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کۆمەڵناســییی ئــەدەب ،بــوار و لقێکــی
تایبەتییــە لەنــاو کۆمەڵناســییی گشــتییدا،
جەخت لە پێوهندیی تێکەڵی نێوان ئەدەب
بــە هەمــوو لقەکانیــەوە ،لەگــەڵ بونیــادی
کۆمەاڵیەتیــی و کــردە کۆمەاڵیەتیــەکان
دەکاتــەوە .ڕوون و ئاشــکرایە ،هەبوونی
خــودی ژانرەکانــی ئەدەبیــی لەهــەر
ئاوڕدانەوەیەک بۆ
کۆمەڵگەیەکــدا ،ڕەنگدانــەوەی ڕەوشــی
پێوهندییی نێوان
کۆمەاڵیەتیــی کۆمەڵگەکەیــە ،بــە زمانێکی
ڵ
کۆمە�ناسیی و ئەدەب؛ تــر ،لــەم نێوەنــدەدا ،پێوهندییەکــی
هەمەالیەنــە لە نێــوان دیاردە ئەدەبیەکان
شیکردنەوەیەکی
و بونیــادی کۆمەاڵیەتییــدا هەیــە،
تیۆریی
تەنانــەت دەرکەوتــووە ،کــە توێژینــەوە
کۆمەڵناســیییە ئەدەبیــەکان ،پــڕ بایەخــن
بــۆ تێگەیشــتن لــە بارودۆخــی ئابوورییی
بەشی یەکەم
کۆمەاڵیەتیــی (،)Socioeconomic
کاروان محهممهد عهزیز پرســگرێن سیاســیی و تێگەیشــتنی
ماستەر لە کۆمەڵناسیی /زیاتــر دەربــارەی دەقــە ئەدەبیــەکان و
سیســتێمیی و دامــەزراوە سیاســیەکان.
زانستگهی سۆران
هەروەهــا ،پێوهندیــی نێــوان فکــر
و پێکهاتــە کولتووریــەکان ،کــە
بەشــێکی گرینگــی کارە ئەدەبیەکانــن.
ئــەم وتــارە ،هەوڵدانێکــە بــۆ باســکردن لە
تیۆرییــە بنچینەیییەکانــی کۆمەڵناســییی
ئــەدەب .زیاتــر تیشــک خستنەســەر
سروشــتی زانســتی کۆمەڵناســیی و
پێوهندیــی لەگــەڵ ئــەدەب .لەالیەکــی
تــر ،جەختکــردن لــە گەشەســەندنێکی
مێژوویییانــە بــۆ کۆمەڵناســییی ئــەدەب.
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بــەر لــەوەی بچینــە ســەر باســی دەرکەوتنــی تیۆریییــە بنچینەیییەکانــی کۆمەڵناســییی
ئــەدەب ،پێویســت دەکات گفتوگــۆی سروشــت و مــەودای هــەر یەکــە لــە کۆمەڵناســیی و
ئــەدەب بکەیــن .چەندیــن پێناســەی جیاجیــای کۆمەڵناســییمان لەبەردەســت دان ،کــە هــەر
کۆمەڵناسە و بەگوێرەی توێژینەوە ،مێتۆد و ڕوانگەی خۆی و هەروەها گەشەی زانستی
کۆمەڵناســیی لــە قۆناغێکــی مێژوویــی دیاریکــراودا پێناســەی بــۆ کۆمەڵناســیی کــردووە.
لێــرەدا ،هەوڵدەدەیــن چەنــد پێناســەیەک بخەینەڕوو .بە شــێوەیەکی گشــتیی ،کۆمەڵناســیی
وا پێناســە دەکرێــت ،کــە بریتیــی بێــت لــە زانســتێک ،ك ـه توێژینــەوە لەبــارەی کۆمەڵگــە
دەکات .وردتــر ،زانســتێکە توێژینــەوە دەربــارەی کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتیــی دەکات .لەگــەڵ
ئەوەشــدا ،لەنــاو خەڵکــدا وا ناســراوە ،کــە کۆمەڵناســیی زانســتی کۆمەڵگەیــە (Science
 .)2007 ,of Society) (Shankarلەالیەکــی تــر ،کۆمەڵناســیی ،وەک هەمــوو زانســتە
کۆمەاڵیەتیەکانی تر ،بە ژیان و چاالکییی مرۆڤەکان تێکەڵدارە ،هەروەها شیکردنەوەیەکی
زانســتیانە بــۆ بنەمــا ،بونیــاد ،گەشەســەندن و ئەرکەکانــی کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتیــی دەکات.
