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Urdu, the national language of the Pakistani people, inherits a valuable literary heritage in 

which women also play a major role. After the emergence of women's movements in the 

West and its transfer to Asian countries, the pursuit of social demands and the realization of 

women's rights in Eastern patriarchal societies became one of the main concerns of educated 

women in these countries. In Pakistan subsequent movements in the same direction were 

formed, which deepened and expanded after the independence of this country. Urdu 

speaking women poets and writers have collaborated with women's movements, using 

influential literary tools to achieve the social ideals of the women's movement, and creating 

works in the field of poetry and prose that can be called women's literature or writing. This 

descriptive-analytical study has tried to analyze the historical context of the formation of 

women's movements and the connection of Urdu literature with these movements in order to 

examine the evolution of women's writing in various historical periods. The results of the 

research show that throughout the history of the subcontinent, many women have created 

and produced literary works, but the reflection of women's specific issues, especially in the 

field of their social rights, dates back to the mid-nineteenth century. Despite this, literary 

activities for the production of women's writing have grown, expanded and deepened since 

the independence of Pakistan and have introduced great poets and writers to the world of 

literature such as Kishwar Nahid, Fahmideh Riyadh, Ada Jafri, Parvin Shakir, etc. 

 

Cite this article: Shirazi Ali Ahmad,; Chehreghani Reza and Shahid Muhammad Iqbal. "Contemplation the Impact of the Pakistani Women's 

Movement on Urdu Women's Literature. Research in Contemporary World Literature, 27, 2, 2023, 1095-1129, -.DOI: http//doi.org doi: 

10.22059/jor.2021.320189.2120. 

                                       © The Author(s).                                               Publisher: University of Tehran Press. 
.                              DOI: http//doi.org/ 10.22059/jor.2021.320189.2120 

mailto:pajuhesh@ut.ac.ir
mailto:aliahmadshirazi@gmail.com
mailto:Chehreghani@hum.ikiu.ac.ir


 1096 1129 تا 1095از صفحه ، 1401پایيز و زمستان ، 2شماره ، 27دوره ، ادبيات معاصر جهانپژوهش 

   2588-7092: (e-ISSN)شاپاي الکرتونیکی      2588-4131: (  p-ISSN)شاپاي چاپي 
 pajuhesh@ut.ac.ir، پست الكترونيك: http//jor.ut.ac.irنشاني اينترنتي مجله: 

 

 

 ی اردو بررسی تأثیر جنبش زنان پاکستان در ادبیات زنانه
 3محمد اقبال شاهد    2یرضا چهرقان  1 یرازیاحمد ش یعل

 aliahmadshirazi@gmail.com . رانیا ن،ی)ره(، قزوینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب ،یفارس اتیزبان و ادب . گروه1

   Chehreghani@hum.ikiu.ac.ir. رانیا ن،ی)ره(، قزوینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب ،یفارس اتیزبان و ادب . گروه2

 chairperson.per@gcu.edu.pk الهور، پاکستان. ،ی. سیدانشگاه ج ،یفارس اتیزبان و ادب. گروه 3

 

 

  چکیده الهاطالعات مق
 مقالة پژوهشینوع مقاله: 

 

 

 16/12/1399 :افتیدر خیتار

 20/03/1400: بازنگری خیتار

 25/03/1400: رشیپذ خیتار

 10/11/1401: انتشار خیتار

 

 

 

 

 

  ها:واژهکلید

اردو، نوشتار زنانه، جنبش  اتیادب

 اتیادب ات،یادب یشناسزنان، جامعه

 پاکستان.

اند. عمده داشته گیری آن سهمپاکستان، وارث میراث ادبی ارزشمندی است که زنان در شکلزبان اردو، زبان ملی مردم 
های زنان در غرب و انتقال آن به کشورهای آسیایی، پیگیری مطالبات اجتماعی و استیفای حقوق پس از ظهور جنبش
این کشورها بدل شد و در پاکستان  یکردههای اصلی بانوان تحصیلساالر شرقی به یکی از دغدغهزنان در جوامع مرد

هایی در این راستا شکل گرفت که پس از استقالل این کشور، عمق و گسترش بیشتری پیدا کرد. زنان شاعر نیز حرکت
 کارگیری ابزار تأثیرگذار ادبیات در مسیر نیل بهداستان شده، با بههای زنان همی اردو زبان با جنبشو نویسنده

توان آنها را ادبیات یا نوشتار زنانه ی شعر و نثر پدید آوردند که میعی جنبش زنان، آثاری را در زمینههای اجتماآرمان
های گیری جنبشهای تاریخی شکلتحلیلی کوشیده است تا ضمن تحلیل زمینه-نامید. این پژوهش با روش توصیفی

انه در ادوار تاریخی گوناگون را بررسی نماید. نتایج ها، سیر تحوالت نوشتار زنزنان و پیوند ادبیات اردو با این جنبش
اند؛ اما قاره زنان بسیاری به خلق و تولید آثار ادبی پرداختهدهد که در طول تاریخ شبهحاصل از تحقیق نشان می

از ی احقاق حقوق اجتماعی ایشان به اواسط قرن نوزدهم میالدی بانعکاس و بازتاب مسائل خاص زنان، بویژه در عرصه
های ادبی در جهت تولید نوشتار زنانه پس از استقالل پاکستان، رشد، گسترش و عمق گردد. با وجود این، فعالیتمی

بیشتری داشته و شاعران و نویسندگان بزرگی همچون: کشور ناهید، فهمیده ریاض، اداجعفری، پروین شاکر و ... را به 
 عالم ادبیات معرفی کرده است.

 

, 1401, 2, 27معاصر جهان اتیپژوهش ادب .اردو" یزنانه اتیجنبش زنان پاکستان در ادب یتأث یشاهد حممد اقبال. "بررس  و رضا یامحد;  چهرقان یعل یاز ی ش : استناد

1129-1095 
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 مقدمه .1

به ساحت مدرنیته، به تدریج توجه به پس از دوران نوزایی در اروپا و همگام با ورود غرب 
های اصلی جوامع و بانوان ی زن و برابری حقوق اجتماعی زن و مرد به یکی از دغدغهمسأله
که با گذار از ساختارهای سیاسی خودکامه و استقرار خواه این سامان بدل گردید تا جاییتحول

راز به یکی از مطالبات جدی دموکراسی در این کشورها، موضوع حق رای زنان، طی سالیان د
بانوان در این ممالک بدل شد و مبارزات بسیار برای استیفای حقوقی که امروز مسلم و طبیعی 

محور سنّت و جهان گردد، صورت گرفت. با عنایت به تفاوت ماهوی دنیای تکلیفتلقی می
ماعی فراموش یا محور مدرن، زنان این عصر، همواره در صدد رسیدن به حقوق انسانی و اجتحق

ی خود هستند و از ابزارهای گوناگون، برای تبیین وضعیت تاریخی خویش، نادیده انگاشته شده
جویند. در طول تاریخِ آگاهی بخشی به جامعه و مبارزه با هرگونه تبعیض ناروا علیه زنان سود می

یگیری مطالبات و تبیین های زنانه در اروپا، یکی از ابزارهای کارآمد در پنه چندان طوالنی جنبش
ی این مبارزات در ها، هنر و در راس آن ادبیات بوده است. دامنههای این جنبشاهداف و آرمان

آغاز قرن بیستم به شرق و کشورهای آسیایی و اسالمی هم رسید و در جوامع شرقی نیز زنان 
های این داف و آرمانهای اجتماعی خویش در آثار ادبی، اهکوشیدند تا از طریق انعکاس دغدغه

جنبش جهانی را با رویکردی غالباً اسالمی، پیگیری نمایند. در این میان به شهادت تاریخ، 
پاکستان، یکی از کشورهایی است که زنان مسلمان آن همواره به دنبال ایفای نقشی مؤثرتر و 

ها به اهداف ا با روشاند تاند و با همین انگیزه، کوشیدهتر در جامعه مردساالر خود بودهپررنگ
های استفاده شده در این مسیر، به خدمت گرفتن ادبیات اجتماعی خود نائل شوند. یکی از روش

ی حقوق ی زنان پاکستان و مطالبهخالق، اعم از شعر و نثر، برای آگاهی بخشی به جامعه
ت فراگیر تعداد رو شاید بتوان حرکی مردساالر این کشور بوده است؛ از ایناجتماعی در جامعه

ی پاکستانی برای رسیدن به این هدف را امروز به عنوان قابل توجهی از زنان شاعر و نویسنده
جنبش ادبی زنانه در زبان و ادبیات اردو معرفی نمود. این جنبش که طیف نسبتاً وسیعی از 

های گوناگون کند؛ دارای رنگداری میهای سیاسی و اجتماعی را آئینهها و گفتمانایدئولوژی
بوده و در مسیر تاریخی خود تحوالت مختلفی را از سرگذرانده و شاعران و نویسندگان متعددی 

اند. با توجه به آنچه گفته شد، این پژوهش بر آن است تا با روشی علمی، در آن نقش داشته
همچنین های مختلف و بسترهای ایدئولوژیک و گفتمانی و ها و گونهگیری، رنگهای شکلزمینه

 های ادبی زنانه را در زبان اردو و کشور پاکستان بررسی و تحلیل نماید.تحوالت تاریخی جنبش
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 های اصلی پژوهشپرسش
های زیر پاسخ ی بنیادین پژوهش، این مقاله کوشیده است تا به پرسشبا توجه به مسأله

 گوید:

 ؟رانده استجنبش زنان در پاکستان از آغاز تا کنون چه تحوالتی را از سرگذ -

 دهد؟ی نوشتار زنانه در ادبیات اردو چه نتایجی را به دست میارزیابی پیشینه -

ی کدام نویسندگان و شاعران زن در ادبیات اردو صاحب نوشتار زنانه و واجد دغدغه -

 اند؟ حقوق اجتماعی زنان بوده

 پیشینه و روش پژوهش

ترین ه نشده است، موارد زیر نزدیکاگرچه تاکنون اثری با موضوع این پژوهش منتشر و نمای
 روند:ها به موضوع تحقیق در این مقاله به شمار میپژوهش

نامه تاریخ و ؛ پژوهش«سهم زبان اردو در همگرایی مسلمانان(. »1396منش، وفا. )یزدان
ساختار و سهم . نویسنده در این مقاله صرفاً 156-141، ص1تمدن اسالم، سال پنجاهم، شماره 

های زنانه در ی فمنیسم و جنبشبررسی کرده و در زمینهقاره ا در همگرایی مسلمانان شبهزبان ر
بررسی اجمالی شعر معاصر (. »1388) سکندر عباس.زیدی، اقاره اظهار نظری نکرده است. شبه

، 18ه شمار، : فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسیتهران ؛«فارسی و اردو از نظر شکل و محتوا
ه است و به ی این مقاله فقط شعر معاصر فارسی و اردو را بررسی کردنویسنده. 164-142صص 

. عمر ماریه هیچ تحلیلی انجام نداده است.موضوع شعر زنانه یا جنبش ادبی زنانه در ادبیات اردو 
. 84-71، صص 3هیتا، شماره ناالهور: آ ؛«مشترکات و تبادالت زبان فارسی و اردو»م(. 2016)

است که نویسنده در آن فقط مشترکات و تبادالت و به عبارت  ایلهالذکر، مقافوقی مقاله
کیومرثی جرتوده،  تر پیوندها و ارتباطات زبان فارسی و زبان اردو را بررسی نموده است.واضح

اجمالی و  های کوتاه فارسی و اردو )نگاهبررسی نهضت رئالیسم در داستان(. »1389محمد )
این   .86- 75 صص  ،1389پاییز  ،59پژوهش ادبیات معاصر جهان، شماره ران: ؛ ته«ای(مقایسه

ای ادبی در پاکستان هضتهها یا نتنها به موضوع رئالیسم پرداخته و متعرض بررسی جنبش مقاله
سیر ادبیات زنان در ایران از ابتدای (. »1391)حسین و دیگران، ، غالمهزادحسیننشده است. غالم

