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 چکیده

های هنر نویسندگی خود را تنها در رمان و داستانپردازان معاصر عرب است که عبدالرحمان منیف از جمله داستان

های انسان معاصر پرداخت. به طور ها، دردها و گرایشنگرانیبلند نمایان ساخت. او در آثار خود به آرزوها، دل

 یابد. از آنجا کهبا انسان نیز خاتمه می ،شود و در نهایتهای منیف با انسان آغاز میتوان گفت که داستانمی ،کلی

صدد است تا این مقاله دراست و  او به جایگاه درخور توجهی در ادبیات داستانی دست یافته النهایاترمان 

مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.  از ابعاد مختلفنویسنده را پردازی نحوۀ شخصیتهای این رمان و شخصیت

ها توصیف و سپس . نخست دادهاندکردهتحلیلی استفاده  -نگارندگان برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی 

اند که بیشتر  نویسندگان به این نتیجه دست یافته ،در نهایتاساس بسامد آنها، نمودارهایی ترسیم شده است. بر

، ها سبب جذابیت و پیچیدگی آن شده است. همچنینها، پویا و جامع هستند و نمادین بودن شخصیّتشخصیت

 مستقیم است.غلب به شکل غیرستان اپردازی داشیوۀ شخصیت
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 و پیشینه تحقیق مقدمه

ای را در نویسی جایگاه ویژهاز آنجا که داستان

 ادبیات معاصر عرب به خود اختصاص داده

های توان تحقیقات متنوعی را در زمینهاست، می

نویسی انجام داد. یکی از مختلف در حوزۀ داستان

گیرد، ها که در داستان انجام میاین بررسی

هر داستان از  .بررسی عناصر ساختاری آن است

پیوند استوار بین دو عنصر رویه یا سطح و 

شناخت  ،ساختار تشکیل شده است. بنابراین

های روایی و توصیف و تشریح شخصیتساختار 

های ها در پژوهشترین نکتهداستان، یکی از مهم

 .ادبی است

عبدالرحمن منیف آثار متعددی در حوزۀ 

رمان یکی از این آثار،  .نویسی داردداستان

ماجرای ستیز مایه آن به  است که درون النهایات

پردازد. این رمان  می اهالی بیابان با غول قحطی

از ساختار  ،که نشان داده خواهد شدچنان

هایی منسجمی برخوردار است و دارای شخصیت

است که نیاز به واکاوی و تفحص از ابعاد 

 رصدددپژوهش حاضر  ،گوناگون دارند. بنابراین

پردازی را در رمان است تا نحوۀ شخصیت

بررسی کند. گفتنی است  از ابعاد مختلف النهایات

نامه دو پایانرمان این در خصوص تاکنون که 

 نوشته شده است: 

 ۀنام(، در پایان1391) نیامحمد احمدسید -

 یةعبدالرحمن منیف و روا»با عنوان خود 

، پس از بررسی زندگینامه شخصی و «النهایات

های وی را تشریح  ادبی نویسنده، افکار و دیدگاه

را در دو سطح  النهایاتده تا رمان کرو تالش 

ضمن بنابراین، مضمونی و ساختاری بررسی کند. 

بررسی متن، مضامین بلند آن را نمایان ساخته و 

های داستانی آن را برشمرده عناصر و تکنیک

 است.

-نامه(، نیز در پایان1391نسب )لی عدالتیع

تحلیل روایی رمان النهایات از عبد » ای با عنوان

ان و ، پس از گذری بر پیدایش رم«الرحمن منیف

سیر تحول آن در زبان عربی، عبدالرحمن منیف و 

کند و در نهایت نویسی او را معرفی میشیوۀ رمان

 پردازد. به تحلیل رمان می

-، در مقاله(1392ان )دیگر رسولی و حجت

 النهایات رمان روایی زمان تحلیل»با عنوان  ای

 ژرار زمانی دیدگاه براساس منیف عبدالرحمان

های  دیدگاه ژنت به تحلیل جنبه، بر اساس «ژنت

اما این  ،اند زمان و اختالفات زمانی رمان پرداخته

به تبیین  طور مستقلمقاله درصدد است تا به 

و شیوه  النهایاتعنصر شخصیت در رمان 

 بپردازد.پردازی نویسنده در این رمان شخصیت

احمدنیا در  گنجعلی و سیدمحمد عباس

 در درونمایه انتقادی کارکرد»ای با عنوان مقاله

، به منظور «منیف عبدالرحمان اثر هافرجام رمان

پی بردن به مسائل درونی رمان به واکاوی 

 آن پرداخته است. ۀدرونمای

ت ـاله در جهـن مقـان در ایـدگـنگارن

د که ـان رآمدهـها بن سؤالـه ایـویی بـپاسخگ

منیف تا چه اندازه در تحلیل و تبیین عبدالرحمن 

های رمان موفق عمل کرده است؟ خصیتنقش ش

های های رمان او چقدر با واقعیتشخصیت

ها در جامعه آن زمان انطباق دارند؟ نوع شخصیت
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 های مختلف کدام است؟از جنبهالنهایات رمان 

 

 مبانی و مفاهیم نظری

ان ـر داستـ( هcharactersای )ـهتـصیـشخ

داستان بیشتر  .های مهم ساختاری آن هستندپایه

های انسانی از هر قالب هنری دیگری با شخصیت

توان گفت که دارد و می سروکارو غیر انسانی 

واهد ـی نخـود خارجـها وجداستان بدون آدم

داستان  ریناپذ ییجداشخصیت جزء »داشت، پس 

برخی از (. 31و  33 :1361)میرصادقی، « است

ترین نظران به صراحت شخصیت را مهمصاحب

-ترین عنصر منتقلمهم: »اندعنصر داستان دانسته

ترین عامل طرح داستان، کننده تم داستان و مهم

(. اهمیّت 2: 1331)یونسی، « شخصیّت است

ن دلیل است که ـه ایـشخصیت داستان بیشتر ب

ارتباطی تنگاتنگ با سایر عناصر دارد )دیب، 

ها به عنوان  (. در بررسی شخصیت231 :1995

 :شوده میداستانی، به دو بُعد توجیک عنصر 

ها و دیگری نحوۀ یکی تعیین نوع شخصیّت

پردازی نویسنده که به هنگام بررسی شخصیت

این رمان عالوه بر ارائۀ تعریفی از شخصیت، به 

 خواهد شد.معرفی این دو مفهوم نیز پرداخته 

 

 شخصیتتعریف 

گ در ـده و رنگارنـای پیچیـن دنیـت، ایـشخصی»

ا، ـههـواستـا، خـهگرشـب نـاسـه تنـان، بـداست

هایی که نویسنده از آن ها و فرهنگایدئولوژی

خیزد، متعدد و متنوع است و با توجه به برمی

ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، ایدئولوژیکی و 

نظر دارد، از داستانی ای که نویسنده مدفرهنگی

 :1993)مرتاض، « کندبه داستان دیگر فرق می

ان معاصر، شخصیت را ـی از محققـ(. برخ33

ای شدهاشخاص ساخته»اند: گونه تعریف کردهاین

)مخلوقی( را که در داستان، نمایش و ... ظاهر 

 :1361صادقی، )میر« نامندشوند، شخصیت میمی

ه ـد کـده دارنـز عقیـر نیـگـی دیـ(. برخ131

های داستان کسانی هستند که حوادث شخصیت»

