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مقدمه
امپراطوری تخیل

چرا ما كه عاشق فانتزی هستیم، آن را با چنان شور و شوقی مطالعه می كنیم، و طی سال ها بارها و 
بارها به عنوان منبعی تهی ناپذیر از تفریح به سوی آن بازمی گردیم؟

كمتر كســی در جنون ما ـ و به واقع كه جنون اســت ـ شــریك می شــود. اكثر مردم به جز برای 
روزنامه های خود، چندتایی مجله های رنگ  و وارنگ براق و گه گداری كتابی پرفروش، تن به مطالعه 
نمی دهند. حتی آن ها كه اهل كتاب هســتند به ندرت رشته ی خاصی را با شدت عالقه و شیفتگی 
ما تعقیب می كنند. نمی توانم باور كنم كه شیفتگان داستان های جنایی، وسترن یا رمانس  گوتیك 

بانوان، كتاب های رشته ی ادبی منتخب خود را با همان عالقه ی ما مطالعه و جمع آوری كنند.
به وضوح باید بگویم كه برای این سؤال پاسخی ندارم، و هرگز نخواهم كوشید تا برای آن پاسخی 
پیدا كنم. در واقع ذهنیتی را كه پاســخ به چنین ســؤالی نیاز دارد نمی توانــم درك كنم. ما فانتزی 
می خوانیم چون شــیفته ی آن هستیم؛ شــیفته ی آن هستیم چون منبعی است از اعجاب و اسرار و 

شگفتی و لذت كه در جای دیگر نمی یابیم.

هرچرخِشحیاتیْمَلُونراتصویرمیكرد
جهانهافناوجهانینوتصورمیكرد...

ساموئلجانسون1:مقدمه...]1[

1. Samuel Johnson
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بارها و بارها به نویسندگان موردعالقه ی خود )و كتاب های خاص آن ها( بازمی گردیم زیرا كیمیای 
تخیل آن ها برای ما همیشــه تازه و بدیع و هیجان انگیز است. شاید بعضی از ما لرد دانسنی1 یا جیمز 
برنــچ َكبل2، تی اچ وایــت3 یا ِجی آر آر تالكین4 را ترجیح دهیم، دیگران شــاید اچ پی الوكرفت5 یا ِای 
مریت6، رابرت یی هاوارد7 یا كالرك َاشــتون اسمیت8، سی اس لوییس9 یا ادگار رایس باُرز10 را دوست 
داشــته باشــند. اما به این تفاوت های جزیی و سلیقه ای اهمیت ندهید؛ ما هم دیگر را درك می كنیم، 
شور و شوق مشتركمان یكی است: فانتزی. تعداد زیادی از ما حتی میان فانتزی بزرگساالن و نوجوانان 

تفاوتی قائل نمی شویم ـ كه در واقع خطی بسیار باریك این دو را از هم جدا كرده است.
آیــا ما رمانتیك هــای ناعالج هســتیمـ  رویاپردازانی بی كاره، منزجر از جهــان عادی اطرافمان 
ـ جویــای فــرار از واقعیت هــای نكبت بــار غیرقابل تحمــل؟ و یا مــردان و زنانی هســتیم كه حس 
زیبایی شناســی یــا عقالنی مــا به گونه ای در دوران كودكی متوقف شــده  اســت، طــوری كه هنوز 
طالب رویا و داستان های افســانه ای طفولیت خود هستیم؟ اتهام ادبیاتسرگرمکننده11 یا گریزی 
مكررترین برخورد با فانتزی و علمی تخیلی اســت، از ســوی آنانی كه فرامــوش می كنند )یا نادیده 
می گیرند( كه عماًل تمام انواع مطالعهـ  و تمامی موسیقی و شعر و هنر و تصویرگری و فلسفهـ  گریزی 

