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 »روي ماه خداوند را ببوس«هاي اگزیستانسیالیستی در داستان بررسی گرایش
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   دانشیار دانشگاه سمنان 

  پورسلیمی سعیده

  فارسی ادبیات و زبان ارشد سکارشنا

 

 چکیده

در . سخن گفت» اگزیستانسیالیسم«یر کگور از مکتب فلسفی  بار کی در قرن نوزدهم، نخستین
انسان با انتخاب و . این مکتب، اصالت فرد و تقدم وجود او بر ماهیتش اهمیت بسیاري دارد

انی اندیشه و آراي متفکران با مطالعه مب. رسدسازد و به تعالی میگزینش، ماهیت خود را می
روي ماه خداوند را «مکتب اگزیستانسیالیسم، بین این مکتب و اندیشه حاکم بر داستان 

هاي انسان و اهمیت اندیشه و تصمیم. یابیم ، تألیف مصطفی مستور وجوه اشتراکی می»ببوس
با دیگران، او در رسیدن به تعالی و مفاهیمی چون انتخاب و آزادي، ترس و دلهره، ارتباط 

دهند و از شکنی که اساس تفکرات اگزیستانسیالیستی را تشکیل میگریزي و هنجارایمان، عقل
خورند تا جایی که به آیند، در داستان مستور نیز به چشم می شمارمی اصول اولیه این مکتب به

سیالیستی توان آن را در ردیف آثار اگزیستاندلیل وجود پربسامد این مفاهیم در داستان، می
  . قرار داد

   1/5/1397:                                 تاریخ پذیرش مقاله20/4/1397 :تاریخ دریافت مقاله
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 مقدمه

به  Existetial و واژه انگلیسی  Existenteielاصطالح اگزیستانسیالیسم از مشتقات واژه فرانسوي
این اصطالح، ابتدا ). 48: 1382داد، (است » تقدم وجود«یا » اصالت وجود«و » وجودي«معنی 

تا قبل از قرن نوزدهم، نظریه تقدم ماهیت بر وجود . در فلسفه مطرح و سپس وارد ادبیات شد
. مطرح بود؛ اما در قرن نوزده، مکتب اگزیستانسیالیسم، نظریه تقدم وجود بر ماهیت را ارائه داد

 اوست که با انتخاب و گزینش خود به این معنی که وجود انسان بر ماهیت او برتري دارد و
  . سازدگیرد و ماهیت خود را میتصمیم می

» خود را بشناس« دو بوادفر، اگزیستانسیالیسم با سقراط و گفته معروف او که یربه گفته پی
این مکتب، از . یابدیر کگور ادامه می شود و با اوگوستین قدیس، پاسکال، شلینگ و کیآغاز می

رسد و از جانب دیگر  هاي آلمان؛ مانند هایدگر و یاسپرس می ستانسیالیستیک طرف به اگزی
هایی نظیر لوکاچ و گرامشی و به فالسفه مسیحی؛ مانند آلفونس دوولسن و به مارکسیست

سیدحسینی، (شود رسد و با آثار سارتر و کامو و سیمون دوبووار وارد ادبیات میمارسل می
یر کگور به انسان اصیل توجه ویژه داشته است، او را  تدا کیکه اب آنجا ؛ اما از)962: 1384
  .کنندگذار این مکتب معرفی میبنیان

یر کگور و  کی: شوندمتفکران مکتب اگزیستانسیالیسم به دو دسته الهی و الحادي تقسیم می
 شمار  یاسپرس و مارسل از متفکران الهی و ژان پل سارتر از متفکران الحادي این مکتب به

  .بودن هایدگر نیز تردید وجود دارد  درباره الهی یا الحادي. روندیم

هم اختالف دارند؛ اما وجه اشتراك همه آنها، اهمیت  متفکران این مکتب در برخی موضوعات با
در واقع این انسان است که با آگاهی و انتخاب . دادن وجود انسان بر ماهیت اوست و برتري

. شود هایی نیز مواجه میهرچند در این راه با فراز و نشیبزند،  خود، دست به گزینش می
تقدم وجود بر ماهیت؛ انتخاب : هاي اصلی این مکتب عبارت است ازبرخی از مباحث و گرایش
هاي عقلی؛ هنجارگریزي و دلهره و بودن جهان؛ مخالفت با دستگاه  و گزینش؛ آزادي؛ بیهوده

    مستور که از . خورد نیز به چشم می» بوسروي ماه خداوند را ب«ترس که در داستان 
رو عشق روي پیاده: رود، آثار داستانی زیادي دارد؛ مانندمی شمار  نویسان معاصر بهداستان

هاي خوك و ؛ استخوان)1382(؛ چند روایت معتبر )1379(؛ روي ماه خداوند را ببوس )1377(
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- شین بی قاف بیحکایت عشقی بی؛ )1383(؛  من داناي کل هستم )1383(هاي جزامی  دست
وي در برخی از ). 66: 1390رضی و حاجتی، ) (1387(و من گنجشک نیستم ) 1384(نقطه 

 برگزیده 1379که در سال » روي ماه خداوند را ببوس«خصوص داستان  ها، بهاین داستان
  .اي وي داردهها و انتخاباي به انسان و اهمیت تصمیمجشنواره قلم زرین نیز شد، نگاه ویژه

ادبیات اگزیستانسیالیسم، اعم از نمایش و داستان، بر بیان دقیق آگاهی شخصیت اصلی از 
اي مانند  شدهدر این مکتب، انسان هیچ حالت ازپیش تعیین. حاالت درونی خویش استوار است

