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 چکیده:

 ،م انسان در کنار مفهوم خدا و جهانمفهوشناسی و انسان

 و خدا، انسان بشری است. یکی از مفاهیم بنیادی اندیشه

بشری است که در طول  جهان سه محور اساسی اندیشه

های مهم درباره آنها پرسش ،جوامع ۀتاریخ و در هم

ان )رابطه انس ارتباطات چهارگانه ۀلئمس .است شدهمطرح 

در ادبیات داستانی به  ت(دیگری و طبیع  خود، با خدا، 

ی بازتاب ادلیل نوع، وضع و حال انسان معاصر به گونه

 بودهما وجود نداشته و اگر هم  ۀیافته که در ادبیات گذشت

 در این پژوهش نویسندگان بوده است. یاز جنس دیگر

ضمن اذعان به دامنه و گستردگی بحث حاضر در ادبیات 

در ن موضوع را ای  که اندسعی کرده ،داستانی معاصر

پرمخاطب )مصطفی مجموع آثار یکی از نویسندگان 

ای است نویسنده مستورد. نمستور( بررسی  و تحلیل کن

هایی گرفتار در یک برزخ هایش انسانکه در اغلب داستان

کند و خدامحوری و تالش برای را توصیف می انتخاب

ای است که مبنا و اوند دغدغهکشف خویش، معنا و خد

کشف این رابطه  ست ووهای اداستان ب اکثرچارچو

در آثار او را جهت « معنای زندگی»مبنای زیستن و درک 

 انسانچیستی مسائل سعی شده در این پژوهش دهد. می

ر مجموعه ، دروابطش با خدا، خود، دیگران و طبیعتو 

 شود. آثار مصطفی مستور بررسی و تحلیل

 ،انسان ،خدا ،یهای انسانارتباط ،مستور ها:واژهکلید
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Abstract: 

Anthropology and human concept with the 

concept of God and the world are one of the 

fundamental concepts of human thought. God, 

man, world, are three major issues in the 

history of human thought in all societies 

which raised important questions. The 

problem of the four relations (of man’s with 

God, the self, the other and nature) is reflected 

in fiction literature due to the modern man’s 

situation and type in such manner that has not 

been in our previous literature and if so, there 

was another kind of it. In this study, the 

author acknowledges the extensive scope of 

the present discussion in contemporary 

literature and tries to analyze this subject in all 

works of one of the young but popular writers 

(Mostafa Mastoor). Mastoor describes the 

man involved in a civilized limbo in most his 

stories and primary works of author are based 

on God centric, an effort to find himself and 

meaning and God and it is this discovery that 

directs living base and understanding the 

"meaning of life" in his works. This study 

aims to consider and analyse issues of human 

nature and his relations with God, self, others 

and nature in all works of Mustafa Mastoor. 

 

Keywords: The Human Relations, God, Man, 
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 مهمقد

روابط با خدا، های در حوزهانسان و ارتباطات  تعامل

در له ئکه این مس است رمتصوخود، جامعه و طبیعت 

های عرفان، اخالق، فرهنگ و در حوزهاخیر  ۀسد

یکی از  .روانشناسی و ادبیات بیشتر مطرح است

 موضوعات مهم در حوزه ادبیات معاصر، بررسی و

ان در معنای عام( )انس تحلیل نقش و جایگاه انسان

له ئدر ذهن و ضمیر صاحبان اندیشه است که این مس

متفاوت  نگری متفکران،بینی و جهانبا توجه به جهان

له اگرچه در شعر و ادبیات منظوم ئاین مس است.

تری دارد؛ در ادبیات نمود و بروز بیشتر و قابل فهم

داستانی به دلیل سنخیت آن با مسائل انسانی و 

مل و تدبر بیشتری أشناختی نیاز به تسانموضوعات ان

دارد. نگاهی به ادبیات داستانی معاصر پس از انقالب 

دهد که ویژه ادبیات انقالب اسالمی نشان میه ب

انسان با خدا،  ۀرابط ۀهای خاصی دربارانگاره و نگره

های دیگر و طبیعت وجود دارد که خود خود، انسان

د به باورها عتقصل تصورات و ایماژهای انسان محا

 مقالهو اعتقادات دینی و قرآنی است. در این 

های پراکنده و در نویسنده با اذعان به وجود پژوهش

درصدد  مواردی موفق درباره انعکاس مسائل انسانی،

 مصطفی مستور له در آثارئاین مسبررسی و تحلیل 

های پیش از انقالب به دلیل کمرنگ در دهه .است

ی و در نتیجه درگیری کمتر ذهنی بودن اعتقادات دین

با مسائل معنوی، این روابط بازتاب چندانی در آثار 

ادبی نداشته است. اما پس از پیروزی انقالب با 

گذاری بر مفاهیم معنوی و الهی مسائل انسانی،  ارزش

ای بر ادبیات حاکم شد و نوشتن فضای مقدس گونه

صطفی های معناگرا رشد بیشتری پیدا کرد. مداستان

مستور از نویسندگان برجسته پس از انقالب اسالمی 

اثر روایی  5ویژه دهه اخیر است که تاکنون حدود ه ب

-در قالب آثار داستانی به چاپ رسانده است. مهم

است که به  روی ماه خداوند را ببوسترین اثر او 

انتخاب شده است.  80عنوان اثر برگزیده در دهه 

دهد آثار مستور نشان مینگاهی فراگیر به مجموعه 

که گفتمان برتر و غالب در گفتمان روایی او، گفتمان 

اخالقی، معنوی و دینی و حتی در مواردی گفتمان 

از آنجایی که او به مسائل بنابراین، اسالمی است. 

روز زندگی و اتفاقات و حوادث واقعی در زندگی 

پردازد، بررسی مسائل های داستانش میشخصیت

تواند ارتباط در آثار او می ۀروابط چهارگانانسانی و 

های اخیر خواننده را به شناخت این روابط در دهه

موضوع اصلی و عام این تحقیق  پسیاری دهد. 

دیگران و  خود، شناخت انسان و روابطش با خدا،

 طبیعت است.

مقاله این های ترین پرسشمهم ،با این نگاه

منظور  طۀابار ریک از چه مستور به کدامت که اس

کیفیت روابط انسان با خدا، و پرداخته بیشتر انسانی 

. از چگونه استآثار او  درخود، دیگران و طبیعت 

آنجایی که  شناخت انسان و خداوند و ایجاد ارتباط 

ای گسترده برای تأمل در با موجودی متعالی زمینه

زوایای ماهیت انسان و نحوه ارتباطش با خداوند به 

های دیگر و ایجاد ارتباط با انسان د؛آوروجود می

نمای تصویر طبیعت نیز به عنوان مظهر و آینه تمام

خداوند بعد از درک و شناخت صحیح از خداوند و 

انسان در جهت تعامل انسان با جهان پیرامون خود 

مستور در آثار خود با زبانی ساده  حائز اهمیّت است.

