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 چییە؟ ئەفسانە
 [ خورافیات ئەفسانەو چێتی دەربارەی ڕاپۆرتێك]

 جەزا محەمەد ڕێباز

  سێهەم بەشی

 (  ئەفسانە لە جۆرێك  چەند)- 

 (  ئەفسانە نمونەی)- 

 دەربڕینن  هەریەكەیان ، هەیە جۆریان چەندین و  فرەچەشنن ئەفسانەكان
  ، جیاوازەكان مەبەستە و قۆناغ  بەپێی ، ئەفسانە  مەبەستەكانی و واتا لە

 گرنگترینیان   هاتووەو بەسەردا گۆڕانكاریان بەكارهێنانیان و ناوەرۆك
 :  لە بریتین

 " :  خەلیقەت"  دروستبوون ئەفسانەی/   یەكەم

 ، دەخولێتەوە غەیبی هێزی لەدەرەوەی  ، ئاینی هەڵسوكەوتی   ، ناوەرۆكی
 دیاردە ئەنترۆپۆلۆژیستان ، دەترسێت لێی و دەزانێت بەپیرۆز كەمرۆڤ

 – كردەیی)         الیەنی:   بەسەردووالیەن  پۆلێنكردووە  ئاینییەكانیان
Action  )الیەنی و  (هزری – Thoyght )، سروشت بریتیەلە:  یەكەم الیەنی 

 دەبنە رۆحی و غەیبی هێزی بەاڵم ، باوەڕ و بیر بریتیەلە:  دووەم الیەنی ،
 تێكشكێنەرانەی هێزە لەو بریتیە:  یەكەم جۆری ، جیاواز لەیەكتر دووجۆری

 جۆری بەاڵم ، وەردەگرێت مرۆڤی شێوەی ،  سادەكاندا كۆمەڵە لەزەینی كە
 دەستنیشان زیندەوەری كەلەشێوەی غەیبانەی هێزە لەو بریتیە:   دووەم

 یۆنانیە كاتێك ( 1) ئاڵۆزە و تەمومژاوی  تاكەكاندا  لەزەینی بەڵكو ، ناكرێت
 گەلە بۆیە (2) دەكردەوە خۆیان  رۆژانەی رۆتینی لە بیریان دێرینەكان
 جۆرە ئەم..  دروستبوون بەئەفسانەكانی داوە زۆریان گرنگیەكی ، دێرینەكان

 جیهان لەسەرەتا چۆن ئەوەن  دەربارەی كانیان چیرۆكە ، لەئەفسانەكان
 تێكۆشانی یاخود بێت  یەزدانییەوە فەرمانێكی بەهۆی ئەگەر ، بوون هاتۆتە
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 درنجێكی چەند بەزاندنی و  پشێوی بۆنەهێشتنی ، لەخواوەندەكان هەندێك
 .  خراپەكار

 بینا   نوێ  پەرستگایەكی كاتێك...  دەستپێدەكات   نوێ شتێكی هەركاتێك
 ژیان  نوێی وەرزێكی یاخود ، دەبێت لەدایك منداڵێك و  دەكرێت

 ، بێت خوڵقان دووبارەكردنەوەی پرۆسێسە ئەو  پێویستە..  دەستپێدەكات
 خوداكان كەبەهۆیەوە ، بێت  سەرەتاییەكان هەوڵە و خەبات نوێكردنەوەی

 دایۆنیزیۆس)  وەك ، خواوەندەكان كوڕانی (3) بوون هێناوەتە جیهانیان
 كشتوكاڵدا لەسەردەمی ئەمانیش ، لەمیصر( ئۆریستس) و لەیۆنان(

 نا، ئەوان وەك بەاڵم ، بوون دنیای ، گەرداو خواوەندی وەكو.  دەركەوتوون
 ئاینە دەوترا پێی ئەوەی.  بمرن و بچێژن ئازار بووە بۆئەوە ئەمان رۆڵی

 ، گرتبوو چەقیان خواوەندانە ئەم لەسەر  تایبەتی بەشێوەیەكی ، نهێنیەكان
 ودرامی بایەخ زۆربە  لەشێوەدا بەاڵم ، بوون كشتوكاڵی خواوەندی بەناو كە

