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مقدمه

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها

داستان از نگاه تدبری:
آیه: رشته ای با دو سر، یک سر آن به خدا می رسد و سر دیگرآن به بندگان خدامی رسد بنده به این رشته و 

ریسمان اتصال پیدا می کند و از این اتصال منافعی نصیبش می شود.
منظور ما از قصص در قرآن، وجه ثابت حکم خداست که در رخدادها ظاهر میشود و انسان را به منفعت عبرت 

پذیری، انذار و بشارت می رساند.
هر قصصی از قرآن مثلی است که ما را از صفات پدیده ها بهره مند می کند و امکان دنباله روی را برای ما فراهم 

می نماید. زیرا ظرفیت مثل بودن، قابل تکرار بودن در مراتب مختلف است.
در نتیجه این نگاه 

y .نتیجه استفاده از این مفهوم شناخت دقیق تر حقایق و تشخیص ظرف مناسب آن برای بیان است
y تنوع بخشیدن به نحوه بیان حقایق
y جلوگیری از انحراف در شناخت حقیقت و نزول آن

خواهیم داشت.
هدف از برگزاری این کارگاه، آشنا ساختن نویسندگان با رویکردی تدبری در طراحی یک داستان است

برای این منظور می توان با مدد گرفتن از قرآن و نگاه روشمند، ظرف هایی از جنس حوادث و رخدادها که حقیقت را 
در خود جای می دهند، معرفی کرد.

هر حقیقت در ظرف مخصوص خود نازل می شود. )بخوانید تفصیل پیدا می کند( و همه این فرآیند از ابتدا تا آخر، 
نقشه ای مناسب را برای دنبال کردن حقیقت تا رسیدن به مقصد فراهم می کند.
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فاطمه اختردانش 

یادداشتی بر روی کتاب ارتداد
معرفی کتاب:

کتاب ارتداد نوشته ی دکتر وحید یامین پور بارها تجدید چاپ شده است.
قالب کتاب داستانی است و موضوع انقالب اسالمی ایران است. این کتاب توسط انتشارات سوره مهر، 

وابسته به حوزه هنری چاپ شده است.
خالصه داستان:

ماجرای داستان مربوط به زن و شوهر جوانی است که از دوران مجردی علیه رژیم شاهنشاهی مبارزه 
می کردند و در خالل مبارزات با هم اشنا شده و ازدواج می کنند. دریا و یونس مبارزاتشان را کنار هم نیز 
ادامه می دهند و بار ها تحت تعقیب و حتی دستگیری و شکنجه قرار می گیرند. علی رغم همه ی سختی ها 

زندگی عاشقانه ای دارند و فرزند پنج ساله ای بنام آرزو. 
داستان کتاب از روز 22 بهمن سال 57 شروع می شود، که نقطه عطف زندگی این زوج نیز می شود. 
روایت کتاب از 22 بهمن 57 با این تفاوت تخیلی است که دقیقا در نقطه ی اوج پیروزی مبارزان، فقط به 
دلیل سرپیچی اطرافیان امام خمینی)ره( از دستور ابالغ لغو حکومت نظامی، ورق کامال بر می گردد و 
نهضت انقالب اسالمی ایران با شکست مواجهه می شود. امام کشته می شود و مبارزان دستگیر و کشته 
می شوند. خفقان عجیبی بر کشور حکم فرما می شود.شاه برمی گردد و مردم تحت فشار و خفقان، سلطه 

ی شاه و مستکبران را می پذیرند و کشور به قهقهرای شهوت و بدبختی فرو می رود.
داستان در سه فاز حیرت، ارتداد و رجعت، روایت می شود. در فاز اول همه در بهت این شکست فرو می 
روند و دریا جذب گروهک منافقین می شود اما یونس همچنان با انقالبیون به رهبری سید علی مبارزات 
را مخفیانه ادامه می دهد. در نهایت دریا، یونس و آرزو را بخاطر تغییر ایدئولوژی اش و برای مبارزه به 

سبک منافقان، رها می کند.             
در فاز دوم یونس مدام در پی دریاست و در نهایت به او اطالع می دهند که در عملیاتی از منافقین، جنازه 
ی سوخته ی او پیدا شده است. یونس برای اینکه اطمینان حاصل کند ، دخترش را به دوستش احمد و 
پیرمرد و پیرزن صاحبخانه میسپارد و خود را برای شناسایی جنازه تسلیم ساواک می کند. جنازه متعلق 

به دریا نیست اما پانزده حبس نصیب او می شود.
در فاز سوم یونس پس از پانزده سال از زندان آزاد می شود.دخترش صحیح و سالم است و تداعی 
گر عشق قدیمی اش.شاداب و سرزنده و باهوش. اما ایران دیگر آن ایران نیست و از دست رفته است. 
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کشوری که تجزیه شده و با حکومت ولیعهد جوان و بی عرضه ، تحت سلطه ی بیگانگان است. فساد 
سیستماتیک همه ی کشور را فرا گرفته است، و اکثریت مردم در فقر و فحشا دست و پا می زنند. یونس با  
یافتن دوست موثر دریا، در می یابد که دریا زنده است و همان اوایل از منافقین جدا شده، اما روی برگشتن 

پیش آنها را نداشته و به خارج از ایران رفته است.
در نهایت یونس متوجه می شود که آرزو هم مبارزه را از او و دریا به ارث برده و با همراهی گروهی 
از انقالبیون و جوانی که به او عالقمند است، می خواهند مبارزه را در لبنان و علیه منشا فساد»اسرائیل« 

ادامه دهند.
یونس ابتدا شوکه می شود اما بعد تصمیم می گیرد با آنان همراه شود.در این میان شنیدن نام »ناجه«، 
که اسم مورد عالقه ی دریا بوده، به عنوان نام گروه مبارزاتی خواهران، امیدی برای یافتن دریا در دلش 
ایجاد می کند و انگیزه ای برای حضور او در لبنان می شود.در آخر در جریان مبارزه دریا خود را به آنها 

می رساند.
رویکرد انتخابی و تطابق رویکرد با داستان:

رویکرد طرح این داستان ، رویکرد خطی است. یعنی داستان از یک مبدا شروع می شود و تا یک مقصد 
پیش می رود. »از مخالفت با یک فرمان امام تا شکست جبران ناپذیر نهضت اسالمی و در نتیجه به تاخیر 

افتادن پیروزی حق بر باطل در تمام دنیاست.«
در طی این مسیر اصلی، مقصد های فرعی نیز در داستان تعریف شده که سر راه! اتفاق می افتند.

از جمله: آگاهی عموم مردم، همراه شدن قلوب با نهضت،پیروزی انقالب اسالمی ایران، نابودی رژیم 
شاهنشاهی، تضعیف فساد و فحشا، برقراری عدالت...

نتیجه گیری و جمع بندی:
داستات ارتداد، نقاط قوت مهمی دارد. از جمله آنکه داستان مخاطب را به این فکر وا می دارد که اگر انقالب 
اسالمی در 22 بهمن 57 پیروز نمی شد و رژیم پهلوی به حیات خود ادامه می داد، حال و روز ایران و 
ایرانی چگونه می توانست باشد. و ازین حیث پاسخ خوبی به کسانی است که هنوز توهم این را دارند که 
زمان شاه چنین و چنان بود...حتی علت اینکه ما روز 22 بهمن 57 را ، روز پیروزی انقالب می دانیم با این 

چرخش ناگهانی و تخیلی کتاب، بیشتر واضح شده است.
بعالوه در مکالمات کتاب این نکته ی مهم نیز تبیین شده است که پیروزی انقالب، نقطه ی اغاز است نه 
پایان. اغاز راه رسیدن به فتح و پیروزی نهایی حق علیه باطل، و حتی وجود فساد و ریزش در این مسیر 
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طبیعی است.مهم تر از همه اینکه اثار شوم و جبران ناپذیر حتی یک نافرمانی از فرامین رهبر و ولی ، برای 
مخاطب به تصویر کشیده شده است.

اما نقاط ضعفی نیز بر داستان حاکم است: از جمله:
-قالب کتاب حالت خاطره گویی دارد و داستان پویا و زنده نیست.

-مکالمات گاهی زیادی فلسفی شده و از روند طبیعی خارج شده است.
-مستقیم گویی زیاد است.

-جریان هایی در داستان مطرح شده که نیمه تمام رها شده؛ مثال جریان فعالیت مجاهدین بعد از رفتن دریا 
کمرنگ شده و بعد از زندان به کلی نادیده گرفته شده است. از زندان و تجربیات و اتفاقات ان تنها به چند 

خط اکتفا شده. درباره ی سید علی و نهضت توضیح خاصی داده نمی شود.
-پایان داستان ازین منظر که دریا خیلی ناگهانی می اید و خیلی راحت بخشیده و پذیرفته می شود، دلخواه 

نیست.
در مجموع داستان توانسته است این ذهنیت را برای مخاطب بوجود بیاورد که در صورتی که انسان ذره 
ای از مسیر اصلی پایش را کج بگذارد، راهی که می توانسته مستقیم از مبدا به مقصد برسد، بسیار دور 

تر می شود و حتی هیچ گاه به مقصد اصلی نمی رسد.
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فضه اسمعیل پور   

کتاب کرشمه خسروانی تقابل جریان حق و باطل بسیار مشهود است.. و تحقق نابودی باطل و پیروزی 
حق به زیبایی توصیف شده است. 

داستان از ماجرای عشق یزید به زن شوهرداری به نام زینب شروع میشود. و معاویه تمام تالش خود 
را میکند تا با هر خدعه و نیرنگی همسر آن زن را فریب دهد و با دادن وعده ازدواج دخترش به او، وی را 
وادار به طالق همسرش کند. از طرفی ته وعده حکومت و نه وعده ازدواج با دختر معاویه تحقق نمییابد و 

مرد متوجه میشود که چه اشتباه بزرگی انجام داده است. 
از طرفی امام حسین)ع( آن زن را به عقد خود در آورد و آن زن را از ازدواج با یزید نجات داد. و زمانی 
که همسر سابق زن برای قصد عذرخواهی نزد وی آمد امام فرمود که زینب را طالق میدهد تا به ازدواج 
همسر سابقش درآید. در واقع امام با ازدواج با زینب خواسته بود تا او را از شر یزید حفظ کند تا همسرش 

پس از پی بردن به اشتباهش بتواند دوباره به زندگی خود برگردد. 
سیر داستان از طریق نکره سازی یا همان آشنایی زدایی به بیان رخدادها پرداخته است..

داستان به گونه ای است که جریان باطل به هر روش و ابزاری برای نشان دادن چهره زیبا از خود تالش 
میکند و مهم ترین ابزار برای جذب عموم مردم ریا دروغ و نفاق میباشد. و اکثریت مردم چون حق را به 

درستی نشناخته اند به سرعت جذب باطل میشوند. 
در حالی که جریان حق شاید  در ابتدا برای عموم مورد پذیرش نباشد. اما وقتی چهره اصلی باطل رو 

میشود نور حق خود را نمایان میکند.
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الهه آذری 

مختصات یادداشت کتاب تن تن و سندباد
معرفی کتاب

کتاب تن و تن و سندباد اثر محمد میر کیانی است که انتشارات قدیانی آن را منتشر کرد.این کتاب برای رده 
سنی نوجوان است اما سنین مختلف هم می توانند از آن بهره مند شوند.زمانی که این کتاب نوشته شد به 
تایید رهبر معظم انقالب اسالمی در آمد و ایشان متن  یادداشتی نیز  در جهت تایید این کتاب نوشته اند که 

در صفحه اول کتاب آمده است.
خالصه داستان

این داستان ماجرای تن تن و همراهانش که شامل کاپیتان هادوک،میلو،پروفسور  می شود است.آنها 
همانطور که در داستان هایشان خوانده ایم سفرهای زیادی به مناطق مختلف جهان می کنند که در یکی از 
سفرهایشان وارد یکی از کشورهای شرقی می شوند و در نگاه اول به عنوان جهانگرد و توریست وارد 
منطقه مورد نظر می شوند اما در ادامه داستان با صحبت هایی که باهم می کنند متوجه میشویم که قصد 
تصرف افسانه های شرقی را دارند و می خواهند از این طریق خود به عنوان افسانه های جدید  در کل 
جهان مطرح شوند و الگوی جوانان و نوجوانان شوند. اما در این طرف نیز و در مقابل آنها نیز از جمله 
سندباد و همراهانش که شامل پهلوان پنبه و نخودی و علی بابا و عالء الدین می شوند و از شخصیت های 
برجسته مشرق زمین هستند قرار دارند که به نیت سوء آنها پی میبرند و در جهت مبارزه با آنها و تالش 
برای برگرداندن آنها به کشورشان اقدام می کنند اما ماجرا زمانی جذاب می شود که نشان می دهد که تن 
تن و همراهانش از تمام مهارت و ابزار و تکنولوژی و هرآنچه از شخصیت های غربی که دارند مانند کینگ 
کنگ و تارزان و سوپرمن استفاده میکنند اما در مقابل سندباد و همراهانش هیچ گونه ابزار و تکلنولوژی 
و ....ندارند و فقط ابزار آنها تجربه و مهارت و تعقل و توانایی آنهاست.در پایان داستان هم سندباد و 
همراهانش با تالش های فراوان پیروز میشوند تن تن و همراهانش را از مشرق زمین بیرون کنند اما تن 
تن و همراهانش با شگردی که پیش می گیرند و سیاست هایی که بخرج میدهند حتی در آن سوی مغرب 

زمین هم تیرهای توطئه  خود را به شکلی دیگر به سمت مشرق زمین پرتاب میکنند.
توضیح رویکرد انتخابی

نوع دوم از تفصیل و طرح داستان:تقابل دو پرچم و طرفداران آن
برای رسیدن از طرح داستان به جریانشناسی از به یکی از این سه روش در داستان ها عمل میکنیم:_معرفه 

سازی _نکره سازی_دیدی که تو هم شناختی.
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در این داستان از دو مدل دوم یعنی نکره سازی و  مدل سوم یعنی دیدی که تو هم شناختی؟پیروی کرده 
است.در مدل دوم یعنی آشنایی زدایی یا نکره سازی مستقیما با دانای کل کاری نداریم و مورد مطالعه 
نیست بلکه دانای کل از طریق رخدادها و شخصیت هایش مقصودش را بیان می کند. در مدل سوم هم 
انسان با اتفاقا ت و شخصیت ها و رخدادهایی که در داستان استفاده شده کاری ندارد بلکه با حقیقتی که 
در داستان وجود دارد و تاثیراتی که آن داستان بر خواننده می گذارد سروکار داریم. استفاده کرده است.

تطابق رویکرد با داستان و تحلیل داستان بر اساس آن
در این داستان دو جبهه حق و باطل در تقابل با یکدیگر هستند که جبهه حق شامل : سندباد ،علی بابا ،پهلوان 
پنبه،نخودی، عالء الدین و غول چراغ جادو، رستم،پیرمرد آبادی،پسر و پدر اول داستان هستند و جبهه 
باطل شامل:تن تن .کاپیتان،پروفسور، میلو، تارزان، سوپر من،کینگ کنگ می شوند.در این داستان هدف 
جبهه حق برقراری حق و عدالت ،آشنایی انسانها با مضامین حق و به کارگیری آنها در زندگی،نشان دادن 
الگوهای درست و مطابق با فطرت انسانها به دیگران و هدف جبهه باطل از بین بردن هر آنچه حق است، 
تسلط بر تمامی جهان و انسانها،از بین بردن سرگذشت و تاریخ ملل شرقی و مذهبی،به وجود آوردن 

الگوهای خشن و ظلم ستیز برای انسانها،ترویج مادی گرایی و به فراموش سپردن فطرت انسانها است.
- در این داستان از روش آشنایی زدایی استفاده شده است زیرا در این داستان از دانای کل نام برده نشده 
و دانای کل مورد مطالعه نیست بلکه از طریق شخصیلت های داستان و دو گروه سندباد و یارانش و تک 
تک شخصیت هایشان و در مقابل تن تن و گروهش و تک تک شخصیت هایشان و اتفاقاتی که در داستان 

می افتد ما به حقیقت داستان و نیتی که دانای کل از این داستان می خواسته بیان کند متوجه میشویم.
مدل سوم:در این داستان وقتی داستان خوانده میشود و به پایان میرسد انسان به فکر فرو میرود و به 
اینکه چقدر حق شناسی و متوسل شدن به جبهه حق و البته دشمن شناسی مهم است و اینکه انسان برای 
یاری کردن جبهه حق چه باید بکند و اینکه دشمن با یک چهره به ظاهر زیبا چه بالیی دارد بر سر انسانها 
می آورد می اندیشد. و اینکه انسانها باید آنقدر علم و ایمان و عملشان باال رود که هیچ کس نتواند به آن 

ها ضربه ای وارد کند و در جامعه خللی ایجاد شود.
نتیجه گیری و جمع بندی

در هر داستانی نتیجه و نوع تاثیری که داستان بر مخاطب می گذارد بسیار مهم است و اساس داستان 
نویسی نیز همین است که از اشتباهات شخصیت های داستان عبرت بگیریم و حق و باطل را در داستان 
تشخیص دهیم و در زندگی بتوانیم جبهه حق از باطل را باز شناسیم و به جبهه حق بپیوندیم.در داستان 
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سندباد و تن تن انسان به طور واضح تقابل میان  حق و باطل را و اینکه باطل گاهی حتی شاید در لباس 
حق ظاهر شود را می بیند اما باطل باطل است و هیچ گاه نباید کارهای به ظاهر مثبتش راهم به چشم خیر 
خواهانه دید زیرا در باطل خیری وجود ندارد در پس کار مثبتش هم نیت باطلی وجود دارد و آن هم ابزاری 

است برای انجام عمل شومش.
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نسترن  بهستانی 

سنگ: شخصیت اصلی داستان یا شاید شبه حقیقت )سایه(
در جنگی نابرابر در جبهه باطل مقابل جبهه حق می ایستد، او از کارهایی که کرده پشیمان نیست و برای 
اینکه صدای وجدانش را نشنود خودش را با جلوه های عروس دنیا سرگرم می کند، تمام خوشی های 
حرام هم نمی تواند آتش دلش را که خودش شعله ور کرده بود خاموش کند. و چون به عناد رسیده بود 
و روح خودش را تاریک و سیاه کرده بود دیگر حتی این خوشی ها صدای وجدانش را خاموش نکرد و 

