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 یخیرات تاماھبا عفر رد یحرش
 

    

 ٢٠٢٠ ربماسد ٠۴ ھعمج                                                                دیون دماح     

 

 یخیرات تاماھبا عفر رد یحرش
 لوا تمسق

 ،یبدا رخافم مامت ات دنا شالت رد  ناریا رصاعم ناگدنسیون زا یدایز ۀدع تساھلاس مینادیم ھکیروط

 زا و ،ریمشک ات نتخ و رھنلاروام زا ھک ار ایسآ ٔهراق زا یگرزبٔ ھطخ و ناتسناغفا یگنھرف و یرنھ

 ناریا " ای "نیمز ناریا " گنھرف مانب ،هدرتسگ ھیروس و قارع ات برغ یوسب و مزراوخ ات اجنآ

 یگنھرف یاھ تیصخش ،یرنھ یاھ هدیدپ رثکا ورنیزا .دنرامشب دوخ ِنآ زا و دننک دای "گرزب

 هدیدرگ یفرعم ناریا ینونک روشک مانب یناھج حطس رد ناتسناغفا لومشب ھقطنم یاھروشک یبداراثآو

 ،هدیدرگ زین ام نانھیم مھزا یدادعتکی نایمرد یتاماھبا داجیا ثعاب ھلأسم نیا ھکیاجنآزا .تسا

 دش رکذتم دیاب ھتبلا .میزادنایب یخیرات تاماھبا عفر روظنمب عوضوم رظنم سپ ھب یھاگن ات میریزگان

 تلم روراب و ینغ گنھرف دروم رد تین  ءوس و یرگن کچوک ھنوگچیھ یسررب نیزا دارم ھک

یکاولپخ             لالقتسا                              

www.esteqlaal.net                                        
 

 ،اناوت ۀدنسیون ۀبئاش یب یاھ یراکمھ زا ناوارف یدنمردق و راختفا اب
 ،ناغفا قوذ شوخ و رھام شاقن و ھحیرق شوخ رعاش ،تسد هریچ ققحم
 و هدومن یرازگساپس ھنامیمص ،"دیون دماح"بانج ،یمارگ و مرتحم
 .دنا هداد صیخشت شیوخ نانیمطا دروم ار رقؤم تیاس نیا ھک میلاحشوخ
 و تداعس ،تحص ،دوخ شالتُرپ و راک ُرپ و زارفارس نطومھ نیا یارب
 .مینکیم وزرآ رامش یب یاھ تیقفوم
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 ار یتوافتم ریباعت اھ ھنامز یطرد ھک دشابیم یتاحالطصا و یخیرات قیاقح حرش ھکلب ،تسین ناریا

 ھبناجکی دروخرب نیا مھ زونھ و هدش هداد نایناھج دروخب تسردان یاھ ھمجرت اب و هدومن رایتخا دوخب

 ،ناگدنسیون ناوارف راکتشپ و شالت ھکنآ اب .دراد ماود کیمداکاریغو ھنایارگ تیمومع یاھلالدتسا اب

 لاسرد ناریا ھب سراف زا روشک نیا  مان یلیدبت زا سپ ،ناریا رصاعم نادنمشناد و نارگشھوژپ

 تسکشب حدق نآ"ٔ ھلوقم قادصم ھب اما ،تسا ریگمشچ ناش نیمزرس خیرات یایحا هار رد ،١٩٣۵
 و یشنماخھ شوروک شیپ لاس ٢۵٠٠ یاھ یشکرکشل ھب اکتا اب ناوتیمن رگید "دنامن یقاس نآ و

 تاملک اب یزاب اب ار گرزبٔ ھطخ کی یبدا یاھ هدروارف و یرنھ یاھ هدیدپ یسودرف یسامح راعشا

 دشاب نایاشگناھج یاھ یشکرکشل " گنھرف و رنھ خیرات فیرعت زا دارم رگا .دز بحاصت رھم

 تموکح یزورما ناریا لومشب ایسآ ٔهراق گرزب یاھشخب رب یدالیم ١٣ نرق لوأ ھمین رد زین زیگنچ

