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 معاصر ایران ادبیات بر  غرب های ادبیمکتبتأثیر چگونگی  

 مریم حسینی

 

غاز دوران نوین ادبیات و آ شمسی 0011از سال  ایرانموضوع مقاله حاضر بررسی چونی و چگونگی تأثیر مکتب های ادبی غرب بر ادبیات معاصر : چکیده

مؤثر بوده است.  ادبیات مغرب زمین در شکل گیری آنید دو بی ترمی باشد. حدود صد سال از نشر نخستین شعر و داستان مدرن ایران می گذرد تاکنون ایران  

ورود گی در این مقاله به چگون .ن آثار نیز به فضای ادبی ایران وارد شدنداه از ادبیات غرب مکتب های ادبی آو داستان کوت همراه با ترجمه شعر و رمان

و آثار برجسته در آن زمینه اشاره شده  )رمانتیسم، رئالیسم، سوررئالیسم، رئالیسم جادویی، اگزیستانسیالیسم، مدرنیسم و پسامدرنیسم( هاحضور این مکتبو

برو شدند نتیجه بررسی نشان می دهد که برخی مکتب های ادبی چون رمانتیسم و رئالیسم با استقبال عام و خاص شاعران، نویسندگان و مخاطبان آنها رو است.

                               برخی دیگر چون پسامدرنیسم مورد توجه جامعه روشنفکری قرار گرفتند و گروه های نخبه  بدان روی آوردند. و خوش نشستند، و 

   ایران.های ادبی. شعر معاصر ایران. ادبیات داستانی معاصر مکتبواژه های کلیدی: 

Abstract: Il tema del presente articolo è costituito da una ricognizione sulle tipologie degli influssi dei movimenti letterari occidentali sulla 

letteratura persiana contemporanea. Con la traduzione di opere letterarie della letteratura occidentale anche le sue correnti sono penetrate 

nell’ambiente  letterario iraniano. Questo articolo accenna alle  modalità dell’introduzione e della presenza di tali correnti quali 

romanticismo, realismo, surrealismo, realismo magico, esistenzialismo, modernismo e postmodernismo, indicando le relative opere più 

significative emerse nella letteratura persiana contemporanea. L’esito di questa disamina dimostra che alcuni dei movimenti letterari 

occidentali come il romanticismo e il realismo hanno avuto maggiore impatto sugli autori e sui lettori persiani, mentre altri come il 

postmodernismo hanno invece attratto in generale gli intellettuali o loro settori circoscritti.                                                                               

Key words: Correnti letterarie, poesia contemporanea persiana, narrativa contemporanea persiana                                                                     

 

 مقدمه

کنند تحت یادآوری می با چراغ و آینهدر کتاب  کدکنی باید اذعان کنیم که ادبیات معاصر ایران همانطور که دکتر شفیعی

های غربی در آن آشکار است. دکتر شفیعی که خود از شاعران و منتقدان گرفته و تأثیر مکتبغربی شکلتأثیر ادبیات 

رسد که تمام تحوالت شعر مدرن معاصر به این نتیجه می برجسته شعر امروز است با بررسی انواع شعر فارسی  

بدین گونه می بینیم  »قلمرو زبان فارسی. ادبیات و شعر اروپایی در ن اخیر، تابعی است از متغیر ترجمۀفارسی در قر

ای است که اند نتیجۀ پیوند فرخندهها و بدایعی که شاعران مدرن ایران، در این صدساله، به وجود آوردهکه تمام بدعت

این مطلب را به سخن در اینجا  (. و باید 52، 0031) «فرهنگ ایرانی با ادب و فرهنگ مغرب زمین برقرارکرده است

شفیعی معتقد است پس از یک هرچند . استدق اامروز ایران نیز ص در مورد داستان نویسی   برآیندفزود که این ایشان ا

قرن و نیم کوشش  ملت ایران، هنوز بنیاد عقالنی جنبش رمانتیسم که اومانیسم است در کشور ما تحقق نپذیرفته است و 
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-ترین شاعر رمانتیک زبان فارسی میشهریار را بزرگ اماپذیرفت،  ها هم تحقق نخواهدظاهرا به این زودی

معتقداست اگر بخواهیم این جنبش شاعران پیرو رمانتیسم اشاره می کند و  دبه اندک بودن تعدا( وی 275داند.)همان،

عرب  ای طوالنی نزدیک به دو قرن ادامه دارد را حتی با شعر  که دوره)رمانتیسم(  گی اروپاییعظیم هنری و فرهن

شعر و شاعر حوزۀ رمانتیسم ایران به هیچ وجه قابل مقایسه با حجم بزرگ شعر  بینیم که تعداد اندک  سه کنیم میمقای

 شود. شاعرانی چون جبران خلیل جبران و نازک المالئکه و خلیل ابوماضی و نزار قبانی... نمی

کرد و خانه تکانی میایران  که ادبیات  های آغاز قرن بیستم میالدی و آغاز قرن چهاردهم هجری شمسی زمانی در سال

و  ،در شعر معاصر (0581-0008) یوشیجنمود، نیماسالیان را با لوازم و اسباب جدید پر می اسباب کهنه و فرسودۀ

نوینی  با شعر و داستان غربی داشتند مسیر و با آشنایی که کردندظهورنویسی در داستان  (0582-0001) هدایتصادق

های آن ها و داستاندر فرانسه و مطالعۀ کثیری از رمان مدت کردند. هدایت با اقامت طوالنی را در ادبیات ایران ایجاد

های دیگر وی آثار بسیاری از زبان ، منتقد و راهنمای نویسندگان و مترجمان شد و با تشویق و هدایت  نگارنده ،روزگار

با استفاده و  یافت. هدایت  نویسی در میان نویسندگان ایران گسترشای از داستانتازه به فارسی برگردانده شد و فضاهای

های ها و داستانتأثیر بسیاری از رمانگفتۀ منتقدان تحتهایی نوشت که بنابرهای ادبی غربی داستانبا آشنایی با مکتب

کافکا و   اثر مسخهای ادگار آلن پو و داستانهایی از و حضور نشانه بوف کوررمان  ۀفرانسوی و روسی بود. دربار

. همچنین گوگول نویسندۀ مورد عالقۀ هدایت بود و زندگی وی و رمان استآثار جویس و سارتر و ...در آن سخن رفته 

 اگر بخواهیم یادداشت (5100 )حسینی،.کردرا فراهم  زنده به گورگیری های شکلاو مایه های یک دیوانهیادداشت

ارنست حاضر را به تأثیرپذیری نویسندگان ایران از نویسندگان آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی و روسی، چون 