سیر مقاله . این 212-199، صص 71تهران: تاریخ ادبیات، شماره  ؛«ایان دهه هشتاده تا پمشروط
ادبیات زنان در ایران را بررسی و تحلیل نموده و هیچ تحلیلی درباره ادبیات زنانه در زبان اردو و 
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 ےفارسی اور اردو شاعرات ک. »م(2009منش، وفا، )یزدانشود. پاکستان در مقاله دیده نمی
های مضمونی و این مقاله مشابهت. 186-174، صص 7هور: سفینه، شماره ؛ ال«راکاتاشت فکری

اشتراکات فکری را در شعر بانوان شاعر فارسی زبان؛ مانند سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد و 
فاطمه راکعی با بانوان شاعر اردو زبان؛ مانند ادا جعفری، پروین شاکر و زهرا نگاه، بررسی و 

زنان پاکستان و ادبیات  رو؛ یعنی پیوند و ارتباط جنبشی پیشموضوع مقاله تحلیل نموده و
جستاری بر . »(1391منش، وفا، )یزدان. ی پژوهش فوق قرار نداشته استی اردو، در حیطهزنانه

، 17ه ، دور3 پژوهش ادبیات معاصر جهان، شماره: هران؛ ت«نویسی در ادبیات اردوسرآغاز رمان
نویسی در ادبیات اردو است، سه ی آغازین رمانن مقاله که در خصوص دورهای .186-157صص 

نویس پیشتاز در ادبیات اردو؛ یعنی مولوی نذیر احمد، عبدالحلیم شرر و رتن نات سرشار را رمان
های مولوی نذیر معرفی و آثارشان را بررسی و تحلیل کرده است. این مقاله، به اختصار فعالیت

آموزش زنان از طریق تألیف رمان را مورد اشاره قرار داده است. معصومی،  یاحمد در زمینه
بررسی جایگاه سلطان جهان بیگم در . »(1399منش و سعید شیرازی، )محسن، وفا یزدان

هم، ، سال دوازد46 ، شماره: مطالعات تاریخ اسالمان؛ تهر«نوسازی آموزش زنان مسلمان هند
، صرفاً خدمات یکی از بانوان شاخص پاکستان؛ یعنی سلطان نامبرده ی. در مقاله174-153صص 

ی آموزش زنان طرح و بررسی شده و مطالبی نیز به اجمال در باب جهان بیگم در زمینه
   های زنان پاکستان ذکر شده است.ی فعالیتتاریخچه

هیچ اثری درخصوص موضوع این تحقیق منتشر و  شود تاکنونطور که مشاهده میهمان
شناسی و این مقاله که مستخرج از رساله دکتری در زمینه تحلیل تطبیقی جامعهه نشده است نمای

 باشد، نخستین پژوهش در این زمینه است. شعر زنانه در ایران و پاکستان می
 روش تحقیق

به روش این تحقیق پژوهشی نظری است که کوشیده است با تکیه بر اسناد و منابع مکتوب، 
ی وضوع پیوند جنبش های اجتماعی زنان در کشور پاکستان و ادبیات زنانهتحلیلی م-توصیفی

ی ی این تحقیق مجموعهشناسی ادبیات بررسی و تحلیل نماید. دامنهاردو را از منظر جامعه
گیرد و مالک انتخاب آثار بررسی شده از ی اردو را اعم از نظم و نثر، در بر میادبیات زنانه

اکستان نیز میزان اقبال مخاطبان در داخل و خارج از کشور، بر اساس پ نویسندگان و شاعران
ها، تعداد ترجمه، توجه منتقدان و ها و مجموعهمعیارهای پیرامتن و فرامتنی؛ همچون تیراژ کتاب

 ... بوده است. 
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 تعریف مفاهیم اصلی پژوهش 

رسد تحوالت یی انسانی همواره در حال تغییر و تحول بوده است؛ اما به نظر مجامعه
تر است. به همین دلیل تر و عمیقاجتماعی در دوران مدرن از تمام ادوار تاریخی پیشین پرشتاب

های زنانه، پیوسته در حال رشد و گسترش بوده و تأثیر خود را در ی اخیر، جنبشدر چند دهه
ثی از آثار ادبی مواجه اند تا آنجا که امروز با میراها، از جمله ادبیات بر جای گذاشتهتمامی عرصه

ها و مختصات شکلی و محتوایی زنانه هستند و به عنوان نوشتار زنانه هستیم که واجد ویژگی
ها و مقاالت ادبی، با اصطالح سبک نامهها، پایانها، کتابشوند لذا گهگاه در نشریهشناخته می

ی ترین واژهصطالح که کلیدیشویم؛ اما پیش از پرداختن به ایضاح این انوشتار زنانه مواجه می
جنبش »آید، الزم است برای رعایت توالی تاریخی، نخست مفهوم پژوهش پیش رو به حساب می

 را توضیح دهیم. « ادبی
 ادبیجنبش 

اند، انواع گوناگونی؛ مانند جنبش جنبش که به زبان ساده به آن حرکت و نهضت نیز گفته
گیرد. کادن در فرهنگ ادبی و ... را در بر می اجتماعی، جنبش سیاسی، جنبش دینی، جنبش

 است: اصطالحات ادبی، جنبش ادبی را اینگونه تعریف کرده
  “Movement A term commonly applied to a trend or development in 

literature. The Pleiade (q.v.), for instance, by dint of their innovations in 

poetry constituted a movement. (Cuddon 405)  

 به .رودمی کار به ادبیات در تحول یا مفهوم روند معموالً برای که است اصطالحی جنبش
 شود.محسوب می جنبش یک شعر در آنها هاینوآوری به نظر ، بائیادپل مثال: عنوان

 گوید:و در جای دیگر می
 “Movement the, A term applied to a tendency rather than a movement 

which A became apparent in the word of a number of British poet in the 

1950s. It was a tendency towards traditionalism in form and also towards 

empiricism. Some of the main poets associated with the so-called Movement 

were Kingsley Amis, Donald Davie, Thom Gunn, Elizabeth Jennings, Philip 

Larkin and John Wain. A representative selection of their work was 

published in Robert Conquest’s anthology New Lines (1956). (Cuddon  405) 
 ادبی، در گونه تعریف کرد: اصطالح جنبشتوان جنبش ادبی را به زبان ساده اینبنابراین می

 هایدوره، به آن دسته از آثار ادبی که دارای ویژگی یا ژانر اساس آثار ادبی بر بندیتقسیم مقابل
 هاییویژگ با ادبی هایجنبش .گرددشناختی باشند، اطالق میزیبایی یا سیاسی فلسفی، مشابه
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 مانند جهانی؛ وقایع معموالً هاجنبش این .شوندشناخته می ادبی ژانر و موضوع در سبک، مشترکی
 درک .کنندمی ی آثار ادبی منعکسدر آیینه را قدرت تغییر یا اجتماعی ساختار تغییر جنگ،
 ریم،بمی لذت آنها از که آثاری و نویسندگان بهتر درک در ما به تواندمی مختلف هایجنبش
از  خود کار رشد برای تا بتوانیم دهدمی ارائه به ما راهنما را هایهمچنین ایدئولوژی و کند کمک

با تمرکز بر  مشترک هایایده با نویسندگان از گروهی توسط ادبی جنبش یک .کنیم آنها استفاده
 تعریف غیرهو  فرهنگی هنری، شناختی،جامعه هایدغدغه فلسفه، محتوا، سبک، از مختلفی موارد

 بازه یک در معموالً) مختلف نویسندگان برای کلی اصطالحی ادبی، نهضت و جنبش .شودمی
 از بخشی نویسندگان، این معموالً .دارند برای نوشتن مشابه هایانگیزه نوعی، به که است( زمانی

 بهیک موضوع خاص دارند.  یدرباره مشابهی عقاید زیرا شوند،می گرفته نظر در یک جنبش
سیاسی  و حوادث تاریخی تأثیر تحت اغلب زمانی، یدوره در یک ادبی هایجنبش دلیل، همین

 آن، در که کندمی اشاره وضوح به جریان یا دورانی به «ادبی جنبش» اصطالح .است آن دوره
 مشابهی رویکردهای یا موضوعات از یا پیروی مشابهی نوشتاری الگوی از نویسندگان از بسیاری
 .کنندمی هاستفاد
 زنانهجنبش اجتماعی و جنبش 
های اصیل، خالق و پویای زندگی جنبه»نیز اصطالحی است که « جنبش اجتماعی»

بیان  -در معنای تحرک اجتماعی، دور هم جمع کردن و نیز نوآوری و خالقیت -اجتماعی را 
رفته است. غالباً  در معنای بسیار متفاوت کار»کند. به تعبیر دیگر، اصطالح جنبش اجتماعی می

آن را در معنای توصیفی محض، برای مشخص کردن فرایندهای گوناگون؛ مانند جنبش 
داری، نهضت منع فروش مشروبات فمینیستی برای اعتالی حقوق زنان، جنبش لغو قانون برده

 (262)بودون و بوریکو« الکلی و غیره  به کار می برند.
حقوق مساوی برای زنان را »جنبشی است که یا جنبش اجتماعی فمینیستی، « فمنیسم»

سازی اجتماعی، که هدف آن، کند و همچنین تدوین یک ایدئولوژی درخصوص دگرگوندنبال می
 (163هام و گمبل « )خلق جهانی فراسوی تساوی اجتماعی صرف برای زنان است.

تدریج در سال قبل در اروپا آغاز و به 150یافته از حدود جنبش فمنیستی به صورت شکل
کرد. ها و اهداف گوناگونی را دنبال میهای مختلف، خواستهجهان فراگیر شد. این جنبش در دوره

م در انگلستان و ایاالت متحده با هدف دستیابی به 1920م و 1880اولین موج فمینیستی در سال 
ی دستیابی به کرد. بعد از زوال دوره اول، کم کم موج دوم که براحق رای برای زنان فعالیت می
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. کرد، آغاز گردید و به بعضی از اهداف خود نیز نائل گشتحقوق برابر برای زنان فعالیت می
از « راز زنانگی»م با کتاب 1980م تا 1960موج دوم فمنیسم در اوایل قرن بیستم و در سال »

یاسی و آغاز شد و عواملی؛ مانند تغییرات در وضعیت زنان، تحوالت اقتصادی، س 1بتی فریدان
( بعد از زوال موج 229ه زاد)قاسم.« دسته از عوامل مؤثر در ظهور موج دوم است اجتماعی، سه

به تدریج موج سوم، به اوج رسید که فعالیت خود را بر حصول منافع زنان  بعد به م1980دوم، از 
 رفتار و هزنان بر ظاهر هادوم، فمنیست موج خالف بر موج سوم در جامعه متمرکز ساخته بود. در

 خصوصی زندگی و فرزندمحور یخانواده باید از که داشتند اعتقاد آنها ورزیدند. زنان تأکید ظریف
 کرد. دفاع
 نوشتار زنانه 

این . کردن ، ادبیات را جنسیهزنان هنگا و هیعنی بر اساس تجرب ؛نویسیهزنانه و زنان نوشتار
. باشد هجدای از سبک مردان هخلق کند که صدا و محتوایی زنان ،سبک بسیار اصرار دارد تا شکل

و  مشکالت نوشتن از هندن احساسات زنان، بامنظور شناس هبشاعر یا نویسنده  ،نویسیهدر زنان
زیکی یتجارب روحی و ف و وضعیتنگارش  زنان در( 402. )فتوحیپردازدروحیات خاص زنان می

 یهنگارش تجرب مثالًام آن نیستند. اغلب قادر به انج ،مردان هکنند کای عمل میهگون هخود ب
فقط  هایی است کههتجرب هسقط جنین ازجمل عواطف مادری، آغاز حاملگی، احساس مادر شدن و

 (403)هستند. ا هنگارش دقیق  و صحیح آن هقادر ب زنان
 موضوع همتن ابداعی در آن ب هک شود،آثاری را شامل می هادبیات زنانکه  م معتقدندهبرخی 
متنی معرفی توان اختصار میبه را  هزناننوشتار (. 18 . )شاملیبپردازد زنانع از حقوق زن و دفا

 اند. ه نوشته شدهزنانخاص احساسات و بیان مسائل برای زبان زنان و  هبن، زنا یوسیلهبه کرد که

 نوشتار زنانه در ادبیات جهان اسالمهور ظ 
ار مکتوبی از وی برجای مانده، رابعه بنت شاعر در زبان و ادبیات فارسی، که آثنخستین زن 

نویس را در مفهوم کعب بلخی یا قزداری است؛ اما نخستین شاعر زن ایرانی که بتوان صفت زنانه
ی عثمانی، فاطمه عالیه خانم دقیق کلمه، به وی اطالق کرد، فروغ فرخزاد است. در ترکیه

ش فمنیستی است. )مامنت نویس با گرایق( نخستین زن مسلمان داستان1355 -1281)
ی زن فمنیست عرب نیز نوال السعداوی، طبیب مصری است. ترین نویسنده( شاخص82آتیس

 __________________________________________________________________________  
1 . Betty Friedan 
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-الهدی صدر نام برد که اغلب، داستانتوان از آمنه بنت( و همین طور در عراق می107)داگالس

توان چند نام ها میهای کوتاه و اشعاری با درونمایه فمنیستی و  زنانه خلق کرده است. غیر از این
الغزالی )هر دو از کشور مصر( را در زمینه تولید نوشتار زنانه در دیگر؛ مانند سلوی بکر و زینب

 جوامع مسلمان نام برد. 

