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Abstract  

Existentialism means "authenticity of existence" or "primacy of being". 

This school was founded by Soren Kierkegaard in the 1830s, although 

its backgrounds were already in use. The primacy of being on nature, 

responsibility, freedom, apprehension, choice... is a feature of this 

school. In Existentialism, human is stranger, because it is not been made 

of nature. He does not have innate features and creates his own nature. 

The first purpose of existentialism is a stranger man, because he is not 

made of nature. They are left in a place that is neither of their genders 

nor made for them. The first purpose of existentialism is to make a man 

aware of his identity and make him responsible for his own existence 

and the existence of all human beings. He must make his own destiny 

with free choice. Existentialism in Iran in the 1940s and 1950s fell on 

Sayyed Ahmed Fardid and Ali Shariati's efforts. Mostafa Mastoor is 

one of the famous contemporary story writers. His first literary work, 

The Two Eyes of Wet House, in 1369, and his first story, Love on the 

Pavement, was published in 1377. In Mastoor's stories which mostly 

result in Soren Kierkegaard's faith thoughts especially Kiss the Lovely 

Face of God and Pig’s Bone and Leper’s Hands, and some of the 
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existentialism features such as the authenticity of existence, loneliness, 

lust, anxiety, pessimism, and so on which are discussed in this article. 

Keywords: Existentialism, Mostafa Mastoor, Primacy of being on 

Nature, Responsibility, Freedom. 

1. Introduction 

Existentialism means "authenticity of existence" or "primacy of 

being". Precedence of existence over nature, responsibility, freedom, 

apprehension, choice, etc. is the characteristic of this school. 

Existentialism became popular in Iran in the 1940s and 1950s with the 

efforts of Seyyed Ahmed Fardid and Ali Shariati. Mustafa Mastour is 

one of the famous contemporary story writers. In his stories, which 

are more related to Soren Kierkegaard's religious thoughts, especially 

Kiss the Lovely Face of God, Pig’s Bone and Leper’s Hands, and I am 

Not a Sparrow (Man Gonjeshk Nistam), some of the existentialist 

features that are discussed in this article can be seen. 

 2. Methodology and Literature Review 

In connection with existentialism and contemporary Iranian literature, 

the book Existentialism and Contemporary Literature of Iran written 

by Issa Amankhani (2013) should be mentioned. Among the articles, 

we can mention these: 1- Existentialism of guidance and the dead end 

of nostalgia in Stray Dog; 2- Analysis of Saedi’s story (Geda) Beggar 

based on the principles and characteristics of the school of 

existentialism; 3- Chubak and existential thought; 4- The analysis of 

The Little Black Fish based on the philosophy of existentialism; 5- 

Examining existentialist tendencies in the story "Kiss the Lovely Face 

of God". 

The purpose of this article is to examine some of the existentialist 

features in the stories of Love on the Sidewalk, Kiss the Lovely Face 

of God, some authentic narratives, etc. 

In this research, after collecting sources and taking notes, data 

analysis was done based on the descriptive-analytical method. 
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3.Discussion 

Features of existentialism school 

1- Precedence of existence over nature; 

2- Responsibility and freedom; 

3- Apprehension; 

4- Abandonment; 

5- Loneliness and despair; 

6- The choice and lack of moral standards. 

4.Findings 

Kiss the Lovely Face of God 

- Doubting the existence of God and ignoring the supernatural: 

In this story, Yunus is an "entity". He pays attention to himself and his 

humanness, and his continuous questions about God and existence are 

a sign of his self-control. 

- Apprehension: 

Anonymous life, human sufferings and bitter and black death cause 

Julia's anxiety and bring trouble and helplessness to her. 

- Negation of science and reason: 

In this story, Dr. Mohsen Parsa is a character whose all attention is 

on reason, although he does not take advantage because he does not 

pay attention to faith. 

In the story of Pig’s Bone and Lepers Hands, Susan, who was a tart, 

fell in love with Kianoush by her choice and with his help, she went 

beyond the stage of beauty and success and changed her nature and 

destiny. 

In the story, I am not a Sparrow, Ibrahim said that I am no longer a 

sparrow (the symbol of the stage of beauty and prosperity). 

5.Results 

By studying Mustafa Mastour's stories, especially the two stories Kiss 

the Lovely Face of God, Pig’s Bone and Leper’s Hands, some of the 

features of the existentialism school, such as the authenticity of 

existence, choice, responsibility, etc., were obtained. The author's 

approach to the end of stories is more in line with the faith thoughts 

of Christian existentialists such as Soren Kierkegaard. In the story 
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"Kiss the Lovely Face of God", Yunus passed through the stage of 

beauty, prosperity, and morality by doubting and raising questions and 

gained a new faith. In the story of Pig’s Bone and Leper’s Hands, 

Susan, who was a tart, fell in love with Kianush by her choice and 

changed her nature and destiny. In the story, I am not a sparrow, 

Ibrahim also said that I am no longer a sparrow (the symbol of 

someone who is in the stage of beauty and success) and this means 

progressing to excellence and being different. 
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 مصطفي هایداستان در اگزیستانسیالیسم مکتب هایویژگي
  مستور

 یرانا سمنان، سمنان، دانشگاه فارسی، اتادبی و زبان دکتری دانشجوی   رضا نیکو
  

 انایر سمنان، سمنان، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه دانشیار،  زاده میرعليعبداهلل حسن

 چکیده 
 دهة در اردیرکگکي سورن با مکتب این. است «وجود تادم» یا «وجود اصالت» معناي به اگزیستانسياليسم

 آزادي، مسئوليت، ماهيت، بر وجود تادم. داشت وجود آن هايزمينه گرچه د؛آم کار روي ميالدي 6388
 جنا از هک چرا است، غریب انسان اگزیستانسياليسم، در. است مکتب این هايویژگي از... و انتخاب دلهره،
 و داردن فطري ویژگي او. شده ساخته او براي نه و اوست جنا از نه که شده رها مکاني در. نيست طبيعت
 خود تهوی از را انسان که است آن اگزیستانسياليسم هدف نخستين. آوردمي وجود به خود  را خود ماهيت
 خود تسرنوش آزاد، انتخاب با باید او. کند مسئول هاانسان همه وجود و وجود  به نسبت را او و سازد باخبر
 شریعتي يعل و فردید احمد سيد هايتال  با پنجاه و چهل هايدهه در ایران در اگزیستانسياليسم. بزند رقم را
 خانهچشم دو و،ا ادبي کار اولين. است معاصر بنام نویسانداستان از یکي مستور مصطفي. افتاد هازبان سر بر

 در. رسيد چا  به 6877 سال در رو،پياده روي عشق وي، داستاني مجموعه اولين و 6816 سال در خيا،
 را خداوند اهم روي ویژهبه انجامندمي یرکگاردکي سورن ایماني هاياندیشه هب بيشتر که مستور هايداستان
 اليستياگزیستانسي هايویژگي از ايپاره نيستم، گنجشک من و جرامي هايدست و خوک استخوان ببوس،
 دهش پرداخته آنها به مااله این در که شودمي دیده... و بدبيني دلهره، یأس، تنهایي، وجود، اصالت همچون
 .است

 .زادیآ مسئولیت، ماهیت، بر وجود تقدم مستور، مصطفی اگزیستانسیالیسم،ها: کلیدواژه
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 مقدمه
به  Existential و کلمة انگليسي Existentielاز کلمة فرانسوي 6اگزیستانسياليسم

ات است. ادبي« تادم وجود»یا « اصالت وجود»گرفته شده و خود به معناي « وجودي»معناي 
انسياليستي سواي نمایش و داستان بر بيان دقيق آگاهي شخصيت اصلي نسبت به اگزیست
 اي چونشدهتعيينهاي دروني خود استوار است. انسان، هيچ حالت رواني از پيشحالت

 (. 53 -56: 6839ها برآیند آگاهي اوست )داد، رنج و شادي ندارد؛ این حالت
راط گوید که اگزیستانسياليسم با ساسوي، مي، مور  ادبي و منتاد فران2یر دو بوادفرپي

