
 

 
 

 های هویّت ایرانی و اسالمی )ملّی و دینی( در آثار مصطفی مستوربررسی و تحليل عناصر و مؤلّفه

  *مصطفی گرجی

 **حسین اسدی

 چکيده

مصطفی مستور از نویسندگان برجسته پس از انقالب اسالمی به ویژه دهه اخیر است که تا کنون 

« روی ماه خداوند را ببوس»ترین اثر او است. مهم حدود نه اثر روایی در قالب آثار داستانی به چاپ رسانده

است که به عنوان اثر برگزیده در دهه هشتاد انتخاب شده است. نگاهی فراگیر به مجموعه آثار مستور نشان 

دهد که گفتمان برتر و غالب در گفتمان روایی او؛ گفتمان اخالقی، معنوی و دینی و حتی در مواردی می

شود. از دیده میبه کرات و دینی  ملّیهای هویّتمربوط به  عناصر ،لذا در آثار اوگفتمان اسالمی است و 

پردازد؛ میهای داستانشآنجایی که او به مسایل زندگی و اتفاقات و حوادث واقعی در زندگی شخصیت

ر یاری های اخیتواند خواننده را به شناخت جامعه ما دردههو دینی در آثار او می ملّیهای هویّتبررسی 

دینی  -ملّیتحلیلی سعی شده است تمام عناصر  -دهد. با توجه به این امر در این پژوهش با روش توصیفی

بندی و سپس تجزیه و تحلیل شود. بررسی و تحلیل آثار مستور با نگاه به موضوع مورد در آثار مستور طبقه

-ملّیمربوط به هویت عنصر  35و مذهبی -دینیمربوط به هویت عنصر  35حدود دهد کهبحث نشان می

ترین عناصر دینی و معنوی در آثار مستور حضور خداوند، نوع نگاه و . مهمگی خاصی دارندرجستایرانیب

، آخرت گرایی، بهشت و تلقی خاص از مرگ، آفرینش و مباحث مربوط به هستی شناسی، قضا و قدر الهی

ها، نوع خاص سوگند، ترین عناصر ملّی زبان زدهمنظیر اذان، نماز و ... و م گزاره های عملی دینیجهنم، 

عزاداری و ... است که در این پژوهش به ابعاد و زوایای مختلف این عناصر توجه ها، عروسی، خواستگاری

های منفی رایج در این برهه هویّتدینی،  -ملّیهایی از عناصر هویّتشده است. همچنین در کنار بررسی 

 است. بررسیشدهزمانی نیز 

 مصطفی مستور، گفتمان بومی گرایی ، دینی،ملّی، هویّت: های كليدیواژه

_____________________________ 
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 مقدّمه

و دینی در آثار شاعران و  ملّی هایهویّتهای ادبی، بررسی یکی از موضوعات رایج در پژوهش

 هایهویّت. شاید علت عدم اقبالدر این باشد که بررسی دان پرداخته اندان کمتر بمحققّ دگان است کهنویسن

بررسی یاگیرد و شناسی قرار میو دینی از نظر موضوع در قلمرو تحقیق در علوم اجتماعی و جامعه ملّی

زبانی و ادبی بیشتر قابل  متون هنری و ادبی که عموماً  جزو آثار ادبی هستند؛در قلمرو و ساحت تحقیقات

شناسی چندان به این نوع تحقیقات در آثار ادبی ان علوم اجتماعی و جامعهتوجّهمحققّتامل هستند. با این 

ی، قومی ساز دینی، ملّت و عناصر هویتبه نقش هویّ توجّهندارند و بررسی این دسته از متون را با  توجّه

ان ادبی به دلیل اینکه در مقام عمل از آثار ادبی انتظار بازخوانی قّمحقگیرند و همچنین و... چندان جدی نمی

ندارند.  توجّهها های هویتی ندارند؛ چندان به این نوع از موضوعات و این دسته از پژوهشمؤلّفهعناصر و 

دهد که هر متن در هر دوره و جغرافیای بازخوانی متون و شاهکارهای ادبی جهان در طول تاریخ نشان می

گیرد که در نوع و شیوه نگارش تولید و نگارش اثر، الجرم در یك بافت و زمینه تاریخی بزرگتر قرار می

های تاثیرگذار باور و اعتقادات نویسنده از یك سو و زمینه  متن تاثیریانکارناپذیر دارد. فرهنگ، زبان، زمان،

سنده متن ادبی و... از سویی دیگر ف و نویلّؤدیگر در تولید متن ادبی همچون سنخ روانی، سن، جنس م

همه و همه عواملی است که در تولید متن تاثیرگذار است. این عوامل تنها بخشی از مباحث مربوط به 

 شود.می توجّههای ادبی بدان شناسی ادبیات است که در پژوهشجامعه

ژوهش در حوزه به مجموعه پیشینه پ توجّهکند با با این نگاه در این پژوهش نویسنده سعی می

ت ساز انسان ایرانی مسلمان در آثار ادبی، به بررسی مجموعه آثار ادبی تمند و هویّبررسی عناصر هویّ

های دینی هویّتای معناگراست و به در حوزه ادبیات داستانی معاصر دست یازد. او نویسندهمصطفی مستور 

دهد که او در حوزه مباحث الی نشان میای خاص داشته است.بررسی اجمملّیتوجّه هایهویّتو همچنین 

کند به جدی دارد و سعی می توجّهها مؤلّفهگرایی، در  قالب رمان و داستان به این مربوط به بومی و بومی

زندگی اخالقی،  صور و انحای مختلف به باورهای دینی و مذهبی انسان ایرانی، سنت و فرهنگ ایرانی، 

های مؤلّفهکند و در مواردی منتقدانه و پرسشگرانه به نقد هویتی  توجّه ت در کمال انسان و...نقش معنویّ

 .ساز انسان ایرانی بپردازدتهویّ



 

 
 

 

 تعریف مفاهيم

 هویّت:

مان عبارت است از تشخص و همین معنا میان حکیمان و متکلّ« هو+یّت»در لغت از ریشه این مفهوم 

گردد که عبارتست از د؛ گاه بر تشخیص اطالق میگردگاه بر وجود خارجی اطالق می هویّت»مشهور است: 

هر فرد  شخصیّتشود شناختن ما از دیگران می آن چیزی که مایه هویّت«( هویّت»)دهخدا. « حقیقت جزئیه.

هر شخص از انبوهی عناصر تشکیل  هویّت»دهد که او شبیه به هیچ کس دیگر نیست است که نشان می

ها تعلقات گردند؛ اکثریت آدماسناد رسمی ثبت شده محدود نمیگمان به آن چه روی شود که بیمی

ت، به یك گروه نژادی، قومی یا زبانی به یك شغل؛ به یك ملّیگوناگونی دارند؛ تعلق به یك سنت مذهبی؛ 

 5باطنیو  2، صنفی9شخصیهویّت به طور کلی ما با سه نوع . (93و  99: 9539/  9595معلوف، )« و... نماد

باطنی مربوط به  هویّتهای شخصی و صنفی به جهات ظاهری انسان مربوط است و هویّتم. مواجه هستی

به عنوان یك واژه و امر انتزاعی به مانند مفاهیم ذهنی  هویّت»بعد روحی و ماورای طبیعت انسان است.

