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Abstract
One of the frequently-discussed issues in narratology is the analysis of the structure
and the plot of the novel which embarks on deconstructing the old texts. Anchored in the
ideas of Tudorv and Grimas, this research endeavors to analyze the narratological
structure of Tengsir penned by Sadegh Choubak. Tangsir develops linearly on the
temporal storyline; therefore, the events occur consecutively in a chain-like fashion for
Zayer Mohammad. At the starting point, the situation is depicted to look normal in that
Zayer Mohammad is a hardworking man working at Dehkan Harbour. Then, the
situation changes with an incident. Karim Hajj Hmzayi borrowed all Zayer Mohammad's
properties and refused to return them, pervading a sense of imbalanced situation
throughout the novel. All the incidents being unfolded, the narrative ends with a
balanced state in the novel. Zayer Mohammad kills Karim and his accomplices and then
escapes to Bushehr. According to the pattern of Grimes, Zayer Mohammad is an
identifier and the subject of identification involves taking his right from others. In the
same vein, Zayer Mohammad is also the receiver and his internal emotion plays the role
of a sender. The helpers are portrayed to be Shahro and Asator as well as his feelings.
The opposition is comprised of Karim Hajji Hmaze, Sheikh Abu Torab, Mohammad
Gonde-Rajab and Aqa Al-Kachal. Regarding data collections, the present study is a
descriptive-documentary one conducted using content analysis. Analyzing the elements
of narrative design in Tangsir, it can be said that the structure of the novel is in line with
the theory of Todorov and Grimas.
Keywords: Sadegh Chubak, Tangsir novel, narrative design, Todorov, Grimes.
1. Introduction
Tangsir develops based on a linear storytime (chained). The events of Zayer
Mohammed's personality arise one after another in that, initially, the situation
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appears to be normal. Subsequently, this equilibrium changes and the imbalanced
situation dominates the atmosphere of the novel. Being the events unfolded, the
novel's storyline turns to a well-balanced situation, and the fate of the character gets
disclosed. Chubak introduces Zayer Mohammed's character to the reader in a mixed
manner (direct and indirect descriptions by actions and behavior). This study
attempts to analyze the narrative design of Tengsir novel based on structuralist
theories such as T. Todorov and A. Grimas.
2. Discussion and analysis
Based on what Tudorff theorizes, the narrative scheme of Tengsir consists of a
series of sequences. The storyline in this novel is that the events are consecutively
chained to Zayer Mohammed in such a way that the situation is initially depicted as
balanced (introduction) within which there are a variety of events. In the aftermath,
the construed balanced situation is disturbed by an event (episode 1), and an
imbalanced situation dominates the narrative context; Karim Hajzamzah and his
allies borrow and invest all his wealth and assets. At this point, to accomplish his
goals, Zayer Mohammad lives various hazardous experiences, including the killing
of Karim Haj Hamzah and his allies, as well as coming to grapple with government
officials. This creates an upward spiral of events. Describing these incidents
comprises the middle of the narrative. Thereafter, with the final incident (chapter 2),
the narrative text (story) comes to an end. The story of the novel returns to a wellbalanced state of affairs; ending with killing Karim and his allies, Zayer Mohammad
escapes from Bushehr with his family.
In what follows, we shall examine the narrative elements in Tangsir based on the
theory of Grimes. Identifiers (active, hero): Zayer Muhammad; value-bearing object
(the subject of identification): Taking his (own right) property back from Karim and
his allies; agent: Zayer Muhammad and the patient: His inner sense; Assistant:
Shahro, Asator, His Feelings, the People and ... ; the Anti-agent: Karim Haj Hamzah,
Sheikhabotrab, Mohammad Gonderajab and Aqa Ali Kachal and government
officials (vice). In the novel, according to the schema mentioned, there are six
narrative elements.
3. Conclusion
The narrative process in this novel is shaped in a way that the events are chained
one after another for Zayer Mohammad (the main character), in such a way that at
first the situation is represented to be balanced (introduction) and this situation
involves a variety of events. In this situation, while the agentivity is introduced, a
value-bearing object (target) is also identified for the identifier. Furthermore, the
character is described in this part of the narrative. Zayer Mohammed (recipient and
recogniser) is construed as a hardworking man who sells oat and is regarded as a
value-bearing object (money and preservation of honor). In the aftermath, (chapter
1), this balance becomes chaotic an event and an imbalanced situation dominates the
narrative environment. Karim and all his allies borrow and spend all Zayer's
properties.
At this stage, the activist welcomes various dangers such as killing Karim
Hajzamzah and his allies, struggling with government officials to achieve his goals
(value-bearing object). This leads to the formation of action and reaction on the part
of the patient and anti-agent causing an upward trend in the story-line. Mentioning
these events as such constitutes the middle of the narrative and includes the actions
and reactions of Zayer Mohammad's personality. At this stage, the identifier is
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examined and assisted by the assisting forces to overcome the anti-agent forces. At
this point, with the final incident happened (chapter 2), the narrative (story) gets to
the final phase. Being supported by Shahro, Asator and the people (the supporting
forces), he succeeds in regaining his right (his money; identification) from Karim and
his allies by shooting them.
The novel's story-line returns to a well-balanced state of affairs and the character
finds his fate. After the events narrated, the narrative anchors in a calm shore; he
escapes from Bushehr with his family after killing Karim and his allies. In the end,
the general (destiny) status is determined in the event of victory or defeat, and the
story obtains a new stable state that is the product of the patient and past events
interplay. Finally, we can draw the following diagram for the structural analysis of
the narrative plot of Tengsir: Initial balance (introducing the agent and Value-bearing
object) + disturbance of the equilibrium (episode 1) - introduction: the imbalanced
status (examining the patient and his battle with anti-agent and the use of supporting
forces) + latest confront of the agent and anti-agent (…..2) - Middle; re-occurrence of
the balanced status (the final phase the materialization of the patient's destiny) that a
new stable state comes to the surface.
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چکيده
یکی از مؤلفههای مطرح در روایتشناسی ،تحلیل ساختار و طرح رمان است؛ در این پژوهش ،طرح رمان تنگسیر براساس
نظریات تودروف و گریماس تحلیل شده است .رمان تنگسیر براساس زمان خطی داستانی گسترش ميییابيد و حيوادي یکيی
پس از دیگری برای شخصیت زایرمحمد بهصورت زنجیروار به وجود میآیند .آغاز داستان وضعیت متعادل برقرار است؛ چون
زایرمحمد مردی زحمتکش است که در بندر دکان جوفروشی دارد ،سپس با بروز حادثهای ،ایين وضيعیت دچيار رونيد تيییير
میشود؛ کریم حاجحمزه و دارودستهاش سرمایه و دارایی وی را به امانت میگیرند و خرج میکنند و وضيعیت نيامتعيادل بير
رمان حاکم میشود .بعد از ذکر حادثهها ،روایت به وضعیت متعادل سامانیافتهای میرسد و پایيان ميییابيد؛ او بعيد از کنيتن
کریم و همپیمانانش از بوشهر فرار میکند .براساس الگوی گریماس ،شناسنده :زایرمحمد ،موضوع شناسایی :گرفتن حق خيود
از دیگران ،گيرنده :زایرمحمد و فرستنده :احسياس درونيی وی ،یياریگر :شيهرو ،آسياتور ،احسياس وی و...؛ مخيال  :کيریم
حاجحمزه ،شیخ ابوتراب ،محمد گندهرجب و آقا علیکچل هستند.
روش پژوهش حاضر از حیث گردآوری دادهها ،توصیفی ي اسنادی و با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است .پيس
از تحلیل عنصر طرح روایی در رمان تنگسیر میتوان گفت ساختار طرح این رمان با نظریة تودروف و گریماس منطبق است.
کليد واژهها :صادق چوبک ،رمان تنگسیر ،طرح روایی ،تودروف ،گریماس.
 .1مقدمه
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علّی و معلولی) شکل میگیرد.
پس از انقالب منروطه ،رمان فارسی بهعنوان نوعی ادبی ازنظر ساختاری از ادبیات روایی منثور کالسیک متمایز میشود و
سبب بهکارگیری شکل نوپدید ادبی با ساختاری متفاوت میشود .با این توصيی

و بيا ورود شخصيیتهيای تيازه بيه عرصية

ادبیات ،توجه به هویت و فردیت اشخاص و نیز توجه به واقعیتها و رویدادهای روزمره ،هدفی انتقادی را دنبال میکنيد (←
میرعابدینی)17 :1387 ،؛ بنابراین ،رمان است که نخستینبار «به مبارز تمامعیار با سنتگرایيی ادبيی کالسيیک برميیخیيزد و
تمامی این خطوط را درهم میشکند و ساختار قالبی ازپیشتعیینشده را نميیپيذیرد؛ اميا بيهجيای آن سياختار نيویی را ارائيه
میدهد .همچنین محک عمدهاش وفاداری به تجربة فردی بود که همواره منحصربهفرد و لذا بيدی اسيت» (وات.)18 :1386 ،
البته در رمان هم ساختار خطی جود دارد؛ اما توصی

