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Abstract 
One of the elements that has an important and relatively new application in criticism and the 

analysis of content and the structural aspects of literary works is the discussion of motif or idea 

or knowledge of theme. The recognition of this element which is a common term in Persian art 

and literature, is one of the important literary categories due to its motivating and 

reproducibility nature. In this research, an attempt has been made to examine the works of 

Sadegh Chubak, one of the novelists of the 1320s, from the perspective of using the motif and 

explaining its position and functions; because in the collection of his works, we encounter the 

elements such as chains, fear, hostility, stinginess, cold and frost, tossing, poverty, etc., which 

are placed in the field of motifs and they are repeated and beyond that repetition, the author 

inspires his mental intentions to the audience and he wants to solve the problems of the society 

by bringing that theme. Also, after mentioning the introduction about the author and the types 

of motifs, we will try to show the process of these meaningful elements, which express the 

feelings, concerns and worldviews of the authors, in two dimensions: human and world. 

Keywords: Motif, Sadegh Chubak, Writing Stories, Approaches, Human, World, Criticism and 

Stylistic. 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .71-55صص ، 1399 تابستان، 2دورة نهم، شمارة 

های صادق چوبك با رويکرد به كاربرد عناصر تکراری پژوهی ادبی داستانمتن

 موتیف انسان و جهان

 1*حالجی علی عباس

 ، ایرانواحد نیشابور یآزاد اسالمنشگاه علوم انسانی، دا ةفارسی، دانشکد ادبیّات و زبان مربی

 2تقوی محمد

 ایران، مشهد، مشهد فردوسی دانشگاه، و علوم انسانی ادبیّات دانشکدة، فارسی ادبیّات و زبان روهگ دانشیار

 9/4/1399 پذيرش:  10/10/1397 دريافت:

 چکیده

 یا انگاره یا موتیف بحث ،دارد جدیدیکمابیش  و مهم کاربرد ادبی رآثا ساختاری و محتوایی هایجنبه تحلیل و نقد در که ابزارهایی از یکی

 آن یو تکرارشوندگ برانگیزندگی خصلت تعلّبه است، فارسی ادبیّات و هنر در رایج اصطالحات از که ابزار این شناخت. است مایهبن دانش

 صادق آثار آن، کارکردهای و جایگاه نیتبی و موتیف کاربرد نظرازم است،دهش سعیحاضر  ژوهشپ در. دورمی شماربه ادبی مهمّ هایمقوله از

 و سررما  ،سّرت خ سرتیزی، دشرمن  ترر،،  زنجیر، چونهم عناصری به او آثارمجموعه در زیرا بررسی شود؛ 1320 ۀده نویسانداستان از چوبک

 ذهنی مقاصد ،تکرار آن وراینویسنده در  و شوندمی رتکرا و گیرندمیقرار موتیف ۀحلق در خوریم کهمیبر ...و فقر خوردن،توسری یخبندان،

 ةدربرار  ایمره مقدّ بیران  از پر   همچنرین  ؛بپرردازد  جامعره  مشرکالت  حلّ به ،مایهبن آن آوردن با خواهدمی و کندالقامی مخاطب به را خویش

 و انسان عدبُ دو در ،است گاننویسند بینیجهان و دغدغه و احسا، دهندةنشان که را معنادار عناصر این یندفرا تا آنیمبر موتیف، انواع و نویسنده

 .دهیم نشان جهان

 .شناسیسبک نقد و جهان، انسان، رویکردها، نویسی،داستان چوبک، صادق موتیف، :هاكلیدواژه
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 مقدّمه. 1
 است کره در  و تحلیرل دقیر  و    نکاتیات داستانی از ادبیّ ةبرخی از عناصر و اصطالحات در حوز شناخت

یرا دانرش   ، وجرود موتیرف یرا انگراره     مهرم  سازد و یکی از این عناصرمیبر مخاطب آسان داستان را  درست

ود که ممکن است، شامل رمی شماربهادبی  ط در هر اثرمسلّ باور مایه. درونهاستداستان بیشتر درمایه درون

شرکل   در دو و باشرد  یا شرونده تکراریرا الگروی زبرانی    تصرویر  ، رمضمون مکررّ  ،عقیده ،واقعیّت ،شخصیّت

ی بره  مسرتقلّ  هرای پرژوهش  این زمینره  در کهبه این توجّهبا  د.شوظاهر می گاه در آثار ادبیآخودخودآگاه و نا

بررسری و   صرادق چوبرک  آثار  در راد تا عنصر موتیف نقصد دار گان این نوشتاریسندنو ؛استانجام نرسیده

جلرب  برای  مهمهایی را که سرنخ یا نشانه عنصر ندگی آنانگیزشوندگی و برخصلت تکرار د وکننواکاوی 

 د. ننشان ده ،شوندمیمحسوب آثار  ۀمایبه اندیشه و درونخواننده  توجّه

  موتیف. تعريف 1-1

 وسرطا  در قررون  Motivus“” اسم و “Movere” فعل را موتیف واژگانی ۀریش: »دهدمی نشان هابررسی

 اشراره  داشرتن، تالیّر فعّ به اصرار و جلو سمت به دادنحرکت یا کردنحرکت به واژه هردو که انددانسته

 و اصرلی  ۀمایر  مایره، برن  معرادل  فارسی هایترجمه بیشتر در آن و( xvii: 1988 ،1سینیورتر. : دارند )

 تیر ال ،2الگرو کهرن  ترپ ،  همچون دیگری هایواژه از حوزه این و در استکرده پیدا کاربرد مایهنقش

 معرادل  کره  اسرت  مایهنقش و اصلی مایۀ مایه،بن معادل ،فیموت» .استشده آورده میانبه سخن 3موتیف

 علررم را موتیررف برخرری( 28: 1393 شرراهرودیان،.« )باشرردمرری 5مایررهدرون دانررش یررا 4شناسرریمایررهدرون

 زا و اسرت  یفرانسرو motif“ ” باشرد  معناشناسی علم تواندمی عبارتیبه موتیف .اندکردهبیان معناشناسی

 را آن جامع تعریف توانمی و (994: 1379 پاکباز،) .است “”motive آن ةخانوادهم تر وسیع استلزامات

 از یکری  موتیرف : »انرد نموده بیان گونهنیا که؛ بیابیم« گیرد؟می شکل چگونه و چیست موتیف»ۀ مقال در

 بررای  آن هدایتگری نقش و بودنتکراری ؛ و...است متن در غالب اندیشۀ الگوهای و هاموضوع ها،ایده

 .(22: 1390 دهقان، قوی وت) «.است نویسندهة ویژ دیدگاه از آگاهی و متن اندیشگی سطح به رسیدن

