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نگاه (هاي کوتاه فارسی و اردو  بررسی نهضت رئالیسم در داستان
 1)اي اجمالی و مقایسه

 ∗ جرتودهیومرثکیمحمد 
 رانی دانشگاه تهران، ایات خارجیها و ادب دة زبانکار دانشیاستاد

 )18/8/89 :، تاریخ تصویب22/1/89 :تاریخ دریافت(

 دهکیچ
هـاي فارسـی و اردو،    هاي کوتاه در زبان نویسی و داستان رماندر قرن بیستم میالدي با آغاز نگارش     

هایی همچون رئالیسم، رئالیسم اجتماعی و سوررئالیسم بر ادبیات داستانی معاصر دو             ها و مکتب   نهضت
از  بزرگـی    ۀ سـرمای  ةنثـر جدیـد فارسـی و اردو در برگیرنـد          . کشور ایران و پاکستان سایه افکنده است      

هاي متفـاوت رشـد و شـکوفایی     طی دوره .استگنجینه اي سرشار از آن   کوتاه و   هاي   ها و داستان   رمان
بـراي نویسـندگان     نویسی نوین در هر زبان به ویـژه         داستان ۀادبیات داستانی، داستان کوتاه پیشگام مقول     

  در داسـتان  ) رئالیسـم  (واقعگرایـی  پیش رو ضمن بررسی مختصري از نهضت         ۀمقال .بوده است معاصر  
واقع اشکال  در.  نیز خواهد داشت   ۀ آن گرایان اي به ادبیات رئالیستی و واقع       مقایسه یزبان، نگاه کوتاه دو   
 هاي پر اهمیت ادبیات داستانی معاصر زبـان فارسـی و   نویسی از ویژگی  در داستانواقعگراییگوناگون 

 .اردو بوده است

 .اه، رئالیسم اجتماعی، مکتب، سبکی، داستان کوتواقعگرای ادبیات داستانی، رئالیسم، :هاي کلیدي واژه

                                                           
 . اجنام گرديده است۲/۱/۴۶۰۸۰۲۹اين پژوهش با استفاده از اعتبارات شوراى پژوهشى دانشگاه ران با مشاره  -١
 E-mail:mkioumarsi@yahoo.com، 021-88634500 :، دورنگار021-61119106: تلفن ∗
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 مقدمه -1
مندي انسان به داستان، قصه، حکایت و افسانه و نیز حتـی عشـق ورزیـدن    ه توجه و عالق  

 .رود  از زندگی اجتماعی او به شمار می، بخشیبه آن
 آن را بـا  يواسـت کـه     اي از زندگی و حیات واقعی انسان     در حقیقت این موضوع گوشه    

، مطالـب    داسـتان آدمی از آفـرینش     . راه اعتماد و اطمینان کامل پذیرفته است      فکر و منطق به هم    
مـروت،   جـرأت، همـت، شـجاعت، مردانگـی،      این داستان ها،   در میان . است شماري آموخته  بی

خسـتگی از  انسان بـراي زدودن  . داز اهمیت فراوانی برخوردارن  محبت، سخت کوشی و اخالق      
 بتواند احساس برتر و طبیعی خود را تسکین داده و           دارد تا اي    نیاز به مشغله   روان و تن خویش   

 خود فراموشی را به ارمغان آورد و از حـوادث تلـخ محـیط اطـراف خـودش،                   ،موقتاً براي وي  
 .ماندبحداقل براي مدت زمانی بی بهره و دور 

) plot(، پـالت    انـد  داراي اشتراکات زیادي     رمان، در همه جا،    و    عناصر موجود در داستان   
هاي مختلف، قوي و خوب، طرز بیان توأم بـا هیجـان، مواجـه شـدن       ده و پیچیده، شخصیت   سا

هـاي اصـلی     شمار، ذکر حاالت جغرافیایی، دچار شدن شخصیت       شخصیت اصلی با خطرات بی    
 هـا در  نامناسب و به طور کلی رزم و بزم از عوامل و عناصر مهم این داستاندر وضعیت داستان  
 .روند میالملل به شمار  سطح بین
 عـالوه بـر   ، هند و پاکسـتان ة درخور توجه این که در ادبیات داستانی معاصر شبه قار      ۀنکت
هـایی بـا    شود که در آن داسـتان       فضا و محیطی شعرگونه نیز مالحظه می       یاد شده، هاي    همگونی

 .هاي عاشقانه به خوبی نمایان است موضوعات اصلی عقل و عشق و طبع

 بحث و بررسی
هاي متمـادي رواج داشـته       نویسی از سال   گویی و داستان    داستان ،نگی انسان در زندگی فره  

در دوران جاهلیـت، اعـراب نیـز بعـد از     . نصیب نمانده است است و هر ملت و قومی از آن بی        
گو  ، داستانپایانپرداختند و در  گویی می خوردن غذا و طعام، شب در مکانی نشسته و به داستان          

