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 چییە؟ ئەفسانە
 [ خورافیات ئەفسانەو چێتی دەربارەی ڕاپۆرتێك]

 جەزا محەمەد ڕێباز

 :  پێشەكی

 كارێكی بەاڵم ، پێویستە ئەفسانەكان دەربارەی بۆئەوەی كۆكردنەوە خۆ نییە ئاسان
 یەكالیی خۆم و بدەم ئەنجام كارە ئەم بوو پێویست لەبەرئەوە ، نییە نەكردەنی و مەحاڵ

 لەو دیاریكراوانەو قۆناغە لەو بیركردنەوە كاتێكدا لەهەموو و تاهەمیشە بكەمەوە
 چیتر و ئامادەبن  بەپووختی و بن لەبەردەستماندا مرۆڤایەتی بیری گرنگانەی كەرەستە

 ، دەبات تەمەن زۆری كەوزەیەكی نەبێت ئاكامەكان بێ هەوڵە و بەڕاكەڕاك پێویستمان
 .  كامڵبوون گەشتی لەپێناو  داهاتووە هەنگاوەكانی سەرەتای ئەمەش

 :  ڕاپۆرت پوختەی* 

 بیرمەندو"فەیلەسوفان تێكڕای كە ئەوشتەیە ، بیركردنەوە تریش وەكی ، هزراندن
 سەركەوتوو ئەودەمە تەنیا تەنیاو كۆبوونەوەیە ئەم بەاڵم.  كۆدەكاتەوە"  هزرڤانان

 و ساغ و ڕاست ،ڕێگەگەلی بیركردنەوەكان یان ، هزراندنەكان كەخودی دەبێت هیوابەخش
.....  نەبێ خاوێن ئامانج و پاك هزر گەر نابێت مەیسەر ئەمەش.  بەر دەگرنە سەلیم
 كەیەكێكە رۆشنفكری توانایی بێ و هزری  گەندەڵی"  بزانین ئەوەش دەبێت دواتر

 بێ ئەو ئەمەش(1) داوە داهێنان لە دەگەی گەورەترین ، هەژارییە ئەم لەڕووەكانی
) بە باوەڕیان هونەرمەندان و لەنووسەران زۆرێك ئەمرۆماندا دنیای سەلیقەییەیەكەلە

 بۆئەوەی كۆمەڵگاكان گشت...." بوون فەرامۆشی دنیای غەرقی نەماوەو(  ئەفسانە
 دۆزی..... " هەبێت خۆی فەلسەفی دەنگی مەرجە ، بكا بەڕاستی لەمانادان بەشداری

 چونكە" ....  بكات لەفەلسەفە پشت نیە توانایدالە تۆدایە ئەو لەئاستێكی مرۆڤایەتی
 دەشێ ، دەكرێن تەماشا واتا دوو وەك بیرلێنەكراو بیركردنەوەو: "  لێهاتووە وای ئێستا
 پرسیارەوە ژێر ناچنە بیركردنەوەكان چییەتی تەنیا واتە. بن تێڕامان شوێنی یەك وەك

 گشت.  هەیە خوڵقانی زمان توانای مرۆڤ" .... بیرلێنەكراوەكانیش  چییەتی ،بەڵكو
  پەیڤێ كەگشت  هەبێ ئەوە لەسەر ئاگاییمان ئەوەی بێ دەكا لەخۆی گوزارە مانایەك

 دەنگەكان  نازانێ و  دەدوێ مرۆڤ  كاتێ ئەوەی هەروەك دەبەخشێت واتایەك چ و چۆن
 دەشێ  لێدەكرێتەوە بیری ئەوەی....  دەكا بیر دیزاینی  زمان.  دەردەخەن خۆیان چۆن
  بۆحیكمەتی  گەڕانەوە لەپێناو كەواتە...   گۆبكرێ   گۆدەكرێ ئەوەی و لێبكرێتەوە بیری
 بكات كۆمەكمان دەتوانێت ڕاپۆرتە ئەم فەلسەفە بیرو بۆبناغەی  حورمەت دانانی بیرو

(2)  . 
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 :  یەكەم بەشی

  ئەفسانە پێناسەكانی:   یەكەم تەوەرەی

 :  زاراوە واتاو.....  ئەفسانە •

 دژو حاڵەتەكاندا لەزۆربەی ئەفسانەكان.  دژوارە و ناڕوون جیهانێكی ئەفسانە جیهانی
 ، ئەفسانە لێكۆڵینەوەی زانستی پسپۆڕانی ، چەرخەدا ئەم لەسەرەتای( 3).... ناكۆكن

