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  چكيده
دانند كـه قواعـدي دارد و    را نوعي صنعت مي ،داستان كوتاهويژه  به ،امروزه ادبيات

توان از نظـر   داستان كوتاه را مي. توان با خواندن و كوشش زياد آن را فرا گرفت مي
 يـا بـا اسـتفاده از    كردو كوتاهي و بلندي آن بررسي  ،ها، نوع بيان داستان شخصيت

در را هـا   عناصر مشترك داستان» ثيرات ادبيأت روابط و« يِنوپاي تطبيق نسبتاً تادبيا
 انـد  بزرگـي  ةنويسندريموند كارور و مصطفي مستور دو  .كاويد گوناگونهاي  زبان
بـا نگـاه    و انـد  فتـه ياهـايي دسـت    ميان مخاطبان ادبيات داستاني به مقبوليت كه در

هـا همچـون    نه تصويرگر مفاهيم مشترك زندگي انسـان ياگرا برون پديدارشناسانه و
كه به روش تحليـل   ،اين مقاله ةارائهدف از  .اند غيره و ،خيانت ترس،رنج، عشق، 

اي است كـه بـه علـت تفـاوت      نويسنده است، بررسي آثار دو گرفتهتطبيقي انجام 
زبـان، اشـتراكات و افتراقـاتي     عمق ديد و وسعت نظر و نيز اجتماعي و فرهنگي و

   ــ   فرهنگـي و جغرافيـايي، تـاريخي،   هاي  ستگاهاخدو نويسنده با وجود  اين. دارند
ـ اجتماعي متفاوت به يـاري زبـان مشـترك داسـتان و بازنمـايي       تحـول   ةهنرمندان

نـواز   آفـرين و روح  هاي معنـا  ها، بازگشت به خويشتن و رجعت به ريشه شخصيت
كه پناهي توفيق يافتند  تنهايي و بيو انكار ترديد،  ها، ناباوري ةغلبآدمي در روزگار 
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  مقدمه. 1
 يينارسـا  كه ضـعف و  يا نهيتواند در زم يم يفرهنگ ةمبادلافته است كه با يانسان امروز در«

، ياسـ يبـه اهـداف س  نـه  يشدن در آن زم را به دست آورد و با توانا يگريدارد دانش ملت د
  ).89: 1387، رادفر(» از دارد برسديچه بدان ن و هر آن ،ياقتصاد

 يت خاصـ يـ اهم يقـ يات تطبي، ادبيفرهنگ جوامع چندوجود با توجه به  ،ريدر قرون اخ
ـ  گوناگون يها ان فرهنگيجاد تفاهم ميدر ا يادب ةشاخن يافته است؛ اي و  ر فـراوان دارد، يثأت
ـ  يها قالب يبرخ داستان و ژه شعر ويو به ،ات معاصر ماياست كه به ادب ين راهيا  ،نـو  يادب

 بـه م بـود  يبان بزرگ قادر خواهيشناخت اد و يادب ةحوزن يبا ورود به ا .گشوده شده است
  .ميجهان بپرداز ةبرجستسندگان يران با نويسندگان اينو يآثار ادب ةسيمقا

 يبررسـ  نقـد و  تفـاوت م يهـا  دگاهيـ از د )كارور و مستور(سنده يدو نواين تاكنون آثار 
موند كارور بـا  ير. سه شده استيا مقايسندگان بزرگ دنيها با نو و سبك نگارش آن اند شده

 و ،ل جبـران يـ بران خلجِ ،يعتيشر عليمستور با  يمصطف نجر؛ ويسل و ،ينگويچخوف، هم
  .كارور موندير

 ةادامـ كوتاه او را  يها داستان كا و خوانندگان آثار كارور،يامر يات داستانياغلب منتقدان ادب
، يسـ ينو سـنده سـاده  ين دو نويآثار ا يكين وجه نزديتر دانند؛ مهم يم ينگويآثار ارنست هم

 )Minimalism( سـم يمال ينـ ياصـول م  از يبـه برخـ   يبنـد  يپـا  يو به عبـارت  ،يسينو كوتاه
  .است )ييگرا ساده ،ييگرا نهيكم(

پرداخـت  ة و نحـو  ،يقل زباني، صياز منظر وجه داستان ينگويهم و ،آثار كارور، چخوف
 ،گفتار كردار، را در ييها ظرافت يخاص ينيزبيسنده با ريهر سه نو. مشابه است باًي، تقريداستان

 ).77- 73: 1382، و ديگران پور يمندن(كنند  يشان كشف ميها داستان يها تيشخص پندار و

نـوع نوشـتار    يحتـ  و ،نگـاه  يـة زاو ه،يما از لحاظ درون آثار مستور، گرياز طرف د
ادراك  يمستور نوع .است يعتيشر يچون عل يمتفكران هاي شهياندر يثأتشدت تحت  به

 يو داسـتان  يتعقلـ  ينگـر  ئيجزن يگزيرا جا يستيلئا دهيا ينگر يكلو ك يرمانت يعاطف
ـ تـر اسـت تـا جز    كيل جبران نزديبران خلجِن لحاظ به يا از كرده و  كـارور  ينگـر  يئ

  .)18 ،7-5: 1385، يمينع(

ات يـ ادب ةحـوز  در ينقـد مضـمون   يلـ يتحل يه بر ابزارهـا يشده با تك ين مقاله سعيدر ا
 يموند كارور بـه چگـونگ  يمستور و ر يو سبك نگارش مصطف يبا زندگ ييو آشنا يقيتطب
  .برده شود يها پ آن يها شهياند يها تفاوت و اشتراكاتها و  دگاهيد يريپذ ريثأت
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  يقيتطبات يادب. 2
ادبيـات   .اسـت  1866در  ،يمنتقـد فرانسـو   ،از سنت بوو يقيات تطبيف از ادبين تعرينخست

ـ  اسـت كـه مـا   » يدار روابط جان«ة عبارت از مطالع اصوالً«تطبيقي   يات كشـورها يـ ن ادبيب
ساده و مطلق ة سه و مطابقيمقا يقيات تطبيمختلف جهان وجود دارد و درواقع مقصود از ادب

 يتفكر ادب يها ها و روش معطوف به آن است كه موضوع يتيتوجه به خصوصبلكه  ست،ين
ده و يـ ا بـا هـم ادغـام گرد   يـ  گـر منشـعب شـده،   يد كيا از يچگونه درهم نفوذ كرده است 

 .اند را به وجود آورده يبزرگ فكر يها نهضت
  .اند دانستهتر  ن مبحث مناسبيا يرا برا »يرات ادبيثأروابط و ت« يخياصطالح تار يالبته برخ

رفـت و   افـت و يها گسـترش   ن ملتيشكل گرفت كه ارتباط ب ياز زمان يقيات تطبيادب
ـ   يثرهاأتر و يثأن عوامل موجبات تيناچار ا .گرفت يآمدها افزون هـا و   ن فرهنـگ يفـراوان ب

  :مثال براي .شورها شدكات يادب
مقـدس در   يهـا  نيسـرزم  يزائـران بـه سـو    يهـا  نهضـت  ريثأت ييات قرون وسطايادب در

  .گردد يدالوران مشاهده م يسرودها
گر كشـورها از جملـه   يمود تا به ديرا پ يراه دراز از فرانسه برخاست و يقيات تطبيادب

 يمنـد  ارزش بـزرگ و  يكارها گذرد و يران حدود پنجاه سال از آن ميا در. افتيران راه يا
 ما وين اشعار گوته، حافظ و ،شاهنامه و اديليا تطبيق آثاري چون مانند ؛صورت گرفته است

  .)21- 18: 1382 ،رادفر(. ..و ،شاعر روس ،آثار نكراسف
  

 داستان كوتاه. 3

ـ يسـا  تعداد جمالتـش از  است كه با منثور ييروا از نوشتار يداستان كوتاه قالب  يهـا  بر قال
 .شود يم زيهمانندش متما
داسـتان  . ديـ كوتـاه نام  يها ها و قصه توان عصر گسترش سرگذشت يرا م يقرون وسط

