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 الاي ،اليواننيا  احلضاار  ظهور أن والواقع .يواننيان اخرتاعان ،نعرفهما كما .والعلم فالفلسفة

 لا  يظهار مل وهاو حادث ،التاريخ أحداث أروع من واحد هو منا إ ،العارم العقلي النشاط هذا أنتجت
 الفان مياايين يف اليواننيةة العبقريةة فاضات قارن،، عان تزياد ال قصار  فارت  ففاي .بعاد  وال قبلا  نظار

 للتضاار  عاماا احلا، مقياااا ذلا  مناذ أصابتت الاي الروائاع مان ينقطع ال بسيل والفلسفة واأليب
 .الغربي 

 حضارات ابقتها إذ ،العامل األخرى حضارات إىل ابلقياس متأخر  حضار  اليواننية احلضارة إن
الزراعياان علاض ضافاف  متعاانلمجهاذان ا مناولقد السن،.  من ألوف بعد  النهرين بني ما وبالي مصر
كاناات   وةبقاا  قوياا  ماان الكهناا  عسااكري ،وأراااتقراةي   مؤهلااون،حيكمهمااا ملااو   وكااان كاا،ى،أهنااار  

أماااا الساااواي األعظااا  مااان  عقاااد  الاااي كانااات تعااارتف  هلااا  متعاااديين.الذاهب الدينيااا  الاااتشااارف علاااض 
 السكان فكانوا يزرعون األرض ابلسخر .

ولكان  بعاد،فيماا  اإلغرية  اقتبسةهاالاي  عةار املإىل بعض  واببل  ميالقد مصرولقد توصلت 
لتساؤل يف هاذا السايا  علض ان  ال جدوى من ا .فلسفةأو  علممل تتمكن أي منهما من الوصول إىل 

 ألن اجتماعيا ،أم إىل أوضااع  النطقا ،افتقار العبقريا  لادى واعوب هاذ   عما إذا كان ذل  راجعا إىل
الاادين مل تكاان تساااعد علااض منااا الااذي يهمنااا هااو أن وظيفاا  معااا كااان هلمااا يورشااا بااال واا . وإ ،العااامل

 غامر  العقلي .الارا  مم
كانااات صاااروحا   وت. فاألهرامااااتالاااففاااي مصااار كاااان الااادين معنياااا إىل حاااد بعياااد ابحلياااا  بعاااد 

اجااال الوصاااول إىل تنباااؤ يقيااا  بفيضاااان  عاااارف الفلكيااا  ال ماااا مااانالام بااابعض لاااولقاااد كاااان اإ جنائزيااا .
اااااتتدشت واااكال مااان أواااكال الكتابااا   اإياري،للتكااا   ارااااتهامميف  الكهنااا ،كماااا أن ةبقااا    النيااال،

 بعد ذل  مواري تكفي للتطور يف االجتاهات األخرى. صور. ولكن مل تتب ابل
األااب   ،الساومري حمال فقد حلت اإم،اةاورتت الساامي  الكا،ى النهرين، ب،أما يف بالي ما 

ساماري . ويف الناحيا  الدينيا  كاان االهتماام الرئيساي منصاابا الالاذين اقتابأ أول ا  عانه  الكتابا   منهاا،
والتنجاي   ارااات للساترمموكان تسجيل حركات النجوم وماا صااحب  مان  العامل، اي  يف هذاعلض السع

   موجها من اجل هذ  الغاي .
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