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تیوری ڕەخنەیی بنیادگەری و 
جێبەجێکردنی لە ڕۆمانی کوردیدا

د. گۆران سەباح

بەرکوڵ
ڕەخنــەی ئەدەبیــی کــوردی بەپێــی پێویســت 
ــناڵ  ــری پڕۆفیش ــە ڕەخنەگ ــەم پێی ــە، الوازە. ب نیی
هــۆکارەکان  لــە  یەکــێ  کەمــە،  زانســتیمان  و 
پەیوەســتە بــە پاشــخانی مەعریفــی ڕەخنەگــر. تــا 
چەنــد ڕەخنەگــران بــە تیورەیلــی ڕەخنــەی ئەدەبــی 
ئاشــنان؟ ئایــا خوێندنەوەی ڕۆمانێــک دەکەن بەپێی 
ــە تیــورە ڕەخنەییــەکان؟ بــۆ پێشخســتنی  یەکــێ ل
ڕەخنــەی ئەدەبــی، دەســتم کــردووە بــە پڕۆژەیەکــی 
ڕەخنەیــی: تیورەیلــی ڕەخنــەی ئەدەبــی لەســەر 
ڕۆمانێــک جێبەجــێ دەکــەم، بــۆ ئــەم مەبەســتە 
تــا  هەڵبــژاردووە،  هــەرزان(م  )مرۆڤــی  ڕۆمانــی 
و  دەروونشــیکاری  ڕەخنەیــی  تیــوری  ئێســتە 
مارکســیم لەســەر جێبەجــێ کــردووە، بنیادگــەرەکان 
ــن  ــە دروســت دەکەی ــەو جیهان ــە ئێمــە ئ ــان وای پێی
ــتنمانی  ــی و تێگەیش ــان ئاگای ــن، پاش ــە دەیبینی ک
ــۆ  ــۆدی جۆراوجــۆر هــەن ب ــن، میت ــاد دەکەی ــۆ زی ب
ڕاڤــەی دەقێکــی ئەدەبــی بــە هاوێنــەی تیــوری 
ڕەخنەیــی بنیادگــەری، لــەم باســەدا هــەوڵ دەدەیــن 
ــی  ــی )مرۆڤ ــە ڕۆمان ــش ل ــن و دواتری باســیان بکەی

ــن. ــان بکەی ــەرزان(دا جێبەجێی ه

تیوری ڕەخنەیی بنیادگەری چییە؟
زاراوەی بنیادگــەری )structuralism( لە ســەرەتای 
ــوو، زمانناســی  ــدا ب ــا پەی ــە ئەوروپ ســەدەی بیســت ل
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سویســری، )فێردینانــد سۆســێر(، بــۆ یەکــەم جــار لــە 
زانســتی زمانەوانیــدا بــەکاری هێنــا، دوای یەکەمیــن 
و  مرۆیــی  زانســتە  پســپۆڕانی  جیهانــی،  جەنگــی 
ــێر  ــەی سۆس ــە چەمکەک ــان ب ــەکان پەرەی کۆمەاڵیەتیی
دا، لــە هەموویــان پتــر، مرۆڤناســی فەڕەنســی )کالود 
لیڤــی ســترۆس( خــۆی پێــوە خەریــک کــرد )مامبــرۆل، 
دەروونناســی،  وەک  بوارەیلــی  لــە  پاشــان   ،)٢٠١٦
ئابــووری، تەالرســازی، مرۆڤناســی و ڕەخنــەی ئەدەبــی 

ــات. بەکاره
دەق  بنیادگــەری،  ڕەخنــەی  ئەدەبــدا،  لــە 
دەخاتــە نێــو بازنەیەکــی فراوانتــر، شــەنوکەوی 
دەکات بەهــۆی پێوەنــدی لەگــەڵ دەقەیلــی تــر، 
ــار،  ــەوە )ب ــەی یونیڤێرســالی گێڕان ــی پێکهات بەپێ
٢٠٠٢(. تیــورە ڕەخنەییەکــە باســی مانــای دەق 
نــاکات، بگــرە باســی چۆنێتــی مانــای دەق دەکات 
ــی  ــی مرۆڤ ــە، ڕۆمان ــۆ نموون ــۆن، ٢٠١٥(. ب )تایس
هــەرزان باســی خۆکوشــتن و بەرەڵاڵبوونــی نەفــس 
دەکات، تیــوری بنیادگــەری دێ بزانــی چــۆن و بــە 
چ شــێوەیەک باســی ئــەو بابەتــە دەکات، بۆیــە 
ئــەم تیــورە نێزیکــە لــە تیــوری ڕەخنەیــی )وەاڵمــی 