 تایلۆر قسەكانی"  ڕووەوە لەم (4) بوون یەزدانی ڕەسی فریاد ، بوون
 ئەفسانەكان ، ئەودا لەچاوی چونكە ،  گرنگن ئەفسانە دەربارەی

 بەشوێن لەگەڕان  كەپێویستە دەكەن نیشانە پرسیارە ئەو ڕێڕەوەكانی
 .( 5)...، بەر بگیرێتە ، ئاییندا  ڕیشەكانی

 :  سروشتی ئەفسانەی/   دووەم

 سروشتیەكان دیاردە  كۆنەوە، لەسەردەمانێكی ، ترەوە لەالیەكی
 ئەمەشدا لەئەنجامی كردووەو دروست ئادەمیزاد مێشكی لەسەر كاریگەریان
 بت ئەفسانەی بەمەش.  بەخواوەند كراون دەوروبەری و ژینگە دیاردەكانی

 لەسۆمەری كاری بەتایبەت ، كردوە كۆنەكان لەشارستانیەتە كاری  پەرستی
 (6) كردووە كۆچەرەكان هۆزە و رۆمانی  و یۆنانی و ئاشووری و بابلی و

 هەور و برووسكە هەورە كە  وابووە پێی(  كۆهن)  لەكاتێكدا ئەمەش
 بە گرنگیان لەكۆنەوە عەرەبەكانیش( 7)  ئەفسانەن ڕەگەزی سەرەكیترین

 لە ئەفسانە  وابووە پێشیان داوەو سروشتیەكان دیاردە و ئەفسانە
 و باران خوارەوەی هاتنە دروشمەكانی برووسكەو هەورە دیاردەكانی

 بەشێوەیەكی"  یۆنانیەكان الی  ، ن(8) تر شتی و پەڵكەزێڕینە دیاردەی
 هەموو خواوەندەی ئەو ، ئەپۆلۆ فیبەس ئەفسانەی ڕوویانكردە سروشتیانە
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   بەرەبەیاندا لەكاتی ، دەئاژوێت  ئاسماندا بەناو هەتاو گالیسكەی رۆژێك
 ئەمان  بۆیە ، دەكات زین كانی ئەسپە كەفیبەس ، دەكرد گریمانە وایان

  باری كارو ئەمان بوو، لەگەشتەكەیدا ئەو لەكاتێكدا.  پێدەگات رۆشناییان
 چەندی تێپەڕیوەو چەندی رۆشنایی كە دەیانزانی لەوەوە ، دەكرد خۆیان

 ، دەحەواندەوە ئەسپەكانی ، گەشتەكەدا لەكۆتایی كاتێكیش ، ماوە
 داهاتوو رۆژی بەیانی بۆ  تێبگەڕێتەوە وزەیان و بنون  دەیانتوانی ئەمانیش

 و خۆش  ئێمەوە بەالی ئەفسانەییانە  چیرۆكە چەشنە ئەم  لەكاتێكدا. 
 دەبنە ئەوانە.   دەگەیاند زیاتریان زۆر  دێرین  گەلی الی وەلێ ، دڵگیرن

 پێیان  بەهایانەی ئەو ، بیردەكەنەوە كەلەناویدا چێوەی چوار ئەو
:  دەڵێت پێیان هەندێجار  ، ئیلیاد – كانیشیان مۆدێلە هەروەها ، سەرسامن

 . (9) لێدەكەن پێڕەوی ڕەفتاریاندا كەلە" ..   ئەسلێ نمونەی" 

 :   رۆمانسی قوتابخانەی ئەفسانەی/  سێهەم

"  بەاڵم ، نەكراوە لەبارەوە كۆتاییان باسی قسەو  ، ئەفسانە لە ئەمجۆرە
 ئەفسانەیان رۆمانسی خوێندنگای هاوەاڵنی و الیەنگران نەخایاند زۆریشی

 فیكری بەرهەمی بۆ  چرایەك بوەبە داناو مێژوو و ئایین هونەرو بنەمای بە
  ناونیشانی واتاو دایە دەستی مرۆڤایەتیەكان زانستە دواتریش.  ئەدەبی و

