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 مێژوویەکی ئافرەتان
 ، لە مەشێ و مەشیانێوە جێندەر

 ئەحمەد میراودەلی رۆتکد                          

 بەشی چوارهەم

 ر عەلمانی و جێنده/ تی سێکیوالر ڵه و ده

  /دەوڵەتی چین 

.   ڵداوه ریهه واڵتهههههههی چهههههههین سهههههههه  تی سهههههههێکیوالر لهههههههه وڵهههههههه مین جهههههههار ده کهههههههه یه
بههههه  نیهههههو م یههههه     وه ڕێنهههههه گه ده  کهههههه  وه ا دۆزراونههههههد و واڵتهههههه ئێسکوپرووسههههه  لهههههه

  وه مه رده و سههههههه تایی لههههههه ره ی مرۆڤههههههی سههههههه وه واتای ئههههههه ، بههههههه ر وبههههههه مه سهههههها  له
می  رده سههههههه  ر ژیههههههانی مههههههرۆ  لههههههه سههههههه زانسهههههه  له.   دا ژیههههههاوه یههههههه و ناوچه لههههههه

می  رده زارسههههههها  پهههههههێ  سهههههههه هه 0666بههههههه    وه ڕێنهههههههه گه نیههههههه لێنیکی چینهههههههدا ده
می نیهههههه لێنیکی چینیهههههها   رده ، کولنههههههووری سههههههه رانی واڵتههههههی چههههههینپسهههههه  .  نههههههو 
 Yang - Shaoشهههههاو   - می یانههههه  رده ؛ سهههههه م کهههههردووه رده شهههههی دوو سهههههه دابه

  لهههههههههه  گ ڕانێکهههههههههه  ، کهههههههههه Lung –Shanشههههههههها    - می لونههههههههه  رده و سهههههههههه
پاتری ینینیهههههههالی نههههههها  -  سهههههههنی نێرینهههههههه بههههههه  باالده  وه ماتریسهههههههێننری هاوسهههههههانه

 . هاوسا 

زار سهههههههها  پههههههههێ   هههههههههه 5666 – 3666نێوا   ، لههههههههه شههههههههاو – نهههههههه ڵکی یا خههههههههه
تایییا   ره ڕاسهههههنی بهههههاکووری چێنهههههدا ژیهههههاو  و ژیهههههانێکی سهههههه نێوه  م لهههههه رده سهههههه
ک و  خهههههههه  و رووه روبوومی دره ی بههههههههه وه چنینههههههههه  ، بژێوییهههههههها  بههههههههه ر سههههههههه بردۆته
  تههههههه داوه سنیشههههههیا  ک ده یههههههه پهههههها  ماوه.     دابههههههین کههههههردووه ماسههههههی و ئههههههاژه راوه

ڕیشهههههههیا   گ و مه راز و سهههههههه و بهههههههه  یههههههها  چانهههههههدووەرز  و ج  ، ههههههههه وانی باخچهههههههه
چێ   شهههههههههههده وه ، له  شهههههههههههیا  درووسهههههههههههنکردووه گڵێنه و  ، گههههههههههه زه  خێوکردووه بهههههههههههه
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م  ل  کههههههههه رگی یه مێههههههههرلین  هههههههه ێن  بههههههههه. .......   وه ئاوریشمیشههههههههیا  دۆزی ێنههههههههه
660. 

ی  وه ئهههههههر  بههههههه کی مههههههاتری ینی بههههههوو  و له یههههههه ڵگه ک مه" شههههههاو  -خەڵکههههههی یانهههههه  
ب وایههههههها    کهههههههر  کهههههههه ، واب واده  وه تهههههههه کانیانهههههههدا دۆزراوه ناو گ ڕه خهههههههوارد  لهههههههه

ک  یهههههههههه ڵگه   بهههههههههههی  نهههههههههده رچه هه.  بووبێ  ژیهههههههههانی دوای مهههههههههرد  ههههههههههه  بهههههههههه
  کانی کههههههه هاوشههههههێوه  ڵگههههههه ک مه  ی لههههههه وه ئهههههههر به لههههههێ له وه  نییههههههه  وه سههههههنه ده به

و  ، لههههههههه  بههههههههووه رگیری ماتری  کههههههههاڵی کرد  هاوسههههههههه پێشههههههههنر باسههههههههما  لێههههههههوه
تهههههها  ئاسههههههنێکی  ها بووبێهههههه  و ئا ره وهر شههههههدا هههههههه یه ڵگه م ک مههههههه دام لههههههه ب ویههههههه

ی  وه ر ئههههههههه بههههههههه تی  له تای ههههههههه ، به بووبێ  پیههههههههاوا  هههههههههه  هاڵکشههههههههاوتریا  لههههههههه
گ ڕی ژنانهههههههههدا  هادارتر لهههههههههه دا شهههههههههنی بهههههههههه مه رده و سهههههههههه کانی ئهههههههههه گ ڕه لهههههههههه

  دایکیانههههههدا  گههههههه انی  لهک گهههههه ڕی پیاوانههههههدا و منداڵههههههه  ک لههههههه وه  تەوه دۆزراونههههههه
 . نێژراو 

می  رده سهههههههههه و دانیشنوانیشهههههههههی له  یهههههههههه وره چهههههههههین واڵتێکهههههههههی گه  ئاشهههههههههکرایه   
نی ئهههههاین و بههههه وا و زمههههها  و جههههه ری ژییهههههاریی جیهههههاواز بهههههوو  و  خهههههاوه  وه ک نهههههه
تهههههانی چهههههین  ئا ره  وه ر ئهههههه بهههههه له.  گرووپهههههی ئێننهههههی جیهههههاوازی  بههههوو   ر بهههههه سههههه
،  دا کهههههههههه کهههههههههانی  واڵته جیاوازه   مه رده وسهههههههههه اڵت سهههههههههه ژێر کولنهههههههههوور و ده لهههههههههه
  وڵێکی  بهههههههه ر ههههههههه ، ههههههههه  بووه رک و مهههههههات و ئاسهههههههنی جیاوایشهههههههیا  ههههههههه ئهههههههه

  مههههههه ، ئه وتوو نابێهههههه  رکه بکههههههات سههههههه  کههههههه تههههههانی واڵته گشههههههنگیری باسههههههی ئا ره
لە   وه کانههههههههه تییه اڵیه ک مه  ڵدانی چینهههههههه رهه می سهههههههه رده سههههههههه ی له وه لهههههههه  جگهههههههه

، چینههههههههی  نههههههههدی ، چینههههههههی نێوه دا  اڵتدار و خانههههههههه سههههههههه ده ''نههههههههاو چینەکانههههههههدا
  وه ر ئههههههه بههههههه له.   رک و مههههههات و ئاسههههههنی ژنهههههها  جیههههههاواز بههههههووه دا ئههههههه''  ژار هههههههه

مێهههههژووی   وه یهههههه و باره لهههههه  باشهههههنریا  زانیهههههوه کانی مێهههههژووی چهههههین بهههههه پسههههه  ڕه
  -می زۆر کههههههه    رده سهههههههه.    م بکهههههههه رده شهههههههی سهههههههێ سهههههههه دێرینهههههههی چهههههههین دابه

Antiquity  ی  862تا  هههههههههه  وه تاریکایی مێههههههههژووی چینههههههههه لههههههههه  مه رده م سههههههههه ئههههههههه
ی  862 لە Ancient –می کهههههههه    رده ، سههههههههه گرێهههههههه  خ  ده م لههههههههه رده پههههههههێ  سههههههههه
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 نههههههدی می نێوه رده می ئێسههههههنا و سهههههههەرد ی سههههههه 206تا  م هههههههه رده پههههههێ  سههههههه
Middle period -  ئێسنا ی سەردەمی 6068تا  هه 206  له. 

  لهههههه  کهههههه،    کهههههه ده وه وسهههههینی کههههه   پێشهههههنیازی ئههههههجی ونوی ئهههههاڕکی ل  ڵگهههههه به   
'' ی ماڵهههههههه اڵتی بنه سهههههههه م و پهههههههێ  ده رده سهههههههاڵی پهههههههێ  سهههههههه 886تا  ههههههههه 6666
  تههههههها  لهههههههه ئهههههههارادا بهههههههوو  و ئا ره  ی مهههههههاتری ینی لهههههههه ڵگهههههههه ک مه''  Chouچههههههه و 

.     نێرینههههههه کههههههه له  سههههههنا هاوتاییانههههههه به مه –ئاسههههههنی شههههههیاوی خ یانههههههدا بههههههوو  
   گههههههههه له ،  می کهههههههه نی چههههههههین رده ک تههههههههایی سههههههههه  ی وه هنزیک وونهههههههه  لههههههههێ بههههههههه وه
،  ڵکشههههههها  بهههههههووه و هه ره ئاسهههههههنی ئهههههههابووری و کولنهههههههووریی بهههههههه  شهههههههدا کهههههههه وه ئه

وه  وه'' چههههههههه و'' می رده سهههههههههه له.  وه  لێهههههههههژ ب تهههههههههه و ره تههههههههها  بهههههههههه ئاسهههههههههنی ئا ره
  زیههههههانێکی زۆری بهههههههو   دا بههههههووه شههههههه گه کی و پیاوسههههههاالری لههههههه یسههههههنێمی خێڵهههههههس 

  نهههههههههد پیاوسهههههههههاالری لهههههههههه چه.  یانهههههههههدووه تههههههههها  گه ئا رهی ئاسهههههههههنی س شهههههههههیال
 ێزانهههههههدا ئەوەنهههههههدە زیهههههههاتر شههههههه ڕناو خ ت لهههههههه دابووبێ  ئاسهههههههنی ئههههههها ره ره پهههههههه
و  پێی ئهههههه بهههههه  ت کهههههراوه ئههههها ره  لهههههه  وه ڕوانی ئهههههه چهههههاوه  وه و کاتهههههه لهههههه.   وه ب تهههههه

، ه کههههههاری  ی کههههههردوو  پیههههههاو دای شههههههنوو  و پیههههههاده  کههههههه  وه بجوڵێنههههههه  یاسههههههایانه
،  تههههههههانی چههههههههین ئا ره. ........     روو  نییههههههههه یههههههههه وره گه  نکارییهههههههههم گ ڕا ئههههههههه

 .0ل  ر لی یاو ئیسنه  ،  نووسینی

م و  رده پهههههێ  سهههههه 860 دا  Han هههههها  ''  سهههههنی می داینه رده سهههههه  دواتهههههر لهههههه   
ڵدانی  رهه و سهههههههههههه''  م رده ی سهههههههههههه  269 – 062دا  Tang سهههههههههههەردەمی تانههههههههههه  

می  رده سههههههههه  لههههههههه   Neo - Confucianismنیزم ک نفوسههههههههیا  –نیهههههههه  
تهههههههها   قههههههههوڕ بهههههههه  ئا رهدا زیههههههههاتر ''  Sung  ''206 – 6689سههههههههنی سههههههههون   داینه
ریی کولنهههههههههههههوور و  کاریگهههههههههههههه.   سههههههههههههه  داوه ده و شهههههههههههههک یا  له وه  تهههههههههههههه گیراوه
تیسههههههی  دا قه وه نێههههههو چواردیههههههواری مالههههههه لههههههه  ڵگههههههه سههههههن ی س شههههههیالی ک مه په هپاڵ

داک و بههههههار و مێههههههرد و  پێناو خنکرد  لههههههه کههههههردوو  و ناچههههههاری کههههههردوو  خ بههههههه
چههههههههین ) ک  کانی وه ینییهههههههههاچ  سههههههههک الره.    ند بکههههههههه سههههههههه یانههههههههدا په که ماڵه بنه

ر  سههههههه   له و زۆری دیکههههههه(   ههههههو  –، لههههههی چیههههههاو  ، ئ ڵگهههههها النهههههه  یههههههوا  – تهههههها 
''   Chinی چینههههه   ماڵهههههه می بنه رده سهههههه تهههههانی چهههههین له ئا ره  کههههه کن کهههههه  وه ئهههههه
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  لههههههههه  وه  یزیکههههههههی و سههههههههایک ل جییه ردووک بههههههههاری هههههههههه  دا لههههههههه''  6266 - 6066
.    ژێر گوشههههههههههههههههاردا بههههههههههههههههوو  مێ  زیههههههههههههههههاتر لههههههههههههههههه رده موو سههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

 .9ر لی یاو ل ئیسنه    ..................................

ی پهههههههههههههههێ  '' Confucius  ''556 –  692کانی دوای ک نفوسهههههههههههههههیو   سهههههههههههههههک الره
.   کانی پێشهههههههههههنریا  قهههههههههههار  کهههههههههههردوه م ، مینسههههههههههه ل جیا ک نهههههههههههه رده سهههههههههههه

  وهوڵیانهههههههههدا کا  بهههههههههوو  هه دژ  ک نفوسیوسهههههههههییه  کهههههههههه Taoistsکا   هتاویسهههههههههن
تههههههاویزم .  بوو  وتوو نههههههه رکه لههههههێ زۆر سههههههه ، وه کا  ب ههههههارێز   ل جیا ک نهههههههمیسهههههه
موو شهههههههوێنێکدا  ههههههههه  ت لهههههههه یدا ئههههههها ره که ردوونناسهههههههییه گه /  ک سهههههههم ل جی  لهههههههه
-Tao-tee چهههههین  -تهههههی -تهههههاو'' یهههههدا که کالسهههههیکییه  شهههههێوه  لهههههه تهههههاویزم ، بینهههههێ ده

chin  ''  موو  ی ههههههههه و ریشهههههههه  موو درووسهههههههنکراوێ  ی ههههههههه رچاوه وەک سههههههههدایههههههه
  مێیینههههههه  بههههههه  ؛ کههههههه وا  دۆڵههههههی ره  : دا و  ی  سهههههه  یایه لههههههه. سروشهههههه  دەبینههههههێ 

،   خهههههههه شههههههه  و دۆزه هه گهههههههی به ت نهههههههامر  و ره ، قهههههههه بههههههها نهههههههاوی ده  کهههههههه تاریکه
پێهههههی   بهههههه.   ایههههههکاری بهێنهههههه وک تهههههایی ن ، بهههههه بێههههه  ر ده ههههههه  میشهههههه هه  شهههههنێکه

وت  رێکههههه  ، بهههههNu – kua کههههوا  - ، نههههو ئێههههزدا   مێیههههه،   و  ی  سهههه  یایە ئههههه
  وه کشهههههنوکاڵه  نهههههدی بهههههه پێوه  نهههههو کهههههوا ئێزدانێکهههههه .  ی درووسههههه  کهههههردووه نێرینهههههه

   ژدیها و شهههههنی دیکهههههه ئهههههه  میسهههههی ل جیای تاویزمهههههدا باسهههههی ژنهههههه  ، لهههههه یهههههه هه
 ، ک ئههههههاو ، وه  یههههههه هه  وه مهێنانههههههه هرههههههه به  نههههههدی بههههههه مووی پێوه هههههههه  کههههههه  کههههههراوه
 .هند...  لە شێوەیەکی مێیینەدا و بارا 

  ریی ئههههههاین نییههههههه ر کاریگههههههه سههههههه ما  له که دا باسههههههه شههههههه م به لههههههه  نههههههده رچه هه   
، هێنهههههههههههدەی باسهههههههههههی دەوڵەت و  تههههههههههها  ر بەژێردەسهههههههههههنەکردنی ئا ره سهههههههههههه له

و  هر ئههههههه سهههههههه  ینهههههههه خه مێ  رۆشهههههههنایی نه لهههههههێ ناشهههههههنوانین کهههههههه ، وه جێنهههههههدەرە
  وره رێکی گهههههههه ئهههههههاینی  و کاریگهههههههه  بهههههههوو بهههههههه  ی کهههههههه  کییه ره سهههههههه  بیریارییهههههههه

  کانهههههههدا و بگهههههههره جیاوازه  مه رده سهههههههه له  کهههههههه موو کولنهههههههووری واڵته ر ههههههههه سهههههههه له
  – ههههههو  –کونهههههه  ''   ی کههههههه چاینییه  شههههههێوه  ، بههههههه کونفوسههههههیو .   تا ئێسههههههنا  هههههههه
،  خشههههێ  به ده''  ونهههه مام سههههنا ک'' مانههههای    کههههه''  Kung – fu - Tzu،  تههههزو
دەربههههههههاری   ی وی کههههههههه که  ی  سهههههههه  یا . نههههههههد و  ی  سهههههههه  ێکی چههههههههین بههههههههوو بیرمه
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تانهههههههه    '' ی ماڵههههههههه می میریێنههههههههی بنه رده سههههههههه ، له  ڕاڵی تههههههههاک و میههههههههرییەمههههههههو
Tang o -02- 740  ''ر  هەردووک  ی  سههههههههههه  یای  سهههههههههههه مدا به رده ی سهههههههههههه

،  و کانی ک نفوسهههههههههههههی بیریارییهههههههههههههه. هاوسهههههههههههههانی و تاویزمهههههههههههههدا زا  بهههههههههههههوو
  -م  رده پههههههههێ  سههههههههه Han   ''886   ی ههههههههها ماڵههههههههه می میریکردنههههههههی بنه رده سهههههههه له

سیسهههههههنێمێکی  ی  سهههههههه  ی و   وت و بهههههههوو بهههههههه پێشهههههههکه'' م رده سهههههههه 860هەتههههههها  
'' کورتی ، بهههههههههههه ناسهههههههههههراوه''  Confucianismک نفوسهههههههههههیانیزم   ''ئێسهههههههههههنا بهههههههههههه

 خ بوونی ڕبههههههههه ی باوه ردی بناخههههههههه ک نفوسههههههههیو  بههههههههه  تههههههههوانین بڵێههههههههین کههههههههه ده
 – China: Ancient Empire..... ، زرانههههدووه چاینههههای دامه/ خەڵکههههی چههههین

New Horizons      63ل 

م  و ههههههههه  م ئاینهههههههه شهههههههنایێنی ههههههههه رده ک زه تهههههههوانا بڵهههههههێا ک نفوسهههههههیانیزم وه ده
ر مهههههههرۆی چهههههههاینی  سهههههههه ی له یهههههههه وره گه  رییهههههههه و کاریگه ئهههههههه  ب یهههههههه  ،  ی  سههههههه  یا

 .  بووه هه

و   اڵتهههههههههدا ژیهههههههههاوه ی رۆژهه'' زۆو '' می  رده هسههههههههه  لهههههههههه  ، کهههههههههه ک نفوسهههههههههیو     
ی  رچاوه سهههههههه  وه نهههههههدانی پێشهههههههنره کهههههههاری بیرمه  ی لهههههههه ی  ی  سههههههه  یاکه رێشهههههههه

ی مهههههههه ڕاڵیی خەڵکههههههههی چههههههههین دوای  ردی بناخههههههههه بههههههههه  بههههههههه  ، بههههههههووه گرتههههههههووه
ی ''  886 -تا م هههههههههه رده ی پههههههههێ  سههههههههه 860ههههههههها ، '' ی ماڵههههههههه میریکردنههههههههی بنه

،  ر دوای مردنههههههههههههههی ک نفوسههههههههههههههیو ی زۆ وه واتای ئههههههههههههههه بههههههههههههههه.  م رده سههههههههههههههه
لهههههههههێ ک نفوسهههههههههیانیزم  ، وه  ی  سههههههههه  یای میهههههههههری  ک نفوسهههههههههیانیزم بهههههههههوو بهههههههههه

لە بهههههه وای   بههههههه.  گیراوه رنههههههه وه  وه ی ک نفوسیوسههههههه  ی  سهههههه  یاکه  مووی لههههههه هههههههه
اڵم  ه بههههههههخهههههههاوە  مههههههه ڕاڵێکی باشههههههه  سروشههههههه   مهههههههرۆ  بهههههههه دا نیزمک نفوسهههههههیو

شهههههوێنی خههههه ی پێویسهههههنی   وه ێنههههههڕ ی بگه وه بههههه  ئهههههه ئەوجههههها ،  وه ولێژ ب تهههههه ره بهههههه
ترین  وره گهههههههه  را  کهههههههه بهههههههه ڕێوه تی  بههههههه  به تای هههههههه ، به  یهههههههه زانیهههههههاری هه  بهههههههه

  / سهههههههههنی کهههههههههاری ده هزۆر بێهههههههههزی لههههههههه:  ک نفوسهههههههههیو .   یهههههههههه رییا  هه کاریگهههههههههه
بهههههه وای ک نفوسههههههیو    بههههههه.  کههههههانی  نرخانههههههدووە کرێکههههههاری هههههههات تەوە و  ێربوه

  نههههههدی مرۆڤیشههههههی کردۆتههههههه و پێوهەت دانههههههاو وڵههههههه ده/ یههههههریی م بناخهههههههبە یخێزانهههههه
، دایهههههه  و   سههههههنه ژێرده  / رمانکراو وا و  ههههههه رمان ه نههههههدی  ههههههه پێوه:    پێههههههن  بههههههه
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ر و  بههههههههراده ،  ، مێههههههههرد و ژ   و بههههههههرا بچووکههههههههه  وره ، براگههههههههه  بههههههههاوک و منههههههههدا 
 Mencius  326مێنسههههههههیو  '' ر  سههههههههه ری له کاریگههههههههه نیزمک نفوسههههههههیو.  ر بههههههههراده

  کات کههههههه ده وه ر ئههههههه سههههههه خ  له جههههههه  کههههههه  بووه هم ههههههه رده ی پههههههێ  سههههههه''   822 -
کهههههههههاتێکی  .  و  سهههههههههنکه اڵتی ده سهههههههههه ک شههههههههه  ده  بهههههههههێ بهههههههههه اڵتدار ده سهههههههههه ده

، ئاسهههههههههمانی  ب وایههههههههها   دات سههههههههه  ده ده ر له ماوه واکهههههههههار بههههههههه وای جهههههههههه ناڕه
مێههههههرڵین  هههههه ێن   ل ل . .....    ر کههههههار البههههههدرێن سههههههه بههههههێ له و ده  وه کێشههههههێنه لێده

660،665  

 ک نفوسیو  کی یه وێنه

 

  هاردا کههههههه پیرۆزەکههههههانی بههههههه  گهههههههن ئاهه لههههههه    خههههههه ریده کا  ده ک نههههههه  ینهنووسهههههه
بهههههه  منههههههداڵ وو  و   وه ڵکی پێکههههههه خههههههه، چوو   ڕێوه کانههههههدا بههههههه پیرۆزه  شههههههوینه لههههههه

   گهههههه له  وه خ شهههههییه زۆری و بهههههه ئهههههازادی و بهههههه  کههههها  بهههههه الوه.  وه بهههههارا  پاڕاونهههههه
،  کا  بههههههوو  وی و مهههههها  و گونههههههده نی زه ت خههههههاوه ئهههههها ره.  کههههههدی جههههههووت بههههههوو  یه

   گهههههههههههه ڵدانی کشهههههههههههنوکا  له رهه می سهههههههههههه رده تا سهههههههههههه کانی  ههههههههههههه نێرینهههههههههههه
ڵدانی  رهه لهههههههههێ دوای سهههههههههه ، وه جیا ژیهههههههههاو  بهههههههههه   - ژیاو  کانهههههههههدا نهههههههههه مێیینه

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Confucius_Tang_Dynasty.jpg
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،  کا  ویههههههههوزار و گونههههههههده نی زه خههههههههاوه  پیههههههههاوا  خ یهههههههها  کردۆتههههههههه، کشههههههههنوکا  
کی  یههههههههه تهههههههها  بهههههههه  ماوه ئا ره  لهههههههههنیێنی   وتکردنههههههههی خههههههههاوه اڵم دوای زه بههههههههه

مێههههههههههرلین ..... .................     ڵییا  کههههههههههردوو  ر گوێ ایههههههههههه دوورودرێههههههههههژ هههههههههههه
  662م ل  که رگی یه   ێن  به

نهههههههدین  و چه  یهههههههه کی دوورودرێهههههههژی هه زانهههههههین واڵتهههههههی چهههههههین مێژوویهههههههه ک ده وه
و   واییا  تێههههههههههدا کهههههههههههردووه رمان ه و ئێم  اتههههههههههه ری جیههههههههههاواز  هههههههههههه  ماڵههههههههههه بنه

  کانیدا لهههههههههه مه رده موو سهههههههههه ههههههههههه  تههههههههها  لهههههههههه اداچوونی ئاسهههههههههنی ئا رهدو بهههههههههه
کشهههههههنگیری  چ جهههههههای نووسهههههههینێکی  وه شهههههههدا جێهههههههی نابێنههههههههخ  ربه کنێنێکهههههههی سه

راسهههههههننرم زانهههههههی   دا بهههههههه   لێهههههههره وه ر ئهههههههه بهههههههه له.   مەی بەردەسههههههه  ک ئهههههههه وه
ی  مه رده و سهههههێ سهههههه ت لهههههه ر ئاسهههههنی ئههههها ره سهههههه  مهههههه کهههههورتی رۆشهههههنایی ب ه بهههههه

 .ند ئاننیکوینی و ک   و نێوه -  برد پێشنر ناوما

ریا   کی سهههههههه ره دا دوو کولنهههههههووری سهههههههه'' چهههههههین ''می زۆر کههههههه نی  رده سهههههههه  لهههههههه
'' ی وه نگنههههههههر لههههههههه مێکی دره رده سههههههههه'' شهههههههها   -لونهههههههه '' کولنههههههههووری.   ڵههههههههداوه هه

اڵتی  باشهههههوور و رۆژههههههه  لهههههه  م کولنهههههووره ، ئهههههه  ڵهههههداوه ری هه سهههههه'' شهههههاو –یانههههه  
سههههه یا  مهههههاڵی  ، مریشههههه  و ئه شههههها  -ڵکی لونههههه  ، خهههههه  وهدا بهههههاو بهههههو کهههههه واڵته

سهههههنیا   شهههههدا هێشهههههنا  ده وه   ئه گهههههه اڵم له بهههههه،   و برنجیههههها  چانهههههدووه  کهههههردووه
  ، ب وایههههههها  بهههههههه  گرتووه ڵنهههههههه او ههروبوومی سروشهههههههنی و ڕ ی بهههههههه وه چنینهههههههه  لهههههههه

  تا درزی داوه هههههههه  رم کههههههردووه ، ئێسههههههکیا  گههههههه  بووه ی ئێسهههههه  هههههههه وه  اڵگرتنههههههه
  وتووه رکهههههههه ک ده وه.   وه کانیههههههها  خوێندۆتهههههههه زا درزه سهههههههانی شهههههههاره وجا که ئههههههههو 

  وره کانیا  ده دیواری قهههههههههایا گونهههههههههده ، بهههههههههه ر بهههههههههوو  ڕکه کی شهههههههههه یهههههههههه ڵگه ک مه
دی  کانیانههههههههدا هێمههههههههای کوشههههههههناری تێههههههههدا بههههههههه الوه که پاشههههههههماوەی  و لههههههههه  دراوه
و   می زوویانهههههههههههدا گههههههههههه ڕی مێینهههههههههههه رده کانی سهههههههههههه گ ڕسهههههههههههنانه له.  کهههههههههههر  ده

مێکی  رده سههههههه لههههههێ له کا  وه ی نێرینههههههه وه نههههههدتر بههههههوو  لههههههه مه وڵه کا  ده منداڵههههههه
و  لهههههههه    زیهههههههاتر ئاشهههههههکرایه وه ی لهههههههه وه ئهههههههه.    وه ی ئهههههههه وانهههههههه دواتهههههههردا پێچه

 .  س  بووه بااڵده  دا نێرینه کولنووره
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  وه و رۆژئههههههاوا ب وب تههههههه ره بههههههه  وه اڵتههههههه رۆژهه  لههههههه''  شههههههاو -یانهههههه '' کولنههههههووری   
می  رده سهههههه له.  و بهههههاکوور ره بهههههه  وه باشهههههووره  یههههه  لهههههه''  شههههها  -لونههههه '' وی ئههههههو 
  لێکیههههها  داوه'' ه نههههها '' رێمی ههههههه  لهههههه  و دوو کولنهههههووره ی چینهههههدا ئهههههه''  مسهههههین'' 

و   تی دیههههههار بههههههووه دا چینایههههههه کههههههه ردووک کولنووره هههههههه  دا لههههههه مه رده و سههههههه و لههههههه
 .  واوی پیاوساالر بوو  ته  ردوکیشیا  به هه

  وه ی می ینارییهههههههههه رێگهههههههههه  لهههههههههه  نگهههههههههه اڵم زیهههههههههاتر ره ، بهههههههههه نهههههههههازانین چههههههههه  
م  رده ی پههههههههێ  سههههههههه 6095سههههههههاڵی   Shangی شههههههههان   ماڵههههههههه بنه/ سههههههههنیی داینه

مین  کههههههههه ، یه  واییا  کههههههههردووه رمان ه سهههههههها   ههههههههه 066  لههههههههه  زرا و زێههههههههده دامههههههههه
''  Shang Tiشههههههان  تههههههای '' ئێههههههزدا   وره ی گههههههه وه نههههههه  پادشههههههایا  خهههههه ی بههههههه

ک واڵتهههههی  چینهههههی  وه  لهههههه  وێ  کهههههه کهههههه رده ما  بههههه  ده وه دا ئهههههه لێهههههره.  دووهناسهههههان
ڵدانی  رهه ریکای باشهههههههوور سهههههههه مهههههههه کانی ئه میسهههههههر و مێزوپ تامیههههههها و ئاندیانهههههههه