یك تعریف شناسی در تعریف آن همواره احتیاط را رعایت و از بیان همواره محل شبهه بوده و علمای زبان

است، دادن مصادیق  توجّهاند. آنچه در این میان بیش از پیش قابل تأمل و دقیق، جامع و مانع پرهیز کرده

، دینی و انسانی ملّیهای مجموعه ارزش پژوهش، ایرانی در این هویّتدر این تعاریف است. مراد از  هویّت

و خاک(، سیاسی، دینی، فرهنگی و بُعد زبانی  تاریخی( جغرافیایی )آب هویّتاست که دارای ابعاد تاریخی )

در  -گراهای اثر ادبی بومیترین عناصر مؤلّفه( است. با این مقدمه، مهم...عامه و  ادبیّاتو ادبی )موسیقی، 

 .ت استملّیمذهب و  به دو حوزه توجّهبا  -این متن و بستر

 بومی و ادبيّات بومی گرایی:

                                                             
-ها نشأت گرفته و متکّون شده است، پیمیشود، و به خصوصیاتی که جهاتِ بدنی او از آن. با شناخت این هویّت، انسان از خصوصیات شخصی و فردی خودآگاه می9

: 9531ها نیز جزء اسباب و علل تشکیل هویّت شخصی است. )حکیمی، ، که آنهای جغرافیاییبرد. و از این مقوله است اقلیم، آب و خاک، و محل تولّد، یعنی ویژگی

 (95و  93

 (95هویّت فرهنگی و اعتقادی و ایدئولوژیکی نیز به همین هویّت مربوط است. )همان: ». هویّت صنفی و شغلی و اجتماعی است؛ 2

 (29انسان. )همان:  خویشتن واقعی انسان است؛ یعنی بعد روح . هویّت باطنی مربوط به جنبه5

 



 

 
 

گرایی، گرایی، خانوادهپرستی، محلیقومند مترادف مفاهیمی چون واتگرایی اگرچهمیبومی و بومی

است که  ملّیبخش مذهبی و  هویّتعناصر و عوامل  خویشاوندگرایی و ... باشد؛ در حالت فراگیر مجموعه

هایی چون سرزمین و وطن، آیین و هاست. ویژگی و شاخصهممیز فرهنگ ایرانی و اسالمی از سایر فرهنگ

به  توجّهها، و اعیاد، فرهنگ عامه مربوط به ازدواج و مرگ، قوم و نژاد، خط و زبان، گویش، آداب سوّمر

ی خاص در مقابل شهر و عناصر شهری، موسیقی محلی، خط فرهنگ عامه در مقابل تمدن و اقلیم و منطقه

شعائر، عوامل و و... از یك سو و اعتقادات، اعمال،  ملّیبه سرنوشت  توجّهها، و زبان فارسی، ضرب المثل

س، آداب و های مقدّهایی چون اشارات و تلمیحات مختلف مذهبی و دینی و آیات و احادیث، مکاننشانه

ی و و دینی، باورها، اعتقادات قومی و محلّ ملّیهای مذهبی و شخصیّت»خاص مربوط به مذهب  سوّمر

های وع نگاه به الگو و دستورالعملبه سرنوشت مذهبی، ن توجّهمسائل اخالقی و باورهای بومی و ارزشی، 

بخش مذهبی و... از سویی دیگر تنها بخشی از مصادیق  هویّتمربوط به شریعت و مذهب، عناصر  ملیع

بومی با واژگانی نظیر  ادبیّاتداشته باشیم  توجّهالبته باید . گرایی در آثار ادبی فارسی استبارز مفهوم بومی

بوده که  ادبیّاتاقلیمی نوعی از  ادبیّاتممکن است با آنها اشتباه شود.  ای همسویی دارد واقلیمی و منطقه

مختص مناطق جغرافیایی دور از مرکز باشد و باید از جغرافیای طبیعی )کوه، جنگل و ...( گویش محلی و 

ها، جغرافیایی انسانی و مذهب یك منطقه سرچشمه گرفته و جشن سوّمای، آیین و راصطالحات منطقه

تواند از نوع عموم و خصوص مطلق )جزء و کل( باشد، بومی با اقلیمی می ادبیّاتبنابراین نسبت باشد. 

تواند از بومی نمی ادبیّاتتواند از جنس بومی هم باشد ولی هر اقلیمی می ادبیّاتی از نوع ادبیّاتیعنی هر 

رافیا و آب و خاک است در حالی اقلیمی تکیه صرف بر عامل جغ ادبیّاتاقلیمی باشد چرا که در  ادبیّاتنوع 

های فرهنگی، زندگی اجتماعی و طبیعی مردم، تر از نوع اقلیمی بوده و به تمام زمینهبومی وسیع ادبیّاتکه 

 شود.اطالق می ...نقل و انتقال و حتی جغرافیا و 

 گرایی در ادبيّات داستانی معاصر:بومی

به اوضاع  توجّهن نویسی به شیوه جدید، و با کشور ما، به خصوص پس از رواج داستا ادبیّاتدر 

گرایی واکنش بومی»گرایی شده است.ی خاص به بومیتوجّهاجتماعی ایران در صد سال گذشته،  -سیاسی

دهند. بنابراین کشورهای  توجّههایشان ها و ریشهخواستند مخاطبان خود را به اصالتروشنفکران بود که می

های گوناگون کردند و طبیعتاً جریان توجّهقرار داشتند به این موضوع فراوانی که در معرض استعمار 

ایرانی اسالمی و تقابل این  هویّتبه  توجّهنماندند.بیگانه ستیزی،  توجّهروشنفکری در ایران نیز به آن بی



 

 
 

-جمال(53: 9533)صدیقی، «گراست.های بومیهای داستانمؤلّفهترین ها با موضوع مدرنیسم از عمدهمؤلّفه

احمد در اگرچه آل»آیند: گرایی به حساب میی بومیاحمد دو تن از نویسندگان مهم در عرصهزاده و آل

چنان یکی از اش همزاده تا پایان دوران داستان نویسیشود، جمالی مینیمه راه درگیر مسایل حزب

-گر نویسندگان در این عرصه میاز دی»(911: 9533)صدیقی، «ماند.گرا باقی میبومیپرکارترین نویسندگان 

گرا به حساب نمونه کامل یك رمان بومی« سووشون»احمد یاد کرد آلتوان از سیمین دانشور همسر جالل

گرایی را که در آثار دیگر پراکنده است در خود جمع های بومیمؤلّفهآید. این رمان عالوه بر آن که تمام می

غالمحسین ساعدی، احمد محمود، محمود »)همان( « رخوردار است.وایی استواری نیز بکرده، از ساختار ر

نشان  توجّهگرایی دی بر موضوع بومیهای متعدّآبادی از نویسندگان دیگری هستند که در داستاندولت

ها، آنها به سبب انتخاب روستا به عنوان مکان در بسیاری از داستان»(231: 9511)میرعابدینی، « اند.داده

امروزه نیز نویسندگانی نظیر مصطفی مستور به (919)همان، « اند.های خود دادهداستانی نیز بهرنگی اقلیم

 خاصی دارند. توجّهبومی  ادبیّاتگرایی و خود، در آثار داستانی خود به بومی ملّیواسطه فرهنگ دینی و 

 :بومی -عناصر مذهبی

 و آئین مهرپرستی، زردتشی ؛دارد ای تاریخیایران ریشه ملّتدین به عنوان یك نگرش در میان 

ترین ادیانی هستند که در میان مردم ما رواج داشته است؛ با ورود اسالم به ایران، دین همه اسالم از مهم

های دینی در ایران شکل گرفت؛ در ایران حکومت جوانب زندگی را در برگرفت؛ تا جایی که حکومت

خود به  هویّتملّی. مردم ما در کنار کردعی اعالن رسمیت ین حکومت مستقل دینی، شیاوّلصفوی به عنوان 

-ت ما را شکل میملّی دینی، هویّتبه همراه  هویّت ملّیکنند و به طور کلی های دینی خود افتخار میهویّت

 دهد. 

