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لقێکــی بــوارو ئــەدەب، کۆمەڵناســییی
تایبەتییــەلەنــاوکۆمەڵناســیییگشــتییدا،
جەختلەپێوهندییتێکەڵینێوانئەدەب
بــەهەمــوولقەکانیــەوە،لەگــەڵبونیــادی
کۆمەاڵیەتیــیوکــردەکۆمەاڵیەتیــەکان
دەکاتــەوە.ڕوونوئاشــکرایە،هەبوونی
لەهــەر ئەدەبیــی ژانرەکانــی خــودی
کۆمەڵگەیەکــدا،ڕەنگدانــەوەیڕەوشــی
کۆمەاڵیەتیــیکۆمەڵگەکەیــە،بــەزمانێکی
پێوهندییەکــی نێوەنــدەدا، لــەم تــر،
هەمەالیەنــەلەنێــواندیاردەئەدەبیەکان
هەیــە، کۆمەاڵیەتییــدا بونیــادی و
تەنانــەتدەرکەوتــووە،کــەتوێژینــەوە
کۆمەڵناســیییەئەدەبیــەکان،پــڕبایەخــن
بــۆتێگەیشــتنلــەبارودۆخــیئابوورییی
،)Socioeconomic( کۆمەاڵیەتیــی
تێگەیشــتنی و سیاســیی پرســگرێن
زیاتــردەربــارەیدەقــەئەدەبیــەکانو
ــەزراوەسیاســیەکان. سیســتێمییودام
فکــر نێــوان پێوهندیــی هەروەهــا،
کــە کولتووریــەکان، پێکهاتــە و
ئەدەبیەکانــن. کارە گرینگــی بەشــێکی
ئــەموتــارە،هەوڵدانێکــەبــۆباســکردنلە
تیۆرییــەبنچینەیییەکانــیکۆمەڵناســییی
خستنەســەر تیشــک زیاتــر ئــەدەب.
و کۆمەڵناســیی زانســتی سروشــتی
لەالیەکــی ئــەدەب. لەگــەڵ پێوهندیــی
گەشەســەندنێکی لــە جەختکــردن تــر،
ــەدەب. ــۆکۆمەڵناســیییئ ــەب مێژوویییان
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ناسیی و پێوه ندیی لەگە�ڵ ئەدەب
ڵ
سروشت و مەودای کۆمەل

بــەرلــەوەیبچینــەســەرباســیدەرکەوتنــیتیۆریییــەبنچینەیییەکانــیکۆمەڵناســییی
ئــەدەب،پێویســتدەکاتگفتوگــۆیسروشــتومــەودایهــەریەکــەلــەکۆمەڵناســییو
ئــەدەببکەیــن.چەندیــنپێناســەیجیاجیــایکۆمەڵناســییمانلەبەردەســتدان،کــەهــەر
کۆمەڵناسەوبەگوێرەیتوێژینەوە،مێتۆدوڕوانگەیخۆیوهەروەهاگەشەیزانستی
کۆمەڵناســییلــەقۆناغێکــیمێژوویــیدیاریکــراوداپێناســەیبــۆکۆمەڵناســییکــردووە.
لێــرەدا،هەوڵدەدەیــنچەنــدپێناســەیەکبخەینەڕوو.بەشــێوەیەکیگشــتیی،کۆمەڵناســیی
ــەزانســتێک،كــهتوێژینــەوەلەبــارەیکۆمەڵگــە واپێناســەدەکرێــت،کــەبریتیــیبێــتل
دەکات.وردتــر،زانســتێکەتوێژینــەوەدەربــارەیکۆمەڵگــەیمرۆڤایەتیــیدەکات.لەگــەڵ
Science(ئەوەشــدا،لەنــاوخەڵکــداواناســراوە،کــەکۆمەڵناســییزانســتیکۆمەڵگەیــە
ــر،کۆمەڵناســیی،وەکهەمــووزانســتە ofSociety()Shankar,2007(.لەالیەکــیت
کۆمەاڵیەتیەکانیتر،بەژیانوچاالکیییمرۆڤەکانتێکەڵدارە،هەروەهاشیکردنەوەیەکی
زانســتیانەبــۆبنەمــا،بونیــاد،گەشەســەندنوئەرکەکانــیکۆمەڵگــەیمرۆڤایەتیــیدەکات.
