
 نشأة الحضارة اليونانية والرومانية

 أ.د. / السيد رشدي

 أواًل : الحضارة اليونانية 

 جغرافية بالد اليونان :  أ

المقصود ييالد اليونان ، ىي شبو جزيرة اليونان وجزيرة كريت وجزر الكوكالديس ، وىم 
جميعًا يشكمون بالد اليونان ، وقد أثرت الجغرافية عمي تشكيل الحياة السياسية واالجتماعية في بالد 

 وجب عمينا الحديث عن جغرافيتيا .اليونان ، ولذلك 

 وتشتمل الجغرافية عمي األتي : 

ة كبيرة تتدلى من الموقع : ىي شبو جزير :  1
)الشكل رقم البحر المتوسط  أوربا متوغمة في

، وىذا الموقع جعميا قريبة من مصر من (1
ناحية الجنوب ، وبالتالي اتصمت بمصر وتأثرت 

 صرية القديمة ، ومن ناحية الشرق بالحضارة الم
فاتصمت لمبحر  كانت قريبة من الساحل الشرقي 

الخبرات البحرية  يقية وتبادلت بالمدن الفين
  والتجارية مع ىذه الحضارة 

: التضاريس : تضم شبو جزيرة اليونان جباال من الحجر الجيري قطعت طول البالد وعرضيا ،  2
وأودية ضيقة وخمجانًا طويمة وأنيارًا قميمة سريعة الجريان وجزرًا كثيرة ، ولذلك كانت ىذه التضاريس 

ة االتصال بين المدن اليونانية ، ففرقت بينيم ودفعت كل مدينة تبحث لنفسيا الصعبة سببًا في صعوب
عن ما يالئم ظروفيا المعيشية ، وبيذا نشأ في بالد اليونان نظام سياسي يطمق عميو نظام )المدينة 

 ، بعنى أن كل مدينة ىي دولة بذاتيا . Polisالدولة( 



بالحرارة صيفًا والدفئ شتاًء ، وىو ما يشابة مناخ  : المناخ : مناخ بالد اليونان متوسطي ، يتميز2
تشابيت طباع سكان بالد اليونان مع سكان مصر باقي دول حوض البحر المتوسط ، وبالتالي 

 .وايطاليا وسوريا ، فكان التقارب بينيم سيال 

 القديمة اليونانية : الحضارات  ب

الحضارات اليونانية القديمة إلي حوالي األلف الثالث قبل الميالد ، وقد تم التعرف ترجع  
 عمييا من اآلثار التي اكتشفت في مطمع القرن العشرين ، وىي: 

 : حضارة الكوكالديس  1

ظيرت ىذه الحضارة في مجموعة جزر الكوكالديس التي تقع جنوب شرق شبو جزيرة  
قبل الميالد ،  1133 – 3333اليونان ، وامتدت من 

التي عثر وتعرفنا عمييا من خالل بعض األواني الفخارية 
عييا في بعض ىذه الجزر ، وكان من أشيرىا جزيرة 

التي ُعثر فييا عمي أربعة فناجين من  Kernosكيرنوس 
، ترجع إلي ( 2)الشكل رقم القخار عمي قاعدة مستديرة 

 بقايا مساكن كانت مبنية من األحجار . أواخر العصر الكوكالدي ، ذلك إلي جانب بعض

 : الحضارة المينوية في كريت  2

طت بالحضارة المصرية وتأثرت بيا ، حتى وصل قامت في جزيرة كريت حضارة قديمة ارتب 
األمر ببعض العمماء إلي االعتقاد بأن الحضارة الكريتية ال تخرج عن كونيا فرعًا من فروع الحضارة 

وسميت بالمينوية الن كل مموكيم كانوا يحممون لقب )مينوس( مثمما حدث في مصر ،  .المصرية 
 حيث سميت بالفرعونية آلن كل مموك مصر كانوا يحممون لقب فرعون .



