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 چکیده

سحر »نویسنده عناصری همچون  رئالیسم جادویی شیوة نوینی در داستان نویسی معاصر است که در آن

های واقعی آمیزد که شخصیترا  با رخدادهای واقعی چنان ماهرانه در هم می« وهم و خیال»و « و جادو

نماید. حنا مینه یکی و فرا واقعی و رخدادهای داستان برای خواننده کامال طبیعی و باور پذیر جلوه می

ون مایة بیشتر داستانهای او، تفاوت میان فقیر وغنی، آید. دراز نویسندگان معاصر سوری به شمار می

فاصلة بسیار میان آرزوهای انسان با واقعیتهای زندگی روزمره، مبارزه بخاطر عدالت اجتماعی، مبارزه 

را به شیوة رئالیسم جادویی به رشتة « الرجل الّذی یکره نفسه»با قیمومیت فرانسه و...است. وی رمان 

های رئالیسم در مقالة حاضر تالش شده است، با روش تحلیلی و توصیفی مولّفهتحریر در آورده است. 

مورد مطالعه و « یکره نفسه یالرجل الّذ»جادویی و چگونگی و میزان استفادة حنا مینه از آنها در رمان 

دهد که او در این داستان، از شیوة داستان نویسی های این پژوهش نشان میبررسی قرار گیرد. یافته

در بیان مشکالت زندگی، فروپاشی زیرساختهای سنّتی و اثر پذیری متقابل خود و « رئالیسم جادویی»

هایش را دیگری به شکل منفی و مثبت به خوبی بهره برده و توانسته با تلفیق واقعیت و خیال دغدغه

های رئالیسم فهتوان گفت که مولّبرای خواننده به شکل هنرمندانه به تصویر بکشد. عالوه بر آن، می

استفاده از جادو برای »و « اسطوره و نماد»، «همزیستی میان واقعیت و جادو»، «دوگانگی»جادویی مانند 

 در این رمان حضوری پررنگ و برجسته تر دارند.  « عدالتی در جامعهبروکراسی و بی

 

 حنا مینه. ،«الرجل اّلذي یکره نفسه»جادویی، رمان رئالیسم  ها:کلید واژه
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 مقدمه 

های اخیر در مباحث مربوط به داستان رئالیسم جادویی از اصطالحاتی است که در سال

نویسی و نقد، در ایران و کشورهای عربی خود را باز کرده است. این اصطالح نخستین 

ای پیرامون در مقاله (roh frantes) فرانس روهم توسط منتقد آلمانی 1291بار در سال 

ها در اصل شان پست اکسپرسیونیسم به کار گرفته شد. این نقاشیآثار تعدادی از نقا

رئالیستی بوده اما در عین حال خیالی، موهوم و دارای کیفیتی رویا گونه و همین طور 

   .(64: 1811)پورنامداریان سیّدان ،  کل شگفت انگیزی تاثیر گذار بودندبه ش

یستم، در ادبیات آمریکای التین های شصت و هفتاد قرن باین سبک داستانی در دهه    

« گابریل گارسیا مارکز»م اثر 1241« صد سال تنهایی»مطرح و شکوفا شد و با کتاب 

به سبکی جهانی در  (Gabriel garsia markis) «م 9116-1291»نویسندة کلمبیایی 

توان به خورخه لویس داستان نویسی مبدّل گشت. از دیگر نویسندگان بنام این سبک می

رمان نویس « »آلخو کارنتپیر»(، borges  Gorge luis« )نویسندة آرژانتینی»خس بور

 و... اشاره کرد (Angel flores)« آنجل فلورس»(، Alkho karentpier« )کوبایی

آنجل فلورس این اصطالح را برای توصیف آثار و نوشته  .(1816)نیکوبخت؛ رامین نیا، 

د. به نظر وی، رئالیسم جادویی در قلمرو ادبیات، های فانتزی و خیالی اسپانیا به کار بر

ا آنکه تعجب یا حیرتی را برانگیزد، امور خیالی رای است که در آن نویسنده بیشیوه

  .(4: 1814)خزاعی فر،  کندهمچون امور واقعی توصیف می

های در این نوع آثار، عناصر حقیقت گرایی و خیال فانتزی و سحر و جادو با روش   

آنچه در این مواجهه با کلمة رئالیسم  .(111: 9111)عید،  آمیزندور در هم مینوظه

گردد، اصل کلمه است؛ زیرا عبارت مذکور جادویی برای خواننده سوال برانگیز می

تناقضی را در خود دارد: تضاد بین واقعیت و فرا واقعیت؛ در واقع رئالیسم جادویی از 

رش نیز حت تصرف خیال، چیزی که حتی تصوکند اما واقعیتی تواقعیت صحبت می

در این نوع سبک، داستانی ترکیبی  .(91: 1811)شوشتری،  گنجدبه راحتی در ذهن نمی

اش شباهت ندارد و ویژگی مستقل آید که به هیچ یک از عناصر اولیه سازندهپدید می

کامال  و هویّتی جداگانه دارد. پیوند واقعیت و وهم چنان است که رخدادهای خیالی
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پذیرد. واقعی را می کند؛ طوری که خواننده ماجراهای غیرواقعی و طبیعی جلوه می

های شود، اما ویژگیداستان رئالیسم جادویی در شکل خیال و وهم روایت می

گیرد که های تخیلی را ندارد. به عبارت دیگر، آن قدر از واقعیت فاصله نمیداستان

توان تمام مدت زمان داستان باشد. از همین جا، میها و در منکر آن در تمام عرصه

دریافت که عناصر سحر، جادو، رویا و خیال، بسیار کمتر از عنصر واقعیت است؛ 

 دیگر، سوی از. است آن رئالیستی بار از کمتر داستان بودن «وهمی –تخیلی »یعنی بار 

ای هواقعیت و حوادث که شده موجب سوررئالیسم، مکتب با شیوه این نسبی نزدیکی

ها، با روزمرة انسان معمولی در جریان داستان، بزرگ نمایی شود و بعضی بخش

ابراین توصیف صریح اشیاء و عناصر فرا واقعی و ماورای طبیعی شکل گیرد. بن

آید. در رئالیسم جادویی، های شگفت انگیز و غیر عادی، جزو ارکان کار در میپدیده

پیوندند. ادها بر مبنای عقل و منطق به وقوع نمیشود و رخدعقل در هم شکسته می

ای، خواب و رویا، امور پوچ و غیر معقول در این آثار خرافات، امور تخیلی یا اسطوره

دهند تا موضوع از سیطرة عقل و منطق خارج و نیز لحن و زبان دست به دست می

که چون ذهن  شود. دربارة منطق پوچی یا پوچی و عبث نمایی، باید خاطر نشان کرد

و « بی نظمی»، «قاعدگیبی»انسان تابع نظم و انسجام است، بنابراین نویسنده باید 

را به صورت شگرد در متن بنشاند یا تنیده « اسطوره»، و «کابوس گونه»، «امور پوچ»

نشود. توجه شود که خارج شدن واقعیت از « گسست»کند؛ طوری که خواننده متوجه 

یف رئالیسم جادویی بسیار جسته شدن این خروج، در تعرسیطرة عقل و منطق و بر

   .(919: 1828)بی نیاز،  مهم است

رئالیسم »شاید خواننده بپرسد که چرا رئالیسم جادویی در قرن بیستم شکوفا شد.      

