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 مصطفی مستور هایداستاندر های وجودی دغدغهبررسی 

 من های جذامی، استخوان خوک و دستهای روی ماه خداوند را ببوس، داستانپیکره پژوهش: )

 (گنجشک نیستم

 
 1محمدرضا حاجی آقا باباییدکتر 

 2مینا باستان

 چکیده
شود. های مصطفی مستور دیده میترین موضوعاتی است که در داستانهای وجودی از مهمبیان دغدغه

ها موضتتوعاتی همنون عدق قطتیت در باورها و اعتدادا ا اضتتطرات و تنهایی آدمیانا در این داستتتان
ا هایی رهایش شخصیتشتود. مستور در داستانمتنایی زندگی مطرح میترس از مرگا متناداری یا بی

هایی که از وجوی متنا و مدصتودی برای زندگی وود هستتندش شتخصیتکند که در جستتروایت می
ها و درد و حاصلی زندگی هراس دارند و درک درستی از  مرگ ندارند. در آثار او بروز بیماریپوچی و بی

 وجود شر و بدبختیهای داستانی او چرایی های شخصیترنج و فدرا نمود بسیار دارد و یکی از پرسش
هایی ها در آثار وودا با ولق شخصیتهاست. مستور پس از مطرح کردن این پرسشدر زندگی انستان

کشد که متتددند با عشق به مستل،ا قط  دیرری از هستتی انستان را به تصتویر میمدار و عارفدین
ه رنگ و بوی دینی ب کهآناز  توان به آرامش دست یافت. آثار مستور بیشوداوند و ایمان راسخ به او می

متنای ستتنتی آن داشتتته باشتتدا بیانرر نوعی نراه عرفانی استتت. وی با ایداد چندصتتدایی در آثار وود 
های عرفانی شده است و اگرچه صدای ایمانی های وداناباور در برابر اندیشهموج  تدابل میان اندیشه

ایان های او تا پهای داستانستا شخصیتهای او برووردار او عرفانی از تأثیرگذاری بیشتری در داستان
 برند.های وود به سرمیها و دغدغهبا پرسش
 های وجودیا مصطفی مستور.تحلیل داستانا چندصداییا دغدغه :هاکلیدواژه
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 . مقدمه1

و رها روبههای بنیادینی استتت که آدمیان با آنپاستتخ به پرستتش ۀترین کارکردهای عرفان و فلستتفها ارائیکی از مهم
ترین این آن و هدف از وجود انسان و یافتن پاسخی برای چرایی زندگی از اساسی ۀاند. پرستش از هستتی و آفرینندبوده

های ها و اندیشتتهگاه دغدغههای ادبی در دوران متاصتترا تدلیستتالا   استتت. رمان و داستتتان به عنوان برترین گونه
 .ها ارائه کنندای از این پرسشثار وودا پاسخی برای پارهاند در آانسان مدرن است و نویسندگان تالش کرده

های جدی زندگی مصتتطفی مستتتور یکی از نویستتنتدگتان توانمنتد متتاصتتر استتت کته در آثتارش بته جنبه
که  و تا جایی کرده استانسان و ماهیت وجود در آثارش مطرح  ۀهای بنیادینی دربارپرداوته استت و پرستشها انستان

هایش انهای داستهایی برای این سالا   از زبان شخصیتهای ایدئولوژی،ا پاسخغ از جانبداریا فارتوانستته است
 .  نموده استارائه 

های اههای وی با دیدگشودا نزدیکی مضامین داستانیکی از مستائلی که با وواندن آثار مستتور به نهن متبادر می
ی وجودیا اموری استتت که انستتان را به وود هادغهدغهای وجودی استتت. مراد از اگزیستتتانستتیالیستتتی و دغدغه

انستان و اصالت وجود اوا آزادیا اوتیارا مسوولیتا غربتا یأسا تنهاییا مرگ »ا مدو تی همنون: کندیممشتوو  
ی فلستفی استا به انحلهم ستیالیستتانستیاگز( اگرچه 10: 0931)مشتکا ا « های انستان در دنیای مدرن.و بحران

هاده استتت. فراوانی ن ریتأثی ادبی هاانیجرا بر دهدیمبیان تفکرا  فلستتفی وود قرار  ۀلیوستتکه ادبیا  را ستتب  آن
ها به ادبیا  را باید در تمایل این فیلسوفان در دوری از امور انتزاعی و گرایش به تستیالیستتانستیاگزعلت روی آوردن 

 (83و  83: 0939رد. )دادا ک وجوجستامور ملموس و محسوس 
وجود  ۀثباتی دنیاا عدق قطتیت در باورها و اعتدادا ا تفکر دربارهای مستتتور موضتتوعاتی همنون بیدر داستتتان

شتودا این مسائل فارغ از زمان متنایی زندگی مطرح میوداا اضتطرات و تنهایی آدمیانا ترس از مرگا متناداری یا بی
در  های گوناگون فکریهمیشتری بشتر بوده است و اندیشمندان فراوانی از حوزه ۀدغدغو مکان تاریخی و جورافیاییا 

و  اند. ووانندگانهتا و برگردانتدن آرامش و متنا و مفهوق به زندگی انستتان بودهپی یتافتن پتاستتخی برای این پرستتش
اند و به دنبا  راهی هها و مشتتکال  را در زندگی وود احستتاس کردهای مستتتور هرکداق این دغدغهمخاطبان داستتتان

های مستتتور از این حیخ وواننده را به وود جل  برای تستتکین وود و توجیه زندگی و باورهای وود هستتتند. داستتتان
 بینند.های او میهای داستانهای وود را در شخصیتکندا زیرا بسیاری از ووانندگان بازتات دغدغهمی

هایشا گویی وود را به چالشی بزرگ های داستتانان شتخصتیتمستتور با طرح مستائل بنیادین و وجودی از زب
ها درگیر بوده استتت. عنوان ی، انستتان همواره با آنهایی پاستتخ دهد که وود او نیز به فراووانده استتت تا به پرستتش

های حلراه کرده استتتو وجودی استتت و نویستتنده ستتتی مستتائلی بنیادین شتتده در آثار مستتتورا های مطرحدغدغه
کوشتتد این حدیدت را بیان کند که ایمان به وداوند و عشتتق ی و دینی برای این مستتائل ارائه کند. او در آثارش میعرفان
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کند که در هایی را روایت میهایش شتخصیتا وارج از توانایی عدل آدمی استت. مستتور در داستتانبه ویورزیدن 
 حاصلی زندگیهایی که از پوچی و بیصیتوجوی وداوند و متنا و مدصودی برای زندگی وود هستندش شخجستت

ها و درد و رنج و فدرا نمود بستتیار دارد و یکی از هراس دارنتد و درک درستتتی از  مرگ نتدارند. در آثار او بروز بیماری
هاست. مستور پس از های داستتانی او چرایی وجود این همه شر و بدبختی در زندگی انسانهای شتخصتیتپرستش

مستتل،ا قط  دیرری از هستتتی مدار و عارفهایی دینها در آثار وودا با ولق شتتخصتتیتستتشمطرح کردن این پر
ان به توکشتتد که متتدد استتت که با عشتتق به وداوند و ایمان راستتخ به لطا و مهربانی او میانستتان را به تصتتویر می

 تن پاسخا تکیه بر عدل و منطقهای انستان مدرن به دور نیستتندا در یافآرامش دستت یافت. این افراد اگرچه از دغدغه
گیرند و با فطر  وداجوی وود نیز ستتر دانند و از ایمان و وواستتت قلبی وود نیز مدد میو علوق تدربی را کافی نمی

 جنگ ندارند.

وجودی در آثار داستانی مصطفی مستور بیان های دغدغهکداق ترین پرستش آن است در پژوهش حاضتر اصتلی
ها پاستتخ داده استد در این های دینی و عرفانی وود چرونه به این پرستشستاس دیدگاهشتده استت و نویستنده بر ا

رسی و تحلیل آثار داستانی مستور مورد بر شده استتالش  الیستییندد اگزیستتانستای از مبانی ا توجه به پارهبپژوهش 
 قرار گیرد.

