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دولت شهرهای یونانی 
در  چشمگیری  تأثیر  یونان،  جغرافیایی  وضعیت 

سرنوشت مردم آن داشته است. 
تاریخ یونان باستان را می توان به  دو دورٔه قبل و بعد 
از آریایی ها تقسیم کرد. تمدن ِکِرت١ مربوط به دورٔه قبل 
از آریایی هاست که دستاوردهای تمدنی آن به  سایر جزایر 
یونان منتقل شده است. اگر به نقشه نگاه کنید، در جنوب 
یونان، جزیرٔه کرت را می بینید. باستان شناسان توانسته اند 
آثار زیادی را که مربوط به 4000 سال پیش بود، در آنجا 
تأثیر زیادی  بیابند. مردمان کرت از تمدن مصر و فنیقیه 

فتم
س ه

در

٧

یونان و روم

مقدمه
در این درس به اختصار با تمدن های یونان و روم باستان آشنا می شوید. هر دوی این تمدن ها مربوط به اروپا در دوران 

تا اینکه کشفیات  تا یکی، دو قرن پیش، دربارۀ تمدن های یونان و روم چیز زیادی نمی دانستند  باستان است. اروپاییان 

باستان  شناختی و مطالعات تاریخی، جلوه های زیادی از این دو تمدن را آشکار کرد. امروزه اروپاییان به تمدن یونان و روم 

اهمیت زیادی می دهند و به آن افتخار می کنند. حتی تأثیر این امر در زندگی اجتماعی و فرهنگی آنان مشهود است؛ اکنون 

ساختمان های زیادی در شهرهای بزرگ اروپا به تقلید از سبک معماری یونان و روم ساخته شده است. نام های یونانی و رومی 

کاربرد زیادی دارد. هنرمندان در رشته های مختلف هنر، به یونان و روم توجه دارند و از آن الهام می گیرند. ادبیات یونان و 

روم اعم از اسطوره ها، سرودها، اشعار، حماسه ها و … در آموزش های رسمی و غیررسمی رواج دارد. با این حال باید دانست 

که هردوی این تمدن ها نقایص جدی داشته اند، به طوری که مورّخان غربی به تفصیل دربارۀ  آن به  بحث پرداخته اند.

Crete ــ1

پذیرفته بودند؛ زیرا دریانوردان مصری و فنیقی بدان منطقه 
رفت     و  آمد داشتند. 

از حدود 2500 سال پیش از میالد، مهاجرت برخی 
از قبایل آریایی از سمت شمال به سرزمین یونان آغاز شد.
وجود جزایر پراکنده و کوهستان های زیاد و همچنین 
تعصبات قبیله ای موجب شد که قبایل یونانی با وجود برخی 
زندگی  مستقل  به طور  و  هم  از  فرهنگی، جدای  مشترکات 
ـ   شهرهای  دولت ـ تدریج،  به  یونان  در  بدین ترتیب  کنند. 

متعددی پدید آمد. 
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رقابت   داشتند  یکدیگر  با  یونان  ـ   شهرهای  دولت  ـ
دولت  ــ  یونان،  تاریخ  می کردند.  در  هم جنگ  با  دائم  و 
شیؤه  مشهورترند.  بقیه  از  آتن  و  اسپارت  شهرهای 
یکدیگر  با  اسپارت  و  آتن  اهالی  تربیت  نیز  و  حکومت 
متفاوت بود. این دو، رقابت و دشمنی شدیدی با یکدیگر 
بسیاری  شهرت  جنگاوری  به  اسپارت  داشتند.اهالی 
داشتند و آن را برای خود افتخار می دانستند. آنان پسران 
خود را از همان کودکی به ورزش های سخت و تربیت 
بسیار  آنان  نظامی  آموزش های  می دادند.  عادت  بدنی 

سخت و طاقت فرسا بود. البته رزم آوری در میان اهالی 
آتن نیز اهمیت داشت؛ اما مردم این شهر بیشتر به خاطر 
عالقه مندی به حکومت و دموکراسی و رواج اندیشه های 

علمی و فلسفی شهرت یافته اند.
ـ  شهرهای یونانی، حکومت مقتدر  همزمان با دولت ـ 
در  آن  فتوحات  و  بود  آسیا  بالمنازع  قدرت  هخامنشی 
آسیای صغیر روبه گسترش بود. در نتیجه کشمکش ها و 
نبردهایی میان ایرانیان و برخی شهرهای یونانی رخ داد که 

مدت ها ادامه داشت.