شود و با آگوستين شروع مي -«خودت را بشناس»-و سخن معروف او  . م(  516-866)
 1شلينگم(،  6325-6711) 9م(، من دو بيران 6112-6128) 5م(، پاسکال 588-895) 8قدیا
، 6837حسيني، یابد )سيدم( و... ادامه مي 6399-6368) 7کگاردیرم(، کي 6779-6395)
 (.68: 6866، 3و فلين 616: 2ج 

م( نخستين اندیشمندان دورۀ جدید  6121-6916) 68م( و بيکن 6198-6961) 6دکارت
، ناش «علم، قدرت است»و « اندیشم، پا هستممي»م( هستند که با طرو  28-67)قرن 
م(،  7716-6766) 66ورزان دیگري چون هيوماي را براي انسان قائل شدند. اندیشهویژه
و قراردادن او در صدر هستي، زمينه « انسان»م( و... هم با طرو مسئلة  6385-6725) 62کانت

 (. 28-23: 6837گيري اگزیستانسياليسم فراهم کردند )مصلح، را براي شکل
کگارد برآمد. یرهاي سورن کيميالدي از اندیشه 6388مکتب اگزیستانسياليسم در دهة 

 هامراقب لحظه باشيم؛ علم را خدا در دل»ماند: ه سخنان عارفان مياي از سخنان او بپاره
 گزیند و بر آن است که انسان با توسلکگارد عشق را بر عال برميیرو... . کي« اندازدمي

                                                            
1. Existentialism. 

2. Boadfer, P. 

3. Augustine of Hippo. 

4. Pascal, B. 

5. Biran, M. 

6. Schelling, F. 

7. Kierkeɡaard, S. 

8. Flynn, T. 

9. Descartes, R. 

10. Bacon, F. 

11. Hume, D. 

12. Kant, I. 
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(. این اندیشه در بين 36: 2، ج 6838تواند به آزادي دست یابد )حلبي، به خداست که مي
کگارد، یرنجاست که اگزیستانسياليسم مسيحي داریم. کيها هم وجود دارد و از ایمسيحي
هاي اگزیستانسياليستم(  6678-6336) 2م( و گابریل مارسل6616-6338) 6یاسپرس
 اند. مسيحي

خدایي قرار دارد که مسيحي، اگزیستانسياليسم الحادي یا بي در برابر اگزیستانسياليسم
م( و  6638-6689) 5رم( آن را طرو کرد و سارت 6671-6336) 8هایدگر

، 1و بالکهام 638: 6869)شميسا،  9هاي فرانسه در این گروه جاي دارنداگزیستانسياليست
6866 :68-6 .) 

لة اساسي اي سراپا الحادي است، زیرا مسئنباید تصور شود که اگزیستانسياليسم فلسفه
بازیابد و الوجود نيست؛ مهم آن است که بشر باید خود ، خود را در آن بودن واجب

تواند او را از خود رها کند؛ حتي اگر دليلي بيابد که بودن یاين کند که هيچ چيز نمي
 (.73: 6816الوجود را بر او  ابت کند )سارتر، واجب

آیا اگزیستانسياليسم نوعي »پيرامون  ميالدي با سخنراني 6659اکتبر  26سارتر در 
بزرگي  ریزي کرد. این سخنراني، تلنگرپي مکتب اگزیستانسياليسم را« مداري است؟انسان

فلين، بيانيه را براي این مکتب ایفا کرد )براي حوزۀ اندیشه در پاریا بود و ناش یک شبه
 6613(. شعارهایي که روي دیوارهاي پاریا طي اعتراض دانشجویي در سال 6: 6866

آرماني و  گيختگي، اميداین نشانگر خودان«. زنده باد تخيل»شد، این بود: ميالدي نوشته مي
شود شاید بيهودگي غایي آن جنبش است که گاهي به نام اناالب سارتري از آن یاد مي

 (. 657-653)همان: 
اگزیستانسياليسم در ماام یک پدیدۀ فرهنگي ممکن است دورۀ خود را سپري کرده 

د، اصالت و... هاي دلهره، بدبيني، تعهها و کلمهفرهنگباشد، اما ردپاي خود را در خرده
بر جاي نهاده است و همچنان به دفاع خود از آزادي فردي، مسئوليت و اصالت در قالب 

به  دهد و این کار راگرایي و... ادامه ميکاري، خودفریبي، تکنولوژيجبرگرایي، ساز 

                                                            
1. Jaspers, K. 

2. Marcel, G. 

3. Heidegger, M. 

4. Sartre, J. P. 

 داد. انجام را بنديتاسيم این است، «اومانيسم همان اگزیستانسياليسم» در . سارتر9

6. Blackham, H. J. 
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برد دهد؛ یعني براي فهماندن اصول خود از هنر و تمثيل بهره مياي تخيلي انجام ميشيوه
 (. 7-66: 6876و حاياي،  266-888: 6835، 6، کاپلستن656-698: 6866ين، )فل

-6236ها افتاد و فردید )بر سر زبان 98و  58هاي اگزیستانسياليسم در ایران در دهه
 (662: 6869ه.  ( از سردمداران آن بودند )شميسا،  6891-6862ه.  ( و شریعتي ) 6878

 . پیشینۀ پژوهش2
بيات تانسياليسم و ادبيات معاصر ایران باید ازکتاب اگزیستانسياليسم و اددر ارتباط با اگزیس

نام برد. نویسنده در فصل اول به مادماتي پيرامون  (6862)خاني معاصر ایران نوشتة امن
گيري آن و چرایي ورود این اندیشه به ایران، در فصل هاي شکلاندیشة وجودي، زمينه

تب و ژانرهاي ادبي و در فصل سوم به تأ ير این اندیشه و مک دوم به ارتباط اگزیستانسياليسم
 ویژه شعر معاصر پرداخته است. بر ادبيات معاصر به

 ستببن و هدایت اگزیستانسياليسم»( در ماالة خود با عنوان 6833موسوي و همایون )
خاص  هاي اگزیستانسياليستي و معناينمود اندیشهاند تال  کرده «ولگرد سگ در نوستالژي

 نوستالژي از دیدگاه سارتر را در داستان سگ ولگرد نشان دهند.
تحليل داستان گداي ساعدي بر »( در ماالة 6868زاده )محمدي فشارکي و هاشمي

تي داستان به تحليل اگزیستانسياليس« مکتب اگزیستانسياليسم هايویژگياساس اصول و 
 اند.گداي ساعدي پرداخته
)تحليل چوبک و اندیشة وجودي »ر ماالة خود با عنوان ( د6865خجسته و فسائي )

های از مؤلفه به برخي «ا  مرده بود در پرتو فلسفة اگزیستانسياليسم(داستان انتري که لوطي
ردي، هاي اجتماعي و فاز مناسبت الوجودویژه کنار گراشتن واجباگزیستانسياليسم به

 اند.ا  مرده بود، پرداختهلوطيوانهادگي، تنهایي و دلهره در داستان انتري که 
 «تحليل ماهي سياه کوچولو بر اساس فلسفة اگزیستانسياليسم»( در ماالة 6867واعظ )

تحليل کرده  کنانهساختارش روشي اگزیستانسياليسم با فلسفة مبناي را بر داستان ماهي سياه کوچولو
 است. 

