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 ئەفسانە چییە؟
 [ڕاپۆرتێك دەربارەی چێتی ئەفسانەو خورافیات]

 ڕێباز محەمەد جەزا

 

 (                                                                       هەاڵت و خۆرئاواڕخۆپەیوەندی ئەفسانەكان لە ) :بەشی دووەم

 

  :ۆژهەاڵتڕپوختەی  ئەفسانەكان و : تەوەرەی یەكەم

 

ژیررانی  هەرچەنرردە لە كە ؛میتۆلۆژیررایە ،لتررووروكگەورەتررنیو و بەهترتررنیو ترروخ ی      
 وا كررران كەەكۆمەڵگزۆربەی  ۆژانەدا بەزەقررری دیرررارنییە، بەاڵم هتررەررری لرررەرەكییە لەڕ

 و برراوەڕ لە و بیررن ئەوەتررا بررااڵكندنی بەهررا .دەكررات داب و نەریتەكرران كررارا لیسررتو و
و  گوالرتەەوەی ئەو بەهرا لەوەی فراكتەررەە برۆ برتگگە ،ئەفسانەكانی بەراییو  خورافات

 دا مەبەلرتتەی نادیرار لەیشرهەمووكات لە بینباوەڕانە بۆ تازەپتگەیشرتوانی كرۆمەڵگە، ئەوا
 ؛ناڕالرررتەوخۆ ئاڕالرررتەی مەقڤررری منۆرەكررران دەكنرررر  كە ،ناوەڕۆكیانررردا بەدی دەكنرررر 

دەربڕیەری  ،ەتنیو شرتوەیدالراد نادیارەش لە مانا ئەو .دەبت  زەیەی ان تۆمار بەمەش لە
زانیراری  ،انەوەی ئەفسرانەیەڕگتچینۆكە زاراكییەكانیش  ،هەروەها .ەڕشەو  چەمەی ختن

نەوەكررررانی منۆررررری لررررەرەتا لەگەد وبوومەررررداد دەدەن لەبررررارەی شررررتوەی ڕووبەڕو بە
ۆژهەاڵت و ڕیەتەكانی یلتنەوە دەچیەە نراو شارلرتان (1)لنوش  و گیانەوەرە دڕندەكاندا

 : كورتی دەربارەی ئەفسانەكان دەدوریو بە
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 : ئەفسانەكان لە واڵتی ئتنان *

 

لە  ەكانی بەریدەروازەی كررۆو و تەراتتەرری گەلتررو نەتەوە بررووە، شارلررتانی ،ئتررنان     
شارلررررتانییەكانی  الیەكەوە ئەم لررررەرزەمیەە یرررران بە ئاریررررایی كەنارەكررررانی ئتررررنان لە

شارلررتانییەكانی دۆڵرری  الیەكرری دیەەشررەوە بە لە ؛گنرررداوە میرۆپۆتامیررا، وەس لررۆمەر
و  هەبرروونی ئەفسررانە... یەلررتەوەدە وە بەرررە(هاراپررا)و ( هۆهررۆ ب ررۆ دارۆ) :واتە ،لررەید

ک وە ۆڵەكرانی ڕیەكران ڕەلرەنتنیو یو ئتنان هیەرد خودایانی هاوبەش ئەوە دەردەخات كە
پەیوەنرررررردی نترررررروان  یەكرررررران لەیئتنان ۆڵەی كەڕئەو . نکررررررانەتەوە لررررررەرەتاییە ئارییانە

پانتررایی بەریەرری هەروەهررا،  (2)...یەیررن وە هتەرردە نالررناووهەاڵت و خۆرئرراوادا هەیرران ڕخررۆ
 گرننگیەی كە لەكاتی مانەوەی مەغۆلەكاندا، ئەو ،لەرتالەری ئالیادا ئەدەبی فارلی لە
 لەوەی هرگە دەلرتی هتەرابوو، ئەمە ئالریادا وەس زمرانتەی هینرانی بە زمانی فارلری لە

نتوان منۆڤ و هتری لرەرەوەی لنوشر ، یرا  ۆحی لۆزدارییە لەڕەندییەكی ئاییو پتو
  ،نترروان پەرلررتناوە هیاوازەكانرردا كرراریگەری هەرهەبررووە لە (3)،پەرلرتەی بوونەوەرەكررانە

