
 ، دیکتاتوری ها، نظامیگری ها وحکمروایی هانگاهی بر 

  جهانگشایی های تاریخ
  )صباح(پژوھش  تھیھ و ١١ -بخش 

 

تحقیقات بیشتر،  نوآوریھا و با ماخذ ھای مختلف و منابع و استفاده از تحقیق تاریخی با پژوھش و(

جنگ افروزیھا آگاھی  جنگھا و امیدوارم کھ این پژوھش مستند تاریخی بتواند بھ عواقب ناگوار

  ) ما بدھد ءویرانھ دردمند و کشور جنگ در بھ انسانھای خستھ از سودمندی را
  

  جنگ های صلیبی

  
 یخدا یعنید؛ یبھ اندازه توح یچ مساءلھ ایھ ید است و براین توحیم كھ اسالم دیدان یم

چ یھ ھست و نسبت بیت قائل نیاھم: ر او را پرستش نكردنیگانھ را پرستش كردن و غی

. ش كھ در مكھ بودند مشرك بودندیمردم قر. ت نداردین مسئلھ حساسیبھ اندازه ا یمسئلھ ا

لھ رسول اكرم یش كھ ھمان قبیغمبر اكرم و مردم قریان پیم یریگ یك نبرد پین بود كھ یا

زده سالھ مكھ بھ یدر تمام دوره س. غمبر اكرم در مكھ بودندیزده سال پیس. بود در گرفت

دفاع نداد، تا آنجا كھ واقعا مسلمانان بھ تنگ آمدند و با اجازه  یه جھاد و حتاجاز یاحد

دند تنھا در ین ماندند و زجر كشیریبھ حبشھ مھاجرت كردند، اما سا یآن حضرت، گروھ

  .نھ بود كھ رخصت جھاد داده شدیسال دوم مد



در اعماق  یاسالم ثقافت. دند، با روح اسالم آشنا شدندیمات دیدر دوره مكھ، مسلمانان تعل

اسالم  یك مبلغ واقعینھ ھر كدام ین شد كھ پس از ورود در مدیجھ اینت.افتیروحشان نفوذ 

 یفرستاد خوب از عھده بر م یبودند و رسول اكرم كھ آنھا را بھ اطراف و اكناف م

. دیجنگ یم یده ایچھ ھدف و ا یدانستند برا یرفتند م یھم كھ بھ جھاد م یھنگام. آمدند

  :داشت یكیدئولوژیت ایصدر اسالم ماھ یھ السالم جنگھایعل ین علیرالمؤ منیر امیعببھ ت

 یا روخود ر یھا یرتھا و دركھا و آگاھیآنھا بص .))افھمیاس یحملوا بصائرھم عل((

بدھند نھ  یرھا بھ مردم آگاھین شمشیخواستند با ا یم یعنی. كردند یشان حمل میرھایشمش

 یم یآنچھ را ھم. خواستند بدھند یرند، میخواستند بگ ینم یزیاز مردم چ. یگریز دیچ

روز ھستند مقصود یامبران پیم پییگو یاگر م. بود یرت و آگاھیخواستند بدھند بص

افتھ، بودند كھ یمات یتعل یده و انسانھایآبد یرھاین شمشیچن یآر.ستین ینظام یروزیپ

م و یخوان یخ را میكھ تار یوقت. نھ اسالم انجام دھندیتوانستند رسالت خود را در زم

 یشناختند م یرا نم یزیر و شتر چیش جز شمشین مردم را كھ تا چند سال پیا یگفتگوھا

سال،  ١٣بعد از .(میشو یرت مینھا غرق در حیا یشھ بلند و ثقافت اسالمیم، از اندینیب

 یقدرتن قوت و ینھ بود كھ مسلمینھ و در مدیآمدند مد) ھ و آلھیهللا عل یامبر اكرم صلیپ

ن كھ یان مسلمیگر میجنگ بدر و جنگ احد و جنگ خندق و چند جنگ كوچك د.دا كردندیپ

در جنگ بدر مسلمانھا فتح . ش كھ در مكھ بودند در گرفتین قرینھ بودند با مشركیدر مد

  .نمودند یبزرگ یلیخ

ایج بود، دین اسالم در سرزمینی نزول کرد کھ در آن انواع خرافات و بت پرستی ھا و بدعت ھا ر

سرزمینی کھ در آن قبایل . سرزمین حجاز با حضور بادیھ نشینان اکثریت و شھرنشینان اقلیت شد

اما این سرزمین با دعوت رسول . مختلف برای بقا یکدیگر را مورد حجوم و غارت قرار می دادند

منطقھ  قرن توانست بھ بزرگترین امپراتوری ١٢خدا، رنگ و بویی دیگر بھ خود گرفت و در طول 

و خلفای ) ص(با فرھنگی غنی، اقتصادی قدرتمند و سیاستی مستبدانھ، بھ جز دوران پیامبر اکرم 

ھر چند کھ کمیت و کیفیت حکومت ھا در این سرزمین کھ نام امت را یدک می . راشدین، تبدیل شود

ره ھا کشید، دست خوش تغییرات می شد، اما ماھیت سیاسی و اقتصادی و فرھنگی آن در اکثر دو

 .ھمانند و بیشتر اوقات در آن پیشرفت ھای چشمگیری نیز دیده می شد

دین اسالم از ھمان دوران خلفای راشدین در دو قرن اول خود توانست فتوحاتی را در بیزانس و بخش 

، شام .ھـ ١٥./م ٦٣٦از این فتوحات می توان بھ فتح انطاکیھ در . آسیایی آن و سایر نقاط کسب کند

و . ھـ ١٨٥./ م ٨٠١، مراکش، الجزیره و تونس .ھـ ٢١./ م ٦٤١، در افریقا مصر .ھـ ٢٠./م ٦٤٠

ھرچند پس از این . اشاره داشت) ھـ٩٠٢./م٨٣١(و سیسیل ) ھـ٩٣٠./م٧١١(در اروپا بھ اسپانیا 



فتوحات حمالتی بھ قسطنطنیھ، پایتخت بیزانس، در زمان معاویھ و ھم چنین حمالتی نیز بھ اروپای 

چون فرانسھ و ایتالیا بعد از فتح اندلس صورت گرفت، اما در کل نتیجھ ای در بر مرکزی ھم

درباره ذھنیت مسیحیان و بیزانسی ھا » انسان دوستی در اسالم«در کتاب » مارسل بوازر«.نداشتند

بیزانس از ابتدا، سپاھیان عرب را بھ منزلھ نیروی شر در نظر «: از لشکرکشی اعراب می نویسد

مسیحیان، . د و استیالی آنان را غضب خداوند بر مسیحیان گناھکار بھ شمار می آوردمجسم می کر

فتوحات مسلمین در سرزمینھای .»در این استیال، تنبیھی خدایی یا توطئھ ای یھودی را تصور کردند

مسیحی منافع و موقعیت اشراف، سالطین و پاپ ھا را بھ خطر انداختھ بود و ھمچنین تبلیغات وسیع 

علیھ مسلمین، در تشدید و توسھ جو خصمانھ توام با بیم و تنفر آنان با مسلمان موثر بود؛ البتھ با  آنان

توجھ بھ شدت عقب ماندگی و اختالفات داخلی مسیحیان در اروپا و سلطھ فئودالیتھ و ظلم اشراف، 

المی را بھ سالطین و زعمای کلیسا بر مردم و جھل و خرافھ گرایی، زمینھ ورود فرھنگ و تمدن اس

  .اروپا فراھم کرد

، طوایف مسیحی با ھدف ھای گوناگون در حالی بھ سمت )ھجری ٥(میالدی  ١١در اواخر قرن 

اجتماعی بھ -سوریھ و فلسطین ھجوم آوردند کھ جھان اسالم در نا بسامانی و ھرج و مرج شدید سیاسی

دو دولت سلجوقیان و  ھمچنین با توجھ بھ ضعف و زوال خالفت بغداد و درگیری. سر می برد

فطمیان، بھ ویژه در منطقھ سوریھ و فلسطین و عصیان حکام بالد بھ خصوص شورش اسماعیلیان، 

سیاسی  –اختالفات و نابسامانی ھای مذھبی . این نابسامانی و ھرج و مرج، بیش از پیش افزایش یافت

نیز مشاجرات عقیدتی شدید با مسیحیان اروپای غربی و ) بیزانس(مسیحیان و امپراتوری روم شرقی 

میالدی  ١٠٥٤آنان و کلیسای یونان با روم، منجر بھ انفصال قطعی مسیحیت شرقی و غربی در سال 

اقتصادی و فساد در دستگاه کلیسا و در روابط آن با سالطین، اشراف  –شد؛ اما بحران ھای اجتماعی 

یزانس و بخش آسیایی آن و فتح انطاکیھ و فئودال ھا و تجار و نیز پیشتازی ترکان سلجوقی در قلمرو ب

و حتی تھدید قسطنطنیھ و عوامل دیگر ایجاب می کرد تا ) میالدی ١٠٨٦و  ١٠٨٥(بھ دست آنھا 

دستگاه فئودالی کلیسای روم و اشراف و فئودالھا، تجار و حکام اروپایی در مجموعھ ای از انگیزه ھا 

ی خروج از این بحران ھا کھ موجودیت و اھداف مذھبی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و برا

امپراتوری ھای مسیحی نشین شرقی و غربی را بھ خطر انداختھ بود و خالصھ برای نجات غرب و 

  .اروپا بھ ایجاد پیوند دوباره میان دو بخش شرقی و غربی جھان مسیحیت روی آوردند

غتنم شمرد و در پیوند با پاپ اوربان دوم، تقاضای امپراتوری بیزانس را برای رفع خطر ترکھا م

اسراف و حکام و تجار اروپایی، گروه ھای مختلف مسیحی و متعصب اروپا را از کشورھایی چون 

. فرانسھ و آلمان با فتوای جھاد با کافران یعنی مسلمانان بھ سمت انطاکیھ و بیت المقدس سرازیر کرد



 ١٣الی اواخر قرن  ١١خر قرن از اوا –بدین ترتیب، آنھا جنگھای صلیبی طوالنی دویست سالھ 

  .را آغاز کردند –میالدی 

  :ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن یھ علت را برای جنگ ھای صلیبی را بر شمرد

  پیشتازی ترکان سلجوقی؛ -١

  تضعیف شدید امپراتوری بیزانس؛ -٢

جنگ . دھندحس جاه طلبی شھرھای ایتالیایی کھ می خواستند دامنھ قدرت تجاری خود را افزایش  -٣

  .ھای صلیبی معجونی از مسیحیت، فئودالیسم، شوالیھ گری و امپریالیسم بود

از نظر مذھبی و اجتماعی بحران در اروپا، با خساراتی کھ در جنگ ھای صلیبی بر اروپاییان شرقی 

وارد شده بود، باال گرفت و اختالفات میان مسیحیان شرقی و غربی گسترش و کلیسا در موقعیت 

تمدن اسالمی « : ویل دورانت در جایی دیگر از کتاب تاریخ تمدن می گوید. ای قرار گرفت شکننده

عمال نشان داده بود کھ از نظر آراستگی، آسایش، فرھنگ و جنگ بھ مراتب بر تمدن مسیحی برتری 

جھد بلیغ پاپ ھا در راه استقرار صلح در اروپا بھ وسیلھ ایجاد ھدف مشترک، بر اثر امیال . دارد