 نرق نیدنچ یارب اپورا ٔهراق زا یمین رب ینامثع ناکرت ھنوگنیمھ .داد طوقس ار دادغب تفالخ و درک

 بناجزا .دناوخ ھیکرت ِنآ زا ار اپورا تیندم و گنھرف ناوتیمن ظاحل نیدب  ھک دنتشاد یسایس طلست

 شرازگ رب انب اریز ؟ریخ ای هدیسر  خلب ھب شوروک یاپ ًاعقاو ایآ ھک هدیدرگن تباث لاحات رگید

 ھب ایرد ریس یحاون رد یدربن رد .م.ق ٣٣٠ لاس یلاوحرد شوروک ،نانوی گرزب خروم تودورھ

 ٔهدیرب رس Tomyris شییرمھت ھکلم رما ھب و دش ھتشک اھ ھکاس ریاشعزا تاکسام نایوجگنج تسد

 رکیپ شروک ناھرمھو تشگورف ینینوخ کشم رد شییرمھت ھکلم ریلد دنزرف گرم ماقتنا ھب وا

 زا یلوا نورق رد ھک دندوب یا یناتساب لیابق اھ ھکاس .دنتفر ردب ھکرعم زا و دنتفرگ ار وا نینوخ

 یاھدربن ینودقم ردنکسا اب و دنتسیزیم ایزوکارا و جنرز ات ورم و رتخاب ،یزکرم یایسآ یحاون

 فورعم اما ،تسا دوجوم زین یرگید تایاور شوروک ندش ھتشک دروم رد ھتبلا .دنتشاد ینینوخ

 دننام .دراد یا هدرتسگ باتزاب اپورا کیسالک تایبدا و رنھ رد ھک دشابیم تودورھ شرازگ نآ نیرت

  .زنبور لاپرتیپ سناسنر رصع فورعم شاقن یولبات
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 (Death of Cyrus by Peter Paul Rubens)زنبور رثا شوروک گرم

  نشج یرازگرب روظنمب ١٣۵٠ لاسرد ھک داگراساپ رد شوروک هاگمارآ یخیرات تیعقاو ورنیزا

 دجسم یاھگنس یایاقب زا یولھپ هاش اضر دمحم یشوپ جات مسارم و ناریأ ھلاس٢۵٠٠ یھاشنھاش

 زا یدایز ٔهدع هاگن زا ،دش یزاسون )یدالیم١٢ نرق( سراف ناکباتا دھع طوبرم داگراساپ عماج

 دروم رد یتامولعم یناساس و یناکشا ٔهرود یخیرات دانسا رد اریز .تسا زیگنارب لاوس ناراگنخیرات

 شوروک ٔهربقم" مانب یصاخ هاگیاج زا زین یمالسا راودا نیخروم راثآ رد .درادن دوجو شوروک ٔهربقم

 یایاقب »ٔھمان یسراف« فلؤم یخلب نبا ھک تفگ دیاب ھطبار نیرد .دروخیمن مشچ ھب یربتعم دنس"ریبک

 .تسا هدناوخ »نامیلس ردام دھشم« مدرم یلحم تادقتعم رب انب ار داگراساپ رد عقاو یناتسابٔ ھینبا نیا

 دننام ینانوی ناراگنخیرات یاھتشاددای رد ناریا رصاعم نادنمشناد تاقیقحت ساسا ھب نکیل

 شوروک هاگمرآ دروم رد یلصفم تاحیرشت کراتولپو ،وبارتسا ،ردنکسا ناھرھمھ زا سولوبوتسیرا

 نشج یرازگرب نایرج رد یولھپ هاش اضر دمحم رما ھب یناتساب یانب نیا نآ ساسا ھب ھک دراد دوجو

 نیا ات درادن دوجو هاگمرآ نیرد یا یناتساب ٔھبیتک اما ،دش ددجم رامعا ناریا یھاشنھاشٔ ھلاس ٢۵٠٠

 یانب نیا یرامعم کبس ،دزاسیم رتزیگنارب لاوس ار عوضوم ھچنآ .دزاس رت دنتسم ار تاحیرشت

 .یقرشٔ ھینبا کی ھب ات دراد تھابش ینانوی تارامع ھب رتشیب ھک تسیخیرات
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 شوروک یلامتحا هاگمارآ ،داگراساپ رد  نامیلس ردام ٔهربقم زا  ییامن                
 

