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 چکیده

مکتب در زمرة آثار توان را می -نویس پرآوازة ایرانیداستان –صادق چوبک ، اثررمان معروف تنگسیر

-فارس و بهرهفرهنگ ساکنان سواحل خلیج با آشنایی عمیق چوبکد. کربندی نویسی جنوب طبقهداستان

تنگسیر  رزمینهای جنوبی ایران، پرداخت توصیفی و روایی داستانِ و بومِی س گیری وی از عناصر اقلیمی

، باورها و عقاید عناصری همچون ،این پژوهش میکوشد است. تأمل و بررسی ساختهرا از این منظر قابل

رافیای طبیعی و انسانی را در کنار تاریخ و جغ ای مردم استان بوشهرآیینهنیز خلقیات، لهجه و گویش و 

تحلیلی مورد بررسی قرار -، با روش توصیفی (است بازتابی داستانی یافته تنگسیررمان  که در)این منطقه

گوناگون  هایجنبهاز آگاهی و تسلط عمیق نویسنده بر  بر اینکهعالوهپژوهش، این نتایج حاصل از  دهد.

روحیات و اعتقادات  های پیدا و پنهانالیه ،کندیگ ساکنان تنگستاِن بوشهر حکایت ماریخ، جغرافیا و فرهنت

زیست، دوستی، عالقه به طبیعت و محیطدهدوستی و خانوانوعستیزی، ستمو  آزادگیکه )مردم جنوب را

 .فکندابرآفتاب میذهن و زبان روایتگری رئالیست  ةاز دریچ (وجه بارز آن است
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 مقدمه 

این خالق  ،صادق چوبکو  (91و  90: 1368شود)مهندس، تنگسیر، به اهالی تنگستان بوشهر اطالق می

ایران  رنویسی مدرن دداران داستانیکی از طالیه ،پس از صادق هدایت و محمدعلی جمالزاده ،رمان

خورشیدی 1295در سال  ،بوشهر صادق چوبک فرزند اسماعیل آقا از بازرگانان خوشنام .آیدحساب میب

ایران )بوشهر، شیراز و  جنوب نوجوانی خود را درو  در بوشهر متولد شد و تقریباً تمام روزگار کودکی

سال دوم  -معروف شناسشرق–به پیشنهاد الول ساتن  ،زبان انگلیسی بهط لبدلیل تسوی  خرمشهر( گذراند.

صادق . به استخدام وزارت فرهنگ درآمدسپس در ستاد ارتش گذراند و  بعنوان مترجمخدمت سربازی را 

 1328در سال و منتشرکرد  بازیشبخیمهاولین مجموعه داستان خود را با نام  ش.1324در سال  چوبک

چاپ  نامه بهداستان و یک نمایش شامل سه ،وداش مرده بانتری که لوطیدومین مجموعه داستان او با نام 

زودهنگام در  بعد از بازنشستگیِ و عنوان مترجم استخدام شد ب ،رسید. چوبک در همین سال در شرکت نفت

تعداد   ،کالیفرنیا در برکلیِ  (1377)تا زمان خاموشیو  مهاجرت کردآمریکا  به ایاالت متحدة 1353سال 

و ترجمه از خود به یادگار گذاشت. در میان آثار چوبک که اغلب به  ایشنامهزیادی داستان کوتاه، رمان، نم

 هجدهتاکنون به  ،ی دارد. این رمان معروفیاهمیت ویژه تنگسیررمان  ،اندزبانهای بیگانه نیز ترجمه شده

 )دستغیب،است  شده نام براساس آن ساختهفیلمی نیز به همین 1352ن زندة دنیا ترجمه و در سال زبا

1378 :25). 

ی سخت رئالیست است. حتی تعدادی از پژوهشگران یچوبک، نویسنده که اندبیشتر منتقدان بر این عقیده 

نویسندة رئالیست، با پرهیز  .(252: 1377 و ذوالقدر میرصادقی )اندناتورالیست دانستهی یوی را نویسنده

چوبک نیز در  .(282: 1376، حسینیسید )پردازدیمپرده و عریان واقعیت توصیف بی از زیباسازی، به

تند و نثری که به داستان تنگسیر، روایتگر صادق زندگی فرودستان جامعة خویش است. او با روایتی مس

است.  های داستانی خود شدهشة شخصیتوارد جزئیات وقایع و عمق روح و اندی ،گرایدزبان محاوره می

مدد وقایع و شخصیتها، با ارائة تصاویر زنده، ب مورد در کلی هایبجای قضاوت ،است چوبک، کوشیده

 اش درنگر، خواننده را در ارزیابی نهاییتشبیهات و استعارات پخته و فضاسازی دقیق، عینی و جزئی

 .(43: 1378)دستغیب، شخصیت یاری رساندیک واقعه یا  مورد

 

  تنگسیر خالصه داستان

مردی  حکایت است. ه در دوران کودکی، خود شاهد آن بودهاست که نویسند ییهتنگسیر، بازآفرینی واقع

کارگری ساده از اهالی تنگستان که چهار  .دم  زار م   به نام  ،باک و زورمنداما بی ؛ ، ساده و فروتنمیانسال

به هر دری میزند تا از طرق د مم   اند. زاربردهغارت حمت او را بیک عمر تالش و ز ةسرمای ،ادمرد شی  

پس از آنکه از شرافت تنگستانی خویش پاسداری کند؛ اما ق خود را از کالهبرداران بگیرد و قانونی ح

به اقامة عدالت بر میخیزد و هر  بیند، شخصاً دور از دسترس می ،یق قانوناستیفای حق خویش را از طر

 رساند.یاد را بضرب گلوله بقتل مچهار مرد شی  

 

 و ضرورت پژوهش لهئبیان مس

خوبی بچوبک اهل بوشهر بوده و با جغرافیا و اقلیم منطقه و فرهنگ ساکنان آن صادق ینکه با توجه به ا

اخت روایی و توصیفی داستان، در پرد ،سبک رئالیستی نویسنده پرتوِ در  تنگسیررمان  ،داشته استآشنایی 
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ساکنان این و  عناصر اقلیمی استان بوشهره و فرهنگ عام  زنده و جامعی از  المعارفةردایبه سو کاز ی

های داستان نقبی که چوبک به روان شخصیت و از دیگر سو، تبدیل شدهفارس بخش از سواحل خلیج

دبویژه تنگسیر،  های پنهان افکار، عقاید و روحیات مردم این مرجع معتبری برای تحلیل الیه ،زندمی زارمم 

رمان ی است که فته و ضرورصورت نگر موردتاکنون تحقیق جامعی در این  ،با این همهسرزمین است. 

 از این منظر مورد بررسی قرارگیرد.  تنگسیر

  

 ة پژوهشپیشین

 ،در خصوص رمان تنگسیر و سایر آثار صادق چوبک ،ها پیشی از منتقدان و پژوهشگران از سالبسیار

 نلوسپا، محمدعلی نویسیقصهدر کتاب  براهنی رضااند. در کنار دیگر نویسندگان معاصر اظهارنظر کرده

نویسی نویسندگان پیشگام در قصهبرخی از کتاب در  کسماییاکبر ، علینویسندگان پیشرو ایرانکتاب در 

 بومي نویسيداستان سويبکتاب در  دستغیب ، عبدالعلينویسیصدسال داستاندر  میرعابدینی، حسن ایران

شده در بانک اطالعاتی پژوهشگاه نمایه اند. مقاالتکرده تنگسیرتفصیل یادی از چوبک یا باجمال یا بو ... 

