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 التأريخ الروماني 

 

  

 

وقد تم بناء  .عبر الجزء العلوي من بريطانيا من الشمال الغربي إلى الشمال الشرقيجدار هادريان يمتد 

واللتان تقعان . أكبر مدينتين (كيلومتًرا 113 ما يعادلأي )ميالً  73ويبلغ طوله  م122الجدار في عام 

ك العديد من القرى لالغربي ونيوكاسل في الشمال الشرقي. هناعلى طرفي الجدار هما كاراليل في الشمال 

المناظر الطبيعية جميلة جًدا. ال يزال بإمكانك زيارة أجزاء كما ان والبلدات الصغيرة على طول الجدار 

من الجدار وحتى مشاهدة بعض الحصون والمباني الرومانية القديمة. يقوم بعض األشخاص بتحدي "السير 

خالل العطالت. وهو اآلن أحد  سبوعألا" وهو ما يفعله العديد من األشخاص على مدار رالجدا على طول

 مواقع التراث العالمي لليونسكو.

 

 

 

تم بناء جدار هادريان بأمر من اإلمبراطور هادريان لحماية الحدود الشمالية لإلمبراطورية الرومانية من 

كان لقد وفر الجدار الحماية والدفاع للجنود الذين عاشوا وعملوا على الجدار. وقد غزو القبائل الشمالية. 

اشتهر الجنود الرومان بكونهم  حيثالجدار معلما قويا ليُظهر للمعارضة مدى قوة وقدرة الجنود الرومان 

عززت رمزية الجدار هذه السمعة ولقد . اسونوحشيون وق إضافة الى كونهم مقاتلين ماهرين وأقوياء

 وزادت من مكانتهم كمحاربين مهيمنين.

 

وكان هؤالء الجنود يتمتعون  .جاء العديد من الجنود الرومان من الخارج، من أماكن مثل سوريا وإفريقيا

تم وقد كان يُنظر إليهم على أنهم إضافات قوية للجيش الروماني. قد بسمعة ممتازة لقوة الجسم والعقل و
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نيين الذين تم تجنيدهم في الجيش الروماني إلى الخارج، وكانت هذه إرسال العديد من الرجال البريطا

استراتيجية عسكرية رومانية معروفة لضمان عدم قتال أي رجل على أرض وطنه، وبالتالي سيقاتلون 

 بقوة وتصميم أكبر.

 

    

 

عبارة عن هيكل معقد يتكون من صفين متوازيين . والجدار سنوات 5حوالي  ء جدار هادرياناستغرق بنا

من الجدار الحجري مملوءين بمزيج من الصخور ومواد اإلسمنت والقش مما زاد بشكل كبير من قوته. 

يأتي مصطلح "قلعة الميل". من هنا ، وةصغير قلعةكل ميل  ا وعندكل ثلث ميل روماني برجوكان عند 

تم حراسة هذه األبراج كانت تو. في وقتنا الحالي تخدممسيل الكان الميل الروماني أقصر قليالً من الم

اإلمبراطورية الرومانية كانوا في الخط األول لحماية والحصون ودورياتها من قبل الجنود الرومان الذين 

 من أي مشكلة تقترب من الجدار.

 

حيث توجد لوحة  الجدارقاموا ببناء هذا  هم من أن اإلمبراطور هادريان والجنود الرومان من المعروف

تم تشييد الجدار في عهد اإلمبراطور هادريان. كان هذا اكتشافًا قد  إنهحجرية منحوتة شهيرة جًدا تقول 

ولقد  وفقا ألسمائهم.أحب الرومان نحت اللوحات في المباني وتسمية األشياء  .مثيًرا للغاية لعلماء اآلثار

لتمييز متبعة طريقة هذه الكانت وقد مدى قوتهم. بيكونون و نبمإلعالم الناس مستخدمة طريقة الكانت هذه 

 .شوهدت أيًضا في كثير من األحيان في التماثيل واآلثار الدينية الرومانيةقد هذه المنحوتات  أن إالالمناطق. 
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تشييد النصب والمعابد من أجل عبادة  تموقد عبدوا العديد من اآللهة المختلفة. وقد كان الرومان وثنيين 

معتقداتهم الدينية لتشمل اآللهة الجديدة الموجودة في الشمال  بالتعديل على قاموا . كما انهماآللهة هذه

 كأحدتبناه الرومان والذي  نيوكاسلفي  بنويلمدينة الذي كان إله اإلله الشهير أنتينوسيتيكوس الشرقي مثل 

 .الرومانيةالطريقة ها على يعبدون كانواالتي  اآللهة

 

يُعتقد أن هذه المذابح وصوًرا للبحر والماء.  عليهما تاين منحوتالتم العثور على مذبحين رائعين في نهر 

كانت نصب تذكارية أقيمت لشكر آلهة البحر على سفر الرومان اآلمن عن طريق البحر إلى الشمال 

كان الرومان شاكرين لآللهة لمساعدتهم كما  .بهكان لكل موسم وعطلة وعنصر إله خاص وقد الشرقي. 

