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 سخنی با خوانندگان 
شاید ده سال و بیش از زماین که برای خنستنی  بار رمان صد سال تنهایی 
گابریل گارســیا مارکز را خوانده ام گذشــته باشد. در طی این ده سال 
دو بــار دیگر هم آن را خوانده ام و هر دفعه مهچون بار اول از مواجهه 
با چننی متین شگفت زده شــده ام. آشنایی من با این رمان برمی گردد به 
سال های مدرســه و کتاب های درسی که تنها نامی از نویسنده ی آن را 
با خود داشــت. اما این نام را در کنار اصطالح دیگری ذکر کرده بود که 
مشا اکنون آن را روی جلد کتایب که در دســت دارید می بینید: رئالیسم 

جادویی. 
بعدتر آثار پراکنده ی دیگری هم به جمموعه ی خوانده هامی اضافه شد 
که هیچ گمان نداشــتم آن ها نیز ذیل تعریف مهــنی اصطالح بگنجند؛ 
چراکه رئالیسم جادویی را تنها در کنار آمریکای التنی، گارسیا مارکز و 
صد ســال تنهایی و متوین از آن دست شناخته بودم. از طریق رویارویی 
چالش برانگیزی که به واســطه ی ترمجه ی این کتاب دست داد چه بسیار 
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متون ســینمایی، هنری و داستاین پراکنده ای که  قبل تر با آن ها مهچون 
جممع اجلزایری سردرگم مواجه شده بودم که اکنون حتت این اصطالح به 
یکدیگر می پیوندند. معرفت به نفس این پیوســتگی شاید به خودی خود 
چندان مهم نباشــد، اما چشــم اندازی که از تاریخ ادبیات و وسیع تر از 
آن از تاریخ اندیشــه به دست می دهد جایگاه این ژانر را در جغرافیای 
اندیشه مشخص می کند و مهم تر از آن  دیگر نقاط مبهم این نقشه را که 
تاکنون موفق به شــناخت آن نشده امی به ما نشان می دهد. امید دارم که 
این کتاب قدمی هرچند کوتاه در روند این شناخت باشد و درعنی حال، 

آرزومندم که کاسیت های ترمجه را بر ناآموخته ای که من ام ببخشید. 
در پایان باید اضافه کنم که در ترمجه ی این منت به خود اجازه داده ام،  
برای ادای دین و زیباتر شــدن بافت منت، در خبش هایی که نویسنده ی 
کتاب از مجالت رمان صد سال تنهایی هبره می گرید از ترمجه ی گران قدر 
و ارمجنــد هبمن فرزانه کمک بگــریم. بنابراین، مجالیت که از این کتاب 
در منت پیش  روی تان نقل شــده اســت ترمجه ی من نیســت. سراجنام 
آن که دست عزیزامن به ویژه ویراستار و دوست نازنینم مرمی فرنام را که 
کاســیت های دانش مرا با فزوین دانش خود جربان کرد با سپاس و مهر 
می فشارم. مهچننی از دوست و برادرم یوسف انصاری به خاطر پیشنهاد 

این کتاب و بردباری اش تشکر می کنم.



 سرآغاز 
هدف از نوشــنت این کتــاب فقدان منبعی به زبان انگلیســی درباره ی 
اصطالح مبهم و گیج کننده ی رئالیســم جادو)یی( بود و هدف پژوهش 
راهنمایی غریمتخصصان و ناآموختگان از میان میدان منی این اصطالح 
تا بتوانند به ریشــه و سرچشمه ی اصطالحات و مفاهیم در هنر، ادبیات 
و ســینما پی بربند. در این اثر جمموعه ای از داستان های جالب توجه و 
نوآورانه معریف و درعنی حال این اصالح از دیگر مفاهیم و اصطالحات 
مرتبط متمایز خواهد شــد، ضمن این که کتاب مروری اســت کلی بر 
گستره ی جغرافیایی و فرهنگی این ژانر و گونه های گوناگون آن از نظر 
منتقدان شرح داده می شــود. در پایان، آینده ی پیِش روی این ژانر در 
ارتباط با نقد پسااستعماری روشن و کتاب شناسی سودمندی در انتهای 

کار خواهد آمد.





