ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ هﺎ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری هﺎ ،ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی هﺎ و
ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﯾﯽ هﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺧش  ٣ -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(

ﻧﺑردھﺎی اﻣﭘراﺗوری ﺑﯾن اﻟﻧﮭرﯾن

اﻣﭘراﺗورﯾﮭﺎﯾﯽ در ﺑﯾن اﻟﻧﮭرﯾن از ﺣدود  ٢٠٠٠ﺳﺎل ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﺷﮑوﻓﺎ ﺷده وﻣﻧﻘرض ﮔردﯾد .ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن
ھﯽ ﺗﯽ در ﺳﺎل  ١۵٩۵ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ،ﺷﮭر ﺑﺎﺑل ﻗدﯾم را ﻧﺎﺑود ﮐردﻧد و اداره ﻗﻠﻣرو ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ آن را ﺑﮫ
دﺳت ﮔرﻓﺗﻧد ﺗﺎ ﭘﯾش از ﺳﺎل  ١٢٠٠ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ،اﻣﭘراﺗوری ھﯽ ﺗﯽ ،ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺳﭘﺎھﯽ ﺑﯾرﺣم از آﺷورﯾﺎن
ﺗﺻرف و ﻣﻧﻘزض ﮔردﯾد اﻣﭘراﺗوری آﺷور ﺑﮫ ﺳرﻋت در ﺑﯾن اﻟﻧﮭرﯾن ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت .اﻣﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در
ﻗرن ھﻔﺗم ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﺑﮫ اوج رﺳﯾده ﺑود ،ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺑﺎﺑﻠﯾﮭﺎ ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﮔرﻓت .ھﯽ ﺗﯽ ھﺎ ،ﺳﺎﮐﻧﺎن اوﻟﯾﮫ
ﻧواﺣﯽ ﻣرﮐزی ﺗرﮐﯾﮫ ﮐﻧوﻧﯽ ،ﺳﭘﺎھﯽ ﻣﻧظم و ﺗﻌﻠﯾم دﯾده ﻓراھم آوردﻧد .آﻧﮭﺎ در ﺳﺎل  ١۵٩۵ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد
ﺑﺎﺑل را ﺗﺳﺧﯾر ﻧﻣودﻧد و ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮑﯽ از ﻗدرﺗﮭﺎی ﺣﺎﮐم ﺷرق ﻣﯾﺎﻧﮫ در آﻣدﻧد .ھﯽ ﺗﯽ ھﺎ اﻣﭘراﺗوری
ﺧود را از ﻣﺣﻠﯽ واﻗﻊ در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺷﮭر ﺑﻐﺎز ﮐوی در ﺗرﮐﯾﮫ ﮐﻧوﻧﯽ ،اداره ﻣﯽ ﮐردﻧد آﻧﺎن ﺑر روی ﻗﻠﮫ ﯾﮏ
ﺗﭘﮫ دور دﺳت ،ﻗﻠﻌﮫ ای ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﺑﺎ اﺣداث دﯾواری ﺳﻧﮕﯽ ﺑﮫ طول ﺗﻘرﯾﺑﯽ  ۵ﮐﯾﻠوﻣﺗر )٣ﻣﺎﯾل( ،ﺑر
اﺳﺗﺣﮑﺎم آن اﻓزودﻧد.
ﭘﯾروزﯾﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ھﯽ ﺗﯽ ھﺎ ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺎھراﻧﮫ آﻧﮭﺎ از اراﺑﮫ ھﺎی ﺟدﯾد و ﺳﺑﮏ و ﻧﺣوه ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾری
ﺳﻼﺣﺷﺎن ،ﺑﺳﺗﮕﯽ داﺷت ﺳرﺑﺎزان ھﯽ ﺗﯽ دارای ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑودﻧد آﻧﮭﺎ در ﺟﻧﮕﮭﺎی ﻣﻧظم روی
دﺷﺗﮭﺎی ھﻣوار ﺳورﯾﮫ ،ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻧﯾزه ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾدﻧد و در ﻧﺑرد ھﺎی ﺗن ﺑﮫ ﺗن در ﻣﯾﺎن ﻣﺎھور ھﺎی ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﺎ
ﺷﻣﺷﯾر ھﺎی ﺑرﻧده ،ﺑﮫ ﻧﺑرد ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد.
ﻧﺑرد ھﯽ ﺗﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺻرﯾﺎن :در ﺣدود ﺳﺎل  ١٣٠۴ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ،ھﯽ ﺗﯽ ھﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺻرﯾﺎن ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﻣدن
ﻗدرﺗﻣﻧد اﯾﺟﺎد ﮐرده ﺑودﻧد ،در ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﺎدش ،ﺟﻧﮕﯾدﻧد ھر دو ﮐﺷور ﺑﮫ ﭘﯾرزرﯾﮭﺎﯾﯽ دﺳت ﯾﺎﻓﺗﻧد آﻧﮭﺎ
در ﻧﮭﺎﯾت ﯾﮏ ﻗرارداد ﺻﻠﺢ اﻣﺿﺎ ﮐردﻧد طﺑق اﯾن ﻗرارداد ،ﺷﻣﺎل دﻣﺷق ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرز ﻣﯾﺎن ھﯽ ﺗﯽ و
ﻣﺻر ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾد.
ھﯽ ﺗﯽ ھﺎ در ﺳرزﻣﯾن ﺧود ،واﻗﻊ در ﺗرﮐﯾﮫ ﮐﻧوﻧﯽ ،روش ذوب آھن و اﺳﺗﺧراج آھن از آن را ﺗﮑﺎﻣل
ﺑﺧﺷﯾدﻧد اﯾن اﻣر آﻧﮭﺎ را ﻗدرﺗﻣﻧد ﻧﻣود.آھن ﺑرای ﺳﺎﺧت ﺳﻼح ﻣﻧﺎﺳب ﺗر ﺑود و ھﻣﭼﻧﯾن از ﺑرﻧز ارزاﻧﺗز و
از ﻣس و ﻗﻠﻊ ﻣﺣﮑم ﺗر ﺑود .ﺳﻧﮓ آھن ﻧﯾز ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﻧﮕﮭﺎی ﻣﻌدﻧﯽ دﯾﮕر ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺑود.ھﯽ ﺗﯽ ھﺎ
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ﺷروع ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕذﯾن ﻧﻣودن اﺑزارھﺎ و ﺳﻼﺣﮭﺎی آھﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی اﺑزار ﺑرﻧزی ،ﮐردﻧد اﯾن ﻓﻠز ﺟدﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﮐﻣﮏ ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺛروت ﺧود ﺑﯾﻔزاﯾﻧد .اﺑزار و ﺧﯾﺷﮭﺎی ﮐﺷﺎورزی آھﻧﯽ ﺑرای ﺷﺧم زدن زﻣﯾﻧﮭﺎی ﺳﺧت
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد .ﮐﺷﺎورزی و ﺗﺟﺎرت روﻧق ﭘﯾدا ﮐرد .ھﯽ ﺗﯽ ھﺎ ﺳﻌﯽ ﮐردﻧد ﺗﺎ ﻓﻠز آھن را
از دﯾﮕران ﻣﺧﻔﯽ ﻧﮕﮫ دارﻧد .اﺳﺗﻔﺎده از آھن در ﺳﺎﺧت وﺳﺎﺋل و اﺑزار ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﻌد از زوال اﻣﭘراﺗوری ھﯽ
ﺗﯽ ،ﻣﺗداول ﺷد.