جزئیات و پرداختن به آنها بهکلی روند گسترش پیرنگ را با داستانهای

کالسیک متفاوت جلوه میدهد .در رمان بینتر بر پیرنگ و جزئیات به آن تأکید شده است و ساختار میتواند شروعی از میانيه
یا پایان داشته باشد که این نوع ساختار خاص گونة ادبی رمان است (← همان.)19 :
رمان تنگسیر ،نخستین رمان چوبک و از شاهکارهای نثر روایی معاصر فارسی است کيه بيه موشيکافی در زنيدگی ميردی
روستایی و مبارز خودجوش او در مقابل ستم و بیعدالتی میپردازد که از حق خود آنچنيان کيه بيرای بيه دسيت آوردنيش
زحمتهای بسیاری کنیده است ،دفاع میکند .همچنین برانگیزانند امید و پایداری در دل انسانهای ستمدیده و موردتهاجمی
است که دادخواهی عادل به دردها و آالم آنها رسیدگی نمیکند .این رمان تصویرگر زندگی شخصیت زایرمحمد (از اشيخاص
اصلی رمان) در محیع روستایی جنوب ایران است که میتوان ننانههای آن را در توصی

محیع شخصيیت ،اسيتفاده از زبيان

عامیانه و لهجة محلی و چگونگی ارتباط میان خانواده و شخصیتها با حیوانات خود مناهده کرد.
رمان تنگسیر برپایة جهانبینی رئالیستی بنانهاده شده اسيت و بيه لحيا ویژگيیهيای نثيری ،آن را زیبياترین اثير چوبيک
دانستهاند (← میرعابدینی .)326 :1387 ،این رمان براساس زمان خطی داسيتانی (بيهصيورت زنجیيروار) گسيترش ميییابيد.
حوادي یکی پس از دیگری برای شخصیت زایرمحمد به وجود میآیند؛ بهگونهای که در آغاز داستان ،وضعیت متعادل برقيرار
است .در ادامه ،این تعادل دچار روند تيییر میشود و وضعیت نامتعادل بر رمان حاکم میشود .بعد از ذکر حادثهها ،حرکيت و
روند داستانی رمان به وضعیت متعادل سامانیافتهای تيییر شکل میدهد و سرنوشت شخصیت در آن منخص میشود .چوبک
شخصیت زایرمحمد را به شیوهای ترکیبی (توصیفات مستقیم و غیرمستقیم بهوسیلة اعمال و رفتار) به خواننده معرفی میکند.
این پژوهش تالش میکند تا طرح روایی رمان تنگسیر را براساس نظریات ساختارگرایانی چيون تيودروف )(T.Todorof
و گریماس ) (A.J.Greimasبررسی و تحلیل کند .اهمیت انجام این پيژوهش و ازجمليه دالیيل انتخياب الگيوهيای ایين دو
نظریهپرداز برای بررسی و تحلیل ساختار طرح رمان تنگسیر ،نخست برای آن است که کار ایين دو نظریيهپيرداز دسيتیابی بيه
الگوی ساختاری در زمینة شکلشناسی طرح متون روایی است و دیگر آنکه الگوی گریماس بهطرز چنمگیری در اکثير متيون
روایی ازقبیل داستان ،رمان و ...کارایی دارد (← توالن.)82 :1383 ،
1ـ .1روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،از نظر گردآوری دادهها ،توصیفیاسنادی و با روش تحلیل محتوای کیفيی انجيام شيده اسيت؛ زیيرا
پژوهنگر دادههای پژوهنی خود را دربار بررسی و تحلیل طرح روایی در رمان تنگسیر براساس نظریة ساختارگرایانی چيون
تودروف و گریماس از بین مناب و اسناد جم آوری کرده است .روش اسنادی ،یعنيی تحلیيل آندسيته از اسينادی کيه شيامل
اطالعات دربار پدیدههایی است که قصد مطالعة آنها را داریم و مستلزم جستوجيویی توصيیفی و تحلیليی اسيت .در روش
اسنادی ،پژوهنگر تالش میکند تا با استفاده نظاممند و منظم از دادههای اسنادی به کن  ،اسيتخراج ،طبقيهبنيدی و ارزیيابی
مطالب مرتبع با موضوع پژوهش خود بپردازد (← صادقی فسایی و عرفانمنش69 :1394 ،؛ بياقری و همکياران.)42 :1390 ،
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مهمترین مراحل انجام این پژوهش به شرح زیر است:
ال ) در گام نخست ،موضوع موردنظر با اهداف و سؤاالت منطقی و علمی انتخاب شده است.
ب) در گام دوم ،با بررسی ادبیات ،مناب و اسناد مرتبع با موضوع پژوهش ،مؤلفههای متناسب با بررسی و تحلیيل عناصير
روایی در رمان تنگسیر از بین مناب و اسناد جم آوری و شناسایی شد.
ج) در گام سوم ،مطالعة مناب نیازمند وحدت الگویی است که سبب اتصال فکری پژوهنگر به رهیافتهای نظری معین و
باعث جهتدادن به مسیر مطالعه و انجام پژوهش میشود؛ بنابراین با اتخاذ رویکرد پيژوهش کیفيی ،ویژگيیهيا و مقوليههيای
مربوط به عنصر طرح روایی در رمان تنگسیر براساس رویکرد ساختارگرایيی مبتنيیبير نظریيههيای تيودروف و گریمياس در
پژوهش استخراج شده است .مالكها و عنصرهای این تحلیل ،ساختار روایی و تحلیل عناصر کننگر اسيت .تحلیيل محتيوای
کیفی به فراسویی از کلمات یا محتوای عینی متون میرود و تمها یا الگوهایی را که آشکار یا پنهان هستند ،بهصورت محتيوای
آشکار میآزماید ( ایمان.)175 :1388 ،
د) در گام چهارم ،با ادغام و تلفیق مقولههای منابه ،مؤلفههای مناسب تحلیل ،استنتاج و مفهومسازی شده است.
1ـ .2پيشينة پژوهش
پس از بررسی و جستوجيوی کتابخانيهای در مجيالت و سيایتهيای معتبير علميی ازجمليه sid.ir, magiran.com and

 ،Noormags.com, irandoc.irتاکنون دربار رمان تنگسیر پژوهشهای اندکی انجام گرفته که میتوان به برخيی از آنهيا اشياره
کرد« .صادق چوبک و نقد آثار وی» از اصير باباساالر ( :1385صص133 :ي .) 151در ایين پيژوهش بيه نقيد تميامی آثيار چوبيک

