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Abstract 

It has been more than a century since psychological analysis was considered 
as a science. Freud laid the foundations of psychoanalysis and his students 

developed this knowledge. Considering the high capacity of literature, the 
connection of this knowledge with psychology is noteworthy. Abdoul 

Rahman Munif’s novels are valuable and outstanding works of Arabic 
literature that can be examined through modern analytical and critical 

methods in order to explain and interpret their hidden aspects. For this 
purpose, the present article adopts individual and collective psychoanalysis 

and prominent psychological concepts to study his novel Al-Nahayat. Al-
Nahayat is one of the well-known and influential novels in Arab countries, 

in which Munif criticizes the circumstances of his society. In the current 
study, the characters are analyzed with reference to psychological 

complications and traumas such as fear, anxiety, melancholy, and insanity. 
Concepts such as Mother Nature, totem, taboo, nostalgia, and defense 

mechanism are also explored. However, the analysis of the psychological 

aspects of characters such as Assaf and the people of Tybeh village and their 
humanism is of primary importance. Assaf reflects the unpleasant social, 

cultural, and economic atmosphere of Tybeh village. In fact, he conveys to 
the reader the problems that the people of this community are dealing with 

and reflects their unfavorable situation in the form of a character in the 
novel. The results of the study of Munif’s novel from a psychological point 

of view show that the internal conflict and the constant battle between life 
and death are among the most important issues that Munif has dealt with. In 

his novel, he tries to show the disorder, social chaos, poverty and misery of 
people and considers Assaf’s death as a factor in changing the current 

situation. 
Keywords: Contemporary literature, Abdul Rahman Munif, Psychoanalysis, 

Humanism, Al-Nahayat. 
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 عبدالرحمن منیف النهایاتشخصیت و باورها در رمان تحلیل روانکاوی 

 *نعیم عموری
 شهید چمران اهواز دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه

 زهرا احمدیان
 زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشجوی دکتری

 عباس یداللهی فارسانی
 گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز استادیار

 یداله زرگر
 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 (79تا ص  59)از ص 
 05/06/1398تاريخ پذيرش: ؛ 19/02/1397تاريخ دريافت: 

 چکیده
 قرار گرفتههای نوين مورد توجه به عنوان يکی از دانش بیش از يک سده است که تحلیل روانشناسی

 رشد وبه شاگردانش اين دانش را  های اين علم را بنا نهاد و، پايهروانکاویذار مکتب گد بنیانياست. فرو

 شايان توجه است. نشناسیظرفیت واالی ادبیات، پیوند اين دانش با روا با توجه به. رساندندبالندگی 

ا بها را آنتوان که می هستند عرب یاتادب برجستة ارزشمند و آثاراز  های عبدالرحمن منیفرمان

را  هاآن پنهانجوانب  مورد بررسی قرار داد و بدين ترتیبنوين  ةنقادان های تحلیلی وشیوه استفاده از

عبدالرحمن منیف  النهايات. بدين منظور در پژوهش حاضر با انتخاب رمان تفسیر کرد شرح و آشکار،

روانی  کاوی فردی و جمعی و مفاهیم برجستةها و باورها، به روانبا توجه به نقش شخصیت تالش شده

عربی بوده  شده و اثرگذار در کشورهایهای شناختهاز رمان نهاياتالرمان ها پرداخته شود. موجود در آن

ها با توجه به در اين پژوهش، شخصیت. اش پرداخته استکه وی در تألیف آن به نقد اوضاع جامعه

انديشی، ماتم، مالیخولیا و جنون و ديوانگی ی چون ترس، اضطراب، مرگهايهای روانی و آسیبجنبه

های تابو، نوستالژی و مکانیزم های عامیانه مانند مادر زمین، توتم،اند. همچنین باورها و کنشتحلیل شده

هايی چون عساف و مردم طیبه و های روانی شخصیتامّا جنبه اند.دفاعی مورد واکاوی قرار گرفته

اف فضای ناگوار اجتماعی، فرهنگی و شخصیت عس اند.ها، برجستگی بیشتری داشتهگرايی آنانسان

درگیر مشکالتی را که مردم اين جامعه با آن  در واقع او گذارد.ی روستای طیبه را به نمايش میاقتصاد

اين پژوهش به شیوة  دهد.می و بازتاب اين شرايط نامساعد راکند هستند به خواننده منتقل می

مُنیف از  النهاياتنتايج حاصل از بررسی رمان تحلیلی به بررسی حوادث داستان پرداخته است. -توصیفی

ترين گی از جمله مهمکه کشمکش درونی و نبرد دائمی میان مرگ و زند دهدمنظر روانی نشان می

نظمی، آشفتگی بی کندمیدر رمان خود سعی او  .ها پرداخته استکه منیف به آن مواردی هستند

 و مرگ عساف را عامل تغییر وضع موجود شمرد.آورد را به نمايش در مردم فقر و بدبختیجامعه و 
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 مقدمه. 1
های روانی افراد بود تا یپدر علم روانکاوی نوين، به دنبال تحلیل شخصیت و ويژگ ،فرويد

اين علم با تحلیل  ظهورهای روانی را درمان کند. یشتر بیماریببه اين صورت 

ها همراه بود به صورتی که ارتباط روانکاوی و ادبیات ناگسستنی نويسندگان و آثار آن

ها محتوای بیشتری ها بود؛ چون رمانتأکید نقد روانکاوی نیز بیشتر بر تحلیل رمانشد. 

  د.نتری دارقابلیت تحلیل به اند که به اين صورتگنجاندهدرون خود را 

د؛ نبارز و انکارناپذيری دارهای داستانی در ادبیات معاصر عربی نقش رمان و روايت

شماری پیدا مخاطبان بی ند وگیری گسترش يافتچشم ها نیز به گونةرمان گونه اين

نظیر های بی. از نويسندگان معاصر عربی که در اين زمینه به آفرينش رمانندکرد

میالدی  1933در سال ايشان  .عبدالرحمن منیف بود ،گماشتهمّت سیاسی و انقالبی 

 سیاسی نظام مخالف وی .به دنیا آمداز پدری عربستانی و مادری عراقی  عماندر شهر 

 هایمحرومیت دچار و زندان گرفتار سیاسی و شخصی زندگی در. بود عربستان حاکم

 روحی بحران نوعی هامحرومیت اين نمود. زندگی وطن از خارج اجبار به و بود اجتماعی

نويسی را ، رمانکار سیاسی را رها کردکه  اين منیف بعد از .کرد ايجاد نويسنده اين در

  .در دمشق درگذشت 2004سرانجام در سال  .دانستبهترين راه برای تعبیر افکار 
در آثارش در پی مطرح کردن و تبیین مسائل مهم سیاسی، اقتصادی،  منیف

را در برابر جامعه و تحوالتش  چنین خودهماجتماعی و روانی انسان معاصر عربی بود. 

