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  هاي كوتاه صادق چوبك مطالعة شكلي و ساختاري داستان
  *مهر رحمان مشتاق 

  چكيده
صادق چوبك متعلّق به نسل دوم نويسندگان ايراني اسـت كـه پـس از تثبيـت     

چوبـك در  . كوشـيدند  هايي موفق در ايـن عرصـه   نمونهدر ارائة  ،ن كوتاهداستا
پرداخت و از زبان و لحن آنـان  بينوا و فرودست هايش به زندگي اقشار  داستان

هاي زشت و تلخ حيـات را بـا دقّـت و جزئيـات تمـام بـه        سود برد تا واقعيت
ي اسـتفاده كـرد   ا او در اين راه از امكانات و صناعات روايي ويژه. تصوير كشد

كوشش شده اين مقاله در . كه بررسي مجموعة آنها موضوع تحقيق حاضر است
هـاي كوتـاه چوبـك از طـرح و شخصـيت       همة اجزاي روايي در داستان است

  . شودتجزيه و تحليل ...  ،گرفته تا زاوية ديد، زبان
ادبيات معاصـر، صـادق چوبـك، داسـتان كوتـاه، شـكل شناسـي،         :ها واژهكليد

  . وگو، زبان عاميانه توراليسم، گفتنا

  مقدمه
هاي فكري بسـياري بـا او داشـت     ياران هدايت بود و شباهت از) 1295ـ 1377(صادق چوبك 

هـايش بنـا    ولي در عرصة قصه نويسي راه خود را از او جدا كـرد و آيينـي متفـاوت در داسـتان    
هـاي هـدايت    ان داسـتان هاي مشترك است كه گاه پايـ  يكي ازآن دغدغه ،انديشي مرگ. گذاشت

آفرينـد و   هـايي پرشـكوه مـي    حماسـه ، هدايت در وصف مرگ. سازد وچوبك را به هم شبيه مي
نگـرد و بـا نگـاهي     ه مـي ا چوبك بي طرفانه به قضيام پندارد؛ مرگ را روزني به سمت رهايي مي

نـاداني  هـاي گرفتـارِ در فقـر و     شناسانه مرگ را سرنوشت محتوم و بديهي انسـان  سرد و زيست
  . اين عبارات درحقيقت كليدي براي ورود به جهان فكري وهنري چوبك است. كند توصيف مي
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دنيا آمد و درهمان دوران كودكي بـه   چوبك در گرماگرمِ جنگ جهاني اول در بوشهر به
. افتـد  هاي چوبك در آنهـا اتّفـاق مـي    شيراز نقل مكان كرد؛ دو شهري كه بسياري از داستان

سال بعد از آن، . دشمنتشر 1324در سال » بازي شب خيمه«ة داستانش به نام نخستين مجموع
 خـانلري د، درتهـران برگـزار شـ    1325كه در تيرمـاه  » نخستين كنگرة نويسندگان ايران« در
عنوان شخصي كه ميان نويسـندگان معاصـر مقـام ارجمنـدي      ازچوبك به ،دخو سخنرانيدر

  .)95: 1380 دهباشي،( رود ياد كرد اي درخشان مي و رو به آيندهاست يافته 
 1328در سـال   ،»اش مرده بود انتري كه لوطي«دومين مجموعه داستان چوبك با عنوان 

. »تـوپ پالسـتيكي  «نامه بـا عنـوان    ك نمايشيندة سه داستان كوتاه و گيرانتشار يافت و در
دبي ايـران  اي و سختكوش در جامعة ا اي حرفه عنوان نويسنده چاپ اين مجموعه، وي را به

را ) 1345(» سـنگ صـبور  «و ) 1342(» ريتنگس«چوبك دو رمان ، در دهة چهل. تثبيت كرد
دو  ،1344در سـال  . شوند فارسي محسوب مي زبانِ ماندگارِ هاي رمان دو ازنگاشت كه هر 

در (» چـراغ آخـر  «و ) در مردادمـاه (» روز اول قبـر «هـاي   مجموعة ديگر از چوبـك بـا نـام   
چوبك  .وي محسوب مي شوند كوتاه داستانهاي كه آخرين مجموعه پ رسيدچا به) اسفندماه

پاچـه  «و » سـگ مـن   آتمـا، «، »اسـب چـوبي  «در اين دو مجموعه جز در چند داستان مانند 
» ريتنگسـ «از خود نشان نداد و بعد ازشيوة  رئاليسم اجتماعي كه در  يتوانايي خاص» خيزك
 .روي آورد» مـردمِ در اعمـاق  «ف زندگي تلخ و سياه كار گرفته بود، دوباره به توصي آن را به

هـاي نخسـتين نويسـنده ديـده      در اين دو مجموعه كمتر اثري از غناي تصـويري داسـتان  «
» .اسـت  هـاي شـعاري گرفتـه    را پرگـويي » بـازي  خيمه شب«شود و جاي زاوية ديد تازة  مي

  ).447: 1386 ميرعابديني،(
در ايـران  » اجتماعات عصرشـب «هنري از  يثيلهاي چوبك را تم كي ازمنتقدان، داستاني

هـا و   دست حـاالت، موقعيـت   وي چوبك درآثارش چون نگارگري چيره اعتقاد به مي داند؛
 ).618: 1362 براهنـي، ( كنـد  روابط ميان شخصيت هاي طبقة فرودست جامعه را ترسيم مي

نويسندة مـورد  است كه  عقيدهگيرد و بر اين  سخت براين قضاوت خرده مي، ديگر منتقدي
بي آن كه  ،كند مي) بزرگ نمايي(زندگيِ بيچارگان را آگرانديسمان  ،هايش بحث ما درداستان
تـر بنگـرد و تحليلـي اجتمـاعي از      كديگر درمـوقعيتي كـالن  يهاي آنها را با  افراد و مناسبت

ب و ناكـامي ارائـه دهـد     پديده 10: 1353 دسـتغيب، ( هايي چون فقر، ترس، جهل، تعصـ .(
وظيفـة خـود را در    و كند هايش را روايت مي طرفي تمام، داستان با خونسردي و بي چوبك

ت جامعـه بيـرون   هنيـ ها را ازذ ها و پليدي زشتي او.داند كسوت يك نويسنده، نشان دادن مي
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دهد تـا مخاطبـان خـود     خوانندگان قرار مي هايش دربرابر كشد و آنها را در آيينة داستان مي
 و هاي چوبك دركنار آثار رمانتيـك، احساسـاتي   جايگاه داستان. كنندگيري  قضاوت و نتيجه

