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مستخمص البحث:

أصبح معروفاً لمباحثين في تاريخ الفمسفة اإلغريقية أن هذا الفكر ليس إبداعاً محمياً إغريقياً في تمك القرون المحدودة
المميزة بين القرن الثامن إلى القرن الثالثث قبث المثي د ،بث اهثح حصثيمة اإلبثداع اإلهسثاهي الثذي قدمتثح الحرثارة العراقيثة
القديمثثة وغيرهثثا مثثن حرثثارات اليثثرن القثثدي مهثثذ قثثرون عديثثدة قبث المثثي د وتمثثك الحصثثيمة الفكريثثة الرثثهمة التثثي ورث ثثا
اإلغري ثثن إب ثثان ازده ثثاره ف ثثي الق ثثرن الس ثثادس قبث ث الم ثثي د واس ثثتفادوا مه ثثا وافرزوه ثثا فكث ث اًر دي ثثداً طبث ث بطب ثثاع وتث ث ثر
بيهصيت .

مقدمـة:

مصدر لمفمسفة(*) اإلغريقية يعهي أهها هسم مسبقاً ب ن المعرفة الفمسفية هثي
إن الحديث عن الحرارة العراقية القديمة
اً
كث ي هثوع مثثن أهثواع المعرفثة – تراكميثثة يبهثي في ثا ال حثثن عمثى السثثابن ،ويتث ثر في ثا ال حثثن بكث مثن سثثبقو فثي آرائ ث
سواء باإلي اب أو بالسمب.
وفثثي هثثذا اإلطثثار كاهثثت ع قثثة الفمسثثفة اإلغريقيثثة (اليوهاهيثثة القديمثثة) بفكثثر فمسثثفة الحرثثارة العراقيثثة القديمثثة عمثثى
هي ث ت ا .فالحرثثارات الي ثرقية القديمثثة عموم ثاً والعراقيثثة هصوص ثاً ،يعثثود تثثاريخ بعر ث ا المكتثثوب إلثثى أربعثثين قره ثاً قب ث
المثي د و يمكثثن حثد م مثثا بمرثت عهصثريتح إن يفكثثر أن أبهثاء هثثذ اليثعوب قثثد فكثثروا وتث مموا فثثي ذلثك الكثثون الياسث
الذي و دوا فيح ،واه قد تساءلوا عن أصمح وأسباب و ود وكيفية و وده وسر حيات وممثات ومثا بعثد ذلثك وغيرهثا
الكثيثثر مثثن ا سثثئمة الفمسثثفية الو وديثثة .وأن هثثذ التث م ت قثثد أهت ثثت أفكثثا اًر وهظريثثات حثثو تفسثثير الو ثثود وهيث ة العثثال
الطبيعي وع قة اإلهسان بح.
وحيهما ظ ر اإلغرين كان بد أن يتعمموا من أبهثاء يثعوب اليثرن القديمثة السثابقة عمثي (هاصثة اليثعوب العراقيثة
القديمثثة ،مورثثوع هثثذ الد ارسثثة) ك ث مثثن الكتابثثة وهظريثثات تفسثثير الو ثثود والهمثثن إلثثى طريقثثة الممثثبس والم ك ث بطريقثثة
متمدهة حررية .ولما كاهت ظروف اليثعوب اإلغريقيثة مهتمفثة والبيئثة التثي ظ ثروا عمي ثا بيئثة تتميثز بهصثائص معيهثة
فقثثد اهعكثثس ذلثثك بالرثثرورة عمثثى تعثثامم مث مثثا هقمثثو مثثن الحرثثارات اليثرقية عمثثي  ،فث فرزو بيثثك ديثثد يتوافثثن مث
الطاب العا لميهصية اإلغريقية التي تيكمت عبر هذ الظروف وفي تمك البيئة .وفي رثوء هثذ الرؤيثة العامثة أصثبح
يقيهثاً أن د ارسثثة مصثثادر الفمسثثفة اإلغريقيثثة سثثيكون بمثابثثة د ارسثثة لمبثثدايات ا ولثثى التثثي قثثدمت ا الحرثثارة العراقيثثة القديمثثة
لمهتمثثف العمثثو وعمثثى أرسث ا الفمسثثفة وكاهثثت هثثذ البثثدايات قثثد تطثثورت عبثثر تثثاريخ طويث عايثثح اإلهسثثان الع ارقثثي القثثدي
مت م ً وباحثاً ،وان كان هذ التطور ذي مستوى معين من اإله ثاز واإلبثداع إ أهثح تسثارع عمثى يثد اإلغريثن مهثذ القثرن
السادس قب المي د.
ثدر لمفمسثثفة اإلغريقيثثة بمثابثثة د ارسثثة لمعامث الهثثار ي
ومثثن اهثثب آهثثر فث ن د ارسثثة الفكثثر الفمسثثفي الع ارقثثي القثثدي مصث اً
المثثؤثر عمثثى ظ ثثور وتطثثور الفمسثثفة عهثثد اإلغريثثن .وهثثذا العام ث الهثثار ي يهفثثي بثثالطب أن ههثثاك عوام ث داهميثثة قثثد
تفاعمت م هذا العام الهثار ي ممثا ترتثب عميثح هثذا التطثور والت ديثد ال ائث الثذي قثا بثح اإلغريقيثون فثي مورثوعات
الفمسفة بابتكار مه ية ديدة في التفكير الفمسفي.
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الفكر الفمسفي العراقي القديم:

تعثثود بثواكير ف ثثر الحرثثارة العراقيثثة القديمثثة إلثثى ا لثثف ال اربث قبث المثثي د إذ كاهثثت أولثثى الحرثثارات العظيمثثة التثثي
عرفت ثثا البي ثرية .وكثثان السثثومريون فثثي هثثوب الع ثران أو مثثن ور ث فمسثثفة مهظمثثة بثثالمعهى المعثثروف ،إذ إه ث يثثرموا
بت م ث الكثثون وتسثثاءلوا عثثن طبيعتثثح وأصثثمح ،ويثثرى صثثموئي كريمثثر( ،وهثثو واحثثد مثثن اكبثثر المهتصثثين فثثي الد ارسثثات
السومرية) أهح من الطبيعي أن يفترض ظ ور م موعة مثن المفكثرين السثومريين فثي غرثون ا لثف الثالثث قبث المثي د
الذين حاولوا أن يصموا إلى إ ابات مررية عن المسائ التي أثارت ا ت م ت في الكون وأص ا يياء .وقد ه حوا في
تقدي بعض اآلراء والعقائد في أص العال واإلل يات اتسمت عمى حد تعبير بقدر عظي من اإلقهاع العقمي(. )1
وتهاقمثثت اليثثعوب العراقيثثة القديمثثة ،ا كثثديون والبثثابميون واآليثثوريون ،المي ثراث الثقثثافي الحرثثاري السثثومري ،إذ هقم ثوا
عثثه الكتابثثة بثثالهط المسثثماري ،كمثثا هقمثوا عثثه كهثثو اًز ثميهثثة مثثن أدب ث وديثثاهت وأسثثاطيره وتيثريعات ( )2وطثثوروا كث
ذلك .ومن هذا الميراث الحراري الكبير ازدهرت الحرارة البابمية (في العصر البابمي القدي ) التي يؤرخ لعصرها ا و
فيمثثا بثثين عثثامي (1595-1951ن ) .ذلثثك العصثثر الثثذي يث د ه رثثة بابث الكبثثرى فثثي الم ثثا ت السياسثثية وا قتصثثاد
والفكر والتيري ( )3والى هذا العصر بالتحديد هعود لهرى أه معثال الفكثر البثابمي وهاصثة تمثك التثي أثثرت إلثى حثد كبيثر
في بمورة بعض معال الفكر اإلغريقي قب ظ ور الفمسفة عهد اإلغرين وبعد (.)4

نظرية أصل الكون وفمسفة نشأة الوجود:

مثثن مسث لة أصث الو ثثود وهمثثن

إن الهصثثوص السثثومرية القديمثثة تيثثير إلثثى أن السثثومريين القثثدامى قثثد بمثثوروا مثثوقف
ا يياء عمى الو ح اآلتي :
 .1في البدء كان " البحر ا و " الذي و د مهذ ا ز .
 .2إن هذا البحر قد ولد " ال ب الكوهي " المؤلف من السماء وا رض متحدتين.
 .3بمو ب تصوره لآلل ثة عمثى هيئثة البيثر ،وكثان هثذا أمث اًر يثائعاً فثي الحرثارات اليثرقية لقديمثة ،كثان اإللثح " اهثو "
(الح السماء) ذك اًر واإلل ة " كي" (إلح ا رض) ا هثى ،ومن اتحادهما ولد اإللح " الهي " الح ال واء.
 .4فص ث اإللثثح " أهمي ث " السثثماء عثثن ا رض .واذا كثثان أبثثو اإللثثح " اهثثو" قثثد اهثثتص بالسثثماء ف ث ن اهمي ث قثثد اهثثذ أمثثح
ا رض ،وهي اتحاد ب مح ا رض ،المسرح لتهظي الكون أي همن اإلهسان والحيوان وت سيس المدهية(.)5
أما عن ا ساليب التي اتبعت ا تمك اآلل ة الهالقة فقثد ورث الف سثفة السثومريون مبثدأ صثار عقيثدة سثائدة فثي ميث
أهحاء اليرن ا دهى القدي وهو مبدأ القوة الهالقة لمكممة اإلل ية فبمو ب هذا المبدأ كثان كث مثا يهبرثي لإللثح الهثالن إن
يفعمح هو إن يصم الهطط ويقثو "الكممثة " ويهطثن باسث اليثيء المثراد همقثح فيثت الهمثن( )6والحقيقثة إن هثذا المبثدأ فثي
أص الهمن ربما يكون قد اهتق إلى مصر القديمثة والعديثد مثن يثعوب العثال القثدي فثي رثمن فكثره الثديهي فثي أصث
الهمن وهي ة الو ود(.)7
وم مثثا يكثثن مثثن أمثثر فقثثد اهتفث البثثابميون بالهصثثوص السثثومرية فثثي هيث ة الو ثثود وقصثثة الهمثثن وقثثدموا هظريثثة يثثبي ة
بالهظريثة السثومرية إذ ردت الهظريثة البابميثة أصث ا يثياء إلثى مثثاء أزلثي اهثتمط عذبثح بمالحثح ومثث العذوبثة فيثح اإللثثح "
آبسو " وهو مذكر ومثمت المموحة فيح اإللح "تيامة " وهي أهثى .وقالوا معبرين عن ذلك.
"  111حيهما في الع ل يكن لمسماء ذكر
وفي الدها ل يكن لألرض اسث  .ول ث
يكن من ييء غير آبسو والده وتيامثة
أم .)8(" 111
وافتررثت الهظريثة هيث ة أ يثا اآلل ثة فثي ثثوف مثاء البحثثر (تيامثة) ثثي ً بعثد يث وكثان كث يث مثثه يفثون مثثن
سبقح حتى اهعقدت ألوية الحكمة بيه لإللح " ايا " ،" EAالذي كثان محبوبثاً مثن البيثر ومثن رفاقثح اآلل ثة فثي آن واحثد،
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وكان ابهح اإللح " مردوخ " (مردوك) الذي فاقت قدرتح ك الحدود هو الذي ع د اليح رئاسثة م مث اآلل ثة عهثد البثابميين،
عهدما كاهت باب مركز الدولة القوية في عمو أر اء العران القدي (.)9
إن ك ذلك يؤكد بما يدع م ا ً لميك أن المفكثر الع ارقثي القثدي  ،سثواء كثان سثومرياً أو بابميثاً ،هثو أو مثن أعمثن
عن ت م تح ان أص العال هو الماء ،وأهح من الماء بمساعدة اإللح الهالن (أياً كان اسمح) كان ك ييء حي ،وكثذلك
ك الكائهات .

ممحمة جمجامش وفمسفة الحياة والموت :