خوێنــەر( )تایســۆن، ٢٠١٥(.
ــادی  ــە بنی ــۆ تێگەیشــتن ل ــە ب ــە هەوڵێک تیورەک
ــە  ــی مــرۆڤ ل ــار و ئاگای ئەزمــوون، بەرهــەم، ڕەفت
لــە  نێــو دەقێکــی ئەدەبــی )تایســۆن، ٢٠١٥(. 
هێماناســیدا )semiotics(، هەمــوو دەقێــک دەبــێ 
پێکهاتەیەکــی هەبێــت، ئەمــەش یارمەتــی خوێنەری 
بــە ئەزمــوون دەدات باشــتر دەقەکــە شــی بکاتــەوە 
ڕەخنەییەکــە،  تیــورە  بەپێــی   .)١٩٩٥ )نــۆس، 
تامــی دەقێکــی ئەدەبــی لــە پێکهاتــە نوێیەکەیدایە.

نۆرسرۆپ فرای و تیوری ژانرەکان
ڕەخنەگــری  و  تیوریســت  فــرای،  نۆرســرۆپ 
ئەدەبــی، پێــی وایــە مــرۆڤ بــە دوو ڕێگــە خەیاڵــی 

ــی  ــی و جیهان ــی واقیع ــەوە: جیهان ــۆی دەگێڕێت خ
ــە میســالییەکە  میســالی )تایســۆن، ٢٠١٥(. جیهان
)باشــترە لــە جیهانــە واقیعییەکــە( جیهانی بەرائەت 
واقیعییەکــە  جیهانــە  ڕازیبوونــە.  و  خۆشــی  و 

ــتە. ــە و شکس ــوون و دڵەڕاوک ــی ئەزم جیهان
ــانەکان( ــوری ئەفس ــان تی ــرەکان )ی ــوری ژان تی
ژانرانــە  ئــەم  ســەرەکییەکانی  بنەمــا  فــرای،  ی 
ــس و  ــا، ڕۆمان ــدی، تراژیدی ــەن: کۆمی ئاشــکرا دەک
ــی  ــرای پێ ــاتیر )تایســۆن، ٢٠١٥(. ف ــی/ س ئایرۆن
وایــە هــەر ژانرێــک ڕووداو، تێمــا، کارەکتــەر و 
ــە  ــەم ژانران ــەس، ئ ــۆی ه ــە خ ــەت ب ــی تایب پڵۆت
پێکــەوە وامــان لــێ دەکــەن لــە گێڕانــەوە بگەیــن، 
بنیادگــەری  بنەمــای  چــوار  وایــە  پێــی  فــرای 
هــەن: ملمالنــە، کارەســات، ئــاژاوە و شــێوان و 
ســەرکەوتن. ملمالنــە بناغــەی ڕۆمانســە؛ کارەســات 
هــی تراژیدیایــە؛ ئــاژاوە و شــێوان هــی ئایرۆنــی و 
ــاو  ــرای ن ــە. ف ــی کۆمیدیای ســاتیرە؛ ســەرکەوتن ه
لەمانــە دەنێــت: »ئەفســانەی گشــتگیر«، کەواتــە 
الی فــرای، هەمــوو گێڕانەوەیــەک ڕەگێکــی لــە نێــو 

ــە. ــردا هەی ــی ت گێڕانەوەیەک
مــۆدی  و  پڕۆتاگۆنیســت  دەســەاڵتی  فــرای 
تیــوری  بەپێــی  کارەکتــەر  جــۆری  و  فیکشــن 
مــۆدەکان )theory of modes( دیــاری دەکات. 



100 ژ )٢٨٨/٢٨٧( ٥/ ٩ - ١٠/ ٢٠٢١

بــۆ ڕوونکردنــەوەی ئەمــە، خشــتەکەی تایســۆن 
دێنــم: بــەکار   )٢٠١٥(

دەســەاڵتی پڕۆتاگۆنیســت، مــۆدی فیکشــن، جۆری 
کارەکتەر.