های قدیمی مبارزه با در هم پیچیدن واقعیت در خیال با انواع قیدها و سنت« جادویی

های سیاسی و آن در آمریکای التین بیشتر به سبب گرایشکرد. و پیشرفت اولیة 

های سیاسی و تاریخی تواند با پیروی از این سبک، واقعیتتاریخی بود که نویسنده می

های درونی داستان الیه که خواننده برای فهم آن باید بهرا با خیال در آمیزد به طوری

    .(44: 1228حدیدی،  )رک: دست یابد
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ن گفت رئالیسم جادویی ارتباطی قوی با فرهنگ عربی دارد. این شیوه از واتمی     

رشد پیدا کرد و در آثار دیگر « لیلةلیالی ألف »های داستان نویسی بیشتر با داستان

س از این نویسندگان تاثیری گذاشت. نویسندة آرژانتینی مانند خورخه لویس بورخ

       .(91: 9119)ابو احمد،  کتاب تاثیر پذیرفته است

توان حنا مینه را یکی از بزرگترین رمان نویسان در ادبیات داستانی عربی نیز، می     

ادبیات عربی دانست که آثاری به سبک رئالیسم جادویی خلق کرده است. حنا مینه در 

ای فقیر متولد شد. در نتیجة این زندگی م. در منطقة اسکندرون و در خانواده1296سال 

وی در سن دوازده  .(11: 1228)الباردی،  ه نتوانست تحصیالتش را ادامه دهدک فقیرانه بود

های متفاوتی مانند کار در دریا و بندر و فروشندگی، سالگی ترک تحصیل کرد و شغل

های سیاسی روزنامه فروشی و... را تجربه کرد و از همان دوران نوجوانی وارد فعالیت

 هم در تبعید و آوارگی به سر برد شد و سالهاگردید. در این بین، بارها زندانی 

های سیاسی و ادبی خود را از روزنامه نگاری این نویسنده فعالیت .(69: 1229)النابلسی، 

های م نگارش داستان1261آغاز کرد، سپس وارد عرصة داستان نویسی شد و از سال 

صی های شخربهکوتاه را شروع کرد. سرچشمة محتوای داستانی حنا مینه حاکی از تج

از آنجایی که مینه به عنوان یک  .(19: 9111)فوتییه،  باشداش میوی در دوران زندگی

های سیاسی و اجتماعی جامعة خود آشنایی داشت، سیاستمدار از نزدیک با واقعیت

توانست عنصر خیال را با موضوعات واقعی و مسائل اجتماعی در هم بیامیزد و با بهره 

جتماعی عمیق و استعداد سرشار ادبی، در رمان نویسی معاصر عربی گیری از تجارب ا

با « الرجل ألذی یکره نفسه»گرایی ببرد. حنامینه رمان تاثیر بگذارد و آن را به سمت واقع

های سیاسی جامعه )پیشینة فرهنگی، دینی، گیری از عناصر واقعی از جمله واقعیتبهره

د عدالت در جامعه(، به رشتة تحریر در آورد و سیاسی، استبداد حکومت بیان فقر و نبو

توانست با اهتمام به گرایشهای ضد استعماری و تمایالت سوسیالیستی از یک سو و 

عنصر فرا واقعی از سوی دیگر اثری با سبک رئالیسم جادویی خلق کند تا بتواند 

 های خود را در قالب داستان به راحتی بیان کند. دیدگاه
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شود تا از رهگذر آشنایی با سبک داستان نویسی مقالة حاضر تالش میبنابراین در    

پرداخته « الرجل اّلذي یکره نفسه»رئالیسم جادویی و عناصر آن به مطالعه و تحلیل داستان 

 های رئالیسم جادویی در آن شناسایی و بررسی شود. شود و مولّفه

 پیشینة بحث

نوشتة مریم نیکوبخت، « اهل غرق بررسی رئالیسم جادویی و تحلیل رمان»مقالة 

کند که ؛ در این مقاله نویسنده اثبات می1ش، شمارة 1816های ادبی، فصلنامة پژوهش

رمان اهل غرق بیش از همه در شخصیت پردازی و فضاسازی تحت تاثیر رئالیسم 

نوشتة خزاعی فرد، نامة  ،«تذکرة األولیاءرئالیسم جادویی در »جادویی است. مقاله 

؛ این پژوهش تذکرة األولیاء عطار نیشابوری را بهترین 81ش، شمارة 1814ستان، فرهنگ

داند که در تاثیر جادویی آن کمتر میان اهل نمونة رئالیسم جادویی در ادبیات عرفانی می

نوشتة  «الواقعیة السحریة يف أعمال ابراهیم الکونی روایة الورم منوذجا  »نظر اختالف وجود دارد. 

کند ؛ بیان می12م، العدد 9119 ،جملة العلوم االنسانیة الدولیةمجلة عبدی در صالح الدین 

که الکونی خیال و واقعیت را به شکل منطقی همراه با تغییر حوادث روزانه برای 

ها کند و در این راستا، بیشتر از توصیف ظاهری و باطنی شخصیتخواننده ترسیم می

اثر زکریا تامر « دمشق الحرائق»های مجموعة انتحلیل برخی داست»برد. جستار بهره می

ش، 1829از منظر رئالیسم جادویی نوشتة علی سلیمی، مجلة نقد ادب معاصر عربی، 

 مشس للصغار و املاء و الّنار اإلستغاثة، الشجرة، اخلضراء، الطفل النائم،های ، داستان1شمارة 
اقعیت و جادو، بکارگیری نماد و )همزیستی میان و های رئالیسم جادورا بر اساس مولّفه

های رئالیسم اسطوره، جادو و سحر و ...( تحلیل و بررسی کرده است. بررسی گزاره

نجیب محفوظ « لیايل ألف لیلة»غالمحسین ساعدی و « عزاداران بیل»جادویی در رمانهای 

دهد که هر دو نویسنده ؛ نشان می9ش، شمارة 1828نوشتة یسرا شادمان، ادب عربی، 

ها به مانند دیگر آثارشان مشکالت سیاسی و )نجیب محفوظ و ساعدی( در این داستان

اجتماعی جامعة خود را خمیر مایة آفرینش رمان خود قرار داده است اما در این میان 

از نظر کاربست عناصر سحر و جادو پر رنگ تر از رمان « لیايل ألف لیلة»داستان 
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یی در رمان عالم بال خرائط اثر عبدالرحمن منیف و رئالیسم جادو»عزاداران بیل است. 

