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  بابان سةقزيبابان سةقزي) ... ) ... 33((بةشيبةشي....زةماين هاتين زةردةشت زةماين هاتين زةردةشت 
  

  
رهاتی  سه ت مژوو و به نانه ته، زنی جیھان رانی مه هنه موو ئایین می هه رده مان و سه خۆی دیرۆك و زه
ن بۆ یا نامه گه ق و به یان ده رتووك و ده ت و په دان بابه سه، وال دیار و ڕوونه ال و ئه م مك ئه ژیانیشیان به آه

یان آورته فیلم و فیلمی درژ و شانۆ و مۆسیقایان بۆ دروست آردووه و بۆیان دروست  یدا آردووه و ده په
ناوچوون و سووتانی  ی آوردان به له ی ئمه»شت رده زه«رهاتی  سه مان و به نیا زه نیا و ته م ته به، ن آه ده
وه  نگی چیرۆآی به خۆیه وه و ڕه فسانه نی ئه مژی گومان و الیهم و  ته ناو ته وتووه آه، آانمان ر و نووسراوه فته ده

، ناس بیانی وان و مژووناس و ئایین سك له زمانه متر آه گر آه ر هاوردوه آه مه آاركی ئاوایان به سه. گرتووه
، دات هآان د ته رنجی بابه آاتك مرۆڤ سه، ش نده ر چه هه. شتكیان بۆ نووسیبت، زنی خۆیان ویش به مه ئه

بۆیه . بت ردانی ده رگه رلشوان و سه ر تووشی سه آه خونه، رچاو وته به آه ی ده آی فره جیاوازی و ناآۆآییه
  .ندها شوه باس آراوه شت به چه رده مانی هاتنی زه زه
  .نه آراوه زه مه) مسیح( ساڵ پش زایینی 700شت بۆ  رده مانی زه زه: میان آه یه

  .رد آراوه راوه  ساڵ پش زایین به2000 ساڵ تا 1800شت بۆ  رده ی زهمان زه: میان دووهه
  . ساڵ پش زایین زانراوه6000شت به  رده مانی زه زه: مین سھه

  .دات زار ساڵ ده  هه30ئستاآه بۆ چوونكی تازه هاتووته ئاراوه آه پاڵ له 
یا  آان و خوداآانیان آان و بابلییه می ئاشوورییه رده آانی سه آدادان و آشه یه آان و به ی ڕووداوه رنجه آاتك سه
وخۆ له  وخۆ یان ناڕاسته خشكیان ڕاسته ری و نه هیچ آاریگه، ین آه تیان ده سته ناوچوونی ده دوای له
بوونی  شت زۆر پشتر له هه رده مانی زه یه آه زه وه ی ئه ش به واته مه ئه. دی ناآرت آانی گاتا به سرووده

مانی  ك زه ته ساڵ پش زایین به مسۆگری له1500 تا 700مانی  زه، آه واته. آان بووه ان و بابلییهآ ئاشوورییه
  .شت ناگونجت رده زه
ك مرۆڤ سه بوه نووسراوه  شته رده می زه رده مان و سه ی زه تانه آه له باره رتووك و بابه و په یری ئه گومان آات
مان  له هه. ینت زی و رامیاری ده گه تی ئایینی و ڕه یاریه قی و نه ڕه له هنی آ مارگرژی و هندك الیه ده، آات ده

آتاناسی  رستی و یه آتاپه تی یه ر و ئامۆژگار بووه آه شوه و چۆنیه یامبه مین په آه شت یه رده آاتیشدا چونكه زه
ی چاآه و خراپه له  ندشه و ئهبژاردنی هزری ئازاد و رامان  ری هه ها داهنه روه ستی و هه له ناو ئافراندنی هه