البتـه ایـن   . شـد   دریافت داشته و محفل تمـام مـی    ، شامل خرما بود   اجرت خویش را که معموالً    
هاي  نویسی در تمدن   هاي ابتدایی و آغازین داستان     نقش. یافت ها ادامه می   موضوع در بیشتر شب   

هاي مصر، چین، بابل، هند و یونان باستان به مراتب از قدمت    تمدن. قابل رویت است  نیز  قدیم،  
. اسـت ها، تمدن و فرهنگ مصر داراي بیشترین قدمت          ان این تمدن  بیشتري برخوردارند و از می    

 .شد یا رومانی نوشته می) Romance(ها به زبان رومانس  گونه قصه و داستان در اروپا این
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در ادبیـات داسـتانی ایـران، کتـاب         . شود  رومان و رومانس اطالق می     به همین علت به آن    
این کتـاب در حقیقـت   . میت بسزایی برخوردار است   هاي فارسی، از اه     داستان ي  اوستا در زمینه  

گرشاسبنامه اسدي طوسی، درخت آسوریک، سندباد یا       . آید کتاب مذهبی زرتشتیان به شمار می     
اساطیري اند کـه    هاي    سرشار از داستان  جاماسپ نامک   ي اردشیر پاپکان و       اد نامه، کارنامه  سند ب 

 .)32متین (در ادبیات داستانی ایران اهمیت فراوانی دارند 
هـاي موجـود در ادبیـات داسـتانی      رمـان  مهمتـرین  ةهاي تاریخی و اجتماعی در زمر    رمان

 .)14همان ( شمسی پدیدار گشت 1300هاي   در سالرمان این. اندفارسی 
 1376-1270(زاده    داستان کوتاه در ادبیات داستانی فارسی، محمـد علـی جمـال            ۀدر زمین 

هـاي   ي کوتاه فارسی بود که با چاپ اولین مجموعه داستان         ها  داستان ة نخستین نویسند   )شمسی
گرایـی را بـه خواننـدگان     ، عناصر رئالیسـم و واقعیـت     )یکی بود یکی نبود   (با عنوان   کوتاه خود   
 .شناساندند
هـاي کوتـاه را در       ایرانی است که سنگ بنیاد داسـتان       ةزاده اولین نویسند   حقیقت جمال  در

هاي کوتاه مغرب زمین را       و فنون موجود در داستان      اسلوب وي. ادبیات داستانی فارسی بنا نهاد    
نویسـی نیـز بهـره     هاي سنتی داسـتان   بر آن از اسلوب    پیوند زد و افزون   نویسی فارسی     داستان به

 مکتـب ادبیـات رئالیسـتی و    ۀ آغـاز و سرچشـم  ۀتـوان نقطـ    را می »یکی بود یکی نبود   «. جست
 .)324ور صب(  در ایران به شمار آوردواقعگرایانه
نویسـی کوتـاه معاصـر       پـدر داسـتان   « ،زاده هاي کوتاه جمال   اي از نثر یکی از داستان      نمونه

 : مالحظه شود»رجل سیاسی« با عنوان »ایران
پرسی چطور شد رجل سیاسی شدم و سري میان سرها در آوردم؟ خودت باید بدانی                می«

ـ      شـد دو هـزار، روز    روز مـی . یکه چهار سال پیش مردي بودم حالج و کارم حالجی و پنبه زن
شد یک مـن نـان سـنگگ و پـنج سـیر گوشـت را             آوردم و شام که می     شد یک تومن در می     می

گفـت   بردم؛ اما زن ناقص العقلم هر شب بناي سـرزنش را گذاشـته مـی         هرجور بود به خانه می    
تی بـه خانـه    بلرزان، پنبه بزن و شب با ریش و پشم تارعنکبو          ....هی برو زه زه زه سرپا بنشین        «

کم  ناله سودا کند، کم مان حاج علی که یک سال پیش آه نداشت با      درصورتی که همسایه   ،برگرد
گویـد کـه همـین روزهـا هـم وکیـل مجلـس               و برو بیایی پیدا کرده و زنش می        هداخل آدم شد  

به اما تو تا دم لحد باید زه زه پن        ! هزاري چرخی و هزار احترام     شود و با ماهی صد تومان دو       می
 .)43 و 42 یکی بود یکی نبود (»کاش کالهت هم یک خورده پشم داشت! بزنی

نویس  اولین داستان ) شمسی 1330-1281(در ادبیات داستانی معاصر ایران صادق هدایت        
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در آثـار  . استهاي وي به خوبی قابل رویت      نویسان غربی بر داستان    کوتاه است که تأثیر داستان    
نمایان گرایی    ، سبک و مکتب واقع    هاي کوتاه وي    مجموعه داستان  صادق هدایت و نیز در بیشتر     