باطات و روان و در قالب داستان به تبیین ارت
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یادشده پرداخته است. بر مبنای ارتباطات  ۀچهارگان

شود و انسان که از ارتباط انسان با خداوند آغاز می

بعد از آن در ارتباطِ انسان با خود، دیگران و طبیعت 

یابد؛ بررسی و تحلیل نحوه این جریان و سریان می

ارتباطات، موضوعی است که بدین صورت بدان 

 است. توجه نشده

ر که داست دیگر از نکات مهم این  یکی

دیگر   با خدا، خود، ات چهارگانه انسانـارتباط

رابطه انسان نوع ارتباط با خدا بر  ها و طبیعت؛انسان

غیرقابل انکار دارد  یتأثیرد، دیگران و طبیعت با خو

و همچنین انسان تا ارتباط با خود را درک نکند از 

 ،ه عبارت دیگرب .درک ارتباط با دیگران محروم است

شود و به خود، این سلسله ارتباطی از خدا شروع می

(. نکته 6: 7485 رسد )ملکیان،میدیگران و طبیعت 

یادشده در حوزه ارتباطات چهارگانه مهم دیگر 

اینکه، در باور انسان قبل از دوره روشنگری 

ارتباط انسان با قسم آن یعنی اولین )رنسانس( نیز، 

و باور به  تشده اسلقی میترین رکن تمهم خدا

ر بوده است. تحضور و وجود آن نیز بیشتر و ملموس

 ودو حالت تصور خدا  رابطه انسان با خدا ۀدر حوز

این دو حالت باید به متصوَّر است.  تصدیق خدا

یعنی اول باید تصوری از  همین ترتیب باشد؛

خداوند داشت و بعد اینکه آیا وجود دارد یا نه. اگر 

نداشته باشیم آن چیز  )خدا( ری از چیزیهیچ تصو

نباید از تصدیق بنابراین و  وجود هم نخواهد داشت

 نیزتصور از خدا  (.71همان: ) به تصور خدا رسید

تصور بیست و نه است. برخی  متنوع و متعددبسیار 

سه در اند که این تصورات را متصور دانستهاز خدا 

 :قابل گنجایش استتصور اصلی 

مطابق باور به این نوع از خدا،  شخص:غیرمت. 7

غیر در  ،در واقع غیرتشو  خداوند غیری ندارد

ترین نظریه در . مهمه استجهان را باقی نگذاشت

مطابق همین باور از خدا شکل گرفته  عرفان اسالمی

وحدت وجودی است که وجه  ۀنظریکه همان  است

در واقع  و دانداشتراک همه موجودات را خدا می

آیاتی همچون  خدا در همه اشیاء سریان دارد.وجود 

هُوَ الْأَوَّلُ »و  (779/ )بقره «فَأَیْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّه»

ای از این نمونه (4 /)حدید «وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

 کسانی که به خدایِست. ا نوع تصور از خداوند

گویند که خود می در ارتباط با ،ندباور دارنامتشخص 

ای از وجود خودم خدا هستم و در من در ناحیه

ها وحدت با همه انسان هستم همان ناحیه که خدا

 در وجود خود اوشدارم. آنها همیشه در حال ک

و مهرورزی شفقت نیز د و در ارتباط با دیگران هستن

دانند ای از خدا میکنند و طبیعت را نشانهپیشه می

و البته مطابق  بینندخدا را می ،در آنکه با نگاه کردن 

شفقت به خلق، شفقت با این نوع تصور از خدا؛ 

این نکته الزم  آورییاد .ردطبیعت را نیز به همراه دا

دانند برای است که کسانی که خدا را نامتشخص می

مبتنی هایی قائل هستند که این مقاله فرضخود پیش

همچون هایی فرضهاست. پپیشفرضبر این پیش

الف( قلمرو هستی و عالم واقع، به یک معنا، یک 

موجود ِواحد است. ب( این موجود واحد که 

مستغنی از غیر است همان خداست. پس خدا عین 

هر چیز و عین همه چیز است. ج( در نتیجه، اینکه 

بیم حاصل یاخود را با موجودات کثیر مواجه می

ز دو موجود توهم ماست. د( بنابراین، انسان و خدا نی

ای ( معرفت واقعی در لحظهـجدا از هم نیستند. ه
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یابد که انسان خود را با همه چیز و خود حاصل می

هستند  از این قبیل ،و همه چیز را با خدا یکی ببیند

 .(20 )ملکیان، مهر ماندگار:

مطابق باور وار: انسانغیر موجودی متشخصِ. 2

ص است امّا متشخ او موجودی به این نوع از خدا،

 «ٌلَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْء»آیه  صفاتی غیر از صفات ما دارد.

ای از چنین تصور از خداست. در نمونه (77/)شوری

انسان موجودی است که هیچ استقاللی چنین حالتی 

 (وارناانسان متشخصِ )خدایِ او .از خود ندارد

چنین تلقی  هاست.العلل و محرک همه حرکتتعلَّ

اعتنایی به دیگران را در انسان به وجود یـنوعی ب

رد ـری فـگیهـی و گوشـآورد و باعث انزواطلبمی

هیچ عطوفتی نخواهد  نیزشود و نسبت به طبیعت می

 داشت.

مطابق باور به  وار:انسان موجودی متشخصِ. 4

 شادی، )خشم، صفات انسانی این نوع از خدا، او

وَجَاء رَبُّکَ »آیاتی همچون  پذیرد.اراده و...( را می

 ،ةٌ وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّاضِرَ»و  (22/)فجر« وَالْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا
ای از این نوع نمونه (22-24/ه)قیام« ةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَ

در این تصور خداوند عالوه بر تشخّص، است. 

 وارگی نیز دارد. انسان

ر رابطه با اینکه آیا این تصورات مصادیقی هم د

د یا نه، نظرات متعددی وجود دارد. برخی ـندار

اند که هیچ مصداقی وجود ندارد که اینان وجود گفته

اند که فقط اند. برخی دیگر گفتهخدا را انکار کرده

یکی از این تصورات ممکن است مصداق داشته 

 )خدایِ وحدت وجودی باشد و آن تصورِ

ای دیگر گویند که همه این عده نامتشخص( است.