  ».ناسیونالیسم و جھادھای خود پاپ ھا علیھ امپراتوران بی اثر شده بود

میالدی  ١٤و  ١٣یکی دیگر از آثار مھم این جنگ ھا تضعیف معتقدات مذھبی مسیحیان طی قرون 

ھمچنین با توجھ . بود؛ اعتقاداتی کھ بر اساس آنھا، وعده ھای پیروزی قطعی بھ مسیحیان داده شده بود

ای صلیبی کھ عالوه بر نظامیان، روحانیان مسیحی و توده ھای مردم از اقشار بھ کیفیت جنگ ھ

مختلف بھ طور دستھ جمعی و بھ شکل مھاجرت وارد سرزمین ھای اسالمی شده بودند و بر اثر آن 

برخورد و تماس ایجاد شده، زمینھ بیداری اروپا و غرب، بھ ویژه از طریق اسپانیا و سیسیل فراھم 

  .شد

س از یک دوره طوالنی ترس و وحشت از نیستی و اضمحالل در مقابل قدرت مسلمین، بر مسیحیان پ

اثر تکان ھای شدید ناشی از فتوحات مسلمین کھ تا قلب اروپا نفوذ کرده بود، بر اثر جنگ ھای 

 .صلیبی از خواب بیدار شدند

تاثیر اسالم «در کتاب مونتگمری وات درباره اھمیت و تاثیر بنیادی این جنگ ھا برای غرب و اروپا 

اھمیت بنیادی نھضت صلیبی این بود کھ اروپای غربی از طریق این نھضت «:می نویسد» در اروپا

اروپا علی رغم . این برایند مثبت، شکست سیاسی و نظامی آنھا را جبران کرد. بھ ھویت خود پی برد

سیحیت شرقی با جنگ ھای از سوی دیگر م. شکست، بنا بھ عوامل و علل دیگر رو بھ پیشرفت نھاد

صلیبی ھا از نظر فرھنگی بعضی از جوانب جذاب حیات اسالمی . صلیبی ضد ھدف متعھد آنھا بودند

از ».را در شرق بھ تجربھ نشستند و سعی کردند در موقع بازگشت بھ وطن از آنھا اقتباس و تقلید کنند

ت و بازرگانی دنیای اسالم آشنا نظر بازرگانی و صنعت نیز بر اثر این جنگ ھا، مسیحیان با صنع



ویل . شدند و این امر در رشد بازرگانی و فعالیت ھای تجاری جوامع اروپایی تاثیر زیادی گذاشت

در خصوص ورود تجار اروپایی بھ سرزمین ھای » عصر ایمان: تاریخ تمدن«دورانت در کتاب 

  :اسالمی می نویسد

ا کاالھای خود را راه انداختند، شاید ھم بازرگانان ھر جا صلیبیون رفتند، سوداگران بھ دنبال آنھ«

شھسواران، فلسطین را ازدست دادند، اما ناوھای ایتالیایی بودند کھ . راھنما و مشوق صلیبی ھا بودند

نھ تنھا دست مسلمانان بلکھ دست امپراتوری بیزانس را نیز از مدیترانھ کوتاه و سلطھ خویش را بر آن 

یز، جنووا، پیزا، آمالفی، مارسی و بارسلون قبل از این حوادث با مسلمانان ون. دریا آشکار ساختند

مشرق زمین، ناحیھ تنگھ بسفر و دریای سیاه معامالت تجاری داشتند؛ اما این داد و ستد بر اثر جنگ 

  ».ھای صلیبی بسیار توسعھ پیدا کرد

. در اروپا شد» اسالمیزه مسیحیت«این امر منجر بھ شکل گیری نھضت پروتستانتیسم و بھ تعبیری 

اقتصادی، با تزلزل و فروپاشی تدریجی فئودالیسم اروپایی و رشد طبقھ  –از نظر عینی و اجتماعی 

متوسط و بورژوازی با آن حجم عظیم مبادالت تجاری و صنعتی و اقتصادی، روند اضمحالل 

 –ریعتر و انقالب تجاری فئودالیسم و تکوین سرمایھ داری و ترقی تجارات، صنعت و اقتصاد اروپا س

. انجامید) رنسانس(اقتصادی آن نزدیکتر شد و در نھایت در نقطھ عطف خود بھ تولد غرب جدید 

تعدادی از نویسندگان غربی تاثیر جنگ ھای صلیبی در جھان اسالم را ناچیز و کم اھمیت جلوه داده 

  . دانستھ انداند و حتی در تحوالت سیاسی و اوضاع داخلی جھان اسالم بی تاثیر 

از جملھ، اشپولبر، جنگ ھای صلیبی را ھمچون حادثھ ای فرعی در تاریخ قسمت کوچکی از تمام 

دنیای اسالم قلمداد کرده و معتقد است کھ این جنگھا فقط در سوریھ، فلسطین و سواحل مصر جریان 

در این سرزمین ھا بنابراین تحول اوضاع سیاسی . داشت نھ در بین النھرین و ایران و آسیای مرکزی

نھ تماسی با مسیحیان صلیبی پیدا .بھ ھیچ وجھ از این واقعھ متاثر نشد و سکنھ این نواحی ھیچ گ

بھ علت آشفتگی سیاسی داخلی و اختالفات و قیام اسماعیلیان در جھان اسالم و بھ دلیل اینکھ .نکردند

دند و حتی ترکان سلجوقی نیز عباسیان با آن ھمھ ضعف و سستی، مستقیما در معرض این تھاجم نبو

و فاطمیان و اتابکان و عباسیان ) نزاری(دچار آشفتگی سیاسی و درگیری با شورشیان اسماعیلی 

جامعھ مسلمانان در برابر تھاجم . بودند، دیگر خطری برای صلیبیان اروپایی بھ حساب نمی آمدند

و حمالت فرسایشی اروپاییان در  وقوع این جنگ ھا. صلیبی ھا در مراحل بعد چندان مقاومتی نکرد

ضعف و زوال و از ھم پاشیدگی جوامع مسلمان و تشدید این ضعف و پراکندگی در جھان اسالم موثر 

  .بود



از نظر روابط میان جھان مسیحیت و غرب با اسالم و مسلمانان،جنگ ھای صلیبی نقطھ عطف این 

شدید ھمان روابط خصمانھ گذشتھ بھ شمار روابط با تغییرات کیفی منفی و اثار و عوارض پایدار و ت

  .در واقع این جنگ ھا عکس العملی بود از سوی اروپاییان در برابر مسلمانان و اسالم. می رود

پیروزی صلیبی ھا در جنگ تولوز در اندلس و بعد تصرف قرطبھ و اشبیلھ طی بیست سال عملیات 

بدین . حکومت مسلمانان در اسپانیا خاتمھ دادبھ » الموحدون«خوشنت آمیز و رفتار جنایتبار با سقوط 

در اواخر قرن . ترتیب جھان مسیحیت در مسالھ اسپانیا توانست اولین انتقام خود را از مسلمانان بگیرد

از نظر دستگاه رھبری . میالدی آخرین پایگاه مسلمانان، غرناطھ در اسپانیا نیز سقوط کرد ١٥

یی، این حادثھ یک پیروزی فراموش نشدنی جھان مسیحی بر کلیسای کاتولیک روم و دولت ھای اروپا

اسالم قلمداد شد؛ بھ حدی کھ رویداد غرناطھ را یک انتقام نا تمام و جزیی جھان مسیحی گیری از 

از علل و . سقوط اسپانیا و سیسیل ضربھ مھلکی را بر جھان اسالم وارد آورد.اسالم نام نھاده بودند

وجود تفرقھ و اختالف داخلی طوایف و امرای مسلمین در قرطبھ و عوامل این سقوط می توان بھ 

  .سایر نقاط اندلس اشاره کرد

با فتح پایگاه ھای مسلمین در اروپا، مسیحیان بھ منابع علمی و فرھنگی غنی از دذنیای اسالم دست 

رفت چشمگیری یافتند کھ با الھام از آنھا توانستند در بسیاری از علوم و فنون در طول چندین قرن پیش

اروپاییان با منابعی ھمچون ابوعلی سینا، غزالی و ابن رشد در طول سالھای بعدی . را بھ دست آورند

  .بھ درجاتی از علوم رسیدند کھ خود مسلمانان نتوانستند بھ این درجات عالی برسند

  مستعمره خواهان یسلطه طلب و کایآمرکشف 

  
- تیاسم جان. "دن نوع بشر در توافق نبوده اندیى گزن براى سکنیش از این بیھرگز آسمان و زم

John Smith سال قبل از  ٣٠٠٠٠و  ٣٤٠٠٠ن یخ، بیدر اوج عصر  انیکائین آمریاول ١٦٠٧

 Bering نگیاى بریجھ دریدر نت .خى نھفتھ بودیم ین در قعر قاره ھاى عظیت آبھاى زمیالد، اکثریم

Sea  اینجیخشکى، بنام بر ک پلیبود و ن تر ییصدھا متر از سطح کنونى خود پا (Beringia) ن یب



ھ خود، عرضى یا، در منتھى الینجیمى شود بر ن زدهیتخم. دار شده بودیکاى شمالى پدیا و آمریآس

  . ومتر داشتھ استیکل ١٥٠٠ک بھ ینزد

 ده شده از سبزه زارھائ فراوان و نباتات باعثیمرطوب و بى درخت پوش) دشتئ ھموار(تندرا کی

ى کھ ین انسانھایاول.پرداختند ھ جھت بقا بھ شکار آنھا مىیوانات غول آسا شد کھ انسانھاى اولیجلب ح

آنھا رسم اجداد خود . ن مى گذاشتندیبدانند قدم بھ قاره اى نو کاى شمالى گذاشتند بدون آنکھیپا بھ آمر

 پل خشکى گذبرى عبور کرده و از فراز یکردند و از سواحل سیدنبال م شیرا طى ھزاران سال پ

کاى شمالى ین اتباع آمرینخست نیز سپرى شد تا ایدن بھ آالسکا، ھزاران سال دگر نیپس از رس.شتند

 االت متحدهیبھ نقطھ اى کھ اکنون ا م جنوب باز کرده تایخى عظیراه خود را بھ دھانھ کوھھاى 

(United States)  کاى یوى در آمرن و بدیشواھد زندگى نخست زیامروزه ن. شود برسندیده مینام

سال قبل از  ١٢٠٠٠ش از یتوان بطور موثق بھ پیرا م ن شواھدیمقدار کمى از ا. افت مى شودیشمالى 

بأ بھ ھمان یده بانئ درشمال آالسکا کشف شده کھ قد مت آن تقرید ک برجیرأ یالد مربوط ساخت؛ اخیم

  .افت شده استیکو یومکزین (Clovis) سیکى کالویز در نزدین ىیزه ھاین. رسدیدوره م

کاى شمالى و جنوبى کشف شده کھ دال یگر آمریز در برخى نقاط دیمصنوعات مشابھى ن عالوه بر آن

شکل  الد کامالیش از میسال پ ١٠٠٠٠مکره غربى تا قبل از یات احتماأل در اکثر نیاست کھ ح نیبر ا

 )کاى شمالىیوحشى آمرش یگاو م( سونیآن زمان، ماموت ھا شروع بھ انقراض کرده و با .گرفتھ بود

شتر و یبھ مرور زمان، گونھ ھاى ب. شدند ھیکائى ھاى اولین آمریھ و پوست خام ایمنبع اصلى تغذ 