در داستان ). 49:1382داد، (رنج و شادي ندارد و همه این حاالت، حاصل آگاهی فرد است 
از جهان پیرامونش، او را ) شخصیت اصلی(نیز آگاهی کامل یونس » ي ماه خداوند را ببوسرو«

کند و در پی آن، دلهره و رنجی دچار شک و تردید و پریشانی و سردرگمی درباره خدا می
هاي داستان نیز نمود این تردید در برخی دیگر از شخصیت. گیردمی سراسر وجودش را فرا

هاي هستی مطرح هاي عمیقی درباره آفرینش و پدیدهشود پرسش میکند و سبب پیدا می
  .کنند

هاي مکتب اگزیستانسیالیسم، در داستان هدف از نگارش این مقاله، بررسی برخی از گرایش
برداري، آوري منابع و فیشدر این پژوهش، پس از جمع. است» روي ماه خداوند را ببوس«

  .فی ـ تحلیلی انجام یافتصورت توصیها بهوتحلیل دادهتجزیه

  پیشینه پژوهش

روي ماه «هاي مستور از جمله کتاب تاکنون مقاالت و تحقیقات گوناگونی در ارتباط با کتاب
هاي مصطفی بازنمایی دین در رمان«: مقاالتی با عناوین .، انجام یافته است»خداوند را ببوس

بازنمایی هویت طبقه «، »ورهاي مصطفی مستچهره قدسی زن و عشق در داستان«، »مستور
هاي ارتباطی برون زبانی در کارکرد کنش«، »متوسط مدرن شهري در آثار مصطفی مستور

رمزگشایی «، »هاي مصطفی مستورجریان سیال ذهن در داستان«، »هاي مستورداستان
د تحلیلی بر رمان روي ماه خداون«، »رفتارهاي غیرکالمی در داستان روي ماه خداوند را ببوس

هاي دو گانه در رمان بررسی تقابل(بوسه بر روي خداوند «، »را ببوس با تأکید بر مسأله معنا
هاي اجتماعی و رهاورد ایدئولوژیک در روي ماه خداوند را پدیده«، »)روي ماه خداوند را ببوس

هاي بررسی و مقایسه شیوه بیان مولفه«: همچنین مقاالت تطبیقی فراوانی مانند. »ببوس
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تطبیق کارکرد زمان روایی «، »هاي فرانی و زویی و روي ماه خداوند را ببوسانی در رمانعرف
بررسی تطبیقی «، »در داستان کوتاه اثر الطیب صالح و مصطفی مستور بر مبناي آراي ژنت

، »»دومه ود حامد«و » بعداز ظهر سبز«: مطالعه موردي(اي زمان و زمانمندي خطی و یادواره
مایه و پیرنگ در روي ماه خداوند را ببوس و ژان  پردازي و همسانی درونتناظر شخصیت«

تحلیل و بررسی آثار مصطفی مستور و ریموند کارور (داستان کوتاه در دو سوي جهان «،»باروا
بررسی «اي با عنوان و موضوع ، صورت گرفته است؛ اما تاکنون مقاله»)با رویکرد تطبیقی

  .انجام نشده است» در رمان روي ماه خداوند را ببوسهاي اگزیستانسیالیستی گرایش

  خالصه داستان

یونس، شخصیت اصلی داستان، دانشجوي دکتري رشته پژوهشگري اجتماعی است که موضوع 
دکتر پارسا، استاد . است» شناختی عوامل خودکشی دکتر پارساتحلیل جامعه«رساله او 

کند که آن نیز نداشتن درك   خودکشی میشود ودانشگاه، عاشق دانشجویش، مهتاب کرانه می
  . درست از عشق بود

ترین آنها  کند، با مشکالتی مواجه است که اصلی اش تحقیق می یونس ضمن اینکه درباره رساله
مربوط به باورها و اعتقاداتش درباره وجود یا نبود خداست؛ اما مشکالت دیگري مانند بیماري 

. نیز دارد... رساندن آن و پایان اش و سعی در به نامهایانشدن از پیگیري موضوع پ مادرش، خسته
رود و در آنجا ازدواج مهرداد، دوست یونس که نه سال قبل عاشق جولیا شده بود، به آمریکا می

شود و به همین دلیل و دالیلی دیگر، او و کند؛ پس از مدتی، جولیا دچار سرطان میمی
کنند؛ مثالً جولیا   و مشکالت در جهان انتقاداتی میهاهمسرش به خدا و چرایی وجود بیماري

وپنج سال پیش به دنیا آمده است؟ اما سایه، نامزد یونس، که  پرسد چرا درست بیست می
رضا، دوست یونس و مهرداد، سعی  دانشجوي کارشناسی ارشد الهیات است و همچنین علی
دلیل تغییرات  به مرور، به. ویق کننددارند آن دو را به وجود خدا و ایمان به او راهنمایی و تش

کند و شود، تصمیم سایه درباره ازدواج با او تغییر می اي که در یونس و ایمان او ایجاد میعمده
 دهد که شک و تردید یونس به وجود در این میان اتفاقاتی رخ می. گیرددر دوراهی قرار می

تواند بیند که نمی  پارك، کودکی را میاما در پایان، یونس در. کند خدا را بیشتر از پیش می
داستان با این جمله به پایان . کندبادبادك خود را به هوا پرتاب کند و یونس به او کمک می
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جایی که . کنمبه آسمان نگاه می! بادبادك من رسید به آسمون، به خدا! هورا! هورا«: رسدمی
  .زگشتگویی یونس به خدا با. »بادبادك رسیده است به خداوند

  درآمدي بر مکتب اگزیستانسیالیسم و مبانی آن

خورد و هایی به چشم میبین متفکران مکتب اگزیستانسیالیسم، در مبانی این مکتب، تفاوت
مایه اصلی همه این تفکرات، انسان و گزینش اند؛ اما بنهریک، از منظري خاص به آن پرداخته

