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 ۸۲/۱۰/۲۰۱۹                 يتمهید سیالن 
        

  

 یریالیزم ادبي ښوونځ
 

 :هد ریالیزم پېژندن
 

مخکې له دې چې د ریالیزم په کلمې او ادبي مکتب بحث او خبرې وکړم، اړینه کڼم چې د ددې ادبي مکتب په هکله 
  .يد يچې ددې ادبي مکتب په هکله یې کړ ملبهرنیو او داخلي پوهانو هغه پېژندنې را واخ ،قاموسونو ود ځین
ست رښتونی، رښتینی، رښتین، حقیقت غوښتونکی، پښتو تشریحي قاموس کې د )ریالیست( په باب لیکي: )ریالی  -پښتو

  .حقیقت لیدونکی، د ریالېزم د هنري او ادبي مکتب او هنري اسلوب پیرو، واقعي، حقیقي( په معنا دی
ریالېزم تعریف او تعبیر په ډول ډول شوی، خو په لنډ ډول یې داسې پېژندلی شو، ریالېزم په ټیپیکو شرایطو او 

  (۱۱۹ص  :  ۱۳۹۳) شینواری، .ښو، ټیپیکو وګړو او ټیپیکو کریکټرونو تصویر او ترسیم دیاوضاعو کې د ټیپیکو پې
رښتیاني واقعیت کتلو ته  المعارف کې ریالېزم داسې پېژندل شوي دی: )) په لغت کې حقیقت پال او ةرپه آریانادای

ی لري، په اصطالح کې ریالیزم وایي یا په دې باندې عقیده لرل چې د ادراک وړشیان په رښتیا هم خپلواک شته وال
د یوه ادبي مکتب عنوان دی چې لومړی ځل د اتلسمې پېړۍ په پای او د نولسمې پېړۍ په لومړیو کې په فرانسه کې 
رامنځ ته شو. په عام مفهوم سره، ریالیزم د ژوند او چاپیلاير د ټولو اړخونو ډېر کره بیانول دي، پرته له دې چې څه  

ري، یعنې لا د بهرني واقیعت داسې لیدل چې د لیکوال ذهنیت په هغه کې هېڅ ډول دخالت ونه اضافه شي. ی ورباندې
هني او شاعرانه اړخ زیات نه کړي. په لڼده توګه واقعیت ته  ذد واقعتیتونو په تصویرولو او انځورولو کې لیکوال 

   ( ۱۴۵:۲ وفاداري (( . )
دی؟  یو وایي: )) ریالیزم څه شاخصوصیت ته لنډه اشاره کوي    یالیزمرد اجتماعي ریالیزم موسس ماکسیم ګورکي د  

د    مرجه و په لنډه توګه باید وویل شي چې د ژوند د واقعیت عیني انځور دی، داسې انځور چې د ژوند د پېښو له هرج
  ( ۷۹:۴۵خورا عمده او انساني اړیکو څخه اخستل شوی وي ((. ) 

 

زما په اند ریالیز هغه ادبي مکتب دی چې یو لیکوال او شاعر تولڼه، وګړي او ټولنیز ژوند د حقیقتونو په رڼا کې 
ریالستیک خیال او فکر نه یوازې د ادب او فرهنګ په  .څیړي او لوستونکو ته یې اصلیت په واقعي معنا ورپېژني 

م او موضوعات د ژوند په ټولو برخو کې تر سترګو کیږي... او ریالستیک مفاه مزلمن کې را نغاړل کیږي، بلکې ریالی
، چې واقیعت يجود په توګه خپل رسالت او اصلیت څرګندولی شومیعنې که ووایو چې انسان هغه وخت د ټولنې د یوه  

... نو بیاهم ریالیزم او یدڅه لپاره پیدا شو او حقیقت وپېژني. او دا حقیقت درک کړي چې اصلیت چې څه دی او
  .یکو مفاهمو ته اړتیا پیداکیږي...تالیسری
 