فهیلهســووفی فەرەنســیی ئۆگەســت کۆنــت ،بــۆ یەکــەم جــار وشــهی کۆمەڵناســیی  
( )Sociologieلــە کتێبــە باناوبانگەکــەی “”The Positive Philosophyبەکارهێنــا،
کــە کۆمەڵناســيی بــە زانســتی شــیکردنەوەی دیاردەکانــی ژیانــی کۆمەاڵیەتيــی
دادەنێــت و وەک زانســتێکی ســەربەخۆ لــە پۆلێنکردنەکــەی بــۆ زانســتەکان جێگــەی
بــۆ کردووهتــەوە( . )1896 ,Comteلەالیەکــی تــرەوە ،ئەمیــل دۆرکهایــم ،کۆمەڵناســی
فەرنســیی ،چەندیــن پێناســەی بــۆ کۆمەڵناســیی کــردووە ،پێــی وایــە کۆمەڵناســیی ئــەو
زانســتەیە ،کــە لــە شــێوە تایبــەت و جیاوازەکانــی ژیانــی کۆمەاڵیەتیــی ،کــە پشــت بــە
کۆویــژدان دەبەســتێت ،دەکۆڵێتــەوە (موحســینی .)٢٠٠٥ ،هەروەهــا ،کۆمەڵناســی ئەڵمانیی
ماکــس ڤێبــەر ،بــڕوای وایــە کۆمەڵناســیی ،زانســتێکە لــە ڕێگــەی واتــا خودیەکانــەوە
ڕەفتــاری کۆمەاڵیەتییــی دیاریــی دەکات و بەشــێوەیەکی زانســتیی شــیکردنەوەیان بــۆ
دهکات .لەبهرانبــهردا ،کۆمەڵناســی ئەمریکیــی ولیــام گراهــام ســامنێر ،پێناســەیەکی
جیــاواز و گشــتگیری بــۆ کۆمەڵناســیی هەیــە ،کــە بــە «زانســتی کۆمەڵگــە»ی
دهناســێنێت .کەواتــە ،بەڕوونیــی دەردەکەوێــت ،کــە کۆمەڵگــە و پێکهاتەکانــی ،کەرەســتەی
ســەرەکییی کۆمەڵناســیین بــۆ توێژینــەوە و شــیکردنەوەیان (موحســینی.)٢٠٠٥ ،
لە ئەدەبدا ،هەروەک لە کۆمەڵناسییدا باس لە ژینگەیەکی کۆمەاڵیەتیی بۆ مرۆڤ دەکرێ،
ئەمادەبــوون و ئــارەزووی ئــەم ژینگــە کۆمەاڵیەتییــە بــۆ گۆڕانکاریــی دەخرێتــە بەربــاس.
لــە ڕاســتییدا ،مــرۆڤ وەک بوونەوەرێکــی کۆمەاڵیەتیــی و کۆمەڵگەکــەی ،پێکهاتەیەکــی
سەرەکیین بۆ هاتنەکایەوەی ئەدەب ،واتە سەرچاوەی سەرەکییی دروستبوونی ئەدەبن.
چونکە ئەدەب پێوهندییەکی ڕاســتهوخۆی بە شــێوازی دەربڕین و پێشکەشــکردنی ژیانی
مرۆڤەوە هەیە ،بێگومان ئەویش لە ڕێگهی زمانەوەیە  )1956 ,Wellek and Warren(.
 )1958( Hudsonتێڕوانینێکــی گشــتیی هەیــە دەربــارەی ئــەدەب ،کــە پێی وایە بریتییە لە
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تۆمارکــردن و پێشــاندانی جەوهــەری هەمــوو ئــەو شــتانەی ،کــە مــرۆڤ لــە ژیانیــدا
دەیانبینێــت و بەرجەســتەیان دەکات ،لهگــهڵ ئەوەشــدا ،جارێکــی تــر ،ئــەو شــارەزاییی
و ئەزموونــەی مــرۆڤ لــە مــاوەی ژیانیــدا ،وەک پرۆســەیەکی بەکۆمەاڵیەتییبــوون
لــە بــارەی ژیــان فێریــان دەبێــت و وەریــان دەگرێــت ،لــە دواجــاردا لــە بەرژەوەندیــی
خۆیــەوە بەکاریــان دەهێنێتــەوە .بۆیــە لــە بنەڕەتــدا ،ئــەدەب دەربڕینــی ژیانــە لــە
ڕێگ ـهی زمانــەوە .دەکــرێ بــە کورتیــی ئامــاژە بکەیــن ،کــە ئــەدەب کاردانــەوەی ژیانــە،
هەڵقــواڵوی ژیانــی کۆمەاڵیەتییــی تاکەکانــە .لەهەمــان کاتــدا ،ژیــان مانــای ئــەدەب دەدات.