اﻣﭘراﺗوری ھﯽ ﺗﯽ از ﺣدود ﺳﺎل  ١۴۶٠ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﺗﺎ  ١٢٠٠ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد اﺳﺗﻣرار ﭘﯾدا ﮐرد در ﭘﺎﯾﺎن
اﯾن دوره ،اﻣﭘراﺗوری ھﯽ ﺗﯽ از ﺳوی آﺷورﯾﺎن ﻣورد ﺗﮭدﯾد ﻗرار ﮔرﻓت .آﺷورﯾﺎن در ﻧﮭﺎﯾت اﻣﭘراﺗوری
ﺧود را ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎدﻧد ﺣﺗﯽ ﻣوطن ھﯽ ﺗﯽ ھﺎ در ﺗرﮐﯾﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻣﮭﺎﺟراﻧﯽ از ﻧواﺣﯽ ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ اﯾن ﺳرزﻣﯾن،
ﻣوردﺗﺎﺧت وﺗﺎز ﻗرار ﮔرﻓت .
ﺣﮑوﻣت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ آﺷور در دره رودﺧﺎﻧﮫ دﺟﻠﮫ از ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﻣﺳﺗﻘر ﺑود .در ﻗرن ﻧﮭم ﻗﺑل
از ﻣﯾﻼد آﺷورﯾﺎن ﺷروع ﺑﮫ ﺗﺻرف ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی دﯾﮕری در ﺑﯾن اﻟﻧﮭرﯾن ﮐردﻧد ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﺑﯽ رﺣم و
ﺧوﻧرﯾز آﺷور در طول  ٢٠٠ﺳﺎل ﺑﻌدی ،ﺑرای ﻣﺳﻠط ﺷدن ﺑر اﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد.
آﻧﮭﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن را ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺑﺎج و ﺧراج وادار ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد ،و ﻣردم را ﺑﮫ زور از ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ ﺷﺎن
ﺑﯾرون ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺗﺎ اواﯾل ﻗرن ھﻔﺗم ﻗﻠﻣرو اﻣﭘراﺗوری آﺷور در ﺳراﺳر ﺑﯾن اﻟﻧﮭرﯾن ،ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود.
آﺷورﯾﺎن ﭘﺎﯾﺗﺧت ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ داﺷﺗﻧد .ﺳﺎرﮔن دوم ﮐﮫ از  ٧٢١ﺗﺎ  ٧٠۵ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﺣﮑوﻣت ﮐرد،
ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧود را ﻣﺟددا ٌ در ﺧرﺳﺎﺑﺎد ،ﺑﻧﺎ ﻧﻣود .ﺑﻌد از ﻣرگ او در ﺟﻧﮓ ،ﭘﺳرش ،ﺷﺎه ﺳﻧﺎﺧرﯾب )ﺳﻧﺎ
ﮐرﯾب( ﮐﮫ از  ۶٨١ﺗﺎ  ٧٠۴ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﺣﮑوﻣت ﮐرد ،ﺷﮭر ﻧﯾﻧوا ،آﺧرﯾن ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻣﭘراﺗوری آﺷور را ﺑﻧﺎ
ﻧﮭﺎد اﯾن ﺷﮭر ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾوار ھﺎی ﻣﺣﮑم ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﺷد دارای  ١۵دروازه ورودی ﺑزرگ ﺑود در درون
اﯾن ﺷﮭر ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮫ ﻗرار داﺷت ک ﻗﺻر ھﺎی ﭘﺎدﺷﺎه را در ﺧود ﺟﺎی داده ﺑود.در ﺳﺎل  ۶٨٩ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد،
ﺳﻧﺎﺧرﯾب ،ﺷﮭر ﺑﺎﺑل را ﺑﮫ اوج ﺷﮑوه ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎز ﮔرداﻧﯾد ،ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻌدی ،آﺷورﺑﺎﻧﯾﭘﺎل ﮐﮫ از  ۶۶٨ﺗﺎ  ۶٢٧ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﺣﮑوﻣت ﮐرد ،ﺳردار ﺟﻧﮕﯽ ﻣوﻓﻘﯽ ﺑود ﮐﮫ در
ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﮐﺎر ﺳﺧت ﺑﻧﺎھﺎی ﺑﺳﯾﺎری را آﻏﺎز ﻧﻣود در زﻣﺎن ﻣرگ او ،آﺷور دوﻟﺗﯽ ﻗدرﺗﻣﻧد ﺑود اﻣﺎ
اﻣﭘراﺗوری ﺑﺎﺑل ﺑرای ﺗﺳﺧﯾر ﻗﻠﻣرو اﻣﭘراﺗوری آﺷور ﺑﺎ دوﻟﺗﮭﺎی دﯾﮕر ﻣﺗﺣد ﺷد در ﺳﺎل  ۶١٢ﻗﺑل از
ﻣﯾﻼد ،آﻧﮭﺎ ﺷﮭر ﻧﯾﻧوا را ﻏﺎرت و ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺳﺎن ﻧﻣودﻧد و اﻣﭘراﺗوری آﺷور را ﻣﻧﻘرض ﮐردﻧد.
ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺷﮭر ﺑﺎﺑل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻣﭘراﺗوری ﺑﺎﺑل ﺑرﮔزﯾده ﺷد ﻧﺑوﭘوﻻﺳﺎر )ﭘوﻟس( ﮐﮫ از  ۶٢۶ﺗﺎ
 ۶٠۵ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﺣﮑوﻣت ﮐرد ،ﺷﮭر ﺑﺎﺑل را ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧود ﻗرار داد و ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺟدﯾد ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﺎن ﺑﺎﺑل را
ﺑﻧﯾﺎد ﻧﮭﺎد ﭘﺳرش ،ﻧﺑوﮐد ﻧزر ﮐﮫ از  ۶٠۵ﺗﺎ  ۵۶٢ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﮐرد ،در ﺑﯾن ﻧوادﮔﺎن او
ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺷﮭرت را داﺷت و ﺑﯾش از  ۴٠ﺳﺎل ﺣﮑوﻣت ﮐرد او ﺷﮭر ﺑﺎﺑل را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐرد و ﯾﮏ ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﺟدﯾد ،ﯾﮏ ﻗﺻر ﯾﮏ ﻋﺑﺎدت ورودی زﯾﺑﺎی ﺷﮭر ﯾﻌﻧﯽ دروازه اﯾﺷﺗﺎر را ﺳﺎﺧت ﻧﺑوﮐدﻧزر ﺑر وﺳﻌت و
ﻋظﻣت ﺑرج ﺑﺎﺑل ،ﭘرﺳﺗﺷﮕﺎه ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ در اﻧﺟﯾل از آن ﻧﺎم ﺑرده ﺷده اﺳت اﻓزود.
اﯾن ﻟوﺣﮫ ﮔﻠﯽ ﺑﺎﺑﻠﯽ ،ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ  ٧٠٠ﺳﺎل ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ،ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن ﻧﻘﺷﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻧﻘﺷﮫ ﮐﮫ در
ﻋراق ﭘﯾدا ﺷد ،ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی ﻣﺎورای اﻣﭘراﺗوری ﺑﺎﺑل را ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﯾن ،ﯾﮏ
طرح ھﻧری از ﻣﺣﯾط اطراف را اراﺋﮫ ﻣﯽ دادﻧد اﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻋﻣﻠﯽ ﻧداﺷﺗﻧد.