اھان و دانھ ھا یگ. منقرض مى شد ند - -یعیل طبیبدال ایش از حد و یق شکار بیچھ از طر -  -شترى یب

ن آثار یچ، گلھ ھا و نخستیبتدر. دندل مى دایھ را تشکیکائى ھاى اولیآمر بخش مھمى ازخوراک روزانھ

ک یالد، در آنچھ کھ اکنون مکز یھزار سال قبل از م ٨سرخ پوستان حدود . دار گشتی کشاورزى پد

ن یا ج،یبتدر. ا کردندین کار شدند و شروع بھ کشت ذرت، کد و و لوبیشرو ایشود، پیخوانده م مرکزى

ى ذرت در دره ھاى ینوع ابتدا الد،یقبل از م سال ٣٠٠٠تا حدود .ده شدیمھارت ھا بھ سوى شمال کش

قبل از  ٣٠٠٠دار شد و تا سال یارى پدیآب ن نشانھ ھاىیسپس اول. افتیزونا رشد یکو و آریومکزین

  .گشت داریى پدیات روستاین اثر حیالد، نخستیم

 ،(Phoenix)  کسینیامروز ف در حوالى آنچھ کھ (Hohokum) ال دى، ھوھوکومھایتا قرن اول م

ساختن تلنبارھاى ھرم شکل بھ فرم آنچھ کھ در  مشغلھ آنھا. ده بودندیده مى شود، سکنى گزیزونا نامیآر

   .ارى و کانال ھاى آب بودیآب ستم ھائیس سیافت مى شد و تاسیک یمکز

ن گروه سرخ پوستان کھ بھ ساختن تلنبارھاى ھرم شکل یاول :تلنبار سازان و دھکده ھاى سرخپوستى

 ن گروه حدودیا. بودند Adenans شود پرداختند آدنانھایده میاالت متحده نامیون ااکن در آنچھ کھ

ن یا بعضى از. نى و سنگر را آغاز نمودندیر زمیالد ساختن نقاط خاکى زیسال قبل از م ٦٠٠



معناى مذھبى داشتھ ولى  ا مارھا ھستند کھ احتماالیمانده از آن دوره بھ شکل پرند گان و یتلنبارھاى باق

ً جذب قبا (Adenans) آدنانھا .تا کنون کسى بھ آنھا پى نبرده است  انھایلیگر کھ ھوپ ویل دیظاھرا

(Hopewellians)  ن یکى از مھم تری. گر نقل مکان کردندیا بھ نقاط دیشده و  شوند،یخوانده م

ھا ھنوز ن تلنباریافت شده کھ آثار ھزاران مورد از ای (Ohio) ویاوھا مراکز فرھنگى آنھا در جنوب

کھ بازرگانان ماھرى بودند بھ داد و ستد کاال و  (Hopewellians) ان ھایلیو ھوپ. پا برجاست

تا حوالى قرن  .پرداختند د مىیلومتر مى رسیگوناگون در منطقھ اى کھ شعاع آن بھ صدھا ک اجناس

ل گوناگون یال قبیج راه براى تشکید شده و بتدری ز ناپدی، ن(Hopewellians) انھایلیپنجم ھوپ و

 (Temple Mound)ا تمدن تمپل موندی Mississippians ھا گر کھ مرسوم بھ مى سى سى پىید

الت یا (St. Louis) زییکھ در سمت شرق سنت لو (Cahokia) ایشھر کاھوک. مى باشند، گشوده شد

نفر داشتھ ست ھزار یب بھ بیتى قریالدى جمعیل قرن دوازده میدر اوا سورى واقع است، بھ گفتھ اىیم

مى کھ نوک آن مسطح بود قرار داشتھ کھ ارتفاع آن سى یشھر، تنلبارخشتى عظ نیدر مرکز ا. است

  .است ز در ھمان حوالى کشف شدهیگر نیھشتاد تلنبار د. آن سى وھفت ھکتار بوده است ادیمتر و بن

نى و کشاورزى دامدارى، بازرگا ن غذا و آذوقھ خود، بھ شکار،یا جھت تامیى ھمچون کاھوکیشھرھا

لھ اى یجنوبى، بشکل جوامع سلسلھ مراتبھ اى قب شرفتھ تریر جوامع پین افراد تحت تاثیا. متکى بودند

الدى، یم ٩٠٠حدود سال  .بھ قربانى کردن انسان مى پرداختند ج ویدر آمده کھ برده دارى در آنھا را

وزى در آنچھ کھ امروزه امر (Hopi Indians) اکان سرخپوستان ھوپىی، نAnasazi ھایآناساز

متحده جنوبى خوانده مى شود، شروع بھ ساختن دھکده ھاى سرخپوستى خشتى و سنگى نمود  االتیا

آنھا  نیمعروف تر. کتا اغلب در نوک صخره ھا ساختھ مى شدیب وین بناھاى آپارتمان گونھ عجیا .ند

بناھاى  از. داشت اتاق ٢٠٠الت کلرادو است کھ حدود یدر ا (Mesa Verde) "قصر صخره" 

و ین (Chaco) در نوار مرزى رودخانھ چاکو  (Pueblo Bonito)تویگر، خرابھ ھاى پوئبلو بونید

ش از کلمبوس در یى پیکایپوستان آمر ن سرخید دولت مند تریشا .اتاق داشت ٨٠٠کو است کھ یمکز

آذوقھ و مسکن از  ھیالد تھیسال قبل از م ١٠٠٠ حدود. ک زندگى مى کردندیفیمنطقھ شمال غربى پاس

اری ین جامعھ بعنوان معیا (Potlatch) سرشارى پاتالچ .شدیسر میق وفور ماھى و مواد خام میطر

افت نمى یھ یکاى اولیخ آمریر آن در تاریز پابرجاست و نظین اده روى، جشن وسرور ھنوزیبراى ز

   .شود

. ابان خشک و خالى بودیبک یشتراز یب اریى ھا خوش آمد گفت بسین اروپایى کھ بھ اولیکایآمر

ت اروپاى غربى آن زمان یحدودأ اندازه جمع مکره غربىیت نین است کھ جمعیامروزه اعتقاد بر ا

کا خوانده یھاى بومى ساکن در آنچھ کھ امروزه آمرییکایتعداد آمر .ون نفریلیب بھ چھل میقر –بوده 

ن یا ن زده مى شود کھ ازیون تخمیلیم ١٨تا  ٢ن یان بییشود در آغاز مستعمره سازى ھاى اروپا مى



ر مخرب و جبران یتأث آنچھ مسلم است ھمانا. ل ھستندین کمتر متمایسان بھ تخمیخ نویشتر تاریان بیم

ژه مرض آبلھ یبو. بر آنھا وارد شد ،بومى ن افرادیمارى اروپا بود کھ از ھمان تماس اول با ایر بیناپذ 

ت یع جمعیشتر کاھش سریبرده مى شود کھ علت ب ل شد و گمانیارى از قبایرانى بسیباعث و

گر با یتا جنگ ھا و زد و خوردھاى گوناگون د ن مرض بودهیالدى ایم ١٦سرخپوستان در قرن 

  .ىین اروپایمھاجر

ط ھاى گوناگونى کھ ین و محیو آداب و رسوم سرخ پوستان آن زمان با توجھ بھ وسعت زم سنت ھا

وجوه مشترکى  ن حالیبا ا. گر متفاوت بودیکدیادى با ید، بشکل زک از آنھا بھ آن خو گرفتھ بودنی ھر

  .افتیز مى توان یرا ن

گر یانھ، از شکار، درو، کشت ذرت و محصوالت دیشرق وم ژه در مناطق جنگلىیل بویشتر قبایب

ع غذا بوده و یارى از موارد، زنان مسئول ذراعت و توزیدر بس. کردند ھ آذوقھ استفاده مىیجھت تھ

پوستان  از ھر جنبھ اى جامعھ سرخ.ا در جنگ ھا شرکت مى کردندیپرداختھ و  بھ شکار مردان

اعتقادات  عت و عناصر آن بخش اساسىیشناخت طب. ن بودیار وابستھ بھ زمیکاى شمالى بسیآمر

اشتراکى بود بھ شکلى کھ  لھ اى ویروش زندگى سرخ پوستان اساسأ قب. ل مى دا دیمذھبى آنھا راتشک

  .شترى بر خوردار بودندیھاى ب سھ با آداب و رسوم اروپائى آن زمان از آزادىیر مقابچھ ھا د

فى را جھت نوشتن بکار مى بردند، یروگلیشمالى نوعى خط ھ کاىیل آمرینکھ برخى از قبایبا وجود ا

ادى بر تکرار مجد د افسانھ ھا و قصھ ھاى ید زیگفتارى بوده و تاک ولى فرھنگ سرخ پوستان اساسأ

 ھیل ھمسایج بود و شواھد بر آن است کھ قبایل و گروه ھاى مختلف داد و ستد رایقبا انیم. مى شد کھن

   .ار دوستانھ و ھم خصمانھ بوده استیگر داشتند کھ ھم بسیکدیروابط جامع و رسمى با 

در  ى کھ شواھدیالاقل تا آنجا -شمالى شد ند کاىیى کھ وارد آمرین اروپائى ھایاول :ھاین اروپائیاول

بسمت (Greenland) ن لندیبودند کھ از گر --ھا ییناویاسکاند -- (Norse) نورسھا - دسترس است

گفتھ مى شود . دیدر آنجا سکنى گز ٩٨٥حدود سال  (Eric The Red) ک سرخیار. غرب مى رفتند

را کرانھ ساحلى شمال شرقى کھ اکنون کانادا گفتھ مى شود  ،(Leif) فیاو، ل پسر ،١٠٠١کھ در سال 

  .ک زمستان را در آنجا بسر برده استیو الاقل  کاوش کرده

 نگیکیا نوردان وایحاکى بر آن است کھ در  (Norse)مانده از نورس ھایباق نکھ نوشتھ ھاىیبا ا

Viking) ( کاى شمالى را تا حد باھاماسیک آمریآتالنت ساحل (Bahamas) ن یکشف کرده اند، چن

خرابھ ھاى برخى از خانھ ھاى  ،١٩٦٣در سال . تده اسیھنوز بھ اثبات نرس ىیادعاھا

 Newدر  Danse-adx-Meadowکھ قدمت آنھا بھ ھمان زمانھا مى رسد در  (Norse)نورس

Foundland بھ ھاى نثرھاى نورسیشد کھ خود تا حدى ادعاھاى ذکر شده در کت شمالى کشف 

(Norse) رساند را بھ اثبات مى.  



