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 -1مقدمه

آدمی نه برای رنج کشیدن که برای ّ
لذت بُردن و شاد زیستن به دنیا قدم می گذارد.
تالش بی وقفۀ والدین برای محافظت فرزند از آسیب های جسمی و آزارهای روحی و روانی،
مؤیّد این مسأله است؛ ا ّما قرار گرفتن در معرض انواع آسیب های خواسته و ناخواستۀ فردی
و اجتماعی علی الخصوص در جوامع فقیر و تحت شرایط بد اقتصادی ،سرنوشت محتوم
انسان است .همان نوزادی که چون ُغنچۀ نو شکفته ،مورد مواظبت پدر و مادر قرار می گیرد؛
می تواند در اثر فقر و فالکت و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و درمان مناسب و سوء
تغذیه و ...به بیماری های خطرناکی چون سل ،جذام ،آبله ُمرغان ،فلج اطفال و...دچار گردد
و تا آخر عمر تحت تأثیر عوارض و آسیب های این بیماری ها در چرخۀ باطل رنج و ناکامی
گرفتار آید و از دور زندگی سالم و پُر نشاط به کناری بیفتد .اضافه کنید به این بیماری ها،
بیماری های مادرزادی و نقص عضو و پیش آمدهای ناشی از تصادف و آتش سوزی و هزاران
واقعۀ تلخ و ناگواری را که در زندگی هر انسانی ُمحتمل است و هر یک برای رنج مادام ال ُعمر
یک انسان و محروم ماندن از مواهب یک زندگانی خوب و درخور ،کافی است .در کنار این
آسیب های فردی ،آسیب های بسیار زیادی نیز از ناحیۀ جامعه در کمین انسان درمانده،
محروم و ُمستعد آسیب می نشیند .آسیب هایی چون اعتیاد ،الکلیسیم ،بیوگی ،حرام زادگی،
خود ُکشی ،دزدی ،روسپیگری ،طالق ،فقر عمومی ،قاچاق ،یتیمی و....که هریک برای نابودی
و ناامیدی یک انسان و باورپذیری او برای عدم رستگاری و نجات کافی است.
در فیلم «سالم سینما» ،به کارگردانی ُمحسن مخملباف ،از خیل شیفتگان سینما که
برای دادن امتحان بازیگری آمده بودند ،مردی با جای زخم جوش خورده از دعوای با چاقو
بر صورت ،اصرار می کند که بهترین و مناسب ترین ُگزینه برای بازیگری در نقش های بد و
منفی است! زمانی که مخملباف دلیل این ا ّدعای وی را می پرسد ،مرد در کمال آرامش بیان
می کند که با این زخم ناجور بر چهره ،زندگی ،انتخاب دیگری را پیش پای او قرار نداده
خرب عارضه های جسمانی حکایت دارد که می تواند
است .این موضوع از قدرت بسیار ُم ّ
سرنوشت انسان را تغییر دهد.
قصۀ زندگی آدمی است ،آسیب های اجتماعی
در عرصۀ داستان و ُرمان نیز که روایت ّ
بهترین تم و درون مایه برای روایت یک داستان و عارضه های جسمانی ،بهترین ُم ّ
شخصه
شخصیت پردازی قهرمان داستان از طریق توصیف چهره و اندام می باشند ،موضوعی
برای
ّ
که در این پژوهش درصدد بررسی آن می باشیم تا نشان دهیم که نویسندگانی چون صادق
چوبک که تم و درونمایۀ اصلی داستان های خود را از جامعه ای که در آن زندگی می کنند؛
شخصیت های داستانی خود را نیز که برآمده از دل همان جامعۀ فقیر و
می گیرند؛ بالتبع
ّ
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رنج زده می باشند ،انتخاب می کنند؛ چگونه از عارضه های جسمانی و آسیب های اجتماعی
شخصیت پردازی و پیش بُرد ُکنش داستان و در نهایت آسیب شناسی اجتماعی سود
برای
ّ
میبرند.
پیشینۀ تحقیق
ابوالفضل طاهرخانی ( ،)1384در کتاب «نقد و بررسی ُرمان تنگسیـر نوشتۀ صادق
شخصیت پردازی
شخصیت و
چوبک» ،به بررسی عناصر ساختاری این اثر از جمله عنصر
ّ
ّ
پرداخته است .حسین وفادار ( ،)1391در پایان نامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی
تطبیقی شخصیت پردازی در دو ُرمان تنگسیر و سنگ صبور صادق چوبک» ،ضمن بررسی
شخصیت پردازی در این دو داستان به این نتیجه رسیده که
شخصیت و
عنصر داستانی
ّ
ّ
صادق چوبک شخصیت های داستان هایش را به طور ویژه ای از الیه های زیرین اجتماع
قدمی و احمد ُگلی( ،)1392در مقاله ای با عنوان «نقد ُرمان تنگسیر
برگزیده است .صدیقه ُم ّ
تمسک به آموزه های روان شناختی یونگ به نقد و
با تکیه بر نقد کهن الگویی یونگ» ،با ّ
بررسی این ُرمان پرداخته و به تبیین کهن الگوهایی چون پرسونا ،سایه و آنیموس دست
محمدرضا باقری لُری( ،)1394در مقاله ای تحت عنوان «مطالعۀ
