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بررسی دغدغههای وجودی در داستانهای مصطفی مستور
گنجشک نیستم)

مینا باستان

2

چکیده
بیان دغدغههای وجودی از مهمترین موضوعاتی است که در داستانهای مصطفی مستور دیده میشود.
در این داستتتان ها موضتتوعاتی همنون عدق قطتیت در باورها و اعتدادا ا اضتتطرات و تنهایی آدمیانا
ترس از مرگا متناداری یا بیمتنایی زندگی مطرح میشتود .مستور در داستانهایش شخصیتهایی را
روایت میکند که در جستتوجوی متنا و مدصتودی برای زندگی وود هستتندش شتخصیتهایی که از
پوچی و بیحاصلی زندگی هراس دارند و درک درستی از مرگ ندارند .در آثار او بروز بیماریها و درد و
رنج و فدرا نمود بسیار دارد و یکی از پرسشهای شخصیتهای داستانی او چرایی وجود شر و بدبختی
در زندگی انستانهاست .مستور پس از مطرح کردن این پرسشها در آثار وودا با ولق شخصیتهایی
دینمدار و عارفمستل،ا قط دیرری از هستتی انستان را به تصتویر میکشد که متتددند با عشق به
وداوند و ایمان راسخ به او میتوان به آرامش دست یافت .آثار مستور بیش از آنکه رنگ و بوی دینی به
متنای ستتنتی آن داشتتته باشتتدا بیانرر نوعی نراه عرفانی استتت .وی با ایداد چندصتتدایی در آثار وود
موج تدابل میان اندیشههای وداناباور در برابر اندیشههای عرفانی شده است و اگرچه صدای ایمانی
و عرفانی از تأثیرگذاری بیشتری در داستانهای او برووردار استا شخصیتهای داستانهای او تا پایان
با پرسشها و دغدغههای وود به سرمیبرند.
کلیدواژهها :تحلیل داستانا چندصداییا دغدغههای وجودیا مصطفی مستور.
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 .1مقدمه

یکی از مهمترین کارکردهای عرفان و فلستتفها ارائۀ پاستتخ به پرستتشهای بنیادینی استتت که آدمیان با آنها روبهرو
بودهاند .پرستش از هستتی و آفرینندۀ آن و هدف از وجود انسان و یافتن پاسخی برای چرایی زندگی از اساسیترین این
ستتالا

استتت .رمان و داستتتان به عنوان برترین گونههای ادبی در دوران متاصتترا تدلیگاه دغدغهها و اندیشتتههای

انسان مدرن است و نویسندگان تالش کردهاند در آثار وودا پاسخی برای پارهای از این پرسشها ارائه کنند.
مصتتطفی مستتتور یکی از نویستتنتدگتان توانمنتد متتاصتتر استتت کته در آثتارش بته جنبههای جدی زندگی
انستانها پرداوته استت و پرستشهای بنیادینی دربارۀ انسان و ماهیت وجود در آثارش مطرح کرده است و تا جایی که
توانستته استا فارغ از جانبداریهای ایدئولوژی،ا پاسخهایی برای این سالا

از زبان شخصیتهای داستانهایش

ارائه نموده است.
یکی از مستائلی که با وواندن آثار مستتور به نهن متبادر میشودا نزدیکی مضامین داستانهای وی با دیدگاههای
اگزیستتتانستتیالیستتتی و دغدغههای وجودی استتت .مراد از دغدغههای وجودیا اموری استتت که انستتان را به وود
مشتوو میکندا مدو تی همنون« :انستان و اصالت وجود اوا آزادیا اوتیارا مسوولیتا غربتا یأسا تنهاییا مرگ
و بحرانهای انستان در دنیای مدرن( ».مشتکا ا  )10 :0931اگرچه اگزیستتانستیالیستم نحلهای فلستفی استا به
ستتب آنکه ادبیا را وستتیلۀ بیان تفکرا فلستتفی وود قرار میدهدا بر جریانهای ادبی تأثیر فراوانی نهاده استتت.
علت روی آوردن اگزیستتانستیالیستتها به ادبیا را باید در تمایل این فیلسوفان در دوری از امور انتزاعی و گرایش به
امور ملموس و محسوس جستوجو کرد( .دادا  83 :0939و )83
در داستتتانهای مستتتور موضتتوعاتی همنون بیثباتی دنیاا عدق قطتیت در باورها و اعتدادا ا تفکر دربارۀ وجود
وداا اضتطرات و تنهایی آدمیانا ترس از مرگا متناداری یا بیمتنایی زندگی مطرح میشتودا این مسائل فارغ از زمان
و مکان تاریخی و جورافیاییا دغدغۀ همیشتری بشتر بوده است و اندیشمندان فراوانی از حوزههای گوناگون فکری در
پی یتافتن پتاستتخی برای این پرستتشهتا و برگردانتدن آرامش و متنا و مفهوق به زندگی انستتان بودهاند .ووانندگان و
مخاطبان داستتتانهای مستتتور هرکداق این دغدغهها و مشتتکال را در زندگی وود احستتاس کردهاند و به دنبا راهی
برای تستتکین وود و توجیه زندگی و باورهای وود هستتتند .داستتتانهای مستتتور از این حیخ وواننده را به وود جل
میکندا زیرا بسیاری از ووانندگان بازتات دغدغههای وود را در شخصیتهای داستانهای او میبینند.
مستتور با طرح مستائل بنیادین و وجودی از زبان شتخصتیتهای داستتانهایشا گویی وود را به چالشی بزرگ
فراووانده استتت تا به پرستتشهایی پاستتخ دهد که وود او نیز به عنوان ی ،انستتان همواره با آنها درگیر بوده استتت.
دغدغههای مطرحشتتده در آثار مستتتورا مستتائلی بنیادین و وجودی استتت و نویستتنده ستتتی کرده استتت راهحلهای
عرفانی و دینی برای این مستتائل ارائه کند .او در آثارش میکوشتتد این حدیدت را بیان کند که ایمان به وداوند و عشتتق

سال پنجاه و دوم

بررسی دغدغههای وجودی در...

9

ورزیدن به ویا وارج از توانایی عدل آدمی استت .مستتور در داستتانهایش شتخصیتهایی را روایت میکند که در
جستتوجوی وداوند و متنا و مدصودی برای زندگی وود هستندش شخصیتهایی که از پوچی و بیحاصلی زندگی
هراس دارنتد و درک درستتتی از مرگ نتدارند .در آثار او بروز بیماریها و درد و رنج و فدرا نمود بستتیار دارد و یکی از
پرستشهای شتخصتیتهای داستتانی او چرایی وجود این همه شر و بدبختی در زندگی انسانهاست .مستور پس از
مطرح کردن این پرستتشها در آثار وودا با ولق شتتخصتتیتهایی دینمدار و عارفمستتل،ا قط دیرری از هستتتی
انستتان را به تصتتویر میکشتتد که متتدد استتت که با عشتتق به وداوند و ایمان راستتخ به لطا و مهربانی او میتوان به
آرامش دستت یافت .این افراد اگرچه از دغدغههای انستان مدرن به دور نیستتندا در یافتن پاسخا تکیه بر عدل و منطق
و علوق تدربی را کافی نمیدانند و از ایمان و وواستتت قلبی وود نیز مدد میگیرند و با فطر وداجوی وود نیز ستتر
جنگ ندارند.
در پژوهش حاضتر اصتلیترین پرستش آن است کداق دغدغههای وجودی در آثار داستانی مصطفی مستور بیان
شتده استت و نویستنده بر استاس دیدگاههای دینی و عرفانی وود چرونه به این پرستشها پاستتخ داده استد در این
پژوهش با توجه به پارهای از مبانی ندد اگزیستتانستیالیستی تالش شده است آثار داستانی مستور مورد بررسی و تحلیل
قرار گیرد.
 -1-1پیشینۀ پژوهش

مدا

و پایاننامههای بس تیاری به بررس تی آثار مستتتور پرداوتهاند که در ادامه به مترفی پارهای از این پژوهشها