  این موارد را در بر میگیرد:نیز   تنگسیرداستان  مورددر  علوم انسانی

نوشتة  ،ییلة مایکل هوئحل مسالگوی در چهارچوب  تنگسیر اییتحلیل زبانشناختی متن رو -

 .زاده و شیرین ممسنیگلفردوس آقا

پرداخته و با رویکردی منطبق بر الگوی  تنگسیراین تحقیق به بحث در مورد سازمان متن روایی 

 بویژه ،های داستانکه شخصیترا چالشهایی  ،است ی کوشیدهیلة مایکل هوئحل مس زبانشناختیِ 

 .(1386زاده و ممسنی، گلد)آقاکنتحلیل  ،با آن درگیر هستند ،قهرمان اصلی

 .رمینوشتة محمد مهدی خ ،گونة داستانی واقعی هبازسازی اسطور، تنگسیر -

ت مراحل تکامل درونی شخصی ،1ة ژوزف کمبلبه نظری توجهبا  تالش شده کههش در این پژو

 .(291-283: 1372، )خرمیشوداسطوره بازنمایی اصلی داستان و گذار وی از انسان به 

های رئالیستی و ناتورالیستی در دو با نگاهی به مشخصه ،بررسی مکتبهای ادبی در آثار چوبک -

  .مریم غالمرضابیگی نوشتة ،سنگ صبور رمان تنگسیر و

های صوری و محتوایی دو مکتب ادبی رئالیسم و لفهؤم ،است در این مقاله نویسنده کوشیده

 ،کشف و تحلیل کند. در این مقاله طی ده سطر سنگ صبورو  تنگسیرناتورالیسم را در دو داستان 

تنگستان و استفاده از عناصر گویش  ةگیری چوبک از فرهنگ عامیانصورتی بسیار کلی به بهرهب

 .است اشاره شده حوادث داستانتر هرچه واقعیبه تصویر کشیدن  برای ،تنگستانی

 و ژورنالیستی تند و تیزموشکافانه با لحنی حاوی نقدی  شمیم بهارنوشتة ، یادداشت دربارة تنگسیر -

  .است تنگسیربر چوبک و 

نویسی ایران و حسن میرعابدینی در صد سال داستانرات گذشته از اشاداستان اقلیمی نیز  مورددر 

ی از گزارش مقالة محمدعلی سپانلو در و  نویسی در ایرانقهرمان شیری در مکتبهای داستان

تعدادی از آنها عبارتند  که در این موضوع منتشر شده دیگری هم مقاالت، انقالب یکسالة نویسیِ داستان

 از:

                                                           
 است.های را در هفده مرحله تبیین کردهای اسطورهمعروف است فرایند تکامل شخصیت« سفر قهرمان»ل در این نظریه که به نظریه کمب.  1
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رمان  کوشیده است ،نویسی معاصر ایرانمان اقلیمی در داستاننخستین ردر رضا صادقی شهپر  -

 کند.نویسی غرب است از این منظر بررسی را که متعلق به مکتب داستان روز سیاه کارگر

به بررسی آثار نویسندگان  ،نویسی کرمانشاههای اقلیمی در داستانویژگیدر قهرمان شیری  -

ترین پژوهشگر این العنوان فعاست. قهرمان شیری ب از منظر ادبیات اقلیمی پرداخته یکرمانشاه

 .است نوشته مورداین در را بیشترین تعداد مقاالت  ،حوزه

عنوان مقالة دیگری از قهرمان شیری است  ،نویس جنوبهای اقلیمی در داستانها و انگارهآرمان -

را بیشتر از  (هراعم از آثار نویسندگان خوزستان و شیراز و بوش)داستان جنوبمؤلف آن، که در 

شناسانه و نه کلی و جریان ی بسیارشکلب ،«عناصر اقلیمی»و کمتر از منظر « آرمان» ةزاوی

مورد کاوش و تحلیل قرارداده و در کنار احمد محمود، منیرو روانی پور، جزئی و موردی، 

ه جمورد توبیشتر چوبک  سنگ صبورا ام ؛است نیز یادی کردهسیمین دانشور و ... از چوبک 

دو  داستانبار در این مقاله برده شده و نویسنده، پروندة فقط یک تنگسیرنویسنده بوده و نام   ،زارمم 

 .(63-52: 1384است)شیری،  در دو سطر بسته ،قهرمان آن را

های ایران و خراسان و... در بانکنویسی شمال داستانهای اقلیمی ویژگیمقاالت دیگری نیز دربارة 

 های اقلیمی رماناما پژوهش مستقلی دربارة ویژگی ؛فارسی قابل ردگیری است اطالعاتی مقاالت

 است. ثبت نشدهتاکنون  ،تنگسیر

 

 ریف مفاهیم اصلی پژوهشتع

مانند  ،است یافتهط تسلشود که فرهنگ دیگری در آن ادبیات سرزمینی گفته میبه  ،«ادبیات بومی»

فرهنگ و ادبیات »مقابل  ةکه در نقط «ادبیات بومیان آمریکا»و  «پوستیسرخ»ادبیات 

ر اشاره به این اصطالح در ایران، با تسامح د ط قرارداشت.ی مهاجم و مسل«هاآنگلوساکسون

داستانی است که به سبب بازتاب  »طور خاص ب ،داستان اقلیمیاما  ؛رودادبیات اقلیمی نیز بکار می

ا، کامالً رنگ بومی دث و ماجراهحوا ینی در طیئگستردة عناصر محیطی، به دو شکل پویا و تز

این عناصر بومی مشترک و  ی خاص و متمایز از دیگر مناطق است.یق به منطقهدارد و متعل

شکل  ،هادات و آداب و رسوم، مشاغل و حرفهاتقاعشامل  ،تمایز بخش عبارتند از: فرهنگ مردم

و ساختار بومی زبان، های بومی، لهجه ی)واژهمعماری منطقه، خوراکها، پوششها و زبان محل

ها و مناطق بومی، ی و اقتصادی و تولیدی مردم، مکانها و سرودهای عامیانه(، شیوة معیشتترانه

)صادقی شهپر، « ها و تحوالت سیاسی و اجتماعی منطقهیعت بومی، صورخیال اقلیمی و جنبشطب

1389 :35-39).  

شامل ،یسی در ادبیات معاصر ایرانهای یاد شده، هفت مکتب داستان نوبا در نظر گرفتن مؤلفه

مکتب آذربایجان، اصفهان، خراسان، جنوب، شمال، غرب و مرکز، قابل بازشناسی است)شیری، 

1382 :148).  

)و به تبع آن  و شیراز (1376:سپانلو)خوزستان ادبی  تقسیم به دو حوزة مکتب جنوب نیز قابل

  بندی نمود.طبقه اخیرادبی توان ذیل حوزة یمداستان تنگسیر را که ( 1369 آژند:) . استبوشهر( 

روشن برای  ؛رودهای داستان اقلیمی بشمار میفهیکی از مؤل ، خودیاگرچه فرهنگ عامه بطور کل

 کنیم.تعریف نیز را بهتر است این مفهوم مطلب، بیشتر  شدن
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شخصیت آن زاده، پرورده و صاحب های مادی و معنوی که فرد انسانی درون سازمایه ةکلی»

به دو بخش مادی  ،فرهنگ از یک دیدگاه .(19: 1389والیتی، )« گویند.می «فرهنگ»شود را می

 جامعهرؤیت فرهنگ یک  و معنوی تقسیم میشود. فرهنگ مادی ناظر بر عناصر محسوس و قابل

های سوگواری و سرور و آن چیزی است آیینمعماری، نوع پوشش، غذاها، زبان و گویش،  مانند

محسوس های غیرشامل جنبه ،اما فرهنگ معنوی ؛شودمی ساختهت بشر از مادة طبیعی که به دس

بینی، نظام ارزشی، ساختار طبقاتی، باورها، طرز سلوک، جهان مانند ،فرهنگ یک جامعه

دو بخش در مجموع به فرهنگ را . های ذهنی انسان استاساطیر، ادبیات، هنر و همة فراورده

فرهنگ روشنی میان و  معین مرزاگرچه . کنندمیتقسیم  2«همعا فرهنگ»و  1«فرهنگ رسمی»

توان ی را میی و محلیی قومی، منطقههابرخورداری از شاخص؛ ولی رسمی و عامیانه وجود ندارد

 کرد.ی قلمداد تمایز فرهنگ عامه از فرهنگ رسمی و ملوجه

 

 روش پژوهش

مطالعات فرهنگ عامه و  ،یاتادبدر حوزة  3از یک پژوهش بنیادی است این جستار گزارشی

های مؤلفه نیزینی و ئعناصر اقلیمی پویا و تز ،است کوشیده 4تحلیلی -که با روش توصیفی داستانی

بندی، است، دسته اثر صادق چوبک بازتاب یافته ،تنگسیرنحوی در رمان ه را که بفرهنگ عام  

 تحلیل نماید. احیاناً توصیف و 

 

 بحث

 از نام. ه مفاهیم و مصادیقی متداخل و بسیار گسترده هستندای فرهنگ عامهعناصر اقلیمی و مؤلفه

-ویش، باورهای خرافی و مذهبی، خلقتا محیط طبیعی و جانواران، لهجه و گ های داستانشخصیت

ها را مورد مطالعه قرار آن ،توان در این پژوهشوضوعاتی هستند که مم همگیتخو و منش و ... و

  :پردازیمها میررسی تعدادی از این مؤلفهبه ب مهرو در ادااز این .داد

 لهجه و گویش .1

را  تنگسیرهای و درازگویی و پرگویی شخصیت گفتگوهای تکراری و اضافیحتی اگر منتقدان ساختارگرا، 

ی گفتگوها ،این پژوهشاز منظر ( 666-662، 1342، وثوقی)شمار آورندبداستان  ضعف این هنقط

بوشهری و تنگستانی  عناصر زنده و زیبای گویش مورد شمند برای پژوهش دری ارزیدستمایه ،تنگسیر

 ..به  ،بومی اثر داشتهکه به مخاطبان غیر توجهیدلیل ب ،نویسندهبه این نکته نیز باید توجه داشت که  هستند.