زده اند .زهرا رجایی و
ّ
شخصیت پردازی در ُرمان تنگسیر صادق چوبک و آثار ن ّقاشی رامبراند» ،به بررسی عناصر
ّ
داستانی در این آثار پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که تشابه بسیاری در انتخاب سوژه،
شخصیت و به کارگیری سایر عوامل داستانی در دو
معرفی
نحوۀ پردازش
ّ
ّ
شخصیت ها ،شیوۀ ّ
اثر دیده می شود .ابراهیم دستگیر و عزیز اله عبدلی ( )1394در مقاله ای با عنوان «بررسی
عناصر داستان در ُرمان تنگسیر اثر صادق چوبک» ،عناصر داستانی ُرمان تنگسیر چوبک را
بررسی و به این نتیجه رسیده اند که پاره ای از مسائل اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و غیره
که وی در طول زندگی خود با آنها برخورد کرده به شکل ویژه ای در این ُرمان بازتاب یافته
و راوی از زاویۀ دید دانای ُک ّل به روایت ُرمان پرداخته است.
روش تحقیق
در اين تحقيق از روش كتابخانه اي و شيوة توصيفي -تحليلي استفاده شده است.
گردآوري و طبقه بندي اطالعات ،تجزيه و تحليل و دست يافتن به يافته ها و استنتاج كلّي،
ساختارهاي اساسي اين پژوهش را تشكيل مي دهد.
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مبانی تحقیق
الف .آسیب های اجتماعی :آسیب که از نظر لغوی در معانی متعددی از جمله عیب ،
نقص  ،زخم  ،صدمه  ،سایش و برخورد به کار رفته (  انوری  ) 109: 1381،؛ مفهوم جدیدی
است که از علوم زیستی ریشه می گیرد .در مشابهت پیکر انسانی با کالبد جامعه ،می توان
آسیب شناسی اجتماعی را مطالعه و ریشه یابی بی نظمی های اجتماعی قلمداد کرد .در
واقع آسیب شناسی اجتماعی« ،مطالعة ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی نظیر فحشا،
تکدی و  ...همراه با علل و شیوه های پیشگیری و درمان آنها
خودکشی ،اعتیاد ،طالقّ ،
و انضمام مطالعة شرایط بیمارگونه و نابسامان اجتماع است» (ابهری .)11 :1390،از این
دیدگاه  ،آسیب به معنای خدشه دار شدن هنجارهای اجتماعی است (ر.ک)  Adler،1997.
و زمانی به وجود می آید که اعضای جامعه نتوانند جامعه پذیر شوند و بر اساس هنجارها
و ارزش ها باجامعه هماهنگ شوند .به عبارت دیگر «هرگاه رفتاری در یک اجتماع با
هنجارهای اجتماعی تعارض پیدا کند ،به گونه ای که موجب کاهش و یا از دست دادن
کارایی و عملکرد مثبت فرد ،خانواده و گروههای اجتماعی شود ،به آن آسیب اجتماعی
توجه داشت که آسیب های اجتماعی به
اطالق می گردد» (هادی)14:1389،؛ بنابراین باید ّ
هر نوع رفتاری گفته می شود که آن رفتار برخالف هنجارهای اجتماعی توسط فرد انجام
می شود  ،کارکرد او را مختل می کند و به تبع آن کارکرد خانواده و اجتماع را تحت شعاع
قرار می دهد .به عبارت دیگر؛ آسیب های اجتماعی « ،به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطالق
می شود که در چارچوب اصول اخالقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی یا غیر رسمی جامعة
محل فعالیت کنشگران ،قرار نمی  گیرد و در نتیجه با منع قانونی ،تعقیب قانونی ،قبح
اجتماعی  ،تکفیر اخالقی و طرد اجتماعی مواجهه می شوند» (عبداللهی.) 18:1386 ،
تورم،
نابسامانی های اقتصادی-اجتماعی چون :بیکاری ،فقر ،رشوه خواری ،اختالسّ ،
محرومیت می شوند ،زمینۀ
گرانی ،فقدان امنیت مالی و حقوقی و دیگر عواملی که باعث
ّ
مساعدی را برای انواع مختلف آسیب های اجتماعی چون :خودکشی ،روسپیگری ،سرقت،
اعتیاد به مواد مخدر ،الکلیسم ،فرزندآزاری ،زورگیری ،ولگردی ،طالق ،گدایی و ...فراهم
می آورند .از این رو ،مفهوم آسیب شناسی گسترۀ وسیعی پیدا می کند و از ابعاد ارزشی
موقعیت های زمانی و مکانی
و کاربردی فراوانی برخوردار می گردد .در هر جامعه ای در
ّ
مختلف ،ح ّتی ضایعات برجستۀ جسمی مردم و خصایص آنان ،ممکن است آسیب اجتماعی
تل ّقی شود .به عنوان مثال می توان به «ناتوانی های جنسی ،نارسایی ها و نابهنجاری های
روحی از قبیل :فلج بودن ،نابیناییُ ،کند ذهنی ،نارسایی هایی دِماغی ،چاقی ،لُکنت زبان،
عدم رعایت صحیح آداب ُمعاشرت ،دروغ گویی ،فریب دادن مردم ،پیروی از َمسلک برهنگی،