 مصداق دارند. ، همزمانراتتصو

وار انسان متشخصِ خدایِتصور اخیر یعنی اگر 

ر آن صورت در تصور ارتباط انسان با را بپذیریم، د

عاشق »، «عبد و مولی»سه رابطه  متصوَّر، آن موجود

وجود خواهد  « همکار و همکار»و « و معشوق

انسان خود را مطیع  ،بد و مولیع ۀداشت. در رابط

. استدانست و منتظر پاداش از خداوند خدا خواهد 

ی، فرد دیگران را مالمت عاشق و معشوق ۀدر رابط

عشق اختیاری نیست  آن است که کند؛ چرا که برنمی

 ۀرابطدر  .یازددست می مردمهمه و به نوعی مدارا با 

وار نیز، دو از خدای متشخص انسان همکار و همکار

 که و()دائ رابطه عرضییکی  .ساحت متصور است

این جهان ناقص خلق شده و من و بر آن است که 

باید دست در دست خداوند نهیم تا جهان را  / اوتو

انسان خود و که  رابطه طولیدیگری  کامل کنیم.

)ملکیان، داند دیگران را خلیفه و جانشین خداوند می

بندی از (. در ادامه و با توجه به این طبقه78:7485

چینش و اهمیت هر  ۀحوارتباطات چهارگانه و ن

ها و کدام، به بررسی دیدگاه مستور در ساحت

 ارتباطات چهارگانه خواهیم پرداخت.

 

مفهوم ارتباطات چهارگانه انسانی در آثار مصطفی 

 مستور

 گانه آنارتباط انسان با خدا براساس تصورات سه. 5

های مستور مسائل و موضوعات مجموعه داستان

مطالب و  ۀتوان عصاریمشابه را دربردارد که م

موضوعات آن را در یک عبارت چنین گفت: انسانی 

تواند های فراوانی دارد و چون نمیال و مسئلهؤکه س

برای این مسائل جواب علمی و منطقی بیابد المحاله 

شود و در نهایت به خدا دچار شک و ابهام می
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نازی در رمان استخوان خوک و  )دانیال ناباوری

)یونس در  و شک در بدیهیات می(ی جذااهدست

ند. تا جایی رسرمان روی ماه خداوند را ببوس( می

زند، به آفرینش اشکاالت که دست به خودکشی می

ود خداوند شک گیرند به حضور و وججدی می

االت چیستی شرور، مرگ، کرده و همچنین به سؤ

من گنجشک بیماری، چرایی مرگ، )ابراهیم در رمان 
 پردازد.ی انسان می( و تنهاینیستم

رنگ ای انسان عصر جدید، کمهکی از اندیشهی

شدن خداوند و فقدان چراغی است که با آن بتوان 

انسان امروز احساس حضور خداوند را در زندگی 

های بارز فرهنگی و ها و مشخصهکرد. از ویژگی

اجتماعی عصر جدید و انسان مدرن پدیده شک و 

سان و حاکمیت اصل شکاکیت از یک سو و تنهایی ان

احتمال به جای یقین از سوی دیگر است که خود 

حاصل عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 

انسان مدرن بر  ،فرهنگی... است. به عبارت دیگر

)یونس در رمان  ورزیده تأکید)خرد ناب(  عقالنیت

( برخالف انسان پیشامدرن روی ماه خداوند را ببوس

)مادر استاد فیزیک  اشته است.بر معنویت د تأکیدکه 

و مادر استاد  روعشق روی پیادهوعه داستان مدر مج

حکایت عشقی بی قاف بی فلسفه دین در داستان 
( که به جهت فاصله نگرفتن از طبیعت، شین بی نقطه

ان مطلق ـای از تقدس و ایمخود و عالم در هاله

-زیست و هرگز شک و تردید به خود راه نمییـم

انسان معاصر به دلیل عدم معرفت کامل و  داد. اما

درست و تحوالت فکری، بهترین حالت را وقتی 

بهترین »داند که حتی خدایی در عالم نباشد. می

: 7415 )مستور، «فرض اینه که خدایی در کار نباشه

اگر خداوندی هست پس این همه نکبت برای ( »1

 (23 )همان: .«چیه

متعهد به دین  مستور به عنوان یک انسانِ موحدِ

له خدا در آثار خویش توجه ئو مذهب )اسالم( به مس

زیادی کرده است و شاید بتوان ادعا کرد در اکثر آثار 

وار و البته در مواردی او خدای متشخص انسان

عاشق و معشوق و در مواردی دیگر عبد و مولی 

حضور جدی دارد؛ اگرچه در مواردی تردید و تردد 

ها ر ذهن و ضمیر شخصیتچنین خدایی د ۀدربار

کند؛ در پایان باورمندی به وجود و خلجان می

حضور او ملموس و پررنگ است.  با این توجه 

ترین پیام آثار او خداوند و باورمندی به محوری

 اوست.

وقتی از خدای  خدای نامتشخص: الف(

رود، منظور آن است که یـن مـص سخـنامتشخ

ب کرد؛ بلکه خدایی توان با واژه تو، آن را خطانمی

است که اول و آخر و ظاهر و باطن هستی را به 

ای پر کرده که هیچ تصویر و تصوری حتی گونه

توان از او داشت. ساحت نامتشخص معقول هم نمی

بودن خداوند، ساحت ذات خداوند است که به 

های دینی و گفتار پیامبران دور از تبعیت از آموزه

ی که درباره خدا معرفت بشر است و نهایت چیز

توان گفت این است که خداوند وجود دارد و می

ای شناخت آدمی به همین اندازه محدود است و ذره

رود و هیچ راهی برای شناخت او وجود باالتر نمی

های مستور سایه ندارد. نماینده این گروه در داستان

 هستند. روی ماه خداوند را ببوسو علیرضا در رمان 

 منان است که کامالًؤموقنان دیندار و م ۀسایه نمایند

ای که هیچ ایقان رسیده به گونه ۀتسلیم و به درج

او معتقد است خدا هست و  .مسئله غامضی ندارد

 .دانایی ما ندارد بودنش ربطی به ما، تردیدهای ما و

او را از زندگی خودمان محو  یمتوانوجه نمیبه هیچ

 (18: 7415 )مستور، کنیم.
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ضا نیز خدای متعال و در عین حال خدای علیر

رود زندگی او همواره آن ست که در فراز و فی اخدای

ای که او را در غم و شادی کند به گونهرا حس می

پروراند و ت دارد عشق او را در دل و جان میدوس

 بیند.عالم و قضایای آن را ساده و بدون پیچش می

 (89 )همان:

وار انسان اوصاف وار:خدای متشخص انسان ب(

خداوند یکی از اموری است که در دین و عرفان بر 

شود. خدایی که غضب و محبت فراوانی می تأکیدآن 

: 7450 )کمپانی زارع، گیرد و ...کند، انتقام میمی

وار در در آثار مستور خدای متشخص انسان (292

وار مقایسه با خدای نامتشخص و متشخص ناانسان

های در داستان وردار است.از بسامد باالتری برخ

این نوع خدا باورمندند  مستور اکثر کسانی که به

بر  تأکیدهای پیشامدرن هستند که از انسان اینمونه

از خود،  معنویت دارند و به جهت فاصله نگرفتن

ی از تقدس و ایمان مطلق ادیگران و طبیعت در هاله

ای شک و تردید به خود راه کنند و ذرهزندگی می

 های علمی معاصر را قبول ندارند.دهند و یافتهینم

 (55-700: 7450 )مستور،

ارتباط انسان با  وار:خدای متشخص ناانسان ج(

او  .چنین خدایی از موضع عجز و ضعف است

هاست. چنین حرکت ۀعلت العلل و محرک هم

خدایی هم خودش، هم افعالش و هم صفاتش 

ها و برون از فراتر از طور فهم و عقل و علم انسان

قلمرو نظارت و ضبط و مهار آنان و حتی خارج از 

های اخالقی آنان است. دایره شمول احکام و داوری

ها کارهای خداوند؛ از منظر انسان ،بنابراین

بینی ناپذیر و شاید حتی غیرعادی، غیر طبیعی، پیش

 ان،ـ)ملکی ت.ـر اسـورناپذیـکردنی و تصـباورن

ر از خدا نسبت به دو نوع ( این نوع تصو75:7483

تصور دیگر از خدا در آثار مستور از بسامد کمتری 

توان از نماینده این گروه می .برخوردار بوده است

محمد و  روی ماه خداوند را ببوسیونس در رمان 

استخوان خوک و مفید و همسرش افسانه در رمان 

عدم اعتقاد به وجود  را نام برد. های جذامیدست

 قسم اول تصور انسان از خداوند است خداوند که

دویدن در میدان »آن کوهی در نمایشنامه  هنمایند و

است که  من گنجشک نیستمو رمان « تاریک مین

ه عنوان موجودی خشک و بی روح ـان بـبه انس

نگرد و معنویت را به هر شکلی که باشد در می

 (44: 7489 )مستور، انگارد.وجود انسان به هیچ می

های داستانی نازی یکی دیگر از شخصیت دانیال

هایی استخوان خوک و دستمستور در رمان 

است. او منکر  من گنجشک نیستمو رمان  جذامی

تئیسمی/ »وجود خداوند نیست و بیشتر تفکری 

 )خداانگاری( دارد. «دئیسمی

ها بر این باورند که خدا وجود دارد و دئیست

ن مداخله ق کرده اما در عملکرد آـان را خلـجه

تواند به تنهایی کند و اعتقاد دارند عقل بشری مینمی

 خواهیم در اختیارمان قرار دهد.هر چه را می

چنین انسانی خود را محکوم  (23: 7489 )کریمی،

داند، خویشاوندی با قوانین طبیعی و فیزیکی می

برد و حق تعیین ال میؤها را زیر سسایر انسان

 )مستور، ل است.سرنوشت را برای خودش قائ

زندگی و قوانین و  ۀ( دانیال به نحو91-96: 7484

رخدادهای موجود در آن معترض و گرفتار در افکار 

فلسفی خویش است و درمانده در چراهای بی 

پاسخش پیرامون چیستی و چرایی مرگ، شرور، 

انزوای  ۀبیماری، جنگ و کشتار شده است و در نتیج
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ر گسیختگی شخصی حاصل از زندگی شهری دچا

روانی شده و در برخورد با دنیایی غریبه و متخاصم 

تواند چیزی را تغییر دهد، گرفتار است و چون نمی

 ،به پوچی و سرخوردگی دچار می شود و در نهایت

 )مستور، کند.در آسایشگاه روانی خودکشی می

7488 :30) 

 

ارتباط انسان با خود با توجه به تصورات انسان از 

 خدا

ز آن جهت که موجودی خودآگاه است انسان ا

قدرت ایجاد ارتباط با خویشتن را داراست. این 

ارتباط به معنای پیوند و رابطه او با حقیقت و جایگاه 

ها و ود در نظام هستی و قابلیتـزلت خـو من

های خویش است. در ارتباط انسان با خود، توانایی

انسان به عنوان موجودی خودآگاه یک طرف رابطه 

ست و خود واقعی و حقیقت وجودی که مورد ا

سویه دوم رابطه است. هر  ،عنایت و توجه اوست

یک از تصورات ارتباط با خداوند را بپذیریم 

 .تصوری خاص از ارتباط با خود خواهیم داشت

عدم اعتقاد به وجود خداوند نیز، نوعی خاص از 

شود. فردی که به وجود ارتباط با خود را موجب می

خود را محکوم قوانین طبیعی  قاد ندارد، اوالًخدا اعت

ها را زیر خویشاوندی با سایر انسان داند و ثانیاًمی

حق تعیین سرنوشت را برای  برد و ثالثاًمی سؤال

خود قائل است. در حالی که کسانی که به خدای 

ای از بر آنند من در ناحیه ،نامتشخص باورمند باشند

ن رژفایی از وجود وجود خود خدا هستم و در هما

چنین  .ها نیز وحدت دارمانسان ۀکه خدا هستم با هم

 هایی همواره در حال کاوش در وجود خودانسان

ند تا به ساحتی برسند که نسبت به خود شفقت، هست

: 7485 )ملکیان، باشند. خواهی و عشق داشتهنیک

وار نسانناااگر خدا را موجودی متشخصِ ( 23

تصوّر چنین انسانی از خودش  وراز نظر مست دانیم،ب

که هیچ استقاللی از چنین است که موجودی است 

وار( ود ندارد و او )خدایِ متشخصِ ناانسانـخ

توان به او و نمی هاستالعلل همه حرکتعلت

شود اعتراض کرد. چنین تصوری از خدا موجب می

نوعی حالتِ یأس، تسلیم و رضای محض که فرد به 

ها به د؛ حالتی که در آن، تمام راهبرسدر درون خود 

روی فرد بسته است و خود را اسیر موجودی 

روی ماه خداوند را )یونس در رمان  بیند.قدرتمند می
ذکر شد در ارتباط انسان  پیشتر طور کههمان (ببوس

سه نوع رابطه  که به واربا خدایِ متشخصِ انسان

همکار و »و « عاشق و معشوق» ،«عبد و مولی»

کدام از این روابط بیانگر  هر ،شودتقسیم می« ارهمک

مسلم است  نوعی ارتباط خاص با خود است.

