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و ايران و تاريخچة آن در ادبيات جهان  فانتزي؛ چيستي
 دكتر مصطفي موسوي
 استاديار دانشگاه تهران

و
 عاطفه جمالي

)74تا61صاز(

:چكيده

 نويسندگان بـا گـذر از جهـان،در فانتزي. ترين گونة داستاني است تخيلي،فانتزي

و چارچوب و نقض قوانين و پـا واقع و دسـت گير آن، جهـاني ثـانوي بـا هاي جاري

و حوادث شـگفت. كنندمي خلققواعد نو  انگيـز، موجـودات جهاني كه مملو از عناصر

و فضايي خيالي است العاد خارق نويسان در اين آثار به اكتـشاف در آن سـوي فانتزي.ه

مي تجربه و در تالش ها و شگفتي، انـسان محـاط در عـالما انديشند ند با ايجاد حيرت

و خرد را در سـرزمين داسـتان بـه آرزوهـاي نـاممكن خـود برسـانند  نخـستين. علم

بـا گـذر. عصر ويكتوريا خلق شدند ها در غرب، در قرن نوزدهم، در بريتانياي فانتزي

و فراهم  و فرهنگي در ديگر كشورها همچـون آمريكـا، شدن زمينه زمان هاي اجتماعي

و آلمان نيز فانتزي .به نگارش در آمدندهاي ارزشمندي ايتاليا، فرانسه، سوئد

 هجري شمسي نوشته شـدند، امـا 1300هاي ايراني در اوايل دهة نخستين فانتزي

ف و نارسا از آب درآمدند قدان زمينه به دليل در. هاي اجتماعي، تقليدهايي خام اگر چه

هاي درخشاني از بهترين آثار فانتزي جهان هـستيم، امـا توجـه بـه ادامه، شاهد ترجمه 

ر ميـس60 تا پايان دهـة،ليف فانتزي به شكل انبوه، به دليل فراهم نبودن اسباب الزمأت

و عراق، پس از پايان جنگ70سرانجام در اوايل دهة. نشد ، با بازگشتن آرامـش ايران

ت و در ادامه تا امروز به شكل مستمر دنبالأبه فضا، ليف فانتزي ابتدا به شكلي كمرنگ

.شده است

و بحثي در چيستي آن، كوشش مي از در اين مقاله پس از تعريف فانتزي شـود تـا

و تكامل فانتزي در ادبيات فارس  ي، وضعيت امروزي آن نـشان طريق بررسي تاريخچه

.داده شود

و نوجوان، فانتزي فارسي: كليديهاي واژه . فانتزي، ادبيات كودك
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 62  گروه زبان

مهمقد:

نوو چه در اعصار گذشته،نياز عميق انسان و بيان آرزوهـاي به خيال، چه در دنياي پردازي

ن. نيافتني انكارناپذير است دست هـاي خلـق موقعيـت يروي خيال به انسان، هميشه با استفاده از

و دلخواهي پرداخته است كه در آن غير و اضطراب دنياي واقعي نـشاني حقيقي ها از محدوديت

و قصه ها، افسانه ها، حماسه انسان عصر كهن براي آرامش، به اسطوره. نباشد مي ها و ها پناه بـرد

و دراز خود را در قالب فانتزي عيان مي .كند انسان عصر مدرن، آرزوهاي دور

ايـن. گـذردت زيادي نمـي مدـ ترين گونة ادبي است كه تخيليـهاي فانتزي از عمر نوشته

.د شـد، در غرب متولّ گرديدهاي دنياي نو نهاده گونة ادبي حدود دو قرن پيش، هنگامي كه پايه 

و علـم، بـه دنيـايي بـي،نياز رواني انسان مدرن راد محـصور در عـصر خـرد و آرام، او غدغـه

ك . زنده كندـ يعني فانتزيـه اين بار تخيل شگفت خود را در كالبدي نو واداشت

و كالسيك آن در. اي طوالني دارد سابقه، در فرهنگ ايران،فانتزي در شكل كهن بـا كـاوش

و منثور اين سرزمين به سرچـشم   غنـي از فـانتزي در ضـمن آثـار حماسـي،ايهادبيات منظوم

و قصه اي، افسانه اسطوره بر ها و نـو آن مـدت.خوريمميها اما خلق فـانتزي در معنـاي مـدرن

و نوجوان قرار گرفته است .كوتاهي است كه مورد توجه نويسندگان ادبيات كودك

ميهامروز و نوجوان ايران و گـزينش نويسندگان برجستة ادبيات كودك كوشـند بـا مطالعـه

و خلق دوبارة اين آثا .ر در قالب فانتزي بپردازنددقيق آثار كهن ادبيات فارسي به پرورش

و نوجـوان اسـت همين امر، نشان . دهندة ضرورت توجه به مبحث فانتزي در ادبيات كودك

و نوجوان ايران، تنها كتاب موجود به زبـان فارسـي، متأسفانه در زمينة فانتزي در ادبيات كودك