شخصیت در داستان تنگسیر چوبک
نقش عارضه های جسمانی در توصیف چهره و اندام
ّ

43 /

چشم چرانی از راه پنجره برای ارضاء امیال فشردۀ درونی ،یا خود را با لباس های تنگ و
مخدر ،کودک نامشروع ،یا عدم پرداخت
کوتاه درمالء عام به نمایش گذاشتن ،اعتیاد به مواد ّ
هزینۀ پرورش آنها ،سرپیچی از قوانین اجتماعی یا اصول بهداشتی ،عدم اجرای صحیح
طبی ،سرپیچی از مقررات ورزشی آماتوری و حرفه ای اشاره کرد» (فرجاد:1388،
معالجات ّ
.)19
شخصیت ،در اثر روایتی یا نمایشی« ،فردی است
شخصیت پردازی :
ب .شخص ّیت و
ّ
ّ
کیفیت روانی و اخالقی او ،در عمل وی و در آنچه می گوید و می کند؛ وجود داشته باشد.
که ّ
شخصیت  هایی را که برای خواننده در حوزة داستان و ُرمان مثل افراد واقعی
خلق چنین
ّ
شخصیت  پردازی می گویند» (میرصادقی.)85 :1382،
جلوه می کنند،
ّ
شخصیت های داستانی از خود هیچگونه اراده ای ندارند و این نویسندگان می باشند که
ّ
به کمک قلم خود زندگی ،کوشش ،روح نوع دوستی ،یأس ،بدبینی ،خوش بینی ،حسادت
شخصیت های شان می دمند( .بارونیان .)284:1387،مقدادی تأکید
تعصب و ...را درون
و ّ
ّ
ّ
ُ
خصوصیات کلی و روانی آنهاست»
می کند که« :انگیزۀ رفتار و گفتار همه نشأت گرفته از
ّ
(مقدادی.)334 :1387،
شخصیت  ها از دو روش مستقیم و غیر مستقیم استفاده می کند:
نویسنده در پردازش
ّ
شخصیت  ،نویسنده معموالً ُرک و صریح عمل می کند؛ یعنی با شرح و
معرفی مستقیم
ّ
در ّ
شخصیت را بیان می کند و یا به طور مستقیم از زبان شخصی
تجزیه و تحلیل ،چگونگی
ّ
معرفی می کند (سلیمانی .)48:1386،در این شیوه ،نویسنده
دیگر،
ّ
شخصیت داستان را ّ
معرفی می کند .این
با کلّی گویی ،تعمیم دادن و تیپ سازی ،فرد مورد نظر را به خواننده ّ
شیوه که معموالً در داستان نویسی امروز دیگر جایی ندارد در قرن هیجدهم و نوزدهم
شخصیت پردازی غیرمستقیم نویسنده از
بسیار متداول بود (اخوت .)141:1371،در روش
ّ
شخصیت ،اطالعاتی را به طور غیرمستقیم در اختیار
طریق رفتار ،اندیشه ،گفتار و ح ّتی نام
ّ
شخصیت  پردازی غیرمستقیم به چند طریق؛ رفتار (اعمال) ،گفتگو،
خواننده قرار می دهد.
ّ
سیال ذهن انجام می شود (عبدالهیان:1381،
نام ،قیافۀ ظاهری ،محیط ،توصیف ،جریان ّ
.)66
شخصیت  های ا ّولیه و بیرون از ذهن نویسنده را که او در طول زندگی خود به طریقی
ّ
مشاهده نموده است ،پروتوتیپ گویند (دقیقیان .)57:1371،شاخص ها اولین مرحلة عینی
شخصیت به شمار می آیند و با ژرف نگری به آنهاست
و زیر بنای ساخت اسکلت اصلی یک
ّ
شخصیت به راحتی پی برد (امامی:1373،
که می توان به فعل و انف ّعاالت ضمیر پنهان
ّ
شخصیت  ها
 .)25این شاخص ها که از طریق آن ها به شناخت عمیق و گسترده ای درمورد
ّ
