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نگاه (هاي كوتاه فارسي و اردو  بررسي نهضت رئاليسم در داستان
 1)اي اجمالي و مقايسه

  ∗جرتوده يومرثكيمحمد 
  رانيدانشگاه تهران، ا يات خارجيها و ادب دة زبانكار دانشياستاد

  )18/8/89 :، تاريخ تصويب22/1/89 :تاريخ دريافت(

  دهكيچ
هـاي فارسـي و اردو،    هاي كوتاه در زبان نويسي و داستان رماندر قرن بيستم ميالدي با آغاز نگارش 

هايي همچون رئاليسم، رئاليسم اجتماعي و سوررئاليسم بر ادبيات داستاني معاصر دو  ها و مكتب نهضت
از بزرگـي   ةسـرماي  ةنثـر جديـد فارسـي و اردو در برگيرنـد    . كشور ايران و پاكستان سايه افكنده است

هاي متفـاوت رشـد و شـكوفايي     طي دوره .استگنجينه اي سرشار از آن كوتاه و هاي  ها و داستان رمان
بـراي نويسـندگان    نويسي نوين در هر زبان به ويـژه  داستان ةادبيات داستاني، داستان كوتاه پيشگام مقول

  در داسـتان ) رئاليسـم ( واقعگرايـي پيش رو ضمن بررسي مختصري از نهضت  ةمقال .بوده استمعاصر 
واقع اشكال  در. نيز خواهد داشت ة آنگرايان اي به ادبيات رئاليستي و واقع مقايسه يزبان، نگاهكوتاه دو 
 هاي پر اهميت ادبيات داستاني معاصر زبـان فارسـي و   نويسي از ويژگي در داستان واقعگراييگوناگون 

  .اردو بوده است

  .اه، رئاليسم اجتماعي، مكتب، سبكي، داستان كوتواقعگرايادبيات داستاني، رئاليسم،  :هاي كليدي واژه
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  مقدمه -1
مندي انسان به داستان، قصه، حكايت و افسانه و نيز حتـي عشـق ورزيـدن    ه توجه و عالق

  .رود از زندگي اجتماعي او به شمار مي ، بخشيبه آن
آن را بـا   يواسـت كـه     اي از زندگي و حيات واقعي انسان در حقيقت اين موضوع گوشه

، مطالـب   داسـتان آدمي از آفـرينش  . راه اعتماد و اطمينان كامل پذيرفته استفكر و منطق به هم
مـروت،  جـرأت، همـت، شـجاعت، مردانگـي،      اين داستان ها، در ميان. است شماري آموخته بي

خسـتگي از  انسان بـراي زدودن  . داز اهميت فراواني برخوردارنمحبت، سخت كوشي و اخالق 
بتواند احساس برتر و طبيعي خود را تسكين داده و  دارد تااي  نياز به مشغله روان و تن خويش
خود فراموشي را به ارمغان آورد و از حـوادث تلـخ محـيط اطـراف خـودش،       ،موقتاً براي وي

  .ماندبحداقل براي مدت زماني بي بهره و دور 
) plot(، پـالت  انـد داراي اشتراكات زيادي  رمان، در همه جا،و   عناصر موجود در داستان

هاي مختلف، قوي و خوب، طرز بيان توأم بـا هيجـان، مواجـه شـدن      ده و پيچيده، شخصيتسا
هـاي اصـلي    شمار، ذكر حاالت جغرافيايي، دچار شدن شخصيت شخصيت اصلي با خطرات بي

 هـا در  نامناسب و به طور كلي رزم و بزم از عوامل و عناصر مهم اين داستاندر وضعيت داستان 
  .روند ميالملل به شمار  سطح بين
عـالوه بـر    ،هند و پاكسـتان  ةدرخور توجه اين كه در ادبيات داستاني معاصر شبه قار ةنكت
هـايي بـا    شود كه در آن داسـتان  فضا و محيطي شعرگونه نيز مالحظه مي ياد شده،هاي  همگوني

  .هاي عاشقانه به خوبي نمايان است موضوعات اصلي عقل و عشق و طبع

  بحث و بررسي
هاي متمـادي رواج داشـته    نويسي از سال گويي و داستان داستان ،نگي انساندر زندگي فره

در دوران جاهليـت، اعـراب نيـز بعـد از     . نصيب نمانده است است و هر ملت و قومي از آن بي
گو  ، داستانپايانپرداختند و در  گويي مي خوردن غذا و طعام، شب در مكاني نشسته و به داستان

البتـه ايـن   . شـد  دريافت داشته و محفل تمـام مـي   ،شامل خرما بود اجرت خويش را كه معموالً
هاي  نويسي در تمدن هاي ابتدايي و آغازين داستان نقش. يافت ها ادامه مي موضوع در بيشتر شب