.است)6ج(تاريخ ادبيات كودكان ايرانبخشي از 

شود؛ سپس نحوة رشد خت اين گونة ادبي نو، ابتدا فانتزي تعريف مي در اين مقاله براي شنا

و. گيردو تكامل آن در غرب مورد بررسي قرار مي  در ادامه، تاريخچة فانتزي در ادبيات فارسي

مي ترين فانتزي برجسته از،گيرند تا بـدين وسـيله نويسان امروز ايراني مورد توجه قرار  بخـشي

و تبيين شود سرزمين تاريخ ادبيات ناگفتة اين .مورد بحث قرار گرفته
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د؛فانتزي و تاريخچة آن و ايران چيستي 63/ر ادبيات جهان

:چيستي فانتزي

 ضبط شـده، از واژة Phantasyو Fantasy به دو شكل فرهنگ آكسفورد واژة فانتزي كه در

و مفهوم اصـلي.و از ريشة يوناني گرفته شده است Phantasiaالتين و Fantasyمعني ، هـوس

و انديشة خيالي است، بهPhantasyو) ابداع خيالي(نوآوري خيالي . معناي تخيل

هاي موجز، به دليل تركيب به دست دادن تعريفي روشن از اين گونة متنوع در قالب عبارت

و خصلت و متضاد شدن آن از معاني مختلف . دشوار است،هاي متناقض

هاي دوگانة متضاد موجود در آن، چنـين، اين گونه را با توجه به خصلت)منتقد(شيال اگف

آ؛ ادبيات تناقض است،فانتزي«: كندف مي توصي نچه غيـر واقعـي كشف واقعيت است از درون

دل؛ كشف پذيرفتني است از دل آنچه غير قابل پذيرفتن است؛است  كشف باوركردني است، از

ص(».نكردني استآنچه باور )Eggof, p.80،؛ به نقل از نادلمن9لين،

ا،اگان ميز تئوري تعاريف اصلي فانتزي را متأثر و يونگ از نظر. داند هاي روانكاوانة فرويد

سـازي، فرايندي است كه تصاوير منحصر به فرد خودش را طبق قواعد جانشين،فانتزي«فرويد

مي جابه و غيره توليد ص:نك(».كند جايي )10اگان،

زي نتيجـة فـانت«: گويـد آگاه در آفرينش فـانتزي مـيدكا به نقش انكارناپذير ناخو با اتّ يونگ

الگوهـايي كـه موضـوع؛ شـود فوران ناخودآگاه است كه منجر به آزادسازي كهـن الگوهـا مـي 

و خيال شكل مي بافي گيري خالقيت ,(».گيرد ها قرار p.318 Nodelman; Mavis(

در اگر چه جنس تخيل فانتزي و روزانه است، ناخودآگاه كه به عقيدة يونـگ ها خودآگاهانه

ميي به جنبش درميفرايند آفرينش هنر .دهد آيد، نويسنده را در خلق تصاوير ناب خيالي ياري

 نويسنده با جهش خالقانة خـود از جهـانـترين گونة داستاني است كه تخيليـدر فانتزي

و فضاهاي خارج از قلمرو امكـان واقعي، در پي آفرينش جهاني ديگر با شخصيت ها، رويدادها

و كـشف بينـشي كه به خواننده فرصت گم اي است وسيله،فانتزي«. است شدن در دنياي ديگـر

و خواننـده را در دنيـاي جديـد بـا. دهد عميق را مي  فانتزي از بـستر زمـان خـارج مـي شـود

و فيزيكي ويژه مي خصوصيات جغرافيايي ، اما پـرداختن بـه (Timmerman, p.6)».كند اي وارد

شد،امر ناممكن در فانتزي اگر چه در فانتزي جهاني ثانوي بـا.ن اثر شود نبايد سبب غيرمنطقي
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 64  گروه زبان

،شـود، ايـن موضـوع شود، آفريده مـي عناصري كه امر ناممكن در آن به امري معمولي بدل مي

لويـد. كند كه در اين جهان هر كس هر چه دلـش خواسـت انجـام دهـد جواز آن را صادر نمي

و زيرسـاخت«: گويد مي الكساندر ،اي ژرفـش از جهـان واقعـيهـ جهان فانتزي بايد در مفهـوم

 Hillman, p.159)».تر باشد عقالني

فانتزي نه به طور كامل جذب. نگرش به واقعيت در فانتزي با ديگر آثار ادبي متفاوت است

و نه از آن روي برمي واقعيت مي  و شود گرداند، بلكه در آن، تلفيقي مناسب از دو دنياي تخيلـي

ميدر اين آثار. شود واقعي ايجاد مي مي يا دو دنيا به موازات هم حركت .آميزند كنند يا به هم

و پرداختة ذهنش را كـامالً بـاور داشـته فانتزي نويس نخست بايد خود جهان ثانوي ساخته

به كولريج سپس به گفتة)1(باشد و پـذيرش امكـان وجـود» تعليـق ارادي نابـاوري« خواننده را

