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  ۰۸/۰۶/۲۰۱۸                تمهید هللا سیالني 

                     

 ژوند لیک او ادبي شخصیت د ویلیام شکسپیر
 

 
 

 اسناد تر السه شوي د ویلیام شکسپر د زیږېدو او پیدایښت په هکله ټول پوهان په یوه خوله نه دي. نه داسې ټول منلي
په کلیسا کې  انګلستان د استرانفورد د هغه سندونه چې خو پیدایښت او مامشومتوب دوره معلومه کړي. چې د هغه

نېټه ښودل شوی.لکه  ۲۶کال د افریل په  م ۱۵۶۴کشف او ترالسه شول، په هغه کې د شکسپیر د غسل ورکولو ورځ 
ته د غسل ورکولولپاره وړي،نوویلی شو چې  کلیسا څرنګه چې عیسویان خپل ماشومان د زېږېدنې په دریمه ورځ

شکسپیر پالر جون شکسپیر نومیده.   نېټه دې نړۍ ته سترګې غړولي .د ۲۳م کال د افریل په  ۱۵۶۴شکسپیر په 
چې د استا فورد له ښکلو نجونو ،د ده مور ) ماري رادون ( د رابرت رادون لور وه نوموړی د ډېرو ځمکو څښتن و.

ورځو په اړه   د ډېر میراث څښتنه وه. د شکسپیر د کوچنیوالۍر سره د واده په وخت کې د څخه وه. د جون شکسپی
هیڅ کوم کره معلومات نشته، مګر یوازې دومره ویلی شو چې دی په یوې بډایې او پېژندل شوې کورنۍ کې زېږېدلی 

  او د ژوند د ښو شرایط الندې لوی شوی دی.
کال د استرافورد په یوه منځني ښوونځي کې په زده کړې پیل وکړ او په دې  م ( زېږدیز ۱۵۷۰ویلیام شکسپیر په ) 

او په دې توګه یې د التیني ژبې د ډېر پیاوړي او ستر شاعر ویر ژیل اثار  مدرسه کې یې التیني ژبه زده کړه
. شکسپیر تر  ولوستل.د ویلیم شکسپیر کورنۍ د کاتولیک مذهب پیروه وه.د خلکو په منځ کې یې ډېر محبوبیت درلود

وکړ. وروسته   څوارلس کلنۍ پورې په ښوونځي کې زده کړه وکړه او روسته یې په ځانګړي توګه په مطالعاتو پیل
موجودې دي، چې له هغه څخه ځینې په دې نظر  نظریې هم بېالبېلې  هکله له نولس کلنۍ نه د شکسپیر د دندې په

کار پوخت و. او ځینې تاریخ لیکونکي بیا په دې عقیده دي، چې  دي، چې شکسپیر دعدلې وکیالنو په یوه دفتر کې په
د ویلیام شکسپیر په ژوند کې چې   مدرسې کې کار کاوه.  هغه یو قصاب و. ځینې داهم وایي چې شکسپیر په یوې

م ( کال د یوې نجلۍ سره چې ان هات هویي  ۱۵۸۳کومه مهمه پېښه تېره شوې هغه داده چې په نولس کلنۍ کې په ) 
یې دوه لوڼې  د چار دهات لور وه واده وکړ. ان هات په عمر کې اته کاله له شکسپیر څخه مشره وه. د همدې ښځې نه

م ( کال کې  ۱۵۹۴مړشو.ده په )  کلنۍ کې  سوزنا، جودیت او یوازې هامنت پیدا کړ، چې متاسفانه هامنت په یولس
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رابرت ګرین په واسطه چې د الیزابت دعصر د معروفو لندن ته سفر کړی او د سفر په لومړیو شپو او ورځو کې د 
  او مشهوروډرامه لیکونکو څخه و د تیاتر له هنر سره اشنا شو.