  ی وه ئههههههههه.   دوادا هههههههههاتووه ، ئههههههههاین و سیسههههههههنێمی می ینههههههههاریی بههههههههه ت وڵههههههههه ده
پهههههی    بووه هههههههت  تی تای هههههه نهههههازانین ئایههههها مڵکایهههههه  کهههههه  یهههههه وه ئه  ئاشهههههکرا نییهههههه

  م کهههههه کهههههه یه  ئاشهههههکرایه  وه لههههێ ئهههههه وه. تی شهههههان  یههههها  نههههها وڵهههههه ڵدانی ده رهه سههههه
ری ژیههههههاو   سههههههه ی له وانههههههه ئه  تههههههه وی داوه زه''   Tangتانهههههه  ''  پادشههههههای شههههههان 
جهههههههاخزاده و  وه  کانی پاشههههههها  بوونهههههههه ، خزمهههههههه رزێههههههه ی پادشههههههها و نهههههههاونراو  وه

شێکیشههههههههیا   و به  وه کردۆتهههههههههراجیا  بهههههههه  پاشهههههههها ک  ، بهههههههها  و خههههههههه گ بههههههههه ره ده
و   بووه تههههههها  شهههههههوێنیا  ههههههههه شهههههههدا ئا ره مه رده م سه لهههههههه.  وه تهههههههه ب خ یههههههها  گ داوه

شهههههههکریی و  رله تههههههها  رۆڵهههههههی سه ئا ره.   داوه سههههههه  نهههههههه ده موو شهههههههنێکیا  له ههههههههه
و  ئهههههههه  کهههههههه    ئاشهههههههکرایه وه اڵم ئهههههههه بهههههههه.  بووه راوێژکهههههههاری پاشاشهههههههیا  ههههههههه

موویا  خزموخههههههههههوێی  بههههههههههوو  و هههههههههههه کا  دانههههههههههه ئی ینههههههههههی خانه  تانههههههههههه ئا ره
ر  سههههههههه  نههههههههه خه کا  تیشههههههههکێکی بهههههههها  ده ئاڕکی ل جییههههههههه  دۆزراوه   . پاشههههههههابوو 

'' رتووکی پههههههه.   اتری ینی بههههههووهکولنههههههووری شههههههان  کولنههههههورێکی مهههههه  ی کههههههه وه ئههههههه
مای  ر بنههههه سههههه له  ، کههههه سههههورتووکی شههههاری  واتای پههههه بههههه''  Yin Hsuسههههو یههههن 

  کههههههههه  ری سههههههههنووه ده  نووسههههههههراوه  وه شههههههههاره و کانی ئههههههههه ئاڕکی ل جییههههههههه  دۆزراوه
و   بووه کانیههههها  ههههههه مردووه  ڵکی شهههههان  رێزێکهههههی بهههههێ پایانیههههها  بههههه  دایکهههههه خهههههه
  رینههههههههه و نه ، ئههههههههه تی ب یهههههههها  زری تای ههههههههه شههههههههکرنی نههههههههه پێشکه  وی  بههههههههه ئههههههههه
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. دا ڵگهههههه ک مه  لهههههه  بووه تییا  ههههههه تههههها  شهههههوێنێکی تای هههههه ئا ره  خات کهههههه ریهههههده ده
کانی  نگهههههه میهههههژووی ئاهه'' رتووکی مێژوویهههههی چهههههین پهههههه   کههههه ننرین وه لهههههه  جگهههههه
،   کانی شههههههان  نووسههههههراوه سههههههنیه می داینه رده دوای سههههههه  کههههههه ''  هار و پههههههایز بههههههه
ی  ماڵههههههههه تا ک تههههههههایی بنه مههههههههاتری ینی هههههههههه  کههههههههه  کی زۆری تێدایههههههههه یههههههههه ئاماژه

بههههههه  .  ئهههههههارادا بهههههههووه  ر لهههههههه ههههههههه'' چههههههه و'' سهههههههنی ڵدانی داینه رهه شهههههههان  و سهههههههه
مین کچهههههههی  کهههههههه کا  بهههههههوو  و یه زره رشهههههههنکاری نهههههههه رپه تههههههها  سه هئا ر  نموونهههههههه
مێهههههههرد بههههههه ی   تی بهههههههه ی ئههههههها ره وه ر ئهههههههه بهههههههه له  کردووه شهههههههووی نهههههههه  کهههههههه خێزانه
ها خوشهههههههه  و  روه ، هههههههههه بکههههههههات  کههههههههه زری خێزانه رشههههههههنی نههههههههه رپه سه  بووه نههههههههه

و   ر دراوه سههههههه ب یههههههاری له  وه ی دایکههههههه ماڵههههههه ی نههههههاوی بنه رێگههههههه  تی لههههههه برایههههههه
، خههههها  و  بووبێ  ک باوکیشهههههیا  ههههههه ، یهههههه ک دایههههه  ی یهههههه وه نهههههه  بووه نهههههه ر  مهههههه

،   ههههههاتووه   وه ی دایکهههههه ماڵهههههه بنه  ناویههههها  لهههههه  ، بهههههرا بهههههوو  چونکهههههه زا  خوشهههههکه
ی دا دوو ''  چهههههین ''زمهههههانی  نهههههاوی خێهههههزا  لهههههه  کهههههه  یهههههه وه   ئه خهههههاڵێکی دیکهههههه

ئاشهههههههههکرا     بهههههههههه مهههههههههه ئه''  دایک وو  ت و لهههههههههه ئههههههههها ره  ''  یهههههههههه ی هه ریشهههههههههه
.  .........   وتووه داکههههههههه  وه مێیینههههههههه  لههههههههه  ماڵههههههههه نههههههههاوی بنه  خات کههههههههه ریههههههههده ده

 .60،65ر لی یاو،  ل ل  ئیسنه

 شووکرد  و ژیانی نێو خێزا 

  ی چههههههین مه رده و سههههههه ریێنی ئههههههه ی هاوسههههههه ربههههههاره ی ده مههههههه که  و زانیارییههههههه ئههههههه  
پاشهههههها و   خههههههات کههههههه هرد ده  وه ئههههههه  یههههههه ی هه وه لههههههێ ئههههههه ، وه  مههههههه زۆر که  یههههههه هه

بێ  و  یاتریههههها  هههههههژنێههههه  ز  لهههههه  بووه کا  ب یههههها  ههههههه رهاڵتدا سهههههه ده  دانهههههه خانه
یهههههها  ''  تی دۆسهههههه  ئهههههها ره'' کا  توانههههههای دارایههههههی راگرتنههههههی نههههههده مه وڵه نها ده تههههههه
  جگهههههههه.   بهههههههوونی دۆسههههههه  شهههههههنێکی ئاسهههههههایی  بهههههههووه  نهههههههده رچه بووبێ  هه ههههههههه
سههههههه   رده کاندا به ی ئێسهههههههکه وه تنهههههههه اڵگر  ی لهههههههه نامانهههههههه ڵگه و به   لهههههههه وه لهههههههه
ر  بههههههه ، له  بووه ی رێههههههز نههههههه جێگههههههه زۆر  مێیینههههههه  وێ  کههههههه کههههههه رده ده، وتوو   کههههههه
  کهههههههاتیو له ره وه خنهههههههه به  کهههههههوڕدا گوتوویانهههههههه دایک وونی کاتی لهههههههه ی لهههههههه وه ئهههههههه
 .  خنه بێ به  دایک وونی ک  دا گوتوویانه له
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 ژ  هێنههههها  -بڵێهههههین   ننر وایههههههدا راسههههه لێهههههره  رگیری کهههههه رینی هاوسهههههه دابونهههههه   
رالیی و  ، ژیهههههههههانی المسهههههههههه  قامگیربوونی پیاوسهههههههههاالری داڕێهههههههههژراوه ، دوای سهههههههههه

   گههههههههههههههههههه له  ورده  می مههههههههههههههههههاتری ینی ورده رده ی سههههههههههههههههههه کههههههههههههههههههه کییه مه ڕه هه
ه ی گ ڕانکهههههههاری بهههههههاری  بهههههههه.   ر چهههههههووه سهههههههه داکوتانی پیاوسهههههههاالریدا به رێشهههههههه

می  رده سهههههههههههه یهههههههههههویێنی لهتوان  نێرینهههههههههههه  وه ژیههههههههههها  و توانهههههههههههای  یزیکییهههههههههههه
نگی  و ئاههههههههههههه  پێنێ سهههههههههههنی خههههههههههه ی بسهههههههههههه دا بااڵده'' چههههههههههه و'' سهههههههههههنی داینه

دا  مه رده و سهههههههههههه لهههههههههههه.   رگرتهههههههههههووه قهههههههههههی وه کی ره یه رگیری شهههههههههههێوه هاوسهههههههههههه
رگیری و  ک هاوسههههههه نههههههه''  ژنهێنهههههها   '' نههههههێا مههههههن نههههههاوی ده  رگیری کههههههه هاوسههههههه
،  ، کههههه ین نگهههههرت:   برینهههههی بهههههوو  لهههههه  کهههههه  ، سهههههێ جههههه ر بهههههووه ژیههههها   وه پێکهههههه

ر  هههههههه  وادیههههههاره  هکا  باسههههههیا  کههههههردوو مێژووییههههههه  ک نووسههههههراوه وه.  رێک سههههههنن
ژنهێنهههههانی جههههه ری   لهههههه.  کی جی گ ا یهههههدا بهههههاو بووبێههههه  یهههههه هناوچ  ی لهههههه جههههه ره

  و بهههههههه  رگرتهههههههووه توانهههههههای  یزیکهههههههی خههههههه ی وه  ی لهههههههه، پیهههههههاو سهههههههوود گرتنهههههههدا
،   هو داگیهههههههههههری کهههههههههههردوو  ڵ ژاردووه تێکی ههههههههههههه زووی خههههههههههه ی ئههههههههههها ره ئهههههههههههاره

ئهههههههای '' رتووکی پهههههههه.  بووه نهههههههه  هژنهێنانههههههه  و شهههههههێوه   الریهههههههی لهههههههه کهههههههه ڵگه ک مه
   گهههههه له)   ، تێیهههههدا ههههههاتووه کا  رتووکی گ ڕانهههههه واتای پهههههه بهههههه''   I Chin چهههههین

رووی کچههههههههدا   ، بههههههههه ی  رمێسهههههههه  لههههههههه ، ج گه سهههههههه  ی ئه گوێ یسههههههههنی  ی ههههههههه
   ههههههاتوو  بی هههههه   ردانهههههه و جه ئهههههه  مهههههه یزانهههههێ ئه ده  ، چونکهههههه خهههههوار    هاتهههههه ده

، بههههههاوک و دایکههههههی   ێنههههههدراوهیا  ر  کههههههه کچه  شههههههدا کههههههه وه   ئه گههههههه له(  . ژ  بههههههه
  وه   ئهههههههههه مهههههههههه ، ئه بهههههههههوو   کهههههههههه نگی ژنهێنانه ی ئاههههههههههه ئامهههههههههاده  کهههههههههه کچه
.    بووبێ  نههههههه  ژنهێنانههههههه  و جهههههه ره ، الریههههههی لههههههه  کههههههه ڵگه ک مه  لمێنێ کههههههه سههههههه ده

 .69ر لی یاو  ل  ئیسنه

 و  ک ک ی هههههههه م وه ت بهههههههێ زیادوکهههههههه دا ئههههههها ره'' کههههههه ین''   ژنهێنههههههها  بهههههههه  لهههههههه 
نها  خێزانههههههدا تههههههه رۆڵیهههههها  لههههههه  ڵههههههدا کههههههراوه گه وتی له لسههههههوکه ک هه تییههههههه مڵکایه

ی نههههاوی  وه ی بهههه  ئههههه کههههه بهههه  مێههههرد و خێزانههههی مێرده  مهێنانی کههههوڕ بههههووه رهههههه به
ی ک کااڵیهههههه  تهههههه کههههه دراو  بوونه  ی کهههههه تانهههههه و ئا ره ئهههههه.  ب ارێزێههههه   کهههههه خێزانه
کانیهههههههها  ما یهههههههها   مێرده.   ماوه ک مرۆڤێهههههههه  ما یهههههههها  نههههههههه کانیهههههههها  و وه مێرده
  شههههههنێکی  گههههههه زووی خ یهههههها  ئاڵوگ ڕیهههههها  له ئههههههاره  ک بههههههه ک کااڵیههههههه وه  بووه هههههههه
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زۆری   ێنانهههههههههههی ژنه م شههههههههههێوه ئهههههههههه  خنانه خ شهههههههههه ه.   دا پههههههههههێ بکهههههههههه دیکهههههههههه
ک تههههههههایی   وه تییههههههههه ئههههههههارای سیسههههههههنێمی خێ یه  هاتنههههههههه و بههههههههه  خایانههههههههدووه نه

ک تههههههههایی   تیههههههههدا لههههههههه ئههههههههارای سیسههههههههنێمی خێ یه    هاتنههههههههه گههههههههه له.  هههههههههاتووه
.   ندووه ی سههههههههه ره وتن پههههههههه رێککههههههههه  ، ژنهێنهههههههها  بههههههههه دا '' چهههههههه و'' سههههههههنی داینه

  کهههههه  سهههههاز بکرایهههههه  وه اڵڵێکهههههه ی ده رێگهههههه  لهههههه  بوایهههههه وتن ده رێککهههههه  ژنهێنههههها  بهههههه
و   دووهدا ههههههههاتووچ ی کههههههههر کهههههههه ی کههههههههوڕ و کچه ماڵهههههههه ردووک بنه نێوا  ههههههههه لهههههههه

  دانهههههاوه  رگرتن تی بههههه  هاوسهههههه نهههههدی تای هههههه دواتهههههر میهههههری کارمه.  پێکهههههی هێنهههههاو 
  لهههههه  دابهههههین بکهههههات کهههههه  سهههههانه و که موو ئهههههه رگیری بههههه  ههههههه ی هاوسهههههه وه بههههه  ئهههههه

ر  بههههههههه ، له ، بههههههههێ گوێدانههههههههه ئاسههههههههنی س شههههههههیالی رگرتندا  نی هاوسههههههههه مههههههههه ته
  ژنهێنهههههها  بههههههه  تاوه هر سههههههه له.   بووه ند نههههههه سههههههه اڵ  په ی ژنهێنهههههها  بههههههێ ده وه ئههههههه

تا  ههههههه   دا بهههههاو بهههههووه نهههههدێ  ناوچهههههههێ  نها لهههههه و تهههههه  بهههههووه  زۆر سهههههادهپێکههههههاتن 
   شهههههههه''   نهههههههاونراوه  ریگرتن کهههههههه تی بههههههه  هاوسهههههههه داڕشهههههههننی یاسهههههههای تای هههههههه

نهههههههدیی س شهههههههیالییا   ، کههههههه  و کهههههههوڕ پێوه  و یاسهههههههایه پهههههههێ  ئهههههههه .  ''جێیی بهههههههه
و ههههههههی  رێگهههههههری   بینیهههههههوهکهههههههدییا   زووی خ یههههههها  یه ر ئهههههههاره سهههههههه له  بووه ههههههههه

دا کچێنهههههی و داوێن هههههاکی بیهههههری  مه رده و سهههههه لهههههه.   بووه ئهههههارادا نهههههه  مههههه ڕاڵی لهههههه
ت  ئههههههها ره  لهههههههه  وه ڕوانی ئهههههههه چهههههههاوه.   بووه خی نهههههههه و بایهههههههه  وه تهههههههه کراوه لهههههههێ نه

  ، لهههههه ی بنهههههوێنێ کهههههه مردووه  مرێههههه  داوێن هههههاکی بههههه  مێهههههرده تا ده ههههههه  کراوه نهههههه
  لههههههه.   رب و بههههههووه کانههههههدا زۆر بههههههه دانه خانهنێههههههو   راسنیشههههههدا داوێن یسههههههی لههههههه

  نگی ژنهێنهههههههها  بههههههههه دا ئاهههههههههه'' چهههههههه و''  سههههههههنی نگههههههههی داینه مێکی دره رده سههههههههه
   شهههههه''  و یاسههههها ئهههههه.  شهههههنێکی پیهههههرۆز و قهههههور  و نهههههاق اڵ   تهههههه ، بووه پێکههههههاتن

، بهههههه   پێکهههههههاتن داڕێژرابههههههوو  رگیری بههههههه ی هاوسههههههه ی بهههههه  شههههههێوه یههههههه'' جێیی بههههههه
دا '' چهههههین'' ڵکی واڵتهههههی  ی ژیهههههانی خهههههه ر شهههههێوه سهههههه به زار سههههها  بهههههاڵی دوو ههههههه
بههههدوێا   نگاوی ژنهێنانههههه   هههههه و شههههه پێویسههههنی نههههازانا لههههه  دا بههههه لێههههره.  کێشهههها
نی  بههههههه  دوو الیهههههههه  نها ئامهههههههاژه ، تهههههههه ی پهههههههێ بهێشهههههههێنا وه ره ری خوێنهههههههه و سهههههههه
  لهههههههه  کهههههههه  یهههههههه وه میا  ئه کهههههههه ، یه م کهههههههه ده  ژنهێنانهههههههه  و جههههههه ره تی ئهههههههه تای هههههههه
کانی و  بچووکههههههههه  ، خوشههههههههکه زوورانی ی بووکههههههههدا بهههههههه  مههههههههاڵی خههههههههه وه هگواسهههههههنن

ئاسهههههههنی س شهههههههیالی   نهههههههدی بهههههههه یههههههها  پێوه ژماره  کهههههههه  نهههههههد کیژێکهههههههی دیکهههههههه چه
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زوورا   مههههههاڵی خههههههه  تههههههه   بووکههههههدا چوونه گههههههه ، له  بووه هههههههه  وه ردووک الیانههههههه هههههههه
،  دۆسههههههههه  و ژن وشههههههههه  نهههههههههاوبراو   موویا  بهههههههههه و ههههههههههه  وه و  ماونهههههههههه و لهههههههههه
  موویا  جههههههههههووت بێهههههههههه  بههههههههههه   هههههههههههه گههههههههههه له  بووه بهههههههههه ی هههههههههههه  کههههههههههه مێرده

، دوای جههههههێ  بههههههووک  کههههههه  یههههههه وه می  ئه خههههههاڵی دووهههههههه . وه کانیشههههههییه ژن وشکه
تا  هههههههه  زانراوه ژنی کههههههابرا نههههههه   بههههههه کههههههه نگاوه   هه ر شههههههه جێکردنی هههههههه بههههههه

.  ڕوانکراو لێههههههی رکی چههههههاوه جێهێنانی هێههههههدێ  ئههههههه سههههههێ مانهههههه  دواتههههههر و بههههههه
سهههههههنێ  و  و هه خهههههههه یانی زوو له بهههههههه  بووایهههههههه بهههههههووک ده  هو رۆژی دوای گواسهههههههننه

زوورانی بکههههههات و دیارییهههههها   خههههههه  تی سهههههه و لههههههه رینێکی تای ههههههه ر نههههههه سههههههه  لههههههه
دوای سههههههێ مانهههههه  بههههههووک  ، لههههههه بکههههههات  ییا  بهههههه  ئامههههههادهورچا بههههههداتێ و بههههههه

م  زری بههههه  کهههههردوو  ئهههههه ی و نهههههه کهههههه ردانی گههههه ڕی بهههههاپیرانی مێرده سهههههه  تهههههه چووه
کێ   یهههههه  تهههههه گیهههههراوە و بووهر دا وه و خێزانهههههه لهههههه  کهههههه  ک بهههههووه هێمایهههههه  ردانه سهههههه
وا  بووبن ئهههههههه بهههههههوکێ رازی نهههههههه  زوورا  لهههههههه خهههههههه  ر ماڵهههههههه گهههههههه جههههههها ئه.  وا  لهههههههه
 .  وه بابانیا  کردۆته  ی ماله وانه ره

و   وهیرکرا اڵوبوونی دوو خێهههههههههزا  سهههههههههه کگرتن و تێکهههههههههه ک یهههههههههه ب ین وه مهههههههههاره   
 بووه کهههههانی واڵتهههههی چینهههههدا هههههههایێنیێمرۆڤ  یههههههندی وهپێ  ی لهههههه وره نگێکی گهههههه سهههههه

و  بهههههه  ئههههههه  هێمایههههههه  ویهههههها  کههههههردووه نههههههاق اڵ کههههههانی بههههههووک و زاوا پێ ه  رینههههههه ، نه 
رزۆکی  وی و لهههههههه پنهههههههه.   رییه و هاوسهههههههه ئهههههههه  داویێنیهههههههه  کهههههههه ڵگه ی ک مه هایهههههههه به

ردووک  نهههههههههدامانی ههههههههههه نهههههههههدی ئه ر پێوه سهههههههههه وخ  له   راسهههههههههنه کهههههههههه ب ییه ماره
 . ک بوک  و زاوا نه  سناوه وه  که خێزانه

ر ئاسههههههنی س شههههههیالی  سههههههه وخ  له ، راسههههههنه دا یههههههه ڵگه و ک مه ت لههههههه رۆڵههههههی ئهههههها ره
ک ات  یههههههه  ڵگههههههه کانی ک مه تاکههههههه  بووه وه رۆڵههههههی شههههههاژ  ئههههههه.   بههههههووه ی  کههههههه میرده
کردنی  ، ئامهههههههاده میهههههههر  کی ژنهههههههه ره رۆڵهههههههی سهههههههه.  نهههههههدی واڵتهههههههدا وه رژه به  لهههههههه

ناوماڵیهههههها  پههههههاک   بووه وه کانی  ئههههههه دانههههههه خانه  ، رۆڵههههههی ژنههههههه  خهههههه راک بههههههووه
، چێشههههههههن ێنا  و دروومهههههههها  و رسههههههههنن و    ڵکی سههههههههاده ژنههههههههانی خههههههههه.  راگههههههههر 

، بههههههێ جیههههههاوازی  مێههههههرد  تی بههههههه کی ئهههههها ره ره لههههههێ رۆڵههههههی سههههههه وه.   وه پاککردنههههههه
ترین تههههههاوا   وره گههههههه.  ی کههههههه بهههههه  مێرده  مهێنانی کههههههوڕ بههههههووه رهههههههه ، به  وپایههههههه پ ه
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بێ  نهههههههاوی خێهههههههزا   پیهههههههاو کهههههههوڕێکی نهههههههه  بهههههههووه  هو دژی بهههههههاوک و بهههههههاپیر ئهههههههه
 ئاڵێنهههههدراوەم ی ژنههههها   بوونی کهههههوڕی  لهههههه نههههههبهههههێ گومههههها  تهههههاوانی .  ڵگرێ  ههههههه
سههههههو و  ، راگرتنههههههی دڵههههههی خه مێههههههرد  تی بههههههه ئهههههها ره/ کی بههههههووک ره ئیشههههههی سههههههه. 

  بههههههووکێکی  گههههههه بههههههوو کێ  کههههههێ له ده  ی کههههههه وه ی لههههههه ، جهههههها وه  زووری بههههههووه خههههههه
،  تی  زۆر شههههههنیا  لههههههێ یاسهههههها  کههههههراوە  هههههههی تاییاسهههههها  بههههههه.  دا بکههههههات دیکههههههه

بوو  ده ، نهههههههه بوو گههههههه رانی بڵهههههههێن ده زووردا؛ نهههههههه سهههههههو و خهههههههه چهههههههاوی خه ر بهههههههه له
و   و پایههههههه بههههههێ جیههههههاوازی پ ههههههه .  ، ب شههههههمن یهههههها  خ یهههههها  ب ههههههورێنن بکهههههه کن

   ری خیههههههههزا  بهههههههوو  و کههههههههه زوورا  سهههههههه ، خههههههههه ئاسهههههههنی ئههههههههابووری خێهههههههزا 
کانیا   ههههههههای بووکهههههههه کههههههه نن ۆڵێکی وه  . رچێههههههه  یا  ده گوتهههههههه  لهههههههه  ینوانیوه نهههههههه

و  تا ئهههههه ، ههههههه نی ههههههی  شهههههنێ  بێههههه  خهههههاوه  ینوانیوه بهههههووک نهههههه  کهههههه  کهههههردووه
،  پههههههههێ درابێهههههههه   وه سههههههههیه خههههههههزم وکه  کیشههههههههی لههههههههه ر دیارییه گههههههههه ی ئه ئاسههههههههنه

تێکیا   مههههههههه ر ه ر مه گههههههههه ، جهههههههها ئه زووری سههههههههو و خههههههههه خه  بیداتههههههههه  بوایههههههههه ده
،  دا باسههههههما  کههههههرد وه ره ی سههههههه وه لههههههه.   وەیا  پههههههێ داوەتە کههههههه دیارییه  بکردایههههههه

نههههد  چه.   بووه نههههه  ک زیههههاتر هیچههههی دیکههههه یههههه ک ی ه  بههههووک لههههه  و  کههههه کههههه رده ده
زیهههههاتر بهههههێ مهههههات   نهههههده وه ئه  ڵکشهههههاوتر بوایهههههه هه  کهههههه ئاسهههههنی س شهههههیالی خێزانه

ب ی  مهههههههاره) ڵهههههههێ ده  یهههههههه کی چهههههههاینی کههههههه   هه یهههههههه گوته.   وسهههههههاوتر بهههههههووه و چه
یا   کههههههه ک کوڕه ، نههههههه  ، بووکێکیهههههها  ک یههههههوه زوور سههههههوو و خههههههه هخ  کههههههه  یههههههه وه ئه

 . 86ر لی یاو ل ئیسنه.(        ژنی هێناوه

  لهههههههه  ینوانیوه نهههههههه  که ژار و سهههههههاده ههههههههه  ڵکهههههههه ، خه  وه کی دیکهههههههه الیهههههههه  لهههههههه بەاڵم
ههههههی  گومههههها  .  ر سهههههه  رینهههههه به  دۆخێکهههههی ئهههههاوا ئهههههاڵ زدا بهههههژی و ژیهههههانی رۆژانهههههه

  ک لهههههههه تهههههههوێی وه.  کردنهههههههی بژێهههههههوی خاوخێزانیههههههها بههههههه  دابین  دا نییهههههههه وه لهههههههه
، ئهههههههازادتر  ژار تی چینهههههههی ههههههههه ، ئههههههها ره و  کهههههههه رده سهههههههندا ده ڵ ه هێنهههههههدێ  هه

 . ویا  نازانین ؟ ئه  ند ئازادتر بووه لێ چه ، وه  بووه

توانههههها   تی بهههههه هێنهههههدێ  ئههههها ره  م کهههههه   بکهههههه وه بهههههه  و  ئامهههههاژه مهههههه دا ده لێهههههره   
ویسههههه   ک خ شه ک وه لهههههێ نهههههه ، وه  وه ههههههه'' چهههههین ''مێهههههژووی واڵتهههههی  ناویههههها  چ تهههههه

  ت لێکههههههراو و تاوان ههههههارکراو بههههههه  ره ویسههههههنراو و نههههههه ک نه ڵکو وه ، بههههههه وا  و پالههههههه
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می  رده سهههههه  Mei His مێهههههی سهههههی.   بههههه  نموونهههههه . رووخانهههههدنی میهههههری
 سههههنی شههههان  می داینه رده سههههه Tan Chi، تهههها  چههههایHis سههههنی سههههای داینه

Shangپههههاو زو ، Pao Szo می چهههه و رده سهههههChouها الی چههههی روه ،  ههههههLi 
Chi سههههههههنی چههههههههین می داینه رده سهههههههههChin.          ..........ر لههههههههی یههههههههاو  ئیسههههههههنه
 . 36ل

الماری  ، پههههههه ی واڵتههههههی چینههههههی  نههههههه وا ر پاشهههههها و ئیم  ات رێهههههه  ئه ک هههههههه وه    
یا  لهههههههههههێ  رانه و تااڵنیههههههههههها  کهههههههههههردوو  و سهههههههههههه  واڵتهههههههههههانی دراوسهههههههههههێیا  داوه

موویا   ههههههه  دیهههههاره  ناویههههها  ههههههاتووه  روه سهههههه  ی لهههههه مانههههههو خان ئهههههه.  سهههههناندوو 
دیاری نێههههههردراو  بهههههه   ک شههههههکی  زۆر  یهههههها  بههههههه ، ئەوجهههههها چ بههههههه جههههههوا  بههههههوو 

  جاکیهههههههها  لههههههههێ کههههههههردووه  نههههههههناوا وانی  پاڵه ، ئههههههههه کهههههههها  پادشههههههها و ئیم  ات ره
ه کهههههههاری رووخانهههههههدنی   تهههههههه بوونه  کهههههههه  هایههههههها  کهههههههردووه الدا و کهههههههارێکی وه بهههههههه
ت ێکراو   ره ویسههههه  و نهههههه ک نه مێهههههژووی چینهههههدا وه  لهههههه  نهههههده رچه ههههههه.   کهههههه رژێمه

ویسهههههه   کانی خ یهههههها  خ شه وه تههههههه الی نه  لههههههێ دڵنیههههههام لههههههه ، وه  ناویهههههها  هههههههاتووه
 .  وا  بوو  و پاڵه