تعثثد ممحمثثة م ثثامش مثثن عيثثون ا دب اليثرقي القثثدي  ،وهثثي هيثثر هثثص يصثثور لهثثا الفكثثر الع ارقثثي سثواء فثثي عصثثر
الحرارة السومرية أو البابمية أو اآليثورية ،فعمثى الثرغ مثن أن أقثد هسثهة وصثمتها مثن هثذ الممحمثة تعثود إلثى العصثر
البث ث ث ث ثثابمي القث ث ث ث ثثدي ( 1595-1951ن ) .إ أن بعث ث ث ث ثثض اآلراء تقث ث ث ث ثثو باحتمث ث ث ث ثثا تث ث ث ث ثثدويه ا فث ث ث ث ثثي العصث ث ث ث ثثر ا كث ث ث ث ثثدي
( 2231-2371ن ) .أو بعد ذلك بقمي .
لقد عبرت هذ الممحمة عن رأي العراقي القثدي فثي العثال والحيثاة ،إذ يثؤمن بث ن اإلهسثان إهمثا همثن مثن أ ث غثرض
محالثة .وهثو
واحد فقط هو عبادة اآلل ة وهدمت ا .وحيهما يتوفر لح وقت الت م ي د أن الحياة عبثث وأن المثوت قثاد
يعرف المصير الذي يهتظر ومن ث يهتابح اليك وا لتباس حو حقيقة الحيثاة وحقيقثة المثوت .وعميثح يمكثن القثو ان
اإلهسثان الع ارقثثي القثثدي قثد اهتابثثح الهثثوف والقمثن إزاء العثثال اآلهثثر ،أمثا الحيثثاة بالهسثثبة لثح عبثثارة عثثن قمثن وهث وسثثيعقب ا
الموت حظاً لإلهسان وحد دون اإلل ة(.)11
وقثثد عبثثرت ممحمثثة م ثثامش عثثن ك ث ذلثثك إذ صثثورت الص ثراع بثثين اإلهسثثان والمثثوت ورثثرورة قبثثو اإلهسثثان ل ثثذ
الحقيقة المرة الظالمة (حقيقة الموت) إهح الرحي إلى عال الظ القات  .لقد هظر اإلهسان العراقي القدي حولح فثي بيئتثح
وحياتثثح اليومي ثثة ف صثثبحت ع قت ثثح باآلل ث ثة محصثثورة بفعث ث الهيثثر أو لي ثثر ،فص ثثيفح طوي ث ي ثثديد الح ث اررة وربيع ثثح كثي ثثر
العواصف والزواب الرممية المؤذية والمؤلمة ،أما اليتاء فكثير المطر لدر ة تهرب ا رض والثديار ،فكثان اسثتهتا ح بث ن
اآلل ة التي ل تسعد دائماً في حياتح يمكه ا أن تمتفت إليح بعين العطف والرعاية بعد موتح إذا كان يري اًر عمى الرغ
()11
من ك عذابات الحياة ومن هها ي ب أن يرري اآلل ة في حياتح ويعمث كث هيثر ممكثن اسثتعداداً لمثا بعثد المثوت .
وعمثى الثرغ مثثن كث ذلثثك كثان صثراعح مث المثوت وهوفثثح مهثح ي عمثثح يمثتمس فثثي الحيثاة كث لثثذة ممكهثة ،وهثثذا يبثدو فثثي
استماع م امش في الممحمة لهصيحة صاحبة الحاهة التي قالت لح:
"  1111م امش الى أين تهدف مسرعاً؟
إن الحياة التي تبحث عه ا لن ت دها
ن اآلل ة التي همقت البير
حكمت عمى الهاس بالموت
واحتفظت لهفس ا بالحياة
أما أهت يا م امش .ف مأل بطهك
وكن سعيداً باله ار والمي
وتمت بالمذة ك يو
ار
أرقص وابت ج لي ً وه اً
ارتد الم بس الهظيفة
اغس رأسك واستح في الماء
ت م الصرير الذي يمسك يدك
واسعد زو تك عمى صدرك(.)12
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ويترثثح مثثن الثثهص أهثثح يعبثثر عثثن فمسف ثة الررثثا بثثالواق وبالحيثثاة التثثي يهبرث ثي اإلهسثثان أن يمثثتمس في ثا ك ث المبثثاهج
الممكهة دون أن يفكر فيما عدا ذلك .إه ا فمسفة تردد صداها لدى الكثير من الف سفة الرربيين مهذ بيرون (271-361
ن ) .وحتى موهتاهي (.)13() 1592-1533
إن الباحثثث المثثدقن فثثي ممحمثثة م ثثامش ي ثثد في ثثا ا ص ث الع ارقثثي القثثدي لفكثثر الفمسثثفي اإلغريق ثي( ،)14فقثثد سثثبقت
اإلليثثاذة ب ث لف وهمسثثمائة عثثا تقريب ثاً ،كمثثا إن ههثثاك تيثثاب اً وتمثثاث ً بيه ثثا وبثثين ا وديسثثة( .)15والمعثثروف أن اإلليثثاذة
وا وديسثثة قثثد أث ث ار أبمثثت ت ث ثير فثثي الحيثثاة اإلغريقيثثة كم تم ث وفثثي اإلهسثثان اإلغريقثي كفثثرد فثثي عمثثو سثثموكياتح الحياتيثثة
المهتمفة.

