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بازتاب عناصر اقليمي در رمان تنگسير
دکتر رضا چهرقاني

چکيده

رمان 1معروف تنگسير ،اثر صادق چوبک -داستاننويس
پرآوازة ايراني -را ميتوان در زمرة آثار مکتب داستاننويسي
جنوب طبقهبندي کرد .آشنايي عميق چوبک با فرهنگ
ساکنان سواحل خليجفارس و بهرهگيري وي از عناصر اقليمي
و بومي سرزمينهاي جنوبي ايران ،پرداخت توصيفي و روايي
داستان تنگسير را قابلتأمل و بررسي ساخته است .اين
پژوهش ميکوشد ،عناصري همچون عقايد و باورها ،خلقيات،
لهجه و گويش و نيز آيينهاي مردم استان بوشهر را در کنار
تاريخ و جغرافياي طبيعي و انساني اين منطقه (که در رمان
تنگسير بازتابي داستاني يافته است) ،با روش توصيفي -
تحليلي مورد بررسي قرار دهد .نتايج حاصل از اين پژوهش،
عالوهبر اينکه از آگاهي و تسلط عميق نويسنده بر جنبههاي
گوناگون تاريخ ،جغرافيا و فرهنگ ساکنان تنگستان بوشهر
حکايت ميکند ،اليههاي پيدا و پنهان روحيات و اعتقادات
مردم جنوب را (که آزادگي و ستمستيزي ،نوعدوستي و
خانوادهدوستي ،عالقه به طبيعت و محيطزيست ،وجه بارز
آن است) از دريچة نگاه يك روايتگر واقعگرا عيان ميسازد.
کليدواژگان
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مقدمه

1

تنگسير ،به اهالي تنگستان بوشهر اطالق ميشود
(مهندس 90 :1368 ،و  )91و صادق چوبک ،خالق اين
رمان ،پس از صادق هدايت و محمدعلي جمالزاده ،يکي از
طاليهداران داستاننويسي مدرن در ايران بحساب ميآيد.
صادق چوبک فرزند اسماعيلآقا از بازرگانان خوشنام بوشهر،
در سال 1295خورشيدي در بوشهر متولد شد و تقريباً تمام
روزگار کودکي و نوجواني خود را در جنوب ايران (بوشهر،
شيراز و خرمشهر) گذراند .وي بدليل تسلط به زبان انگليسي،
به پيشنهاد الول ساتن  -شرقشناس معروف -سال دوم
خدمت سربازي را بعنوان مترجم در ستاد ارتش گذراند
و سپس به استخدام وزارت فرهنگ درآمد .صادق چوبک
در سال .1324ش ،اولين مجموعه داستان خود را با نام
خيمهشببازي منتشرکرد و در سال  ،1328دومين مجموعه
داستان او با نام انتري که لوطياش مرده بود ،شامل سه
داستان و يک نمايشنامه بهچاپ رسيد .چوبک در همين
سال در شرکت نفت ،بعنوان مترجم استخدام شد و بعد از
بازنشستگي زودهنگام در سال  1353به اياالت متحدة آمريکا
مهاجرت کرد و تا زمان خاموشي ( )1377در برکلي کاليفرنيا،
تعداد زيادي داستان کوتاه ،رمان ،نمايشنامه و ترجمه از خود
به يادگار گذاشت .در ميان آثار چوبک که اغلب به زبانهاي
خارجي نيز ترجمه شدهاند ،رمان تنگسير اهميت ويژهيي
دارد .اين رمان معروف ،تاکنون به هجده زبان زندة دنيا
ترجمه و در سال  1352فيلمي نيز به همين نام براساس آن
ساخته شده است (دستغيب.)25 :1378 ،

بازتاب عناصر اقليمي در رمان تنگسير91 /
بيشتر منتقدان بر اين عقيدهاند که چوبک ،نويسندهيي
سخت رئاليست است .حتي تعدادي از پژوهشگران وي را
نويسندهيي ناتوراليست (طبيعتگرا) دانستهاند (ميرصادقي
و ذوالقدر  .)252 :1377نويسندة رئاليست ،با پرهيز از
زيباسازي ،به توصيف بيپرده و عريان واقعيت ميپردازد
(سيدحسيني .)282 :1376 ،چوبک نيز در داستان تنگسير،
روايتگر صادق زندگي فرودستان جامعة خويش است .او
با روايتي مستند و نثري که به زبان محاوره ميگرايد ،وارد
جزئيات وقايع و عمق روح و انديشة شخصيتهاي داستاني خود
شده است .چوبک ،کوشيده است ،بجاي قضاوتهاي کلي در
مورد وقايع و شخصيتها ،با ارائة تصاوير زنده ،بمدد تشبيهات و
استعارات پخته و فضاسازي دقيق ،عيني و جزئينگر ،خواننده
را در ارزيابي نهايياش در مورد يک واقعه يا شخصيت ياري
رساند (دستغيب.)43 :1378 ،
خالصة داستان تنگسير

تنگسير ،بازآفريني واقعهيي است که نويسنده در دوران
کودکي خود ،شاهد آن بوده است .حکايت مردي ميانسال،
ساده و فروتن؛ اما بيباک و زورمند ،به نام زار َم َّمد .کارگري
ساده از اهالي تنگستان که چهار مرد شياد ،سرماية يک عمر
ممد به هر دري ميزند تا
تالش و زحمت او را بغارت بردهاند .زار ّ
از راههاي قانوني حق خود را از کالهبرداران بگيرد و از شرافت
تنگستاني خويش پاسداري کند؛ اما پس از آنکه استيفاي حق
خويش را از طريق قانون ،دور از دسترس ميبيند ،شخصاً به
اقامة عدالت بر ميخيزد و هر چهار مرد شياد را بضرب گلوله
بقتل ميرساند.
بيان مسئله و ضرورت پژوهش

با توجه به اينکه صادق چوبک اهل بوشهر بوده و با جغرافيا
و اقليم منطقه و فرهنگ ساکنان آن بخوبي آشنايي داشته
است ،رمان تنگسير در پرتو سبک رئاليستي نويسنده ،در
پرداخت روايي و توصيفي داستان ،از يکسو به دايرىالمعارف
زنده و جامعي از فرهنگ عامه و عناصر اقليمي استان بوشهر و
ساکنان اين بخش از سواحل خليجفارس تبديل شده و از ديگر
سو ،نقبي که چوبک به روان شخصيتهاي داستان تنگسير،
زارممد ميزند ،مرجع معتبري براي تحليل اليههاي
بويژه
ّ

پنهان افکار ،عقايد و روحيات مردم اين سرزمين است .با
اين همه ،تاکنون تحقيق جامعي در اين مورد صورت نگرفته
و ضروري است که رمان تنگسير از اين منظر مورد بررسي
قرارگيرد.
پيشينة پژوهش