در انتها خودش را به دست خودش کشت.
اگر بخواهم یک معماری در نظر بگیرم شبیه خانه ای فقط در اتاق خواب و آشپزخانه باز و حمامی که 
گل گرفته شده و حوض آبی در وسط خونه آلوده شده و برای همه منظور استفاده میشود. آب به عنوان 
نمادی از حقیقت و عاملی که می تواند باعث پاکی روح شود، شخصیت داستان با پشت کردن به حقیقت و 
درست کردن دیوار سنگی برای فاصله گرفتن از واقعیت، خودش از عامل پاکی روحش دور کرده، حوض 
پر از آب و آلوده، نمودی از جوهره وجودی که خودش را در معرض همه آلودگی ها قرار داده یا به 
تعبیری وجودش را پر از آلودگی کرده که باعث پلید شدن روح خودش شده، و در هیچ موردی مثال آنجا 

که آرامش می خواهد تا آسوده بخوابد و بی غصه و رنج زندگی کند نمی تواند.
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طاهره تقي پور  

یادداشتی بر کتاب ارتداد
کتاب ارتداد، نوشته آقای وحید یامین پور، پژوهشگر حوزه هنر اسالمی، نویسنده و فعال رسانه ای ایرانی 
است، که هم اکنون به عنوان رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی و عضو هیئت علمی گروه حقوق 

دانشگاه آزاد تهران شرق و مدرس دانشگاه امام صادق فعالیت می کند.
این کتاب بعد از نخل و نارنج، دومین کتابی است که توسط اقای یامین پور نوشته شده و چاپ هشتم کتاب 

در یکسال، نشان دهنده استقبال خوبی است که از کتاب شده است.
از انجا که یامین پور را می توان به عنوان فردی والیت مدار شناخت، شاید بتوان گفت، نوشتن این رمان 

به نوعی اینچنین القا می کند که والیت ناپذیری چه عواقبی ممکن است داشته باشد.
ژانر رمان ارتداد، تاریخ جایگزین است. نویسنده با خالقیتی که بکار برده  روی یک برهه از فضای سیاسی 
ایران که بسیار مهم و حیاتی بوده انگشت گذاشته و این گونه انگاشته که عدم پیروی از والیت، چگونه می 

توانست برای این انقالب، روایتی دیگر رقم بزند.
ارتداد، رمانی سیاسی- عاشقانه و در سه فصل »حیرت«، »ارتداد« و »رجعت« نوشته شده است. در بخش 
حیرت، با شخصیت های اصلی رمان، آشنا می شویم. در 22 بهمن57، پس از اعالم حکومت نظامی، انقالب 
با دستگیری امام، با شکست مواجه می شود. ذهن دریا، که یکی ازشخصیت های اصلی داستان است، با 

سواالتی روبرو می گردد و در پی پاسخگویی به انها از مسیر اصلی انقالب خارج می شود. 
در بخش ارتداد، دریا، از انقالبیون جدا و به منافقین می پیوندد و در بخش رجعت، با شناختی که پیدا کرده، 

به جمع انقالبیون باز می گردد. 
از مزایای اصلی این رمان میتوان به ایده خالقانه ان اشاره داشت. خواننده در بخش اول ، با توجه به 
اطالعاتی که از اوایل انقالب دارد کامال گیج می شود. کمی جلوتر متوجه می شود جریان چیست و در 
اینجا به خواننده شوکی وارد می شود که اگر همسو با هدف انقالب و رهبر نباشد چه اتفاقاتی ممکن است 
رقم بخورد. تسلط نویسنده بر کلمات و داشتن گنجینه لغات بسیار، خواندن کتاب را بسیار شیرین و دلپذیر 
می نماید.از دیگر مزایای این رمان، باز کردن مفاهیم پیچیده چون مفهوم استدراج است که در این رمان 

به زبانی ساده مطرح می شود. 
اما به نظر من یکی از معایب اصلی رمان، نداشتن پیرنگی منسجم و بر اساس علت و معلولی است. عدم 
پرداخت صحیح شخصیت ها، یکی دیگر از معایب اصلی این رمان است. گفتگوهای زیاد وگزارش دادن به 

جای نشان دادن نیز از ارزش کار کم کرده است.
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اما، با تمام این کاستی ها،ارتداد را می توان بخاطر ایده ناب و بکر نویسنده و نیز جذب مخاطب، با درهم 
امیختن کلمات و بوجود اوردن جمالتی دلنشین وهمچنین بازگو کردن ماهیت انقالب اسالمی و جایگاه 
رهبری در جامعه و نشان دادن فداکاری افرادی که با از خودگذشتگی باعث شدند این انقالب به ثمر برسد، 

به عنوان کتابی مطرح در جامعه معرفی نمود.
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فاطمه جانی 

نام:کتاب کرشمه خسروانی- نوشته سیدمهدی شجاعی
خالصه داستان: داستان در مورد زن و شوهری است که با حیله و دسیسه معاویه از هم جدا میشوند، 
به این علت که یزیدابن معاویه چشم ناپاکش بر آن زن بود. اما با همه تالش معاویه برای رساندن پسرش 
به آن زن، امام حسین)ع( نقشهاش را بر آب میکنند و واسطه میشوند تا دوباره زن و شوهر  با هم پیوند 

بخورند.  
توضیح رویکرد انتخابی

در این داستان نغمه ُحسن که شیوه اهل بیت است آواز شده است. 
تطابق رویکرد با داستان و تحلیل داستان بر اساس آن 

با وجود اینکه بخش کمتری از کتاب به حضرت پرداخته، اما عطر خوش حضورشان ماندگار است که 
ارمغان نویسنده برای ماست. داستان گویای این است که اساس  زندگی اهل بیت بر مدار ُحسن است. چرا 
که  آنها مرکز توجه عالم را خدا میدانند و خود نیز در پي او حرکت میکنند. از همین روست که توجه همگان 
معطوفشان میشود. هر چند که کتمان کنندگان در ظاهر، کتمانش کنند. همچون معاویه که نمیتوانست 
شکوه این خانواده را تاب آورد و ذکر نامشان در اذان هم، در عین غیر قابل انکار بودن برایش زجرآور 
بود! افراد دیگر در مواجه با اهل بیت سرخوشاند از امنیتی که هر لحظه در کنارشان استشمام میکنند 

همچون زن و شوهر داستان، که از الطاف امام به  شگفت آمدند و سپاسگزار ایشان بودند. 
نتیجه گیری و جمعبندی 

هر داستان را میتوان در ظرفی مناسب ریخت و در این حالت است که امکان بهره بردن از مصادیق و مثل 
بیشتر می شود.
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مریم چیتگر   

1. معرفی کتاب
کتاب ارتداد

دریغا که در همراهی هر امام حقی ، رنجی نهفته است که سیاه لشکر حامیان را با این پرسش ناگهانی 
دهشتناک می آزماید: 

))آیا این انتخاب به رنجی که دارد می ارزد؟((
از شک وقتی دوربر تو بچرخد بیشتر می ترسم.

اگر انقالب پیروز نمی شد؟
کتاب ارتداد نوشته وحید یامین پور روی دیگری از انقالب اسالمی ایران است. نویسنده پاسخ به سئوال 
خیلی از افرادی را می دهد که گمان می کنند اگر انقالب پیروز نمی شد ما زندگی بهتری را داشتیم. زیرا 
خیلی گمان می کنند ریشه همه مشکالت آنها پیروزی انقالب و همراه شدن با امام است. اما باید بدانیم در 
همراهی هر امامی رنجی وجود دارد چون در همه مسیرهای حقیقی ما با حب نفس روبه رو نیستیم بلکه 
همه قدرت ما در نفی نفس و ازخودگذشتگی و تحمل مشکالت و رنج های این مسیر است . نویسنده در 
این کتاب با استفاده قدرت تخیل خودعاقبت فردی که دچار شک می شود و همچنین فردی که پای امام 
خود می ایستد را نشان می دهد چه بسا هردونفر رنج می کشند اما کسی که برخالف نفس خود با امامش 
بود رنجی با پاداش در آخرت کشیده اما کسی که شک به دلش راه پیدا می کند رنجی بیهوده کشیده است 
پس در هر صورت همه انسانها در این دنیا با رنج زندگی می کنیم پس بهتر است رنجی همراه با رضایت 

خدا را بکشیم تا آخرت پرباری را داشته باشیم. 
2. خالصه داستان

داستان از جایی شروع می شود که یونس جشن تولد بیست سالگی دخترش را درحالی می گیرد که 
مادر او حضور ندارد و او در البه الی این تولد علت عدم حضوراو را بیان می کند. دریا مادر آرزو بعد 
از آن همه سختی و شکنجه برای رسیدن به پیروزی وقتی که با دستگیری امام و فوت او انقالب شکست 
می خورد شک بر او ایجاد می شود که شاید اصال مسیر مبارزه را اشتباه آمدند و اینکه مذهب و اخالق 
توانایی همراهی انقالب را ندارد و باید از روش مبارزه با صالح استفاده کرد که دست آخر همین شک 
باعث می شود او وارد گروهک های منافق شود وتا جایی پیش می رود که به او می گویند یکی از عناصر 
کلیدی انقالب را ترور کند که اینجا به خود می آید و مسیرش را تغییر می دهد امام یونس پای امامش می 
ایستد و مبارزه را ادامه می دهد و در همین مسیر به خاطر پیدا کردن همسرش دریا به زندان می افتد و 
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در آخر داستان دخترشان آروز هم در این مسیر مبارزه به آنها می پیوندد و حال نسل قدیم و جدید در 
کنار هم به مبارزه با دشمن بزرگتر می پردازند.

 3. توضیح رویکرد انتخابی
طراحی داستان به روش خطی

این روش انتخاب و تشخیص خط سیر مناسب برای بیان حقایق است. در این قالب ابتدا مقدمات سیر 
فراهم می شود در طی مسیر گزاره ها و رخدادها و شخصیت ها مشخص می شود و اینکه مخاطب کجاها 
غافلگیر شده است و مقصد و نقطه مطلوب مشخص می شود و مشخص کردن مقاصد فرعی و اینکه در 

آخر کار منافع ماندگار آن و اثربخشی آن مشخص می شود.
4. تطابق رویکرد با داستان و تحلیل داستان بر اساس آن

تحلیلی برکتاب ارتداد
اگر انقالب پیروز نمی شد؟

1-حیرت )تصویر خون(
2-ارتداد)تصویر ارتداد(

3- رجعت )تصویر مستقیم(
از:امام: مبدا: مبارزه---- امام :مسیر: دوری از شک و همگام بودن با فطرت الهی  حتی در شکست ........ 

تا:  امام : مقصد: رسید ن به عشق و رضایت 

امام

امام امام

در تمام این مسیر از مبدا تا مقصد در تمام مراحل زندگی  اگر همراه با امام باشی در مسیر نمی لرزی 
و سقوط نمی کنی و اگر هم سستی کردی وارد جبهه باطل شدی اگر آن قدر رشد کرده باشی می توانی 

دوباره در مسیر قرار بگیری
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فصل اول
حیرت

1- شک در مسیر 
مبارزه 2- فوت امام 3- شکست انقالب

فصل دوم 
ارتداد

1- استدراج 2- ابتال 3- خروج دریا از 
انقالب

فصل سوم
رجعت

1- برگشت دریا 2- ادامه مبارزه با  
نسل بعدی

3-آزادی

جریان داستان: 
 ازحیرت ؛ تولد آرزو)ناپدید شدن دریا(------علت ناپدید شدن دریا--------- دستگیری امام در بهمن 
57............فوت امام ..............شکست انقالب ..........سست شدن دریا از مبارزه ..............وارد شدنش در روش 
جدید ی برای مبارزه ....................انحراف در اعتقادات )مذهب کشش مبازره را ندارد (...................ارتداد 
)رفتن آرزو و ترک خانواده و بریدن از عشق به خاطر مبارزه بهتر(......................نهضت ادامه دارد............

حضور سید علی خراسانی و ادامه نهضت....................تحمل بال در جهت رضایت )زندان(.............رجعت 
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؛آزادی و ادامه مبارزه با همراهی نسل بعدی ..........................تا پیدا شدن دریا
1-حیرت

وضعیت موجود
سال 1374تولد آروز 

شروع خاطرات بهمن 57

دریایونس

مبارزه برای انقالب

-شب پیروزی 21بهمن 57 شاد خوشحال 
-صبح 22بهمن 57 بارانی  وجود ابرهایی که خبر از یک حادثه می دهند

ناآگاهی:
رویاها تکه تکه می شوند. امام دزیده می شود  انقالب در چاه می افتد مبارزه شکست می خورد 

دریا ناآرام می شود
وضعیت مطلوب: خداوند همیشه در کمین است

وضعیت موجود
آمدن بال : تاریخ را به تحرک وا می دارد تا زخم بستر نگیرد.

وضعیت مطلوب: این بال ترفند خداوند است برای ورق زدن تاریخ است برای ظالم مظلوم یا گمراه هدایت 
شده فرقی نمی کند.

فرعی: خاطرات گذشته مبارزه سال 56برای آرزو 
وضیت موجود آن دوره: اشتیاق و نگرانی فرار شاه حتما این انقالب )نهضت خمینی ( با ظهور منجی همراه 

است و به آن متصل می شود.
وضعیت مطلوب از دیدگاه دریا: پرریدن از تاریخ و زود پیروز شدن
وضعیت مطلوب از نظر امام: انقالب در آفاق و انقالب در انفس است 
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خداوند گاه با یک عصیان شکل حادثه را عوض می کند .
1357-22بهمن

وضعیت موجود: امام را بردند و همه چیز تمام شد. حادثه بزرگتر از توان درک دریا است.
وضعیت مطلوب: امام: حکایت دو پسر آدم هابیل و قابیل  و اینکه قربانی یکی پذیرفته و دیگری پذیرفته 

نشده است.

ورود احمد و حاج مهدی

در حادثه درک شکست انقالب
فرعی :ورود به خاطرات زندان دریا 
وضعیت موجود زندان: رنج دردها 

وضعیت موجود 22بهمن
فوت امام 

تاثیر وضعیت بر مخاطب: تبخیر شدن دریا. و تمام شدن همه چیز 
وضعیت مطلوب : به علت این نافرمانی آن سرزمین را برآنها حرام کرده ما آنها را  چهل سال در بیابان 

حیران وسرگردان کردیم. تو برمردم بدکار اندوهگین مباش.
نفوذ شوك در وجود دریا

وضعیت نامطلوب شوک : جان ها را سرد می کرد. خواب فرو می برد. فلج شدن.
وضعیت مطلوب امام : هشدار.ما هیچ نیستیم . همه اوست به دهر بد بیراه نگو روح وجان و زمان واسعی 
از اسماء خداست. یادت باشد. مراقب باش از مشرکان نباشی حتی زمانی که نابود می کند می سوزاند به 

باد می دهد خدا هم رشد می دهد هم نابود می کند. 
وضعیت مطلوب: از مکر خداوندپرروا کنید بترسید از فاصله های تدریجی از لرزش تدریجی سستی های 

تدریجی 
از رفتن دریا ناراحت نباش رفتن دریا مانند این است که اول سوزانده شود و بعد با هدفی درستی رشد کند.

اگر دریا از این فاصله ها می ترسید از هدف مبارزه دور نمی شد.
در بال دوام بیارید.
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حضور نه نه طوبا در جهت کمک
وضعیت مطلوب از جهت دریا: بیهوده شکنجه شده است. 

برای ترمیم این فاصله مسئله عشق بیان می شود. تا شاید این بیهودگی را جبران کند. زیرا عشق مهم تر 
از معشوق است.

بیان حوادث و شکست های مشابه و عادی کردن جبران جهت جبران کردن این فاصله را شک ایجاد  کرده است.
فهمیدن حقیقت از دیدگاه دریا

ناآگاهی  دریا: اگر امام  فرمان شکستن حکومت نظامی را میداد شکست نمی خوردیم 
آگاهی دریا: امام فرمان شکست حکومت نظامی را داده است اما شخصیت نفوذی نگذاشته است. دخالت 

اعضای شورای انقالب بر فرمان امام که همان عدم والیت پذیری است.
تاثر این خبر بردریا: ناالن شدن از کسانی که خیانت کردن که اگر اطاعت می کردند پیروز می شدند.

این عدم اطاعت شاید به ظاهر کوچک باشد اما باعث تغییر مسیر تاریخ شد.
پس این خداوند است که خورشید حقیقی در پس ابرها نگه می دارد تا بنی آدم از اشتیاه خود توبه کنند 

ورود زهره

طرح جدید مبارزه برای نسلی که مبارزه را خوب می داند.
چله امام: فاجعه به کمال می رسد و بلوغ می رسد.

ورود احمد و حاج مهدی

میدان عوض شدن دیدگاه زهره
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رفتن دریا نزد زهره 
وضعیت موجود: پس فرعون قوم خویش را خوار و فرومایه بار آورد و آن ها هم در اطاعت او سر 

فرود آوردند.
تاثیر زهره: ورود سکوت و ایجاد فاصله دریا با یونس

حضور سید علی خراسانی

شروع مبارزه
کهنه شدن زخمی کاری و عادت به طعم تلخ شکست

امام: خالص شدن انقالب حزءی از فرآیند انقالب است. هرکس تحمل انقالبی ماندن را ندارد بقیه به 
صورت تدریجی پشیمان و درمانده می شوند.

ناآگاهی در صورت آگاهی از موضوع : گفتن تغییر جهت دادن نحوه مبارزه در اعتقادات زهره  و زنده 
بودن احمد

زهره وسیله برای ورد دریا به شبکه دختران مبارزی بوده است که امام با کمک مرضیه سازماندهی 
کرده است.

دریا در عین خروج زهره از اهداف چون خود متزلزل شده با او همراهی میکند
گرفتاری در تردید و سکوت جهت ادامه این تردید که دلیل موجهی برای این سکوت نداشتم .

زیرا این سکوت باید اتفاق می افتاد و دریا از مسیر خارج می شد تا رشد پیدا کند.
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شروع مبارزه با رهبری 
سید علی خراسانی

نباید به ویروس شوک فرصت دهیم تا همه را از پای دربیاورد. 
عدم لذت دریا از یادآوری خاطرات مبارزه

وضعیت مطلوب از نظر دریا: او به دنبال روش جدیدی بود و معتقد بود که با اخالق نمی شود مبارزه 
کرد مبارزه خون ٰ ٰ خشونت ٰ  و اسلحه می خواهد.

