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LZT 

 .تورينجن في الطبيعي الحجر منجسر أقدم هو ،١٢٢۳ بنى كريوزبورغ، من مقربة على يرا،ف جسر



الندغرافيات تورينجن .١  

 

تمثل رمزا  (١۰٦۷بنيت في  )التي فارتبورغ كانت .١۰٤۰ عام لذروتها في الحاكمة اللودفينجر وصلت ساللة

 اللودفينجر. قوةل
 

 فتلدستوري الجديد" من الندغرافشامع هذا "التشكيل ا .على لقب الندغراف اللودفينجر حصل ١١۳١ عام في

 قوة تقريبا كان لها قوة تعادلبعة مباشرة للملك، وبالتالي . كانت تاوذا  نف االمارات واحدة من أكثر تورينجنأصبحت 

 )في المنازل النبيلة من النخبة األوروبية تزوجوا في الندغرافال بناءأ وسوابيا. ساكسونيا ،بافاريا الدوقيات التقليدية

 ة المجرية إليزابيث(.األمير كان زواج لويس من ١٢٢١ عام
 

أهم مراكز الحياة  أحد تورينجن أصبح بالط( ١٢١۷-١٢۰۰) هللفن، تحت حكم الندغراف هيرمان األول كان راعي

 .في أوروبا الثقافية
 

 فارتبورغ. في قلعة"حرب الغناء"  ـفي ذلك الوقت ل التقى الشعراء األكثر شهرة ١٢۰٦ عام في
 

 عهد اللودفينجر في تورينجن.هى ، انت١٢٤۷الرابع في عام  بيسهينريش ر غرافالالندوفاة بعد 

 .وهيسين نينجتور إلى مقاطعتيني را األوتبعت حرب الخالفة تقسيم 
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 ١٥۰١ عامي بين لوثر مارتن عاش. ترفوريإ متواجد في ساحة االنجر في لوثر تيننصب تذكاري لمار

 .رفورتيإ في ١٥١١و



عصر اإلصالح .۲  

 

في المدن، كان رجال الدين يبشرون بشكل  ن لوثر في تورينجن في االنتشار المبكر لإلصالح.يساهمت إقامة مارت

  .مقترحات اإلصالحيةر مما أدى إلى تطوير طائفة واسعة من وجهات النظر والمتزايد بتعاليم لوث
 

أهمية  ١٥٢٢ إلى ١٥٢١ارتبورغ من ف في قامة لوثركان إل ي إيسناخ، فايمر وأورالموند.فكانت  يةمراكز اإلصالحال

 إلى حرب الديني صراع االجتماعيأدى ال الكتاب المقدس إلى األلمانية. قام لوثر بترجمةهناك  ثقافية خاصة
 ١٥٢٥مايو  ١٥. في الدينية واالجتماعية ئلالمسربط ال ةمعروفا  كداعيحتى اليوم  ال يزال توماس مونتزر .الفالحين

 لفين.الفالحية في معركة فرانكينهاوزن من قبل النبالء المتحا تمت هزيمة الجيوش

 
د الوثر. وس نيبأفكار مارت نا  ميت نظام الكنيسةالح مما أدى الصالكنيسة اللوثرية تم انشاء  حربالفقط بعد نهاية  

 .سفيلد، باستثناء ايتورينجن مناطقأغلبية  االصالح في
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 .١٦٥٤-١٦٤۳ غوتا في فريدنشتاين قلعة بناء تم



واليات الصغيرةوال الستبداديةا .٣  

 

 وروبيةاأل والياتأسلوب حكم ال اتباع إلى شر، توجه العديد من الحكاموالثامن ع في القرنين السابع تورينجن في
حدائق ال وكذلك قامو ببناء ،والتي كانت مخصصة للصيدغوتا(،  في فريدنشتاين قلعة)مثل  القصورموا ببناء الرائدة. قا

