O Imperio Persa

Origem do Imperio
Entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio (Planalto do Irã) se estabeleceram, por
volta de 2000 a.C. povos de origem indo-européia, os medos e os persas.
Medos: Estabeleceram-se ao norte (Média) próximo
aos montes Zagros e ao sul do Mar Cáspio.
Sob o comando de Ciaxares, fundaram Ectabana,
Capital do Império, e juntos aos Caldeus, Egípcios e
Lídios derrotaram o Império Assírio.

Persas: Estabeleceram-se na parte mais pobre a
sudoeste.
Eram “Vassalos” dos Medos até o governo de
Astíages dos Medos.

Soldado medo e soldado persa

Ciro, O Grande
Em 559 a.C (séc. VI a.C.), Ciro II (Kuruš em
persa
antigo),
mais
conhecido
posteriormente como Ciro, o Grande, do
clã persa dos aquemênidas, liderou uma
rebelião contra os medos, vitorioso,
reuniu sob seu domínio todas as tribos
que habitavam o planalto iraniano.
• Derruba o Reino Medo por volta de
550 a.C.
• Conquista a Lídia e cidades gregas da
Ásia Menor em aproximadamente 547
a.C.
• Conquista da Babilônia em 539 a.C.

Ciro, O Grande
A Consquita da Babilonia

“Todos os habitantes da Babilônia,
assim como todos aqueles que viviam
no país de Sumeria e da Acádia,
príncipes
e
governantes
o
reverenciaram, lhe beijaram os pés,
felizes por ter subido ao trono e o
receberam alegremente, com caras
radiantes, como ao mestre com ajuda
do qual tinham passado da morte
para a vida e tinham superado o
prejuízo e o desastre, razão pela qual
veneravam seu nome.”
Entrada de Ciro na Babilônia

Ciro, O Grande

Ciro morreu em combate, em 529
a.C., combatendo os massagetas, e é
sucedido por seu filho Cambises II.

"Bem-vindo, peregrino, tenho estado à tua espera.
Perante ti jaz Ciro, Rei da Ásia, Rei do Mundo.
Tudo o que resta de mim é pó.
Não me invejes."
Inscrição no túmulo de Ciro, o Grande, em Pasárgada.

Cambises II
Assume em 529 a.C. o trono Persa, é tido
como um despota tirano e de
temperamento explosivo.
• Conquista o Egito em 525 a.C. na
Batalha de Pelusa.
Ao voltar para a Pérsia, Cambises
“morreu” e foi sucedido por Dario I.

Dario I
Assume em 521 a.C., foi o terceiro
rei do Império Aquemênida. Governou
o império durante o seu auge.
• Esmagou rebeliões no Elam, Média,
Assíria, Egito, Pártia, Margiana,
Satagita e Cítia.
• Organizou o império dividindo-o o
satrápias (Sátrapas).
• Construiu as Estradas Reais.
• Estabeleceu uma moeda nacional, o
dárico.
• Conquistou a Trácia e a Macedônia.

• As Satrapias

Dario I

• Eram 20 províncias denominadas Satrápias, cada uma governada por um
funcionário indicado pelo rei, o Sátrapa.
• Para evitar traições, Dario I, enviava fiscais reais às Satrápias, conhecidos como
“os olhos e os ouvidos do rei”, para fiscalizá-los.

• A Estrada Real

Dario I

• A estrada real, ia de Susa até Sardes, na Ásia Menor, com uma extensão de 2500
quilômetros.
• Primeiro sistema de correios da história.

• O Dárico

Dario I

• O dárico era cunhado em prata ou ouro, com o objetivo de facilitar as atividades
comerciais.

• Guerras Greco-Persas

Dario I

• Ao ver também que a situação política da Grécia representava uma
ameaça contínua à estabilidade do seu império, Dario decidiu empreender
a conquista de toda a Grécia. As tropas persas, no entanto, foram
derrotadas na Batalha de Maratona, e Dario morreu sem ter a chance de
iniciar uma nova invasão

Ficheiro da batalha de Maratona

Xerxes I (486-466 a.C.)
•
•
•
•

•

Retrato de Xerxes no palácio de Dario, o
Grande, em Persépolis.