   : د رياليزم د پيدايښت الملونه
 

د ریالیزم ادبي مکتب په پیدایښت کې هغه الملونو ته په لنډ ډول نغوته کوم، کوم چې ددې ادبي مکتب پیروان یې دې  
   .ته وهڅول چې دا مفکوره وپالي او نړیوال شهرت ور په برخه کړي

ویانود هغې مفکورې پروړاندې خپل غبرګون وښود، چې ویل به یې ) هنر د هنر لپار دریالیزم ادبي مکتب پل •
(( وکارول  هنر د هنر لپاره )ډ شول، چې دا تیوري تائید کړي، چې )نغو را (، په فرانسه یو متفرقه ډله لیکوال سره

.. نه یوازې دا نظریه یې .وښودهمداو چې د ریالیزم پلویانو یې پر وړاندې غبرګون   .هم هدنورو څیزونو لپار هشي،ک
  .غلطه وګڼله، بلکې په وړاندې یې اثار اولکینې خپرې کړې
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په لومړیو کې د ریالیزم مبارزه د ادبیاتو په ډکر کې نه، بلکې د نقاشۍ په برخه کې تر سره شوه، ګوستاو   •
اثار   کوربه ددې برخې تګړه نقاش و، چې ویل به یې: )) د هنر موخه دهنر لپاره هسې بېهوده توب دی .(( د کوربه

چې د خپلواثارو د  هوهل کېدې،دی یې دې ته وهڅاو رپسېوچې د رومانتیزم په نندارتون کې تحقیرېدل، اوملنډې به 
دفاع او ساتنې لپاره ځانته یوازې نندارتون جوړ کړي، چې همداسې وشول . کوربه خپلې مبارزې ته دوام ورکړ، 
چې پایله دده په بریالیتوب پای ته ورسېده. د نوموړي دا کار نورو ریالستیکو لیکوالو ته الره هواره کړه ترڅو دا 

   حسیني (:۲۷۳) .ته خپره کړي وره نومفکور
 

   :دد رياليزم شالي
 

د پېړیو په هر پېر کې ډېری لیکوالو او پوهانو د ټولنیزو ستونزو د حل او اسانتیا لپاره الرې چارې لټولي او تل 
او  ۱۶)  ددغو لیکنو په تداوم سره د .بدبختیو او ناخوالو څخه وژغوري  ههڅه کړې چې خپل ځان او ټولنه ل  یې
او پرمختګ دی. ددې ادبي ښوونځیو له ډلې څخه یو هم د  دنو ایجا وپیړیو په بهیر کې د بېالبېلو ادبي مکتب(  ۱۹

  .ریالیزم ادبي مکتب دی
انسه کې رپېړۍ په پیل کې ( په ف  ۱۹د     پېړۍ په پای او ۱۸ځای د مخه د )   هر ریالیزم د یو ادبي مکتب په توګه، تر

مشهور لیکواالن  ددې ادبي مکتب بنسټ اېښودونکي د نړۍ نني  رامنځته شو.  وړاندې رب پد رومانییزم ادبي مکت
دا  لیکوالو په توګه نه شمېرل کیږي.... وهغه د منځنۍ پوړ لیکواالن وو چې په اوسني عصر کې د مطرح  نه وو، بلکې

  .لیکوونکي عبارت دي له : شانفلوري، مورژه او دورنتي ..
(  ۱۸۴۳په )  کې په خپلو لیکنو د لومړي ځل لپاره )) شانفلوري (( ېب نوم، اصول او کړنالرم ادبي مکتزد ریالی

، لکه يد ریالیزم سرلیک ما پورې اړه لر یې داسې ولیکل : )) کې )) ریالیزم په مانیفست ((  کال یادې کړې او د
وخت له ټولو   شانفلوري د هغه(( يږم ( کال لیکوالو او شاعرانو پورې تړل کی ۱۸۳۰ څنګه چې درمانتیزم نوم د )

او هغه کسان یې وغندل چې رومان یې د دعوانامې په توګه خلکو ته وړاندې  وکړه هلیکنو او لیکوالۍ څخه ډډ  دودیزو
کاوو، ده هغه لیکوال ) اوژن سوو الکساندر دوما ( چې د ژوند په واقعیتونو یې بارو نه درلوداو خپل ځان یې تخییل 