پرداخته شده و نویسنده فقع بهصورت توصیفی و بسیار اندك به رمان تنگسیر پرداخته اسيت .حسيین پاینيده در کتياب گنيودن
رمان و لیال صادقی در کتاب نقد ننانهشناختی داستان معاصر فارسی چوبک و سیمین ،جلد دوم به نقد رمان تنگسیر پرداختيهانيد.
همچنین فاطمه کاسی و همکاران در مقالهای با عنوان «تحلیل آثار صادق چوبيک براسياس جامعيهشيناختی سياختگرا» در مجلية
مطالعات فرهنگ ارتباطات (بهار  ،1393سال  ،15شمار  ،25صص89 :ي )114به نقد این رمان از منظر جامعهشناسی پرداختهاند.
بنابراین نوآوری این پژوهش در این است که به نقيد سياختاری طيرح روایيی ایين رميان بير اسياس نظریيات دو تين از
ساختارگرایان اروپایی اختصاص دارد .بنابراین نوآوری این پژوهش در این است که به نقد ساختاری طرح روایيی ایين رميان
براساس نظریات دو تن از ساختارگرایان اروپایی اختصاص دارد.
 .2بحث و بررسی
در پیرنگ متون کهن ،وقای و حوادي داستان براساس توالی زمانی گسترش مییابند و حوادي داستان براسياس زميان خطيی
داستانی تنظیم می شوند؛ ولی برای نخستینبار رمان است که چنین ساختار مهمی را برهم میزند و متن روایی میتواند شروعی از
میانه یا پایان داشيته باشيد (← ایگلتيون145 :1380 ،؛ فروزنيده .)68 :1387 ،در ایين پيژوهش و براسياس رویکيرد تيودروف و
گریماس طرح روایی رمان تنگسیر چوبک تحلیل میشود تا تبیین شود که طرح این رمان چگونه گسترش یافته است.
2ـ .1ساختار پيرنگ رمان
در اروپا با آغاز عصر روشنگری ،به محوریبودن انسان و نقش کننی او توجه میشيود و انعکياس ایين تيییير فلسيفی را
میتوان در رمان ي که به عامل شخصیتپردازی ،کردارهای شخصیت و اصل سببیت توجه خاصی ننان میدهد ي مناهده کرد
(← احمدی .)38 :1373 ،بهموازات ظهور این گرایش در فلسفه که جستوجوی حقیقت را امری کامالً فردی قلمداد میکند،
در ادبیات نیز گراینی پدید می آید که برحسب آن رمان از قبول طرحهای داستانی کهن که مختص حماسههيای کهين اسيت،
سرباز میزند و آن نوع طرحها را مطرود میشمارد .ایان وات نیز ظهور پیرنگ رمان را در توازی با واق گرایی فلسفی در قيرن
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هفدهم ي بهخصوص نظر دکارت ) (R. Descartesو الك) (J. Lakeي قرار میدهد« .دکارت معتقد بود که شککردن گونهای
اندینیدن است ،پس واقعیت این است که او میاندیند« :میاندینم ،پس هستم» .وی دستیابی به حقیقت را امری کامالً فردی
میدانست و اینکه فرد در این راه باید منطقاً از سنن کهن بگسلد و درواق بداند که امکان دستیابی او به حقیقت زميانی بینيتر
خواهد شد که نقطة عزیمتش نیز خود حقیقت باشد» (وات)17 :1386 ،؛ بنابرایين رميان نيوع ادبيیای اسيت کيه تيییرجهيت
فردمحورانه و نوآورانه را به کاملترین شکل بازمیتاباند (سنتشکنی) و طرح آن بهواسطة عامل زمان ،ارتباط علّيی و معليولی
بین وقای برقرار میکند و همین امر ساختار رمان را منسجمتر ننان میدهد.
شناخت انسان از مسائل در هر دوره ،طرح (یا پیرنگ) داستانها را به وجود میآورد و رمان نیيز درمجميوع خيود حياوی
زندگی برحسب ارزش است؛ یعنی نقل حوادي با تکیهبر موجبیت و روابع علت و معلول و چونوچراهای رخدادهيای آن بيا
وفاداری به تجربة فردی و گرایش به نومایگی بهعنوان یک ابزار ادبی ي فرهنگی است .هر عملی حياوی منطقيی اسيت و ایين
باعث به وجود آمدن رشتة حوادي برحسب چونوچراها میشود .درست اینجاسيت کيه تعبیير فورسيتر ) (E.M. Forsterاز
طرح به واقعیت داستان عصر ما نزدیک میشود .در تعری

فورستر از طرح (نقل وقای با تکیهبر موجبیيت و روابيع عليت و

معلول) ،گرچه توالی زمانی حفظ میشود وگاهی زمان این توالی به هم میخورد؛ حس سببیت بر آن سایه میافکند و درسيت
اینجاست که چرایی و پرسش در ذهن خواننده شکل میگیرد .اندینیدن و پاسخ دادن به این چراها ،روابع عليت و معليول را
در داستان بههم پیوند میزند و طرح رمان شکل میگیرد .گفتنی است که در طرح رمان رازی نهفته است که بهمثابه یک عنصر
مطرح میشود و اشخاص رمان را در وضعیت پیچیدهای قرار میدهد .این سبب میشود خواننده نیز هميواره هميراه اشيخاص
رمان ،بحران های مختلفی را پنت سر بگذارد و سرانجام به راهحلی میرسد (یا نمیرسد) که نمود واقعيی آن در پایيان رميان
اتفاق میافتد.
2ـ .2خالصة رمان تنگسير چوبک
زایرمحمد مرد زحمتکش تنگسیری است که در بوشهر دکان جوفروشی دارد .برخی از شهرننینان بندری (کریم حياجحميزه،
شیخ ابوتراب ،محمد گندهرجب و آقا علیکچل) سرمایه و دارایی وی را امانت میگیرنيد و خيرج ميیکننيد .زایيرمحميد تيالش
میکند تا پول خود را از آنها بگیرد؛ اما آنها زایر را به سخره میگیرند .پس او بر آن میشود تا از آنان انتقام سختی بگیرد .بيا زن و
دو فرزندش وداع میکند تا برای نگهبانی از درستکاری ،مردانگی و آبرو آخرین راه چاره را در پیش گیيرد .او بيرای گيرفتن حيق
خود (پولهایش) از کریم حاجحمزه و دیگر همپیمانانش ،دست به کنتوکنتار میزند .او ابتدا کریم حياجحميزه را در دکيانش
میکند و سپس به سراغ شیخ ابوتراب میرود و او را در خانهاش میکند .همچنین محمد گندهرجب و آقا علیکچيل را نیيز بيه
قتل میرساند .مأموران نظامی در جستوجوی زایر هستند که مردم و ازجمله آساتور ،از او حمایيت ميیکننيد .درنهایيت پيس از
درگیری با مأموران ،محمد با حمایت مردم با خانوادهاش از بوشهر فرار میکند (← چوبک1 :1384 ،ي .)120