 و ژیان و رەوشت و مرۆڤ تێگەیشتنی لە قاڵبوونەوە كەوتە ئەفسانەو تەواوی
 گرنگی  لقێكی بووبە  ئەفسانە بەمەش. هۆكارەكانی سۆزو و دەرون  و گیان

 و زمان زانستەكانی بە بەسترا  تریشەوە لەالیەكی.  مرۆڤایەتیەكان زانستە
 مێژووی و  كۆمەڵناسی  و ئەنترۆپۆلۆجی و دەروونی و ئەدەبی  توێژینەوەی

 . (11) ئاینەكان هونەرو

 :  قارەمانێتی – پاڵەوان ئەفسانەی/  چوارەم

 لەنێوان  هاوكاری كە ئەوەدەكەنەوە لەسەر جەخت زۆر كۆمەڵەكان
 ئەوانەی بەرامبەر هەیە توندیشیان هەڵوێستی و هەبێ ئەندامانیان
  لێكۆڵینەوە نمایشكردنی لەكاتی كۆمەاڵنە ئەم لەناو خۆپەرستن

 كۆمەڵە لەنێو زۆر هاریكاری روحێكی دەركەوتووەكە  زۆرەكان ئەتنۆگرافیە
 بە" لەگریك بۆنمونە (11) هەبووە ئابووریدا سیستەمی كەلە سەرەتاییەكاندا

 شوێنێكی و بەكات بەستراوە(  زیۆس) پەرستنی لەشێوەكان شێوەیەك
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 یۆنان كۆنی ئاینی بۆ دەگەڕێتەوە نەریتێكە باوەڕو ئەوە. مێژووە دیاریكراوی
 ، خوداكان دەربارەی یۆنانییەكان لەچیرۆكی ، دەكەین تێبینی ئێمە بەاڵم ،

  هەروەها ، دەژی ئۆلۆمپۆس چیای لەسەر هەیە سەرێكیهاو زیۆس
 خودایەكی وەكو ئەو بتوانین  نییە زەحمەت ،  بەدەسەاڵترە تر لەخوداكانی

 زەمیندا جیاجیای شوێنی  و زۆركات لە وەك  ، ببینین ئاسمان تایبەتی
 دیاردەی بەاڵم ، بگەڕێتەوە بۆیۆنان تەنها زیۆس ڕەنگە.  دەردەكەوێت

 كەلتوردا لەگەلێك ئاوا  ئەوەی لەبەر هەروەها.  وانیە یەزدان خودای
 كە دەبینێت ڕۆڵە ئەو دێوێك ، زۆرئەفسانەدا لە بۆنمونە.  (12) دەردەكەوێت

 چیرۆكە لەو زۆر لە ویست و مەبەست.  (13) هەیەتی هیندستان مارەكەی
 سیفەتی خاوەنی ،  دەكات غەیب  كەسایەتی باسی كە ئەفسانەییانەی

 واتە ڕەسەنایەتی سەر دەكرێتە زۆرجەخت  دەكەین تێبینی ، مرۆڤایەتین
 ئەو  پەیوەندی و سەرهەڵدانیان و كەسایەتیانە ئەم  بنچینەی
 لەنێو.  كۆمەاڵیەتیەكان دیاردە و مرۆڤ  بەسەرهەڵدانی دانەیانً  سەرهەل

 وەكو  دەكەن هەڵسوكەوت و قسەدەكەن بەجۆرێك ئاژەاڵن ئەفسانەكاندا
 جیهاندایە بەنێو گەشتێك لەشێوەی با جووڵەی بەوەسفكردنی مرۆڤ ئەوەی

 بەدیاردە دەدرێت وشیاری و مەبەست سیفەتی  وەسفی  جگەلەوەی
 فرەن ئەفسانەییەكان  چەمكی ئەوانەشدا لەگەڵ...  تر سروشتیەكانی

 پێكهاتەی لە ئێمە ئەگەر ئەستەمە هەریەكێكیان لە تێگەیشتن  بەڕادەیەك
 رۆڵێكی خەیاڵیش شێوە بەهەمان... ، نەبینەوە  قووڵ كۆمەڵگایە ئەو گشتی
 .(14) .... ، بەنێوزماندا ئەفسانەییەكان  چەمكە لەبزواندنی هەیە زۆری