 .كانت الغاية من ذلك تعزيز مطالبهم بالحكم المطلقالفنون.  وتطوير، المنتزهاتو
 

أربع مقاطعات، و ،مياديندوقيات، وعشرة  ، وكانت هناك عشرجدا   ةفي ذلك الوقت متنوع تورينجن والياتكان 

مر، غوثا وإيسناخ. ومع حكم دوقيات فايقامت ب، هي األهم يتينف عائلة كانت تين إمبراطوريتين.ومدين لكية المطرانوم

. حاول حدودة القوةمصغرة م واليات تشكيل ، والتي أدت في بعض األحيان إلىببعض االنقساماتأيضا  سببتذلك، ت

 تشكيل نظاممن خالل  كان. وأحد الطرق للقيام بذلك ل سياسة مركزية فعالةالحكام جعل دولتهم أكثر كفاءة من خال

 .بيروقراطي
 

 حيث .ل"هوالج   توعية البالغين"  منطلقا  من وعيه بضرورة، ( طريقا خاصا١٦۷٥ -١٦۰١أخذ إرنست دير فروم )

 إلى اثني عشر سنة. تتراوح أعمارهم بين خمسة  من على األطفال الذينتعليم اإللزامي ال فرض ١٦٤٢عام في 



 

  كومونس ويكيمديا

 ١۹۰٨ عام في هودلر فرديناند رسمها ،"١٨١۳ االستقالل حرب في جيننسر طالب من مقتطف"



 ةوالثور الترميم بين .٤

 

 .مناخا مواتيا   تورينجن بعد حروب التحرير  د نابليون، وجدت الحركة الوطنية الليبرالية في
 

ها تأسيس األخويات في جميع أنحاء ألمانيا. تلقت دوقية ساكسن ينا، تاليفي  األخوية الطالبيةت ، تأسس١٨١٥في عام 

  لى الملوك الدستورية في ألمانيا.، مما جعلها واحدة من أو١٨١٦في عام  ستورا  فايمر الكبرى د
 

لطالب، هو معروف بشكل ابين تسييس ال، مما أدى إلى مزيد من ١٨١۷عام  جارتبورف لااحتفالجدير بالمالحظة كان 

عندما تم  ت حكم ملك دستوري.مانية كاملة تحلاألمبراطورية تأسيس اإلو المحليةحكومة الوطالبوا بإلغاء  خاص اليوم.

إلى  ١٨٤٨، أدت المظالم االجتماعية والسياسية لعام ١٨١۹قمع التطلعات الليبرالية والوطنية والديمقراطية في عام 

 احتجاجات ثورية في تورينجن.
 

في  قالحوعلى الرغم من الترميم ال أيضا. تورينجن الثورية في حل المجالستم  ١٨٤۹مع انهيار الثورة في عام 

 نسبيا. متسامحا   تورينجن ألمانيا، ظل المناخ السياسي في
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 ليذد فرانزل الموسيقى كلية عبارة عن هو اليوم فايمار، جمهورية في نتورينج والية برلمان مقر



 في جمهورية فايمر تورينجن .٥

  
 

رلمانات ب تم تشكيلفي تورينجن،  .أجبرت جميع الملكيات في ألمانيا على التنازل ١۹١٨نتيجة لثورة نوفمبر عام 

التقت الجمعية الوطنية في  ،حاء االمبراطورية األلمانيةوطنية مما أدى إلى توحيد تورينجن. بعد االنتخابات في جميع أن

 الوالية الديمقراطية والدة جمهورية فايمر.وكنتيجة لذلك أعلنت  فايمر وتبنت الدستور.
 

تورينجن الى ( ١۹٢۰) لوتويتز-كابسادت حاالت من الفو ى في السنوات األولى لجمهورية فايمر. حول انقالب 

  منطقة نزاعات قوية.
 

مع  شكلت واحدة من الواليات السبعة لجمهورية فايمر١۹٢۰تأسيس والية تورينجن الحرة في األول من أيار عام تم 

مدينة ايرفورت وأصبحت فايمر عاصمة للوالية.  .سوندرهاوسن و رويس ،رودلوشتاد ،مينينغن ،التينبيرغ ،غوتا

 والمناطق األخرى بقيت غير تابعة لتورينجن.
 