 بررسی و تحليل عناصر مربوط به هویت دینی و ملی در آثار مستور

سلط داستان های مستور و با مروری اجمالی به مجموعه آثار او با نگاهی فراگیر به درون مایه های برترو م

اضطراب و تنهایی انسان و ... در  ,عشق و زن  ,خدا  ,چنین مستفاد می شود که موضوعاتی همچون مرگ 

آثار او از بسامد و حضور بیشتری برخوردار هستند. او معتقد است اگر زنی در کار نباشد عشقی هم در کار 

نگاه  اثار او در همه جا حضور دارد و نگاه او نگاهی احترام آمیز همراه با نگرشی مثبت است.نیست. زن در 

معصوم و معنادار زندگی می  ,او به زن نگاهی اثیری و ایده آل و آرمانی نیست بلکه او زن را ساکنان روشن 



 

 
 

زنان را مدنظر قرار نمی  داند. زنان در داستان های او اگرچه اکثرا تحصیل کرده هستند او طبقه خاصی از

دهد حتی زنان خیابانی در داستان های مستور به طور عموم سرانجام نیك دارند؛ مستور در پس به تصویر 

همان روابط آزاد نیست؛ به طور کلی نگاه او به  ,هیچگاه به دنبال تفکر فمینیستی  ,کشیدن زنان بدکار 

ظر او زنان از هر گروه و طبقه ای باشند نیمه ی حالل نگاهی اصالحی و تربیتی است. از ن اینگونه زنان

و مردان نیمه ی حرام آن. به طور کلی می توان گفت: گرانبهاترین واژه و مضمون در آ ثار زندگی اند 

عشق از نوع عشق بی وصال است. او در نهایت ظرافت و زیبایی عشق را می ستاید و زن را  ,مستور 

او بیشتر از نوع عشق بالغانه است. مستور عشق را عامدانه و عالمانه به  مقدس می شمارد. عشق مورد نظر

نظر دارد و سعی می کند آن را تبیین و تشریع کند. عشقی که عاشق معشوق را فقط و فقط  «آگاپتیك»عشق 

نیز الزم است و آن این که عشق اخیر در مقابل عشق برای خودش می خواهد نه چیز دیگر. توضیح این امر 

لذت جنسی و ... یاد کرده است.  ,تیك قرار می گیرد که عمدتا مستور از آن تعابیری همچون همخوابی ار

مستور با تاسی از عشق عارفانه مجنون وار در ادبیات عرفانی که شاخصه ی بارز و هویت مند متون عرفانی 

برای مخاطب ترسیم و  «تز آنتی»و  «تز»ایرانیان است سعی می کند این دو عشق را در مقابل هم و بصورت 

توصیف کند و یکی را بر دیگری برکشد . اگرچه او به مانند عارفان به عشق آسمانی و فرزمینی قایل نیست 

بلکه همچون عامه مردم عشق زمینی را عشقی مقدس می داند البته نگاه عاشقانه او با نگاه معاشیق زمینی  ,

: برای ارج نهادن به عشق معتقد به تماس و وصال یك تفاوت اساسی وجود دارد و آن این است که

نه تنها بین آن ها تماس از نوع  ,حتی در جایی که می خواهد یك ابطه نامشروع اتفاق بیفتد ؛جسمانی نیست

عشق در نگاه مستور نه تنها پوچ جسمانی اتفاق نمی افتد بلکه موجب تحول روحی و روانی نیز می گردد. 

متعالی و رهایی بخش است. چنان که ازدواج قابلیت آن را ندارد که جایگزین و مضحك نیست بلکه امری 

مناسبی برای عشق باشد . یاد کرد این نکته ضروری است که صورت تفضیلی و انتقادی گرایش مستور به 

 انعکاس عناصر مریوط به هویت ایرانی و اسالمی در مباحث بعدی خواهد آمد.

 هبی:عناصر مربوط به هویت دینی و مذ

و عموما انسان ها    هویت دینی جزء جدایی نا پذیر هر فرد است؛ آیین الهی در نهاد هر فرد نهفته است

خدا خواه و معنویت طلب هستند و انبیا و پیامبران برای جهت دادن درست به انسان ها در دوره های 

یل می دهد ؛ البته الزم به خاصی از تاریخ مبعوث گشتند. قسمتی از هویت ایرانیان را دین و مذهب تشک

هویتی که به اعتقادات ایدئولوژیکی و دین و مذهب صرفا دین اسالم نیست.  ,ذکر است منظور از دین 



 

 
 

جزء هویت های دینی است. به طور کلی هویت دینی ما ایرانیان در حوضه های  ,انسان شامل می شود 

 ,وظیفه شناسی)اخالق(  ,انسان شناسی   ,جهان شناسی  ,خدا شناسی   ,هستی شناسی  ,معرفت شناسی 

غایت شناسی ) هدف و معنای زندگی( قابل بحث و بررسی است. با توجه به دین رسمی کشور ما و 

افکار و باور های دین اسالم به خصوص مذهب شیعه در آثار نویسندگان ما بسیار پررنگ  ,مذهب تشیع 

 است. 

 

 

 ربومی در آثار مصطفی مستو –عناصر مذهبی 

در یك نگاه فراگیر و اجمالی مهم ترین عناصر دینی و مذهبی که در آثار مستور امده است شامل 

مورد است که در ذیل با توجه به اهمیت و بسامد مضامین به بحث و بررسی درباره ی هر کدام از مؤلّفه  35

ث مهم و پربسامد در حوزه یکی از مباحها و نحوه کیفیت ظهور و بروز آن در مجموعه آثار او می پردازیم. 

