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در ايران اصطالح رئاليسم جادويی بيش از هرچيز ديگری 
با نام رمان »صد سال تنهايی« )1967( گابريل گارسيا مارکز 
)متولد 1927( عجين شده و پس از ترجمه اين رمان در دهه 
پنجاه شمسی بوده که اين اصطالح وارد ادبيات نقد فارسی زبان 
شده است. تاريخ اين اصطالح اما به خيلی پيشترها برمی گردد. 
کسی که برای اولين بار اين اصطالح را مطرح کرد، فرنز روه1 
)1890-1965( منتقد هنری آلمانی بود. او در سال 1925 کتابی 
منتشر کرد به نام »رئاليسم جادويی: مسايل نقاشی جديد اروپا«2. 
روه معتقد بود که رئاليسم جادويی در عين حال که ربطی به 
سوررئاليسم پيدا می کند، کاماًل متمايز از آن است، چراکه تمرکز 
رئاليسم جادويی روی جسم مادی اشيا و وجود واقعی آن ها در 
جهان است و در مقابل تمرکز سوررئاليسم روی واقعيت های 

ذهنی، روانی و ناخودآگاه است. 
 به عبارت ديگر تفسير روه از آثار نقاش های آن زمان اروپا اين
 بود که در اين آثار، نقاش ها موضوعات واقعی را با ويژگی های
 اعجاب آور درآميخته می کنند و به زندگی روزمره و موضوعات
هم تالش  البته  و  می دهند  جادويی  جنبه ای  افتاده   پيش  پا 
 می کنند که ويژگی های آثار خيال و وهم را در کارهای شان
 وارد نکنند. بعدها در طول دهه های 1940 و 1950 اصطالح
 رئاليسم جادويی برای توصيف نوعی واقع گرايی غيرطبيعی در
 آثار بعضی نقاشان آمريکايی ايوان آلبرايت )1983-1897( و
 جورج توکر )2011-1920( به کار رفت. اين رئاليسم جادويی،
محتوايی الزاماً  و  هميشه  ادبيات،  در  استفاده اش   برخالف 
    خارق العاده و اسرارآميز را در بر نمی گرفت، بلکه به زندگی
روزمره از نظرگاهی فوق  واقع گرايانه و گاه مرموز نگاه می کرد
به جز در حوزه هنرهای تجسمی و نقاشی، بنيان های نظری روه 
روی ادبيات اروپا و آمريکای التين نيز تأثير زيادی گذاشت. 
نويسنده  بونتمپلی3)1878-1960( -  ماسيمو  مثال،  به عنوان 
ايتاليايی و اولين نويسنده ای که رئاليسم جادويی را در هنر 
داستان نويسی وارد کرد - تالش کرد »کيفيت خارق العاده و 
اسرارآميز ادبيات« را بسط و توسعه دهد و ارائه کند. او معتقد 
نوعی  ايجاد  برای  باشد  وسيله ای  می تواند  ادبيات  که  بود 

آگاهی جمعی از طريق »باز کردن چشم اندازهای اسطوره ای 
تا  بود  تالش  در  هميشه  و  واقعيت«  به سوی  اسرارآميز  و 
نوشته هايی الهام بخش بنويسد برای ملتی که آن زمان تحت 
حکومت فاشيست ها قرار داشت. اما حقيقت امر اين است که 
از اواخر نيمه اول قرن بيستم جدی ترين منزلگاه و پايگاه رئاليسم 
جادويی، آمريکای التين بود. سرزمينی که نويسنده هايش اغلب 
ميان کشور خود و مراکز فرهنگی اروپا نظير پاريس و برلين در 
رفت وآمد بودند و به اين ترتيب از جنبش های هنری زمانه تأثير 
می گرفتند و آن ها را تحت تأثير قرار می دادند. يک رويداد بسيار 
مهم در اين زمينه ترجمه کتاب روه به اسپانيولی در سال 1927 
بود. آليخو کارپنتيه4 )1980-1904( - نويسنده کوبايی- اولين 
کسی بود که در سال 1949 اصطالح رئاليسم جادويی را در 
معنای امروزی اش به کار برد و در توصيف و تشريح آن نوشت 
در اين نوع آثار شيوه ای از نگارش به کار می رود که در آن 
رويدادهای زندگی روزمره با جنبه های مافوق طبيعی و اديان و 
اسطوره های بومی و محلی آمريکای التين عرضه شده است. 
شايد مهم ترين بخش نظريات او را بتوان جايی دانست که 
تفاوت ميان رئاليسم جادويی و سوررئاليسم را مطرح می کند: 
»در سوررئاليسم چيزهای غريب و شگفت انگيز هنرمندانه 
به وجود می آيند، اما در رئاليسم جادويی زندگی روزمره در 
شگفتی ها و اعجاز مستحيل می شود.« خورخه لوييس بورخس 
)1899 - 1986( - نويسنده آرژانتينی - از مهم ترين کسانی بود 
که نويسنده های آمريکای التين را تشويق به توسعه قابليت های 
رئاليسم جادويی کرد. در طول دهه های چهل و پنجاه قرن 
بيستم رئاليسم جادويی در آمريکای التين و به خصوص در 

آرژانتين به اوج خود رسيد.