هاي مصر، چين، بابل، هند و يونان باستان به مراتب از قدمت  تمدن. قابل رويت استنيز قديم، 
. اسـت ها، تمدن و فرهنگ مصر داراي بيشترين قدمت  ان اين تمدنبيشتري برخوردارند و از مي

  .شد يا روماني نوشته مي) Romance(ها به زبان رومانس  گونه قصه و داستان در اروپا اين
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در ادبيـات داسـتاني ايـران، كتـاب     . شود رومان و رومانس اطالق مي به همين علت به آن
اين كتـاب در حقيقـت   . ميت بسزايي برخوردار استهاي فارسي، از اه داستان ي اوستا در زمينه

گرشاسبنامه اسدي طوسي، درخت آسوريك، سندباد يا . آيد كتاب مذهبي زرتشتيان به شمار مي
اساطيري اند كـه  هاي  سرشار از داستانجاماسپ نامك ي اردشير پاپكان و  اد نامه، كارنامهسند ب

  .)32متين (در ادبيات داستاني ايران اهميت فراواني دارند 
هـاي موجـود در ادبيـات داسـتاني      رمـان مهمتـرين   ةهاي تاريخي و اجتماعي در زمر رمان
  .)14همان (شمسي پديدار گشت  1300هاي  در سال رمان اين. اندفارسي 

 1376-1270(زاده  داستان كوتاه در ادبيات داستاني فارسي، محمـد علـي جمـال    ةدر زمين
هـاي   ي كوتاه فارسي بود كه با چاپ اولين مجموعه داستانها داستان ةنخستين نويسند  )شمسي

گرايـي را بـه خواننـدگان     ، عناصر رئاليسـم و واقعيـت  )يكي بود يكي نبود(با عنوان كوتاه خود 
  .شناساندند
هـاي كوتـاه را در    ايراني است كه سنگ بنياد داسـتان  ةزاده اولين نويسند حقيقت جمال در

هاي كوتاه مغرب زمين را  و فنون موجود در داستان اسلوب وي. ادبيات داستاني فارسي بنا نهاد
نويسـي نيـز بهـره     هاي سنتي داسـتان  بر آن از اسلوب پيوند زد و افزوننويسي فارسي  داستان به

مكتـب ادبيـات رئاليسـتي و     ةآغـاز و سرچشـم   ةتـوان نقطـ   را مي »يكي بود يكي نبود«. جست
  .)324ور صب( در ايران به شمار آورد واقعگرايانه
نويسـي كوتـاه معاصـر     پـدر داسـتان  « ،زاده هاي كوتاه جمال اي از نثر يكي از داستان نمونه

  :مالحظه شود »رجل سياسي«با عنوان  »ايران
پرسي چطور شد رجل سياسي شدم و سري ميان سرها در آوردم؟ خودت بايد بداني  مي«

ـ  شـد دو هـزار، روز    روز مـي . يكه چهار سال پيش مردي بودم حالج و كارم حالجي و پنبه زن
شد يك مـن نـان سـنگگ و پـنج سـير گوشـت را        آوردم و شام كه مي شد يك تومن در مي مي

گفـت   بردم؛ اما زن ناقص العقلم هر شب بناي سـرزنش را گذاشـته مـي    هرجور بود به خانه مي
تي بـه خانـه   بلرزان، پنبه بزن و شب با ريش و پشم تارعنكبو ....هي برو زه زه زه سرپا بنشين «

كم  ناله سودا كند، كم مان حاج علي كه يك سال پيش آه نداشت با درصورتي كه همسايه ،برگرد
گويـد كـه همـين روزهـا هـم وكيـل مجلـس         و برو بيايي پيدا كرده و زنش مي هداخل آدم شد

به اما تو تا دم لحد بايد زه زه پن! هزاري چرخي و هزار احترام شود و با ماهي صد تومان دو مي
  .)43و  42 يكي بود يكي نبود( »كاش كالهت هم يك خورده پشم داشت! بزني

نويس  اولين داستان) شمسي 1330-1281(در ادبيات داستاني معاصر ايران صادق هدايت 



  1389 پاييز, 59شمارة  , ادبيات معاصر جهانپژوهش  78

در آثـار  . استهاي وي به خوبي قابل رويت  نويسان غربي بر داستان كوتاه است كه تأثير داستان
نمايان گرايي  ، سبك و مكتب واقعهاي كوتاه وي مجموعه داستان صادق هدايت و نيز در بيشتر

ولـي در حقيقـت    ،هاي تخيلي و ذهني زيادي نيز برجـاي مانـده اسـت    از هدايت داستان. است
گرا و رئاليسـت شـناخته    نويس واقع نويسي معاصر ايران به عنوان يك داستان هدايت در داستان