نان جریان دارد یا به دست آنان صورت حول آ

 (. 11 :1993)زغلول، « گیردمی

در تبیین شخصیت داستان گروهی نیز 

-شرکتشخصیّت، ماهیت و طبیعت »اند: گفته

)براهنی، « کنددر تراژدی را تعریف می کننده

(. در تعریف و بررسی شخصیّت 219 :1363

گوید: شخصیّت در داستان بازتاب داستانی می

تصورات و تفکرات نویسنده با خلق اشخاص از 

در داستان  هاآنکردن محیط پیرامون خود و وارد

کند که با مخاطبان ارتباط برقرار خود سعی می

بگذارد و  آنهاکند و تأثیری ماندگار بر روی 

ی افکار و اعمال خود را در عملکرد نوع به

د )داد، ـدهرار میـانش قـی داستها تـیشخص

1395: 193.) 

 

 انواع شخصیت

بندی کلی، شخصیت به دو نوع، در یک تقسیم

شخصیت محوری و شخصیت مخالف تقسیم 

شخصیت محوری، فردی است که »شده است. 

کوشد در مرکز روایت قرار دارد و نویسنده می

توجّه مخاطب را به آن جلب کند. گاهی اصطالح 



قهرمان اصلی را، به جای شخصیت محوری به 

گیرند. شخصیت مخالف، فردی است که کار می

گیرد و در برابر شخصیت محوری قرار می

 (.213 :1361صادقی، )میر« هماورد اوست

شخصیت داستان بسته به نقش و عملکردی 

که در پیرنگ آن دارد، به انواع ساده و جامع 

که از شود. شخصیت ساده، چنان تقسیم می

 ،ودشاسمش پیداست، وقتی در داستان ظاهر می

تواند حدس بزند، چه واکنشی در خواننده می»

-گیرد، از خود نشان میبرابر وضعی که قرار می

اما شخصیت جامع  ،(19 :1993)زغلول، « دهد

پیچیده است و ابعاد بسیاری دارد و با انجام »

دارد. در ابتدای عملی، خواننده را به شگفتی وامی

و  شودداستان پنهان است و به تدریج ظاهر می

« رودبا تغییر یا پیشرفت حوادث پیش می

 (.215 :1361)میرصادقی، 

ها بر اساس میزان حضور و تأثیر شخصیت

شخصیت در پیشبرد روایت هم به اصلی و فرعی 

خصیت اصلی همان شخصیت ش»شوند.  تقسیم می

نامند که اول داستان است که او را قهرمان نیز می

در  این شخصیت همواره با نیرویی معارض

کشمکش است.  شخصیت فرعی، کسی است که 

حاصل اعمال و گفتارش، خواننده را به چیزی 

بیشتر از خودش راهنمایی کند. مثالً او را همچون 

بخش یا گری یا نیروی رهاییتجسّمی از وحشی

(. 303 :1395)داد، « دـد ببینـری از امیـمظه

تحول آنها  ثبوت و های داستان را از لحاظشخصیت

 توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:در داستان می

معموالً پیرامون »و ثابت:  شخصیت ایستا. 1

یر ـان تغیـیک فکر یا صفتی که در طول داست

ر او تأثیر ـوادث بـرخد و حـچد، میـکننمی

ت گرفته ـزی از آن شخصیـگذارند و چینمی

 ،(. به عبارت دیگر103 :1999)نجم، « شودنمی

اندک تغییر نکند یا »شخصیتی در داستان است که 

را بپذیرد و در پایان داستان همان باشد  تغییری

که در آغاز داستان بوده است و حوادث داستان بر 

 «او تأثیر نکند و اگر تأثیر بکند، تأثیر کمی باشد

 .(191 :1361صادقی، )میر

شخصیتی است که »: عدی یا پویابُچند. 2

تان، دستخوش تغییر و تحول باشد و مدام در داس

یا  بینیو جهان ای از شخصیت او، عقاید جنبه

 .خوی و خصوصیت شخصیتی او دگرگون شود

این دگرگونی ممکن است عمیق باشد یا سطحی، 

وقایع  ،به بیان دیگر دامنه باشد یا محدود.رپ

 «دهند نه درون اوداستان پیرامون او رخ می

نظر انواع شخصیت از نین چ. هم(195 :)همان

ساخت و بافت به موارد زیر تقسیم شده است 

 (:209، 202، 199 :)همان

 ۀکه نسخۀ بدل یا کلیش»: های قالبیشخصیت

از خود هیچ  و استهای دیگری شخصیت

ظاهرش آشناست، صحبتش قابل  .صی نداردتشخّ

عملش مشخص است و بر طبق  ۀبینی، نحوپیش

 «.ایمبا آن قبالً آشنا شدهکند که ما الگویی رفتار می

 ۀدـدهنانـنش»: یـوعـای نـهتـصیـشخ

که او  ندستهای از مردم صوصیات گروه یا طبقهخ

 «.کندرا از دیگران متمایز می

ماجرا، حادثه، ، نماد»دین: نما هایشخصیت

 غیرزمینه یا تصویری است که بر چیزی  ،یءش

ها و ایده ۀدهندنخودش داللت دارد و نشا
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ها هم به اگر شخصیتهای متعدد است. احساس

؛ یعنی «کار روند نمادین خواهند بوده این شیوه ب

مادین کسی است که حاصل جمع شخصیت ن»

اعمال و گفتارش، خواننده را به چیزی بیشتر از 

 .«خودش راهنمایی کند

 

 پردازیهای شخصیتشیوه

ت و ـدد اسـردازی متعـپتـای شخصیـهشیوه

ابعاد مختلف، او را به خواننده معرفی  نویسنده با

پردازی را به دو کند. یوسف نجم شخصیتمی

 مستقیم تقسیم کرده است:دستۀ مستقیم و غیر

پردازی مستقیم: نویسنده شخصیت (الف

های جسمی و روانی در آن، از برای بیان ویژگی

گیرد و به توصیف وسایل مستقیم کمک می

نفعاالت و مستقیم، برای شرح افکار و ا

آورد و خود بعضی از برخوردهای او روی می

دهد و نظر خود را به رفتارهای او را تغییر می

کند. چه طور صریح در مورد شخصیت بیان می

ها برای بسا نویسنده در لباس یکی از شخصیت

 شود.ها و عواطف و اعمال ظاهر ترسیم ویژگی

مستقیم: نویسنده پردازی غیرشخصیت (ب

ن روش برای ترسیم قهرمان داستان از در ای

گو و درگیری ومستقیم مثل گفتوسایل غیر

کند تا گیرد و خود را از داستان دور میکمک می

شخصیت بتواند عقاید و رفتار خود را ظاهر کند. 