اسکندر مقدونی 
اجتماعی  اصالحات  برخی  و  اقتصادی  رونق 
رهبرانی همچون پریکلس١موجب پیشرفت قابل توجه آتن 
و شهرهای تـابعٔه آن شد. بـا این حـال، رقـابـت و دشمنی 
ـ شهرهای یونانی همچنان ادامه داشت. آنان  میان دولـتـ 
به دو گروه اصلی تقسیم شده بودند که آتن در رأس یکی و 
اسپارت در رأس دیگری قرار داشت. دولت هخامنشی نیز 
در خفا بر اختالفات آنان دامن می زد و به اسپارت کمک 
جنگ های  به  که  یونان  داخلی  جنگ های  می کرد.  مالی 
پلوپونز٢ معروف است، سال هـا ادامه داشت تا سرانجام 
هخامنشیان  بدین ترتیب،  انجامید.  اسپارت  پیروزی  به 
به   دست خودِ یونانی ها از آتنی ها انتقام گرفتند. اسپارتی ها 
آتن را بسیار  انتقام گرفتند و مردم  آنان  از  آتن  با فتح  نیز 
تحقیر کردند؛ هر  چند دیری نپایید که خود نیز مغلوب یکی 
بدین ترتیب،  ِتِبس٣شدند.  نام  به  ـ  شهرها  دولت   ـ از  دیگر 
اختالفات داخلی روز به روز یونان را ضعیف می کرد. در 
چنین شرایطی، فیلیپ مقدونی که حاکم مقدونیه٤  در شمال 
یونان بود، توانست طّی چند جنگ بر یونانیان پیروز شود. 

آسیای صغیر

ن نـــــــــا یــــــــو

لموس

لبوس پرگام

کلوفون
ِاِفسوس
میله
هالیکارناس

رودس

کرت

ساموس

چاوس

الکونی
 اسپارت

پلوپونزوس
 کُرنت
دلفی

المپیا

 بیزانتیوم

تراس

مقدونیه

کوه المپ

پیرائوس
آتن

تب آتیک

تسالی

یونان باستان

Macedon ــThebes                               4 ــ٣                             Pelopoannesus ــPericles                              2 ــ1

فکر کنید و پاسخ دهید :

با توجه به نقشه،حدس بزنید که چرا وضعیت 

جغرافیایی یونان در زندگی مردم و تحواّلت تاریخی آن 

نقش چشمگیری داشته است؟
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که  سپاهیانی  با  اسکندر  پسرش  فیلیپ،  از  پس 
)ترکیٔه  صغیر  آسیای  به  بود  کرده  جمع  یونان  سراسر  از 
امروزی( آمد، از آنجا عازم مصر شد و آن سرزمین را فتح 
ایرانیان«،  با شعار »انتقام گرفتن یونانیان از  کرد. سپس 
راهی ایران شد و در شرایطی که هخامنشیان ــ به دلیل 
بودند،  شده  ضعف  دچار  ــ  درونی  فساد  و  اختالفات 
توانست آنان را در چند جنگ شکست دهد و تا شمال هند 
نیز پیش برود. اسکندر در بازگشت در بابل مرد. از آنجا که 

اسکندر برای خود جانشینی تعیین نکرده بود، سال ها میان 
فرماندهان سپاهش جنگ درگرفت تا عاقبت یکی از این 
سرداران به نام آنتی گون١ بر یونان مسلط شد. با این حال، 
حکومت مقدونیان بر یونان دیری نپایید؛ زیرا قدرت تازه ای 
در گوشٔه دیگری از اروپا شکل گرفت و یونان را به   تصّرف 
خود درآورد. این قدرت جدید امپراتوری روم بود که در 

ادامٔه درس با آن آشنا خواهید شد. 