 .و هونەریش بۆخۆیان كاریگەری و هتریان هەیە یەكانی لیحنیو كاریگەر ئەمە

  

 : ئەفسانەكان لە واڵتی هیەد* 

 

بەدەربڕیەترو . ەرداری برووەیو ئای ی بینكرندنەوەمرلرەرچاوەی فەڕ ،ئالریادا هیەد لە     
گەورەكرانی ئالریا لەژررن كراریگەری بەەمرا فەرنیە  ەیتتەڕای شارلتانی كە: دەكنر  بڤتیو
و ڕا  بین هەمووشتتو لە ئەفسانەوە بگنە تا (4)...دابوون و بتورەەكانی هیەد لەرلامەەر

یەی یدەترررورەتتەوە و ئەم ئۆقیانوولرررە مەمرررەەویەش هەمررران ئررراخۆیررردا  فەلسرررەفیەكان، لە
لررەرچاوە  و ڕەلررەنەكەیان لە بەڕروەچرروون و ڕەگەز بررۆیە دەبیەرریو كە (5)،ەیهیەدۆلرری

چررۆنتتی شررتوازی خوداپەرلررتی و  یەس لەەهەركررۆمەڵگپینۆزەكرران وەرگنتررووە، بررۆیە 
و پتشرریەەكانی  ەر نرربەراتوانررایی و لتنرراتوویی خۆیررانەوە لررەینی  ڕابندووپەرلررتی و بە

، وەس هتررەرری نابیەررا بررووە و ژیررانەوە تیەورتی رروون پرراڵەەری ئیررنادە( 6).خۆیرران كررندووە



3 
 

ڕەوڕەوەی دووبررارە پەیرردابوونەوە دەلرروڕرەتتەوە، وەه رری  : ڵتەەری هەمووشررتتەەوهررو
گەردوونرررری دەدرەوشررررتەتتەوە، خەونەكرررران دەخوڵكتەترررر  و بڤكەكررررانی وەهررررو لەلررررەر 

ئەنتنۆپۆلۆژیسررتەكان  (7).نیلۆفەرەكررانی خەیرراد دەپشررەورەت ئەبەدی وەس  ئۆقیانوولرری
 یەتە هیاوازەكرررران بەیشارلررررتان هەڵسرررروكەوتی ئەخلقرررری لەنتررررو كررررندووە كە تت یەیرررران

؛ هیراوازی پتوەرەكران برۆ یەس هیراوازە، ئەم هیراوازیەش دەگەڕررتەوە ڕادەیەكی زۆر لە
لە ملەەچەندنری   ەیبرنیتی ،منۆرایەییەكانرداە كرۆمەڵگ بەاڵم پتوەری لەرەكی لەنتو هەموو

 ترراس پارررگرراری لە بەرژەوەنرردی كررۆمەد و پیشرراندانی ئەوەی كە بەرژەوەنرردی ترراس بررۆ
  (8).مافەكانیان دەكات

 

 

 : ئەفسانەكان لە واڵتی چییو* 

 

زمررانی  هەمەچەشررە وونی ننتەرری ئررامتنی شررتەكان بە ،چرریوواڵترری  ئەفسررانەكان لە     
بررواری هررونەردا  دەرب ررڕن و تتڕوانیەیرران بەتررای ەتی لە (الررترارە)بەرهەلررتی خرروازەوە 

ەكانی ینرورەەری ڕرساگشرتی ترا ە،نەەرەوەی هەمەچەشرە وونی دیاردەكران بروووزیاتن ڕو
 ە،یەكرانی لنوشر  هەبروویهوان یەكران مەیلتەری قوڵیران برۆیچیە ،لەم ڕووەوە. پنلەكان

ن بررروو و گۆڕەپرررانی گەشرررانەوەی دیررراردە بەرهەلررر  و بیەناوەكرررا چرررونەە لنوشررر 
ویسرتیان لە پشر   ،یەكرانیچیە. پەیوەندییەكی ڕالتەوخۆی لەتەس لۆزی منۆردا هەبوو