تواند حقیقت قهرمانش را از طریق می ،بنابراین

 ،اعمال، گفتار و اعترافاتش ترسیم کند )نجم

1999 :93.) 

 

 الرحمن منیف شرح احوال و آثار عبد

و  سعودیاز پدری میالدی  1933منیف در سال 

تحصیالت . متولد شددر اردن  مادری عراقی

در زادگاهش سپری کرد و سپس به ماتی را دمق

 1953او در سال دانشکده حقوق بغداد رفت. 

از  و پس برای تکمیل تحصیالتش به قاهره رفت

. دیوگسالوی ترک کرنجا را به مقصد چندی آ

منیف در دانشگاه بلگراد ادامه تحصیل داد و در 

موفق به دریافت درجۀ دکترای علوم  1961سال 

به بیروت پایان تحصیل اقتصادی شد. وی پس از 

های سیاسی پرداخت. و در آنجا به فعالیت فتر

در دمشق سکونت  1961اما سرانجام در سال 

ول شد مشغخدمات اداری گزید و به انجام 

 1993سال  در منیف. (21 :2001)قشعمی، 

سوریه را به مقصد لبنان ترک کرد و در 

بیروت شروع به  «الهدف»و  «البالغ»های  نشریه

به عراق  1995نوشتن رمان کرد. او در سال 

بازگشت و مدتی به عنوان مشاور اقتصادی کار 

را بر عهده  «النفط و التنمیه»کرد و سردبیری مجله 

اما با شروع جنگ  ،(100: 2006نضال، ابو)داشت 

آن کشور را ترک  1931ایران و عراق در سال 

کرد. در این هنگام بود که به پیشنهاد نویسندۀ 

مشهور فلسطینی، جبرا ابراهیم جبرا به کلی از 

-زندگی سیاسی فاصله گرفت و عمر خود را یک

ن، الیف سپری کرد )مجموعه مؤلفأسره در راه ت

فایده بودن کار زیرا به بی (؛99 و 93: 2003

سیاسی در صورتی که پشتوانه اندیشگانی نداشته 

کرد که با پناه باشد، پی برده بود و احساس می

تواند ویژه رمان بهتر میردن به ادبیات بهـب



های فکری و سیاسی خود را سامان بخشد دغدغه

(. منیف 6: 1393)سادات الحسینی و میرزایی، 

نسه اقامت گزید. اما دیری نپایید که چندی در فرا

به دمشق بازگشت و تا  مجدداً 1936در سال 

پایان عمر در این کشور باقی ماند. وی سرانجام 

سالگی دار فانی   91در سن  2001ژانویه  23در 

 (.5: 2009را وداع گفت )فهد، 

 مانده از وی به جا داستانیترین آثار مهم

(، 1993)األشجار و اغتیال مرزوق د از: ناعبارت

شرق المتوسط (، 1991)حب مجوسیه  ةقص

 النهایات(، 1996)حین ترکنا الجسر (، 1995)

عالم (، 1999)سباق المسافات الطویله (، 1999)
(، 1931-1939)مدن الملح (، 1932) بال خرائط

(، 1991)أخری  ۀاآلن هنا أو شرق المتوسط مر

أرض (، 1991)عمان فی األربعینات  ةمدین ةسیر

 (.1999)السواد 

اه ـایگـجف ـان منیـدالرحمـای عبـهرمان

. در است دههنری کسب کرز نظر ای را ابرجسته

ز نویسنده و آگاهی او و بینش ممتا گفرهن ،واقع

از دانش روز، هنر نگارش او را متمایز ساخته 

 اینویسنده عنوان به عرب جهان در منیف»است. 

 های سیاست،دغدغه که شودمی شناختهپیشرو 

-ناگفته و معاصر تاریخ سیاسی هایجریان و نفت

ذهن او را همواره  استشراق و اشغال ادبیات های

مایه رو بن. از اینبه خود مشغول ساخته بود

 «گیردمی قرار قالب این در او هایرمان بیشتر

ف ـمنی .(216: 1391، یـاظمـان و کـاظمیـ)ن

توان او را شخصیتی عام و فراگیر داشت و نمی

دانست. به همین  به اقلیم عربی خاصی مربوط

سرایی او نیز عام بود؛ یعنی از سبب زبان داستان

قضایا و مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 

گفت که فکری موجود در جهان عرب سخن می

ی با آن درگیر بود )نابلسی، به نوعی قومیت عرب

ها و ها، دغدغهاین درگیری ،(. در واقع22 :1991

های سیاسی جهان معاصر بود که سبب جنگ

مهاجرت منیف به کشورهای غربی و تأثیرپذیری 

-های داستاناز نویسندگان آن کشورها و شیوه

لی که موجب د. از جمله دالیشنویسی آنها 

نویسی شد، محدود شدن گرایش منیف به داستان

که به دنبال آن میل  آزادی در جهان عرب بود

نویسنده به نگارش نثرهای هنری افزایش یافت 

 .(136 :1391)مشایخی و اصغرپور، 

 

 النهایاتخالصۀ رمان 

 از ابتدای رمان مشخص است که این سوژه

بلکه نوعی  داستان، عاشقانه و رمانتیک نیست،

تراژدی است. موضوع پیرامون حوادث روستایی 

روستایی وابسته به بارش  .چرخدبه نام طیبه می

باران که همیشه از بروز قحطی بیمناک است. در 

ثیر خشکسالی بر أآغاز نویسنده به توصیف ت

پردازد و چهرۀ چرخه زندگی مردم این روستا می

ش را توصیف ـانـان و کودکـتکیده مردان، زن

کند. خشکسالی زندگی را برای مردم روستا می

مین معاش أرای تچنان دگرگون کرده که مردم ب

ن میان، ـد. در ایـنرآوار روی میـه شکـود بـخ

ی داستان، توانمندی ـان اصلـرمـ، قه«عساف»

چشمگیری در شکار با سگ  دارد. او از کودکی 

پرداخت و سگش به شکار در صحرا و بیابان می

کرد. عساف روش  نیز او را همراهی و کمک می

فقط هنگام ای که به گونه ؛خاصی در شکار دارد
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های انسانی، پرنده یا نیاز شدید و با رعایت ارزش

کند و به نیازمندان هم سهمی حیوانی را شکار می

ای در نزد جایگاه ویژه ،رودهد. از ایناز آن می

مردم طیبه دارد. در یکی از روزهای خشکسالی، 

چند مهمان برای شکار به طیبه آمدند و از عساف 

ردن مکان مناسب شکار آنها کخواستند تا در پیدا 

ا ـایی بـر آشنـه خاطـرا راهنمایی کند. عساف ب

منطقه، به ناچار خواسته آنان را پذیرفت. اما در 

وزد که در نهایت به این سفر، طوفانی سخت می

انجامد. او زندگیش را مرگ عساف و سگش می

کند، تا گروه به سالمت نجات یابد. پس از فدا می

های داستان تغییر و جریان مرگ عساف وقایع

کند. در واقع این مرگ سبب تحول در روستا می

و جوشش مردم برای اصالح امور و مطالبه 

اهالی  ،شود. در پایانرفته خود میحقوق از دست

های دروغین حکومت برای روستا که به وعده

گیرند تا اند، خود تصمیم میاحداث سد پی برده

های آینده، ر سالبرای رهایی از خشکسالی د

 رأساً اقدام به ساخت سد کنند.