اﺳﺎرت و ﺑردﮔﯽ ﯾﮭودﯾﺎن در ﺑﺎﺑل :ﻧﺑوﮐدﻧز )ﺑﺧت اﻟﻧﺻر( ﭘﯾﮑﺎرھﺎی ﺳﺧﺗﯽ را ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮭودﯾﺎن اﻧﺟﺎم داد و
ﺷورش آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت در ھم ﮐوﺑﯾد در ﺳﺎل  ۵٨۶ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ،اﯾن ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺷﮭر اورﺷﻠﯾم و ﻣﻌﺑد
ﺣﺿرت ﺳﻠﯾﻣﺎن )ھﯾﮑل( را ﻧﺎﺑود ﮐرد ﯾﮭودﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑدر ﺑرده ﺑودﻧد ،ﻣﺟﺑور ﺷدﻧد ﺑﮫ ﺑﺎﺑل ﺑروﻧد
و در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑرده ﮐﺎرﮐﻧﻧد .اﯾن واﻗﻌﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم اﺳﺎرت و ﺑردﮔﯽ ﯾﮭودﯾﺎن در ﺑﺎﺑل ﻣﻌروف اﺳت
ﯾﮭودﯾﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  ۵٣٩ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﯾﻌﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﺑﺎﺑل ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد و آﺧرﯾن اﻣﭘراﺗوری ﺑﯾن
اﻟﻧﮭرﯾن را ﻧﺎﺑود ﮐردﻧد؛ ھﻣﭼﻧﺎن در اﺳﺎرت ﺑودﻧد.
در ﻗرن ھﻔﺗم ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ،ﺷﮭر ﺑﺎﺑل ﺗﺣت ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﮐﻠداﻧﯾﺎن ﻣﺟددا ٌ ﻋظﻣت ﺧود را ﺑﺎز ﯾﺎﻓت .ﻧﯾوﮐدﻧزر
ﻣﻌروف ﺑﮫ ﺑﺧت اﻟﻧﺻر ﻗﺻر ﺳﻠطﻧﺗﯽ را ﺑﺎز ﺳﺎزی ﮐرد .در درون اﯾن ﻗﺻر ﺑﺎﻏﮭﺎی ﻣﻌﻠق ﻣﻌروف
ﺑﺎﺑل ،ﯾﮑﯽ از ﻋﺟﺎﯾب ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ دﻧﯾﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎن ،ﻗرار داﺷت .اطﻼع دﻗﯾﻘﯽ از ﺷﮑل اﯾن ﻣﺣل در دﺳت ﻧﯾﺳت
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اﻣﺎ آﻧﮭﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻٌ ﺑﺎﻏﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل اﯾواﻧﮭﺎی ﭼﻧد طﺑﻘﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑودﻧد و ﻓﺿﺎی ﺳﺑز ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺑﻠﻧدی را
ﺑوﺟود ﻣﯽ آورﻧد.
 ١۵٩۵ق.م :ھﯽ ﺗﯽ ھﺎ ﺑﺎﺑل را ﺗﺻرف ﮐردﻧد .
ﺣدود  ١۴۶٠ق.م :ﺗودھﺎﻟﯾﺎس ،ﭘﺎدﺷﺎه ھﯽ ﺗﯽ ،ﺷروع ﺑﮫ ﻓﺗﺢ ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﻧﻣود ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯾس
اﻣﭘراﺗ وری ھﯽ ﺗﯽ ﮔردﯾد .
ﺣدود  ١٣۴۶ق.م –  ١٣٨٠ق.م:اﻣﭘراﺗوری ھﯽ ﺗﯽ در طول ﺣﮑوﻣت ﭘﺎدﺷﺎه ﺳوﭘﯾﻠوﻟﯾوﻣﺎس ،در اوج
ﻗدرت ﺑود .
ﺣدود  ١٣٠۴ق.م:ﺟﻧﮓ ﮐﺎدش ﻣﯾﺎن ھﯽ ﺗﯽ ھﺎ و ﻣﺻرﯾﺎن ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت .دو اﻣﭘراﺗور ﭘﯾﻣﺎن ﺻﻠﺢ
اﻣﺿﺎ ﮐردﻧد .
ﺣدود  ١٢٠٠ق.م :دوران اﻣﭘراﺗوری ھﯽ ﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ آﺷورﯾﺎن ﺑﮫ ﺳر رﺳﯾد .
 ٧٢٧ق.م  ٧٢١-ق.م:ﺗﯾﮕﻼت ﭘﯾﻠرز )ﭘﯾﻠﺳر( ﺳوم ،ﻓرﻣﺎﻧروای آﺷورﯾﺎن ،اﻣﭘراﺗوری آﺷور را ﺗﺎ ﺳواﺣل
ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﮔﺳﺗرش داد .
 ٧٠۵ق.م  ٧٢١-ق.م:ﺳﺎرﮔون دوم ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷور ،در ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﮫ ﻓﺗوﺣﺎﺗﯽ دﺳت ﭘﯾدا ﮐرده و ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧود را
ﺧرﺳﺎﺑﺎد ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﻣود .
 ۶٨٩ق.م :ﺳﻧﺎﺧرﯾب ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷور ،ﺷﮭر ﺑﺎﺑل را ﻏﺎرت و ﻧﺎﺑود ﮐرد.
 ۶٢٧ق.م –  ۶۶٨ق.م :در اﯾن زﻣﺎن ،آﺷور ﺑﺎﻧﯾﭘﺎل ﺑر آﺷورﯾﺎن ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﻣﯽ ﮐرد وی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ای
ﻋظﯾم از ﻟوﺣﮭﺎی ﮔﻠﯽ در ﺷﮭر ﻧﯾﻧوا ،ﭘﺎﯾﺗﺧت آﺷور ،ﮔرد آورد .
 ۶٢١ق.م :ﺑﺎﺑﻠﯾﮭﺎ ،ﻣﺎدھﺎی ) (Medesﺳﺎﮐن ﺷﻣﺎل ﺧراﺳﺎن و ﻣﺗﺣدان دﯾﮕرﺷﺎن ،ﺑﮫ اﻣﭘراﺗوری آﺷور
ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد .
 ۶١٢ق.م :ﺑﺎﺑﻠﯾﮭﺎ ،ﺷﮭر ﻧﯾﻧوا را ﺗﺳﺧﯾر ﻧﻣودﻧد .
 ۵۶٢ق.م  ۶٠۵-ق.م :در اﯾن دوران ،ﻧﺑوﮐدﻧز )ﺑﺧت اﻟﻧﺻر( ﺑر اﻣﭘراﺗوری ﺟدﯾد ﺑﺎﺑل )اﻣﭘراﺗوری ﮐﻠده(،
ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐرد .
 ۵٨۶ق.م :ﻧﺑوﮐد ﻧزر ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﯾﮭودﯾﮫ ،ﺑﺧش ﺟﻧوﺑﯽ ﻗﻠﻣرو ﻗوم ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ،را ﺷﮑﺳت داد و اورﺷﻠﯾم را
ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺳﺎن ﮐرد .او ﮐﺎھﻧﺎن ﯾﮭود و ﻣردم ﻋﺎدی را ﺑﮫ ﺑﺎﺑل ﺗﺑﻌﯾد ﮐرد .آﻧﮭﺎ در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺑرده
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد .
 ۵٣٩ق.م :آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺑﺎﺑل ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد و ﻧﺑوﻧﯾد )ﻧﺑوﻧﯾدوس( ،آﺧرﯾن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑل ،را ﺷﮑﺳت داد.