 بحث و بررسی. 2

 قاره در دوره گورکانیان هندوضعیت زنان شبه  
سهم قابل توجه و های مختلف، زنان در دوران دولت مسلمانان )گورکانیان هند( در زمینه 

هایی در خصوص اند و تاریخ گورکانیان هند پر از داستانخصوصاً تأثیر فراوانی بر حاکمان داشته
اثرگذاری همسران پادشاهان بر ایشان است که گاه سرمنشاء خدمات فرهنگی ماندگار در دولت 

ورکانیان هند، ای به نام موخیا در خصوص منابع قدرت امپراطوری گایشان شده است. نویسنده
 کند:را برجسته می سه مؤلفه

“The power of Mughal’s emperor; his Army, his Treasury and his 

Women.” (Mukhia  107) 
 )قدرت امپراطور مغول در ارتش، خزانه و زنان اوست.( 

دوران  نگار خانم، مادر بابر )که زنی تحصیل کرده بود و دردر دوران حکومت گورکانیان، تغلق
(، ماهم بیگم، حمیده بانو بیگم، 17کودکی و نوجوانی تأثیر زیادی در زندگی بابر داشت(. )بابر 

ی اکبرشاه(، جودا بای یا مریم زمانی، نور جهان و ممتاز محل، دختر آصف خان ماهم انگا )دایه
تبحر داشتند.  ی این زنان هستند که بسیاری از آنها در ادبیات و سایر هنرهاهای برجستهنمونه

( گلبدن بیگم، شخصیتی برجسته در تاریخ گورکانیان و دختر بابر است که کتابی به 342)احسن 
شاه این رساله، روایتی معتبر و معاصر از دوران همایون (342نامه نوشته است. )نام همایون

کند. می ی نه چندان دور روشنقاره را در گذشتهم( است و اوضاع اقتصادی شبه1508-1556)
جهان است که بانویی فرهیخته و آرا بیگم دختر شاههای برجسته ادبی، جهانیکی دیگر از چهره

با روحیه و شاعری تواناست و دوبیتی فارسی را که بر روی مزارش نقش بسته، خود سروده است. 
یک  دانست و به عنوانزیب فارسی و عربی را نیک میالنسا، دختر اورنگ(. زیب70)واستی 

ای غنی فراهم آورده، شناخته شده است. وی همچنین شاعری خوشنویس متخصص که کتابخانه
( او تفسیری هم بر قرآن کریم 342توانا بود و دیوان شعری به نام دیوان مخفی دارد. )احسن 

 (findly 49نوشته است. )
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 جنبش زنان در پاکستان 
ی زنان اتحادیه مسلمانان هندوستان شاخههای زنان در پاکستان به ی تشکیل سازمانپیشینه

(AIML حزبی که نمایندگی مسلمانان هند را در دهه ،)گردد. در م به عهده گرفت، باز می1940
برای تداوم تقاضای خود برای ایجاد یک کشور مسلمان مستقل، به تعداد قابل  AIMLزمانی که 

انتخاباتی زنان مسلمان بود.  محور بسیج کمپین AIMLتوجهی رأی نیاز داشت، جناح زنان 
م، مدیون مبارزات پرشور 1946-1945موفقیت چشمگیر این اتحادیه در انتخابات حساس 

ی زنان و بیش از همه، مدیون هزاران زن مسلمان باحجابی بود که برای اولین بار در شاخه
 (83جالل های انتخابیه شهری رای دهند. )زندگی، خود از خانه بیرون آمدند تا در حوزه

حرکتی همانند  پاکستان نتوانسته است؛ دیگری در تشکل زنانه هیچ زمان تاکنون آن از

م صورت 1940 دهه در AIML زنان یزنان، که به رهبری شاخه رای یگسترده جنبش سیاسی

 اعضای از تن چند مرزبندی جدید کشورهای شبه قاره، و استقالل از گرفت، ایجاد نماید. پس

AIML پاکستان زنان انجمن ی مرکزیهسته شکیلت برای (APWA )با م1949 سال در 

 سیاسی زنان و باال طبقات اجتماعی از اغلب گروه این .کردند همکاری نخبگان عمدتاً عضویت

 ارتباط ،هادولت همراه با تغییر و شدمی پشتیبانی دولت از سوی گروه این .وصل به قدرت بودند

 امکان را برای دولت، این و APWA تنگاتنگ ارتباط .کردمی رارمستقر برق دولت با نزدیکی

 میان و بستری برای تعامل بگذارد تأثیر دولت هایسیاست بتواند بر فراهم ساخت تا سازمان

را  ی اعمال اقتدار دولت اسالمی، که زنانبحث در باب نحوه رغمکند لذا علی ایجاد زنان و دولت

 به را آن اسالمی اعتبار و دولت ساخت، هیچگاه،اسالمی ملزم می رفتار اصول با به تطبیق خود

  (Gardezi 101) کشید.نمی چالش

 به که را موقعیتی ی حاکم وآنها طبقه اجتماعی و سیاسی، باالی هایرده زنان در استقرار با

 برای ودخ اجتماعی پایگاه از و کشیدند چالش شده بود، به اعطا آنها به ملی هویت متولی عنوان

-وابستگی در APWA اعتبار .بردند بهره زنان مربوط به قوانین به منظور بهبود دولت، با معامله

به  ایدئولوژیک اعتراض بدون زنان، هایتشکل شدمی باعث که بود آن اعضای طبقاتی های

 از پاکستان، در زنان هایگروه شکوفایی م1980 تا م1949 سال از .بیایند وجود به دولت،
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APWA بنیاد دانشگاه، زنان فدراسیون ،(شد منحل م1954 سال که در) زنان ملی گارد تا 

 این قابل مشاهده بود. در پاکستان، خانواده تنظیم انجمن و زنان المللیبین باشگاه پرستاران،

 در که بود زنانی از متشکل علنی، سیاسی زنان، نخستین سازمان دموکراتیک سازمان دوره،

 چپ با گرایش  دار سیاسیریشه هایخانواده از و متوسط یطبقه از ،نخست یدرجه

 حقوق قانونی اصالح برای مبارزه م،1955 سال در متحد دموکراتیک ی( جبهه180بودند.)هارون 

 تشکیل یمطالبه به را خود صدای و پیوست مبارزه این به APWA .کرد رهبری را زنان

 حق کنار در زنان نمایندگی حق م،1956 سال اساسی قانون در .افزود قانونی اصالحات کمیسیون

 م1958 سال در ایوب خان مارشال فیلد نظامی کودتای دلیل به شد؛ اما شناخته رسمیت به رأی،

 تحقق نیافت و هرگز مضاعف، رأی نشد و حق برگزار اساسی قانون این اساس بر انتخاباتی هیچ

-گروه توجه مورد نکته .مجددا پیگیری شد( WAF) زنان اقدام مجمع توسط م1980 یدهه در

 تدوین به که است م1961 سال در خانواده قوانین آزادسازی ایوب، دولت طول در زنان های

 سمت به را زنان نظامی ایوب، حکومت (همان) منجر گشت. متأهل زنان قانون حقوق تدریجی

 در .و مدنی متمرکز ساخت اهیرف هایدر اجرای برنامه را خود انرژی و هدایت اجتماعی رفاه

 تشکیل سوروپتومیست باشگاه و بهبود انجمن جمله از زنان، از بیشتری هایگروه م1967 سال

 زنان سیاسی توسعه زمان، آن زنان هایگروه سایر برخالف زیرا بسیار مهم بود اخیر انجمن .شد

 & Shaheed)کرد. می دنبال ایحرفه هایفعالیت و شغلی ریزیبرنامه آموزش، طریق از را

Warraich 276) 
 سال در .داد زنان حقوق وضعیت بهبود از خبر م1970 دهه در بوتو علی ذوالفقار دولت

 به «علی لیاقت رعنا بیگم» .گرفت تعلق کشوری خدمات در برابر هایفرصت زنان به م1972

 اعظم اسالم آباد قائد دانشگاه معاون عنوان به «یوسف کنیز بیگم» و سند فرماندار عنوان

 کشوری خدمات طریق از ایمنطقه و خارجی مدیریت هایپست زمان، همان در .شدند منصوب

 جنسیتی تبعیض پایان ،27 و 25 ماده م،1973 اساسی قانون (Haroon 181)باز شد.  زنان برای

 ژانویه در .شد ملی آگاهی از بخشی زنان، المللیبین سال مانند رویدادهایی؛ .کرد اعالم را
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 تسهیل و بهبود برای اقداماتی پیشنهاد به منظور زنان، حقوق عضویِ 13 کمیته یک م،1976

 یاعالمیه دولت سال، همان اکتبر در و تشکیل شد زنان اقتصادی و حقوقی اجتماعی، شرایط

 (Shaheed & Warraich 276)منتشر کرد.  را پاکستان در زنان حقوق

تاریخی از  یدوره ترینعنوان ضعیف به م1988-1977 از ضیاءالحق ژنرال نظامی حکومت

 (Gardezi 52) .شودمی تلقی پاکستان در زنان حقوق منظر تحقق

 دولت نظامی توسط م1980 یدهه طی در نیز دیه و شهادت، قصاص مربوط به قوانین

 دشوار را عنف به تجاوز جرم اثبات قوانین، شد. این اجرا زنان، حقوق بر تأثیر شدید با الحقضیاء

 او شهادت و زن یک ارزش و دهندمی قرار زنا اتهام خطر معرض در را تجاوز قربانیان کنند ومی

 کاهند.می مرد یک نصف به موارد برخی در را

 ایجاد برای طرحی زنان، لباس مورد در دولت مختلف هایدستورالعمل توجیه برای همچنین

در ورزشگاه، به عنوان تماشاگر ارائه  زنان حضور یوشتهنان ممنوعیت و جدا برای زنان دانشگاه

 رنسانس فقرات ستون ،(م1984) شهود قانون و( م1979) حدود قانون شد. )همان( بنابراین،

داشت  حیات اجتماعی زنان بر سوئی اثرات این جنس از نوزایی، داد.می تشکیل را ضیا اسالمی

اعمال  منظور به هااین مجازات که بود این دیج نگرانی گرفته بود و هدف را زنان هویت که

شگفتی  جای )جهانگیر و جیالنی ( بنابراین گیرد. قرار استفاده مورد هااقلیت و زنان علیه تبعیض

