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 و        رت«، »پنچ تنتـرا « چونيآثار . داردی طوالنيا یی در سرزمین هند، سابقهگو  و قصهيپرداز داستان
ـ اند؛ گو افتهی یروند و شهرت جهان هن هند به شمار میکهاي مهم در تاریخ   ه از داستان  ک» رامـاین   سـابقۀ  يای

هـاي   نزبـان فارسـی، اردو و هنـدي نزدیکتـرین زبـا      .ن هندوستان اسـت ی در سرزم ین نوع ادب  یدراز دامن ا  
گر یدیکـ ها داد و سـتد وجـود داشـته و تحـت تـأثیر                اند و از دیرباز تا به امروز بین این زبان          امروزي جهان 

 يبـه بنیانگـذار  ) م1936 -1880(چند  سرایان برجستۀ معاصر هند، پریم از میان نویسندگان و داستان  . اند بوده
است و آثار وي عالوه بر شـبه قـارة هنـد و         نویسی در ادبیات اردو و هندي معروف شده           نوین داستان  ةشیو

در دورة  ) realist(گرا   نویسان واقع  چند یکی از داستان    پریم. اند پاکستان، در کشورهاي غربی نیز شناخته شده      
اي از خود    معاصر ادبیات اردو و هندي است که در زمینۀ داستان کوتاه، رمان، نمایشنامه و غیره آثار برجسته                

چنـد، جایگـاه     ل آثار و دامنۀ نفوذ و تأثیر پریم       ی و تحل  یوشش دارد با بررس   کاین مقاله   . تاس به جاي گذاشته  
 اسـت   یلـ ی تحل -یفین مقاله توص  یروش پژوهش در ا   .  معاصر هند مشخص سازد    یوي را در ادبیات داستان    

ـ ه آراء و نظر   و با استناد ب   » بازیگر شطرنج «ژه داستان   یچند، به و    پریم ی داستان يها ه از استقصاء در متن    ک ات ی
 اجماالً  .سازد یم م یگاه او را ترس   ین اظهارات، نقش و جا    یل ا یگران و تحل  ی در د  ي و يمنتقدان دربارة اثرگذار  

رد یکـ ، با روی رئالیستيها و شگردها وهی شيریارگکث به یچند از ح ه پریمکدهد  یق نشان میجه اولیۀ تحق ینت
 .سان معاصر هند الگو قرار گرفته استینو استان از دياری بسيمقاومت در برابر استعمار، برا

 .گر شطرنجیبازچند،  ادبیات داستانی معاصر هند، پریم: ي کلیديها واژه
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 مقدمه
 و از دیرباز تا به امـروز  اند هاي امروزي جهان ترین زبان رسی، اردو و هندي نزدیکبان فا ز

 از میـان نویسـندگان و       .انـد  بـوده گر  یدیکها داد و ستد وجود داشته و تحت تأثیر           بین این زبان  
نویسی   نوین داستان  ةبه بنیانگذار شیو  ) م1936 -1880(چند    معاصر، پریم  ۀسرایان برجست  داستان

 هنـد و پاکسـتان در   ةدر ادبیات اردو و هندي معـروف اسـت و آثـار وي عـالوه بـر شـبه قـار           
و پرکـار و زبـان او در   گـرا   اي واقـع  چنـد نویسـنده   پـریم . انـد  کشورهاي غربی نیز شناخته شده  

ی حتـ . هایش نزدیک به زبان مردم هند و آمیخته به الفاظ اردو، فارسـی و هنـدي اسـت                  داستان
 ،»کفـن « ،»سـوز وطـن   «هـاي  هاي داستانی او از جملـه داسـتان        ها و مجموعه   عناوین بیشتر رمان  

 .آمیخته به واژگان فارسی است... و » میدان عمل«
شـمار   که اعضـاي بـی  است هاي مهم زبان بشري   از خانوادهیکی  و ایرانیيهاي هند زبان

ي جنـوبی   ه و آفریقـا   یوسـ آن در سراسر اروپا و قسمت پهناوري از آسـیا، آمریکـا و حتـی اقیان               
هنـد و   «،  »هند و هیتـی   «هاي مختلف     نام به »ییهند و اروپا  «خانوادة زبانی   ن  یا،  اند پراکنده شده 

شمارة بازماندگان این زبان اصلی کـه هـم اینـک در            . تاسنیز خوانده شده    » یآریای«و  » منیژر
یکـی از   . تـر اسـت    فـزون شـود، از صـد زبـان هـم ا          بخش اعظم جهان امروز، بدانها گفتگو می      

 خیلـی   »هند و ایرانی  «اقوام  .  است »هند و ایرانی  « شاخۀ   ،هاي زبانی این خانواده    مهمترین شاخه 
ر جدا شدند و به همـین دلیـل نقـاط مشـابه و              هاي هند و اروپایی از یکدیگ      دیرتر از دیگر قوم   

هاي فرهنگی و اجتماعی نظیر زبان، اساطیر، عقایـد و آداب و   قوم در زمینه  مشترك میان این دو     
 »هند و ایرانـی   «بدین ترتیب زبان    . د و اروپاي است   رسوم به طرز بارزي بیش از دیگر اقوام هن        

آیـد؛ بـه دو      که از نام آن بر می      رك بود و چنان   زبانی است که میان نیاکان هندیان و ایرانیان مشت        
 و »هنـدي کهـن   «هـاي  زبـان . شود تقسیم می» هاي هندي زبان« و »هاي ایرانی زبان«شاخۀ اصلی   

هـا و شـعبات    لت عوامل اجتماعی، هر یک به شـاخه  همراه با گذشت زمان و دخا    »ایرانی کهن «
اي ایرانـی یکـی از متنـوعترین        هـ  یشها و گو   توان گفت که زبان    شوند و می   متعددي تقسیم می  

 .)34-33 يباقر( روند روپایی به شمار میهاي هند و ا هاي زبان شاخه
ـ     بـه   گویی در سرزمین هنـد        و قصه  يپرداز داستانسابقۀ   گـردد،   ییش برمـ  هـزاران سـال پ

 ،پنچتنتـرا  .)161نول  ک( استرفته  یثیر پذ نویسی در جهان از هند تأ      ه برخی معتقدند داستان   ک چنان
قـدیمترین   ریتکسنسـ . روند هند به شمار می در تاریخ قدیم     یهاي مهم  داستان راماینو          رت

اسـت؛   نوشـته شـده   يادی زاریهاي معروف بس   داستان ریتکسنسدر هند به زبان     . زبان هند است  
 500گوینـد قبـل از سـال    محققان می. دکشن  تصویر مییه فرهنگ هند را به خوبک ییها داستان
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در سـال  . شـد  یمـ ه شـاهکار هنـد محسـوب    کبود    نوشته شده  »    ت« به نام    ی داستان ،يالدیم
 يالدی مـ  1200در دوران   . نوشت »     ت  « معروف به نام   ی داستان »سوم دیو « يالدی م 1100

 .شدنوشته  بیچ بیتال پچیسی به نام ی داستانيالدی م1400تا 
هـاي ایرانـی     ، داسـتان  انـد  هـا بـوده    ترین زبان   هندي، اردو و فارسی نزدیک     يها چون زبان 

 معـروف   يهـا   از داسـتان   ياریه بسـ  ک همچنان. ه است  به زبان هندي و اردو ترجمه شد       ياریبس
ا یـ  و   ينـد  ه يهـا   از داسـتان   ا متـأثر  ی گاه اقتباس    ران نگاشته شد،  یا ا یه در هندوستان    ک یفارس

، »بوسـتان خیـال  « ،» امیـر حمـزه  داسـتان «، »کلیله ودمنه« مانند یهای ، داستانندی از آنهايا ترجمه
نویسـی بـه زبـان اردو از جنـوب        داستان. اند و غیره از آن دسته    » گل بکاولی «و  » چهار درویش «

 معـروف،  ةعبداهللا قطب شاه، مال وجهی، نویسنده فرمان  بيالدی م1635در سال  .شدهند آغاز 
 هکـ  در جنوب هند بـود  این اولین داستان به زبان اردو .  نوشت »سب رس «  تحت عنوان  یداستان
 در شمال هند به زبـان اردو، اولـین       يالدی م 1800باً در سال  یتقر. آمد یار به حساب م   ک شاه یک

میر محمـد عطـا حسـین خـان     «در همین سال .  نوشته شد» مهرافروز و دلبرۀقص«داستان به نام   
ي             « نوشت و    »نو طرز مرصع  « به نام    یداستان» تحسین  و پـس    » هندي نو آیین « »    
در اواخـر سـال     » و     رٹ    « الجِکـ س  یبا تأس .  را نوشتند  »عجایب القصص «» شاه عالم «از او،   
 همـان ( نویسی بـه زبـان اردو اتفـاق افتـاد     ۀ داستان در عرص  یا انقالب بزرگ  ی، گو يالدی م 1800
 يها  داستان ياردیپده در   کز نام برد    ی ن       و    د ز مهم   کد از دو مر   یالج با کن  ینار ا ک در .)162
 .گر به زبان اردو نقش داشتندید

ـ     ، مسلمانان وارد شبه قاره هند شدند      یدر قرن نهم وقت     کـی  و تر  ی و فارسـ   ی به زبـان عرب
ه بـا فرهنـگ و تمـدن هنـد     ک را آوردند یآنها با خود فرهنگ و تمدن اسالم . ردندک یصحبت م 

 از يا ختـه یه آمکـ  ،یپس رفته رفته زبـان .  ارتباط با مردم هند نبودۀلیاما زبان آنان وس  . ختیدرآم
 هکنست ی زبان اردو ا یۀوجه تسم .  اردو نام گرفت   ه زبان کد آمد   ی، پد  بود یزبان آنها و زبان محل    

 مختلف هندوسـتان و خـارج      یشد و در آن از نواح      یه به آن اردو گفته م     کر هندوستان   ک لش در
 ی گوناگون داشـتند، زبـان     يها   لهجه  جمع شده بودند و الفاظ مختلف و       یاز هندوستان، سربازان  

 آن سـخن  ۀلیه بـه وسـ  کـ  بـه وجـود آوردنـد    ی خود و زبان محلـ يها  مخلوط از الفاظ و لهجه    
ان مسـلمانان و    ی م ی ارتباط يابزار بود و فقط     يرکن زبان، زبان لش   یل ا ین در اوا  یبنابرا. گفتند یم

 .)219 مارک( نبود ی و علمیساخت، اما زبان ادب ین مک را ممیمردم محل
 يا  رفتند با خود بردنـد و بـه هـر منطقـه           ه  کرا مسلمانان به هرجا     خته  یدر هم آم  ن زبان   یا

