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بررسی رابطة بین عناصر داستان و جنبههای زیباشناختی در داستانهای صادق چوبک
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چکیده
چوبک از جملة نویسندگان توانا و مشهور معاصر ایران است که داستانهایی امروزی و قوی دارد .او از میان مکاتب ادبی جهان به
ناتورالیسم گرایش دارد .هنر چوبک در داستاننویسی ،نشان از قدرت و مهارت او در استفاده از عناصر داستان دارد .از میان عناصر
داستانی ،چوبک از عنصرهای زبان ،روایت و شخصیّت استفادههای نوآورانه کردهاست .در حیطة زبان ،مهارت چوبک در ورود زبان
عامیانه در ساختار داستانهایش است و در زمینة شخصیّت ،انتخاب افراد فقیر و فرودست جامعه که هرکدام از این افراد نماد گروهی از
مردم روزگار چوبک هستند و در بخش روایت ،ترکیب روایت عینی با ذهنی است .فهم و شناخت قدرت چوبک در داستاننویسی مستلزم
نقد و بررسی عناصر به کار رفته در داستان های وی و نحوة استفادة از این عناصر است .از این رو در این پژوهش سعی شده تا ضمن
بررسی مکتب ناتورالیسم ،مبانی فکری ،جایگاه اجتماعی ،تواناییها و کاستیهای عناصر داستانی و نحوة استفاده و قدرت استفادة چوبک
از این عناصر مورد بررسی قرارگیرد .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که مهمترین شاخصة رمانهای او شامل زبان که از نوع
محاورهای ،عامیانه ،زنده و پویا است .روایت که زاویای دید در آن متنوع و متناسب با داستانهای وی انتخاب شدهاند .شخصیّتپردازی
که غالباً آنها افرادی ساده و از طبقة فرودست جامعه هستند.

کلیدواژهها :عناصر داستان ،رمان ،داستان کوتاه ،صادق چوبک.
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مقدمه
پس از نهضت مشروطه تحوالتی در زمینههای مختلف از جمله داستاننویسی رخداد و ادبیات جدیدی بهوجودآمد که متفاوت از
ادبیات قبل از مشروطه بود .کمکم نویسندگان تحت تأثیر ادبیات داستانی غرب از روشهای داستاننویسی قبل از مشروطه فاصله
گرفتند و با آموختن اصول و فنون ،داستانهای نوینی چون «تهران مخوف» مشفق کاظمی و «مجمع دیوانگان» صنعتیزاده را
بهوجودآوردند .در ادامه به علت حرفهای نبودن رماننویسی و نیز مشکالت اقتصادی ،نویسندگان عالقة بیشتری به نوشتن داستان کوتاه
نشان دادند و به نگارش داستانهای انتقادی و سرگرمکننده مشغول شدند .از جملة این نویسندگان میتوان از صادق چوبک نام برد.
تاکنون داستانهای چوبک با وجود شهرت و تکنیک موجود در آثارش کمتر مورد بررسی و نقد قرارگرفتهاست .صادق چوبک از
داستاننویسان مشهور و توانای ایران است که توانسته قصة ایرانی را وارد فضا و شیوة بیان دیگری کند تا جایی که اغلب منتقدان بر
این باورند که برخی از قصههای چوبک حتی کاملتر از قصههای کوتاه هدایت هستند .متأسفانه از لحاظ ساختاری هنوز کتابی که به
بررسی عناصر داستانی چوبک بپردازد و عناصر برجسته و نحوة استفاده از آنها را مورد بررسی قراردهد ،نوشتهنشدهاست .چوبک جزء
داستاننویسان نسل اول نوین ایران است که بر مخاطبان و خوانندگان ادبیات داستانی تأثیر گذار بودهاست.
منتقدان ،داستان را به گونههای مختلفی تعریف کردهاند .برخی بر وقایع داستان تکیه کرده و داستان را چیزی جز واقعه ندانستهاند.
به عنوان نمونه «فورستر» داستان را «نقل وقایع به ترتیب توالی زمان میداند ،در مَثَل ناهار پس از چاشت و سهشنبه پس از دوشنبه».
(فورستر )36 :1352 ،اما برخی دیگر داستان را روایت دانسته و نثر روایی را داستان میگویند« :داستان روایتی است منثور از بازآفرینی
وقایعی دربارة اشخاص به گونهای که موجد انتظار و صمیمیّت باشد( ».مستور)7 :1379 ،
گروهی نیز داستان را بر مبنای شخصیّتهای داستانی تعریف کردهاند .بهطورکلی میتوان گفت :داستان ،نثر روایی است که به بیان
وقایع صورتگرفته توسط شخصیّتهای موجود در داستان میپردازد و معموالً داستان بر مبنای کنش این اشخاص گسترش مییابد.
«داستان به هر اثر هنری منثور گفتهمیشود که بیش از آن که از لحاظ تاریخی حقیقت داشتهباشد ،آفریده و ابداع نیروی تخیّل و هنر
نویسنده بوده و موجد لذت و فایده در خوانندهباشد( ».ایرانی)48 :1380،
بیان مسأله
داستاننویسی مدرن پیش از آنکه مبتنی بر حادثهپردازی و اتفاق محوری باشد ،برآیندی است از چگونگی کنشها و واکنشهایی
که از عناصر تشکیل دهندة آن بهوجودمیآید .وجود عناصر داستان اگرچه امری ناگزیر است ،چگونگی پردازش آنها به عواملی چون
توانایی ،نگرش و گرایشهای نوسینده بستگی دارد و مراتب مهارت یا ناتوانی نویسندگان بیش از هر جایی دیگر در نحوة ارائة عناصر
داستان آشکار میشود .تا جایی که از تأکید و توجه نویسنده بر عنصر یا عناصری از یک داستان میتوان به مقصود او پی برد.
صادق چوبک در بیشتر داستانهای کوتاه و رمانهایش نشاندادهاست که در چگونگی استفاده از عناصر داستانی ،ظرافتها و
مالحظات هنرمندانهای بهکار بردهاست و از قابلیّت آنها در جهت القای پیام خود ،به خوبی استفاده کردهاست .هدف اصلی این تحقیق
شناخت توانایی و قدرت چوبک در استفادة بهینه از عناصر داستانی برای ارتقاء جنبههای زیباشناختی ،شناخت گرایشها و اندیشههای
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مختلف وی ،آشنایی با تکنیکهای داستاننویسی چوبک از جمله آمیختن روایت عینی با روایت ذهنی و تکگفتارهای شخصیّت اصلی
به گونهای خاص است و میتوان آن را یک الگوی ویژه در داستاننویسی ایرانی به حساب آورد .از این رو تشخیص عناصر داستانی در
آثار چوبک و تحلیل زیباشناسانة آن کاری در خور توجه خواهدبود که مسألة اصلی این پژوهش را تشکیل میدهد .اما ابعاد و حدود
مسائل ،شامل استخراج عناصر داستانی در داستانهای چوبک ،شناخت گرایشها و اندیشهها ،مکتب وی ،تأثیرپذیری ،توانایی وی در
استفادة از عناصر داستانی و مسائلی از این دست خواهدبود.