Filho de Dario I e Atossa, filha
de Ciro, o Grande;
Não era o primogênito;
Na Bíblia, é referido como
“Assuero”;
Herdou o maior império que o
mundo havia visto até então;
Não possuía a tolerância
religiosa de seus predecessores.

•
•

•

Queria vingar a derrota de seu pai na batalha de Maratona (490
a.C.);
Ordena a escavação de um canal na península de Atos e a
construção de duas pontes cruzando o Helesponto (atual estreito
de dardanelos);
Estratégia Derrotar os gregos com a superioridade numérica
(talvez até 240 mil soldados).

•

Grécia, liderada pelo general
Temístocles, concentra-se em
atrair os persas pra uma
•
armadilha: Parte com o grande
exército, deixando apenas 6 000
espartanos como isca.
•

•
•

Após encontrar Atenas deserta,
Xerxes ordena que seja saqueada
e incendiada.
Temístocles atrai os persas à baía
de Salamina, onde são
novamente derrotados.
Fim da invencibilidade persa.
Em 465 a.C, Xerxes foi
assassinado numa conspiração
palaciana por Artabano.

Representação de um
duelo entre um
guerreiro persa e um
guerreiro grego numa
pintura do século V a.C.

Artaxerxes I (465 - 424 a.C.)
•
•
•

Representação de Artaxerxes I e um
servo em Persépolis.

Filho de Xerxes I e Amestris,
filha de Otanes;
Sucessão conflituosa;
Rebeliões no Egito, com o apoio
dos Gregos;

•
•

Tratado de Paz de Calias (449 a.C.);
Retoma a construção de Persépolis;

•
•

Política religiosa tolerante;
Permitiu a reconstrução dos
muros da cidade sagrada de
Jerusalém.

Artaxerxes III (425 – 338 a.C.)
•

•
•

Terceiro filho de Artaxerxes II
com Estatira;
Décimo rei aquemênida;
Liquidou cerca de 150 meiosirmãos;

Artaxerxes III Oco

DARIO III (336 – 330 a.C.)

Dario III, no célebre
Mosaico de Alexandre de
Pompéia.

• Parente distante de Artaxerxes;
• Último rei do Império Aquemênida da Pérsia;
• Governante sem o talento e as qualidades necessárias que a
administração de um vasto e complexo império como persa
requeria;
• Império instável, sátrapas não confiáveis e indivíduos descontentes
e rebeldes;

• Recebe as investidas de Alexandre, o grande, que almejava ser um rei
Arquemênida;
• Em 330 a.C., Alexandre toma Persépolis e seu grande exército saqueia e
incendeia a cidade;
• Dario III não é capturado, mas morre assassinado por um aliado em
seguida.

Relevo de sarcófago
do IV século a.C. que
retrata Alexandre
Magno investindo
contra guerreiros
persas.

• Alexandre fez um excelente funeral para Dario e casou-se com sua
filha, nomeando-se rei Arquemênida em seguida.

Religião Persa
 A religião persa sofreu com um processo de evolução. Nos primórdios era
uma religião primitiva, de caráter politeísta, que refletiu uma submissão
do homem pela natureza.

 Existiam vários deuses que representavam as forças da natureza, como
deus do sol, da agricultura, da lua, etc.

 As tribos adoravam animais sagrados.

 Além disso, eles mantinham rituais de adoração e de sacrifícios aos deuses
representativos da forças da natureza.

 O deus da religião era o Mithra, o qual era visto pelos persas como o Deus
da fecundidade, das benevolências advindas da natureza e do combate
aos flagelos proporcionados pelos demônios.

 Os atos feitos na Terra eram julgados após a morte, então havia uma
padrão moral a ser seguido por aquela sociedade.

 Pessimismo, fatalismo e infelicidade dos homens foram alguns dos
conceitos divulgados pela religião.

