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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، 

داستان های اخالقی، عرفانی، اجتماعی، تاریخی 

نده، به و... در آثاری که از گذشتگان باقی ما

یادگار مانده است. و در مجموع، قسمت عمده 



5 

 

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 )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 
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 گون بیانغیر این ها، در قالب داستان های گونا

 1شده 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 

طریق که داستان در شکل های مختلفش 

وسیله ی مطمئن و مؤثّری برای شکل دهی در 

ه دیگران ارائه ی اندیشه، مرام و احساسات ب

 است.

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

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

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

«13/254الحکمه:  
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سیری در داستان نویسی جدید غرب و آفرینش 

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، 

ریخی و... در قالب عرفانی، اجتماعی، سیاسی، تا

 داستان عرضه می شود.

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 

 این علوم شده است. پیشرفت های شگرفی در
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این بررسی ها اهمیت آشنایی و شناخت 

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 

 تان های کوتاه وبر آن، بتوانند با آفرینش داس

بلند از قدرت هنر بهره گیرند و جامعه را به 

 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. 

                                                           
 172/ 3کِلک خیال انگیز) ادبیات فارسی (: .1
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ای از داستان های زیبا و این کتاب مجموعه 

ست که از گناه خود توبه پند آموز، درباره افرادی

 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.

واب ناچیز این کتاب هدیه می شود به ارواح ث

مطهّر و مقدّس پیامبران، ائمه معصومین و 

، )علیهم السّالم( آخرین منجی الهی حضرت مهدی

همه ی مؤمنین و مؤمنات خصوصاً پدر 

 مرحومم. 

 22/8/1344 استان فارس شهرستان کازرون



11 

 

 

 

داستانی عبرت انگیز است. داستان انحراف من، 

زمینه های انحراف فکری و اخالقی من، از 

دوران کودکی شکل گرفت. قصّه غمبار زندگی 

من، از شب هایی آغاز شد که با مشاجره پدر و 

مادر، سراسیمه و آشفته از خواب می پریدم. در 

آن زمان، دختری هفت ساله بودم و در کالس 

روزها به جای اوّل درس می خواندم. امّا بیشتر 

رفتن به مدرسه به خاطر دعوای پدر و مادرم، 

 همراه مادر به دادگستری می رفتم.
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در یکی از همین روزها بود که مادرم مرا در 

آغوش گرفت و با اضطراب و گریه پرسید: مرا 

 می خواهی یا بابا را؟

و من که چیزی از این پرسش نمی فهمیدم، 

 فقط به او خیره ماندم.

ن خواست که به آقای قاضی بگویم: مادر از م

می خواهم پیش مامانم بمانم و پدر را نمی 

 خواهم.

امّا پدر در برابر مادرم ایستاد و گفت: بچّه را از 

تو می گیرم. زنی که طالق می خواهد، بچّه به 

 دردش نمی خورد.

سرانجام، مادرم طالق گرفت و به اروپا رفت و 

 من تنها ماندم.

نه به مدرسه برمی گشتم، به روزها وقتی از خا

جای آغوش گرم مادر و دست های نوازشگرش، 



12 

 

با در بسته خانه روبرو می شدم. خانه ای سرد، 

 ساکت و بی روح.

شب ها، یا مهمانی داشتیم و یا همراه پدر به 

مجلس ضیافت و خوشگذرانی می رفتم. بیشتر 

وقت ها روی مبل و یا گوشه ی اُتاق خوابم می 

بیدار می شدم، پدرم از شدّت  برد و صبح که

 مستی، هنوز در خواب بود.

بدین ترتیب، دوران کودکی را پشت سر 

گذاشتم و به دوران حسّاس بلوغ قدم گذاشتم. 

دوران خوشی و غفلت و خویشتن را به فراموشی 

 سپردن من.

در دوران راهنمایی، شاگردی بی انضباط و 

 نامرتّب بودم. 

ی دید، می گفت: خانم ناظم هر روز که مرا م

این چه قیافه ای است؟! این چه لباس هایی 
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است؟ این چه ناخن هایی است؟ دختر مگر زیر 

 ابرویش را هم برمی دارد ...؟!

مسئوالن مدرسه، بارها از من می خواستند که 

مادرم را بیاورم. و من وقتی نام مادرم را می 

 شنیدم، فقط گریه می کردم.

با مادرم زندگی  آن ها هم وقتی فهمیدند که

نمی کنم، دیگر چیزی نمی گفتند و سعی می 

 کردند که مرا تحمّل کنند. 

چند بار نیز پدرم را خواستند و با او صحبت 

کردند، ولی مگر توانستند از مهمانی های شبانه 

 اش سر در بیاورند.

او آنقدر زرنگ و خوش ظاهر بود که هیچ کس 

 ه مینمی توانست بفهمد در چه منجالبی غوط

 خورد.
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در دوره دبیرستان، دوستان زیادی برای خود 

دست و پا کردم. از سرشناس ترین بچّه های 

مدرسه بودم و قهرمان آوردن اشیاء ممنوع به 

 مدرسه!

هر روز مورد توبیخ و اعتراض مدیر و ناظم 

 مدرسه واقع می شدم.

وقتی هم به کالس برمی گشتم، بچّه ها را دور 

اولیای مدرسه را به  خودم جمع می کردم و

 تمسخر می گرفتم. 