یم خواه تنگسیرهای گوناگون گویش بوشهری و تنگستانی در رمان در ادامه به بررسی جنبه با وجود این

 پرداخت. 

 

 های آوایی. تفاوت1-1

                                                           
1. General / Official Culture  

2. Folklore / Public Culture 

3  . Basic Research  
4  . Descriptive-Analytic 
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 مانندزبان  .(3: 1385، ثمرهاست های مختلف یک زبان، اختالفات آوایی ترین عامل تفاوت در گویشمهم

ماً در حال دگرگونی است و این ئدا ت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ...همگام با تحوالموجودی زنده، 

در رمان  .(23: 1379)باقری، خود را نشان میدهداعد بیش از واژگان و قو ،در حوزة آواهادگرگونی 

آورده  ،که با زبان معیار، تنها در ساحت آوایی تفاوت دارند ستانیدشتبسیاری از واژگان با گویش  تنگسیر

 ابدال و ادغامقلب، تبدیل مصوتهای بلند به یکدیگر، انواع  (40-32: 1382باغ بیدی،  )رضاییاندشده

واحدی رک. )هایی از آن را ذکر میکنیماصلی این تفاوتهاست که نمونه ساسا ،هاو مصوت صامتها

 .(1383لنگرودی و ممسنی، 

 زا(رzār← ) (زایرzāyer ) 

 (الوalū) ←(علیali ) 

 (بیوbiyū ) ←( بیاbiya) 

 ( آفتوāftow )← (آفتابāftāb)  

 (بواbūa ←)(باباbābā) 

 تیفون(tīfun) ←توفان(tūfān) 

 خو(xow)←خواب(xāb) 

 ودیش(dišow)←دیشب(dišab) 

 (بونbūn)←(بامbām) 

 نموک(namūk) ←نمناک(namnāk) 

 انگریز(engeriz)←انگلیس(engelis) 

 ( شعمšaөm ← )(شمعšamө) 

 

 . واژگان1-2

دلیل مجاورت و ارتباط با کشورهای همسایه، رونق تجارت و بازرگانی، در گویش ساکنان جنوب، ب

ها درصورتی کامالً میانه و ... برخی واژه ةهای دورنزباخصوصیات  رسوباتحضور اتباع انگلیس، 

 اند.بندی شدههای بعد دستهتعدادی از آنها در بخشکه  اندظاهر شدهمتفاوت از زبان معیار 

  1آرکائیک. واژگان 1-2-1

جة تنگستانی که در زبان معیار بکار ها در لهفارسی میانه و شکل آرکائیک برخی واژه رسوباتحضور 

له در ئل است. این مستأمتوجه و قابلاقلیمی و محلی دارد، در رمان تنگسیر جالب ةو کامالً جنبرود نمی

  .دیده میشودکه بدنبال می آیند، ی یهانمونه

 ورزا (Varzā)1389، بوالقاسمی)امعنی گاونر ب ؛از ریشة ورزیدن : ساختی از صفت فاعلی :

رقم وقتی نخستین تعلیق داستان  .استفاده میشد های کشاورزینزدن زمیبرای شخم که معموالً ( 227

                                                           

واژگان و ساخت نحوی قابل بررسی است. )شفیعی کدکنی،  ادامة حیات زبان کهن در زبان امروز است و در دو سطحِ  ،زبانی استانگراییِ ب  .1

1376 :24) 
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با  گاو تنومند  رود وه نخلستان میب ،برای رام کردن ورزای رمیدة سکینه ،خورد که زارممدمی

  شود؛دیوانه درگیر می

 آبریز (ābrīz :)آن ابریق است؛ مستراح، دلو و کوزه که معربِ  ،در سه معنای مختلف 

 آردبیز (ārdbīz :) از مصدر  )اسم(+ بیز مرکب از آرد ،لامعنی الک و غربصفت فاعلی در(

 معنی الک کردن؛ب ؛(بیختن

 باال (bālā :) ِرای نشان دادن عمق آب استفاده قد یک انسان که دریانوردان ب اندازة استاندارد

 ؛کردندمی

  پرهیو/ پرهیب(parhīv/parhībهاله و سایة :)  و ...اطراف یک شیء 

 

 لئو وساابزار . 1-2-2

بر ارجاع مستقیم به برخاسته از مکتب رئالیسم و مبتنیپردازی که کرد تکنیکی چوبک در داستانروی

کند که زبان از بستر جغرافیایی و تاریخی خود خارج اقتضا میچنین  ؛واقعیات زندة فضای داستان است

دخل و تصرف را در ترین کم ،بینیم که نویسندهمی تنگسیردر داستان  . بنابرین(84: 1393، شمیسا) نشود

از  جای خود آنِف یک وسیله بمعر، 1های تجاریکاربرد ناماست. توصیف و گفتگو اعمال کرده زبانِ 

از سوی دیگر  از آن دیده میشود. های جالبینمونه تنگسیرهای زبان عامه است که در داستان ویژگی

 ،زبان فةمؤلپویایی رنگارنگی و گر نانمای ،هاجدیدترین نامصورت کهن نام بسیاری از ابزارها در کنار 

آورده وار ها نمونهتعدادی از این نام فارس است. در ادامه،خلیجایران و ساکنان سواحل جنوب  ةدر جامع

 2.میشوند

 بلم (balam)زورق خرد که در زبان معیار هم وجود دارد؛ : 

 (بندیلbandil)اند. در زبان هم متصل شدهی از چند ماهی)یا مرغ و ...( که با یک بند به ی: رشته

 شود؛بار و بندیل استفاده میعبارت در ،معنی بقچه و بستهب ؛معیار

 (تیرکtirak)برای پهن کردن چانة خمیر؛ ،ی چوبینی: وسیله 

 جهاز(Jahāz): کشتی بزرگ؛ 

 شاه خریداری کرد و به ایران آورد و : نخستین کشتی جنگی ایران که مظفرالدینجهاز پرسپولیس

  ؛شددر آن خالصه میروی دریایی ایران تمام نی

 وسدب (dabbūs) :  رز؛گ 

 دخل (daxl) :اشتند؛ذجامی مسین یا برنجی که کسبه پول خود را در آن می گ 

 ی که از دهان حیوان عبور میکندیمیله ،: نوعی افسار چارپایان، در این نوع دهنهآبخوری ةدهن، 

 راحتی آب بخورد.تواند با وجود آن بمیدر هم قالب شده است و حیوان  ةمتشکل از دو تک

 آن از  رفت و ریشةیسازی بکار مقیمت که در صنعت کشتیسخت و گران ساج: نوعی چوب

آهنین  نوعی تابةهمچنین ب است. آن گفته شدههم به « سای»( در فارسی teakهندوستان است)

 شود؛یهم گفته م ،پزندیمحدب که بر روی آن نان م

                                                           
1  .  brand 

 ایم.های الکترونیکی سود جسته، یادداشتهای نویسنده و دانشنامهلغتنامة دهخدا. در توضیح اسامی خاص، اغلب از  2
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 (شفیلدShffield) :از شهرهای صنعتی انگلستان که پوالد و چاقوسازی آن در اصل  .ی چاقونوع

 شهرت جهانی دارد؛

 فرمن (farman)چه در کشتی و چه در  ،های بلندبیرقو  افقی در کمرکش دکل ،: تیری است

 خشکی؛

 فلیس (felīs):  که از زمان جنگ جهانی دوم در جنوب معمول بوده و زنی نوعی تفنگ گلوله

 بوده باشد؛  Philipsام تجاری این سالح و صورت صحیح آن احتماالً ن

 کلوک (kolūk)نوعی ظرف گلی شبیه کوزه؛ : 

 الوک (lāvak) :؛ظرف چوبی برای نان و خمیر 

 نام گلوله و سالحی بسیار رایج در جنوب با نام تجاری مارتین :(Mārtin).  این سالح چنان با

زهر »مثالً به جای  ؛لهایی هم با آن ساخته بودندالمثفرهنگ مردم جنوب عجین شده بود که ضرب

 ؛«گلولة مارتین بخوری»میگفتند:  ،در زبان معیار« مار بخوری

 هماشو (māšūve)اعم از بادبانی یا موتوری؛ ،: قایق بزرگ 

 مردنگی (mardangi)شمع  ،ی سر و ته باز، بلورین و خمره مانند که در شبهای بادخیزی: استوانه

 ها را خاموش نکند؛گذاشتند که باد آنل آن میو چراغ را داخ

 (موزرmozer)در حقیقت نام تجاری: نوعی سالح کمری آلمانی ،(Moser)، ی است برای تپانچه

 .سوار میشود ،که نوع عالی آن بر قنداق چوبین که در عین حال جلد سالح هم هست

 

 ها گیاهان و میوه. 1-2-3

 (بابلbābol)رویدیفارس مجی زرد و ریز و خوشبو که در کرانة خلیها: درختی است گشن با گل. 