 ماقم یتح و ھتشون یدایز ریسافت یناریا ناگدنسیون "ریبک شوروک" یاھ ھمانراک و یناگدنز دروم رد

 نایم نیرد ربتعم دنس ھناگی اما ،دنا هداد تبسن ربغیپ نامیلس ترضح و نینرقلاوذ ردنکسا ھب ار وا

 مسر اب قارع رد عقاو لباب رھش یناتساب یاھ ھناریو زا ١٨٧٩ لاسرد ھک تسا شوروک ۀناوتسا

 دنچرھ .دمآ نایمب شوروک یخیرات تیدوجوم یارب یدنس و دش فشک  )نیون یلباب( یداکا طخلا

 ٔھبیتکرد اما ،ددرگیم یقلت "ناتساب ناریا خیرات رازگ ناینب "ریبک شوروک" یناریا ناگدنسیون لوقب

 أدبم یناریا نارگشھوژپ معز ھب و ،تساروھشم شوروکٔ ھناوتسا ای " شوروک روشنم" مانب ھک وا

 دوجو ناریا ای و سراف زا یمان و یسرافٔ ھملک کی ،دشابیم یسراپ نابز و " ناتساب ناریا" خیرات

 ار دوخ  نآ رد شوروک و هدش ھتشاگن یخیم طخ ھب رطس ۴۵ رد یلباب نابزب ھبیتک نیا ھکلب ،درادن

 ھب .تسا هدرک دای »دَّـَکا« و )یر ءِ ـم ءوش( »رموس« ،)میل ء یب ء اب( »ِلـباب« دنمناوت هاش مانب

 یدزیا  »خومرم« ای »کودرم«  ھب ار دوخ داقتعا شوروک ھبیتک نیرد ھتفای جرد تامولعم ساسا

 مان ،سراف یوسب رتخاب زا ییاتسوا نیئآ شرتسگ اب یلو ،تسا هدومن مالعا نیرھنلا نیب نادزیا زا

 شراگن دالیم زا شیپ ۵٢٢ لاس یلاوح رد ھک دوشیم هدید لوا شویرادٔ ھتشبن گنس رد ادزم اروھا

 اب ھتخیمآ ار  (Old Persian(ناتساب یسراپ نیتسخن یاھ ھنومن  ھتشبن گنس نیرد .تسا ھتفای

 .تسا هدیدرگ ریرحت یخیم طخ اب یلباب نابزب ھبیتک نیا نتم نیرتشیب یلو ،مینیبیم زین یمالیع نابز
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 مھم دانسا ٔهرمز زا و ھتفای شراگن هاشنامرک یکیدزن رد نوتسیب هوک ۀرکیپ رب لوا شویرادٔ ھبیتک

 سراپ ٔهرود نیا یاھ ھبیتک رثکا تسادیپ ناسانش ناتساب یاھ ھتفای زا ھچنانچ .دیآ یم رامشب یخیرات

 یماس یاھ نابز یدنب ھتسد لماش  یسانشابز ملع هاگن زا ھک  هدش ھتشاگن یمارآ یخیم طخ ھب

 و دراد شرتسگ ھشبح ات اجنآ زا و رصم ھب ات ناعنک و لباب زا ھک  یماس یاھنابز ٔهداوناخ .ددرگیم

 ٔهادوناخ زا ،دشاب یم یطبق و یروشآ ،ینایرس ،یربع،یبرع ،یلباب ،یداکا ،یمارآ یاھ نابز لماش

 .دراد یلک توافت ،تسنآ لماش یناریاودنھ یلوق ھب ای ییایرآودنھ یاھنابز ھک ییاپوراودنھ یاھنابز

 روطب .تسا دوھشم یتفاقث ٔهزوح نیا یرنھ راثآ رد ھکلب ،نابز تمسق رد اھنت ھن یگنھرف لاصتا نیا

 ناتساب یاھ یرموس و اھ یلباب  یشارترکیپ کبس زا یوریپ اب ھک یشنماخھرصع یاھ هرکیپ لاثم

