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 بیر نئچه مسأله ین آنالتی بیچیمی ایله«لرایتن کؤلگه»

 شریف مردی

 

 گیریش

کی نین پوزولدوغو یئردن باشالییب، اؤنجهلر، مدرن رومانالرین بیر چوخو کیمی، اوالیی نورمال دوزهایتن کؤلگه
بوتون اوالیالری بیربیرینه  ایلهین باشالنیشی سونرا یئنی بیر دوزن .ین داوامیندا بیر دوزنسیزلیک یارادیریاتنلی حادوزه

بیر دوروم  بنزررومانین سونوندا، ایلک آنالتیالن اوالیا  یه اوخشار طرزلهداها سونرا ایسه، یووارالق بیر آنالتی باغالییر؛
یووارالق »ین سؤزو ایله آنالتی 1لریروس بیچیمچ نین پوزولماغینی آنالتیر.دوزه قورولموش یئنی بیر داها یاراداراق،

آنجاق باشقا یئرده و باشقا جور باش  ،گؤزل بیر بیچیمده یئنیدن رومانین سونوندا ایلک آنالتیالن اوالیدیر؛ «2آنالتی
 دوززامان  نلی باخمیر.سینه ده دوزهمساله« زامان»ین دونیاسی رومان قاییداجاغام.بیر ده ده بو سؤزه لیایره وئریر.
لی سورور. مدرن بیر آنالییش ایره قاورامیندانله، زامان قاباق ائتمکجینی دالزامان سوره رومان دَییل، ترسینه 3زامان

ده یازیالن زاماندا گئری قاییتماق اوچون، آنالتیچی آنیالر دفترین .ییل دیرهنسل دَآنجاق زامانین داال قاییتماغی ذِ
رومانین باشالنیشی قانلی بیر چارپیشمانین اورتاسیندان آنالتیلیر، سونرا زامان بیرآز  یوال چیخیر. سی ایلهواسیطه سؤزلر

کی دورومو آنالتیر. چارپیشمادان سونرا باشالنان یئنی دوزن رومانین سونونا قدر چکیر. اؤنجهکئچمیشه قاییدیب 
 سی آنجاق یئنه بیر چارپیشمادیر.رومانین بیتمه

ایلک  همن ده اوخوجونو اؤزونه ماراقلی ساخالیا بیلیر.لی اویونالرال بوتون متنچئشیتسینده، رومان، دیل سوییه
بیچیم 4شمیشسؤزله اوتوماتیکله باشقا، شیلمیشگهردیلین نورمال و اؤ دئییمی ایله، بیچیمچیلری ، یئنه روسدنجومله

یا آنالتی شاشیردیب،دن بئله ک کلمه، اوخوجونو ایلوئریب 6متنه ادبیت ایله 5یابانچیالشدیرما ق،ایندن چیخار
 ،سؤزدن گتیردیییدن دیلینه دوشونمه یانی اوخوجونون آلیشدیغی سؤزدن، «یاغان قورشون...یوخاری » ماراقالندیریر.

یا دوغرو یاغماق کیمی باشالنیش، یوخاری باشالر باشالماز ایلگینج چکیجیلیک یارادیر. گتیررک، فرقلی بیر سؤز باشقا
رومانین باشاباشیندا گؤزل یا اوالر! نورمالدا آشاغی« یاغماق»اوخوجونو دوراقسادیب سؤزون اؤزونه اوداقالندیریر. 

گلن ده جو صفحه144. اؤرنک اوچون یرلییینه بیر قات داها آرتیرمتنین گؤزه ،لر و باشقا حاضیرلیقالرلر، استعارهتمهبنزه
و باشقا تمهیدلر دوروما داها درین بویوت وئریب،  7شیک دویو، بیرلهلر )جانالندیرما(لر، تشخیصتمهمئتافورالر، بنزه

نا یوخونون قیرخ آرشین قویوسوباشینی یاستیغا قویان کیمی »لدیر. یوکسه داها جک ائتکینیبوراخا بیله

اوچوب  قوش کیمییوخوسو . ی یئره دؤندولیاتاغی تیکان نین عکسینه اوالراق، سئوینجینشفیقه»، «دوشدو...