نێو مههههههها   لهههههههه  ی چینهههههههدا مێیینههههههههمی زوو رده ک تهههههههایی سهههههههه  لهههههههه  دیهههههههاره  ک  وه
ڕانههههههدنی کههههههاری  ر راپه هسهههههه راهێنههههههانی له  وه منداڵییههههههه  ر لههههههه و هههههههه  ئاخنههههههدراوه

  لههههه  وه وت سههههااڵ  کههههوڕ و کهههه  پێکههههه نی  ههههه مههههه تا ته هههههه.   نێههههو مهههها  پههههێ کههههراوه
، لێههههههههههه   وت سههههههههههها   هههههههههههه  تهههههههههههه بوونه  ، کهههههههههههه  یارییههههههههههها  کهههههههههههردووه  وه ره ده

 .  بووه یا   ێرکردنێکی جیاوازی هه نه ر الیه تەوە و هه جیاکراونه

  لهههههههه''  Zhouزۆو ''  ی هماڵههههههه ههههههههاتنی بنه  ی شهههههههان  بهههههههه ماڵهههههههه اڵتی بنه سهههههههه ده
کهههههههها   کولنههههههههووری زۆوه.  م ک تههههههههایی هههههههههات رده ی پههههههههێ  سههههههههه 6666ی  نزیکههههههههه

 . کا  ی شانگه وه له  بووه هێندێ  جیاوازی هه

 دا'' زۆو'' سنی می داینه رده سه تانی چین له ئا ره

ێمێکی کههههههههههها  سیسهههههههههههنێمی  یهههههههههههوداڵی سیسهههههههههههن  ه'' زۆو'' می رده تا سهههههههههههه ههههههههههههه
نها  ی پێهههههدرا، پادشههههها تهههههه ره کههههها   یهههههوداڵی پهههههه زۆوه هاتنی تایی بهههههوو، بهههههه ره سهههههه
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موو  و ههههههههههه  خنی کهههههههههردووه ری پێنهههههههههه وروبهههههههههه کانی ده وایی ناوچهههههههههه رمان ه  هههههههههه
سهههههههههه  خههههههههههزم و  ده  تههههههههههه دا داوه کانی دیکههههههههههه ناوچههههههههههه  اڵتێکی لههههههههههه سههههههههههه ده

   وت تههههههههههه یا  که وره اڵتێکی گههههههههههه سههههههههههه کا  ده دانههههههههههه خانه.  کانی پشههههههههههنیوانکاره
اڵت و  سههههههه و ده  ی خ یهههههها  جههههههاڕداوه ماڵههههههه اڵتههههههی بنه سههههههه سهههههه  و زۆریهههههها  ده ده

ههههههههههه ی    تههههههههههه   بووه مههههههههههه ، ئه جێهێشههههههههههنوه کانیا  به وه نێویهههههههههها  بهههههههههه  نههههههههههه
و  تا ئههههههههههه لههههههههههێ هههههههههههه وه  . ڕ و پێکههههههههههدادانی نههههههههههاوخ  و شههههههههههه  وه ڕانههههههههههه ڵگه هه

  نییههههههه  وه سههههههنه ده ت به ی ئاسههههههنی ئهههههها ره وه ی نزمنربوونههههههه ڵگههههههه   به مه رده سههههههه
سهههههنی  پاسهههههاوی بااڵده  کهههههه''  یانههههه  –یهههههن ''   سههههه  یایدوو هههههاقی  ی   لهههههه  جگهههههه

،  رم نهههههههه  -  بهههههههه'' یهههههههن'' تههههههها  ئا ره  و  ی  سههههههه  یایه ئهههههههه.   وه داتهههههههه ده  رینههههههههنێ
ئهههههههاو و   ، لکههههههاو بهههههههه رێن و ، نهههههههه رگههههههر ، وه ڕ ، تهههههههه ، سههههههارد ، نادیهههههههار تاریهههههه 
 شههههه ، و ک ، زیهههههره رم گهههههه  -  بهههههه''  یانههههه ''   و نێرینهههههه  وه سهههههنینه به ده  وه مردنهههههه

و و  شهههههههههههانه ژیههههههههههها  و گه   ها بهههههههههههه روه بر ، ههههههههههههه زه ، بهههههههههههه ر ، داهێنهههههههههههه ق ، ره
یی  سههههههههنه پاسههههههههاوی ژێرده  یه م  ی  سهههههههه  یا ئههههههههه.    وه سههههههههنینه به ده  وه رووناکییههههههههه

،   وه تهههههههها  هێشههههههههن ێنه نها کههههههههارێکی بهههههههه  ئا ره و تههههههههه  وه تههههههههه تههههههههانی داوه ئا ره
ر  بهههههههه له.   وهخێوکردنی کرمهههههههی ئاوریشههههههها و درووسهههههههنکردنی ئاوریشههههههها بهههههههو بهههههههه
ر  سههههههههه له  وره کی گههههههههه یه شههههههههه ڕه هه  تهههههههها  بههههههههه سێکسههههههههوالیێنی ئا ره    وه ئههههههههه
داوێن هههههههاک   ت  ێرکهههههههراوه ، ئههههههها ره اڵێنی پیهههههههاوا  بینهههههههراوه ی ک مهههههههه وپایهههههههه پ ه

 .م بهێنێ  رهه ی به که بێ  و کوڕ ب  مێرده

  وه ته نووسهههههراوه  وه یهههههه'' وسهههههیک نفوسی''    پیهههههاوانی الیهههههه  مێهههههژووی چهههههین لهههههه   
و رق و   رانه نگاندنی هێرشههههههه ه ڵسهههههههه مههههههه ڕا  و هه  لهههههههه    پههههههه ه وه ر ئهههههههه بهههههههه ، له

کانی دوای ک نفوسههههههههههههیو   میژوونوسههههههههههههه.  تهههههههههههها  ر ئا ره رام ههههههههههههه به  کینههههههههههههه
ی  روانگههههههه  و لههههههه  کانی پههههههێ  خ یانیهههههها  قههههههار  کههههههردووه مێژوویههههههه  دۆکیومێننههههههه

کی  یه  کڵێشههههههههه  تیهههههههها  لههههههههه ئا رهوا   ئههههههههه.   وه دایان شههههههههن ته  وه ک نفوسههههههههیانیزمه
،  ند یههههههها  ه شهههههههمه  قهههههههه ، یههههههها  دڵ ه دایههههههه ) ک  وه  دا بینیهههههههوهوشهههههههکو تەسههههههه  
پههههه وکێنن  بهههههن و مێهههههرد و بابیههههها  ده ی سهههههێک  ده سهههههه له ر و کههههه  یههههها  به هاوسهههههه

  و هێرشهههههههه ردنه ئههههههههه(  .   کههههههههه زری مێههههههههرد و باوکیهههههههها  ده یهههههههها  خ یهههههههها  نههههههههه
ما   وه جێنههههههدا ئهههههههکانی  مێژووییههههههه  نووسههههههراوه  تهههههها  لههههههه ر ئا ره ی سههههههه توندانههههههه
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کردنیا   ئاسههههههانی م یهههههها  بهههههه  سههههههنووردار  تهههههها  بههههههه ئا ره  خههههههات کههههههه رده بهههههه  ده
سههههههههێنانی  ره هه  لههههههه''  Bao Siبههههههاو سههههههی '' کردنی خههههههاتو ل مههههههه.   ناوه نههههههه
اڵتی  سهههههههه بههههههه  ده  کهههههههه یه دا ئاماژه کهههههههه رۆژئهههههههاوای واڵته  اڵتهههههههی زۆو لهههههههه سهههههههه ده

می  کههههه  و بههههه  پیههههاوا  نووسههههراوهسههههنی  ده  ی مێههههژوو بههههه وه لههههه  جگههههه 1. تهههها  ئا ره
تا ئاسهههههههنێکی زۆریههههههه   ، مێهههههههژووی کههههههه   و ههههههههه  تهههههههانی تێدایهههههههه باسهههههههی ئا ره

کانیا  و  ماڵههههههههه اڵتدارا  و بنه سههههههههه ربههههههههاری ده مووی ده ، هههههههههه مێههههههههژووی نههههههههوێ 
کی  یههههههههه تا ئاسههههههههنێکی زۆریهههههههه  روانگه دوێهههههههه  و هههههههههه وا  ده سههههههههانی پالههههههههه که

  شهههههههه م به ی بههههههه  ئهههههههه یه اوهرچ نهههههههد سهههههههه و چه ریدا، لهههههههه سهههههههه به  زاڵهههههههه  نێرینهههههههه
بێ  باسههههههی    نههههههه گمههههههه ده  بههههههه  وه رم کردوونههههههه سههههههه وتوو  و به سههههههنا کههههههه رده به

.   وه نێهههههههر و مێینەشهههههههیه  بههههههه  ی تێهههههههدا نییهههههههه که ته ینه شههههههمه ژار و به ههههههههه  چینههههههه
ت و  ینه شههههمه به  و زۆرینههههه ی ئههههه ، ئههههه گهههه ڕ   دێنههههه  و پرسههههیاره دا ئههههه لێههههره  ب یههههه
؟  کانیا  تههههههه تی  ئا ره تای ههههههه بوو  به و  و چ کههههههارهچهههههه   ژیهههههها  رک گرانههههههه ئههههههه

کا  دوای  نێرینهههههههههه  شهههههههههێکی زۆر لهههههههههه به  کهههههههههه  وتووه رکهههههههههه ب مههههههههها  ده  ئێمهههههههههه
ی بژێهههههههوی  رچاوه کهههههههار و سهههههههه  تهههههههه ، بووه ربازی ، سهههههههه ت وڵهههههههه ڵدانی ده رهه سهههههههه

ربهههههههاری  ده  وه مێنێنهههههههه ڵهێنجا  ده نها ههههههههه تهههههههه  وه لێهههههههره.  خ یههههههها  و خێزانیههههههها 
 رزێریههههها  کهههههردووه کههههها  وه پیاوه  کهههههه  یهههههه وه وی  ئه ئهههههه  کهههههه ژاره هه  کهههههاری چینهههههه

کانیا   ، ئههههههههههامرازی جیاوازیهههههههههها  بهههههههههه  داخوازییههههههههههه  یا  راکێشههههههههههاوه ، ج گههههههههههه 
،   کردووه تههههههههههههههانی  خ راکیهههههههههههههها  ئامههههههههههههههاده ئا ره.   درووسهههههههههههههه  کههههههههههههههردووه

،   خێو کههههههههههردووه ڵیهههههههههها  بههههههههههه ر و ئاژه وه لههههههههههه ، په  وانییا  کههههههههههردووه باخچههههههههههه
یا   و گڵێنیهههههههه  و گههههههه زه  و  و دروومانیههههههها  کهههههههردووه و تهههههههه  وهشهههههههییا  رسهههههههنو ته

 .  کانیشیا  بوو     شه و ئاگاداریی مندا  و نه  درووس  کردووه

،   ی چههههههێن بههههههووه ڵگههههههه مای ک مه بنههههههه  ی باوکسههههههاالر وره خێزانههههههی گههههههه: خێههههههزا    
.  مهههههههههاڵی بهههههههههاوکی  وه ی گواسهههههههههن ته که ره دا کهههههههههوڕ هاوسهههههههههه و خێزانانهههههههههه لهههههههههه
ری نێههههههو خێزانههههههی  روه دادپههههههه/ ، ئههههههارداریی بههههههاوک یهههههها  بههههههاپیر  –رخێزا   سههههههه

تهههههههاوانێکی   کههههههه سههههههنی تههههههاکێکی خێزانه ده  ر لهههههههه گههههههه لههههههێ ئه وه 6.   پاراسههههههنووه
  یهههههههههه وانه ، له  رپر  کهههههههههراوه بهههههههههه  موو خێزناکههههههههه ، ههههههههههه روویهههههههههدابێ   وره گههههههههه

  لهههههههه  ، جگهههههههه کانهههههههدا می زووی زۆوه رده سهههههههه له.  دووچهههههههاری کوشهههههههننی  بهههههههووبن
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هاردا  کانی بهههههههه نگهههههههه ئاهه  کههههههها  ئهههههههازادبوو  لهههههههه ، الوه کا  دانهههههههه هچینهههههههی خان
ئههههههههههازادی   کا  دانههههههههههه خانه  نههههههههههده رچه هه.  ری خ یهههههههههها  هههههههههههاڵ ژێر  هاوسههههههههههه
،  ر بچههههههههووکنرین ههههههههه  سههههههههه له  لههههههههێ توانیویانههههههههه وه  بووه رگیرییا  نههههههههه هاوسههههههههه

 .  نموونه  ک زۆربڵێیی به وه –   اڵق بده کانیا  ته ژنه

کی زۆر  لهههههههێ مێژوویهههههههه وه  یهههههههه کی دوورودرێهههههههژی هه یههههههههواڵتهههههههی چهههههههین مێژوو   
اڵت  ی رۆژهههههههه'' زۆو'' کانی وره گههههههه  ماڵههههههه بنه  کههههههه  زانههههههراوه  وه ئههههههه.   روو  نییههههههه

نها سهههههێ  تا تهههههه هکهههههدی بهههههوو  هههههه ڕی یه ریکی شهههههه ت سههههها  خهههههه ی پێنجسهههههه  نزیکهههههه
  لهههههههه''  Qinچهههههههین / کهههههههین'' ی ماڵهههههههه   بنه وکاتهههههههه ئه.   وه هیا  ماوەتههههههه ماڵهههههههه بنه

موو میرنشههههههههههههههینیی و  و هههههههههههههههه  ڵههههههههههههههداوه ری هه سههههههههههههههه  ما  ناوچههههههههههههههه هههههههههههههههه
،   دا وێک سههههههههنوه'' کههههههههین'' نێههههههههو ئیم  اتهههههههه ری  کانی چینههههههههی لههههههههه پادشههههههههایێنییه

''  Qin Shi Huangکهههههههین شهههههههی هوانههههههه  '' م ئیم  اتههههههه ری کهههههههین کهههههههه یه
نهههههههههدی زۆر  اڵتێکی نێوه سهههههههههه و ده  وه  مکردۆتهههههههههه کانی که گهههههههههه به ره اڵتی ده سهههههههههه ده

و   زرانههههههههههههدوه بی ۆک اسههههههههههههیێنێکی باشههههههههههههی دامه.   نههههههههههههدوهزرا هێزی دامه بههههههههههههه
  ، لههههههههههه کهههههههههها  زۆوه.  رێمێ  کههههههههههردوه نههههههههههد هههههههههههه شههههههههههی چه ی دابه کههههههههههه واڵته
،   هێنهههههههاوه کار  یههههههها  بهههههههه''  یی ره ن بهههههههه'' شهههههههکردنی میهههههههرات دا سیسهههههههنێمی دابه
لهههههێ  وه  وه، مایهههههه ی بههههه  ده کهههههه موو میراتهههههی خێزانه ههههههه  ره ی ن بهههههه وه واتای ئهههههه بهههههه
 ،  و سیسههههههنێمه پێی ئههههههه ، بههههههه کارهێناوه ی بهههههههشههههههکردن می دابهسیسههههههنێ''  نکههههههی''

می  رده سههههههههه له.  شههههههههکراوه کانههههههههدا دابه ر کوڕه سههههههههه کسههههههههانی به یه  میههههههههرات بههههههههه
ی چهههههههههین  وره شهههههههههی زۆری دیهههههههههواری گهههههههههه م ئیم  اتههههههههه ری کهههههههههین دا، به کهههههههههه یه

و دوای     کهههههههاری تێهههههههدا کهههههههردووه زار کهههههههه ت ههههههههه وسهههههههه  ه  کهههههههه  درووسهههههههنکراوه
. قوربههههههههانیی  تههههههههه مویا  کراونه ، هههههههههه واو کههههههههردووه یا  تههههههههه کههههههههه ی دیواره وه ئههههههههه

ی  کههههههههه زی دانیشههههههههنوانی واڵته کههههههههین، ویسههههههههنوویێنی کهههههههه نن ۆڵی بیههههههههر و ئههههههههاوه
ی  لێکی دیکهههههههههههه کانی ک نفوسهههههههههههیو  و مێنسهههههههههههیو  و گهههههههههههه بکهههههههههههات، کنێ هههههههههههه

رپرسههههههیارکردنی  به  نههههههدی بههههههه ی پێوه و  ی  سهههههه  یانه موو ئههههههه و هههههههه  سههههههووتاندووه
مین  کهههههههههه کهههههههههین، یه  یهههههههههه وانه له -  یاسههههههههها  کهههههههههردووه  هبوو ههههههههههه  وه اڵته سهههههههههه ده

ڕو  شهههههههه  وه دوای مردنهههههههی کهههههههین، دیسهههههههانه!!. دیکنهههههههات ری ت تالینهههههههاری بووبێههههههه  
ههههههها  '' ی ماڵههههههه اڵتی بنه سههههههه ک تاییههههههدا ده  و لههههههه  وه سههههههنی پێکردۆتههههههه ده  ئههههههاژاوه
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Han  ''لێههههههههره.  سههههههههنی پێکههههههههردووه ده  وه مه رده ی پههههههههێ  سههههههههه 862سههههههههاڵی  لههههههههه  
مای یاسهههههای  بنهههههه  تهههههه رد بووه ر بهههههه خشهههههی سهههههه ک نه  نفوسهههههاینیزم وهک  دواوه بهههههه

بههههههههێ . کانی دواتههههههههری  نی ئیم  ات رییههههههههه مههههههههه درێژایی ته واڵتههههههههی جههههههههێن بههههههههه
سهههههههن کنووری ئهههههههابووری و /  وتهههههههه ڵکه ر هه سهههههههه به  وره گومههههههها  گ ڕانکهههههههاری گهههههههه
ڵوێسههههههههنی  لههههههههێ کولنههههههههوور و هه دا هههههههههاتوو ، وه کههههههههه رامیههههههههاری و ئههههههههاینی واڵته

ک خهههههههههه ی  یهههههههههه  وه'' کا  هانههههههههههه'' تهههههههههها  دوای ر ئا ره رام ههههههههههه هاڵت ب سههههههههههه ده
اڵم دوو  ، بهههههههه دواه  نێرینهههههههه  زۆری گرنگهههههههی بهههههههه ک نفوسهههههههیو  بهههههههه.   وه تهههههههه ماوه

ی  زۆربههههههههه  تهههههههها  لههههههههه ی ئا ره ربههههههههاره ی ده تی  ی  سهههههههه  یاکه ی تای ههههههههه ب گههههههههه
تانهههههدا  بهههههااڵی ئا ره  ، بهههههه می هههههها  و کینههههه  رده سهههههه  -کانی چهههههین دا مه رده سهههههه
 .  ب اوه

یا   رگی پرسههههههه ج وبههههههه  کههههههات کههههههه تهههههها  ده م ئام ژگههههههاری ئا ره کههههههه ی یه ب گههههههه   
ی  وه ، دوای شههههههووکرد  لههههههه ی باوکیهههههها  بێهههههه  وه ی ئههههههه شههههههێوه پههههههێ  شههههههووکرد  له

بهههههێ .  کانیههههها  بێههههه  ی کوڕه وه مرێههههه  لهههههه مێردیههههها  ده  کانیههههها  بێههههه  و کهههههه مێرده
دا  ڵگهههههههه ک مه  هت لههههههه ی ئههههههها ره جێگهههههههه  نێ کهههههههه یهههههههه گه ده  وه ئهههههههه  مهههههههه گومههههههها  ئه

 .  سایێنی خ ی ک که نه  یه وه ه ی نێرینه به

 یههههههن و یانهههههه ''   بههههههه  شههههههکراوه مرۆڤههههههایێنی دابه:  ڵههههههێ میشههههههیا  ده بهههههه گەی دووهه
'' بهههههه  رێ مههههههی  شههههههکراوه ، کاروبههههههاری مرۆڤههههههایێنی  دابه واتای نێههههههر و مههههههێ بههههههه''  
و دنیههههههههای  تههههههها  خ  و داخهههههههراوی ئا ره ربه کی سهههههههه دنیایهههههههه''   وه و نهههههههاوه  وه ره ده

و پیهههههههههههاوانی    ری مهههههههههههاڵن بهههههههههههه ڕێوه تههههههههههها  به ، ئا ره  ی نێرینهههههههههههه ڵگهههههههههههه ک مه
 بن م جیاوازییهههههه بهههههێ ئاگهههههاداری ئهههههه ردوک الیههههها  ده ، ههههههه ری دنیههههها  بهههههه ڕێوه به

ردات و پیهههههههاوی   وه  وه ڵگهههههههه کاروبهههههههاری ک مه  ت نابێههههههه  لهههههههووتی لهههههههه ، ئههههههها ره
مێههههههههرلین  ............ . .......... ردات وه  کههههههههاری ناومههههههههالوه  نابێهههههههه  لههههههههووتی لههههههههه
 . 669  ێن   بەرگی یەکەم  ل 

'' کهههههههها  پیاوه''  کانی دواتههههههههر وه نههههههههه  لماندوویێنی کههههههههه مێههههههههژووی چههههههههین سههههههههه    
.  کردنی پیاوسههههههاالری بهههههه  پیههههههاده  کار هێنههههههاوه ڵوێسههههههنی ک نفوسیوسههههههیا  بههههههه هه

ی  ی  سهههههههههه  یای ک نفوسیوسههههههههههیا   وه ، یاسههههههههههاخکردنی شههههههههههووکردنه کهههههههههها  پیاوه



19 

 

 

چاویههههههها   ندیانهههههههدا بووبێههههههه  ره وه رژه به  رکاتێ  لهههههههه ، ههههههههه  پشهههههههنگو  خسهههههههنووه
،   بووبێ  پشهههههههنگوێیا  خسهههههههنووه ندیانهههههههدا نهههههههه وه رژه به  ر لهههههههه گهههههههه و ئه  کهههههههردووه

ک زاناکههههههانی ئیسههههههالم  وه  زووی خ یهههههها  بهههههه  کهههههه نن ۆڵکردنی مێینههههههه ئههههههاره  بههههههه
 .  وه و دایان شن ته  یا  قار  کردووه که  ی  س  یا

،  دا بناسهههههههن ڵگهههههههه ک مه  تههههههها  ئاسهههههههنی خ یههههههها  لهههههههه ی ئههههههها ره وه بههههههه  ئهههههههه   
ی  ژیاننامههههههههه/  بای گ ا یهههههههها'' ههههههههها ''  سههههههههنی می داینه رده کانی سههههههههه سههههههههک الره

ت مههههههار ''   ییا  زانیههههههوه نموونههههههه  وا  بههههههه ی ئههههههه وه ئههههههه''  کانیا  ییههههههه نمونه  ژنههههههه
و  شههههههههانوباڵی ئههههههههه  نگری پههههههههاتری ینیی زۆر بههههههههه رانی الیههههههههه نووسههههههههه.   کههههههههردووه

شهههههههوو   یانویسهههههههنووه کانیههههههها  نه دوای مردنهههههههی مێرده  کهههههههه  ڵهههههههداوه هیانهههههههدا ه ژنانه
   و راسهههههههنییه بهههههههێ ئهههههههه ، ده وه مێهههههههرد بدرێنهههههههه  زۆر بهههههههه یههههههها  بهههههههه  وه نهههههههه بکه
نی پاتریارکییههههههههههها   هێنهههههههههههدێ  ژ  ب خ یههههههههههها  الیهههههههههههه  کهههههههههههه  وه شهههههههههههارینه نه

دا  وه شههههههههههههوودانه زۆر به جیاتی بههههههههههههه و خ کوشننیشههههههههههههیا  لههههههههههههه  ڵ ژاردووه هههههههههههههه
 Women in early imperial China by, Bret.. .... ڵ ژاردووه هههههه

Hench p 44  . 

ی چینههههههدا  هێنههههههدێ  ناوچههههههه  کانههههههدا لههههههه  ه '' ههههههها '' می  رده سههههههه  ر لههههههه هههههههه   
کانیهههههههههها  مردنیهههههههههها   ژنهههههههههها  دوای مردنههههههههههی مێرده  ری  کههههههههههه نههههههههههه  تههههههههههه بووه
نهههههاو   دانههههههخوارد  یههههها  خههههه  خنکانهههههد  یههههها  باز خههههه راک نهههههه  بهههههه  ڵ ژاردووه ههههههه

ی ژنههههههها   ڵوێسههههههنی خ کوشهههههههنه و هه ئهههههههه!    ڕاڵیسههههههنانهخ کوشهههههههننی مو -  وه بیههههههره
و   رز نرخێنهههههههدراوه کههههههها  بهههههههه ه '' مینههههههه '' الی   کانیههههههها  لهههههههه دوای مردنهههههههی مێرده

رزییا   ربه سهههههههه  کانیا  بهههههههه درێژایهههههههی مێهههههههژووی کههههههه نی چهههههههین سهههههههک الره  بهههههههه
 ڵیههههههدا گه له  ، ژیانێهههههه  کههههههه  وه تانههههههه نیگای ئا ره گ شههههههه  لههههههه  نگههههههه ره.   دانههههههاوه
ی  وانههههههههه بهههههههه  ئه  ک یه شههههههههه ڕه هه  تههههههههوانر  خ کوشههههههههنن بکرێنههههههههه ڵناکر  ده هههههههههه

ی  هێنهههههدێ  ناوچهههههه  لهههههه  شهههههدا کهههههه وه   ئه گهههههه له.   ژیانیههههها  لهههههێ تههههها  کهههههردوو 
لههههههههێ  ، وه  ی شههههههههانازی بههههههههووه جێگههههههههه  خ کوشههههههههننه  و جهههههههه ره دا ئههههههههه کههههههههه واڵته
 اشهههههانی خێزانهههههد  بهههههه  زاری هێنهههههاوه رمه ، شهههههه کی گشهههههنی خ کوشهههههنن یه شهههههێوه به

رگیرییدا رسهههههوا  هاوسهههههه  لهههههه  ی کههههه  بهههههوو  و هێنهههههده وه ر ئهههههه بهههههه ر له ، کچههههها  ههههههه
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ههههههها  وه  ایههههههب و  چونکههههههه  ، خ یههههها  خنکانههههههدووه  وه ج ههههههی بووکێنییههههههه  بهههههوو  بههههههه
 .       یا  که خێوی ماڵی مێرده  بنه ده  که  بووه

ی پهههههههێ  '' 862'' می ئهههههههاننیکوینی چهههههههین  رده بههههههه  ک تهههههههایی سهههههههه:   کورتی بهههههههه    
  ، لههههههه  تانههههههدا روویههههههداوه ژیههههههانی ئا ره  لههههههه  وره کی گههههههه گ ڕانکارییههههههه  ، م دهر سههههههه

رۆکی  ک سهههههههه ی وه وه کرد بههههههه  ئهههههههه ده ی مههههههها  شهههههههووی نهههههههه وره گهههههههه پێشهههههههاندا کچه
  کههههههههانی خێههههههههزا  بکههههههههات و بیان اتههههههههه پیرۆزه  رشههههههههنی کههههههههاره رپه سه  کههههههههه خێزانه
''  یاوداشهههههههه سههههههههی نه   که گههههههههه  یسههههههههی و جووت ههههههههوو  لهنداوێ  ورده  ، ورده  رێههههههههوه

تا ک تههههههههایی  ، ههههههههه  وه تههههههههه بههههههه و بووه'' ک خوشههههههه  و بهههههههرا و کهههههههه  و بهههههههاوک وه
ژ   ، بێهههههوه رگیرییدا هاوسهههههه  لهههههه  بووه ی ههههههه ت وتهههههه ئههههها ره''   چههههه و ''می  رده سهههههه

یری تههههههابووی رگ ، جووت ههههههوونی  پههههههێ  هاوسههههههه بووه ی هههههههه وه مهههههها ی شههههههووکردنه
نههههههدی نێههههههر و مههههههێ  وههههههههای پێ کی ره ئازادییههههههه  تاوه ره سههههههه له.   بووه ر نههههههه سههههههه له

  ورده  ، مهههههههه ڕاڵێکی نههههههههو  ورده دا مه رده و سههههههههه ر لههههههههه لههههههههێ هههههههههه ، وه  بووه هههههههههه
ڵژاردنی  ههههههه  کهههههوڕ و کههههه  ئهههههازاد بهههههوو  لهههههه  پێشهههههاندا کهههههه له.  ری  نهههههه  تهههههه بووه

کهههه  بههههێ پرسههههی دایهههه  و   کههههوڕ نههههه  ، نههههه  که مه رده ک تههههایی سههههه  ، بههههه ردا هاوسههههه
اڵ   و بههههههههێ ده '' جێیی   بههههههههه شههههههههه''  رینی چههههههههاوکردنی نههههههههه بههههههههاوک و بههههههههێ ره

 .  بنێن  وه خێزا  پێکه  یاننوانیوه نه

 

 (م رده ی سه 206 -م رده ی پێ  سه 862) می ک نی چین  رده سه

،  ر دا ی یاسههههههاگه''  Li Szuی زو ال'' زیههههههرا  رۆک وه ریی سههههههه ژێر کاریگههههههه لههههههه 
 ی پ شههههههاک ه، شههههههێو ری  ی نهههههه ربههههههاره ده  تی یاسهههههای تای ههههههه''  چههههههین''  ئیم  اتههههه ر
و   وبانی درووسههههههههنکردوه رێگههههههههه  .  ، داڕشههههههههنوه و زمههههههههانی نووسههههههههینی  ، پێوانههههههههه