 .شـود  بيشتر انتقادي نيز مشاهده مـي  نگاري، طنز اقعيتهاي هدايت در كنار و در نوشته. شود مي
 ،»آبجـي خـانم  «، »داوود گـوژ پشـت  «، »حاجي مـراد «هاي كوتاه وي از قبيل  در داستان به ويژه

زني كه مـردش را گـم كـرده    «، »محلل«، »چنگال«، »طلب آمرزش«، »داش آكل«، »مرده خورها«
  .تاين شگرد و تكنيك آشكار اس» علويه خانم«و  »بود

روزگار به تصوير كشانده و مسـائل   ةپرستي را در جامع نظام استبدادي و خرافات هدايت
نثـر هـدايت نثـر توصـيفي     . كرده اسـت گرايانه بيان  و موضوعات موجود در آن را به طور واقع

هـدايت كسـي كـه    . وجـود آورد ه نويسي بـ  وي همچنين تغييرات مهمي در زبان داستان. است
و تغييـرات بنيـادين را در ادبيـات     كـرد  را به ادبيات فارسـي معرفـي  ) Modernism(مدرنيسم 

و  - اوستكه شاهكار - »بوف كور«هاي بلندش يعني  عالوه بر داستان. داستاني به ارمغان آورد
و ) ميالدي 1932( »سه قطره خون«: هاي كوتاه نيز نظير هايي از داستان ، او مجموعه»حاجي آقا«
  .نگاشته است )الديمي 1930( »گوره زنده ب«

هـا   اند، اما وي انواع گوناگون سـبك  هاي وي به زباني ساده و قابل فهم نوشته شده داستان
هـاي سوررئاليسـتي    پـردازي  گرفته، تا خيال) Naturalism(ناتوراليسم  و )Realism(از رئاليسم 

)Surrealistic (  فراگيـر از   را بكار بست و در قلمرو جديدي گام برداشت كه به معرفـي طيفـي
تـداوم   ياو تالشـ . آتي چنين قسـمي، انجاميـد   ةالگوهاي ادبي و نيز احتماالت عملي در توسع

هايي را هم در آثـار رئاليسـتي    زبان و خط سير طولي يا دوراني حوادث و استعمال چنين روش
  ).94متين ( آزمايش نهاد ةو هم سورئاليستي خود، به بوت

تولـد در ذهـنش،    ةيشه در لحظـ اند هبايد چنين گفت ك ،نثر هدايت ويژگيهايدر ارتباط با
پيوند زده  »ئاليسترسور«نويسندگان فنون پوشد و اين ويژگي بيشتر آثارش را به  لفظ مي ةجام
نثر او در عين سـادگي  . شود گاه معني فداي لفظ نمي روشن است كه در اين صورت هيچ است،

او  ي هاست كه شيوه زش است و همين ويژگيو رسايي و گويايي، سنجيده و استوار و بدون لغ
. تـوان يافـت   نويسندگان ديگـر نمـي   ي ترين شباهتي ميان آن و شيوه را چنان ساخته كه كوچك

نويسندگان جوان پس از خود بـه   ي صاحب سبكي است كه اگرچه در شيوه ي هدايت نويسنده
  .)366صبور ( مانده است او هنوز غير قابل تقليد ي ولي شيوه ،چشمگيري نفوذ داشته ي گونه
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  :» بوف كور«اي از نثر هدايت در  نمونه
. تراشـد  خورد و مي هايي هست كه مثل خوره روح را آهسته در انزوا مي در زندگي زخم«

عـادت دارنـد كـه ايـن دردهـاي بـاور        شود به كسي اظهار كرد چون عمومـاً  اين دردها را نمي
و عجيب بشمارند و اگر كسي بگويد يا بنويسـد،   نكردني را جزوه اتفاقات و پيش آمدهاي نادر

كنند آن را با لبخند شكاك و تمسخرآميز  مردم بر سبيل عقايد جاري و عقايد خودشان سعي مي
تلقي بكنند، زيرا بشر هنوز چاره و دوايي بـرايش پيـدا نكـرده و تنهـا داروي آن فراموشـي بـه       

مخدره است، ولي افسـوس كـه تـأثير    وسيله افيون و مواد ه توسط شراب و خواب مصنوعي، ب
همـان  ( »افزايـد  مـي  اين گونه داروها موقت است و به جاي تسكين پس از مدتي بر شدت درد

374(.  
 پس از صـادق هـدايت خـدمات و آثـار ارزشـمند و     ) يشمس1375-1282(بزرگ علوي 

ذاران داسـتان  گـ  علوي نيز از بنيـان . ه استدادادبيات داستاني معاصر فارسي ارائه  گرانبهايي در
علوي از هدايت به شدت تأثير پذيرفته است و اين موضوع در . رود كوتاه در ايران به شمار مي