زیاتــر لــەوەش ،تــاک و کۆمەڵگــە هەردووکیــان بــە یەکــەوە پێکهاتــە و كهرهســتهیەکی
گرینگــی ئەدەبییــن .لــە کاتێــدا ،لــە ژینگەیەکــی دەرەکییــدا ،هەمــوو ئــەو پێکهاتانــەی
دەچنــە نــاو هــزری نووســەر ،دەبنــە ســەرچاوەیەکی ڕاســتەقینەی ئــەدەب .بۆیەشــە،
پێناســەکردن و ناســاندنێکی وردی ئــەدەب؛ هــەم وەک تێگــه ،هــەم وەک نــاوەرۆک،
کارێکــی ســەختە ،چونکــە ئەدییبــەکان و ڕەخنەگــرەکان هــەر لــە پالتــۆوە ،تــا دەگاتــە
نووســەر و ڕەخنەگرەکانــی ئــەم ســەردەمە ،پێناســە و بۆچوونــی جیاوازیــان بــۆ
ئــەدەب هەیــە .ئــەم تێگەیشــتنە جیــاوازە بهرانب ـهر بــە ناســاندنی ئــەدەب ،وای کــردووە
کۆمەڵێــک تیــۆری ئەدەبییــی جۆراوجــۆر بەرهــەم بێــن .بــۆ زیاتــر ئاشــنابوون ،هــەردوو
تیۆریســتی بــواری کۆمەڵناســیی ئــەدەب ،واڵێــت و واررێــن بــە شــێوهیەکی چــڕ جەخــت
لەســەر پێناســە جیاوازەکانــی ئــەدەب دەکەنــەوە ،کــە پێــان وایــە ئــەدەب ،بــە مانــای
تێگەیشــتنی ئەدەبییــی و ســەرواتای زمــان دێــت .لەالیەکــی تــر ،پێــان وایــە ئــەدەب بریتییــە
لــە بەرهەمهێنانــی واقیعێکــی کۆمەاڵیەتیــی  )1956 ,Wellek and Warren(.هــەردوو
تیــۆرزان ،لــە ناســاندنەکانیان قووڵتــر دەبنــەوە دەربــارەی پێناســەیەکی سروشــتیی بــۆ
ئــەدەب ،پێــان وایــە ئــەدەب دامەزراوەیەکــی کۆمەاڵیەتییــە لــە ڕێگـهی بەکارهێنانــی زمــان،
وەک دروســتکراوێکی کۆمەاڵیەتیــی .لێــرەدا دەگەینــە ئــەو دەرەنجامــەی ،کــە ئــەدەب
بــە مانــای ژیــان دێــت ،کــە تاکــەکان تێیــدا ،لــە پێوهندییەکــی کۆمەاڵیەتیــی  بــەردەوام
دان ،لهگــهڵ دەورووبــەر ،ژیانیــش کۆمەڵێــک پێــوەرە لــە واقیعێکــی کۆمەاڵیەتیــی.
یەکێــک لــە کێماســییە بنەڕەتیەکانــی پێوهســت بــە ئــەدەب بریتییــە لــە خــودی پێوهندیــی
نێوان ئەدەب و کۆمەڵگە ،لەســەر ئەم بنەمایە؛ بەشــێک لە ڕەخنەگرەکان ،کە بۆچوونێکی
ســەردەمیانەیان هەیــە دەربــارەی ئــەدەب و کۆمەڵناســیی پێیــان وایــە ئــەدەب ،وەک
نــاوەرۆک و پێکهاتەکانــی ،گرینگتــرە لــە بونیــادی کۆمەاڵیەتییــی کۆمەڵگــە .لەهەمــان کاتدا،
دژی ئــەو ڕێبــازە کۆمەڵناســیانە دەوەســتنەوە ،کــە توێژینــەوە ســەبارەت بــە ئــەدەب و
لێکنزیکبوونــەوەی کۆمەڵناســیی و ئــەدەب دەکــەن .بــەاڵم لەبهرانبـهر ئەمــەدا ،بۆچوونێکی
تر هەیە ،کە هەندێک لە ڕەخنەگرە نوێیەکان و کۆمەڵناسەکان لە هەوڵدانی  بەردەوام دان
بــۆ ڕوونکردنــەوە و دەرخســتنی پێوهندیــی نێــوان ئەدەب و کۆمەڵناســیی .زۆرن ئەوانەی
قســەوباس دەربــارەی ئــەم بابەتــە دەکــەن ،بــە هەردوو الیەنی دژیەتییــی و الیەنداریەتیی،
بــەاڵم زۆربــەی ڕەخنەگــران و شــارەزایان لــەو بــاوەڕە دان ،کــە پێوهندیــی نێــوان ئــەدەب
و کۆمەڵگــە ،پێوهندییەکــی دووالیەنەیــە ( .)2007 ,Shankarبــە تێگەیشــتنی ئــەوان.