نیازیبهجعلنیست!
كاوهفوالدینسب

مقاله

نگاهیبهمقولهرئالیسمجادویی
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پس از اين دوره بود که رئاليسم جادويی سفر بين المللی خود 
را شروع کرد و به  سرعت ادبيات داستانی جهان را تحت تأثير 
قرار داد. بسياری از نويسنده های جهان اين مکتب را اسلوب 
يا شيوه بيانی ای می دانستند که می توانستند با آن مسايل واقعی، 
از  کنند.  را روايت و تصوير  بومی سرزمين شان  تاريخی و 
خورخه  می توان  جادويی  رئاليسم  نويسنده های  مهم ترين 
لوييس بورخس، گابريل گارسيا مارکز، ميگل آنخل آستورياس 
)متولد  گراس  گونتر  گواتمااليی،  نويسنده   )1899-1974(
1927( نويسنده آلمانی و ايتالو کالوينو )1985-1923( نويسنده 

ايتاليايی را نام برد. 
مهم ترين هدفی که رئاليسم جادويی دنبال می کند اين است 
که حوزه واقع گرايی را گسترش دهد و بتواند جنبه های مافوق 
طبيعی دين و اسطوره را نيز در آن وارد کند: تالشی برای تبيين 
جهان به شکلی نامعقول و با اين تصور که پيش فرض های مبتنی 
بر قرائت مدرنيستی و صرفاً خردگرا از هستی را می توان کنار 
گذاشت و از نظرگاهی تازه به تبيين هستی پرداخت. در اين 
دست آثار الگوهای واقع گرايی با خيال و وهم و عناصر رؤيايی 
در می آميزند و نتيجه اين درآميختگی ترکيبی است که به هيچ  
کدام از عناصر سازنده اش شبيه نيست. يعنی نه واقع گراست و 
نه خيالی و موهومی. اين فراورده جديد خصوصياتی منحصر 
به  فرد و مستقل دارد و خيال انگيزی مکتب رئاليسم جادويی 
همين جاست که به اوج خود می رسد. در داستان هايی از اين 
دست معموالً ترتيب توالی زمانی مرتب نيست. زمان سيال 
است و در خالل رفت و برگشت های مدام است که جهان 
داستان شکل می گيرد و خود را به خواننده نشان می دهد. 
نويسنده ها در نوشتن چنين داستان هايی از خرق عادت و علوم 
ماورايی و جادو بهره می گيرند و در فضاسازی و توصيف ها هم 
معموالً از ويژگی های اکسپرسيونيستی استفاده می کنند. استفاده 
از خرق عادت، داستان های رئاليست جادويی و شاکله آن ها 
را بسيار شبيه قصه ها و افسانه ها می کند و يکی از داليلی که 
برای اقبال مخاطبان در سراسر جهان به داستان های رئاليست 

جادويی برشمرده می شود، می تواند همين باشد.

در شکل کلی رئاليسم جادويی را نمی توان مکتب مستقلی 
از واقع گرايی است و  دانست؛ چراکه در حقيقت شاخه ای 
ضوابط و اصول کلی حاکم بر آن، همان ضوابط و اصولی است 
که در واقع گرايی يا رئاليسم حاکم است. مشخصات اصلی 

رئاليسم جادويی را می توان اين ها دانست: 
-درهم تنيدن عناصر غير قابل  تصور و شايد تخيلی در بافتی 
رئاليستی و معقول به طوری که ظاهر امر، واقعی و ممکن جلوه 

کند.
-ذوب واقعيت ملموس و منطقی و عينی در واقعيت جادويی، 

واقعيتی مبتنی بر رؤيا و وهم.
-تبديل کردن ناشناخته ها و آن چه برای انسان مألوف نيست، 

به پاره هايی از زندگی روزمره او.
گابريل گارسيا مارکز در جايی می گويد: »در آمريکای التين و 
منطقه کارائيب، هنرمندان نياز چندانی به ابداع يا جعل داستان 
ندارند. برعکس مشکل آن ها در حقيقت هميشه اين بوده که 
چگونه واقعيات زندگی را باورپذير جلوه دهند و وضع ما از 
همان آغاز تاريخ چنين بوده است. در ادبيات ما در حقيقت 
هيچ نويسنده ای نيست که آثارش باور ناپذيرتر و در عين حال 
واقعی تر از وقايع نگاری جزاير آنتيل باشد ... در منطقه کارائيب 
واقعيت های باورنکردنی به اوج خود می رسند. در اين جا عالوه 
بر عناصر اصلی، يعنی اساطير بدوی و مفاهيم جادويی، وجود 
انواع گوناگون فرهنگ ها نيز مؤثر بوده است، همه اين ها همراه 
و هماهنگ باهم در جويباری جاری می شوند که جذابيت 

هنرمندانه و باروری خالقه شان پايان ناپذير است.«
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