موقت است از جهان اطراف ما.
من چرا فانتزی می خوانم؟ واقعًا نمی دانم، و واقعًا برایم مهم نیســت. فقط می دانم كه با دیدن 
چنین واژگانی موجودیتی در من بیدار می شــود و به شوق می افتد و واكنش نشان می دهد: »شهر 
شــكوهمند ِســِلفایز12، در عمق دره ی اوث نارگای13، ورای تپه های تاناری14«، جایی كه كشتی های 
بادبانــی »در رودخانه ی اوكرانوس15 از كنار مناره های زرین ثــران16 می گذرند« و »كاروان های فیل 
از میان جنگل های معطر كِلد17 عبور می كنند« كه در آن ها »قصرهای فراموش شــده با ستون های 

مصنوع از عاج، سالم و زیبا زیر نور مهتاب خوابیده اند.«]2[
چنین واژگانی، چنان سلسله های تصویرگری محشر، با حسی در درون ما مرتبط می شوند. من 
ایمان دارم كه عطش برای محیرالعقول در ذات انسانیت وجود دارد. انسان بودن هم معنای قابلیت 
رویا داشــتن است؛ و كمتر كســی در میان ما چنان خوار و وحشی شــده  است كه تشنه ی اعجاب 

1. Lord Dunsany  |  2. James Branch Cabell  |  3. T. H. White  |  4. J. R. R. Tolkien  |  5. H. P. Lovecraft  |  6. A. Merrit 
7. Robert E. Howard  |  8. Clark Ashton Smith  |  9. C. S Lewis  |  10. Edgar Rice Burroughs

12. Celephais  |  13. Ooth-Nargai  |  14. Tanarian Hills  |  15. Oukranos  |  16. Thran  |  17. Kled

Escapist.11بهمعنایغیرواقعیتگرا.ایناصطالحازواژهیEscapeبهمعنایفراربرگرفتهشدهاست.م
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نباشد. اما خودتان امتحان كنید ـ آیا با خواندن شرح های زیر، حسی در درونتان جاری نمی شود: 
»ایلك ـ واد1، آن شــهر مشــهور منارك ها بر فراز صخره های توخالی شیشــه ای، ناظر بر دریایی كه 
در آن گنوری هــای2 ریــش و باله دار هزارتو های منحصربه فرد خود را می ســازند«، یا »زامورا3 با زنان 
تیره گیس و برج های مرموز آن كه توســط عنكبوت ها نگهبانی می شوند« یا »استیژیا4 با مقبره های 

سایه افكن اش«]3[�
اگر آری، پس آن چه كه می گویم خود می دانی؛ اگر خیر، پس این كتاب مناسب حال شما نخواهد 

بود. اما هر آن چه كه در من با رویارویی با این تصاویر به طنین می افتد، از وجودش مسرورم.
٭٭٭

كتاب حاضر شـــرح حالی اســـت درباره ی فانتزی، درباره ی كســـانی كه آن را می نویسند و چگونه 
نوشـــتن آن. جالب است كه تاكنون كسی درباره ی فانتزی كتابی ننوشته است.5 دامنه های مجاور 
ادبیات تخیلی از چنیـــن قصوری رنج نبرده اند، زیرا ارزیابی های عالـــی از علمی تخیلی و ادبیات 
ماوراءالطبیعه مرتب ارائه می شـــوند. تنها فانتزی است ـ همان منبعی كه این دو شاخه از آن ریشه 

گرفته اند ـ كه به صورتی حیرت آور و مصرانه دچار غفلت تاریخ شناسان ادبی شده است.
البته نباید فراموش كنیم كه كتاب هایی درباره ی مهم ترین نویسندگان فانتزی نوشته شده اند. 
نقد و بررسی هایی درباره ی َكبل و تالكین، كتاب نامه هایی از مریت و اسمیت، زندگی نامه های رسمی 
باُرز و وایت و خاطرات شــخصی دانســنی و الوكرفت وجود دارند. اما این كتاب ها زمینه ای كافی را 
پوشــش نمی دهند: بنا بر طبع و نیاز خود این نوع آثار دامنه ی خود را به زندگی و دستاوردهای یك 
نویســنده محدود می كنند ـ و در جایی كه رشته ی مورد انتخاب نویسنده را بررسی كنند، به صورت 
عموم تنها از نویســندگانی كه بر او تاثیری گذاشــته یا از او متاثر شده اند یاد می كنند. واضح است 
كه كتابی مورد نیاز ماســت كه نه تنها بر این یا آن نویسنده در این رشته ی ادبی، بلكه بر خوِد رشته 
تمركز كند: ســنتی كه از آن چنان نویســندگانی ظهور كرده اند و خود آن ها چنین آثاری به آن اهدا 