لە سەرووی مرۆڤ و دەوروبەر، ئەفسانە، ئیالهی
ــەر،  ــە ســەرووی مــرۆڤ و دەوروب ــا ڕادەیــەک ل ت

ــەوان. ــس، پاڵ ڕۆمان
مــرۆڤ، الســایی  لــە ســەرووی  ڕادەیــەک  تــا 

ســەرکردە. تراژیــدی(،  و  )داســتان 
لــە ســەرووی مــرۆڤ و دەوروبــەر نییــە، الســایی 

)کۆمیــدی و واقیعــی(، خەڵکــی ئاســایی.
لــە خــوار هەموو شــتێک، ئایرۆنی، ئەنتاگۆنیســت 

)دژە پاڵەوان(.

ڕۆبــەرت شــۆلز پۆلێنێکــی کەمێــک جیاوازتــر 
 :)٢٠١٥ )تایســۆن،  فــرای  لــەوەی  دەکات 

دەســەاڵتی پڕۆتاگۆنیســت، مــۆدی فیکشــن، جۆری 
کارەکتەر.

لە سەرووی مرۆڤ و دەوروبەر، ڕۆمانس، پاڵەوان
ــەر، الســایی وەک  ــە مــرۆڤ و دەوروب یەکســان ب

ــی واقیعــی، خەڵكــی ئاســایی. ژیان
تــا ڕادەیــەک لە ســەرووی مرۆڤ، الســایی )داســتان 

و تراژیدی(، ســەرکردە.
لــە خــوار مــرۆڤ و دەوروبــەر، الســایی )کۆمیــدی 

و واقیعــی(، کۆمیــدی و خەڵكــی بەدحــاڵ.
لــە خــوار هەموو شــتێک، ئایرۆنی، ئەنتاگۆنیســت 

)دژە پاڵەوان(.
بنیادی گێڕانەوە

ڕاڤــەی بنیــادی گێڕانــەوە دەنۆڕێتــە ناواخنــی 
دەقــی ئەدەبــی بــۆ کەشــفکردنی یەکەکانــی بنیــادی 
ئەرکەیلــی  گێڕانــەوە،  پێشــڤەچوونی  وەک  دەق، 
ــە  ــۆ تێگەیشــتن ل ــەر )تایســۆن، ٢٠١٥(. ب کارەکت
بنیادگەریــی گێڕانــەوە، کاری ئــەی جــەی گریمــاس، 

تزڤیتــان تــۆدۆرۆڤ و گێــرارد گینێــت دەدەینــە 
ــاس. بەرب

گریمــاس پێــی وایــە مــرۆڤ بە دوو شــێوە دەگاتە 
مانــا، یــەک، ســین پێچەوانــەی شــینە؛ دوو، نەفــی 
ســین، واتــە نەفــی شــین. بــۆ نموونــە، پێچەوانــەی 
ــی  ــتی غیاب ــی خۆشەویس ــە، نەف ــتی ڕک خۆشەویس
خۆشەویســتییە )تایســۆن، ٢٠١٥(، ئەمە لە پڵۆتدا 
ــتبوونەوە،  ــەڕ و ئاش ــارە، ش ــە و چ ــە: ملمالن هەی
جیابوونــەوە و پێکشــادبوونەوە، ئــەم هاوکێشــانەی 
پڵــۆت لەالیــەن کارەکتەرانــەوە دێنــە جێبەجێکــرن. 

گریمــاس ســێ پۆلێنــی پڵــۆت دیــاری دەکات 
بەهــۆی جۆرەکانــی ئەرکــی کارەکتــەر و جۆرەکانــی 

ــۆت: پڵ
جۆرەکانی پڵۆت، ئەرکەیلی کارەکتەر.

)ســوژەیەک،  ئــارەزوو  گــەڕان/  چیڕۆکەیلــی 
ــت،  ــەدوای ئۆبجێکتێکــدا دەگەڕێ ــان پاڵەوانێــک ب ی
ــوێنێک  ــان ش ــود، ی ــتێک، خ ــێک، ش ــە کەس ڕەنگ

بێــت.، ســوژە - ئۆبجێکــت.
چیڕۆکەیلــی کۆمیونیکەیشــن )یەکێــک شــتێک 
دەنێرێــت و ئــەوی تــر وەری دەگرێــت(، نێــرەر-

وەرگر.
ئــارەزوو  گــەڕان/  چیڕۆکەیلــی  پڵۆتــی  وردە 
دەگەڕێــت  ئۆبجێکتێکــدا  دوای  بــە  )ئــەوەی 
ــگاری  ــە بەرەن ــە و دژێکیشــی هەی ــی هەی هاوکارێک

