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دهة هشتاد ایران و  هاي داستان آپارتمانیِ مطالعة تطبیقی ویژگی
  كوتاه ریموند كارور  داستان

 

 * محمد شهبا

  انشگاه هنر تهران  انشاا 

 زهرا فرزادیان 
  انشجزم کا مناسی ا مد پژوهز هنرت  انشگاه هنر تهران

   چکیده
    اسنان کزتاه  ام نشان ا  آغا   و   تا ه 4034 ت 4014هام  مطالعة آثا  مننشرمده    سال

هام بیرانی انقال  و جنگت نزع نگاهز به مسائل تغاار  ايرانی  ا  . نزيسنده    گذ  ا  سال
ا باات »هام گذمنهت نزيسندگان  ا باز ا  پاز ا    نگ مدن باو ها و ا  ش کر ه است. کم

    هة ام يافنه است.  ها اهرات تا ه ن کا  آ بان      و  کر ه و پژوهز    فر  و« مرامی
  اسنان»نا    يا م مننشر مد که بعدها با جريانی به مباه به همِ هشنا     ايرانت آثا   اسنانیِ

 مناخنه مد. اين اصطالح    مطبزعات و نقدهام مفاهیِ  اخلی ساخنه مده است «آپا ترانی 
   جغرافاام کزچک و  اخلی آپا تران  وايت  جا اينكه تتعريف مشخصی هم ندا  و 
مريكايی و اها  ا تیت تأثار ترجرة آثا  نزيسندگان معاصر  گارم اين  اسنان مز . مكل می
  انند.  می خصزص  يرزند کا و  به

هام  گرفنن سااست  پاز  ساله و تالش برام با سا م مهرها و  پس ا  پايان جنگ هشت
مهرهام ايران تغاار کر  و  يست عرزمیِ جامعه و  اجنراعی کالناقنصا م لابرالیت مناسبات 
مهرها که مبننی بر اقنصا   گارم کالن با مكل تاسا  نظر  يرل نزيسنده منفاوت مد. بر

                                                                                                                  
 shahba@gmail.comنزيسند  مسئزل:  *

 41/44/4091تا يخ پذيرش:   29/1/4091تا يخ   يافت: 
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گرايیت  گار  که تبعات آن عانات ها مكل می اندت نزع جديدم ا  حاات ذهنی    انسان پزلی
ا   تهام اين مقاله طی بر سیت ها ماخصه اين اناوا و احنااط     وابط اجنراعی است.

 هام کا و  هسنند.  هام اصلی  اسنان ويژگی
ماية آثا  کا و  و  کزتاه    ايران تا ابندام  هة هشنا ت   ون  سار  اسنان ت   اين مقاله

گارم  اصلی    بر سی مكل عامل مهر ا  منظر  يرل سه هام تجربة  ندگی    کالن ماخصه
آغا ين  ندگی       مان با ترجرة آثا  کا و ت تجربة رانی است.    ايرانت هم اسنان آپا ت

بیران انسان معاصر  ا     تهشنا  ةمهر     ا  و مخاطبان ا باات    آسنانة  ه نکال
عنزان الگزيی برام فر  و مینزام  اسنان ايرانی تا اواخر  هام کا و  پادا کر ند. او به  اسنان

  .اين  هه باقی ماند
 

کزتاه آپا ترانیت  يرزند کا و ت  ئالسام کثافت   ا باات آپا ترانیت  اسنان كلیدي: هاي واژه
 ا باات  هة هشنا  ايرانت گئز گ  يرل.

  مقدمه. 9
ا   نبز  یبز ت يك یيكبا اننشا   4044صز ت  سری ا  سال  ايران به یات  اسنانباا 

 مبرا یاين قلررو پارز  و الگزي    مبلند مها هدايت گا   ا ه مروع مد و ل جرا
هام ا باات معاصر ايران بز .  چهل ا  مكزفاترين  و ه ة.  همدنزيسان بعدم   اسنان

صا قی و ساعدم    اين  هه چاپ و مننشر  گلسنانت چزبکت احردت بهنرين آثا  آل
  آبا مت ساران  انشز چزن نا   ابراهاریت میرز   ولتهرنزيسان مسنعدم  مد.  اسنان

چهل  هام هاوج  سادند.    ا امة  ه و هزمنگ گلشارم    اين  هه ظهز  کر ند يا به
و پنجاهت قالب  اسنان ا  وعظ اخالقی به مرحلة خالقات هنرم ا تقا يافت و کزماد که 

 جزم هزيت انسان و جامعه بپر ا  . و به جست
ر مد که بعدها با  يا م مننش مباه به همِ     هة هشنا     ايرانت آثا   اسنانیِ

مناخنه مد. اين اصطالح ابداعی است و    مطبزعات  «آپا ترانی   اسنان»نا   جريانی به
جا اينكه     تو نقدهام مفاهیِ  اخلی ساخنه مده است. تعريف مشخصی هم ندا  

ها معرزالً به  و مرگی  مز . اين  اسنان جغرافاام کزچک و  اخلی آپا تران  وايت می
گارم اين  . مكلاند د و با حضز  پر نگ  نان هرراهنپر ا  جامعه می منزسط ةطبق
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خصزص  يرزند  مريكايی و بهاها  ا تیت تأثار ترجرة آثا  نزيسندگان معاصر   اسنان
کزتاه و ماعر    انند.  يرزند کا و  نزيسند   اسنان می  (4933ت  4903) 4کا و 

باسنم و هرچنان ا  کسانی مرر ه مريكايی بز . او يكی ا  نزيسندگان مطرح قرن ا
. سبک است  مده  4934هام  سال کزتاه     مز  که مزجب تجديد حاات  اسنان می

اند. اين عبا ت به گروهی ا  نزيسندگان     ناا خزانده 2«گرايی کثاف واقع»وم  ا 
جان آن و  1آن بانی 0تتزباا  ولف 0تچزن  يچا   فز  هر  4934 ت 4974هام  سال

کند. اين نزيسندگان    آثا مان باشنر بر اندوه و حس فقدان  ندگی  اما ه می 1فالاپس
 .کر ند می و مر  مر   عا م تأکاد 

 بیان مسئله. 9 -9
  پاز  و تالش برام با سا م مهرهات سا ندگی و  تساله پس ا  پايان جنگ هشت

ر کر  و با مهرها تغاا هام اقنصا م لابرالیت مناسبات اجنراعی کالن گرفنن سااست
نشانی     هام طبقة منزسط جامعه عزض مد. آپا تران  غدغه ت مد  ندگی مهرم

تا هزيت خزيز  ا    ا باات  مند آن مدمنزسط جامعه فراگار مد و ناا  هامماان قشر
 تها مناسبات ا بی کشز  تغاار کر . پس ا  سال ت4071 تعريف کند. پس ا   و  خر ا 

سبک   نبال به ت مخاطبان اين صفیاتاحاا مد که    آنهام ا باات مطبزعات  صفیه
هام  آمز ه برام ترجرة ام عا  ملی ت.    اين ماانبز ند ها  ندگی خز      اسنان

نزيسی  ا کا م  . هرچنان کا و   اسنانمكل گرفت نزيسی ابندايی  اسنان ابندايی و ناره
ندا  ؛ ولی تأثار  يا م بر  ناا و  انز خاصی  ت مها ت ا  که به تجربه سا ه نشان می

جريانی ا   اسنان کزتاه و  مان    فضام ا باات  تگذا  .    اين ماان مخاطب می
 اخلی مكل گرفت که با نا  ا باات آپا ترانی معروف مد. تعدا   يا م 

هام آمكا م   اسنان و  مان     مانی حدو   وا  ه سال چاپ مد که تفاوت مجرزعه
هايی  چگزنه مكل گرفت؟ چه ويژگی ز   ا  . اما اين جريان  قاقاًبا ا باات پاز ا  خ

هام   ا   و ا باات ايران چه مسارم  ا طی کر  تا به اين نقطه  ساد؟ چه  مانه
 مد؟  منجر ها    اين  هه گارم اين  اسنان ام به مكل اجنراعی و سااسی
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هام  کزتاه  سنانتیت تأثار  ا تاين ا باات  ا با ها    نقدهام مفاهی و مكنز 
 اثرنزيس ايرانی ا  او  هايی  ا   و چگزنه  اسنان اند. کا و  چه ويژگی کا و   انسنه

پذير ؟  يشة اين ا تباط کجاست؟ به چه ترتابی    اين  هه آثا  کا و  به الگزيی  می
 مز ؟   می تبديل برام  اسنان کزتاه ايرانی

نان کزتاه    ايران تا ابندام  هة هشنا ت    هران  اسنات اين مقاله با بر سی سار  اس
کند. ا  سزم  يگر با بر سی  گارم  اسنان آپا ترانی  ا مطالعه می بسنر ا بی مكل

ها  ا  آن هات اين  اسنان امنراکات ها و مباهت يافنن هام آپا ترانی و تعدا م ا  مجرزعه
هام کا و  ا   يدگاه  ان.    ا امه با بر سی تعدا م ا   اسنکند می تعريفبندم و  طبقه

هام آپا ترانی  که با  اسنان  ا ماية آثا  کا و  مهرت   ون حاات ذهنی کالن   يرل   با 
 د.کن کاوم میوا مشابه استت

