ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ هﺎ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری هﺎ ،ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی هﺎ و
ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﯾﯽ هﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺧش  ۴ -ﺗﮭﯾﮫ و ﭘژوھش )ﺻﺑﺎح(
)ﭘژوھش و ﺗﺣﻘﯾق ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧذ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﺑﺎ ﻧوآورﯾﮭﺎ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﯾﺷﺗر،
اﻣﯾدوارم ﮐﮫ اﯾن ﭘژوھش ﻣﺳﺗﻧد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋواﻗب ﻧﺎﮔوار ﺟﻧﮕﮭﺎ و ﺟﻧﮓ اﻓروزﯾﮭﺎ آﮔﺎھﯽ ﺳودﻣﻧدی
را ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺧﺳﺗﮫ از ﺟﻧﮓ در ﮐﺷور دردﻣﻧد و وﯾراﻧﮫء ﻣﺎ ﺑدھد(

ﮐش و ﮔﯾرھﺎی ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن

)ﻗﻠﻣرو ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن در دوران اوج ﻗدرت(
ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن ) ٣٣٠-۵۵٠ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد( ﻧﺎم دودﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در ﺑﺎﺧﺗر زﻣﯾن ﭘﯾش از اﺳﻼم اﺳت .ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
اﯾن دودﻣﺎن از ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺑودﻧد و ﺗﺑﺎر ﺧود را ﺑﮫ »ھﺧﺎﻣﻧش« ﻣﯽ رﺳﺎﻧدﻧد ﮐﮫ ﺳرﮐرد ٔه طﺎﯾﻔﮫ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺑوده
اﺳت .ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن ﻧﺧﺳت ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑوﻣﯽ ﺑﺎﺧﺗر و ﺳﭘس اﻧﺷﺎن ﺑودﻧد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﮐوروش ﺑر
اﯾﺷﺗووﯾﮕو واﭘﺳﯾن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎد وارد ﺳﺎﺧت و ﺳﭘس ﻓﺗﺢ ﻟﯾدﯾﮫ و ﺑﺎﺑل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ﺑزرﮔﯽ ﺷد .از اﯾن رو ﮐوروش را ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﻣﯾداﻧﻧد.
ﮐﺷور و ﺳرزﻣﯾن :ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن ﻣردﻣﺎﻧﯽ از ﻧژاد آرﯾﺎﯾﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت از ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﺧﺗر
زﻣﯾن آﻣده ﺑودﻧد .آﻧﺎن از ﻗوم آرﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﺎرﺳواش ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی آﺷوری از ﺳده ﻧﮭم ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد
ﻣﺳﯾﺢ ﻧﺎم آﻧﺎن آﻣده اﺳت .آﻧﺎن ھمزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺎدھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﺳرازﯾر ﺷدﻧد و ﭘﯾراﻣون درﯾﺎﭼﮫ اروﻣﯾﮫ ﺳﺎﮐن
ﮔردﯾدﻧد.
ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺳﺎﻟﻧﺎﻣﮫھﺎی آﺷوری ﺳﻠﻣﺎﻧﺳر ﺳوم در ﺳﺎل  ٨٣۴ق .م ،ﻧﺎم ﮐﺷور »ﭘﺎرﺳوآ« در
ﺟﻧوب و ﺟﻧوب ﻏرﺑﯽ درﯾﺎﭼﮫ اروﻣﯾﮫ ﺑرده ﺷدهاﺳت .ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺣﻘﻘﯾن ﻣﺎﻧﻧد راوﻟﯾن ﺳن ﻋﻘﯾده دارﻧد ﮐﮫ
ﻣردم ﭘﺎرﺳواش ھﻣﺎن ﭘﺎرﺳﯽھﺎ ﺑودهاﻧد .ﺗﺻور ﻣﯽﺷود اﻗوام ﭘﺎرﺳﯽ ﭘﯾش از اﯾن ﮐﮫ از ﻣﯾﺎن دورهھﺎی
ﺟﺑﺎل زاﮔرس ﺑﮫ طرف ﺟﻧوب و ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ ﺑروﻧد ،در اﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗوﻗف ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧﻣودﻧد و در ﺣدود
 ٧٠٠ﺳﺎل ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﭘﺎرﺳوﻣﺎش ،روی داﻣﻧﮫھﺎی ﮐوهھﺎی در ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ ﺷوش در ﻧﺎﺣﯾﮫ
ای ﮐﮫ ﺟزو ﮐﺷور اﯾﻼم ﺑود ،ﻣﺳﺗﻘر ﮔردﯾدﻧد .از ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی آﺷوری ﭼﻧﯾن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺷﻠم
ﻧﺻر ) ٧١٣-٧٢١ق .م( ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﻠطﻧت آﺳﺎرھﺎدون ) ۶۶٣ق .م( ،ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﯾﺎ اﻣراء ﭘﺎرﺳوا ،ﺗﺎﺑﻊ آﺷور
ﺑودهاﻧد .ﭘس از آن در زﻣﺎن ﻓرورﺗﯾش ) ۶٣٢-۶۵۵ق .م( ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎد ﺑﮫ ﭘﺎرس اﺳﺗﯾﻼ ﯾﺎﻓت و اﯾن دوﻟت را
ﺗﺎﺑﻊ دوﻟت ﻣﺎد ﻧﻣود.
ﻣردم و طواﯾف :ھرودوت ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﭘﺎرﺳﯽھﺎ ﺑﮫ ﺷش طﺎﯾﻔﮫ ﺷﮭری و ده ﻧﺷﯾن و ﭼﮭﺎر طﺎﯾﻔﮫ ﭼﺎدرﻧﺷﯾن
ﺗﻘﺳﯾم ﺷدهاﻧد.
ﺷش طﺎﯾﻔﮫ اول ﻋﺑﺎرتاﻧد از :ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎدﯾﺎن ،رﻓﯾﺎن ،ﻣﺎﺳﭘﯾﺎن ،ﭘﺎﻧﺗﺎﻟﯾﺎن ،دژوﺳﯾﺎن و ﮔرﻣﺎﻧﯾﺎن.
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ﭼﮭﺎر طﺎﯾﻔﮫ دوﻣﯽ ﻋﺑﺎرتاﻧد از :داﯾﯾﮭﺎ ،ﻣردھﺎ ،دروﭘﯾﮏھﺎ و ﺳﺎﮔﺎرﺗﯽ ھﺎ .از طواﯾف ﻣذﮐور ﺳﮫ طﺎﯾﻔﮫ
اول ﺑر طواﯾف دﯾﮕر ،ﺑرﺗری داﺷﺗﮫاﻧد و دﯾﮕران ﺗﺎﺑﻊ آﻧﮭﺎ ﺑودهاﻧد .ﭘﺎرسھﺎ ھمزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺎدھﺎ ﺑﮫ ﻧواﺣﯽ
ﻏرﺑﯽ ﺳرازﯾر ﺷدﻧد و ﭘﯾراﻣون درﯾﺎﭼﮫ اروﻣﯾﮫ ﺳﺎﮐن ﮔردﯾدﻧد .ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺳﺎﻟﻧﺎﻣﮫھﺎی آﺷوری
ﺳﻠﻣﺎﻧﺳر ﺳوم در ﺳﺎل  ٨٣۴ق .م ،ﻧﺎم ﮐﺷور )ﭘﺎرﺳوآ( در ﺟﻧوب و ﺟﻧوب ﻏرﺑﯽ درﯾﺎﭼﮫ اروﻣﯾﮫ ﺑرده ﺷده
اﺳت .ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺣﻘﻘﯾن ﻣﺎﻧﻧد راوﻟﯾن ﺳن ﻋﻘﯾده دارﻧد ﮐﮫ ﻣردم ﭘﺎرﺳوا ھﻣﺎن ﭘﺎرﺳﯽھﺎ ﺑودهاﻧد.
طواﯾف ﭘﺎرﺳﯽ ﭘﯾش از اﯾن ﮐﮫ از ﻣﯾﺎن دورهھﺎی ﺟﺑﺎل زاﮔرس ﺑﮫ طرف ﺟﻧوب و ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ ﺑروﻧد،
در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﭘﺎرﺳوآ ﺗوﻗف ﻧﻣودﻧد و در ﺣدود ﺳﺎل  ٧٠٠ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﭘﺎرﺳوﻣﺎش ،روی داﻣﻧﮫھﺎی
ﮐوهھﺎی در ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ ﺷوش در ﻧﺎﺣﯾﮫای ﮐﮫ ﺟزو ﮐﺷور اﯾﻼم ﺑود ،ﻣﺳﺗﻘر ﮔردﯾدﻧد.
ﻣطﺎﺑق ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ،در ﺳرزﻣﯾن ﮐﻣﻧداﻧدازان ﺳﺎﮔﺎرﺗﯽ )زاﮐروﺗﯽ ،ﺳﺎﮔرﺗﯽ( ﻣﺎدیھﺎی ﺳﺎﮔﺎرﺗﯽ ﻣﯽ
زﯾﺳﺗﮫاﻧد ﮐﮫ ﺷﮑل ﺑﺎﺑﻠﯽ  -ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺷد ًه ﻧﺎم ﺧود ﯾﻌﻧﯽ زاﮔروس )زاﮐروﺗﯽ ،ﺳﺎﮔرﺗﯽ( دادهاﻧد .ﻧﺎم ھﻣﯾن
طواﯾف اﺳت ﮐﮫ در اﺗﺣﺎد طواﯾف ﭘﺎرس ﻧﯾز ﻣوﺟود اﺳت و ﺧط ﭘﯾوﻧد ﺧوﻧﯽ طواﯾف ﻣﺎد و ﭘﺎرس از ﻣﻧﺷﺎ
ھﻣﯾن طﺎﯾﻔﮫ ﺳﺎﮔﺎرﺗﯽھﺎ )زاﮐروﺗﯽ ،ﺳﺎﮔرﺗﯽ( اﺳت ،اﯾن طواﯾف ﻗﺑل از ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳوی ﺟﻧوب دوراﻧﯽ
طوﻻﻧﯽ را در ﻣﻧﺎطق ﻣﺎد ﻣﯽ زﯾﺳﺗﻧد و ﺑﻌدھﺎ ﺑﺎ ﺿﻌف دوﻟت اﯾﻼم ،ﻧﻔوذ طواﯾف ﭘﺎرس ﺑﮫ ﻧواﺣﯽ ﻣرﮐزی
ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت و رو ﺑﮫ ﺟﻧوب رﻓﺗﮫاﻧد.
طﺑق ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ھرودوت ،ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن از طﺎﯾﻔﮫ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎدﯾﺎن ﺑودهاﻧد ﮐﮫ در ﭘﺎرس اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫ اﻧد و ﺳر
ﺳﻠﺳﻠﮫ آﻧﮭﺎ ھﺧﺎﻣﻧش ﺑودهاﺳت .ﭘس از اﻧﻘراض دوﻟت اﯾﻼﻣﯾﺎن ﺑﮫ دﺳت آﺷور ﺑﻧﯽ ﭘﺎل ،ﭼون ﻣﻣﻠﮑت اﯾﻼم
ﻧﺎﺗوان ﺷده ﺑود ﭘﺎرﺳﯽھﺎ از اﺧﺗﻼﻓﺎت آﺷوریھﺎ و ﻣﺎدیھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و اﻧزان ﯾﺎ اﻧﺷﺎن را ﺗﺻرف
ﮐردﻧد .اﯾن واﻗﻌﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ در زﻣﺎن ﭼﯾش ﭘش دوم روی دادهاﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫھﺎی ﮐوروش در ﺑﺎﺑل،
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم او ﻧﺳب ﺧود را ﺑﮫ ﭼﯾش ﭘش دوم ،ﻣﯽرﺳﺎﻧد و او را ﺷﺎه اﻧزان ﻣﯽﺧواﻧد .ﭘس از ﻣرگ ﭼﯾش
ﭘش ،ﮐﺷورش ﻣﯾﺎن دو ﭘﺳرش »آرﯾﺎروﻣﻧﮫ« ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺷور ﭘﺎرس و ﮐوروش ﮐﮫ ﺑﻌداً ﻋﻧوان ﭘﺎدﺷﺎه
ﭘﺎرﺳوﻣﺎش ،ﺑﮫ او داده ﺷد ،ﺗﻘﺳﯾم ﮔردﯾد .ﭼون در آن زﻣﺎن ﮐﺷور ﻣﺎد در اوج ﺗرﻗﯽ ﺑود و ھووﺧﺷﺗره در
آن ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐرد ،دو ﮐﺷور ﮐوﭼﮏ ﺟدﯾد ،ﻧﺎﭼﺎر زﯾر اطﺎﻋت ﻓﺎﺗﺢ ﻧﯾﻧوا ﺑودﻧد .ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ ﻓرزﻧد
ﮐوروش اول ،دو ﮐﺷور ﻧﺎﻣﺑرده را ﺗﺣت ﺣﮑوﻣت واﺣدی در آورد و ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧود را از اﻧزان ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد
ﻣﻧﺗﻘل ﮐرد.
ﺷﺎھﻧﺷﺎھﺎن ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ :ﻣﮭمﺗرﯾن ﺳﻧﮓﻧوﺷﺗﮫ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ از ﻧظر ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻧﯾز ﺑﻠﻧدﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ،ﺳﻧﮓﻧﺑﺷﺗﮫ
ﺑﯾﺳﺗون ﺑر دﯾواره ﮐوه ﺑﯾﺳﺗون اﺳت .ﺳﻧﮓﻧوﺷﺗﮫ ﺑﯾﺳﺗون ﺑﺳﯾﺎری از روﯾدادھﺎ و ﮐﺎر ھﺎی دارﯾوش اول را
در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﺎلھﺎی ﺣﮑﻣراﻧﯽ اش ﮐﮫ ﻣﺷﮑلﺗرﯾن ﺳﺎلھﺎ ﺣﮑوﻣت وی ﻧﯾز ﺑود ،ﺑﮫ طور دﻗﯾق رواﯾت ﻣﯽ
ﮐﻧد .اﯾن ﺳﻧﮓﻧوﺷﺗﮫ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺎرﯾﺦ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن را داراﺳت.