 ةهمـ آن در  يريـ گ همـه  امـا  نداشته اسـت،  يچندان رشد يفينظر ك از ن دورانيا كوتاه در
 .ر استيگ ها چشم نيسرزم

كـه   يا در زمانـه  .جهاني داستان كوتاه بر ديگـر انـواع ادبـي اسـت     ةغلبقرن اخير قرن 
ر اسـت بـه   ينـاگز شدت محدود شده است، داستان كوتـاه هـم    ها به فرصت فراغت انسان

 سميمال ينينهضت م .اورديب است رو هماهنگ روح زمانه كه با يا تازه يها وهيها و ش سبك
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)Minimalism (ها را  ر صحنهيو تفس ،اتيف، شرح جزئيكوشد تا حد امكان توص يكه م
 يزنـدگ  ةديـ چيپط يت و شرايمناسب به موقع يارچوب داستان حذف كند، پاسخهاز چ

 .انسان معاصر است
بـه روي زنـدگي   براي مدت كوتـاهي  هايي است كه  داستان كوتاه مثل دريچه يا دريچه

هـا بـه    دهد كه از اين دريچه شود و به خواننده امكان مي هايي باز مي شخصيت يا شخصيت
  .اتفاقات در حال وقوع نگاه كند

 

 داستان كوتاه در غرب. 4

ه ي، فرانسه، و روسكايمرانوزدهم در آلمان،  زمان در قرن طور همه ب باًين تقريداستان كوتاه نو
  آلنر ادگا. است پو  بدان پرداخت ادگار آلن يكه به صورت جد ين كسياول شكل گرفت و

در مورد آن نوشت و داستان  يهم مطالب ياز نظر تئور ،كوتاه يها پو عالوه بر نوشتن داستان
  .مطرح كرد يك نوع ادبي كوتاه را

دا يـ داستان كوتـاه نـام و آوازه پ   ةنيزمكه در  ييكايمراو  ييوپاسندگان ارينو نيتر بزرگ
لد، شـرود  ين منسـف ي، كـاتر آنتـوان چخـوف   دوموپاسان، يگوگول، گ: ند ازا عبارت اند كرده

  .نجريو سال ،نگيپليكنراد، ك ،ينگويارنست هم ،ياندرسن، اوهنر
  

  رانيداستان كوتاه در ا. 5
 يهـا  سرآمد داستان» ژهيژن و منيب« و »ضحاك«همچون  شاهنامهكوتاه  يها ران، داستانيدر ا

  .هستند يمنظوم در قرون وسط
 يها ن داستانيجمالزاده نخست يعل محمد نبود يكيبود  يكي شش داستان كوتاه ةمجموع
 يسـندگان يپـس از جمـالزاده نو  . شـد منتشر  1300 كه در استبه شكل نوين  يكوتاه فارس

در شـكوفا  ديگـران   و، احمـد   آل جالل ،كبچوصادق  ،يبزرگ علو ،تيهدا صادق چون
  .دندياهتمام ورز ين نوع ادبيا شدن

كشـور  ات آن يـ ادب ك داستان كوتاه، به كشور و رسوم ويان ذكر است كه طول يالبته شا
 000/10ي بـاال توانـد   يك داستان كوتـاه مـ  ي امريكاة متحداالت يا مثالً در. دارد يز بستگين
 در ؛)نامنـد  يمـ  long short stories ايـ » داستان كوتـاه بلنـد  «ها را  كه آن(لمه داشته باشد ك

اسـت و   كلمـه  000/50كوتاه حدود  يها ا متوسط تعداد كلمات داستانيتانيكه در بر يحال
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ـ  ممكن است كوتاها داستان يدر استرال  يهـا  گرچـه داسـتان  . باشـد كلمـه   3500ش از يب
 ايـ » ت كوچكيروا«اغلب  ها را آن كه( صد كلمه دارند چند فقطز هستند كه ين يكوتاه

micro narratives سـندگان  ينو كـه نـو   يز امـروزه داسـتان كوتـاه   يدر كشور ما ن .)نامند يم
تـرش،   كوتـاه شـود و   يدا مـ يز پيو بلندتر از آن نند دار  كلمه 5000تا  2000ن ي، بنويسند يم

 يلـ يداستان كوتـاه ممكـن اسـت خ    .است )flash fiction( آسا برق يها سبك داستان يدارا
  .تر نداشته باشد شيكلمه ب 500 حدود كوتاه باشد و مثالً

ويسـنده بايـد بكوشـد تـا     ن: پو داستان كوتاه را چنـين تعريـف كـرده اسـت      ادگار آلن
چنـين اثـري را   . قرار دهـد  مادون آن باشد،ديگر  تأثيراتخواننده را تحت اثر واحدي كه 

بيش از دو ساعت نباشـد،   يك نشست كه تواند داشته باشد كه خواننده در تنها داستاني مي
  .تمام آن را بخواند

معنـي كـه     بـدين  ؛شـود  ر داستان كوتاه از واقعه صحبت مـي دجمال ميرصادقي به گفتة 
كه حوادث و وقايع ديگر براي تكميل  داردبزرگ مركزي ة واقع كوتاه يك هاي اغلب داستان

خورشيدي  مركزي مثل ةدر داستان كوتاه، واقع ،پس. شود مستدل جلوه دادن آن آورده مي و
آن باشـد و   ةبسـت  و وابسـته و هـم   هايي به دور آن بگردد است كه حوادث ديگر مثل سياره
  .دركل يك منظومه را تشكيل بدهد

  
 موند كارورير. 6

) 1988 اوت 2- 1938 مـه  Raymond Clevie Carver ( )25(ور يـ كـاروِر جون  يموند كلوير
ستم بود كـه  يسندگان مطرح قرن بياو از نو. بود ييكايمرا شاعرو  كوتاه يها داستان ةنويسند

و كا يمرامعاصر  يات داستانيدر ادب يارير بسيثأسال عمر نكرد، ت 49ش از يكه ب نيبا وجود ا
  .شد 1980 ةدهدر  داستان كوتاهات يد حيموجب تجدو جهان گذاشت 
ــارور در  ــه 25ك ــكان 1938 م ــهر كالتْس ــت يدر ا )Kelateskani( يدر ش ــنال  اورگ

)Orgen ( ا آمـد يـ بـه دن . و  پـدرش لـر كـارو مونـد  ير يك)Clevie Raymond Carver( و 
  .بود) Ella Beatrice Casey(ي سيكس يتريمادرش اال ب

ر  ، چـوب يداريچـون سـرا   يبه مشاغل متفـاوت  يزندگ ةنيهزن يمأت يموند براير و  يبـ
كـالج  و سـپس در   كـو يچ يالتيدانشگاه االتش را در يدر ابتدا تحص .آورد يرو يفروشندگ

خـود را   يمـدرك كارشناسـ   1963ا ادامـه داد و در  يفرنيدر كال) Humbold( تهامبول يالتيا
  .دكرافت يدر
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 ةزيجا 1970در  و چاپ شد) Fouli( يفولمشهور  ةمجموعدر  كاروراز  ياثر 1967 در
شـود   يمـ  داستان كوتاه انتشار مجموعه .افت كردياشعارش در  برايهنر را  يآكادم يالملل نيب

ن مجموعه كه ياز ا يداستان و هرت را از آن كارور كردش 1974در  د، لطفاً؟يلطفاً ساكت باش
. انتخـاب شـد  » كـا يمراكوتـاه   يها ن داستانيبهتر« ةمجموعچاپ در  يبود برانامش همين 

