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  تاریخ میتانی

  یزدان صفایی: نویسنده

http://yazdansafaei.com/ancient-peoples/history-of-mittani/#more-538 

) سال ١۴٠(پیش از میالد  ١٣۶٠تا  ١۵٠٠در شمال شرقی میانرودان بود که از ) ھند و ایرانی(میتانی دولتی آریایی 

العین امروزی، در نزدیکی سرچشمٔه رود خابور قرار  رأس Wassukanni» نی واشوکان«کرد، پایتخت آن  حکومت می

  .)٢١٧: ١٣٧٠رواسانی . (داشت

ھای ھوری در میانرودان شمالی و آناتولی  شاھک. ھا برای تسلط در سوریه با یکدیگر رقابت داشتند ھا و ھوری ھیتی

ھای محلی مختلف به  شاھک را شکل دھند و بدین ترتیب،  شرقی سرانجام با یکدیگر متحد شدند تا دولت میتانی

ھا مجبور به مخالفت با توسعٔه  چرا که ھوری) Oller 1977: 202-203. (وفاداری به امپراتوری میتانی متعھد شدند

  )٢٠٠٩:١١٢ Adalı. (کردند بایست از تمام ابزارھای ممکن استفاده می ھیتی بودند و در این کار، می

  

تری را برای  انداز گسترده ھا چشم بلکه با اتحاد با ھوری. نرودان محدود نماندندھا تنھا به شمال شرقی میا البته میتانی

  .تر این تمایل خود را به گسترش قلمرو نشان دادند که بعد حکومت خود در نظر داشتند چنان

میانرودان  ھا ممزوج شده و پادشاھی میتانی را تشکیل دادند، و سلطنت خود را نه تنھا در ھا با ھوری در واقع میتانی

به  –که مسکن قوم گوتی بود  –ھای زاگرس شمالی  شمالی توسعه دادند، بلکه آشور را محدود کردند و با الحاق دره

مصر : پیش از میالد بود ١۴۵٠بھترین دوران این پادشاھی در حدود سال . قلمرو خود، قدرت خویش را تثبیت نمودند

  )۵١-۵٠: ١٣۵۵گیرشمن .(تران پادشاھان میتانی ازدواج کردندترین فراعنه با دخ متحد او گردید، و مقتدر

ھا بود یک رسم سنتی آریایی بود  دھندٔه قدرت میتانی و ھمچنین نشان  دھنده ھای سیاسی که از عوامل شکل ازدواج

ھا  ماد شاید ھم. ھای سیاسی به استحکام دولت ماد و افزایش قدرت آن در منطقه انجامید تر این ازدواج که بعد چنان

  .ھا آموخته و الگوگیری کرده باشند این استراتژی را از میتانی

میتانی در زمان خود، . ھا از خود اسنادی نیز به جای گذاشته است خانوادگی میان دولت-این رفت و آمدھای سیاسی

پادشاھان میتانی به  نامٔه یکی از. کرد حکومتی بسیار قوی بود و حتی با مصر دیگر دولت بزرگ آن روزگار ھماوردی می

ھا را گرفت  پادشاه است که، نینوا پایتخت آشوری  ھمین.) ٩٢: ١٣۵۵گیرشمن . (نام توشرَته در مصر دیده شده است

توان دریافت که پادشاھی میتانی در زمان او از نفوذ  از روی این دو سند می.) ٢٠٨: ١٣۶۵ولز . (و تا مدتی نگاه داشت

  .خوردار بوده استو قدرت باالیی در منطقه بر

ھای  ھای بزرگ بودند، پایگاه رانان و سران نیروی نظامی، که دارای زمین در پادشاھی میتانی، اشراف جنگی، ارابه

رواسانی .(دولت میتانی، دولتی نظامی بود که شاه در رأس آن قرار داشت. آمدند اجتماعی فرمانروایی به شمار می

٢٢٠: ١٣٧٠(.  