بخشـي   ،نويسندگاني كه پس از او از راه رسيدند. شود پيش از او بهتر شناخته مي انةخوشبين
نظيـر   ،هـايش  اي ديگـر از ويژگـي   هنري وي را پذيرفتند و پـاره  يها ها و صناعت ازديدگاه
 ترسـاختند  در داسـتان خـود كـم رنـگ    را اطـف  ترساختنِ وصف احساسـات و عو  طوالني

  ).237: 1381 ان،يعبدالله(
كـارلو  «از » آدمـك چـوبي  «او داسـتان  . كردچوبك عالوه بر داستان نويسي ترجمه نيز 

آثار چوبك هم بخت آن را . را به فارسي برگرداند» ادگار آلن پو«از » غراب«و شعر » كلودي
درميان آثار او دو نمايش . يسي و روسي ترجمه شوديافته است تا به چند زبان از جمله انگل

عالقــة چوبــك بــه . شــود ده مــيديــ» هفخــط« و» تــوپ الســتيكي«هــاي  نامــه بــا عنــوان
هـايش   ترشدن داستان تصويري ،نحو اولي ها و به گوو ترشدن گفت برجسته ،نويسي نمايشنامه

  .استدنبال داشته  را به
او بـا  . نهـد  ت و جهت جديدي فراروي ميصادق چوبك در داستان كوتاه فارسي، سنّ«

جزئي نگـري مينياتوريسـت ايرانـي نقـش      جمالت كوتاه خود تصاويري با مهارت و كمال
اي طراحـي   برد براي تأثير و نمود واحد و وحـدت يافتـه   مي كار كه بهرا اي  هر واژه. زند مي
هـاي   داسـتان در  يـي هاي روا شناخت ابداعات و ويژگي) 43: 1380 ،چلكووسكي( »دكن مي

سـعي شـده اسـت در حـد     اين مقاله در . استي تر هاي عميق كوتاه چوبك نيازمند بررسي
  .داده شوددست  ها به تحليلي روايت شناسانه از اين داستان امكان
  

  هاي كوتاه چوبك روايت شناسي داستان
. ويـك داسـتان كوتـاه نوشـت     سـال فعاليـت نويسـندگيِ خـود سـي      26صادق چوبك در 

هـا   ترين حالت و بنـابر اتّفـاق نظـر اكثـر منتقـدان، حـداقل ده مـورد ازايـن         رانهگي درسخت
. اي هستنند كه در پروندة ادبيات معاصر مانـدگار خواهنـد بـود    هاي موفّق و برجسته داستان

لحظـه هـايي   شوند كه نويسنده در آنهـا   هايي محسوب مي ها، طرح چند مورد از اين داستان
نـام   به يداستان» خيمه شب بازي«درچاپ اول . را ثبت كرده است كوتاه از زندگي اجتماعي

نوعي نثرطنزآميز كه هم هجوِ نثرگذشتگان باشد و « با نثري متفاوت؛ آمده است» إسائة ادب«
چوبك با اين نوشـته تمرينـي در نثـر كالسـيك     . هم هجو موقعيتي اجتماعي ازطريق تمثيل

نصـيب   ك را از كلمات و تعبيرات امـروزي بـي  حال اين نثر كالسي كند و درعين  فارسي مي
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نيز داستاني با عنـوان  » چراغ آخر«در چاپ اول مجموعة ). 601: 1362 براهني،( »گذارد نمي
  . است شود كه به داليل مذهبي در چاپ دوم حذف شده ديده مي» عمركشون«

  
  آغازها

جز در چند داستان مانند  به ؛شود هاي چوبك معموالً از ميانة ماجرا شروع نمي اغلب داستان
با » ؟...چرا دريا«. كه اتّفاقاً جزو كارهاي برجستة چوبك است» ؟...چرا دريا«و » چراغ قرمز«

شوفر سومي كه تا آن وقت همـه اش چـرت زده بـود و    «: اين آغازِ جذّاب شروع مي شود
هـايش   لـپ  اي بود كه گل و لجـن بـاتالق رو پيشـاني و    چيزي نگفته، كاكا سياه برّاق گنده

كند كه انگار خواننـده   نويسنده داستان را طوري شروع مي). 9: 1352 چوبك،( ».نشسته بود
با » اي چشم شيشه«رابطة عنوان داستان . در جريان توصيف دو شوفر قبلي قرار گرفته است

برد كه موضـوع از چـه    پي مي اًشود و خواننده فور بدنة آن در همان سطر اول مشخص مي
 چوبـك، ( »:...چشم آماده بود و دكتر تو چشم خانة پسرك جا گـذارد و گفـت  «: قرار است

اي طـوالني و همـراه بـا تتـابع اضـافات       با جمله» ك چيز خاكستريي«داستان ). 25: 1384
 نـرمِ  شعلة بخاري نفتي در آغوشِ«: شود كه اصالً سر آغاز خوب و جذّابي نيست شروع مي

ـ   دود بعضـي از  ). 63، صهمـان ( »!اش بـاال مـي زد   گرفتـه اي زنگـار   شيشـه  ةنوك تيـز لول
پاچـه  «داسـتان  : شـود؛ ماننـد   هاي چوبك با توصيف مفصلي از يك مكان شروع مي داستان
روز «و داستان  ،كه دو پاراگراف اول آن به توصيف بازارچة دهكده اختصاص دارد» خيزك
  .كند كه دو صفحة نخست آن، عمارت حاج معتمد را توصيف مي» اول قبر

  
  طرح داستان
محـور و   هـاي مـاجرا   اي بـه داسـتان   او عالقه. ندارداي  هاي چوبك پيرنگ پيچيده اغلب داستان
رويـدادهاي آن در فضـاي خفـه و     ؛و فـرود معينـي ندارنـد    فرازهاي او  داستان. پركشش ندارد

ـ نـد دار كُ رونـدي د و غالباً نشو باز مي سادگي بههاي آنها  گره ؛دنياب يكنواخت جريان مي ا   ؛دن امـ
گرايانـة   هـاي واقـع   البتّه برخي از داستان. گيرد تدريج در فضا و طرح داستان قرار مي بهخواننده 

طرحـي  » عروسك فروشـي «و » پاچه خيزك«، »دوست«، »كفتر باز«، »مسيو الياس«چوبك مانند 
چوبك « اصوالً اما ؛ساده و خطي دارند و از اوج و فرود يك پيرنگ معهود و سنّتي برخوردارند