اي وجود ندارد و بشر در وضعیتی شده  تعیینپیش براي انسان هیچ تکلیف اخالقی از. وي است
: 1390احمدي و مرادي، (زند تنهایی دست به انتخاب و گزینش می گیرد که بهخاص قرار می

اي که براي تعیین خط مشی من مسئله«: گویدیر کگور، فیلسوف الهی می ؛ براي مثال، کی)66
وجوي  دن هر حقیقتی ارزش جستخواهد، پیداکرمهم است این است که خداوند از من چه می

همین نگرش و تأکید بر خداشناسی است که او را از نظرگاه ). 80: 1383حلبی، (» آن را دارد
مشغولی اساسی هایدگر، دیگر اندیشمند  اما دل. سازداعتقادي، از دیگر همفکرانش جدا می

. پرسش هستی استطور کلی، مسئله هستی یا  مکتب اگزیستانسیالیسم، در هستی و زمان و به
 واقع این انسان است که به سبب توانایی منحصر چیستی این مسئله مشخص نیست، ولی در

وارنوك، (مجموع نسبتی خاص با هستی دارد  فردش براي طرح پرسش درباره هستی، در  به
1379 :27 .(  

 را برعهده هاکند و همه مسئولیت سارتر که از متفکران الحادي این مکتب است، خدا را نفی می
خواهد همان خالقیتی را که در شأن اوست، بر عهده سارتر با انکار خدا می. گذاردانسان می

از دیدگاه . هاستانسان بگذارد؛ زیرا به نظر او، با وجود خدا، انسان مجبور به تبعیت از ارزش
 سارتر بنابراین). 299: 1386، امیري(سارتر، بشر هر لحظه محکوم به ساختن بشریت است 

هاي اروپایی که گته به اشاعره و جبرگرایان اسالمی نزدیک ها و اسکوالستیکبرخالف کالسیک
  .شوند، معتقد به آزادي و انتخاب استمی

اي خاص از انسان، دهد که هریک از متفکران این مکتب، به جنبه مطالب ذکرشده نشان می
دادن به آنچه خدا از انسان  اهمیتازجمله نسبت خاص انسان با هستی، مسئله پرسش هستی، 

تر مبانی فکري این مکتب و بازتاب آن در در ادامه، به بررسی دقیق. اندپرداخته... خواهد ومی
  .داستان مستور خواهیم پرداخت



  ...هاي اگزیستانسیالیستی در داستانبررسی گرایش       رخسار زبان           1398، بهار 8شماره  /        
  

 

45

  اصالت فرد و ارتباط با دیگران.1

 بررسی عنوان یک شیء در میان انواع اشیاي دیگرتواند خود را بهدر این مکتب، انسان می 
جوید، هرچند را می» هستی«هاي انسانی این است که یکی از خصلت«. کند و خود را بازیابد

وجوي هستی یا  اگر انسان در جست. ایستدنمی خورد؛ اما از تالش بازدر این راه شکست می
رین تانسان باید همواره به اصیل. دادمی دست بودن خود را ازبود، انسانخود نمی» بودن اصیل«

اي است که باید براي شدن وظیفه بنابراین فرد). 54: 1375نصري، (» من خویش بازگردد
 )44، 1391فلین، .(حفظ آن تالش کرد

تنهایی قادر است هویت خویش را بسازد؛ اما ناگزیر است در این راه با دیگران با اینکه انسان به 
. ن با دیگران اهمیت خاصی داده شده استدر این مکتب، به ارتباط انسا. نیز ارتباط برقرار کند

احمدي و مرادي، (» در خالل چنین ارتباطی حاالت اگزیستانسیال انسان تحقق خواهد یافت«
هاي ضعف و قدرت خود  واضح است که انسان، در ارتباط با دیگران خود را و جنبه). 51: 1390

گر این آینه از دست کسی گرفته شود، ها آینه یکدیگرند و ابه تعبیر دیگر، انسان«. یابدرا درمی
  ).87: 1390غیاثی کرمانی، (» تواند خود را ببیندنمی

  یونس، به وجود خود اهمیت زیادي . پردازدجاي رمان، به موضوع وجود میمستور در جاي
باید قبل از رفتن، «. دهد و از اینکه در آینده کسی از وجود او باخبر نشود، نگران استمی

اگر امروز چیزي از خودم باقی نگذارم، چه کسی در آینده از وجود من در . جا بگذارمخودم را 
گذشته باخبر خواهد شد؟ اگر جاي پاي مرا دیگران نبینند، من دیگر نیستم؛ اما من 

توجهی دیگران نگران است و همواره یونس از بی). 10: 1390مستور، (» !خواهم نباشمنمی
  .به جاي بگذارد تا در آینده دیگران از وجود او آگاه شوندکند اثري از خود  تالش می

دنبال دلیل موجهی براي  کند که همسرش، جولیا، به در بخشی از داستان، مهرداد بیان می
به همین خاطر همیشه ... «. شودزده میگردد و از وجود خود در این زمان، شگفتبودنش می

). 6: همان(» گرده دلیل موجهی براي بودنش میدنبال. زده استاز اینکه وجود داره، شگفت
. براي جولیا قابل تأمل است و همواره در پی آن است که دالیل وجود خود را بیابد» وجود«
پرسه هزاران ساله که جهان وجود داشته؛ اما او نبوده، پس چه دلیلی باعث شده که او می«