در ( الت سـند و ملتـان     ین زبان در ا   ین بار چارچوب ا   یاول. رفت، نام آن محل را به خود گرفت       
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و بعد از . افتیل گرفت و سپس به پنجاب راه      کش) ستان است کالت در پا  ین دو ا  یحال حاضر ا  
رد و بـه زبـان   کـ  را در خـود جـذب   ی دهلـ ی محلـ يها  د و زبان  یرس   د  رن از پنجاب به     دو ق 
ن کـ الت د ی به ا  ی نام گرفت، وقت   يد، زبان گجر  یالت گجرات رس  ی به ا  یوقت.  مشهور شد  يدهلو
 بـه خـود گرفـت و در         ،ی مختلفـ  يها  ن زبان نام  یه ا ک نی نام گرفت و خالصه ا     ینکد زبان د  یرس

 .ته گفته شدخیشعر هم به آن زبان ر
 ين زبان رفته رفتـه جـا      ی ا .اند  د دانسته ی جد ییای هند و آر   يها  ن زبان را از خانواده زبان     یا

 آوردند از آن جمله گفته ين زبان روی به ایسندگانیات هند گشود، شاعران و نو     یخود را در ادب   
 از ياثـر  کنیاه ک است ین شاعر اردو زبان  یاول) م1121-1042( ه مسعود سعد سلمان   کشود    یم

) 26 نیجـ (مال نوشـته اسـت   کال  غرهۀباچی در در خسرویاما ام. ستیاو به زبان اردو در دست ن    
ـ ی فارسيها وان به زبانیه او سه د ک  در ین محمـد عـوف  یهمچنـ . اسـت   داشـته ي و هنـد ی، عرب

 بـه   یکـی  و   ي بـه تـاز    یکـی : وان است یاو را سه د   «ه  کرده  کرار  کن مطلب را ت   یااللباب هم  لباب
-1253( ر خسـرو  یـ ن ام یالـد  نیمـ ین ابوالحسن   یهمچن) 246 یعوف( »ي به هندو  یکیو   یپارس

رده کـ  نذر دوستان    ي چند نظم هند   يجزو« هکمال خود نوشته است     کال ه غر ۀباچیدر د ) م1325
ه کـ ن صـورت  یرده بدکار ی اختینی نوةویاردو ش ،یر خسرو در شعر فارسیام .)27 نیج( »است
 نصـف  یو گاه.  مصراع را به زبان اردو سروده استیک و یارس مصراع را به زبان ف     یک یگاه

 هر دو مصراع را به زبان اردو سروده        ی و نصف آن را اردو آورده است و گاه         یمصراع را فارس  
 .است

ــ  ــداهللا وجه ــال اس ــول ) م1659( یم ــه ق ــاب کب ــد (»  دا   ن      ول  «ت م، 1566تول
ه کـ  زبـان بـوده      ی فارس ياو شاعر . ه بود  قطب شا  ی دربار محمد عل   يالشعرا  کمل) م1660وفات

ه کـ  تـاب را چنـان    کن  یـ ادگار گذاشته و ا   یرا به زبان اردو از خود به        »    رس «یتاب داستان ک
ـ      ،میگفت تـاب در سـال   کن یـ ا. انـد  رفتـه ین اثـر منثـور زبـان اردو پذ       ی اغلب محققان به عنوان اول

تـاب  کن یات اردو با همـ یادب در یسینو خ قصهیقت تاریده است و در حقیبه چاپ رس ) م1635(
 .شود یآغاز م

 یبحث و بررس

 د هند و اشاره به تحوالت آنی جدیات داستانیادب شیدایها و عوامل پ نهیزم -1
 تـا    و گـردد  یمبر   يالدی م 1850د در هندوستان به سال    ی جد ک به سب  یات داستان یآغاز ادب 
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 در واقـع  .افتی خود دست غلو و اردو به بي هندیسینو  داستانيالدیستم می چهارم قرن بۀده

امالً کـ  ۀن مبارزات هنوز نه جنبـ یاما ا . هندۀطلبان ن سال مصادف بود با آغاز مبارزات استقاللیا
ـ  یداله جـ کـ ، بلیاسـ یامالً سکـ  ۀ داشت و نه جنبیمل  ةدور .يدار هیزم و سـرما ین فئـودال ی بـود ب

 هـا در هنـد،     یسـ یاه حضـور انگل   له بـه همـر    ن مسأ ی و ا  ه بود، آمد زم به مرور زمان به سر       یفئودال
را هـم   هـا    یسـ یگر، انگل یاز طرف د  . انداخت یم هندوستان   ير آزاد کران را دوباره به ف    کروشنف

ـ    نبـرد سـراج  يالدی م1757در سال  .ردک ی هند ميساز مجبور به مدرن واب بنگـال در  الدولـه ن
هـا در   یسـ یت انگلومـ کست او شد و حکر به ش داد و سرانجام منجيها رو  یسیبا انگل »    ال  «

باز هم از   » شاه عالم  «ینعی پادشاه مغول    »     «  در جنگ  يالدی م 1764در سال   . بنگال آغاز شد  
سـت در  ک شن نبردهـا و یـ ا. ت شدیشتر تثبیها ب یسیومت انگلکست خورده و حکش ها یسیانگل

ـ رد و ک را در مردم هند زنده ید اجتماعیار و عقاک در اف یشی بازاند يها نهیآنها زم  ن یدر واقع اول
 ةرا قبل از آن نظام ادار     یشد؛ ز  در هند برداشته     ی اجتماع ین آگاه ی با چن  يزم هند ی مدرن يها قدم

 و  ی، اجتماع ی، نظام یاسیه روند امور س   ک بود و بعد از آن بود        ی و پادشاه  یهند به صورت سنت   
اختصـاص بـه     یی و نـوگرا   ين رونـد نوسـاز    یـ اما ا . افتی يا رد تازه یکرد و رو  کر  یی تغ یفرهنگ

 ).11مار ک (ردکجاد نی ایچ تحولیها هشهرها داشت و در روستا
           . ردنـد کوشـش  کار یت جامعـه بسـ   یـ  اصالح و ترب   يسندگان برا ی نو انین م یدر ا 
       د           البتـه .  جامعه و مـردم جلـب نمودنـد        ۀچند توجه همه را به رابط       میو پر       د 

ز توجـه خـود قـرار داده تحـول          کـ چند جامعـه را مر      میپردانست و     یمردم را محور تحوالت م    
سندگان، زبان  ی آثار نو  ۀلیبه وس . دانست  ی مردم مؤثر م   یر و تحول اوضاع زندگ    ییجامعه را در تغ   

 مـردم را    ة و روزمـر   يسندگان، زبان گفتار  یشتر نو یب. دی خود رس  ییوفاک و اردو به اوج ش     يهند
ثـر  کا.  بـود یاسـ ی سيداریـ  بة قبـل از آن، دور  ۀو دهـ  ن دهه   یا.  خود قرار دادند   يها  زبان نوشته 

. افـت یها در آثار آنان راه        شهیرفته بودند و همان اند    یر پذ یتأث                ارکسندگان از اف  ینو
 یز توجه خاصیها ن المثل  شد و به ضربي وارد زبان هند ی از زبان اردو و فارس     ياریواژگان بس 

ز فراوان یه نیه و تشبیناکاربرد ک پرساد       د           يها  عالوه بر آن در نوشته    . دیمبذول گرد 
 ۀچنــد در عرصــ می پــرة اگرچــه او بــه انــداز،ده اســتیــ نثــر منظــوم را آفریاســت و او نــوع

ن یر از مضـام   یـ غ. ت است ی اهم ي او دارا  يها   نوشته ی اما از نظر ادب    ، مشهور نشده  یسینو داستان
ار ی هـم بسـ    یخصـوص اخالقـ   ه   و ب  يری و اساط  یخین دوران به موضوعات تار    ی در ا  یاجتماع

 .توجه شده است
 را يادیرا منافع زیز  به وجود آوردند؛يا رات عمدهیی تغ هند،يها در نظام اقتصاد یسیانگل
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ها مشاهده نشـد   ین دگرگون ی به ا  يازیاما در روستاها ن   .  آنها در برداشت   ي اهداف استعمار  يبرا
هـا   فئـودال جـه   یدر نت . افـت ی سـامان    ي با نظام بـورژواز     همچنان ادامه و مجدداً    یو نظام فئودال  

. دانسـتند  یهـا مـ    یسـ یون انگل یارات خـود را مـد     یـ ا اخت ریها شدند؛ ز   یسی انگل یبان و حام  یپشت
را یـ  ز،دادنـد ) خـواص ( ی را به طبقات مرفه اجتمـاع    یازاتی امت ،ا ناخواسته ی خواسته   ،ها یسیانگل

ت از آنـان    یخود را ملزم به حما    ل  ین دل یانستند، به هم  د ی آنان مربوط م   يداریخود را به پا   دوام  
، ار داشـتند  ی را در اخت   ي و معنو  يانات ماد کامن  یشتریه ب کن طبقات   یه هم ک یدرحال. دانستند یم

را یـ  ز ،شرو بودند ین خواص پ  یز هم یات و هنر نو ن    ی ادب ۀنی در زم  . شدند يشروان آزاد یبعدها از پ  
رد کـ  یل م عميا  در هند به گونهی مذهبیپرست  نژاد و نظام بهره بودند  یعوام از سواد و معارف ب     

 ).12 همان (داد یم آموزش نةه به همه اجازک
ن و  یها با علوم نـو     یسی انگل  حضور ۀواسطه   هند ب  ۀ، جامع يالدیجدهم م یدر اواخر قرن ه   

 ج در یـ ات و علـوم را    یـ ادبدر گذشته   .  نداشت يا ه قبالً در هند سابقه    ک یعلوم آشنا شد؛    یکنکت
، اقتصـاد  ییگرا برون، ی بود، اما هدف علوم غربییگرا عرفان و درونرامون یبه طور عمده پ هند،  

م ک طبقـۀ حـا    يازهایروف ن ش از آن مص   ین آموزش در هند پ    یهمچن. ش و رفاه بود   یفعال و آسا  
ـ   ی استعمار انگلـ   ، هند ۀها در جامع   تین واقع یتوجه به وجود ا    شد، با  یم  ۀ طبقـ  یتـوجه  یس از ب

ها، آمـوزش   یسی بعد از ورود انگل مردم در جهت اهداف خود بهره گرفت و    یاطالع ی ب م و کحا
ق بـه  ی در روستاها مردم تشـو ی درآمد و حتی متوسط به صورت عموم ۀ طبق ي در هند برا   یغرب