ﺑﮫ واﻗﻊ ﺑﺎ وﺟود ﻓراواﻧﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﯾﺎﻧروداﻧﯽ ،ﻣﺻری ،ﯾوﻧﺎﻧﯽ و ﻻﺗﯾن ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر آﻧﮭﺎ ﻧﺳبﺷﻧﺎﺳﯽ
ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺧﺎﻧدان ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ از ھﺧﺎﻣﻧش ﺗﺎ دارﯾوش را ﺑﮫ دﺳت آورد .ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﻣﺗن ﺳﻧﮓﻧوﺷﺗﮫ
ﺑﯾﺳﺗون ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣورﺧﯾن ﻗرار ﻣﯽدھد ﮐﮫ در آن ﺷﺎه ﺷﺎھﺎن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑﻠﻧد ﺧود را ﺑﺎ
ﺗﺎﯾﯾد ﻣﺟدد راﺑطﮫ اش ﺑﺎ ﺧﺎﻧدان ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ﭘﺎرﺳﯾﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ اﺧﻼف ﺧود را ﻧﺎم ﻣﯽﺑرد:
وﯾﺷﺗﺎﺳپ ،آرﺷﺎم ،آرﯾﺎرﻣﻧﮫ ،ﭼﯾش ﭘش و ھﺧﺎﻣﻧش .اﯾن ﺗﺑﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﻣدتھﺎی طوﻻﻧﯽ
ﻣورد اﯾراد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .زﯾرا در اﯾن ﻓﮭرﺳت ﻧﺎم دو ﻧﻔر از ﺷﺎھﺎن ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش از دارﯾوش
ﺣﮑوﻣت ﻣﯽﮐردﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﮐوروش و ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ اول ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯽﺧورد.
ھﻣﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣوﺟب ﺷدهاﺳت ﮐﮫ ﻣﻔﺳران ﺳﻧﮓﻧوﺷﺗﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺣﺗوای ﺳﻧﮓﻧوﺷﺗﮫ دارﯾوش ﺑﺎ ﺷﮏ و
ﺗردﯾد ﻧﮕﺎه ﮐﻧﻧد و او را ﻏﺎﺻب ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن اﯾن ﺳﻧﮓﻧوﺷﺗﮫ ﺳﻌﯽ داﺷﺗﮫاﺳت
ﺑرای ﻣﺷروﻋﯾت ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺧود از ﻧﮕﺎه آﯾﻧدﮔﺎن ،ﺷﺟرﻧﺎﻣﮫ ﺧود را دﺳت ﮐﺎری ﮐﻧد.
ﻣواﻓق ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ھرودوت ،ﻟوﺣﮫ ﻧﺑوﻧﯾد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑل ،ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﮐوروش )اﺳﺗواﻧﮫ ﮐوروش( ،ﮐﺗﯾﺑﮫ ﺑﯾﺳﺗون
دارﯾوش اول ،و ﮐﺗﯾﺑﮫھﺎی اردﺷﯾر دوم و اردﺷﯾر ﺳوم ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ،
ﺗرﺗﯾب ﺷﺎھﺎن اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺗﺎ دارﯾوش اول ﭼﻧﯾن ﺑودهاﺳت) :ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت درﺳﺗﯽ اﯾن ﺟدول از
ھﺧﺎﻣﻧش ﺗﺎ ﮐوروش ﺑزرگ ﻣورد ﺗردﯾد اﺳت(.
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ھﺧﺎﻣﻧش
 ١ﭼﯾش ﭘش اول
 ٢ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ اول
 ٣ﮐوروش اول
 ۴ﭼﯾش ﭘش دوم
ﺷﺎﺧﮫ اﺻﻠﯽ:
۵ﮐوروش ﺑزرگ)دوم(
 ۶ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ دوم )ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺻر(
 ٧ﮐوروش ﺳوم
 ٨ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ ﺳوم
ﺷﺎﺧﮫ ﻓرﻋﯽ
آرﯾﺎ روﻣﻧﮫ
ارﺷﺎم
وﯾﺷﺗﺎﺳب
 ٩دارﯾوش )اول(
ﺑﺎ ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻠﯽ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت .در رﺑﻊ ﻧﺧﺳت ﺳده ﺷﺷم ق.م ﭼﯾش ﭘش ﭘﺳر
ھﺧﺎﻣﻧش ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﭘﺎرس را ﺑﮫ ﭘﺳر ﺑزرگﺗرش آرﯾﺎراﻣﻧﮫ اﻋطﺎ ﮐرد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﺳر ﮐوﭼﮏﺗرش،
ﮐوروش اول ﺑﮫ ﺣﮑﻣراﻧﯽ اﻧﺷﺎن ﻣﻧﺻوب ﺷد .ﭘس از ﻣرگ آرﯾﺎراﻣﻧﮫ ،ﭘﺳر وی آرﺷﺎم ﺟﺎﯾﮕزﯾن وی ﺷد
وﻟﯽ ﭘس از ﮐوروش اول ﭘﺳرش ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ اول و ﭘس از او ﻧﯾز ﭘﺳر وی ﮐوروش دوم ﺟﺎﻧﺷﯾن او ﺷد .اﯾن
روﯾدادھﺎ در اواﺳط ﺳده ﺷﺷم ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت .در اﯾن دوران ،ﮐوروش ﺗواﻧﺳت ﻣﺎدھﺎ را
ﺑﮫ ﺗﺑﯾﻌت ﺧود در آورد و ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎر و ﺛروت دﺳت ﯾﺎﺑد .ﻣدﺗﯽ ﺑﻌد ﮐوروش ﺑﺧشھﺎی ﺑزرﮔﯽ از ﻣﻧﺎطق
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﺗﺻرف ﺧود در آورد .ﺑﻌد از او ﻧﯾز ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ راه ﻓﺗوﺣﺎت ﭘدرش را اداﻣﮫ داد و ﺑر
ﮔﺳﺗره ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ اﻓزود.
ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ در ﺑﺎزﮔﺷت از ﻣﺻر ﻓوت ﮐرد .ﺑرﺧﯽ دﻟﯾل ﻣرگ وی را ﺑﯾﻣﺎری و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﺗوطﺋﮫ
اطراﻓﯾﺎن ﻣﯽداﻧﻧد .اﻣﺎ ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ وی در ﻣﺳﯾر ﺑﺎزﮔﺷت از ﻣﺻر ﻣردهاﺳت ،وﻟﯽ دﻟﯾل آن ﺗﺎ ﮐﻧون
ﻣﮑﺗوم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت.
ﭘس از ﻣرگ ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ ﺗﺎج ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑﮫ دارﯾوش از ﺷﺎﺧﮫ ﻓرﻋﯽ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﻣﯽرﺳد .آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻧظر واﻗﻌﯽ ﻣﯽ
رﺳد ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ دارﯾوش در زﻣﺎن ﺣﯾﺎت ﭘدر و ﭘدر ﺑزرﮔش )آرﺷﺎم ﭘدر ﺑزرﮔش ﯾﺎ ﭘﺳرش وﯾﺷﺗﺎﺳب
ﭘدر دارﯾوش( ،و ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت آﻧﮭﺎ ،ﺣﮑوﻣت را ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓت .ﭼرا ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺳﺎﺧت ﮐﺎخ دارﯾوش در
ﺷوش در اواﯾل ﺣﮑﻣراﻧﯽ وی ،ﺑر اﺳﺎس اطﻼﻋﺎت اﻟواح ﻣﮑﺷوﻓﮫ از ﭘﯽ ﺑﻧﺎھﺎ ،اﯾن دو زﻧده ﺑودﻧد.
ﮐوروش ﺑزرگ
ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ
ﺑردﯾﺎی دروﻏﯾن ﮔوﻣﺎﺗﮫ ﻣﻎ
دارﯾوش ﺑزرگ
ﺧﺷﺎﯾﺎرﺷﺎ )ﺧﺷﯾﺎرﺷﺎ(
اردﺷﯾر ﯾﮑم )اردﺷﯾر دراز دﺳت(
ﺧﺷﺎﯾﺎرﺷﺎی دوم
ﺳﻐدﯾﺎﻧوس
دارﯾوش دوم
اردﺷﯾر دوم
اردﺷﯾر ﺳوم
دارﯾوش ﺳوم
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اردﺷﯾر ﭼﮭﺎرم)ارﺳس(
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐوروش
ھرودوت و ﮐﺗزﯾﺎس ،اﻓﺳﺎﻧﮫھﺎی ﻋﺟﯾﺑﯽ درﺑﺎره ﺗوﻟد و ﺗرﺑﯾت ﮐوروش ) ۵٣٩-۵٩٩ق .م( رواﯾت ﮐرده
اﻧد .اﻣﺎ آﻧﭼﮫ از ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐوروش ﭘﺳر ﺣﮑﻣران اﻧﺷﺎن ،ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ دوم و
ﻣﺎدر او ﻣﺎﻧداﻧﺎ دﺧﺗر اﯾﺷﺗووﯾﮕو ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷد .در ﺳﺎل  ۵۵٣ق.م .ﮐوروش ،ھﻣﮫ ﭘﺎرﺳﮭﺎ را ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
ﻣﺎد ﺑراﻧﮕﯾﺧت .در ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﮐوروش و ﻣﺎد ،ﻋدهای از ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﻣﺎد ﺑﮫ ﮐوروش ﭘﯾوﺳﺗﻧد و در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳﭘﺎه ﻣﺎد ﺷﮑﺳت ﺧورد .ﭘس از ﺷﮑﺳت ﻣﺎدھﺎ ،ﮐوروش در ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ اش را ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری
ﮐرد ،ﺳﻠطﻧت او از  ۵٣٩-۵۵٩ق.م .اﺳت.
ﮐوروش ﮐﮫ ﺳﻠطﻧت ﻣﺎد را ﺑﮫ دﺳت آورد و ﺑﻌﺿﯽ از اﯾﺎﻻت را ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ ﻣطﯾﻊ ﺧود
ﺳﺎﺧت ،ھﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳت ﮐﺷورﮔﺷﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ھووﺧﺷﺗره آﻏﺎز ﻧﻣوده ﺑود اداﻣﮫ داد.
ﮐوروش دارای دو ھدف ﻣﮭم ﺑود :در ﻏرب ﺗﺻرف آﺳﯾﺎی ﺻﻐﯾر و ﺳﺎﺣل ﺑﺣر اﻟروم ،از ﺳوی ﺷرق،
ﺗﺄﻣﯾن اﻣﻧﯾت.
در ﺳﺎل  ۵٣٨پ.م .ﮐوروش ،ﺑﺎﺑل را ﺷﮑﺳت داد و آن ﺳرزﻣﯾن را ﺗﺻرف ﮐرد و ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ ھرﮐس در ﺑﺎورھﺎی دﯾﻧﯽ ﺧود و اﺟرای ﻣراﺳم ﻣذھﺑﯽ ﺧوﯾش آزاد اﺳت ،و
ﺑدﯾن ﺳﺎن ﮐورش ﺑزرگ اﺻل ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯾن ادﯾﺎن و ﺑﺎورھﺎ را ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐرد و ﻣﻧﺷور ﺣﻘوق ﺑﺷر را
ﺑﻧﯾﺎن ﻧﮭﺎد .ﮐورش ﺑﮫ ﯾﮭودﯾﺎن اﺳﯾر در ﺑﺎﺑل ،اﻣﮑﺎن داد ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﯾﮭودﯾﮫ ﺑﺎز ﮔردﻧد.
ﮔﺳﺗرش ﮐﺷور و ﺳرزﻣﯾن :در ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﮐوروش و ﮐرزوس ﭘﺎدﺷﺎه ﻟﯾدﯾﮫ درﮔرﻓت ،ﮐوروش در
»ﮐﺎﭘﺎدوﮐﯾﮫ« ﺑﮫ ﮐرزوس ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ﮐﮫ ﻣطﯾﻊ ﭘﺎرس ﺷود ،ﮐرزوس اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد را ﻗﺑول ﻧﮑرد و ﺟﻧﮓ
ﺑﯾن طرﻓﯾن آﻏﺎز ﮔردﯾد .در اوﻟﯾن ﺑرﺧورد ،ﻓﺗﺢ ﺑﺎ ﮐرزوس ﺑود ،ﺑﺎﻻﺧره در ﺟﻧﮓ ﺷدﯾدی ﮐﮫ در ﻣﺣل
»ﭘﺗرﯾوم« ﭘﺎﯾﺗﺧت ھﯾﺗﮭﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ،ﮐرزوس ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳﺎرد ﻓرار ﮐرد و در آﻧﺟﺎ ﻣﺗﺣﺻن ﺷد ،ﮐوروش
ﺷﮭر را ﻣﺣﺎﺻره ﮐرد و ﮐرزوس را دﺳﺗﮕﯾر ﮐرد ،ﻟﯾدﯾﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺷد ،ﮐروزوس از اﯾن ﭘس ﻣﺷﺎور ارﺷد
ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن ﺷد ،ﭘس از ﺗﺳﺧﯾر ﻟﯾدی ﮐوروش ﻣﺗوﺟﮫ ﺷﮭرھﺎی ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺷد و از آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ،ﺗﺳﻠﯾم ﺑﮫ ﻗﯾد و
ﺷرط ﺧواﺳت ﮐﮫ ﯾوﻧﯾﺎن رد ﮐردﻧد.در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺷﮭرھﺎی ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری ﺗﺳﺧﯾر ﺷدﻧد ،رﻓﺗﺎر
ﮐوروش ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﺧوردﮔﺎن در ﻣردم آﺳﯾﺎی ﺻﻐﯾر اﺛر ﮔذاﺷت .ﮐوروش ﻓﺗﺢ آﺳﯾﺎی ﺻﻐﯾر را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﺎﻧد و ﺳﭘس ﻣﺗوﺟﮫ ﺳرﺣدات ﺷرﻗﯽ ﺷد ،زرﻧﮓ و رﺧﺞ ﻣرو و ﺑﻠﺦ ﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری در زﻣره
اﯾﺎﻻت ﺟدﯾد درآﻣدﻧد .ﮐوروش از ﺟﯾﺣون ﻋﺑور ﮐرد و ﺑﮫ ﺳﯾﺣون ﮐﮫ ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ ﮐﺷور ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯽداد ،رﺳﯾد و در آﻧﺟﺎ ﺷﮭرھﺎﯾﯽ ﻣﺳﺗﺣﮑم ،ﺑﮫ ﻣﻧظور دﻓﺎع از ﺣﻣﻼت ﻗﺑﺎﯾل آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ﺑﻧﺎ ﮐرد.