وەس هەڵ تەری هروان  شاراوانە بدۆزنەوە كە یەیەتننڕووخساری بیەناوی هینانەوە ئەو 
 مران بیندەخرراتەوە"متیەەرۆ "بۆچروونەی  ئەمە ئەو (9).لە بەرزایری چیاكرانەوە هەڵدەلرت 

هیەرد و  و میسرن و اقترڕم)كەنرار ڕووبارەكرانی  یەتەكان لەیشارلرتانكە باوەڕی وابروو 
و دواتررن بەرەو  ( یەكررانیۆمانڕفیەكرری و یۆنررانی و )دەریاكررانی  بەرەو كەنررار ،ەوەررر(چرریو
چرریو ( 11).گرروازراوەتەوە( هەاڵتی ئالرریاڕخررۆو ئەمنیەررا و  وپرراوئەور)زەریاكررانی  كەنررار

پاشرران  ،یەی تررائۆویئررا ،یۆلری لنوشرر یەی كۆنفۆشیئررا ؛ەی گەورەیەیمیناتگرنی لررا ئررای
و گننگری  كراریگەرڕۆڵتکی  (11).قاڵ ی بینكندنەوەی تائۆییەوە ڕر ازی بودا كە خنایە ناو

 .یەییدا بیەییپەروەردەی ئا لە
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 : واڵتی ژاپۆن ئەفسانەكان لە* 

 

هەمروو  زیراتن لە شارلرتانییەی كە و ئەو ری چیرەەولترووكقەرزاری  گەلتو ،ژاپۆن     
و شرررتوازی  و چترررئی ئەدەبررری و هرررونەری پتەنتەرررانی خوخررردە شارلرررتانییەكانی ترررن لە

چیرنۆكە ( 12).ەەیرتتگەیشتەی لە ئاییەی بودا كراریگەری لەلرەر ژاپرۆن دانرا، شارلرتانی چی
 ەكان، ئەوانەی بایەخیررران بەیلنوشرررتی دیررراردە ئەفسرررانەییەكان تتڕامرررانتەی لرررادەن لە

پەلە  دەكەن كە چیرنۆكە ئەفسرانەییەكان زۆر بە ەوەداوە تت یەری ئ لە ئەفسرانە تورئیەەوە
هیراواز  و الیەن ری هەرر ەكاندا باڵو دەبەەوە و شتوەی گوزارشتلتەناوی فرنەولەو بە

 وواڵتتەی وەكرو ئەمەش لە (13).ەتە هیاوازەكاندا وەردەگنر یو شارلتانی ەكۆمەڵگ لەنتو
و  بررووە درولرر ... هتررد و كۆنفۆشیۆلرری و یەیی بررودایلەلررەر یەك سررتەی ئررا ،ژاپۆنرردا

 .بالەنان پتشتن لەو ڕیشە چیەییەوە درو كە بتگومان كاریگەری ئەفسانەكانیش هەر

 

 

 : یەكاندایواڵتە مەرەب ئەفسانە لە* 

 

لررەرەتای متررئووەوە تررا ئتسررتا، هەڵسرروكەوتی كررۆمەاڵیەتی مررنۆڤ زەمیەیەكرری  لە     
ڕەفتراری كەلرەكانیش لەگەد و لتەۆڵیەەوە، شرتوەی  خورەدنەوە بۆ لەرنج ڕاكتش بووە

واترای  بە (ینغألر  الرا) یران( نغلر)وشەی ئەفسرانە لە  ،زمانی مەرەبیشدا لە (14).یەكتن
لەكاتتەدا  (15).ڕهتەەر و وتەی ڕازرەناوی با لیست تەی یالایی هاتووەوقسەی لەرلو

 نوەنردیایپە كە برووە قورئانی پیرنۆزدا مەبەلر  لەو بەلرەرهاتانە لە( ینغااللا)وشەی 
و  گننگیان بە ئەفسرانە ،كۆنەوە مەرەبەكانیش لە (16).ڕابندووی باپینان انەوە هەبووە بە

یەكاندایە یدیراردە لنوشرت و پتشریان وابرووە ئەفسرانە لەنراو ەكان داوەیدیاردە لنوشتی
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 ؛كررناوە" درەخترری نەمنیرری" دالررتانی گلگامتشرری لررۆمەرییەكاندا ئامرراژە بە هەروەس لە
گەیشررتو بە  لررەركەوتو و بررۆ ڵرردانپیررنۆزی خررودایی و هەو دیررارە ئەوەش نیشررانەیەكی