کۆمەڵناســیی وشــهی جــار یەکــەم بــۆ کۆنــت، ئۆگەســت فەرەنســیی فهیلهســووفی
ــا، ــەی“ThePositivePhilosophy”بەکارهێن ــەباناوبانگەک ــەکتێب )Sociologie(ل
کۆمەاڵیەتيــی ژیانــی دیاردەکانــی شــیکردنەوەی زانســتی بــە کۆمەڵناســيی کــە
دادەنێــتووەکزانســتێکیســەربەخۆلــەپۆلێنکردنەکــەیبــۆزانســتەکانجێگــەی
بــۆکردووهتــەوە)Comte,1896(.لەالیەکــیتــرەوە،ئەمیــلدۆرکهایــم،کۆمەڵناســی
ــەو ــەکۆمەڵناســییئ ــیوای ــۆکۆمەڵناســییکــردووە،پێ ــنپێناســەیب فەرنســیی،چەندی
زانســتەیە،کــەلــەشــێوەتایبــەتوجیاوازەکانــیژیانــیکۆمەاڵیەتیــی،کــەپشــتبــە
کۆویــژداندەبەســتێت،دەکۆڵێتــەوە)موحســینی،2005(.هەروەهــا،کۆمەڵناســیئەڵمانیی
ماکــسڤێبــەر،بــڕوایوایــەکۆمەڵناســیی،زانســتێکەلــەڕێگــەیواتــاخودیەکانــەوە
ــۆ ــیدەکاتوبەشــێوەیەکیزانســتییشــیکردنەوەیانب ــیدیاری ــاریکۆمەاڵیەتیی ڕەفت
پێناســەیەکی ســامنێر، گراهــام ولیــام ئەمریکیــی کۆمەڵناســی لەبهرانبــهردا، دهکات.
کۆمەڵگــە«ی »زانســتی بــە کــە هەیــە، کۆمەڵناســیی بــۆ گشــتگیری و جیــاواز
دهناســێنێت.کەواتــە،بەڕوونیــیدەردەکەوێــت،کــەکۆمەڵگــەوپێکهاتەکانــی،کەرەســتەی
.)2005 )موحســینی، شــیکردنەوەیان و توێژینــەوە بــۆ کۆمەڵناســیین ســەرەکییی
لەئەدەبدا،هەروەکلەکۆمەڵناسییداباسلەژینگەیەکیکۆمەاڵیەتییبۆمرۆڤدەکرێ،
ئەمادەبــوونوئــارەزوویئــەمژینگــەکۆمەاڵیەتییــەبــۆگۆڕانکاریــیدەخرێتــەبەربــاس.
ــیوکۆمەڵگەکــەی،پێکهاتەیەکــی ــەڕاســتییدا،مــرۆڤوەکبوونەوەرێکــیکۆمەاڵیەتی ل
سەرەکیینبۆهاتنەکایەوەیئەدەب،واتەسەرچاوەیسەرەکیییدروستبوونیئەدەبن.
چونکەئەدەبپێوهندییەکیڕاســتهوخۆیبەشــێوازیدەربڕینوپێشکەشــکردنیژیانی
)1956,WellekandWarren(.مرۆڤەوەهەیە،بێگومانئەویشلەڕێگهیزمانەوەیە
Hudson)1958(تێڕوانینێکــیگشــتییهەیــەدەربــارەیئــەدەب،کــەپێیوایەبریتییەلە
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تۆمارکــردنوپێشــاندانیجەوهــەریهەمــووئــەوشــتانەی،کــەمــرۆڤلــەژیانیــدا
ــەوشــارەزاییی ــر،ئ ــیت ــهڵئەوەشــدا،جارێک ــتوبەرجەســتەیاندەکات،لهگ دەیانبینێ
بەکۆمەاڵیەتییبــوون پرۆســەیەکی وەک ژیانیــدا، مــاوەی لــە مــرۆڤ ئەزموونــەی و
ــی ــەبەرژەوەندی ــاردال ــەدواج ــت،ل ــاندەگرێ ــتووەری ــاندەبێ ــانفێری ــارەیژی ــەب ل
لــە ژیانــە دەربڕینــی ئــەدەب بنەڕەتــدا، لــە بۆیــە دەهێنێتــەوە. بەکاریــان خۆیــەوە
ــە، ڕێگــهیزمانــەوە.دەکــرێبــەکورتیــیئامــاژەبکەیــن،کــەئــەدەبکاردانــەوەیژیان
هەڵقــواڵویژیانــیکۆمەاڵیەتییــیتاکەکانــە.لەهەمــانکاتــدا،ژیــانمانــایئــەدەبدەدات.