Antigone ــ1

متصرفات اسکندر در 323 ق.م.
قلمرو اسکندر
مسیر لشکرکشی های اسکندر
 شهرهایی که به وسیلۀاسکندر و 
جانشینانش تأسیس شد

دریای پارسهیندوش

دریای مکران )عمان(

دریای ورکانه

دریای میانه
دریــــــای سرخ

  مصر 

آسیای صغیر

یونان
مقدونیه

تراس  

دریه 
اسکن

 

ممفیس

  بابل 

 تخت جمشید  

سوریه  

ایسوس 
 آتن 

اسپارت
کُرنت

 گرانیک

گوگمل 

اکباتان 
شوش

دریای پونتوس )سیاه(

فلسطین

فرهنگ و تمدن در یونان باستان 
دین: یونانیان به خدایان بسیاری اعتقاد داشتند. 
آنان همچون بسیاری از مردم جهان باستان معتقد بودند 
برق، جنگ،  و  رعد  زمین،  آسمان،  پدیده هایی چون  که 
عشق و زیبایی، علم و دانش، هریک خالق ویژه ای دارند 

سکونت  محّل  و  آسمان  در  آنها  از  تعدادی  جایگاه  که 
تعدادی در روی زمین و نیز در زیر زمین است. ازنظر 
یونانیان، تعدادی از خدایان همواره از اعمال انسان ها به 
خشم می آمدند و درصدد تنبیه آنان بودند. به همین دلیل، 
یونانیان برای فرونشاندن خشم خدایان قربانی می کردند.
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از نظر یونانیان جایگاه تعدادی از خدایان برفراز کوه 
المپ بود. به همین دلیل، مسابقات ورزشی که چند سال یک بار 
در شهر المپی برگزار می شد، ریشٔه مذهبی داشت، مسابقات 

المپیک١ در عصر ما، یادگاری از همین مسابقات است.
داشتند.  اعتقاد  مرگ  از  پس  زندگی  به  یونانیان 
قبر  در  را  وسایلشان  از  برخی  مردگان،  دفن  هنگام  آنان 

بنای پارتنون یکی از آثار تاریخی مشهور که از یونان باستان به جامانده است. 

ظرف آب یونانی. تصاویر نقاشی شده برگرفته از اساطیر یونانی است. 

می گذاشتند. ارواح مردگان در   نظر آنان حرمت زیادی داشت 
و برای شادکردن آنها، آداب و رسوم خاصی انجام می گرفت.

بسیاری وجود  معابد  یونان  ــ  شهرهای  دولت  در 
داشت که مردم برای انجام مراسم دینی به آنجا می رفتند. 
آنان  از  برخی  بودند.  محترم  مردم  نزد  در  معابد  کاهنان 

عالوه بر انجام مراسم دینی، پیشگویی نیز می کردند.

Olympic ــ1

هنر و معماری: از یونان باستان آثار بسیاری چون 
مجسمه ها، معابد، ظروف، سکه ها و گچ بری ها شناسایی 
شده است اما معماری و مجسمه سازی یونانیان شهرت 
برای  هم  و  خدایان  برای  هم  یونانیان،  دارد.  بیشتری 
فرمانروایان مجسمه می ساختند.آنان به زیبایی و تناسب 
اندام اهمیت زیادی می دادند. از این رو، مجسمه سازی 
رشد و رونق بسزایی یافت. یونانیان اغلب ساختمان های 
خود را از چوب و آجر می ساختند، بعدها برای بنای معابد 
بزرگ و کاخ ها از سنگ استفاده کردند. موسیقی و تئاتر 