؛ 11ش، شمارة 1826نوشتة آسیه شراهی، پژوهشنامة نقد ادب عربی، « جبرا ابراهیم جبرا

داستان را از منظر رئالیسم جادویی بررسی و سر مبهم جامعه را در بطن واقعیت نمایان 

ن عناصر ماوراء طبیعی مثل کند که توصیف جزئیات یک اتفاق و بیاکند و اثبات میمی

پیش بینی و غیب گویی حوادث در داستان دلیل بر آگاهی از وقایع فوق طبیعی دارد. از 

زمان پریشی در »مقاالتی که دربارة داستانهای حنا مینه نوشته شده است؛ عبارتند از: 

 نوشتة حسن سرباز، مجلة علمی پژوهشی انجمن ایرانی« حنا مینةهای آبی رمان چراغ

های سوریه با تکیه واکاوی سیاست در رمان»، 86ش، شمارة 1826زبان و ادبیات عربی، 

نوشتة سمیه لطفی، فصلنامة لسان مبین،  «الثلج یأيت من النافذة أثر حنا مینة» بر رمان

 نوشتة محسن خوش قامت،« الثلج یايت من النافذة دراسة حتلیلة لروایة»، 18ش، شمارة 1829
 . 1ش، شمارة 1821، یةجملة إضاءات نقد

الرجل اّلذي »سازد این است که برای نخستین بار رمان آنچه این پژوهش را متمایز می   
اثر حنا مینه که در ایران چندان شناخته شده نیست، از نظر مفاهیم رئالیسم  «یکره نفسه

جادویی مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته است. آنچه که این نویسنده را از 

کند این است که وی مسائل و مشکالت جامعة خود را در های دیگر متمایز میدهننویس

نان ماهرانه این کار را انجام آورد و چقالب رمانی با محتوای رئالیسم جادویی می

برد بلکه پس از های پنهان داستان پی نمیدهد که خواننده با یک بار خواندن به الیهمی

 یابد.   نویسنده دست میکنکاشی عمیق به اهداف اصلی 

 

 سواالت تحقیق  

داستان  -9کدامند؟  «الرجل اّلذي یکره نفسه»های رئالیسم جادویی در داستان گزاره -1

 های رئالیسم جادویی دانست؟ توان در زمرة داستانرا می «الرجل اّلذي یکره نفسه»
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 «الرجل اّلذي یکره نفسه»خالصة رمان 

ت اصلی رمان است. وی از خود خرسند نیست و هر کاری شخصی« دِعبِس فَتفُوت»

تواند. او حتی به متخصّص روانشناسی کند تا این احساس را از بین ببرد، نمیمی

اش نشسته، یک گیرد تا اینکه یک روز وقتی در کتابخانهکند ولی نتیجة نمیمراجعه می

ام. جغد ن تو بیرون آمدهگوید: من خود تو هستم و از دروبیند. جغد به وی میجغد می

گردد. داند. بعد از جغد، طاووس کنار دعبس ظاهر میدعبس را منشا ترس و شک می

از درون تو هستم و تو گوید: من آید. طاووس نیز میدعبس از طاووس خوشش می

خردیت فاصله بگیری و شجاعت داشته باشی و با اراده تصمیم بگیری. کمی باید از بی

خواند. خفاش از دعبس بدبین میشود و دعبس را  شخصی می بعد خفاش ظاهر

شود و خفاش خواهد که دست از بدبینی بردارد. ناگهان دعبس با خفاش درگیر میمی

کند. موریانه برای خود زند. بعد از مدتی دعبس با موریانه برخورد میرا به زمین می

ای را نابود چیز فرسوده ارزش زیادی قائل است، چون معتقد است تنها اوست که هر

باشد. تواند خواهان تغییر چیزی دهد که نمیکند. وی به دعبس صفت بدبینی میمی

خواهد خفاش تنها حیوانی است که همیشه و همه جا با وی است، هر وقت دعبس می

گذارد. موریانه سعی دارد به دعبس کمک کند تا به ذات درونی خود برگردد خفاش نمی

گوید: بهتر است تواند؛ به همین سبب به دعبس میش راحت شود اما نمیاز دست خفا

اش از بین برود. دعبس رفتن نزد نزد یک روانشناس برود تا بدبینی و روان رنجوری

 آنها. بیندمی را –اشسابقش معشوقة –داند. ناگهان کاترین فایده میروانشناس را بی

شود و ت گذشته برای دعبس یادآوری مید. خاطراکننمی گفتگو هم با ساعت چندین

شود. جغد و طاووس نیز جذب زیبایی و سخنان کاترین وی به کاترین عالقمند می

گردد. زمانی که دعبس ای وارد صحنه میگردند. بعد از مدتی سیمرغ پرندة افسانهمی

با  گیرد. خفاش سعی داردمشغول صحبت با سیمرغ است، مار نیز در کنار آنها قرار می

داند. صالح جغد و مار پیمان ببندد. مار همة انسانها از جمله دعبس را دشمن خود می

 –دهد که در گذشته مبارز سوری بوده و تصمیم داشته با کاترین حزوم توضیح می

 نتیجه این به همه گردد،نمی بر و رودمی دریا به وقتی ولی کند ازدواج -اشمعشوقه
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جنگد ست. وی در چندین نوبت با استعمارگران فرانسه میته شده اکش وی که رسندمی

شود. جغد و خفاش کارهای شجاعانة صالح حزوم را باور و توسط آنها دستگیر می

ها در دانند. صالح حزوم از عذاب و تحمّل شکنجهپردازی میکنند و آن را دروغ نمی

پرسند، گی مرگش میگوید. سپس وقتی اطرافیانش دربارة چگونها میزندان فرانسوی

خواهد صالح حزوم را بخورد در حالیکه شود و میناگهان کالغ از پنجره اتاق وارد می

وی هنوز نمرده است. صالح حزوم بقیة داستانش را برای کاترین و سایر حیوانات 

ها چگونه او را دستگیر کردند و بعد از اینکه نتوانستند از او کند که فرانسویتعریف می

ای م همکاری با رهبران استعمارستیز سوری اعتراف بگیرند، وی را به جزیرهبه جر

ماند و هنگامی که به دورافتاده تبعید کردند. صالح حزوم بیست سال در آن جزیره می

 آن از وی. دهدمی تغییر «فتفوت دعبس» به را خود نام گردد،می بر – سوریه –وطنش 

ای که همه نقاب به چهره دارند، دوری از جامعهورد و آمی روی نشینی گوشه به زمان

میرد و پردازد. در پایان داستان صالح حزوم میکند و به مبارزه با نفس خود میمی

    .(816 -1: 9118)رک: مینه،  کندکمی از او با زندگی وداع می کاترین به فاصلة

      

