
 :دابةش بووني ئايني بة شيوازيكي جوكرايف وميذوويي 

لةيرة مةبستمان لة وة داية كة باس لة ضةند ئايني بةكني بةثي بازنةي جوكرايف وزانريمان هةبيت 
سةبارت ئةو ئايينةنة ، جةي ئامةذةية لرية باس لة جورةكاني ئايني ودينة سةرتاييةكان ناكني 

، بةلكو لرية دا ئيمة باس لة باباتي تر كة ثةيوستة بة خوينريلةبةر كةمي كات وةهروةها لة 
 جةند ئايني ئةكني وئةدوين كة تائيستا كاريكةريان هةية وهةلكري هةية لة نيو نةتوةكاندا.

 باشووري خوَرهةالتي ئاسياية:لةضةند ئاينةيك ئةكني سةرتا باس لة 

سيانيزم، كة دامةزريَنةر ودارِيَذةري كونفوَي ناو،بة زماني ضيين  كونفوَشيوس )كونفوَسيوس(: 
ية بة شيَوةزاري التيين بة ستا، كة ئةم وشة، واتا كوَنطي ماموَ (Kung-fu-tzo)ضو-فو  -كوَنط

رةوةي دةوتريت ئةو ثيَغةمبةر يا ريَنماي ديين نيية بةلَكو طيَرِةت، شيَوةي كونفوَشيوس طوَ دةكريَ
بة هوَي بووني رين ونوَذةن كةرةوةيانة وساخكةرةوةي بةرهةمطةلي كالسيكة، رِانةوةطةلي ديَطيََ

ث.ز كوَضي 479ث.ز لة دايك بووة ولة 551ي زوَرةوة لة طيَرِانةوة طةلي بةردةست، بة ئةطر
هوَطراني وةي ةرتايي ذياني ناوةنديَكي كرداري بوَ كوَرِ وكوَبوونةيةكةي لة كارةكاني سكردوة.

ةفةري كرد وضةند ، لة ثاش ئةوة سنج سالَ دريَذةي بوو ماوةي ثيَزانست وزانياري دامةزراند، كة بوَ
سالَ لة طوَشةطريي وخةلَوةتدا بة سةري  16بوَماوةي يك لة والَتةكةي خوَي دوور كةوتةوة و سالَ

باش ضةند سالَيك زياراني زانست بوو . ي خواري ثةروةردة و بارهيًنانكابرد ، تةنها خةريكي 
، لةم ثلة وثيَطةيةش ليَهاتوويي فراواني لة  سةروَكايةتي دادوةري وبرِياردانكةيشت بة ثلةي 

 سةر ضيين كراتةكان بوَةدان و ئةريستوَذي وغةدري خانشي بة دةستدريخوَي ثيشان دا وثيَ
بةجيَ كرد كة بةثيَئةو ياسا وريَسايانة طةليَكي جيَبيَدةسةالَت ودةست نةرِوَيشتوو طرت . ياسا وريَسا

ذناني سةر شوَرِ و شةمةزار دةبوون . ثياواني بة دةسثاكي وراستطوَيي و كةساني خراثكار وبةدرِةوشت
ي بة ثياوضاكي لة ناو زمان وطةالن بالَوبوويةوة ، لة ي وبيَطةردي ثةروةردة دةكرد. ناوبة بابك

بةالَم ئةوةندي نةبرد كة قوَناغي وازياراني زانني وزانياري بةرةو الي دةهاتن، هةمةة اليةكةوة خ
 ذمن وناحةزان بةستيَين روخاني ئةويان رةخساند.طوَرِانكارييةكاني ئةو كوَتايي ثيَهات ودو



رييين ضني لتورييةكاني ديَوَي سةرقالَي خويَندنةوةي بةرهةمة كني حةفتا سالَي دا خلة دواي تةمة
لة  وَطوندي كيوف ةي كونفوَشيوس لستاكة طورِذيان كرد. ئيَ.ز مالَئاوايي لة ث479تا سالَي  ردك

 كةوة جيَطةي ريَزة .ضيين ناوةندي لة اليةن جةماوةري خةلَ

ئاييين كونفوَشيوس بريتيية لة شيَواز وسييستةميَكي ثشت قاييم بة ئاييين كونفوَشيوس: 
طةلي ديَريين ضني ، ياسا وريَساكاني لي دةرووني و سروتي ئاييين كة بةثيَي كتيَبباوةرِطة

ةر فرةخودايي وخوداي تاقانة ناكات ، شويين تايبةتي ئايينة باسيَك لة سدارِيَذراوة. لةم 
 ةنني.يَدناوي لم حةكيازي ثةروةردةيي ية ضيينةكان ريبَثةرستين ني

بةناوي ثيَنج ياسا ناسراوة  ذيَدةر وسةضاوةي ئةم شيَوازة فةلسةفييةيةةم كتيَبة كالسيكانة كة ئ
يَكهاتوو لة زجنريةيةك ، ثن كتيَيب كوَمةلَة بةلَطةطةليَكي ميَذوويي . سوَكينط يا1لة  كة بريتني

 .لة خاقانطةلي سةردةماني رابردوو كوَيان كردوَتةوةيادنووس وتارطةليَك كة واديارة كوَمةلَيَك 

