
کەمەڵناســییی  گشــتیی،  بەشــێوەیەکی 
لــە  تەواوکاریییــە  بەرهەمێکــی  ئــەدەب، 
ئــەدەب.  و  کۆمەڵگــە  نێــوان  پێوەندیــی 
زەمەنێکــی  و  کات  لــە  ئەدەبیــی  کاری 
دیارییکــراو، پێوه ندیییەکــی ڕاســتەوخۆی 
لەگــەڵ نــۆڕم، بەهــا، نەریــت، ڕه وشــت و 
ئــاکارەوە هەیــە. بــە واتایەکــی تــر، کاری 
ئەدەبیــی بەشــێکی دانەبــڕاوە لــە کۆمەڵگە.
بــەردەوام  ئــەدەب،  کۆمەڵناســییی 
کــە  دەکاتــەوە،  ئــەوە  لەســەر  جەخــت 
لەســەر  بــن  تایبەتمەنــد  توێژینەوەکانــی 
دەقــە کۆمەاڵیه تییــەکان و کاری ئەدەبییــی 
ئەوەشــدا،  لەگــەڵ  ئامادەکــراو.  جڤاکیــی 
پانتایەکــی  ئافەریدەبوونــی  هەبوونــی 
ئەرکــی  کــە  ئەدەبیــی،  تایبەتمەنــدی 
ســەرەکی ڕوونکردنــەوە و دەرخســتنی 
و  ئەدەبیــی  کاری  نێــوان  پێوه ندیــی 
کۆمەڵگەیــە،  کۆمەاڵیەتییــی  بونیــادی 
وەرچەرخانێکــی گرینگــه  بــۆ توێژینــەوەی 
ئەدەبیــی لــە دەقــە کۆمەاڵیەتیی، ئابووریی 
هەروەهــا  الیــەک،  لــە  سیاســییەکان  و 
پێوه ندیــی نێــوان هونەرمەنــد، نووســەر 
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ــە  ــەم پانتای ــر. ئ ــەوە لەالیەکــی ت ــب لەگــەڵ کۆمەڵگــە ڕووندەکات و ئەدی
توێژینــەوەی  ئەنجامدانــی  بــۆ  گونجــاوە  فاکتەرێکــی  کۆمەاڵیەتیییــە، 
دەقــە  و  ئەدەبیــی  کاری  نێــوان  هاوبەشــیه تیی  دەربــارەی  ئەدەبیــی 
کۆمەاڵیەتیــەکان، کــە شــێوازی نووســین، خوێندنــەوە، زانیــن، جــۆری 
خوێنــەر و شــێوازی چاپوباوکردنــەوە، پێشکەشــکردنی دراماتیکیــی و 
پێگــەی کۆمەاڵیەتییــی نووســەر و خوێنــەر لەخۆدەگرێــت. ئــەم تێچینــە 
ڕۆڵــی دەقــە ئەدەبییــەکان و چاویــارەکان )ئــەو کەســەی بڕیــار دەدات 
ــە ماســمێدیا باوبکرێتــەوە( لــە دروســتیی و ســەرکەوتنی کارە  چــی ل