                                                            
1. Copleston, F. 
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 اگزیستانسياليستي هايایشگر بررسي»( در ماالة 6863زاده ميرعلي  و پورسليمي )حسن
به مطالعة اصول مکتب اگزیستانسياليسم در یکي از « ببوس را خداوند ماه روي داستان در

 اند. جُستار حاضر با این مااله تاریباً همسوست.هاي مصطفي مستور پرداختهداستان
دو »نویسان معاصر است. اولين کار ادبي او، پور( از داستانمصطفي مستور )ررتي

در « روعشق روي پياده»و اولين مجموعة داستاني وي،  6816در سال « خانه خياچشم
، «روي ماه خداوند را ببوس»توان به چا  رسيد. از دیگر آ ار داستاني وي مي 6877سال 
، «هاي جرامياستخوان خوک و دست»، «من داناي کل هستم»، «چند روایت معتبر»
اه سه گزار  کوت»، «تهران در بعدازظهر»، «ناطهشين، بيقاف، بيحکایت عشاي بي»

 (. 628-622: 6866را نام برد )خادمي کوالیي، « من گنجشک نيستم»و « دربارۀ نوید و نگار
هاي هاي اگزیستانسياليستي در داستاناي از ویژگيهدف از این مااله، بررسي پاره

استخوان خوک »، «یت معتبرچند روا»، «روي ماه خداوند را ببوس»، «روعشق روي پياده»
سه گزار  کوتاه »، «ناطهشين، بيقاف، بيحکایت عشاي بي»، «هاي جراميو دست

 است. « من گنجشک نيستم»و « دربارۀ نوید و نگار

 . روش7
اساس  ها بربرداري، تجزیه و تحليل دادهدر این جُستار، پا از گردآوري منابع و یادداشت

 یافته است. تحليلي انجام  -رو  توصيفي

 های مکتب اگزیستانسیالیسم. ویژگي8
توجه چشمگير نویسندگان و شاعران معاصر به آراي اندیشمندان غربي ریشه در اناالب 

اي را براي ساختن اندیشان عصر مشروطه، اهتمام ویژهمشروطه دارد. بسياري از روشن
موارد، برخي از علماي کشور بر اساس الگوهاي غربي از خود نشان دادند. جداي از این 

 هايهاي سنتي و مرهبي قدمهاي غربي با انگارهکردن انگاره دین هم در مسير هماهنگ
ورزان ایراني با آراي غربي بود که در برخورد اندیشه 98و  58جدي برداشتند. با آغاز دهة 

قيد و احمد به جاي قبول بيتغيير محسوسي ایجاد شد. کساني چون فردید، شریعتي و آل
 (.81-31: 6862خاني، هاي غربي به انتخاب آگاهانه دست زدند )امنشرط اندیشه

بي وجود هاي ادهاي فلسفي و هم در گفتماناگزیستانسياليسم در غرب هم در گفتمان
به ایران از هر دو رهگرر فلسفي و ادبي صورت گرفت؛ داشت. از این رو، ورود این اندیشه 
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وري را ناش مح احمدو شریعتي و در گفتمان ادبي، هدایت و آل در گفتمان فلسفي، فردید
 (.  58-56ایفا کردند )همان: 

 . تقدم وجود بر ماهیت8-2
سارتر بر آن است که همة اشياي طبيعت و هستي، ماهيت و جوهرشان مادم بر وجودشان 

که نا  تادم دارد. براي نمونه، ناا  پيش از آاست، مگر انسان که وجود  بر چيستي
دست به قلم برد، ناش تابلو در اندیشه او وجود دارد. خدا یا طبيعت نيز قبل از آفرینش 

ا  بوده، اما دربارۀ انسان چنين نيست؛ انسان، اول وجود هستي، ماهيت هستي در اندیشه
پيدا کرده )بوده(، پا به ماهيت خود دست یافته )شده( است. از این رو، انسان بدون آنکه 

: 6858، 6و فولکيه 63-28: 6836ي داشته باشد، آفریننده خود است )شریعتي، ویژگي فطر
 (.689: 6869، 2و مي 57

 . مسئولیت و آزادی8-7
نخستين هدف اگزیستانسياليسم آن است که انسان را از هویت خود باخبر کند و او را 

گوید: ر مي(. سارت687: 6836ها مسئول کند )سارتر، نسبت به وجود  و وجود همة انسان
ساني که ها نيست؛ اگزیستانسياليسم کاگزیستانسياليسم من، اگزیستانسياليسم کافه»
خواهند مسئوليت را از دو  خود خواهند از زندگي فرار کنند، نيست. کساني که ميمي

بيندازند، نباید به این مکتب پناه آورند. این مکتب، مکتب کار، مسئوليت، زندگي و 
سازد؛ از بودنش را ب اندیشد که خود  باید انسانوقتي انسان چنين مي «.آفرینندگي است

کند و از سوي دیگر، احساس دلهره. وقتي صحبت از یک سو، احساس مسئوليت مي
مسئوليت است که آزادي در ميان باشد، چراکه مجبور هرگز مسئول نيست. بنابراین، یکي 

 765-365 ،865-665 ،683 :6832 ،8مارسلک: . از امتيازهاي اگزیستانسياليسم، آزادي )ر
تواند آزادانه با ( است؛ انسان، بازیچه خود است و خود  مي262: 6838، 5و وارنوک

 77و  92، 81-87: 6816و سارتر،  29-21، 65-69: 6836سرنوشتش بازي کند )شریعتي، 
 (. 78-79: 6858و فولکيه، 

                                                            
1. Foulquié, P. 

2. May, R. 

3. Marcel, G. 

4. Warnock, M. 
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امعة امروز دانند. جار را یک کاميابي ميوها، فرد بودن در جامعة تودهاگزیستانسياليست
 6، نيچه«الناسعوام»گرایان را کگارد جمعیراز فردگرایي دور شده و از این رو، کي

ن، خوانند )فليمي« یکي چون همه»و سارتر « انسان منتشر»، هایدگر «گله»م(  6355-6688)
، رز  زیادي قائل است(. البته، اگزیستانسياليسم براي اجتماع و محيط ا58-55: 6866

 گوید که دليلي براي زندگيشود. سارتر ميچراکه ماهيت انسان در ارتباط شکوفا مي
تواند معنا و ارز  داشته باشد. مرگ که برآیند تصادف کردن نداریم، اما زندگي مي

رفته انسان مسئول است؛ البته ]ابتدا[ هم دهد، اما روي است، بيهودگي هستي را نشان مي
: 6837، 8و گوتک 61-67و،  16، 98: 6876 2و وارنوک 631: 6869مسئول خود )شميسا، 

 (639-631: 6838، 5و وارنوک 631و  617

 . دلهره 8-8
هاي قلب یک انسان مسئول است؛ ها و تپشگوید که دلهره در اندیشة من، دغدغهسارتر مي

 دیگران را بر دو  دارد و بودن خود، آینده خود حتيکسي که بار رسالت ساختن انسان 
و  668: 6833و مارسل،  26: 6836تنها خود  مسئول خوب و بد خویش است )شریعتي، 

696.) 
برد که بهترین راه عمل کدام سازد؛ زیرا مدام در این دلهره به سر ميدلهره، انسان را مي

-637: 6869توان دربارۀ او قضاوت کرد )شميسا، است. از این رو، تا زمان مرگ نمي
او،  داند. اگزیستانسياليسم(. هایدگر، آمدن انسان به هستي را حاصل یک تصادف مي631
گوید است؛ یعني وجودي که باید در هستي باشد. برخالف دکارت که مي« باشنده»مطالعة 

( داند. هر دازاین )وجود، هایدگر انسان را وابسته به هستي مي«اندیشممن هستم، پا مي»
ه هدف و از سر اتفاق به هستي آمدداند که کار هستي هيچ در هيچ است. او بيکمابيش مي

داند کند. دازاین، هميشه در حال مراقبه است و ميو این او را دچار دلهره و پریشاني مي
گران خواهد شد. پا، همواره احساس گناه دارد و هراس از پوچي که آخراسمر گل کوزه

 رگ براي هميشه رها خواهد شد. دهد. او با ماو را آزار مي

                                                            
1. Nietzsche, F. 

2. Warnock, M. 

3. Gutek, G. L. 

4. Warnock, M. 
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م( چاره پوچي برآمده از مسخرگي و بيهودگي زندگي و تصميم  6618-6668) 6کامو
گوید که من، (. سارتر مي637-668: 6869داند )شميسا، به خودکشي را در عصيان مي

 ماخالقي را که بر پایة دین، سنت، قرارداد و... باشد، قبول ندارم. آن اخالقي را که خود
پسندم. هر مادسي را که انسان مادس تلاي کرد، من کند، ميگویم و انسان انتخاب ميمي