 زبـان  ي را بـه جـا  یسـ ی، زبـان انگل یسیانگل »         ڈ « يالدی م1835در سال   . آموزش شدند 
 ی خاص یه بار فرهنگ  کد،  یله زبان جد  ین وس ی هند قرار داد و به ا      يدار ا -یومتک، زبان ح  یفارس

 ی روش آموزشـ »         ڈ «.شـد   در هنديا ر تازهکموجد فرهنگ و تفرد، ک یرا با خود حمل م
 مسـلمانان؛  یه نه زبان آموزشـ   کداد و معتقد بود      یهندوان و مسلمانان هند را مورد انتقاد قرار م        

 زبـان مـردم هنـد       ،ریتکسنس یعنی  هندوها ید است و نه زبان آموزش      زبان مردم هن   ی عرب یعنی
البتـه بـا ظهـور    . ردکـ شـنهاد  ی را پیسی آن، زبان انگليساز پارچهیکر و یی تغيبرا نیبنابرا. است

 در مقابـل    يا رفته نشد و زبان تـازه     یامالً پذ ک ن زبان یگران، ا ی و د  »    ر   و«  مانند یشروان ادب یپ
»      ي     « بـود و بـه آن   »بـریج «ی و اردو و زبـان محلـ  یفارسـ   ازیه مخلـوط کآن پا گرفت 

افـت و در    ی اسـت، نخسـت در شـهرها رواج          ي زبـان امـروز هنـد      ۀیـ ه پا کن زبان   یا. گفتند یم
 اترپـردیش الت  ی ا يه هنوز هم در روستاها    ک معمول بود    »بریج« یعنی؛  یروستاها همان زبان قبل   

 .)30 ینیحس( اربرد داردک
ه در واقـع    کـ اسـت   وشته شـده    ن عصر ن  یز در ا  ی ن ی داستان يآنچه گذشت آثار  توجه به    با
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با »          «. ات هند است  ی مدرن در ادب   يها  داستان ي به سو  ی سنت يها دوران گذار از داستان   
ــک ــاب ک، »    الل «کمـ ــابک»          «و »               ل  «تـ ــان(»                « تـ  ۀافسـ

 از  يا مجموعـه  آدامـز،    یسـ ی انگل ةسـند ی نو يالدی مـ  1824 در سـال  . ردکـ ف  یرا تأل ) زیآم طلسم
در سـال   » تـب آگـره   ک« رد و انجمـن   کـ ف  ی تـأل  »یثی حد ياه داستان«وتاه را به نام     ک يها داستان
ق یـ  از طر  يزبـان و نثـر هنـد       ۀتوسـع .  را به چاپ رساند    »نور علم « به نام    یتابک يالدی م 1840

ز نقـش  یـ ت و در اسـتقالل هنـد ن    افـ یتحقق   ی مذهب يها  و نهضت  ی درس يها تابکها،   روزنامه
ـ   یـ ه در ا  ک یاتیاما ادب .  بر عهده گرفت و عامل وحدت هند شد        يا عمده وجـود آمـد،    ه  ن دوره ب

 ت بـود یـ  اهم ي آن دارا  یخیر تـار  یشـتر تـأث   ی نداشـت و ب    ی ارزش چندان  یخام بود و از نظر ادب     
 .)25 ينقو(

-1856(»       پ   را      « ت،گذاشـ ر  ی هند تأث  یه در جامعۀ ادب   ک یسانک گر از ی د یکی
زبـان او بـه زبـان مـردم     . نوشـت  یمقاله مـ ) نامۀ برهمن(»            «لۀ ه در مجکبود  ) م1894

 ،)رشوه( »رشوت«  تحت عنوان  یمقاالت.  داشت يگذارریار تأث ی و بس  يطنز قو .  بود یکروستا نزد 
چـرا از  (»                 ں   ا                 « ،)نیمادر زم (»    د       « ،)شورکرشد  (»   د   ا   «
 مردم جامعـه    يداریبادآور تالش دلسوزانۀ او در      یه  کد  یاپ رس  چ بهاز او    )شود یس انتقاد م  یپل

گـر  ی معروف د  ةسندی نو یکسندگان زمان او بود،     یه از نو  ک   را       و      ر   و عالوه بر   . بود
-1845 (»            ل «ه  کـ  بـود     مردم مؤثر  يداریار نو و ب   کافاشاعۀ  در  »     ر   و «ةدر دور 
ه در ک بود يا سندهیز نوین           مشهور به   »        ت   ري   را     د  ي«. نام داشت ) م1915
د«و »      دا   «، »آ    «يهــا مجلــه ار و کــ افیاو حــام.  نوشــتياری بســيهــا  مقالــه»      ي   

ن یـ عـالوه بـر ا  . ردکـ  یانتقـاد مـ  ها  یسیاست انگلی و در مقاالتش از س    بودو       ر    يها شهیاند
 از آنها یه بعضک جامعه نقش داشتند   يار مردم و روشنگر   ک اف يداریز در ب  ی ن يگریسندگان د ینو

 ،ي پـور ےل قددائ، اختـر را یدر جوش، مجنون، جلیلدرم، سلطان حیدر یسجاد ح: عبارتند از
د یود، سـ  اض محمـ  یـ ، ف یقید احمـد صـد    ی، رش يت تهانو ک، شو يگ چغتائ، مال رموز   یم ب یعظ

 .)89، 1992س، یرئ (يرک محمد حسن عس ویر، احمد علیسجاد ظه

 ستمیسان قرن بی داستان نو-2
، از شـش داسـتان بـه عنــوان    »ين هنـد یات نـو یـ خ ادبیتـار «تـاب  کدر » ر   آ     را    ر«
 -2) م1900(    ري الل     ا   ، از    ا  و    -1: بـرد  ین دوره نـام مـ     یـ ن ا ی آغاز يها داستان
ــار ــد(                   -3 )م1902(     ري الل     ا   ، ازگلبه ــاعونی      ان داس از ) و ط



 1388 زمستان، 55شمارة  ، هاي خارجی پژوهش زبان 36

اور     ت  -5) م1903(     را    ر از ) ازده سـال یـ مدت (             رہ ورس  -4 )م1902(
) زن رختشـو (  د الي وا  -6 )م1903(          دت وا    از  ) هندو و همسـرش یروحان(          

 ۀیـ ه در ژانوکـ      ري الل     ا   از  ا  و    ان داسـتان یـ  م نیـ از ا ). م1907( الیاز بنگ مح  
ه در آن زمـان  کـ  نیـ ل ایـ د، بـه دل ی به چـاپ رسـ     ی سرسوت ۀد و در مجل    نوشته ش  يالدیم 1900
ور ک مـذ يهـا  گـر داسـتان  یاز د تر میوتاه قائل نبودند و در ضمن قدکن رمان و داستان     ی ب یتفاوت

 .)22مار ک( شدد شناخته ین داستان جدیبود، به عنوان اول
هـا و     روزنامـه      د          الج  ک،  و     رٹ    الج  کس  یسأ همچون ت  ی مختلف يها انیرج

 و  ین حـال  ید احمـدخان و الطـاف حسـ       ی سـر سـ    ةگره و نثر ساد   یمجالت، چاپخانه، نهضت عل   
سندگان طراز اول   ی و آثار نو   یسی با زبان انگل   یی، آشنا ی آموزش يها  تابکف  یلأم شرر، ت  یعبدالحل

ن یشتر شود، همچنـ یز در ادب اردو بیوتاه نکه عالوه بر رمان، توجه به داستان کموجب شد آن،  
 .ر دادییز تغین آثار را نی اي محتوایاسی و سیتحوالت اجتماع

 ۀ سرور و فسانیرزا رجبعلیب از می عجاۀ مانند فسان  ، بلند يها   از داستان  ی در بعض  تر، شیپ
ز بـه چشـم   یـ وتـاه ن ک يهـا   داسـتان  ازيا مجموعه ،یاصلنار داستان ک، در     ت     رآزاد از 

. ه مکـ  یدر حـال . داننـد  یوتاه را در زبان اردو اقتباس از غرب مـ     ک داستان   ی اما گروه  ،خورد یم
وتاه خود  ک داستان   يها   از مجموعه  یکیدر   تاب نوشته است،  که بالغ بر صد     ک) اسلم. میا(اسلم  
وتاه را از غـرب    که نه تنها مسلمانان داستان      ک نیند به ا  ک یاشاره م » نیتیاکن اور ح  یقتیحق«به نام   

 آژنـد (رفتنـد   وتـاه را از مسـلمانان گ      که داسـتان    کـ اند    ان بوده یین اروپا یه ا ک بل ،اند  ردهکاقتباس ن 
171(. 

ـ    یـ  ا ةنندیاما به هر صورت، آفر     د یـ  در ادب اردو با    ،د آن یـ  جد ي بـه معنـا    ، را ین نـوع ادب
 او بـه زبـان   يهـا   اما چون نوشته، دو زبانه بوديا سندهیاو نو. دانست) م1936-1880(چند   میپر

او صـاحب  .  آوردي روي به نوشتن داستان بـه زبـان هنـد   ، رو به رو نشدیق چندانیاردو با توف  
 یسـ ینو ه در داسـتان   کـ  یل نقش مهم  یو به دل  . وتاه است کصد داستان   یحداقل دوازده رمان و س    

وتـاه او  ک يهـا   از داستانياریبس. دانند ین هند میات نو یب او را پدر اد    ،رده است کفا  ین هند ا  ینو
ز بـه صـورت   یـ او ن»    دان«ون هند پخش شده و رمـان    یزی از تلو  ی داستان يها  لمیبه صورت ف  

 . صحنه رفته استي در آمده و به رویینمایلم سیف
 1900 نفره تـا سـال       5 یشد و گروه   ین نام چاپ م   ی به هم  يا  در چاپخانه  یسرسوت ۀمجل

داستان او هـم  .  بود    ري الل     ا   از آنها هم یکیه ک آن را بر عهده داشتند       ة ادار يالدیم
ه کـ  بودند یسانکز جمله  ا»چند میپر«و »        د         «بعدها . دین مجله به چاپ رس  یدر هم 
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ه کـ دنـد  رکجـاد  ی در نوشـتن ا ی خاصـ ةوی و شـ   کردند و سب  ک يادی خدمات ز  یسینو به داستان 
رو یـ  از آنها الگو گرفته و پ      ياریسندگان بس ی شد و بعدها نو    یسندگیام و عمق نو   کموجب استح 

افته بـود  ی تولد يالدی م1900ه حدوداً از سال ک مدرن ةویب داستان به شین ترت یبه ا . آنان شدند 
 . قوام گرفتیسینو  داستانيها وهی شد و انواع شیک بلوغ خود نزد بهيالدی م1918در سال 
 1889شـود و در سـال        ین هنـد محسـوب مـ      یات نو یگذاران ادب  هیاز پا » د                «