نیز در میان یونانیان رواج زیادی داشت.   
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علم و فلسفه:  عـلـم و فـلسفـه در یـونـان باستان 
پیشرفت زیادی کرد؛ زیرا: 

به بحث و گفت   و گوی علمی عـالقٔه  یونانیان  1ــ 
بــه   گفت و گـو  یکدیگر  بــا  و ساعت هــا  داشتند  زیادی 

می نشستند. 
آسیای  و  به مصر  یونانی  بازرگانی  2ــ کشتی های 
از  بسیاری  طریق،  این  از  می کردند.  و  آمد  رفت  صغیر 

دستاوردهای علمی مردمان آسیا و افریقا به یونان راه یافت 
و بر آن افزوده شد. 

3ــ مشهور است که اسکندر پس از حمله به ایران به 
کتابخانٔه بزرگ هخامنشیان در تخت جمشید دست یافت و 
پیش از آتش زدن آنجا، دستور داد کتاب های آن را به یونان 
منتقل کنند. بدین   ترتیب، یونانیان به بسیاری از دستاوردهای 

علمی ایرانیان دست یافتند و آن را به کار گرفتند. 

یک توضیح

پلوتارک، با نوشتن کتاب حیات مردان نامی، نام خود را در میان موّرخان جاودان ساخت. او در 
این کتاب به شرح حال مردان بزرگی که در یونان و روم پدید آمدند پرداخته و کوشیده است با مقایسٔه آنها، 

ابعاد مختلف شخصیت هریک را تشریح کند. 

از ُرم تا روم
را  خود  شکوفایی  دوران  یونان  که  زمان  همان  در 
می گذراند، در شمال غربی آن ــ یعنی در شبه جزیرٔه ایتالیا   ــ 
بسیار  تمدن  و  فرهنگ  حیث  از  که  می زیستند  اقوامی 
عقب تر از آنان بودند. از شهرهای مهمّ این اقوام، شهر 
رم بود. رمی ها حکومت جمهوری داشتند. آنان به  طور 
دائم با همسایگان خود در جنگ بودند. به همین دلیل، 
جنگاوری در میان رمی ها اهمیت زیادی داشت و پسران 
خود را پس از دوران کودکی به آموزش های سخت نظامی 

مشغول می کردند. 
در قرن سوم قبل از میالد، توسعٔه فتوحات رمی ها 
موجب شد که با حکومت کارتاژ همسایه شوند و بر سر منافع 

اقتصادی و راه های دریایی، با یکدیگر بجنگند. 
کارتاژی ها عنوان خود را از پایتخت خود، شهر 

قسمت های  آنان  فعلی(،گرفته  بودند.  تونس  )در  کارتاژ١ 
زیادی از سواحل شمال افریقا و جزایر دریای مدیترانه را 
در اختیار داشتند. جنگ های ُرمی ها با کارتاژی ها بیش 
از نیم قرن طول کشید. سرانجام، با   وجود رشادت های 
به عمر  هانیبال٢، سردار کارتاژی، ُرمی ها پیروز شدند و 
دولت کارتاژ خاتمه دادند )146 ق.م.(. جنگ های ُرمی ها 

و کارتاژی ها به جنگ های پونیک٣معروف است.
با  بر پیروزی های خود افزودند و  به تدریج  ُرمی ها 
آوردند.  پدید  وسیع  آسیای صغیر کشوری  و  فتح مصر 
شد.  تبدیل  روم  امپراتوری  به  رم  بدین ترتیب، حکومت 
امپراتوری  آن  برای  روم  قلمرو  حد  بیش از  گستردگی 
مشکالتی درپی داشت. همسایگی رومیان با دولت ایران، 
سرآغاز مسائل بسیاری در سرنوشت دو کشور بود. تا این 
ـ یعنی  زمان رومی ها آشنایی زیادی با حکومت ایران آن زمانـ 

Punic ــ٣                                  Hannibal ــCarthage                                     2 ــ1
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اشکانیان ــ نداشتند. همسایگی آنان با اشکانیان موجب 
برخورد منافع و در  نتیجه، جنگ های بسیاری شد که تا 
اواخر دورٔه ساسانی ادامه یافت. این جنگ ها در نهایت 

موجبات ضعف هر دو کشور را فراهم کرد.