كوشد خواننده را بي  بلكه مي ؛هايش بر تسلسل ماجرا يا كنش داستاني تكيه نمي كند در داستان
  ).1/103 : 1384 ميرعابديني،( »اي رودرروي موقعيت شخصيت ها قرار دهد هيچ واسطه
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، »عـدل «هـايي ماننـد    هـاي اسـت كـه داسـتان     طرح ،هاي چوبك اي ديگر از داستان پاره
چشم «، »اي كه چشمانش بازنشده بود بچه گربه«، »دزد قالپاق«، »قفس«، » حييي« ،»آخرشب«

هـاي   چوبـك در ايـن داسـتان   . دگير ميرا دربر » همراه«، و »ك چيز خاكستريي«، »اي شيشه
. هاي مـوفّقي آفريـد   اي نداشت نمونه نويسي قبل از او تقريباً سابقه بسيار كوتاه كه در داستان

نوشته » يارنست همينگو«و » سيجيمز جو«هاي كوتاه  تقليد از داستان ها به شايد اين داستان
خواننـدگان را دربرابـر    اند و ت فردي يا اجتماعييها تصويري از موقع ن طرحيا. ندشاب  شده

كنـد كـه    ها ماننـد دوربينـي عمـل مـي     نويسنده در اين طرح. دهند برشي از زندگي قرار مي
اين قطعات در  .كند اي واحد ثبت مي مردم را دربرابر واقعه واكنش و صداي اقشار گوناگون

و فقط بعدي از زنـدگيِ طبقـه يـا     وجود نداردجالب و غيرعادي  اتّفاقيگونه حادثه يا  هيچ
شـايد بـه همـين     .شود داده مينمايش  خاصي اظهار نظر و نتيجه گيري يچبدون ه ،گروهي

  .دانند ي را اصالً داستان نميدليل است كه در نگاه نخست، برخي چنين قطعات
ل اسـت   » بعد از ظهر آخر پاييز«فرد  داستان منحصربه ايـن  . نيز از لحاظ طرح قابـل تامـ

نوشته شده » جريان سيال ذهن«اي است كه به شيوة  برجسته يها داستان جزو نخستين نمونه
ـ  هم» اصغر«نام  ذهن دانش آموزي به ،دراين داستان. است صـورت   م بـه زمان با تدريس معلّ

گردد و خـاطرات زنـدگي كوتـاه خـود را بـا لحنـي كودكانـه         تداعي معاني به گذشته برمي
الي افكـار   دهـد در البـه   ها خواندن نماز را آموزش مي صداي معلّم كه به بچه. كند مرورمي
ت اصـلي قصـه را از   ي، شخص"اصغر"چوبك مغز  اين داستان،در «. رسد گوش مي اصغر به

ببيند يك شخصيت، در يك لحظه از زمـان ،   ...كند تا دهد و در مغز او نگاه مي باال برش مي
سوي آينده در آن خبري نيسـت، در چـه وضـعي     كه ديگر از ديناميسم حركت از گذشته به

  )603: 1362 براهني،. (ايستاده است
 بودن موقعيت اغراق آميز، هاي چوبك وارداست بر داستان يانتقادي كه ازلحاظ اصل علّ

هـاي چوبـك    تي براي شخصيئزاا هتوان ما ب سختي مي به. ستا ها تو خصوصيات شخصي
 خوردگي و فقرزدگي شخصـيت  دادن زشتي، تنهايي، ناداني، ترس نويسنده در نشان. پيداكرد

هـاي   در داسـتان « :به خواننـده منتقـل كنـد   ي خواهد، را كه م يكند تا حس هايش اغراق مي
سـازند و راه بـه    سـوزند ومـي   هاي اسيري كه مـي  رشده، آدمتحقي هاي مفلوك و چوبك آدم
بينش اجتماعي . دي استيشود ولي تصوير اين آدمها بس تجر نشان داده مي ،برند جايي نمي

ـ   .چوبك ضعيف است اجتمـاع و   ياو همانند چخوف نيست كه ابتذال را در دورنمـايي كلّ
  ). 10: 1353 دستغيب،( »چهارچوب زماني معين نشان دهد
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  زاوية ديد و راوي
» سوم شخص«نه داستان آن از زاوية ديد  و يك داستاني كه چوبك نگاشته بيست و ازميان سي

مثابة  و بهبسيار باال و معني دار  ،نويسندگان ديگر در مقايسه باروايت شده است و اين آمار 
ز را ا» دوسـت «و » سگ مـن  ؛آتما«چوبك فقط دو داستان . است از مشخّصات سبكييكي 

دادن  منظر اول شخص نوشته كه اولي داستاني روان شناختي است و نويسـنده بـراي نشـان   
و  ؛شـده اسـت  مجبـور  هاي تودرتوي يك ذهن منزوي و رواني به اتّخاذ اين ديـدگاه   داالن

و » بعد از ظهر آخر پـاييز «از دو داستان  برشهايي. استدومي جزو آخرين كارهاي چوبك 
هايي كـه  زاويـة    بيشتر داستان. ندشو زاوية ديد اول شخص روايت مي نيز از» روز اول قبر«

يعني نويسنده ؛ اند نوشته شده» گزارشگر صرف يا بازتابگر«به شيوة  ،ديد سوم شخص دارند
تواند و ممكن  كند و تا آنجا كه مي نقل مي ،شنود بيند و مي آنچه را كه مي ،در صحنة داستاني

دهـد و تنهـا بـه ارائـة      كند و نظريات خود را بروز نمـي  نمي در روند داستان دخالت ،است
همينگوي مقتدرترين . كند ها اكتفا مي اطّالعاتي مختصر از موقعيت گذشته و حال شخصيت

هـاي سـنجيده و دقيـق داسـتان را      گـو و او البتّه با آوردن گفـت . نويسنده در اين شيوه است
ق جزئيات از عهده ايـن كـار بـر    يف دقبرد و چوبك با توصي پيش مي دهد و به گسترش مي

  .محدود تحرير يافته است ها نيز به شيوة داناي كلّ  تعدادي از داستان. آيد مي
عـوض  چنـان ماهرانـه   زاوية ديد را  ،هايش هنر چوبك آن است كه در بعضي از داستان

 مـال زيـاد  ، بـه احت اين تغيير و تحول. شود راحتي متوجه اين كار نمي كند كه خواننده به مي
بردن بـه ذهنيـت آنهـا     هاي داستاني و پي پنداري بيشترِ خواننده با شخصيت ذات هم سببِ به

