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اعماق تاریک و فریادهای خاموش
نگاهی به آثار صادق چوبک با تکیه بر زمینههای اجتماعی


دکتر فرهاد طهماسبی

چكيده
در اين مقاله كوشش شده است ضمن معرفي اجمالي زندگي و آثار صااد ووكا( 1295
 1377ش) زمينههاي اجتماعي ــ فرهنگي كازتاب يافته در آثارش نيز كررساي و نماياناده شاود .در
اين كررسي كه كر مبناي نقد جامعه شناختي صورت گرفته است ،تحليل جنباههااي زيباشاناختي و
ساير وجوه هنري ــ ادكيِ آثار نويسنده هم مورد توجه قرار گرفته است؛ پس از درآمادي كوتااه كاه
نگاهي اجمالي كه زندگي ووك( است ،در كخش اول و دوم معرفي ،تحليل و ارزياكي داساتا هااي
كوتاه و رما ها انجام گرفته است .در كخشهااي ساوم ،وراارم و پانجم نمايهانامههاا ،اشاعار و
ترجمههاي ووك( معرفي شده اند .در كخش پاياني كه جمعكندي و نتيجهگياري مباثا  ،پرداختاه
شده است.
ـــ

واژههای کلیدی

شخصيت ،محيط ،غريزه ،فقر ،تنرايي ،مرگ ،ترس ،ثرامزادگي ،زنا كايثقاو و كودكاا
كيآينده.

 عضو هیأت علمی (استادیار) دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر.
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مقدمه
صادق چوبك داستاننویس ،مترجم و نمایشناام ننویس در سنا( ( 1295ش) در بوشنهر در
خانوادهاي بازرگان و مرف ب دنینا آمندس سنا(هناي آانازیز زنندگی را در بوشنهر بن سنر بنرد
تحصیالت ابتدایی و متوسط را ب تااوب در مدارس بوشهر و شنیراز و دوره انا آ آمری نایی را
در تهران گذراندس دوري از مادر ،ازدواج مجدد پدر ،بیماري ماالریا ،زخم پا ،آشاایی با «ی ی بنود
ی ی نبود» جما(زاده و «هزار و ی شب» از طریق شنبخنوانیهناي پندرش و بهندها آشناایی و
مطا ه «س م توب» میرزا آقاخان ارمانی و «بیست مقا ن » قزویانی ،آمنوختز زبنان انگلیسنی و
عربی ،عالق ماد شدن ب ع اسی و آموختز ایز فز ،تاهایی ،جدا افتادگی قهري از مادر و تحقینر
از طرف خانواده پدري در حق او و مادرش از حوادث ب یاد مانده و تأثیرگذار دوران انودای و
نوجوانی چوبك است ا بهدها در آثارش انه اس هارمادانن یافتن اسنتس وي پنس از گنرفتز
دیپلم ادبی در سا( ( 1316ش) ازدواج ارد و ب مدت یك سا( در خرمشهر مهلم بنودس در سنا(
( 1317ش) ب خدمت سربازي فرا خوانده شد و در سا( دوم خدمت بن د ینت تسنلر بنر زبنان
انگلیسی مترجم ستاد ارتن

شند پنس از مندتهنا انار پرااانده در وزارت داراینی ،مترجمنی

مستشاران آمری ایی و تدریس زبان انگلیسی در دارا فاون و اا آ ا برز و انجمز فرهاگی ایران و
بریتانیا در سا( ( 1326ش) مترجم اداره روابر عمنومی سنفارت

انگلنیس شندس (چوبنك 1380 ،در

مجموع یاد چوبك 15 :ــ )25

در سا( ( 1328ش) ب استخدام شرات نفت درآمد و پس از بازنشستگی زودرس در سا(
( 1353ش) ب انگلستان و سپس ب اا یفرنیا رفت و تا آخر عمر ( 1377ش) در آنجا سااز بودس
(قانونپرور 1380 ،در مجموع یاد چوبك)199 :

 1ــ داستانهاي كوتاه (معرفي ،تحليل ،ارزيابي)
الف) خيمه شببازي
نخستیز مجموع داستانهاي اوتاه چوبك «خیم شنب بنازي» ننام داردس اینز مجموعن در
بردارنده داستانهاي نفتی ،گتهاي گوشتی ،عد( ،زیر چراغ قرمز ،آخنر شنب ،منردي در قفنس،
 فصلنامه علمیترویجی زبان و ادبيات فارسی  سال چهارم شماره 15

اعماق تاریک و فریادهای خاموش 141

پیراهز زرش ی ،مسیو ا یاس ،اسائ ادب ،بهد از ظهر آخر پاییز و یحیی است ا در سنا( (1324
ش) ماتشر شدس اریزه ،خراف  ،اعتیاد ،مرگ ،نفنرت ،درد ،حرامزادگنی ،طنردشندگی ،دروغ ،رینا،
فساد ،خیانت ،فقر ،جهت و بیسوادي ،موضوع مرازي قص هاي مجموع خیم شببنازي اسنت
ایز داستانها در محیر هایی ماناد خان  ،اوچ و خیابان ،فاحش خان  ،می ده ،مردهشنويخانن  ،و
االس درس اتفاق میافتادس
«همیز ا سلطات و الثنوم سنروپاي منرده را گرفتاند و روي سناب خواباندنند ،سنلطات
هو ی روپوش آن را پس زد و با دستهاي نمااك و پیر شدهاش تادتاد باسهاي او را وارسنی
اردس با نظر خریداري جاس پارچ باس او را بیز انگشتان اوتاه و الفت خود میما یدس خاده پر
م ري تو صورت پر از آبل و چورایدهاش پهز شده بودس الثوم با ب ش ري پهلوي او ایسنتاده
و دستهای