تولستوی  لئوداستایفسکی وفئودورکامو، آلبرسارتر، ژان پل وولف،  ویرجینیاپروست، مارسل فاکنر، ویلیام همینگوی، 

کشد. دهیم سخن به درازا می چخوف و دیگرانی که تا سالها مورد عالقه نویسندگان ایرانی بودند اختصاص آنتوان و

فضای هنری  بهمبدأ  مکتب ادبی   انتقالی موجب و یا داستان نویسنده و شاعر البته محض مطالعه و تأثیرپذیری شعر

-و موتیف ،ها اخذو یا فرم شکل بگیرندای ختار تازهها در سبک و سانیست و ممکن است که فقط درونمایهمقصد  زبان  

گیری شعر و های نویسنده وارد ساخت و فضای داستان مقصد شوند، اما مسأله اینجاست که ادبیات ایران پیش از وام

 هایی که بتواند محض آفرینش  های هنری و ادبی جدید خالقیتی نداشته و نمونهداستان نوین غربی در هیچیک از عرصه

شود. چرایی آن آشکار است. فضای تهی و پوسیده ایران باشد یافت نمی فرهنگی   ادبی شکل یافته در فضای   اصیل  

-فرهنگی ایران در آغاز قرن بیستم توان آفرینش و خلق آثار ادبی از این دست را ندارد و به ناچار دست به دامان مکتب

 های جدید فرنگی می شود. ها و سبک

ها توجه دارند و با آشنایی با سبک و سیاق سخن اول که به اخذ مبانی نظری مکتب ۀن دورندگاسویو نن در میان شاعرا

-، و از صادق هدایت و جمالهوشنگ ایرانی و یدهللا رؤیایی در شعر ،پردازند باید از  نیما یوشیجبه آفرینش ادبی می

ها درس خوانده و با لویی فرانسوی، که در مدرسۀ سننیمازاده و بزرگ علوی در داستان یاد کرد که همه این افراد جز 

هایی را برای تحصیل و یا مطالعه و تحقیق در فرنگ سپری کرده بودند و با سالشعر مدرن غربی آشنا شده بود، 

 اندیشیدند.  شعر معاصر فارسیبه تغییر ساخت و سیاق شعر و داستان در ایران می کشورهاشعر و داستان آن  ۀمطالع

ای دیگر از شاعران نوگرا شکل گرفت و مکتب رمانتیسم به مفهوم غربی آن با اشعار ایشان با نیما و همراهی دسته

 وارد شعر فارسی شد.

و با فضای فکری کشور  ندبه سرعت مورد پذیرش قرار گرفت بدو ورود به مرزهای ادبی  ایران مکاتب غربی ازبرخی 

و رئالیسم در داستان مورد اقبال شاعران و  ،های ادبی مکتب رمانتیسم در شعرکتبهمخوانی بیشتری داشتند. از میان م

نویسندگان ایرانی بود و از اوایل دهۀ نخست قرن چهاردهم شمسی در ایران گویندگان و سخنوران ایرانی از فضای 

 اند. ها متأثر بودهفکری و فلسفی و هنری این مکتب

 بحث و بررسی

-پیوند می یوشیجنیماشاعری در شعر نو معاصر ایران را معموال با   Romanticismرمانتیسم درست است که ورود 

بسیاری از  ۀزنند اما باید به خاطر داشته باشیم که آشنایی منورالفکران ایرانی با فرهنگ و ادب فرانسوی و ترجم

 یوسف اعتصام الملک به سردبیری« بهار»ها در مجالتی چون مجله ها، قطعات ادبی و اشعار ایشان و انتشار آنداستان

خیلی پیشتر آغاز شده بود. دوران پس از مشروطیت در ایران سخت تحت تأثیر رمانتیسم غربی  ه.ش.( 0001-0522)

و انتشار مقاالت متعدد که به  سیر رمانتیسم در ایرانسی و چهل ادامه داشت. با تکیه بر کتاب  های دهۀبود و تا نیمه

-بسیاری از سنتشعر  در رمانتیسم مکتب هایویژگیانتشار یافت باید گفت که  رمانتیسم در ایرانله دنبال طرح مسأ
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و حمیدی  لیتول  فریدون معیری و نادرنادرپور وفیروزکوهی و رهیشود. شهریار و امیریدیده میگرایان و یا نوگرایان 

 دانست.ترین شاعران سراینده شعر رمانتیک را شاید بتوان مهم شیرازی

 .یافتمی بازتاب در آثار برخی نویسندگان و شاعران آن دوران های انقالبی مکتب رمانتیسمبسیاری از ویژگی 

خارج آغاز قرن بیستم داشت که وضعیت انسان غربی در نیمه اول قرن هجدهم شباهتی به وضعیت روشنفکران ایرانی 

با شهرنشینی و مهاجرت روستاییان از روستا به حاشیه شهرها، بودند و هنگام بازگشت به ایران تحصیل کرده از کشور 

ها و های نویسندگان ایرانی نیز همچون داستانترین موضوعات داستانو نظام بروکراسی اداری روبرو بودند. مهم

بار زندگی اشعار رمانتیک غربی،  زندگی زنان به خصوص فواحش و زنان خیابانی، و چگونگی زندگی فالکت

و  فتنهاثر محمد حجازی و  زیباهایی چون  و انتقاد از نظام اداری بود. موضوع رمان ،ییان در حاشیه شهرهاروستا

شعر  ۀداد. نحلحسینقلی مستعان و  اشعار رمانتیک سیمین بهبهانی و نصرت رحمانی را همین مطالب تشکیل می آشوب

مشیری خیلی زود به رمانتیسم اجتماعی در شعر ن فریدوخانلری و پرویز ناتل توللی و فریدون  رمانتیک  فردی  

کسرایی منجرشد. بررسی و تحلیلی که منتقدان شعر معاصر سیاوش و ثالث اخوان  مهدیشاملو واحمد شاعرانی چون 

  داشته اند ،چشم اندار شعر معاصر ایران، و مهدی زرقانی، درتاریخ تحلیلی شعر نوفارسی چون شمس لنگرودی، در 

توان رویکرد رمانتیسم را مناسب وضعیت گفت در دورۀ مورد نظر می بنابراین باید ؛ندکرا تأیید میاین نظریه 

صورت گرفته تا حد « رمانتیسم در ایران»اجتماعی روشنفکری ایران دانست و مجموعه مطالعاتی که تحت عنوان 

های این مکتب پیش از گسترۀ ویژگیو  هجمه. استغربی آن  مشابه نویسندگان ایران با مشابه  بیانگر وضعیت زیادی 

سنت و خرافات  روشنفکران این  سکوالر و ضد   تا دهه سی و چهل ادامه داشت. رویکرد و آغاز شده بودمشروطه 

دوران روشنگری درپی آن بود. در میان نویسندگان  هایی بود که انسان نوین  دوره و نوگرایی و نوجویی آنان ویژگی

سعید نفیسی، بزرگ علوی و تقی مدرسی به نوعی  ،دشتی، حسینقلی مستعان، عباس مشفق كاظمیحجازی، علیمحمد

 رمانتیسم در آثارشان دست یافته بودند.