بسياري از منتقدان و پژوهشگران از سالها پيش ،در
خصوص رمان تنگسير و ساير آثار صادق چوبک ،در کنار
ديگر نويسندگان معاصر اظهارنظر کردهاند .رضا براهني در
کتاب قصهنويسي ،محمدعلي سپانلو در کتاب نويسندگان
پيشرو ايران ،علياکبر کسمايي در کتاب برخي از نويسندگان
پيشگام در قصهنويسي ايران ،حسن ميرعابديني در
صدسال داستاننويسي ،عبدالعلي دستغيب در کتاب بسوي
داستاننويسي بومي و  ...باجمال يا بتفصيل يادي از چوبک
يا تنگسير کردهاند .مقاالت نمايهشده در بانک اطالعاتي
پژوهشگاه علوم انساني نيز در مورد داستان تنگسير اين موارد
را در بر ميگيرد:
تحليل زبانشناختي متن روايي تنگسير در چهارچوب
الگوي حل مسئلة مايکل هويي ،نوشتة فردوس آقاگلزاده و
شيرين ممسني.
اين تحقيق به بحث در مورد سازمان متن روايي تنگسير
پرداخته و با رويکردي منطبق بر الگوي زبانشناختي حل مسئلة
مايکل هويي کوشيده است ،چالشهايي را که شخصيتهاي
داستان ،بويژه قهرمان اصلي ،با آن درگير هستند ،تحليل
کند (آقاگلزاده و ممسني.)1386 ،
تنگسير ،بازسازي اسطورهگونة داستاني واقعي ،نوشتة
محمد مهدي خرمي.
در اين پژوهش تالش شده که با توجه به نظرية ژوزف
کمبل ،1مراحل تکامل دروني شخصيت اصلي داستان و گذار
وي از انسان به اسطوره بازنمايي شود (خرمي-283 :1372 ،
.)291
 .1کمبل در اين نظريه که به نظرية «سفر قهرمان» معروف است ،فرايند تکامل
شخصيتهاي اسطورهيي را در هفده مرحله تبيين کرده است.
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بررسي مکتبهاي ادبي در آثار چوبک ،با نگاهي به
مشخصههاي رئاليستي و ناتوراليستي در دو رمان تنگسير و
سنگ صبور ،نوشتة مريم غالمرضابيگي.
در اين مقاله نويسنده کوشيده است ،مؤلفههاي صوري و
محتوايي دو مکتب ادبي رئاليسم و ناتوراليسم را در دو داستان
تنگسير و سنگ صبور کشف و تحليل کند .در اين مقاله طي
ده سطر ،بصورتي بسيار کلي به بهرهگيري چوبک از فرهنگ
عاميانة تنگستان و استفاده از عناصر گويش تنگستاني ،براي
به تصوير کشيدن هرچه واقعيتر حوادث داستان اشاره شده
است.
يادداشت دربارة تنگسير ،نوشتة شميم بهار ،حاوي نقدي
موشکافانه با لحني تند و تيز و ژورناليستي بر چوبک و تنگسير
است.
در مورد داستان اقليمي نيز گذشته از اشارات حسن
ميرعابديني در صد سال داستاننويسي ايران و قهرمان شيري
در مکتبهاي داستاننويسي در ايران و محمدعلي سپانلو
در مقالة گزارشي از داستاننويسي يکسالة انقالب ،مقاالت
ديگري هم در اين موضوع منتشر شده که تعدادي از آنها
عبارتند از:
رضا صادقي شهپر در نخستين رمان اقليمي در
داستاننويسي معاصر ايران ،کوشيده است رمان روز سياه
کارگر را که متعلق به مکتب داستاننويسي غرب است از اين
منظر بررسي کند.
قهرمان شيري در ويژگيهاي اقليمي در داستاننويسي
کرمانشاه ،به بررسي آثار نويسندگان کرمانشاهي از منظر
ادبيات اقليمي پرداختهاست .قهرمان شيري ،بعنوان فعالترين
پژوهشگر اين حوزه ،بيشترين تعداد مقاالت را در اين مورد
نوشتهاست.
آرمانها و انگارههاي اقليمي در داستاننويس جنوب ،عنوان
مقالة ديگري از قهرمان شيري است که در آن ،مؤلف داستان
جنوب(اعم از آثار نويسندگان خوزستان و شيراز و بوشهر)

را بيشتر از زاوية «آرمان» و کمتر از منظر «عناصر اقليمي»،
بشکلي بسيار کلي و جريانشناسانه و نه جزئي و موردي،
مورد کاوش و تحليل قرارداده و در کنار احمد محمود ،منيرو
رواني پور ،سيمين دانشور و  ...از چوبک نيز يادي کردهاست؛
اما سنگ صبور چوبک بيشتر مورد توجه نويسنده بوده و نام
تنگسير فقط يکبار در اين مقاله برده شده و نويسنده ،پروندة
زارممد ،قهرمان آن را ،در دو سطر بسته است
داستان و
ّ
(شيري.)63 - 52 :1384 ،
مقاالت ديگري نيز دربارة ويژگيهاي اقليمي داستاننويسي
شمال ايران و خراسان و ...در بانکهاي اطالعاتي مقاالت فارسي
قابل ردگيري است؛ اما پژوهش مستقلي دربارة ويژگيهاي
اقليمي رمان تنگسير ،تاکنون ثبت نشدهاست.
تعريف مفاهيم اصلي پژوهش

«ادبيات بومي» ،به ادبيات سرزميني گفته ميشود که فرهنگ
ديگري در آن تسلط يافته است ،مانند ادبيات «سرخپوستي»
و «ادبيات بوميان آمريکا» که در نقطة مقابل «فرهنگ و ادبيات
آنگلوساکسونها»ي مهاجم و مسلط قرارداشت .اين اصطالح در
ايران ،با تسامح در اشاره به ادبيات اقليمي نيز بکار ميرود؛
اما داستان اقليمي ،بطور خاص ،داستاني است که به سبب
بازتاب گستردة عناصر محيطي ،به دو شکل پويا و تزئيني
در طي حوادث و ماجراها ،کام ً
ال رنگ بومي دارد و متعلق به
منطقهيي خاص و متمايز از ديگر مناطق است .اين عناصر
بومي مشترک و تمايزبخش عبارتند از :فرهنگ مردم ،شامل
اعتقادات و آداب و رسوم ،مشاغل و حرفهها ،شکل معماري
منطقه ،خوراکها ،پوششها و زبان محلي(واژههاي بومي،
لهجه و ساختار بومي زبان ،ترانهها و سرودهاي عاميانه)،
شيوة معيشتي و اقتصادي و توليدي مردم ،مکانها و مناطق
بومي ،طبيعت بومي ،صور خيال اقليمي و جنبشها و تحوالت
سياسي و اجتماعي منطقه (صادقي شهپر.)39 -35 :1389 ،
با در نظر گرفتن مؤلفههاي ياد شده ،هفت مکتب
داستاننويسي در ادبيات معاصر ايران ،شامل مکتب
آذربايجان ،اصفهان ،خراسان ،جنوب ،شمال ،غرب و مرکز،
قابل بازشناسي است (شيري.)148 :1387 ،
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مکتب جنوب نيز قابلتقسيم به دو حوزة ادبي خوزستان
(سپانلو )1376،و شيراز (و به تبع آن بوشهر) است (آژند،
 )1369که داستان تنگسير را ميتوان در حوزة ادبي اخير
طبقهبندي کرد.
اگرچه فرهنگ عامه بطور کلي ،خود يکي از مؤلفههاي
ادبيات اقليمي بشمار ميرود؛ ولي براي روشنشدن بيشتر
مطلب ،بهتر است اين مفهوم را نيز تعريفکنيم:
«کلية سازمايههاي مادي و معنوي را که فرد انساني
درون آن زاده ،پرورده و صاحب شخصيت ميشود «فرهنگ»
ميگويند» (واليتي .)19 :1389 ،فرهنگ از يک ديدگاه ،به
دو بخش مادي و معنوي تقسيم ميشود .فرهنگ مادي ناظر بر
عناصر محسوس و قابل رؤيت فرهنگ يک جامعه مانند زبان
و گويش ،معماري ،نوع پوشش ،غذاها ،آيينهاي سوگواري و
سرور و آن چيزي است که به دست بشر از مادة طبيعي ساخته
ميشود؛ اما فرهنگ معنوي ،شامل جنبههاي غيرمحسوس
فرهنگ يک جامعه ،مانند جهانبيني ،نظام ارزشي ،ساختار
طبقاتي ،باورها ،طرز سلوک ،اساطير ،ادبيات ،هنر و همة
فراوردههاي ذهني انسان است .فرهنگ را در مجموع به دو
بخش «فرهنگ رسمي» 1و «فرهنگ عامه» 2تقسيم ميکنند.
اگرچه مرز معين و روشني ميان فرهنگ رسمي و عاميانه
وجود ندارد؛ ولي برخورداري از شاخصهاي قومي ،منطقهيي
و محلي را ميتوان وجهتمايز فرهنگ عامه از فرهنگ رسمي و
ملي قلمداد کرد.
روش پژوهش

اين جستار گزارشي است از يک «پژوهش بنيادي» 3در
حوزة ادبيات ،فرهنگ عامه و مطالعات داستاني که با روش
«توصيفي -تحليلي» 4کوشيده است ،عناصر اقليمي پويا و
تزئيني و نيز مؤلفههاي فرهنگ عامه را که بنحوي در رمان
تنگسير ،اثر صادق چوبک بازتاب يافته است ،دستهبندي،
توصيف و احياناً تحليل نمايد.
1. General / Official Culture
2. Folklore/ Public Culture
3. Basic Research
4. Descriptive - Analytic