در او . دش» يهنر. او«ة زيجاافت يموفق به در ز كوچك و خوبيك چي داستان يبرا ،سپس
تعـدادي   ،شـعر  پنج مجموعـه  ،؛ همچنينكردكوتاه را تحرير داستان  21 داستانْ پنج مجموعه

 مـاهي آزاد  و فيل، كليساي جامعتوان به  مياو از آثار . نشده دارد و داستان چاپشعر مقاله، 
  .ساخته شده است هم لميكارور چند ف يها داستان از. اشاره كرد كند در شب سفر نمي

 :سنديد بنويسنگ قبرم با يكنم رو يمن فكر م« :ديگو يك خبرنگار ميك بار به يكارور 
سنگ قبرم  يس روينو و مقاله ،سينو  كوتاه نِ داستا كه بخواهند شاعر، نآمگر  ؛سندهيك نوي

 .)11- 8: 1384، نژاد يپارس(» سنديبنو
س آنجلـ  در شهر پـورت  هيسرطان ر ه علتب يسالگ پنجاهدر  1988 تدوم اودر كارور 

)Portangles (درگذشت واشنگتنالت يدر ا.  
ن يخود را چن ين كودكادور ط نامساعديشرا )Shiftless 1986(» چارهيب« به نام يدر شعراو 

 ييها برند و آدم يسر م ش بهيدر كمال آسا همواره، ،كه از ما بهترند يمردم”: كند يوصف م
  .)همان( “كار يد شرمنده باشند و بيد همواره بانبر يم ط نامطلوب به سريكه در شرا

  
  مستور يمصطف. 7

ـ يس اينـو  و داستان ،س، مترجمينو نامه شيگر، نما سنده، پژوهشيمستور نو يمصطف  در يران
خـود  خواهر و دو بـرادر داشـت و    چهار. آمد به دنيااهواز در نشين  فقير اي محله در 1343

حـافظ و  و اشـعار  ادبيات عرب  هاي فلسفي و كتابدر نوجواني  .فرزند چهارم خانواده بود
ـ  يمـ  را سپهري اصـفهان   يعمـران از دانشـگاه صـنعت    يمهندسـ  ةرشـت  در 1368 در .دخوان
در دانشـگاه   يات فارسـ يـ ادب زبان و ةرشتارشد را در  يكارشناس ةدورل شد و يالتحص فارغ
  .د چمران اهواز گذرانديشه

 1369در  »سيخـ  ةچشـمخان دو «ن داستان خـود را بـا عنـوان    يمستور نخست يمصطف
عشـق  عنـوان  بـا   1377د خـردا ن كتاب او در ينخست .منتشر كرد انيك ةمجلگاشت و در ن

 1378 درز يـ او ن ةترجمن كار ينخست. بوددوازده داستان شامل كه  منتشر شد رو ادهيپ يرو
  .شد منتشرر اهواز د
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ك يـ داستان و دو داستان بلنـد و   در چهار مجموعهو داستان كوتاه نوشته  40حدود  او
مبـاني تئوريـك   ة چهل عكس و يك كتاب دربـار  يحواش داشت بر ادينامه و چهل  شينما

 شـعر همـه از   يبيست داسـتان كوتـاه و تعـداد   : است هم داشته ييها نويسي، ترجمه قصه
 سـاز  لميفـ  ،يشلوفسـك يك ةدربـار ك كتاب يو ر كاروموند ير ،ييكايمراد يس فقينو داستان

  . يبزرگ لهستان
ي ها ن رمان ساليبهتر ةزيجا او .ه استساختهم  متري ميلي هشتوتاه ك چند فيلم مستور

صـادق   يسينو داستان ةمسابقن ين، لوح سپاس نخستيقلم زر ةجشنوار را از 1380و  1379
  .را به دست آورده است يات داستانيادب ةمجلداستان كوتاه  ةمسابقسوم  ةزيجاو  ،تيهدا

زدن   دن و پرسـه يكشـ   شه به مفهوم سـرك يمن هم يخواندن قصه برا« :ديگو يمستور م
 يهـا  ن كوچـه يـ ا يهـا  وارها و خانـه يزدن است به د  زل ؛گرانيروح د يها است در كوچه

روح، بافتشان آكنده است از  يپودها و تارمثل  .يداشتن اند و دوست ب كه چقدر راستيغر
اهشان سر بر كند و يق از دل كلمات سيعم يرم گاه اندوهيگ. رتيلطافت و غرابت و البته ح

و عمـق معنـا و    يبـت و بزرگـ  يدر برابر شكوه و ه يروحت را چنان مچاله كند تا زانو بزن
، يمـان  يمنتظـر مـ  چه  ، هريكن يچه صبر م هاست و تو هر كه پس پشت آن يصداقت بعض

: 1388مستور،  ؛1389ر، سرو يديام( »ها ن قصهيند اا ن بغض، بس كه محجوبيتركد ا ينم
  .)سيران پرديا يتارنما

 هـاي  ديـدگاه از  شـان همچنـين بررسـي آثار   اين دو شخصـيت و  تر براي شناخت بيش
  :پردازيم هاي آن دو مي گوناگون به واكاوي نوشته

  
  سندهينوشتار دو نو و سبك آثار .8

وه ين شـ يرا به بهتركا يمرامردم  ةروزمر يزندگ هاي واقعيت ؛گراست واقع يا سندهيكارور نو
بهتـر اسـت   . آورد روي كاغـذ مـي   گـذرد  يچه در اطرافش مـ  آن ،گونه روايت و كند يان ميب

بيـان  ممكـن   ةويشـ ن يبـه بهتـر   ها را چيز نيبدتر گرا واقع اي هسندينو در جايگاه اوبگوييم 
  .دهد شكل ميكه سبك او را  يا وهيش ؛كند مي

ـ    اونگاه . موجز است كوتاه و شعر يها داستان ةسندينوكارور   ،يبه جهان، بـه طـور ذات
آثار ة ديا. داستاني پرداخته است نِيا آ لحظهبيش از هرچيز به  است و» ينگاه داستان كوتاه«

متمركـز   يبه الكل و بـازپرور  اديمكرر اعت يها هيما بن ي وكارگر يها او كه عموماً بر تجربه
  .اوست خود ياز زندگ يانعكاس است
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 از نظـر او . كوتاه معتاد است يها جاز و قوت دارد و به نوشتن داستانيل به ايتما كارور
  .ك نشست نوشت و خوانديتوان در  يداستان كوتاه و شعر را م

 يخـواه  يچـه را مـ   آن يشروع به نوشتن گـاه  ةلحظدر ” :ديگو يسبك كارور م ةدرباراو 
. شـود  ير داستان مشخص ميو ناگهان مس يسينو يك خط ميكه  نيتا ا يكن يدا نميپ ييبگو

 .“د آمدهياول پد ةنسخآن وقت است كه  .كند يدا ميكشف ادامه پ يسينو يطور كه م همان
در  ييگو من به كم هر كلمه، هر نقطه، ؛ك داستان مهم استيز در يچ همه” :دهد ياو ادامه م

  .)9: 1382، انينجوم( “كردن  كوتاه يبرا يسينو دوباره ةپروسداستان اعتقاد دارم و به 

، ينگـو يارنسـت هم آثار  ةسازندآثار او را مانند عناصر  يها هيما سبك نوشتار كارور و بن
بارز آثـار   يها يژگياز و) سميمال ينيم( ييگرا نهيكمدانند و  يم فرانتس كافكاو  ،آنتوان چخوف
 گري معضالت جامعه روشن صراحت در كالم وعلت به او  آثارولي شود،  يكارور شمرده م

 و اسـتفاده از واژگـان   يسـاز  گونـه پنهـان   چيهـ  ل آثار،ين قبيدر ا. ستين  مال ينيم وجه چيه به
 يناراضـ  كردنـد  يم  ست خطابيمال ينيكه او را م نيكارور خود از ا .وجود ندارد منظوره چند 

