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 الفكر الفلسفي العراقي القديم 

  يةاإلغريقللفلسفة  أساس

 

 شعالن كامل اسماعيل .د م. أ.                                                                             
 /جامعة الموصلكمية اآلثار / قسم الحضارة                                                                       

 
 البحث: ستخمصم

في تمك القرون المحدودة  اً إغريقي اً محمي اً إبداعهذا الفكر ليس  أن يةاإلغريقمعروفًا لمباحثين في تاريخ الفمسفة  أصبح
ي الثذي قدمتثح الحرثارة العراقيثة اإلهسثاه اإلبثداعبث  اهثح حصثيمة  ،قبث  المثي د الثالثثالقرن  إلىالمميزة بين القرن الثامن 

قبثث  المثثي د وتمثثك الحصثثيمة الفكريثثة الرثثهمة التثثي ورث ثثا قثثرون عديثثدة لقديمثثة وغيرهثثا مثثن حرثثارات اليثثرن القثثدي  مهثثذ ا
ازدهثثثاره  فثثثي القثثثرن السثثثادس قبثثث  المثثثي د واسثثثتفادوا مه ثثثا وافرزوهثثثا فكثثثرًا  ديثثثدًا طبثثث  بطبثثثاع   وتثثث ثر  إبثثثان اإلغريثثثن

 .بيهصيت   
 
 مقدمـة:

هسم  مسبقًا ب ن المعرفة الفمسفية هثي  أههايعهي  يةاإلغريق )*(لمفمسفة اً ة القديمة مصدر العراقيعن الحرارة الحديث  إن
 آرائ ثث ، ويتث ثر في ثا ال حثثن بكث  مثن سثثبقو  فثي ميثثة يبهثي في ثا ال حثثن عمثى السثثابنتراك –المعرفثة  أهثواعكث ي هثوع مثثن 

  .بالسمبأو  باإلي ابسواء 
)اليوهاهيثثثة القديمثثثة( بفكثثثر فمسثثثفة الحرثثثارة العراقيثثثة القديمثثثة عمثثثى  يثثثةقاإلغريكاهثثثت ع قثثثة الفمسثثثفة  اإلطثثثاروفثثثي هثثثذا 

قرهثثًا قبثث   أربعثثين إلثثىيعثثود تثثاريخ بعرثث ا المكتثثوب  ،فالحرثثارات اليثثرقية القديمثثة عمومثثًا والعراقيثثة هصوصثثاً  . ا تهيثث
ذلثك الكثثون الياسثث   هثثذ  اليثعوب قثثد فكثثروا وتث مموا فثثي أبهثاء نأيفكثثر  إنالمثي د و  يمكثثن  حثد م مثثا بمرثت عهصثثريتح 

ه   ،الذي و دوا فيح حيات   وممثات   ومثا بعثد ذلثك وغيرهثا  و ود  وكيفية و وده  وسر وأسبابح أصمقد تساءلوا عن  وا 
العثثال   ةوهيثث وهظريثثات حثثو  تفسثثير الو ثثود  أفكثثاراً  أهت ثثتن هثثذ  التثث م ت قثثد أو  .الفمسثثفية الو وديثثة ا سثثئمةالكثيثثر مثثن 

  .بح اإلهسانالطبيعي وع قة 
يثعوب اليثرن القديمثة السثابقة عمثي   )هاصثة اليثعوب العراقيثة  أبهثاءن ميتعمموا  نأكان  بد  اإلغرينوحيهما ظ ر 

طريقثثة الممثثبس والم كثث  بطريقثثة  إلثثىمورثثوع هثثذ  الدراسثثة( كثث  مثثن الكتابثثة وهظريثثات تفسثثير الو ثثود والهمثثن  ،القديمثثة
مهتمفثة والبيئثة التثي ظ ثروا عمي ثا بيئثة تتميثز بهصثائص معيهثة  يثةاإلغريقولما كاهت ظروف اليثعوب  .متمدهة حررية

فثث فرزو  بيثثك   ديثثد يتوافثثن مثث   ،فقثثد اهعكثثس ذلثثك بالرثثرورة عمثثى تعثثامم   مثث  مثثا هقمثثو  مثثن الحرثثارات اليثثرقية عمثثي  
 أصثبح وفي رثوء هثذ  الرؤيثة العامثة .التي تيكمت عبر هذ  الظروف وفي تمك البيئة يةاإلغريقلميهصية   الطاب  العا