 يهـا  او آشنا به زبـان    . ا آمد ی توانگر به دن   يا در خانواده   ا    د    التیاز ا         در شهر  يالدیم
عد عاطفيها داستان.  بودیسیو انگلاردو  ،   ي،          سه با آثـار  ی اما در مقا،رند دای او ب
جامعـه   ز دریـ  نيگـر یسندگان دی نو،نیبر ا عالوه .گذارند ی بر خواننده ميمترک ریتأثچند،  میپر

ي:  از آنهــا عبارتنــد ازیه بعضــکــ داشــتند يارینقــش بســ و              ،        ر د          
ي،   ر  ،            م الل     ،      ت   االدت     ،     داس راے ،               

د      ي ،                 ،       الل  ،             ن   ،       ل،   ر        ر ،         د   
،          دائ،      ن،       ن    ر   ش،        د    ر   رم ،         اري،              

    ض ،      ر    ا       ،        ي   ،  ال ر  زي،                  ئ ،  ا   راے   ري
 . ي دمحم         و   ا     ،             د   ،     د

 چند زندگی و آثار پریم -3
 در ایالـت  بنـارس نزدیـک شـهر   »       «ة در دهکـد يالدیمـ  1880در سـال » چنـد  پریم«

ه کـ  بـود  ينام مستعار» چند پریم«بود و »    اب د     راے« او ینام اصل.  متولد شد   ا    د  
پـدرش منشـی    . ز معروف شد  ین» چند منشی پریم « نویسندگی به نام     ۀبه سبب پیش  . دیخود برگز 

تعلـق داشـته             دودمان او بـه قـوم       . بود» آنندي« و نام مادرش     »عجایب الل شري واستو   «
چنـد از    پـریم .)3ا کـ نیگو(رین زبان و کارمند اداره پسـت بـود          نیک و شی   يپدرش مرد  1.است

در .  به فراگـرفتن زبـان و ادبیـات اردو و فارسـی پرداخـت                      هشت سالگی به سنت قوم      
چند .  دوباره ازدواج کرد   ،رش فوت کرد و پدرش دو سال بعد از فوت مادرش          همین دوران ماد  

براي تحصیالت  . دار شد  مسئولیت خانواده را عهده   » چند پریم«سال بعد پدرش هم فوت کرد و        
 .)9 يویـ د( هـا پرداخـت   رفت و در حین تحصیل به تدریس خصوصی در خانه         بنارس عالی به 

                                                           
،        :در آیین هندو چهار فرقه وجود دارد که عبارتنـد از    . در آیین هندو به طبقات باال تعلق دارد                 قوم -1

 .آیند ی از طبقات باال به شمار میمابق ،  در ۀغیر از فرق.   درو          ،      ي
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به معلمی پرداخت، امـا پـس        پ   ھ ولتی در شهر داي    سال داشت که در مدرسه     21حدود  
 بـه       ر   ردر دوران اقامـت در      . رفت و آنجا معلمی را ادامـه داد           ر    ر از چندي به شهر   

 .مند شد و در همین دوران آثار نویسندگان معروف را مطالعه نمود  عالقهادبیات
» آواز خلـق «به زبـان اردو در روزنامـه         »و  ام      او  ر « ادبی او با عنوان      ۀاولین نمایشنام 

 اول او انتشـار  ۀاي کـه نمایشـنام   منتشر شد و در همـان هفتـه     بنارس  ر    د  يالدی م 1903درسال  
در .  منتشـر شـد    »آواز خلـق  «ۀ  به زبان اردو در روزنام     »اسرار معابد «یافت، اولین رمان او به نام       

 ن گـروه  یـ کـاري ا   گـویی و فریـب     ، بـدکاري، دروغ   ) معابـد  یروحـان (     تة  این رمان دربـار   
 »ز    «مـدیر ماهنامـه اردو زبـان        »    د    را     «در همین دوران بـا      . نوشت) ان معابد یروحان(

عنوان برادر بزرگ ایشـان را  »    د    را     « در مدت دوسال همکاري و دوستی با     . مالقات کرد 
     ا    «ین رمانی به نـام      او همچن . قبول کرد و تا پایان عمر خودش این رابطه را حفظ کرد           

 .)13-11، 2002ا، کنیگو(  چاپ کرد»ز    « ۀ در مجل»    

  معاصر هندیچند در ادبیات داستان جایگاه پریم -4
 ي و .نویسـی در ادبیـات اردو و هنـدي اسـت            داسـتان  دیـ جدچند، بنیانگـذار شـیوة       پریم
هنـد و آمیختـه بـه     یک به زبان مردم   هایش نزد  گرا و پرکار و زبان او در داستان        اي واقع  نویسنده

هـاي داسـتانی او از       هـا و مجموعـه     تی عناوین بیشتر رمان   ح. الفاظ اردو، فارسی و هندي است     
، يرا( آمیختـه بـه واژگـان فارسـی اسـت     ... هاي سوز وطن، کفن، میدان عمـل و        جمله داستان 

هـاي    نابسـامانی  ،الت مردم هنـد، فرهنـگ عـوام       کی و مش  هایش زندگ   در داستان  .)5-7،  1986
گرایی مردم هند منعکس     ات ملی اقتصادي و سیاسی آن کشور، استبداد دولت انگلیس و احساس         

 .)296-294تاال ( استشده 
، اقتصـادي و  ت که دربـارة روسـتا و حـاالت سیاسـی          نویس اس   داستان نیدرواقع او نخست  

ـ .  هنـدو نوشـت  ۀ جامعيها بندي استعمار و ضد طبقهاجتماعی بر ضد     ، »    ي      ر«ل قـو ه ب
در حـالی کـه وي   .  زبـان هنـدي اسـت   ترین نویسندگان  معروفترین و چند یکی از بزرگ    پریم

شـد کـه     ی محسـوب مـ    گـرا  اي واقـع   سـنده ی نو ، بـاال تعلـق داشـت      ۀ بود و بـه طبقـ      ندوهخود  
گویـد    ناقـد مشـهور مـی    »و رام  الش     «.  مردم عادي جامعـه هنـد بـود        ةهایش دربار  داستان
او . نویسان غربی اسـت    تر از داستان   مقام او باال   ،نویس معروف نیست    فقط یک داستان   چند پریم

 يا چنـد مخصوصـاً نویسـنده      گوید پریم  او می . اندگار در زبان هندي دارد    حدود پنجاه داستان م   
 .)101-98نگ یس(  استخواه آزادي
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و بـه نظـر   چند بررسی نشده اسـت   هاي پریم  داستانۀگوید هنوز هم  می»   ي    راے«
. رفتیرفته و خواهـد پـذ     ی صورت پذ  ییها تینه فعال ین زم یدر ا .  باشد یرسد کار خیلی سخت    می

 آنها  نوشت و بعداً    گاهی هم به زبان اردو داستان می       چند گاهی به زبان هندي و      ه پریم کاز آنجا   
د در یافزا یماو . نویس هر دو زبان است به همین دلیل او داستان  . ردک یگر ترجمه م  یرا به زبان د   

 نبـوده و شـناخت آثـار او    یافکن یاست ولی ارده ک ی تالش فراوان»          ر     « این زمینه 
قدر معروف و    آنچند   هاي پریم  چرا داستان « او در پاسخ به سؤال    . از دارد ی ن يشتری ب يها یبررس
در آن زمان در    . ندک ی م یها معرف  ن داستان یانه بودن ا  یگرا دلیل آن را واقع   » است؟رگذار بوده   یتأث

براي مثال مردم هند بـه دلیـل     . کرد هاي اجتماعی غوغا می     و نابسامانی   هند واقعاً بدبختی   ۀجامع
ل یـ بر آنها تحمداران   سرمایه ه از جانب  ک ی و هراس   هندو وجود اختالف طبقاتی موجود در دین     

هـایی انقالبـی و      و داسـتان  هـاي ا   به همین دلیل داستان   .  رفتن به معابد را نداشتند     ةشد، اجاز  یم
 .)51گپتا ( رود خواهانه به شمار می آزادي
چند پنج داستان برجسته وجـود دارد        هاي پریم  ان داستان یمعتقد است در م   » ك        و «

و        ،       س   رات،      :که عبارتند از   گویـد داسـتان    او مـی  . ، بـازیگر شـطرنج و عیـدگاه        
ات یـ  واقعةننـد ک منتشـر شـد و بـازگو       يالدی م 1936ر سال   ه د کچند است    شاهکار پریم »    «

 بـه  کفندر داستان « :نویسد  می »سینو چند داستان  پریم« در مقالۀ    »ر       «.  هند است  ۀجامع
کـارگران   داران بـه فقیـران و    هند آن زمان و ظلـم و سـتم سـرمایه   فقر و بدبختی در روستاهاي    

رگـذار  یقـدر تأث  نیـ اچنـد   میپـر  يها است داستان شرما ناقد معروف معتقد    .»است پرداخته شده 
لم یفـ .  اسـت »گر شـطرنج یبـاز  « از آنهـا یکـی . سته شده ا آن ساختيلم از رویه چند ف  کاست  
 ارگردانکـ »   راے         «لم  ین فـ  یـ ارگردان ا ک. ار است کار موفق و شاه   یبسگر شطرنج   یباز
ن یـ ا. شـد   هنـد ی ملـ ةزیافت جایلم مفتخر به درین فی اياو برا.  هند بودينمای معروف ساریبس

گر شـطرنج   ید باز یگو یدر ادامه او م   .  نوشت يالدی م 1924 در سال    چند میرپ  را ارکداستان شاه 
نوشـت   ی داسـتان را مـ     یکن  یچند است و اگر او فقط هم       میار موفق پر  ی بس يها  از داستان  یکی
 .)33، 1986، يرا(  بودیافکت یو نشان دادن خالق  اشتهار اويبرا

توان بـه سـه      میچند را    هاي پریم  ه داستان کآورد   یمدر کتابش   »        دوالري وا     ي «
هـاي زنـان    ه خود شامل دو دسته اسـت؛ داسـتان     کهاي اجتماعی    داستان) الف: (ردکنوع تقسیم   

، )دار یـک سـرمایه  دختر (                ے    ، )ترسو(ر یاک، )آرامش( یشانت، )قربانی(   آ   شامل  
   دان ،  )راه نجـات   (    رگ  هـاي روسـتایی شـامل         داستان يگری؛ و د  )جاخرا(         

،  تـاوان  ،اترایـ ثمر،  ویکمه  کهاي سیاسی    داستان) ب). (تعصب خانوادگی (    ا      ،  )گاوهدیۀ  (
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ه از آن دسـته     کـ شـناختی    هـاي روان   داسـتان ) ج. (ن آنهاسـت  یتـر  از برجسته  لیج سوز وطن و  
د        تــوان بــه  یمــ و   و     ،   ر           ،     ،)ب مــادرقلــ(          اشــاره نمــود        
 .)29ام کایست(