سـاده و  ة ك واقعـ يـ است كـه   ييتر از مو كيبار ةنقطآن ة كارور همه دربار يها داستان .بود
  .دهد يوند ميپ يعطف درون ةنقطا يك فاجعه يروزمره را به 
 .اسـت  “گـذار ”كارور بـه آن اشـاره كـرد     يسينو سبك داستان ةدربارد يكه با يگريد ةنكت

رسد  يدارند و به نظر م يآخر او تفاوت ماهو يها كارور با داستان يةاول يها داستان ،درواقع
او  يآخـر  يهـا  كـارور را بـا داسـتان    يةاول يها كه داستان  يزمان .انجام گرفته است يگذار
ه بـه نـور و   يـ اول يهـا  داستان يديسم و نااميسرشار از الكل يم كه فضاينيب يم، ميسه كنيمقا

 ةكلمـ  يعنـ ي ين نـور و تابنـدگ  يـ ا. ل شده اسـت يآخر تبد يها در داستان يخاص يتابندگ
كند و  يآخرش استفاده م يها ان داستانياست كه كارور در ب يا كلمه كه radiance ي سيانگل
  .)11: همان( دميرس radiance يك به  يسينو ان داستانيدر پا  د منيگو يم

در آثار  .استشه ياندسرشار از مستور  يها داستاني، ات داستانيادبة حوز يبند ميتقس در
 تـر برگرفتـه از محـيط و    كـه بـيش   ،هـا  تيشخص يفرد يها سنده، عالوه بر دغدغهين نويا

عـالوه  كه  يمسائل ؛شود ميپرداخته  ي نيزبه مسائل وجود اند، فرهنگي است كه در آن باليده
  .كند ير ميجهان درگ يرد او را با معنايگ يدر آن قرار مهر فرد كه  ييها تيموقع بر

 يد پـا يـ چنـد سـاعت با   يك صفحه داسـتان گـاه  ينوشتن  يبرا :ديگو يم خود مستور
ش يرايـ به نام و يكار. دهم ير مييندرت آن را تغ را نوشتم به يزيچ يوقت. وتر باشميكامپ

وقـت  . كـنم  يش هـم مـ  يرايزمان با نوشتن و هم ،درواقع. دهم ينم انجامداستان  يبر رو
را  يا جملـه  يكـنم و وقتـ   يكار م ،كنم يهات فكر ميساختار جمالت و تشب ينوشتن رو
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 ا اضـافه كـنم  يـ را حذف  يزيا چيش كنم يرايگردم تا دوباره آن را و يگر برنميدنوشتم 
  .)1389، انيات تبيبخش ادب(

ها ديگر هـيچ   در اين لحظه. شود نويس مي قد داستان تمام ةمستور به گون ،در برخي آثار
از  ها مستور در اين داستان. ران و مستور فيلسوف پيدا نيست پايي از مستور سخن خبر و رد

گرايـي رمانتيـك بـه چشـم      هيچ نشاني از آن كلـي . شود نگاه صوفيانه به داستان خارج مي
نويسـنده بـا   . افتنـد  ملودرام نمية نگاه، و نه زبان و لحن داستان به ورط ةنه زاوي. خورد نمي

شـدت هولنـاك را بـه تصـوير      هايي به الي داستان، موقعيت و خزنده در البهي ئجزحركت 
ديگر اثـري از مسـتور   . گو و حداقل ،سرد و خون ،تفاوت ان و لحني خنثي، بيبا زب. كشد مي

رساند و او   داستان حضور عريان نويسنده را به صفر مي. سخنران و مستور فيلسوف نيست
دهنـدگي داسـتان افـزايش     هولناكي و تكـان  ةبا اين عمل درج. كند را از خودش حذف مي

هـاي   اسـتخوان خـوك و دسـت   ترين تجسم اين وضعيت داستاني در رمـان   عالي. يابد مي
با حضور بندر و  ،شود هايي كه راوي وارد آپارتمان نوذر مي در قسمت. آيد پديد مي جذامي

زبان در  ،شوند تا فردي به نام عباس را به قتل برسانند ملول كه اين دو توسط نوذر اجير مي
در . كند ملول روايت مية جزئيات قتل عباس را به وسيلتفاوتي تمام  سردي و بي كمال خون

كردن صورت عبـاس    جزئيات مثله. دهد همين وضعيت بندر در ماشين به راديو گوش مي
ة الي صـحن  خواند در البه را مي البالغه نهجراديوي ماشين كه  ةتوسط ملول با صداي گويند

كند و اين تداخل موازي و تو در تو توانسته تمام آن وضعيت فجيـع را   قتل تداخل پيدا مي
ـ  يئجزو باز همين . نشان بدهد ديگـر در قتـل نـوذر در خانـه     ة نگري سرد و خنثي به گون

نگري همـراه بـا زبـان و لحنـي خنثـي و منفعـل        يئجز. شود توسط ملول و بندر تكرار مي
دو قتـل را بـا دقـت يـك     ة نويسنده صحن. آورند ترين وضعيت داستاني را پديد مي هولناك

  .)21 ،7- 5: 1385، يمينع( كند مينياتوريست ترسيم مي
 

 شاعري كارور و مستور. 9
آوردن كـارور بـه     شايد همان تمايل به ايجاز و در لحظه زندگي كردن علت اصلي روي

احساسات نابش را در قالـب   در شعر خودش است و ؛گفته يشه شعر ميهماو . شعر باشد
 ،هـا را  داسـتان  بعد ه وخواند يشه اول شعرها را ميدر مجالت هم. كند شعر بهتر نمايان مي

انتخـاب   كـه البتـه   هبه طـرف داسـتان رفتـ   سرانجام و  هكرد يد انتخاب ميبا درنهايتاما 
  .ه استبود يدرست

ا يـ د يهسـت  يشاعر خـوب د يكن يفكر م«كه ال ؤسن يدر پاسخ به ا ييگو و كارور در گفت
ـ يمن مشهورترند، امـا خـودم شـعرها    يها داستان«: گفته بود»  ؟يخوب ةسندينو تـر   شيم را ب

  .»دوست دارم
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موضـوع  و گيرند  مي تئنششاعر  يكه از احساسات درون اند يراشعهاي كارور ا سروده
در  ييگشا و گره يافكن و گره دارند يپرداز تيكه شخص ييشعرها ؛دارند يمشخص ةحادثو 
 .گفـت  يشعر م ييروا ةعاشقانبا سبك  يانه وتر به زبان عام شياو ب. خورد يها به چشم م آن

  .از او منتشر شده است ياريبس اشعار
  چ چشم ندارند،يان هين ماهيا
  ند،يآ يبه سراغم م يشبانگاه ياهايكه در رؤ يا ان نقرهين ماهيا

  كنند يخود را پخش م ةنطفتخمك و 
  .مغز من يها درون حفره

  ديآ ياست كه م يماه يكياما 
  گرانيخورده، آرام مانند د ن، زخميسنگ

  .ستاده استيان آب ايكه تنها در برابر جر
  .بندد يكش را ميان دهان تاريدر برابر جر

 د،يگشا يبندد و م يم
  ستاده استيان ايطور كه در برابر جر همان

 )1974، كند يآزاد در شب سفر م يماه(

 عشـق را در . است  مستور عشقمحور اصلي شعر . شعر مستور زن است يموضوع اصل
 .كند يو ابراز احساسات م يابد ميزن  وجودبلكه آن را در  ،نديب يال نميخ يفراسو ماسوي و

  :استاليق ستودن و ، پاك ،معتقد يزن شعر مستوردر زن 
  سوانت رايم گيبو يم

  كنند يها حسود تا فرشته
  ت رايزنم موها يشانه م
  تماشا يها سرك بكشند از بهشت برا يتا حور
  تو يم برايگو يشعر م

