبتذلی بر روی بدنم است، بیا و آبرویم را 

 1بخر تا مردم بدن عریانم را این گونه نبینند.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
قصص التّوّابین) داستان هایی از توبه کنندگان یا راه .1

 249ـ  241صص برگشت به سوی خدا ( 
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از اشرار اصفهان که مرتکب هر  روزی جمعی

تصمیم گرفتند  ،نوع خالفی شده بودند

 سرگرمی تازه ای برای آن روز خود پیدا کنند. 

پس از مشورت با یکدیگر به این نتیجه رسیدند 

که یک روحانی را پیدا کنند و سر به سر او 

ه ب ، تفریح کنند.بگذارند و به اصطالح خودشان

به دنبال یک  همین علّت در کوچه و بازار

روحانی گشتند که ناگهان چشمشان به عالم 

آبادی که در حال گذر  ربّانی آیت اهلل محمّد بید

 فتد.بود، می اُ
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به نزد او  ،آن ها به محض دیدن این عالم ربّانی

رفته و دستش را می بوسند و از ایشان تقضا 

کردند که به خاطر خواندن خطبه عقدی به 

تشریف  ،خانه ای که در همین حوالی است

 بیاورند. 

آبادی وقتی که به چهره ی آنان نگاه  مرحوم بید

در هیچ کدام از آن ها اثر درستی نمی  ،می کند

 حکمتی د که شایدبیند، امّا با خود می اندیش

دعوت آن ها را قبول می  ،لذا در این کار باشد.

کند و به همراه آنان به یکی از محلّه های 

 اصفهان رفت تا این که به خانه ای رسیدند.

آن افراد گنه کار از ایشان در خواست می کنند  

که وارد خانه شود، امّا به محض این که وارد 

ب سبرهنه با لباس های نامنا زنی سر ،خانه شد

تاق بیرون آمد و از اُ ،و صد قلم آرایش کرده
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آبادی گفت: به به! حاج  خطاب به مرحوم بید

 آقا خوش آمدی، صفا آوردی... 

ه قضایا شد و قصد آبادی متوجّ مرحوم بید

مراجعت کرد، امّا آن ها جلوگیری کردند و 

گفتند: چاره ای جز این نداری که امروز را با ما 

 بگذرانی.

ر وارد اتاق می شود و آنان به او دستور آقا به ناچا

 می دهند که در باالی اتاق بنشیند.

پس همان زن در حالی که دایره یا تُنبکی در 

وارد اتاق شد و شروع به زدن و  ،دست داشت

رقصیدن می کند و به دور اتاق می گردد و آن 

جوانان دور اتاق حلقه زده بودند و در حال کف 

 زدن بودند.

 گاهی به مرحوم بیدال رقص، گهآن زن در ح

آبادی نزدیک می شد و در حالی که جسارتی 
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ر این شعر را خطاب به به آقا می کرد، مکرّ

 ایشان می خواند: 

 گر تو نمی پسندی         تغییر ده قضا را.

پس از دقایقی که آن ها غرق در شادی بودند و 

آقا سر به زیر افکنده بود، ناگهان سر بلند کرد 

 ب به آن ها فرمود: تغییر دادم.و خطا

به محض این که این مطلب از زبان ایشان جاری 

همه ی آن ها به سمت وی به سجده  ،شد

افتادند و از رفتار و کردار خود عذر خواهی 

 .بوسه می زدند ،کردند و بر دست و پای ایشان

 د.می کنو ایشان حکم توبه را بر آن ها جاری 

ان به دیگران در مورد این قضیه، خود ایش

قلب آنان را از  ،فرموده بود که در یک لحظه
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 ،ف شیطان به سوی خدا باز گرداندم ـ لذاتصرّ

 1به خود آمدند و توبه کردند. ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 13ـ  1/11.کرامات و حکایات عاشقان خدا:1
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می گفت: دوستم به من  توبه کننده ایخانم 

، بیا دم استزنگ زد و گفت: امشب شب تولّ

 من هم قبول کردم و رفتم. خانه ما.