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کۆمەڵگە و ئەدەب پابەندبوونێکی هەمیشــەیییان هەیە ،یەکێک لە هۆکارە ســەرەکییەکانی
ئــەم پێوهندیــی و پابەندبوونــەش ،وەک والێــت و واررێــن پێیــان وایــە ،دەگەڕێتــەوە بــۆ
ئــەوەی ،كـ ه ئــەدەب لــە بنەڕەتــدا دامەزراوەیەکــی کۆمەاڵیەتییــە لــە ڕێگـهی بەکارهێنانــی
زمــان ،وەک دروســتکراوێکی کۆمەاڵیەتیــی .)1956 ,Wellek and Warren(.
 )1956( Hudsonڕوونــی دەکاتــەوە ،کــە ئــەدەب بــە شــێوەیەکی ڕاســتهوخۆ لــە هەنــاوی
کۆمەڵگــەوە هەڵدەقوڵێــت ،دەتوانیــن بڵێیــن لــە شــێوازی ژیانــەوە ســەرچاوە دەگرێــت ،کــە
گرینگــە مــرۆڤ ســەرچاوە ســەرەکییەکانی هاتنــە کایــەوەی ئــەدەب بزانێــت ،هەروەهــا
دهرک بــەوە بــکات ،کــە ژیــان خــۆی ،فــۆڕم و شــێوەی جۆراوجۆر بە ئەدەب دەبەخشــێت.
هەروەها ،وەک یەکبوون و سەقامگیرییی پێوهندیی نێوان کۆمەڵناسیی و ئەدەب پێوهستە
بــە ســەقامگیریی کۆمەڵگــە و دامــەزراوە کۆمەاڵیەتیەکانــی .چونکــە ئــەو گۆڕانکاریانەی لە
کۆمەڵگــەدا ڕوودەدەن ،دەبــن بــە فاکتــەری گۆڕانکارییــش لــە فــۆڕم و ناوهرۆكــی ئــەدەب.
لەهەمان کاتدا ،گۆڕانکاریەکانی کۆمەڵگە ،بە هۆی پێشڤەچوون و هاتنەکایەوەی ئایدیای
نــوێ لــە ئــەدەب .لێــرەدا ،پێوهندیــی نێوان کۆمەڵناســیی و ئــەدەب ،بەڕوونی دەردەکەوێت،
کــە پێوهندییەکــی دووالیەنەیــە .کەواتــە دەتوانیــن بگەینــە ئــەو بــاوەڕەی ،کە کۆمەڵناســییی
ئــەدەب ،توێژینــەوە لەســەر پێوهندیــی نێــوان ئــەدهب و خــودی کۆمەڵناســیی دەکات.
ئــەدەب کاریگــەر دەبێــت ،بــە بەهــا و نۆڕمــە کۆمەاڵیەتیــەکان لــە کۆمەڵگــەدا ،ئــەم
کاریگەربوونــە بــە بەهــا و نۆڕمــە کۆمەاڵیەتیــەکان ،پێوهندیــی نێــوان کۆمەڵناســیی و
ئــەدەب پێشــان دەدات .لــە ڕاســتییدا ،ئــەدەب دیاردەیەکــی کۆمەاڵیەتییــە ،لــە سیســتێمێکی
کۆمەاڵیتیــی بــۆ یەکێکــی تــر دەگۆڕێــت ،چونکــە دامــەزراوە و هێــزە کۆمەاڵیەتیــهکان،
ڕاســتهوخۆ کاریگەریییــان دەبێــت لەســەر کاری ئەدەبیــی .هــەر کۆمەڵگەیــەک ،بونیادێکــی
تایبەتمەنــد بەخــۆی هەیــە لــە نــۆڕم ،بەهــا ،ڕەفتــار ،بــاوەڕ و ئارێشــەی .هەمــوو ئەمانــە بــە
یەکــەوە کۆمەڵیــك وێنــە ،ســیمبول ،بابــەت ،بیروبــاوەڕ ،فۆڕم و شــێوەی جیاواز بە ئەدەب
دەبەخشــن .ئەمــش وادەکات ،کــە کاری ئەدەبیــی لــە کۆمەڵگەیەکــەوە بــۆ کۆمەڵگەیەکــی
تــر جیــاواز بێــت بــە پێــی پێکهاتــەی کۆمەڵگەکــە ،هــۆکاری ئــەم جیاوازییــەش بریتییــە لــە
کاریگەریەکانی بونیادی کۆمەاڵیەتییی کۆمەڵگە بۆ سەر ئەدەبیات)1912 ,Plekhanov(.