 ولـی در حقیقـت   ،هاي تخیلی و ذهنی زیادي نیز برجـاي مانـده اسـت            از هدایت داستان  . است
گرا و رئالیسـت شـناخته       نویس واقع  نویسی معاصر ایران به عنوان یک داستان       هدایت در داستان  

 .شـود  بیشتر انتقادي نیز مشاهده مـی      نگاري، طنز  اقعیتهاي هدایت در کنار و     در نوشته . شود می
 ،»آبجـی خـانم   «،  »داوود گـوژ پشـت    «،  »حاجی مـراد  «هاي کوتاه وي از قبیل        در داستان  به ویژه 
زنی که مـردش را گـم کـرده         «،  »محلل«،  »چنگال«،  »طلب آمرزش «،  »داش آکل «،  »مرده خورها «
 .تاین شگرد و تکنیک آشکار اس» علویه خانم« و »بود

 روزگار به تصویر کشانده و مسـائل        ۀپرستی را در جامع    نظام استبدادي و خرافات    هدایت
نثـر هـدایت نثـر توصـیفی     . کرده اسـت  گرایانه بیان    و موضوعات موجود در آن را به طور واقع        

ـ   وي همچنین تغییرات مهمی در زبان داستان      . است هـدایت کسـی کـه      . وجـود آورد  ه  نویسی ب
 و تغییـرات بنیـادین را در ادبیـات           کـرد  را به ادبیات فارسـی معرفـی      ) Modernism(مدرنیسم  

 و  - اوست که شاهکار  - »بوف کور «هاي بلندش یعنی     عالوه بر داستان  . داستانی به ارمغان آورد   
و )  میالدي 1932 (»سه قطره خون  «: هاي کوتاه نیز نظیر    هایی از داستان   ، او مجموعه  »حاجی آقا «
 . نگاشته است)الدي می1930 (»گوره زنده ب«

هـا   اند، اما وي انواع گوناگون سـبک       هاي وي به زبانی ساده و قابل فهم نوشته شده          داستان
هـاي سوررئالیسـتی     پـردازي  گرفته، تا خیال  ) Naturalism( ناتورالیسم    و )Realism(از رئالیسم   

)Surrealistic (              فراگیـر از    را بکار بست و در قلمرو جدیدي گام برداشت که به معرفـی طیفـی 
 تـداوم   یاو تالشـ  .  آتی چنین قسـمی، انجامیـد      ۀالگوهاي ادبی و نیز احتماالت عملی در توسع       

هایی را هم در آثـار رئالیسـتی    زبان و خط سیر طولی یا دورانی حوادث و استعمال چنین روش        
 ).94متین  ( آزمایش نهادۀو هم سورئالیستی خود، به بوت

 تولـد در ذهـنش،      ۀیشه در لحظـ   اند  ه باید چنین گفت ک    ، نثر هدایت  ویژگیهايدر ارتباط با  
پیوند زده   »ئالیسترسور«نویسندگان  فنون  پوشد و این ویژگی بیشتر آثارش را به           لفظ می  ۀجام
نثر او در عین سـادگی  . شود گاه معنی فداي لفظ نمی روشن است که در این صورت هیچ      است،

 او  ي  هاست که شیوه   زش است و همین ویژگی    و رسایی و گویایی، سنجیده و استوار و بدون لغ         
. تـوان یافـت     نویسندگان دیگـر نمـی     ي  ترین شباهتی میان آن و شیوه      را چنان ساخته که کوچک    

 نویسندگان جوان پس از خود بـه        ي   صاحب سبکی است که اگرچه در شیوه       ي  هدایت نویسنده 
 .)366صبور (  مانده است او هنوز غیر قابل تقلیدي  ولی شیوه، چشمگیري نفوذ داشتهي گونه
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 :» بوف کور«اي از نثر هدایت در  نمونه
. تراشـد  خورد و می   هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می           در زندگی زخم  «

 عـادت دارنـد کـه ایـن دردهـاي بـاور             شود به کسی اظهار کرد چون عمومـاً        این دردها را نمی   
 و عجیب بشمارند و اگر کسی بگوید یا بنویسـد،  نکردنی را جزوه اتفاقات و پیش آمدهاي نادر    

کنند آن را با لبخند شکاك و تمسخرآمیز         مردم بر سبیل عقاید جاري و عقاید خودشان سعی می         
تلقی بکنند، زیرا بشر هنوز چاره و دوایی بـرایش پیـدا نکـرده و تنهـا داروي آن فراموشـی بـه                  

مخدره است، ولی افسـوس کـه تـأثیر         وسیله افیون و مواد     ه  توسط شراب و خواب مصنوعی، ب     
همـان   (»افزایـد   مـی این گونه داروها موقت است و به جاي تسکین پس از مدتی بر شدت درد       

374(. 
 پس از صـادق هـدایت خـدمات و آثـار ارزشـمند و             ) یشمس1375-1282(بزرگ علوي   