 :  هۆكاری ئەفسانەی/  پێنجەم

 كەرۆڵیان هۆكارانەیاندا ئەو دەرخستنی  هەوڵی ئەفسانەكان زۆربەی
 واقیع گەلێك لە مرۆڤ كە بینیبوو كراوانە تێبینی دیاردە ئەو لەدەرخستنی

( ئیتولوجیا)  بە دواتر  دیاردەش ئەم.  دابوو ئەنجامی رۆژانەیدا ژیانی و
 لەتوێژەران كۆمەڵێكیش ، ناسرا(  هۆكارەكان توێژینەوەی)   زانستی یان یان

 دانا سەرەتاییان بەزانستی خستوو فەلسەفە پێش یان ئەفسانە  لێكدانەوەی
 بوونی و زیندەوەران دەركەوتنی تا  لەئەفسانە شێوازە ئەم ئەوەشدا لەگەڵ.
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 تەقینەوەی برووسكەو وەك سروشتیەكانی دیاردە لەبەرامبەر ئەمان
 . (15)نەبوو بوونكێی گڕكانەكان

 :  بەراوردكاری ئەفسانەی/  شەشەم

  توێژینەوەی بەراوردكاری ئەفسانەی بواری لە كەزیاتر  مولەر ماكس... 
 لەڕوخسارەكانی مرۆڤ گەشەسەندنی  كردووە ئەوەی  تێبینی ، كردووە

 ، بووە خوازراو ڕەگەزەكاندا توانی بەكارهێنانی لەسەر سەرەتایی ئاخاوتنی
 مۆلر ڕوانگەیەشەوە لەم ، نەبووە لەمرۆڤدا پەتی بیركردنەوەیەكی واتا بە

 شێوازەكانی هەموو دەربڕینی سەرەكی سەرچاوەیەكی خۆر كە  وابووە پێی
 بەسەر.  ئادەمیزاددا لەمێژینەی سەردەمانێكی لە بوەكە داواكاری و خواستن

 سەرەكی سەرچاوەیەكی مولر بەتێڕوانینی تەنانەت بوە زاڵ تێگەیشتندا
  كەهەورە وابوە پێ(  كۆهن) لەكاتێكدا.  پێكهێناوە ئەفسانەیی لەبیری

 .  (16) ئەفسانەن  ڕەگەزی سەرەكیترین هەور و  برووسكە

 

 

 :   هەمیشەیی گەڕانەوەی ئەفسانەی/  هەشتەم

 و كەهێماكان دەكاتەوە ڕوونی ، گفتوگۆكردنیدا  لەسەراپای ، ئیلیاد
 وایە سروشتیان هەمیشە.   دەردەكەون بەدابڕاویی بەدەگمەن ، ئەفسانەكان

"   دەلكێنن پێكەوە ئەوان"  هێماگەرێتی بەرینتی سیستمی لە بن كەبەشێك
 نمونەیەك  بۆئەوەی ، دا تر ئەفسانەكانی یان ، تر ئەندێشەكانی لەگەڵ

 مێژوو و گەردوون یاخود:  هەمیشەیی گەڕانەوەی ئەفسانەی  (17) پێكبهێنین
 بەرەو بەتووندی ئاوا خەڵك بۆچی دەكات ئەوە ڕاڤەی...  ئیلیاد...  كە ،

 ژیانی  چونكە.  گەڕانەوە ی ئەفسانە بەتایبەتی ، بوون بەكێش ئەفسانە
 مانای مێژوودا لەناو ناتوانرێت هەرگیز چونكە ، نیە سەرنجڕاكێش ئاسایی
 نیە بەوە پێویستی  ئاژەڵ وەك مرۆڤ (18) بدۆزێتەوە قینەی ڕاستە

 زۆر  تاڕادەیەكی  بەڵكو ، بگونجێنێت  سروشتدا   لەگەڵ  خۆی كەهەمیشە
 چارە ڕێگە و بگۆرێت  خۆیدا بەرژەوەندییەكانی لەگەڵ  سروشت دەتوانێت

 . ( 19) بدۆزێنەوە سروشت كارتێكردنەكانی  بۆ
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 :  پەڕاوێزەكان سەرچاوەو لیستی* 