در  .به حرکت درآمد WAF هدایت تحت پاکستان در زنان جنبش م1980 یدهه در نیست اگر

 برای خود، از حفاظت به نیاز دلیل به شهری، زنان هایگروه م،1981 سال آغاز این دهه؛ یعنی در

-نام WAF مجموعه این .دادند تشکیل ایمجموعه زنان، وضعیت شدن تروخیم از جلوگیری

 .شد تبدیل زنان هایگروه چتر سازمان به و گذاری

 WAFکه  بود این زمان آن در زنان هایتشکل سایر و WAF در تفاوت مشهودترین

 فرهنگی، تولید ابزارهای طریق از به طور غیرمستقیم و اعتراضی معاتتج برپایی با مستقیماً

 WAF هایفعالیت .کرد مقاومت دولت جوییبرتری برابر در ادبیات اعم از شعر و نثر، بویژه

 زنان نگاران،روزنامه اقتصادی، و اجتماعی دانشمندان معلمان، وکال، جمله از ایحرفه زنان توسط
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 شد. انجام ی متوسططبقه کارگران و صنفی هایاتحادیه هنرمندان، عی،اجتما مددکاران تاجر،

(Shaheed & Warraich 297) 

 زنان یدهه زیرا بود، المللیبین زمینه یک در زنان برای مهمی یدهه همچنین م1980 دهه

 به را دولت و داخلی ملی امور در خارجی المللیبین بررسی یک امر این .بود متحد ملل سازمان

بانوان  امور به رسیدگی برای زنان، واحد یک ایجاد با ضیاءالحق دولت ژنرال .داشت همراه

 در کمیسیونی دولت، م،1983 سال تر آنکه درشگفت .داد پاسخ خارجی فشارهای این به پاکستان

 در مرد بودند. آنها سه و زن وضعیت و مشکالت زنان تشکیل داد که اعضای آن سیزده مورد

به بعد  م1980 دهه ( از80-279دادند. ) ارائه زنان وضعیت مفصلی درباره گزارش م1985 سال

 .شدند تشکیل NGO عنوان به یا مستقل هایگروه صورت به یا دیگر زنانه تشکل چندین

(Rouse 31-29) روستایی، جنبش زنان  زنان جنبش در خصوص خود یمطالعه در هارون انیس

 پاکستان در زنان یافته سازمان هایگروه بزرگترین از یکی انعنو به را سند )سندیانی تحریک(

 را سازد. سندیانی تحریک، زنانمتمایز می کرد،می فعالیت شهرها و روستاهای استان سند در که

 خود فردی به آنها بیاموزد که چگونه مشکالت وکوشید کرد بسیج خانه به مبارزات خانه طریق از

 فروش بهداشت، آموزش، قبیل از مواردی؛ همچنین .کنند حل مثبت اقدامات با زن عنوان به را

-گروه این .(184)هارون  .کرد مطرح را مردان( و زنان های ناموسیقتل) کاروکاری و زن و نوزاد

 که ممتازی گروه از فراتر را پاکستان در زنان مبارزات ای ازکوچک جدید، صفحات تازه های

 (Rouse 30-29) ند، باز کرد.کردهدایت می گذشته در را جنبش
 تاریخچه نوشتار زنانه در ادبیات اردو. 3-3
ی نخستین زن شاعر در زبان اردو دو نظر وجود دارد: طبق نظر بعضی پژوهشگران، هدربار

م ترتیب یافت. و برابر 1796النساء نخستین زن شاعر در زبان اردو است که دیوانش در سال لطف
لقا چندابائی است که دیوانش در سال ران، نخستین زن شاعر، مهنظر برخی دیگر از پژوهشگ

ها قبل آغاز م گرداوری گردید؛ اما واقعیت این است که در زبان اردو، نوشتار زنانه از سال1798
ی مهم که در باب زنان نوشته شده اشاره کنیم: توانیم به سه تذکرهشده بود. دراین خصوص می

م( از 1882«)شمیم سخن»الدین رنج، م به قلم فصیح1864در  نوشته شده« بهارستان ناز»
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ها ترجمه و شرح حال  م( از درگا پرشاد نادر. در این تذکره1878« )اندازچمن»عبدالحیّ صفا و 
ی رامشگران. زنان عادی یا زنان شاعری آمده است که یا از خاندان پادشاهی بودند یا از طبقه

شوند چرا که در آن دوره، های مذکور دیده نمیبسرایند در تذکرهزنانی از طبقات متوسط که شعر 
ی ننگ به سرودند و این کار در نزد مردم عادی، مایههای متوسط و عادی، شعر نمیزنان خانواده

 آمد.شمار می
قاره تثبیت شد، در کنار مجالت و نشریات عمومی یا ی انگلیس بر شبههنگامی که سلطه

ی بانوان نیز آغازگشت که تعدادی از شد، انتشار  نشریاتی ویژهدان چاپ میمجالتی که برای مر
با مدیریت « تهذیب نسوان»با سردبیری سرسید احمد خان، « تهذیب االخالق»آنها عبارتند از: 

با اهتمام راشدالخیری و « بنات»و مجله « عصمت»ممتازعلی و همسرش)محمدی بیگم(، مجله 
حقیقی خود را مخفی  ها، زنان نویسنده اغلب اسامیست که در این مجلهغیره؛ اما الزم به ذکر ا

کردند؛ مثالً در کردند و به جای نام اصلی، از اسم مستعار یا مخفف در نوشتارشان استفاده میمی
ش معرفی کرده که امروز مشخص شده -خ-ای خود را زشود که نویسندهها دیده میبعضی مجله

 اهده خاتون شروانیه بوده است.ش ز-خ-است، مراد از ز
 های متوسط، از این طریق وارد ادبیات شدند و تدریجاً به ایفای نقشزنان برخاسته از خانواده

اجتماعی خود پرداختند. در همین زمان چند داستان به قلم زنان نوشته و منتشر شد که به جای 
ض حسین بیگم با نام مستعار -ند الفنام واقعی، نویسنده از نام مستعار استفاده کرده بود؛ مان

روشنک بیگم، عباسی بیگم با نام مستعار زبیده بیگم، طیبه بیگم با نام مستعار انوری بیگم و 
 اورب سدید با نام مستعار بیاض سحر.

دراین دوران، بعضی نشریات، جنبش سوادآموزی زنان را شروع کردند و تا حدودی نتیجه هم 
از شهر علیگر « خاتون»م( از شهر دکن به سردبیری محب حسین، 1884« )معلم»گرفتند؛ مثل 

از شهر « الحجاب»م( از الهور، 1909« )بیشریف بی»به سرپرستی شیخ عبداهلل و همچنین 
 به سردبیری صغرا همایون مرزاحیا و غیره.« النساءزیب»بوپال و 

ویسی تخصص داشت و نی ناولنویسی است که در زمینهنذیراحمد دهلوی، نخستین داستان
وی اولین »ای است که در باب ضرورت باسوادشدن بانوان قلم زده است. نخستین نویسنده

گرایی استوار کرد و اولین گام خود را در این میدان با داستان را براساس واقع های بود کهنویسند
 ۃمرءآ» ( وی در160منش )یزدان« برداشت.« العروس ۃمرءآ»دف آموزش زنان با تالیف ه

، دو اثر داستانی خویش، این موضوع را مطرح کرد و در همین عصر، «النقشبنات»و « العروس
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های خود، موضوع سوادآموزی زنان را جای های دیگر؛ مانند سرشار و شرر هم در نوشتهنویسنده
ی بارهدر« بدرالنساء کی مصیبت» ی تاریخی دارند؛ اما در داستانهای شرر جنبهدادند. داستان

زنان  جا در باب زنان سخن گفته و به خاطر فقدان آزادیهای بیاصالح زنان و سختگیری
آغا صادق ( و 1901)مصیبت بدرالنسا( )بدرالنساء کی مصیبت های خروشیده است. وی در داستان

(؛ مخالفت خود با حجاب مرسوم زنان مسلمان در آن دوره 1908)ازدواج آغا صادق( )کی شادی 
 (168به تصویر کشیده است. ) را

تحریر کرد و « مجالس النساء»حسین حالی، کتابی به نام در خصوص آموزش زنان، الطاف
)=تحسین سکوت( « چپ کی داد»ای به نام م در یک کنفرانس؛  منظومه1870همچنین در سال 

ردمندی به تصویر خواند و در آن، اوضاع اجتماعی و تعلیم و تربیت زنان را به خوبی و همراه با د
الملک، شبلی نعمانی، سجاد علی، محسنکشید. افزون بر این، افرادی؛ مانند ذکاءاهلل، مولوی چراغ

ای و های روزنامهها، یادداشتحیدر یلدرم و مردان روشنفکر دیگر هم در موضوع حقوق زن مقاله
پیشرفت علمی زنان، سه مطالب بسیاری به نگارش درآوردند و سلطان جهان بیگم از بوپال برای 

را تأسیس نمود. « مدرسه سلطانیه»و « مدرسه بلقیسیه»، «وریهٹمدرسه وک»مدرسه به نام 
ای دیگری نیز در هان بیگم افزون بر تأسیس مدارس فوق، فعالیته( سلطان ج811)ثمر فضل  

 هدرس، مهای آصفیهفنی و حرف هراستای آموزش زنان به نام خود ثبت نمود که تأسیس مدرس
 ( 65-164دخت ولز از آن جمله است. )معصومی و دیگران هشا همینتو، کانون زنان هپرستاری زنان
ی جنبش زنان در شبه قاره، یک تشکل علمی زنانه به وجود آمد و فعالیت خود را در نتیجه

ر بسیا اجتماعی در آن زمان، این فعالیت-آغاز نمود؛ اما به دلیل نبود بسترهای مناسب سیاسی
ی مردساالر پاکستان شود اهداف خود را که بیشتر در محدود بود و بدون آنکه متعرض نقد جامعه

نمود. در همین دوره بود که زنان به جای شعر به شد، دنبال میاسالمی تعریف می ی تعالیمدایره
توان جنبشی نثر گراییدند و در زمینه نثر، آثار بسیاری را خلق کردند. اگرچه این فعالیت را نمی

ها موجب شد که بعدها جنبش زنان در شبه قاره فعالیت خود را زنانه قلمداد کرد؛ اما همین فعالیت
 به صورت رسمی آغاز نماید.

النساء،  ۃبانوان زیادی در این دوره قلم خود را برای خلق آثار منثور به کار گرفتند؛ مانند رشید
عبداهلل سلطان بیگم، عطیه فیضی، صغری همایون، محمدی بیگم، نذر سجاد، حمیده بانو، مسز 

ض حسن بیگم، بیگم شاهنواز، طیبه بیگم، ضیاء بیگم، صالحه -کنیز فاطمه، خجسته اصغر، ا
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ی نثر داستانی/خیالی یا به تعبیر اردو عابد حسین و غیره که نویسندگان فوق، اغلب در زمینه
 اند.معروف« افسانوی»

توان  پرداختند که برخی ازآنها را که میز به سرودن شعر میدر همین دوره زنان شاعر نی
ش )زاهده خاتون شروانیه(، مسز دی برکت رائی، خدیجه بیگم، -خ-نامبرد ازین قرار است:  ز

منجهو بیگم، رابعه پنهان و غیره. در آن زمان که جامعه فاقد پیشرفت فکری بود، شاعران زن  
ی مردساالر پاکستان برداشتند و همین وم در جامعهنخستین گام را بر خالف رویکرد مرس

 بعدها به یک جنبش و حرکتی اجتماعی تبدیل شد.« بغاوت»هنجارشکنی یا به تعبیر اردو 
نگاری و غیره نویسی، افسانهی درام، مضمونرشیده جهان یکی از بانوانی است که در زمینه

های )زن و افسانه« ےافسان ےاور دوسر عورت»کرد و نخستین کتاب خود را  با نام فعالیت می
ی آثار، مایهی نگارش و درونم به چاپ رسانید. با توجه به وسعت دامنه1937دیگر( در سال 

-نویسی در شبه قاره محسوب کرد. او در داستانشاید بتوان رشیده جهان را آغازگر جنبش زنانه