را ب امرش زده بودس او هم با قیاف راضی باسهاي تز مرد را ورانداز منیانرد»س

(پیراهز زرش ی ،خیم شببازي)79 :

و ایز م ان ها پی

از چوبك با چایز دقت و صراحتی توصیف نشندهانند ،بخن هنایی از

قص ها نیز در ذهز شخصیتها و از طریق تكگوییهاي درونی آنها ش ت میگیردس
«بیا جلو زبون بسّ تو هم مث آدم بیچاره شهوتت هسّی؟ ایز اداها براي آدمناي متمندن ان
میخوان تخم و ترا شون تو دنیا بمون و ارثشونو بخوره خوبن س تنو بچن منیخنواي چن اانی؟
بچ هاي تو فردا زیر بازارچ ها و سر زبا دونیها ،هاوز چشماشون وانشده ا بچ هاي تو اوچ
باد گردنشون میبادن و رو زمیز دنبا( خودشون

میاشاشونس» (مردي درقفس ،خیمن شنببنازي)71 :

(چوبك)1324 ،

در مجموع خیم شببازي شخصیتها از پیوند خانوادگی و اجتماعیشان منیبرنند ،اسنیر
شهوات و خواستهاي اریزي میشوند و انگیزههاي جاسی تهییزاااده هستی آنها میشود ،اینز
مس زهاي مخرب باعث میشود ا با وضع موجود سازگار شنوند و در انفهنا ی منرگآور فنرو
روند ،چوبك با توصیف زندگی ایز آدم ها ب نوعی بن وضنع موجنود در جامهن نینز اعتنرا
میاادس (عابدیای)244 :1383 ،

در خیم شببازي آدمها در چهارچوب ر وابنر اجتمناعی حناام بنر خنود و اجتمناع خنود
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مح وماد و ب همیز د یت ایستا و بیتغییرند و دچنار رشند و دگرگنونی نمنیشنوندس و در اینز
ایستایی تغییرناپذیر استحا

میشوندس (سپانلو 1380 ،یاد چوبك 505 :و دستغیب ،همان)413 :س

پرداختز ب نفس واقهیت و زاوی دید حساس و ساخت ع ناسوار و بنیتوضنی چوبنك،
بدون دخت و تصرف در واقهیتها ،واقهیت را پر رنبتنر و زناندهتنر جلنوه منیدهند و همنیز
بیرحمی و بیطرفیِ واقعگرایان متفاوتِ چوبك در نشان دادنِ زشتیها باعث شد ا بسنیاري از
ماتقدان وي را پیرو م تب ناتورا یسم ب حساب

آورندس (سپانلو 105 :1366 ،و قاسمزاده)116 :1383 ،

«در ایز دنیاي گت و گشاد و شلوغ عذرا از تاهایی وحشت میاردس هر اس ب ف ر خنودش
بودس و اسی نمیدانست ا عذرایی هم در دنیا وجود دارد ا از وحشت تاهایی ب ستوه آمنده و
شوهر

میخواهد»س (نفتی ،خیم شببازي)12 :

«ایز آدم وصل ناجوري بود ا ب خشتك گادیده ایز اجتماع زده شده بنود و زینر آن درز
مرزها براي خودش وجود داشتس مثت شپ

و ی ابداً زندگی نمیاردس براي همیز ب هنی وجن

همرنب و همآهاب مردم نمیتوانست باشد ،خوشیهای  ،زجرهای

و ف رهای

زمیز تا آسمان فرق داشتس از زجر اشیدن خودش ،ماناد خوشیهای

خوش

جزء جدانشدنی زندگی
خود را تاها

با دیگنران از
میآمد و آن را

میدانستس خودش را ب تاهایی عادت داده بودس در شنلوغتنریز جاهنا

میدانستس» (گلهاي گوشتی ،همان)18:

«سید حسز خان آخریز فرد خانواده بزرگی بود ا ب مردن او دیگر اسی باقی نمیمانند و
خانوادهاش ماقر

میشدس سا( وبایی ا خودش در هادوستان بود ،وبا ،خان آنها را جارو ارد

و هر ا بود اشتس بهد از چاد سا( ا برگشت خان را از آدم خا ی

دیدس» (مردي در قفنس ،همنان:

)67

«سا(ها بود ا حس وظیف را در خود اشت و ب سنختی از آن بینزار بنودس از هرچن بنوي
ت لیف و وظیف میداد فرار میاردس و چاان از آن گریزان بود ا انجام نندادن آن بنرای
شده

عنادت

بودس» (مردي در قفس ،همان)74 :

«یك فتیل چرك افتاده بود توي ناف مردهس سلطات چاد بار ،در حا ی ا ابداً حواس

آنجنا

نبود ،خواست آن را با نوك ایس بیرون بیاورد اما نشدس فتیل چرك بینرون نیامندس او هنم پناپیش
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نشد و همانجا و

اردس» (پیراهز زرش ی ،خیم شببازي)87 :

توج ب جزییات با مهارت و دقت و بیان موجز تصویري انارِ چوبنك را بن جزینینگنريِ
الیتگرايِ میایاتوریست هاي ایرانی نزدیك میااد ،او بنا انتخناب زبنان مااسنب بنراي طبقنات
اجتماعیِ حاضر در داستان های  ،زندگی اریزي و پاهان آنها را موش افی میااند و بن نمنای
میگذاردس
(چ لوس ی 1380یاد چوبك 43 :و اامشاد ،همان)49 :