فکر کنید و پاسخ دهید :

بـه  کــریم،  قـــرآن  سوره هــای  از  یکـی  در 

جنگ های ایران و روم اشاره شده است. آیا در این باره 

چیزی می دانید؟

مشکالت و دالیل ضعف امپراتوری روم
امپراتوری روم از قرن سوم میالدی دچار مشکالتی 

شد که به  تدریج قدرت آن را به تحلیل می برد. 

حد  از  بیش  وسعت  مشکالت  این  علل  از  یکی 
قلمرو امپراتوری بود. امپراتور کنستانتین شهر بیزانتیوم 
پایتختی  به  بود  امپراتوری  شرق  در  که  را  )قسطنطنیه( 
به دو قسمت  انتخاب کرد. این اقدام مقدمٔه تقسیم روم 

شرقی و غربی گردید )395 م.(.
از آن پس، روم غربی به دلیل حمالت مداوم اقوام 
به  شرقی  روم  به عکس،  و  نهاد  انحطاط  روبه  بیابانگرد 
دلیل برخورداری از سرزمین های ثروتمند امپراتوری و 
راه های بازرگانی تا مدت ها به حیات خود ادامه داد تا آنکه 
در 1453 م. پایتخت آن توسط ترکان مسلمان فتح شد و

جهان  بزرگ  امپراتوری های  از  دیگر  یکی  بدین ترتیب، 
منقرض شد.

امپراتوری روم در سال های 117 تا180 م.

افـــریقـــا 

صحـــــــــــــــــــرا 

مصرعـــربستـــان

یونان

مقدونیه

فینیقیه
فلسطین

بریتانیا

قبایل ژرمن

رمایتالیا

سوریه

آسیای صغیر

آخرین حّد توسعۀ روم در 117 م.
دیوار هادریان

داسی
کوه های قفقاز

میان دو رود

بابل

اسکندریه

زمین هایی که پس از 117 م.
  از روم باز پس گرفته شد 

ارمنستان

آکتیوم

دریای مـدیترانـه

کارتاژ 

اسپانیا

گــل

دیوار هادریان

ایران ساسانی
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مسیحیت و تأثیر آن در جامعۀ روم
روم  تاریخ  در  مهم ترین حادثه  پیدایش مسیحیت، 
برای  مهمی  مسئلٔه  ابتدا  در  مسیحیان  است.  باستان 
حکومت روم به شمار نمی رفتند؛ اما به مرور زمان به شمار 
و اهمیت آنان افزوده شد. تعالیم مسیحیت در جامعه ای که 
فساد و خشونت در آن گسترش فراوانی داشت، مردم را 
به پارسایی و مهربانی دعوت می کرد. به عالوه، تعالیم آن 
با بسیاری از سنت های شرک آمیز رومیان در تضاد بود. 
به همین دلیل، از طرفی بسیاری از بردگان و گروه های 
و  خشم  موجبات  دیگر،  طرف  از  و  گرویدند  بدان  مردم 
فراهم  را  رومی  حاکمان  و  یهودی  روحانیون  نگرانی 
آورد. از این رو، سختگیری نسبت به مسیحیان بیشتر و 
بیشتر شد. بسیاری از مسیحیان در این راه جان باختند؛ 
اما روند گسترش مسیحیت ادامه داشت و آموزه های آن 
در زندگی فردی و اجتماعی پیروانش پایدارتر می شد تا 
اینکه کنستانتین به مسیحیت گروید. از آن پس، این دین 
در اروپا رسمیت پیدا کرد و روز  به    روز به پیروانش افزوده 
شد و حتی در خارج از مرزهای اروپا نیز پیروانی یافت. 