هـا و   عناصـر رئاليسـم بـه ويـژه رئاليسـم اجتمـاعي در نوشـته       . است آشكارآثار وي به خوبي 
قابـل  غيرتأثيرات زيگموند فرويد نيز بـر علـوي و هـدايت    . ندهاي كوتاه علوي نمايان ا داستان

  .)22بهارلو (انكار است 
 »رمانتيسـم «كـه رنگـي از    »چمـدان «مجموعه داستان كوتاهش، بزرگ علوي در نخستين 

و برخـي   »هـايش  چشـم « اما بعد، با نوشتن رمـان . سخت تحت تأثير صادق هدايت بود ،داشت
اي كوتـاه  ه بهترين داستان ةكه از زمر »گيله مرد«همچون  »ها مجموعه نامه«هاي خود، در  داستان

خود دست يافت و در حقيقت اين اثر و برخي آثار ديگـر او   »رئاليستي«امروزماست، به فضاي 
با اين حال نثـر علـوي   . دكرگذاري  نويسي ما پايه را در داستان »زندان«و  »روستا«بود كه فضاي 

 ةيونويسـي دانسـت كـه شـ     روان و اسـتوار در داسـتان   توان يكي از نثرهاي سـاده، گويـا،   را مي
  .)388صبور (آورد  را به ياد مي »رئاليسم«

ادبيـات   -اي صنعت ادبـي  علوي با نگارش در زندان، مفهومي جديد از رئاليسم را با گونه
. هاي بعد، روندي پايدار در ميان نويسندگان ايراني يافت، بـه ارمغـان آورد   كه در سال –زندان 

  .)95متين (شود  ي وي مشاهده ميهاي كوتاه سياس احساس مسئوليت اجتماعي در داستان
، منـاظر، روحيـات اشـخاص و حقـايق را بـه      تهاهايش به خـوبي شخصـي   علوي در چشم

يـي داشـت، پيشـانيش     صورت كشيده« :»هايش چشم«اي از نثر علوي در  نمونه. كشد تصوير مي
ن و تـه  ها درشت و نافذ، ابروها كماني، چانه پهـ  ها برجسته، بيني شكسته، چشم گونه. بلند بود
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خواسـت   نگريست، گويي مـي  زد و هر وقت خيره به چيزي مي عينك شاخي سياهي مي. باريك
  .)1علوي ( »با مقاش رگ و پي را از ميان گوشت و پوست و استخوان بيرون بكشد

ادبيات داسـتاني   ةنويسندگان بزرگ در زميناز  نيز) يشمس1348 -1302(جالل آل احمد 
هاي كوتاه وي نيز بـه   نهضت و مكتب رئاليسم در مجموعه داستان .آيد زبان فارسي به شمار مي

كـه   اسـت جالل آل احمد از جمله مروجين عقايد سياسي و فرهنگـي نـو   . خوبي نمايان است
  .)99متين (است  نوين گذاردهتأثير و نفوذ خود را بر ادبيات داستاني 

وي در بيـان  . اسـت ) Critical Realism(رئاليسم آل احمد در حقيقت رئاليسـم انتقـادي   
  .)382فدوي (يق و مسائل اجتماعي به تجزيه و تحليل و فقر و فقرزدايي نيز پرداخته است احق

به اقتضاي موضـوع نثـر وي بـه     نيزپيرايه و روشن و ساده است و گاهي  نثر آل احمد بي
از هاي لفظي و معنوي و گاه حتي بخش كـوچكي   حذف به قرينه. تر است زبان محاوره نزديك
هـاي   انديشـد آل احمـد فهـم و جملـه     هاي نثر اوست تا جايي كه خواننده مـي  جمله از ويژگي

 »رئاليست«اي است  كوتاه سخن آن كه آل احمد نويسنده. ناتمام نثرش را به او وا گذاشته است
  .)438صبور ( »كند تازه و ابتكاري نثرش او را از ديگر نويسندگان ممتاز مي ةو موفق كه شيو

حمد در داستان مدير مدرسه حقيقت روشن و آشكار اجتمـاعي ايـران را بـه تصـوير     آل ا
پردازي آل احمد در ايـن   شخصيت. پردازد مي مهاي مختلف زندگي مرد كشد و به بيان جنبه مي

  :اي از نثر وي در مدير مدرسه نمونه. گرايانه است داستان توأم با واقعيت محض و واقع
و سـيگارم را  .... دستم بود و زورم آمد سالم كنم، همين طور  از در كه وارد شدم سيگار«

 ي درفـ فقط خاكستر سيگار من زيادي بـود، مثـل ت  . توي زير سيگاري براق روي ميزش تكاندم
  .)10جالل آل احمد ( »اي صورت تراشيده