چنـد   ة پـریم  د به نام دور   ی است، در تاریخ ادبیات هندي یک دوره را با         عتقدم»                «
،   ر  ، ي        رد        ،        د         ل یـــ از قبیدر آن دوره نویســـندگان. دیـــنام
رآ   ،      ا          ،                          و ،  ور  الل  اون      و، ي                   

ا    ،          د وا          ،  س  و     د     وִ      ر       د       را   راد،     داس راے 
ا    ي   د و   ر   ، ي    د       ،    انــد ولــی  نوشــته  داســتان مــیو غیــره هــم  ر             

هـاي او بـه فرهنـگ و      این بود که داسـتان ییل اصل دل. ش رفت یچند پ  پریمنویسی به نام     داستان
هـاي    کشـاورز، کـارگر روسـتایی، آدم       ةاو دربـار  . تر بـود   یک مردم عادي هند نزد    یزندگی واقع 

 در شهر »روح هند«گفت  او می. دیشکر یگی آنان را به تصوبدبخت و فقیر داستان نوشت و زند      
 هـیچ وقـت     ، پیشـرفت نکنـد هنـد       معتقد بـود اگـر کشـاورز       ي و .ه در روستا است   ک بل ،نیست

 ۀچند این بود که ادبیات تنها براي لذت بردن نیسـت، وظیفـ             پریمتفکر  . کند تواند پیشرفت    مین
وشـا  کهـاي اجتمـاعی    ادبیات این است که در جامعه در حل مشکالت مردم و رفـع نابسـامانی            

، طبیعـت واقعـی،     یـی گرا خواهی، واقـع   صل ادبیات آن است که در آن آزادي       گفت ا  او می . باشد
 واقعی آن اسـت     ةانسانی وجود داشته باشد و مردم را بیدار کند و معتقد بود که نویسند             ت  یماه

  مشکالت مـردم عـادي باشـد       ةهایش دربار  باشد و نوشته   دم در جامعه باخبر     که از مشکالت مر   
سـلمانان  طرفدار وحدت بـین هنـدوها و م      » چند پریم«،  »               «  به نظر  .)156-155 نیژیو(

. گري یک گناه بزرگ است     یدر نظر او افراط   .  بود ي و تندرو  يگر یت مخالف افراط  او سخ . بود
گویـد مـذهب یعنـی درك همـدیگر، محبـت و             او می . یان احترام خاصی قائل بود     اد ۀبراي هم 

گفت مسجد هم خانۀ خدا است و معابد هـم خانـۀ خـدا               او می . حدت بین همه مردم و ادیان     و
طور مسـجد و     همین. شتر است یگري در شهر نسبت به روستا ب       یه افراط کقد بود   وي معت . است

معابد دربارة طبقـۀ  چند در داستان    پریم .)159 همان( شتر است یمعابد در شهر نسبت به روستا ب      
هـا   انسـان   پـایین دسـت هنـدو را جـزء         ۀکند چرا طبق   ال می او سؤ . نویسد پایین دست هندو می   

 هنـدو اجـازه     ۀیـ  دون پا  ۀ پایین یکی نیست؟ چـرا طبقـ       ۀ باال و طبق   ۀطبقدانند؟ مگر خداي     ینم
جالـب ایـن بـود کـه        . بندي در آیین هندو بـود      ه معابد برود؟ او سخت مخالف طبقه      ندارد که ب  

طـور او    همین. بندي را قبول نداشت     طبقه  هندو تعلق داشت ولی او نظام      ي باال ۀخودش به طبق  
ن یه چگونه ا  کن بود   یش ا یشه آرزو یهم. نوشت یمر انگلیس   ی سیاسی بر ضد استعما    یها داستان
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نویسـد االن مـن فقـط         می »کبراي هند « در داستان    يالدی م 1930در سال   . شود ی آزاد م  نیسرزم
مـن دنبـال شـهرت و    . شود یر از دست استعمار انگلیس آزاد م  که هند چطو   یک آرزو دارم، این   

 ةتن از این دنیا چنـد تـا داسـتان برجسـته دربـار       ولی یک آرزو دارم که قبل از رف        ،دولت نیستم 
 .)79ه یپاند(  باشدیخواه  آزاديآزادي کشورم بنویسم که هدف آنها

معتقد است، هنگـامی کـه در هنـد اسـتعمار انگلـیس شـکل گرفـت و                  »        ل  ر   «
همزمان با آن تظاهرات کشاورزان هم بر ضد آن آغـاز شـد، کشـاورزان از حکومـت انگلـیس                     

ه در دوران   کـ نیتوانستند با هم متحد شوند تـا ا         بودند ولی به دالیل تاریخی نمی      یبانخیلی عص 
 1917تبر سال   کدر ا . جنگ جهانی اول نهضت ملی شروع شد و مردم اتحاد بیشتري پیدا کردند            

هند . ، وقوع انقالب سوسیالیستی روسیه براي مردم جهان پیغامی خاصی به ارمغان آورد            يالدیم
ز بـر   رفت و نهضت ملی کشاورزي بسیار قوت گرفت و روز بـه رو            یثیر پذ أالب ت هم از این انق   

 مـردم  يداریـ هـایش بـه ب    از طریق نوشـته زیچند ن در همین دوران پریم . شد قوت آن افزوده می   
هـر دو داسـتان بـا    .  را نوشـت      م      و        م       بـه نـام    ییهـا  او داسـتان  . همت گماشت 

عمار انگلـیس بـود و از جایگـاهی تـاریخی در نهضـت ملـی            مضامینی انقالبی و بـر ضـد اسـت        
 .)70موهن ( برخوردار گردید

 ،چنـد  از دیدگاه پریم .اي براي زنان هم بود چند نویسنده  پریمدارد یان میز بین»    ر      «
در هـر   .  در نقش همسر، خواهر و غیـره       چه در نقش مادر و      چه هستند،   یان اجتماع زنان قربانی 

. کنـد  و به زنان ظلم و سـتم مـی  . دهد امعه هنوز به آنان حق برابري نمی   ت و ج  حال زن، زن اس   
زند که نسبت زن به مرد مانند نور اسـت   نویسد و مثال می  دربارة مقام و برتري زن می چند پریم

او معتقد است زن ماننـد یـک شـمع          .  مردساالر این دیدگاه را قبول ندارد      ۀاما جامع . یکیبه تار 
 یدر جامعه، زن بیوه بسیار سـخت      نویسد   او می . دهد به دیگران نور می   سوزد و     خود می  هکاست  

به همین دلیل او چنـدین  . را در دوران او در آیین هندو زن بیوه حق ازدواج نداشت      یشد؛ ز ک یم
هـا    داسـتان  ۀدر همـ  .             و ر     ،  ر  ،      ،      ال،وردان زنان نوشت، مانند     ةداستان دربار 
به دالیـل    به همین جهت و      .)97ال  کشو( آموز براي جامعه بود    سبرجسته و در   ینقش زن نقش  

کـه آثـار او همـه    اي اسـت برجسـته، توانـا و معـروف      چند نویسـنده  شد، پریم مختلفی که ذکر  
 .شود یدورة معاصر را شامل م هند پرتالطم در ۀانسان در جامعهاي اساسی  موضوع

 چند شه و آثار پریمی هند و تأثیر آن در اندی و اجتماعیخیت و تحوالت تاری موقع-5
 را هم فـرا گرفـت،            ر   ر شهر،                هنگامی که نهضت ملی هند به رهبري        
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       ر ادبـی زمانـه را در   ۀ سپس سردبیري مجلـ ،)207-205 تاال (داداو از شغل معلمی استعفا 
بـا مسـاعدت برخـی از دوسـتانش                        اي به نـام      همچنین چاپخانه . دار گردید  عهده
باشد، امـا دچـار     برساند، درآمد خوبی نیز داشته هایش را در آنجا به چاپ  سیس کرد تا نوشته   تأ
 بنابراین به عنـوان مشـاور ادبـی تـا           .)1،1931،76 چند ویشواکوش،ج  پریم ،اکنیگو( شد  لکمش

 پسر عمـویش  يارکهم پرداخت و همزمان با يمادهور ۀ به همکاري با مجل  يالدی م 1931سال  
اً به کار چاپخانه پرداخـت       صرف يالدی م 1931پس از سال    . کرد  خودش را نیز اداره می     ۀچاپخان
هاي ادبـی    سیس این مجله انتشار نوشته    هدف وي از تأ   .  منتشر ساخت  »هنس «اي به نام   و مجله 

لی،  بـه علـت مشـکالت مـا    يالدی م 1936در سال   .  هند بود  ۀو مطالب فرهنگی و اصالح جامع     
               به ریاست ) انجمن ادبی هند  (»                          ر «ور به سرپرستی    ک مذ ۀمجل
چنـد را مجبـور بـه تـرك      آمد که امور مالی و اداري آن به دست تاجران بود و هم آنان پریم   در

ن بـه   در همان زمان انجمنی از روشنفکرا     . ن امر براي او بسیار ناخوشایند بود      یمجله کردند که ا   
 که دیگـر  »چند پریم«و ) 76 يوید(سیس شد  تأ»    را   « به سرپرستی    »        ا      و   «نام  

 ۀهایش شهرت یافته بود، به عضویت دایمی آن برگزیده شـد و کارهـاي ترجمـ                به سبب نوشته  
از اهداف این انجمن رفع مشـکل بـین دو زبـان هنـدي و اردو در                 . انجمن به او واگذار گردید    

کوشیدند تا زبان هندي را با حفظ واژگان اردو و فارسـی   بدین منظور می. دوستان بود هن ۀجامع
چند براي نیـل بـه آن، کارهـاي          پریم.  گذاشتند یهندوستاندر آن احیا کنند و نام چنین زبانی را          

ّ      د    بـا همکـاري      يالدی مـ  1936او همچنـین در سـال       .  انجام داد  يا شایسته
 ة، نویسـند   

  د     را   و  احمد علـی   مشهور به باباي اردو، مولوي عبدالحق اي اردو و هندي،     ه معروف زبان 
 1936 آوریـل  9آن در ۀ  را تأسیس کـرد و در نخسـتین جلسـ      »خواه مصنفین  یانجمن ترق «،     
 .)1927،80زمانه، ماه فوریه:1،215 ، جنگایگو(  در مقام رئیس آن سخنرانی کرد         در يالدیم