 

تا  Sociological Realism رئالیسم سوسیالیستیو خصوصا  Realism  رئالیسمرویکرد روشنفکران ایرانی به 

تنها هنر رئالیستی را  شت و در آننو  رئالیسم و ضد رئالیسمسیروس پرهام کتابی با عنوان  0002آنجا بود که در سال 

-سم و اگزیستانسیالیسم و سمبولیسم آورد و به دیگر مکاتب چون رمانتیسم و ناتورالیسم، سوررئالیهنر اصیل به حساب 

. در این کتاب پرهام از میان نویسندگان ایرانی فقط از هدایت ستدانبشر ها را مکاتبی مایۀ گمراهی نسلو آن ختتا

برد و شعر امثال توللی و نادرپور را با آن تصویرهای سیاه رمانتیک نقطه مقابل آثار ای رئالیست نام میبعنوان نویسنده

بالزاک اونوره دونویسندگانی چون شود و آثار داند. چوبک با ناتورالیسمش در این کتاب محکوم میرئالیستی زمانه می

کتاب پرهام در روزگار خود سخت مورد توجه قرارگرفت و  د.نگیرتولستوی مورد ستایش قرار میلئودیکنز و چارلز و 

 چهار بار تجدید چاپ شد. 0023تا سال 

مهمان سفره داستان نویسان ایران پیش از  از دل رئالیسم بیرون آمده بود سالها نیز که Naturalism ناتورالیسماما  

از میان نویسندگان رئالیستی که گره خورد.  (0532 -0077) ام صادق چوبکانقالب بود و با نام یکی از ایشان به ن

 هیچیک همچون چوبک شیفتۀ روانی پورمنیرو ساعدی و غالمحسین احمد محمود و  هایی ناتورالیستی داشتند.گرایش

بینی و های شخصیتی چوبک، زبان، و جهانناتورالیسم نبودند. گویی ناتورالیسم فلسفه و جهان بینی وی بود. ویژگی

چون های وی زوال همخوانی داشت، به همین جهت تقریبا تمامی داستانامیل هایی همچون اش با ناتورالیستاندیشه

 زیر سلطه و سایۀ این مکتب شکل گرفت.    گسیرتنرمان جز و دیگر داستان های کوتاهش  سنگ صبوررمان 

های آراء و اندیشه. تأثیر دیده می شودسوسیالیستی شعر رئالیستهایی از  در آثار برخی شاعران نمونه در این دوره 

ای از این تأثیر گیری ادبیات کارگری نمونهآشکار است. شکل 0027حزب توده بر روشنفکران ایرانی تا سال هنری 

شاعرانی است که خود کارگری از  نمونه های شعر و برخی اشعار سیاوش کسرایی است. اشعار الهوتی و شیبانی 

ها گرایش به مسائلی چون ادبیات کارگری و طبقه وابسته حزب بودند.  با تبلیغات سازمان و حزب توده در آن سال

واژه  به وابستگی حزب به اتحاد جماهیر شوروی رواج بسیار داشت. ها و اصطالحات مربوطپرولتاریا و رواج واژه

 -0072) شاعری چون سیاوش کسرایی هایی چون خلق، توده، رفیق و.. در اشعار این دوره فراوان به چشم می خورد.

مکتب رسد مقبولیت به نظر میکرد. ارش از اهداف حزب تبعیت میاز دلبستگان حزب توده بود و در تمام اشع (0012

ها زیر چتر شعارهای حزب توده رواج داشت در شعر فارسی همچون مکتب رمانتیسم رئالیسم سوسیالیستی که تا مدت

در  (0015 -0028) . جالل آل احمدو خیلی زود گسترش یافت نبود. این مکتب جای خود را در رمان و داستان بازکرد

تا و بسیاری از نویسندگان درجه اول ایران حتی ی نوشت داستان هایی کارگر  از رنجی که می بریممجموعه داستان 
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ترین نویسندگان  از برجسته (0001-0080) های پس از انقالب به این شیوه و در این مکتب قلم زدند. احمد محمودسال

تا پایان عمر به این شیوه وفادارماند  ،که از اعضای حزب توده بود ،محمودیی رئالیستی نوشت. هاایران بود که داستان

 و از آن عدول نکرد.  

کاوی و بازنمایی روح زندگی برخوردار است. به همین جهت تب دیگر از توانایی الزم برای وارئالیسم بیشتر از هر مک

-و از آغاز شکلبلکه در داستان نویسی سایر نقاط جهان تأثیری شگرف داشته  ،رئالیسم نه تنها در داستان نویسی ایران

توان در ایران آثار فراوانی از نویسندگان ود ادامه داده است. بنابراین میخپویا و روبه رشد  گیری آن تاکنون به حیات  

 ترین ویژگی آنها رئالیستی بودن آنهاست.را تشخیص داد که مهم

است. به همین جهت به نظر می رسد رین مکتب ادبی در ایران معاصر تم در کنار مکتب رمانتیسم رایجمکتب رئالیس

قهرمان شیری  های اقلیمی و زبانی خطۀ خود نوعی رئالیسم ایرانی آفریده اند.برخی نویسندگان ایرانی بر اساس ویژگی

ترین گزاره دربارۀ دولت درست» می نویسد: (0003) دولت آبادی محمود دربارۀ مکتب های داستان نویسیدر کتاب 

دهد و گاه گسترۀ پروسعتی از های او را تشکیل میییم رئالیسم زمینۀ اصلی و اساس همۀ روایتآبادی آن است که بگو

شود؛ درست به همان هایی از ناتورالیسم و سمبولیسم و حتی رئالیسم جادویی نیز در آن ادغام میرمانتیسم  و الیه

نقالی و ( 571، 0087«. )های اجتماعی وجود داردها در بطن واقعیتهایی از این گونه گرایشصورتی که رگه

توان های  اغلب نویسندگان خراسان میانای هستند که حضور بارز آن را در داستشاعرانگی دوعنصر به هم پیوسته

نویسی  محمود دولت آبادی را به خاطر استفاده از زبان حماسی و فخیم شاهنامه، و دید. اما از آن میان شیوۀ داستان

ه توان سبکی منحصر بصدایی غالب بر آن که از شگردهای خاص نقالی است میدادن مطلب و همچنین ویژگی تککش

 (587-582، فرد و خاص وی دانست.)همان

های گوناگونی یافته است. رئالیسم سوسیالیستی، به همین سبب شاخه رئالیسم مکتبی است با گستردگی و انعطاف بسیار و

قادی. بنابراین نویسندگان ایرانی هم بنابه ذوق و عالقه، ایدئولوژی و طبقۀ خود هریک به سوی رئالیسم سیاسی و انت

آل احمد، جالل علوی، سیمین دانشور، بزرگ هدایت، صادق زاده، جمالمحمدعلی ردند. کیکی از انواع آن گرایش پیدا

محمدافغانی هریک به نوعی رئالیست آبادی، اسماعیل فصیح،  هوشنگ گلشیری، علیدولتمحمودساعدی، غالمحسین 

های فرمالیستی روش غالب های چپ و طرد و تحقیر دیدگاههواداری از اندیشهدر کنار نگارش های رئالیستی، بودند. 