بحث

عناصر اقليمي و مؤلفههاي فرهنگ عامه مفاهيم و مصاديقي
متداخل و بسيار گسترده هستند .از نام شخصيتهاي داستان
تا محيط طبيعي و جانواران ،لهجه و گويش ،باورهاي خرافي
و مذهبي ،خلقوخو و منش و  ...همگي موضوعاتي هستند که
ميتوان در اين پژوهش ،آنها را مورد مطالعه قرار داد .از اينرو
در ادامه به بررسي تعدادي از اين مؤلفهها ميپردازيم:

 .1لهجه و گويش

حتي اگر منتقدان ساختارگرا ،گفتگوهاي تکراري و
اضافي و درازگويي و پرگويي شخصيتهاي تنگسير را نقطة
ضعف اين داستان بشمار آورند(وثوقي )666- 662 ،1342 ،از
منظر اين پژوهش ،گفتگوهاي تنگسير ،دستمايهيي ارزشمند
براي پژوهش در مورد عناصر زنده و زيباي گويش بوشهري
و تنگستاني هستند .ما نيز بدليل توجهي که نويسنده به
مخاطبان غيربومي اثر داشته ،به بررسي جنبههاي گوناگون
گويش بوشهري و تنگستاني در رمان تنگسير خواهيم پرداخت:
 .1-1تفاوتهاي آوايي

مهمترين عامل تفاوت در گويشهاي مختلف يک زبان،
اختالفات آوايي است(ثمره .)3 :1385 ،زبان مانند موجودي
زنده ،همگام با تحوالت اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و ...
دائماً در حال دگرگوني است و اين دگرگوني در حوزة آواها،
بيش از واژگان و قواعد خود را نشان ميدهد(باقري:1379 ،
 .)23در رمان تنگسير بسياري از واژگان با گويش دشتستاني
که با زبان معيار ،تنها در ساخت آوايي تفاوت دارند ،آورده
شدهاند(رضايي باغبيدي .)40-32 :1382 ،تبديل مصوتهاي
بلند به يکديگر ،انواع قلب ،ادغام و ابدال صامتها و مصوتها،
اساس اصلي اين تفاوتهاست که نمونههايي از آن را ذکر
ميکنيم(واحدي لنگرودي و ممسني.)1383 ،
	-زار ( ← )zārزاير ()zāyer
	-الو ( ← )alūعلي ()ali
	-بيو ( ← )biyūبيا ()biya
	-آفتو ( ← )āftowآفتاب ()āftāb
	-بوا ( ←)būaبابا ()bābā
	-تيفون ( ←)tīfunتوفان ()tūfān
	-خو (←)xowخواب ()xāb
	-ديشو (←)dišowديشب ()dišab
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	-بون ( ←)būnبام ()bām
	-نموک ( ←)namūkنمناک ()namnāk
	-انگريز ( ←)engerizانگليس ()engelis
	-شعم ( ← )šaөmشمع ()šamө
 .2-1واژگان

در گويش ساکنان جنوب ،بدليل مجاورت و ارتباط با
کشورهاي همسايه ،رونق تجارت و بازرگاني ،حضور اتباع
انگليس ،رسوبات خصوصيات زبانهاي دورة ميانه و  ...برخي
واژهها درصورتي کام ً
ال متفاوت از زبان معيار ظاهر شدهاند که
تعدادي از آنها در بخشهاي بعد دستهبندي شدهاند:
 .1-2-1واژگان آرکائيک

1

حضور رسوبات فارسي ميانه و شکل آرکائيک برخي واژهها
در لهجة تنگستاني که در زبان معيار بکار نميرود و کام ً
ال
جنبة اقليمي و محلي دارد ،در رمان تنگسير جالبتوجه و
قابلتأمل است .اين مسئله در نمونههايي که بدنبال ميآيند،
ديده ميشود:
	-ورز ا( :)Varzāساختي از صفت فاعلي از ريشة ورزيدن؛
بمعني گاو نر(ابوالقاسمي )227 :1389 ،که معمو ًال براي
شخمزدن زمينهاي کشاورزي استفاده ميشد .نخستين تعليق
داستان وقتي رقم ميخورد که زارممد ،براي رام کردن ورزاي
رميدة سکينه ،به نخلستان ميرود و با گاو تنومند ديوانه درگير
ميشود؛
	-آبريز ( :)ābrīzدر سه معناي مختلف ،مستراح ،دلو و
کوزه که معرب آن ابريق است؛
	-آردبيز ( :)ārdbīzصفت فاعلي در معني الک و غربال،
مرکب از آرد (اسم)  +بيز (از مصدر بيختن)؛ بمعني الک کردن؛
	-باال ( :)bālāاندازة استاندارد قد يک انسان که دريانوردان
براي نشاندادن عمق آب از آن استفاده ميکردند؛
	-پرهيو /پرهيب ( :)parhīv/parhībهاله و ساية اطراف
يک شيء و ...
 .2-2-1ابزار و وسائل

از مکتب رئاليسم و مبتنيبر ارجاع مستقيم به واقعيات زندة
فضاي داستان است؛ چنين اقتضا ميکند که زبان از بستر
جغرافيايي و تاريخي خود خارج نشود (شميسا.)84 :1393 ،
بنابرين در داستان تنگسير ميبينيم که نويسنده ،کمترين
دخل و تصرف را در زبان توصيف و گفتگو اعمال کردهاست.
کاربرد نامهاي تجاري ،2معرف يک وسيله بجاي خود آن از
ويژگيهاي زبان عامه است که در داستان تنگسير نمونههاي
جالبي از آن ديده ميشود .از سوي ديگر صورت کهن نام
بسياري از وسایل در کنار جديدترين نامها ،نمايانگر رنگارنگي
و پويايي مؤلفة زبان ،در جامعة جنوب ايران و ساکنان سواحل
خليجفارس است .در ادامه ،تعدادي از اين نامها نمونهوار آورده
3
ميشوند.
	-بلم ( :)balamزورق خرد که در زبان معيار هم وجود
دارد؛
	-بنديل ( :)bandilرشتهيي از چند ماهي (يا مرغ و  )...که
با يک بند به هم متصل شدهاند .در زبان معيار؛ بمعني بقچه و
بسته ،درعبارت بار و بنديل استفاده ميشود؛
	-تيرک ( :)tirakوسيلهيي چوبين ،براي پهنکردن چانة
خمير؛
	-جهاز ( :)Jahāzکشتي بزرگ؛
	-جهاز پرسپوليس :نخستين کشتي جنگي ايران که
مظفرالدينشاه خريداري کرد و به ايران آورد و تمام نيروي
دريايي ايران در آن خالصه ميشد؛
	-دبوس ( :)dabbūsگُرز؛
	-دخل ( :)daxlجامي مسين يا برنجي که کسبه پول خود
را در آن ميگذاشتند؛
	-دهنة آبخوري :نوعي افسار چارپايان ،در اين نوع دهنه،
ميلهيي که از دهان حيوان عبور ميکند ،متشکل از دو تکة در
هم قالب شده است و حيوان ميتواند با وجود آن براحتي آب
بخورد.
	-ساج :نوعي چوب سخت و گرانقيمت که در صنعت
کشتيسازي بکار ميرفت و ريشة آن از هندوستان است
( )teakدر فارسي «ساي» هم بدان گفته شده است .همچنين

رويکرد تکنيکي چوبک در داستانپردازي که برخاسته

 .1باستانگرايي زباني ،ادامة حيات زبان کهن در زبان امروز است و در دو سطح
واژگان و ساخت نحوي قابل بررسي است (شفيعي کدکني.)24 :1376 ،