ــەوكهرهســتهیەکی ــەوەپێکهات ــەیەک ــانب ــەهەردووکی ــاکوکۆمەڵگ ــەوەش،ت ــرل زیات
ئــەوپێکهاتانــەی لــەژینگەیەکــیدەرەکییــدا،هەمــوو لــەکاتێــدا، گرینگــیئەدەبییــن.
دەچنــەنــاوهــزرینووســەر،دەبنــەســەرچاوەیەکیڕاســتەقینەیئــەدەب.بۆیەشــە،
پێناســەکردنوناســاندنێکیوردیئــەدەب؛هــەموەکتێگــه،هــەموەکنــاوەرۆک،
کارێکــیســەختە،چونکــەئەدییبــەکانوڕەخنەگــرەکانهــەرلــەپالتــۆوە،تــادەگاتــە
بــۆ جیاوازیــان بۆچوونــی و پێناســە ســەردەمە، ئــەم ڕەخنەگرەکانــی و نووســەر
ــەدەب،وایکــردووە ــەناســاندنیئ ــهرب ــاوازەبهرانب ــەمتێگەیشــتنەجی ــە.ئ ــەدەبهەی ئ
کۆمەڵێــکتیــۆریئەدەبییــیجۆراوجــۆربەرهــەمبێــن.بــۆزیاتــرئاشــنابوون،هــەردوو
تیۆریســتیبــواریکۆمەڵناســییئــەدەب،واڵێــتوواررێــنبــەشــێوهیەکیچــڕجەخــت
لەســەرپێناســەجیاوازەکانــیئــەدەبدەکەنــەوە،کــەپێــانوایــەئــەدەب،بــەمانــای
تێگەیشــتنیئەدەبییــیوســەرواتایزمــاندێــت.لەالیەکــیتــر،پێــانوایــەئــەدەببریتییــە
ــەبەرهەمهێنانــیواقیعێکــیکۆمەاڵیەتیــی.)WellekandWarren,1956(هــەردوو ل
ــەناســاندنەکانیانقووڵتــردەبنــەوەدەربــارەیپێناســەیەکیسروشــتییبــۆ تیــۆرزان،ل
ئــەدەب،پێــانوایــەئــەدەبدامەزراوەیەکــیکۆمەاڵیەتییــەلــەڕێگــهیبەکارهێنانــیزمــان،
وەکدروســتکراوێکیکۆمەاڵیەتیــی.لێــرەدادەگەینــەئــەودەرەنجامــەی،کــەئــەدەب
بــەمانــایژیــاندێــت،کــەتاکــەکانتێیــدا،لــەپێوهندییەکــیکۆمەاڵیەتیــیبــەردەوام
کۆمەاڵیەتیــی. واقیعێکــی لــە پێــوەرە کۆمەڵێــک ژیانیــش دەورووبــەر، لهگــهڵ دان،
یەکێــکلــەکێماســییەبنەڕەتیەکانــیپێوهســتبــەئــەدەببریتییــەلــەخــودیپێوهندیــی
نێوانئەدەبوکۆمەڵگە،لەســەرئەمبنەمایە؛بەشــێکلەڕەخنەگرەکان،کەبۆچوونێکی
ســەردەمیانەیانهەیــەدەربــارەیئــەدەبوکۆمەڵناســییپێیــانوایــەئــەدەب،وەک
نــاوەرۆکوپێکهاتەکانــی،گرینگتــرەلــەبونیــادیکۆمەاڵیەتییــیکۆمەڵگــە.لەهەمــانکاتدا،
دژیئــەوڕێبــازەکۆمەڵناســیانەدەوەســتنەوە،کــەتوێژینــەوەســەبارەتبــەئــەدەبو
لێکنزیکبوونــەوەیکۆمەڵناســییوئــەدەبدەکــەن.بــەاڵملەبهرانبــهرئەمــەدا،بۆچوونێکی
ترهەیە،کەهەندێکلەڕەخنەگرەنوێیەکانوکۆمەڵناسەکانلەهەوڵدانیبەردەوامدان
بــۆڕوونکردنــەوەودەرخســتنیپێوهندیــینێــوانئەدەبوکۆمەڵناســیی.زۆرنئەوانەی
قســەوباسدەربــارەیئــەمبابەتــەدەکــەن،بــەهەردووالیەنیدژیەتییــیوالیەنداریەتیی،
بــەاڵمزۆربــەیڕەخنەگــرانوشــارەزایانلــەوبــاوەڕەدان،کــەپێوهندیــینێــوانئــەدەب
وکۆمەڵگــە،پێوهندییەکــیدووالیەنەیــە)Shankar,2007(.بــەتێگەیشــتنیئــەوان.