 (Lackens, p.20). دنياي تخيلي وادارد

و در خواننده ايـن بـاور را ايجـاد خا لق فانتزي اگر با مهارت به خلق جهاني ثانوي بپردازد

و قوانين آن جهـان اسـت، كند كه هر آنچه در آن دنيا مي  و مطابق با قواعد گذرد، حقيقت دارد

] ايـن جهـان[اما به قول تالكين وقتي ناباوري فـرا رسـد، طلـسم. اي موفق خواهد بود نويسنده

م ص(. شوديشكسته )129تالكين،

و عالي و ناب او كه فانتزي را حق انسان مي ترين داند، آن را چنـين تعريـف ترين شكل هنر

مي«: كند مي هـاي آرمـاني، شود كـه بـه آفريـده تالشي كه صرف محدود كردن تخيل بر نيرويي

مي انسجام ارگانيك پديده ص(».دهد هاي واقعي را )133تالكين،

و چارچوب يكي از اصول اس در اسي فانتزي، درهم شكستن قوانين و هـاي جـاري زنـدگي

و الگوهاي نو است .مقابل، ايجاد قوانين

و بـا تحـوـ انـد كه عناصر آن رنـگ كهنگـي گرفتـهـ در اين دسته از آثار، جهان روزمره ل

ميهدگرديسي روب  زبـان، موجـودات، فـضا، رويـدادهاي عـادي، به وسـيلة در فانتزي. شود رو

مي مالك و تابوها بازي غريبي آغاز و معيارهاي اخالقي و همـة ايـن عناصـر بـا هـدف ها شود

و حيرت به شكلي متفاوت بازآفريني مي .شوند ايجاد شگفتي

و ايجاد شگفتي را در معرّ،نظران گروهي از صاحب فـي فـانتزي مـورد توجـه عنصر حيرت
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د؛فانتزي و تاريخچة آن و ايران چيستي 65/ر ادبيات جهان

. انگيـز بـودن آن اسـت زي بـا واقعـي در شـگفت از نظر آنها وجه تمايز دنياي فانت. اند قرار داده

و مهم«: گويد مي بري آته ترين چيزي كه در همة آثار فانتزي مشترك است، ايجاد حس شـگفتي

حي. حيرت در مخاطب است  و شـگفت ممكنآفريني با عادي جلوه دادن غيـررتاين انگيـز هـا

و عادي حاصل مي ص(».شود كردن چيزهاي معمولي )Alleberry, p.3، از نادلمن؛ به نقل28لين،

و و نقض قوانين دست كوتاه سخن اينكه فانتزي اثري است كه در آن با گذر از جهان واقع

و حـوادث جهان تازه. شود پاگير آن، جهاني ديگر با قواعد نو خلق مي  اي كه سرشار از عناصـر

و موجوداتي خارق شگفت و فضايي انگيز در. خيالي است العاده  اين آثار به اكتـشاف نويسندگان

مي در آن سوي تجربه و در تالش ها و علـم را بـاا انديشند ند عطش انسان محاط در عالم خـرد

و دراز در سرزمين داستاني رفع كنند و خياالت دور .برآوردن آرزوهاي ناممكن

:تاريخچة فانتزي در غرب

و به عـ.د روشـنگري اسـت ويژه هجدهم، عصر تولّ قرن هفدهم و،صردر ايـن  خردگرايـي

و پيـشرفت علمـي. محوري تفكر رايج بود علم و توسـعه علم به شكل آكادميـك مطـرح شـده

مي. نهادينه شده بود  و فلسفه نيز ناميده هـا شود، وابستگي بـه سـنت در اين عصر كه دورة خرد

و ستيزي بي  و خيال دارد امان با افسانه نفي، و در مجموع همة آنچه رنگ وهم  آغاز ها، اسطوره

.شود مي

و خرد بر همة امور،» پدر روشنگري« به عنوان كانت و عقل شهامت«در دفاع از سلطة علم

و كاربـست» براي به كارگيري فهم  و استفاده از خرد در را شعار روشنگري قرار داد هـاي آن را

و عمومي ضروري دانست )»در پاسخ به پرسش روشنگري چيست؟«كانت،:نك(. امور خصوصي

مي با انتقاد به افرادي كه افسانه وسور و داستانهاي پريان را براي كودكان مفيد و ها شمردند،

و دهنده كنندگي فريب ها در عين سرگرم ها به اين نتيجه رسيد كه افسانه با اتكا به برخي قصه  اند

م«: او معتقد بود)2(.شوند سبب برانگيختن كودكان به انجام امور ناپسند مي  مكن است به فانتزي

ص(».آدمهاي بالغ چيز بياموزد، اما براي كودكان مفيد نيست )147روسو،

و حتـي اوايـل قـرن نـوزدهم مـيالدي نيـز دامنة مخالفت با آثار تخيلي تا اواخر قرن هجده
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 66  گروه زبان

تسروالتر اسكاتيكي از نويسندگان مطرح اين عصر، يعني. كشيده شد كيد بـر مـضر بـودنأ با