 تحقیق ةپیشین. 2 -9
هام کا و  و  اسنان آپا ترانی  کدا  ا  اين  و عنصرت يعنی  اسنان  پاز ا  اين هاچ

و اين مقاله برام اولان با  اين مطالعة تطباقی  ا انجا   اند ايرانت کنا  هم قرا  نگرفنه
  مز . یطز  جداگانه بر سی م يک به هر تیقاق ة   پاشان  هد؛   نناجه می

با اما ه به  (4090) کنم ها  ا من  ومن می چراغمهال   لكی    فصل  و  کنا  
 ت   هران فصل او کند. تعريف  کزمد آن  ا ت میگريام اصطالح آپا ترانی تعريف

که سبب  ام بسنر اجنراعی ا  تها ضرن باان اجرالی بعضی ا  ويژگی اين  اسنان
. البنه الگزهام ا بی اين جريان  ا بر سی گزيد سخن می ناا تگارم اين ژانر مده مكل
  پر ا  . هام  اسنانی اين جريان نری کند و به مؤلفه نری

ام به  اما ه (4090) زيسندگان نسل چها  مرو م بر آثا  نجريان چها  ؛ مقدمة کنا  
 هام کزتاهِ  هة هشنا  ايران  ا  . اين کنا     ا امه اجنراعی  اسنان ت   مانة سااسی

پر ا   و به اين جريان  می ها و مصاحبه با آن به بر سی چند نزيسند  ايرانی طز  کلی به
 کند. اما   مسنقاری نری
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اثر ماخص حسن مارعابدينی که تا يخ  اسنان  نیهشنا  سال  اسنان کزتاه ايراکنا  
هشنا  بر سی کر ه استت ناا تا يخ  ةهام مخنلف  ا تا ابندام  ه کزتاه و آثا  مهم  هه

 چاپ مده است. 4031کند. اين مجرزعه    سال   اسنان کزتاه    ايران  ا مرو  می

ين ماان ا ا منعد م برام آثا  کا و  چاپ مده که  مها ترجرهت نقد و يا  امت
 هرراه مقاالتی    مناخت  يرزند کا و  هام  يگر؛ به فاصله و  اسنانتزان به کنا   یم

 مننشر مده است.  4039ترجرة مصطفی مسنز  اما ه کر  که    سال 
احرد اخزت ا  نشر ماهی    سال  ةت ترجرسز  مصدابا عنزان  ی اسنان مجرزعه

 صدام سز هام کنا    اسنانة ترجرمده است. هدف او ا  گاينز و  چاپ 4094
 تهايی  غم تفاوت نزيسان نسل سز  امريكاست که به ترسام مرايی ا  آن طاف  اسنان

ها  ا بخشی ا  جريان  ئالاسم کثاف  انست. ا جرلة اين نزيسندگان  آن تزان  می
هايی ا   . اخزت    اين مجرزعهت عالوه بر  اسناناست ن بانیآ يرزند کا و  و 

 .ها نزمنه است هايی بر  اسنان دگان نسل سز  امريكات نقدها و يا  امتنزيسن

 چارچوب نظري. 3 -9
مناسی مهرم  ا جرله آثا  کالساک    منزن جامعه 7«مهر و حاات ذهنی کالن»مقالة 

مز . اين اثر و ساير آثا   يرل مبنام مطالعات بعدم     مانة نظا   میسز  می
مهرها قرا  گرفت. ا عام اصلی  يرل      ن و کالناجنراعی و فرهنگی مهرهام مد

اندت نزع جديدم  مهرها که مبننی بر اقنصا  پزلی گارم کالن اين اثر آن است که با مكل
سم  فاعی    اتزان نزعی مكان گار  که آن  ا می ها مكل می ا  حاات ذهنی    انسان

عقل و پزل  و  تمهرها برابر تیزالت عظام و عراق  ندگی مد ن تلقی کر .    کالن
ها  گارم کنند. هر  و  ا ام جهت آيند که يكديگر  ا تقزيت می مرا  می  کن اساسی به

ها به  انسان ن وابط اجنراعی ماا تها و معاا هام مشابهی هسنند که با ساطر  آن
ها و  ضرباهنگ تيابد.    اين ماان گرايی تقلال می پذيرم و عان تانگا مت کراّ ءمی

مننزع و مخنلف مهرم مزجب تیريک باز ا  اندا   ساسنم عصبی آ می فضاهام 
مهرمت  امنن احنااط و تز ا م     وابط  . گرايز  يگر     فنا  فر  کالنمز   می

 به  يگران و گاه حس نفرت به ی  ون اعننايی  بی اش اجنراعی است که جنبة بارونی
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فاايز حس فر يت و آ ا م فر م چنان مرايطی به ا تو اکراه است. با اين حالبقاه 
   مهر است؛  يرا انسان « فر يت»و « فر »آمدن  وجز  انجامد. تأکاد او بر به می
مهرم يا سننی خز     مهر آ ا  مز  و هزينی فر م  هام جرعیِ پاز تزاند ا  تعلق می

باابد. اين فر  بدين ترتاب مركن است با مازه و سبک  ندگی خز     تضا  با ماز  
گار  که     ندگی عرزمی قرا  بگار . فر     مهر  ير فشا  ناروهام مخنلف قرا  می 

مز  ا   و سبب می  ا   میگارم وا او  ا به گزمه کندت می وم احسا  نامطبزعی ايجا 
 .(477: 4090)فكزهیت   يگران فاصله بگار 

 هاي پژوهش پرسش. 4 -9
 مز ؟ اصطالح آپا ترانی به چه جريانی اطالق می

 هام  يرزند کا و  ثار  اسنانأتیت ت یهام آپا ترانی ايران  سد  اسنان نظر می چرا به
 ؟هسنند

هشنا  و  ةهام  ه مشنرکی سبب برقرا م ا تباط بان  اسنان هام جنبهچه 
 هام کا و  مده است؟  اسنان

  مورد استفاده يها روش تحقیق و شیوه. 5 -9
یقاق    اين پژوهز به  و قسرت هام ت اين پژوهز ا  نزع کافی است.  وش

ا   وش  تاول که به مبانی نظرم تیقاق مربزط است بخز    .است پذير بخز
ا   وش  تهاست  و  که تجايه و تیلال  ا ه بخز و    تام و تزصافی کنابخانه

 مز . تشريیی و تیلالی اسنفا ه می

نظران و  صاحب ةبا مشز ت و تزصا تمده ا  ا باات آپا ترانی هام اننخا  نرزنه 
هام منعد م  مده است. هرچنان ا  کا و  ترجره برگايده مننقدان  اسنان فا سی

که ترجرة خانم فر انه طاهرم است و کلاسام جامع  اسنان  ؛ ولی مجرزعه  وجز   ا
.   نظر گرفنه مد ام است که ا  او به  بان فا سی مننشر مدهت هرچنان اولان مجرزعه

آثا  ماخص او  ا  کا و   ا پزمز  ا ه است و باشنرِ هام ان اسناين مجرزعه ترا  
   بر ا  .
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 ؛(4079)ت علی خدايی ترا   مسنان مرا گر  کن .4
 ؛(4034)ت مانرا الااتی ما ما ل کنی و چند  اسنان  يگر .2
 ؛(4030)ت ساامک گلشارم عنكبزت .0
 ؛(4030)ت حسان سناپز  سرت تا يک کلرات .0
 ؛(4031)ت امارحسان خز مادفر   و تز پاز می ة ندگی مطابق خزاسن .1

 .(4037)ت حامد حبابی مزند ها ترا  می که پنچرگارم آنجا .1

 هشتاد ةاز آغاز تا ده ،داستان كوتاه فارسی. 2
ام  مكلِ هنرمِ تا ه«  اسنان کزتاه»ام    ايران  ا  ت  گزيی سابقة  يرينه هرچند قصه

 ا ه  که میردعلی جرال گر  ؛ يعنی  مانی برمی 4044است که پاشانة آن به سال 
    اين حز ه  و چاپ سپر . او ا اين ت  ا بهيكی بز  و يكی نبز نخسنان  اسنان خز ت 

گزيیِ  نزيسی ا وپايی و سنت قصه آغا گر است که تزانست با تلفاق صناعتِ  اسنان
تزان نشانة پايان ا باات  ام پديد آو  . آثا  وم  ا می گرايانه هام واقع نزمنه تمرقی

جديد فا سی. برام خزاندن نخسنان  عصر مشروطه  انست و نه آغا   اسنان
 )مارعابدينیت  اه ماند به و اننشا  آثا  هدايت چشم 4047هام جديد بايد تا سال   اسنان

اشت به  اسنان کزتاه کافانی هنرم و  هدايت با  ئالاسم مخصی و خالقانه .(47/ 4: 4031
تر کر .    اين  اهت با گ   نناجه افق آن  ا گسنر ههزايی ماعرانه بخشاد و   و حال

نزيسی جديد ايرانت  هدايت و علزمت آغا گران  اسنان ت ا ه علزم هرراه او بز . جرال
 ا به جامعه بشناسانند و آن  ا با مقنضاات  بان «  اسنان کزتاه»کزمادند فر  ا بی 