قبل الميالد ، وقد ُعثر في كثيرة كريت عمي  1133-3333وتمتد الحضارة المينوية من  
ور ىذه الحضارة وتأثرىا بالحضارة المصرية ، كثير من المخمفات األثرية التي توضح مدى تط

وأشير ىذه اآلثار قصر كنوسوس )عاصمة المدينة( التي وضح فيو المباني الكبيرة وجدرانو التي 
بنيت باألحجار ، وضم البناء ساحة كبيرة تقوم عمي 
جوانبيا مباني من ثالثة أو أربعة طوابق ، وكان يرقى 

وى ىذه المباني عمي إلييا بدرجات جحرية واسعة ، وتحت
الحراسة عدد ال حصر  لو من الحجرات ومراكز 

والحوانيت ومعاصر الخمر والمخازن ومكاتب تصريف 
شئون الدولة ومساكن لمخدم وحجرات لالستقبال ومعبد وحجرات لمعرش ، وبالقرب من ىذا كمو مسرح 

 . ( 3)الشكل رقم وقصر صغير ذو حديقة فضاًل عن مقيرة 

التأثير األكبر الذي نقمو أىل كريت من مصر ىو قصر التيو )الالبيرانث( وىو قصر ولعل  
متعدد الحجرات بني بطريق ىندسية في غاية الدقة ، 
ويعتمد تصميم ىذا القصر عمي أن من يدخمو ال يستطيع 
أن يخرج منو ، وال يعمم مخارجو سوى من قام ببنائو ، وقد 

، مبنى الالبيرانث  قمد الكريتيين في بناء ىذا القصر
المصري الموجود اآلن في الفيوم والذي كان قد بني في 

، أما قصر الالبيرانث في  (4رقم  الدولة الوسطي ، وقد ُعثر مؤخرًا عمي بقايا ىذا القصر )الشكل
 .كريت فقد تيدم ولم يبق منو سوى بعض الحوائط الحجرية الصغبرة 

التي تميزوا فييا ،  وعرف الكريتيون أنواع عديدة من الفنون 
، وىو  Frescoوزاع صيتيم في العالم القديم ، ومنيا فن الفريسكو 

فن الرسم عمي الحائط ، حيث استخدم الفنان الكريتي طريقة زخرفة 
الحوائط بااللوان وىي ما تزال جديدة الطالء مبممة ، فينفذ المون إلي 

. وانتشر ( 5قم )الشكل ر الطالء ويصبح الطالء والمون كيانًا واحدًا 



ىذا الفن في كافة المباني في كريت ، مما ساعدنا عمي معرفة الحضارة الكريتية ، ولكن في أواخر 
الحضارة المينوية تدىور ىذا الفن ، وىذا ما دفع العالم )ول ديورانت( إلي القول : " من حق الفنان 

الطبيعة بمثل النضارة التي مثميا الكريتي عمينا أن نقول أن التصوير في العصور القديمة لم يمثل 
 مصر القديمة من ىذا التعميم " .بيا التصوير الكريتي مع جواز استثناء 

ىذا إلي جانب صناعة الفخار التي تميز بيا أىل كريت ، فما وصل إلينا من صناعات  
، تؤكد عمي مدى التطور في ىذه الصناعة ، فالزىريات والمناجين فخارية 

 ةالخمر والجرار وتماثيل الآللية والحيوانات كانت عمي درجوأقداح الشاي 
عالية من الجودة ، وكانت تطمى بطبقة زجاجية كطالء الخزف عمي أرضية 

، ولدينا نموذج من ىذه األواني توضح مدى التطور في صناعة سوداء 
الفخار الكريتي ، وىو إناء فخاري استخدم لتخزين الحبوب والسوائل )الشكل 

 .(6رقم 

وبرغم كل ىذا التطور الحضاري في كريت إال أنيا أفمت سريعًا وانيارت فجأة في أواخر  
 القرن الثاني عشر قبل الميالد .

 : حضارة طروادة 3

تقع طروادة بأسيا الصغرى بالقرب من مضيق الدردنيل ، واشتيرت بسبب ما ذكره   
ىوميروس عنيا في االلياذة ، وقد بقيت مجيولة حتى اعتقد الناس بأنيا مجرد اسطورة ، حتى جاء 

طروادة واقع عمي ، واصبحت مدينة القديمة المدينة أثار العالم األلماني )شميمان( الذي اكتشف 
 في ىذا المكان . يونانية  وجود حضارة

وتكشف آثار المدينة عن رخاء اقتصادي كانت تعيشو ىذه المدينة في العصور القديمة ،  
حيث احتوت عمي عدد كبير من منازل العامة المتالصقة والمبنية من اآلحجار ، وتتجمع كميا حول 