-ابزار مبارزه می ۀبه ادبیات به منزلنویسی هایی از تاریخ داستاندر دههکه  ایران بود ی نویسندگان رئالیستبرخ

کرمانشاهان و جنوب  ۀنویسندگانی چون علی اشرف درویشیان و منصور یاقوتی و احمد محمود را در دوخطنگریستند. 

این گروه قرار داد. ادبیات سوسیالیستی نویسندگان روسیه نیز بیشترین تأثیر را بر ترین افراد برجستهتوان در زمرۀ می

ان فرانسوی و بعدها آمریکایی و انگلیسی، حجم بزرگی از این دسته از نویسندگان داشته است. جز ترجمه آثار نویسندگ

صد سال داستان آثار ترجمه داستانی در ایران پیش از انقالب مربوط به ادبیات روسیه بود. به گواهی میرعابدینی در 

داشت، ادبیات فرانسه، نقش رهبری فرهنگی ادبیات ایران را به عهده  0051تا  0011اگر در سالهای  نویسی در ایران

 ،گورکیماکسیم ،چخوفآنتوان  ،تولستویلئوادبیات رئالیستی روسیه جای آن را گرفت.  0001تا  0051در دهه 

گوگول و شولوخوف و تورگنیف نویسندگانی بودند که بیشترین ترجمه از میان آثار آنان نیکالی داستایفسکی، فئودور

پیشرو نویسندگانی بود که آثاری از وی به فارسی برگردانده شده کتاب ترجمه  51صورت گرفته بود. گورکی با بیش از 

-عنوان کتاب به چاپ می 21بود. این میزان در دهه چهل فزونی می یابد و از گورکی و چخوف و داستایفسکی بیش از 

که روسیه نوشت  0312را تحت تأثیر انقالب مادر رمان  0317ماکسیم گورکی در سال  ( 0/200)میرعابدینی، ج رسد

در اختیار فارسی زبانان  0050نخستین رمان به سبک رئالیسم سوسیالیستی بود و با ترجمه علی اصغر سروش در سال 

به تأثیر این رمان بر  بارهاها بعد توسط محمد قاضی دوباره به فارسی برگردانده شد. قرار گرفت. این رمان سال

( این رمان تأثیر انکارناپذیری بر 015، 0030)اسحاقیان، .تشده اساز آل احمد و احمد محمود اشاره  هاییداستان

استانکو داشته است.)همان( زاهاریوبرشت و برتولتذهنیت ادبی بسیاری از نویسندگان اروپایی چون جک لندن و 

 جالل آل احمد هم دید. از رنجی که می بریم تجربه رئالیسم سوسیالیستی را می توان در مجموعه داستان 

 

انتشار  .گرفت قرار ایران نویسندگان برخی توجه مورد که بود مکاتبی جمله از Magic Realism جادویی رئالیسم 

سبک ای از نویسندگان به موجب شد تا توجه دسته0020در سال  اثر گابریل گارسیا مارکز تنهاییصدسالفارسی  ۀترجم

نویسندگان ایران پیش از انتشار آثار رئالیسم جادویی در  ی بعضیداستان هایویژگیهرچند  ،داستانی جلب شود تازۀ

هزار و نویسی ایرانی در سابقۀ تاریخی داستان های مکتبی این سبک داستانی داشت.ویژگیبرخی هایی با باهتایران ش

بخش نویسندگان رئالیست جادویی چون بورخس بوده اش خود الهامقرار دارد که با بافت  جادویی و رؤیایی یک شب
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 اروپاییان، آنکه از پیش. است سوم جهان کشورهای های سنت و غرب تمدن رویارویی محصول جادویی رئالیسماست. 

 در داشتند، غرب فرهنگ و تمدن با زیادی فاصله که مناطق این مردم کنند خود مستعمره را التین امریکای کشورهای

 رسد، می نظر به خرافات امروز، متمدن انسان نظر از که آنچه. گذراندند می روزگار خود عقاید و افکار عادات، سایه

 خود رسوم و آداب و مذهبی مناسک اجرای به شدت به آنها. داد می تشکیل را مناطق این مردم زندگی از ای عمده بخش

 این در اروپاییان حضور با. کردند می درک مترقی های سرزمین مردم از بهتر بسیار را ها اسطوره و بودند بند پای

 تضاد این. آمدند گرفتار تجدد و سنت بین تضاد در کشورها این مردم آنجا به غرب فرهنگ و صنعت ورود و کشورها

تقی ، شبطوبا و معنای پارسی پور در شهرنوش از نویسندگان ایران  .بود تاثیرگذار نیز ادبیات ویژه به هنری آثار در

رئالیسم جادویی و  پردازیاز شیوۀ فضاسازی و شخصیت اهل غرقروانی پور در منیرو و  آدم های غایبمدرسی در 

ای از تفکرات عرفانی و هنزمی اپور تاریخ و ماوراء الطبیعه را باند. پارسیمارکز در صدسال تنهایی تأثیر پذیرفته

دگانی مردم مناطق دورافتادۀ جنوب را به شیوۀ رئالیسم جادویی منیرو روانی پور غرابت زن. آمیختاسطوره ای 

 تنهاییصدسالدر های آرکادیا و بوئندیا مدرسی یادآور خانواده های غایبآدمهای اصلی شخصیت» .کردتصویر 

های کوتاه هایش چون مجموعه داستانغالمحسین ساعدی هم در بسیاری از داستان (5/322ج عابدینی،).«هستندمارکز

های مجموعه داستانبرخی در ( 0051-0071) بیژن نجدی .ه استاز سبک رئالیسم جادویی سود جست لی  ن ب  عزادارا

از برخی ویژگی های رئالیسم جادویی استفاده کرده  گیاهی در قرنطینه چون داستان یوزپلنگانی که با من دویده اند 

بردارنده درنیز نویسنده و منتقد ادبیات داستانی  (0057-0032) نیازاثر فتح هللا بی هیچ وسعت به مکانی رمان است.