 های رئالیسم جادویی در این رمان مولّفه

 در عالم واقع و خیال دوگانگی شخصیت 

اند، های داستانی که به شیوة رئالیسم جادویی نوشته شدهیکی از مهمترین ویژگی

ت. نویسندگانی که به این شیوه زیست همزمان عناصر متضاد در بستر داستان اس

های روستایی و های ناهمگون و ناساز را در قالب تقابل صحنهصحنه ؛نویسندمی

واقعی و خیالی، طبیعی و مافوق طبیعی به طور در هم تنیده و شهری، غربی و بومی، 

آمیزند گنجانند. در این آثار، عناصر ذکر شده، مدام با هم میپیوند خورده در آثارشان می

های رئالیستی داستان شوند. نویسندة رئالیسم جادویی بیشتر یا تمام سنّتو جا به جا می

کند، چیزی که برای متن واقعی نیست. با وجود یپذیرد، اما چیز دیگری معرفی مرا می

این، نه به طور کامل به قلمرو خیال و وهم متعلّق است و نه در قلمرو واقعیت و تجربه 

   .(911: 1811)میرصادقی،  لکه خصوصیتی مستقل از آن دو داردگیرد، بجای می
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الرجل اّلذي » ان رمانتوویژگی دوگانگی در این اثر بسیار زیاد است، به طوری که می    
ها دانست که دست به دست هم ماجراهای ها و تقابلای از جدالرا مجموعه« یکره نفسه

و « انسان»برند. این دوگانگی به طور کلّی در تقابل داستان را شکل داده و پیش می

کند. مواجه شدن شخصیت اصلی داستان نمود پیدا می« های منفی درونی رفتارویژگی»

اش در وجود هاست که زندگیای از این دوگانگیهای منفی رفتاری، جلوهژگیبا وی

ها و رخدادهای غیر کند و اتفاقموازی دو جهان واقعی و فرا واقعی جریان پیدا می

های اناتی که بیانگر ویژگیکند و بعد از هر گفتگویی با حیوطبیعی را تجربه می

گردد. در این رمان، از همان ابتدای می اش هستند، به جهان واقعی خود بازدرونی

شوند. از مواضع دوگانگی در داستان، خوانندگان با این دوگانگی و تعارض روبرو می

ای اشاره کرد که میان ها و گفتگوهای دوگانهتوان به صحبتاین داستان می

یابد. به عنوان نمونه؛ مواجه شدن شخصیت های مختلف داستان جریان میشخصیت

ای از این دوگانگی هاست. در آغاز رمان های منفی رفتاری جلوهی داستان با ویژگیاصل

 گوید:زند. جغد به دعبس میدعبس )شخصیت اصلی رمان( با جغد حرف می

بُّ شقاَءه!» -  االنسان ُیح
بُّ شقاءَ  -  ه؟ُیح

قانونح الواضحح، و هنا املفارقة! تذکرأّن هناك، يف احلیاِة، قانون حیاة، وهو باق ما بقیت، وهذا ال
بسیط، مفهوم، ألنّه یتأّلفح من کلمتنی: الشيء وخالفه، لوال الشقاءح ما کانت الّسعادةح، ولوال 

ميّن فأنا  القبحح ما کان اجلمال، وِقس علی ذلك. فإذا کنَت تکرهين فأنا اححّبك، واذا کنَت ََتربح 
َدنا یکملح اآلخر، مّث ال ك، واذا کنَت حتسب أّنك خارجي، فأنا داخلحك، ألّن واحاالحقح 

: 9118 )مینه، «فهل أدرکَت، اآلن معنی املفارقة، و انغرارها عمیقا  يف وجوِدنا، کأحیاء!؟ إنفکاَك،

11 )   

های دوگانگی و پارادوکسی که در طول داستان شاهد آن هستیم، تقابل از دیگر نمونه    

ن آن دو جدال وجود دارد. دو عنصر خیر و شر هستند که ازآغاز تا پایان رمان میا

 واخلیح  یحوجد الشرُّ »گوید: دعبس همیشه با درونش جدال دارد. وی با مشاهده سیمرغ می
 الشرُّ واخلیح معا  ویوحجدح بشکٍل مستمٍر اجَلدالح  نعم، یکونح » گوید:ذاتش می« يف طبیعة اإلنسان.
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ای سمبلیک داستان نیز هجدال خوبی و بدی میان شخصیت (19: 9118مینه، )« ...بینهما

کنند. یابد و دعبس با خفاش و جغد بر سر خوبی و بدی با هم بحث میادامه پیدا می

دانند. کنند و وجود بدی را برای بشر الزم میخفاش و جغد از تاریکی و بدی دفاع می

گیرند. دعبس به خفاش اما دعبس و درونش بدی را نمادی از شیطان در نظر می

 (88)همان،  «نت ابنح الظلمِة اّليت ختافح الّنوَر، أنت حمکوٌم هبا حکم إبلیس جبهّنمأأ» گوید:می

کند و وجود آن را در جای دیگری از رمان، جغد خود را نمادی از شر معرفی می

، مع أنّه ملحح األرضِ »گوید: داند و میضروری می . من یحطّهرح األرَض ملاذا ََیافح النّاسح الشرَّ
؟ لقد َجرّبوا هناك أّلذین یقالح إّّنم اخیار!؟ وملاذا اخلیح واالخیارح وکلُّ هذه األراجیفِ  من رِجس...

، فماذا کانت النتیجةح؟ الشرُّ بقي واخلیح تواري )همان،  « بکّل وسائلهم أن یحسّیدوا اخلَی علی الشرِّ

24)    

دو جهان واقعی و  توان در وجوداز سوی دیگر مولّفة دوگانگی دراین رمان را می    

گردد. دعبس فتفوت فراواقعی دید که این امر در قالب شخصیت اصلی رمان محقق می

کند و از آغاز تا پایان رمان به شخصیت اصلی رمان در دو جهان متضاد زندگی می

دهد. وی دارای شخصیتی دوگانه است که زندگی در دو این جهان خود ادامه می

کنند. خفاش بعد از آیند و با وی گفتگو میی بیرون میحیوانات مختلفی از درون و

إّن دعبَس »کند. خفاش معتقد است: جغد از درون دعبس بیرون آمده و با وی گفتگو می
های ها را نپذیرفته  و صفتدعبس این صفت (89)همان، « مصیٌب باجلحنِب والَوسواسِ 

ِمن کالمه.هو أیضا  یَنتسبح إلی  إنزعَج دعبسح » دهد.بدگمانی و بدی را به خفاش نسبت می
در این لحظه  .(89)همان، « بح إلی داخِل النّاِس وَتوسوِسهمسرّ وطواط الوسواسیة اخلّناسة اّليت تتَ 