2ـ .3بررسی عنصر طرح در رمان تنگسير
در زمان خطی داستانی ،زمان تأثیر زیادی در شکلگیری ساختار داستان دارد؛ زیرا با اتفاقافتادن هر حادثيه ،حادثية بعيدی
براساس روابع علت و معلول به وجود میآید و داستان برحسب زمان خطی داستانی (گاهنامهای ي تقویمی) پیش ميیرود کيه
چگونگی تأثیرپذیری تنش از زمان را ننان میدهد .در این داستانها ،حادثهای رخ میدهد و آرامش اولیه دچار تيییر میشيود.
کنش یا واکنشهایی از طرف شخصیت اصلی و یا دیگر شخصیتها رخ میدهيد و در یيک زنجیير علّيی و معليولی ،حادثية
بعدی را به وجود میآورند .این درگیریها به نحوی در ادامة جریان داستان ،به گره یا گرههایی تبدیل ميیشيوند و بيه هميین
ترتیب در طول محور زمان ،تنشها (یا کنشها و واکنشها) اوج میگیرند و بحران شيکل ميیگیيرد؛ سيپس در تيداوم خطيی
ماجرا (زمان خطی داستانی) همة کردارها و اندینههای شخصیتها (قهرمان و ضدقهرمان) در نقطة اوج داسيتان بيا هميدیگر
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برخورد میکنند .این گرهافکنیها ،همان میانة داستان را تنکیل میدهند .در پایان ،گرههيا گنيوده ميیشيوند و نتیجية رقابيت
منخص میشود (← نایت .)146 :1388 ،تمام متون روایی منطبق با زمان خطی داستانی ،براساس این روند به وجود میآینيد
که گاه با مرگ و گاه با پیروزی پایان مییابند؛ یعنی در انتهای داستان نتیجيهگیيری قطعيی وجيود دارد .البتيه گياهی در متيون
روایی ،که طرحنان براساس زمان خطی گسترش مییابند ،ممکن است نتیجهگیری قطعی وجود نداشته باشد.
2ـ .4تحليل ساختار روایت در رمان تنگسير براساس دیدگاه تودروف
نظریة تزوتان تودورف ،یکی از روشهای روایتشناسی مبتنیبر ساختارگرایی است که ابتدا متن روایت را بيه سيه بخيش
معنایی ،نحوی و کالمی تقسیم میکند ،سپس از میان آنها ،به بخش نحوی توجيه بینيتری ننيان ميیدهيد و آن را در کيانون
مطالعات روایتشناسانة خود قرار میدهد« .از نظر تودورف ،روایت صرفاً مجموعهای از امکانات زبانی است کيه بيه طریقيی
خاص براساس مجموعهای از قواعد ساختاربندی دستوری یکجا جم آمدهاند» (اسکولز.)159 :1383 ،
تودروف نظریة خود را اینگونه مطرح میکند که برای تحلیل یک متن روایی ،باید سلسلهپایهای که از پنج قضيیه تنيکیل
میشود ،منخص و سپس متن روایی را براساس آن تحلیل کرد؛ بنابراین این پنج قضیه به شرح زیر اسيت :الي ) تعيادل ()1؛
مردم در صلح زندگی میکنند،
ب) قهر ()1؛ دشمن به آنان هجوم میآورد،
ج) از میان رفتن تعادل ،جنگ آغاز میشود،
د) قهر ( ،)2دشمن شکست میخورد،
ح) تعادل ()2؛ صلح و شرایع جدید حاکم میشيود (ر.ك :تيودورف73 :1382 ،؛ فروزنيده .)71 :1387 ،بير طبيق نظریية
تودورف ،طرح روایی رمان تنگسیر از یک سلسله متوالی تنکیل شده است که به بررسی این سلسله میپردازیم:
2ـ4ـ .1وضعيت متعادل اوليه
زایر محمد در زیر درخت کُنار منيول فکرکردن است و از وض موجود ناراضی است و حتی قصد دارد تا یکدست شم
نذرِ ازخودبهترون کند .وی سپس به دکان پدرزنش ،حاجمحمد میرود و از کریم حاجحمزه شکایت میکند و در گفتوگيوی
با حاجمحمد نیز این نارضایتی کامالً منخص است .در این رمان ،نخست ،وضعیت متعادل حياکم اسيت .منظيور از وضيعیت
متعادل این نیست که شخصیتها زندگی و موقعیتی آرام دارند و بهدور از هرنوع نگرانی زندگی میکنند؛ بلکه ایين اسيت کيه
زندگی شخصیتها ،صحنة درگیریها و کنمکشهاست؛ یعنی آبستن حادثههای گوناگونی است؛ اما این کنيمکشهيا کيامالً
مخفیاند و هرلحظه ممکن است با یک حادثه این وضعیت کامالً دگرگون شود.
در این رمان ،زایرمحمد هرروز صبح به دکان جوفروشیاش در بندر میرود و بسیار منوّش است و غروب نیيز بيه خانيه
برمیگردد؛ اما برخی از شهرننینان بندری (کریم حاجحمزه ،شیخ ابوتراب ،محمد گندهرجب و آقا علیکچل) سرمایه و دارایی
وی را چپاول میکنند بهاسم امانت .بنابراین اعتماد زایر به کریم و قرضگرفتن و خرجکردن پولهای زایير بيهوسيیلة کيریم و
همپیمانانش ،زایر را در شرایع دشوار قرار میدهد .پس این وضعیت ،حادثهای را در درون خود میپروراند.
2ـ4ـ .2قهر:1
حادثه اتفاق میافتد و کریم حاجحمزه و همپیمانانش حاضر نیستند که پولها را به محمد برگردانند؛ بنابرایين زایيرمحميد
برای گرفتن حق خود (پولهایش) از کریم حاجحمزه و دیگير هيمپیمانيانش ،بيا دایيیاش (حياج محميد) و زنيش (شيهرو)
اتمامحجت میکند و دست به کنتوکنتار میزند« :حاجی من فکرامو کردم که چه باید بکنم .اینا پوالی منا خيوردن و حياال
دیگه یقین میدونم که یه پِهنآباد هم به من پس نمیدن .باید چارتاشيونو بکنيم .کيریم حياجحميزه و شيیخ ابيوتراب و آقيا
علیکچل و محمد گندهرجب .همین ،این اولش و این آخرش» (چوبک.)49 :1384 ،
نقطة قهر اول (خطرپذیری اول) ،باعث برهمخوردن تعادل اولیه (وضعیت پایدار) میشود و حادثهای را به وجود میآورد؛
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یعنی «نخستین حادثهای است که در رمان روی میدهد (حادثة محرك) و علت اولیيه و اصيلی تميام حيوادي بعيدی اسيت»
(صادقی و همکاران )113 :1391 ،و تمام حوادي بعدی رمان حول محور همین حادثه شکل میگیرند« .این حادثه ،طرح رمان
را به جهت دیگر (خع سیر صعودی و پینرفت حوادي) پرتياب ميیکنيد؛ یعنيی خيارجکيردن آن از حاليت متعيادل اولیيه و
تبدیلکردن سکون به حرکت است و نیز مقدمه را به میانه ربع میدهد و حادثة بعدی را به وجود میآورد» (همان.)113 :
بدقولیهای کریم حاجحمزه و دیگر همپیمانانش ،زایرمحمد را بر آن میدارد تا برای احیيای ارزشهيا و حفيظ آبيرویش،
آخرین راه (کنتوکنتار) را انتخاب کند .وی از صبر بیشازحد خسته شده است و دیگر طاقت وعدههای دروغین را نيدارد؛
بنابراین این حادثه در گسترش خود ،حادثهای دیگر را میآفریند (رویارویی زایر با کریم) که خود آغازگاه حوادي بعدی است
و حوادي بعدی یکی پس از دیگری بهصورت زنجیروار به وجود میآینيد و رميان گسيترش ميییابيد .عنصير شيمار  1و 2
(وضعیت متعادل اولیه و قهر شمار  )1مقدمة رمان را تنکیل میدهند .در مقدمه ،هدفی برای شخصیت اصيلی (زایيرمحميد)
منخص میشود (گرفتن پولهایش از کریم و همپیمانانش) و شخصیت برای دستیابی به آن حوادثی را پنت سر میگذارد.
2ـ4ـ .3وضعيت ناپایدار
با شروع نقطة قهر اول و وقوع اولین حادثه (حادثة محرّك) ،رمان وارد میانه (وضعیت ناپایدار) میشود و اولین گرهافکنيی
رمان اتفاق میافتد« .میانه ،نقنی مهم و محوری در داستان دارد؛ زیرا این قسمت داسيتان ،حياوی کلیية نکيات اساسيی طيرح
(شامل ذکر حوادي ،گرهافکنی ،هولووال ،کنمکشها و تقابلها) و همة آن چیزهایی است که داسيتان را ميیسيازند و شيکل
میدهند» (یونسی .)151 :1388 ،در وضعیت نامتعادل ،شخصیت با امتحان و آزمون مواجه میشود.
حادثة  :1زایر بعد از خداحافظی و حاللطلبی از حاجمحمد ،قناد و ...به سراغ کریم ميیرود تيا حقيش را بيا گلوليه از او
بگیرد« :زایر خیر باشه؟ میخوام برم سفر .اومدم شاید یه خرده پول سرراهی ازت بگیرم .... .بابت چه حسابی؟ مگه تو حيرف
حالیت نمیشه؟ اگه پول طلب داشتی که تا بهحال بهت داده بودن .محمد به کریم خیلی نزدیک شد .ناگهيان لولية تفنيگ زیير
بيل کریم ،رو پیراهنش جا گرفت .کریم ...رو سکو خورد زمین و خون کي آليودی از دهينش بیيرون زد( »...چوبيک:1384 ،
83ي .)84کنمکش در این حادثه از نوع جسمانی است.
این حادثه (خطرپذیری دوم) ،معلول حادثة ماقبل (بدقولی کریم و همپیمانانش) و علت حادثة بعد (کنتن شيیخ ابيوتراب)
است و بهاینترتیب حادثة دیگر به وجود میآید .در زمان خطی روایی ،هر حادثه از حادثة ماقبيل خيود بيه وجيود ميیآیيد و
حادثة مابعد خود را به وجود میآورد؛ یعنی حادثة اول ،معلول نقطة قهر اول و علت حادثة دوم است و همة حوادي به همین
صورت . ...این فراشد ادامه مییابد تا نتیجه حاصل میشود .بنابراین میتوان گفت حوادي شيکلگرفتيه ،نتیجية حادثية ماقبيل
خود است و این موجب شکلگیری روابع علت و معلول در متن روایی میشود.
حادثه  :2زایرمحمد بعد از کنتن کریم ،به سراغ شیخ ابوتراب (محضردار) میرود« :در خانة شیخ مانند همینه باز بود .آقيا
دکانش را برای ارباب رجوع باز گذاشته بود .محمد آمد تو حیات و بهآرامی در را از پنت سر کلون کرد ...شیخ ،محميد را بيا
آن لباس دید ...محمد پاهایش از هم باز بود و تفنگش ،افقی تو بيلش خوابیده بود .بعد راه افتاد و رفت جلو میز شیخ ایسيتاد.
شیخ خواست نیمخیز شود؛ ولی بیاراده سرجایش افتاد .محمد را شناخته بود ...خواست فریاد بزند و صدا تو گليویش کُنجليه
شد و مرد ...لولة تفنگ رفته بود زیر بيل شیخ ،چسبان پیراهن سفید و گلوگنادش و در دم گوشت خيالی شيده بيود ...شيیخ
تکان نخورد و مسند زیرش خیس خون شد( »...همان88 :ي .)89کنمکش از نوع عاطفی و جسمانی است.
این حادثه (خطرپذیری سوم) ،معلول حادثة قبل (کنتن کریم) و علت حادثة بعد (حملهکردن زنان شیخ به محمد) است و
بهاینترتیب حادثة دیگر به وجود میآید.
حادثة  :3زنان شیخ بعد از کنتن او به محمد حمله میکنند و محمد با آنها درگیر میشود« :هر دو شیونکنان بيه او حمليه
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کردند ...زن جوان چرخی خورد و رفت پنت سر محمد و دستهای نیرومند خود را دور گردن او حلقه کرد ...پیش چنيمان
محمد سیاهی رفت .در این هنگام زنی که جلوش بود ،ناگهان ننست و محمد را گرفت و سيخت فنيار داد ...تبير روی سير
پیرزن پایین آمد و زن نالید و شل شد و رو زمین افتاد .زن جوان شیونکنان از جایش پاشد و باز به محمد حملهور شد که تبر
روی قلم دست او نیز فرو آمد و بیهوش بر زمین افتاد» (همان89 :ي .)90کنمکش در این حادثه از نوع جسمانی است.
این حادثه (خطر پذیری چهارم) ،معلول حادثة قبل (کنتن شیخ ابوتراب) و علت حادثه بعد (کنيتن محميد گنيدهرجيب)
است و بهاینترتیب حادثة دیگر به وجود میآید.
حادثة  :4زایر با خونسردی بهطرف خانه محمد گنيدهرجيب (دالل معامليه) ميیرود« :چهير محميد مثيل گَيومن منيتعلی
می سوخت و خنده تو صورتش مچاله شده بود .تفنگش تو دستش بود .به محض رسیدن تيو اتياق ،آرام و صيمیمی بيه سيید
گفت« :آقا بیزحمت تو پاشو برو آنطرفتر تا من حسابم را با این نامرد صاف کنم ».به محمد گندهرجب حالت سکته دسيت
داده بود .تنش سرد شده بود و چنمانش بیحرکت به محمد افتاد .زیرش تَر شده بود و فهمید بيرای کنيتنش آميده ...محميد
گندهرجب تو خون خودش غلتید و سید ضع

