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 چکیده
ما در این مقاله در پی آن هســتیم كه بدانیم ســیر عرفانگرایی در آثار مصــطفی مســتور 

ست؟ این عرفانگرایی چه مولفه هایی دارد  شکار میچگونه ا  کند؟و چگونه خود را در زبان آ
صر از رهگذر سه ویژگی تکرار شونده به دست می آید  سنده معا عرفانگرایی در آثار این نوی

در كنار این  ."شـعر گونگی زبان"و  "شـطح گونگی"، "اصـالت تجربه دینی"كه عبارتند از: 

ســه ویژگی اصــلی ســه ویژگی فرعی نیز در آثار او غالب اســت كه صــبغه عرفانگرایی را در 

، "رســیدن از عشــق مجازی به عشــق حقیقی" کند كه عبارتند از:مینوشــته های او تقویت 

 ."عقالی مجانین"و  "شیوه روایتگری"
شت ستعاره ها در آثار او در نو ست تا ایجابی. ا سلبی غالب ا شتر عرفان  ستور بی ه های م

 90ناظر بر عرفان انفسی یا درونی است. مسیر عرفانگرایی مستور در نوشته هایش در دهه 

 اوج دغدغه های عرفان اوست. 80رو به كاهش است و میتوان گفت دهه  80نسبت به دهه 

 ه دینی، تصویر، داستان، فلسفهعرفانگرایی، تجربکلمات کلیدی: 
 

                                                             
 نام داده اند رییتغ یبه دستور وزارت علوم به مجالت علم 98سال  یكشور از ابتدا یپژِوهش یتمام مجالت علم - 1

 (m.jafari7800@yahoo.comادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان)استاد گروه زبان و  -2
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 مقدمه -1
ایم تا به یک در این مقاله به بررســـی محتوایی و فکری آثار مصـــطفی مســـتور پرداخته

پرسش اساسی پاسخ بدهیم: عرفانگرایی را در آثار او چگونه میتوان نشان داد و به چه معنا 

 او در آثار خود به عرفان تمایل دارد؟ 

 روش تحقیق -2

شــیوة پژوهش در این مقاله، خواندن تمام آثار نویســنده و بررســی یک به یک آنها بوده 

هایی برای هر كدام های سبکی استخراج شده و نمونهاست. پس از خواندن مکرر آثار مؤلفه

شان داده شده است « شناسی آماریسبک»ذكر شده است.  اگر چه در نموداری در متن ن

 استوار شده است. « شناسی شمّیسبک»اما بنیان پژوهش بر 

 پیشینۀ تحقیق -3
هایی كه با در باب مصــطفی مســتور و آثار او، چندین مقاله به چاپ رســیده اســت. مقاله

ـــطفی ونهبگعنوان این پژوهش نزدیکی دارد و هر كدام  ای بر عرفانگرایی و ایمانگرایی مص

ــته ــتور در نوش ــحه میگذارد، یکی مقالهمس ــت با عهایش ص بازنمایی دین در »نوان ای اس

كه به بررسی سه رمان روی ماه خداوند را ببوس، استخوان خوک « رمانهای مصطفی مستور

ــوع  ــتم میپردازد. در این مقاله محوریترین موض ــگ نیس ــتهای جذامی و من گنجش و دس

، «رنج»، «تجربۀ مرگ»میداند كه علت وجود بحران را « تجربۀ بحران»رمانهای مســتور را 

ـــرارت» میداند. در كنار این عوامل اصـــلی بحران چند عامل « های وجودیدغدغه»و  «ش

از آن جمله هســتند. نیســت. « فقدان عشــق»و « فقدان ایمان»گر نیز هســتند كه مداخله

بوســه بر روی »( مقالۀ دیگر 88)بازنمایی دین در رمانهای مصــطفی مســتور، باســتانی، ص

س« خداوند ت. او در این مقاله نگاهی ساختاری به رمان نوشتۀ غالمحسین شریفی ولدانی ا

ست. یکی تقابل شخصیتها با همدیگر  شف تقابلها روی ماه خداوند را ببوس دارد و در پی ك

، «ایمان و كفر»، «عشـــق و عقل»ســـاخت كه شـــامل تقابل میان و دیگری تقابل در ژرف

شر»، «زندگی و مرگ» شرق»و « خیر و  ست. او در این مقاله « غرب و  را « ک و یقینش»ا

( .زینب صابرپور نیز 146مهمترین تقابل میداند. )بوسه بر روی خداوند، شـریفی ولدانی، ص

مصطفی مستور « جریان دینی در رمان فارسی پس از انقالب اسالمی»ای با عنوان در مقاله

وم را از جمله نویسندگانی میداند كه برای دستیابی به تعریفی جامع از داستان دینی از مفه

كمک میگیرد. او مســتور را در زمرة نویســندگان دینی دهۀ ســوم پس از « موقعیت دینی»

سد:  ویژگی مهم ادبیات »انقالب قرار میدهد و دربارة رمانهای دینی این جریان چنین مینوی
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دینی در این دوره را در نگاهی كلی میتوان حركت آن از نوعی جزمیت به سمت پرسشگری 

شها س شگرف برای برقراری و درگیریش با پر سو و تمایل  سانی از یک سی حیات ان سا ی ا

ست سنت، معنویت و امر دینی دان سان امروز با  )جریان دینی در « ارتباط میان جهان و ان

 (200رمان فارسی پس از انقالب اسالمی، صابرپور، ص

 ضرورت تحقیق -4
ی بر ها به نحون نوشتهبا توجه به این پیشینۀ نسبتاً قابل توجه كه همۀ نویسندگان در ای

ـــته ـــت گذاش ـــد داریم بُعد دینی و متافیزیکی آثار او انگش را در « عرفانگرایی»اند، ما قص

 های او بازتاب یافته است.های او بررسی كنیم و بدانیم چگونه عرفانگرایی در نوشتهنوشته

 هدف تحقیق -5
گی ســبکی در آثار او، را به مثابۀ یک ویژ« عرفانگرایی»ما در این جســتار قصــد داریم 

شناسی نوشتۀ محمود فتوحی تعاریف زیادی برای سبک ارائه بررسی كنیم. در كتاب سبک

شمارد و با توجه به هر مبنا تعریف  سبک برمی ست. او مبانی متفاوت را برای تعریف  شده ا

ــد:  ــاره میکند و مینویس از یکی »آن را بیان میکند. در آن میان به ویژگی تکرار و تداوم اش

های مهم ســبک مســألۀ تکرار و تداوم رفتارهای زبانی خاص در یک پیکرة متنی شــاخصــه

سخن  صوری، محتوایی در  صر  سبک زمانی هویت پیدا میکند كه تکرار و تداوم عنا ست.  ا

شد سوس با سی، فتوحی، ص)سبک« یک گوینده مح ( البته او در ادامۀ تعریف خود 48شنا

سبک بر مبنای تکرار و تداوم  سبک هندی میآورد كه به از  سخنی از آزاد بلگرامی، منتقد 

درســـتی میگوید زمانی ســـبک شـــکل میگیرد كه تکرار و تداوم یک ویژگی به حد كثرت 

شد. )همان، ص سیده با چند ویژگی در آثار « تکرار و تداوم»( ما نیز در اینجا بر مبنای 49ر

 پردازیم.نویسی او میمستور، به بررسی عرفانگرایی در سبک داستان
 بنابراین مقصود ما از عرفانگرایی در آثار او وجود سه ویژگی است كه مرتباً تکرار میشود:

 ( تأكید بر تجربۀ دینی به جای باور دینی1

 گویی )بهتر است بگوییم نزدیک شدن زبان به شطح(( شطح2

 ( شعرگونگی3

 بوده است. مصطفی مستور تقریباً در اغلب آثار خود به این ویژگیها پایبند 

 تأکید بر تجربۀ دینی به جای باور دینی -6
كننده دربارة مورد اول باید بگوییم منظور از تجربۀ دینی آن قسم از تجربه است كه تجربه

در آن حقیقتی متعالی را تجربه میکند و معموالً همین تجربه را دال بر باور دینی میگذارد. 
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ای باطنی به یک گزارة معقول میرســـد. ربهبدین معنا كه از رهگذر محســـوســـات و یا تج

برخالف كسـانی كه معتقدند باید از طریق امور معقول و اسـتدالل و برهان به وجود حقایق 

كننده در رؤیا چیزی را ببیند كه تصور كند، خداوند است، پی برد. برای مثال اگر فرد تجربه

ـــد. این در نتیجه به وجود خداوند ایمان میآورد. یعنی از رهگذر آ ن تجربه به باور میرس

شان میدهد. در كتاب عقل و اعتقاد دینی  ستور خود را ن شکال مختلف در آثار م سئله به ا م

سام آن به تفصیل سخن رفته است. در اینجا به یک تعریف  در باب تجربۀ دینی و انواع و اق

ـــنده میکنیم:  ـــخص های متعارف میدانند. تجربۀ دینی را غیر از تجربه»از آن بس یعنی ش

متعلق این تجربه را موجود یا حضوری مافوق طبیعی میداند )یعنی خداوند یا تجلی خداوند 

ـــت )مثل تجلی  در یک فعل(، یا آن را موجودی میانگارد كه به نحوی با خداوند مربوط اس

ـــیتی نظیر مریم عذرا(، و یا آن را حقیقتی غایی میپندارد، حقیقتی كه  ـــخص خداوند یا ش

)عقل و اعتقاد دینی، « ر اســت )مثل امر مطلق غیرثنوی ]برهمن[ یا نیروانا(ناپذیتوصــیف

 (37پترسون و دیگران، ص
ــایه پی برده  ــایه، زمانی كه س برای نمونه در رمان روی ماه در گفتگویی میان یونس و س

اســـت یونس در وجود خداوند شـــک كرده اســـت با دلخوری با یونس صـــحبت میکند و 

معترضــانه میخواهد به او بفهماند كه خداوند را میتوان در بســیاری امور ســاده و ابتدایی و 

 او ایمان آورد.  جزیی تجربه كرد، لمس كرد و به
ــا و   ــیت علیرض ــخص ــت كه در رمان روی ماه ش ــه ایمانگرایی اس بر مبنای همین اندیش

محســن پارســا در دو نقطۀ مقابل هم قرار میگیرند. علیرضــا نمایندة افراد مؤمنی اســت كه 

ـــور میبینند و در ایمان ـــاس پرش آوری و باورمندی به خدا به دنبال منبع ایمان را در احس

ستدالل و ضا یک  ا ستند. به یک معنا علیر شور»برهان نی سن « ایمانگرای پر ست. اما مح ا

پارسا كسی است كه حتی برای اثبات عشق مهتاب و فهم آن به دنبال قوانین ریاضی است 

ـــتدالل و اندازه ـــی میکند. این تقابل دو گیری. و چون راه برونو اس رفتی نمییابد، خودكش

سنده مسیر عرفان و علم باطن را بر هر مسیر شخصیت در رمان، حاكی از آن است  كه نوی

شی خداوند »دیگری رجحان مینهد. در این عبارت  شته با به هر اندازه كه به خداوند باور دا

ضور او برای تو  شتر به او ایمان بیاری، وجود و ح همون اندازه برای تو وجود داره، هر چه بی

شه شتر می ستور، ص« بی شاهده ( میتو73)روی ماه ...، م ضا را م ان میزان ایمانگرایی علیر

را نیز برای خود حل كرده و این مهم نیز در پرتو ایمانگرایی او « شرور»كرد. او حتی مسئلۀ 

شری و  ضعیت رنج ب ضا و یونس، زمانیکه یونس از و ست. در گفتگویی میان علیر معنادار ا
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سخن میگوید،  ضانه  شود معتر سان گرفتار آن می ضا لبخند میزند و بیماریهایی كه ان علیر

( ]پیداست كه مقصود 45)همان، ص« تو از كجا اسم این همه فرشته رو میدونی؟»میگوید: 

سان بدان دچار میشود، او با « فرشته»علیرضا از كلمۀ  همان بیماریها و شروری است كه ان

 این تعبیر تسلیم و ایمان و یقین خود به خداوند را به نمایش میگذارد[. 
ـــم  از تعریف در باب تجربۀ دینی از زبان پراودفوت در كتاب عقل و اعتقاد دینی این قس

ای را میتوان تجربۀ دینی نامید، خودِ فردِ آمده اســـت. او مالک تشـــخیص اینکه چه تجربه

كننده میداند. به باور او، اگر كسی دعوی تجربه كردن چیزی یا كسی را دارد كه ما با تجربه

به كردن آن نیستیم، برای آن فرد آن تجربه حقیقت دارد و درست ادراک حسی قادر به تجر

اســـت و ما دلیل و شـــاهدی بر رد و انکار آن نداریم. مالک دینی بودنِ یک تجربه تعبیری 

ــاحب تجربه از آن تجربه دارد.  ــت كه فرد ص ــخص تجربۀ دینی تجربه»اس ــت كه ش ای اس

ستن ی ست كه شخص صاحب تجربه آن را دینی تلقی میکند. دینی دان ک تجربه بدان معنا

ست، و آن تجربه سا و غیركافی ا ست تبیین آن تجربه بر مبنای امور طبیعی نار گر معتقد ا

سون « های دینی میتوان تبیین كردتجربه را فقط بر مبنای آموزه )عقل و اعتقاد دینی، پتر

 (50و دیگران، ص
ایز مینهد. توصیف یک تجربه تم« تبیین تجربه»و « توصیف تجربه»البته پراودفوت میان 

همان چیزی اســـت كه صـــاحب تجربه بیان میکند اما در مقام تبیین ما مجبور نیســـتیم 

ـــت كه حتی اگر علت  ـــدیق كنیم. نکتۀ مهم و ظریف در اینجاس محتوای تجربۀ فرد را تص

ـــد، چیزی از دینی بودن تجربه نمیکاهد.  تجربۀ فرد، به نظر ما یک امر مافوق طبیعی نباش

كننده در آن قرار دارد، دینی اســت و ما تجربه بر مبنای آن نظام اعتقادی كه فرد تجربهآن 

یک تجربه به واسطۀ »حق نداریم تجربۀ دینی او را مسخ كنیم و به چیزی كمتر فروبکاهیم: 

جایگاهش در یک نظام اعتقادی میتواند تجربۀ دینی اصیلی باشد، حتی اگر هیچ امر مافوق 

ــاحبان تجربه،  ای ادراکطبیعی ــت كه ص ــت این اس ــد. تنها چیزی كه الزم اس ــده باش نش

ـــان را بر مبنای مقوالت و اعتقاداتی كه ناظر به امر مافوق طبیعیتجربه « اند، تعبیر كنندش

 (51)عقل و اعتقاد دینی، پترسون و دیگران، ص
ر دیده میشود. نتیجه آنکه این طرز تلقی از تجربۀ دینی و دفاع از آن در البالی آثار مستو

ـــی كه در آن زندگی میکند تجربه ای را دینی میداند اگر فردی بنا به نظام اعتقادیِ خاص

 حتماً آن تجربه دینی است. 
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ستناد به مقالۀ  شه دغدغۀ تجربۀ خداوند را دارند. با ا ستور، همی ستانی م صیتهای دا شخ