 لەهزری دیاریكراو حاڵەتێكی پەیوەستەبە كەئەفسانە بسەلمێنن بۆمان ئەوەن خەریكی
 وا جیهانی ، بكا بەلۆژیك درك  ئەوەی پێش مرۆڤایەتی عەقڵی كەواتە. سەرەتایی مرۆڤی
( 4) بەیەكتر دژ جیاوازی هەڵسوكەوتی نێوان بۆكێشمەكێشی بێت كەشانۆیەك بینیوە

 مرۆڤ لەسەر هەمووئەوانەی ناكۆكە بەاوقع ئەوشتانەی هەموو بریتیەلە ئەفسانە
 (5) نرێتدائە بەئەفسانە نەبینراو یان ، چاوەڕواننەكراو بەشێوەیەكی ئەوترێت

 و هونەر و هەرلەئەدەب ، جێهێشتووە نەمریان گەورەی كەلەپورێكی ،  گریكەكان
 گرنگیەكی ، مەزنەدا كەلەپورە ئەو لەنێو ئەفسانەش...  هتد فەلسەفەو و رۆشنبیری
 كەواتای هاتووە(  میپۆس)  بەزاراوەی یۆنانیدا لەزمانی ئەفسانە (6) هەیە تایبەتی
.  وەرگیراوە پاڵەوانەكانەوە خواوەندو لەزاری بەخشیووەو سەرزاری گێرانەوەی و چیرۆك
 ئەفسانەی توێژینەوەی" واتای كەدواتر وەرگیراوە( میپۆلۆجیا) وشەی زاراوەشەوە هەرلەم
 و چیرۆك ئەو گێڕانەوەی ئەفسانە: "  وتویەتی( الرسۆن اڵدٍ  جیر) ڕووەوە لەم" .. گەیاند

 هۆزو پەیوەندی یابەهۆی مرۆڤەوە  بەهۆی هێزەنادیارەكان كەلەخواوەندو بەسەرهاتانەن
 ڕابردوو ئەزموونەكانی  ڕووی خستنە بەمەبەستی ، بەیەكتری ڕەگەزێكەوە كۆمەڵە تیرەو
 كەلتورێكی ئەفسانەكانی لێكۆڵینەوەی بریتیەلە:  میتۆلۆژی. (7) یانەتەوە گێڕاو

 وەكو بەفراوانی ئەفسانە ڕەنگە.  ئەفسانەكان ڕاڤەكردنی لێكۆڵینەوەو ، دیاریكراو
 نەریتێك بووبێتە هەزاربارەدا گێڕانەوەی كەلەئەنجامی پێناسەكرابێت چیرۆكێك

 كەلەواقعدا جیهانێك لەبارەی تەقلیدییە چیرۆكێكی:  میپۆلۆژیا (.8) لەوكۆمەڵگەیەدا
 ، خەیاڵین پاڵەوانەكانی ، نادیارە دانەرەكەشی نەناسراوەو دیارنییەو كاتی نییە، بوونی
 پڕو گریكی ئەفسانەكانی.  میتافیزیكین ئافرێدەكراوی و رۆح  خواوەندو و ئاژەڵ پیاوو

( 9)... ، جوانییەكانییەوە و دەوڵەمەندی كەبەهۆی خەیاڵ، فەنتازیاو توخمی لە تەژییە
 مانای و سەرهەڵدان میتۆلۆژیا . بكرێت فەرامۆش تائەمڕۆش ناتاونرێت هەرلەبەرئەوە

 كۆمەڵگا كەتاكەكانی تر ڕاستیەكی هەر یان سروشتیەكان ردەدیا باوەڕو بیرو و عورف
:"  دەڵێت میتۆلۆژیاوە لەبارەی مالینۆسكی...  دەكات ڕاڤەیان ، نییە ڕاڤەكردنیان توانای
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 تێڕوانینی ڕەزامەندی بەپێی پێویستەكان ڕاستییە ئەوەنییە لەمیتۆلۆژیا مەبەست
 بەڵكو ن زانین و بۆفێربوون تٍ  بێ بابەتیانە  حەزكردنێكی یان بكات شیكار زانستی

 رۆمانئامێز بەشێوەیەكی  بەاڵم ، تێپەڕە واقعێكی زیندووكردنەوەی لێی مەبەست
  زاراوە وەك ئەم.  جیایە ئەفسانە لەگەڵ(  بارت رۆالن) مامەڵەكردنی چۆنێتی بەاڵم(11)

 ئەفسانە:" دەڵێ وەك زمانەوانی مەدلوالتی سەر دەیباتەوە(  ئەفسانە) وشەی وەك
 خۆی  تایبەتی مەرجی زمان پێویستە....  نیە وشەیەكیش هەر دەزانین وەكو:  وشەیە
 مرۆڤی" ناونا لەكتێبەكانی یەكێك یۆنغ كارڵ ئەوكاتەی(11) ئەفسانە بە تاببێ هەبێ