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کۆمەڵگەوئەدەبپابەندبوونێکیهەمیشــەیییانهەیە،یەکێکلەهۆکارەســەرەکییەکانی
ئــەمپێوهندیــیوپابەندبوونــەش،وەکوالێــتوواررێــنپێیــانوایــە،دەگەڕێتــەوەبــۆ
ئــەوەی،كــهئــەدەبلــەبنەڕەتــدادامەزراوەیەکــیکۆمەاڵیەتییــەلــەڕێگــهیبەکارهێنانــی
.)1956 ,Wellek and Warren(. کۆمەاڵیەتیــی دروســتکراوێکی وەک زمــان،
Hudson)1956(ڕوونــیدەکاتــەوە،کــەئــەدەببــەشــێوەیەکیڕاســتهوخۆلــەهەنــاوی
کۆمەڵگــەوەهەڵدەقوڵێــت،دەتوانیــنبڵێیــنلــەشــێوازیژیانــەوەســەرچاوەدەگرێــت،کــە
ــت،هەروەهــا ــەدەببزانێ ــەوەیئ ــەکای گرینگــەمــرۆڤســەرچاوەســەرەکییەکانیهاتن
دهرکبــەوەبــکات،کــەژیــانخــۆی،فــۆڕموشــێوەیجۆراوجۆربەئەدەبدەبەخشــێت.
هەروەها،وەکیەکبوونوسەقامگیریییپێوهندیینێوانکۆمەڵناسییوئەدەبپێوهستە
بــەســەقامگیرییکۆمەڵگــەودامــەزراوەکۆمەاڵیەتیەکانــی.چونکــەئــەوگۆڕانکاریانەیلە
کۆمەڵگــەداڕوودەدەن،دەبــنبــەفاکتــەریگۆڕانکارییــشلــەفــۆڕموناوهرۆكــیئــەدەب.
لەهەمانکاتدا،گۆڕانکاریەکانیکۆمەڵگە،بەهۆیپێشڤەچوونوهاتنەکایەوەیئایدیای
نــوێلــەئــەدەب.لێــرەدا،پێوهندیــینێوانکۆمەڵناســییوئــەدەب،بەڕوونیدەردەکەوێت،
کــەپێوهندییەکــیدووالیەنەیــە.کەواتــەدەتوانیــنبگەینــەئــەوبــاوەڕەی،کەکۆمەڵناســییی
ئــەدەب،توێژینــەوەلەســەرپێوهندیــینێــوانئــەدهبوخــودیکۆمەڵناســییدەکات.