 پیش گفتار 
اصطالح رئالیســم جادو، رئالیســم جادویی یا رئالیسم شگفت انگیز از 
دهه ی هشتاد به این سو ســبکی باب روز و در عنی حال مایه ی استهزاء 
بوده است. آشکارا، مهنی دو وجه متناقض نشان دهنده ی ارتباط جربی 
میان وجوه آشــیت ناپذیر و ناساز این اصطالح است. درواقع مهنی وجه 
دربرگریندگی عناصر متناقض اســت که کارآمدی و حمبوبیت مفاهیمی 
را برمی ســازد که این اصطالح بدان ها برمی گردد. در ســال های اخری 
»رئالیسم جادویی« به حمبوب ترین اصطالح در میان سه اصطالح ذکرشده 
بدل شده است که برای توصیف شــیوه ی روایی خاصی به کار می رود. 
این سبک خاص روایت راهی پیش رو می هند برای طرح رویکردهای 
دیگــر به واقعیت که با رویکرد رایج در فلســفه ی غرب متفاوت اند و 
در بســیاری از آثار پسااستعماری و در آثار غریغریب داستایِن معاصر 
نویسندگان مشهوری مهچون گابریل گارسیا مارکز منود یافته اند. مهنی 
ویژگی است که شایسته ترین آثار ادیب اواخر قرن بیستم را برمی سازد. 
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گرچه کاربرد مهگاین این اصطالح در میان منتقدان چالش هایی را نیز با 
خود به مهراه داشته است، حمبوبیت هیچ نوشتاری، با چننی اقبایل، هرگز 
این گونه گســترده نبوده است. با این حال، نویسندگان و منتقدان نگران  
آن اند که این اصطالح به کلیشــه ای مبهم تقلیل پیدا کند. نویســندگان 
مهواره خود را از این اصطالحات دور نگاه می داشته اند و این در حایل 
است که ناشــران مهواره، درجهت اهداف اقتصادی، به طور روزافزون 
از این اصطالحات در توصیف آثار ســود می جویند. هدف این کتاب 
فراهم آوردن معیاری برای شناخت سرچشمه ها و کاربردهای گوناگون 
اصطالح »رئالیسم جادویی« است و راهی پیش روی خوانندگان می هند 
تا علل هنفته در پس واکنش هــای گوناگون در مقابل این کاربردها را 

درک کنند.
در بیشتر نقدها، در خصوص اصطالح رئالیسم جادو)یی( یا رئالیسم 
شــگفت انگیز، بر ســر این تعریف توافق وجود دارد که این اصطالح 
آشکارا بسیار دشوار اســت. این کتاب میدان میین را نشان می دهد که 
این اصطالح را با متام کاربردهایش در زمینه های ادبیات، هنر، ســینما 
و تلویزیون احاطه کرده اســت. کتاب حاضر تاریخ این اصطالح را از 
۱۹۲۰ تا کنون پی می گرید: از منتقدان آملاین اوایل قرن بیســتم تا نقد 

ادیب جهاین و معاصر امروز.
یکــی از دالیل اصلی اهبام حماط به این اصطــالح فقدان صراحت و 
دقت در کاربردهای متفاوت آن اســت. هر طیــف از این کاربردها در 
بافتاری خاص و متفاوت توسعه یافته، اما مهچنان به صوریت نادرست در 
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متون نقد ادیب به جای یکدیگر اســتعمال می شوند. این کاربردها مهچننی 
 magischer در بســیاری از ترمجه ها نیز یافت می شود: از ریشه ی آملاین
realism که به صــورت dutchmagischerealisme نیز ترمجه شــده گرفته 

تا صورت انگلیســی آن magic realism و ســراجنام شکل اسپانیایی آن 
realismomagico. بدین ســان ارتباط میان اصطالحات و سرچشمه های 

آن هــا بیش ازپیش مبهم و پیچیده به نظر می رســد. درنتیجه ردیایب این 
سرچشمه ها بسیار دشــوار است. مهنی امر موضوع فصل اول این کتاب 
است. رئالیسم جادو)یی( خنست با عنوان magischerrealismus در دهه ی 
بیست در آملان و در زمینه ی نقاشی در مجهوری وامیار به کار گرفته شد. در 
این  گونه ی نقاشی سعی بر آن بود که از پس سطح واقعیت به راز هسیت 
رسید. اصطالح دوم یعین رئالیسم شگفت انگیز در دهه  ی چهل، با تأکید 
بر تلفیق افق های جادویی و واقعی زندگی در بافتار فرهنگ های گوناگون 
که از طریق هنر و ادبیات بیان می شــدند، به آمریکای التنی معریف شد. 
ســومنی اصطالح در دهه ی پنجاه و در ارتباط با داستان آمریکای التنی 
طرح شــد، اما تا کنون پرکاربردترین اصطالح برای ارجاع به متامی آن 
شیوه های روایت بوده است که دربرگرینده ی عناصر جادویی در زمینه ای 
واقعی اند. بدین ســان است که »فراواقعی امری ساده و آشکار نیست، اما 
عادی، معمول، روزمره و پذیرفته شده است و آمیخته با عقالنیت و مادیت 

