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 و ها نظامیگری ها، دیکتاتوری ها، یحکمروای بر نگاهی
  تاریخ های جهانگشایی

 )صباح( پژوھش و تھیھ ۴ - بخش
 بیشتر، تحقیقات و نوآوریھا با و مختلف ھای ماخذ و منابع از استفاده با تاریخی تحقیق و پژوھش(

 سودمندی آگاھی افروزیھا گجن و جنگھا ناگوار عواقب بھ بتواند تاریخی مستند پژوھش این کھ امیدوارم
   )بدھد ما ءویرانھ و دردمند کشور در جنگ از خستھ انسانھای بھ را

  ھخامنشیان گیرھای و کش

  
  )قدرت اوج دوران در ھخامنشیان قلمرو(

 پادشاھان .است اسالم از پیش زمین باختر در پادشاھی دودمانی نام )میالد از قبل ۵۵٠-٣٣٠( ھخامنشیان
 بودهطایفھ پاسارگاد  سرکردهٔ  کھ رساندند می »ھخامنش« بھ را خود تبار و بودند رسیانپا از دودمان این
 بر کوروش کھ شکستی با ولی بودند انشان سپس و باختر بومی پادشاھان نخست ھخامنشیان .است

 بھ تبدیل ھخامنشیان پادشاھی بابل و لیدیھ فتح سپس و ساخت وارد ماد پادشاه واپسین ایشتوویگو
  .میدانند ھخامنشی شاھنشاھی بنیانگذار را کوروش رو این از .شد بزرگی شاھنشاھی
 باختر بھ مانیز چھ از نیست مشخص کھ بودند آریایی نژاد از مردمانی ھخامنشیان :سرزمین و کشور
 میالد از پیش نھم سده از آشوری ھای کتیبھ در کھ بودند پارسواش یا آریایی قوم از آنان .بودند آمده زمین
 ساکن ارومیھ دریاچھ پیرامون و شدند سرازیر منطقھ بھ مادھا با زمانھم آنان .است آمده آنان نام مسیح
  .گردیدند
 در »پارسوآ« کشور نام م، .ق ٨٣۴ سال در سوم انسرسلم آشوری ھایسالنامھ در بار نخستین برای
 کھ دارند عقیده سن راولین مانند محققین از بعضی .استشده برده ارومیھ دریاچھ غربی جنوب و جنوب
 ھایدوره میان از کھ این از پیش پارسی اقوام شودمی تصور .اندبوده ھاپارسی ھمان پارسواش مردم
 حدود در و نمودند کوتاھی توقف ناحیھ این در بروند، شرقی نوبج و جنوب طرف بھ زاگرس جبال
ناحیھ در شوش شرقی جنوب در ھایکوه ھایدامنھ روی پارسوماش، ناحیھ در میالد از پیش سال ٧٠٠
 شلم زمان در کھ شودمی استنباط چنین آشوری ھایکتیبھ از .گردیدند مستقر بود، ایالم کشور جزو کھ ای
 آشور تابع پارسوا، امراء یا پادشاھان ،)م .ق ۶۶٣( آسارھادون سلطنت زمان تا )م .ق ٧٢١-٧١٣( نصر
 را دولت این و یافت استیال پارس بھ ماد پادشاه )م .ق ۶۵۵-۶٣٢( فرورتیش زمان در آن از پس .اندبوده
 .نمود ماد دولت تابع
 چادرنشین طایفھ چھار و نشین ده و شھری طایفھ شش بھ ھاپارسی :گوید می ھرودوت :طوایف و مردم
  .اندشده تقسیم
  .گرمانیان و دژوسیان پانتالیان، ماسپیان، رفیان، پاسارگادیان، :از اندعبارت اول طایفھ شش
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 طایفھ سھ مذکور طوایف از .ھا ساگارتی و ھادروپیک مردھا، داییھا، :از اندعبارت دومی طایفھ چھار
 نواحی بھ مادھا با زمانھم ھاپارس .اندبوده آنھا تابع گراندی و اندداشتھ برتری دیگر، طوایف بر اول
 آشوری ھایسالنامھ در بار نخستین برای .گردیدند ساکن ارومیھ دریاچھ پیرامون و شدند سرازیر غربی
شده برده ارومیھ دریاچھ غربی جنوب و جنوب در )پارسوآ( کشور نام م، .ق ٨٣۴ سال در سوم سلمانسر
 .اندبوده ھاپارسی ھمان پارسوا مردم کھ دارند عقیده سن راولین مانند قینمحق از بعضی .است
 بروند، شرقی جنوب و جنوب طرف بھ زاگرس جبال ھایدوره میان از کھ این از پیش پارسی طوایف
 ھایدامنھ روی پارسوماش، ناحیھ در میالد از پیش ٧٠٠ سال حدود در و نمودند توقف پارسوآ ناحیھ در
  .گردیدند مستقر بود، ایالم کشور جزو کھ ایناحیھ در شوش شرقی جنوب در ھایکوه

 می ساگارتی ھایمادی )ساگرتی زاکروتی،( ساگارتی کمنداندازان سرزمین در یونانی، منابع مطابق
 ھمین نام .اندداده )ساگرتی زاکروتی،( زاگروس یعنی خود نام شدهً  یونانی -  بابلی شکل کھ اندزیستھ
 منشا از پارس و ماد طوایف خونی پیوند خط و است موجود نیز پارس طوایف اتحاد در کھ است طوایف
 دورانی جنوب سوی بھ حرکت از قبل طوایف این است، )ساگرتی زاکروتی،( ھاساگارتی طایفھ ھمین
 زیمرک نواحی بھ پارس طوایف نفوذ ایالم، دولت ضعف با بعدھا و زیستند می ماد مناطق در را طوالنی
 .اندرفتھ جنوب بھ رو و یافت گسترش
 سر و اند داشتھ اقامت پارس در کھ اندبوده پاسارگادیان طایفھ از ھخامنشیان ھرودوت، ھاینوشتھ طبق
 ایالم مملکت چون پال، بنی آشور دست بھ ایالمیان دولت انقراض از پس .استبوده ھخامنش آنھا سلسلھ
 تصرف را انشان یا انزان و کرده استفاده ھامادی و ھاآشوری اتاختالف از ھاپارسی بود شده ناتوان
 بابل، در کوروش ھایبیانیھ بھ توجھ با .استداده روی دوم پش چیش زمان در تاریخی واقعھ این .کردند
 چیش مرگ از پس .خواندمی انزان شاه را او و رساندمی دوم، پش چیش بھ را خود نسب او بینیم می
 پادشاه عنوان بعداً  کھ کوروش و پارس کشور پادشاه »آریارومنھ« پسرش دو نمیا کشورش پش،

 در ھووخشتره و بود ترقی اوج در ماد کشور زمان آن در چون .گردید تقسیم شد، داده او بھ پارسوماش،
 فرزند کمبوجیھ .بودند نینوا فاتح اطاعت زیر ناچار جدید، کوچک کشور دو کرد، می حکومت آن

 پاسارگاد بھ انزان از را خود پایتخت و آورد در واحدی حکومت تحت را نامبرده کشور دو اول، کوروش
 .کرد منتقل