 پژوهش ۀنیشیپ -1-1

ها ژوهشپ نیاز ا یاپاره یبه مترف ادامهدر  که اندآثار مستتتور پرداوته یبه بررستت یاریبستت یهانامهانیپاو  مدا  
 نی( ا019 - 30: 0931 زادهامیابراه ایگودرز ای)باستان« مستتور یمصتطف یهادر رمان نید ییبازنما» :میپردازیم

 یداستان مذهب» .دهد حیمستتور توض یمصتطف یهارا در رمان دارنیافراد د افتیواکنش و در ۀویشت کوشتدیمداله م
 در( 063 – 019: 0931 ایمی)نت« مستور( یو ندد مدموعه آثار مصتطف ی)بررست ررید یاز نوع یا«دهیپد»مدرن: 

به کار  یامر قدستت انیب یرا برا داستتتاننوشتتتن  یو ابزارها یداستتتان یهایژگیکه مستتتور تماق و شتتودیم انیمداله ب نای
 99: 0930 ایاریاستتفند ایطاهر ایردلی)ب« ماه وداوند را ببوس یدر رمان رو یانستتان آرمان لیتحل». گرفته استتت

ثار مستور در آ ینیو د یاز منظر فلسف یمفهوق انستان آرمان یبرا ییمتنا افتنی ستندگاناینو یمداله ستت نای در(  10 –
 یدمور لیتحل دایجد یفارس یهادر رمان دارنید ۀو چهر نید ییبازنما»ارشتد با عنوان  یکارشتناست ۀنامانیپا استت.

 مانایبه شکل ا شتریمستور ب یهادر رمان نیکه د دهدیپژوهش نشتان م نیا یهاافتهیا «مستتور یمصتطف یهارمان
 ازادهمیابراه. )آدات شتترعی چندان پررنگ نیستتتو ندش  شتتده استتت ییبازنما ای فردیو پدیده و اوالق تیمتنو

 یکردیرو نامهانیپا نیا در ا«مستور یآثار مصطف یشتناوتندد جامته»عنوان ارشتد با  یکارشتناست ۀنامانیپا (0933
 ۀجامت اکندیم یکه مستور مترف یاجامته قایتحد نیا جینتا استاسشتناستانه به آثار مستتور شتده استت و بر جامته
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که وجود  یدیام ۀاند و تنها روزنوود پناه جسته یفرد یایمشکال  به دن ریمتاصتر است که افراد گرفتار و درگ یشتهر
 (0930 پورای. )گلبازوانکندیها را آراق مآن یاست که زندگ یاباوتهرنگ تیو متنو مانیا ادارد

 نیا اما در شوندایم یدارند مترف ینید ۀکه دغدغ ییهاعنوان داستانمستور به یهاها غالبًا داستتانپژوهش نیا در
 تنیز برووردار اس یوجود یهاو دغدغه یفلسف یرنگ و بو ازکه آثار مستور  میشده است تا نشان ده دهیمداله کوشت

 انداق نشده است. نهیزم نیدر ا یصور  گرفتها پژوهش یهایو با توجه به بررس

 های وجود گرایانهبررسی اندیشه -2

اد شتتمندان غربی از کارایی مدرنیته در ایدهای وجودگرایانه یا اگزیستتتانستتیالیستتتیا در پی ناامیدی اندیاندیشتته
انرلیستتی  ۀواژو  Existentielفرانستتوی  ۀواژاز مشتتتدا   ستتمیالیستتتانستتیاگزدنیایی بهتر شتتکل گرفت. اصتتطالح 

Existential  ( 83: 0939است. )دادا « تددق وجود»یا « اصالت وجود»استتا و وود به متنی « وجودی»به متنی
ت. بروز اس آن از پسی اگزیستانسیالیستی شرایط واص دوران جنگ جهانی دوق و هااهی شتیو  دیدگهانهیزمیکی از 

ا بستری آن از پسی در اروپای دوران جنگ و ارادگیبهای روانی و احستاس یأس و پوچی و وحشتت و دلهره و ناامنی
 یی که ستتاوتار اجتماعی وهانیستترزمی را فراهم کرد. در چنین شتترایطی و در افلستتفهمناستت  برای گستتترش چنین 

شتتتار آزادی دریافتند که هیک کنترلی بر زندگی وود  وجود باهایی که فروریخته استتتا و در میان انستتان هاآنستتنتی 
ارائه کند و راهی برای وروج  یا کنار  احوا  و اوضتتا کوشتتد تا توجیهی کارآمد و مناستت  با آن ندارندا این فلستتفه می

 (11: 0931ی و بیهودگی ارائه دهد. )مشکا ا آمدن با این احساس پوچ
این  داباورو. در اگزیستتانستیالیسم اندکردهتدستیم  ودا ناباوروداباور و  ۀعمد ۀنحلاگزیستتانستیالیستم را به دو 

و به او آرامش و ستتکون  دهدیمی زندگی ندا  هادغدغهاعتداد وجود دارد که ایمان راستتخ به وداوندا انستتان را از 
ها واقتًا با نهایت مهم است که آدقها متتدد بود بییرکرورا ستردمدار این دستته از اگزیستانسیالیستکی»بخشتد. یم

 «اعتداداتشتتان زندگی کنندا و این بدان متناستتت که حاضتتر باشتتند بستتیاری چیزها را در راه اعتداداتشتتان فدا کنند.
نیز این جان باوتری در راه ایمان و عشتتق الهی بستتیار ( در عداید عرفانی و در میان عارفان ما 91: 0931)اندرستتونا 

اصتتال حدیدت ایمان عشتتق استتت و حدیدت عشتتق در قربانی کردن و باوتن »مهم استتت. مو نا متتدد استتت که 
( این قربانی کردن نزد عارفان به این متناست که انسان وودوواهی وویش را قربانی کند 81: 0931)نراقیا « استت.

 را از میان بردارد و همه محبوت و متشوق شود.« من»ه حدیدت الهی و در راه وصو  ب
تنها عدالنی نیستتتا بلکه جدًا غیرعدالنی استتت. البته غیرعدالنی بودن  کرد اعتداد به ودا نهیرکرور فکر میکی

یرکرور کرد. کیدانستا زیرا ایمان را ممکن میاین اعتداد از نظر او ی، ضتتا نیستا بلکه آن را قو  این اعتداد می
حا  ما روی آستتان نیستتتا بلکه دشتتوارترین کار در این جهان استتت. اما درعینهیکتنها به متتدد بود اعتداد به ودا نه

( تصتوف و عرفان استالمی نیز بیشتر 61: 0931همه بالدوه توانایی آن را داریم که مالمنان واقتی شتویم. )اندرستونا 
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فا  وود را باطنی و از راه مکاش ۀکه بیشتر طریدی است. عرفا و متصوفه ازآنداییکشتا و شتهود و نوق عرفان ۀنمایند
ه در عرفانا عدل شود کطور نتیده گرفته میپیمایندا بیشتتر با د  ستروکار دارند تا عدلش از این رو بیشتر ایندرونی می

نوق و شوق و کشا و شهود است.  رستانداآید و آننه انستان را به سترمنز  حدیدی اش میو روش عدلی به کار نمی
 (63و  61: 0938پورا )ولی

عشق »کنند. این ایمان به وداوند نیاز به احستاسی عمیق و باورمند دارد که عرفای ما از آن به عشق الهی تتبیر می
ند گردگذارد و از رهرذر آنا عاشتق و متشوق متحد میها و امور تأثیر میبر ماهیتا جنستیت و مناستبت میان پدیده

 (93: 0918)نیکلسونا « گردد.الهی پر می ۀنهایت میان وداوند و ارادبی ۀو فاصل
گوید. از نظر سخن می« مذه  ودا»شمارد و از الدضتا ا عشتق را مذهبی مشتترک میان ودا و انسان میعین

ستوار پیوندی ا او میان عشتق بزرگ که عشتق ودا استت به بندگانا و عشق کوچ، که عشق بندگان است به وداوندا
شود. )مایل هرویا ودای وود می ۀرو انستانی که به مترفت و عشق ودا دست یابدا وود متشوقبرقرار استت. ازاین

 (009: 0930و نیز ر.ک. پژوهندها  09/33-31: 0918
د   بایهایی باشتد که در متون مددس ادیان و مذاه  در طو  تاریخ آمدها در این صورگزاره»ایمان اگر به متنای 
هایی که دهندا بشتتر به رغم تماق تشتتکی،دهند و چون کاهش میها درد و رنج را کاهش میگفتت اغلت  این گزاره

امید  کند و به شادی ودربات دین شتده از اعتداد وود به دین دست برنداشته است. چون بشر از این راه آرامش پیدا می
 (  00: 0933)ملکیانا « یابد.دست می

های وداباورا گروهی از متفکران هستند که اعتدادی به ودا و باورهای مذهبی اگزیستانسیالیست مدابل   ۀندط
نبودن جهان  زنوامهمانبر »اند. این متفکران های وداناباور ناق نهادهندارند. این دسته از متفکران را اگزیستانسیالیست

تنا م واردکردنی ما برای هاتالشجهان اغل  نسبت به ا از این حیخ که ورزندیمی انسانی اصرار هاکوششدر قبا  
که وجود  کنندیادعا م اگزیستنسیا  انرارانستین( »96: 0939)درانتیا « و وحد  در آن واموش و سرد است.