ماندگی و های جوامع عربی و تحلیل عقببنابراين به انتقاد از ضعف .دانستول میمسئ

باره در اين .رقم بزند شانی را برايجديدی هاو تالش کرد تا افقپرداخت  هاروی آنواپس

خوانندگانش را به هايش برگزيد و را برای رمان ایموضوعات نو، انتقادی و سیاسی گزنده

 و تحوالت کورکورانة ، ظلم و ستم کشاندهانابرابری ايجاد تحول، دگرگونی و انقالب علیه

پذير منیف در ولیتکشاند. نقش مسئی را به چالش های عربها و حکومتبرخی از دولت

 یگررا بر آن داشت تا روايت اوبرابر حوادث ناگوار پس از کشف نفت در جوامع عربی، 

نگاری باشد که اين حوادث را به قلم بکشاند. لويس صرف نباشد و افزون بر آن تاريخ

گر و نگاری روايتای از تاريخمیزهآ»کند که یادا او را فردی معرفی میمیگل کان

و  چون ويکتور هوگو و آلخو کارپنتیه فرد فرهیختهاو هم ای آفرينشگر است.نويسنده

ای که بر اين باور است که در عصر است. نويسنده و اخالق مدار ی متعهدانويسنده

 «بريمپذير به سر میمسؤولیت زيم، بلکه در عصر انسان صاحب حقوق وپیامبران نمی
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به چاپ رسید. وی  1977چهارمین اثر منیف در سال  النهاياترمان  .(507: 2009)کانیادا، 

 را و مرگ شده ، بیماریکه دچار قحطی« طیبه»در اين رمان ماجرای روستايی به نام 

، که مردم او را «عساف»به جز عجیب و شگرفی  شخصیت در اين رمان .کندروايت می

ر بر روايت حوادث تأکید منیف بیشت بارز نیست؛ چون خواندند،می )مجنون کبیر( ديوانه

 صری چون زمان و مکان. گويی رمان در جهانی بیپردازی و رعايت عنانه شخصیت ،بود

تخیالت  ی طیبه وجود خارجی ندارد و زايیدةحتی روستا ؛کندزمان و مکان سیر می

به شکار پرندگان  و گرسنگی سالینويسنده است. اهالی روستا برای رهايی از اين خشک

به صحرا ن برای شکار پرندگانمانده و  انزرعی برای آن چون کشت و ؛ورندآروی می

مردمانش به شکار برخی از  تنها برای سیر کردن ،عساف شکارچی مهربان طیبه روند.می

واهی  یهايهبا وعد هايیماند و غريبه؛ اما اوضاع بر اين منوال نمیپردازدپرندگان می

همراه به از طیبه وری بیشتر و برای بهره شوندوارد میچون ساخت سد و غیره به طیبه 

به طوفان روند که در حین شکار میبیشتر پرندگان هرچه برای شکار  به صحرا عساف

داستان  .است و سگش عساف ،بازدمی شوند و تنها کسی که جانمیدچار  شن مهیبی

ه برای خود و الدتی دوباررسد؛ چون مردم طیبه مرگ عساف را وجا به پايان نمیدر اين

پديد آورند. صحرا در در روستای خود  یمعظ یدانند و به دنبال آنند تا تحولطیبه می

ها و هکند؛ چون تأکید نويسنده بر حفظ طبیعت و ذخیراين داستان نقش بارزی ايفا می

صحرا و زندگی  ،وی ديگر منیفاز س نشین است.آن برای مردم باديه هایفايده

سنتی و حرص و آز مدرنیته که  تنها نمادی از کشمکش میان جامعةا نشینی رباديه

بلکه به بیان تضاد و کشمکش  داند، نمیهالب ورود شهرنشینان غريبه بودجا در قاين

نیز حتی گاهی از اين . پردازدمی های سوء استفاده انسان از طبیعتمیان طبیعت و روش

ها و بیان تضاد درونی افراد و روحیات آنرود و در اين رمان به دنبال ترسیم فراتر می

راه يابد و  يافتهرنجور و آسیبروانهای شخصیت درونبه  روانکاویاست تا همچون 

فقر و مرگ و میر  در پی شیوع قحطی، گرسنگی، یبه عبارت .ها بزندنقبی به وجود آن

جود بر و رفتن عزيزان()اندوه شديد پس از دست ناامیدی و اندوه و مالیخولیا  روزافزون، روحیة

بیان  لفافة مستقیم و دربه صورت غیرمنیف در اين باره  زند کهمردم طیبه خیمه می

-می توصیف را مردم اين های روانی و فردیويژگیبرخی از  ،اشمفاهیم انقالبی و سیاسی

ه چ ،توجه به مفاهیم و مضامین مطرح شده در اين اثربا  که برآن است پژوهش اين کند.

 ؛مستقیم، به روانکاوی شخصیت عساف و مردم طیبه بپردازدبه صورت مستقیم يا غیر
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ها را با توجه به نقش ی آنهای عامیانهکنش های روانی و باورها وهمچنین آسیب

 اثرگذارشان در پیشبرد روايت تحلیل کند.

، هاو کنش ها، باورهابا توجه به شخصیت نهاياتالدر رمان  شناسانههای روانويژگی .1

 ؟چیست ،ای در پیشبرد حوادث و روايت رمان داشته استکنندهنقش تعیینکه 

های ها و فضای رمان و آسیبچه اندازه توجه نويسنده به ابعاد روانی شخصیت تا. 2

 شده است؟ آثارشمیان ديگر از  النهاياترمان روانی سبب اثرگذاری و شاخص شدن 

روانکاوی آثار عبدالرحمن منیف اثر مستقلی نگاشته نشده است. بیشتر آثار  در زمینة

عناصر داستانی و مفاهیم رئالیستی آن  های منیف را با توجه ابعاد روايی،رمان ،تحلیلی

البنیة الکلیة ملشروع منیف الروائي و إشکالیة » ناصر صالح در در مقالةاند. نقد و بررسی کرده
 نويسی منیفرمان پروژه خالقانةبه عواملی  که در شکل گیری  «لإلنسانالعامل الداخلي 

پرداخت.  داشتبیان از احساساس درونی که در  مشکالتکمک کرد و همچنین به 

مفاهیم انقالبی  «نا اجلسر و النهاایت: رحلة خالصیةحنی ترک» در مقالة ماهر جرّارهمچنین 

عباس ای تبیین کرده است. در اين دو رمان به صورت مقايسه را و انسانی منیف

نیف )دراسة يف لعبدالرمحن م« النهاایت»روایة » جعلی و سید محمد احمدنیا در مقالةگن
را با تأکید بر عناصر داستانیِ شخصیت و مکان، تحلیل  نهاياتالرمان  الشخصیة و املکان(