بين الفكر الفمسفي العراقي القديم واإلغريقي:

أصثثبح مثثن الرثثروري اآلن أن هورثثح بعثثض أو ثثح التماث ث بثثين الفكثثر الفمسثثفي (ا سثثطوري) عهثثد الع ثراقيين القثثدماء
ومثيم ثثح عه ثثد اإلغري ثثن هاص ثثة ف ثثي اإللي ثثاذة وا وديس ثثة " ل ثثوميروس " الت ثثي تع ثثد م ثثن المص ثثادر الداهمي ثثة ا هث ث لمفمس ثثفة
اإلغريقية.
وبداية هود أن هؤكد عمى أه القهوات التي عبرت من ه ل ثا أفكثار العثراقيين القثدماء إلثى بث د اإلغريثن ،فث برز هثذ
القهثوات كاهثت ثزر بحثر " إي ثة " وهاصثة زيثرة " كريثت " فثي البحثر المتوسثط ،التثي كثان ل ثا الثدور ا كبثر فثي هقث
الكثير من مظاهر حرارة العران القدي وعبثر السثواح الفيهيقيثة وسثوريا إلثى بث د اإلغريثن .إذ مثن المعثروف أن زيثرة
كريت و زر بحر إي ة كاهت قثد يث دت ظ ثور مثا يعثرف بالحرثارة " الميهيثة " التثي يثرمت ثماهيثة قثرون مثن -2911
 2111ن .وهثثي بثثذلك تعاصثثر مرحمثثة دوي ث ت المثثدن لسثثومرية الثاهيثثة والدولثثة ا كديثثة فثثي الع ثران القثثدي  ،وقثثد سثثميت
بالحرث ث ث ثثارة الميهيث ث ث ثثة هسث ث ث ثثبة إلث ث ث ثثى الممث ث ث ثثك " ميهث ث ث ثثوس  " Minosالث ث ث ثثذي كيث ث ث ثثفت التهقيبث ث ث ثثات عث ث ث ثثن قصث ث ث ثثر فث ث ث ثثي مديهث ث ث ثثة
" كهسثثوس  " Knossosالواقعثثة فثثي الطثثرف اليثثمالي مثثن زي ثرة كريثثت ،أمثثا يثثبح زي ثرة اليوهثثان قمثثب ب ث د اإلغريثثن فقثثد
عرفت حرارت ا القديمة بالحرارة المسيهية هسبة إلى مديهة " مسيها  " Myceneaالتي تر أقد أدوارها الحرارية إلى
حوالي  2711ن . .وقد استطاعت مسيها في حوالي  1411ن .القراء عمى زعامة كريت واقامة اتحاد فيدرالي واس
والسثيطرة ا قتصثادية عمثى البحثر المتوسثط وامتثد هيثاط ا الت ثاري ليصث الثى زيثرة صثقمية ،مصثر والسثواح الفيهيقيثة
()16
ومقدوهيا ،وقد أهذت تتبمور في هثذا اإلطثار الحرثارة اإلغريقيثة فثي المثدة الواقعثة مثا بثين  1111ن .و  651ن.
تمك المثدة التثي تعثد قمثة ازدهثار الحرثارة العراقيثة القديمثة وهرث ا واهتيثارها عمثى يثد اآليثوريين فثي العصثر اآليثوري
الحديث (612-911ن ) .وما حققو من اهتيار واس في معظ أر ثاء العثال القثدي فثي آسثيا وأفريقيثا .وعمثى ذلثك فقثد
توافرت الظثروف التثي ورثثت بث د اإلغريثن بمقترثاها ذلثك التثراث الفكثري الفمسثفي ال ائث مثن الحرثارة العراقيثة القديمثة
هاصة وغيرها من الحرارات اليرقية قريبة الصمة مه ا.
و بد من إي از هقاط التيابح بين الهصوص السومرية البابمية لممحمة " م امش " وبين هصوص اإللياذة وا وديسة،
إذ يثثذكر قسث مثثن البثثاحثين اهثثح مثثن المهطقثثي المقارهثثة بثثين يهصثثية اهيمثثيس  Achillesبطث اإلليثثاذة ورفيقثثح بثثاتروكميس
 Patraclesبالبط م امش ورفيقثح أهكيثدو ،فكث البطمثين عرفثا بثالقوة واليث اعة وحثب المرثامرة ،وفثي ممحمثة م ثامش
يمثثوت اهكيثثدو عقابثاً لثثح مثثن اإلل ثة عمثثى قتث همبابثثاوحش الرابثثة فيحثثزن عميثثح م ثثامش حزهثاً يثثديداً( ،)17وبالمثث يقت ث
باتروكميس في المعركة عمى يد هكتور فيحزن عميح اهيميس ويبكيح بح اررة( .)18ث إن ك ً من م امش وادويس يهتميان