ک  وه  و ئیم  اتههههههههه ره لهههههههههی ئهههههههههه وه.    وه   کردۆتهههههههههه دیهههههههههواری چێنیشهههههههههی نههههههههه ژه
  ی بههههههههاجێکی زۆری خسهههههههههن ته وه ر ئهههههههههه بههههههههه له  یرکراوه ق سهههههههههه سههههههههێکی د  ره که

  ، بههههههههه  وه شههههههههاندۆته ڵوه ر شههههههههانی دانیشههههههههنوا  و سیسههههههههنێمی  یههههههههوداڵی هه سههههههههه
،  ر راوانکردنی سههههههههههنووری چههههههههههین اڵت و بههههههههههه سههههههههههه کارهێنانی ده بههههههههههه  ڵهههههههههه هه
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 هههههههوکمی بنەمهههههههاڵەکەی و / ی که سهههههههنییه گریی داینه هههههههه ی خههههههه  رانهههههههه  تهههههههه بووه
و  ەنی بههههههوو مههههههه سهههههها  ته  نها شههههههازده سههههههنیی چههههههین تههههههه ، داینه زوو رووخههههههانی

 '' ههههههها '' تیاڵ سههههههه ژێههههههر ده  لههههههه.   وه ه تههههههی گرت جێگههههههه''  Hanههههههها  '' سههههههنیی داینه
،  دا مه رده و سهههههه  لهههههه.  مێکی نوێهههههوه رده نهههههاو سهههههه  تە، واڵتهههههی چهههههین پێهههههی نهههههاوە دا

ی  اڵت و ئاینهههههههده سهههههههه ر ده سهههههههه ر بهههههههوو  لە کی کاریگهههههههه ره ی سهههههههه هدوو دیهههههههارد
کی  تییههههههههه ڵدانی چینایه رهه ، سههههههههه میا  کههههههههه ، یه دا کههههههههه واڵته  تهههههههها  لههههههههه ئا ره

ی شهههههههههووکرد  و ژنهێنههههههههها  واتههههههههها  بهههههههههه'' می پاندنی ئێکسههههههههه گه نهههههههههو  و سهههههههههه
جێهههههی   سیسهههههنێمێکی نهههههو  لهههههه.  ی پاشهههههادا ماڵهههههه ر بنه سهههههه به'' ی خێههههه  وه ره ده لهههههه

  ، لههههههه شههههههاندب وه ڵیوه ی چههههههین پێشههههههنر هه ماڵههههههه بنه  سیسههههههنێمی  یههههههوداڵی کههههههه
ی کههههههههارێکی  و کارگێ انههههههههه ئههههههههه.   وه ی گرتههههههههه دا جێگههههههههه''  ههههههههها  '' می  رده سههههههههه

،   وه تهههههههه ، پاداشهههههههنیا  دراوه دابێههههههه نجام  دا ئهههههههه کهههههههه پێناو واڵته باشهههههههیا  لهههههههه
ر  رام هههههههههه میا  به رههههههههههه ی به زیهههههههههاده  کا  توانیویانهههههههههه نهههههههههده مه وڵه ده  رزێهههههههه ه وه
کهههههانی  ڵکشهههههاوتری س شهههههیالی بههههه  ریزه رگرتنهههههی کهههههاری میهههههری و ئاسهههههنێکی هه وه

،  چهههههههین دا داینەسهههههههنی می رده ک تهههههههایی سهههههههه  لهههههههه.  ی سهههههههوپا بنێهههههههر  وه پێشهههههههه
  کهههههه بهههههاری ئهههههاڵ زی واڵته  مانهههههد هەلیههههها  لهههههه وڵه و ده  وره هێنهههههدێ  خێزانهههههی گهههههه

ر  سهههههههه سهههههههنیا  به و ده   یهههههههدا کهههههههردووه یا  په وره اڵتێکی گهههههههه سهههههههه ، ده رگرتهههههههووه وه
جێ و ال هههههههی  نابهههههههه  کهههههههرداره  کێ  لهههههههه یهههههههه. دا گرتهههههههووه وره کی گهههههههه یهههههههه ناوچه

بههههههه  تێرکردنهههههههی   تی جهههههههوا  بهههههههووه زارا  ئههههههها ره ی ههههههههه وه ژیانیههههههها  ک کردنهههههههه
 . 63ر لی یاو ل  ئیسنه.    کانیا  زووه ئاره

ماڵی  لههههههه  وه ی ژ  و ژن وازییههههههه رێگههههههه  ی لههههههه و خێزانانههههههه ، ئههههههه میا  دووهههههههه   
ر  بهههههههه له.   یهههههههدا کهههههههردووه یا  په وره اڵتێکی گهههههههه سهههههههه نزیههههههه  بهههههههوو  ده  پاشهههههههاوه

  کاندا لههههههه ریسههههههن ک اته ئه  نههههههاو خێزانههههههه  رگیریی نههههههاوخ یی لههههههه ی هاوسههههههه وه ئههههههه
کا   ی  یوداڵههههههه وه ، نههههههه یاسهههههها  کرابههههههوو وه  وه'' چهههههه و''  سههههههنی می داینه رده سههههههه
    کهههههههه دا بکهههههههه ی  یهههههههوداڵێکی دیکهههههههه وه   نهههههههه گهههههههه رگیریی له هاوسهههههههه  بوایهههههههه ده

بههههههههووک مههههههههاڵی بههههههههاوانی   وجا کههههههههه ئههههههههه.   بووه پاشههههههههناوێکی جیههههههههاوازی هههههههههه
، پشهههههههههههنگیری و   کی دیکهههههههههههه یهههههههههههه خهههههههههههانمی ناوچه  تهههههههههههه بووه  جێهێشهههههههههههنووه به

  دواوه بههههههه  و لێههههههره  ماوه باوانیههههههدا نههههههه    ماڵههههههه گههههههه وت ی لههههههه کی ئههههههه ندییههههههه پێوه



22 

 

 

هێنههههههههدێ  .   یر کههههههههراوه ی سههههههههه نوێکههههههههه  چی خێزانههههههههه نههههههههدامێکی م کههههههههه ک ئه وه
و   یهههههدا گیهههههری خهههههواردووه که بهههههاوانی و مێرده  ڕی ماڵهههههه نێهههههوا  شهههههه  جهههههاری  لهههههه
ی  مالههههههه بهههههه  بنه  وه یههههههه که ی مێرده ماڵههههههه   بنه یههههههه ال  ک لههههههه یههههههه وه هههههههی  لێکدانه

، پاشهههههههاو  ی سیسهههههههنێمی  یهههههههوداڵی وه ڵواشهههههههاندنه هه  بهههههههه.   کراوه نههههههههبهههههههاوانی 
کانی خ یانهههههههدا  سهههههههنه   ژێرده گهههههههه رگیریی له کههههههها  ناچهههههههار بهههههههوو  هاوسهههههههه میره
 وه کههههههه نههههههاو رامیههههههاری واڵته  تههههههه کی نههههههوێی هێناوه   ترسههههههناکییه مههههههه ، ئه   بکههههههه

سهههههههههنێکی ، ئا باوانی بهههههههههووکێ ماڵهههههههههه  ، که وه و گواسهههههههههننه  وه ب ینهههههههههه دوای ماره.   
کارووبههههههههههاری   سههههههههههنیا  لههههههههههه و زوو ده  رگرتههههههههههووه رزتریا  وه س شههههههههههیالی بههههههههههه

  ، ژنههههههههههه شههههههههههاژ ''  یا  کههههههههههه ی کچه وه و پههههههههههێ  ئههههههههههه  رداوه وه  وه میریکردنههههههههههه
  وجا کهههههههههه ئهههههههههه.   ناوه وه مردبێههههههههه  سهههههههههامانێکی زۆریههههههههها  پێکهههههههههه'' ئیم  اتههههههههه ر

ی  ی ژنهههههی ئیم  اتههههه ری نهههههو  جێگهههههه ، خێزانێکهههههی دیکهههههه  ئیم  ات رێههههه  مهههههردووه
و  لهههههێ ئهههههه وه.    ناریههههها  کهههههردووه ره  ما  شهههههێوه ههههههه  وانی  بهههههه و ئهههههه  وه گرت تهههههه

هێنههههههدێ  جههههههار دوای مردنههههههی پادشهههههها   ی شههههههاژ  کههههههه ماڵههههههه ی بنه ڵکارییههههههه نده گه
تهههههانی  زینی ئاسهههههنی ئا ره دابهههههه  ، لهههههه  رێهههههوه  ی بردۆتهههههه کهههههه بهههههووە و شهههههاژ  واڵته

کردنی  ه ی پیههههههههاده کاتێکههههههههدا بههههههههه له.   وه کردۆتههههههههه م نه دا کههههههههه ڵگههههههههه ک مه  لههههههههه
  دراوسههههههههههیکانی  گههههههههههه و بازرگههههههههههانی له  وه کی ئههههههههههابووری باشههههههههههه رامیارییههههههههههه

  ڵکشهههههههانه و هه ، ئهههههههه  ڵکشهههههههاوه دا ئاسهههههههنی ژیهههههههاریی ههههههههاو واڵتیههههههها  هه کهههههههه واڵته
ی  وانههههههههههههه پێچه  ، بههههههههههههه  گ ڕیوه چههههههههههههاوچن کی و چڵێسههههههههههههی پیههههههههههههاوانی نههههههههههههه

ێهههههههو ن  ر لهههههههه هونهههههههه  ی کولنهههههههووری نرخانهههههههد  و گرنگیهههههههدا  بهههههههه وه ب وبوونهههههههه
ک بهههههههههههه   کااڵیههههههههههههه  بههههههههههههه  بههههههههههههووه  ورده  ت ورده ، ئهههههههههههها ره کانههههههههههههدا دانه خانه

ک پێشههههههههنر باسههههههههما   وه.  کانی پیههههههههاو سێکسههههههههییه  زووه ی ئههههههههاره وه دامرکاندنههههههههه
  لهههههه.   رخ  بهههههووه سهههههه کی له یه تههههها  پ ۆسهههههه زینی ئاسهههههنی ئا ره ، دابهههههه کرد لێهههههوه
،   بهههههههووههێشهههههههنا  شهههههههنێکی بهههههههاو   وه کانهههههههدا شهههههههووکردنه  ه'' هههههههها '' می رده سهههههههه

 نهههههههههاری  ی ره ربهههههههههاره تی یههههههههها  رێگهههههههههری ده کی تای هههههههههه میریهههههههههی رامیارییهههههههههه
گرێ ەسهههههههنی   بههههههه  نههههههد بهههههههووه یوه  نهههههههار په ، سههههههنووری ره  بووه نهههههههه  وه تانههههههه ئا ره

ژاری  ر ههههههههه سهههههههه تههههههها  له زۆر جهههههههار ئا ره.   وه زوورانهههههههه خه  شهههههههووکرد  و ماڵهههههههه
  ماڵهههههههههه و هێنهههههههههدێ  جهههههههههاری   رداوه کانیا  بهههههههههه ره هاوسهههههههههه  سهههههههههنیا  لهههههههههه ده
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 ر مههههههاڵی بههههههابی سههههههه  وه تههههههه بوو  و ناردوویانه بههههههووکێ رازی نههههههه  زوورا  لههههههه خههههههه
  ڕه می شهههههههههههه رده سهههههههههههه ، له  مه رده م سهههههههههههه ، پهههههههههههێ  ئهههههههههههه راسهههههههههههنیدا  لهههههههههههه. 

ی دانیشههههههنوانی چههههههین  دا ژمههههههاره'' چههههههین '' سههههههنی کههههههانی پههههههێ  داینه دوورودرێژه
کهههههه و  ''  کا  ڵههههههه یودا  کێ  لههههههه یههههههه  وه ر ئههههههه بههههههه ، له دا بههههههووە وه م وونههههههه که  لههههههه

''  رعی ناشههههههه''  وایی  بێهههههه  نههههههاڕه  ر بههههههه گههههههه ڵکی داوە ئه هههههههانی خههههههه''  چههههههاین
سهههههههههنی هههههههههها   کهههههههههانی داینه لهههههههههێ ئیم  ات ره وه.  منهههههههههداڵی زۆریههههههههها  ب ێههههههههه 

سهههههنوورێکی   و ویسهههههنویانه  ئاسهههههنی مههههه ڕاڵی کهههههردووه  زینی دابهههههه  سهههههنیا  بهههههه هه
رخانێ   رچههههههه ی وهم رده می ههههههها  سههههههه رده   سههههههه وه ر ئههههههه بههههههه له.  بهههههه  دابنههههههێن

  یهههههههه رنامه و به ئهههههههه.  وشههههههه  جهههههههوا  تی ره ی ئههههههها ره وه بهههههههوو بههههههه  پاداشهههههههندانه
سهههههههههنی  ده  وه  ه'' هههههههههها '' ی ماڵهههههههههه مین ئیم  اتههههههههه ری بنه کهههههههههه می یه رده سهههههههههه له

هێنههههههههدێ  '' Wuوو ''   ماڵههههههههه ما  بنه ئیم  اتهههههههه رێکی دواتههههههههری هههههههههه.   پێکههههههههردووه
بههههه  '' وت ڵسهههههوکه هه''  وشههههه  هزمی ر کی نهههههه یاسهههههایه  پیهههههاوی دانهههههای راسههههه اردووه

ک  چههههههاوی بکههههههات، وه بوایههههههه ره سههههههی  ده موو که هههههههاو واڵتیهههههها  داڕێههههههژ  و هههههههه
نگنهههههری  مێکی دره رده سهههههه له.  رۆڵهههههی بهههههاوک، دایههههه ، مێهههههرد، ژ ، کههههه ر یههههها  کههههه 

ئاسههههههنی   وه لێکی زۆر قورسههههههنره ههههههه ی داڕشههههههننی یاسههههههاگه  دا و بههههههه کههههههه ماڵه بنه
ری سهههههههاڵی  وروبهههههههه ده  لهههههههه.   ر بهههههههووهت وره زینێکی گهههههههه تههههههها  توشهههههههی دابهههههههه ئا ره
تی بهههههههه   تگای تای ههههههههه ڵوه دا خههههههههه کههههههههه بههههههههاکووری واڵته  مدا لههههههههه رده ی سههههههههه 626

شهههههوو   یا  لێکهههههراوه وه چهههههاوڕوانیی ئهههههه  ، کهههههه  وه تهههههه جههههها  کراوه ژنی بهههههێ وه بێهههههوه
یاسهههههههها   بههههههههه''  Suiسههههههههوی '' ی ماڵههههههههه دواتههههههههر ئیم  اتهههههههه رێکی بنه.   وه نههههههههه که نه

 کانی کههههههارگێ انی میههههههری یاسهههههها  کههههههردووه و دۆسههههههنهر  ی هاوسههههههه وه شههههههووکردنه
  پیاوانههههههدا هاوتهههههها  گههههههه نێو ماڵیشههههههدا له تهههههها  لههههههه ئا ره  دواوه بههههههه لێره  دیههههههاره  . 

نهههههههدی ناومههههههها  و  یوه وت و په ڵسهههههههوکه و هه  بوو  و ئاسهههههههنیا  نزمنهههههههر بهههههههووه نهههههههه
ی  ماڵههههههه نێههههههوانی بنه.   یهههههها  چ مهههههه ڕاڵی و چ  یزیکههههههی سههههههنووردار کههههههراوه وه ره ده
ت سههههههاڵی پهههههه  پشههههههێوی و تێکشههههههانی س شههههههیالی  سههههههێ سههههههه'' تانهههههه '' و ''  ههههههها  ''

ت نرخهههههههی  ، ئههههههها ره  وژێر بهههههههردووه ره تهههههههانی بهههههههه زیهههههههاتر ئاسهههههههنی ئا ره  و  بهههههههووه
ا شهههههههههد مه رده و سه ر لهههههههههه یر کهههههههههراوە و ههههههههههه ک سهههههههههه ک کااڵیهههههههههه و وه  ماوه نهههههههههه

بە .   ڵههههههههههداوه ری هه سههههههههههه''  جههههههههههن   رۆشههههههههههنن'' سهههههههههه زانیێنی/ پ ۆسنینوشههههههههههن



24 

 

 

موو  کانیهههههههههها  یهههههههههها  هههههههههههه ی مێرده تانههههههههههه و ئا ره او ئهههههههههههتههههههههههای ەتی لە نهههههههههه
ه ی توانههههههای  یزیکههههههی  و بههههههه  سههههههنداوه ده کاتی ئاشههههههووبدا له یا  لههههههه کههههههه خێزانه
   گهههههههههه کێ  کێهههههههههی کهههههههههارکرد  له  یاننوانیوه نهههههههههه  وه سهههههههههنی یاسهههههههههاییه ربه و به

کی  یههههههه ڵگه ک مه  ار لههههههژ تێکی ههههههه ئههههها ره  م بهههههووه ، زۆر ئاسهههههنه   پیاوانهههههدا بکهههههه
  ، لهههههههه سههههههوکار بژێههههههوی خهههههه ی دابههههههین بکههههههات ی که دا بههههههێ یاریههههههدهرپیاوسههههههاال

دا  و بشهههههههێوییه  و ئهههههههاژاوه ند بهههههههوو  لهههههههه ی سهههههههووتمه وانهههههههه ما  کاتیشهههههههدا ئه ههههههههه
تی جوانیهههههها   و ئهههههها ره  رگرتههههههووه وه  باره نالههههههه  ئابوورییههههههه  و بههههههاره لیا  لههههههه هههههههه

  و جهههههههه ره لههههههههه.   بهههههههه  رابههههههههواردنی خ یهههههههها  و بازرگههههههههانی سێکسههههههههی راگرتههههههههووه
''  home prostitution'' پ ۆسنینوشهههههههههنی ناومههههههههها   بهههههههههه  دا کهههههههههه هراگرتنههههههههه
ئا رەتەکانهههههههدا   وت لهههههههه لسهههههههوکه هه  کی زۆر نامرۆڤانهههههههه یه شهههههههێوه  بهههههههه  نهههههههاوبراوە
   کیا  بوێهههههه  لێیهههههها  بکههههههه رچییههههههه هه  کانیهههههها  توانیویانههههههه نکاره خاوه.  کههههههراوە

 . ر ناڕازی وونێ  لێیا  کوشنوویانن سه ، جار هەبووە له

مێکی  رده سههههههه ، له ری دوایههههههن سههههههه پێشههههههنر له  وتن کههههههه رێککههههههه  ین بهههههههب  مههههههاره   
می  رده سهههههههه له.   بههههههه  مێیینهههههههه  وره سهههههههاتێکی گهههههههه کاره  نگنهههههههردا بهههههههووە بهههههههه دره

  وره کی گهههههههه جیازییهههههههه  بوایهههههههه ، خێزانهههههههی بهههههههووکێ ده ی ئابووریهههههههدا وه بووژانهههههههه
خ   ی پێشههههههوه و خێزانانههههههه ئههههههه  . یانههههههدا بهههههه  مههههههاڵی زاوا بنێههههههر  که   کچه گههههههه له
یا  بههههههههه   یهههههههههه وره گه  و جیازییهههههههههه یهههههههههانزانی توانهههههههههای دابینکردنهههههههههی ئهههههههههه ده

رد  یانههههههههدا رووزه که شههههههههوودانی کچه به  ی لههههههههه وه و بهههههههه  ئههههههههه  یا  نییههههههههه کههههههههه کچه
  خێزانههههههی  وه ڕای ئههههههه ره سههههههه.   ناو بههههههردووه کانیا  لههههههه هکچهههههه  ، منداڵههههههه بن نههههههه

ردنی خێوک رکی بهههههههه ی ئهههههههه وه دوای ئهههههههه    بهههههههوو  کهههههههه وه کههههههه  ئاگهههههههاداری ئهههههههه
کرێکارێهههههههههههه  بهههههههههههه    بێنههههههههههههه یا  ده کههههههههههههه ، کچه ر سههههههههههههه نه به یا  ده کههههههههههههه کچه
ی  و دوو ه کهههههههاره ئهههههههه  .  دا نییههههههههوا  تێههههههه کانی و هیچهههههههی بههههههه  ئهههههههه زووره خهههههههه
و  لهههههه.   ئهههههاراوه  رینی کههههه  کوشهههههننیا  هێنهههههاوەتە لە واڵتهههههی چهههههین نهههههه  وه ره سهههههه
ڵکو مهههها ی  ه، بهههه کههههوڕ  لههههه  منر بههههووه ر کههههه ک هههههه دا کهههه  نههههه'' چههههین'' ی  مه رده سههههه

 .  وت کراوه ژیانیشی لێ زه



25 

 

 

کانیدا،  سهههههههههههنه ر ژێرده سهههههههههههه اڵتێکی زۆرتهههههههههههر به سهههههههههههه پاندنی ده بههههههههههه  سهههههههههههه 
تا  هههههههه  رکههههههرد کههههههه ڵێ  یاسههههههای ده ک مههههههه ''  تانهههههه '' ی ماڵههههههه بنه یم  اتهههههه رێکیئ

  و یاسهههههایانه ئهههههه.  بینرێههههه  رێک راوتهههههرین یاسهههههای چهههههین ده  بهههههه  مه رده و سهههههه ئهههههه
پێشههههههههنر   لێ  کههههههههه ر شههههههههنگه سههههههههه له  وه   کردۆتهههههههههرپرسههههههههیاری میرییهههههههها  روو به

و   وه ندنه سهههههههههه ک کوشهههههههههنن بههههههههه  ت ڵه ، وه خ  بهههههههههوو  ربه نهههههههههدی سهههههههههه تمه تای ه
،  تانههههههه  کهههههههانی یاسهههههههای کردنی ک ده پیهههههههاده  بهههههههه  . نهههههههدی نێهههههههو خێهههههههزا  پێوه
اڵتی  سهههههههههه ، خەمهههههههههی ده و لە رووی س شهههههههههالیەوە ژیانیانهههههههههدا  تههههههههها  لهههههههههه ئا ره

  ، ماڵهههههه دا یاسهههههایانه  و ری ئهههههه ێر کاریگههههههژ ، لهههههه  میریشهههههیا  ههههههاتە سهههههەر شههههها 
ر  گههههههههههههه ئه  وه شههههههههههههێننه ڵوه ب یی هه مههههههههههههاره  بووه زوورا  ب یهههههههههههها  هههههههههههههه خههههههههههههه
رووی   ر لههههههه گههههههه ژ  یهههههها  دۆسهههههه  ئه.   ری نههههههاڕازی بووایههههههه سههههههه کەشههههههیا  له کوڕه
ر  گههههههه ، خهههههه  ئه سههههههێ سهههههها  زینههههههدا  کههههههراو   وه رخابێنههههههه رجه زوورانیههههههدا وه خه

بهههههێ گومههههها  یاسهههههها  .  دراو   سهههههێداره وا له ئههههههه زوورانیا  دابێههههه  ئهههههازاری خهههههه
ر  رام ههههههه وایی به ر نههههههاره سههههههه زوورا  و مێههههههردی  له بوو  بهههههه  سههههههزادانی خههههههه هههههههه

ی  کهههههههه زوور بووکه سهههههههوو یههههههها  خهههههههه ر خه گهههههههه ئه  ، بههههههه  نموونهههههههه کانیا  بووکهههههههه
تا سهههههاڵی    ههههههه و یاسهههههایه نها سهههههێ سهههههال زینهههههدا  دەکهههههرا، ئهههههه تهههههه  بکووشهههههنایه

 . 50ر لی یاو  ل  ئیسنه................   . کاردا بووه له 6266

تهههههههها  و  ر مێههههههههژووی ئا ره سههههههههه له  دواداچوونێکههههههههه بهما   کههههههههه وه لێک ڵینه  ئێمههههههههه 
ر  بههههههههههه ، له لدانی پیاوسههههههههههاالری رهه وتکردنههههههههههی ما یهههههههههها  و ه کههههههههههاری سههههههههههه زه

  نههههههدی بههههههه پێوه  کههههههه  وه نه ی یاسههههههاکا ژهنههههههاو درێهههههه  وی بچینههههههه   نامانههههههه وه ئههههههه
 ین و ب رسههههههین رنجێ  بههههههده بههههههێ سههههههه دا ده وجا لێههههههره ئههههههه.  نییههههههه  وه مانه که باسههههههه
بههههههێ  ههههههاڵی دۆسهههههه  و  ی ده ، ئههههههه ر بووبێهههههه   ههههههاڵی هاوسههههههه  مههههههه ر ئه گههههههه ، ئه
 ؟  چ   بووبێ   پاتمه قه

  6068 – 252ند،  می نێوه رده سه
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می  رده سهههههههههه. '' 6826 ' – 206'' ی سهههههههههون   ماڵهههههههههه اڵتی بنه سهههههههههه می ده رده سهههههههههه  
 ''تههههههانی  ژیههههههانی ئا ره  ی ئاسههههههنی س شههههههیالی بههههههووە لههههههه دیکههههههه رخانێکی رچههههههه وه

و   وه ، پههههههههێ پێچانههههههههه ی سههههههههاوا ، کوشههههههههننی مێیینههههههههه ، داوێن ههههههههاکی دا'' چههههههههین
  ک لهههههه یهههههه دیارده  ک ئهههههامرازێکی سهههههێک  بهههههوو  بهههههه ت وه ئههههها ره  تێههههه وانین لهههههه

ڵکشهههههاندا  هه  ی دواتهههههر لهههههه ته وت سهههههه بههههه   هههههه  ک کهههههه یهههههه دیارده –دا  ڵگهههههه ک مه
'' Ching ''6066 – 6266ی چینهههههههه   ماڵههههههههه می بنه رده سههههههههه  تا لههههههههه ، هههههههههه بههههههههووە

ژێر  تهههههها  لههههههه ئا ره  نههههههده رچه هه  مه رده و سههههههه پههههههێ  ئههههههه.  اڵک ت پههههههه  یشههههههنه گه
 دابوو  ڵگهههههههه وای ک مه ند و نهههههههاڕه سهههههههه رینی ناپه ی دابوونهههههههه وره گوشهههههههارێکی گهههههههه

  جههههههێ یا کههههههه رکی پیاوسههههههاالری خێزانه ی ئههههههه وه ناو ماڵههههههدا بهههههه  ئههههههه لههههههێ لههههههه ، وه
یویسههههه   ده  ڵگهههههه ک مه  دوور بهههههوو  کهههههه زیهههههانی  یزیکهههههی بهههههه    لهههههه چی بکهههههه بهههههه

  لههههههه ڕۆیشههههههنن و پێی خ شههههههیا  ده بوو و بههههههه ، مهههههها ی ژیانیهههههها  هههههههه پێنێ بیسههههههه
تهههههههههانی  ئا ره.   بووه شهههههههههیا  ههههههههههه وه مدا مههههههههها ی شووکردنه رده هێنهههههههههدێ  سهههههههههه

،  بههههههههوو  خننر دبههههههههه ، زۆر به کانی دواتههههههههر ماڵههههههههه و بنه''  سههههههههون  ''می  رده سههههههههه
کههههههه ت و زنجیهههههههری   نهههههههدی ی پهههههههێ  خ یههههههها  پابه وانهههههههه ک ئه ی وه وه لهههههههه  جگهههههههه

بینرا وە و  ده وا نهههههههه ، ژیانیشهههههههیا  پهههههههێ ره رینێکی ت ادیسهههههههی نال بهههههههوو  دابونهههههههه
برابانایە  ناوی  نهههههههههه ر لهههههههههه گهههههههههه ، ئه ناوبراو  سهههههههههاوایی لهههههههههه زۆر جهههههههههاری  به

 .  دا راگر  وه پێ پێچانه/ ی پێ تێگرتن نجه شکه ژێر ئه بوو خ یا  له ده

''  ی مالهههههههه   ههههههههاتنی بنه گهههههههه ک له کاویهههههههه یه  تییانهههههههه ڕه بنه  و گ ڕانکارییهههههههه ئهههههههه 
ی  وه وسهههههههاندنه زیهههههههاتر چه  وتووه رکهههههههه ک ده ، وه  ئهههههههاراوه  هاتنهههههههه دا نه''  سهههههههون 

  کههههههههه  ی گرتههههههههووه رچاوه سههههههههه  وه ه''  مک نفوسههههههههیانیز –نیهههههههه  ''  تهههههههها  لههههههههه ئا ره
 -نیههههههه .   ڵههههههداوه ری هه هسهههههه  کههههههه ماڵه بنه نجا سهههههها  دوای هههههههاتنی ی پههههههه نزیکههههههه

و   یرکراوه پووری چههههههههههین سههههههههههه لههههههههههه ی که وه ک رێک سههههههههههننه ، وه مک نفوسههههههههههیانیز
  کهههههه  بووه ر ل جیههههه  و  ی  سههههه  یای چهههههین ههههههه سهههههه ی له وره کی گهههههه رییهههههه کاریگه
ی  ر و لینیراتههههههوور و ژیههههههانی رۆژانههههههه ر هونههههههه سههههههه وانی  رۆڵههههههی خ یهههههها  له ئههههههه
  تهههههههانی کردۆتهههههههه تی  ژیهههههههانی ئا ره کی تای هههههههه یه وهشهههههههێ ، به بووه لکی ههههههههه خهههههههه
می جیههههههاوازی  رده ، سههههههێ سههههههه مک نفوسههههههیانیز –نیهههههه  . ری وه تی و کههههههوێره ینههههههه مه