 یسختکردن سر یزندگ یا ما براحا نیوجود ندارد و باا ستنیز یبرا یلیندارد. دل یهیتوج ایهدفا ارزش  کیانسان ه
 ( 013و 011:  0939)دانلدای و لطفیا « انسان عبخ است. تیموقت دهینت . درمیدهینشان م

یافته  فراوانی ۀهای اویرا جلوویژه در دهههنویستتان ایرانی بای از رماناگزیستتانستتیالیستتی در آثار عده هایدیدگاه
اند و متنی بخشتتیدن به زندگی داشتتته های وجودی و یافتن راهی برایاستتت. این نویستتندگان ستتتی در بیان دغدغه

های های وود دیدگاهاند و در داستتتانهای دنیای مدرن را در آثار وود به نمایش گذاشتتتهها و اضتتطراتمشتتوولید 
اند. از برترین نویستتندگان ایرانی در این حوزه وود را نستتبت هستتتی و جایراه انستتان در آن و متنای زندگی بیان کرده

 دق هدایتا غالمحسین ساعدیا عباس متروفیا رضا قاسمی و مصطفی مستور اشاره کرد.توان به صامی
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 داستان روی ماه خداوند را ببوس ۀخالص -2-1

ضو  مو است. کردهلیتحصی و فلستفه شتناستجامته ۀشتتدر ر شتخصتی به ناق یونس استت که ۀدربارداستتان 
او یافتن علت وودکشتتی دکتر پارستتاا فیزیکدان و استتتاد دانشتتراه استتت. داستتتان با آمدن مهرداد یکی از  ۀنامانیپا

. جولیا همسر مهرداد سرطان دارد و روزهای پایانی عمر را سپری شودیمی قدیمی یونس از آمریکاا شترو  هادوستت
و علت شتترو و بدبختی موجود در عالم دارد.  وجود وداوند ۀدربارگوناگونی  ستتالا  . جولیا نیز مانند یونس کنتدیم

او  .داشتینمهرگز وجود  کاشکه  کندیمآرزو  مهرداد به دلیل شترایط روحی و فشتار عصبی دچار یأس شده است و
باوری به عداید دینی ندارد. شتخصتیت دیرر داستان سایها نامزد یونس و دانشدوی کارشناسی ارشد الهیا  است که 

ی وگوتگف ۀدرباراو  ۀنامانیپای تردید ندارد. موضو  انرهی استت و نسبت به باورهای دینی وود مذهب شتد بهفردی 
ظواهر و جزئیا  استتت و درک چندانی از  دوبندیقوداوند با موستتی در کوه طور استتتا او در این پژوهش بیشتتتر در 

گوی تواند پاستتخایمان داردا نمی عاشتتدانه میان انستتان و ودا ندارد. ستتایه هرچند به اعتدادا  وود ستتخت ۀرابط
وواهد. علیرضا نراهی عارفانه به های بنیادین یونس  باشتد و از علیرضتاا دوستت یونس کم، میتردیدها و پرستش

داند. می نیدی بهشود و ش، را همنون پلی برای رسیدن وداوند و جهان هستتی دارد و از تردیدهای یونس نرران نمی
های د  عشتتق را با استتت ۀمدولکرد تا گوید که دکتر پارستتا تالش میی به یونس میانامها در پایان داستتتان علیرضتت در

 منطدی نداشتا دچار سردرگمی و یأس گردید ۀویشعشتق را به  لیتحل و هیتدزعدالنی درک و توجیه کند و چون توان 
و  گونه مدو   استتت نیا ازو وودکشتتی کرد. علیرضتتا در پی آن استتت که به یونس بفهماند که ایمان به وداوند نیز 

 باید با قل  و روح آدمی درک شودا نه با عدل و تدربه.

 های جذامیداستان استخوان خوک و دست ۀخالص-2-2

ی، مدتمع مسکونی به ناق مدتمع واوران است. یکی از ایشان دانیا  است که با مادرش  ساکنان ۀداستان دربار
 ی وودا ماهیت زندگی را دردناکهادانستهبا توجه به  وی بسیاری ووانده است هاکتات. او کندیمدر این برج زندگی 

رگمی ا بیشتر دچار سردوواندیمر های گوناگون در پی یافتن پاسخ استا ولی هرچه بیشتداند و در میان اندیشهمی
ر محسن و سیما و دوت ۀدربار. داستان دیرر کندیمی تیرطبیغشود و کارهای و مداق دچار حمال  عصبی می شودیم

و مادرش به دنبا  راهی است تا  کندیمطالق پدر و مادرا نزد پدرش زندگی  به واطرکوچکشان ُدرنا است که 
ن به کارشا محس ازحدشیباست ولی به دلیل توجه  شدهشرو در ابتدا با عشق  هاآنگی سرپرستی او را قبو  کند. زند

ولی از این کار  کند نیجن سدطوواهد حامله استا می شودیمو سیما که بتد از جدایی متوجه  اندامدیمبه طالق 
ی بدناق به ناق زن ۀوانشخصیتی به ناق کیانوش است که پس از رهایی از زندان به  ۀدربار. داستان دیرر شودیممنصرف 
. ودشیم. سوسن برای او تبدیل به منبع الهاق اشتارش شودیمو بدون هیک تماس جسمیا عاشق او  رودیمسوسن 

ه شود. ابتذا  کشید جسمانی به ۀرابطعشدش با  وواهدینمو  دهدیماو به پیشنهاد سوسن برای ازدواج پاسخ منفی 
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یماری است. الیاسا فرزند ایشان در اثر بافسانه مهرپرور  سرشا دکترو هم دکتر محمد مفید زندگی ۀدربارداستان دیرر 
. دانندیم رممکنیغنسبت به بیماری فرزندشان نراهی علمی دارند و متدزه را امری  هاآنسرطان بستری است. 

بیمارستان با توسل به امور متنوی شفا یافته است و از این طریق کمی نسبت  کنانکارکه یکی از  شودیمافسانه مطلع 
ی قابل پیوند برای فرزندشان پیدا انمونهیی آسامتدزه صور بههم  تیدرنهاو  شودیمبه بیماری پسرش امیدوار 

 ارج از ایران استا عاشق. در داستان دیرر فردی به ناق حامد به دلیل شباهت ظاهری دوتری با نامزدش که وشودیم
ی پریسا و اسی هاناقدو شخصیت به  ۀدربارولی از این کار وود عذات وجدان دارد. داستان دیررا  شودیمآن دوتر 
شوند و حاصل این آشنایی بارداری پریساست. پریسا بر اثر ناراحتی از این موضو  وودکشی آشنا می هم بااست که 

ماجرا  نیا از پسسرانداق جنین را به کم، دوستانش سدط کند. پریسا  و دهندیمکند اما دوستانش او را ندا  می
ی به ناق نونر است که دو فرد را بردارکاله ۀدرباره دهد. داستان آور این مدموعر دیرر به روابط ناسالم وود ادامه میبا

زمین او را با جتل سند تصاح  کند. آن دو پس از  بکشند تاهای ملو  و بندر اجیر کرده است تا پیرمردی را به ناق
 تا به منفتت بیشتری برسند. کشندیمکشتن پیرمردا نونر را هم 

 خالصه داستان من گنجشک نیستم -2-3

ی، آستایشتراه روانی و شرح زندگی بروی از بیماران آن آسایشراه است.  ۀدربار گنجشکک نیسکتممن داستتان 
یت تتاد  را به بیمارانش بازگرداند. شتخص« فشتار و رفاه»رئیس این آستایشتراها آقای کوهیا ستتی دارد با ترکیبی از 

مرده است. او  زودرسدلیل زایمان داده است و کودکشان هم به  از دستاصتلی داستتانا ابراهیما زنش را در تصادف 
ستری ب شراهیآساشتود. دانیا  که در داستان قبل هم حضور داشتا اکنون در این حوادث دچار کابوس می نیا از پس

برای رهایی از این وضتتتیت  تیدرنهااستتت و  دیناام هاانستتانو از  هراستتدیمو دردهای زندگی  هارنجاستتت. او از 
شودا کامیون استت و وقتی متوجه ویانت همستترش می ۀرانندکند. کابلی شتخصتیت دیرر داستتانا یموودکشتی 

. شتخصیت دیرر داستان امیر ماهان است که مشکال  روحی دیآیم شتراهیآستاگردد و به دچار مشتکل روحی می
و کارهای ووت بیابد و با  هانانستتامتنای زندگی را در  کندیمو ستتتی  داندیم بایزدارد. وی بروالف دانیا  زندگی را 

ر ا اما به دلیل کم، به یکی از بیمارانا او را به جایی دیرکندیمشتترایط بحرانی وود کنتار بیاید و به دیرران نیز کم، 
رو و  با مردی مست روبه رودیمکنند. ابراهیم بتد از باوبر شتدن از ماجرای امیر ماهانا از آستایشراه بیرون منتدل می

 .کندیمکند و پس از اندیشیدن به ترس از مرگا بر مشکل وود غلبه مرگ صحبت می ۀدربارو با او شود می