پرسشهای پژوهش
الف -میان ارائة عناصر داستان در آثار چوبک و جنبههای زیباشناختی چه رابطهای وجود دارد؟
ب-استفاده چوبک از عناصر داستانی مبتکرانه و نوآورانه بودهاست؟
پ-تکیة و تأکید صادق چوبک بر کدامیک از عناصر داستان بیشتر بودهاست؟
پیشینة موضوع
در بارة داستاننویسی صادق چوبک کتابهایی نوشتهشدهاست که اغلب به صورت گذرا و مختصر به بخشی از جنبههای داستاننویسی
او اشاره کردهاند .آثار وی از سالها پیش مورد نقد و بررسی جدی قرارگرفتهاست و از جمله محمدعلی سپانلو و علیاکبر کسمایی و
دیگر نویسندگان پیشگام در قصهنویسی امروز ایران تحلیل شدهاند .از لحاظ بررسی عناصر داستانی در آثار چوبک بخشی از کتاب
«قصهنویسی» رضا براهنی و همچنین «ادبیات داستانی» جمال میرصادقی مطالبی در این زمینه دارند ولی باید اذعان نمود که تاکنون
کتاب مستقلی که بهطور خاص به بررسی و تحلیل عناصر داستانی در آثار چوبک بپردازد ،نوشتهنشدهاست .مقاالت بسیاری در مورد
ابعاد گوناگون داستانهای صادق چوبک نوشتهشدهاست که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میشود.
حالجان و دیگران ( )1398مقالهای با عنوان «بررسی ابعاد تمثیلی داستان قفس از صادق چوبک» که در فصلنامة زیباشناسی ادبی بهچاپ رسیدهاست به بیان تمثیل که یکی از شیوههای ادبی است اشاره میکنند و در ادامه به داستان قفس با نگاه تمثیلی که دغدغههای
سیاسی و اجتماعی عصر خود را بازگو کردهاست ،میپردازند .با توجه به موضوع کتابها و مقاالت مذکور ،موضوع این تحقیق میتواند
موضوعی نو و بکر باشد .اگرچه به قاطعیّت نمیتوان اظهار نظر کرد اما مطابق پژوهشهای نگارندگان تاکنون هیچ پژوهشی در این
زمینه صورت نگرفتهاست.
نوروز و طهماسبیستوده ( )1397در تحقیقی که در فصلنامة مطالعات تطبیقی با عنوان «بررسی تطبیقی رئالیسم کثیف در آثار صادقچوبک و ریموند کارور» به شباهتها و تفاوتهای موجود در داستانهای این دو نویسنده میپردازند.
حیدری و غفاریکومله ( )1394در مقالهای که در فصلنامة ادب پژوهی تحت عنوان «آنیمیسم و پیوند آن با ناتورالیسم در آثار صادقچوبک» به بررسی زندگی بخشیدن به اشیا ،پدیدههای طبیعت و مفاهیم انتزاعی اشاره میکنند و در ادامه معتقدند که آنیمیسم در آثار
چوبک از حد آرایة ادبی فراتر رفته و جبرگرایی ،بیپردگیهای اخالقی و مذهبستیزی ،بدبینی و سیاهاندیشی و عینیّتگرایی را به
تصویر میکشد.
صالحبک و بیاتفر ( )1394در پژوهشی با عنوان «تحلیل تطبیقی عروسکفروش صادق چوبک و جثة علی الرصیف سعداهلل ونوس»که در فصلنامة متنپژوهی ادبی به چاپ رسیدهاست به شباهتهای این دو اثر و موضوع و درونمایة آنها میپردازند.
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طاهری و سپهریعسگر ( )1390در پژوهشی که در فصلنامة بوستان ادب دانشگاه شیراز تحت عنوان «بررسی شیوة بهکارگیری جریانسیال ذهن در رمان سنگ صبور ،اثر صادق چوبک» به بررسی جریان سیال ذهن که ویژگی آن ارائة جریانی از اندیشهها و تصاویر
ذهنی است که اغلب فاقد یکپارچگی و ساختار مشخص هستند ،طرح داستان مرزهای زمان و مکان متعارف را در مینوردد ،میپردازند.
باباساالر ( )1385در تحقیقی تحت عنوان «صادق چوبک و نقد آثار وی» که در فصلنامة دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاهتهران به چاپ رسیدهاست ،به تقسیمبندی آثار چوبک به دو دوره که هرکدام ویژگیهای خاص خود را دارند ،میپردازد.
اصغری ( )1377در مقالهای با عنوان «میراث صادق چوبک» که در مجلة کِلْک به چاپ رسیده به زنده بودن روح چوبک در پنجمجموعة داستانها و رمانهای او اشاره می کند و در ادامه به خاطر تحوالت اجتماعی و فرهنگی و تأثّیر آن بر نگاه نویسندگان کسی
دیگر به شیوة او رمان و داستان نمینویسد.
سیر تاریخی ادبیات داستانی
ادبیات داستانی که بیشتر شامل آثاری تخیّلی ،روایی ،سرگرمکننده و معنادار است ،عمری طوالنی دارد و از زمانهای بسیار دور
نشانهها و نمونههایی از آن را تقریباً در میان همة ملل و اقوام نشاندادهاند« .در دور دستهای تاریخ ،انسانهای اولین در غارها و
کومهها همان قصههای قدیمی را زمزمه میکردند و از آن لذت میبردند .آنچه که ما امروزه اسطوره ،افسانه یا انگاره مینامیم ،بازتاب
و تجلی همان نخستین قصة انسان است .لذا تعیین نقطة آغازین دقیق برای قصه دشوار و ناممکن است؛ زیرا قصه در اشکال ابتدایی
آن همزاد شور و شعور آدمی در ابتدای زنجیرة حیات اوست اما بر اساس میراث موجود سابقة قصههای مدون به حدود  4000سال پیش
از میالد میرسد( ».روزبه)21 :1387 ،
ناصر ایرانی در کتاب "هنر رمان" خود کهنترین داستان منثور را که بخشی از آن تاکنون محفوظ مانده ،متعلق به مصریان دانسته
و میگوید« :هنر داستاننویسی مصر بیتردید از اوایل هزارة دوم پیش از میالد مسیح آغاز شدهاست و در دورةباستان تا قرن سوم
میالدی ادامه داشته – یعنی بیش از دو هزار سال -پس از مصریان ،یهودیان صاحب کهنترین سنت داستاننویسی هستند .داستانههای
موجود ،حاکی از آن است که نگارش و ویرایش داستان حدود  1000تا 4000سال پیش از میالد نشانة چندانی از آثار داستانی یهودیان
موجود نیست اما آن "عصر تاریک" در قرن دوم پیش از میالد به آخر میرسد و دورة جدیدی در هنر داستان قوم یهود آغاز میشود».
(ایرانی )74 :1380 ،در ادامه اقوام آشوری-بابلی سپس هندیها با کتاب پنجه تنتره (کلیلهودمنه) و بعد چینیها و در ادامه یونانیها با
ایلیاد و ادیسه اثر هومر حماسهسرای یونان به قصهپردازی پرداختند .در اروپای قرون وسطی و دورة رنسانس قصههایی نظیر کانتربوری
اثر جفری جاسر و دکامرون اثر بوکاچیو خلق شد.
در ایران پیش و پس از اسالم ورود اسالم قصههای فراوانی نوشتهشدهاست که میتوان از جملة آن به قصههای اساطیری شاهنامه و
در قرون متأخر به دارابنامه ،فیروزنامه و مانند آن اشاره کرد.
ناتورالیسم (طبیعتگرایی)
ناتورالیسم یکی از مکاتب ادبی جهان است که چوبک بیشتر داستانهای خود را بر اساس آن به رشتة تحریر درآوردهاست .اصول
زیباشناختی این مکتب با دیگر مکاتب ادبی جهان تفاوت دارد؛ برای مثال در بیشتر مکاتب ادبی جهان تأکید بر سیاهنمایی از عیوب
داستاننویسی محسوب میشود اما در مکتب ناتورالیسم سیاهنمایی جزء اصول زیباشناختی داستان است.