التثثي قثثدمت ا الحرثثارة العراقيثثة القديمثثة  ا ولثثىسثثيكون بمثابثثة دراسثثة لمبثثدايات  يثثةاإلغريقدراسثثة مصثثادر الفمسثثفة  نأيقيهثثًا 
العراقثثي القثثدي   اإلهسثثانلمهتمثثف العمثثو  وعمثثى رأسثث ا الفمسثثفة وكاهثثت هثثذ  البثثدايات قثثد تطثثورت عبثثر تثثاريخ طويثث  عايثثح 

مهثذ القثرن  اإلغريثنهثح تسثارع عمثى يثد أ إ  اإلبثداعه ثاز و من اإل ر ذي مستوى معينن كان هذ  التطو ا  و  ،مت مً  وباحثاً 
 .السادس قب  المي د

بمثابثثة دراسثثة لمعامثث  الهثثار ي  يثثةاإلغريق لمفمسثثفة اً لعراقثثي القثثدي  مصثثدر ان دراسثثة الفكثثر الفمسثثفي فثث  آهثثرومثثن  اهثثب 
ههثثاك عوامثث  داهميثثة قثثد  نألهثثار ي   يهفثثي بثثالطب  وهثثذا العامثث  ا .اإلغريثثنالمثثؤثر عمثثى ظ ثثور وتطثثور الفمسثثفة عهثثد 

ون فثي مورثوعات يثاإلغريقتفاعمت م  هذا العام  الهثار ي ممثا ترتثب عميثح هثذا التطثور والت ديثد ال ائث  الثذي قثا  بثح 
 .ابتكار مه  ية  ديدة في التفكير الفمسفيبالفمسفة 
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 الفكر الفمسفي العراقي القديم:
الحرثثارات العظيمثثة التثثي  أولثثىكاهثثت  إذالرابثث  قبثث  المثثي د  ا لثثف إلثثىراقيثثة القديمثثة تعثثود بثثواكير ف ثثر الحرثثارة الع

يثثرموا  إه ثث  إذ ،مثثن ورثث  فمسثثفة مهظمثثة بثثالمعهى المعثثروف أو فثثي  هثثوب العثثران يون وكثثان السثثومر  .عرفت ثثا البيثثرية
هتصثثثين فثثثي الدراسثثثات الم وهثثو واحثثثد مثثثن اكبثثر) ،ويثثرى صثثثموئي  كريمثثثر ،حأصثثثمبت مثث  الكثثثون وتسثثثاءلوا عثثن طبيعتثثثح و 

الثالثث قبث  المثي د  ا لثفيفترض ظ ور م موعة مثن المفكثرين السثومريين فثي غرثون  نأ هح من الطبيعيأ (السومرية
وقد ه حوا في  .ا يياء أص ت م ت   في الكون و  أثارت امررية عن المسائ  التي  إ ابات إلىيصموا  نأالذين حاولوا 
 . (1)العقمي اإلقهاعبقدر عظي  من   يات اتسمت عمى حد تعبير اإلل العال  و  أص والعقائد في  اآلراءتقدي  بعض 

هقمثثوا  إذ ،الميثثراث الثقثثافي الحرثثاري السثثومري ،اآليثثوريونكثثديون والبثثابميون و ا  ،وتهاقمثثت اليثثعوب العراقيثثة القديمثثة
وطثثوروا كثث   (2)ه  وتيثثريعات  أسثثاطير و وديثثاهت    أدب ثث كمثثا هقمثثوا عثثه   كهثثوزًا ثميهثثة مثثن  ،عثثه   الكتابثثة بثثالهط المسثثماري

 ا و العصر البابمي القدي ( التي يؤرخ لعصرها  فيلحرارة البابمية )اومن هذا الميراث الحراري الكبير ازدهرت  .ذلك
ة وا قتصثثاد سثثيم ثثا ت السياال ( ذلثثك العصثثر الثثذي يثث د ه رثثة بابثث  الكبثثرى فثثي .ن1595-1951فيمثثا بثثين عثثامي )
حثد  كبيثر  إلثى أثثرتمعثال  الفكثر البثابمي وهاصثة تمثك التثي  أه والى هذا العصر بالتحديد هعود لهرى  (3)والفكر والتيري 