مجلسی که دوستم برگزار کرده بود، مجلس  

 گناه بود و پسرها و دخترها مختلط بودند.

دش پس از تمام شدن مراسم، دوستم که تولّ

گفت: بیایید برویم در شهر با ماشین  ،بود

 بچرخیم.
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ما رفتیم و در حالی که مست و ی ه هم

ناگهان صدای وحشتناکی 1،خوشحال بودیم

 ،دش بوده شدیم دوستم که تولّمتوجّآمد. 

نفری که  5-4 ماشینش تصادف کرده و هر

 کشته شدند. داخل ماشین بودند،

فردای آن روز رفتیم غَسّال خانه. وقتی که 

غَسّال چهره آرایش کرده دوستم را دید، گفت: 

 ن وضع از دنیا رفته؟!با ای

بعد کیسه ای دستش کرد و برای پاک کردن 

دم دی ، به صورت دوستم می کشید.مواد آرایشی

که دوستم یک آخ هم نگفت. بعد از تمام شدن 

                                                           
مَن أَذنَبَ ذَنباً » فرمودند: )صلی اهلل علیه و آله و سلّم(.رسول خدا 1

کسی که گناه کند » ،«و هُوَ ضاحِکٌ، دَخَلَ النّارَ و هُوَ باکٍ.

«.» در حالی که خندان باشد، گریان وارد جهنّم می شود.

 « 482ثواب األعمال و عقاب األعمال) ترجمه ( ص
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د که الک کارش، دست دوستم را نگاه کرد، دی

سنگ پایی برداشت و شروع کرد به  ،لذا زده.

 1یک یک ناخن های او کشیدن.

 که به خود آمدم و توبه کردم.این جا بود 

 شاعر چه زیبا می گوید:

 هر که باشی و به هر جا برسی 

 2این است. ،آخر منزل هستی

 

 

 

                                                           
.هنگام غسل ـ فرد زنده یا مرده ـ باید هر چیزی که مانع 1

رساله توضیح » است، برطرف شود. رسیده آب به بدن

 « 35ص 392المسائل آیت اهلل مکارم شیرازی مساله

.این داستان را مؤلّف از یکی از روحانیون مبلّغ شنیده 2

  است. 
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می گفت: حساب همه چیز را کرده بودم،  یجوان

 .مهیا کردم ،ی خانه را هم برای انجام آن گناهحتّ

پدر و مادرم را به خانه ی  ،و به همین خاطر

 عمّه و خاله ام فرستادم.

 و بعد از رفتن پدر و مادرم، وقت را تلف نکردم

سریع به دنبال دوست دخترم رفتم و دیدم که 

زودتر از من در جایی که قرار گذاشته بودیم، 

 منتظر است.

آرام و قرار  ،از وقتی که یکدیگر را دیدیم

نداشتیم. و چون اوّلین بار بود که می خواستیم 

این کار را انجام دهیم، مضطرب بودیم. برای این 
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شین دربستی که وقت را از دست ندهم، فوراً ما

 گرفتم و هر دو به خانه آمدیم.

در راه با تلفن همراه دوست دخترم، به خانه مان 

 تا ببینم کسی در خانه است یا خیر.زنگ زدم 

ه متوجّ ،بعد از این که کسی تلفن را جواب نداد

کس در خانه نیست و بسیار ذوق  هیچکه شدم 

 کردم و در دل گفتم: ای وَل.

سه ساعت بیشتر وقت  ،تا آمدن پدر و مادرم

نداشتم و باید از این سه ساعت بهترین و 

 بیشترین بهره را می بردم.

در حیاط را باز کردم و با  ،وقتی به خانه رسیدم

تن رفباال عجله از راه پله ها باال رفتیم. در حین 

بود تا مبادا حواسم به همسایه ها  ،از راه پله ها

 د.ادرم بگوینه را به پدر و مما را ببینند و قضیّ