دژ.  - هــاوکار  دەبێتــەوە، 

گریماس سێ جۆرە بنیاد دەناسێنێت:
 :)contractual structures( ١- بنیادی گرێبەست
مۆرکــردن، یــان شــکاندنی پەیمــان، دامەزرانــدن، یــان 

ــی کیانێک. تێکدان
 Performative( جێبەجێــکاری  بنیــادی   -٢
و  هــەوڵ  ئــەرک،  ئەنجامدانــی   :)structures
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کۆشــش.
 .)Disjunctive structures( ٣- بنیادی لێکترازان

گریماس سیستمێکی داناوە بۆ ڕاڤەی بنیاد: 
گــۆڕان،  قابیلــی  هەنووکەیــی،  ئەزموونــی 

ئایدیۆلــۆژی ئیختیــاری 
خۆشــی/ ئازار، ڕاســتی: یاخیبــوون +قەبووڵکردن، 

ژیان: خۆشــی + ناخۆشــی
بێــزاری/ بێــز، درۆ: کۆڵــدان + ئینــکاری، مــردن: 

بێــزاری + بێــز 
بــەاڵم تــۆدۆرۆڤ ئــەم سیســتمەی بــۆ یەکەکانــی 

بنیــادی گێڕانــەوە هەیــە: 
یەکەکانی گێڕانەوە، یەکەکانی زمان

کارەکتەر، ناوی دیار
کاری کارەکتەر، فرمان

سیفەتی کارەکتەر، ئاوەڵناو
تێکەڵەی کارەکتەر و کردار، ڕستە
لە تێکەڵەیەک زیاتر، پەرەگراف 

بریتییــە  زیاتــر(  تێکەڵەیــەک  )لــە  بنیــادی 
نموونــە،  بــۆ  ســیفەت.  کــردار،  ســیفەت،  لــە 
کارەکتەرێــک ئێســک گرانــە، دوای کردارێکــی بــاش، 
ئێســک ســووک دەبێــت. تــۆدۆرۆڤ بنیــادی دەق لــە 

کارەکتــەر و کــرداردا دەبینێتــەوە. 
بــەاڵم گینێــت ســێ ئاســت بــۆ گێڕانــەوە دیــاری 

ــەوە.  ــڕۆک، دەق، گێڕان دەکات: چی
چیــڕۆک: پێــک دێــت لــە کۆمەڵــە ڕووداوێکــی 
ــە،  ــو کتێبەک ــەکانی نێ ــە وش ــڕدراوە. دەق، وات گێ
ــەوە،  ــە گێڕان ــێ دێن ــی پ ــەو وشــانەی ڕووداوەکان ئ
ــەوەی  ــە گێڕان ــەوە، وات ــاس. گێڕان ــن و بەرب ئاخاوت
یــان  کەســێک،  بــۆ  بــۆ جەمــاوەر،  چیڕۆکەکــە 
کۆمەڵێــک کــەس. ئــەوەی دەیگێڕێتــەوە بەرکەوتەی 
ــە، جەمــاوەر )ئــەوەی  لەگــەڵ نووســەرەکەدا نیی
چیڕۆکــی بــۆ دێتــە گێڕانــەوە( بەرکەوتــەی لەگــەڵ 

ــە.  ــەردا نیی خوێن

گینێــس پێــی وایــە بەپێــی ســێ شــت چیــڕۆک و 
دەق و گێڕانــەوە تێکــەڵ بەیــەک دەبــن )تایســۆن، 

:)٢٠١٥
ــی  ــتنی ڕووداوەکان بەپێ ١- دەم )کات(: ڕێکخس
ــردن و  ــە ڕیزک ــتی ب ــتنە پێویس ــەم ڕێکخس کات، ئ

ــە: ــەوە هەی ــاوە و چەندجارەبوون م
نێــوان  پێوەنــدی  لــە  بریتییــە  ڕیزکــردن:   -
کڕۆنۆلۆژیــی ڕووداوەکان و کڕۆنۆلۆژیــی گێڕانــەوەی 
ڕووداوەکان، واتــە لــە ڕۆمانــی مرۆڤــی هــەرزان: 
ــە دەســت دەدات،  ــی ل ــەقەتە، دێ باب ــە س شووش
براکــەی لــە دەســت دەدات، هاوەاڵنــی لەدەســت 
چــاک  دواتــر  هەیــە،  ڕام  بــۆ  مەیلــی  دەدات، 
دەبێتــەوە. ئەمانــە ڕووداون، بــەاڵم نووســەر لێکــی 
جیــا کردوونەتــەوە و بەســەر گێڕانەوەکــەدا پەرتــی 