خداوند است که در ذهن و ضمیر مؤلّف حضور پررنگی  های دینی و مذهبی در آثار مستورمؤلّفهعناصر و 

 توجّه. مستور به عنوان یك انسانِ موحدِ متعهد به دین و مذهب )اسالم( به مساله خدا در آثار خویش دارد

ر آثار او خدای متشخص انسان وار و البته رحمان و رحیم زیادی کرده است و شاید بتوان ادعا کرد در اکث

به الگوی قرآنی( حضور جدی دارد؛ اگرچه در مواردی تردید و تردد درباره چنین خدایی در ذهن  توجّه)با 

کند؛ در پایان باورمندی به وجود و حضور او ملموس و پررنگ است. با ها خلجان میتو ضمیر شخصیّ

خداوند وباورمندی به اوست؛ « روی ماه خدا رو ببوس»پیام آثار مستور به ویژه در  ترینمحوری توجّهاین 

او معتقد است که اگر احتمال بدهم خدا وجود نداشته باشد پس مرگ پایان همه چیز خواهد بود و این 

ما  ای که به خداوند ایمان داشته باشیم به همان اندازه برایبرای بشر یك باخت بزرگ است. هر اندازه

وجود پیدا خواهد کرد و هستی خداوند به میزان ایمان ما کامالً مرتبط است. او معتقد است خداوند هست 

خودمان محو کنیم و توان او را از زندگی و بودنش ربطی به دانایی و تردیدهای ما ندارد. و به هیچ وجه نمی

( 233)قرآن، بقره: « الحَیُّ القَیُّوم وَ ال تَأخُذُهُ سِنَتُه وَ ال نَوم اهلل ال اِلهَ اِلّا هُوَ»کنار بگذاریم. او با توجه به آیه ی 

به ازلی و ابدی بودن خداوند و هم چنین به الزمان و المکان بودن خداوند اشاره می کند. مستور گاهی هم 

کودکانه  خداوند را از منظر یك کودک می بیند و گاهی او را شبیه نرگس خانم می بیند، در حقیقت با زبان



 

 
 

او و عامیانه او را به شکل یك انسان مجسم می کند و ما را به یاد داستان موسی و شبان از مولوی می اندازد.

داند و معتقد است اگر خداوند وجود داشته باشد، مرگ پایان همه چیز وجود خداوند را مهم و ارجمند می

داند در داند بلکه معبری به زندگی دیگر میر نمینخواهد بود. با این عقیده او مرگ را پایان راه زندگی بش

طور که ما همان شویم.های بسیاری برخوردار میکنیم و از لذّتاین صورت ما فقط یك بار زندگی نمی

یکی از وجوه تراژیك زندگی انسان مساله مرگ است که به تعبیر و قاموس دینی گریز و گزیری از دانیم می

لی فیها اِ یَهِ لِّکُ ها وَنتِلی اِه فیها اِدَّمُ لَّکُ وَاند کهدر نهج البالغه در فرازی گفتهن نیست. امام علی )ع( آ

شان با هایی را که زندگیآن است که زنده مستور در این گفتمان دینی و وحیانی بر( 959: 9539)نهج البالغه، نافَ

با سواالتی  او .پنداردبها یکسان فتد؛ با مردهاشان هیچ اتفاق خاصی نمیها هیچ تفاوتی ندارد و با مرگمرده

 رض وَاالَ وَ مواتِالسَّ لقِفی خَ نَّاِ»ی و با الهام از آیه ساده از خلقت و آفرینش موجودات و جهان هستی

ت و مرات او به کرا. داردما را به تفکر وا می (951)قرآن، آل عمران:«ی االلبابوّلال ایاتِلِ هارِالنَّ وَ اللیلِ الفِختِاِ

. و دانددر گرو یاد خداوند می (23)قرآن، رعد: « لوبالقُ نَئِطمَتَ اهللِکرِذِال بِاَ»را به تأسّی از قرآن و آیه آرامش 

ترین یکی از مهمدانیم طور که میدر برابر قضا و قدر الهی تسلیم خواست و اراده خداوند است همان

 ن نه به جبر مطلق اعتقاد دارند نه به اختیار مطلق بلکه حدّمباحث کالم، مبحث جبر و اختیار است؛ شیعیا

به آثار مستور او هم به جبر معتقد است هم به اختیار. به طور  توجّهگیرند.با وسط و بینابین را در نظر می

داند، ولی همین تقدیر محتوم را با یك دعا به درگاه ، زندگی و سرنوشت را تقدیر محتوم الهی میتولّدکلی 

او معتقد است «الدعاءُ یردُ القضا وَلو ابراماً ابراماً.»توان تغییر داد. ای از جانب او میداوند و یا معجزهخ

واست خداوند استوار ی ندارد. و اختیار تابع نظمی است و آن نظم هم بر اراده و خاختیار معنای مستقلّ

اگر نیکی کنید برای خویش نیکی  (1)قرآن ، اسراء : «مکُسِنفُاِن اَحسَنتُم اَحسَنتُم لِاَ»ی . او با توجه به آیهاست

داند اگر چه خوب دهد و تنها راه رستگاری و نجات را خوب بودن میاید شر را مقابل نیکی قرار میکرده

او معتقد است اگر قرار باشد بین دو  ای برخوردار است؛نگاه او به روح، از اهمیت ویژهبودن دشوار باشد.

برقرار شود، این پیوند نباید از بعد تماس جسمانی باشد، بلکه باید پیوند بین دو روح باشد؛ او  نفر پیوندی

. به طور کلی عشق و دوستی را در بعد جسمانی مذموم و ناپسند قایل به تماس روحانی است نه جسمانی

را عشق  اند.ودها باشد نوعی استحاله میداند؛ و هر چیزی که موجب تغییر و بازسازی روح آدممی

-عشق، منشأ و منبع الهام یونس شاعر میشود که عاشق شعر بگوید و یا ؛ عشق موجب میداندالهام میأمنش

ها تعبیرات توان از آند که مینتر جنبه روحی و معنوی داربیش اوهای آثار شخصیّتخواب دیدن .شود



 

 
 

سازد و ما دنیا است که آخرت ما را می با نگاهی به آخرت گرایی معتقد است این .اودینی و معنوی داشت

ملکوت را .و داندبینیم ؛ و دنیا را مزرعه آخرت میدر آخرت بازتاب اعمال و رفتار خود در این دنیا را می

داند که بخواهد در اختیار افراد دنیا پرست قرار گیرد او ملکوت را در برابر دنیا تر و برتر از آن میمقدس

از مراحل سخت بعد از  یکی را که عبور از پل صراطمعنا را بر دنیا برتر می داند. او و عالم  دهدقرار می

ایمان از کار و بیهای بدگذرند و انساند به راحتی از آن میکار و موحّنیکوهای معموال انسانمرگ است که 

طبیعت و حدوث ناگهانی های قیامت، دگرگونی نشانه شود.و ازیادآور می افتندآن به قعر جهنم می

ی آورد. و رسیدن به بهشت را نتیجهرا به یاد ما می...رویدادهای طبیعی نظیر خورشید گرفتگی و زلزله و

-های بدکار و سرانجام کافران یاد میداند و جهنّم را مجازات انسانها و شهادت در راه حق میاعمال انسان

، به حق و خوانده شدند پروردگار «لونعمَم تَنتُما کُموها بِثتُالجَنَّه اُورَبِالحَق وَ نُودوا اَن تِلکُم نا بَّل رَرسُ»کند. 