   .دشابیم میدق سراف رد نیرھنلا نیب ندمت دادتما رگنایب هدیدرگ داجیا
 

 
 .نیرھنلا نیب میدقرنھ زا ھنومن :نیئاپو الاب تسار تسد ریواصت

 .سراف یشنماخھ هرود رنھ ھنومن :نیئاپ و الاب پچ تسد ریواصت

 

 نتم بسانت ھب ناتساب یسراپ یاھ ھنومن یشنماخھ رصع یاھ ھبیتک رد ھکنآ اب یمومع تروصب

 ھب ریماپ هوک یاھ ھنماد زا ار ییایرآودنھ نابز نیا شرتسگ مھنآ اب اما ،تسا رتمک رایسب یلباب یاھ

 .دھدیم یھاوگ سراپ
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 Aسراف تایبدا خیرات باتک ھک یسیلگنا ققحم  Edward C. Brownنورب نیلوک دراودا

Literary History of Persia  یرازتٔ ھیسور ذوفن زا یریگولج ربارب رد متسیب نرق زاغآ رد ار 

 هار رد ھکنآ فصو اب دروآرد ریرحت ٔھتشر ھب ایناترب تلود تقو تسایس زا یسأت ھب ناجیابرذآ رد

 یاھ ھنماد ار یسراف ییاپورا ودنھ نابز هاگتساخ ،تشاد یطرفم یدنمقالع میدق سراف ندمت یفرعم

 شویراد بجر شقنٔ ھتشون گنس رد .دنادیم خلب و راخت ،ناتسدغس ،ناشخدب یحاون ینعی ریماپ هوک

 تشدرز ھک دسریم ناھاش یکٔ ھلسلس زا خلب هاش پساتشیو ھب شبسن ھک دراد تاھابم نیدب لوا

 .دومن شخپ ھجیو انایرآ نیمزرس رد ار ییاتسوا نیئآ وا تیامحاب

 تسد ھب دالیم زا شیپ ٣٣٠ لاسرد موس شویراد یھاشداپ ماگنھرد نایشنماخھ تلود لاح رھ ھب 

 دنھ لامش ھب ات نانوی زا ھک دومن داجیا ار یگرزب یروطارپما ردنکسا و درک طوقس ینودقم ردنکسا

 زا یا یعیسؤ ھحاس رد نانوی تیندم یگنھرف یاھشزرا م.ق موس ٔهدس رد  ھکنآ اب .تشاد شرتسگ

 ،ردنکسا تاحوتف ناونع تحت ھک درک میھاوخن غارس ار یا ینانوی چیھ اما ،تشاد شرتسگ نھک ناھج

 .درامشب دوخ نآ زا ار رگید یاھ تیندم یرنھ یاھ هدیدپ و یتفاقث یاھ هدروارف
 

 رد راھدنک و لباز ،لباک ،رتخاب رد اھ ھکاس و اھ یشوی ،اھ یتیس ،اھتراپ ،اھاولھپ ،اھ هدس تشذگ اب

 و Arsaces یرتخاب کشرا و دندرک ییاورنامرف دنھ ٔهراقمین لامش و ینونک ناتسناغفا ٔهودحم

 لوا ٔهدس رد .دنداھن انب ار نایناکشأ ھلسلس ناتسنمرا و یزورما ناریا یایفارغج رد دادریت شردارب

 یردتقم ییاورنامرف ٔهدولاش ایزوکارا رد بونج یاھ ھکاس ریاشعزا کودرم دنزرف لوا سیزآ .م.ق

 خیرات ھکیاجنآزا .دنتشاد ییاھ دربن )تارھ ( ایرآ زا عافد یارب نایناکشا اب  ھک تشاذگ ساسا ار

 طوقس ناکباب ریشدرا تسد ھب مجنپ ناودرا دھعرد ،نایناکشا یھاشداپ ،تسا زارف و بیشن زا رپ للم

 ھلسلس ییاورنامرف اب رصعمھ ھک تفای زاغآ یدالیم ٢٢۴ لاسرد اھ یناساس یرادمامز ٔهرود و دومن

  .دوب ناتسناغفا رد اھ یناشوک ردتقم
 

 دراد ھمادا