خوبی روشن میشود:  به« بحران»این وضعیت « بازنمایی دین در رمانهای مصطفی مستور»

سش دربارة » صلی با ابهام، تردید و پر صیت ا شخ ستور،  مواجه « معنای زندگی»در رمان م

ـــانهای دیگر و موقعیت خود در جهان  ـــود و قادر به درک معنای رویدادها، رفتار انس میش

برمیآید و تالش « عشق»و « ایمان»نیست. او پس از مواجهه با چنین بحرانی، به جستجوی 

ستانی، « زندگی خود را بر آن بنا كند میکند ستور، با صطفی م )بازنمایی دین در رمانهای م

 (82ص

 گویی شطح -7
مگر میشود در یک  این موضوع شاید كمی غریب به نظر بیاید و در نگاه اول كسی بگوید

شد؟ البته ما هم ذكر كرده شطح و زبان عارفان مواجه  ستانی با زبان  ایم كه زبان به متن دا

ها به ویژه طح نزدیک میشـــود و دلیلی كه بر این ادعا داریم همانا وجود برخی دیالوگشـــ

میان شخصیتهایی است كه در قالب عاشق و معشوق هستند. برای نمونه در روی ماه، دكتر 

شود، به  شجویان خود به نام مهتاب می شق یکی از دان شی عا سا، پیش از خودك سن پار مح

سد و پس از آن تما شطح نیز در این « گونهشطح»م حرفهایش جنون میر ست. ویژگیهای  ا

نما. در اینجا نوشــتارها بخوبی قابل تشــخیص اســت: زبان اســتعاری و مجازی و متناقض

ایم كه شــباهت ای از شــطح بایزید بســطامی را از كتاب دفتر روشــنایی انتخاب كردهقطعه

 گویی شخصیتهای داستانی مصطفی مستور دارد:زیادی به شطح
شم یقین. از پسِ آنکه او مرا، از نظر به غیر خویش، » نظر كردم در پروردگار خویش به چ

شید... و هویت خویش را به من نمود. پس نظرم  شنایی بخ شت و مرا به نور خویش رو بازدا

ـــت نور من به نور او... به هویت  كردم، به هویت او، در انانیت خویش، پس از میان برخاس

یان برداشــت... پس نظر كردم در او به هویت او... پس زمانی، با حق، خویش هویت مرا از م

ـــفیعی « خویش نجوا كردم...به حق باقی ماندم... پس با او، به او، بی ـــنایی، ش )دفتر روش

 (297تا  295كدكنی، صص
 هایی از گفتار شخصیتهای داستانی مستور كه به شطح نزدیک است: و اما نمونه

)روی ماه « تو من بودی. كاش ما یکی بودیم. یک نفر دوتاییكاش من تو بودم، كاش »

ستور، ص شق مهتاب بوده 96...، م ست وقتی عا شده ا سا بیان  ( این عبارت از زبان دكتر پار

ست.  سنگین و پیچیده ا سان را تجربه میکند. این تجربه برای او  شق به یک ان ست. او ع ا

 گویی رسیده است. حگویی نمیتواند آن را درک كند و در نتیجه به شط



 65/عرفانگرایی در آثار مصطفی مستور

 

 

ـــف 102)همان، ص« باید از خودش دورتر میرفت» ( این عبارت از زبان مهتاب در وص

دكتر پارسا بیان شده است. زمانی كه پارسا عاشق مهتاب شده است اما نمیتواند این عشق 

 را با هیچ ابزاری اندازه بگیرد. از این اتفاق در شگفت میشود و به جنون میرسد. 
شمهای» ( این عبارت 107)همان، ص« سبزت را به من دادی كه چقدر آبی بودند تو چ

 از دكتر پارساست دربیان چگونگی رخ دادن عشق میان او ومهتاب و مصائب و ماجراهایش. 
سیاری دال بر  ست قراین ب ستانِ نخ ستان چند روایت معتبر، در دكلمۀ دا در مجموعه دا

ست، شطح ستان نخ شقچند ر»گویی وجود دارد. دا نام دارد كه ما « وایت معتبر دربارة ع

میخواهیم بر ساختار روایتگری این داستان تأكید كنیم كه چگونه نویسنده مسئلۀ فنا را در 

ــت. ماجرای  ــت و این خود به تنهایی مقوّم عرفانگرایی اوس این دكلمۀ آغازین جای داده اس

شق زمانی به حقیقت می شوق. و این ع شق و مع ست میان عا شقی ا شق به ع پیوندد كه عا

نیستی میرسد. زمانیکه احساس میکند جز معشوق چیز دیگری وجود ندارد. احتمال بسیار 

ست.  سنده از متون عرفانی اخذ كرده و پرورانده ا ساختار را نوی میرود كه این قالب روایی و 

شطح شارت میکنیم: در عبارتی كوتاه به  ستم»گویی ا ستم كه نی )چند روایت « این من ه

 (5عتبر، مستور، صم
سش به مهتاب.  سا سا را میآوریم دربارة ابراز اح سخنان دكتر پار شی از  و اما در اینجا بخ

ــطح ــت و حتی خودِ به اعتقاد نگارنده نیازی به تأمل ندارد كه این عبارتها چقدر ش گونه اس

شنه»شطح است:  آورترین آب! ای تلخ ترین شیرینی! ای ترم ای عطشهر چه مینوشمت ت

بخشترین اندوه هستیم بکترین سنگینی! تو غمناكترین شادی زندگیم هستی! تو شادیس

هســتی. ای اتفاق ســادة پیچیده! چرا مرا نمیســوزانی ای ســردترین شــعلۀ هســتی! ای پر 

)روی ماه ...، « ها كجاست؟سنگین رهاشده از گمنام ترین پرندة مهاجر هستی! شهر پرنده

نمایی و پارادوكس نیز در این مجازی و اســتعاری، متناقض( عالوه بر زبانِ 108مســتور، ص

 عبارتها غوغا می كند.
سام متناقض سامیزی را نیز یکی از اق ساب آوریم ]به این اعتبار كه در اگر ح نمایی به ح

ای پارادوكس به وجود میآورد. برای مثال حسامیزی، شاعر دو حس را به هم میآمیزد و گونه

داشت. شنیدنی بودِن « صدای شیرینی»میچشیم، اما شاعر میگوید ما صدا را میشنویم و ن

صــدا و چشــیدنی بودنِ شــیرینی، در این عبارت تناقض ایجاد كرده اســت و زیبایی آفریده 

 گونه افزوده خواهد شد.  است[ به دامنۀ عبارات شطح
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 شعرگونگی -8
را نشــان میدهد. به  نیز باید بگوییم، این ویژگی در نگاه اول خود« شــعرگونگی»دربارة 

اسـت. در نتیجه گاهی با شـعر پهلو « آهنگین»عبارتی دیگر نثر مسـتور در بسـیاری موارد 

میزند و تخیل در نوشتۀ او پررنگ میشود. البته دور از ذهن نمینماید كه در متونِ با گرایش 

این به  عرفانی یا متنهایی كه مضــامین عارفانه دارند، گویی زبان تبدیل به شــعر میشــود. و

دلیل وجود زبان استعاری و مجازی در نثر صوفیانه است. چون نویسنده قصد دارد از اموری 

ستعاره مدد میگیرد و در  ست از ا صور میکند برای مخاطب قابل درک نی سخن بگوید كه ت

ستان و  ستور گاهی اوقات در مقدمۀ دا صطفی م شود. م شعر تبدیل می نهایت زبان نثر به 

ــارت میکند. در روی ماه، زمانی كه دكتر گاهی نیز در میا ــاعرانه اش ــتان به متنی ش ن داس

پارسـا و مهتاب عاشـق هم میشـوند، تمام گفتار آنان نسـبت به همدیگر زبان شـعری دارد. 