در اینجا باتوجه به تأثّیر اصول زیباشناختی ناتورالیسم بر داستانهای چوبک به بیان مکتب ناتورالیسم و اصول و مبانی آن خواهیم-
پرداخت.
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طبیعتگرایی در فلسفة قدیم عبارت بود از مادهگرایی ،لذتجویی و هرگونه دینگریزی و معنی اصلی آن تا قرنها همین بود .از
قرن هفدهم آکادمی هنرهای زیبای فرانسه عقیدهای را که تقلید از طبیعت را در هر چیزی ضروری میشمرد ،ناتورالیستی مینامید .این
عقیده در اواخر قرن نوزدهم به ادبیات وارد شد و نهضتی ادبی بهوجود آورد .به موجب اصول فلسفة ناتورالیسم ،تمام پدیدههای هستی

در طبیعت و در محدودة دانش علمی و تجربی جای دارند و هیچچیز در ورای ماده وجود ندارد .این اصطالح برای اولین بار توسط امیل
زوال از هنرهای زیبا وارد ادبیات شد ،زوال معتقد است که «ناتورالیست یک روش اندیشیدن ،دیدن ،تعقل کردن ،مطالعه کردن و آزمودن
است ،یک نیاز به تحلیل کردن برای پی بردن ،نه یک سبک خاص( ».فورست)18 :1375 ،
به گفتة دیدرو ناتورالیستها حرفةشان مشاهدة دقیق طبیعت و یگانه آیینشان آیین طبیعت است .ناتورالیستها هدف خود را تکمیل
رئالیست میدانستند .امیل زوال توانست همراه با سایر تحوالت سیاسی ،اقتصادی و ذهنی روح تازهای در رئالیسم بدمد و آن را از
بنبست فکری نجات دهد .ناتورالیسم با توصیف آنچه هست و آنچه باید باشد پرده از روی رئالیسم محافظهکار برداشت و نقایص آن
را به نمایش گذاشت« .مقاالتی که امیل زوال در سال  1865در روزنامة  salutpuligveنوشت خبر از تولد ناتورالیسم میداد .اما
اصولی را که پس از آن میخواست برای هنر خود برگزیند تقریباً به صورت قاطع بیان کرد( ».سیدحسینی)397 :1384 ،
ناتورالیسم در کشورهای مختلف جایگاه متفاوتی پیدا کرد .فرانسه خاستگاه ناتورالیسم بود و تقریباً کل بدنة نظریة ادبی ناتورالیسم در
فرانسه از زوال بود.
در آمریکا این مکتب بیش از اروپا با دگرگونهای اجتماعی و اقتصادی پیوند یافت؛ زیرا دگرگونیها در این کشور جدید ،سریعتر و
ریشهایتر بودند .ناتورالیسم در آمریکا واکنش مستقیمی در برابر مسائل اجتماعی ،اقتصادی و مالی بود و مضمون اصلی آثار ناتورالیستی
مبارزات سخت فقرا با توطئههای سرمایهداران بود.
ناتورالیسم در آلمان بسیار پراکنده و پیچیده بود .در این کشور توسعه ،سرعت بسیاری یافت و این امر سبب انتشار نشریات بسیار و
بیانیههای فراوان در بارة این مکتب شد .در ناتورالیسم شاعرانة آلمان شور میهنپرستانهای به چشم میخورد که در هیچ کجای دیگر
یافتنمیشد « .ناتورالیسم در آلمان پرحرارت ،خشن و افراطی بود و شاید همین باعث شد که زیاد عمر نکند( ».نوری)31 :1386 ،
اصول و مبانی فکری -ادبی ناتورالیسم
تمامی مکاتب ادبی جهان اصول و مبانی خاص خود را دارند و ناتورالیسم نیز به عنوان یکی از این مکاتب ،اصول و مبانی فکری و
ادبی خاصی دارد که این مکتب بر پایة آنها استوار است این اصول عبارتند از:
-1علمگرایی :پیشرفت علوم در قرن نوزدهم بسیار گسترده بود و در همة رشتهها از قبیل فیزیک ،شیمی ،زیستشناسی و مانند اینها
پیشرفتهای اساسی حاصل شد که پیامدهای پر دامنهای در برداشت .به عنوان نمونه در زیستشناسی پیشرفتهایی حاصل شد که
دستاوردهای آن ارتباطی مستقیم با اندیشه و ادبیات داشت .برای مثال در سال  1859که داروین کتاب «اصل انواع به وسیلة انتخاب
طبیعی» را منتشر کرد نظریة تکامل بحثبرانگیزترین موضوع دوران شد و در رشد ناتورالیسم بیگمان نظریة داروین مهمترین عامل
شکل دهندهبود .متأثّر از چنین فرضیههایی ،ناتورالیستها در بارة انسان به نظریهای خاص رسیدهبودند و بر آن شدند که انسان حیوانی
است که سرنوشت او را وراثت ،محیط و لحظه تعیین میکند.
-2اخالق :ناتورالیسم انسان را جزیی از نظام طبیعت به شمار میآورد که هیچ ارتباطی با دنیای مورد ادعای مذاهب ندارد .از نظر ایشان
انسان حیوان برتر است و شخصیّت او بسته به دو نیروی طبیعی؛ یعنی وراثت و محیط اجتماعی است .با این وجود زوال ادعا میکند که
«اثر علمی؛ یعنی رمان جدید در عین حال یک اثر اخالقی است( ».سیدحسینی )410 :1384،در نظر زوال ،رماننویس با کشف قوانین
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زندگی اجتماعی به سیاستمداران و دستاندرکاران اصالحات اجتماعی امکان خواهدداد که دست به عمل بزنند و جامعه را اصالح کنند.
زوال به شدت نسبت به آنان که به او تهمت جبری بودن میزدند اعتراض میکرد و معتقد بود ناتورالیسم در ادبیات ،تشریح دقیق است
و تصویر کردن آن چیزی است که وجوددارد او خود را از طرفداران پیشرفت اجتماعی معرفی میکند.
-3عینینمایی :باید گفت مکتب ناتورالیسم با سانسور مخالف است و میگوید حقیقت را باید آنگونه که هست نشان داد اگرچه زشت
و کریه باشد ،این مکتب اختالف عمیق بین حقیقت و زندگی اجتماعی را برمال میکند.
-4آزادی :در این مکتب انسان موجودی است که زیر سلطة جبر تاریخی ،تکامل زیستشناختی و وراثت جسمانی و اجتماعی قراردارد
و آزادی انسان انکار شدهاست.
-5عشق :در نظر ناتورالیستها عشق خواستی جسمانی و تجربهای جنسی است و انسانها خصلتها و غرایز فردی از جمله غریزة
جنسی و گرسنگی را به ارث میبرند.
-6مذهب :نویسندگان ناتورالیست اغلب میانة خوبی با مذهب ندارند و معموالً اعتقادات و اصول مذهبی را به تمسخر میگیرند .این امر
ناشی از آن است که ناتورالیستها انسان را از نگاه فیزیولوژیکی تبیین و تشرح میکنند.
-7زبان :در این مکتب زبانی که نویسندگان داستان به کار میبرند زبان محاوره است و در نقل مکالمات اشخاص بیشتر از جملهها و
تعبیراتی استفاده میکنند که خودِ شخص به کار میبرند .همچنین ناتورالیستها از بیان الفاظ رکیک و زشت در داستان هیچگونه ابایی
ندارند.