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دست می یابیم ،به دو دسته تقسیم می شوند :بیرونی و درونی که بیرونی خود به دو دسته
جسمی-فیزیکی و اعتباری -اجتماعی تقسیم می شود و جنبة درونی شامل شاخص های
عقلی و استداللی و شاخص های روحی و عاطفی می بابد.
ج .ناتورالیسم« :ناتورالیسم ،همانند رئالیسم به زشتی ها و فسادهای اجتماعی جامعه
توجه می کند ،ا ّما کوشش خود را به بزرگ کردن این زشتی ها و فسادها منحصر می سازد»
ّ
(دستغیب .)12-13 :1353 ،در این میان ،در مورد تعلّق چوبک به مکتب ناتورالیسم،
بحث های زیاد و متضادی درگرفته است .برخی او را تحت تأثیر ناتورالیسم پنداشته اند
و بعضی ها هم باور دارند که نفوذ دادن مکتب ناتورالیسم در چفت و بند داستان های
چوبک ،برازنده نیست .آژند معتقد است« :آنان که گمان می کنند ،چوبک تحت تأثیر
توجه عمیق به زشتی ها و پلیدی ها ،پوستۀ ظاهری
ناتورالیسم قرار داشت؛ بر مسائلی چون ّ
شخصیت ها ،شیوة بیان صریح و
توجه به
اشیاء ،شکستن حرمت کاذب کلمات و مفاهیم با ّ
ّ
شخصیت ها را مثال می آورند» (آژند .)88 :1377،به باور آتش
خشن و گفتگوهای دقیق
ّ
سودا ناتورالیسم چوبک بر این اساس استوار است که «می توان جامعه را به وسیلۀ پرورش
دوبارۀ اخالقی افراد اصالح کرد و از این رو الزم می داند که تناقض های روانی افراد را بر
بنیان طغیان غریزه   ها به صحنۀ داستان بکشد و نموداری از آشوب ها و به هم ریختگـی
ارزش های اجتماعی به دست دهد» (آتش سودا.)197 :1384 ،
خالصۀ داستان
محمد ُگنده رجب ،کریم حاج حمزه ،شیخ ابوتراب و آقاعلی کچل،
چهار نفر به نام های ّ
محمد تنگسیر را به بهانۀ دادن
دست به یکی کرده و هزار تومان پس انداز چندین سالۀ ّ
سود و بهره ،از چنگش درمی آورند و نه تنها سود پولش را نمی دهند ،بلکه اصل آن را نیز
محمد ،تفنگ خود را که سال ها در صندوقچه اش پنهان کرده بود ،برمی دارد
ُمنکر می شوندّ .
محمد
و هر چهار نفر را به قتل می رساند .تفنگچی های دولتی او را تعقیب می کنند؛ ا ّما ّ
درکنار ساحل ،یکی از آنها را با تیر می زند و توی دریا می افتد و مسافتی را شنا می کند تا از
محمد با چاقویی که به همراه دارد،
ساحل دور شود .در آبّ ،اره ماهیی به او حمله می کندّ .
ماهی را از پای درمی آورد و خود را شبانه به د ّواس می رساند تا همسر و دو بچه اش را طبق
هماهنگی قبلی سوار قایق کند و به یکی از کشورهای همسایه برود .نائب خان و گروهی
محمد ،دل نگران اوست.
محمد است .شهرو زن ّ
از تفنگچی ها در د ّواس کنار کپر ،منتظر ّ
محمد می آید و نائب و تفنگچی های دیگر را با همکاری تنگسیرهای همسایه که در آن جا
ّ
جمع می باشند ،خلع سالح می کند و به اتفاق همسر و دو فرزندش سوار بلم می شود و پارو
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زنان به مقصد کشور دیگر از ساحل د ّواس دور می شود .