 

 های رمانشخصیت

اندازی دقیق و درست به به منظور ارائۀ چشم

های رمان را به دو دستۀ شخصیت دمخاطب، بای

های اصلی و فرعی تقسیم کرد و برای شخصیت

، «قهرمان»بندی را سه عنصر اصلی، مبنای تقسیم

قرار داد. به  «یاریگر قهرمان»و  «قهرمانضد»

افرادی که در این زیر مجموعه قرار  ،عبارت دیگر

های اصلی و بقیه فرعی گیرند، شخصیتمی

بندی در دو نمودار زیر اند. این تقسیممعرفی شده

 نشان داده شده است.

 
 

 
 

 نوع شخصیت عساف

ها، عساف را که در برخی پژوهشاین با وجود

 ،نسب)عدالتیاند شخصیتی پویا قلمداد کرده

توان اما از سیر روند داستان می ،(56 :1391

فهمید که او در انتها همان شخصیتی را دارد که 

ست. به پس او شخصیتی ایستا ،در ابتدا داشت

سبب این خطا در اذهان که رسد آنچه نظر می

شده، پویایی است که عساف، در ذهن مردم 

ا کند و باعث تغییر نگرش آنهجامعه ایجاد می

ای گونهشود. او در ابتدا مطرود جامعه بود؛ بهمی

نشست و ها، دم در میکه در مجالس و مهمانی

عساف آمد؛ »توانست با کسی دست دهد. نمی

پریده. سالم داد و دم در خشمگین و رنگ

شخصیتهای 
 اصلی

:  قهرمان داستان
 عساف

مردم : ضد قهرمانان
و به ویژه 

سالخوردگان، 
 مهمانان

:  یاریگر قهرمان
 سگ

شخصیت 
 های فرعی

کدخدای 
 کرانۀ شرقی

 مقبل

: ابو نعیم
 راننده

 زنان طیبه

:  عمو زکو
 گورکن



نوشته رسیدند: عساف به یک پیمان نا. »1«نشست

« ها بیاید، ولی با کسی دست ندهدبه انجمن

(. این در حالی است که پس از 69 :2009 ،)منیف

یابد و لقب شهید به مرگش برای مردم تقدس می

جوری نمرد؛ جانش را عساف همین»دهند. او می

 :)همان« برای طیبه از دست داد. او شهید است

این شخصیت عساف نیست که  ،ر واقعد(. 205

بلکه ذهنیت مردم جامعه، با مرگ  ،کندتغییر می

 شود.ویایی و تحول میعساف دچار پ

جامع پیچیده و  یکی از شگردهای نویسنده،

 ،کردن خصوصیات درونی شخصیت عساف است

االضداد بودن. نویسنده طوری این آن هم جامع

کند که اضداد به زیبایی شخصیت را پردازش می

آیند. از دید اهالی در درون آن و با هم کنار می

که  حالیطیبه، عساف شخصی دیوانه است؛ در 

کند که او داناترین مخاطب به راحتی درک می

عقالی »فرد است و این بُعد او، خواننده را به یاد 

همان  ؛اندازددر تاریخ عرفان اسالمی می« مجانین

افرادی که برای فرار از جامعه، خود را به جنون و 

 زدند. دیوانگی می

نویسنده به جمع یک ویژگی  ،از سوی دیگر

یعنی عالوه بر اینکه او  ؛کندا نمیمتضاد، اکتف

ولی  ،و کشتار است شکارچی و متمایل به کشت

محافظ پرندگان و خواستار بقای نسل آنهاست. 

مورد دیگر اینکه عساف به تنهایی گرایش داشت 

که در  حالی در ؛و فقط با سگش انس گرفته بود

ها او همیشه به فکر مردم و همراه دردها و رنج

گفت: تو از شلیک هر گلوله می پیش»آنهاست. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ترجمه رمان از کتاب آقای مالیری نقل شده است.   .1

درها ...«. »برای ننه صبری، تو برای داوود کور و 

آورد. عساف هستم. زند، بانگی برمیرا که می

-ها را میخوشی بگویم و بروم. پرندهآمدم شب

(. همین خصوصیات 19 :)همان« روداندازد و می

متناقض وی سبب شد تا عساف از شخصیت 

راحتی دار باشد که بهپیچیده و جامعی برخور

 توان او را شناخت.نمی

قالبی تمثیلی دارد و بدیهی  النهایاترمان 

هدف نویسنده چیزی فراتر از ارائۀ یک که است 

. وجود نمادهای متعدد در داستان، دداستان باش

شاهدی بر این ادعاست که در اثنای بررسی 

ها به آن اشاره خواهد شد. عساف از شخصیت

ای سروکار دارد که قشری سنتی و عهطرفی با جام

ها که سالخورده»تحت نفوذ سالخوردگان است: 

« ها حق بکن نکن گفتن را دارندبیشتر وقت

دروغ و فقر و  ،( و از طرف دیگر69 :)همان

 کند.نابسامانی در آن غوغا می

وجود همچنین شخصیتی، نماد حفظ 

های انسانی، مبارزه با شرارت جامعۀ عربی ارزش

باید توجه داشت که عساف افکار سنتی است. و 

بلکه نماد سرسبزی، رشد  ،فقط شکارچی نیست

و نمو است و چه بسا عساف، رمز چیزی باالتر 

از آن باشد. آیا او مسیح جدید است؟ این سخن 

شنویم: خدای روستا میرا از زبان مختار، کد

جانش را برای طیبه از  ،جوری نمردعساف همین»

نده با نویس (.205 :)همان« شهید است ،دست داد

 شخصیت عساف را از زاویه دید هااین عبارت

های دیگر داستان به خواننده یا شخصیت کدخدا

در برابر عساف تنها ناجی طیبه  کند.معرفی می

-، شخصیتالنهایاتعساف در رمان قحطی بود. 
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های گوناگونی به خود گرفته است. او شخصیتی 

ج و اندوه را فقط در قلب منفعل نیست که رن

بلکه قهرمانی مثبت و  ،خود انباشته کرده باشد

 فعال است و سعی در تغییر شرایط دارد.

 

 سگ عساف

ه به همسانی و همراهی او توان با توجسگ را می

با شخصیت اصلی داستان، یاریگر قهرمان نامید. 