های نیاز از جمله منتقدان غیردانشگاهی بود که آثاری در نقد داستانبی  های رئالیسم جادویی است.برخی خصیصه

 مدرن و پسامدرن منتشر کرد. 

 

و سی طرفداران خود را داشت. در میان  های بیستنیز در دهه Existentialism  اگزیستانسیالیسم لسفیمکتب ف

ای های سنتی به دنبال نظام فلسفی تازهگرایش روشنفکرانی که از رویکردهای حزب توده ناراضی بودند و در مقابل  

اثری   نمونهرا به عنوان  بوف کور  کرد. صادق هدایت می های تازه را فراهمگشتند اگزیستانسیالیسم مایهمی

آل احمد  که جالل بینیمکامو میآلبرسارتر و ژان پل با ترجمه آثار نویسندگانی چون  همراه  .ارائه داده بوداگزیستانسیال 

اثر  سوء تفاهمو  بیگانه 0000تا  0057پس از انشعاب از حزب توده به اگزیستانسیالیسم گرایش یافت. در طول سالهای 

احمد مفهوم اصالت فرد اگزیستانسیالیستی و تعهد ادبی را از سارتر توسط جالل ترجمه شد. آل  دستهای آلودهکامو و 

ادبیات های ابوالحسن نجفی از آثار سارتر خصوصا سارتر گرفت و در آثارش از این مفاهیم استفاده کرد. ترجمه

هره های نویسی ملتزم را شکل داد. از چها گذاشت و مسیر داستانتأثیر فوق العاده ای بر ادبیات متعهد آن سال چیست؟

مشهور تفکر اگزیستانسیالیست هایدگری باید از احمد فردید نام برد که تأثیر بسیاری بر شاگردانش داشت. آل احمد هم 

  .های فردید اخذ کردرا از اندیشه غربزدگی عنوان

مفاهیم گون دلبستگی خود را به کدکنی و احمدشاملو و اخوان به صورتهای گونهدر شعر نیز شاعرانی چون شفیعی 

)نویسنده مسیحی  گاردیرکهرا به سورن کی اضطراب ابراهیمشعر  (0008) اگزیستانسیالیستی نشان دادند. شفیعی کدکنی

ها شد. عنوان دیگر کامو مایه سرودن اشعاری با همین زمینه افسانه سیزیف ترجمه  کند.اگزیستانسیالیست( تقدیم می

نمونه ای از این  (0017-0013) اخوان ثالث سروده مهدی کتیبهست و ا سیزیف ایرانیشفیعی کدکنی  چرخ چاهشعر  

به مسائل فلسفی اگزیستانسیالیستی  (0012 -0073) هاست. برخی منتقدان به صراحت از گرایش احمد شاملونوع اقتباس

، 0035، دانند.)امن خانیبراهنی و دستغیب در نقد آثار شاملو وی را متأثر از اندیشمندان وجودی می  اند.سخن رانده

( شاملو نیز همانند بسیاری از روشنفکران دیگر، آثار کامو و سارتر را خوانده و از فلسفه وجودی آنها تأثیر 500

پذیرفته است و در بسیاری موارد جهان بینی خود شاملو شباهت فراوانی با اندیشه های برخی از اندیشمندان 

 اگزیستانسیالیست دارد. 

 

با هدایت به ادبیات داستانی ایران راه یافت، اما سوررئالیسم با فروید و  Surrealism سوررئالیسم ایل بههرچند تم

در سال  (0012-0025) بر فضای شعری و داستانی ایران تأثیر گذاشت. هوشنگ ایرانی 01آندره برتون در دهه 

بیانیه سوررئالیسم را در نشریه خروس جنگی منتشرکردند. در این   (0015-0080) به همراه غالمحسین غریب 0001

بیانیه اصل نگارش خود به خود که اصل محوری بیانیه برتون بود در دستور کار قرار گرفت. غالمحسین غریب که 

رگونه کنترل ...هنگام نوشتن باید به تمام معنی در درون خود فرو برویم و از ه» داستان نویس بود در مقاله ای نوشت: 

آورش ادامه خود و بروز انواع تصاویر شگفت عقلی و ارادی کنار بمانیم و بگذاریم ذهن آزادانه به فعالیت مکانیکی  
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در نویسندگی قرن جدید به  خود یرنابهضمها با وارد ساختن کامل نوشتنی است که به دست سوررئالیست دهد. این روش  

جمالت این بیانیه آشکارا تبعیت روش شاعری و نویسندگی  (0/222،ج0077قل از شمس لنگرودی، )ن« .ظهور رسید

کند. هوشنگ ایرانی با انتشار مجموعه اشعاری که همه آنها را ابتدا هیئت تحریریه آن را از مکتب سوررئالیسم بیان می

وی در این شیوه یکی سهراب  رد پرچم دار مکتب سوررئالیسم در شعر ایران شد و پیرو  در مجله خروس جنگی چاپ ک

از این شیوه های مکتبی تبعیت کرد.  ماهیچ ما نگاهو  زندگی خوابهابود که در مجموعه شعر    (0017-0023) سپهری

 «حجم»و شعر  «موج نو»وان یدهللا رؤیایی و احمدرضا احمدی و بیژن جاللی از پیروان همین شیوه شاعری بودند.پیر

نویسی پس از هدایت غالمحسین غریب با انتشار ید فراوان داشتند. اما در داستاننیز بر کیفیت سوررئالی شعر تأک

و  کرد تا شیوه نگارش خود به خود را تمرین کند. آنها خود را ادامه هدایت می دانستندهایی در همان مجله تالش داستان

(. اما این گروه 0/032)میرعابدینی، ج کنیمای هستیم که هنر و افکار هدایت را به هنر آینده مربوط میگفتند ما حلقهمی

 خروس جنگی به زودی از هم پاشید و دوام نیاورد. نشریه با تعطیل 

ه است. به حیات خود ادامه داد ست کهنویسی جای خود را باز کرد و سالهار داستاندبسیار شتابان سوررئالیسم 

هدایت ف صادقل  خ   یرا باید پیروان (0002-0010) صادقیو بهرام (0002-0012) ساعدیویسندگانی چون غالمحسینن

هایی نوشتند. هردو روانپزشک بودند سوررئالیستی دانست. هرچند هر دو در شیوه رئالیستی هم داستان نویسی  در داستان

-سوررئال درپی کاویدن ساحت ۀزد آشنا بودند. نویسنداول را میها حرف های فروید که در آن سالو با آراء و نظریه

