ڕۆمانی ژیاننامەیی
د .كەمال سەعدی مستەفا
(زانکۆی سەالحەددین  -کۆلێژی یاسا)
()٢ - ١
دەستپێك

وەك دەزانیــن هونــەری نووســینەوەی ژیاننامــە
لقێكــە لــە لقەكانــی ئــەدەب و لــە كۆنــەوە ئەدیــب
و نووســەران بایەخیــان پــێ داوە و کەســە
ناودارەكانیــش بــۆ گێڕانــەوەی ســەربردەی ژیانیــان
و ئەزموونەكانیــان بەكاریــان هێنــاوە.
ئــەم بابەتــە شــتێكی نــوێ نییــە ،بەڵكــوو لــە
كۆنــەوە هەبــووە و ســەرچاوەیەكی گرنگیــش بــووە
بــۆ مێژوونووســان بــە مەبەســتی تۆماركردنــی ئــەو
ڕووداوە مێژوویییــە گرنگانــەی كــە كتێبەكانــی
ژیاننامــە و بیرەوەرییــەكان لەخۆیــان گرتــوون.
بــەاڵم هــەروەك زانایانــی بــواری دەروونناســی
دەڵێــن مــرۆڤ بــە پێــی سروشــتەكەی بــە گشــتی
لــە گێڕانــەوەی بیرەوەرییەكانــی تەنیــا باســی
ئــەو الیەنانــەی ژیانــی دەكات كــە شــانازییان
پێــوە دەكات ،بــە پێچەوانەشــەوە چاوپۆشــی لــە
گێڕانــەوەی ئــەو ڕووداوانــە دەكات كــە بــۆ خــۆی
و كەســە نزیكەكانــی مایــەی شــەرمەزارین ،یــان
بــۆ ئــەو كەســانەی كــە خۆشــی دەوێــن و نایــەوێ
لەكەداریــان بــكات.

لــەم بارەیــەوە كاتێــك یەكێــك لــە دەزگاكانــی
چــاپ و باڵوكردنــەوە داوای لــە زانــای دەروونناســی
بەناوبانگ ســیگمۆند فرۆید كرد كە بیرەوەرییەكانی
خــۆی بنووســێتەوە و مافــی باڵوكردنەوەیــان پــێ
بفرۆشــێت ،ناوبــراو داواكارییەكــەی ڕەتكردنــەوە
و وتــی(( :گێڕانــەوەی بیــرەوەری كەمێــك
قورســە بــۆ ئــەو كەســەی دەیگێڕێتــەوە ،چونكــە
گێڕانــەوەی ڕووداوەكان بــە ڕاستیودروســتی و بــە
ڕوونــی دەبێتــە مایــەی ناوزڕاندنــی خاوەنەكــەی و
ئــەو كەســانەش كــە ناویــان دەهێنــێ ،بــە تایبەتــی
ئەوانــەی زۆربەیــان زینــدوون ،لــە الیەكــی تریشــەوە
گێڕانــەوەی ژیاننامــە الی مــن هیــچ بایەخێكــی
ئەوتــۆی نییــە ،چونكــە بریتییــە لــە درۆكــردن و
هەڵخەڵەتانــدن و چەواشــەكردن ،چونكــە كــەس
نایــەوێ ڕووداوەكان وەك خۆیــان و بــێ دەســتكاری
بگێڕێتــەوە ،ئەگــەر زیــان بــە ناوبانگــی بگەیەنێــت
و دڵــی هاوڕێكانــی بڕەنجێنــێ ،بۆیــە ناچــارە درۆ
بــكات)).
هەروەهــا كاتێك ڕۆماننووســی ئینگلیزی بەناوبانگ
ڤیرجینیــا ووڵــف لــە ســەر داوای خوشــكەكەی

ژ (٢٠٢٢ /١٠ - ٩ /٥ )٣٠٠ /٢٩٩

67

دەســتی بــە نووســینەوەی بیرەوەرییەكانــی كــرد،
نەیتوانــی بــەردەوام بێــت ،چونكــە لــە گەنجێتــی زڕ
براكــەی دەســتدرێژیی سێكســی كردبــووە ســەری،
بۆیــە دەســتی هەڵگــرت و كارەكــەی تــەواو نەكــرد.
(جــان جــاك روســو :اعترافــات جــان جــاك روســو،

ترجمــة حلمــي مــراد ،منشــورات دار البشــیر للطباعــة
والنشــر والتوزیــع ،دمشــق-بیروت ،بــا ســنة طبــع،
ص.)9

هەرچەنــد جــان جــاك ڕۆســۆ و قەدیــس
ئۆغســتینۆس لــە گێڕانــەوەی بیرەوەرییەكانیــان
بەوپــەڕی ڕاســتگۆیی و ڕاشــکاوییەوە ئاماژەیــان بــە
ڕووداوەكانــی ژیانیــان و كەســایەتیی خۆیان كردووە
و لــەم ڕووەوە جــان جــاك ڕۆســۆ لــە پێشــەكی
كتێبەكەیــدا كــە بــە نــاوی (دانپێدانانەكانــی جــان
جــاك ڕۆســۆ) ناســراوە دەڵــێ(( :بڕیــارم دا
دەســت بــە پڕۆژەیــەك بكــەم هاوشــێوەی نەبــێ،
كاتێــك كــە تــەواوی دەكــەم ،كــەس ناتوانێ الســایی
بكاتــەوە ،ئامانجــم لەمــەدا ئەوەیــە وێنــەی خــۆم
بــە شــێوەیەكی سروشــتی و ڕاســتەقینە بخەمــە
ڕوو ،ئــەو كەســایەتییەی كــە دەیخەمــە ڕوو ،ئــەوە
كەســایەتیی خۆمــە)).
ئەوجــا لێــرەدا بۆمــان دەردەكــەوێ ئەوانــەی
بیرەوەرییەكانیــان دەنووســنەوە ،بەســەر هەندێكیاندا
باز دەدەن و هەندێكی دیکەیش دەســتكاری دەكەن،
بــە شــێوەیەك كــە زیانــی بــۆ كەســایەتیی خۆیــان
و ئــەو كەســانەش نەبێــت كــە خۆشــیان دەوێــن،
یــان بــە پێچەوانــەوە تیشــك دەخەنــە ســەر هەندێــك
ڕووداو بــۆ لەكەداركردنــی كەســانێك بیانــەوێ بــە
ئەنقەســت كەســایەتییان لەكــەدار بكــەن ،بۆیــە
وێــڕای ئــەوەی گێڕانــەوەی بیــرەوەری لقێكــی گرنگــە
لــە لقەكانــی ئــەدەب و ســەرچاوەیەكی گرنگیشــە لــە
ســەرچاوەكانی زانیــاری و مێژوویــی و كۆمەاڵیەتــی،
بــەاڵم لــەم ڕووەوە كەموكورتــی تێدایــە ،لەبــەر ئــەوە
لــە كۆتاییەكانــی ســەدەی ڕابــوردوو لقێكــی تــری

