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الهلينستية                 .الحضارة

الهلنستية     الحضارة مفهوم هو  ما

منذ          امتدّت التي الحقبة على الهلنستية الحضارة مصطلح المؤرخون يُطلِق
السكندررالمقدوني؛          323عام  فيه توفي الذي العام وهو الميلد، قبل

الهند،           إلى البلدراليونانية من الممتدّة اليونانية المقدونية المملكة مؤسس
عام   في           31حتى اليونانية الثقافة الفترة تلك في انتشرت إذ الميلد، قبل

الغزو           نتيجة آسيا؛ قارة وحتى المتوسط البيض البحر شرق مناطق
  . وأما         قبل من المقدوني السكندر لحكم خضعت التي للراضي الروماني
   " به       " ويُقصد حلزين مصطلح من مشتقة كلمة فهي الهلنستية؛ كلمة
الجوانب           بعض عن المقال هذا في وسنتحدث اليونانية، باللغة التحدث

الهلنستية   بالحضارة .المتعلّقة

الهلنستية   الحضاره  نشأة
الحضارة          كانت الكبر، بالسكندر المتمثل المقدوني الحكم أواخر في

السكندررالمقدوني           وفاة بعد أدّى الذي العام، الضعف من تعاني الهلنستية
الجنرالترالمعروفين           قِبل من ممالك ثلث إلى المبراطورية تقسيم إلى

  : نشأت         الولى قوية سللت ثلث التقسيم هذا عن لينتج الديادوكوي، باسم
البطالمة           دولة والثانية السلوقيين، مملكة وتدعى فارس وبلد سوريا في



الرغم           وعلى ومقدونيا، اليونان في وانتيجونيد كانت والخيرة مصر، في
من              بالكثير بينها فيما اشتركت أنها إل سياسيًا الممالك هذه اتحاد عدم من
هذه           على المؤرخون ليطلق واحدة، حضارة من لنبثاقها وذلك المور؛
       . هذه    في الحكم مظاهر بدت وقد الهلنستية الحضارة اسم الممالك
السللت        فحكمتها اليوناني، الديموقراطي للحكم مناقضة الممالك
اهتمامهم           فضًلعن للعامة، وأملكها ثرواتها عن كشفت التي الملكية
المجوهرات،        وصياغة والتماثيل، القصور، وبناء المعمارية، بالفنون
       . الثراء     رفد في ساهموا أنهم كما الخرى الفنون من بالكثير واهتمامهم

الهلنستي       العالم أنحاء مختلف في والحضاري التجاري

الهلنستية   الحضارة مظاهر
آسيا           مناطق مختلف في اليونانية للحضارة والفكري الثقافي التأثير استمر

عام      السكندررالمقدوني وفاة تمّزق      323بعد من الرغم وعلى الميلد، قبل
سللت          أنشأت أنها إل الديادوتشي حروب بسبب اليونانية المبراطورية
ممالك           تكوين على بدورها ساعدت والتي البلدان، مختلف في مقدونية
      . فيه      اتسمت الذي الوقت وفي العالم في نطاقًا أوسع وتعليميّة تجاريّة
الزدهار           وتيرة على تسير الخرى المدن كانت بالركود، اليونانية المدن
التي            المدن من واحدة مصر في السكندرية مدينة وتُعد الكبير، الحضاري
 . المجالت          من وغيرها والتجارة الفنون في عظيمة مكانة على حازت
مما           التجارية، الثروات زيادة في الهلنستية الحضارة حدود توسع ساهم
الكبيررفي            التأثير إلى المختلفة المجتمعات من العليا الطبقات في أدّى
رغم          العريقة الزخرفة مظاهر من بالعديد المتمثل المعماري الزدهار

لهذه          الُمظلم الجانب أن إل وعمارتها، للمدن التطويري التخطيط محدودية
وازدياد           حالها على الفقيرة الطبقات بقاء في يظهر التجارية الطفرات
          . كانت  إذ والمعرفة، للعلم واسعًا انتشاًرا الحقبة هذه شهدت فقرها درجة
ضخمة            زيادة نتاجها وكان العلمي، الوسط في العصر رائدة اليونانية اللغة
استهدفت             التي الواسع النطاق على الكتابة ذلك في بما الدبي، النتاج في
من           القليلة الفئات بعض على المقتصرة الفكرية والكتابة عامًة، الشعوب

المجتمع  .طبقات



الهلنستي   العصر  نهاية
التوّسع           أمام مختلفة مراحل على الهلنستي العصر سقوُط كان لقد

عام        الهلنستية الحضارة محطّات آخر وكانت الميلد،   31الروماني، قبل
القائد           أسطول الروماني أوكتافيان هزم عندما أكتيوم معركة إثر وتحديدًا
الروماني           القائد أخذ المعركة تلك إثر وعلى البطولي، أنتوني مارك
في          الول المبراطوررالروماني بذلك ليصبح أغسطس، مسّمى أوكتافيان
كانت          الهلنستية الحضارة أن ورغم الكبيرة، الرومانية الحضارة عمر

أثٌر             لها كان الهلنستية والثقافة و الهلنستي الفكر أن إل نسبيًا العمر قصيرة
والفنانين      والكُتّاب والمفكرين العلماء على .كبير
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