 اند.و واکاوی کرده
 

 ها. شخصیت2

  )سکوت(گزین شخصیت عزلت .1-2 

گی و حساسیت مندی، عدم میل به زنداين شخصیت دارای نیروی کم و عدم عالقه

 نويسنده با بیان گذشتة النهاياتدر رمان  .(121: 1388)شاملو،  زيادی به استرس است

گیری و ، به دنبال اين است که هرچه بیشتر بر تنهايی، گوشه)کودکی و نوجوانی(عساف 

انگیز او سوق او تأکید کند و خواننده را به تکوينی از شخصیت ويژه و شگفتسکوت 

ديدگی و گرايی ملتی است که زير يوغ ستمدهد. در واقع عزلت عساف نمادی از درون

دهد. برد و تاوان اين امر را با سکوت و دوری از ديگران نشان میظلم به سر می

که شرايط اجتماعی و تاريخی خاصی دارند و ای است ويژه افراد شخصیت عساف نمايندة

چنان های دولت و معضالت اجتماعی و انسانی ملت همها، کشمکشفراسوی عزلت آن

 ، همةبردبا اينکه عساف در عزلت به سر می .(202: 2009)جرّار،  دار استپابرجا و ادامه
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ای از شکار ها بهرهرفت برای آناهالی طیبه را زير نظر داشت و زمانی که به شکار می

ه صغارا ، هو نفس   رجاال ، کبارا  و   و   م، نساء  ه  کل    أهالی طیبة   ه  عرف  الذی ی   الرجل   اف  س  ع  » آورد.می
)منیف،  «أحد   ه  مع   و جیلس  أا یراه م  ل  ق   للجمیع، و   الذی یبدو غامضا  و جمهوال  ابلنسبة   عساف  

عامل ديگری که سبب شده در عزلت خود بماند و هرچه بیشتر به کمین آن  ).24: 1977

پناه آورد، عجیب و غريب قلمداد کردن او و کارهايش از سوی مردم طیبه بوده است که 

 گريزی و روی آوردن او به طبیعت بود.برای انساناين امر دلیلی 
 

 الگوهاکهن. 3

در اساطیر و قصه به صورت مدام تکرار ای از مضامین مشخصی است که الگو گونهکهن

بینی اقوام ابتدايی و مفاهیم مذهبی ای و جهانی مضامین افسانههمه»شود. يونگ می

 ملل مختلف و حتی بعضی عناصر رؤياهای مردم کنونی را که روشنگر 

نامد که بالقوه در روان آدمی می« پندارهای آغازين»اند، های عام سلوک آدمینمونه

دهند و خود را به خودآگاهی موجودند و بخشی از ساختمان روان آدمی را تشکیل می

به تعبیر ديگر اين تصاوير يا الگوها، اشکال  .(439-438: 1366 )ستاری، «شناسانندمی

ها، تصاوير وار رفتار آدمی است که پس از رسیدن به سطح آگاهی، در هیأت انديشهنمونه

و در پستوی ضمیر شود میالگوها نسل به نسل منتقل کهنابند. يو مفاهیم بارز نمود می

شود که در الگوها ديده میبرخی از اين کهن النهاياتدر رمان  گیرد.میناخودآگاه جای 

 .ه استها پرداخته شدترين آنهش به مهماين پژو
 

 (Vieux sage) دانا الگوی پیرکهن  .1-3

نیست؛ بلکه سخن از  ی کماالت انسانیهمه انسانی جامع الگو سخن ازدر اين کهن

ها و مشکالت راهنمايی ها را در سختیبخش و راهنماست که انسانموجودی رهايی

 .(179: 1372)يونگ،  شودها منجر میکند و اين راهنمايی به تعالی وجودی آنمی

بینش »، «تأمل»، «دانش« »معرّف»، «اصل روحانی»تجسّم »پیردانا يا خردمند 

از يک سو و از سوی ديگر، کیفیات اخالقی « شهود»و « هوشمندی»، «خرد»، «ونیدر

شود شخصیّت معنوی او به حد چون حسن نیّت و آمادگی برای کمک که سبب می

الزم ساده باشد. سوای هوشمندی، خرد و بینش درونی پیر از لحاظ خصوصیات 

خالقی ديگران را محک اخالقی هم شايان توجه است: افزون بر اين حتی خصوصیات ا

 .(165 :1391)گرين و ديگران،  «دهدزند و براساس اين آزمون هدايايی میمی
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الگو در پی نماياندن اصول انسانی و انديشمندانه به ديگران است و نقش راهنما اين کهن

کند. عساف شخصیت اصلی اين داستان، قصد دارد توجه مردم طیبه را به را ايفا می

بکشاند که اين امر را بدون صحبت کردن يا نصیحت خاصی، با کرداری سوی طبیعت 

 داد. از سوی ديگر گاهی رفتاری متناقض وتوجه به عناصر طبیعت نشان می مطلوب و

 به عنوان مثال با وجود توجه به پرندگان و .شودديگرگونه در رفتار عساف ديده می

 کرد برای رفع گرسنگی وی میپرداخت و سعها میحفاظت از نسلشان، به شکار آن

به  ،پیران در دوران قحطی، به شکار کردن ادامه دهد میر کودکان و جلوگیری از مرگ و

ای از تضاد را درون خود عبارت ديگر شخصیت شگفت انگیز و مهربان عساف که گونه

ا ر   التقتلوا األانث   -» :دوستی اوستعدارد، بیانگر نو  (36: 1977، منیف) «اقي!نا الب  زق  إَّن 

جای اين رمان به تحول روانی شخصیت عساف از ديوانه به انسانی کامل در جای

ای که با وجود سادگی و سطحی بودن، به شخصیتی منفرد و به گونه ،خوردچشم می

 عساف  ». (23: همان) «!عساف   الکبی   من اجملنون   البالء   ل  ک  » شود.تأثیرگذار بدل می
 عساف   ...تبقي و   الطیبة   ن تعیش  أ   ن أجل  م   يف اللیل   ساعة   ام  ن  ، الذي الی   أبوالفقراء   ...احلصان  

 شخصیت ساده،». (88 :1997منیف، ) «... الناس  ر  م  ست  حتی ی   هنفس   ویقتل   ،اجلمیع   ب  حی الذي

های بسیار به شخصیتی مقدس، ديوانه و ناشناس عساف در طی روايت با کسب تجربه

شخصیتی که در آغاز  ،(435: 1346)گنجعلی و احمدنیا،  «يابدسرشت و کامل تغییر میپاک

 .کردندآن را ديوانه خطاب می
 

 الگوی بالگردانکهن .2-3

گاهی به صورت بالگردان  الگوی تحول و رستگاری()کهنبا توجه به باورهای کهن، قهرمان 

رد جامعه وابسته به اوست، بايد بمیسعادت و رستگاری »گردد که قبیله يا ملت خود می

 .(166: 1391)گرين و ديگران،  «تا کفارة گناهان مردم را بدهد
 

 زمین-الگوی مادرکهن .3-3

باره،  شده است. در اينگر زمین جلوه-زمین يا زن-زمین در اساطیر به صورت مادر

وجودش سرچشمه چیز از چون مادر منشأ زندگی، باروری و حیات است و همهزمین هم

مقام گردد. زايندگی، پرورندگی و جاودانگی زمین، در گیرد و به سوی او باز میمی

شود. زن به عنوان نمادی از زايندگی، جايگاهی الهی می الوهیت زن و مادر انگاشته

در گذشته زمین »کند. زايد و خود زمین نیز جهان را بارور می؛ زمین میداشته است
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شد که حتی اعضای بدن داشته و در بسیاری از گر محسوب میفرينشقدرتی جهانی و آ