ﮐوروش در ﺑﺎزﮔﺷت از ﺳرﺣدات ﺷرﻗﯽ ،ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ در طول ﺳرﺣدھﺎی ﻏرﺑﯽ اﻧﺟﺎم داد .ﺿﻌف ﺑﺎﺑل ،ﺑﮫ
واﺳطﮫ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺗﯽ ﻧﺑوﻧﯾد ،ﺳﻠطﺎن ﺑﺎﺑل و ﻓﺷﺎرھﺎی ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ،ﮐوروش را ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺑل ﮐرد ،ﺑﺎﺑل ﺑدون دﻓﺎع
ﺳﻘوط ﮐرد و ﭘﺎدﺷﺎه آن دﺳﺗﮕﯾر ﺷد .ﮐوروش در ھﻣﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﺎل ﺳﻠطﻧت ﺧود در ﺑﺎﺑل ،ﻓرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺑﻧﯽ
ﺑر آزادی ﯾﮭودﯾﺎن از اﺳﺎرت و ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ وطن و ﺗﺟدﯾد ﺑﻧﺎی ﻣﻌﺑد ﺧود در ﺑﯾت اﻟﻣﻘدس اﻧﺗﺷﺎر داد ،او
ﺳﺎﯾر ﺑردﮔﺎن را ھم آزاد ﮐرد ،و ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺑرده داری را از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷت.
ﻧﺎم ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی ﺗﺎﺑﻊ ،در ﮐﺗﯾﺑﮫ أی ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻣﻘﺑره دارﯾوش ﮐﮫ در ﻧﻘش رﺳﺗم ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل اﯾن ﮔوﻧﮫ
آﻣدهاﺳت :ﻣﺎد ،ﺧووج )ﭘرﺛوه( ﭘﺎرت) ،ھرﯾوا( ھرات) ،ﺑﺎﺧﺗر ،ﺳﻐد ،ﺧوارزم ،زرﻧﮓ ،آراﺧوزﯾﺎ( رﺧﺞ،
)ﺛﺗﮫﮔوش( ﭘﻧﺟﺎب ،ﮔﻧداره )ﮔﻧدھﺎرا( )ﮐﺎﺑل ،ﭘﯾﺷﺎور() ،ھﻧدوش( ﺳﻧد) ،ﺳﮑﺎھوم ورﮐﮫ( ﺳﮑﺎھﺎی ﻣﺎورای
ﺟﯾﺣون) ،ﺳﮕﺎﺗﯾﮕره ﺧود( ﺳﮑﺎھﺎی ﺗﯾز ﺧود ،ﻣﺎورای ﺳﯾﺣون) ،ﺑﺎﺑل ،آﺷور ،ﻋرﺑﺳﺗﺎن ،ﻣودراﯾﮫ( ﻣﺻر،
)ارﻣﯾﻧﮫ( ارﻣن) ،ﮐﺗﮫ ﭘﮫﺗوک( ﮐﺎﭘﺎدوﮐﯾﮫ ،ﺑﺧش ﺷرﻗﯽ آﺳﯾﺎی ﺻﻐﯾر) ،ﺳﭘرد( ﺳﺎرد ،ﻟﯾدﯾﮫ در ﻣﻐرب آﺳﯾﺎی
ﺻﻐﯾر) ،ﯾﺋوﻧﮫ( اﯾوﻧﯾﺎ ،ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن آﺳﯾﺎی ﺻﻐﯾر) ،ﺳﮑﺎﯾﮫ ﺗردرﯾﺎ (ﺳﮑﺎھﺎی آن ﺳوی درﯾﺎ :ﮐرﯾﻣﮫ ،داﻧوب،
)ﺳﮑودر( ﻣﻘدوﻧﯾﮫ) ،ﯾﺋوﻧﮫ ﺗﮏﺑرا( ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن ﺳﭘردار :ﺗراﮐﯾﮫ ،ﺗراس) ،ﭘوﺗﯾﮫ( ﺳوﻣﺎﻟﯽ) ،ﮐوﺷﯾﺎ( ﮐوش،
ﺣﺑﺷﮫ) ،ﻣﮑﯾﮫ( طراﺑﻠس ﻏرب ،ﺑرﻗﮫ) ،ﮐرﺧﺎ( ﮐﺎرﺗﺎژ ،ﻗرطﺎﺟﻧﮫ ﯾﺎ ﮐﺎرﯾﮫ در آﺳﯾﺎی ﺻﻐﯾر.
ﻣرگ ﮐوروش :در اﺛر ﺷورش ﻣﺎﺳﺎژتھﺎ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻗوم ﺟﻧﮕﺟو و ﻧﯾﻣﮫﺻﺣراﮔرد و ﺗﯾرهای از ﺳﮑﺎھﺎی آن
ﺳوی رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﯾردرﯾﺎ ﺑودﻧد ،ﻣرزھﺎی ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ﻣورد ﺗﮭدﯾد ﻗرار ﮔرﻓت .ﮐوروش،
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ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎه ﺑﺎﺑل اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد و ﺑﮫ ﺟﻧﮓ رﻓت و در آﻏﺎز ﻣوﻓﻘﯾتھﺎﯾﯽ ﺑدﺳت آورد .ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧوﯾﺳﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ در داﺳﺗﺎنھﺎی ﺧود ﻣدﻋﯽ ﺷدهاﻧد ﮐﮫ ﻣﻠﮑﮫ ﻣﺎﺳﺎژتھﺎ ،ﺗﮭمرﯾﯾش ورا ﺑﮫ داﺧل ﺳرزﻣﯾن
ﺧود ﮐﺷﺎﻧد و ﮐوروش در ﻧﺑرد ﺳﺧﺗﯽ ،ﺷﮑﺳت ﺧورد و زﺧم ﺑرداﺷت و ﺑﻌد از ﺳﮫ روز درﮔذﺷت و اﯾن
ﮐﮫ ﭘﯾﮑر وی را ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد آوردﻧد و ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘردﻧد .ﭘس از ﻣرگ ﮐوروش ،ﻓرزﻧد ارﺷد او ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ ﺑﮫ
ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ رﺳﯾد.
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ :ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻗﺻد ﻟﺷﮕرﮐﺷﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﻣﺻر را داﺷت ،از ﺗرس ﺗوطﺋﮫ دﺳﺗور
ﻗﺗل ﺑرادرش ﺑردﯾﺎ را ﺻﺎدر ﮐرد .در راه ﺑﺎزﮔﺷت ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ از ﻣﺻر ،ﯾﮑﯽ از ﻣوﺑدان درﺑﺎر ﺑﮫ ﻧﺎم
ﮔﺋوﻣﺎت ﻣﻎ ،ﮐﮫ ﺷﺑﺎھت ﺑﮫ ﺑردﯾﺎ داﺷت ،ﺧود را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑردﯾﺎ ﻗرار داده و ﭘﺎدﺷﺎه ﺧواﻧد.
ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺧﺑر در ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺷت ،ﯾﮏ ﺷب و ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑﺎده ﻧوﺷﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﺧﻧﺟر زﺧﻣﯽ
ﮐرد ﮐﮫ ﺑر اﺛر ھﻣﯾن زﺧم ﻧﯾز درﮔذﺷت ) ۵٢١پ .م .(.ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ در ﺑﺎزﮔﺷت از ﻣﺻر ﻓوت ﮐرد .وﻟﯽ
ﺑرﺧﯽ دﻟﯾل ﻣرگ وی را ﺑﯾﻣﺎری و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﺗوطﺋﮫ اطراﻓﯾﺎن ﻣﯽداﻧﻧد اﻣﺎ ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ وی در ﻣﺳﯾر
ﺑﺎزﮔﺷت از ﻣﺻر ﻣردهاﺳت وﻟﯽ دﻟﯾل آن ﺗﺎ ﮐﻧون ﻣﮑﺗوم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدهاﺳت .ﭘس از ﻣرگ ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ ﮐﺳﯽ
وارث ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن ﻧﺑود.
ﮐوروش ،در ﺑﺳﺗر ﻣرگ ،ﺑردﯾﺎ را ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﻧﺎطق ﺷرﻗﯽ ﮔﻣﺎﺷت .ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ دوم ،ﭘﯾش از رﻓﺗن ﺑﮫ
ﻣﺻر ،از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ از اﺣﺗﻣﺎل ﺷورش ﺑرادرش ﻣﯽﺗرﺳﯾد دﺳﺗور ﮐﺷﺗن ﺑردﯾﺎ را داد .ﻣردم از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن او
ﺧﺑر ﻧداﺷﺗﻧد و در ﺳﺎل  ۵٢٢پ .م .ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮔوﻣﺎﺗﮫ ﻣﻎ ﺧود را ﺑﮫ دروغ ﺑردﯾﺎ ﻧﺎﻣﯾد و اﻋﻼم ﺷﺎه
ﺑودن ﮐرد.
ﭼون ﻣردم ﺑردﯾﺎ رادوﺳت داﺷﺗﻧد و ﺑﮫ ﺳﻠطﻧت او راﺿﯽ ﺑودﻧد و از طرﻓﯽ ھﯾﭻ ﮐس از راز ﻗﺗل ﺑردﯾﺎ
ﻣطﻠﻊ ﻧﺑود ،دل از ﺳﻠطﻧت ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ ﺑرداﺷﺗﻧد و ﺳﻠطﻧت ﺑردﯾﺎ)ﮔﺋوﻣﺎﺗﺎ( را ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﭘذﯾره ﺷدﻧد و اﯾن
ھﻣﺎن اﺧﺑﺎری ﺑود ﮐﮫ در ﺳورﯾﮫ ﺑﮫ ﮔوش ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ رﺳﯾد و ﺳﺑب ﺧود ﮐﺷﯽ او ﺷد.
در ﻣﺗون ﺗﺎرﯾﺧﯽ از وی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑردﯾﺎی دروﻏﯾن ﯾﺎد ﺷدهاﺳت .دارﯾوش ﺷﺎه ﮐﮫ از ﺳوی ﮐوروش
ﺑزرگ ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧداری ﻣﺻر ﺑرﮔزﯾده ﺷده ﺑود ﭘس از درﯾﺎﻓﺗن ﻣﺎﺟرا ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ﻣﯽآﯾد و ﺑردﯾﺎی
دروﻏﯾن را از ﭘﺎی درآورده ﺑﮫ ﺗﺧت ﻣﯽﻧﺷﯾﻧد .ﮐﺎرھﺎی ﮔوﻣﺎﺗﮫ ﻣﻎ ﺳﺑب ﺳوء ظن درﺑﺎرﯾﺎن ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﺷد
ﮐﮫ در رأس آﻧﺎن دارﯾوش ﭘﺳر وﯾﺷﺗﺎﺳب ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﺑود .ھﻔت ﺗن از ﺑزرﮔﺎن ﮐﮫ دارﯾوش ﺑزرگ ﻧﯾز در
ﺷﻣﺎر آﻧﺎن ﺑود ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﺣرﻣﺳرای ﮔﺋوﻣﺎﺗﺎ ﮐﮫ دﺧﺗر ﯾﮑﯽ از ھﻔت ﺳردار ﺑزرگ ﺑود و ﻣوﻓق
ﺑﮫ دﯾدن ﮔوﺷﮭﺎی ﺑرﯾده او ﺷده ﺑود ﭘرده از ﮐﺎرش ﺑرﮐﺷﯾدﻧد و روزی ﺑﮫ ﻗﺻر ﺷﺎھﯽ رﻓﺗﻧد و ﻧﻘﺎب از
ﭼﮭره اش ﺑرﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﺎ اﯾن ﺧﯾﺎﻧت ﺑزرگ او و ﺑرادرش و ﻣﺣﺎرم او ﮐﮫ ﺑﮫ درﺑﺎر راه ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ﻧﺎﺑود
ﮐردﻧد و ھم در آﻧروز ﻋده زﯾﺎدی از ﻣﻐﺎن را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧدﻧد وﺑﮫ ﺳﻠطﻧت ھﻔت ﻣﺎھﮫ او ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺑﺧﺷﯾد.
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ دارﯾوش ﺷﺎه
دارﯾوش ﮐﺑﯾر )دارﯾوش اول ،دارﯾوش ﺑزرگ( ) ۵۴٩-۴٨۶ق .م) .ﺳوﻣﯾن ﭘﺎدﺷﺎه ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ (ﺳﻠطﻧت از
 ۵٢١ﺗﺎ  ۴٨۶ق .م .(.ﻓرزﻧد وﯾﺷﺗﺎﺳپ ) ﮔﺷﺗﺎﺳپ( ﺑود .وﯾﺷﺗﺎﺳپ ﻓرزﻧد ارﺷﺎم و ارﺷﺎم ﭘﺳر آرﯾﺎرﻣﻧﺎ
ﺑود.