فرهنگ و تمدن در روم باستان
فرهنگ و تمدن در روم باستان از عوامل مختلفی 
تأثیر پذیرفته و در گذر زمان تغییر و تحوالتی داشته است. 
در اوایل، رمی ها بیشتر تحت تأثیر فرهنگ ساکنان قبلی 

شبه جزیرٔه ایتالیا بودند.
پس از فتح یونان نیز رومی ها  به  رغم برتری نظامی، 
ترتیب،  بدین  آنجا آشنا شدند.  تمدنی  با میراث  تدریج  به 
علم و دانش، آداب و رسوم و بسیاری از جنبه های دیگر 
فرهنگ یونانی در متصرفات روم گسترده شد. درواقع، 
بسیاری از جنبه های فرهنگ یونانی در روم استمرار یافت 

و امروزه نیز در زندگی مردم اروپا متجلی است. 

با حضور و گسترش مسیحیت، فرهنگ مسیحی که 
از جهات بسیاری بر فرهنگ موجود جامعٔه روم برتری 
داشت در زندگی اجتماعی مردم نفوذ کرد و بر آن تأثیر 
گذاشت. در ضمن، رومیان عالوه بر اینکه بر جوامع زیر 
سلطٔه خود تأثیر می گذاشتند، از فرهنگ و تمدن آنان نیز 
روم شامل سرزمین های وسیعی  قلمرو  می گرفتند.  تأثیر 
در اروپا، آسیا و افریقا می شد. راه های زمینی و دریایی، 
این قلمرو وسیع را به هم می پیوست و اندیشه های اقوام 
می داد.  انتقال  دیگر  قسمت  به  قسمتی  از  را  گوناگون 
در  ایران  تمدن  از  زمینه ها،  از  بعضی  در  حتی  رومی ها 

عصر اشکانی و ساسانی تأثیر پذیرفتند.  
دین: در روم معابد فراوانی وجود داشت که مردم 
معموالً  معابد  این  در  می رفتند.  آنجا  به  پرستش  برای 

غیبگوهایی وجود داشت که مردم به  آنها معتقد بودند. 
مسیحیت، در جامعٔه رومی تأثیر بسیار عمیقی پدید 
آورد که از آن جمله می توان به    تغییر در اندیشه های آنان 
اشاره کرد. مسیحیان به خدایان رومی، قداست و پرستش 
امپراتوران و اموری از این قبیل اعتقاد نداشتند. به همین 
دلیل، در اوایل با بغض و کینٔه کاهنان و مأموران دولتی 
رو  به  رو بودند؛ اما با گسترش مسیحیت اندیشه های دینی 
آنان جای اندیشه های کهن را گرفت. به    عالوه، برخی از 
ایرانیان در بخش هایی از اروپا رسوخ  اندیشه های دینی 
یافت؛ مثالً، پرستش میترا و نیز اندیشه های مانی از آن جمله 

است. 
و  چین  کاالهای  ابریشم،  جادٔه  طریق  از  راه ها: 
ایران مانند ابریشم، پارچه و … به روم می رفت که در آنجا 
مشتاقان فراوان داشت. از طریق این راه ها، انسان ها در 
سراسر قلمرو روم رفت و آمد می کردند و عالوه بر کاالهای 
تجاری، اندیشه ها و آداب و رسوم ملل مختلف را به تدریج 

به جاهای دیگر می بردند. 
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حکومت  تشکیل  اوایل  در  اجتماعی:  زندگی 
اصیل،  رمی های  اصلی  گروه  از سه  رومی  روم، جامعٔه 
مردمان غیررمی و بردگان تشکیل شده بود. حّق مالکیت 
زمین و شرکت در انتخابات مخصوص گروه اّول بود و 
مقامات باالی کشوری نیز از میان آنها انتخاب می شدند؛ 
از  دوم  گروه  و  کرد  تغییر  زمان  گذشت  با  وضع  این  اما 
توانستند  به  تدریج  فراوان  اقدامات  و  اعتراضات  طریق 
در  بردگان  شوند.  برخوردار  نخست  گروه  امتیازات  از 
روم، وضعی اسف بار داشتند. از این رو، گاهی شورش 
به  مردم  مختلف  گروه های  رومی،  جامعٔه  در  می کردند. 