میپردازیم« :بازنمایی دین در رمانهای مصتطفی مستتور» (باستانیا گودرزیا ابراهیمزادها  )019 - 30 :0931این
مداله میکوشتد شتیوۀ واکنش و دریافت افراد دیندار را در رمانهای مصتطفی مستتور توضیح دهد« .داستان مذهبی
مدرن« :پدیده»ای از نوعی دیرر (بررستی و ندد مدموعه آثار مصتطفی مستور)» (نتیمیا  )063 – 019 :0931در
این مداله بیان میشتتود که مستتتور تماق ویژگیهای داستتتانی و ابزارهای نوشتتتن داستتتان را برای بیان امر قدستی به کار
گرفته استتت« .تحلیل انستتان آرمانی در رمان روی ماه وداوند را ببوس» (بیردلیا طاهریا استتفندیاریا 99 :0930
–  )10در این مداله ستتی نو یستندگانا یافتن متنایی برای مفهوق انستان آرمانی از منظر فلسفی و دینی در آثار مستور
استت .پایاننامۀ کارشتناستی ارشتد با عنوان «بازنمایی دین و چهرۀ دیندار در رمانهای فارسی جدیدا تحلیل موردی
رمانهای مصتطفی مستتور»ا یافتههای این پژوهش نشتان میدهد که دین در رمانهای مستور بیشتر به شکل ایمانا
متنو یت و اوالق و پدیدهای فردی بازنمایی شتتده استتت و ندش آدات شتترعی چندان پررنگ نیستتت( .ابراهیمزادها
 )0933پایاننامۀ کارشتناستی ارشتد با عنوان «ندد جامتهشتناوتی آثار مصطفی مستور»ا در این پایاننامه رویکردی
جامتهشتناستانه به آثار مستتور شتده استت و بر استاس نتایج این تحدیقا جامتهای که مستور مترفی میکندا جامتۀ
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شتهری متاصتر است که افراد گرفتار و درگیر مشکال به دنیای فردی وود پناه جستهاند و تنها روزنۀ امیدی که وجود
داردا ایمان و متنو یت رنگباوتهای است که زندگی آنها را آراق میکند( .گلبازوانیپورا )0930
ً
در این پژوهشها غالبا داستتانهای مستور بهعنوان داستانهایی که دغدغۀ دینی دارند مترفی میشوندا اما در این
مداله کوشتیده شده است تا نشان دهیم که آثار مستور از رنگ و بوی فلسفی و دغدغههای وجودی نیز برووردار است
و با توجه به بررسیهای صور گرفتها پژوهشی در این زمینه انداق نشده است.
 -2بررسی اندیشههای وجود گرایانه

اندیشتتههای وجودگرایانه یا اگزیستتتانستتیالیستتتیا در پی ناامیدی اندیشتتمندان غربی از کارایی مدرنیته در ایداد
دنیایی بهتر شتتکل گرفت .اصتتطالح اگزیستتتانس تیالیستتم از مشتتتدا واژۀ فرانستتوی  Existentielو واژۀ انرلیستتی
 Existentialبه متنی «وجودی» استتا و وود به متنی «اصالت وجود» یا «تددق وجود» است( .دادا )83 :0939
یکی از زمینههای شتیو دیدگاههای اگزیستانسیالیستی شرایط واص دوران جنگ جهانی دوق و پس از آن است .بروز
وحشتت و دلهره و ناامنیهای روانی و احستاس یأس و پوچی و بیارادگی در اروپای دوران جنگ و پس از آنا بستری
مناس ت برای گستتترش چنین فلستتفهای را فراهم کرد .در چنین ش ترایطی و در ستترزمینهایی که ستتاوتار اجتماعی و
ستتنتی آنها فروریخته استتتا و در میان انستتانهایی که با وجود شتتتار آزادی دریافتند که هیک کنترلی بر زندگی وود
ندارندا این فلستتفه میکوشتتد تا توجیهی کارآمد و مناس ت با آن اوضتتا و احوا ارائه کند و راهی برای وروج یا کنار
آمدن با این احساس پوچی و بیهودگی ارائه دهد( .مشکا ا )11 :0931
اگزیستتانستیالیستم را به دو نحلۀ عمدۀ وداباور و ودا ناباور تدستیم کردهاند .در اگزیستتانستیالیسم وداباور این
اعتداد وجود دارد که ایمان راستتخ به وداوندا انستتان را از دغدغههای زندگی ندا میدهد و به او آرامش و ستتکون
ً
میبخشتد« .کییرکرورا ستردمدار این دستته از اگزیستانسیالیستها متتدد بود بینهایت مهم است که آدقها واقتا با
اعتداداتشتتان زندگی کنندا و این بدان متناستتت که حاضتتر باشتتند بستتیاری چیزها را در راه اعتداداتشتتان فدا کنند».
(اندرستتونا  )91 :0931در عداید عرفانی و در میان عارفان ما نیز این جان باوتری در راه ایمان و عشتتق الهی بستتیار
مهم استتت .مو نا متتدد استتت که «اصتتال حدیدت ایمان عشتتق استتت و حدیدت عشتتق در قربانی کردن و باوتن
استت( ».نراقیا  )81 :0931این قربانی کردن نزد عارفان به این متناست که انسان وودوواهی وویش را قربانی کند
و در راه وصو به حدیدت الهی «من» را از میان بردارد و همه محبوت و متشوق شود.
ً
کییرکرور فکر میکرد اعتداد به ودا نه تنها عدالنی نیستتتا بلکه جدا غیرعدالنی استتت .البته غیرعدالنی بودن
این اعتداد از نظر او ی ،ضتتا نیستا بلکه آن را قو این اعتداد میدانستا زیرا ایمان را ممکن میکرد .کییرکرور
متتدد بود اعتداد به ودا نه تنها بههیکروی آستتان نیستتتا بلکه دشتتوارترین کار در این جهان استتت .اما درعینحا ما
همه بالدوه توانایی آن را داریم که مالمنان واقتی شتویم( .اندرستونا  )61 :0931تصتوف و عرفان استالمی نیز بیشتر
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نمایندۀ کشتا و شتهود و نوق عرفانی است .عرفا و متصوفه ازآنداییکه بیشتر طریدۀ وود را باطنی و از راه مکاشفا
درونی میپیمایندا بیشتتر با د ستروکار دارند تا عدلش از این رو بیشتر اینطور نتیده گرفته میشود که در عرفانا عدل
و روش عدلی به کار نمیآید و آننه انستان را به سترمنز حدیدی اش میرستاندا نوق و شوق و کشا و شهود است.
(ولیپورا  61 :0938و )63
ایمان به وداوند نیاز به احستاسی عمیق و باورمند دارد که عرفای ما از آن به عشق الهی تتبیر میکنند .این «عشق
بر ماهیتا جنستیت و مناستبت میان پدیدهها و امور تأثیر میگذارد و از رهرذر آنا عاشتق و متشوق متحد میگردند
و فاصلۀ بینهایت میان وداوند و ارادۀ الهی پر میگردد( ».نیکلسونا )93 :0918
عینالدضتا ا عشتق را مذهبی مشتترک میان ودا و انسان میشمارد و از «مذه ودا» سخن میگوید .از نظر
او میان عشتق بزرگ که عشتق ودا استت به بندگانا و عشق کوچ ،که عشق بندگان است به وداوندا پیوندی استوار
برقرار استت .ازاینرو انستانی که به مترفت و عشق ودا دست یابدا وود متشوقۀ ودای وود میشود( .مایل هرویا
 31-33/09 :0918و نیز ر.ک .پژوهندها )009 :0930
ایمان اگر به متنای «گزارههایی باشتد که در متون مددس ادیان و مذاه در طو تاریخ آمدها در این صور باید
گفتت اغلت این گزارهها درد و رنج را کاهش میدهند و چون کاهش میدهندا بشتتر به رغم تماق تشتتکی،هایی که
دربات دین شتده از اعتداد وود به دین دست برنداشته است .چون بشر از این راه آرامش پیدا میکند و به شادی و امید
دست مییابد( ».ملکیانا )00 :0933
ندطۀ مدابل اگزیستانسیالیستهای وداباورا گروهی از متفکران هستند که اعتدادی به ودا و باورهای مذهبی
ندارند .این دسته از متفکران را اگزیستانسیالیستهای وداناباور ناق نهادهاند .این متفکران «بر مهماننواز نبودن جهان
در قبا کوششهای انسانی اصرار میورزندا از این حیخ که جهان اغل نسبت به تالشهای ما برای واردکردن متنا
و وحد در آن واموش و سرد است( ».درانتیا « )96 :0939نیستانراران اگزیستنسیا ادعا میکنند که وجود
انسان هیک هدفا ارزش یا توجیهی ندارد .دلیلی برای زیستن وجود ندارد و بااینحا ا ما برای زندگی کردن سرسختی
نشان میدهیم .در نتیده موقتیت انسان عبخ است( ».دانلدای و لطفیا 011 :0939و )013
دیدگاههای اگزیستتانستتیالیستتی در آثار عدهای از رماننویستتان ایرانی بهویژه در دهههای اویرا جلوۀ فراوانی یافته
استتت .این نویستتندگان ستتتی در بیان دغدغههای وجودی و یافتن راهی برای متنی بخشتتیدن به زندگی داشتتتهاند و
د مشتتوولیها و اضتتطراتهای دنیای مدرن را در آثار وود به نمایش گذاشتتتهاند و در داستتتانهای وود دیدگاههای
وود را نستتبت هستتتی و جایراه انستتان در آن و متنای زندگی بیان کردهاند .از برترین نویستتندگان ایرانی در این حوزه
میتوان به صادق هدایتا غالمحسین ساعدیا عباس متروفیا رضا قاسمی و مصطفی مستور اشاره کرد.
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 -1-2خالصۀ داستان روی ماه خداوند را ببوس

