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  جاهعت االنبار / كليت الزراعت

       الديوقراطيت في الحضاراث القديوت  :الوحاضرة الثانيت

 

الدٌمقراطٌة عند الرومان : روما القدٌمة هً حضارة انبثقت عن مجتمع زراعً صغٌر فً شبه 

الجزٌرة االٌطالٌة فً منتصف القرن الثامن قبل المٌالد ,ظهرت على طول سواحل البحر 

 االبٌض المتوسط واصبحت واحدة من اكبر امبراطورٌات العالم .

الحكم الملكً الذي كان مسٌطر على واقع الحٌاة تحولت الحضارة الرومانٌة عبر تارٌخها من 

فً المملكة الى حكم االقلٌة الجمهورٌة ثم الى حكم امبراطوري استبدادي على نحو متزاٌد 

,كانت االمبراطورٌة الرومانٌة تعانً من عدم االستقرار الداخلً بفعل االستبداد الذي كان 

عاملة تحت امرته , كانت الدٌمقراطٌة عند ٌمارسه االمبراطور وحاشٌته ضد الطبقة الفقٌرة ال

 تمٌزت به الدٌمقراطٌة الرومانٌة : الرومان تعانً من عثرات فً طرٌقها , ومن اهم ما

 .انها نابعة من الفكر الدٌنً الٌونانً  -1
 رغم استبدادها لكنها تمٌزت باشراك الشعب فً الحكم . -2
 .ساهمت الحضارة الرومانٌة فً تطوٌر الحكومة والقانون والفن والهندسة  -3
 مصدر التشرٌع االعلى هو الشعب . -4
 ظهور مبدأ الفصل بٌن السلطات . -5

: كان عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانٌن التً تم توارثها  الرومانٌة االمبراطورٌة دستور

عبر االجٌال القدٌمة والسوابق القضائٌة , كان الدستور فً معظمه غٌر مكتوب او منظم وقد 

 تطور كثٌرا مع مرور الوقت على عكس بعض المدن القدٌمة .

دهارها حٌث تنوعت : تمٌزت الحضارة الرومانٌة بنموها واز الرومانٌة الحضارة مظاهر

مظاهر الحضارة عند الرومان, ففً الجانب االقتصادي امتاز الرومان بالزراعة والصناعة 

وتكون من طبقات )طبقة والتجارة , وفً الجانب االجتماعً اتسم المجتمع الرومانً بالطبقٌة 

جانب الحٌاة  النبالء , الفرسان , الكهنة ورجال الدٌن , طبقة العامة , طبقة العبٌد ( اما فً

الوثنٌة , الدٌانة  ٌة الرومانٌة بمرحلتٌن : الدٌانةالدٌنٌة مرت الحٌاة الدٌنٌة فً االمبراطور

المسٌحٌة , اما فً جانب الحٌاة الثقافٌة واالدبٌة فكان للغة والخطابة والفن والقانون نصٌب كبٌر 

 فً الحٌاة االدبٌة والثقافٌة عند الرومان .

الفساد الذي  -1: كان السبب الحقٌقً النهٌار االمبراطورٌة هو الرومانٌة االمبراطورٌة انهٌار

 -3وعدم كفاءة الحكام  -2 نخر المؤسسات السٌاسٌة واالقتصادٌة والعسكرٌة واالجتماعٌة ,

وتدهور حالة السكان وانخفاض نموهم  كل هذه االسباب ادت الى انهٌار اكبر امبراطورٌة فً 

 التارٌخ .

 

 

 



 

 

 

كان فً : ٌرجع المؤرخون الى ان اصل كلمة دٌمقراطٌة  الٌونانٌة الحضارة فً طٌةالدٌمقرا

سلطة الشعب , واشهر النماذج التً عرفتها  أي( سلطة( كراتوس ) الشعبالٌونان , دٌموس )

 (.اثٌناالدٌمقراطٌة خالل القرنٌن الخامس والرابع قبل المٌالد كان فً مدٌنة )

 مصدر انمن استنبط فكرة الدٌمقراطٌة حٌث قال افالطون ) ٌعتبر فالسفة الٌونان هم اول

للشعب , وقد طبقت فكرة الدٌمقراطٌة فً المدن الٌونانٌة  أي( للمدٌنة المتحدة االرادة هو السٌادة

مثل اثٌنا القدٌمة فً القرن الخامس قبل المٌالد والدٌمقراطٌة االثٌنٌة القدٌمة عموما ٌنظر الٌها 