 .(4)وبعد  اإلغرينقب  ظ ور الفمسفة عهد  ياإلغريقفي بمورة بعض معال  الفكر 
 

 الكون وفمسفة نشأة الوجود: أصلنظرية 
الو ثثود وهمثثن  أصثث امى قثثد بمثثوروا مثثوقف   مثثن مسثث لة السثثومريين القثثد نأ إلثثىالهصثثوص السثثومرية القديمثثة تيثثير  إن
 : اآلتيعمى الو ح  ا يياء

 .ا ز " الذي و د مهذ  ا و كان " البحر  لبدءافي  .1

 .متحدتين ا رضهذا البحر قد ولد " ال ب  الكوهي " المؤلف من السماء و  إن .2

" اهثو "  اإللثحكثان  ،ارات اليثرقية لقديمثةيثائعًا فثي الحرث أمثراً وكثان هثذا  ،عمثى هيئثة البيثر لآلل ثةبمو ب تصوره   .3
 ." الح ال واء الهي "  اإللحومن اتحادهما ولد  ،ا هثى( ا رضلح ة " كي" )إاإلل ( ذكرًا و )الح السماء

ذا .ا رض" السثثماء عثثن  أهميثث "  اإللثثحفصثث   .4  أمثثح" قثثد اهثثتص بالسثثماء فثث ن اهميثث  قثثد اهثثذ " اهثثو اإللثثح أبثثو كثثان  وا 
 .(5)والحيوان وت سيس المدهية اإلهسانح لتهظي  الكون أي همن سر الم ،ا رض ب مح وهي  اتحاد  ،ا رض

الف سثفة السثومريون مبثدأ صثار عقيثدة سثائدة فثي  ميث    ة الهالقة فقثد ورثل اآلالتي اتبعت ا تمك  ساليبا عن  أما
 إنالهثالن  لإللثحلمبدأ كثان كث  مثا يهبرثي ية فبمو ب هذا ااإلل القدي  وهو مبدأ القوة الهالقة لمكممة  ا دهىاليرن  أهحاء

هثذا المبثدأ فثي  إنوالحقيقثة  (6)الهمثن فيثت اليثيء المثراد همقثح  باسث يصم  الهطط ويقثو  "الكممثة " ويهطثن  إنيفعمح هو 
 أصث مصر القديمثة والعديثد مثن يثعوب العثال  القثدي  فثي رثمن فكثره  الثديهي فثي  إلىالهمن ربما يكون قد اهتق   أص 

 .(7)ي ة الو ودالهمن وه
البثثابميون بالهصثثوص السثثومرية فثثي هيثث ة الو ثثود وقصثثة الهمثثن وقثثدموا هظريثثة يثثبي ة  اهتفثث فقثثد  أمثثروم مثثا يكثثن مثثن 
"  اإللثثحاهثتمط عذبثح بمالحثح ومثث  العذوبثة فيثح  أزلثيلثى مثثاء إ ا يثياء أصث ردت الهظريثة البابميثة  إذبالهظريثة السثومرية 

 .وقالوا معبرين عن ذلك .أهثى" وهي  "تيامة اإللحح المموحة في تبسو " وهو مذكر ومثمآ
 حيهما في الع  ل  يكن لمسماء ذكر 111" 

  ثثول . ثاس لألرضوفي الدها ل  يكن 
 ة ثيكن من ييء غير آبسو والده  وتيام

 .(8)" 111 أم  
يث  مثثه   يفثون مثثن عثد  يثث  وكثان كثث   بمثة(  ثثيً  اة فثي  ثثوف مثاء البحثثر )تيل ثثاآل أ يثا وافتررثت الهظريثة هيثث ة 

 ،ة فثي آن واحثدل ثآلابيثر ومثن رفاقثح لكثان محبوبثًا مثن ا الذي ،" EA" ايا " لإللحالحكمة بيه    ألويةسبقح حتى اهعقدت 
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 ،ة عهثد البثابميينل ثاآل" مردوخ " )مردوك( الذي فاقت قدرتح ك  الحدود هو الذي ع د اليح رئاسثة م مث   اإللحوكان ابهح 
 .(9)العران القدي  أر اءالدولة القوية في عمو  باب  مركز عهدما كاهت 