،  کرێهههههه  دی ده رمی تێههههههدا بههههههه مههههههدا ت زێهههههه  نههههههه که می یه رده سههههههه  لههههههه  بووه هههههههه
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  شههههههههههدا دوو مه رده و سه ر لههههههههههه منر و هههههههههههه مههههههههههدا زۆر کههههههههههه می دووهه رده سههههههههههه له
وایانی داڕشههههههننی  پێشههههههه  لههههههه  کههههههه''  یههههههی و چانهههههه  تسههههههای -تههههههو ''  ی  سهههههه ت

،  ، ب ێهههههه  لە  ی  سهههههه  یاکانی بههههههوودیزم م بههههههوو سههههههیانیزک نفو -ڕی نیهههههه  بههههههاوه
و  ووە  کهههههههههرد ، ک نفوسهههههههههیانیزم و بیهههههههههری ت ادیسهههههههههی ناڵیا  تێکهههههههههه تهههههههههاویزم

تهههههههههها   ر ئا ره رام ههههههههههه ی به ی    سهههههههههه  یاێکی پهههههههههه  رق و کێنههههههههههه کههههههههههه نجامه ئه
واوی  تههههههه ک نفوسههههههیانیزم به -نیهههههه   مدا کههههههه مههههههی سههههههێهه رده سههههههه له.   وه وتههههههه لێکه

''  Cheng Haoچێنههههه  ههههههاو '' و جێگیهههههر بهههههوو،  ی  سههههه ت وەی داکوتههههها ریشهههههه
ی داوێنهههههههی پهههههههی   وه برسهههههههانا بمرێههههههه  لهههههههه ت له ئههههههها ره  باشهههههههنره) تی گوتوویهههههههه

 . 99ر لی یاو   ل  ئیسنه'' ( بکات

ر نێهههههر و  رام هههههه به مههههه ڕاڵێکی دوو هههههاقی  و  ی  سههههه  ه ما  کاتیشهههههدا ئهههههه ههههههه  لهههههه
پیهههههههاو مههههههها ی ژ    کهههههههه  ی کهههههههردووه وه و پێشهههههههنیازی ئهههههههه ئهههههههه.   بووه ههههههههه  ، مهههههههێ
دایکهههههی  بهههههاوک و  چونکهههههه  وه پیهههههاوی  ژ  بهێنێنهههههه  بێ  و بێهههههوه اڵقهههههدانی ههههههه ته

وا  ئا رەتههههههها  ره  بهههههههه ما  مههههههها ی اڵم ههههههههه بهههههههه.   تهههههههه خزمه  پێویسهههههههنییا  بهههههههه
 .  بینیوه نه

مینههههههه  و '' ی ماڵهههههههه می بنه رده سهههههههه کههههههها  له غ لهههههههه ڵمژینی کولنهههههههوری مه ههههههههه   
  وه ڕوانیی ئههههههه ، چههههههاوه پاند تانههههههدا سههههههه ر ئا ره سههههههه ، داوێن ههههههاکی به دا'' چینهههههه 
دووربن و  سێکسههههههههکرد  بههههههههه  واوی لههههههههه تههههههههه  بههههههههه  کا  کههههههههراوه ژنههههههههه بێوه  لههههههههه
و  روو ئههههههههه سههههههههه سههههههههی  له و هههههههههی  که  وه نههههههههه شههههههههوو بکه  دراوه شههههههههیا  نههههههههه رێگه

تی نههههها دڵسههههه زی و  ت مهههههه  کانیههههها  بهههههه ی مێرده و ژنانهههههه ئهههههه.   بووه نهههههه  وه یاسهههههایه
هههههههی    ، لههههههه وازیهههههها  لههههههێ هێنههههههاو  سههههههووک و ریسههههههوا کههههههراو   وه رکێشههههههییه سه

  و ژنانهههههه ی ئهههههه ی زۆربهههههه وه ر ئهههههه بهههههه ، جههههها له  دراوه شهههههوێنێکی  کاریههههها  پهههههێ نهههههه
کی  یه رچاوه کانیهههههها  ژیههههههاو  و هههههههی  سههههههه ر داهههههههاتی مێرده سههههههه واوی له تههههههه  بههههههه

و  ئهههههه  وه داخهههههه به.   وه تهههههه خههههه  کوشهههههننیا  بههههه  ماوه  ، بووه ا  نههههههداههههههاتی خ یههههه
رینێکی  نهههههههههههههه  تههههههههههههه بووه  ورده  و ورده  هانههههههههههههدراوه'' خ کوشههههههههههههنن''   کههههههههههههرداره

پێنهههههاو داوێن اکیهههههدا   ی لهههههه و ژنانهههههه ئهههههه.  ندکراو و سهههههیم  ڵی داوێن هههههاکی سهههههه په
ی شهههههانازی  جێگهههههه  تهههههه بوونه  یههههها  خ یههههها  کوشهههههنووه  شهههههی خ یههههها  شهههههێواندووه له
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،  مانی پێشهههههههههههنردا رده سهههههههههههه له.  ی نێوبهههههههههههانگی وه رزبوونهههههههههههه و به  کهههههههههههه خێزانه
ی  رگیریی شهههههههههێوه ب ی و هاوسهههههههههه ، مهههههههههاره ی بهههههههههووک وه نها دوای گواسهههههههههننه تهههههههههه
،  دا دوای رازی هههههههههههوو  مه رده م سهههههههههههه لهههههههههههێ لهههههههههههه ، وه  رگرتهههههههههههووه رمی وه  هههههههههههه

  کیهههههژی  وه ر ئهههههه بهههههه ، له  کهههههاری پهههههێ کهههههراوه  ووهکرد  ک نن اکنێههههه  بههههه نیشهههههانه
موو  مێهههههههرد ههههههههه  ک ژنێکهههههههی بهههههههه وه  ی لێکهههههههراوه وه ڕوانیی ئهههههههه ب او چهههههههاوه مهههههههاره

جێ  زوورانی جههههههێ بههههههه ر مێههههههرد و خههههههه رام ههههههه ر شههههههانی به کانی سههههههه پێویسههههههنییه
ی مهههههههههردبێنی  هەر  کهههههههههه زگیرانه ی ده وه ر پهههههههههێ  گواسهههههههههننه گهههههههههه ئه.  بکهههههههههات

ژنێههههههه   کهههههههو بێوه زوورانی و وه نهههههههاو مهههههههاڵی خهههههههه  هو بگوێزێنهههههههه  پێویسههههههه  بهههههههووه
 . ر سه نهرێ موو ژیانی به هه

،   ی داوێن هههههههاکی بهههههههووه کی دیکهههههههه یه یی شهههههههێوه ر پهههههههاکیزه سهههههههه خنکرد  له چهههههههه  
، کیهههههههژی الو   دراوه یا  پهههههههێ نهههههههه وه ی شهههههههووکردنه ی رێگهههههههه ژنانهههههههه و بێوه ک ئههههههه وه
ی  کرد  رێگهههههههک پههههههێ  شههههههوو یه هههههههی  شههههههێوه  ، بههههههه ک ئێسهههههنای الی خ مهههههها  وه –

 دراو سههههههن ێنه زی پیههههههاوا  بهههههه  کچههههههی ده زیههههههادبوونی  ههههههه .   بوه جووت ههههههوونی نههههههه
دا  مه رده و سهههههه ، لهههههه  ندووه ی سهههههه ره دا پهههههه مه رده و سهههههه لهههههه'' پهههههاگیزە/ ڤیهههههرجین'' 

دراوی بههههه   سهههههن ێنه ر پیهههههاوێکی پیهههههر کیژێکهههههی ده گهههههه ئه  بووه وا نهههههه کهههههارێکی نهههههاڕه
وی  شهههههه  تێکی  لهههههه ر ئههههها ره ههههههه.   یههههههبک یا  زی جنسهههههیی خههههه ی تێرکردنهههههی   هههههه
راسههههههه  کچێنهههههههی   ، یههههههها  بهههههههه داچووبن ڵهههههههه هه  ر لێهههههههی بهههههههه گهههههههه بووکێنیهههههههدا ئه

  ر مهههههاڵی بهههههاوانی و بهههههه سهههههه  وه تهههههه یانی زوو کراوه وا بهههههه ، ئهههههه سههههه  دابێههههه  ده له
 .  خساوه ی ب  ره لی شووکردنێکی دیکه   هه گمه ده

 

  Foot bindingپێ تێگرتن   

 

ی  ، کههههارێکی دیکههههه پههههێ تێگههههرتن/  ی پههههێ وه ، پێچانههههه وشههههننداک سههههاوا ک تههههه  لههههه
 ناوی بهههههردوو  لهههههه  میا  کهههههه ، یه تهههههانی چهههههین ر ئا ره رام هههههه به  بهههههووه  نامرۆڤانهههههه
تای تێگرتنهههههههی  ره ه کهههههههار و سهههههههه.  ژیهههههههانی شهههههههێواندوو    و میا  لهههههههه ، دووههههههههه
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.   ی جیاوازیشهههههههی بههههههه  کهههههههراوه وه ، لێکدانهههههههه  تههههههها  ئاشهههههههکرا نییهههههههه پێهههههههی ئا ره
''  Liالی / لههههههی''  ، ئیم  اتهههههه ر مێههههههژوو نووسههههههانی چههههههین   وای بەشههههههێ  لهههههههب بههههههه

تی  و پێ وێکهههههههی تای هههههههه ئهههههههه  ، گوایهههههههه  یهههههههه قه د  ره  و مههههههه ده ری ئهههههههه داهێنهههههههه
 پێهههههی بکهههههات  ماکرد  لهههههه بههههه  سهههههه  ی کهههههه که ویسهههههنه خ شه   بههههه  دۆسهههههنه  داهێنهههههاوه

ڵکشهههههههههههههاو و  هه  تهههههههههههههانی چینهههههههههههههه ی ئیم  اتههههههههههههه ر، ئا ره کهههههههههههههه دوای داهێنانه. 
پێ  تییا  لههههههههههه ، پههههههههههێ وی تای ههههههههههه  رییا  کههههههههههردووه کا  جاولێکههههههههههه دانههههههههههه انهخ

  و کهههههرداره ئهههههه  ی ئاشهههههکرایه وه ئهههههه.  قاڵب بهههههدات ی پییههههها  لهههههه وه کهههههردوو  بههههه  ئهههههه
جههههههه ری ژیههههههها  و .  کا  دانهههههههه اڵت و خانه سهههههههه ئی ینهههههههی ده  بهههههههه  ت بهههههههووه تای هههههههه

کاسههههه کار شهههههوڕووت و  ره  بهههههه  داوه ی نهههههه یهههههداکردنی بژێهههههویی رێگهههههه داخهههههوازی په
  تههههههه پههههههێ تێگههههههرتن بووه  وه ر ئههههههه بههههههه ، له   کا  بکههههههه نههههههده مه وڵه ری ده چاولێکههههههه
پهههههههههێ تێگهههههههههرتن   وشهههههههههدا کهههههههههه   ئه گهههههههههه له.  ی ئاسهههههههههنی س شهههههههههالی نیشهههههههههانه

وی  کا  پییهههههها  هههههههه و زۆر جههههههار منداڵههههههه  بووه ئێشههههههوئازارێکی بههههههێ پایههههههانی هههههههه
ریا   رام هههههههههههه ک به رمییهههههههههههه چی ههههههههههههی  د  نه ، کهههههههههههه و مهههههههههههردوو   کهههههههههههردووه

کی  سهههههزایه  وه تهههههاو ئهههههازار پهههههای کردبێنهههههه  ر منهههههداڵێ  لهههههه گهههههه ، ئه نوێنهههههدراوه هن
 .  وه ی بکاته وێر  دووباره نه  هایا  داوه  یزیکی وه

کههههههه   ی پههههههێ بهههههه  خ شهههههه ێهاتنی پیههههههاوا  بههههههووه وه ، پیچانههههههه  تاوه ره سههههههه  لههههههه   
دواتهههههر پیهههههاوا  .   گرتهههههووه تههههها  وه یهههههی ئا رهڕۆ خ بهههههادا  و ناسههههه   جێژیههههها  لهههههه

کههههههات و  سههههههنووردار ده  وه ، جووالنههههههه تێگرتنههههههی پههههههێ  کههههههه  وتووه رکههههههه یهههههها  دهب 
  و  تی  بکهههههههه ناو ماڵهههههههدا قهههههههه کانیا  لهههههههه تهههههههه تهههههههوانن ئا ره   ده و کهههههههاره بهههههههه
هههههههه ی   تهههههههه پهههههههێ تێگهههههههرتن بووه.  سهههههههنێنن کانیا  بوه نادڵسههههههه زه  وته ڵسهههههههوکه هه

  تهههههه ی پهههههێ بهههههووه وه دێ  جهههههار پێچانههههههنههههه، هێ بوونی تێکشهههههانی ئێسههههه  و گرم ڵهههههه
  پێههههههوه  توانی خهههههه ی بههههههه نههههههه  ، کههههههه که سههههههه وت ی که کی ئههههههه ههههههه ی ناتواناییههههههه
ئارایشهههههههههه  و   لههههههههههه  جگههههههههههه.   ودیههههههههههوار هههههههههههات چ  بکههههههههههات راگههههههههههر  و دیواره

و   یر کههههههراوه کی  سههههههه وانییهههههههک ج ، بچههههههووکی پههههههێ وه روجاو ی سههههههه وه رازاندنههههههه
ر  گهههههه ، جههههها ئهههههه  رز نرخاندوویانهههههه وتن بهههههه رێککهههههه  ب ین بهههههه کانی مهههههاره هاڵڵههههه ده

ر  سههههه  کڵهههه ڵی بردۆتههههه  موو ژیههههانی بههههه وا هههههه ، ئههههه یگرت ێ  خنی نههههه کیژێهههه  بههههه
 . ڵێن کڵ ڵی پێی ده  که  یه وه ڕاسنی ئه به –
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 نگیزخا  کانی جه کچه

 

واکهههههههههههانی  ناڕه  ناشهههههههههههیرین و کهههههههههههرداره  نها رووه زۆر جهههههههههههارا  مێهههههههههههژوو تهههههههههههه
ا  م زۆرینههههههههههه.   نموونههههههههههه  نگیزخا  بههههههههههه دات، جههههههههههه کانما  پیشههههههههههانده سهههههههههه که

  وه نگیزخا ، ئهههههههه کانی جهههههههه داگیرکهههههههاریی و تهههههههااڵ  و کوشهههههههنوب ه  ئاشهههههههناین بهههههههه
کی  نگیزخا  روویهههههههههه تی، جهههههههههه یه که ناشهههههههههێرینه  رووه  وه لهههههههههێ ئهههههههههه ، وه راسهههههههههنه

بهههههها  بههههههوو  ر و میهره روه سههههههێکی سیاسههههههی و دادپههههههه و که بوو، ئههههههه شههههههی هههههههه دیکه
کی بچههههههههوکی  یههههههههه تیره  نگیزخا  لههههههههه جههههههههه. ی کههههههههه وه ته ی نه ر مێینههههههههه رام ههههههههه به

ر  تههههه کی ته یههههه تیره  کههههه  منر بههههووه نی نهههه  سههههااڵ  کههههه مههههه کا  بههههوو، ته گ لهههههن مههههه
جیهههههههاتی   کانیا  لهههههههه نزیکهههههههه  خزمهههههههه. کهههههههووژ    و بهههههههاوکی ده ده الماریا  ده پهههههههه
ی  وه دوای ئههههههه. ر کههههههردوو  رام ههههههه بههههههێن، خراپنریهههههها  به  وه نگیانههههههه ده ی به وه ئههههههه
  و  ر ئهههههههههاژه سهههههههههه سههههههههه  به ده کهههههههههووژ ، مامیشهههههههههی کا  بهههههههههاوکی ده ره تهههههههههه ته
شهههههههههنوکێو  ی ده ئهههههههههاواره  کهههههههههه موو خێزانه گرێههههههههه  و ههههههههههه کانیانهههههههههدا ده له لوپه که
گا  خ شهههههه  و  کههههههی لهههههههیدا  ک بههههههووه رگییههههههه مه و کوله  رشههههههێوه هه  بههههههه. کههههههات ده

سههههههاڵیدا کچێکههههههی خزمههههههی  نی شازده مههههههه ته  لههههههه. کههههههات ی ده وره براکانیههههههدا گههههههه
هیوای  کاتێکهههههههدا بهههههههه ری، له هاوسهههههههه  کاتهههههههه ده Borteناوی بههههههه رتێ  دایکهههههههی بهههههههه

  کی دیکههههههه یههههههه ر، تیره سههههههه رێنه یدا به که ره   هاوسههههههه گههههههه ژیهههههها  له  بههههههووه  وه ئههههههه
بههههههه  . پیهههههههاوێکی دیکهههههههه  نهههههههه یده ی دەر ێهههههههنن و ده کهههههههه   و ژنه ده الماریا  ده پهههههههه

'' تیمههههههه جین'' نهههههههاوی  وکاتهههههههه ئه  نگیزخا  کهههههههه ی جهههههههه کهەر رزگهههههههارکردنی هاوسهههههههه
  یههههههه و تیره کی زۆر لههههههه یههههههه ر، ژماره بههههههه  گرێنههههههه ک ده یههههههه موو رێگههههههه هههههههه بههههههووه 

 . ...   کههههههات ی رزگههههههار ده کههههههه و ژنه  ر اندوویانههههههه ژنەکەیهههههها   کههههههووژ  کههههههه ده
Mongol Queens    68ل. 

  دایکیههههههدا و ر انههههههدنی  گههههههه ی مههههههامی له وایههههههه ناڕه  وته ڵسههههههوکه و هه ئههههههه  نگههههههه ره 
 .تا  ب  ئا رهتێ وانینی   ر بووبێ  له ی، کاریگه که ره هاوسه
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ههههههههههاوینی   لێهاتوویی خهههههههه ی لههههههههه نگیزخا ، بهههههههههه دوای ک ششههههههههێکی زۆر جههههههههه    
کانی  موو خێڵههههههههه ی هههههههههه وره انی گهههههههههخهههههههه  بێنههههههههه م، ده رده ی سههههههههه 6860سههههههههاڵی 

ترین و  وره سهههههها  گههههههه 656  کی پێکهێنهههههها کههههههه گهههههه ل و دواتههههههر، ئیم  ات ریایهههههههمەن
کهههههههههانی  ژهبێ کی لهههههههههێ بهههههههههه وه.  مین بهههههههههوو رزه زاڵنهههههههههرین ئیم  ات ریهههههههههای سهههههههههه

نگیزخا   جهههههههه.  وه کایهههههههه  هاتهههههههه ده گههههههه ل، نهن نگیزخا ، ئیم  ات ریهههههههای مهههههههه جهههههههه
وی  یهههههههه و ده ی ئهههههههه و ئیم  ات ریایهههههههه ئهههههههه  یشهههههههن وو کهههههههه گه  وه لهههههههه  تاوه ره سهههههههه له

یشهههههن وو کهههههه  گه  وه سهههههێ  دابهههههین ناکرێههههه ، لهههههه نها که تهههههه  درووسهههههنی بکهههههات، بهههههه
کانی  کییه ره سههههههه  نههههههده وه رژه و پاراسههههههننی بههههههه  کههههههه   درێههههههژی ئیم  ات ریا مههههههه ته

ی  وه نیههههها بهههههوو لههههههو دڵ ئهههههه.  کهههههات یی ده نهههههدیی ناوچهههههه اڵتی نێوه سهههههه داخهههههوازیی ده
  رووی کهههههرده  ر، ب یهههههه سهههههه  ناچێنهههههه  و کهههههاره ئهههههه  وه کانییهههههه ی کوڕه رێگهههههه  لهههههه  کهههههه

'' درێژایهههههی رێگهههههای ئاورشههههها  بهههههه  رۆژانهههههه  ی کهههههه و کیژانهههههه کانی، ئهههههه ژ  و کچهههههه
ڕاسههههههههههنی ئاسههههههههههیا،   تا ناوه هههههههههههه  وه باشههههههههههووری چینههههههههههه  لههههههههههه''  سههههههههههی   رۆود

ر و  نگاوه نهههههههههد جهههههههههه نگیزخا ، چه جهههههههههه. کهههههههههرد وتر ده یا  پنهههههههههه ئیم  ات ریاکهههههههههه
ی  کهههههههه ی واڵته کهههههههه کییه چی یاسههههههها خێڵه   م کهههههههه نهههههههده وه ، ئه داگیرکهههههههار بهههههههووه

کا ، ژ  و  گ لههههههههن ک سهههههههننی مهههههههه وکرد  و یه بههههههه  پنهههههههه  کاتێکهههههههدا کهههههههه ، له بهههههههووه
ما  کاتیشهههههههدا  ههههههههه  ، لهههههههه کانهههههههدا کهههههههردووه رۆک خێ ه   سهههههههه گهههههههه ژن هههههههوازیی له

رێکی  هاوسهههههه  سههههه  لهههههه یهههههدا، ده که نهههههدی واڵته وه رژه پێنهههههاو به  لهههههه  بهههههووه  ئامهههههاده
  وه یهههههههه و ب نه بهههههههه.  بهههههههووه  کهههههههه یاسهههههههای واڵته  وه ویسهههههههنی بهێنێههههههه ، ئهههههههه خ شه

تهههههه  )  ی گوتههههههووه ر ی هاوسههههههه  Ibaka، ئی اکهههههها  و بههههههه  لێههههههدوانێکی مێژوویههههههی داوه
   م کههههههاره لههههههێ ناچههههههارم ئههههههه ، وه وه لیشههههههمه ر چههههههوار په نههههههاو د  و هههههههه  چووینههههههه
و   چی یاسههههههایه   م کههههههه وره خههههههانی گههههههه  لمێنا کههههههه ی بیسههههههه وه م بهههههه  ئههههههه بکههههههه
نگیزخا ، دوای  جهههههههههه.( نهههههههههێ ده  الوه کانی خههههههههه ی وه زه پێناوی واڵت دا  هههههههههه لهههههههههه

.  کههههههه تهر راوانکردنی واڵ بههههههه  گهههههه ل رووی کردۆتهههههههن کههههههانی مههههههه وێک سههههههننی تیره
جێهێڵی ،  ی بهههههههههنکا ڕاڵههههههههه نه بهههههههه  کههههههههوڕ و جه  کههههههههه ی والته وه جیاتی ئههههههههه لههههههههه

کانی  ره هاوسههههه  ک لههههه ر یههههه ، هههههه جێ هێشههههنووه کانی خهههه ی بههههه بهههه  ژنههههه  هههههاتووه
دا  کههههههههه ناوچه  اڵتێکی لههههههههه سههههههههه موو ده ک و هههههههههه یههههههههه شههههههههاژنی ناوجه  کردۆتههههههههه

  ، لهههههههه کهههههههردوه ی  راواننهههههههر کهههههههه ئیم  ات ریا  دواتهههههههری  کهههههههه. سههههههه  ده  تهههههههه داوه
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  میههههههههر و  گههههههههه نههههههههدی له پێوه  وه کانییههههههههه کردنی خ شهههههههه  و کچه ی مههههههههاره رێگههههههههه
ک  شههههههوو، وه به  و کاتێهههههه  کچێکههههههی داوه لههههههێ ئههههههه ، وه و کههههههردووه پاشههههههاکاندا پنههههههه

ی  وانهههههههههه ی ره زاواکهههههههههه  تی  هههههههههوکم انی بکهههههههههات، ب یهههههههههه شهههههههههاژنێ  ناردوویهههههههههه
    ژراو و زۆر جهههههههههاری  کهههههههههوو  شکرکێشهههههههههی کهههههههههردووه ی له وه کهههههههههانی پێشهههههههههه ریزه

 82،89گ ل  ل ل  شاژنانی مه .........  ......

ێههههه  '' تههههه و''    کهههههه بهههههه  دانهههههاوه  وه ی باوکایێنییههههها  بهههههه کا ، پێگهههههه گ لههههههن مهههههه   
ی لههههههههێ  کههههههههه ئێسههههههههکی منداڵه  کههههههههات کههههههههه بوونی منداڵههههههههدا ده شههههههههداریی لههههههههه به

  و داشههههههکاندنه دات، ئههههههه لههههههێ دایهههههه ، خههههههوێن و گ شهههههه  ده ، وه بێهههههه  درووسهههههه  ده
اڵم  بههههه.  واتای ئێسهههه انی بههههاوک بههههه''    yasیهههها  ''  ، نههههاونراوه یههههاوداالی پ بههههه
  کهههههه  بووه ههههههه  وه الی دایکهههههه تریا  بهههههه وره ، داشهههههکاندنێکی گهههههه تیهههههدا خزمایه  لهههههه

.   ناسههههههههههههویانه''  هههههههههههها ره'' واتای منداڵههههههههههههدا  بههههههههههههه''  urugئههههههههههههوروگ  '' بههههههههههههه 
واتای  بههههههه'' ئههههههاڵنوو  ئههههههوروگ''  ی خهههههه ی نههههههاوه کههههههه ، نههههههاوی خێزانه نگیزخا  جههههههه

نگیزخا ، دوای ر انهههههههدنی  م ژنهههههههی جهههههههه کهههههههه کاتێههههههه  یه.  منداڵهههههههدانی زێههههههه ین
  لهههههه  ، جگهههههه کهههههات کهههههه ده  وه ر ئهههههه سهههههه خ  له نگیزخا  جهههههه بێههههه ، جهههههه منهههههداڵی ده

. )   ردات چههههه   زگهههههی پههههه  بهههههووه وه  وه لهههههووتی لهههههه    نییهههههه ، کهههههاری کهههههه دایههههه 
کاتێکهههههههههههدا  ه؛ ل نگهههههههههههدا  جه ، پیهههههههههههاوا  له  دات کهههههههههههه رووده  کارێکهههههههههههه  وه ئهههههههههههه
واڵت   کاتێکهههههههدا کهههههههه ، له  یانهههههههه کا  جریوه سهههههههنێره کاتێکهههههههدا ئه ، له کوژرێن ده کهههههههه
  لی  لههههههههه دا بههههههههێ ئههههههههارامن و مههههههههه ناو جێگههههههههه ڵ  لههههههههه ، خههههههههه  دایههههههههه ئاژاوه له

  32،39گ ل  ل ل  ن شاژنانی مه.(  یدا که هێالنه

  کههههههه چهههههه   منداڵههههههه  کرنهههههه  بههههههووه  وه ئههههههه  وه کانههههههه گ له الی مه راسههههههنیدا بههههههه  لههههههه
یاسهههههههههاخکردنی  رۆشهههههههههنن و ئهههههههههالوگ ڕپێکردنی   بهههههههههه . کرێههههههههه  ده  رده روه پهههههههههه
ی  نگاو م هههههههههههه کههههههههههه ، یه نگیزخا  دەربههههههههههارەی مههههههههههارەب ین ، جههههههههههه تهههههههههها  ئا ره
  ورده  دواتهههههههههههههر ورده.   تیی نهههههههههههههاوه رینی خێ یهههههههههههههه نهههههههههههههه  ی وه وتنهههههههههههههه دوورکه

کانی و  گهههههه ڕانی ئاسههههههنی س شههههههیالی کچههههههه ههههههه ی   تههههههه بوونه   گ ڕانکههههههاریی دیکههههههه
ی  ربههههههاره نگیزخا  ده جههههههه  یاسههههههاکانی.  گ ل مههههههه/ مەنگهههههه لتههههههانی  ئا ره موو هههههههه
،   بووه کی ئههههههاینی نههههههه کی ئایههههههدی ل جی یهههههها  ب وایههههههه یه رچاوه ، سههههههه تهههههها  ئا ره
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. کی هاوسهههههها  یههههههه ڵگه بردنی ک مه ڕێوه بههههههه  لههههههه  زموونی خهههههه ی بههههههووه ڵکوو ئههههههه بههههههه
 .  کا  گ له ر ب  مه بێ گوما  هه –

'' خههههههانی خانهههههها ''   وره بێنههههههه خههههههانی گههههههه یز دهنگ ی جههههههه وه سههههههاڵێ  دوای ئههههههه 
میرێکههههههههههی   دات بههههههههههه ده''   Checheyigenچێچێههههههههههایجین '' ناوی کچێکههههههههههی بههههههههههه

  کردنیهههههههههدا بهههههههههه وانه ره  لهههههههههه.  سهههههههههای ێریا  لهههههههههه''   Oiratئههههههههه ی ات ''  ی ناوچهههههههههه
، تههههههه  نێهههههههردراوی  ی تههههههه  کچهههههههی خهههههههانی وه ر ئهههههههه بهههههههه له)  ڵهههههههێ ی ده کهههههههه کچه

  69گ ل  ل  شاژنانی مه .(    ی  ڵکی ئ ی ات بکه  وکم انی خه

شهههههههی  وانه ، پاداشهههههههنی ئه  کانی داوه یاره ، سهههههههزای نهههههههه نگیزخا  کاتێکهههههههدا جهههههههه له
نگیز  زوو دوای مردنهههههههی جهههههههه .  یا  داوه یاریهههههههده  وه نزیکهههههههه  لهههههههه  کهههههههه  وه تهههههههه داوه

  مهههههه ئه. کانیا  ر هێرشهههههی براژنهههههه بهههههه  وتنهههههه م جهههههار که کهههههه کهههههانی یه خههههها ، کیژه
لهههههێ زۆری پهههههێ  وه. اڵت سهههههه ر ده سهههههه له  تههههها  بهههههووه ا رهڕی نێهههههوا  ئ خ یهههههدا شهههههه له

دوای مردنههههههی . ت اڵتی ئهههههها ره سههههههه ڕ دژی ده ، شههههههه تههههههه بووه  ڕه و شههههههه چوو ئههههههه نههههههه
ی  وره ک خهههههههههههانی گهههههههههههه ی کهههههههههههوڕی وه''  Ogodeiئ گههههههههههه دێی '' نگیزخا   جهههههههههههه
مێههههههههژووی  ،پێی ت مههههههههارکراوی مێههههههههژووی بههههههههه.  وه گرێنههههههههه ی ده گ ل، جێگههههههههه مههههههههه
اڵتی  سههههههه می ده رده مێههههههژووی سههههههه  ترین تههههههاوانی لههههههه وره گ ل، ئ گهههههه دێی، گههههههه مههههههه

نزیکههههههههی بهههههههه وا پههههههههێ   ، تاوانێهههههههه  کههههههههه نجام داوه گ لیشههههههههدا، ئههههههههه خهههههههه ی و مه
ر  رام هههههههههه ڵکو به و دوژمهههههههههن، بهههههههههه  ک دژی بێگانهههههههههه ، تاوانێههههههههه  نهههههههههه بوونهههههههههه نه
  ی ئههههههههه ی ات کهههههههههه ناوچهههههههههه  ی وه ئهههههههههبیهههههههههانووی   بهههههههههه.   ی خههههههههه ی کههههههههه وه ته نه

'' بهههههههه    ناردووه ، کیژیهههههههها  نهههههههههکههههههههرد دهاجینی خوشههههههههکی  ههههههههوکم انی یههههههههچیچ
،  کانی ربازه و سههههههه رمانی ئههههههه  ههههههه  بههههههه.  ریا  سههههههه  چێنههههههه ی، ده کههههههه  ه'' اری  ههههههه

خێزانهههههههههی   ، لهههههههههه وژوور ره وت سههههههههها  و بهههههههههه زار کچهههههههههی  هههههههههه چهههههههههوار ههههههههههه
ر چههههههاوی  بههههههه  و بههههههه  وه نههههههه که پانێکههههههدا ک ده گ ڕه  کانی ئهههههه ی ات لههههههه دانههههههه خانه

سهههههههندرێژی سێکسهههههههیا   بهههههههن و ده رده ێیههههههها  وهکا  پ ربازه سهههههههه  وه داک و بابیانهههههههه
هههههههاواری   وه وتکردنێکههههههه ئێشههههههی زه  هێشههههههنا  بههههههه  ، منههههههداڵێ  کههههههه کهههههها  لههههههێ ده

  لهههههههه.   سهههههههواری بهههههههووه  یەکێکهههههههی دیکهههههههه  وه ب تهههههههه بهههههههووە و هێشهههههههنا  ژیهههههههر نه
  ی پ سهههههههنه وانههههههه ، ره مردوو  ی نههههههه وانههههههه نجامههههههدا هێنههههههدێکیا  مههههههردوو  و ئه ئه
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کا   ی بازرگانههههههه وه وریشهههههها کههههههراو  بهههههه  ئهههههههی ئا ر رێگههههههه کانی سههههههه تییههههههه تای ه
.   وه زووی سێکسههههههههیی خ یانیهههههههها  پههههههههێ دامرکێننههههههههه ر ویسههههههههنیا  ئههههههههاره گههههههههه ئه

 22گ ل  ل  شاژنانی مه..........    