چوبك پس از جما(زاده و هدایت از پیشگامان ش ستز سات ادبیات مؤدب در ایران است،
ساتی ا باعث میشود بخ

گستردهاي از واقهیتها و بدبختیها نادینده گرفتن

شنودس (خنانلري،

 :1380همان)98 :

چوبك در آااز اار ب شدت متأثر از صادق هدایت است ،اما رفت رفت موفق ب شن ت دادن
ب سبك شخصی و زبان ویژه خود میشنودس زبنان وي بنرخالف هندایت احساسناتی نیسنت و
ایفیتی تصویري داردس او با پیوستز جوانب رئا یستی و ناتورا یسنتی زبنان بن ینكدیگنر دنیناي
شخصنیتهننای

را مقتدرانن توصننیف مننیاانند ،زبننان وي از نمونن هنناي اننمنظیننر روایننی در

داستاننویسی مهاصر استس

(براهای 607 ،و )587 :1368

گفتوگو و گفتوگوپردازي از ویژگی هاي سب ی چوبك است و او در ایز ویژگی مهارت
تمام دارد ،چ گفتوگويِ میان شخصیتها و چ گفتوگوي درونی آنها ف ر مرگ و اضطراب
از تاهایی نیز از نقاط مرازي گسترش طرح در داستانهاي چوبك

استس (عابدیای ،1380 ،یاد چوبك:

)536

«اصغر پی

خودش خیا( میارد« :اگ راس میگی ی چیزي ب ایز فریدون بگوس اوننا! داره

ب مز دهزاجی میاا س هم دیدن ا دهز اجی اردسسس مگن اوننو چی نارش انردمسسس اي خندا!
ااش ی مز ب جاي ایز فریدون بودمس اون ا آقا مهلنم مینره خونشنون بهن

درس میندهسسس تنو

اتو شون سوارش میاا سسس شیریز پلواي چرب با خرما و مغز بادوم میخورهسسس مث اوننی ان اون
روز نا جونم تو دسما

ارده بود و آورد خوردیمسسس ا ی گردن مرغ هنم تنوش بنودسسس از اون

خورشت قورم سبزیاي چرب ا اون شبی ا خون اون تاجره ا زن
خوردیمسسس»

(بهدازظهر آخر پاییز ،خیم شببازي)129 :
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ماتقدان در مجموع خیم شببنازي داسنتانِ پینراهز زرشن ی را بنی
ستودهاند و «اسای ادب» و «یحیی» را ضهیف و متوسر

از دیگنر قصن هنا

قلمداد اردهاندس (براهای 600 :1368 ،ــ )601

داستان «مردي در قفس» شباهتهاي فراوانی با داستان «زنده ب گور» صنادق هندایت داردس
(ن وروح)17 :1354 ،

ب) انتري كه لوطيش مرده بود
دومیز مجموع داستان هاي اوتاه چوبنك «انتنري ان نوطی

منرده بنود» ننام داردس اینز

مجموع ا در سا(  1328ش ماتشر شد ،دربردارنده س داستان اوتاه و یك نمایشناام بن ننام
توپ الستی ی استس «چرا دریا طوفانی شده بود» قص عشق اهزاد و زینور اسنت ،اهنزاد شنوفر
بیابانی ب عشق فاحش اي د( خوش ارده و او را نشانده اسنت و گمنان منیااند ان زن از وي
حامل است ،در شبی طوفانی وي ا ب همراه چاد راناده اامیون دیگر در باتالق سنرِ راه شنیراز
ب بوشهر گرفتار شده است ،پیاده ب سوي بوشهر ب راه منیافتند تنا خنود را بن زینور و فرزنند
خیا یاش برساند ،نصف شب ب بوشهر میرسد ،دریا طوفانی است ،انگار بچ حرامزادهاي را در
دریا انداخت اند!
«قفس» داستان تمثیلیِ تهدادي مرغ و خروس است ا اسیر قفسی آ وده و چرایزاند ،بیرونِ
قفس نیز دستی با ااردي اها هرازگاهی جوج اي را از قفس بیرون میآورد و منیاشند مرانان
درون قفس بیخیا( ب خوردن در فضاي گاد قفس و جفتگیري خوگر شدهاندس
«انتري ا وطی

مرده بود» سومیز قص ایز مجموع است ،داستان انتري سرسپرده اسنت

ا پس از مرگ وطیاش نیز زنجیر وابستگی و اسارت را وا نمینهد و ب سوي او باز میگنرددس
(چوبك)1352 ،

موضوع داستانهاي ایز مجموع اسارت ،مح ومیت ،ترس و آزادي

اسنتس (دسنتغیب:1341 ،

)906

شخصیتهاي داستان هاي چوبك در ایز مجموع و دیگر آثارش اسنیر تاهنایی خویشناد و
سرانجام یا در تاهایی خوی

میمیرند و یا اگر میماناند ،ماندشنِشنان خنود ،مردننی دیگنر اسنتس

(براهای ،همان)724 :

چوبك با توصیفهاي درخشان و تصویر اردن صحا ها و شخصنیتهنا اینز ام نان را بن
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خواناده آثارش میدهد ا ب جاي شایدن گزارش ،زوایاي واقهیتها و صحا ها و شخصنیتهنا
را ببیاد ،ایز زمیا تا پی

