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 رویدادنگاری تاریخ ھیتی

  *تریور برایس: نویسنده

  یزدان صفایی: مترجم

  .ھا تقریبی و مربوط به پیش از میالد ھستند تمام تاریخ: یادداشت

  بنیادگذارِی پادشاھی کھن ھیتی: ل قرن ھفدھم پیش از میالداوای

ھای  کند و بخش ، شھر ھاتوشا را پایتخت دولت میHattusili Iھاتوسیلی یکم : پیش از میالد ٢٠یزدان ١۶تا  ١۶۵٠از 

  .کند زند و از فرات عبور می کند و در شمال سوریه، اردو می بیشتری از آناتولی را فتح می

  

 Aleppo» حلب«شود و  اش ھاتوسیلی می جانشیِن پدر بزرگ Mursili Iمورسیلی یکم : پیش از میالد ١۵٩٠تا  ١۶٢٠از 

  .کند رودان را فتح می و بابل در میان) ی فرات در غرب رودخانه(در سوریه 

ھای  ی جانشینی در این دوره، پادشاھی ھیتی به واسطه. شود مورسیلی ترور می: پیش از میالد ١۵٢۵تا  ١۵٩٠از 

  .کنند نیروھای دشمن به سرزمین ھیتی حمله می. شود جویانه ضعیف می مبارزه

ھای از  کند و سرزمین تخت را تصرف و سلطنت را تثبیت می telipinuتلیپینو : پیش از میالد ١۵٠٠تا  ١۵٢۵از 

  .گیرد ھا را پس می ی ھیتی رفته دست

اثر حاکمان و  ضعف و اختالف در پادشاھی پس از موفقیت کم ھای این دوره، ویژگی: پیش از میالد ١۴٠٠تا  ١۵٠٠از 

  .رودان و سوریه است پدیدار شدن پادشاھی میتانی در شمال میان

اش در  ھای نظامی ی اردوگاه به واسطه Hattiھاتی . بنیادگذارِی پادشاھی جدید ھیتی: پیش از میالد ١٣۵٠تا  ١۴٠٠از 

کند و  اش حمله می دشمنی بزرگ به سرزمین. کند المللی تجدید نیرو می آناتولی و سوریه، به عنوان یک قدرت بین

  .شود ھاتوشا غارت و متروک می. کند تقریبًا پادشاھی را نابود می

و پسرش سوپیلولیوما پادشاھی را پس  Tudhaliya IIIپادشاه تودھالیا سوم : پیش از میالد ١٣٢٢تا  ١٣۵٠از 

او پادشاھی . کند رودان رھبری می ھای نظامی را در سوریه و میان ود و اردوگاهش سوپیلولیوما پادشاه می. گیرند می

  .کند میتانی را نابود می
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  )Bryce 2007: 7. (سوپیلولیوما یکم

برادر . میرند جانشین، از طاعون می arnuwandaسوپیلولیوما و پسرش و آرنوواندا : پیش از میالد ١٢٩۵تا  ١٣٢٢از 

آشور یک قدرت بزرگ در . کند اش را در سراسر پادشاھی، ایجاد می شود و قدرت آرنوواندا، مورسیلی دوم شاه می

  .شود رودان می میان

ھا را  شود و پایتخت ھیتی جانشین پدرش مورسیلی می II Muwattalliوم موواتالی د: پیش از میالد ١٢٧٢تا  ١٢٩۵از 

پیش از میالد، او با رامسس دوم  ١٢٧۴در . کند در آناتولی جنوبی منتقل می Tarhuntassa» تارھونتاشا«به 

Ramesses II  جنوب  ھا را به سمت ھا، مصری رسد اما ھیتی نتیجه به پایان می جنگ بی. جنگد می» کادش«در نبرد

  .کنند کنند و قلمرو شمالی سوریه را در دمشق اشغال می دنبال می

شود و ھاتوشا را به عنوان  جانشین پدرش موواتالی می Urhi-Teshubتشوب  اورحی: پیش از میالد ١٢٣٧تا  ١٢٧٢از 

. ودش در یک جنگ درون شھری، سرنگون می Hattusiliاو توسط عمویش ھاتوسیلی . کند پایتخت بازسازی می

  .کند پیش میالد منعقد می ١٢۶٩شود و پیمانی با رامسس در  ھاتوسیلی سوم شاه می

در زمان پسِر ھاتوسیلی و جانشین تودھالیا . پادشاھی در این دوره رو به افول است: پیش از میالد ١٢٠٩تا  ١٢٣٧از 

  .خورند رودان شکست می ھا در جنگی در شمال میان ھا از آشوری چھارم، ھیتی

در زمان دو پادشاه آخر این دوره، پادشاھی روند افول را تا سقوط : تا اوایل قرن دوازدھم پیش از میالد ١٢٠٩از 

ھا در تاریخشان، درگیر جنگ دریایی  ھنوز تحت فرمان آخرین پادشاه، سوپیلولیوما دوم، ھیتی. کند اش طی می نھایی

  .شوند شوند و پیروز می در سواحل قبرس می

ھای  تحول. ھای غارتگِر شمالی ھای غارتگران و قبیله حمالِت دسته: ھا ناشی از چند عامل است از جمله سقوط ھاتی

  درونی و قطحِی طوالنی مدت

  :ترجمه شده از*
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