
 شوطمــــكاْ  ياْ  االتشوطلةـــتتة

Etrusques 

 

ئيتاهيا  رياوْ  هة كؤتايي  خويخ يةكاْ ُةتةوةيلى هة ئةتشوطلى  بِةسةتى ئةتشوطلى يةكاْ:   
ئةتشوطلى  ( طةُتةسى Velznaطةس ػاسى ) بة  سؤًاُةكاْ  طةسدةًى بشؤُضى تاكو  دةطت بةطةساطشتِى

( ثيَم ػاس 21هة ) Velzna( ئةَ ًةهَبةُذة  فوضاُة Tite-Live) ًيَزوو ُووغ  بة بؤضووُى   بوو .
 ث.ص(. 162ثيَم ٓيِاوة( هة طاهَى ) طةوسةياْ  كةيةن ًةهَبةُذى  ٓاتووة ، واتة )كؤًةهَى ػاس 

هةطةسة  تا ئيَظتاؾ ، وةن ئةوةى  ِٓذؤ ئةوسوثي   كاْ  صؤس  طفتوطؤى ئةؿىَ و  سِةطةصى  ئةتشوطلة     
(. ثالجيع ُاوى  Pelasgesُاُةوة  كؤضياْ  كشدوة  هةطةسدةًى ثالجيظيةكاْ )بّ  وةياْ هة يؤ

و  ( أيوتية( ياْ )االخائني يةكةًى  داُيؼتواُى كؤُى  يؤُاُة ثيَؽ كؤض كشدُى  ٓؤصةكاُى  تش  وةن )
 دواتش  كؤض  ئةكةْ  بةسةو  ئيتاهيا.

ةتى  بةسديِة هة ػاسطتاُي  ضاخى  كة طةسدةًى ( ث.ص 099 -099) ( هة Villanavaكوتوسى )   
هة   (Castenas) ػاسى  و  (Villanavadi)  ػويَِيلى  ػويَِةواسية بة ُاوى شوطم  و ُاوى ـئةت

 هة ئيتاهيا. ( Bologne)  ُاوضةى

يَذا ياْ بة ُاوى ت هة (  ُاطشاوبووْ Thyrreniens) كاْ هة الي ئةغشيقيةكاْ بة ُاوىئةتشوطلة
 ُاوُشاوْ.  ترياُة  سووباسى  دةسياى

 بؤ   ئةطةسيَتةوة ( Villanovinne_ظالُوظياْ بةهطة ػويَِةواسيةكاْ  ػاسطتاُيةتى ) بةثئ       
ًيَزووييةكاْ  باطي  طةسضاوة  بةثئ  ث.ص(  ،بةالََ  0كؤتايى  تا  29ةى )هة طةد   طايَ  ٓةصاس  ضةُذ 

 و  ئةسِؤْ  باػووس   سجيى بةسةو بة تذ ُاوةساطت  سِةطةص  جياواصى دةسياي  ػاس و خةهلى   كؤًةهَئ
 دةكشيّ ،و حوكٌشِاُى  ئةتشوطم   ىطايَ هةاليةْ  ثاػاكاُ  299  ًاوةى  بؤ ئةكةْ  و  سِؤًا   كؤُرتؤهَى



(  Pompei-ثوًجيػاسى ) بووة  و ئةتشوطلةكاْ   كؤْ فيذساهَى( ثايتةختى  _Nolaُوال  ػاسى )
. ٓيَضى ئةتشوطلةكاْ الواص  هة ُاوضة جياواص ياْ ًظتعٌشاتياْ دسوطت كشدوة  ٓةبووة  ػواسى   يةكةَ

ُاب -Naplesػاسى ) سِؤرئاواى  كٍ 21( و  Gaete–خويخ هة )( Cumes-كوًعػةسِى ) دواى  ت ئةبيَ
 (  وٓيَشؾ كشدُى     Syracus )ػةسِى ئيتاهيا و ُاوضةيَلى ػويَِةواسة طشُطة ئةًشؤكة  ( ئيِظتا هة

-Po( ُاوضة دةػتاييةكاُى )Celtes)ِٓذؤئةوسوثى ( )  ياْ  ئةوسوثي ُةتةوةى  كؤًةهئ ةكاْ  طاهَت

و دةطت طشتِى سِؤًاُةكاْ   ُاوضة الديَيةكاْ بلةُة طةس   ( ٓيَشؾSamnites( و ٓؤصةكاُى )ثؤس
 (.ث.ص264( هة طاهَى ) Veies( و )Velzna)ث.ص 162فوضاْ   بةطةس ُاوضةى  )أتشوسيا (  و ُاوضةى

 بووة   ئيذاسى  ( و اليةُىث.ص 20سِؤًاْ هة ) و ُاوضةكاُى ئةتشوطلةكاْ كةوتة ريَش دةطتةالتى  ٓةًو     
(Italie Romaine ) سؤًاُى .  ئيتاهياى 