ذاران داسـتان   گـ  علوي نیز از بنیـان    . ه است دادادبیات داستانی معاصر فارسی ارائه       گرانبهایی در 
علوي از هدایت به شدت تأثیر پذیرفته است و این موضوع در            . رود کوتاه در ایران به شمار می     

هـا و    عناصـر رئالیسـم بـه ویـژه رئالیسـم اجتمـاعی در نوشـته              .  است آشکارآثار وي به خوبی     
قابـل  غیرتأثیرات زیگموند فروید نیز بـر علـوي و هـدایت            . ندهاي کوتاه علوي نمایان ا     داستان

 .)22بهارلو (انکار است 
 »رمانتیسـم « کـه رنگـی از       »چمـدان «مجموعه داستان کوتاهش،    بزرگ علوي در نخستین     

 و برخـی  »هـایش  چشـم  «اما بعد، با نوشتن رمـان .  سخت تحت تأثیر صادق هدایت بود      ،داشت
اي کوتـاه  ه  بهترین داستانة که از زمر»گیله مرد« همچون »ها مجموعه نامه«هاي خود، در     داستان

 خود دست یافت و در حقیقت این اثر و برخی آثار دیگـر او               »رئالیستی«امروزماست، به فضاي    
با این حال نثـر علـوي   . دکرگذاري  نویسی ما پایه  را در داستان»زندان« و  »روستا«بود که فضاي    

 ةیونویسـی دانسـت کـه شـ      روان و اسـتوار در داسـتان       توان یکی از نثرهاي سـاده، گویـا،        را می 
 .)388صبور (آورد   را به یاد می»رئالیسم«

 ادبیـات  -اي صنعت ادبـی  علوي با نگارش در زندان، مفهومی جدید از رئالیسم را با گونه          
. هاي بعد، روندي پایدار در میان نویسندگان ایرانی یافت، بـه ارمغـان آورد               که در سال   –زندان  

 .)95متین (شود  ی وي مشاهده میهاي کوتاه سیاس احساس مسئولیت اجتماعی در داستان
، منـاظر، روحیـات اشـخاص و حقـایق را بـه            تهاهایش به خـوبی شخصـی      علوي در چشم  

یـی داشـت، پیشـانیش       صورت کشیده « :»هایش چشم«اي از نثر علوي در       نمونه. کشد تصویر می 
ن و تـه    ها درشت و نافذ، ابروها کمانی، چانه پهـ         ها برجسته، بینی شکسته، چشم     گونه. بلند بود 
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خواسـت   نگریست، گویی مـی  زد و هر وقت خیره به چیزي می     عینک شاخی سیاهی می   . باریک
 .)1علوي  (»با مقاش رگ و پی را از میان گوشت و پوست و استخوان بیرون بکشد

 ادبیات داسـتانی    ۀنویسندگان بزرگ در زمین   از   نیز) یشمس1348 -1302(جالل آل احمد    
هاي کوتاه وي نیز بـه    نهضت و مکتب رئالیسم در مجموعه داستان       .آید زبان فارسی به شمار می    

 کـه   اسـت جالل آل احمد از جمله مروجین عقاید سیاسی و فرهنگـی نـو              . خوبی نمایان است  
 .)99متین ( است نوین گذاردهتأثیر و نفوذ خود را بر ادبیات داستانی 

وي در بیـان  . اسـت ) Critical Realism(رئالیسم آل احمد در حقیقت رئالیسـم انتقـادي   
 .)382فدوي (یق و مسائل اجتماعی به تجزیه و تحلیل و فقر و فقرزدایی نیز پرداخته است احق

 به اقتضاي موضـوع نثـر وي بـه          نیزپیرایه و روشن و ساده است و گاهی          نثر آل احمد بی   
از هاي لفظی و معنوي و گاه حتی بخش کـوچکی            حذف به قرینه  . تر است  زبان محاوره نزدیک  

هـاي   اندیشـد آل احمـد فهـم و جملـه       هاي نثر اوست تا جایی که خواننده مـی         جمله از ویژگی  
 »رئالیست«اي است    کوتاه سخن آن که آل احمد نویسنده      . ناتمام نثرش را به او وا گذاشته است       

 .)438صبور  (»کند  تازه و ابتکاري نثرش او را از دیگر نویسندگان ممتاز میةو موفق که شیو
حمد در داستان مدیر مدرسه حقیقت روشن و آشکار اجتمـاعی ایـران را بـه تصـویر                  آل ا 

پردازي آل احمد در ایـن       شخصیت. پردازد  می مهاي مختلف زندگی مرد    کشد و به بیان جنبه     می
 :اي از نثر وي در مدیر مدرسه نمونه. گرایانه است داستان توأم با واقعیت محض و واقع

و سـیگارم را    .... دستم بود و زورم آمد سالم کنم، همین طور           از در که وارد شدم سیگار     «
 ی درفـ فقط خاکستر سیگار من زیادي بـود، مثـل ت   . توي زیر سیگاري براق روي میزش تکاندم      