اما کهنه که شاید مقداری جلوی این تردید را بگیرد و لحظات خاطره انگیزی را رقم زند.
سئوال دریا از یونس: آیا مطمئن هستی که در کج راهه نیستی؟

ادامه مبارزه
محمد جز یک فرستاده نیست پیش از او هم پیامبرانی بوده اند آیا او اگر بمیرد یا کشته شود به عقب باز 

می گردید
فوت امام دلیل بر بازگشت است؟

آیا مطمئن هستی که در کج راهه نیستی؟
شک هم مخلوق خداست شک جانوری است موموز هست که کنج کنار قلب پنهان می ماند تا به وقت 

خواب آلودگی ایمان سربرآورد

نیمه شب خروج و شروع 
ارتداد

آگاهی دریا در عین ناآگاهی: او معتقد به کج بودن راه است و اینکه مذهب برای مبارزه کشش ندارد ایراد 
به رهبر مبارزه 



25

وضعیت مطلوب دشمن: جلو زدن دشمن در فریب افکار 
هنوز نیروی عشق موجود است

2-ارتداد
رفتن دریا

خدا فراموشی را آفرید تا رنج ها خاطره نشود 
مهمترین ابزار دشمن جهت کنترل کشور تبلیغات فحشا است که درواقع یک نوع آدم کشی بدون خونریزی 

هست.
اگر بخواهیم شهری را نابود کنیم خوشگزران آن شهر را وا می داریم تا شهوت رانی کنند آنگاه وعده 

عذاب محقق می شود.
فرعی : ورود پیر قصاب به همراه پسرش  که هم قاتل هست و هم قربانی

تاثیر این ورود: بیان کاری که فحشا با مردم انجام می دهد  که حتی خود کسانی که قربانی این فحشا 
شدند ناالن هستند. 

زمان مخلوق خداست 
خدواند لحظات را در کنارهم قرار می دهد و تاریخ را شکل می دهد 

مرگ پهلوی

خداوند جانی راستاند که جانها را به لب آورده بود حضور ولیعهد دوباره به عنوان یک دست نشانده
فرعی: خاطرات همراه دریا بودن در انقالب تداعی می شود.

دیدار با رهبر مبارزه سید علی خراسانی
امام فقط یک پیشوا است که دعوت می کند و پیش می خواند راه را نشان می دهد یا مردم می پذیرند یا 

روی برمی گردانند و راه خود را می روند. 
باید از باورهایمان غبارزدایی کنیم تا زانوهایمان سست نشود. گاهی خطاهای ریز باور سوز است. 
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وضعیت مطلوب امام: از آنچه به تدریج رخ می دهد بترس این تدریجی ها صدای پای ارتداد است . بریدن از حق
آگاهی سید علی از رویایی که یونس با امامش دارد

ایران به فحشا و ابتذال تبدیل شده است.
ارتداد

در قبول دین هیچ اجباری نیست راه از بیراهه آشکار شده است.
آیا این انتخاب به رنجی که دارد می ارزد.

ارزش آن را چه چیزی مشخص می کند آیا جز لذت معنوی در میان مشکالت می تواند باشد
حرکت انسان در ژاییه منفعت اوست.

هر امامی قوم خود را فرا می خواند و متظر جواب آنهاست. 
اگر انقالب پیروز می شد:

بیعت با پیشوا و قدم گذاشتن در راه جدید دشوارتر از انقالب است و هرکس از بیعت خارج شود به عذاب 
و سرگردانی دچار می شود.

مطلوبیت امام : دعوت ما آغاز بود برای آمدن منتظر نهایی

فصل جدید ابتال

عوض کردن خانه و ایجاد زندگی جدید 
دریافت اسناد محرمانه مبنی بر کشته شدن دریا

نماز: تا دربرابر فوق اراده ها خضوع باشیم
حضور زهره جهت کشف حقیقت

حقیقت زهره: دریا ژی به اشتباهش برده و حق را از باطل تشخیص داده 
تشخیص جنازه دریا و ابتالء جدید: زندان
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منکران حق را به من واگزار کن که به تدریج آنان را از جایی که گمان نمی کنند به هالکت می رسانیم.
مطلوبیت امام: هرچه هست ابتال تو است و تو نمی توانی از ابتال رهایی یابی ابتال قوت غالب بشو است و 

هرکس از آن بی بهره باشد به حیوانی می رسد.

بال را در آغوش بگیری او از آن توستمقام رضایت خدا

  

در تاریخ از همان لحظه که برادر برادری را کشت حجاب ها و حیا فروریخت
استدراج-----------------------------------ارتداد

گروهی ارتداد می شوند تا گروهی جایگزین شوند این طرح خداست برای اینکه تو را بیازماید جدا سازد 
و پاداش دهد 

دریا باید خروج می کرد تا آزمایش شود و پاداش گیرد
حال این مقام رضایت باعث شده به چیزی در زندان جز سجده تمایل نداشته باشد ذکری که حتی خیاالت 

دریا را می برد.

ورود حاجیه خانم و حاج ررضا

خبر مرگ حاج مهدی و ناپدید شدن 
احمد جهت خروج به سمت دشمن اصلی

3-رجعت
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رجعت

آزادی مشاهده تکه تکه شدن ایران )علتش فحشای سیستماتیک و اشغال نقطه اصلی تصمیم گیری در وطن(
حضور آرزو در مبارزات

ورود زهره: 
مشاهده عاقبت کسی که از هدف خارج شد و مذهب را بدون کشش در این راه می دانست او در میان زنان 

فاحشه همچون کرمی وول می خورد.
ارتداد: کسانی که خدا را ازیاد بردند خدا هم خویشتن خودشان را از یاد می برد 

وضعیت مطلوب امام: مراقب باشید به بیرون پرتاب نشوید زمانی که به چرخش چرخ عادت کرده باشید 
و تفاوت لحظه ها رنگ ببازد پرتاب می شوید. 

انسان زود عادت می کند سخت دل می شود و آنچه در پی آن بوده فراموش می کند.
آرمان ما مرگ ندارد 

ورود حبیب و کنار بودن او با آرزو در جهت شروع مبارزه با دشمن اصلی خارج از ایران 
فرعی : ناجه یاد خاطرات دریا

دریا زمان تورا و امام را از من گرفت اما نهضت هنوز ادامه دارد.
آیا من می توانم به خاطر احساس فرزندذی از آرزو بخواهم بماند و مبارزه نکند آیا این رتد بودن است؟

رجعت   چرا چیزی را که خداوند می آورد و خوشایند نمی دانید آن را دروغ گو می خوانید
مطلوب امام: خداوند همیشه گروهی را برمی انگیزد تا حجت او باشند و بر دیگران به رخ می کشد تا آنها 

را تحقیر کند
نترسید مردم ترس میوه درخت شیطان است

حضور سید علی در کنار امام در رویا
مطلوبیت امام: فحشا مرا به غفلت عادت داده فقط عده ای نهضت را روشن نگه داشته و این سنت الهی است.

اکثریت که با حق یا باطل بیعت می کنند با دنیا هستند 
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سید علی: انقالب در 42 عقب افتاد تا شایستگی پیدا کنیم
فرعی : خاطرات دریا مرگ ننه طوبا بعد از زندان 

امام شاخه گلی به دخترک می دهد 
زیرا اینها ادامه دهنده نهضت هستند 

خمینی تنها هن بماند نهضت ادامه دارد
شییطان با گرسنگی فحشارا توسعه می دهد.

عدم توجه به ماده پرستان تا کافرت نکند.

حضور دریا

دریا به اندازه اقیانوس باشکوه شده و رشد کرده است.
هنوز ادامه دارد

5. نتیجه گیری و جمع بندی

رجعت

ارتداد حیرت

در این جا داستانی را بیان می کند که دو انسانی که وارد مبارزه می شوند هردو امتحان می شوند سستی 
در این را ه آنها را عقب می کشاند اما هر لحظه که باز گردی خداوند کمک می کند و کسی از ابتالعات 

راضی و خشنود است آخر به عشق خود دست پیدا می کند.
داستان زندگی هر انسانی می تواند حیرت ارتداد و رجعت داشته باشد.
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سعیده خاکیان 

یادداشتی بر کتاب ارتداد
ارتداد داستانی شگفت از روایت گری، خالق و انقالبی و متعهد به آرمان های انقالب اسالمی، آقای وحید 
یامین پور میباشد که در آن روایتگر حادثه ی عظیم انقالب اسالمی را بسیار خالقانه به شکلی دیگر روایت 

می کند.
یونس یکی از مبارزین انقالب است که پس از 15 سال حبس کشیدن آزاد شده و در سالروز تولد دخترش، 
خاطرات گذشته را مرور می کند. دریا همسر یونس که او هم از مبارزین انقالبی می باشد بعد از شوک 
عظیمی که در روند انقالب رخ می دهد، دچار شک و تردید شده و تحت تاثیر یکی از دوستانش به سازمان 
مجاهدین می پیوندد و پس از ارتداد دریا، سیر رخداد های داستان طوری پیش می رود که سرانجام آن 

به رجعت دریا می انجامد.
یکی از روشهای تحلیل طرح داستان، روش فرآیندی یا خطی یا از..... تایی می باشد. که در این روش 
نویسنده برای بیان حقیقتی، مسیری را در نظر می گیرد که در آن شخصیت های داستان را از وضعیت 
موجود تا وضعیت مطلوب می رساند. و خب مانند هر سفر دیگری این سیر نیز نیاز به 1. آماده کردن 
مقدمات، 2. چگونگی طی کردن مسیر، 3.تعیین مقصد مطلوب، و 4.مقاصد فرعی، و در نهایت 5.منافع و 

تأثیرات  جای گذاشته بر مخاطب، را دارد.
به نظر من حقیقت بیان شده در کتاب ارتداد این جمله از خود کتاب است که: »انقالب در آفاق، میوه ی 

انقالب در انفس است.« و این حقیقت به روش خطی که در ذیل می آید تفصیل داده شده است:      
از حیرت تا رجعت

مقدمات: نام هر بخش از کتاب و همچنین جمالت کوتاه یا آیات یاد شده ،در ابتدای هر فصل و همچنین 
در فصل یک و دو، از بخش »حیرت« نویسنده با معرفی شخصیت ها و بیان خصوصیات آن ها در غالب 

مرور خاطرات گذشته در جشن تولد ،مقدمات سیر را فراهم می سازد.
حیرت: از شوك تا شک

 چگونگی طی کردن مسیر: 
رخداد: دستگیری امام و همه کسانی که در مدرسه رفاه بودند.

به خاک و خون کشیدن مردم در روز 22 بهمن.
خبر شهادت احمد.

خبر فوت امام.
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برگشت شاه.
مطلع شدن از خبر جلوگیری اعضای شورای انقالب از فرمان شکستن حکومت نظامی امام.

قرار جدید زهره با دریا.
جدا شدن زهره از مبارزین انقالبی.

زنده بودن سید خراسانی.
رفتن دریا.

شخصیت ها: یونس، آرزو، حبیب)البته خیلی به اختصار(، دریا، احمد، ننه طوبا، حاج مهدی، حسام، سید 
خراسانی، زهره، ابراهیم

غافلگیری: فوت امام، زنده بودن احمد.

ارتداد: از شک تا ارتداد
چگونگی طی کردن مسیر 

رخداد: روی آوردن رژیم با فحشای سازماندهی شده به مبارزه با مبارزه .
ترک کشور، توسط شاه برای درمان و آماده کردن مردم، توسط رژیم برای تاجگذاری ولیعهد.

به درک واصل شدن پهلوی دوم.
خطر تجزیه ایران با روی کار آمدن ولیعهد.

دیده شدن دریا، توسط آرزو در جشن مرگ شاه.
دیدار سید خراسانی و یونس.

اثاث کشی یونس به خانه جدید.
به دست آوردن سند خیلی محرمانه ساواک مبنی در شناسایی اجساد انفجار دفتر نمایندگی اسرائیل.

پیدا کردن زهره و بازجویی از آن، توسط احمد.
شنیدن خبر اینکه دریا سازمان را کرده از زهره.

رفتن یونس به ساختمان پزشکی قانونی برای تشخیص هویت جنازه دریا.
دستگیری یونس توسط ساواک و مطمئن شدن یارانه از اینکه آن جنازه دریا نیست.

محکوم شدن یونس به 15 سال حبس.
ناپدید شدن احمد به محض رسیدن به مقر آموزشی در جنوب لبنان.



32

شهادت حاج مهدی.
شخصیت ها: پیرمرد قصاب، کیومرث، حاج رضا و حاجیه خانم

غافلگیری: دیده شدن دریا توسط آرزو در روز جشن مرگ شاه. متعلق نبودن جنازه سوخته به دریا. 
ناپدید شدن احمد به محض رسیدن به مقر آموزشی در جنوب لبنان .

رجعت: از ارتداد تا رجعت
چگونگی طی کردن مسیر 

رخداد: آزاد شدن یونس پس از 15 سال حبس.
تبدیل شدن ایران به متحد استراتژیک اسرائیل در منطقه.

تجزیه ایران و تبدیل آن به ایرانستان.
تبدیل تهران به فالکت کده ای نیمه تاریک، که تراکمی است از فسق و فجور و آلودگی و حشرات و مست 

هایی که تلو تلو میخورند.
مالقات یونس با زهره.

خبر دار شدن یونس از خروج دریا از ایران.
خواستگاری حبیب از آرزو.

خبر دار شدن یونس از آموزش دیدن آرزو، زیر نظر شبکه زیرزمینی »ناجه«.
رفتن حبیب و آرزو به جوالن برای مبارزه با اسرائیل و همراه شدن یونس با آنها.

شخصیت ها: پری، حبیب.
غافلگیری: مالقات با زهره، پیدا شدن دریا.

مقاصد فرعی

حیرت: از شوك تا شک
 چگونگی طی کردن مسیر 

»فتنه ترفند خداوند است،  برای ورق زدن تاریخ برای زیر و رو کردن همه چیز«
»ما هیچ نیستیم. همه اوست. به دهر بد و بیراه نگو. »الدهر« روح و جان و زمان و اسمی از اسماء خداست.«
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»خداوند در هر لحظه ای صورت های جدیدی از وجود را ظاهر می کند و روزگار محل تجلی این اراده 
است.«

»از مکر خداوند پروا کنید. از آنچه به تدریج رخ می دهد بترسید؛ فاصله های تدریجی، لرزش های تدریجی، 
سستی های تدریجی شدن های تدریجی! از تدریج بیش از شوک بهراسید.«
»عشق محصول انس است و بعد از نیاز تن و در غیاب آن آغاز می شود.«

»ایمان در هوای صاف و زمین آرام، محک نمی خورد. تکان و طوفان آغاز پرسش است. شوک عمق ریشه 
های اندیشه را  نشان می دهد. شوک، شک می آفریند و شکیبایی می سوزاند.«

»امام دیکتاتور نبود. می شد با او مخالفت کرد. می شد گروهی جلوی فرمان و خواست او بایستند و 
ایستادند. اندازه ی این مخالفت در نقطه ی آغاز چندان به چشم نمی آید، اما در نقطه ی پایان، چنان بزرگ 

است که مسیر تاریخ را تغییر داده است.«
»خستگی، حتی از استبداد هم وحشتناک تر است. خستگی، تن دادن است، پذیرفتن است، کوتاه آمدن است. 
کوتاه آمدن وحشتناک است. آدم می تواند نجنگد و کوتاه هم نیاید؛ اما آن که جنگیدن را را بر می گزیند و 
دست آخر آن را رها می کند، کوتاه آمدن است. سربازی که از جنگ می گریزد از آن که پایش را در جنگ 

نمی گذارد، نفرت انگیز تر است.«
»سکوت به معنای آرامش نیست. سکوت گاهی خیز برداشتن برای پریدن و نفس گرفتن برای فریاد کشیدن 

است.«
»برعکس خیلی ها که دنبال عکس گرفتن با امام بودند و بر سر ایستادن کنار امام در سخنرانی ها و و جلو 

انداختن خود در مسئولیت ها با هم می جنگیدند، حاج آقای خراسانی دنبال کارهای بر زمین مانده بود.«
»امام سرباز می خواست، اما این ها سربازی نمی دانستند! آقای خراسانی سرباز بود، آقای بهشتی سرباز 
بود، آقای مطهری سرباز بود، آقای طالقانی سرباز بود، ولی دیگرانی بودند که گویی عضو یک شرکت 

سهامی اند.«
»نهضتی که خمینی آغاز کرده، پایان ندارد. اگر 22 بهمن چنین نمی شد هم ما آن روز را آغاز انقالب 

اسالمی می نامیدیم نه پیروزی انقالب اسالمی!«
»گمان می کنم شک مثل جانور مرموزی کنج و کنار قلب پنهان می شود تا به وقت خواب آلودگی ایمان 
سربرآورد. به گمان من شک بعد از یقین صد چندان مخوف تر از شک پیش از یقین است. شک پیش از 

یقین به جلو می راند و شک پس از یقین زمین گیر می کند.«
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»عجله آن روی سکه خشونت است. کسی که عجله دارد، بی مالحظه قدم بر می دارد و در یک انبار پر از 
بلور و تنگ و جام شکستنی، فاجعه درست می کند.«

»حق نداریم به خاطر رذالت طرف مقابل، رذیالنه بجنگیم. بعدها یک جامعه ی انقالب کرده بی اخالق را چه 
کنیم؟ آن جامعه خودش دشمن خودش خواهد بود.«

»سازمان انگار آدم ها را محاسبه پذیر می کند. انسان تا وقتی انسان است، از دایره محاسبه و کنترل خارج 
است. رجوی آدم هایش را از انسانیت تهی می کند تا محاسبه پذیر باشند و اولین خصلت که باید رنگ 

ببازد عاطفه است.«
»انتخاب پدیده پیچیده ای است. انسان چون انتخاب می کند انسان است. انتخاب می کند و بر انتخابش پای 
می فشارد. پای فشردن بر انتخاب آزادانه باشد تحسین برانگیز است. اما چه بسیار که انتخابی ظاهراً 
آزادانه، محصول سلسله ای از علل ناپیدای احساسی و روانی است. مشکل اینجاست که عمر انسان محدود 
و بازگشتن از انتخابی که جوانی، عشق، رابطه انسانی، عقیده و ده ها دارایی دیگر را معطل یا ضایع کرده 

