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 چییە؟ ئەفسانە

 [ خورافیات ئەفسانەو چێتی دەربارەی ڕاپۆرتێك]

جەزا محەمەد ڕێباز  

 

 (:  هونەر و ئەدەب وەك  ئەفسانە: )   چوارەم بەشی

 ، نیە لەنێواندا جیاوازیان و شتن یەك هۆنراوە كەئەفسانەو چووە بۆئەوە شلیگڵ
 وێژەو بۆئیلهامی ڕەسەنە سەرچاوەیەكی كەئەفسانە روونكردۆتەوە ئەوەی فیكریش
 و فیكر و هونەر و رۆمان و هۆنراوە نوكتەو و چیرۆك لەمەوە.  سایكۆلۆژیا مێژوو
.  بەستراونەتەوە زیادەرۆیی و بەخەیاڵ كات بوونیٍ  بەتێپەر  داناوەو  گەالنی وێژەی

 و ئەزموون زۆر ڕاستەقینەی الیەنێكی  ئەفسانەكان ، نوێدا لەسەردەمی تەنانەت
 دەربڕینی بەشێوازی ئەفسانە سەردەمەشدا هەرلەو.  بوون یبانئەد هونەری كرداری
..  الی یان  ، بتەكان وێنەی و نەخش لەكۆنترین ئەوەی وەك بەسترابوونەوە هونەری
 سەر بەدیاردەی  هونەریەكانیان شێوازە كراوەو تێبینی  سەرەتاییەكان هۆزە  زۆربەی

  هونەریانە ئەوشێوازە ئەمەو. بینراون كراو ڕووكەش مەتەڵی و سوڕهێنەر
 بەمەش.  نادیارەكانەوە بیروباوەڕی و ئایین بە بوون هونەر بەستنەوەی  ڕەنگدانەوەی

 ،  ئیلهامی ،  مۆسیقاش.  بەسترابوونەوە ئایین باوەڕو بەبیرو  هونەری كاری هونەرو
  نوێی  شێوەكارانی  و هونەرمەندان  كاتەی ئەو تا ، خورافات لەئەفسانەو بوو تێكەڵ

 و ئۆدیپۆس)  لەكۆندا ئەفسانانە ئەو  شانۆش بۆ هەروەها...   ڕوو خرایە  زیادكردو
 وەك زمان....   هەروەها.  سیزیف ئەفسانەی  كامۆ الی لەنوێشدا و( هتد... و هەرقل
 چاودێری لەزاناكان  كۆمەڵێك ڕووەوە لەم ، دادەنرێت ئەفسانە پێكهێنەرەكانی لە یەكێك

 لەوانە كردووە، زامانەوانیەوە لەڕووی  ئەفسانەیان پێكهاتەی  پەرەسەندنی  قۆناغەكانی
( كاسیرر ئارنست) هەروەها( .  مولر ماكس شفارتزو و كون ئەلبرت لیناماكلیرو) 

 لەشێوازەكانی شێوازێك وەك ئەفسانەی(  هێما شێوازەكانی فەلسەفەی) لەبەرهەمەكەیدا
 بخرێتە و وابەستەبكرێت دەرەوە یبەجیهان زمان وەك تابەهۆیەوە ،  بەكارهێناوە هێما
 ،  دەكەن مرۆیی ژور باسی  سروتەكان و پیرۆزەكان هێما ، دۆركهایم الی( . 1) ڕوو
  مانگ ڕەمزیەتی بۆنمونە(. 2)  شتەكانە دەركەوتنی  ڕووتەختی تەنها ئەمە هەموو بەاڵم

  دروستكردنی دەگاتە  بەردەوام ، كردووە تەشەنەی بەرفراوان بەشێوەیەكی ،
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:  پیادەدەكات دوالیزێمك  جۆرە مانگ ، لەماناكان بەمانایەك( 3) نوێتر پەیوەندی
 بەم.   مێ نێرو ، مردن و لەدایكبوون ،   نوێ و كۆن ، ٍ  پڕوبەتال ، تاریك و ڕووناك
 یاخود...  ، دوالیزمەكان هەموو پیادەكردنی هۆی دەبێتە ، گۆڕانەی و یەكداهاتن بەدوای

  سەرلەنوێ ناتوانن مرۆڤ نەخودی و نەجیهان.   دەستپێدەكات  ژیانەوە پرۆسێسی ئاو
 بەرۆچوون  سەرەتا پشێویەكەی بۆ نەگەڕێنەوە  هەریەكەیان هەتا ، ببنەوە لەدایك