 «.توتولوردو کندین دیلیچؤکدوکجه  سویوق قارانلیقاو گئجه » ، «گؤزدن ایتدی.
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سؤزون داها یاتیملی اولماغی ایله  ،لر و اؤزللیکله شعرلر ایسهلر، کینایهلر، آتابابا سؤزلری، مثلدیلمیش دئییممتنده ایشله
گل، گل آ یاز گونلری/ ایلین عزیز »تیکرار اوالن  ، دوزگون قونوموندالرله. دفعهدیر یینه یاردیم اولموشیئرینه توشمه

 گونلری/ داغدا اریت قارالری/ باغدا اریت قارالری/ چایالر آشیب سئل اولسون/ تاخیلالر تئل تئل اولسون/ آغاجالر
ده جو صفحه74یوخسا  ، دوروما دویقوساللیق باغیشالییر؛کیمی شیرین سؤزلر« یچک/ یارپاغی لئچک لئچکآچسین چ

، دارتیشمانین آتابابا سؤزو« آتان سوغان، آنان ساریمساق؛ سن هاردان اولدون گولمه شکر»نیلن قورنازجا ایشله
 یم(.جهدؤنهیاردیمینا گلیر )بو سؤزه  نینآنالتیچی ده جهائله ،باغالماغینا

 هؤرگوسوین اوالیرومان

جک کؤچوب آرازین ییب، عاییلهین آتاسینی دریندن ائتکیله«صمد»الر، آرازین اوتاییندا یاشایان دا باش وئرن اوالیایران
ندلرین ک سی ایله موغان دوزونه گیلرلر. ایللر سونرا، صمدبوتایینا گلیب باشاردیغی قدر یاردیم ائتمک قرارینا گلیر. عاییله

زامانیندا باش وئریر. صمد عینی زاماندا فداییلره قوشولوب کندلره « فیرقه»اوالیالر اوشاقالرا درس وئریر. بیرینده 
ی ایله باشالنیر. صمدگیل ن باسقینچیالرال قیزغین چارپیشماسباسقین ائدن یاغیلرله دؤیوشور. رومان صمدگیلی

شهردن گؤندریلن یاردیمچی فداییلردن ائلیاس باسقینچیالر الی ایله یاندیریلیر. نیرلر. کندین مکتبی لهتوتوقالنیب گولَله
آدلی فدایی کندین قیزالریندان بیرینه وورولور. اوالیالر دوالنیب، بیر ایل ایچینده بعضی باش وئرن ایشلردن سؤز 

ییخیلمیش مکتی یئنیدن  یاخیلیب آرخاداشی ایله بیرگه تبریزدن بیر داها همن کنده باش ووروب ایکی ائدیلیر. ائلیاس
زنجانا، سونرا دا تبریزه سالدیریر. ائلیاس  شاه اوردوسو ایله تبریزه قاچیر.ائلیاس سئودیی قیز  ییر.قورماق ایسته

 نیر و اسیر اولورالر.یه قدر دیرهسون گوللَهآرخاداشالری ایله 

 ایله آنالتی بیچیمی آنالتی سل()دؤنگه یووارالق

سی ر. ایکی اوالی هرهباشقا بیر چارپیشما ایله بیتی ،جه دهائله ان، بیر چارپیشما ایله باشالنیر،دیییم کیمی رومائلهایشاره 

دا سل آنالتییووارالق یوخسا دؤنگه ده اولور.باش وئرسه ده، ایکیسی ده بیر بیچیم لهلرو باشقا شخصیت باشقا یئر
کی اوالیالردان دهلری عینی اولسا دا کاراکتئرلر حیکایهیج و بیتیش نقطهحیکایه باشالدیغی یئرده بیتر؛ باشالنق