است، گاهی محال است.«

ارتداد: از شک تا ارتداد
چگونگی طی کردن مسیر

»نسل تهی شده از معنا، نسل خو کرده به رقص و آواز، نسل مصرف زده، نسل وامانده و بی قهرمان! 
اصالت را به هر چیزی خواهد داد، جز مبارزه«

»جنگیدن با این نوع از آدم کشی سختی است. نوعی آدم کشی بدون درد و بدون خونریزی؛ نوعی جنایت 
که نه نفرت می آفریند و نه کینه می زاید. آرام و نرم نرمک می آید و خود را جا می کند. خوره سلول به 

سلول جلو می آید و آن وقت که تمام عضو را بخورد، کسی یادش نمی آید که از ابتدا عضوی داشته.«
»آلودگی حشره ای است که در خاک قلب می روید و قلبها در سیطره قوانین و حکومت ها نیستند.«

»آینده را در آینده خواهیم ساخت. آینده با قدمهای ما روشن خواهد شد، هرچند از هم اکنون در تاریکی 
مطلق باشد. تنها شرطش این است ی قدم هایی که برمی داریم، دلیلی پاک و قابل دفاع داشته باشیم.«

»شاید منتظر بودی امام جای همه تشخیص بدهد، جای همه تصمیم بگیرد، جای همه اقدام کند، جای همه 
نظارت کند، جای همه تقاص پس بدهد؛ اگر امام و پیشوا چنین باشد آن وقت مأموم و پیرو وظیفه اش 

چیست؟ پیرو باید بنشیند تا پیشوا تاریخ را پیش براند و خودش نظاره گر باشد؟«
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»پیشوا دعوت می کند و پیش می خواند و راه می نمایاند، مردم یا می پذیرند و بیعت می کنند یا روی می 
گردانند و به راه خود می روند. فرق پیشوایان در قدرتی است که در دعوت و فراخوانشان نهفته است.«

»پیشوا از مردم خواهد پرسید حتی اگر ما پیروز می شدیم و قدم در آغازین مرحله ی تشکیل حکومت می 
گذاشتیم آیا شما تا آخر، تا نهایی ترین مرحله ی رنج با من، با امامتان، می ماندید؟ و او خوب می دانست 
تنها آن هایی تا واپسین مرحله می ماندند که طعم فقر و گرسنگی و محرومیت را چشیده باشند و جانشان 

با آلودگی دنیا و آسودگی عافیت زمین گیر نشده باشد.«
»باید همواره از باورهایمان غبارزدایی کنیم تا زانوهایمان سست نشود. گاهی خطاهای ریز، باورسوز 
می شود،  آرام آرام و به تدریج، لرزش های کوچک در طول زمان به ارتعاشی عظیم مبدل می شود، که 

صخره های مغرور مستحکم را را می لرزاند و می شکافت.«
»از آنچه به تدریج رخ می دهد بترس؛ فاصله های تدریجی، لرزش های تدریجی، سستی های تدریجی، 

شدن های تدریجی؛ این تدریجی ها صدای پای ارتداد است و بریدن از حق!«
»از کتاب خدا چنین می فهمم که هر امامی فتنه قوم خویش است. می آید و فرا می خواند، آن وقت خدا به 

انتظار می نشیند تا پاسخ قوم را به فرستاده خود ببیند. سرانجام یا نصرت می کند یا انتقام می گیرد.«
»بیعت با پیشوا قدم گذاشتن در راه جدیدی است دشوارتر از اصل انقالب که گام گامش آبستن فتنه و 

ابتالست.«
»مردمان در پذیرش دعوت حق آزادند اما آن گاه که با اختیار بیعت کردند، بیعت شکستن و راه کج کردن، 

بدون مکافات نخواهد ماند.«
»مردمان گاه مانند سیل در طمع چیزی که آن را رویای خود می دانند، هجوم می آورند و ایمان می آورند. 
ولی ایمان کافی نیست. تنها ایمانی باقی می ماند که با کفر به طاغوت همراه باشد. کسی که به امام حق 

ایمان بیاورد ولی به امام طاغوت کافر نشده باشد، دست آخر زمین گیر می شود.«
»ما هیچ نمی خواستیم جز آنکه مقدمه ای باشیم بر انقالب نهایی تاریخ. دعوت ما فقط آغاز راه بود. آغازی 

بر فصل جدید زندگی انسان و تحقق وعده ی نهایی و آمدن آن که منتظر اوییم.«
»سگ ها..…چقدر زیاد شده اند. باید همزیستی با آن ها را یاد بگیریم. مثاًل اینکه نترسیم و به سمت آنها 
خیز برداریم. نمی دانم اسم این کاری که می کنیم واقعاً همزیستی باشد و اصاًل شک دارم که بشود با یک 

حیوان هم بایستی کرد.«
»انسان شهر را می سازد ولی سپس این شهر است که مثل موجودی زنده به انسان هجوم می آورد و 
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انسان را به شکل دلخواهش درمی آورد. و مگر آنها که در برابر نیروی عظیم شهر و ماشین می ایستند 
تا کی و تا کجا توان مقاومت دارند؟ مقاومت ها »به تدریج« می شکند؛ »به تدریج«؛ در باتالق ساکت و بی 
صدای استدراج. شهر ظرف استخراج است۰ »تدریج« چه خلقت دهشت آور و پیچیده ای است! خداوند 
می توانست تدریج را نیافریند ولی آفرید. تدریج جلوه مکر خداست و خداوند بهترین و سریعترین مکار 
است. سریعترین است یعنی مکر هر مکار دیگری در نقشه مکر الهی جا می گیرد و به ضد خودش تبدیل 

می شود.«
»هر چه هست، ابتالء توست و تو نمی توانی و نخواهید توانست از ابتالء رها شوی؛ نه تو و نه هیچ کس 
دیگر. ابتالء قوت غالب بشر است و هرکس از این قوت بی بهره شود، از آدمی می میرد و به حیوان 
سرمی زند. بالی خود را در آغوش بگیر و بفشار؛ آن گونه که با آن درهم بیامیزی. او از آن توست و تو 

از آن او. و این مقام رضاست.«
»عشق به او، معجزه ای است که به اجزای پنهان وجود تو فرصت ظهور می دهد. رفتن او را هجرت خودت 
از خودت بدان. تو دست و پا زنان از مصر وجود خودت بیرون رفته ای و با عصای هجر، نیل نفست را 

شکافته ای تا  جنود ناپیدای خودخواهی را در آن غرق کنی.«
»تاریخ از همان لحظه آغاز در هفتاد هزار حجاب فرو افتاده، دقیقاً از همان لحظه که برادری، برادرش را 
می کشد. آیه ی )برای آنها داستان فرزندان آدم را بخوان؛ آن هنگام که هر کدام  قربانی هایی را پیش کش 
کردند که از یکی از آنها پذیرفته شد و دیگری رانده شد. آنگاه قابیل به دیگری گفت تو را خواهم کشت!...(

معنای حقیقی تاریخ است؛ ماهیت زمان است. از لحظه آغاز آن سخن می گوید. تاریخ هم مثل بنی آدم سعید 
و شقی دارد. گاهی راه به اسفل السافلین دارد و گاه به ملکوت اعلی؛ گاه در قوس نزول است و گاه در قوس 
صعود؛ گاه ذیل اسم »الهادی« است و گاه ذیل اسم »المضل«؛ گاهی دولت ابلیس است و گاهی دولت آدم 
و این فقط ابتالء تو نیست که ابتالء تاریخ است. طرح خداست برای خلقت و در این طرح خدا گاه خدعه می 

کند و مکر می ورزد و گروهی را که آلودگی را به جای طهارت برگزیده اند، با »استدراج« نابود می کند.«
» تاریخ خودش مبتالست، این طرح خداست. برای آنکه بیازماید و جدا سازد و پاداش دهد.«

رجعت: از ارتداد تا رجعت
چگونگی طی کردن مسیر

» ما اشغال شده ایم، بدترین نوع اشغال؛ مغز ها و ذهن ها، اشغال تصمیم های اساسی، اشغال هر حرکت 
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و هر توقفی. اشغال وطن چنان تمیز و حرفه ای اتفاق افتاده که هیچ حس خصمانه ای را برنینگیخته؛ هیچ 
حسی، حتی حس وطن پرستی، یا بیگانه ستیزی.«

» این یک تقلب هوشمندانه است: خواستن آزادی به جای عدالت. و یک تقلب هوشمندانه تر: جا زدن تن طلبی 
و غریزه پروری، به جای آرمان مقدس آزادی.«

» و اکنون وطن، بار دیگر کوچک تر شد؛ نه با چکمه های مغول و سرنیزه های قبایل وحشی و تجاوز 
سربازان مست روس و سرزمین خواری انگلیس و دغلبازی قلدرانه امریکا، که با یک فحشای سیستماتیک 

و اشغال نقطه ی اصلی در وطن.«
»مراقب باشید به بیرون پرتاب نشوید! پرتاب شدگی دقیقاً آن زمانی رخ می دهد که به چرخش این چرخ 
عادت می کنید و تفاوت لحظه ها و رخداد هایش برایتان رنگ می بازد. آن گاه به لشکر عادت کنندگان می 
پیوندید و آن درخشش ناگهانی در متن لحظه ها از چشم هایتان پنهان نمی ماند. خداوند بزرگ ترین امکان 
تغییر را در همین لحظه های به ظاهر معمولی پنهان کرده است. دست دراز کنید و آنها را بگیرید و خود 

را به آنها بیاویزید.«
»گویا خداوند همیشه گروهی را برمی گزیند تا حجت او باشند بر دیگران، تا آنها را به رخ بکشد و دیگران 
را با آنها تحقیر کند. برای خوکردگان به بزدلی و دنیاپرستی دیدن بلندهمتان دریادل عذاب شدیدی است.«

»نترسید مردم! نترسید؛ ترس میوه درخت خبیث شیطان است.«
»در تمام این سالها که فحشای سیستماتیک، گروه گروه امیدواران به تغییر را از ما جدا کرد و به ویروس 
غفلت و عادت مبتال کرد، اندک گروهی پایدار که با ذکر مداوم نهضت رویین تن شده اند، شعله تمرد و 
طغیان را در جان خود روشن نگاه داشتند و این سنت الهی است که اکثر مردمان توان و طهارت کافی برای 
تحمل امر الهی را ندارند. آنها فقط بیعت می کنند؛ گاهی با حق، گاهی با باطل؛ این خصلت اکثریت است و 

اکثریت عموماً اهل دنیا هستند. حکم قرآن درباره اکثریت تغییر نمی کند.«
» اکثریت اصالتا تن به رنج نهضت نمی دهند. حتی اگر برای آرمان خواستنی و شیرینی مثلل عدالت با 
پیامبر یا امامی همراه شوند هم نمی توان روی آنها خیلی حساب کرد. آنها سربزنگاه زمین گیر می شوند.«

»برای پیروزی نهضت نه نیاز به همراهی همه است و نه نیاز به باقی ماندن همه در راه. گروهی که حامل 
شعله های روشنایی بخش نهضت اند مأمورند اکثریت را که هر آن بیم فرولغزیدنشان در دره های فحشا 
و خستگی می رود، در راه نگه دارند. نگذارند از نهر میان راه بنوشند و زمین گیر شوند. ای مردم، طالوت 
را به یاد بیاورید و آن جماعتی را که در راه ماندند. و همه این را بدانند که اگر خمینی یکه و تنها هم بماند 
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به راه خود ادامه می دهد.«
»کار نهضت ازجنس دعوت است نه تصرف و فریب. این شیاطین هستند که با فحشا و لذت ها و پایگاه 
زدن در غریزه و شهوت، در آدمیان تصرف می کنند. ما به عقل و فطرت دعوت می کنیم. و البته باید ترتیبی 
بدهیم که فروافتادن در گناه دشوارتر از حفظ طهارت باشد. جامعه ای که طاهر ماندن در آن دشوار تر از 
ارتکاب گناه باشد، قطعاً دینی نیست. بنابراین در جامعه ای که ما میسازیم چیزهایی ممنوع خواهد بود. نه 

آنقدر که اختیار ذاتی انسان را بی اعتبار کند.«
»دعوتی که مبتنی بر فطرت باشد، پیروزی اش دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد.«

»پهلوی به موازات توسعه گرسنگی، فحشای سیستماتیک را هم توسعه می دهد تا سلولهای گرسنه به 
جانش نیفتند. چون  راهی برای درمان اولی ندارد، با توسعه دومی، می خواهد مرگ را به تاخیر بیندازد. 
واقعیت هم همین است که یک گرسنه بیمار، کاری به سلول های دیگر ندارد. این راهکار تاریخی دنیای 

کثیف سرمایه داری است و شاید شیطانی ترین حربه انسان برای فریفتن هم نوعش.«
»داستان فریفتن انسان داستان غریبی است. چیزی از درون انسان گم می شود و انسان هیچ گاه به یاد 
نمی آورد که چه چیز را گم کرده است و از آن رعب آورتر اینکه اساساً به خاطر نمی آورد که چیزی را 

گم کرده است. یک گم کردگی فراموش شده.«
»عالم خیال، که مبدا الهام های گاه و بی گاه برای نوشتن و سرودن و نواختن است، حقیقتی مستقل دارد؛ 
متعالی در از دنیای که محدود به لمس و بعد و زمان است. به منشا اصلی پدیده ها توجه کن تا شوکت 

ماده و ماده پرستان کافرت نکند.«
»غرق شدن در مبارزه »به تدریج« شکل و شمایل مبارز را عوض می کند. گاه باید به خود بیاید و مبدا و 

مقصد را مرور کند و اصول را به خود تذکر دهد تا شبیه دشمنش نشده باشد.«
»همیشه مردمانی هستند که بترسند و با ترس شان جلوی پیش رفتن نترس ها را بگیرند. این ها لوکوموتیو 
قطار نهضت اند و من گمان می کنم قطار نهضت خمینی هیچ گاه از حرکت نخواهد ایستاد. ترسوها، بزدل 

ها، بزخوها، اگر این جماعت غلبه کنند، تاریخ را به گند می کشند.«
»خوف، خفت می آورد.«

»مقیاس تحقق وعده های الهی عمر کوتاه یک نسل نیست، کل تاریخ است. وعده های خدا تحقق می یابند 
و آنگاه که مومنان پیروز شوند، از جهت شمارش روز و ماه و سال هم خداوند ایام رنج بشر در سلطنت 
طاغوت را جبران خواهد کرد. دیر یا زودش به انسان هم مربوط است. به خشم تو نسبت به طاغوت و 
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عمق اضطرار و طلب حقیقی ات نسبت به دولت حق.«
» فراق معشوق طاقت سوز و جانکاه است ولی فقدان عشق مرگ است. عاشق بدون معشوق می سوزد و 

عاشق تر می شود، اما بدون عشق حیاتی نیست که درباره چیستی آن حکمی بکنیم.«

مقصد نهایی یا وضعیت مطلوب
مقصد نهایی و وضعیت مطلوب می تواند این بخش از کتاب باشد: »فکر می کنیم هدف اصلی امام از همان 
ابتدا مبارزه با اسرائیل بوده؛ اسرائیل نه به عنوان یک جانور وحشی غاصب که بخشی از سرزمین اسالم 
را بلعیده، بلکه اسرائیل به مثابه چاه متعفن جوشانی که فسادش فزاینده است و »به تدریج« فسادش تمام 
سیاره ما را خواهد گرفت. چنان که هم اکنون هم جهان تا سینه در این تعفن فرورفته است. امام می دانست 
که اگر از قلب سرزمینی که تنها حامل پرچم حسین علیه السالم است، جنبشی مقاوم برنخیزد زودازود از 

اسالم نه رسمی می ماند و نه اسمی.«

منافع و تأثیرات
به نظر من تمام مقاصد شرعی مقصد نهایی که ذکر شد، انسان را وادار به فکر کردن می کند. اندیشیدن به 

اینکه برای نجات از فتنه ها باید در اطاعت از امر ولی، ذوب شد.