.)Shankar. 2007( دووپاتدەکاتــەوە  ئەدەبییــەکان 
بەرهەمــە  دەڕواننــە  بایەخــەوە  بــە  هاوچەرخــەکان،  کۆمەڵناســە 
نووســەرە  ڕوانگــه ی  کــە  دەکــەن،  ئــەوە  بانگەشــەی  ئەدەبییــەکان، 
نووســەران،  جیهانیــەکان )Writer’s World View(، ڕه خنه گــران، 
گرینــگ  ڕۆڵــی  گشــتییەکان  پەڕتووکخانــە  و  چاپەمەنیــەکان  دەزگــه  
لــە ســەرکەوتنی کارە ئەدەبییــەکان. کۆمەڵناســییی ئــەدەب،  دەبینــن 
پێکهێنــەری هەمــوو ئــەو ڕوانگــه  و ئایدیایانەیــە، کــە ڕۆڵــی ســەرەکیی 
بــاوەڕی  ئــەدەب  کۆمەڵناســییی  یاخــود  نێوەنــدەدا.  لــەم  دەبینــن 
گشــتیه تیی کۆمەڵگەیــە. بــە مانایەکــی تــر، هیــچ توخــم و پێکهێنەرەکانــی 
ئــەدەب و ژیانــی کۆمەاڵیەتیــی لــە بونیــادی کۆمەاڵیەتییــی کۆمەڵگــە 
جیــا ناکاتــەوە. زیاتــر لــەوەش، کۆمەڵناســییی ئــەدەب، بنەمایەکــی زۆر 
ســەرەکییە بــۆ تێگەیشــتن لــە کاری ئەدەبیــی و کۆمەڵگــە بەیەکــەوە.
و  بابــەت  ببێتــە  نەیتوانــی  لەســەرەتادا  ئــەدەب،  کۆمەڵناســییی 
دامەزراوەیەکــی ئەکادێمیــی تــا ناوەڕاســتی ســەتەی بیســتەم و لــە 
دوای ســاڵی 1970 کۆمەڵێــک ڕه خنه گــر، تواناکانــی خۆیــان تەرخانکــرد 
بــۆ گەشــەپێدانی الیەنــی تیۆریــی و مێتــۆدی کۆمەڵناســییی ئــەدەب. 
هــەر لــە چوارچێــوەی ئــەم هەوڵــەدا، لــە ســاڵی 1988 لــە گۆڤــاری 
ــۆ بەدامەزراوەییکــردن  )Critical Inquiry(، ژمــارە 14، تەرخانکــرا ب
و ئەکادێمییکردنــی کۆمەڵناســییی ئــەدەب، لــە ســەروتاری گۆڤارەکــەدا، 
ئــەدەب  کۆمەڵناســییی  لێــرە  )ئێمــە  وتوویەتــی  فێرگســۆن  پریســڵ 
کــە  ڕۆشــەنبیریی،  پــرۆژەی  بــۆ  گەڕانــەوە  بــۆ  بەکاردەهێنیــن، 
ڕەســەنایەتییەکەی دەگەڕێتــەوە بــۆ فــرە پێکهاتەخوازیــی؛ ئــەم فــرە 
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پێکهاته خوازیییــە، پێــی وایــە، کــە ئــەدەب و کۆمەڵگــە هەردووکیــان 
پێویســتن بــۆ شــیکردنەوەی یەکتــر(. ڕەگ و ڕیشــەی ئــەم ڕۆشــنبیرییە 
ــۆ  ــە کارەکانــی )ڕۆبێــرت ئیســکارپێت، لی ــە باشــی ل ــه  ب پێکهاتەخوازییی
لوێنســاڵ، لوســیان گۆڵدمــان، تێــری ئێگلتــۆن، جــۆن هــۆڵ( و کۆمەڵێــک 
ــاز و  ــۆ گەشــەپێدانی ڕێب ــان داوە ب ــە هاوڵی ــن، ک ــر دەبینی ــدی ت بیرمەن
Bourdieu and Fergu- )مێتــۆدی تایبــەت بــە کۆمەڵناســییی ئــەدەب

.  )son. 1988
کۆمەڵگــەی  ڕەنگدانــەوەی  ئــەدەب،  و  کۆمەاڵیەتیییــەکان  بەرهەمــە 
مرۆڤایەتیــی و کولتــووری کۆمەڵگــەن، هەردووکیــان وەک ئاوێنــەی 
کۆمەڵگــەن. ڕه خنه گــرە ئەدەبییــەکان و کۆمەڵناســەکان هەردووکیــان 
هــاوڕان، کــە کارتێکردنــە کۆمەاڵیەتیییــەکان زۆر گرینگــن و ســەرەکین 
بــۆ ڕوونکردنــەوەی کارە ئەدەبییــەکان. لــەم بارەیــەوە، تێــری ئێگلتــۆن 
ئــەدەب  کۆمەڵناســییی  لــە  ســەرنجڕاکێش  شــێوەی  »دوو  دەڵێــت: 
هــەن، کــە دەتوانێــت توێژینەوەیــان لەســەر بکرێــت: شــێوازی یەکەمــی 
وایــە  پێیــان  کــە   ،)Realist( ڕاســتەقینەخواز  لــە  بریتییــە  شــێوە 
ئــەدەب لــە فاکتێکــی کۆمەاڵیەتییــی قــووڵ دایــە، دواتــر بــە هــۆی دەقــە 
کۆمەاڵیەتییــەکان و ڕه خنــه ی ئاڕاســتەکراو بــە شــێوەیەکی ئۆتۆماتیکیی 
ئــەم فاکتــە کۆمەاڵیەتیانــە الدەدات و تێیاندەپەڕێنێــت. دووەم شــێوە یان 
ڕێگــه  بریتییــە لــە پراگماتیســت )Pragmatist(، پێــی وایــە، کــە ئــەدەب 
لــە فاکتێکــی شــێوەگرتوو دایــە، لــە ڕێگــەی فاکتــەری جۆراوجــۆر و 
خوێندنــەوەی هەمەجــۆری دەقــەکان، هەروەهــا بنچینــە ســەرەکییەکانی 
 Eagleton.(ــدا ــە دەقێکــی ئەدەبی ــی خــوازراو ل سیاســەتی کۆمەاڵیەتی