ثروتمند،  داشتند.طبقات  اشتغال  گـونـاگـون  شغل های 
بسیاری از اوقات خود را در تئاترها و مسابقات ورزشی 
مـی گـذراندند.خانه های آنان بسیار بزرگ بـود و شامل 
قسمت هـای الزم مانند اتاق خــواب، حـمـام، آشپزخانه، 

محّل سکونت بردگان و … می شد.

فکر کنید و پاسخ دهید :

آیا می دانید رومیان بیشتر به کدام مسابقات 

ورزشی عالقه  داشتند؟ 

ـ   به   ویژه طبقات اشراف و بزرگان رومی ــ بود.  یکی از آمفی تئاترهای رومی ها با ظرفیت 25000 نفر. دیدن نمایش های مختلف از جمله مهم ترین تفریحات رومیان ـ

فراوانی چون  آثار  باستان  روم  از  هنر و معماری: 
مجسمه ها  و  گچ بری ها  بناها،  سالح ها،  سکه ها،  ظرف ها، 
به  توانستند  آنها  مطالعٔه  با  پژوهشگران  که  مانده  برجای 
به  ویژه، رومی ها  نکات بسیاری دربارٔه تمدن روم پی   ببرند. 

پیشرفت  ساختمان  انواع  و  مجسمه   پل،  ساختن  در 
و  پادگان ها  کاخ ها،  معبدها،  شامل  رومی  بناهای  نمودند. 
گردشگاه هاست که نمونه هایی از آنها در کشورهای امروزی 

موجود است. 
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اّول  باستان. این شهر در اواخر قرن  بقایای شهر پمپئی، یکی از شهرهای روم 
میالدی در اثر فعالیت آتش فشانی کوه وزوو در زیر گدازه ها مدفون شد. در اوایل 
قرن 18 میالدی بود که ایتالیایی ها در حین حفر زمین از وجود چنین مجموعۀ دفن 
شده ای باخبر شدند و از آن پس، به تدریج، این شهر را از زیر گدازه ها و خاکسترهای 

آتش فشانی بیرون آوردند. 

پرسش های نمونه

1ــ علل و چگونگی پیدایش دولت ــ شهرها در یونان را توضیح دهید.
2ــ علت و نتیجٔه جنگ های پلوپونز چه بود؟ آیا می دانید دلیل نامگذاری این جنگ ها به    »پلوپونز« چیست؟

3ــ اعتقادات دینی یونانیان باستان را با آنچه در دورهٔ هخامنشی در ایران رایج بود، مقایسه کنید.
4ــ علل پیشرفت علم و فلسفه در یونان باستان چه بود؟

5 ــ علت و نتیجٔه جنگ های پونیک چه بود؟
6   ــ گروه های اصلی در جامعٔه روم کدام ها بودند؟ حقوق و وضعیت هر یک از آنها چگونه بود؟

اندیشه و جست  و جو

1ــ دربارهٔ تبادالت فرهنگی یونانیان و رومیان با ایرانیان مطلبی بنویسید.
2ــ دربارهٔ یکی از آثار تاریخی مشهور یونان یا روم باستان گزارشی تهیه کنید.

رومیان مسابقات ورزشی و رزمی را در مکان هایی 
این  در  می کردند.  برگزار  امروزی  ورزشگاه های  مانند 
مکان ها، بردگان را به جنگ تن به تن وادار می کردند و از 

تماشای جنگ و خونریزی آنها لذت می بردند! 