در حقیقت، اذیّت کردن مدیر و آموزگاران 

مدرسه، برای من به صورت یک تفریح و 

 سرگرمی درآمده بود.

در ویترین مغازه ها دنبال کفش و جوراب و 

لباسی بودم که آن ها را بیشتر عصبانی کند. 
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چیزهایی می خریدم که نگاه ها و چشم های 

 به سویم جلب نماید.دیگران را 

وقتی پند و اندرزهای مسئوالن مدرسه مؤثّر 

واقع نمی شد، اخراج می شدم و با تالش پدر، 

 در مدرسه ای دیگر ثبت نام می کردم.

این کارها، مرا از موفقیت در تحصیل بازمی 

داشت و به همین دلیل، نتوانستم دیپلم بگیرم 

 و در کالس دوّم دبیرستان مانده بودم.

ا که تنها می شدم و به برّرسی کارهایم شب ه

می پرداختم، می فهمیدم راهی نادرست را در 

پیش گرفته ام. امّا عقده های بی مادری و بی 

محبّتی های خانواده را می خواستم در 

 رنجانیدن دیگران جبران کنم. 
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همیشه با خود می گفتم: ای کاش! پدر و مادری 

 تنبیه می دقیق و سختگیر داشتم و هر روز مرا

 کردند و کارم به اینجا نمی کشید.

حاال دیگر بزرگ شده بودم و در مهمانی های 

شبانه پدر به خواب نمی رفتم، بلکه مأمور 

 پذیرایی بودم. 

در این مهمانی ها بود که با دختری آشنا شدم 

 که مرا وارد ماجراهایی تازه کرد. 

 رماجراهایی که روح تشنه ام را، روز به روز به قع

 باتالق فساد و هرزگی کشاند.

این مهمان تازه وارد، کسی نبود جز مینا. هم او 

که از همان نگاه نخست، شیفته اش شدم و در 

 دلم جای گرفت.
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همیشه در جستجوی کسی بودم که جای خالی 

مادر را برایم پر کند و مینا این خأل را پر می 

 کرد. 

از آن روز به بعد، دوستی من و او، عمیق و 

عمیق تر شد و هر چه می گذشت، دوستی اش 

 در دلم افزون تر می گشت.

همه ی وقتم با مینا می گذشت. با او بود که به 

ضیافت ها و مهمانی های شبانه و مختلط، راه 

 پیدا کردم. 

بیشتر دخترها و پسرها در همین مجالس با هم 

آشنا می شوند  و چون سن و سالی ندارند، زود 

 ی شوند. به فساد کشیده م

در این پارتی ها بود که با ماهواره آشنا شدم و 

تا پاسی از شب، به تماشای فیلم های مهیّج و 

 تحریک آمیز می نشستم.
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رفته رفته، این محیط آلوده در رفتار و گفتارم 

تأثیر نامطلوب گذاشت و هر چه می گذشت، 

بیشتر و بیشتر در منجالب فساد و تباهی فرو 

الً غرب زده شده بودم و به می رفتم. دیگر کام

تقلید از هنر پیشه ها و خواننده های غربی، 

 لباس می پوشیدم و آرایش می کردم.

در پارتی های ما، هر یک از دخترها، از یک 

 گروه غربی تقلید می کردند. 

بعضی از پسرها، ابرو برمی داشتند و آرایش زنانه 

 می کردند. بعضی دیگر پیرو گروه ... بودند.

ها پیراهن های آستین گشاد می پوشیدند آن 

و شلوارشان از باال تا پایین به شکلی مسخره 

آمیز، گشاد دوخته شده و حتّی سر زانو هایشان 

 پاره بود.
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با این کار می خواستند ثابت کنند که هر چه 

بیشتر اروپایی اند و کامالً مسخ شده و بیزار از 

 هویت و فرهنگ ایرانی!

ود که هر چه بیشتر غربی شعار همه ما این ب

باشیم و مثل آن ها لباس بپوشیم و مثل آن ها 

 زندگی کنیم. 

روش زندگی آنان را هم از ماهواره و هنر پیشه 

های اروپایی می آموختیم. نه پدر داشتیم نه 

 مادر و نه مربّی.

برای آن که هر چه بیشتر از زندگی لذّت ببریم، 

یش دوستانم گاهی مواد مخدر و بنگ و حش

مصرف می کردند و من هم برای عقب نماندن 

از قافله تمدّن، هم رنگ جماعت می شدم. 

چیزی نگذشت که در چنگال دیو اعتیاد گرفتار 
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آمدم. هم خودم آلوده بودم و هم دختران پاک 

 و معصوم جامعه را آلوده می نمودم!

روزی از روزها، با یکی از دختران هم سن و سال 

 القات داشتم. خودم در پارک قرار م

هنگامی که خواستم مقداری هروئین به او 

بدهم، توسط مأموران مبارزه با مواد مخدر، 

 دستگیر و روانه زندان شدم.

اکنون سه ماه است که در پشت میله های 

زندان، روزها و شب های تلخی را سپری می 

 کنم و در انتظار محاکمه هستم.

حال که در این گوشه ی خلوت به مطالعه 

کارنامه سیاه زندگی ام می نشینم، از خودم می 

پرسم که آخر چرا؟ و جواب این چراها را در 

 رفتارهای گذشته خود و والدینم می بینم.