هة   دسابوو بة ػوسا دةوسة  ٓيَضى  طةسباصى  ئةتشوطلةكاْ  صوستش  هةاليى  دةسياوة  بوو ،ػاسةكاُياْ  
 .جغشايف أطرتاتيحى(  _يوطرتاتيحى واتة )ج  طشُط بوو  ػويَِيلى طرتاتيحى

ُاوضةى  باكوسى   هة ئيتاهيا هة (توطلات )و(  ئةتشوسيا) ئةًشؤكةى   ئةتشةطلةكاْ ُاوضةى ُاوضةى   
تةًى يظػاسةكاْ هة ط  (.Ombrie _ُاوضةى )ئوًربى  ؤرئاوا س ، هة  ( هة باكوسى Latium_)اليتوَ 

ًِحٍ   كاُضا و بوو بة  دةوهٌَةُذ  ئةتشوطلةكاْ   خاكىبووة  ثيَم ٓاتبووْ . ػاس( 21)كؤْ فيذ ساىل  
 .جواُلاسى و  و صيو  خؼىَ  و كؼتوكاهَى و دسوطت كشدُى  ئابووسى   بؤ ٓةًوو طةػةطةُذُى ئةًة 

  ئةتشوطم  كؤًةهَطةيلى  )اوهغشيم( واتة  كؤًةهطا  هة اليةْ خاُةداُةكاُةوة  بةسِيَوة  كؤًةهَطاى  
  سِؤهيَلى طشُطى  ئاصاد ،ٓةسوةٓا ئافشةت  دةضوو و ضيِةكاُى كؤًةهطا ثيَلٔاتبووْ  هة كؤيوة و ثياوى

 ئةتشوطلى دا. هة كؤًةهَطاى  ٓةبووة 

 



 ) وكوواص ُاوضةى فشُظا كؤْ ( ئةغشيقيةكاْ ٓةًة خواوةُذ بووْ . خواوةُذى   ئةتشوطلةكاْ ئاييِى    
)اهقرب( بة ػيَواصى ُاػتِى  ُاػنت  وجؤسى  طؤسةكاْ   ػيَواصى  بة ئةثةسطت .ئةتشوطلةكاْ ُاطشاوْ 

-بووة :  جؤسيَم ًشدووةكاْ بة ضةُذ   

ُاػتِى ًشدووةكة بؤ  ُاو خان  ياْ  ُاو  بري )بئش( بة ػيَوةيَلى  طادة  بةسِيض بةسديياْ  دةخظتة  طةس -2
 ًشدووةكة .

بؤى  دسوطت كشاو  كة   طِذوقةى سى  و طشُطى  ئةو كا  جؤسى  دووةَ  بةثي ثوة و ثايةى  ًشدووةكة و -1
هةطةس كشاوة  ًشدووةكةى  دةَ وضاو ةى  ػيَوةى ُةحتى  هةطةسكشاوة  ، ياْ  وثةيلةسى   وُةحت

ئةطةس خاُةداْ بيَت .  بةتايبةتى  

 

 
 

طيَيةَ بة حنت ياْ  فشيظط )سطٍ(  و ُةخؼى  سِةُطاوسِةُطى  جواْ.  جؤسى -3  

 

 

 



:اْ ـــطؤسِةكوةى ـــــػيَ  

 ( و ياْ هة ُاو  )تاق هةبةسد (biconiqueطؤصةى  ػيَوة ٓيَولةى  قةثاغ داس ػيَوةى ) هة ُاو  -2

 ئاطّ . ضاخى بةسديِى  ث.ص(  هة طةسدةًى  8و22دسوطت كشاو . ئةَ ػيَوة ُاػتِة هة قةسُِى )

 
امشاوةى  ــثو   (Canoopic)   هةطةس  دائةُني  بئ  ئةهَني  هةُاو طؤصة ياْ جشة  و طةسى -1

 .ث.ص( بووة 6_0واصة  هة قشُِى )طووتاُذُى  تيادا  دائةُني.  ئةَ  ػيَ  ًشدووةكةى  كة  دواي

 
 



 

 

 

ػيَوةيَلى باصُةى  وةن طشد بة   ( ووػةيَلة التيِية بة ًاُاى Tumulusطشد ُاوى) وةن   طؤس  واصىػيَ-3
( Tufسكاُى )وب بة بةسدى  ػيَوةى دةطتلشد دسوطت دةكشا  بؤ ُاػتِى ًشدووةكاْ بة ػيَوةيلى كؤًةيَ 

 (.Orvieto( و ُاوضةى )Castei d Assaدسوطت كشاوة   بؤ منووُة  ُاوضةى توطلاْ )

 



 
 

 

يا  ًةًةسِيَم  وةن هة  وة    رووسة  تةئةضي ُى ُاو ػاخيَم و بة خةُذةق ػيَوةى  ُاو ػاخ  بة ٓةهَلةُذ -2
ٓةية   تشياْ   دؤصساوةتةوة  و ػيَواصى (   Sartenoو Populonia وSovane ُاوضةى )

 بة ُاوباُط  بووْ  بة دسوطت كشدُى  خؼى  و  صيَشِ.   ئةتشوطلةكاْ

 

  