وﯾﺷﺗﺎﺳپ ﭘدر او در زﻣﺎن ﮐورش ﺳﺎﺗراپ واﻟﯽ ﺑود .دارﯾوش در آﻏﺎز ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﺳﯾﺎری
روﺑرو ﺷد .ﻏﯾﺑت ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل طول ﮐﺷﯾده ﺑود .ﮔﺋوﻣﺎت ﻣﻎ ھﻔت ﻣﺎه ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑردﯾﺎ
ﺑرادر ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ ﺑر ﺗﺧت ﻣﺳﺗﻘر ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﯽﻧظﻣﯽ و ھرج و ﻣرج را در ﮐﺷور ﺗوﺳﻌﮫ داده ﺑود .در ﻧﻘﺎط
دﯾﮕر ﮐﺷور ھم ﮐﺳﺎن دﯾﮕر ﺑدﻋوی اﯾﻧﮑﮫ از دودﻣﺎن ﺷﺎھﺎن ﭘﯾﺷﯾن ھﺳﺗﻧد ﻟوای اﺳﺗﻘﻼل ﺑراﻓراﺷﺗﮫ ﺑودﻧد.
ﺷرﺣﯽ ﮐﮫ از زﺑﺎن دارﯾوش در ﮐﺗﯾﺑﮫ ﺑﯾﺳﺗون از اﯾن وﻗﺎﯾﻊ آﻣده ﺟﺎﻟب اﺳت و ﺳراﻧﺟﺎم ھﻣﮫ ﺑﮑﺎم او ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻟطف اھوراﻣزدا ﻣﯾداﻧد ،ﻣﯽﮔوﯾد » :ھرﭼﮫ ﮐردم
ﯾﺎﻓت .دارﯾوش اﯾن ﭘﯾروزیھﺎ را در ھﻣﮫ ﺟﺎ
ٔ
ﺑﮭرﮔوﻧﮫ ،ﺑﮫ اراده اھوراﻣزدا ﺑود .از زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﺎه ﺷدم ،ﻧوزده ﺟﻧﮓ ﮐردم .ﺑﮫ اراده اھوراﻣزدا ﻟﺷﮑرﺷﺎن
را درھم ﺷﮑﺳﺗم و  ٩ﺷﺎه را ﮔرﻓﺗم ...ﻣﻣﺎﻟﮑﯽ ﮐﮫ ﺷورﯾدﻧد دروغ آﻧﮭﺎ را ﺷوراﻧد .زﯾرا ﺑﮫ ﻣردم دروغ
ﮔﻔﺗﻧد .ﭘس از آن اھوراﻣزدا اﯾن ﮐﺳﺎن را ﺑدﺳت ﻣن داد و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﯾﺧواﺳﺗم رﻓﺗﺎر ﮐردم .ای آﻧﮑﮫ
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ﭘس از اﯾن ﺷﺎه ﺧواھﯽ ﺑود ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوا از دروغ ﺑﭘرھﯾز .اﮔر ﻓﮑر ﮐﻧﯽ :ﭼﮫ ﮐﻧم ﺗﺎ ﻣﻣﻠﮑت ﻣن ﺳﺎﻟم ﺑﻣﺎﻧد،
دروﻏﮕو را ﻧﺎﺑود ﮐن.«...
طﺑﯾﺑﯽ ﺑﻧﺎم دﻣوک دس ﮐﮫ در دﺳﺗﮕﺎه اریﺗس ﺑود و ﺑﮫ اﺳﺎرت ﺑزﻧدان دارﯾوش اﻓﺗﺎده ﺑود ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
زﺧم ﭘﺳﺗﺎن آﺗوﺳﺎ دﺧﺗر ﮐورش و زن دارﯾوش را درﻣﺎن ﻣﯽﮐرد او را واداﺷت ﮐﮫ دارﯾوش را ﺑﮫ
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﺑﺳرزﻣﯾن ﯾوﻧﺎن ﺗرﻏﯾب ﮐﻧد .ﺑﺎﯾد ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﺳﺎﺧت ﮐﮫ اﯾن طﺑﯾب ،ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑود و دارﯾوش او را
از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑوطن ﻣﺣروم ﮐرده ﺑود.
دﻣوک دس ﺑﻣﻠﮑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺧود او را ﺑﮫﻋﻧوان راھﻧﻣﺎی ﻓﺗﺢ ﯾوﻧﺎن ﺑﮫ دارﯾوش ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧد و ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ
ﺷﺎه ﺑﺎ داﺷﺗن ﭼﻧﯾن راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﺧوﺑﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑر ﯾوﻧﺎن ﭼﯾره ﺷود .اﯾن طﺑﯾب ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺧود را ﺑﮭﻣراه ھﯾﺄﺗﯽ
ﺑﮫ روم و ﯾوﻧﺎن رﺳﺎﻧد و در آﻧﺟﺎ ﺑﺧﻼف ﻣﯾل دارﯾوش ،در ﺷﮭر ﮐرﺗن ﮐﮫ ﻣﯾﮭن اﺻﻠﯽ او ﺑود ﻣﺎﻧد و دﯾﮕر
ﺑﺎزﻧﮕﺷت وھﯾﺄت ﮐﮫ ﺑرای آﺷﻧﺎ ﺷدن ﺑوﺿﻊ ﯾوﻧﺎن و ﻓراھم ﮐردن زﻣﯾﻧ ٔﮫ ﺗﺳﺧﯾر آن دﯾﺎر رﻓﺗﮫ ﺑود ﺑﯽﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺑﮫ ﻣﯾﮭن ﺑﺎزﮔﺷت.
دارﯾوش ﭘس از ﻓروﻧﺷﺎﻧدن ﺷورﺷﮭﺎی داﺧﻠﯽ و ﺳرﮐوﺑﯽ ﯾﺎﻏﯾﺎن ،ﺗﺷﮑﯾﻼت ﮐﺷوری و اداری ﻣﻧظﻣﯽ
ﺑوﺟود آورد ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس آن ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎ و اﯾﺎﻻت ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ او ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر و ﺑﺎ ﻣرﮐز
ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ﻣرﺑوط و از ﻧظر ﺳﺎزﻣﺎن اداری ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ دارﯾوش ﺑﮫ اروﭘﺎ :در ازﻣﻧ ٔﮫ ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻗﺑﺎﯾل آرﯾﺎﯾﯽ ﺳﮑﺎھﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺳرزﻣﯾن
وﺳﯾﻌﯽ ﮐﮫ از ﺗرﮐﺳﺗﺎن روس ﺗﺎ ﮐﻧﺎر ٔه داﻧوب ،در ﻣرﮐز اروﭘﺎ اﻣﺗداد داﺷت ﻣﺳﮑن داﺷﺗﻧد .ﺑطور ﮐﻠﯽ از
ﻧظر ﺗﻣدن در ﻣرﺣﻠ ٔﮫ ﭘﺎﯾﻧﯽ ﺑودهاﻧد.ھرودت در ﺷرح ﺣﻣﻠﮫ دارﯾوش ﺑﮫ ﺳﮑﺎﺋﯾﮫ ﻧوﺷﺗﮫاﺳت ﮐﮫ ﺳﮑﺎھﺎ از
ﺟﻧﮓ ﺑﺎ او اﺣﺗراز ﮐردﻧد و ﺑداﺧل ﺳرزﻣﯾن ﺧود ﻋﻘب ﻧﺷﺳﺗﻧد و ﭼون ﺑﯾﺎﺑﺎن وﺳﯾﻊ در ﭘﯾش ﭘﺎی آﻧﮭﺎ ﺑود،
آﻧﻘدر دارﯾوش را ﺑدﻧﺑﺎل ﺧود ﮐﺷﯾدﻧد ﮐﮫ او از ﺗرس ﻗﺣطﯽ آذوﻗﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﺑرﮔردد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ در
اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﭘﯾروزی ﺷﺎھﺎﻧﮫای ﺑدﺳت ﻧﯾﺎورد ﺳﮑﺎھﺎ را ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ از ﺣﻣﻠﮫ و اﯾﺟﺎد زﺣﻣت ﺑرای ﻣردم
ﺷﻣﺎل اﯾن آب و ﺧﺎک ﻣﻧﺻرف ﺳﺎﺧت.
ﺗﺳﺧﯾر ھﻧد :دارﯾوش ﻣﺗوﺟﮫ ﭘﻧﺟﺎب و ﺳﻧد ﺷد .در ﺳﺎل  ۵١٢ق .م .ﻟﺷﮑرﯾﺎن از رود ﺳﻧد ﮔذﺷﺗﻧد و ﻗﺳﻣﺗﯽ
از ﺳرزﻣﯾن ھﻧد را ﮔرﻓﺗﻧد دارﯾوش ﻓرﻣﺎن داد ﺗﺎ ﮐﺷﺗﯽھﺎﯾﯽ ﺑﺳﺎزﻧد و از طرﯾق درﯾﺎی ﻋﻣﺎن ﺑﮫ ﭘﻧﺟﺎب و
ﺳﻧد ﺑروﻧد .اﯾن دو ﻧﻘط ٔﮫ زرﺧﯾز و ﭘرﺛروت ﺑرای آﻧروز ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﺑود .اﯾن ﭼﯾرﮔﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ھﻧد ﻣﺑدأ
دوران ﺗﺎزهای ﮔردﯾد و ﺳرﻧوﺷت ھﻧد را دﮔرﮔون ﺳﺎﺧت .دارﯾوش وﻟﯾﻌﮭد ﺧود را ﺑرﮔزﯾد و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
آﺧرﯾن ﺗدارﮐﺎت ﺧود را ﺑرای ﺟﻧﮓ ﻣﺻر و ﯾوﻧﺎن ﻣﯾدﯾد ﭘس از  ٣۶ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎھﯽ درﮔذﺷت .اﯾن واﻗﻌﮫ
در ﺳﺎل  ۴٨۶ق .م .ﺑودهاﺳت .در زﻣﺎن او ﺣدود ﻣﺗﺻرﻓﺎت ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ از ﯾﮏ ﺳو ﺑﮫ ﭼﯾن و از ﺳوی
دﯾﮕر ﺑﮫ ﻗﻠب اروﭘﺎ و اﻓرﯾﻘﺎ ﻣﯾرﺳﯾد.
وﺿﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی در دوره ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ :ﮐورش در دوران زﻣﺎﻣداری ﺧود،از ﺳﯾﺎﺳت اﻗﺗﺻﺎدی و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻋﺎﻗﻼﻧﮫای ﮐﮫ ﮐﻣﺎﺑﯾش ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑرﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻠل ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺑود ،ﭘﯾروی ﻣﯽﮐرد .از اﯾن ﺟﻣﻠﮫ او ﮐﮫ ﻣﯽ
ﮔوﯾد» :رﻓﺗﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ رﻓﺗﺎر ﺷﺑﺎن ﺗﻔﺎوت ﻧدارد ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺷﺑﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧد از ﮔﻠﮫ اش ﺑﯾش از آﻧﭼﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﺧدﻣت ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑردارد .ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﺎدﺷﺎه از ﺷﮭرھﺎ و ﻣردم ھﻣﺎﻧﻘدر ﻣﯽﺗواﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را
ﺧوﺷﺑﺧت ﻣﯽدارد «.و ﻧﯾز از رﻓﺗﺎر و ﺳﯾﺎﺳت ﻋﻣوﻣﯽ او ،ﺑﺧوﺑﯽ ﭘﯾداﺳت ﮐﮫ وی ﺗﺣﮑﯾم و ﺗﺛﺑﯾت ﻗدرت
ﺧود را در ﺗﺄﻣﯾن ﺳﻌﺎدت ﻣردم ﻣﯽداﻧﺳت و ﮐﻣﺗر در ﻣﻘﺎم زراﻧدوزی و ﺗﺣﻣﯾل ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑرﻣﻠل ﺗﺎﺑﻊ ﺧود
ﺑود .او در دوران ﮐﺷورﮔﺷﺎﯾﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﻗﺗل و ﮐﺷﺗﺎرھﺎی ﻓﺟﯾﻊ ﺧودداری ﮐرد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺗﻘدات ﻣردم
اﺣﺗرام ﮔذاﺷت و آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ از ﻣﻠل ﻣﻐﻠوب رﺑوده ﺑودﻧد ،ﭘس داد »ﻣواﻓق ﺗورات ،ﭘﻧﺟﮭزار و ﭼﮭﺎر ﺻد
ظرف طﻼ و ﻧﻘره را ﺑﮫ ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل رد ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﻌﺎﺑد ﻣﻠل ﻣﻐﻠوﺑﮫ را ﻣﯾﺳﺎزد و ﻣﯽآراﯾد «.و ﺑﮫ ﻗول
ﮔزﻧﻔون ،رﻓﺗﺎر او طوری ﺑوده ﮐﮫ »ھﻣﮫ ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد ﺟز اراده او ﭼﯾزی ﺑر آﻧﮭﺎ ﺣﮑوﻣت ﻧﮑﻧد«.
ﮐﻣﺑوﺟﯾﮫ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ از ﮐﯾﺎﺳت ﮐورش ﻧﺻﯾﺑﯽ ﻧداﺷت و از ﺳﯾﺎﺳت آزاده ﻧﺷﺎﻧﮫ وی ﭘﯾروی ﻧﻣﯽﮐرد ،در
دوران ﻗدرت ﺧود ﺑﮫ اﺧذ ﻣﺎﻟﯾﺎت از ﻣﻠل ﻣﻐﻠوب ﻣﺑﺎدرت ﻧﮑرد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﮐورش ﮐﺑﯾر ﺑﮫ اﺧذ ھداﯾﺎﯾﯽ ﭼﻧد
ﻗﺎﻧﻊ ﺑود ،وﻟﯽ اﯾن ﺳﯾﺎﺳت از آﻏﺎز ﺣﮑوﻣت دارﯾوش ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻠﯽ ﯾﺎﻓت و ﭘس از ﺳﭘری ﺷدن دوران ﺣﯾﺎت
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دارﯾوش ،روزﺑروز ،ﺑر ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻣﺎﻟﯾﺎت اﻓزوده ﺷد و اﯾن روش دور از ﺣزم و ﺧرد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﮑوﻣت
ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت.