 . در گذشتيالدی م1936تبرک ا8 شد و سرانجام در يماری بسال دچارچند در همان  پریم
چند زندگی ادبی خود را با زبان اردو آغاز کرد، اما آرزو داشت که به زبان هندي نیز                   پریم
 ترجمه و به نـام      هندي را از اردو به زبان        خرما هم خدا   همبه همین دلیل رمان اردوي      . بنویسد

چنـد در همـین    پـریم . آباد چاپ کـرد  اله»           ا  «ر چاپخانه  ديالدی م1907 در سال    مایپر
 آن نوشـت کـه در سـال    ةثیر پذیرفت و یک مقالـه دربـار  أ ت»انندیکوی ویسوام«دوران از عقاید    

 در سـال    »سوز وطـن  «اولین مجموعه داستان او به نام       .  زمانه منتشر شد   ۀ در مجل  يالدی م 1908
ـ     .  منتشر شد  کانپور  در »زمانه « در چاپخانه  يالدی م 1908 ه کـ ا ایـن کتـاب   اما دولـت انگلـیس ب

 از او تعهد گرفت هـر       چند را تهدید کرد و      بود مخالفت کرد و پریم     انهگرای حاوي درونمایه ملی  
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مأموران انگلیسی . نویسد ابتدا از دولت انگلیس مجوز بگیرد و بعد به چاپ برساند            کتابی که می  
 .ا آتش زدند رسوز وطنباقیمانده هفتصد جلد کتاب 

موران انگلیسـی   بود و حاضر نبود که زیر بار تعهـد مـأ          كقاً اندوهنا ی از این رخداد عم    يو
در همین دوران   . هایش را زیر نظر آنها به چاپ برساند، او به دنبال راه فراري بود              شتهبرود و نو  

ان معـروف   داسـت ،ه یکی از آنهـا    ک. کرد هایش را بدون اسم نویسنده چاپ می        از داستان  يتعداد
 )دیا ناراین نگـم (زمانه ۀ او هنوز از این موضوع ناراحت بود که مدیر مجل    .  بود »هارانی ساراند «

او فوراً این نام مسـتعار را پـذیرفت و   . چند بنویسد هایش را به نام پریم به او پیشنهاد داد داستان 
 يالدی مـ 1910د در سـال اولین داستان او با این اسم جدیـ . به نوشتن کرد چند شروع  با نام پریم  

  منتشـر شـد    »)دار دختر یک خـانوادة سـرمایه     (                ے    «در زمانه با عنوان     ) ماه دسامبر (
 .)23-17 ،2002ا، کنیگو(

چند پس از حدود سیزده سال نوشتن به زبان اردو تصمیم گرفت به زبان هنـدي نیـز          پریم
در ) مـاه دسـامبر    (يالدی مـ  1915ر سـال     د سوتاولین داستان او به زبان هندي به نام         . بنویسد

 در يالدی مـ 1917 داستان او به زبان هندي در سـال ۀاولین مجموع .  منتشر شد  »یسرسوت« ۀمجل
این کتاب مجموعه   . شد  منتشر سپت سروج  به نام        ر   ر در   »یجنسی ا ک پست ينده«چاپخانه  
ــت د ــود  هفـ ــتان بـ      ،   ت،     ا  ،   دارو       ،   ڈ          ،                ے    (اسـ

 يالدی م 1918 اولین رمان موفق او به زبان هندي بود که در سال             واسدنیس ).           ،  ر      
به چـاپ رسـید و ایـن            روڈ         در »یجنسی اک پستينده« ۀدر چاپخان ) ماه دسامبر (

به زبـان   زار حسنبا و همین رمان به نام شد بی بود که به زبان هندي منتشر میاولین رمان انقال
، امتیـاز   »  ں   « اردو زبـان     ۀ در همین دوران با مدیر رسـال       .)29-23 همان( اردو منتشرگردید 

 »  ں   « ۀ را در رسـال چنـد  پـریم  امتیاز علی تاج چندین داستان و رمان. علی تاج مالقات کرد   
او . یر پـذیرفت  خیلی تأثمهاتما گاندهی از سخنرانی    يالدی م 1921چند در سال     پریم. کردچاپ  

پرسـت   ار ساده، بزرگ و وطـن     ی یک مرد بس   مهاتما گاندهی نویسد که     می مهاتما گاندهی دربارة  
خواهد مردم هند را از دست استعمار انگلیس نجات بدهد، او رهبـر واقعـی مـردم                او می . است

در  يالدی مـ 1931ایـن مقالـه در سـال    . مردم هند تقاضا کرد که با او همکاري کننـد است و از    
 بازیگر شـطرنج   تحت عنوان    يگر و ی داستان معروف د   .)39-37 همان( شد منتشر» هنس«ۀ  مجل

در همـین سـال     .  منتشر شـد         در   »يورهماد« ۀدر ماهنام ) تبرکماه ا  (يالدی م 1924در سال   
ــتان ــاي داس ــد         ،      ،    رداي  ، آج،      د،  دا    ،         ه ــر ش ــره منتش . و غی

براي . وحدت ملی و وحدت بین مسلمانان و هندوها کارهایی ستودنی انجام داد           چند براي    پریم
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 حضرت امام حسین به دست یزید را در قالب یک           ۀ شهادت مظلومان  »ربالک«ۀ  مثال در نمایشنام  
-47 همـان ( منتشر شد) ماه نوامبر (يالدی م 1924این نمایشنامه در سال     . حادثه دردناك نوشت  

     «در ) مـاه فوریـه   (يالدی مـ 1925در سـال  ) چوگان هستی (     ر      رمان معروف    .)49
 يالدی مـ 1928 در سال ي                  رام  داستان  .  منتشر شد        در   »    ال د       
هاي او در خارج از کشـور بـه           داستان يالدی م 1928در سال   .  منتشر شد       در   يمادهوردر  
 را در        م     رمـان   . انی، انگلیسی و غیره ترجمه شـد      هاي ژاپنی، روسی، فرانسوي، آلم     زبان
 1936 در سـال        دانمنتشر کرد و آخرین رمان او به نام         ) ماه سپتامبر ( در   يالدی م 1932سال  

 3 رمـان،    15 داسـتان،    300 حـدود    چنـد  پـریم مجمـوع     در .)75-53همـان ( دش منتشر   يالدیم
 فـیلم و    چنـد  پـریم هـاي     تعدادي از داسـتان    از. ز ترجمه کرد  ی کتاب را ن   10نمایشنامه نوشت و    

،    دان،         ن    بـه   تـوان    یهاي معروف او م     داستان و رمان    از .سریال ساخته شده است   
       ،          ر      ،        وج،     ،  ہ    ،    ال ،     ش    ،   ر      ۀ ا،  ان       
         ،      م     ،   ر           ،   ز و  ،        ،   ت،    ال ،        ن     ،          
       ،  رات      س ،    ،    ر  ،         ، وردان، آ   رام،    ،    ہ   ،   دور، ي الڑ 

 .ردکاشاره ... و              ڑ،           ،       ،                ے     ،     ے   ئ ،دارو  

 :تآثار پریم چند به ترتیب زمان انتشار آنها آورده شده اس ری در جدول ز-6
    و ام   ر   او )  ٣(     ا        ) ٢(  ا  ار      ) ١( م1906 تا 1903
) ٤(   را       را) ٣(      ر    ) ٢(         ا  ل ر         د) ١( م1913 تا 1907

) ٩( آواز   الپ ا   ) ٨(   ا   ) ٧(     راج ) ٦( آ  ) ٥( را     دول
       پ ) ١٢( ر    ) ١١(            اور د               ) ١٠(            ں  

ليآ  ) ١٣(       ا           ) ١٦(     د  م ) ١٥(    ) ١٤(    
       ے     ) ٢٠( ر         ك  ) ١٩(      ) ١٨(   دارو       ) ١٧(       

      ں      )٢٣(                ا  د   و) ٢٢(   ے         ) ٢١ (       
) ٢٨(        ) ٢٧(  ت ا) ٢٦(  ار    ز       )٢٥( رات    ا  وس  ) ٢٤( د  
   ر      ۀ ا) ٣١(  ز و   ) ٣٠(       ) ٢٩(    را    رو

 )٥(          ا  )٤(  ر    راي ر     )٣ (   ا        )٢(        ن ) ١( م1914
        وا
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) ٥(  ر        رت ) ٤ (١-  ) ٣(   د           ) ٢ (          و) ١( م1915
   ت

) ٥(            ن ) ٤(  ڈ          ) ٣(      ال        ) ٢( دو    ئ ) ١( م1916
    د  ) ٦(  ر            

        اال  ) ٤(     ر دور   ) ٣( ے    ي  ر  ا )٢ (            دا     ) ١( م1917
) ٩(       وج )  ٨(    ن       ) ٧(     ا  ) ٦(         ) ٥(
          

 م1919 تا 1918
 

) ٦( ا  ن   ) ٥(        و   ) ٤( ان     ) ٣( ا   رگ   ) ٢(    ) ١(
 ي               

     ت ) ٥(ي د  ) ٤(           ) ٣(     م د  م    ش )٢(آ   رام) ١( م1920
       ) ٩(    ا          ) ٨(           ش) ٧(                   )٦(  ن
           ر     ) ١٠(        

ر   ا  ھ ) ٣( ودھ   وآدرش ) ٢ (              و) ١( م1921 ) ٥(            ڑ) ٤( 
) ١٠(     الل ) ٩(      و) ٨(                 ) ٧( دات-الگ) ٦(           و

  وردان)١١ (١-      
  ات ) ٥(     ) ٤(            ر ) ٣(        ر     اد) ٢(     ) ١( م1922

     م     ) ٨(   زار    ) ٧( ر       و  ) ٦(     ر
   ر   )٦(    )٥( آ     )٤(  داہ    )٣(   اہ     ) ٢(ال         ا   ) ١( م1923

       ) ١١(     راج ) ١٠(            )٩ (      ت  )٨(       آپ ) ٧(
     ام) ١٢ (         

) ٥( ڑے           گ)٤( د          )٣(  وا     )٢(     ت )١( م1924
) ٩(       )٨(  ں         ا )٧( واہ                     )٦(ر   و  ت

 ) ١٤(ادد  ر) ١٣(     ر    ال   ) ١٢(  د  و) ١١(   رگ      ) ١٠(       د
 ہ      و:           ) ١٧ (ي الڑ          ) ١٦(      )١٥( اش   
        ن     ) ١٩(   ال ) ١٨( م  آ

 ٢- ر    د) ٥ (ي   ر)٤(ڈ  ) ٣(    رگ   ك  ) ٢(ر               ) ١( م1925
   ر اور ) ٨(   رو     ي    ڈ) ٧ (ي    د     رگ ) ٦(