از وي ب جز در آثار هدایت در نوشنت هناي دیگنران امتنر بن چشنم

میخوردس در ایز مجموع ب پیونند مینان انسنان و طبیهنت توجن شنده اسنت ،انسنان وازده و
سرخورده از جامه ب طبیهت پااه میبرد اما طبیهت خشز ب او پااه نمیدهد طوفانی شدن دریا،
مردن وطی جهان در ش اف تا درخنت ،سنرگردانی انتنر در دشنت وسنیع در مینان تبنردارانس
(عابدیای ،همان 250-247 :و آژند)20 :1369 ،س

طاز پر مهای و گزنده و ایجاز و اختصار در بیان و سرشار بودن از ضربا مثتهاي عامیانن ،
و دوري از مترادفات را میتوان از برجستگیهاي «مجموع انتري ا وطی
آوردس

مرده بود» ب شنمار

(دستغیب ،همان)906 - 904 :

«موجهاي ساگیز قیرآ وده ب بدن ساحت میخورد و بر میگشت تو دریا و پف و ننمهناي
آن توي ساحت میپاشید و صداي خراب شدن موجها ماباااده بود و آسمان و دریا مست ارده
بودند و د( هوا ب هم میخورد و د( دریا آشوب میارد و آسمان داشت باال میآورد و صنداي
رعد مثت چك تو گوش آدم میخورد و از چشم آدم ستاره میپرید و موجها رو سنر هنم هنوار
میشدند»س

(چرا دریا توفانی شد ،انتري ا وطی

مرده بود)57 :

«مرگ وطی ب او آزادي نداده بودس فرار هم ن رده بودس تاها فشار و وزن زنجیر زیادتر شنده
بود او در دایرهاي چرخ میخورد ا نمیدانست از اجاي محنیط

شنروع انرده و چاندبنار از

جایگاه شروع گذشت  ،همیش سر جاي خودش و در یك نقط درجا منیزدس ااانون دیگنر انامالً
خست و مانده بود از هم جا ناامید بودس هر جا رفت بود رانده شده بنودس تنا
دست و پای

اوفت شده بودس راه رفتز دیروز و تشوی

بیدودي و زندگی نامأنوس امروز از پا

درش آورده بودس با تردید و ناامیدي آمد زانو ب زانوي وطی
نگاه میاردس اندوه سر تا پای
پهلوي وطی

گرفت نشست و سنرگردان بن او

را گرفت بودس نمیدانست چ ار اادس اما آمنده بنود ان همنانجنا

باشد و نمیخواست از پهلوي او برودس و وطی

او با دنیاي دیگر بود مرده

مورمنور منیانرد

بود»س (انتري ا وطی

ا ب جاي زبان

بنود و پیونند

مرده بود)108 :

در ایز مجموع چوبك ،عالوه بر صادق هدایت ب نویسادگان آمری ایی همچون همیاگوي
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داردس (اامشاد 1380 ،یاد چوبك)49 :

و فااار و هاري جیمز نیز توج

مرده بود ،انتر نماد انسان رها شنده از زنجینر اسنتبداد و نوطی

در داستان انتري ا وطی

نماد قدرت استبداد است ،انتر پس از مرگ وطی در آااز از طریق اریزه ،آزادي را درك میااند
و از او دور میشود ،سپس سرگشتگی و آوارگی و بیاسی را احساس میااد و ب سنوي الشن ِ
بیجانِ وطی باز میآید ،او گرفتار دایره بست تقدیرِ وابستگی خوی

استس

(قاسمزاده ،همان 116 :و

فرامرز سلیمانی( 1380 ،یاد چوبك))258 - 257 :

ج) روز اول قبر
سومیز مجموع داستان اوتاه چوبك با نام «روز او( قبنر» در منرداد مناه  1344ش ماتشنر
شدس در ایز مجموعن ده داسنتان اوتناه و ینك نمایشناام بن ننام هفخنر فنراهم آمنده اسنتس
حرامزادگی ،جهت و خراف و ندانمااري ،بیرحمی ،فقر و گرساگی ،بیپااهی ،مرگ ،وحشنت از
تاهایی موضوع اصلی ایز قص

هاستس (چوبك)1351 ،

داستان هاي مجموع «روز او( قبر» و «چراغ آخر» در بردارنده فضاي وحشنت از تاهنایی و
مرگاد و ب همیز جهت برخی از ماتقدان آنهنا را فاقند تنازگی و نیروماندي داسنتانهناي او ین
چوبك میداناد و توج چادانی ب آنها مهطوف

نمنیدارنندس (عابندیای 64 :1369 ،و قاسنمزاده ،همنان:

)117

در ایز داستانها تأثیر نویسادگان رئا یسم روسی ماناد مااسیم گورای در توصیف خشك و
خشز واقهیت و چخوف در طازپردازيهاي چوبك چشمگیر است ،داستان «دست گت» با داستان
«نام ها» اثر بزرگ علوي شباهت

داردس (براهای ،همان)647 - 645 :س

چوبك در ایز مجموع و دیگر آثارش موضوعهاي فلسفی و مسائت باینادیز انسنانی ماناند
مرگ ،زندگی ،ناتوانی بشر و جبر سرنوشت را مورد توج قرار داده است در داستان «دست گت»
با وحشت و از خودبیگانگی انسان و در داستان «پاچ خیزك» با تمثیت فلسفی پیدای

نظامهناي

خوداام ا ب دست خودِ مردم و با هلهل و افزدنهاي خود آنها شن ت گرفتن انند رو بن رو
میشویمس