رﯾﭼﺎرد ن .ﻓرای ﺿﻣن ﺑﺣث در ﭘﯾراﻣون اوﺿﺎع اﻗﺗﺻﺎدی دوران ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :ﺑﺎﺟﮭﺎ و
ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﮭﺎی ﺣﮑوﻣت ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻓراوان ﺑود .ﭼﻧﯾن ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺣﻘوق ﺑﻧدر و ﺑﺎج ﺑﺎزار و ﻋوارض
دروازه و راه و ﻣرز ﺑﮫ ﮔوﻧﮫھﺎی ﻣﺗﻌدد ،و ﺑﺎج ﭼﮭﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﺟﺎﻧوران ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ده درﺻد ﺑود ،و
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﺟﮭﺎی دﯾﮕری ،ﺑرﻗرار ﺑود .ﺷﺎه در ﻧوروز ،ﭘﯾﺷﮑش ﻣﯽﮔرﻓت و ھرﮔﺎه ﺳﻔری ﻣﯽﮐرد رﻧﺟﯽ
ﺑﯾﺷﺗر ﺑر ﻣردم ﻣﺣل ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽﺷد .ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﭘﯾﺷﮑﺷﮭﺎ و ﺑﺎﺟﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ ﺻورت ﭘول و ﯾﺎ ﺟﻧس
ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷد .ﺑﯾﮕﺎری ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن و ﺗرﻣﯾم راھﮭﺎ و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻋﻣوم ﻣردم ،و ﻣﺎﻧﻧد آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ دﺳت ﺷﮭرﺑﺎﻧﺎن و ﺷﺎه ﺑر ﻣردم ﺑﻔراواﻧﯽ ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽﺷد.
ﭘس ﭼﻧﯾن ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﺑرای ﻣردم ﻋﺎدی ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار ﺑود .ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣﻠﯽ را ،ﺑﺎ ﺑﺎﺟﮭﺎی
ﻣﺧﺻوص آن ﻣﺣل اﻧﺟﺎم ﻣﯽدادﻧد ،زر و ﺳﯾم ﭼون ﺳﯾﻠﯽ ﮔران ﺑﮫ ﺻﻧدوﻗﮭﺎی ﺷﺎه ﻣﯽرﯾﺧت .ھﻧوز ﺳﺧﻧﯽ
از اﻣﻼک و ﻣﻌدﻧﮭﺎ و ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت آﺑﯾﺎری ﺷﺎه ﻧﮕﻔﺗﮫاﯾم ﮐﮫ درآﻣدھﺎی ﮐﻼن داﺷت .ﺑﯾﺷﺗر طﻼھﺎی ﮔرد آﻣده ﺑﮫ
ھﻧﮕﺎم ﺟﻧﮓ و ﯾﺎ ھﻣﭼون ﭘﯾﺷﮑﺷﯽ ﺑﮫ ﻣﺻرف ﻣﯽرﺳﻧد«.
ﺑراﻓﺗﺎدن ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ :ﺷﻧﺎﺧت ﺗﻣدن دوران ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن ﮐﮫ ﺗﺎًﺛﯾری ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﺑر دوراﻧﮭﺎی ﺑﻌد ﮔذارده
اﺳت ،ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﻓرھﻧﮓ ﮔرﯾزﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽﺑﺎﺷد .از ﻧظر ﻧﺎم و ﻋﻧوان ،اﯾن درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ
ﺑزرگ ﻣﺎد دوراﻧﯽ طوﻻﻧﯽ ﭘﺎﯾﯾد و ﺳﭘس ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﺳﭘرده ،وﻟﯽ ﻧﮑﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﮭم آﻧﮑﮫ ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﭼﯾزی ﺟزه ﺗداوم دوﻟت و ﺗﻣدن ﻣﺎد ﻧﺑود .ھﻣﺎن اﻗوام و ھﻣﺎن ﻣردم ،روﻧدی
راﮐﮫ ﺑرﮔزﯾده ﺑودﻧد ﺑﺎ ﭘوﯾﺎﯾﯽ و رﺷد ﺑﯾﺷﺗر ﺗداوم ﺑﺧﺷﯾدﻧد و در ﭘﮭﻧﮫ أی ﺑﺳﯾﺎر وﺳﯾﻊ ،آن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﮫ ﺑزرگ
ﺗرﯾن ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺟﮭﺎن ،اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺧﺷﯾدﻧد.
ﻣدت دوام ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ٢٢٠ ،ﺳﺎل ﺑود .ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ آﻧﺎن در ﻗﻠﻣرو ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ – ﺑﮫ ﺧﺻوص در
اواﯾل ﻋﮭد – ﻣوﺟب ﺗوﺳﻌﮫ ﻓﻼﺣت ،ﺗﺎﻣﯾن ﺗﺟﺎرت و ﺣﺗﯽ ﺗﺷوﯾق ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻠﻣﯽ و ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﻧﯾز ﺑوده
اﺳت .ﻣﺑﺎﻧﯽ اﺧﻼﻗﯽ اﯾن ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﻋﮭد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐوروش و دارﯾوش ﻣﺗﺿﻣن
اﺣﺗرام ﺑﮫ ﻋﻘﺎﯾد اﻗوام ﺗﺎﺑﻊ و ﺣﻣﺎﯾت از ﺿﻌﻔﺎ در ﻣﻘﺎﺑل اﻗوﯾﺎ ﺑودهاﺳت ،از ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫاﺳت.
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣﻌروف ﮐوروش در ھﻧﮕﺎم ﻓﺗﺢ ﺑﺎﺑل را ،ﻣﺣﻘﻘﺎن ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ازﻣﺑﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﻋﮭد ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺗﻠﻘﯽ
ﮐردهاﻧد.
ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن  ٢٢٠ﺳﺎل )از  ۵۵٠ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد ﺗﺎ  ٣٣٠ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد( ﺑر ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ﺟﮭﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺷده آن روز از رود ﺳﻧد ﺗﺎ داﻧوب در اروﭘﺎ و از آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺗﺎ ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ اﻓرﯾﻘﺎ ﻓرﻣﺎن راﻧدﻧد.
ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﺑﮫ دﺳت اﺳﮑﻧدر ﻣﻘدوﻧﯽ ﺑراﻓﺗﺎد.
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ﻧﺑرد اورﻟﺋﺎن )ﺷﺎﻟون(

از ﻗرن ﭼﮭﺎرم ﻣﯾﻼدى ﺑﮫ ﺑﻌد اﻣﭘراﺗورى ﻋظﯾم روم ﺑﺎ ﭼﻧد ﻣﺷﻛل ﺑزرگ ﻧظﺎﻣﻰ روﺑرو ﺷد.
اﺑﺗدا ﻋدم ﻗطﻌﯾت ﭘﯾروزى در ﻣرزھﺎى ﺷرﻗﻰ ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﻗدرت اﻣﭘراﺗورى ﺳﺎﺳﺎﻧﻰ ،دوم ﻓﺷﺎر ﺑﻰ اﻣﺎن ﻗواى
اﻗوام ﺷﻣﺎل اروﭘﺎ ،ﺳوم وﺳﻌت ﺑﯾش از اﻧدازه اﻣﭘراﺗورى و ﭼﮭﺎرم ﺑروز ﺟﻧﮕﮭﺎى داﺧﻠﻰ اﻣﺎ از
۴٠٠ﻣﯾﻼدى ﻋﺎﻣل ﺟدﯾدى ﺑﮫ اﯾن ﻋواﻣل اﺿﺎﻓﮫ ﺷد .ﻗدرت ﮔرﻓﺗن ھوﻧﮭﺎ.
ھوﻧﮭﺎ ﻛﮫ از ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎى ﺑﺳﯾﺎر دور در ﺷرق )ﺷﻣﺎل ﭼﯾن( آﻣده ﺑودﻧد اﻛﻧون آرام آرام در ﺣﺎل ﻧﻔوذ ﺑﮫ
داﺧل ﺷرق اروﭘﺎ ﺑودﻧد .در  ۴٠۶ﻣﯾﻼدى آﻧﮭﺎ دﯾﮕر ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﭼﺷم ﭘوﺷﻰ ﻧﺑوده و ﺑﮫ دﻟﯾل ﻗدرت ﺟﻧﮕﺎورى
ﺑﺧش ﺑزرﮔﻰ از ﻏرب درﯾﺎى ﺧزر ،ﺷﻣﺎل درﯾﺎى ﺳﯾﺎه و ﺑﺎﻟﻛﺎن اﻣروزى را در ﺗﺻرف ﮔرﻓﺗﻧد .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﻘدان رھﺑرى ﻣﻘﺗدر ﺗﺎ  ۴٣٣ﺑراى روم ﺧطرﻧﺎك ﻧﺑودﻧد .ورود آﺗﯾﻼ ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ در ﺳﺎل۴٣٣
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺻﺣﻧﮫ ﻧﺑرد را ﺗﻐﯾﯾر داد .ھوﻧﮭﺎ اﻛﻧون ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻗوام ﭘرﻗدرت ﺟﻧﮕل ﻧﺷﯾن ،ژرﻣﻧﻰ ،وﯾزﮔوت،
ﻓراﻧك و ﺑورﮔوﻧدى را ﯾﻛﻰ ﭘس از دﯾﮕرى از ﺻﺣﻧﮫ ﻣﺑﺎرزات اروﭘﺎى ﻗرن ﭘﻧﺟم ﺣذف ﻛردﻧد .آﺗﯾﻼ اﺑﺗدا
در  ۴٣۶ﺑورﮔوﻧد ھﺎ را در ھم ﻛوﺑﯾد و در  ۴۴٣ﺳراﺳر آﻟﻣﺎن را ﮔرﻓت .آﺗﯾﻼ ﻛﮫ ﺧود را ﺑﻼى آﺳﻣﺎﻧﻰ
ﻣﻰ ﻧﺎﻣﯾد ﺗﺎ آن روز ھﯾﭻ ﺷﻛﺳﺗﻰ ﻧﺧورده ﺑود وﺗﻧﮭﺎ ﺣﺎﺿر ﺷده ﺑود از ﻧﺎﺑود ﻛردن ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻣﭘراﺗورى روم
ﺷرﻗﻰ ﺑﯾزاﻧس ﺧوددارى ﻛﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﻣردم ﺑﯾ زاﻧس  ۶٠ھزار ﺗﺎﻻن طﻼ ﺑﮫ او ﻏراﻣت دادﻧد وﺣﺎﺿر ﺷدﻧد
ﺧراﺟﮕذار وى ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻣﺎﻧﻧد .در اﯾن زﻣﺎن اﻣﭘراﺗورى ھوﻧﮭﺎ از ﻗﻔﻘﺎز ﺗﺎ ﻛوھﮭﺎى آﻟپ وﺳﻌت داﺷت و طﻰ
٣دھﮫ آﺗﯾﻼ ﻗدرﺗﻰ را اﯾﺟﺎد ﻛرد ﻛﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﻰ از اﻣﭘراﺗورى دو ﺗﻛﮫ ﺷده روم و اﻣﭘراﺗورى اﯾران ﺑزرﮔﺗر
ﺷده ﺑود.
»روم ﺿﻌﯾف ﺷده« ﻣﻰ داﻧﺳت ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺟﻠوﮔﯾرى از ﺳﻘوط ﻓراﻧﺳﮫ )ﮔل( ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﻰ ﻧﯾﺳت ﺑﻧﺎﺑراﯾن از
اﻗوام ﺷﻣﺎﻟﻰ اروﭘﺎ ﻧظﯾر ﻓراﻧﻛﮭﺎ ،وﯾزﮔوﺗﮭﺎ و ﺑورﮔوﻧدى ھﺎ ﻛﻣك ﺧواﺳت .اﯾن اﻗوام ﻧﯾز اﮔرﭼﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن
دﺷﻣن روم ﺑودﻧد اﻣﺎ اﻛﻧون ﺑﮫ ﺧوﺑﻰ ﻣﻰ داﻧﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﺳرﻧوﺷت ﻏرب اروﭘﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺑرد ﺑﺳﺗﮕﻰ دارد.
در ۴۵١ﻣﯾﻼدى آﺳﯾوس ﻓرﻣﺎﻧده روﻣﻰ ﺑﺎ ﺳﭘﺎه ﺑزرﮔﻰ از ﻧﯾروھﺎى اروﭘﺎﯾﻰ در دﺷت ﺷﺎن )ﺷﺎﻟوﺋﯾك( در
ﺷﻣﺎل ﻓراﻧﺳﮫ در اﻧﺗظﺎر آﺗﯾﻼ ﻣﺎﻧد .آﺗﯾﻼ ﻛﮫ از ﺗﺻرف اورﻟﺋﺎن ﻧﺎاﻣﯾد ﻧﺷد ﺑﮫ ﻣﺻﺎف ﺑﺎ اﯾن ﻧﯾروى ﺑﺳﯾﺎر
ﻋظﯾم رﻓت .ﻧﺑرد ﺑﯾن دوﻧﯾرو ﻣدﺗﻰ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت و ﻋﻠﻰ رﻏم ﻛﺷﺗﮫ ھﺎى ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد از طرﻓﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗطﻌﻰ
ﺣﺎﺻل ﻧﺷد .اﮔرﭼﮫ ﺑرﻧده واﻗﻌﻰ ﻣﺗﺣدﯾن اروﭘﺎﯾﻰ ﺑودﻧد ﭼرا ﻛﮫ ﺑراى اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻧﯾروھﺎى آﺗﯾﻼ را
ﻣﺗوﻗف ﻛﻧﻧد .آﺗﯾﻼ ﭘس از درﯾﺎﻓت اﯾن ﺿرﺑﮫ دﯾﮕر ﻧﺗواﻧﺳت در ﻏرب ﭘﯾﺷروى ﻛﻧد اﮔرﭼﮫ روم ﻏرﺑﻰ ﻧﯾز
در ﺳﺎل ﺑﻌد ﻏراﻣﺗﻰ ﺳﻧﮕﯾن ﺑﮫ آﺗﯾﻼ داد ﺗﺎ او ﺑﮫ روم ﺣﻣﻠﮫ ﻧﻛﻧد و ﺳردار ﺧوﻧﺧوار ھون ﻧﯾز ﻣوﻗﺗﺎ ً از
ﺗوﺳﻌﮫ اﻣﭘراﺗورى ﻋظﯾم ﺧود دﺳت ﻛﺷﯾد و ﺑﮫ ﺗﺟدﯾد ﻗوا ﭘرداﺧت.