الى أص ال ي ،ف م امش هي اإلل ة " ههسون " وأ اوديثس هثو حوريثة البحثر " ثيثتس" .وفثي ا وديسثة يعثود البطث
الى بمدتح في ه اية المطاف بعد رحمة طويمة ياقة اكتهفت ا المهاطر وا هوا عمى غرار ما حدث ب م امش(.)19
وبعيداً عن اإللياذة وا وديسثة تهتمثف ا سثاطير اإلغريقيثة ا هثرى عثن مثي ت ثا العراقيثة القديمثة ،وهاصثة رثمن
الفكر الديهي العراقي القدي ( ،)21إذ تصف ا ساطير اإلغريقية تمثك ،التثي رواهثا الف سثفة مثث "أسثطورة اربثن ارميهيثوس"
التي رواها " أف طون" في " ال م ورية "( )21و ود الثواب والعقاب الذي يح با رواح في العال اآلهر التثي ذكثرت فثي
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ا سثثاطير العراقيثثة القديمثثة .وههثثا كيثثفت أن ا ص ث الحقيقثثي ل ثثذ المعتقثثدات اإلغريقيثثة حثثو الحيثثاة والمثثوت ومصثثير
ال سد والروح بعد الموت غالباً يكون المعتقدات العراقية القديمة ،أو عمثى ا قث يمكثن القثو إن اإلغريثن مز ثوا بثين مثا
عرفو من باب وبما أ ادوا بح من فكره ا سطوري وتولى الف سفة اإلغرين صياغتح في صورة أكثر مذهبية إذ ل تعد
هذ ا فكار عهد أف طون م رد أساطير أو معتقدات ديهية ب أصبحت آراء فمسفية قدم ا في صياغة عقمية وارحة .
أما ما يتعمن ب ساطير الهمن وأهساب اآلل ة ف هاك أيراً تيابح وارح بين التراثين العراقي القدي واإلغريقي ،إذ ه د
أن ههاك هقطة التقاء وهرية بين م م فمسفة المعتقدات الديهيثة العراقيثة القديمثة وبثين أهسثاب " ال زيثود " (وهثو م مث
لآلل ة اإلغريقية) وهي أن اآلل ة ي تي ذكرها دائماً عمى هيئة زو ين ذكر وأهثى( .)22ويعد ذلك تث ثي اًر وارثحاً فثي فمسثفة
الفكر اإلغريقية مهقولة من الفمسفة العراقية القديمة وذلك بحك التقاد الزمهي .
والحقيقة أن أعظ ما قدمتح الحرثارة العراقيثة القديمثة لمعثال هثو التقثد الثذي أحثرزو فثي العمثو وهاصثة عمث الفمثك،
والمعروف أن الفكر الفمسفي اإلغريقي بدا ممزو اً باهتمامات الف سفة العممية وهاصة عم الفمك .وقد ايت ر " أرسطو
طثاليس" (أحثثد أعظث المفكثرين اإلغريثثن) بثالتهبوء اليث ير لثثح بكسثوف اليثثمس الثذي حثثدث فثثي " 28أيثار مثثن عثثا 585
ن .)23(" .ول يعد ههثاك يثك لثدى العديثد مثن المثؤرهين المعاصثرين مثن أهثح قثد هقث عممثح بالفمثك عثن البثابميين واهثح قثد
بهثثى تهبثثؤ هثثذا عثثن الحسثثابات الفمكيثثة البابميثثة( )24فمثثن المعثثروف أن العراقيثثون القثثدماء ه ث المؤسسثثون لعم ث الفمثثك وأن
الهتثثائج المدهيثثة التثثي حص ث عمي ثثا الفمكيثثون اإلغريثثن أمكثثن تحقيق ثثا بفر ث اسثثتهادها إلثثى ا ه ثثازات العمميثثة الفمكيثثة
لمعراقيين القدماء(.)25
وهكذا ه د أن ا ثر العراقي القدي في الحرارة اإلغريقية ل يتوقف في الفكر ا سطوري السابن عمى الفمسفة ،واهمثا
كان الت ثير ا ه عمى هي ة العم عهد اإلغرين ،ولما كثان ظ ثور العمث بمف ومثح الهظثري قثد اقتثرن بظ ثور الفمسثفة ب ثذا
المعهى عهد اإلغرين ،فالفر ير في الحالتين إلى ما هقمح عن العراقيين القدماء من مبتكري الحكمة والعمث فثي يثتى
م ا ت الحرارة.