داستتان دربارۀ شتخصتی به ناق یونس استت که در رشتتۀ جامتهشتناستی و فلستفه تحصیلکرده است .موضو
پایاننامۀ او یافتن علت وودکشتتی دکتر پارستتاا فیزیکدان و استتتاد دانشتتراه استتت .داستتتان با آمدن مهرداد یکی از
دوستتهای قدیمی یونس از آمریکاا شترو میشود .جولیا همسر مهرداد سرطان دارد و روزهای پایانی عمر را سپری
میکنتد .جولیا نیز مانند یونس ستتالا گوناگونی دربارۀ وجود وداوند و علت و
شتتر و بدبختی موجود در عالم دارد.
مهرداد به دلیل شترایط روحی و فشتار عصبی دچار یأس شده است و آرزو میکند که کاش هرگز وجود نمیداشت .او
باوری به عداید دینی ندارد .شتخصتیت دیرر داستان سایها نامزد یونس و دانشدوی کارشناسی ارشد الهیا است که
فردی بهشتد مذهبی استت و نسبت به باورهای دینی وود نرهای تردید ندارد .موضو پایاننامۀ او دربارۀ گفتوگوی
وداوند با موستتی در کوه طور استتتا او در این پژوهش بیشتتتر در قیدوبند ظواهر و جزئیا استتت و درک چندانی از
رابطۀ عاشتتدانه میان انستتان و ودا ندارد .ستتایه هرچند به اعتدادا وود ستتخت ایمان داردا نمیتواند پاستتخگوی
تردیدها و پرستشهای بنیادین یونس باشتد و از علیرضتاا دوستت یونس کم ،میوواهد .علیرضا نراهی عارفانه به
وداوند و جهان هستتی دارد و از تردیدهای یونس نرران نمیشود و ش ،را همنون پلی برای رسیدن به یدین میداند.
در پایان داستتتان علیرض تا در نامهای به یونس میگوید که دکتر پارستتا تالش میکرد تا مدولۀ عشتتق را با استتتد های
عدالنی درک و توجیه کند و چون توان تدزیه و تحلیل عشتق را به شیوۀ منطدی نداشتا دچار سردرگمی و یأس گردید
و وودکشتتی کرد .علیرضتتا در پی آن استتت که به یونس بفهماند که ایمان به وداوند نیز از این گونه مدو

استتت و

باید با قل و روح آدمی درک شودا نه با عدل و تدربه.
-2-2خالصۀ داستان استخوان خوک و دستهای جذامی

داستان دربارۀ ساکنان ی ،مدتمع مسکونی به ناق مدتمع واوران است .یکی از ایشان دانیا است که با مادرش
در این برج زندگی میکند .او کتاتهای بسیاری ووانده است و با توجه به دانستههای وودا ماهیت زندگی را دردناک
میداند و در میان اندیشههای گوناگون در پی یافتن پاسخ استا ولی هرچه بیشتر میوواندا بیشتر دچار سردرگمی
میشود و مداق دچار حمال عصبی میشود و کارهای غیرطبیتی میکند .داستان دیرر دربارۀ محسن و سیما و دوتر
کوچکشان ُدرنا است که به واطر طالق پدر و مادرا نزد پدرش زندگی میکند و مادرش به دنبا راهی است تا
سرپرستی او را قبو کند .زندگی آنها در ابتدا با عشق شرو شده است ولی به دلیل توجه بیشازحد محسن به کارشا
به طالق میاندامد و سیما که بتد از جدایی متوجه میشود حامله استا میوواهد سدط جنین کند ولی از این کار
منصرف میشود .داستان دیرر دربارۀ شخصیتی به ناق کیانوش است که پس از رهایی از زندان به وانۀ زنی بدناق به ناق
سوسن میرود و بدون هیک تماس جسمیا عاشق او میشود .سوسن برای او تبدیل به منبع الهاق اشتارش میشود.
او به پیشنهاد سوسن برای ازدواج پاسخ منفی میدهد و نمیوواهد عشدش با رابطۀ جسمانی به ابتذا کشیده شود.

سال پنجاه و دوم

بررسی دغدغههای وجودی در...

2

داستان دیرر دربارۀ زندگی دکتر محمد مفید و همسرشا دکتر افسانه مهرپرور است .الیاسا فرزند ایشان در اثر بیماری
سرطان بستری است .آنها نسبت به بیماری فرزندشان نراهی علمی دارند و متدزه را امری غیرممکن میدانند.
افسانه مطلع میشود که یکی از کارکنان بیمارستان با توسل به امور متنوی شفا یافته است و از این طریق کمی نسبت
به بیماری پسرش امیدوار میشود و درنهایت هم بهصور متدزهآسایی نمونهای قابل پیوند برای فرزندشان پیدا
میشود .در داستان دیرر فردی به ناق حامد به دلیل شباهت ظاهری دوتری با نامزدش که وارج از ایران استا عاشق
آن دوتر میشود ولی از این کار وود عذات وجدان دارد .داستان دیررا دربارۀ دو شخصیت به ناقهای پریسا و اسی
است که با هم آشنا میشوند و حاصل این آشنایی بارداری پریساست .پریسا بر اثر ناراحتی از این موضو وودکشی
میکند اما دوستانش او را ندا میدهند و سرانداق جنین را به کم ،دوستانش سدط کند .پریسا پس از این ماجرا
بار دیرر به روابط ناسالم وود ادامه میدهد .داستان آور این مدموعه دربارۀ کالهبرداری به ناق نونر است که دو فرد را
به ناقهای ملو و بندر اجیر کرده است تا پیرمردی را بکشند تا زمین او را با جتل سند تصاح کند .آن دو پس از
کشتن پیرمردا نونر را هم میکشند تا به منفتت بیشتری برسند.
 -3-2خالصه داستان من گنجشک نیستم

داستتان من گنجشکک نیسکتم دربارۀ ی ،آستایشتراه روانی و شرح زندگی بروی از بیماران آن آسایشراه است.
رئیس این آستایشتراها آقای کوهیا ستتی دارد با ترکیبی از «فشتار و رفاه» تتاد را به بیمارانش بازگرداند .شتخصیت
اصتلی داستتانا ابراهیما زنش را در تصادف از دست داده است و کودکشان هم به دلیل زایمان زودرس مرده است .او
پس از این حوادث دچار کابوس میشتود .دانیا که در داستان قبل هم حضور داشتا اکنون در این آسایشراه بستری
استتت .او از رنجها و دردهای زندگی میهراستتد و از انستتانها ناامید استتت و درنهایت برای رهایی از این وضتتتیت
وودکشتی میکند .کابلی شتخصتیت دیرر داستتانا رانندۀ کامیون استت و وقتی متوجه ویانت همستترش میشودا
دچار مشتکل روحی میگردد و به آستایشتراه میآید .شتخصیت دیرر داستان امیر ماهان است که مشکال روحی
دارد .وی بروالف دانیا زندگی را زیبا میداند و ستتتی میکند متنای زندگی را در انستتانها و کارهای ووت بیابد و با
شتترایط بحرانی وود کنتار بیاید و به دیرران نیز کم ،میکندا اما به دلیل کم ،به یکی از بیمارانا او را به جایی دیرر
منتدل میکنند .ابراهیم بتد از باوبر شتدن از ماجرای امیر ماهانا از آستایشراه بیرون میرود و با مردی مست روبهرو
میشود و با او دربارۀ مرگ صحبت میکند و پس از اندیشیدن به ترس از مرگا بر مشکل وود غلبه میکند.
 -3بحث و بررسی

پرستشهای بنیادین درباره مستائل وجودیا یکی از مهمترین درونمایههای ادبیا داستانی متاصر ایران و جهان
استت و هر ی ،از نویستندگان بر استاس دیدگاهها و اندیشههای وودا تالش کردهاند پاسخی دروور به این پرسشها
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دهند .با بررستی آثار داستتانی مصتطفی مستتور نیز متوجه میشتویم که نویستنده از زبان شخصیتهای داستانی به
طرح پرستتشهتای وجودی پرداوته استتت و با توجه به دیدگاههای وود تالش کرده استتت پاستتخی برای آنها ارائه
نماید .در ادامها این پرسشها و پاسخهای ارائه شده مورد بررسی قرار میگیرد.
 -1-3پرسش از وجود خداوند