 نبشتھسنگ آنھا، بلندترین نیز و تاریخی نظر از ھخامنشی نوشتھسنگ ترینمھم :ھخامنشی شاھنشاھان
 را اول داریوش ھایکار و رویدادھا از بسیاری بیستون نوشتھسنگ .است بیستون کوه دیواره بر بیستون
می روایت دقیق طور بھ بود، نیز وی حکومت ھاسال ترینمشکل کھ اش حکمرانی ھایسال نخستین در
 .داراست را ھخامنشیان تاریخ بازسازی برای کافی تاریخی عناصر نوشتھسنگ این .کند
 شناسینسب آنھا بر تکیھ با تواننمی التین و یونانی مصری، میانرودانی، منابع فراوانی وجود با واقع بھ

 نوشتھسنگ متن منظور این برای .آورد دست بھ را داریوش تا ھخامنش از ھخامنشی خاندان از کاملی
 با را خود بلند نوشتھ شاھان شاه آن در کھ دھدمی قرار مورخین اختیار در را مناسبی فرصت بیستون
 :بردمی نام را خود اخالف تدریج بھ و کندمی آغاز پارسیان شاھنشاھی خاندان با اش رابطھ مجدد تایید

 طوالنی ھایمدت مختلف دالیل بھ تبارشناسی این .ھخامنش و پش چیش آریارمنھ، آرشام، ویشتاسپ،
 داریوش از پیش کھ ھخامنشی شاھان از نفر دو نام فھرست این در زیرا .بود گرفتھ قرار ایراد مورد

 .خوردنمی چشم بھ اول کمبوجیھ و کوروش یعنی کردندمی حکومت
 و شک با داریوش نوشتھسنگ محتوای بھ نسبت نوشتھسنگ مفسران کھ استشده موجب مسألھ ھمین
 استداشتھ سعی نوشتھسنگ این نوشتن با کھ بدانند ھخامنشیان پادشاھی غاصب را او و کنند نگاه تردید
 .کند کاری دست را خود شجرنامھ آیندگان، نگاه از خود حکومت بھ بخشیدن مشروعیت برای
 بیستون کتیبھ ،)کوروش استوانھ( کوروش بیانیھ ،بابل پادشاه نبونید لوحھ ھرودوت، ھاینوشتھ موافق
  ھخامنشی، سوم اردشیر و مدو اردشیر ھایکتیبھ و اول، داریوش
 از جدول این درستی است ذکر بھ الزم( :استبوده چنین اول داریوش تا سلسلھ این شاھان ترتیب
  ).است تردید مورد بزرگ کوروش تا ھخامنش
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  ھخامنش
  اول شپ چیش ١
  اول کمبوجیھ ٢
  اول کوروش ٣
  دوم پش چیش ۴

  :اصلی شاخھ
 )دوم(بزرگ کوروش۵
 )مصر فاتح( دوم کمبوجیھ ۶
  سوم کوروش ٧
   سوم کمبوجیھ ٨

  فرعی شاخھ
  رومنھ آریا
  ارشام

  ویشتاسب
 )اول( داریوش ٩
 پسر پش چیش م.ق ششم سده نخست ربع در .گرفت نتیجھ شکل این بھ توانمی منابع تمامی کلی تحلیل با

 ترش،کوچک پسر کھ حالی در کرد، اعطا آریارامنھ ترشبزرگ پسر بھ را پارس حکمرانی ھخامنش
 شد وی جایگزین آرشام وی پسر آریارامنھ، مرگ از پس .شد منصوب انشان حکمرانی بھ اول کوروش
 این .شد او جانشین مدو کوروش وی پسر نیز او از پس و اول کمبوجیھ پسرش اول کوروش از پس ولی

 را مادھا توانست کوروش دوران، این در .پیوست وقوع بھ میالد از پیش ششم سده اواسط در رویدادھا
 مناطق از بزرگی ھایبخش کوروش بعد مدتی .یابد دست ثروت و افتخار بھ و آورد در خود تبیعت بھ

 بر و داد ادامھ را پدرش فتوحات هرا کمبوجیھ نیز او از بعد .آورد در خود تصرف بھ را خاورمیانھ
 .افزود ھخامنشی شاھنشاھی گستره
 توطئھ دیگر برخی و بیماری را وی مرگ دلیل برخی .کرد فوت مصر از بازگشت در کمبوجیھ
 کنون تا آن دلیل ولی است،مرده مصر از بازگشت مسیر در وی کھ است مسلم اما .دانندمی اطرافیان
 .است مانده باقی مکتوم
می واقعی نظر بھ آنچھ .رسدمی ھخامنشی فرعی شاخھ از داریوش بھ سلطنتی تاج کمبوجیھ مرگ از پس
 ویشتاسب پسرش یا بزرگش پدر آرشام( بزرگش پدر و پدر حیات زمان در داریوش کھ است این رسد،
 رد داریوش کاخ ساخت زمان در کھ چرا .گرفت دست بھ را حکومت آنھا، موافقت با و ،)داریوش پدر
 .بودند زنده دو این بناھا، پی از مکشوفھ الواح اطالعات اساس بر وی، حکمرانی اوایل در شوش
  بزرگ کوروش
  کمبوجیھ
  مغ گوماتھ دروغین بردیای
  بزرگ داریوش
 )خشیارشا( خشایارشا
  )دست دراز اردشیر( یکم اردشیر

  دوم خشایارشای
  سغدیانوس
  دوم داریوش
  دوم اردشیر
  سوم اردشیر
  سوم داریوش
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  )ارسس(چھارم اردشیر
  کوروش پادشاھی
کرده روایت )م .ق ۵٩٩-۵٣٩( کوروش تربیت و تولد درباره عجیبی ھایافسانھ کتزیاس، و ھرودوت

 و دوم کمبوجیھ انشان، حکمران پسر کوروش کھ است این است قبول قابل تاریخی لحاظ از آنچھ اما .اند
 علیھ بر را پارسھا ھمھ کوروش، .م.ق ۵۵٣ سال در .باشدمی ماد پادشاه ایشتوویگو دختر ماندانا او مادر
 در و پیوستند کوروش بھ ماد سپاھیان از ایعده ماد، و کوروش لشکریان بین جنگ در .برانگیخت ماد
 گذاری پایھ را اش شاھنشاھی پاسارگاد در کوروش مادھا، شکست از پس .خورد شکست ماد سپاه نتیجھ
 .است .م.ق ۵۵٩-۵٣٩ از وا سلطنت کرد،

 خود مطیع نظامی نیروی وسیلھ بھ را ایاالت از بعضی و آورد دست بھ را ماد سلطنت کھ کوروش
 .داد ادامھ بود نموده آغاز ھووخشتره کھ را کشورگشایی سیاست ھمان ساخت،
 شرق، سوی از الروم، بحر ساحل و صغیر آسیای تصرف غرب در :بود مھم ھدف دو دارای کوروش
 .امنیت تأمین
 در بار نخستین برای و کرد تصرف را سرزمین آن و داد شکست را بابل کوروش، .م.پ ۵٣٨ سال در

 و است، آزاد خویش مذھبی مراسم اجرای و خود دینی باورھای در ھرکس کھ داد فرمان جھان تاریخ
 را بشر حقوق منشور و کرد گذاری پایھ را باورھا و ادیان بین سازگاری اصل بزرگ کورش سان بدین
 .گردند باز یھودیھ سرزمین بھ داد امکان بابل، در اسیر یھودیان بھ کورش .نھاد بنیان