-ده و بیشتر از حقوق زنان دفاع میای مطرح کرجداگانه های خویش برای زنان و مردان اصول

( با وجود این، در جنبش ادبی زنان اردو زبان، اولین صدای آشکار فمنیسم را 352کند. )بانو 
عصمت جغتایی بلند کرد. او از لحاظ لحن، آهنگ و روش نوشتاری، فمنیستی خالص است و 

رود. همین روش را بعدها میهای او در ادبیات اردو، اولین تجربه فمنیسم واقعی به شمار نوشته
های ذکیه مشهدی، خدیجه مستور، هاجره مسرور، ممتاز شیرین، جیالنی بانو، بانو در نوشته

قدسیه، فرخنده لودی، رضیه فصیح احمد، بشری رحمن، زاهده حنا و صغرا مهدی مشاهده 
 کنیم. می

 ادبیات اردو قبل از استقالل پاکستان . 4-3
فعاالن قرن نوزدهم آسیای جنوبی، موضوع زنان را به عنوان  بسیاری از نویسندگان و

سیاسی را از -اند و نظام اجتماعیموضوعی اصلی در دستور کار اصالحات فرهنگی قرار داده
-کند که روزنامهحنا استدالل میاند. گلهای چاپی تازه ارائه شده به تصویر کشیدهطریق رسانه

یب عوام به آموزش زنان است تا بتواند آنها را با شرایط نگاری اردو، ابزاری پویا برای ترغ
ای که بر ساختار سنّتی خانواده تأثیر گذاشته است، مواجه سازد. اجتماعی تغییر یافته -سیاسی
ی این ادبیات جدید با تمرکز بر زنان مسلمان، به ظهور زبان اردو در مقام زبانی مشترک توسعه

ها و مجالت ای برای آموزش زنان تبدیل شد و کتابه وسیلهاشاره داشت. همچنین این زبان ب
مختلف را که منجر به تأسیس مؤسسات و نهادهای آموزشی در این منطقه شد، منتشر ساخت. به 
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همین دلیل، ادبیات اردو با موضوع تمرکز بر زنان در نیمه دوم قرن نوزدهم، همچنین به ما کمک 
ای، ی مختلف محلی، آداب و رسوم، اصطالحات منطقههاهای مختلف فرهنگکند تا جنبهمی

دهند، از طریق زبان محلی که هایی را که اساس زبان محلی را تشکیل میها و مثلالمثلضرب
ها همچنین بر ظهور زن مسلمان شود، شناسایی کنیم. این نوشتهفقط توسط زنان استفاده می

 ای تأکید دارد.ی حرفههی متوسط جامعه در جایگاه یک بانوی نویسندطبقه
 (Gul-i-hina 460( 

خالصه اینکه با ابتکار نویسندگان پیشگام زن در زبان اردو، که با مشکالت مختلف زنان در 
دادند؛ میزان آگاهی زنان افزایش این جامعه روبرو بوده و آن را در آثار ادبی خویش انعکاس می

ای، در به خارج از کشور رفتند و از نظر حرفهیافت و حتی برخی از آنها برای تحصیالت عالیه 
کرده و متجددی ظاهر شدند که همچون حجاب امتیازعلی، نخستین خلبان کسوت زنان تحصیل

هایی بنویسد و زن مسلمان که نه تنها  قادر بود هواپیما را به پرواز درآورد، بلکه موفق شد، رمان
ی ه از زن مسلمان آسیایی به زنان این حوزههای گوناگون و ارائه تصویری تازبا خلق شخصیت

سیستم آموزشی جدید، اعتماد به نفس ببخشد. او در فرهنگی وجغرافیایی، در بستر مدرنیسم و 
پرستی را نقد و فریاد خود را بر ضد تبعیض و ی جامعه و خرافههایش رسوم کهنهداستان

های ( از این رو داستان74است. )جهان عدالتی زندگی زناشویی زنان در پاکستان بلند کرده بی
های ( شخصیت76وی همواره هدفمند و دارای پیام و بازتاب معضالت و مشکالت جامعه است. )

متعدد مؤنث که در آثار داستانی ادبیات معاصر اردو حضور دارند، طعم جدیدی را در تاریخ ادبیات 
در متن ادبیات اردو مورد بحث قرار دهیم،  اند که  اگر بخواهیم این موضوعات رااردو ارائه کرده

 های سنتی و مدرن جنسیّتی یاد کنیم.باید بیش از هر چیز از تقابل نقش
( در این دو قرن، 161سالگی رسید. )طارق  200ی اردو به سن م، ادبیات زنانه1998در سال 

ر پیشرفت ادبیات ادبیات اردو پیشرفت بسیاری کرده و روشن است که به غیر از مردان، زنان د
اند؛ این نویسندگان که زبان و ادبیات اردو را در خصوص حقوق، اردو نقش مهمی داشته

تحصیالت و آزادی زنان به سخن واداشتند، از موقعیتی استثنایی برخوردار شدند و افزون بر 
ن و را برای جنس ز های سنتی تعیین شدهای خویش، نقشی آثار، خود با عمل حرفهدرونمایه

 ( 368ی مردساالر پاکستان، رد کردند. )امبر مرد در جامعه
اند؛ سجاد حیدر یلدرم از جمله مردانی که در جهت احقاق حقوق زنان در ادبیات اردو قلم زده

است. او از جمله اولین نویسندگان اردو است که هدف ایجاد برابری اجتماعی برای زنان پاکستان 
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کنند، های تعیین شده جنسیتی خود سرپیچی میهای او، زنان از نقشنکند. در داستارا دنبال می
( 153نمایند. )روبینا و دیگران گذرانند و در تجمعات شرکت میهای تحصیالت مدرن را میدوره

هایی را با محوریت ها را از همسرش نذر سجاد حیدر گرفته است که رمانشاید او این ایده
 کردند. های جنسیتی توصیه شده را رد میهای زن نوشت که نقششخصیت

رسد، هیچ نامی مهمتر از عظیم بیگ وقتی نوبت به شورش در برابر انتظارات جنسیتی می
پردازی کرد. زنان آثار وی در دنیای زیبایی، چغتای نیست. او زنان را به شکلی جدید شخصیت

کر و در کنار مردان در تحوالت کرده، روشنفکنند و تحصیلمبتنی بر برابری جنسیتی زندگی می
سواد، از طبقات فرودست ، زنی بی«شهزوری»( در رمان معروف او، 154جامعه سهیم هستند )

تبار است؛ اما کامالً به حقوق خود آگاهی دارد. قهرمان شهزوری چنان سرسختانه از وضعیت طبقه
 هایی که سنتنین شخصیتکند که در ادبیات اردو، نظیری ندارد. چی مرد سرپیچی میو سلطه

ریزند، پیش از آن در ادبیات اردو سابقه نداشته است، با های جنسیتی زن و مرد را به هم مینقش
 یادآوری و تأکید بر این نکته که این اثر ادبی از قلم یک مرد تراویده است.

های را با نقش النساء، زنان و مردان ۃدر پایان قرن نوزدهم، اصالح النسا، رمانی به قلم رشید
( اما از 98-97دهد. )تبسم جنسیتی کمی تحریف شده و با چاشنی شعاری و نمایشی نشان می

ابتدای قرن بیستم، صغرا همایون میرزا، نذر سجاد حیدر، اکبری بیگم )مادر افضل علی(، حجاب 
های ایتامتیازعلی و بسیاری دیگر از نویسندگان زن به میدان آمدند. بسیاری از آنها در رو

کردند. با زده میهای تعیین شده جنسیتی سرپیچی و خوانندگان را حیرتخالقانه خود از نقش
)گل آتش( جنبش نویسندگان پیشرو اردو آغاز شد و آثار داستانی عصمت چغتای،  انگارهانتشار 

الوه بر های بسیار مهم دیگر را به ادبیات اردو تقدیم کرد؛ عخدیجه مستور، هاجره مسرور و نام
جنسیتی -ای فروتر، جیالنی بانو و واجده تبسم نیز در آثار خود، نقش سنتیافراد یادشده، در مرتبه

 زنان در جامعه پاکستان را از هم دریدند.

 سهم زنان در استقالل پاکستان 
واهمه در روزهای تاریک و پر های بیخان، از معدود صدافاطمه جناح و بیگم رعنا لیاقت علی

و هم  یم پیش از استقالل بودند. آنها به اقصا نقاط کشور سفر و در مجالس مختلف سخنرانیاز ب
آثار چاپ شده خویش در راه آرمان آزادی و استقالل پاکستان،  به صورت شفاهی و هم از طریق

هلل از خانواده سهروردی بنگال، ه اکرام اغیر از این دو، شائست کردند.گام با مردان فعالیت میهم
سی بیقاره هند و رسانه بیهای مؤثری داشت و از رادیو شبهبرای تحصیل و آموزش زنان فعالیت
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( بیگم نصرت هارون، از استان 517های زیادی منتشر ساخت. )جاویدانگلستان برای ایشان پیام
م شروع کرد و در 1919خود را از  ی کرمان در کشور ایران بود، زندگانی سیاسیسند که در زاده

سند به عنوان یکی از مسئوالن زن حزب مسلم )مسلم لیگ( به فعالیت خود ادامه داد. او پس از 
ی دختران تأسیس کرد و تا ی ویژهخانهاستقالل پاکستان، در نقاط مختلف مدرسه، کالج و یتیم

( 151-44کند. )هارون( فعالیت می )تشکل استاد عبداهلل ٹرسٹسر عبداهلل هارون امروز نیز در 
قاره برای بیداری یا آموزش زنان کوشش بسیار کردند افزون بر افراد یاد شده زنان دیگری در شبه

(، بیگم قاضی عیسی از استان 259که زری سرافراز زرنگار معروف به خاتون سرحد از پیشاور)
مادر موالنا محمدعلی  -ںاماه بیبلوچستان، بیگم محمدعلی جوهر و آبادی بانو بیگم معروف ب

( و بیگم سلمی تصدق حسین از 12-8حبیبه از اترپردیش )ام -علی جوهرجوهر و موالنا شوکت
 ( از آن جمله هستند. 241راولپندی)جاوید 
 م(1967ژوالی  9 -م1893ژوالی  31) فاطمه جناح

در تاریخ پاکستان است. ترین بانوی برجسته حاشیهفاطمه جناح )مادر ملت( مشهورترین و بی
وی به عنوان خواهر کوچکتر محمدعلی جناح )مؤسس و بنیانگذار پاکستان( نقش بسیار مهمی در 
جنبش پاکستان داشت. او همچنین به سبب مبارزات و کمک به زبان ملی و همراهی با برادرش 

هایی ای نقشای برای زنان پاکستان برای ایفمحمدعلی جناح مشهور است و به مثابه انگیزه
 کند.تر در تحوالت اجتماعی این کشور عمل میپررنگ

 م(1990ژوان  13 -م1905فوریه  13علی خان )بیگم رعنا لیاقت

( بود و در UNی زن مسلمان در سازمان ملل )وی اولین استاندار زن مسلمان و اولین نماینده
ن مسلمانی است که در سال علی خان ازدواج کرد. وی همچنین اولین زم با لیاقت1932سال 
م جایزه حقوق بشر سازمان ملل را از آن خود نمود. این بانوی درخشان نقش بسیار مهمی 1970

در جنبش زنان پاکستان ایفا کرد و پس از ایجاد کشور پاکستان، برای رفاه و پیشرفت زنان این 
 کرد.کشور بویژه امر تحصیل زنان سخت تالش

 ه در پاکستانزنان شاعر و نویسند. 6-3
اجتماعی،  ها و نقشها، ظرفیتبه طور کلی، در جوامع آسیایی و شرقی، زنان از نظر ویژگی

های مختلف زندگی در شوند؛ اما با گذشت زمان، نقش زنان در زمینهتر از مردان قلمداد میفرو
در برخی  سطح کرده و حتیحال گسترش است و زنان در بسیاری از امور، خود را با مردان هم