2. Brand
 .3در توضيح اسامي خاص ،اغلب از لغتنامة دهخدا ،يادداشتهاي نويسنده و
دانشنامههاي الکترونيکي سود جستهايم.

بازتاب عناصر اقليمي در رمان تنگسير95 /
بنوعي تابة آهنين محدب که بر روي آن نان ميپزند ،هم گفته
ميشود؛
	-شفيلد ( :)Shffieldنوعي چاقو .در اصل از شهرهاي
صنعتي انگلستان که پوالد و چاقوسازي آن شهرت جهاني
دارد؛
	-فرمن ( :)farmanتيري است ،افقي در کمرکش دکل و
بيرقهاي بلند ،چه در کشتي و چه در خشکي؛
	-فليس ( :)felīsنوعي تفنگ گلولهزني که از زمان جنگ
جهاني دوم در جنوب معمول بوده و احتما ًال نام تجاري اين
سالح و صورت صحيح آن  Philipsبوده باشد؛
	-کلوک ( :)kolūkنوعي ظرف گلي شبيه کوزه؛
	-الوک ( :)lāvakظرف چوبي براي نان و خمير؛
	-مارتين :نام گلوله و سالحي بسيار رايج در جنوب با نام
تجاري ) .)Mārtinاين سالح چنان با فرهنگ مردم جنوب
عجين شده بود که ضربالمثلهايي هم با آن ساخته بودند؛
ال به جاي «زهر مار بخوري» در زبان معيار ،ميگفتند:
مث ً
«گلولة مارتين بخوري»؛
	-ماشوه ( :)māšūveقايق بزرگ ،اعم از بادباني يا موتوري؛
	-مردنگي ( :)mardangiاستوانهيي سر و ته باز ،بلورين و
خمره مانند که در شبهاي بادخيز ،شمع و چراغ را داخل آن
ميگذاشتند که باد آنها را خاموش نکند؛
	-موزر ( :)mozerنوعي سالح کمري آلماني ،در حقيقت
نام تجاري ( ،)Moserبراي تپانچهیي است که نوع عالي آن بر
قنداق چوبين که در عين حال جلد سالح هم هست ،سوار
ميشود.
 .3-2-1گياهان و ميوهها

	-بابل ( :)bābolدرختي است گشن با گلهاي زرد و ريز
و خوشبو که در کرانة خليجفارس ميرويد .اين درخت ميوه
ندارد؛ ولي سايهبان خوبي است و هوا را لطيف ميکند؛
	-پنگ ( :)pangخوشة خرما و موز ،اين کلمه را آنندراج با
کاف ضبط کردهاست؛
	-پرپين ( :)parpinگياهي است صحرايي و خوراکي ،برهان
قاطع اين کلمه را «پرپهن» در معناي ُخرفه ضبط کرده است؛
	-پيش ( :)Pišشاخة نخل که براي سوزاندن و ساختن کپر
و آلونک و زنبيل و خورجين بکار ميرود؛

	-ترشوک ( :)toršūkگياهي صحرايي ،ترش مزه و
خوراکي؛
	-توله :گياهي صحرايي که برگهايي ،مانند گل شمعداني
ولي لطيفتر دارد و آن را با ماست ميخورند؛
	-چندل ( :)čandalيا گندله؛ به معني صندل ،با نام علمي
 .Rhizophora Mueronataدرختي است ،جنگلي که سالها
پيش ناخدايي سليمان نام از زنگبار به ايران آورده و توسط يکي
از کارگزاران بوشهر ،دويست نهال آن را در ماندابهاي کرانة
خليجفارس کاشته است .چوبي سخت دارد که در برابر آفات
و موريانه پايداري زيادي دارد و به همين دليل از آن براي تير
سقف ساختمانها استفاده ميشد (ساعي 286 :1332 ،و )287؛
	-چوالن ( :)čūlānگياهي است بلند و پهن و نرم که کنار
دريا و رودخانهها ميرويد و از آن حصير و سبد و خورجين و
 ...ميبافند؛
	-خارشتر :گون پرتيغي با نام علمي Aihagi Persurum
که در بايرترين زمينها ميرويد و گل کوچک سرخي دارد؛
	-خارک ( :)xārakخرماي نارس؛ اما قابلخوردن که در
بوشهر و دشتستان به آن خارک و در شيراز و جهرم به آن
خرک ( )xarakميگويند؛
	-خرزهره :يا جار با نام علمي ،Nerium Odorosum
درختي است با گل سفيد يا سرخ که در گرمسير گُشن و تناور
است و در سردسير ،خرد و بيطاقت در برابر سرما .شايد اسم
آن به اين مناسبت ،خرزهره است که هيچ چارپايي برگ آن
را نميخورد و گويند خر از نزديکشدن بدان دوري ميکند؛
	-دستنبو :ميوهيي از خانوادة خربزه که بسيار خوشبوست.
به اندازة يک پرتقال است و بخاطر بوي خوشي که دارد آن را
در دست ميگيرند؛
	-سپستان ( :)sapestānدرختي است ،چون درخت انجير
و ميوهيي ندارد به اندازة ازگيل که شيرين و چسبناک است و
در طب قديم ايران ،خشکيدة آن با عناب و چارتخمه تجويز
ميشد؛
	-کنار( :)konārکنار و کنار مهنا که از هر دو در داستان
نام برده شده ،در دانش گياهشناسي Zizaphus spina ohrist
ناميده ميشود .آنندرانج مينويسد ...«:نام ميوهيي است ،سرخ
رنگ از قبيل عناب و آن را ميخورند و به برگ آن درخت ،موي
ميشويند و آن را سدر گويند»؛
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	-گزر ( :)gazarحويج /هويج ،زردک؛ (البته اين واژه با
همين ضبط و همين معنا و ساير معاني کنايي آن در اشعار
خاقاني و  ...بکار رفتهاست)؛
	-گز ( ،Tamarix Spinosa :)gazدرختي است جنگلي با
شاخ و برگ نازک به ترکيب صنوبر؛
	-گل ابريشم ،Albizzia lebeck :درختي تناور است با
گلهاي خوشبوي بيگلبرگ و متشکل از ميوههاي چتري .دو
نوع آن در جنوب ميرويد :يکي با گل سرخ و يکي با گل سبز؛
	-گل دمباز :خارکي که نيمي از پايين آن رسيده و رطب
شده باشد .تاره ،پنک ،پهک ،خمال ،خارک و گل دمباز،
شش مرحلة تکامل ميوة نخل ،تا رسيدن به رطب هستند؛
	-منگک ( :)mangakنوعي سبزي خوردني وحشي.
 .4-2-1جانوران

جانوران و حيوانات اعم از اهلي و وحشي در داستان
تنگسير حضوري پررنگ و قابلتوجه دارند .هنر چوبک اين
است که حتي حيوانات را نيز در خدمت عناصر داستان و
پيشبردن حوادث قرار داده است .يکي از پرکششترين
صحنههاي داستان ،صحنة نبرد زارممد و بمبک است که
شايد بتوان گفت از نظر عنصر «تعليق» يا «هول و وال» ،1در
ميان داستانهاي آن روزگار کمنظير بودهاست (ميرصادقي و
ذوالقدر .)298 :1377 ،در ادامه ،جدا از رويکردهاي ادبي،
تنها به نمونههايي اشاره ميشود که محيطزيست آنها ،منطقة
جنوب ايران و خليجفارس است:
	-بمبک ( :)bambakنوعي ارهماهي از خانوادة  Pristisکه
قلندران بوشهر ،دندان اين ماهي را که تيغ ارهمانندي است،
با خود حمل ميکردند؛
	-گواف ( :)govafماهي کوچکي است در درياي فارس،
به اندازة کف دست و انگشتان که ساحلنشينان بر پوست آن
خرما ميمالند و در تنور ميپزند و ميخورند؛
	-ورزا ( :)Varzāگاونر؛
	-موتو :ماهيهاي ريز ساردين که نمکسود شدهاند؛
	-ميگ ( :)meygملخ صحرايي است که با آبنمک
ميجوشاندند و ميخوردند و زماني خوراک عمدة مردم بنادر بود.
1. Suspense