وجود و یا عدق وجود وداوند و ندش آن در آرامش بشتتر و زندگی انستتانا یکی از مهمترین دغدغههای وجودی
استت که متفکران اگزیستتانستیالیستت نیز به آن پرداوتهاند .نینه اعتداد به وداوند را ی ،واکنش انفتالی و محصو
ترس بشتتر میداند که به دلیل نادانی و ناآگاهی از حوادث و رودادهای جهان به دنبا علتی غایی و ارادهای استتتوار و
دستتی پنهان و مدتدر در پس پرده استت .او با اشتاره به وجود شترور و نابسامانی و بینظمی حاکم بر جهانا ستی در
ایداد تناقض مابین مفهوق ودا و شتر در زندگی بشتر دارد و بدین صتور در پی اثبا مدعای وویش است( .ر.ک.
نینها  )86 :0911سارتر نیز در پی ترویج چنین دیدگاهی است( .ر .ک .اسکوئیانا )89 :0933
مهمترین مستولهای که در داستتان روی ماه خداوند را ببوس مطرح میشودا پرسش از وجود ودا و چرونری
حضور او در زندگی آدمیان است که بیشتر از زبان شخصیت اصلی داستانا یتنی یونس مطرح میشود:

ً
به نظر تو وداوند وجود دارهد فتال این مهمترین چیزیه که دلم میوواد بفهمم ]...[ .به نظر من پاستتخ به این ستالا تکلیا ویلی چیزها

رو روشتن میکنه و جوات ندادنش هم ویلی چیزها رو تا ابد در تاریکی محض نره میداره .هستت یا نیستتد  ...اگه نیست چرا ما هستیمد
احتمتا ریاضتتی وجود پیدا کردن حیا بر این ستتیاره – که بد بهتر از من میدونی  -چیزی نزدی ،به صتتفره .میفهمید صتتفرا اما این
احتما در حد صتفر به وقو پیوستته و ما وجود داریم .این وجود داشتن یا به عبار دیره تحدق آن احتما نزدی ،به صفرا مفهومش اینه که
ارادهای توانتا و نیشتتتور متایل بوده ما وجود پیدا کنیم ]...[ .از طرف دیره اگه وداوندی هستتت پس اینهمه نکبت برای چیهد کداستتت
ردپتای آن قادر محضد چرا اینقدر چیزها آشتتفته و زجرآورهد کداستتت آن دستتت مهربان که هرچه صتتداش میزنند به کم ،هیککس
نمیآدد (مستورا 18 :0931و )11

یونس از نبود وداوند و پوچی زندگیاش میترستد .نبود وداوند برای او مستولهای نیست که بتواند با آن
بهراحتی کنار بیایدش زیرا اگر وداوند وجود نداشته باشدا بسیاری چیزها در زندگی صورتی دیرر میگیرد:
اما بودونبود وداوند برای من مهمها اگه وداوندی وجود داشتته باشتها مرگ پایان همهچیز نخواهد بود و در این شرایط اگه من همۀ عمرق
رو با فرض نبود او زندگی کنم دستت به ریست ،بزرگ و وطرناکی زدهاق .من این وطر رو با تماق پوستت و گوشت و استخوانم حس میکنم.
 ...اگته وتداوندی در کار نباشتتها مرگ پایان همه چیزه و در آن صتتور زندگی کردن با فرض وجود وداوند که نتیدهاش دوری جستتتن از
ً
بسیاری لذ هاست با توجه به اینکه ما فدط ی،بار زندگی میکنیما واقتا ی ،باوت بزرگه( .همانا )16

یونس بتا ستتمتاجتت و لداجت تأکید دارد که تنها در صتتورتی به وجود وداوند ایمان میآورد که از طریق عدل
بتواند وجود او را اثبا کند:
من به چیزهایی ایمان میآرق که اونها رو بفهمم .منظورق از فهمیدن تدربه و عدل است( .همانا )11
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جولیا در داستتتان روی ماه خداوند را ببوس ،متتدد استتت وداوندی وجود ندارد و اگر هم وجود داشتتته باشتتدا
آنقدر سنرد است که نمیتوان به او د بست:
جولیا میگه بهترین فرض اینه که ودایی در کار نباشتها چون فدط در این صتورته که مدبور نیستیم گناه وجود بیماریهای عالج رو به
گردن او بندازیم( .همانا )1

در داستتان اسکتخوان خوک و دسکتهای جذامی نیز دانیا متتدد است وداوند وجود ندارد و اگر هم وجود
داشته باشدا بیرحم و نامهربان است:

ُ
آنتونی فلو را که میشتناستید میره تو این دنیای عوضتی هیشکی به هیشکیا دیره چی باید اتفاق بیوفته که مالمنان اقرار کنند وداوندی

در کار نیست یا اگه هست ویلی مهربون نیستد (مستورا )11 :0938

جنبۀ دیرری که در داستتانهای مستتور دیدهمیشتودا نراه ایمانی و عاشتدانه نسبت به وداوند است .در داستان
روی مااه خاداوند را ببوس ،نراه عاشتتدانه به وداوند از زبان علیرضتتا مطرح میشتتود .وی دیدگاهی عرفانی دارد و
عداید او شتبیه به عداید عرفا و اگزیستتانستیالیستتهای وداباور است .علیرضا نیز در بحخ از ایمان و وجود وداوند
چنین دیدگاهی را مطرح میکند:
آیا موستی در وادی مددس کالق ودا را شتنیدد کستی نمیدونه .هیککس نمیتونه با منطق علمی ثابت کنه که موسی در آن ش سرد و
تاری ،صتتدای وداوند رو از میان دروت شتتنید یا نشتتنید .آیا وداوند بر کوه طور تدلی کردد کستتی نمیدونه .هیک ابزار علمی برای اثبا یا
نفی تدلی وداوند بر کوه وجود نداره .آیا وداوند وجود دارهد کستی نمیدونه .کستی نمیتونه به پاسخهای این پرسشها که هرکداق حدیدتی
بزرگاند نزدی ،بشتها اما ندانستتن به همان اندازه که چیزی رو اثبا نمیکنها نفی هم نمیکنه .ما به این چیزها میتونیم ایمان داشته باشیم یا
نداشتته باشتیم .همین ]...[ .هراندازه که به وداوند ایمان داشتته باشتی وداوند همون اندازه برای تو وجود داره .هرچه بیشتر به او ایمان بیاریا
وجود و حضور او برای تو بیشتر میشه( .مستورا  11 :0931و )19

این نو نراه بستیار شتبیه دیدگاههای عرفانی و ایمان عاشتدانهای است که از سوی عارفان مطرح میشود .مولوی
متتدد است که وداوند در نفس انسان و وجود اوست:
کتبه هرچندی که وانهی بر اوست

َ
ولدت من نیز وانهی سر اوست
(مولویا  :0931ت)1183

از نظر مولویا ایمان به وداوند و رابطۀ عاشتدانه با او کار عدل و استتد

نیست و جایراه وداوند در قل انسان

است و وداوند با موازین عدلی قابل دستیابی نیست:
ای برون از وهم و قا و قیل من

واک بر فرق من و تمثیل متن
(همانا ت)9903

کییرکرور نیز متتدد استت «یدین عینی مستتلزق د ستپردن نیستت .اگر من بدانم که چنین است یا چنان استا
فدط چنین یا چنان استتتا چه من بپذیرق چه من نپذیرق« :چه فایدهای به حا من دارد که حدیدتا ستترد و عریانا در
برابر من باشتتدا و فرقی هم به حالش نکند که من آن را دریابم یا درنیابم...د» با دستتتکم ی،نره تردیدا من مدبورق
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د بستپارق یا نستپارق .د ستپردن پلی استت بر ودرۀ میان من و باور منا ودرهای که تردید ایداد کرده است .هرچه تردید
بیشتتر باشتتدا د ستپردنی جانانهتر زق میآید .حا اینکه د بستتپاریم یا نها دیرر انتخابی استتت که ما باید بکنیم».
(اندرسونا )38 :0931
علیرضتتا در بخشهتای دیرر داستتتان نیز به بیان اعتدادا عارفانۀ وود که برواستتته از ایمان و تدربیا عارفانه
استا میپردازد:
 ...آدقهایی رو میشتتناستتم که نهتنها وجود وداوندا بلکه ویژگیهای او رو هم با نوعی بازی درک میکنند و لذ میبرند .منظور من از
ً
بازی دقیدا تدربه کردن وداونده( .همانا )11
تو نمیتوانی متنتای وتداونتد را در کنتار بدیتۀ متناهای زندگیا بنینی .وقتی وداوند در متصتتومیت کودکانا مثل برف زمستتتانی
ً
میدروشد تو کدایی یونسد واقتا تو کدایید ( ...همانا  013و )001
وتداونتد برای هرکس همونقتدر وجود داره که او به وداوند ایمان داره .اینی ،رابطۀ دوطرفهس .وداوند بتضتتیها نمیتونه حتی ی،
شتول ستاده برای مالمنش دستتوپا کنه یا زکاق سادهای رو بهبود بدها چون مالمن به چنین وداوندی توقتش از وداوندش از این مددار بیشتر
نیستت ... .وداوند علی ( ) بیشت ،بزرگترین وداوندیه که میتونه وجود داشته باشه .ما اگه بتونیم تنها به گوشهای از دامن علی ( ) چنگ
بزنیم رسترار شدهایما اما برای کسی که ایمان ندارها متأسفانه وداوندی هم وجود نداره( .همانا )31