    واج  اسنان کزتاه نبايد  ا  سخنهام ا بی مثل  فا سی هراهنگ کنند. نقز ماهنامه
 تبا فراهم آو  ن فضام ال   برام چاپ  اسنان کزتاه کم گرفت. اين نزع مجالت  ست

 مر ا ت 23 نبال کز تام  به سیت بساا م ا  نزيسندگان  ا به نزمنن ترغاب کر ند.  هة
  گی و پر اخنن به تناقضات  وانی  هجرت به   ون و پرهاا ا  سااست  و ان

احرد صرف  چزن چزبکت گلسنان و آلهراست. عرد  تالش نزيسندگانی ه مخصات
حسان  مد؛ اما نزيسندگان خالق اين  ههت مثل غال   سادن به تشخصِ  بانی می

صا قی و بهرا  صا قیت باشنرين اهرات  ا به ساخت فضام  اسنان با پر اخنن به 
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 ؛آيد ا تغااراتی پديد میها نا  اسنان«  اومِِ» هند.     جائاات کنايی و وهرناک می
 انام کل  يعنی تد يج جام خز   ا به  يدگاه میدو ترمت به«  انام کل» يدگاه 

 اثرپذيرم  هد. گذمنه ا  مخصت می میدو  به نظرگاه يک مخصات يا  يدگاه اول
به چزن فاکنر و هرانگزمت بايد هرنزيسندگان اين  و ه ا  ترجرة آثا  نزيسندگانی 

  .کرهام جديد نزمنا م تزجه  کا گارم صناعت به ها برام تالش آن
عردتاً  هة ترجره است. منرجران ا  طريق آمنا کر ن هام سی و چهل  ه ه

ر  بُ نزيسان با گ جهانت نقز مهری    پاز نزيسندگان ايرانی با صناعتِ  اسنان
م تزجه به جا مزند نزيسند  ايرانی به کنند و مثالً باعث می نزيسی ايران ايفا می  اسنان

الما تان و ماتز بريانت به تعرق    ماز  نگا ش و مگر  ا بیِ  مثل کا  نزيسندگانی
پا گرفنن تد يجی سنت  چخزفت هرانگزم و فاکنر بپر ا  . تأثاراتِ مانند نزيسندگانی

هام  آفرينز ا بی نزيسندگان با گ جهان    سال  زيسی و آمنايی با مازن  اسنان
يابد و  هام مخنلف  مد می نزيسی    ماخه مز .  اسنان یآمكا  م 4017 ت 4004

هام بزمی سبب  فرهنگ يابی به مناطق مهجز  کشز  و اکنشاف خر ه تالش برام  اه
هام گزناگزن ايران قابل تزجه  مز  که هم ا  نظر تزجه به اقلام گارم ا بااتی می مكل
مكل يک  نزيسی  نان به ان   آن.  اسن  فنهکا  هام ا بی به هم ا  نظر صناعت و است

پز   بعد با اننشا  آثا   انشز ت امارماهیت ترقیت پا سی به هة چهل  جريان جدم ا بی ا 
جُنگ  وانديشه و هنر مز .    ماان نزيسندگانی که حزل مجالت  و علااا ه آغا  می

گار  که بر مشی آيند   گر  آمده بز ندت گرايشی مد ناسنی مكل می اصفهان
 هام تر يد    مازه گذا  . اين نزيسندگان با ثارم عراق میأزيسی ايران تن  اسنان

نزمنا م  اسنانت مزفق به با نرايی  نزيسی و نگاهی تا ه به سبک منداول  اسنان
جام تأکاد بر  مزند. آنان به هام انسانی می ام ا  ذهناات و مزقعات هام تا ه عرصه

 . (479 ت)هران انند  ام صناعی می  ا برساخنهاينكه  اسنان با آفرينی واقعات استت آن 

تا ه     ام هنشان ا  آغا   و    سه  هة مصت تا هشنا   مطالعة آثا  مننشرمده
هام بیرانی انقال  و جنگت نزع   اسنان کزتاه ايرانی  ا  . نزيسنده    گذ  ا  سال

نهت هام گذم باو ها و ا  ش  نگ مدن نگاهز به مسائل تغاار کر ه است. کم
 و  کر ه و پژوهز    فر  و  بان  ا    « ا باات مرامی»نزيسندگان  ا باز ا  پاز ا  
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وجز برام کشف  ها  ا جست انديشی ها قرا   ا ه است تا جام قطعات  سنز  کا  آن
ام ا  واقعات  ر  و  بان به مناخت تا هبگار  و نزيسنده بنزاند ا   اه تجربه کر نِ فُ

 (. 44/ 2: 4031 )مارعابدينیتبرسد 

 مان چند  به هر  ومت    اين  و ه ناا مثل هر  و    يگرمت ماهد  يستِ هم
گرايز ا بی    کنا  هم هسنام. مايد بنزان گفت     هة مصتت  ئالاسم جا ويی و 

بان     هام معرايیِ نزيسندگانی چزن ما کا و بز خس مقبزلات باشنرم  ا آماام
 سد     هة هفنا  يک جريان ا بی  نظر می حالی که به  نزيسان ايرانی  امت.    اسنان

نزيسی تجربی  مد کر ه است. جذابات  گرايانه(    کنا   اسنان نئز ئالاسنی )نزواقع
غرابت حزا ث و پاچادگی طرح     گروِ منعلق به سبک  ئالاسم جا ويی هام  اسنان

نگا م  قاقی به ءاگرام  هة هفنا  با ج که نزيسند  نزواقع  حالی هاست.    آن
هام ضرنیت خزاننده  ا به الية  پر ا  ؛ اما ا  طريق  اللت هام سا    و مره می اتفاق

الم  مز ؛ اما    البه خزاند که  وايت نری  يرين  اسنان و   ک فكر و حسی فرامی
 . (42ت )هرانسطز  جريان  ا   

 تسی جامعة ايرانیبا تغاار گفنران غالب ساا 4071 جرهز م سال اننخابات  ياست
   ساخنا ها و نها هام جامعة ايران مد که ا باات  اسنانی ناا  بساا ممبدأ تیزالت 

تأثار نراند. فضام با م که   نناجة اننخابات  و  خر ا     ايران  بهره و بی ها بی ا  آن
 وجز  آمدت بالفاصله  اه خز   ا به مطبزعات و فضام نشر گشز . ا  سزم  يگر به

الرللت فناو م و گر ش اطالعات ناا  مدن فضا و ا تباط باشنر با جامعة بان با    پی
آمده برام  ترين ننايج اين تیزل تا ه ها ا  مهم وا    و ان جديدم مد که ايجا  وبالگ

خصزص تالش برام عرلی  ا باات  اسنانی معاصر ايران بز . مجرزعة اين تغاارات به
هام  جرهز  وقتت   يچه ی تزسط میرد خاتریت  ئاسمدن ايد  جامعة مدن  و اجرايی

کا   ا وا    هام تا ه و خالی ا  نزيسنده گشز  ا باات  اسنانی ايرانسزم  هجديدم  ا ب
مد  ايرانی  هام جاافنا ه و تثبات مان  يگر به نزيسنده اين عرصه کر  که امرو ه بعضی

   آن  مان گفنران غالب فضام اند. تكثرگرايی و احنرا  به عقايد مخنلف که  بدل مده
و نناجة پادايی  يافتسااسی و اجنراعی جامعة ايرانی بز ت    هنر و ا باات ناا نرز  

کدا  به سبک و ماز  خز    پی  ونق بخشادن  ام بز  که هر هام مخنلف ا بی جريان
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ا ام برام آن بز ند. مطبزعات نا هام تا ه به ا باات  اسنانی ايران و گشز ن   يچه
عنزان  کن  هايی که پس ا   و  خر ا  به نقز مهری    اين  وند  امنند.  و نامه

ها  وانه منزلد مده بز ندت پس ا  سال ُ چها    مزکراسی    ايران با  ويكر م پاز
هام ا باات  ا احاا کر ند و تبديل مدند به پلی برام ا تباط ماان پديدآو ندگان  صفیه

 .و مخاطبان ا باات  اسنانی

 ا   مصت و هفنا  هنز  وا  سخت هام ا باات ايران که     هه تا  نظر مینزايی ناا
هام بعد ا   و   گرايی اجنراعی بز ت    سال گرا و باشنر   گار مكنب واقع ا باات چپ

وگريخنه تجربه کر ه بز ت با مدت  تر جسنه تد يج سفرم به   ون  ا که پاز خر ا ت به
هام نزآمده باشنر ا  آنكه   پی حل  خصزص نزيسنده به ؛ر و حدت باشنرم پاگارم ک

هام میرو  جامعه بامندت   ا م و  فاع ا  طبقه مبا  ه با سرمايه تمعضالت اجنراعی
مان بز ند و ا باات  اسنانی    ونیو هام ذهنی  هايی برام سؤال  نبال يافنن پاسخ به

 ا  ايدئزلزژم  اندندنزيسی و  و  مدن  سرت مخصی ايران  ا هرچه باشنر به
 (. 7: 4090 نسبت )فزال م

گزيی ا  جانب جرع  ا ندامتت  ام که  يگر  اعاة سخن مده  انده  اناوا نزيسند  به
ت  یعهام اجنرا انديشی  انست. او که ا  کلی برابر صنعت نزمنن منعهد می   خز   ا 