  ف كننديتا كلمات ك
  مست شوند

 )1390 ،دهند هايت بوي نور مي دست و( رنديبم

در مصـاحبه بـا    شـده  يشـعر و شـاعر   يايـ چـرا وارد دن كه  دربارة اين مستور يمصطف
داشـتم و بعـد    ،نوشتم يداستان مكه   يوقت ،از قبل ييشعرها يسر كي«: گويد مي خبرآنالين
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 يها و برداشت ،ها، احساسات افتي، دريگر به آن اضافه كردم كه به طور كليشعر د يتعداد
مواقـع   يامـا برخـ   ؛ز آمـده يـ م نيهـا  هـا در داسـتان   هسـتند كـه مضـمون آن    يمن از زندگ

اشـد در قالـب   اگر قرار ب. ل كرديتوان به داستان تبد يرا نم  وجود دارند كه آن ييها برداشت
ل شـوند، امـا بـه    يل دارند به شعر تبـد يتما يعيار دشوارند و به شكل طبيند، بسيايداستان ب

  .»من هستند يها تأثرات روح نيستم و ايكلمه، من شاعر ن يقيحق يمعنا
  
  فرم قالب و. 10

و معنا نظر دارد بيش از قالب  بهاو  .شود ديده نميبه قالب  توجهو  ييگرا در آثار كارور فرم
 محوريت معنااز طرفي،  .كند نمي ينيشده در قصه سنگ طرح يفرم بر معناگاه  هيچ آثارش در
سـاده و   هـاي او  كـه نوشـته   بدان معنا نيست نياالبته  و برد ين فرو مييپا يها هيال به را فرم

  .ندا قيشدت منسجم، منظم و دق او به آثار. اند سست
با واژگـان   يو باز ياظچنان به لفّ آن كه داشت يخاص يط روحيل شرايموند كارور به دلير

هـا و   واژه. اوردين يمهم رو يو عناصر داستان يو جمالت و استفاده از فنون و صناعات ادب
ن يپس ا يول ز ساده،يها ن تيان شخصيم يگوهاو گفت افتاده، پا شيار ساده و پيجمالت بس
سـنده در  يبودن نو  دهيمند كه نشان از آبد و ارزشق يم عمياز مفاه ييايشاهد در كالم ساده،

  .)10: 1384نژاد،  يپارس( ميباش يدارد م يبار زندگ داغ و اندوه ةكور

ـ . سـت او زيسـت  نگـاه خـرد   ةدهند مستور نشان آثار يه و محتوايما درون و  يريكـارگ  هب
ز يـ دال بـر گر  غيره، و ،ليدل ي، بيخود يب مانند ،است مكرر يها ديكه ق يواژگان از استفاده

ن يـ را بـه ا  خواننـده  تيفرم روا ،مستور يها داستان يدر بعض. آن است الزاماتاز عقل و 
، كل اما در است؛ دا كردهيش پيمدرن گرا ز به سمت پستيگر اندازد كه نگاه خرد ميد يترد
را سـت كـه مخاطـب    ا يا ن همان نقطـه يانه است و ايعام ةعارفانبا همان نگاه  ياصل ةغلب
  .كند يجذب م داًيشد
ـ جزدهـد،   چه تمام آثار كارور را تحت پوشش خود قرار مـي  آن ،طور كليه ب نگـري   يئ

و  ،خـدا، زن . نگري متـافيزيكي اسـت   گرفته كلي چه آثار مستور را دربر آن و ؛داستاني است
  .كلي آثار مستورند يها اندوه از قالب

  
  لحن زبان و .11
را رامون خـود  يط پيمح جامعه ودردناك  يها تيواقعصريح و شفاف موند كارور با زبان ير
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. ك كنديها نزد تيبه حس شخص ارموجز ما  بيانيو  يخنث يبا لحن است كرده يو سع بيان
  .گرفته استت ئنشاجتماع او  در يانسان ياز صراحت برخوردها اوزبان 

با جمـالت   هاي خود را داستان كارور. استروان  كارور ساده و يها زبان اغلب داستان
ها  جمله ،دور استه ب يزبان يها يباز از او آثار .كند ي بيان ميا محاوره يها و عبارتعاميانه 

  .اند شده به كار رفته ها حساب و واژه ،اندازه به
افتد كه در برخي  رمانتيك و ملودرام مي ةهاي مستور در ورط تر داستان زبان و لحن بيش

كـارور در اغلـب   ة و لحن مـورد اسـتفاد   .شود مي خارجداستان ة قوارشدت از قد و  بهآثار 
ـ وقايع را صرفاً راوي . طرفانه است هايش خنثي و بي داستان  اننـد مگونـه داوري و   هـيچ  يب

سـرد و   اين گزارش با لحني خون. كند گزارش مي خبرنگاري كه در متن حادثه حضور دارد 
  .)20 ،7- 5:1385، يمينع( كند ماجرا را نقل مي  تفاوت تا حدي بي

  
  شكست رنج و .12

 يها تيشخص مِسرانجاو  آورند او برميجامعة فرياد دردي است كه افراد  هاي كارور داستان
 يرگـ يتو سرانجام،  يب ي ناكام وها ، عشقييتنها. شناسند نمي يجز شكست و تباه ست كها

محـيط اطـراف   است كـه   هويتي بي گرايي و پوچ ينوع ةكنند گي بازگوها هم ن آدميروابط ب
  .گيرد كارور را دربر مي
شـده،   سرشـار از خـاطرات تلـخ، گـم     كـارور  يهـا  تيشخص يخانوادگ يبه زندگ ينگاه
ن همه ما يا. هستند يو افسردگ ،افته، نفرت، اضطرابين دست يها، آرزوها شده، زخم يمخف

 تزيف. “يجرالد تزيشكست ف” :رسانند يم “شكست” يعنيگر يد ياصل يةما درونك يرا به 
ـ   يداند و از ا يرا با شكست برابر م يانسان يها جرالد تالش تـز  يتـر ف  شين جهـت كـارور ب

  .)14: 1382مستور، (است  يجرالد
ا يـ ت يو معصوم يدي، پليداستان ين الگويتر مستور طبق كهن يها در تمام داستان

نويسنده، اعم از خوب هاي داستاني  تمام شخصيت .اند ختهيدرآمهم ر و شر با يهمان خ
از دانيـال  . اند هايشان راويان اندوه تفاوت ةو بد، مقدس و نامقدس، زشت و زيبا، با هم

 يِِوجــوي خوشــبخت همــه در جســت. ديوانــه تــا نــوذر و بنــدر و ملــول دزد و قاتــل
كوشـند انـدكي از آن    و هركدام به نوع خودشان مي. اند؛ همان بهشت موعود رفته ازكف

آيد، جز استخوان خـوك   اما چيزي به دست نمي. خود سازند نِرا از آ خوشبختي عتيق
انـد تـا بـر     ها هركدام شاهدان عيني هستند كه آمده داستان .هاي جذامي انسان در دست

شـدگي   ي از اين غـرق اين سرنوشت شوم انسان گواهي بدهند، تا اعالم كنند هيچ مفرّ
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 :“خلق االنسان في كبد” :خلقت بر آن بنا شده است ةزيرا فلسف ؛در اندوه وجود ندارد
  .انسان در رنج آفريده شد
كنند كه از مسير شادي، خوشبختي، سعادت،  اعالم مي هاي مستور تمام راويان داستان

هـا بـه سـوي او در     تمام روزنـه . شود اي به خدا باز نمي و امنيت هيچ راهي و روزنه ،رفاه
اند و تنها يك روزنه براي رسـيدن بـه خـدا بـاز      مستور بسته ةشد جهان داستاني برساخته

  .)18، 7- 5: 1385،يمينع( “شدت اندوه”است و آن چيزي نيست جز 

توان ميان مستور  ن شباهتي است كه مييها بارزتر روايت شكست انسان فرياد بلند درد و
  :گويد كارور مي بارةونه كه مستور درگ همان. و كارور پيدا كرد

