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نین بئش اساس عنصورو حئکایه  
 

 حمید آرغیش
 

بو آرادا بئش اساس . سیندن یارانیر ھر بیر اؤیکو و حئکایه چئشیدلی عنصورلرین بیر آرایا گلمه

خاراکتئرلر، قورغو، تاسالق ، . بو بئش عنصورلر بونالردان عیبارت دیر. عنصور داھا اؤنملی دیر

نین روان شکیلده  بو بئش اساس عنصور، حئکایه. و چؤزوم یا قرار ) مناقشه(چاتیشما 

 .سینی ساغالر یلماسیندا و اوخوجو طرفیندن داوامینی اوخویوب ایزلمهیای

  :characters)) خاراکتئرلر

کلی دئییل کی  گره. ن فیزیکی شخص لردیلر ده ایشتراک ائده یازار طرفیندن یارادیلمیش و حئکایه 

ازار بو خاراکتئرلر ی   .بعضا حئیوانالر و اشیاالر دا اولورالر.. خاراکتئرلر ھمیشه اینسان اولسونالر

بو   .لر اساسیندا اوخوجو خاراکترلری تانییا بیلیر بو بیلگی. لیدیر حاققیندا یئترینجه بیلگی وئرمه

ھر . لر و شخصیت عالمتلرینی اطرافلی تصویر ائتمکله الده ائدیلیر للیک خاراکتئرلرین فیزیکسل اؤزه

لی  نی ایره رک حئکایه آنا خاراکتئر گلیشه. بیر خاراکتئری اولمالیدیر  )آنا(نین اساس  بیر حئکایه

ده بیر و یا ایکینجی و یا باشقا  حئکایه. آپاریر و اونون اطرافیندا قوروالن پروبلئم و دویونلر آچیلیر

لری ایله معین و اؤنملی  ده داشیدیغی رول و ایفاده اونالر حئکایه. دیرلر خاراکتئرلرده اؤنملی

لری  یازار عمومیتده باشقا خاراکترلرین دیلیندن بیر چوخ بیلگی. رلری اوخوجویا چاتدیریرال بیلگی

لیکله  بئله. لرینده صادق قالمالیدیرالر بوتون خارکتئرلر داشیدیغی رول و ایفاده.. اوخوجویا چاتدیریر

 .یه بیلر جکلرینه یاناشیر یا دا منیمسه اونالرین سونراکی عمل و ائده. اوخوجو اونالرا اینانا بیلر

  :(Setting) غوقور

کیمی ده » صحنه«بعضا بونو . یئریدیر) Action(نین باش توتان و فعالیت  قورغو حئکایه

الری  لی و بوتون آیرینتی ن یئرینی تصویر ائتمه نین باش وئره بیر یازار حئکایه   .آچیقالییبالر

نی گئرچک و رئال  بئله بیر شکیلده اوخوجو یازار طرفیندن گؤستریلمیش صحنه. آچیقالمالیدیر

فانتئزی دونیا چوخ ماراقلی ( لر مثال  غیر عادی صحنه. کیمی دویا بیلر و اونال ایلگی قورماغا باشالر

آنجاق ھر گون راستالشدیغیمیز دویولو بیر قورغو اوخوجویا داھا اینانجیل و داھا تئز ) چکیجی دیرو 

ده مختلف زامان و مکانالردا چئشیدلی  حئکایه. ایله ایلگی قورماغا یاردیملی اوال بیلر حئکایه 

       .قورغوالر اوال بیلر

  ):Plot: (تاسالق

ده   باشقا سؤزله حئکایه. باشا وار اولماسینی ساغالر تاسالق بیر حئکایه و یا کیتابین باشدان

لرین، خاراکتئرلرین آراسیندا  تاسالق اصلینده حادیثه. دنی دیر نییه و نه  لرین ن حادیثه باش وئره
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جور اوالجاقدیر و نئجه  دن باش وئریر و نه بیر واقعه نه. لری آچیقالیاندیر اوالن آغیال سیغان ایلگی

آنجاق تاسالق . سی کیمی دئییرلر نین خالصه یانلیش شکیلده تاسالغی حئکایهبعضا . اولمالیدیر

نیشی دئییل تاسالق اونالری منطقه اویغون شکیلده  لرین سؤیله و واقعه جه حادیثه  ساده

  .لرینی ده آچیقالیاندیر ایلگی

  ):CONFLICT(چاتیشما، مناقشه 

تاسالق بونالرین اورتاسیندا . و پروبلئم واردیرک اوچون بیر و یا نئچه دویون  ده چؤزولمه ھر حئکایه

حئکایه ادبیاتیندا عمومیتده . خاراکتئرلر پروبلئمی چؤزمک اوچون مختلف یولالرا اوز توتورالر. یئر آلیر

لر ،  بو مخالیف قووه. لر آراسیندا اولور چاتیشما آنا خاراکتئر و اونا قارشی اوالن گوج و مخالیف قوه

نین  بو چاتیشماالرین ان گوجلو یئری حئکایه.. نر اوال بیلرلر لر و طبیعی نده مانعمخالف خاراکتئرلر، 

لرینده اؤنملی  نین حادیثه بو نقطه ده خاراکتئلرده و یا حئکایه. آدالنیر) climax(یوکسک یئری 

  .نین سونو قرار وئریرلر نی حئکایه بعضی یازارالر بو نقطه. ییشیم باش وئریر ده

   

  ):Resolution(چؤزوم، قرار 

مخالیف گوج و خاراکتئرلر بیر بیرلرینه . سینین دوغال سونوجودور چؤزوم تاسالغین فعالیته کئچمه

یاراتدیغی زامان، چؤزوم منطقه  climax  نین یوکسک یئرینی سون دفعه قارشی گلیب حئکایه

اوخوجو حئکایه نین نه  .بوتون دویونلر آچیلیر و تاسالق سونوج وئریر. اویغون اوالراق اورتایا چیخیر

     .اولدوغونو آنالییر و یازینین دویونلری آچیلمیش اولور

   

لرین قارشیلیغینی آنا دیلیمیزده آختارماقدا، حؤرمتلی قلمداش و  بو یازیدا اینگلیسجه کلمه           -

  .ین نظرلری اساس سئچیلمیشدیر»توغرول آتابای«دیرلی یازاریمیز 

تاسوفله . یه دایاناراق یازیلمیشدیر مقاله The Five Essential Elements Of A Story بو یازی           -

  .میشدیر نین یازارینین آدی وئریلمه مقاله
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