در این ). 6: همان(» ی پرتاب بشه؟وپنج سال قبل، وجود پیدا کنه و به زندگناگهان بیست
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میان، بیماري جولیا باعث شده است او اشکاالتی جدي از آفرینش، زندگی، مرگ و وجود 
او در تالش است تا ماهیت خود را بسازد که همین موضوع، رنج بیشتر او را . خویش بگیرد

  .شودسبب می

تباط برقرار کرد و براي دیگران یونس معتقد است که براي اثبات وجود خود باید با دیگران ار
آدمی که مشهور نیست، وجود ندارد؛ یعنی وجود دارد؛ اما فقط براي خودش «: هم وجود داشت

» ترسمنه دیگران و کسی که فقط براي خودش وجود داشته باشد، تنهاست و من از تنهایی می
  .او تنها بماند، نگران استآیندگان، او را نشناسند و ؛ بنابراین، یونس از اینکه )11ـ10: همان(

  انتخاب.2

واقع، انسان با انتخاب و گزینش در زندگی،  با توجه به اصل اساسی تقدم وجود بر ماهیت، در
وجود داشتن یعنی انتخاب «: سازد؛ بنابراین ابتدا وجود انسان مطرح استماهیت خود را می

و در پی آن، ماهیت، ) 54، 1391فلین، (».کردن و انتخاب نکردن یعنی از وجود دست کشیدن
تک مواد گزینش دارد؛ انسان در تک«: گویدژان پل سارتر می. گیردبا گزینش او شکل می

تنها هر لحظه یک گزینش، بلکه براي هر لحظه، چند گزینش شکل یعنی براي هر فعل و نه
رمانی، غیاثی ک(» ها گزینش و انتخاب نقش داردزدن پلک چشمهمگیرد و حتی براي بهمی

 .شودگیرد و بشر، محکوم به آزادي میدر پی این انتخاب، آزادي شکل می). 61: 1375

تواند آزادي را از او بگیرد و او داند که هیچ عاملی نمیسارتر انسان را موجودي وانهادي می
جایی که من «: به عقیده او). 66ـ65: 1390احمدي و مرادي، (همواره در حال انتخاب است 

  ).225: 1388احمدي، (» شومرو میام روبه ه هستی خود بیندیشم و بپرسم، با آزاديدربار

البته در . نیز قدرت انتخاب انسان اهمیت زیادي دارد» روي ماه خداوند را ببوس«در داستان 
رضا به یونس  که علی چنان. هاي خوب، مالك سعادتمندي قرار گرفته استاین داستان، انتخاب

 رسه که هر انتخاب مثل خطی است که به صفحه سفید هستی خودموننظر میبه«: گویدمی
اي از هاشون خوب نیست، در طول زندگی، مجموعهها که انتخاببسیاري از آدم. کشیممی

: 1390مستور، (» کنن که هیچ معناي روشنی ندارهوکوله و نامفهوم تولید می هاي کجخط
 آزادي را کنار هم قرار داد؛ زیرا زمانی که انتخاب خوب توان انتخاب ودر این نمونه می). 87
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گیرد و قادر به چیز بر عهده او قرار می یابد و همهگیرد، فرد به آزادي دست میمالك قرار می
. »بخش استساز و آزاديانتخاب و گزینش امري خویشتن« . شودگیري در زندگی می تصمیم

  )53: 1391فلین، (

تودرتو و پر از راز و البته پیچیده، براي درك . س الیه هستی، الیه«: گویدرضا همچنین می علی
ترین کاري که دونه که خوبکنم هرکس در هر موقعیت میمن فکر می... اون باید خوب بود 

تونه حتی یک قدم به جلو شه که انسان نمیتونه انجام بده چیه؛ اما مشکل، زمانی شروع میمی
» کنهگر شما در برابر موقعیتی، خوب رو انتخاب کنید، راه، اندکی وضوح پیدا میاما ا... برداره 

  .داند که در مقابل ما قرار دارندها را مانند داالنی هزارتو میوي انتخاب). 86ـ85: همان(

هاي خوب را پایه و رضا انتخاب شوند و علیها به خوب و بد تقسیم میدر این داستان، انتخاب
: همان(» هاهاست با این انتخابزندگی، مواجهه ابدي آدم«: گویدداند و می میاساس آزادي

هاي ها را انتخاب کند به یکی از کانونکند که هر کس خوبهمچنین وي اذعان می). 86
البته گفتنی . تواند هستی را در سیطره و فرمان خود داشته باشدشود و میهستی تبدیل می

  .نسیالیسم، به چگونگی و نوع انتخاب، چندان توجهی نشده استاست که در مکتب اگزیستا

  دلهره. 3

این . شوددر مکتب اگزیستانسیالیسم، انسان به دالیل مختلف دچار اضطراب و دلهره می
درواقع در پی انتخاب و آگاهی انسان از . اضطراب و ترس، نتیجه انتخاب و گزینش فرد است

گردد؛ زیرا او معیار ثابت و مشخصی ندارد که طبق آن میدلهره و نگرانی پدیدار 	اش،آزادي
 .گیري کندبتواند تصمیم

به اعتقاد سارتر این . شودهنگامی که انسان، سازنده خود و هویت خود است، دچار دلهره می
دلهره و اضطراب ...اي است که نه یک آدم بالتکلیف، بلکه یک آدم مسئول دارددلهره«دلهره، 

در اندیشه هایدگر، این اضطراب با مسئله مرگ  )45: 1389،شریعتی(»  است مسئولیتالزمه
شود، صورت یک واقعیت در زندگی انسان مجسم میازآنجاکه مرگ و عدم، به. نیز مرتبط است