المثلة التً تنطبق علٌها مفاهٌم الدٌمقراطٌة المعاصرة حٌث كانوا على انها من اولى ا

ان السٌادة  أيالٌعترفون بالسٌادة اال للقانون وهذا القانون ما هو اال راي مجموعة اهل المدٌنة 

 شعب المدٌنة .فً نهاٌتها ترجع الى 

 ممٌزات الدٌمقراطٌة الٌونانٌة :

 و االرستقراطٌة .الدٌمقراطٌة الٌونانٌة بمٌلها نح امتازت -1
 ٌتمتع المواطنون الٌونانٌون باسلوب الحكم المباشر . -2
 امتاز المجتمع الٌونانً بنظام الطبقات . -3
 امتاز نظام الحكم فً اثٌنا بمدأ المساواة امام القانون . -4
 اثٌنا نظام الرقابة السٌاسٌة على عمل المؤسسات . عرفت -5

ٌار سلطة الدولة على بعض اال انها غابت بعد انهعلى الرغم من ازدهار الدٌمقراطٌة الٌونانٌة 

خذت بعض ادارات المدن تنتهج نهجا استبدادٌا بعٌدا كل البعد عن الدٌمقراطٌة مثل المدن فا

( وبدأ ٌحل محل النظام الدٌمقراطً حكم االرستقراطٌة او اسبارطةالحكم السائد فً مدٌنة )

كم النخبة فقد وصف سقراط الدٌمقراطٌة ضلون حالفالسفة الٌونان كانوا ٌف النخبة , وٌبدوا ان

 لى انهٌار االمبراطورٌة الٌونانٌة .حكم الرعاع , هذه الظروف ساعدت عب

ر التطور قً : فً حدود االلف الثانً قبل المٌالد بدأت مظاه الرافدٌن حضارة فً الدٌمقراطٌة

لحق االلهً ,كانت مة الحكم واسسوا دوٌلة المدٌنة وفق نظرٌة االعراق حٌث تطورت انظ

رابً من حضارة وادي الرافدٌن متطورة الن اساسها القانون المكتوب , حٌث كان قانون حمو

من مجلسً للشٌوخ نذاك , تكون نظام الحكم فً حضارة وادي الرافدٌن ابرز القوانٌن المكتوبة آ

وراثً االستبدادي واخر للشباب وقد شهد نظام الحكم تحول من الدٌمقراطٌة البدائٌة الى الحكم ال

 ومن اهم ممٌزات الدٌمقراطٌة فً وادي الرافدٌن :

 ورود كلمة الحرٌة الول مرة فً النصوص السومرٌة  -1
 كان اساسها القانون . -2
 سٌطرت الحكم االستبدادي المنفرد  -3
 بخرافات االلهة القدٌمة . تأثرت -4
 دعت الى رفع الظلم عن االنسان . -5

الحضارات التً عرفتها البشرٌة ففٌها وضع اول حرف  كانت حضارة وادي الرافدٌن من اقدم

بان  دوفٌها نشأت اول مدرسة وفٌها كانت اول دٌمقراطٌة وفٌها ساد القانون , كان االعتقاد السائ

االوربٌة لكن المتتبع لحضارة وادي الرافدٌن ٌجد ان الدٌمقراطٌة هً ثمرة من ثمرات الحضارة 



 

 

السٌاسٌة واالجتماعٌة )الدٌمقراطٌة البدائٌة ( فً اولى  اول من وضع تصور للحٌاة البابلٌون

 مراحل تكوٌنه .

: تعد الحضارة المصرٌة القدٌمة من افضل الحضارات  النٌل وادي حضارة فً الدٌمقراطٌة

التً تمتعت بقدر كبٌر من الرقً على كافة االصعدة , كما وقد تزامنت مع حضارة وادي 

قد علماء التارٌخ ان شعوب وحكام هذه الحضارة انحدروا من الرافدٌن فً فترات متاخرة , ٌعت

اعالً النٌل من ) ارض السودان (ثم تالفوا وكونوا مجتمعات بدائٌة تطورت مع الزمن الى 

 مجتمع حضاري , ومن اهم ماتمٌزت به حضارة وادي النٌل :

 تنوع انماط نظام الحكم . -1
 سٌطرة الكهان ونشوء اسطورة ابناء االلهة . -2
 نها لعدة علوم مثل الفلك والرٌاضٌات والهندسة .اتقا -3
 تمٌزت فً مجال الصناعة )صناعة الورق ( -4
 المساواة فً الحٌاة . -5

سؤال موجه الى الطلبة : اكتب تقرٌرا من خمسة اسطر تتحدث فٌه عن نظام الحكم الدٌمقراطً 

 وتطوره فً الحضارات القدٌمة 