د شکسپیر د ځوانۍ د شپږو کلنو په هکله هیڅ معلومات نشته ویل کیږي، کله چې شکسپیر واده وکړ، نو دشپږو کلنو 
   ...وروسته په لندن کې د یو هنرمند په توګه را څرګند شو

کال په لندن کې د طاغون ناروغۍ پیدا شوه او په زرګونو انسانان یې ووژل. د تیاتر دروازې وتړل    م ( ۱۵۹۲په ) 
شوې. دا ځکه چې هنرمندان یې هم د طاغون ناروغۍ مړه کړي وو. په دې وخت کې شکسپیر یوازې پاتې شو، خو 

م ( کال له ۱۶۱۶وام ورکړ. شکسپیر د دوشنبې په ورځ په ) بیا هم ارام کښې نه ناست او خپل ادبي فعالیت ته یې د
دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د ده د شخصیت په اړه دومره ویلی شو چې دی دهنر او ادبیاتو ویاړلې څېره وه . 

  شکسپیر په خپل ژوند کې مشهور سړی و خو اوس د هغه په اړه ډېر معلومات نشته .
 

  تر کې د شکسپیر ځلېدل:یپه تیا
 

ډګر کې د یو ډرامه  په م ( کال د تیاتر ۱۵۹۲له السته راغلو اسنادو دا جوتیږي،چې شکسپر د لومړي ځل لپاره په ) 
م کال د شکسپیر پر  ۱۵۹۳انګریز نقاد رابرت ګرین په   لیکونکي په توګه په لندن کې را څرګند شو.له بلې خوا

موجود خطاب کوي، چې نوی یې حرکت او خوځښت   شخصیت او اثارو سختې نیوکې کړي. دی شکسپیر ته د هغه
دپرمختګ المل ګڼي.چې  زده کړی وي. ډېری تاریخ لیکونکي پر سکسپیر د ګرین نیوکې دهغه د تیاتر پیالمه او

شکسپیر وکوالی شو دهغه وخت له مشهورو لیکوالو او ډرامه لیکونکو)کریستوفر، مارلو،توماسناشه، رابرت 
  . سره ځان سیال کړي  ګرین(

نوم یادیده. روسته  م کال کې دتیاتر له یوې مشهورې دلې سره یوځای شوچې د ) لردچمبرلین ( په ۱۵۹۴شکسپیر په 
  ...ددې کلوپ مشري په غاړه واخسته یې له څه مودې څخه

 

  اثار:  د شکسپیر
 

ونه کړي دي. شکسپیر دتیاتر ویلیام شکسپیر د انګلستان د وتلو ډرامه لیکونکو څخه دی. هغه د تیاتر لپاره ستر خدمت
سره ډېره مینه درلوده او د تیاتر په اړه یې پوره او بشپړ معلومات درلودل. د ده په اثارو کې د ظرافت، بشر دوستۍ 
او تواضع نښې نښانې لیدلی شو. د ده دځینو اثارو څخه لکه هملت، پنځم هانري اواوتللو څخه فلمونه هم جوړ شوي 

ژيدۍ سربېره، اثارو کې د ترا په خپلو هد .دی چې د تراژیدي لیکوالو په سر کې راځي دي. شکسپیر هغه لیکوال
  کړي.  يساران کې راميد ه لویيو ال پهمينو يې دهمدې پلوه . برخه ورکړې يهته لو يخطنز،رومان او تار

کيسو  او ناولونو يخيتار د
 پکې ريختا ريچارد دوهم او هانري شپږم د چې شو، دولیيا نوم (( سزار جوليوس)) د او ((بادشاه ځوان)) د يې
د شکسپیر  نامې د فلسفې ځانګړې رڼا خپرېږي. نمايش دی.د نوموړي د )مونږ ملت ( په نوم له شوی يرتصو او نبيا

یې نوښتي اړخ  اثارو ادبي خوا ډېره غښتلې او داستانونه  ژباړل شوي دي. د ده ژبوته ټول اثار دنړۍ په بېالبېلو
  سپیر تلپاتې اثار دادي :لري. د شک