). 35: 1375نصري، (شود طوري که هستی انسان براي مرگ باشد، فرد، دچار اضطراب می
 خود را انتخاب کند و در آن مسیر گام بردارد، براي او تنهایی راهزمانی که انسان باید به
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ها و اضطراب این است که دلیل این نگرانی. کند آید که او را نگران میوجود میمسئولیتی به
  .ها برعهده اوست  مسئولیتهمه

هاي مختلف نشان الي داستان، تشویش و اضطراب را در قالب حوادث و به روشمستور در  البه
هاي داستان و گاهی  صورت سرگشتگی و کالفگی شخصیتاین احساس گاهی به. دهدمی

بیشترین حالت اضطراب و . شود ازطریق وجود نامالیمات در جامعه به خواننده منتقل می
درماندگی در این رمان، در شخصیت یونس نمود دارد و دلیل آن هم، انتخاب و گزینشی است 

که  تا درنهایت، خدا را باور کند و ایمان بیاورد، درحالیتنهایی انجام دهدکه خودش باید به
گاه درباره اي براي او وجود ندارد؛ زیرا اطرافیان او هیچشدههیچ معیار مشخص و ازپیش تعیین

به همین علت است که یونس همواره در جدل با اطرافیانش . اندخدا دچار شک و تردید نشده
تنهایی راه خود را ادامه بدهد و به تعالی برسد و براي ید بهپس با. بوده و از آنها گریزان است

  .شودرسیدن به این هدف دچار دلهره و نگرانی می

کالفه و درمانده «: شوددلیل شرور و وجود نامالیمات در اطراف خود دچار ترس میگاهی او به
 گم کرده باشد، اي که توي خیابان مادرش راکنم و بعد مثل بچهبه دو طرف خیابان نگاه می

-هام را روي هم میاي چشمچسبم و لحظهدو دستی فرمان ماشین را می. داردترس برَم می
: 1390مستور، (» گذارم تا آن چیز نامفهوم شفاف شود و من از خودم بپرسم، خداوندي هست؟

آیا خداوندي «شود که یونس بارها از خود بپرسد  همین دلهره و نگرانی باعث می). 86
  .»هست؟

اي؟ پر از آن هم چه زندگی«: شود، نگران استجولیا نیز از اینکه وجود او به مرگ منتهی می
  ).6: همان(» شهدرد و رنج و فقر و بیماري و اندوه که آخر هم به مرگ منتهی می

زمانی که انسان در . حسی و اخالقی و دینی: یر کگور حیات سه مرحله داردبه عقیده کی
  او در این مرحله دچار دلهره و ترس . برد، سرگرم لذات دنیوي استسرمی مرحله حسی به

تواند به مرحله دینی برسد و از این ترس نجات پیدا درنهایت با انتخاب خود میشود؛ اما می
سهولت ممکن است دستخوش دلهره یا حس برد، بهسرمی کسی که در مرحله حسی به«. کند

به عقیده کر که . اگر این حالت پیش آید، باید امیدوار بود. هراس و احساس خأل و پوچی گردد
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اي است که فرد در موقعیت وجودي قرار نشانه. یش مثبتی استگور، دلهره، احساس کماب
  ).446: 1377گردر، (» تواند جهش بزرگ به مرحله باالتر انجام دهدگرفته است و حال می

  تر نرسیده است و در مراحل پایین) ایمان(یونس نیز به علت اینکه هنوز به مرحله دینی 
شود و پیوسته درباره جهان اطرافش دلهره میبرد، دچار ترس و سرمیبه) حسی و اخالقی(

هایی مانند اینکه چرا در جهان، شرور وجود دارد؟ دلیل پرسش. کندهایی مطرح میپرسش
ها در جهان چیست؟ و چرا خلقت، این اندازه شلوغ است؟ او همواره در پی آن وجود بیماري

ره او در این مراحل، همان دلیل ترس و دله. ها بیابدهایی براي این پرسشاست که پاسخ
انتخابی است که باید انجام دهد و این در حالی است که هیچ الگویی نیز پیش روي خود ندارد؛ 

دادن به ماهیتشان به وجود نیامده است زیرا در اطرافیان وي هنوز حس یافتن حقیقت و شکل
درواقع با طرح همین . تنهایی این مراحل را پشت سر بگذارد و به حقیقت برسدو یونس باید به

  .هایش به تعالی برسدتواند با  انتخابها در اوست که درنهایت می ها و ایجاد نگرانیپرسش

  ستیزي و مخالفت با موانع فکريعادت.4

یکی دیگر از مبانی مکتب اگزیستانسیالیسم، مخالفت با هنجارها و رفتارهایی است که همه 
گیرد که هویت خود را تنهایی تصمیم می انی که فرد بهزم. کنندافراد براساس آنها عمل می

شده و موانع فکري در زندگی را از پیش رو بردارد و با  بسازد، باید همه الگوهاي ازپیش تعیین
 .انتخاب خود، به دیدي تازه و نو درباره خودش و جهان و تعالی دست یابد

هویتی انسان  این رفتار، نشانه بیرنگ جماعت شد؛ چراکه یر کگور معتقد بود که نباید هم کی
انسان ). 33ـ32: 1375نصري، (دهد است و در این صورت، فرد، اصالت خود را از دست می

اش را  گونه زندگی یابد و اینها و هنجارها در زندگی عبور کند، خود را میزمانی که از عادت
  .کندمعنادار می

تنهایی به خدا برسد؛ اما در  دد آن است که بهدر داستان روي ماه خداوند را ببوس، یونس درص
علت این شک نیز نپذیرفتن هنجارهاي جامعه . شوداین راه درباره خدا دچار شک و تردید می