جان جاک ڕۆسۆ

ئــەدەب پەیــدا بــوو بــە نــاوی (ڕۆمانــی ژیاننامەیــی)
ئــەم جــۆرە ڕۆمانــە لــە ڕووداوەكانیــدا پشــت بــە
بیــرەوەری خاوەنەكــەی دەبەســتێت و لــە هەندێــك
شــوێنیش بــە پێــی پێویســت تێكەڵــی خەیاڵــی
ئەدەبــی دەكرێــت ،بەمــەش لەگــەڵ ژانرێكــی تــری
ئەدەبــی جیــاوازی دەبێــت ،كــە ئەدەبــی ژیاننامەیــە،
بــەوەی كــە دانــەر بــە تەواوەتــی وەك خــۆی خــۆی
پابەنــدی گێڕانــەوەی بیــرەوەری و ســەربردەكانی
ژیانــی خــۆی نەكــردووە ،هەروەهــا جیاوازیشــی
لەگــەڵ جۆرەكانــی تــری ڕۆمــان دەبێــت كــە زیاتــر
پشــت بــە خەیاڵــی ئەدەبــی دەبەســتێت ،بۆیــە
دەتوانیــن بڵێیــن ئــەم جــۆرە ڕۆمانــە تێكەڵەیەكــە
لــە هــەردوو لقــی ئەدەبــی (ژیاننامــە و ڕۆمــان)،
هــەر بۆیــە زانكــۆكان و ناوەنــدە ئەكادیمییــەكان بــە
نــاوی (ڕۆمانــی ژیاننامەیــی) ناوزەدیــان كــردووە.
ئەحمــەد مەنســوور لــە نووســینێكدا دەڵــێ:
((ئەدەبــی جیهانــی بــە شــێوەیەكی گشــتی و
ئەدەبــی عەرەبــی بــە تایبەتــی ،بــە چەنــد ژانرێكــی
ئەدەبــی پەیوەســت بــووە كــە ژمارەیــان زۆرە و
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جیــاوازن .لەوانەیــش ژانــری ڕۆمــان .بەناوبانگتریــن
ڕۆمانــی ژیاننامەیــی جیهانــی كــە بــە یەكێــك لــەو
جــۆرە ئەدەبانــە دادەنرێــت كــە هــەن ،ڕۆمانــی
(جینێیــر) و (بەرزایییەکانــی وێذەرینــگ) لــە
نووســینی هــەردوو خوشــك شــارلووت و ئیمێلــی
برۆنتی)یــە( .احمــد منصــور :روایــة الســیرة الذاتیــة

فــي األدب الجزائــري المعاصــر ،منشــور فــي مجلــة
.)185
).
 ،1991ص185
 ،1ســنة ،1991
(المســألة) العــدد،1/

هــەر لــەم بارەیــەوە یاغــودا ئاماژەی بــەوە كردووە
كــە (دانێــل دیفــۆ) ڕۆژنامەنــووس و ڕۆماننووســی
بریتانــی زۆربــەی ڕۆمانەكانــی لــە شــێوەی ژیاننامــە
نووســیوەتەوە ،ئەمــەو چەنــدان توێژینــەوە و
ماســتەرنامە و تێــزی دوكتــۆرا لــە ســەر ڕۆمانــی
ژیاننامەیــی لــە زانكۆكانــی جیهــان و عەرەبیــدا
نووســراونەتەوە.
یەكێــك لەوانــە ماســتەرنامەیەكە بــە ناوونیشــانی
(الســیرة الذاتیــة فــي الروایــة الجزائریــة  ،مــن
یومیــات مدرســة حــرة) لــە ئامادەكردنــی (زهــور
وتیســي) لــە ســاڵی  2017پێشكەشــی كۆلێــژی
ئــاداب و زمــان لــە زانكــۆی (العربــي بــن مهیــس أم
البواقــي) كــراوە.
هەروەهــا ماســتەرنامەیەك بــە نــاوی (الســرد
فــی روایــة الســیرة الذاتیــة العربیــة) كــە لەالیــەن
قوتابــی فائــز صــاح قاســم لــە كۆلێــژی ئــاداب
 2010تاووتــوو كــراوە،
زانكــۆی یەرمــووك لــە 2010//7/21
هەروەهــا ماســتەرنامەیەك بــە نــاوی (روایــة
السیرة الذاتیة  -مزاج المراهقة  -لفضیلة الفاروق)
ســاڵی  2011لــە كۆلێــژی ئــاداب و زمــان ،زانكــۆی
(منتــوري قســنطینة) لەالیــەن قوتابــی (نجــاة
سویس)ـــەوە ئامادەكــراوە .ماســتەرنامەیەكی تریش
بــە نــاوی (روایــة الســیرة الذاتیــة فــی ادب توفیــق
الحكیــم) لەالیــەن قوتابــی (ســامر صدقــي محمــد
موســی) لــە ســاڵی  2010لــە كۆلێــژی خوێندنــی
بــااڵ ،زانكــۆی (النجــاح الوطنیــة) لــە فەلەســتین

تاووتــوو كــراوە.
یەكێــك لــە ڕۆمانەكانــی ژیاننامەیــی جیهانــی لــە
نووســینی ڕۆماننووســی فەڕەنســی (پاتریك مۆدیلۆ)
بــە نــاوی (ســالة) كــە خەاڵتــی نۆبڵــی وەرگرتــووە
و لەالیــەن (دانیــال صالح)ـــەوە وەرگێڕراوەتــە ســەر
زمانــی عەرەبــی ،هەروەهــا ڕۆمانــی (اوالد حارتنــا)
لــە نووســینی نووســەری عەرەبــی بەناوبانــگ نەجیــب
محفــووز كــە خەاڵتــی نۆبلــی لــە ســەر وەرگــرت.
بــەم شــێوەیە ئــەو نموونانــەی كــە لــە ســەرەوە
ئاماژەمــان پــێ دان ،مشــتێكن لــە خەروارێــک ،لــە
نــاو ئەدەبــی جیهانــی و عەرەبیــدا ،تەنانــەت لەنــاو
ئەدەبــی كوردیشــدا نموونــەی ڕۆمانــی ژیاننامەیــی
زۆرن ،بەنــدە یەكێكــم لــەو كەســانەی كــە لــەم
ســااڵنەی دواییــدا چەنــد ڕۆمانێكــی ژیاننامەییــم
باڵوكــردەوە ،ئەوجــا بــۆ ئــەوەی خوێنــەری كوردیش
ئاشــنایەتی لەگــەڵ ئــەم جــۆرە ڕۆمانــە هەبێــت
و زانیــاری لــە ســەر ئــەم ژانــرە نوێیــەی ئــەدەب
هەبێــت كــە لــەم ســااڵنەی دواییــدا زیاتــر بایەخــی
پــێ دراوە ،بــە پێویســتم زانــی ئــەم لێكۆڵینەوەیــە
بخەمــە بــەر دەســتی هەمــوو الیــەک ،هیــوادارم
ســوودێكم بــە كتێبخانــەی كــوردی گەیاندبێــت.
ڕەنگدانەوەی ژیاننامە لە ناو ڕۆماندا