ری شیشه را به سمت خفاش پرتاب دعبس بسیار عصبانی و آزرده خاطر شده و بط

اثرت شظایا علی األرِض، رمی دعبسح الوطواط بکتلٍة زجاجیٍة، ارمتطت باجلداِر وتن» کند.می
وراح یحقهِقهح ساخرا  ألنّه بلَغ أن یستثَی دعبس...حنَی بینما انسحَب الوطواطح إلی َجوِف الَفجوة ِ 

استفاَق اإلنسانح يف ذاِت دعبس، وحتّفَز اخلی اّلذي فیه، لیحقاتَل الشرَّ اّلذي يف اآلخِر، يف عدّوِه، 
 .(89، همان) «وطواط َوجاَء لیأخَذ بِه يف َدرِب اخَلطیئةِ  الوسواس اخلنّاس، اّلذي َتقّمص يف ِشکل

در اینجا دعبس به طور موقتی از جهان فراواقعی خارج شده و به زندگی واقعی بر 
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شوند و وی با آنها به گردد. اما در طول داستان حیوانات دیگری از درونش خارج میمی

یابد. در واقع، وسته ادامه میها در طول داستان پیپردازد. این دوگانگیجدال می

توان باشد. در مجموع میواقعیت معلّق میصیت اصلی رمان میان واقعیت و فراشخ

 های رئالیسم جادویی این رمان دانست.  ترین گزارهرا یکی از اساسی« تقابل»

 

  همزیستی میان جهان واقعیت و جادو

ها در هر دو جهان هایی با مضمون رئالیسم جادویی رخدادها و شخصیتدر داستان

کنند و به هنگام انتقال از جهان واقعی به جهان فرا واقعی، واقعی و فرا واقعی زندگی می

شوند. بنابراین در آثار نوشته شده به سبک رئالیسم جادویی از دچار بهت و هیجان نمی

جهان واقعی و جهان خیالی ترسیم کرد و از  توان مرزبندی مشخصی میانسویی نمی

: 1811)پارسی نژاد،  کنندطبیعی و باور پذیر جلوه می سوی دیگر در آنها رخدادها کامال

توان گفت در این سبک از داستان نویسی نه دنیای واقعی مبتنی بر قوانین می .(41

لعاده برتری دارد و علمی، فیزیکی و منطقی بر دنیای جادو و خیال و پدیده های خارق ا

ر داستان به تصویر نه بر عکس؛ بلکه این دو محیط متباین به طور هماهنگ و همسو د

   .(691: 1221)اریکسون،  شوندکشیده می

ای از رویدادهای واقعی و خیالی است که اغلب توسط رخدادهای داستان نیز آمیزه    

رود و زمینه و یش میداستان پ صحبت کردن با شخصیت اصلی رمان )دعبس( در

بخشد. در این رمان، شخصیت اصلی میان جهان رنگی خیالی و فانتزی به داستان میپی

کامل از هر کدام از آنها جدا واقعیت و فراواقعیت معلق است و هیچ گاه به طور 

کند پا به گیرد و با خود خلوت میشود. دعبس هر از گاهی از خیال فاصله مینمی

کند فراموشی گردد و سعی میگذارد. وی مدام دچار فراموشی میی میجهان غیر واقع

آید. اما گردد و از خودش بدش میتواند و به همین سبب خسته میرا کنار بزند اما نمی

 و سیمرغ با -محبوبش –آنچه ذهن دعبس را به خود مشغول کرده است، رفتار کاترین 

گوید: برد، با خود میعیت به سر میباشد. دعبس که در این مرحله در واقجغد می

: 9118)مینه،  «َف استکانت البومةح لراحِة یِد کاترین، وألصابِعها اّليت تَتخللُّ، َکاملِشِط رِیِشها؟کی»
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ملاذا »گوید: آید و به او میناگهان کاترین که ذهن دعبس را خوانده به حرف می .(116
در  (116: 9118 مینه،) «؟، َوهو لیس من َفصیلِة احلیوانِ جیرتُّ دعبسح ما يف ِمعدتِِه من علٍف خمّزنٍ 

داند این مرحله خود شخصیت دعبس در تشخیص خیال و واقعیت ناتوان است و نمی

بیند واقعی است یا خیالی. وی به محض اینکه از واقعیت آنچه که از رفتار جغد می

گفت دنیای خیالی بر واقعی  توانگردد. میگردد، دوباره به دنیای خیالی بر میفاصله می

در این رمان غلبه دارد و شخصیت اصلی رمان بیشتر در خیال بسر می برد و حضور 

 وی در دنیای واقعی کوتاه مدت است.   

بیان رویدادها در این رمان نیز ترکیبی از واقعیت و خیال هستند. تمامی       

روند. دعبس واقعیت پیش میها و رخدادهای داستان به موازات واقعیت و فراشخصیت

کند، همان شخصیت اصلی رمان که در دنیای واقعی و خیالی به طور همزمان زندگی می

شخصیت صالح حزوم است که تغییر ماهیّت داده است. وی در گفتگویی که میان او 

گیرد، چگونگی دستگیری خود )صالح حزوم( را در دو کاترین و حیوانات شکل می

وریست با استعمارگران کند. صالح حزوم که مبارزی سعیت مطرح میقالب خیال و واق

الفرنسیونح »گوید: کند، میجنگد. وی وقتی گذشتة خود را بیان میفرانسوی می
الیستطیعوَن الَقبَض علّی ولکن یوجدح َمن وّشی يب، سأَل البومةح والَوطواطح؟ من اّلذي وّشی بك. 

ّشي يب هو الوطواط، أو هو البومةح واملنفذ کان وسیلة  بدفع من قلتح واکّررح واوّکدح، أّن اّلذي و 
شود و در اینجا صالح حزوم از بیان واقعی داستان دور می( 994، همان)« احدمها لیس إاّل 

به جای اینکه بگوبد جاسوسان و مزدوران مرا لو دادند، انگشت اشارة خود را به سمت 

گردد و س دوباره از عالم خیال دور میرود. سپحیوانات حاضر در صحنه نشانه می

حیثح کنتح أمحلح الّسالَح »کند: علت دستگیری خود را در قالب واقعیت اینگونه بیان می
ضّد الفرنسینی احملتّلنی، َوقعت يف الکمنِی املنصوِب، عنَد الباخرِة اجلاحنِة متاما ،.... الواشي کان 

  (991)همان،  ...« ! َوقد باَعين، بقلیٍل من الفِّضةِ «ریّسي»حّبارا  علی مرکيب، وَکان یحنادیين 

 

 

 