کزماد با پرهاا  میهام  يسنی  وم آو  ه بز ت  نگا م ا  تجربهءفرهنگی به نزعی جا 
؛ هام تزضاییت به تخال و معز  خزاننده برام   ک  اسنان احنرا  بگذا   ا  پرگزيی

نزيسنده  ندگی  تها  اسنان   اين  مدند. هام آپا ترانی نزمنه   اسنانو چنان مد که 
گرايانت  خالف واقع کر  و بر مز  و جاذبة طبقة منزسط مهرنشان  ا تزصاف می بی

خزاست ا   اجنراعی و سااسی می« با گ»جام پر اخنن به مسائل  سیت بهمثالً  هة 
مدهت نگاه  ام  يست اسا  تجربه  انست. او بر اش می  اسنی   با ه چاام بنزيسد که به

وجزم ذهنی خزاننده  گارم  ا به جست ام به  ندگی  و مره انداخت و نناجه تا ه
 ويدا ها بز ه استت بانديشد و قضاوت سا   واگذامت تا خز    با   وضعانی که  مانه

کند.   با   مشخصة اصلی و معاا  تشخاص  اسنان آپا ترانی بايد گفت که مناسبات 
هايی چزن پاسنز ياهت  برام آن معا ل ؛ به هران  لالکند اجنراعی  ا با نرايی نری

 ام وجز   ا  . خطر و گلخانه بی
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ژوهزت اجنراعی يا سااسی نبز ند. مده    اين پ هام بر سی هاچ کدا  ا   اسنان
ها    فضايی  هام جامعه ناسنند. معرزالً  اسنان ها يا بیران  ويدا ها نرايانگر اتفاق

ها  کند. اناوا و  و م مخصات می تر افنند که فاصله ا  جامعه  ا ملرز  بسنه اتفاق می
که  اند  قد م مناوم ها به ا  جامعه و حنی ا  يكديگر میسز  است. مخصات

مشكالتشان فقط خز مان يا هرسرمان است و باشنر  ويدا ها معطزف به تنهايی 
ها و اخنالفات  نامزيی است. حنی   گارم بان اعضام جامعهت  افرا ت  وابط  وج

ها مشخص ناست؛ ولی   نگ است. مكانِ باشنر  اسنان گروه  وسنی يا فامالی خالی کم
تزان ا  مهر يا  مز . نری ها باان نری ن   مهرهايی است که ويژگی خاصی   با   آ

ها نا  بر .   با    مان همت به  عنزان مكان وقزع  ويدا هام اين  اسنان میلة خاصی به
هران ترتابت ويژگی خاصی ندا   و مركن است    باشنر نقاط تا يخت بعد ا  جنگ 

 ها ناست(.  ام ا  حضز  جنگ     اسنان بامد )چزن نشانه
هام  ت نزمنة حسان سناپز ت ويژگیسرت تا يک کلراترزعة هام مج  اسنان

«  نم با تز با تز حرف می»طز  کامل  ا ند. مثالً  اسنان  هام آپا ترانی  ا به  اسنان
 ند؛  کند و با مجرم مبكة تلزيايزنی حرف می   با   مر م است که تنها  ندگی می

و حنی ا  مجرم هم به  ولی چزن هرسرش به او خاانت کر هت او هراشه نگران است
هم به هران ترتابت « مب هام ناره خاابان»مز .  اسنان  هران  لال نا احت می

گار  و او  مب  نی با او ترا  می  اسنانی کامالً آپا ترانی   با   مر م است که ناره
هام  کند هرسر سابقز است و  اسنان فقط حزل اين ترا  و حد  و گران خاال می

 مر  است. 
ت نزمنة ساامک گلشارمت تخت و بدون  غدغه عنكبزتهام مجرزعة  نان اس 

کشی  و    با   جزانی است که ماهد اسبا « بزم خاک». مثالً  اسنان  سند نظر می به
گر  وابط و   ويی است. او پشت پنجره فقط ماهد و نظا ه  خنر به ساخنران  وبه

 وجی است که   با   « ا ا  تزسزمز   م»هاست.    اين ماانت  اسنان  هام آن فعالات
مزند و اين مسئله خاطرات خاصی  ا برام  ن  گرفنگی منالشان می مب   گار آ  ناره

 .کند  نده می
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ت نزمنة امارحسان  و   ندگی مطابق خزاسنة تز پاز می اسنان  مجرزعه
م ها مايه ها و   ون کزتاه است که  ا ام فضاهات مخصات  خز مادفرت مامل  ه  اسنان

مزند.  اسنان  نزعی آپا ترانی میسز  می ها به مننزع است و هرة اين  اسنان
اش  ا ندا   و پشت     ا  اين مجرزعه   با    نی است که کلاد خانه« هرسايه»

اش  عزت  باند و به خانه آپا تران مننظر هرسرش نشسنه است.  ن هرسايه او  ا می
حساسات  و  ن به هرديگر پر اخنه است. کند.  اسنان به اين آمنايی کزتاه و ا می

اخاراً بر اثر است که برا  ش  ا  ی خنر نزجزان    با ا  هران مجرزعهت «  وح» اسنان 
 کند. باند و با او صیبت می ها می بارا م ا  ست  ا ه است؛ اما برا  ش  ا مب

جالبی ا  ت نرزنة مزند ها ترا  می آنجا که پنچرگارما  مجرزعة « فادل»اما  اسنان 
اند و  مز .  اسنان پنج جزانی است که    اتزمبال نشسنه  اسنان آپا ترانی میسز  می

وگزهايشان  گر ند به تهران. ترا   اسنان  اخل مامان و    خالل گفت ا  مرال برمی
پر ا م  گر ند و   با   احنرال قنل منزفی گرانه افند. ا  مجلس خنری برمی اتفاق می

 کنند. می
 :بندم کر  تزان چنان طبقه میطز  خالصه   اسنان آپا ترانی  ا به مها ويژگی 

ها عالوه بر اينكه تعهدم به  کند. اين  اسنان مناسبات اجنراعی  ا با نرايی نری. 4
 اعننايند و بی انديشة سااسی و ايدئزلزژم خاصی ندا ندت به اتفاقات اجنراعی هم

گارند.  افندت نا يده می ها می برام مخصات عنزان بسنر اتفاقاتی که به  ا نقز جامعه
ها تجربة خاابان يا  .    باشنر آن هند    می ها معرزالً    فضام  اخلی اين  اسنان

 سد  نظر می . بهاند  اهرات و عا م کم یهاي تجربههستت  يا اگر  هد    نریطباعت 
  ندا  . امعن ها ن    آنهايی اتفاق افنا ه بامند که  مان و مكا ها    جايره اين  اسنان

هام  هسنند که فرهنگت  غدغه و بیران تفاوتی هزيت و بی ها افرا  بی مخصات. 2 
 مگر يک هزيت کلی.  تتابند مكان جغرافاايی خاصی  ا برنری

تر تنهايی  هات اخنالفات  نامزيیت طالق و ا  هره مهم  وابط  وج تها  اسنان    اين . 0
  سنند.افرا  ا  مزضزعات اصلی ه

  ها خالی  يا  است. ها عانی مده و تزجه به جائاات    آن اين  اسنان   بان. 0
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و برعكس به اتفاقات  و مره  ها خاص و عجاب ناسنند ها و مزقعات مخصات. 1
 ند.ا نا يک

ها نقاط  تزان گفت  اسنان . می هد    نری ها بیران يا اتفاق مهری    اين  اسنان. 1
گارم ندا ند و بخز  يا م ا    نندت غافل ت ضربة خاصی نری نگی  ا ند اوج کم

 کنند.  نزيسی کالساک  ا  عايت نری سنت  اسنان

 كارور و رئالیسم كثیف. 3
«  ئالاسم کثاف»اصطالح  9گراننا   نشرية  3تنزيس انگلاسیت بال بافز   با   اسنان اولان

کا   مريكاياانت بهاسانت عردتاً نزي گرايی پاشنها  کر  که  اسنان  ا برام آن نزع واقع
ها   بان جايگاه مهری  ا   و بر لین و گفنا  مخصات تگرايی برند.    اين نزع واقع می

هام  سال نزيسان نزيسیت ماز  غالب  اسنان مز .    اين مكل  اسنان تأکاد بساا  می
 يگر  4914 مها گرايی سال مريكات ا  آن  بان فخام و بعضاً مصنزعی واقعابعد  به 4934

اصطالح  چندان اثرم ناست.    اينجا خزاننده با  بانی طباعیت بساا    يده و سااه و به
هام  سال گرايی  ا ا   ئالاسم اين نزع واقع هت وست. سه ويژگی عرد  وبه« کثاف»

آن  ا  تکند:  بان بساا  سا ه که بعضی مركن است    برخز   اول نرايا میم 4914
و پر اخنن به يک  تنگا م بساا   قاقءنزيسی و جاءببانندت جا« خزن بی»و «  وح بی»

مريكا و ا 4934هام  ن سالمیدو   جغرافاايی يا حنی اجنراعی خاص. عرد  نزيسندگا
 اند.  چنان جانزيس اينزنزيسان م ترا   اسنان

مناخنه مدت  و  یمال جنبز ا بی مهر  ئالاسم مانی 4934هام  سال  مانی که   
ص آن باشنر مز   تزجه قرا  گرفت. ا  يک سز مننقدان ا  تسلط به خا ةجنب