ــان»، «لغزیدن در خود»عباراتی مانند:  باید »و « آبی بودن خداوند»، «طلوع كردن یک انس

س« قبل از رفتن خود را جا بگذارم شعرگونگی زبان كه ب صود من از  امد باالیی نیز دارد مق

 است. 
صیل به  شعر به تف سیقی  سی و مو شعر فار صور خیال در  شفیعی كدكنی در دو كتاب 

صر  صور خیال بر عن ست. او در كتاب  شعر و تعاریف آن پرداخته ا سئلۀ  به مثابۀ « تخیل»م

صفحات شعر در  سیقی  شاره میکند و در كتاب مو شعر ا صلی  ست بر غرابت در  جوهر ا نخ

ـــتفاده از كلمات یا همان  ـــتاخیز كلمات»اس تأكید دارد. ما در اینجا به دو دیدگاه او « رس

 ای میکنیم. اشاره
در كتاب صور خیال در شعر فارسی، تعاریفی برای اینکه چه چیزی شعر است آمده است 

خیال تأكیده  كه من به دو نکته بســنده میکنم. در این تعاریف، شــفیعی كدكنی بر عنصــر

این تصرف ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و انسان و این كوشش ذهنی او برای »كرده است: 

«  مینامیم« تصویر»، یا «خیال»برقراری نسبت میان انسان و طبیعت، چیزی است كه آن را 

شفیعی كدكنی، ص سی،  شعر فار صور خیال در  شاعر »( و نیز: 2) طرز پیوند برقرار كردن 

 (3)همان، ص« و طبیعت چیزی است تازه و پرداختۀ تخیل اومیان انسان 
شعر با تعبیر  سیقی  ستاخیز كلمات»شفیعی كدكنی در كتاب مو سخن « ر شعر  درباب 

ای به كار ببریم كه در نگاه ای را در زبان به شیوهمیگوید. او بر این عقیده است كه اگر كلمه

ای اشــد، گویی ما به آن كلمه روح تازهاول كمی عجیب بنماید و در عین اعجاب، زیبا هم ب

ستاخیز به وجود آوردهدمیده سی كه میگوید: ایم و ر شق »ایم. بنابراین ك شدم ع صحرا  به 
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، این رســتاخیز را در كلمات ایجاد كرده اســت. البته شــاعر باید در این چینش «باریده بود

صل را رعایت كند كه یکی از آنها پایبندی به  صل »واژگانی دو ا سیکجمالا ست: « شنا ا

ای را از خانوادة خود جدا كردیم و در كنار خانوادة دیگری قرار دادیم، خواننده وقتی كلمه»

« یا شــنوندة اهل زبان، در این جدایی و در این ازدواج جدید، نوعی زیبایی، احســاس كند

شفیعی كدكنی، ص شعر،  سیقی  صر13)مو ستور، از عن صور خیال م  ( بنا به نظرگاه كتاب 

خیال چنان بهره برده است كه گاهی میان شعر و نثر او نمیتوان تفاوتی گذاشت. بنا بر نظر 

صل جمال ضمن پایبندی به این ا ستور  صطفی م شعر، م سیقی  سیک، مؤلف كتاب مو شنا

 شعرهای زیبایی را در نثر خود آفریده است. 
سئلۀ  سوس به معقول»در این میان م شبیه امور مح ستنیز نکته« ت كه نباید از نظر  ای ا

شبیه محملی بوده  ست، چه این ت سیار بهره برده ا شبیه ب سنده از این نوع ت شت. نوی دور دا

اســـت برای بیان افکار فلســـفی و عارفانه. این تشـــبیه از متن كتاب تهران در بعد از ظهر 

احساس كرد این حماقت به شدتِ وضوحِ برفهای نوک كوه یا تکه ابری »انتخاب شده است: 

ست ته شهایش بدیهی ا ستان یا حتا واقعیت كف )تهران « افق یا بادی كه میپیچد توی كوه

شــدت »قابل تصــور اســت اما دربارة « برفهای نوک كوه( »13در بعد از ظهر، مســتور، ص

« واقعیت كفش»قابل ادراک است، اما « كفش»چه میتوان گفت؟ « وضوح برفهای نوک كوه

شبیه ست؟ باری، این نوع ت سفی  چه چیزی ا ست كه بتواند باورهای فل سانده ا به او مدد ر

سا در باب  شمی سیروس  شعر از  خود را در متن بگنجاند. البته در كتابی مانند در معرفت 

ــت:  ــعیفی خوانده اس ــبیه ض ــت و آن را تش ــده اس ــبیه دیدگاه خوبی بیان نش این نوع تش

ست كه وهمی بود و آن را در خارج مثال ناقص» شبیهات آن ا صور نتوان كردترین ت )در « ت

 (188معرفت شعر، شمیسا، ص
در رمان روی ماه، نویسنده با دو حركت میخواهد خواننده را قانع كند كه یونس به پاسخ 

پرسشهایش رسیده و دیگر مسئلۀ امکان وجود خدا برای او حل شده است. هر چند كه ما 

صورت، این دو حركت، یکی نامه شویم اما در هر  ضا برای چندان قانع نمی ست كه علیر ای ا

ــد و در آن ب ــالت آن ســخن میگوید و دیگری یونس مینوس از هم در باب تجربۀ دینی و اص

ــغول بادبادک ــت كه در پارک برای یونس میافتد. چند كودک مش ــتند. اتفاقی اس بازی هس

ها یونس به آنها كمک میکند كه بادبادكشان را به باالترین حد ممکن برسانند و به قول بچه

ــانند. یونس در پایان میگوید: « خدا»به  ــمان نگاه میکنم. به جایی كه بادبادک  به»برس آس

ست. به خداوند سیده ا ستور، ص« ر ست كه گویی یونس هم با 113)روی ماه ...، م ( اینجا
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ست وجود خداوند را تجربه میکند. این تجربه شاهد و دلیل ا ای دینی كه تنها برای خود او 

صیت  شخ ضوعِ امکانِ وجود خدا كه برای  سنده با مو صلی رمان به وجود نحوة برخورد نوی ا

اســت. بدین معنا كه نویســنده از طریق « ایدئولوژیکی ضــمنی»ای رفتار آمده اســت، گونه

پروراندن شخصیتی مانند علیرضا و ماجرای بادبادكها در پارک، قصد دارد در پایان داستان، 

ستان حل كند. او خود یک سئله را برای قهرمان دا سفی یونس در باب م سش فل تنه به پر

گیری و رسیدن به پاسخ در رمان اوند پاسخ میدهد و او را و ما را قانع میکند. این نتیجهخد

روی ماه، از همان دســـت پاســـخهایی اســـت كه ما آن را عرفان گرایانه می نامیم، اگرچه 

 نویسنده بر آن است كه آن را سخت فلسفی نشان بدهد. 
ست كه در عنکته شت این ا شتهای كه نباید از نظر دور دا ستور، نوعی رفانگراییِ نو های م

های فلسفی در آثار او بوفور یافت میشود، تناقض دیده میشود. بدین معنا كه اگرچه اندیشه

و ... ولی مواجهۀ او با این مسائل و « مرگ»، «معنای زندگی»، «آفرینش»، «خداوند»مانند: 

سفی بُعد عرفانی دارد. یعنی  سائل فل سخ او به این م در نهایت او با ابزار عرفان به یا حتی پا