او در ازای دادن چند پرنده به دو شکارچی، به 

است. عساف مدت زیادی را به عساف داده شده 

درصد به عساف که صد»کند. تربیت او سپری می

سگ اطمینان نداشت، دیری خود را به رنج 

و  (39: )همان« اش کندانداخت تا خوب، دستی

شود که به قول بعدها طوری با قهرمان یکی می

آنهایی که خرده »زند: راوی، در ظاهر با او مو نمی

گفتند: عساف و سگ با هم  پرواشیشه داشتند، بی

از بس عساف و سگ با هم بودند «. »زنندمو نمی

)همان(. « که انگار دو نیمۀ یک سیب شده بودند

 ،این همراهی دوستانه، فقط مختص ظاهر نیست

شود. طوری که بلکه در اعمال او نیز مشاهده می

تا پایان زندگی او، یعنی تا لحظۀ مرگ 

این وفاداری را به کند. نویسنده  اش می همراهی

بیند سگ که می»صراحت در داستان آورده است: 

خوابد روش. زور زده هر جور عساف افتاده، می

(. در جایی از 110 :)همان« شده نجاتش دهد

بدترین نارویی که به »گوید: رمان کدخدا می

عساف زدیم این بود که گذاشتیم، دست تنها 

به دادش خواست بجنگد. سگ از ما بهتر بود. می

 (.113 :)همان« برسد. ما این کار را نکردیم

سگ در عرف جامعه، رمز وفاداری است. 

انتخاب این حیوان به عنوان یاریگر قهرمانی که 

های انسانی وفا به ارزشتک و تنها و با جامعۀ بی

روست، بسیار بجا و متناسب است. سگ روبه

عساف، نماد دعوت به مبارزه و انقالب است. 

مهارت گزینشی، نویسنده وفاداری  ،ه بر اینعالو

دهد: سگ به عساف را لحظه به لحظه نشان می

های خون رو سر سگ نگاه کنید. با هـبه لخت»

اند که به عساف اش کردهپورهشان پارهنوک

اع ـی داشته از خودش و عساف دفـد. وقتـبرسن

 :)همان« دـوراخش کردنـوراخ سـکرده، سمی

110.) 

 

 نسالخوردگا

سالخوردگان، از اقشاری هستند که هر چند در 

اند، اما تأثیر داستان به شکل مبهمی معرفی شده

 ،عبارت دیگرزیادی در پیشبرد داستان دارند. به

کند که مردم مخاطب در پایان داستان تصور می

آن جامعه، تنها سالخوردگان هستند. البته این 

ن شده است: ای بیاصراحت در جملهله بهئمس

ها که بیشتر اوقات حق بکن نکن سالخورده»

(. این شیوۀ پردازش 69 :)همان« ...گفتن را دارند

باعث شده که سالخوردگان از ابتدا تا انتهای 

داستان مشاهده شوند، اما نتوان برای آنها 

ارائه داد. ذکر این نکته را ای از نقششان خالصه

شاری هستند الزم است که این افراد، یکی از اق

که عساف با آنها در تضاد و تقابل است. مثالً 

خواهند مردم را بیهوده هنگام قحطی آنها می

های صراحت، گفتهامیدوار کنند. ولی عساف به

کند و در نهایت آنها را تسلیم به آنها را رد می



های رفته رفته واژه»د: زساپذیرش گفتار خود می

ها نشت کرد. ههشدار و بیم از دهان سالخورد

بعدها رک و پوست کنده گفتند: این سال از همۀ 

تر خواهد هایی که بر طیبه گذشته، سختسال

آید طیبه چنین سالی به خود دیده بود. یادم نمی

 (.15 :)همان« باشد

ای داستان، ـا انتهـدا تـان از ابتـوردگـسالخ

اند و  های قشری مسلک و سنتیدارای خصیصه

دنیا، مرگ و »سرنوشت اعتقاد دارند: به تقدیر و 

داند امروز خودش به کجا زندگی است. آدم نمی

إذا تداینتم بدین إلی أجل مسمّی "کشد می

: )همان« "فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل

خواست به ها که مییکی از سالخورده» (.10

مگوها پایان دهد و جوّ را برگرداند، گفت: بگو

ها دست خداست دگی آدمپسرم، مرگ و زن

یستـأخـرون سـاعـه و ـهم الاء أجلـإذا جـف"

(. آنها قدرت تحمل 199 :)همان« "یستقدمونال

زیادی دارند، سعی در نفوذ بر جوانان و مقابله 

با هر چیز جدید را دارند. در داستان از ابتدا تا 

اما با مرگ  ،انتها بر سر باورهایشان باقی هستند

شوند: به پویایی نزدیک میعساف، تا حدودی 

ماند. خیلی ها گفت: آدم مییکی از سالخورده»

شود جانور و آدم را از هم جدا کرد. جاها نمی

 :)همان« ها بهتر باشندشاید جانورها از خیلی آدم

113.) 

این افراد، نماد پایبندی به سنت و ضد 

باید ذکر کرد  ،آزادی و ابداع هستند. افزون بر آن

های شار در طیبه، مسبب رواج خصیصهکه این اق

ای رفتار سالخوردگان با توجه به کلیشهاند.  منفی

بودن شخصیت آنها و قابل حدس زدن اعمال و 

 د.ند شخصیت قالبی باشنتوانکردارشان، می

 

 مهمانان

این مهمانان که تعدادشان چهار نفر است در 

شوند و مسبّب اصلی مرگ اواخر داستان ظاهر می

داستان شده و به نوعی رمان را به طرف  قهرمان

در جاهای دیگری هم برند. قالب تراژدی پیش می

شود که عساف در حال از داستان مشاهده می

مثالً  .مبارزۀ علنی با اعمال و گفتار آنان است

تمام  ،شوندزمانی که مهمانان وارد داستان می

 حالی در ؛نوازی استتالش سالخوردگان، مهمان

گوید با لحن تند خود، با آنها سخن می که عساف

آنها را از جامعۀ طیبه دور کند. به تا و سعی دارد 

را در مجموعۀ ضد ن همین دلیل، نگارنده آ

 قهرمان اصلی قرار داده است.

این مهمانان برای شکار به طیبه رفته و از 

خواهند تا آنها را به مناطق شکار ببرد. عساف می

ولی در  ،کندا مخالفت میعساف در ابتدا با آنه

کند که اگر آنها را نهایت، کدخدا او را امیدوار می

این مهمانان زمینۀ ساختن سدّ را  .به شکار ببرد

عساف که تمام  ،کنند. بدین دلیلفراهم می

تالشش آبادی و نجات طیبه بود، پیشنهاد آنان را 

برد که به پذیرفت. عساف آنها را به مناطقی می

نویسنده، بیابان و شنزار و سراسر سردرگمی قول 

جای کبک، تنها کوکره و باقرقره )از بود و به

شود؛ به ای( در آنجا مشاهده میپرندگان اسطوره

ای که آنها پس از شکار اندکی، تمایل به گونه

 برگشتن دارند.