 در کوروش درگرفت، لیدیھ ادشاهپ کرزوس و کوروش بین کھ جنگی در :سرزمین و کشور گسترش
 جنگ و نکرد قبول را پیشنھاد این کرزوس شود، پارس مطیع کھ کرد پیشنھاد کرزوس بھ »کاپادوکیھ«
 محل در کھ شدیدی جنگ در باالخره بود، کرزوس با فتح برخورد، اولین در .گردید آغاز طرفین بین
 کوروش شد، متحصن آنجا در و کرد فرار دسار سمت بھ کرزوس افتاد، اتفاق ھیتھا پایتخت »پتریوم«

 ارشد مشاور پس این از کروزوس شد، تسخیر لیدیھ کرد، دستگیر را کرزوس و کرد محاصره را شھر
 و قید بھ تسلیم نیز، آنھا از و شد یونانی شھرھای متوجھ کوروش لیدی تسخیر از پس شد، ھخامنشیان

 رفتار شدند، تسخیر دیگری از پس یکی یونانی شھرھای نتیجھ در.کردند رد یونیان کھ خواست شرط
 پایان بھ را صغیر آسیای فتح کوروش .گذاشت اثر صغیر آسیای مردم در خوردگان شکست با کوروش
 زمره در دیگری از پس یکی بلخ و مرو رخج و زرنگ شد، شرقی سرحدات متوجھ سپس و رساند
 تشکیل کشور شرقی شمال سرحد کھ سیحون بھ و کرد عبور جیحون از کوروش .درآمدند جدید ایاالت
   .کرد بنا مرکزی آسیای قبایل حمالت از دفاع منظور بھ مستحکم، شھرھایی آنجا در و رسید داد،می

 بھ بابل، ضعف .داد انجام غربی سرحدھای طول در عملیاتی شرقی، سرحدات از بازگشت در کوروش
 دفاع بدون بابل کرد، بابل متوجھ را کوروش لیاتی،ما فشارھای و بابل سلطان نبونید، کفایتی بی واسطھ
 مبنی فرمانی بابل، در خود سلطنت سال نخستین ھمان در کوروش .شد دستگیر آن پادشاه و کرد سقوط
 او داد، انتشار المقدس بیت در خود معبد بنای تجدید و وطن بھ بازگشت و اسارت از یھودیان آزادی بر
  .برداشت میان از را داری برده نوعی بھ و کرد، آزاد ھم را بردگان سایر
 گونھ این تفصیل بھ باشد،می رستم نقش در کھ داریوش مقبره بھ متعلق أی کتیبھ در تابع، سرزمینھای نام
 رخج،) آراخوزیا زرنگ، خوارزم، سغد، باختر،(، ھرات )ھریوا(، پارت) پرثوه( خووج ماد، :استآمده

 ماورای سکاھای) ورکھ سکاھوم( ،سند) ھندوش( ،)پیشاور کابل،( )راگندھا( گنداره پنجاب، )گوشثتھ(
، مصر) مودرایھ عربستان، آشور، بابل،(، سیحون ماورای خود، تیز سکاھای )دخو سگاتیگره(، جیحون

 آسیای مغرب در لیدیھ سارد،) سپرد(، صغیر آسیای شرقی بخش کاپادوکیھ، )توکپھ کتھ(، ارمن) ارمینھ(
، دانوب کریمھ، :دریا سوی آن سکاھای) تردریا سکایھ ،(صغیر آسیای یونانیان ایونیا،) ئونھی(، صغیر

 کوش،) کوشیا(، سومالی) پوتیھ(، تراس تراکیھ، :سپردار ونانیانی )براتک یئونھ(، مقدونیھ) سکودر(
 .صغیر آسیای در کاریھ یا قرطاجنھ کارتاژ،) کرخا(، برقھ غرب، طرابلس) مکیھ( ،حبشھ
 آن سکاھای از ایتیره و صحراگردنیمھ و جنگجو قوم یک کھ ھاماساژت شورش اثر در :کوروش مرگ
 کوروش، .گرفت قرار تھدید مورد شاھنشاھی شرقی شمال یمرزھا بودند، سیردریا رودخانھ سوی
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تاریخ .آورد بدست ھاییموفقیت آغاز در و رفت جنگ بھ و کرد انتخاب بابل شاه عنوان بھ را کمبوجیھ
 سرزمین داخل بھ ورا رییشتھم ھا،ماساژت ملکھ کھ اندشده مدعی خود ھایداستان در یونانی نویسان
این و درگذشت روز سھ از بعد و برداشت زخم و خورد شکست سختی، بردن در کوروش و کشاند خود
 بھ کمبوجیھ او ارشد فرزند کوروش، مرگ از پس .سپردند خاک بھ و آوردند پاسارگاد بھ را وی پیکر کھ

 .رسید شاھنشاھی
 دستور توطئھ ترس از داشت، را مصر سوی بھ لشگرکشی قصد کھ ھنگامی کمبوجیھ، :کمبوجیھ پادشاھی
 نام بھ دربار موبدان از یکی مصر، از کمبوجیھ بازگشت راه در .کرد صادر را بردیا برادرش قتل

 .خواند پادشاه و داده قرار بردیا جای بھ را خود داشت، بردیا بھ شباھت کھ مغ، گئومات
 زخمی خنجر با را خود نوشی باده ھنگام بھ و شب یک بازگشت، ھنگام در خبر این شنیدن با کمبوجیھ
 ولی .کرد فوت مصر از بازگشت در کمبوجیھ .).م .پ ۵٢١( درگذشت نیز زخم ھمین اثر بر کھ کرد
 مسیر در وی کھ است مسلم اما دانندمی اطرافیان توطئھ دیگر برخی و بیماری را وی مرگ دلیل برخی
 کسی کمبوجیھ مرگ از پس .استمانده باقی مکتوم کنون تا آن دلیل ولی استمرده مصر زا بازگشت
 .نبود ھخامنشیان پادشاھی وارث

 بھ رفتن از پیش دوم، کمبوجیھ .گماشت شرقی مناطق فرماندھی بھ را بردیا مرگ، بستر در کوروش،
 او شدن کشتھ از مردم .داد را یابرد کشتن دستور ترسیدمی برادرش شورش احتمال از کھ آنجا از مصر،
 شاه اعالم و نامید بردیا دروغ بھ را خود مغ گوماتھ نام بھ شخصی .م .پ ۵٢٢ سال در و نداشتند خبر
   .کرد بودن
 بردیا قتل راز از کس ھیچ طرفی از و بودند راضی او سلطنت بھ و داشتند رادوست بردیا مردم چون
 این و شدند پذیره دل و جان با را )گئوماتا(بردیا سلطنت و اشتندبرد کمبوجیھ سلطنت از دل نبود، مطلع
 .شد او کشی خود سبب و رسید کمبوجیھ گوش بھ سوریھ در کھ بود اخباری ھمان
 کوروش سوی از کھ شاه داریوش .استشده یاد دروغین بردیای عنوان بھ وی از تاریخی متون در