ئــەم لــەکۆمەڵگــەدا، بەهــاونۆڕمــەکۆمەاڵیەتیــەکان بــە ئــەدەبکاریگــەردەبێــت،
کاریگەربوونــەبــەبەهــاونۆڕمــەکۆمەاڵیەتیــەکان،پێوهندیــینێــوانکۆمەڵناســییو
ئــەدەبپێشــاندەدات.لــەڕاســتییدا،ئــەدەبدیاردەیەکــیکۆمەاڵیەتییــە،لــەسیســتێمێکی
کۆمەاڵیتیــیبــۆیەکێکــیتــردەگۆڕێــت،چونکــەدامــەزراوەوهێــزەکۆمەاڵیەتیــهکان،
ڕاســتهوخۆکاریگەریییــاندەبێــتلەســەرکاریئەدەبیــی.هــەرکۆمەڵگەیــەک،بونیادێکــی
تایبەتمەنــدبەخــۆیهەیــەلــەنــۆڕم،بەهــا،ڕەفتــار،بــاوەڕوئارێشــەی.هەمــووئەمانــەبــە
یەکــەوەکۆمەڵیــكوێنــە،ســیمبول،بابــەت،بیروبــاوەڕ،فۆڕموشــێوەیجیاوازبەئەدەب
دەبەخشــن.ئەمــشوادەکات،کــەکاریئەدەبیــیلــەکۆمەڵگەیەکــەوەبــۆکۆمەڵگەیەکــی
تــرجیــاوازبێــتبــەپێــیپێکهاتــەیکۆمەڵگەکــە،هــۆکاریئــەمجیاوازییــەشبریتییــەلــە
)1912,Plekhanov(.کاریگەریەکانیبونیادیکۆمەاڵیەتیییکۆمەڵگەبۆسەرئەدەبیات
ئایینیــی، ژینگەیــی، سیاســیی، کۆمەاڵیەتیــی، چاالكیییــە هەمــوو ئەدەبیــەکان، کارە
ئابووریــیوبەهــانیشــتمانیەکانلــەخۆدەگرێــت.لــەمڕوانگــەوەســتایلوفۆڕمــی
ــەئــەدەب، ــیکۆمەڵگــە،بۆی ــارودۆخوچاالكییەکان ــیب ــیگۆڕان ئــەدەبدەگۆڕێــتبەپێ
وەکڕووخســاریکۆمەڵگــەدەردەکەوێــت.وەکپێشــتر،ئاماژەمــانپێــدا،پێوهندیــی
نێــوانئــەدەبوکۆمەڵگــەدووالیهنــە،ئــەدەبکاریگــەردەبێــتبــەکۆمەڵگــە،هەروەهــا
کاریگەرییــشدروســتدەکاتلەســەرکۆمەڵگــە.بــۆنموونــه،کۆمەڵگــەوپێکهاتەکانــی،
كهرهســتهیەکیخــاویزۆرباشــنبــۆئەدیــبونووســەران؛بــهاڵم،مــەرجنییــەكهرهســته
هەمــانکاریئەدەبییــیلێــوەبەرهــەمبێــت؛بەڵکــودەکرێــتکارێکــیجیاوازتــربەرهــەم
بهێنێــتوکاریگەریــیلەســەرتاکەکانــیکۆمەڵگــەدروســتبــکات.لەڕاســتییدا،سروشــتی
دەبەســتێت. نووســەر داهێنانــی تێگەیشــتنو بــە پشــت ئــەدەب، فۆڕمــی ســتایلو
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الیەنێکــیتــر،کــەپێویســتەبخرێتــەبەربــاس،الیەنــیژینگــەیجوگرافیییــە.واڵیــتو
واررێــنپێــانوایــە،ژینگــەیجوگرافیــیوپێشــکەوتنیزانســتییبــەڕێگــەیجۆراوجــۆر
کاریگەریییــانهەیــەلەســەرتایبەتمەندیــیوشــێوازەکانیئــەدەب،بەجۆرێک،کەژینگەی
جوگرافیــیوێنــەیئەدەبیــیبەرهــەمدەهێنێــت،بــەاڵمپێشــکەوتنیزانســتیبیروبــاوەڕو
بەرهەمــیئەدەبیــیبەرهــەمدەهێنێــت.لەالیەکــیترەوە،بەرهەمەزانســتیییەمۆدێرنەکان،
توانیویانــەگۆڕانکاریییەکــیبەرچــاولــەبونیــادیکۆمەاڵیەتییــیکۆمەڵگــەدروســتبکــەن
وئاڕاســتەوڕوانگــهینــوێبهێننــەنــاوکاریئەدەبیــی،بــەجۆڕێکڕۆمانەکانیســەتەی
ــوە ــیپێ ــەڕوونی ــانب ــیکۆمەڵگەی ــیوکۆمەاڵیەتییەکان ــەکولتووری بیســت،گۆڕانکارییی