مەبەســتمان لــە ژیاننامــە ژیانــی مرۆڤــە كــە
لەالیــەن خۆیــەوە نووســراوەتەوە ،بەمــەش لەگــەڵ
بیرەوەریــدا جیــاوازی هەیــە ،كــە هەندێــك ڕووداو
لــە خــۆ دەگــرن ،لەوانەیــە پێوەنــدی بــە كەســی
گێــڕەرەوە نەبێــت.
فیلیــپ لۆجــۆن لــە كتیبەكــەی (الســیرة الذاتیــة،
المیثــاق والتأریــخ األدبــي)دا لــە ســەر زاری ڤابێــرۆ
دەڵــێ ڤابیــرۆ لــە كتێبەكەیــدا بــە نــاوی (المعجــم
الكونــي لــأدب) كــە لــە ســاڵی  1876دەریكــردووە
دەڵــێ(( :ژیاننامــە كارێكــی ئەدەبییــە ،جــا چ
ڕۆمــان ،یــان شــیعر ،یــان وتارێكــی فەلســەفی
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بێــت ،دانــەر بــە شــێوەیەكی ناڕاشــكاو ،یــان بــە
ڕاشــكاوی بــە مەبەســتی گێڕانــەوەی ســەربردەكانی
ژیانــی خــۆی ،ژیاننامــەی خــۆی دەگێڕێتــەوە و
بیرۆكەكانــی و هەســتەكانی خــۆی دەخاتــە ڕوو)).
(بڕوانــە فیلیــب لوجــون :الســیرة الذاتیــة ،المیثــاق
والتأریــخ األدبــي ،منشــورات المركــز الثقافــي
.)10
).
 ،1994لل10
العربــي ،بیــروت ،ســاڵی ،1994
فیلیــپ لوجــون لــە درێــژەی قســەكانیدا لــەم
بارەیــەوە دەڵــێ(( :ئــەو كەســەی كــە ژیاننامــەی
خــۆی دەنووســێتەوە ،ناچــار نییــە هەمــوو
ڕووداوەكانــی ژیانــی بــە وردەكارییــەوە بگێڕێتــەوە،
بــە پێچەوانــەی بیــرەوەری ،یــان بــە شــێوەیەكی
ڕەهــا هەقیقەتــەكان بڵــێ ،هــەروەك لــە دانپێدانانــدا
ڕوودەدات))(.بڕوانــە فیلیــب لوجــون :هەمــان
))10
ســەرچاوە ،لل10
لــە ســەردەمی ڕۆمانــەكان هونــەری نووســینەوەی
ژیاننامــە بــە شــێوەیەكی بەرچــاو گەشــەی كــرد
و لــە ئەدەبــی جیهانیــدا بایەخێكــی زۆری پــێ
درا و چەنــدان پێناســەی جیــا جیایــان بــۆ كــرد،
هەرچەنــدە نەیانتوانــی لــە ســەر پێناســەیەكی
دیاریكــراو كــۆك بــن ،ڕەنگــە هۆیەكەشــی بــۆ ئــەوە
بگەڕێتــەوە كــە پێوەنــدی بــە ژانرەكانــی تــری
ئەدەبییــەوە هەبێــت.
یەكێــك لــەو پێناســانە كــە لەالیــەن (عبدالعزیــز
شرف)ـــەوە كــراوە دەڵــێ(( :ژیاننامــە بــە مانــای
خســتنە ڕووی ژیانــی مرۆڤــە كــە خــۆی چــۆن
دەیبینێــت))( .بڕوانــە عبدالعزیــز شــرف :أدب

الســیرة الذاتیة ،منشــورات مؤسســة األهرام للنشــر
.)27
ص27
 ،1992ص
والتوزیــع ،القاهــرة ،مصــر ،عــام ،1992

كەواتــە ژیاننامــە بریتییــە لــە گوزارشــتكردن
لــە گرنگتریــن دیاردەكانــی ژیانــی كەســایەتی
نووســەرەكەی.
بــەاڵم دەســتەواژەی (ڕۆمانــی ژیاننامەیــی)
لەالیــەن زانایــان و شــارەزایانەوە پێناســە كــراوە

كــە ((بریتییــە لــە كەرەســتەیەكی خــودی و
كەرەســتەیەكی خەیــاڵ ،بــەو پێیــەی بابەتــی ئــەو
چیڕۆكــەی كــە دەگێڕرێتــەوە ،لــەو دوو كەرەســتەیە
پێكهاتــووە ،بۆیــە دەتوانیــن بڵێیــن ڕۆمانــی
ژیاننامەیــی گرنگتریــن ڕەگەزەكانــی بریتیــن لــە
خــود و خەیــاڵ ،بــەو پێیــەی كــە ئــەو دەقــەی
لــە بــەر دەســتدایە ،ڕۆمانــە))( .بڕوانــە ممــدوح

ســراج النابــي :روایــة الســیرة الذاتیــة فــي مصــر،
دراســة فــي التأصیــل والتشــكیل ،منشــورات الهیئــة
،،2011
العامــة لقصــور الثقافــة ،القاهــرة ،مصر ،عــام 2011
.)47
ص47
ص

كەواتــە ڕۆمانــی ژیاننامەیــی بــەو جــۆرە ڕۆمانــە
دەوتــرێ ژیاننامــە و بیرەوەرییەكانی ڕۆماننوووســەكە
دەبێتــە كەرەســتەی ســەرەكی ڕۆمانەكــە ،ئەوجــا
ئەگــەر باســی ســەرهەڵدان و پێشــكەوتنی ئــەم
جــۆرە ئەدەبــە بكەیــن ،دەبینیــن لــە كۆنــەوە لــە
واڵتانــی ڕۆژئــاوا الیەنگــری هەبــووە ،وەك هونەرێكــى
ســەربەخۆ تەماشــایان كــردووە ،مێژوونووســانیش
كــۆك بوونــە لــە ســەر ئــەوەی ئــەم بابەتــە لــە
كۆنــەوە لــە ڕۆشــنبیریی ڕۆژئــاوادا ســەری هەڵــداوە،
بــۆ نموونــە ئەگــەر ڕۆمانــی ڕۆبنســۆن كرۆســۆ
بخوێنینــەوە ئەوەمــان بــۆ دەردەكــەوێ ،كــە لەالیــەن
دانیــال دیفــۆوە لــە ســاڵی  1719بــۆ یەكــەم جــار
بــە زمانــی ئینگلیــزی باڵوكراوەتــەوە و ڕۆماننــووس
ڕووداوەكانــی ژیانــی خــۆی تێــدا دەگێڕێتــەوە ،لــە
بەشــەكانی تــری ئــەم لێكۆڵینەوەیــە بــە درێــژی
باســی دەكەیــن.
هەرچەنــدە وەك زاراوە ،ناكۆكییەكــی زۆر لــە
ســەر زاراوەی (ڕۆمانــی ژیاننامەیــی) هاتووەتــە
ئــاراوە ،هەندێــك لــە توێــژەران و ڕەخنەگــران
پێیــان وایــە یەكێكــە لــە كۆنتریــن ژانرەكانــی
ئەدەبــی و هونــەری ،بــەاڵم هەندێكــی تــر ڕایەكــی
جیاوازیــان هەیــە و دەڵێــن یەكێكــە لــە نوێتریــن
ژانــری ئەدەبــی( .روایــة الســیرة الذاتیــة غرفــة
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الذكریــات لبشــیر مفتــي أنموذجــا ،بحــث مشــترك
أعــدت مــن قبــل الطالبتیــن بوشــریم هاجــر و
بوكلیــو ایمــان ،قدمــت الــی كلیــة االداب واللغــات لەبــەر ئــەوەی ڕۆمانــی ژیاننامەیــی و بیــرەوەری
قســم األدب العربــي بجامعــة محمــد الصدیــق ،فــي سروشــتێكی نەرمونیانیــان هەیــە ،بۆیــە زۆر ئاســانە
الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة ،عــام ســنوورەكەی ببەزێنرێــت ،ئەمــەش یارمەتیــدەر
.)10
 ،2019ص10--9
،2019
دەبێــت بــۆ لەدایكبوونــی زۆر جــۆری تــر ،كــە
ڕۆمانی ژیاننامەیی و بیرەوەری و تێكەڵبوونی
لەگەڵ ژانرەكانی تری ئەدەب