در داستتان من گنجشکک نیسکتم ،رویکرد عرفانی و نراه جما شناسانه به زندگی در شخصیت امیرماهانا دیده
میشتتود .امیر متاهان با نراهی برگرفته از اندیشتتههای ایمانی و عرفانیا کشتتا روابط منطدی حوادث و رودادها را
امری بیهوده میداند و آن را ستب دور شتدن بشتر از آرامش و یدین میشتمارد و علم بیشتتتر را مایۀ سردرگرمی بیشتر
میپندارد .امیر ماهان بتد از مرگ دانیا که مداق در پی یافتن یافتن پاسخ برای پرسشهایش از ولدت بودا میگو ید:
بدتر از کشتتتن آدقها چیزهاییه که میدونیم .منظورق ویلی چیزهاستتت .کاش میشتتد همۀ درها و درینههای دانستتتن رو بستتت .کاش
میشتد برگشتت .میشتد کستی شتد مثل تاجیا مثل مادر دانیا ا مثل مادر من که گاهی میاد ایندا و حتی جدو ضترت رو هم بلد نیست.
حتی نمیدونه که زمین دور وورشید میچروه( ».همانا  61و )63

 -2-3پرسش از معنای زندگی

یکی از مهمترین مستتائتل وجودیا پرستتش از متنای و چیستتتی زندگی استتت .متنا در زندگی میتواند نتیدۀ
مستوولیتپذیری باشدش بدین صور که با پذیرفتن مسوولیتهایی واص و انتخات آنا به زندگی وود متنایی واص
میبخشتتیم .در نتیده انستتان باید وود در پی متناآفرینی برای زندگی وود باشتتد و هیک متنای از پیش تتیین شتتدهای
وجود ندارد.
نیستتانراران اگزیستانسیا متتددند که انسان هیک متنا و هدفی را در این جهان نمیتواند دنبا کند و این جهان
در برابر هر نو متنابخشتی مداومت میکند .ایشتان نرران این نیستند که شخص موفق به یافتن متنای واص وود در
ً
ً
زندگی میشتود یا نها بلکه استاسا زندگی متنادار را ناممکن میدانند .از دیدگاه کاموا «پوچی» عمدتا نامی است برای
همین مدتاومتت جهان در برابر کوشتتشهای ما .درحالیکه ما در طل متنا و هماهنری هستتتیما جهان چیزی جز
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هاویه و بازی بیهدف نیروهای کور عرضتته نمیکند ... .ازاینقرارا پوچی هم عنوانی استتت برای بنیادیترین حالت
جهتان و هم نتامی استتت برای نتامتدولی و بیهودگی تالشهتای انستتان در راه غلبه بر این واقتیت بنیادین( .درانتیا
)96 :0939
در داستتان روی ماه خداوند را ببوسا پرسش از متنا و ماهیت زندگیا به عنوان یکی از اصلیترین دغدغههای
شخصیتهای داستان مطرح میشود:
لتنت به این زندگیا چرا آدقها اینقدر در ماهیت هستی ناتواناندد دستفروشها و دورهگردها و سپورها و ویاطها و آشپزها و
ساندویکفروشها و راننده تاکسیها و حتی دانشدوها و فیلسوفها و ویلیهای دیرر چه درکی از این هستی پینیده دارندد (مستورا :0931
.)011
بتا وودق فکر میکنم چرا حیوانا برای زنده ماندن باید با ما آدقها بستتوزند .چرا گربهها هستتتندد چرا ولدت اینهمه شتتلوغ استتتد
سگهاا گربههاا موشهاا مورچههاا دروتهاا سنگهاا دریاهاا کوههاا ستارههاا روزهاا آدقهاا آدقهاا آدقهاا آدقهاا آدقها (همانا .)11

در این داستتتتانا یونس فدط آننته را که با عدل و منطق ثابت شتتودا میپذیرد و از این طریق به دنبا یافتن متنا و
مفهومی برای زندگی استتتا او همنون ناظری عینی به دنیا نراه میکند و به دنبا بیان عی و ایراد و کاستتتیهایی در
ولدت استتت که که وجود متنا و مفهوق و نظم و حکمت حاکم بر جهان را ندض میکند .جولیاا شتتخصتتیت دیرر
داستان نیز مانند او فکر میکند:
میوواد بدونه بیستتوپنج ستا پیشا یتنی درستت قبل از تولدش کدا بوده .نمیدونه چرا بیستتوپنج سا قبلا نه ی ،سا زودتر و
نه دیرتر متولدشتتده .میپرستته هزاران ستتاله که جهان وجود داشتتته اما او نبودها پس چه دلیلی باعخ شتتده که او ناگهان بیستتتوپنج ستتا قبل
وجود پیدا کنه و به زندگی پرتات بشتتهد آنهم چه زندگیاید پر از درد و رنج و فدر و بیماری و اندوه که آور هم به مرگ منتهی میشتته .جولیا
به آفرینش و زندگی و مرگ اشکا

جدی میگیره و این زندگی رو براش تلخ و دشوار میکنه( .همانا )6

محستتن پارستتاا شتتخص تیت دیرر داستتتان نیز فردی استتت که تماق زندگی وود را با عدل و منطق و ریاض تیا و
فیزی ،سترکرده استت و هرگز فرصت نکرده است به ابتاد دیرر وجودی وود بپردازد .او که از درک عشق عاجز استا
پیوستتته در تکاپوی یافتن منطق و دلیلی برای احستتاس وود استتت و بارها و بارها محاستتبه میکند و بازهم به جوابی
نمیرسد.
ویلی ستی کرد تا همهچیز رو بفهمها اما نتونست .ستی کرد به کم ،فیزی ،و ریاضیا و حتی فلسفه همهچیز رو اندازه بریره اما
ناگهان دریافت که در هستی چیزهایی هست که با ابزارهای او نمیشه اونها رو اندازه گرفت یا فهمید پس گیج شد و فرورفت .بتد همه
محاسباتش رو وط زد و از نو شرو کرد .همۀ اجزا رو شمرد .اما حس کرد چیزی این وسط کمه .فرمو های او جایی نیمهتماق میماندند.
دوباره گیج شدا پس فرورفت .طبیتتا آزمایشراهها و کتابخانهها رو جستوجو کرد اما نیافت ]...[ .پرسشها زیاد و زیادتر شد .متماهایش
بیشتر و بیشتر شد و نهنش تاری ،شد .چراغ روحش واموش شد و ظلمت به جانش افتاد( .همانا  011و )010
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در داستتان اساتخوان خوک و دساتهای جذامی نیز دانیا ا پرستشهای استاسی دربارۀ هستی و ماهیت زندگی
مطرح میکند .دانیا متتدد استتت اگر ارادهای دانا وجود داشتتته باشتتد که جهان را آفریده استتت و هر وضتتتیتی را که
بخواهدا بتواند بیافریندا باید وضتیتی مطلوت را میآفرید که در آن این همه رنج و مصیبت نصی بشر نشود:

ً
دانیتا صتتداش را پایین آورد .آنقدر پایین که وودش هم بهزحمت صتتدای وودش را میشتتنید« .توی اون وضتتتیت مطلوت منطدا

ممکنا گیسهای تو هیکوقت ستتفید نمیشتتد .آبدی طوبا هیکوقت بنهاش رو ستتدط نمیکرد .هیکوقت بابا نمیمرد .کلۀ من هیکوقت
اینجوری کجوکوله نمیشتد ».لحظهای ستکو کرد« ... .چرا مشتتی مفلوک عوضتی رو پر کرد توی این وراتشده که حتی بلد نیستند
اون روا عظمت اون روا هدی کنندد» (مستورا  11 :0938و )16

در داستتان من گنجشک نیستما دانیا به دلیل نیافتن جوات برای پرسشهای وودا در ماهیت هستی ش ،کرده
استتت و با بحران بیمتنایی زندگی و درد و رنج حاکم بر آن روبهرو شتتده استتت .دانیا از آینده میهراستتد و در برابر
سیل عظیم چراهایی که در موزش اغتشاش به پا کردهاندا درمانده شده است:
من دفن وواهم شتتد / .زیر آوار این کلما ا  /من دفن وواهم شتتد / .با پیشتترفت این شتتترا  /روح من از حرار این کلما  /از دوزخ
عالمتهای مکرر ستتالا  /از نشتتانههای بهت و ویرگی  /که مداق ته هر عبار تکرار میشتتوند  /و از ستتنرینی واژۀ درماندگی  /ورد وواهد
شد / .د ر ق ا ن د ه  /وواهد شد( .مستورا  11 :0931و )10