هێهههههههههزی تێهههههههههه ۆڕی سههههههههههێک    مێکدا لههههههههههه رده سهههههههههه کا  له گ لههههههههههه مه  وادیهههههههههاره
 و یا  لهههههههه ، باسهههههههی رووداوێکهههههههی دیکهههههههه کا  ئیسهههههههالمه  ره یشهههههههن ن، نووسهههههههه تێگه
،  ر واڵتههههههی چههههههین ا بهههههه  سهههههههمی هێرشههههههێکد رده سههههههه له  کههههههه  کههههههردووه  وه یههههههه باره

، دوای  کا  لهههههههههههێ داوه گ لهههههههههههه کا  ج تیههههههههههها  بههههههههههه  مه اینییههههههههههههچ  ربازه سهههههههههههه
  ربازه موو سهههههههههه کا ، ههههههههههه گ لهههههههههه کا ، مه اینییههههههههههشهههههههههکاندنی چ –شهههههههههکاندنیا  

 . کانیا  گاوه چاینییه

پاسهههههاوێکی  بووبێههههه   رێمی ئ گههههه دێی نهههههاردنی کیهههههژا  بههههه   هههههه  ر نهههههه گهههههه ئه   
وا بههههههێ گومهههههها ،  ، ئههههههه بههههههێ تاوانانههههههه  و کیههههههژه ر ئههههههه سههههههه  سههههههندرێژیکردنه بهههههه  ده

کانی  اڵتی کچههههههههههه سههههههههههه ر ده بهههههههههه  سههههههههههه  تر بههههههههههووه وره کی گههههههههههه سههههههههههندێژییه ده
سههههههندرێژی پیههههههاوێکی داوێههههههن پههههههی  و چڵێسههههههی سههههههێک   ده  وه نگیزخا ، ئههههههه جههههههه
ی  رچاوه سههههههه  وه تهاڵ سههههههه چڵێسههههههی و ویسههههههنی ده  لههههههه  که سههههههندرێژییه ده.   بووه نههههههه

   گههههههه له  ک بههههههووه یههههههه وه کا ، جوواڵنه ئ ی اتییههههههه  وتکردنههههههی گچههههههه زه.    گرتههههههووه
  وه یههههههههههه رێگه  ئ گهههههههههه دێی لههههههههههه  کههههههههههام ێنی دی   ماسههههههههههی و تێهههههههههه ۆڕدا، کههههههههههه

ربهێنههههههێ و  ده'' تهههههها  ئا ره'' کانی سهههههه  خوشههههههکه ده  اڵت لههههههه سههههههه تی ده ویسههههههنوویه
ر  گهههههه ، ئه بهههههدرکێنین کهههههه  وه ئهههههه  شهههههایانی باسهههههه.  پێنێ اڵتی خههههه ی بسهههههه سهههههه ده
کا  رێزێکیهههههههههها  بهههههههههه   گ لههههههههههه نگیزخا  و پیشنریشههههههههههدا مه می جههههههههههه رده سههههههههههه له

ههههههههی  کاتێکهههههههدا رێزیههههههها  بههههههه    وا لهههههههه ، ئهههههههه بووبێ  تهههههههانی خ یههههههها  ههههههههه ئا ره
 .  بووه تی بیانی نه ئا ره

 ر تی ئاینی و جێنده وڵه ده

،   ڵهههههههداوه ریهه هیندسهههههههنا  سهههههههه    و ئهههههههاڵ ز لهههههههه ی تێکهههههههه ڵگهههههههه دێرتهههههههرین ک مه
زار سههههها  پهههههێ   بههههه  سهههههێ ههههههه  وه ڕێنهههههه گه میا  ده رده سهههههه  کانی کهههههه نامهههههه ڵگه به

 شههههههیو و دۆڵەکههههههانی  لههههههه    کههههههه خههههههه رده ده  وه ئههههههه  . نههههههو / می ئێسههههههنا رده سههههههه
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واتای  بههههههههه –کشههههههههنووکاڵێکی نێههههههههرزا    جهههههههه ره Indus Valleyهینههههههههدوو  
  ڵههههه ک مه  لههههه  نهههههو زانیاریا ئههههه.   ئههههارادا بههههووه  ، لههههه  ی پیههههاو بههههووه ی پیشههههه وه ئههههه
وتوو  و دواتههههههههههر  م داکههههههههههه مههههههههههاوده ده  وتوو  کههههههههههه رکههههههههههه ده  وه سههههههههههنێکه ڵ ه هه

و  سههههههههههنی شههههههههههووکرد  و ژنهێنهههههههههها ، لههههههههههه ڵ ه تی  هه تای ههههههههههه به. نووسههههههههههراو 
سهههههههاڵداچوو، بنهههههههوانێ  به    بهههههههووکێ کهههههههه وه واری ئهههههههه دا ئومێهههههههده سهههههههنانه ڵ ه هه

،  وارییهههههههههه دهو ئومێ ئهههههههههه. بێ  نگهههههههههی ههههههههههه ڵهههههههههدا بهههههههههدو  و ده ناو ک ڕوک مه لهههههههههه
ی  ڵگهههههههه ک مه  ی لهههههههه وه ر ئهههههههه بهههههههه له.  ی پیاوسهههههههاالر ڵگهههههههه بههههههه  ک مه  یهههههههه ئاماژه

 .   وه نه مه ته  وێنه که تا نه نگی ناڕوات هه ت ده پاتری ینیدا، ئا ره

  داگیرکهههههاریی  گهههههه  ، لهههههه  زیهههههاتر روونهههههه  ی مێهههههژووی هیندسهههههنا  کهههههه شهههههه و به ئهههههه
سهههههااڵ   6966ی  نزیکهههههه  واتهههههای لهههههه  ، بهههههه کات سههههه  پێهههههده کانهههههدا ده ئارییه  خێڵهههههه

کا  پههههههههههاتری ینی  ئارییههههههههههه  ، خێڵههههههههههه نههههههههههو /  می ئێسههههههههههنا رده پههههههههههێ  سههههههههههه
اڵم هێشههههههههنا   ، بههههههههه  رسههههههههنووه یا  په پاتری  کههههههههالی بههههههههوو  و خههههههههودای نێرینههههههههه

'' ،  هێنههههههههدێ  جههههههههار.  بوو  واوی پیاوسههههههههاالر نههههههههه تههههههههه  کانیا  بههههههههه ڵگههههههههه ک مه
بهههههه    نی تێرمێکهههههههڤیسهههههه ات)   رۆک خێهههههه  بههههههووه ک سههههههه یههههههه'' vispatniڤیسهههههه اتنی 

... ....  .     بووبێههههههههه   مێیینهههههههههه  کار هێنهههههههههدراوه کهههههههههه رۆک خێڵێههههههههه  بهههههههههه سهههههههههه
ویههههههها   اڵت و باشهههههههووری  هیندسهههههههنا  ره و رۆژههههههههه ره کا  بهههههههه ئارییهههههههه.( نووسهههههههەر
  ، ب یهههههههه ڕی باشهههههههووری هیندسهههههههنا  وپهههههههه ئه  ته یشهههههههنوونه گه لهههههههێ نه وه  کهههههههردووه
 -  کههههههههه گرووپهردووک  هههههههههه.  دوێههههههههن زمانی جیههههههههاواز ده تا ئێسههههههههنا  بههههههههه هههههههههه

کانیا   ئاینییهههههههه  ، پشهههههههنگیریی پیهههههههاوه کا  نه سهههههههه ره  کا  و دانیشهههههههنووه ئارییهههههههه
  تههههههههههه ، ڤێههههههههههداکا  بوونه  سههههههههههنووه ڵ ه یهههههههههها  هه'' ڤێههههههههههداکا ''  کههههههههههه  کههههههههههردووه

.   ناسههههههههراوه'' ڤێههههههههدی ''  کولنههههههههووری  ر بههههههههه هههههههههه  ت کههههههههه کولنههههههههوورێکی تای ههههههههه
 - ریههههههه  ڤێدایهههههههه، ک ننرینیههههههها ،   وه رتووکهههههههدا ک کراونهههههههه چوار په ڤێهههههههداکا  لهههههههه

Rig Veda زمههههههانی   می ئێسههههههنا بههههههه رده سهههههها  پههههههێ  سههههههه 266 – 6666  کههههههه
موو  ی هههههههههههه رچاوه تههههههههههوانین بڵێههههههههههین سههههههههههه ده.   سههههههههههنراوه ڵ ه سانسههههههههههکرینی هه
چیههههههههههههههههرۆک و   ، ی ڤێههههههههههههههههدی  ڵگههههههههههههههههه ی ک مه ربههههههههههههههههاره کا  ده زانیارییههههههههههههههههه

کانی  ه زانهههههه    بهههههزانین کهههههه وه بهههههێ ئهههههه ده.   کانی ریههههه  ڤێدایهههههه سهههههنراوه ڵ ه هه
  رتووکێکههههههه په  –سههههههنراو   ڵ ه هه  وه   پیههههههاوی ئاینییههههههه الیههههههه  ڤێههههههدا لهههههههریهههههه  
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،   دنیادا گرنهههههههه  بههههههههووه لههههههههه  وه الی پیههههههههاوه ی بههههههههه و شههههههههنانه ی ئههههههههه ربههههههههاره ده
ی چهههههه نیێنی کهههههه نن ۆڵکرد   ربههههههاره ده  ، مێیینههههههه  کییا  بههههههه ره گرنگیههههههدانی سههههههه
 .  یا  بووه وه و ئاس  نزمکردنه

،  م رده ی پهههههههههێ  سهههههههههه'' 266 – 6866''  می زووی ڤیهههههههههدی رده ی سهههههههههه ڵگهههههههههه ک مه
تی گهههههها و مانگایهههههها   تای ههههههه ، به   ، ئههههههاژه  بههههههووه  کی کشههههههنوکاڵکاره یههههههه ڵگه ک مه

،   کهههههههههههههردووه  وه لههههههههههههه ی ئاژه وه گ ڕینههههههههههههه ، بازرگانییهههههههههههها  به خ شویسههههههههههههنووه
)   duhitrی دوهینههههههههههر  وشههههههههههه.   ی ژیانیهههههههههها  بههههههههههووه وره کی گههههههههههه یه رچاوه سههههههههههه

daughter (  دۆشهههههین '' ی  ، لهههههه وشهههههه  نێ یهههههه گه کهههههه واتهههههای کههههه  دهduh   ''وه ه  
  ک تاکههههههه نههههههه  نی گههههههاڕا  بههههههووه دا خێهههههه  خههههههاوه یههههههه ڵگه و ک مه لههههههه.  رگیههههههراوه وه

  لههههههه  بووه ت بهههههه ی هههههههه ، ئهههههها ره  رب یوه ڵی سههههههه زر ئههههههاژه پیههههههاو بهههههه  نههههههه.    کههههههه
.   کردووه شهههههههههدایی گوتهههههههههوبێژی نهههههههههه لهههههههههی به بێههههههههه  وه کانهههههههههدا ئاماده وه ک بوونه
دا  مه رده و سهههههه لهههههه.   دیهههههار نییهههههه  تی پێهههههوه ، چینایهههههه مه رده و سهههههه کهههههانی ئهههههه گ ڕه
کانیا   وته سههههههنکه کههههههدی و ده ر یه سههههههه  کهههههها  بهههههه  تههههههااڵ  هێرشههههههیا  بردۆتههههههه تیره

دا  و تااڵنانههههههههههه ، لههههههههههه    کههههههههههردووه دا دابههههههههههه کههههههههههه نههههههههههدامانی تیره نێو ئه لههههههههههه
بههههه    ڵکی دیکهههههه خهههههه  تریا  لهههههه وره شهههههێکی گهههههه کههههها  به'' راجههههها'' کانیا  رکرده سهههههه

کهههههههههها  پیههههههههههاوی  چێ تاالنکاره دا رێههههههههههی تێههههههههههده لێههههههههههره.   بههههههههههردووه خ یهههههههههها 
  لهههههههه.  بهههههههردبن  ک ی هههههههه  کانیشهههههههیا  بهههههههه ته کانیههههههها  کوشهههههههن ێ  و ئا ره تااڵنکراوه

جێهێنانی  های بههههههه بههههههه  رێکی ئههههههاینی لههههههه رابههههههه  کههههههه  ت مارکراوێکههههههدا هههههههاتووه
رلین  ههههههههه ێن  مێههههههههه. .......     رگرتهههههههههووه ی وه  ههههههههههتی ک ی ئههههههههها ره 56زرێکهههههههههدا،  نه
 . 633م ل  که یه رگی به

کهههههاری   ر لهههههه ههههههه  کهههههردووه  ک یالنهههههه  و ژنهههههه کارێکیههههها  بهههههه  موو جههههه ره ههههههه  دیهههههاره
    .هند.... وڕ و ی گه وه   دۆشین و پاککردنه هەتا ئاژه  وه سێکسییه

رینی  ، گرنگنهههههههههرین نهههههههههه بووه ڵکاری نهههههههههه و ک تهههههههههه  ئهههههههههاینی ڤێهههههههههدایی کڵێسهههههههههه
  soma   و سهههههه مه  وێڵههههههه  ، دانه هزرکردنی ئههههههاژ نههههههه  لههههههه  ئاینییههههها  برینههههههی بههههههووه

شهههههدا  وه   ئه گهههههه له   2.  ئاینکهههههار  بهههههدرێ  بهههههه  ترین دیهههههاری بهههههووه وره ،  گهههههه کهههههه
زر بکهههههات،  ت نهههههه نهههههادات ئههههها ره  کانی ریگڤێهههههدا رێگهههههه ک نهههههه  ره ههههههه  شهههههه به   کهههههه
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زر  ت نههههههه ئهههههها ره    کههههههه کههههههه ده  وه سنیشههههههیی تێدایههههههه باسههههههی ئههههههه ڵ ه لههههههێ هه وه
 .کات ده

  خهههههودای بهههههاوب را ، ئهههههاگنی  - ، ئینهههههدڕا کانی ڤێهههههدا نێرینهههههه کییهههههه ره خهههههودا سهههههه
ی تههههههااڵنی  وه بهههههه  ئههههههه  وه خههههههودا  پاراونههههههه  مێیههههههه  لههههههێ لههههههه خههههههودای ئههههههاگر، وه -

'' ناوبانگی هیندسههههههنا  مێههههههژوو نووسههههههی بههههههه  بهههههه وای  بههههههه. وێ  سههههههنکه زۆریهههههها  ده
م مالنێهههههههههی نێهههههههههوا    ی وه درێهههههههههژه ئهههههههههه''  Kumkum Royکومکهههههههههوم رۆی 

  خهههههه ی ەم رده و سههههههه تا ئههههههه و پههههههاتری ینی هههههههه  و مههههههاتری ینی بههههههووه پههههههاتری ینی
ب ین  ی پیاوسههههههههاالردا یاسهههههههههای مهههههههههاره ڵگهههههههههه ک مه  لههههههههه.   پێندراوه سهههههههههه بهههههههه  نه

،  ی چینهههههدا بینیمههههها  ڵگهههههه ک مه  ک لهههههه ر وه پێنێ ههههههه سهههههه رپرسهههههیاری پیهههههاو ده به
مێهههههههههردی،   ؛  ره کهههههههههه ب ین ده ی مهههههههههاره لهههههههههێ ڤێهههههههههداکا  باسهههههههههی زۆر شهههههههههێوه وه

 تهههههوانین بڵێهههههین ده  وه ر ئهههههه بهههههه له.  یری خوشههههه  و بهههههرا، دایههههه  و کهههههوڕرگ هاوسهههههه
شههههههههههیاو یهههههههههها   رگیرییەک نه لەو کهههههههههه مەڵگەیەدا هههههههههههی  هاوسههههههههههه  نگههههههههههه ، ره
 –یامهههههها '' ی  سههههههانه می ئه رده تا سههههههه هههههههه  وه ر ئههههههه بههههههه بووبێ ، له ند نههههههه سههههههه ناپه

  و جههههههه ره لینێراتهههههههووری هیندسهههههههنانیدا ئهههههههه  لهههههههه''  Yama - - Yamiیهههههههامی 
.   ی یامایهههههه کهههههه جمکه  یهههههامی خوشهههههکه. )  بینهههههدراو  وا نه نهههههاڕه  بهههههه  یانهر هاوسهههههه
لهههههههووتی   دات و یهههههههامی  لهههههههه   یامیهههههههدا ده گهههههههه وڵی جووت هههههههوو  له ههههههههه  یامههههههها

دێههههه ،   وه هانایهههههه  وی  بهههههه بهههههات و ئهههههه نهههههد تزاسهههههنار ده نا بههههه  خواوه دات و پهههههه ده
ارکین و دوو خهههههودای پاتریههههه  بهههههات، کهههههه یامههههها  هانههههها بههههه  مینههههه ا و ڤاڕوونههههها ده

،  ، ئهههههاگنی و ئینهههههدڕا  کانی ریههههه  ڤێهههههدا وره خهههههودا گهههههه(  .  وه باتهههههه ده  که کێشهههههه
نهههههههههد  ئینهههههههههدڕا چه.   ی پاتریارکییهههههههههه ردووکیشهههههههههیا  شهههههههههێوه رگیری هه هاوسهههههههههه

نهههههههدین دۆسهههههههنی الو و  کانی جه ژنهههههههه  لهههههههه  و ئهههههههاگنی  جگهههههههه  یهههههههه ژنێکهههههههی هه
تا  هههههههه.   کانیشههههههی ناپارێزێهههههه  ره که کاره  سههههههنی لههههههه و ده  یههههههه نگی هه ش خ شههههههه

کا  هاوتههههههایی ژ  و مێردمهههههها  بهههههه  وێنهههههها  ، نووسههههههراوه می یامهههههها یههههههامی رده سههههههه
رامووسههههههههها  و   سهههههههههنێ و لهههههههههه وه ژ  ده  وه یهههههههههه که نزیههههههههه  مێرده  لهههههههههه''   کهههههههههه ده

سێکسههههههوالێنی   سههههههنی  دا  بههههههه ڵ ه بەشههههههێ  هه'' گههههههر  رده تێکئااڵنههههههدا، چێههههههژ  وه
   گههههههههههه الم له بههههههههههه.  وه نههههههههههه که کههههههههههانی روونده زووه نههههههههههێن و ئاره تههههههههههدا ده ئا ره
و   یههههههههه ی پیاوسههههههههاالری  هه دا ئامههههههههاژه وه هێنههههههههدێ  پاڕانههههههههه  شههههههههدا لههههههههه وانه ئه



38 

 

 

ر پیهههههههاوی   ، ههههههههه  وه پاڕێنهههههههه دایک وونی کهههههههوڕ ده بههههههه  لهههههههه  میشهههههههه تیایهههههههدا هه
 . 635م ل  که رگی یه مێرلین   ێن  به. ...   ک ژ  نه  وه پاڕێنه ده

می یامهههههها  رده هتا سهههههه خوداکانههههههدا هههههههه  ر مێیههههههه سههههههه ڵههههههدا  به ج رێهههههه  پێههههههدا هه 
  ، کهههههه Sarasvatiراسهههههڤاتی   ، سه خهههههودا  ک مێیهههههه ، وه  ئهههههارادا بهههههووه  یهههههامی لهههههه
دینی  ، ئهههههه خهههههودا  ها مێینهههههه روه ههههههه.   بووه ی ههههههه وره اڵتێکی گهههههه سهههههه توانههههها و ده

Aditi  ''موو  ، ههههههههههه رۆژه  ،  ، باوکهههههههههه  ، دایکهههههههههه وایهههههههههه ، هه ئاسهههههههههمانه  دینی؛ ئهههههههههه
،   بێهههههههه  وال  ده مههههههههه و له  بووه هههههههههه ی وه ، ئههههههههه  موو مرۆڤههههههههه ، هههههههههه  خواکانههههههههه

ی  وه و پێکههههههه ئههههههه  یههههههه هه  ی کههههههه وه موو ئههههههه و هههههههه  وه تههههههوانێ تههههههاوا  بسهههههه ێنه ده
تی ناوێهههههه   ی ئهههههها ره چههههههاره''  ئینههههههدڕا ''  وره نههههههدی گههههههه لههههههێ خواوه وه . '' راگرتههههههووه

نکی  مێشهههههههکی سهههههههه.   ڵی تێهههههههدا نییهههههههه ت گوێ ایهههههههه زی ئههههههها ره ئهههههههاوه''  ڵهههههههێ و ده
   گهههههههه له  میشهههههههه و هه   پاندنی نییهههههههه اڵتهههههههی خ سهههههههه سهههههههه ئینهههههههدڕا ده  ''.  مهههههههه که

   وه تیکاتههههههه ره  یههههههه ی هه وه اڵتی ئههههههه سههههههه اڵم ده ، بههههههه  م مالنێدایههههههه  دا لههههههه مێیینههههههه
نیشههههههههنێکی  ته  لههههههههه  وه ر ئههههههههه بههههههههه ، له  وه ره ده  بێنههههههههه  وه زێههههههههی دایکییههههههههه  لههههههههه

ڕی  ئینهههههههدڕا شهههههههه.  کهههههههات رز و ئاسهههههههما  پههههههه  ده ڕ  و ئهههههههه پهههههههه رده ده  وه دایکییهههههههه
ها  روه هههههههههههه.  نههههههههههێ کههههههههههات و راوی ده ده'' داوا ''  توانا خههههههههههودای بههههههههههه  مێیههههههههههه
.    کهههههههههه ترسهههههههههی وی راده مهههههههههین له ، ئاسهههههههههما  و زه ردووک مهههههههههێ خهههههههههودا ههههههههههه

خ یههههههدا  تهههههها  خهههههه ی له ی مهههههها ی ئا ره وه وڵههههههدانی ریهههههه  ڤێههههههدا بهههههه  سهههههه ینه هه
  شهههههههه به.  دا مه رده و سهههههههه تههههههها  لهههههههه ن  و گرنگهههههههی ئا ره بههههههه  سهههههههه  کهههههههه یه ئاماژه
نهههههههداریێنی سهههههههاما  و  رمانێکی دژی خاوه ڤێهههههههدا ههههههههی   ههههههههکانی ریههههههه   ک نهههههههه

کا   ی سهههههک الره زۆربهههههه  وه ر ئهههههه بهههههه له.   تهههههانی تێهههههدا نییهههههه ی ئا ره وه شهههههوکرددنه
ت  ، ئهههههههها ره کانی هیندسههههههههناندا ک نههههههههه  مه رده سههههههههه له  دا  کههههههههه و ب وایههههههههه لههههههههه

  ، کچههههههههانی  لههههههههه زار بێهههههههه  وی و نی زه کههههههههار بکههههههههات و خههههههههاوه  تی توانیویههههههههه
 .  ییا  پێ درابێ زانیار  وه ماڵه

'' 066 – 266'' مێکی دواتهههههههههری ڤێهههههههههدا رده کانی سهههههههههه ئاڕکی ل جییهههههههههه  پاشهههههههههماوه
،    ده باڵغنر پیشهههههههههانده ڵهههههههههه کی قه یهههههههههه ڵگه می ئێسهههههههههنا ک مه رده ی پهههههههههێ  سهههههههههه

سههههههههههههههن ێکردنی  کشههههههههههههههنوکا  و ده ڵدانی رهه ی سههههههههههههههه    دیههههههههههههههارده وه ئههههههههههههههه
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کههههها  '' راجههههها'' دا پاشههههها هێنهههههدێ  ناوچهههههه  لهههههه.   وتووتره ێنێکی پێشهههههکهشارسهههههنان
پههههههههههههاتری ینی و پاتری  کههههههههههههاڵی زۆر .  کی دیههههههههههههار و جیگیههههههههههههر  سههههههههههههایێنییه که

کا   زگهههههها سیاسههههههییه جههههههارا  و ده  زۆر گرنکنههههههر  لههههههه  و پایههههههه  رب وتر ، پ ههههههه بههههههه
نگههههههی پێسهههههه   مای ره ر بنههههههه سههههههه له  ڵگههههههه کانی ک مه چینههههههه.   ڵههههههداوه ریا  هه سههههههه

   وانی دیکههههههههه ، ئههههههههه کا  بههههههههوو  کا  سهههههههه ی پێسههههههههنه ، ئارییههههههههه  وه جیاکراونههههههههه
ی  وانههههههه ، ئه ، بەشهههههێکی  زۆر پێسههههه  تاریههههه  بهههههوو  کا  بهههههوو  تاریههههه  پێسهههههنه

مای  ر بنههههههه سههههههه له.   بووه رزتریا  هههههههه کی بههههههه یههههههه ، پ ه  پێسههههههنیا  سهههههه ینر بههههههووه
.  چههههههههوار چههههههههین  بههههههههه  شههههههههکراوه دابه  ڵگههههههههه تههههههههاریکی و سهههههههه یێنی پێسهههههههه  ک مه

 سههههههنایانی چینههههههی مام  وانههههههه ، ئه کهههههها  بههههههوو   ه'' بهههههه اهمین'' رزترین چههههههین بههههههه
چینههههههی   کههههههه  بههههههووه'' خشههههههاتریا'' چینههههههی   وه وانههههههه ژێر ئه ، لههههههه ئههههههاینی بههههههوو 

دوای  ، بههههههههههه کا  بههههههههههوو  اڵتداره سههههههههههه زۆر کاتیشههههههههههدا ده  و لههههههههههه  رانه ڕکه شههههههههههه
بازرگهههههههها  و   مانههههههههه ، ئه  وایسههههههههیا  هههههههههاتووه/ ئەوانیشههههههههدا جینههههههههی ڤایسههههههههیا 

  کههههههه  هههههههاتووه'' سههههههوودڕا'' چینههههههی   وه دوا هاموانههههههه ، لههههههه پیشەسههههههازەکا  بههههههوو 
پێی کههههههات  بههههههه.  کهههههها  رزێ ه نههههههد و وه رمه کاسهههههه کار  و هونه  برینههههههی بههههههوو  لههههههه

زارا   ، ههههههه هیندسهههههنا   وڕۆ لهههههه و ئهههههه  هاتههههها بڵێههههه  ئهههههاڵ زتر بهههههووه  که سیسهههههنێمه
چههههههاوێکی سههههههووک   ی بههههههه و ئیشههههههانه بههههههێ گومهههههها  ئههههههه.   یههههههه چینههههههی جیههههههاواز هه