 كەلە – مۆدێرن جیهانی ئەوەبوو مەبەستی"  خۆی خودی بۆدۆزینەوەی هەوڵدەر
 نوێدا ئەفسانەیەكی بدوای – دابڕاوە لەمەسیحیەت بەقوڵی لەوكاتەوەی قەیراندایە

 ، بدۆزێتەوە  رۆحی نوێی سەرچاوەیەكی بدات بەخۆی بوار كەتەنها ئەگەڕێت
 .(12) بۆبگەڕێنێتەوە داهێنەرانەی هێزی لەئێستایدا ئەفسانەیەك

 هەموو لەنێوانی كۆكەرەوە سیفەتێكی بتوانین زەحمەتە ئەگەرچی:  Myth:  ئەفسانە
 میتۆلۆجیادا لەبواری ئەوانەی بەاڵم ن بدۆزینەوە ڕابردوودا جێماوەكانی چیرۆكە

(  سمیپ دابرتسن) هەروەها( 13) بیانپۆلێنین باشە كارێكی بەالیانەوە ، كاردەكەن
 و نەریت و داب لە بەڵكو ، كۆن ئایینی نییەلە بنەڕەتی بەشێكی ئەفسانە:  ووتوویەتی
 بۆدروشمە  ڕامانە شیكردنەوەو  ئەفسانە ئەوەی ئەمەبەواتای. وەرگیراوە دروشمەكان
 میتۆدێكی بەپێی توێژینەوەیەك بریتیەلە میتۆلۆژیاناسی كەواتە (14) ئاینییەكان

 كەواتە( 15) مێژووییە كۆمەاڵەیتی دیاردەیەكی میتۆلۆژیا وایە كەپێی داڕێژراو زانستی
 .  ناتەواوە گەشتەكەمان مێژووە ئەو بەبێ

 :  یەكەم بەشی

 :  گرنگ پرسی هەندێك و خورافیات:    دووەم تەوەرەی

 كەبەشێوەیەكی باوەڕدارانە سروتێكی چەند مومارەسەكردنی بریتیەلە:  خورافیات 
 دەكەن ئاماژە.  لەنادیاریین ترسان یان نەزانی ئەنجامی لە و دوورن لۆژیكەوە لە گشتی

 سروتێكی چەند لەڕێی كەدەتوانرێت ، نەزانراو و نەبینراو چەندهێزێكی بە باوەڕبوون بۆ
 لەپاڵ مرۆڤ وایە پێیان لەبەرایەكان زۆرێك(16)... ، تێبكرێت كاریان دیاریكراوەوە

 گیانەوەرێكی لەشێوەی جەنگەڵیش ،رۆحی هەیە"  جەنگەڵیشی رۆحێكی"  خۆیدا رۆحی
 هاوشوناسییەكی چەشنە لەگەڵیدا كەمرۆڤ دەبێت بەرجەستە درەختێكدا یان كێوی

 وەردەگرێت جیاجیا شێوەیەكی چەند شوناسە ئەم ن بەراییەكان الی..  هەیە دەروونی
 بەجۆرێك گیانەوەرەكە ئەوا  ، بوو گیانەوەرێك  رۆحی كە داالرستان رۆحی ئەگەر

 لەناونزیكەی ، بۆچی ، بكات پرسیار گەریەكێك (17) دادەنرێت مرۆڤ بەڕای لەجۆرەكان
 ئەوان كە ئەوەیە وەاڵمەكەش هەیە؟ مرۆڤیان كەسایەتی خوداكان ن هەمووكەلتورەكاندا

 ی" بۆهیمرۆس"  ڕووەوە لەم.   وێنادەكەن(18) مرۆڤ رۆحی مۆدێلی لەسەر گیان
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 و مێژوون نێوداری خەڵكانی خواوەندەكان ڕایگەیاند( ... ز. پ 261 -331)  نووسەریش
 فەیلەسوفێكی چەند ، هاوشێوەدا لەمۆدێلی ، بەپەرستنیان دەستكراوە مردنیان دوای

 ، دەریا ، ئاسمان كەسكردنی بە لە كەبریتین والێكداوەتەوە  خواوەندەكانیان ، گومانگەرا
 یەك تەنها كەئەفسانەكان دەگەین  تێ بەدواوە لێرە( 19) تر سروشتیەكانی هێزە

 بەویست و خۆمان بەئارەزووی تاوەكو نیە جوگرافیای و واڵت و گەل و نیشتمان
 . بڵێین دەربارە بۆچوونەكانی

 

 