 .5-2-1البسه و زيورآالت

پوشن :لحاف يا پتو و شمد و آنچه که هنگام خفتن بر
	َ -
خود گيرند؛
	-چلوار آفتاب لنگي :نوعي چلوار مرغوب ساخت انگلستان
که نقش آفتاب و لگن بر روي آن با خط طاليي حک شده بود؛
	-چوچونچه :پارچهيي سخت ظريف از ابريشم خام که
بيشتر در چين بافته ميشد و سابقاً نوع ضخيمتر آن ،در گيالن
هم توليد ميشد .در بوشهر به آن «الس» هم ميگفتند؛
	-چوخه :در بوشهر و دشتستان به هر نوع عبا گفته ميشود.
در فرهنگ آنندراج ذيل کلمة چوخا آمدهاست« :جامة پشمين ...
در طبرستان از پشم ببافند و بپوشند و آن را چوخه نيز گويند»؛
	-خفتي ( :)xeftiشلواري است ،مانند چاقچور؛ ولي
بيجوراب که زنان بنادر از پارچههاي رنگارنگ ميدوزند
و ميپوشند .اين شلوار از کمر تا قوزک پا جمع ميشود و با
بندي روي قوزک محکم ميشود .نوعي از آن در سيستان و
بلوچستان با پارچة سفيد دوخته ميشود؛
	-خلخال :پاي برنجن ،حلقة سيمين يا زرين که زنان
بعنوان زينت و زيور ،در ساق و روي قوزک پاي خود مياندازند؛
	-شال :عمامه و دستار را ميگويند؛
	-عربي :پيراهن زنانة گشاد که معمو ًال رخت خانه است؛
	-کمبار ( :)kambārرسن يا طنابي که از الياف درخت
نارگيل بافته ميشود؛
	-ملکي :گيوة نوکدراز از مصنوعات دستي آباده که تخت
آن را از پارچة کهنة بههمفشرده ،به نام «شيوه» ميسازند؛
	-ململ ( :)malmalپارچة کتاني بسيار لطيف و نازک؛
	-يل ( :)yalنيمتنة زنان که امروزه ژاکت ناميده ميشود.
 .6-2-1اغذيه و تنقالت

	-پَکورا :که به آن پاکورا هم گفته ميشود ،غذايي است،
هندي؛ تهيه شده از آرد نخود و سبزي و فلفل و سير؛
	-حاج بادام :گونهيي نان شيريني که با آرد و بادام و شکر
در يزد و کرمان ميسازند؛
	-حلواي راشي :حلواي ارده؛
	-حلواي سنگک :حلواي جوزي؛
	-حلواي نانک :گونهيي حلواي جوزي؛ ولي پهن ،مانند
لواش و آکنده از کنجد؛
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	-سلوگه ( :)solūgeنقل شکرين ،همچون نقل بادام؛
	-کبکاب ( :)kabkābنوعي خرماي درشت و سياه و پرشهد؛
	-کماج ( :)komājنوعي نان شيريني ،مخصوص که
گونههاي گوناگون آن ،در همدان و آشتيان و ...تهيه ميشود؛
	-گيس عنبري :گونهيي شيريني که از شيره و شکر سازند
و بشکل گيس ،دراز و نرم است.
 .7-2-1مکانها و بناها

در داستان تنگسير از انواع خانهها ،ساختمانها يا بناهايي
که به شيوههاي گوناگون مورد استفادة مردم بوشهر يا اهالي
تنگستان قرار ميگيرند ،نام برده شده يا نويسنده با دقت به
توصيف آنها پرداخته است که بعضي از اين نامها ،نام عام براي
بنا و بعضي نام بناهاي خاص و معروف منطقه هستند .پارهيي
از اين واژهها نيز از اصطالحات بومي و محلي معماري ،در
مناطق ساحلي جنوب ايران محسوب ميشوند.
 .1-7-2-1نام عام براي بناها

	-سرپله :اتاقک کوچک روي پلة بام؛
	-عريش :کلبهيي از بوريا و ني و چوب و خارشتر .در
دشتستان بيشتر مردم در اينگونه خانهها زندگي ميکردند؛
	-کپر ( :)keparکومه و آلونک ،عريش؛
	-کومه :آلونک ،کپر ،کلبه؛
	-لوکه ( :)lowkeساختماني چوبين است که ديوار ندارد
و روي چهار يا شش تيرچوبي بنا شده و سقف آن از ني و
چوب و پيش نخل و بورياست ،به بلندي سه تا چهارمتر
از کف زمين که با نردبام بر آن رفت و آمد ميکنند و مردم
دشتستان در تابستان ،براي رهايي از جانوران و خزندگان و
خنکي هوا بر آن ميخسبند و در گيالن و مازندران نيز چيزي
مانند آن هست.
 .2-7-2-1بناها يا مکانهاي خاص

	-قهوهخانة کاکي :قهوهخانة بسيار مشهوري در بوشهر
بوده که در آنجا چاي ،قهوه و قليان عرضه ميشد و محل تجمع
بازرگانان و سياستمداران وقت بود .نام اين قهوهخانه حتي در
وزارت خارجة انگليس نيز شناخته شده بود؛ زيرا جاسوسان
آنها ،هرچه که دربارة طرز فکر مردم و عقيده آنها ميخواستند،

بدانند به اين قهوهخانه ميرفتند و خبرچيني ميکردند (فتوت،
)13 -10 :1379؛
	-مدرسة سعادت :دبيرستاني در بوشهر که در سال
1317هـ.ق ،توسط روانشاد ،ميرزا احمدخان دريابيگي،
حکمران بنادر جنوب ساخته شد (همانجا).
	-عمارت دريابيگي :خانهيي زيبا با معماري فرنگي و
داراي دو برج باشکوه که ميرزا احمدخان دريابيگي ،حاکم
بوشهر ،در حوالي سال 1317هـ.ق در نزديکي بوشهر ساخت
و منزل مسکوني وي بود (همانجا).
	-اميريه :دارالحکومة سابق بوشهر؛
 .3-7-2-1محال ،محالت ،جزاير ،روستاها و...

	-تنگک ( :)tangakبخشي از دشتستان است که زماني
دشتستانيها در آنجا با نيروي انگليس جنگيدند؛
	-دوّان :از محال کازرون است .مردمي نيرومند و قلدر
دارد .محقق دواني ،معروف به ابن بابويه اهل دوّان است؛
	-باسيدون :محلي است در لب درياي بوشهر؛
	-باغ نظر :نارنجستاني است بزرگ و روانبخش در کازرون؛
	-سنگي :محلي است ،نزديک بوشهر؛
	-کوتي :محلهيي است در بوشهر که تأسيسات انگليسها،
مانند ادارات بهداري و کنسولگري و  ...در آنجا بوده است؛
	-خارگ :جزيرهيي مسکوني ،متعلق به ايران در
خليجفارس؛
	-خارگو :جزيرهيي کوچک متعلق به ايران ،نزديک خارگ؛
همچنين در اين اثر به نام تعداد زيادي از روستاهاي اطراف
بوشهر اشاره شدهاست ،مانند «بنمانه»« ،بهمني»« ،جبري»،
«جفره»« ،دستک»« ،د ّواس»« ،سبزآباد»« ،ظلمآباد» و. ...
 .8-2-1مشاغل

	-جاشو :قايقران حرفهيي که از راه باربري دريايي ارتزاق
ميکند؛
	-حمالباشي :پيمانکاري که استر و مزدور و باربر داشت
و حمل کاالهاي بازرگاني شهر به عهدة او بود .استرهاي
درشتاندام او زبانزد مردم بوشهر بود.
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 .9-2-1واژگان و ترکيبات پراکنده

بسياري از واژهها و ترکيبات بومي و محلي که در هيچيک
از دستهبنديهاي فوق نميگنجند نيز در اين رمان مورد
استفاده قرار گرفتهاند که اهم آنها به اين قرار است:
پلق ،پول پول ،پرز ،پيل ،تاسيده ،چمچاره ،دو کرپا
يا چندکزدن ،ختمخال ،دبنگ ،رمبيده ،ريسه ،سامان،
سپاهي ،شمال ،شهله ،غولک ،فانوسقه ،قاتمه ،قپ ،کاکا،
گسار،گاورو،
کنجله ،کنجه ،کنگ ،گاس ،گاگله ،گتّ ،
گلون ،گند ،لته ،لجمار ،لنگري ،مل ،ملول ،ازا ،هتک و . ...
عالوهبر واژههاي يادشده ،اتباع 1نيز در گفتگوهاي اين
داستان ،بسيار مورد استفاده قرارگرفتهاند ،مانند پول و پله،
دست و پل ،رخت و پخت ،زرت و زنبيل ،زن و زيل ،شل و
پل ،قيومت ميومت ،نک ونال و ....