و ا  طرف  يگر منزجه مفافات خشنی مدند که    اين  منأثر مدند مزضزعات عا م
کا   نزيسندگانی هرچزن کا و ت بانیت  ابانسزن و تزباا  وولف به تسبک ا بی

باشنر هرچزن  مالاسم مد نت مانی خالف گسنر گی ا باات پست د. برنگرفن می
 قت ساخنه مده است  کافات  ا   و به ام است که عرلكر م بساا  با  ياترامه

(Decker, 2004 .) 
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انگاا است و معرزالً  هايی واقعی و غم  ئالاسم کثاف ساخنن سرنزمتهدف 
برند.  طالق  نج می والكل  ت ندگی افرا م است که ا  مشكالتی مثل اعناا     با 

هايی عا م و معرزالً فقار  هام سبک  ئالاسم کثاف انسان ها و  مان سنانکا اکنرها     ا
مالاسم است که با کاهز تعدا  کلرات و تررکا  هسنند.  ئالاسم کثاف صز تی ا  مانی

قادها  کا بر مز . نزيسندگانی هرانند کا و  ا   بر تزصاف سطیی مناخنه می
  (.Kita, 2014) زيا بامد هند تا منن خز  گ کنند و اجا ه می خز  ا م می

ام  جاگرا  انست. او که ماعر برجسنهزترين نزيسند  م تزان ماخص کا و   ا می
جا  بهفقط  اسنان کزتاه نزمت.  ئالاسم کا و   اش ناا بز ت     و ان نزيسندگی

ا   قت نثر کريسنالی و  ت که ا  عناصر ذاتی اين ماز  نزمنن است ت  يانگا م
هايز    مناطق  هام باشنر  اسنان وا  ناا برخز  ا  است. صینه هام هرانگزم تزصاف

هام خز   ا ا  افرا   گذ  . کا و  باشنر مخصات مرال غربی و ماانة غربی امريكا می
هام  هات منشی گايند: ا  مكاناک پايان اين طبقهت برمی هامويژه قشر طبقة منزسطت به

و مكسنه و الكلی.  کا ِ ام بیه آ   ت وزنهات  هقانانت  انندگان کاما ها و مرکت ا ا ه
هات  هات پا کانگ کامازن فرومگاه :هايز ناا جاهام آمنايی هسنند هام  اسنان مكان
 سرويس غذا. هام سلف صف و هام وسط  اه خانه قهزه

گزنه اننااعت به  کا و  با تررکا بر اتفاقات واقعی و خز  ا م ا  اسنفا ه ا  هر
هام کزتاهز احساساتت  کند. او     اسنان افرا  تزجه می  ندگی  اتفاقات  و مر

ها افرا م  هات مخصات کند.    اين  اسنان سا گی تعريف می ها و  وابط  ا به ناامادم
ندا ند؛ اما ا  طرف  يگر افرا م هسنند که  خاصی که تیصاالت يا هدف اند افسر ه

هام  باشنر مخصات تزانند حنی  مانی که به نفعشان استت تسلام مزند. نری
ا   يگران و جامعه جدا  تصز ت فاايكی و چه احساسی چه به تکا و هام    اسنان
مان تا چه  یي انند که تنها نری گاهی و اند گاه خز مان ا  اين حقاقت آگاه ؛هسنند
 )هران(.  ها اثرگذا  است آن بر اندا ه

ند ت ا  آنچه  نت بهالكل و خشز و فروپامی  وابط انسانی  ا  ا   ةکا و   غدغ
افند که هره  هام او    آن لیظه اتفاق می  و  است. بعضی ا   اسنان تافند اتفاق می
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   حالی که امزاج  ؛ و  و بعضی پس ا  اينكه آساب وا   مده است چاا ا بان می
 . گر ند مزک هرچنان برمی

اين  ؛م کا و  استها تكرا مزنده     اسنان ام ه مان ناکافی بز ن  بان گفنا  پاز
 انند     حالی که نری تگر ند  نبال کلرات می ها    تا يكی به حقاقت که مخصات

 ,Decker) قصد  ا ند چه چاام  ا باان کنند يا ا  باان کر ن خز مان ناتزان هسنند

2004: 112 .) 

هام  وضزح ا  اينكه ماخص کند و به گزنه تزصاف می کا و  حقاقت  ا عكس
اقنصا  و  او  و هران ا  ؛ ند سر با  می تکا  گار  مد ن  ا به گرايز پست ةانمناس  يبايی

 یمز  مننقدان  يابان . اين اتفاق مزجب میکند هايز نری  ا وا    اسنان سااست
گرام  و واقع تسربر حزصله مبا  هرانند جان آلد يج به کا و  برچسب معبده

سااسی و   کی ا  مناسبات هاچ گرايز »که  بانند نگر خز  ه و سطیی مكست
ا  چنان نبز ه است.  واقعاما    .(Decker, 2004: 47) «اجنراعی  مان خز ش ندا  

هام مخنلف آ  و برق و تلفنت  نظر ومت مناسبات اجنراعی آن  و ان چاام نبز  جا قبض
 . يخنگی مصرف مزا  مخد ت و آمفنگی و   هم سزء

 آن نهفنه است که مسنقاراً  عرال و با تا اَ اهرات حقاقی  اسنان    تکا و  آثا    
  کنند هام تعاان  هندت نه جنگ ثار قرا  میتأهام  اسنان  ا تیت  قهرمان يا قهرمان

ثارات با گ اجنراعیت سننی و أهام مخنلف! با   نظر نگرفنن ت  مانه يا تبلاغات جنبز
 اين نانه است.اببدون مک  يا تام. تررکام که کا و     خز ش مكل  ا ه  سانه

  کا و  منظر .ا  چخزف الها  گرفنه مده است تر يد است و بی تررکا فالسزفانه
اغراق     ةوسال کرخی  ا به پرهاا  که می کند و ا  اين اش  ا پراکنده  ها می انسانی

تر که قهرمانانز  با گ ی  ام   هام سااسی يا حس نامناخنه  گارم احساساتت جهت
هران  مانه است که اجا ه    آو  . اما اين  قاقاً صزيرت نندت بهک آن  ا تجربه نری

 ترين احساسات انسانی با مفافات برو  کنند که نشان ترين و عا م ام  هد پايه می
طز   حنی  مانی که احساسات به ؛کر ن هسنام  ها ناچا  به احسا   هد ما انسان می

  (.Taub, 2002) کلی کر  مده بامند
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يند: هايز  ا ام  و سطح مجاا هام آثا  کا و  اين است که  اسنان يكی ا  ويژگی
بر ا م  نگا م  قاق ا  يک صینه يا  ويدا  عكس  سد با جاء نظر می الية  ويی که به تاول

ماند و کری که  اما اهرات کا ش    اين است که فقط    هران سطح باقی نریکند؛  می
هام   ونی آن  آ ا  منزجه اليه آ ا  تيمبا فضام  اسنانز آمنا و    آن جاگار مز

 ير آ  است.  آن سز  مانند که  و هام کا و  به کزه يخ هرانگزم می مزيم.  اسنان می
 سانند و  حرفی  ا به سرحد خسّت می هايز ناا گرچه گاهی کم هام  اسنان مخصات

کری که باشنر  تکنند بريده و گاه نامفهز  ا ا می  نند آن  ا بريده وقنی که باهم حرف می
اين اسنا   تهام عراق و تز ا م هسنند. کا و  بانام چه آ   می تمزيم ها آمنا می با آن

 اسنی  بخشد که به عا م و  و مره چنان ابعا  هزلناکی می م ويدا  هگاه ب تجاءنگا م
  .لر اند تار  پشت انسان  ا می

هام منفاوتی  و ويژگیهام مخنلفی نگريسنه مده  تاکنزن به آثا  کا و  ا  جنبه
نزيسیت سبک نگا شت  بان و  وح کا هام او گفنه مده است.    با    اسنان

 وا  بخز کا و  که    آثا  آپا ترانی او هم وجز   ا  ت خالصه هام مهم و الها  ويژگی
 به اين مرح است: 

ام اتفاق افنا ه و  مخاطب با خز  حا ثه يا گره مزاجه ناست. حا ثة سا ه .4
ها گذامنه است. حزا ثی سا ه که عرزماً     م بر ذهن و  وابط آ  تأثار

 د.نگذا  ها اثر می اما بر مخصات ؛کننده ناسنند حالت بارونی با گ و تعاان
تزان میاط اطراف يا  ر   اسنان نری   اين فُ حذف مده است. عامل اجنراعی .2

بان يا میله تزان يک خاا جايی که حنی نری تا ؛اجنراعی حاصل ا  آن  ا  يد
 .ر  ا با سا م ک

هام او عرزماً معطزف به  و مرگی و فر يت انسانی هسنند و بر فر  و   اسنان .0
هام ذاتی و جزهرم آثا  او معطزف به  هام انسانی منررکاند. ويژگی  غدغه

   .است مكست انسان    منن  ندگی
طزف به هام او    يک  مانة خالی ا  تا يخ و جغرافاا و صرفاً مع  اسنان .0

