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 فلسفة السفسطائيين و أثرها في فلسفة التربية

 
                        *زلمود علي زلمدد.                                                

 الملخص
 

طائا هأا السفسطائية حركة فلسفية نشأتت فأا اليانأان فأا الاأرن القأا ا ميأد الاأيفس   السفسأ
 علأأأل الييأأأان  اليفبأأأة  ااأأأأد اسفأأأر  أأأأأرر فف أأأفورل اأر وأأأاباكارا   افاكفيأأأارا  أهأأأل أف أأأاكهل 

 الفلسفية  ايلا:
اإلنسأان  ايأأار الئاأأائع فايعرأأا   الاعرفأأة نوي أأة الئأأاار  اإلسكاك الئسأأا   هأأا نسأأيية  -1

  فرسية   ال  فاس لرا لاعرفة  طلاة.
اً ال أساكياً  ن اآللرة    نرل  ن أن ر آلرة اليانان   مف أعض الفف فة السفسطائيين  امف -2

  طالياا اليشر أعدم القاف  نرا   عد ا اسخفق إن اراً إنسانيًا.
طالب السفسطائيان النار أالوئرك  ن  لطة الوااليد  اسعراف  الااانين الاضعية   طالياا  -3

 النار أطاعة ماانين الطييعة  مد اها على الااانين الاضعية.
ناسى السفسطائيان أالئرية   إلغاء العياسية   وئايأع العدالأة  الاسأا اة أأين اليشأر  عأد ا  -4

الديااراطيأأة النمأأام السيا أأا اس مأأد   حالأأاا اإلنسأأان الاسأأل لية عأأن اسفعأأال الوأأا اخواكهأأا أئريأأة 
   عرفة.
الاعرفة   ورك السفسطائيان آثاك إي اأية عديدة فا فلسفة الورأية   أصاكة خاصة فا نمرية -5

  اسخفق  الايل   الدين  الئرية   عد ا الورأية   يلة للورما اسخفما.
انواد اأففطانا السفسطائيين سنرل وااضأاا أفأاكاً عأن وعلأيارل   لاأالرل أنسأية الاعأاكف  -6

 اسخفق  الايل  مد وعرضت أف أاكهل للوشأاي    أطلأع علأى عصأرهل عصأر الونأاير اليانأانا أسأيب 
 لونايرية الرائدة.أف اكهل ا

 
 
 
 كلية الرتبية-جامعة دمشق* 
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 املقدمة -1

 من آداب فكرية مشلت جوانب ادلعرفة كلها ةشهدت بالد اإلغريق يف األلف األول قبل ادليالد هنض
وعلوم وفلسفة،وتعددت ادلدارس و ادلذاهب الفكرية والفلسفية،إذل درجة أصبح منن العنعوبة إدناد تعن يف 

 دلذاهب.ذلذه ادلدارس وا
اخلارجينة وبقينت كنذلىت انق القنرن اخلنام   ةلقد اذبهت الفلسفة اليونانينة يف ععنرها األول ضلنو العبيعن

ق.م، لذلىت أطلق عليها ادلؤرخون اسم الفلسفة العبيعية فالفالسفة اإلغريق )كانوا يهتمون بالعادل والعبيعنة 
لقد وجه الفالسفة عقوذلم ضلنو  .(270،ص4691)ال شار، ودل يكن اإلنسان دذب اهتمامهم إال عرضا.(

دل ميينناوا بننٌن الرننواهر ادلاديننة والرننواهر الروايننة، وانناولوا تفسننًن العبيعننة بننرد أصننلها إذل  والعبيعننة واواهرهننا 
( أرجع أصل األشياء Talesمبدأ وااد، أو البحث عن اجلوهر الذي ترجع األشياء كلها إليه.ف "طالي ")

( أرجعننننننننننننننننننننننننننننننننننه إذل اجلننننننننننننننننننننننننننننننننننوهر الالزلنننننننننننننننننننننننننننننننننندود، Anaximanderإذل ادلنننننننننننننننننننننننننننننننننناء، وأنكسننننننننننننننننننننننننننننننننننم در )
( إذل العنننننننننننننننننننندد، Phithagorusفيثنننننننننننننننننننناغورث" )إذل اذلننننننننننننننننننننواء، و" (Anaxiemensو"أنكسننننننننننننننننننننيمان ")
إذل الننننننننننننننذرات،  (Democritusإذل ال ننننننننننننننار، وأرجعننننننننننننننه "دميقننننننننننننننريع ") (Heraclitesو"هًناقلننننننننننننننيع ")