کــردوون.
ــی  ــوان درێژی ــدی نێ ــە پێوەن ــە ل ــاوە: بریتیی - م
ڕووداوێــک و ئــەو چەنــد الپەڕەیــەی بــۆی تەرخــان 
دەکرێــت لــە کتێبەکــەدا، ملمالنــەی نێــوان دوو 
کارەکتــەر پێنــج ســاڵە، بــەس بــە پێنــج دێــڕ بــاس 
دەکرێــت، یــان دیمەنێکــی کــوژران پێنــج دەقەیــە، 

ــاس دەکرێــت. ــە پێنــج الپــەڕ ب ــەاڵم ب ب
- چەندجارەبوونــەوە: بریتییــە لــە پێوەندی نێوان 
دووبارەبوونــەوەی ڕووداوێــک لەگــەڵ ڕووداوێــک بــە 

چەنــد جارێکــی جیــاواز دێتــە گێڕانــەوە. 
٢- مگێــز )میــزاج(: بریتییــە لــە کەشــی گێڕانــەوە 
کــە دێتــە دروســتکردن بەهــۆی دووری و ڕوانگــەوە.

- دووری: واتــە ئــەو دەمــەی گێــڕەرەوە لــە نێــو 
ــی  ــە ڕێ ــە ل ــە. چیڕۆکەک ــە کارەکتەرەکاندای ــەک ل ی
ویژدانــی ئــەو پاکتــاو دەکرێــت، گێــڕەرەوە هەرچەند 
ــڕۆک  ــەوە و چی ــوان گێڕان ــت، دووری نێ ــک بێ نێزی
زێتــر دەبێــت، بــە پێچەوانەشــەوە، بێــو ئاگامــان لــە 
گێــڕەرەوە نەبێــت، ئــەوە گێڕانــەوە و چیــڕۆک لێــک 
ــەو دەمــەی چیڕۆکەکــە خــۆی  ــەوە. ئ ــک دەبن نێزی
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خــۆی دەگێڕێتــەوە. دووری بــە بــازدان و نەبوونــی 
ــدە وردەکاری  ــت، چەن ــت دەبێ ــش دروس وردەکاری
هەبێــت، ئەوەنــدە چیــڕۆک و گێڕانــەوە لێــک نێزیــک 

دەبنــەوە.
- ڕوانگــە، واتــە گۆشــەنیگا: لەوانەیــە گێــڕەرەوە 
قســە بــکات، بــەاڵم شــتەکان دەبینیــن بــە چــاوی 
دەیبینێــت  کارەکتەرەکــە  ئــەوەی  کارەکتەرێــک. 

ــت. ــڕەرەوە دەیبینێ ــەوەی گێ ــاوازە ل جی
٣- دەنــگ: بریتییــە لــە دەنگــی گێــڕەرەوە: ئــەو 
دەنگــەی گوێمــان لێــی دەبێــت )دەنگی گێــڕەرەوە( 
ــێ  ــەو چــاوەی شــتەکانی پ ــت ل ــاواز بێ ڕەنگــە جی
دەبینیــن )ڕوانگــە(. بــۆ ڕاڤــەی دەنــگ دەبــێ 
بنۆڕینــە پێوەنــدی نێــوان گێــڕەرەوە )کــرداری 
گێڕانــەوە( بــەو چیڕۆکــەی دێتە گێڕانەوە )شــێوازی 
ــزی  ــان دەدات مگێ ــگ یارمەتیم ــە(. دەن گێڕانەوەک

ــن.  ــاری بکەی ــە دی ــۆ چیڕۆکەک ــڕەرەوە ب گێ

بنیادی ڕاڤەی ئەدەبی
)جۆناســان کەلــەر( پێــی وایــە بنیــادی نووســین 
و مانــای دەقــی ئەدەبــی پەیوەســتن بــە سیســتمی 
ــاگا،  ــێ ئ ــان ب ــەر، واگا، ی ڕێســا و کــۆد کــە خوێن
ــدا دروســتی کــردوون )تایســۆن، ٢٠١٥(.  ــە ناخی ل
هەنــدێ لــەو ڕێســا و کۆدانــە خوێنــەر دەمێکــە لــە 
ــەر  ــە، خوێن ــۆ نموون ــردوون. ب ــپی ک ــدا چەس بیری
نییــە.  واقیعــی  ئەفســانەیی  دەقێکــی  دەزانێــت 
کۆدەیلــی تــر لــە زانکــۆ دێنــە خوێندن، بــۆ نموونە، 
بەکاربردنــی ئیمــاژی سروشــتی بەشــێک لــە تێمــای 