دایټالیوي   ددې تراژیدۍ تومنه د شکسپیر له لومړنیو مشهورو تراژیدیو څخه شمېرل کیږي. رومیو و ژولت: •
د )) رومیو و ژولیت د پخواني داستان (( په نوم د شعر په   م(۱۵۶۲ژبې له لیکل شوې کسې څخه ده. چې په کال )

م ( کال د ویلیام پنتر په زیار او هڅه په نثر  ۱۵۹۱چې همدغه اثر په ) ژبه د ارتور برووک له خوا لیکل شوی، 
=  ۱۵۹۱اساس دا ډرامه په )  شکسپیر له دواړ اثارو په ګټې اخستنې سره د یو نوي فکر او طرزپه ولیکل شو.

غمجنې  دغه داستان چې د یوې م ( کال چاپ شوه. ۱۵۹۷م ( کال ولیکله. دا ډرامه دلومړي ځل لپاره په )  ۱۵۹۵
په دې داستان کې دوه د  شوه.دغه کیسه د دوو ناکامو مینانو په هکله دی. مینې بیان کوي په توله نړۍ کې مشهوره

  ښمنو کورنیو څخه د دوو مینانومینه ښودل کیږي، چې د دوی په مړینه پای ته رسیږي.
وي.  لو کې بدیدار او خوابديیې له ډېرې پخوا څخه په خپ ددې ډرامې اتالن هغه جلۍ او هلک دي، چې کورنۍ
واده کوي.  په منځګړیتوب  پټ د یو راحب  دوی له کورنۍ رومیو هغه هلک دی چې په ژولیت ډېر سخت مین دی.

زیاتیږي... د ژولت کورنۍ ده ته له بل هلک سره  ال کله چې د هلک اوجلۍکورنۍ خبریږي، پخوانۍ کینه او حسدیې
چې ددوی نکاح یې تړلې وه. هغه  ولت بېرته هغه راحب څخه مرسته غواړي،کولووړاندیز کوي، خو ژ واده  دجبري

د مرګوني خوب په ډول ویده پاتې شي.  ساعتونو لپاره(  ۲۴ورته یو ډول مایع ورکوي چې د هغه په څښلو سره د ) 
کورنۍ چې د ژولت  تر څو کورنۍ یې داسې و انګیري ګوندې ژولت مړه ده او خښه یې کړي. راحب داسې فکر کوي

به د رومیو معشوقه خښه کړي او زه به د یو کس په الس رومیو ته خبر وکړم تر څو ژولت له ویښېدو سره سم، یو 
. رومیو پرته د راحب له خبرلو څخه خبر امن ځای ته یوسي. خو راحب ددې کار په ترسره کولو کې پاتې راځي

ترالسه کوي او ځان کلیساته را رسوي. رومیو چې کله د ژولت جسد په خپلو سترګو ویني، سمدستي د کلیسا په 
لومړني حالت ته  ساتوونکو برید کوي چې پایله د رومیو په مړینې پاته رسیږي. ژولت چې له لږ ځنډ وروسته خپل
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یو په جسد لګي،ژولت ته داحالت د منلو نه وي. هغه غشي ته الس اچوي چې د رومیو راګرځي، سترګې یې د روم
  پر سینه کې دننه شوی وي او ځان پرې وژني.

  
م ( کال کې ولیکله، د شکسپیر دا ننداره د نړۍ له مشهورو نندارو څخه  ۱۶۰۱هملت: شکسپیر دا ننداره په )  •

شهزاده د خپل پالر له مرګه وروسته د سودا په ناروغۍ اخته کیږي. د ډنمارک  یوه ده. په دې ډرامه کې ) هملت (
هغه ګومان کوي چې کاکا یې چې دده له مور سره واده کړی پاچا شوی دی او دده دپالر قاتل دی. هملت د انتقام په 

عمل  سره مخامخ کیږي. ډېر فکر کوي خو نه شي کوالی چې اندېښنو کې وي او یو ډول تردید فکر کې لویږي، په
  وکړي. دډرامې راز دده په عجیبه طبیعت او اندېښنه کې دی او د څنګه او ولې پوښتنې دي چې دی ورسره مخامخوي.