 .)10جالل آل احمد  (»اي صورت تراشیده
ز اوائـل قـرن    در ادبیات داستانی نـوین زبـان اردو ا  واقعگرایینهضت و مکتب رئالیسم و   

این نهضت مسائل زندگی اجتماعی را با نگاه دقیق و ریزتر بررسی            . دشو  میالدي آغاز می  بیستم  
 .ها جاي داد نمود و آنها را در موضوعات داستان

ـ          نگاري در داستان   حقیقتهاي    گرایش  واکنشـی   ۀهاي کوتاه زبان اردو در حقیقت بـه منزل
 و نهضـت رئالیسـم در        و انجمـن پنجـاب بـود       ـهاي ادبی و علمی علی گرهـ       نسبت به نهضت  

 .وجود آمده نویسی اردو در نتیجه تأثیرات این دو ب داستان
نویسـان بـزرگ شـبه قـاره هنـد و            که یکـی از داسـتان     )  میالدي 1936-1880(پریم چند   

در ادبیات داستانی معاصـر زبـان اردو        گرایی    واقعبانی مکتب    و موجد ،آید پاکستان به شمار می   
 .است
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 .زرگترین نویسندگان داستان کوتاه در زبان اردو است در صف اول و از باو
 مـیالدي بـه   1908در سـال  » سـوز وطـن  «هاي کوتاه وي با عنـوان   اولین مجموعه داستان 

فقـر، غربـت، زنـدگی و    .  مشهود است پرستی کامالً  چاپ رسید که در آن عناصر و مسائل وطن        
 وي در اوایل قـرن بیسـتم در   هاي  عامه مردم از موضوعات اصلی داستان     و مشکالت کشاورزان 

 .اندهندوستان 
 پـریم چنـد و   ة دربـار ، از ادبـا و منتقـدان ادبـی زبـان اردو     ،به تعبیر دکتر عبادت بریلـوي     

 تان کوتاه پریم چند هم از حیث فن و هم از جهـت معنـا              نگارش داس  ،نویسد  می اش نویسندگی
هـاي مختلـف     کوتاهش جنبـه هاي وي از نویسندگانی است که در داستان . بسیار ارزشمند است  

  را بنا نهاده و رواج داد کـه مکتـب کـامالً            واقعگرایینهضت  به ویژه،   زندگی مردم را جاي داد،      
 .)96بریلوي (جدیدي بود 

 ۀ ادبیـات داسـتانی کـه لحـن آن     تفاسـیر اجتمـاعی در آثـار اولیـ        ي  منظور کـردن فزاینـده    
 .ه نیز ارتباط مستقیم دارد تحوالت سیاسی آن زمان شبه قارگرایانه بود، با واقع

 طنـز    بـا  هاي کوتاه پریم چند توأم     عناصر اصلی رئالیسم اجتماعی در موضوعات و داستان       
 هـایی انـد کـه در آن         چنین داسـتان   »نمک کا داروغه  « و    »صرف ایک آواز  «،  »آه بی کس  «. است

اه  اسـلوب نگـارش پـریم چنـد نگـ         در. انـد  حقایق جامعه و اجتمـاع بـه تصـویر کشـیده شـده            
وي در ادبیـات    . شـود  دوسـتی دیـده مـی      بـاك و انسـان     بیگرایی    واقعگرایانه و اخالقی،     اصالح

طرفانـه   گرایانـه و بـی    شـود کـه واقـع      اي شناخته مـی    عنوان اولین نویسنده  ه  داستانی زبان اردو ب   
 . مصائب آن را توصیف نموده است زندگی و

نویسانی همچـون سدرشـن،       داستان هاي بعدي،  هاي نسل  به پیروي از پریم چند در نوشته      
. علی عباس حسینی، اعظم کریوي به نگارش در سبک و نهضت رئالیستی پریم چند ادامه دادند      

 نیز به اوج خود     هاي سیاسی و ادبی     فعالیت  میالدي در شبه قاره    1940 تا   1930 ۀدر حقیقت ده  
 .رسیده و رونق گرفت

در ادبیــات اردو، ) خــواه آزادي( مــیالدي بــا ظهــور نهضــت ترقــی پســند 1936در ســال 
. هایشـان ابـراز داشـتند    نویسندگان زیادي تمایالت خود را نسبت به مکتب رئالیستی در نوشـته         

پیامـد آن    و تاثیربسـیار پـذیرفت   پسـند     ادبی داستان کوتـاه از نهضـت ترقـی         بخصوص گونه ي  
 .مختلفی در نوع ابراز حقایق در ادبیات اردو پدیدار گشتهاي  گرایش
جنسـی  گرایی  واقعاشتراکی و طبقاتی، گرایی  واقعاجتماعی،  گرایی    واقعساده و   گرایی   واقع