 أعمثنمثن  أو هثو  ،بابميثاً أو  سثواء كثان سثومرياً  ،ن المفكثر العراقثي القثدي أك  ذلك يؤكد بما   يدع م اً  لميك  إن
كثذلك و  ،الهالن )أيًا كان اسمح( كان ك  ييء حي اإللح ةن الماء بمساعدمهح أو  ،العال  هو الماء أص عن ت م تح ان 
 .ك  الكائهات 

 
 ممحمة جمجامش وفمسفة الحياة والموت :

وهثثي هيثثر هثثص يصثثور لهثثا الفكثثر العراقثثي سثثواء فثثي عصثثر  ،اليثثرقي القثثدي  ا دبممحمثثة  م ثثامش مثثن عيثثون  تعثثد
لثى العصثر إهسثهة وصثمتها مثن هثذ  الممحمثة تعثود  أقثد  أن فعمثى الثرغ  مثن ،ةاآليثوريأو  البابميةأو  الحرارة السومرية

 كثثثثثثثثثثثديتقثثثثثثثثثثثو  باحتمثثثثثثثثثثثا  تثثثثثثثثثثثدويه ا فثثثثثثثثثثثي العصثثثثثثثثثثثر ا  اآلراءبعثثثثثثثثثثثض  أن إ  ( .ن 1595-1951بثثثثثثثثثثثابمي القثثثثثثثثثثثدي  )ال
 .بعد ذلك بقمي  أو   (.ن 2371-2231)

 ث  غثرض أهمثا همثن مثن إ اإلهسثانيثؤمن بث ن  إذ ،لقد عبرت هذ  الممحمة عن رأي العراقي القثدي  فثي العثال  والحيثاة
وهثو  .ن المثوت قثاد    محالثةأن الحياة عبثث و أحيهما يتوفر لح وقت الت م  ي د و  .وهدمت ا اآلل ةواحد فقط هو عبادة 

وعميثح يمكثن القثو  ان  .  يعرف المصير الذي يهتظر  ومن ث  يهتابح اليك وا لتباس حو  حقيقة الحيثاة وحقيقثة المثوت
بالهسثثبة لثح عبثثارة عثثن قمثن وهثث  وسثثيعقب ا الحيثثاة  أمثا ،اآلهثثرالعثثال   إزاءالهثثوف والقمثن  اهتابثثحالعراقثثي القثثدي  قثد  اإلهسثان

 .(11)ةاإلل وحد  دون  لإلهسانالموت حظًا 
ل ثثذ   اإلهسثثانوالمثثوت ورثثرورة قبثثو   اإلهسثثانصثثورت الصثثراع بثثين  إذوقثثد عبثثرت ممحمثثة  م ثثامش عثثن كثث  ذلثثك 

لعراقي القدي  حولح فثي بيئتثح ا اإلهسانلقد هظر  .عال  الظ   القات  إلىهح الرحي  إ الحقيقة المرة الظالمة )حقيقة الموت(
فصثثثيفح طويثثث  يثثثديد الحثثثرارة وربيعثثثح كثيثثثر  ،ليثثثرأو  ة محصثثثورة بفعثثث  الهيثثثرل ثثثاآلع قتثثثح ب  صثثثبحتوحياتثثثح اليوميثثثة ف

فكثان اسثتهتا ح بث ن  ،والثديار ا رضاليتاء فكثير المطر لدر ة تهرب  أما ،العواصف والزواب  الرممية المؤذية والمؤلمة
عمى الرغ   يريراً كان  إذابعين العطف والرعاية بعد موتح  إليحتمتفت  أن  دائمًا في حياتح   يمكه ا عدسالتي ل  ت اآلل ة

 .(11)ة في حياتح ويعمث  كث  هيثر ممكثن اسثتعدادًا لمثا بعثد المثوتل اآليرري  أنمن ك  عذابات الحياة ومن هها ي ب 
وهثثذا يبثدو فثثي  ،مثتمس فثثي الحيثاة كث  لثثذة ممكهثةوعمثى الثرغ  مثثن كث  ذلثثك كثان صثثراعح مث  المثوت وهوفثثح مهثح ي عمثثح ي
 استماع  م امش في الممحمة لهصيحة صاحبة الحاهة التي قالت لح:

 تهدف  مسرعًا؟ أين م امش الى  1111" 
 الحياة التي تبحث عه ا لن ت دها إن

 ة التي همقت البيرل اآل ن 
 حكمت عمى الهاس بالموت
 واحتفظت لهفس ا بالحياة

 ف مأل بطهك . امشيا  م أهتما أ
 وكن سعيدًا باله ار والمي 

 وتمت  بالمذة ك  يو 
 اً ه ار و  أرقص وابت ج لي ً 

 ارتد الم بس الهظيفة
 اغس  رأسك واستح  في الماء

 الصرير الذي يمسك يدك ت م 
 .(12)واسعد زو تك عمى صدرك
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ا كثث  المبثثاهج ثيمثثتمس في ثث أن اإلهسثثاني ثة الررثثا بثثالواق  وبالحيثثاة التثثي يهبرثثثهثثح يعبثثر عثثن فمسفثثأويترثثح مثثن الثثهص 
 271-361) فمسفة تردد صداها لدى الكثير من الف سفة الرربيين مهذ بيرون إه ا .ن يفكر فيما عدا ذلكأالممكهة دون 

 .(13) (1592-1533 ( وحتى موهتاهي ).ن
فقثثد سثثبقت  ،(14)يغريقثثاإلالعراقثثي القثثدي  لفكثثر الفمسثثفي  صثث لباحثثث المثثدقن فثثي ممحمثثة  م ثثامش ي ثثد في ثثا ا ا إن
 اإلليثثثاذة أنوالمعثثثروف  .(15)ا وديسثثثةههثثثاك تيثثثاب ًا وتمثثثاثً  بيه ثثثا وبثثثين إن كمثثثا  ،بثثث لف وهمسثثثمائة عثثثا  تقريبثثثاً  اإلليثثثاذة

كفثثرد فثثي عمثثو  سثثموكياتح الحياتيثثة  ياإلغريقثث اإلهسثثانكم تمثث  وفثثي  يثثةاإلغريقبمثثت تثث ثير فثثي الحيثثاة أ أثثثراقثثد  ا وديسثثةو 
 .المهتمفة
 

 :ياإلغريقبين الفكر الفمسفي العراقي القديم و 
( عهثثد العثثراقيين القثثدماء ا سثثطوريالتماثثث  بثثين الفكثثر الفمسثثفي ) أو ثثحن هورثثح بعثثض أ اآلنمثثن الرثثروري  أصثثبح

لمفمسثثثفة  ا هثثث تعثثثد مثثثن المصثثثادر الداهميثثثة  التثثثي" ل ثثثوميروس "  ا وديسثثثةو  اإلليثثثاذةهاصثثثة فثثثي  اإلغريثثثنومثيمثثثح عهثثثد 
 .يةاإلغريق
فث برز هثذ   ،اإلغريثنلثى بث د إالعثراقيين القثدماء  أفكثارالقهوات التي عبرت من ه ل ثا  أه ن هؤكد عمى أداية هود وب

فثي هقثث   ا كبثرالتثي كثان ل ثا الثدور  ،فثي البحثر المتوسثط وهاصثة  زيثرة  " كريثت "ي ثة " إالقهثوات كاهثت  ثزر بحثر " 
ن  زيثرة أمثن المعثروف  إذ .اإلغريثنبث د  لثىإالفيهيقيثة وسثوريا  العران القدي  وعبثر السثواح  ةالكثير من مظاهر حرار 

-2911التثي يثرمت ثماهيثة قثرون مثن ظ ثور مثا يعثرف بالحرثارة " الميهيثة " ي ة كاهت قثد يث دت إكريت و زر بحر 
 وقثثد سثثميت ،كديثثة فثثي العثثران القثثدي   وهثثي بثثذلك تعاصثثر مرحمثثة دويثث ت المثثدن لسثثومرية الثاهيثثة والدولثثة ا .ن 2111