 کند؛یبان خوبی است و هوا را لطیف مسایه ؛ ولیمیوه ندارداین درخت 

 پنگ (pang) است؛ با کاف ضبط کرده آنندراج: خوشة خرما و موز، این کلمه را 

 پرپین (parpin)در معنای « نپرپه»این کلمه را  برهان قاطع ،: گیاهی است صحرایی و خوراکی

 رفه ضبط کرده است؛خ  

 پیش (Piš) کار کپر و آلونک و زنبیل و خورجین ب: شاخة نخل که برای سوزاندن و ساختن

 میرود؛

 کترشو (toršūk)گیاهی صحرایی، ترش مزه و خوراکی؛ : 

 مانند گل شمعدانی ولی لطیفتر دارد  و آن را با ماست  ،هایی: گیاهی صحرایی که برگتوله

 میخورند؛

 ندلچ (čandal) :با نام علمی  ،به معنی صندل ؛یا گندلهRhizophora Mueronata  . درختی

توسط یکی از از زنگبار به ایران آورده و  ناخدایی سلیمان نام جنگلی که سالها پیش ،است

. چوبی سخت است کاشتهفارس در ماندابهای کرانة خلیجدویست نهال آن را  ،کارگزاران بوشهر

برابر آفات و موریانه پایداری زیادی دارد و به همین دلیل از آن برای تیر سقف دارد که در 

 .(287و  286: 1332)ساعی،  شدیساختمانها استفاده م
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 چوالن (čūlān)ها میروید و از آن حصیر : گیاهی است بلند و پهن و نرم که کنار دریا و رودخانه

 و سبد و خورجین و ... میبافند؛

 غی با نام علمی : گون پرتیخارشترAihagi Persurum  که در بایرترین زمینها میروید و گل

  کوچک سرخی دارد؛

 خارک (xārak)خوردن که در بوشهر و دشتستان به آن خارک و در اما قابل ؛: خرمای نارس

  گویند؛می (xarak) خرک به آن شیراز و جهرم

 یا جار با نام علمی خرزهره :Nerium Odorosum، با گل سفید یا سرخ که در  درختی است

طاقت در برابر سرما. شاید اسم آن به این خرد و بی ،گرمسیر گشن و تناور است و در سردسیر

 بدانشدن خورد و گویند خر از نزدیککه هیچ چارپایی برگ آن را نمیخرزهره است  ،مناسبت

 دوری میکند؛

 خاطر بوی اندازة یک پرتقال است و بت. به خربزه که بسیار خوشبوس ةی از خانوادی: میوهدستنبو

 در دست میگیرند؛ آن را خوشی که دارد

 سپستان (sapestān) :که شیرین  ی ندارد به اندازة ازگیلیدرختی است چون درخت انجیر و میوه

  شد.یاب و چارتخمه تجویز مآن با عن ةخشکید ،و چسبناک است و در طب قدیم ایران

 کنار (konār)شناسی در دانش گیاه ،از هر دو در داستان نام برده شدهکه  کنار مهنا : و

Zizaphus spina ohrist  سرخ رنگ از  ،ی استینام میوه»... مینویسد:  آنندرانج شود.ینامیده م

 ؛«گویندموی میشویند و آن را سدر  ،اب و آن را میخورند و به برگ آن درختقبیل عن

 گزر (gazar) : /و سایر معانی ن واژه با همین ضبط و همین معنا )البته ای هویج، زردک؛حویج

 است.(رفته ارکدر اشعار خاقانی و ... به کنایِی آن 

 گز (gaz) :Tamarix Spinosa  ،درختی است جنگلی با شاخ و برگ نازک به ترکیب صنوبر؛ 

 گل ابریشم :Albizzia lebeck  ،گلبرگ و متشکل از های خوشبوی بیدرختی تناور است با گل

  یکی با گل سبز؛یکی با گل سرخ و  :های چتری. دو نوع آن در جنوب میرویدهمیو

 باشد. تاره، پنک، پهک، خمال، خارک  : خارکی که نیمی از پایین آن رسیده و رطب شدهگل دمباز

 تا رسیدن به رطب هستند؛ ،نخل ، شش مرحلة تکامل میوةو گل دمباز

 منگک (mangak ِنوعی سبزی :) .خوردنی وحشی 

 

 . جانوران1-2-4

هنر توجه دارند. تنگسیر حضوری پررنگ و قابلجانوران و حیوانات اعم از اهلی و وحشی در داستان 

است.  بردن حوادث قرار دادهو پیشدر خدمت عناصر داستان را نیز حیوانات حتی  که این استچوبک 

که شاید بتوان گفت از نظر  زارممد و بمبک است صحنة نبردِ  ،های داستانترین صحنهیکی از پرکشش

و  )میرصادقیاستهبودنظیر کمروزگار های آن یان داستانمدر  ،1«هول و وال»یا  «تعلیق» عنصرِ 

که میشود هایی اشاره تنها به نمونهدر اینجا از رویکردهای ادبی،  جدا ،در ادامه .(298: 1377 ذوالقدر،

 ست.فارس اجنوب ایران و خلیج ةمنطق ،هازیست آنمحیط

                                                           
1  .  Suspense 
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-این ماهی را که تیغ ارهقلندران بوشهر دندان که  Pristisماهی از خانوادة : نوعی اره(bambak) بمبک

  با خود حمل میکردند؛ ،مانندی است

 گواف (govaf)اندازة کف دست و انگشتان که ساحلبه  ،: ماهی کوچکی است در دریای فارس-

 د و میخورند؛نشینان بر پوست آن خرما میمالند و در تنور میپزن

 ورزا (Varzā)گاونر؛ : 

 اند؛سود شده: ماهیهای ریز ساردین که نمکموتو 

 میگ (meyg)نمک میجوشاندند و میخوردند و زمانی خوراک عمدة : ملخ صحرایی است که با آب

 .مردم بنادر بود

 

  البسه و زیورآالت. 1-2-5

   ؛یرندن: لحاف یا پتو و شمد و آنچه که هنگام خفتن بر خود گپوش 

  ِنوعی چلوار مرغوِب ساخت انگلستان که نقش آفتاب و لگن بر روی آن با خط لوار آفتاب لنگیچ :

 طالیی حک شده بود؛

 خام که بیشتر در چین بافته میشد و سابقاً نوع  ی سخت ظریف از ابریشمِ ی: پارچهچوچونچه

 میگفتند؛ هم« الس». در بوشهر به آن است در گیالن هم تولید میشده ،آن ضخیمترِ 

 ذیل کلمة چوخا آمده جآنندراشود. در فرهنگ و دشتستان به هر نوع عبا گفته می: در بوشهر چوخه

 ؛«جامة پشمین ... در طبرستان از پشم ببافند و بپوشند و آن را چوخه نیز گویند»است: 

 خفتی (xefti) :هایراب که زنان بنادر از پارچهوجبی ولی ؛مانند چاقچور ،شلواری است 

شود و با بندی روی قوزک یاز کمر تا قوزک پا جمع م رنگارنگ میدوزند و میپوشند. این شلوار

 محکم میشود. نوعی از آن در سیستان و بلوچستان با پارچة سفید دوخته میشود؛

 در ساق و روی قوزک  ،عنوان زینت و زیورکه زنان ب : پای برنجن، حلقة سیمین یا زرینخلخال

 د؛اندازنپای خود می

 عمامه و دستار را میگویند؛شال : 

 گشاد که معموالً رخت خانه است؛ زنانة : پیراهنعربی 

 ارکمب (kambār)رسن یا طنابی که از الیاف درخت نارگیل بافته میشود؛ : 

 به نام  ،فشردههمکه تخت آن را از پارچة کهنة به آباده دراز از مصنوعات دستیِ نوک ة: گیوملکی

 سازند؛می« شیوه»

 لملم (malmal)پارچة کتانی بسیار لطیف ونازک؛ : 

 یل (yal)زنانکه امروزه ژاکت نامیده میشود تنة: نیم. 