لــە بــەر ئــەوەی ئــەم جــۆرە ڕۆمانــە سروشــتێكی
نەرمونیانــی هەیــە ،بۆیــە بــە ئاســانی ســنوورەكەی
دەبەزێنرێــت ،ئەمــەش بــۆ لــە دایكبوونــی زۆر
جــۆری تــری ژانــری ئەدەبــی یارمەتیــدەر دەبێــت كــە
هەڵگــری ســیفەتێكی زۆرە لــە ســیفەتەكانی ئــەم
ژانــرەی ئــەدەب ،مەبەســتم ڕۆمانــی ژیاننامەییــە ،لــە
هەمــان كاتیشــدا لەوانــی تــر بــەوە جیادەكرێتــەوە كە
ژانرێكــی ئەدەبــی ســەربەخۆیە ،بۆیــە ئاســان نییــە
هەموویــان لەژێــر یــەك ناوونیشــاندا پۆلێــن بكرێــن.
بــەم شــێوەیە جیاكردنــەوەی ڕۆمانــی ژیاننامەیــی لــە
ژانرەكانــی تــری ئەدەبیــدا یەكێكــە لە ئاســتەنگەكانی
بــەردەم ڕەخنەگــران و توێــژەران ،بــە تایبەتــی
ئەوانــەی كــە دەیانــەوێ ســنوورێك بــۆ هەریەكێــك
لــەو ژانرانــەی ئــەدەب دابنێــن ،تــا لــە یەكتــری
جیایــان بكەنــەوە ،چونكــە تەداخولێكــی زۆر لــە
نێــوان ژیاننامــە و ڕۆمانــدا هەیــە ،ئەمــەش وای لــە
هەندێــك كــەس كــردووە بڵێــن مەحاڵــە دوو ژانــری
ئەدەبــی بــە تەواوەتــی لــە یەكتــری جیابكرێنــەوە،
لەوانــە جــۆرج مــای كــە بــە ڕاشــكاوییەوە دەڵــێ:
((مەحاڵــە دوو ژانــری ئەدەبــی بــە تەواوەتــی لــە
یەكتــری جیــا بكەینــەوە ،چونكــە تەداخــول لــە
نێــوان ڕۆمــان و ژیاننامــە بەردەوامــە و كۆمەڵێــك
شــتی هاوبــەش لــە نێوانیانــدا هەیــە ،نــەك تەنیــا
لــە ڕووی شــێوەوە ،بەڵكــوو لــە ڕووی مەبەســت و
ئامانجیشــەوە كــە بــۆی تێدەكۆشــێ))( .ممــدوح
))51
ســراج النابــي :ســەرچاوەی پێشــوو ل 51

هەڵگــری چەنــدان ســیفەتی جیاجیــا دەبــن و
لــە هەمــان كاتیشــدا جیــاواز و ســەربەخۆن ،كــە
زەحمەتــە لــە نــاو پۆلێكــدا پۆلێــن بكرێــن.
بــەم شــێوەیە ئاســتەنگ لە بــەردەم ڕەخنەگرەكان
دروســت دەبێــت ،بــە تایبەتــی ئــەو ڕەخنەگرانــەی
كــە لــە نێــوان ئــەو جۆرانــەدا بــە دوای ســنوورێكی
دیاریكــراودا دەگەڕێــن ،كــە جۆرێــك لە تێهەڵكێشــی
لــە نێــوان ئــەو جــۆرە ژانــرە ئەدەبیانــە لــە نێــوان
خۆیانــدا هەیــە ،هــەروەك چــۆن ئــەم جــۆرە
تێكهەڵكێشــییە لــە نێــوان ژیاننامــە و ڕۆماندا هەیە،
كــە ئەمــەش وای كــردووە كەســێكی وەك جــۆرج
مــای ڕاشــكاوانە بڵــێ مەحاڵــە بــە تەواوەتــی دوو
ژانــری ئەدەبــی لــە یەكتــری جیــا بكەینــەوە ،وەك
دەبینیــن تەداخــول لــە نێــوان ڕۆمــان و ژیاننامــە
بەردەوامــە ،كــە ئەمــەش وای كــردووە چەنــدان
شــتی هاوبــەش لــە نێــوان ئــەم دوو جــۆرەدا
هەبێــت ،نــەك تەنیــا لــە ڕووی شــێوەوە ،بەڵكــوو
لــە ڕووی مەبەســت و ئامانجیشــەوە( .جــورج مــاي:

الســیرة الذاتیــة ،ترجمــة محمــد القاضــي وعبدللــه
 ،1ســنة
صولــة ،منشــورات دار الحكمــة ،تونــس ،ط،1/
.)203
203--199
ص199
 ،1994ص
،1994

بــەم شــێوەیە جۆرێــك لــە تێكەڵبوونــی ســنوور
لــە نێــوان جۆرەكانــی ژانــری ئەدەبــی ڕووی دا ،بــە
شــێوەیەك كــە بــەر لــە  1800ســاڵ پێــش ئێســتا
ژیاننامــە لــە زمانــی ئەدەبــی ئەوروپیــدا پەیــدا بــوو،
هــەروەك جــۆرج مــای وا دەڵــێ ،یــان بــە وتــەی
هەندێكــی تــر مێژووەكــەی بــۆ مێژوویەكــی كۆنتــر
دەگەڕێتــەوە كــە ســەرەتاكەی بــۆ دانپێدانانەكانــی
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(قەدیــس ئۆغســتین) پێــش چــواردە ســەدە بــەر لە
دانپێدانانەكانــی (جــان جــاك ڕۆســۆ) دەگەڕێتــەوە.
بــەم شــێوەیە مێــژووی نووســینەوەی ژیاننامــە بــۆ
پێــش ڕۆمانــی ژیاننامەیــی دەگەڕێتــەوە و بیرەوەری
لــە قۆناغەكانــی دوای ئــەو پەیدابــووە و لە ســەدەی
هــەژدەوە لــە ئەوروپــا بــووە دیاردەیەكــی بەرچــاو
و چــووە پــاڵ ژانرەكانــی تــری ئــەدەب( .میخائیــل

باختیــن :الخطــاب الروائــي ،ترجمــة د .محمــد بــرادة،
منشــورات دار الفكــر للدراســات والنشــر والتوزیــع،
.)57
ص57
 ،1987ص
 ،1عــام ،1987
القاهــرة ،ط،1/