تر شدن قرن بیستم دورۀ مهم»دهد. های ذهنی رؤیاهای فردی اهمیت بسیاری میهای نامکشوف روان است و به تجربه

صادقی  ( و نویسندگانی چون5/031،ج0083)پاینده، .«رؤیا از واقعیت و رویکرد روانکاوانه در ادبیات داستانی است

ها سرگرم بودند و از و ساعدی بواسطۀ مطالعه روانکاوی و روانپزشکی بیش از دیگران با دنیای درونی شخصیت

بهرام صادقی و مجموعه داستانهای اثر  ملکوت رمانشان سخن راندند. فضاهای رؤیایی و وهمی در داستانهای

عنوان نماینده ه ب های اخیر شاید بتوان از بیژن نجدیدر سالها هستند. هایی از این داستانساعدی نمونه ن بیلاعزادار

 ۀدر زمر یوزپلنگانی که با من دویده انداین مکتب در شعر و داستان نام برد. نجدی با نوشتن مجموعه داستان های 

ررئال داستان نویسان سوررئال جای گرفت. نویسندگان دیگری چون حسین سناپور و محمد کلباسی نیز داستانهایی سو

 نوشتند. اما سوررئالیسم خود یکی از تظاهرات مکتب گسترده و پردامنه وپرشاخۀ مدرنیسم است.

 

به بعد سخت مورد عالقه نویسندگان و شاعران ایرانی قرار  21هایش از دهه با همه جذابیت Modernism مدرنیسم 

جریانی شدن مدرنیسم در ادبیات داستانی ایران  های آن بود. اما پیشرفت وگرفت و رویکرد سوررئالیستی یکی از نشانه

ا هبر رمان ی کهادیگر رئالیسم با همه قدرت و سیطرهدر ادبیات جهان زمانی که  ، گرددبه سالهای پس از انقالب برمی

دیگر ها که پیام آوران جهان جدید بودند پیش آمدند. عقب نشست و مدرنیستداشت ها های کوتاه و نمایشنامهو داستان

ها چسبیده بودند و اجتماع و دنیای بیرون را تشریح رئالیسم نمی توانست پاسخگوی روشنفکرانی باشد که تنها به واقعیت

خسته از جنگ  گشتند تا آنها را با خودشان پیوند دهد. روشنفکران  هایی تازه میکردند. هنرمندان به دنبال مکتبمی

ئالیسم را بنیاد گذاشتند تا نشان دهند که رئالیسم نتوانست با شعارهای تعهد و جهانی اول ابتدا داداییسم و سپس سورر

ها آنچنان اهمیت یافت که اندیشمندان را به التزامش کاری برای انسان بکند. نظریات روانشناسانه فروید نیز در این سال

 های درونی شعار  این گرایش دنبال جستجوی خود و هویت به درون و ذهن کشاند. در اوایل قرن بیستم در کنار

شد. شک مذهبی با نیچه ریشه دوانیده بود و هوسرل مبانی پدیدارشناسی را ها در همه جا شنیده میمدرنیست« نوکنید»

ارائه کرده و برعلیه نظام پوزیتیویستی مرسوم قدعلم کرده بود.  برگسون مقوله زمان را پیش کشیده بود. وولف و 

تکیۀ بینش  شان به اوج رسانده بودند و جابجایی  یال ذهن و تک گویی درونی را در رمانهایجویس و پروست جریان س

 زد. هایی با پایانی ناتمام را رقم میهنری از مؤلف محوری به مخاطب محوری داستان

سوی  روشنفکری،  و ازهای در ایران نیز شکوفایی ادبیات جدید از سویی ناشی از دگرگونی اجتماعی و رشد گروه

شدن راه فعالیت های ادبی و هنری بود. نویسندگان ُجنگ اصفهان جزو نخستین دسته  دیگر نتیجۀ سانسور و بسته

کردند. ابوالحسن شان مطرحنویسندگانی بودند که در دهه چهل و پنجاه رویکردهای مدرنیستی را در مقاالت و نوشتجات

پاک و ترجمۀ فصل اول رمان  ،با آشنایی که با ادبیات فرانسه داشت رمان نو فرانسه را معرفی  (0018 -0032) نجفی

 گریه را ترجمه و در همین نشریه منتشرکرد. سخنگوی پرنفوذ ُجنگ اصفهان هوشنگ گلشیریرباثر آلن هاکن

وی از  شازده احتجابت. بود که به دلیل حجم و اهمیت آثارش خصوصا مدرن نویسی مورد توجه اس  (0001 -0073)

نویسان پس از گلشیری تأثیر بسیار های ایرانی است.  داستانی با روایت جریان سیال ذهن که بر داستانترین داستانقوی

مندنی پور، شیوا ارسطویی، مهسا محبعلی، شهرنوش پارسی پور اررضاقاسمی، شهریمعروفی، ذاشت. عباسبه جای گ
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که به جهت  یاد کنیم (0002) براهنیرضا و نقد ادبی باید از نویسیاز طرفی دیگر در بخش مدرنهای دیگر. خیلیو

 نویسندگی هایسیاق و سبک و های ادبیاش که استادی ادبیات انگلیسی در دانشگاه عالمه بود، با  نقد و مکتبحرفه

فرهنگی اصفهان مدیون ابوالحسن نجفی بود، ها را در گروه که گلشیری توجه به نقد و مکتبهمانطور آشنایی داشت. 

 حسینشیوا ارسطویی، آیند. از شاگردان مکتب براهنی به شمار می امروز ایران و شاعران   دسته ای از نویسندگان

 . بودند براهنی نویسیداستان مکتب شاگردان ازتوسلی  ناهید زاده، حاجی ، فرخندهآبکنار مرتضاییان حسین سناپور

فاکنر به ویلیام و  فاسترای. ام. کنراد و ژوزف وولف و ویرجینیاجویس و جیمزی از فراوان چهل و پنجاه آثار ۀدر ده

به  0021را همان مترجم در سال  های وولفخیزابو  0027رویز داریوش در سال را پ هادوبلینیفارسی ترجمه شد. 