 بردیای و آیدمی شاھنشاھی پایتخت ماجرا دریافتن زا پس بود شده برگزیده مصر فرمانداری بھ بزرگ
 شد ھخامنشی درباریان ظن سوء سبب مغ گوماتھ کارھای .نشیندمی تخت بھ درآورده پای از را دروغین

 در نیز بزرگ داریوش کھ بزرگان از تن ھفت .بود ھخامنشی ویشتاسب پسر داریوش آنان رأس در کھ
 موفق و بود بزرگ سردار ھفت از یکی دختر کھ گئوماتا رمسرایح زنان از یکی توسط بود آنان شمار
 از نقاب و رفتند شاھی قصر بھ روزی و برکشیدند کارش از پرده بود شده او بریده گوشھای دیدن بھ

 نابود بودند یافتھ راه دربار بھ کھ او محارم و برادرش و او بزرگ خیانت این با و برگرفتند اش چھره
 .بخشید خاتمھ او ماھھ ھفت سلطنت وبھ رساندند قتل بھ را مغان از زیادی عده وزآنر در ھم و کردند
  شاه داریوش پادشاھی
 از سلطنت) ھخامنشی پادشاه سومین (.م .ق ۴٨۶-۵۴٩( )بزرگ داریوش اول، داریوش( کبیر داریوش
 آریارمنا سرپ ارشام و ارشام فرزند ویشتاسپ .بود )گشتاسپ ( ویشتاسپ فرزند .).م .ق ۴٨۶ تا ۵٢١
 .بود

 بسیاری مشکالت با پادشاھی آغاز در داریوش .بود والی ساتراپ کورش زمان در او پدر ویشتاسپ
 بردیا عنوان بھ را خود ماه ھفت مغ گئومات .بود کشیده طول سال چھار کمبوجیھ غیبت .شد روبرو
 نقاط در .بود داده وسعھت کشور در را مرج و ھرج و نظمیبی و ساختھ مستقر تخت بر کمبوجیھ برادر
 .بودند برافراشتھ استقالل لوای ھستند پیشین شاھان دودمان از اینکھ بدعوی دیگر کسان ھم کشور دیگر
 پایان او بکام ھمھ سرانجام و است جالب آمده وقایع این از بیستون کتیبھ در داریوش زبان از کھ شرحی
 کردم ھرچھ « :گویدمی میداند، اھورامزدا لطف نتیجھٔ  جا ھمھ در را ھاپیروزی این داریوش .یافت

 لشکرشان اھورامزدا اراده بھ .کردم جنگ نوزده شدم، شاه زمانیکھ از .بود اھورامزدا اراده بھ بھرگونھ،
 دروغ مردم بھ زیرا .شوراند را آنھا دروغ شوریدند کھ ممالکی ...گرفتم را شاه ٩ و شکستم درھم را
 آنکھ ای .کردم رفتار میخواستم چنانکھ آنھا با و داد من بدست را کسان این اھورامزدا آن از پس .گفتند
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 بماند، سالم من مملکت تا کنم چھ :کنی فکر اگر .بپرھیز دروغ از قوا تمام با بود خواھی شاه این از پس
 .»...کن نابود را دروغگو
 کھ ھنگامی بود، افتاده وشداری بزندان اسارت بھ و بود تساری دستگاه در کھ دس دموک بنام طبیبی
 بھ را داریوش کھ واداشت را او کردمی درمان را داریوش زن و کورش دختر آتوسا پستان زخم

 را او داریوش و بود یونانی طبیب، این کھ ساخت خاطرنشان باید .کند ترغیب یونان بسرزمین لشکرکشی
   .بود کرده محروم بوطن بازگشت از

 کھ بگوید و کند معرفی داریوش بھ یونان فتح راھنمای عنوانبھ را او خود کھ بود گفتھ بملکھ دس دموک
 ھیأتی بھمراه را خود یونانی طبیب این .شود چیره یونان بر تواندمی بخوبی ماییراھن چنین داشتن با شاه
 دیگر و ماند بود او اصلی میھن کھ کرتن شھر در داریوش، میل بخالف آنجا در و رساند یونان و روم بھ

 نتیجھبی بود رفتھ دیار آن تسخیر زمینھٔ  کردن فراھم و یونان بوضع شدن آشنا برای کھ وھیأت بازنگشت
 .بازگشت میھن بھ

 منظمی اداری و کشوری تشکیالت یاغیان، سرکوبی و داخلی شورشھای فرونشاندن از پس داریوش
 مرکز با و یکدیگر با بتوانند او شاھنشاھی تابع ایاالت و کشورھا تمام آن براساس کھ آورد بوجود

 .باشند ھماھنگ اداری سازمان نظر از و مربوط شاھنشاھی
 سرزمین مختلف نقاط در سکاھا آریایی قبایل تاریخی مختلف ازمنھٔ  در :اروپا بھ یوشدار لشکرکشی
 از کلی بطور .داشتند مسکن داشت امتداد اروپا مرکز در دانوب، کنارهٔ  تا روس ترکستان از کھ وسیعی
 از سکاھا کھ استنوشتھ سکائیھ بھ داریوش حملھ شرح در ھرودت.اندبوده پاینی مرحلھٔ  در تمدن نظر
 بود، آنھا پای پیش در وسیع بیابان چون و نشستند عقب خود سرزمین بداخل و کردند احتراز او با جنگ
 در اینکھ با اما .برگردد گرفت تصمیم آذوقھ قحطی ترس از او کھ کشیدند خود بدنبال را داریوش آنقدر
 مردم برای زحمت ایجاد و حملھ از ھمیشھ برای را سکاھا نیاورد بدست ایشاھانھ پیروزی حملھ این
 .ساخت منصرف خاک و آب این شمال
 قسمتی و گذشتند سند رود از لشکریان .م .ق ۵١٢ سال در .شد سند و پنجاب متوجھ داریوش :ھند تسخیر
 و پنجاب بھ عمان دریای طریق از و بسازند ھاییکشتی تا داد فرمان داریوش گرفتند را ھند سرزمین از
 مبدأ ھند تاریخ در چیرگی این .بود مھم بسیار آنروز برای پرثروت و زرخیز طھٔ نق دو این .بروند سند

 کھ ھنگامی و برگزید را خود ولیعھد داریوش .ساخت دگرگون را ھند سرنوشت و گردید ایتازه دوران
 واقعھ این .درگذشت پادشاھی سال ٣۶ از پس میدید یونان و مصر جنگ برای را خود تدارکات آخرین
 سوی از و چین بھ سو یک از شاھنشاھی متصرفات حدود او زمان در .استبوده .م .ق ۴٨۶ سال در
 .میرسید افریقا و اروپا قلب بھ دیگر
 و اقتصادی سیاست خود،از زمامداری دوران در کورش :ھخامنشی دوره در اقتصادی و اجتماعی وضع

می کھ او جملھ این از .کردمی پیروی بود، تابعھ ملل برمصالح مبتنی کمابیش کھ ایعاقالنھ اجتماعی
 آنھا بھ آنچھ از بیش اش گلھ از تواندنمی شبان چنانکھ ندارد، تفاوت شبان رفتار با پادشاه رفتار« :گوید
 را آنھا کھ کند استفاده تواندمی ھمانقدر مردم و شھرھا از پادشاه ھمچنان .بردارد کند،می خدمت