ر   )١٢(            ڑے )١١( دے            ) ١٠ (   اس  و)٩(     
       ) ١٣ (                
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 ) ٥(           د  م) ٤(             وا   ) ٣ (       ) ٢(ال   ) ١( م1926

 ١-ال  ن) ١٠ (١-    ) ٩( ر       ) ٨(ال   را )٧(            )٦(  درا
ن   ) ١١(         د     ) ١٤(    د  د       ) ١٣(        ) ١٢ (١-    

) ٥(و         ي  د) ٤(ي             ) ٣(       رو ) ٢(     ے     ) ١( م1927
) ١٠(         ا) ٩(   ر) ٨(    ) ٧(    آ     ) ٦(               ن 
  ل     اب و ) ١١(   ال

         )٤(  اں     ي    ر    ) ٣( ں    دو  ) ٢(     دارو  )١( م1928
آ   ) ٩(  ا  ء) ٨(          گ )٧ (   رو   و) ٦(ال        ا)٥(
 ہ     ) ١٣(ي      رام     ) ١٢ (٢-    ) ١١(       د  ا  ) ١٠(        

       ش   ) ١٧(    ر  ) ١٦( ل      دوس )١٥ (         ن  ) ١٤(
       )٢٢(          )٢١(         ل) ٢٠(ك  رو) ١٩(       آب و   ) ١٨(

              ) ٢٤(                  ) ٢٣(        ر
) ٥( چ ) ٤(  ر         ) ٣(        ئ)٢(     )١( م1929

) ١٠(  ں )٩( ڈ  ا       )٨(           ا) ٧ (        ا)٦(        ا  
    ا     وت ) ١٢(        )١١( ے   

) ٦( رات       س ) ٥ (   آ  ) ٤(     س) ٣ (         )٢(     دو   ) ١( م1930
    ) ١٠( ن  دو     اب ) ٩ (١- ر    د) ٨(     ) ٧(               
          ) ١٢(               ) ١١(   ا  

) ٥ (٢-   ال  )٤(ال    يآ  ) ٣(            ڈ) ٢(        ) ١( م1931
وہ در   (  ت           ) ٨(      ) ٧(          ں     دو ) ٦) (    
 ڈ    ر    ) ١٣(      ) ١٢(     يآ  ) ١١(     ) ١٠(  وان) ٩(اودۓ

         ) ١٨ (ي   ديدو  ) ١٧ (٢-  ت )١٦(ا   د) ١٥(        ا)١٤(
     ) ١٩(  ا  ر

 ) ٥(  اں     ر     ) ٤(     ) ٣(ال    )٢(   ا   و    وا   ں    ) ١( م1932

) ١٠ (     م     ) ٩( ر     ) ٨(        ) ٧(ي       ڈا  ل ) ٦(   م 
 ي   و           

) ٦(ك      د    ر) ٥(        ) ٤ (ي    ) ٣(      )٢(   ہ    ) ١( م1933
   ر   )٩(      و) ٨(    را   دل ) ٧(ك   ال
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و  ) ٢(    ے    ئ     ) ١( م1934        )٤(          ) ٣ (
) ٨(             ا        ت        ) ٧(   ائ     ار) ٦(      )٥(   دو
    ت  ) ١٢(   دام دودھ  ) ١١( ان    د       ر) ١٠(    )٩ (٢-      

 ي     ڈا        رام  
) ٦( ان       ) ٥ (     دو   ) ٤(           ) ٣(ر   ) ٢(   ) ١( م1935

  ش           ) ٧( ن      
                  ) ٢(   دان) ١( م1936

تنوع اسـت و  چند بسیار فراوان و م پریم آثار ،شود ه در این جدول مالحظه می  کگونه   همان
است کـه معرفـی مختصـر    هاي اردو و هندي نوشته شده  کوتاه و به زباندر قالب رمان، داستان  

بـراي آشـنایی    .  این مقاله خارج است    ۀاست و از حوصل   هر یک از آنها نیازمند تألیفی جداگانه        
کوتاه و مشهور وي به نام      هاي    در اینجا یکی از داستان     يهر چند مختصر با سبک نویسندگی و      

است تا خوانندگان با اندیشه و آثار وي آشنایی          ترجمه و به اختصار آورده شده        بازیگر شطرنج 
 .بیشتري پیدا کنند

 شطرنجبازیگر  خالصه داستان -7
اسـت، رفتـار دو شخصـیت       ده   نوشته ش  يالدی م 1924ه در سال    کدر این داستان معروف     
. ندا میرزا سجاد علی و میر روشن علی دو شخصیت اصلی داستان          . بیش از دیگران اهمیت دارد    

ند، وضع مـالی    ا  خودشان يها ج بوده و چون هر دو شهردار منطقه       این دو نفر عاشق بازي شطرن     
شه براي خوشگذرانی شطرنج بـازي      ین دلیل هم  یبه هم . نیاز به کار کردن ندارند     داشته و    یخوب
چـون ایـن وقـت زمـانی     . شود عد از صبحانه، بازي شطرنج شروع می  معموالً هر روز ب   . کنند می

میـرزا در نـزد   . خوابـد  نج بـازي شـوهرش را دوسـت نـدارد، مـی       است که خانم میرزا که شطر     
ایـن  . اي نـدارد   مقصر است و خود او به بازي عالقـه        ن علی   میر روش کند که    خانمش اظهار می  

میـر روشـن   خبر است و ضـمن مقصـر دانسـتن     دروغی است آشکار، ولی خانم میرزا از آن بی      
شود و کنیـز     نم میرزا به سردردي شدید دچار می       خا يروز. گذارد ی م ، اسم او را میر بدکار     علی

ولـی او بـه   .  رفته و برایش دارو بیـاورد کنزد پزشفرستد تا از او بخواهد،    خود را نزد میرزا می    
میرزا براي رفتن به . تواند از آن بگذرد ي به بازي شطرنج معتاد شده است که به راحتی نمی        قدر

 نـرود،   ککند کـه اگـر میـرزا بـه نـزد پزشـ             نه آورد، ولی خانم میرزا تهدید می      بازار چندین بها  
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ح یه در حال بـاختن بـود، تـرج   کی یر روشن علبه همین دلیل م. خودش این کار را خواهد کرد     
تا این مرحله (ارهایش برسد   ه فعالً بازي را ترك کند و به میرزا هم اجازه دهد تا به ک              کدهد   می
میرزا با ناراحتی داخل انـدرونی رفـت و       ). استده  یشکر  ی خیلی خوب طنز را به تصو      چند پریم

ر روشـن   یـ مه  کـ رد  ک خانمش ثابت    يل مختلف برا  ی خانمش را گوش کرد و با دال       يها صحبت
شود که شوهرش آدم      می خانم میرزا تا حدودي قانع    . تقصیر است  مقصر بوده و خودش بی     یعل

بـه همـین    . نـه بگویـد   تواند به او      دوست او است، نمی    میر روشن علی   ولی چون    ،خوبی است 
 یکآید و نزد   ن می از اتاق بیرو   نیبنابرا. گیرد، خودش به میر روشن علی بگوید       دلیل تصمیم می  

 چـون مسـلمان اسـت و بـدون حجـاب            رود؛ یایستد و داخل اتـاق بـازي نمـ         ة سالن می  درواز
 بازي را تغییـر داده      ةمیر روشن علی در غیاب میرزا چند مهر       . تواند نزد مردي نامحرم برود     نمی

 غنیمت  خانم میرزا این فرصت را    . رفت زا در بیرون از اتاق بازي راه می       و براي شک نکردن میر    
. اندازد زند و حتی چند مهره را هم بیرون می         اتاق بازي رفته و بازي را به هم می        شمرده، داخل   
بعد از چند .  خودش برودۀدهد به خان بیند، ترجیح می  که شرایط را مناسب نمی     میر روشن علی  

ا میـر روشـن علـی عصـبانی اسـت و او بـه میـرز               . آیـد  ه میرزا به خانه میر روشن علی می       دقیق
دهد که بـازي بعـدي در        اد می توانی خانمت را کنترل کنی و همچنین پیشنه        گوید که تو نمی    می
 . برگزار شوداو ۀخان

 میـر روشـن علـی     چنـد خـانم      پریمقول  ه  ب. کند  می کیاز اینجا به بعد داستان تغییرات اند      
 نیـز   تاندوست نداشت شوهرش در خانه بماند و دلیل آن هم مشخص نبود و تـا انتهـاي داسـ                  

دلیـل اول شـاید     . باشـد توانست داشته    یدارد، این مسأله دو دلیل م      راوي اظهار می  . روشن نشد 
طلبی نوکرها و کنیزها و خستگی آنها        عدم آزادي خانم میر روشن علی بود و دلیل دیگر آرامش          

ـ  می... چاق کردن، شیرینی آوردن و  از قلیان    ازي توانست باشد؛ زیرا آنها همیشه در مورد بدي ب
قدر بـد   گفتند، بازي شطرنج آن  کردند و حتی پیش خانم میر روشن علی می         شطرنج صحبت می  
شوند و غیـره     رود، مردم مریض می    اش می   در خانه بازي کند، برکت از خانه       است که اگر کسی   

انـد،   هـاي خودخـواه وجـود داشـته        چنین آدم  نگوید که همیشه در جامعه ای      چند اینجا می   پریم(
گـاهی در   . کردند  میر روشن علی بازي می     ۀهرروز این دو نفر در خان     ). خواهند داشت دارند و   

در . این قضیه همچنـان ادامـه داشـت       . کردند کردند و دوباره صلح می     طول بازي با هم دعوا می     
هرش این میان یک روز خانم میر روشن علی از طریق یک افسر نظامی، پیغامی دروغ براي شو                

ا هـر دو    بعد از ایـن مـاجر     . است تا وي فوراً در دربار حاضر شود       رمان داده   فرستاد که پادشاه ف   
 شـهر  گیرند که در آینده براي بازي به یـک مسـجد قـدیمی و متروکـه در بیـرون از          تصمیم می 
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کردنـد و قلیـان نیـز        حتی ناهار را در همـان جـا تهیـه مـی           . کردند هر روز آنها بازي می    . بروند
، م بازي، نظامیان انگلیسی که براي حمله به شهر لکهنو آمده بودند    روز در هنگا   یک. کشیدند می

باخـت، بـراي اینکـه     مـی چون در آن موقع میر روشن علی داشت بازي را . شدند از آنجا رد می  
وجود آمده و الزم است میـرزا  ه حواس میرزا را پرت کند به اوگفت در شهر مشکالت زیادي ب        