گتیردیییم تانیتیما اویماسا دا،  تمامی ایله «تاسارالنان آنالتی پیالنی»آنجاق بوردا  نرک بیر دؤنوشوم کئچیریرلر.ائتکیله
کیمی  گوزگو بیرون خیردالیقالری ایله جه اوالیالرین بوتاوالیی بیچیم، آنالتی، ائله «بیتیش»و  «باشالنیش»ایکی 

آشاغیداکی  .ده بیره بیر قارشیلیق تاپا بیلریک(دا باش وئرن اوالیالرا، بیتیش)باشالنیش بیرییرینی عکس ائدیرلر
 گؤرونتویه باخین:
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 سل آنالتی بیچیمیدا یووارالق یوخسا دؤنگهلر رومانین: ایتن کؤلگه1گؤرونتو 

آنالتی هر حالدا  سل آنالتی بیچیمینه باغالماق اولماسا دا،بیچیمینین بوتونونو یووارالق یوخسا دؤنگهرومانیین آنالتی 
نینده باش سی بیر زامان دوزهاوالیالرین باش وئرمه دئدیییم کیمی دیلن کیمی دیر.کی گؤرونتوده گؤرسهبیچیمی اوسته

یه قدر «د»دان «آ» له آنالتیلمیش دیر.وماندا باشقا بیر دوزنیانی اوالی هؤرگوسونده گتیردیییم اوالیالر، ر وئرمیر.
چکیلمیش  سینهنوقطه« بیتیش»سیندن نوقطه« باشالنیش» دیر.جینی گؤرسهدایره چیزگیسی زامان سورهچکیلمیش 

 نی آییریر.دؤنم، یوخسا دوزه« یئنی»و « اسکی»چیزگی ایسه ایکی دوز 

 باشالنیش، ج ـ د؛ بیتیش. اوالیالرین باش وئردییی دوزن: آ ـ ب؛

 رومانداکی آنالتیالن دوزن: باشالنیش؛ آ ـ ب؛ ج ـ د؛ بیتیش.

دن اوخودوغو سؤزلرله، زاماندا گئری ین آنیالر دفترین«صمد»ین اؤز معلمی «سئوینج»دان سونرا، «باشالنیش»آنالتی 
بیر ایل ، لیبیؤنهکنددن تبریزه  آنالتی، سونرا .)آ ـ ب( کی اوالیالر ـ صمدین دیلیندن ـ آنالتیلیرقاییدیب، اؤنجه

. آرادا آنالتی تبریزدن کنده کئچیب، کندین اوشاقالرینا یئنیجه قورولموش آنالتیلیر اوردا باش وئرن اوالیالرایچینده 
 )ج ـ د(. آنالتی تبریز و کند اوالیالرینا اوداقالنیر دهبو بؤلوملرینین یاخیلدیغی اوالیین ائتکیسی ده آنالتیلیر. مکتب

 ایله ده سونا واریر. «بیتیش»رومان باشالنیشا اوخشا بیر  سونوجدا

 زامان

دا( دوغروسال دَییل، ده )باشالنیشبؤلومزامان دا اولسا، ایلک  (دوغروسال) دوززامان هر حالدا رومانین چوخ پاییندا 
نین اؤلومو ده، صمد و آرخاداشالریدیر. ایلک بؤلوم 8ده آنالتی دوغروسال اولمایان آنالتیبونونال دا بو بؤلوم

                                                            

8 Nonlinear narrative 
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ییر. بو اوزدن، سئوینجین ذهنی قاریشیق اوالراق، صمدی و اونونال یاشایان آنیالری ی دریندن ائتکیله«سئوینج»
 ایله رغوسودیر رومانین قویاییق. بونالر هامیسی گؤرسهخاطیرالییر. بوردا، زاماندا گل گئد ائدن آنالتی ایله قارشی قارشی