 قدرت تثبیت و تحکیم وی کھ پیداست بخوبی او، عمومی سیاست و رفتار از نیز و ».داردمی خوشبخت
 خود تابع برملل مالیات تحمیل و زراندوزی مقام در کمتر و دانستمی مردم سعادت تأمین در را خود
 مردم معتقدات بھ بلکھ کرد خودداری فجیع کشتارھای و قتل از تنھا نھ کشورگشایی دوران در او .بود

 صد چھار و پنجھزار تورات، موافق« داد پس بودند، ربوده مغلوب ملل از کھ را ھآنچ و گذاشت احترام
 قول بھ و ».آرایدمی و میسازد را مغلوبھ ملل معابد کند،می رد اسرائیل بنی بھ را نقره و طال ظرف

   ».نکند حکومت آنھا بر چیزی او اراده جز خواستندمی ھمھ« کھ بوده طوری او رفتار گزنفون،
 در کرد،نمی پیروی وی نشانھ آزاده سیاست از و نداشت نصیبی کورش کیاست از آنکھ با یھکمبوج
 چند ھدایایی اخذ بھ کبیر کورش مانند بلکھ نکرد مبادرت مغلوب ملل از مالیات اخذ بھ خود قدرت دوران
 حیات ندورا شدن سپری از پس و یافت کلی تغییر داریوش حکومت آغاز از سیاست این ولی بود، قانع
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 حکومت پایان تا خرد و حزم از دور روش این و شد افزوده مالیات سنگینی بر روزبروز، داریوش،
 .یافت ادامھ ھخامنشی
 و باجھا« :نویسدمی ھخامنشی دوران اقتصادی اوضاع پیرامون در بحث ضمن فرای .ن ریچارد
 عوارض و بازار باج و بندر قحقو کھ نمایدمی چنین .بود فراوان بسیار ھخامنشی حکومت مالیاتھای
 و بود، درصد ده گویا کھ خانگی جانوران و چھارپایان باج و متعدد، ھایگونھ بھ مرز و راه و دروازه
 رنجی کردمی سفری ھرگاه و گرفتمی پیشکش نوروز، در شاه .بود برقرار دیگری، باجھای ھمچنین
 جنس یا و پول صورت بھ گوناگون باجھای و پیشکشھا این بیشتر .شدمی تحمیل محل مردم بر بیشتر
 آنھا مانند و مردم، عموم استفاده مورد ساختمانھای و راھھا ترمیم و ساختن برای بیگاری .شدمی پرداختھ

  .شدمی تحمیل بفراوانی مردم بر شاه و شھربانان دست بھ
 باجھای با را، محلی مومیع ھایھزینھ .بود دشوار بسیار عادی مردم برای زندگی کھ نمایدمی چنین پس 

 سخنی ھنوز .ریختمی شاه صندوقھای بھ گران سیلی چون سیم و زر دادند،می انجام محل آن مخصوص
 بھ آمده گرد طالھای بیشتر .داشت کالن درآمدھای کھ ایمنگفتھ شاه آبیاری تأسیسات و معدنھا و امالک از

 ».رسندمی مصرف بھ پیشکشی ھمچون یا و جنگ ھنگام
گذارده بعد دورانھای بر بنیادین تاًثیری کھ ھخامنشیان دوران تمدن شناخت :ھخامنشی شاھنشاھی افتادنبر

 شاھنشاھی کھ است درست این عنوان، و نام نظر از .باشدمی گریزناپذیر فرھنگ شناخت برای است،
 بسیار نکتھ یول سپرده، ھخامنشی شاھنشاھی بھ را خود جای سپس و پایید طوالنی دورانی ماد بزرگ
 روندی مردم، ھمان و اقوام ھمان .نبود ماد تمدن و دولت تداوم جزه چیزی ھخامنشی شاھنشاھی آنکھ مھم
بزرگ پایھ تا را آن وسیع، بسیار أی پھنھ در و بخشیدند تداوم بیشتر رشد و پویایی با بودند برگزیده راکھ
 .بخشیدند اعتبار جھان، شده شناختھ شاھنشاھی ترین
 در خصوص بھ – شاھنشاھی قلمرو در آنان فرمانروایی .بود سال ٢٢٠ ھخامنشی، شاھنشاھی دوام مدت
بوده نیز جغرافیایی و علمی تحقیقات تشویق حتی و تجارت تامین فالحت، توسعھ موجب – عھد اوایل
 متضمن داریوش و کوروش مانند کسانی عھد در خصوص بھ نیز شاھنشاھی این اخالقی مبانی .است
 .استتوجھ جالب تاریخی لحاظ از است،بوده اقویا مقابل در ضعفا از حمایت و تابع اقوام عقاید بھ تراماح

 تلقی باستان عھد در بشر حقوق ازمبانی نمونھ یک محققان را، بابل فتح ھنگام در کوروش معروف بیانیھ
 .اندکرده

 شناختھ جھان از بزرگی بخش بر )دمیال از پیش ٣٣٠ تا میالد از پیش ۵۵٠ از( سال ٢٢٠ ھخامنشیان
 .راندند فرمان افریقا شرقی شمال تا میانھ آسیای از و اروپا در دانوب تا سند رود از روز آن شده

   .برافتاد مقدونی اسکندر دست بھ ھخامنشی شاھنشاھی
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 )شالون( اورلئان نبرد

 
  .شد روبرو نظامى بزرگ مشكل چند با روم عظیم امپراتورى بعد بھ میالدى چھارم قرن از
 قواى امان بى فشار دوم ساسانى، امپراتورى قدرت دلیل بھ شرقى، مرزھاى در پیروزى قطعیت عدم ابتدا
 از اما داخلى جنگھاى بروز چھارم و امپراتورى اندازه از بیش وسعت سوم اروپا، شمال اقوام
  .ھونھا گرفتن قدرت .شد اضافھ عوامل این بھ جدیدى عامل میالدى۴٠٠
 بھ نفوذ حال در آرام آرام اكنون بودند آمده )چین شمال( شرق در دور بسیار سرزمینھاى از كھ نھاھو
 جنگاورى قدرت دلیل بھ و نبوده پوشى چشم غیرقابل دیگر آنھا میالدى ۴٠۶ در .بودند اروپا شرق داخل
 آنھا اما .تندگرف تصرف در را امروزى بالكان و سیاه دریاى شمال خزر، دریاى غرب از بزرگى بخش
 ۴٣٣سال در تاریخ صحنھ بھ آتیال ورود .نبودند خطرناك روم براى ۴٣٣ تا مقتدر رھبرى فقدان دلیل بھ

 ویزگوت، ژرمنى، نشین، جنگل پرقدرت اقوام برنامھ با اكنون ھونھا .داد تغییر را نبرد صحنھ ناگھان
 ابتدا آتیال .كردند حذف پنجم قرن اروپاى مبارزات صحنھ از دیگرى از پس یكى را بورگوندى و فرانك
 آسمانى بالى را خود كھ آتیال .گرفت را آلمان سراسر ۴۴٣ در و كوبید ھم در را ھا بورگوند ۴٣۶ در
 روم امپراتورى پایتخت كردن نابود از بود شده حاضر وتنھا بود نخورده شكستى ھیچ روز آن تا نامید مى