آگاهی از وضتتتیت آدمی در این جهان و نیافتن پاستتخ مناستت برای پرستتشهای استتاستتی وودا او را از پای
درمیآورد و دست به وودکشی میزند:
دانیا رو س تالا ها به کشتتتن داد .صتتدبارا هزار بار بهش گفتم داری زیادهروی میکنی .گفتم هر س تالا عینهو یه مادهستتگ میمونه که با
وودش ده تا ستالا دیره متولد میکنه .هر ستالا جدید هم که به دنیا اومد با وودش ده تا سالا دیره زادوولد میکنه .ووت تا کید که چید
ً
آدق که با ستالا نمیتونه زندگی کنه .اتفاقا ستالا باعخ میشته مداق از لبههای زندگی بیفتید بیرون .باعخ میشته روحهای شتتما مست بشنا
وحشی بشنا روشن شدد (همانا )69

مصطفی مستور ستی میکند در کنار طرح دیدگاه بدبینانه به زندگیا دیدگاه عاشدانه و عارفانهای را نیز از زبان
شخصیتهای داستانهایش مطرح کند و نوعی چندصدایی در متن پدید آورد .شخصیت علیرضا در در داستان روی
ماه وداوند را ببوسا به مدامی از عرفان و کشا و شهود عارفانه رسیده است که در برابر هیک اتفاق بدی در عالم
شکایت ندارد و گویی حکمت همهچیز را درک میکند چنانکه در جوات شکایت یونس از وجود انوا بیماریهای
زیادی که دامن بشر را گرفته استا از ناق بیماریها با عنوان فرشته یاد میکندا زیرا این بیماریها وسیلهای هستند برای
تدرت بیشتر بنده به ودا و پاک شدن آنها از گناهان کوچ:،
با لبخند محوی میگوید« :تو از کدا استم ای همه فرشتته رو میدونید» منظورش استمهای بیماریهایی است که برایش ردیا کرده
بودق( .مستورا )81 :0931
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در داستتان من گنجشکک نیستما امیرماهان زندگی را زیبا میداند و متتدد استت تددس بتضی چیزها و بتضی
آدقها ستب میشتود که انستان به مرگ فکر نکند و وجود آنها دلیل کافی برای ادامۀ حیا و عشتق ورزیدن به جهان
است:

ً
البته توی این وراتشتتده چیزهای مددس دیرهای هم هستتت که بدجوری باعخ میشتته آدق وودش رو از پندره پر نکنه پایین .مثال

نداشتتی بنهها یا کلۀ کجوکولۀ عد موندهها یا کورهای مادرزاد یا زنهای وونه دار و بهوصتتوص این زنهای وونه دار که منبع تددساند.
ً
[ ]...وقتی کاری رو که شتتدیدا ووت باشتته انداق بدی انرار یه چراغ توی روحت روشتتن کردهای .وقتی بازق کار ووت انداق بدی میش ته دو
چراغا می شه سه چراغا صد چراغا هزار چراغ(.مستورا )11 :0931

در داستتان من گنجشکک نیستما افسانه نراهی عاشدانه به زندگی و موجودا هستی دارد .افسانه همسر ابراهیم
استت که از دنیا رفته استت .در بخشهایی از داستتان به یاد ابراهیم میآیدا او به زندگی و انسانها و موجودا اطراف
وود عشتق میورزد و گو یی با شتور و هیدان وودش به زندگی ابراهیم هم نشتاطی را بخشیده بود و با مرگش زندگی
ابراهیم نیز دچار بحران میشود:
افستانه عاشتق زندگی و همۀ سترووشتیهای آن است .یا بهتر است برو یم بود .برای من زندگی فدط میگذشت اما برای افسانه زندگی
جریان داشتت .هیکچیز مثل شتتنیدن وبر عروستی کستی او را شتتاد نمیکرد .جریان ازدواجهای بستتتران را انرار مهمترین وقایع تاریخی و
ستیاستی دنبا میکرد .طوری از عروستیهای گذشتته حرف میزد انرار داشت اوبار مهمی مثل فتح کرۀ ماه یا کشا قارۀ تازهای را گزارش
میداد .عید نوروز برای او مهمترین حادثۀ ستتا بود .از اوایل استتفند مهیای برگزاری مراستتمی میشتتد که انرار آیینی مذهبی مددس بود]...[.
وقتی میشنید یکی از زنهایی که میشناوت آبستن است چنان نوق میکرد که انرار در مسابدۀ مهمی برندهشده بود(.همانا  13و )91

افستانه زنی شتادات و سترزنده استت که عاشتدانه زندگی میکند و زندگی برای او سرشار از زیباییها و جذابیت
استتا او به همۀ زندگی و همۀ موجودا عشتق میورزد .عرفا نیز متتددند «شفدت و مهرورزی با مخلوقا وداوند
– به وصتتوص در روابط انستتانها -به برقراری رابطه با وداوند مندر میگردد .با بررستتی ادبیا عرفانی و اوالقی به
شتتیوۀ ظریفی از برقراری رابطه با وداوند به صتتور جستتتوجوی وداوند در میان بندگان و آفریدگان او و متامله با
بندگان و مخلوقا ودا به عنوان اطفا و عیا وداوند پی میبریم( .پژوهندها )003 :0930
در داستتان روی ماه خداوند را ببوسا علیرضتتا تدلی وداوند را در متصتومیت کودکان میبیند و به آن عشتق
میورزد:
شتاید وداوند در هیک جای دیرر هستتی مثل متصتومیت کودکیا وودش را اینگونه آشتکار نکرده باشد .من گاهی از شد وضوح
وداوند در کودکانا پر از هراس میشتوق و دلم شترو میکندا پر از هراس میشتوق و دلم شرو میکند به تپیدن .دلم آنقدر بلند بلند میتپد
که بهتزده میدوق تا از ی انرشتان کوکان وداوند را بریرق( .مستورا )001 :0931

این اندیشتها اندیشتهای عرفانی و برواسته از شناوتی عاشدانه از وداوند است .بزرگان تصوف با استناد به حدیخ
«الخلق کلهم عیتا الله فأح الخلق للی الله ننفتهم لتیاله»ا تمامی پدیدههای هستتتی و از جمله انستتان را مظهر و
جلوهای از وداوند میدانستتتندش بنابراینا وقتی از انستتان ستتخن میگویندا مراد انستتان به ما هو انستتان استتت و هیک

جستارهای نوین ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)

14

شمارة چهارم

انحصتار و قیدی دینی و اقلیمی و زبانی و  ...بر آن مترت نیستت .مشتایخ صوفیه بر اساس چنین دیدگاهیا مردق را به
دوستتتی و ودمت دیرران تشتتو یق میکردند( .بالو و عباستتیا  )11 :0938در بخش دیرری از داستتتان روی ماه

خداوند را ببوسا وداوند در ووات یونس متدلی میشتتود و جلوۀ وود را در تمامی ابتاد زندگی بشتتر بازگو میکند
و هستی را امری مددس نشان میدهد:
 ...من توی ستفرۀ والی شتما هستتم .توی چروکهای صتور عزیز .توی سرفههای مادربزرگ .توی شیارهای پیشونی پدربزرگ .توی
نالههای زنی که داره وضتع حمل میکنه .توی پینههای دستت آدقهای بدبخت و فدیر .توی آرزوهای دوترهای فدیر دق بخت که دوست دارند
کستی با است ستفید با دار بیاد و اونها رو از نکبت فدری که توش گیرکردهاند ندا بده .توی عین ،تهاستتکانی چشمهای پدران ناامیدی
که با جی والیا بنۀ مریضتشتون رو از این دکتر به اون دکتر میبرند .توی د دوتا پستربنۀ دبستانی که سر ی ،مدادپاککن توی ویابان با
هم دعواشتتون میگیره .توی د مردی کته شتت بتا جی والی باید بره وونه اما از زن و بنههاش ودالت میکشتته ]...[ .توی زبان طفل
شتتیش ماههای که از تشتتنری وشتت ،شتتده بود و بدای ستتیرات کردنش تیر به گلوش زدند .توی شتترق پدر اون طفل که از زنش ودالت
میکشتید اون رو با گلوی پاره به مادرش برگردونه .توی واکهایی که روی شتهید ریخته میشه .تو اش،های بنهای که برای اولین بار از درد
بیپدری گریه میکنه و حتی متنی یتیم شتدن رو نمیتونه بفهمه .توی تنهایی آدقها .توی استتیصتا آدقها .توی استتیصتا  .توی استتیصا .
توی ودایا چه کنمهاد توی ووشتتحالی ش ت عید بنهها .توی شتتادی عروسها .توی غم تماقنشتتدنی زنهای بیوه .توی بازی بنهها .توی
صتتداقت .توی صتتفا .توی پاکی .توی توبه .توی توبههای مکرری که دائم شتتکستتته میشتتن .توی پشتتیمانی از گناه .توی بازگشتتت به من».
(همانا )018-011