ز اوائـل قـرن   در ادبيات داستاني نـوين زبـان اردو ا   واقعگرايينهضت و مكتب رئاليسم و 
اين نهضت مسائل زندگي اجتماعي را با نگاه دقيق و ريزتر بررسي . دشو ميالدي آغاز ميبيستم 

  .ها جاي داد نمود و آنها را در موضوعات داستان
ـ   نگاري در داستان حقيقتهاي  گرايش واكنشـي   ةهاي كوتاه زبان اردو در حقيقت بـه منزل

و نهضـت رئاليسـم در    و انجمـن پنجـاب بـود    ـهاي ادبي و علمي علي گرهـ  نسبت به نهضت
  .وجود آمده نويسي اردو در نتيجه تأثيرات اين دو ب داستان

نويسـان بـزرگ شـبه قـاره هنـد و       كه يكـي از داسـتان  ) ميالدي 1936-1880(پريم چند 
در ادبيات داستاني معاصـر زبـان اردو   گرايي  واقعباني مكتب  و موجد ،آيد پاكستان به شمار مي

  .است
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  .زرگترين نويسندگان داستان كوتاه در زبان اردو استدر صف اول و از ب او
مـيالدي بـه    1908در سـال  » سـوز وطـن  «هاي كوتاه وي با عنـوان   اولين مجموعه داستان

فقـر، غربـت، زنـدگي و    . مشهود است پرستي كامالً چاپ رسيد كه در آن عناصر و مسائل وطن
وي در اوايل قـرن بيسـتم در    هاي عامه مردم از موضوعات اصلي داستان و مشكالت كشاورزان

  .اندهندوستان 
پـريم چنـد و    ةدربـار  ،از ادبـا و منتقـدان ادبـي زبـان اردو     ،به تعبير دكتر عبادت بريلـوي 

 تان كوتاه پريم چند هم از حيث فن و هم از جهـت معنـا  نگارش داس ،نويسد مي اش نويسندگي
هـاي مختلـف    كوتاهش جنبـه  هاي وي از نويسندگاني است كه در داستان. بسيار ارزشمند است

 را بنا نهاده و رواج داد كـه مكتـب كـامالً    واقعگرايينهضت به ويژه، زندگي مردم را جاي داد، 
  .)96بريلوي (جديدي بود 

 ة ادبيـات داسـتاني كـه لحـن آن    تفاسـير اجتمـاعي در آثـار اوليـ     ي منظور كـردن فزاينـده  
  .ه نيز ارتباط مستقيم داردتحوالت سياسي آن زمان شبه قار گرايانه بود، با واقع

طنـز   بـا  هاي كوتاه پريم چند توأم عناصر اصلي رئاليسم اجتماعي در موضوعات و داستان
 هـايي انـد كـه در آن    چنين داسـتان  »نمك كا داروغه«و   »صرف ايك آواز«، »آه بي كس«. است

اه اسـلوب نگـارش پـريم چنـد نگـ      در. انـد  حقايق جامعه و اجتمـاع بـه تصـوير كشـيده شـده     
وي در ادبيـات  . شـود  دوسـتي ديـده مـي    بـاك و انسـان   بيگرايي  واقعگرايانه و اخالقي،  اصالح

طرفانـه   گرايانـه و بـي   شـود كـه واقـع    اي شناخته مـي  عنوان اولين نويسندهه داستاني زبان اردو ب
  . مصائب آن را توصيف نموده است زندگي و

نويساني همچـون سدرشـن،    داستان هاي بعدي، هاي نسل به پيروي از پريم چند در نوشته
. علي عباس حسيني، اعظم كريوي به نگارش در سبك و نهضت رئاليستي پريم چند ادامه دادند

نيز به اوج خود  هاي سياسي و ادبي فعاليت ميالدي در شبه قاره 1940تا  1930 ةدر حقيقت ده
  .رسيده و رونق گرفت

در ادبيــات اردو، ) خــواه آزادي(مــيالدي بــا ظهــور نهضــت ترقــي پســند  1936در ســال 
. هايشـان ابـراز داشـتند    نويسندگان زيادي تمايالت خود را نسبت به مكتب رئاليستي در نوشـته 

پيامـد آن  و تاثيربسـيار پـذيرفت  پسـند   ادبي داستان كوتـاه از نهضـت ترقـي    بخصوص گونه ي
  .مختلفي در نوع ابراز حقايق در ادبيات اردو پديدار گشتهاي  گرايش

جنسـي  گرايي  واقعاشتراكي و طبقاتي، گرايي  واقعاجتماعي، گرايي  واقعساده و گرايي  واقع
هاي متفـاوت از   از جمله اشكال و سبك ،تخيالتيسمبوليك و حتي گرايي  واقعشناختي  و روان
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هاي منسجم داسـتان از آثـار و تصـانيف نويسـندگان      روند كه در قالب نگاري به شمار مي وقايع
  .)151قزلباش (ايجاد گرديد 