جستجوى راه عبورى از سمت  ستوفر کلمبوس دریھ کرسال پس از آنک ٥درست  ،١٤٩٧در سال 

 ز بنام جان کابوتیا نورد اھل ونیدر کید، یرس (Caribbean) بیابود بھ سواحل کارائیغرب بھ آس

 (John Cabot)وفاند لندیس بھ سواحل نیانگل تى براى پادشاهیدر راه انجام مأمور (New 

foundland) سپرده شد ولى سفر کابوت گرچھ کار او بسرعت بھ فراموشى. دیرس (Cabot) 

ن براى یش راھى نوین باعث گشایسفرھمچن نیا. کاى شمالىیس بر آمریاساسى شد بر ادعاھاى انگل

ژه یران اروپائى بویشد کھ ماھى گ (George Banks) اچھ جورج بنکسید غنى ماھى در دریص

افت، یاالت متحده را ھرگز نیان اصلى یلمبوس گرچھ سرزم .آورد پرتغالى ھا را مرتبأ بھ آنجا مى

 ١٥١٣ ن اکتشافات درین ایاول. اد گذاشتیاالت متحده را بنیانى این مستعمرات اسپانینخست ولى سفراو

 Juan Ponce) وست کھ گروھى از مردان تحت فرماندھى خوآن پانس دى لئونیزمانى بوقوع پ

de Leon)  نیکى شھر فعلى سنت آگوستیدا نزدیدر ساحل فلور (St. Augustine) بھ خشکى  پا

  .گذاشتند

مکره غربى مستحکم تر یت خود را در نیموقع ١٥٢٢ک در سال یروزى بر مکزیائى ھا با پیاسپان

ائى کھ یتالیا  (Amerigo Vespucciیگو وسپوچیآمر ات پس از چاپ نوشتھ ھاىین کشفیا. نمودند

ان درباره آنچھ یفت، بھ دانش اروپائبشمار مى ر" دیاى جدیدن " مجموعھ اى از خاطرات سفر او، بنام

 Labrado ک از لبرادورینقشھ ھاى معتبرسواحل آتالنت ،١٥٢٩تا سال . افزود ده مى شودیکا نامیآمر

د تا یگر طول کشیک قرن دیگرچھ حدود . مشخص شده بود (Tierra del Fuego) گویف رادلیتا ت 

ان برجستھ یدر م .امأل بھ کنار گذاشتھ شودا کیبھ آس" یراه عبور شمال غرب" ک ید کشف یام نکھیا

او کاشفى کھنھ . بود(Hemando Desoto) کشف ھمند ود سوتو ،ا ئى ھایھ اسپانیات اولین کشفیتر

 (Francisco Pizzaro)زارویسکو پیفرنس بھ ھمراه  (Peru)کار بود کھ در زمان کشف پرو

د و در یدا رسیبھ فلور ،١٥٣٩ھاوانا در سال  پس از ترک (Desoto) دسوتو. مسافرت مى کرد

  .گرفتھ تا رودخانھ مى سى سى پى را سفر نمود کایم از کرانھ جنوب شرقى آمریجستجوى غنا

از  ١٥٤٠گرى بود کھ در سال یائى دیاسپان (Francisco Coroonado) سکو کورونادویفرانس

سفرھاى . افتادبھ راه  (Cibola) بوالیجستجوى ھفت شھر افسانھ اى س ک روانھ شده و دریمکز

افتن یان با عدم ید ولى در پایو کانزاس انجام (Grand Canyon) ونیگراند کن کورونادو بھ سر حد

ن وجود، ھمراھان یا با .دیگرى کھ ھمراھانش بد نبال آن بودند، بھ شکسـت انجامیم دیغنا طال و

ن گروه یاز اسبھاى ا انبوھى :ى براى اھالى آن منطقھ بر جا گذاشتندیھ اى استثنایکورونادو ھد

چند . شدند  Great Plains(نزیپل تیر شکل زندگى در گرییصاحبان خود را رھا کرده و باعث تغ

افتھ و حدود یپرورش اسب مھارت کافى  ت وین مناطق در تربینسلى نگذشت کھ سرخ پوستان ا

سمت جنوب بھ باال در ھا از یائین حالى کھ اسپانیدر ع .دادند ادى گسترشیتھاى خود را بھ حد زیفعال



ووانى یج ج در طول سفرھاى اکتشافى مردانى چونیکاى فعلى بتدریبودند، قسمتھاى شمالى آمر حرکت

کاشف  کیکھ  (Verrazanno) ورازانو. کشف شد( (Giovanni da Verrazano دا ورازانو

بھ خشکى  نای شمالىیدر سواحل کارول ١٥٢٤اھل فلورانس بود از فرانسھ حرکت کرده و در سال 

ک یده سال بعد،  .دیرس رکایویک را رد کرده و بھ بندر فعلى نید و سپس سواحل کناره آتالنتیرس

د یبھ ام )ش از خودیھمچون اروپائى ھاى پ( Jacques Cartier ھیمکتشف فرانسوى بنام ژاک کارت

در کناره  سفرھاى اکتشافى او. ى خود شدیایسفر اکتشافى در ا راھىیافتن گذرگاھى آبى بھ آسی

کا شد کھ تا یت فرانسھ بر شمال آمریادى بر ادعاى مالکیبن (St. Lawrence) رودخانھ سنت لورنس

 نیفرانسوى در پى سقوط اول(Huguenots) ھوگونت ھاى .دیز بطول انجامین ١٧٦٣حوالى سال 

 ابى بھیسال بعد در صدد دست  ٢٠حدود  ١٥٤٠در طول دھھ  (Quebec) مستعمره خود در کبک

  . دا برآمدندیالت فلوریکناره شمالى ا

مى  (Gulf) جیر بازرگانى خود در کناره خلیبراى مس دىیائى ھا کھ بھ فرانسوى ھا بھ چشم تھدیاسپان

 ،انىیروھاى اسپانین حال، فرمانده نیبا ا. ران نمودندیو ١۵۶۵ ستند، تمام مستعمره را در سالینگر

 نیسنت آگوست –کى ھا بر پا نمود یھمان نزد شھرى را در (Pedro Menendez) پدرو منندز

(St. Augustine). االت متحده کنونى محسوب مىیان در این محل استقرار اروپائین شھر اولیا 

ر یا سرازیپرو بھ اسپان ب ویک، سواحل کارائیا در مکزیم سرشارى کھ از مستعمرات اسپانیغنا.شود

ا، با یتانیى ھمچون بریزمان، کشورھا با مرور. ودز بخود جلب نمیگر را نیشد، قدرتھاى اروپائى د

 (Francis Drake) کیس دریز فرا نسیآم تیائى خود کھ تا حدى حاصل ھجومات موفقیقدرت در

  .عالقمند گشتند" دیاى جدیدن" آھستھ بھ  ا مى بود، آھستھیبھ کشتى ھاى محموالتى اسپان

سنده رسالھ اى در مورد گذرگاه شمال ینو ،(Humphrey Gilbert) لبرتیھامفرى گ ١٥٧٨در سال 

نھاى یسرزم" ل مستعمره یاز تشکیزابت حق امتیاز سوى ملکھ ال (Nothwest Passage) غربى

 ىیگر ھنوز بر آن ادعایکھ اروپائى ھاى د" دیاى جد ید ن" را در نقاطى از" افتاده وحشى و دور

ا، یاو در در پس از مفقوداالثر شدن. ودد تا سفرھاى او آغاز شیسال طول کش ٥. افت نمودینداشتند در

رالى  ،١٥٨٥در  .ت ادامھ دادین ماموریبھ ا (Walter Raleigh) برادرناتنی او، والتر رالى

در سواحل  (Roanoke) ره روآنوکیجز کاى شمالى را دریا در آمریتانین مستعمره برینخست

اپى بھ شکست یش مجد د آن در دو سال پماند و تال ن تالش بى اثریبعدھا ا. ناى شمالى بنا نھادیکارول

ن بار در سال یا. دندیھا مجد دأ اقدام بھ آن ورزیسیتا انگل دیسال بطول انجام ٢٠و سپس . دیانجام

 دىیکاى شمالى وارد دوران جد یبر پا شد و آمر (Jamestown) مزتانی، مستعمره در ج١٦٠٧

  .گشت



م مھاجرت ھا از اروپا بھ سمت یآغاز موج عظ ل قرن شانزدھم شاھدیاوا: ھینان اولیمستعمره نش

ک مشت مستعمره ید، از یقرن بھ طول انجام ٣از  شیم کھ بین حرکت عظیا. کاى شمالى بودیآمر

زه ھاى قوى، تمد نى ین با انگیتازه وارد. دیتازه وارد انجام ونھایلیل میسى آغاز و بھ سین انگلینش

  .قاره پابرجا ساختند ن را در بخش شمالىینو

ا یادى پس از آنکھ مستعمرات اسپانیز کاى کنونى مد تیسى بھ آمرین انگلین مھاجریاول

ک عبور یمستقر شده بودند، از آتالنت کاى جنوبىیو آمر (West Indies) ک،ھند غربىیدرمکز

ز در کشتى ھاى کوچک و یسى نین انگلیمھاجر ،دی اى جدیھ بھ د نین اولیھمچون تمامى مسافر. کردند

ز یارى نیف والغر شده و بسیھفتھ اى خود، نح ١٢تا  ٦سفر  آنھا در طول. ازدحام وارد شد ندپر از 

 .شدند ا مفقودیز در دریارى نیاز کشتى ھا دستخوش طوفان شده و بس برخى. مارى جان سپردندیاز ب

ھ ھمگى تھاى بھتر کیا موقعیمذھبى، و  در پى آزادى ،اسىیل فشار سیان مھاجر بدلیارى از اروپائیبس

ن سالھاى یب. کاشانھ خود را در وطن رھا مى کردند ا محدود بود خانھ ویآنھا در کشورشان ممنوع و

حتى . کار گشتندیادى بیافراد ز. بر انگلستان مستولى شد مىیفشار اقتصادى عظ ،١٦٣٥و  ١٦٢٠

نابسامانى ن یز بھ ایمحصول کم ن. روزانھ خود را بدست مى آورند ز بھ سختى نانیافراد ماھر ن

از بھ یانقالب صنعتى صنعت نوپاى پارچھ بافى را بھ ارمغان آورده بود کھ خود ن ،بھ عالوه. افزود

 ن، مزارعیصاحبان زم. ن صنعت را بچرخاندیشتر پشم و نخ داشت تا بتواند چرخھاى ایچھ ب ھ ھریتھ

مستعمراتى  گسترش. ازندج و پرورش گوسفند بپردینان را اخراج کرده تا بھ ترویرا بستھ و روستا نش

  .نان جابجا شدهیت انبوه از روستانشین جمعیروزنھ اى بود براى ا

نماى پر از درختان انبوه  ک دوریر از یزى غین چین نوین سرزمینان بھ این نگاه مستعمره نشیاول

نواز ھرگز جان سالم بھ در نمى  اد بدون کمک سرخ پوستان مھمانین بھ احتمال زیمھاجر. نبود

ا و ذرت یلوب ،کدو تنبل ،ل کدویبومى از قب اھانیق کشت و رشد گین سرخپوستان بھ آنھا طریا. دندبر

ز یلومتر نیک ٢١٠٠دست نخورده ساحل شرقى بھ امتداد  ع ویبعالوه، جنگل ھاى وس. اد داد ندیرا 

ھ، یاثاث ،شمارى را کھ بمصرف خانھ سازىین مواد خام بیآنھا ھمچن .رفتیزم بشمار میمنبع سرشار ھ

  .ارشان قرار دادندیرفت در اختیده براى صادرات بکار م کشتى و کاالھاى سود

 ادى براىیعى سرشار بود ولى داد و ستد با قاره اروپا تا حد زید از برکات طبیجد ن قارهیگرچھ ا

بھ کشور بخوبی  سواحل. اتى بودید آن نبودند حیژه براى اقالمى کھ قادر بھ تولینان بویمستعمره نش

ار یبندرگاھھاى فراوان در اخت ن سواحل راه ھاى ورود آبی ویدند و سراسراین رسین مھاجریاستفاده ا

فاقد اسکلھ براى کشتى ھاى  ،جنوبى وجرسىیناى شمالى و نیتنھا دو منطقھ، کارول. آنھا گذاشت