 -2بحث و بررسی

شخصیت های داستان تنگسیر ،برخالف دیگر داستان های چوبک «آدم هایی هستند
ّ
شَ
کوبیده شدهُ ،منحط ،رو به زوال ،ل و کور و یک چشم ،خائن ،خیانت شده ،ساقط ،فرسوده
زارمحمد
شخصیت ها به جز
و ُمبتذل ،غرقه در فساد فردی و اجتماعی ،از همه باالتر تمام
ّ
ّ
و یکی دو تا ،آدم هایی هستند که در زنجیر ُعرف و عادت پوسیدۀ اجتماعی ،ظلم و جور و
ق ُلدری محیط ،گرفتار شده اند و آنها را در سرنوشت محتومشان که مرگ ،شکست و فالکت
و نکبت باشد غرق می کند» (محمودی .)136 :1381،بابا ساالری معتقد است« :مبالغه و
شخصیت های توسری خور
توجه بیش از حد به
توجه به زشتی ها و پلیدی ها و ّ
افراط کاری در ّ
ّ
شخصیت جامد و زیاده روی
و بیچاره و فراموش شده و روی آوردن به مفاهیم سطحی و
ّ
در عامیانه نویسی ...موجبات مالل و دلتنگی خواننده را فراهم آورده است» (باباساالری،
شخصیت های داستان های چوبک را یک جا جمع
 .)142-143:1385چنانکه« :اگر تمام
ّ
کنیم ،موزه ای از وحشت خواهیم داشت ..گرفتار طمع ،وحشت و گرسنگی ،انسان ها تا
حدود حیوان های بدبخت سقوط کرده اند» (براهنی« .)695 :1362،تمام آدم هایش توسری
خورده و از خود بیگانه اند» (میرعابدینی.)161:1366،
جزئیات با مهارت و بیان مؤجز تصویری ،کار چوبک را به جزیی نگری
توجه به
ّ
ّ
کلیت گرای مینیاتوریست های ایرانی نزدیک می کند .او با انتخاب زمان مناسب برای طبقات
ّ
اجتماعی در داستان هایش ،زندگی غریزی و پنهان آنها را موشکافی می کند و به نمایش
شخصیت های داستان های چوبک را به
می گذارد   (ر.ک.دهباشی .)43 :1380،آتش سودا،
ّ
ضد قهرمان تعبیر می کند و می نویسد« :عاملی که باعث می شود آنها را ضد قهرمان بنامیم؛
خصلت های منفی آنان است» (آتش سودا .)188 :1384،دستغیب هم تأکید می کند:
«آدم های داستان های او همان مردم عا ّدیند که هر روز در کوچه و بازار می بینیم ،ولی در
زیر قلم چوبک با رنگی تیره نمایان شده اند» (دستغیب.)99:1353،
شخصیت های داستان های چوبک
این خصلت های منفی یا همان تیرگی ها در اغلب
ّ
قابل مشاهده است .به عنوان مثال ،در داستان «چراغ آخر» ،چشم های قاری قرآن ،کور
است« :به غیر از عذرا ،یک قاری کور هم آنجا بود» (چوبک2535 ،الف ،)11:یا «یکی از آن
دو نفر پاهایش پتی بود و چشم هایش چپ بود» (همان ،)105 :یا «چهرۀ او سوخته بود و
گوشت آن به هم لحیم خورده بود...با آن اندام درشت و قد بلندش ،علیل و دست پاچه و
شرمگین می نمود و هم می لنگید »(همان)135 :؛ در داستان «انتری که لوطیش ُمرده بود»،
شخصیت اصلی داستان ،آبله روی و بد ترکیب است« :آبله صورت استخوان درآمده اش را
ّ
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خورده بود و بینی ا ش را گویی با گِل ساخته بودند و هر دم می خواست بیفتد جلوش »
شخصیت اصلی داستان
چشم زن
(چوبک2535 ،ب .)11 :در داستان «روز ا ّول قبر» ،یک
ِ
ّ
کور است« :خودش با پیر زن یک چشمی که زن او بود در آنجا زندگی می کرد» (چوبک،
2535ج .)15 :در داستان «پیراهن زرشکی» ،از مجموعۀ «خیمه شب بازی» ،سیمای
«سلطنت» ،پیر زن ُمرده شوی و دست یار وی «کلثوم» اینگونه توصیف شده اند« :خندۀ
پُر مکری تو صورت پُر آبله و چورکیده اش [سلطنت] پهن شده بود .کلثوم ،با لب شکری،
پهلوی او ایستاده بود و دست هایش را به کمر زده بود و با قیافۀ راضیُ ،مرده را ورانداز
می کرد» (چوبک2535 ،د.)79 :
شخصیت پردازی چوبک که دستغیب از آن به تیرگی
این جنبه های منفی در شیوۀ
ّ
تعبیر می کند در واقع همان عارضه های جسمانی و از آسیب های اجتماعی می باشند که
روحیه و افکار و سرنوشت آدمی تأثیر
شخصیت و منش و
خواه ناخواه در روح و روان و
ّ
ّ
می گذارند .از آنجایی که ذهن چوبک محصول نگاه ناتورالیستی اوست ،چه در گزینش
شخصیت پردازی غیرمستقیم از طریق چهره و
شخصیت و چه در
واژگان و چه در انتخاب
ّ
ّ
اندام ،همواره از ویژگی ها و خصایصی استفاده می کند که بینش ناتورالیستی وی را بازتاب