 بحث و بررسی -3

های ادبیا  داستانی متاصر ایران و جهان مایهترین درونهای بنیادین درباره مستائل وجودیا یکی از مهمپرستش
ها اند پاسخی دروور به این پرسشهای وودا تالش کردهها و اندیشهاستت و هر ی، از نویستندگان بر استاس دیدگاه



 چهارمجستارهای نوین ادبی )ادبيات و علوم انسانی سابق(                           شمارة                                   1

 

تانی به های داسشتویم که نویستنده از زبان شخصیتنیز متوجه میمستتور داستتانی مصتطفی آثار با بررستی   دهند.
ها ارائه های وود تالش کرده استتت پاستتخی برای آنهتای وجودی پرداوته استتت و با توجه به دیدگاهطرح پرستتش

 گیرد. های ارائه شده مورد بررسی قرار میها و پاسخدامها این پرسشنماید. در ا

 پرسش از وجود خداوند -3-1

وجودی های ترین دغدغهوجود و یا عدق وجود وداوند و ندش آن در آرامش بشتتر و زندگی انستتانا یکی از مهم
محصو   وداوند را ی، واکنش انفتالی واند. نینه اعتداد به به آن پرداوتهنیز اگزیستتانستیالیستت متفکران استت که 

 ای استتتوار وداند که به دلیل نادانی و ناآگاهی از حوادث و رودادهای جهان به دنبا  علتی غایی و ارادهترس بشتتر می
 نظمی حاکم بر جهانا ستی دردستتی پنهان و مدتدر در پس پرده استت. او با اشتاره به وجود شترور و نابسامانی و بی

ر.ک. ) .ض مابین مفهوق ودا و شتر در زندگی بشتر دارد و بدین صتور  در پی اثبا  مدعای وویش استایداد تناق
 (89: 0933( سارتر نیز در پی ترویج چنین دیدگاهی است. )ر. ک. اسکوئیانا 86: 0911نینها 

چرونری شودا پرسش از وجود ودا و مطرح می روی ماه خداوند را ببوسای که در داستتان مستوله نیترمهم
 شود:حضور او در زندگی آدمیان است که بیشتر از زبان شخصیت اصلی داستانا یتنی یونس مطرح می

 وواد بفهمم. ]...[ به نظر من پاستتخ به این ستتالا  تکلیا ویلی چیزهاترین چیزیه که دلم میاین مهم به نظر تو وداوند وجود دارهد فتالً 
داره. هستت یا نیستتد ... اگه نیست چرا ما هستیمد چیزها رو تا ابد در تاریکی محض نره میکنه و جوات ندادنش هم ویلی رو روشتن می

ن فهمید صتتفرا اما ایچیزی نزدی، به صتتفره. می -دونی که  بد بهتر از من می –احتمتا  ریاضتتی وجود پیدا کردن حیا  بر این ستتیاره 
جود داشتن یا به عبار  دیره تحدق آن احتما  نزدی، به صفرا مفهومش اینه که و ما وجود داریم. این و احتما  در حد صتفر به وقو  پیوستته

برای چیهد کداستتت  همه نکبتاز طرف دیره اگه وداوندی هستتت پس این]...[  شتتتور متایل بوده ما وجود پیدا کنیم.ای توانتا و نیاراده
کس زنند به کم، هیکصتتداش می ت مهربان که هرچهقدر چیزها آشتتفته و زجرآورهد کداستتت آن دستتردپتای آن قادر محضد چرا این

 (11و  18: 0931آدد )مستورانمی

با آن  ی نیست که بتواندامستوله. نبود وداوند برای او ترستدیم اشیزندگیونس از نبود وداوند و پوچی 
 :ردیگیمی کنار بیایدش زیرا اگر وداوند وجود نداشته باشدا بسیاری چیزها در زندگی صورتی دیرر راحتبه

عمرق  ۀاگه من هم چیز نخواهد بود و در این شرایطاما بودونبود وداوند برای من مهمها اگه وداوندی وجود داشتته باشتها مرگ پایان همه
کنم. اق. من این وطر رو با تماق پوستت و گوشت و استخوانم حس میگ و وطرناکی زدهرو با فرض نبود او زندگی کنم دستت به ریست، بزر

اش دوری جستتتن از و در آن صتتور  زندگی کردن با فرض وجود وداوند که نتیده اگته وتداوندی در کار نباشتتها مرگ پایان همه چیزه ...
 (16)همانا  اقتًا ی، باوت بزرگه.و کنیمابار زندگی میما فدط ی، هاست با توجه به اینکهبسیاری لذ 

که از طریق عدل  آوردیمدارد که تنها در صتتورتی به وجود وداوند ایمان  دیتأکیونس بتا ستتمتاجتت و لداجت 
 بتواند وجود او را اثبا  کند:

 (11ها رو بفهمم. منظورق از فهمیدن تدربه و عدل است. )همانا آرق که اونمن به چیزهایی ایمان می
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متتدد استتت وداوندی وجود ندارد و اگر هم وجود داشتتته باشتتدا  روی ماه خداوند را ببوس،در داستتتان  جولیا
 به او د  بست: توانینمسنرد  است که  قدرآن

ای  عالج رو به هگه بهترین فرض اینه که ودایی در کار نباشتها چون فدط در این صتورته که مدبور نیستیم گناه وجود بیماریجولیا می
 (1دن او بندازیم. )همانا گر

و اگر هم وجود  نداردنیز دانیا  متتدد است وداوند وجود ی جذامی هادسکتاسکتخوان خوک و  در داستتان
 و نامهربان است: رحمیبداشته باشدا 

قرار کنند وداوندی اشتناستید میره تو این دنیای عوضتی  هیشکی به هیشکیا دیره چی باید اتفاق بیوفته که مالمنان آنتونُی فلو را که می
 (11: 0938در کار نیست یا اگه هست ویلی مهربون نیستد )مستورا 

شتودا نراه ایمانی و عاشتدانه نسبت به وداوند است. در داستان میهای مستتور دیدهدیرری که در داستتان ۀجنب
یدگاهی عرفانی دارد و  شتتود. وی دنراه عاشتتدانه به وداوند از زبان علیرضتتا مطرح می روی مااه خاداوند را ببوس،

های وداباور است. علیرضا نیز در بحخ از ایمان و وجود وداوند عداید او شتبیه به عداید عرفا و اگزیستتانستیالیستت
 کند:چنین دیدگاهی را مطرح می

رد و ر آن ش  ستونه با منطق علمی ثابت کنه که موسی دکس نمیدونه. هیکآیا موستی در وادی مددس کالق ودا را شتنیدد کستی نمی
ا دونه. هیک ابزار علمی برای اثبا  یتاری، صتتدای وداوند رو از میان دروت شتتنید یا نشتتنید. آیا وداوند بر کوه طور تدلی کردد کستتی نمی

دیدتی حها که هرکداق های این پرسشتونه به پاسخدونه. کستی نمینفی تدلی وداوند بر کوه وجود نداره. آیا وداوند وجود دارهد کستی نمی
ه باشیم یا تونیم ایمان داشتکنه. ما به این چیزها میکنها نفی هم نمیاند نزدی، بشتها اما ندانستتن به همان اندازه که چیزی رو اثبا  نمیبزرگ

که به وداوند ایمان داشتته باشتی وداوند همون اندازه برای تو وجود داره. هرچه بیشتر به او ایمان بیاریا  هراندازه]...[ نداشتته باشتیم. همین. 
 (19و  11: 0931شه. )مستورا وجود و حضور او برای تو بیشتر می

 ویلشود. مومی مطرح عارفان سوی از که است ایعاشتدانه ایمان و عرفانی هایدیدگاه شتبیه بستیار نراه نو  این
 ست:وداوند در نفس انسان و وجود او که است متتدد

ر   ی  وانه که هرچندی کتبه َدت          اوست     ب  ل  ر   ی  وانه نیز من و   اوست س 
 (1183: ت0931)مولویا 

 سانان قل  در وداوند جایراه نیست و استتد   و عدل کار او با عاشتدانه ۀرابط و وداوند به از نظر مولویا ایمان
 :نیست یابیدست قابل عدلی موازین با وداوند و است

 متن تمثیل و من فرق بر واک         من قیل و قا  و وهم از برون ای
 (9903ت همانا)

یدین عینی مستتلزق د  ستپردن نیستت. اگر من بدانم که چنین است یا چنان استا »یرکرور نیز متتدد استت کی
ای به حا  من دارد که حدیدتا ستترد و عریانا در چه فایده»چه من نپذیرق: فدط چنین یا چنان استتتا چه من بپذیرق 