  وی هههههههههه ، ته ک مامهههههههههانی ، وه ەکا  سههههههههه ێردراو ک ی هههههههههه  یر کهههههههههراو  بهههههههههه سهههههههههه
 . وه و ناشننی مردوو پاککردنه

  ، ریا ، ئاینههههههههه ڤیمسهههههههها پانکه''   مه رده و سههههههههه کههههههههانی ئههههههههه پێرۆزه  لینێراتههههههههووره   
زرکرد  دوور  مهههههههها ی نههههههههه  تهههههههها  لههههههههه ئا ره  ورده  ورده''  ب اهمانهههههههها   سههههههههناپاته

زار  هههههههه  کههههههات کههههههه ت ده زری دوو ئهههههها ره ڤیمسهههههها باسههههههی نههههههه ، پانکه  وه نههههههه خه ده
لههههێ  ڵیا  جههههووت ن وه گههههه  لههههه  کههههه  دوو پیههههاوی گرنهههه  داوه  بههههه  ر گاوگ لیهههها  سههههه
زر و  ی نهههههه وه ر ئهههههه بهههههه رگهههههر  له انیا  وهک دیارییهههههه  یا  ویسهههههنووه کههههها  نهههههه هپیاو

خههههههودای   ورده  دا ورده مانه رده و سههههههه لههههههه.   یرکراوه ت نههههههزم سههههههه دیههههههاریی ئهههههها ره
ر تا زیههههههاتر خههههههودای نێهههههه ، هههههههه وه خوداکانیهههههها  گرت تههههههه  ی مێیینههههههه نێههههههر جێگههههههه

تی ژنهههههههها  الی  ، تههههههههر  و دژایههههههههه وه خوداکانیهههههههها  گرت ێنههههههههه  ی مێیینههههههههه جێگههههههههه
بههههه    وره زری گهههههه نهههههه  رینی   لهههههه نهههههه وه ی ئهههههه ، رێچکهههههه  کهههههردووه پیهههههاوا  زیهههههادی
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تی بههههههه   تای هههههههه به  وێ  کهههههههه کهههههههه رده جێگیرکردنهههههههی سیسهههههههنێمێکی هێ اڕکهههههههی ده
  -   وهوانی، داڕێههههههههژرا خههههههههودای پاڵههههههههه''  ڤیریهههههههها'' خههههههههودا  ی مێیههههههههه وه تکدنههههههههه ره

  خ یههههههها   گهههههههه کانیا  له ژنهههههههه  ڵێههههههه  کهههههههه پیهههههههاوا  ده  کا  بهههههههه ئام ژگارییهههههههه
   ی تێهههههههدا پێشهههههههکه وه ی خواردنهههههههه زرانهههههههه و نه تی ئهههههههه تای هههههههه   ، بهههههههه بهههههههه نه
.   ی هێهههههههزه وه شهههههههینه مانهههههههای به  وه ی خواردنهههههههه وه شهههههههینه به  ، چونکهههههههه کرێههههههه  ده

کی  یهههههههههههی هیندسههههههههههنا  پێشههههههههههنیازی م مالنێ مه رده و سههههههههههه لینێراتههههههههههووری ئههههههههههه
   وڵیا  داوه تێیهههههدا پیهههههاوا  هههههههه    کههههههه کهههههه نی نێهههههوا  نێههههههر و مهههههێ ده درێژخایهههههه

  پیهههههههاوه.   رگرییا  کهههههههردووه تهههههههانی  بهههههههه زێنن و ئا ره ئاسهههههههنی مێیینهههههههه دابهههههههه
یی  شهههههههوالر و زاینهههههههده ی له وتهههههههه ڵکه هه  ترسهههههههی پیاوانیههههههها  لهههههههه کا  مه ئاینییهههههههه

رمانیا   ،  ههههههه  ێیینهههههههاڵتی م سههههههه هێشههههههننی ده بهههههه  نه  کار هێنههههههاوه تهههههها  بههههههه ئا ره
ت  ئهههها ره  خ یهههها  لههههه ، ی ئههههاینی پههههێ  هههههاتنی هێنههههدێ  ب نههههه  پیههههاوا  داوه  بههههه

  داهێنههههههاوه  و ژنانههههههه شههههههیا  بهههههه  ریسههههههواکردنی ئههههههه ب ێهههههه  ب نه  ؛  وه نههههههه دوورخه
اڵم  ، بهههههه شهههههدا جهههههووت بهههههوو    پیهههههاوی دیکه گهههههه کانیههههها  له مێرده  لهههههه  جگهههههه  کهههههه
.   یهههههها  کههههههردووه ما  کرده هههههههه  کههههههه  وه گرت تههههههه پیههههههاوانی نه  و ریسههههههواکردنه ئههههههه
 کهههههها ، ئاینکاره ت و زاڵکردنههههههی پیههههههاو   بهههههه  شههههههکاندنی ئهههههها ره وه ڕای ئههههههه ره سههههههه

میدا  ئاشهههههههههڤه.   یههههههههها  داهێنهههههههههاوه''  ashvamedhaمیدا  ئاشهههههههههڤه'' رینی   ، نهههههههههه
رزی  بههههههه  سههههههێکی پ ههههههه که  ، سههههههااڵنه نێ یههههههه گه ده'' سهههههه   زرکردنی ئه نههههههه'' واتههههههای 

دا  که ک تههههایی سههههاڵه  و لههههه  پاشههههادا گێهههه اوه/ اجههههاواڵتههههی ر  سهههه ێکی بههههه ئههههاینی ئه
رب ینی  دوای سههههههه  ر  بههههههووه دا مههههههه زره و نههههههه لههههههه .  زر نههههههه  تههههههه کراوه  که سهههههه ه ئه
   گهههههههه بووا  له ر چهههههههاوی ئامهههههههاده بهههههههه ، له ی راجههههههها وره گهههههههه  ، ژنهههههههه  که سههههههه ه ئه
ریکی  ی راجههههها  خهههههه کانی دیکهههههه دا جهههههووت ب ێههههه  و ژنهههههه که رب اوه سهههههه  سههههه ه ئه

.  کانههههههدا ئاینییه    پیههههههاوه گههههههه ی پههههههی  و ناشههههههرین بههههههوو  له ی قسههههههه وه گ ڕینههههههه
تی واڵت  رزترین ئهههههههههها ره بههههههههههه  ، جووت ههههههههههوونی پ ههههههههههه یا  کههههههههههه رینه پێی نه بههههههههههه

کی  یهههههه پیهههههاو، ئاماژه/ رشهههههنیی ئاینکهههههارێکی نێهههههر رپه سه  ڵێکهههههدا بهههههه   ئاژه گهههههه له
شههههههههدا  مه رده و سه ر لههههههههه هههههههههه. ریی سههههههههێک  بهههههههه  هێههههههههز و کاریگههههههههه  یههههههههه وره گه

  رسهههههننی بهههههاپیره په  لهههههه  برینهههههی بهههههووه  کهههههه  ڵهههههداوه ری هه سهههههه  ێکی تهههههازهرین نهههههه
  یا  گوتههههههووه کههههههه ڵکه خه  کا  بههههههه ئاینییههههههه  ، پیههههههاوه نی بههههههاوک کانی الیههههههه وره گههههههه
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  ڵگهههههه به.  رسهههههنێ  ی بی ه کهههههه ر کوڕه گهههههه ئه  وه مێنێنهههههه مری ده نهههههه  ، پیهههههاو بهههههه  کهههههه
ک  تههههههها  وه تهههههههر ئا ره، زۆرتهههههههر و زۆر و دواتهههههههر  مه رده م سهههههههه کانی ئهههههههه ئاینییهههههههه

 .  یانه که ڵگه نزمنرین چینی ک مه    که که یر ده سه ’’سودرا  ’’ چینی

کارهێنانی  وه بههههههههههه مه رده ی پههههههههههێ  سههههههههههه 066ندی سههههههههههاڵی  روبه سههههههههههه  لههههههههههه   
شههههههنێکی ئاسههههههایی؛   تههههههه هیندسههههههناندا بوونه  ئههههههامرازی ئاسههههههنین و کشههههههنوکا  لههههههه

ڵههههههههداوه،  ی ههر سههههههههازی سههههههههه شههههههههار و پێشه  بههههههههوو  بههههههههه  وره ی گههههههههه ڵگههههههههه ک مه
ئههههههاڵوگ ڕی .  ئههههههاراوه  اڵتدار هاتوونههههههه سههههههه ت و تههههههوێژی ده نههههههداریێنی تای ههههههه خاوه 

ی پیاوسهههههههاالری  ی پیاوسهههههههاالردا پێگهههههههه ی دیکهههههههه ڵگهههههههه   ک مه گهههههههه بازرگهههههههانی له
پێنهههههههاو  راوانکردنهههههههی   راجاکههههههها  لهههههههه.  ه وتر کهههههههردوو ی ڤێهههههههدای پنهههههههه ڵگهههههههه ک مه
سهههههههههههههههوکاری  کهو   رپا کهههههههههههههههردووه ڕوشههههههههههههههه ڕیا  بهههههههههههههههه اڵتیاندا شه سهههههههههههههههه ده

کا   ک نههههههههه  رینههههههههه نه  وه کانه ره ه ی شههههههههه بههههههههه.  ناوبردووه کانیانیا  لههههههههه یاره نههههههههه
ی  و ما انههههههههه موو ئههههههههه وایا  هههههههههه رمان ه سههههههههوکاری  ههههههههه تههههههههانی که ئا ره.  داڕزاو 
و    ئههههههههه گههههههههه له.   سهههههههه  داوه ده له  یان ووه پوور هههههههههه لههههههههه ری  و که پێی نههههههههه بههههههههه

بههههههههوودیزم و ''  چوو نی پاشهههههههڤه، دوو ئههههههههای شهههههههدا بشهههههههێوی رامیههههههههاری و س شیالییه
بهههههوودا و /   مهههههه   گاوته الیههههههلە م  رده ی پهههههێ  سهههههه 556نزیکهههههی   لهههههه'' جهههههاینیزم

ڵکی  ێهههههههههری  خهههههههههه   کهههههههههه ردووک ئاینه ههههههههههه.   ئهههههههههاراوه  ، هێنرانهههههههههه هاڤیرا مهههههههههه
کانی ڤێهههههههدا،  شهههههههه دوا به.    کهههههههه ری ده  ده ی ژیههههههها  و جیهههههههها  بهههههههه وه تکردنهههههههه ره
کهههههههههر   دی ده چوونێکی تێهههههههههدا بهههههههههه ڤهپاشههههههههه Upanishads ،3کا   نیشهههههههههاده په ئه

ی  جێگهههههه  نیشهههههادانه په و ئه ، ئهههههه   کهههههه ده  ڵگهههههه پێشهههههنیازی تێکچهههههوونی ک مه  کهههههه
  وه خشههههههینه زرکرد  و به تێیههههههدا نههههههه  کههههههه  وه گرنههههههه کانی ڤێههههههدا ده ک نههههههه  رینههههههه نه

و  ئههههههههه.  مههههههههین ر زه سههههههههه ی مههههههههرۆ  بههههههههوو  له رانی و باشههههههههه بهههههههه  خ شههههههههگوزه
بهههههههههوونی   ، گومانیههههههههها  لهههههههههه    داڕشهههههههههنووهکانیا نیشهههههههههاده په ی ئه ئاینکارانهههههههههه

  یههههههه ڕاسههههههنی بههههههوونی هه ی به وه وا  ئههههههه بهههههه وای ئههههههه  ، بههههههه  یههههههه هه  قینه راسههههههنه
  چوونههههههه  بههههههه  .   کههههههه  وانههههههی تاکههههههه واتای ره ، بههههههه ه''  atmanتما   ئههههههه''  نها تههههههه

،  ئهههههێ  و ئهههههازار)  کی بهههههێ ک تهههههایی بهههههوو  یهههههه بازنه  وا  لهههههه ره  وه سهههههنه نهههههاو جه
وت و  ڵسهههههههههوکه مای بیهههههههههر و هه ر بنهههههههههه سهههههههههه له  کهههههههههه  هو دایک وونهههههههههه ، له مهههههههههرد 
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درێههههه  یههههها  پاداشهههههنی  کرێههههه ، سهههههزا ده مین ژیهههههانی دادگهههههایی ده کهههههرداری دواههههههه
 .( درێنێ ده

/  کارمهههههههه'' پاندنی سهههههههزا و پێهههههههدانی پاداشههههههه  ؛  یاسهههههههای سهههههههه و یاسهههههههایه ئهههههههه   
.  کههههههات ئههههههازاد ده  یههههههه و بازنه وا  لههههههه ی بهههههها  ره ، کەڕمههههههه یههههههه''  karmaکەڕمە 
ی گهههههها، سیسههههههنێمێکی ئههههههاڵ زی . )   ، ی گایههههههه و ئازادییههههههه یشههههههنن بههههههه گه ی رێگههههههه

.(   وه خاتههههههه کان  دوورت ده زه  ههههههه  لههههههه  کههههههه  زییههههههه دابینکردنههههههی  یزیکههههههی و ئاوه
کههههههات و  تی  ده مینههههههدا قههههههه ی زه بازنههههههه  کا  لههههههه سههههههه که  ی کههههههه زانههههههه و  ه ئههههههه

نها  تههههههدا رزگهههههار بهههههوو   و  ی  سههههه  یایه اڵم لهههههه بهههههه.  شهههههادمانی  نهههههاهێڵی بگاتهههههه
،  ی  سههههههه  یای  کههههههها  ئاینکاره .  کههههههها  تی  ئاینکاره تای هههههههه ، به  یهههههههه بههههههه  نێرینه
کار  بهههههههه  وانی دیکهههههههه چی ئهههههههه رزڕاگرتنی خ یههههههها  و م کهههههههه یا  بههههههه  بهههههههه کەڕمهههههههه
رجی  ، مهههههههه یا  کهههههههه چی بههههههه  چینه م کهههههههه  کهههههههه  یانهههههههدووه ، وایههههههها  راگه هێنهههههههاوه

  وه نها بهههههههه هتهههههههانی  تههههههه ئا ره.  رزتردا ئاسهههههههنێکی بهههههههه  لهههههههه  یهههههههه وه دایک وونه له
  وه رزتردا بێنههههههه ئاسههههههنێکی بههههههه  ک لههههههه یههههههه ک نێرینه وه  بێهههههه  کههههههه رزگاریهههههها  ده

  ، مێیینهههههههه دا و  ی  سهههههه  یایه لههههههه  و  کههههههه کههههههه رده ا ب مهههههها  ده ئههههههالێرده.  دنیهههههها
  ک مێیینههههههه وه  وه مانههههههه  نێ کههههههه یههههههه گه   ده وه ، ئههههههه  تههههههانێکی نییههههههه ره هههههههی  ده
  وه ئاینێهههههه  ئههههههه  ین کههههههه تێ گههههههه  وه تههههههوانین ئههههههه ده  وه وجا لێههههههره ئههههههه.   سههههههزایه

 . ڕوانێ ده  مێیینه  چ چاوێ  له  ی بێ ، به ی تی ل جیاکه رچاوه سه

کانیا   نیشهههههههههههاده په ماکانی ئه ردووکیا  بنهههههههههههه ، ههههههههههههه هاڤیرا بهههههههههههوودا و مهههههههههههه 
،  وه تییا  کردۆتهههههههههه تهههههههههی جیهههههههههاوازی چینایهههههههههه لهههههههههێ ره ، وه ند کهههههههههردووه سههههههههه په

دایک ههههههوو ،   ک لههههههه وشهههههه ، نههههههه ، ره کههههههه  وه کردۆتههههههه  وه ر ئههههههه سههههههه خنیا  له جههههههه
  کهههههههه  ر ی گههههههها کهههههههردووه سهههههههه پێداگریشهههههههیا  له. کهههههههات ده  که سهههههههه ی که پێناسهههههههه

بههههههههههوودیزم پشههههههههههنگیریی .  سههههههههههێکدایه موو که سههههههههههنی هههههههههههه رده به له  ئامرازێکههههههههههه
ری  لههههههههێ جههههههههاینیزم سهههههههه  یگه وه. کههههههههات روون یههههههههری خ ڕاهێنههههههههانی هههههههههزری ده

ناهاوتهههههایی تهههههاک   جهههههاینیزم لهههههه ، بهههههوودیزم و کهههههه ردووک ئاینه ههههههه. کهههههات  ێرده
  تاوانی نهههههههازانن ب یهههههههه بهههههههه  لهههههههێ بهههههههه نهههههههاڕازین، وه  ڵگهههههههه کانی ک مه و چینهههههههه

ڵوێسههههههههههنە   و هه ، بههههههههههه وه کا  نابنههههههههههه رامیارییههههههههههه  زراوه نگاری دامههههههههههه ره بههههههههههه
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  رسههههههههنیا  بههههههههه تاک ه  کههههههههه ردووک ئاینه هههههههههه.   کههههههههه خ  رازیده اڵت لههههههههه سههههههههه ده
ک  رسههههههنی، وه ی هیندسههههههنانی ، تاک هتههههههان بهههههه  ئا ره.  دانههههههاوه  باشههههههنرین رێگههههههه

کی رزگهههههههاربوو   یهههههههه روازه مێکی دواتهههههههر ههههههههات، ده رده سهههههههه  ماسهههههههیکایێنی کهههههههه
  شهههههههههوودا ، سهههههههههک  بوو ، کهههههههههاری ناومههههههههها ، داخوازییهههههههههه زۆر به بهههههههههه.    بهههههههههووه

نێکی بچووکههههههههدا،  مههههههههه ته دوای بەشههههههههووداندا هههههههههاتوو  له کانی بههههههههه س شههههههههیالییه
موو  ئهههههههاینی ڤێهههههههدا، ههههههههه.  وه شههههههن تههێ ت نه وت ی بههههههه  ئههههههها ره تههههههانێکی ئهههههههه ره ده
'' لی هههههههه.  ت و چینههههههی نههههههزم داخسههههههنووه ئهههههها ره  رزگههههههاربوونی لههههههه  کی رگایههههههه ده

ر  ت ههههههه ی، ئههههها ره وه واتای ئهههههه بهههههه  . 4 دراوه یههههها  پهههههێ نهههههه''  moksha  م کشهههههه
ک خههههههههه ی و  ر وه و چینهههههههههی سهههههههههوودڕا  ههههههههههه  وه مێنێنهههههههههه تی ده ئههههههههها ره  بهههههههههه

   گهههههههه له. رچهههههههن و خێروخ شهههههههی ب یهههههههنن ده  کهههههههه بازنه  لهههههههه  تانیههههههها  نییهههههههه ره ده
  نیرڤانههههههه/  ر و چهههههین، نیروانهههههه بهههههوودیزم بهههههێ جیهههههاوازی جێنهههههده  شهههههدا کهههههه وه ئه

  یویسههههههنووه بههههههوودا، نه/  مههههههه بینێهههههه ، هێشههههههنا  گاوته وا ده   ره موو کههههههه هههههههه  بههههههه
ر سههههههووک و بههههههارگرا   و ویسههههههنوویێنی ژ ، هههههههه رسهههههه  بێهههههه ، ئههههههه ت تاک ه ئهههههها ره

ناچهههههاری   تا بهههههه ههههههه. یهههههدا بێههههه  که تهههههی مێهههههرد و خێزانه خزمهههههه  و لهههههه  وه بمێنێنهههههه
 Mahaپاتی گ تهههههههامی  ها پ اجهههههههه مهههههههه'' یهههههههدا که ژێر گوشهههههههاری زڕداکه لهههههههه

Prajapati Gotami  ''تههههههههانی  دنیهههههههها  ی دا ئا ره دڵی رێگههههههههه نابههههههههه  دا بههههههههه
  شهههههه قه/ ئاینکهههههار  ت ب ێنهههههه ئههههها ره  داوه ی نهههههه لهههههێ هێشهههههنا  رێگهههههه وه. جێهێڵن بهههههه

تی  ئهههههههههههها ره'' ژ   سهههههههههههه  ییه  کههههههههههههه  ی داڕشههههههههههههنووهههههههههههههها و سیسههههههههههههنێمێکی وه
و    ئهههههههههههه گهههههههههههه له. کاندابن ژێر چهههههههههههاودێری سههههههههههه  ییه لهههههههههههه'' نشهههههههههههین رسنگه په

ر  بههههههه کا  له م نسههههههنیره  ت روویهههههها  کردۆتههههههه شههههههدا هێنههههههدێ  ئهههههها ره جیاوازییانه
اڵیێنی پهههههههههێ   وێهههههههههدا جیهههههههههاوازی چینهههههههههایێنی و ئاسهههههههههنی ک مهههههههههه ی له وه ئهههههههههه

  وه تانههههههههه و ئا ره ی لههههههههه سههههههههنانه ڵ ه و هه ئههههههههه.  کراوه چههههههههاو نههههههههه شههههههههووکرد ، ره
موویا  باسههههههی ئههههههازادی  کا ، هههههههه م نسههههههنیره  روویهههههها  کردۆتههههههه  جێماو  کههههههه بههههههه
م نسههههههههنێر، نیشههههههههنگەیەکە بەتههههههههای ەتی ئەو ئا رەتههههههههانەی ب یهههههههههار .)   کههههههههه ده

 .(  دەدە  شوو نەکە  و هەر خەریکی خواپەرسنی بن

 ک م هیندسههههههههههههنا  وه رده ی دووهههههههههههههومی پههههههههههههێ  سههههههههههههه ته تا سههههههههههههه هههههههههههههه   
ر  ههههههههههه  مه رده و سهههههههههه تا ئهههههههههه ، ههههههههههه وه تهههههههههه دۆزیوه ئیم  ات ریهههههههههایەک خههههههههه ی نه
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.   کههههههوم انیکراوه  وه پادشهههههها یهههههها  میرێکههههههه/ ک   راجایههههههه الیههههههه  ک لههههههه یههههههه ناوچه
و   کانی هیندووسهههههههههی داگیرکهههههههههردووه شهههههههههنه نشهههههههههی پێده خامه می هه کهههههههههه دارای یه
م هههههێ راپێچهههههی  هزۆر  بهههههه  کهههههه کهههههانی ناوچه پیاوه  کی زۆری لهههههه یهههههه ژماره  سهههههااڵنه
ی  کهههههههههدۆنی بههههههههه  مهههههههههاوه ری مه نده سهههههههههکه ربازی کهههههههههردوو ، دواتهههههههههری  ئه سهههههههههه

ڕ و  شههههههههه.  ی کههههههههردووه'' پونجههههههههار'' ی  ڕی راجاکههههههههانی ناوچههههههههه دووسههههههههااڵ  شههههههههه
تە هههههههههه ی خ ڕێک سهههههههههننی راجاکههههههههها  و  را  بهههههههههووه رگریکاریی داگیرکهههههههههه بهههههههههه

میرێکههههههههی   ماوریهههههههها، کههههههههه  بوو، چاندڕاگوپنههههههههه وه ئههههههههه. اڵت سههههههههه ده  چاوب ینههههههههه
ی  ته سهههههههههه  لهههههههههه'' مهههههههههاوری'' اکووری هیندسهههههههههنا  بهههههههههوو،  ئیم  اتههههههههه ریێنیبههههههههه

و  می ئهههههههههههههه رده سهههههههههههههه زرانهههههههههههههد، له مدا دامه رده می پهههههههههههههێ  سهههههههههههههه دووههههههههههههههه
یدا  شههههههه درووسهههههه  بههههههوو  چینههههههی بازرگهههههها  گه  وره دا، شههههههاری گههههههه ئیم  ات رییههههههه

تێکههههههههدانی هاوتههههههههایی   بههههههههووه  سهههههههه  هێنهههههههها و ده تری به وره اڵتێکی گههههههههه سههههههههه و ده
بهههههه    کههههههه  5.اڵتدار سههههههه ئاینکههههههار و ده/ ''  اهمهههههها  و کشههههههاتریاب'' نێههههههوا  چینههههههی

شههههههههههی  هاوبه کی دوورودرێههههههههههژ  لە کهههههههههه مەڵگەیەکی کشههههههههههنوکاڵکارەدا یههههههههههه ماوه
کیا   کا  بشههههههههێوییه گ ڕانکارییههههههههه. اڵتی سیاسههههههههی و  ههههههههوکم انی بههههههههوو  سههههههههه ده

کههههههرد،  کههههههی نههههههوێی ده دابینکردنههههههی داخههههههوازیی یاسههههههایه  کههههههه  ئههههههاراوه  هێنایههههههه
'' مههههههههانوو'' ب اهمهههههههها   وه کههههههههه زرانههههههههدنی ئیم  ات رییه ای دامهدو  بوو لههههههههه وه ئههههههههه

ویهههههها   کا  پێ ه اڵتداره سههههههه موو ده دواتههههههر هههههههه    کههههههرد کههههههه کی پێشههههههکه یاسههههههایه
  و کههههه دی مهههههانوو، بهههههووه  وه وایهههههه ڤێهههههدادا  ه  دوا ب اهمهههههانیزم لهههههه بهههههه لێره.  کهههههردوه

 .ک ۆکی هیندۆیزم

نێ  یههههههه گه کانی ژیهههههها ، ده واتههههههای، ئامانجههههههه'' مانووسههههههمیرتی'' یاسههههههای مههههههانوو   
، artha  ، ئارتههههههههdharma  دارمهههههههه)   بهههههههرینین لهههههههه   و یاسهههههههایه پێی ئهههههههه کههههههه بهههههههه
رک، سههههههههههههاما  و  ئههههههههههههه -واتای  بههههههههههههه(  moksha  ، و م کشهههههههههههههkama  کامههههههههههههه

رکی  دا ئهههههههه و یاسهههههههایه لهههههههه. اڵت، سهههههههێک  و چێهههههههژ و دوامهههههههین رزگهههههههاری سهههههههه ده
رداری  سهههههههن ه ده بگرێههههههه  و  تونهههههههدی یاسهههههههاکه  بهههههههه  یهههههههه وه کی پیهههههههاو ئه ره سهههههههه
اڵت، سهههههههههێک  و جێهههههههههژی  سهههههههههه موو پیهههههههههاوێکی ، سهههههههههاما ، ده ههههههههههه. بێ  نهههههههههه
و   ندیانههههههههه کی مامناوه یه شههههههههێوه  بێهههههههه  بههههههههه لههههههههێ ده وه. وێهههههههه  یا  ده سههههههههنه جه
ڤاد  و بهاگههههههه  هابهاراتههههههه مه'' دواتههههههر.  وه وڕوویا  بێنههههههه ره رکی هاوتههههههایی بههههههه ئههههههه
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کی پیههههههاو  ره رکههههههی سههههههه دنیههههههادا ئههههههه  لههههههه  کههههههه  وه گوتههههههه یا  دهەو ئههههههه'' گینهههههها –
'' ی بکههههههههات کههههههههه رکی چینه چههههههههاوی ئههههههههه ره  وه ڕی توانایههههههههه وپههههههههه به''    یههههههههه وه ئه
 .دا ڵگه کانی ک مه نێوا  چینه له   ڵچنینی دیواره راسنیدا هه    له مه ئه

کانی  موو چینهههههههههه روو ههههههههههه سهههههههههه کا  له مانوسهههههههههمیرتی، چینهههههههههی ب اهمینهههههههههه   
زۆر   کهههههه  وه روو جێنهههههی کشاتریاشهههههه سهههههه ت له نانهههههه کهههههات ، ته یر ده سهههههه  وه دیکهههههه

ی  ناوچههههههههه  تی  لههههههههه تای ههههههههه یرکراو  به کا  سههههههههه خهههههههه  هاوتههههههههای براهمینههههههههه وه
رسهههههههێ چینهههههههی بههههههه اهمین، کشهههههههاتریا،  بههههههه وای مانسهههههههمیرتی، هه  بهههههههه. پونجههههههار

ی پیهههههاو  وه ر ئهههههه بهههههه له'' بهههههوو   تهههههه دووجهههههار هاتوونه'' ڤایسهههههیا، چینهههههی پهههههاکن و 
رزیی  بههههههههال  وو ، بههههههههه/ یشههههههههننیدا ێگهمی پ رده سههههههههه رگرتنههههههههی ئههههههههاین له وه  بههههههههه

ی  و کاتهههههه ئهههههه. '' jatiجهههههاتی ''  نهههههدامی گرووپێکهههههی کارامهههههه ئه  تهههههه و بووه  پێهههههدراوه
  بووه ب یهههههها  هههههههه  و سههههههێ چینههههههه نها پیههههههاوانی ئههههههه تههههههه   وه ڤێههههههداکا  نووسههههههراونه

ی  و ئاسهههههنه تا ئهههههه ههههههه  رین بهههههووه بهههههه  جیهههههاوازی چینهههههاێنی هێنهههههده. وه بی وێننهههههه
دای  بووبێهههههه ،  ی خ یههههههدا لههههههه کههههههه چینه بههههههێ له نێهههههه  دهر چی تههههههاکی هههههههه  کههههههه
،  شهههههیاوه نه  کێکی دیکهههههه بههههه  یهههههه  وه چینێکهههههه  لهههههه  وه ی گواسهههههننه وه واتای ئهههههه بهههههه