 

 . اغذیه و تنقالت1-2-6

   تهیه شده از آرد نخود و سبزی و فلفل  ؛هندی ،: که به آن پاکورا هم گفته میشود، غذایی استکوراپ

  و سیر؛

 و بادام و شکر در یزد و کرمان میسازند؛ ی نان شیرینی که با آردی: گونهحاج بادام 
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 حلوای ارده؛راشی یحلوا : 

 حلوای جوزی؛حلوای سنگک : 

 مانند لواش و آکنده از کنجد؛،ولی پهن ؛ی حلوای جوزیی: گونهحلوای نانک  

 (سلوگهsolūge)همچون نقل بادام؛ ،: نقل شکرین 

 کبکاب (kabkāb)شهد؛: نوعی خرمای درشت و سیاه و پر 

 کماج (komāj)در همدان و آشتیان و...  ،آن گوناگونهای مخصوص که گونه ،: نوعی نان شیرینی

  تهیه میشود؛

 دراز و نرم است. ،شکل گیسینی که از شیره و شکر سازند و بی شیری: گونهگیس عنبری 

 

 و بناها مکانها. 1-2-7

 مردمِ  گوناگون مورد استفادة ایهشیوهکه به ها یا بناهایی ساختمان ها،از انواع خانه تنگسیر در داستان

ها پرداخته است که ه یا نویسنده با دقت به توصیف آننام برده شد ،بوشهر یا اهالی تنگستان قرار میگیرند

ی از این یبنا و بعضی نام بناهای خاص و معروف منطقه هستند. پارهنام عام برای از این نامها، بعضی 

 در مناطق ساحلی جنوب ایران محسوب میشوند. ،معماری ها نیز از اصطالحات بومی و محلیِ واژه

 

  هانام عام برای بنا. 1-2-7-1

 ة بام؛سرپله: اتاقک کوچک روی پل  

 ها نهخاگونه در دشتستان بیشتر مردم در این .نی و چوب و خارشتر ی از بوریا وی: کلبهعریش

 زندگی میکردند؛

 کپر (keparکومه و آلونک :)، عریش؛ 

 کپر، کلبه؛کومه: آلونک ، 

 لوکه (lowke ساختمانی چوبین است که دیوار ندارد و روی چهار یا شش تیر چوبی بنا شده و :)

متر از کف زمین که با چهار تا به بلندی سه ،ستنخل و بوریا سقف آن از نی و چوب و پیشِ 

و خزندگان  برای رهایی از جانوران ،نردبام بر آن رفت و آمد میکنند و مردم دشتستان در تابستان

  و در گیالن و مازندران نیز چیزی مانند آن هست. و خنکی هوا بر آن میخسبند

 

 خاص  مکانهاییا  بناها. 1-2-7-2

 بسیار مشهوری در بوشهر بوده که در آنجا چای، قهوه و قلیان عرضه  ةخانکاکی: قهوه ةخانقهوه

 ی در وزارت خارجةخانه حتین قهوهبازرگانان و سیاستمداران وقت بود. نام ا میشد و محل تجمعِ 

عقیده آنها  طرز فکر مردم و ، هرچه که دربارةزیرا جاسوسان آنها  ؛بود انگلیس نیز شناخته شده

 ؛(13 -10: 1379فتوت، )رک: خانه میرفتند و خبرچینی میکردندبه این قهوه ، بدانند خواستندمی

 میرزا احمدخان  ،روانشاد توسط هـ.ق،1317یرستانی در بوشهر که در سال سعادت: دب مدرسة

 .(همان)جنوب ساخته شدحکمران بنادر ،دریابیگی
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 ی زیبا با معماری فرنگی و دارای دو برج باشکوه که میرزا احمدخان یعمارت دریابیگی: خانه

ق در نزدیکی بوشهر ساخت و منزل مسکونی هـ.1317در حوالی سال  ،حاکم بوشهر ،دریابیگی

 .(همان)وی بود

 سابق بوشهر؛ دارالحکومةه: یریام 

 

 .... محال، محالت، جزایر، روستاها و1-2-7-3

 تنگک (tangak بخشی از دشتستان است که زمانی دشتستانیها در آنجا با نیروی انگلیس :)

 جنگیدند؛

 ان: از محال کازرون است. مردمی نیرومند و قلدر دارد. محقق دوانی معروف به ابن بابویه  ،دو 

ان   است؛اهل دو 

 باسیدون: محلی است در لب دریای بوشهر؛ 

 باغ نظر: نارنجستانی است بزرگ و روانبخش در کازرون؛ 

 نزدیک بوشهر؛  ،سنگی: محلی است 

 مانند ادارات بهداری و کنسولگری و ... در  ،ی است در بوشهر که تأسیسات انگلیسهایه: محلکوتی

 آنجا بوده است.

 فارس؛ایران در خلیج متعلق به ،ی مسکونییخارگ: جزیره 

 نزدیک خارگ. ،ی کوچک متعلق به ایرانیخارگو: جزیره 

 بن»مانند  ،استشده  هچنین در این اثر به نام تعداد زیادی از روستاهای اطراف بوشهر اشارهم-

اس»، «دستک»، «جفره»، «جبری»، یا بهمئِی« بهمنی»، «مانه و ...  «آبادظلم»، «سبزآباد»، «دو 

. 

 

 اغل. مش1-2-8

 ی که از راه باربری دریایی ارتزاق میکندیران حرفهجاشو: قایق. 

 ةباشی: پیمانکاری که استر و مزدور و باربر داشت و حمل کاالهای بازرگانی شهر به عهدحمال 

 اندام او زبانزد مردم بوشهر بود.او بود. استرهای درشت

 

 پراکنده واژگان و ترکیبات. 1-2-9

ین گنجند نیز در اهای فوق نمیبندییک از دستهرکیبات بومی و محلی که در هیچو تها بسیاری از واژه

 :قرار استاین ها به آن اند که اهمرمان مورد استفاده قرار گرفته

دبنگ، رمبیده،  ،ختمخال ،زدنیا چندک ، دو کرپاچمچاره ،تاسیده ،، پیلپرز ،پول پول ،پلق، پنبه شاشو

گاگله،  ،کنجه، کنگ، گاس ،کنجله ،کاکا ،هله، غولک، فانوسقه، قاتمه، قپریسه، سامان، سپاهی، شمال، ش

  و ... . هتکلجمار، لنگری، مل، ملول، ازا، ، لته ،گلون، گند ،ار،گاوروگس   ،گت
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 ، ماننداندبسیار مورد استفاده قرارگرفته ،این داستان گفتگوهاینیز در  1اتباع ،شدههای یادبر واژهعالوه

ست و پل، رخت و پخت، زرت و زنبیل، زن و زیل، شل و پل، قیومت میومت، نک ونال و پله، د پول و

.... 

 

 هاو مثل اتکنای. 1-3

نه ، های فرهنگ یک جامعهترین الیهقش زبان است که بدون اشراف بر عمیترین بخمثل و کنایه پیچیده

 .(: یازده1383، انوری)فهمید بست و نه میتوان آنها را درک کرد و کارگرفت و ب ها را فراتوان آنمی

دشتستان و تنگستان و  بویژهعمیق با فرهنگ جنوب،  آشناییِ  کمکبه  تنگسیرصادق چوبک در داستان 

ها و تعدادی از کنایه .است ط کامل از کنایات و مثلهای سایر و رایج در منطقه استفاده کردهبا تسل ،بوشهر

 ر هستند:از این قرا تنگسیرمثلهای موجود در داستان 

 ؛یرساندافالس مطلق را م کردن:بام جمعآفتاب رو پشت  

  کنایه از فقر و افالس کامل است. رجوع شود به پاالن  :آیده کهنه ازم در نمیت  ل  اگر آتشم بزنند بو

 خروس؛

 :؛از کسی کردن هواخواهی و طرفداری باالداری کسی را کردن 

 :خانه، در شیراز گردآوری میگویند؛ ةجمع و جور کردن اثاثی بگذار و وردارکردن 

 :من که طلب تو »مثال:  ؛رساندیزی ناموجود است و افالس صرف را مکنایه از چی پاالن خروس

 ؛«را ندارم بدهم، هر کاری میخواهی بکن. برو پاالن خروسم را وردار عوض طلبت

 :ا در کاری حوش کسی رفتن یا کسی روهن به دهن کسی دادن. نزدیک و حولد پر به پر دادن

 تشویق کردن؛

 :تحریک کردن؛ چوب زیر دم... کردن 

 :کسی که خوشبخت است و قدر آن در مورد از فرط خوشی ناراحت بودن است.  خوشی داد زدن

 ؛«زندخوشی دادش می»میگویند:  ،را نمیداند

 ؛امات پناه آوردهام و به خانهآدم کشته ات:ام در خانهام و آمدهخون کرده  

 کشتن جوان؛ ن جوانی برای مادرش:داماد کرد 

  :حوصله نداشتن؛دل سر رفتن 

 :تصمیم گرفتن؛ دل یکی کردن 

  :شدت مشتاق یا منتظر کسی یا چیزی بودن است؛ کنایه از ب ،یا پرپر زدندل پر زدن 

 :چون آن محل جلب  ،زندیلمثل گویاست. وقتی جایی را دزد ماضرب خودِ  راه دزد زده امن است