ة بسور كبير ، ويوجد داخل ؤلسرة المالكة ، والتي بنيت عمي ربوة عالية ومحاطالسكنية لمنطقة ال
ىذا السور ، بعض المباني الكبيرة التي تشبو القصور ، إلي جانب المعابد وبقايا أبراج كبيرة 



وىو ويوجد باب ضخم كبير المدينة استخدمت في حراسة 
، وقد قدم لنا بعض العمماء تصور لشكل البوابة الرئيسية 

يرىا عمي ينة قبل تدمدمدينة طروادة بينوا فيو شكل الم
 . ( 7)الشكل رقم أيدي المدن اليونانية 

أما عن أسباب تدمير المدينة ، فتحكي األسطورة  
قد وقع في حب )ىيمين( زوجة ممك   أن )باريس( ابن ممك مدينة طروادةكما رواىا ىوميروس ، 

)لحرب طروادة ، وذىبوا جميعًا لحرب طروادة ، ولكن المدينة 
كانت حصينة وأسوارىا عالية لم يستطعوا أن يدخموىا ، ولذلك 

)وضع بعض لجأوا إلي صناعة تمثال كبير لحصان من الخشب 
اسبرطة( ، فقررت اليروب معو واألختباء في العمماء تصور 

لشكل ىنا ثار ممك أسبرطة وجمع المدن اليونانية كميا طروادة ، و 
، اختبئ بداخمو مجموعة من ( 8حصان طروادة ، الشكل رقم 

وفي المساء نزل الفرسان من المدينة ، الفرسان وقدموه لسكان المدينة ، الذين فرحوا بو وأدخموه 
الحصان وفتحوا أبواب المدينة لمجنود اليونانيين ، وسرعان 

ودمروا المدينة وحرقوىا ودمروا كل المباني ما دخموا 
والقصور والمعابد ، ولم يبق من المدينة سوى أطالل 

  . ( 9) الشكل رقم لبعض المباني 

وبرغم أن ىذه الرواية مجرد أسطورة ، إال أن البقايا األثرية التي سبق الحديث عنيا أكدت أن  
مدينة طروادة كانت موجودة بالفعل ، أما عن سبب تجمع المدن اليونانية لتدميرىا ، فالسبب الحقيقي 

جارة في أن مدينة طروادة كانت تقع عمي مضيق الدردنيل ، وبالتالي كانت تسيطر عمي خطوط الت
وال تدخل أية بضائع لممدن اليونانية إال عن طريق طروادة ، وعندما تحالفت طروادة البحر األسود ، 

ولذلك أصبح من مع الحيثيين أعداء اليونانيين ، أصبحت طروادة تشكل خطرًا عمي المدن اليونانية ، 
 الضروري حربيا وتدميرىا كي ال تقطع عمييم خطوط التجارة .



 ة الموكينية : الحضار  4

اطمقت عمي ىذه الحضارة العصر الييالدي ، أي العصر اليوناني القديم ، وكانت مدينة  
-3333وازدىرت ىذه الحضارة في الفترة ما بين موكيناي ىي احدى مدن شبو جزيرة اليونان ، 

ن بق بتطورقبل الميالد ، وتميزت الفترة المبكرة من ىذه الحضارة  1133 ى صناعة المعادن وا 
 استخداميا محدودًا ببعض األسمحة وبعض األدوات . 

يزة ليذه الحضارة ، ىي الفخار الذي كان يتميز بسطح المع ولون موأىم البقايا األثرية الم 
رمادي ، ومع ذلك فيناك بعض األواني التي تميزت بالمون األحمر واألصفر ، الذي حاولوا أن يقمدوا 

 بو الحضارة المينوية . 

أشير ما خمفتو لنا ىذه الحضارة ، ىي مبانييم المتطورة ، حيث الحظنا من البقايا األثرية  
كثرة المباني والقصور والمعابد ، والتي وضح 
عمييا ازدياد خبرة سكان موكيناي في البناء 

. كما تابع ( 13)الشكل رقم وتحصين مبانييم 
الموكينيون اساليب الفن الكريتي في الزخرفة 

م عمي الحوائط والفنون األخرى ، كما يتضح والرسو 
التيراكوتا )الطين من قطع الفخار والحمي وتماثيل 

المحروق( واألحجار المنقوشة ، ولكن يالحظ أن الموكينيين بدأوا ينزعون إلي تبسيط األشكال مما 
 يعتبر مقدمات لمعصر اليندسي . 