در پایان الزم به ذکر است که، در این داستان هجرت یونس، آرزو و حبیب، به جوالن که مقدمه جهاد است، 
برای هجوم به قلب فتنه و نه سرگرم شدن با انگشت های آن، در نتیجه این است که، نهضت خمینی در 
جان مومنان و مبارزان ریشه دارد و پایدار خواهد بود. در واقع همان حقیقتی که نویسنده در این داستان 
به تفصیل گذاشته است: »انقالب در آفاق میوه ی انقالب در انفس است« چرا که حتی در مورد دریا هم که 
در مسیر مبارزه دچار شک و تردید می شود به دلیل اینکه انقالب در قلب او رخ داده است، حتی زمانی 
که به سازمان می پیوندد، مخفیانه به نماز خواندن ادامه می دهد، یعنی هنوز به اعتقاداتش باور قلبی دارد 
و همین ها باعث می شود که او سازمان را ترک کرده و رجعت کند. وقتی انقالب در قلب ها رخ می دهد، 
نتیجه ی آن انسان هایی می شود که ما امروزه می توانیم آنها را مشاهده کنیم. انسان های واال مقامی که 

نمونه بارز آن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی می باشد.
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مرضیه دانش زاده 

خالصه داستان»اِرتداد«
»اِرتداد« داستان زن و شهرِ جواِن مبارزی است با دختری به نام آرزو. آنها سال های ترس و تهدید و 
زندان و شکنجه را پشت سر می گذارند تا به صبح پیروزی برسند اما درست در صبح 22 بهمن 57، امام 
و یارانش توسط رژیم ترور می شوند و مردم و مبارزان در شوکی شدید فرو می روند. بدنبال آن رژیم 
به سرکوب شدید مردم و مخالفان می پردازد و سایه هر مخالفی را با تیر می زند. دریا همسر یونس دچار 
نگرانی و شک در شیوه مبارزه می شود و توسط یکی از عوامل منافقین به نام زهره، جذب سازمان 
می شود و همسر و فرزند کوچکش را رها می کند. یونس با جدا شدن همسرش شوک دوم را تجربه می کند 
اما با شروع جدید مبارزه با رهبری سید خراسانی، آشنا و تحت رهنمودهای ایشان قرار می گیرد. مدتی 
بعد یونس جز کشته شدن همسرش را در یک عملیات علیه رژیم می شنود به همین دلیل برای شناسایی او 
به پزشکی قانونی می رود و در آنجا توسط ساواک دستگیر و به 15 سال حبس محکوم می شود. و آرزو 
به صاحبخانه ای که مستاجرش بودند، سپرده می شود. بعد از سپری شدن دوران حبس، یونس به خانه 
بر می گردد. آرزو حاال دختر جوان 2۰ ساله ای است که سالهای جوانی و زندگی با دریا را برایش تداعی 
می کند. حبیب خواستگار آرزوست، جوانی که شور و نشاط مبارزه دارد و یونس را برای نبردی بیرون از 
وطن و بزرگتر و وسیعتر )نابودی اسرائیل( فرا می خواند تا اینکه باالخره در اثنای عملیاتی علیه اسرائیل 
در مرزهای لبنان، یونس دریای گمشده اش را در گروه عملیاتی زنان به نام »ناجه« پیدا می کند اّما این پایان 

داستان نیست و ادامه دارد...
تحلیل کتاب »اِرتداد«

خط سیر انتخابی نویسنده برای طرح و بیان حقایق، طرح مسیر خطی )ازتایی( است. داستان از یک شوک 
)حیرت( آغار می شود )شوک ترور امام و یارانش در صبح پیروزی – 22 بهمن 57( ظاهراً انقالب در نطفه 
خفه می شود. شوک آغاز و مبداء داستان قرار می گیرد. خواننده، حیرت زده منتظر دیدن وقایع احتمالی و 
سخت داستان می شود. یونس و دریا که از مبارزان قدیمی رژیم هستند نیز از این شوک مستثنی نیستند 
)خصوصاً دریا(. آنها به شدت تحت تاثیر این اتفاق به شوک، اضطراب و تزلزل می افتند. از جذب دریا به 
سازمان تا جدایی او از خانواده، نویسنده نشان می دهد که از شک های کوچک و تدریجی و بی پاسخ باید 
ترسید چرا که تا گسستن از عقاید و ارتداد فاصله ای نیست. آیات و جمالت ابتدائی در هر فصل، راهنما 
و چراغی است که نویسنده، برای فهم بهتر خواننده از اتفاقات و کنش های داستان افروخته اس. اتفاقات 
سخت و سهمگینی چون فساد سیستماتیک، پاره پاره شدن ایران و پیوستن به اسرائیل، فقر و فحشا را 
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نویسنده نتیجه یک سرپیچی از فرمان والیت می داند و خواننده را نسبت به این مسئله حساس می سازد 
و راه رسیدن به وضعیت مطلوب را سخت می انگارد. اما در این شب های ظلمانی با رقه های امید، توسط 
جوانان به رهبری سید خراسانی، شور و شعوری دیگر می آفریند. جذب یونس به تشکیالت و رهنمودهای 
سید و سپس حبس 15 ساله اش که در ظاهر اتفاقی ناگوار است اما سکوی پرواز و هجرت یونس از خود 
گمگشته و حیرانش به سوی دنیایی متعالی می شود. رویاهای صادقه و رهنمود های روح بخش امام، 
یونس از شکم تاریک ماهی به ساحل نجات می رساند. آزادی یونس، برگشت به خانه، آشنایی با حبیب، 
خواستگار آرزو، جنگ با اسرائیل تا نابودی رژیم پهلوی، از اهداف فرعی داستان محسوب می شود و تا 
رسیدن به نقطه مطلوب که ظهور منجی و برقراری دولت حقه امام عصر»عجل اله تعالی فرجه الشریف« 

است.
نویسنده خواننده را به ادامه راه دعوت می کند.

»نتیجه گیری و جمع بندی«
نویسنده با قلمی محکم و روان و اندیشه ای عمیق و متعالی در جای جای کتاب توانسته به زبان داستان 
از انقالب 57 تصویر دیگری ترسیم کند و رعب و ترس را از آنچه ممکن بوده اتفاق بیفتد )و پیامدهای آن( 
را در جاِن خواننده بیندازد. او اینگونه خواننده را به تفکر ی عمیق وا می درد و زبان شکر او را می گشاید 
و هشیارش می سازد و هشدارش می دهد تا از آنچه به قیمت خون شهدا بدست آورده، بیشتر و بهتر 

محافظت و پاسداری کند. 
* خواننده می آموزد که ابتالئات در زندگی همیشه موجب شوک و غافلگیری انسان می شوند اّما انسان هاِی 
خودساخته در برابر شوک و بال مقاومت می کنند و صبر پیشه می سازند و راه می جویند. شک به نوبة 
خود خوب است اما در شک ماندن و درجا زدن، نه. هجوم شک بدون پاسخ مثل تِک دشمن است بدون 
پاتک، که برابر است با شکست و نابودی. شک ها به تدریج و آرام آرام قلب، روح و عقاید را تسخیر سپس 

آن را نابود می کنند. )ارتداد( و این پایان سنِت استدراج است. 
* گسستن و پایان دادن به وظایف انسانی و عقلی و دینی به بهانه مرگ امام و رهبر، انسان را به بیراهه 

و فساد می کشاند. والیت پذیری و اطاعت از فرامین امام و رهبر، تنها راه هدایت و پیروزی است.
* صبر بر ابتالئات موجب گشوده شدن درهای معرفت و تقّرب می شود که راهبر انسان به سوی حقیقت 

است. 
* شیطان هیچ گاه بیکار ننشسته و مدام در حال تحکیم جایگاه و گسترش آن است اّما آیا ما توانسته  ایم 
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جامعه مان را خصوصاً جونان را از حمالت و هجوم پی درپی فرهنگی، مصون و محافظت کنیم؟ آیا 
پاسخگوی خوبی برای شک و شبهه هایشان بوده ایم؟! آیا رفتار و اعمال حکومتیان موجب جلب اعتماد آنها 

بوده یا آنها را از دین و اعتقاداتشان دور کرده است؟ 
* دشمن اصلی و محوریت همه شیطنت ها، اسرائیل است و به گفته امام این غده سرطانی باید نابود شود. 
* همه قدم ها، همه تالش ها، همه نیات و رفتارها باید برای نزدیک شدن به ساعت ظهور باشد. انتظار باید 

پایه اصلی تفکرات و عقاید و آمال ما باشد. نکند سنت استدراج، ما را هم در خود غرق کند. 
* حتماً نکات بسیار دیگری نیز هست اّما آنچه حقیر در حّد بضاعتم درک کردم، همین بود.
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اعظم دهقانی فیروزآبادی  

یادداشتی بر ارتداد
قبل از خواندن داستان ارتداد طراحی خاص کتاب توجهم را جلب کرد .کتاب ازعالمت فلشی که رو به باال 
می رود و در میان راه به سمت پایین بر می گردد بر روی جلد شروع می شود و تا عالمت فلشی که به 

پایین می رود و  بعد تغییر مسیر می دهد و به سمت باال می رود ادامه می یابد .
حرکت فلش ها سیر کلی داستان را نشان می دهد و کلمه ارتداد که به سبک شعارهای انقالبی که شاه مرگ 
بر شاه را  صورت برعکس می نوشتند بر روی جلد کتاب نوشته شده است، برای مخاطب حال و هوای 
روزهای انقالب را تداعی می کند .عالمت روی  کتاب از حرکت رو به جلو می گوید که به عقب منحرف می 
شود و در آخر کتاب مسیرش را عوض می کند و من در متن کتاب به دنبال تفسیر این عالمت ها بودم . .. 
هر کدام از عالمت ها و تصویر ها در کتاب حرفی دارند..گویا مقدمه ای می شوند برای انچه می خواهد بر 
متن کتاب نقش ببندد… از فلش چند بعدی که به سمت بسم اهلل الرحمن الرحیم اول کتاب  نشانه می رود تا 

سه نقطه ای که در صفحه ی بعد از تمام شدن داستان میبینی..  
کتاب از حیرت آغاز می شود وبا ارتداد ادامه می یابد و تا رجعت ختم به ادامه می شود.. .

هر کدام از فصل ها چند بخش دارد هر فصل نشانه های خاص دارد عالمتی خاص دارد و هر فصل با جمله 
یا آیه ای آغاز می شود که عالمت ها و جمله ها و آیه ها ماهیت این قسمت را مشخص می کنند و  مقدمه 

ای می شوند برای آنچه در متن خواهد آمد.
یکی از گزاره های اشنای کتاب  چهره رسانه ای و  شناخته شده  نویسنده است.درباره  وحید یا مین پور 

و فعالیت ها تفکرات مذهبی و سیاسی اش هم می توان حرف ها زد .
ومن فقط به این چند جمله اکتفا میکنم... یامین پور در نویسندگی از نخل و نارنج آغاز کرد  و تا اینجا به 
ارتداد رسیده است... اصال مهم  نیست که ارتداد چه نقص هایی دارد مهم این است که نویسنده از انقالب 
اسالمی نوشته است و ازجایی شروع کرده است و تالش کرده است .مهم این است که ارتداد از نخل و 
نارنج بهتر و قوی تر است و  مهمتر این است که راه رسیدن تا انتهای کمال، شروع کردن از جایی است و 
یامین پور برای نوشتن ازانقالب شروع کرده است . امید آنکه او یا بقیه نویسندگان ایران اسالمی نوشتن 

درباره انقالب را تا شاهکاری جهانی ادامه دهد.
سیر داستانی کتاب از شوك تا شک، از شک تا بازگشت به حقیقت

  یونس خاطرات مبارزات سیاسی اش را با  معشوقش دریا برای دخترش  آرزو می گوید . عشق یونس 
و دریا فضای مبارزه را تلطیف می کند . 
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حیرت خواننده از تغییر سرنوشت انقالب اسالمی آغاز می شود... ایده بکر نویسنده که بزرگترین نقطه 
قوت کتاب است ...امام از مدرسه رفاه دزدیده می شود و به شهادت می رسد یاران نزدیک  دستگیر 
می شوند یا پنهان می شوند و خالصه انقالب در بیست و دوم بهمن ماه 57 پیروز نمی شود... و یونس از 
شوک شدن دریا می گوید تا شک کردن و از شدن های تدریجی می گوید... از دوستی و رابطه با زهره تا 

ارتداد و  تن دادن به یک دستور سازمانی رها کردن خانواده... 
نقطه تعیین کننده فصل حیرت مخالفت برخی از اعضای شورای انقالب با یک فرمان امام است .از مخالفت 

با فرمان امام تا تغییر مسیر تاریخ…
 در این فصل احمد حاج مهدی زهره و سید علی خراسانی هم معرفی می شوند که دو شخصیت  احمد 
دوست یونس و مبارزه انقالبی  که در لبنان گم می شود و سید علی خراسانی که راه امام را ادامه می دهد 

در واقعیت نیز نمود دارند. 
واما فصل ارتداد پیوستن دریا به سازمان مجاهدین خلق و آغاز سنت استدراج برای هر آن که قدر نعمت 

ها را ندانست. آغاز ابتالء یونس…
و تصویر ایرانی که انقالب اسالمی در ان شکست خورده است..ایرانی در عصر فحشای سیستماتیک ، 
ایرانی سرشار از فقر و فحشا ، تهی شده از هر عنصر متعالی، ایرانی تقسیم شده و کوچک شده و تحقیر 
شده... اما مبارزه به رهبری سید علی خراسانی همچنان ادامه دارد ازمات شدن یونس وقتی سید علی  
برایش حرف های امام را که درخواب به  یونس گفته بود را تکرار میکند تا ریختن گرمای یقین از رگ 

گردن یونس به چشم هایش…
 خبر مرگ دریا فصل جدید ابتال را آغاز می کند و اعترافات زهره که  دریا را فراری داده عزم یونس را 

جزم می کند تا دل به دریا بزند تا از سرنوشت دریا با خبر شود..
واما ما فصل سوم رجعت... بازگشت یونس ازحبس 15 ساله...ورود  حبیب  به داستان به عنوان مبارزان 
تازه نفس و  تغییر شکل مبارزه...مبارزه با قلب شیطان  و خفه کردن فتنه در نطفه ...درورای مرزهای ایران 
..در جنگ با اسرائیل.. و در این سیر شنیدن نام ناجه هم یونس و هم مخاطب را غافلگیر می کند و خبر از 

رجعت دریا می دهد دریایی که به اندازه اقیانوس آرام باشکوه شده است .
 این داستان از حیرت آغاز می شود از انقالبی که پیروز نشده آغاز می شود پایان کتاب پایان داستان 
نیست . آخرین جمله از کتاب  این است  ...هنوز هم ادامه دارد...هنوز داساان تا رسیدن به نقطه ی مطلوب 

ادامه دارد…
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 مقصد و نقطه مطلوب  رسیدن به فصل تحقق وعده نهایی و آمدن اوست که منتظرش هستیم...و این 
داستان فقط آغازیست بر این فصل... و این هدف مطلوب با مبارزه به رهبری امام و  سید علی خراسانی 

و مبارزانی که نه تنها ایمان دارند بلکه به طاغوت نیز کافرند و قلب شیطان را هدف قرار می دهند …
خالصه اینکه  به نظر من مهم تر از اینکه  داستان در اهمیت پیروزی انقالب چه ها گفته  این است که آیا 

مخاطبی که چرایی 
انقالب را زیر سوال می برد ازخواندن این کتاب به جواب میرسد؟

  یونس در مقابل شک دریا فرصت ها را از دست داد درباره شک دریا با او صحبت نکرد و او را در وادی 
شک رها کرد... 

 فعالین فرهنگی و مذهبی ما  برای آنان که در مرحله شک به سر می برند چه کردند ؟
شک مرحله خوبی است اما ایستگاه بدی است…

آتش به اختیار یعنی انجام کار فرهنگی و تمیز.. ارتداد شاید شاهکار نباشد شاید رمانی جذاب نباشد اما 
تقریباً کار تمیزی است که عاقبت نافرمانی از امام را نشان می دهد و هدف نهایی انقالب را به تصویر 
می کشد که همان فراهم ساختن مقدمات ظهورمی باشد... ارتداد  استدراج را به تصویر می کشد که اگر قدر 
داشته هایمان  را ندانیم به بال مبتال می شویم داده هایی مثل دریا، داده هایی مثل امام  ، داده هایی مثل سید 

علی ، یا حتی انقالبی که در 57 پیروز شده است.



46

ثریا  ذوالفقاری 

کتاب »سنگ« اولین رمان نوشته شده، خانم قدسیه پاییني است که توسط انتشارات »اسم« در پاییز 1398 
منتشر شده است.

  داستان، تاریخي و بر اساس روایتي از واقعه عاشورا تالیف شده است. 
شخصیت اصلي داستان، مردي  به نام »زرعة بن ابان« مي باشد که در اتفاقات عاشورا دخیل بوده و مورد 

نفرین امام قرار مي گیرد. 
ماجرا از دمشق، با عالقه مند شدن زرعه به شاکیه، آغاز مي شود. عشق جانسوز و جنون آمیز او به 
رقاصه معروف شهر تا تراشیدن  سنگ پیکره او ادامه دارد و گام به گام آن، آثار نفرین امام بر زرعه 

پدیدار مي شود.
براي تحلیل داستان از شیوه هاي مختلفي مي توان استفاده کرد. یکي از رویکردها، تمرکز بر جریان 
شناسي» حق و باطل« است. این دو جریان در تقابل با هم هستند. هر کدام طرفداراني با باورها و رفتارهاي 
متمایز از هم دارند. کساني به گروه حق مي پیوندند و یا افرادي از آن جدا مي شوند که براي هر کدام، 

چراها و دالیلي وجود دارد. 
در ُرمان سنگ، تصویر باطل، همانند سنگ و آتش است. خشن و سوزان. هم خود را مي سوزاند و هم به 

روح و جسم دیگران آسیب مي رساند.
زرعه  ي سنگ تراش، نمونه تمام و کماِل باطل در اینجاست. مهارت سنگ تراشی را خدا به او آموخت ولی 
از آن به گونه ای استفاده کرد که همه زندگیش، خصلت و رنگ سنگ را بخود گرفت.  چشم و دهان و 
گوش و قلبش با سنگ پوشیده و قفل زده شد.  بی رحمی، خشونت و شرارت به جای دل رحمی و لطافت 
در وجودش رویید،  بطوری که حیات و جاودانگی را هم در درون سنگ، جستجو می کرد. ارتباطش با 

دیگران در مسیر منفعت خودش بود و محبتش به دیگران از طریق سنگ پرانی بسوی شان ابراز مي شد.
در ابتدا خود را خالق دید و خدا را رقیب خود. او راه و عقیده اجداد ناخلف خود را پیش گرفت. عالقه مند به 
ساختن  بت های سنگی شد. تا بت ها دیده و پرستیده شوند و بواسطه آنها، خودش، پرستیده  و جاویدان 

و ابدی شود. 
براي زرعه حقیقت و واقعیت، خیال است ولي از آن خیال، در خواب و بیداري،  هراس دارد. حتي صحبت  

از نور)حّق( هم او را آشفته مي سازد.
 او دشمن علویان است بدون اینکه آنها را بشناسد. شروع کینه و دشمنی عملی او با حضرت علی مي باشد 
و در واقعه کربال، شرارتش به اوج  مي رسد. سنگ هاي تراشیده شده به دست او، هر چند به جسم شهدا 
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در روز عاشورا برخورد کرد ولي او حتي نتوانست رّد خون حسین را از روي سنگ مرمر، محو کند.
در صحنه هاي به تصویر کشیده شده واقعه عاشورا، چهره، باورها و رفتار جریان باطل، در کنار جریان 

زالل و شفاف حق، کریه تر دیده مي شود.
  امام حسین)ع( و یارانش، مطیِع امرخدا هستند و یاراِن امام، عاشِق امام ِخود، به آنگونه که او را در همه 

جا برخود ترجیح می دهند و خود را از آِن امام می  دانند.
 آنها دوستدار حقند. سخن حق را می گویند. برای حق می جنگند و از آن دفاع می کنند. می خواهند همه از 

نورِ حق بهره مند شوند.
صفت آزاد منشی، شجاعت و شیرمردیشان زبانزد است. دشمن، قدرت غافلگیر کردنشان را ندارد و... 