گـاه از منظـري بـاالتر و بـا      ،راوي» روز اول قبـر «در داسـتان  «براي مثال گيرد؛  صورت مي
نگرد و گاه به آنها بسيار نزديك و با شخصيت اصلي داستان يكي  اشراف كامل به روايت مي

قـول آزادي   ي مي توان گفت صدا و ديد راوي داناي كل در البه الي نقـل طور كلّ به.شود مي
 ،و پـورابراهيم  آقـا گـل زاده  ( ».شـود  رسد، شنيده و ديده مـي  گوش مي كه از حاج معتمد به

1387 :21(  
  

  شخصيت و شخصيت پردازي
ه آفريـد ت سي و يك داستان كوتاه خود نزديك بـه صدوبيسـت شخصـي   ر صادق چوبك د

هاي عمده و اصـلي هـر داسـتان مربـوط مـي شـود؛ اگـر         تاين عدد تنها به شخصي. است
را در هـر داسـتان بـر رقـم فـوق      » لشـكر  يسياه«ا همان يشخصيت هاي كوچك و گذرا 
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هـا بـا آن كـه     اين خـرده شخصـيت  . دست خواهد آمد تري به مراتب، عدد بزرگ بيفزاييم به
تقريبـاً در هـر داسـتان كوتـاه      .داسـتان مؤثرنـد  ت چنداني ندارند در پيشرفت و بسـط  ياهم

شخصيت هاي عمـدة چوبـك را بـه چنـد      ؛ وندرادچوبك، چهار شخصيت اصلي حضور 
با چوبـك انبـوهي از   ...  ،مردان، زنان، كودكان، حيوانات: توان تقسيم كرد دستة شاخص مي

سنگان، مرده مانند كارگران، فاحشگان، دزدان، گر ،هاي پست و پايين دست جامعه شخصيت
عرصة داستان فارسي پيش از چوبـك  . ها شدند وارد داستان... ،سرپناهان، معتادان شوران، بي

اينـان گفتـار و   . هـايي باشـد   رسـيد كـه جوالنگـاه چنـين شخصـيت      نظر مي تر از آن به منزّه
ي هـا  ها و مشغله نويسندگان توجه به دغدغه. همراه آوردند را نيز با خود به خود هاي انديشه

اي خود قرار دادند و اين امر سـبب شـد كـه درميـان      هاي حرفه آحاد مردم را جزو اولويت
  .عموم مردم خوانندگان بسياري بيابند

، »زيرچـراغ قرمـز  «آنان در چهـار داسـتان   . زنان در آثار چوبك نقش چشمگيري دارند
 هـا نيـز   ندرساير داسـتا . اند شخصيت اصلي» اسب چوبي«و » ها گوركن«، »پيراهن زرشكي«

امري كـه در ايـن   . گيرند هاي مهمي را در داستان برعهده مي وبيش حضور دارند و نقش كم
 ،پيش از او. به دنياي فاحشگان است چوبكهنرمندانه و عميق  پرداخت ،ميان نوآيين است

. توجه كرده بود يبود كه به شكلي هنري به زندگي زنانِ روسپ» ه خانمعلوي«تنها هدايت در 
را » ؟...چرا دريا«و » ها گوركن«و دو داستان توجه كرده  نيز» زادگان حرام«به موضوع  چوبك

  . ستنياين مضمون نيز  بي ارتباط با شخصيت زنان . در اين باره نگاشته است
، »قفـس «، »...انتـري كـه  «هـاي   او در داستان. چوبك استاد نوشتن دربارة حيوانات است

به نوعي روان شناسيِ غريزي حيوانات » همراه«و » تما، سگ منآ«، »...اي بچه گربه«، »عدل«
» سگ ولگـرد «نگاهي به  ها نيم رسد چوبك در نوشتن اين داستان نظر مي به. زده استدست 

  . هدايت داشته است
در . ت كودكـان اسـت  يـ هاي چوبك توجـه بـه زنـدگي و ذهن    مشغولي كي ديگر از دلي

شخصيت  ،»عروسك فروشي«و » اي چشم شيشه«، »پاقدزد قال«،»حييي«، »بعدازظهرآخرپاييز«
ا بـر سـر   يكودكاني فقرزده، كارگر و دزد كه گاه از فرط گرسنگي و  ؛ندا كودكان ياصلهاي 

 ، قهرمـانِ »فريـدون «و » اي چشـم شيشـه  «تنها كـودك  . دهند دزدي جان خود را ازدست مي
  .دارندر تعلّق دا به طبقة متوسط و سرمايه» بعد از ظهر آخر پاييز«داستان 

؛ كنـد  هاي گوناگوني استفاده مي هايش ازروش پردازي در داستان تيچوبك براي شخص
   .شود اشاره مي برخي از آنهابه  اينجاكه در 
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  توصيف  )الف
. دهـد  نشان مي خود توانايي بسياري از ،حاالت انساني و مناظرجزئيات توصيف  چوبك در

ها را  ميانه قيافه سپس در ؛كند شروع مي ا رفتاريق و چوبك معموالً توصيف را با بيان اخال«
ميانـة داسـتان، گريـزي بـه گذشـتة       در ،هـا  در بيشتر داسـتان . دهد تفصيل شرح مي نسبتاً به

ازافكـار و  . كنـد  مـي  خيلـي مختصـر مـرور    طور اش را به يو تاريخ زندگ زند شخصيت مي
ن اعمالشـان را تـا پايـان داسـتان     دهد و پس از آ ها اطالعاتي به ما مي هاي شخصيت انديشه

در » اسبـ ع«بـه يـك نمونـه از توصـيف ظـاهر      ) 225: 1381 عبدالهيان،( ».كند گيري مي پي
نور چشمش خوابيده بود  يك خال آبي گوشة مردمك بي«: توجه كنيد» ؟...چرا دريا «داستان 

را گويي با  اش بيني. اش را خورده بود درآورده آبله صورت الغر استخوان. روي چشم چپش
. اي بـود  پيسـه  هايش كال چشم. خواست بيفتد جلوش تو آتش گل ساخته بودند و هر دم مي

. كـرد  اش روي گردنش سـنگيني مـي   سر كوچك مكيده شده. كرد هايش درد مي تخم چشم
  ) 11: 1352 چوبك،( ».انگار زوركي نگاهش داشته بود

ايـن   .ها همـاهنگي كامـل دارد   تيدرون شخص هاي چوبك محيط يا زمينه با داستان در
عـادي   ةحتي خواننـد  و نمايد اتفاقي مي اول بسيارطبيعي و پيرامونش درنظر انطباق انسان و