 موتیفاهمّیّت . 1-2

 ۀفانرداز و برداشرت نویسرنده از زنردگی و اجتمراع و فلسر      از چشم یداستان تصویری عین به اینکه هر توجّهبا 

 ادبری، خرود دانشری مسرتقل     هرای غالرب در مرتن آثرار    اندیشره  عنوان بهها اوست و کاربرد موتیف ینیب جهان
                                                                                                                                                              
1. Seigneuret 
2. archetype 
3. motif 
4. thematology 
5. tematics 
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 زیرا در پرتو شناخت همرین  ؛کنندمی را دنبال مهمّیو  توجّهقابل کرد کار ند و در این راستاشومحسوب می

هرای   نداسرتا  ۀلعناصرر متشرکّ   او مرا بر  گیررد  می ها و بررسی آن بهتر صورتداستان ۀتجزی هاست کهفیموت

 هارنگ داستانپی و شخصیّتاتمسفر و رنگ،  ها را با فضا وموتیف و ارتباطشویم یشتر آشنا میندگان بنویس

بنابر  ویژه به ،؛ از این نگاهقرن دارددر حدود یک یاکه پیشینهایرانی معاصر با آن ۀاین میان قصّیابیم. در میدر

هرا راهری اسرت،    پ  بررسی موتیرف  .ستاهشدکمتر تحلیل و بررسی  نویسندگانمشرب فکری و اعتقادی 

ازجهرت   گانروح حاکم بر عصرر نویسرند   دهندةنشانو نظرات نویسندگان و  به سطوح اندیشه رسیدنبرای 

 .است داستانی و زوایای پنهان آن ادبیّاتو مجالی دیگر به نگاه جدید به  است ...گی، سیاسی وتاریخی فرهن

 های پژوهش . پرسش1-3

و  و انسرجام  کرردن جهرت غنری  د یرا بره  شوشگرد ادبی محسوب می نویسنده ستفادةا وردی مهایفتآیا مو -

 رود؟کار میبهاو  هایسازی در داستانفضا

را  او و جهران اطررا   زندگی انسران   یو روشن گیتیر ی ازچه رویکرد نویسنده های مورد استفادةیفتمو -

  دهد؟نشان می

  . پیشینة پژوهش1-4

در آثرار   ...و الگرو و کهرن  هیر ما درونشناسری و کراربرد موتیرف و ترپ ،     ف و موتیرف تعریف موتی ۀنیدرزم

 است.های ذیل مشاهده شدهپژوهش ندان؛نویسندگان و هنرم

پرنج   ةنقد ادبی شرمار  که در نشریه محمد پارسانسبتوسط و کارکردهای موتیف و...  هاتعاریف، گونه 

اروپرایی پرداختره و    پژوهشرگران از دیدگاه  مایه یا موتیفبنشرح و کاربرد  وتحقی   به است. ویارائه شده

 است. بررسی کرده آن را در زبان فارسیهای مختلف اصطالح و معادل

و نقرش  ن بره کرارکرد   همچنری  خالصره پرداختره و   طرور  بهپروین سالجقه به کارکرد موتیف در داستان  

 ست.اکرده ها اشارهداستان یفضاسازکاربردی آن در  ونمادین 

محمد تقوی و الهام دهقران   اثر« های صادق هدایتها و کارکردهای آن در داستانموتیف و گونه» ۀمقال 

در آثرار   سازی صرادق هردایت   فیبه تعریف موتیف و موت در آن پژوهشگرانکه  13 ةدر نقد ادبی شمار

 .هندد یمنشان  آگاه را در آثار خودآگاه و ناخود یهادارند و انواع موتیفاشاره

ه شناسی ب نشر فرهنگ ۀدر مجلّ موتیف در آثار داستانی جالل آل احمد پروانه شاهرودیان در کتابی به نام 

  .دهد یمنشان  مدیر مدرسهکتاب در  را پردازد و این عنصر رواییمایه میبا نام درون موتیف ةتعریف واژ

مکترب  »محمود بشیری و نرگ  کشانی برا نرام   اثر با کار این رساله نیست؛  ارتباط یبهای دیگر که مقاله 
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است که در آن ضمن اشاره به مکتب ناتورالیسم اروپا به بررسری تطبیقری آثرار    « ناتورالیسم و صادق چوبک

 .پردازدصادق چوبک با آن مکتب می

 یشناس روش. 1-5

 اسرنادی  گفتمران، موردی، تحلیل  ۀمیدانی، مطالع ۀ)مطالع شامل کیفیهای از انواع رو  ،پژوهش حاضر در

 دکره وجرو   ای(تحلیل محتوا، تحلیرل داده  رو  آزمایشی، رو  پیمایش،) شامل رو  کمی ( ویا کتابخانه

 .استفاده شده استگفتمان  از رو  تحلیل دارد،

 . پردازش تحلیلی 2

 چوبك صادق . متن زندگی اجمالی2-1

 او زنردگی  از تیمردّ  گشرود  دنیرا  بره  چشرم  (مریالدی  1916) شمسی 1295 در سال بوشهر شهرستان در وی 

 مستعمرة در را شهر  یاز کودک که شدهبیان نویسنده خود قلم از آنچه و بود اول جهانی جنگ با مصاد 

 .انرد رفتره می شماربه جامعه هینمرفّ و هابازرگان ۀطبق از که داشته خویش ةخانواد به اشاره او ندیب یم انگلی 

 نویسرندگی  را ا  یکرودک  برزر   آرزوهرای  از یکی و ه استداشت وافرۀ عالق داستان شنیدن به کودکی از

 .گرهارد مری  او المرههبی  و سرتیزی خرافه در خاص یریتأث آقاخان میرزا از( مکتوب سه) کتاب .کندمی بیان

 استخدام به 1316 سال در ازدواجش از پ  پردازد یمی انگلیس زبان یو مقدار عربی زبان فراگیری به دجِ به

 اتمرام  از بعرد  و رودمری  افسرری  دانشرکدة  بره  خردمت  جهرت  سال یک از پ  و دیآ یدرم فرهنگ وزارت

 مردرن  کوتراه  ۀقصّر  پردر  عنروان  بره  هدایت صادق از که است پرواضح .شود یم دولتی کار مشغول ،خدمت

 را ایرانری  ۀقصّر  زیررا او  ؛است برجسته بسیار ایرانی یسینو قصّه در چوبک صادق نقش اامّ ،برندمی نام ایرانی

 و باال ۀرتب در چوبک هایقصّه که دارند برین اعتقاد برخی که شکلیبه استکرده دیگر فضایی و شیوه وارد

