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أوروبا ...تاريخ وثقافات
ُتعرف القارة األوروب ّية بأ ّنها من أقدم
ب��ق��اع األرض ال��ت��ي عرفها اإلن��س��ان،
وسكنها وأق��ام فيها حضارات عديدة،
لنجدها تتم ّتع بتاريخ عريق ومغرق
في ال ِقدَم ،ولذلك ُتل ّقب بالقا ّرة العجوز.
لقد ر ّبى سكان أوروبا قدميا ً احليوانات
وعاشوا على صيدها باإلضافة لصيد
السمك في العصر النيوليتي ،وأيضا ً
ع��م��ل��وا ف���ي م��ج��ال ال����زراع����ة ،وع��م��ل
األوروب� ّي��ون أيضا ً في تعدين البرونز
في جزيرة كريت في العام ثالثة آالف
قبل امل��ي�لاد ،وم��ن كريت وصلت هذه
الصناعة إل��ى بريطانيا وأملانيا ،وقد
أخذ األوروب ّيون هذه احلرفة عن قدماء
املصريني والفينيقيني.
أصل التسمية

أوروب��ا كلمة تعود إليروبا وه��و اسم
ملكة مدينة صور اللبنان ّية ،وجاء في
األساطير االغريق ّية أنّ االسم يعود لكلمة
«اي��رب» الفنيق ّية ،والتي تعني غروب
الشمس ،وهي أميرة فينيق ّية من ساحل
مدينة صور أح ّبها زيوس ،لتصير فيما
بعد من أشهر عشيقاته ،وأطلق اسم
أوروبا على مملكته نسب ًة لها.

و ُتعتبر القارة األوروب ّية من أهم مراكز
االقتصاد والثقافة في العالم ،وترجع
لغات هذه القارة في أصولها إلى اللغة
اآلر ّية باستثناء لغات إسكتلندا وويلز
وبريطانيا وإيرلندا ،حيث إنّ أصول
لغتهم مشتقة من اللغة السلت ّية.
وحتى يومنا هذا لم ُتعرف أسباب نشوء
اللغة الهندوأوروبية في قارة أوروبا،
حيث يعتقد ب��أن الهندوأوروبيني قد
عاشوا في الشمال من البحر األسود في
العام ألفني وخمسمئ ٍة قبل امليالد ،وبعد
غزو البلقان انتشروا فيها ،ومنها لباقي
أوروبا في أواسط العصر البرونزي.
أولى احلضارات

ف��ي أوروب���ا ظهر اإلن��س��ان على أرض
أوروب���ا ف��ي نهايات العصر احلجري
القدمي ،وقد أظهرت االكتشافات آث��ارا ً
لإلنسان األول ،يعود تاريخها إلى أكثر
ٍ
خمس وعشرين ألف عام ،في أكثر
من
ٍ
كهف ،يقع معظمها في فرنسا
من مئتي
وإسبانيا ،حيث كان يعمل بجمع الثمار
وال��ق��ن��ص .أم���ا ف��ي ال��ع��ص��ر احل��ج��ري
احلديث فقد بدأ هذا اإلنسان يعمل في
الزراعة بدالً من الصيد ،وانتشرت هذه

املهنة غرب أوروبا في األلف ّية السادسة
قبل امليالد .وفي عام خمسة آالف قبل
امل��ي�لاد ب���دأت احل��ض��ارة النيوليث ّية،
ومن مظاهرها إقامة ال ُنصب احلجر ّية
الضخمة ،وفي تلك الفترة ظهرت عدة
ثقافات ع��دة ،كثقافة ال��دان��وب وثقافة
البلقان في صربيا واليونان التي كانت
متتاز بقراها احلصينة.
وأظهرت احلفر ّيات األثر ّية بأنه قد مت
استخدام معدن النحاس منذ عام أربعة
آالف قبل امليالد في منطقة البلقان أثناء
قيام حضارة فينشا .ومت ّيزت األلف ّية
الثالثة قبل امليالد باكتشاف معدني
القصدير والنحاس ،واستخدامهما في
منطقة التشيك «بوهيميا» وسط أوروبا،
ومت صناعة البرونز منهما ،وكانت مقابر
الطبقة الراقية وامللوك في تلك الفترة
تتك ّون من حلود يوضع التراب فوقها،
واستمر هذا األم��ر حتى أواخ��ر األلف ّية
الثانية قبل امليالد ،حيث أصبحت عادة
حرق املوتى هي السائدة ،ويت ّم وضع
رم��اده��م في ق��واري��ر ،وق��د ا ُّتبعت هذه
العادة في حضارة إيرنفيلد .قامت في
سنة ألف وأربعمئة قبل امليالد احلضارة
امليسين ّية ،والتي أقامها اليونان ّيون،
وانتقلت لغرب وشمال أوروبا.
وان��ت��ش��رت ع��ام سبعمئ ٍة قبل امليالد
األبجد ّية الفينيق ّية في كامل أوروب��ا،
وأيضا ً انتشرت النقود فيها قادم ًة من
آسيا الصغرى .وبعد انتهاء احلضار ِة
امليسينية ن��ش��أت على أرض ال��ق��ارة
األوروبية احلضارة اإلغريقية ،وكان
ذلك بني القرنني السادس والرابع قبل
امليالد ،وبعد سقوطها ظهرت احلضارة
الرومان ّية في القرن الثالث قبل امليالد
في شبه اجلزيرة اإليطالية ،واستمرت
ه���ذه احل��ض��ارة ح��ت��ى ال��ق��رن الثاني
للميالد ،وق��د امتزجت فيها الثقافة
اإلغريق ّية مع الرومان ّية ،حيث إن قدماء
اإلغريق والرومان قد متيزت حضاراتهم
التي أقاموها ب��اإلدارة والفنون واألدب
والفلسفة.