ورق نره تردیدا من مدبکم ی،با دستتت« برابر من باشتتدا و فرقی هم به حالش نکند که من آن را دریابم یا درنیابم...د
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ه ۀد  بستپارق یا نستپارق. د  ستپردن پلی استت بر درو  ید ایداد کرده است. هرچه ترد ای که تردیدمیان من و باور منا درو
« م.که د  بستتپاریم یا نها دیرر انتخابی استتت که ما باید بکنیآید. حا  اینتر  زق میبیشتتر باشتتدا د  ستپردنی جانانه

 (38: 0931)اندرسونا 
ه نوود که برواستتته از ایمان و تدربیا  عارفا ۀهتای دیرر داستتتان نیز به بیان اعتدادا  عارفانعلیرضتتا در بخش

 پردازد:استا می

برند. منظور من از کنند و لذ  میهای او رو هم با نوعی بازی درک میتنها وجود وداوندا بلکه ویژگیشتتناستتم که نههایی رو می... آدق
 (11بازی دقیدًا تدربه کردن وداونده. )همانا 

ی وداوند در متصتتومیت کودکانا مثل برف  زمستتتانی ا  بنینی. وقتمتناهای زندگی ۀتوانی متنتای وتداونتد را در کنتار بدیتتو نمی
 (001و  013دروشد تو کدایی یونسد واقتًا تو کدایید ... )همانا می

تونه حتی ی، ها نمیس. وداوند  بتضتتیدوطرفه ۀی، رابطقتدر وجود داره که او به وداوند ایمان داره. اینوتداونتد برای هرکس همون
توقتش از وداوندش از این مددار بیشتر  چون مالمن به چنین وداوندی ای رو بهبود بدهانه یا زکاق سادهوپا کشتول ستاده برای مالمنش دستت
) ( چنگ  ای از دامن علیتونه وجود داشته باشه. ما اگه بتونیم تنها به گوشهترین وداوندیه که میشت، بزرگنیستت. ... وداوند علی ) ( بی

 (31که ایمان ندارها متأسفانه وداوندی هم وجود نداره. )همانا  ایما اما برای کسیبزنیم رسترار شده

ا دیده امیرماهان شناسانه به زندگی در شخصیترویکرد عرفانی و نراه جما ، من گنجشکک نیسکتمدر داستتان 
 های ایمانی و عرفانیا کشتتا روابط منطدی حوادث و رودادها راشتتود. امیر متاهان با نراهی برگرفته از اندیشتتهمی

تر سردرگرمی بیش ۀشتمارد و علم بیشتتتر را مایداند و آن را ستب  دور شتدن بشتر از آرامش و یدین میامری بیهوده می
 :دیگویمهایش از ولدت بودا پندارد. امیر ماهان بتد از مرگ دانیا  که مداق در پی یافتن یافتن پاسخ برای پرسشمی

ی دانستتتن رو بستتت. کاش هانهیدردرها و  ۀهم شتتدیمدونیم. منظورق ویلی چیزهاستتت. کاش چیزهاییه که می هاآدقبدتر از کشتتتن 
رو هم بلد نیست.  ضترتجدو و حتی  ندایاکستی شتد مثل تاجیا مثل مادر دانیا ا مثل مادر من که گاهی میاد  شتدیمبرگشتت.  شتدیم

 (63و  61ا )همان« چروه.دونه که زمین دور وورشید میحتی نمی

 پرسش از معنای زندگی -3-2

 ۀتواند نتیداستتت. متنا در زندگی می زندگیمتنای و چیستتتی مستتائتل وجودیا پرستتش از ترین یکی از مهم
اص هایی واص و انتخات آنا به زندگی وود متنایی وپذیری باشدش بدین صور  که با پذیرفتن مسوولیتمستوولیت

ای ود در پی متناآفرینی برای زندگی وود باشتتد و هیک متنای از پیش تتیین شتتدهبخشتتیم. در نتیده انستتان باید ومی
 وجود ندارد. 
جهان  تواند دنبا  کند و اینانراران اگزیستانسیا  متتددند که انسان هیک متنا و هدفی را در این جهان نمینیستت

ر شخص موفق به یافتن متنای واص وود دکند. ایشتان نرران این نیستند که در برابر هر نو  متنابخشتی مداومت می
رای نامی است ب عمدتاً « پوچی»دانند. از دیدگاه کاموا شتود یا نها بلکه استاسًا زندگی متنادار را ناممکن میزندگی می

ما در طل  متنا و هماهنری هستتتیما جهان چیزی جز  کهیدرحالهای ما. همین مدتاومتت جهان در برابر کوشتتش
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 ترین حالتا پوچی هم عنوانی استتت برای بنیادیقرارنیازا. ... کندینمنیروهای کور عرضتته  دفهیبهاویه و بازی 
غلبه بر این واقتیت بنیادین. )درانتیا  راه دری انستتان هتاتالشجهتان و هم نتامی استتت برای نتامتدولی و بیهودگی 

0939 :96  ) 
های ترین دغدغهزندگیا به عنوان یکی از اصلیپرسش از متنا و ماهیت ا روی ماه خداوند را ببوسدر داستتان 

 شود:های داستان مطرح میشخصیت
و  آشپزهاو  هاویاطو سپورها و  گردهادورهو  هافروشدستد اندناتوان یهست تیماهدر  قدراین هاآدقچرا  لتنت به این زندگیا

: 0931را )مستو دارندد دهینیپ یهست نیاز ا یچه درک ررید هاییلیوو  هافیلسوفدانشدوها و  یو حت هاتاکسیو راننده  هافروشساندویک
011). 

همه شتتلوغ استتتد ها هستتتندد چرا ولدت اینها بستتوزند. چرا گربهکنم چرا حیوانا  برای زنده ماندن باید با ما آدقبتا وودق فکر می
 .(11ها )همانا هاا آدقهاا آدقهاا آدقهاا آدقهاا روزهاا آدقستارههاا هاا دریاهاا کوههاا سنگهاا دروتهاا مورچههاا موشهاا گربهسگ

 پذیرد و از این طریق به دنبا  یافتن متنا ودر این داستتتتانا یونس فدط آننته را که با عدل و منطق ثابت شتتودا می
هایی در ایراد و کاستتتی کند و به دنبا  بیان عی  ومفهومی برای زندگی استتتا او همنون ناظری عینی به دنیا نراه می

کند. جولیاا شتتخصتتیت دیرر ولدت استتت که که وجود متنا و مفهوق و نظم و حکمت حاکم بر جهان را ندض می
 کند:داستان نیز مانند او فکر می

زودتر و  وپنج سا  قبلا نه ی، سا دونه چرا بیستتوپنج ستا  پیشا یتنی درستت قبل از تولدش کدا بوده. نمیوواد بدونه بیستتمی
  قبل وپنج ستتاپرستته هزاران ستتاله که جهان وجود داشتتته اما او نبودها پس چه دلیلی باعخ شتتده که او ناگهان بیستتتنه دیرتر متولدشتتده. می

جولیا . شتتهاید پر از درد و رنج و فدر و بیماری و اندوه که آور هم به مرگ منتهی میهم چه زندگیوجود پیدا کنه و به زندگی پرتات بشتتهد آن
 (6کنه. )همانا گیره و این زندگی رو براش تلخ و دشوار میبه آفرینش و زندگی و مرگ اشکا   جدی می

و   ایاضتتیوود را با عدل و منطق و ر یاستتت که تماق زندگ یفرد داستتتان نیز ررید تیمحستتن پارستتاا شتتخصتت
 ااو که از درک عشق عاجز است .دازدوود بپر یوجود رریهرگز فرصت نکرده است به ابتاد دو  سترکرده استت ،یزیف
 یه جوابو بازهم ب کندیاحستتاس وود استتت و بارها و بارها محاستتبه م یبرا یلیمنطق و دل افتنی یدر تکاپو وستتتهیپ

   .رسدینم
اما  رهیررو اندازه ب زیچفلسفه همه یو حت ا یاضیو ر ،یزیکرد به کم، ف یرو بفهمها اما نتونست. ست زیچکرد تا همه یست یلیو

شد و فرورفت. بتد همه  جیپس گ دیفهم ایها رو اندازه گرفت اون شهیاو نم یهست که با ابزارها ییزهایچ یکه در هست افتیناگهان در
. ماندندیم تماقمهین ییاو جا یهاوسط کمه. فرمو  نیا یزیاما حس کرد چ .اجزا رو شمرد ۀمحاسباتش رو وط زد و از نو شرو  کرد. هم

 شیتماهاد. مش ادتریو ز ادیها زپرسش]...[  .افتیوجو کرد اما نها رو جستو کتابخانه هاشراهیآزما تتایشدا پس فرورفت. طب جیگدوباره 
 (010و  011)همانا شد. چراغ روحش واموش شد و ظلمت به جانش افتاد.  ،یشد و نهنش تار شتریو ب شتریب
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هستی و ماهیت زندگی  ۀدرباری استاسی هاپرستشنیز دانیا ا  ی جذامیهادساتاساتخوان خوک و  در داستتان
ی دانا وجود داشتتته باشتتد که جهان را آفریده استتت و هر وضتتتیتی را که اارادهکند. دانیا  متتدد استتت اگر مطرح می