ﻣرگ آﺗﯾﻼ :آﺗﯾﻼ ﻋﻠﻰ رﻏم ﺧوى وﺣﺷﻰ و ﺧوﻧﺧوارش ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار ﺑود و در ﻓرﻣﺎﻧدھﻰ ﻧظﺎﻣﻰ
ﻧﯾز در ﺑﯾن اﻗوام وﺣﺷﻰ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣرداﻧﻰ ﭼون ﭼﻧﮕﯾز و ﺗﯾﻣور ﻗﺎﺑل ﻗﯾﺎس اﺳت .ﻣرگ او در  ۴۵٣ﺑﮫ دﺳت
ﯾك دﺧﺗر ﺑﮫ اﺳﺎرت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده دﻧﯾﺎ را از ﺷر او ﻧﺟﺎت داد در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺑدون ﺷك او دوﺳﺎل ﺑﻌد
ﺑراى ﮔرﻓﺗن ﻏرب و ﺟﻧوب ﻏرب اروﭘﺎ اﻗدام ﻣﻰ ﻛرد .ﺣﺎل آﻧﻛﮫ ﺑﺎ ﻣرگ وى ﭘﺳران ﺑﻰ ﻛﻔﺎﯾﺗش
)ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ( ﻛل اﻣﭘراﺗورى او را در ﯾك دھﮫ ﺑﮫ ﺑﺎد دادﻧد.
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اھﻣﯾت ﻧﺑرد ﺷﺎﻟون :آﺗﯾﻼ ظرف ٢٠ﺳﺎل ﻏرب روﺳﯾﮫ اﻣروزى و ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎﯾﻰ ﻛﮫ اﻣروز ﻟﮭﺳﺗﺎن،
ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎن ،اﺗرﯾش ،آﻟﻣﺎن ،ﺷرق ﻓراﻧﺳﮫ ،ﺻرﺑﺳﺗﺎن ،ﻛرواﺳﻰ ،اﻛراﯾن ،داﻧﻣﺎرك ،ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎى ﺑﺎﻟﺗﯾك،
روﻣﺎﻧﻰ و ﺑﻼروس ﺧواﻧده ﻣﻰ ﺷود را ﺗﺻرف ﻛرد و ﺑراى اطﺎﻋت ﻛﺎﻣل اروﭘﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾك ﭘﯾروزى
ﺑزرگ دﯾﮕر در ﻏرب ﻧﯾﺎز داﺷت ﭼرا ﻛﮫ در ﺷرق ﺑﯾزاﻧس )روم ﺷرﻗﻰ( ﻗدرت او را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑود .اﮔر
در دﺷت ﺷﺎﻟون و اورﻟﺋﺎن اﺗﺣﺎد ﺑزرگ ﻗﺑﺎﯾل و دول اروﭘﺎ ﺷﻛل ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑود ﺑﻰ ﺷك آﺗﯾﻼ آﺑﺎدى اى ﺑراى
ﻣردم اروﭘﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻣﻰ ﮔذاﺷت .آﺗﯾﻼ اﮔرﭼﮫ از ﺟﻧﮕﺟوﺗرﯾن ﺳواران ﺟﻧﮕﻰ ﺑرﺧوردار ﺑود اﻣﺎ ﺗرﻛﯾب
ﻧﯾروھﺎى ﻣداﻓﻊ ﻧﯾز اﺛر ﻣﻧﺎﺳﺑﻰ داﺷت .ﭘﯾﺎده ﻧظﺎم روﻣﻰ در ﻛﻧﺎر ﺳواران ﺷﻣﺎﻟﻰ ﻗدرت ﻧظﺎﻣﻰ آﺗﯾﻼ را
ﺧﻧﺛﻰ ﻛرد٨٠٠ .ﺳﺎل ﺑﻌد ﻧﯾز ﺷرق ﮔرﻓﺗﺎر ﻓردى ﺑﮫ ﻧﺎم ﭼﻧﮕﯾزﺧﺎن ﺷد اﻣﺎ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ رﺧﻧﮫ او و
ﻗوﻣش ﻧﺷد و ﺻدھﺎ ﺳﺎل ﺷرق در ﺗﺳﺧﯾر اﯾن اﻗوام ﺧطرﻧﺎك ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧد.
ﺳﻘوط روم ﻏرﺑﻰ :ﺳﻘوط اﻣﭘراﺗورى روم ﻏرﺑﻰ ،ﺑر ھم ﺧوردن ﺛﺑﺎت ﻧظﺎﻣﻰ اروﭘﺎ
اﻣﭘراﺗورى روم ﻛﮫ از ﻗرن ﺳوم ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗدرت اول دﻧﯾﺎى ﻗدﯾم ﻣطرح ﺑود از ﻗرن ﺳوم
ﻣﯾﻼدى ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﭘس از  ۶٠٠ﺳﺎل ﻗدرت ﺧود را از دﺳت داد و در  ٣٩۵ﻣﯾﻼدى دو ﻗﺳﻣت ﺷد؛ روم
ﺷرﻗﻰ ﻛﮫ ﺗﺎ  ١٠۵٠ﺳﺎل ﺑﻌد دوام آورد و روم ﻏرﺑﻰ ﻛﮫ  ٨٠ﺳﺎل ﭘس از اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻓروﭘﺎﺷﯾد .اﻟﺑﺗﮫ
روم ﻏرﺑﻰ ﻗﺳﻣت ﻗوﯾﺗر اﻣﭘراﺗورى ﺑود ﻛﮫ ﺳﺎل ھﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﺑردھﺎ را ﺑﮫ ﺧود دﯾده ﺑود و ﺣﺗﻰ در ﻧﺑرد
ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﺷرﻗﻰ اﻣﭘراﺗورى ﻓرﺳﺗﻧده ﺑزرگ ﺗرﯾن واﺣدھﺎ ﺑود .درﺑﺎره اﻧﺣطﺎط روم ﻏرﺑﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎران
ﻛﺗﺎب ھﺎى زﯾﺎدى ﻧوﺷﺗﮫ اﻧد و در اﯾن ﻓﺻل ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ذﻛر دﻻﯾل ﻧظﺎﻣﻰ ﻓروﭘﺎﺷﻰ اﯾن اﻣﭘراﺗورى ﺑﺳﻧده ﻣﻰ
ﺷود .در  ۴۵١ﺷﻛﺳت ﺳﻧﮕﯾن آﺗﯾﻼ روم را از ﺧطر ﺑزرگ ﻧﺟﺎت ﻧداد ﺑﻠﻛﮫ اﻗوام ژرﻣن ،ﻓراﻧﻛﻰ را از
ﺧطر ﺟﺎرو ﺷدن ﺑﮫ دﺳت ﺟﻧﮕﺎوراﻧﻰ ﺧﺷن ﺗر از ﺧودﺷﺎن ﻧﺟﺎت داد .اﻛﻧون آﻧﮭﺎ آﻣﺎده در ھم ﻛوﺑﯾدن
اﻣﭘراﺗورى ﻓرﺗوت روم ﺑودﻧد .دوﻻﻧد ﻟن درﺑﺎره ﺳﺎل ھﺎى آﺧر اﻣﭘراﺗورى روم ﭼﻧﯾن ﻣﻰ ﻧوﯾﺳد:
»ﻣﺎﮔزﯾم ﺑﮫ ﺗﺧت ﻧﺷﺳت وﻟﻰ ﻟﯾﺎﻗت اداره ﻣﻣﻠﻛت آن روزﮔﺎر آﺷﻔﺗﮫ را ﻧداﺷت ....ﭘس از وى آوﺗﯾوس از
ﻣردم ﮔل اﻣﭘراﺗور ﺷد وﻟﻰ ﭼﯾزى ﻧﮕذﺷت ﻛﮫ رﯾﺳﯾﻣر ﻓرﻣﺎﻧده روﻣﻰ او را ﺧﻠﻊ و ﻣﺎژورﯾن را ﺑﮫ ﺟﺎى او
ﺑﮫ ﺗﺧت ﮔذاﺷت .وى ﻣردى ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺑود و ﺧراﺑﻰ ھﺎى روم را ﺑرطرف ﻛرد و ﭘس از رﻓﻊ ﺣﻣﻠﮫ وﻧداﻟﮭﺎ،
وﯾزﮔوﺗﮭﺎ را در ﮔل ﺷﻛﺳت داد اﻣﺎ رﯾﺳﯾﻣر او را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧد ...اﻣﭘراﺗورى ھﻣﭼﻧﺎن رو ﺑﮫ ﺿﻌف ﻣﻰ
رﻓت و آﺧرﯾن ﻗﺳﻣت ﺧﺎك ﺧود را از دﺳت ﻣﻰ داد«.
در اﯾن زﻣﺎن اﻗوام وﯾز ﮔوت اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ و ﺟﻧوب ﻏرﺑﻰ ﮔل را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﻧد و ﺑورﮔﺎﻧدھﺎ ﻧﯾز دره رن را
ﻣﺗﺻرف ﺑودﻧد .ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﻰ ﮔل در اﺧﺗﯾﺎر ﻓراﻧﻛﻰ ﺑود .در ﺳﺎل  ۴۶۵رﯾﺳﯾﻣر ،اﻧﺗﯾﻣوس را ﺑﮫ اﻣﭘراﺗورى
ﭘذﯾرﻓت .اﯾن ﻣرد ﻛﮫ از طرف اﻣﭘراﺗورى روم ﺷرﻗﻰ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده ﺑود آﺧرﯾن ﻛﺳﻰ ﺑود ﻛﮫ ﻣﻰ ﺗواﻧﺳت
ﺟﻠوى ﺳﻘوط روم را ﺑﮕﯾرد وى اﺑﺗدا ﺑﺎ ﻧﺎوﮔﺎن ﺧود ﺑﮫ ﺟﻧﮓ واﻧداﻟﮭﺎ در ﺟﻧوب ﻣدﯾﺗراﻧﮫ رﻓت اﻣﺎ در ﻧﺑرد
آﻓرﯾﻘﺎ از وﻧدال ھﺎ ﺷﻛﺳت ﺧورد و در  ۴٧٢ﻣﺟدداً رﯾﺳﯾﻣر او را ﺑرﻛﻧﺎر ﻛرد و ادﻟﻰ ﺑرﯾوس را ﺑرﮔزﯾد.
اﻣﭘراﺗورى ﺷرﻗﻰ  ٣ﻧﻔر دﯾﮕر را ﺑراى ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﻰ ﺑر روم ﻓرﺳﺗﺎد اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﻰ رﺳﯾد ﻛﺎر روم ﺗﻣﺎم
اﺳت .در  ۴٧۶ﺳرﺑﺎزان روﻣﻰ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت اودواﻛر ﻗﯾﺎم ﻛردﻧد و ﻧﺎﮔﮭﺎن اﻣﭘراﺗورى ﻋظﯾم روم دﯾد ﻛﮫ ھﯾﭻ
ﯾﺎورى ﻧدارد .ﮔﺗﮭﺎى ﻏرﺑﻰ ،ﺑﺎﺳﻛﻰ ،ﻓراﻧﻛﻰ ،وﻧدال ھﺎ ،اﻟﻣﺎﻧﮭﺎ و اﻧﮕﻠوﺳﺎﻛﺳوﻧﮭﺎ و ﺳوﺋدى ھﺎ ﻧﺎﮔﮭﺎن
اﻣﭘراﺗورى را ﻗطﻌﮫ ﻗطﻌﮫ ﻛردﻧد و ظرف  ١۵ﺳﺎل ﺟﻐراﻓﯾﺎى اروﭘﺎ ﺷﺎھد ﺣذف  ٢ﻗدرت ﺑزرگ و ﺑﮫ
وﺟود آﻣدن ده ھﺎ ﻗدرت ﻣﺣﻠﻰ ﺷد ۴۵٣) .اﻣﭘراﺗورى ھون و  ۴٧۶اﻣﭘراﺗورى روم(اﻣﺎ از ﻧﻘطﮫ ﻧظر
ﻧظﺎﻣﻰ ﭼرا روم و ﻟژﯾون ھﺎى ﻋظﯾﻣش از ﺑﯾن رﻓﺗﻧد؟
 ٣دﻟﯾل ﻋﺎﻣل اﺻﻠﻰ ﻓروﭘﺎﺷﻰ ﻧظﺎﻣﻰ روم ﻏرﺑﻰ ﺑود.
 - ١ﺑرﺗرى ﻋددى ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن ﺷﻣﺎل ﺑر ﻟژﯾوﻧرھﺎى روﻣﻰ ،ژرﻣن ھﺎ ﻣرﺗب در ﺣﺎل اﻓزاﯾش ﺑودﻧد.