دهد .براهنی معتقد است« :او با پیوستن به جوانب رئالیستی و ناتورالیستی زبان ،دنیای
شخصیت هایش را ُمقتدرانه توصیف می کند» (براهنی .)587 :1362 ،یوسفی ،نیز با اشاره
ّ
شخصیت پردازی چوبک در داستان تنگسیر ،می نویسد« :در این اثر ،هم ریخت و ظاهر
به
ّ
روحیه و عوالم درونی آنها به خوبی توصیف شده است» (یوسفی.)670:1342،
اشخاص و هم
ّ
محمد» نام دارد که بعد از اقدام ُمسلحانه علیه
شخصیت اصلی داستان تنگسیر« ،زار ّ
ّ
چهار نفر از اهالی بوشهر که پس-انداز یک عمر کار و تالش و کوشش وی را باال کشیده اند؛
محمد ُگنده رجب ،آقا علی کچل و شیخ ابوتُراب شکم ُگنده و گردن خر و کریم کوتاه
یعنی ّ
و گردن در سینه فرو رفته و سر ُگنده و شقیقه بیرون جسته ،و به قتل رساندن ایشان ،از
شخصیت ها ،از عارضه های
محمد» ،یاد می شود .چوبک برای تیپ سازی این
او به «شیر
ّ
ّ
جسمانی همانندُ :گنده بودن شکم ،کچل بودن سر و ستبری گردن و کوتاهی قد و باریک
بودن گردن و ُگنده بودن سر و بیرون َجستن شقیقه استفاده می کند ،برای توصیف چهره
محمد نیز از عارضه های جسمانی که از مصادیق بارز
و اندام
شخصیت اصلی داستان ،یعنی ّ
ّ
آسیب های اجتماعی می باشند در سطح بسیار گسترده و قابل تأ ّمل ،سود می برد .برای
حمد» در
بررسی این موضوع ،شیوۀ
شخصیت پردازی چوبک از طریق چهره و اندام « ُم ّ
ّ
داستان تنگسیر را بررسی می کنیم.
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توصیف اندام
محمد را برشته و سیاه سوخته و قهوه ای
محمد ،پوست تن ّ
چوبک در توصیف اندام ّ
همانند ُسفال ترسیم کرده است که نشانگر سختی و صالبت مردی است که در برابر گرمای
سوزان و بی رحم آفتاب جنوب به خوبی بالیده و بار آمده است و برای ترسناک نشان دادن
محمد ،بدن وی را پوشیده از موهای ِزبر و پُر پُشت و پشم آلود همانند خرس ،تصویر کرده
ّ
است.
«گوشت برشتۀ تنش از زیر موهای ِزبر پُر پُشتش نمایان شد .پوست تنش ،رنگ چرم
قهوه ای سوخته بود .ت ّکه چرمی که سال ها تو صحرا زیر آفتاب و باران افتاده و دیگر چرم
نیست و ُسفال است .هیچ کس سر در نمی آورد که این آدم چرا اینقد پشم آلود است .تنش
مثل خرس بود» (چوبک.)11 :1351،
محمد ،نشانگر رنج و
بدون تردید ،رنگ پوست ب ِرشتۀ چرم مانند و خشک چون ُسفال ّ
تالش مردانۀ وی برای گذران زندگی سخت و دشوار در زیر آفتاب سوزان جنوب می باشد
و از طرفی ،کریه و ترسناک نشان دادن اندام وی ،کوششی است برای آماده ساختن ذهن
محمد و ُکشتن دیگران.
مخاطب برای دادن اسلحه به دست ّ
محمد در عین حالی که ُگنده و ُدرشت می باشد ،یُغور و بی قواره و دوزخی است و
هیکل ّ
ُ
محمد ُدرشت و یُغور می باشد[« :خلیل]
به غول مانند شده است .از دید استاد خلیل ،اندام ّ
محمد با
محمد نگاه کرد» (همان ،)55 :در لحظۀ مواجهۀ ّ
ایستاد و به اندام ُدرشت و یُغور ّ
محمد تو آستانۀ اتاق
محمد دوزخی ترسیم می شود« :هیکل دوزخی ّ
شیخ ابوتراب ،هیکل ّ
محمد به عزرائیل
پنج دری نمایان شد» (همان .)144 :از دید شیخ ابوتراب ،هیکل ُگندۀ ّ
مانند شده است« :از عزرائیل ،خیلی چیزها خوانده بود ،ا ّما هیچگاه او را به شکل و شمایل
محمدُ « ،گنده» و همانند «غول» ،توصیف
جسم نکرده بود» (همان .)146 :اندام ّ
ّ
محمد ُم ّ
شده است« :اندامی ُگنده داشت .مثل غول بودُ .گنده بود و سیاه سوخته بود( ».همان.)12 :
محمد از
محمد از نگاه همسرش ،شهرو که بعد از بازگشت ّ
همچنین است آخرین توصیف ّ
ُ
محمد را
محمد ،وی را همانند غولی گنده می ییند« :هیچوقت ّ
بوشهر به «د ّواس» زادگاه ّ
با آن ُزمختی ندیده بود .به نظرش آمد شوهرش قد کشیده و مثل غولُ ،گنده شده بود»
محمد همانند آوار بام،
محمد علی کازرونی نیز هیکل
سید
ّ
ّ
(همان .)316 :از دید نوکر ّ
حس کرده بود»
گزارش شده است« :هیکل
ّ
محمد را چون بام فرود آمده ای روی خود ّ
(همان.)159 :
محمد برای
محمد را نیز « ُگنده» ،بیان کرده استُ .مشت های ُگندۀ ّ