ها پاسخ میدهد. این دقیقاً همان چیزی است كه ما از عرفانگرایی قصد میکنیم. این دغدغه

شه سعی دارد اندی ستور در آثار خود  سفی و وجودی را مطرح كند اما یعنی م های عمیق فل

نگارنده، مقصــود ها روبرو میشــود. بنابراین به زعم در نهایت با مدد عرفان با این پرســش

سته به آن ورطه  ست، اما گویی ناخوا سائل عرفانی نی ستور از ابتدا پرداختن به م صطفی م م

 غلتد. می
سبک شی از كتاب  ستی در بخ سبک و محمود فتوحی به در سبت میان  سی به ن شنا

ــان  ــت كه ایدئولوژی و باورهای فرد خود را در اثر نش ایدئولوژی میپردازد. او بر این باور اس

ست و به »میدهد، چه خودآگاه و چه ناخودآگاه:  سطوح متفاوت حامل ایدئولوژی ا زبان در 

ما « چه گفتن»ایدئولوژی شکل میدهد و از آن سو از آن شکل میپذیرد. ایدئولوژی نه تنها 

شتار و گفتار « چگونه گفتن»را تحت كنترل خود دارد بلکه  سازماندهی میکند. در نو را نیز 

ها، باورها، احساسات و شناختی، ارزشها، تلقیگرش شخصی و ذهنیت هستیای نهر گوینده

شــناســی، )ســبک« های زمانۀ وی به طور خودآگاه یا ناخودآگاه نمودار میشــودداوریپیش

های مصطفی مستور نیز نوعی ایدئولوژی كه ما آن ( بر این اساس در نوشته345فتوحی، ص

خورد و این عرفانگرایی در البالی سطور و تصاویر و مینامیم به چشم می« دفاع از عرفان»را 

صه شبرد ق ستان روی ماه خداوند ماجرای پی شان میدهد. از جمله در جایی از دا ها خود را ن

را ببوس كه در ســطور باال به آن اشــاره كردیم و نیز در  مجموعه داســتان حکایت عشــقی 



 69/عرفانگرایی در آثار مصطفی مستور

 

 

زندگی یک استاد « ر دربارة خداوندچند روایت معتب»نقطه، در داستان شین، بیقاف، بیبی

فلســفۀ دین را به تصــویر میکشــد كه مادری پیر و مؤمن به وجود خداوند دارد و بســیار به 

شجویانش  سفی از جانب دان شهای فل س سوی مدام با پر ست. از آن  ستجابت دعا باورمند ا ا

سال او سر خرد سویۀ دیگر ماجرا پ سخی بدهد. در  شود و نمیداند چه پا قرار دارد  روبرو می

ــهای معنادار او در باب خداوند یا بهتر بگویم، امکان وجود خداوند به  ــش كه نمیتوان از پرس

 سادگی گذشت. 
سه ویژگی  ست،  ستور ا صلی كه دلیلی بر عرفانگرایی در آثار م سه ویژگی ا در كنار این 

شته صبغۀ عرفانگرایی را در نو ست كه  میکند. این  های او تقویتفرعی نیز در آثار او غالب ا

سه ویژگی فرعی اگر چه خود، به تنهایی نمیتواند اثری را عرفانی جلوه دهد اما در كنار آن 

سه ویژگی اصلی معنادار شده و سویۀ متن را به سمت عرفان سوق میدهد. این سه ویژگی 

 فرعی عبارتند از: 
 ( رسیدن از عشق مجازی به عشق الهی1

 ( شیوة روایتگری2

 مجانین( عقالی 3

 رسیدن از عشق مجازی به عشق الهی -9
دربارة ویژگی اول باید گفت، نویسنده در اغلب داستانها و یا حتی در تمام آنها به موضوع 

عشــق میان زن و مرد اشــاره میکند. در بســیاری داســتانها یک زن و یک مرد هســتند كه 

داستان به عشق میان زن و وار همدیگر را دوست دارند. نکتۀ مهم این است كه وقتی دیوانه

مرد میرســد، ناگهان داســتان جانِ تازه میگیرد. شــخصــیتی كه عاشــق شــده اســت، عارف 

شود. به تعبیر  سان خوب و كامل را دارا می شود و تمام ویژگیهای یک ان شاعر می شود،  می

ا، رخ میدهد. در تمامی ماجراه« المجاز قنطره الحقیقه»عارفان گویی حقیقتاً برای نویسنده، 

شق آنها  ستان رنگ دیگری به خود میگیرد. ع شوقی ظهور میکنند، دا شق و مع زمانیکه عا

صف شق غریزی یا و صرفاً نوعی ع شان نه  شق ای شدنی، آنچنانی و عارفانه جلوه میکند. ع ن

سا به مهتاب در رمان روی  سن پار شق دكتر مح ست. ع سمانی كه گویی اتحاد دو روح ا ج

شکار ساله ماه خداوند را ببوس، آ ست. اما در آثار دیگر مانند ر شقها ترین و گویاترین این ع

ــقی بی ــه گزارش كوتاه دربارة نوید و نگار، حکایت عش ــین، قاف، بیدربارة نادر فارابی، س ش

ـــقهای مجازیِ آنچنانی كه رنگ و بوی الهی به بی نقطه و چند روایت معتبر نیز نمونۀ عش
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هتر از آغاز این عشقها نه تنها رنگ و بوی الهی به یا به تعبیری ب –ماجرای داستان میدهند 

 وجود دارند.  -سری هستند قصه میدهند كه خود الهی و آن
ـــته اند همین دیدگاه نســـبت به در متون عرفانی و آثاری كه عارفان از خود به جا گذاش

عشــق مجازی وجود دارد. یا در كل میتوان گفت در متون عارفان، عشــق موهبتی اســت از 

ــوی ــتر و  س ــیلۀ آن خداوند را بیش خداوند كه در قلب عارف به وجود میآید تا بتواند به وس

 بهتر بشناسد. 

 روایت به شیوة حدیث نفس -10

شیوة روایتگری منحصر به فرد  ستور یک  ستانهای مصطفی م شیوة روایتگری در تمام دا

ــت ــر به فرد كه میتوان گفت در میان رمانها و داس ــت. از این جهت منحص ــر اس انهای معاص

ای یا وجود ندارد یا اگر هست در درجات بسیار پایینتری نسبت به او قرار دارد. چنین شیوه

در شــیوة روایتگری او چند ویژگی هســت كه هم به آن جذابیت میبخشــد و هم در برخی 

ـــتان از  ـــتور در بیان ماجرای داس یا به عبارتی « حدیث نفس»موارد ماللت میآورد. مس

نقطه در شــین، بیقاف، بییار بهره میبرد. برای مثال در حکایت عشــقی بیبســ« مونولوگ»

، تمام داســتان یک حدیث «مردی كه تا پیشــانی در اندوه فرو رفت»داســتان اول با عنوان 

 نفس است. 
این شیوة حدیث نفس كل داستان را به هذیانهای فردی تبدار و بیمار بدل كرده است؛ یا 

ای های عارفی ســردرگم و حیران كرده اســت كه از پس تجربهحتی آن را تبدیل به شــطح

های او را نمیشنود. در ها راه میرود و فریاد میزند و كسی نعرهعجیب و باورنکردنی در كوچه

نزدیک میشــود. به این معنا كه « جریان ســیال ذهن»موارد دیگری، شــیوة روایتگری او به 

ــتان از ب ــود خط روایت در داس ــاس میش ین میرود. اتفاقها و ماجراها در زمان و گاهی احس

مکان مشخصی رخ نمیدهند. در سه گزارش كوتاه دربارة نوید و نگار این ویژگی گاهی خود 

سم دوری  سنده میدهد كه از رئالی شیوة روایتگری این امکان را به نوی شان میدهد. این  را ن