افرادي مانند طرماح بن عدی و مرد هم صحبتش در چادر، از جداشدگان سپاه امام هستند. امامی که 
دوستشان داشت و صالح آنها را می خواست. آنها برای ماندن در کنار امامشان شرط می گذارند و 
نمی خواهند که در آنجا بمیرند. انگار نمی دانند که شهادت در کنار امام، افتخار و مّنتی است که نصیب 
هرکسی نمی شود . آنها آنگونه که باید به امام و راه او و اطاعت از او واقف نیستند. نمی-دانند زندگی بدون 
امام یعنی ، هیچ. و زندگی با امام ، همه چیز است. اهل بیت خود و دنیایشان را بر امام و سخنش ترجیح 
دادند. زمان شناس نبودند و به راحتی فرصت را از دست دادند و چیزی جز اشک و حسرت برایشان 

نماند.
ُحّربن ریاحي از پیوسته گان به حّق بود. او َمرد بود و آزاده. و مردانگی در رفتار و کردارش نمایان. 

او به خدا و رسول اعتقاد و ارادت داشت . اهل مسجد و نماز و استغفار بود. به خورشید و نورش، به آب 
و زاللی و صافیش عالقه داشت و از آن نمی گریخت.

 او شجاع بود و از حق دفاع می کرد. حقایق و فضائلی که راجع به امام بود را نمی پوشانید هر چند که 
فرمانده سپاه گروه باطل بود و نه همراه امام.

او از ظلم گریزان و از ظالم رویگردان بود. ولي اهل رحم و مروت، حّتي نسبت به حیوانات. 
به قبیله و قبیله گری تعصب نداشت و براي همین چراغ هدایت را بر روی خود خاموش نکرد و...

بطور کلي داستان سنگ، با ایده جدیدش، پیام هایي را به مخاطب بادآوري مي کند.
دسِت حّق در این داستان، به صورت نفرین امام بر زراعه آشکار گردید و قدم قدم اثرات نفرین، دامن 

گیرش شد و او به ما نشان داد که: 
او تمام شد. عاشورا تمام نشد. براي اینکه حق، تمام شدني نیست.
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زهرا  سبعی 

گزارش و نقد کتاب تن تن و سندباد
در کتاب تن تن و سندباد ، از درگیری قهرمانان آشنای مشرق زمین و مغرب زمینی صحبت شده است 
که قهرمانان مغرب زمین می خواهند سرزمین مشرق زمین را به تصرف درآورند ولی وقتی که  فهمیدند 
تاب و توان حمله با اسطوره های مشرق زمین را ندارند  از در نیرنگ وارد شده از طریق جام جهان بین به 
این سرزمین حمله کردند و" از طریق جام جهان بین قصد کرده اند با این دستگاه همه چیز را عوض کنند. 
می خواهند رنگ و رو، زندگی، حرف زدن ، راه رفتن، خورد و خوراک، پوشاک و همه چیز ما را به جانبی 
که خودشان صالح می دانند ببرند" صفحه 153 کتاب،  و در آخر می گوید که: "تا زمانی که در سرزمین 
قصه های مشرق زمین ، قصه های قهرمانان آن رواج دارد از تن تن و سوپرمن و تارزان و دوستانشان 
کارچندانی ساخته نیست" صفحه 154 کتاب و اینگونه  ادعا می کند که با رواج داستان ها و اسطوره های 
مشرق زمین  در بین مردم و بیان قدرت، هوش و جوانمردی آن ها ، پوشالی بودن قهرمانان مغرب زمین 

نمایان می گردد.
در این داستان با بیان نام چهره های آشنای مغرب زمین که برای همه آشنا است)اسم خاص( نقاب از 
چهره های آن ها برداشته است و چهره ی  حقیقی آن ها را توصیف می کند، توصیفی که در آن گفته 
میشود این اسم های خاص کسانی هستند که در واقع می خواهند سرزمین های مشرق زمین را تصرف 
کنند. در طول داستان درباره ی نیرنگ بازی آن ها و ناتوان بودن قدرت آن ها دربرابر مردم مشرق زمین 
صحبت شده و حقیقت واقعی آن ها را نمایان می کند و همین طور حقیقت جوانمردهای اسطوره های 

ایرانی در طول داستان به نمایش گذاشته میشود.
البته در فصل آخر کتاب از حقیقتی واضح درباره ی رسانه صحبت شده است که در واقع خواننده را شاهد 
بر این مطلب گرفته است که رسانه به دست خود مردم سرزمین راه ورود دشمن را باز می کند و پایان 

داستان را به حقیقتی رسانده است که همه از آن خبر دارند.
برای طرح داستان مهم است که جریان حق و باطل در طول داستان مشخص باشند و طرفداران جریان 
حق و تقابل آن ها و خصوصیات هریک برای شناساندن حق مشخص گردد یکی از روش ها برای نشان 
دادن جریان حق و باطل ، روش "آشنایی زدایی" است، که در این روش ما از عناصری استفاده می کنیم 
که برای خواننده آشنا هستند و همین که فقط نامی از آن ها می بریم و توضیحی درباره آن نمی دهیم، 
یعنی می دانیم که این عناصر برای خواننده شناخته شده هستند، و اغلب این عناصر در شخصیت ها و 
رخدادهای داستان جلوه می کند، اما در طول داستان حقیقت های پنهانی از آین آشنا را بیان می کنیم تا این 
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آشنا برای مخاطب غریبه می شود و با حقیقتی از او روبرو می شود که قبال نمی دانست، این روش اسرار 
گونه سبب جذابیت قصه می گردد و در عین حال مجال خوبی برای شناساندن حق و باطل و طرفدارانش 

در داستان برای نویسنده ایجاد می کند.
کتاب تن تن و سندباد، کتابی خوب برای توضیح این روش از داستان نویسی است، چون برای شناساندن 
حقیقت سردمداران مغرب زمینی از اسطوره های آنان استفاده می کند که برای همه شناخته شده هستند و  
از حقیقت آشنای اسطوره های مغرب زمینی و استایل زیبا و دلفریب آن ها شروع می کند و در طول داستان 
حقیقت پشت پرده و خدعه های پی در پی آن ها را به مخاطب می شناساند. یعنی در این داستان از اسم های 
علمی استفاده شده است، که در طول داستان لباس خدعه را از تن آن ها خارج می کند و چهره تزویر را 

برهنه برای مخاطب نمایان می سازد.
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سیده زهرا طباطبائی نژاد   

بررسی کتاب کرشمه خسروانی بر اساس جریان شناسی
معرفی کتاب و خالصه ای از داستان:

کتاب »کرشمه خسروانی یا مخالف بیداد به طرز همایون« نوشته سید مهدی شجاعی کتابی است که به 
سبک نمایشنامه، داستانی تاریخی در زمان خالفت  معاویه را روایت می کند. موضوع داستان، عالقمندی 
یزید به زنی عفیف و همسر عبداهلل سالم والی عراق است، پافشاری وی بر این هوس و تالش های معاویه 
به منظور عملی کردن خواست پسرش است.  نویسنده کتاب، در خالل روایت این داستان، نیرنگ بازی 
های معاویه، هوس بازی ها و القیدی  یزید و عناد هر دوی آنها را به دین، به طرزی هوشمندانه در قالب 
گفت و گوها به تصویر می کشد.  داستان را با نمایاندن  جوانمردی امام حسین علیه السالم و کرامت آن 
حضرت، به پایان می برد که تمامی حیله های معاویه را نقش بر آب می کند. به عبارتی دیگر، نمایشنامه 
کرشمه خسروانی را می توان، نمایشی زیبا از تقابل مردانگی مطلق و نامردی محض و بی حاصل بودن 

تمام نقشه ها و مکرهای جبهه باطل در برابر حق دانست.
تحلیل کتاب بر اساس جریان شناسی:

در این داستان، تمرکز اصلی بر شبه جریان باطل و بیان خصوصیات رفتاری افراد این شبه جریان است. 
امام و سردسته این شبه جریان، معاویه و یزید هستند.

به کارگیری مکر و حیله، سوءاستفاده از قدرت، فروگذار نکردن از هرگونه پستی و همچنین، عدم باور و 
اعتقاد به دین اسالم، از خصوصیات بارز در  معاویه و یزید است که در مکالمات بین معاویه و یزید با 
دیگر افراد مشهود است. تنها تفاوت بین معاویه و یزید در این است که معاویه توان حفظ ظاهر را دارد و 
برای رسیدن به مقاصدش، سعی در تظاهر به اسالم دارد اما گستاخی و بی پروایی بیش از حد یزید، باعث 

می شود که تالشی برای حفظ ظاهر نکند. 
در این بین، افرادی نیز که در این شبه جریان می گنجد، می شود به چند دسته تقسیم کرد؛ )ملحقین به 

جریان باطل( 
افرادی همچون رفیق که سرسپرده معاویه هستند، به او اعتماد کامل دارند و همه چیز را از دریچه نگاه 
معاویه می بینند. حتی با وجود آگاهی از نیرنگ های معاویه و کینه اش به رسول، راهی جز تبعیت از 

معاویه و حمایت وی در پیش روی خود نمی بیند. 
افرادی همچون ابوهریره یهودی که اعتقادی به اسالم ندارند، تنها تظاهر به مسلمانی می کنند و معاویه را 
در ضربه زدن به اسالم و تحریف اسالم یاری می دهند. تنها چیزی که برایشان اهمیت دارد، اموال دنیاست 
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و برای کسب مال بیشتر از هیچ رذالتی فروگذاری نمی کنند. 
افرادی همچون عبداهلل سالم که طمع نسبت به مال و مقام، آنها را به سمت معاویه می کشاند. 

افرادی همچون ابودردا که معاویه را می شناسند اما بنا به ترس و نقطه ضعفی که از گذشته خود دارند و 
ضعفی که در ایمانشان به حق دارند، معاویه را یاری می رسانند. 

سربازانی که دنبال حق و باطل نیستند و دلخوشی شان تبعیت از خلیفه مسلمین و امرار معاش است. 
افراد با خصوصیات یکی از دو دسته اول، هرگز به سمت حق متمایل نمی شوند. اما افرادی دسته های 
دیگر، به قدری که بتوانند از خصیصه هایی که آنها را به گروه باطل ملحق کرده دوری گزینند، احتمال 

پیوستنشان به گروه حق وجود دارد. 
نکته قابل توجه دیگر در بین افراد جریان باطل، که در این داستان به خوبی نشان داده شده است. عدم 
اطمینانشان به همدیگر است. در واقع،  آنچه که آنها را در این گروه گرد هم آورده منافعی است که برای 
خود در نظر می گیرند. و همین امر. موجب می شود که با کوچکترین خطایی، احساس خطری، یا کمترین 

انحرافی در همراهی باطل، حکم مرگ خود را امضا کنند. 
در مقابل،  تمام حسین علیه السالم، امام و پیشوای جریان حق، با خصوصیات جوانمردی و بزرگ منشی 
معرفی شده اند که حتی اگر ذره ای خوبی در فردی وجود داشته باشد، نه تنها او را طرد نمی کنند بلکه 
موجبات هدایت شخص و دوری اش از باطل را فراهم می کنند. و به عنوان امام جریان حق، همواره  دنبال 

فرصتی برای هدایت افراد و جلوگیری از سقوط آنان است. 
زینب را شاید بتوان فردی از جریان حق دانست که تا انتها عفت خود را رعایت نمود و در انتخاب بین حق 

و باطل، حق را برگزید. 
عبداهلل سالم نیز پس از آنکه باطن رفتارهای معاویه برایش آشکار شد، و با هدایت امام حسین علیه السالم، 

می توان از ملحقین به جریان حق به شمار آورد. 
و در نهایت، در این کتاب خسران افرادی که در شبه جریان باطل هستند، و باطل بودن نقشه هایشان در 

مقابل افرادی که در جریان حق هستند و یاری شدن افراد جریان حق به خوبی بیان شده است.



52

نفیسه عباسیان 

معرفی کتاب: سنگ از سنگ بودن و سنگ شدن و سنگ ماندن ضمیر برخی آدم ها سخن می گوید که از 
سنگ گذر نکرده اند و با لطافت، تناسبی نیافته اند.

خالصه داستان: داستان هایی از قبل، حین و بعد روز عاشورا بیان می شود، حق را از منظر سنگ می توان 
جذاب تر دید و اینکه خداوند صاحب حق است و هر چه سنگ باشی، به دنبال سنگ باشی و مدافع سنگدالن 
باشی، حق در عرش و باالدستها قرار دارد. باطل، سنگی ست سخت و باید از آن گذر کرد تا حتی در 

حاشیه ی سنگ هم قرار نگرفت.
شخصیت اصلی این داستان، در پی یافتن سنگ، تمام اطرافیانش را فدا کرد و گیج و سنگی و تشنه  ی آب 
ماند چون حقیقت در او بروزی نیافته بود و فقط کینه و سنگدلی در دست و چشمهایش، توان یافته بودند، 
حتی معشوقه اش را سنگ و مجسمه کرد تا سنگی تر بماند و رحم در وجودش خشکیده بود و عطش، او 
را سرگردان طبیب و شهرها کرده بود و در آخر سنگ، به آب نمی رسد و گاهی سنگهایی حتی در مسیر 

جریان آب هم دور می مانند.
توضیح رویکرد انتخابی: جریان حق و شبه جریان باطل

تطابق: سنگ بودن از ابتدای رشد در وجود آدمها رخنه می کند و اگر لطف و رحمت حق را دور ببینی، 
تطبیق حق دور می شود و سنگ می شوی و در روز عاشورا در مقابل حق و جریان حق قرار می گیری و 

حق در وجودت نیست می شود و سنگ بی آب می مانی.
نتیجه گیری و جمع بندی: در عالم دو جریان وجود دارد، جریان حق و شبه  جریان باطل و انسان در این 
دوراهی حق انتخاب و اختیار دارد و جزییات راه در آن مشخص گشته است که کدام مسیر را ادامه 
می دهی. در این داستان، نگاه انسان را به تمام مسیر از ابتدا تا انتها به وصل بودن توجه می دهد و مالک با 
حق بودن، امام داشتن، با امام بودن و همراهی امام کردن هست و بگونه ای جبهه ی حضورت باید مشخص 

باشد و فقط جبهه در کالمت مشخص نباشد بلکه در تمام اعمالت، باید دیده شود.
سنگ در این داستان نماد باطل و اهل باطل هست که جریان آب و هستی با آنها، نسبتی ندارد.

انسان در این داستان، نشان و نشانه  ی پیروزی اش، حق هست نه سنگ باطل که از عشق   دنیایی اش هم، 
مجسمه اش را می پسندد.

سنگ، دوری را خاطرنشان می سازد، دوری از تمام رحمتها.
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حمیده فیض 

یادداشتی بر کتاب ارتداد
1- معرفی کتاب: رمان ارتداد نوشته آقای وحید یامین پور با 245 صفحه در سال 1398 توسط انتشارات 
سوره مهر به چاپ رسیده و با جذب مخاطبان توانسته در تابستان 1399 به چاپ شانزدهم خود برسد. 
همانطور که نام کتاب بر جلد آن بصورت معکوس چاپ شده است با ورق زدن صفحات آن، این اشفتگی 
ظاهری را بیشتر درک خواهیم کرد. از آنجایی که تم اسپری نویسی بر این آشفتگی مدد رسانده، تداعی 

کننده ی حال و هوای انقالب را دارد و مخاطب را در حدس زدن بر موضوع کتاب یاری می رساند.
رمان ارتداد در سه فصل حیرت، ارتداد و رجعت تدوین شده است.

2- خالصه داستان: این کتاب داستان عشق هایی است که همدیگر را به کمال می رسانند. داستان عشق 
متالطم یونس و همسرش دریا در بستر متالطم تر انقالبی که به ثمر نرسید اما در دل های انقالبیون 
مستحکم شد. شخصیت اول داستان به مثل حضرت یونس ع در دل دریا محبوس شده و با روایت 
حیرت، ارتداد و رجعت دریا، خود نیز از اعماق متالطم دریا به بیرون کشیده می شود و پای خود را بر 

زمین مستحکم می گذارد؛ البته و صد البته با والیت پذیری و امداد ولی.
3- توضیح رویکرد انتخابی: بنای ما از مطالعه این کتاب استخراج پیرنگ یا طرح داستان به روش مسیر 

خطی )از تایی( است.
در این روش، آنچه اهمیت پیدا مي کند، انتخاب و تشخیص خط سیر مناسب برای بیان حقایق است.

چیزی شبیه قرار گرفتن بر سر یک جاده که البته در آن مبدأ و مقصد و نیز جهت مسیر و البته مسیرهای 
فرعي اهمیت پیدا مي کنند. در طي کردن مسیر حق، رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب اهمیت 
دارد. البته مبدأ مي تواند ظلماني و یا خام)طبیعي( تعریف شود؛ آنچه اهمیت دارد نتیجه مناسب و اطمینان 

بخش و مبتني بر فطرت است. 
1 .هر سیر و سفری مقدماتي دارد. از لحظه عزم تا فراهم کردن لوازم این سیر )مثال تصمیم به سفر کربال/حج(

2 .طي کردن مسیر، همراهان و همسفران، مشاهدات حین سفر و البته اتفاقات غافلگیرانه و غیر قابل پیش 
بیني از اقتضائات این بخش است.

3 .رسیدن به مقصد خودش مشاهدات و اقتضائاتي مخصوص به خود دارد
4 .هر سفری مي تواند به جز مقصد اصلي، مقاصد فرعي هم داشته باشد. گاهي ارزش این مقاصد فرعي، 

کمتر از مقصد اصلي نیست.)مثال زیارت سایر مشاهد شریفه(
5 .گاهي این سیر و سفر آثار ویژه ای از خود باقي مي گذارد تا جایي که سفر کننده را به عنوان فردی که 
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خودش به شدت متأثر از این سفر است، به انساني اثرگذار برای کساني که به زیارت او مي آیند، تبدیل مي 
کند. او باید چنان سفر رفته باشد که هر کسي با دیدار او به نتایج آن سفر دست یابد.