 .(37-36، 1994، )نعمة «بودای برخوردار اديان کهن از بُعد اسطوره
 

 گرایی مردم طیبهانسان .4

 و های عالی انسان، آزادی ارادهیزههشیار، انگ ةگرا بر تجربشناسی انسانجنبش روان

اين میان بیشترين خدمت را مزلو و راجرز در  کرد. پیش تأکید از خالقیت فردی بیش

 دهی اين روش انجام دادند.در جهت
. اين نیازها معموالً زندانگیمیبررا مزلو برآن بود که سلسله مراتب نیازها رفتار انسان »

گیرند؛ شود که از قاعده تا رأس به اين ترتیب شکل میدر قالب يک هرم ترسیم می

از نگاه مزلو . احترام و خودشکوفايی محبت، پذيری ومنی، تعلقفیزيولوژيکی، اينیازهای 

ها اکتسابی است. مسلماً ارضای آن یگانه ذاتی هستند، ولی نحوهاين نیازهای پنج

تر است. برای مثال فردی که ق نیازهای پايینحصول نیازهای رأس هرم مستلزم تحقّ

 «است، تمايلی به ارضای نیاز به احترام نداردنیازهای فیزيولوژيکی او ارضا نشده 

  .(532: 1386 ،شولتز)

ای چون نیازهای زيستی، امنیتی و عاطفی طیبه پس از مرگ عساف نیازهای اولیهمردم 

را ناديده گرفتند و در پی برطرف کردن نیازهای اجتماعی و شکوفايی خود بودند تا از 

ای رهايی يابند و بتوانند به خودشکوفايی ذات منطقهدست تاراج و يورش نیروهای فرا

              «خودشکوفايی»در سلسله مراتب نیازهای مزلو انسانی خود دست يابند. 

(self actualization) شناسی بود که در رأس هرم قرار دارد. در واقع مزلو نخستین روان

 :مزلو ةبه عقیدمفهوم خودشکوفايی را مطرح کرد. 
های انسان نیازهای کمبود است و وجود آنها به دلیل کمبود است. البته انگیزهغالب »

نیروی مثبت در  شود خودشکوفايی نوعی نیاز هستی است؛ میل به ارضایگفته می

شود، گرايشی شکوفايی، گرايش ذاتی فرض میچند که خودهرمزلو  یبه گفته. وجود

است آرام، از اين رو بهتر است شخص ای در درون يا صدايی ضعیف است مانند زمزمه

 .(120-119 :1384، )برونو «نسبت به اين زمزمه يا صدای آرام حساس باشد
توجه منیف به اين نوع نیاز در وجود انسان و به ويژه در وجود جوانان طیبه سبب 

های شان برای مقابله و مواجهه با ظلم و نابرابریيو برتر يیشود تا خودشکوفامی

اقتصادی و سیاسی، بیش از پیش نمايان شود؛ چون اين جوانان با گوش دادن  اجتماعی،

تغییر اوضاع  لی چون عشق، انسانیت و آزادی به دنبالبه نداهای درونی و عواطف داخ

هستند تا از اين طريق آزادی بیان و عمل را به دست آورند. به  )طیبه(فعلی جامعه 

نیف کسی است که قدرت حقیقی و اثرگذار در های معبارت ديگر انسان شکوفا در رمان
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های استبدادی رود و به شورش در برابر قدرتگیری انقالب و پیشرفت به شمار میشکل

ای است که به دنبال فرد آزاده ای مقابله و دگرگونی را دارد؛پردازد و قدرت واقعی برمی

به تأمل در اين باره  آزادی، استقالل و نبرد برای دستیابی به اين دو است و همواره

 .(342: 2009)صالح،  پردازدمی

 :بعید   ان  ک  يف م   س  در  شاابا  ی   ان  ک  ، و  نی  م  اد  الق   د  أح   ال  ق  »
 ة  و  . ق   ة  و  إلی ق    ات  م  ل  الک   ون  ول  ، حی   اک  ن  م، ه  ا، إَّن   ن  م ه  أنت   ون  ل  فع  ا ت  م  ک    ون  ل  فع  الی   اک  هن   اس  الن   -
 .(46 :1977منیف، ) «نا املوت  هم  لت  أن ی   م شیئا  عاجال  قبل  ه  مثل   ل  فع  أن ن   ب  ، وجی  اربة  م    و   ة  ظم  ن  م  

شود که به سوی سبب می )منجی(تغییر در رفتار مردم طیبه پس از مرگ عساف 

مداری و واقعیشان را در لوای پیروی از انسانکماالت و انسان بودن گام نهند و خود 

تفاوت به ناپذير و بیها از مردمی ساکن، تغییرنمايان سازند. آندوستی عساف حیوان

پود خود و روستايشان  و شوند و انسانیت را در تارمیشده بدل افرادی رشديافته و شکوفا

  يابند.میکه حکم وطنشان را دارد، در

ای در هدايت مسیر رشد شخصی خود ی فزايندهگونهبه»بنابر نظر راجرز انسان 

کند. می یری برای چگونه انسان بودن پیداگشود و قدرت تصمیمتر میو منطقی آزادتر

ها به گونه معناداری کند، تمامی انساناين، همان راهی است که به روشنی مشخص می

ها همواره در جستجوی زيرا انسان .(58: 1369)راجرز،  «کننددر طول عمر خود تغییر می

باشند. گويی مردم طیبه پس از می برای رشد مشخصتحرک، چالش و امکانات تازه 

ی خوش طیبه و دريافت تحول درونی خود، گذشت زمان، مرگ عساف، يادآوری گذشته

رفتاری  ساتشان و درک اعتماد به نفس، شیوةبرآنند تا با پذيرش کامل خود و احسا

ذيرند و بهتری برای خود برگزينند و محیط پیرامون خود را با انعطاف بیشتری بپ

پذيرش بهتری نسبت به اطرافیان خود داشته باشند که اين امر سبب شد تا درک 

من  آخر   مکان   ا يف أيا  م  ، ک  يف الطیبة  »های خود پیدا کنند. بهتری نسبت به خود و توانايی
 گاهی همین انسان در طیبه. (93 : 1977 منیف،) «!هو اإلنسان   إلی تغیی   ، ما حیتاج  هذا العامل  

کننده را نابود گر و تباهپردازد و نیروهای ستمها میبه مقاومت و پايداری در برابر سختی

 ه  ر  التدما   غامشة   قوة   املتالشي، يف مواجهة   الضئیل   ، ذلک املخلوق  هذا هو اإلنسان  » کند:می
 .(80: همان) «!ه  رتک  الت  و  
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انجامد که پااليش جمعی میتحول درونی مردم طیبه پس از مرگ عساف به نوعی  