االستنتاجات:

ثر م ثثن معثثاهي الفمس ثثفة وا سثثاطير والكثي ثثر مثثن مظ ثثاهر الحر ثثارة
أصثثبح معروفث ثاً لثثدى الب ثثاحثين المعاص ثرين أن كثي ث اً
اإلغريقية تستهد في هي ت ا عمى ما أه ز العراقيون القثدماء .وتعثد هثذ الد ارسثة محاولثة لت كيثد واثبثات أن الفكثر الفمسثفي
اإلغريقي هي عمى مثثا سثابن ،بث وأكثثر تحديثداً هيث مسثتفيداً مثن إبثداعات العثراقيين القثدماء .و بثد مثن الت كيثد اهثح
يو د ما يسميح ،بعض الباحثين بالمع زة اإلغريقية في هي ة الفمسفة ،ف ذا وه يهبري التهمص مهح ف تو د مع زة في
أي م ا من م ا ت اإلبداع اإلهساهي أرقى من مع ثزة ابتكثار وهيثوء الحرثارة العراقيثة القديمثة ،ف ثي الحرثارة البكثر
وا ولثثى التثثي تعممثثت مه ثثا البي ثرية الكثيثثر الكثيثثر ،و هرف ث دور الحرثثارات القديمثثة ا هثثرى مث ث الحرثثارة المص ثرية
القديمة ،ولكن كاهت الريادة دائماً في العران القدي .
إن البحث عن مصادر الفمسفة اإلغريقية يتركثز عمثى بعثض واهثب اإلبثداع فثي م ثا الفكثر الفمسثفي عهثد اإلغريثن
أهفس ومقارهتح بمثيمح عهد من سبق ليت كد لمباحثين والدارسين بمثا يثدع م ثا ً ي يثك أن الفكثر الفمسثفي لث يكثن
قاص اًر عمى اإلغرين ،ب ظ ر قبم لدى مفكري وف سفة العران القدي .
وم ما يكن من أمر ف ن الباحث في تاريخ الفمسفة اإلغريقية يقيهاً قثد عثرف ان هثذا الفكثر لثيس إبثداع محمثي إغريقثي
في تمك القرون المحدودة المميزة بين القرن الثامن الى القرن الثالث قب المي د ،ب إهح حصثيمة اإلبثداع اإلهسثاهي الثذي
قدمتثثح الحرثثارة العراقيثثة القديمثثة وغيرهثثا مثثن حرثثارات اليثثرن القثثدي مه ثذ مثثا يزيثثد عمثثى أربعثثين قره ثاً قب ث المثثي د وتمثثك
الحصثثيمة الفكريثثة الرثثهمة التثثي ورث ثثا اإلغريثثن إبثثان ازدهثثاره فثثي القثثرن السثثادس قبث المثثي د واسثثتفادوا مه ثثا وأفرزوهثثا
فك اًر ديداً طب بطابع وت ثر بيهصيت .
الهوامش
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 " Sopheisوتعنــي الحكمــة ،غيــر أن أفالطــون أحــد كبــار فالســفة اإلغريــق ،يــركر أنهــا كممــة أجنبيــة ودخيمــة عمــل الم ــة اإلغريقيــة
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