تــا ئێســتاش تەداخــول لــە نێوان ئــەو دوو ژانرەی
ئــەدەب بەردەوامــە و ناكــرێ نكوڵــی لــێ بكرێــت،
بــە چەشــنێك هەندێــك كاری ئەدەبــی لــە ژێــر
ناوونیشــانی ژیاننامەیــی پۆلێــن كــرا ،هەرچەنــدە
هەمــان شــت لەالیــەن هەندێــك كەســی تــرەوە
لــە ژێــر ناوونیشــانی ڕۆمانــی ژیاننامەیــی پۆلێــن
كــرا ،هۆیەكەشــی بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە كــە ئــەم
ژانــرە ئەدەبییانــە سروشــتێكی نەرمونیانیــان هەیــە،
وادەكات تەداخــوالت لــە نێوانیانــدا دروســت بێــت.
ئــەم سروشــتە نەرمونیــان و تەداخوالنــەی نێــوان
ژیاننامــە و ڕۆمانــی ژیاننامەیــی وای كــردووە
كەســێكی وەك (جــۆن) لــەو كتێبــەی كــە بــە
نــاوی (میســاقی نهێنــی) نووســیویەتی هەندێــك
جــار ئــەم ژانــرە ئەدەبییــە بــە نــاوی (ژیاننامــە)
نــاوزەد بــكات بــە پێــی ئــەو ڕاســتییانەی كــە لــە
خــۆی گرتــوون ،هەندێــك جــاری تریــش لــە ژێــر
نــاوی (ڕۆمــان) نــاوزەدی بــكات ،بــەو پێیــەی ئــەو
خەیاڵــە ئەدەبییانــەی كــە لــە خــۆی گرتــوون .دوای
دەرچوونــی كتێبەكــەی جــۆن بــە نــاوی (میســاقی
نهێنــی) دەركــەوت هەمــوو جۆرەكانــی ژانــری
ئەدەبــی (ژیاننامــە و ڕۆمــان)ی لەخــۆ نەگرتــووە،
ئەمــەش وای كــرد جــۆرج مــای درك بــە هەڵــەی
جــۆن بــکات و وتــی لــە نێــوان ژیاننامــە و ڕۆمانــدا
لــەو نێوەنــدەدا زۆر جــۆری تــری ژانــری ئەدەبــی

هــەن ،بۆیــە ئــەو جــۆرە ژیاننامەیــەی كــە پاڵــەوان
و كارەكتەرەكانــی بەنــاوی خــوازراو ئاماژەیــان پــێ
كــراوە ،جیــای كــردەوە و لــە ژێــر ناوونیشــانی
ڕۆمانــی ژیاننامەیــی تۆمــاری كــردن( .ممــدوح فــراج
.)52
).
النابــي :ســەرچاوەی پێشــوو ،لل52
بــەم شــێوەیە تەداخولــی (ژیاننامــەی ڕۆمــان
ئامێــز) لــە نێــوان (ژیاننامــە و ڕۆمــان)دا رووی دا،
كــە جــۆن لــە میســاقەكەیدا ئامــاژەی پــێ داوە و
ئــەم جــۆرە ژانــرە ئەدەبییــە ناگرێتــەوە ،ئەمــەش
ئاماژەیەكــە بــۆ نەرمونیانیــی ئــەو ســنوورەی كــە
بــۆ ئــەم ژانــرە ئەدەبییــە دانــراوە و وابــكات بــە
ئاســانی ببەزێنرێــت و هەندێــك ژانــری تــری ئەدەبی
دەركەوێــت كــە هەڵگــری هەندێــك لــە ســیفەتەكانی
ئــەو ژانــرە بێــت كــە لێــی جیــا بووەتــەوە ،لەالیەكی
تریشــەوە ئەوەمان بۆ ئاشــكرا دەكات كە ژانرەكانی
ئــەدەب جێگیــر و بــەردەوام نین ،ئەمــەش وا دەكات
لــە ئەنجامــی ئــەم تەداخوالتانــەوە هەندێــك جــۆری
تێكــەاڵو (االنــواع الهجینــة) لەدایــك بــن ،ئەمــەش
دەبێتــە كۆســپێك لــە بــەردەم هــەوڵ و كۆششــی
ڕەخنەگــران كــە هــەوڵ دەدەن ســنوورێكی تۆكمــە
بــۆ هــەر ژانرێكــی ئەدەبــی لــەو ژانرانــە دابنێــن كــە
ڕێگربێــت لــە بەزاندنیــان( .ممــدوح فــراج النابــي:
.)53
).
53--52
ســەرچاوەی پێشــوو ،لل52
لــە ئاكامــی ئەمەشــدا ڕۆمانــی ژیاننامەیــی
بــەو پێیــەی جۆرێكــە لــەو ژانــرە ئەدەبییانــەی
كــە ســنوورەكەی ئــەم جــۆرە تەداخوالتانــە و
یەكتربڕینانــە لەگــەڵ زۆر جــۆری تــری ژانــری
ئەدەبــی قبــووڵ دەكات و ڕێگایــان لــێ ناگرێــت،
ئــەم تەداخوالتانــەش خــۆی لــە چوارچێــوە
شــێوەیی و هونەرییەكەیــدا دەبینێتــەوە .ســەبارەت
بــە تەداخوالتــی چوارچێــوە شــێوەییەكە ،شــێوەی
ژیاننامەیــی (الشــكل الســیري) هەژموونــی لــە ســەر
هەیــە ،بــەاڵم ســەبارەت بــە تەداخوالتــی تایبــەت
بــە (چوارچێــوە هونەرییەكــەی) وەك دەبینیــن
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جێنــاوی قســەكەر (ضمیــر المتكلــم) هەژموونــی
لــە ســەر گێڕانەوەكــەدا هەیــە ،یــان بــە شــاردنەوەی
ناوەكــەی بــە نــاوی خــوازراو ،یــان بەبێ نــاو هێنان.
.)53
).
(ممــدوح فــراج النابي :ســەرچاوەی پێشــوو ،لل53
شــایەنی ئامــاژە بــۆ كردنــە ،ژیاننامــەی
دانپێدانانــی خــودی (الســیرة االعترافیــة الذاتیــة)
یەكێكــە لــەو جــۆرە ژانرانــەی ئــەدەب كــە لەگــەڵ
(رۆمانــی ژیاننامەیــی) یەكتــر دەبــڕێ ،خــود
(الــذات)ی تێــدا بەبــێ هیــچ گوشــارێك لەالیــەن
كەســێكەوە دان بــە نهێنییەكانــی ژیانــی خۆیــدا
دەنێــت .بــەم شــێوەیە لــە نــاوەوە ســەیری
نووســەرەكەی دەكــرێ ،هــەروەك ســپندەر دەڵــێ:
((هەمــوو دانپێدانانێــك لــە خــودەوە بــۆ بابــەت
دەســت پــێ دەكات ،لــە تاكەكانــەوە بــۆ كۆمەڵگــە،
تەنانــەت ئاژەڵەكانیــش بەبــێ شــەرم پــەردە لــە
ســەر خۆیــان الدەدەن و پرســی خۆیــان دەخەنــە
بەرانبــەر سیســتمێكی ئاکاریانــە كــە بەشــێكە لــە
واقیعێكــی بابەتیــی دەرەكــی ،ئــەو شــتانەیش
كــە دانیــان پێــدا دەنرێــت ،یــان دەســەلمێنرێن،
بریتیــن لــە گەورەتریــن دانپێدانــان و دەرچــوون لــە
ســنووری بــاو ،كــە زۆربــەی ئەوانــەی كۆمەڵگە ڕەت
دەكەنــەوە ،بەرگــەی ناگــرن))( .نقــا عــن جــورج
.)30
).
مــاي :الســیرة الذاتیــة ،ســەرچاوەی پێشــوو ،لل30
دیارتریــن نموونــەی ئــەم جــۆرە دانپێدانانــە،
ڕۆمانــی (قەشــە ڕیكفیڵد)ـــە لــە ســاڵی 1766
لــە نووســینی گۆڵــد ســمیس ،هەروەهــا ڕۆمانــی
ڕووخــان ســاڵی  1956نووســینی ئەلبێــر كامــوو،
ئــەم نموونانــە لــە ڕۆمــان كــە ئاماژەمــان پــێ
كــردن پشــت بــە (جێنــاوی قســەكەر) دەبەســتن
و ڕۆماننــووس پــێ بــە پــێ خــۆی ئاشــكرا دەكات.
.)55
).
(ممــدوح فــراج النابي :ســەرچاوەی پێشــوو ،لل55
هەروەهــا جۆرێكــی تــر لــە ژانــری ئەدەبــی
كــە ڕۆمانــی ژیاننامەیییــە ئیزافــەی ســەر ئــەو
یەكتربڕینانــەی ســەرەوە دەكــرێ كــە جــۆرج مــای لــە