آانی  موو دینه و هه آانی ئه بۆیه له رامان و ئامۆژگاریه، ی بنیاتی ویژدان و سرووشت بووه فه لسه وشت و فه ڕه
فی یۆنان پش له  لسه آانی فه موو قوتابخانه و هه» ئیسالم«و » له فه«و » آه جووله«ك  ی سامی وه وره گه
ی  آه رچاوه وه ئاماژه بۆ سه وه دیانیان پیا نابت و ب ئه یان به ب ئه زۆربه ،و دوای سوقراتیش» سوقرات«
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ندشه و  م و مژاویكردنی رامان و ئه و ئایینانه له ته نگیرانی ئه وان و الیه یه بۆیه په. به آاریان هناوه، ن بكه
  .ریان بینیوه وری با و آاریگه آردووه و ده میان نه شت آه رده مانی زه زه

  
 . ساڵ پش زایین بووه6000شت پش  رده ڕیان وایه آه زه ران و زانایانی یۆنانی باوه نووسه

نجی  ی په ده ره له سه م نووسه ئه. شتی هناوه رده ری یۆنانییه آه ناوی زه آۆنترین نووسه) 1(» ئیكسان توس«
  .و ئادیان آردووه آانی ئه رانی دیی له گوته پش زایین ژیاوه و نووسه

» ئیكسان توس«تی له  بك بابه،  پش زایین210آانی  کی یۆنان و له ساه خه) 2(» دیوژنس الرتیوس«
دیوژنس «ی  له نوسراوه.  ساڵ نووسیویه6000ستنووسدا به  ی ده گه شتی له دوو به رده مانی زه هاورده و زه

و » فالتون ئه«آانی  ی شاگرده ك گوته ته لهوه آه  م ئه آه یه، هایه  ساڵ به دو هۆ پبه6000ی  ژماره» الرتیوس
» دیوژنس الرتیوس«میش  دووهه. به چاآی گونجاو و جۆر و سازگاره، وه ناویان دت زانایانی دی آه له خواره

بات  ناو ده» فالتون ئه«شاگردی ) 3(» رمودوروس هه«آی دی له  یه گوته، »ئیكسان توس«ی  بجگه له نووسراوه
ر  م گوتانه ئاوا ده له. زانرت ده) 4(»ترویا«نگی   ساڵ پش له جه5000، شت رده ـانی زه زهو  ی ئه آه به گوته

وه  ئه، بۆ یۆنان» شایارشا خه«رآشی  شكه  ساڵ پش له6000له » دیوژنس الرتیوس«ستی  به وت آه مه آه ده
 پش زایین بۆ 480ی سای هار آه له به» شایارشا خه«چونكه سوپای . شت رده مانی زه آه بۆ زه یه ئاماژه

آی دی  له الیه.  پش زایین6480وه بۆ سای  رته گه شت ده رده مانی زه آه وابوو زه، هاتبوون» ساردگرد«
، م ژماردنه آه وابوو به،  پش زایین زانراوه1184آان له سای  ستی یۆنانیه به ده» ترویا«چونكه گرتنی 

م دوو  بینرت له ها آه ده روه هه. بت  پش زایین ده6184، »رمودوروس هه«ی  شت له ڕووی گوته رده مانی زه زه
 ساڵ پش زایین نیشان 6500ی  نه زه مانكن آه مه ری زه م نیشانده به، بینرت مك ناسازگاری ده ته آه آه بابه
  .ن ده ده
 347ك بووه و له سای  پش زایین له دای429ی ناوداری یۆنانی بووه آه له سای  رزانه فه» فالتوون ئه«

م  آانی ئه ڕه آانی الپه و له ژرنووسه آانی ئه شاگرده. یه هه) 5(» بیادس ئالكی«رتووآكی به ناوی  په. مردووه
م  ئه. فالتون زانیبووه رگی ئه  ساڵ پش مه6000شت به  رده مانی زه زه، رتووآه تبینی خۆیان نوسیوه په

). 7(» رمۆدۆروۆس هه«و ) 6(» ودوآسوس ئه«، »ئارستاتاآیس«یا » ستو ره ئه«شاگردانه بریتی بوون له 
آه ڕۆمی بوو به ) 8(» پلینیوس«وانه  له، رانی تر به ج ماوه رتووآی نووسه م زانایانه له په آانی ئه گوته