 111        از عبدالرحمن منیف النهایاتهای داستانی در رمان بازخوانی شخصیت
 

توانند نماد می هادر این رمان، مهمان

د. شکارها، های بیگانه در جامعۀ طیبه باشنارزش

ند. عساف هست ها و انقالبنماد تمامی این ارزش

های سنتی و دروغین، در حال از طرفی با ارزش

های بیگانه با ارزش ،مبارزه است و از طرف دیگر

ای ندارد. بیابان نیز رمز و و تهاجم آنها نیز میانه

هاست و عساف برای از کردن این ارزشنماد گم

نه، جان خود را در این های بیگابین بردن ارزش

دهد. مقابلۀ عساف با مهمانان راه از دست می

برای شکار نکردنشان، نماد مبارزه با شکستن 

کشتار و  چون کشتهمهای انسانی ارزش

 حیوانات و پرندگان است.

ها، ترس یکی از خصایص بارز این مهمان

خاطر موفق نشدن در شکار و است. از طرفی به

د، پیش عساف برگردند: ترسنشرمندگی می

همه  دانستند که با اینشرمنده بودند. خوب می»

اند اگر با چهار تا پرنده پیش تیری که در کرده

 :)همان« خنددشان میعساف برگردند، به ریش

در بیابان وحشتناکی گیر  ،(. از طرف دیگر35

اند و ترس از پیدا نکردن مسیر برگشت، کرده

ها ماشین»کرده است.  تمامی وجودشان را احاطه

که راه افتادند، ترسی ناگهانی بر همۀ سرنشینان 

ن ـار ایـکن در(. »33 :انـ)هم« تـدست انداخ

های دیگری نیز های نیرومند، دلشورهدلشوره

کشید: ترس از بیابان و سرگشتگی در سرک می

« دریایی سنگدل که نه آغاز دارد و نه پایان

 (.36 :)همان

 اولیه، مهمانان مدعی توانایینشینی در شب

راه افتاد، نشینی که بهشب»در امر شکار بودند. 

ها برای این کار ریز از شکار گفتند. مهمانیک

ها انـه مهمـود کـزی بـان چیـن همـدند. ایـآم

که بعدها  در حالی ؛(65 :)همان« خواستندمی

شود که توانایی چندانی ندارند. مشخص می

ارزش است. این ای آنها پوچ و بیادع ،بنابراین

ها فقط ادعای دروغین دارند و در کارها مهمان

-عساف که حضور در جمع را نمی»ناتوانند. 

آید. آنها را ها هم بدش میپسندد، از آن مهمان

 (.69 :)همان« داندبار، کودن و تنبل میسر

 

 های فرعیشخصیت

 نویسنده برای پیشبرد حوادث جانبی که خود سیر

های از شخصیت ،کندحادثۀ اصلی را آسان می

-کند یا ممکن است شخصیتفرعی استفاده می

های فرعی برای بیان شخصیت اصلی داستان یا 

های فرعی چون های او باشد. شخصیتویژگی

نقشی در سیر داستان ندارند، به تعیین نوع 

فقط به سیر  ،شودشخصیت آنها پرداخته نمی

 شود.شخصیتی آنها اشاره می

این شخصیت، همزمان با  :کدخدای کرانۀ شرقی

شود و شبیه محرک چهار مهمان وارد داستان می

ا محسوب ـهر شخصیتـبرای دیگو تلنگری 

های داستان شود. به عبارت دیگر، او شخصیتمی

دارد. ای به کار وامیلهئرا با آگاه کردن از مس

گونه که پیشتر اشاره شد، اوست که  همان

عساف را در بردن مهمانان به منطقۀ رضایت 

کند. همچنین هنگام مرگ عساف، شکار جلب می

عساف،  هایش به شخصیتاوست که با حرف

متوجه اشتباهاتشان  بخشد و دیگران راتقدس می

جوری نمرد؛ جانش را عساف همین»کند. می

باید کنار (. »205 :)همان« برای طیبه از دست داد



 :)همان« چیز باشیاه همهما بمانی، عساف! تا گو

تک چیزهایی را که کـد تـاف بایـعس(. »115

فهمد گویید، بشنود. تنها از این راه است که میمی

« اند و ارزش زندگی را دارندمردم طیبه آدم شده

 (.199 :)همان

هایی مهمان ،گونه که اشاره شدهمان :نعیم

های بزدل و ترسویی آدم ،که به طیبه آمده بودند

ای بود که همراه مهمانان به بودند. نعیم راننده

منطقۀ طیبه آمده بود و هراسی در دل داشت که 

نعیم »مبادا راه برگشت به روستا را گم کند. 

راننده از اینکه عساف در این بیابان ترسناک 

 (.93 :)همان« تنهاشان بگذارد، هراسان شد

هایی هستند شخصیت تصادفی، شخصیت

کنند و تصاویری از حال و عی میکه صحنه را واق

ممکن است »دهند. هوای صحنه به دست می

بار بیشتر در صحنه های تصادفی یکشخصیت

شان آنقدر جزئی باشد که ظاهر نشوند و نقش

گذاری نداشته باشند، اما اساساً ارزش نام

(. 113: 1391، لئونارد« )وجودشان ضروری است

و زکور و دیگر شاید بتوان نعیم و عم ،رواز این

-های فرعی داستان را جزء شخصیتشخصیت

 های تصادفی به حساب آورد.

وی شناخت کافی از صحرا داشت و  مقبل:

کامالً به عساف اطمینان داشت که مسیر را چگونه 

شناسد و وجب بیابان را میبه وجب »رود. می

« داند کجا برودعساف شکارچی است؛ می

های تیز و مـل، چشـ(. مقب103: 2009، فـ)منی

هان ـد او پنـریزبینی داشت و هیچ چیز، از دی

هایش به چشم شاهین مقبل که چشم»ماند. نمی

 (.103 :)همان« ماند، همه جا را پاییدمی

ا ـود و بـه بـکن طیبورـاو گ زکور: عمو

همه چیز، »داد. کاری این کار را انجام میریزه

 (.116 :همان« )سازدها را در طیبه میحتی گور

منیف در این رمان، برخالف زنان طیبه: 

دیگر آثارش از هیچ شخصیت زنی نام نبرده 

خواهد نشان دهد که زن نویسنده می»زیرا  ؛است

نقشی در جامعه عربی ندارد تا نقدی هوشمندانه 

از شرایط زنان در این کشورها باشد. در نتیجه 

ای زدهزده و بحرانکه جامعه قحطیتوان گفت می

ای کشد، جامعهکه منیف برای ما به تصویر می

فاقد آزادی است که برای زن حقی قائل نیست و 

کند و این قحطی او را در پس خانه زندانی می

و  گنجعلی« )سازدحقوق و اراده او را تباه می

 .(93 :1393 احمدنیا،

تنها در قسمت پایانی  النهایاتزنان در رمان 

و تشییع پیکر عساف داستان، یعنی روز مرگ 

شوند که با موهای پریشان به شیون و حاضر می

پردازند و این در حالی است که مردان زاری می

 ،کنندآنجا حضور دارند و نه تنها مخالفت نمی

های طیبه آمادۀ زن»کنند. بلکه با آنها همراهی می

ها پایکوبی زن«. »استقبال از این مرد شده بودند

شد. دمی چنان از خود بیخود تندتر و تندتر می

شدند که چندتاشان روسری از سر برداشتند و 

چند تای دیگر دستمال درآوردند. چنان پا 

طیبه، حضور «. »کوفتند، انگار دیوانه شده بودند

پسندید. رسم ها هرگز نمیها را در این آیینزن

ه گورستان و مراسم ـا بـهذارد زنـه نگـود کـب

 (.210و  209 :)همان« خاکسپاری بیایند

در تمامی این موارد شاهد حضور زنان 

هستیم که با رفتارهای مختص مراسم سوگواری 
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پردازند و اندوه عمیق خود را  به شیون و زاری می

