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الحضارة اإلغريقية 1/
مقدمـة :تعتبر الحضارة اإلغريقية من أرقى الحضارات القديمة فكرا وسياسة وفنـا.
فأين نشأت هذه الحضارة؟ وكيف تطورت؟ وأين تجلت مساهمتها في إغناء الحضارة اإلنسانية؟
 – Іظهرت الحضارة اإلغريقية شمال البحر المتوسط ،ومرت بثالث مراحل:
 1ـ تواجدت بالد اإلغريق في موقع متميز:
ظهرت حضارة بالد االغريق بشبه جزيرة البلقان وخليج بحر إيجة بالساحل الشمالي للبحر المتوسط بمنطقة جبلية سهولها ضيقة،
تتناثر بها مجموعة من الجزر الصغيرة.
 2ـ مرت الحضارة اإلغريقية بثالث مراحل:
ُيطلق سكان اإلغريق على أنفسهم ،إسم اآلخيين أو الهيلينيين ،وقد ظهرت حضارتهم  555سنة قبل الميالد ومرت بعدة مراحل،
أهمها :العصر األرخي العصر الكالسيكي والعصر الهيلينيسي ،ويعتبر العصر الكالسيكي أزهى هذه العصور نظرا للدور
الفكري والسياسي الذي لعبته مدينة أثينا.
 – ІІساهم تنوع نظام الحكم اإلغريقي في بناء حضارة راقية:
 1ـ اختلف نظام الحكم بين إسبرطة وأثينا:
حين ُمنحت ل«البيريك» حقوق مدنية فقط ،أما «الهيلـوت» فكانوا فئة في مرتبة العبيد.
 2ـ شكلت األلعاب األولمبية رمز وحدة المجتمع اإلغريقي:
ابتكر اإلغريق األلعاب األولمبية التي كانت تقام كل أربع سنوات وتشارك فيها جميع المدن اإلغريقية .خالل االحتفاالت بهذه
األلعاب الرياضية كانت تمارس طقوس لدينية من أجاللتقارب والسالم بين مدن المنطقة.
خاتمـة :خلف اإلغريق حضارة راقية ،ساهموا بها في بناء صرح الحضارة اإلنسانية.

الحضارة اإلغريقية 2/
مقدمة:
تميزت حضارة بالد اإلغريق بتنوع أساليب الحكم بين مدنها ،واستمرار النزاعات بين شعوبها ،ومع ذلك حاولوا تشكيل دول
قوية .فما هي أهم مميزات هذه الحضارة؟

 -Іظهرت حضارة اإلغريق في أوربا:
تقع بالد اإلغريق أو اليونان شمال شرق البحر األبيض المتوسط ،وجنوب شبه جزيرة البلقان ،وتضم
عدة جزر نشأت بها الحضارة اإلغريقية منذ سنة  088قبل الميالد ،وهي عبارة عن مدن مستقلة ومتناحرة فيما بينها ،ومن
أهمها مدينة أثينا ومدينة اسبارطة.

 -ІІاختلفت نظم الحكم عند اإلغريق:
 -1ساد في اسبارطة نظام أرستقراطي:
ينقسم المجتمع اإلسبرطي إلى ثالث فئات غير متساوية وهي فئة العبيد (أو الهيلوت) لممارسة األنشطة الفالحية ،وفئة األحرار
(أو البيريك) لمزاولة مختلف المهن ،أما فئة المواطنين األغنياء فيعملون في الجيش للدفاع عن مدينتهم ،ويشاركون في انتخاب
مجلسي الشيوخ واألمناء لمساعدة المَلكيْن على تسيير المدينة.
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 -2ساد في أثينا نظام ديموقراطي:
يتكون مجتمع أثينا من المواطنين الذين يتمتعون بالحقوق السياسية ويساهمون في انتخاب الحكام رؤساء الجيش ،وأعضاء مجلس
المدينة لتهيئ القوانين ،والمحكمة إلرساء العدالة .أما غير المواطنين من عبيد وأجانب وأطفال ونساء المواطنين فيشكلون معظم
السكان لكنهم محرومون من الحقوق السياسية.

 -ІІІاهتم اإلغريق بتوحيد شعوبهم:
إذا كانت جغرافية بالد اإلغريق تساهم في التجزئة ،فإن شعوب اليونان سعوا إلى الوحدة عن طريق تنظيم أنشطة رياضية كل أربع
سنوات يشارك فيها أبطال جميع المدن للتنافس في مجاالت المصارعة والمالكمة والعدو وغيرها.

خاتمة:
انتهت حضارة اإلغريق بتوحيد شعوبها وإدماجها مع حضارة الفرس والمصريين على يد اإلسكندر األكبر وإقامة الحضارة
الهيلنستية خالل القرن الرابع قبل الميالد.