ﺟﻧﮕﮭﺎی اﺳﮑﻧدر

ﺳﮑﻧدر ﮐﺑﯾر ،ﻓﻘط ﺑﯾﺳت ﺳﺎل داﺷت ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه دوﻟت -ﺷﮭر ﻣﻘدوﻧﯾﮫ در ﯾوﻧﺎن ،ﺷد .او ﺗﻧﮭﺎ در ﻣدت ﺳﯾزده
ﺳﺎل ،ﯾﮏ اﻣﭘراﺗوری وﺳﯾﻊ را ﮐﮫ از ﻣﺻر ﺗﺎ ھﻧد ﮐﺷﯾده ﺷده ﺑود ،ﺑوﺟود آورد .اﺳﮑﻧدر در ﺟﻧﮓ ﻧﺗرس
ﺑود و ﺳرﺑﺎزاﻧش او را ﺧدا ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ او در ﺳﺎل  ٣٢٣ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد از دﻧﯾﺎ رﻓت ،او را در
ﯾﮏ ﺗﺎﺑوت طﻼﯾﯽ ﻗرار دادﻧد و در ﺷﮭر ﻣﺻری اﺳﮑﻧدرﯾﮫ دﻓن ﮐردﻧد .
اﺳﮑﻧدر ) ٣٢٣-٣۵۶ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد( ﮐﮫ ﺷﯾﻔﺗﮫ ﺷﮭرت ﺑود ،ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻣﭘراﺗوری را ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﮫ
ﺧود دﯾده ﺑود ،ﺑوﺟود آورد .اﻣﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط  ٣٢ﺳﺎل داﺷت ،ﺑﻌد از ﺿﯾﺎﻓﺗﯽ ﻣﺟﻠل ،ﺑﯾﻣﺎر ﺷد و از دﻧﯾﺎ
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رﻓت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ داﺳﺗﺎن ﻓﺗوﺣﺎت او در ﺑﺳﯾﺎری از زﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎزﮔو ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﯾراث اﺳﮑﻧدر ،ﻣﺳﯾر دﯾﮕری
را طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .
اﺳﮑﻧدر ﮐﺑﯾر در زﻣﺎن ﮐودﮐﯽ ،ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻓﯾﻠﺳوف ﺑزرگ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ،ارﺳطو  ٣٢٢-٣٨۴ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد آﻣوزش
ﻣﯽ دﯾد .او ﺑﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ارث ﺑرده ﺑود ،اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐرد و ﻗﺻد داﺷت ﻓرھﻧﮓ ﯾوﻧﺎﻧﯽ را در ﺳراﺳر
اﻣﭘراﺗوری ﮔﺳﺗرش دھد .اﺳﮑﻧدرﯾﮫ ،ﺷﮭری ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٣٣٢ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ،ﺗوﺳط اﺳﮑﻧدر ﺗﺎﺳﯾس ﺷد،
ﺗﺣت ﺣﮑوﻣت ﺑطﺎﻟﺳﮫ در ﻣﺻر ،ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺗﻣدن ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷد .
اﺳﮑﻧدر در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎﺧﺗن اﻣﭘراﺗوری ﺧود ،ﻧﻘﺷﮫ ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی ﻧﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ را ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻏرب ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد .او
ﺑﯾش از  ٧٠ﺷﮭر ﺗﺎﺳﯾس ﮐرد و راھﮭﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺟدﯾدی ﺑﮫ وﺟود آورد .اﻣﭘراﺗوری وﺳﯾﻊ و ﺟوان او
ﺑﻌد از ﻣرﮔش ﭘﺎﯾدار ﻧﻣﺎﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ اﺳﮑﻧدر ﺧود ﻧﯾروی اﺻﻠﯽ ﺣﻔظ اﻣﭘراﺗوری ﺑود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﮐﺷور
ﮔﺷﺎﯾﯽ ھﺎی او داﻧش ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ طﺑﯾﻌﯽ را ﮔﺳﺗرش داد .
اﺳﮑﻧدر ﻗﺻد داﺷت ﺑﮭﺗرﯾن ﺑﺧش ﻓرھﻧﮓ ﯾوﻧﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﺑﺧش ﻓرھﻧﮓ آﺳﯾﺎﯾﯽ در ﯾﮑﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﮐﻧد .او
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﺑرای اﺳﺗﻘرار آﺳﯾﺎﺋﯾﮭﺎ در اروﭘﺎ و اروﭘﺎﯾﯽ ھﺎ در آﺳﯾﺎ داﺷت و ﺳرﺑﺎزان ﺧود را ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ
ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ زﻧﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ )آﺳﺎﯾﯽ( ازدواج ﮐﻧﻧد .و  ٨٠ﻧﻔر از اﻓﺳراﻧش ﺑﺎ زﻧﺎن اﺷراف ﺑﺎﺧﺗری ازدواج
ﮐردﻧد .ﺗﻌداد  ١٠٠٠٠ﻧﻔر از ﺳرﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دﺧﺗران ﻣﺣﻠﯽ ازدواج ﮐردﻧد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎداش ﺟﮭزﯾﮫ
ﻓراواﻧﯽ درﯾﺎﻓت ﮐردﻧد .اﺳﮑﻧدر ﺧودش ﻧﯾز دﺧﺗر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﮐﺗرﯾﺎ )اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ( رﮐﺳﺎﻧﺎ را ﺑﮫ ﻋﻘد ﺧود
درآورد .
اﺳﮑﻧدر ﮐﺑﯾر در ﻓﺗوﺣﺎت ﺧود ﺳﭘﺎه ﺧود را  ١٩٠٠٠ﮐﯾﻠوﻣﺗر ،از ﯾوﻧﺎن ﺗﺎ ﺷﻣﺎل ھﻧد ،رھﺑری ﮐرد .ﻣردان
او ھﻣﮫ ارﺗﺷﮭﺎی ﺳر راه ﺧود ار ﺷﮑﺳت دادﻧد .
 ٣٣٨ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد
در ﺟﻧﮓ ﭼﺎﯾروﻧﯾﺎ ،ﻓﯾﻠﯾپ ﻣﻘدوﻧﯽ ،ﭘدر اﺳﮑﻧدر ،ﺣﺎﮐم ارﺷد دوﻟت ﺷﮭرھﺎی ﯾوﻧﺎن ﺷد .اﺳﮑﻧدر ﺟوان
ﻓرﻣﺎﻧده ﺳواره ﻧظﺎم ﻓﯾﻠﯾپ اﺳت .
 ٣٣۶ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد
ﺑﻌد از ﻣرگ ﭘدر ،اﺳﮑﻧدر ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻘدوﻧﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود .
 ٣٣۴ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد
در ﺟﻧﮓ ﮔراﻧﯾﮑوس( اﻣروزه ﮐوﮐﺎﺑﺎس( ،اﺳﮑﻧدر اوﻟﯾن ﭘﯾروزی ﺧود را در ﻋﺑور ﻓﺎﺗﺣﺎﻧﮫ از آﺳﯾﺎی
ﺻﻐﯾر ،ﺑدﺳت ﻣﯽ آورد .
 ٣٣٣ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد
اﺳﮑﻧدر آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ را ،در ﺟﻧﮓ اﯾﺳوس ،ﺷﮑﺳت ﻣﯽ دھد .دارﯾوش ﻣﯽ ﮔرﯾزد و ﺧﺎﻧواده و ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ اش را
ﭘﺷت ﺳر ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﮔذارد.
 ٣٣٢ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد
ﺳﭘﺎه اﺳﮑﻧدر ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﺷﮭر ﺗﺎﯾر)در ﻟﺑﻧﺎن ( را ﻣﺣﺎﺻره ﮐرده و از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ طرف ﻣﺻر ﻣﯽ رود .