چـرا «داسـتان   در هـا را  يكي اززيباترين اين نوع ازتوصـيف . شود ه اين هماهنگي نميمتوج 
هولناك برساحل  و امواج خروشان دريا ديوانه واره ك آنجا ؛يابيم مي» ؟توفاني شده بود دريا
كوه  ركف مانندپة هاي گند موج .رو كرده بود و را زير درياة رود توفان دل و«:  دنآي مي فرود
، همـان ( ».شـد  توي خيابان ولو مـي  و خورد ساحل مي بلند به ديوار خاست و مي دريا بر از

آمد  اش پايين مي گرده باران مانند تسمه تو: دبار آسمان مي بي امان از ريز و باران يك )31ص
هاي پوالدين اريب از آسمان به زمـين كشـيده    سيم باران مانندة پيوست هاي كلفت و رشته و

  ) همان. (شد مي
شخصـيت اصـلي   ، »هزادك«التهاب  طراب وضا درون پرغوغا و اين مناظر طبيعي از ةهم

روزاول « ،»قفس مردي در« هاي داستان در پيكرودر بي عمارتي خالي و .داستان حكايت دارد
شخصيت هاي اصـلي   آور تنهايي هراس از تعبيري ديگر تواند مي نيز» سگ من ،آتما«و » قبر

به همين منوال تنهايي  نيز» ...انتري كه « داستان انتها در بي دشت بزرگ و .باشد ها اين داستان
   .كند تداعي مي» انتر«دل  را در آن ترس عظيم ناشي از و
  ها وگو گفت )ب

بـه   طي كـم نظيـر  تسلّ او. ساخته است برپا گوهاو گفت اي از هايش هنگامه چوبك درداستان
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ــه مقدمــه و هــايش را داســتان بســياري از و نويســي دارد گــوو گفــت ــراي آوردن  بهان اي ب
 گوها به افكـار، و معبر اين گفت خواننده از .داده است قرار ثيرگذارأاب وتگوهاي جذّو گفت
اجتماعي، ةطبق ،سنّ ات،روحي آثـار در  .بـرد  آنها راه مـي ة باورداشت گويند و تينگاه جنسي 

، كه »اسب چوبي« داستانجمله از نقل اين  خانلري با. دي دارديزا يگوو گفت چوبك كمتر
 چوبـك، ( »همشـون  ؛هـايش  سـرمايش وآدم  آفتابش، ؛زي استلف خشك و اينجا همه چيزِ«

واز اين جهت، او را بر  كند را تحسين ميچوبك  اتتوصيفانداري ، ايجاز و ج)130: 1355
چوبك براي رسيدن به پـايين تـرين سـطوح    «. )96: 1380 ي،اله( آل احمد ترجيح مي دهد

جهان روايـي   خواننده را با گيرد تا مردم بهره مية دستور زبان عام فونولوژي و از اجتماعي،
  )44: 1380 ووسكي،چلك( ».كشاكش انساني چهره به چهره نمايد

حـديث   .دهـد  گوهاي دروني نشان ميو گفت در را هرچيز مهارت خود چوبك بيش از
زاده گـره گشـاي    هنگام زيارت ضـريح امـام   به» نفتي«شخصيت اصلي داستان » عذرا« نفس

 دو » آفـاق « و »جيـران «گوهـاي درونـي   و گفت .برد به آرامي آن را پيش مي است وداستان 
 يكـديگر  بـا  گوهاي آن دوو گفت همين طور و» زيرچراغ قرمز«تان داس شخصيت اصلي در

ريـق همـين   طچوبـك از  .بـرد  پـيش مـي   داسـتان را بـه   است و ثيرگذارأت العاده زنده و فوق
   .زند مي »آفاق« و »جيران«ة گوي دروني نقبي به گذشتو گفت

 و »نتسـلط «بيرونـي   گوهاي دروني وو مبتني برگفت، »پيراهن زرشكي«ة داستان برجست
مثـال   ترين و شاخص جزو هاي اين داستان را گوو گفت اگر اغراق نخواهدبود .است »كلثوم«

شـده   وبدلهاي رد گوو گفت .شمارآوريمر د معاصردر داستان نويسي  ها گوو ترين گفت زدني
طبيعـي نوشـته    و زيبـا  بسـيار » اليـاس  مسـيو « داسـتان  در زنش نيز و» محمود آميرزا«بين  ما

 ةبـازار هركـدام بـا لحـن ولهجـ      كوچـه و  گـوي مـردمِ  و گفت، »عدل«داستان  در. است شده
همين نوشته شده است كه تنها براي داستان  نظر مي رسد هب .ه استمخصوصشان جالب توج

  .شكسته نشان دهد يپا و اسب دست دربرابر نظرمردم را قضاوت و، ها گوو گفتدر ضمن 
» ؟...دريا چرا«داستان  هم در» زيور« و» هزادك« طور همين هاي مابين رانندگان و گوو گفت

 داسـتان  پيرمرد» حاج معتمد«گوي دروني و گفت .گاه شگفت انگيز است و بسيارگرم وگيرا
ايـن   در اين همه گاهي نقاط ضـعفي را نيـز   با .داشتر دو ازنظر نبايد نيز را» اول قبر روز«

 اًغالبـ كه شخصيت هاي داستاني  آن با، »پاچه خيزك«ر د .توان مشاهده كرد گوها ميو گفت
درداستان  .شهري ندارد افرادصحبت كردن  زدنشان چندان تفاوتي با حرف طرز ،اند روستايي

  . ضعيف ساخته شده است ،گرگ دو دار كنايه و آميز گوي طنزو گفت» ديگر ةبه شيو ،همراه«
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ساله همخواني  ده ةك بچت ييگاه با ذهن» بعد از ظهر آخر پاييز«در  »اصغر«گفتار و پندار 
يك « ،»هاي گوشتي گل« ،»...انتري كه« ،»قفس« مانند هاي چوبك، در بعضي از داستان .ندارد

گـوي  و هـيچ گفـت   ،قتضاي فضا و شخصيت هـاي داسـتاني  إ به» همراه« و» شب بي خوابي
 »انلوطي جه«طرفه وجود دارد كه  يك ةچند جمل» ...انتري كه« تنها در؛ بيروني وجود ندارد

را  »لوطي جهان«هاي  گاه گفته ،»انتر« .شود او داده نمي جوابي به بيعتاًط گويد و مي  »انتر«به 
روايت و برداشت  يك حيوان از  ،كند كه در صورت حذف ها نقل مي در معركه گرداني عيناً