خرراوەنی  ەتە كۆنررانە بەەیررو كەیشارلررتانی ئەو دیررارە ئەگەر لررەینرەی (17).نەمررنی بررووە
چررررڕی و وردی  ئەوا بە ( 18)...(بررررابلی و میسررررنی و هتررررد)پررررایەیەكی بەرزبرررروون وەس 

درنیەەكانرردا ئایرردیای لەنرراو گەلە . دەردەكەوررر  گننگرری ئەفسررانەكان ان بررۆ كرراریگەری و
و بەهرۆی ڕەهرای یەكلیرەەرەوەی وبەڵە گش  و باو بت ، تەننا زیاتنە كە پینۆزی لەوە

كەواتە  (19).بررررروونی خۆیرررررانەوە، هەمررررروو دیررررراردەیەكی ژیرررررانی ئەمرررررانی خەماڵنررررردووە
لەوانەیە كەم و كورت یران تەواو بتر  و  ،خۆگونگاندنی بوونەوەران لەگەد ژیەگەكەیاندا

 (2٠).هۆری هیاواز هەبت ، تاكی و كۆمەڵی یان كاتی و هەمیشەییدەشا چەندیو 

  

 

 

 : خۆرئاوا پوختەی  ئەفسانەكان و: تەوەرەی دووەم

 

ی پرروختیەیی یلەبررنی ئەوەی چوارچترروەیەكی ئررا"هەاڵت ڕخررۆ هیرراواز لە خۆرئرراوا لە     
دەربرررارەی  ،لە لنوشرر  و تتڕوانیەتەررری قەشررەنگەوە هات تررر  كە ،لنوشررتی بەتشرررنر 

 مرررنۆڤ برررۆ (21).چیرررنۆكە تەماوییەكرررانی میتۆلۆهیرررا برررۆ خەڵەررری ملیررران كەچەرررند ناكۆترررا
 شرتەی دەیەورر  بیگروازرتەوە، وشرەی وترناو یران نوولرناو بەكرار دەربڕیەی مانای ئەو

برراش  دەهتررەو كە هت ررا، نیشررانە یرران ورررەەش بەكررار لە زمررانی منۆرەكرران پررڕە. دەهتەترر 
 شرتتەی زیراتن لە بەرات برۆ كاتتو وشە یان وررەە هت را ۆیەب... وەلفی مەبەلتەكە ناكەن

 بە الیەنتەرری شرراراوەی فناوانتررنی دەبترر  كە. مانررا ڕوون و ڕالررتەخۆكەی، ئەوە هت ررایە
دەدررررتەوە، یرراخود مررنۆڤ هیرروادارە  دەكنررر  یرراخود بەتەواوەترری لتررو دیرراریوردی 

كاتترو ئەقره هت را  ،لەگەد ئەوەشردا. ی بەرات یران ڕارەی بەراتدیراربتوانت  بەتەواوەتری 
... چەگری لۆهیرو بەدەرن لە بەرەو چەنرد بینررو برناوە كە دەدۆزرتەوە، خۆی دەبیەتتەوە

و لرەرهەڵدانی  ۆژهەاڵت خاوەنی چەند نیشت انتەی ئەفسرانەڕۆژئاواش وەس ڕبەگشتی 
وزەیەكرری  مرراوە وبیررنانەی  چررونەە بیررنی ئەفسررانەیی یەكتررو بررووە لەو ...ئەفسررانەكانە
زۆركاتردا ڕەوشر  و  ڕادەیەس لە بە. ەوبەلرەر بینوڕاكرانی منۆرردا زاد برودوورودررئ 
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ئەفسرانە  دینرپەیوەلرەرەتاكانی  لرەبارەت بە (22).كندووە ژیاندا دیاری التەكانی لەڕئا
( ز. پ)  چرررروارەمی لررررەرەتای لررررەدەی متررررئووەوە و بەلررررتەەوەیان بەیەكەوە بررررۆ بە