و باور چنين فعاليـت: گويد گان جوان مي فانتزي براي خوانند  هـاي نمايـشي بـشر كـه بـه قبول

به،وضوح و دروغ است، موجب وجودآمدن بعضي سوء تعبيرها در ذهن خوانندة جـوان كذب

مي،به عالوه. شود مي از فانتزي او را مجبور و قسمتي كند وارد نوعي وجود ذهني دوگانه شده

و  و در يك زندگي تخيليانرژي خود را در حالتي هيجاني  درست زماني كه نيازمنـدـ افراطي

ص:نك(». به كار گيردـاين است كه هر چه بيشتر با دنياي واقعي كلنجار برود )116هيوز،

را ماريا اجورتو سارا تريمر دو تن از متوليان ادبيات كودك در غرب، يعني نيز ايـن آثـار

و بي  آنها معتقد بودنـد بايـد آثـاري خلـق. دانستندميارزش براي كودكان همچون غذايي مضر

و اخالقـي باشـد  در. شود كه در برگيرنـدة نكـات پنـدآموز ) 1796(همـراه والـدين اجـورت

را«: نويسد مي هاي سودمند با تصورات خيالي آلوده كنيم؟ به جاي آگاهي به چه دليل بايد ذهن

را ذائقة بچه چرا بايد اين همه وقت گرانبها تلف شود؟ براي چه بايد  را ها و اشتهايـشان خراب

ص:نك(» با خوراندن شيريني كور كنيم؟ )32زايپس،

و در هـر حـال آميختـه و هيچگـاه اما از آنجا كه جهان همـواره و عـين اسـت اي از ذهـن

شد شود، سرانجام طلسم تخيل زدوده نمي افسون .زدايي در اواسط قرن نوزدهم شكسته

م ازا دوباره به آثار تخيلي در غرب عبارت ثر در روي آوريؤعوامل احساس نياز انـسان: ند

و تنهايِ  و عصرِ پريشان  مدرن به عاملي غيرعقلي براي كاسـتن از فـشار دنيـاي غـرق در عقـل

و توجه به جنبه رو شدن نويسندگان بـاههاي مثبت تخيل، روب انديشه، گسترش علم روانشناسي

و كسل و تكراري .گرا براي خوانندگان كننده شدن داستانهاي واقع معضل محدوديت موضوع

هـا بريتانياي عصر ويكتوريا مهد نخستين فانتزي. فانتزي در غرب از دل رمانتيسم سربرآورد

 كـه بـهـدر نيمة دوم قرن نـوزدهم. اين كشور در اين عصر پيشتاز كشورهاي صنعتي بود. بود

شد چندين شاهـدوران طاليي ادبيات كودك مشهور است برخـي. كار فانتري در بريتانيا خلق

آب بچه: از اين آثار عبارتند از   از آلـيس در سـرزمين عجايـب،)1863(چارلز كينگزلي از هاي

 اثـر كتاب جنگلو) 1871(جورج مك دونالد نوشتة در پشت باد شمالي،)1865(لوئيس كرل

.)1894(روديارد كپلينگ
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د؛فانتزي و تاريخچة آن و ايران چيستي 67/ر ادبيات جهان

و اخـالق دو ويژگي عمدة آثار فانتزي عصر ويكت . گرايـي اسـت وريا توجه به نكات مذهبي

ص(اند ناميده شده» هاي متعالي فانتزي«اين آثار كه گرايـيت افالطون تحت نفوذ سنّ،)27جكسن،

و واقعيت را به چيزي كه حقايق استعاليي بر آن تابيده است تعبير مي . كنند مسيحي قرار دارند

نويـسان مقتـدريل نيـز در بريتانيـا، فـانتزيي او در آغاز قرن بيستم تا پيش از جنگ جهـان

و هاي ترتيب با خلق فانتزي به جيمز ماتيو بريهو كنت گرهام، ايديت نسبيت همچون   پنج بچـه

در) 1021(پيتـرپنو) 1908(هاي بيـد باد در ميان شاخه،)1902(او همچنـان ايـن كـشور را

. مقتدر نگه داشتند،نويسي عرصة فانتزي

و اوايل سـدة بيـستم در كـشورهاي ديگـر در اواخر  نيـز همچـون بريتانيـا،يسدة نوزدهم

و آثار ارزشمندي در اين گونة ادبي خلق كردند .نويسندگان به نداي تخيالت خود پاسخ دادند

و بـي فانتزي كه در آمريكا تا اواسط قرن نـوزدهم گونـه ارزش بـه شـمار اي گمـراه كننـده

 كوبولتـوزوو) 1855( هاگرماگرما آخرينهاي به نام توفر پيز كرنچ كريسآمد، سرانجام با آثار مي

و با شاهكار) 1856( به ثبـات) 1900(جادوگر شهر اُز يعني فرانك بائوم بدين كشور راه يافت

.رسيد

 يكي از شـاهكارهاي فـانتزي عروسـكي 1881 در پينوكيو با نوشتن كارلو كولّودي در ايتاليا