اند. محمدعلی جناح، بنیانگذار پاکستان، زنان و ها عملکردی بهتر نسبت به مردان نشان دادهزمینه
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هایی برای کسب دانش و آموزش برابر دانسته، در سخنرانی مردان را از نظر فراهم آوردن فرصت
ش تأکید م بر اهمیت برابری جنسیتی در آموز1947خود به مناسبت اولین کنفرانس آموزش، 

ی کشور های توسعه( مددکاری و یاری زنان در تمام زمینهKhalid and others 426نماید. )می
ها، نقش مهمی در ایجاد پاکستان بویژه زبان و ادبیات اردو کامالً مشهود است. بدون شک کتاب

سل جدید تصویر زنان در جامعه دارند و در صورت نمایش کارکرد مثبت ایشان، تأثیر مثبتی در ن
 (431کنند. )ایجاد می

م( شاعر و نویسنده زن پاکستانی است که اندیشه و تفکر سنتی دارد؛ 1924ادا جعفری )متولد 
هایش از تجربیات خود به عنوان همسر و اما این اندیشه و تفکر اصالح شده است. او در نوشته

 ا اینگونه به تصویر کشیده است:ثبات زنان رمادر استفاده کرده و موقعیت خانوادگی متزلزل و بی
 ںمی گزر ہر ےتمنائ عمر تمام   اپنی ںدو گزار ںتمام عمر سفر می

 ںوہر

 نرہ ہسای ںبنو عکس اپنا خود  طرح کی خامشی آواز ھےمج گیا اھلک
 ںوہر ںمی

 مقید ہک ںوہ آب ہو  ںیہ ےترس ٹونہ کو شبنم ہک یھت تشنگی ہو
 ںوہر ںمی رہگ رہگ

 ںماہمی ہک  یھت ہن یھب صبا یھت ہن یھب گل تہنک ںادا می
 (70-169)جعفری  ںوہر ںمی رھگ ےاپن اور ںوہر سی

 ترجمه:
ام سراسر در سفر گذشت/ و در آرزوی یکی رهگذر/ تقدیر من آواز خاموشی بود / و زندگانی 

قرار شبنمی ها بیی هنر قرار گیرم/ تشنگی بود؟ یا لباین که چون تصویری از خویش در سایه
دند؟/ من آن قطره آبی هستم که مرواریدوار در بندم / ادا ! من نه نکهت گل بودم و نه باد صبا بو
 خویش میهمان باشم.ی که در خانه /

 ه بیان کرده است:ی خود را اینگونوی در جای دیگر وفای مادرانه
)جعفری  ںوہ ںما فطرتاٌ ہک ںمی   گی ںولوھب ںیہن ںیہتم ںمی

232) 
 اند.از یاد نخواهم برد/ چون مرا مادر سرشتهترجمه: تو را 
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آمیز و عدم نگرش انسانی جامعه نسبت به زن و تقلیل جایگاه وی همچنین به برخورد تبعیض
شعر ادا جعفری به جای تمرکز بر ( 27-26)طاهره  کند.زنان به مثابه کاالیی جنسی اعتراض می

تاکنون به زن داده است(، هویت زنان را با  آل عاشقانه )نقشی که شعرروی زن به عنوان یک ایده
دهد )بوند شهریاری و نگری زنانه بازتاب میگیری از ثروت واژگانی برآمده از جهانبهره

ای از برابری بیان عاطفی در (. پس از او زهرا نگاه، تالش کرد تا تمایل به درجه58سیدرضایی 
 روابط زنان را به تصویر بکشد.

ماند؛ اما از استثمار خاص زنان در طور کلی مترقی باقی میدر چارچوبی بهزهرا نگاه، گرچه  
( زنان را که ناشی از schizophrenicجامعه نیز کامالً آگاه است. شعر او وجود اسکیزوفرنیک )

کند تا صدای خود را به زنی که کند. بنابراین، او تالش میتابوهای اجتماعی است، بررسی می
 (28-27ی مردساالر است، ببخشد. )جامعه مجبور به سازش با

 م(1991-م1915عصمت چغتای )

-کشند، از شخصیتهای جنسیتی سنتی را به تصویر میاین نویسندگان، در حالی که نقش

اند. درمیان ها منحرف شدهنویسند که به نوعی از هنجارها و سنتهای زن و مرد سرکشی می
های جنسیتی هایی نوشت که با نقشت. او داستانایشان، نام عصمت چغتای نامی کلیدی اس

-افکند. از سوی دیگر داستانی خویش را بر آفتاب میی ریاکار جامعهورزید و چهرهمخالفت می

کنند که از نظر مالی مستقل هستند؛ مانند های زنی را معرفی میهای عصمت چغتای شخصیت
ی ت از همه زنان نویسندهعصم«. معصومیت»)خط کج( و « لکیر هیڑیٹ»های رمان

های خود با نام واقعی روزگار خود ممتاز است؛ چون در آن زمان، زنان حتی از انتشار نوشتههم
ای مسلمان و متدین ترسیدند؛ اما در همان زمان، عصمت چغتای که از خانوادهخویش می

از زن به مثابه  های جنسیتی مردان، عدم آزادی زنان در جامعه، تلقیبرخاسته بود، کج روی
های خود جا داد که کاالیی جنسی در جامعه مردساالر و موضوعاتی از این قبیل را در نوشته

چوتهی کا )دو دست(، لحاف،  ھاتہدو های او؛ مانند توان آنها را به صورت گسترده در کتابمی
وتاه وی، های اصلی داستان ک( مجموعه67ا )لباس کالس چهارم( و غیره یافت. )الحسن ڑجو

)یک  اک بات)شکننده(،  یئی موئچوها(، )آسیب ںیٹچوها(، )جوانه ںکلیاآثاری همچون: 
 ضدیلکیر )خط کج(،  هیڑیٹهای او نیز شود. رمان)دو دست( را شامل می ھاتہدو نقطه( و 
)شهر فریبنده(  بهروپ نگر)دنیای قلب( و  دل کی دنیاخون(،  )یک قطره اک قطره خون)لجاج(، 

  ت.اس
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 م(2007-م1927العین حیدر )ۃقر
او در ادبیات داستانی اردو پیشگام است و نوشتن را در زمانی آغاز کرد که رمان هنوز به 

محور ادبیات اردو جا نیفتاده بود. او رمان را از رکود خارج کرد، -عنوان ژانری جدی در فضای شعر
ای العادهبین برد. او دامنه و عمق فوق گرایی سطحی را ازنویسی و واقعوسواس فانتزی، عاشقانه

ی اندیشه و حساسیت انسان را های جنجالی تاکنون کشف نشدهبه رمان اردو بخشید و زمینه
رمان و چهار  12ای پرکار، تاکنون او به عنوان نویسنده(  267)قاسمی مورد توجه قرار داد. 

ر کالسیک جهان را ترجمه کرده است. مجموعه داستان کوتاه نوشته و تعداد قابل توجهی از آثا
را دریافت  1)همسفر آخر شب( جایزه جنانپیت« آخر شب کا همسفر»وی برای رمان دیگر خود، 
پس از استقالل پاکستان  ه)رودخانه آتش(، ک آگ کا دریاای او ههکرد. یکی از واپسین نوشت

ات داستانی اردو، یک اثر کامالً ترین رمان وی به زبان اردو و احتماالً در ادبیبزرگ همنتشر شد
های خود گنجانده جنسیتی را در داستان-های سنتیالعین حیدر نقد برخی نقشۃاستادانه است. قر

سیتا »در « سیتا مارچندانی»کرده و مستقل؛ مانند است. او همچنین در مورد زنان مدرن، تحصیل
نوشت. او با رد « صدای پاییز»ن و همچنین قهرما« ی آتشرودخانه»در « چمچا احمد»و » هرن

 های جنسیتی جدید از دیدگاه خود را تعیین کرد.سنت، نقش

 ادبیات اردو پس از عصر استقالل پاکستان 

قاره، ی شبهتجزیهاند. در پی های جدیدی در ادبیات اردو مطرح شدهدر هفتاد سال اخیر، نام
و زنان نیز مورد  ست و فاقد معیشت شدهدصدها و هزاران تن از مردم، آواره، قتل عام، تهی

ای، سرکوب سیاسی و تعصبات شدید های فرقهاند. در شهرها، خشونتخشونت قرار گرفته
عقیدتی و مذهبی وجود داشته است. همه اینها موضوعات متنوعی را به نویسندگان اردو زبان؛ 

-اند. بسیاری از داستانپرورانده اعم از زن و مرد ارائه داده و هر یک به سبک خود آن را گرفته و

های جنسیتی سنتی ی نقشاند، منعکس کنندههایی که در خصوص زنان و مردان نوشته شده
هایی از زن و مرد وجود ها، نمونهها و رمان(؛ اما در برخی از داستان82است )کیومرثی جرتوده 

 (Memon 25اند. )دارد که به صورت بخشی یا کامل از سنت منحرف شده

 نقش زنان در ادبیات پس از استقالل پاکستان 

 __________________________________________________________________________  
1 . Jnanpith 
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توان به عنوان عصر زنان نویسنده در نظر گرفت. های پس از استقالل پاکستان را میسال
در این بخش  پس از استقالل، افزایش سواد در زنان مهمترین زمینه برای ایجاد انگیزه و عالقه

است. در این دوره نویسندگان بزرگی در پاکستان های ادبی بوده ی مدنی برای فعالیتاز جامعه
ظاهر شدند که بالفاصله پس از استقالل، از نگاه یک زن و با لحن و سبکی زنانه شروع به 

( در داستان کوتاه؛ ممتاز شیرین، سائره هاشمی، Kausar and others 138نوشتن کردند. )
ای به انجام رساندند م بشیر، اقدامات ارزندهنشاط فاطمه، انور غالب، فرخنده لودی، زاهده حنا و نیل

نویسی زنان را گسترش دادند. در ادامه با تفصیل بیشتر به تعدادی از این ی داستانو دامنه
 پردازیم.نویسندگان می

 ( -م1940متولد نویسی، کشور ناهید )پیشتاز در زنانه
توانسته صدای اعتراضی تلخ،  گیری از لحنی مالیم و باای است که با بهرهناهید، نویسنده

است به طور مؤثر، آالم روحی، سیاسی، اجتماعی و جسمی زنان در یک نظام خودکامه را بیان 
ای را به لرزه توانست ارکان ستم در چنین جامعهی سالحی بود که میکند. برای او شعر به منزله

سازی تا سیاست، ملت و دولت های زندگی زنان را؛ از جایگاه آنها دردرآورد. وی تمام جنبه
های دیگر به های زنان را از زباناستثمار جنسی ایشان، بررسی کرده است. او همچنین نوشته

ی ادبی اردو با نام ها و شعرهایی با همان امکانات سروده است. مجلهاردو ترجمه کرده و غزل
؛ «ات فمنیستی در زبان اردوکشور ناهید، نماد بالمنازع ادبی»ی ی ویژهدر شماره« چهارسو»

مشتمل بر مقاالتی از نویسندگان معاصر در خصوص زندگی و آثار او، منتخبی از اشعار وی، و 
های کشور ناهید از ادبیات غربی و گفتگویی ها و اقتباسای از آثار منثور او؛ از جمله ترجمهگزیده

 تأمل برانگیز با این شاعر را ارائه داده است.