کارە ئەدەبیــەکان ،هەمــوو چاالكیییــە کۆمەاڵیەتیــی ،سیاســیی ،ژینگەیــی ،ئایینیــی،
ئابووریــی و بەهــا  نیشــتمانیەکان لــە خۆدەگرێــت .لــەم ڕوانگــەوە ســتایل و فۆڕمــی
ئــەدەب دەگۆڕێــت بەپێــی گۆڕانــی بــارودۆخ و چاالكییەکانــی کۆمەڵگــە ،بۆیــە ئــەدەب،
وەک ڕووخســاری کۆمەڵگــە دەردەکەوێــت .وەک پێشــتر ،ئاماژەمــان پێــدا ،پێوهندیــی
نێــوان ئــەدەب و کۆمەڵگــە دووالیهنــە ،ئــەدەب کاریگــەر دەبێــت بــە کۆمەڵگــە ،هەروەهــا
کاریگەرییــش دروســتدەکات لەســەر کۆمەڵگــە .بــۆ نموونــه ،کۆمەڵگــە و پێکهاتەکانــی،
كهرهســتهیەکی خــاوی زۆر باشــن بــۆ ئەدیــب و نووســەران؛ بـهاڵم ،مــەرج نییــە كهرهســت ه
هەمــان کاری ئەدەبییــی لێــوە بەرهــەم بێــت؛ بەڵکــو دەکرێــت کارێکــی جیاوازتــر بەرهــەم
بهێنێــت و کاریگەریــی لەســەر تاکەکانــی کۆمەڵگــە دروســت بــکات .لەڕاســتییدا ،سروشــتی
ســتایل و فۆڕمــی ئــەدەب ،پشــت بــە تێگەیشــتن و داهێنانــی نووســەر دەبەســتێت.
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الیەنێکــی تــر ،کــە پێویســتە بخرێتــە بەربــاس ،الیەنــی ژینگــەی جوگرافیییــە .واڵیــت و
واررێــن پێــان وایــە ،ژینگــەی جوگرافیــی و پێشــکەوتنی زانســتیی بــە ڕێگــەی جۆراوجــۆر
کاریگەریییــان هەیــە لەســەر تایبەتمەندیــی و شــێوازەکانی ئــەدەب ،بەجۆرێک ،کە ژینگەی
جوگرافیــی وێنــەی ئەدەبیــی بەرهــەم دەهێنێــت ،بــەاڵم پێشــکەوتنی زانســتی بیروبــاوەڕ و
بەرهەمــی ئەدەبیــی بەرهــەم دەهێنێــت .لەالیەکــی ترەوە ،بەرهەمە زانســتیییە مۆدێرنەکان،
توانیویانــە گۆڕانکاریییەکــی بەرچــاو لــە بونیــادی کۆمەاڵیەتییــی کۆمەڵگــە دروســت بکــەن
و ئاڕاســتە و ڕوانگـهی نــوێ بهێننــە نــاو کاری ئەدەبیــی ،بــە جۆڕێک ڕۆمانەکانی ســەتەی
بیســت ،گۆڕانکاریییــە کولتووریــی و کۆمەاڵیەتییەکانــی کۆمەڵگەیــان بــە ڕوونیــی پێــوە
دیــارە .بــۆ نموونـه ،بزووتنــەوەی ڕێنســانس خواســت و ئــارەزووی مرۆڤایەتییــی هێنایــە
نــاو شــاکاری ئەدەبیــی؛ کــە ئەمــە گۆڕانکاریییەکــی گــەورە بــوو لــە ئەدەبــدا ،هــەروەک
لــە ســەردەمی شۆڕشــی پیشەســازیی ،ئــەدەب زیاتــر بــەرەو فەلســەفەی ماتریالیزمیــی
الیــدا .ئەمــەش بەڵگــەی ئەوەیــە ،کــە ئــەدەب بەرهەمــی بونیــادی کۆمەاڵیەتییــی و هێــزە
کۆمەاڵیەتییەکانــە ،کــە بــە هیــچ شــێوەیەک لــە کۆمەڵگــە دانابڕێــت .بــە مانایەکــی تــر ،هــەر
هەوڵێکی شیکردنەوە و لێکدانەوەی ئەدەبیی بەبێ ڕەچاوکردنی پێکهاتەکانی کۆمەڵگە و
شێوازەکانی ژیان ،ناچێتە چوارچێوەی کاری ئەدەبیی )1956 ,Wellek and Warren(.