او در آثارش به فرایض دینی (95)قرآن، اعراف: کردید.که اینك بهشت ارث داده شدیدش بدانچه بودید می

او نماز توجه خاصی دارد: اذان، وضو گرفتن و پهن کردن سجّاده در آثار مستور ظهور و بروز بسیاری دارد. 

داند برای ایجاد و ارتباط و صحبت کردن با معبود خویش. مستور در این داند و راهی میرا ستون دین می

های داستانی خود را ی نماز و آداب آن توجه زیادی کرده است و شخصیتگفتمان دینی و اسالمی به مؤلّفه

تر احساس نزدیکی با خدا ر نماز بنده بیشباین ورزه دینی نشان داده است؛ او معتقد است بعد از خواندن ه

هایش مستور به عنوان یك مسلمان معتقد، در داستانکند. تر میکند و فاصله خود را با خدا کمرا می

ی حجاب و محرم و نامحرم را به عنوان یك ؛ و مسألهآوردزن مسلمان را با حجاب به تصویر در میسیمای

-اشاره های دینی، تلمیحات دینی و مذهبی است. اویکی از گزاره سازد.محدودیت شرعی خاطرنشان می

در  هایی به داستان مکالمه خدا با موسی و تجلی نور الهی، اصحاب کهف، معراج و سخن حضرت علی )ع(

 اشاره شده و سوانح حیات آنها به پیامبران فقرهچنددر آثار مستور مجموعه  دربه طور کلی  دارد. مذمت دنیا

شفای بیماران حضرت مسیح و ی القمر توسط حضرت محمد )ص( و دیگر معجزهی شقمعجزه یکی :است

گفتمان دینی و  به توجّهمستور با . است کوه طوردر دیگر اشاره به مکالمه حضرت موسی با خداوند و 

د کنبه وجود فرشتگان یقین کامل دارد و به سخن حضرت علی )ع( استناد میمعنوی حاکم بر نوشتارش، 

)نهج «.وَ عَمارَهُ الصفیح االَعلی مِن مَلَکوتِهُ، خُلقاً بَدیعاً مِن ماَلئِکَتِههُمواتَسکان سَاالِ قَلَخَ مَّثُ»گوید:که می

های طبیعی با خدا ارتباط با نگاه به پدیده او وحی را الهاماتی از غیب می داند و. (993و  999: 9539البالغه، 

و بنده  اش باشدرف می تواند نشانه ای از الهامات غیبی و وحی الهی بر بندهبرقرار می کند؛ در نگاه او ب

. الزم به ذکر است او در دو مورد آیات ارتباط برقرار کند پروردگارشواسطه با روسیله بی بتواند بدین



 

 
 

. 53و سوره ق آیه ی  95و  92قرآنی را در آثارش به طور مستقیم ذکر کرده است: سوره ی طه آیه ی 

-حضرت علی )ع( را نمونه یك انسان کامل می فکرات مذهب تشیع در آثار مستور نمود خاصی دارد. اوت

؛ او حتی شناخت علی از خداوند را مشویکه اگر ما پیرو او باشیم به یقین رستگار میو معتقد است داند 

ه به عزاداری امام حسین به عنوان یك مسلمان شیع ؛ وداندبرتر و باالتر از شناخت موسی نسبت به خدا می

آورد و معتقد ی خاص دارد به طوری که در قالب داستان با بیانی صمیمی روضه امام حسین را میتوجّه

است که همه افراد جامعه حتی بدکاران و بدنامان نیز در این عزاداری شرکت می کنند و برای عزای امام 

اِنَّ الحُسین مصباح الهدی و »به کار برده حدیث: ؛ و تنها حدیثی که در آثارش ریزندحسین )ع( اشك می

-بیش و صحنه های آن را که روضه خوانی خوددر گفتمان دینی  از امام صادق )ع( است. و« سفینه النجات

ن اَ ریدَنُ وَ»با توجّه به آیه مستور. کشدشود با زیبایی تمام به تصویر میتر در رثای شهیدان کربال برپا می

به ظهور منجی و (3)قرآن، قصص :  «ثینم الوارِهُلَجعَنَ ه وَمَّئِم اَهُلَجعَنَ رض وَی االَوا فِفُضعِستِاِ ذینَالَّ یلَعَ نَّمُنَ

ها ساخته است این معتقد است در زمان انتظار تنها کاری که از دست ما انسانی انتظار اشاره دارد و مسئله

-کند و همه چیز را اصالح میت ظهور میبشریّاست که صبر کنیم و خوب باشیم در این صورت منجی 

 شامل مسجد و امامزاده است های هویّت دینی در آثار مستور بازتاب اماکن مقدسیکی دیگر از مؤلّفه.کند

س از جمله حرم امام رضا و زیارت اماکن مقدّکه در آثار او ظهنور و بروز پیدا کرده است؛ هم چنین 

زیارت اهل . منعکس شده است شیج و باور ایمانی مردم ایران است در آثارهای راها یکی از سنتامامزاده

چه اگرکرده است. اشاره  نیز ردم ماست که به آناعتقادی م -قبور و یادکرد اموات از جمله باورهای دینی

 ردهکهای داستانیش ندارد اما در چند مورد به این گروه اشاره شخصیّتصوفیانه به  مستور نگاهی عارفانه و

یکی از نموده است. به حالج و اهورا خدای یگانه اشاره  نیزهای دینی واسطوره هاشخصیّتدر بین . است

 ه معصومین استك به خداوند و ائمّنذر نوعی تمسّاست. ند مذهبی ما نذر کردن به درگاه خداواعتقادات 

ل کَّوَتَن یَمَ وَ»جّه به گفتمانی قرآنی مستور با توکه در آثار مستور به عنوان یك ورزه دینی اشاره شده است. 

پایگاه . او مسجد را به موضوع توکل به خداوند توجّه زیادی کرده است (2)قرآن، طالق : « هسبُحَ وَهُفَ ی اهللِلَعَ

اگر . ی برخوردار استت خاصّکه در بین ما مسلمانان از جایگاه و اهمیّ داندمیمنان ؤمسلمین و عبادتگاه م

تر ظیر دین یهود و مسلمان آمده اما کمنمستور به طور غیر مستقیم مفاهیم دینی از ادیان مختلف  چه در آثار

اعتقادی در آثار مستور مساله ارتداد و  -های دینیمؤلّفهیکی دیگر از . به کتاب دینی اشاره شده است

گناه و ؛ ردد مرتد استهر کسی که از اصول دین اعتقادی خود برگمعتقد است برگشتن از دین اسالم است و

غفران و  را موجب پاکی از آلودگی ها.و غفران و آمرزش خواستن از درگاه خدا  را آلودگی می داند



 

 
 

مستور به این مسأله و توبه از گناه به عنوان  سازد.کند و آن را مصفا میآمرزش گناهان را از قلب خارج می

اگر معیار . و به این باورمندی رسیده است که کندیهای داستان اشاره مهای دینی شخصیّتیکی از ورزه

او در و هم آخرت را. یمسازمان را آباد میشویم؛ هم دنیایگاه پشیمان نمیکارهای ما خداوند باشد هیچ

یکی از قوانین حقوقی در اسالم قصاص و حقوقی نیز اشاره دارد:  –ی فقهی هایش به چند مسئلهداستان