نههههههاخوات،   سههههههنی چینێکههههههی خههههههوارتر  ، هههههههی  چینێهههههه  نههههههانی ده وه لههههههه  جگههههههه
  سهههههههێکی چێنهههههههی خههههههه ی یههههههها  بهههههههااڵتر ئامهههههههاده سهههههههنی که ده بهههههههێ خههههههه راک به ده

ی باوکوبهههههههاپیرانی بێههههههه ،  هاوپیشهههههههه  ر چینهههههههه هبهههههههێ هههههههه وجا ده ئهههههههه  .بکرێههههههه 
.   نهههههاو چینهههههی خ یانهههههدا بکهههههه  رگیری لهههههه بهههههێ هاوسهههههه ده. گ ڕێ  ی نهههههه که پیشهههههه
  تههههههههه گ ڕی هێناوه یاسههههههههای نههههههههه  تا  ورده و جیههههههههاوازی چینههههههههاێنی سهههههههههرق   ههههههههه

  وه ک ب واتهههههه کانییهههههه  سهههههێکی تینهههههوو نهههههاتوانێ ئهههههاو لهههههه ؛ که بههههه  نموونهههههه.  ئهههههاراوه
پهههههێ    سهههههاڵێ  بێنهههههه  وجا وشهههههکه ئهههههه. ینێکهههههی بهههههااڵتر بێههههه چ  ی لهههههه کهههههه نه خاوه

ێکیشهههههههی  ەو وسانه چه  ئهههههههاین، چ جههههههه ره  و بزانهههههههه  وه ره چهههههههاوی خههههههه ت و بیرکهههههههه
 ؟   خ یدا هێناوه گه له

بن،  سهههههههههنه کانیا ، ژێرده تهههههههههه ئا ره  ویسهههههههههنوویانه  میشهههههههههه کا ، هه ب اهمینهههههههههه   
. ێشههههههنر باسههههههمانکردپ  ی واڵتههههههی چههههههین کههههههه وانههههههه ک ئه بن، وه دوای پیاوانههههههاوه لههههههه

ی  وکاتهههههه تا ئه تی ههههههه چینهههههی باوکییهههههه  ر بهههههه ت، سهههههه ، ئههههها ره مهههههانو ب یهههههاری داوه
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  نههههههههههههده رچه هه. تی یههههههههههههه که چینی مێرده ربه سههههههههههههه  وکاتههههههههههههه در ، ئه شههههههههههههووده به
راسهههههنیدا   لهههههێ لهههههه ، وه ی چینهههههی خههههه ، یاسههههها  بهههههووه وه ره ده رگیریی لهههههه هاوسهههههه

السههههههههنیکی ''   hypergamyی م رگههههههههه های ه'' چینێکههههههههی بههههههههااڵتر  شههههههههووکرد  بههههههههه
'' ڵێن داوری کا  پێیههههههده هیندسههههههنانییه  رینی جیههههههازی، کههههههه نههههههه  وه ئههههههالێره.  بههههههووه
dowry  ''و ویسههههههنوویانه  بووه ی کچیهههههها  هههههههه و خێزانانههههههه ئههههههه.  ئههههههاراوه  هات تههههههه  
. ماح راکهههههههێ  کهههههههااڵێکی تهههههههه  چینێکهههههههی بهههههههاالتر، جیازییههههههها  کردۆتهههههههه  نهههههههه بیده

نههههههازانا  –بوو  رینی جیههههههازی هههههههه ماندا، نهههههههواری خ شهههههه کههههههورده  ئاگههههههادارم لههههههه
کی  واری جیاوازییههههههه ی جیهههههازی کهههههورده لهههههێ بیرۆکهههههه ، وه یههههها  نههههها  ئێسهههههنا مهههههاوه

شههههههوودانی  واری بهههههه  به ی کههههههورده وه ی هیندسههههههنانی، ئههههههه وه   ئههههههه گههههههه له  یههههههه هه
بهههههاوا  و   ڵکوو بههههه  شهههههانازی ماڵهههههه چینێکهههههی بهههههااڵتر، بهههههه  بهههههه  بوه کهههههچەکە نهههههه

 . یدا که مێرده  ماله  له  یه هک یداکردنی کیژه رێزپه

  پێی یاسای مانو به

. خ ، ههههههی  شهههههنێ  بکهههههات ربه ی خ شهههههیدا، نابێههههه  سهههههه کهههههه ناو ماڵه ت، لهههههه ئههههها ره
  کههههههه. ی کههههههه الویههههههدا، هههههههی مێرده  تی، لههههههه ی باوکییههههههه سههههههنه منداڵیههههههدا ژێرده  لههههههه
 . .... خ بێ  ربه ت نابێ سه قه. کانی شی مرد، هی کوڕه که مێرده

  ناومهههههاڵی بهههههه. کانیهههههدا کاره  بێ  لهههههه لێهههههدا و کارامهههههه  م شهههههوکرانه رده بهههههێ ههههههه ده
ژنههههههی بهههههها ، ......    بگههههههر    وه ی مالههههههه کیسههههههه  سههههههنی بههههههه پههههههاکی ب ههههههارێزی و ده

 .رسنێ ک خودا ب ه ی وه که بێ مێرده ده

ب یههههههاری وی .  ری  کههههههردووه خههههههه  وه تههههههه خ پههههههارێزی ئا ره  مههههههانو، زۆر خهههههه ی بههههههه
سهههههاڵداجوودا  پیهههههاوی به  نێکی الویهههههدا شهههههوو بهههههه همههههه ته  کچههههها  لهههههه  کهههههه  وابهههههووه
پێهههههی   ر دزی سیکسهههههی ، بهههههه سهههههه ، له وه نهههههه درێ  شهههههوو بکه یا  نهههههه  ، رێگهههههه بکهههههه

سههههههێکی    که گههههههه ی سێکسههههههی له تههههههه و ئا ره ئههههههه. چینههههههی خ یهههههها  سههههههزا بههههههدرێن
بههههه    وه ڕێنهههههه گه ی دێههههه  و ده تا خهههههوێنی مانگانهههههه چینهههههی بهههههاالتردا کردبێههههه ، ههههههه

  سیکسههههههی  تههههههه و ئا ره ئههههههه. اردنی پیسههههههی پههههههێ بههههههدرێ ی، خههههههو کههههههه الی مێرده
 .گ بی وا   چینێکی خوارتردا کردبێ،   ی در  سه گه له
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رزگههههههههههاری  - ، م کشههههههههههه نههههههههههه تهههههههههها  نههههههههههاتوانن بگه ی ئا ره وه ر ئههههههههههه بههههههههههه له   
ی  وه  ێربهههههههههوونی سانسهههههههههکرینیی و خوێندنههههههههههه  وه ر ئهههههههههه بهههههههههه یی، له میشهههههههههه هه

ت،  ؛ ئههههههها ره مایانهههههههه ی رهپێی تێکسهههههههنێک بهههههههه. ڤێهههههههدایا ، لهههههههێ یاسههههههها  کهههههههراوه
  ر مههههههانوو لههههههه لههههههێ هههههههه وه. شههههههێ لێیهههههها  بههههههدرێ  ده گ و ک ی ههههههه،  ههههههه  ، سههههههه ده

،  وه وسهههههێننه ت بچه ر ئههههها ره گهههههه ئه  کهههههات کهههههه دا پیهههههاو ئاگهههههادار ده شهههههوێنی دیکهههههه
دا بههههههههه   ها پیهههههههههاوا  هانهههههههههده روه رنهههههههههاگر ، ههههههههههه کانیا  وه زره خوداکههههههههها  نهههههههههه

ت رێههههههههزی  ی ئههههههها ره و شههههههههوێنه لهههههههه ''. کانیا  ره هاوسههههههههه  رێزگرتنێکهههههههی زۆر لهههههههه
  موو ب نهههههه ، ههههههه ی رێزیههههها  نییهههههه و شهههههوێنه لهههههه. خنیار  ، خوداکههههها  بهههههه لێگیهههههراوه
 660م ل  که رگی یه مێرلن   ێن  به  -''  تاڵن کا ، به ئاینییه

داسهههههههنانی   ڵههههههه مدا، دوو ک مه رده می سهههههههه کههههههه ی یه ته ندی سهههههههه روبه سههههههه  لههههههه    
  یانهههههههههه  و رامه Mahabharata  اتهههههههههههابهار کولنهههههههههووری هیندسهههههههههنانی، مه

Ramayana ی دوا  وه واتای ئههههههههههههه ، بههههههههههههه وه گ ڕه قێکههههههههههههی نههههههههههههه ده  ، چوونههههههههههههه
مای  بنههههههههههه  بوونههههههههههه  داسههههههههههنانه  ڵههههههههههه و دوو ک مه رگههههههههههرت، ئههههههههههه یا  وه شههههههههههێوه

بهههههههه  کولنههههههههووری    و لیننێراتههههههههووره گرنگههههههههی ئههههههههه. لینێراتههههههههووری ب اهمههههههههانیزم
کایێنی و  وولههههههههههههههبههههههههههههه  ج   وڕات و ئینجی هههههههههههههه ک تهههههههههههههه هیندسهههههههههههههنانییا ، وه

ی کههههههه     سهههههههانه و ئه  رگورشهههههههنه ک ڤێهههههههداکا ، سه وانی  وه ئهههههههه. سهههههههیکایێنی مه
 ،  یانهههههههه کهههههههات، رامه کا  ده ڕه ، باسهههههههی شهههههههه هابهاراتهههههههه مه.  وه نه که رده سهههههههه به

ردووکیا  ئام ژگهههههههههههههاریی ئهههههههههههههاینی و  ههههههههههههههه.  وه کاته رده سهههههههههههههه ر به چێنهههههههههههههده
 .س شیالین

 : ڵێ ده  هابهاراته مه   

 ، پیاوهی  ژ ، نیوه

 ، ره باشنرین براده

 ، ی ژیانن که مکه رسێ چه گی هه ره

 س  دێ ، ده ی له وره ردا پیاو کرداری گه   هاوسه گه له
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 ...  وه دۆزینه ت ده ردا پیاو خیره   هاوسه گه له

 هند.............    یه ناگه ینریین په ر، بێ وه هاوسه

تا   ، ههههههههههه یرناکه سهههههههههه  ک ک ی هههههههههه وه ت ، ئههههههههها ره م  ێرکردنانهههههههههه ئهههههههههه  دیهههههههههاره
دا ه زانڤههههههانێکی  مه رده و سههههههه ر لههههههه لههههههێ هههههههه وه. گرێ  ئاسههههههنێکی  ریههههههزی لێههههههده

و  ی نووسههههههی، ئههههههه'' شههههههاکونناال'' ی سانسههههههکری ، کالیداسهههههها، شههههههان کاریی وره گههههههه
کانی دواتههههههری   وه تی باشههههههی هینههههههدوی بهههههه  نههههههه ی ئهههههها ره   وێنههههههه شههههههان کارییه

 6. کێشا

شهههههههههدا  وه   ئه گهههههههههه ، له کهههههههههه  تێکی تاشهههههههههیوه ی ئههههههههها ره شهههههههههاکوننااڵ، نموونهههههههههه
ر  ، هێشههههههههنا  هههههههههه وه وسههههههههاندووێنییه ک چه یه موو شههههههههێوه هههههههههه  ی بههههههههه کههههههههه مێرده

ی  وه ی گێ انهههههههه جێگهههههههه  دا لێهههههههره  دا کهههههههه و جێرۆکهههههههه لهههههههه. بههههههه ی  دڵسههههههه ز بهههههههووه
دا  و چیرۆکهههههههههه لهههههههههه.  کانی تێیهههههههههدا زاڵهههههههههه ، دڵ یسهههههههههی ب اهمینهههههههههه وه نابێنهههههههههه

کهههههههااڵێکی سێکسهههههههی؛ بهههههههاوکی   کاتهههههههه  ، کههههههه  ده یشهههههههننی  یزیکیهههههههی لهههههههه پێگه
  ویسههههههههننرین و بههههههههه خ شه  یشههههههههننه و پێگه ئههههههههه  کههههههههات کههههههههه ده  وه سههههههههکااڵی ئههههههههه

 .ترسی ویسنێکی س شیالی و مه نه  هاترین شنی ژیانی وی کردۆته به

ک  ی شهههههههههاکوننااڵ، هێمهههههههههای یهههههههههه رگورشهههههههههنه سه  یانهههههههههه کانی رامه رگورشهههههههههنه سه 
  ت لهههههه و  ئههههها ره یانهههههه ردووکیا  ده ههههههه. ر چهههههاو بهههههه  نهههههه خه تمههههها  ده ئا ره  شهههههێوه

 .وت بکات ڵسوکه   چ   هه  ،  ێری بکه قاڵب بده

ر  سههههههه ری له مێردێهههههه  سههههههه  کههههههه  دا هههههههاتووه  یانههههههه کی رامه یه رگورشههههههنه سه  لههههههه  
  منداڵههههههه  وه نزیکیشههههههه  ، لههههههه وتووه وی لێکههههههه و خههههههه  ی دانههههههاوه که ره رانههههههی هاوسههههههه

اڵم  ، بهههههههه وه بێنهههههههه ده  کهههههههه و نزیههههههه  ئاگردانهکهههههههات  یا  گهههههههاوگ لکێ ده سهههههههاواکه
، ی خەوی لهههههههێ تێکچێههههههه  کهههههههه وتووه خه  نهههههههه کا خاوه نهههههههه  وه ناجووڵێنهههههههه  کهههههههه ژنه

  وه پاڕێنهههههه ئهههههاگنی ده  لهههههه  کهههههه ، ژنه وه کهههههه نهههههاو ئاگره  چێنهههههه ده  کهههههه کاتێههههه  منداڵه
ی  کهههههههههه ی ب هههههههههارێز ، ئهههههههههاگنی  پاداشهههههههههنی دڵسههههههههه زی بههههههههه  مێرده کهههههههههه منداڵه

 .ناسووتێ  که دالهو من  وه داته ده
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، کولنهههههههههووری  مینه رزه م سهههههههههه النی ئهههههههههه زۆر کولنهههههههههووری گهههههههههه  جیهههههههههاواز لهههههههههه
دا  و کولنههههههههووره لهههههههه. دات ت ده سێکسههههههههوالێنی ئههههههها ره  بهههههههه  هیندسهههههههنانی رێگهههههههه
رکی  ، ئهههههههه پێهههههههدراوه رگرتنهههههههی چێهههههههژی رێگه ی وه رزترین پ هههههههه سێکسهههههههوالێنی بهههههههه

چی  کههههههههه. بکههههههههات کانی رازی ژنههههههههه/ ی کههههههههه خهههههههه ی و ژنه  رشههههههههانی پیاویشههههههههه سه
بههههههێ سههههههنوور،   ت بههههههه رانی هیندسههههههنانی زۆرجههههههار سێکسههههههوالێنی ئهههههها ره نووسههههههه

  ک ئاشههههههههههکرایه وه.   که ق، باسههههههههههده رپێ، داواکههههههههههار و لههههههههههه سههههههههههه له  میشههههههههههه هه
کولنهههههههههههووری هیندسهههههههههههنانی گرنگنهههههههههههرین کهههههههههههاری نووسهههههههههههراوی ئێ ۆتیکهههههههههههی 

''  ’’Vatsayana’s Kamasutraکاماسهههههههههوت ای ڤاتسهههههههههایانا .  مهێناوه رههههههههههه به
چهههههههههه     ، ئاگههههههههههاداره کی سێکسههههههههههی و مێژوویههههههههههی س شههههههههههیالییه یههههههههههه ونامه هرێ 

ی ئاڵ شههههههی سێکسههههههیی  و رێگانههههههه و ئههههههه  بنیههههههات نههههههراوه'' نێههههههر و مههههههێ'' ر جێنههههههده
 .مرکینێ  ت داده ئا ره

،  تههههههههانی هیندسههههههههنا  بههههههههووه کی ژیههههههههانی ئا ره ره کی سههههههههه یههههههههه شههههههههووکرد  کرده
'' یی ژنهههههههههههه  کههههههههههههکی گشهههههههههههنی تا یه شهههههههههههێوه ، به بووه ی نهههههههههههه وه شهههههههههههاندنه ڵوه هه

ژنێهههههه    لههههههه  بووه اڵتدار، ب یهههههها  هههههههه سههههههه نههههههد و ده مه وڵه ده.  بههههههووه'' میی م ن گههههههه
کاتێکههههههدا توانیههههههویێنی  نها له تههههههه  ڵکی سههههههاده لههههههێ خههههههه بێ ، وه   هههههههه زیاتریههههههه

!!.  بووایهههههه زۆک بێههههه  یههههها  کهههههوڕی نه میا  نهههههه کهههههه یه  م بهێنهههههێ کهههههه ژنهههههی دووههههههه
،  وه شههههههووبکاته  بووه بهههههه ی هههههههه مدا ژنههههههی مێههههههرد مههههههردوو، رده هێنههههههدێ  سههههههه  لههههههه
 . س  داوه ده ی له که مردووه  لێ میراتی مێرده وه

 .  باسکردووه/ ش  ج ر شووکردنیا  ناسیوه کا  هه ئاینییه  تێکسنه

  کههههههه دا خێزانههههههی کچه شههههههووکردنه  م جهههههه ره ، لههههههه ب اهمهههههها ؛ جیههههههازی پههههههاکیزه – 6
  ، وداوه سهههههههه  ونههههههه که ه  خێزانهههههههی زاوادا د گههههههه بژێر  و له ڵهههههههده مێردێکههههههی بهههههه  هه

  وتن لهههههه و پههههها  رێککهههههه  کهههههه ر خێزانهههههی کچه سهههههه  وێنهههههه که ده  کهههههه رکه موو ئه ههههههه
 .  که مێردی ده  ی ماله وانه کی زۆردا ره   جیازییه گه

ک  ک وه یه شهههههههه قه  داتهههههههه ی ده کهههههههه یاندا، پیهههههههاو کچه یه م شهههههههێوه دایڤههههههها؛ لهههههههه – 8
 .قوربانی  شێ  له به
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    کچههههههههه گههههههههه له  ا، بههههههههێ جیههههههههازی هێنههههههههدێ  پههههههههارهیانههههههههد مه ئاڕسهههههههها؛ له – 3
 . نێردرێ  ده

 .کی دارایی و جیازی ندییه پایاپاتیا؛ شووکرد  بێ هی  پێوه – 6

بهههههههێ   سهههههههه وینی دوو که مای خ شهههههههه ر بنهههههههه سهههههههه یا  له مهههههههه ؛ ئه گاندهارڤهههههههه  - 5
واوی  تههههههه  و بههههههه  بهههههووه  وه دزییههههههه  رینێ ، زۆر کههههههات بهههههه وکردنهههههی هههههههی  نهههههه پێ ه

 . نراوه نهدانی پێدا 

دیشههههههیا  بهههههه   یرکراو  و نههههههاوی به جههههههاوێکی نههههههزم سههههههه  بههههههه  کانی دیکههههههه شههههههێوه
ر انههههههد  و   ،  راکشاسهههههها، بههههههه کهههههه ین بههههههووه  بههههههه  سههههههورا کههههههه ک؛ ئه دانههههههاو ، وه

  کچێکهههههههی نووسهههههههنوو یههههههها   گهههههههه له  جووت هههههههوو بهههههههووه  بهههههههه  پاسیسهههههههاکا، کهههههههه
 .رخ   سه

تی  ئهههههههها ره'' م رده ی سههههههههه 566 -م رده ی پههههههههێ  سههههههههه 866'' دا مانه رده و سههههههههه لههههههههه 
و   کا  بههههههوو ، یاسههههههای چههههههین و پ ههههههه نها سهههههه زانییه هیندسههههههنا  تههههههه  ئههههههازاد لههههههه

شههههههههدا  مه رده و سه لینێراتههههههههووری ئههههههههه  ، لههههههههه وه گرت تههههههههه وانی نه دار ئههههههههه پایههههههههه
زۆری   کا  بههههههه راسههههههنییدا، سهههههه زانییه  لههههههێ لههههههه وه.  ڵگوتراوه زۆریهههههها  پێههههههدا هههههههه

ی  وانهههههه پیچه  اڵم بهههههه بهههههه. بهههههوو   ڵگهههههه  مهی ک وه کانی خهههههواره ژار و چینهههههه ههههههه  لهههههه
ی  ر و پیشههههههه و هونههههههه  وه  ێههههههری خوێندنههههههه  بووه ب یهههههها  هههههههه  وه تههههههانی دیکههههههه ئا ره

  و رامهێنانهههههه ئهههههه. وی  دوای رامهێنهههههانێکی قهههههور  و چههههه  بههههه ن، ئهههههه  ج راوجههههه ر
بنهههههێ   وه پیاوانهههههه  پادشههههها بکهههههات پههههها  بهههههه  کاماسهههههوت ا داوا لهههههه  ه کارێههههه  بهههههووه

یا   ڵههههههه باشههههههی مامه رز بیههههههاننرخێنن، به کا  بگههههههر  و بههههههه یهسهههههه زانی  رێههههههز لههههههه
 .   ڵدا بکه گه له

  کیا  لهههههههه ی گوپنههههههها، ئیم  ات رییهههههههه ماڵهههههههه مدا، بنه رده ی سهههههههه 386سهههههههاڵی   لهههههههه
.  راوانکردنههههههههههی  سنیشههههههههههیاندایه شههههههههههێکی هیندسههههههههههناندا پێهههههههههه  هێنهههههههههها و ده به

  لههههههههه.  می کالسههههههههیکیی هیندسههههههههنا  ناسههههههههراوه رده سههههههههه  یا  بههههههههه که مه رده سههههههههه
ند،  ی سههههههههه ره وت و چیاکهههههههها  پههههههههه شههههههههکه یاندا، کڵێسههههههههای نههههههههاو ئه که مه رده سههههههههه
رتاشههههههههی  یکه سههههههههنراو ، په ڵ ه نر  و جههههههههوا  هه کی زۆر ههههههههه زانی بههههههههه یههههههههه ژماره
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ه ی  تهههههها  بههههههه لههههههێ مهههههها ی ئا ره وپێ  رۆیشههههههنووە، وه ره ی سههههههاندووە و بههههههه ره پههههههه
ی قهههههههار  ر لێههههههه کانی مهههههههانووەوە،  هههههههههجێگیرتربهههههههوونی ب اهمهههههههانیزم و یاسههههههها

هیندسهههههنا  رۆژیههههها    مهههههدا لهههههه وته ی  ه ته سهههههه  بهههههوودیزم و جهههههاینیزم لهههههه. وەکهههههرا 
و  لهههههه  –سههههه  دا  ده ری له ت ژیهههههانی بهههههێ هاوسهههههه   ئههههها ره وه لهههههی ئهههههاوابوو و بهههههه

   بهههههههه کات و ژیهههههههانێکی ره رگیری نهههههههه ت هاوسهههههههه دا دەشهههههههێ ئههههههها ره دوو ئاینهههههههه
  ناوبرد  لهههههههههه هکی منهههههههههدا  لههههههههه یهههههههههه ڵگه ههههههههههی  به  نهههههههههده رچه هه. ر سهههههههههه رێنه به

   دا  و ب وایههههههه کا  لههههههه ی سههههههک الره ، لههههههێ زۆربههههههه وه نییههههههه سههههههنه ده هیندسههههههنا  به
ر  بهههههه  لهههههه  ویسهههههنووه   کچهههههی نه کهههههه  دیهههههاره. رب و بووبێههههه  کهههههارێکی بهههههه  کهههههه
نینههههههی مووزیهههههه  و  واری و ژه دراوه،  ێههههههری خوێنههههههده ی پههههههێ نههههههه ی رێگههههههه وه ئههههههه

ت،  ئههههههها ره. کا  زانییهی سههههههه  پێشهههههههه  تهههههههه ، بووه ما ب ێههههههه  کهههههههه ر ی سهههههههه هونهههههههه
و   وره گهههههه  و گوشهههههاره ی ئهههههه وه کاردانهههههه.  تکاری بهههههووه نها بههههه  سهههههکوزا و خزمهههههه تهههههه
ڵنی  تههههههاننریزم و کههههههه  - ی دوو ئههههههاینی نهههههو  بههههههوو کایههههههه ، هاتنه وایهههههه ناره

ی  وه ی روونکردنهههه دا جێگهههه لێهههره.  Tantrism and Bhakti cult   بههههاکنی
باسههههی ئاینههههدا   پێویسههههنا زانههههی لههههه  ر بههههه گههههه ، ئه نییههههه  و دوو ئاینههههه ڕی ئههههه بههههاوه
  و دوو ئاینههههههه ئههههههه  بڵێههههههین کههههههه  نههههههده وه ئه  ریا ، لههههههێ شههههههایانه سههههههه  وه ڕێمههههههه گه ده

  ڕگیره کهههههههههانی مهههههههههانوو ، تهههههههههاننریزم زۆر پهههههههههه ی براهمهههههههههانیز و ک ده وانهههههههههه پێچه
                     . کی لی  اڵه یه اڵم بهاکنی شێوه به

 راوێز په

،  بهههههووه  کهههههه و دۆسهههههنی پاشهههههای ناوچه  تێکی جهههههوا  بهههههووه سهههههی؛ ئههههها رهبهههههاو   - 1
ی  وه بهههههه  ئههههههه  موو شههههههنێکی کههههههردووه و پادشهههههها هههههههه  نیوه کههههههه ت پێنه قههههههه  گوایههههههه

دوژمههههههن     کههههههه کههههههه ده  وت ئامههههههاژه رێکههههههه  نین، جارێکیهههههها  بههههههه پێکههههههه  بیهێنێنههههههه
    بههههههێن بههههههه کههههههه ری شههههههار ده وروبههههههه کههههههانی ده هێزه  و داوا لههههههه  هێرشههههههی هێنههههههاوه

نێ ، ئیهههههدی  کهههههه پێده  مهههههه رناچێههههه  و بهههههاو سهههههی به راسههههه  ده  کهههههه واڵه ، هه  ریهههههاوه
واڵی  درۆ هههههههه نینهێنانی بههههههاو سههههههی دۆسههههههنی زوو زوو بههههههه پێکههههههه  پاشهههههها بهههههه  بههههههه
  بههههه وای پهههههێ ناکهههههات،  تا وای ێهههههد  کهههههه ههههههه  وه کاتهههههه ر بالوده سهههههه هێهههههر  هاتنه
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ت  نایههههههه  وه نگییههههههه ده   به ریا  کههههههه سههههههه  کرێنههههههه کههههههاتێکی  هێرشههههههی راسههههههنی ده
 .کری داگیر ده  که ته وڵه و ده

و   نههههههههههاوی هههههههههههاتووه  هاومههههههههههه  زمانی ئاوێسههههههههههناییدا بههههههههههه لههههههههههه  سهههههههههه مه  - 2
و   شههههههه  گههههههه ڕانی تێهههههههدا کهههههههردووه رده ، زه ر بهههههههووه کی بێه شهههههههکه یهههههههه وه خواردنه
 .کی ئاسایی یه وه خواردنه  تییه کردوویه

 ۆکهههههههههههی ک  نهههههههههههدێ  بهههههههههههه قهههههههههههی  ی  سههههههههههه  ین، هه کا ؛ ده نیشهههههههههههاده په ئه – 3
یری  قڵی هینههههههدی سههههههه ک شههههههاکاری ئههههههه زانههههههن و وه  ی  سهههههه  یای هیندسههههههنانی ده

وتوو  و  م داکهههههههههههههه مهههههههههههههاوده ده  نووسهههههههههههههراوێکن کهههههههههههههه  ڵهههههههههههههه  ، ک مه کهههههههههههههه ده
 866  تا ئێسههههههههنا زیههههههههاتر لههههههههه ، هههههههههه وه تههههههههدا نووسههههههههراونه مێکی تای ه رده سههههههههه له
ی  نزیکهههههههههه  کانی کهههههههههه ک نهههههههههه  ره ههههههههههه  شهههههههههه سهههههههههندا ، به رده به نیشهههههههههاد له په ئه

 .  ناسراوه'' موکیا'' کی ره شی سه به   ، به دوازده

خسههههههههاوی  لی ره هههههههههه  لههههههههه  کههههههههه''  دوا رزگههههههههاریی''  واتههههههههای  موکشههههههههه بههههههههه – 4
ژ  و   ڤێههههههدادا بههههههه  لههههههه  لههههههه و هه یگههههههاتێ، ئههههههه مههههههرۆ  ده   وه وانههههههه دۆنههههههاودۆنی ڕه
 . بین اوه وا نه ره  چینی سوودڕه

ئیسههههههالمدا   ال لههههههه ک مههههههه وه ، ی هیندۆیزمههههههه ب اهمهههههها ، نازنههههههاوی ئاینکههههههاره – 5
سههههههههنی  ده اڵت به سههههههههه سههههههههیکایێنیدا، کشههههههههاتریا ، چینههههههههی ده مه  لههههههههه  شههههههههه و قه

 .بوو   مه رده و سه هیندسنانی ئه

 ر ئههههههاینی هینههههههدویزمن سههههههه له  یه سههههههانه و که سهههههه  لههههههه به دا هینههههههدو، مه لێههههههره – 6
. 
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،  ، نووسههههههههههینی ت وڵههههههههههه ت و ده نههههههههههدارێنی تای ههههههههههه ی خێههههههههههزا  و خاوه چههههههههههه بنه
 . شید ال ڕه ریا مه ، که  وه ڵمانییه ئه  رگێ انی له ، وه نگڵ   ردری  ئه

 