 افتد، چراکه او نه تنهادانم. اینجاست که دلهره به جان هر انساني ميآن را پایة اخالق مي
؛ 85و  86: 6836هاست )شریعتي، مسئول سرنوشت خود که مسئول سرنوشت همة انسان

: 6838و وارنوک،  88-21و  65: 6869؛ مي، 79-39: 6858؛ فولکيه، 26-88: 6816سارتر، 
 (.665و 662، 668

 . وانهادگي8-0
یعني سرنوشت انسان به دست خود  سپرده شده؛ چه از سوي خدا و چه از « وانهادگي»

ترین دلهره را براي انسان به وجود آورده، زیرا سوي طبيعت. پا، این استاالل بزرگ
-85: 6816؛ سارتر، 89-81: 6836د رهاشده در هستي است )شریعتي، انسان یک موجو

 (.76-72: 6866و فلين،  88

 . تنهایي و یأس8-5
 هاي کامو طرو شده است. او بيش از سارتر از تنهایيمسئله تنهایي پيش از سارتر در کتاب

، بيگانه ستاو نماینده انساني است که با خدا، طبيعت و هر چه که ه« بيگانه»برد. رنج مي
است. در اگزیستانسياليسم، انسان غریب است، چراکه از جنا طبيعت نيست. در مکاني 

؛ سارتر، 87: 6836رها شده که نه از جنا اوست و نه براي او ساخته شده است )شریعتي، 
 (.669: 6868زاده، و محمدي فشارکي و هاشمي 55: 6816

 . انتخاب و نبود معیار اخالقي8-8
سازد؛ یعني در درجة اول، انتخاب و در درجة دوم، نيست جز آنچه خود  مي انسان هيچ

يسم ترین قسمت مکتب اگزیستانسيالعمل؛ اما بر اساس کدام معيار؟ اینجاست که ضعيب
شود و سارتر مجبور است به این ضعب بزرگ تن دهد، چراکه خود را از همة نمودار مي

گزیستانسياليسم برابر ماتریاليسم که انسان را معيارهاي عالي و مطلق جدا کرده است. ا

                                                            
1. Camus, A. 
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شناسد و برابر داند و برابر ناتوراليسم که انسان را یک شيء طبيعي ميبازیچة جبر تاریخ مي
ارکسيسم کند و برابر مهایي که در دسترس او نيست، معرفي ميجبر که انسان را ابزار قانون

ابر رسد و برهاي بشر به سرانجام ميرنجشدن مسئلة اقتصاد تمام پندارد با حل که مي
هاست، اما تبترین مکهاي مبتني بر پوچي مطلق عالم، عاليهاي نيهيليستي و بدبينيجریان

 ها به آناز آنجا که براي انسان و نجاتش هيچ راهي و هيچ الگوي مطلاي که همة انسان
ي است دهد، مکتب ضعيفميایمان داشته باشند و برابر آن احساس مسئوليت کنند، ارائه ن

؛ وارنوک، 56: 6837؛ مصلح، 21-27: 6816؛ سارتر، 93-18و  52 -58: 6836)شریعتي، 
 (.631-637: 6838و وارنوک،  216-276: 6835؛ کاپلستن، 98-95و  22: 6876

 های سیر اگزیستانسیالیسم. مرحله0
 . مرحله زیبایي و کامیابي 0-2

هایش جزئي است و همة کند. خواستهکانون عالم تصور ميانسان در این مرحله خود را در 
 کند و پيوستگي زمان براي اوجویي بيشتر است. هماره در حال زندگي ميهمت او در کام

قيد زیرا بي کند،کشاند و از سطح عبور نميمعناست. هيچ چيز او را به تفکر و تأمل نميبي
ن یک یافتد، رویگردان است. به محض پایان و بند است. از هرچه عيش آني او را برهم بزن

رود. از این رو، تابع عال و منطق نيست. از انتخابي که او را لرت به دنبال لرتي دیگر مي
ها و کند. بيشتر دستخو  اتفاقمتعهد کند و در امتداد زمان ملزم به کار، اجتناب مي

ند و کنياز است، ازدواج نميهاي آني است. از آنجا که انتخاب آگاهانه و اصولي تصميم
 آید.درصدد اغوا و اغفال برمي

 . مرحله اخالقي 0-7
هاي کلي در یافتن نظم، هدف، اصول و خواستهاي ورود به این مرحله، اهميت نشانه

اندیشد. او اهل عمل به تکليفي است است و به جمع مي زندگي است. انسان، اخالقي جدي
خوبي کند بهکرده است. هرچه را برعهده بگيرد، سعي مي که خود از روي آگاهي انتخاب

دهد، چراکه شيفتة تايد و تعهد است. مرحلة انجام دهد. در این مرحله به ازدواج تن مي
ي کند، بلکه انسان در این مرحله قدر زندگاخالقي، انسان را به معناي حاياي سعادتمند نمي

 ها، خوشبخت شود.دبختيکند با وجود بداند و تال  ميرا بيشتر مي
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 . مرحلۀ ایماني0-8
نج و محنت آید. ایمان، توأم با ردر اینجا انسان به باالترین مرحلة اگزیستانسياليسم نائل مي

خيزد، سبب قبول خالف عال و عرف و ریاضت است. شور و شوقي که از ایمان برمي
شد ا گناهکار است(. باید بکوکند )او از ابتدشود. انسان در این مرحله، احساس گناه ميمي

خطر انداختن خود از گناهش بکاهد. ایمان، خطر کردن و شيدایي  با کنار نهادن هدف و به
است. اگر سالک این را نفهمد، هنوز در بند خود است. در مرحلة ایماني باید خود را به 

 (.98-99: 6837تمامي تسليم کرد )مصلح، 

 ها. یافته5
يب بسامدي ها متفاوت است، ترتهاي اگزیستانسياليستي در داستانژگياز آنجا که بسامد وی
 رعایت شده است. 

 . روی ماه خداوند را ببوس 5-2
 گرفتن ماورای طبیعت . تردید در وجود خدا و نادیده5-2-2

آید. در این تردید در وجود خدا و ماوراي طبيعت در سرتاسر این داستان به چشم مي
هاي بودنش توجه دارد و سؤالاست. او به خود  و به انسان « جوديو»داستان، یونا یک 

 پياپي او دربارۀ خدا و هستي نشان از خودمداري اوست: 

 ( 8: 6862)مستور، « گویم: خداوندي هست؟با خودم مي»

 (.5)همان: « کنم احتماالً خداوندي وجود نداردمن با خودم فکر مي»

خدایي در کار نباشه، چون فاط در این صورته که  گه بهترین فرض اینه کهجوليا مي»
 (.7)همان: « هاي العالج رو به گردن او بندازیممجبور نيستيم گناه وجود بيماري

اي نه براي ا بات وجود خداوند و نه براي انکار  فعالً کنندهوقتي هيچ دليل قانع»
ت آورد، پيداسد و ميبرشناسم و شک مثل آونگي دائم مرا به سوي ایمان و کفر مينمي

زدن دربارۀ موضوعي مثل مکالمات خداوند و موسي تا چه حد برایم ناخوشایند که حرف 
 (.28)همان: « بار استو کسالت
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به نظر تو خداوند وجود داره؟... هست یا نيست؟... اگه نيست چرا ما هستيم؟... ارادۀ توانا » 
 همه نکبتاگه خداوندي هست، پا این شعور مایل بوده که ما وجود پيدا کنيم...و ري

دونيم... این چيزي است که علم براي چيه؟... کجاست ردپاي آن قادر محض؟... ما نمي
گه ترین ابزاري است که با فروتني تمام به ما ميترین و صادقانهگه. علم، مطمئنبه ما مي
چيز نخواهد بود... اگه  اگه خداوندي وجود داشته باشه، مرگ پایان همه«... دانمنمي»که: 

کردن با فرض چيزه و در آن صورت زندگي خداوندي در کار نباشه، مرگ پایان همه
 «هاست... واقعاً یه باخت بزرگهجستن از بسياري لرتا  دوري وجود خداوند که نتيجه

 (.21-25)همان: 

 (. 59)همان: « ها وجود دارند؟واقعاً فرشته»

گي باور هایي که ميبر کوه تجلي کرده؟... تو واقعاً به این افسانه به نظر تو خداند واقعاً»
 (.99)همان: « داري؟... 