کنند. در هیچ جای دیگری از رمان از بیان می

ها، نه در حضور زنان خبری نیست. نه در مراسم

حقیقت، نویسنده در ها و نه در شکار. در مهمانی

این رمان، با مطرح نکردن زن، او را معرفی کرده 

است؛ چرا که خواننده بعد از خواندن آن، این 

گیرد که چرا حضور زن سؤال در ذهنش شکل می

 در این رمان کمرنگ است؟

ه منیف به تصویر ـای کهـجامع ،عـدر واق

ساالر است که با حضور ای مردکشد، جامعهمی

خیزد و از  عرصه اجتماع به مخالفت برمیزنان در 

ترسد. منیف در این رمان بیان حضور زنان می

کند که تربیت و پرورش زن مخالف قدرت و  می

 ساالری مردان آن جامعه بود.مرد

شاکر نابلسی دربارۀ دالیل کمرنگ بودن 

گوید: چنین می النهایاتنقش زن در رمان 

کشد، ر میای که منیف برای ما به تصویجامعه»

نیازمند زور و قدرت مردانه است. بدین سبب 

نقش زنان در آن جامعه کمرنگ است. به عالوه، 

ویژه این رمان، ههای منیف بمحتوای بیشتر رمان

سیاسی است که در آن نقش مردان بیشتر از زنان 

ای هایش، جامعهاست. منیف از خالل بیشتر رمان

لحاظ اخالقی،  کشد که ازرا برای ما به تصویر می

ای که به اجتماعی و سیاسی پست است. جامعه

ی ـدانـآزادی اعتقاد ندارد و زن را در خانه زن

 ،رو(. از این166و  169 :1991، )نابلسی« کندمی

رسند و اشخاص این رمان، سنگدل به نظر می»

هیچ جایی در نزد آنها برای زن نیست و هیچ 

« نداردهایشان وجود اثری از عشق، در قلب

 (.193 :)همان

نکتۀ دیگر اینکه حوادث رمان در صحرا و 

در محیطی که بر آن غم و اندوه، فقر و وحشت 

سایه انداخته، اتفاق افتاده و این با طبع لطیف، 

آمیز زنان در تضاد مهربان، صمیمی و محبت

است. محیط صحرا باعث شده تا این رمان یکی 

در آن از  های عربی باشد کهاز نادرترین رمان

وجود زن خبری نیست. منیف در این رمان، بر 

جنس ماده بسیار تأکید کرده و آن را مساوی رزق 

رگ ـل نجات مردم از مـده و عامـو روزی آین

داند. جنس ماده قوی و در عین حال مظلوم می

تصویر شده و به حفاظت از جنس ماده تأکید 

ی ها را نکشید؛ آنها روزماده»زیادی شده است. 

 (.19 :2009، )منیف« آیندۀ ما هستند

 

 شیوه شخصیت پردازی

های داستان بیشتر نویسنده در پردازش شخصیت

 زو ا کنداز روش غیر مستقیم استفاده می

وگو و جریان سیال ذهن هایی چون گفت تکنیک

های اصلی و بیان افکار،  برای معرفی شخصیت

ها رفتار، عواطف و احساسات درونی آنها، اندیشه

در مقایسه با وگو  ر این بین گفت. دگیرد می  بهره

 ؛های دیگر از بسامد باالیی برخوردار است تکنیک

مایه،  نویسنده برای نمایش بهتر درون راکهچ

گسترش پیرنگ و انتقال بهتر معانی و مفاهیم 

داستان به مخاطب از این تکنیک بیشتر بهره 

ه نویسنده از شیو النهایاتدر رمان  برد. می

-توصیف غیرمستقیم برای بخشی از شخصیت

اهری ظپردازی و به خصوص برای توصیف قیافه 

و حاالت درونی و نیز اخالق شخصیت عساف 

ها و جملهگونه آوردن اینکند. راوی با استفاده می



عباراتی که درباره شخصیت عساف به شکل 

 ،دراز ،وی را مردی زشت ،گویدغیرمستقیم می

رنجی که شخصیت حساس و زود ددانمجرد می

آمد و  داشت. اکثراً تنها بود و کمتر با کسی رفت

بیندش و با او نشست و کمتر کسی می»کرد.  می

بلند. با کمی برخاست دارد. چهل پنجاه ساله. باال

خمیدگی. تکیده ولی سفت و سخت. زن ندارد و 

زی ـس چیـدربارۀ اینکه چرا زن نگرفته هر ک

خواسته ویند دختر عموش را میگگوید. میمی

دیگر، (. »33 :)همان« ولی عمویش زیر بار نرفته

« آزردسر و ریخت ژولیده و سکوتش طیبه را نمی

زنند. عساف و سگ با هم مو نمی(. »35 :)همان

ای که های بزرگ، صدای خفهدماغ گنده، گوش

 :)همان« انگار صدای گرداندن آب در دهان است

ها با گذشت روزها شگفت و جور آدماین(. »33

شوند. انگار دیگران همدردشان گیر میگوشه

نیستند. گفتارشان تند و نچسب است. اگر کسی 

ساز و آشنا نباشد، از گفتارشان شان دمبا خوی

شرح، توضیح ده با (. نویسن35 :)همان« رنجدمی

و توصیف غیرمستقیم شخصیت، رفتار و اخالق 

از این طریق  ،یتعالوه بر معرفی شخص، عساف

 دهد.اطالعات زیادی در اختیار خواننده قرار می

-یکی از شگردهای نویسنده در شخصیت

خصوصیات ظاهری شخصیت پردازی، توصیف 

  .است

از توصیف مستقیم بیشتر برای  منیف

ر ـورت و ظاهـات صـق جزئیـف دقیـتوصی

ر توصیف د مثالً .ها استفاده کرده استشخصیت

های دماغ گنده، گوش»گوید: گونه میگ اینس

ای که انگار صدای گرداندن بزرگ، صدای خفه

چشم آدم (. »33 :)همان« آب در دهان است

شود، انگار دوتاشان را یک مادر تا میچهار

سگ از همان روزی که به (. »39:)همان« زاییده

طیبه آمد، یک چشم نداشت. خود عساف جلوتر 

 و چرا یکاین جور بود. کسی هم نپرسید کی 

 (.33-39 :)همان« چشم شده

در بخشی از رمان تصویر از طریق گفتگو: 

رای او ترسیم شده که ـوانگی بـون و دیـجن

ه دهندۀ انسان و جامعۀ عربی است که بنشان

تواند افکارش را خاطر دیکتاتوری و ترس نمی

های دیوانه با خود مانند انسانبنابراین، بیان کند. 