کرد و محمد بیرون آمد» (همان94 :يي .)95کنيمکش در ایين حادثيه از نيوع

جسمانی و عاطفی است.
این حادثه (خطرپذیری پنجم) ،معلول حادثة قبل (کنيتن و زخميیکيردن زنيان شيیخ) و عليت حادثية بعيد (کنيتن آقيا
علیکچل) است و بهاینترتیب حادثة دیگر به وجود میآید.
حادثة  :5زایر سپس به سراغ آقا علیکچل میرود و به بهانة اینکه چهلتومان برای او آورده است تا میانجیگری کند ،به خانيهاش
راه مییابد« :در خانة آقا علیکچل بسته بود و محمد چندبار آن را هل داد و باز نند .پس آرام در زد و صدای نازك زنی از تو گفيت:
«کیه؟» «منم نوکر شما محمد» .آقا حال نداره و خوابیده ،فردا بیا» زن گفت« .به آقا عرض کنین محمد اوميده اون« .»...بگيذاردش بیياد
باال» .محمد سالم کرد و دل آقاعلی لق شد ...و به سرفة خنک افتاد و چهرهاش نیلی شد و نیمخیز شيد و گفيت« :چقيده آوردی؟» و
اتاق جلو چنمانش تاریک شد ...محمد فوری جواب داد« :اینقده آوردم که سیر بنی» ...و در دم گلوله تو دل آقياعليی خيالی شيد و
تنکَ تننه هولکی خونها را بلعید( »...همان98 :ي .)100کنمکش در این حادثه از نوع عاطفی و جسمانی است.
این حادثه (خطر پذیری شنم) ،معلول حادثه قبل (کنتن محمد گندهرجيب) و عليت حادثية بعيد (درگیيری بيا ميأموران
حکومتی) است و بهاینترتیب حادثة دیگر به وجود میآید.
حادثة  :6مأموران حکومتی به دنبال شیرمحمد هستند تا وی را بهدلیل ایجاد اغتناش ،رعب و وحنت و قتيل ،دسيتگیر و
محاکمه کنند .آنها ابتدا به خانة زایر میروند و شهرو (زنش) را محاکمه و کپر را جستوجيو ميیکننيد؛ اميا محميد بيه دکيان
آساتور پناه میبرد .پس از خروج با مأموران درگیر میشود و درنهایت برای فيرار بيه دریيا ميیزنيد« :تفنگيت بنيداز راه فيرار
نداری»« .مرد تفنگش نمیندازه خودت بیا بگیرش» .محمد داد زد .صدای یک تیر دیگر بلند شد .بعد صدای چند تیر دیگير و
محمد از پنت به دریا افتاد» (همان .)166 :کنمکش در این حادثه از نوع جسمانی است.
این حادثه (خطر پذیری هفتم) ،معلول حادثة قبل (کنتن محمد گندهرجب) و علت حادثة بعيد (درگیيری بيا ارهمياهی در
دریا) است و بهاینترتیب حادثة دیگر (بحران داستان) به وجود میآید.
حادثة  :7محمد در دریا بر اثر حملة ناگهانی ارهماهی بمبک ،از ناحیة ساق پا زخمی میشود« :ناگهان سوزش برنيدهای تيو
ساق پای خود حس کرد و تا ته دلش را شکافت .باالی سر خود بمبک چابک و ليزندهای ،با تیيه ارهای نیرومندش را دید کيه
آنهم فوری چرخی زد و غوص کرد و به او حملهور شد» (همان)175 :؛ اما محمد درنهایت موفق بيه شکسيت آن ميیشيود:
«محمد تند و چابک با دست راست کارد را از میان دندانهایش قاپیيد ...و زود آن را بیيرون کنيید و پنيت گيردن ارهمياهی
فروکرد .بمبک سست شد و محمد ولش کرد( »...همان .)177 :کنمکش در این حادثه از نوع جسمانی است.
2ـ4ـ .4قهر:2
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محمد به خانه برمیگردد و با تفنگچیهای حکومتی ازجمله نایب درگیر میشود« :ناگهان نعرهای هيوا را ترکانيد« .اگيه از
جون خودتون سیر نندین تفنگاتون بندازین زمین ...ناگهان نایب به عقب برگنت و ده تیرش را بهطرف او ننيانه رفيت .اميا
هنوز از سوك کپر نگذشته بود که قنداق تفنگ محمد تو سرش پایین آمد و پیش از آنکه نقش بر زميین بنيود ،ده تیير او تيو
منت محمد بود که فوری آن را بهسوی تفنگچیهای حکومتی قراول رفت( »...همان.)186 :
نقطة قهر دوم (خطرپذیری پایانی) ،میانه را به پایان ربع میدهد؛ یعنی تيییر حالت از یک مرحله به مرحلة دیگر .شباهتش
با نقطة قهر اول در این است که هر دو مسیر متن روایی را تيییر میدهند و تفاوتنان این است کيه قهير اول ،داسيتان را وارد
میانه (گرهافکنی) میکند؛ اما نقطة قهر دوم ،داستان را وارد پایان (گيرهگنيایی) ميیکنيد .دو عنصير شيمار ( 3و  ،4وضيعیت
ناپایدار و قهر  )2میانة رمان را تنکیل میدهند.
2ـ4ـ .5وضعيت متعادل ثانویه
سرانجام محمد به کمک مردم با خانوادهاش از بوشهر فرار میکنند« :شهرو با کیسهای که تو دستش بود تو بليم رفيت و دختيرش
را باال کنید .یکی از تنگسیرها بند بلم را از نخلی که آن را مهار کرده بود ،باز کرد و محمد و پسرش تو بلم بودند و شهرو بنيد را تيو
بلم کنید ...و تو دریا و بیابان و نخلستان و تو گوش محمد و شهرو همهمه پیچید .خدانگهدار» (همان189 :ي.)190
در پایان نیز وضعیت کلی (سرنوشت) شخصیت تعیین میشود و داستان به وضعیت پایدار تازهای ميیرسيد کيه محصيول
رخداد شخصیتها و حوادي پینین است .شخصیت یا پیروز میشود و به هدفش دست مییابد یا شکسيت ميیخيورد و بيه
هدفش دست نمییابد .عنصر شمار ( )5پایان رمان را تنکیل میدهد که نماینگر پیروزی محمد در گرفتن حق خود از کریم
و همپیمانانش و مبارزه با نوعی ظلم (بدحسابی و ضای کردن حقوق دیگران) است .یکی از نکات مهم در داسيتان ،چگيونگی
آغاز داستان است که به شیوههای گوناگونی ازجمله :توصی