خود را بر تارک  Kirta» کیرته«فرزند ) پیش از میالد ١۵۵٠حدود ( šuttarnaن میتانی، شوتَّرَنه نخستین فرمانروی دودما

او و نوادگانش، میتانی را به نیروی سیاسی بزرگی در جھان . نھد ملت ھوری قرار داده و کشور میتانی را بنیاد می
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ی بزرگی از آسیای کوچک از نظر سیاسی ھا ھا با گشودن آشور و بخش در این زمان، میتانی. رسانند باستان می

  .)۵۶٢: ١٣٨٢درخشانی .(گردند ھمتای مصر می

ھایی به نام شاه ھوری و سرکردٔه  پرترنه در متن. پیش از میالد شاه ھوری و میتانی بود ١۵۴٠در  Paratarnaَپرَترنه 

و شاه دودمان ) سوریه(، آالالخ )ککرکو-شمال میانرودان(و در جای دیگر به نام فرمانروای نوزی » ارین منده«سپاه 

اش سوزانده شده  شود که پس از مرگ، جنازه از متنی آشکار می) ٧٣١:١٣٨٢درخشانی . (میتانی آمده است

  )Oppenheim 1944: 16; Wilhelm 1970:9:6.(است

شاھی  از او گزارشی در دست نیست و روشن نیست بر تخت: پیش از میالد ١۵١٠در  Parsašatarَشَتر  َپرَسه

  .دانیم که پسرش، شاه میتانی بوده است نشسته باشد تنھا می

در دوران فرمانروایی این شھریار، سرزمین میتانی از : شّتر پیش از میالد فرزند پرسه ١۵٠٠در  Sauššatarَسئوشّتر 

دولت آشور را  شود که از نوزی در شمال میانرودان، تا آالالخ در سوریه گسترده و کشورھای نیرومند آن دوران می

  .فرستد گذار خود کرده بود و دولت آشور، دری از زر و سیم به پایتخت میتانی می دست نشانده و خراج

ھای جھان به شمار  در دوران شھریاری این شاه، دولت میتانی از ابرقدرت: پیش از میالد ١۴۵٠در  Artatāmaتامه  ارته

پس از ھفت بار . آورد شود و سه نسل دوام می دربار مصر آغاز می از ھمین دوران، پیوندھای خانوادگی با. رود می

  .پذیرد تامه، زناشویی دخترش با تحوت موسس چھارم را می خواستگاری ارته

ھای آن دوران مصر  نگاره در بسیاری از سنگ. یابد گویی در آن دوران، ازدواج واالتباران مصری با دختران آریایی، رواج می

  .خوریم آریایی برمی: ھای غیر مصری و بیشتر- یبه زنانی با ویژگ

در دوران فرمانروایی وی نیز پیوندھای سیاسی و دوستانٔه میتانی و : پسر ارتاتامه) پیش از میالد ١۴١٠(شوترنه دوم 

به این ترتیب . دھد را به ھمسری آمنوفیس سوم می Gilu-Ḥepa» گیلوِخَپه«: یابد و شوترنه و دخترش مصر ادامه می

بط میتانی و مصر که در پی رقابت دو دولت برای نفوذ سیاسی در سوریه و فلسطین به سردی گراییده بود، بھبود روا

  .یابد می

پس از مرگ شوترنه، دربار میتانی دچار آشوب : پیش از میالد پسر شوترنه دوم ١۴٠٠در  Artaššumaraشومره  َارَته

برادر نابالغ شاه را بر تخت  Tušrattaَرته  شود که توش لب میط ارته شومره، قربانی جنایت مردی جاه. گردد می

رته  توش. دانست تامه دوم خود را وارث تخت شاھی می که آشکارا عنصر دیگری از دربار به نام ارته نشاند، در حالی می

وی نیز برای  گیرد شومره پس از رسیدن به سن بلوغ، انتقام کشتن برادرش را می برادر ارته) پیش از میالد ١٣٨۵(