 را سفر شگرف نيل هولگرسون در اوايل سدة بيستم سلما الگرلوو كالسيك جهان را خلق كرد

.در حوزة كشورهاي اسكانديناوي آفريد

هاي جاندار، فـانتزيع فانتزي همچون فانتزي عروسك هاي متنو زمان با پيدايش زيرگونه هم

و  ه امـروزكـ(تخيليـدر فرانسه شاخة پربار ديگري از فانتزي، يعني فانتزي علمي ... حيوانات

را گونه  سـفر بـه بـا نوشـتن 1864 در ژول ورن. مجال رشد يافت) تشكيل داده است اي مجزا

)3(. تخيلي ثبت كردـهاي علمي عنوان نخستين خالق فانتزيبه نام خود رااعماق زمين

شدل سبب توقف ميل به فانتزي شرايط ايجاد شده در جريان جنگ جهاني او در. نويسي اما

هر دو جنگ فاصلة ميان   اي را در زمينـة يـك سرفـصل تـازه جهاني، آثـاري آفريـده شـدند كـه

لـين آثـار كالسـيك، نويـسندة انگليـسي، يكـي از او ميلنـه.آيـآي:نويـسي گـشودند فانتزي

 كـهــ رانلد رول تـالكين جان. نوشت1926 را در سالپوـدـ وينيعروسكهاي جاندار با نام 
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 68  گروه زبان

تـرين را، كـه از برجـسته هابيـتـآيدـ ان مشهور جهان به شمار مـي نويس امروز يكي از فانتزي

و 1937، در شود محسوب مي)4(فرافانتزيهاي شاخة ارزشمند داستان  به جهان ادبيـات كـودك

.نوجوان تقديم كرد

 آسـتريد لينـدگرن. مـساوي بـا تجديـد حيـات بـراي فـانتزي بـود،پايان جنگ جهاني دوم

و جوراب بلند پي پي بالفاصله پس از جنگ،  چند سال بعد يعنـي در لوئيس.اس.سي را نوشت

و جادوگر، شير يكي از شاهكارهاي فرافانتزي يعني 1950سال در. را خلق كرد كمد در ادامـه،

 وايـت.بـي.اي از هاي شارلوت تار عنكبوت ستارگان درخشان ديگري همچون،نيمة قرن بيستم 

داسـتان سـه،)1954(تالكين ازها ارباب حلقه،)1953(مري نورتن اثر قرض بگيران،)1952(

و شـاه)1968(اورسـوال لگـوئين از جادوگر سرزمين دريـا،)1964(لويد الكساندر نوشتة نفر

و: نـك(. در آسمان پرفروغ فانتزي درخـشيدند)1975(سوزان كوپر اثر خاكستري محمـدي، پيـشينه

)پيدايش فانتزي

پـاتر هـاي هـريو مجموعه فانتزين كتلين رولينگ جوآويكم، قرن درخشش اما قرن بيست

و آشنايي با آثـار نويـسندگان مطـرح ايـن گونـة. است رولينگ با دانش عميق از پيشينة فانتزي

و آفرينش شخصيت  و وسعت دامنة لغات، فهم دقيق از مخاطب و نوآوري هـاي ادبي، خالقيت

ور همانند با نسل امروز، موفق شده است آثار خود را در صد  تـرين آثـار پرفـروش پرتيراژترين

صص:نك(. جهان قرار دهد )162ـ164هيلمن،

:تاريخچة فانتزي در ايران

اما وجود عناصر فانتاستيك در ادبيـات. فانتزي به معناي مدرن آن در ايران كودكي نوپاست

وو بـه تعبيـر ديگـر، آميختگـي اي به درازاي خود ادبيات دارد كهن اين سرزمين پيشينه   خيـال

و ادبيـات واقعيت براي برساختن جهاني رنگين تر از جهان واقع، از مختصات ديـرين فرهنـگ

و از جمله فرهنگ غني ايران زمين است .ملل

در. مقارن با اواخر عهد قاجار اسـت،هاي نو در ايران ظهور نخستين فانتزي تـا پـيش از آن

 ول عـصر مـشروطه، بيـشتر، اهـداف آم جامعة در حال تحو  وزشـي مـورد توجـه روشـنفكران
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د؛فانتزي و تاريخچة آن و ايران چيستي 69/ر ادبيات جهان

و ديد و افـسانه منفي نسبت به ادبيات سنّ گاهيپژوهشگران ادبيات كودك بود هـاي عاميانـه تي

.وجود داشت

هاي نو روانشناسي غرب، از آغاز سدة چهاردهم، در پي آشنايي برخي روشنفكران با ديدگاه

شد توجه به افسانه  و آثار تخيلي بيشتر به. ها آثار عاميانه، ابتدا بـه شـكل ترجمـة نهضت توجه

و با گردآوري افسانه افسانه و الفونتن خود را نشان داد هـاي عاميانـة ايـران توسـط هاي ازوپ