  .قراردارد هدایت کوتاه هایقصّه به نسبت یتر کامل

 چوبك صادق یو ادب زبانی و سبکی هایويژگی واجمالی  مختصات . عنوان2-2

 :از عبارتند استقرارگرفته توجّه مورد هایشموتیف که نویسنده این شاخص آثار

 در زن اوضراع  انسران،  تنهرایی  ازقبیرل  یمضرامین  دارای کره  اسرت  قسمت ده شامل کتاب نیا یباز شب مهیخ

 و پسرت  هرای خواسرته  جامعره،  مشرکالت  و اجتماع پنهان هایالیه بیان حیوانات، مظلومیت روز، آن اجتماع

 . است... و انسان وقیحانه

 ةزد خفقان اجتماع دهندةنشان که اجتماعی سیاسی، مضامین با قصّه سه شامل ،بودمرده لوطیش هک انتری 

 است. دوره آن
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 و اجتمراع  برر  حراکم  ریرای  و تزویر فرهنگی، فقر گویی،خرافه ابعاد به آن در که ایمجموعه آخر چراغ 

 .پردازدمی اجتماع در رایج رفتارهای و عادات

 تصویربه وضوحبه را انگلی  استکبار و داخلی بیداد و ظلم با مبارزه آن در که تاس رمانی کتاب تنگسیر 

 .کشدمی

 ،«کفتربراز » ،«قالپاق دزد» ،«آخر چراغ: »از عبارتند که است کوتاه ۀقصّ هنُ ةرندیدربرگ اثر این آخر چراغ 

 و« پریمران  و پریرزاد » ،«ردآو ره» ،«مرن  سرگ  آتمرا » ،«چوبی اسب» ،«بود نشده باز چشمانش که یا گربه هبچّ»

 .«دوست»

-را در اجتماع آن دوره نشان می یگرایکه رواج خرافه است آخر چراغ زیبای ۀقصّ از برگرفته کتاب نام

 .دهد

 چوبك سبکی مختصات .2-3

 نروع  و سربک  خرالل  و در آورد شرمار بره  او شخصریّت  از مهم جزئی توانمی را نویسنده هر سبک شک یب

 عصرر  در اگرر . شرود مری  هویردا  یخروب  به او اخالقی و روحی فکری، هایویژگی سنده،نوشتاری نوی خاصّ

 یکری  انرد؛ کررده  مرنعک   را خرویش  زمان پرتالطم تاریخ که مینام ببر نویسندگانی از باشیم خواسته معاصر

 و زادهجمرال  ،هردایت : هماننرد  نویسرندگانی  برا  مشابه که است نویسندگانی ازجمله او. است چوبک صادق

 بیان به کوتاه هایداستان از استفاده با ؛ وگیردمی وام پیشینیان زبان از او. سازدمی رمتأثّ را جامعه علوی  بزر

 عبارت است از: سبکی او اجمالی خصوصیات .پردازدهای تازه میاندیشه

 . است گرا واقع نویسندگان خاصّ که مردمی منثور سبک کاربردنبه - 

 .روان و ساده نوشتاری سبک کاربرد -

  جامعه. هوشیاری و بیداری یبرا رگهاریتأث بسیار اامّ کوتاه یها داستان طرح ارائۀ -

 .آثار در شناختیروان یها رو  به توجّه -

 .مردم محاورة زبان به نزدیک مرسل نثر زبان از استفاده -

 .عامیانه لغات و ترکیبات کاربردنبه -

 .ادبی فنون و تشبیه کاربردنبه -

 الی متون.هدر الب لطیف بسیار هایطنز بردن کاربه -

 چوبك صادق آثار در هاموتیف یكلّ بندیتقسیم .3-3

 محتروایی  هرای موتیف و (زبانیلفظی ) هایموتیف دستۀ دو به چوبک صادق آثار در یکلّ طور به هاموتیف

 .شوندمی تقسیم
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 چوبك صادق آثاردر  كاربرد نوع اساس بر هاموتیف بندیتقسیم .3-3-2

 ناخودآگاه و خودآگاه هایموتیف .3-3-2-1

 حاضرر  بخرش  کردام  در موتیرف  اینکره  بره  بسته باشدمی گاهآناخود و خودآگاه بخش دو دارای انسان ذهن

 ذهرن  خودآگاه حوزة از اثری آفرینش که زمانی پ  شودمی شمرده گاهآناخود و خودآگاه عنصری باشد؛

 .شودمی یتلقّ خودآگاه ریعنص موتیف باشد؛ شده گرفته

 كیدیأتغیر – یدیتأك هایموتیف .3-3-2-2

 داسرتان برقررار   ۀمایر مجرازی برا درون   ۀمعنرا رابطر  تکررار پر  سببشونده بهصر تکرارعن تأکیدیهای کارکرد

 آن پشرت  را مقصرودی  و داشته دیتأک. استشده واقع موتیف که تکراری عنصر آوردن به نویسنده کند. می

  .ددار نهان

 وستهیپ هم به هایموتیف و آزاد هایموتیف. 3-3-2-3

 وابسرتگی  و تناسرب  هرم بره  یکلّر  مفراهیم  و استکرده انتخاب آزاد مفاهیم عنوان به نویسنده که هایموتیف

نرام   وسرته یپ هرم  بههای فیموت ،دارند همبه وابسته مفاهیم که هایموتیف مقابلو درموتیف آزاد بوده  ندارند

 دارد.

 ايستا هایموتیف و پويا هایموتیف .3-3-2-4

  .اند شده یگهار نام، کنندمی ایفا داستان در هاکنش پرداخت در که نقشی براسا،

 چوبك صادق هایداستان در موتیف هایكاركرد .3-4

  بخشیانسجام كاركرد .3-4-1

 کرل  یرک  عنروان  بره  را اثرر  اختارس و کندمی برقرار پیوند هاداستان و روایت اجزای بین هاموتیف با چوبک

 پایانی هایصحنه بقا قبر اول روز -آتما داستان یپرداز تیشخص: مثال برای. دهدمی هارائ خواننده به منسجم

 ایرن  برقرراری  بررای  هرا موتیرف  از اسرت توانسرته  او بارها که شودمی هاداستان آن روایی انسجام موجب آن

 . بزندگره داستان وقایع و هاشخصیّت با را هاصحنه و کنداستفاده خوبی نحوبه هااتصال

 آفرينیابهام كاركرد .3-4-2

 بلکره  ؛شودنمی متن بستبن موجب هاماب این که هاستآن آفرینیهاماب هاموتیف یکارکردها از دیگر یکی

: مثرال  بررای  .گشایدمی فراوان یها پنجره او چشم جلو در و کند یم باز هاواقعیّت برروی را خواننده دید اف 

 .بودند تکلیفبی و سرگشته ... بودند گرسنه همه بود، سردشان همه بود، تنگ شانیجا همه قف  داستان در