  .ما بودندیانوس پیاق



 دالور ،(Hudson) ھودسون ،(Kennebec) کنبک –مى چون یعظ رودخانھ ھاى

(Delaware)ساسکوانا ، (Sasquehanna)، پوتوماک (Potomac) خشکى  -گریارى دیوبس

ک یتنھا . نمود ندیا متصل میرا بھ در (Appalachian) کوھھاى آپاالچى نین سواحل و ھمچنیھاى ب

ت یان در کانادا بود، آب را بھ گریکھ تحت سلطھ فرانسو (St. Lawrence) لورنس سنت ،رودخانھ

ز مقاومت یجنگل ھاى انبوه و ن. ر مى ساختیو بسوى مرکز قاره سراز  (Great lakes) کزیل

باعث عدم  (Appalachian) ن حائل دشوار کوھھاى آپاالچىیھمچن ل سرخ پوست ویاز قبا بعضى

وحشى مى  ن مناطقیادان و برخى از بازرگانان بھ ایتنھا ص. انتقال افراد بھ ماوراى سواحل شد نقل و

  .آبى بر پا ساختند نان، مقر خود را در جوار مرزھاىیراى چند صد سال اول، مستعمره نشب. رفتند

ارى چارلز یقانون اخت ،١٦٣٠در دھھ . کا داشتیآمر ادى بر مھاجرت افراد بھیر زیاسى تاثیل سیدال

شورش ھاى . د حرکت کنندیاى جدین داد تا بھ سوى د نیمھاجر زه بزرگى بھیانگ (Charles I) اول

 ١٦٤٠در دھھ  (Oliver Cromwell) ور کروم ولیچارلز تحت رھبرى آل نیروزى مخالفیعدى و پب

در . ا شدینیرجیبھ سمت و) مردان پادشاه( -اسب سواران مسلح -رھایکاوال ارى ازیباعث فرار بس

، خط مشى ھاى استبدادى برخى پرنس ١٨ل قرن یو اوا ١٧زبان اروپا در اواخر قرن  مناطق آلمانى

بود،  د آمدهیى کھ بدنبال جنگ ھاى گوناگون پد ین خرابى ھایو ھمچن -- ژه در مورد مذھب یبو -- ھا

ت یریزى و مدیمستلزم برنامھ ر ١٧ نان در قرنیآمدن مستعمره نش .کا افزودیبھ مھاجرت افراد بھ آمر

ا طى یدر لومتر را دریک ٥٠٠٠ست حدود یبا نان مىیمستعمره نش. سک فراوان بودینھ و ریھز ،قیدق

وانات اھلى، ابزار یلباس، دانھ ھاى گوناگون، ح ،آشپزخانھ از بھ لوازمین مدت نیمى کردند و در ا

 است ھاى مستعمره سازى کشورھا ویبرخالف س .حات و مھمات داشتندیتسل ،آالت، مواد ساختمانى

توسط  بلکھ مأ تحت سرپرستى و اداره دولت وقت نبودیس مستقیگر، مھاجرت از انگلیدوره ھاى د

   .زه شان منفعت بودیگروه ھاى مختلف مردم بود کھ تنھا انگ

   (JAMESTOWN) تاون مزیج

بر اساس منشورصادر شده از . بود (Jamestown) مز تاونیکا، جیس در آمرین مستعمره انگینخست

 Virginia or London) (ا لندنی(ا ینیرجیکمپانى و بھ)King James I) مز اولیسوى پادشاه ج

Company(کیج چسپیبھ سوى خل ١٦٠٧ مرد در سال ١٠٠ب ی، قر (Chesapeake Bay) 

 ٩٠بر آن شدند کھ محلى حدود  ،اھى ھایى با اسپانیارویرو ن افراد بھ عزم اجتناب ازیا. عازم شدند

 ن گروه از افراد، کھیا .نندیج را براى خود برگزیدور از خل (James) مزیلومترى رودخانھ جیک

مزرعھ دارى،  افتن طال عال قھ داشتند تایشتر بھ ینى مى شدند کھ بیشھر وندان و مکتشفمتشکل از 

تان جان یان آنھا، کاپیدر م .ن مناطق را نداشتندیزات الزم جھت زندگى در ایچ گونھ آمادگی و تجھیھ

رغم زدو خورد، گرسنگى و یعل .تى برجستھ سربلند کردیبعنوان شخص (John Smith) تیاسم



ن یانضباط بر خدمھ خود باعث انسجام ا لیى او در تحمیتوانا ،حمالت گوناگون سرخ پوستان قحطى و

اب او، یت بھ انگلستان باز گشت و در غیاسم ١٦٠٩در  .شد ن سال خودیمستعمره کوچک در اول

ت مستعمره یاکثر ،١٦٠٩ -١٦١٠در طى زمستان . و مرج و بى قانونى تنزل کرد مستعمره بھ ھرج

 نان اصلىیمستعمره نش ٣٠٠نفر از  ٦٠فقط  ١٦١٠تا ماه مھ . مارى از پا در آمدندیاثر ب نان درینش

کمى  کنونى (Richmond) چموندیا ری (Henrico) کویدر ھمان سال، شھر ھنر. ھنوز زنده بودند

   .س شدیتاس (James)مزیباالتر از رود خانھ ج

 ،١٦١٢در سال . ا گشتینیرجیاقتصاد وو توسعھ آن منطقھ باعث دگرگونى  مدتى نگذشت کھ گسترش

اھان یشروع بھ کشت مخلوطى از تخم تنباکو وارد شده از ھند غربى و گ (John Rolfe) جان رولف

ن ین محمولھ ایاول. ان قرار گرفتیار مورد عال قھ اروپائین کشت بسیو محصول ا بومى نمود

ا ینیرجیالت وینبع اصلى در آمد اد و در عرض ده سال بعنوان میبھ لندن رس ١٦١٤سال  محصول در

ھاى گوناگون و  مارىیرناشى از بیزان مرگ و میامد و میت بھ سرعت بدست نین موفقیا .آمد در

نفر  ١٤٠٠٠، حدود ١٦٢٤ و ١٦٠٧ن سال ھاى یب .حملھ سرخ پوستان بھ طرز فوق العاده اى باال بود

آنان ھنوز در آنجا زندگى  رازنف ١١٣٢فقط  ١٦٢٤کھ در سال یبھ مستعمره کوچ کردند در حال

 Virginia اینیرجیسال، کمپانى و بر طبق حکم صادره از دربار سلطنتى، پادشاه در آن. کردندیم

Company) (  دینام ک مستعمره پادشاھىیرا منحل و آنرا.  

  (MASSACHUSETTS)  ماساچوست

مى  ((Puritans ورتنیگروھى از زنان و مردان کھ خود را پ ،١٦قرن  در طى آشوبھاى مذھبى

 (Established Church of England)ایتانیساى سازمان داده شده بریشدند کھ کل د ند بر آنینام

 ن بود کھ رسوم پرستشى و اعتقادىیدر اصل تقاضاى آنھا ا. درون اصالح و باز سازى کنند را از

منسوب  و سازماندھىفات مذھبى ین آداب و رسوم و تشریگزیست جایار ساده تر پروتستانى مى بایبس

سا یب وحدت کلیتخر قیادى و اصالح گونھ آنھا، از طریاعتقادات بن. کى روم شودیالت کاتولیبھ تشک

  .سلطنتى شد ل اقتدار خاندانین تخلیختگى مردم و ھمچنیدى بر از ھم گسیتھد

ھ ورتن ھا کیفرقھ متعصبى ازپ -- (Separatist) ھ طلبانیگروه کوچکى از تجز ،١٦٠٧در سال 

 دنیاز شھر ال -- ست یر نیاصالح پذ ساى سازمان داده شده ھرگزین داشتند کھ کلیاعتقاد بر ا

(Leyden) ن وجود ھلندى ھاى یبا ا. داده بودند، خارج شدند ى کھ ھلندى ھا بھ آنھا پناهیھلند، جا

ارى از ی، بسن و با در آمد کم محول مى کردندیکارھاى سطح پائ بھ آنھا فقط (Calvinist) ن گرایکالو

اى یم گرفتند تا بسوى دنیض نژادى ناراضى بودند کم کم تصمیت تبعین وضعیا ن فرقھ کھ ازیافراد ا

  .کنند د مھاجرتیجد



 Virginia) اینیرجیازکمپانى و نیاز زمیک امتیدن یورتن ھاى اھل الیگروھى از پ ،١٦٢٠در سال 

Company) رصھ کشتى مى فالورع مرد و بچھ بر ،زن ١٠١ن شکل یکسب کرده و بد 

Mayflower) (ر آنھا بھ سوى شمال یمس ک طوفان،یدر طول راه، در اثر . ا شدندینیرجیعازم و

ن افراد با اعتقاد یا. دندیخشکى رس بھ Cape Cod)) پ کادیوانگلند در کیالت نیسوق داده شد و در ا

ان خود عھد نامھ یند، در مت شده اى قرار داریتثب نکھ در خارج حوزه قضائى وقلمرو ھر دولتیبھ ا

کھ توسط رھبران منتخب " ین مساوات و عادالنھ ایقوان" از  اى را بھ اجرا گذاشتند کھ بر طبق آن

  .شھرت دارد (Mayflower) مان مى فالورین عھد نامھ بھ پیا. کنند خودشان نوشتھ شده بود اطاعت

 ن در طول فصلید و مھاجریرس (Plymouth) موتیدسامبر ھمان سال، مى فالور بھ بندر پل در

مارى ھاى یب ط وین در اثر محیمى از مھاجریک نینزد. زمستان بھ ساختن مسکن براى خود پرداختند

اطالعات  مجاور با ارائھ (Wampanoag) گوناکون جان سپردند ولى سرخ پوستان وامپانوگ

ادى از ین مقدار زیمھاجر عد،ز سال بییتا پا. م کشت ذرت بھ بقاى آنھا کمک نمودندیدى ھمچون تعلیمف

در سال  .الوار بود آغاز نمودند ذرت جمع آورى کرده و داد و ستد خود را کھ بر اساس چرم و

نگ چارلز ید از کیک مستعمره جدیس یاز تاسیافت امتیدر ن پس ازیموج تازه اى از مھاجر١٦٣٠

دند کھ آداب و رسوم مذھبى ورتن ھا بویارى از آنھا پیبس. دندیرس اول بھ سواحل بندر ماساچوست

 John) نتروپیسرپرست آنھا، جان و . س ممنوع اعالم شده بودیانگل ادى دریشان تا حد ز

Winthrop)ن ین اعالم ایمنظور اواز ا. د نمودیاى جدیدر دن" شھرى در باالى تپھ" س یتاس ، اعالم

  .بپردازند ب و رسوم مذھبى خودن منطقھ آزادانھ بھ آدایورتن ھا قادر خواھند بود کھ در ایپ بود کھ

ن تا حدى بھ یفا نمود و ایو انگلند این ج ماساچوست نقش مھمى را در توسعھ تمامى منطقھیمستعمره خل

ن یاز ا. از را با خود ھمراه آورندین امتیاوتوانستھ بودند ا ورتنینتروپ و ھمراھان پیعلت آن بود کھ و

 بر طبق برخى از .ایتانیاساچوست قرار داشت و نھ در برن مستعمره در میا ار اداره و دولتیرو اخت