 .3-1کنايات و مثلها

مثل و کنايه پيچيدهترين بخش زبان است که بدون اشراف
بر عميقترين اليههاي فرهنگ يک جامعه ،نه ميتوان آنها را
فرا گرفت و بکار بست و نه ميتوان آنها را درک کرد و فهميد
(انوري :1383 ،يازده) .صادق چوبک در داستان تنگسير به
کمک آشنايي عميق با فرهنگ جنوب ،بويژه دشتستان و
تنگستان و بوشهر ،با تسلط کامل از کنايات و مثلهاي ساير
و رايج در منطقه استفاده کرده است .تعدادي از کنايهها و
مثلهاي موجود در داستان تنگسير از اين قرار هستند:
	-آفتاب رو پشتبام جمعکردن :افالس مطلق را ميرساند؛
	-اگر آتشم بزنند بو لَتّه کهنه ازم در نميآيد :کنايه از فقر
و افالس کامل است .رجوع شود به پاالن خروس؛
	 -باالداري کسي را کردن :هواخواهي و طرفداريکردن از کسي؛
	-بگذار و وردارکردن :جمع و جور کردن اثاثية خانه ،در
شيراز گردآوري ميگويند؛
	-پاالن خروس :کنايه از چيزي ناموجود است و افالس
صرف را ميرساند؛ مثال« :من که طلب تو را ندارم بدهم ،هر
کاري ميخواهي بکن .برو پاالن خروسم را وردار عوض طلبت»؛
	-پر به پر دادن :دهن به دهن کسي دادن .نزديک و

 .1لفظي است مهمل و بيمعني يا فاقد معني روشن که بدنبال اسم يا صفت
ميآيد و براي تأکيد و گسترش معني آنهاست؛ مثال :هرج و مرج؛ رخت و پخت؛
دکتر مکتر؛ تک و توک و( ...انوري و گيوي.)102 :1370 ،

حولوحوش کسي رفتن يا کسي را در کاري تشويق کردن؛
	-چوب زير دم ...کردن :تحريک کردن؛
	-خوشي داد زدن :از فرط خوشي ناراحت بودن است .در
مورد کسي که خوشبخت است و قدر آن را نميداند ،ميگويند:
«خوشي دادش ميزند»؛
	-خون کردهام و آمدهام در خانهات :آدم کشتهام و به
خانهات پناه آوردهام؛
	-دامادکردن جواني براي مادرش :کشتن جوان؛
	-دل سر رفتن :حوصله نداشتن؛
	-دل يکي کردن :تصميم گرفتن؛
	-دل پر زدن :يا پرپر زدن ،کنايه از بشدت مشتاق يا
منتظر کسي يا چيزي بودن است؛
	-راه دزد زده امن است :خود ضربالمثل گوياست .وقتي
جايي را دزد ميزند ،چون آن محل جلب نظر کرده ديگر به
زودي دزد آنجا نخواهد رفت و طبعاً جايي امن است؛
	-سر تير رفتن :به مجرد تيرخوردن ،مردن؛
	-سرخ کردن :به ضرب گلوله از پا درآوردن؛
	-سردوبرد ( :)sord-o-bordتماس سطحي گلوله يا سنگ
به تن يا رخت آدمي يا به تن شکار .مثال« :گلولهيي که من
انداختم روي شانة آهو سرد و برد کرد و آهو از چنگم دررفت»؛
	-سفيد نشو :آفتابي نشو ،ديده نشو؛
	-سه گره درهم :نشان از عبوسي و گرفتگي صورت است
که ميان ابرو ،چين بر ميدارد .به آن «سگرمه» هم ميگويند؛
	-سينهبند شدن :بويژه در مورد دام ،چاييدن هنگام عرق
کردن است؛
	-شبي که رفتيم ،دزدي ماه درآمد :کنايه از بدشانسي و
کمطالعي است؛
	-شتر دنب خودش را ميبيند( :با لحن پرسشي) استفهام
انکاري و نشان از کار محال و غير ممکن است؛
	-عجب کشکي سابيدم که همش دوغ پَتي بود :کار
بيهوده و عبثي انجام دادم؛
	-قالب بازار :کنايه از صندوق بزرگ مالالتجاره است که
دو تاي آن را بر استري بار ميکردند؛ بطوري که وقتي در بازار
آمدوشد ميکردند ،پهلوي صندوقها به ديوارة دکانهاي اطراف
ميگرفت و از اينرو به آن ميگفتند :قالب بازار؛ يعني درست به
اندازة پهناي بازار؛

بازتاب عناصر اقليمي در رمان تنگسير99 /
	-گوش تيزکردن :گوشدادن دزدکي ،استراق سمع،
گوشدادن با دقت؛
	-لقمة کله گربهيي :لقمة درشت و از دهان بزرگتر؛
	-محمد مُرد که از نور آفريدند :اصطالحي است که هنگام
مرگ کسي به بازماندگانش که احياناً در سوگ مرده ،سخت
بيتابي ميکنند ،براي تسلي خاطر گفته ميشود .مقصود از
محمد پيامبر اسالم (ص) است؛ يعني مرگ امري محتوم است
که حتي پيامبران را هم شامل ميشود و بنابرين امري طبيعي
است و نبايد بيتابي کرد؛
	-نَنَم جامة سياه بپوشد :مادرم به عزايم بنشيند؛
	-هنوز کله گنده زير لحاف است :يعني اصل کار هنوز انجام
نشده و آنچه شده ،مقدمه بود و بايد منتظر بيش از آن بود؛
	-هيخورده :وحشت زده؛
	-يک دستيزدن و دو دستيگرفتن :با گفتن دروغي،
مطلبي را از زير زبان کسي که مايل به گفتن آن نبوده ،بيرون
کشيدن.
 .2وقايع و شخصيتهاي تاريخي

در اشاره به وقايع تاريخي ،يکي دو بار از زبان قهرمان
داستان ،در قالب تکنيک تداعي خاطرات از نبرد دليران
تنگستان از جمله زارممد با قواي متجاوز انگليس ياد شده
است .از ميان شخصيتهاي تاريخي نيز ،تنها شخصيت تاريخي
که نام او در داستان ذکر شده «رئيسعلي دلواري» است
(ياحسيني.)324 :1387 ،
 ...حاال دلم ميخواد رئيسعلي ،سر از گور دربياره ،ببينه چه
خبره .هنوز خون جووناي تنگسير تو نخلسوناي تنگک خشک
نشده .خدا ميدونه چقده تنگسير کشته شد .مگه ما کم ازشون
کشتيم؟ خودم پونزده تا کشتم .چه آدم نازنيني بود رئيسعلي
که خدا نور به قبرش بباره  ...خدا بيامرزدش که شيرمرد بود
(چوبک)42 :3791،

در اين داستان ،بصورت ضمني و غيرمستقيم ،نام
«دريابيگي» در عبارت «عمارت دريابيگي» آمده که منزل
مسکوني ميرزا احمدخان دريابيگي ،يکي از حکمرانان
توسعهگراي بوشهر و بنيانگذار نيروي دريايي مدرن در ايران
بوده است (رسايي.)47 :1350 ،

 .3باورها ،آيينها ،بازيها ،نغمات و ...