 نمادسازی كاركرد .3-4-3

 هرای صحنه و ها تیّموقع در که زمانی اامّ ؛دارد یمشخّص معنایی داللت نشانه، یک عنوان به متن در واژه یک
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 کره  انترری  داسرتان  در زنجیرر  موتیرف  ماننرد ؛ کندمی پیدا نمادین معنای بار ،شودیم تکرار روایت گوناگون
 . بودمرده  الوطی
 هری   کشرید  مری  خواسرت مری  زنجیردار که هرجا و بود دیگر ک  دست سر  که داشت رییزنج» 

 (.85: ج 1395 ،چوبک) «شده بود کشیده عمر  تمام نبود خود  دست

 انسانبه  رويکرد با ق چوبكصاد ةبرجست هایموتیف. 3-5

 تقسیم مستقل دورة دو به او نویسندگی و قراردارد ایران معاصر نویسانداستان نیتر نیب واقع شمار در نویسنده

 هرای شخصریّت  از اسرتفاده  و زنردگی  معنرای  از فرردی  دیردگاه  ۀارائ باوجود او دوم ةدور آثار البتّه ؛دشومی

 و دهرد مری  نشران  را ایرانری  جامعۀ از هنرمندانه تصویرگیری و عامیانه انزب کارگیریهب و جامعه پایین سطوح

برا   و ماهرانره  بسریار  را تصرویرگری  او .شرود می بیان هایشداستان در خاص باظرافت هرکدام جهان و انسان

 بره  چوبک. اوست کالم میان در انسان نیستی و هستی ماجرای بردمیکاربه آثار  در فلسفی عمی  محتوای

 هرایش قصّره  هرای آدم روابرط  و او ا،حسّر  شخصریّت  و روحیات از گرفتهنشأت که هایشقصّه ختارهایسا

 ؛سرازند  مری  بررمال  یراحت به را خود درون که هستند هاییانسان چوبک هایقصّه در انسان .اندیشدمی ،است

 همچنین ؛شودمی داده شانن خود  زبان با انسان تصویر ،«شب آخر» و «قرمز چراغ زیر» داستان در مثال برای

 تمرام  .گرردد مری  ینیر تب هاآدم موقعیّت تشریع «شده بود توفانی دریا چرا» و «زرشکی پیراهن» یها داستان در

 و هرا گرر  » داستان طرح در ،دش ذکر باال در چنانچه و گیردمی قرار داستان اصلی طرح خدمت در عناصر

 هرا  انسران  .اندشده حاضر هاخرو، و مرغ یا گر  لبا، در که هستند جامعه هایآدم این «هاخرو، و مرغ

 و ناآگراه  هرا  آن، نرد ی دارجسرم  و فکرری  ناتوانیشخصی خود  مشکالت با برخورد در اغلب چوبک ازنظر

 .نیسرتند  خود حقیقی مشکل حلّ و علمی مداوای فکر به کدامشان  یه اند،روحبی و مریض. هستند ظاهربین

 نقرش  حیوانرات  قالب در گاه و ارادهبی بسیار و نگرند یسطح ؛کردار نه فتارندگ اهل چوبک هایآدم اغلب

 .اندگرفته

 انسان به رويکرد با صادق چوبك ةبرجست هایموتیف .3-6

 انسان جنسیت و انسان با ارتباط در تکرارشونده عناصر كاربرد با هایموتیف. 3-6-1

 در کره  هسرتند  ملرل  تاریخ و ادبیّات محتوای و ساختار ریناپه ییجدا عنصر دو ،مرد و زنپر واضح است که 

 برخورد در چوبک صادق ةدر دور هاانسان مثال، یبرا ،کنندمی ایفا دمتعدّ هاینقش مهکور سندگانیآثار نو

 ،اند روح یب و مریض. هستند ظاهربین و ناآگاه ،دارند جسمی و فکری ناتوانی خویش، اجتماعی مشکالت با

 نره  گفتارنرد  اهرل  چوبرک  هرای آدم اغلب .نیستند خود مشکلعلمی و منطقی  یمداوا کرف به کدامشان  یه
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 تراریخی،  هرای دوره بیشرتر  در« زن» .اسرت شرده  برارز  دهه این آثار در بیشتر زنان ناتوانی موتیف البتّه ؛کردار

 رقرم  او از کره  شینق و دارد بار اندوه ،سیمای و بوده وی مستملکات و اموال جزِء و مرد کنیز و اسیر شیکماب

 شرریک  ایرن  جراری،  معتقردات  و رسروم  و آداب از بسریاری  در هنوز .است دومی جن  و انفعالی خورده،

و بعرد   ها زن و اغلب .است شده رانده حاشیه به زندگی متن از و نیافته درخور پایگاهی مرد پایهم و زندگی

 تنهایی بر سرشان سایه افکنده است.مردها، 

 انسان درونی تلقینات و احساسات ،یعناصر تکرار كاربرد با هایموتیف .3-7

 تنهرایی  ایرن  از هاانسان. دارد وجود دوره این نویسندگان هایداستان از بسیاری در که است موتیفی، تنهایی 

 ارادهبری  موجرود  او از دهرد، مری  آزار را او و اسرت شده زندگی در انسان رکود باعث تنهایی کشند،می رنج

 از اغلب ،مردم .باشد دوره آن اجتماع مردم درست برنامۀ و نادرست فرهنگ نتیجۀ تواندمی ؛ کهستاساخته

 .خویش تنهایی گرفتار و هستند اجتماعی ارتباط ضعف یو دارا برندنمی تلهّ زندگی

 «و خویش تهری برود   و دلش بیش از همیشه از دوست بودلرزه انداختهین برفی بدنش را بههوای خشمگ» 

 .(111 :الف 1395 وبک،)چ

 «برود سایه انداختره  تو سر  زده خوابی و یک فراموش بوداو را از زندگی جدا ساخته یدردناکتنهایی » 

 .(111 :همان)

 «برود و تشرنه برود و بررز      سوخته بود و داغ برود گنده بود و سیاه تنها بودتنهای  تو جاده نبود ک  یه» 

 .(70 :1377 ،همان)

 .(81 :1344 ،)چوبک «لرزیدکرد و تو تنش میتو دلش را خالی نهاییت ناگهان وحشت» 

 ترس - مرگ .3-7-1

 در ترر،  تبعرات  ترسریم . است بوده او خلقت ابتدای از انسان همدم و قرین پیوسته که است موردی از تر،

 ایرن  برر  ههد این در داستان چندین پیرنگ .است توجّه قابل زندگی اصلی روال از او انحرا  و انسان وجود

 بنرابر  نویسرنده  هر بوده که موتیف عنصر از استفاده با نویسانداستان هایهنر از نیو ا است شده ریخته اسا،