دیــارە.بــۆنموونــه،بزووتنــەوەیڕێنســانسخواســتوئــارەزوویمرۆڤایەتییــیهێنایــە
ــدا،هــەروەک ــەئەدەب ــاوشــاکاریئەدەبیــی؛کــەئەمــەگۆڕانکاریییەکــیگــەورەبــوول ن
ــربــەرەوفەلســەفەیماتریالیزمیــی ــەدەبزیات ــەســەردەمیشۆڕشــیپیشەســازیی،ئ ل
الیــدا.ئەمــەشبەڵگــەیئەوەیــە،کــەئــەدەببەرهەمــیبونیــادیکۆمەاڵیەتییــیوهێــزە
کۆمەاڵیەتییەکانــە،کــەبــەهیــچشــێوەیەکلــەکۆمەڵگــەدانابڕێــت.بــەمانایەکــیتــر،هــەر
هەوڵێکیشیکردنەوەولێکدانەوەیئەدەبییبەبێڕەچاوکردنیپێکهاتەکانیکۆمەڵگەو
)1956,WellekandWarren(.شێوازەکانیژیان،ناچێتەچوارچێوەیکاریئەدەبیی
پێوهندییــینێــوانئــەدەبوکۆمەڵگــە،هــەرلــەســەرەتاوەپێوهندیییەکــیبەهێــزو
دانەبــڕاوبــووە.بۆیــەئەگــەربگەڕێینــەوەبــۆمێــژوویئــەدەب؛دەبینیــن،کــەلەســەرەتادا
ــە. ــەوخراپ ــانچاک ــوانڕاســتوچــەوت،ی ــینێ ــەملمالنێ ــیداوەب ــاتگرینگیی ئەدەبی
لــەڕاســتییدا،چاکەکاریــیوڕاســتگۆییبنەمــایســەرەکییکارکردنــیئــەدەببــووەلــە
ڕابــردوودا،بــەاڵمئــەمچاکەکاریییــەلــەئەدەبــدالــەنیــوەیدووەمــیســەتەیهەژدەهــەم
گۆڕانکاریــیبەســەرداهــات.بــەجۆرێــک،کــەوەســفیجوانییــیمرۆڤــەکانشــوێنی
ــەتلەســەردەمیشۆڕشــیفەرەنســیی، ــەتایب ــەوە،ب ــەوڕاســتگۆییگرت خــودایچاک
کاپیتالیــزم، سیســتێمی پێشــکەوتنی لهگــهڵ دواتــر دەرکــەوت. ڕوونــی بــە ئەمــە
جارێکــیتــر،بنەمــا،ســەرخانوژێرخانــیکۆمەاڵیەتیــی،شــوێنیمرۆڤــیگرتــەوە.
لــەســەردەمینوێگەرییشــدا،ئەدەبیاتــیهاوچــەرخ،زیاتــرجەختــیکردووهتــەســەر
ئەدەبیاتــە جــۆرە ئــەم هەروەهــا مــرۆڤ، ژینگەییــی و ماددیــی ئابووریــی، الیەنــی
بەپێــی وابــوو بــاوەڕ لەوەوپێــش، خوێنەرانــەوە. لەالیــان پێــدرا گرینگیــی زیاتــر
لــەســەردەمی بــەاڵم ئەدەبــە، مــاددەســەرچاوەی فەلســەفیی؛ باوەڕگــەی هەندێــک
و کۆمۆنیــزم کاپیتالیــزم، پیشەســازیی، کــە هەیــە، جیاوازتــر ڕایەکــی مۆدێرنــدا،
لــە کــە کەمەڵگــە، کۆمەاڵیەتیــی بونیــادی لــە گــۆڕان بــۆ فاکتــەرن تۆتالیتاریــزم
)1970,Barnet(.دواجــاردادەبێتــەگــۆڕانلــەکاریئەدبییــیجیــاوازلەپێــشخــۆی
ئەدەبیاتینوێ،جەختدەکاتەســەربیروباوەڕوڕەوشــت،کەبەفاکتەرێکیگرینگیان
دەزانێتبۆڕیفۆڕمیکۆمەاڵیەتییلەکۆمەڵگەدا،بەاڵمجارێکیتر،لەگەڵگەشەسەندنی
زانستوهاتنەکایەوەیهزرینوێ،کاریئهدەبییگۆڕانیبەسەرداهاتبۆگرینگییدان
بــەمــرۆڤوژینگــەکۆمەاڵیەتیەکــەی.لــەئەنجامــدا،سیســتێمیکۆمەاڵیەتیــیلــەئەدەبــی.
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مۆدێرندا،ناتواندرێتگرینگییەکەیفەراموشبکرێت،چونکەهەمیشەگرێدراوییەکترن.