 - ٢ﻗدرت رزﻣﻰ ﻧﯾروھﺎى ﻓراﻧك ،ژرﻣن اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ﮔﺗﮭﺎ ﺑﺎ آﺧرﯾن ﻓﻧون ﺳواره ﻧظﺎم آﺷﻧﺎ ﺷده ﺑودﻧد
و ﺳرﺑﺎزان ژرﻣن از ﺷﻣﺷﯾرھﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﻓوﻻد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻘﺎوم ﺑﮭره ﻣﻧد ﺑودﻧد.
 - ٣ﺳﭘﺎه ھﺎى روﻣﻰ از ﻣردان ﺳرزﻣﯾن ھﺎى ﺗﺳﺧﯾر ﺷده ﺗﺷﻛﯾل ﺷده ﺑود و آﻧﮭﺎ اﻧﮕﯾزه اى )در اﯾن اواﺧر(
ﺑراى ﻛﺷﺗن ھﻣوطﻧﺎن ﺧود ﻧداﺷﺗﻧد.
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 - ۴ورود ھوﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﻧﺑردھﺎى اروﭘﺎ ﺳﺑب ﺷد ﺗﺎ ژرﻣن ھﺎ ،ﻓراﻧك ھﺎ ،واﻧدال ھﺎ ،وﯾزﮔﺗﮭﺎ و ﮔﺗﮭﺎﭘﻰ
ﺑﺑرﻧد ﻛﮫ اﻣﭘراﺗورى روم ﻏرﺑﻰ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه اى آﺳﯾب ﭘذﯾر اﺳت.
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓروﭘﺎﺷﻰ روم:اﻣﭘراﺗورى روم ﻏرﺑﻰ ﭘس از ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﻓروﭘﺎﺷﻰ ،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺧود را ﺑﺎ ده ھﺎ ﻣﻠﯾت ﺟدﯾد
در اروﭘﺎ و ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ دﯾد .ﺟﻐراﻓﯾﺎى اروﭘﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﺷﻛل ﻣﻰ ﮔﯾرد .در  ۴٧۶ﻣﯾﻼدى ﻧﺎﮔﮭﺎن اﺳﻼوھﺎ،
ﻓراﻧك ھﺎ ،اﻟﻣﺎن ھﺎ ،ﮔت ھﺎى ﻏرﺑﻰ ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﻰ ھﺎ ،ﺑورﮔﺎﻧدى ھﺎ ،و ﻧدال ھﺎ ،ﺑرﺑرھﺎ ،ﺳﺎﻛﺳون ھﺎ ،ﺳوﺋدى
ھﺎ ،ﻟﻣﺑﺎردھﺎ و ...ھر ﻛدام ﺑراى ﺧود ﻛﺷور ﻣﺳﺗﻘﻠﻰ را اﯾﺟﺎد ﻣﻰ ﻛﻧﻧد و ھون ھﺎ ﻧﯾز در ﺷرق ﭼﻧد
ﺣﻛوﻣت ﺗﺷﻛﯾل ﻣﻰ دھﻧد .اﻛﻧون در دﻧﯾﺎ ﻓﻘط  ٣اﻣﭘراﺗورى ﻗدرﺗﻣﻧد وﺟود دارد؛ ﭼﯾن ،ﺑﺎﺧﺗرزﻣﯾن و روم
ﺷرﻗﻰ .اﻣﭘراﺗورى ﺳﺎﺳﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺧﯾﺎل راﺣت وﻗﺎﯾﻊ اﻣﭘراﺗورى روم ﺷرﻗﻰ را ﺗﺣت ﻧظر دارد .ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن
اﻛﻧون ﻣﻰ داﻧﻧد ﻛﮫ روم ﺷرﻗﻰ ﻗدرت ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود را ﻧدارد ﭼرا ﻛﮫ از طرﻓﻰ در زﯾر ﻓﺷﺎر ﻓزاﯾﻧده ﻗدرت
ھﺎى ﻣﺗﻌدد و ﭘراﻛﻧده اﻣﺎ ﺟﻧﮕﺎور »ﻏرﺑﻰ« اﺳت و از طرﻓﻰ دﯾﮕر از ﻟژﯾون ھﺎى ﺟﻧﮕﻧده ﻏرﺑﻰ در
ﻧﺑردھﺎى ﻣﺷرق زﻣﯾن ﺧﺑرى ﻧﯾﺳت.

ﺟﻧﮓھﺎی ﭘوﻧﯾﮏ

ﺷﮭر
ﮐﺎرﺗﺎژ )ﯾوﻧﺎﻧﯽ،:Καρχηδώνﮔرﻓﺗﮫ ﺷده از واژه ﻓﻧﯾﻘﯽ:ﻗرت ﺣدﺷت  Kart-hadashtﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
ِ
ﻧو؛ ﺑﮫ ﻋرﺑﯽ:ﻗرطﺎج ﯾﺎ ﻗرطﺎﺟﺔ،ﺑﮫ ﻻﺗﯾن():Carthagoﺑﮫ ﻓراﻧﺳوی) : Carthageﻧﺎم ﺷﮭری ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ
در ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ -ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون ﮐﺷور ﺗوﻧس ﺟﺎی ﮔرﻓﺗﮫاﺳت -و ﺗﻣدﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣرﮐزﯾت اﯾن ﺷﮭر ﭘدﯾد آﻣد
ﺑود .ﺟﺎی اﯾن ﺷﮭر در ﮔوﺷﮫ ﺧﺎوری درﯾﺎﭼﮫ ﺗوﻧس دراﻣﺗداد ﻣرﮐز ﺷﮭر ﺗوﻧس ﮐﻧوﻧﯽ ﺑود .اﯾن ﺷﮭر در
اﺻل ﺑﮫ دﺳت ﮐوﭼﻧدﮔﺎن ﻓﻧﯾﻘﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود .اﯾن ﺗﻣدن ﺑﺎ ﭼﯾرﮔﯽ ﺑر درﯾﺎی ﻣدﯾﺗراﻧﮫ و از راه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﻧﯾرو و داراﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎری را ﺑﮫ دﺳتآوردهﺑود .ﺗﻣدن ﮐﺎرﺗﺎژ در ﺳدهھﺎی ﺳوم و دوم ﭘﯾش از زاﯾش ﻣﺳﯾﺢ
ھﻣدوره و ھﻣﺎورد ﺟﻣﮭوری روم و در ﮐﺷﺎﮐش ﺑﺎ اﯾن دوﻟت ﺑر ﺳر ﭼﯾرﮔﯽ ﺑر ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﺑﺎﺧﺗری ﺑود .اﯾن
ھﻣﺎوردی ﺑﮫ ﺳﮫ دوره ﺟﻧﮓ ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﺗﺎژ و روم اﻧﺟﺎﻣﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﮓھﺎی ﮐﺎرﺗﺎژی ﯾﺎ ﭘوﻧﯾﮏ ﻧﺎﻣﯾدهﻣﯽ
ﺷود .در ھﻣﮫ اﯾن ﺟﻧﮓھﺎ ﮐﺎرﺗﺎژ ﺷﮑﺳت ﺧورد و از ﻧﯾروﯾش ﮐﺎﺳﺗﮫ ﺷد و ﺑﺎجھﺎی ھﻧﮕﻔﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای
ﮐﻧﺎرﮔذاﺷﺗن ﺟﻧﮓ ﺑﮫ روم ﭘرداﺧت اﻗﺗﺻﺎد آﻧﺎن را ﺑﮫ ﺳراﺷﯾب ﮐﺷﺎﻧد .ﺳوﻣﯾن ﺟﻧﮓ ﮐﺎرﺗﺎژی ﺑﮫ وﯾراﻧﯽ
ﺷﮭر ﮐﺎرﺗﺎژ اﻧﺟﺎﻣﯾد و روﻣﯾﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﮐﺎرﺗﺎژ را ﺑﮫ ﺧﺎک ﺧود ﭼﺳﺑﺎﻧدﻧد.
ﮐﺎرﺗﺎژ ﺑر ﮐراﻧﮫ ﺟﻧوﺑﯽ ﻣدﯾﺗراﻧﮫ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ،ﺑرﺧﯽ ﺑﺧشھﺎی ﻓراﻧﺳﮫ و ﺑﺳﯾﺎری از ﺟزﯾرهھﺎی ﻣدﯾﺗراﻧﮫ از آن
دﺳﺗﮫ ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از ﺳﯾﺳﯾل ﭼﯾرهﺑود.
ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ :آوﯾزهای ﮐﺎرﺗﺎژی ﺑﮫ رﯾﺧت ﻣردی رﯾﺷو از ﺳدهھﺎی ﺳوم و ﭼﮭﺎرم ﭘﯾش از زاﯾش ﻣﺳﯾﺣﮑﺎرﺗﺎژ در
) ٨١۴ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد( ﺑﮫ دﺳت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻓﻧﯾﻘﯽ ﺑرﭘﺎﺷدهﺑود و ﺗﺎ ﺳده ﺷﺷم ﭘﯾش از زاﯾش ﺑﺎ ﻓﻧﯾﻘﯾﮫ در ﭘﯾوﻧد
ﺑود .در اﯾن ﺳده ﺑﺧتاﻟﻧﺻر ﺑﺎﺑﻠﯽ ﺷﮭر ﺻور در ﺧﺎور ﻣدﯾﺗراﻧﮫ را وﯾرانﮐرد و از اﯾن زﻣﺎن ﭘﯾوﻧد ﻣﯾﺎن
ﮐﺎرﺗﺎژ و ﻣﯾﮭن ﮔﺳﺳت و ﮐﺎرﺗﺎژ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘل درآﻣد .اﯾن ﺷﮭر ﺑﮫ زودی از راه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
درﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ داراﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎری رﺳﯾد و ﻧﯾروی درﯾﺎﯾﯽ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﭘدﯾدآورد .ﯾوﻧﺎﻧﯽھﺎ ﺷﯾوه ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﮐﺎرﺗﺎژیھﺎ
را ﭘﻠوﺗوﮐراﺳﯽ ﯾﺎ داراﺳﺎﻻری ﻣﯽﺧواﻧدﻧد ﮐﮫ اﺷﺎره ﺑﮫ ﭼﯾرﮔﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن در ردهھﺎی ﮐﺷور و اراده آﻧﺎن
ﺑر ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﮐﺎرﺗﺎژ داﺷت.
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺟﻧﮓ ﭘوﻧﯾﮏ :ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺟﻧﮓ ﻣﯾﺎن دو ھﻣﺂورد ﻧﯾروﻣﻧد ﮐﺎرﺗﺎژ و روم ﺑر ﺳر ﭼﯾرﮔﯽ ﺑر ﺟزﯾره
ﺳﯾﺳﯾل ﺑود .اﯾن ﺟﻧﮓ ﺑﯾﺳتوﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺑﮫ درازا اﻧﺟﺎﻣﯾد .اﯾن ﺟﻧﮓ ﺟﻧﮕﯽ درﯾﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎوﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ
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دو ﮐﺷور در آن ﺑﮫ ﻧﺑرد ﭘرداﺧﺗﻧد .در اﯾن ﺟﻧﮓ روﻣﯾﺎن ﺑﮫ ﺳﺎﺧت ﭘلھﺎی ﻣﺗﺣرﮐﯽ ﮐﮫ ﮐﺷﺗﯽھﺎی اﯾﺷﺎن
را ﺑﮫ ﮐﺷﺗﯽھﺎی ﮐﺎرﺗﺎژی ﭘﯾوﻧد ﻣﯽداد ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑر ھﻣﺎوردﺷﺎن ﺑرﺗری ﯾﺎﺑﻧد .در ﺟﻧﮓ ﻣﯾﻠﮫ از رﺷﺗﮫ ﺟﻧﮓ
ھﺎی ﭘوﻧﯾﮏ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧﺎوﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺗﺎژ ﻧﺎﺑود ﺷد،ﮐﺎرﺗﺎژیھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺗن ﺑﮫ آﺷﺗﯽ دادﻧد و ﺳﯾﺳﯾل ﺑﮫ
دﺳت روم اﻓﺗﺎد.