 شدند وحاضر دادند غرامت او بھ طال تاالن ھزار۶٠ زانسبی مردم البتھ .كند خوددارى بیزانس شرقى
 طى و داشت وسعت آلپ كوھھاى تا قفقاز از ھونھا امپراتورى زمان این در .بمانند باقى وى خراجگذار

 بزرگتر ایران امپراتورى و روم شده تكھ دو امپراتورى از تنھایى بھ كھ كرد ایجاد را قدرتى آتیال دھھ٣
  .بود شده

 از بنابراین نیست تنھایى بھ )گل( فرانسھ سقوط از جلوگیرى بھ قادر دانست مى »شده ضعیف روم«
 زمان آن تا اگرچھ نیز اقوام این .خواست كمك ھا بورگوندى و ویزگوتھا فرانكھا، نظیر اروپا شمالى اقوام
  .دارد بستگى نبرد این بھ اروپا غرب سرنوشت كھ دانستند مى خوبى بھ اكنون اما بودند روم دشمن
 در )شالوئیك( شان دشت در اروپایى نیروھاى از بزرگى سپاه با رومى فرمانده آسیوس میالدى۴۵١ در

 بسیار نیروى این با مصاف بھ نشد ناامید اورلئان تصرف از كھ آتیال .ماند آتیال انتظار در فرانسھ شمال
 قطعى نتیجھ طرفین از زیاد یاربس ھاى كشتھ رغم على و یافت ادامھ مدتى دونیرو بین نبرد .رفت عظیم
 را آتیال نیروھاى توانستند بار اولین براى كھ چرا بودند اروپایى متحدین واقعى برنده اگرچھ .نشد حاصل
 نیز غربى روم اگرچھ كند پیشروى غرب در نتوانست دیگر ضربھ این دریافت از پس آتیال .كنند متوقف
ً  نیز ھون خونخوار سردار و نكند حملھ روم بھ او تا داد آتیال بھ سنگین غرامتى بعد سال در  از موقتا

  .پرداخت قوا تجدید بھ و كشید دست خود عظیم امپراتورى توسعھ
 نظامى فرماندھى در و بود سیاستمدار العاده فوق خونخوارش و وحشى خوى رغم على آتیال :آتیال مرگ
 دست بھ ۴۵٣ در او مرگ .است قیاس قابل تیمور و چنگیز چون مردانى با تنھا وحشى اقوام بین در نیز
 بعد دوسال او شك بدون صورت این غیر در داد نجات او شر از را دنیا شده گرفتھ اسارت بھ دختر یك
 كفایتش بى پسران وى مرگ با آنكھ حال .كرد مى اقدام اروپا غرب جنوب و غرب گرفتن براى

  .ادندد باد بھ دھھ یك در را او امپراتورى كل )خوشبختانھ(
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 لھستان، امروز كھ سرزمینھایى و امروزى روسیھ غرب سال٢٠ ظرف آتیال :شالون نبرد اھمیت
 بالتیك، جمھوریھاى دانمارك، اكراین، كرواسى، صربستان، فرانسھ، شرق آلمان، اتریش، مجارستان،
 زىپیرو یك بھ تنھا اروپا كامل اطاعت براى و كرد تصرف را شود مى خوانده بالروس و رومانى
 اگر .بود پذیرفتھ را او قدرت )شرقى روم( بیزانس شرق در كھ چرا داشت نیاز غرب در دیگر بزرگ
 براى اى آبادى آتیال شك بى بود نگرفتھ شكل اروپا دول و قبایل بزرگ اتحاد اورلئان و شالون دشت در
 تركیب اما بود برخوردار جنگى سواران جنگجوترین از اگرچھ آتیال .گذاشت نمى باقى اروپا مردم

 را آتیال نظامى قدرت شمالى سواران كنار در رومى نظام پیاده .داشت مناسبى اثر نیز مدافع نیروھاى
 و او رخنھ بھ قادر متأسفانھ اما شد چنگیزخان نام بھ فردى گرفتار شرق نیز بعد سال٨٠٠ .كرد خنثى
  .ماند باقى خطرناك اقوام این تسخیر در شرق سال صدھا و نشد قومش
  اروپا نظامى ثبات خوردن ھم بر غربى، روم امپراتورى سقوط :غربى روم سقوط

 سوم قرن از بود مطرح قدیم دنیاى اول قدرت عنوان بھ میالد از پیش سوم قرن از كھ روم امپراتورى
 روم شد؛ قسمت دو میالدى ٣٩۵ در و داد دست از را خود قدرت سال ۶٠٠ از پس تدریج بھ میالدى
 البتھ .فروپاشید ناگھان تاریخ این از پس سال ٨٠ كھ غربى روم و آورد دوام بعد سال ١٠۵٠ تا كھ شرقى
 نبرد در حتى و بود دیده خود بھ را نبردھا بزرگترین ھا سال كھ بود امپراتورى قویتر قسمت غربى روم
 نگاران اریخت غربى روم انحطاط درباره .بود واحدھا ترین بزرگ فرستنده امپراتورى شرقى دشمنان با

 مى بسنده امپراتورى این فروپاشى نظامى دالیل ذكر بھ تنھا فصل این در و اند نوشتھ زیادى ھاى كتاب
 از را فرانكى ژرمن، اقوام بلكھ نداد نجات بزرگ خطر از را روم آتیال سنگین شكست ۴۵١ در .شود
 كوبیدن ھم در آماده آنھا اكنون .داد نجات خودشان از تر خشن جنگاورانى دست بھ شدن جارو خطر

   :نویسد مى چنین روم امپراتورى آخر ھاى سال درباره لن دوالند .بودند روم فرتوت امپراتورى
 از آوتیوس وى از پس ....نداشت را آشفتھ روزگار آن مملكت اداره لیاقت ولى نشست تخت بھ ماگزیم«

 او جاى بھ را ماژورین و خلع را او ىروم فرمانده ریسیمر كھ نگذشت چیزى ولى شد امپراتور گل مردم
 وندالھا، حملھ رفع از پس و كرد برطرف را روم ھاى خرابى و بود شایستھ مردى وى .گذاشت تخت بھ

 مى ضعف بھ رو ھمچنان امپراتورى ...رساند قتل بھ را او ریسیمر اما داد شكست گل در را ویزگوتھا
  ».داد مى دست از را خود خاك قسمت آخرین و رفت
 را رن دره نیز بورگاندھا و داشتند اختیار در را گل غربى جنوب و اسپانیا گوت ویز اقوام زمان این در

 امپراتورى بھ را انتیموس ریسیمر، ۴۶۵ سال در .بود فرانكى اختیار در گل شرقى شمال .بودند متصرف
 توانست مى كھ بود ىكس آخرین بود شده پیشنھاد شرقى روم امپراتورى طرف از كھ مرد این .پذیرفت
 نبرد در اما رفت مدیترانھ جنوب در واندالھا جنگ بھ خود ناوگان با ابتدا وى بگیرد را روم سقوط جلوى
 .برگزید را بریوس ادلى و كرد بركنار را او ریسیمر مجدداً  ۴٧٢ در و خورد شكست ھا وندال از آفریقا