 به زودی دزد آنجا نخواهد رفت و طبعاً جایی امن است؛نظر کرده دیگر 

  ِمردن؛ ،خوردنبه مجرد تیر تیر رفتن: سر 

  :به ضرب گلوله از پا درآوردن؛سرخ کردن 

                                                           
رخت ؛ هرج و مرج ست؛ مثال:کید و گسترش معنی آنهاأبرای ت یا آیداسم یا صفت می دنبالکه بمعنی یا فاقد معنی روشن لفظی است مهمل و بی .1

 (102: 1370)انوری و گیوی، و... تک و توک؛ تر مکتردک؛ و پخت
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 وسرد( بردsord-o-bord:)   .تماس سطحی گلوله یا سنگ به تن یا رخت آدمی یا به تن شکار

 ؛«برد کرد و آهو از چنگم دررفت ی که من انداختم روی شانة آهو سرد ویگلوله»مثال: 

 :آفتابی نشو، دیده نشو؛ سفید نشو 

 :به آن چین بر میدارد. ،نشان از عبوسی و گرفتگی صورت است که میان ابرو سه گره درهم 

 هم میگویند؛« سگرمه»

 در مورد دام، چاییدن هنگام عرق کردن است؛ بویژه بند شدن:سینه 

 ؛استطالعی بدشانسی و کماز یه کنا دزدی ماه درآمد: ،شبی که رفتیم 

 نشان از کار محال و غیر ممکن )با لحن پرسشی( استفهام انکاری و  بیند:یشتر دنب خودش را م

 است؛

   کار بیهوده و عبثی انجام دادم؛  د:تی بوعجب کشکی سابیدم که همش دوغ پ 

 :؛ستری بار میکردندالتجاره است که دو تای آن را بر اکنایه از صندوق بزرگ مال قالب بازار 

گرفت های اطراف میة دکانصندوقها به دیوار پهلویِ  ،شد میکردندوبطوری که وقتی در بازار آمد

 یعنی درست به اندازة پهنای بازار؛ ؛بازار گفتند قالبِ رو به آن میو از این

 :دزدکی، استراق سمع، گوش دادن با دقت؛ گوش دادنِ  گوش تیز کردن 

 مة درشت و از دهان بزرگتر؛لق ی:یکله گربه ةلقم 

   ش که احیاناً در کسی به بازماندگان اصطالحی است که هنگام مرگِ رد که از نور آفریدند:محمد م

د پیامبر ی خاطر گفته میشود. مقصود از محمبرای تسل ،تابی میکنندسخت بی ،سوگ مرده

میشود و بنابرین  هم شاملرا ان حتی پیامبرامری محتوم است که یعنی مرگ  ؛)ص( استاسالم

 تابی کرد؛نباید بیامری طبیعی است و 

   مادرم به عزایم بنشیند؛سیاه بپوشد:  ةم جامن  ن 

 :مقدمه بود و باید  ،یعنی اصل کار هنوز انجام نشده و آنچه شده هنوز کله گنده زیر لحاف است

 منتظر بیش از آن بود؛

 وحشت زده؛ خورده:هی 

 :مطلبی را از زیر زبان کسی که مایل به گفتن  ،ا گفتن دروغیب یک دستی زدن و دو دستی گرفتن

 بیرون کشیدن. ،آن نبوده

 

 های تاریخیو شخصیتوقایع . 2

در قالب تکنیک تداعی خاطرات از نبرد  ،از زبان قهرمان داستانیکی دو بار  ،در اشاره به وقایع تاریخی

، نیز است. از میان شخصیتهای تاریخی شده دلیران تنگستان از جمله زارممد با قوای متجاوز انگلیس یاد

: 1387ی، یاحسین)رک: است «یسعلی دلواریئر»ا شخصیت تاریخی که نام او در داستان ذکر شده هتن

324). 

هنوز خون جوونای تنگسیر تو  ببینه چه خبره. ،سر از گور دربیاره ،یسعلیئحاال دلم میخواد ر»... 

خودم پونزده تا چقده تنگسیر کشته شد. مگه ما کم ازشون کشتیم؟  ونای تنگک خشک نشده. خدا میدونهنخلس
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« مرد بودش بباره ... خدا بیامرزدش که شیریسعلی که خدا نور به قبرئکشتم. چه آدم نازنینی بود ر

 ( 24: 1973،چوبک)

آمده که  «عمارت دریابیگی» در عبارتِ  «دریابیگی»نام  ،مستقیمبصورت ضمنی و غیر ،در این داستان

گرای بوشهر و بنیانگذار نیروی یکی از حکمرانان توسعه ،میرزا احمدخان دریابیگی منزل مسکونیِ 

 (47: 1350 )رسایی،دریایی مدرن در ایران بوده است 

 

 باورها، آیینها، بازیها، نغمات و .... 3

، از این عناصرتعدادی به و پراکنده گذرا نگاهی  ،تنگسیرکاربرد فرهنگ عامه در رمان  گستردگیِ دلیل ب

  میشود. ...باورها و عقاید، بازیها و آیینها، نغمات و الحان و مانند

 بازار است و معموالً نخستین فروش بامداد را  ةاول دشتی. اصطالح کسباول دشت و  :دشت اول

 ،گرفتن بهای اولین فروش در آغاز روز از دست یک انسان نیک ،و معتقدند اول دشت مینامند

مثالً فروشنده به  ؛گاهی اولین فروش با تخفیف ویژه همراه استبنابرین .واهد بودموجب برکت خ

اصطالح «. این جنس را اول دشتی ارزان میدهم چون که نمیخواهم رد بشوی» خریدار میگوید:

تو را به خدا »گوید: مثالً فروشنده به خریدار مزاحمی می .برای فروش شامگاه استهم سرچراغی 

 ؛«بگذار کاسبی کنیم .ا را اذیت نکنچراغی  ماین سر

 بزرگترها هنگام سفر به زیردستان و کوچکترها میدهند؛پولی که  :پول سر راهی 

 آب و  ةشفت درونِ  ،سانتیمتر سیی که با فروکوفتن چوبهایی به بلندی تقریباً ی: بازی کودکانهتنگیسه

د چوب حریفی را که پیش از وی کنان باید بتوانود و آنچنان است که هریک از بازیبازی میش ،گل

  خود جاکن کند؛ به ضرب تنگیسة ،به زمین کوفته شده

 توابع در مواردی گفته میشود که کسی از کسی  این اصطالح در بوشهر و :ییحالل به زنده

حاللم  ،ییهر خوبی هر بدی ازم دیده»مثالً در هنگام سفر یا پس از رفع نقار. مثال:  ؛حاللیت طلبد

یعنی حالل کردم و امیدوارم زنده باشی. به این کار  ؛«ییحالل به زنده»گوید: یم طرف .«کن

 حالل بودی هم میگویند؛

 شروه (šarve :)وانندگی که نوعی از خ»... در باب آن مینویسد: آنندراجی بوشهر. محل از نغمات

های ست و ردیفادر تمام نواهای دیگر ادر بوشهر و دشتستان، شروه، م .«آن را شهری نیز گویند

و اشعار باباطاهر همدانی و فایز دشتستانی  مثنویو  نظامی ةخمسو  شاهنامهگوناگون دارد. 

و گداز و غم  یک نوع آن بسیار پر سوز که هریک را با یک گونه از ردیفهای این نوا میخوانند

 .(29: 1368باباچاهی، )آور است

 آهنگ جانگدازی خوانده  اگواری است و ببند اشعار نوحه و سوترجیع ،در جنوب ، وه:وه ،وه

 میشود.

  ،ها نیز در ها با بعضی انسانو رابطة آن جن و پریاعتقاد بومیان منطقه به افزون بر موارد یاد شده

 است. این داستان مورد توجه واقع شده

سم است و هرکس از پهلوی آن میگذشت، چه روز و چه شب، ب همه میدانستند که این درخت نظر کرده»

 .(10 :همان)...« خانة پریان بود که  ،ناراللهی زیر لب میگفت و آهسته رد میشد. این ک  
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زارممد که خود اعتقاد چندانی به این امور خرافی ندارد ماجرای عروسی از  ،از داستان یدیگر بخشدر 

خورد که به زار غلوم خودش قسم می»کند: هایش توصیف میوالیتیاز زبان یکی از هم ،ما بهتران را

دیدم مثه اینکه  ،رفتم بهمنیشو از بوشهر می نصبِ  :گفتچشم خودش شب عروسیشون را دیده بود. می

انگشت بودن که هر  یه بند چراغونی شده بود. رو هر شاخش از ما بهترونای کوچک به قد   «کنار»

 (20:همان)...« روشن تو دستشون بود  کدومشون یه شعمِ 

 های مسلمانان است که در این داستان مبنای عمل قهرمان برای گرفتن انتقام تنیز از سن   استخاره

 .گیردقرارمیاز چهار مرد شی اد 

من چارتا استخاره برای چارتاشون زدم؛ نه تنها همش خوب اومده، بلکه ترکشون هم بد اومده. اگه »... 