ولكنيا كما  ف الثالث قبل الميالد ، وىكذا يتضح لنا أن الحضارة اليونانية نشأت منذ األل 
رأينا انتيت في القرن الثاني عشر قبل الميالد ، ثم عادت في الظيور وبقوة في القرن التاسع قبل 
الميالد ، حيث وجدنا الحضارة اليونانية في أوج عظمتيا وقوتيا لتصبح واحدة من أعظم الحضارات 

فيما بعد ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسو اآلن ،  القديمة في شتى المجاالت ، وىذا ما سوف نعرفو
أين الحضارة اليونانية في الفترة من القرن الثاني عشر وحتي القرن التاسع ؟ ، حقيقة األمر أن بالد 



اليونان تعرضت لموجة من اليجرات البربرية لغزاة يطمق عمييم )الدوريون( وىم شعوب ىمجية دخمت 
آسيا ، مثل اليكسوس الذين غزو مصر ، ىذه الشعوب كانت تفتقر بالد اليونان قادمة من أواسط 

لمحضارة والفكر ولم يكن يعنييم سوى الحرب والقتال وجمع خيرات البالد التي يغزوىا ، ولذلك عندما 
دخموا بالد اليونان دمروا ما قابموىم من منشأت وحضارة ، ولذلك تراجعت الحضارة اليونانية القديمة 

، ومع مرور الوقت ذابت ىذه الشعوب داخل نسيج المجتمع اليوناني ، لتعود  لفترة من الزمن
بكافة ألوان الحضارة اليونانية في بناء نفسيا مرة أخرى لتخرج لنا في القرن التاسع فبل الميالد 

 الحضارة في كل المجاالت السياسية والفنية والفكرية )سيأتي ذكره فيما بعد ( . 

 ثانيًا : الحضارة الرومانية 

 أ : جغرافية شبه جزيرة ايطاليا

إذا نظرنا إلي خريطة حوض البحر المتوسط الموقع :  - 1
فإننا نالحظ االمتداد الكبير لشبو جزيرة ايطاليا داخل البحر ، 
وقد ساعد ىذا عمي تاسيس عدد كبير من الموانئ عمي البحر 

التي قامت آنذاك ، المتوسط وبالتالي اتصمت بالحضارات 
)الشكل رقم مثل الحضارة المصرية واليونانية والقرطاجية 

11 ). 

يجدر بنا أن نؤكد عمي أن ىذه التضاريس االيطالية ساعدت عمي قيام وحدة في التضاريس :  – 2
، ونتعرف عمي ذلك من طبيعة األرض في شبو جزيرة كل شبو الجزيرة عمي العكس من بالد اليونان 

ايطاليا ، فيي أرض سيمية منبسطة وصالحة لمزراعة ، كما أن جبال األلب الواقعة شمال شبو 
عمي االتصال بدول حوض البحر الجزيرة ، كانت حامية ليم من غزوات الشمال ، ودافعة ليم 

 المتوسط أكثر من وسط أوربا .

يطاليا باعتدال مناخيا وتشابيو مع مناخ بالد اليونان ودول حوض البحر تمتاز االمناخ :  -3
 . المتوسط 



 الشعوب التي سكنت ايطاليا قبل تأسيس روما ب : 

ولكن قبل الميالد ،  753اعتقد بعض الناس أن التاريخ الروماني بدأ مع تأسيس روما عام  
 في حقيقة األمر أن شعوبًا عدة سكنت شبو جزيرة ايطاليا قبل تأسيس المدينة ، وىم : 

الالتين : وكانوا أقدم الشعوب التي عرفت فيما بعد بااليطالية ، ىم أصحاب المغة الالتينية  -1
ويرجع ليم الفضل في تأسيس مدينة روما ، وعاشوا في المناطق السيمية خاصة في سيل 

 التيوم . 
قبائل السابيمي : وىم سكان سيول كمبانيا ولوكانيا ، وكانت ىذه القبائل تتحدث األوسكية  -2

واألوميري ، وقد أخذت ىذه القبائل في االنتشار نحو الجنوب والجنوب الغربي منذ القرن 
 السادس قبل الميالد عمي حساب جيرانيا . 