تونه با منطق علمي  ابت کنه که موسي در آن شب سرد و تاریک، صداي کا نميهيچ»
 (. 76)همان: « خداوند رو از ميان درخت شنيد یا نشنيد

الطبيعه و بودن منشأ شر، شک دربارۀ مابعدخته کننده براي مبدأ هستي، ناشنانبود دليل قانع
 وقایع پيرامون پيامبر اولوالعزم و... گویاي این ویژگي اگزیستانسياليستي است. 

 . تنهایي و ناامیدی5-2-7
 آورد: شدگي به هستي و فریادرسي نداشتن، یأس و نااميدي را براي جوليا به دنبال ميپرتاب

دونه چرا ال پيش یعني درست قبل از تولد  کجا بوده. نميخواد بدونه بيست و پنج سمي»
رسه هزاران پبيست و پنج سال قبل، نه یک سال زودتر و نه یک سال دیرتر متولد شده. مي

ساله که جهان وجود داشته، اما او نبوده؛ پا چه دليلي باعث شده که او ناگهان بيست و 
رنج و  اي! پر ازبشه؟ آن هم چه زندگيپنج سال قبل وجود پيدا کنه و به زندگي پرتاب 

 شه. جوليا به آفرینش و زندگيدرد و فار و بيماري و اندوه که آخر هم به مرگ منتهي مي
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)همان: « کنهگيره و این، زندگي رو برا  تلخ و دشوار ميو مرگ، اشکاالت جدي مي
1 .) 

ندگي یب پيرامون زفادان یا ناصان معرفت دربارۀ پيش از در وجود آمدن و فلسفة مصا
 دهد.انسان و مرگ، شخصيت داستان را به تنهایي و نوميدي سوق مي

 شدن. اصالت وجود و ترس از مرگ و فراموش 5-2-8
داند از آن هراس دارد، چراکه از آنجا که مرگ را پایان پوچ زندگي مي« وجودي»یک 

آن است که به هر  مرگ وجود او را به دست فراموشي خواهد سپرد. از این رو، در پي
 جا بگرارد: شکل شده ردي از اصالت خود به

باید کنه او نگه دالیل زیادي داره که  ابت ميجوليا[ هميشه توي خود  فرورفته. مي»]
ل دليل شه. دنبازده ميوجود داشته باشه و به همين خاطر هميشه از اینکه وجود داره شگفت

 (.1)همان: « گردهموجهي براي بودنش مي

باید قبل از مرگ در چيزي چنگ بيندازم... باید قبل از رفتن، خودم را جا بگرارم... اگر »
خواهم نباشم... آدمي که مشهور جاي پاي مرا دیگران نبينند، من دیگر نيستم... من نمي

نيست، وجود ندارد... وجود دارد، اما فاط براي خود  نه دیگران و کسي که فاط براي 
 (. 68-66)همان: « ترسمباشد، تنهاست و من از تنهایي مي خود  وجود داشته

ا  بکوشد دارد تا براي هستيترس از فراموشي و تنهایي، شخصيت داستان را بر آن مي
 را به دیگران نشان دهد و به یادها بسپارد. « بودن»و این 

 . انتخاب و عمل5-2-0
ت و ماهيت و سرنوشتش به در این مکتب، انسان است و انتخابش. او بازیچه خود اس
 د: روکند و به پيش ميدستانش بازبسته است. او از سر آگاهي و آزادي انتخاب مي

ام تونه انجترین کاري که ميدونه که خوبکنم هرکا در هر موقعيت ميمن فکر مي»
شه که آدم نخواد این خوب رو انتخاب کنه... اگه شما بده چيه، اما مشکل زماني شروع مي

ها خابکنه... این انتبرابر موقعيتي، خوب رو انتخاب کنيد، راه اندکي وضوو پيدا مي در



 222 |زاده میرعلي نیکو و حسن

مثل داالني هزارتو هميشه در ماابل شما قرار دارن. هر انتخاب درست شتاب شما رو بيشتر 
 ها روها... کسي که فاط خوبهاست با این انتخابکنه... زندگي مواجهه ابدي آدممي

خواد، شه... چنين کسي اگه بهاي هستي تبدیل ميدریج به یکي از کانونده، به تانجام مي
تونه درک کنه... به هر حال، ها رو هم ميهاي اونها که حتي خيالنه تنها صداي سوسک

اي از رفتار. وزن معنوي هرکا مجموع وزن رفتارهاشه. همه هيچ چيز نيستند مگر مجموعه
« کشيمطي است که بر صفحه سفيد هستي خودمون ميرسه که هر انتخاب مثل خبه نظر مي
 (.39-37)همان: 

اید اي. من یا بیونا، تو اگه خداوند رو از بين ما کنار براري، هر دوي ما رو کنار گراشته»
خداوند رو به خاطر تو قرباني کنم و یا به خاطر او از عشق تو بگررم. من راه دوم رو 

 (.688)همان: « کنم یوناانتخاب مي

تواند وجودي متمایز از دیگران داشته باشد. انسان با انتخاب درست و عمل به آن مي
 اي است از نردبان ترقي.این انتخاب یک انتخاب فردي است و هر انتخاب پله

 . دلهره 5-2-5
زندگي در این هستي که انسان به آن پرتاب شده و در آن رها شده، ترس و لرز را به دنبال 

ها و داشتن و نگراني در انتخاب بهترین دو ه بر این، بار مسئوليت را به آورد. عالومي
 آور است:مرگ دلهره

چه دليلي باعث شده که او ])جوليا([ ناگهان بيست و پنج سال قبل وجود پيدا کنه و به »
اي! پر از رنج و درد و فار و بيماري و اندوه که زندگي پرتاب بشه؟ آن هم چه زندگي

 (.1)همان: « شهه مرگ منتهي ميآخر هم ب

 (. 71)همان: « دارد...کنم... و ترس برم ميکالفه و درمانده به دوطرف خيابان نگاه مي»

ود و شو نشان، آالم انساني و مرگ تلخ و سياه، سبب دلهره جوليا مي نامزندگي بي
 آورد.کالفگي و درماندگي را براي او به دنبال مي
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 گریزی. عادت5-2-8
آمد عادت است. او با خود  به پيش انسان وجودي انساني است که به دنبال خالف

توجه ندارد و معناداري زندگي برایش در متفاوت  رود، نه با جماعت. به معيار و اسوهمي
 بودن و از لون دیگر بودن است: 

اي هرکند... کا  رکند؟ حتي در چيزي تردید هم نميچرا سایه به چيزي اعتراض نمي»
ها از کجا آمده است؟ اگر ندانستن و فکر نکردن به از یاين سایه در من بود... یاين آن
است  چنينيآورد، من به سهم خودم به هرچه دانستن اینماهيت آفرینش چنين یايني مي

 (.81-87)همان: « فرستملعنت مي

 نم به چيزهایي که تو وتوقبول دارم که زماني به این چيزها اعتااد داشتم، اما حاال نمي»
اي باور داشته باشم... خودم هم از هاي دیگه ایمان دارید، ررهدونم، خيليعلي و چه مي

 (. 91)همان: « ام راضي نيستم...این وضعيتي که دچار  شده

هاي آن، بودن به مسائل پيرامون زندگي انسان و عدم تردید در هستي و پدیدهتفاوتبي
يستي داستان را به اعتراض و سؤال واداشته است. او از این مسئله شخصيت اگزیستانسيال

 رنجد. مي

 . نفي علم و عقل 5-2-2
، 6838ها در توجه به عال و ایمان تفاوت نسبي وجود دارد )حلبي، بين اگزیستانسياليست

(. در این داستان، دکتر محسن پارسا شخصيتي است که همة توجهش به عال 36: 2ج 
 بندد، چراکه به رهگرر ایمان چشم ندارد: رفي برنمياست، گرچه ط

ا حتي شه فهميد یا درک کرد یمثل اینکه فلسفه بدجوري در رو بسته... این چيزها رو نمي»
تونه با منطق علمي  ابت کنه که موسي در آن شب سرد و کا نميتوضيح داد... هيچ

 (.76و  28همان: « )تاریک، صداي خداوند رو از ميان درخت شنيد یا نشنيد
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چيز رو بفهمه، اما نتونست... ناگهان دریافت که در  دکتر پارسا[ خيلي سعي کرد تا همه»]
ن: )هما« ها رو اندازه گرفت یا فهميدشه اونهستي چيزهایي هست که با ابزارهاي او نمي

686.) 