  ،(  21) ژمارە  نما گۆڤاری ، ئەنترۆپۆلۆژیا:   عبدوالخالق ئەژین: وە(  1
 ، دەریدەكات لەهەولێر نما  ئەدەبی و فیكریی  لێكۆڵینەوەی سەنتەری

                                                                                                       135 ل2116ساڵی
 ، ئەحمەد ئاوات: وە ، ئایین دەربارەی تیۆریی حەوت:  پاڵس. ل دانیاڵ( 2
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 یەكەم چاپی ، سیاسی و فكری  بۆلێكۆڵینەوەی رۆشنگەری  لەباڵوكراوەكانی
                                                                                            265ل سلێمانی2117: 
                                                                                                                 269 ل سەرچاوە هەمان( 3
 ، ڕووەكە گەشەی و شەراب خواوەندی گریكدا لەمیتۆلۆجیای دایۆنیزیۆس* 

 خوای و زیۆسە كوڕی و  لەترێ كردووە شەراب دروستكردنی فێری مرۆڤ
..                                                                                               گێڕانیشە ئاهەنگ

 ل ، ئەحمەد ئاوات: وە ، ئایین دەربارەی تیۆریی حەوت:  پاڵس. ل دانیاڵ( 4
 هەمان( 5                                                                  276

                                                                                                                            56 ل سەرچاوە
 ئایدیا گۆڤاری ، مێژوو ڕاڤەكانی تیۆرییەكانی:   ئەنوەر ئازاد كەیوان: وە( 6
                                                                                                                         65ل سەرچاوە هەمان( 7 64ل 2115 دووەمی كانوونی 4-3 ژمارە ،
                                                                                                                                        65ل سەرچاوە هەمان( 8
 ل ، ئەحمەد ئاوات: وە ، ئایین دەربارەی تیۆریی حەوت:  پاڵس. ل دانیاڵ( 9

 ئازاد كەیوان: وە( 11                                                      265
                                                          64 ل ، ئایدیا گۆڤاری ، مێژوو ڕاڤەكانی تیۆرییەكانی:   ئەنوەر

 ل(  21) ەژمار  نما گۆڤاری ، ئەنترۆپۆلۆژیا:   عبدوالخالق ئەژین: وە( 11
:  زیۆس*(                                                                       138

 خواوەندەكانی فەرمانڕەوای و ئاسمان خواوەندی ، یۆنانیدا لەمیتۆلۆجیای
 ، هۆمیرۆس گێرانەوەی بەپێی جۆپیتەر دەڵێن پێی رۆمانیەكان ، ئۆلیمپە

 دەربارەی تیۆریی حەوت:  پاڵس. ل دانیاڵ.  نەمرە و خوداكانە باوكی  زیۆس
(                                                                                                                       پەراوێز)  264 ل ، ئەحمەد ئاوات: وە ، ئایین

 ، ئەحمەد واتئا: وە ، ئایین دەربارەی تیۆریی حەوت:  پاڵس. ل دانیاڵ( 12
 ل سەرچاوە هەمان( 13                                                        261 ل

271                                                                                                                            
 ل(  21) ژمارە  نما گۆڤاری ، ۆلۆژیائەنترۆپ:   عبدوالخالق ئەژین: وە( 14

 ئازاد كەیوان: وە( 15                                                          136
                                                         67 ل ، ئایدیا گۆڤاری ، مێژوو ڕاڤەكانی تیۆرییەكانی:   ئەنوەر

                                                                                                                                      65 ل سەرچاوە هەمان(       16
 ئەحمەد ئاوات: وە ، ئایین دەربارەی تیۆریی حەوت:  پاڵس. ل دانیاڵ(    17
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 سەرچاوە هەمان(  18                                                       282 ل ،
                                                                                                             289و288 ل

 وەرگێڕ، كۆمەڵێك:  كۆمەڵناسی دەروازەكانی:  موحسنی مەنوچێهر( 19
 چاپی ،( 212) كتێب زنجیرەی ، موكریانی باڵوكردنەوەی توێژینەوەو دەزگای
 95 ل ، هەولێر 2117:  سێهەم

                                                                  

 

 