. )2014
کۆمەاڵیەتییــی  بوونیــادی  لەگــەڵ  ئــەدەب  پێوه ندییــی  هەرچەنــدە، 
ئــەدەب  کۆمەڵناســییی  کــە  هەیــە،  دووری  مێژوویەکــی  کۆمەڵگــە، 
ئــەم  ســەردەمیانەیە،  ڕێژەیییانــەی  ئامڕازێکــی  یــان  بۆچوونێکــی، 
ــە دوای  ــەڕان ب ــەاڵم، گ ــەوت. ب ــە ســەتەی هــەژدەوە دەرک ــە ل بۆچوون
پێوه ندیی نێوان ئەدەب و کۆمەڵگە بەشــێوەیەکی دروســت و زانســتیی 
دەســتیپێکرد، لەگــەڵ کارەکانــی خاتــوو دی ســتالێ و هایپۆلێت ئەدۆڵف 
تاییــن. لــە ئەنجامــی ئەمــەوە، کۆمەڵناســییی ئــەدەب لــە ناوەڕاســتی 
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ســەتەی بیســت، گەشەســەندنێکی  هێواشــی بەخۆیــەوە بینــی. لــە ســاڵی 
1954 بــۆ یەکەمجــار کۆمەڵەی کۆمەڵناســانی ئەمەریکیی کۆنفرانســێکی 
Sociolo- هونــەر  کۆمەڵناســییی  دەربــارەی  ئەنجامــدا،  )تایبەتیــان 

gy of Art(. لــە هەوڵێکــی تــر و قۆناغێکــی تــر، لــە ســاڵی 1968 لــە 
ســوێد، شەشــەمین کۆنگــرەی نێودەوڵەتیــی ســازکرا لەژێــر ناونیشــانی 
هونــەر و کۆمەڵگــە )Art and Society(، ئــەم دوو هەوڵــە زانســتییە 
فاکتەرێکــی زۆر کاریگــەر بــوون بــۆ بەرەوپێشــچوونی کۆمەڵناســییی 
ئــەدەب. هــەردوا بــەدوای ئــەم هەواڵنــە کۆمەڵێــک نووســەر و بیرمەندی 
تــر، لــە توێژینەوەکانیانــدا جەختیــان لــە بابەتــی هونــەر، ئــەدەب و 
کۆمەڵگــە کــردەوە. ئەمانــە هەموویــان بەڵگەیەکــی بەهێزیــان نیشــانداوە 

ــەدەب. ــە گەشەســەندنی کۆمەڵناســییی ئ ــۆ تێگەیشــتن ل ب
بــۆ زیاتــر ئاشــنا بــوون بــە سروشــتی گەشەســەندنی کۆمەڵناســییی 
 1967 ســاڵی  لــە   )UNESCO( یونیســکۆ  ڕێکخــراوی  ئــەدەب 
ژمارەیەکــی تایبەتــی لــە گۆڤــاری نێودەڵەتیی زانســتە کۆمەاڵیەتیییەکان 
کــردەوە  بــاو   )International Social Science Journal(
Sociology of Liter- )دەربــارەی کۆمەڵناســییی دا هێنانــی ئەدەبیــی 