 تنها داستاني است كه از لحاظ» پريزاد و پريمان« .يافت مي يجهان عينيت و واقعيت بيشتر
و تقليد از زبـان   گوهاي اين داستان به سبك كهنو گفت .آثار چوبك دارد ةگو با بقيو گفت

  .ها نوشته شده است اساطيري و افسانه
  نامگذاري )ج

آنهـا  ة ي ضـمني و چنداليـ  نبه معا عمدتاً ، هاي داستاني چوبك در انتخاب نام براي شخصيت
 نـدگي آنهـا  نام اين شخصيت ها با محـيط ز  براي او بيشتر واقع نمايي يا انطباقِ .انديشد نمي
اني گزيند كـه البتّـه از معـ    هايي ساده و متداول برمي هايش نام او براي شخصيت .ت داردياهم

 ،»گلـين خـانم  « ،»طيبه خـانم « ،»كلثوم« ،»ياسمن دده« ،»سودابه« ،»ارذع« .نيست خالي  ضمني
هـاي زن   اند كه شخصـيت  ن چوبكهاي ساده و رايج در زما ازجمله اسم، »خديجه«و » زيور«

، »فخـري « و» جيـران « ،»آفاق» «زير چراغ قرمز«داستان  در .آنها تشخّص مي يابندها با  داستان
بهره از طعنـه و   تواند بي گان نميحشها براي تني چند از فا اند و اطالق اين نام هايي اعياني امن

كـه بـا شخصـيت     صدا مـي زنـد   »يمار«جيران را  »خانم يسرئ« ،داستاندر اين  .كنايه باشد
پيـراهن  « زن نعـش شـوي داسـتانِ    اينيـز بـر   »سلطنت«نام . ت بيشتري داردجديد او مطابق

 در داسـتان  »دايـي شـكري  « مـادرِ » لچك بـه سـر  « نام. كنايه دار و طنز آميز است، »زرشكي
ـ نويسـنده   .دهـد مـي   جامعه شناسي زبـان انتقـال   ةرا در حوز يخاص ، معاني»باز كفتر«  رايب

 ،»مـش حيـدر  «متناسب با اين فضـا ماننـد    يهاي از نام» پاچه خيزك« روستايي در هاي محيط
ـ «و  »مسگر« ،»نعل بند« ،»زودپاالن «يا واژگاني نظير  »مش عباس«  .كنـد  اسـتفاده مـي   »افعلّ
اسـت و تمثيلـي از    ،»روح جهـان «به معناي  ،اي هندي واژه» سگ من، آتما« در داستان »آتما«

 خصوصي ندارند ههاي چوبك هيچ نام ب با اين همه اكثر شخصيت .شود ي ميد تلقّوجدان مر
شـوفر  « ،»باربـا پسـر  « ،»پيرمرد خركچي« ،»رهگذر« ،»رييس«ي مانند و از آنها با عناويني كلّ

 .شـود  تعبير مـي  ...،»مردك روستايي« ،»رشاگرد برزگ« ،»ابمرد قص« ،»پياز فروش« ،»اتوبوس
مانند  ،اي هايي اسطوره از نام» نپريزاد و پريما«و در » آرام«ز نام ارمني ا، »آخرشب«چوبك در 
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را با » فروشي عروسك« كودك داستان .گيرد بهره مي... ،»زن ديو« ،»مهرك« ،»كندرو« ،»جحي«
  .زنند صدا مي »حسن خونه تخي«و » پرويز« ،»علي« ،»اكبر« ،»جواد« ،»جعفر«مانند  ،چندين نام

  
  نلحن و زبا نثر،

 .را داردنهايت ايجاز  ،هاي او بسياري از داستان .هاي چوبك فشرده و موجز است ن زبان داستا
 ،وي» آخرشـب «داسـتان   بـراي مثـال،   ؛چوبك در اين زمينه تحت تأثير همينگوي بوده است

چينـد   چوبك كمتر مقدمه مي. از همينگوي نوشته شده است» آدم كش«سبك داستان كوتاه  به
  .دده چند سطر سامان ميدر ش را قصودو م

 .مي گيردپيشي و حتّي بر او  پيروي مي  كند هدايتاز چوبك  ،انببرخورد با زدر نحوة 
از يـا صـنفي،   اي  اي و اصـطالحات حرفـه   كلمات و تعبيرات محاوره استفاده از زبان عاميانه،

 دن آنهااداكر فمخفّ و شكستن كلمات هدايت در اگر .دو نويسنده استر ات زباني هصمشخ
 ممارسـت و  براثـر  او .اين راه گذاشت تمام پاي در چوبك با قاطعيت، كرد بااحتياط عمل مي

ـ   .يافتــه اســت نويســي جمــالت مهـارت بســيار  در شكســته، بـازار  زبــان كوچــه و ت دردقّ
 !كننـد  خاص عادي صحبت ميشا از تر شكسته و تر هاي داستاني چوبك گاه عاميانه شخصيت

يعنـي  (» ميرفوخـت « :آورد بـه ايـن شـكل مـي     افعـال را مثالً ست كه ي احد وسواس وي به
 لهجه و ،جنوب است اهلِ كه خود چوبك از آنجا ).فروشه مييعني ( ميرفوشه يا )فروخت مي

 بديهي است كه او .كند انتخاب ميشيرازي ـ   بوشهري نيزرا هايش  اري از شخصيتيلحن بس
 اام؛ دهد ثيرگذاري بيشترانجام ميأت هاي داستاني و شدن خواننده به آدم براي نزديك را اين كار

 دريافـت برخـي از   عبـارات جنـوبي درك و   اصـطالحات و  استفاده از سبب اغراق در بهگاه 
 ،»هاي گوشـتي  گل« هاي ندر داستا هخوانند .گيرد دشواري صورت مي ها به قسمت جمالت و

كلمات  ازآكنده  زبانيه ب، »؟ده بودتوفاني ش دريا چرا« و» پيراهن زرشكي« ،»چراغ قرمز زير«
 اتكنايـ  اصـطالحات و  از پـر » چـراغ قرمـز   زير« زبان زنانِ .خوردمي مستهجن بر ركيك و
برخـي اصـطالحات   ، خواننده با »كفترباز« كه در درست به همان نحو؛ اي است خانهه فاحش
 از تر مراتب هنري هب ،هاي شيراز جاهل و ها زبان لوطي تقليد .آشنا مي شودي كفتربازي ا حرفه