-8شخصیّت :شخصیّتهای داستانی در این مکتب از طبقة فرودست و فقیر جامعه انتخاب میشوند و اغلب چهرة زشتی از آنها نشان
دادهمیشود .این اشخاص در جهل و نادانی خود دست و پا میزنند و از هرگونه تالش برای بهبود وضع خود عاجزند.
بررسی عناصر داستانی برجسته در داستانهای چوبک
-1شروع در داستانهای چوبک
آغاز داستان را که معموالً آغاز روایت و یا اولین ماجرای اصلی داستان است شروع داستان میدانند و اغلب وظیفة تمهید یا مقدمهچینی
بر عهدة شروع داستان است.
داستاننویسان معموالً داستانهای خود را به شیوههای گوناگونی آغاز میکنند .برخی در شروع داستان از اشارههای زمانی -تاریخی
بهره میبرند .شروع برخی دیگر از داستانها بر عمل یا معرفی یکی از شخصیّتهای داستان متکی است .به هر حال میتوان گفت
دامنة انتخاب نویسندگان برای شروع داستان گستردهاست و نویسندگان میتوانند داستان خود را به گونههای مختلف آغاز کنند.
آنچه از لحاظ زیباشناسی برای شروع داستان حائز اهمیّت است وجود تمهید و عنصر بیثباتی است .تمهید روندی است که طی آن
نویسنده ،اطالعات الزم را برای درک داستان به خواننده میدهد و عنصر بیثباتی نیز ناپایداری آغازین داستان است که داستان بیشتر
بر مبنای آن گسترش مییابد.
در رابطه با چگونگی شروع داستانهای چوبک باید گفت :او همانند اغلب داستاننویسان ،شروعهای متفاوتی را برای داستانهای خود
برگزیدهاست .در برخی از داستانهای وی شروع جذاب ،باعث شده تا خواننده به سرعت وارد داستان شود و عطش خواندن هر لحظه
بر او افزوده گردد تا جایی که خواننده ،داستان را بدون وقفه تا پایان میخواند .مثالً در داستان کوتاه دسته گل ،چوبک از همان ابتدای
داستان ،آتش حرص و ولع خواننده را برای داستان برمیانگیزد« :تقصیر خودش بود که تا به اتاق کار وارد شد ،دوید و رفت میان
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نامههای اداری گشت و اول از همه این نامه را پیدا کرد .ولی حاال که پیدایش کردهبود ،جرأت باز کردن آن را نداشت( ».چوبک:1352 ،
)36
در این جمالت ،چوبک قصد دارد با مقدمهچینی اطالعاتی را به خواننده منتقل کند .برای مثال خواننده با خواندن این بند درمییابد
که فضای داستان یک فضای اداری است .غیر از این اولین نشانههای عنصر بیثباتی را میتوان در ابتدای این بند مشاهده کرد (تقصیر
خودش بود) ضربآهنگ ابتدایی این بند اطالعاتی را در بارة فضای تهدیدآمیز داستان به خواننده میدهد و او را در جریان وضعیّتی
قرارمیدهد که میتواند عنصر بیثباتی را به خوبی احساس کند.
در داستانهای "تنگسیر" و" بعدازظهر آخر پاییز" ،چوبک داستان را با توصیف شروع میکند .در تنگسیر داستان با توصیف هوای
گرم بندر شروع میشود« .هوای آبکی بندر همچون اسفنج آبستنی هرم نمناک گرما را چکهچکه از توی هوای سوزان برمیچید و دوزخ
شعلهور خورشید تو آسمان غرب یله شدهبود( ».چوبک)15 :1384 ،
چوبک در این بند از شروع داستان تنگسیر با استفاده از تشبیه ،خواننده را در ابتدای داستان در فضای گرم و شرجی بندر قرارمیدهد
او با تشبیه هوای آبکی بندر به اسفنج و تشبیه خورشید سوزان به دوزخ ،شدت گرمای بندر را برای خوانندة داستان قابل لمس میکند
و با قراردادان خواننده در فضای داستان حس همذاتپنداری او را افزایش میدهد و او را به خواندن ادامة داستان ترغیب میکند.
در بخش دیگری از شروع رمان تنگسیر ،محمد شخصیّت اصلی داستان از دواس راه میافتد تا گاو سکینه را که وحشی شدهاست رام
کند .این مقدمهای است تا جوانمردی ،شجاعت ،نیرو و قدرت محمد نشان دادهشود .نیرومندی و شجاعت محمد از این نکته برای
خواننده استنباط می شود که او قصد رام کردن یک گاو وحشی را دارد و در عین حال جوانمردی محمد نیز از این نکته آشکار میشود
که او میخواهد خود را به خاطر یک بیوه زن به خطر بیندازد و تنها دارایی آن بیوه زن را که یک گاو است را رام کند .رام کردن گاو
وحشی توسط زایر محمد یک نوع تمهید و زمینهچینی برای حوادث اصلی داستان است .برای مثال این زمینهچینی ،موجب کمک به
باورپذیری نبرد زایرمحمد با کوسه در اواخر داستان برای خواننده میشود.
در داستان بعدازظهر آخر پاییز نیز داستان با توصیفی از آفتاب بدون گرمای پاییز شروع میشود .دوربین از خارج به داخل کالس
حرکت میکند« .آفتاب بیگرمی و بخار بعدازظهر پاییز به طور مایل از پشت شیشههای در ،روی میز و نیمکتهای زرد رنگ خطمخالی
کالس و لباسهای خشن و خاکستری شاگردها میتابید( ».چوبک)202 :1354 ،
در برخی از داستانهای کوتاه چوبک ،داستان از نقلة اوج شروع میشود؛ مثالً در داستان عدل خواننده با خواندن اولین جمالت در
جریان بحران داستان قرارمیگیرد و به میانة داستان پرتاب میشود« .اسب درشکهای توی جوی پهنی افتادهبود و قلم دست و کاسة
زانویش خرد شدهبود...و دو سپور و یک عمله راهگذار که لباس سربازی بیسردوشی تنش بود و کاله خدمت بیآفتاب گردان به سر
داشت ،میخواستند آن را از جو بیرون بیاورند» (همان)45 :
در داستان کوتاه دزد قالپاق نیز داستان در نقطة اوج بحران خود ،شکل میگیرد« .مردم دزد را وقتی داشت قالپاق دومی را از چرخ
باز میکرد ،گرفتند .قالپاق اولی را زیر بغلش قایم کردهبود و داشت با پیچگوشتی کند و کاو میکرد که قالپاق دومی را هم بکند که تو
سری شکنندة تلخی رو زمین پرتابش کرد و بعد یه لگد خورد تو پهلش که فوری دلش پیچ افتاد( ».چوبک )67 :1344 ،در اینجا شروع
داستان زمانی است که پسرک گیر میافتد ،ناسزا میشنود ،کتک میخورد و از درد به خود میپیچد.
داستان "پاچه خیزک" نیز چنین آغازی دارد .در ابتدای این داستان ،موشی در تله افتاده اما زنده است و همه از چگونه کشتن موش
سخن میگویند برخی از داستانهای چوبک از وسط شروع شده و در وسط نیز تمام میشود .برای مثال داستان چشم شیشهای از وسط
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شروع شده و در وسط نیز پایان مییابد .آغاز داستان چنین است...« .چشم آماده بود و دکتر آن را تو چشمخانة پسرک جا گذارد و گفت:
باز کن :چشمتو باز کن ،حاال ببند ،ببند .حاال خوب شد .شد مثه اولش( ».چوبک )30 :1352 ،در همین اولین بندهای آغازین داستان
خواننده در جریان ماجرای اصلی داستان قرارمیگیرد.