 ٣٣١ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد
ٌ
در ﺟﻧﮓ ﮔواﮔﺎﻣﻼ )در ﻋراق( ،دارﯾوش ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﺷﮑﺳت ﻣﯽ ﺧورد .وﻗﺗﯽ ﺳﺎل ﺑﻌد دارﯾوش ﺑﮫ دﺳت ﯾﮑﯽ
از ﺑﺳﺗﮕﺎﻧش ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،اﺳﮑﻧدر ﺣﺎﮐم ﺧﺎور ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود .
 ٣٣٠ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد
اﺳﮑﻧدر ﺷﮭر ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺗﺧت ﺟﻣﺷﯾد را ﻓﺗﺦ ﮐرده و آﻧرا آﺗش ﻣﯽ زﻧد .
 ٣٢٨ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد
ﺑﻌد از ﻣﺧﺎﺻره ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز آﮐﺳﯾﺎرت ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺧﺗر ) اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣروزی( ،در ﻗﻠﻌﮫ ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ او،
اﺳﮑﻧدر دﺧﺗرش ،ﺷﺎھدﺧت رﮐﺳﺎﻧﺎ ،را ﺑﮫ ﻋﻘد ﺧود در ﻣﯽ آورد .
 ٣٢۶ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد

www.esalat.org

در ﺟﻧﮓ ھﺎﯾداﺳﭘس ،در ﭘﻧﺟﺎب ھﻧد ،اﺳﮑﻧدر ﺷﺎھزاده ھﻧدی ،ﭘوروس ،را ﺷﮑﺳت ﻣﯽ دھد .ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن
ﻓرﺳوده او از ﭘﯾﺷروی در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﺎراﻧﮭﺎی اﺳﺗواﯾﯽ ،ﺧودداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﺳﮑﻧدر ھﻧدوﺳﺗﺎن را ﺗرک ﻣﯽ
ﮐﻧد.
 ٣٢٣ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد
اﺳﮑﻧدر در ﺑﺎﺑل از دﻧﯾﺎ ﻣﯽ رود .ﺑطﻠﯾﻣوس ،ﺳردار ﺳﺎﺑق او ،ﺟﺳدش را ﺑﮫ ﻣﺻر ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔرداﻧد و او را
در ﯾﮏ ﺗﺎﺑوت طﻼﯾﯽ در اﺳﮑﻧدرﯾﮫ دﻓن ﻣﯽ ﮐﻧد .
وﻗﺗﯽ اﺳﮑﻧدر از دﻧﯾﺎ رﻓت ،ﺳردار ﻣورد اطﻣﯾﻧﺎن او ،ﺑطﻠﯾﻣوس ،ﺣﮑوﻣت ﻣﺻر را ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓت ﺳﻠﺳﻠﮫ
ای ﮐﮫ او ﺑﻧﯾﺎد ﻧﮭﺎد ﺗﺎ زﻣﺎن ﺧود ﮐﺷﯽ ﮐﻠﺋوﭘﺎﺗرا در ﺳﺎل  ٣٠ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد،اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐرد .ﺑطﺎﻟﺳﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن
ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺻﺣﺑت ﮐرده و ﺧداﯾﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ را ﭘرﺳﺗش ﻣﯽ ﮐردﻧد .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﻣﺛل ﻓراﻋﻧﮫ ﻗﺑل از ﺧود ،ﻏﺎﻟﺑﺎ ٌ ﺑﺎ
ﺧواھران ﺧود ازدواج ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺧداﯾﺎن ﻣﺻر ﺑﺎﺳﺗﺎن را ﻣورد اﺣﺗرام ﻗرار ﻣﯽ دادﻧد .ﭘﺎﯾﺗﺧت آﻧﮭﺎ،
اﺳﮑﻧدرﯾﮫ ﯾﮏ ﺷﮭر ﺑزرگ ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑود .
اﺳﮑﻧدر اﺳب ﺧود ،ﺑوﺳﻔﺎﻟوس ،را ﺑﺳﯾﺎر ﻣورد اﺣﺗرام ﻗرار ﻣﯽ داد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن اﺳب ﺟﻧﮕﯽ
ﻧﯾروﻣﻧد ﻓﻘط ﺑﮫ ﺻﺎﺣب ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧود ﺳواری ﻣﯽ داد .وﻗﺗﯽ ﺑوﻓﺎﻟوس در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ھﺎﯾداﺳﭘس در اﯾﺎﻟت
ﭘﻧﺟﺎب ) اﯾﺎﻟﺗﯽ در ھﻧد( ﮐﺷﺗﮫ ﺷد ،اﺳﮑﻧدر ﺑرای او ﻣراﺳم ﺗدﻓﯾن ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺑرﮔزار ﮐرد و ﺑﮫ اﺣﺗرام
ﺑوﺳﻔﺎﻟوس ﯾﮏ ﺑﻧﺎی ﯾﺎدﺑود ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد.ﺷﮭری در آن ﻧزدﯾﮑﯽ ﮐﮫ ھﻧوز وﺟود دارد ،ﺑﮫ ﻧﺎم
ﺑوﺳﻔﺎﻟوس ،ﻧﺎم ﮔذاری ﺷد.

اروﭘﺎﯾﯾﮭﺎ ﻣﺗﻣدن و روم درﯾﮏ روﯾﺎروی ﺑزرگ وﺷﮑﺳت روم

ﻗرون وﺳطﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫی ﯾورشھﺎی ﺑرﺑرھﺎ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی زﯾر ﻓرﻣﺎن اﻣﭘراﺗوری روم ﺑود .واژهی ﺑرﺑر
رﯾﺷﮫی ﯾوﻧﺎﻧﯽ دارد و ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم "ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ" اﺳت .روﻣﯽھﺎ اﯾن واژه را ﺑرای ھﻣﮫی ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن
ﻻﺗﯾن ﺳﺧن ﻧﻣﯽﮔﻔﺗﻧد ﺑﮫ ﻛﺎر ﻣ ﯽﺑردﻧد و ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﻛﮫ ھﻣﮕﯽ وﺣﺷﯽ و ﺑﯽﺗﻣدن ھﺳﺗﻧد.