ها را از سیل و گیرند که سد عظیمی بنا کنند تا آنپس از آن مردم روستا تصمیم می

 .(73: 2009)حافظ، فوران امواج خروشان آن مصون دارد 
 

 النهایاتهای روانی رمان آسیب .5

مشکالت و  گربیماری، قحطی، جنون و مرگ نماياناتفاقاتی چون طوفان شن، رواج 

بهتری برسند؛  کردند تا به زندگیاند که مردم طیبه از آن دوری میهای روانینارسايی

د، امّا یرسبه نظر می ساز و گاهی ناممکنها برای مردم طیبه مشکلهرچند گذر از اين

 د.ياب د تا از وضعیت فعلی نجاتکرخود تالش می به نوبة هادام از آنکهر
 

 ترس و اضطراب .1-5

گیری گرايی و گوشهها و جامعه را به دروناضطراب و ترس، انسان از لحاظ روانشناسی

های حواس و پريشانی های مضطرب دچار نارسايیچنین انساندهد؛ همسوق می

ويلیام بارت:  به گفتة .يابندرفته میدستهای خود را ازها و آرمانشوند و هدفمی

ه خصوص نیست بلکه احساس غريب از هیچ چیز اضطراب وحشت و يا ترس از شیئی ب»

ی مرکزی ترس ما را تشکیل نترسیدن است. به طور دقیق اين نیستی است که هسته

شود؛ های روانی میفرد در اين کنش رفتاری دچار تعارض .(180: 1385)سادوک،  «دهدمی

فراگیری کل يابد و اين اضطراب به صورت های خود نمیزيرا منبعی برای اضطراب

 گیرد. وجودش را در برمی

 روحیةچنین هم .خیمه زده است نهاياتالترس و اضطراب بر سراسر فضای رمان 

)خشکسالی، آينده، تنهايی، جنون، مرگ چیز های فراگیر از همههراس، ترس دائم و اضطراب

 ثر چیره است.اين ابر  و...(

يا ترس بر آن است تا از دغدغه « قحطی»از همان آغاز روايت با تکرار کلمه منیف 

 رمانخواننده به محض وارد شدن به قلمرو اين » همچنین .مردمان طیبه پرده بردارد

)گنجعلی و احمدنیا،  «گیرداحساس تنهايی، ترس و نگرانی سراسر وجودش را در برمی

که بعدها ممکن است  )گرسنگی و تشنگی(اين گونه ترس از امری ملموس  .(440: 1436

، همگان را از پیر تا جوان و بکشاندبه سوی نشیب را يک گروه يا روستا يا کشوری  آيندة

أخری.  ة  ر  م   حط  الق   ه  أن  » .، اسیر خود کرده استحتی ديوانگان ،زن و مرد و آشنا و غريبه
کیف   و   هذه األشیاء   کیف تتجمع    أحد   عرف  ال ی  هلا، و   الحصر   أشیاء   ه  أمام   ها هو ذا یسوق  و  
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، أم ا واخلوف   ابحلزن   ة  لیئ  م م  عیوَّن   ، و  األلوان   غریبة  و   م ممزقة  ه  أتيت. فالفالحون ... کانت مالبس  
أصحبوا خیافون خوفا  ...، إذ ، ... حتی الرعاة  إلی الداخل   ق  ل  نز  فکانت ت   الصاخبة   م القویة  أصوات   

از قحطی  ترس. (6-5: 1977)منیف،  «والعطش   أخری من اجلوع  و   حلظة   بنی   حقیقیا  أن متوت  

آن و بر دوه، بیماری و مرگ را همواره حس کردندکه ان دشچیره چنان بر وجودشان 

شکار کنند؛ اما برطرف  صحرا با شکار پرندگان را تا اين ترس از گرسنگی و مرگ شدند

که دانستند ر ترس و اضطراب بر آنان شد چون سبب چیرگی هرچه بیشت ،هاآن رويةبی

ديگر راهی برای نجاتشان از خشکسالی و مرگ  ،پرندگان همة شکار کردنپس از 

 نخواهد ماند. 
 

 مرگ اندیشی .2-5
 تردارد. بیشآن وامی ه بشر را به تأمل و انديشه دربارةمرگ از مفاهیمی است که هموار

حدی ترس از دست  پردازند و تاها همواره با ترسی نامفهوم به مقابله با مرگ میانسان

انديشی به معنای داشتن دغدغه مرگ» .شود که از مرگ بگريزنددادن جان، سبب می

در مواجهه با مرگ، بدون ترديد با دانش و انديشه بشری و تحت تأثیر منابع مختلف از 

صور و اشکال  لسفه، عرفان، ادبیات و هنر بالیده است وها، اديان، فجمله اسطوره

 .(8: 1390)کمپانی زارع،  «گوناگونی يافته است

مفهوم مرگ در اين رمان گاهی به عنوان امری مبهم و ناشناس و گاهی به عنوان 

را به صورت  مايهدرونشود. نويسنده اين امری پیش پا افتاده و شناسا نمايان می

قصد دارند  که دارند یهراسچنان  از آن ساخته که گاهی مردمان طیبهح متناقض مطر

مصیبت و خشکسالی  ا گاهی سختی، بال،امّ ؛به هر صورتی جان خود را نجات دهند

 نظرة   إلی الطیور   ینظرون   کان الناس  » بمیرند.خواهند هرچه زودتر میگیرد که ت میشدّ
هم  منها یعواض  أو لو تتوقف قلیال ، لعلهم یظفرون بعدد   ،بة  واألسی. متنوا لو کانت قری ابحلزن   ملیئة  

. أما إذا القحط   أایم   أن یتذکر   إن  أحدا  الحیب  » .(8: 1977)منیف،  «مه  الذي یهد   عن اجلوع  
مث  أو القتل   املوت   یفضلون   أخری، فالکثیون   ، وإذا تکرر جمیئها سنة بعد  جارفة   جاءت قاسیة  

ود که در شهای درونی سبب میاين دغدغه .(9: همان) «القاسي علی هذا االنتظار  الرحیل  

از »پذيری ديده شود. گاهی از زبان عساف مرگ و مرگ جای جای اين رمان انديشة

های درونی انسان و مرگی که از کشمکش گويد،ی مرگ بر زندگی میبرتری کفه

 .(274: 2006 ،المحادين) «گیردنشأت می و...ماع و حکومت، سنت و مدرنیته طبیعت و اجت
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ترس از  های متفاوتی نمايان شده است:توجه به مرگ در اين رمان به صورت

خشکسالی، آرزوی مرگ پیران طیبه از ترس خشکسالی، ترس شکارچیان از تنهايی در 

از محدوديت  انديشی عساف برای رهايیو خواستاری مرگ، انتظار مرگ، مرگصحرا 

 ی در طیبه و...زندگ
 

 ماتم و ماخولیا .3-5

همواره معادل واکنش به از دست دادن يک عزيز يا واکنش به از دست رفتن  ماتم

سرزمین پدری، آزادی،  ؛ نظیر ايدةمی باشد که جايگزين او شده استای تجريدی ايده

به عوض سوگواری و ماتم منجر به  ،برخی افراد همان تأثیرات در موردآرمان و غیره. 