رئالیسم ادیب« )زامورا و فاریس، ۱۹۹۵: ۳( 
رئالیسم جادو)یی( اصطالحی  است که بسیاری درباره ی آن شنیده اند. 
با وجود این، اندک اند خوانندگاین که تصوری روشن از آن دارند. اهبامی 
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که در درک آن وجود دارد بیش از هر چیز به دلیل تلفیق نقد این ژانر در 
هنر و ادبیات با نقد آن در بافتار داســتان است. گرچه این نقدها نکات 
مشترکی دارند، این دو اصطالح، یعین رئالیسم جادویی و رئالیسم جادو، 
هرکدام بــه ویژگی ها و تأثریات متفاویت مربوط می شــوند. هدف این 
کتاب متیز این دو از یکدیگر اســت تا از این طریق داللت های هرکدام 
روشن و کاربردهای هریک معنادار شــود. این کتاب بنی دو اصطالح 
رئالیســم جادو به  مفهوم »رازی که به جهان پیش رو تقلیل منی یابد، اما 
در پس آن پنهان می شود و می تپد« )ُره، ۱۹۹۵: ۱۵( و رئالیسم جادویی 
به  معنای »امتزاج غریممکن و ممکن« )۱۹۸۲: ۹( متایز قائل شده است. 
مهچنــنی برای حبث درباره ی آثاری که ویژگی های مشــترک دارند از 
اصطالح جامع و مهه جانبه ی رئالیســم جادو)یی( اســتفاده شده است. 
رئالیسم جادو و رئالیسم شگفت انگیز نیز هرکدام به طور ویژه در جایی 

استفاده می شوند که از تاریخ خاص آن ها صحبت می شود.
منتقدان مهچنان بر ســر این که این اصطالحات به شیوه ها، ژانرها یا 
اشکال متفاوت نوشتار یا به ویژگی های فرهنگی مربوط می شوند جدال 
می کنند. آنان از بدو معــریف این ژانر در دهه ی پنجاه مهواره در تالش 
بوده اند وجوه مشخصه ی این ژانر داستاین را شناسایی کنند. این منتقدان، 
با توجه به کاربردهای گوناگون این اصطالحات و معناهای متغری آن ها، 
دریافته اند که درنظر گرفنت ایــن اصطالحات به عنوان ژانری یکپارچه 
بســیار دشــوار اســت. با وجود این، این اصطالحات شیوه ی روایی 
ویژه ای بنیان هناده اند؛ برای مثال از ویژگی های متایزخبش »رئالیســم 
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شگفت انگیز« این است که داستان افق های ظاهرًا متناقض پراگماتیسیت، 
عملی و ملموس نســبت به واقعیت و درعنی حال جادو و خرافه را در 

بافتار رمان مهراه می سازد.
آهنــگ واقع گرای اصطالح رئالیســم جادویی که در میان این ســه 
اصطالح از توجه خاص منتقدان برخوردار بوده اســت، آن هنگام که 
رخدادی جادویی را بازگو می کند، بیش از دیگر اصطالحات بر واقعیت 
تکیه دارد. به مهنی دلیل است که اغلب گونه ای از رئالیسم ادیب به مشار 

می رود.
اما ویژگی ای که آن را از رئالیســم متمایز می کند این اســت که این 
ژانر دو امر متناقض )جــادو و واقعیت( را درهم می آمیزد تا افقی تازه  
پیش رو هند. از آن جا که این ژانر متایز میان دو طیف اغلب متضاد را از 
میان برمی دارد، نوعی شیوه ی روایی بنیان کن به مشار می رود. بدین سان 
است که »رئالیسم جادویی شیوه ای  است برای کشف و ختطی از مرزها؛ 
مرزهای هسیت شناخیت، سیاسی، جغرافیایی و زیسیت« )زامورا و فاریس، 
۱۹۹۵: ۵(. منتقدان معاصر مهچون آماریل چانادی۱ این  گونه ی روایت 
را ژانری مقاوم و پذیرا دانسته اند. مهان گونه که چانادی توضیح می دهد 
این افق دید روایی بر »فقدان داوری صریح درباره ی صدق رخدادها و 
اعتبار جهاین که از طریق شخصیت ها در منت بازگو می شود« )۱۹۸۵: 
۳۰( تکیه دارد. یکی از خصایص یگانه ی رئالیســم جادویی اطمینان از 
این است  که خماطب، مهچون راوی، افق های جادویی و حقیقی واقعیت 
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را به یک میزان می پذیرد. ویژگی دیگر آن قبول یب چون وچرای صدق 
داســتان در امتداد جتربه ی خواندن اســت، فارغ از این که این افق ها 