چوبکُ ،مشت های ّ
گرفتن اسلحه و چاقو و تبر و شکافتن سر و پهلوی مقتوالن ،کام ً
ال ُمتناسب توصیف
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محمد
شده است« .پیراهنش را توی ُمشت های ُگنده اش ُفشرد» (همان .)12 :انگشتان
ّ
نیز ُگنده و بی رحم است و بی گمان این انگشت های ُگنده و بی رحم برای گرفتن جان
محمد بسیار کار آمد و الزم است« .انگشتان ُگنده و بی رحمش روی بینی و تو
مقتوالن ّ
محمد نیزُ ،گنده و بی قواره است و دست ها
خون گاو ،بازی می کرد» (همان )68:پاهای ّ
خصوصیت اندام و دست و پای
و انگشت های وی نیز ُگنده و بی رحم است .برجسته ترین
ّ
محمدُ ،گنده بودن آن است .پاهای ُگندة وی برای خراشیدن ماسه های ساحل و فرار از
ّ
دست تفنگچی های دولتی سازگار است« :پاهای ُگنده و برهنه ا ش تو ماسۀ نرم و سوزان فرو
محمد نیز ُگنده و بی قواره توصیف شده
می رفت و آن را می خراشید» (همان .)23:جا پاهای ّ
ُ
است« :پاهایش تو ماسه های نرم دفن می شد و جا پاهای گندۀ بی قواره که روی ماسه ها
کشیده می شد»(همان.)58 :
توصیف چهره
خصوصیاتی
محمد بیش تر بر روی چهرۀ وی ُمتمرکز شده و
چوبک برای پرداختن چهرۀ ّ
ّ
از قبیل :برافروخته ،تابیده ،چرمین ،خشک ،خشنُ ،زمختُ ،کتک خورده ،کشیده ،گداخته،
محمد نیز یک بار از
ُمچاله و ُمشتعل ،بهره برده است .چوبک برای نشان دادن رنگ چهرۀ ّ
عصبانیت وی می باشد ،استفاده کرده است و در
رنگ کبود که بیانگر برافروختگی ،خشم و
ّ
ّ
مشخصی چون رنگ ُسرخ مس
مواردی نیز برای خشمگین نشان دادن وی از رنگ اشیاء
گداخته ،رنگ ُسرخ َگون ُمشتعل و رنگ پوست انار مانده در آفتاب ،سود بُرده است .رنگ
محمد عوض شده بود.
محمد ،همانند پوست انار ،خشک و ُسرخ است« :رنگ صورت ّ
چهرۀ ّ
رنگ پوست انار آفتاب خوردۀ خشکیده را داشت» (همان .)81:این چهرۀ سرخ و برافروختۀ
محمد ،عضالتی
محمد برای آنکه زبان شیخ ابوتراب را در کام بخشکاند ،بسنده است .چهرۀ ّ
ّ
محمد در زیر دستان ّ
دلک ،چرمین
کشیده و ُزخمت و خشک دارد(همان .)95:صورت
ّ
ّ
«[دلک] دستش که تو آب ولرمی که تو کاسه بود؛ فرو برد و صورت
توصیف شده است:
محمد ،رنگ
محمد را مالش داد» (همان .)132 :بعد از تراشیدن صورت ّ
چرمین و چرب ّ
پوست وی ،همانند مس گداخته است« :پوست صورتش که از زیر موها درآمد رنگ مس
گداخته بود» (همان.)133:
محمد را به َگون
محمد گنده رجب ،صورت برافروختۀ
چوبک ،بعد از ُکشته شدن
ّ
ّ
محمد مثل گون
ُمشتعلی ،تشبیه کرده و خندۀ وی را ُمچاله توصیف کرده است« :چهرۀ ّ
ُمشتعلی می سوخت و خنده تو صورتش ُمچاله شده بود» (همان .)157 :در لحظۀ به قتل
محمد را به رنگ کبود توصیف شده است« :چهرۀ کبود و چشمان داغ
رساندن کریم ،چهرۀ ّ
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محمد دگرگونش ساخته بود» (همان.)138 :
ّ
محمد ،خون بار و چهرۀ وی،
از دید یکی از ناظران صحنۀ قتل شیخ ابوتراب ،چشمان ّ
تابیده گزارش شده است:
«آمد از در خانۀ ما گذشت...آدم ُگنده ای بود با چهرۀ تابیده و چشمان خون بار» (همان:
محمد را بعد از پناه آوردن به د ّکان آساتور ارمنی ،اینگونه توصیف
 .)152چوبک ،چهرۀ ّ
«محمد نیم خیز شد با چهرۀ کتک خورده رو پاهاش ستون شد» (همان.)253:
کرده است:
ّ
خصوصیاتی چون :داغ و خونبار و َوق زده
محمد نیز از
چوبک در توصیف حالت چشمان ّ
ّ
صمم و ُمبارزی از محمد
استفاده کرده است که در مجموع چهره ای خشمگین ،برافروختهُ ،م ّ
محمد نیز بعد از ُکشتن تفنگچی حکومتی ،وق زده است:
را به دست داده است .چشمان ّ
«تمام صورتش تکان می خورد و چشمانش رو زمین وق زده بود» (همان.)254 :
چوبک برای توصیف دندان های محمد نیز از صفت زنگ زده که هم بیانگر زردی و فساد
محمد است و هم بیانگر قدرت و مقاومت فلز مانند دندان های وی،
و پوسیدگی دندان های ّ
استفاده کرده است.
جدول عارضه های جسمانی به تفکیک چهره و اندام
چهره و اندام