و شرح شخصیت داستان ،توصی

محيیع اطيراف شخصيیت و

نیز با گفتوگوی اشخاص داستان شروع میشوند (← میرصادقی .)58 :1385 ،رمان تنگسیر ،از هر سه شيیوه و بيهخصيوص
شیو اول و دوم آغاز میشود« :جاده خالی بود .سبک بود .داغ و خاموش بود .سفیدی آفتاب بیابان با سيایة یيک پرنيده سيیاه
نمیشد ...سایة پهن تبدار «کنار» محمد را بهسوی خود کنید و نیزههای سوزنده خورشید را از فرق سر او دور کرد .پیيراهنش
به تنش چسبیده بود و از زیر ململ نزدیکی که به تن داشت ،موهای زبر پرپنت سیاهش توی عرق تنش شناور بود .تيو سيایة
«کنار» که رسید ایستاد و به نیزههای مویین خورشید که از خالل شاخ و برگها تو چنمش فرومیرفيت ،نگياهی کيرد و بعيد
کند کلفت پرگر آن را ورانداز کرد و گرفت ننست و بیخ کندهاش به آن تکیه داد .یک برگ تکيان نميیخيورد .سيایة خفيه
سنگین کنار رو دلش فنار میآورد» (چوبک.)1 :1384 ،
2ـ .5تحليل ساختار روایت در رمان تنگسير براساس دیدگاه گریماس
گریماس روایتشناسی ساختارگراست که نظریة روایتشناسی خيود را براسياس ریخيتشناسيی حکایيت پيراس اسيتوار
ساخته است .وی با طرح دیدگاه خود ،الگوی کننی را مطرح میکند تا بدینطریق بتواند روایت به مفهوم عام را توصی

کند

و تمامی عناصر احتمالی یک روایت و انواع ترکیبات این عناصر در متون ادبی را منخص سيازد .هيدف وی از مطيرحکيردن
چنین دیدگاهی ،شناسایی عناصر و اجزای روایت و تحلیل روابع آنها با یکدیگر است .وجود گزارهها (وضعیتها) ،زنجیرههيا
(پیروزی و شکست) و عناصر روایی ازجمله کننگر و کنشپذیر ،شناسنده و شیء ارزشی و ،...در این رميان از عواميل ایجياد
تناسب با نظریة گریماس است.

2ـ5ـ .1بررسی گزارههاي روایی در رمان تنگسير
گریماس هر روایت را متنکل از گزارههای مختلفی میداند که مجموع آنها پیرفيت ) (Sequenceرا در ميتن روایيی بيه
وجود میآورد و او آنها را در سه دستة کلی جای میدهد:
1ي گزار وصفی؛ این گزاره ویژگیهای فاعل (شرایع) و موقعیت او را منخص و توصی

میکند.
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2ي گزار وجهی؛ این گزاره داللت بر کنش دارد و در آن آرزوها ،ترسها و باورهای فاعل معرفی میشوند.
3ي گزار متعدی؛ این گزاره بر انجام کاری داللت دارد و در آن جابهجایی ارزش یا تيییير موقعیيت انجيام ميیشيود (←
اسکولز147 :1383 ،ي 148؛ اخوت 63 :1371 ،و فروزنده105 :1391 ،ي.)106
گزارههای روایی در رمان تنگسیر عبارتاند از:
1ي در ابتدا موقعیت و شخصیت زایرمحمد توصی

میشود .زایرمحمد مردی زحميتکش ،سياده ،پياك و خيانوادهدوسيت

تنگسیری است که در بوشهر دکان جوفروشی دارد (گزار وصفی).
2ي برخی از شهرننینان بندری (کریم حاجحمزه و همپیمانانش) سرمایه و دارایی وی را به امانيت ميیگیرنيد و خيرج ميیکننيد.
زایرمحمد تالش میکند پول خود را از آنها بگیرد؛ اما آنها زایر را به سخره میگیرند .پيس او بير آن ميیشيود از آنيان انتقيام سيختی
بگیرد .با زن و دو فرزندش وداع میکند تا برای نگهبانی از درستکاری ،مردانگی و آبرو ،آخرین راهچياره را در پيیش گیيرد .او بيرای
گرفتن حق خود (پولهایش) از کریم حاجحمزه و دیگر همپیمانانش ،دست به کنتار میزند .او ابتدا کریم حياجحميزه را در دکيانش
میکند و سپس به سراغ شیخ ابوتراب میرود و او را در خانهاش میکند؛ همچنین محمد گندهرجب و آقا علیکچل را نیز بيه قتيل
میرساند (گزار وجهی) .آرزوی زایرمحمد غلبه بر ترس و احسياس خيود و گيرفتن حقيش از کيریم و هيمپیمانيانش و تيرس او،
حمایت مردم از کریم و همپیمانانش و از دست دادن خانواده است؛ اما باور و اعتقاد به خدای یکتيا« ،البتيه خيواسّ خيداس .هرچيی
خدا خواسّه میشه» (چوبک)50 :1384 ،؛ از ترس او میکاهد و آرزویش نزدیک میشود.
3ي این گزاره نناندهند وضعیت زایر محميد بعيد از انجيام مراحيل سيخت و دشيوار اسيت؛ او بعيد از کنيتن کيریم و
همپیمانانش ،با حمایت مردم از بوشهر فرار میکند (گزار متعدی).

2ـ5ـ .2عناصر روایی در رمان تنگسير
عنصر روایی (الگوی کنش) به کارکردها و نقشهای گوناگون یک روایت ي خواه انسانها یا جانوران باشند و خواه اشيیای
ساده ي اشاره میکند .گریماس براساس مناسبات و تقابلهایی که با یکدیگر دارند ،سه جفت تقابل دوگانه را مطرح میکند کيه
در آن هر شش عنصر نقش یا کننگر مدنظر را شامل میشود:
ال ) شناسنده  /شیء ارزشی (موضوع شناسایی)،
ب) کنشپذیر (فرستنده) /کننگر (گیرنده)،
ج) یاریگر /ضد کننگر (مخال ) (← اخوت63 :1371 ،؛ سلدن 108 :1378 ،و احمدی.)163 :1388 ،
در تحلیل طرح روایی عناصر کننگر به شرح زیر است:
ال ) بنیادیترین جفت ،شناسنده و موضوع شناسایی است که همراه با جفت دوم ،یعنی کنشپذیر و کننگر ،ساختار پایية
داللت را در همة متنهای روایی تنکیل میدهد (← فروزنده)109 :1391 ،؛ محوری که از جفت اول عناصر روایيی تنيکیل
میشود ،به شخصی که کنش را انجام میدهد یا اینکه عملی نسبت به او صورت میگیرد ي شناسنده (قهرمان یيا ضيدقهرميان)
متن روایت ي و به آنچه او میخواهد به دست آورد ،یعنی هدفی است که برای او تعری

میشود (موضيوع شناسيایی /شيیء

ارزشی) ،اشاره دارد.
ب) محور دوم به شخصی ،چیزی یا حسی که مأموریتی (موضوع شناسایی) را به قهرمان انتقال میدهد (کنشپذیر) و نیيز
به شخصی که این مأموریت به خاطر او انجام میشود ،یعنی موضوع و مقصودی را که هدف اوسيت ،دریافيت ميیکنيد و بيه
دنبال آن میرود (کننگر) ،اشاره دارد .کنشپذیر (فرستنده) نیز عموماً یک احساس یا ویژگی ذاتی است که بهصيورت فطيری
در همة انسانها وجود دارد و سرچنمة بسیاری از تالشها برای رسیدن به اهداف گوناگون است.
ج) وی الگوی خود را با افزودن یک جفت دیگر تکمیل میکند :یاریدهنده /ضد کننگر یا مخال

شناسنده .یياریدهنيده
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و بازدارنده (ضد کننگر /مخال ) لزوماً نباید انسان باشند؛ بلکه یک تفکر ،احساس نیيز ميیتوانيد در جایگياه یياریدهنيده و
بازدارنده در روایت حضور یابد و به قهرمان کمک و یا در رسيیدن او بيه هيدف ميان ایجياد کنيد (← تادیيه 254 :1378 ،و
فروزنده.)109 :1391 ،
در هر متن روایی ،کننگر عموماً قهرمان است که با یاری نیرو یا نیروهایی یاریدهنده بيه هيدف خيود دسيت ميییابيد و
درنهایت نیرو یا نیروهای مخال  ،درراه رسیدن قهرمان به هدف ،مان ایجياد ميیکننيد؛ بيه بیيان دیگير از دیيدگاه گریمياس:
«شخصیت اصلی در پی دستیابی به هدف خاصی است که با مقاومت حری