األحزاب داخل برلمان تورينجن مما أدى لبداية ظهور األحزاب الرادكالية السياسية.    ح بينكان هناك تنافس وا

 ونتيجة لذلك أصبحت تورينجن مركزا  للقومية االشتراكية.
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 ١۹۳۷ عام بني الذي فايمار، في" فورومجاو" ال



 كمنطقة دفاع وحماية تورينجن .٦
  

 
 

 ر.افي فايم الوطني راكياالشت األلماني العمال للحزب ةنازيشباب هتلر الحركة  تأسست١۹٢٦في وقت مبكر من عام 

في عام  تورينجن بالفعل مشاركة حكومية في الوطني االشتراكي األلماني العمال حزب م فريك، تلقلياوتحت قيادة وي

 فايمر. جمهورية من الوالية في األول-للداخلية والتعليم  ركوزي ١۹۳۰/١۳١۳
 

في عندما تم انتخابه كرئيس للحكومة  ،سلطةرئيس الحزب النازي مبكرا  لل فوليتز ساوكيلوصل ، ١۹۳٢في عام 

 نموذجية" في "الرايخ الثالث".والية أنها "على  أعلن ساوكيل تورينجن .تورينجن ووزير للشؤون الداخلية
 

 .هناك "بوشنوالد"تم إنشاء معسكر اعتقال وحدت فايمر نفسها بالشكل القومي االشتراكي كقوة إدارية مركزية. 

(، كان لدى سوكيل إمكانية الوصول غير المقيد إلى العمال القسريين من جميع ١۹٤٢الة" )للعم ا  وبوصفه "مفو 

بسبب جرائم الحرب  رفورت.يلمنطقة إ الحكومةحصل أيضا على صالحيات رئيس  ١۹٤٤في عام و  أنحاء أوروبا.

مجرمي الحرب من  ٢٢ نكواحد م رغرنبيفي نو ١۹٤٦السابقة والجرائم  د اإلنسانية حكم على سوكيل باإلعدام في 

 الرئيسيين.

 



*
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(٤٥-١۹۳۷) الدفبوخن  االعتقال لمعسكر الرئيسي المعسكر بوابة  



 معسكرات التركيز، والدروع، والعمل القسري .٧
  

 
 

سون في بسون" لنباتات سيمبغوستلوف( من خالل مصادرة "سيم لياممن بناء نظام صناعي )مؤسسة ويتمكن ساوكيل 

 سوهل، التي ازدهرت من خالل إعادة التسلح.
 

في هذا "المخيم  ن ثالثة مخيمات كبيرة في الرايخ.واحدا م ١۹۳۷الد الذي بني عام ف نخكان معسكر االعتقال بو

ر التحريتم حتى  واستمر هذا ،شخص بسبب ظروف العمل الالإنسانية والعقوبات ألف خمسينالعمالي"، قتل أكثر من 

تقاالت في العديد من اع مخيمات هناك كانتباإل افة إلى المعسكر الرئيسي،  من قبل الجيش األمريكي الثالث.

دورا بالقرب من نوردهاوزن ذا أهمية خاصة. وقد بنيت الصواريخ في أكبر -. وكان معسكر االعتقال ميتلباوناكماأل

  ألرض في الحرب العالمية الثانية.مصنع لألسلحة تحت ا
 

من  على القدوم القد أجبر العمو اعات األسلحة األخرى إلى تورينجنخالل الحرب، حاول فريتز ساوكيل جذب صن

مليون شخص، معظمهم من  ٢۷، على سبيل المثال، في "عمل ساوكيل" كان لديه ١۹٤٢في عام   جميع أنحاء أوروبا.