. برد، برایش این مسائل مهـم نبـود        داشت بازي را می   ه  کرزا  از طرف دیگر می   . به آنها توجه کند   
نـواب  تـا آن موقـع نظامیـان انگلیسـی پادشـاه            . کردنـد   ساعت سه بعد از ظهر بازي مـی        آنها تا 
در ساعت چهار بعـد از ظهـر        . گشتند ده بودند و داشتند از آنجا بر می       دعلی شاه را اسیر کر    واج

باخـت بـا    میـرزا داشـت بـازي را مـی    ه کـ  بازي ۀامدر اد. کل شهر لکهنو ساکت و خاموش بود     
 و به میـر      نمود ي او اظهار دلسوز   يدعلی شاه پرداخت و به ظاهر برا      واج به همدردي با     کیریز

میـر  . میرزا بازي را باخت و ناراحت شد      . دردي و خودخواهی و غیره زد      روشن علی تهمت بی   
 ولـی میـرزا بـراي بـازي     ،بخوانـد دعلی شاه مرثیه نواب واجخواست براي ماتم   روشن علی می  

پـس از  . ردیـ خواست بازي را ببـرد و انتقـام بگ   ین مکرا به هر نحو ممی ز، آماده شد  مجدد فوراً 
در هنگام باخت چهـارم ماننـد       . چند بار بازي کردن تا بعد از ظهر، میرزا سه بار بازي را باخت             

 روشـن علـی     یگر میـر  از طرف د  .  آورد ي عجز به تقلب رو    يیک سرباز شکست خورده از رو     
در طی بازي سر تقلب کردن شروع به بحث و          . خواند یکرد و آواز م    خیلی شاد بود، شوخی می    

گویی بـه یکـدیگر کشـید و در آخـر نیـز             قدر زیاد شد که کار به ناسزا        این بحث. مجادله کردند 
کشـته  شمشیرشان را بیرون آوردند و هر یک به دست دیگري          . نتواستند یکدیگر را تحمل کنند    

 .شد

 گر شطرنجیبازل داستان ی نقد و تحل-8
 هند، قبل   یاسی است و به اوضاع س     یسم اجتماع ی سمبل ۀی با درونما  ی داستان گر شطرنج یباز

دهـد و    یشور هند قـرار مـ     ک ي به جا  هنو را مجازاً  ک شهر ل  ه،سندینو. پردازد یمس  یاز تسلط انگل  
ت اسـتفاده   یـ اکن داسـتان، ح   یـ ا. نشـاند  یمان هند مـ   کگاه حا یم آن را در جا    ک حا ۀپادشاه و طبق  

زم یالیـ ه امپر کـ  یهاست زمان  ی مناسب، و داستان غفلت جهان سوم      يها عمار است از فرصت   است
 يا گر شـطرنج جامعـه    یبـاز .  و نقشـه اسـت      و طـرح   يزیـ ر  استثمار آنهـا مشـغول برنامـه       يبرا

؛ انـد   و پـوچ   یاالت واه یخر اوهام و    یه نه تنها اس   کند  ک یر م یخبر را تصو   یه، ناآگاه و ب   زد خواب
 ینی ع يها تی با واقع  یل وقت ین دل یبه هم . اند  خود را هم از دست داده      یپرست هنیت و م  ی مل هکبل
. گذرنـد  ینار آن مـ   کتوجه و بدون دغدغه از       ینند و ب  ک ی نم يارک شوند، یرو م   هم روبه  یخیتار
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 يخ، مقـدار  یگـر تـار    تیواسنده به عنوان ر   ینو.  است یکشنامه نزد یشتر به نما  یساخت داستان، ب  
ن را یـ  و به آنها مجال ا     دینما یم گفتگو   ۀند، سپس قهرمانان داستان را وارد عرص      ک ی م يفضاساز

ـ  یله بـه عنـوان مشـت      ین وس ی بد يو. ان در آورند  یر و خواست خود را به ب      که ف کدهد   یم  ۀ نمون
 و متنفـذان  ه همـان قدرتمنـدان  کـ  را یست قشر خاصـ ی زةویم بر جامعه و ش کر حا ک تف ،خروار
 .دهد یاند، نشان م جامعه
 ی اجتماع ين دردها کیشۀ چر یره  ک یتلخطنز  . مل است تأز قابل   یز داستان ن  یدگاه طنزآم ید

دار و  یـ سـنده خـود ب    ینو. سازد یار م کت آش یمی پشت پرده را با صم     يها تیافد و واقع  کش یرا م 
دانـد و    ی اسـتعمار را مـ     ویـ  هند به چنگـال د     علت افتادن . ده است یعمق فاجعه را د   . آگاه است 

وتـاه  ک ی، برشـ  گر شـطرنج  یبـاز داستان  . ندکدار  ی جامعه را ب   یق روح جمع  ین طر یوشد از ا  ک یم
دنبـال  ه ز را بیه سقوط همه چک یاست و غفلتم را در برگرفته که تمام طبقۀ حا  ک یتیلکاست از   

ان نسبت بـه  می، سقوط هنجارها، سقوط عشق و ای انسانيها دارد؛ سقوط اخالق، سقوط ارزش    
وار  نگـل  ای از زنـدگ يا  گوشـه ياریسنده بـا هوشـ  ینو. ل دشمنوطن و سرانجام سقوط در مقاب    

 ي بـه اظهـارنظر و داور       حوادث، خـود   ي قرار داده و در البال     یخیتارع  ینار وقا کمان را در    کحا
امالً جـذب   کـ نـد تـا     ک کمکخواهد به خواننده خود      یسنده م یق نو ین طر ید از ا  ی شا .پردازد یم

، يه هـدف راو   کدادها، به خاطر داشته باشد      ی رو يریگ ین لذت بردن از پ    یداستان نشود و در ع    
م و  ک حا ۀ افراد طبق  کت ک ت یه او روزمرگ  کست بل ی روزمره دو شطرنج باز ن     یر زندگ یفقط تصو 

او . دهد یفشان، نشان م  یظا و غفلت آنان را در انجام و       ي بشر يها انت آنها را نسبت به آرمان     یخ
ـ ی یست را مـ   ک و ش  یند، علت نابسامان  ک یدا م ی درد را پ   ۀشیحاذق، ر  یبی طب همچون د و آن را    اب

 .اندینما یز میبه خوانندة خود ن
را  داسـتان  یکن ی اگر او فقط هم،چند است میپر موفق يها  از داستان  یکی گر شطرنج یباز

 نبـوغش در  ت ویـ ن دادن خالق نشـا يو بـرا   اشـتهار او يرد، بـرا کـ  یات عرضـه مـ  یبه عالم ادب
 . بودیافک یسینو داستان

 جهینت
ان نه تنهـا    ی وجود داشته و دارند، اما از آن م        ياریسندگان بس یات معاصر هند، نو   یخ ادب یدر تار 

ـ يساز انیه از لحاظ جرکل فضل تقدم و تقدم فضل؛       ی به دل  ینقش برخ  جـاد  یه در جامعـه ا کـ  ی ادب
سـندگان  ین نوی از ایکی. تر است اند، برجسته ورده را فراهم آ ی مل يداری ب يها نهی زم یاند و حت   نموده
نویسـی در ادبیـات اردو و    د داستانیچند بنیانگذار شیوة جد  پریم. چند است  می پر کش یساز ب  انیجر
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 دربارة روسـتا و حـاالت سیاسـی،     یستیوة رئال ینویس است که به ش     ن داستان یاو نخست . هندي است 
ن توجـه   یل همـ  یبه دل . ن هندو نوشت  ییبندي در آ   طبقهاقتصادي و اجتماعی بر ضد استعمار و ضد         

ـ یشور خود، و احساس خطر از حضور استعمار انگلـ   ک يها تیبه واقع   از وجـود نظـام   یس و نگران
ن بابـت  یـ  مردم هند قرار گرفـت و از ا یسندگان و حت  ی از نو  ياریشور، مورد توجه بس   ک در   یطبقات
اولـین مجموعـه    .  گـذارد  يان بعد از خـود بـه جـا        سینو  داستان ی در اجتماع هند و حت     یقیر عم یتأث

 يجاد نمود، به نحـو    یها ا  یسی در دل انگل   ی هراس يالدی م 1908 در سال    سوز وطن داستان او به نام     
 انتشار هـر گونـه   يردند تا برا  کتاب، او را وادار     ک از آن    ياری بس يها ه آنها ضمن آتش زدن نسخه     ک
 مـردم و    يهـا  گاه از در انداختن دردهـا و رنـج         چیال او ه  ن ح یبا ا . ردیها مجوز بگ   یسی از انگل  ياثر
هـا را ناراحـت و       یسین موضوع انگل  یا. ردک ی نم يها خوددار  یسی انگل يات استعمار یردن ن کار  کآش
 ين حـال و یـ بـا ا  . شـاند ک ی خصمانه با او م    يریگ ه گاه آنها را به موضع     ک يا نمود به گونه   ید م یناام

هایش را زیر نظر آنها به چاپ برسـاند،          موران انگلیسی برود و نوشته    حاضر نبود که زیر بار تعهد مأ      
 .ردکهایش را بدون اسم نویسنده چاپ   از داستانين در همین دوران تعدادیبنابرا

، ي زبان او به الفاظ و واژگـان اردو، فارسـی و هنـد        یختگی پرکار بود و آم    يا سندهی نو يو
توانسـت   ی او مـ يهـا  شهیاند ين رویاز ا. جاد نمودیش ا یها ان آن سه زبان در داستان     ی م يوندیپ

 به زبـان  ییها  ضمن نگارش داستانيو. ردیز قرار گیزبان و اردو زبان ن     یمورد توجه مردم فارس   
 ی فارسـ ینیه عالوه بر انتخاب عناوک چنان. استز نظر داشته    ی ن یبه واژگان فارس  ،  ياردو و هند  

هاي سـوز وطـن، کفـن، میـدان          اش از جمله داستان    یهاي داستان  ها و مجموعه   تر رمان  بیش يبرا
 .استبهره گرفته ز یش نیها  در خالل داستانیگاه از واژگان فارس یگاه و ب... عمل و 

 ي و رمز  یلیه به زبان تمث   کچند است    می پر يرک ف يای از دن  يا  نمونه گر شطرنج یبازداستان  
ر یش را بـه تصـو     یغفلت زده خـو   ، اوضاع جامعه    یاسی و س  یان اهداف اجتماع  ی ب يریگ جهت با
هـا و    وهی شـ  يریارگکـ ث بـه    یچند از ح   ه پریم کدهد   یق نشان م  یجۀ تحق یاجماالً نت . استه  دیشک

سان معاصـر  یون  از داستانياری بسيرد مقاومت در برابر استعمار برا  یک با رو  ی رئالیست يشگردها
 . باشد هند مؤثرۀ جامعيداری ب در توانستیاست و حتهند الگو قرار گرفته 
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