(خام اي)173 - 172 :1369 ،
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د) چراغ آخر
«چراغ آخر» چهارمیز و آخریز مجموع داستان اوتاه چوبك است ا در اسفاد مناه 1344
ش ماتشر شدس ایز مجموع در بردارنده نُ داستان اوتناه و ینك شنهر بنیوزن بن ننام «رهآورد»
است موضوع ایز داستانها شیادي ،خراف پرستی ،دزدي ،فقر و گرساگی ،اخالقگراییِ دروایز،
الابا یگري ،عشق ،ارینزه ،سرگشنتگی و رهاشندگی ،درد و انندوه فلسنفی دربناره منرگ ،سنتم
تاریخی ،ستیزِ همواره نی ی و بدي و خیانت

استس (چوبك)1344 ،

ماتقدان ضمز ستودن هار ایجاز و طاز و ژرفاندیشنی چوبنك دربناره حیواننات و مسنأ
مرگ و زندگی و زبانِ متااسب ایز داستانها از ت راري بودن موضوعها و دور شندنِ چوبنكِ از
زندگی واقهی مردم و بهرهگیري وي از سنای هنايِ خناطرههناي قندیمی و پرداخنت ع ناسوار
گذرايِ تضاد طبقاتی بدون توج ب دنیاي درونی آدمها انتقاد

اردهانندس (دسنتغیب 25 - 22 :1347 ،و

عابدیای)488 :1383 ،

درونمای داستانهاي مجموع «چراغ آخر» ینادآور «انتنري ان نوطی

منرده بنود» اسنتس

(قاسمزاده ،همان)117:س

در قص «چراغ آخر» از همیز مجموع توانایی چوبك در ارای موقهیتهاي عرفیِ عامیانن
با زبانی متااسب آش ار میگردد ،در قص «دزد قا پاق» سرعت زبنان بنا سنرعت حرانت آدمهنا
مطابقت اامت دارد دو قص «افترباز» چوبك و «داش آات» هدایت در برداشنت شخصنیتهناي
اصلی از زن با هم شباهت دارند ،از بهتریز قص هاي ایز مجموع قص «آتما سب مز» است ان
داستانی سمبلیك و روانی استس

(براهای ،همان 658 :و  663و )667

 2ــ رمانها (معرفي ،تحليل ،ارزيابي)
الف) تنگسير
چوبك در مرداد سا(  1342ش داستان بلاد تاگسیر را ماتشر میااندس اینز داسنتان رواینت
واقعگرایان سرگذشت زایرمحمد تاگستانی استس او مقداري پو( را ا حاصت سنا(هنا زحمنت
اوست ب بزازي میسپارد تا از سود آن بهرهماد شود ،بزاز با همدستی سن نفنر دیگنر پنو( او را
میبرند ،زارمحمد از راههاي مسا متآمیز راه ب جایی نمیبرد ،ش ایت و دادخواهی نیز بینتیج
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است ،او تصمیم میگیرد تا حق خوی

را از آنها بازستاندس ی یی ی ب سراغ آنها منیرود و هنر

چهار نفر را میاشد ،سپس از راه دریا با زن و فرزندان

فرار

میاادس (چوبك)1346 ،

رمان تاگسیر در جاوب ایران اتفاق میافتد و تصویري از زندگی در زادگاه نویسناده اسنتس
در ایز رمان واقعگرا چوبك توصیف زشتیها را رها میااد و از مسائت فنردي منیگنذرد و بن
مبارزه اجتماعی توج میااد ،زبان وي در ایز اثر جا افتاده و ماندگار
در رمان تاگسیر بیآن

استس (آژند)20 :1369 ،

نویساده آن ب نصیحت و ارشاد بپنردازد ،حنس سنتمسنتیزي را در

خواناده بر میانگیزد ایز داستان با آن ا داستانی مربوط ب اشخاص مهمو ی است و در دنینایی
عادي جریان دارد ،در بردارنده اندیش هاي بلاد بشري اسنتس در اینز اثنر هنم ریخنت و ظناهر
اشخاص و هم روحی و عوا م درونی آنها ب خوبی توصیف شده استس خواناده اثنر بنا قهرمنان
داستان در انتقامی ا میگیرد همرأي و همراه میشودس نثر اتاب اوتاه و فشنرده و پرمهااسنت و
در ماظره نگاري ها هارمادان و در آن از زبان محاوره در حد زوم و اعتدال( استفاده شده استس
(یوسفی)676 - 670 :1342 ،

«بهد ا مرد و زن انگلیسی رفتادس محمد با سر ب طرف میزي ا آنها پشت

نشسنت بودنند

اشاره ارد و گفت« :خا و ماه رمضون ایاا را تو داونت راه نده ،برانت داوننت مینرهس منز بنراي
خودت میگمس»
حاج محمد بخادي زد و گفت« :زایر ایاام مث خود ما آدماد ب ما ااري ندارنس پو شون ان
س

عمر نیسس»
«محمد ب مسخره گفت :ن خا و ایز دیگ نشدس چطور با ما اار نندارن؟ مگن همنیز چنز

سا( پی

نبود ا جهازاشون آوردن خون و زن و بچ هامون ب گلو بسّز و اون همن تاگسنیر

اشتز؟ هاوزم ایاجا را و( نمیاازس اصالً از ایاجا د( نمیاازس هر چیز خوبی هنس منا( ایاناس
آب شیریز خاك ما( ایااسس خون هاي خوب ،پو( زیاد ،اسب ،اا س  ،هم
پو شون س

عمر نیسس ایاا خودشون از عمر

ما( ایااسس میگی

بدترنس» (تاگسیر)21 ،

«هاگامی ا شهرو از ب دریا ب اپرش برگشت ،تازه آفتناب زردي رو ماسن هناي نماناك
بیرون نخلستان نشست بود و هاوز بچ های