.  زایینی مردووه79بووه و له سای دایك   پش زایین له23له سای ، ناسریا ده» زن پلینیوسی مه«
رتووآه  م په له» پلینیوس«). 9(» دیرۆآی سروشت«زنی له دوای خۆی به ج هشتووه به ناوی  رتووآكی مه په
. فالتوونیان داناوه  ساڵ پش ئه6000شت به  رده مانی زه زه» ئارستاتالیس«و » ودوآسوس ئه«نووست  ده
  .شت هاتووه رده زار ساڵ دوای زه ند هه هچ» موسا«بژت آه  ها ده روه هه

 125دایك بووه و له سای   زایینی له46كی یۆنان بوو و له سای  خه» پلوتارك«یا ) 10(پلوتارخۆس 
  .آات نگی ترویا باس ده  ساڵ پش له جه5000شت بۆ  رده مانی زه پلوتارك زه. زایینی مردووه
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ی »هالز«می  رهه به» ر ئاڤستا پش گوتارك له سه(وآی رتو  په20ی  ڕه له الپه) 11(» تئیۆپۆمپوس«
» خیوس«كی  خه» تئۆپۆمپوس«: گاندووه ری بۆ زمانی ئینگلیزی وه» وادیا. ئا. پ«آه ) 12(ویی  رانسه فه
شت پش له  رده وه آه ئایینی زه هاوبیر بووه له» وسوآسوس ئه«ی  شت به گوته رده مانی زه زه، بووه) 13(

  .آانه میسریه» گوپت هئ«ئایینی 
نگكی ل به ج ماوه  رهه فه.  زایینی ژیاوه970آانی نزیك به  سوئیداسی یۆنانی له ساه) 14(» سوئیداس«

شت ناو  رده رتووآه له دوو زه م په له. م و ڕابردووی تدا بووه رده ناوبانگانی ڕۆژگاری سه ی به آه ناوی زۆربه
ی دیكه  وه ژیاوه و ئه» ترویا«نگی   ساڵ پش جه5000بووه آه » اییمیدی«آی  آكیان زانایه یه. بات ده
بووه آه له » میرامیس سه«ری  هاوسه» نینوس«. بووه» نینوس«مانی  ناسك بووه آه له زه ستره ئه

  .و زانیوه یان له»بابل«یاد آراوه و باژری » ئاسور«آان ناوی شاژنی  چیرۆآه
شونی میسر له ناو (رتووآی خۆی به ناوی  له په» بارۆن بۆنسن «زانای ئامانی) 15(» بارۆن بونسن«

رتووآه آه له سای  م په ئه. زانت  ساڵ پش زایین ده6500شتی میدیایی به  رده مانی زه زه) 16) (دیرۆآی گشتی
  .ڕاند رگه ر زمانی ئینگلیزی وه بۆ سه» چارلز آاترلس«زانای ئینگلیزی ، 1859

  
مانی  ی هناوه و زه»شت رده زه«زنی ناوی  ڕز و مه ویی به رانسه ی فه»ولتر، لتر ڤه«) 17(» ڤولتر«
  .آات باس ده» گوروش«زار ساڵ پش   هه6شت به پش له  رده زه
آه له ) 19(» آان آانی ژیانی ئاریاییه رخه چه«رتووآی  آك له زانایانی هنده آه له په یه) 18(» ر نسه سپه«

مانی  زه، ناسی ستره مای ئه ر بنه آانی خۆی له سه وه ر لكۆینه له سه، چاپ آراوه» ئی همب به« له 1965سای 
  .زانت  ساڵ پش زایین ده7129شت به  رده زه
 پش زایین له 545 یا 571آانی  له ساه، یان هنا بت شت رده ناوی زه، آان یه»چین«مجار آه  آه م بۆ یه به