 گار . انسان مكل می
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مخصت هره  سز  چهمخص بامد  چه اول تکند  اوم مزضع ندا  . سعی می .1
 یفراخز  اين نزع ا بی خنث نرايز بگذا  .  بان ناا به چاا  ا مانند  و بان به

 پر ا  .  مز  و به جائاات می مدت عانی می و به
به ذهن  زالًمعرمز  و  پر ا م و  يالزگ منزسل می ه صینهبنزيسنده  .1

  .يابد  اه نری ها مخصات

 هاي داستان آپارتمانی  هاي كارور در نمونه هاي داستان . بررسی ویژگی4
هام  ويژگی سرت تا يک کلرات ةا  مجرزع «مب هام ناره خاابان»    اسنان 

هام  ماخصه ت   ا امهبه هران  لال    است.زلرمخزبی  هام آپا ترانی به  اسنان
مر م است که   مز . اين  اسنان   با   و     اين  اسنان بر سی میهام کا  اسنان

 حزل کند هرسر سابقز است.  اسنان گار  و او خاال می مب  نی با او ترا  می ناره
   .گر   می هام مر  اين ترا  و حد  و گران

طز  ناگهانی او  ا ترک کر ه است. اتفاق اصلی اين  : هرسر سابق مر  به4ويژگی 
مز . مر  هم  با ترا  تلفنی يا آو م می ت     گذمنه است که     مان  اسنان ويدا

بک  ا  . اتفاق  يگرم     اسنان  کند و هم فلز برام  ن پشت تلفن تعريف می
 افند.  نری

مكان  اسنان    فضام  اخلی آپا تران    مهر است و  مان آن هم  :0و  2 ويژگی
و  اسنان به تا يخ يا  مز  باان نری و مكان  مان  ااتی   با ئمب. هاچ جا ناره

 مربزط  هد که وگزم تلفنی    می جغرافاام خاصی تعلق ندا  . ترا   اسنان طی گفت
ترا  گرفنه  مر پر ا   که با  و هرچنان به  نی می است مر  با هرسر سابقز ةبه  ابط
هر نزع اتفاق يا هام اجنراعی يا   هد. مؤلفه پس  اسنان حزل سه  ابطه  وم می ؛است
      اسنان وجز  ندا  . بامدت طزربمام که به جامعه   مانه

 نی که  .هايز است تنهايی مخصات  اومِ تچاا : اين  اسنان باز ا  هر0ويژگی 
ام  ا  صز ت اتفاقی مرا ه خزاند و گاهی به ها کنا  می کندت مب تنها  ندگی می

گزيد و ا   ندگی  اش می ا   ندگی تمز  صیبت می با کسی هم تتزانست گار  و اگر می
پرسد. مخصات مر  ناا تنهاست و امادوا  است که اين  نت هرسر سابقز  فر  می
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هرسرش  به     ل کر ن   با   با او صیبت کند. بعد مروع خزاهد می بامد که
 فنه است. فروحرف و تنهاست که    سكزت  کند. اتفاقاً هرسرش هم  نی کم یم

   بانشان است. وگزم گفت ها و ال ترا   اسنانت مخصاتوح تنهايی حس
 : دن ه اات  ا نشان میئهام  ير لین  اسنان و تزجه به جا : مثال1ويژگی 

بطرم  ا بر امت و چند جرعه خز  . بعد بطرم  ا وسط پاش نگه  امت. هنز  
اش ماان پاش  ا منقبض کر . پزست ترا  تنز  ا هم. تزم نز   سر  بز . خنكی

  نگ آبی نگاه کر  به پزست با وش. مزها پادا نبز . کم
طز  به صدام بزق گزش کر ت مرند و طزالنی بز .   صدام بزق آمد. مر  هران

طز  نشست. بعد بلند مد و  فت کنا  پنجره.   گزمی  ا گذامت  وم ماا. هران
ام  ههام کپ آمد. آن پايان   خت هام چرک تز می ايسنا . تزم نز  آبی که ا  پر ه

هام تا يک هم آبی سر  بز ند.  برگ آبی سر  بز ند و خانه و کزتاه نا ون بی
  خاابان خالی بز  و  ير تار چراغ نز      بز  و  يگر چاام نبز .

 : 1ويژگی 
 خزاهی برگر م؟  ن سكزت کر . مر  گفت: نری

 برگر  ؟
 آ ه

 ا . امدهاول بايد باايم و برو  تا بعد بنزانم برگر  . من که هنز  نا
 جات خالی خالی است

خزا ت سر ماا  يعنی کجا؟ کجا جام من خالی خالی است؛ تزم آمپاخانهت تخت
 غذاخز مت کجا؟ 
بغل تزم  به ها عروسک هات پشت پنجر  اتاق خزا  که بعضی مب باشنر ا  هرة اين

 تا يكی بايسنی و خاابان  ا نگاه کنی.

خزبی  ت هم به و  زاسنة تز پاز می ندگی مطابق خا  مجرزعة « هرسايه» اسنان 
 هد.  اسنان  نی است که کلاد آپا ترانز  ا  هام ا باات آپا ترانی  ا نشان می ماخصه

آيدت او  ا  نظر می ندا   و     اهرو مننظر هرسرش نشسنه است. هرسايه که  نی ما  به
کشند و  گا  میمزندت سا ها کری با هم آمنا می کند.  ن اش  عزت می باند و به خانه می
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ترايل جنسی   سد نظر می گار  که به خانه  ست  اوم  ا طز م می    اننها  ن صاحب
 به او  ا  . 
افند.  اسنان فقط با  خدا م که با کری مزک  : اتفاقی     اسنان نری4ويژگی 

مز . مايد  اسنان   واقع مزقعات پاز ا  بیران  ا نشان  هرراه استت ترا  می
  هد.  می

 هند   کند؛ حنی بسنرم که نشان :  اسنان مناسبات اجنراعی  ا با گز نری2گی ويژ
طز  کلی حذف مده  خانه بامدت به جامعه و فرهنگز به  ويكر  جنسی  ن صاحب

تزان سانسز   ا علت آن  انست. به هر حالت اين  اسنان  مانة اجنراعی  است. می
 پر ا  . ه است و به آن نریمرتبط با اتفاق اصلی  اسنان  ا هم نا يده گرفن

خانه     اسنان مشخص است. ا   يدن  ن خالی  : تنهايیِ  ن صاحب0ويژگی 
خند . البنه بايد ترايالت جنسی او  ا   ند و می مز ت مرتب با او حرف می خزمیال می

آيد.  اسنان  غدغة  نظر می گرا و مناوم به هم   نظر گرفت.  اوم هم فر م   ون
 اط  و  ن ندا  . يگرم جا ا تب

تزاند هر مهرم بامد و    هر  :  اسنان  مان و مكان خاصی ندا  . می0ويژگی 
افند.  اسنان به تا يخ خاصی  ام. ترا   اسنان    فضام  اخلی آپا تران اتفاق می میله

 هم تعلق ندا   و حاوم هاچ جائااتی خا ج ا  آپا تران ناست. 
مخص است؛ پس تا حدم به ذهن  اوم وا    :  اوم  اسنان اول1و  1هام  ويژگی

مز . اما اين اندا ه هم هنز  خالی کم است. حنی هنگامی که به ذهن  اوم وا    می
 کند خنثی براند و جائاات  ا تزصاف کند. مز ت هرچنان سعی می می

هام  اهرو نشسنه  خبر  فنه بز  بارون.  وم پله پشت    مانده بز . مزهرش بی
مد و  هام  اهرو هر  قاقه خامزش می کر . چراغ ش  ا نگاه میبز  و سبد خريد
نز گار پشت سرش    نگی که ا  پنجر کر   ومنشان کند. نز  کم او حزصله نری

 و کی  نظرش آمد کفز کر  کف  اهرو.    تا يكی به اش  ا پهن می تابادت سايه می
   و . الم کاهزهايی که خريده بز  باال و پايان می
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 ت قی داستان فارسی و كارور ةنقط. 5
هات  ترين  ابطه  ا با يكديگر  ا ند. امنراک آن اقنصا  پزلی و سلطة عقلت نا يک

احسا     معاملة با امخاص و چااهاست که    آن  بانانه و بی نگرمی مطلقاً واقع
گرا به  کامالً عقل مز . مخصِ امانی ترکاب می اغلب با سخنگارم بی تعدالنی صز م

آيدت  ها پديد می هايی که ا  آن اعنناست؛  يرا  وابط و واکنز چااهام مخصی بیترا  
 گرايانه میافظِ مز . کافات عقل هام مطلقاً عقالنی کامالً فهراده نری وسالة  وش به

مهر بز ه است. ذهن مد ن هرچه باشنر ذهنی   ندگی   ونی    برابر سلطة کالن
نة مر    ا با سنجادنت میاسبه کر نت مرر ن حسابگر است. اقنصا  پزلی  ندگی  و ا

پذيرم و  مناسیت میاسبه ی پر کر ه است. وقتهام کافی به کرّ ا  ش ا ن  و تنال 
پازندم  فقط هاستت نه آن اقنضاممهرم  ها و  امنة  ندگی کالن  قت که پاچادگی

مینزام  ندگی بلكه بر  تگرايانة آن  ا ند  ا انه و عقل بساا  تنگاتنگ با خصاصة سرمايه
غريام و  تها و صفات انسانی غارعقالنی افكنند و به طر  آن کشز ناا سايه می