هاي متفـاوت از      از جمله اشکال و سبک     ،تخیالتیسمبولیک و حتی    گرایی    واقعشناختی   و روان 
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هاي منسجم داسـتان از آثـار و تصـانیف نویسـندگان      روند که در قالب    نگاري به شمار می    وقایع
 .)151قزلباش (ایجاد گردید 

 سبک رئالیستی را در پیش گرفتنـد و         نویسی اردو کامالً   برخی از نویسندگان که در داستان     
، کرشـن چنـدر، بیـدي، احمـد     تو همچون سعادت حسن من   ، کار خود قرار دادند    ۀآن را سرلوح  

اختـر  ) مشـک (ندیم قاسمی، غالم عباس، عصمت چغتایی، دیونـدر سـتیار نخعـی، اوپندرناتـه       
 اختر حسین رأي پوري، حیات اهللا انصـاري، خدیجـه مسـتور، هـاجر مسـرور، اختـر           اورنیوي،

 در گسـتره   سازترین اثـرات را   ، سرنوشت    منحصر به فرد خود    فنونانصاري که با موضوعات و      
عدالت اجتماعی، مسـائل  . اي برداشتند هاي سازنده ادبیات داستانی و نیز تنویر افکار عمومی گام     

محـوري و     خود بیگـانگی و اسـتعمارگري و اسـتعمار فرهنگـی، مـردم             معیشتی و اقتصادي، از   
 .شود  که در آثار نویسندگان فوق دیده میی اندانقالب اجتماعی از جمله مباحث مهم

یکی دیگر از نویسندگان داستان کوتاه در زبان اردو که مانند پریم چند نهضت رئالیسم را                
ــایش جــاي داد در داســتان ــاس ،ه ــیالدي 1982-1909( غــالم عب ــاس از . اســت) م غــالم عب
آید که با تجربیات و   پر آوازه و بنام معاصر ادبیات داستانی زبان اردو به شمار می        نویسان  داستان

در .  داستان کوتاه و رمان از خود برجاي گذاشت        ۀ آثار چشمگیري در زمین    ،کوشی نیروي سخت 
اي   ند که این انگیزه   شمار   الم عباس بی  هاي غ   هند و پاکستان، خوانندگان آثار و داستان       ةشبه قار 
ـ           شد تا    در اسـلوب و    . دسـت آورد  ه  وي پایگاه ارزشمندي در میان ادبیات داسـتانی پاکسـتان ب

وي در تصانیف خـود بـه شـدت بـا     . شود  طنز گونه دیده می    ي  سبک نگارش غالم عباس رویه    
 طنـز   ي  تیار گرفتن رویه  کند و همین امر وي را در به اخ         مخالفت می  برخورد و و نفاق    ریاکاري

هاي وي زنان و نقش آنـان در جامعـه           در بیشتر موضوعات داستان   . گونه در آثارش مجبور کرد    
 .اند همطرح گردید

 »اوتـار « و   »سرخ جلوس «،  »لچک« »دل ایک دردمند «هاي کوتاهش    غالم عباس در داستان   
وي مجموعـه   و شـاهکار    کارهـا  یکی از بهتـرین   . پردازد شناختی مردم می   به بررسی وضع روان   

هاي اجتماعی را به خـوبی و بـه همـراه             است که در آن حقایق و واقعیت       »آنندي«داستان کوتاه   
 .کشد جزئیات به تصویر می

ند که غـالم عبـاس   ی اار شخصیته، چمصلحان اجتماعیها و   ، بساطی اشرافزنان بازاري،   
 .نمایاند میحقایق زندگی آنان را به خوبی 

هـا، باورهـا و    تواند بازتاب اندیشـه   داستان کوتاه، می ۀهر نویسنده در زمین   حقیقت آثار    در
هاي جامعه و اجتماع را با ریزبینی خاصی بـه           بسامانیناآثار غالم عباس نیز     . هاي او باشد   تجربه
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 .کشد تصویر می
 و  »کـن رس  « ،   »جـاري کـی چانـدي     «،  »آننـدي «هاي کوتاه غالم عبـاس       مجموعه داستان 

احساسات و  . اي از وقایع اجتماعی شبه قاره حکایت دارد        یک به گونه   شند که هر  با  می »دهنک«
هاي کوتاه غـالم عبـاس       داستانهاي    ویژگی ازجمله   ،گرایی و بلندپروازي   جذبات نگاري، تخیل  

گرایی بودن، ایـن نویسـنده    ، ویژگی رئالیست و واقعویژگی هاروند که در کنار این       به شمار می  
 نویسی معاصـر زبـان اردو بـه یـاد        ر تاریخ داستان  دجایگاه او   . دهد ز نشان می  را برجسته و ممتا   

 از نویسندگانی اسـت کـه بـیش از       »کرشن چندر  «در ادبیات داستانی معاصر اردو    . ماندنی است 
 .و توفیق یافت هاي کوتاه روي آورد رفت به نگارش داستان آنچه انتظار می