با توجه به تصور خاص از  خودانسان از شناخت 

به معنای شناخت  خداوند )نامتشخص و متشخص(

شناخت جسم و تن ارزشی  وگرنهروح و نفس است 

ها تحمل انسان. با توجه به خدای متشخص، ندارد

یابند می «با خود بودن»ترین چیز را در هستی ناپذیر

گریزند تا از در همه چیز و همه کس می ،روو از این

 .دست خویش رها شوند

با توجه به  (خودپژوهی) ارتباط انسان با خود

ها که به نسبت سایر تصور وارخدایِ متشخصِ انسان

نتایجی  ،در آثار او از کمیت بیشتری برخوردار است

 :ترین آنها به قرار ذیل استمهم ارد کهدبه همراه 

 

 دیگرانخود و درک بهتر و برقراری رابطه نیکو با  الف(

مقتضیّات موفقیّت  زا دردتحمل رنج و از آنجایی که 
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 ،استو شرط معناداری زندگی انسان و کامیابی 

آدمی همواره برای رسیدن به مدارج عالی ناگزیر از 

سان در راه رسیدن به است. انفروتر گذراندن مراحل 

شکست ها ممکن است بار واال )خودپژوهی( اهداف

؛ اما رویارویی با شکست و پذیرش آن با بخورد

پیروزی باشد. انسان  ۀتواند زمینبینانه میدیدی واقع

لزوم »در ارتباط با خود به این حقیقت برسد که باید 

را در  «رنج است تحملتر رسیدن به مدارج عالی

 باانسان . داندب ا خودبط درست گرو ارتبا

پژوهی و درک ارتباطِ خود با خدایِ متشخصِ خود

احترام به دیگران و داشتن روابط  وار است کهانسان

حقیقت آن  .ددانمی فرضاجتماعی سالم را برخود 

 ۀزمین ،است که اگر کسی خود را خوب بشناسد

 و احترام به همنوعان تحقق صفت تواضع و فروتنی

)علیرضا و همرزمش  .سازدود فراهم میرا در خ

کیانوش و  روی ماه خداوند را ببوسرمان  منصور،

 (من دانای کل هستم در رمان

 

 رمایه عمردرک معنای زندگی و سهدفمندی و  ب(

وار )بیشتر در پرتو اعتقاد به خدای متشخص انسان

 (،عاشق و معشوقو در مواردی  عبد و مولی ۀرابط

آدمی از هدفی واال و  آفرینش هستی و خلقت

انسان باید . بنابراین، مقصدی الهی برخوردار است

عمل کند؛ یعنی خود  اللهیهبه رسالتِ راستینِ خلیف

 و پروردگار« خویشتنِ خویش» درصدد شناخت

عشق روی  )مادر استاد فیزیک در رمان .باشد خویش

عشقی بی  و مادر استاد فلسفه دین در رمان روپیاده
 (بی نقطه شین بی قاف

با توجه به  آفات عدم ارتباط انسان با خود

، «از خود بیگانگی» ،خدای متشخص و نامتشخص

، «تعصب و جانبداری»، «نگریتظاهربینی و سطحی»

« بینی و عقده حقارتخودکوچک» و «داوریپیش»

همچنین نداشتن شناخت صحیح از خود و  .است

ه ارتباط منفی با خود، قوای شهوانی و غصبی ک

جهت حفظ و سالمت انسان قرار داده شده، در 

گیرد و سبب جهت غلط مورد استفاده قرار می

انحراف این نیروهای حیاتی از مسیر اصلی خود و 

شود که از مقام انسان انحطاط شخصیت انسانی می

 بندر، )ملول، کند.سقوط و در حد حیوانات تنزل می

 (یهای جذاماستخوان خوک و دستنوذر در رمان 

های زیادی را به مستور در آثار خود شخصیت

ای از آنها از خویشتن خویش تصویر کشیده که عده

ا که ـد و از آنجـح ندارنـاخت صحیـدرک و شن

توانند با خود ارتباط صحیح و سالمی برقرار نمی

گانه نیز دچار مشکل ر روابط سهـدر سای ،دـسازن

ۀ ر دربارچند روایت معتب )کسری در رمان شوند.می

 (من گنجشگ نیستم و ابراهیم در رمان زندگی

 

 ارتباط با دیگران برمبنای ارتباط انسان با خدا و خود

از نحوه متأثر های دیگر ارتباط انسان با انسان ۀنحو

ارتباط انسان  ۀو نحو ارتباط انسان با خویش است

با خویش نیز از نوع ارتباط انسان با خدا و تصور از 

چنانچه  ص و متشخص( متأثر است.خدا )نامتشخ

-فردی خود را محکوم قوانین فیزیکی و زیست

)که خود ناشی از عدم اعتقاد به  شناسی بداند

داند. چنین یمخداوند است( خود را قائم به ذات 

داند و تنها خود را به دیگران بدهکار نمی فردی اوالً

ا ب ثانیاً است.های خود ها و خواستهدنبال ارضای نیاز

 ی خودهادیگرانی که همچون او به دنبال خواسته

با توجه به  «دانیال. »تصادم خواهد داشت ،هستند
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تفکر خداانگاری در مورد خدا و عدم شناخت و 

ارتباط صحیح با خود در حوزه ارتباط با دیگران نیز 

تفاوت است. دچار مشکل است. نسبت به دیگران بی

برد و می سؤالر ها را زیخویشاوندی با سایر انسان

همواره با لحن تند و تحقیرآمیز و با عصبانیت، 

 دهد:دیگران را مورد عتاب قرار می

گم که اگه تا حاال کسی به تون نگفته من می»

 ۀهیچ آشغالی نیستید. من یکی که براتون و واس

در  (1:7484 )مستور، .«کنمکاراتون تره هم خرد نمی

باورمند شخص نامت یدابه ختلقی کسی که مقابل 

در ارتباط با دیگران اینگونه است که خود را  ،است

کند بیند و یا چنین تصور میبا همه چیزها یگانه می

ها هر کدام که یک چیز یگانه وجود دارد و ما انسان

ایم. این تصور یک مرتبه از مراتب آن چیز یگانه

. گرددباعث شفقت و همدردی با دیگران می

های انسان ،متحد با حق انسانِ( 40: 7485)ملکیان، 

چنین  .کنددیگر را نیز دعوت به دین و ایمان می

را وقف هدایت دیگران ح خود ود نـماننرادی ـاف

کنند و مبنای کارشان تنها خدمت برای رضای می

د. خداوند است و با قبول یا ردِّ دیگران کاری ندارن

ا و همدلی بارتباط انسان با دیگران همدردی در 

باور به خدایِ  ۀنتیج و شفقت بر همگان ردمنداند

وار از نامتشخص از یک سو و خدایِ متشخِّصِ انسان

انسان باید بدون در نظر سوی دیگر خواهد بود. 