زۆنــی ناوەڕاســت (لــە نێــوان ژیاننامــە و ڕۆمــان)دا
دەریهێنــاوە ،كــە بریتییــە لــە ڕۆمانــی ژیاننامەیــی و
ژیاننامــە بــە نــاوی خــوازراوەوە.
جــۆرج مــای ســەبارەت بــە كتێبــی ژیاننامــە بــە
نــاوی خــوازراوەوە دەڵــێ(( :ئەوانــەی ژیاننامــەی
خۆیــان بــە ناوێكــی خــوازراو دەنووســنەوە ،لەبــەر
هۆیەكــە لــە هۆیــەكان)) ئەمــەو هەندێــك نموونــەی
بــۆ هێناوەتــەوە ،وەك ڕۆمانــی هنــری پــرۆالر
الســتاند ،هەروەهــا ڕۆمانــی (پشــیلە) لە نووســینی
ڕۆماننــووس فیولیــت لــودوك كــە خاوەنەكــەی بــە
چیــڕۆك نــاوزەدی كــردووە بــێ ئــەوەی جۆرەكــەی
دیــاری بــكات( .جــورج مــاي :الســیرة الذاتیــة،
.)203
).
ســەرچاوەی پێشــوو ،لل203
هەروەهــا (گرازییــا )graziellaی المارتیــن
كــە بــە زنجیــرە لــە ڕۆژنامــەدا بــاوی كــردەوە
و دواتریــش لــە دووتوێــی بەرگێكــدا لــە ســاڵی
 1852چاپــی کــرد ،لــە یاداشــتنامەكەیدا باســی
لێكــردووە و ئامــاژەی بــەوە داوە كــە ڕۆمانێكــە
گشــت ڕووداوەكانــی ڕاســتەقینەن .المارتیــن
لــە ڕۆمانەكەیــدا تەنیــا یــەك ڕەگــەزی خەیاڵــی
بەكارهێنــاوە ،ئەویــش دانانــی پاڵەوانــی ڕۆمانەكــەی
بــە كرێــكاری مەرجــان كــە ڕاســتییەکەی ئــەو تەنیــا
جگــەرەی پێچاوەتــەوە و لەو بــوارەدا كاری كردووە،
بــێ لــەوە هەمــوو ڕووداوەكانی نــاو ڕۆمانەكەی وەك
خــۆی گێڕاوەتــەوە ،ئەوجــا بــە هــۆی ئــەو لێدوانەوە
كــە المارتیــن لــە بــارەی ڕۆمانەكەیــەوە دای ،دوودڵ
بــوو لــەوەی ئایــا ئــەو بەرهەمــە ئەدەبییــەی لــە
ڕیــزی ڕۆمــان ،یــان لــە ڕیــزی ژیاننامــە دابنــێ؟!
(میخائیــل باختیــن :الخطــاب الروائــي ،ترجمــة د.

محمــد بــرادة ،منشــورات دار الفكــر للدراســات
،،1987
 ،1ســنة 1987
والنشــر والتوزیــع ،القاهــرة ،ط،1/
.)36
ص36
ص

ئەمــەش وای لــە جــۆرج مــای كــرد كــە ناچاربێــت
دووبــارە زۆنــی ناوەڕاســت (المنطقــة الوســطی) بــە
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(جابــر عصفــور :زمــن الروایــة ،مكتبــة األســرة،
الهیئــة المصریــة العامــة للكتــاب ،القاهــرة ،ســنة
 ،219هەروەهــا د .خیــري دومــة :روایــة
ص،219
 ،1999ص
،1999
الســیرة الذاتیــة الجدیــدة ،قــراءة فــی بعــض روایــات
البنــات فــي مصــر ،مجلــة كلیــة االداب ،جامعــة
.)58
ص58
 ،2003ص
 ،63كانــون الثانــي ،2003
القاهــرة ،المجلــد ،63
دوكتــۆر (فــەرەح مەهــدی ســاڵح) مامۆســتا لــە