هایی مطرح است؛ این در حالی است که اطرافیان او بدون اینکه درباره خدا و آفرینش، پرسش
در بخشی از داستان، یونس به سایه . بردمیکنند، خدا را باور دارند و یونس از این موضوع رنج 

قبول دارم که زمانی به این چیزها اعتقاد داشتم؛ اما حاال . البته که حواسم هست«: گویدمی
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اي باور هاي دیگه ایمان دارید، ذرهدونم، خیلیتونم به چیزهایی که تو و علی و چه مینمی
خواهد به  دهد که یونس نمی مونه نشان میاین ن). 56: 1390مستور، (» تونمنمی. داشته باشم

درنهایت، . خواهد خود به این باور برسدرضا به خدا ایمان بیاورد، بلکه می پیروي از سایه و علی
شده در جامعه، براي شناخت خدا و  تنهایی و با کنارگذاشتن هنجارهاي پذیرفته یونس به

  .کند رسیدن به تعالی تالش می

چرا سایه به چیزي «.  سایه، به چیزي اعتراضی ندارد، ناراحت استیونس از اینکه نامزدش،
یونس بر این باور است که ). 36: همان(» کندکند؟ حتی در چیزي تردید هم نمی اعتراض نمی
همین اعتراض او به آفرینش، نمودي از اختیار وي است؛ زیرا در . چیز شک کرد باید در همه

هرچند این مکتب، . شدشده میو مشیت ازپیش تعیینغیر این صورت محکوم به پذیرش جبر 
گوید انسان مجبور کند؛ به این معنی که میاختیار و آزادي انسان را نیز به جبر محکوم می

  .است که آزاد باشد

: تازدداند و بر این اندیشه می ها به ماهیت آفرینش را نشان جهل آنان مییونس، یقین انسان
آورد، من به سهم خودم به ن به ماهیت آفرینش، چنین یقینی میاگر ندانستن و فکرنکرد«

ها یونس از اینکه انسان). 37: همان(» فرستمچنینی است، لعنت می هرچه دانستن این
گیرد و گونه اعتراضی ندارند، خرده می پذیرند و هیچچیز را در آفرینش از روي یقین می همه

چنین فردي براساس مبانی این مکتب، اصالت . یردپذداند و نمی این یقین را نشان جهل می
  . شودهویتی میدهد و دچار بیمی خود را ازدست

  گریزي و ایمان به تعالیعقل.5

گریزي در این در حقیقت علت عقل. گریزي استاز دیگر مبانی مکتب اگزیستانسیالیسم، عقل
ه زیادي به عقل و ذهن هاي فلسفی قبل از اگزیستانسیالیسم توجمکتب این بود که مکتب

هاي شدیدي که گاه گرایی پس از مدت زمانی نه چندان کوتاه با واکنشاین افراط«. داشتند
توان به انتقادهاي تند و تیز ها میاز جمله این واکنش. جنبه دینی داشت، رو به رو گردید

البته بین ). 22: 1392خانی، امن(» .اشاره کرد... یر کگارد و هایدگر وفالسفه وجودي چون کی
هایی وجود دارد؛ براي مثال کی یرکگور متفکران این مکتب، درباره درجات اهمیت عقل، تفاوت

» جهش ایمانی«انسان خود باید «. دهدکند و به ایمان اهمیت میطور کلی عقل را نفی میبه
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 دلیل و وجوي برگزیند و نباید در جست) »جهش از عقل«از راه (را » جهشی به ایمان«یا 
 ). 81: 1383حلبی، (» برهان باشد

. خواهد همه واقعیات را بپذیردعقل می. اما افرادي مانند یاسپرس توجه بسیاري به عقل دارند
هاي غیرقابل کنترل و غریزه و اجبارهاي بدون عقل، هستی، مبتنی بر احساس، تجربه، انگیزه

عقل و وجود با یکدیگر . شوددیل میخودسرانه خواهد شد و بدون عقل، ایمان به خرافات تب
اما به ). 125ـ124: 1375نصري، (شود رابطه دارند و هریک با ناپدیدشدن دیگري ناپدید می
معرفت حقیقی نه از راه فهم و عقل به «طور کلی از نظر برخی اندیشمندان اگزیستانسیالیسم 

  ).20: 1392خانی، امن(» آید، بلکه واقعیت بیشتر باید به تجربه زیسته درآیددست می

خواهد همه مفاهیم انسانی را گرا دارد و درواقع میدر این داستان، دکتر پارسا، شخصیتی عقل
. کندشود و خودکشی میبا کمک ریاضیات تحلیل کند؛ اما درنهایت، شکست خورده، ناامید می

سعی کرد . ما نتونستچیز را بفهمد؛ اخیلی سعی کرد تا همه«: گویدمهتاب کرانه درباره او می
چیز رو اندازه بگیره؛ اما ناگهان دریافت که در به کمک فیزیک و ریاضیات، حتی فلسفه، همه
    دیگه ... ها رو اندازه گرفت یا فهمید شه اونهستی، چیزهایی هست که با ابزارهاي او نمی

شده بود که باید جاي اینکه او مسئله رو حل کنه، خودش به پرسش دشوار و بغرنج تبدیل به
  ).102ـ101: 1390مستور، (» پس در خودش فروریخت... کرد کسی خودش را حل می

کنه، قفل کلیدها به همان راحتی که در رو باز می«: گویدرضا در نفی فلسفه به یونس می علی
 یر کگور بر این او همانند کی). 23: همان(» مثل اینکه فلسفه بدجوري در رو بسته. کنههم می

یر  گونه که کیهمان. آوردن به خداست گرایی، مانع فرد در ایمان عقیده است که فلسفه و عقل
باید خودش را درك کند و بداند . تواند و نباید ایمان بیافریندفلسفه نمی«: گویدکگور نیز می