 قيبثثثثثثثثات عثثثثثثثثن قصثثثثثثثثر  فثثثثثثثثي مديهثثثثثثثثةهكيثثثثثثثثفت الت " الثثثثثثثثذي Minosلثثثثثثثثى الممثثثثثثثثك " ميهثثثثثثثثوس إبالحرثثثثثثثثارة الميهيثثثثثثثثة هسثثثثثثثثبة 
فقثثد  اإلغريثثنيثثبح  زيثثرة اليوهثثان قمثثب بثث د  أمثثا ،" الواقعثثة فثثي الطثثرف اليثثمالي مثثن  زيثثرة كريثثت Knossos" كهسثثوس 

 إلىالحرارية  رهااأدو  أقد التي تر   "  Myceneaمديهة " مسيها  لىإعرفت حرارت ا القديمة بالحرارة المسيهية هسبة 
قامة  القراء عمى زعامة كريت .ن 1411وقد استطاعت مسيها في حوالي  . .ن 2711حوالي  اتحاد فيدرالي واس   وا 

مصثر والسثواح  الفيهيقيثة  ،والسثيطرة ا قتصثادية عمثى البحثر المتوسثط وامتثد هيثاط ا الت ثاري ليصث  الثى  زيثرة صثقمية
 (16) .ن 651  و .ن 1111فثي المثدة الواقعثة مثا بثين  يثةاإلغريقالحرثارة  اإلطثارتتبمور في هثذا  أهذت وقد ،اومقدوهي
 اآليثوريالعصثر  فثيين اآليثوريعمثى يثد وهرث  ا واهتيثارها الحرثارة العراقيثة القديمثة ة ازدهثار مثق دة التثي تعثمثدالتمك 

وعمثى ذلثك فقثد  .وأفريقيثا آسثياالعثال  القثدي  فثي  أر ثاء ( وما حققو  من اهتيار واس  في معظ  .ن612-911الحديث )
التثراث الفكثري الفمسثفي ال ائث  مثن الحرثارة العراقيثة القديمثة  ذلثك هابمقترثا اإلغريثنتوافرت الظثروف التثي ورثثت بث د 

 .هاصة وغيرها من الحرارات اليرقية قريبة الصمة مه ا
 ،ا وديسةو  اإللياذةمية لممحمة "  م امش " وبين هصوص هقاط التيابح بين الهصوص السومرية الباب إي ازو بد من 

ورفيقثثح بثثاتروكميس  اإلليثثاذةبطثث   Achillesيثثذكر قسثث  مثثن البثثاحثين اهثثح مثثن المهطقثثي المقارهثثة بثثين يهصثثية اهيمثثيس إذ 
Patracles  امش وفثي ممحمثة  م ث ،فكث  البطمثين عرفثا بثالقوة واليث اعة وحثب المرثامرة ،هكيثدوأبالبط   م امش ورفيقثح

وبالمثثث  يقتثث   ،(17)وحش الرابثثة فيحثثزن عميثثح  م ثثامش حزهثثًا يثثديداً ة عمثثى قتثث  همبابثثااإلل ثثيمثثوت اهكيثثدو عقابثثًا لثثح مثثن 
كً  من  م امش وادويس يهتميان  إنث   .(18)باتروكميس في المعركة عمى يد هكتور فيحزن عميح اهيميس ويبكيح بحرارة

يعثود البطث   ا وديسثةوفثي  .اوديثس هثو حوريثة البحثر " ثيثتس" وأ سون " ة " ههاإلل ف    م امش هي  ،ال ي أص الى 
 .(19)م امش عمى غرار ما حدث ب وا هوا الى بمدتح في ه اية المطاف بعد رحمة طويمة ياقة اكتهفت ا المهاطر 

وهاصثة رثمن  ،مثةعثن مثي ت ثا العراقيثة القدي ا هثرى يثةاإلغريق سثاطير  تهتمثف ا  ا وديسثةو  اإللياذةوبعيدًا عن 
اربثن ارميهيثوس"  أسثطورةالتثي رواهثا الف سثفة مثث  " ،تمثك يةاإلغريق ساطيرتصف ا إذ  ،(21)الفكر الديهي العراقي القدي 

التثي ذكثرت فثي  اآلهرفي العال   با رواحالثواب والعقاب الذي يح   و ود (21) ورية "م" في " ال أف طونالتي رواها " 
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حثثو  الحيثثاة والمثثوت ومصثثير  يثثةاإلغريقالحقيقثثي ل ثثذ  المعتقثثدات  صثث ن ا أوههثثا كيثثفت  .ديمثثةالعراقيثثة الق سثثاطيرا 
مز ثوا بثين مثا  اإلغريثنن إيمكثن القثو   ا قث عمثى أو  ،القديمةبعد الموت غالبًا يكون المعتقدات العراقية  ال سد والروح