زا را به اين گونه افراد نسبت ماهیت يا طبعی بیماری شود که در پايانماخولیا می

های ذهنی خاص بیماری ماخولیا عبارتند از: حس عمیق و دردناک ويژگی .نددهمی

 اندوه، قطع عالقه و توجه به جهان خارج، از دست دادن قابلیت مهرورزی، توقف و قبض

هرگونه فعالیّت و تنزّل احساسات معطوف به احترام به نفس تا حد بروز و بیان سرزنش 

توهین و تحقیر نفس که نهايتًا در انتظاری خیالی و موهوم برای مجازات شدن به اوج 

 .(84: 1382)فرويد، رسد خود می

. برنداز نوعی اندوه و درد درونی رنج می النهاياتهای داستان تر شخصیتبیش

همواره مردم طیبه فرايند ماتم و سوگواری بر کل فضای داستان چیره است، تا جايی که 

ای از ور سازند تا به گونهها و رنج و غم غوطهکنند خود را در سوگواریتالش می

 هایوکینه هاغم يادآوری موجب عساف مرگ های دنیا رهايی يابند.مشکالت و سختی

 .در قبال ستم و سکوتی که اهالی طیبه اختیار نمودندشود، کینه از خود  می قديمی

 أنه   أخری، برغم   يف أوقات   م کما کان األمر  ه  ، ومل یعد خییف  قد تعوادوا علی املوت   الناس   کان    وإذا»
 إلی االنتظار   أقرب   ، فإن  حالة  القدمیة   واألحقاد   األحزان   آالف   يف تفجی   األوقات   کل    ب  تسب  ی  

بعد از مرگ . (8: 1977 )منیف، «...خملوق   کل    يف دم   ح  تسب  و   بیت   لا  ک    وق  ف   وم  کانت ت     الیائس  

ای با توجه به رسد و هرکدام به گونهعساف ماتم و عزاداری مردمان طیبه به اوج خود می

های پردازند. کینهاش میمنشیآشنايی خود با عساف، به عزاداری و وصف اخالق و نیک

 طیبه اهالی که سکوتی است و ستم قبال در خود از در متن رمان حاکی از کینهقديمی 

بیرون، ماتم مردم جهان  پیوند با اندوه و نبودعمیق  اسحسابه عبارتی  نمودند. اختیار

احساس احترام  پايین آمدنو  مهر و عطوفتکم شدن حتی  .می سازد دو برابرطیبه را 
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ای که حتی در شاخص ماتم اين مردم است به گونههای از ديگر ويژگیافراد  به نفس

 يابند.برابر بیگانگان خود را فاقد هويت می
 

 انکار مرگ .4-5

کند و انسان در طول تاريخ از مرگ هراس داشته است، بنابراين آن را برای خود انکار می

که کند که اين ديگری است راند از سر توهم احساس میچون آن را به ناخودآگاه می

 من نمی میرم.  ،میردمی
میرد، بار ديگر ناگزير بودن مرگ يا ولی با اين حال هر زمان که فردی از نزديکان می»

شود. ولی انسان با اينکه از نظر فکری و منطقی واقعیت آن را به حضور آن يادآوری می

ی بصیرت»پذيرد. يعنی به آن شناخت آگاهانه دارد، ولی اين شناخت اغلب زبان می

کند. يا است و در ته دل حدوث آن را برای خود انکار می« کاذب يا آسیب شناختی

داند که او مرد. کند. میحتی در مواردی بسیار مرگ فرد از دست رفته را نیز انکار می

کند که گويی اتفاق ای رفتار میاو را تشییع کردند و به خاک سپردند. ولی به گونه

 .(227: 1387نعتی، ص) «ای افتادهبسیار ساده

هاست؛ به چنان زنده و شاهد احوال آنبرخی از مردم طیبه بر اين باورند که  عساف هم

ها و دهند و آن شب تا صبح حکايتهمین دلیل جسد او را وسط روستای طیبه قرار می

أکثر حیاة  اآلن   و  ه  ، و  وت  لن می    عساف  » کنند:هايی را در کنار جسدش روايت میداستان
 .(97: 1977 منیف،) «!منا مجیعا  

 

 های عامیانهباورها و کنش. 6
 حدی از باورهای پیشینیان  بر روان مردم طیبه باورها و عقايدی چیره است که تا

که وجودش در کنار . مانند باور به شوم بودن سگ عساف و اينشودها ناشی میآن

ت أفضل من بشر کثیین. لکن نی منذ جاء اانکانت احلیو   رمبا» عساف باعث مرگش شده است:
 .(95: 1977)منیف،  «هذا الکلب لهذا الکلب إلی الطیبه تشاءمت و قلت البد  أن یقت

 

 تابو .1-6
همواره در يک گروه يا اجتماع بزرگ  ،سازدقوانینی که ممنوعیت امری را محقّق می

 چند نفره هم قابلیت اجرا را داردهای کوچک يا جمعی شود، بلکه میان گروهديده نمی

ری بود، شکارچیان پرندگان را که چند خود شکارچی ماه عساف که .(51: 1350،)فرويد

ها چون شکار پرندگان در اين روستا ممنوع بوده است و آن ،نامدمی احمقنفری بودند، 
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 ، وبدل  هذا الکالم   وأنتم التسمعون   املرات   قلت لکم مئات  » اين ممنوعیت را ناديده گرفتند.
)منیف،  «القادمة   للسنوات   احلجل   . قلت لکم: اترکوا إانث  یوم   یوما  بعد    محاقة  تزدادون   ذلک  

1977 :53-54).  
حد و حصر حیوانات در ذهن س از گسترش خشکسالی نوعی توجه به شکار بیپ

ای بین سابقهبدبختی و مصیبت بیها سبب رواج مردم طیبه نهادينه شد. کشتار آن

از مرگ و گرسنگی نجات  ها راکردند که شکار آنها گمان میمردم شد؛ هرچند آن

کند که ريختن معکوسی به بار آورد. عساف همیشه گوشزد می خواهد داد، اّما نتیجة

خون پرندگان دامن همگان را خواهد گرفت و با کشتن همه چیز، قانون زندگی شکسته 

 التقتلوا -» شود و مردم طیبه سختی و مرگ را برای خود به ارمغان خواهند آورد!می
ا رزق    األانث    کیف    یعرف   احلجل  . و  هبذه الطریقة   الناس   یقتلون  » .(36:  1977 )منیف، «ا الباقي!ن  إَّن 
 مثل   ت الصحراء  ح  ها أصب  ا کل  وه  ل  ت  ق   و   وا الغزالن  د  طار   حنی  . طویلة   صمت   فرتة   بعد   ضیف  وی  . خیتفي

 ل  وا ک  ل  قت  م فال ی  ه  إذکی من غی   الطیبة   أهل   أن یکون   جیب  ، و  املوت  و   إال  الغبار   ، ال ترسل  کبی    قب  
 .(40-39:  همان) «شيء  

تنها راه نجات خود برای رفع گرسنگی را پرندگان  اندازةمردم طیبه کشتار و قتل بی

کرد و کشتار ن کار منع میيز اا راها ا عساف آنامّ ،دانستندو مقابله با قحطی می

های بعدی نیز اين پرندگان بتوانند ساخت تا برای سالرا نهی می پرندگان رويةبی

گذاری کنند. مقابله با کشتار پرندگان را عامل زندگی و پويايی مردم طیبه تخم

که پس از مرگش به اين امر و نکرد امّا همگان با او مخالفت کردند تا ايقلمداد می

 نهی او از اين کشتارها واقف شدند ولی ديگر راه نجاتی برايشان نمانده بود.
 