ه قانوني بآد، اول باید ها  بعد از آزمایش به دست ميبرخالف تجربة طبيعت که قانون»
ایمان بياري و بعد اون رو آزمایش کني... هر اندازه که به خداوند باور داشته باشي، خداوند 
همون اندازه براي تو وجود داره. هرچه بيشتر به او ایمان بياري، وجود و حضور او براي تو 

 (. 78)همان: « شهبيشتر مي

اخت همة هستي، سرانجام او هاي علمي براي شنپافشاري دکتر پارسا بر علم و گزاره
توان به جایي رسيد. در برابر صداي دکتر رساند که با این ابزار نميرا به این نتيجه مي

گيرد و مبدأ هستي را نمي پارسا، صداي دیگري وجود دارد که مسئلة ایمان را نادیده
 جوید. یابد و پا ميدرمي

 های سیر اگزیستانسیالیسم. مرحله5-2-3
هاي اي دکتر پارسا از مرحلة حسي به مرحلهاستان، سير ماهيت یونا و تا اندازهدر این د

هاي پياپي دربارۀ خدا و هستي، ماهيت شود. یونا با سؤالمي عالي، اخالقي و ایماني دیده
شنود، کسي است که ها را ميدهد. گارسوني که صداي نيایش سوسکخود را شکل مي

 پيدا کرده است:  به وجود آرماني و ایمان دست

رک شه فهميد یا دیونا،[ مثل اینکه فلسفه بدجوري در رو بسته... این چيزها رو نمي»]
 تونه با منطق علمي  ابت کنه که موسي در آن شبکا نميکرد یا حتي توضيح داد... هيچ

 (.76و  28)همان: « سرد و تاریک، صداي خداوند رو از ميان درخت شنيد یا نشنيد

وني آد، اول باید به قانها  بعد از آزمایش به دست ميتجربة طبيعت که قانونبرخالف »
ایمان بياري و بعد اون رو آزمایش کني... هر اندازه که به خداوند باور داشته باشي، خداوند 
همون اندازه براي تو وجود داره. هرچه بيشتر به او ایمان بياري، وجود و حضور او براي تو 

 (.78همان: « )شهبيشتر مي
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اي که از تشنگي خشک شده بود... توي ماههشش  خدا همه جا هست[ توي زبان طفل»]
... ها... توي نماز عليها... توي بازي بچهکنمها. توي استيصال. توي خدایا چهتنهایي آدم

 (. 689-681)همان: « توي شک... توي عشق تو به سایه

ها را برگرداند... گوید که یکي از آنبه او ميآورد، علي ها را ميوقتي گارسون سو »
نيایش  کسي که حتي صداي»گوید: زند و ميلبخند مي« این یارو دیگه کي بود؟»گویم: مي

 (.38-35)همان: «« شنوهها رو هم ميسوسک

 کند:یونا سرانجام ایمان تازه مي

شت شود. به پميشوم، صداي فریاد شادي پسرک توي پارک بلند چند قدم که دور مي»
به  ها بادبادک من رسيدهورا! هورا! بچه»کشد: کنم، اما وقتي پسرک جيغ ميسرم نگاه مي

کنم. به جایي که بادبادک رسيده است، به ، به آسمان نگاه مي«آسمون، رسيد به خدا
 (. 668)همان: « خداوند

که در  . ناگهان دریافتچيز رو بفهمه، اما نتونست..دکتر پارسا[ خيلي سعي کرد تا همه »]
ن: )هما« ها رو اندازه گرفت یا فهميدشه اونهستي چيزهایي هست که با ابزارهاي او نمي

686 .) 

هاي او و اصرار دکتر پارسا بر مسئلة علم و دیدن درماندگي تردید یونا و پرسش
 اليدهندۀ سير وجود این دو شخصيت از تباهي به تعهاي علمي، همه و همه نشانگزاره
 است. 

 های جذامي. استخوان خوک و دست5-7
 گریزی. عادت5-7-2

 ها بهمآبي انسانبرد. او از روزمرگي و عادتدانيال مدام هستي و انسان را زیر سؤال مي
 تنگ آمده:

د تو ها که عينهو کرم داریکنيد؟ با شما هستم! با شما عوضياون پایين دارید چي کار مي»
با این عجله کدوم جهنمي قراره برید؟ قراره چه غلطي بکنيد که  لوليد... حاالهم مي
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آرید؟ ند؟ واسه چي سر یه مستطيل یا مربع خاکي دخل هم رو ميدیگرون نکرده
نيد؟... کها! شما به خودي خود بدبخت هستيد، دیگه واسه چي اوضاع رو بدتر ميبدبخت
هم شيد و بعد حالتون از هم بهدار ميکنيد و بعد بچهشيد و بعد عروسي ميعاشق مي

 (.9-7: 6835)مستور، « گم که هيچ آشغالي نيستيدگيرید... من ميخوره و طالق ميمي

اگه از عرض خيابون گرشتي و ماشين زیرت نکرد، خيلي خوشحال نشو، چون قراره کسي »
 (.28)همان: « ور خيابون جيبت رو بزنهدرست اون

ترین ترین خطر و بزرگها از بزرگگه مرگ نباشه، آدمفرض اول، مرگي در کار نيست. ا»
ا رسند که شمها... به جاي وحشتناکي ميکنند... همة جادهتهدید هستي نجات پيدا مي

 اي به عال ناقصتونید مرگ... چون هيچ اسم دیگهها اسمش رو... گراشتهترسوها و ابله
 (.87-83)همان: « ید مرگنرسيده، اسمش رو گراشته

ظمت رو، عشده که حتي بلد نيستند اونرا مشتي عوضي رو پرت کرد توي این خرابچ»
 (. 91-97)همان: « رو، هجي کنند؟اون

ها دربارۀ فلسفه هستي و مرگ سؤالي است. او از اینکه انسان« وجودي»دانيال یک 
 طلبند به شدت ناراحت است. آمد عادت کام نميکنند و از خالفنمي

 در وجود خدا. تردید 5-7-7
زني ریختگي دروني و رهاشدگي در دنيا، دانيال را به شک و گمانههمها، بهبارشدن مصيبت

هایي در ها را عروسککند، چرا که انسانکشاند، اما او انکار نمينسبت به مبدأ هستي مي
 داند: گردان ميدست عروسک

ي، دیگه هيشکبه و هيشکي  گه توي این دنياي عوضيشناسي. ميآنتوني فلو رو که مي»
چي باید اتفاق بيفته که مؤمنان اقرار کنند خداوندي در کار نيست یا اگه هست، خيلي 

 (.99)همان: « مهربون نيست
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ها... عال و شعور داشتند... بينيد... اگه اون عروسکها رو ميشما فاط رقص عروسک»
م هاي عوضي تا دپوکشما کلهکردند نخي در کار نيست. این همون چيزیه که خيال مي

 (.73)همان: « شيد  نميمرگ هم متوجه

دانيال از مرحلة زیبایي و کاميابي گرشته و در مرز اخالق و ایمان قرار دارد و با درآمدن 
 به مرحلة ایماني به جواب خود دست پيدا خواهد کرد. 