لــەبــواریتوێژینــەوەیزانستییشــدا،ئــەدەبوکۆمەڵگــە،دووكهرهســتهوبــواری
گرینگــنبــۆتوێژینــەوە،هەچەنــدەلــەبنەڕەتــدالــەڕوویپێکهاتــەوە،هەردووکیــان
هاوبەشــن)SwingewoodandAlan,1972(.لــەکۆمەڵناســییدا،توێــژەرلــەڕێگــهی
شــیکردنەوەیەکیزانســتیی،ڕهخنهیــیووهســفییلــەبونیــادیکۆمەاڵیەتییــیکۆمەڵگــە
دەگاتــەکۆمەڵێــکدەرەنجــام،کــەدەکرێــتبەشــێکبــنلــەکاریئەدەبیــی.لــهبهرانبــهردا،
ئــەدەبتەنیــابریتــینییــەلــەشــیکردنەوەیکۆمەڵگــە،بەڵکــوڕهنگدانــەوەیواقیعــی
کۆمەاڵیەتیییــەوئامۆژگاریــیوڕێنیشــاندەریییبــۆتاکەکانــیکەمەڵگەکــەیتێدایــە.
لــە هەمیشــە کــە ڕۆمــان؛ لــە بریتییــە ئــەدەب، ســەرەکییەکانی بەشــە لــە یەکێــك
ڕۆمانــداڕووداوەسەرنجڕاكێشــەکانیکۆمەڵگــەدەخرێنــەبەربــاس،کــەهەڵقــواڵوی
سروشــتوشــێوازیژیانــیکۆمەڵگەیــە.بۆیــەڕۆمــاندەتوانێــتببێتــەهەوڵدانێکــی
مــرۆڤ کۆمەاڵیەتییــی جیهانــی بنیادنانــەوەی دووبــارە بــۆ باوەڕپێکــراو و کارا
سیســتێمەکانیەوە بەهەمــوو کۆمەاڵیەتیــی بونیــادی لەگــەڵ مــرۆڤ پێوهندییــی و
نیشــاندانی هەروەهــا ژینگــە(، و پــەروەردە ئابووریــی، سیاســیی، و )کۆمەاڵیەتیــی
کۆمەاڵیەتییــەکان. چینــە و گرووپــەکان نێــوان ملمالنێــی لــە مــرۆڤ ڕۆڵــی
هــۆگارد،لــەیەکێــکلــەوتارەکانیــداجەختــیلەســەرئەوەکردووهتەوە،کــەدەڵێت»بەبێ
بەڵگــەیتــەواویئەدەبیــی،مرۆڤــەکانلــەتێگەیشــتنوبینینــیتــەواویکۆمەڵگەکەیــان،
ــەدەبو ــەئ ــۆگارددەریدەخــات،ک ــەیه ــەمبۆچوون ــۆگارد(.ئ ــەون«)ه ــردەردەک کوێ
کۆمەڵناســییتــەواوکارییەکتــرن.کەواتــەدەگەینــەئــەودەرەنجامــەی،کــەکۆمەڵناســییی
ئــەدەب،پێوهندییەکــیتەواوکاریییــەلــەنێــوانکاریئەدەبیــیوکۆمەڵگــە.زیاتــرلــەوەش
ڕهخنهگرانــیئەدەبیــیوبیرمەنــدەکۆمەاڵیەتیــەکانلــەجەختکردنەوەیەکــیبــەردەوام
دانلەســەرئــەوپێوهندییــەتەواکاریییــەینێــوانئــەدەبوکۆمەڵگــە،بــەئامانجــی
)1957 ,Lowenthal( چۆنایەتییــەوە. ڕووی لــە پێوهندییەکەیــان دەرخســتی زیاتــر
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ناسییی ئەدەب: مێژووی گەشەسەندنی
ڵ
کۆمەل

کۆمەڵناســیییئــەدەب،مێژووێکــیدوورودرێــژوبەرچــاویهەیــە.کۆمەڵێــکڕهخنهگــر
وفهیلهســووفلــەئەفالتۆنــەوە،تاکــوئەوانــەیئێســتالەڕێگەیتیــۆرومێتۆدیجیاواز،
ئەدەبیــانخســتووهتەبەربــاس،لــەوبــاوەڕەدان،کــەئــەدەببەرهەمێکــیکۆمەاڵیەتییــەو
شێوەگرتنیئەدەببەکولتووروشێوازیژیان،هۆکارەکەیکۆمەڵگەوپێکهاتەکانیەتی.