كرده اند.
ایــن غفلــت در زمینه ای كــه به هرحال یــك گرایش اصلی ادبیات داســتانی اســت، برای من 

1. Ilek-Vad  |  2. Gnorri  |  3. Zamora  |  4. Stygia
5.قابلتوجهاینكهازســال1973میالدیتاكنوندههاكتابتخصصیدربارهیادبیاتفانتزیوشــاخههایمختلفآننوشــتهشدهوحتیچند
دائرهالمعارفجدییاشوخینیزدربارهینکاتاینرشتهتألیفشدهاند.درعینحالجایگاهكتابحاضرهمبهعنواننخستیننقدوبررسیحرفهای

دربارهیادبیاتفانتزیوهمبهخاطراشتیاقولحنگرملینكارتردربیاننظراتشمحفوظماندهاست.م
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غیرقابل توجیه اســت. فقط می توانم فرض كنم كه تاریخ شناســان ادبی در رابطه با فانتزی كوتاهی 
كردند، زیرا در نظر آن ها به اندازه ی كافی جدی و ســنگین نیست تا محققان فرهنگی آن را بررسی 
كننــد. وقتــی محققان جدی بــه فانتزی فكر می كننــد، تصویری در ذهن آن ها ظاهر می شــود از 
اســطوره و افسانه ـ همان داســتان هایی كه مدت ها اســت به اتاق كودكان تبعید شده اند. در نظر 
آن ها برخالف رمان روان شــناختی مدرن، فانتزی با حالت ها و مشكالت انسانیت درگیر نمی شود؛ 
بیشــتر فقط باعث تفریح می شود، و همانند داســتان های واقعیت گرای اجتماعی بی عدالتی ها را 

بررسی نمی كند.
البته، همان طوری كه من و شــما می دانیم، این برداشــت احمقانه است. فانتزی بخشی بسیار 
گســترده و فراخ از ادبیات است، بخشی بسیار كهنســال. اگر می خواستم، می توانستم حجم زیادی 
مدارك را در این جا نقل قول كنم كه نشان می دهد فانتزیهمانشكلاصلیادبیاتداستانیاست. 
این مســئله را كمی جلوتر بررســی خواهم كرد، پس در این جا برای توضیح آن وقت صرف نمی كنم. 
اما مشخص اســت همان محققانی كه بر ادبیات فانتزی غفلت می كنند تا مكتب های جدیتر ادبی 
همانند مكتب رئالیسم را تجزیه و تحلیل كنندـ  همان هایی كه شهرت خود به عنوان محققان جدی را 
از طریقه ی مقاله و رساله هایی بر آثار همینگوی یا دوس پاسوس1 به دست می آورندـ  یك قلمرو برجسته 

و با سابقه را به نفع یك نو آوری به نسبت جدید و احتمااًل گذرا كنار گذاشته اند.
به هرحال، مكتب رئالیســم گوســتاو فلوبر2 را به عنوان نخستین استاد خود می شناسد، و مادام
بواری را به عنوان نخستین كوشش موفق در به تصویر كشیدن دقیق زندگی روزمره.3 و مادامبواری 
تنها در سال 1856 به چاپ رسید. پس رمان واقعیت گرای اجتماعی دستاوردی بسیار مدرن است؛ 
و این مســئله برای خوِد رمان نیز صدق می كند، زیرا تنها در دویســت ســال گذشته با نویسندگانی 
مانند َدنیل دفو4، ســاموئل ریچاردســون5 و هنری فیلدینگ6 ظاهر شــد. برای من جالب است كه 
نخســتین نطفه های رمــان اروپاییـ  مانند گارگانتواوپانتاگروئل7 اثــر رابله8 )1535( یا بگوییم دن
کیشــوت اثر سروانتس )1605 تا 1615( ـ شورشی بودند بر علیه فانتزی، كه در آن زمان در لباس 
رمانس بــر ادبیات فرمانروایی می كرد. گارگانتوا و دنکیشــوت معظم هجوهای ادبی هســتند كه 