 های عرفانی برود. كند و بتواند به سمت و سوی مسائل و دغدغه

 عقالی مجانین -11
شاره كنیم، وجود عقالی مجانین در  صد داریم در اینجا به آن ا سوم و مهم كه ق صر  عن

ستور تقریباً در تمامی آثار خود از یک فرد كه ظاهراً مجنون ولی در  ست. م ستانها اغلب دا

عمق داستان نسبت به همۀ اشخاص داناتر و عاقل تر است بهره می گیرد. این شخص ظاهراً 

یرعادی است، كمی دیوانه است، به چیزهایی فکر میکند كه انسانهای عادی فکر نمیکنند، غ
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ست. ساده ستان ا سبت به معنای زندگی و مرگ داناترین فرد دا ست اما در باطن امر، ن دل ا

یال در من  فارابی، دان نادر  له دربارة  ـــا فارابی در رس نادر  عد از ظهر،  یاس در تهران در ب ال

ناصر ادهم در رساله دربارة نادر فارابی نمونه شخصیتهایی هستند كه در گنجشگ نیستم، 

صیفی از  ستم با تو شک نی ستان من گنج زمرة عقالی مجانین قرار میگیرند. برای نمونه دا

شروع می سادهدانیال  شان شود كه غیرعادی بودن و  دلی و حتی رفتار كودكانۀ او را به ما ن

صحبت « دانیال»پرد. آن طرف خط نگ تلفن از خواب میدهد: راوی داستان با صدای زمی

ساعِت كند و میمی ستش بخواند؛ در  ست برای دو سروده ا شعری را كه به تازگی  خواهد 

صبح.  سف می« دانیال»چهار و ده دقیقه  ست و گاهی تفل شاعر ا ورزد اما زمانِ درسِت یک 

دانیال »بان یکی از دوستانش: شناسد. این توصیف دانیال است از زخواندن یک شعر را نمی

زند زیر گریه و گاهی اما به نظر من هیچ عیب و ایرادی ندارد. تنها بعضی وقتها بیخودی می

ــیم ــالی میهم به قول كابلی س ــک « زندربط میكنند و حرفهای بیهاش اتص )من گنجش

ستور، ص ستم، م ست كه او را بربط زدن دانیال همان گزاره( حرف بی15نی ه عقالی هایی ا

كند. در یک مالقات كه میان راوی داســتانِ من گنجشــک نیســتم و محانین نزدیکتر می

دهد از گفتگوی میان آن دو نفر و كارها و افکار دانیال میتوان فهمید كه او دانیال رخ می

شنود،  شخصیت عقالی مجانین را دارد: راوی به اتاق دانیال رفته است تا شعر جدید او را ب

كند در سرِ او یک گوید كه احساس میمتناع میکند و به ابراهیم )راوی داستان( میدانیال ا

ـــیار زجر میبری راه انداختهكارخانۀ چوب ـــد. كتابهایی كه در اند و او از این بابت بس كش

كتابخانۀ اتاق او وجود دارند اینها هســـتند: مبانی فلســـفی فیزیک، دین و جهانی شـــدن، 

رســد كتابهای منظومۀ شــمســی، از بودا تا مســیح. به نظر می مهندســی ژنتیک، تاریخچۀ

ســراید و حرفهای حکیمانه هم خواند، شــعر میســختی باشــند. دانیال چنین كتابهایی می

ــتهمی ــیف حکیمانهای را در اتاق دانیال میگوید. ابراهیم نوش ای از مرگ مادر یابد كه توص

 دارد: 
ست انتظارم در بزرگی هایگریه كه میدانم خوب»  گریه سخت من بمیرد مادرم وقتی. ا

 وحشت به شیادآوری از. میدانم كه سالهاست یعنی. میدانم حاال همین از را این. كرد خواهم

بمیرد من  -خواهرم–اگر طوبی . امنگذرانده آن به كردن فکر بدون را روزی هیچ اما میافتم

ـــانه ـــدت. ش  فکر من و لرزید خواهند او گور بر گریه از من هایباز گریه خواهم كرد. به ش

 به را دنیا مرگی هیچ. اما است نرسیده. است رسیده اشنقطه آخرین به دنیا كه كرد خواهم

 (31)همان، ص« رساند نخواهد اشنقطه آخرین
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صحبت  سالن غذاخوری و هنگام  ستم، در  شگ نی ستان من گنج یا در جایی دیگر از دا

ـــتان با همدیگر ناگهان  ـــالن را باز میكردن دوس ند و این کدانیال بلند میشـــود، پنجرة س

 سخنان را مانند شطح یک عارف و یا نفثۀالمصدور سرریز میکند توی خیابان: 
اون روز كه گفتم كافیه، هیچکس گوش نکرد. هزار بار دیگه هم گفتم كافیه اما انگار »

ومش كنید. بسه دیگه. ا تمههمه كر شده بودید. حاال هم میگم كافیه. حاال هم میگم عوضی

كافیه. من یکی كه دیگه نیســتم. یعنی نمیخوام باشــم میخوام اســتعفا بدم. از آدم بودن. از 

شد یک  ست و دو تا پا و دو تا گوش دارم از خودم متنفرم. كاش می شما دو تا د اینکه مثل 

شد هر چیز دیگه سنگ. كمی خاک باغچه. كاش می ز ای بود به جتیکه چوب بود. یک تیکه 

ــتهاتون و پاهاتون و  ــما و دس ــما! لعنت به ش ــیهای دوپای بوگندو. لعنت به ش ــما عوض ش

( و این هم توصــیف راوی از وضــعیت 40)همان، ص« شــنفید؟چشــمهاتون. صــدام رو می

شود روی بندد و ولو میپنجره را باشدت می»جسمی و روانی دانیال پس از این داد و فریاد: 

ـــت ـــندلی. دس «  تواند جلو لرزش آنها را بگیردروی زانوهاش اما نمی گذاردهاش را میص

ـــت آخر هم دانیال خود را از پنجرة اتاقش پرت می41)همان، ص كند پایین و غرق ( دس

شگاه روانی پس از مرگ دانیال میخون می سای ستانش در آ دانیال »گوید: شود. یکی از دو

صدبار، هزار بار بهش گفتم دا شتن داد.  سؤالهاش به ك كنی. گفتم هر روی میری زیادهرو 

سـگ میمونه كه با خودش ده تا سـؤال دیگه متولد میکنه... خوب تا سـؤال عینهو یک ماده

های كی؟ كه چی؟ آدم كه با سؤال نمیتونه زندگی كنه. اتفاقا سؤال باعث میشه مدام از لبه

شه روح شزندگی بیفتید بیرون. باعث می شن  شن، رو شی ب شن، وح ست ب «  د؟هاش ما م

 (63)همان، ص
های مصــطفی مســتور، نوعی عرفانگرایی قابل چنانکه رفت و گفته شــد، در اغلب نوشــته

شناسایی و پیگیری است. یعنی میتوان رد آن را از اثر اول تا آخر جست و به نتایج جدیدی 

سیم شاره كنیم. در تق سید. اما در كنار این ما میخواهیم به نوع این عرفان نیز ا  بندی كلیر

ــلبی»و « عرفان ایجابی»میتوان عرفان را به  ــبندی كرد. در عرفان ایجابی « عرفان س بخش

بۀ خود  ند و متعلق تجر خداو مالی و جاللی برای  های ثبوتی و ج عارف میکوشـــد ویژگی

ـــمارد. او تالش میکند كه بگوید  ـــت»برش خدا را چگونه در »یا اینکه « خداوند چگونه اس