ــەدەب، ــەوئ ــەیکۆمەڵگ ــیهەمەالیەن ــەپێوهندیی ــوول ــاننەب ــیزوو،گومانی ڕەخنەگران
ئەفالتــۆن،کــەهــەرزووباســیلــەپێوهندییــینێــوانکۆمەڵگــەوئــەدەبکــرد،کۆمەڵێــک
ئــەدەبخســتەڕوو.هەرچەنــدە پرســیاریدەربــارەیدەرکەوتــەکۆمەاڵیەتیییەکانــی
ئهفالتــۆنجەختــیلەســەردروســتییوپاکوخاوێنییــیکۆمەاڵیەتیــیئــەدەبدەکــردەوە.
بــاوەڕیوابــوو،کــەشــیعروالــەمــرۆڤدەکاتبەســۆزبێــتولەهەمانکاتــدا،هۆکارێکــە
بــۆالوازبوونــی.بــەاڵمئەرســتۆوەاڵمــیبۆچوونەکانــیئەفالتۆنــیدایــەوە،کــەبــە
بۆچوونــیکۆمەڵناســیانەدەربــارەیئــەدەبهەژمــاردەکرێــت.لــەمــاوەیســەتەی
هەژدەهــەم،ئــەمبۆچوونانــەزۆربەهێــزبــوون،لەگــەڵگەشەســەندنیزیاتــریڕۆمــان
)SwingewoodandAlan,1972(.بــەپێــیتێڕوانینەکانــیبۆالنــدماکســیم،»ئــەدەب
مۆدێرنــەکان، ڕۆماننووســە و کۆمەاڵیەتیــەکان ڕهخنهگــرە کۆمەڵگەیــە«. دەربڕینــی
ڕۆمــانبــەوێنەیەکــیڕاســتەقینەیکۆمەڵگــەدادەنێــن.کارلمارکــس،فردریــکئەنگێڵــس
وهاوباوەڕەکانیــان،کــەبەشــداریییەکیبەرچاویــانلــەڕهخنــهیکۆمەڵناســیییبــۆ
بابەتــەکانههبــووهوبــەشــێوەیەکیجیاوازتــرســەیریئــەدەبدەکــەن،کــەبریتیــیبێــت
لــەژێرخانــیئابوورییــیکۆمەڵگــە)Economicinfrastructureofsociety(،کــەلە
)1967,Goldman(.بنەڕەتدائەمەبەخشــینیوێنەیەکینوێیەبەکۆمەڵناســیییئەدەب
کۆمەڵناســیییئــەدەب،لــەکۆتایییەکانــیســەتەیبیســتەم،توانــیشــوێنێکیتایبــەتلــە
مێــژوویڕهخنــهیتیۆریییــەکۆمەاڵیەتیــەکانبەدەســتبهێنێتلەسەردەســتیبیرمەندان؛
لوســیانگۆڵدمــان،لیــۆلوینتــال،ڕۆبــەرتئیســکاریپ،ئاالنســوینگوود،دیانالۆرینســۆن
وجــۆنهــۆڵ،لەگــەڵژمارەیەکــیتــرلــەبیرمەنــدەکۆمەاڵیەتیەکانــیتــر.لــەڕاســتییدا،
ئەمــەقۆناغێکــیگرینــگبــوولــەمێــژوویگەشەســەندنیکۆمەڵناســیییئــەدەب؛کــە
تێیــداچەندیــنتیــۆریکۆمەاڵیەتیــیوڕەخنــەهەتنــەکایــەوە،کــەپێشــڤەچوونێکی
بابەتەکانــی. لــەشــیکردنەوەوتوێژینــەوەی ئــەدەب بــۆکۆمەڵناســییی بــوو مــەزن
ــەهەمبــەرکۆمەڵناســییی ــربتوانیــنتێگەیشــتنێکیتیۆرییمــانهەبێــتل ــەوەیزیات ــۆئ ب
ئــەدەب،پێویســتەبگەڕێینــەوەبــۆڕاوبۆچوونــیبیرمەنــدوتیۆریســتانیڕابــردوو،کــە
تێڕوانینــیتایبەتیییــانهەیــەلەســەرئــەدەبوکۆمەڵگــەبەپێــیقۆناغــەمێژوویییــەکان.
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