، حمله وکړه او هغه شاعرانه رومانونه چې د ) ژرژساند سبک ( لیکل شوي و، په احساساتي لحن وته ورسپارلی 
  .غوره کړه یې الره   تقبیح او نفی کړل .او یوازې د بلزاک د لیکنې

د ترسره کولو لپاره! دا زما عقیده ده ! د خبرو کولو توان،  په هکله داسې ویل : )) پوهېدل، ېکوربه د خپلې عقید
او زیاته به یې کړه:  .هد ژوندي هنر را منځته کول، زما موخه د ،ولنیز شخصیت چې په کې ژوند کوټالق،عقاید، اخ 

، دا راته ډېره ګرانه ده، چې خپل ځان د ریالیزم د کلیسا په ي، سبکونه او پخواني تړونونه مې نه خوښیږيښوونځ 
   .((  بل څه نه پېژنم چاپیلاير کې بندي کړم، زه په هنر کې پرته له صمیمیت څخه

او وویل: یو رومان لیکونکی مخکې له دې چې روما   م ( کال یې خپل اصول او کړنالره خلکوته بیان۱۸۵۲په )  
پاملرنه وکړي.   ېی هولیکي، باید د خلکو بهرنی حالت مطالعه کړي، بېالبېلې پوښتنې ترې وکړي او ځوابونه ت

وکړي حتا د اړتیا په صورت کې دې له خپلو ګاونډیو څخه وپوښتي، له دې  همدارنګه خپلو عادوتونو ته دې پاملرنه
  .وروسته دې د رومان په لیکنې پیل وکړي. داکار به په رومان لیکنه کې د لیکوال تخیل ته ځای پرې نه ږدي 

له  پنځو میاشتودا په داسې حال کې ده چې دده یو دوست )) دورانتي (( یوه مجله د ریالیزم په نوم خپره کړه، چې د 
څخه وروسته وتړل شوه. ددې مجلې تړل کېدل دریالستانو مبارزه ونه دروله... بلکې دوی د ریالیزم لپاره د ودتېرېد

اصولو او قواعدو ترڅنګ د ریالستیکو اثارو د لیکلو په فکر شول، چې همداسې وشول، خو لیکل شویو اثارو په  
چوپه خوله   ...( د وخت متفکر ریالستان ) سنت بوو، برونتیر، اپلیتکوم ځانګړی ارزښت ونه موند. خو  ټولنه کې

د اثارو ستاینه وکړه اود هغوی ریالیزم    شول او ځانونه یې د ریالیزم مدافیعن کړل. دوی د بلزاک او استندال  پاتې نه
ادبي  ناکموځ وسترا( پېړۍ په دویمه نیمایي کې د یوه  ۱۹د )  یښوونځ  يیې شرح کړ. په دې ډول سره ریالیزم ادب

ګوستاو فلوبر،موپاسان،،چارلز دیکنز، تورګنیف، ،ل شو. چې دېرو غښتلو لیکوالو؛لکه:بلزاکدمکتب په توګه وپېژن
  .تولستوی،د استایوسکي، استاندال، برتولت برشت او داسې نورو ریالیزم ادبي مکتب ته اړوند بې څاري اثار ولیکل

تر نورو هېوادونو او سیمو    کې هتیا وموندله .خو په فرانسې او روسید نړۍ بېالبېلو برخو ته پراخ  ریالیز
ړ. په دغو دوو سیمو ) فرانسه او روسیه ( کې ډېر غښتلي ریالستیک لیکواالن رامنځته شول،چې کپرمختګ و زیات

وي چې . پاتې دې نړت ور په برخه کرپه پرتله ډېر پرمختګ او شه  ریالیزم ته یې د نورو هېوادونو د لیکونکو
د انګلستان خورا مشهور لیکوال، ریالیزم د طنز سره یوځای انګلیسانو اونړۍ   ( ۱۸۷۰ – ۱۸۱۲چارلز دیکنس ) 