ــت ــلبی عارف تالش میکند كه بگوید ام«. تجربۀ خویش دریافته اس خداوند »ا در عرفان س

زمانی « چگونه»حتی شاید همین جمله نیز نوعی تناقض داشته باشد، زیرا «. چگونه نیست

به كار میرود كه بخواهیم شرح دهیم ویژگیهای یک پدیده یا موقعیت چه بوده است. وقتی 
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سخن بگو سلبی  آن پدیده هیچ »ییم باید بگوییم: بخواهیم دربارة پدیده یا موقعیت به طرز 

ــت ــت»یا « اس البته باید پذیرفت كه پرداختن به مقولۀ عرفان «. آن پدیده چه چیزی نیس

 سلبی خالی از تناقض و اشکالهای منطقی و معرفتی نخواهد بود. 
شته صه باید بگوییم در این نوع عرفان كه در نو ست، اما به طور خال ستور غالب ا های م

سنده با ا صاویر»ستفاده از نوی سعی در «ایماژها»و « ت سلبی دارند،  یی كه معنای منفی و 

ــیف پدیده ــتعارهتوص ــکل ممکن اس ــاویر ها و موقعیتهای دینی دارد. در بهترین ش ها و تص

ر خوردن»، «لغزیدن»زیادی مبنی بر  ـــُ وجود دارد كه این مهم را تأیید « فرورفتن»و « س

ستان حک ستین دا شقی بیمیکند. همچنین در نخ نقطه نیز عباراتی شین، بیقاف، بیایت ع

هام خیس شــدند. تا جا نگه داشــتم تا چشــمهام را آنقدر آندســت»هســت به این شــکل: 

دانم چیست. انگار خورم در چیزی كه نمیانگشتانم سُست شدند. تا حس كردم دارم سُر می

ـــبناک. ذره ذره فرو می پاییندر چیزی لزج و چس پایین و  یت معتبر، « تررفتم.  )چند روا

ــتور، ص ــتی مفهوم »( یا در جایی دیگر: 11مس ــتاده بود و مرا كه الی مش انگار آن باال ایس

گفت بیا و می»( و یا این عبارت: 12)همان، ص« پاییدگنگ و لغزنده دســت و پا میزدم می

)همان،  «من دور خواهم شد و باز فرو خواهم رفت»این عبارت نیز: « رفتم در اومن فرو می

 ( حاوی تصاویری است كه در آن بر نیستی بیشتر از هستی تأكید میشود. 14ص
ستعاره ستیس به ا سفه، ا سی»های در كتاب عرفان و فل كه او آن را در برابر « عرفان انف

قرار میدهد اشـاره میکند. عرفان انفسـی به تعبیری میتواند عرفان درونی و « عرفان آفاقی»

ــت كه از عرفان آفاقی، عرفان  ــد. یعنی یکی ناظر به حاالت درونی خود عارف اس برونی باش

رهگذر فنا شـــدن در خود، به وحدت با خداوند میرســـد و دیگری ناظر به حاالت بیرونی و 

های عرفان انفسی كه استیس طبیعت است كه عارف با جهان احساس وحدت دارد. استعاره

ستند:  شارت میکند چنین ه ستعاری ۀظرین مدافعان»به آنها ا میتوانند  عرفانی زبان بودن ا

بجویند. مثالً  ، تأییدیاست غالباً استعاری احوالشان عرفا در توصیف زبان كه واقعیت از این

، و مراد از است انفسی عرفانی احوال در توصیف رایج هایاز استعاره« سکوت»یا « ظلمت»

در  شانشبه دارد، و وجه خال شباهت به . ظلمتاست ایتجربه چنین وارگیآنها خال و تهی

 و تعینات تمایزات ۀهم ناپدید میشــود، چنانکه در ظلمت تمایزات ۀ. همتمایز اســت فقدان

ستاكهارت قول )به ستعاره . اكهارت( در خداوند ناپدید ا صی هایا  این از خود برای هم خا

ــاخته ــت خأل س ــت این نامد. دلیلشمی« باربی»و « بادیه»و « برهوت»را  و آن .اس  كه اس

ـــت آثار حیات بار، فاقد هرگونهبی برهوت ـــور می چنین خیال )یا در عالم اس ـــود(. تص ش
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ــبروک ــتعار معنی در همین رویس . )عرفان و بردكار می را به« متالطم دریای» ةو مورد، اس

ستیس، ص سفه، ا ستعاره263فل صاویر و ا های مصطفی مستور به كار هایی كه در نوشته( ت

ــویر حالتی  ــتعاره و تص ــت. او در جایی كه میخواهد به مدد اس ــت اس میرود، از همین دس

ستعاره صیف كند بیش از آنکه این ا شد « عرفان آفاقی»ها ناظر به معنوی و عرفانی را تو با

 است.« عرفان انفسی»ناظر به 
ها و تصاویر به تاب استیس در سنت عرفان اسالمی نیز، از این دست استعارهمهمتر از ك

فراوانی دیده میشود و محتمل است كه مستور نیز از این سنت متأثر بوده است و هرگاه كه 

در آثار خود خواسته است به عرفان رو كند و به آن نیمنگاهی داشته باشد، از سنت عرفانی 

ست تا ای ست: سلبی بهره برده ا شطحی از جنید آمده ا شد از »جابی. در  بنده چون فانی 

فانی شدن »( تصویر 150)شرح شطحیات، بقلی، ص« اوصاف خویش، بقا را به تمامی بیافت

در آثار مســتور آمده اســت. ابوالحســن خرقانی نیز شــطحی به این مضــمون دارد: « از خود

)نوشته بر دریا، « خود نبینی بقا چون خویشتن را با حق بینی فنا بود، چون حق را بینی و»

ست: 284شفیعی كدكنی، ص یی عارف بیننده»( از قول ذوالنون در تذكره االولیا نیز آمده ا

ــاهده و بیخبر و بیعین و بیعلم و بیبود بی ــفت و بیمش ــف و بیص )تذكره « حجابكش

ـــ127االولیا، عطار، ص ـــطحیات عارف بر اینکه خدا چگونه نیس ت، یا به ( در همۀ این ش

صاویری هم كه در این میان هست،  عبارتی به دور كردن صفات از خداوند پرداخته است. ت

 تصاویر سلبی است و نه ایجابی.  
سبت میان  صویر و معنا»البته ناگفته نماند كه از رهگذر ن ست « ت میتوان به این نتیجه د

های دینی بهره ف تجربهیافت كه از آنجاییکه نویســنده به وفور از تصــاویر ســلبی در توصــی

ـــتعاره ـــته از اس ـــبکۀ به هم پیوس ، «فرورفتن»ها و ایماژهای میگیرد میتوان گفت این ش

كه مرتباً تکرار میشــود، ذهن ما را به این « تمام شــدن»و « در اندوه فرورفتن»، «لغزیدن»

عبیر سمت میکشاند كه این تصاویر معانی ضمنی دارند و ما این معنای ضمنی را همانا در ت

مییابیم و نیز مصرّ هستیم كه تنها راه ما برای رخنه كردن در فضای ذهنی « عرفان سلبی»

ها و ایماژها هستند. محمود فتوحی نیز در كتاب و باورهای نویسنده همین تصاویر، استعاره

ست كه سبک شاره كرده ا ستی به این نکته ا سی به در ستعاره»شنا محل تالقی فرم و « ا

 محتواست.  
های استیس در كتاب عرفان و فلسفه به این نوع از عرفان اشاره میکند و تصاویر و استعاره

ــاس آن را برمی ــاویر معموالً احس ــمارد. این نوع تص را در « عدم»، «وارگیتهی»، «خأل»ش
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«  هرگونه تصرف خیالی در زبان است»در اینجا « تصویر»عارف ایجاد میکنند. مقصود ما از 

 (44فتوحی، ص)بالغت تصویر، 
ـــته ـــتور كمتر نوش ـــاس ای مییابیم در میان آثار مس اوج »، «رهایی»كه در آن بر احس

شدن»، «گرفتن شود. چیزی كه به هنگام بیان تجارب دینی یا « شکوفا  شته  شت گذا انگ

ساس  ست، اح شم ما ست كه »آنچنانی پیش چ ُسر خوردن در چیزی ا فرو رفتن، لغزیدن و 

ست سنت  به عبارتی«. نمیداند چی صد دارد از  سنده ق سلب»نوی سلب اندر  « سلب اندر 

ناپذیر اســت و پیروی كند. در آثار او قهرمان داســتان چیزی را تجربه میکند كه توصــیف

 نمیتوان و نباید در باب آن سخنی گفت. 