) 20(رتووآك نووسراوه  په. مپراتۆری چین بووه ئه» وانگ لینگ«تداری  سته انی دهور مین سای ده آه ویه بیست
زانن آه توانی ئایینی  زنی وتی میدیایی ده آی مه آات آه به زانایه آانی ده شت و ئامۆژگارییه رده آه ئاماژه بۆ زه

دایكبوونی فیلسوف  ك له هت هاوآات بووه له» وانگ لینگ«تی  ورانی پاتشایه ده. قامگیر بكات خۆی سه
هدینییان به  تا دینی به ره سه.  پش زایین له چین552 یا 551له سای » آونفوسیوس«یا » فوتسن آۆنگ«

دوایدا له پاش ناسینی زۆرتری ئایینی  م له به، »ئایینی ئاگر«ی  ناسیوه آه به واته) 21(» هۆئۆ پای«نوی 
  .»ئایینی ئاسمانی«ی  به واته) 22(» نتاۆ آۆا«گۆڕدرت بۆ ناوی  ده، هدینی به

 پش 483 یا 480دایك بووه و له سای   پش زایین له563 یا 560له سای » بودا«، تر بۆ ئاگاداری فره
له » موسا«دایكبوونی  له، آان آه ی جووله و سانامه» ورات ته«آانی  قه ی ده هابه گوره روه هه. زایین مردووه

 پش 1815ریش له  یامبه په» ئیبراهیم«. ر یامبه  سای بووه به په80یین بووه و له  پش زایین زا1392سای 
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مانی  زه، آرت نه ده زه آه وابوو مه.  پش زایین ژیاوه2705ریش له سای  یامبه په» نوح«. زایین بووه
ی  دایكبوونی زۆربه هی ل شونگه» موسا«بجگه له  .رانه بووه یامبه م په  ساڵ پش ئه4000شت نزیك به  رده زه
روروپا یا  رك له ئه یامبه له مژوودا ئمه نابینین آه په، نیشتمانی آۆنی آوردان بووه، رانی سامی یامبه په

شیان  دایك بوون و گۆڕ و شونگه له) میتسوپاتامیا(زرۆبۆتان  یان له مه زۆربه، مریكا هاتووبت ئافریقا یا له ئه
  .له آوردستان ماوهیه ئستا  وه به ناوی خۆیانه

  
مان و نیشتمانی  زه(رتووآكی به ناوی  په، ی ئیتالی آانی قوتابخانه رشناسه آكه له ناوداران و سه یه» نیولی«
 بۆچوونی  نده بات آه چه ی ده به پتربوونی بیر و ڕاآان په، رتووآه م په آه مرۆڤ له، نووسیوه) 23) (شت رده زه

  .یه جیاواز هه
) ی ئران دیرۆك و سانامه(رتووآكی به ناوی  په» هرۆز ذبیح به«ركی فارس به ناوی  هها نووس روه هه

ری  ناس بووه و داهنه ستره شت بۆ خۆی ئه رده ڕی وایه آه زه باوه. ی آردووه آی فره وه نووسیوه آه لكۆینه
 ی پكی ساكوپت آه زه ووآه دهرت م په و له ئه. ی ژماردنی دیاری آرده و بناغه) بیسه آه(ڕ 1767شت له  رده 

  .دایك بووه پش زایین له
 
1- Xantus 
2- Diogenes Lartius 
3- Hermodoros 
4- Troya 
5- Alkibiades 
6- Euduxus 
7- Hermodoros 
8- Plinius 
9- Naturalis Historial 
10- Plutarkhos 
11- Theopompus 
12- C. De. Harleze 
13- Khios 
14- Suidas 
15- Baron Bunsen 
16- Place In Universal Historys Egypt 
17- Volter 
18- H. S. Spencer 
19- The Aryan Ecliptic Cyele 
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20- Se. I. Pien Nien-Pao 
21- Pai Houo 
22- Tao Koan 
23- Time and Homeland,s Zoroaster, Naples, 1980 
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