جام  به تاان کنندع ندگی  ا ا    ون ت مكلکنند  انجامند که بدواً تالش می ام می قطعی
 کالً  قاقی   يافت کنند. عرزمیِ مكل آنكه آن  ا ا  بارون به

مرط به مهر اخنصاص يافنه  و قاد چنان بی آننبامد که  ام مايد هاچ پديد   وانی
تفاوتی به  اعننايیت بی اعننايی. ذات نگرش ا   وم بی نگرش ا   وم بی ت مگربامد

 با  طز  که     هران ؛مزند نه به اين معنا که مشاهده نری تبان چااهاست  وگانگیِ
هرراه آن  هکندذهنی صا ق است؛ بلكه   عزض معنا و ا  ش تراياات ماان چااها و ب

اعننا به  بی ها برام مخصِ مز . آن معنا و ا  ش خز  چااها غارواقعی احسا  می
ها ا جی ندا   که بر  آيند که هاچ يک ا  آن نزاختت مر ه و خاکسنرم   می  نگی يک

 يگرم ترجاح  ا ه مز . اين حالت  وانی با تا  سزبژکناز صیاح اقنصا  پزلی کامل 
گزنه تنزع چااها  ا بگار  و هرة تراياات کافی  زل جام هرتا آن مااانی است که پ

 باان کند. « چه قارنی»ها  ا    ترايا  ماان آن
طز  صز مت نگرمی ا   وم  تزان به مهر به يكديگر  ا می نگرش ذهنی مر   کالن

اعننايی است؛  بی فقط هران گذا م کر . سزية   ونی اين احنااط بارونی نه احنااط نا 
ی باشنر ا  آنچه ما باو   ا يمت قد م تنفر است. اين احنااط برام فر  نزع و بلكه بس
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کند که مشابهی    مرايط  يگر ندا  . احنااط و  ام ا  آ ا م مخصی  ا تأمان می   جه
لیاظ  اعننايی منقابل و مرايط عقلی  ندگی    واحدهام اجنراعی با گت هرگا به بی

مز  که    ا  حا  مديد  مدت احسا  و   ک نری اهرانشان برام اسنقالل فر  به آن
مهر؛  يرا نا يک بز ن بدنی و فقدان فضا فاصلة فكرم  ا برام نخسنان با  واقعاً  کالن
آ ا م است که تیت مرايط  ةکند. اين آمكا ا فقط  وم  يگر سك می پذير   ک

اين ا  حا   کنام که    گاه به آن اندا ه احسا  تنهايی و وانها گی نری  هاچ تخاص
وجه ضرو م ناست که  چاه ها؛  يرا    اينجا مانند جاهام  يگرت به مهرم آ   کالن

ام خزمايند با تا   مثابة تجربه آ ا م انسان خز ش  ا     ندگی عاطفی اوت فقط به
   هد.

بر  وح  دتزان  وح عانی ناما آنچه می ةوسالة غلب پاشرفت فرهنگ مد ن به
مز ؛ يعنی     بان و ناا    قانزنت    فن تزلاد و ناا    هنرت     سزبژکنازت مناخنه می

اش فقط  يابد که  مد  و انه هام میاط میلیت نزعی  وح تجسم می علم و ناا    ابژه
) يرلت مز   وسالة تیزل فكرم فر   نبال می طز  ناقص و با تأخار هرچه باشنرم به به

 .(144ت  090: 4092

اجنراعی مهرنشانان  فر م و ها بر ساخنا   ندگی مهر کالنطز  خالصه تأثارات  به
 اند ا :  ا  نظر  يرل عبا ت

 هام بارونی؛ تغاار سريع میرک . تیريكات عصبی نامی ا 4 
 مناسی؛  قت و  قت و گرايیت عقل . ناا  به اتكا به عقل و2
 مهرم؛ لال اقنصا  پزلی و عقالنات حاکم بر  ندگی  ها به وا گی انسان ء . می0 
 آماا؛ احنااط  فنا هامو  ت. تعلقات جائی و خاص0
 ؛. احسا  تنهايیت اناوا و ا خز باگانگی1
 . (422: 4037 پز ت )ما ع  ايی ا  هنر و  يگر وجزه فرهنگ انسانی  . ا  ش1

اثر کا و   کلاسام جامعهام مجرزعة      اسنانگانة مذکز   جا تأثارات مز   اين
 مز . بر سی می

کر ند    جرع  گاه احسا  می به  لان مالر  وج خزمبخنی بز ند. اما گاهبال و آ
اند: بال مانده بز  با  نیزم جا مانده آمنايانشان فقط خز مان  و تا هسنند که به
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ش. گاهی باهم حرفز  ا ا گرم وظايف حسابدا م و آ لان هم با کا هام منشی
هريت و جارا  تهايشان سايه  ندت باشنر وقنی  ندگی خز مان  ا با  ندگی هر می

تر و  ها  ندگی کامل کر ند که اسنزن کر ند. مالرها احسا  می مقايسه می تاسنزن
يا    خانه مهران  امنند يا   فنند ما ترم  ا ند. هراشه يا برام ما  بارون می

 .(70 ت«ها هرسايه» اسنان )  فنند کنا  مرلكت می و برام سفرهام کا م جام به گزمه

وا گی  ء ملرز  است: می مده ا   اسنان قطعة نقل   اين  1و  0هام  ويژگی
  ايی ا  هنر و   لال اقنصا  پزلی و عقالنات حاکم بر  ندگی مهرم؛ ا  ش ها به انسان

  يگر وجزه فرهنگ انسانی.
 ا .  و م  ا  ونام  ا نشان می  يزا م خز ماد مكل باالم تلزيايزن هشت ساعت

ها تا آن  آپا تران آن  ِ با ساعت به خانه آمدت آمده بز  به  خاطر آو   که هريت به
اش با  برنجی  ا بغل کر ه بز  و ا   وم لفاف کاغذم ة ا نشان آ لان بدهدت میفظ

 . (70هرانت )نز ا  بامد    . انگا  بچه آن حرف می

و  تتعلقات جائی و خاص به اين مرح    اين بند مشهز  است: 0و  0هام  ويژگی
 لال اقنصا  پزلی و عقالنات حاکم بر  ها به وا گی انسان ء می آماا؛ احنااط هام فنا 

 . ندگی مهرم
 نامنا  ی اسنان مر م است که  نز به سفر  فنه است و  ن «مرا  کنريد» اسنان 

چزن کا   تکند به  يدنز برو  اصرا  می تمناسد  ند و با اينكه او  ا نری به او  نگ می
 و فقط ولی  ن با او کا  مهری ندا   ؛ و  يت مر  با تر يد فراوان میمهری  ا  .   نها

احسا   ملرز  است: 1   اين  اسنانت ويژگی  معامرت است. م نبال هرراهی برا به
 . تنهايیت اناوا و ا خز باگانگی

 .«ا  صداينان پاداست که آ   خزبی هسناد» ن گفت: 

يد حاال قطع کند؛ اما منادن صدايی  انست که با می« ؟ خز . لطف  ا يد.واقعاً»
 ت«مرا  کنريد» اسنان ) حنی منادن صدام خز ش    آن اتاق ساکت خز  بز 

32). 

احسا  تنهايیت اناوا و  مز :    اين قطعه ا   اسنان مشاهده می 0و  1ويژگی 
 .آماا احنااط  فنا هامو  تتعلقات جائی و خاص ؛ا خز باگانگی
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کر   کر . وقت  انندگی احسا  می هام نزيز نگاه می  فت به کفز می هوقنی  ا»
ت «آالسكا مگر چه خبر است» اسنان ) «گذا   که پايز  ا  احت ا  پدالی بر پدال  يگر می

447).  
 لال اقنصا   ها به وا گی انسان ء میمز :   مشاهده می 0قزل همت ويژگی     اين نقل

 .پزلی و عقالنات حاکم بر  ندگی مهرم
رف فرومگاه ط. بايد ا  بخريمام چاام  ا  است ما کری کر  سز ا و ماهقر»گفت: 
مامشان  ا که خز  ند کركز کر  ماا  ا  .«کر  سز ا و ماه بامد»گفت:  .«برويم

 مانی و  بعد با اتزمبال به فرومگاه  فنند و کر  سز ا و چاپس ساب تجرع کنند
ندوق کا ل يک مشت چاپس ذ ت و باسكزيات مز  با طعم پاا  خريدند.    ص

 :ها  ا  يد گفت مكالت يزنز  ا هم به خريدهايز اضافه کر . وقنی مرم مكالت
 .(449)هرانت «  مت گر »

 لال اقنصا  پزلی و  ها به وا گی انسان ء می ت يعنی0مدهت ويژگی     اين قطعة نقل
 ت ملرز  است.عقالنات حاکم بر  ندگی مهرم

رش کر . کا ل لازانز  ا  وم ماا چام کا ل لازانز  ا   ا  کر  و جک پُ
آه! »اما ماا انگا  پسز    و سز ا  وم کفشز  يخت. کا ل گفت:  تگذامت

 .«گندش بانند. خب  احت مدم؟  يخنرز  وم کفشم

 .«ام چاام ندا يم؟ برو برام کا ل حزله بااو  هلن حزله»جک گفت: 
 .«هايز نز بز ند. تا ه خريده بز مان کفز»مرم گفت: 