 توتم .2-6

ای بارز دارد. به ويژه دوستی عساف با سگ، در اين رمان جلوه ،پرستیتوتم يا حیوان

عمل  توتم نشان از امری مقدس دارد که جمعی به اين امر اعتقاد دارند و به آن

های بدوی برای آن احترامات توتم يک شیء مادی است که انسان»کنند. می

کنند میان شخص خودشان و هر کدام از اشیائی از اين اند؛ زيرا فکر میآمیزی قائلخرافه

دوستی عساف با سگ از  .(171-170: 1350)فرويد،  «ای کامالً ويژه وجود داردنوع، رابطه

 ت صورات االثننی  د  ، ب  متالزمنی   الکلب   و   عساف   أن أصبح   فبعد  » بود.های انسانی نوع دوستی
 ضخامة   ، من حیث  الکلب   و   عساف   قالوا إن هناک شبها  قوای  بنی  ، و  اخلبثاء   أ بعض  ر  ت   ، و  واحدة  
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او عساف  .(28: 1977 منیف،) «إلی الغرغرة   األقرب   املکتوم   األذننی، ومن الصوت   کب   و األنف  

داد که مردم طیبه به هايش او را راه میحتی در تنهايی .دانسترا همراه همیشگی می

دلیل همراهی همیشگی او با سگ، به وجود شباهت ظاهری میان آن دو اعتقاد داشتند 

ها را يک روح در دو جسم تصور کنند، امّا بعدها همواره در کردند آنو تالش می

دوستی حیوان دادند.اختصاص می ای به سگايگاه ويژهگفتگوهايشان در مورد عساف، ج

به وجود سگ بود و آنکه برای زندگی خود در کنار سگش، معنی و احترام  عساف بر پاية

آمیزی شوم بوده، امّا عساف ن مثال اين سگ بنا بر باور خرافهارزشی قائل بود. به عنوا

و روحیاتش را در او متجلی شده  احترام خرافه آمیزی برای او قائل بود تا حدی که خود

پیشین در اين باره، مردم طیبه نیز به نوعی  يافت. حتی با توجه به بخش نقل شدةمی

 شباهت میان اين دو پس از معاشرت طوالنی قائل بودند.
 

 زمین-مادر .3-6

طیبه نماد سرزمینی بارور و حاصلخیز بوده که در شرايط قحطی و خشکسالی همچون 

بانويی بانويی فداکار قصد دارد که ترس از فقر، گرسنگی و مرگ را از مردمش دور سازد؛ 

زمین بودنش، به فکر پرورش انسان، دام و طبیعت است. گاهی -که با تأکید بر نقش مادر

 ،يابدشود که پیوندی ناگسستنی با زمین میتوصیف میطیبه به صورت زمینی زراعتی 

شود، وضع بنابراين هر عاملی که سبب از هم پاشیدگی اين هويت برخاسته از زمین می

زند و ديگر رقم میسامان فردی، اجتماعی و اقتصادی را در مناسبات افراد با همهناب

 گردد.روستا میها و وقايع تلخ اجتماعی در محیط موجب بروز آشفتگی

سامانی و رنج و محنت طیبه و ههای سودجو از قحطی، نابدر آغاز سوداگران و انسان

ها کنند که به وخامت اوضاع آنکنند و تالش میمردمش به نفع خود سوء استفاده می

های مردم طیبه را با مبالغی ناچیز تصاحب کنند. حتی گاهی دامن بزنند و زمین

کند که برخی از جوانان مستقیم بهشت فرض میه صورت غیرنويسنده طیبه را ب

ای که در کنار زمان از بهشت گمشده آن را با شهرنشینی از دست بدهند؛ خواهندمی

يف » حاصل بدل شده است.اش، رنگ خود را باخته و به زمینی خشک و بیدست رفته
لورد والنبااتت العجیبة األلوان املواسم اجلیدة ختضار الطیبة وتعبق من کل جهاتا، ومتلیء اب

واألشکال يف بدایة الربیع. حتی اجلهة اجلنوبیة اليت تبدو يف أواخر الصیف متهجمة قاسیة، ال 
یعرف اإلنسان وال یستطیع أن یفسر کیف کانت قادرة علی أن تقذف من جوفها کل هذه 
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والزراعة، وعلی ذلک الشریط الضیق والطیبة اليت تعتمد علی املطر » .(14 :1977 )منیف، «الکنوز
 .(12: همان) «ما  أن أتيت سنوات احمللمن األرض الذي ترویه، العنی، تسا يف أعماقها خوفا  دائ

گر شده؛ چون بر آن گری در اين رمان جلوهآغازين آفرينش زمین به عنوان اسطورة-مادر

که نام زنی است نمايان سازد و با  - طیبه -ت که وجود انسانی خود را در اسمش اس

 کمک آن با مردم طیبه همسان سازی کند. 

ی آداب و رسوم و باورهايش به صورت زنی توصیف شده در واقع طیبه با وجود همه

شود و نقشی اساسی در ها يافت میشخصیت شخصیتی جاندار دارد و در کنار همةکه 

... وکانت تشد أهل الطیبة يف بدایة دة ختضار الطیبةيف املواسم اجلی» ها دارد.تعیین فرجام آن
 .(14: همان) «ر العجیبة املخبوءة يف بطن األرضالربیع لکي یذهبوا أفواجا  اللتقاط الثما

کار مرگ عساف، مرگ زمین طیبه است که بعد از آن، مردم با تأثیرپذيری از اف

 زده و بالديدةروستای قحطیگويا  ،يابندطیبه دست می انقالبی عساف به زندگی دوبارة

زمین -و زن و در پايان شخصیت عساف طیبه مجاز از شخصیت عساف زجر کشیده است

مرگ و  عساف بر باور و اعتقاد به باروری بعد از شود. مرگ مسیحاگونة( يکی می)طیبه

گونه شود همانای میدر واقع مرگ عساف عامل رشد دوباره زندگی دوباره تأکید دارد.

ای روی زمین، رويشی نو و زندگی پس از مرگ يا ريختن خون قهرمانان افسانهکه 

شود. امّا اين تولد دوباره نه از نوع پديد آمدن عسافی ای در فصل بهار ايجاد میدوباره

، گرايانه استديدگاهی انقالبی و انسان لکه تولدی ديگرگونه که دربردارندةديگر، ب

خیزد و حرمتی به طبیعت و کشتار حیوانات به پا میین بی؛ انقالبی که ضد قوانباشدمی

الطیبة، ای ولدي، ابقیة، » دهد.دوست سوق میهايی طبیعتهمه را به سوی تولد انسان
عد ذلک، وظل ت لقد مر ت سنوات صعبة کثیة مثل هذه، تم ل الناس تلک السنوات و عاشوا ب

يف اللیل من أجل أن تعیش الطیبة وتبقی...  عساف الذي ینام ساعة» .(47 :همان) «الطیبة
حتی مراسم  .(88: همان) «یع، ویقتل نفسه حتی یستمرا الناسعساف الذي حیب اجلم

سوگواری عساف، مراسمی عادی و معمولی نبود، بلکه به صورت مراسم عروسی برگزار 

 است.ها به زايش و تحولی نو در طیبه پس از مرگ عساف شد که نشانگر باور آن

 :همان) «تتحوال جنازة عساف إلی عرس یطلق فیه الرصاص و ترقص النساء ویدبک الرجال...»