و كوهي كرماني ادامه يافت .هدايت، صبحي

در اواسط قرن نوزدهم ميالدي، مقارن با اواسط سـدة سـيزدهم شمـسي، برخـي از بهتـرين

خل فانتزي .ق شده بودندهاي كالسيك جهان

و و باليـدن آثـار تخيلـي و فرهنگي مناسبي بـراي رشـد در ايران اين عهد، كه بستر سياسي

، هشتاد روز دور دنيا گرا وجود نداشت، نخست برخي از آثار مطرح فانتزي جهان همچون ذهن

 سـپس)5(. بـه فارسـي ترجمـه شـدند جزيرة پنهـانو شرح سفر كاپيتان اطراس به قطب شمال

شـماري خلـق ثير اين آثار، در اوايل سدة چهاردهم شمـسي رمانهـاي تخيلـي انگـشتأتتحت

.ندگرديد

ت از نخستين نمونهموسي نثري همدانياز) 1301(افسانة طي زمان ليفي ايرانـيأهاي فانتزي

آن«. است  تخيلـي بـاـ هـاي علمـي نوجوانان بودنـد از زمـرة فـانتزي،اين فانتزي كه مخاطبان

)496ص،6جدي؛ قاييني، محم(».ريخ استگرايش به تا

و دوم رســتم ــست ــرن بي ــاني صــنعتيحاصــل تــالش) 1313(در ق ــرينش زادة كرم  در آف

او كه بيشتر به نگارش آثار تاريخي گرايش داشت، اين بار بـا. تخيلي استـ هاي علمي فانتزي

.نويسي نيز بيازمايدتخيلياستعداد خود را در زمينة تا مايه از آثار ژول ورن، كوشيد تقليدي كم

ت كمأآثار فانتزي و ارزش اين دوران به دليل عدم شناخت نويسندگانشان از فلسفة ليفي خام

و فراهم نبودن زمينة اجتماعي ص(. تي داشتندو سنّ» اميرارسالني« رنگ،دنياي مدرن )17محمدي،

 جبـار از مرواريـد درخـت. نويسي با ركـود مواجـه اسـت نيز فانتزي30و20هاي در دهه

و بان باغچه همـان،: نـك(. نـدا از جمله آثار فانتزي ايـن دوران ميرهادي رباني از دوست ناشناس،

ت)505ـ 509صص  دوأ بر خالف . بازار ترجمة آثار فانتزي جهان بسيار داغ بـود،دهه ليف، در اين
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 70  گروه زبان

كاپيتـاني جهان همچون ترين آثار فانتز چين كردن برجسته مترجمان تواناي اين دوران با دست

و كارلـسون، شاه موشهاو شكن فندق، پينوكيو، گرانت ، در سـرزمين عجايـب آلـيس، كوچولـو

و پري داستانو جادوگر شهر اُز و ترجمة آنها كارنامة درخـشاني از خـود بـه يادگـار هاي جن

.گذاشتند

كز دانشگاهي گيري طبقة متوسط، رشد مرا با گسترش شهرنشيني، شكل50و40در دو دهة

و رونق انديشة علمي، جامعه، به برخي از پيش شرطهاي ظهور فانتزي دست يافت؛ اما ايـن دو 

.دهه باز هم بستر زايش آثار تخيلي ناب نبودند

و نيز تولّ، دهة رشد چشمگير آثار واقع40دهة وــد ادبيـات تمثيلـي گرا  اسـتعاري كـودك

برخي از آثار تخيلـي محـدود ايـن. بهرنگي است نوجوان، با ظهور نويسندة ماركسيست، صمد

ازا دهه عبارت  مي من حرفي دارم كه فقط شما بچه: ند  دور؛احمدرضا احمـدي از كنيد ها باور

و خورشـيد؛رضا مرزبان از طلسم شهر تاريكي؛نادر ابراهيمي از از خانه  فريـده اثـر گل بلـور

.داريوش عباداللهي از گياه ماجراجوههرزو،فرجام

و هـزار هلـو، ماهي سياه كوچولو همچون صمد بهرنگي برخي از آثار و، يـك هلـو  الـدوز

و عروسك سخنگووها كالغ . بندي كـرد تخيلي اين دهه طبقهتوان در دستة آثار را نيز ميالدوز

و نويـسنده در قالـب ايـن آثـار نمـادين مـي هر هـاي كوشـد انديـشه چند اين آثار جهت دارند

و طرفـداري از طبقـة سـتمديده را بـه ماركسيستي همچ  ون اختالف طبقاتي موجود در جامعـه

و تلـخ بزرگـساالن آشـنا  و او را با دنياي تاريـك ـ خوانندة خردسال خود منتقل كند  د، امـا نماي

و عروسـكي واقعي، شخصيت به دليل وجود عناصر فانتاستيك همچون دنياي غير هاي حيـواني

و  آنميها، در داستان... سخنگو .هاي اين دهه قرار داد ها را در زمرة فانتزي توان

، شـرايط دشـوار اجتمـاعي، سـبب كنـدي رونـد رشـد 1357 تا پيش از انقالب50در دهة

شد ادبيات واقع ، بـه خلـق در اين عصر، نـسلي از نويـسندگان بـا الگـوبرداري از بهرنگـي. گرا