چهره

دندان

زنگ زده

چشم

خون بار ،داغ و وق زده

رنگ صورت

کبود ،مسی ،سرخ

حالت صورت

برافروخته ،تابیده ،چرب ،چرمین ،خشک ،خشنُ ،زمخت،
کتک خورده ،کشیده ،گداختهُ ،مچالهُ ،مشتعل
برشته ،چرمُ ،سفال ،سوخته

موی تن

پُر پُشت ،پشم آلودِ ،زبر

پوست تن

اندام

عارضۀ جسمانی

ُمشت دست

ُگنده

انگشتان دست ُگنده
پا

ُگنده و بی قواره

هیکل

آوار بامُ ،درشت ،سیاه سوختهُ ،گنده ،عزرائیل ،یغور
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 -3نتیجه گیری

صادق چوبک در تنگسیر با بازتاب نابسامانی ها و مشکالت و کمبودهای جامعۀ مورد
نگارش خود که اقلیم جنوب و بطور ّ
مشخص بوشهر زمان حکومت احمد شاه قاجار است به
آسیب  شناسی اجتماعی پرداخته و عامدا ً برای نشان دادن سیمای کریه فقر ،تباهی ،ظلم و
شخصیت هایی را برگزیده است که از عارضه های جسمانی برخوردار باشند .این
بی عدالتی،
ّ
شخصیت ها ،واقعی و برآمده از دل جامعه می باشند .عارضه های جسمانی توصیف شده در
ّ
داستان تنگسیر عالوه بر آنکه آسیب های اجتماعی جامعۀ فالکت زده و فقیر و نابسامان را
برمال می کنند؛ این امکان را نیز برای چوبک فراهم می آورند که نگاه ناتورالیستی خود را به
شخصیت پردازی
مخاطب القاء کند .چوبک با استفاده از عارضه های جسمانی از طرفی در
ّ
و توصیف غیرمستقیم شخصیت های اصلی داستان از طریق چهره و اندام به توفیق دست
یافته است و از طرفی به آسیب شناسی اجتماعی دست زده است.
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