 91  ...«الرجل الّذی یکره نفسه»های رئالیسم جادویی در رمان خوانش مولّفه

 ای در درون انسان یا حیوانهای نمادین و اسطورهشخصیت

های محلی توان به حضور پررنگ اسطورههای سبک رئالیسم جادویی میاز دیگر مولّفه

ه مردم ای از حکایت است کها اشاره نمود. اسطوره گونهو ملّی در این دسته از داستان

که از دایرة عقل و تصورات عادی خارج هستند. در واقع، گیرند میآنها را از موجوداتی 

 .(18: 9119 )عیسی، چرخدمیخدایان اسطوره به نوعی پیرامون حوادث خارق العاده و 

جایگاه اسطوره در این رویکرد داستان نویسی چنان است که یکی از پژوهشگران حوزة 

عناصر ماوراء »، «وهم و خیال»رئالیسم جادویی را متشکّل از سه عنصر ادبیات داستانی، 

توان ای را نیز میهای اسطورهفضاسازی .(96: 9112)ابواحمد، داندمی« اسطوره»، و «طبیعی

های رئالیسم جادویی در این رمان به شمار آورد. بنابراین می توان اینگونه از دیگر مولفه

ها و اتفاقات واقعی و ها و شخصیتبر پایة اسطوره نتیجه گرفت که این داستان

 ای بنا شده است.  افسانه

مختلف تاریخی و سیاسی و اجتماعی  های داستان نیز نمادی از طبقاتشخصیت    

شود. او مدام هستند. دعبس شخصیت اصلی رمان نماد دوگانگی و تغییر محسوب می

و خصایص بد را از خود دور کند. وی هر ها تواند ویژگیبا خود درگیر بوده و نمی

ناپسندش در قالب حیوانی ظاهر های گردد، ویژگیوقت از دنیای واقعی خارج می

شود. صالح حزوم نماد شخصیت مبارز و ضد استعماریست که به سبب جنگ با می

)رک: مینه،  رای حفظ جانش تغییر اسم داده استها بارها دستگیر گردیده و بفرانسوی

9118 :161). 
شوند عبارتند از: جغد، خفاش، کرم، مار، روباه، حیواناتی که در این رمان ظاهر می   

گردد، جغد موریانه، سیمرغ، طاووس و کالغ. اولین حیوانی که در این داستان ظاهر می

های دنیا پرست است. جغد نمادی از عالم ماده و تعلقات دنیوی و همچنین نماد انسان

باشد. در این داستان جغد نماد زشتی، بدی، بدبختی و ت پیامبران میو منکران نبوّ

کند و او را موجودی زشت و کثیف و بدبو باشد. دعبس با جغد بحث میکثیفی می

اما جغد که از درون دعبس بیرون آمده،  .(2 ،همان)«  یَعتقدح إنّه حیواٌن قبٌیح وَنتٌ »داند. می

گوید: کند. جغد میدهد ولی دعبس انکار مییهمة این صفات را به دعبس نسبت م
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أنت هو هذه الّلوثةح بعیِنها،َ وَشکٌّ مصدرح اخلوِف، واخلوفح لدیك، سببحه الوسواس القهري، أنت »
 (    2)همان،  «یا أنا، محصاٌب بعحقدٍة وسواسّیٍة قهریةٍ 

ریا، تظاهر گردد. این پرنده نماد طاووس دومین حیوانی است که بر دعبس ظاهر می    

باشد. گر را دارا میو خود نمایی است. طاووس در این رمان نقش پند دهنده و نصیحت

 مینه،) «.فَّ عن َسخِفك و الَتکن شّکاکا  و متکّّبا ..علیَك أن تکح »گوید: وی به دعبس می

در واقع، طاووس روی دیگری از دعبس است که برخی اوقات دچار غرور  (2: 9118

دهد. همین روحیه است که سبب گوشه بدون اندیشه کاری انجام می شده وجا بی

  .(11 )همان، گرددنشینی و دوری گزیدن وی از اطرافیان می

دهد. این حیوان خفاش سومین ویژگی درونی اوست، که خود را به دعبس نشان می    

خن چینی که نماد انسانهای ناتوان از درک حقیقت است، در این رمان سمبل بدبینی، س

)همان،  « ... علیك أن ترتَك التشاؤمَ »گوید: آید. خفاش به دعبس میو نفرت به شمار می

گردند که مانع های سخن چین نیز در این رمان معرفی میخفاش و جغد نماد انسان (91

 گردند.    رسیدن دعبس به حقیقت می

ین حیوان، در این رمان بیند. اموریانه چهارمین حیوانی است که دعبس آن را می    

باشد. شود که خواهان تغییر شرایط کنونی میسمبل نابودی و ازبین رفتن معرفی می

علیك أن تقبَل »گوید: موریانه خواهان تغییر در هر موردی است. وی به دعبس می
 (11)همان، « .التغییات والتکن محتشائما ..

یزة نفسانی بشر( است، در برابر دعبس کاترین که نماد زن زیبای افسونگر )نماد غر    

ها برنگشت، وی به صالح حزوم گیرد. وقتی صالح حزوم از جنگ با فرانسویقرار می

خیانت کرد و چندین بار ازدواج کرد. وی هم دعبس و هم حیوانات نر داستان را 

کند. شخصیت کاترین در رمان با شخصیت کاترین واقعی از لحاظ مجذوب خود می

طبق است. همانگونه که به صالح حزوم وفادار نبود، در داستان به جغد و فکری من

شود دعبس همان صالح حزوم است گردد. پس از اینکه مشخص میطاووس نزدیک می

کند، کاترین دوباره به صالح گرایش پیدا های ضد استعماری خود را نقل میکه داستان
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إشتاقت کاترینح إلی »میرند. از هم می کند و در پایان داستان هر دو به فاصلة کمیمی
 (11)همان،  «.. دعبس...ويف ِّنایِة الروایِة مات صاحل حّزوم وبعد مدٍة ماتت کاترینح 

گردد. سیمرغ سیمرغ یکی دیگر از حیواناتی است که در برابر دعبس ظاهر می    

ین افسونگر ایست که نماد دانایی و خردورزی است. وی با دیدن کاترای افسانهپرنده

کند و از صالح گیرد. او بارها دعبس را راهنمایی میبه وجد آمده و او را در آغوش می

 (116: 9118)مینه،  کندحزوم در برابر جغد و خفاش دفاع می

شود، مار است. از دیگر حیوانات نمادین که در کنار دعبس به طور ناگهانی ظاهر می   

ناخودآگاه از خود صدای مار در ست که دعبس در حال صحبت کردن با خفاش ا

گوید: آید و به دعبس میگردد و به سخن میآورد و با این صدا، ماری ظاهر میمی

، بصويت؟» مار نماد دوگانگی است و در گفتگو با دعبس و  (198همان، ) «تحعّیين أیّها اخلنّاسح

 ذلك؟ أن یکرَه ِدعبس ا الضررح يفم»گوید: کند. وی میخفاش از دوگانگی دعبس دفاع می
بُّها؟     ( 191)همان،  «الَفتفحوت نفَسه أم ُیح

شود تا با کالغ آخرین حیوانی است که در این داستان با شنیدن کلمة مرگ ظاهر می    

خوردن الشه خود را سیر کند. در واقع، این حیوان نماد شوم بودن و مرگ است. وقتی 

أشمُّ »گوید: شود و میاز پنجره وارد اتاق می زند، کالغصالح حزوم از مرگ حرف می
  (911)همان، «يف هذه القاعِة، رائحة  جیفة  اجتذبتين...