ـ و فزاينـدة«قاد برخي از منتقدان به اعت. تمثيلي پرداختندبيمارگونة آثار استعاري رشـد سـريع

و غير،عامل استعاره، در ادبيات كودك اين عصر  و سبب توقف رشد ديگـر بحراني طبيعي بوده

شد جنبه صص(».هاي ادبيات كودك  شـعار،نويسندگان اين آثار در قالب فانتزي)179ـ180صادقي،
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د؛فانتزي و تاريخچة آن و ايران چيستي 71/ر ادبيات جهان

و پيروزي سر ات هـاي دشـوار هـا بـه دليـل پيـامه اين نوشـتهچاگر. دادندميحاد، مبارزه، برابري

ند بزرگ و نوجوانان جذابيت چنداني و پيچيدگي ساختار، براي كودكان اشتند، اما فانتزي ساالنه

ازا ترين آثار فانتزي اين دوره عبـارت برخي از برجسته. انكار است قابلبودن آنها غير  و: نـد آب

و بي، باهم، ميهماني مهتاب، گندم  اكبـر از قـصة آقـا كـوزه؛قدسي قاضي نـور از شدن با شدن

محمـدرحيم از ايـن پـايين خبـري نيـست؛شـكور لطفـي از سرگذشت چمنزار بزرگ؛نعمتي

.منوچهر آتشيسرگذشت شهر كوچك ازو رضا مرزبان از هاي شهر خواب كوچه باغ؛اخوت

ت 1368 تا 1357پس از انقالب، در برهة زماني ا پايـان جنـگ، يعني فاصلة پيروزي انقالب

و جنگنـدگي جامعـه قرار تحميلي، ادبيات كودك، تحت سيطرة آشكار فض و اي انقالبي گرفـت

و خالقان اين شاخه از ادبيات، استفاده از موضوعات مذهبي، مبارزه  ... جويانه، اسـتقالل طلبانـه

فـضاي در واقـع. رسـيدند به نظر نمـي كودكانه،موضوعاتي كه اغلب. را در اولويت قرار دادند 

و نهادهـاي اخـالق. خاص اين دوره براي خلق آثار فانتزي مناسب نبود  گـراي برخي اشخاص

و دراز را در اثر ادبـي ناپـسند مـي  و داسـتان اين دوران، استفاده از تخيالت دور هـاي دانـستند

بي تخيلي را داستان و مي هايي مضر . آوردند ثمر به شمار

 فضانورد در كـورةو نيا شكوه قاسم از بقچة گلي؛ياحمدرضا احمد از هفت روز هفته دارم

بخـشي بـه گونـة نويـسان ايـن دوران در جـان حاصل تالش فانتزيديد محم محم از آجرپزي

.فانتزي است

و فرو نشستن احساسات تند حماسي، به فانتزي روي خوش نشان داده پس از خاتمة جنگ

و گرايش به داستان  ت شد چه در ترجمه، به شكل چشمگيري فزونيو ليفأهاي تخيلي، چه در

مي آوري به گونة فانتزي در سال دليل روي. يافت توان جستجو هاي پس از جنگ را در دو چيز

كمل اينكه نويسنده احساس مي او«: كرد و وارد فـضاي تـازه كند بايد اي كم از گذشته عبوركنـد

و انقالب شود و اجتماعي نويسنده، سبب فرو هاي سياسي ديگر آنكه واخوردگي. غير از جنگ

و جامعه ميرفتن در خود و در نتيجه پناه بردن به دنياي تخيل ص(».شود گريزي )27حجواني،

و تا امروز بـه طـور مـستمر ادامـه سيل ترجمة فانتزي ها دقيقاً پس از دوران جنگ آغاز شد

و آتـش گويي مترجمان توانـا در پـي سـال. يافته است   كـردن عطـشو سـيراب،هـاي جنـگ
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 ميـشل، رولـد دال ترجمة آثار برجستة فانتزي جهان همچون آثار. خوانندگان آثار تخيلي بودند

سي، انده گـواهي ...و لوئيس.اس.شل سيلور استاين، جان كريستوفر، آستريد ليندگرن، تالكين،

عا استبر اين مد.

و از سـال به شكل پراكند60 از اواسط دهة،تأليف فانتزي نيز همچون ترجمه  بـه ايـن70ه

از. گرفـت مـورد توجـه نويـسندگان بـسياري قرار سو به شكل يـك جريـان مـستمر، گروهـي

هاي نخست پس از جنگ يا حتي پـيش از خاتمـة آن بـه آفـرينش نويسان از همان سال فانتزي

فانتزي رغبت نشان دادند، اما گروهي ديگر در اين چند سال اخير به ايـن جريـان رو بـه رشـد 

.اند ستهپيو

بود، بـا خاتمـة جنـگ منتشر شده پيش از انقالباشاحمدرضا احمدي كه نخستين فانتزي

 خرگوش سفيدم هميشه سفيد بـود،)1368(نوشتم باران، باران باريد اي همچون با آثار برجسته 