قدرت، های اجتماعیِ فردی همچون ن مطلوبگرفت

ت اجتماعی و جاه و شهرت، ثروت، محبوبیت، حیثی

ر به چنین خدا به دلیل باو کند. با دیگران رفتارمقام 

وار( و تأثیر این باور در رابطه فرد با )متشخصِ انسان

شهرت و  نه به دیگرانه با طرابر خود است که فرد د

کند. در پرتو آنها توجه میخوی و منش که به  مقام

 دیگرانچنین اعتقادی است که انسان در ارتباط با 

ی ارتباط عمیق همراه با عشق و دوستی ـنوعه ـب

تعهد  ،ردوآمیبر جانکالم خود را از عمق  .رسدمی

در ارتباط با دیگران و خدمت به و قبول مسؤلیت 

های حقیقی فرد و کمال خلق نشانه آگاهی از ارزش

که الزمه آن باور به خدای  شخصیت انسانی است

 وار است.متشخص انسان

یکی از نکات مهم در بحث ارتباط با دیگران که 

تشخص است، بررسی کیفیت نتیجه باور به خدای م

ترین این ارتباط است. مهم ی ارتباط با دیگرانهاراه

است. در فقره « همدلی»، «همزبانی»با دیگران در قالب 

انسان برای برقراری ارتباط ( همزبانینخست )

رفتارهای خود را با دیگران  بایداجتماعی با دیگران 

م به عبارتی مطابق با زبان عقل و فه .دنکمنطبق 

یکی از  (مدلیدر فقره دوم )ه .اشخاص سخن گوید

های تقلیل و تسکین آالم بشری همدردی با راه

 شخص دردمند و گوش سپردن به دردِ دلِ آنان است

که خود حاصل باورمندی به خدای متشخص انسان

کند و مهر خدایی که چونان انسان رفتار می ،وار است

ص ـشخشنیدن سخنان  اواز نظر و رحمت دارد. 

گردد و ب ایجاد یک ارتباط مؤثر میـد موجـدردمن

ور تقلیل ـهای شخص رنجبدین طریق بخشی از غم

 .شودیافته و احساس آرامش در او زیاد می

 خیس ۀدو چشم خانابراهیم شخصیت داستانی 

که حکایت  روعشق روی پیادهاز مجموعه داستان 

باشد. وی می ،هاسترنج و مشقت زندگی انسان

دار ریاست شرکت نفت در یکی از مناطق هعهد

های بیش از حد خود که با دلسوزی استخیز نفت

د. ابراهیم نمونه شووالن میئموجب ناراحتی مس

خواهد چرخ را برهم انسان عصر جدید است که می



 5931پاییز ، 51پیاپی  چهارم، ، شماره چهارمسال «های ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش» 20

 

 

زند فلک را سقف بشکافد نه اینکه با دنیا که دنیا را 

ای خدبسازد. او در ارتباط با دیگران براساس 

به نوعی ارتباط عمیق همراه با  وارمتشخص انسان

رسد که با یاد درد و عشق و دوستی و دلسوزی می

پیچد و دردش آنگاه رنج دیگران از درد به خود می

شود که خویش را ناتوان از تقلیل تر میجانکاه

 یابد:مرارت، فقر و فالکت دیگران می

؟ زمستان گذشته که سیل آمده بود، یادت هست»

عکاس جوانی آمده بود تا از زندگی مردم و وسعت 

فاجعه عکس بیندازد. تو را دیده بود که وسط آب و 

ای و های شلوارت را باال زدهگل و الی، پاچه

گوسفندهای نیمه جان ننه گلی را از میان باتالق بیرون 

اش را هـآوری. تا آمده بود عکسی بیندازد یقمی

کنی سیل فکر می» دی:ده بودی فریاد زده بوـچسبی

آمده است تا تو سوژه برای عکاسی پیدا کنی؟ سیل 

اند آمده که بفهمی مردم حاصل ضرب وسعت عشق

 ( 5: 7450 )مستور، .«در عمق مظلومیت
 

)با  ارتباط انسان با طبیعت بر مبنای ارتباطات دیگر

 ها(خدا، خود و انسان

ا ارتباط انسان با طبیعت، خود حاصل نوع ارتباط ب

های دیگر است که آن نیز حاصل ارتباط انسان انسان

خدا وجود اگر انسان به با خود و خداوند است. 

، به کسی هم بدهکار نخواهد بود و اشدقائل نب

ها دیگران را نیز همچون خود در پیِ ارضای خواسته

. چنین فردی هیچ رحمی به طبیعت داندو نیازها می

های فع و خواستهدر پیِ منا را کهد؛ چرکخواهد ن

حاضر است به محیط  و مدت خویش استکوتاه

زیست آسیب و درد و رنج برساند. چنین تصوری 

اگر تصور  شود.باعث یک دید خشن به طبیعت می

ب ـموج ،دـاشـص بـشخّـامتـدای نـدا، خـاز خ

. چنین تصوری همه مظاهر و شودورزی میشفقت

به  راین،. بنابداندمراتب هستی را جلوه خدا می

 ورزد. در تصور خدایِطبیعت نیز شفقت می

ود ـوار هم که فرد به همنوع خناانسان متشخصِ

را برای خود  نشینیاعتناست و عزلت و گوشهیـب

با طبیعت بدین گونه است که  شارتباط ؛گزیندبرمی

 هیچ عطوفتی نسبت به طبیعت نخواهد ورزید.

د در تصور انسان از خداوند به عنوان موجو

وار هم سه حالت نسبت به طبیعت متشخص انسان

، این تصور در عبد و مولی: در رابطه وجود دارد

مطیعان حق رابطه با طبیعت متصورَّ است که فقط 

را دارند. در مواهب الهی در طبیعت وری از بهره

کسی که خود   ی،اشق و معشوقحالی که در تصور ع

دوست داند همه چیز طبیعت را را عاشق خدا می

در نیز،  مکار و همکاردر تصور ه .داشت دخواه

حالت طولی )نائب و مناب( هر دیدی که مناب 

همان دید  نیزدرباره طبیعت دستور داده باشد، نائب 

این تصور از  را خواهد داشت. اما در حالت عرضی

اید طبیعت را نسبت طبیعت متصور خواهد بود که ب

با توجه به  (49: 7485 ملکیان،) .به قبل بهتر کنیم

های با مؤلفه و شناخت آن شناسیهستیاین امر، 

عامل راهبری برای  ...شناسی و خداشناسی، انسان

در تعامل انسان با  اجرایی شدن معنای زندگی

 است.طبیعت پیرامون 

یکی دیگر از نکات مهم در این فقره تبیین 

انسان  ۀتفاوت نوع نگاه انسان به طبیعت در دور

 ۀسبت انسان کالسیک است. در دورمدرن به ن

های دینی و  ویژه انسان باورمند به گزارههکالسیک ب

مسیح و اسالم(  نوع نگاه انسان  ،وحیانی )دین یهود
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ای است که انسان مسخَّر بر به گونه به طبیعت