سبك رئاليستي را در پيش گرفتنـد و   نويسي اردو كامالً برخي از نويسندگان كه در داستان
، كرشـن چنـدر، بيـدي، احمـد     توهمچون سعادت حسن من ،كار خود قرار دادند ةآن را سرلوح

اختـر  ) مشـك (نديم قاسمي، غالم عباس، عصمت چغتايي، ديونـدر سـتيار نخعـي، اوپندرناتـه     
اختر حسين رأي پوري، حيات اهللا انصـاري، خديجـه مسـتور، هـاجر مسـرور، اختـر        اورنيوي،

 در گسـتره  سازترين اثـرات را ، سرنوشت منحصر به فرد خود فنونانصاري كه با موضوعات و 
عدالت اجتماعي، مسـائل  . اي برداشتند هاي سازنده ادبيات داستاني و نيز تنوير افكار عمومي گام

محـوري و   خود بيگـانگي و اسـتعمارگري و اسـتعمار فرهنگـي، مـردم      معيشتي و اقتصادي، از
  .شود كه در آثار نويسندگان فوق ديده مي ي اندانقالب اجتماعي از جمله مباحث مهم

يكي ديگر از نويسندگان داستان كوتاه در زبان اردو كه مانند پريم چند نهضت رئاليسم را 
ــاس  ،هــايش جــاي داد در داســتان ــيالدي 1982-1909(غــالم عب ــاس از . اســت) م غــالم عب
آيد كه با تجربيات و  پر آوازه و بنام معاصر ادبيات داستاني زبان اردو به شمار مي نويسان داستان

در . داستان كوتاه و رمان از خود برجاي گذاشت ةآثار چشمگيري در زمين ،كوشي نيروي سخت
اي  ند كه اين انگيزهشمار  الم عباس بيهاي غ هند و پاكستان، خوانندگان آثار و داستان ةشبه قار
ـ   شد تا  در اسـلوب و  . دسـت آورد ه وي پايگاه ارزشمندي در ميان ادبيات داسـتاني پاكسـتان ب

وي در تصانيف خـود بـه شـدت بـا     . شود طنز گونه ديده مي ي سبك نگارش غالم عباس رويه
طنـز   ي تيار گرفتن رويهكند و همين امر وي را در به اخ مخالفت مي برخورد وو نفاق  رياكاري

هاي وي زنان و نقش آنـان در جامعـه    در بيشتر موضوعات داستان. گونه در آثارش مجبور كرد
  .اند همطرح گرديد

 »اوتـار «و  »سرخ جلوس«، »لچك« »دل ايك دردمند«هاي كوتاهش  غالم عباس در داستان
وي مجموعـه   و شـاهكار  كارهـا  يكي از بهتـرين . پردازد شناختي مردم مي به بررسي وضع روان

هاي اجتماعي را به خـوبي و بـه همـراه     است كه در آن حقايق و واقعيت »آنندي«داستان كوتاه 
  .كشد جزئيات به تصوير مي
ند كه غـالم عبـاس   ي اار شخصيته، چمصلحان اجتماعيها و  ، بساطياشرافزنان بازاري، 

  .نماياند ميحقايق زندگي آنان را به خوبي 
هـا، باورهـا و    تواند بازتاب انديشـه  داستان كوتاه، مي ةهر نويسنده در زمينحقيقت آثار  در
هاي جامعه و اجتماع را با ريزبيني خاصي بـه   بسامانيناآثار غالم عباس نيز . هاي او باشد تجربه
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  .كشد تصوير مي
و  »كـن رس «،  »جـاري كـي چانـدي   «، »آننـدي «هاي كوتاه غالم عبـاس   مجموعه داستان

احساسات و . اي از وقايع اجتماعي شبه قاره حكايت دارد يك به گونه شند كه هربا مي »دهنك«
هاي كوتاه غـالم عبـاس    داستانهاي  ويژگيازجمله  ،گرايي و بلندپروازي جذبات نگاري، تخيل

گرايي بودن، ايـن نويسـنده    ، ويژگي رئاليست و واقعويژگي هاروند كه در كنار اين  به شمار مي
 نويسي معاصـر زبـان اردو بـه يـاد     ر تاريخ داستاندجايگاه او . دهد ز نشان ميرا برجسته و ممتا
از نويسندگاني اسـت كـه بـيش از     »كرشن چندر« در ادبيات داستاني معاصر اردو. ماندني است
  .و توفيق يافت هاي كوتاه روي آورد رفت به نگارش داستان آنچه انتظار مي