 دقیق و پیالنالنمیش دیر.لری، آنالتی تئکنیک

 بیر نئچه مسأله

رومان آنالتدیغی دونیانی مخاطبینه  نه ایسه رومانین نثری اولدوقجا گؤزل، جومله قورولوشالری محکم و دوزگون دیر.
دیر. دیل، سیدیل شیوهسئچیلدییی  زوروندا قالیر؛ بئله بیر چات ایسه کئچمکده بؤیوک چات اوزریندن یئتیرمک

ایله آنالتیلمیش دیر.  )ادبی فورم( دن هامیسی بیر شکیلده، اؤزو ده یازی دیلیآغیزالردان آغیزا هئچ بیر فرق ائتمه
 سینده هئچ بیری بیربیریندن فرق ائتمیر.ایفاده شیوهنین سؤزلری... سئوینجین اورک سؤزو، صمدین آنیالری، شفیقه

دییی، گؤرونتو، قاورام، اوالی، دوروم، نین گؤرستمک ایستهآنالتیچیاوخوجو ایله  ،سیفادهایدیلین رؤتوش اولموش 
الری "چات"لر یوخسا "اؤرتو"نین بوتون چاباسی بئله بیر آنالتیچی کیمی دورور. "پرده"آراسیندا بیر دویقوالر... 

یوخسا  ، چوبان،بیر کندلی قیز، اوغالن یشیندا،دیل قولالننه ایسه  ونو دورومون اورتاسینا آتماق دیر.گؤتورمک و اوخوج
آنالتیچی  ،فرقی اولمادیغی و هامیسینین بیر شکیلده آنالتیلماسی اؤزو ،ده درس اوخوموش بیر اینسانینیوکسک سوییه

 آرتیق بیر اؤرتو کیمی دیر. دیلمیشوریندن تؤره

عینی اولماز. فرقلی کاراکتئرلر  «ل قولالنیشیدی»نین هبیر چوبان ایله تئاتر ایشی گؤرن یوخسا پیئس یازان کیمس
ییب، فرقلی دیل قولالنیمی رومانا گؤزللیک باغیشالییب، رومانین ایچینده اوالن قاتالرا بیر قات داها اکله وریندن

نی روماندا فرقلی کاراکتئرلرده بیر یئره قدر بئله فرقلی دیل قولالنیمی الن کاراکتئرین دوز اؤنونه قویار.اوخوجونو یارادی
قاپیمیزدان یوز ناخیر )»دانیشیرکن، قولالندیغی سؤزلر « حسن کیشی( »87نجی بؤلومده )ص 12گؤره بیلیریک. 

 آپ آیدین ینی، اونون بیر کندلی اوالراق آنالییشینی و دوشونجه طرز«(کئچردی ساغماغا بیر کئچیمیز ده یوخ ایدی
، نه قدر ده او دیل )ادبی فورم( نی بیر شکیلده آنالتماقسؤزلری آلیب، الکدن کئچیررک هامیسی آنجاق ؛دیرگؤرسه

 .دانیشیقالر، اوخوجونو دانیشان کاراکتئرلرین اؤنونه آتمیر .اوخوجویا چاتدیریرایله  "آرا"دورومو بیر  ،گؤزل اولسا
اوخوجو ساوادلی بیر یازیچی وریندن قولالنیلمیش دیلین رؤتوش اولموشونو  .یانسیتمیر هاواسینییارادیالن دورومون حال

لر گتیرمک یالنیز یازینی اوزادار. دیر. روماندان بنزر اؤرنک "آرا"یوخسا  "اؤرتوک"بو رؤتوش ایسه دئدیییم  اوخویور.
 میرم.سانیرام سؤزومو یئتیرمیشم، بو اوزدن آرتیق اؤرنک گتیرمک ایسته