ــە ئاشــکرا دەکات )تایســۆن، ٢٠١٥(.  کارەک
ئــەم ڕێســا و کۆدانــە جۆرێــک لــە خوێنــدەواری و 
ئاگایــی الی تــاک دروســت دەکات کــە کەلــەر پێــی 
ــەدەب.  ــۆ ئ ــاک ب ــی ت ــتی خوێندەواری ــت ئاس دەڵێ
بــۆ تێگەیشــتن لــە ئاســتی خوێندەواریــی ئەدەبــی 
ــی  ــەر ســێ توخم )literary competency(، کەل

ســەرەکی دەداتــە بەربــاس )تایســۆن، ٢٠١٥(: 
 the( ناخــود و  دووری  ئاوێتەبوونــی  یەکــەم: 
)convention of distance and impersonality
هەرکــە کارێکــی ئەدەبــی دەخوێنینــەوە، خۆمــان 
لــە واقیــع و خــودی خۆمــان دوور دەخەینــەوە. 
دوورییەکــی خەیاڵی دروســت دەبێــت، خوێندنەوەی 
لــە  جیــاوازە  خوێنــەر  الی  ئەدەبــی  دەقێکــی 

ــک.  ــان وتارێ ــەک، ی ــەوەی نامەی خوێندن
)naturalization( دووەم: بەسروشتیکردن

خوێنــەر دەقەکــە دەگۆڕێــت و بــە پێــوەری ژیانــی 
واقیعــی تێــی دەگات، کاتــێ نووســەر دەنووســێت، 
»خۆشەویســتەکەم هەرمێیەکــی پێگەیشــتووە«، 
ــە، بگــرە  ــە نیی ــت مەســەلە میوەک ــەر دەزانێ خوێن
نووســەر وەک خوازەیــەک میوەکــەی بــەکار بردووە، 
ــە دەقێکــی ئەدەبــی تــێ دەگات،  کاتــێ خوێنــەر ل
زیاتــر دەینرخێنێت و خۆشــی دەوێــت؛ جوانییەکەی 
ــەر  ــۆدەدا خوێن ــەم ک ــە. ل ــەو هەی ــۆ ئ ــی ب مانایەک
گوێــی لــە دەنگــی گێڕەرەوەیــە نــەک نووســەر، 
بۆیــە هــەر کەموکورتییــەک بــۆ گێڕەرەوەکــە، نــەک 

ــەوە.  نووســەرەکە دەگەڕێت
 the rule of( بایەخــدان  ڕێســای  ســێیەم: 

)significance
ــی بایەخــی  ــی ئەدەب ــە دەقێک ــی وای ــەر پێ خوێن
ــە  ــەرەکییەکان دەدات، بۆی ــە س ــە کێش ــەت ب تایب
بایەخی زێتر بە دەقێکی ئەدەبی دەدات تا دەقێکی 
نائەدەبــی، ســەیری ئــەم ڕســتەیە بکــە: »پیاوەکــە 
ــک،  ــە وتارێ ــە ل ــت.« ئەم ــان ببێ ــت منداڵی ناهێڵێ
یــان هــەر دەقێکــی نائەدەبــی بخوێنییــەوە، هێنــدە 
ــک،  ــە چیڕۆکێ ــو ل ــەاڵم بێ ــادەی، ب ــێ ن بایەخــی پ
ــان شــیعرێکدا بیخوێنییــەوە، بایەخــی  ڕۆمانێــک، ی
زێتــر پــێ دەدەی و تێگەیشــتنت بــۆی قووڵتــر 
دەبێتــەوە، بــۆ نموونــە، لــە ڕۆمانــی )مرۆڤــی 
ــەی  ــەوەی خێزانەک ــرە ل ــی( ڕێگ ــەرزان(دا، )بێرن ه
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منداڵــی ببێــت، ماڵباتیــان لەســەر ئەمــە تێــک 
دەچێــت، بابەتــی کەمیــی لەدایکبوونــی منــداڵ لــە 