بخواهيم كارور را در يك جمله توصيف كنيم بايد بگـوييم او بهتـرين راوي شكسـت    اگر 
هاي من هـم چيـزي جـز     حرف...  خورند هاي كارور مرتب شكست مي آدم .انساني است

آثـار او را هـم بـه همـين دليـل       ؛بينم در كارور هم اين را مي .درماندگي و شكست نيست
  .)14: 1382، مستور(كنم  ترجمه مي

مـردم  است و مستور نيز راوي شكستي است كـه   غربكارور راوي شكست انسان در 
نويسـنده   و سـعي . غرب عالم است شرق و ةدهند شكستي كه پيوند ؛ندا شرق محكوم به آن

  .سرخوردگي نجات دهد س وأمنجالب ي ازخورده را  شكست غريقانتا  بر آن است
  
 كيزيمتاف و يمذهب يها شهياند .13

از   يريرپـذ يتأث شرايط سـخت زنـدگي و   علتبه خود را از ياد نبرد و گذشتة گاه  هيچ كارور
 هـاي  يـت عواق بود كـه  يسميبه دنبال رئاله بود كه در آن پا گرفتاي  دكنندهيط ناآرام و نااميمح

افـت  ي يشـه و تفكـر فلسـف   يدر آثار كـارور اند  .كندمردمش را بازگو  بار تلخ و اندوه زندگي
 يهـا  ا پرسـش يـ  يو انسان و سرشت بشـر  يهست ةدربار ياحكام كله ب او هرگزو  شود ينم
مدينـة   نكـرد  يو سع نبود هم ال و جادويخ بالدن  به يرسازيدر تصواما  ،روي نياورد نياديبن

ـ   يروح يها رفع بحران يبرا اي فاضله  در آثـارش،  ل،يـ ن دليهمـ   بـه  .بسـازد  خـود  يو روان
جـا كـه بـه     از آناو امـا   ؛يابـد  ميامريكا محيط ناامن واقعي  خود را در دنياي پوچ و خواننده

 وكرد رسواكردن روزگارش مأمور قلم را  نوشت، يم يدباط يشراآن داشت و در  نوشتن عالقه
  .زند فرياد مي فهمد و كه درد را مي ي استمضطرب آشنا و ي دردذهن راومبين  شآثار موجز

كم پا به دنياي متافيزيك  در كارهاي پاياني كم، كرد هرچند او در ابتدا فقط از درد ناله مي
  .هايش بود خواننده او وخستة اميدي كه نياز روح  ؛گذاشت اميد 
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. ستاو هاي ترين ركن داستان اولين و بنيادي روي آورد كه متافيزيك ديني اما مستور به
 شهـاي  در داستان آن روايت مستور را به ،اندوه حاصل از جدايي از مبدأ و بيگانگي با جهان

درد بـودن و   ؛دانـد  مـي درد  جهـان خـاكي را  بودن در  او. كشاند مي متافيزيك ديني ةنگربا 
  .ها و ماديات وصل با پوچي ، درد جدايي از اصل و فصل از معنويات، و دردهبوط

گر  هاي گوناگون از پازل فلسفي نويسنده نيستند تا بتوانند نشان هم بخش هاي مستور داستان
امـا   ؛تفكر عميق فلسفي ناشي از خردگرايي و تعقـل اسـت  . باشند» تفكر عميق فلسفي«آن 

كه مبتني بر خرد باشد، مبتني است بـر نـوعي متافيزيـك     تر از آن پازل فلسفي نويسنده بيش
نگري تعقلي  يئجزرا جايگزين ليستي ئا نگري ايده اين ادراك عاطفي رمانتيك كلي. رمانتيك

  .و داستاني كرده است
 ؛تمام آثـار بعـدي مسـتور هسـت     هويت داستاني ةزنند رقم روي ماه خداوند را ببوس

متافيزيك تمام ذات،  ةدغذغ. كند نويسي او را از معاصرانش جدا مي هويتي كه جنس داستان
متافيزيـك و باورهـاي    ةدغدغـ  ... ها را به تصرف خود درآورده است و زبان داستان ،ذهن

سـتون اصـلي    اي تودرتو به هـم پيونـد داده و   همچون زنجيره هاي مستور را ديني، داستان
  .)19، 7- 5: 1385، ينعيم( را ساخته است هاي داستاني او خيمه

 ،خـالي نبـوده  غيـره   ، ونامردمي كه محيط زندگي مستور از فقر، نامرادي، با توجه به اين
بنـابراين،   داشـته و  هـا و باورهـاي دينـي    دغدغه اي رشد يافته كه ولي او حداقل در خانواده

دينـي   هاي متافيزيك درگيري ةهايش را به صحن داستان انه و تعمداًخودآگاهآشناست و  دين
هـاي پنهـان    افكار و عقايد ديني خود را بپوشاند و به اليه گاه سعي نكرده او هيچ .كشاند مي

ها ياري  از آن براي جدال با تمام مشكالت داده وتري  ها جالي بيش داستان ببرد، بلكه به آن
  .شود ها شروع و به تمام رسم داستان كشيده مي جدالي كه از اسم. گيرد مي

  
  ياسينش سيب. 14

 ةديـ اا يـ چ شـعار  يهـ  و ،سياست ظاهر نشد، بينش سياسي نداشتصحنة گاه در  كارور هيچ
هـاي جامعـه و    از ارزش او .اش دور نبـود  وقت از مردم جامعـه  هيچ اما ؛ي را القا نكرداسيس

هاي اجتمـاعي آن   و دغدغه كردند ه نميتوج  ها به آنداران  زمامكه كرد  ميدفاع هايي  خانواده
و مشـكالت انسـان معاصـر در تمـام      يط اجتماعيشرااو تصويرگر  .كرد زمان را روايت مي

و مربوط به  ياسيس فقط مقولة موضوعات  نيا .معنوي خأل و ييتنها فقر، مثل ،جهان است
  .تشريح آن برآمدعهدة خوبي از  هكه كارور باند  جهاني يمعضل، بلكه نيستندخاص  يكشور
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ن يـ ن ايـ د يةسـا بلكـه  ، شـود  يده نمـ يـ د ياسـ يس يريـ گ هم جهـت  مستور يكارها در
شـود كـه در برخـي     افراط مـي  كارچنان در اين و گاهي  .دهد يها را پوشش م يريگ جهت
 ةمايـ  مانـدن درون   پنهـان در حالي كه . كند داستان به سمت شعارگرايي تمايل پيدا مي موارد
با يك يا دوبـاره خوانـدن   حتي كه  شود او محسوب ميهاي  داستان امتيازِ هاي كارور داستان
  .زواياي آن را دريافت ةتوان هم نمي

  
 ها تيشخص. 15

سرنوشت خـود را  كه ند ا يساده و آرام يها ند اغلب انسانيفرآ يكه كارور م ييها تيشخص
پرداخـت   يو نگـران چگـونگ   ،كننـد  يمـ  ييجو كنند، صرفه يها سخت كار م آن. اند پذيرفته
از  يزيـ چ تنهـايي  و ،، فقـر خشـونت  سـختي،  كه جز ييها آدم. شان هستند يا بدهياقساط 
ها قهرمانان كارور دست  يها و درماندگ ن شكستيا ةهمبا اما  ؛نشده است عايدشاناجتماع 

ان يـ تـا پا داسـتان   يها تيكه شخص ستها ن شكستيبلكه به تناسب هم ،زنند يبه اقدام نم
 .ماند يشان نمين برايجز ا يراه ؛ زيراكنند ميمقاومت داستان 

 زمـان در . اسـت ساده ة ك حادثيا يت يك شخصي موند كارورير يها داستان محوريت
هـا   به دنبال علت او. محسوس است كامالً شسنگينساية و  گذرد يم يكند او به يها داستان
 يعلت و معلـول  ةرابطكند از   فيكه قرار است توص يا افتاده پا شيپ ةحادث يبرا گردد و نمي