 خلق بيـان شـاعرانه و   دررا اي از قدرت نويسنده  هشم، »كفترباز« .هدايت پرداخته شده است
 يتوفيق ،هيك بچ ةلهج ن وحل تقليد درنيز » پاييز آخر ظهر از بعد«در  .دهد عاشقانه نشان مي

 زبان ارمنيبه » آخرشب« داستانر د همشراب فروش  مرد ةگفتنقل  .است حاصل شده نسبي
 شـاهد » چـراغ آخـر  «داسـتان   در نمايي چوبك را قدرت از اي ديگر پرده .جالب توجه است
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خواننده  و كند بازسازي ميبه زيبايي  را »روضه خوان ذاكر دسي«زبان  كه لحن و آنجا ؛هستيم
چوبك قبل از اين در « .نشاند ملموس پاي صحبت مردي معركه گردان ميكامالً  شكليرا به 
اشـارة كوتـاهي از زبـان انتـر، بخشـي از زبـان        »اش مرده بود انتري كه لوطي«ة قص در حـد ،

نقطة قوت نويسنده در اين قصه، معركة زبـاني اسـت   . گيري لوطي جهان را آورده بود معركه
ه را بـي عيـب و      ة ساده آورده ميئتنهايي، خارج از آن طرح و توط كه اگر به شد، شـايد قصـ

  )108: 1381 محمودي،( ».كرد تر مي نقص
  
  )مكان ـ زمان( محيط
هـاي   خانـه  حـرم امـام زاده،   هاي عمومي مانند و محيط ها انكهاي چوبك در م داستان اكثر

هـاي لوطيـان،   پـاتوق  ميدان يك روستا، پزشك، اتاق انتظار دندان كالس، اي، اجاره كوچك 
كنـد   كه چوبك را از بقيه متفاوت مـي اي  هكتن اام؛ افتد اتّفاق مي ...، سربازخانه ،كشتي ةعرش
ـ   ه به مكانتوج  اسـت،  ه شـده توجـ  آنهـا بـه   متـر ك ي پـس از او هايي است كه پـيش و حتّ

نويسـنده در برخـي از    .خانـه  و مـرده شـور   فروشـي  عـرق  خانـه،  هحشـ فا هايي مانند محيط
 ،»اي چشـم شيشـه  « مانند ؛غافل نمانده است شهري و اداري نيز هاي محيط از ،هايش داستان

 و» سـگ مـن  ، آتمـا « ،»اول قبر روز« هاي محيط داستان .»دسته گل«و » يك چيز خاكستري«
 داسـتان  دو چوبـك فقـط در   .هاي بزرگ و خالي از آدمي اسـت  عمارت، »مردي در قفس«
دشت و  خيابان ها و .هاي روستايي سخن گفته است محيط از، »پاچه خيزك« و» ها گوركن«

ويژه بوشـهر و   هدرحقيقت جنوب ايران ب .هاي داستاني چوبك است ديگرمحيط از بيابان نيز
 هاي چوبك را هم در كل زمان داستان .هاي چوبك دانست ي داستانرا بايد محيط كلّ شيراز

  .چهل تعيين كرد ةاوايل ده تا 1300توان از  يم
  
  بندي پايان

بنـدي   پايـان ؛ سـند ر به سـرانجام نمـي   ينهايي خاص ةدر نقط ،چوبك» وار هاي طرح داستان«
چنين خاتمه » عدل«طرح  ،ي مثالراب. شوند به صورتي بسيار عادي تمام مي و قطعي ندارند

 .كرد بي اشك به مردم نگاه مي داشت و با چشمان گشاد و يك اسب سالم را ةقياف :يابد مي

   ).50: 1346 چوبك،(
 بـا » آخرشـب « داستان .كند مي نويسنده به اين طريق تداوم داستان را به خواننده واگذار

لـوك نگـاه   فهـاي م  دكب بـه ار ؤدسياه با چشمان سبزش م ةگرب :شود اين عبارت بسته مي
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طرفـي نويسـنده را در    اوج بـي  )87، صهمـان ( .دخـور  كرد و از سرجايش تكـان نمـي   مي
زندگي بـه   ي نيفتاده است  وانگار اتّفاق خاص .كنيم ها مشاهده مي داستاننوع بندي اين  پايان

  .داردروال خود ادامه 
وم عنـوان آن پـي   فهـ هاي چوبك است كه خواننـده بـه م   پايان بعضي از داستان در تنها

ـ  .برد مي كـه خواننـده تـا آخـرين لحظـه       دهـد  ش مـي نويسنده چنان با توانايي داستان را ك
دريـا   چـرا «مخاطب در داسـتان   .ت انتخاب آن نام را براي داستان حدس بزندتواند علّ نمي
شود در پايـان داسـتان و    الي را كه در عنوان داستان مطرح ميؤجواب س، »اني شده بود؟توف

پايـان  هـايش   مـوج  و داستان در اوج و بـا توصـيف دريـا    .يابد مي در هاي زيور ازميان گفته
در نهايت خواننده تلخ و زشت است و ، »ها گوركن« پايان .دوش درحقيقت رها مي و يابد مي

   .دشو نهفته در عنوان روبه رو مي داستان با گوركنيِ
 ةدسـت « پايـان داسـتان   در. پايان داستان را نيز نبايد فراموش كرد ةنانيظريف و غمگ طنز

گـويي در پايـان ايـن     .گـذارد  رييس مي برروي گور دسته گلي را ،الق ادارهچ ، ضباط»گل
به » كليله و دمنه«ز كتاب داستان اخير با يك بيت ا .رسد ها خواننده به آغاز داستان مي داستان

   !است داستان براي نقل همين يك بيت ساخته شده انگار .رسد پايان مي
 .بينيم مي» آخر پاييز بعد از ظهر« و» پيراهن زرشكي« ةبندي را در دو قص اوج پايان ةنقط

چشـمان مـرده را   شوي  مرده »سلطنت« .ثير گذار داردأپاياني قدرتمند و ت، »پيراهن زرشكي«
قيومـت   .اينجـاييم  مـا  !نتـرس ! خـدا  ةبنـد « :كنـد  زمزمه مي چنيندر گوش مرده بندد و  يم

نيز به شكلي جالـب و بـا عبـارت    » بعد از ظهر آخر پاييز« ).177: 1347 چوبك،( ».نزديكه
»توسـط   گرفتن آموزش نمـاز  پايان كه بر شود بسته مي »اهللا و بركاته الم عليكم و رحمهوالس

