ًَسٍص دس گشجستاى ٍ هیشاث گشجستاى دس ایشاى

ًگاسش :دکتش کاٍُ فشخ (ًسخِ اًگلیسی)
تِ گسارش ٍاحذ هرکسی خثر جوَْری اسالهی ایراى" ،هيخائيل ساکاضَیلی" رئيس جوَْر گرجستاى در فرٍردیي سال 9831
ضوسی(هارچ  0292هيالدی) تا صذٍر فرهاًی عيذ ًَرٍز را عيذ هلی ایي کطَر اعالم ٍ رٍز اٍل فرٍردیي را در ایي کطَر تعطيل رسوی
اعالم کرد.
تِ هَجة ًفَر ٍ تاثير قَی تاریخی کِ ایراى پيص از اسالم تر قفقاز دارد ،عيذ ًَرٍز از ریطِ ّای استَاری در هياى هردم ایي هٌطقِ
ترخَردار است .پرٍفسَر هارک ٍیتٍَ از داًطگاُ آکسفَرد در ایي راتطِ هی ًَیسذ:
دیرپاتریي تاثير در قفقاز جٌَتی از آى ایراى است (ظ  ... )028خيلی از جوعيت قفقاز جٌَتی از جولِ ارهٌی ّا ،گرجی ّا ،فارس ّا ٍ
کردّا تا دًيای ساتق ساساًياى در جٌَب ٍ ضرقطاى پيًَذ تيطتری دارًذ تا غرب (ظ .)022
[Whittow, Mark, The Making of Byzantium: 600-1025, University of California Press, pp. 203-204].

دختشاى تالطی جوَْسی
آرسبایجاى (اساى یا آلباًیای
باستاى) دس حیي جطي ّای
ًَسٍصی کِ دس  12هاسس
هیالدی بشگضاس هی ضَد.
تالطی ّا بِ یک صباى ایشاًی
سخي هی گَیٌذ کِ بِ صباًی
کِ تا پیص اص ٍسٍد تشکاى دس
قشى  22هیالدی دس هیاى
آرسبایجاى ایشاى هتذاٍل
بَد قشابت داسد.
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اکٌَى ًطاى ّایی در دست است کِ هعلَم هی کٌذ تخص عوذُ ای از هردم ایراى کًٌَی ترخی خصَصيات شًتيک هطترک تا هردم
گرجستاى کًٌَی دارًذ .لطفا تِ هقالِ اخير پرٍفسَر ًاسيذزُ ٍ ّوکاراًص در ایي آدرس رجَع کٌيذ.
اخيرا تاتک رضَاًی هقالِ جالی در هَرد تاریخ گرجستاًی ّای فریذًی تِ چاج رساًيذ کِ در قرى ّفذّن در حَالی اصفْاى پایتخت
آى زهاى ایراى ساکي ضذُ تَدًذ .ایي ليٌک دریافت هقالِ هَرد ًظر هی تاضذ.
آٍای هَسيقی ایراًی ٌَّز ّن در قفقاز طٌيي اًذاز است .هَسيقی هحلی گرجی در ليٌک زیر تا هلَدی ّایی در ارتثاط تا تالکاى ٍ ًَت
ّای زاهفير (پي فلَت رٍهاًيایی) آغاز هی ضَد ،آًگاُ تِ یک ریتن هوتاز ایراًی-گرجی تذل هی ضَد ٍ در ًْایت آٌّگ تا یک هلَدی
ایراًی-گرجی تا ضرتاٌّگ تٌذ قفقازی تِ پایاى هی رسذ.

لطفا کلیک کٌیذ تا اص ایي هَسیقی هحلی گشجستاًی با هلَدی ایشاًی لزت ببشیذ.

ترای دریافت اطالعات تيطتر در هَرد پيًَذّای ایراى ٍ قفقاز لطفا تِ ایي آدرس هراجعِ کٌيذ.
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ًَداس کَهاسیتاضَیلی (ٍ )2811-1222سصضکاس لژسَاس گشجستاًی کِ بِ ضکل غن اًگیضی دس دٍس توشیٌی الوپیک صهستاًی
 1222دس ًٍکٍَس کاًادا دچاس ساًحِ ضذ ٍ دسگزضتً .ام اٍ "ًَداس" هعادل گشجی ًام ایشاًی "ًادس" است.
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