ل  تعد إذ  مذهبية أكثرصياغتح في صورة  إلغريناوتولى الف سفة  ا سطوريبح من فكره   أ ادواعرفو  من باب  وبما 
 .فمسفية قدم ا في صياغة عقمية وارحة  آراء أصبحتمعتقدات ديهية ب  أو  أساطيرد ر م  أف طونعهد  ا فكارهذ  
 ه دإذ  ،ياإلغريقتيابح وارح بين التراثين العراقي القدي  و  أيراً ة ف هاك ل اآل هسابأو الهمن   ساطيرما يتعمن ب أما

ههاك هقطة التقاء  وهرية بين م م  فمسفة المعتقدات الديهيثة العراقيثة القديمثة وبثين أهسثاب " ال زيثود " )وهثو م مث   أن
يعد ذلك تث ثيرًا وارثحًا فثي فمسثفة و  .(22)أهثىة ي تي ذكرها دائمًا عمى هيئة زو ين ذكر و ل اآل أن( وهي يةاإلغريق لآلل ة
 .ة العراقية القديمة وذلك بحك  التقاد  الزمهي مهقولة من الفمسف يةاإلغريق الفكر

 ،هاصثة عمث  الفمثكو فثي العمثو   أحثرزو ما قدمتح الحرثارة العراقيثة القديمثة لمعثال  هثو التقثد  الثذي  أعظ  أنوالحقيقة 
 أرسطووقد ايت ر "  .بدا ممزو ًا باهتمامات الف سفة العممية وهاصة عم  الفمك ياإلغريقالفكر الفمسفي  أنوالمعروف 
 585مثثن عثثا   أيثار 28اليثث ير لثثح بكسثوف اليثثمس الثذي حثثدث فثثي " وءالتهببث( اإلغريثثنالمفكثثرين  أعظث حثثد أطثاليس" )

هثح قثد هقث  عممثح بالفمثك عثن البثابميين واهثح قثد أول  يعد ههثاك يثك لثدى العديثد مثن المثؤرهين المعاصثرين مثن  .(23) ".ن
ن ألعراقيثثون القثثدماء هثث  المؤسسثثون لعمثث  الفمثثثك و ان فمثثن المعثثروف أ (24)بهثثى تهبثثؤ  هثثذا عثثن الحسثثابات الفمكيثثة البابميثثة
لثثى ا ه ثثازات العمميثثة الفمكيثثة إتحقيق ثثا بفرثث  اسثثتهادها  أمكثثن اإلغريثثنالهتثثائج المدهيثثة التثثي حصثث  عمي ثثا الفمكيثثون 

 .(25)ن القدماءيلمعراقي
همثا ،السابن عمى الفمسفة ا سطوريالفكر ل  يتوقف في  يةاإلغريقالعراقي القدي  في الحرارة  ا ثرن أوهكذا ه د   وا 
ولما كثان ظ ثور العمث  بمف ومثح الهظثري قثد اقتثرن بظ ثور الفمسثفة ب ثذا  ،اإلغرينالعم  عهد  هي ةعمى  ا ه كان الت ثير 
ى من مبتكري الحكمة والعمث  فثي يثت ءالقدما اقيينعن العر  لى ما هقمحإر  ير   في الحالتين فالف ،اإلغرينالمعهى عهد 

 .م ا ت الحرارة
 

 :االستنتاجات
مثثثن مظثثثاهر الحرثثثارة والكثيثثثر  سثثثاطيروا مثثثن معثثثاهي الفمسثثثفة  اً ن كثيثثثر معروفثثثًا لثثثدى البثثثاحثين المعاصثثثرين أ أصثثثبح
الفكثر الفمسثفي  أنثبثات ا  وتعثد هثذ  الدراسثة محاولثة لت كيثد و  .العراقيون القثدماء ز  أهت ا عمى ما  تستهد في هي يةاإلغريق
و بثد مثن الت كيثد اهثح    .القثدماء العثراقيين إبثداعاتتحديثدًا هيث  مسثتفيدًا مثن  وأكثثربث   ،عمى مثثا  سثابنهي   ياإلغريق