 سروتەكانی لە.  دەردەكەونەوە  نوێ خوڵقانێكی وەكو  كەلەوێدا ، ئاودا بەقواڵیی
 بەكۆد لەپەیوەست هەروەها( 4.. ) دا خاوێنكردنەوە  سروتەكانی  زۆربەی و فێركردن

 فێری خۆی كۆمەڵگاكەی سروشتیەكانی فاكتەرە ژینگەو بەپێی هەموومرۆڤێك  ، دا
 خۆی شارستانییەتی نێوكلتورو  دەستی بااڵ  باوو  هێماكاری  ئاماژەو سیستەمی

  جیادەكاتەوە  ئاسایی  ئاخافتنی  بەرچاوانەی دیارو سیما لەو یەكێك(  5) دەبێت
 لە یەك لەدوای یەك وشەكان  ئەوەیە مەبەستمان یەكە، لەدوای یەك كەوا ئەوەیە
 یەك ئەم ئەوە  بۆنووسین دەگوازینەوە ئاخافتن  هەركاتێكیش ، دێنەدەر دەممان
 میكانیزم ئەم بەپێی زمانێك هەموو ، دەكەین بەرجەستە  وشەكان هاتنەی  یەك لەدوای

 بەردێك:  بۆنمونە(6) دەنووسرێتەوە و كاغەز سەر دەگوازرێتەوە سیستمە  و
 پیشان شتێك بەرد بەرایی كەسێكی الی.  نەگۆڕە ، زبرە ، ڕەقە  ئاوەوە بەپیچچەوانەی

 شێوەیەكی) مرۆڤایەتی  مۆلەقی...  لەمەودای تێپەڕین لە دەكات كەگوزارشت  دەدات
:   ئاتێس یان(  7..) ،  قەبارەكەی ،  پێجوڵەییەكەی  تۆكمەیەكەی ،( ڕەهابوونە

 وزیندوو دەمرێت  ڕەمزی  بەشێوەیەكی  خواوەندێكە ،  كالسیكدا جیایلەمیتۆلۆ
  شتێكیش  هەموو كە دەگەیەنێت بەهار سەرەتای و زستان كۆتایی مانای و دەبێتەوە

 بەاڵم بووەی، كێبڵ خۆشەویستی ئایتس  ، بەبوژاندنەوە دەكەن دەست ئەودا لەگەڵ
 بووبەهۆی ئەمەش خەساندو ئاتیسی گونەكانی كێبڵ ، كرد لەگەڵ خیانەتی  كاتێك
 شێوازە بەم:  لەئەفسانەكاندا ، شێوە بەهەمان نیشانەكانهه روه ها  ( . 8) مردنی

 پێیان لەتوێژەران هەندێك  ئەوەی لەگەڵ ، كۆكردۆتەوە ی( واتا و نیشانە) ئەفسانە
 راڤین)  هەروەك  چونكە ،  بگەیەنێت عەقاڵنی شیكردنەوەی بتوانێت ستەمە كە  وابووە

 جیا هاودژی كەتوێژینەوەی خواستووە وای  عەقاڵنی توێژینەوەی:"  وتوویەتی( 
 دەبینین ، دەكەین نمایش  ئەفسانەیی كلتوری كاتێك...   لەبەرئەوە هەر( . 9" )  بخوازێ

  ژیانی لەنێو چۆن وەكو ، ئەفسانەكاندا  زۆربەی لەنێو  دیارە هەرە  چەمكە ئەم
 بەرجەستە هێزدا  و گوزارشت و  لەچەمك ئەوەش  ، هەیە  رۆڵەی ئەم ئەفسانەیشدا

  جگەلەوەی ئەمە(  11.. ) ، هەیە گەردووندا جۆرایەتیەكانی تایبەتمەندیە كەلەنێو  دەبێت
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 رۆژێك ئەگەر دا ئەسكیمۆ كۆمەڵەی لەنێو  بۆنمونە  شارستانیەتەوەهەیە بە پەیوەندی
 كردبوو ڕاویان كەهاوڕێكانی لەونێچیرانەی هەبوو پشكی ئەوا نەكەوتبایە دەست ڕاوی

 گەشەو و هەڵدان هەیەلەسەر كاریگەری و بایەخ و گرنگی كەلتوریش كەواتە( 11)
 .  كۆمەڵگەكان بۆ  تێفكرین خوێندنەوەو