جۆرێــك دابڕێژێتــەوە كــە هەندێــك ژانــری ئەدەبــی
لەخــۆ بگرێــت كــە میســاقی جــۆن ئامــاژەی پــێ
نەكردبــوون ،ئەمــەش وای كــرد جۆرێكــی نــوێ لــەو
ژانــرە ئەدەبییانــە جیــا بكرێتــەوە كــە ڕەخنەگــران
ناتوانــن لــە ژێــر ئــەو نــاوەی دابنێــن كــە لێــی
دەرچــووە ،چونكــە هەندێــك تایبەتمەندیــی هەیــە
لەوانــی دیکــەی جیــا دەكاتــەوە ،هەرچەنــدە زۆربەی
تایبەتمەندییەكانــی ئەویشــی هەیــە( .ممــدوح فــراج بەشــی عەرەبــی كۆلێــژی پــەروەردەی زانكــۆی
قادســییە لــە توێژینەوەیەكیــدا كە بە نــاوی (الروایة
.)56
).
النابــي :ســەرچاوەی پێشــوو ،لل56
الســیر ذاتیــة) لــە ماڵپــەڕی زانكــۆی قادســییە
بــاوی كردووەتــەوە ،لــە بــارەی دەستنیشــانكردنی
چەمكی ڕۆمانی ژیاننامەیی
هیــچ زاراوەیــەك وەك زاراوەی ڕۆمانــی ژیاننامەیی ناســنامەی دەقــە ئەدەبییــەكان لــە ڕووی جۆرییــەوە
نەرمونیانــی نەبــووە ،كــە ئەمــەش وای كــردووە دەڵــێ(( :بێگومــان دەستنیشــانكردنی ناســنامەی
ســنوورەكەی جێگیــر نەبێــت و تێكەڵ بــە ژانرەكانی دەقــەكان لــە ڕووی جۆرییــەوە الی خوێنــەر بووەتــە
تــری ئــەدەب بێــت كــە لێــوەی نزیكــن .ئــەم ژانــرەی كارێكــی قــورس ،بەتایبەتــی هەندێــك جــۆری
ئــەدەب هــەردەم لــە نێــوان دوو ژانــری ئەدەبــی تێكــەڵ (االنــواع الهجینــة) كــە لــە نێــوان خۆیانــدا
تــری جیــاواز بمێنێتــەوە ،كــە ژانــری (ژیاننامــە و دەپیتێنرێــن (تەلقیــح دەبــن) ،جۆرێكــی تــری
ڕۆمــان)ن .ئــەم نەرمونیانییــەی وای كــردووە كــە ســەربەخۆ كــە بوونێكــی تایبەتــی هەیــە ،دروســت
ڕەخنەگــران لەســەر ئــەوە كــۆك نەبــن زاراوەیەكــی دەكەن)).توێــژەری ناوبــراو لــە درێــژەی قســەكانیدا
بــۆ دانێــن ،بەڵكــوو بــە پێچەوانــەوە زاراوەكــە لــە دەڵــێ(( :نووســینی ڕۆمانــی نــوێ بــە شــێوەیەكی
ژێــر چەنــدان نــاوی جیاجیــادا هاتــووە ،هەرچەنــدە بــەردەوام كێشــەی ژانــری ئەدەبــی دەورووژێنێــت،
ئەمەشــمان لــە بەدواداچوونــی ئــەو ڕۆمانــە نوێیانــە
گشــتیان ئامــاژە بــە هەمــان نــاوەرۆك دەكــەن.
ڕەخنەگــران هەندێــك جــار ژانــری (ژیاننامــە) بــۆ دەردەكەوێــت كــە لــە دوا چارەگــە ســەدەی
دەخەنــە پێــش (ڕۆمــان) و زاراوەكــە دەبێتــە بیســتەم دەرچوونــە و ئــەو ســنوورەی كــە ژانــرە
ژیاننامــەی ڕۆمــان ئامێــز (الســیرة الذاتیــة الروائیــة) ،ئەدەبییــەكان لــە یەكتــری جیــا دەكاتــەوە تێیــدا ون
لەوانــە ڕەخنەگــر دوكتــۆر (یمنــی العیــد) لــە بــووە و نەمــاوە)).
توێژینەوەیەكیــدا بــە نــاوی (الســیرة الذاتیــة الروائیــة كرانــەوەی ڕۆمــان بــە ڕووی ژانرەكانــی تــری
)ی ئەدەبیــدا وای كــردووە لەگەڵیــان ئاوێتــە بێــت،
)11ی
والوضعیــة المزدوجــة) كــە لــە الپــەڕە ((11
 )15زســتانی ســاڵی ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت کــە ڕۆمــان ژانرێكــی
گۆڤــاری (فصــول) بەرگــی (()15
 1997بــاوی كردووەتــەوە و وای وێنــا كــردووە .ئەدەبییــە ژانــرەكان دەبڕێــت (عابــرة لالجنــاس)،
هەندێــك جاریــش وشــەی (ڕۆمــان) دەخەنە پێش بــەو پێیــەی توانایــی لەخۆگرتــن و گۆڕینــی هەیــە.
وشــەی (ژیاننامــە) و دەبێتــە (ڕۆمانــی ژیاننامەیی) (د .صبیحــة احمــد علقــم :تداخــل االجنــاس ااڵدبیــة
وەك فیلیــپ لــو جــۆن و جابــر عوســفوور و دوكتــۆر فــی الروایــة العربیــة (الروایــة الدرامیــة أنموذجــا)،
خەیــری دۆمــە بــەم شــێوەیەیە ناوزەدیــان كــردووە .ص .)7
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بوونــی ڕەگــەزی ژیاننامــە لــەو دەقــە ئەدەبییــە
نوێیانــەی گێڕانەوەیــان تێدایــە ،كــە هەندێــك
كــەس بــە جۆرێــك لــە ڕۆمانــی نوێــی دادەنێــن،
ڕەنگدانــەوەی ئــەو پێشــكەوتن و وەرچەرخانــە
گەورەیــەن كــە لــە ســی ســاڵی ڕابــوردوودا جیهانــی
عەرەبــی بــە خــۆوەی بینیــوە ،ئەمــەش وای لــە
ڕۆماننووســەكان كــردووە هەندێــك كاری داهێنانــی
نــوێ تاقــی بكەنــەوە ،لەوانــە ڕۆمانــی ژیاننامەیــی
بــە شــێوەیەك بەشــێك لــە غــەم و پــەژارە و
گۆشــەنیگاكانیان لــە خــۆی بگرێــت ،لــەم بارەیــەوە
دوكتــۆر (جابــر عوســفوور) لــە كتێبەكەیــدا (زمــن
الروایــة) هــۆكاری پێداگرتنــی ڕۆماننووســەكان لــەم
چەنــد ســااڵنەی دواییــدا لــە ســەر ڕۆمانــی ژیاننامــە
دەگەڕێنێتــەوە بــۆ ئاڵــۆزی و گوشــاری ژیانــی
هاوچــەرخ كــە وا لــە خود دەكات بــە پێوەندییەكانی
خــۆی لەگــەڵ جیهــان و پێوەندییەكانــی لەگــەڵ
خــودی خۆیــدا بچێتــەوە ،ئەوجــا لــە ڕوانگــەی
خۆیــەوە و دوور لــە خــودی ڕۆمانێكــی كــۆن وێنــای
بــكات( .جابــر عصفــور :زمــن الروایــة ،منشــورات

دار المــدی للطباعــة والنشــر والتوزیــع ،العــراق ،عــام
.)45
ص45
 ،1999ص
،1999

ڕۆماننووســی ئێراقــی عەلــی بەدر هەر لــە یەكەمین
ڕۆمانیــەوە (بابــا ســارتر) تــا دەگاتــە ڕۆمانــی
(اســتاذة الوهــم) لەســەر بنەمــای ســوود وەرگرتــن
لــە ژیاننامــەی ڕۆماننــووس و ئــەو ڕووداوانــەی
كــە خــۆی ،یــان كەســە نزیكەكانــی تێیــدا ژیــاون
نووســراونەتەوە ،بۆیــە دەبینیــن نووســەر ژیاننامــەی
خــۆی لــە دووتوێــی ڕۆمانەكانــی گێڕاوەتــەوە و
مێــژوو و ئەزموونــی خــۆی و كەســانی دیکــەی
ئاشــكرا كــردووە و باســی ئــەو ســەردەمە دەكات كــە
تێیــدا ژیــاوە ،هەروەهــا مێــژووی ڕۆشــنبیرانی ئێراقی
نــەوەی دوای خــۆی كــە لەگەڵیــان ژیــاوە و خــۆی
بەشــێك بــووە لــە تاكەكانــی ،لێــرەدا ژیاننامــە لــە
نــاو ڕۆمانەكانــی عەلــی بــەدر گرنگــی و نرخــی خــۆی

