روستای کندوان آذربایجان و میراث مارک آنتونی
منبع
روستای زیبای کندوان نزدیک تبریز جالب توجه است .این مکان محل تنها هتل دنیاست که در دل کوه حک شده است.
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سوئیت مهمان
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اطاق نهارخوری
این هتل گواه دیگری است بر مهارت های مهندسی ایرانیان که به روزهای مادها ،کوروش ،داریوش و خشایارشا بازمی گردد.
آذربایجان یکی از قدیمی ترین خطه های ایران است که مورخان رومی و یونانی آن را به نام آتروپاتان ماد می شناختند اما عده کمی
از ایرانیان و غربیان آگاه هستند که این منطقه به پراسپا باستان که در آن سردار اسطوره ای رومی مارک آنتونی به سال  63پیش از
میالد دچار شکست شد نزدیک است .در حقیقت اردوکشی آنتونی فاجعه بار از آب در آمد چرا که وی سربازان و تجهیزات بسیاری
را در برابر اشکانیان از دست داد.

مارک آنتونی ( 30-03پیش از میالد) سیاستمدار و سردار رومی .اردوکشی او به پراسپا باستان (در نزدیکی تبریز) را شوالیه
های زره پوش و اسب سواران کماندار اشکانی به یک فاجعه برایش تبدیل کردند .تنها در یک وهله پیاده نظام ماد ده هزار لژیونر
رومی را از بین بردند .مارک آنتونی و سپاهیان باقیمانده اش به سوریه و از آنجا به مصر گریختند که در آن کشور کلئوپاترا ملکه
2

مصر جان پناه در اختیار وی گذاشت .برای کسب اطالعات بیشتر به کتاب "سایه هایی در کویر-ایران باستان در جنگ" صفحات
 411تا  411مراجعه کنید.

نقاشی از الورنس آلما  -تادما که ملکه کلئوپاترا را در حین پذیرش مارک آنتونی نشان می دهد .هالیوود و صنایع سرگرمی غربی
زیاد به مارک آنتونی و روابطش با کلئوپاترا می پردازند اما تا کنون همواره از ذکر شکشت فاجعه آمیز وی در برابر اشکانیان
ایرانی خودداری کرده اند.
در واقع آذربایجان در میراث باستانی و غنی ایران مشارکت برجسته ای داشته و اغلب در صف مقدم حفاظت از مرزهای ایران
مدرن و باستان در برابر تهاجمات خارجیان بوده است.
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