 . انتخاب5-7-8
اط است با انتخاب آزادانة خود عاشق در این داستان، سوسن که با مردان بسياري در ارتب

دهد. او با کمک کيانو  از مرحلة شود و ماهيت و سرنوشت خود را تغيير ميکيانو  مي
 رود: زیبایي و کاميابي بيرون مي

 ام؛ همين. کيانو  با وحشت نگاهش کرد... گمونم عاشات شده -»
ام. تو مثل اینه که تو رو کشته تونم... من اگه به تو دست بزنم،تونم سوسن؛ نميمن نمي -

 ماهي سوسن... 
 ا... خوام آدم باشم، کياین انصاف نيست من رو تا اینجا بياري و بعد رها کني. من هم مي -
از من نخواه جلوتر بيام سوسن. به خاطر خودت. به خاطر من... تو تا وقتي هستي که من  -

 دور باشم.
... کنار خيابان ایستاد. پاجروي قرمز کمي جلوتر هدف توي چند خيابان قدم زد]سوسن[ بي

-78ان: )هم« و[ برگشت به آپارتمانش«...]کثافت!»توقب کرد... سوسن زیر لب گفت: 
78 .) 

شدن روند زندگي سوسن از رهگرر آن اتفاق دروني که براي او افتاد، سبب  متفاوت
 د. شد که او با انتخاب درست و فردي به مرحلة اخالقي قدم بگرار

ه آن، زدن بجاي چنگ گوید که این هستي سراسر درد است و انسان باید بهدانيال مي
در پي رهایي باشد. او با انتخاب آزاد خود در پي آن است که چيستي خود را معنادار کند 

 و اندوه، رهگرر خوبي براي این کار است:
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مة ما چي هستيد. یه مشت کلمسيح کلمه بود. کلمة مادسي که خداوند او را الاا کرد... ش»
ت، اما سمعنا و پوچ. یه مشت کلمة زشت و رکيک. درسته که هرکا یه کلمهمهمل و بي

 -ها شعور فهمش رو داشته باشيداگه شما عوضي-سازه و زندگي معنا  رو خود  مي
 (.76)همان: « یعني کلمات در بازي... ]ولي همه کلمات[ پر از اندوهند

 تفاوت باشد وتواند همچون دیگران بيها اندوهگين است و نميدانيال از روزمرگي
کند تا از رهگرر آن ماهيت اي است که اندوه را انتخاب ميدست به انتخاب نزند. او کلمه

 خود را تغيير دهد. 

 . من گنجشک نیستم5-8
 انگاری هستي و ترس از مرگ. ناامیدی، بدبیني، پوچ5-8-2

سر واند سمبل کسي باشد که در مرحلة زیبایي و کاميابي بهتگنجشک در این داستان مي
و، ام و رو به تعالي دارم، از این ربرد. من گنجشک نيستم؛ یعني من از سطح عبور کردهمي

 انگيز نيست و درمانده نخواهم شد: مرگ براي من هراس

ور، )مست «آید سراغم: مرگکنم باز آن حا، آن هيوال ميهمين که به آسفالت نگاه مي»
6833 :66.) 

 (.86)همان: « ا  نخواهد رساند، ما را اما شاید برساندهيچ مرگي دنيا را به آخرین ناطه»

کنم... از وقتي که افسانه بچه را ناخواسته ساط کرد و من دفنش کردم، دائم حسش مي»
نوعي وحشت و ترس و نگراني و اضطراب شدید است از مردن. از این فکر که ته این 

د وسط و آیات سرعت گرفته... ناگهان چيزي ميندگي چيست. از این فکر که... زندگيز
 (.85)همان: « شودچيز متوقب ميزني روي ترمز و همهتو دوپایي مي

کشم. ها خجالت ميها و حيوونها و درختمن از اینکه یکي از شما هستم از همة سنگ»
گرفتيد... هيچ ها خيلي چيزها یاد ميدرختها و شما اگه یه جو عال داشتيد... از سنگ

 -56)همان: « چيز سر جا  نيستچيز از بيخ و بن غلطه. هيچ شه کرد... همه کاري نمي
58.) 
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هاي من دفن خواهم شد، زیر آوار این کلمات... روو من از حرارت این کلمات... از نشانه»
« د شد. د ر م ا ن د ه خواهد شدبهت و خيرگي... و از سنگيني واژۀ درماندگي خُرد خواه

 (.98-96)همان: 

  خورم به خاطر اینه که امثال تاجي تواگه این دنياي عوضي معنایي داشته باشه، قسم مي»
 (.17)همان: « کنندزندگي مي

هيشکي  اند تو این دنيايده به کساني که پرتش کردهبندم داره تو دلش فحش ميشرط مي»
 (.73)همان: « هرکيبه هيشکي و هرکي به 

 مرگ را هيوال دیدن و پایان زندگي دانستن، ترس و نااميدي را به دنبال آورده و شرمنده
تواند برآیند تفاوت دید و گرشتن از مرحلة زیبایي و کاميابي ها و... ميشدن از همة سنگ

 باشد. 

ر ن لولوي ساند تا باها  ما رو بترسونند. عيصوفي )درویش(:[ مرگ رو درست کرده»]
و  36 )همان:« کنند... من گنجشک نيستمها درست ميخرمن که واسه ترسوندن گنجشک

39 .) 

نهادن به سر گراشتن دو مرحلة زیبایي و کاميابي و قدم نترسيدن از مرگ گویاي پشت
 مرحلة ایماني است.

 نقطهشین، بيقاف، بي. حکایت عشقي بي5-0
 گاری هستيان. ناامیدی، بدبیني، پوچ5-0-2

بردن دنيا و قوانين آن، نمودار بدبيني و یأس انساني است که از تنهایي و وانهادگي زیرسؤال 
 کند: برد و براي رهایي تاال ميرنج مي

نياي   کم باشه، به نظر من خود این داگه قرار باشه کسي یا چيزي توي این دنيا یه تخته»
 (.22: 6837)مستور، «  ترهاي عوضيعوضيه. دنياي عوضي با قانون
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 . تردید در وجود خدا5-0-7
بودن و معماگونگي فلسفة آفرینش و محدود بودن دایرۀ آگاهي از مسائل  ناشناخته

هاي نادرست گوناگون، آدمي را به تردید و انکار دربارۀ حضور مؤ ر خدا و قياس
 دارد: وامي

سازي... باید خانة عروسکخواست بفهمد چرا در توليد مثل انسان هم مثل کارمي»
رلي بر رسد کنتهاي مادرزاد([ وجود داشته باشد... گفت به نظر ميالخلاهضایعات ])ناقص
 (. 55)همان: « شود وجود نداردآنچه توليد مي

 . نفي علم و عقل5-0-8
رامون هاي انسان پيتواند به همة سؤالسوادانند، چراکه علم و عال نميها بيترینخوشبخت

تي و ماوراي هستي جواب دهد. در واقع، انسان با نفي علم و عال از رنج و سرگشتگي هس
 کاهد: خود مي

اگر اصالً توي این خراب -ها ترین آدمام که خوشبختهاست به این نتيجه رسيدهسال»
 (. 55ان: )هم« سوادهاي بيکودکان هستند و پيرزن -شده آدم خوشبختي وجود داشته باشد

 گزارش کوتاه دربارة نوید و نگار. سه5-5
 انگاری هستي. مسئولیت و ناامیدی، بدبیني و پوچ5-5-2

سردرگمي و نبود آگاهي نسبت به دنياي دیگر و سرنوشت انسان، آدمي را به یأس و بدبيني 
 کند: ا ، زندگي را دشوارتر ميپریريکشاند و این مسئله در کنار مسئوليتمي

ت دانم کجاسم، اما بدون بچه... از اینکه موجودي را از جایي که نميقرار بود ازدواج کني»
دانم که ممکن است بعدها بر سر پرت کنم به زندگي... خودم را مسئول همة مصائبي مي

 (. 66: 6869، )مستور« موجودي بياید که من... به هر دليل تصميم گرفته بودم به دنيا بياید

 گریزیعادت. 5-5-7
آمد و مانند دیگران نيندیشيدن، انتخاب خود را داشتن و دنبال خالف بودنمتفاوت 
 هاي این مکتب است:ها بودن از مؤلفهعادت
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ن دار شوند، براي مزنند تا بچهاینکه دیگران بچه دارند و یا کساني به آب و آتش مي»
ود طایي بدار شدن... عادتي بود که بشر دچار  شده بود... خاي اهميت نداشت... بچهرره

 (. 28)همان: « شدکه انسان هردقياه مرتکب مي

 . چند روایت معتبر5-8
 انگاری هستي. ناامیدی، بدبیني و پوچ5-8-2

ندانستن مسائل اساسي هستي و خستگي و سردرگمي برآمده از آن و جبرانگاري، انسان را 
 دهد: ق ميبودن زندگي سو هدفخواند و او را به بيبه نااميدي و اعتراض فرامي

شده  کار باید کنه؟ به زور توي این خراب اگه کسي نخواد که وجود داشته باشه، چي»
گن خوب، آقاکوچولو مواظب با  کار بد نکني... شاید بشه کنند و بعد ميپرتابت مي

هایي ها تاریباً غيرممکنه... عاقبت چنين آدمکار خوب هم کرد، اما کار بد نکردن براي آدم
دوز  کجاست؟... منطاي نيست که به این وضعيت معترض باشيم؟ اون هم چه به جز 

مستور، )« وضعيتي؟ پر از درد و رنج و بيماري و تنهایي و ترس و پيري و آخر سر هم مرگ
6868 :87 .) 