 -3-3مرگ و چیستی آن

مرگ و چیستتتی آنا یکی دیرر از مستتائل مهم وجودی استتت که متفکران اگزیستتتانستتیالیستتت نیز به آن توجه
نمودهاند .ستارتر متتدد استت که اگر زندگی انسان نامحدود بودا انسان فرصت تدربۀ هر امکانی را داشت و اوتیار و
آزادی متنای وویش را از دستتت میداد و «آننه ما را آگاه میستتازد که باید از آزای وودمان برای ستتاوتن زندگی به
بهترین نحو استفاده کنیما همین پایانپذیر بودن حیا وودمان است( ».ر.ک .اسکوئیانا )083 :0933
در داستتتان روی ماه خداوند را ببوس ،یونس از نبود وداوند و پوچی زندگی در هراس استتت .او از مرگ و نبودن
چیزی در پس آن میترستد و در پی کشتا هدفی در زندگی دنیایی وویش است تا به زندگیاش هدف و متنا بخشد
و ناق او را زنده نره دارد و فددان زندگی پس از مرگ را برای او جبران کند.
نکنتد میوواهم بمیرقد من کته هنوز وودق را بتهجتایی آویزان نکردهاق .بتایتد قبتل از مرگ در چیزی چنتگ بیاندازق .باید قبل از مردنا
ناونها را در واک فروببرق تا وقتی مرا بهزور روی زمین میکشتتندا به یادگار شتتیارهایی بر زمین حفر کرده باشتتم .باید قبل از رفتن وودق را جا
برذارق .اگر امروز چیزی از وودق باقی نرذارقا چه کستی در آینده از وجود من در گذشتته باوبر وواهد شدد اگر جای پای مرا دیرران نبینندا
من دیرر نیستمش اما من نمیوواهم نباشم .نمیوواهم آمده باشم و رفته باشم و هیک غلطی نکرده باشم(.مستورا )01 :0931

در داستان استخوان خوک و دستهای جذامی نیز دغدغۀ مرگ مطرح میشود:
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اگه مرگ نباشتتها آدقها از بزرگترین وطر و بزرگترین تهدید هستتتی ندا پیدا میکنند .آدقها برای چی از مریض تی میترستتندد برای
اینکه بیماری همستایۀ دیواربهدیوار مرگه .برای چی از تصتادف با ماشتین میترستندد برای اینکه در تصادف احتما مرگ زیاده .برای چی از
قبرستون و مرده میترسندد برای اینکه قبرستون یتنی وونۀ مرگ( ».مستورا )93 :0938

گفتوگوی دیرری که در داستتتان اسککتخوان خوک و دسککتهای جذامی دربارۀ مرگ میشتتودا گفتوگوی
ُ
محستن و دوترش ُدرناستت .محستن و ستیمین میوواهند از هم جدا شتوند و درنا از این مستوله آسی دیده و افت
تحصتتیلی داشتتتته استتت و متداق وواتهتای وحشتتتناک میبیند و به مرگ فکر میکند .نراه درنا به مرگا نراهی
پناهجو یانه استتتش زیرا متتدد استتت آدق پس از مرگ نزد ودا میرود و «پیش ودا» جای ووبی استتت پس نباید از
مرگ هراسان بود:
مادربزرگ میگه آدقها وقتی میمیرند میرند پیش ودا .پدربزرگ حا پیش وداستد []...
گمونم همینطور باشه.
پیش ودا جای بدی یهد
نها کی اینرو گفتهد
کسی نرفتها پس چرا شما برای پدربزرگ گریه میکردیدد(مستورا )81 :0938

موضتتو دیرری که در داستتتانهای مستتتور مطرح میشتتودا نررانی از مرگ دیرران استتت که انستتان در زندگی
متحمل آن میشتود .زمانی که دانیا در آستایشتراه بستتری استتا روی دیوار اتاقش متنی چسبانده است که نشانرر
هراس او از مرگ عزیزانش است:
ووت میدانم که گریههای بزرگی در انتظارق است .وقتی مادرق بمیردا من سخت گریه وواهم کرد .این را از همین حا میدانمش یتنی
سا هاست که میدانما از یادآوریاش به وحشت میافتما اما هیک روزی را بدون فکر کردن به آن نرذراندهاق .اگر طو بی  -وواهرق – بمیردا
من باز گریه وواهم کردا بهشد  .شانههای من از گریه بر گور او وواهند لرزید و من فکر وواهم کرد که دنیا به آورین ندطهاش رسیده است.
نرسیده است اما هیک مرگی دنیا را به آورین ندطهاش نخواهد رساندش ما را اما شاید برساند( .مستورا )90 :0931

ابراهیم شتخصتیت اصتلی داستتان من گنجشک نیستما دچار بحران ترس از مرگ است و بتد از مرگ همسر و
فرزندشا همواره مرگ را با وود همراه میبیند و دچار حمال عصبی میشود.
 ...همینکه به آستفالت نراه میکنم باز آن حسا آن هیو میآید سراغم :متتتتتتتتترگ .در آن فضای والی انرار چیزیا چیزی که مثل
روح ناپیدا استتا نه کرده استت .کافی استت لحظهای قبل از رستیدن ماشتینی که با سرعت در بزرگراه میراندا وود را پر کنی در آن
فضتتای والیا دیرر رفتهای توی دهان مرگ .بتدا دیرر نیستتتیا جاهای دیرری را هم ستتراغ دارق که مرگ در آنها نه کرده .استتمشتتان را
گذاشتهاق وانههای مرگ( .همانا )03

مستور در کنار طرح چنین دیدگاهی نسبت به مرگا از نظرگاهی دیرر نیز به طرح موضو مرگ و وجود امور ناگوار
در جهان هستی میپردازد .وی در رمان روی ماه خداوند را ببوس ،نراهی عارفانه به مسولۀ مرگ دارد .منصور یکی
از دوستان علیرضا است که از مرگ هراسی ندارد و عاشدانه به پیشواز آن میرود .او پس از دیدن مستندی دربارۀ جنگا
دچار تشنج میشود و علیرضا و یونس او را به بیمارستان میبرند .منصور که از جانبازان جنگ استا بهشد آرزومند
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وصو به حق است و سرانداق نیز به شهاد میرسد .مرگ او تلفیدی است از مرگ اوتیاری و مرگ طبیتی که در
اندیشههای عرفانی بسیار مورد توجه است .عارفان نسبت به مرگ نراهی مثبت دارند و آن را پلی میدانند برای وصو
به متشوق و محبوت ازلی که حیا دنیایی موج دوری و جدایی از وی شده است .اتفاقاتی که پس از مرگ منصور
میافتد نشانرر رابطۀ عاشدانۀ او و وداوند است و رستراری او را پس از مرگ نشان میدهد .زمانی که او در ماشین
یونس از دنیا میرود:
کمی بتد که باران میایستتدا من شتیشۀ پندره را پایین میآورق .ناگهان بوی ووش یاسمنهای سفید توی ماشین میپیندش اما دو طرف
ویابان پر از ستپیدارا دو طرف ویابان پر از ستاوتمانهای مرتفع و کرکرههای پایین کشتیدۀ فروشتراهها و پر از بیوانمانهایی است که پای
آنها ووابیدهاند .یاسمنی نیست( .مستورا )81 :0931

پس از مرگ اوا در هنراق برگشت از بیمارستانا یونس با نوری عدی مواجه میشود که دلیل آن را نمیداند:

ً
دستتم را از پندره بیرون میبرق .باران کامال قطعشتده استت .چشتمم بستته استت و ووات هستم و نیستم .ناگهان نور شدیدی مثل نور

چراغهای کامیونی که با نوربا بهطرف ما بیاید توی چشتتمهاق میتابد اما هرچه منتظر میمانم صتتدای کامیونی نمیشتتنوق .چشتتماق را باز
میکنم .هیک ماشینی توی ویابان نیست .علیرضا با پشت دست چشمهاش را پاک میکند و با لبخند نراهم میکند( .همانا  83و )11

مرگ ستتتایی و به استتتدبا مرگ رفتن در فرهنگ عرفانی جلوههای بستتیاری دارد« .مرگ ستتتایی از نراه عارفان و
صتوفیان که وود را دنباله رو استالق میدانندا برگرفته از مبانی دینی استت .این دستتها عشق و عالقۀ وود به مرگ را بر
بنیتاد آیا و احادیخ دینی پی مینهند .آیاتی که فرجاق انستتانها را در جهان برین و در جوار حضتتر حق به بهترین
شتیوه ترسیم میکند .وداوند در قرآن کریما متدین را به بهشت مژده میدهد« :ل َّن ال ُم َّتد َین في َج َّنا َو ُع ُیونا اد ُو ُل َ
وها
ٍ
ٍ
َ َ
َّ ُ َّ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ ً َ َ ً َ ً
الق آمن َین (ستتورۀ حدر :آیه  .)86-81لن للمتدین مفازاا حدائق و نعنابا وکواع نترابا وکأس تا دهاقا (ستتورۀ نبأا آیه
بس ت ٍ
 »)90-98و آیا فراوان دیرری که به انستتانهای پرهیزگار و درستتتکارا برای پس از مرگا بشتتلر های شتتیرین و