  ).48: 1390احمدي و مرادي، (» وکاست عرضه نمایدکمچه چیزي را باید بی

مرحله : یر کگور سه مرحله براي حیات انسان قائل شده است ره شد، کیطور که اشاهمان
    هر فرد با اختیار و انتخاب خود . شناسی یا حسی و مرحله اخالقی و مرحله ایمانیزیبایی

. عقل در مرحله اول جاي دارد. شناسی به مرحله ایمانی برسدتواند از مرحله زیباییمی
ر صرف براي او کاري ساخته نیست و باید دست به عمل یابد از تفکاینجاست که درمی«

خواهد ازطریق فلسفه به یونس نیز زمانی که می). 44: 1390احمدي و مرادي، (» گزینش بزند
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همچنین دکتر پارسا در ابتدا بر این نظر است که باید . تعالی برسد، در مرحله اول قرار دارد
توان بسیاري از مفاهیم شود که نمیمتوجه میهمه چیز را تحلیل ریاضی کند اما در نهایت 

شود؛ اما در بعد از این مرحله، فرد وارد مرحله اخالقی می. انسانی را با عقل و علم تحلیل کرد
زند و مرحله دینی و کند و درنتیجه دست به گزینش میاین مرحله نیز احساس گناه می

قل در آن، جایگاه چندانی ندارد و آنچه مرحله دینی ساحتی است که ع«. گزیندایمانی را برمی
  ).45: همان(» یابد، عنصر خواست و اراده استتري میدر این مرحله نقش پررنگ

یابد و با برقراري همین ارتباط است که به در مرحله ایمانی است که فرد با متعالی ارتباط می
  .رسدآرامش می

سادگی جایگزین یک قانون کلی و هخصوصیت ویژه این مرحله این است که فرد خود را ب«
واسطه که از راه ایمان تقویت شده، با امري واال کند، بلکه در یک ارتباط بی غیرشخصی نمی
Super subject که مطلق شخصی Absolute1384کاپلتسن، (» یابد یا خدا باشد، پیوند می :

در این مورد حضرت ابراهیم وي . خیزدیر کگور، شور و شوق، از ایمان برمی به عقیده کی). 211
داند که به مرحله ایمان رسیده است و او   اعالي فردي میکردن فرزندش نمونه را در قربانی) ع(

  .نامد؛ چراکه از اخالق به دور بود که پدري فرزند خود را قربانی کندرا شهسوار ایمان می

البته باید اشاره کرد که . یابدنهایت، در مرحله ایمانی است که فرد، خود اصیل را درمی در
، نزد متفکران مکتب اگزیستانسیالیسم، مصداق مشخصی ندارد؛ اما »خدا«و » متعالی«مفاهیم 

درمجموع، همه آنان به امري متعالی و فراتر از انسان اعتقاد دارند؛ مثالً تصویري که هایدگر از 
ارد یا یاسپرس لفظ متعالی را دهد با آن خدایی که در ادیان مطرح است، تفاوت دخدا ارائه می

  .کاربردن لفظ متعالی به مسیحیت نظر دارد یر کگور با به برد و کیکارمیبه

کلنبرگر نیز در کتابش گفته است که کی یر کگور عقیده دارد رابطه انسان با خدا، فرد را به 
کند ا کامل میسازد و درواقع این ارتباط با خدا، انسان روجودي انسانی و ارزشمند تبدیل می

  ).21: 1384کلنبرگر، (

هاي متفاوت در تالش است یونس را که دچار شک و تردید رضا به شیوه در این داستان، علی
چیز را با عقل و توان همهشده است، راهنمایی کرده، ایمان را در او تقویت کند و بگوید که نمی
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در این چیزها . یا حتی توضیح دادشه فهمید یا درك کرد این چیزها رو نمی«. ادراك فهمید
ها رو ها حل شد؛ اما هرگز نمیشه اونها رو حس کرد و حتی در اونشه نزدیک شد یا اونمی

رضا به یونس  یا در جاي دیگر علی). 71: 1390مستور، (» اي درك کرد و فهمیدحتی ذره
 سرد و تاریک، تونه با منطق علمی ثابت کنه که موسی در آن شبکس نمیهیچ«: گویدمی

هیچ ابزار علمی براي اثبات و یا نفی تجلی ... صداي خداوند را از میان درخت شنید یا نشنید 
کردن شک و تردیدهاي رضا براي برطرف علی). 72- 71: همان(» خداوند بر کوه وجود نداره

که انسان باید کند  خواند و بیان مییونس درباره تعالی و آفرینش، او را به مرحله ایمانی فرا می
شده و در یک با استفاده از قدرت اختیار و انتخاب خود، با شکستن هنجارهاي ازپیش تعیین

  .مرحله باالتر؛ با استفاده از ایمان خود به حقیقت دست یابد

گوید که باید اول ایمان بیاورد و بعد رضا درباره کشف و شناخت خداوند به یونس می علی
هاش بعد از آزمایش خداوند، برخالف تجربه طبیعت که قانوندر تجربه «: آزمایش کند

هرچه بیشتر به او ... آد، اول باید به قانونی ایمان بیاري و بعد اون رو آزمایش کنی میدستبه
رضا  در اینجا نیز علی). 73-72: همان(» شهایمان بیاري، وجود و حضور او براي تو بیششتر می

یر کگور، این رابطه، انسان را  که به اعتقاد کی چنان. ت اشاره داردبه نقش ایمان در یافتن حقیق
در حقیقت انسان باید مراحل حسی و اخالقی را پشت سر بگذارد تا به مرحله . کندکامل می