نین سسی بوتون کاراکتئرلرین سسیندن دیر. آنالتیچینین یوکسک سسیآنالتیچی بوتونلویوندهیکینجی مسأله رومانین ا
نین سسی ائشیدیلیر سونوندا. بو مسأله ایسه یوکسک اوالراق سونوجدا هامیسیندان یوخاری دیر و یالنیز آنالتیچی

سونوجدا بئله  نه رومانتیک باخیش دیر.«میچیلیک دؤنهفیرقه»ان آزی  دیر.دهلی گلمکایدئولوژیک بیر باخیشدان ایره
یینه چالیشدیغی بیرینجی سورون: آنالتیچی اؤزو دئمه سورون یارادیر.ایکی قارماشیق  بیربیری ایله ایلگیلی ،بیر باخیش

اوخوماق، اوخوجونو شاشیردیر و بعضن کاراکتئرین آغزینا یاراشمایان سؤزلر  ،سؤزو کاراکتئرلرین آغزینا قویور؛ بو ایسه
یوخسا بعضن آنالتینین آراسیندا الزیم اولمایان سؤزلر گلیر و  دن، اوالیدان، دورومدان لذت آلماق یولونا داش آتیر.متن

نین یاخشی یؤنلری دیر. بعضن بو ایدئولوژیک باخیش کاراکتئرلری جینی کسیر. هر حالدا بونالر مسألهاوخوماق سوره
ائدیر؛ سانکی آنالتیچی کاراکتئرلری یالنیز اونون سؤزونو یئتیرمک اوچون یارادیب دیر.  آپاریجیوخویان ا« بیانیه»

 اوالن یئرلری اوخوجونون گؤزوندن سالیر.« بیانیه»ده اولماسا،  بوتونوندهلر ایسه رومانین نچی مسألهبئله
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ین ، دانیشا بیلمهصمدین اسیر اولموشیی سؤزو دلرده آنالتیچی اؤزو دئمک ایستهجی صفحه18و  17اؤرنک اوچون،  
آغزینا قویور. دوزدو صمد یوخسا صمد کیمی اینسانالرین دونیایا باخشی یوخسا اینانجی بئله سؤزلر اوال بیلر؛ آنجاق بو 

 دیر. "سؤزو"و  "سسی"نین آنالتیچی

مکتب   بلکه ده سون دفعه اوالراق جانیندان باشیندان دا چوخ سئودییی
اونالرا سون دفعه اوالراق  ییردی.اوشاقالرینا تار چالماق، شعیر اوخوماق ایسته

 ییردی کی:وورغوالماق ایسته

دیر. شر اینسان سئویملی اوشاقالر! دونیا شرله، خئییرین ابدی دؤیوش مئیدانی»
لیک لیک، یوخسونلوق و کؤلهییر. گئریاوغلونو همیشه قازامات ایچره ایسته

یی اوالن قورتولوشون، نده ساخالماغی سئویر؛ بونا گؤره ده خئییرین دیرهایچی
لر دییشیکلیکدن، یئنی ییشین ضیددینه چالیشیر. شر قووهلهلیسئوینجین، ایره

 دونیادان قورخور، چکینیرلر. همیشه اؤز کیچیک و قیسا عؤمورلو خئییرلرینه گؤره،
قالخیر، اینسانلیغا کور ذؤوق و  یهمهتوپلومون بؤیوک آرزوالرینی محو ائله

اولدوقجا سرت اینانجال یاناشیرالر. کور توتدوغونو بوراخمایان کیمی کیرلی 
سا بیر یئنی دونیایا نیتلریندن ال چکمیرلر. حالبوکی اینسان زامان ـ زامان هانسی

وارماق اوچون، چوخ چتین و کئچیلمز یولالری هامارالییب کئچمیشدیر. اینسان 
دایاندیرماق مومکونمویدور؟ دئییل! هئچ بیر قامچی سسی، هئچ بیر اوغلونو 