روبهرو میشود و از یاریگر کمک میگیرد و یک

قدرت راسخ (کنشپذیر) او را به مأموریتی گسیل میدارد .این روال یک دریافتگر (کننگر) هم دارد» (مکاریک.)152 :1384 ،
بنابر عقید گریماس گاه هر شش عنصر در یک روایت دریافت میشود و گاه نیز شماری از آنها حضور دارند.
در ادامة بحث به بررسی عناصر روایی در رمان تنگسیر میپردازیم.
شناسنده (فاعل ،قهرمان) :زایيرمحميد /شيیء ارزشيی (موضيوع شناسيایی) :گيرفتن پيولهيایش (حيق خيود) از کيریم و
همپیمانانش؛ کننگر :زایرمحمد و کنش پذیر :احساس درونی وی ،یياریگر :شيهرو ،آسياتور ،احسياس وی ،ميردم و ...و ضيد
کننگر :کریم حاجحمزه ،شیخابوتراب ،محمد گندهرجب و آقا علیکچل و مأموران حکومتی (نایب) به شمار میروند .در ایين
رمان ،بنابر طرحواره یا الگوی ذکرشده ،هر شش عنصر روایت وجود دارند ،شکل شمار ( .)1شناسينده و کننيگر ایين رميان
زایرمحمد است .وی شخصیت اصلی است و کنشهای اوست که رمان را پیش میبرد و رخداد متناسب با فرایند رميان شيکل
میگیرد و شخصیت در بطن این حوادي ساخته و به خواننده شناسانده یيا معرفيی ميیشيود (← بيینیياز .)72 :1388 ،زایير
شخصیت پیچیدهای دارد؛ او عالوه بر اینکه مردی زحمتکش است که برای به دسيت آوردن روزی حيالل بيرای خيانوادهاش
تالش میکند ،آرام و تودار نیز هست؛ اما بیتوجهی کریم حاجحمزه و دیگر همپیمانانش کيه بيا محميد بدحسيابی کيردهانيد،
باعث میشود تا او به قتل آنها بپردازد .البته در این کنتوکنتار ،مردم هم طرفدار زایرمحمد هستند.
ترسیم خصوصیات درونی زایرمحمد و تضادی را که در صفات و اعمال شخصیتیاش مناهده میشود ،باعث میشود این
شخصیت و نیز دیگر اشخاص رمان در مقابل هر کننی از خود واکنش تازهای ننان دهند (کنتن زن و خواهر شيیخابيوتراب)
که برای خواننده شگفتآور است؛ یعنی زایرمحمد از همان شخصیتهای جامعی ( )Roundاست که فورستر تعبیير ميیکنيد
(← فورستر )94 :1384 ،و مدام در حال تيییر و تحولاند و به همین دلیل در طول رمان زنده و با طراوت به نظير ميیآیيد و
خواننده هرلحظه ،در بیم و امید چگونگی تصمیمگیری و رفتارش در مواجه با حيوادي و اتفاقيات (کينشهيا و واکينشهيای
داستانی) است.
چوبک شخصیت زایرمحمد را بهصورت مستقیم و غیرمستقیم (با گفتار ،رفتار و نيام)؛ یعنيی بيه شيیوهای ترکیبيی معرفيی
میکند .در گفتار زایرمحمد با پدرزنش ،خواننده بهخوبی درمییابد که او فردی بیتقصیر است و همچنيین واگگيان و لحين او
این احساس را بهخوبی به خواننده منتقل میکند که با زایرمحمد همرأی و همعقیده شود و این نوعی دیگر از همذاتپنيداری
خواننده با شخصیت رمان است« :محمد رنجید و گفت :چه برکتی؟ .حاجمحميد آرام و خنيدهرو بيه محميد نگياه کيرد .او را
میشناخت و اخالقش دستش بود .محمد همینه آدم آرامی بود و حاال او را اینطور آتنی میدید ...ي خالو تو کيه خبيرداری!
اینا آبرو منو تو بندر بردن .دیگه نمیتونم کاسبی کنم( »...چوبک .)28 :1384 ،کنش و واکينش زایرمحميد بيهگونيهای طبیعيی
است .او بعد از کنتن کریم حاجحمزه ،بدون هیچ تردیدی به سراغ شیخ ابوتراب میرود .این خونسردی او خواننده را متقاعد
میکند که با او همعقیده شود .او شخصیتی از طبقة پایین جامعه است« :مثه خر براشون کار کردم .چه منتی به سيرم دارن؟ تيو
آهنگر خونهشون کار سه نفر را خودم بهتنهایی میکردم» (همان.)23 :
عنصر اصلی که شخصیتهای رمان تنگسیر را به هم پیوند میدهد ،پول (شیء ارزشی) اسيت .بيه دسيت آوردن ایين عنصير
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بهوسیلة زایرمحمد بهعنوان حق خود از کریم و همپیمانانش و همچنین مقابليه بيا سيتم و داشيتن زنيدگی آرام و سيالم ،موضيوع
شناسایی در این رمان است .زایرمحمد برای به دست آوردن پولهایش ،بارها به آنها رجوع میکند و آنها بيا وعيدههيای دروغيین
پرداخت را به تأخیر میاندازند .درنهایت بدهکاری خود را نفی میکنند و این زایر را بر آن میدارد تا با الگوپيذیری از قیيام اميام
حسین (ع) ،آخرین راه را برای گرفتن پولهایش انتخاب کند که به کنتن کریم و همپیمانانش منجر ميیشيود« .شيیعیان هميواره
برای گرفتن حق خود و مبارزه با بیعدالتی و ظلم از ائمه (ع) الگو میپذیرند» (محدثی خراسيانی .)159 :1388 ،زایيرمحميد نیيز
قیام خود را برای گرفتن حق خود و مبارزه با بیعدالتی همانند قیام امام حسین (ع) میداند که در تياریخ بنيری هميواره زنيده و
جاوید است« :من مثه حسینبنعلی برای گرفتن حقم میرم .خونم که از خون او رنگینتر نیس» (چوبک.)69 :1384 ،
عنصر کنشپذیر (فرستنده) در این رمان ،احساس درونی زایرمحمد است« :از درونش موجی برخواست و خواسيت از تيه
دل نعره بکند( »...همان .)19 :این احساس بهعنوان یک ویژگی ذاتی ي که بهصورت فطيری در همية انسيانهيا وجيود دارديي
زایرمحمد را تحریک میکند تا از نصیحتهای دیگران دست بردارد و برای گرفتن حق خود مصمّم باشد.
نیروهای ضد کننگر را که مان برقراری زایرمحمد به هدفش (گرفتن پولهایش و داشتن زندگی سالم) میشوند ،میتيوان
کریم حاجحمزه ،شیخ ابوتراب ،محمد گندهرجب و آقا علیکچل و تفنگچیهای حکومتی (ازجمله نایب) را نام بيرد« :محميد
گنده رجب [دالل] رفت و این کریم حاج حمزه [بزاز و طرف معامله] را ورداشت آورد .قرار شد کریم خونهای کيه کنيار دریيا
داشت ،پینم گرو بگذاره و هزارتومن بگیره یه ساله .رفتیم محضر همین شیخ ابوتراب [محضردار و حاکم شرع] گيردن خُيرد،
پوال را جرینگه شمردیم دادیم به کریم ...و حاال نگو ...این خونه دیگه مال کریم نبوده و شیخ ابوتراب ،کاغذ دروغکی سياخته.
رفتم پیش آقاعلیکچل [وکیل معامله] وکیلش کردم ...که او هم با اونا همدسّ شده بود» (همان .)52 :این چهار شخصیت را از
این لحا ضد کننگر به حساب آوردهایم که «اینا پوالی من را خوردن و حاال دیگه یقین میدونم که یه پهنآباد هيم بيه مين
پس نمیدن ...من دیگه آبرو تو بندر برام نمونده( »...همان49 :ي.)51
نایب یکی دیگر از شخصیتهای فرعی است که قصد دارد زایرمحمد را طبق قانون دستگیر و محاکمه کند؛ اميا وقتيی بيه
خانة او میرود ،قصد تعرض به شهرو را دارد که با مقاومت شهرو روبهرو میشود؛ «شهرو چون پلنگی پرید و چنگ انيداخت
و با ناخن تیز و نیرومندش صورت او را چنگ زد و درید و نعره کنید» (همان .)184 :نیروهای یاریگر زایرمحمد ،شيهرو (زن
او) ،آساتور (دکاندار ارمنی) ،احساس وی ،مردم و ...هستند .اولین نیروی یاریگر ،شهرو ،زن زایرمحمد است.
عنصر اصلی که شخصیتهای زایرمحمد و شهرو را در رميان تنگسيیر بيه هيم پیونيد ميیدهيد ،عنيق اسيت .ازآنجاکيه
شخصیت های رمان باید واقعی جلوه کنند ،اغلب رماننویسان به موضوع عنق در رمان میپردازند .چوبک نیيز از ایين قاعيده
مستثنا نیست و توجه بسیاری به این موضوع دارد .شدت عالقة شهرو به زایرمحمد بهخيوبی در ذهين خواننيده تيداعیکننيد
لحظهها و معانی متفاوتی است که باعث همذاتپنداری خواننده بيا شخصيیتهيای رميان ميیشيود؛ «چراکيه عنيق یکيی از
بزرگترین و اساسیترین نیروهای طبیعت انسانی که موجب انسجام درونی وجود میشيود و جسيم و روان و خيودآگياهی و
ناخودآگاهی را هماهنگ میسازد» (آلندی« .)9 :1378 ،دل و جیگر داشته باش .تو شاهزنی .تو عزیز دل منی .گليوی گریيهزده
خلعگرفتة شهرو باز و بسته شد .اگه تو نباشی زندگی به چه درد من میخوره؟ ...محمد گفت« :اگه شوور کردی ،میيون خيود
و خدا ،پنجاهتومنش که مهرته مال خودته و باقیش مال بچههامه» .شهرو میان هَقهَق گریه میگفت« :پول آتيش بگیيره .شيوور
اَلو بگیره .اگه تو نباشی من دیگه دنیا رو نمیخوام( »...چوبک.)66 :1384 ،
توجه به عنق در رمان عالوهبر فراهمشدن زمینهای برای گسترش رمان ،بهنوعی از خواننده سنتشيکنی ميیکنيد؛ چراکيه
باعث میشود نگاه به زنان از نوع نگاه سنتی و کلینهای (توصی