 شخصریّت  وحشت و تر، حالت خواهدمی وقتی چوبک مثال برای ؛پرداخته است آن به خویش دید زاویۀ

 بلکره  ؛پرردازد نمری  مرر   از ترر،  واژة بره  میمسرتق طور به ،دارد بیان مر  با مواجهه در را خویش داستان

 .دهدمینشان ملمو، شکلبه را حالت آن در فرد تموقعیّ

 تنها دیدن از. رسیدنمی آنجا به دهنش آب و بود شده خشک گلو  بیخ کرد نگاه مقبره دیوار و در به» 

 ا  یشران یپ رو و گرردن  پشرت  سردی عرق و زدیخ تنش بود گشوده دهن مقبره بزر  اتاق باالی که قبری
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 (.89: 1377، چوبک) «افتاد پایین و خوردغل پشتش تیره تو آن از هاییدانه و نشست

 بسته و باز گلویش ته بخورد، تکان شیها لب آنکهیو ب بود باز هم از هایشدندان. افتاد دوران به سر » 

  (94همان: ) «ودب ساخته دگرگونش محمد داغ و چشمان کبود چهرة دیلرز یم کوچکش زبان و شدمی

 خیلی خود  پیش دارد امتناع او با کردنزندگی از هم سگ یک دید .افتاد خودکشی فکر به ایلحظه» 

 (42 :1385 همان،) «کرد وحشت خیال این از اامّ ؛بود شده حقیر و کوچک

 و امرفتره  را مرر   هرامرۀ  ین من ها؟زنده به تا نیست تر کینزد هامرده به بیشتر الخلقه ناقص آدم واقعاً آیا» 

  .(45 :همان) «مانده یباق دیگر نیمۀ

 فقر .3-7-2

 آزار راایرن موضروع نویسرنده     ند.اگرسنه و فقیر یها انسان ،دنشومیدیده نویسنده در اطرا  که یها یانسان

 .شود یمنام موتیف خود عنصری تکرارشونده به ؛ ودهدمی

 گرم  رو گرورت  یریم: رفت واسرنگ شکمش تو ازودارتر. بخورم بده نون تیکه یه خدا رضای محض» 

. بخرورم  برده  نرون  پراره  یره  اامّ ،بزن کتک خوایمی هرچی گفت بازم پسر  خواد؟می کتک دلت ای کنی

 .(45: 1344چوبک، ) «دررفتپسر   برود ترازو پشت از که برداشت خیز ترازودار

 دم. برود  اوردهیر ن گیرر  چیرزی  و ودبر  دهیر دو نران  دنبرال  هرم  پریش  شرب  نداشرت  رفتن نای گرسنگی از» 

 «برود  نیاورده گیر چیزی و بود خواسته کمک مردم از و بود زده پرسه اتوبو، هایایستگاه و ها یفروش عرق

 (.44 :همان)

 غرايز .3-7-3

 آثار در. استانسان آن دوره  وضعیت واقعیّت دادن نشان برای دیگری باب آن، ارضای عدم و غرایز موتیف

 نیراز  و انرد شرده  اعتنرا  یبر  زنان جن  به ایگو ،شود یم بیان پوششی و پرده هی  بدون و واضح وی این عنصر

 .اند کرده فرامو  ها را آن درونی

 کسری  و برود  خرود   فکرر بره  هررک   کرد وحشت یتنهای از عهرا شلوغ و گشاد و گل دنیای این در» 

 (.14 :1352 ،چوبک) «دارد وجود دنیا در یعهرای که دانست ینم

 شرده  بسته خود  گلی شل گره کنار مردانه و خشن که رنگسربی دبیت دخیل به ناکیشهوت شور با» 

 دلخرواه  و قروی  مرد یک مظهر برایش دبیت گره که کرد و ح  ریخت تو دلش آن دیدن از شد خیره بود

 .(14همان: ) «دارد دوست را آن شوهر یک قدر به و است شده

 و گرفرت  پسرتانش  نزدیرک  را او بغرل  زیر اتوبو، شوفر ۀمردان و خشن دست عمر  در باراولین برای» 

 (.7همان: ) «بردمی تلهّ آن از و بردنمی خاطر از وقت  یه را شبآن و کرد سوار 
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 مستقیم را ایشان غریزی نیاز و رودمی زنان دل درد سراغبه محابایی هی  بدون ،صبور سنگ داستان ا دری 

 :داردمی عنوان

 گروهر  بده، پیشونی خدا .نیست ساخته تو از کاریهی  که افتادم جاکش تو گیر تا کردم کلفتی رخ مثه» 

 گفرتن  زنری  آخرر  مررد،  بیفتری  خونهشرور مرده تختۀ رو الهی کنهمی رو و زیر جفت و طاق یآشناها هرروز

 ترو  شرب  همررد  کرم  د، شروم مری  زنی پهن پا یه زن رمیم بریزم تو پای زندگیمو چیچی واسه گفتن مردی

 . (228: 1345 ،چوبک) «دربیاد ریغم که میچلونمی قدر نیا بغلش

 پرا   که وختی از پنجه همش مرد بیاد پایین جیگرت اشالو بچلوندشان که بود کجا زور  شورم اصالً»

 یره  برم بده طالقم نداره من دل از خبر و کشهمی نف ... رک از پشت به جون مرده مثل رختخواب تو رسهمی

 .(229: همان) «مونهنمی زمین دار سورا  مهرة ونیگورست

 رفتممی داشتم اهیچ و راه اگه میشه قماُ از  کنهنمی هم پنجه دیگر حاال بشینه پا  زیر جیگر  الهی» 

 جرا   بشره  مسلمون مرد ۀصیغ هرکی بهشته تو هم  جا دنیا، آن هم داره را دنیا این هم گوهر حالبهخو 

 (.227همان: ) «بهتر چه دیگه که شهبا دسیّ اگر بهشته تو

 انسان و نگاه .3-7-4

 هایفاجعه خو دست گاهی که اوست بینایی ح ّ و عاطفه احسا،، بعد انسانی و ابزار لوازم از دیگر یکی

 انسران  کره  کنرد  بیران  خواهدمی دیگر تکراری هایواژه کاربردنبا به دوباره. گرددمی عمدی غیر و عمدی

 محردود  ینر یب جهران « نگراه » موتیرف  در جهت این به ؛ واست افراطی گرایدرون و محدود یانسان او، مقابل

 .آیدنمی کار  به منط  و عقل دیگر که دهدمی نشان راانسان 

 ارسی رنگارنگ هایشیشه پشت از که محوی و خفیف نور. زد همبه را چشمانش ،سرهمپشت چندبار» 