 

 عدالتی مشهور در جامعهاستفاده از جادو برای مقابله با بروکراسی و بی

بسیاری از آثار رئالیسم جادویی دیدگاهی ضد برقراری حکومت ظالمانه و دیکتاتوری  

درست اجتماعی و سیاسی استفاده های ناین دلیل از جادو علیه نظامدارند و به هم

زو های استعمارگر جشورش و اعتراض علیه حکومت .(61: 1811 )شوشتری، کنندمی

برخی منتقدین ادبیات داستانی  .(98: 1814)قهرمانلو،  های رئالیسم جادویی استویژگی

داستان نویسی با توجه به تنوّع جامعه و  کنند که در این شیوه ازبر این باور پافشاری می

بافت کشورهای استعمارزده، برای رهایی خود از مشکالت اقتصادی و سیاسی و 

عنوان یاری برند و بیشتر دوست دارند شاهد جادو به اجتماعی به عالم خیال پناه می
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م جادویی نیز ها و عناصر رئالیسدیگر گزاره .(1: 1811)پارسی نژاد،  رسان در داستان باشند

عبارتند از: درون مایة مهم و عمیق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و حتی اقتصادی برخوردارند و 

 دارد.  « رویکردی انتقادی»معموال نویسنده نسبت به این معقوالت و در کل شرایط جامعة خود 
عی در واقع، در زمانی که بروکراسی حاکم بر جو جامعه اجازة نقد سیاسی و اجتما    

را به هر شکلی از مردم سلب کرده، نویسنده با طرح داستانی خیالی و تمثیلی، عنصر 

عدالتی به کار گرفته است. از آنجایی که خیال را به عنوان ابزاری برای مخالفت با بی

به نوعی به استعمار « الرجل الذی یکره نفسه»نویسنده دیدگاه سوسیالیستی دارد، کتاب 

و اوج گرفتن آن در چین  ان مارکسیستی سوسیالیستی در روسیهستیزی و فروپاشی جه

ح حزوم( صال –کند. بنابراین این داستان شخصیت اصلی رمان )دعبس فتفوت اشاره می

دهد تا اهداف عالی های مبارز و مدافع طبقات محروم جامعه قرار میرا از شخصیت

های آغازین ببرد. در قسمت خود را در جامعه تحقق بخشد و درد و رنج مردم را از بین

کنند و راوی به طور غیر رمان خفاش با دعبس دربارة عدالت در جامعه بحث می

 گوید:کند. خفاش به دعبس میعدالتی در جامعه انتقاد میمستقیم از بی

 أنت تستطیعح أن تصَل إلی الشحهرِة!» -
 کیَف؟ -
 بَتدلیسك ومتلیسك.. -
 بتمّلٍق... إّنين ال أریدح أن اصَل إلی الَنجاحَ  -
 أال تریدح االمتیازات من جمتمِعك؟ -
ال أسعی إلی أّی امتیازات... لکن السلطةح اجلائرة هي عادلٌة يف هذا املوضوِع. من یحریدح  -

االمتیازات علیه أن یحقّدَم تنازالت.إّنين صاحبح الکلمِة، فإّما أن تکوَن الکلمةح مع احلّق 
 الباطِل، فتخسَر نفسها... فتنصرَه وتنتصرَبه، و إّما أن تکوَن مع

ولکن الکلمةح، يف هذا الوطِن العريِب، ال تطعم خبزا ، والبّد لصاحِبها أن تکوَن له مهنٌة  -
أو وظیفٌة، واغلبح الکتّاِب هم موظّفون أي محرَتنون الرادِة السلطِة... مثَّ املسایرة 

بابة، ومث لها میوتوَن، بعَد کلِّ شيء، وهکذا تدرجیی ا، یقعوَن يف النسیِج العنکبويت کما الذح
« إنسان وله اسرة ومحتطّلبات حیاِة والبّد أن ُیايب حّتی یعیَش، وااّل کان اجلوعح مصیَه...

  (41:  9118)مینه،



 36  ...«الرجل الّذی یکره نفسه»های رئالیسم جادویی در رمان خوانش مولّفه

در زمانی که بروکراسی حاکم بر جوّ جامعه اجازة نقد سیاسی و اجتماعی را به هر    

خیالی و تمثیلی، عنصر خیال را به  شکلی از مردم سلب کرده، نویسنده با طرح داستانی

توان گفت، عدالتی در این رمان به کار گرفته است. میعنوان ابزاری برای مخالفت با بی

دعبس از یک سو همان صالح حزوم و از سوی دیگر، شخصیت اصلی نویسنده است 

پردازد. دعبس شخصیت محوری داستان، در برخی که در قالب دعبس به ایفای نقش می

خصوصیات با حنا مینه مشترک است. مهمترین ویژگی آنها این است که هر دو  از

باشند نویسنده و از مبارزان حزب کمونیست و از مبارزان ضد استعماری در سوریه می

  .(42: 1228)الباردی،  ی از جانب حکومت تحت تعقیب بودندکه هر دو مدت

فروپاشی جهان مارکسیستی در روسیه  حنا مینه دارای دیدگاه سوسیالیستی بوده و از    

کوشد تا بسیار ناراحت گردیده است. بنابراین وی با آوردن موریانه در رمان می

نابودی کمونیست ز ه تصویر بکشد. موریانه نمادی افروپاشی و نابودی در روسیه را ب

وریانه سبب نابودی کمونیست از درون گردیده است. مدر شوروی سابق است، چرا که 

گیرد اما از حضور موریانه در کنارش بسیار عبس بارها در برابر موریانه قرار مید

ناخرسند است چون موریانه حزب کمونیست را از درون به نابودی کشاند. وی تاریخ و 

ست. او کمونیسم بدون تغییر را گذشته را دوست دارد اما خواهان تغییر در آن نی

ه هر روز باید منتظر تغییرات بوده و گذشته را پسندد. اما موریانه معتقد است کمی

أنا اّلذي َقرضتح عصا سلیمان، فتهاوت وَتاوت معها اجلثة، »گوید: فراموش کنیم. موریانه می
وعندئٍذ عرَف اجلمیعح أّن سلیماَن احلکیم قد ماَت، ومبوتِه انتفت َهیبتحه، و انتهت حکومتحه... 