یکی از مواردی که در مبحث و دیگر دیه است؛ .آیداعدام است که در صورت بروز قتل عمد به اجرا در می

حقوق جزا درباره دیه مطرح است این است که هرگاه قاتل بیش از یك نفر باشد در صورت قصاص قاتلین 

پرداخت نمایند. این مساله در آثار مستور به عنوان باور شرعی و  ش از یك قاتل رایای دم باید دیه بیاوّل

های مستور هیچ گاه زنان  با یکی از حقوق زن بر شوهر مهریه است. در داستان.دینی بازتاب یافته است

-مهریهکنند و کنند چون اکثرا طالق توافقی میای دریافت نمیوجود اختالف و جدایی از همسرشان مهریه

داند با یکی از قوانین حقوقی طالق است، مستور در جایی عشق را فراتر از قانون می.بخشندیشان را م

تواند او را وجود آنکه مرد همسرش را به خاطر خیانت طالق داده بود اما خاطر عشق به همسرش نمی

رعی هر و هم چنین مسئله ی حضانت را عنوان می کند و معتقد است طبق قانون حقوقی و ش فراموش کند

کدام از زوجین که صالحیت داشته باشند باید حضانت فرزند را برعهده بگیرند.عقد موقت نیز به عنوان 

به طور کلی نگاه مستور نسبت به عقد موقت مثبت یکی از حقوق دینی در آثارش انعکاس یافته است. 

کند احت این مساله را بیان نمیپندارد، اگر چه او به صرنیست و مثل خیلی از مردم این امر را ناهنجار می

های منفی هویّتهایش عقد موقت و صیغه را در کنار دیگر ناهنجارهای اجتماعی و اما در داستان
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 ایرانی-عناصر ملّی

و همان چیزی است که با  ملّتو هستی هر قوم و تبار ت در یك نگاه کالن، ابزار موجودیّ هویّت»

ن و فرهنگ دانند که دارای سوابق پر افتخار تاریخی و تمدّنگاه تاریخی و انتقادی آن را موهبت اقوامی می

ما نیز این توفیق را یافته  ملّتیابد. قوم و هستند که به واسطه آن هستی آن قوم اعتبار و ارزش وجودی می

بخش و فصل ممیز ما از اقوام بوده  هویّتی از میراث نیاکان و فرهنگ خویش را که عناصر که بخش اعظم

بحث هویّتاگر بخواهیم در حوزه ( 551: 9533)تاجیك، « از خالل متن ادبی و عرفانی به اعصار بعد منتقل کند.

فیایی، تاریخ، و خط از یك طرف عنصر نژادی، جغرا.»را بشناسیم هویّتکنیم باید عناصر تشکیل دهنده این 

اند. از این  نظر دو عنصر هویّتو زبان و از طرف دیگر عناصر فکری، اعتقادی و فرهنگی تعیین کننده این 

را شکل  شخصیّتت است و دیگری شکل و صورت آن، این اصلی که یکی ماده و محتوای مفهوم ماهیّ

عنصر فکری، اعتقادی  .2ت. و صورت ماهیّعنصر نژادی، جغرافیایی و تاریخی به عنوان شکل  .9دهند. می

هایی ت عنصر نژادی، جغرافیای و تاریخی ریشه های پیدایش انسانملّی و فرهنگی به عنوان ماده و محتوای

رنگ وبوی یك نژاد خاص را  ملّتایران شهرت دارد و این   ملّتدهد که امروز در دنیا به نام را شکل می

طوری که عناصر فکری، سنن و آداب اجتماعی معین داراست. همان ص بادر یك ریشه جغرافیایی مشخّ

وجود دارد که ریشه در تاریخ این سرزمین دارد یعنی در طول  ملّتاعتقادی و فرهنگی دیگری نیز برای این 

های طبیعی، سنن و آداب اجتماعی ل یافته و در این دگرگونی تا به امروز با ریشهتحوّ ملّتتاریخ حیات این 

کنیم یعنی عنصر ت ایرانی بحث میملّی و هویّتپس وقتی ما از  .نصر نژادی ایران عجین شده استو ع

 ؛توان این عناصر را از وی گرفتها است و در مقطع خاصی نمیشخصیّتواحدی که شامل و جامع این 

نفی هر بخشی تاریخی دارد و انکار یا  شخصیّت، زیرا این عنصر کامالً شخصیّتبدون از هم گسیختن این 

ی عنصر هویّتکردن آن یا گسست  هویّتو بی  شخصیّتیخ به منزله انقطاع تحول تاریخی این راز این تا

ت را با بیگانه گرایی یکسان ملّی ما نباید مفهوم البته باید گفت( 939: 9539)نامدار طالشانی، « باشدایرانی می

قرار  هویّت ملّیدینی را در مقابل  هویّتاهداف خاص  های سیاسی بابه ویژه گروه ایعدّهبدانیم، امروزه 

 -دانند. این بخش را تحت عنوان عناصر بومیمی زدگیی و غربیگرارا معادل غرب هویّت ملّیدهند و می

. است که دارای ابعاد ای، انسانی و ..، جامعهملّی هایکنیم و مراد از آن، مجموعه ارزشبررسی می ملّی

که در آثار مستور آمده است،  ملّی –ترین عناصر بومیمهم می باشد؛ یی )آب و خاک(تاریخی، جغرافیا

 می دهیم:مورد تجزیه و تحلیل قرار با نگاهی فراگیر و اجمالی فه است که مؤلّ پنجاه و نهشامل 



 

 
 

 ایرانی در آثار مصطفی مستور –عناصر ملی 

سته از اجتماع و زندگی عادی با توجه به حوادث و شخصیت های داستان های مستور که برخا

مردم روزگاران گذشته و حال است که  هعامّدانشمردم است زبان زدها جایگاه ویژه ای دارد. زبان زدها که 

های گوناگون نظیر: اصطالحات، کنایات، ها گاه پندآمیز و گاه غیرپندآمیز است، که در قالبمحتوای آن

ها، ها، ستایشها، دشنامها، دعاها، نفرینها، خوشآمدگویینند: تعارفهای قالبی ماها و عبارتاستعارات، مثل

کنایاتی که در آثار مستور آمده از  .راشامل می شود. و ..و واژگان عامیانه ها ها، متلكگزاریتهدیدها، سپاس

رد. نوع ادبی و فن بیان نیست بلکه کنایاتیست که به شکل عامیانه و روزمره در میان مردم رواج دا

ثارش آرایج است در  ؛ سوگندهای عادی که میان مردماز جنس محکم و رسمی نیستند ی او همسوگندها

در . در آثار مستور زیاد به ضرب المثل ها اشاره نشده است فقط در چند مورد آمده استمی شود. دیده 

ای دارد؛ این طوالنی ها صفتی را به فردی منسوب کنند و همراه اسمش به زبان بیاورند پیشینهفرهنگ

این رفتار اجتماعی در آثار مستور آمده است.  او به بازی های  ها گاه منفی و گاه مثبت بوده استصفت

های کودکان امروزی است نه از نه از جنس بازیکودکانه نیز اشاره کرده است البته بازی های کودکانه او 