شدند در طریق ترجمه با مکتب ها و نقد ادبی آشنا میهای گذشته نویسندگان فقط از فارسی برگرداند. اگر در دهه

تحصیل در خارج  از طریقو معموال مطالعات دانشگاهی سالهای پس از انقالب تعداد منتقدان و استادانی که از طریق 

را  خودنویسندگی داستان نویس بود و  جز تعلیم  که  از براهنی با مبانی نقد آشناشده بودند باال رفت. بعداز کشور 

 در همان دانشگاه عالمه طباطبایی تدریسکه  نام برد  (0057) سیروس شمیسا باید از ،نویسی پسامدرن میدانستداستان

منتشر کرد  0071را در سال  نقد ادبیکتاب  . وینویسنده و منتقد است چون براهنی ، وو سپهری شیفتۀ هدایتد و کنمی

 منتشر شد.  0070در سال است اثری سوررئال و روانکاوانه  که سیروس در اعماقو مجموعه داستان 

های پس از انقالب خود از عوامل مؤثر بر نویسان در سالنویسی گلشیری و برخی دیگر داستانهای داستانکالس

نویس  و یا های پیش به صرافت طبع و عالقه به این یا آن داستانهای داستانی نویسندگان شد. اگر نویسندگان سالآفرینش

ای با آموزش های پس از انقالب اسالمی عدهگزیدند در دههفالن ایدئولوژی مسیر فکری و مکتب و سبک خود را برمی

های بیرون از دانشگاه به نویسندگی پرداختند و محصول آن نگارش آثاری بود که ای در کالسها و دستهدر دانشگاه

دادند و هرآنچه معلمان آموزش می ندکردنویسی میهای داستانها و فرموشخود را تسلیم ر گانمعموال در آن نویسند

هایی هستیم که خارج از بطن و فضای سبک و مکتب رشد کردند های اخیر ما شاهد گسترش داستاندر دهه آموختند.می

هایی مدرن و پسامدرن تانشان، داسهای مورد عالقهها فقط با یادگیری چگونگی الگوبرداری از داستانو نویسندگان آن

صدایی و گفتمان و امثال آنها را دانسته باشند. برخی  بدون اینکه مفهوم و معنای عمیق فراداستان و چند ،آفریدند

مثال هایی از رمان مدرن و پسامدرن دانست که نویسنده در آن تالش  ها و شاهدتوان نمونهداستانهای سالیان اخیر را می

نویسی جدید در اثرش بهره ببرد و رمانی مدرن یا پسامدرن بیافریند بدون اینکه بداند های داستانهکند تا از خصیصمی

 نویسد. اصال چرا می

د. اگر بخواهیم از شوسرایی در شعر در دفترهای شعر برخی شاعران سالهای پیش و پس از انقالب دیده میمدرن

رد و در شعر های گوناگون شعری را تجربه کاش مکتبشاعریشاعری یاد کنیم که در طی دوران کوتاه زندگی و 

د باید از فروغ را شتابان سیرکرشعر سمبولیستی و مدرن  سم به رمانتیسم اجتماعی و سپس از رمانتی مراحل گذر

-های شعری وی از بسیاری از هماشت، اما تجربهی دکه عمر کوتاه یکنیم. با وجوددیا (0000-0022) فرخزاد

سالگی نمونه بهترین ، در سیغاز کرده بودآعصرانش بیشتر بود. او که در پانزده سالگی با تعدادی غزل رمانتیک 

ی تواند نمونه بسیار خوبی از سیر م سرد فصل ایمان بیاوریم به آغازتا  اردیوز عار مدرن را سرود. اشعار فروغ  ااش

ی را از رمانتیسم سادۀ دخترانه به سوی شعر و بسامان پرشتاب او حرکت. شاعری باشد  ها در شعرتاریخی مکتب تحول

سیمین  الیوت به خوبی نمودار است.  .اس .تی سرزمین ویرانشعر مدرنی برداشت که در آخرین نمونه های آن تأثیر 

در اوزان عروضی  غزل و فرم آن  ( شاعر نیمه سنتی و نوگرای شعر معاصر ایران نیز0011-0030) بهبهانی

 و دانشگاه استادان از یکیشناس محمد حقای به آن بخشید تا جایی که علیهایی داشت و سبک و سیاق تازهینوجوی

هایی زبان غزل نوآوری سبک و درنیز منزوی  چون حسین دیگرینامید.  شاعر « نیمای غزل»وی را  برجسته منتقدان

اوزان کم استعمال و یا کامال نو را در غزل به کار ها سالودند که در این . منزوی و بهبهانی از شاعرانی بداشت

خویی و منوچهر آتشی، و احمد شاملو شاعر شعر سپید نیز گرفتند. شاعران شعر نیمایی چون شفیعی کدکنی و اسماعیل

 به همان روال و رویه پیشین ادامه دادند. 

 

روبه افزایش در ایران امدرن داستان پس نگارش رمان وو  Postmodernism پسامدرنیسم اقبال به های اخیردر سال

حسین پاینده استاد دانشگاه عالمه طباطبایی و منتقد ادبی که تحصیالت نقد و نظریه ادبی خود را در انگلستان  بوده است.

با تأثیر نبوده است. این منتقد گذرانده با ترجمه و تألیف آثاری در حوزه داستان نویسی مدرن و پسامدرن در این رشد بی

زه پرداخته و های این دو حوها و فیلمنامهبه نقد و تفسیر داستان ،تمرکز بر حوزه داستان مدرن و پسامدرن در آثاری

 داستان کوتاه در ایرانهای نوشته شده نشان دهد. نویسنده در کتاب ها را در داستانهای این مکتبتالش کرده تا ویژگی
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کوتاه رئالیستی و ناتورالیستی و رمانتیستی و پسامدرنیستی نویسندگان ایرانی  هایدر سه جلد به نقد و بررسی داستان

مجموعه مقاالت ترجمه شده ایشان در این خصوص است. جلد سوم  مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمانپرداخته است. 

کتاب  ضمن ارائه  های مختلفهای پسامدرن اختصاص دارد. نویسنده در فصلبه داستان داستان کوتاه در ایرانکتاب 

پردازد که از نظر ایشان های داستان کوتاه پسامدرن به نقد آثاری میمبانی نظری اندیشه پسامدرن و خصیصه

رسد نویسنده خود به نوعی اعتقاد دارد که نگارش داستان های پسامدرن است. به نظر مینماترین داستانخصیصه

ای ظریه لیوتار و یا فوکو و دیگری بوده و اگر منابع نظری درباره نظریهپسامدرن بیشتر تحت تأثیر ترجمه این یا آن ن

 صدسال داستان نویسی در ایرانمیرعابدینی نویسندۀ کتاب  هرچنددر ایران بیشتر باشد اقبال به آن نیز بیشتر بوده است. 