   .م اشاره داردمعلّ
پاچه «پايان  مثل؛ اند دهنده تكان وبيني  پيشهاي چوبك نيز غير قابل  بعضي از پايان بندي

خواننـده بـا مرگـي جانكـاه مواجـه      ، »روزاول قبـر «در پايان داستان . »دوست« يا يا» خيزك
  .نداردهاي داستاني هدايت  شخصيتمرگ  هب شباهتيد كه وش مي

، »پريمـان  و پريـزاد « .نه و عاشقانه رقم خورده استپاياني شاعرا، »كفترباز«براي داستان 
 ؛دهد نويسنده را به زندگي نشان مية بد بينان ةفلسف تلخ و نااميدكننده دارد و بار، پاياني اندوه
   .داردسرانجامي مثبت و اميدوار كننده ، »سگ من؛ آتما« داستان ،بر عكس

براي مثال  ؛خورد چشم مي وبك بههاي چ نقاط ضعفي نيز در پايان بندي با اين همه بعضاً
يـك پـاراگراف آخـر     .ي داردرهـاي هنـ   هيدور از ما مزه و به پاياني خنك و بي» چراغ آخر«
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نيـز  » ديگـر ة همراه به شـيو «در پايان داستان  .رسد به نظر مي هم زايد» الياس مسيو«داستان 
ستان به مـا تعلـيم   اين دا« :آمده استاي به صورت طنز  هرازگ به شكلنتيجه گيري اخالقي 

  .)139: 1384 چوبك،( »!مانده نخوريم دهد كه يا گياه خوار باشيم يا هيچ گاه گوشت مي
  
  گيري نتيجه

 دوشـ  مـي ديده  آن دو شابهاتي بين آثارت و آن كه ازدوستان هدايت بود با »چوبكصادق « .1
  .رفته است خود ةبه راه ويژ عمدتاًو  دارد فرد ولي سبكي منحصربه

  .كند تي انساني يا حيواني داللت مييهاي چوبك برشخص داستان نام بيشتر .2
  .شود شروع نمي ميان ماجرا از هاي چوبك معموالً داستان .3
اي بـه   عالقـه  او .انـد  نـگ پيچيـده  رپي كه اغلـب فاقـد   واره دارد داستان طرح چوبك چند .4

ر آنهـا  د زنـدگي اسـت و   رشي ازب، ها اين طرح .پركنش ندارد و محور هاي ماجرا داستان
  .دشو ترسيم مي اجتماعي را موقعيت فردي يا

  .فشرده است و وار گزارش بي طرفانه، سبك نگارش چوبك ساده، .5
سـوم  « ديـد  ةزاويـ  ونه داسـتان آن از  بيست ويك داستاني كه چوبك نگاشته، ميان سي از .6

  .روايت شده است محدود داناي كلّ يا طرف و گرانه يا بي گزارش ةبه شيو و »شخص
 نزديك به صدوبيسـت شخصـيت آفريـده اسـت     ويك داستان كوتاه خود در سيچوبك  .7

  ).شخصيت داستان چهارر براي ه تقريباً(
  .اند هاي چوبك هاي اصلي داستان كودكان ازشخصيت و حيوانات زنان، .8
  .درون شخصيت ها هماهنگي كامل دارد با ،داستان ةزمين هاي چوبك محيط يا داستان در .9

 ،داسـتان  پيشـبرد  عـالوه بـر   اسـت و  ثيرگـذار أاب وتچوبك جذّ هاي داستاني گوو گفت .10
  .سازد آشنا مي نيز درون آنها با خواننده را

 بسـياري از  .كند متداول استفاده مي اسامي ساده و هايش از چوبك براي ناميدن شخصيت .11
  .شوند ميي خطاب عناويني كلّ با و ي ندارندنيز نام خاص ها شخصيت

شيرازي ـ   بوشهرية لهج اي و اصطالحات محاوره زبان عاميانه و هايش از داستان چوبك در .12
  .كند استفاده مي

پاياني قطعـي  د؛ رسن سرانجام نمي به ينهايي خاص ةدر نقط ،چوبك» وار طرح« هاي داستان .13
تكـان   ي،رپاياني هن ،ها بعضي از اين داستان ،در عوض .يابند ندارند و تا هميشه ادامه مي

  .بيني دارند دهنده و غيرقابل پيش
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 1390، سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان پارسي معاصر بياتاد

  منابع
روز اول «گري داستان  شناختي ديدگاه روايت بررسي زبان .1387 پاييز.  ابراهيم فردوس؛ شيرين پور، زاده آقاگل

  .شمارة سوم، سال اول، نامة نقد ادبي فصل، صادق چوبك در چارچوب مدل سيمپسون» قبر
، چاپ اول، تهـران،  چوبكچوبك؛ ياد صادق از خاطرات ادبي دكتر خانلري دربارة . 1380الهي، صدرالدين 

  .نشر ثالث
  .تهران، نشر نو. چاپ سوم. قصه نويسي. 1362براهني، رضا 

  .؛ ياد صادق چوبك، چاپ اول، تهران، نشر ثالثصادق چوبك و داستان كوتاه فارسي. 1380چلكووسكي، پيتر 
  .، انتشارات جاويدانتهران. چاپ پنجم. اش مرده بود انتري كه لوطي. 1352چوبك، صادق 
  .تهران، انتشارات جاويدان. چاپ دوم. چراغ آخر. 1355 چوبك، صادق
  .تهران، انتشارات جاويدان. چاپ اول. خيمه شب بازي. 1346 چوبك، صادق
  .دران تهران، انتشارات جامه. چاپ اول. روز اول قبر. 1384 چوبك، صادق

كـانون تحقيقـات اقتصـادي و    تهران، انتشـارات   .چاپ اول .صادق چوبك نقدآثار .1353عبدالعلي  دستغيب،
  .اجتماعي پازند
  .تهران، انتشارات آن. چاپ اول. پردازي در داستان معاصر شخصيت و شخصيت.  1381عبداللهيان، حميد 
  .تهران، نشر روزگار. چاپ اول. هاي صادق چوبك نقد و تحليل و گزيدة داستان. 1381محمودي، حسن 

  .تهران، نشر چشمه .چاپ چهارم .صد سال داستان نويسيِ ايران .1386ي، حسن ميرعابدين
  .كتاب خورشيدتهران، نشر  .اولچاپ  .ايرانكوتاه سال داستان  هشتاد .1384 ميرعابديني، حسن
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