ﻣﮭمﺗرﯾن ﺑرﺑرھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺑﺎﻋث ﻓروﭘﺎﺷﯽ اﻣﭘراﺗوری روم ﺷدﻧد ،ﺟرﻣنھﺎی اروﭘﺎ ﺑودﻧد ﻛﮫ در ﺷﻣﺎل اروﭘﺎ
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﻛردﻧد و در ﺳﺎل  ٢٠٠ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد ﺑﮫ آﻟﻣﺎن ﻛوچ ﻛردﻧد .ﺟرﻣنھﺎ در ﺳﺎل  ٧٠ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد
ﺑﮫ طرف ﺟﻧوب ﺣرﻛت ﻛردﻧد ،ﺳﻠتھﺎ را ﺷﻛﺳت دادﻧد و در ﮔﺎل ﻓراﻧﺳﮫ ﺳﺎﻛن ﺷدﻧد .ژوﻟﯾوس ﺳزار در
ﺳﺎل  ۵۶ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد آنھﺎ را از ﮔﺎل ﻋﻘب راﻧد ،اﻣﺎ آنھﺎ در ﺳﺎل  ٩ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد ﻋﻠﯾﮫ روﻣﯽھﺎ
ﺷورﯾدﻧد .در  ٢۶٠ﺗﺎ  ٢٧٠ﭘس از ﻣﯾﻼد ،ﺑرﺧﯽ ﻗﺑﯾﻠﮫھﺎی ژرﻣن ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻓراﻧكھﺎ)ﻧﯾﺎﻛﺎن ﻓراﻧﺳویھﺎ(،
آﻟﻣﺎنھﺎ و ﮔﺎتھﺎ ،ﺑﮫ روم ﯾورش ﺑردﻧد و روﻣﯽھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ آنھﺎ ﺻﻠﺢ ﻛردﻧد و ﺑﮫ آنھﺎ ﺟﺎی ﺳﻛوﻧت
دادﻧد و ﺑرﺧﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺳﭘﺎه روم ﭘﯾوﺳﺗﻧد .ﻗﺑﯾﻠﮫھﺎی اﺳﻛﺎت ،ﺳﺎﻛﺳن و اﻧﮕل)ﻧﯾﺎﻛﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽھﺎ( ﻧﯾ ز ﺟزﯾرهی
اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن را از ﻓرﻣﺎن روﻣﯽھﺎ درآوردﻧد .ھونھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرﺑرھﺎی ﻏﯾر اروﭘﺎﯾﯽ ﺑودﻧد ﻛﮫ از ﺷﻣﺎل دﺷت
ﻣﻐوﻟﺳﺗﺎن و آﺳﯾﺎی ﻣرﻛزی ﺑﮫ اروﭘﺎ ﻛوچ ﻛردﻧد و ﮔﺎتھﺎی ﻏرﺑﯽ ﯾﺎ وزﯾﮕوتھﺎ را از ﺟﺎﯾﯽ ﻛﮫ اﻣروزه
روﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎم دارد ،ﻋﻘب راﻧدﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،وزﯾﮕوتھﺎ ﺑﮫ روم ھﺟوم ﺑردﻧد .آنھﺎ اﻣﭘراﺗور روم ﺷرﻗﯽ را
ﻛﺷﺗﻧد و اﻣﭘراﺗور روم ﻏرﺑﯽ را ﺑﺎجﮔذار ﺧود ﻛردﻧد .ھونھﺎ در ﺳﺎل  ٣٧۵ﻣﯾﻼدی اﻣﭘراﺗوری ﻗدرﺗﻣﻧدی
را ﺑﮫ رھﺑری آﺗﯾﻼ در ﺟﺎﯾﯽ ﻛﮫ اﻛﻧون ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎن ﻧﺎم دارد ،ﺑﻧﯾﺎن ﻧﮭﺎدﻧد و اﻣﭘراﺗوری روم ﺷرﻗﯽ را
ﺷﻛﺳت دادﻧد .ﺳﭘﺎھﯾﺎن آﺗﯾﻼ از ﺳﭘﺎه ﻣﺷﺗرك اﻣﭘراﺗوری روم ﻏرﺑﯽ و وزﯾﮕوتھﺎ ﺷﻛﺳت ﺧورد و آﺗﯾﻼ ﺑﺎ
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ﺳﭘﺎھﯾﺎﻧش ﺑﮫ اﯾﺗﺎﻟﯾ ﺎ رﻓت و اﻏﻠب ﺷﮭرھﺎ ﺑﮫ ﺟز روم را ﻏﺎرت ﻛرد .ﺳراﻧﺟﺎم آﺗﯾﻼ ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن رﺷوه از
اﻣﭘراﺗوری روم ﻏرﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺎزﮔﺷت .
ﯾورشھﺎ ﭘﯾوﺳﺗﮫی ﻗﺑﯾﻠﮫھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑرﺑر ﺑﮫ اﻣﭘراﺗوری روم ﺑﺎﻋث ﻓروﭘﺎﺷﯽ آن ﺷد و ﺳراﻧﺟﺎم ﺑرﺑرھﺎ
در آﻟﻣﺎن ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ،اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و ﻓراﻧﺳﮫ ﺳﺎﻛن ﺷدﻧد .در ﺳﺎلھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳدهی ﭘﻧﺟم ﻣﯾﻼدی ،ﻛﻠووﯾس،
ﯾﻛﯽ از ﻓراﻧكھﺎ ﻛﮫ ﻓرﻣﺎنروای ﮔﺎل در ﻓراﻧﺳﮫ ﺑود ،اوداﻛر ،آﺧرﯾن اﻣﭘراﺗور روم ﻏرﺑ ﯽ ،را ﻛﺷت و
اﻣﭘراﺗوری ﻓراﻧك و ژرﻣن را ﺑﻧﯾﺎن ﻧﮭﺎد .ﻧوهی ﻛﻠووﯾس ،اﻣﭘراﺗور ﺷﺎرﻟﻣﺎن ﺑود ﻛﮫ ھمﻋﺻر ھﺎرون
اﻟرﺷﯾد ،ﺧﻠﯾﻔﮫی ﺑزرگ ﻋﺑﺎﺳﯽ ،ﺑود .ﭘس از ﻣرگ ﺷﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ،اﻣﭘراﺗوری او ﺑﮫ ﺳﮫ ﺑﺧش ﻣﺳﺗﻘل ﺑﯾن ﻧوه
ھﺎﯾش ﺗﻘﺳﯾم ﺷد :ﺑﺧش ﻏرﺑﯽ اروﭘﺎ ﻛﮫ ﺷﺎﻣل ﻓراﻧﺳﮫی اﻣروزی و اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﺑود ﺑرای ﺷﺎرل ﺳر طﺎس؛ ﺗﻣﺎم
ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﺳﺎﺣل رود رن ﻛﮫ آﻟﻣﺎن اﻣروزی را در ﺑر ﻣﯽﮔﯾرد ﺑرای ﻟوﯾﯽ ژرﻣﻧﯽ؛ ﺑﺧش ﻣﯾﺎﻧﯽ اروﭘﺎ
از اﻛﺳﻼﺷﺎﭘل ﺗﺎ روم ﭘﺎﯾﺗﺧت اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺑرای ﻟوﺗر .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑرﺑرھﺎ ﻧﯾﺎﻛﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽھﺎ ،ﻓراﻧﺳویھﺎ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽھﺎ
ﺑودﻧد ﻛﮫ ﭘس از ﻧﺎﺑود ﻛردن اﻣﭘراﺗوری روم ،آرام آرام ﺑزرگﺗرﯾن اﻣﭘراﺗوریھﺎ و ﺗﻣدنھﺎ را در آﻟﻣﺎن،
ﻓراﻧﺳﮫ ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﭘدﯾد آوردﻧد .اﻛﻧون آنھﺎ ﺑﮫ ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﭼون ﻣن و ﺷﻣﺎ ،ﺑﺎ ﭘوزشﺧواھﯽ از ﺷﻣﺎ،
ﺑرﺑر ﻣﯽﮔوﯾﻧد .