 بود کھ از (General Court) ک دادگاه عمومىیار یاز، قدرت تحت اختین امتیتبصره ھاى ا

نمود کھ  ن مىین امر تضمیا. ورتن باشندیساى پیل مى شد و الزم بود از اعضاى کلیتشک" آزادگان"

فرماندار را ا  ،عمومى دادگاه. ذھبى مستعمره مى باشندم ،اسىیگانھ شاخھ پر نفوذ سیورتن ھا یپ

  .را بعھده داشت ن پستیت دوران نسل بعد، اینتروپ براى اکثریو. نمودینتخاب م

ن کسانى کھ آشکارآ نفوذ و یکى از نخستی .ند ھمگان نبودیورتن ھا خوشاید سخت و مقرراتى پیعقا

 ،(Roger Williams)امزیلینى بود بنام راجر وجوا شیر سئوال برد، کشیاقتدار دادگاه عمومى را ز

او پس از اخراج .ا مخالفت داشتیتانیساى بریمناسبات آن با کل ن ھاى سرخپوستان ویکھ با ضبط زم

د یخر (Narragansett) از سرخ پوستان ناراگانست ١٦٣٦نى را در سال یماساچوست، زم جیاز خل

 او ،در آنجا. مى باشد (Rhode Island) لندیرود آ (rovidenceP) دنسیامروزه ھمان پروو کھ



آزادى مذھب  نیاست، و ھمچنیسا و سیى کامل کلیکا را بنا نھاد کھ در آن جداین مستعمره آمرینخست

تن یوریپ. نبودند کھ ماساچوست را ترک کردند امز تنھا کسانىیلیبدعت گذارانى ھمچون و.اجرا مى شد

ز کم کم عزم بھ یت ھاى مناسبت ترى بودند نیھتر و موقعب ن ھاىیز کھ بد نبال زمیھاى ارتد کس ن

 Connecticut کاتیزى و تازگى دره رود خانھ کنتیحاصل خ خبر. ترک ماساچوست نمودند

River Valley))ز یر حاصل خینھاى غیارى از کشاورزانى را کھ با زمیتوجھ بس ،، براى مثال

ارى از افراد، خطر حملھ سرخ پوستان را بھ یبس ،١٦٣٠ل دھھ یتا اوا. نمود کنونى مشکل داشتند جلب

 اغلب ،نین جوامع نویا. ابندین ھاى مستعد ترى دست یز و زمیتا بھ خاکھاى حاصل خ دهیجان خر

گر یافراد د سا را بعنوان شرط الزم رأى منسوخ نموده و راه را براى قبول جوامع ویت در کلیعضو

د یاى جدین و آزادى بودند بسوى دنیزم کھ بھ دنبال شترىیدر ھمان زمان، مھاجران ب .باز نمودند

 (Maine) نیو م (New Hempshire) ریھمپشا ویگرى در سواحل نیر شدند و محل ھاى دیسراز

  .ساختھ شد

   (MARYLAND) لندیو مر(NEW NETHERLAND)  لند تازهاھ

 Dutch) تحت استخدام شرکت ھند شرقى ھلند ،(Henry Hudson) ھنرى ھودسون١٦٠٩در سال 

East India Company)  ورک امروزى و یویاکتشاف منطقھ اى نمود کھ شامل شھر ن شروع بھ

رک را در بر ایویاکتشاف او تا نقطھ اى در شمال آلبانى ن. شد رودخانھ اى بھ اسم خود او مى

 لندى ھا،ان عالقھ ھیاول .ھا بودیبعدى ھلندى ھا اساس ادعا ھاى ھلند سفرھاى اکتشافى .گرفتیم

 ٥با  کى رایلندى ھا مناسبات نزدان رو، ھیازا. ھمچون فرانسوى ھا در شمال، تجارت پوست بود

را داشتند، بر  د ورود بھ قاره اصلى کھ پوست از آن وارد مى شدیکھ کل (Iroquois) زیروکیفھ ایطا

 خانھ ھاى ھودسون و ھلندى ھاى مھاجر، برجى را در سر حد رود ،١٦١٧در سال . قرار نمودند

  .رود ساختند کھ ھمان آلبانى امروز بشمار مى (Mohawk) موھاک

ن یا ١٦٢٤در سال . آغاز شد ١٦٢٠ل دھھ یدر اوا (Manhattan) ره مانھاتانینى در جزیسکنى گز

 New) و آمستردامیفورأ نام ن دارى شد ویر خردال ٢٤مت یز سرخ پوستان محلى بھ قره ایجز

Amsterdam)بر آن گذاشتھ شد.   

ستم فئودالى اشرافى بنام یک سین بھ منطقھ ھودسون یشتر مھاجریجھت جذب ھر چھ ب ى ھالنداھ

 م در سالین امالک عظین سرى از ایاول. را براه انداختند (Patroon) "قیتشو" ا یپترون  ستمیس

ا پترون، کھ یسھام دار  بھ ھر ،ستمین سیبر طبق ا .افتیش یدر کرانھ رودخانھ ھودسون گشا ١٦٣٠

ن کنار رودخانھ داده یلومتر زمیک ٢٥سال مى شد،  ٤نفر بالغ بھ ملک خود در طى  ٥٠بھ آوردن  قادر

ن قلمرو دادرسى و مد یشکار وھمچن ،رىیگ ن ھا بھ صاحب ملک اجازه کامل جھت ماھىین زمیا. شد

ى وانات اھلى، ابزار ومسکونات را فراھم میست حیبا در عوض، او مى. نى در حوزه خود را مى داد



ارنخست در برداشت محصول ین حق اختیمى دادند و ھمچن ن بھ صاحب ملک اجارهیمستاجر. ساخت

ک شرکت داد و ستد سوئدى یسال بعد کمى بطرف جنوب،  سھ .اضافى از آن صاحب ملک مى بود

 ن قرارگاه در کناره رودخانھ دالوریس نخستیکار مى کرد شروع بھ تأس کھ با ھلندى ھا

(Delaware) دنییو سوین .نمود (New Sweden) ت یج در اثر فقدان منابع الزم جھت تثبیبتدر

 (Delaware)ا و دالوریلوانیشده و بعد ھا جذب پنس (New Netherland) تازه خود، جذب ھلند

  .شد

در نوار شمالى رودخانھ  نىیاز زمیموفق با اخذ امت (Calvert) خانواده کالورت ١٦٣٢در سال 

 لندیکھ ھمان مر شد (King Charles I) نگ چارلز اولیسوى کاز (Potomac) پوتوماک

(Maryland) ر یساھاى غیس کلیتاس تیاز آنجائى کھ در اجازه نامھ سخنى از ممنوع. امروزى است

 .براى استقرار در آن منطقھ شدند ک ھایق کاتولین خانواده شروع بھ تشویپروتستان برده نشده بود، ا

ک منطقھ اى کھ رودخانھ ینزد ١٦٣٤در سال  (St. Mary) ام سنت مرىلند بنیالت مرین شھر ایاول

   .س شدیزد تأسیر مى (Chesapeake Bay) کیج چسپیپوتوماک بھ خل

ت یک ھاى وقت کھ مواجھ بااذیبراى کاتول س مقرىینى کھ مشغول تاسیدر ح (Calvert) کالورت ھا

بود ند،  -- س یساى انگلیبستگان بھ کلوا – (Anglican England) کىیو آزار دائمى انگلستان انگل

رى با دولت انگلستان، آنھا ین رو جھت دورى از درگیاز ا. داشتند زیل امالک سود ده نیعالقھ بھ تشک

کالورت  از سلطنتى اعطا شده بھ خانوادهیامت .ق بھ مھاجرت مى نمودندیتشو زیپروتستان ھا را ن

امالک ارباب منشى  لیک سو، آنھا اقتدار تشکیاز . مخلوطى از عناصر فئودالى و مدرن را دارا بود

) صاحب ملکان(ت آزادگان یرضا ى راکھ موردیگر قادر بودند کھ فقط قانونھایرا داشتھ و از سوى د

 -- شتر ین بیپى بردند کھ جھت جذب مھاجر ن امرین افراد بزودى بھ ایا. ب برسانندیاست را بھ تصو

است کھ آنھا بھ افراد، مزرعھ ارائھ کنند و نھ فقط  نیاز بر این -- وجھت کسب سود از متعلقاتشان 

افت و صاحبان آنھا تقاضاى یش یجھ، تعداد مزارع مستقل افزاینت در. جاى سکونت در ملک ارباب

  .شد لیتشک ١٦٣٥لند در سال ین پارلمان مریاول. مستعمره را کردند ارائھ نظر در امورات

   (COLONIAL – INDIANS) سرخ پوستان -ن یمناسبات مھاجر

چ یو خل (New England) و انگلندیسى ھا مستعمرات ثابتى را در کناره نیانگل ،١٦٤٠تا سال 

بھ سمت . ھلندى ھا قرار داشتند ن دو منطقھ، سوئدى ھا وین ایب. ک بر قرار ساختھ بودندیچسپ

گر ید ،اھى دشمنل شرقى، گاھى دوست و گیقبا .بودند عنی سرخ پوستانیھ یان اولیکائیغرب،آمر

د و داد و ستد یان بومى از دسترسى بھ تکنولوژى جدیکائیگرچھ آمر. بھ نبودندیغر انینسبت بھ اروپائ

مشکالتی  ھ بھمراه آوردند،ینان اولین کھ مستعمره نشیمارى و قحطى زمیبردارى کردند ولى ب بھره

   .ت شده سرخ پوستان وارد آوردیجدى بر نحوه زندگى تثب



ل یگوناگون، وسا چاقو، تبر، اسلحھ ھاى: ده بودینان اروپائى پرفایاد و ستد با مستعمره نششروع، د در

ن داد وستد را یاى کھ ا ھیسرخ پوستان اول. گریزھاى دیک سرى چیرى و یقالب ماھى گ ،پخت و پز

ان، یازھاى اروپائیدر پاسخ بھ ن ١٧درطى قرن .داشتند ژه اى بر رقباى خودیبراه انداختند برترى و

پوست خز و چرم خام . ھ آن نمودندیشترى بھ پوست و تجارتھاى شبیز توجھ بیروکیا لى ھمچونیقبا

ھ یتھ ١٨ل قرن یق کاال ھاى مستعمراتى را تا اوایلھ اى شد تا بتوانند از آنطریل وسین قبایا براى

ک یاز . بود ھمکارى و کشمکش مخلوطى از ،نان و سرخ پوستانیھ مستعمره نشیمناسبات اول .ندینما

. ان آنھا حکمفرما بودیا در میلوانیآمدن پنس مھ اول قرن بوجودیى بود کھ در طول نیکتایسو، مناسبات 

ان آنھا رخ داد کھ یخوردھا و جنگ ھا ى طوالنى در م ک سرى شکست ھا، زد وی ،گریاز سوى د

  .ن ھاى آنھا منجر شدیجھ بھ از دست دادن زمیپوستان و در نت کنواخت بھ شکست سرخیبآ بطور یتقر

د یسف ٣٤٧وست در آن یا بوقوع پینیرجیالت ویدر ا ١٦٢٢مھم سرخ پوستان در سال  ن شورشیاول

 پکو جنگ. مزتاون آمده بودندیرآ بھ جیى بودند کھ اخیونرھایسیان آنھا میکشتھ شدند کھ در م پوست

(tPequo)  رودخانھ  ل منطقھیشکرى از تیلھ ھاى محلى سعى در جلوگیوقتى کھ قب ١٦٣٧در سال

  .وستیکات داشتند، بوقوع پیکانت

ن بستھ یبا مھاجر ١٦٢١مان صلح را در سال ین پیلھ اى کھ اولیقب سیپ، پسر رئیلی، ف١٦٧٥در سال 

ن ھاى آنھا متحد یان بھ سرزمیشتر اروپائیھ تجاوز بیوانگند جنوبى را بر علین لیبود بر آن شد تا قبا

 ارى از سرخ پوستان بھ بردگىیپ جان خود را از دست داد و بسیلیفن تاخت و تاز، یا در. سازد

، بر (Pueblo) پوئبلو لومتر بسمت غرب، سرخ پوستانیک ٥٠٠٠بـأ یسال بعد تقر ٥حدود  .رفتند

 ١٢بمدت. کو بپا خاستندیو مکزین در (Taos) ک تاوویائى در منطقھ اى نزدیونرھاى اسپانیسیھ میعل

نکھ مجد دآ یخود را دوباره بدست آوردند تا ا ن ھاىیپوستان کنترل سرزم سال پس از آن واقعھ، سرخ

 مایبعد، سرخ پوستان مجددأ شورش کرده و سرخ پوستان پ سال ٦٠. ائى ھا آن را پس گرفتندیاسپان

(Pima) زوناى کنونى است در افتادندیمنطقھ اى کھ آر ائى ھا دریبا اسپان.   