)) مینه کې خیانت (( تر عنوان   کال کې ولیکله. شکسپیر په دې ډرامه کې(  ۱۶۰۴یې په )  اتللو : دا ډرامه •
استان ښکاره کوي چې یو پوځي قوماندان دی او ښځه یې اتللو د ژوند د الندې یو داستان جوړوي. داتراژدیدي د

چې ډېر شریر انسان دی،   ) یاګو(  دزدمونا ( نومېږي. اتللو یو عسکر ) کاسیو ( ته یو رتبه ورکوي یو بل سپاهي )
له کینه اخلي، اتللو ته په دروغووایي چې ) کاسیو( او ستا مېرمن نا مشروع اړیکې لري. اتللو په غوصه کیږي او خپ

مېرمن ) دزدمونا ( وژني. کله چې پخپله اشتباه پوهیږي نو له خلکو نه غوښتنه کوي چې د بې پامه سخت مین په نوم 
  دې یاد شي.

د اسکاتلند تاریخي پېښې دي، خو  ددې تراژیدۍ سوژه ( کال کې ولیکله. ۱۶۰۶دا ډرامه یې په )   مکبث : •
کړي دي. ددې تلپاتې  ساس ځینې تغیرات او پېښې سره یو ځایهنري عالقې او ذوق په ا ویلیام شکسپیر د خپلې

تراژیدۍ موخه په ټولنه کې دهغوکسانو په ګوته کول دي، چې د نفس په متابعت سره د واک او قدرت غوښتونکي 
ډرامې په اجرا کې ګدون درلود،په کال )   دي. ددې ډرامې لومړنۍ اجرا چې ګومان کیږي شکسپیر خپله هم ددې

دا تراژیدۍ د لومړي ځل لپاره  د شکسپیر په لندن کې د ) لومړي ملکه الیزابت ( په وړاندې تر سره شوه. م ( ۱۶۱۱
م ( د جمیز یکم د پادشاهۍ په دور کې د )) د شکسپیر د تاریخي تراژیدۍ او کومیډۍ (( په نوم چاپ ۱۶۳۲کال )   په

توګه وړاندوینه کوي  رې ورته په مرموزهدی چې درې جادوګ اصلي شخصیت ) مکبث ( دتراژیدۍ اوخپره وشو.
شې. ) مکبث ( د پادشاهۍ د الس ته راوړلو لپاره هلې ځلې پیلوي. د خپلې  کې د سکاټلند پاچا چې ته به په راتلونکي

څخه نه  ښځې په مرسته پادشاه په ناځوانه توګه وژني. خو په هیڅ وجه د وینې رنګ دده او دده د ښځې له السونو
  ددوی ګرېوان نیسي او سزا مومي .  ې همدغه وینهځي. په پای ک

یوه بله تراژیدي وه چې کیسه یې د روم   م ( کال کې ولیکله، دا د شکسپیر ۱۶۰۷یې په )   انتوني او کلوپاترا •
م ( پورې یې یو لړ طنز  ۱۶۰۹م ( نه تر )  ۱۶۰۰او د مصر د ملکې کلوپاترا په مینه څرخي. له )   د سردار انتوني

  چې د ) ژمي داستان ( اوطوفان(  ډرامې هم ولیکلې. وروستۍ نندارې یې دوې کومیډي وېډوله 
 

 نور اثار یې دادي:
  
  د عشق کوښښ بې ځایه دی. .1
  تیوس اندرونیکوس. .2
  دخطاو کمیډي. .3
  جون شاه . .4
  د سرکشې ښځې رامول . .5
  څلورم هانري . .6
  پنځم هانري . .7
  د هیڅ لپاره غال مغال . .8
  . هر څه چې وغواړې .9