 ود:رنج و مصیبت نصی  بشر نش همه نیاکه در آن  دیآفریمبخواهدا بتواند بیافریندا باید وضتیتی مطلوت را 
مطلوت منطدًا  تیاون وضتتت یتو. »شتتنیدمیوودش را  یصتتدا زحمتبهکه وودش هم  نییپا قدرآنآورد.  نییصتتداش را پا ا یتدان
 وقتهیکمن  ۀکل. مردنمیبابا  وقتهیک. کردنمیرو ستتدط  اشبنه وقتهیکطوبا  ی. آبدشتتدنمی دیستتف وقتهیکتو  هایگیسممکنا 

 ستندیبلد ن یکه حت شدهورات نیا یکرد تو پر  رو یعوضت مفلوک   یچرا مشتت»... ستکو  کرد.  ایلحظه.« شتدنمی وکولهکج جوریاین
 (16و  11: 0938)مستورا « اون روا عظمت اون روا هدی کنندد

 کرده، ماهیت هستی ش درهای وودا ا دانیا  به دلیل نیافتن جوات برای پرسشمن گنجشک نیستمدر داستتان 
ر و در براب هراستتدیم ندهیآرو شتتده استتت. دانیا  از یی زندگی و درد و رنج حاکم بر آن روبهمتنایباستتت و با بحران 

 اندا درمانده شده است:یی که در موزش اغتشاش به پا کردههااچرسیل عظیم 
این کلما  / از دوزخ  من دفن وواهم شتتد. / زیر آوار این کلما ا / من دفن وواهم شتتد. / با پیشتترفت این شتتترا / روح من از حرار 

درماندگی / ورد وواهد  ۀشتتوند / و از ستتنرینی واژهای بهت و ویرگی / که مداق ته هر عبار  تکرار میهای مکرر ستتالا  / از نشتتانهعالمت
 (10و  11: 0931شد. / د ر ق ا ن د ه / وواهد شد. )مستورا 

از پای او را  ی استتاستتی ووداهاپرستتش یپاستتخ مناستت  برا افتنیو ن وضتتتیت آدمی در این جهاناز  یآگاه
 :زندآورد و دست به وودکشی میدرمی

که با  مونهیستتگ مماده هی نهوی. گفتم هر ستتالا  عیکنیم یروادهیز یها به کشتتتن داد. صتتدبارا هزار بار بهش گفتم داررو ستتالا  ا یدان
 دیکه چ دی. ووت تا ککنهیزادوولد م رهیاومد با وودش ده تا سالا  د ایهم که به دن دی. هر ستالا  جدکنهیمتولد م رهیوودش ده تا ستالا  د

ست بشنا شتتما م یهاروح شتهی. باعخ مرونیب دیفتیب یزندگ یهامداق از لبه شتهیکنه. اتفاقًا ستالا  باعخ م یزندگ تونهیستالا  نم اآدق که ب
 (69بشنا روشن شدد )همانا  یوحش

یز از زبان ای را نیدگاه بدبینانه به زندگیا دیدگاه عاشدانه و عارفانهدر کنار طرح دکند ستی میمستور مصطفی 
. شخصیت علیرضا در در داستان روی و نوعی چندصدایی در متن پدید آورد کندهایش مطرح های داستانشخصیت

لم دی در عاماه وداوند را ببوسا به مدامی از عرفان و کشا و شهود عارفانه رسیده است که در برابر هیک اتفاق ب
 یهایماریبجوات شکایت یونس از وجود انوا   چنانکه در کندیمرا درک  زیچهمهشکایت ندارد و گویی حکمت 

ی هستند برای الهیوس هایماریبا زیرا این کندیمها با عنوان فرشته یاد زیادی که دامن بشر را گرفته استا از ناق بیماری
 از گناهان کوچ،: هاآنتدرت بیشتر بنده به ودا و پاک شدن 

هایی است که برایش ردیا کرده های بیماریمنظورش استم« دونیدتو از کدا استم ای همه فرشتته رو می»گوید: با لبخند محوی می
 (81: 0931بودق. )مستورا 
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داند و متتدد استت تددس بتضی چیزها و بتضی امیرماهان زندگی را زیبا می امن گنجشکک نیستمدر داستتان  
حیا  و عشتق ورزیدن به جهان  ۀها دلیل کافی برای ادامشتود که انستان به مرگ فکر نکند و وجود آنها ستب  میقآد

 است:
ثاًل . منیینکنه پا  وودش رو از پندره پر آدق شتتهیباعخ م یکه بدجور هستتت هم ایدیرهمددس  یزهایچ شتتدهورات نیا یالبته تو

. اندتددسوونه دار که منبع  هایزن نیا وصتتوصبهوونه دار و  هایزن ایمادرزاد  یکورها ایها موندهعد  ۀوکولکج ۀکل ای هابنه ینداشتت
دو  هشتتیم یبد انداقبازق کار ووت  ی. وقتایکردهروحت روشتتن  یچراغ تو هیانرار  یووت باشتته انداق بد داً یرو که شتتد یکار یوقت ]...[

 (11: 0931)مستورا شه سه چراغا صد چراغا هزار چراغ. یچراغا م

 میراهدارد. افسانه همسر اب یو موجودا  هست یعاشدانه به زندگ یافسانه نراه استمیمن گنجشکک ن داستتاندر 
 ها و موجودا  اطرافاو به زندگی و انسان دایآیم میابراه ادیاز داستتان به  ییهابخشدر  .استت از دنیا رفتهاستت که 

 یمرگش زندگ بود و با دهیرا بخش یهم نشتاط میابراه یوودش به زندگ دانیهبا شتور و  ییگوورزد و وود عشتق می
 :شودیدچار بحران م ابراهیم نیز
 یه زندگافسان یاما برا گذشتیفدط م یمن زندگ یبود. برا میبهتر است برو ایآن است.  یهایسترووشت ۀو هم یعاشتق زندگ افستانه

و  یخیتار عیوقا نیتربستتتران را انرار مهم یهاازدواج انی. جرکردیاو را شتتاد نم یکستت یوبر عروستت دنیمثل شتتن زیچکیداشتت. ه انیجر
زارش را گ یاتازه ۀکشا قار ایماه  ۀمثل فتح کر یانرار داشت اوبار مهم زدیگذشتته حرف م یهایاز عروست یطور. کردیدنبا  م یاستیست

]...[ مددس بود. یمذهب ینییکه انرار آ شتتدیم یمراستتم یبرگزار یایاستتفند مه لیستتا  بود. از اوا ۀحادث نیتراو مهم ینوروز برا دی. عدادیم
 (91و  13شده بود.)همانا برنده یمهم ۀانرار در مسابد هک کردیآبستن است چنان نوق م شناوتیکه م ییهااز زن یکی دیشنیم یوقت

 تیو جذاب هاییبایاو سرشار از ز یبرا یو زندگ کندیم یشتادات و سترزنده استت که عاشتدانه زندگ یزن افستانه
شفدت و مهرورزی با مخلوقا  وداوند »عرفا نیز متتددند  .ورزدیموجودا  عشتق م ۀو هم یزندگ ۀاو به هم استتا

گردد. با بررستتی ادبیا  عرفانی و اوالقی به به برقراری رابطه با وداوند مندر می -هابه وصتتوص در روابط انستتان –
وجوی وداوند در میان بندگان و آفریدگان او و متامله با ری رابطه با وداوند به صتتور  جستتتظریفی از برقرا ۀشتتیو

 (003: 0930بریم. )پژوهندها بندگان و مخلوقا  ودا به عنوان اطفا  و عیا  وداوند پی می
ق عشتت بیند و به آنا علیرضتتا تدلی وداوند را در متصتومیت کودکان میروی ماه خداوند را ببوسدر داستتان 

 ورزد:می
از شد  وضوح  یآشتکار نکرده باشد. من گاه گونهنیوودش را ا ایکودک تیمثل متصتوم یهستت ررید یجا کیوداوند در ه دیشتا

 تپدیقدر بلند بلند م. دلم آندنیبه تپ کندیو دلم شرو  م شتوقیپر از هراس م کندایو دلم شترو  م شتوقیوداوند در کودکانا پر از هراس م
 (001 :0931 امستور. )رقیانرشتان کوکان وداوند را بر یتا از   دوقیزده مکه بهت

ای عرفانی و برواسته از شناوتی عاشدانه از وداوند است. بزرگان تصوف با استناد به حدیخ ا اندیشتهاین اندیشته
از جمله انستتان را مظهر و های هستتتی و ا تمامی پدیده«الخلق کلهم عیتا  الله فأح  الخلق للی الله ننفتهم لتیاله»