اگر شما نتوانید به این مطلب برسید که امر حسی، اخالقی و دینی را به صورت «.ایمان برسد
  ).59: 1391فلین، (» .شودندگی از معنا تهی میز... پیمان بزرگ ببینیدسه هم

 سوم یا همان ایمان به خدا،  مرحلهدر پایان، یادآوري این نکته نیز ضرورت دارد که در نتیجه
 ببرد و در هستی شرکت کند و در نهایت معجزه تواند به رمزهایی از جهان طبیعت پیفرد می

ها در جهان که شامل خود انسان، هر یاسپرس معتقد است که ما ازطریق رمز. رخ دهد
توانیم به خأل نزدیک شویم؛ اما موجودي در عالم حادث، نظام هستی، اسطوره و ادیان است، می

تر باشد، هرچه انسان، اصیل. کندهر فرد با توجه به مراتب وجودي خود، رمزها را درك می
  ).25: 1375نصري، (کند رمزها را بهتر درك می

تواند حتی صداي ، راننده تاکسی که در مرحله واالي وجود قرار دارد، میدر این داستان
وي توانسته است با رسیدن به مرحله ایمان، به امري محال که شنیدن . ها را بشنودسوسک
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همان که گاه معجزه . اساس دین قبول امر محال است«. صداي سوسک باشد، دست یابد
ننده تاکسی در مرحله ایمان گاه دچار هراس و دلهره را). 54: 1387مصلح، (» .شودخوانده می

حس کردم همین ... چند خیابون که رفتم حس کردم حالم هیچ خوب نیست «. شودنیز می
به گفته  ). 83: 1390مستور، . (»خوادخواد بمیره و داره از من کمک میها کسی مینزدیکی

» انگیز وجود داردمین جاست که هراسقهرمان ایمان تنها خود را دارد و در ه«یر کگارد، کی
  ).156: 1374کگارد، (

هاي جا وجود دارد به گونهسایه نیز در راهنمایی خود به یونس، درباره اینکه خدا در همه
کند؛ براي مثال سایه زمانی را که یونس در خواب به دنبال خدا  مختلف، به این رمزها اشاره می

توي . من توي سفره خالی شما هستم«: گوید به او میکند که صداییگردد، یادآوري میمی
ها، توي توي خدایا چه کنم... توي استیصال ... هاي صورت عزیز، توي سفره مادربزرگ، چروك

توي دل ... هاي بیوه، نشدنی زنها، توي غم تمامها، توي شادي عروسخوشحالی شب عید بچه
» ...گیره وتوي خیابون باهم دعواشون میکن دو تا پسربچه دبستانی که سر یک مدادپاك

رضا به یونس  هاي علی توان از گفتهنمونه دیگر این رمزها را می). 105ـ104: 1390مستور، (
-شوم و دلم شروع میمن گاهی از شدت وضوح خداوند در کودکان، پر از هراس می«: دریافت

دوم تا از الي انگشتان کودکان، میزده تپد که بهتقدر بلندبلند میدلم آن... کند به تپیدن 
بنابراین، ابتدا یونس با تعقل، قصد یافتن خدا را دارد و ). 111: همان(» خداوند را برگیرم

  .بردمیکند؛ اما درنهایت، گویی با ایمان، به وجود خدا پیهاي فلسفی مطرح میپرسش

  گیرينتیجه

از مبانی مشترك . شوندلهی تقسیم میاندیشمندان اگزیستانسیالیسم به دو گروه الحادي و ا
این دو گروه، توجه به انسان است؛ انسانی که براي رسیدن به تعالی، در مراحل مختلف 

روي ماه «رد پاي این اندیشه را در داستان . کند شناخت خود، حاالت متفاوتی را تجربه می
ر کگور، از ی طبق نظر کی. توان یافت می» مصطفی مستور«تألیف » خداوند را ببوس

، ابتدا با شک و تردید در وجود )شخصیت اصلی داستان(اندیشمندان الهی این مکتب، یونس 
وي در این مرحله دچار شک و نگرانی و دلهره در . بردسرمیخدا در مرحله حسی و اخالقی به

هاي گوناگونی درباره جهان آفرینش و متعالی مطرح شود و پرسشارتباط با جهان اطرافش می
طبق (گرا و ملحد توان وي را در این مرحله، عقلطبق مکتب اگزیستانسیالیسم، می. سازدمی
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کند و همواره در تالش براي شمارآورد؛ اما ماندن در این مرحله او را قانع نمی، به)اندیشه سارتر
کند، شکند، شک و تردید میمیاو درهم. است) ایمان(رسیدن به مراحل باالتري از تعالی 

زند، کند، هنجارها و تابوها را کنار میهایی در رابطه با خیر و شر ذهنش را درگیر میپرسش
شود تا اینکه درنهایت، با گذر از موانع رسد، دچار ترس و دلهره میشود، به پوچی میناامید می

ریزي و گهاي آنان و با عقلو مشکالت و با انتخاب و گزینش خود، ارتباط با دیگران و راهنمایی
هاي خداوند در طبیعت  به مرحله ایمان که مرحله واالي هستی و همچنین با مشاهده نشانه

رسد و در واقع به اگزیستانسیالیسم مذهبی که پس از شک و تردید بر تالش انسانیت است می
 آوردن  طور واضح به ایماندر پایان داستان، به. شودورزد، نزدیک میبه سوي ایمان تأکید می

طور غیرمستقیم نشان یونس اشاره نشده است و نویسنده با استفاده از نماد و رمز بادبادك، به
  .اي دست یافت دهد که یونس با قدرت اختیار خود، گویی به ایمان نو و تازهمی
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