ary Creativity(، هــەر یەکــە لــە لوســیان گۆڵدمــان، جاکــس لێنهــارد، 
گینــادی پۆســپێلۆڤ و چەندانــی تــر، جەختیــان زیاتــر لــە وردەکارییــی 
سروشــت، مێتــۆد و قۆناغەکانــی گەشەســەندنی کۆمەڵناســییی ئــەدەب 
کــرد. پۆســپێلۆڤ ئامــاژەی بــە پێوه ندییــی نێــوان کۆمەڵناســیی و ئەدەب 
ــە توێژینەوەیەکــی  ــە ل ــەدەب بریتیی ــە، کۆمەڵناســییی ئ دەکات، پێــی وای
مێژوویی-کۆمەاڵیەتیی )Goldman.1967(. بۆ ئەوەی زیاتر بتوانین 
تێگەیشــتنێکی تیۆرییمــان هەبێــت لــە هەمبــەر کۆمەڵناســییی ئــەدەب، 
بــۆ ڕا و بۆچوونــی بیرمەنــد و تیۆریســتانی  پێویســتە بگەڕێینــەوە 
ــەدەب و کۆمەڵگــە  ــە لەســەر ئ ــان هەی ــی تایبەتی ــردوو، کــە تێڕوانین ڕاب

بــە پێــی قۆناغــە مێژوویییــەکان.
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Reflection on the philoso- )یەکێــک لــە بۆچوونەکانــی بــە نــاوی 
phy of history for mankind(، کە لە ساڵی 1791 باوبووه تەوە، 
ــی  ــەت و ڕۆشــنبیریی دەکات. پێ ــی ئەقانی ــی ئامانجەکان باســی ناڕوون
وایــە، مــرۆڤ مەخلووقێکــە بەشــێوەیەکی هاوڕێژەیــی لــە نێــوان »هێــز« 
و »دەســتەاڵت«، کــە لەئەنجامــی کارلێکكردنــی مــرۆڤ لەگــەڵ کۆمەڵگە 
و ژینگــەوە ژیــان تێدەپەڕێنێــت. بــڕوای وایــە، ژینگــەی کۆمەاڵیەتیــی و 
ژینگــەی جوگرافیــی، نــەژاد و نەریــت، کولتــوور و سیاســەت بەرپرســن 
هــاردەر  نووســینەکەی  ئــەدەب.  گەشەســەندنی  و  پێشــکەوتن  لــە 
ئاڵنگاریییەکــە بــۆ بۆچوونــی ئیمانوێــڵ کانــت، کــە دەڵێــت: جوانیــی 
ته نیــا لــە بڕیــاری پاکیییــەوە دێــت)Barnett. 1970( . بــەاڵم هــاردەر 
پێــی وایــە، بونیــادی کۆمەاڵیەتیــی ســەرچاوەی ســەرەکیی ئەدەبــە. 
کانــت، گرینگیــی زیاتــر بــە بەهــای جوانییــی ئــەدەب دەدات. بــەاڵم 
هــاردەر گرینگــی بــە بنەمــا کۆمەاڵیەتیییەکانــی ئــەدەب دەدات. ئــەوەی 
جێگــەی ســەرنجە، ئــاالن ســوینگوود، پێــی وایــە، کــە هــاردەر هەمــوو 
ــی و  ــە ژینگــەی جوگرافی ــک پێوه ســت دەکات ب ــەی هەمــوو کارێ بنچین
کۆمەاڵیەتیــی، کــە ئەرکێکــی تایبەتیــی جێبەجــێ دەکات، کــە پێویســتی 
وه ك  شــت  هەمــوو  بەڵکــو  نــاکات،  دیاریکــراو  بڕیارێکــی  هیــچ  بــە 
ئەوەیــە، کــە دەبێــت ببێــت. بــە کورتیــی، هــزری هــاردەر دەربــارەی 
ئــەدەب بەشــێوەیەکە، کــە پێوه ندییەکــی نامەبەســتدار لــە نێــوان ئــەدەب، 
هەیــە  کۆمەاڵیەتیییــەکان  دامــەزراوە  و  نەریــت  نــەژاد،  و  کولتــوور 