4- تطابق رویکرد با داستان و نحلیل داستان براساس آن:
انتخاب خط سیر برای بیان حقیقت: از حیرت در مسیر انقالبی ماندن و انقالب کردن در مسیر حق ذیل 

والیت پذیری تا ..... انقالبی شدن یا شدِن انقالبی!
مقدمه: حیرت از انقالبی ماندن و دریافت رنج ناشی از پیروی از امام حق

مسیر: ارتداد از انقالبی ماندن
مقصد: رجعت و تثبیت انقالبی ماندن و تالش برای مقدمات ظهور منجی

1- مقدمات : 
اهمیت هر قسمت گزاره های مهم از ...... تا  فصل 

فصل حیرت

 ایجاد حیرت و وحشت از دزدیده 
شدن امام و از دست رفتن 

پیروزی در 22 بهمن 57
تفصیل آیه: به یقین پروردگار تو 

همواره در کمین است.
فتنه ترفند خداوند است برای ورق زدن تاریخ-امام: با 
مردمان پراکنده جان، پریشان چشم و خشکیده ذوق 

تاریخ به پیش نمی رود. انقالبی که آفاق را دیگرگون کند, 
عزیمتگاهش اعماق قلب منقلب شده انسانهاست.انقالب در 

آفاق میوه انقالب در انفس است.

 از تفصیل بال تا سرنخ 
های رخداد بال

توصیف روز شیطانی و پرخون 
22 بهمن و در نهایت خبر فوت 

امام از تلویزیون

تالش برای بقا و انگیزه برای ادامه حیات دلیل می 
خواهد و امروز برای مردن دلیلی به مراتب بزرگ تر 
جلوی چشمان من و همه آن ها که اینگونه خود را به 
میدان گلوله باران می اندازند.فردای بدون خمینی فردا 

نیست؛جزئی از تارخ است که نباید بوجود بیاید.همه در 
جنگی میان ذهن و عین در رفت و آمد بودند..

از پریشان حالی دریا 
در صبح 22 بهمن تا 
شوک ناشی از فوت 

امام و تمام شدن 
نهضت و مبارزه
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تفصیل آیه: خداوند گفت: )به 
علت این نافرمانی(آن سرزمین 
را بر آنها حرام کرده،4۰  سال 
در بیابان حیران و سرگردان 

خواهند بود،پس تو بر مردم بدکار 
اندوهگین مباش.

با بد وبیراه به دهر مراقب باش از مشرکان نباشی/ 
خداوند هم می آفریند،هم رشد می دهد، هم نابود می کند.
هم خالق است  هم مهلک، هم باعث است هم مانع. خداوند 

در هر لحظه ای صورت های جدیدی از وجود را ظاهر 
می کند و روزگار محل تجلی اراده است. کل یوم هو 

فی شان./ از مکر خداوند پروت کنید. از آنچه به تدریج 
رخ می دهد بترسید؛فاصله های تدریجی، لرزش های 
تدریجی،سستی های تدریجی، شدن های تدریجی! از 

تدریج بیش از شوک بهراسید

از شوکی که همه 
جامعه را از ترور امام 

فلج کرده تا شوک 
بازگشت شاه

کش و قوس های روحی همه 
بخصوص دریا

نباید بگذاریم ویروس شوک ما را از پا در بیاورد./پس از 
امام کدام خورشید به درخشمدگی او قیام خواهد کرد؟ 
آیا کفران نعمت خورشید پیشین، ما را برای همیشه از 

خورشیدها محروم نخواهد کرد و مگر نه اینست که 12 
قرن است خداوند خورشید حقیقی خود را در پس ابر نگه 

داشته تا بنی آدم از کفر و کفران خود توبه کند؟

از احساس تالش های 
بیهوده ی مبارزه تا 

تغییرهای ناگهانی دریا

تفصیل آیه: پس فرعون قوم 
خویش را خوار و فرومایه بار 

آورد و آن ها هم در اطاعت او سر 
فرود آوردند.

از فرصت دادن به 
سکوت و تن دادن 
به شوک تا اوضاع 
مغشوش جامعه و 
برنامه های مبارزه
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کهنه شدن زخم کاری و عادت به 
طعم تلخ شکست: جوالن اسرائیل-
تقویت جریان های گمراه موازی با 

نهضت اسالمی-

فرصت طلب هایی که سرباز نبودند و فقط به دنبال عکس 
گرفتن با امام بودند و در جلو انداختن خود در مسئولیت 

ها با هم می جنگیدند/چه تضمینی بود که همین انسان 
های کوچک با مغزهای آفت زده،راه انقالب را کج نکنند؟/

حتی اگر آمریکایی ها را بیرون کرده بودیم با قلب ها و 
اراده های آمریکازده چه می توانستیم بکنیم؟/واین یعنی 

شکست انقالب پس از انقالب/خالص شدن انقالب جزئی 
از فرایند انقالب است.هرکسی تحمل انقالبی ماندن را 

ندارد.جدا شدن تدریجی پشمان ها و درمانده ها جزئی از 
ابتال انقالب است.ما اجازه نداریم قصاص قبل از جنایت 

کنیم.باید زمانش فرا برسد.

از پیشروی جبهه باطل 
در داخل و خارج تا 

ادامه مبارزه به روش 
امام خمینی

تفصیل آیه: و محمد جز یک 
فرستاده نیست؛پیش از او هم 

پیامبرانی بوده اند. آیا اگر او بمیرد 
یا کشته شود،به عقب بازمیگردید؟

حاال که مجسمه یقین از میان ما رفته، من حق دارم شک 
کنم؟

از بحث پیرامون راه 
راست و کج راهه تا 
امکان سنجی شک و 

یقین
شک به راه مستقیم و گرایش به 

راه افراطی مبارزه به دلیل حل 
نشدن در تدبیر خداوند و تشنه ی 

نتیجه شدن به هر قیمتی.

بیان شک: اینکه نهضت در اوج خودش سرکوب شد 
بهترین دلیل بهترین دلیل برای ناتوانی آن است./موقعیت 
ما موقعیت استدالل نیست/ما برا درست کردن جزئیات 

وقت نداریم. تک تک افراد خیلی مهم نیستند. این کل جامعه 
است که باید اصالح شود. انقالب اگر به ثمر بنشیند 

جزئیات را اصالح می کند. ما خود را فدای مبارزه می کنیم 
تا جامعه فردا آرزو را تربیت کند. این شهر است که انسان 

را می سازد./انقالب باید بدست بیاید به هر وسیله ای

از گرایش آشکار دریا 
به مجاهدین تا ترک 

همیشگی او از خانه و 
شوهر و فرزند.

جواب: این انسان است که شهر را می سازد.شهری که 
دست ساخته یک هیوال باشد انسان تربیت نخواهد کرد. 

حق نداریم بخاطر رذالت طرف مقابل رذیالنه بجنگیم. یک 
جامعه انقالب کرده بی اخالق را کنیم؟ آن جامعه خودش 

دشمن خودش خواهد بود. پس انسان مهم است.
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2- طی کردن مسیر ارتداد و بعد انزجار از آن حال و در نهایت رجعت و رسیدن به حقیقت
3- مقصد و نقطه مطلوب: انقالب در وجود ما اصل است. مبارزه و ابتال همیشگی است و هدف نهایی 

برچیدن ظلم در تمام عالم است و مهیا کردن مقدمات ظهور
4- مقاصد فرعی: هجرت یونس به خودش/ داستان بالندگی نسل جدید امثال آرزو و حبیب / داستان 
غم انگیز فالکت و شهوت بارگی و گرسنگی تهران/ داستان چندپارگی ایران و ظلم و فساد و از بین رفتن 
عزت و استقالل و اشغال قلب حکومت / داستان نهضت مبارزه اسالمی / داستان شکست های احتمالی 

اگر انقالب می شد
5- منافع ماندگار این سیر: تصور این همه فاجعه برای ایران و ایرانی بسیار سخت و طاقت فرسا بود.

اما حاال که انقالب شده و آسیب های کشور را با فجایع کتاب مقایسه می کنیم و به شباهت آن ها پی می 
بریم، به نظر میاید خطر رخدادهای آینده را می توان جدی تر گرفت و به آسانی در مقابل این فتنه ها و 
ابتالئات کشور و جهان اسالم نگذریم. خداوند با هیچ قومی عهد اخوت نبسته که آن ها را به ظور منجی 
بدون کسب لیاقت برساند. سنت های خداوند جدی و برای غافالن سهمگین است و چه سنتی سهمگین 

تر از سنت استدراج .... !!!!! پس بهتر است بمیریم قبل از آنکه بمیریم...
5- جمع بندی:

به نظر می آید با تحلیل پیرنگ داستان ارتداد توانستیم به تحلیل عمیق تری از کتاب برسیم و حتی خود را 
به دقت و گام به گام در جایگاه حوادث داستان قرار بدهیم و محک بزنیم. لذا این روش تحلیل عالوه بر 
کمک به مهارت نوشتن می تواند به فهم و درک عمیق تر ما کمک کند و به نوعی داستان را زنده کند تا خود 

برای ما روایت کند.
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مهدیه مالکی     

آنچه در این کتاب برای همه آشناست، نیاز انسان به یک قدرت ماورا طبیعه است تا او را در سختی هایی 
که از حل آنها ناتوان است یاری کند 

مطلب دیگری که برای همه انسان ها آشناست)معرفه سازی( نیاز انسان به فرهنگ و اعتقادات ملیتی او به 
عنوان ریشه اوست و توجه به این نکته وقتی رابطه درختی با ریشه  اش قطع شود ممکن است چند روزی 

برگ ها سبز و میوه های شاداب بمانند اما به زودی فرو می ریزند
در این کتاب دو جریان بررسی شده است، جریان اول، افرادی در صدد بیدار کردن فطرت انسان ها و 

بیان لزوم دینداری و تبعیت از دین در زندگی هستند.
افرادی که به خدا به عنوان خالق عالم و تدبیرگر همه امور نگاه می کنند و خواست او را مقدم بر همه 
چیز می دانند و معتقد هستند که نمی شود خدا را به حاشیه برد بلکه باید همه امور اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی بر اساس هما اعتقاد شکل بگیرد و اعتقاد دارند اگر قانون خدا نباشد هر قانون دیگری انسان را 

دچار نفاق، الحاد و شرک می کند.
جداشدگان این دسته کسانی هستند که به به بیماری روشنفکری دچار شده اند) چون این کلمه بین همه 
مردم زیبا جلوه کرده و به عنوان لقب و صفتی مثبت و پسندیده رایج شده است، در میان این دسته معنای 

غایت زندگی از کمال و رشد به پیشرفت تغییر کرده است.
هدف روشنفکری عوض کردن نوع نگاه انسان بود ، عوض کردن بنیاد و مبنایی که انسان ها بر اساس 
آن همه چیز را شناسایی می کردند و موفق شد با تغییر دادن شیوه ی اندیشیدن، اندیشه روشنفکرانه را 

جایگزین آن کند
وقتی چیزی عادت شد، تبدیل به اخالق می شود و اخالق سرنوشت ها را عوض می کند، مسیر را دگرگون 

می کند و انسان را به مقصد دیگری می رساند.
آن زمان که عادت های جدید غریبه، بین مردم ما رایج شد، پیمان جدید بسته شد و ما اخالق جدیدی پیدا 

کردیم اخالقی که به تناسب خودش صورت زندگی ما را هم تغییر داد
کسی است که خرد و عقل انسانی را جانشین وحی و اندیشه دین کرده است دیدگاه صرفا مادی و این 

جهانی را برای زندگی انسان ترسیم می کند
وقتی رویگردانی از دین و نگرش دینی آغاز شد و ماورا طبعت مورد انکار قرار گرفت  بزرگترین آرزوی 

انسان آبادی دنیا  تصرف زمین شد 
جریان دوم کسانی هستند که برای تحقق اهداف خود مردم را از طریق ترویج مکتب های انسان محور به 
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سوی بی دینی سوق می دهند، این افراد از طریق تغییر معنای واژگانی همچون علم، عقل و کمال... باعث 
تغییر روش، هدف و غایت زندگی مردم عادی می شوند. 

هدف این جریان قدرت طلبی، سلطه جویی و تخریب پایه های حکومت های واعتقادات مردم از طریق 
گسترش اندیشه های غیر دینی بوده است تا از این طریق بتوانند ملت ها را مطابق میل خودشان دگرگون 

کرده و آنها را وابسته و پیرو خود کنند 
این گروه برای پشت کردن عامه مردم به دین و مذهب، موضوع دیگری )فرهنگ انسان محور ( را جانشین 
اندیشه دینی کردند، فرهنگ انسان محور و مالک همه چیز انسان می دانست و خواست او و تمنیات 

نفسانی او اصل بود
ایجاد لژ های فراماسوری در کشورهای مختلف از دیگر اقدامات این گروه بوده است.

فراماسون ها هم مبلغ اندیشه روشنفکری بودند: این جریان دراعضای خود نوعی تغییر نگاه و نگرش 
فرهنگی ایجاد می کنند که نتیجه اولیه این نگرش منجر به عدم دلبستگی انها از فرهنگ خود و باور به اینکه 

باید به فرهنگ جهانی پیوست 
با پاگرفتن این باور کم کم تعصب و وابستگی به خیلی چیزها از جمله فرهنگ ملی و مذهبی رنگ می بازد 
و در این راه تا آنجا پیش می روند که دفاع از فرهنگ و منافع و سیاست های غربی را در برنامه خویش 

می آورند.
نویسنده در همان ابتدای کتاب به خوبی چگونگی مواجه مردم مغرب زمین با مردم مغرب مشرق را به 

تصویر کشیده است و خلق و خو مردم مغرب زمین در همان ابتدای کتاب به خوبی بیان شده است.
سفر تن تن به مشرق زمین یادآور خوی استعماری مردمان مغرب زمین از کشورهای دیگر است از طرفی 
تن تن، پرفسور و کاپیتان با خلق و خوی متفاوت ولی اعتقادات نسبتا یکسان نماینده گروه های مختلف 

مردم مغرب زمین هستند
تن تن در ابتدای داستان خود را فرمانده گروه معرفی می کند ولی در مواجه تند کاپیتان با سنباد تن تن 
می گوید اهل خشونت نیستم ولی اگر کاپیتان وارد جنگ شود نمی توانم مانع او شوم و از همین جا می 

توان به اعتقادات جنگ طلبی و زورگویی مردم مغرب زمین پی برد 
از طرف دیگر این موضوع که ضعف مردم مشرق زمین در برابر زورگویان مغرب زمین موجب بهره 
برداری آنها خواهد شد به خوبی بیان شده و اقتدار و مواجه قدرتمند با بیگانگانی که وارد کشور دیگری 

شده اند تنها راه حل برای عقب نشینی و کاهش قلدری آنها نسبت به مردم مشرق زمین بیان شده است
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در این داستان قهرمانان داستان مغرب زمین از انواع تکنولوژی های به روز بهره برده اند ولی قهرمانان 
مشرق زمین از هیچ تکنولوژی وصنعتی بهره مند نیستند و گرچه این موضوع می تواند بیانگر نوظهور 
بودن قهرمانان مغرب زمین و قدمت قهرمانان مشرق زمین باشد ولی در انتهای داستان که بیگانگان از 
تکنولوژی برای نابودی افسانه های مشرق زمین استفاده کرده اند، نویسنده می توانست داستان را به 
گونه ای روایت کند که مردم مشرق زمین این تکنولوژی را بومی کرده و به یک فرصت برای روایات 
داستان های قهرمانان خود استفاده می کنند ولی بر عکس نویسنده این موضوع را نادیده گرفته و گویی 
مردمان مرمان مشرق زمین حتی اگر از تکنولوژی نیز بهره مند شوند در جهت بومی سازی آن اقدامی 
نکرده و تنها به روایات افسانه ها به صورت قدیمی اقدام می کند و در مردم مشرق زمین در نهایت به 

وسیله ی تکنولوژی مغلوب دشمن می شوند
از طرف دیگر در قسمت های بعدی داستان که کاپیتان هابوک توسط در بیابان شناسایی شده و دستگیر 
می شود با وجود آنکه فهمیده او از چه سالحی برای جاسوسی استفاده می کند ولی آن سالح را از او 

نمی گیرد و می گذارد تا او همچنان به جاسوسی خود ادامه دهد 
ضمن آنکه قهرمانان افسانه ای زیادی در داستان های ایرانیان وجود دارد که نویسنده نامی از آنها نبرده 

است
در انتهای داستان رستم برای شکار گورخر به کویر آمده است و این پرسش مطرح می شود که مگر محل 

زندگی گورخر کویر است؟
رستم با اینکه می داند دوستانش نیاز به کمک دارند به جمع آنها ملحق نمی شود و فقط با یک حرکت 
نمایشی زور و بازوی خود را به رخ بیگانگان می کشد و حتی در صدد نبرد و نابودی با دشمنان اقدامی 

نمی کند
در آخر اینکه قهرمانان مشرق زمین تدبیر خاصی برای رویارویی با دشمنان ندارند و در مواقع بسیاری 

اشتباه عمل می کنند و در نهایت با کمک نیروهای ماورائ طبیعه مثل غول چراغ جادو 
به مشکالت خود فائق می آیند نه با تدبیر ها و نیروی فکر و بازوی خود

در نهایت بی تدبیری و عملکرد نادرست در برابر دشمن در این داستان به چشم می خورد) مثل اینکه با 
وجود دشمن در گروه ولی کسی را برای نگهبانی انتخاب می کنند که همیشه ضعیف ترین عملکرد را در 
گروه داشته است و در واقع نگهبانی و مراقبت از گروه همیشه به ترسوترین و ناالیق ترین فرد گروه 

سپرده می شود.
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ثنا طاهری 

یادداشت نویسی برای داستان »ارتداد«
بعضی داستان ها واقعی نیستند، و در دنیای واقعی اتفاق نیافتاده اند؛ اما میزان نزدیکی به واقعی شدنشان 
آنقدر زیاد است که می ترساند و شوک می آورد. به خصوص وقتی می فهمی که »اگر« های داستان به 

شکل دیگری در زندگیت اتفاق افتاده اند و واقعی شده اند، ترسی وحشتناک تر وارد قلبت می شود.
وحشتی که نتیجه ی غفلت است و غفلتی که اگر جایش را با هشیاری عوض می کرد، حاال آخر داستان، 
تو هم لبخندی شیرین از آسودگی دچار نشدن می زدی؛ اما صد حیف... و صد امید به غفران خداوند که 

قوی ترین جبران کننده است. 
همانطور که در  »ارتداد« امام می گوید: وعده های خدا تحقق می یابند و آن گاه مومنان پیروز شوند، از 

جهت شمارش روز و ماه و سال هم خداوند ایام رنج بشر در سلطنت طاغوت را جبران خواهد کرد.
 »ارتداد«با روایتی واقعی از تاریخ ایران شروع می شود و وقتی به روز تاریخی 22 بهمن می رسد، ذهن 

نویسنده طور دیگری قلم می زند.
اینجاست که شوکی عظیم وارد می کند و با نشان دادن بزنگاه بزرگ و حساسی در زندگی، خواننده را با 
دردهایی همراه می کند که مشابه آن را به تعداد زیادی سبب شده و حسرت و وااََسفا هایی که لحظه به 

لحظه در قلب خواننده شدت می گیرد.
بعضی دردها شیرین هستند ، چون برگرفته از تالش و سختی رشد هستند؛ اما دردی که با عذاب چراها 
و افسوس ها و دل به حقیقت ندادن ) حقیقِت کالِم امام که همان کالِم قرآن و همان کالم خداوند است ( 

آمیخته است، آزاری مداوم است تا روز نجات.
همان روزی که بخشیده شوی و ورق برگردد و پاداش داده شوی، در صورت استغفار و عمل به حق.