 
ــتور میتوان گفت او در دهۀ  ــیر عرفانگرایی در آثار مس یعنی در آثار اولیۀ  - 80دربارة س

رو،  روی ماه خداوند را ببوس، چند روایت معتبر، من دانای كل  خود مانند عشق روی پیاده

نقطه، دویدن شین، بیقاف، بیهستم، استخوان خوک و دستهای جذامی، حکایت عشقی بی

های عرفانی است. در این آثار در اوج دغدغه -ین و من گنجشک نیستم در میدان تاریک م

مسـائلی مانند: خداوند، گناه، عذاب، آفرینش، فرشـتگان و ... در مركز اصـلی داسـتانها قرار 

ستانهای دهۀ  سه گزارش كوتاه دربارة نوید  - 90دارد اما در دا یعنی تهران در بعد از ظهر، 

ساله دربارة نادر  شکل ممکنو نگار، ر سمت  -فارابی و بهترین  سنده به  صلی نوی دغدغۀ ا

گرایش دارد. بنابراین اگر این سیر « مرگ و معنای زندگی»یا بهتر بگویم « مرگ و زندگی»

 عرفانگرایی را در نموداری نشان دهیم آن نمودار به این شکل خواهد بود: 

شاره كنیم كه روش ما در ا ست به این نکته ا سیدن به در اینجا الزم ا ستار برای ر ین ج

است. طبق « شناسی تفسیریسبک»و « شناسی شمّیسبک»های سبکی تلفیقی از مؤلفه

سبک شگر در ابتدا از طریق خواندن اثر و انس با آن به نتایجی تعریف  شمی، پژوه سی  شنا

ز دربارة اثر میرسد كه بیشتر از آنکه استداللی باشد ذوقی است و نیازمند پشتوانۀ محکمی ا
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ست و در سبک شگر ا شانهاثر در ذهن پژوه سیری ن سی تف های زبانی در متن ها و دادهشنا

شناسی هر دو ای در باب محتوا دست یازند. در كتاب سبکبررسی میشوند تا به كشف تازه

میتوان بر پایۀ »شــناســی شــمی چنین آمده اســت كه: تعریف آمده اســت. در باب ســبک

شخصه سبک های متشناخت ذهنی به م شناخت  شیوه  مایز یک متن دست یافت. در این 

صل  شنایی با متن حا ستدالل زبانی، از طریق انس و آ سی و بدون ا سا شهودی و اح بطور 

شود سبک« می ست: و دربارة  شده ا شارت  سیری به این نکته ا سی تف سی سبک»شنا شنا

شف محتوا یا های زبانی در یک متن ادبی به منظور كتفسیری مشتمل است بر تحلیل داده

بانی و ارزش هنریارزش هنری متن و تلفیق داده ـــیوه « های ز در این پژوهش هر دو ش

شناسی شمی بهره گرفته شده است وجود دارد اما با این اختالف كه اگرچه از شیوة سبک

ــت كه ما به نتیجه ــیتی مؤلف اما تفاوتی بنیادین دارد و آن این اس ــخص گیری اخالقی یا ش

ـــتور پرداخته ایم.نپرداخته ـــطفی مس ایم در یعنی برای مثال اگر به عرفانگرایی در آثار مص

ایم كه این عرفانگرایی بدان جهت اســت كه چون نویســنده شــخصــیت پایان نتیجه نگرفته

ـــخصـــی و درونی عارفان را میتواند در قالب خویش  درونگرایی دارد و عرفان نیز تجارب ش

ـــت. نگارنده آگاهانه از این نوع بگنجاند، او ذوق عرفانی را در آثار خ ویش به كار برده اس

 گیری ها پرهیز كرده است. نتیجه

 نتیجه -12

رو به كاهش است.  80نسبت به دهۀ  90های مستور در دهۀ مسیر عرفانگرایی در نوشته

تمایالت عرفانی  -رو و من دانای كل هستم  به غیر از عشق روی پیاده –در آثار نخستین او 

ویژگیهایی كه آثار او را عرفانی جلوه میدهد بســیار پررنگ اســت. ولی در ســالهای  یا همان

های او خود را او بیشتر به مسائل واقعی روی میآورد و واقعگرایی در نوشته 1395تا  1389

شان میدهد. در نوشته ا و به مسائل رازوارانه كه حاوی تجارب دینی و امکان  80های دهۀ ن

ها كاسته شده و مسائل از این دغدغه 90پردازد اما در داستانهای دهۀ وجود خدا هستند می

گونگی و شعرگونگی زبان باقی میماند. او عرفانی و الهی تنها در سطح بازیهای زبانی و شطح

ــتانهای دهۀ  ــاده 90در داس ــتانها و آثار آدمها را س تر و واقعیتر به نمایش میگذارد. در داس

ستور چیزی صطفی م ستین م كه توجه خواننده را در اولین نگاه یا اولین مواجهۀ با متن  نخ

ــت.  ــاختارهای زیبای نحوی اس به خود معطوف میکند، نثر آهنگین، بدون غلط نحوی و س

شتهگونهبه سیاری نو شود كه اگر یک ای كه در ب شعر نزدیک می ستور آنچنان به  ها نثر م

شعری بنویسیم، تفاوت ماهوی چندانی  پارگراف آن را به صورت عمودی و با آرایش یک بندِ
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با شعر سپید نخواهد داشت. این ویژگی زبانی كه بدون اغراق، جذاب و دلپذیر است، در آثار 

شاره میکند  - 90آثار دهۀ  –پایانی  سد. محمود فتوحی ا به ابتذال و تکرار و یکنواختی میر

سبک پیشین دارد از  كه وقتی یک سبک به تکرار و یکنواختی میرسد منادی آن است كه

ــبک تازه ــت س ــتناد احتمال آن میرود كه بین میرود و قرار اس ــود. به این اس ــروع ش ای ش

های بعدی مصــطفی مســتور به راهی نو و ســبکی تازه بینجامد و در آن آثار باید به نوشــته

ــاید همین مســئلۀ  ــیم. مثالً ش « مرگ و معنای زندگی»دنبال یافتن ویژگیهای دیگری باش

 آن ویژگیها باشد.  یکی از

ست میگوید:  ستانهای خود از زبان جوانی كه عکاس ا ستور در یکی از دا صطفی م این »م

سی ست به عکا صوفیانه ا ستور، ص« یه نوع نگاه  ستخوان خوک و...، م ( این گفتار در 64)ا

ستور  سندگی م سبک نوی ست. ما نیز در توصیف  ستادِ جوان ا سی این ا سبک عکا توصیف 

 «. ن یک نوع نگاه صوفیانه است به زندگیای»میگوییم: 
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