رمان سنگ صبور با بگو مگوی احمدآقا و آقاسید ملوچ (عنکبوت) شروع میشود« .حاال دیگه عوض همه چی زلزله میاد .نه شب
خواب داریم نه روز آروم .همش ترس و دلهره .هی زلزله ،هی زلزله .خودمون زندگی آروم بیسر خری داشتیم که این زلزلههای پدر
سگم قوز باال قوز شده و از صبح تا شوم مرگ سیاه جلومون ورجه ورجه میکنه( ».چوبک )9 :1353 ،خواننده با چنین
مقدمهچینیهایی به آسانی درمی یابد که در این داستان با شخضیّتی دو دل و مردد روبرو است .عالوه بر این چگونگی آغاز داستان
بیثباتی ،ترس و ناپایداری را آشکارا به نمایش میگذارد .در مجموع باید گفت چوبک سعی کرده تا داستانهای خود را به گونههای
مختلف و در عین حال مناسب شروع کند .شروعهایی که ضمن تمهید داستان بیانگر عنصر بیثباتی بوده و خواننده را به خواندن ادامة
داستان ترغیب میکند .چوبک گاه داستان خود را با توصیف یک موقعیّت یا یک فضا شروع میکند و گاهی با ارائة کنش یک شخصیّت
و زمانی نیز داستان را از وسط شروع کرده .به هر حال او توانسته با استفاده از ذهن پویای خود شروعهای به جا و مناسبی برای
داستان هایش برگزیند و با این کار احساس خواننده را برای خواندن داستان برانگیزد.
-2کشمکش یا جدال
کشمکش ،مقابلة دو نیرو یا دو شخصیت در داستان است که بنیان حوادث را پیریزی میکنند« .برای کشمکش انواعی قائل شدهاند
که عبارتنداز-1:کشمکش جسمانی :زمانی که دو شخصیّت درگیری جسمانی دارند-2.کمکش ذهنی :زمانی که دو فکر با هم مبارزه
میکنند-3.کشمکش عاطفی :زمانی که شور عشق دگرگونیهای بسیاری در شخصیّت داستان بهوجود میآورد-4.کشمکش اخالقی:
وقتی که شخصیّت با یکی از اصول اخالقی و یا هنجارهای اجتماعی سر مخالفت داشتهباشد( ».داد )385 :1382 ،در مجموع میتوان
گفت کشمکش تقابل شخصیّت است با عوامل بیرونی یا درونی برای مثال انسان در مقابل انسان ،انسان با محیط و یا انسان با وجدان.
کشمکش یا جدال در داستانهای چوبک به گونههای مختلف نمایان است .همراه با دو دورة متفاوت داستاننویسی چوبک جدالهای
متفاوتی نیز در داستانهای او مشاهده میشود .برای مثال در بیشتر داستانهای اولیة چوبک این جدالها بیرونی و ظاهری هستند.
برای نمونه بیشتر جدالهای موجود در داستان تنگسیر جسمانی ،بیرونی و ظاهری هستند .در این رمان زایر محمد ،قهرمان قصه با
جدالهای مختلفی روبهرو میشود .یک بار در تقابل و جدال با کسانی که حق او را خوردهاند (جدال جسمانی انسان با انسان) بار دیگر،
جدال او با طبیعت است مانند غلبة او بر دریا و گرما (جدال جسمانی انسان با طبیعت) و بار دیگر جدال او با حیواناتی مثل کوسهماهی
و گاو است (جدال جسمانی انسان با حیوان) که یادآور داستان پیرمرد و دریا همینگوی و در نهایت جدال او با سرنوشت (جدال انسان با
سرنوشت) .نکتة قابل توجه در جدالهای تنگسیر این است که شخصیّت اصلی داستان در همة این جدالها پیروز میدان است و البته
این امر به حقیقت مانندی داستان لطمه زدهاست.
کشمکش یا جدال در داستان سنگ صبور بیشتر ذهنی است .یعنی شخصیّتها بیش از آنکه به صورت آشکارا و عینی کشمکش
داشته باشند با خود و وجدان خود درگیری دارند؛ برای مثال احمدآقا با همزاد یا وجدان خود کشمکش دارد .وجدانش او را به نوشتن
تحریک میکند اما احمدآقا به علت ترس از حوادث روزگار ،امیدی به تحول به وسیلة نوشتن ندارد« .این همه که اومدن و نوشتن کجا
رو گرفتن ،دنیا دیگه چیزی کم و کسر نداره ،دیگه چیز نوی توش پیدا نمیشه( ».چوبک )12 :1353،وجدان احمدآقا به او میگوید:
«برای من بنویس ،من خوشم میآید برای همزاد خودت بنویس ،برای مردم بنویس( ».همان )57 :در این داستان کشمکش ذهنی
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معلول دو دلی و مردد بودن احمدآقا است به همین خاطر او مدام با وجدان خود در حال کشمکش است و نوشتن یا ننوشتن ،گفتن یا
نگفتن ،رسیدن یا نرسیدن دالیل اصلی این کشمکشهای ذهنی است.
-3تعلیق
تعلیق عبا رتست از ایجاد حالت شور ،شوق و نگرانی در خواننده برای خواندن ادامة داستان .این حالت به علت آگاه شدن خواننده از
بیثباتی نخستین داستان به وجود میآید .تعلیق ،خواننده را به وسیلة هیجان به وجود آمده از سؤال «بعد چه خواهد شد؟» به خواندن
ادامة داستان ترغیب میکند.
برخی از داستانهای چوبک به گونهای طراحی شدهاست که تعلیق یا هول و وال را به خوبی در خواننده به وجود میآورد .مثالً در
داستان تنگسیر یک نمونة خوب است که در آن خواننده همیشه در حالت نگرانی و تعلیق قراردارد .این رمان به علت حوادث و اتفاقات
فراوانی که در آن رخ میدهد نگرانی خواننده را نسبت به داستان برمیانگیزد ،هرچند خواننده از این حوادث جهانبینی عمیق و
گستردهای دریافت نمیکند ولی میتوان با ایجاد حس تعلیق در خواننده او را به خواندن ادامة داستان و لذت بردن از آن تشویق کند؛
اما در سنگ صبور به علت کم بودن حوادث برجسته تعلیق به معنای عام کمتر دیدهمیشود .در این داستان تعلیق عموماً مربوط به
اوضاع و احوال ساکنان خانة موجود در داستان است که حوادث حول محور آنها میچرخد ،اینکه ساکنان این خانه چه وضعی دارند و
در آینده چه بر سر آنها خواهدآمد و چه سرنوشتی خواهند داشت.
غریزة جنسی یکی دیگر از عوامل ایجاد تعلیق در داستان سنگ صبور است .برای مثال خواننده میخواهد بداند آیا احمدآقا به
خواستهاش نسبت به گوهر میرسد یا بلقیس به آرزوی جنسی که نسبت به احمدآقا دارد دست خواهدیافت؟ ناپدید شدن گوهر عامل
دیگر ایجاد تعلیق در داستان سنگ صبور است ،این که بر سر گوهر چه خواهدآمد.
-4نقطة اوج
وقتی کشمکش به باالترین نقطة اوج خود برسد ،نتیجة داستان اجتنابناپذیر خواهدبود و این نقطة اوج داستان نام دارد .نقطة اوج
داستان ،نت یجة منطقی حوادث پیشین است و در آن احساس متراکم شدة داستان ناگهان رها میشود.