بازی،  کند. نظیر: تیلهان هم نسل خودش اشاره میهای کودکهای کودکان قدیم بلکه به بازینوع بازی

ها نظیر: اگرچه بعضی از بازی لی بازی، عروسك بازی، قایم باشك بازی، کفتر بازی و... .بادبادک بازی، لی

های رایج فقط به دو بازی سنتی و در میان بازی. بازی امروزه هم رایج هستندباشكبازی و قایمعروسك

در میان . و ه استکرداند اشاره زی نرد بازی که ابداع آن را نیز به ایرانیان نسبت دادهقدیمی شطرنج و با

بر پا  و اجتماعی خواستگاری و  ملّی هاییکی از سنت. ه استکرداشاره  بوکس ها فقط به ورزشورزش

، قرآن، نان و دانی عقد توسط عاقد است که معموالً آیینه و شمعی عقد به هنگام خواندن خطبهکردن سفره

تر عاشقانه ها بیشازدواج اودر آثار ؛ در آثار مستور منعکس شده است. گذارندروی سفره عقد می ...پنیر و 

ای کند و ازدواج را وسیلهندارد بلکه ابتدا عشق را مطرح می توجّهاعی مهستند؛ او فقط به یك سنت اجت

-فرهنگ ما دیر ازدواج کردن را امری ناپسند میجه به . او با توداندبرای رسیدن عاشق و معشوق به هم می

افتد با اصطالحاتی نظیر شان به تأخیر میکنند و یا به نوعی ازدواجد؛ و کسانی که دیر ازدواج میشمار

یکی از سنت های رایج قبل از ازدواج دهد. او به ترشیده شدن و غیره مورد سرزنش و مالمت قرار می

، اشاره دارد. شوندخانواده داماد و عروس به طور رسمی با هم آشنا میو در آن  ، بله برون استکهرسمی 

به پراکندگی جغرافیایی و اقوام گوناگونی که در کشور  توجّهبا مستور عروسی را یك رسم مقدس می داند 



 

 
 

 یکی از مراسم؛ در آثارش منعکس می سازد. دن، آداب و خصوصیات خاص خودش را دارکنندما زندگی می

ین سفر اوّلروند که این میعروس و داماد به یك مسافرت  این است که بعد از عروسی،و عادات ایرانیان

بازتاب یافته  او این عمل به عنوان یك عادت از فرهنگ ایرانی در آثار گویند.بعد از عروسی را ماه عسل می

بچه زندگی استحکام و قوام  تولّد؛ با می داند بچه تولّدرا ترین لحظات زندگی یکی از شیرین. او است

کند برای همین هست که در سنت اجتماعی ما داشتن بچه از اهمیت خاصی برخوردار خاصی پیدا می

؛ و تولّد که اولین مرحله ی زندگی انسان است را مبارک و میمون می شمارد و سال روز تولد را است

زندگی را مستورهای مربوط به تولد می شمارد.جشن گرفتن و به رقص و شادمانی پردئاختن را از مراسم 

داند بلکه یك نگاه عمیق فلسفی به آن دارد و معتقد است تفکر زیاد و زنده بودن و گذران روزگار نمی

ترس از  که های اجتماعییکی از باور. او به سازدعمیق به زندگی، زندگی را برای انسان تلخ و دشوار می

از  برخی از باورهای بومی و اقلیمی ای به واسطهعده که د الزم به ذکر استاشاره می کن مرده و مردن است

؛ و این باور را به ذهن ما خاطرنشان می سازد که باید بعد از مرگ از خود نشان گذاشت؛ ترسندمرده می

این  ها باشد که بعد از مرگ از خودشان اثری و یادگاری به جا بگذارند.شاید این خواسته قلبی همه انسان

ها قابل فهم و باور در فرهنگ ایرانی بسیار مورد توجّه است و در آثار مستور از زبان و اعمال شخصیت

ع روی قبر ها قبرستان است رفتن به سر قبر اموات و روشن کردن شمآرامگاه ابدی همه انسان.درک است

در آثار . ر بازتاب یافته استکه در آثار مستو خاک یکی از آداب اجتماعی ماستدرگذشتگان و خفتگان در 

بساطی سمرقندی شاعر قرن هشتم و خاقانی  مستور فقط در سه مورد به مفاخر و شاعران اشاره شده است:

از نزدیك جنگ را لمس کرده و با مصائب آن آشنا است و حافظ. مستور که خودش اهل خوزستان است؛ 

یك باور ملی و عقیدتی همواره در باور مردم و زن  این از آن روست که دفاع از وطن و مرز و بوم به عنوان

یابداو میاز این رو این واقعه مهم در تاریخ ایران در آثار او انعکاس و مرد ایرانی حضور داشته است: 

کند. یکی از هایی میی شهادت و شهید اشارهداند و به مسئلهشهادت را یکی از پیامدهای جنگ تحمیلی می

جهت احترام به بازماندگان و مطلع کردن دیگران است های تسلیت فرستادن پیامسوم آداب اجتماعی و مر

که او آن را  ما فرا رسیدن عید نوروز در فصل بهار است ملّی هاییکی از جشنکه مستور به آن اشاره دارد. 

نت های مهم ترین حادثه سال می داند که مردم از اوایل اسفند خود را مهیای آن می کنند.دیگر از س

پسندیده ی ایرانیان خوش آمد گویی هنگام ورود مسافر یا مهمان است که در آثار مستور به اشکال مختلف 

و هم  کمك به هم نوعدر فرهنگ ایرانی و بلکه انسانی دوستانه ع یکی از کارهای نوبازتاب یافته است. 

شود در آثار مستور کمتر دیده میطنز به معنای واقعی و علمی آن به آن اشاره شده است.است که  کیشان



 

 
 

دعا و نفرین که در بین مردم ما بازتاب خاصی دارد هم چنان که در  .تمسخر و خنده است فقط در حد

عامیانه و باور از نوع  که نفرینمبحث قضا و قدر گفتیم دعا حتی می تواند قضا و قدر را تغییر دهد. 

های داستانی مستور از توده مردم آن جایی که اکثر شخصیت. از رواج داردما ای است در بین مردم محاوره

به مجموعه اعتقادات و باورهای . این کنش در داستان او تجلی داشته است ،و قشر متوسط جامعه هستند

. در آثار مستور به باورهایی نظیر: روشن گویندمیوما اجتماعی است باورهای عامیانهمردم که منشا آنها عم

بر، نجس بودن گربه، وجود هیوال و غول، سحر و جادو، اعتقاد به پاک بودن ماه، دیدن کردن شمع روی ق

های ضریح امامان و امامزادگان که به عنوان بستن دخیل روی درخت و یا پنجرهجن و هم چنین باور غلط 

اعی یکی از عادات اجتماشاره نموده است. در بین مردم بخصوص عوام جا افتاده است نادرستیك تفکر 

اسواد جامعه خواندن روزنامه استکه به آن اشاره شده است. او به اساطیر ملی نیز مردم بهخصوص قشر ب

هایی از تاریخ در آثار مستور به گوشهتوجه دارد و مارهای روی دوش ضحاک را خاطر نشان می سازد. 