Evolução Religiosa
 Entre os séculos VII e VI a.C. , um homem chamado Zoroastro promoveu
uma reforma religiosa que pretendeu acabar com a mesquinhez e com a
superstição presente na Religião primitiva.
 Ele quase criou um monoteísmo, pois essa doutrina se baseava na fé no
Deus Ahura-Mazda, um deus do bem, de retidão e verdade.
 Para se opor a ele, existia um espírito do mal chamado Arimã, que
representava a negação da verdade, ou seja, a mentira.
 O mundo dos homens era o palco de confronto entre Ahura-Mazda e
Arimã, que acabavam por buscar o auxílio dos terrenos. Cada pessoa tinha
que escolher a que exército servir. (Bem x Mal)

 A religião era uma moral da participação, ou seja, os “bons” seriam
beneficiados e os “maus” castigados.

 Zoroastro pretendia que a religião se tornasse de fato monoteísta. No
entanto, seus discípulos elevaram Arimã a condição de Deus, o que deu
um caráter dualista a religião.
 Além disso, eles aceitaram a existência de outros deuses, muitos deles
provenientes de outros povos e tornaram novamente presentes os rituais
místicos que Zoroastro tanto criticava.

 Zoroastro acreditava na imortalidade.

 O mal estava fadado a perder no final.

 Foi uma das maiores religiões do Antigo Oriente.

Ahura-Mazda

Mithra

Arimã

Sociedade, economia e cultura
ECONOMIA
 Inicialmente
- agricultura com a produção de centeio,trigo e cevada
- criação de gado
- exploração de minérios
- Com a expansão do imperio veio o desenvolvimento do
artesanato e do comércio
 Com a formação do império, o comércio passou a ser a
atividade mais importante.

Tapete Persa

• SOCIEDADE
 A sociedade persa era dividida em rígidas camadas sociais:
-

Rei
Aristocratas
Pequenos comerciantes, artesãos e soldados
Camponeses
Escravos

• ARTE
 Entre os primeiros exemplos da arquitetura persa, destacam-se:
- Pequenas casas feitas à base de argamassa e tijolos de barro cru

-

Característica:
com a criação de criaturas míticas,
fantásticas,
quase sempre grandiosas,
figuras com cabeças humanas e corpos de leão, touro e águia.
Suas esculturas eram modeladas com argila e mármore, seus
palácios e imponentes construções testemunham o valor da
arquitetura persa, as sedas e tapeçarias foram idealizadas como
verdadeiras obras de arte.

A arte foi a mais pura manifestação de poder do Império Persa.

 A existência de cidades como Pasárgada e Susa demonstraram claramente
– através dos seus imensos palácios e de seus salões magníficos
sustentados por colunas de estilo extremamente original, e pelos capitéis
com motivos baseados em cabeças de cavalo, águia ou touro – a arte dos
grandes soberanos persas.

 A escultura persa era acentuadamente assíria. O mais famoso
relevo é o de Behistum, rocha gigantesca de 456 metros de altura,
coberta de inscrições e entalhes que narram episódios da história
persa.

 A cerâmica também imprimiu sua marca na história da arte persa – já
avançada na era dos Aquemênidas, prosseguiu seu desenvolvimento na
Dinastia Sassânida. Restam vários pratos deste período, expostos no
Museu Britânico, no Hermitage e no Metropolitan Museum of Art, de
Nova York.

• Curiosidades
 Os persas inventaram uma das redes de correio mais eficientes da
antiguidade.

Também são persas os registros mais antigos do uso de tijolos de pedra,
domesticação de cabras, do vinho tinto, e foram eles que inventaram o
Tar, o ancestral do violão.
 O pêssego, o espinafre e a galinha eram exportados pela Pérsia, e de lá
espalharam-se pela Europa.

Os Persas erguiam Zigurates, que eram grandes centros cívicos que
serviam de observatório, ponto de encontro, armazém e mercado em
alguns casos, além de abrigar cerimônias religiosas.
 O termo "Mago/mágico" vem da Pérsia, onde os magii eram os sacerdotes
dominantes.
 Também inventaram o Polo(esporte) e o gamão(jogo de tabuleiro). O
moinho também é uma herança persa.