و بتپەرلرتەكانی  دا خواوەنردرر(ئۆدیسرە و ئیلیرادە)كتت ری  لە (هۆمینۆس)كە  ،دەگەڕرتەوە
ی گەورە خواوەنردی رر(زیرۆس) :لەوانەش ؛ئادەمیراد دەگتڕایەوە ڕەگەزی یۆنانی كۆنی بۆ

 . یۆنانی

پتشرروودا  ئەوانەی لە: "ترروویەتیو ،بیندۆزەیەكیرردا لە( هنبرنت ل ەسررن) ،لەم ڕووەوە     
ەم بیرندۆزە ڕووبەڕووی بەاڵم الیەنگنانری ئ" ،پەرلتناون بەچیەەی هەموو ئایەترو بروون

ركندنی وپشررر  ئەلرررتو بەڵرررگەی متئووییررران برررۆ بررروونەوە كە پنلررریارەكانی دەوروبەر
كۆمەڵتەی دی هەوڵیانردا لیالرەت  ،الیەكی تنەوە لە  (23).دەربڕیەەكانیان خست ووە ڕوو

 كرارە هەنگراورەە ئەو و ئاییو تتەەد بە ئەفسانە بەكەن، ئەوەش لەلەر ئەو برڕوایەی كە
ۆس و ڕنررراوەدیررارە بەدەر لە ... مترررئووەوە و تتەەڵەندنررری ئەفسررانە بە ونەوەبررۆ نریە ررو

ڕشررررتەی زانسررررتە  و خورافررررات هتگررررای خۆیرررران لە ئەفسررررانە یەكرررران هەریەس لەیتت یە
انی بیرررنی لرررەرەتاك)ئەوەش لرررەرباری كە هەنررردرو وەس  منۆرایەتییەكررران كرررندۆتەوە،

لە ورەەكرانی  كۆنردا نەیتوانیروە بیرن مرنۆڤ لەەی یئەو ڕالرتی لرەردایانەرا، لە( منۆرایەتی
 ،ی یۆنررانیفوی فەیلەلرروررر"ڕاتکلررو"ەدا لەم برروار هەر. ژیرران و شرریەندنەوەیان بەرراتەوە

خەلررررررڤەتی نەزانرررررری و  دوو و بە و خورافاتەكررررررانی ڕەتەررررررندەوە هەمرررررروو ئەفسررررررانە
 ئەفسرانە ڕات و ئەوانەی وەهرا لەکدیرارە ئەو بۆچروونەی لرو .دواكەوتوویی ناوی بندن

رەكررانی زانسرر  و بوا كە لە، دەرەنگررامی ئەو پتشررەەوتەانە برروو ،تتگەیشررتو و خررورافە
بەوەش  ،زیەدەوەرزانیەررردا ڕوویانررردا ەالررری وزانسرررتی منۆررررایەتی و دۆزیرررەەوەی زەوی

ۆ ڕئەمرر تررا كە( 24)،تررنی بەخررۆگنت غە دواكەوتررووەكەی بررڕی و قۆنرراغتەیمتررئوو قۆنررا
 لە كە ،الیەنرری گررنتەوە و فررنەۆر و بیررنی هەمەهرر و میتررۆد چەنرردیو واڵت و قوتاب ررانە

بایەخردان ەرەتای مترئوو ب رورەتتەوە و لر یزاراوانە وزەی منۆڤ بەدەرن هەمروو ئەو
 ڕالرررتەوخۆ میتۆلۆژیرررا بە لرررەدەی هەژدەیەم دەگەڕررررتەوە، ئەوەبررروو بە میتۆلۆژیرررا برررۆ

  (25).كنا فیلۆلۆژیاوە پەیوەل 
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 :و پەڕاوررەكان لیستی لەرچاوە 

 

لتەررۆڵیەەوەی )ئەنتنۆپۆلۆرژیررا  :مەزیررر شررەری  ود ئیسرر امیو و دیرراروڕر رریو ڕەلرر( 1
 .161. ل ،6.ژ ،هەولتن ،پەخشی ڕر یو دەزگای چاپ و (،تیۆری

شررۆڕش هررواننۆیی و مامەنررد : بەرامرر ەر خۆرئرراوادا، و ئالرریا لە: داریرروش شررایگان (2
خرانەی بەڕرروەبەرایەتی ، ۆشرە ینیڕیولر  مرحەمەد، وەزارەتری : ۆژە، پتداچوونەوەیڕ