 تمام روم كار رسید مى نظر بھ اما فرستاد ومر بر فرمانروایى براى را دیگر نفر ٣ شرقى امپراتورى
 ھیچ كھ دید روم عظیم امپراتورى ناگھان و كردند قیام اودواكر ریاست بھ رومى سربازان ۴٧۶ در .است
 ناگھان ھا سوئدى و انگلوساكسونھا و المانھا ھا، وندال فرانكى، باسكى، غربى، گتھاى .ندارد یاورى

 بھ و بزرگ قدرت ٢ حذف شاھد اروپا جغرافیاى سال ١۵ ظرف و كردند قطعھ قطعھ را امپراتورى
 نظر نقطھ از اما)روم امپراتورى ۴٧۶ و ھون امپراتورى ۴۵٣( .شد محلى قدرت ھا ده آمدن وجود
  رفتند؟ بین از عظیمش ھاى لژیون و روم چرا نظامى
  .بود غربى روم نظامى فروپاشى اصلى عامل دلیل ٣
  .بودند افزایش حال در مرتب ھا ژرمن رومى، لژیونرھاى بر شمال مھاجمان عددى برترى - ١
 بودند شده آشنا نظام سواره فنون آخرین با گتھا بود یافتھ افزایش ژرمن فرانك، نیروھاى رزمى قدرت - ٢
  .بودند مند بھره مقاوم بسیار فوالد با شمشیرھایى از ژرمن سربازان و
 )اواخر این در( اى انگیزه آنھا و بود شده تشكیل شده تسخیر ھاى سرزمین مردان از رومى ھاى سپاه - ٣

  .نداشتند خود ھموطنان كشتن براى
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 گتھاپى و ویزگتھا ھا، واندال ھا، فرانك ھا، ژرمن تا شد سبب اروپا نبردھاى صحنھ بھ ھونھا ورود - ۴
  .است پذیر آسیب اى اندازه چھ تا غربى روم امپراتورى كھ ببرند
 جدید ملیت ھا ده با را خود ناگھان فروپاشى، با مواجھ از پس غربى روم تورىامپرا:روم فروپاشى نتیجھ
 اسالوھا، ناگھان میالدى ۴٧۶ در .گیرد مى شكل اینجا در اروپا جغرافیاى .دید آفریقا شمال و اروپا در

 سوئدى ھا، ساكسون بربرھا، ھا، ندال و ھا، بورگاندى ھا، ایتالیایى غربى، ھاى گت ھا، المان ھا، فرانك
 چند شرق در نیز ھا ھون و كنند مى ایجاد را مستقلى كشور خود براى كدام ھر ...و لمباردھا ھا،

 روم و باخترزمین چین، دارد؛ وجود قدرتمند امپراتورى ٣ فقط دنیا در اكنون .دھند مى تشكیل حكومت
 ساسانیان .دارد نظر تحت را شرقى روم امپراتورى وقایع راحت خیال با ساسانى امپراتورى .شرقى
 قدرت فزاینده فشار زیر در طرفى از كھ چرا ندارد را خود گذشتھ قدرت شرقى روم كھ دانند مى اكنون
 در غربى جنگنده ھاى لژیون از دیگر طرفى از و است »غربى« جنگاور اما پراكنده و متعدد ھاى

  .نیست خبرى زمین مشرق نبردھاى

  پونیک ھایجنگ

  
 شھرِ  معنای بھ Kart-hadasht حدشت قرت:فنیقی واژه از شده ،گرفتھΚαρχηδών:یونانی( کارتاژ
 باستانی شھری نام (Carthage :فرانسوی بھ)(Carthago:التین قرطاجة،بھ یا قرطاج:عربی بھ نو؛
 آمد پدید شھر این مرکزیت با کھ تمدنی و -استگرفتھ جای تونس کشور اکنون کھ جایی-  آفریقا شمال در
 در شھر این .بود کنونی تونس شھر مرکز درامتداد تونس دریاچھ خاوری گوشھ در شھر نای جای .بود
 بازرگانی راه از و مدیترانھ دریای بر چیرگی با تمدن این .بود شده ساختھ فنیقی کوچندگان دست بھ اصل
 مسیح یشزا از پیش دوم و سوم ھایسده در کارتاژ تمدن .بودآوردهدست بھ را بسیاری دارایی و نیرو

 این .بود باختری مدیترانھ بر چیرگی سر بر دولت این با کشاکش در و روم جمھوری ھماورد و ھمدوره
مینامیده پونیک یا کارتاژی ھایجنگ بھ کھ انجامید روم و کارتاژ میان جنگ دوره سھ بھ ھماوردی

 برای کھ ھنگفتی ایھباج و شد کاستھ نیرویش از و خورد شکست کارتاژ ھاجنگ این ھمھ در .شود
 ویرانی بھ کارتاژی جنگ سومین .کشاند سراشیب بھ را آنان اقتصاد پرداخت روم بھ جنگ کنارگذاشتن

  .چسباندند خود خاک بھ را کارتاژ ھایسرزمین بازمانده رومیان و انجامید کارتاژ شھر
 آن از مدیترانھ ھایجزیره از بسیاری و فرانسھ ھایبخش مدیترانھ،اسپانیا،برخی جنوبی کرانھ بر کارتاژ
  .بودچیره سیسیل از ھاییبخش دستھ
 در مسیحکارتاژ زایش از پیش چھارم و سوم ھایسده از ریشو مردی ریخت بھ کارتاژی ایآویزه :پیشینھ
 پیوند در فنیقیھ با زایش از پیش ششم سده تا و بودبرپاشده فنیقی بازرگانان دست بھ )میالد از پیش( ٨١۴
 میان پیوند زمان این از و کردویران را مدیترانھ خاور در صور شھر بابلی النصربخت سده این در .بود

 بازرگانی راه از زودی بھ شھر این .درآمد مستقل سرزمینی گونھ بھ کارتاژ و گسست میھن و کارتاژ
 ھاکارتاژی مانرواییفر شیوه ھایونانی .پدیدآورد توانایی دریایی نیروی و رسید بسیاری دارایی بھ دریایی
 آنان اراده و کشور ھایرده در بازرگانان چیرگی بھ اشاره کھ خواندندمی داراساالری یا پلوتوکراسی را
   .داشت کارتاژ ھایسیاست بر

 جزیره بر چیرگی سر بر روم و کارتاژ نیرومند ھمآورد دو میان جنگ نخستین :پونیک جنگ نخستین
 دریایی ناوگان کھ بود دریایی جنگی جنگ این .انجامید درازا بھ سال اروچھبیست جنگ این .بود سیسیل
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 ایشان ھایکشتی کھ متحرکی ھایپل ساخت بھ رومیان جنگ این در .پرداختند نبرد بھ آن در کشور دو
جنگ رشتھ از میلھ جنگ در .یابند برتری ھماوردشان بر توانستند دادمی پیوند کارتاژی ھایکشتی بھ را
 بھ سیسیل و دادند آشتی بھ تن ناچار بھ ھاشد،کارتاژی نابود کارتاژ دریایی ناوگان نخستین ونیکپ ھای
  .افتاد روم دست
 ھایمعدن سر بر و اسپانیا در بار این کشور دو دوباره آن از پس سال سھ وبیست :پونیک جنگ دومین
 کشور دو درگیری سبب این کھ گذراند پیرنھ ھایکوه از را نیروھایی روم .روشدند روبھ ھم با کشور این
 را اسپانیا خاوری کرانھ در ساگونتھ نشینیونانی شھر تا خواست کارتاژ آن از پس ماه چند .شد