. «مدرنپست نه داریم نماییمدرنپست شبه ما» :معتقداست که است منتقدانی زمرۀ در

((mehrnews.com/news/2212536 پسامدرنیسم منتقد و مترجم و نوشت پسامدرن داستان خود که کسانی جمله از 

 صرف را فراوانی فرصت و دارد پسامدرن آثار تألیف و ترجمه در فراوانی سهم که کنیم یاد یزدانجو پیام از باید بود

 دیگر از هم دستغیب عبدالعلی و نیاز بی هللا فتح. است کرده ایران در پسامدرنیسم و پساساختارگرایی مفاهیم شناساندن

 .هستند عرصه این مترجمان و منتقدان

براهنی بعنوان منتقد، داستان نویس و شاعر در سالهای پس از انقالب نقش مهمی در جریان شعر پسامدرن ایجاد کرد. 

موضع خودش در قبال شعر   شاعر نیمایی نیستم خطاب به پروانه ها و چرا من دیگروی با انتشار مجموعۀ شعر و نقد  

کند و سپس در و شاعری امروز  را ابراز می کند. در این کتاب وی تعدادی از اشعار پسامدرن خود را منتشر می

بخشی از کتاب شعر  خود را غیرنیمایی می نامد و آن را در حال گذار از مدرنیسم به پسامدرنیسم می داند. وی با تحلیل 

نیما و شاملو بر آن است که در شعر این دو شاعر بزرگ ترکیبی از عصر روشنگری و نهضت رمانتیسم، که  اشعار

خود دو فراروایت پشت پردۀ مدرنیسم اروپایی و مدرنیسم جهانی است، به چشم می خورد. وی معتقد است که آنها هر 

در نخستین چاپ کتاب  0072کشف کنند. وی در سال دو شعر را وسیله قرار داده بودند تا حقیقت را در بیرون یا درون 

از شاگردان «. زمان  عبور از مدرنیسم به عنوان روایت حاکم بر دوران تاریخی ما فرا رسیده است»می نویسد که 

 درد گوشو   موموی و نامه شولگيآبادی نام برد که با شعر حماسی  بدر حبیبی مکتب شعری براهنی باید از عباس

 نمونه هایی از  شعر پسامدرن امروز را بنیان گذاشته است. هجری چهارده قرن

آنچه از شعر در سالهای پس از انقالب در زمره اشعاری با رویکرد نو به یکی از مکتب های ادبی می توان یاد کرد 

 نوع ادبی غزل پست مدرن است که طرفدارانی یافت و برخی شاعران جوان اشعارخود را به همان سبک و سیاقی

محمود طیب که  0032مدرن  نوشته بود. سال سرودند که سیدمهدی موسوی پرچم دار این جریان در بیانیه غزل پست

 نسب و شناسی ریشه به ایران امروز غزل در مدرنیزم پست و مدرنیزم کتاب خود از شاعران جوان  نوگرا است، در

های فراوانی از اشعار و نظریات پیشروان این جریان،  ارائۀ نمونه با و پرداخت مدرن پست غزل جریان علمی شناسی

 ،(معناگریزی) انگاری هیچ تصویر، زبانی،های  بازیوی  تحلیلی پست مدرنیستی از غزل فارسی ارائه داده است.

 اصلی های مؤلفه از را…  و ریشخند و طنز مؤلف، مرگ چندصدایی، روایت، گسست سنت، با جدال فرم، شکستن

 ای از شاعران و منتقدان همراه بوده است.داند. هرچند این جریان همواره با مخالفت جدی عده می مدرن پست زلغ

از آن دسته منتقدانی است که بر این نظر است که می  را یاد کنیم که  براهنیضرورت دارد که نظر اما در این میان 

ها در طول زمان به تدریج مراحل رشد و کمال توان در شعر و داستان جدید ایران اثر پسامدرن یافت و اگر اروپایی

مکتب ها را تجربه کردند اما ما به یکباره به میان این فضا پرتاب شدیم و ناگزیر دارای فرهنگ و هنری مدرن و 

وی برای مثال از خودش و گلشیری و سامدرن هستیم هرچند دوره های تاریخی و فکری و فلسفی را نگذرانده باشیم. پ

 را محمود احمد . ویاحمد محمود یاد می کند که در سه مکتب هنری و داستانی می نوشتند ولی هم روزگار بودند

-نویسد فقط ما نبودیم که دورهاو می کرد. خطاب می پسامدرنیست را خودش و مدرنیست را گلشیری هوشنگ رئالیست،

کند که در آرژانتین داستان مدرن و کردند و از بورخس یاد می ها را به هم ریختیم بلکه دیگر نویسندگان جهان نیز چنین

لیستی داستانهایی به سبک رئا 0002تا  0017براهنی از صادق هدایت یاد می کند که میان سالهای نوشت. پسامدرن می

  (27و  21شماره ،0080)براهنی، و پسامدرن  چون سه قطره خون نوشت.   بوف کورو مدرن چون  داش آکلمثل 

در کنار  (0018-0013) تهرانی نویسنده ای با نام کاظم تینا ی آغاز داستان نویسی در ایرانجالب اینکه در همان روزها

های استانهای تینا امروز به عنوان نخستین نمونهد .نوشتمیهای خود را شاعران مجله خروس جنگی نخستین داستان

 عنوان به( 0021) «پایانی بی گذرگاه» داستان مجموعه تینا، کاظم اثر دومینشود. داستان پسامدرن ایرانی شناخته می

 0021 سال را ایران پسامدرن داستان سابقه باید برداشت، این با. شودمی معرفی ایران پسامدرن داستانی اثر نخستین

-مجموعه داستان غرب. جهان در مدرنیسم پست درباره نظری مباحث آغاز با است زمان هم تاریخ این. دانست شمسی
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نویس ( نمایشنامه0007) بهرام بیضاییاند. گرفتههای وی از منظر نقد پسامدرنیستی مورد تحلیل و بررسی قرار

روایت پرداخته  شکنی  هایش به واسازی و ساختداستاننویسانی است که در بسیاری جمله داستان برجسته کشورمان از

 ای نوشته است.های تاریخ نگارانهن و فراداستانو فراداستا

می توان از نویسندگان نسل چهارم داستان نویسی نام برد که تمایالت  رضا براهنیو بهرام بیضایی و تینا کاظم پس از 

، منیرو روانی پور، شهریار مندنی رضا قاسمی، محمدرضا کاتبابوتراب خسروی،  پسامدرن دارند. نویسندگانی چون 

این نکته اشاره کنیم ید به ر پایان باد از دیگر نویسندگان پسامدرن به حساب آورد. توانمی را پور، شهرنوش پارسی پور

 ترعمیق ادبی، های مکتب زیرساخت عنوان به ها،ها و نظریهفلسفه به شاعران ایرانی یا نویسندگان گرایش کجا که هر

-موفق هاینمونه غرب، و ایران فرهنگی فاصلۀ و تفاوت رغم علی ،ه اندپدید آورد که آثاری بوده، ترواقعی آن درک و

 .اندبوده یتر
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