شرفت میدهد( .دارات پورا )011 :0931
مولوی بین مرگ و عشتتق رابطهای تنراتنگ مییابدش زیرا عشتتق چون مرگا آدمی را از هستتتی ناز و از پایبندی
رها میکند و ستپس به جان بدای حدیدی رهنمون میشود ]...[ .در نراه مولوی دنیا برای مالمن به منزلۀ زندان است.
بهترین لحظه برای زندانیا لحظهای است که درهای زندان به رویش باز میشود و بیرون میآید(.همانا :)19
آن طرف که عشق میافتتزود درد

بوحنتتیفتته و شافتی درستی نتتکرد

تو مکن تهدید از کشتن که متتن

تشتتنۀ زارق به وتتون وویشتتتتن
و
مردن عشاقا وود ی ،نتتو نیتتست

عاشدان را هر زمانی مردنی استت
او دو صد جان دارد از جان هدی

وان دو صد را میکنتتد هر دق فتتدی
َُ
ُ
تشتترة امتتتثالها
از نُـبتتی وتتوان :ع

گر بریزد وون من آن دوستترو

پایکوبتان جتتان برافشتانتتم بتتر او

هر یکی جان را ستانده ده بتتتها

بررسی دغدغههای وجودی در...
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چون َر َهم زین زندگیا پایندگی است
(مولویا  :0931ت)9391-9393

تماق مرگاندیشتان متنوی که به ستاحت قدسی هستی باور دارندا بر این امر متفقالدولند که جهان فناپذیر است و
این زوا پذیری مهمترین وصتوصتیت این عالم استت .عدهای در این میانا در این اندیشهاند که زودتر روت از این
سترای فانی به دیار باقی کشند و به سمت بیسو پرواز کنندش چراکه زرق و برق و تمتتا این جهانی چندان چنری به
د نمیزند و ایشان را نمیفریبد و وسوسه نمیکند (ملکیان)1 :0939 :
در داستتان من گنجشکک نیسکتما دیدگاه مرد مست به پدیدۀ مرگا بی شباهت با نراه عارفان و دینداران راستین
نیستت که مرگ را پلی میدانند برای عبور از این زندگی و ورود به حیاتی جاویدش از این رو دلیلی وجود ندارد که انسان
از مرگ در هراس باشدا زیرا از حیاتی به حیاتی دیرر منتدل میشود:
دوستتی داشتتم که صتوفی بود .البته نه از اونهایی که صبح تا ش هو هو میکنند و نکر میگنا اما ووت یه جورایی صوفی بودش یتنی
روحش صتوفی بود .استمش  ...استمش  ...استمش واطرق نیستت .میگفت مرگ عینهو لولویسرورمن میمونه .میگفت مرگ رو درست
کردهاند تا باهاش ما رو بترستتونند .عین لولویستترورمن که واستته ترستتوندن گندشتت،ها درستتت میکنند .ووتا مره تو گندشتتکید
گندشکید (همانا )30

 -4نتیجهگیری

دغتدغههای وجودیا بخش مهمی از دیدگاههای شتتخصتتیتهای داستتتانهای مستتتور را تشتتکیل میدهد و
نویستتنده برای پاستتخگویی به این دغدغهها به ترویج نراه ایمانی و دیدگاههای عرفانی میپردازد .شتتخصتتیتهای
داستتانهای مستتور متناست با دیدگاهی که به مستائل بنیادین هستتی دارندا آزادانه سخن میگویند و نویسنده ستی
میکند با تلفیق صتداهای گوناگونا پوچگراییا بدبینیا عصتیان و هرجومرج حاکم بر جهان متاصر را در آثار وود به
تصتویر بکشتد .مستور شیوه و راه کسانی را که برای رهایی از این دغدغهها و مشکال چنگ در ایمان الهی میزنند و
در برابر وواستت و ارادۀ وداوند تستلیم هستندا برتر میشمارد و متتدد است آننه در این جهان ناآراق موج آرامش
آدمی وواهد شدا رسیدن به دیدگاهی عرفانی و داشتن ایمانی عاشدانه به وداوند و مظاهر او در جهان هستی است.
آثار مستتور بیش از آن که رنگ و بوی دینی به متنای سنتی آن داشته باشدا بیانرر نوعی نراه عرفانی است .مستور
با ایداد چندصتدایی در آثار وود موج تدابل میان اندیشتههای وداناباور در برابر اندیشتههای عرفانی شتتده است و
اگرچه صتدای ایمانی و عرفانی از تأثیرگذاری بیشتتری در داستتانهای او برووردار استا شخصیتهای داستانهای
او تا پایان داستتتان با پرستتشها و دغدغههای وود به ستترمیبرندا پرستتشها و دغدغههایی که بشتتر همواره در طو
تاریخ به همراه داشته است.
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جستارهای نوین ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)
کتابنامه

استکوئیانا عباس .)1811( .مرگ و نیستی ز یدگاه هتف لیوس ا زاسدسیهنسیهسیس ک

در گ ر ،ههرتر و ههدگار.

پایاننامۀ کارشناسی ارشد .دانشراه عالمه طباطبایی .دانشکدۀ ادبیا فارسی و زبانهای وارجی .گروه فلسفه.
بالوا فرزاد و عباستتیا حبی الله« .)1831( .تحلیل رابطۀ «ودا و انستتان» در میراث عرفانی ابوالحستتن ورقانی با
الهاق از نظریۀ «من و تو» مارتین بوبر» .لصونهمۀ زیبیهت عرلهن یزنشگه زسسهرز.18-11 :)22( .
پژوهندها لیال« .)1831( .رابطۀ ودا و انستتان در ادبیا وداشتتناستتی و عرفانی با تاکید بر آثار مولوی» .مدلۀ ادت
پژوهی.121-31 :)22( .
دادا سیما .)1818( .لرهنگ زصطالحهت زیب لهره و زروپهئ (تطبیق و ت ضیح ) .تهران :مروارید.
دارات پورا عیستتی« .)1831( .تأمال عرفانی مو نا در زمینۀ مرگ (اجباری و اوتیاری)» .لصتتونهمۀ عرلهنیهت یر
زیب لهره .111-168 :)1( .
دانلدایا کراسبی و لطفیا محمود« .)1811( .نیهیلیسم» .نهمف لرهنگ.116-41 :)41( .
درانتیا ژان-فیلیپ .)1838( .دبهد شنهه زاسدسیهنسیهسیسی  .ترجمه هدی ندایی فر .تهران :قدنوس.
گلبازوانیا مینا .)1831( .نقگ جهمعفشتنهتی ثاهر مصتط مسی ر (زهیا زخ ت و و یه ههی جذزم  ،روی مه
تگزونگ رز بب س .حکهد عشق ب قها ب شین ب نقطف) .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشراه الزهرا .دانشکده
ادبیا ا زبانها و تاریخ .گروه زبان و ادبیا فارسی.
مایل هرویا ندی  .)1811( .تهصی ثدینگ ک نقگ حهل ،اسزرۀ ثرز و اسدگۀ ثاهر لهره عینزسقضهت همگزن  .تهران :نی.

مستورا مصطفی .)1831( .زهیا زخ ت و و یه ههی جذزم  .تهران :چشمه.
 .)1834( .---------روی مه تگزونگ رز بب س .تهران :مرکز. .)1834( .---------من انجشک نیسیم .تهران :مرکز.مشکا (بیا )ا عبدالرسو  .)1831( .لرهنگ وزژ هه .تهران :سمت.
ملکیانا مصطفی .)1811( .یدن ،معن د و روشن کری .تهران :پایان.
 .)1838( .----------مرگ در نهن اقاقی جاری است .سایت رادیو زمانه.مولویا جال الدین محمد .)1831( .مثن ی معن ی .شرح کریم زمانی .تهران :اطالعا .
نراقیا آرش .)1831( .ثدنۀ جهخ ،مقهالت یربهرۀ زح زل و زنگدشفههی م النه جاللزسگدن بوا  .تهران :نراه متاصر.
نینها فردریش .)1842( .یجهل .ترجمۀ عبدالتلی دستوی  .تهران :آگه.
نیکلستونا رینولد الین .)1811( .تصت ا زهتالم و رزبطۀ زنسهخ و تگز .ترجمۀ محمدرضا شفیتی کدکنی .تهران:
سخن.
ولیپورا زین  .)1831( .برره تطبیق و زنیقهیی زنسهخارزد یر زاسدسیهنسیهسیسم و عرلهخ زهالم به تکیف بر ثرز و
زنگدشفههی ه رخ ر گهری و م النه .پایاننامۀ کارشناسی ارشد .دانشراه مالیر .دانشکدۀ ادبیا و علوق انسانی.