او نيـز در ايـن   . رود تان كوتاه به شـمار مـي  وي در صف نويسندگان برجسته و ممتاز داس
نـده بـا خوانـدن و    زمينه بسيار خوش درخشيد و آثارش به شاهكارهايي مبدل گشت كـه خوان 

  .شود هاي تخيلي وي آشنا مي خالقيت و صالحيتمطالعة آن به 
ـ ااي انسـان دوسـت اسـت كـه      نويسنده) ميالدي 1977-1912(كرشن چندر  ن موضـوع  ي

 »يرئاليسـت «نثر كرشن چندر نثـري  . سازد به ديگر نويسندگان آشكارتر مي وي را نسبت فاوتت
واقعيت و خيال تـوأم اسـت و گـاهي نيـز بـه       هايش آميزش است كه گاهي در برخي از داستان

گرايي در نثر كرشن چندر و پريم چند نزديك به هم  واقعيت. كند گرايش پيدا مي »ررئاليسمسو«
  .تهاي زيادي اس و داراي مشابهت

 احساسات و جذبات خود. بخشد و سكون مي ها آرامش وي در سبك نگارش خود به دل
عنـوان اولـين مجموعـه    » طلسـم خيـال  «. نمايـد  را به خوبي در قالب كلمات و الفاظ بيـان مـي  

ان «. شيريني تخيل بـا واقعيـت تـوأم شـده اسـت      هاي كوتاه كرشن چندراست كه در آن داستان
گـرا و   همتاي وي است كه او در آن كامالً يك نويسـندة واقـع   كوتاه بيهاي  از داستانيكي  »داتا

هاي اجتمـاعي و تضـادهاي فرهنگـي جامعـه را بيـان       شود و در آن نابساماني رئاليست ديده مي
مشـكالت و مصـائب فراوانـي در     ،مـيالدي  1947در هنگام تأسيس پاكستان در سـال  . كند مي

كشـتار، قتـل عـام، نابسـاماني، ظلـم و      . وجود آمده ب هاي هر دو كشور هند و پاكستان سرزمين
ه اسـت، در  شهرت يافتـ ) فسادات(نام ه حد و حساب كه در زبان اردو ب شمار و بي هاي بي ستم

مهاجرت مسلمانان از هند به پاكستان . گذاشتكوتاه به شدت تأثير هاي  آثار نويسندگان داستان
دو كشـور از   ام تأسـيس و آزادي و اسـتقالل هـر   در هنگ ،پاكستان به هند و بالعكس هندوها از

  .ن در آثار نويسندگان به خوبي جاي گرفتآيكديگر و همچنين مسائل و موضوعات مرتبط با 
هـاي   ترين چهـره  ماندني و واقعي ها به ياد هاي اين داستان درحقيقت بسياري از شخصيت
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يسـندگان  وهـا، هنـر ن   هتي آن نوشها بازتابو ند كه تجزيه و تحليل يادبيات داستاني زبان اردو 
  .سازد را آشكار مي) استقالل هر دو كشور(در زمان اين دوره 

 وشتن جزئيات، مشاهده عميق و آگـاهي  ون. نه استونثر كرشن چندر گاهي اوقات طنزگ
هـاي سـبك و    شعور فراوان نسبت به زنـدگي و رئاليسـم اجتمـاعي از خصوصـيات و ويژگـي     

  .روند شمار مي اسلوب نگارش كرشن چندر به
ي بـاال ديـده    مسـائل و موضـوعات ذكـر شـده     ه وي كـه در آن هاي كوتا از جمله داستان

محبـت  «و  »پاني كـا درخـت  «، »منيا بازار«، »كاالسورج«، »هم وحشي هين«توان از  مي ،شود مي
ها دورنمـاي جامعـه خـويش را بـازگو      كرشن چندر در اين مجموعه داستان. نام برد »كي رات

  .آورد هاي اجتماعي سخن به ميان مي و از نارسايي كند مي
ـ     ةه و از متفكـران متخصـص در زمينـ   ديكي ديگر از نويسندگان بـزرگ، برجسـته و ارزن

آثار مشهور . است) ميالدي 1955-1912(سعادت حسن منتو  ،ادبيات داستاني معاصر زبان اردو
. اه اردو مانـدگار كـرده اسـت   هـاي كوتـ   صاحب نام، نام او را در نگـارش داسـتان   ةاين نويسند

هـا و آثـار    بـين نوشـته  . آيد ه شمار ميبسعادت حسن منتو در رديف نويسندگان بزرگ دنيا نيز 
 ةشماري وجود دارند كه با تحقيق و مطالع هاي بي صادق هدايت و سعادت حسن منتو مشابهت