گویندا مراد انستتان به ما هو انستتان استتت و هیک دانستتتندش بنابراینا وقتی از انستتان ستتخن میای از وداوند میجلوه
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انحصتار و قیدی دینی و اقلیمی و زبانی و ... بر آن مترت  نیستت. مشتایخ صوفیه بر اساس چنین دیدگاهیا مردق را به 
روی ماه ( در بخش دیرری از داستتتان 11: 0938کردند. )بالو و عباستتیا یق میدوستتتی و ودمت دیرران تشتتو

کند وود را در تمامی ابتاد زندگی بشتتر بازگو می ۀشتتود و جلوا وداوند در ووات یونس متدلی میخداوند را ببوس
 دهد:و هستی را امری مددس نشان می

توی  .پدربزرگی مادربزرگ. توی شیارهای پیشونی هاسرفهی صتور  عزیز. توی هاچروکوالی شتما هستتم. توی  ۀستفر... من توی 
ی بدبخت و فدیر. توی آرزوهای دوترهای فدیر دق بخت که دوست دارند هاآدقی دستت هانهیپکنه. توی ی زنی که داره وضتع حمل میهاناله

ی دیناامپدران  یهاچشمی استتکانتهندا  بده. توی عین،  انددهرکریگها رو از نکبت فدری که توش دار بیاد و اونکستی با است  ستفید با 
توی ویابان با  کنمدادپاکدبستانی که سر ی،  ۀپستربن. توی د  دوتا برندیممریضتشتون رو از این دکتر به اون دکتر  ۀبنکه با جی  والیا 
توی زبان طفل  ]...[ کشتته.هاش ودالت مین و بنهگیره. توی د  مردی کته شتت  بتا جی  والی باید بره وونه اما از زهم دعواشتتون می

ای که از تشتتنری وشتت، شتتده بود و بدای ستتیرات کردنش تیر به گلوش زدند. توی شتترق پدر اون طفل که از زنش ودالت شتتیش ماهه
ار از درد که برای اولین ب ایهای بنهشه. تو اش،هایی که روی شتهید ریخته میکشتید اون رو با گلوی پاره به مادرش برگردونه. توی واکمی
ستتیصا . ها. توی استتیصتا . توی اها. توی استتیصتا  آدقتونه بفهمه. توی تنهایی آدقکنه و حتی متنی یتیم شتدن رو نمیپدری گریه میبی

ها. توی بنههای بیوه. توی بازی ی زننشتتدنتماقها. توی غم ها. توی شتتادی عروسهاد توی ووشتتحالی شتت  عید بنهتوی ودایا چه کنم
« ن.شتتن. توی پشتتیمانی از گناه. توی بازگشتتت به مهای مکرری که دائم شتتکستتته میصتتداقت. توی صتتفا. توی پاکی. توی توبه. توی توبه

 (018-011 )همانا

 مرگ و چیستی آن -3-3

توجه  به آننیز  یستتتاگزیستتتانستتیالوجودی استتت که متفکران  مستتائل مهمیکی دیرر از  امرگ و چیستتتی آن
ر و هر امکانی را داشت و اوتیا ۀستارتر متتدد استت که اگر زندگی انسان نامحدود بودا انسان فرصت تدرب .اندنموده

ستتازد که باید از آزای وودمان برای ستتاوتن زندگی به آننه ما را آگاه می»داد و آزادی متنای وویش را از دستتت می
 (083: 0933)ر.ک. اسکوئیانا « یا  وودمان است.پذیر بودن حبهترین نحو استفاده کنیما همین پایان

یونس از نبود وداوند و پوچی زندگی در هراس استتت. او از مرگ و نبودن  روی ماه خداوند را ببوس،در داستتتان 
د هدف و متنا بخش اشیزندگترستد و در پی کشتا هدفی در زندگی دنیایی وویش است تا به چیزی در پس آن می

 ه دارد و فددان زندگی پس از مرگ را برای او جبران کند.و ناق او را زنده نر
اق. بتایتد قبتل از مرگ در چیزی چنتگ بیاندازق. باید قبل از مردنا جتایی آویزان نکردهوواهم بمیرقد من کته هنوز وودق را بتهنکنتد می

ا جا بر زمین حفر کرده باشتتم. باید قبل از رفتن وودق رکشتتندا به یادگار شتتیارهایی زور روی زمین میها را در واک فروببرق تا وقتی مرا بهناون
 ابرذارق. اگر امروز چیزی از وودق باقی نرذارقا چه کستی در آینده از وجود من در گذشتته باوبر وواهد شدد اگر جای پای مرا دیرران نبینند

 (01: 0931لطی نکرده باشم.)مستورا وواهم آمده باشم و رفته باشم و هیک غوواهم نباشم. نمیاما من نمی من دیرر نیستمش

 شود:مرگ مطرح می ۀدغدغنیز  ی جذامیهادستاستخوان خوک و  در داستان



  15                   ...            در یوجود یهادغدغه یبررس                      سال پنجاه و دوم                

 
 ید برادترستتنمی یضتتیاز مر یچ یبرا هاآدق. کنندمی دایندا  پ یهستتت دیتهد ترینبزرگوطر و  ترینبزرگاز  هاآدقاگه مرگ نباشتتها 

از  یچ یبرا .ادهیدر تصادف احتما  مرگ ز کهاین ید براترستندمی نیتصتادف با ماشت از یچ یمرگه. برا دیواردیواربه ۀهمستای یماریب کهاین
 (93 :0938)مستورا .« مرگ ۀوون یتنیقبرستون  کهاین ید براترسندمیقبرستون و مرده 

 یوگوگفت شتتودایمرگ م ۀدربار یجذام یهااسککتخوان خوک و دسککت داستتتانکه در  یررید یوگوگفت
و ُافت  دهید یمستوله آس نیدرنا از ااز هم جدا شتوند و  وواهندمی نیمیُدرناستت. محستن و ستدوترش محستن و 

 ینراه ابه مرگدرنا نراه . کندیو به مرگ فکر م ندیبیوحشتتتناک م یهتاووات داقداشتتتته استتت و مت یلیتحصتت
ز ا دیاستتت پس نبا یووب یجا« ودا شیپ»و  رودیمتتدد استتت آدق پس از مرگ نزد ودا م رایز شاستتت انهیجوپناه

 مرگ هراسان بود:
 وداستد ]...[ شیودا. پدربزرگ حا  پ شیپ رندیم رندیمیم یها وقتآدق گهیمادربزرگ م

 باشه. طورنیگمونم هم

 هدی یبد یودا جا شیپ

 گفتهد رونیا ینها ک

 (81: 0938)مستورا ددیکردیم هیپدربزرگ گر ینرفتها پس چرا شما برا یکس

شتتودا نررانی از مرگ دیرران استتت که انستتان در زندگی های مستتتور مطرح میموضتتو  دیرری که در داستتتان
شتود. زمانی که دانیا  در آستایشتراه بستتری استتا روی دیوار اتاقش متنی چسبانده است که نشانرر متحمل آن می

 هراس او از مرگ عزیزانش است:
 ینتی دانمشمیحا   نیرا از هم نیوواهم کرد. ا هیمن سخت گر اردیمادرق بم یدر انتظارق است. وقت یبزرگ هایگریهکه  دانممی ووت

 اردیبم –وواهرق  - بی. اگر طواقنرذراندهرا بدون فکر کردن به آن  یروز کیاما ه اافتمیبه وحشت م اشیادآوریاز  ادانمیکه م هاستسا 
است.  دهیرس اشندطه نیبه آور ایو من فکر وواهم کرد که دن دیاو وواهند لرز گور بر هیمن از گر هایشانه. شد ا بهکرد واهمو هیمن باز گر

 (90: 0931د رساندش ما را اما شاید برساند. )مستورا نخواه اشندطه نیرا به آور ایدن یمرگ کیه است اما دهینرس

بحران ترس از مرگ است و بتد از مرگ همسر و  دچارا من گنجشک نیستمابراهیم شتخصتیت اصتلی داستتان 
 .شودیمبیند و دچار حمال  عصبی فرزندشا همواره مرگ را با وود همراه می

که مثل  یزیچ ایزیانرار چ یوال یسراغم: متتتتتتتتترگ. در آن فضا آیدمی و یآن ه اباز آن حس کنممیبه آستفالت نراه  که... همین 
در آن  یا وود  را پر  کنراندمیکه با سرعت در بزرگراه  ینیماشت دنیاز رست بلق ایلحظهاستت  یت. کافاستتا  نه کرده است دایروح ناپ
 نه کرده. استتمشتتان را  هاآنرا هم ستتراغ دارق که مرگ در  یررید یجاها ایستتتین رریدهان مرگ. بتدا د یتو ایرفته ررید ایوال یفضتتا