چه مایه در قضاوت و نظرگاه خواننده ای ناآشنا متفاوت است.
رئالیسم جادویی ژانری مطلوب و حمبوب است، زیرا راهی برای تاخنت 
بر تعاریف و پیش فرض های پشــتیبان رژمی های متامیت خواه )مهچون 
استعمار( پیش روی نویسندگان قرار می دهد، نویسندگاین که قصدشان 
از تاخنت به این تعاریف نوشــنت علیه چننی نظام هایی است. مهان طور 
که برندا کوپر۱، منتقد پسااستعماری، خاطرنشان می سازد، منتهای آمال 
رئالیســم جادویی مهانا مقابله با بنیادگرایی و یکپارچگی، نژادپرسیت، 
قشری گری، جست وجوی ریشه ها و مهنی طور مفهوم اصالت و سرمنشأ 
است )۱۹۹۸: ۲۲(. مهنی امر رمز حمبوبیت نوظهور آن به عنوان شیوه ای 
برای نوشــنت، به طور خاص در آمریکای التنی و جهان پسااستعماری 

انگلیسی زبان، است.
به رغم این که این ژانر پدیده ای نوظهور تلقی می شود که اغلب آن را 
با پیدایش ادبیات آمریکای التــنی مرتبط می دانند، تاریخ آن به اوایل 
دهه ی بیست بازمی گردد. این اصطالح دگرگوین های بنیادین بسیاری را 
پشت سر هناده، اما پایدار مانده است؛ پایداری ای که مرهون کارآمدی 
در توصیف رویکردی خاص اســت نســبت به باورهای غریعلمی و 
غریپراگماتیک در جهاین که عمومًا حتت  تأثری علم و رهیافت پراگماتیسیت 
اســت. با این حال، مواجهه های گوناگون با مفهوم جادو طیفی گسترده  
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از نویســندگان و آثار پدید آورده است. جادو و جادویی ساختارهایی 
هستند که در بافتارهای فرهنگی خاص خلق می شوند. درنتیجه، آثاری 
که حتت عنوان این ژانر تولید می شــوند به تعــداد بافتارهای فرهنگی 
گوناگون اند. »جــادو« در این آثار هنری می تواند مترادف راز، رویداد 
غریمعمول یا فراواقعی باشــد. این ژانر مهان قدر حتت  تأثری مســیحیت 
اروپایی اســت که برای مثال از باورهای بومــی آمریکای التنی متأثر 

شده است.
کتاب ها و مقاله هایی که درباره ی رئالیســم جادو)یی( نوشته می شوند 
عمومًا با طرح پیچیدگی تاریخ و مفهوم این اصطالح می آغازند. بیشــتر 
منتقدان به تعریفی کارآمد که براساس فهرسیت از ویژگی های موجود در 
متون تولیدشده در این سبک ارائه شده است رضایت می دهند. هدف این 
کتاب به دست دادن درکی از چه گونگی ارتباط این تعاریف، سرچشمه های 
این ژانر و عناصر برسازنده یا نامرتبط با آن است. حتلیل پیش رو درنظر 
دارد تعریفی مهه جانبه از این مفهوم به دســت دهد که از طریق آن بتوانیم 

متایزات دقیق طیف های گوناگون این ژانر را درک کنیم.
از مهنی رو، فصل اول این کتاب راهنمایی است برای پی گریی ریشه ها 
و چه گونگی توسعه ی این ژانر از مجهوری وامیار در آملان ۱۹۲۰ تا دهه ی 
چهل و پنجاه در آمریکای التنی و ســراجنام سه دهه ی پایاین قرن بیستم 
در سرزمنی های انگلیســی زبان. در این فصل، با پی گریی گاه مشارانه ی 
این ژانر، مسریی برای فهم کاربردهای گوناگون و اغلب گیج کننده ی آن 
و دگرگوین در ارتباط این کاربردها با یکدیگر پیش رو هناده می شــود. 