 رو. عشق روی پیاده5-2
 . دلهره، انتخاب و عمل5-2-2

انتخاب بزند؛ انتخاب درست و  از آنجا که انسان آزاد است، مسئول است و باید دست به
آورد. این دلهره جداي از دغدغة انتخاب، برآمده از تنهایي او و مسئوالنه برایش دلهره مي

 ا  در شناخت هستي و... است: کالفگي

قدر باید کار کرد؟... حالم خيلي بد شااده اساات. اوضاعم هيچ شاود. چه دلم آشاوب مي »
انتخاب کنم. یا باید روحم را باد کنم تا منبسط شود  ام... بایددار شدهخوب نيست. مسئله

نده قدر کار ناتمام روي دستم ماو یا باید آن را توي فریزر بگرارم. باید انتخاب کنم... چه
 (. 66: 6836)مستور، « است. باید انتخاب کنم. باید کارها را تمام کنم
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 گیری بحث و نتیجه
و  «روي ماه خداوند را ببوس»ویژه دو داستان هاي مصطفي مستور بهبا مطالعة داستان

هاي مکتب اگزیستانسياليسم چون اي از ویژگي، پاره«هاي جرامياستخوان خوک و دست»
گریزي، نفي عال و علم، تردید نسبت به اصالت وجود، انتخاب، مسئوليت، دلهره، عادت

 انگاري هستي و... به دست آمد. مبدأ عالم، بدبيني، پوچ
هاي ایماني ها بيشتر با اندیشهنویسنده دربارۀ سرانجام داستان رویکرد

 یرکگارد همسو است. یونا در داستانکي هاي مسيحي چون سورناگزیستانسياليست
با تردید و طرو سؤال از مرحله زیبایي و کاميابي و اخالقي « روي ماه خداوند را ببوس»

را با انتخاب آزادانه و آگاهانه خود شکل عبور و به ایمان نو دست پيدا کرد و ماهيت خود 
 داد. 

ا بندوبار بود بسوسن که یک زن بي« هاي جرامياستخوان خوک و دست»در داستان 
انتخاب خود، عاشق کيانو  شد و با کمک او از مرحلة زیبایي و کاميابي پا فراتر گراشت 

 و ماهيت و سرنوشت خود را تغيير داد. 
هم ابراهيم گفت که من دیگر گنجشک )سمبل کسي « تممن گنجشک نيس»در داستان 

 بودن. که در مرحلة زیبایي و کاميابي قرار دارد( نيستم و این یعني سير به تعالي و متفاوت 

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم. 
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. هشتم چا محسن حکيمي. ترجمة . شش متفکر اگزیستانسياليست(. 6866بالکهام، هرولد جان. )
 مرکز.نشر تهران: 

  .65-6(، 62)9 ،پژوهي ادبيمتنهاي ادبي. (. ظهور و افول مکتب6876حاياي، منوچهر. )
 قطره.نشر . تهران: جلد دوم. چا  یکم. تاریخ سير فلسفه در اروپا. (6838اصغر. )حلبي، علي

انتشارات . تهران: چا  اول. نویسان دفاع مادسفرهنگ داستان(. 6866خادمي کوالیي، مهدي. )
 شاهد.
 . چا  سوم. تهران: انتشارات مروارید.فرهنگ اصطالحات ادبي(. 6837داد، سيما. )

(، 68، )سفهفل نامهاگزیستانسياليستي. ترجمة حسين نوروزي تيمورلویي. (. اخالق 6836سارتر، ژان پل. )
689-665 . 

: . ترجمة مصطفي رحيمي. چا  هشتم. تهراناگزیستانسياليسم و اصالت بشر(. 6816. )___________
 انتشارات مروارید.
 . جلد دوم. چا  چهاردهم. تهران: نشر نگاه.هاي ادبيمکتب(. 6837سيدحسيني، رضا. )
 . چا  اول. تهران: نشر الهام.اگزیستانسياليسم(. 6836شریعتي، علي. )
 قطره.نشر . تهران: چا  نهم. ادبي هايمکتب(. 6869)شميسا، سيروس. 
 صيرت.بانتشارات . تهران: چا  اول حسين کياني.ترجمة . اگزیستانسياليسم(. 6866فلين، توماس. )
 أیيد.تانتشارات . اصفهان: چا  دومایرج پورباقر. مة ترج. اگزیستانسياليسم(. 6858فولکيه، پل. )

 نشر. تهران: چا  اولاصغر حلبي. عليترجمة . معاصر ةفلسف(. 6835کاپلستن، فریدریک چارلز. )
 زوار.

. هفتم چا سرشت. محمدجعفر پاکترجمة . مکاتب فلسفي و آراء تربيتي(. 6837گوتک، جرالد ال. )
 سمت.انتشارات تهران: 
 .قانوسنشر . تهران: چا  اولبيتا شمسيني. ترجمة . گونانسان مسئله(. 6833گابریل. )مارسل، 

شارات انت. تهران: چا  اولشهال اسالمي. ترجمة . اگزیستانسياليسم ةفلسف(. 6832. )___________
 نگاه معاصر. 

اس اصول (. تحليل داستان گداي ساعدي بر اس6868. )، رویازادهمحمدي فشارکي، محسن و هاشمي
 . 625-689 (،18)63 ،پژوهي ادبيمتنهاي مکتب اگزیستانسياليسم. و ویژگي

 چشمه. نشر . تهران: چا  دوم. هاي جرامياستخوان خوک و دست(. 6835مستور، مصطفي. )
 چشمه. نشر . تهران: چا  پانزدهم. چند روایت معتبر(. 6868. )____________
 شمه.چنشر . تهران: چا  یازدهم. ناطهشين، بيقاف، بيبي حکایت عشاي(. 6837. )____________
  مرکز.نشر . تهران: چا  چهل و پنجم. روي ماه خداوند را ببوس(. 6862. )____________
  مرکز.نشر . تهران: چا  دهم. سه گزار  کوتاه درباره نوید و نگار (.6869. )____________
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 رسش.انشتارات . اهواز: چا  هشتم. ورعشق روي پياده(. 6836. )____________
 مرکز.نشر . تهران: چا  سوم. من گنجشک نيستم(. 6833. )____________
و  پژوهشگاه فرهنگانتشارات . تهران: چا  دوم. هاي اگزیستانافلسفه(. 6837اصغر. )مصلح، علي

 اندیشه اسالمي.
شارات انت. تهران: چا  ششم ریا. سيدمهدي ترجمة . انسان در جستجوي خویشتن(. 6869مي، رولو. )
 دانژه.

ارات انتش. تهران: چا  اولمسعود عليا. ترجمة . اگزیستانسياليسم و اخالق(. 6876وارنوک، مري. )
 قانوس. 

نتشارات ا. قم: چا  اولابوالااسم فنائي. ترجمة . اخالق در قرن بيستم ةفلسف(. 6838. )___________
 بوستان کتاب.
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