جنسی و آرایش صحنههيای عنيقی) نباشيد؛ بلکيه آنهيا را

موجودی میپندارند که ارزش شایسته و درخوری (روح و زندگی واقعی) به عنق میدهند؛ اگرچه از ابراز آن عاجزند .با ایين
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پیشفرض ،رمان نخستین گونة ادبی است که برای زن وجودی مستقل قائل میشود و نقش او را در تصمیمگیری و سرنوشت
خود سهیم میداند؛ یعنی بهصورت فاعل یا کارساز ننان میدهد که در تمام صحنههيای رميان حاضير اسيت و ایفيای نقيش
میکند (← وات .)27 :1386 ،چوبک نیز برای شخصیت شهرو ارزش و موجودیت زیادی قائل است؛ شهرو نیز زن روسيتایی
ایرانی است که با ویژگیهای خاص زن روستایی (نیروهای یاریدهنده ،شخصیت همراز و مناور زندگی) در اکثر صحنههيای
رمان حاضر است و ایفای نقش میکند .نگاه چوبک به این زن روستایی ایرانی ،عالوه بر زیبایی (توصی

جنسيی و عنيقی)،

باید نقش پاکدامنی خود را همینه بر سینه داشته باشد« :شهرو چون پلنگی پرید و چنگ انداخت و با ناخن تیيز و نیرومنيدش
صورت او [نایب] را چنگ زد و درید و نعره کنید .جهنم شو کرّه حروم .چه میخوای اینجا اومدی تو خونیه مردم؟» (هميان:
 .)184اطاعت از همسر و منورت با او در تصمیمات زندگی (کنتن کریم حاجحمزه و همپیمانيانش) ،ننياندهنيد ارزش و
اهمیت برای موجودیت زن است .توجه به همین عنصر عنق است که ارتباطی ناگسستنی بین کننگر (زایر) و نیيروی یياریگر
(شهرو) برقرار میکند .نکتة مهم این است که لط

و توجه چوبک نسبت بيه احسياس شيهرو بيهگونيهای اسيت کيه او را از

شخصیت دوم به شخصیت اول و همپایه با زایر تبدیل میکند و نقنش را مؤثر جلوه میدهد .شهرو در این رمان بهعنوان یک
عامل مثبت مورد مداخله قرار میگیرد و این نگاه چوبک ،نوعی مظلومیت عنق یيک زن روسيتایی را در دنیيای ميدرن ننيان
میدهد و موقعیت مثبتی به وی میدهد .پس به این دلیل او را نیروی یاریگر به حساب آوردهایم.
دومین نیروی یاریگر ،مردم هستند که با زایرمحمد همعقیدهاند و او را حمایت میکنند .آنها که از بدحسابیهيای کيریم و
همپیمانانش خسته شدهاند ،به حمایت از زایر برمیخیزند« :آی آفرین به این تنگسیر! .آی دسّ مریز! .مردم راه دادند ..هیچکس
حرفی نمیزد( »...همان.)91 :
سومین نیروی یاریگر آساتور (دکاندار ارمنی) است که به زایرمحمد در دکانش پناه ميیدهيد تيا تفنگچيیهيای حکيومتی
نتوانند او را دستگیر کنند.
کننگر :زایرمحمد

کنش پذیر :احساس درونی زایر

شناسنده :زایرمحمد

نیروی یاری دهنده :شهرو ،آساتور،

ضدکننگر :کریم حاج حمزه و شیخ

مردم

ابواتراب و...
شی ارزشی :پول

شکل شمار ( ،)1تحلیل عناصر روایی گریماس در رمان «تنگسیر»
نتيجه
رمان تنگسیر چوبک براساس زمان خطی داستانی گسترش مییابد و پیرنگ آن باتوجهبه جزئیات و گرایش به نومایگی و نقيل
حوادي با تکیهبر موجبیت و روابع علت و معلول ترتیب یافته است .همچنین ساختار روایی این رمان بر نظریات سياختارگرایانی
چون تودورف و گریماس منطبق است .روند داستانی در این رمان بدینگونه است که حوادي ایين رميان یکيی پيس از دیگيری
برای شخصیت زایرمحمد (شخصیت اصلی و محوری) بهصورت زنجیروار به وجود میآیند؛ بهگونهای که ابتدا وضيعیت متعيادل
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برقرار است (مقدمه) و این وضعیت آبستن حادثههای گوناگون است .در این وضعیت ضيمن معرفيی کينشپيذیر ،شيیء ارزشيی
(هدف) برای شناسنده منخص میشود .همچنین در این قسمت روایت ،شخصيیت توصيی

ميیشيود .زایيرمحميد (گیرنيده و

شناسنده) مردی زحمتکش است که در بندر دکان جو فروشی دارد و شیء ارزشی (پولها و حفظ آبرو) است.
در ادامه با بروز حادثهای (قهر  )1این تعادل برهم میخورد و وضعیتی نامتعادل بر متن روایی (داسيتان) حياکم ميیشيود؛
کریم حاجحمزه و همپیمانانش (نیروهای مخال ) سرمایه و دارایی وی را امانت میگیرند و خرج ميیکننيد .در ایين مرحليه،
کنشپذیر (زایرمحمد) خطرات متفاوتی ازجمله کنتن کریم حاجحمزه و همپیمانانش و نیز درگیری بيا ميأموران حکيومتی را
برای رسیدن به هدفش (شی ارزشی) قبول میکند و سبب شکلگیری کنش و واکنشهای کنشپذیر و ضد کننگر ميیشيود و
سیر صعودی حوادي را به وجود میآورد .ذکر این حادثهها ،میانة روایت را تنکیل میدهند و کنش و واکنشهيای شخصيیت
زایرمحمد را شامل میشود .در این مرحله شناسنده امتحان و آزامایش میشود و از نیروهای یاریگر برای غلبه بر نیروهای ضد
کننگر یاری میجوید .در این مرحله و با بروز حادثة پایانی (قهر  ،)2متن روایی (داستان) وارد پایان میشود .وی بيا حمایيت
شهرو ،آساتور و مردم (نیروهای یاریدهنده) موفق میشود حق خود (پولهایش؛ موضوع شناسایی) را از کریم و همپیمانيانش
به ضرب گلوله بگیرد.
حرکت و روند داستانی رمان به وضعیت متعادل سامانیافتهای تيییر شکل میدهد و سرنوشت شخصيیت در آن منيخص
میشود .بعد از ذکر حادثهها ،روایت به وضعیت متعادل سامانیافتهای ميیرسيد و پایيان ميییابيد؛ او بعيد از کنيتن کيریم و
هم پیمانانش ،همراه خانواده از بوشهر فرار میکنند .در پایان نیز وضعیت کلی (سرنوشت) کنشپيذیر در صيورت پیيروزی یيا
شکست تعیین میشود و داستان به وضعیت پایدار تازهای میرسد که محصول رخيداد کينشپيذیر و حيوادي پینيین اسيت.
درنهایت میتوان دربار تحلیل ساختاری طرح روایی رمان تنگسیر ،الگوی زیر را ترسیم کرد:

تعادل اولیه (معرفی کنشپذیر و شیء ارزشی)  +برهم خوردن تعيادل (قهير  =)1مقدميه ← وضيعیت ناپایيدار (آزميایش

کنشپذیر و نبرد او با ضد کننگر و استفاده از نیروهای یاریگر) +آخرین رویارویی کنشپذیر و ضد کننيگر (قهير  =)2میانيه
← تعادل مجدد (پایان و تعیین سرنوشت کنشپذیر) وضعیت پایدار تازهای که شکل میگیرد.
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