.)Swingwood. 1972(

س )1895-1820(
ڵ
کاڕل مارکس )1818-188٣( و فرێدریک ئەنگ�

و  ڕێبــاز  ئەنگڵــس،  و  مارکــس  بیروڕاکانــی  باوبوونــەوەی  لەگــەڵ 
بــۆ  زانســتیی،  مێتۆدێکــی  بــۆ  هەنگاوینــا  کۆمەڵناســیی  بۆچوونــی 
زیاتــر شــیکردنەوەی ئــەدەب. هایپۆلێــت ئەدۆڵــف تاییــن پێــی وایــە، 
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ــەژاد، ژینگــەی کۆمەاڵیەتیــی و کات.  ــە ن ــە ب ــەدەب دەربڕینێکــە تایبەت ئ
ــادی  ــی بونی ــی دەرەکیی ــەدەب دیاردەیەک ــس، ئ ــس و ئەنگڵ ــەاڵم مارك ب
فاکتــەرە  لــە  جەختیــان  زیاتــر،  ئــەوان  کۆمەڵگەیــە.  کۆمەاڵیەتییــی 
کۆمەاڵیەتیییــەکان  چینــە  ملمالنێــی  لــە  ڕۆڵیــان  و  ئابووریییــەکان 
دەکــردەوە. زیاتــر لــەوەش، باوەڕیــان وابــوو، بــە شــێوەیەکی گشــتیی 
دەتوانرێــت لــە بنچینــەی سروشــتیی، ئەرکەکانــی هونــەر و ئــەدەب 
تێبگەیــن، بــە پشتبەســتن بــە شــیکردنەوەی سیســتێمی کۆمەاڵیەتیــی 
ــەدەب، کــە بەشــێوەیەکی  ــەر و ئ ــەکان. هون و بارودۆخــە کۆمەاڵیەتییی
ورد لێیانکۆڵدراوەتــەوە، بەشــێکن لــە هەســت و ئاگایــی کۆمەاڵیەتیــی و 
گۆڕانــی کۆمەاڵیەتیــی، کــە هــۆکارن بــۆ دروســتکردنی گۆڕانکاریــی لــە 
 ،)James Barnett( ئــەدەب و هونــەر. لەبــەر ئەمــە جەیمــس بارنێــت
دەڵێت: »لەســەرەتاکانی 1845 نووســینەکانی ماركس، وەرچەرخانێکی 
گرینگ بوون و توانیی تێروانینی زۆر ورد و پوخت، دەربارەی هونەر 
و کۆمەڵگــە بخاتــە ڕوو. بــە شــێوەیەک مارکــس پێــی وایــە، سیســتێمی 
بەرهەمهێنــان لــە یــەک کاتــدا هــەردوو شــێواز و ناوەرۆکــی هونــەر 
لــە کۆمەڵگــەدا دیاریــی دەکات، لەســەر بنەمــای ئــەم شــیکردنەوەیە، 
خۆپێوه ســتکردنی مارکــس بــە ملمالنێــی چینەکۆمەاڵیەتیییــەکان، دەڵێت: 
»پەســەندکردن و وەرگرتنــی هونــەر لەالیــەن خەڵکــەوە، پێوه ندیــی بــە 
ــی خەڵکەکــەوە هەیــە.  ــی و چینــە کۆمەاڵیەتیییەکان ــەی کۆمەاڵیەتی پێگ
بــۆ نمونــە جوتیارێکــی ئینگلیــز، گۆرانییــی فۆلکلۆریــی دەگــوت و دانســی 
نەریتیــی دەکــرد، لــە هەمانکاتــدا، ئەرســتۆکراتییەکی ئینگلیــز، ڕقیــان لــەم 

)Barnett. 1970(. »جــۆرە گۆرانیــی و دانســی فۆلکلۆریییــه  بــوو
مارکــس و ئەنگڵــس، لەســەر بنەمــای ئابووریــی و ماددیــی، شــیکردنەوە 
بــۆ ئــەدەب دەکــەن. جەختیــان لەســەر دیارییکردنــی پێوه ندیــی نێــوان 
الیەنــی ماددیــی و جوانیــی دەکــردەوە، لــەم نووســینەدا هەدووکیــان 
و  ژێرییــن  نێــوان  پێوه ندییــی  بۆشــیکردنەوەی  قسەوباســەکانیان 
The Ger- )ســەرخانی ئــەدەب تەرخانکردبــوو. لــە بۆچوونەکانیــان لە 

man Ideology( ڕوونیــان کردووه تــەوە، کــە پێوه ندیــی و مێتــۆدە 
بەرهەمهاتــووەکان، کارەکتــەری کولتووریــی دیاریــی دەکــەن. مارکــس 
پێــی وایــە، ژێرخانــی ئابووریــی بنچینەیــە بــۆ دیاریکردنــی ســەرخانی 