 في حياتهم اليومية ونجاحاتهم.

 

قد  سكان يعتقد أحيانًا أن ميثراوقد ، إله الديانة الرومانية الغامضة للرجال فقط. اسكما عبد الرومان ميثر

، الختباراتمن أجل االنخراط في هذا الدين، يخضع الرجال لسلسلة معقدة من الطقوس واوفقس من بيضة. 

يجتمعون  س. كان الرجال الذين يعبدون ميثراهذه الديانةال يُعرف سوى القليل عن األسرار الداخلية ل اال انه

الكثير من هذا . اال انه ال يزال تحت األرضيجتمعون ، وأحيانًا بعالمات في معابد صغيرة غير مميزة

الناس لم يتمكنوا من فعل ذلك اال ان هذا الدين ذلت محاوالت عديدة لترجمة معنى وقد بُ  .الدين غير مفسر

 االكتشافات األثرية والمنحوتات والتماثيل.الذي يستند الى  التخمين عن طريقإال 
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معرضين بشدة للعوامل الجوية  حيث كانواوأطفالهم صعبة.  ونساؤهمكانت حياة الجنود الرومان وقد 

وعلى الرغم من  .وتحت تهديد الغزو المستمر. عاشت العائالت في مجتمعات صغيرة على طول الجدار

وقد وأطفال على المدى الطويل.  نساءكان لدى العديد من الجنود اال انه أن الزواج لم يكن أمًرا شائعًا، 

 ر.نمت هذه المجتمعات وبدأت تستقر على طول الجدا

 

وتعرضهم  بقرب الجدار ونهم تكييف المالبس لتتناسب مع الطقس القاسي وأسلوب الحياة الذي يعيشوقد ت

عباءات  أساسية مع ثياباكان كل من الرجال والنساء يرتدون كما نورثمبرالند.  الطقس في منطقة لعناصر

، البسيطةعلى الرغم من هذه الظروف المعيشية وصوفية كبيرة للتدفئة، وكانت األحذية مسطحة وعملية. 

تم اكتشاف العديد من قطع المجوهرات  . وقدتستمتع بشكل خاص بارتداء المجوهراتكانت النساء اال ان 

 بعضها مزخرف ودقيق للغاية. حيثهادريان  على طول جدار

 

نظًرا لعدم تمكنهم من إحضار و. حب الرومان األشياء الجميلة في الحياة، بما في ذلك الطعام والنبيذ والفنأ

، يُعتقد أن الضباط الرومان واألشخاص ذوي المكانة العالية في الجيش الروماني بالدهمقطع فنية معهم من 

في بيئتهم الجديدة، بما  معهم أخذ نسخ منهاليتم وذلك نسخ األعمال الفنية الشهيرة ل بإعطاء األوامرقاموا 

لم تكن هذه النسخة  حيث ،وهي تستحمفينوس مثال اآللهة الشهيرة تفي ذلك نسخة محرجة للغاية من 

 كوميدي.االن بمظهر تبدو  اذ انهاالمكررة دقيقة وجميلة تماًما مثل اإلصدارات اإليطالية األصلية 
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 اشهريً يدخرون كان العديد من المواطنين الرومان  وقد الجدار. ندمن الحياة ع احتميً كان الموت جزًءا 

تم حرق الجثث ووضع الرفات في الجرار أو دفنها في توابيت وقد كان يوفاتهم.  عندلدفع تكاليف الدفن 

. غالبًا ما كانت المنحوتات كداللة عليها القبورعلى  شواهد المنحوتةوضع التم كان يو. حجرية أو معدنية

 كما انالوقت من متسعًا نالك هلم يكن ، اذ أن الناس كانوا يعيشون في منطقة عسكريةإذ بدائية جًدا 

غالبًا ما  هامنحوتات مثيرة لإلعجاب ولكن صنع ايجربو ان وا يحاولونالحرفيون المهرة محدودون لذا كان

يتم نحت شواهد القبور بأشكال وصور تمثل الموت أو النوم مثل  كان غالبًا ماو. بسيطةكانت تبدو هندسية 

 .الخشخاشزهور 

 

يمكنك رؤية جزء من فنورثمبرالند لمشاهدة بقايا جدار هادريان، منطقة إذا لم تكن قادًرا على السفر إلى 

 الرومانية، وهي أيًضا جزء من سيغيدنمينسايد حيث يمكنك أيًضا زيارة قلعة االجدار في وولسيند، شمال ت

 المحفوظات والمتاحف في منطقة تاين وويير.

 