رو وا خواب بودندس دشرِ اپر را باز ارد و رفت تو
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و میان اپر ایستاد و اطراف خودش را نگاه اردس رنب رخساره اپر پریده بودس هم چیز دگرگنون
بودس هم چیز افلیآ شده بودس سای دیوارها برگشنت بنود و اجناق خناموشس و سنقف بن زمنیز
نزدیك شده بود و اف اپر را یس میزدس اتاق خف و خست و خرد شده

بود»س (تاگسیر)171 ،

برخی از ماتقدان ،سستیِ پیوند میان شخصیتها و رشد نداشتز و ناقصا خلق ماندن آنها و
بی توجهی ب عاصر زمان را از ضهفهاي ایز رمان برشمردهاند و باا ب ایز دالیت آن را شایسنت
داستان بلاد شمردن ،ندانسنت انندس (تیانا )772 :1342 ،برخنی دیگنر نینز نداشنتز شن ت مهنیز،
توضی هاي زاید و م رر ،شخصیتهاي سااز و بیرشد و تحو( ،نبود اشم

 ،بحران و نقطن

اوج ،یك دست نبودن نثر اتاب ،ناتوانی در پرداخت م نان و جهنان داسنتان و نناهمگونی زبنان
شخصیتهاي قص را از مهایب آن ب حساب آوردهاند و آن را نشان افو( و ضهف نویسناده در
مقایس با دیگر آثارش شمردهاند و ب زعم ایاان در ایز رمنان از اا ناش روانشنااختی آدمهنا و
شخصیتپردازي ویژه چوبك خبري نیست و زارمحمد همچون قهرمانی آسنیبناپنذیر توصنیف
شده

استس (نك شمیم بهار 660 - 657 :1342 ،و وثوقی 666 - 662 :1342 ،و قاسمزاده)117 :1383 ،

براهای نثر تاگسیر را یكدست و زیباتریز نمون نثر توصیفی چوبك میداندس در ایز داستان
نثر با اعما( جسمانی ماطبق است و عیایتی ویژه دارد ،قص تحنرك دارد و اینز تحنرك ،بن اثنر
ایفیتننی سننیامایی بخشننیده اسننتس قصن بننر اسنناس جهننانبیاننی رئا یسننتی باننا نهنناده شننده امننا
شخصیتپردازي آن از میان داستان ب سنوي رمنانس و داسنتانهناي افسنان اي ماحنرف و دیند
رمانتیك جانشیز دید رئا یستی شده است ،گاهی تأثیرهاي ناچیزي از نثر همیاگنوي در آن دینده
میشودس رسو( پرویزي نیز قص اوتاهی درباره زارمحمد نوشت است ،عینب بنزرگ تاگسنیر آن
است ا زار محمد ب قهرمانی زخمناپذیر تبدیت شده استس

(براهای ،قصن نویسنی625 - 624 : 1368 ،

و )642 - 630

روایت چوبك از ایز داستان ت رار صرف یك الیش نیست بل

تالشنی اسنت بنراي دادن

هویتی اساطیري ب انسان عادي امكهاي مهجزهآسا و آسیبناپذیري زارمحمد را نیز میتوان از
چشمانداز ت امت و گذارِ وي از انسان عادي ب قلمنرو جهنان اسنطوره شنمردس
چوبك)135 - 127 :
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در  1352ش امیر نادري براساس ایز رمان فیلم موفقی تهی ارده استس

(عابدیای)64 :1369 ،

ب) سنگصبور
«سابصبور» دومیز داستان بلاد و آخریز اثر داستانی ماتشر شده صادق چوبك است ا در
سا(  1345ش انتشار یافتس سابصبور قص زندگی فالاتبار بیرونی و درونی چاند شخصنیت
است ا در شیراز در خان اي اجارهاي میگذرد گوهر زن جوانی ا ب تهمنت حرامنزاده بنودن
فرزندش ــ اااتزري ــ از خان شوهر متمو

رانده شده است و گذران خنود و فرزنندش را از

راه صیغ روي ب دست میآورد احمدآقا مهلم و روشاف ر وازده و مأیوسی ا بنا عا بنوت

در

ی ی از اتاقهاي ایز خان زندگی میااد با گوهر رابط دارد و گوهر و فرزندش را دوسنت دارد
احمدآقا در چهره گوهر گاه مهشوق آرمانی و گاه مادرش را میبیاد و در وجود اااتزري اعماق
گذشت خوی

را میااود ،او ب زعم خوی

منیخواهند نویسناده بندبختان و گرسناگان باشند

جهانسلطان زن مفلوای است ا ندیم گوهر در خان شوهرش بوده است و هاگامی ا حاجی،
گوهر را از خان بیرون ارده ،جهانسلطان را از پل ها پاییز انداخت و فلآ شده است او در گوش
طویل اي بیحرات در همان خان اجارهاي افتاده است و در گاند و اثافنت خنوی

منی و ند و

گوهر قم نانی ب او میدهد و زیرش را پاك میاادس همسنای دیگنر ،بلقنیس زننی زشنترو و
شهوي است و آرزوي همبستر شدن با احمدآقا را در سر میپروراند وي با ایز ا مندت زینادي
است زنِ مردي تریاای شده است اما هم چانان بنااره ماننده اسنت توجن احمندآقا بن گنوهر و
اااتزري باعث نفرت بلقیس از آنهاستس شخصیت دیگر سنیفا قلنم اسنت وي منردي هاندي
است ا آرمان پاك اردن جامه از وث وجود فاحش ها را در سر میپروراند ،زنان فاحش را ب
خان خود میآورد و آنها را با سیانور میاشد و در حیاط خان اش دفز منیااند ،گنوهر آخنریز
قربانی سیفا قلم استس پس از مرگ گوهر ،اااتزري در حو