است که بیش از چهل سال به طور مداوم به نوشتن مشغول بوده و بیش از چهل کشور، زنی 
های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سال است که در جنبش 50کتاب تولید کرده است. وی حدود 

های تلویزیونی و رادیویی در ی پخش برنامهکند و از زمانی که تجربهفعالیت و شرکت می
ها نیز مشارکت داشته است. افزون بر این؛ د و پخش این برنامهپاکستان به وجود آمده در تولی

هنگامی که کنفرانس بزرگ موسیقی هند و پاک در الهور برگزار شد، وی در این کنفرانس هم 
های فرهنگی کشور ناهید، ادبیات خالق، اعم از شعر و نثر ی ثقل فعالیتشرکت داشت. نقطه

باشد، به زبان ملی خواهانه میهای ترقیمایهواجد درون است و مجموعه آثار او عالوه بر اینکه
پاکستان با بیانی طبیعی، زیبا، تازه و پرتحرک سروده و نوشته شده و او برخی اشعار فراموش 
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نشدنی و ماندگار را به ادبیات اردو اعطا کرده است. وی در آثار شعر و نثر خود، برخی از مضامین 
( 163اند، بیان کرده است. )طارق شاعران آنها لمس نکرده مربوط به زنان را که معموالً

مضامینی؛ مانند خشونت فیزیکی، مختون و ناقص کردن زنان به بهانه محافظت ایشان؛ و 
و شخصی شاعر قرار نداشته، بیانگر  ی تجربیات زیستهمواردی از این دست که قطعاً در دایره

زبان در آثار اوست. آثار و وطن و همجنس و همهای همدردی و دفاع از حقوق انساننوعی هم
پروا و واقعی زنان در ادبیات ی بیهای اجتماعی کشور ناهید، جایگاه او را به عنوان نمایندهفعالیت

پاکستان تثبیت کرده است. واقعیت این است که هر کسی که کشور ناهید را بشناسد، او را به 
یر، شجاعت، دفاع از اهداف درست، اشتیاق به زندگی دلیل شوخ طبعی عالی، شخصیت تسخیرناپذ

-و سرزندگی، دوست خواهد داشت. او شاعر است زیرا همیشه شعر را در قلب خود دارد. او نثر می

نویسد، زیرا حرفی برای گفتن دارد. او نه تنها یک نماد است، بلکه او عزیز ادبیات معاصر اردو در 
 ی آسیای جنوبی است. قارهکل شبه

 م(2018مبر انو 21 -م 1946 جوالی 28همیده ریاض )ف
او از اوان بیست سالگی، زنی شاغل بوده است. او  برای هر دستاورد، با تمام توان مبارزه و 
جهان اطراف خود را مشاهده کرد و هر چالشی را که برای او پیش آمد با سعی و تالش بسیار 

مدیریت مؤسساتی؛ مانند شورای هنرهای ملی های اجرایی وی، پشت سر نهاد. از جمله فعالیت
های ست که به صورت تخصصی، لباسا 2انام حوّ خودش بهنهاد و سازمان مردم 1پاکستان

( فهمیده 19کند. )مری گلدوزی شده توسط زنان روستایی را در شرق و غرب پاکستان تولید می
-د روابط مردساالرانه تبدیل میریاض، شاعر ذخایر عاطفی زنانه است و همین امر او را به منتق

 کند. 
 یه.../ ںلرزا ےس ھبوج ےاپن /نادم پر آپ ےاپن /کهنه عمارت یه /کی ںسنگدل رواجو

 و ضعف /بستر هم ےس مصلحت /پرورده کی ںختر/ واهمود کی خوف و جبر /شهزادی اسیر
 جس /ےه ہشعل جسم کا جس /زنده زن ےه وه تو.../ گی ےپائ نجات جب /مادر کی یاس
 (179-178)فهمیده ریاض  ...ےه گویا نطق کا جس /ےه آهن روح کی

رحم این عمارت مندرس /  پشیمان است از خویش و لرزان است از ثقل های بیآیینه: ترجم
های خویش / برای وجود خویش / این شاهدخت اسیر / دختر جبر و ترس / پرورده در ترس

 __________________________________________________________________________  
1 . The National Arts Council of Pakistan 

2 . Hawwa 
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میدی / هرگاه رهایی یابد زنده خواهد بود / تنش شود / مادر ناتوانی و نومصلحت هم بستر می
  .شعله / روحش آهن / و زبانش گویا..

او با صراحت و گاه خشم درخصوص هویت اجتماعی تحقق نیافته زنان، از قدرت خالقیت 
های گذشته به وضوح سیاسی نویسد. شعر او نیز طی سالآنها و نزدیک بودن آنها به زمین می

کوش و تجسم موفقیت گرا، سختهای حیات خویش فردی کامالً عملالشد. او در واپسین س
 بود. 

 م(2017 –م 1945نیگار احمد )
های اجتماعی بسیار فعال بود و در بنیاد عورت )یک سازمان حقوق زنان در وی در کنش
 کرد. او کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه پنجاب الهور و تحصیالت عالی خودپاکستان( کار می

را در دانشگاه کمبریج انگلستان به پایان رساند. او با قلم و اقدامات اجتماعی خود در بسیاری از 
 آفرینی کرده است.امور مربوط به زنان پاکستان نقش

 م(1984 -م1954سارا شگفته )

ی روانشناختی زنان در یک جامعه گر عمیق در خصوص وضعیتنگار و تحلیلوی یک وقایع
 شود.گریزی برای آن دیده نمی است که هیچ راه 1کالستروفوبیک

 ( -م1950عذرا عباس )
ی تنانگی زنان با احساسات و محیط عذرا عباس به صورت ویژه به دنبال بررسی رابطه

 آنهاست.

فرین که چالش و تنش میان آبرخی دیگر از مشاهیر ادبیات و فرهنگ اردو؛ مانند عشرت
کند. عنوان یک زن و یک واقعیت مردساالرانه اجتماعی بررسی میاعتماد به نفس تازه خود را به 

م(، عایشه اسلم، محمود غازیه، یاسمین 1956توان به تنویر انجم )متولد از دیگر شاعران خوب می
 حامد و شهید احسان اشاره کرد.

یان کنیم که رهنمودها را از پیشیندر ادامه، از نسل جوانی از زنان نویسنده و شاعر یاد می
های زنان گرفته های روابط انسانی و اجتماعی را، از پیش پا افتاده ترین فعالیتگرفتند؛ اما ظرافت

تا تناقضات خانواده و ملت، با دقت بیشتری بررسی کردند. این زنان که زندگی زنان پاکستان را 

 __________________________________________________________________________  
1 . Claustrophobic  
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های خود را دیدگاه اند، تجربیات خود در فرم و سبک را تکامل بخشیدند تا بتوانندبه خوبی کاویده
 بهتر منتقل کنند.

 م(1994دسامبر  26 -م1952نوامبر  24پروین شاکر )
ی ادبیات و شعر، ی پاکستان است و در زمینهپروین شاکر مرجع تاریخ اردو، شاعر برجسته

به وی اعطا شده است. اولین دفتر شعر وی  -معتبرترین جایزه پاکستان- 1جایزه افتخار عملکرد
م موفقیت زیادی کسب کرد. پروین شاکر از اندوه خود به عنوان 1976در سال « خوشبو»به نام 

ی زن را برای ایجاد روابط استثماری که معلول نیاز وی به حمایت یک زن آگاه است و جاذبه
 ( 24-23کند. )احمدوانی عاطفی و تحقق آن، بررسی می

 /گئی وھ اجنبی ےلئ ےمیر تھچ کی رھگ ےمیر تو /اتری چادر ےس سر ےجب میر
 ےک بابل ںمی اور /کیا اعالن ےن خاموشی کی ہخان لھا /وھ چکی مر ےلئ ےمارھ تم
 پریمی ےاپن /ےس مان ڑےب /ےن ںمی /آئی ٹلَو /بنا ےدی دستک /ےس ےوازدر

 ےلی ےمیر ےجیس /یھت چکی جم برف ںمی ںوھآنک کی اُس مگر /اھدیک طرف کی
 ےتل آسمان ےلھک ںمی اب /ھےت ہن یھ ےلھکِ یھکب کنول ںمی ںیلوھج ان
 ہپ سر /ںجاؤ ںاہک ںمی! ہیاالل /ےلگائ ےس ےسین کو الل ےاپن /یھت یھڑک
 شکاری ےوئھ ےتھسونگ بو عورت اور /ےیڑیھب طرف ںچارو /رات سی ڑاہپ

 ےنہک دو موقع ںمیھ /ںیھآنک تیہک ہنتیج کا ےالنڈ ہن اسھگ ںمیھ /ےکت
 ٹھٹھے /نسیھ والی ےدین مار اور /ہےقہق ےوال ےانڑاُ ھڑےچیت اور /ےاشار ےوال

 /ںمی پن پاگل اور ںیم ھمج /!سنگباری ےس طرف رھ /بارش کستی ےفقر اور /واھ کرتی
ی ... ھت یٹھبی ںمی تاک میری یھب خودکشی /اھت گیا ہر ہفاصل کا رات ایک بس

 (90-189شاکر، دفتر انکار )
شد/ سکوت  بیگانه برایم ی خودمهخان سقف فرو افتاد/ سرم از حجابگاه که ترجمه: آن

 الباب بازگشتم/ من/ بادقبی ی پدریدرگاه خانه از من و /ایمرده ما برای خانواده اعالم کرد: تو
بود/ گویی برای من در این دریاچه  زده یخ چشمانش اما /اافتخار روی به عاشق خویش آوردم

در آغوش  بودم/ فرزند نازنیم را ایستادهآسمان پهناور  در زیر اکنون هرگز نیلوفر نشکفته است/
ها در و گرگ /بروم؟/ شب در برابر من همچون کوهی ایستاده است کجا من! خدای /فشردم

 __________________________________________________________________________  
1 . Pride of Performance Award 
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گفتند: سزای تو، که گر میکشند/ چشمان مالمتهای شکاری که زن را بو میسگ و /پیرامونم
های مضحکه خواستند/ خنده ما را شایسته ندیدی، همین است/ و برخی به اشارت فرصت دوباره

 متلک/ سنگساری از هر سو/ در گر/ و بارانباد مسخره /قاتل هایخنده /دریدجانم را از هم می
 همچنان چشم به راه من بود... بود و خودکشی راه مانده شبه یک /جنون در و من

یده توان تالشی برای درک و کشف پیچیدگی دیدگاه کشور ناهید و فهمشعر شاکر را می
ریاض توصیف کرد که عنصر رمانتیسم در آن تا حدود زیادی برجسته شده است. از دیگر 

توان به صد برگ، خودکالمی، انکار و غیره اشاره کرد. شاکر در سال دفترهای شعری او می
 م در یک تصادف رانندگی درگذشت.1994

 (  -م1946اکتبر  5زاهده حنا )

نویس و نویس، رماننویس، داستانویس، مقالهننگار، پاورقیزاهده حنا روزنامه
م وی نامزد 2006ی جوایز متعدد ادبی است. در سال نویس اردو و دریافت کنندهنامهنمایش

باالترین جایزه پاکستان؛ نشان افتخار ملی ریاست جمهوری شد؛ اما وی در اعتراض به دولت 
 نظامی پاکستان آن جایزه را رد کرد.