 بره  را هرا آن عاقبرت  و زد هرم به را چشمانش بار چند اخم با ازهمب زد را چشمانش بود شده پخش اتاق توی

 .(43: ب 1385، چوبک) «شد خیره عک  آن به مات ایلحظه و دوخت اندام گل عک  روی اتاق سقف

 چهارچوبۀ بعد و اندام گل خود او کم کم تا پریدمی جا همان به نیز عک  کرد،می نگاه دیوار هرجایه ب» 

 .(43: همان) «شدمی حوم نظر  از آن عک 

 (45: همان) «کرد فرامو  را اندام گل عک  ،افتاد نینش شاه روی دیواری ساعت به نگاهش که» 

 عکر   بره  سرقف  تروی  هرای نقاشری  تمرام  ازمیران  که داشت عادت شدمی بیدار خواب از که صبح هر» 

 .(48: همان) «کند نگاه اندام گل

 «برود  دیگرری  چیرز  انردام گرل  عکر   اامّر  ؛داشت خاطراتی برایش هاآن از هرکدام. کرد تماشا را همه» 
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 (.49: همان)

 ساعت و زمان انسان، .3-7-5

 به انسان نگر  است آن از صحیح استفادة عدم یا بهینه استفادة گویای زمان به نگر  نوع که است معمول 

 ،دقیقه عنوان به زمان به باید مخفیانه سرقت این از جلوگیری برای است( زمان سرقت) ینوع هفتهو  سال ،ماه

 .است ایستا و ندارد پویایی زمان ،کبچو داستان انسان برای اامّ و کنیم نگاه هیو ثان لحظه

 روی هرایش عقربره  مردت  این تمام در و بود نکرده کو  را آن کسی که بود سال چهارده ساعت این» 

 .(48: الف 1395 ،چوبک) «بود ایستاده دقیقه سه و چهار

: همران ) «برود  مانرده  دقیقره  سره  و چهار ساعت روی او یکنواخت و رنج از پر زندگی تمام سال ردهچها» 

48.) 

 «خوردنمی تکان خود جای از بود او زیانگ غم و تاریک زندگی عمر کی شاهد که دقیقه سه و چهار این» 

 (.49: همان)

 كشتن و انتقام حسّ .3-7-6

 .دارد پررنگ و حضوراست همراه انسان  هدایت هایداستان هایصحنه از بسیاری در «و کشتن مر » ةواژ

 داشرته  روا سرتمگر  و ظلرم  او بره  کره  نروعش هم از گاهو  بوده خویش از انسان خود انتقام گاهی حضور این

 :ظالم است یتعدّ و از ظلم مظلوم دادخواه همواره چوبک. است

 چنردبار  خرواهم مری  کنم خالص شرّت از را دارها این مردم و بکشم بار کی را تو آنکه از پیش باید من» 

 .(42 :الف 1395چوبک، ) «کنم کشتسگ دارم، که ایبرنامه طب  سر آخر و کنم زنده و بکشم را تو

 زده مر  شعور و هو  با و باز چشمان با و کنی ح  زبانت نو  را مر  درد تو خواهدمی دلم من» 

 .(42 :همان) «کنی خداحافظی ندارت و دار از

 قاترل  بشناسری  مررا  مرر   دم در خرواهی مری  امّرا  بکرنم  را کلکت بعد و کنم زجرکش را تو خواهممی» 

 (.43 :همان) «بشناسی را خودت

 جهانهای مرتبط با موتیف .3-8

 فارسری  ادب گامانشر یپ از یکری  عنروان بره  چوبرک  صرادق  آثار بر ناتورالیسم اروپایی مکتب ریتأث و بررسی

که نشان  رو شدههروب یخاصّ یها جلوه و نمودها با کمابیش وی در آثار. است اکاوییو و  تعمّ قابل معاصر

 ناتورالیسرتی  یها یژگیو صورت،بدین و قرارگرفته فرهنگی مختلف یها انیجر ریتأث تحت نویسنده دهد یم

  .است لیو تحل نقد قابل او در آثار
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  جهان به رويکرد با نويسنده اين یكلّ نگاه .3-8-1 

 ؛روز آن در جهان ها یدیپل و پریشانی ،یعدالت یب ،فالکت، فقر دنکشیتصویربه: الف

 رمان شخصیّت با و متناسب طبیعی باید جمالت دارند اعتقاد ها ستیناتورال زیرا ،یا محاوره زبان کاربرد :ب

 ؛شود انتخاب تئاتر بازیگر یا

  ؛فیزیولوژی علم به توجّه: ج

 و زند یم رقم محیط و وارثت را انسان سرنوشت که دارند اعتقاد چنین ها ستیرالناتو وراثت، امر بر دیتأک: د

 ؛است عامل دو این مقهور جهان در انسان

 اعتقرادات  یرا  مرههب  در کره  یرمراد یغ عرالم  برا  ارتبراطی  هری   که دانندمی مادی نظام از جزئی را انسان: ره

 ؛ندارد ،شود یم مطرح اساطیری

  ؛شود یم مطرح جسمانی نیاز یک عنوان به باورهایشان در عش : ز

 ؛...و حیوانی خوی و جنسی شهوت حرص هایانگیزه بیان عیو وقا حوادث جزئیات شرح: ح

  .ها داستان قهرمانان اغلب زیانگ غم پایان دارابودن: ط

 اب بیست دهۀ در که است یا سندهینو نخستین چوبک ،ها ستیناتورال هایویژگی و اتمشخّص به توجّه با 

 از ناتورالیستی توصیف با که گیردمی قرار نویسندگانی گامانشیپ جزو ،جهان و انساناز  هنرمندانه طرح ارائۀ

 ،چوبرک  برارز  یهرا  یژگر یو از یکری  .پرردازد  یمر  او نابسامان زندگی و انسان توضعیّ تحلیل به تخفّ و فقر

 مختلرف  یهرا  دهیپد جزء جزءبه صیفتو به ناتورالیستی نگر  و بینش با وی است واقعیّت از عینی توصیف

 دارد وجرود  کره  گونه آن را زندگی واقعیّت عینی، و دقی  توصیف این با که دارد سعی و پردازدمی زندگی

 و هرا  پسرت  و ها یبد در را زندگی واقعیّت که یطور به کندمی محدود را او دید ناتورالیستی بینش البتّه ؛ببیند

 . کندمی جستجو ها یزشت

 چوبك صادق آثار در با رويکرد به جهان های برجستهموتیف كاربرد .3-8-2
 اجتماعی جهان آن روز( معضالت و )مشکالت قفس .3-8-2-1

که ظلرم و   کند یمرا ترسیم  جهانی .دهد یمروز را نشان ة جامعۀ آنزد خفقان وضع نویسنده در داستان قف 