 (03)همانا مرگ.  هایوانه اقگذاشته

مستور در کنار طرح چنین دیدگاهی نسبت به مرگا از نظرگاهی دیرر نیز به طرح موضو  مرگ و وجود امور ناگوار 
مرگ دارد. منصور یکی  ۀنراهی عارفانه به مسول روی ماه خداوند را ببوس،پردازد. وی در رمان در جهان هستی می

جنگا  ۀرود. او پس از دیدن مستندی درباره پیشواز آن میاز دوستان علیرضا است که از مرگ هراسی ندارد و عاشدانه ب
د  آرزومند ش. منصور که از جانبازان جنگ استا بهبرندیمشود و علیرضا و یونس او را به بیمارستان دچار تشنج می
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رسد. مرگ او تلفیدی است از مرگ اوتیاری و مرگ طبیتی که در وصو  به حق است و سرانداق نیز به شهاد  می
رای وصو  دانند بهای عرفانی بسیار مورد توجه است. عارفان نسبت به مرگ نراهی مثبت دارند و آن را پلی میاندیشه

. اتفاقاتی که پس از مرگ منصور شده استبه متشوق و محبوت ازلی که حیا  دنیایی موج  دوری و جدایی از وی 
دهد. زمانی که او در ماشین ری او را پس از مرگ نشان میاو و وداوند است و رسترا ۀعاشدان ۀافتد نشانرر رابطمی

 :رودیمیونس از دنیا 
طرف  اما دو پیندشهای سفید توی ماشین میآورق. ناگهان بوی ووش یاسمنپندره را پایین می ۀایستتدا من شتیشکمی بتد که باران می

ت که پای هایی اسوانمانو پر از بی هافروشتراه ۀهای پایین کشتیدکرکرههای مرتفع و ویابان پر از ستپیدارا دو طرف ویابان پر از ستاوتمان
 (81: 0931اند. یاسمنی نیست. )مستورا ها ووابیدهآن

 :ندداینمکه دلیل آن را  شودیمبرگشت از بیمارستانا یونس با نوری عدی  مواجه  در هنراقپس از مرگ اوا 
بستته استت و ووات هستم و نیستم. ناگهان نور شدیدی مثل نور  چشتممشتده استت.  قطعبرق. باران کامالً دستتم را از پندره بیرون می

ا باز اق رشتتنوق. چشتتممانم صتتدای کامیونی نمیتابد اما هرچه منتظر میهاق میطرف ما بیاید توی چشتتمهای کامیونی که با نوربا  بهچراغ
 (11و  83کند. )همانا کند و با لبخند نراهم میهاش را پاک میچشم کنم. هیک ماشینی توی ویابان نیست. علیرضا با پشت دستمی

ن و مرگ ستتتایی از نراه عارفا»های بستتیاری دارد. مرگ ستتتایی و به استتتدبا  مرگ رفتن در فرهنگ عرفانی جلوه
ه مرگ را بر د بوو ۀدانندا برگرفته از مبانی دینی استت. این دستتها عشق و عالقصتوفیان که وود را دنباله رو استالق می

ها را در جهان برین و در جوار حضتتر  حق به بهترین نهند. آیاتی که فرجاق انستتانبنیتاد آیا  و احادیخ دینی پی می
اٍ  َو »دهد: کند. وداوند در قرآن کریما متدین را به بهشت مژده میشتیوه ترسیم می ي َجنَّ یَن ف  د 

ُمتَّ نَّ ال  ُوُلوَها  اُعُیوٍن  ل  اد 
اَلٍق  ستتَ یَن  ب  ن  د  (. 86-81حدر: آیه  ۀ)ستتور آم 

ُمتَّ ل  نَّ ل  َراًبا َحَدائ َق َو ا َمَفاًزا َن یل  َ  َنت  َناًبا َوَکَواع  َهاًقا َنع  ا د  ه نبأا آی ۀ)ستتور َوَکأ ستتً
و  های شتتیرینهای پرهیزگار و درستتتکارا برای پس از مرگا بشتتلر و آیا  فراوان دیرری که به انستتان(« 98-90

 (011: 0931دهد. )دارات پورا شرفت می

ندی بیابدش زیرا عشتتق چون مرگا آدمی را از هستتتی ناز  و از پایای تنراتنگ میمولوی بین مرگ و عشتتق رابطه
ت. زندان اس ۀشود. ]...[ در نراه مولوی دنیا برای مالمن به منزلستپس به جان  بدای حدیدی رهنمون میکند و رها می

 (:19آید.)همانا شود و بیرون میای است که درهای زندان به رویش باز میبهترین لحظه برای زندانیا لحظه
 تی نتتکردبوحنتتیفتته و شافتی درس              افتتزود دردآن طرف که عشق می

 زارق به وتتون وویشتتتتن ۀتشتتن              تو مکن تهدید از کشتن که متتن
اقا وود ی، نتتو  نیتتست          عاشدان را هر زمانی مردنی استت  مردن عشو
 کنتتد هر دق فتتدیوان دو صد را می            او دو صد جان دارد از جان هدی

 از نُـبتتی وتتوان: ُعتشتترُة َامتتتثالها              هاهر یکی جان را ستانده ده بتتت
 کوبتان جتتان برافشتانتتم بتتر اوپای             روگر بریزد وون من آن دوستت
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 چون َرَهم زین زندگیا پایندگی است            است آزمودق مرگ من در زندگی
  (9391-9393: ت0931)مولویا 

ت و الدولند که جهان فناپذیر اسکه به ستاحت قدسی هستی باور دارندا بر این امر متفقاندیشتان متنوی تماق مرگ
اند که زودتر روت از این ای در این میانا در این اندیشهترین وصتوصتیت این عالم استت. عدهاین زوا  پذیری مهم

ری به متتا  این جهانی  چندان چنسو پرواز کنندش چراکه زرق و برق و تسترای فانی به دیار باقی کشند و به سمت بی
 (1: 0939کند )ملکیان: فریبد و وسوسه نمیزند و ایشان را نمید  نمی

ان راستین دارمرگا بی شباهت با نراه عارفان و دین ۀا دیدگاه مرد مست به پدیدمن گنجشکک نیسکتمدر داستتان 
حیاتی جاویدش از این رو دلیلی وجود ندارد که انسان دانند برای عبور از این زندگی و ورود به نیستت که مرگ را پلی می

 شود:از مرگ در هراس باشدا زیرا از حیاتی به حیاتی دیرر منتدل می
 یتنی شبود یصوف ییجورا هیگنا اما ووت یو نکر م کنندمیکه صبح تا ش  هو هو  ییهابود. البته نه از اون یداشتتم که صتوف یدوستت

مرگ رو درست  گفتمی. مونهیم سرورمنلولوی نهویمرگ ع گفتمی. ستتیبود. استمش ... استمش ... استمش واطرق ن یروحش صتوف
 دی. ووتا مره تو گندشتتککنندمیدرستتت  هاگندشتت،که واستته ترستتوندن  ستترورمنلولوی نیتا باهاش ما رو بترستتونند. ع اندکرده

 (30)همانا  دیگندشک

 گیرینتیجه -4

دهد و های مستتتور را تشتتکیل میهای داستتتانهای شتتخصتتیتبخش مهمی از دیدگاه اهای وجودیدغتدغه
های پردازد. شتتخصتتیتهای عرفانی میها به ترویج نراه ایمانی و دیدگاهگویی به این دغدغهنویستتنده برای پاستتخ

نده ستی و نویس ندگوییمهای مستتور متناست  با دیدگاهی که به مستائل بنیادین هستتی دارندا آزادانه سخن داستتان
ار وود به را در آث حاکم بر جهان متاصر ومرجهرجییا بدبینیا عصتیان و گراپوچبا تلفیق صتداهای گوناگونا  کندیم

زنند و ها و مشکال  چنگ در ایمان الهی میتصتویر بکشتد. مستور شیوه و راه کسانی را که برای رهایی از این دغدغه
شمارد و متتدد است آننه در این جهان ناآراق موج  آرامش وداوند تستلیم هستندا برتر می ۀدر برابر وواستت و اراد

 آدمی وواهد شدا رسیدن به دیدگاهی عرفانی و داشتن ایمانی عاشدانه به وداوند و مظاهر او در جهان هستی است.
ست. مستور ر نوعی نراه عرفانی اآثار مستتور بیش از آن که رنگ و بوی دینی به متنای سنتی آن داشته باشدا بیانر

 های عرفانی شتتده است وهای وداناباور در برابر اندیشتهبا ایداد چندصتدایی در آثار وود موج  تدابل میان اندیشته
های انهای داستبرووردار استا شخصیت های اواگرچه صتدای ایمانی و عرفانی از تأثیرگذاری بیشتتری در داستتان

هایی که بشتتر همواره در طو  ها و دغدغهبرندا پرستتشهای وود به ستترمیها و دغدغهپرستتشاو تا پایان داستتتان با 
 تاریخ به همراه داشته است.
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