الدقة ، وكانت تسكن المناطق األتروريون : شعوب غير ايطالية وال نعرف أصميا عمي وجو  -3
الشمالية من ايطاليا ، ودائمة االغارة عمي المدن الالتينية في اواسط ايطاليا ، ىذا ما دفع 
المدن الالتينية عمي االتحاد وتأسيس مدينة روما عمي نير التيبر لتكون خط دفاع أول ضد 

 غزوات االتروريين .
جنوب ايطاليا ، ىاجر سكانيا الييا من بالد وىي مجموعة مدن اسست في المدن اليونانية :  -4

اليونان من منتصف القرن الثامن قبل الميالد حتى اوائل القرن السادس قبل الميالد ، ولم 
يتصل سكان ىذه المدن بباقي سكان ايطاليا ، حيث كان ارتباطيم ببالدىم االصمية في 

 اليونان .

 ج : نشأة روما 

بيدف الدفاع عن المدن الالتينية قبل الميالد عمي نير التيبر  753وما حوالي عام اسست ر  
ضد الغزو االتروري ، ومنذ ذلك التاريخ دخمت في حروب طويمة ، زادت عمي المئة عام بين الكر 

أن تنتصر روما استطاعت ، وبمساعدة المدن الالتينية التي كانت تمدىا بالرجال والعتاد ، والفر 
وتقضي عمي أخطارىم تمامًا ، ومنذ ذلك الوقت بدأت في النظر إلي جيرانيا والطمع في وريين االتر 



، فدخمت في حروب مع المدن الالتينية انتيت باتصار روما أمالكيم لكي تكون زعبمة ايطاليا كميا 
ك قبل الميالد ، ثم اتجيت إلي الجنوب لتستولي عمي المدن اليونانية وتحوليا المال 343عام 
وبذلك تصبح روما سيدة ايطاليا كميا ، وتخرج عمي البحر المتوسط قبل الميالد ،  275عام  ةروماني

لتتصل بالحضارات القديمة آنذاك ، وىي الحضارة المصرية والحضارة القرطاجية في تونس ، وألن 
تيالء عمي روما دولة استعمارية ، فكان تنتيز الفرص لتدخل في حروب مع جيرانيا راغبة فيب االس

 أمالكيم ، ولقد تمكنت من ذلك عمي النحو اآلتي : 

، ومرت ىذه الحروب عرفت باسم )الحروب البونية( دخمت روما في حروب مع قرطاج  -1
قبل الميالد وانتيت  242-263بثالث مراحل . الحرب البونية األولى : امتدت من عام 
بيرة مع تنازليا عن امالكيا في بتوقيع معاىدت صمح دفعت قرطاج بموجبيا غرامة حربية ك
قبل الميالد ، وىي  231-239جزيرة صقمية . والحرب البونية الثانية : امتدت من عام 

التي ظير فييا القائد القرطاجي العظيم )ىانيبال( ، وانتيت بتنازل قرطاج عن كل امالكيا 
 146-154دت من الخارجية مع دفع غرامة حربية جديدة . والحرب البونية الثالثة : وامت

 قبل الميالد ، وانتيت بيزيمة قرطاج وتحوليا إلي والية رومانية تحت اسم )والية افريقية( .
وما في حروب مع مقدونيا انتيت بتدخميا في شئون بالد اليونان وتحويميا إلي والية دخمت ر  -2

 قبل الميالد  145رومانية عام 
قبل  68عمييا وتحوليا إلي والية رومانية عام استطاعت روما بنفوذىا في سوريا أن تستولي  -3

 الميالد تحت اسم والية سوريا .
تدخمت روما في الصراعات االسرية البطممية التي كانت تحكم مصر ، وبسبب ضعف  -4

المموك البطالمة اصبحت روما الوصية عمي االدارة البطممية وبخاصة فيما يخص السياسة 
روما بقيادة اوكتافيوس حرب مع القائد الروماني  الخارجية ، حتى وصل االمر إلي دخول

انطونيوس حميف كميوباترا السابعة ممكة مصر ، انتيت بيزيمة انطونيوس في معركة 
 قبل الميالد وتحويل مصر إلي والية رومانية . 31)اكتيوم( البحرية عام 



 اطورية كبيرةروما سيدة حوض البحر المتوسط ، وتصبح بعد ذلك امبر غدت ومنذ ذلك التاريخ 
في شتى المجاالت االقتصادية واالجتماعية حكمت معظم العالم القديم ، وخمفت لنا حضارة كبيرة ، 

 .والثقافية والسياسية 