زیندان دیواری، هئچ بیر اؤلوم قورخوسو آزادلیغین، برابرلییین و سئوینجین گور 
میشدیر. دونن کؤهوللرده یاشایان اینسان، بو گون آز قالیر سسینی بوغا بیلمه

ییشی، آدی لهلیبیر ایره آیاغینی آیا باسسین. من اینانیرام بیز تاریخ بویو هر
سی سا اؤز قاباقجیل دوشونجهایتکین مینلرجه فدایی اینسانالرا بورجلویوق. هانسی

بیز بیلمزلره، بیز خبرسیزلره، سی و قیزیل قانی باهاسینا بیزه، ایله، اؤز سرت ایراده
اینجه اینسان حیاتی اولدوقجا دیَرلی، اولدوقجا  دیبلر کیبیز باسیلمیشالرا اؤیره

 «.یاشانمالیدیر...

و دورومون اورتاسیندا دا بئله  له روماندا یارادیلمیش دهشتلی اوالییننین اوزونلوغونا باخمایاراق هامیسینی گتیرمکآلینتی
ایله « شفیقه»اون یئددینجی بؤلومده ییرم. هابئله نی گؤرستمک ایستهنین نه قدر بیربیرینه اویوشماماسیاوزون خیطابه

جی 130و  129، 128دییی سؤزلردیر )اؤزللیکله یوخسا مؤلفین دئمک ایسته "بیانیه"دانیشیرکن، سؤزلر « جسئوین»
 لر(.صفحه

« یئردن گؤیدن هوجوما کئچن ]...[ فیکیرلری و غئیرتلری اساسیندا موقاویمت گؤستریردیلر.»ده جی صفحه188یوخسا 
زلری آنالتیچینین باخیشیندان دئییر. هر حالدا بئله بیر سس نین گئدیشینی دایاندیریب بعضی سؤپاراگرافی آنالتی

 ییر.لی دیر؛ ایندی کاراکتئر و اوالی ایله ده اولماسا، آنالتیچی اؤزو بونالری دئمک ایسته)یوخسا ساو(، ائشیدیلمه

، ایدئولوژیک دیییم کیمی، بیرینجی سورون ایله سیخ باغلی و گنه دهایکینجی سورون، ایشاره ائلهایکینجی سورون: 
ز و رومانتیک دیر. کاراکتئرلرین آراسیندا اوالن وسآنالتیالن دونیا اوالغان اوستو گؤزل، سورون باخیش سونوجو دیر.

آنالیق ایله قیز، کیشی ایله آرواد، آتا ایله اوغول، ایکی آرخاداش... اینسانالرین  لر اینانیلماز قدر خوش و گؤزل دیر.ایلگی
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حال بو کی، گرچک  بیر باخیشین سونوجو دیر.« رومانتیک» لرسوز ایلیشگیو سورون آنالشماالره گؤزل بیربیرلر ایله بئل
 لرین آراسیندا چاتیشمامازلیقالر دا وار دیر.سیاسیچی یوخسا دونیادا ار ایله آرواد، آنا ایله اوشاق، ایکی دوست...

آل و خیالی بیر دونیادیر. هر اوالیالر و دویقوالر چوخ گؤزل، ایدهده وئریلن بوتون گؤرونتولر، سؤزلر، یئددینجی بؤلوم
، دیر. یانی گرچک دونیادان فرقلی، بلکه خیالیمیزدا قوردوغوموز بیر دونیادیر. رومانین آنالتیالن اوالیالراشئی اؤز یئرینده

 باخیشی رومانتیک بیر باخیش دیر. اؤزللیکله اینسانالر آراسیندا اوالن ایلیشگیلره

یه آنجاق باشقا باغیمسیز مقاله سی دیر. بئله قاباریق مسألهباشقا مسأله، رومانین دونیاسیندا، قادین و قادینا باخیش مسأله
 دیر.ی ایله یاناشماق الزیم9شدیرل تئوریلرأله نیستیمئفو 
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