د نورو هېوادونو    پېړۍ په پیل کې(  ۲۰پېړۍ په پای او )(  ۱۹د )  ېریالیزم په روسیه ک خوا هبل ا بی ته ورپېژاند.
مظبوتې پایې  یوې دددې المل شو چې ریالیزم د روسي ادبیاتو  پرمختګ    پرمختګ وکړ،چې دا په پرتله خورا زیات

، اوس د هغو  ووېشل شوولیزم په دریو مرحلا ری ېک هېواد په توګه ومنل شي. چې بیا د وقت په تېرېدو سره په دې
  :ېژندنې سربیره د دیالیزم نور ډولونه هم په لڼد ډول در پېژندل کیږيپدریو څانګو په 
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 : ررياليزم دو  د لومړني
 

کیږي. دې دورې له ځان سره داسې نړۍ شموله   لرد روسي ادبیاتو تر ټولو ځلېدلې او مغتمه ادبي دوره شمې    دا دوره
وزېږول چې څاری یې بیا دروسي او نړۍ ادبیاتو په برخه کې نه تر سترګو کیږي. ددې لیکوالو له ډلې  را لیکوال

په دغه  .تولستوی،چیخوف، تورګنیف، ګونچارف او استایوسکي او داسې نور دي وڅخه ځینې یې دادي : ګوګول، لئ
  .م ( کلونو ترمنځ ولیکل شول ۱۸۸۰ – ۱۸۴۰ دوره کې تر ټولوغوره ادبي شهکارونه د )

 

 : مانتقادي رياليز
 

ځانګړی لپاره کوم   لیکنېدنۍ او بې ځایه ګرځېدو کې تېرول،اپه سرګرد  یې  )) ګورکي (( چې دځوانۍ مراحل 
لیکنو کې د    سبک نه درلود، دی د لنډو رومانتیکي لیکنو په لیکلو سره د ادب ډګر ته را دننه شو. نوموړي په خپلو

، خورا زیات مشهور او وپېژندل دبشر پالنې او ژوند ته د ځانګړې پېژندنې له امله یې چې په اثارو کې شتون درلو
د لیکلو  .له ژوندانه څخه یې سرچینه اخیسته لیکلو پیل وکړ چې دده  د هغو کیسو په  همدا المل و چې ګورکي .شو

په  .او مادر (( ته الره هواره کړه چې دانتقادي ریالیزم پیالمه ګڼل کیږی  بهیر یې داسې رومانونو )) فاماګاردیف
چې بنسټ  ( له خوا را منځه شو،  ۱۹۳۶ – ۱۸۶۸ )  د ماکسیم ګورګي  پایله کې ویلی شو؛چې انتقادي ریالیزم

څخه مخکې د روسیې په ټولنیز حالت نیوکه     اېښودونکی یې هم بلل کیږي. ددې ریالیزم بنسټ په روسیه کې د انقالب
  .او همدارنګه د خوارو او بې وزلو وګړو دکړاو او محنت شرح بلل کیږی

 

   :د بورژوا ريالېزم 
 

جریان ته کارول کیږي، چې وروسته     یي ریالېستيدغه اصطالح ده چې د آلمان د ادبیاتود نولسمې پېړۍ په دویمې نیما 
سر ټیټ کړ.او پر دې راضي  هسیاسي او ټولنیز حالت ت  ورژوازېبم ( کال انقالب تر ماتې د آلمان  ۱۸۴۸  د )

یو موټي کېدو ته سترګې په الره وو، دغه    شوي وو، چې له پراخې اقتصادي آزادۍ څخه ګټه پورته کړي او د آلمان
وخت پر ادبیاتو هم تاثیر وکړ. کومې بیانیې به چې خپرېدلې او همدارنګه  حالت د هغه 

او ګوستاو     Schmidt په مجلو، جولیان شمیدت   Deutsches Muzeum او   Die grenzboten د
د انقالب ته د وفادارو شاعرانو پر شعرونو ټینګار کاوه او د کالسیکې دورې د ښکال پېژندنې   G.Freytag فرتیګ
قالبونو او مستقلو هنري آثارو ته د بېرته ورګرځېدو غونښته نه کوله چې د ټولې نړۍ ښکارندوی وي. بلکې  خاصو