او نیـز در ایـن      . رود تان کوتاه به شـمار مـی      وي در صف نویسندگان برجسته و ممتاز داس       
نـده بـا خوانـدن و       زمینه بسیار خوش درخشید و آثارش به شاهکارهایی مبدل گشت کـه خوان            

 .شود هاي تخیلی وي آشنا می خالقیت و صالحیتمطالعۀ آن به 
ـ ااي انسـان دوسـت اسـت کـه      نویسنده)  میالدي1977-1912(کرشن چندر    ن موضـوع  ی

 »یرئالیسـت «نثر کرشن چندر نثـري      . سازد  به دیگر نویسندگان آشکارتر می      وي را نسبت   فاوتت
واقعیت و خیال تـوأم اسـت و گـاهی نیـز بـه       هایش آمیزش است که گاهی در برخی از داستان   

گرایی در نثر کرشن چندر و پریم چند نزدیک به هم        واقعیت. کند  گرایش پیدا می   »ررئالیسمسو«
 .تهاي زیادي اس و داراي مشابهت

 احساسات و جذبات خود   . بخشد و سکون می   ها آرامش  وي در سبک نگارش خود به دل      
عنـوان اولـین مجموعـه      » طلسـم خیـال   «. نمایـد  را به خوبی در قالب کلمات و الفاظ بیـان مـی           

ان «.  شیرینی تخیل بـا واقعیـت تـوأم شـده اسـت     هاي کوتاه کرشن چندراست که در آن   داستان
گـرا و   همتاي وي است که او در آن کامالً یک نویسـندة واقـع   کوتاه بیهاي  از داستان  یکی   »داتا

هاي اجتمـاعی و تضـادهاي فرهنگـی جامعـه را بیـان         شود و در آن نابسامانی     رئالیست دیده می  
 مشـکالت و مصـائب فراوانـی در         ، مـیالدي  1947در هنگام تأسیس پاکستان در سـال        . کند  می

کشـتار، قتـل عـام، نابسـامانی، ظلـم و           . وجود آمد ه   ب هاي هر دو کشور هند و پاکستان       سرزمین
ه اسـت، در    شهرت یافتـ  ) فسادات(نام  ه  حد و حساب که در زبان اردو ب        شمار و بی   هاي بی  ستم

مهاجرت مسلمانان از هند به پاکستان      . گذاشتکوتاه به شدت تأثیر     هاي   آثار نویسندگان داستان  
دو کشـور از   ام تأسـیس و آزادي و اسـتقالل هـر    در هنگ،پاکستان به هند و بالعکس هندوها از 

 .ن در آثار نویسندگان به خوبی جاي گرفتآیکدیگر و همچنین مسائل و موضوعات مرتبط با 
هـاي   ترین چهـره   ماندنی و واقعی   ها به یاد   هاي این داستان   درحقیقت بسیاري از شخصیت   
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یسـندگان  وهـا، هنـر ن     هتي آن نوش  ها بازتابو  ند که تجزیه و تحلیل      یادبیات داستانی زبان اردو     
 .سازد را آشکار می) استقالل هر دو کشور(در زمان این دوره 

 وشتن جزئیات، مشاهده عمیق و آگـاهی        ون. نه است ونثر کرشن چندر گاهی اوقات طنزگ     
هـاي سـبک و    شعور فراوان نسبت به زنـدگی و رئالیسـم اجتمـاعی از خصوصـیات و ویژگـی               

 .روند  شمار میاسلوب نگارش کرشن چندر به
ي بـاال دیـده        مسـائل و موضـوعات ذکـر شـده         ه وي کـه در آن     هاي کوتا  از جمله داستان  

محبـت  « و   »پانی کـا درخـت    «،  »منیا بازار «،  »کاالسورج«،  »هم وحشی هین  «توان از     می ،شود می
ها دورنمـاي جامعـه خـویش را بـازگو           کرشن چندر در این مجموعه داستان     .  نام برد  »کی رات 

 .آورد هاي اجتماعی سخن به میان می  و از نارساییکند می
ـ            ۀه و از متفکـران متخصـص در زمینـ         دیکی دیگر از نویسندگان بـزرگ، برجسـته و ارزن

آثار مشهور . است)  میالدي1955-1912( سعادت حسن منتو    ،ادبیات داستانی معاصر زبان اردو    
ـ    صاحب نام، نام او را در نگـارش داسـتان       ةاین نویسند  . اه اردو مانـدگار کـرده اسـت   هـاي کوت

هـا و آثـار    بـین نوشـته   . آید ه شمار می  بسعادت حسن منتو در ردیف نویسندگان بزرگ دنیا نیز          
 ۀشماري وجود دارند که با تحقیق و مطالع        هاي بی  صادق هدایت و سعادت حسن منتو مشابهت      