 .214.ل ،للت انی ،2114 ،١. و( 71) .ز: وەرگتڕان

لررەڕچاوەی ... ەنتنۆپۆلۆرژیررائ :مەزیررر شررەری  ود ئیسرر امیو و دیرراروڕر رریو ڕەلرر( 3
 .16٣. ل پتشوو،

 .21٩.ل لەرچاوەی پتشوو،... بەرام ەر خۆرئاوادا ئالیا لە: داریوش شایگان( 4

 .2111 .ل ...هەمان لەرچاوە (5

 .75 .ل، 4و3 .ژ ،، گۆراری ئایدیاڕارەی متئوو تیۆرییەكانی: ئەنوەركەیوان ئازاد  (6

 .211 .، للەرچاوەی پتشووتن... ئالیا لە بەرام ەر خۆرئاوادا: داریوش شایگان( 7

لرەنتەری لتەرۆڵیەەوەی فیەنیری و  (،گۆرراری ن را) ،ئەنتنۆپۆلۆژیرا: ئەژیو م دوال الق (8
 .138و  137 .ل ،2116 لاڵی ری(21) .ژ ،هەولتن ،ئەدەبی ن ا

 .219 .ل لەرچاوەی پتشووتن، ...ئالیا لە بەرام ەر خۆرئاوادا :داریوش شایگان (9

 .224 .ل ...هەمان لەرچاوە (11

 .75 .ل لەرچاوەی پتشووتن،... تیۆرییەكانی ڕارەی متئوو: كەیوان ئازاد ئەنوەر (11

 .224 .ل پتشووتن،لەرچاوەی ... بەرام ەر خۆرئاوادا ئالیا لە: داریوش شایگان (12

 .136. ، ل، لەرچاوەی پتشووتنئەنتنۆپۆلۆژیا: ئەژیو م دوال الق (13
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، كۆمەڵتررررو وەرگتررررڕ، دەزگررررای دەروازەكررررانی كۆمەڵەالرررری: مەنرررروچتنن موحسررررەی (14
، 2117 ،هەولترن ،٣ .و( ،212)زنگیرنەی كتت ری  ،و باڵوكرندنەوەی موكنیرانی تورئیەەوە

 .26 .ل

   ،بیرنوت –ولیەیە ث رە الەراطر، ال 1جال ەگد فی اللغە واالدب والرلروم : رنو لویس م (15
  .333و 332ص ،1966

 .63 .ل، لەرچاوەی پتشووتن، ی ڕارەی متئووتیۆرییەكان: كەیوان ئازاد ئەنوەر (16

  .66و  65 .ل ...هەمان لەرچاوە (17

 .76 .ل ...هەمان لەرچاوە (18

 ، لەئررررراوات ئەحررررر ەد: دەربرررررارەی ئررررراییو، و ییتیرررررۆرحەوت : پررررراڵس .دانیررررراد ل (19
. ل ،2117 .لرلت انی ،١. لتەۆڵیەەوەی فەنی و لیالی، و ۆشەگەری بۆڕباڵوكناوەكانی 

265. 

 .95. ل لەرچاوەی پتشووتن،... دەروازەكانی كۆمەڵەالی: مەنوچتنن موحسەی (21

 .49 .ل لەرچاوەی پتشووتن،... دەربارەی ئاییو یحەوت تیۆری: پاڵس .دانیاد ل (21

، زنگینە كتت ی دەزگای ئاوات ئەح ەد: منۆڤ و هت اكانی، و: كارد گۆلتاڤ یۆنگ (22
 .37 و 36 .ل ،2115 ،للت انی ،١. و( ،318) .كتت ی ژ: و پەخشی لەردەم چاپ

 .64 .ل لەرچاوەی پتشووتن،... تیۆرییەكانی ڕارەی متئوو: یوان ئازاد ئەنوەركە (23

 .71 .ل ...هەمان لەرچاوە (24

لرەرچاوەی ... ئەنتنۆپۆلۆرژیرا : مەزیرر شرەری  د ئیس امیو و دیاروڕر یو ڕەلو (25
 .163 .، لپتشووتن