 رسیدن از پیش تا ولی .پذیرفت ھم روم و خواستند یاری رومیان از شھر این مردمان بگشاید،ولی
 اصلی خاک بھ را نیروھایش از بزرگ دستھ دو خپاس در ھم روم .افتاد کارتاژ دست بھ ساگونتھ رومیان
 بھ را خود فیل از برداریبھره با کارتاژ نیروھای کھ رسید خبر ناگھان ولی .فرستاد اسپانیا و کارتاژ
 ھزارنھ و پیاده سرباز ھزار پنجاه با آمیلکار پسر ھانیبال رھبری بھ کارتاژ سپاه .اندرسانده پو جلگھ
 سوی بھ و گذشتھ آلپ ھایکوهرشتھ از )استدست در گوناگونی آمار( گیجن فیل ھفت و سی و سوار
 را پلزانس شھر و گذشتند تربی رود از و داده شکست را رومی سپاھیان آنان .بودندشده سرازیر جنوب

 فرستاد ھانیبال پیشرفت از جلوگیری برای لشکر دو روم سنای .شدندراھی رم سوی بھ و کردند محاصره
 فابیوس فرماندھی بھ را دیگر لشکری روم .شدندکشتھ فرماندھانشان و شدند مار و تار لشکر دو ھر کھ

 بھ ھاییآسیب پارتیزانی ھایجنگ با کارآزموده سردار این .داشتگسیل ھانیبال با نبرد برای ماکسیموس
 برکنار را موسماکسی فابیوس رومیان اوردنمی دست بھ بزرگی پیروزی کھ آنجا از ولی زد کارتاژ سپاه
 ٢١۶ در نیز سردار این ولی .فرستادند ھاکارتاژی جنگ بھ را واروس نام بھ جوان سرداری و کردند

کشتھ جنگ این در رومی ھزار ھفتاد و خورد بزرگی بسیار شکست ھانیبال با نبرد در )میالد از پیش(
 کھ خواست روم دیگر ھایلتایا از وی .نمودپیشروی رم سوی بھ پیروزی این از پس ھانیبال .شدند
 پیمان بھ روم ھایبخش دیگر سیراکوس و کاپو شھر دو جز ولی بپیوندند بدو روم از رھایی برای

 کارتاژ از و شدند روروبھ آذوقھ کمی با سپاھش و ھامیبال دیگرسو از .ماندند وفادار رم با ھمبستگیشان
 او سپاه اینرو از و بودگسستھ را ھانیبال سپاه و تاژکار میان پیوند روم دریایی نیروی ولی خواستند،یاری
 سختی بھ را ھاکارتاژی زاما در توانست روم )میالد از پیش( ٢٠٢ در سرانجام .گذاردمیکاستی روبھ
 سوریھ و مقدونیھ تا کوشید و رفت کوچک آسیای بھ وی .نشستپس صور سوی بھ ھانیبال .دھدشکست
چنگ بھ نیز را کارتاژ ایاژه دریای بخش روم و ماند ناکام کار این در سازد،ولی ھمپیمان خود با را
 با )میالد از پیش( ١٩٠ سال در نیز خود و زد روم با ننگین صلحی بھ دست ناچار بھ ھانیبال .آورد

  .باشد روم وامگذار ھاسال ناچارشد کارتاژ پس آن از .کردخودکشی زھر خوردن
 ولی نمود پایداری سالسھ کارتاژ .لشکرکشید کارتاژ بھ روم آن از پس سال چھل:پونیک جنگ سومین
 بردگی بھ و کشیدند بند بھ را کارتاژ مردم بازمانده ھارومی .شدتسلیم خوراکیبی برای از سرانجام
  .دادرخ )میالد از پیش( ١۴۶ در رویداد این .کردندیکسان خاک با و کشیدندآتش بھ را شھر و فروختند
 گاه کھ آنچنان بود گران بسیار باستان روم در کارتاژنمک در رومی ویالھای :روم فرمان زیر کارتاژ
 با رمیان و بود نمک از سرشار کارتاژ شھر ھایزمین .پرداختندمی نمک دادن با را سرزبازان مزد

 نمک ھایبگران اندوختھ این بھ ھم و بودندداده شکست را خود دیرینھ دشمن ھم سرزمین این بھ دستیابی
 در(اوتیکا رومیان کارتاژ فروپاشی با .داشت بسیاری تبلیغی ارزش دستاورد دو این و یافتندمی دست
 مرکز کارتاژ جای بھ بود نزدیک ھم کارتاژ شھر بھ کھ را کارتاژ با نبرد در خود ھمپیمان )کنونی تونس

  .دگذاردن منطقھ بازگانی بازدید و کارتاژ پیشین فرمان زیر ھایسرزمین
 شھر ترینبزرگ زودی بھ و شدبازسازی پیشین جای ھمان در کارتاژ نو شھر )میالد از پیش( ١ سده در
 مرکز شھر این .رسیدمی پانصدھزارتن بھ شھر این مردمان شمار .گشت روم امپراتوری باختری بخش
 ھمچنین کارتاژ .دبو - شدمیشمرده ھم امپراتوری این حاصلخیز بخش کھ- روم امپراتوری آفریقایی بخش
  .بود مسیحیت آغازین ھایکانون از یکی
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 .نمود خود پایتخت را سامان آن و یازیددست کارتاژ بر ھاوندال پادشاه گایزریک میالدی پنجم سده در
 کارتاژ موریس امپراتوری زمان در.بنشاند جایشان سر را ھاوندال توانست بیزانس ششم سده در سرانجام
 بازمانده سنگرھای تنھا دو ،این)کنونی ایتالیای در راونا دیگری(درآمد بیزانس اریاستاند دو از یکی

 امپراتور کھ بود ارمنی ھراکلیوس کارتاژ استاندار ترسایی ھفتم سده آغاز در .بودند باختر در بیزانس
 میالدی ھفتم سده در تازیان تازش برابر در نتوانست کارتاژ بیزانسی استانداری .برانداخت را فوکاس
 رومیان کھ ھمانگونھ ساخت ویران و تاراج را کارتاژ النعمان بن حسن )میالدی( ۶٩٨ در .کندپایداری
 کارتاژ جایگزین را تونس شھر آینده در ھاعرب .آوردند شھر سر بر را بال این میالد از پیش ١۴۶ در

  .ساختند
  .گفتند میسخن پونیک نام بھ فینیقی زبان از گویشی بھ کارتاژیان :زبان
 آنان .بود طبیعی فرایندھای نیروی از الھامی دینی کھ بود شدهگرفتھ فنیقیان دین از ھاکارتاژی دین :دین

  .بودشدهنامگذاری ایشان نام بھ کھ است ھاییجاینام از امروز ما آشنایی کھ پرستیدندمی را بسیاری خدایان
  

  ٢٠٠٩می  ٣٠شنبھ، 
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