غوښتل یې چې لیکوال ټولنې ته چې هرڅه وړاندې کوي؛ د واقعیت او حقیت په تله تلل شوې خبرې وي .)اول خېل 
: ۱۴۵)  
 

 :جادویي ریالیزم
 

ژوند   ځنيریا پېښې له ووڅیزونه، موجودت ا   ماوراء طبیعي–  ړۍ سره ګډوين دجادو او واقعي ژون ،مدویي ریالیزا ج 
سره داسې غاړه غړۍ کوي چې لوستونکی،عیناً د کیسې د داخلي کرکټرونو په څېر، متعجب کوي او د حقیقت او 

واج تخیل تر منځ کرښه ترې ورکوي. دغه سبک د نولسمې پېړۍ په شلمه لسیزه کې د داستان لیکنې په ډګر کې ر
سانو او قومي باورونو سره  فوموند په دغه ډول آثارو کې لیکوال د خپل ټاټوبي د تاریخي او ټولنیزو پېښو بیان له ا

  .او هغه د همدې باورونو او افسانو په پام کې نیولو سره بیان او تفسیروي يګډو
 

   شاليد:
 

( اصطالح لومړی ځل د جرمني هنر پېژندونکي، فرانس رو، له خوا Magical Realism)د جادویي ریالیزم 
وروسته د    ریالستیکې انځورګرۍ نوی سبک پرې تشریح کړي؛-کې مطرح شوه چې د خپل هېواد د نوې  ۱۹۲۵ په

دی :  سبک   ییزو ادبیاتو کې، غالباً، تر ټولو مهم په نړیوالو کیسه   التین امریکا داستانو ته هم وکارول شوه او اوس
  (ضمیر څار له مقالې څخه د )
 

  :م ټولنيز ياسوسيالستي رياليز
 

سوسیالیستي    د یوه رسمي ادبي مکتب په توګه را منځته شو.   روستهو د ریالیزم دا ډول په روسیه کې د انقالب څخه
هېوادونو  مروجه او نورو کمونستي     ترمنځ م (  ۱۹۸۰ – ۱۹۳۴)   د   کې چې داتحا  يشور پخواني ریالیزم نظریه په

ته یې پراختیا وموندله. دا نظریه د شوري اتحاد په خلکو کې دومره غښتلې شوه،چې لیکوال یې په اجباري توګه دې  
نظریې ته تابع کول. ځکه هغوی هنر او لیکوالي د سوسیالستي ټولنې د آرمانونو د انګازو یوه غوره وسیله ګڼله. او  

وډول د حکومت خادم ګڼل او یا د استالین په قول لیکوال او هنر مند ته یې هنرمند او لیکوونکی به یې په یو ډول نه ی 
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 4تر  4 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

هغه لیکواالن چې ددې مفکورې په خپرولو کې یې زیاته ونډه درلوده عبارت دي  .د انسان د ارواحو مهندس ویل..
یوازې په  فکورهادبي مکتب م ریالیزمد موچې یادونه وکړه  لکه څنګه.له : ماکسیم ګورکي، ژدانف او کارل رادک..

د   ېکې محدوده پاتې نه شوه،بلکې د نړۍ نورو هېوادونو ک همدې دریو هېوادونو ) روسیه، فرانسه او انګلستان (
جملې  دې چې له.دکچې په اساس پرمختګ وکړ اوپوهېرهماغه هېوادونو د ټولنیز شعو

ډاګه کړو چې د پورته یادو  وړ دي. خو باید دا په  یوګوسالویا،پولنډاو رومانیا د یادولو،خه:ایتالیا،اسپانیا،اسکاندیناویڅ 
د هماغه دریو هېوادونو د لیکوالو د مفکورو څخه متاثر شوي لیکواالن وو،چې په خپلو   نالشویو هېوادونو لیکوا

  .اثارو کې یې د دوی الره او نظریه خپله کړې ده 
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