  : كۆتایی •

 پانۆرامیە وێنەیەكی ، باسكران  ڕاپۆرتەدا لەم ئەوەی بڵێم دەمەوێت لەكۆتاییدا
 بە بكات دەست دەتوانێت بەڕێز خوێنەری  ڕاپۆرتەوە ئەم دوای لە ، بۆئەفسانەكان
 و ئەدەبی جیاوازە قوتابخانە  لەگەڵ هاوشان ، ئەفسانەییەكان بەرهەمە خوێندنەوەی

:   لەوانە  هەیە، شیكارییان كەلەوبوارەدا دەرونناسیەكان و فیكری و هونەری
 زۆرێك  و فرێزەر خوێندنەوەكانی هەروەها و یۆنگ فرۆیدو دەرونشیكاری قوتابخانەی
 خۆیان ئەوانە كە هتد و بونیادگەری قوتابخانەی  و ئیلیاد میرسیا وەك تری لەزاناكانی

 بەم كۆتایی لێرەدا من لەبەرئەوە هەر ، ئەفسانەكاندا لە كاركردنن گرنگی پرۆژەی
  فۆڕمی بەڵكو  ڕوو بخاتە لۆژیكی فۆرمی ناتوانێ وتن"   چونكە دەهێنم راپۆرتە
 لە ئەوی.  ڕوو ناخرێتە دەبێ بەرجەستە لەزماندا ئەوی ، بەرجەستەیە وتندا لە لۆژیكی
 لۆژیكی  فۆرمی وتن.   بكەین گۆی زمانەوە بەهۆی   ناتوانین دەكەین گۆی زماندا
 ژمارەن بێ لۆژیكیەكان فۆرمە.   بوترێ ناشێ   دەدرێ پیشان ئەوی. دەدا پیشان ڕاستی

 تاوتۆ وتنی ، دەردەكەوێ دا)* (  ئیلیمێنتار كۆنتێكستی لە ،  لەوتندا  تەنیا ناو.  
"  ڕاستی لە نیە وێنەی  تاوتۆلۆژی مانای وتنە جۆرە ئەم.  نییە ڕاست وتنی)** ( لۆژی

 . دا( 12)

 

 :  پەڕاوێزەكان سەرچاوەو لیستی •

 دووەمی ،كانوونی4و3 ئایدیا گۆڤاری ، مێژوو ڕاڤەی تیۆرییەكانی:  ئەنوەر ئازاد كەیوان:  وە(1
 71و69 ل                    2115

  رۆشنگەری لەباڵوكراوەكانی ، ئەحمەد ئاوات: وە ، ئاین دەربارەی تیۆریی حەوت:  پاڵس. ل دانیاڵ(2
 262ل سلێمانی 2117:  یەكەم چاپی ، سیاسی و فیكری  بۆلێكۆڵینەوەی

 277 ل سەرچاوە هەمان(3

 279و 278 ل سەرچاوە هەمان(4
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 دەزگای ،(  تیۆری لێكۆڵینەوەی) ئەنترۆپۆلۆژیا:  شەریف دیارعەزیز و ئیسماعیل ڕەسوڵ ڕێبین(5
 214 ل ،6 ژمارە هەولێر – ڕێبین پەخشی و چاپ

 215 ل سەرچاوە هەمان(6

 279 ل ، ئەحمەد ئاوات: وە ، ئاین دەربارەی تیۆریی حەوت:  پاڵس. ل دانیاڵ(7

 444 ل سەرچاوە هەمان(8

 71و69 ل مێژوو ڕاڤەی تیۆرییەكانی:  ئەنوەر ئازاد كەیوان:  وە(9

 و فیكریی لێكۆڵینەوەی سەنتەری ،21 ژمارە نما گۆڤاری – ئەنترۆپۆلۆژیا:  لخالق عبدو ئەژین(11
 137 ل2116:  دەریدەكات لەهەولێر نما ئەدەبی

 138 ل سەرچاوە هەمان(11

 ، 684:  ژمارە– ئاراس وكراوەكانیلەباڵ  ،(  ڤیتگنشتاین بادیو)  فەلسەفاندن ویستی:  حەمە ئازاد(12
 337 ل هەولێر 2117:  یەكەم چاپی

  هتد.. سنورداركردن=  ڕەشكردنەوە:  ئیلیمنتار* 

 . تر بەپەیڤێكی شت هەمان  دووبارەكردنەوەی واتە:  لۆژی تاوتۆ** 

 

 