ها و اشـتراكات   شابهتمحقق خود به خود به م دو زبان، هر نويسندگان داستان كوتاه ايِ مقايسه
  .يابد برد و از آنها آگاهي مي ميان اين دو نويسنده پي مي

پيرايگي، سرشار از شـعريت   توان به سادگي و بي هاي نثر سعادت حسن منتو مي از ويژگي
فتـه  روي در بيان حقـايق، صـداقت و حقيقـت را ناديـده نگ    . و بدون ابهام بودن آن اشاره نمود

هاي كوتاه وي، اشاره به مسائل زندگي، اعمال و رفتار زنان بـازاري   انمحور و مركز داست. است
از  »ركالي شـلوا «و  »هتك«هاي  خصوص دو داستان كوتاه او به نام در اين. باشد مي) ها طوائف(

موفق كه خواننده  ايست رئاليست سعادت حسن منتو نويسنده. اي برخوردار هستند اهميت ويژه
نگاري او، نثرش را از ديگـر   گويي و حقيقت صداقت ةتاز ةشيو. يابد مي پيام او را به سادگي در
پنـاه را كـه بـه آن     درحقيقت او زندگي زنان معصـوم و مظلـوم و بـي   . كند نويسندگان ممتاز مي

اي  منتو با آميزه .كند داده بود را از نظر اجتماعي و اقتصادي به خوبي ترسيم مي) طوائف(عنوان 
هايش كه گـويي حـال    هاي كوتاه خود و حتي رمان در داستان »و ناتوراليسمم رئاليس« ي از شيوه

و هواي زندگي و مسائل و مشـكالت مـردم شـبه قـاره اسـت، اسـتادانه زنـدگي محرومـان و         
نفـرت از  . سـازد  كشـد و گـاه آن را بـا طنـزي گزنـده آشـكار مـي        ستمديدگان را به تصوير مي

او مسـائل ذهنـي و   . باشـد  هاي منتو مـي  ات داستانهاي استعمارگر نيز يكي از موضوع انگليسي
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خـوبي بـه تصـوير     هـايش بـه   گرايي آنچنان در داسـتان  را با آميزش تخيل و واقع روحي انسان
منتو حقايق تلـخ زنـدگي را در   . شود از خواب گران بيدار مي با خواندنِ آنكشد كه خواننده  مي

د كه خواننده تحمل خواندن برخـي  نك يان ميچنان ب هاي با ارزش رئاليستي خود آن ميان داستان
روس و فرانسه بر منتو ي گرا  تأثيرات نويسندگان واقع. تواند داشته باشد هايش را نمي از داستان

  .كامالً مشهود است
 ةوي اساساً يـك نويسـند  . هاي منتو است دوستي نيز يكي از موضوعات مهم داستان انسان

ه از جايگاه برتري نسبت به ديگـر نويسـندگان معاصـر    ك ت استدوست، موفق و رئاليس انسان
  .باشند زبان اردو برخوردار مي

  نتيجه
هـاي متنـوعي    ادبيات داستاني فارسي و اردو در قرن بيستم مـيالدي هـر دو از سرچشـمه   

ـ برخوردار هـاي زيباشـناختي، اخالقـي و     ويـژه صـنعت ادبـي داسـتان كوتـاه كـه ارزش      ه ند، ب
. كنار اهداف سياسي، اقتصادي و فرهنگي داراي اهميـت خاصـي اسـت   گرايانه به آن در  اصالح

مـيالدي در داسـتان كوتـاه     1940و  1930هـاي   نگاري در دهـه  روند شروع رئاليسم يا حقيقت
گونه آثار  نمود پيدا كرد و روز به روز تقويت گرديد و به حجم و تعداد نويسندگان اينو ظهور 

گويي كالسيك و سنتي به برخـورد   ن ميان به انتقال از قصهبرجسته در اي ةنكت. ادبي افزوده شد
ها و حوادث است كه نويسندگان هر دو زبـان بـا جزئيـات     گرايانه با شخصيت نو و جديد واقع

بهتر و فراوان به تشريح اوضاع اجتمـاعي، اقتصـادي، مشـكالت زنـدگي ترسـيم خصوصـيات       
در حقيقت نويسـندگان صـنف   . پرداختندانساني و بشري در بين طبقات متوسط و باالتر از آن 

ترين تأثير را بر جريان و روند ادبيات داستاني نوين گذاشته و آثـار ممتـازي    ادبي مذكور عميق
  .در نهضت و مكتب رئاليسم، رئاليسم اجتماعي و سورئاليسم از خود برجاي گذاردند

رگيري نهضـت  شـمار و فراوانـي در بكـا    توان چنين گفت كه مشابهت و اشتراكات بي مي
  .وجود دارند، دو زبان فارسي و اردو رئاليسم در صنف ادبي داستان كوتاه هر
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