در برخی از داستانهای چوبک نقطة اوج بهخصوصی وجود ندارد؛ بلکه احساس داستان در طول داستان و به آرامی رها میشود.
داستان سنگ صبور نمونة بارز نداشتن نقطة اوج است که در آن احساس داستان به مرور زمان و در طول روایت داستان برای خواننده
به وجود میآید .به هرحال میتوان گفت نقطة اوج داستانهای چوبک شدت و ضعف دارد؛ مثالً یکی از اوجهای قوی چوبک در رمان
تنگسیر وجود دارد .در این رمان وقتی محمد از کسانی که حق او را پایمال کردهاند ،انتقام میگیرد داستان به اوج خود میرسد.
در داستان "گلهای گوشتی" نیز اوج قصه زمانی است که مرگ یعقوب باعث میشود تا مراد با دیدن زنی رهگذر که قبل از حادثه
او را تحریک جنسی میکرد دیگر حس تریاک کشیدن یا آمیزش نداشتهباشد؛ بلکه احساس مرگ ،پوچی و بیهودگی در او نمایانتر از
هر میل دیگر باشد .مراد در اوج از خود کنده میشود و اندیشة مرگ بر شهوت جنسی و ولع تریاک کشیدن غلبه میکند.
در داستان" انتری که لوطیش مرده بود" نقطة اوج داستان ،جنیة ایدئولوزیک دارد .در این داستان نویسنده قصد دارد یک ایده و
اندیشه را که همان اسارت ابدی است برای خوانندگانش بیان کند .این نقلة اوج ایدئولوژیک زمانی است که انتر دوباره به سوی لوطی
برمیگردد و برای رهایی از دست تبردارها خود را به شدت نیازمند لوطی میبیند .بازگشت انتر به سوی لوطی با وجود آن همه شادی
که هنگام رهایی از دست لوطی کردهبود اسارتی را نشان میدهد که راه گریزی از آن نیست و سرنوشت محتوم همة انسانهاست.
برخی از داستانهای چوبک در اوج پایان مییابد یا به عبارت دیگر نقطة اوج آنها پایان داستان است .چنین داستانهایی از جمله
داستانهای باز هستند ،داستانهای چرا دریا طوفانی شد ،گلهای گوشتی ،انتری که لوطیش مرده بود و چشم شیشهای از این دستهاند.
در داستان چرا دریا طوفانی شد داستان در اوج و با تقابل تالطم امواج دریا و تالطم درونی کهزاد پایان مییابد.
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-5طرحهای چوبک
بیشتر طرحهای چوبک ،غمناک بوده و در عین حال خواننده را به درنگی ژرفکاوانه دربارة طبقههای فرودست جامعه وادار میکند.
از دیگر خصوصیات طرحهای چوبک امکانپذیر بودن آنها است .چوبک وقایع داستانهایش را به گونهای تصویر میکند که خواننده
امکان روی دادن آنها را احسای میکند و باور میکند که چنین وقایعی ممکن است اتفاق بیفتد .در این زمینه تنها تنگسیر است که
کمتر برای خواننده پذیرفتنی و قابل قبول است .این امر ناشی از آن است که قهرمان داستان در رویارویی با موانع بسیاری که بر سر
راه او به وجود میآیند و او را از همه سو در برمیگیرند ،همواره پیروز میشود .براهنی در کتاب قصهنویسی با اشاره به چنین ایرادی
مینویسد« :کاش پایان داستان تنگسیر را به گونهای دیگر مینوشت تا حقیقت مانند آن بیشتر میبود .همچنین براهنی از کاستیهای
دیگری چون عدم تعادل طرح و توطئه سخن میگوید .اگر قرارباشد در مقابل هزار تومان پنج نفر را بکشد ،دیگر هیچجا سنگ روی
سنگ نخواهدماند .اگر هزار تومان محمد را در یک کفة ترازو و قتل پنج نفر دیگر را در کفة دیگر قراردهند ،خواهیددید که محمد قابل
تبرئه نیست ،حتی در باور دید خوانندة عادل یا منتقد و البته هر قصة خوب عدالت داستانی را نیز باید توجیه کند( ».براهنی:1362 ،
)624
-6شخصیّت
اشخاص حاضر در داستان ،نمایشنامه و فیلم را که داستان به وسیلة کنش و عمل آنها ساختهمیشود ،شخصیّت مینامند .در خلق
هر شخصیّت سه اصل زیباشناختی را باید رعایت کرد .اول این است که «شخصیّتها باید در رفتار و خلقیاتشان ثابتقدم باشند؛ یعنی
اشخاص داستانی نباید در موقعیّتهای مختلف رفتار و اعمال متفاوتی داشتهباشند مگر تغییر رفتار آنها دالیلی منطقی داشتهباشد که
در داستان نشان دادهشدهباشد .دوم داشتن انگیزة معقول برای انجام هرکاری است ،اشخاص داستانی باید برای اعمال خود انگیزهای
معقول داشتهباشند .سومین اصل شخصیّت ،واقعی جلوه کردن آنها است .اشخاص داستانی نباید نمونة مطلق خوبی یا بدی باشند».
(میرصادقی )85 :1385 ،چوبک با رعایت اصول زیباشناختی توانسته شخصیّتهای قابل قبولی خلق کند که ما در اینجا به صورت
مختصر به بررسی این شخصیّتها از زوایای مختلف خواهیمپرداخت.
-6-1شخصیّت ساده
بیشتر شخصیّتهای داستانهای چوبک ساده هستند و خصلتهایی ساده و محدود دارند و نیز پیچیدگی شخصیّتهای جامعه را
ندارند .علت ساده بودن این شخصیّتها ،یک بُعدی بودن آنهاست .این اشخاص بیشتر با خصلتهای منفی خود ظاهر میشوند .نگرش
ناتورالیستی چوبک باعث شده تا تنها بر خصائص زشت و پست شخصیّتهای داستانی توجه کند .همانطور که در ابتدا اشاره شد
ناتورالیستها انسان را موجودی جبری میدانند و اعتقادی به تکامل انسان ندارند.
-6-2شخصیّت ایستا
بیشتر شخصیّتهای داستان چوبک ایستا هستند .ایستایی آنها از یک طرف معلول ساده بودن و از طرف دیگر به ثابت قدم بودن
آنها بازمیگردد .اشخاص داستانهای چوبک معموالً در رفتار خود ثابت قدم هستند .از دیگر عوامل ایستایی شخصیّتهای چوبک این
است که او انسان را محصول طبیعی محیط و وراثت میداند و اعتقادی به تالش برای ترقی و تکامل ندارد .در نگاه ناتورالیستی چوبک،
فرد در گسترة عواملی چون طبیعت ،وراثت و محیط محصور شدهاست و امکان تحول ،تغییر و تکامل برایش وجود ندارد و تنها راه
رهایی برای او مرگ است.
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از جمله شخصیّتهای ایستا میتوان از شخصیّتهای اصلی رمان سنگ صبور نام برد که تا آخر رمان هیچگونه تحول و تغییری در
آنها مشاهده نمیشود .احمدآقا شخصیّت اصلی این رمان در پایان داستان همان خصلتهای آغازین داستان را دارد و تحول و تغییری
در او مشاهده نمیشود.