پێوهندییــی نێــوان ئــەدەب و کۆمەڵگــە ،هــەر لــە ســەرەتاوە پێوهندیییەکــی بەهێــز و
دانەبــڕاو بــووە .بۆیــە ئەگــەر بگەڕێینــەوە بــۆ مێــژووی ئــەدەب؛ دەبینیــن ،کــە لەســەرەتادا
ئەدەبیــات گرینگییــی داوە بــە ملمالنێــی نێــوان ڕاســت و چــەوت ،یــان چاکــە و خراپــە.
لــە ڕاســتییدا ،چاکەکاریــی و ڕاســتگۆیی بنەمــای ســەرەکیی کارکردنــی ئــەدەب بــووە لــە
ڕابــردوودا ،بــەاڵم ئــەم چاکەکاریییــە لــە ئەدەبــدا لــە نیــوەی دووەمــی ســەتەی هەژدەهــەم
گۆڕانکاریــی بەســەردا هــات .بــە جۆرێــک ،کــە وەســفی جوانییــی مرۆڤــەکان شــوێنی
خــودای چاکــە و ڕاســتگۆیی گرتــەوە ،بــە تایبــەت لەســەردەمی شۆڕشــی فەرەنســیی،
ئەمــە بــە ڕوونــی دەرکــەوت .دواتــر لهگــهڵ پێشــکەوتنی سیســتێمی کاپیتالیــزم،
جارێکــی تــر ،بنەمــا ،ســەرخان و ژێرخانــی کۆمەاڵیەتیــی ،شــوێنی مرۆڤــی گرتــەوە.
لــە ســەردەمی نوێگەرییشــدا ،ئەدەبیاتــی هاوچــەرخ ،زیاتــر جەختــی کردووهتــە ســەر
الیەنــی ئابووریــی ،ماددیــی و ژینگەییــی مــرۆڤ ،هەروەهــا ئــەم جــۆرە ئەدەبیاتــە
زیاتــر گرینگیــی پێــدرا لەالیــان خوێنەرانــەوە .لەوەوپێــش ،بــاوەڕ وابــوو بەپێــی
هەندێــک باوەڕگــەی فەلســەفیی؛ مــاددە ســەرچاوەی ئەدەبــە ،بــەاڵم لــە ســەردەمی
مۆدێرنــدا ،ڕایەکــی جیاوازتــر هەیــە ،کــە پیشەســازیی ،کاپیتالیــزم ،کۆمۆنیــزم و
تۆتالیتاریــزم فاکتــەرن بــۆ گــۆڕان لــە بونیــادی کۆمەاڵیەتیــی کەمەڵگــە ،کــە لــە
دواجــاردا دەبێتــە گــۆڕان لــە کاری ئەدبییــی جیــاواز لەپێــش خــۆی)1970 ,Barnet(.
ئەدەبیاتی نوێ ،جەخت دەکاتە ســەر بیروباوەڕ و ڕەوشــت ،کە بە فاکتەرێکی گرینگیان
دەزانێت بۆ ڕیفۆڕمی کۆمەاڵیەتیی لە کۆمەڵگەدا ،بەاڵم جارێکی تر ،لەگەڵ گەشەسەندنی
زانست و هاتنەکایەوەی هزری نوێ ،کاری ئهدەبیی گۆڕانی بەسەردا هات بۆ گرینگییدان
بــە مــرۆڤ و ژینگــە کۆمەاڵیەتیەکــەی .لــە ئەنجامــدا ،سیســتێمی کۆمەاڵیەتیــی لــە ئەدەبــی .
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مۆدێرندا ،ناتواندرێت گرینگییەکەی فەراموش بکرێت ،چونکە هەمیشە گرێدراوی یەکترن.