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﭘرﺳشھﺎی آﻏﺎزﯾن ﺑﺎر دﯾﮕر ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﯾروﻣﻧدی ﺑﯾشﺗر ،ﻣطرح ﺷد .ﭼﮫ ﺷد آﻧﺎن ﻛﮫ ﺧود
اﻣﭘراﺗوری روم را ﻧﺎﺑود ﻛردﻧد ،ﭘس از ھزار ﺳﺎل ﺑﮫ اھﻣﯾت آن ﭘﯽ ﺑردﻧد و ﺑرای ﻧوزاﯾﯽ آن ﻛوﺷﯾدﻧد؟ آﯾﺎ
ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ داﻧش ھزار ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﯾك اروﭘﺎی ﭘوﯾﺎ و ﭘﯾﺷرو ﻛﺎﻓﯽ ﺑود؟
در ﺳﺎلھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳدهی ﺳﯾزدھم ﻣﯾﻼدی ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺛروﺗﻣﻧدﺗرﯾن و ﭘرﺟﻣﻌﯾت ﺗرﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑود .اﯾ ن رﺷد
اﻗﺗﺻﺎدی ﭘﯾﺎم ارﺗﺑﺎط ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اروﭘﺎﯾﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن از راه ﺷﮭرھﺎی ﺑﻧدری وﻧﯾز) ھﻣﺎن وﻧدﯾﻘﯾﮫی ﺳﺎﺑق(
و ﺳﯾﺳﯾل) ھﻣﺎن ﺻﻘﻠﯾ ﮫی ﺳﺎﺑق( ﺑود .اﯾ ن دو ﺷﮭر در واﻗﻊ ﻣرز ﺑﯾن ﺟﮭﺎن اﺳﻼم و ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑود .ارﺗﺑﺎط
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎﻋث آﺷﻧﺎﯾﯽ اروﭘﺎﯾﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻣدن ﺷﻛوھﻣﻧد اﺳﻼﻣﯽ در آن زﻣﺎن ﺷد ،ﺗﻣدﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﺎ
ﻛوﺷش اﯾراﻧﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﭘدﯾ د آﻣد .ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺻﻠﯾﺑﯽ ﻧﯾز ﺑر ارﺗﺑﺎط ﻓرھﻧﮕﯽ اروﭘﺎﯾﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻣدن اﺳﻼﻣ ﯽ
اﻓزود .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺑﺎ آﻣدن ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼم ﺑﮫ اروﭘﺎ ،دوران ﻗرون وﺳطﯽ ﻛﮫ دوران ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﻋﻠم و
ﺗﻔﻛر و ﻓﺿﺎی ﺗﻛﻔﯾر و ﺧﻔﻘﺎن ﺑود ،ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد .
ﭘﯾش از رﻧﺳﺎﻧس ،اروﭘﺎﯾﯾﺎن از ﺗﻣدن ﯾوﻧﺎن و روم ﺑﺎﺳﺗﺎن ﭼﯾز زﯾﺎدی ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل
ﺗوﺟﮫ اﺳﻼم ﺑﮫ داﻧش اﻧدوزی ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺗﻔﻛران ﯾوﻧﺎن و روم را از زﺑﺎن ﭘﮭﻠوی ،ﺳرﯾﺎﻧﯽ و
ﻻﺗﯾن ﺑﮫ ﻋرﺑﯽ ﺗرﺟﻣﮫ ﻛرده ﺑودﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن ،ﺳﮫ ﻣﺗرﺟﻣﺎن ﺧراﺳﺎﻧﯽ ﺑﺳﺎر ﭼﺷمﮔﯾر اﺳت و ﺑﺧش
زﯾﺎدی از ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﺎ ﻛوﺷش اﯾراﻧﯾﺎن در ﮔﻧدیﺷﺎﭘور ﺳﺎﻟم ﻣﺎﻧده ﺑود .از ﺣدود ١٣۵٠
ﻣﯾﻼدی ،ﺗرﺟﻣﮫی اﯾن آﺛﺎر ﺑﺎردﯾ ﮕر از ﻋرﺑﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﺷد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،آﺛﺎر ﻋﻠﻣﯽ و
ادﺑﯽ ﯾوﻧﺎن و روم ﺑﺎﺳﺗﺎن ﻛﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫی داﻧش دوﺳﺗﯽ ﺧراﺳﺎﻧﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن از دﺳت ﻓراﻣوﺷﯽ و ﻧﺎﺑودی
ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺑﺎر دﯾﮕر ﻣورد ﺗوﺟﮫ اروﭘﺎﯾﯾﺎن ﻗرار ﮔرﻓت .
ﺗرﺟﻣﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺗﻔﻛران ﯾوﻧﺎن و روم ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺛروﺗﻣﻧدان اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺧﺎﻧدان ﻣدﯾﺳﯽ
در ﺷﮭر ﻓﻠوراﻧش ،روﻧق زﯾﺎدی ﭘﯾدا ﻛرد .اﻣﺎ داﻧش ﯾوﻧﺎن و روم ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑرای ﭘﯽرﯾزی ﺗﻣدﻧﯽ ﺷﮕرف ﻛﮫ
دﺳتﻛم  ١٠ﺳده ﺳﺳﺗﯽ و ﻋﻘبﻣﺎﻧدﮔﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻛرده ﺑود ،ﻛﺎﻓﯽ ﻧﺑود .از اﯾن رو ،ﺗرﺟﻣﮫ آﺛﺎر داﻧﺷﻣﻧدان
ﻣﺳﻠﻣﺎن ،از ﺟﻣﻠﮫ اﺑوﻋﻠﯽ ﺳﯾﻧﺎ ،رازی ،ﺧوارزﻣﯽ ،ﺑﯾروﻧﯽ ،ﭘﺳران ﻣوﺳﯽ ﺷﺎﻛر ﺧراﺳﺎﻧﯽ ،اﺑن ﻧﻔﯾس ،اﺑن
رﺷد و ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر ،ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓت.ﻛﺗﺎب ﻗﺎﻧون ﺑوﻋﻠﯽ ﺳﯾﻧﺎ ﺳﺎلھﺎ در داﻧﺷﮕﺎه ھﺎی اروﭘﺎ
ﺗدرﯾس ﻣﯽ ﺷد و ﺗرﺟﻣﮫی ﺷرح ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻧﺻوری ،ﻧوﺷﺗﮫ زﻛرﯾﺎی رازی ،ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻛﺗﺎب طﺑ ﯽ ﺑود ﻛﮫ در
اروﭘﺎ ﭼﺎپ ﺷد.
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن رﻧﺳﺎﻧس را ﺑﮫ وﺟود آوردﻧد
در دوراﻧﯽ ﻛﮫ اروﭘﺎ ﻗرون وﺳطﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﻛرد ،ﻧزدﯾكﺗر ﯾن ھﻣﺳﺎﯾﮫ اروﭘﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ،در ﻣدت
ھﺷتﺻد ﺳﺎل ﭘﯾﺷرو ﺟﮭﺎن ﻣﺗﻣدن ﺑودﻧد .ﺷﻛوﻓﺎﯾﯽ ﺗﻣدن اﺳﻼﻣﯽ دﺳت ﻛم دو ﺑراﺑر ﺗﻣدن ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑود و
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑودﻧد ﻛﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾ مﺗر و ﭼﻧد ﺟﺎﻧﺑﮫﺗر از ﯾوﻧﺎن ،ﺟﮭﺎن ﻏرب را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺧود ﻗرار دادﻧد .اﻣﺎ
اﻏﻠب ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران اروﭘﺎﯾﯽ آن ﭼﮫ ﻛﮫ در ﻣورد ﻧﻘش ھﺷتﺻد ﺳﺎﻟﮫی ﺗﻣدن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯾﺎن ﻣ ﯽﻛﻧﻧد ،ﻓﻘط اﯾن
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اﺳت ﻛﮫ آﻧﺎن ﻓﻘط ﮔﻧﺟﯾﻧﮫی ﺗﻣدن ﯾوﻧﺎن را ﺑﮫ اروﭘﺎ رﺳﺎﻧدﻧد .آﻧﺎن ﺑﺎ اﯾن ﺑﯾﺎن ﻧﻘش ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را ﺑﮫ اﻧدازهی
ﯾك ﻧﺎﻣﮫ رﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺧﻔﯾف ﻣﯽدھﻧد ﻛﮫ ﺑﺳﺗﮫی آﻣوزﺷﯽ ﺗﻣدن ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن را از ﻻی در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ درون
اروﭘﺎی ﻏرﺑﯽ اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت.