مع زة في  ف ذا وه  يهبري التهمص مهح ف  تو د ،الفمسفة هي ةفي  يةاإلغريقبعض الباحثين بالمع زة  ،يو د ما يسميح
ف ثي الحرثارة البكثر  ،ابتكثار وهيثوء الحرثارة العراقيثة القديمثةمن مع ثزة  أرقىي اإلهساه اإلبداعأي م ا  من م ا ت 

مثثث  الحرثثارة المصثثثرية  ا هثثثرىو  هرفثث  دور الحرثثارات القديمثثة  ،التثثي تعممثثت مه ثثثا البيثثرية الكثيثثر الكثيثثثر وا ولثثى
 .العران القدي ولكن كاهت الريادة دائمًا في  ،القديمة

 اإلغريثنفثي م ثا  الفكثر الفمسثفي عهثد  اإلبثداعمثى بعثض  واهثب يتركثز ع يةاإلغريقالفمسفة  إن البحث عن مصادر
ن الفكثر الفمسثفي لث  يكثن أ يثك  ي م ثا ً ليت كد لمباحثين والدارسين بمثا   يثدع  ومقارهتح بمثيمح عهد من سبق   أهفس  
 .ب  ظ ر قبم   لدى مفكري وف سفة العران القدي  ،اإلغرينًا عمى ر قاص

 إغريقثيمحمثي  إبثداعيقيهًا قثد عثرف ان هثذا الفكثر لثيس  يةاإلغريقاحث في تاريخ الفمسفة ن الب ف أمروم ما يكن من 
ي الثذي اإلهسثاه اإلبثداعهح حصثيمة إب   ،في تمك القرون المحدودة المميزة بين القرن الثامن الى القرن الثالث قب  المي د

قرهثثًا قبثث  المثثي د وتمثثك  أربعثثينذ مثثا يزيثثد عمثثى قدمتثثح الحرثثارة العراقيثثة القديمثثة وغيرهثثا مثثن حرثثارات اليثثرن القثثدي  مهثث
فرزوهثثا أازدهثثاره  فثثي القثثرن السثثادس قبثث  المثثي د واسثثتفادوا مه ثثا و  إبثثان اإلغريثثنالتثثي ورث ثثا  الحصثثيمة الفكريثثة الرثثهمة

 .طب  بطابع   وت ثر بيهصيت    فكرًا  ديداً 
 الهوامش
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محـ  و "سـوفيا أو  وتعني صديق "(Philos)مقطعين لفظيين وهما "فيموس ة تتكون من إغريقي(: وهي كممة Philossophiaالفمسفة ) )*(
Sopheis يــةاإلغريقودخيمــة عمــل الم ــة  أجنبيــةكممــة  أنهــايــركر  ،اإلغريــقحــد كبــار فالســفة أ أفالطــون أنغيــر  ،" وتعنــي الحكمــة 

  .ل ة تنتمي  أليأو  ها الم ويأصم)الالتينية القديمة( لكنه لم يحدد 
  .111-11ص  ،(1991عمان ) ،ترجمة عزمي طه السيد ،ت(.)د ،كراتيموس ،أفالطونانظر:  

 .111ص  ،(1911القاهرة ) ،طه باقر .ترجمة ،(1911شيكاغو ) ،سومر ألواحمن  ،صموئيل نوح .كريمر (1)

 . 111-114ص  ،(1911القاهرة ) ،الطبعة الثالثة ،األولالجزء  ،القديم األدنلالشرق  ،عبدالعزيز .صالح (1)

 . 19-11 ص ،(1919موصل ) ،ترجمة عامر سميمان ،(1911لندن ) ،الطبعة الثانية ،عظمة بابل ،يهار  .ساكز (1)

  . 111ص  ،المصدر سابق ،صموئيل ،كريمر (1)

الماشــية وال مــة "  أســطورة" و "  اآلخــرانظــر: عرضــه لتمــك النصــوص التــي اخــر عنهــا وخاصــة قصــيدة " جمجــامش وانكيــدو والعــالم 
 . 111-114ص  ،وقصيدة "خمق الفأس "

(5)  Rsdharishnan. E, History of Philoosphy Eastern and western , London (1967), pp. 277-278.  
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