ای که فرعون  ھمان پیوندھای دوستانه   خواھد تا کوشد و از آمنوفیس سوم می پیوندھای خوب سیاسی با مصر می

نویسد که  ای می رته در نامه توش. شود آشکارا این آرزو برآورده می. برای شوترنه قائل بود، به وی نیز ارزانی شود

رته که خواھرش گیلوخپه از سوی  سپس توش» ر ورزیده تا به پدرش شوترنهده ھزار بار بیشتر به وی مھ«فرعون مصر 

میان دو . دھد-  را نیز به وی به زنی می Tatu-Ḥepa» تتوخپه«پدر به ھمسری آمنوفیس سوم درآمده بود، دخترش 

فرعون مصر داده، ھایی را که به  رته در نامٔه درازی، ھدیه توش. شود ھای ارزشمند پرشماری رد و بدل می دربار، ھدیه

رته، نگارٔه ایشتر شفابخش  با بیماری آمنوقیس سوم، توش. کند شمارد و از وی مقدار بسیاری زر درخواست می-برمی
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 ١٣۴٧-١٣۶۴(پس از مرگ آمنوفیس سوم، آمنوفیس چھارم . شود فرستد که مؤثر نمی- را برای بھبودی وی به مصر می

دھد و خود را  ھمان فرعونی است که ستایش خدای آتون را رواج می   وی. گردد فرمانروای مصر می) پیش از میالد

آمنوفیس چھارم توجه چندانی به سیاست خارجی نداشت، از این روی، روابط . نامد می» پسندافتادٔه آتون«آتون یا  ِاخن

لولیومه  شوپی. کند می ای از سوی دولت ھیتی، میتانی را تھدید از سویی خطر تازه. گراید با میتانی نیز به سردی می

šuppiluliuma کند و حتی تا نزدیکی شھر واشوگانی، پایتخت میتانی  فرمانروای ھیتی، شمال سوریه را از آِن خود می

تامه دوم که پس از  ارته. گردد رته قربانی توطئٔه دربار می کننده، توش در ھمین روزھای پرآشوب و نگران. رود پیش می

گذراند، پسرش شوترنه سوم را بر  ولی دیگر دوران سالخوردگی را می. دانست رث تاج و تخت میشومره خود را وا ارته

  .نشاند تخت می

از جمله . دھد ھایی از سرزمین خود را از دست می بخش: پیش از میالد وارث دولت میتانی ١٣۵٠شوترنه سوم در

تامه، از بیم ستم برادر به  سر دیگر ارتهپ Kurdiwazzaوزه  آورد کوردی آشور، خودمختاری خود را به دست می

بندند تا در به دست آوردن تاج و تخت میتانی،  برد و با وی پیمانی می لولیومه، فرمانروای ھیتی پناه می شوپی

  .اش باشد پشتیبان

نش شده لولیومه که اکنون دیگر پدرز برادر شوترنه سوم در پی پیمان صلحی با شوپی) پیش از میالد ١٣۴٠(کوردی وزه 

در پیمان یاد . شود نشاندٔه دولت ھیتی می به این ترتیب، میتانی، دست. آورد بود، تاج و تخت میتانی را به دست می

  .شوند ھا به نام شاھدان پیمان نامیده می شده، ایزدان آریایی میتره، ورونه، ایندره و ناَستیا

 ١٢٧۵وره دوم در  پیش از میالد و شت ١٢٨٠در  Wasašattaشته  پیش از میالد، َوَسه ١٣٠٠یکم در  šattuarraوره  شت

خوانده » بات گل خانی«شوند و فروپاشی دولت میتانی که اکنون دیگر  وزه می پیش از میالد به ترتیب جانشینان کوردی

ی پایان وره دوم، تاریخ دولت میتان سرانجام با پیروزی شلمانصر یکم، فرمانروای آشور، بر شت. گردد شد، آغاز می می

  )٧٣١-٧٣٣: ١٣٨٢درخشانی .(پذیرد می
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