 در بهار خرگـوش سـفيدم را يـافتم،)1369( پرنده را صدا كرديم جواب داد،در بهار،)1369(

و بهار،)1370( و سيب كارنامـة درخـشاني) 1384(هاي كاغذي همة آن قايقو) 1380(اسب

.از خود به نمايش گذاشت

در در مجال60ّش در دهةافريبا كلهر كه نخستين آثار فانتزي ت رشـد بـه چـاپ رسـيدند،

رةهوشمندان سيا،)1370(امروز چلچلة من. نويسي را دنبال كردي فانتزي به شكل جد70دهة

هـاي يـك قـصه،)1379(ابروهاي جادويي كيوكيـو،)1376(آخرين تك شاخ،)1371(اوراك

و)1379(اي دقيقه .از آثار برجستة اين بانوي نويسنده هستند) 1382(نردبان هزار پلّه،

و و تحقيقـات ادبيـات كـودك محمدهادي محمدي كـه اكنـون بيـشتر در حـوزة پـژوهش

برخـي از مـشهورترين آثـار ايـن. نويسي را از دهة هفتاد آغـازكرد ال است، فانتزي فع،نوجوان

ازا نويس عبارت فانتزي و آهـوي ابريـشمي،)1367(فـضانورد در كـورة آجرپـزي: ند  دختـرك

 عينكـي بـراي اژدهـا،)1370(وحش آسـمان باغ،)1370(زميني چهارم امپراتور سيب،)1369(

و عقل،)1375( ).1377(فانتزي شلغم

د ازا يگر از نويسندگان پركار اين حوزه عبارتبرخي محمدرضا شمس، احمـد اكبرپـور،: ند

و  سوسن طاقديس، سرور كتبي، مژگان مشتاق، جمشيد خانيان، مژگـان شـيخي، اللـه جعفـري
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د؛فانتزي و تاريخچة آن و ايران چيستي 73/ر ادبيات جهان

.زاده فرهاد حسن

مي اكنون فانتزي و با سودجستن از فانتزي نويسان ايران هاي كوشند با رها شدن از قيد تقليد

و كهن، فانتزي كالسي از. هاي نو را به سوي بومي شدن سوق دهنـدك تـالش سـتودني برخـي

و مـن سهنويسندگان همچون آرمان آرين در  در بلينـاسو محمدرضـا يوسـفي گانـة پارسـيان

و شير سپيد يال  و افسانه جويي از حماسه، گامي نو در مسير الهام جادوگر هـاي ايرانـي بـراي ها

و درخـشان بـراي فـانتزي ها نويدبخش آينده اين تالش. استهاي مدرن خلق فانتزي  اي خوب

.ندا بومي در ايران

:ها نوشت پي
ميـ1 و داستان اديسه را باور داشت، نويـسندة فـانتزي هـم بايـد«: گويد اورسواللگوئين همانطور كه هومر جنگ تروا

».جهان ديگر خود را باور كند

و روباه را مثاـ2 مي او افسانة كالغ ميل و از«: گويد زند كودكان با خواندن اين افسانه به جاي اينكه ياد بگيرند پنيـر را

ص(».كنند آن را از منقار ديگران بربايند منقار خود نيندازند هوس مي )154روسو،

و پژوهشگران حوزة ادبيات كودك، دربـارة نخـستين رمـان علمـيـ3 و بـراو. عقيـده نيـستند تخيلـي هـمـ منتقدان ن

پي،تاملينسون و كساني همچون مارگرت و جوديت هيلمن،. سفر به اعماق زمين ) 1817(ملي شلي اثر،فرانكشتيناسموند

ميـرا نخستين اثر علمي (دانند تخيلي ص. )172هيلمن،

و غنـي اين دسته از فانتزيـ4  بـدانها دليـل انتـساب ايـن نـام. انـد هـاي فـانتزي مـدرن تـرين شـاخه هـا از پربـارترين

و فضاي خاص خود است شدنشان در جهاني ديگر با شخصيت حادث هـا سـاختار اصـلي ايـن داسـتان. ها، وقايع، حوادث،

و پريان است همچون افسانه  هاي پريان، ابتدا زندگي قهرمـان داسـتان در محـيط در فرافانتزي، همچون افسانه. هاي جادويي

و كسل  كش عادي ميكنندة دنياي واقعي به تصوير و قهرمـان شود، ناگهان دنياي مافوق طبيعـي دسـت بـه كـار مـي يده شـود

(دارد فناناپذير را براي سفري طوالني به منظور رسيدن به خوشبختي به حركت وامي ).»فرافانتزي«ساليوان،:نك.

در را اعتمشرح سر كاپيتان اطراس به قطـب شـمالش،.هـ 1277 را فروغي در سال هشتاد روز دور دنياـ5 ادالـسلطنه

و.هـ 1282سال  ص6جمحمدي؛ قاييني،(.ش ترجمه كردند1292 را محمود طرزي در سال پنهانةجزيرش ،495(

:منابع
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