اتفاقـات را  صـحنة  ي ءوارگـ  يش بـه شـ  يگـرا  كند با سعي مي ، بلكهنكرده است  ز استفادهين
و  كنـد  يف مـ يت داسـتان را توصـ  يرامـون شخصـ  ياندك پ ياياش  دقت او به .كندتر  ملموس

  .گذرد ينم يئياز هر ش يسادگ به
ي از درك حت. كنند نميبيان  واضحها احساسات خود را  تيكارور شخصهاي  داستان در 

ك شـدن بـه   يـ و بـا نزد  گرنديد كيبا  يدرد و فاقد احساس هم احساسات ديگران عاجزند
رفـع  بـه خـود و    فقطكه ند ا يترسو و خودخواه يها انسان ؛ابندي يآرامش نم ان خودياطراف
ت يـ فاقـد هو  كـه  انـد  اي بدل شده شده ها به موجودات مسخ آن .شندياند ياجات خود مياحت
 و گـاه  ننـد ك مـي انت را تحمـل  يخ فريب و يراحت و بهاند  هاي واالي انساني ارزش ي وفرد

  .دشون ميزشت  يكارها  كيخود شر
نبـود شـغل    ،يتر حول مشكل ارتباط خـانوادگ  شيه بياول يها داستان يها تيمسائل شخص

ان داستان از خـدا  يها در پا تيشخص. زند يرون دور ميب يايها با دن و ارتباط انسان ،مناسب
بـاز هـم    آخـر  يهـا  اما در داستان؛ ابدي يان ميكنند و داستان بدون پاسخ، پا يطلب كمك م
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ابنـد و  ي يونـد مـ  يگر پيد كيان داستان با يپادر  يول ؛خواهند يها از خدا كمك م تيشخص
 يهـا  تيشخصـ  .آخـر كـارور اسـت    يها د داستانيشوند كه مظهر ام يك ميرا شر يتيذهن
ـ ك يـ كنند، بر اثر  يرا تجربه م يآور كننده و مالل خسته يكه زندگ ،كارور يا هيحاش  ةحادث

زند  يتان را م خانه رِگرد د دوره ي، عكاسيدر داستان مثالً. رسند ينش ميكوچك به شهود و ب
رون يـ ن شغل عكاس است كـه از ب يا .گذارد يتان گرفته به فروش م را كه از خانه سيو عك
ن عكـس را از مـن   يـ د ايـ خواه يمـ «: ديـ گو يزند و م يرد و بعد در ميگ يها عكس م خانه
شود و فرد خودش را  يك شهود ميكند و عكس، خودش منبع  يدر را باز م يمرد »د؟يبخر

دن خـود در عكـس حالـت    يـ ن ديـ دفعـه ا  كيـ نـد و  يب يدر آن عكس در پشت پنجره مـ 
ا خودش است و چگونه بود كه من پشت پنجـره بـودم و   يكند كه آ يجاد ميا ييزدا ييآشنا

گـرد از او   ك دورهيكه  يعكس :شود يش ميتنها ين كاوش در زندگيتر قيمرد عم ين برايا
دن كـودك  يـ روند و با د يدوست خود م ةخانشام به  يهمانيكه به م يا زوجي. گرفته است
  .)11: 1382 پور و ديگران، مندني( شود يجاد ميها ا در آن يدرون يخانواده تحول

هـا   ميـدان نبـرد بـا وسوسـه    به ها  آن ؛ها و آثار مستور دچار تضاد نيستند قهرمانان كتاب
 ازهـا اغلـب    آن .كشد ميرا به چالش نبردي كه دو ساحت از وجود انسان  ؛شوند كشيده مي
قهرمانـاني كـه    .شان دارد تري در زندگي حتي رنگ مذهب جالي بيش و اند آگاهپوچي دنيا 

برايشان مهم  بندي به اعتقادات پايكنند؛ كساني كه  هاي غريب مقاومت مي در برابر وسوسه
موضوع اندكي ولي اين  ،باشندگونه  البته، شايد اين. و پيروز باشند ندنخورشكست  تااست 

خورده  خوب بود كه مستور قهرماني شكست و چه داردمغايرت بعضي از اصول و مباني  با
در برابـر  آن شكسـت   سرنوشتي كـه كمـابيش همگـي محكـوم بـه آنـيم و       ؛داشت هم مي
تـرين عنصـر در    مركـزي  اي گفتـه به و  نشد دوباره بلند  ن وشكست خوردهاست؛  وسوسه

 براي غلبه و مستورهاي  داستان بعضي از قهرمانان .نكرد ادبيات عرفاني يعني توبه را تصوير 
بـه انقـالب روحـي     انـد،  آنان كه راه را گم كرده .زنند دست و پا ميپيروزي در اين چالش 

دل به دريا زدن را بلد  كه انآن اي هم دسته و .دارند و در طلب راه روشن گام برمي اند متمايل
  .ترسند مياز پايان  و عشق واهمه دارند از و نيستند
كمك ها  تر انسان شيبه شناخت بهاي مستور  داستان هاي شخصيت يروح يها يدگيچيپ

ا همـراه  يـ دن يشـ يو او را بـه اند  گـذارد  ميبر مخاطب   تري بيش ب اثرين ترتيكند و به ا يم
 يهـا  ا مكـان يـ ها  تيگر آثار مستور استفاده از شخصيد يِژگيو .خواند يكردن با خود فرا م

 يهـا  تيـ را در موقع شيهـا  داسـتان  يهـا  تياو شخصـ  ،قتيدرحق .ستا يا تكراريمشابه 
گر نشان دهد و بـه  يت ديت را در وضعير واكنش همان شخصييدهد تا تغ يگوناگون قرار م

از  ي، اطالعـات خاصـي دات يـ داسـتان بـا تمه   يدر طـ  ،مسـتور . يابـد دسـت  تازه  يا تجربه
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و هـم در   اسـت  ي خواننـده بخـش بـرا   اثرگذار و لـذت  يتيدهد كه هم روا يها م تيشخص
  .كند يگر آثارش دوباره از آن اطالعات استفاده ميد جاهاي
  
  زن عشق و .16

بـه تصـوير    اش يداريـ و ناپا يو معنو يجسمانهاي  ديدگاهاز  را معاصر يايكارور عشق در دن
هـا   داسـتان  يهـا  زوج »ست؟يآن چ يرسد، پس معن يان ميعشق اگر به پا«: پرسد يم .كشد مي
 ةزيـ انگنبـود  . ن استيشه در كمياست كه هم يانت خطريو خند ا سؤاالتن ير ايشه درگيهم

  .كند ين بنا را روشن ميا يداريبا هم بودن و خشونت به زنان، ناپا يبرا يكاف يو جنس يعاطف
به عشـق، در آثـار مسـتور     يآميخته با تقدس و تحسين به زن و نگاه فلسف و نگاه مثبت

برابـر  در  »نـاز « همه ييها زن ؛ندا زندگي و معنادار ،زنان سمت روشن، معصوم. ان استينما
هاي مستور راهي به  شكوه و اقتدارشان در داستان ةعشق و زن با هم ولي .»ازين« همه يمردان

خوشـبختي و شـادي انسـان را از خـدا دور      ات اودر تفكـر  ندارند وخوشبختي و آرامش 
هاي مستور عشق  داستان ةماي ترين بن ينرنگكه  با اين .رساند كند و اندوه او را به خدا مي مي

امـا وجـه    ،شود عاشقانه ديده مي ة رابطيك   اي از نشانه ي اوها تقريباً در اكثر داستان و است
عشق با « كه كهن ةايد اين با  مطابق و ستعشاق اجسماني  وصال نيافتن ها اين داستان بارز

دهـد،   وصال جسماني به رابطه خاتمه ميقهرمان، پيش از ، »كند وصال جسماني فروكش مي
  .است» سرانجام عشق بي«يا  » عشق ناتمام« خواننده شاهد يك و