در اﯾنﺟﺎ ﺑﮫ ﮔوﺷﮫھﺎﯾﯽ از ھدﯾﮫھﺎﯾﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ اروﭘﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﻛﻧﯾم .
در ﺳﺎلھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗرون وﺳط ﯽ و ﻧﯾز در دورهی رﻧﺳﺎﻧس،ﻛﺗﺎبھﺎی زﯾﺎدی از ﻋرﺑﯽ ﺑﮫ ﻻﺗﯾن ﺗرﺟﻣﮫ
ﺷد .ﯾﻛﯽ از ﻛﺗﺎبھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺗرﺟﻣﮫ آن ﺑﮫ ﻻﺗﯾن ﻣورد ﺗوﺟﮫ زﯾﺎدی ﻗرار ﮔرﻓت ،ﻛﺗﺎب ﺟﺑر و اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ،ﻧوﺷﺗﮫ
ی ﻣﺣﻣدﺑنﻣوﺳﯽ ﺧوارزﻣﯽ ،رﯾﺎﺿﯾدان ﺑرﺟﺳﺗﮫی ﺧراﺳﺎﻧﯽ ،اﺳت .او در اﯾن ﻛﺗﺎب ،ﻛﮫ در واﻗﻊ ﯾﻛﯽ از
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻛﺗﺎبھﺎ در زﻣﯾﻧﮫی ﻛﺎرﺑرد رﯾﺎﺿﯽ در زﻧدﮔﯽ اﺳت ،روش ﺑﮫ ﻛﺎرﮔﯾری ﻋددھﺎی ھﻧدی را ﻛﮫ
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن از ھﻧدی ھﺎ ﻓراﮔرﻓﺗ ﮫ ﺑودﻧد ،ﺟﻣﻊ و ﺗﻔرﯾق ،ﺿرب و ﺗﻘﺳﯾم و ﻣﺣﺎﺳﺑﮫھﺎی ﻛﺳری را ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ
ﺳﺎده آﻣوزش ﻣﯽ دھد .
ﭘﯾش از ﻓراﮔﯾر ﺷدن آﻣوزشھﺎی اﯾن ﻛﺗﺎب ،ﻏرﺑﯽھﺎ ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ھﺎی ﺧود از ﻋددھﺎی روﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﻛردﻧد ﻛﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻛردن ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻧداﺷﺗن ﻋد ﺻﻔر ﻣﺷﻛل ﺑود .وارد ﺷدن ﻋدد ﺻﻔر ﺑﮫ اروﭘﺎ
ﭼﻧﺎن ﺗﺣوﻟﯽ در رﯾﺎﺿﯾﺎت ﺑﮫ وﺟود آورد ﻛﮫ ﺑرﺧﯽ اﯾن ﻋدد را ﻣﻘدس داﻧﺳﺗﻧد و در وﺻف آن ﺷﻌرھﺎ
ﺳرودﻧد و ﺳﺧنھﺎ ﮔﻔﺗﻧد" :در ﺻﻔر ﭼﯾز ﻣﻘدﺳﯽ وﺟود دارد ﻛﮫ آن را اﻧﺗﮭﺎ و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ،ﻣﺎﻧﻧد ﺧداوﻧد
ﻛﮫ او ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﺻﻔر ﻧﮫ ﻛم ﻣﯽﺷود ﻧﮫ زﯾﺎد ...و ھﻣﺎنطور ﻛﮫ ﺻﻔر ھﻣﮫی ﻋددھﺎ را ده ﺑراﺑر ﻣﯽﻛﻧد او
ﻧﯾز دهﺑراﺑر ﺑﻠﻛﮫ ھزار ﺑراﺑر ﻣﯽﻛﻧد ...آری او ھﻣﮫ ﭼﯾز را از ھﯾﭻ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآورد"...ﻛﺎﺷﻔﺎن ﺳرزﻣﯾن
ھﺎی ﺟدﯾد در دوره روﻧﺳﺎﻧس اﺳﺎس اﻣﭘراﺗوری ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را ﻛﮫ طﯽ ﭼن ﻗرن ﺑﻌدی ﺑر ﺑﺧش ھﺎی
زﯾﺎدی از ﺟﮭﺎن ﺣﺎﻛم ﺷدﻧد ،ﭘﯽ رﯾزی ﻛردﻧد .ﭘرﺗﻐﺎﻟﯽھﺎ در ﺟﺳت و ﺟوی راھﯽ ﺑرای دور زدن آﻓرﯾﻘﺎ و
رﺳﯾدن ﺑﮫ آﺳﯾﺎ ،ﻛﺷﺗﯽھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﺟﻧوب ﮔﺳﯾل داﺷﺗﻧد و اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽھﺎ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ آﺳﯾﺎ ﻣﺳﯾر ﻏرب را
در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﻧد .اﺳﺗﻔﺎده از ﻗطبﻧﻣﺎ ﺑرای ﭘﯾدا ﻛردن ﻣﺳﯾر درﺳت ﻛﮫ ھدﯾ ﮫی ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ اروﭘﺎﯾﯾﺎن ﺑود،
ﭼﻧﯾن ﻣﺎﺟراﺟوﯾﯽھﺎﯾﯽ را اﻣﻛﺎن ﭘذﯾر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود .در ﻗرن ﭘﺎﻧزدھم ،ﻛرﯾﺳﺗوف ﻛﻠوﻣب ،ﻣﺎﺟراﺟوی
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﻛﮫ راھﯽ ﻏرب ﺷده ﺑود ،در ﺟزاﯾر آﻣرﯾ ﻛﺎ ﺑﮫ ﺧﺷﻛﯽ رﺳﯾد و ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﮔﻣﺎن ﻛرد ﺑﮫ آﺳﯾﺎ رﺳﯾده
اﺳت .اﻣﺎ ﮔﻧﺟﯾﻧﮫی داﻧش ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻛﮫ ﻛﻠوﻣب از آن آﮔﺎه ﺷده ﺑود ،وی را ﺑﮫ ﻛﺷف ﻗﺎرهی ﺟدﯾد
رھﻧﻣون ﺷد .ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻛرده ﺑودﻧد ﻛﮫ در آن ﺳوی ﻧﯾﻣﻛرهی ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺧﺷﻛﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و
ھﻣﺎنھﺎ ﻧﯾز ﺑودﻧد ﻛﮫ ﻛروی ﺑودن زﻣﯾن را ﺛﺎﺑت ﻛرده ﺑودﻧد .در اﯾن ﻛﮫ ﻛﺗﺎب ادرﯾﺳﯽ ،داﻧﺷﻣﻧد اﻧ ُدﻟُﺳﯽ،
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫای از دادهھﺎی ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ و ﻛﺎﻣلﺗرﯾن ﻧﻘﺷﮫی ﺟﮭﺎن ﺗﺎ آن زﻣﺎن ،در اﺧﺗﯾﺎر اروﭘﺎﯾﯽھﺎ ﺑوده
اﺳت ،ﺷﻛ ﯽ ﻧﯾ ﺳت.
ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ١٧ ،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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