ــە.  ــەورەی ئەوروپییەکان ــەیەکی گ ــا کێش ئەوروپ
 the( یەکگرتــوو  خــوازەی  ڕێســای  چــوارەم: 

)rule of metaphorical coherent
لــە خــوازە پێوەندییەکــی  زاراوەکــە و ســوژە 
یەکگرتوویــان بــە دەقەکــە هەیــە. بــۆ نموونــە، 
تەمــەن  بــە  دەرۆزەکەرێکــی  لەســەر  چیڕۆکێــک 
نەهامەتییەکانــی  پێشــاندانی  دوای  دەنووســی، 
ژیانــی، لــە کۆتاییــدا لــە ســەرمان لــە شــوێنێک ڕەق 
دەبێتــەوە، دەکــرێ ئەمــە بــە خوازەیــەک دەرببــڕی، 
» خۆرئاوابوونــی ئــەوێ ڕۆژێ ســیس و ڕەنــگ زەرد 

ــتا.«  ــتێکی دەیبەس ــوو ش ــوو و هەم ب
 the rule( پێنجــەم: ڕێســای تێمــای یەکگرتــوو

)of thematic unity
لــە هــەر دەقێکــی ئەدەبیــدا چاوەڕێــی ئــەوە 
دەکەیــن تێماکــە، بابەتــە ســەرەکییەکە، وجــوودی 
ــی  ــی هەرچ ــا کۆتای ــەرەوە ت ــە س ــە ل ــت، وات هەبێ
ــی  ــەر پێ ــە. کەل ــاکان دای ــی تێم ــە خزمەت ــە ل هەی
وایــە تێمــای یەکگرتــوو بــەم پڕۆسێســانە دروســت 
ــەر  ــاش بەرانب ــەواو )ب ــی ت ــەک، دژایەت ــت: ی دەبێ
خــراپ(؛ دوو، چــارەی دژایەتــی )بــاش بەســەر 
دژایەتــی  ترازانــی  دەبێــت(؛ ســێ،  زاڵ  خراپــدا 
تــەواو )واتــە بــاش بەرانبــەر خــراپ لــە ڕێــی 

الیەنــی ســێیەم( دێتــە چارەبــوون. 

جێبەجێکردنی تیوری ڕەخنەیی بنیادگەری لەسەر 
ڕۆمانی مرۆڤی هەرزان 

ــۆی  ــە بەه ــۆن دەقەک ــن چ ــن بزانی ــەوڵ دەدەی ه
پێوەنــدی نێــوان چەنــد ڕووداوێکــی دووبــارە بنیــاد 
نــراوە، بــۆ ئەمــەش دەچینــەوە ســەر میتۆدەکــەی 
تــۆدۆرۆڤ: ڕووداو )فرمــان(، ســیفەت )ئاوەڵنــاو( 
و کارەکتــەر )نــاو(. ڕووداوەکانــی ڕۆمانەکە بەســەر 

ــوژن،  ــان دەک ــت: خۆی ــەش دەبێ ــدا داب ســێ فرمان
نازانیــن بــۆ خۆیــان دەکــوژن، دەزانیــن بــۆ خۆیــان 
زەقکردنــەوەی  هــۆی  دەبێتــە  ئەمــە  دەکــوژن. 

ــەی.  ــەر: شووشــە و تیمەک ســیفەت و کارەکت
لــە ســەرەتای ڕۆمانەکــەدا خوێنــەر بــەر لێشــاوێک 
لــە خۆکوشــتن دەکەوێــت. ڕووداوەکانــی خۆکوشــتن 
ــران و  ــکا و ئێ ــە کوردســتان و فەڕەنســا و ئەمری ل
چەنــدان شــوێنی تــری جیهــان دووبــارە دەبنــەوە. 
ئــەم دووبــارە بوونەوەیــە وا دەکات زانایــان بــۆ 
چارەســەرێک بگەڕێــن. شووشــە و تیمەکــەی پێنــج 
جــار یــەک پڕۆســە بــۆ نێــو جیهانــی مــردن دووبــارە 
دەکەنــەوە، ئەمــەش دەبێتــە هــۆی ئەوەی بەشــێکی 
ــت و چارەســەری  ــۆی خۆکوشــتنەکە ئاشــکرا بێ ه