ة وذمارة . يي كينط، بريتيية لة كوَمةلَيَك لة ويَن3. ةل وهوَنراوةية . شي كينط يان كوَمةلَيَك غةز2
.لي كي، كتيبيَكة بريتيية لة نزا و ثارِانةوة و دابونةريت 4.لة ثيَشطوَيي و زانسيت غةيبويَذييةكان

توَمار كردني ضوَن ضيو يا سالَنامةكاني بةهار وثاييز برييت بووة لة باس و. 5يَشويَنةكاني. ور
 .ز.ث481تا 727رووداو و ثيَشهاتةكاني ساالَني ساالَني ميَذويي، لة 

نجةم دةزانن و دةلَيَن بة نووسةري كتيَيب ثيَس  لة نيَو ئةو ثيَنض كتيَبةي كة بامسان كرد كونفوَشيو
 ئةو ماموَستا طةورةية تةواوي ئةو كتيًَبة يان برِيكي نووسيوة وضاوي ثيدا خشاندوة 

 بنةما وريَساكاني كونفوَشيوس :

وجيهاني سةروةيي هةية وجةخيت لة سةر سروت و ضي باوةرِي بة ئامسان كونفوَشيوس ئةطةر
ين قورباني بوَ وبريهيَنانةوةي روَحي باوباثرياني كردوَتةوة، بةالَم باسيَك لة سةر جيهاني ريَوشويَ

ت وباسيَكيش لة سةر ثرس وبابةتة ئايينييةكان ناكات، ئةو لةسةر دوايي وذياني ثاش مةرط ناكا
؟ توَكة هيَشتا بةسةر جيهاني  ناسي،ذيانت نةناسيوة جوَن مةرط دة هيَشتا ئةو باوةرِة بووة كة )توَ

استيدا كونفوَشيوس حةكيميَكي ئةخالقيية رةوت وئاكاري مروَظ مشةك وماكةكاندا زالَ دةبي؟( لة رِ
. زانست وخواست ومةبةسيت ثاقذ وثةروةردةي ناخي لة ناو ةيشنت دةكات رةو ثيَطةيشنت وتيَطبة 



ةوتن لة ثةيوةندي كوَمةالَتي ومالَباتي ولة كوتاييدا كاندني ليَبوردةيي و ريَو رةخسذيان 
 . ثاراستين ئاشيت و ثيَكةوة ذيان لة ذياني دنياييدا 

 وريَساكاني: انةوة لة ئامسانرسنت وثارِثة

ة ة وكان كة كونفوشيوس ثشرتِاست وجةخيت لةسةر كردوِتةوة ثةرستين ئامسانتكيَك لةو بابةية
وكونفشيوس دةليت ) مروَظي ثيَطةيشتوو دةبيَ لة بةرامبةر جواني .ن بة ضيين شانطي يان ثيَ دةلَيَ

ةورةيي ئامسان ملكةض بكات( ، بة دريَذايي ضةندين سةدة لة ضني ثةرستين ئامسان بةردوام وط
ضي  ، لةم سةردةمةي ئيستا ئةطةركورا  بوو وتا سةدةي بيستةم كة سيتةمي دةسةالتي ضني

وكوَمارطةلي سثي وسوور لةلة ويَ  دةسةالَتي ئيَمثراتوَري لةو والَتة نةماوة وكوَتايي ثيَهاتووة 
ةوام سةريانهةلَداوة ديسان ئامسان وةكوو باوكي سةرةوةيي وخوداي طةورةترين خوداكان بةرد

باشرتكردني بذيوي وطوزةراني مروَظايةتي ساكاني كونفوشيوس بو جيَطةي ريَز و ثةرستنة.ياسا وريَ
 بة كار ديَنن.

. ثاشا لة طةلَ 1: يَوة دةكريتمةلطة لة سةر ثيَنج ثةيوةندي بةرِشاند وليَذنةي بةرِيَوةبةري كوَ
 رِيَ. هاو5. براي طةورة لةطةلَ براي بضووك 4. هاوسةر لةطل ذن3. باوك لة طةلَ روَلَكةي 2جةماوةر

وَزي دوواليةنة بةرِيَوة بضيت ثةيوةندييانةش دةبيَ لة سةر بنةماي ريَز و هاس. ئةم لةطةلَ هاورِيَ
هةموو سالَيك لة دوو وَ خةلَكاني ديكةشي بة ثةسندي مةزانة ( . )ئةوي الي خوَت ثةسند نيية ب

وبةرزي والَت بةناوي ثةرستنيةوة ،  ةكانوةرزي ثاييز وبةهار بة شداري بةرثرساني ثلة طةور
عةنبةر  تة بةر، بةهاراتي بوَن خوش وعود وريَوشويَين ثيَويست لة تةواوي ثةرستطةكان دةطريِ

ة وخواردنةوة بالَودةكةنةوة ، قورباني دةكةن وسروطةليَكي تايبةت بة ذةندني دةسوتيَنن ، دانةويَل
ودةست بة سةما وهةلثةرِين دةكةن. ئةوان لةو باوةرةن كة لة موسيقا بة ناوي ئةو دةخويَننةوة 

 كاتي ذةندني موسيقا روَحي كونفوَشيوس لة ناو كوَرةكايان بةشدار دةبيَت.

 

 

 