های قدیمی اما دعبس تاریخ و حکومت .(11: 9118)مینه،  «بدَّ أن ُیلَّ حملَّه شيٌء جدیدٌ وال

داند. بر خالف او موریانه معتقد به تغییر در هر جایی است. موریانه به دعبس را مهم می

فّکر معي، یا دعبس، بالَبناِء الشامِخ اّلذي تقّوَض يف مکاِن ما من هذا العامِل، فکان »گوید: می
يف کلِّ بلٍد. ملاذا التکونح متفائال  هبذه التغییاِت؟ سوسح الفساِد  لتقّوِضه هزّة رّجت کلَّ سحلطةٍ 

 ( 11-64 همان،) « ومتشائٌم بسبِب هذه التغییاتِ  والتمّلِق کثٌی يف العامِل ولکن أنت َحزیٌن ومتأملٌّ 
مبارزه با استعمارگران یکی دیگر از موضوعات این رمان است. نویسنده نام     

حزوم را که مبارزی ضد استعماری است بعد از نام دعبس  شخصیت واقعی صالح
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آورد. دعبس فتفوت همان صالح حزوم است که اولین بار با ترکان فتفوت در رمان می

ها عثمانی در سوریه جنگید و زمانی که فرانسه سوریه را به اشغال در آورد، با فرانسوی

وی پس از بارها  جنگیدن در  وارد جنگ شد تا استعمارگران را از کشورش بیرون کند.

گویند که جسدش در دریا غرق شد گردد و برخی میخشکی و دریا ناگهان ناپدید می

کند و و دیگر پیدا نشد. در واقع، وی نمرده است بلکه با نام دعبس فتفوت زندگی می

   .(181: 9118)مینه،  سندگی و مبارزه با نفس مشغول استبه دور از مردم به شغل نوی

نویسنده در این رمان که دیدگاهی ضد استعماری دارد بر آن است که نام بقیة     

استعمارگران را آورده و آنها را در یک سطح قرار داده و هیچ تفاوتی میان استعمارگران 

کند و سپس در دریا ها فرار میشود. صالح حزوم در زمانی که از فرانسویقائل نمی

 پرسد:شود؛ جلّاد از او میو شکنجه می توسط فرانسوی ها دستگیر شده

 ك تتکّلم؟ أنت َتعمل حلساِب االتراِك وتأخذ السالَح واملاَل منهم؟ کیف جنعلح » -
 أجاَب صاحل حّزوم: األتراكح أعدائي مثلکم. -
 صرَخ اجلاّلدح: أنت تعملح حلساِب االنکلیِز. إذن ومنهم تأخذح املاَل و السالَح. -
ائي لکم، أنا عريب أّوال  وأخیا ، وأنا وطين وقومي، واالنکلیزح أعدائي لالنکلیِز مثل اعد  -

ضّد العروبة، وضّد القومیة العربة، وهم أصحابح وعد بلفور، وهم اّلذین سّلحوا 
العصابات الیهودیة، لتقتَل العرَب يف فلسطنی، وَتّجَرهم منها، وَتدَم بیوَتم علی 

    (992 )همان، « روؤِسهم، فکیَف أکونح معهم؟
 

 نتیجه

های رئالیسم جادویی که در این رمان بکاربرده شده است؛ عبارتند از: عناصر و مولفه

استفاده از جادو »و « اسطوره و نماد»، «همزیستی میان واقعیت و جادو»، «دوگانگی»

های بر اساس تعریف و مولّفه«. عدالتی مشهور در جامعهبرای مقابله با بروکراسی و بی

های توان این اثر را در زمرة داستانادویی و تطبیق آنها بر داستان میسبک رئالیسم ج

رئالیسم جادویی دانست. به طوری که حنا مینه در این رمان مشکالت سیاسی و 

اجتماعی  جامعة سوریه در دوران اشغال کشور توسط فرانسه و سیاست حکومت 
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تواند هد و زمانی که نمیدمیسوریه بعد از فرانسویان را خمیر مایة داستانش قرار 

ها را مشاهده کند و برای آنها در جهان واقعی راه حلّی بیابد، ناامید عدالتیها و بیستم

برد. وی سحر و جادو را با گردد. از اینرو، به راه حل جادویی و خیالی پناه میمی

واقعی های واقعی و فراواقعی رمان را با حوادث خیالی و آمیزد و شخصیتواقعیت می

کند. به طوریکه برای خواننده طبیعی و باورپذیر جلوه نموده و هرگز برای عجین می

گاه در برابر این رسد. نویسنده نیز هیچخواننده تعجب آور و غیر قابل قبول به نظر نمی

طرفانه به مسائل پیش دهد و با نگاهی بیالعمل نشان نمیای غیر طبیعی عکسرخداده

رساند. عدم واکنش در برابر آنها به خواننده در باور داستان یاری می آمده در داستان و

ان بر عناصر واقعی آن غلبه البته باید متذکّر شد که در این داستان عناصر خیالی داست

 دارد.
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 عناصر الواقعیة السحریة  في  روایة )الرجل اّلذي یکره نفسه( للکاتب حنامینة قراءة في
 

 1سیمین غالمی

 
 الملّخص 

اِلسحر و »مثل  الروائیةَ  العناصرَ  فیها الکاتبح  رة اّليت میزجح يف کتابة الروایة املعاص جدیدة   تِقنیة  السحریة ح  الواقعیةح  تحعتّبح 
 ئالشخصیات احلقیقیة و الومهیة و احلوادث للقار مع احلوادث احلقیقیة مبهارة فتظهرح « الوهم و اخلیال»الغرحبة و
من  لکثیٍ  سح الرئی حنا مینة األدیب القصصی املعاصر يف سوریا. املضمونح  . یحعدُّ طبیعي و معقول متاما   بشکلٍ 

العدالة االجتماعیة،  والغنی، البون الشاسع بنی احلقیقة والواقع، الِنضال ألجلِ  بنی الفقیِ  قصصه هو االختالفح 
الروائي.  )الرجل اّلذي یکره نفسه( علی هذا االسلوبِ  و... . َکتب حنا مینة روایةَ  يالِنضال ضّد االنتداب الفرنس

ها يف استخدامِ  وکیفیةِ  السحریةِ  الواقعیةِ  إلی الدراسة والتناول ملکّوناتِ  يحتلیل -وصفي َیسعی مبنهجٍ  هذا املقالح 
 املؤّشرات الواقعیة السحریة استخداما  فنیا  للتعبیٍ  يف هذه الروایةِ علی أنّه استخدم َ  تدلُّ  الدراسةِ  . نتائجح هذه الروایةِ 

بأّن  القولح  إلی ذلك، میکنح  ذات واآلخر سلبا  وإجیابا . إضافة  ، إّنیار البين التقلیدیة، التفاعل الللحیاةِ  عن املشاکلِ 
وأّن هذه مکّونات الواقعیة  العربی املعاصرِ  ذات االمهّیة يف االدبِ  السحریةِ الواقعیة ِ  من النماذجِ  تحعتّبح  هذه الروایةح 

م السحر لبیوقراطیة وعدم السحریة مثل )االزدواجیة، الَتعایش بنی الواقعیة والسحر، االسطورة والرمز، استخدا
 األخری.   وضوحا  وبروزا  من الروایاتِ  ( يف هذه الروایة  أکثرح يف اجملتمعِ  العدالةِ 
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