. زندگى سرخ پوستان را مختل مى نمود ،ستعمره اى شرقىبسوى مناطق م نیوستھ مھاجریرخنھ پ

ا یدن و یل مواجھ با انتخاب مشکل گرسنھ ماندن، جنگیشترى شکار مى شدند، قبایب ھرچھ جانوران

اچھ ینى دریپائ ھا کھ در مناطق (Iroquois) زیروکیا .ل مجاور غربى مى شدندیبا قبا مواجھھ

ده بودند در یسکنى گز ایلوانیورک شمالى و پنسیویدر ن (Erie) و ارى (Lake Ontario) ویاونتار

ک یگر دموکراتیکدیلھ بھ اتفاق یقب ٥ ،١٥٧٠در سال . ان موفق تر بودندیشرفت اروپائیرى از پیجلوگ

گ یا لی (Ho-De-No-Sau-Nee)ین- سا- نو-د-ھو ستم حکومتى زمان خود را بنامین قوم و سیتر

لھ اداره یقب ٥ک از ینده از ھر ینما ٥٠ى متشکل از یشورا وسطگ تین لیا .ل دادندیز ھارا تشکیروکیا

د گى مى کرد ولى در مورد یل مشترک بود رسیان تمامى قبایدر م ن شورا بھ امورى کھیا. مى شد



. روزانھ خود رابا آزادى ومساوات اداره مى کردند، دخالت وقدرتى نداشت ل چگونھ امورینکھ قبایا

ن الزمھ یقوان ،شورا در مورد جرائمى چون قتل. ازه آغاز جنگ را نداشتى اجیبھ تنھا لھ اىیج قبیھ

  .ب مى رساندیبھ تصو را

ا داشتھ و یتانیداد و ستد بزرگ پوست با بر. شد لیالدى بھ قدرتى بزرگ تبدیم ١٧و  ١٦گ در قرن یل

. ستادیا١٧٦٣و  ١٧٥٤ن سالھاى یھ فرانسھ بیکا بر علیآمر در کنار آن در جنگ براى تسلط و غلبھ

 کایگ تا زمان انقالب آمریل.روزى در جنگ نبودیگ قادر بھ پیبانى لیپشت ر احتماآل بدونیاى کبیتانیبر

نکھ یمورد ا م متفق دریک تصمین بار، شورا قادر بھ اتخاذ یولى از آن پس، براى اول. در قدرت ماند

سى ھا یبرخى با انگل و رى کردندیم گیل عضو شورا براى خود تصمیقبا. رد نشدیکدام طرف را بگ

ز ھا یروکیھ ایجھ، ھمھ بر علینت در. گر بى طرف ماند ندیده، برخى با مستعمره گران و برخى دیجنگ

ا یع دوباره سازى و احین وقاینتوانست از ا گ ھرگزیم بود بشکلى کھ لیشکست ھاى آنھا عظ. دندیجنگ

  .شود

  سیانگل مستعمرات

مھاجرت را محدود ساخت و از  الدىیم ١٧ر اواسط قرن س دیمنازعات داخلى و مذھبى در انگل

ج یمستعمرات خل. افتیاش کاھش  کائى تازه پروردهینرو توجھ کشور ما در بھ مستعمرات آمریا

ھ ی، در جھت تھ(New Haven) ونیو ھیو ن (Connecticut) کاتیکانت ،موتیماساچوست، پل

 و انگلندیون نیکنفدراس ١٦٤٣در سال  بود، س از آنھا سر باز زدهیسات دفاعى منطقھ کھ انگلیتاس

(New England) مستعمره گران اروپائى در اتحاد منطقھ اى  ن کوششین نخستیا. ل دادندیرا تشک

 -- اسى یمذھبى و س --زه جوئى یادى با ستیسى تا حد زین انگلیھ مھاجریاول خیتار.رفتیشان بشمار م

 - ھین خود و ھمسایابى بھ قدرت و مقام در بیستوقتى کھ گروھھاى مختلف در صدد د .ادغام بود

 وریس را در طى دوره اولیلند، متحمل رقابتھاى مذھبى تلخى کھ انگلیژه مریبو. برخاستند شانیھا

 ن دوره الغاى قانون روادارىیکى از حوادث ای. رنجاند شد (Oliver Cromwell) کرامول

(Toleration Act)  آن  د ولى بزودى مجددأ بر قرار شد و درلغو ش١٦٥٠بود کھ در سالھاى دھھ

  .ن گشتیز تضمیآزادى ھاى مذھبى ن

ارات سلطنتى یھ اختین شورش سراسرى مھم بر علیاول ،(Bacon) کنیشورش ب ،١٦٧٥در سال 

ن شورش، زد و ین جرقھ ایاول. نقاط مناطق تحت مستعمره آغاز شد ا بر مستعمرات در اقصىیتانیبر

رى یبود ولى د (Susquehannock) ا و سرخ پوستان ساسکوھانکینیرجیو نانین مرزنشیخورد ب

ھ ثروت و برترى کشت کاران بزرگ منطقھ و یشھ گرفت و کشاورزان بر علیر د کھ اختالفینپائ

بھ  ن کوچکتریزارع .بر خاستند (William Berkeley)یام برکلیلیا، وینیرجیو التیفرماندار ا

 Nathaniel) کنیل بیط سخت زندگى دور ناتانیو شرا ن تنباکویمت ھاى پائیتى از قینارضا



Bacon)، کن یار بھ بیاجازه اخت بر کلى از دادن. س بود احاطھ کرد ندیک تازه وارد از انگلیکھ

د مجلس یانتخابات جد د، ولى بایمبنى بر اداره کردن تھاجمات سرخ پوستان امتناع ورز

  .نمود نشده بود موافقت عوض ١٦٦١کھ از سال  ،(House of Burgesses)برگس

دست بھ  (Ocaneechee) لھ صلح جوى اوکانچىیھ قبیکن با تخطى از دستورات بر کلى، برعلیب

شھر را  ١٦٧٦مزتاون درسپتامبر سال یج در بازگشت بھ. ن بردیب لھ را ازیبأ تمامى قبیحملھ زد و تقر

. کن قرار گرفتیلت تحت نظربایشتر ایکنترل ب .سوزاند و برکلى را مجبور بھ فرار از شھر نمود

شورش بدون . ک تب در گذشتید و ماه بعد در اثر یانجامین شتر بطولیروزى او مد ت کوتاھى بیپ

نفر  ٢٣ت نمود و یت خود را مجد دأ تثبیبرکلى حاکم. دیداد و فرو کش ات خود را از دستیح ،کنیب

ا مجددأ یتانیبر ،١٦٦٠ز دوم در سال نگ چارلیبا استقرار حکومت ک .ختیبدا ر آو کن رایروان بیاز پ

قرارگاھھاى اروپائى در  نیدر طى مدتى کوتاه، نخست. کاى شمالى دوختیتوجھ خود را بھ آمر

مستعمره ھاى تازه اى . رانده شدند (New Netherland) ھلندى ھا از ھلند تازه. نا برپا شدیکارول

مستعمرات ھلند، بطور کلى، توسط  .شد لیا تشکیلوانیو جرسى، دالور و پنسین ،ورکیویدر ن

ت محلى نسبت بھ آنھا یاروپا اداره مى شد و در طول سالھا، جمع فرمانداران مستبد منتخب شده در

سى شروع بھ تخطى و تجاوز بھ ینان انگلیجھ، وقتى کھ مستعمره نشیدر نت .گانھ مى شدندیکامأل ب

نمودند، فرماندار  (Manhattan) انھاتانو م (Long Island) لندیھا در النگ آی ن ھاى ھلندیسرزم

سقوط  ١٦٦٤وناترلند در سال ین. د قواى مردم براى دفاع از خودشان نشدیمردمى قادر بھ تجد ریغ

مى توانستند کھ امالک  ن ھلندىیمھاجر: م چندان قوى نبودیا تسلیون یتوالسین وجود مفاد کاپیبا ا. کرد

  .انجام دھند راسم مذھبى خود راخود را نگھ داشتھ و بھ شکل دلخواھشان م

ناى یک سواحل کارولیکھ نزد (Ablemarle Sound) بل مارل ساندیمنطقھ ا ،١٦٥٠ل دھھ یدر اوا

. ر شده بودند پر شدین سرازییا بھ سمت پاینیرجیو نانى کھ ازیشمالى فعلى بود توسط مستعمره نش

ز یبل مارل ساند، کھ حتى امروز نین شھر ایاول. گمارده شد ١٦٦٤ن فرماندار منتسب در سال یاول

 در سال .افتیس یتأس ١٧٠٤پس از ورود گروه ھوگونتھاى فرانسوى در  ،رودیدور افتاده بشمار م

سمت  ب بھیر بارابادوس کارائیو جزا (New England) و انگلندین کھ، از نین مھاجری، اول١٦٧٠

ده اى کھ یچیپ ستم دولتىیس. شدند ریناى جنوبى سرازیدر کارول ،کنونى (Charleston) چارلستون

د وضع یمستعمره جد نیدر آن سھم داشت براى ا (John Locke) ائى جان الکیتانیلسوف نامى بریف

ک نظام یل یدرجھت تشک ستم، کوشش شکست خوردهین سیژگى ھاى این ویکى از برجستھ تری. شد

ھ برده ھاى سرخ ینا داد و ستد اولھما ن جنبھ ھاى مستعمرهیکى از کم جذاب تریو . ل وراثتى بودیاص

ک ارزش اقتصادى با ارزش یل بھ مستعمره یون گرچھ بامرور زمان تجارت چوب، برنج،. پوست بود

   .ترى را اعطا نمود



ام یلیو ،١٦٨١در سال . جان مذھبى ھمراه بودیماساچوست تنھا مستعمره اى نبود کھ با شور و ھ جیخل

بزرگى را  ن ھاىیثروتمند و دوست چارلز دوم، زم (Quaker)کریک کوی ،(William Penn) پن

ده شد ینام (Pennsylvania) ایلوانیکھ بعدھا پنس ،(Delaware) در کنار غرب رودخانھ دآلور

ن یرفتن و جمع آورى مخالفیبھ پذ شروع ،پن در جھت کمک بھ پر کردن آن از سکنھ. بدست آورد

 ش ھایآم ،(Mennonites) تیحى منونیمس ضاى فرقھکرھا، اعیکو –ھ جاھا یس و بقیمذھبى از انگل

(Amish)، انیموراو (Moravians) ست ھایو باپت (Baptists) کرد.  