دەبێــت ،چونكــە لــە خــەون و ویســتەكانی كەســانی
دیکــە بــە دەر نییــە كــە لــە نــاو ڕۆمانەكانیــدا
ئاشــكرای كــردوون.
ئەگــەر بێتــو ڕۆمانــی ژیاننامەیــی بەشــێك لــە
ژیاننامــەی نووســەرەكەی لەخۆبگرێــت ،پێــوەری
پۆلێنكردنــی وەك پێــوەری پۆلێنكردنــی ژانــرە
ئەدەبییەكانــی دیکــە خــۆی لــەوەدا دەبینێتــەوە كــە
ئایــا ڕۆماننــووس چ نیشــانەیەكی لە نــاو ڕۆمانەكەدا
بەجــێ هێشــتووە تــا لەســەر ئــەو بنەمایــە پۆلێنــی
بكەیــن.
(حســن مجــاد عبدالكریــم :مــا وراء الســرد فــي
الروایــة العراقیــة ،رســالة ماجســتیر ،قدمــت الــی
جامعــة القادســیة كلیــة التربیــة ،قســم اللغــة
.)122
ص122
 ،،2009ص
العربیــة ،ســنة 2009//2008
جــا ئــەو نیشــانە و بەڵگانــەی لــە نــاو ڕۆمانەكــەدا
هــەن و پێوەندییــان بــە ژیاننامــەی ڕۆماننووســەوە
هەیــە ،ئــەو پێوەندییەمــان بــۆ دەردەخــەن كــە
لــە نێــوان ڕۆمانەكــە و نووســەرەكەیدا هەیــە ،لــە
خــوارەوە لــە چەنــد خاڵێكــدا ئامــاژە بــەو نیشــانە
و بەڵگانــە دەكەیــن لــە بــەر ڕۆشــنایی هەندێــك
نموونــە لــە ڕۆمانــی ژیاننامەیــی:
یەكەم :بەكارهێنانی جێناوی قسەكەر (من):
كاتێــك باســی خۆمــان و بیــروڕا و ئــەو شــتانە
دەكەیــن بــە گشــتی بــە دەســتەواژەی (شــێوە)ی
قســەكەر دەدوێیــن وەك (مــن)( .مســتەفا ڕابــەر:
هونــەری نووســینی ڕۆمــان ،چاپــی یەكــەم ،ســاڵی
.)28
).
 ،2021لل28
،2021
جێنــاوی قســەكەری (مــن) یەكێكــە لــە
بەناوبانگتریــن شــێواز بــۆ ئاماژەكــردن بــە ژیاننامە،
چونكــە وا دەكات ئــەو چیڕۆكــەی دەگێڕرێتــەوە،
یــان ئــەو ڕووداوەی كــە لــە خــۆی گرتــووە لەگــەڵ
گیانــی دانەرەكــە تێكــەڵ بێــت ،هــەروەك ئــەوە
وایــە چیڕۆكەكــە بداتــە پــاڵ خــود ،واتــە خــودی
دانەرەكــە.
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نانســی كریــس دەڵــێ نووســەر لەگــەڵ بگێــڕەوە
(الــراوي) لــە ڕێگــەی جێنــاوی قســەكەر یــەك
دەگرێــت ،بەمــەش هیــچ دەرفەتێــك نامێنێتــەوە
كــە زانیاریمــان پــێ بــدات ،یــان ڕوونكردنەوەیــەك
كــە ڕۆمــان بگێــڕەوە (الــراوي) نەیزانێــت ،ئەمــەش
مانــای ئەوەیــە نووســەرەكە دەبێتــە كەســایەتییەكی
ئەوتــۆ كــە لــە هەر بۆچوونێکــی دیکــە زۆر بەرزترە.
لــەم بارەیــەوە نانســی كرێــس دەڵــێ نووســەر لــە
ڕێــگای ئامــرازی قســەكەری (مــن) بــە تەواوەتــی
لەگــەڵ حیكایەتخــوان یەكدەگرێــت ،ئەمــەش وا
دەكات كــە هیــچ گومــان و لێكدانەوەیــەك نەكــرێ
كــە حیكایەتخــوان هەمــوو شــتێك دەزانێــت،
ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت کــە نووســەر دەبێتــە
كەســایەتییەك لــە نــاو ڕۆمانەكــە( .نانســي كریــس:
تقنیــات كتابــة الروایــة ،ترجمــة زینــة جابــر ادریــس،
منشــورات الــدار العربیــة للعلــوم ،ناشــرون ،ط،،11/
)264
264--263
ص263
 ،2009لبنــان ،ص
عــام ،2009

لــەم بارەیــەوە عەبدولمەلیــك مرتــاس دەڵــێ:
ئــەوەی جێگــەی ســەرنجە بەكارهێنانــی جێنــاوی
قســەكەر (مــن) شــان بــە شــانی ســەرهەڵدان و
گەشــەكردنی ژیاننامــە ســەری هەڵــداوە ،وەك ئــەوە
وایــە كــە درێژەپێــدەری ئــەو بێــت ،یــان ئــەوەی
تریــان درێژەپێــدەری ئــەو بێــت.
ئــەوەی زۆر سەرنجڕاكێشــە بەكارهێنانــی ئامــرازی
قســەكەر کــە لەگــەڵ گەشەســەندنی ژیاننامــە
گەشــەی كــرد وەك ئــەوە وایــە كــە درێژكــراوەی
ئــەو بێــت( .د .فــرح مهــدي صالــح :الروایــة الســیر
ذاتیــة ،روایــات علــی بــدر أنموذجــا ،بحــث متــاح
علــی االنترنــت فــی موقــع كلیــة التربیــة بجامعــة
القادســیة .)https;www.qu.edu.com
ئەگــەر بێتــو لــە ڕۆمانەكانــی (عەلــی بــەدر) ورد
بینــەوە هــەر لــە ڕۆمانــی (بابــا ســارتر) تــا دەگاتــە
(اســتاذة الوهــم) دەبینیــن بــە جێنــاوی قســەكەر
(مــن) پێداگــری لەســەر حیكایەتخــوان دەكات ،كــە

بــە تەواوەتــی لەگــەڵ نووســەرەكە دەبنــە یــەك،
ئــەوەش كــە ئــەو یەكبوونــە پشتڕاســت دەكاتــەوە،
حیكایەتخوانەكانــی (رواة) عەلــی بــەدر لــە هەمــوو
ڕۆمانەكانیــدا بەبــێ نــاون ،دانــەر ناوێكیــان پــێ
دەبەخشــێت ،تــا بناســرێنەوە ،هەروەهــا هیــچ
زانیاریمــان لــە بــارەی شــێوەی دەرەوەیــان پــێ
نــادات ،زۆر گرنــگ نییــە حیكایەتخــوان چــۆن
دەردەكەوێــت ،بەڵكــوو گرنــگ ئەوەیــە چــۆن ئەوانی
تــر بــە چــاوی ئــەو دەردەكــەون ،هەروەهــا چــۆن
خــۆی دەبینێــت ،ئەمــەش وا دەكات هەڵوێســت و
دیــدی نووســەر بەســەر ڕووداوەكانــدا زاڵ بێــت،
حیكایەتخــوان (دانــەر) بــە جێنــاوی (مــن) لــە
ڕۆمانەكانیــدا دەســت بــە قســە دەكات و گشــت ئــەو
ســەرەداوانەی دەیانگێڕێتــەوە لــە دەســت خــۆی
گرتــووە ،هیــچ شــتێك نابینیــن جگــە لــەو شــتانەی
خــۆی ڕێــگای پــێ داویــن بیانبینیــن ،چونكــە
ئــەو ڕووداوانــە دەگێڕێتــەوە کــە كەســایەتییەكانی
نــاو ڕۆمانەكــەی تێیــدا ژیــاون بــێ ئــەوەی هیــچ
دەرفەتیــان پــێ بــدات گوزارشــت لــە خۆیــان بكــەن،
هەروەهــا پەنــا دەباتــە بــەر توانــج و ڕەخنەگرتــن
و تەنــز و هێنانــی هەندێــك كەســی ڕاســتەقینە
(شــخصیات واقیعیــة) بــۆ نــاو ڕۆمانەكــەی ،ئــەو
كەســایەتییانە دەخاتــە بــەردەم هەڵوێســتێكی
یەكالكــەرەوە و كۆنتڕۆڵیــان دەكات.
بــەم شــێوەیە ئەگــەر لــە ڕۆمانــی ژیاننامەیــی ورد
بینــەوە دەبینیــن بریتییــە لــە گێڕانــەوەی یــادگاری
و دانپێدانــان و بیرەوەرییەكانــی نووســەر كــە لــە
میانــی گێڕانەوەیانــدا باســی ژیانــی خــۆی دەكات
بــە بەكارهێنانــی جێنــاوی قســەكەری (مــن).
(بڕوانــە د .أحمــد حیــدوش :الســیرة الذاتیــة فــي
الروایــة ،منشــورات المركــز الجامعــي البویــرة ،متــاح
https;www.asp.ceri. ،،16
ص16
علــی االنترنــت ،ص
.)dz.com
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