گاهی امام را در جامعه تنها می گذاری و سرنوشت را تغییر می دهی و سالها عذاب می کشی. 
گاهی اماِم درونت را که همان فطرت است نادیده می گیری و به حرفهایش اطمینان نمی کنی و سالها دچار 

عذاب می شوی.
اگر میانه ی راه پشیمان شوی و راه مبارزه را دریابی و قیام کنی، امید به ظهور و پیروزی زنده ات می کند.

تا زمانی که شک در کفه ی ترازو سنگین تر از طرف دیگر است که بار یقین را دارد، و تو در این میانه 
وامانده ای از عمل، *ارتداد تمام نشدنی است *

این ها همه مرورهای ذهن و قلب تو است ال به الی ورق های داستاِن ارتداد.
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مالحت محمدی زاده  

یادداشتی بر کتاب سنگ
کتاب داستانی »سنگ« 

موضوع: بازسازی وقایع تاریخی بعد عاشورا
قالب: رمان

نویسنده خانم قدیسه پایینی
انتشارات اسم 1398

خالصه داستان:
امام حسین علیه السالم یکی از سپاهیان یزید و قاتالن کربال، به نام زرعه ابن ابان، که در شهادت امام نقش 
داشته و از پرتاب کنندگان سنگ به پیشانی ایشان بوده، را نفرین می نماید که هرگز سیراب نشود، این 
نفرین امام چنان زندگی زرعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد که نه فقط از آب، بلکه از تمام امور دنیایی 
همچون قدرت و شهوت و... و حتی رذایل اخالقی همچون خودنمایی و ضرب و قتل و توهین و غضب و... 

هم سیراب نمی شود.
زرعه نماد و مصداق باطلی است که در بطالن خود به حضیض ترین مراحل رسیده است.

امین نماد سنگین از سنگ باالخره با عوارض مرض استسقا به درک واصل می شود.

رویکرد انتخابی
براساس جریان حق و شبه جریان باطل

رفتار جریان حق: 
شجاع، صبور، فدایی امام، مهربان، باصالبت، جوانمرد، مستجاب الدعوه، ایمان کامل، عاقل، آرام 

رفتار شبه جریان باطل:
بی رحم حتی نسبت به کودکان و معشوقه های خودشان، دزد و حرام خوار، بی عقل و تدبیر، در پی 
شهوات حرام، ندیدن فضایل اهل بیت، دیدن ولی پنهان کردن فضایل اهل بیت، بی حیا، بی وفا به عهد، قاتل، 

مضطرب و پریشان و مریج، غرق در لهو و لعب
حر ریاحی: جداشده از باطل و ملحق شده به حق 

طرماح بن عدی: جداشده از حق
به دلیل شیفتگی به دنیا، کندی و به تعویق انداختن وظیفه 

دوست طرماح: جداشده از حق
تدبیر ناقص داشته، از تدبیر عقلی کامل جدا شده )شهادت در راه خدا(

ایمان به بخشی از دین و رها کردن بخشی دیگر 
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ایمان گزینشی انسان را عاقبت بخیر نمیکند
اطاعت محض الزم است.

تصویر حضرت عباس علیه السالم، ماه
تصویر زرعه بن ابان، سنگ ) دلی که از سنگ بود، دلی که در بیرحمی به سنگ می ماند(

جمع بندی:
امام حق مانند خورشیدی می ماند که نورش همه، حتی باطل را هم دربرگرفته اما باطل که گویی مریج و 
سرگردان است نمیتواند امام را درک کند، با همراهی قلب سنگی اش، سنگی برمیدارد و به سمت خورشید 
پرتاب می  کند، اما سنگ بدون اصابت به خورشید بر سر خودش می خورد و او را به درک واصل می کند.
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پروین مبارك 

معرفی کتاب
نام کتاب: ارتداد

نام نویسنده: وحید یامین پور 
ناشر: انتشارات سوره مهر

خالصه داستان:
کتاب داستان زندگی مردی به نام یونس  را روایت میکند که اندیشه اش مخالف با حکومت شاه بوده وحتی  
با دوستش احمد به زندان افتاده و شکنجه هم شده و دارد به صورت نامه های متعددی که به خانمش 
به نام دریا وتنها دخترش ارزو می نویسد انچه بر سرش امده را حکایت میکند . در قالب این نامه ها به 
این مساله اشاره میکند که مشکل اصلی او و خانمش دریا از وقتی شروع میشود که شاه فرار کرده امام 
برگشته و مردم جشن پیروزی گرفته اند اما امام را از مدرسه رفاه می دزدند وپس از مدتی بختیار خبر 
فوت امام را اعالم و  شهر وارد فاز حکومت نظامی میشود . با این اوضاع و احوال دریا بشدت به کارایی 
و سرعت عمل نیروهای انقالبی شک کرده و با یونس وارد مجادله میشود که نیروهای انقالب برای اسقاط 
رژیم نباید دست دست کنند .و باالخره این شک کار خودش را میکند و دریا بواسطه دوستش بنام زهره با 
سازمان مجاهدین مرتبط شده وقول همکاری را میدهد . این شیفتگی به مبارزه چنان جان دریا را پر میکند 
که شبی بچه کوچک خود را رها و به سازمان می پیوندد . از ان به بعد یونس  می ماند و بزرگ کردن یک 
دختر کوچک  الزم به ذکر است که   یونس به شبکه ای بنام شبکه 27 متصل بود که مستقیما از عالمی 
مبارز بنام سید علی خراسانی خط میگرفت.و اطالعیه های او را منتشر میکرد . در یکی از این اطالعیه ها 
که بواسطه مرگ شاه از سوی سید علی خراسانی منتشر شد. ضمن تایید خبر مرگ شاه هشدارهایی 
را به مردم در جهت حفظ خود و خانواده خود از ترفندهای فرح برای به ابتذال کشیدن و رواج فحشا در 
جامعه   داده میشود . باالخره یونس به توسط دوستش به سرنخهایی راجع به دریا میرسد و پس از 
پیگیری رد انهدام خودرویی که در کنار مقر اسراییل منفجر شده و دیدن جسد سوخته که ظاهرا متعلق به 
دریا بوده وقت شناسایی او در پزشک قانونی دستگیر وبه 15 سال حبس محکوم میگردد . حاال ارزو به 
دست صاحبخانه جدید یونس که پیرزن و پیرمردی هستد بزرگ میشود . سرانجام پس  از تحمل 15 سال 
حبس و ازادی ،بطور اتفاقی زهره دوست دریا را یونس را میبیند و پس از دیدن به فالکت و بیچارگی زهره 
۰) چون از سازمان فرار کرده از ترس سازمان در ان بیغوله ها بسر میبرد. ( خبر فرار دریا را از سازمان 
به یونس میدهد . ارزو دختر یونس هم  در نبو دپدر با فعالیت سیاسی که میکند به یک گروه چریکی در 
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لبنا ن اشنا شده و با ازدواج با پسری که او هم با این شاخه چریکی اشناست ازدواج کرده و هرسه با هم 
راهی  جنوب لبنان شده و طی عملیات چریکی یکی از زاغه های  اسرائیل را منهدم کرده و در نهایتا یونس 

مجروح شده و با همین مجروحیت در دامان دریا که خود مسئول گروه چریکی بود به شهادت میرسد.

توضیح رویکرد انتخابی:
به نظر میرسد نویسنده با استفاده از دو روش خط و ظرف داستان را پیش برده است 

روش خطی برای پیشبرد وقایعی که در زندگی یونس افتاده .  در داستان یک از  تایی به چشم میخورد .
روش ظرف برای نمایاندن چهره انقالب با فرض نمودن حالتی از حکومت که انقالب در ان سرکوب شده 

و به نتیجه نرسیده است.

تطابق رویکرد با داستان و تحلیل داستان بر اساس آن:
روش خطی را میتوان با سیر زیر تشخیص داد:

مبارزه کردن یونس و دوستش با رژیم و به زندان افتادن و شکنجه شدن انها .
ازدواج یونس با دختری به نام دریا که با انها در مبارزه همراه بود .

 به ورطه شک افتادن دریا در خصوص عدم سرعت الزم انقالبیون برای مبارزه وقتی که امام را از مدرسه 
رفاه می دزدند وامام هم می میرد. سرانجام پیوستن دریا به سازمان مجاهدین برای جامه عمل پوشیدن 

به اهدافش .
تنهایی یونس و بر دوش کشیدن مسئولیت بزرگ کردن تنها دخترشان ارزو و حفظ ارتباطش با احمد در 

دوران مشقت بار تنهایی و ارتباطش با گروهی  به نام شبکه 27که رئیس انها سید علی خراسانی بود  .
بریدن ده سال حبس برای یونس از طرف ساواک بخاطراینکه  متهم شد که کسیکه علی الظاهر ماشینی را 

کنار مقر اسرائیل به اتش کشیده و خودش هم در ان ماشین سوخته دریا همسر یونس بوده است . 
بزرگ شدن ارزو و پیوستن او به یک گروه چریکی ضد اسرائیل به نام ناجه . و ازدواج او با یکی از 

طرفداران این گروه 
 مطلع شدن یونس از پیوستن احمد به گروه چریکهای لبنان به دستور سید علی خراسانی 

ملحق شدن یونس و ارزو و داماد یونس به انقالبیئن لبنانی 
توفیق دیدار دریا در لحظات اخر عمر یونس در کوههای لبنان  در حین عملیالت علیه یکی از زاغه های 
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مهمات اسرائیل
روش ظرف را هم اینگونه میشود تشخیص داد :

 نویسنده با نشان دادن یک طرف قضیه در 21 بهمن .که ) امام دستور ریختن مردم را به خیابانها دادند 
ولی برخی شخصیتهای با نفوذ نگذاشتند این امر عملی شود (نویسنده می فهماند که اگر امام به حرف 
دیگران میشد و از انها تاثیر می پذیرفت انقالب در نطفه خفه میشد . شاید به نحوی در صدد هست استقالل 

امام را در تصمیم گیری برساند. در واقع نشان دادن یک طرف چهره امام.
نویسنده در صفحات 87 و 122 تا 125و 151 .و 197 و 198  با ترسیم وضعیت ایران در وقت سرکوبی 
نهضت و اغشته شدن ایران به یک فساد و فحشا سیستماتیک  توسط فرح ،غیر مستتقیم چهره ان وضعیتی 

را به مخاطب می تاباند  که اگر انقالب نشده بود  ایران درگیر ان بود.
نویسنده در در صفحات 199 تا 2۰6 با تصویر سرنوشت زهره دوست دریا که نهایت از سازمان بریده 
و به بیغوله ای اطراف تهران پناه برده به اعتباد پناه بده به مخاطب انروی سرانجام افرادی  که به دام 

سازمان می افتند این است را نشان میدهد.
نتیجه گیری و جمع بندی:

در نهایت کتاب با دنبال کردن سیر زندگی یک مبارز به چگونگی انحراف یک فرد از مسیر انقالب با 
عناوینی مثل شوک ،حیرت  عجله ، استدراج ،بال می پردازد و هر کدام از این عناوین را به گونه ای در مرتد 

شدن یک انقالبی به تصویر میکشد.
نویسنده در شگفتی سازی از سرنوشت دریا موفق عمل میکند که یک ابتدای سهمناک را به یک نهایت 

خداپسندانه گره میزند.
نقد:

در کتاب نقش امام اصال پر رنگ نبود .
 با توجه به اینکه نویسنده از مناسبتهای انقالب وام گرفته بود به نظرم دست بردن در واقعیت های تاریخی 

انچنان جاذب نیست بلکه  برای خواننده  ای که واقعیت ر ا میداند اذیت کننده هم هست . 
با وجود اینکه نویسنده در کتاب از شوک و حیرت و عجله و شک  به شکل مذموم یاد کرده بود ولی همه 

اینها بخاطر نیک سرانجامی دریا چندان در مخاطب کار گر نمی افتد . 
در ص 2۰7 از ایه 19 سوره حشر استفاده شده ولی یک عبارت اضافی دارد که در متن ایه نیست :تا انکه 

ندانند که کیستند
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پروژه پایان ترم طرح داستان نویسی: 
داستانی با حقیقت احکامی و جاری در سیمای پاك جمهوری اسالمی.

بازنمایی دوگانه اقتصاد مقاومتی/اقتصاد وابسته یا روی دیگر سکه عزت/ذلت!

فتح الفتوح
پرده اول: نصرت خدا

سال های سال مردم خواستار تغییر بودند؛ مبارزه می کردند تا والیت امام و منجی انقالب بر قلوب مردم 
قوت گرفت. نظام شاهنشاهی رفته رفته ضعیف می شد تا ...

تا معجزه ی نصرت خدا فرارسید و انقالب پیروز شد. و می بینی که مردم فوج فوج به سمت اسالم انقالبی 
گرایش پیدا میکنند.

پرده دوم: تسبیح 
فایننشال تایمز فاش کرد که ایران طی فرمانی به همه موسسات و دفاتر دولتی و عمومی دستور داده است 

که تجهیزات کامپیوتری و نرم افزاری خارجی را طی سه سال باید از چرخه استفاده خارج کنند.
این دستور آقای رئیس جمهور بخشی از یک برنامه بزرگتر برای کاهش وابستگی به فناوری بین المللی و 

گامی موثر در تقویت اقتصاد کشور از دالر است..
با توجه به باالگرفتن تنش اقتصادی و سیاسی میان ایران و کشورهای 5+1 پس از روی کار آمدن آقای 
رئیس جمهور در سال 14۰۰؛ دولت وی برای تقویت جایگاه اقتصادی ایران در بازارهای بین المللی به 
دنبال اجرای برنامه های متعدد است و یک به یک از سیاست های جدید اقتصادی خود در جهت مقابله با 

تهدید آمریکا پرده برداری می کند. 
در تازه ترین برنامه اقتصادی ، با ناباوری بسیار دولت ایران اعالم کرده است تا هشت سال آینده در 
صنایع اصلی به خودکفایی کامل خواهد رسید. اعالم چنین سیاستی از سوی آقای رئیس جمهور، عامل 
نگرانی شدید دیگر کشورهای جهان بخصوص 5+1 شده است. به عنوان مثال، اولین سیاست جدید 
اقتصادی ایران ناظر بر پرداخت وام های کالن با بهره ناچیز به صنایع داخلی است. این وام ها از سوی 

بانک ها و موسسات مالی تحت پوشش دولت تامین خواهند شد.
کارشناسان اقتصادی و همچنین تحلیلگران سیاسی در این زمینه معتقدند، اجرایی شدن این برنامه ها می 
تواند معادالت سیاسی-اقتصادی جهان را در آینده نزدیک تحت تاثیر قرار داده و مختصات نظم و رقابت 

حمیده فیض
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جهانی را از لزوم وابستگی به قدرت ها به سمت خودکفایی و خودباوری تغییر دهد. موج نگرانی های 1+5 
از سیاست های اقتصادی و صنعتی جدید ایران آنچنان بوده است که روزنامه نیویورک تایمز در مقاله 
ای دولت آمریکا و کشورهای اروپایی را بخاطر تعلل و بدعهدی در برجام سرزنش و آن ها را متهم به 
ساده لوحی و نشناختن مردم ایران و دین شان کرده است ، در حالی که دولت ایران رسما اعالم کرده بدون 

توجه به این اظهارنظرها سیاست های جدید اقتصادی خود را اجرایی خواهد کرد.
پرده سوم: استغفار

در خانه ها، در بازار، در تاکسی ها ،... مردم ایران از نقش خود در پیشرفت کشور می گویند. دولتمردان این 
کشور پهناور خاورمیانه، در جهانی که به طور فزاینده به سمت پیشرفت در حال حرکت است، بر اهمیت 

و نقش مشارکتی مردم خود پی برده و برای آنان در این عرصه جایگاه ویژه ای قائل شده اند.
البته چنین دیدگاهی دوجانبه بوده و بر اساس آخرین نظرسنجی صورت گرفته، غالب مردم ایران نیز خود 

را در پیشبرد برنامه های اقتصادی کشورشان مسئول می دانند.
امروزه مردم ایران به  عنوان یکی از ارکان اصلی رشد و پیشرفت اقتصادی این کشور محسوب می شوند 
و آنان با حمایت از تولیدات داخلی و خرید محصوالت با کیفیت تولیدکنندگان خود تالش دارند نقش پررنگ 

تری نسبت به قبل به نمایش بگذارند.
پرده آخر: اّنه کان توابا

ایران انتهای آرزوی کشورهای حق جو، عزت طلب و استقالل خواه شده است. ایران ثابت کرد بدون باج 
دادن یک طرفه به قدرت های به اصطالح اول جهان می توان به رستگاری رسید. 

اما حاال ایران با در اختیار داشتن ثروت و قدرت سیاسی قوی، قدرت تعیین مناسبات، قدرت اقامه ستون های 
پیشرفت در کشورهای ضعیف تر و قدرت بخشیدن امکانات مادی و معنوی خود را داراست. 

بر اساس جدیدترین موضع گیری های رهبری ایران، این کشور هدف خود را بی پرده، برافراشتن پرچم 
نظام توحید در عالم بیان کرده است!
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