لــە بــواری توێژینــەوەی زانستییشــدا ،ئــەدەب و کۆمەڵگــە ،دوو كهرهســت ه و بــواری
گرینگــن بــۆ توێژینــەوە ،هەچەنــدە لــە بنەڕەتــدا لــە ڕووی پێکهاتــەوە ،هەردووکیــان
هاوبەشــن ( .)1972 ,Swingewood and Alanلــە کۆمەڵناســییدا ،توێــژەر لــە ڕێگـهی
شــیکردنەوەیەکی زانســتیی ،ڕهخنهیــی و وهســفیی لــە بونیــادی کۆمەاڵیەتییــی کۆمەڵگــە
دەگاتــە کۆمەڵێــک دەرەنجــام ،کــە دەکرێــت بەشــێک بــن لــە کاری ئەدەبیــی .لـ ه بهرانبـهردا،
ئــەدەب تەنیــا بریتــی نییــە لــە شــیکردنەوەی کۆمەڵگــە ،بەڵکــو ڕهنگدانــەوەی واقیعــی
کۆمەاڵیەتیییــە و ئامۆژگاریــی و ڕێنیشــاندەرییی بــۆ تاکەکانــی کەمەڵگەکــەی تێدایــە.
یەکێــك لــە بەشــە ســەرەکییەکانی ئــەدەب ،بریتییــە لــە ڕۆمــان؛ کــە هەمیشــە لــە
ڕۆمانــدا ڕووداوە سەرنجڕاكێشــەکانی کۆمەڵگــە دەخرێنــە بەربــاس ،کــە هەڵقــواڵوی
سروشــت و شــێوازی ژیانــی کۆمەڵگەیــە .بۆیــە ڕۆمــان دەتوانێــت ببێتــە هەوڵدانێکــی
کارا و باوەڕپێکــراو بــۆ دووبــارە بنیادنانــەوەی جیهانــی کۆمەاڵیەتییــی مــرۆڤ
و پێوهندییــی مــرۆڤ لەگــەڵ بونیــادی کۆمەاڵیەتیــی بەهەمــوو سیســتێمەکانیەوە
(کۆمەاڵیەتیــی و سیاســیی ،ئابووریــی ،پــەروەردە و ژینگــە) ،هەروەهــا نیشــاندانی
ڕۆڵــی مــرۆڤ لــە ملمالنێــی نێــوان گرووپــەکان و چینــە کۆمەاڵیەتییــەکان.
هــۆگارد ،لــە یەکێــک لــە وتارەکانیــدا جەختــی لەســەر ئەوە کردووهتەوە ،کــە دەڵێت «بەبێ
بەڵگــەی تــەواوی ئەدەبیــی ،مرۆڤــەکان لــە تێگەیشــتن و بینینــی تــەواوی کۆمەڵگەکەیــان،
کوێــر دەردەکــەون» (هــۆگارد) .ئــەم بۆچوونــەی هــۆگارد دەریدەخــات ،کــە ئــەدەب و
کۆمەڵناســیی تــەواوکاری یەکتــرن .کەواتــە دەگەینــە ئــەو دەرەنجامــەی ،کــە کۆمەڵناســییی
ئــەدەب ،پێوهندییەکــی تەواوکاریییــە لــە نێــوان کاری ئەدەبیــی و کۆمەڵگــە .زیاتــر لــەوەش
ڕهخنهگرانــی ئەدەبیــی و بیرمەنــدە کۆمەاڵیەتیــەکان لــە جەختکردنەوەیەکــی  بــەردەوام
دان لەســەر ئــەو پێوهندییــە تەواکاریییــەی نێــوان ئــەدەب و کۆمەڵگــە ،بــە ئامانجــی
زیاتــر دەرخســتی پێوهندییەکەیــان لــە ڕووی چۆنایەتییــەوە)1957 ,Lowenthal( .
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کۆمەڵناســییی ئــەدەب ،مێژووێکــی دوور و درێــژ و بەرچــاوی هەیــە .کۆمەڵێــک ڕهخنهگــر
و فهیلهســووف لــە ئەفالتۆنــەوە ،تاکــو ئەوانــەی ئێســتا لە ڕێگەی تیــۆر و مێتۆدی جیاواز،
ئەدەبیــان خســتووهتە بەربــاس ،لــەو بــاوەڕە دان ،کــە ئــەدەب بەرهەمێکــی کۆمەاڵیەتییــە و
شێوەگرتنی ئەدەب بە کولتوور و شێوازی ژیان ،هۆکارەکەی کۆمەڵگە و پێکهاتەکانیەتی.