 ام به کا ل  ا . و حزله« آيند به نظر  احت می»ها بعد گفت:  ن مدتهل
 .«من هم بهز هران  ا گفنم»مرم گفت: 

 کا ل کفز  ا   آو   و با حزله چر   ا مالاد.
 .(421)هرانت «  اغزن مد. کر  سز ا  فنه به خز  ش»گفت: 

صبی نامی تیريكات ع مز : به اين مرح مشاهده می 0و  4   اين بند همت ويژگی 
 لال اقنصا  پزلی و عقالنات  ها به وا گی انسان ء هام بارونی؛  می تغاار سريع میرک ا 

 .حاکم بر  ندگی مهرم
 .«اين هم قهزه»گفنم: 

 .«تنهايادت نه؟» گفت:
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 به اتاق نشارن نگاه کر ت سرش  ا تكان  ا . 
و  کنا   و بان نشستت آهی کشاد و تكاه  ا « سخت استت سخت است»گفت: 

 خزاهد به من بگزيد.  اند که نری جز م لبخند    انگا  چاام می
 .«تان  ا بخز يد قهزه»گفنم: 

  .(411ت «وياو » اسنان سعی کر   حرفی برام گفنن پادا کنم ) 
احسا  تنهايیت اناوا و  مز : باال مشاهده می  قزل    نقل 2و  1ويژگی 

 . مناسی  قت و  قت و ايیتگر عقل ناا  به اتكا به عقل و؛ ا خز باگانگی
يک  و  عصر ا  سر کا  به خانه آمد. اتزمبال  ا پا ک کر  و وا   خانه مد. وقنی 
ا     آمپاخانه  اخل مدت صدام تلزيايزن  ا ا  اتاق نشران مناد. قز م قهزه 

 ست ايسنا ه  به جا که    آمپاخانه کاف   وم اجاق بز ت  وم معلة کم. ا  هران
رن و پشت کاناپه و صفیة تلزيايزن  ا بباند. هاكل است اتاق نشتزان بز ت می

کر . پاهام برهنة مزهرش ا  يک طرف کاناپه  هايی  وم صفیه حرکت می آ  
تزانست فرق  بارون   ه بز .    طرف  يگر بر بالشنی که  وم  سنة کاناپه بز ت می

  نبز  مناده که او سرش  ا بباند. تكان نخز  . معلز  نبز  خزا  است يا نه. معلز
 اسنان )کند  آمده يا نه. اما سندم به اين نناجه  ساد که اين يا آنت  يگر فرقی نری

 . (204ت «الصیه حفظ»

 احسا  تنهايیت اناوا و ا  قابل مشاهده است: 2و  1   اين بند همت ويژگی 
 . مناسی  قت و  قت و گرايیت لقع ناا  به اتكا به عقل و؛ خز باگانگی

پاز که قرا  ا ش ترا  مدت  وم کاناپه بز . آن  و ت سه  هسندم ا  سه ما مزهر
ام       ه به خانه آمدت با هرة اباا  کا ش    جعبه پريده و وحشت ماه پازت  نگ

مكل قلب و  و يک جعبه مكالت به«  و  عشاق مبا ک»  سنز. به سندم گفت: 
امرو  انداخننم تزم . »ويسكی جام بام  ا  وم ماا آمپاخانه گذامت ميک بطر

سندم و « نظر تز قرا  است حاال چه باليی به سرمان باايد؟  نرک. خبت به آ 
ها  ا خز  ند. باهم حرف   ند  مزهرش پشت ماا نشسنند و ويسكی و مكالت

تزاند بكند؛ اما  هام نزسا ت چه کا   يگرم می جام   ن سقف خانه تا بفهرند که به
 لز «. مز  يه کا م پادا می»د. سندم گفت: هاچ کا م به فكرمان نرسا

الخره مزهرش ات قلب بدهد؛ اما خز ش هم وحشت کر ه بز . بخزاست قزّ می
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و هران کا   ا کر . آن مب  وم کاناپه « مز  خزابم ببانم فر ا چه می می»گفت: 
 . (227)هرانت  مب هران جا خزاباده است خزاباد و ا  وقنی آن اتفاق افنا هت هر

 گرايیت عقل ناا  به اتكا به عقل و ملرز  است: 0و  2قزل هم ويژگی  ين نقل   ا
 . آماا احنااط  فنا هام وت مناسی؛ تعلقات جائی و خاص  قت و  قت و

  نتیاله. 6
 مز . ها ذکر می ها و يافنه هام پژوهزت پاسخ    اينجات ضرن تكرا  پرسز

 مز ؟ اصطالح آپا ترانی به چه جريانی اطالق می
تا ه     ام هنشان ا  آغا   و  4034 ت 4014هام  العة آثا  مننشرمده    سالمط

هام بیرانی انقال  و جنگت نزع   اسنان کزتاه ايرانی  ا  . نزيسنده    گذ  ا  سال
مباه به هم  يا م  نگاهز به مسائل تغاار کر ه است.     هة هشنا ت آثا   اسنانیِ

آپا ترانی مناخنه مد. اين اصطالح ابداعی   ا   اسنانن مننشر مد که بعدها با جريانی به
ها معرزالً  اين  اسنان .است و    مطبزعات و نقدهام مفاهیِ  اخلی ساخنه مده است

ا   اند. د و با حضز  پر نگ  نان هرراهنپر ا  منزسط جامعه می ةبه  و مرگی طبق
نراعی اما ه کر . اين هام اصلی اين جريان بايد به عد  با نرايی مناسبات اج ويژگی
ها عالوه بر اينكه تعهدم به انديشة سااسی و ايدئزلزژم خاصی ندا ندت به   اسنان

عنزان بسنر اتفاقاتی که برام  اند و نقز جامعه  ا به تفاوت اتفاقات اجنراعی هم بی
ا  تجربة  عا م ها مز  فضام  اسنان گارند. اين سبب می افندت نا يده می ها می مخصات

 سد اين  نظر می به نزعی به فضام  اخلی میدو  مز . بان و جامعه بامد و بهخاا
ندا  .  وابط  ااند که  مان و مكان    آن معن هايی اتفاق افنا ه ها    جايره  اسنان

 تر تنهايی افرا  ا  مزضزعات اصلی هات اخنالفات  نامزيیت طالق و ا  هره مهم  وج
ها خالی  يا   ها عانی مده و تزجه به جائاات    آن ناناين  اس  هسنند.  بان ها  اسنان
  است.

هام  يرزند  ثار  اسنانأهام آپا ترانی ايرانی تیت ت  سد  اسنان نظر می چرا به
 ؟هسنند کا و 



   04 / مرا   44 سال                                                                              442

هام آپا ترانیت مثل عد  با نرايی مناسبات اجنراعیت  هام اصلی  اسنان ويژگی
هام با    گرايی ويژگی ا م و عاناتپر اخنن به فر يت و تنهايی افرا ت و جاءنگ

هام آپا ترانیت  هايی ا   اسنان آيند.    نرزنه مرا  می هام کا و  ناا به  اسنان
 نزيسی کا و  واکاوم مد.  هام  اسنان ويژگی
یت اناوا و ا خز باگانگی ا  يو احسا  تنها تآماا احنااط  فنا هاموا گیت ء  می

 ةکه طبق نظري ت هام کا و  هسنند  ترانی و  اسناهام آپا ترين مشنرکات  اسنان مهم
تفاوتی به جامعة  هرچنان بی ت و مهرها هسنند گئز گ  يرلت ا  تبعات  ندگی    کالن

ها خز ش  ا با عد  با نرايی  مهرم و ندامنن حس تعلق به آن که    اين  اسنان کالن
  هد. مناسبات اجنراعی نشان می

هشنا  و  ةهام  ه ا م ا تباط بان  اسنانمشنرکی سبب برقر هام جنبهچه 
  هام کا و  مده است؟  اسنان

مهرها  مخاطبان ا باات    ايران    آسنانة  هة هشنا ت بیران انسان معاصر    کالن
هام جديدم بز  که برام ساکنان  کر ند. تنهايی و احنااط تجربه  ا احسا  می

مد و اماا اهرات جدم    جامعه عزض می . نگاه به ساير افرااافن مهرها اتفاق می کالن
هام با گ و  کر  و ا  ايدئزلزژم کر ند.  وح  ندگی اجنراعی تغاار می پادا می

 فت. جايی  هام کزچک و عراق  ندگی    تنهايی پاز می سرت تجربه فر میز م به
هام  اخلی ا باات و سانرا برام لرس  وح اين  ندگی جديدِ مهرم هنز   که نرزنه

پندا م با آثا  کا و  و اسنقبال ا  سبک   اا   کامل مكل نگرفنه بز ت هرطز به
ر  و عنزان الگزيی برام فُ پاز  فت که کا و  به  نزيسی او آغا  مد و تا جايی  اسنان

 مینزام  اسنان ايرانی تا اواخر اين  هه باقی ماند.

 ها نوش  پی
1. Raymond Carver 

2. Dirty Realism 

3. Richard Ford 

4. Tobias Wolff 

5. Ann Beattie 

6. Jayne Anne Phillips 
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