1. Dos Passos  |  2. Gustave Flaubert 

4. Daniel Defoe  |  5. Samuel Richardson  |  6. Henry Fielding  |  7. Gargantua and Pantagruel  |  8. Rabelais

3.مکاتبمختلفرئالیسمبرزمانآغازاینسبکاختالفنظردارند،اماافزودنیکصدیادویستسالبرتاریخباالبازدرمقایسهباتاریخچندهزارسالهی
فانتزیتفاوتیبهوجودنمیآورد.م
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زیاده روی های مضحك فانتزی های مجللی را مسخره می كردند كه در پیروی از آثاری چون آمادیس
ازگال1 و پالمرینازانگلیس2 و دیگر نمونه های برجســته ی فانتزی قهرمانانه نوشــته شده بودند. 
آری، فانتزی قرن ها قبل از ظهور رمان قدرت نمایی می كرد، و موضوع رمانس های منثوری بود كه 
رمان مدرن جایگزین آن شدند، و قبل از آن هم رشته ی ادبی حماسه و اسطوره بود كه قبل از دوران 

رمانس جلوه نمایی می كردند.
با در نظر گرفتن قدمت این رشــته، كوتاهی ها و غفلت های محققان و تاریخ شناسان ادبی بیش 

از پیش تأسف بار است. كوشش من در تصحیح هر چند كوچكی در این غفلت ها است.
٭٭٭

ٌخب، منظور من از فانتزی چیســـت؟ فرهنگ وبســـتر3 این واژه را چنین تحلیل می كند: »تخیل یا 
تصور؛ محصولی از خیال پردازی، به خصوص یك تصویر؛ حالتی شـــگفت یا ناپایدار.« پس این هم 
از طرف َبروبچه هایی كه لغت نامه ها را می نویسند! ما آن ها را در غفلتی شیرین از یك رشته ی ادبی 

كامل به حال خود رها می كنیم.
شــیفتگان توافق می كنند كه اصطالح فانتزی شامل دامنه ای گسترده و متنوع از داستان های 
مختلف می شود. منتقداِن بی دقت كتاب و فیلم این اصطالح را چنان با مسامحه استفاده می كنند 
كه همه چیز از دراکوال تا 2001:ادیســهیفضایی مشــمول آن شــود؛ و جالب است كه خیلی هم 
اشــتباه نمی كنند. در گشــاده ترین معنی ممكن، فانتزی ادبیاتی اســت كه شــگفت باشد، یعنی 
ادبیاتی كه واقعیت گرا نباشد. از آن جایی كه داستان ارواح و اپرای فانتزی در زندگی روزمره واقعیت 

ندارند، هر دو تحت نام فانتزی تعریف می شوند.
آن چــه اتفاق افتاد از این قرار اســت: مدت ها پیــش روایت های ترســناك فوق طبیعی و آن چه 
قدم های نخســتین علمی تخیلی بودند بخشــی از دامنه ی گســترده ی ادبیات فانتزی محســوب 
می شــدند. امــا هر دو موفق شــدند كه هویت منفرد خــود را متمركز و منزوی كننــد، و در نتیجه از 
سنت مركزی فانتزی بریدند و به صورت یك زیرشاخه برای خود تكامل یافتند. این روند برای روایت 
ماوراءالطبیعــه زودتر اتفاق افتاد، حدود ســال 1765 با چاپ قلعهیاترانتــو4 اثر هوراس والپول5، 
كه پایه گذار و نخســتین موفقیت بزرگ رمــان گوتیك6 بود. علمی تخیلی هــم حدود یك قرن پیش 
1. Amadis of Gaul   |  2. Palmerin of England  |  3. Webster  |  4. The Castle of Otranto  |  5. Horace Walpole
Gothic.6نوعیداســتانفانتزیكهمحلداستانقلعهیاقصریتیره،متروكهومنزویاستونسلخانوادهیصاحبآنبهدالیلیمانندنفرینهای

قدیمیدرحالانقراضهستند.م.