ڕەخنەگرانــی زوو ،گومانیــان نەبــوو لــە پێوهندییــی هەمەالیەنــەی کۆمەڵگــە و ئــەدەب،
ئەفالتــۆن ،کــە هــەر زوو باســی لــە پێوهندییــی نێــوان کۆمەڵگــە و ئــەدەب کــرد ،کۆمەڵێــک
پرســیاری دەربــارەی دەرکەوتــە کۆمەاڵیەتیییەکانــی ئــەدەب خســتەڕوو .هەرچەنــدە
ئهفالتــۆن جەختــی لەســەر دروســتیی و پاکوخاوێنییــی کۆمەاڵیەتیــی ئــەدەب دەکــردەوە.
بــاوەڕی وابــوو ،کــە شــیعر وا لــە مــرۆڤ دەکات بەســۆز بێــت  و لەهەمانکاتــدا ،هۆکارێکــە
بــۆ الوازبوونــی .بــەاڵم ئەرســتۆ وەاڵمــی بۆچوونەکانــی ئەفالتۆنــی دایــەوە ،کــە بــە
بۆچوونــی کۆمەڵناســیانە دەربــارەی ئــەدەب هەژمــار دەکرێــت .لــە مــاوەی ســەتەی
هەژدەهــەم ،ئــەم بۆچوونانــە زۆر بەهێــز بــوون ،لەگــەڵ گەشەســەندنی زیاتــری ڕۆمــان
( .)1972 ,Swingewood and Alanبــە پێــی تێڕوانینەکانــی بۆالنــد ماکســیم« ،ئــەدەب
دەربڕینــی کۆمەڵگەیــە» .ڕهخنهگــرە کۆمەاڵیەتیــەکان و ڕۆماننووســە مۆدێرنــەکان،
ڕۆمــان بــە وێنەیەکــی ڕاســتەقینەی کۆمەڵگــە دادەنێــن .کارل مارکــس ،فردریــک ئەنگێڵــس
و هاوباوەڕەکانیــان ،کــە بەشــداریییەکی بەرچاویــان لــە ڕهخنــهی کۆمەڵناســییی بــۆ
بابەتــەکان ههبــووه و بــە شــێوەیەکی جیاوازتــر ســەیری ئــەدەب دەکــەن ،کــە بریتیــی بێــت
لــە ژێرخانــی ئابوورییــی کۆمەڵگــە ( ،)Economic infrastructure of societyکــە لە
بنەڕەتدا ئەمە بەخشــینی وێنەیەکی نوێیە بە کۆمەڵناســییی ئەدەب)1967 ,Goldman( .
کۆمەڵناســییی ئــەدەب ،لــە کۆتایییەکانــی ســەتەی بیســتەم ،توانــی شــوێنێکی تایبــەت لــە
مێــژووی ڕهخنـهی تیۆریییــە کۆمەاڵیەتیــەکان بەدەســت بهێنێت لەسەردەســتی بیرمەندان؛
لوســیان گۆڵدمــان ،لیــۆ لوینتــال ،ڕۆبــەرت ئیســکاریپ ،ئاالن ســوینگوود ،دیانا لۆرینســۆن
و جــۆن هــۆڵ ،لەگــەڵ ژمارەیەکــی تــر لــە بیرمەنــدە کۆمەاڵیەتیەکانــی تــر .لــە ڕاســتییدا،
ئەمــە قۆناغێکــی گرینــگ بــوو لــە مێــژووی گەشەســەندنی کۆمەڵناســییی ئــەدەب؛ کــە
تێیــدا چەندیــن تیــۆری کۆمەاڵیەتیــی و ڕەخنــە هەتنــە کایــەوە ،کــە پێشــڤەچوونێکی
مــەزن بــوو بــۆ کۆمەڵناســییی ئــەدەب لــە شــیکردنەوە و توێژینــەوەی بابەتەکانــی.
بــۆ ئــەوەی زیاتــر بتوانیــن تێگەیشــتنێکی تیۆرییمــان هەبێــت لــە هەمبــەر کۆمەڵناســییی
ئــەدەب ،پێویســتە بگەڕێینــەوە بــۆ ڕاوبۆچوونــی بیرمەنــد و تیۆریســتانی ڕابــردوو ،کــە
تێڕوانینــی تایبەتیییــان هەیــە لەســەر ئــەدەب و کۆمەڵگــە بەپێــی قۆناغــە مێژوویییــەکان.
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