 ( -م1953فاطمه حسن)
های ادبی معاصر پاکستان، معروف به دکتر یکی از شخصیت سیده انیس فاطمه، اسم اصلی

م در کراچی متولد شد. وی در هفت سالگی به 1953نویه سال اژ 24فاطمه حسن است که در 
پاکستان شرقی )بنگالدش( مهاجرت و در شهر داکا تحصیالت خود را آغاز کرد. هنگامی که در 

کستان غربی )پاکستان فعلی( و شرقی از هم جدا شدند و داکا سقوط کرد، وی م از پا1973سال 
دانشجوی سال اول کارشناسی بود. در همان سال از داکا به کراچی برگشت و از دانشگاه کراچی، 

ی م از رساله1977نگاری کارشناسی و کارشناسی ارشد گرفت. وی در سال ی روزنامهدر رشته
ی و تحلیل زندگی و شعر یکی از اولین شاعران فمینیست زبان اردو، دکتری خود درخصوص بررس

ز خ ش )زاهده خاتون شیروانیه( دفاع کرد و از دانشگاه کراچی فارغ التحصیل شد. فاطمه حسن 
 ہفاصل کا در ےدستک س(، های روانگلول )ھپ ےوئہ ےتہبسه مجموعه شعر به نام 
)خاطرات هم اکنون رویا هستند( کلیات  ںیہ خواب اب یھب ںیادی)فاصله در زدن تا در(، 

( وی افزون بر شعر، در زمینه 415الحق )باران خاطرات(. )شمس ںیاد کی بارشیشعری به نام 
-ها گم می)داستان ںیہ وجاتیہ گم ںانیاہکنثر هم آثاری پدیدآورده است که داستان کوتاه 

 نسائی تنقید، خاموشی کی آوازند ی ادبیات زنان؛ مانهایی در زمینهشوند( و همچنین کتاب
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ی( )فمینیسم و ما به شهادت ہم )ادب کی گواہفیمنزم اور )صدای سکوت، نقد فمینیستی(، 
اند. وی غیر از )ادبیات بلوچستان و زنان( از آن جمله بلوچستان کا ادب اور خواتینادبیات( و 

 ( 398ود. )احتشام هم ب1توسعه و های قلمی، یکی از اعضای فعال انجمن زنانفعالیت
فاطمه حسن تأمالت ارزشمندی در باب موضوعاتی همچون:  فمینیسم چیست؟ نسبت 

های مبارزه با آن کدام است و فمینیسم و تمدن مدرن غرب چیست؟ مظاهر تبعیض رفتاری و راه
توان در نگرش جامعه نسبت به نابرابری حقوق زنان و نقش زنان در جامعه تغییر مثبت چگونه می

 (10ایجاد کرد؟ )حسن 
نویسد: ادبیات زنان بخشی ارزشمند و مهم از فاطمه حسن در خصوص ادبیات زنانه اردو می

ای کند که این شاخه از ادبیات، آئینهادبیات اردو است. آگاهی از این گرایش فرهنگی اثبات می
مینیستی نه تقلید از برای درک وضعیت زنان است. فمینیسم با تاریخ پیوند خورده است و ادبیات ف

-های سنتی ما مغایرت دارد، بلکه سیر تفکر نیمی از مردم ما را ارائه میغرب است و نه با ارزش

توان اهمیت این دیدگاه را گذارد و نمیدهد. ادبیات زنانه، دیدگاه زنان نویسنده را به نمایش می
 (418در ادبیات امروز انکار کرد. )حسن 

 م(2017 -م1928بانو قدسیه )

های ادبی محبوب در پاکستان، بانو قدسیه، از مشهورترین نویسندگان یکی از شخصیت
-ی کتابادبیات اردو است. او بیشتر در نوشتن برای رادیو و تلویزیون شهرت داشت. او نویسنده

م منتشر و 1984)کرکس سلطان( که در سال  ھراجا گدهای زیادی است؛ از جمله رمان 
نویسی است و از ی پرکار در داستانن پاکستان شد. بانو قدسیه یک نویسندهترین رماپرفروش

کند که از پوچی، به عنوان ریشه و چارچوب شخصیت اصلی در طرحی در نوشتن پیروی می
ی در حال توسعه را ها عملکرد و پویایی یک جامعهکند. این رمانجهانی فاقد معنا استفاده می

شود. وی ی نظام اجتماعی خرد میرحمانهسان تحت فشار سازوکار بیدهد که در آن، اننشان می
 ی دیگری در ادبیات اردو، ازدواج کرد.متولد شد و با اشفاق احمد، نویسنده 1928در سال 

 م(2007دسامبر  27 -م1953ژوان  21نظیر بوتو )بی
کستان و )بی نظیر بوتو( مشهورترین شخصیت سیاسی در تاریخ سیاست پاھٹب نظیر ےب

وزیر زن در پاکستان بود و در ترین زن پاکستان تا روزگار ماست. او اولین نخستاست. او برجسته

 __________________________________________________________________________  
1 . Women and Development Association 
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ی م برنده2007وزیری پاکستان انتخاب شد. در سال م مجدداً برای پست نخست1993سال 
ی باغ راولپنددسامبر همان سال در لیاقت 27در زمینه حقوق بشر گردید و در  1ملت متحدجایزه 

 نوشته است.« دختر پاکستان»ی زندگی خود به نام نظیر بوتو کتابی دربارهترور شد. بی
 ی اخیر اردو نقش زنان در ادبیات دهه

توسط شبکه ارتباطات « نقش زنان در ادبیات» ای تحت عنوان م برنامه2015مارس  4در 
ین جشنواره ملی زنان در ( در ارتباط با چهارمRACو شورای هنر راولپندی )2ی پاکستانتوسعه

(  برگزار شد. به همین مناسبت، برخی از نویسندگان و شاعران برجسته؛ مانند RACسالن راک )
نیلوفر اقبال و عایشه مسعود برخی از نظرات خود را بیان کردند. الدین، زرین یاسین، ثروت محی

 ان و حاضران هم برگزار شد. ای تعاملی با دانشجویغیر از سخنرانی و قرائت شعر و نثر، جلسه

زرین یاسین، شاعر پاکستانی مقیم ایاالت متحده آمریکا، مروج و معرف ادبیات اردو در 
آمریکاست. به گفته وی: ادبیات زنانه، نقش بسزایی در توسعه اجتماعی دارد و امروز زنان نویسنده 

ی سالم الزم است، در حال نفس کشیدن هستند. او معتقد است که برای داشتن یک جامعه
های اجتماعی مختلف درک کنیم ها و احساسات زنان طبقات مختلف را در نقشعواطف، خواست

تواند در خصوص سازد، بلکه میو ادبیات زنان نه تنها زمینه رسیدن به چنین درکی را فراهم می
حقوق زنان و معضالت و مشکالت ایشان روشنگری نماید. 

(https://www.thenews.com.pk) 
کند، الدین، در حالی که داستان موفقیت خود را اغلب به زبان پنجابی روایت میثروت محی

نویسد. او اغلب از سوی محافل ادبی و زبان اردو می هدر شعر صوفیانه تخصص دارد و گاه ب
 شود.های سراسر جهان برای سخنرانی در خصوص شعر پنجابی دعوت میدانشگاه

های کوتاه خود بسیار شناخته ی داستانواسطهی دیگری است که بهویسندهنیلوفر اقبال نیز ن
، رنج و عذاب مادری را روایت «حساب»های خود با عنوان شده است. او در یکی از داستان

کند که تمام زندگی خود را صرف تربیت فرزندان خود کرده؛ اما آنها با موفقیت سفر زندگی را می
 شوند. )همان( ر خود غافل میکنند و از مادآغاز می

 __________________________________________________________________________  
1 . United Nation 

2 . Devcom-Pakistan 
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-نگار مشهور، معتقد است که نویسندگان بزرگ زن، فداکاریشاعر و روزنامه ،عایشه مسعود

اند تا راه را برای زنان نویسنده و شاعر جوان هموار نمایند تا به نسبت استعداد و های زیادی کرده
 توانایی ادبی آنها پذیرفته و شناخته شوند. )همان(

 ی مهاجرت در زبان اردوزنانه ادبیات 

ی خلیج های پاکستانی به کشورهای غربی و برخی کشورهای حوزهبا مهاجرت خانواده
صبیحه ی متمایزی از ادبیات اردو را تشکیل داده است. های خارج از کشور، شعبهفارس، نوشته

خلیج فارس را  یزندگی گروهی از مهندسان و کارگران فنی پاکستانی در کشورهای حوزه شاه،
ی ( از منظر یک نویسنده1990 ایچادر شیشه)« شیشه کا سایبان»های خود؛ در مجموعه داستان

 Iceم(، 1978 کالغ خواران) The Crow-Eatersهای زن شرقی به تصویر کشیده است. رمان

Candy Man (و 1988 مرد آب نبات یخی )مThe American Brat (1993 برات آمریکایی )م

های پارسی ساکن در پاکستان را با محوریت زنان خانواده، در زندگی خانواده ،پسی سیدهواباز 

یک محیط فرافرهنگی توصیف کرده است. در رمان برات آمریکایی یک دختر جوان پاکستانی که 
گیرد، روایت شده است. وی های گوناگون قرار میدر شهر نیویورک در معرض مخاطرات و آسیب

بودن را با  پوستان و ترس بیگانهی نگاه یک نویسنده زن آسیایی، زندگی سیاههحتی از دریچ
 تکیه بر تجربیات شخصی خود از زندگی در این شهر بزرگ، به اثر افزوده است.

یخ هایش با نام منجمد )یک پزشک نویسنده است که در مجموعه داستان ،فرحت پروین
ان پاکستانی و آسیایی به دست داده است. وی م( شرح روشنی از وضعیت مهاجر1997 هازده

های پاکستانی برای ایجاد تعادل در یک محیط جدید و روی خانوادههای پیشبویژه بر چالش
 ناآشنا تمرکز کرده است. 

 گیری نتیجه. 3

های ادبی و فرهنگی زبان ملی جمهوری اسالمی پاکستان و یکی از مهمترین زبان، زبان اردو
و دارای بیش از پنجاه میلیون گویشور در سراسر جهان است. این زبان با توجه در شبه قاره 

ی همسایه برقرار کرده، های پرسابقهی نزدیکی که با فرهنگی تاریخی خود و رابطهپیشینه
های مسائل زنان از میراث قابل توجهی از آثار ادبی را فراهم آورده است. پس از تسری دغدغه

های زنانه در شبه قاره و خصوصاً پاکستان نیز شکل گرفته آسیا و شرق، جنبشجوامع اروپایی به 
آفرینی کرده آمد نقشها، ادبیات به عنوان ابزاری کارو در پیگیری مطالبات اجتماعی این جنبش
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های مرتبط با است. با توجه به آثار متعددی که توسط شاعران و نویسندگان زن با درونمایه
توان چنین ز حقوق زنان پدید آمده و در این پژوهش بررسی شده است، میهای دفاع اجنبش
های پیشین و دوران ی نوشتار زنانه در زبان و ادبیات اردو به سدهگیری کرد که سابقهنتیجه

ی ملت طلبانهگردد. در جریان مبارزات استقاللبازمی ی گورکانیان هند بر شبه قارهسیطره
اند؛ اما در دوران نان شاعر و نویسنده، نقش مهمی در این نهضت ایفا کردهمسلمان پاکستان نیز ز

ی ادبی رشد و گیری از آثار خالقهپس از استقالل این کشور، مبارزات اجتماعی زنان با بهره
ای یافته و به نتایج بزرگی نائل شده است تا آنجا که طی سالیان دراز، العادهگسترش فوق

ی کتابی با کرده که خود نویسندهایی در این کشور، به یکی از بانوان تحصیلترین مقام اجرعالی
های ادبی صاحب ادبیات زنانه، به شود. در میان چهرهاست، سپرده می« دختر پاکستان»عنوان 

خوریم های بزرگی؛ همچون فهمیده ریاض، پروین شاکر، ادا جعفری، کشور ناهید و ... بر مینام
ظرفیت و وسع خویش، در بازتاب مسائل و مشکالت زنان و پیشبرد حرکت قدر که هریک به

اند. با آنکه اجتماعی استیفای حقوق ایشان در نظام اجتماعی مردساالر پاکستان سهیم بوده
های زنانه در پاکستان گاه، واجد وجوه لیبرال و مبتنی بر مطالبات گاه ایدئولوژیک جنبشتکیه

ی ادبی به خود گرفته، های اجتماعی که اغلب صبغهاین فعالیتحقوق بشری است؛ کثیری از 
هاست؛ از این رو، بسیاری از های انسانی اسالم و قرائتی مدرن از این آموزهمبتنی بر آموزه

مصادیق ادبیات زنانه و آثار نویسندگان و شاعران زن پاکستانی، با وجود نقد ساختار اجتماعی 
های ضد مرد قرار داشته کال رادیکال و تندرو فمنیسم و جریانمردساالر، کمتر تحت تأثیر اش

ی پاکستان از زمان رو این است که زنان شاعر و نویسندهاست. یکی از نتایج مهم پژوهش پیش
ی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و رشد اقتصادی این کشور از استقالل این کشور تاکنون در توسعه

ای های پر جنب و جوش، تأثیر بسیار تعیین کنندهایفای نقشناپذیر و های خستگیطریق فعالیت
 اند.داشته
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