نیز اشاره دارد و بعضی از  ... اشاره شده است. او به ویفه ی اجتماعی سربازی ها،حمالت مغول ودوره ماد

در میان آثار مستور به اشعار فروغ و بیژن نجدی و همچنین فضاهای داستانی او را پادگان تشکیل می دهد. 

. او به سنت بافندگی، میوه ی توی حوض انداختن ، قصه اشعاری از سیسیل گاگنون استشهاد شده است

ی بازار و اقتصاد به بازهای هفتگی و کاالبرگ زمان  گویی و قهوه خانه نشینی نیز اشاره دارد. در حوزه

این اساس ایام  یکی از باورهای عامیانه و اعتقاد مردم، مقدس بودن عدد هفت است برجنگ اشاره می کند. 

به کرات در داستان های مستور بازتاب یافته است.  ... دانند و ، بهشت را هفت طبقه میهفته هفت روز است

ها ها و تصاویری که بر روی ماشینای است؛ نوشتهجاده ادبیّات،  ادبیّاتترین نوع و مردمی ترینیکی از عام

دهد که معموال عبارات ای ما را تشکیل میجاده ادبیّاتهای سنگین نقش بسته است، بهخصوص ماشین

ر نگاهی عمیق و مستودر آثار مستور آمده است. ... المثل، مضامین عاشقانه، یاس، امید و آموز، ضربپند

. از ویژگی های کندتخصصی به موسیقی ندارد بلکه فقط در چند مورد محدود به نواختن پیانو اشاره می

ترین مناطق بیشاست که از اهمیت خاصی برخوردار است. حس کمك و هم دردی منحصر به فرد مردم ما 

دهد شهر تهران و اطراف آن میرا تشکیلهای او کند و فضای داستانجغرافیایی که مستور به آنها اشاره می

 باور نداشتنیکی از باورهای عامیانه که به غلط در بین بعضی از مردم بهخصوص قدما مطرح بوده . است

قدما برای کسوف و . دانستندبه علم پزشکی بوده است و درمان با دارو به وسیله طبیب را امری بیهوده می

های طبیعی را امری طبیعی پدیدهمردم این ،مروزه با پیشرفت علماهمیت خاصی قایل بودند ا نیز خسوف

یکی از باورهای رایج، لزوم ازدواج پس از مرگ همسر است اگر چه در جامعه ما این ا مر . کنندتلقی می



 

 
 

خواهد است . مستور می ها کمی زشت و ناهنجارآید در مورد خانمبرای آقایان امری طبیعی به حساب می

ها نیز به آن پای بند هستند به نوعی هنجار و حق طبیعی ظاهر ناهنجار را که حتی خیلی از خانم این امر به

 . زنان بدانند

 ی در آثار مصطفی مستورلّهای مهویّتجدول 
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 گيرینتيجه 

 ملّیی )ایرانی و اسالم هویّتهای مؤلّفهدر کل این پژوهش، تالش شد تا به بهترین شکل عناصر و 

و عناصر تشکیل دهنده آن را مورد  هویّتو دینی( در آثار مصطفی مستور مورد بررسی قرار گیرد.ابتدا 

نگاه  های بومی و دینی در آثار مستور پرداختیم.بحث و بررسی قرار دادیم و سپس به معرفی عناصر و مؤلفه

؛ شودی شناختن ما از دیگران میهآن چیزی است که مای دهد که هویّتکالن به مساله پژوهش نشان می

ی که به شخص انسان از هویّتدهد که او شبیه هیچ کس دیگر نیست. هر فرد است که نشان می شخصیّت

است و  ملّی هایهویّتپردازد جزو های جغرافیایی و ... می، ویژگیتولّد، محل ی اقلیم، آب و خاکمقوله

 های دینی است. هویّتشود و جزو مذهب انسان را شامل می ی که به اعتقادات، ایدئولوژیو دین وهویّت

ت را با بیگانه گرایی یکسان بدانیم و فارغ از ملّی هرگز نباید مفهوم دهد کهبررسی مجموعه آثار او نشان می

دینی قرار دهیم. از آن جایی که کشور ما از جمله معدود  هویّترا در مقابل  هویّت ملّیعالیق سیاسی نباید 

است و از  ملّی های متنوعهویّتورهای دنیاست که اقوام مختلف و متعددی را در خود گنجانده، دارای کش

به دین رسمی کشور ما و مذهب تشیع، افکار و باورهای دین اسالم به خصوص مذهب  توجّهطرفی با 

 شیعه در آثار نویسندگان ما بسیار پررنگ است.

به افکار و  توجّهالمی که معتقد به مذهب شیعه نیز استو با اس –مستور به عنوان یك انسان ایرانی 

ها را در مؤلّفهها و هویّتمسلمان و شیعه هستند، به خوبی این  –هایش که غالباً ایرانی شخصیّتهای اندیشه

 هتوجّی ابتدا معرفی و سپس با مؤلّفهدین35و  ملّی مؤلفه 35کند.به طور کلی در آثار مستور آثارش معرفی می

سی به این نتیجه رسیدیم که به آثار مستور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت در این بحث و برر

-ثار او معنویت گراست و در  بین مؤلفهآتر یشب.و دینی خود را در آثارش گنجانده است. مستورهویّت ملّی

مان روی ماه خداوند های دینی ایمان و اعتقاد به خداوند از اهمیت خاصی برخوردار است به طوری که ر



 

 
 

ابتدا با یك شك فلسفی و سپس با برهان عقلی و عینی  -باشد ترین اثر داستانی او نیز میمهم –را ببوس 

 رساند. وجود خداوند را به اثبات می
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 ترین رمان فارسی، پژوهش زبان و ادبیّاتبررسی و تحلیل عناصر بومی )دینی و ملّی( بزرگ (.9531) ......................،

 فارسی، یازدهم.

 : ققنوس.تهران .فری مرتضی ثاقبهای مرگبار ترجمه(. هویّت9539/ 9595) معلوف، امين.

 نشر چشمه. :تهران .(. چند روایت معتبر9533) مستور، مصطفی.

 نشر چشمه. :تهران .(. دویدن در میدان تاریك مین9533)............................، 

 نشر ققنوس. :تهران .(. من دانای کل هستم9533)............................، 

 نشر چشمه. :تهران .های جذامیهای خوک و دست(. استخوان9535) ............................،



 

 
 

 نشر چشمه. :تهران .(. تهران در بعدازظهر9535) .........................،...

 نشر چشمه :تهران .نقطهشین بیقاف بی(. حکایت عشقی بی9535) ............................،

 نشر رسش. :اهواز .رو،(. عشق روی پیاده9535)............................، 

 نشر مرکز. :تهران .(. من گنجشك نیستم9535) ....،........................

 نشر مرکز. :تهران .(. روی ماه خداوند را ببوس9551) ............................،

 چشمه. : نشرتهران .(. صد سال داستان نویسی9511) ميرعابدینی، حسن.

 . 939های ملّیدر ایران. ص ن. مؤلفهی هویّت ملّی ایراغرب گرایی و استحاله .(9539) نامدار طالشانی، مظفر.

 