 / تێبینی

  بن تریش بەشەكانی چاوەڕوانی ڕاپۆرتەكەیەو یەكەمی بەشی نوسینە ئەم

 : پەڕاوێزەكان سەرچاوەو لیستی* 

 لەباڵوكراوەكانی  ،"  ڤنگشتاین بادیۆو"  فەلسەفاندن ویستی:  حەمە ئازاد (1)
 5 الپەڕەكانی:   لە بینیوە سودم 2117 هەولێر: یەكەم چاپی ،684: ژمارە ئاراس دەزگای

  6و

 337و325 و312 و126 و116 الپەڕەكانی:  لە بینییوە سوودم:  سەرچاوە هەمان (2)

)  یەكەم بەشی - گریك ئەفسانەكانی:  الشعراوی المعگی عبد دكتور (3)
 باڵوكردنەوە و چاپ بۆ گوڵیار رۆشنبیریی گروپی ، تۆفیق كاوە: وە ،( مرۆڤ ئەفسانەكانی

 12 ل2118 ،  سلێمانی ،

 15ل هەولێر 2116: یەكەم چاپی  ، رۆرشنبیریی دەسەاڵتی:  ڕەشید سابیر (4)

 – رگێڕاو وە تێكستی كۆمەڵێك) مۆدێرنە چارەنووسەكانی:  ئیلیاد مێرسیا (5)
 و چلپ خانەی باڵوكراوەی ، حسێن محەمەد: وە ،(  مۆدێرن جیهانی ئەفسانەكانی
 58ل2117 یەكەم چاپی ،( 99) زنجیرەی ، چرا چوار باڵوكردنەوەی

)  یەكەم بەشی - گریك ئەفسانەكانی:  الشعراوی المعگی عبد دكتور (6)
 باڵوكردنەوە و چاپ بۆ گوڵیار رۆشنبیریی گروپی ، تۆفیق كاوە: وە ،( مرۆڤ ئەفسانەكانی

 9ل  لە ،2118 سلێمانی ،

 دووەمی كانوونی – ئایدیا گۆڤاری ، مێژوو ڕاڤەی تیۆرییەكانی:  ئازاد كەیوان (7)
 63ل 4و3 ژمارە 2115
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 ، ئەحمەد ئاوات: وە ، ئایین دەربارەی تیۆری حەوت:  پاڵس.ل دانیاڵ (8)
 2117:  یەكەم چاپی ، سیاسی و فكری بۆلێكۆڵینەوەوی رۆشنگەری لەباڵوكراوەكانی

 473ل سلێمانی

)  یەكەم بەشی - گریك ئەفسانەكانی:  الشعراوی المعگی عبد دكتور (9)
 9ل ، تۆفیق كاوە: وە ،( مرۆڤ ئەفسانەكانی

 لێكۆڵینەوەی)  ئەنترۆپۆلۆژیا:  شەریف عەزیز دیار و ڕەسوڵئیسماعیل ڕێبین  (11)
 162 ل(6) هەولێر – ڕێبین پەخشی و چاپ دەزگای ،( تیۆری

 18و17ل هەولێر 2116: یەكەم چاپی  ، رۆرشنبیریی دەسەاڵتی:  ڕەشید سابیر (11)

  61ل ، حسێن محەمەد: وە ،(  مۆدێرن جیهانی ئەفسانەكانی:  ئیلیاد مێرسیا  (12)

 تێكستە پرۆژەی ، ئەحمەد ئاوات: وە ،"  ئایۆن و پرۆتاگۆراس" كتێبی – ئەفالتوون (13)
 ( پەراوێز)29 ل سلێمانی 2114 چاپ ساڵی ، یەكەم:   چاپ نۆرەی ،(4) فەلسەفیەكان

 63ئایدیال گۆڤاری ، مێژوو ڕاڤەی تیۆرییەكانی:  ئازاد كەیوان (14)

 لێكۆڵینەوەی)  ئەنترۆپۆلۆژیا:  شەریف عەزیز دیار و ڕەسوڵئیسماعیل ڕێبین (15)
 162ل( تیۆری

 461 ل ئەحمەد ئاوات: وە ، ئایین دەربارەی تیۆری حەوت:  پاڵس.ل دانیاڵ (16)

 كتێبی زنجیرەی ، ئەحمەد ئاوات: وە ، هێماكانی و مرۆڤ:  یۆنگ گۆستاڤ كارڵ (17)
 2115:  سلێمانی:  یەكەم چاپی  ،( 318)  ژمارە كتێبی سەردەم پەخشی و چاپ دەزگای

 41ل

 61 ل ئەحمەد ئاوات: وە ، ئایین دەربارەی تیۆری حەوت:  پاڵس.ل دانیاڵ (18)

 25 ل سەرچاوە هەمان (19)