ِ خان میافتد و میمینرد و پنس

از او جهانسلطان نیز میمیرد ،بلقیس نیز ب آرزوی

میرسد اینز داسنتان براسناس گفتارهناي

درونی و تكگوییهاي ذهای شخصیتها ش ت گرفت

استس (چوبك)1352 ،

سابصبور اگرچ آزاد از قید و بادهاي ساتی جامه ایرانی ب نظر میرسد ،ریش در میراث
ادبی و اجتماعی جامه ایراننی دارد ،دنینایی ان در اینز رمنان تصنویر شنده اسنت بن خنوبی
آشفتگیها ،بدبختیها ،آرزوها ،سرخوردگیها ،تاهاییها و مهمتر از هم نا هاي خاموش بخشی
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از جامه ایرانی را از طریق واگوییهاي درونی شخصیت هايِ نوعیِ داستان فریاد اشنیده اسنتس
(قانونپرور ،1383 ،یاد چوبك)207-206 :

از میان آثار چوبك داستان اوتاهِ «بهدازظهر آخر پاییز» و رمان «سنابصنبور» داسنتانهنایی
ذهایاند تفاوت ذهایتپردازيهاي هدایت و چوبك در ایز اسنت ان در داسنتانهناي هندایت
شخصیت هاي نامتهارف چون دیوان یا اسی ا گرفتار خلس است ،مورد توج قرار گرفت است
و فقر ب بخشی از ذهز او ا با دنیاي واقهی گسست  ،پرداخت شده اسنتس امنا در داسنتانهناي
ذهای چوبك شخصیت داستانی ب زمان و م ان بیرون از ذهز وقنوف دارد و نسنبت بن جهنان
واقهی وااا

نشان

میدهدس (نفیسی 1381 ،یاد چوبك)211 :

فضاي مبتای بر جریان سیا( ذهز نیز در سابصبور ااربرد یافت اسنتس قصن سنابصنبور
ی ی از افسان هاي عامیان اهز ایرانی است ا صادق هدایت در نیرنگستان و صبحی مهتندي در
افسان هاي اهز ایرانی آن را ثبت اردهاند ،ش ست شدن شیشن عمنر دینو در بینان ااانتزري و
یادارد اساطیري م
استس

و مشیان در پرداخت شخصیت گوهر و احمدآقا ،انه اس آرزومادان یافتن

(مراوش 1380 ،یاد چوبك)253 - 245 :

چوبك در ایز داستان تأثیر خرافات و تهصبها را در سرنوشت انسانها مورد توجن قنرار
داده استس

(عابدیای)64 :1369 ،

در ایز رمان ترسخوردگی روشاف ران عصر رضاخان ،سرنوشت زنان بیحقوق و اودانان
بیآیاده ،ترس ،تاهایی و س وت از طریق تكگویی درونی ب شیوه تداعی مهنانی ذهانی تصنویر
شده استس در ایز رمان آدمها تاهایاد و هر ادام با سابصبور خود ب خاموشی سخز میگویاند
و هر ادام واقه و افراد دیگر را با تلقی خاص خود

میبیاادس (عابدیای)446 - 443 :1383 ،

بایان رمان سابصبور بر بستري واقهی و تاریخی در شیراز نهاده شده اسنتس آدمهناي اینز
داستان همان شخصیت هاي مههود و آشااي قص هاي دیگر چوبكاند اما ت ایك ویژه چوبنك از
ت راري شدن آنها جلوگیري ارده استس نمایشناام آخنر اتناب و نقنت و قنو(هناي طنوالنی از
شاهاام ب اتاب آسیب رسانده استس

(قاسمزاده ،همان)118 - 117 :س

در هفتاد صفح نمایشاام هی ادام از عااصر قص حضور ندارند و ب النی زایند بن نظنر
میرسدس

(براهای ،همان)701 :
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چوبك بایانگذار تكگویی درونی طبقات فرودست جامه ایرانی است ،زبنانِ سنابصنبور
سمبت زوا( در روان شخصیتهاي داستان
در نگارش سابصبور از ش

استس (براهای)609 :13 ،

نوع زبان و حز استفاده شده است و غات و اصطالحات و

تهابیر خاص زمان اثر در نظر گرفت شده است و غات و تهابیر مربوط ب سا(هاي بهد در آن راه
نداردس (سپانلو ،همان)172 :

ااربرد زبان گفتاري در ایز اثر ب ت امت ابهاد گوناگون شخصیتهاي داستانی امك شایانی
ارده استس

(فرخ 1380 ،یاد چوبك)144 - 137 :

«خوب پاشم برم خونی زن م رضاي مسگر ،ببیام اار و باري نداره ب امس اگ پو( و پل اي
پیدا ن ام اون ااس مسیم رو میفروشمس ن نمیفروشم

پی

علیآقاي بقا( گرو میذارمن س»

(بلقیس) سابصبور)35 :

«نا رفرف تا تاریك شد ی هو دیبو از پشت درختا دراومد قاپ

زد بردش تو ات زاا یس

نام دیگ نمیادشس درِ اتاق نام بسّ سسس یك ،دو ،س  ،چهنار چقنده مناهی تنو حنو

هنسس مثن

ا اگواي دسّ نام تو آفتاب برق میزنزس مث خون سر مرغس همی ایز ماهیا ما( خودم س احمندآقنا
گفت «هم