-6-3چگونگی پرداخت شخصیّتها
چوبک شخصیّتهایش را به چند شیوه معرفی میکند .این شیوهها شامل شرح و توضیح مستقیم شخصیّت ،معرفی از طریق عمل،
معرفی شخصیّت بدون تفسیر ،معرفی از طریق فکر ،معرفی از طریق وضع مکانی شخصیّت و مانند اینها است .چوبک بیشتر
شخصیّتهایش را از راه کنش آنها همراه با اندکی شرح و تفسیر ارائه میدهد .پرداخت شخصیّتها گاهی به وسیلة توصیف و زمانی
با نقل گفتار شخصیّتها انجام میگیرد .یک نمونه از ارائة شخصیّت به وسیلة کنش شخصیّت در داستان پیراهن زرشکی است« .همین
که سلطنت و کلثوم سر و پای مرده را گرفتند و روی سنگ خواباندند ،سلطنت هولکی روپوش آن را کنار زد و با دستهای نمناک و
پیرشدهاش تندتند لباسهای او را وارسی کرد و با نظر خریداری جنس پارچه لباس او را میان انگشتان کوتاه و کلفت خود مالید ...کلثوم
هم با قیافة حریص ،لباسهای تن مرده را برانداز میکرد( ».چوبک )142 :1354 ،نمونهای از ارائة شخصیّت به وسیلة افکار شخصیّت
در داستان مردی در قفس است« .از عمر گذشته سابقهای در خاطرش نماندهبود .برای یک لحظه به نظرش آمد که با شعور و سادگی
یک طفل در دنیایی دیگر که سراسر آن را رؤیا و فراموشی گرفته از شکم مادر زاییده شده و یادگارهای نیم قرن زندگی بریده بریده
که از هیچ شروع شده و به هیچ ختم میشد در آن فراموشی سر به نیست شدهبود ...تقال میکرد تا حقیقت تلخ آن حالت را از بین ببرد
و رشتهای که او را به زندگی مربوط کردهبود ،پاره کند و زنده بودن خودش را از یاد ببرد( ».همان)91:
-6-4واقعنمایی شخصیّتها
چوبک برای واقعنمایی شخصیّتهای داستان خود از ابزارهایی چون بیطرفی در آفرینش ،استواری در رفتار شخصیّتها ،داستان
انگیزة معقول برای اعمال شخصیّتها و مانند اینها استفاده میکند .میتوان گفت یکی از مهمترین خصلتهای چوبک در ارائه و خلق
شخصیّتهای داستانی بیطرفی است .چوبک در داستانهایش سعی نکرده از شخصی خاص جانبداری کند و یا شخصیّتی منفی را
زشت نشان دهد .او تالش کرده تا شخصیّتهایش در نهایت جایگاه واقعنمایی قرارگیرند.
چوبک سعی دارد تا اشخاص داستانی محصول طبیعی محیط خود باشند .او در بیشتر موارد از هرگونه جانبداری اجتناب میورزد اما
تنها در رمان تنگسیر از زایر محمد ،قهرمان قصه جانبداری میکند و بر آن است تا ضمن تبرئة زایر محمد از او شخصیّتی نیرومند
بسازد .ناصر ایرانی در کتاب هنر رمان ،بیطرفی را «ضرورتی زیباشناختی» میداند( .ایرانی)477 :1380 ،
در رمان تنگسیر شخصیّت و فرهنگ پدر زن ،زایرمحمد با جهانبینی و شغل و جایگاه اجتماعیاش تناسب دارد ،وقتی زایرمحمد به
او میگوید که این انگلیسیها را در دکانت راه نده ،جوابی متناسب با جایگاه شغلی و اجتماعیاش میدهد و میگوید« :زایر اینام مثه
خود ما آدمند ،به ما کاری ندارن .پولشون که سکة عمر نیست( ».چوبک)26 :1384،
چوبک در رمان تنگسیر می کوشد تا شخصیّت اصلی را متناسب با محیط طبیعی برای خواننده باورپذیر کند؛ مثالً سیاهی و زمختی
پوست بدن محمد متناسب با هوای گرم و سوزان بندر است .در این رمان چوبک با استفاده از عنصر زمینه توانسته داستان را قابل
قبولتر نشان دهد .برای مثال با زمینهسازی برای مهارت محمد در غواصی باعث میشود ،خواننده مهارت محمد را باور کند ،اگر محمد
مدت زیادی میتواند در آب بماند و شنا کند ،نتیجه و معلول این امر است که او قبالً در کشتی کار کردهاست ،دریانوردی ورزیده بوده،
مروارید صید میکرده و بهترین نفس در غواصی داشتهاست .شرح و توصیف دقیق جزئیات نیز به واقعنمایی داستانهای چوبک کمک
شایان کردهاست« .اکنون مرده کامالً لخت روی سنگ طاقباز افتاده بود وتنها یک دستمال سفید روی چشم و گوشش بسته بود.
دستمال دور و برش از روی موهای انبوهش گذشتهبود و با گره کلفت و بدنمایی روی شقیقة چپش گره خوردهبود و دو دسته موی
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فرفری طرفین صورتش جمع شدهبود و آن دستمال را هم که سلطنت بازکرد ،صورت بیضی و بانمکی از زیر آن بیرون آمد».
(چوبک)150 :1354،
-6-5خصوصیات اصلی شخصیّتهای چوبک
شخصیّتهای داستان های چوبک ظاهربین و ناآگاهند ،دزدی ،فساد و فقر را دوست ندارند و در برابر آن واکنش نشان میدهند اما
واکنش آنها پشتوانة عملی ندارد .این آدمها در صحنهاند بدون اینکه از آنچه میگذرد مطلع باشند .این آدمها ریشههای نابسامانی و
رنجها و گرفتاریهای اجتماعی را نمی شناسند؛ مثالً در داستان دزد قالپاق نه مردم محل و نه حاجی احمد هیچ یک به علت دزد شدن
کودک کاری نداند و آن را پدیدهای فطری و ذاتی میدانند .آدمهای چوبک در برخورد با مشکالت ،ناتوانیهای جسمی و فکری خود
را به نمایش میگذارند .آن ها بیشتر اهل حرف هستند تا عمل .در بین اشخاص چوبک تنها زایرمحمد و شهرو و زن محمد که
شخصیّتهای رمان تنگسیر هستند ،اهل عملاند و برای بهبود وضع خود سعی و تالش میکنند.
بارزترین ویژگی اشخاص داستانی چوبک که متأثر از نگاه ناتورالیستی وی است توجه فراوان به غرایز جنسی شخصیّتها است.
اصلیترین محرک این شخصیّتها غریزة جنسی است و بیشتر کنشها و اعمال این اشخاص بر مبنای این غریزه انجام میگیرد .به
جز شهرو شخصیّت داستان تنگسیر ،سایر زنان داستانهای چوبک مغلوب غرایز جنسی خود هستند ،این زنان برای رسیدن به غرایز
جنسی خود حاضر به قبول هرگونه خواری و ذلّت هستند .مثالً در داستان نفتی ،عذرا که در آرزوی ازدواج است ،شخصاً به مرد نفت
فروش پیشنهاد ازدواج میدهد و جالب اینجاست که مرد نفت فروش پیشنهاد عذرا را رد میکند .رمان سنگ صبور بر محور تالش
بلقیس برای دستیابی به احمدآقا میچرخد .دستغیب معتقد است« :زنان داستانهای چوبک بیشتر شهوی و محروم از لذتهای جنسی
هستند و از این رو صدای مردخواهیشان بلند است( ».دستغیب)34 :1353،
میتوان خصوصیات اصلی آدمهای چوبک را اینگونه برشمرد :بیتفاوتی ،اسارت ،بیمهری ،ترس ،سلطهپذیری ،تنهایی ،بیزاری و
بیاعتمادی ،پنهانکاری ،دروغ ،خیانت ،احساس متناقض ،ناکامی در امور جنسی.