پس از اين مراسم و حرکت مردم روستا به سوی شهر برای رسیدگی به  (160

د که ی نو در دل مردم طیبه به وجود آمها برای ساختن سد، امیدهای آندرخواست
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نی محصول، بازگشت آب به سد و توجه به طبیعت سبب شد زندگی بهتری با وجود فراوا

 ها شود.نصیب آن
 

 نوستالژی. 7

گذشته  خاطراتاشخاص و  ها،مکانبه  ،انگیز همراه با شادیخاطره ینوستالژی احساس

های گذشته را يک احساس تلخ و شیرين به اشیا و موقعیتن آ توان. همچنین میاست

 .است خواستگاه و سرزمین مادریمعنی ديگر اين واژه دلتنگی شديد برای  دانست.

به  alyia و «بازگشت به خانه»به معنی  nosta يونانی ةنوستالژی از دو کلم ةواژ

در يک مقاله مطرح شد و شرح حال  1688است. اين واژه در ساخته شده  «درد»معنی 

مورد بررسی قرار  هماندند در اين مقالاز وطن خود دور میدانشجويان يا سربازانی که 

فلسفه  ةزودی به حیطه گرفت. گرچه نوستالژی در ابتدا يک اصطالح پزشکی بود ولی ب

 .(20: 1390)عین علیلو،  ملی راه پیدا کردأو ادبیات ت

يادآوری خاطرات خوش گذشته محدود به خاطرات روزانه يا شعر نیست و در 

بازگشت به گذشته و احیای خاطرات آن  رود. شیوةمی داستان يا رمان به وفور به کار

بايد »ای دارد. های روايت پردازی است که در ادبیات داستانی جايگاه ويژهيکی از شیوه

ی بازگشت به گذشته و بازخوانی رويدادهايی که نقشی بسیار بنیادين در گفت شیوه

های عامیانه به از داستان (elements)هايی اند، سازمايهزندگی روستای طیبه داشته

 .(237: 1392)آلن،  «خوانی دارندبخشد که با فضای رمان بسیار همفرايند روايت می
 فإن  الطیبة ختتلف کثیا ، ألَّنا تولاد يف نفوس أبنائها حنینا  من نوع الینسی. وحتی الذین سافروا

وابتعدوا کثیا ، ...حینون إلی أایمها املاضیة، ویتمنون لو عادوا إلیها ذات یوم لیعیشوا ما تبقی 
... کراون کل ما حصل يف سنوات سابقةهلم من العمر. ... وهناک یقضون أایما  مجیلة، ویتذ 

األایم وإذا کان الناس یفضلون، يف بعض األوقات، تذکار األایم اجلمیلة من املاضي، فإن  
القاسیة یصبح هلا مجال من نوع خاص. حتی الصعوابت اليت عاشوها تتحول يف الذاکرة إلی 

 .(15 :1997)منیف،  «بطولة غامضة
انگیز طیبه ، نويسنده به روزهای خوش و خاطرهدر همان صفحات آغازين رمان

طیبه و ی حال و گذشته منیف با هدف مقايسه»کند. گردد و آن را توصیف میبازمی

چگونگی اوضاع آن در زمان گذشته، بازگشت زمانی دارد و از زبان سالخوردگان وضع 

يف  ومتتد» .(114: 1392)رسولی، حسینی و عدالتی نسب،  «کندی طیبه را بیان میگذشته
أذهان املسننی صور الَّنایة هلا، صور الطیبة يف کل الفرتات. حنی کان العشب ینبت علی 
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ح املنازل، و حنی کانت الینابع تتفجر من کل مکان، کانوا یتذکرون ذلک الصخور و علی سطو 
م یتنفسون رائ : 1997منیف، ) «حة اخلصوبة تتولد من کل الکائناتویعباون أنفاسا  عمیقة وکأَّن 

16). 
 

 . نتیجه8
اين  ،توان به آن رسیدعبدالرحمن منیف می نهاياتالنتايج مهمی که در تحلیل روانی 

داستان قابل  مايةهای روانی با توجه به فضا و درونآسیب ها، باورها واست که شخصیت

اين  روانشناسی جنبةتوان گفت که می ،بررسی است و با تحلیل هريک از اين عوامل

روانکاوی اين اثر در  .آشکارتر بوده است اشهای سیاسی و اجتماعیجنبهاز ديگر رمان 

ه با توجه ب شناسیمفاهیم روان است.توجه شده  شناسیمفاهیم روانبه تحلیل و بررسی 

مکان داستان و خط روايت داستانی نويسنده  و پیشبرد حوادث داستانی، زمان چگونگی

مطرح شده که تحلیل هريک از اين مفاهیم در تعیین حوادث، خط روايت و فضای 

ها، کارکرد روايی شخصیت در روانکاوی ای کهبه گونه ،داشته استداستان نقش اساسی 

پردازی و فضای داستان گر عنصر شخصیتهايی چون عساف و ديگران نمايانشخصیت

های عامیانه بر موضوع و داستان و باورها و کنش مايةدرونهای روانی بر است. آسیب

 مکان داستان تأکید دارند.

 .است اوگر کشمکش درونی و روانی انسان برای پیروزی ذات اين رمان نمايان

انديشی که همراه مرگ یاهمچنین بر نبرد دائمی مرگ و زندگی داللت دارد، زندگی

 آور زندگی دوباره است. است و مرگی که ارمغان

ديده  در اين رمان مفاهیم روانشناسی فردی فرويد، يونگ و گاهی ديگر روانشناسان

بوده تا  شناسیر اين تحلیل، تأکید بر روانکاوی اثر با توجه به مفاهیم روانشود که دمی

روانشناسان. در کنار مفاهیم روانشناسی فردی، روانشناسی جمعی يا باورهای  نظريات

ای توتم و تابو ذکر و تحلیل شده که باوره زمین،-کهنی چون پیردانا، بالگردان، مادر

فضای قحطی، از سوی ديگر بر سراسر رمان  .سازدمیمردم طیبه را نمايان  عامیانة

ها، منیف به بیان آن اندازة جنون، بیماری و ناهنجاری چیره است که توجه بیش از

ايان در پ کند.مردم طیبه را توجیه می انديشی و ماتمتاحدی ترس و اضطراب، مرگ

بی، سبب انقال یبه پس از مرگ عساف و ايجاد روحیةگرايی مردم طرمان نیز انسان

 شده است. هاشکوفايی برخی از آنجويی و خودریبرت
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