بدليل گستردگي کاربرد فرهنگ عامه در رمان تنگسير،
نگاهي گذرا و پراکنده به تعدادي از اين عناصر ،مانند باورها و
عقايد ،بازيها و آيينها ،نغمات و الحان و ...ميشود.
	-اول دشت :اول دشت و اول دشتي .اصطالح کسبة بازار
است و معمو ًال نخستين فروش بامداد را اول دشت مينامند
و معتقدند ،گرفتن بهاي اولين فروش در آغاز روز از دست
يک انسان نيک ،موجب برکت خواهد بود .بنابرين گاهي
ال فروشنده به
اولين فروش با تخفيف ويژه همراه است؛ مث ً
خريدار ميگويد« :اين جنس را اول دشتي ارزان ميدهم ،چون
که نميخواهم رد بشوي» .اصطالح سرچراغي هم براي فروش
ال فروشنده به خريدار مزاحمي ميگويد« :تو
شامگاه است .مث ً
را به خدا اين سرچراغي ما را اذيت نکن .بگذار کاسبي کنيم»؛
	-پول سر راهي :پولي که بزرگترها هنگام سفر به
زيردستان و کوچکترها ميدهند؛
	-تنگيسه :بازي کودکانهيي که با فروکوفتن چوبهايي
به بلندي تقريباً سي سانتيمتر ،درون شفتة آب و گل ،بازي
ميشود و آنچنان است که هريک از بازيکنان بايد بتواند چوب
حريفي را که پيش از وي به زمين کوفته شده ،به ضرب
تنگيسة خود جاکن کند؛
	-حالل به زندهيي :اين اصطالح در بوشهر و توابع در مواردي
ال در هنگام
گفته ميشود که کسي از کسي حالليت طلبد؛ مث ً
سفر يا پس از رفع نقار .مثال« :هر خوبي هر بدي ازم ديدهيي،
حاللم کن» .طرف ميگويد« :حالل به زندهيي»؛ يعني حالل کردم
و اميدوارم زنده باشي .به اين کار حالل بودي هم ميگويند؛
	-شروه ( :)šarveاز نغمات محلي بوشهر .آنندراج در
باب آن مينويسد ...«:نوعي از خوانندگي که آن را شهري نيز
گويند» .در بوشهر و دشتستان ،شروه ،مادر تمام نواهاي ديگر
است و رديفهاي گوناگون دارد .شاهنامه و خمسة نظامي و
مثنوي و اشعار باباطاهر همداني و فايز دشتستاني هريک را با
يک گونه از رديفهاي اين نوا ميخوانند که يک نوع آن بسيار پر
سوز و گداز و غمآور است(باباچاهي)29 :1368 ،؛
	-وه ،وه ،وه :در جنوب ،ترجيعبند اشعار نوحه و سوگواري
است و با آهنگ جانگدازي خوانده ميشود؛
	-افزون بر موارد ياد شده ،اعتقاد بوميان منطقه به جن
و پري و رابطة آنها با بعضي انسانها نيز در اين داستان مورد
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توجه واقع شدهاست .به نمونهيي از آن توجه کنيد:

 .1-4نوعدوستي و خانوادهدوستي

همه ميدانستند که اين درخت نظر کرد ه است و هرکس از پهلوي

نوعدوستي و کمک به همنوعان از آغاز داستان ،در
دغدغة قهرمان اثر ،براي مهار کردن ورزاي رميدة پيرزني به
نام «سکينه» تبلور مييابد .شهرو ،همسر زارممد ،در قالب
تکگويي دروني ،چنين زمزمه ميکند:

در بخش ديگري از داستان ،زارممد که خود اعتقاد
چنداني به اين امور خرافي ندارد ،ماجراي عروسي از ما بهتران
را از زبان يکي از همواليتيهايش توصيف ميکند:

بيچارة بدبخت با زبون روزه ،اين وخت روز اينهمه راه اومده،

آن ميگذشت ،چه روز و چه شب ،بسم اللهي زير لب ميگفت و

آهسته رد ميشد .اين ُکنار ،خانة پريان بود که ( ...همان.)01 :

زار غلوم خودش قسم ميخورد که به چشم خودش شب
عروسيشون را ديده بود .ميگفت :نصب شو از بوشهر
ميرفتم بهمني ،ديدم مثه اينکه «کنار» چراغوني شده

بود .رو هر شاخش از ما بهتروناي کوچک به قد يه بند

انگشت بودن که هر کدومشون يه شعم [شمع] روشن تو
دستشون بود ( ...همان.)02:

ورزاي ياغي مردم رو بگيره  ...همش براي مردم بيگاري ميکنه
تا حرفشم بزني خلقش تنگ ميشه (همان.)94:

او در اعتراض آشکار به شوهر خويش ميگويد« :آخه مگه
غير از تو ،تو اين ده کس ديگهيي نيس؟».
در پاسخ زارممد به شهرو ،اوج نوعدوستي اين مرد فروتن
و خويشتندار تنگستاني بازنموده ميشود:
زن! تو خودت که خوب ميدوني کس ديگهيي نميتونه اين ورزا

استخاره نيز از سنتهاي مسلمانان است که در اين داستان
مبناي عمل قهرمان براي گرفتن انتقام از چهار مرد شياد قرار
ميگيرد.
 ...من چارتا استخاره براي چارتاشون زدم؛ نه تنها همش
خوب اومده ،بلکه ترکشون هم بد اومده .اگه باورت
نميشه برو از سيدعلي ،پيشنماز «امامزاده» بپرس .او برام

استخاره با قرآن زد نه با تسبيح (همان.)38:
 .4خلق و خو و روحيات مردم

اگرچه در ميان هرجامعه و در هر منطقهيي ،اصناف بد و
خوب از انسانها وجود دارند و همة آحاد يک جامعه را از منظر
صفات نيک و بد ،نميتوان مشمول حکم کلي واحدي قرار داد؛
اما هر ملتي در ارزيابيهاي تاريخي و قومي ،با تکيه بر عنصر
بسامد ،به صفتي برجسته شناخته ميشوند .با اين توضيح،
ميتوان چنين اظهارنظر کرد که آزادگي و آزاديخواهي ،خوي
اصلي و صفت بارز مردم تنگستان و دشتستان است(شيخ
نوري )53 :1392 ،در کنار اين صفت ارجمند ،مردمان اين
سرزمين ،به ميهماننوازي و نوعدوستي نيز شهره هستند
(کنين .)41:1387 ،افزونبرين ،در داستان تنگسير،
نمونههاي بسيار زيبايي از خصال نيک و انساني مردم اين
منطقه را بروشني ميبينيم.

رو بگيره ،چرا اين حرفو ميزني؟ سکينه که مث تو شوور نداره
هسو نيسش همين يه ورزاس (همان.)05:
و ّ

عالوهبر نوع سلوک قهرمان با همسر و فرزندانش که حاکي
از استحکام روابط خانوادگي در ميان مردم بوشهر و بويژه
تنگستان است؛ رفتار زن قاسم نيز که شوهرش مدتها پيش ،بر
اثر بيماري وفات يافته از ميزان تعهد تنگسير ،نسبت به همسر
و خانواده پرده برميدارد .گفتگوي زارممد با زن شروهخوان
شويمرده ،در گورستان ،حاکي از همين روحيه است:
«هيچي بدتر از بيکسي نيست .من ديگه نميخوام بعد از
قاسم زنده باشم».
« ...خواهر! کس همهمون اميرالمؤمنينه .تو گرما خفه ميشي.
صبر داشت ه باش .محمد مرد که از نور آفريدند( »...همان.)93 :
 .2-4دوستي با حيوانات و محيطزيست و ...

