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روﯾﺪادﻧﮕﺎری ﺗﺎرﯾﺦ ھﯿﺘﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺗﺮﯾﻮر ﺑﺮاﯾﺲ*
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﯾﺰدان ﺻﻔﺎﯾﯽ
ﯾﺎدداﺷﺖ :ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦھﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ھﺴﺘﻨﺪ.
اواﯾﻞ ﻗﺮن ھﻔﺪھﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد :ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاریِ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﮫﻦ ھﯿﺘﯽ
از  ١۶۵٠ﺗﺎ ١۶ﯾﺰدان  ٢٠ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد :ھﺎﺗﻮﺳﯿﻠﯽ ﯾﮑﻢ  ،Hattusili Iﺷﮫﺮ ھﺎﺗﻮﺷﺎ را ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دوﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺶھﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی از آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ را ﻓﺘﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﯾﻪ ،اردو ﻣﯽزﻧﺪ و از ﻓﺮات ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

از  ١۶٢٠ﺗﺎ  ١۵٩٠ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد :ﻣﻮرﺳﯿﻠﯽ ﯾﮑﻢ  Mursili Iﺟﺎﻧﺸﯿﻦِ ﭘﺪر ﺑﺰرگاش ھﺎﺗﻮﺳﯿﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد و »ﺣﻠﺐ« Aleppo
در ﺳﻮرﯾﻪ )در ﻏﺮب رودﺧﺎﻧﻪی ﻓﺮات( و ﺑﺎﺑﻞ در ﻣﯿﺎنرودان را ﻓﺘﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از  ١۵٩٠ﺗﺎ  ١۵٢۵ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد :ﻣﻮرﺳﯿﻠﯽ ﺗﺮور ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ دوره ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھﯿﺘﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽھﺎی
ﻣﺒﺎرزهﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﯿﺮوھﺎی دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﯿﺘﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
از  ١۵٢۵ﺗﺎ  ١۵٠٠ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد :ﺗﻠﯿﭙﯿﻨﻮ  telipinuﺗﺨﺖ را ﺗﺼﺮف و ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی از
دﺳﺖرﻓﺘﻪی ھﯿﺘﯽھﺎ را ﭘﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
از  ١۵٠٠ﺗﺎ  ١۴٠٠ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد :وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﯾﻦ دوره ،ﺿﻌﻒ و اﺧﺘﻼف در ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻢاﺛﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎن و
ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ در ﺷﻤﺎل ﻣﯿﺎنرودان و ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ.
از  ١۴٠٠ﺗﺎ  ١٣۵٠ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد :ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬاریِ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺟﺪﯾﺪ ھﯿﺘﯽ .ھﺎﺗﯽ  Hattiﺑﻪ واﺳﻄﻪی اردوﮔﺎهھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽاش در
آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮو ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦاش ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﺎﺗﻮﺷﺎ ﻏﺎرت و ﻣﺘﺮوک ﻣﯽﺷﻮد.
از  ١٣۵٠ﺗﺎ  ١٣٢٢ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد :ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮدھﺎﻟﯿﺎ ﺳﻮم  Tudhaliya IIIو ﭘﺴﺮش ﺳﻮﭘﯿﻠﻮﻟﯿﻮﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﭘﺲ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺳﻮﭘﯿﻠﻮﻟﯿﻮﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺷﻮد و اردوﮔﺎهھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﯿﺎنرودان رھﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﺳﻮﭘﯿﻠﻮﻟﯿﻮﻣﺎ ﯾﮑﻢ(Bryce 2007: 7) .
از  ١٣٢٢ﺗﺎ  ١٢٩۵ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد :ﺳﻮﭘﯿﻠﻮﻟﯿﻮﻣﺎ و ﭘﺴﺮش و آرﻧﻮواﻧﺪا  arnuwandaﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ،از ﻃﺎﻋﻮن ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮادر
آرﻧﻮواﻧﺪا ،ﻣﻮرﺳﯿﻠﯽ دوم ﺷﺎه ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺪرتاش را در ﺳﺮاﺳﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ،اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﺷﻮر ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑﺰرگ در
ﻣﯿﺎنرودان ﻣﯽﺷﻮد.
از  ١٢٩۵ﺗﺎ  ١٢٧٢ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد :ﻣﻮواﺗﺎﻟﯽ دوم  II Muwattalliﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺪرش ﻣﻮرﺳﯿﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ھﯿﺘﯽھﺎ را
ﺑﻪ »ﺗﺎرھﻮﻧﺘﺎﺷﺎ«  Tarhuntassaدر آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در  ١٢٧۴ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،او ﺑﺎ راﻣﺴﺲ دوم
 Ramesses IIدر ﻧﺒﺮد »ﮐﺎدش« ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ .ﺟﻨﮓ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ ھﯿﺘﯽھﺎ ،ﻣﺼﺮیھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﻠﻤﺮو ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﻮرﯾﻪ را در دﻣﺸﻖ اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
از  ١٢٧٢ﺗﺎ  ١٢٣٧ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد :اورﺣﯽﺗﺸﻮب  Urhi-Teshubﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺪرش ﻣﻮواﺗﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ھﺎﺗﻮﺷﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻮﯾﺶ ھﺎﺗﻮﺳﯿﻠﯽ  Hattusiliدر ﯾﮏ ﺟﻨﮓ درون ﺷﮫﺮی ،ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﯽﺷﻮد.
ھﺎﺗﻮﺳﯿﻠﯽ ﺳﻮم ﺷﺎه ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ راﻣﺴﺲ در  ١٢۶٩ﭘﯿﺶ ﻣﯿﻼد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از  ١٢٣٧ﺗﺎ  ١٢٠٩ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد :ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در اﯾﻦ دوره رو ﺑﻪ اﻓﻮل اﺳﺖ .در زﻣﺎن ﭘﺴﺮِ ھﺎﺗﻮﺳﯿﻠﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﻮدھﺎﻟﯿﺎ
ﭼﮫﺎرم ،ھﯿﺘﯽھﺎ از آﺷﻮریھﺎ در ﺟﻨﮕﯽ در ﺷﻤﺎل ﻣﯿﺎنرودان ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
از  ١٢٠٩ﺗﺎ اواﯾﻞ ﻗﺮن دوازدھﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد :در زﻣﺎن دو ﭘﺎدﺷﺎه آﺧﺮ اﯾﻦ دوره ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ روﻧﺪ اﻓﻮل را ﺗﺎ ﺳﻘﻮط
ﻧﮫﺎﯾﯽاش ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻨﻮز ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺳﻮﭘﯿﻠﻮﻟﯿﻮﻣﺎ دوم ،ھﯿﺘﯽھﺎ در ﺗﺎرﯾﺨﺸﺎن ،درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ درﯾﺎﯾﯽ
در ﺳﻮاﺣﻞ ﻗﺒﺮس ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻘﻮط ھﺎﺗﯽھﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ :ﺣﻤﻼتِ دﺳﺘﻪھﺎی ﻏﺎرﺗﮕﺮان و ﻗﺒﯿﻠﻪھﺎی ﻏﺎرﺗﮕ ِﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ .ﺗﺤﻮلھﺎی
دروﻧﯽ و ﻗﻄﺤﯽِ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت
*ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه از:
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