بــۆ بدۆزنــەوە. 
ڕێزمانــی )خۆکوشــتن، نەزانیــن، زانیــن( لەگــەڵ 
لــە  بریتییــە  کــە  یەکانگیــرە  باوەکــە  ڕێزمانــە 
ــرەدا  ــە(. لێ ــەری کێش ــە، چارەس ــەرەتا، کێش )س
ــاو هاتووەتــە  دەبینیــن ڕۆمانەکــە بــە شــێوازێکی ب
بنیادنــان )كێشــە، چارەســەر(، بــەاڵم لــە کۆتایــی 
ــە  ــەوە، ب ــاگا دێت ــێ شووشــە بەئ ــەدا، کات ڕۆمانەک
چارەســەرەکە دڵخــۆش نییــە و ڕوخســار و ئــاکاری 
کێشــەیە  لــەم  مرۆڤایەتــی  کــە  دەڵێــن  پێمــان 
دەربــازی بــوو، بــەاڵم پــێ دەنێتــە نێــو کێشــەیەکی 
خراپتــر. گێــڕەرەوە پێمــان ناڵێــت کێشــە نوێیەکــە 
ــەی  ــە بازن ــی ڕۆمانەکــە ل ــرەدا کۆتای ــا لێ ــە، ئ چیی

بــاوی )کێشە-چارەســەر( دێتــە دەرەوە. 

ڕۆمانی مرۆڤی هەرزان بە هاوێنەی هەر سێ 
جۆری بنیادی گریماس

تێدایــە.  جۆرەکــەی  ســێ  هــەر  ڕۆمانەکــە 
کارەکتەرەکانــی نێــو ڕۆمانەکــە، هــەر یەکــە بــە 
جیــا، بەنــدن بــە جــۆرە پەیمانێــک بــۆ وەســتاندنی 
بــۆ  گرێبەســت(.  )بنیــادی  خۆکوشــتن  پەتــای 
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داوە  خــۆی  بــە  پەیمانــی  شووشــە  نـــموونە، 
نەوەســتێت تــا چارەیــەک بــۆ پەتاکــە نەدۆزێتــەوە. 
ســەرۆکی واڵتــان و بەرپرســانی کۆمپانیــا و زانایــان 
ــە خۆکوشــتن بگــرن. هەمــوو  ــدن بــەوەی ڕێ ل بەن
ــە  ــکاندنە، پڵۆتەک ــی ش ــش قابیل ــۆرە پەیمانێکی ج
بەنــدە بــە پەیمانــی مرۆییانــەی شووشــە و زانــاکان 
کــە تووشــی دەیــان کێشــە دەبنــەوە، بــەاڵم گرنــگ 

ــادەن.  ــۆڵ ن ــە ک ئەوەی
شووشــە و تیمــی زانایــان لــە )زەوی بڵنــد( 
شــەو و ڕۆژ بــۆ دۆزینــەوەی چارەیــەک بــۆ پەتاکــە 
ــە  ــرێ دەدەن. ڕۆمانەک ــکاری( گ ــادی جێبەجێ )بنی
و  شووشــە  بێــو  بەنــدە،  بنیادەیشــەوە  بــەم 
تیمەکــەی لــە هەوڵــدان بکــەون، بنیــادی ڕۆمانەکــە 

ــت.  ــک دەچێ تێ
دەکەوێتــە  جارێــک  ڕۆمانەکــە چەنــد  بنیــادی 
ژێــر هەڕەشــە لــە ڕێــی )بانــک( کــە کارەکتەرێکــی 
بەهێــزە و نایەوێــت هیــچ چارەیــەک بــۆ خۆکوشــتن 
ــادی  ــی بنی ــز و تۆکمەی ــەاڵم هێ ــەوە، ب ــە دۆزین بێت

ــت.  ــک ســەر بکەوێ ــن بان ــەم و دووەم ناهێڵ یەک

ئەنجام
ــوری  ــت تی ــەدەر دەکەوێ ــان ب ــەم باســەدا، بۆم ل
ڕەخنەیــی بنیادگــەری فراوانــە و چەنــدان میتــۆدی 
ــە شــێوەی جۆراوجــۆر لەســەر  ــە و دەکرێــت ب هەی
ــە  ــەم باس ــردن. ئ ــە جێبەجێک ــی بێت ــی ئەدەب دەق
نموونەیەکــە بــۆ وااڵکردنــی دەرگــە بــۆ ڕەخنەگرانــی 
تــر تــا بتوانــن میتۆدێکــی ئــەم تیــورە هەڵبژێــرن و 
لەســەر هــەر دەقێکــی خۆماڵــی جێبەجێــی بکــەن. 
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