دوﻣﯾن ﺟﻧﮓ ﭘوﻧﯾﮏ :ﺑﯾﺳتو ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘس از آن دوﺑﺎره دو ﮐﺷور اﯾن ﺑﺎر در اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ و ﺑر ﺳر ﻣﻌدنھﺎی
اﯾن ﮐﺷور ﺑﺎ ھم روﺑﮫ روﺷدﻧد .روم ﻧﯾروھﺎﯾﯽ را از ﮐوهھﺎی ﭘﯾرﻧﮫ ﮔذراﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺳﺑب درﮔﯾری دو ﮐﺷور
ﺷد .ﭼﻧد ﻣﺎه ﭘس از آن ﮐﺎرﺗﺎژ ﺧواﺳت ﺗﺎ ﺷﮭر ﯾوﻧﺎﻧﯽﻧﺷﯾن ﺳﺎﮔوﻧﺗﮫ در ﮐراﻧﮫ ﺧﺎوری اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ را
ﺑﮕﺷﺎﯾد،وﻟﯽ ﻣردﻣﺎن اﯾن ﺷﮭر از روﻣﯾﺎن ﯾﺎری ﺧواﺳﺗﻧد و روم ھم ﭘذﯾرﻓت .وﻟﯽ ﺗﺎ ﭘﯾش از رﺳﯾدن
روﻣﯾﺎن ﺳﺎﮔوﻧﺗﮫ ﺑﮫ دﺳت ﮐﺎرﺗﺎژ اﻓﺗﺎد .روم ھم در ﭘﺎﺳﺦ دو دﺳﺗﮫ ﺑزرگ از ﻧﯾروھﺎﯾش را ﺑﮫ ﺧﺎک اﺻﻠﯽ
ﮐﺎرﺗﺎژ و اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﻓرﺳﺗﺎد .وﻟﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺧﺑر رﺳﯾد ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﮐﺎرﺗﺎژ ﺑﺎ ﺑﮭرهﺑرداری از ﻓﯾل ﺧود را ﺑﮫ
ﺟﻠﮕﮫ ﭘو رﺳﺎﻧدهاﻧد .ﺳﭘﺎه ﮐﺎرﺗﺎژ ﺑﮫ رھﺑری ھﺎﻧﯾﺑﺎل ﭘﺳر آﻣﯾﻠﮑﺎر ﺑﺎ ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﺳرﺑﺎز ﭘﯾﺎده و ﻧﮫھزار
ﺳوار و ﺳﯽ و ھﻔت ﻓﯾل ﺟﻧﮕﯽ )آﻣﺎر ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ در دﺳتاﺳت( از رﺷﺗﮫﮐوهھﺎی آﻟپ ﮔذﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﺳوی
ﺟﻧوب ﺳرازﯾر ﺷدهﺑودﻧد .آﻧﺎن ﺳﭘﺎھﯾﺎن روﻣﯽ را ﺷﮑﺳت داده و از رود ﺗرﺑﯽ ﮔذﺷﺗﻧد و ﺷﮭر ﭘﻠزاﻧس را
ﻣﺣﺎﺻره ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﺳوی رم راھﯽﺷدﻧد .ﺳﻧﺎی روم دو ﻟﺷﮑر ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎﻧﯾﺑﺎل ﻓرﺳﺗﺎد
ﮐﮫ ھر دو ﻟﺷﮑر ﺗﺎر و ﻣﺎر ﺷدﻧد و ﻓرﻣﺎﻧدھﺎﻧﺷﺎن ﮐﺷﺗﮫﺷدﻧد .روم ﻟﺷﮑری دﯾﮕر را ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻓﺎﺑﯾوس
ﻣﺎﮐﺳﯾﻣوس ﺑرای ﻧﺑرد ﺑﺎ ھﺎﻧﯾﺑﺎل ﮔﺳﯾلداﺷت .اﯾن ﺳردار ﮐﺎرآزﻣوده ﺑﺎ ﺟﻧﮓھﺎی ﭘﺎرﺗﯾزاﻧﯽ آﺳﯾبھﺎﯾﯽ ﺑﮫ
ﺳﭘﺎه ﮐﺎرﺗﺎژ زد وﻟﯽ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﭘﯾروزی ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ دﺳت ﻧﻣﯽاورد روﻣﯾﺎن ﻓﺎﺑﯾوس ﻣﺎﮐﺳﯾﻣوس را ﺑرﮐﻧﺎر
ﮐردﻧد و ﺳرداری ﺟوان ﺑﮫ ﻧﺎم واروس را ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﮐﺎرﺗﺎژیھﺎ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد .وﻟﯽ اﯾن ﺳردار ﻧﯾز در ٢١۶
)ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد( در ﻧﺑرد ﺑﺎ ھﺎﻧﯾﺑﺎل ﺷﮑﺳت ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﯽ ﺧورد و ھﻔﺗﺎد ھزار روﻣﯽ در اﯾن ﺟﻧﮓ ﮐﺷﺗﮫ
ﺷدﻧد .ھﺎﻧﯾﺑﺎل ﭘس از اﯾن ﭘﯾروزی ﺑﮫ ﺳوی رم ﭘﯾﺷرویﻧﻣود .وی از اﯾﺎﻟتھﺎی دﯾﮕر روم ﺧواﺳت ﮐﮫ
ﺑرای رھﺎﯾﯽ از روم ﺑدو ﺑﭘﯾوﻧدﻧد وﻟﯽ ﺟز دو ﺷﮭر ﮐﺎﭘو و ﺳﯾراﮐوس دﯾﮕر ﺑﺧشھﺎی روم ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎن
ھﻣﺑﺳﺗﮕﯾﺷﺎن ﺑﺎ رم وﻓﺎدار ﻣﺎﻧدﻧد .از دﯾﮕرﺳو ھﺎﻣﯾﺑﺎل و ﺳﭘﺎھش ﺑﺎ ﮐﻣﯽ آذوﻗﮫ روﺑﮫرو ﺷدﻧد و از ﮐﺎرﺗﺎژ
ﯾﺎریﺧواﺳﺗﻧد ،وﻟﯽ ﻧﯾروی درﯾﺎﯾﯽ روم ﭘﯾوﻧد ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﺗﺎژ و ﺳﭘﺎه ھﺎﻧﯾﺑﺎل را ﮔﺳﺳﺗﮫﺑود و از اﯾﻧرو ﺳﭘﺎه او
روﺑﮫ ﮐﺎﺳﺗﯽﻣﯽﮔذارد .ﺳراﻧﺟﺎم در ) ٢٠٢ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد( روم ﺗواﻧﺳت در زاﻣﺎ ﮐﺎرﺗﺎژیھﺎ را ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ
ﺷﮑﺳتدھد .ھﺎﻧﯾﺑﺎل ﺑﮫ ﺳوی ﺻور ﭘسﻧﺷﺳت .وی ﺑﮫ آﺳﯾﺎی ﮐوﭼﮏ رﻓت و ﮐوﺷﯾد ﺗﺎ ﻣﻘدوﻧﯾﮫ و ﺳورﯾﮫ
را ﺑﺎ ﺧود ھﻣﭘﯾﻣﺎن ﺳﺎزد،وﻟﯽ در اﯾن ﮐﺎر ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧد و روم ﺑﺧش درﯾﺎی اژهای ﮐﺎرﺗﺎژ را ﻧﯾز ﺑﮫ ﭼﻧﮓ
آورد .ھﺎﻧﯾﺑﺎل ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر دﺳت ﺑﮫ ﺻﻠﺣﯽ ﻧﻧﮕﯾن ﺑﺎ روم زد و ﺧود ﻧﯾز در ﺳﺎل ) ١٩٠ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد( ﺑﺎ
ﺧوردن زھر ﺧودﮐﺷﯽﮐرد .از آن ﭘس ﮐﺎرﺗﺎژ ﻧﺎﭼﺎرﺷد ﺳﺎلھﺎ واﻣﮕذار روم ﺑﺎﺷد.
ﺳوﻣﯾن ﺟﻧﮓ ﭘوﻧﯾﮏ:ﭼﮭل ﺳﺎل ﭘس از آن روم ﺑﮫ ﮐﺎرﺗﺎژ ﻟﺷﮑرﮐﺷﯾد .ﮐﺎرﺗﺎژ ﺳﮫﺳﺎل ﭘﺎﯾداری ﻧﻣود وﻟﯽ
ﺳراﻧﺟﺎم از ﺑرای ﺑﯽﺧوراﮐﯽ ﺗﺳﻠﯾمﺷد .روﻣﯽھﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣردم ﮐﺎرﺗﺎژ را ﺑﮫ ﺑﻧد ﮐﺷﯾدﻧد و ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ
ﻓروﺧﺗﻧد و ﺷﮭر را ﺑﮫ آﺗشﮐﺷﯾدﻧد و ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺳﺎنﮐردﻧد .اﯾن روﯾداد در ) ١۴۶ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد( رخداد.
ﮐﺎرﺗﺎژ زﯾر ﻓرﻣﺎن روم :وﯾﻼھﺎی روﻣﯽ در ﮐﺎرﺗﺎژﻧﻣﮏ در روم ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﮔران ﺑود آﻧﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﮔﺎه
ﻣزد ﺳرزﺑﺎزان را ﺑﺎ دادن ﻧﻣﮏ ﻣﯽﭘرداﺧﺗﻧد .زﻣﯾنھﺎی ﺷﮭر ﮐﺎرﺗﺎژ ﺳرﺷﺎر از ﻧﻣﮏ ﺑود و رﻣﯾﺎن ﺑﺎ
دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺳرزﻣﯾن ھم دﺷﻣن دﯾرﯾﻧﮫ ﺧود را ﺷﮑﺳت دادهﺑودﻧد و ھم ﺑﮫ اﯾن اﻧدوﺧﺗﮫ ﮔرانﺑﮭﺎی ﻧﻣﮏ
دﺳت ﻣﯽﯾﺎﻓﺗﻧد و اﯾن دو دﺳﺗﺎورد ارزش ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ ﺑﺳﯾﺎری داﺷت .ﺑﺎ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﮐﺎرﺗﺎژ روﻣﯾﺎن اوﺗﯾﮑﺎ)در
ﺗوﻧس ﮐﻧوﻧﯽ( ھﻣﭘﯾﻣﺎن ﺧود در ﻧﺑرد ﺑﺎ ﮐﺎرﺗﺎژ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮭر ﮐﺎرﺗﺎژ ھم ﻧزدﯾﮏ ﺑود ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﺎرﺗﺎژ ﻣرﮐز
ﺳرزﻣﯾنھﺎی زﯾر ﻓرﻣﺎن ﭘﯾﺷﯾن ﮐﺎرﺗﺎژ و ﺑﺎزدﯾد ﺑﺎزﮔﺎﻧﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﮔذاردﻧد.
در ﺳده ) ١ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد( ﺷﮭر ﻧو ﮐﺎرﺗﺎژ در ھﻣﺎن ﺟﺎی ﭘﯾﺷﯾن ﺑﺎزﺳﺎزیﺷد و ﺑﮫ زودی ﺑزرگﺗرﯾن ﺷﮭر
ﺑﺧش ﺑﺎﺧﺗری اﻣﭘراﺗوری روم ﮔﺷت .ﺷﻣﺎر ﻣردﻣﺎن اﯾن ﺷﮭر ﺑﮫ ﭘﺎﻧﺻدھزارﺗن ﻣﯽرﺳﯾد .اﯾن ﺷﮭر ﻣرﮐز
ﺑﺧش آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ اﻣﭘراﺗوری روم -ﮐﮫ ﺑﺧش ﺣﺎﺻﻠﺧﯾز اﯾن اﻣﭘراﺗوری ھم ﺷﻣردهﻣﯽﺷد  -ﺑود .ﮐﺎرﺗﺎژ ھﻣﭼﻧﯾن
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧونھﺎی آﻏﺎزﯾن ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑود.
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در ﺳده ﭘﻧﺟم ﻣﯾﻼدی ﮔﺎﯾزرﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه وﻧدالھﺎ ﺑر ﮐﺎرﺗﺎژ دﺳتﯾﺎزﯾد و آن ﺳﺎﻣﺎن را ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧود ﻧﻣود.
ﺳراﻧﺟﺎم در ﺳده ﺷﺷم ﺑﯾزاﻧس ﺗواﻧﺳت وﻧدالھﺎ را ﺳر ﺟﺎﯾﺷﺎن ﺑﻧﺷﺎﻧد.در زﻣﺎن اﻣﭘراﺗوری ﻣورﯾس ﮐﺎرﺗﺎژ
ﯾﮑﯽ از دو اﺳﺗﺎﻧداری ﺑﯾزاﻧس درآﻣد)دﯾﮕری راوﻧﺎ در اﯾﺗﺎﻟﯾﺎی ﮐﻧوﻧﯽ(،اﯾن دو ﺗﻧﮭﺎ ﺳﻧﮕرھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده
ﺑﯾزاﻧس در ﺑﺎﺧﺗر ﺑودﻧد .در آﻏﺎز ﺳده ھﻔﺗم ﺗرﺳﺎﯾﯽ اﺳﺗﺎﻧدار ﮐﺎرﺗﺎژ ھراﮐﻠﯾوس ارﻣﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ اﻣﭘراﺗور
ﻓوﮐﺎس را ﺑراﻧداﺧت .اﺳﺗﺎﻧداری ﺑﯾزاﻧﺳﯽ ﮐﺎرﺗﺎژ ﻧﺗواﻧﺳت در ﺑراﺑر ﺗﺎزش ﺗﺎزﯾﺎن در ﺳده ھﻔﺗم ﻣﯾﻼدی
ﭘﺎﯾداریﮐﻧد .در ) ۶٩٨ﻣﯾﻼدی( ﺣﺳن ﺑن اﻟﻧﻌﻣﺎن ﮐﺎرﺗﺎژ را ﺗﺎراج و وﯾران ﺳﺎﺧت ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ روﻣﯾﺎن
در  ١۴۶ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد اﯾن ﺑﻼ را ﺑر ﺳر ﺷﮭر آوردﻧد .ﻋربھﺎ در آﯾﻧده ﺷﮭر ﺗوﻧس را ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐﺎرﺗﺎژ
ﺳﺎﺧﺗﻧد.
زﺑﺎن :ﮐﺎرﺗﺎژﯾﺎن ﺑﮫ ﮔوﯾﺷﯽ از زﺑﺎن ﻓﯾﻧﯾﻘﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘوﻧﯾﮏ ﺳﺧنﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد.
دﯾن :دﯾن ﮐﺎرﺗﺎژیھﺎ از دﯾن ﻓﻧﯾﻘﯾﺎن ﮔرﻓﺗﮫﺷده ﺑود ﮐﮫ دﯾﻧﯽ اﻟﮭﺎﻣﯽ از ﻧﯾروی ﻓراﯾﻧدھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﺑود .آﻧﺎن
ﺧداﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎری را ﻣﯽﭘرﺳﺗﯾدﻧد ﮐﮫ آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ اﻣروز از ﺟﺎﯾﻧﺎمھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم اﯾﺷﺎن ﻧﺎﻣﮕذاریﺷدهﺑود.
ﺷﻧﺑﮫ ٣٠ ،ﻣﯽ ٢٠٠٩

ﺗوﺟﮫ !
ﮐﺎﭘﯽ و ﻧﻘل ﻣطﺎﻟب از »اﺻﺎﻟت« ﺻرف ﺑﺎ ﮐﺳب ﻣﺟوز ﮐﺗﺑﯽ از »اﺻﺎﻟت« ﻣﺟﺎز اﺳت !
ﮐﻠﯾﮫ ی ﺣﻘوق ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﮐﭘﯽ راﯾت ﻣﺣﻔوظ و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ »اﺻﺎﻟت« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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