 مروعة.عمل معيشة ول القسري في ظروف استغلت القوة العاملة للعم ثحي شرقية، تم ترحيلهم إلى ألمانياأوروبا ال
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 األلمانية الديمقراطية الجمهورية من مارك ٢۰



 تقسيم األلماني .٨
  

 
 
الحرب العالمية الثانية انتمت تورينجن إلى منطقة االحتالل السوفياتي، والتي من جمهورية ألمانيا الديمقراطية في بعد 

 الداخلية الحدود امتدت. يات المتحدة واالتحاد السوفياتينتيجة للحرب الباردة بين الوالتم تقسيم ألمانيا  .١۹٤۹عام 

من منطقة  ١۹٦١و ١۹٤٥بين عامي  صفر أكثر من ثالثة ماليين شخ ألمانيا. عبركم  ١۹۳۳على طول  األلمانية

 .ألمانيا الديمقراطية جمهوريةمن االحتالل السوفياتي و
 

 الحدود ببناء سمحوسياساته، التي دفعت الناس إلى الخروج،  لم يغير الحزب الحاكم في جمهورية ألمانيا الديمقراطية

ومن خالل  في جمهورية ألمانيا الديمقراطية.االستقرار  قتحق يالت يقةوكانت هذه هي الطر في العالم. سرااألكثر 

كم من الحدود مع  ۷٦۳ تورينجن تمتلك .إقامتهم مكان اختيار في حقهم ممارسة من الناس تمنعأالعقبات المتداخلة، 

جمهورية  غادرةلمأثناء محاولتهم  األشخاص مئات مات .السفلى وساكسونيا وهيس بافاريا من االتحادية الواليات

، تدفق آالف األشخاص من الشرق إلى ١۹٨۹تشرين الثاني / نوفمبر  ۹ألمانيا الديمقراطية. وبعد فتح الحدود في 

 الغرب.



كومونس ويكيمديا  

  

 . الوطني الشعار مع الديمقراطية ألمانيا جمهورية علم. السلمية ثورةال رمز



 ١٩٨٩الثورة السلمية  .٩
  

 
 

أيار  ۷في  ةالمحلي لالنتخابات الوهمية النتائج بعد ذلك ومع ،السلمية للثورة المثيرة المراكز من واحدةلم تكن تورينجن 

 السلمية الثورة في الرئيسيين الالعبينكانت تحت حماية الكنيسة  المواطنين تحركات. ات/ مايو تزايدت االحتجاج

  .المبكرة
 

شعبي )السياسيين االستبداديين، والتلوث البيئي، ونقص  روف اإلقليمية المحددة إلى غضبوفي جزء منه، دعت الظ

 العديد في السالم أجل من األسبوعية الصالة في الناس من متزايد عدد حيث شارك .العرض، وتدهور المدن الداخلية(

 تورينجن.في والبلدات  المدن من
 

تشرين األول /  ۷ت في تاشأرنمدينة  . وكان من أهمهاالمخططة ريةيالخ العروض تورينجن في أيضا خرجتو

تشرين  ۳تشرين األول / أكتوبر، وإرفورت في  ٢۷تشرين األول / أكتوبر، ونوردهاوزن في  ٢۳أكتوبر، ويينا في 

ية إلى الغرب، ألنها أصبحت مكان دورا خاصا كمنطقة حدود تورينجن الثاني / نوفمبر. بعد سقوط "الجدار" لعبت

  الواليات األلمانية. من اس من كلع للنجمت
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 إرفورت في نتورينج والية برلمان من( ٢۰۰۳ عام منذ) جديدة عامة قاعة



 إعادة بناء أرض تورينجن .١٠
  

 
 

ة الثالث نفسها كدولة اتحادية من مقاطعات جمهورية ألمانيا الديمقراطي تورينجن شكلت١۹۹۰أكتوبر  ۳اعتبارا من 

  تورينجن. التنبورغ وأرترن إلى عات شمولن،المقاط انضمتل، حيث وزالسابقة إرفورت وجيرا و

  

في المسرح  ١۹۹۰أكتوبر  ٢٥في  تورينجن واليةل. افتتح أول برلمان للواليةفي نفس العام أجريت أول انتخابات 