ما( خودت باش

س» (اااتزري) سابصبور)37 - 36 ،

«خدا خودش از حاج اسماعیت نگذره ا روزِ ایز زن و بچ رو سیاه اردس خندا رو بن حنق
گلگون افز صحراي اربال قسم
عزراییت جون

میدم ا تا تا

الغل ارم نش از دنیا نرهس تا مثن منز نشن

رو نسّون س آخ مز چ اردم ا باید تام الغل ارم بش س منز ان حنرف نناحق

نزدم ،مز ا ب اسی بهتون نزدم ا ایاجوري سرم آورديس هم
ب اي روز افتادمس مز گذشتم ،اما خداي مز

تو خونَ

جون اادم تنا آخنر

نمیگذره»س (جهان سلطان) سابصبور)55 ،

 3ــ نمايشنامهها
دو نمایشاام «توپ الستی ی» و «هفخر» ا او ی در مجموع «انتري ا وطی

مرده بنود»

و دومی در مجموع «روز او( قبر» ب چاپ رسیدهاند ،زمیا اجتماعی دارند و در پرداخت آنها از
عاصر طاز هارمادان استفاده شده است شخصیتهاي ایز نمایشاام ها براي خوانانده قصن هناي
چوبك همان چهرههاي آشااي قص هاي او هستادس
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 4ــ شعرها
دو شهر «آهِ انسان» و «رهآورد» ا او ی در چاپهاي بهندي خیمن شنببنازي و دومنی در
مجموع «چراغ آخر» آمدهاند دو شهر آزاد و بیوزناد ا در آنها از عاصنر آهانب اسنتفاده شنده
است ،در ایز شهرها دادا هاي ف ري و فلسفیِ همیشگی چوبك با زبنانی شناعران بینان شنده
استس

 5ــ ترجمهها
چوبك در سا(  1334ش آدمك چوبی نوشت اار و او ودي را ب فارسی ترجمن و ماتشنر
ارد ،شهر «اراب» سروده ادگار آ زپو را در سا(  1338ش ترجم و در نشری ااوش چاپ ارد
وي «داستانهاي عشقی هادو» را ا فس وس بیز از متز سانس ریت ب انگلیسی برگردانده بنود در
سا(  1370ش ب فارسی برگرداند ،ایز اثر با عاوان مهپاره توسر انتشارات نیلوفر چناپ شندس از
دیگر ترجم هاي چوبك «پی

از شااسایی» اثر یوجیز اونیت استس

(عبدا لهی ،1380 ،یناد چوبنك11 :

 14 -و حبیبی آزاد ،همان)629 :

نتيجه
سبك چوبك سب ی ترایبی است ترایب عااصري از ناتورا یسم بنا رئا یسنم و پیونند دادن
زمیا هایی از ادبیات ساتی همچون فرهاب عیاري در اردار برخنی از شخصنیتهنا (زایرمحمند
تاگستانی) و سات تغز ی ــ ادبی شهر فارسی ا در آن دو چهره متفاوت از مهشوق و همسنر بن
دست داده شده است (گنوهر در سنابصنبور)س زن در آثنار چوبنك چهنرهاي متفناوت بنا آثنار
نویسادگان مهاصرِ پی

از وي دارد چوبك افزون بر طرح آداب و ساز الر و دست و پاگیر در

مورد زنان و بدبختیها و محرومیتهاي آنان ب زوایاي پاهنان زنندگی زننان در جامهن و طنرح
ارایز طبیهی آنان نیز میپردازدس طبیهت ب ویژه طبیهت جاوب ایران و حیوانات و اشنیاء در آثنار
چوبك حضوري متفاوت با آثار نویسادگان دیگر داردس مرگ در آثار چوبك در هم جا حضنوري
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سهمگیز و قاطع داردس مرگاندیشی چوبك اگرچ متأثر از هدایت است اما نگاه چوبك ب منرگ
با هدایت تفاوت دارد مرگ در داستانهاي هدایت االب خوداشی است ا خود فرد ب آن اقدام
میااد اما در آثار چوبك روابر حاام بر داستان و جامه است ا فرد را ب سوي زوا( و سقوط
و مرگ میراندس در آثار چوبك مقو هایی ماناد تاهایی ،بیدفاع بودن ،تسلیم ،د بستگی ب اشیاء و
حیوانات و اشخاص نتیج گون اي وابستگی است ا برخاست از استبداد حاام بر ذهز و روابنر
افراد جامه ایرانی است ،ایز وابستگی خواهی نخواهی ب سرسپردگی میانجامدس زبان چوبك ن
فقر ب د یت ب اار بردن ضربا مثتها و گوی ها و هج هاي گونناگون بل ن از آن جهنت ان
قشرهاي خاموش اجتماع را ب حرف زدن در عرص ادبیات م توب اشانده است بیبدیت اسنتس
(بهار و)110 :1374 ،

چوبك هم با آثار ادبیات اهز فارسی آشاایی اامنت داشنت و هنم ادبینات ننویز جهنان را
میشااختس وي در نثر فارسی ش وه ساده بیهقی و زبان فصی سهدي را میستود و شیفت طاز و
هز( ساایی و سوزنی و ب ویژه عبید زااانی

بودس (ا هی ،1380 ،یاد چوبك)114 - 113 :س

بیشتر آثار چوبك ب زبان روسی و زبانهاي امپراتوري سابق شوروي ترجم شدهاند رمنان
سابصبور را جهانگیر درّي و زویا عثمانوا ب روسی و محمدرضا قانونپرور ب انگلیسی ترجمن
اردهاند پروفسور بگلی نیز رمان تاگستر را بن انگلیسنی ترجمن انرده

اسنتس (ا هنی ،همنان)110:
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