-امکانات و ویژگی ۀطبیعت است و طبیعت با هم

 تواند ازهایش در تسخیر انسان است و انسان می

برداری کند. اما در طبیعت به هر شکل ممکن بهره

نگاه انسان مدرن، پارادایم یادشده تغییر کرد و به 

انسان خادم و مفسر »الگوی   جای پارادایم پیشین،

تمام   جایگزین شد و البته این دو پارادایم،« طبیعت

الشعاع قرار داده است. به امور زندگی انسان را تحت

س بیکن در کتاب مشهور و عنوان نمونه فرانسی

له اشاره کرده است. ئبه این مس نو ارغنونتاثیرگذارِ 

گرای فرانسوی بود گرا و مشاهدهاو فیلسوف طبیعت

که در کتاب حاضر به نقش تجربه، مشاهده و 

استقراء علمی توجه زیادی کرد. در این کتاب که 

در اولین فقره و بخش   ،کلمه قصار داردو فقره  727

کند و  ه رابطه انسان مدرن با طبیعت اشاره میکتاب ب

بر آن است که انسان سرور و مسخِّر بر طبیعت 

 نیست بلکه خادم و مفسر طبیعت است:

انسان چون خادم و مفسر طبیعت است الجرم »

تواند از آن سر در بیاورد که فقط تا حدودی می

جریان آن را در عمل یا نظر مشاهده کرده باشد و در 

«. تواندداند و نه چیزی مین نه چیزی میفوق ای

 ( 44: 7452)بیکن، 

ه ـدر مجموعکـه ت ـد گفـاه بایـن نگـا ایـب

های مستور به این رابطه به اشکال مختلف داستان

خداوند را  روی ماهتوجه شده است. یونس در رمان 

، با توجه به اینکه از خدا و خویشتن خویش ببوس

فهمی ندارد در درک و شناخت درست و قابل 

ارتباط با دیگران و طبیعت نیز دچار مشکل است و 

تواند پاسخ تی مواجه است که نمیسؤاالهمواره با 

 ای برای آنها پیدا کند: کنندهقانع

گذرد و کمی ای از جلوم به سرعت میگربه»

تر زیر درختی با ترس به اطرافش نگاه آن طـرف

و به دنبال  ای گوشت به دندان گرفتهکند. تکهمی

گردد. هر چه خطری برای خوردن آن میجای بی

آن  ،دیگری که او را تهدید کند ۀکنم گربنگاه می

آورم که گربه چرا اینقدر بینم. سر در نمیاطراف نمی

کنم چرا حیوانات برای نگران است؟ با خودم فکر می

ها ها بسوزند. چرا گربهزنده ماندن باید با ما آدم

 ها،خلقت این همه شلوغ است؟ سگهستند؟ چرا 

ها، گـها، سنتـها، درخهـها، مورچها، موشگربه

ها، ها، آدمها، آدمها، روزها، آدمها، ستارهدریاها، کوه

 (79-76: 7415 )مستور، .«ها...آدم

-دفتر فروش یک کارخانه تولید حشرهپارسا 

کند تا اش انتخاب میی را برای خودکشیکش خانگ

ها کشتن انسان همانندشتن حشرات د کنشان ده

در خودکشی او نیز پیامی نهفته است:  ،بنابراین .است

همان طور که نباید موجودی را کشت نباید احساسی 

تواند روزی میا هم در نطفه خفه کرد، این احساسر

توان می ،. بنابراینزیباترین احساس زندگی ما باشد

کند با ارسا شخصیتی است که سعی میکه پگفت 

له ئبه دنبال مس -با عقلی غیرقدسی  -عقل و منطق 

گردد؛ مگر ایمان برود اما دست خالی از آنجا برمی

ها هم پارسا گفت: حشره»اینکه در آنجا اتفاقی بیفتد. 

هارو بکشیم؟ حق دارند زندگی کنند چرا ما باید اون

هارو من گفتم، یعنی به شوخی گفتم: اگر شما حشره

-خواهید این همه حشرهپس چرا می دوست دارید

کش بخرید؟ گفت: هرچند دوست داشتن دلیل قانع 

کشتن نیست، اما من قصد کشتن ای برای نکننده

 ( 42 )همان:«. هارو ندارمحشره

دانیال نیز در ارتباط با طبیعت بر آن است که 
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و طبیعت برتر از انسان است. انسان گاهی  ءاشیا

تر از موجودات دیگر است و یابد که فراای میمرتبه

تر کند که از همه چیز پایینگاهی آنقدر نزول می

کند که گیرد. دانیال به طبیعت اشاره میقرار می

گر کارهای ماست و اینجا نیز عناصر طبیعت نظاره

شوند. او وعاتی فعال مطرح میـوان موضـه عنـب

داند و حتی ها را موجب آلودگی زمین میانسان

 داند:را ظلمی در حق زمین میحضورشان 

حیف این زمین که زیر پای شماست. حیف »

تون کنند. شما رو باید این زمین که توش دفن

 )مستور،. «بسوزانند و خاکسترتون رو بریزند تو دریا

، به من دانای کل هستمدر داستان کوتاه  (1: 7484

پشت اشاره دارد به اصل ، الکدوزیستانویژه داستان 

سیر تکاملی که خداوند در نهاد موجودات به کمال و 

ودیعه نهاده است. نیم نگاهی به جهان ماده و 

وی همه ـاپـت و تکـرکـاکی از حـودات حـوجـم

موجودات در مسیر مشخص و به سوی مقصدی 

خداوند در خلقت هر موجودی آنچه را  .معین است

 ،اش باشدحرکت او به سوی کمال وجودی ۀکه الزم

و هر موجودی به طور ذاتی اقتضای حرکت قرار داده 

در این جهت را داراست. موجوداتی که دارای اختیار 

اه همان مسیر تعیین شده را طی نیستند خواه و ناخو

 آیند:کنند و به کمال وجودی خاص خود نائل میمی

ها از تخم پشتگفت وقتی الکملوانه می»