شخصیّتهایی که چوبک خلق کردهاست پیش از آن که نمایندة فرد مشخصی باشند ،یک گروه یا یک تیپ خاصی را به نمایش
میگذارند .این شخصیّتها اغلب از طبقة فرودست و ضعیف جامعه هستند .نگاه چوبک به طبقههای فراموش شدة جامعه و تمرکز بر
روی یک طبقة خاص سبب شده تا شخصیّتهای داستانهایش جنبة نوعی بگیرند .از جملة داستانهای چوبک که بیشتر شخصیّتهای
آن نوعی هستند ،داستان سنگ صبور است .در این داستان هرشخصیّت معرف یک گروه یا یک تیپ خاص است؛ مثالً کاکل زری
نمایندة همة کودکان فقیر و بی سرپرست است که به علت عدم استحکام خانواده و اعتقادات خرافی موجود در جامعه قربانی میشوند.
بلقیس نیز نمایندة همة زنان موجود در داستانهای چوبک است که تنها محرک آنها در زندگی غریزة جنسی است.
چوبک در نمایش ظاهر اشخاص با توصیف خود عکاسی میکند .توصیف بیرونی چوبک از شخصیّتها بیش از هر چیز بر روی عمل
شخصّیت تکیه دارد .او سر و وضع ،نوع لباسها ،شکل غذا خوردن ،نحوة حرف زدن و حتی حالت راه رفتن شخصیّتهایش را برای
خواننده به تصویر میکشد « .یک شلوار چلوار که تا مچ پاهایش بود با لیفة زمخت برجسته به تنش مانده و پاهایش برهنه بود .کونة
پاش زیر کوره گم شده بود .اندامی گنده داشت مثل غول بود .تنهای تنها بود .گنده بود و سیاه سوختهبود( ».چوبک)16 :1384،
بیشتر شخصیّتهای چوبک به هم شبیه هستند و یکی از علتهای شباهت این شخصیّتها ،تیپیک یا نوعی بودن آنها است .در
زمینة شباهت شخصیّتها براهنی معتقد است« :تقریباً همگی شخصیّتهای سنگ صبور شاید با استثنا سیفالقلم ،از قصههای گذشتة
چوبک گرفتهشدهاند؛ یعنی چوبک به دنبال آفریدن شخصیّتهای جدید نیست( ».براهنی )697 :1362،در تفکر ناتورالیستی تمامی
انسانها خصلتهای مشابه و یکسانی دارند و سرنوشت انسان را غرایز حیوانی از جمله غریزة جنسی تعیین میکند .به همین دلیل توجه
چوبک به این غریزهها که در تمامی انسانها وجود دارد سبب شده تا شخصیّتهای داستانهای او مشابه باشند .مثالً بلقیس از لحاظ
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غریزة جنسی عیناً شبیه عذرا در قصة نفتی است یا جهان سلطان به فخری شبیه است و گوهر به آفاق در داستان خیمهشببازی یا
زیور در داستان چرا دریا طوفانی شد و با خدیجه در داستان گورکنها شباهت دارد.

نتیجهگیری
چوبک نویسندهای تواناست که از عناصر داستان به خوبی در ساختار داستانهایش استفادهکردهاست .عناصر داستانی در داستانهای
چوبک متأثّر از مکتب ناتورالیسم است .او با شناخت نحوة بکارگیری درست عناصر داستان و نیز آگاهی از کارکردهای زیباشناختی این
عناصر ،جنبههای زیباشناختی داستانهایش را تعالی بخشیدهاست .زبان ،روایت و شخصیّتپردازی عناصر برجسته در داستانهای چوبک
حضور پر رنگی دارند و نوآوریها ،ابتکارات و قدرت چوبک را نیز در نحوة استفادة او از این عناصر میتوان مشاهدهکرد.
زبان چوبک محاورهای ،عامیانه ،زنده ،پویا و متحول است .شخصیّتها اغلب ساده و بجا انتخاب و معرفی شدهاند .از چند نوع زاویة
دید مناسب و قوی در داستانهای وی استفادهشدهاست .تلفیق این عناصر به نحو شایستهای صورت گرفته و رابطة میان این عناصر
محکم و استوار است .شخصیّتها مناسب زمان و مکان خاص خود انتخاب شدهاند و زبان آنها متناسب با منش دورنی و لهجة آنها
میباشد .زاویة دید دانای کل به خوبی توانسته از درون و بیرون شخصیّتها آگاه باشد .به وسیلة زبان توصیفی و تصویری خوانندة
داستان را تماشا میکند .این عناصر داستانهای چوبک به خوبی در هم تنیده شدهاند ،به گونهای که برای بررسی هریک باید عناصر را
نیز بررسی کرد.
شخصیّتها غالباً از طبقة فرودست و از بین مطرودان جامعه انتخاب شدهاند و زبان منتخب چوبک؛ یعنی زبان عامیانه و محاورهای،
زبان این طبقه است .این شخصیّتها بیشتر به وسیلة زبان و عمل خود و نیز در خالل گفتوگو با دیگران خصلتهای خود را
نشانمیدهند .زبان هریک از این شخصیّتها متناسب با جایگاه فرهنگی و اجتماعی آن انتخاب شدهاست .زبان چوبک توانسته حتی
هذیاناندیشیهای شخصیّتها را به تصویر بکشد .در مجموع باید گفت چوبک توانسته با استفاده از زاویة دید دانای کل و همچنین با
استفاده از زبان عامیانه و قوی (تصویری و توصیفی) عنصر شخصیّت را از درون و از بیرون برای خواننده مجسم و ملموس سازد.
داستانهای چوبک با همة تفاوتی که دارند ،اغلب دارای موضوعاتی همسان هستند .موضوعات داستانهای او مربوط به مشکالت و
اوضاع طبقة فرودست جامعه است .برخی از این موضوعات در بیشتر داستانهای چوبک تکرار شدهاست .نمونة موضوعات پر کاربرد
تنهایی ،مرگ و اسارت است.
طنز ،عنصری است که در بیشتر داستانهای چوبک حضوری فعال دارد .طنز چوبک سیاه ،تلخ و آزار دهندهاست و لبخند کمرنگی بر
لب ایجاد میکند و همزمان خواننده را به تأمّل و تفکر وامیدارد.
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Abstract
Choubak is one of the Iranians famous and skilled contemporary writers who has modern
strong stoties. Among the literary schools he has inclination towards naturalism. Choubaks
mastery hn story writing indicates his ability and skill in the use of story elements. In the
field of language, Chubak's skill in entering slang is in the structure of his stories, and in
the field of personality, he chooses the poor and inferior people of the society, each of
whom is a symbol of a group of people of Chubak's time. Among the story elements
choubak has made innovative uses of language narration and characters elements.
Recognizing and understanding chubaks ability in story writing requires the criticism of
the elements and the way he used them in his stories. So in this paper it has been tried to
study naturalism school as well as Choubaks biography thoughts social status strengths and
weaknesses story elements used and his ability and way of using these elements. The
findings of this study show that the most important features of his novels include language
that is conversational, slang, lively and dynamic. A narrative in which the angles of view
are selected and appropriate to his stories. Characterization that they are often simple
people from the lower classes of society.
Key words: Sadegh choubak, short story, novel story, elements.
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