47



کۆمەاڵیەتیــی، یاســایی و سیاســیی لــە هەرکاتێکــدا، یاخــود گۆڕانــی 
ئاڵــۆزی  پڕۆســەیەکی  کۆمەاڵیەتیییــەکان  شۆڕشــە  و  کۆمەاڵیەتیــی 
دووالیەنــەی کار و کاردانــەوەی ژێرییــن و ســەرخانی کۆمەاڵیەتیییــە. 
ئــەم تێگەیشــتنە بــە ڕوونــی پێشــانمان دەدات، گەشەســەندنی ئەدەبیــی، 
ئایینیــی، سیاســیی، فەلســەفیی و یاســایی پێوه ندیــی بــە گەشەســەندنی 
بونیــادی ئابووریییــەوە هەیــە. مارکــس و ئەنگڵــس لــەو بــاوڕەدان، 
ــادی  ــن و بونی ــە ژێریی ــە ل ــەر، بریتیی کــە ســەرچاوەی ســەرەکییی هون
ــی  ــە. هەروەهــا، سروشــت و شــێوەی بەرهەمهێنان ــی کۆمەڵگ ئابووریی
ئابووریــی پێوه ندییــە کۆمەاڵیەتیییــەکان ســاز دەکــەن و مــرۆڤ دەخەنە 
پێوه ندیــی نێــوان چینەکۆمەاڵیەتیییــەکان، کــە دواجــار ئــەم پێوه ندیییــە 
ــەم  ــە هەوڵــی جێگیرکردنــی ئ ــەدەب ل ــە ئیدیۆلۆژیــای کۆمەڵگــە. ئ دەبێت

.)Marks. and Engels. 1948( ئیدیۆلۆژیایــە دایــە
مارکــس و ئەنگڵــس، گرینگیەکــی زۆر بــە ژێریینــی ئابوورییــی کۆمەڵگــە 
دەدەن، بۆیــە دەربــارەی ڕێکەوتــی نێــوان ئابووریی و ئەدەب بۆچوونی 
خۆیــان دەخەنــە ڕوو دەڵێــن: پێوه ندیییــە بەرهەمهاتــووەکان لــە ژیانــی 
کۆمەاڵیەتییــی مــرۆڤ، کــە ئەنجامگیریــی الیەنــی ماددیــی کۆمەڵگەیــە، 
هەمــوو دامــەزراوە یاســایی، سیاســیی، هونەریــی، ئەدەبیی و ســەرخانە 
کۆمەاڵیەتیییــەکان بەرهەمــی ژێریینــی ئابوورییــی کۆمەڵگــەن. لەالیەکــی 
تــرەوە، مارکــس و ئەنگڵــس، کاریگەریــی زۆریــان دانــاوە لەســەر ئەدەب 
و ڕه خنــه  ئەدەبیــەکان. ئــەو کارە پــڕ بایەخانــەی، کــە ئــەم دوو بیرمەندە 

لــە بــواری کۆمەڵناســییی ئــەدەب ئه نجامیــان داوە:
)ئەدەب و هونەر- Literature and Art( و )ئیدیۆلۆژیای ئەڵمانیی- 
The Holy Fami- -( و )خێزان پیرۆزThe German Ideology

ly(. ئەگــەر چــی تیۆریییەکــی دیاریكراویــان نییــە دەربــارەی پێوه ندییــی 
نێــوان کۆمەڵگــە و ئــەدەب، تەنیــا لــە نووســینەکانیاندا ئامــاژە و بــاوەڕی 
کۆمەڵگــە.  لەگــەڵ  ئــەدەب  پێوه ندییــی  دەربــارەی  هــەن  دیارییکــراو 
بــەاڵم کۆمەڵیــک نووســەر و بیرمەنــدی تــر، کــە لــە ژێــر کاریگەریــەکان 
گەشــەپێدانی  بــۆ  هاوڵیانــدا  دەکــرد،  کاریــان  مارکســیی  ڕێبــازی  و 
George Plekha- )بۆچونەکانــی مارکســیی هەندێک لــەو بیرمەندانە:
 nov. George Luckacs. Lucian Goldman. and Terry
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ــە گەشــەپێدانی  ــوو ل ــان هەب ــە بەشــداریییەکی گەورەی Eagleton(، ک
کۆمەڵناســییی ئــەدەب.