در خالل داستان تنگسير و در رفتار شخصيتهاي گوناگون
اين داستان ،شواهدي وجود دارد که حاکي از روابط عاطفي
انسان و طبيعت است .گفتگوي همدالنه و شفقتآميز زارممد با
ورزاي سکينه ،پس از مهارکردن او ،در کنار بخشيدن کيکهاي
کشمشي (که اين شخصيت براي کودکان خويش تهيه کرده)
به سگ گرسنه که بصورتي کام ً
ال غيرشعاري و باورپذير در دل
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داستان ،جاخوش کرده ،نمونهيي گويا از اين روحيه است.
سپس آن تکه کيک کشمشي که الي کاغذ تو دستش

بود ،انداخت جلو سگ  ...پرزهاي کيک رو ماسهها ريخت
و سگ آنها را ليسيد« :بخور حيوون .فع ً
ال تو از بچههاي
من مستحقتري» (همان.)54 :

قدرتهاي بزرگ ،هيچگاه روساخت اجرايي استعماري در هيچ
نقطهيي از اين سرزمين برقرار نشده است؛ استعمارستيزي
ساکنان سواحل خليجفارس بنا بداليل آشکار تاريخي ،در
کسوت مبارزه با دولت بريتانيا رخ نمودهاست(جزء محمدپور،
 .)36-15 :1385قهرمان شيري در اين مورد مينويسد:
در ادبيات سياسي جنوب ،بخش عمدهيي از اساس همستيزيها

همدردي زارممد با گنجشکهاي تشنه در فصل نخست
داستان نيز ميتواند ،شاهد ديگري بر اين روحية مردم تنگستان
باشد .افزونبرين ،ميهماندوستي در داستان تنگسير و حرمت
ميهمان در تنگستان نيز در اين داستان ،در قالب رفتار و گفتار
قهرمان ،مورد تأکيد قرار گرفتهاست (همان.)47 :
 .3-4پايبندي به دين و احکام شرعي

از فصل آغازين داستان ،خواننده با توجه به توصيف
راوي و سخنان و رفتار شخصيتها درمييابد که اعتقادات
مذهبي و توجه به دستورات شريعت ،خصلتي ريشهدار در
مردم تنگستان است .روزهداري زارممد و همسرش و اهالي
«د ّواس» ،در روزهاي طوالني و گرماي طاقتفرساي تابستان
بوشهر ،گواه اين مطلب است .در طول داستان نيز در گفتگوي
شخصيتهاي تنگسير ،منشأ همة توفيقات و اتفاقات ،خواست
و مشيت خداوند بيان ميشود؛ حتي ظلمستيزي و روحية
ضداستعماري قهرمان داستان نيز برخاسته از باورهاي ديني
اوست .زارممد کار براي اجنبي را معصيت ميداند و از خالو
ميخواهد که از اين کار توبه کند (همان.)84 :
«زايرمحمد» اهل خمس و زکات است و پيش از سفر
کربال ،ديون شرعي خود را ادا کردهاست:
 ...رفتم پيش امام جمعة بوشهر .گفتم :ميخوام پولمو حالل
کنم .خدا خيرش بده چه آدم باخداييه ،دوهزار تومنم گرفت
و هزار و هفصد تومن از پول خودش بم داد .من راضي بودم ...
بعد که ميدوني به کربال مشرف شدم (همان.)58 :

 .4-4ستمستيزي و ستيز با استعمار

آزاديخواهي ،عدالتطلبي و استعمارستيزي ،وجه غالب
شخصيت مردم ،در سراسر جغرافياي پهناور ايران است .از
اينرو برخالف اغلب کشورهاي منطقه و برغم تالش بسيار

استوار بر متغيرهاي اقتصادي است و در ظاهر ارتباط مستقيمي
به سياست ندارد؛ اما هنگامي که پيشزمينة پيدايش اين

پديدهها و پيامدهاي آنها بازکاوي ميشود ،موضوع کام ً
ال سوية
سياسي به خود ميگيرد (شيري.)63- 52 :1384 ،

در ادامه ،پديدههايي ،همچون مهاجرت ،قاچاق ،حضور
اتباع بيگانه و امتيازدهي ويژه به ايشان را بعنوان مصاديقي
از انگارههاي سياسي ويژة داستان اقليمي جنوب ذکر ميکند
(همانجا) .از اينرو شخصيت زارممد را بعنوان يکي از ساکنان
تنگستان در رمان تنگسير ،ميتوان در قالب «شخصيتهاي
نوعي»( 1که نشاندهندة خصوصيات و اختصاصات گروهي از
مردم هستند) ،طبقهبندي کرد (ميرصادقي و ذوالقدر:1377 ،
 .)182او شخصيتي ساده و معمولي است که خصوصيت
بارز رفتارش ،نرمش و صلحطلبي است؛ اما پس از اينکه از
يکسو ،در گرفتن حق خود از راههاي قانوني و مسالمتآميز
ناکام ميماند و از سوي ديگر ،عزت خود را در پذيرفتن اين
حقکشي آشکار ،برباد رفته ميبيند؛ تصميم به قتل شيادان
ميگيرد .بنابرين در بزنگاه اصلي داستان ،زايرمحمد از پيلة
نرمخويي خويش بيرون ميآيد و به قهرماني تبديل ميشود که
در برابر زورگويي و بيعدالتي ،قد علم ميکند .گويي راوي ،با
زارممد از بطن جامعة ساحلنشينان جنوب ايران و
برکشيدن ّ
تبديل او به اسطورة ستمستيزي ،در دوراني که اسطورهها به
محاق فراموشي رفتهاند؛ به مردم اين سامان يادآوري ميکند
که هريک ،قهرماني استثمار و استعمارستيز ،در درون خود
به وديعت دارند.
زايرمحمد که از همرزمان رئيسعلي دلواري بوده است ،با
ديدن پرچم انگلستان درهم ميشود.
1. Typical Character
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رسيد به سبزآباد  ...نگاهي به پرچم انگليس که شق و رق،
رو دکل ديالقش ،تو آسمان نيلي موج ميخورد ،انداخت و
صورتش توهم رفت و رو زمين تف کرد  ...چن ساله که من
اين بيرق رو همينجور ميبينم که هيچوخت نميذارن کهنه
بشه و آفتاب ،رنگ و روش ببره .عوضش بيرق خودمون که رو
اميريه زدن ،آفتاب رنگ و روش برده و سفيد سفيدش کرده...
(چوبک.)52 :3791 ،

«زايرمحمد» ،مدتي با خالو در باب نوع تعامل اقتصادي
خود با انگليسها و بهرهکشي آنها از وي بحث ميکند و با
درودي بر روان رئيسعلي دلواري که نماد مبارزه با استعمار
پير انگليس در جنوب ايران است ،مغازة پدر همسر خود را
ترک ميکند.
محمد راه افتاد از ميان خانههاي تو سريخوردة سنگي و
نخلها و بابلها و ماسههاي گداخته .ديوار قبرستان انگليسها به
پيشوازش ميآمد .دور و ور قبرستان ،خالي و خاموش بود .ديد
چند نفر دارند ،تابوت سياهي را با دستگيرههاي زرنما از درون
کاميوني بيرون ميکشند .چند تا زن و مرد هم کنار کاميون
ايستاده بودند.
عجب جونورايي هسن اينا .مردنشونم به آدم نميمونه .يه چکه
اشک از چشمشون در نمياد .من هيچوقت نديدم يه انگليسي
گريه کنه  ...شايد اينا اص ً
ال اشک نداشته باشن (همان.)53 :

نتيجهگيري

داستان تنگسير صادق چوبک ،بهسبب آشنايي عميق
وي با فرهنگ مردم منطقه و همچنين بهرهگيري بسيار از
عناصر اقليمي و بومي در پرداخت داستان ،ميتواند مرجع
مهم و معتبري براي پژوهش درباب فرهنگ عامة بوميان
سواحل خليجفارس بشمار آيد .باتوجه به اينکه داستان
براساس رويدادي واقعي که نويسنده شاهد آن بوده ،نگاشته
شده است ،از اينرو به شهادت شخصيت نوعي زايرمحمد،
ميتوان چنين نتيجهگيري کرد که برغم نرمش و صلحطلبي
تنگسير ،در اليههاي عميق شخصيت وي ،قهرماني ستمستيز
و ضداستعمار وجود دارد که ميتواند در هنگام ضرورت از
شرافت وي در برابر زورگويان صيانت کند.
دين و مذهب در فرهنگ ساکنان سواحل جنوبي ايران،

نقشي پررنگ و انکارناپذير دارد و رفتارهاي انساندوستانه،
طبيعتدوستانه ،ضدستم و اجنبيستيز آنها ،ريشه در
اعتقادات ديني ايشان دارد.
چوبک از عناصر گوناگون فرهنگ عامه و جغرافياي طبيعي
و انساني ،مانند باورها و عقايد ،آيينها ،موسيقي ،مکانها و
محالت ،گياهان و غذاها و  ...در اثر ماندگار خويش استفاده
کرده است که ميتواند پژوهشگران را در تحقيق در مورد
فرهنگ عا ّمة ايرانيان ساکن در سواحل خليجفارس ياري نمايد.
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