ها در طول تاريخ بحث نشده  ماهيت وجودي زن«: گويد مينگاهش به زن  ةدربارمستور 
ها بودنـد   هاي آن هم اين بوده كه همواره قدرت دست مردها بوده و آن يكي از علت .است

انـد و قـدرتي نداشـتند؛     ها بوده ها همواره زيردست آن كردند و زن را مديريت ميكه جامعه 
عامـل   .گذشته كه برخي موانع نيز برداشته شده اين امر بسـيار نمايـان اسـت    ةسدحتي در 

؛ هـا هسـتند   ديگـر خـود زن   ةلئمس .ها گرفتار آن هستند ديگر، فيزيولوژيك زن است كه زن
يعني خودشان خصوصياتي را كه جامعه و يا نظام مردساالر بـه   ؛كنند مي »زن«ها خود را  آن
  .)1388، مستور( »كنند ها ديكته كرده، به دخترانشان تزريق مي آن

  
  آثار وانعن. 17

 ،د، لطفـاً؟ يلطفاً سـاكت باشـ   :كارور به صورت سؤال است يها از داستان يعنوان تعداد
خـود  ن يا كه د؟يرقص يچرا شما نم ،؟ميزن يم از چه حرف ميزن ياز عشق حرف م يوقت
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اه خود به دنبال گدر ضمير ناخودآ او يها داستانهاي  شخصيتاين است كه  ةدهند نشان
ـ  پرسند، يها مرتب م تيكه شخص ييها سؤال ؛گردند هايي مي جواب  يكـه پاسـخ   نيـ ا يب

 ةكـه همـ   يفـرد  يو تنگناهـا  يشخصـ  يهـا  پرسش يبرا يپاسخ افتني. ابنديشان بيبرا
بـار   كسـالت  يهـا  توان با لحظه يم يراحت به ،ن رويو از ا هستندرو  هها روب ها با آن انسان
  .كرد يپندار ذات ند هميآفر يكه كارور م ييها تيشخص يِزندگ

 ةروايـت معتبـر دربـار    چنـد : اوسـت  ينـ يد ديعقا برگرفته از مستور يها عنوان داستان
كه خود دليلـي   غيره و، ت فعل خداونديفيك ،ادريك يا مريم؟ ما؟، هل من محيص ،خداوند
هـا   بـه آن  اًعمد خواهد افكار و عقايد ديني خود را بپوشاند، بلكه مستور نمي كه بر اين است

آخـرش  داسـتان   تـا مجموعـه   روي ماه خداوند را ببـوس از رمان  دهد؛ مي تري جالي بيش
 هـاي  اسـتخوان خـوك و دسـت   نيز رمان دومش  .نقطه شين بي قاف و بي حكايت عشقي بي

 .است البالغه نهجهاي  كه برگرفته از خطبهاست  جذامي
هـم بـا    يخـوب  را دارد بـه  خاص خـود  ينيب طور كه جهان س همانينو داستان رِمستو

ة او در حوز يها دغدغه بر يديكأت او يها عنوان داستان .آشناست ينيو د يمسائل معنو
ن مطلب كه توجه مخاطب را از ابتدا به هدف يبر ا يديكأت است؛ يو معنو ينيمسائل د

  .ت كنديهدا ييغا
 
  يريگ جهينت. 18
ن يشناسند و تحس ياو را در جهان م سبب،ن يبه هم و موند كارور مرد داستان كوتاه استير
ق يـ امـا تزر  ؛سـت ين يچنـان  و بحران آن يقو يها قياز تعل ياو خبر يها در داستان .كنند يم

شـده اسـت كـه     جذاب و حساب يرد به قدريگ يوسته صورت ميمتن كه آرام و پات ئيجز
 يانيـ انسـان پا  يهـا  يگونه كـه روزمرگـ   همان. نشاند يداستان م يخواننده را تا خط آخر پا

ش را يهـا  ان اغلب داسـتان يكارور پا .ندارند يخاص يبند انيز پايكارور ن يها ندارند، داستان
كـارور بـه    ةسـاد ت يـ ن خوانـدن روا يكـه در عـ   يا در ذهن خواننـده  ناًيقيگذارد، و  يباز م

  .ز فكر كرده است، داستان ادامه دارديداستان ن يها هيراليز
ده يـ د تنيات بايادب: ر خودشيمتعهد است و به تعب ياست كه به زندگ يا سندهيكارور نو

  .آن باشد ةردهندييتغو  ،دكنندهييأ، تيبا زندگ
هـا   آدم يروح يها يدگيچياو به پ. مند است نويسي بسيار قدرت داستان ةحيطمستور در 
ن يـ كند و به ا يتر انسان كمك م شيها به شناخت ب يدگيچين پيابلكه پردازد،  يدر سطح نم
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كند  ميت يساخت آن هدا ريدن به زيشياو را به اند ينوع گذارد و به يب بر مخاطب اثر ميترت
ط ين شـرا يتـر  د در سختيام يها باز گذاشتن روزنه. خواند يا به همراه كردن با خود فرا مي

ا خـود  يـ گو ؛كنـد  يمان مواجه ميا ياز معنا ينوع يا به عبارتياز شهود  يمخاطب را با نوع
رد گـذا  يچـه بـر ذهـن مخاطـب اثـر مـ       امـا آن ؛ رديم بگيد تصميبا تاًيمخاطب است كه نها

مسـتور، مسـتوري اسـت كـه      يمصـطف . هاست ت آنيها و موقع تيبا شخص يپندار ذات هم
 يهـا  تيشخصـ  ياش در ورا يدرسـت مثـل نـام خـانوادگ     و ها به ما معرفـي كـرده   كتاب
  .استاش داستان كوتاه  ياصل يمشغول شك دل يبش پنهان است و ا يداستان
ـ نـد،  سبك كارور يرو هستند كه دنبالهبسياري سندگان ينو درخـور   اثـر  يـك  چيهـ  يول
ن نگاه يت او و ايرواة كند نگاه اوست نه نحو يز ميچه مستور را متما آن. اند دهيافرين يتوجه

است كه بار  يسندگانيش از نويها داستان ينيد ةيما با بن مستور. است يناشدن دياست كه تقل
ن يـ تر بـه آن پرداختـه و ا   كه كارور كم يا هيما بن ؛كشد يدوش م  را به ينيد يات داستانيادب

  .است تقدير شايستة تالش مستور
و در انـد   شان است كه در آن متولد شده يط زندگيمح مستور و كارورشباهت   نيتر مهم
كه هرگز نتوانستند از  يطي، در محمتولد شدم صفرمن در به قول مستور در  .رنديگ يآن پا م

بعدها در آثـار هـر    و  جان  ر خودش را در عمقيثأكه ت يطيمح .زنديا بد آن بگريآثار خوب 
تر  مهم  همه  و از سو كند است تا افق نگاه هر دو را هم ين كافيگذارد، كه هم يسنده مينو دو
 يكه در زنـدگ  ييها آن .كنند يكيها احساس نزد سنده با آنيدو نو كه خوانندگان آثار هر نيا

ها  ت داستانيان شخصيم م خود را دريياست بگو د بهتريشا و رو بودند هروب  ن مشكالتيبا ا
  .كنند يجو م و جست
 .ها يمبارزه با ناكام و، ها يتحمل سخت يبرا ،يزندگ ةادام يبرا يازيد، نيگر عنصر اميو د

ـ ا :گويد است مي اد گرفتهي چه آناز  »ها آتش«معروف خود به نام  ةكارور در مقال د يـ كـه با  ني
  .شود هم خم شد و هم شكست يكه م گيرد مياد ي اما ... ه استشكست يوگرنه مه شد يخم م
  .دوباره بلند شد و ،گرفتدرس  خم شد، شكست، :مييد بهتر است بگويشا
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