جۆرج پ�ێخانۆڤ )1918-1856(

بــە  بــووە  کاریگــەر  ڕووســیی،  بیرمەنــدی  و  نووســەر  پلێخانــۆڤ، 
کاریکــردووە،  مارکســیی  ڕێبــازی  لەســەر  مارکــس،  بۆچوونەکانــی 
دامەزرێنــەری بزووتنــەوەی سۆشــیال دیمۆکراتــی ڕووســیایە. بــاوەڕی 
ئامڕازەکانــی  نێــوان  پێوه ندییــی  بــۆ  ئاماژەیەکــە  ئــەدەب  کــە  وایــە، 
بەرهەمهێنــان و خاوەنداریەتیــی. لــە ســاڵی 1912 کتێبێکــی بەنــاوی 
)هونەر و ژیانی کۆمەاڵیەتیی-Art and Social Life(، باو کردەوە، 
ئــەدەب ڕەنگدانــەوەی ژیانــی کۆمەاڵیەتیییــە. هەروەهــا،  پێــی وایــە، 
لــەو باوەڕەدایــە، هونــەر ڕۆڵــی زۆری هەیــە کاتێــک وێنــەی کــردار، 
ئەمانــە  دواجــار  دەگوازێتــەوە،  و  دەکێشــێت  هەســتەکان  و  ڕەفتــار 
گرینگــن بــۆ بونیــادی کۆمەاڵیەتییــی کۆمەڵگــە. ئــەدەب الی پلێخانــۆڤ، 
ڕەنگدانــەوەی ملمالنێــی نێــوان چینــە کۆمەاڵیەتیییەکانــە، بــە جۆرێــک، 
کــە دەڵێــت: »مێــژووی کولتووریــی هیــچ نییــە، بــەاڵم کاردانــەوەی 
مێــژوو بــۆ چینــەکان بریتییــە لــە ملمالنــێ. بــۆ زیاتــر شــیکردنەوەی 
تێگــه ی پەرچکردنــەوەی مێــژوو، نمونــەی شــانۆگەرییی فەرەنســیی 
دەهێنێتــەوە لــە ســەتەی هەژدەهــەم، باســی تراژێدیــای فەرەنســیی 
ــواڵوی  ــەم، شــانۆیه کان هەڵق ــە ســەردەمی لویســی چواردەه ــرد ل دەک
ــە  ــە بەرزتریــن چین داخوازییــی چینــی ئەرســتۆکراتیەکان بــوون، کــە ل
کۆمەاڵیەتیییەکانــن. دواتــر، لەگــەڵ دەرکەوتنــی چینــی بــۆرژواز لــە 
بــە خواســتی  لــە شــانکۆیه کان  بەشــێک  هــەژدە،  کۆتاییــی ســەتەی 
ــۆڤ،  ــوون )Plekhanov. 1912(. پلێخان ــە ب ــە کۆمەاڵیەتییی ــەم چین ئ
جارێکــی تــر، بۆچوونەکانــی مارکــس دووپــات دەکاتــەوە، کــە ئــەدەب و 
هونــەر، بــە تەواویــی بەرهــەم و ڕەنگدانــەوەی ملمالنێــی نێــوان چینــە 

کۆمەاڵیەتیییەکانــن.

49



پەراوێزەکان:

Barnett. James )1970(. ”The Sociology of Art. Lon-
.don. Albrecht
Goldman. Lucian )1967(. ”The Sociology of Liter-
ature: The Status of Problems and Methods. Telo 
press.
Plekhanov. George )1912(. Art and Social Life. Lon-
don. Lawrence and Wishart.
Shankar. Rao )2007(. Sociology: Principles of So-
ciology with an Introduction to Social Thought. 
Chand. Co.Lt. 
Swingewood. Alan and Diana Laurenson )1972(. 
The Sociology of Literature. London. Mac Gibbon 
and Kee.
Eagleton. Terry )2014(. Ideology. Routledge. London.
Bourdieu. Pierre. and Priscilla Parkhurst Ferguson 
)1988(. Flaubert’s point of view.” Critical Inquiry .14. 
)3( 539-562. 

50