 هرا  آنبه فکر رهایی از  یو کس اند ظلمو بدبختی و  رنج کشیدنمحکوم به  ها انسان همۀ و کردهداد اختناق بی

 :زند یماین مضامین موج  صراحت به زیرهای در موتیف ت نیست.وضعیّ از این

. برود  هرا فضرله  قراتی  ارزن و پوسرت  و گاه و خا . بودشده فر  یخ و فضله از. بود خی  قف  کف» 

 (49: ج 1395 ،چوبک) «بود تنگ جایشان

 (49: همان) «بودند چسبیده همبه بالل یها دانه مانند بودند یدهپیچ هم تو همه» 
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 (49: همان) «بخوابند نبود جا ،بایستند نبود جا کنند، کز نبود جا» 

 بررای  ،یراه به چشم و سرگشتگی و تنهایی و بیگانگی و سردی در یجمع دسته محکومیت یک با هاآن» 

 (50: همان) «دندیپلکمی خودشان

 و منتظر همه خاراندند یم را خودشان چنگال با و کردندمی نگاه همبه رربِبِ ،مهر یب و اعتنا یب ،هبیگان همه» 

 (50 :همان) «بودند راه به چشم

 در جهان( نادانی و جهل و سطحی رواج عقايد) بینی ازآمدنخون. 3-8-2-2

 .شرود مری  ارائره  مرردم  خرافرات  و جهل از روشن تصویری ،صبور سنگ مانند چوبک صادق آثار برخی در

 مردمی .بردارد پرده خود جامعۀ مردم زندگی وقایع از خویش آگاهانۀ و صحیح در  با خواهدمی سندهینو

 برر  حمرل  را یا هبچّر  بینری  آمردن از خرون  مردمی که. است بسته نقش افکارشان در نادرست عقاید و آرا که

 آگراهی  را مخراطبین  ؛ وشود گرفته خرافات این لوج ابزاری هر با باید پ . کنند یمطفل  آن بودن نامشروع

 .بخشد

حررم   اومد، خون آقا حرم تو یزر کاکل دماغ که چراغ شاه آقام پیش رفتن شبچّ با گوهر که روزی از» 

 (.116 :1352 چوبک،) «بود شلوغ خیلی

 دمراغ  هکر  بودم همراهش حرم تو روز اون خودم من حاجیه، خود مال هبچّ که یگواه خودت تو خدایا» 

 افتاد راه از  ارهفوّ مثه خون و دماغش تو خورد مشت جوری چه که دیدم خودم چشمای با آمد خون هبچّ

 (.97همان: ) «کرد غش هبچّ و

 را راهرش  و فرسرتادن  صرلوات  بلندبلنرد  حررم  ترو  مرردم  ،ومرد ا خون هبچّ دماغ وقتی ،گوهر برای بمیرم» 

 واسریه  زدنرد  یمر  داد همره  گررفتن؛  را دور  همه صحن تو او  .کردنبیرون حرم از دادنهلش و وازکردن

 (.97 همان:) «نبود گوهر تو رو و رنگ. آقا پابو، رویهروب ،آوردی را زادهحروم ۀبچّ چیچی

 یزیست غرب. 3-8-2-3

 یزیاستعمارسرت و  یزیسرت  غررب  عنصرر  ،پرکررده او را  یهرا  داسرتان که فضای برخی از  یهایکی از موتیفی

بره   خواهرد  یمر خرود را   یو ایرن طررز تلقّر    جویرد تعمار و استکبار جهانی بیرزاری مری  از اس او. نویسنده است

 دارد. بیانهای موتیف کاربردبا خوانندگان و آیندگان 

 وقت  یه من. درنمیاد چشمشون از اشک هچکّ یه مونهنمی آدم به مدرنشونم. اینا هسن جونورایی عجب» 

 اصرالً  اینرا  شراید  نکرردن گریره  بررا   ننش بابا مرد، که هم صاهاب برترا پسر. کنه گریه انگلیسی یه ندیدم

 .(12: 1377 چوبک،) «باشن نداشته اشک
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و  انرداخت  ،خرورد مری  مروج  نیلری  آسمان تو دیالقش دکل در ورق و ش ّ که انگلی  پرچم به نگاهی» 

 .(12همان: ) «نیفتاد بیرون دهنش از تف و کرد تف زمین روی رفت هم تو صورتش

 پوچ و تکراری و تاريك جهان .3-8-2-4

 بررای  کره  یدنیرای . ستاسرت یا و ارز  یبر  ،پوچ ییایدن ؛نندیب یم او یها داستان قهرمانان و نویسنده که یدنیای

 تکررار  فقرط  روزهرا  و هرا  سراعت  ؛ وشود ینم مشاهده آن نو در زیچ  یه. استتکرار در تکرار خویش اهالی

 .دنشو یم

 «داره نیم کم د،ّ یا و کهنه چیزاهمه نمیشه پیدا تو  نو چیزی دیگر ندارد رکس و کم چیزی دیگه دنیا» 

 .(12: 1352همان، )

 مرزاحم  نور خود چشم هایپلک پشت از و دادمی تشخیص را و پنجره در و روشن سیاه بسته چشمان با» 

 در تر، نوعیک اتاقش اردیو و در دیدن از کند باز را هایشچشم خواستنمی امّا ؛دیدمی را بامداد وقیح و

: 2356، چوبک) «بود بیزار و نیچرک دل خود محیط با شدنروهروب دوباره واز کردمی ح  خود در زندگی

52 .) 

 همران: ) «برود  مانرده  دقیقره  سره  و چهار ساعت روی او کنواختی و رنج از پر زندگی تمام سال چهارده» 

1385 :48) 

 «خوردنمی تکان خود جای از بود او انگیزغم و تاریک زندگی رعم کی شاهد که دقیقه سه و چهار این» 

 (48 همان:)

 و منجمد سردجهان  .3-8-2-4

 ةزد خفقران . سرما و سردی نمادی از اجتمراع خشرن و   کند یمروز را سرد و منجمد ترسیم نویسنده جهان آن

 شود. راری سرما و بر  و یخبندان توجّهعناصر تک به آن روزگاران است.