ها و اشـتراکات     شابهتمحقق خود به خود به م      دو زبان،   هر  نویسندگان داستان کوتاهِ   ايِ مقایسه
 .یابد برد و از آنها آگاهی می میان این دو نویسنده پی می

پیرایگی، سرشار از شـعریت   توان به سادگی و بی  هاي نثر سعادت حسن منتو می      از ویژگی 
فتـه  روي در بیان حقـایق، صـداقت و حقیقـت را نادیـده نگ            . و بدون ابهام بودن آن اشاره نمود      

هاي کوتاه وي، اشاره به مسائل زندگی، اعمال و رفتار زنان بـازاري              انمحور و مرکز داست   . است
 از »رکالی شـلوا « و »هتک«هاي  خصوص دو داستان کوتاه او به نام      در این . باشد می) ها طوائف(

 موفق که خواننده    ایست رئالیستِ  سعادت حسن منتو نویسنده   . اي برخوردار هستند   اهمیت ویژه 
نگاري او، نثرش را از دیگـر        گویی و حقیقت    صداقت ة تاز ةشیو. یابد  می پیام او را به سادگی در     

پنـاه را کـه بـه آن     درحقیقت او زندگی زنان معصـوم و مظلـوم و بـی       . کند نویسندگان ممتاز می  
اي  منتو با آمیزه   .کند داده بود را از نظر اجتماعی و اقتصادي به خوبی ترسیم می           ) طوائف(عنوان  

هایش که گـویی حـال    هاي کوتاه خود و حتی رمان  در داستان »و ناتورالیسم م  رئالیس« ي  از شیوه 
و هواي زندگی و مسائل و مشـکالت مـردم شـبه قـاره اسـت، اسـتادانه زنـدگی محرومـان و                       

نفـرت از  . سـازد  کشـد و گـاه آن را بـا طنـزي گزنـده آشـکار مـی        ستمدیدگان را به تصویر می   
او مسـائل ذهنـی و      . باشـد  هاي منتو مـی    ات داستان هاي استعمارگر نیز یکی از موضوع      انگلیسی
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خـوبی بـه تصـویر       هـایش بـه    گرایی آنچنان در داسـتان      را با آمیزش تخیل و واقع      روحی انسان 
منتو حقایق تلـخ زنـدگی را در   . شود  از خواب گران بیدار میبا خواندنِ آنکشد که خواننده    می

د که خواننده تحمل خواندن برخـی       نک یان م یچنان ب  هاي با ارزش رئالیستی خود آن      میان داستان 
روس و فرانسه بر منتو     ي  گرا   تأثیرات نویسندگان واقع  . تواند داشته باشد   هایش را نمی   از داستان 

 .کامالً مشهود است
 ةوي اساساً یـک نویسـند     . هاي منتو است   دوستی نیز یکی از موضوعات مهم داستان       انسان

ه از جایگاه برتري نسبت به دیگـر نویسـندگان معاصـر             ک ت است دوست، موفق و رئالیس    انسان
 .باشند زبان اردو برخوردار می

 نتیجه
هـاي متنـوعی     ادبیات داستانی فارسی و اردو در قرن بیستم مـیالدي هـر دو از سرچشـمه               

ـ  برخوردار هـاي زیباشـناختی، اخالقـی و        ویـژه صـنعت ادبـی داسـتان کوتـاه کـه ارزش            ه  ند، ب
. کنار اهداف سیاسی، اقتصادي و فرهنگی داراي اهمیـت خاصـی اسـت      گرایانه به آن در      اصالح

 مـیالدي در داسـتان کوتـاه        1940 و   1930هـاي    نگاري در دهـه    روند شروع رئالیسم یا حقیقت    
گونه آثار  نمود پیدا کرد و روز به روز تقویت گردید و به حجم و تعداد نویسندگان این      و  ظهور  

گویی کالسیک و سنتی به برخـورد        ن میان به انتقال از قصه      برجسته در ای   ۀنکت. ادبی افزوده شد  
ها و حوادث است که نویسندگان هر دو زبـان بـا جزئیـات               گرایانه با شخصیت   نو و جدید واقع   

بهتر و فراوان به تشریح اوضاع اجتمـاعی، اقتصـادي، مشـکالت زنـدگی ترسـیم خصوصـیات                  
در حقیقت نویسـندگان صـنف      . پرداختندانسانی و بشري در بین طبقات متوسط و باالتر از آن            

ترین تأثیر را بر جریان و روند ادبیات داستانی نوین گذاشته و آثـار ممتـازي                 ادبی مذکور عمیق  
 .در نهضت و مکتب رئالیسم، رئالیسم اجتماعی و سورئالیسم از خود برجاي گذاردند

رگیري نهضـت   شـمار و فراوانـی در بکـا        توان چنین گفت که مشابهت و اشتراکات بی        می
 .وجود دارند، دو زبان فارسی و اردو رئالیسم در صنف ادبی داستان کوتاه هر
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