ز آب ند بیرون، هرجا که باشند و هرچی هم که ایبیا

ها کنـه، از زیر ماسهداشته باشن فرقی نمی فاصله

گفت افتند به طرف دریا. میزنند بیرون و راه میمی

ی کنند هم تونن زندگها، هم تو آب میاین وروجک

 .«گن؟ دوزیستانتوی خشکی. بهشون چی می

 (57-50: 7482 )مستور،

 ۀگسیختگی ارتباط انسان با طبیعت در نتیج

در بسیاری از موارد دانسته یا ندانسته توسعه فناوری 

منجر به آلودگی و بر هم خوردن تعادل محیط، 

های مثبت های مختلف حیات و کارکردنابودی جلوه

 ها در روی کره زمین شده است.اکوسیستم

ها رفتند کره ماه با خودم گفتم گفت: وقتی آدم»

ها که به ماه هم رحم نکردند. گفتم ماه لعنت به اون

هم آلوده کردند. گفتم لعنت به انسان که ماه رو رو 

ها با این کارشون هاش ناپاک کرد. اونهم با قدم

 (75: 7488 )مستور،. «تقدس ماه رو از بین بردند

 

 گیرینتیجهبحث و 

مستور با زبانی ساده و روان در قالب داستان به تبیین 

انسان به ویژه رابطه انسان با خدا  ۀارتباطات چهارگان

نخستین ارتباط، ارتباط انسان  .و خود پرداخته است

با خداوند است؛ خدای غیر متشخّص، متشخّص 

وار از خداوند تصوّراتی است که وار و ناانسانانسان

های بیشتری از این . البته بخشدر آثار او وجود دارد

 واردر جهت معرفی خدای متشخّص انسانها داستان

ز خداوند در نوع هر نوع تصوّر انسان ا .است

گذارد. می تأثیرارتباطش با خود، دیگران و طبیعت 

دهد نگاهی فراگیر به مجموعه آثار مستور نشان می

گفتمان  ،که گفتمان برتر و غالب در گفتمان روایی او

اخالقی، معنوی و دینی است. مستور در اغلب 

های گرفتار در یک برزخ تمدنی هایش انسانداستان

کند و مدرنیته را به عنوان عاملی برای را توصیف می

به وجود آوردن رفاه به همراه اضطراب و بی معنایی 

کند. مستور در اغلب مسائل انسانی محکوم می

هایش دانستن و تالش برای کشف حقیقت داستان

خدا و انسان را موجب برهم زدن آرامش و جهل و 
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د. ـدانیـش مـوجب آرامـاهی را مـدان آگـفق

هایی از انسان های مستور نمونههای داستانشخصیّت

ق در جهان بی معنا هستند که نویسنده سعی ـمعلّ

اعتقادی و شک نجات کند آنها را از زیر آوار بیمی

دهد و با ایمان به معنویّات معضالت جهان و انسان 

توان گفت تر سازد. با توجه به آثار مستور میرا ساده

خویشتن و کشف  خدامحوری و تالش برای کشف

ای است که ژرف ساخت آثار معنا و خداوند دغدغه

گیرد و زندگی و مرگ در زیر نویسنده را دربرمی

د. بیادرک این مفاهیم است که معنا میۀ سای

جوی وهای مستور در جستهای داستانتشخصی

اند یا به صورت آرامش و خوشبختی از کف رفته

رد بودن، او را تا کند که دفریادهای دانیال جلوه می

برد. در اینجا مستور اعتقاد به جنون پیش می

سرنوشت شوم انسان دارد، اما راهی در برابر خواننده 

نهد تا او را از زوال برهاند؛ رسیدن به خدا. می

اش به مدارانهمستور به دلیل ایمان و نگاه دین

سرنوشت بشر امیدوار است و تمامی تالشش در 

حل نهایی ش این است که راههایسراسر داستان

رستگاری بشر را به مخاطب نشان دهد. او از بین 

ارتباطات چهارگانه بشری بیشتر به رابطه انسان با 

خداوند و در وهله بعد رابطه انسان با خود توجه 

هرچند رابطه انسان با دیگران و طبیعت  .کرده است

دیگر در آثار وی از بسامد کمتری  ۀبه نسبت دو رابط

گانه از برخوردار هستند. او از بین تصورات سه

وار بیش از خداوند به خداوند متشخص انسان

مل در أتصورات دیگر توجه داشته و نکته قابل ت

مورد تصور اخیر در آثار مستور این است که بیشتر 

ای سواد و کودکان که شاید نمونهسواد یا بیافراد کم

این نوع تصور  به ،هایی پیشامدرن باشنداز انسان

کرده هایی تحصیلباورمند هستند. در مقابل شخصیت

های عصر مدرن هستند در هایی از انسانکه نمونه

ت سؤاالباور و اعتقادات خود دچار شک و تردید و 

فلسفی نسبت به حضور و عدم حضور خداوند 

اند که برخی از آنان حتی ارتباط با خویشتن را شده

اند پاسخی آنجایی که نتوانستهنیز از دست داده و از 

دست به  ،ت خویش بیابندسؤاالکننده برای قانع

 روی ماه خداوند را ببوسزنند. رمان خودکشی می

ر مستور است تم آن، نگاه انتقادی ـن اثـتریه مهمـک

به سرنوشت تراژیک انسان معاصر است که به 

ا نگاه شکاکانه ـی قدسی بـی و حتـهای عیندهـپدی

د و حتی حضور خداوند را نیز در مواردی، نگرمی

رمانی در وهله اول، داند. این رمان، امری اعتباری می

رمان  فلسفی است. در وهله دوم دینی و بومی و

روح معنویت بر ناخودآگاه  ۀمستور با توجه به غلب

شخصیت اول )نویسنده( و اینکه انسان امروزی به 

تافیزیک و دلیل گسترش معنویت و اخالق به عالم م

ای به قدسی گرایش یافته است، سعی کرده به گونه

ت و مقوالت عمیقی چون تنهایی انسان، شر، سؤاال

جبر، آزادی انسان، شک و مرگ و شکاکیت پاسخ 

دقیق و منطقی دهد. مستور به جای فهم و تفهیم 

زدگی حاصل عدم تجربه، له، با شتابئدرست مس

ای حل یا نهعمیق را به گو ۀلئخواهد این مسمی

توجیه کند و پاسخ روشن و دقیق به آن بدهد. به 

او درصدد است با گذر و سوق دادن  ،عبارت دیگر

شخصیت اول داستان که خود نویسنده است و 

رسیدن به یقین و ایمان، به لذت حاصل از آن دست 

ترین نقطه ضعف یابد. شاید بتوان این نکته را بزرگ

در حالی که این  .ستشناسی رمان مستور دانمعرفت

کردنی و ملأدسته از حقایق و وقایع هستی تنها ت

توان به این اساس نمیدر کردنی هستند و مطرح

 مسائل پاسخی منطقی داد.
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