 .(110 ج: 1395 ،همان) «نداشت یاد به پاییز در را یآور سرسام سرمای و سنگین بر  چنان سیک» 

 بره  گرسرنگی  و سرما که غش. بودند غش در حال نبودند، خواب کدام  یه بودند شده خود یب خود از» 

 .(110الف:  1395 ،همان) «بود داده ها آن

 .بودنرد  شرده  مچالره  هرم  تو و بودند کزکرده ودب فروشده توله موهای الی پسر  کرخت یها انگشت» 

 (110 :همان)

. بود تهی خویش و دوست از همیشه از بیش دلش و بود انداخته لرزه به را بدنش برفی خشمگین هوای» 

 .(111 :همان) «لرزیدمی و بود قوزکرده. بود فروبرده بغلش چاله زیر را هایشدست
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 اندوه و غم جهان، .3-8-2-5

 سروار  کره  دنیاسرت  اندوه و غم مضامین ،شودمی تکرار نویسنده این آثار در فراوان که هاییفموتی از یکی

جهان برای  که دهد یمنشان  جهان از نویسنده دیدگاه. دارد یبرنم دست او از و است شده زادهآدمی ردهبرگُ

 چیزی ندارد. فراق و شکنجه ،رنج و درد لتحمّآن روز جز  انسان

 همره  نرداره  تمرومی  آدمی غم است فراق و کوچ و شکنجه و رنج همش ،نیست یرآمدند دنیا وتوی ته» 

 .(14: 1352 ،چوبک) «نشستن مر  منتظر گهاشتن د، رو د،

 (.368 :همان) «نبود یتر قشنگ دنیای نبود تنهایی و تر، و رنج و غم اگر» 

 بیراورد  یراد هبر  را خرود  تنهای زندگی یهارنج و شود بیدارتر آمد تا زد غلتی خواب در خان حسن دسیّ» 

 .(31ب:  1395 ،همان) «برد خوابش دوباره

 (زنجیرجبر ) و محدوديتجهان  .3-8-6-2

. زنجیرر همران   کشد یمتصویر را به دوباره جهان جبر و اجبار ،بود مرده لوطیش که انتری داستان درنویسنده 

 او زنجیر آور چند  صدای اوست با ریزنج ؛رود یم که هرجا انتر زیرا ؛اسارت و جبر جهان برای انسان است

 دادننشران  بررای  مروتیفی  زنجیر. است شده او همزاد زنجیر زیرا؛ باشد آن با است مجبور اامّ ،دهدمی آزار را

 .انسان برای است جهان مانعیت و محدودیت گرفتاری، و بند

 هری   .کشرید  مری  خواسرت می زنجیردار که هرجا و بود دیگر ک  دست سر  که داشت رییزنج» 

 .(85: ج 1395 ،چوبک) «بود شده کشیده عمر  تمام نبود خود  دست

 .(73: همان) «دیکشانمی را او که بود ریزنج این ولی رفتمی و دیکشان یم دنبالبه را زنجیر » 

 رد او برود  شرده  زیرادتر  زنجیرر  وزن و فشرار  تنها بود نکرده هم فرار بود نداده آزادی او به لوطی مر » 

 ،گهشرته  جایگراهش  از چنردبار  و کررده  شرروع  محریطش  کجای از دانستنمی که خوردمی چر  ای دایره

 (.73 :همان) «زدمی درجا نقطه یک در خود  جای سر شهیهم

 
 چوبك صادق آثار انسان و جهان در ةدربار موتیف كاربرد(. 1) نمودار
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 گیرینتیجه

 نکتره  ایرن  ذکرر  البتّه ؛داد نشان را هاموتیف از واضح بسیار مصادی  توانمی چوبک صادق نویسیداستان در

 هرا آن و عنروان  اصرطالحی  معنرای  جردای  اغلرب  نویسرنده  ایرن  ۀکاررفتر  بره  عناصر که نیست لطف از خالی

  ودرمی شماربه راهنما تابلو و عالمت و نشان یک ۀمنزل به خوانندگان برای خود عناصر این ؛ واست کاررفته به

 و هرا موتیرف  اهمّیت که دش سعی مقاله این در ؛ وباشد راهنما ها نوشته تر روشن و تر کامل در  یسو به که

 ۀکاررفتر  بره هرای  موتیرف  هرای ویژگری  توان یم و داده شود نشان رگهاریتأث و مهم عنصر عنوان به آن جایگاه

 :ردک بیان گونهاین را چوبک صادق

 وی داسرتانی  عناصرر  بیشرتر  عملکررد  بر هاآن و شودمی دهمشاه هاموتیف انواع چوبک صادق آثار در :الف

 .اندگهاشته ریتأث

 .خورندمی چشمبه چوبک صادق آثار در ییمحتوا هایموتیف از بیش لفظی هایموتیف :ب

 .استرفته کار به ها داستان در موضوع اهمّیت جهت ادبی شگرد یک خود لفظی هایموتیف تکرار :ج

 .داستان پیرنگ تقویت جهت اثر انسجام برای است عنصری چوبک آثار در هاموتیف کاربرد :د

 .شودمی مشخّص وی اطرا  وجهان انسان به نسبت چوبک صادق عقاید و آرا ر:ه

 .دارد اطرا  جهان و جامعه به نسبت وی یها دغدغه از نشان نویسنده این آثار در مشتر  هایموتیف :ز

 .دنرومی کاربه هاداستان در اصلی یا هیما درون هایموتیف ردرکنا فرعی ۀیما درون هایموتیف :ح

 كتابنامه
 ،فصلنامۀ نقد ادبی دانشگاه تربیت مردر،  ،«ها،کارکردها و...مایه، تعاریف،گونهبن» ،(1388) پارسانسب، محمد

 .40-7، صص 5 ةسال دوم ، شمار

 .رمعاص تهران: فرهنگ هنر، المعار  ةدایر (،1379) پاکباز، رویین

 ،8 ة، شرمار فصلنامۀ نقرد ادبری   ،«گیرد؟چگونه شکل می موتیف چیست و» ،(1388)دهقان  الهام و تقوی، محمد

 31-7ص ص

 ،ادبی نقد ،«هدایت صادق هایداستان در آن کارکردهای و هاگونه و موتیف» (،1390) --------------------
 .113-91صص ، 13شمارة 

 جاویدان. :ران، تهچراغ آخر ،(1344) چوبک، صادق

 انتشارات جاویدان.  سازمان چاپ و :تهران ،سنگ صبور ،(1345) ----------

 .انتشارات روزگار :تهران، ویرایش محمد عزیزی،  تنگسیر ،(1377) ----------

 ای.جاریه تهران: جاویدان: بدرقۀ ،قبر اول روز الف(، 1395) ----------
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 .جاویدان ۀبدرقجاویدان:  :تهران ،یباز شب مهیخ ب(، 1395) ----------

 .جاویدان جاویدان: بدرقۀ تهران: ،بودمرده لوطیش که انتری ج(، 1395) ----------

 .شناسیفرهنگ تهران: ،موتیف در آثار داستانی جالل آل احمد (،1393) شاهرودیان،پروانه

 .110-96 ، صص1ة شمار، بخارا، «صادق چوبک یادهای زندهازمیان نامه» ،(1377) دعزیزی، محمّ
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