سى یسوئدى و انگل ،نان ھلندىیمستعمره نش ک سال بعد از آن وارد مستعمرات شد،یپس از آنکھ پن 

ال د یبود کھ او شھر ف ده بودند و در ھمان جایگز سکنى (Delaware) ھا در کناره رودخانھ دآلور

  .اد نھادیرا دارد بن" شھر محبت برادرانھ " ، کھ معناى(Philadelphia) ایلف

کائى وقت یک از مستعمرات آمریچیک احساس مساواتى کھ در ھیفتھ یفر پن ھمگام با اعتقادات خود،

ن یباشند، ا کا حقى داشتھیگرآمریش از آنکھ زنا ن در نقاط دیدى پیمدت مد .دیافت نمى شد، گردی

قى بھ مناسبات مستعمره با یپن و ھمکارانش مخصوصأ توجھ عم. ا دارا بودندیلوانیپنس حقوق را در

نھ یھز جاد کنند کھین اعتماد را ایق در آنھا این طریداشتند تا از ا (Delaware)پوستان دالور سرخ

  .شد ھدده اند، بھ آنھا پرداخت خوایان در آن سکنى گزینى را کھ اروپائیھر زم

ن یا. ل شدیتشک ١٧٣٢ مستعمره در سال ١٣ان ین مستعمره از میبعنوان آخر (Georgia)ایجورج

ک بود و بعنوان یاربدان نزدیبس ا قرار نداشت ولىیداى اسپانیمنطقھ، گرچھ در حوزه مرزھاى فلور

ز ینار واحدى یت بسیک کمین حال یع ولى در. ا بشمار مى رفتیسپرى در مقابل تھاجمات اسپان

 (James Oglethorpe)مز اوگل تورپیج فردى کھ باعث استحکام منطقھ شده بود، ژنرال: داشت

ان سابق ساختھ بود تا براى آنھا یران و زندانیفق پناھگاھى براى ،اصالح طلبى کھ از قصد ،بود

   .جاد کندینى ایت ھاى نویموقع

  نین، بردگان و خادمیمھاجر

د از یاى جدین اغلب براى کوچ کردن بھ دنیاى نویبھ زندگى در دناى  مردان و زنان با اندک عالقھ

 ام پنیلیبراى مثال و. ن کار مى شدندین وادار بھ ایزبردستانھ و ماھرانھ مروج قاتیق تشویطر

. قرار داد د در برابرشانیا را مى کشیلوانین بھ مستعمره پنسیى را کھ انتظار تازه واردیتھایموقع

زندانى خود را در  نکھ مدتین شانس را مى دادند تا عوض این ایھا بھ مجرمقضات و مقامات زندان 

  .کنند ا مھاجرتیزندان سپرى کنند بھ مستقال تى چون جورج

خانواده شان براى زندگى در  ن قادر بھ تقبل مخارج عبور براى خود ویولى تعداد کمی از مھاجر

دستمزدھاى ھنگفتى در عوض فروش  ى ھاتان ھاى کشتیدر برخى موارد، کاپ. ن بودندین نویسرزم

افت مى یده مى شد ند، دریملزم بھ خدمت نام ر، کھ نوکرین فقیقراردادھاى خد متکارى براى مھاجر



معقول گرفتھ تا آدم ربائى بکار برده مى شد تا بھ اندازه  ریدھاى غیاز وعده و وع ،ھر روشى. کردند

 نھ ھاى حمل و نقل و نگھدارى توسط آژانسھاىیزگر، ھیدر موارد د.شود الزم مسافر در کشتى پر

ملزم بھ  در عوض نوکران. ا پرداخت مى شدینیرجیا ویج ماساچوست یمستعمره چون کمپانى ھاى خل

ن آژانس ھا یبراى ا سال ٧تا  ٤ن یکردند کھ بعنوان کارگران مقاطعھ کار بھ مدت بیخدمت توافق م

داده مى شد کھ بعضى مواقع " آزادى  مقرره" رار دادشان ان مدت قین در پاین مستخدمیبھ ا. کار کنند

و انگلند ین کھ در مستعمرات جنوب نیمى از مھاجریحدود ن .شدیم ز شاملین را نیقطعھ اى از زم

ستاده یا شتر آنھا براى مدت قراردادیگرچھ ب. کا شدندیستم وارد آمرین سیق ایکردند از طر زندگى مى

رھا کرده و فرار مى  ز کارفرماى خود رایھ اتمام رساندند ولى برخى نو خدمات خود را وفادارانھ ب

ا قطعھ اى ین و یک تکھ زمی ھین حال، برخى از آنھا در عاقبت قادر بودند بھ تھیبا ا. کردند

. ھ کنندیبراى خود تھ ،در جاھاى مجاور ایا در مستعمراتى کھ در آن خدمت مى کردند و ی ،کشاورزى

کا یمھ اسارت در آمریستم نین سیزندگى خود را تحت ا نین چنیى کھ اینواده ھابى بھ خایچگونھ عیھ

مستعمره اى براى خود، حتى رھبرانى داشتند کھ قبأل نوکران ملزم بھ  ھر. آغاز نمودند وصل نمى شد

  .شدند خدمت محسوب مى

 ١٦١٩اھان در سال ین سیاول .قائىیآفر بردگان: د اشاره کردین روند بایار مھم در ایک استثنأ بسیبھ 

 ،در آغاز. ا آورده شدندینیرجیبھ و (Jamestown) مز تاونیس جیسال پس از تاس ١٢درست 

گرچھ تا سال . مى شدند کھ قادر بودند آزادى خود را بخرند ارى نوکران ملزم بھ خدمت محسوبیبس

ت و اداره و نھاد افیز افزونى یاز بھ کارگران کشتزار نیمستعمرات جنوبى، ن ، ھمگام با رشد١٦٦٠

 کا مى آوردند تا تمام عمریقائى ھا را دست و پا بستھ بھ آمریمشکل و مشکل تر شد و آفر برده دارى

  .بعنوان برده اجبارى کار کنند

   (Anasazi) دار آناسازىیراز پا :ھیدرحاش

ان دره ھاى کوھستانى، کوره یم باستانى در" یشھر ھاى صخره ا" دھکده ھاى سرخپوستان و 

کاى شمالى، آنا سازى ھا مى ین آمریساکن نیکو نشانگر برخى از نخستیومکزیکھاى کلرادو و نیبار

الد، آناسازى ھا یپس از م ٥٠٠تا سال  ."انیمیقد " یمعنا بھ (Navajo) ست ناواھویباشند کھ واژه ا

و  ن بھ شکارکا را بر پا نھادند کھ در آین دھکده ھاى شناختھ شده در جنوب غرب آمرینخست برخى از

شرفت کرده و یپ آناسازى ھا در طول قرنھا. ا مى پرداختندیکشت محصوالتى ھمچون ذرت، کدو و لوب

رشان، یاستادانھ و بى نظ سنت کوزه گرى. ارى شدندیستم ھاى آبیشرفتھ و سیقادر بھ توسعھ سدھاى پ

اى، کھ بھ نوع خود از خانھ ھاى صخره  ده در البالى کناره ھاىیچیحکاکى بر مسکونات چند اتاقھ پ

  .است، از جملھ مھارت ھاى آنھا بشمار مى رود کاى امروزین نقاط باستان شناسى آمریبرجستھ تر



ابزارآالت و حتى البسھ  ،نیآنھا محل ھاى مسکونى را بھ ھمراه ظروف سفال ،١٣ن حال در قرن یبا ا

 دیخ ناپدیاھرأ از صحنھ تارد قصد برگشت دارند، رھا کرده و ظیشکلى کھ بنظر مى رس خود را بھ

و  (Ute) وتیو  (Navajo) ل تازه اى چون ناواھویک قرن تا ورود قبایوطن آنھا بھ مدت . شدند

داستان آناسازى بطرز  .ماند گر بدون سکنھ باقىیان دیائى و اروپائینان اسپانیپس ازآن مستعمره نش

. ندگى مى کردند مربوط مى شودکھ آنھا درآن ز ىیباین حال زیط سخت و در عینحلى بھ محیال

ى یرون آمده بود و کھ بشکل عمارت ھایاى بود کھ از خاک ب ھ گودالھاى سادهیان قرارگاھھاى اولیدرم

ى را یک ھا و روش ھاى بناینسل ھاى بعدى تکن. ى در آمده بودیگردھما مذھبى و محلھاى مالقات و

ر در یین تغیک تریولى درامات. بردندو عمارت ھاى سنگى و مربع شکل بکار  جھت ساختن مکانھا

ھمانا مھاجرت بھ کناره صخره ھا  -- ست یلى کھ ھنوز مشخص نیبھ دال –-آناسازى ھا  سبک زندگى

آناسازى ھا بھ  .بودند زىینقاط تخت و مرتفع بود کھ در آنجا خانھ ھاى چند طبقھ اى شگفت انگ ریو ز

گر یآنھا با افراد د. تھ آھستھ شکل گرفتھ بودآھس شکل اشتراکى زندگى مى کردند کھ در طى قرنھا

ن آنھا یز در بیزى نیار اندک و ناچیعالئم جنگ و زد و خورد بس .محلى و منطقھ اى دادو ستد داشتند

ن ھنرمندان زبردست خود را داشتند ولى یره و ھمچنیھا رھبران مذھبى وغیآناساز گرچھ. داشت وجود

  .ر محسوس بودیھاکامأل غان آنیا اجتماعى در میطبقاتى  زیتما

اجتماعى و مذھبى بدون شک رل مھمى را در ساختن محل مسکونى صخره اى و ترک و  زه ھاىیانگ

ن یبزرگتر ار دشوار احتماألیط بسیک محیافتن آذوقھ در یولى تالش براى . انى آنھا داشتیپا واگذارى

کھ  ،کشت گذاشتند رى را تحتشتینقاط ب ،نیافت، زارعیت فزونى مى یھمانطور کھ جمع. عامل بود

ولى آناسازى ھا . کشت کنند ھ راین ھاى حاشیارى از سکنھ و جوامع محلى فقط زمیخود باعث شد بس

. رندیز بود بگیم از زمینھای حاصل خیدا جھ استفادهیوستھ کھ نتیان پینتوانستند جلوى خسارت و ز

سال از  ٢٣ى کھ یاست کھ قحطى نھان یحاکى بر ا ل حلقھ ھاى درختان، براى مثال،یھ و تحلیتجز

  .شھ شدین گروھھاى آناسازى براى ھمیآخر تأ باعث کوچید نھایطول کش ١٢٩٩تا  ١٢٧٦

راث آنھا یم. د نشدندینحال ناپدیکاشانھ وطن ھاى خود متفرق شدند، با ا گرچھ آناسازى ھا از خانھ و

 زونى ،ھا (Hopi) ان ھوپىیرمز دیاسناد باستان شناسى مھمى کھ بر جاى گذاشتھ، ون در البالى

(Zuni) و کھ اجداد آن ھاھستند باقى ماندیگر مردمان پوبلیو د.   
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