ها که راوی، سخن سالخورده زند. جاییحرف می

ها همۀ گرفتاری»کند. را در مورد عساف بیان می

 (.29 :)همان« هاست، عسافزیر سر شاه دیوانه

هنگامی که  :هااز طریق زبان سایر شخصیت

کند نویسنده، ماجرای ازدواج عساف را مطرح می

آورد که و از دختر عمویش سخن به میان می

یا جایی که مادر « اردعساف خوی غریبی د»گفته: 

لنگه کفش دخترش را هم به »گوید: آن دختر می

« دهد. گفت دیوانه استاین ولگرد غارنشین نمی

 (.33 :)همان

جای داستان، از جایاز طریق اعمال و کنش: 

توان برداشت کرد که عساف، در مقابل افراد می

جامعه از میزان عقل بیشتری برخوردار است. به 

نویسنده با عباراتی مختلف، عبارت دیگر، 

خواسته بُعد عقالنیت شخصیت اول داستان را 

برجسته نماید. مثالً زمانی که مردم به رفاقت 

کنند، خندند و او را مسخره میعساف با سگ می

خیال توصیف کرده،  که او را بیراوی در حالی

کشید سگ می ۀدست نوازشی بر گرد»نویسد: می
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« هاست؟کله پوک گفت: گوشت با اینو می

 (.36 :)همان

راوی، عساف را در مقابل سالخوردگان قرار 

ها را از زبان دهد و امیدهای واهی سالخوردهمی

ها کند؛ طوری که عساف قبل از آنمی عساف برمال

زند که قحطی سختی در پیش رو حدس می

خواهند داشت. این سالخوردگان هر چند از ابتدا 

کردند، حطی اقرار نمیبه صراحت به وجود این ق

بعدها رک و پوست کنده گفتند: این سال از »اما 

تر هایی که بر طیبه گذشته، سختهمۀ سال

عساف با دودلی خیلی از بندهایی «. »خواهد بود

کرد را که به پای خود و دیگران بسته بود، باز می

(. در تمامی این 50 :)همان« رستولی از درد نمی

شود که او از درد نادانی یعبارات نشان داده م

ی و ـزهای واهـه چیـردم بـق مـجامعه و تعل

 برد.های بیگانه، رنج میارزش

نویسنده تالش  از طریق جریان سیّال ذهن:

 و کند که با ثبت و ضبط تمامی حاالت جزرمی

های داستان، افکار و عواطف مدّ ذهن شخصیت

آنها را به طور مستقیم از ذهنشان به سوی ما 

ای از ساختار نمونه النهایاتجاری کند. در رمان 

 گونهبه شکل سیال ها و افکار ناخودآگاهانهتداعی

شود و نویسنده برای در ذهن عساف آشکار می

شناساندن زندگی و وضعیت خانوادگی او به 

اصلی داستان از طریق  هایعنوان شخصیت

کند سیالن خاطرات به صورت ذهنی استفاده می

شود که و جریان دائمی در ذهن فرد قلمداد می

ال سرازیر ـان حـه زمـه بـع گذشتـدر آن، وقای

بینی آینده شوند و بازنگری گذشته و پیشمی

شود. در بیان این محتویات درهم آمیخته می

ملزم به رعایت نامنظم ذهنی، نویسنده خود را 

دستور زبان یا کاربرد صحیح و دقیق عالئم 

زیرا هدف او بازنمایی افکار  ؛داندسجاوندی نمی

حساب و کتابی است که مانند سیل آشفته و بی

اند. در ناخواسته به ذهن شخصیت سرازیر شده

راوی با استفاده از این تکنیک توانسته است  ،واقع

ه داستان را بتصویری دقیق از دنیای آشوبناک 

دست گیرد. فکرها و جمالت ناقص و گاه فقط 

کلمات نامرتبطی که به ذهن شخصیت داستان 

توانند گویاتر از هر شرح آورند، میهجوم می

موثقی از زبان یک راوی، مبیّن خصوصیات او 

 باشد.

 

 گیرینتیجهبحث و 

های دریافتیم که بیشتر شخصیّت بیان شد،از آنچه 

 ،تنها دو شخصیت داستان و هستندداستان پویا 

ۀ ـد. بقیـا هستنـگ ایستـاف و سـی عسـیعن

الی طیبه هستند یا ـاه ـزوه جـها کتـشخصی

آیند و با مرگ مهمانانی که به آن منطقه می

شود، پویا هستند که عساف، ذهنیتشان عوض می

های . حضور شخصیتکدخدا نمونۀ بارز آنهاست

 داده شده است.رمان در نمودار زیر نشان 

 
 های پویا و ایستا در رمانشخصیت. 1نمودار 

 پویایی و ایستایی

 ایستا

 پویا



های رمان ساده همچنین بیشتر شخصیت

د، غیر از عساف که دارای شخصیتی پیچیده هستن

و جامع است. این پیچیدگی یکی از شگردهایی 

توان به آن اشاره کرد و ذهن مخاطب است که می

از  توان آن را یکیکند که میرا طوری درگیر می

 عوامل مهم جذابیت داستان دانست.

 

 
 در رمانساده و پیچیده های شخصیت. 2نمودار 

 
دهد که های نگارندگان نشان میبررسی

زمان و اثری تمثیلی است که بی النهایاترمان 

مکان بودن رمان و در واقع نمادین بودن آن به بی

فراگیری داستان کمک بسیاری کرده است. هدف 

ی و ـدن قحطـر کشیـه تصویـا بـتنهده ـنویسن

بلکه کارکرد انتقادی و اصالح ،خشکسالی نیست

طلبانه رمان مد نظر اوست. وی توانسته عمق درد 

و اندوه خود از وضعیت موجود جهان عرب را 

های ابراز کند. دیگر نماد« قحطی»با کاربست رمز 

 ند از:ارمان، عبارت

 مدلول )نماد( دال

و  مبارز و انقالبینماد انسان  عساف

 خواستار تغییر

 نماد جامعۀ سنتی سالخوردگان

 های بیگانهنماد ارزش مهمانان

نماد اوضاع نابسامان سیاسی  خشکسالی

 و شرارت جامعۀ عربی

های نماد گم شدن ارزش بیابان

 انسانی

 نماد دروغ و فریب شهر

 آالیشینماد پاکی و بی روستا
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Abstract 

Abdul Rahman Munif is one of those contemporary novelists who demonstrates his 

writing skill not only this article tries to figure novel "Alnhayat" and how 

Shkhsyt¬Prdazy author of the study and analyze various dimensions. The authors of 

mixed qualitative-quantitative method used to achieve this goal ¬Krdh¬And First 

qualitative methods, data description and then based on frequency data, graphs drawn. 

Finally, the authors concluded that more Shkhsyt¬Ha, dynamic and comprehensive, a 

symbol of charm and complexity of the novel is due Shkhsyt¬Ha. The characters in 

the novel more indirect way.  
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