 جنب إلى جنبا. لهاوعاصمة  تورينجنوالية لمقر برلمان ك ١۹۹١في عام إرفورت  تر. أعلنوطني األلماني في فايمال

 تورينجن.في  الندغرافلايد لتق حياءشن إلينجيوفمع األسد لودمجهز  النبالة كان شعار التقليدية، األلوان مع

  

 يسمى كان كماالحرة"،  جنتورين باسم "دولة البلد تسمية هو آخر تاريخي مرجع وثمة
 فايمر. جمهورية في قبل،

  

 .فارتبورغ قلعة في الحرة تورينجن ، اعتمد دستور والية١۹۹۳وفي عام 

.
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 ١۹۰۹ عام في بني الذي مينينجن، في مسرحال



 الكالسيكية فايمر .١١
  

 
 

 (.١٨۳٢-١۷۷٥كالسيك" )ال"فايمر ب  تتميز هذا يومنا حتى يزال ال تورينجن المشهد الثقافي في

 .(١٨٢٨-١۷۷٥أغسطس ) فايمر في إلى والفنانين الكتاب من العديد جلباابنها كارل آنا آماليا و الدوقة حكومات

 

 .األدبية أعماله من العديد كتب حيثمعظم حياته في فايمر،  اوتغ جانفجقضى يوهان فول

 الكتاب مع جنب إلى جنبايالند، يوهان غوتفريد هيردر وغيرهم فضا فريدريش شيلر، كريستوف مارتن ولكن أي

 .فايمر من الكالسيكية جزءا شكلو األخرى رةالشهي

  

)شليجل، تيك،  الرومانسي العصر وأوائل، شيلينغ، هيجل( هللفلسفة المثالية )فيشتكمركز يينا  بنيت نفسه، الوقت وفي

 برينتانو، نوفاليس(.

 

أول  تايمر أسس، إرفورت(. في فهاوزنوندرز، خيسناا)مثل  تورينجنالعديد من مدن عمل الملحن فرانز ليزت في 

 .١٨۷٢مدرسة أوركسترا في ألمانيا في عام 

 

 ودوره المسرحية اتهإنتاج( في مدينة مينينجن حقق أهمية أوروبية من خالل ١۹١٤-١٨٦٦الثاني ) جورج دوق مسرح

 .الحديث للمسرح كمؤسس



 كريسنتينو سيباستيان دييغو

 

١۹٢۳ عام في باوهاوس في معرض أول بني  -رفايما ،"القرن آم" منزل نموذج  

 



 (١٩۲٥-١٩١٩الدولة باوهاوس فايمر ) .١۲

 
  
 
 المجتمع مع الفن مواءمة هو الهدف وكان .الفنون مجال في  روري حإصال هناك كان اإلمبراطورية سقوط بعد

 وهاوسلبا قائد منصبوالتر غروبيوس  تولى ١۹١۹وفي عام  .الكائن وظيفة على التركيز تم حيث الحديث الصناعي

 منوالحرفية  الجمالية المبادئ. هنا تم نقل رفايمفي  قائمتانال مؤسستانال دمج قبل من مؤخرا تأسست، التي رفايمفي 

  .باوهاوس رسمي بيان في عليه منصوص هوكان  كما، الجديد العصر

 

( وبول كلي ١۹٤٤-١٨٦٦)اسيلي كاندينسكي ف حيث .بوهاوس لعرضالفن األوروبي  طليعةاستدعى غروبيوس 

 .المحافظة الدوائر منالحرج  الضغطالحرج  إلى باوهاوس تعر ت إنشائها، منذ. حضرها (١۹٤۰-١٨۷۹)

 

بعد نزاع طويل، انتقل باوهاوس   .المتنافسة المصالح لعبة باوهاوس تأصبح ،م الصراعات السياسية في البرلمانقتفا

 .١۹٢٥إلى ديساو في عام 

 
 

 

 



 

 

  كريسنتينو نسيباستيا دييغو

 فايمار باوهاوس جامعة



 