« م استخاره با قرآن زد نه با تسبیح.بپرس. او برا «زادهامام» نمازِ پیش ،باورت نمیشه برو از سیدعلی

 (83:همان)

 

 مردم . خلق و خو و روحیات4

آحاد یک  ةد و همنها وجود دارانسان از خوببد و  اصنافِ  ،ییاگرچه در میان هرجامعه و در هر منطقه

در ی هر ملتاما داد؛  واحدی قرارکلی  نمیتوان مشمول حکم ،از منظر صفات نیک و بدجامعه را 

 ،شناخته میشوند. با این توضیحبرجسته به صفتی  ،بسامد با تکیه بر عنصرِ  ،های تاریخی و قومیارزیابی

مردم تنگستان و  خوی اصلی و صفت بارزِ  ،خواهیکه آزادگی و آزادی کردمیتوان چنین اظهارنظر 

-انبه میهم ،مردمان این سرزمین ،در کنار این صفت ارجمند (53: 1392شیخ نوری، )دشتستان است

های نمونه ،تنگسیر برین، در داستانِ افزون .(41: 1387)کنین، دوستی نیز شهره هستندنوازی و نوع

 بینیم. می را بروشنی بسیار زیبایی از خصال نیک و انسانی مردم این منطقه

 

 دوستیدوستی و خانوادهنوع .4-1

 ةرمید برای مهار کردن ورزایِ  ،ثردر دغدغة قهرمان ا ،نوعان از آغاز داستانمکمک به هدوستی و نوع

چنین زمزمه  ،گویی درونیدر قالب تک ،همسر زارممد ،شهرویابد. تبلور می «سکینه»پیرزنی به نام 

ورزای یاغی مردم رو بگیره ...  ،همه راه اومدهروز ایناین وخت  ،روزه بدبخت با زبونِ  ةبیچار»میکند: 

 .(49:همان)« نی خلقش تنگ میشههمش برای مردم بیگاری میکنه تا حرفشم بز

 .«ی نیس؟یاین ده کس دیگه ، توآخه مگه غیر از تو»و در اعتراض آشکار به شوهر خویش میگوید: ا

 شود.یدار تنگستانی بازنموده مخویشتن این مرد فروتن و دوستیِ اوج نوع ،در پاسِخ زارممد به شهرو

زنی؟ سکینه یچرا این حرفو م ،ین ورزا رو بگیرهی نمیتونه ایتو خودت که خوب میدونی کس دیگه !زن»

 .(50:)همان«ش همین یه ورزاسو نیسکه مث تو شوور نداره و هس  

سلوک قهرمان با همسر و فرزندانش که حاکی از استحکام روابط خانوادگی در میان مردم  بر نوعِ عالوه

از بر اثر بیماری وفات یافته  ،شمدتها پیشوهرش نیز که قاسم  رفتار زنِ  ؛تنگستان است بویژه و بوشهر

-شوی خوانِ شروهزِن به همسر و خانواده پرده برمیدارد. گفتگوی زارممد با نسبت  ،میزان تعهد تنگسیر

 حاکی از همین روحیه است.  ،در گورستان ،مرده

 .«کسی نیست. من دیگه نمیخوام بعد از قاسم زنده باشمهیچی بدتر از بی»
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باش. محمد مرد که از نور  صبر داشته شی.ا خفه مامیرالمؤمنینه. تو گرم مونکس همه !خواهر»... 

 .(93: همان) «آفریدند...

 

 و ...  زیستحیوانات و محیطبا . دوستی 4-2

که حاکی از  شواهدی وجود دارد ،های گوناگون این داستانو در رفتار شخصیت تنگسیردر خالل داستان 

پس از مهار  ،زارممد با ورزای سکینه آمیزِ گفتگوی همدالنه و شفقتروابط عاطفی انسان و طبیعت است. 

به سگ  (که این شخصیت برای کودکان خویش تهیه کرده)کردن او، در کنار بخشیدن کیکهای کشمشی 

ی گویا از این ینمونه ،جاخوش کرده ،صورتی کامالً غیرشعاری و باورپذیر در دل داستانکه ب گرسنه

 روحیه است.

ها انداخت جلو سگ ... پرزهای کیک رو ماسه تکه کیک کشمشی که الی کاغذ تو دستش بودسپس آن »

 .(45: همان) «های من مستحقتریتو از بچه بخور حیوون. فعالً » :ها را لیسیدریخت و سگ آن

مردم  ةشاهد دیگری بر این روحی ،در فصل نخست داستان نیز میتواند های تشنهدردی زارممد با گنجشکهم

میهمان در تنگستان نیز در این  و حرمتِ  تنگسیردر داستان  دوستیِ میهمان ،ستان باشد. افزون برینتنگ

 .(47: همان) استمورد تأکید قرار گرفته ،در قالب رفتار و گفتار قهرمان ،داستان

 

 . پایبندی به دین و احکام شرعی4-3

یابد که سخنان و رفتار شخصیتها درمیراوی و  به توصیفِ  توجهخواننده با  ،آغازین داستان از فصل

داری دار در مردم تنگستان است. روزهخصلتی ریشه ،اعتقادات مذهبی و توجه به دستورات شریعت

اس»زارممد و همسرش و اهالی   گواهِ  ،تابستان بوشهر فرسایِ در روزهای طوالنی و گرمای طاقت ،«دو 

 ،همة توفیقات و اتفاقات أ، منشتنگسیریتهای در طول داستان نیز در گفتگوی شخص این مطلب است.

قهرمان داستان نیز برخاسته  ضداستعماریِ  ةستیزی و روحیحتی ظلم؛ خواست و مشیت خداوند بیان میشود

را معصیت میداند و از خالو میخواهد که از این کار اجنبی از باورهای دینی اوست. زارممد کار برای 

 . (84: همان)توبه کند

رفتم »... است. کرده اداشرعی خود را دیون  ،اهل خمس و زکات است و پیش از سفر کربال «زایرمحمد»

زار تومنم هدو یه،یمیخوام پولمو حالل کنم. خدا خیرش بده چه آدم باخدا :گفتم .بوشهر پیش امام جمعة

بال مشرف دونی به کرمن راضی بودم ... بعد که میاز پول خودش بم داد.  گرفت و هزار و هفصد تومن

 .(85: همان)« شدم

 

 با استعمار ستیزستیزی و . ستم4-4

شخصیت مردم، در سراسر جغرافیای پهناور وجه غالب  ،استعمارستیزیطلبی و خواهی، عدالتآزادی

گاه های بزرگ، هیچغم تالش بسیاِر قدرتبربرخالف اغلب کشورهای منطقه و از اینرو  .است ایران

استعمارستیزی ساکنان  است؛ ی از این سرزمین برقرار نشدهیدر هیچ نقطه اجرایی استعماری روساختِ 

)جزء استه مبارزه با دولت بریتانیا رخ نموددالیل آشکار تاریخی، در کسوت فارس بنا بسواحل خلیج

 نویسد:می موردقهرمان شیری در این  .(36-15: 1385محمدپور، 
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رهای اقتصادی است و در استوار بر متغی یزیهاستهماس ی از اسیدر ادبیات سیاسی جنوب، بخش عمده» 

ها و پیامدهای آنها هزمینة پیدایش این پدیداما هنگامی که پیش ؛ظاهر ارتباط مستقیمی به سیاست ندارد

 ،در ادامه .(63-52: 1384)شیری، «گیردسیاسی به خود می ةسوی شود، موضوع کامالً بازکاوی می

 یعنوان مصادیقو امتیازدهی ویژه به ایشان را بقاچاق، حضور اتباع بیگانه همچون مهاجرت،  ،هاییپدیده

چون منبع مقاله است اینگونه ارجاع  ؟؟:همان)کندذکر میهای سیاسی ویژة داستان اقلیمی جنوب از انگاره

الب توان در قمی ،تنگسیردر رمان  تنگستاناز ساکنان  یعنوان یکب را شخصیت زارممد از اینرو .(داده ایم

بندی طبقه ،(دهندة خصوصیات و اختصاصات گروهی از مردم هستندکه نشان )1«شخصیتهای نوعی»

بارز  خصوصیته و معمولی است که او شخصیتی ساد .(182: 1377 ،و ذوالقدر میرصادقی)کرد

های قانونی و حق خود از راه در گرفتنِ سو، از یکاما پس از اینکه  ؛طلبی استنرمش و صلح ،شررفتا

-برباد رفته میآشکار،  کشیِ ت خود را در پذیرفتن این حقعزاز سوی دیگر، آمیز ناکام میماند و مسالمت

خویش  خوییِ نرم از پیلة دزایرمحم ،در بزنگاه اصلی داستان بنابرینتصمیم به قتل شیادان میگیرد.  ؛بیند