  دولسمه شپه . .10
  ښه دی هغه چې اخر یې ښه وي . .11
  ژول سزار .12
   اندازه په اندازه .13
   طوفان ۲۰انتوني کلوپاترا  – ۱۹مکبث  – ۱۸لېر شاه  – ۱۷اوتلو  .14
  وینزي تاجر. .15
  اتم هانري . .16
  د ژمي قصه . .17
  کوریو النوس . .18
  سمالین. .19
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  تاین انتي . .20
  پریکس . .21
  تروپلوسي و کرشیرا. .22

  

  څو لنډې ویناوې:  د شکسپیر
 
  ډارن له مرګه وړاندې څو ځلې مري، زړه ور په ژوند کې یو ځل مري . •
  چا سره بدي مه کوه . په لږو خلکو باور کوه او له هېچ له هرچا سره مینه کوه، •
  د راستۍ او نیکۍ پرته بل هېڅ ښه میراث نه شته . •
  ښځې په خپلې مهربانۍ سړي تسخیروي نه په حسن . •
  باور یم چې د انسان برخلیک مینه ټاکي .زه په دې  •
  د بې عقلو خلکو خوراک دی.  تملق ) غوړه مالي ( •
  ناوړه انسان ځي؛ خو د هغه شر پاتې کیږي. •
  هر څوک چې فقیر او قانع وي شتمن دی . •
  ده .  تر اوسه چې انسانانو څومره الس ته راوړنې درلودلي، دزغم او برد بارۍ پایله •
  ناممکنه هیله له السه ورکول په خپله یو ستر موفقیت او پرمختګ دی .یوه بې معنا او  •
 

  د ویلیام شکسپیر د ژپاړل شویواشعارو څو بېلګې:
 

  دې نه کړېیا لیکه  یې نوهغه ګوتې چې دا شعر
  ځکه چې ته زما خوښېږې دومره

  چې زړه مي غواړي ستا خوږو فکرو کې
  ده ووځيیا مي ځان له

  نه چې زما په اړه
  فکر کوې، خپه سې

  (شکسپیر)
 
  به کړم ؟ پیل وروستۍ او دایمي هوسایي یاا

  خالص به سم زه له بنده ګي د ستورو؟
  سترګو!

  مو هم وکړئ او سیل وروستی
  السونو!

  وازامویئ تاسو هم وروستۍ غېږه مو
  شونډو!

  د سا کښو او راکښو دریڅو!
  ې مچکې سره پورې سئ نویو له
  معامله د جاذب مرګ په تکلوه بې نېټې یو
  (شکسپیر)
 

  کېدای سي ستورو نه منکره سې او
  کېدای سي ووایې چې لمر ساکن دی

  حقیقتکېدای سي دروغ وبولې هر
  مینه مګر زما په

  ګوره چې شک ونه کړې
  (شکسپیر)
  
  
  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته ښتنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 :ماخدونه
   
   ه.ش (.از شکسپیر تا الیوت . تهران۱۳۸۹سعیدپور، سعید.)  .1
  ل (. نامتو مفکران، لیکوال او شاعران. کابل : د سعادت خپروندویه ټولنه. ۱۳۹۴هیتا.) روهي،انا .2
  ل (. دنړۍ مشاهیر.پېښور: االزهر خپرندویه ټولنه . ۱۳۸۹ صمیمي،عبدالحق.) .3
  ل (. بهرني لیکوال. کابل : همایون مطبعه . ۱۳۹۴کاڼي، محمد طاهر.)  .4
  ت جهان، جلد دویم. جای چاپ : تهرانه.ش (. تاریخ ادبیا ۱۳۸۳رضایي،عرب علي.)  .5
   ه.ش (. دریای ګوهر، جلد دویم، جای: تهران ۱۳۶۹حمیدي، داکتر.)  .6
7. www.taand.com  
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