 ،قد علم میکند. گویی راوی ،عدالتیمیشود که در برابر زورگویی و بیتبدیل به قهرمانی  آید و بیرون می

دبا برکشیدن  در دورانی  ،ستیزیستم جنوب ایران و تبدیل او به اسطورة نشینانِ از بطن جامعة ساحل زارمم 

قهرمانی استثمار  ،به مردم این سامان یادآوری میکند که هریک ؛اندها به محاق فراموشی رفتهکه اسطوره

  ودیعت دارند. در درون خود به ،و استعمارستیز

  با دیدن پرچم انگلستان درهم میشود.، است بودهیسعلی دلواری ئرزمان رکه از هم زایرمحمد

 ،تو آسمان نیلی موج میخورد ،دیالقشرو دکل  ،... نگاهی به پرچم انگلیس که شق و رق رسید به سبزآباد

-بینم که هیچجور میبیرق رو همینانداخت و صورتش توهم رفت و رو زمین تف کرد ... چن ساله که من این 

آفتاب رنگ و  ،ه زدنه. عوضش بیرق خودمون که رو امیریرنگ و روش ببر ،وخت نمیذارن کهنه بشه و آفتاب

 .(25: 1973چوبک، )روش برده و سفید سفیدش کرده...

ز وی بحث کشی آنها اها و بهرهمدتی با خالو در باب نوع تعامل اقتصادی خود با انگلیس ،«زایرمحمد»

، که نماد مبارزه با استعمار پیر انگلیس در جنوب ایران است یسعلی دلواریئمیکند و با درودی بر روان ر

 پدر همسر خود را ترک میکند. ةمغاز

های گداخته. دیوار قبرستان سنگی و نخلها و بابلها و ماسه خوردةهای تو سریه افتاد از میان خانهمحمد را

تابوت سیاهی را با  ،خالی و خاموش بود. دید چند نفر دارند ،آمد. دور و ور قبرستانش میانگلیسها به پیشواز

 های زرنما از درون کامیونی بیرون میکشند. چند تا زن و مرد هم کنار کامیون ایستاده بودند.دستگیره

وقت ندیدم یه من هیچچشمشون در نمیاد. مونه. یه چکه اشک از عجب جونورایی هسن اینا. مردنشونم به آدم نم

 .(35: همان)اشک نداشته باشن یسی گریه کنه ... شاید اینا اصالا انگل

 

 گیرینتیجه 

گیری و همچنین بهرهمردم منطقه آشنایی عمیق وی با فرهنگ  به سببِ  ،داستان تنگسیر صادق چوبک

برای پژوهش درباب  تواند مرجع مهم و معتبرییلیمی و بومی در پرداخت داستان، مبسیار از عناصر اق

داستان براساس رویدادی واقعی که  باتوجه به اینکهشمارآید. ب فارسسواحل خلیجبومیان عامة فرهنگ 

میتوان چنین  ،زایرمحمد نوعیِ شخصیتبه شهادت  است. از اینرو شدهنگاشته ،نویسنده شاهد آن بوده

                                                           
1  .  Typical Character 
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ستیز قهرمانی ستم ،ای عمیق شخصیت ویه، در الیهتنگسیر طلبیِ رغم نرمش و صلحبگیری کرد که نتیجه

 استعمار وجوددارد که میتواند در هنگام ضرورت از شرافت وی در برابر زورگویان صیانت نماید.و ضد

ناپذیر دارد و رفتارهای نقشی پررنگ و انکار ،دین و مذهب در فرهنگ ساکنان سواحل جنوبی ایران

 ریشه در اعتقادات دینی ایشان دارد. ،هاآنستیز یاجنب ضدستم و ،دوستانهطبیعت ،دوستانهانسان

باورها و عقاید، آیینها،  مانند ،و جغرافیای طبیعی و انسانی هم  عاچوبک از عناصر گوناگون فرهنگ  

تواند که می است ماندگار خویش استفاده کردهها و محالت، گیاهان و غذاها و ... در اثر موسیقی، مکان

 فارس یاری نماید.ة ایرانیان ساکن در سواحل خلیجفرهنگ عام  مورد  پژوهشگران را در تحقیق در

 

 

 منابع 

 کتاب

 .1389، سمتتهران: ، تاریخ زبان فارسی ؛ابوالقاسمی، محسن -

 .1383،سخنتهران: ، فرهنگ کنایات سخن ؛انوری، حسن -

 .1370، تهران: فاطمی، 2ـــــــــــــــــــ و گیوی، احمد؛ دستور زبان فارسی  -

 .1368، مرکز فرهنگی و هنرِی اقبالتهران: ، سرایی در جنوب ایرانشروه ؛چاهی، علیبابا -

 .1379پیام نور،  دانشگاهتهران: ، مقدمات زبانشناسی ؛باقری، مهری -

 .1347، تهران: اشرفی، قصه نویسی، رضا؛ نیبراه -

 .1385، مرکز نشر دانشگاهیتهران: ، آواشناسی زبان فارسی ؛ ثمره، یدهللا -

 .م.1973انتشارات جاویدان، تهران: ، تنگسیر ؛صادق چوبک، -

 .1378،  نشر ایما تهران: ،نقد آثار چوبک ؛دستغیب، عبدالعلی -

 .1350، پیک دریاتهران:  سال بر روی دریاها، 2500 ؛هللارسایی، فرج -

 .1332،  انتشارات دانشگاه تهرانتهران: ، شناسیجنگل ؛ساعی، کریم -

 .1387نگاه،  :، تهران1350: از مشروطیت تا ن پیشرو ایراننویسندگا، محمدعلی؛ سپانلو -

  .1376،نگاهتهران: یازدهم،  اپاول، چ لد، جهای ادبیمکتب ؛سیدحسینی، رضا -

 .1376شفیعی کدکنی، محمدرضا؛ موسیقی شعر، چاپ پنجم، تهرا: آگه،  -

 .1393،قطرهتهران: ششم،  اپ، چهای ادبیمکتب ؛شمیسا، سیروس -

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی:  تهران: جنبش ضد استعماری جنوب، ؛رنوری، محمدامیشیخ -

 .1392،تهران

 . 1387 اول،  اپچ ،تهران: چشمه نویسی در ایران،مکتبهای داستان ؛شیری، قهرمان -

 .1388، معارفتهران: ، داران( استان بوشهراطلس حیات وحش)مهره ؛و دیگران صغرعبدلی، ا -

، تهران: شرکت مؤلفان و نویسندگان پیشگام در قصه نویسی ایران از، علی اکبر؛ برخی کسمایی -

 .1363مترجمان ایران، 

 .1387،طلوع دانشتهران: ، جغرافیای طبیعی و انسانی بوشهر ؛کنین، عبدالحسین -

تهران: د، وداو، به تصحیح علی آلدوسفرنامه از جنوب ایران ؛مهندس، محمدحسن میرزا -

 .1368، امیرکبیر
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،  انتشارات مهناز تهران: ،نامة هنر داستان نویسیواژه ؛ذوالقدر، میمنت ؛جمالمیرصادقی،  -

1377. 

 .1377، تهران: چشمه، نویسی در ایراند سال داستان، حسن؛ صمیرعابدینی -

والیتی،  -

 .1389اکبر؛ فرهنگ و تمدن اسالمی، تهران: دفتر نشر معارف، علی

 .1387،گلگشتتهران:  ،تنگستان ةمطالعاتی دربار ؛یاحسینی، سیدقاسم -

 

 مقاله

، 1369، 12، مجل ة سوره، شمارة «وضع ادبیات داستانی در قبل و بعد از انقالب» آژند، یعقوب؛  -

12-16. 

تحلیل زبانشناختی متن روایی تنگسیر در چهارچوب الگوی » ؛ممسنی، شیرین ؛زاده، فردوسگلآقا -
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Reflection of  Native elements in the novel Tangsir 

R.Chehreghani1 

 

Abstract 

S. Chubak, famous Iranian novelist, born in Bushehr. Tangsir story events Which 

has been translated into several languages, happening in the area. Chubak deep 

familiarity with the culture of the Persian Gulf coast residents and His use of 

indicators culture and Iran's climatic elements Southern Territories In the 

descriptive and narrative, is remarkable his story from this perspective. This 

research tries elements, such as beliefs, psychology and mood, dialects and habits 

of the people of the province along with the natural and human history and 

geography of the region, which in the novel is a fictional reflection Tangsir, with 

cross - examine. The results of this study, while the deep knowledge and mastery 

of the author on different sides of history, geography and culture of the people 

Tangistan tells Bushehr, layers and hidden emotions and beliefs of people in the 

south to the freedom and anti-oppression is a good way, the valve realist narrative 

reveals the mind and language. 
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