 (. 38-06،ص ص 4606دوي،و"اميباذوقلي "إذل الع اصر األربعة ادلاء و اذلواء و ال ار و الرتاب. )ب
 وبنننندأت أفكننننارهم ت تشننننر ااملننننة ،دأ الفالسننننفة السفسننننعاظيون بننننالرهورومننننع بنننندايات القننننرن اخلننننام  بنننن

الفالسنفة  و لعادله الداخلي بوصفهما الوجهة اجلديدة للعقل اإلنساين، صحيح أن نمضمونا جديدا لإلنسا
الغالنب للفكنر الفلسنفي اإلغريقني قبنل نشنوء  العبيعيٌن عاجلوا بعن  ادلسناظل ادلتعنلة باإلنسنان لكنن العنابع

)العننادل الننداخلي الننذي هننو معنندر  احلركننة السفسننعاظية هننو االذبنناه ضلننو العننادل اخلننارجي واالسننتغراق فيننه، أمننا
فلنننننننننم يعنننننننننن  منننننننننا بالنننننننننذات(  القنننننننننيم و موط هنننننننننا، واإلنسنننننننننان النننننننننذي هنننننننننو أ ننننننننن  ادلوجنننننننننودات وأكملهنننننننننا،

 (.270،ص4691)ال شار،
اإلغريقنني ربننوالت سياسننية و اقتعننادية واجتماعيننة، أفننرزت احلركننة السفسننعاظية اجملتمننع   لقنند طننرأت علنن

اليت أسهمت بقوة يف ربويل وجهة العقل اليوناين ضلو اإلنسان، وكان ذلا الفضل يف إثراء الفكر الفلسنفي دبنا 
، و بينان طراته من أفكار جديدة وجريئة األمر الذي دفع البااث إذل  دراسة هذه احلركة، وربليل فلسنفتها

 أثرها يف فلسفة الرتبية.
 مشكلة اليحث -2

وتضننناربت اءراء اوذلنننا وت اقضنننت، فمننن هم منننن  ادلفكنننرين،البنننااثٌن و  منالنننت احلركنننة السفسنننعاظية اهتمنننا
هاصبهننا وانننق منننن قننندرها وقيمنننة فكرها،مثنننل سنننقراط وأفالطننون وأرسنننعو، ومننن هم منننن اننناول إنعنننافها مثنننل 

أشنار الندكتور اامند خلينل إذل الرلنم والتشنويه ادلتعمند النذي حلنق  "هيجل" و" برتراند رسنل"و غنًنهم. وقند
،وشوهت أفكارها، وأجحف ة)دل حيدث يف تاريخ الفكر الفلسفي أن طمست معادل اركة فلسفي:  ا بقوله

 واجلور، ونوصبت العداء، وعوملت بازدراء  فيف اقها،و أوقع  ا أقس  ألوان الرلم والتعس
 (.44،ص4636ة السفسعاظية.)خليل ،وااتقار مثلما ادث للحرك
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لسنننفة منننن داظنننرة التفكنننًن السفسنننعاظية اسنننتبعدت يف تننناريخ الف وينننرل الننندكتور علننني ال شنننار)أن الفلسنننفة
الفلسفي، و قد لقيت احلركة السفسعاظية أع ف هجوم و ازدراء من قبل أفالطون الذي فعل بنٌن الفلسنفة 

 (. 273،ص4691والسفسعة .)ال شار ،
فيهننا  ث إذل زلنناورات أفالطننون كلهننا و وجنند أن اذلجننوم علنن  السفسننعاظيٌن  ننة يشننرتكلقنند عنناد الباانن

 زلاورة بروتناغوراس، من هذه احملاورات،و م ها:زلاورة السفسعاظي، زلاورة ثيتياتوس، زلاورة اجلمهورية دالعدي
 وتابع أرسعو تلميذ "أفالطون" اذلجوم عليهم. زلاورة جورجياس اخل.

أن  تشننويه صننورىتم اننق غنندت كلمننة سفسننعاظي" سننبة علنن  األلسننن مننع العلننموقنند صلننح خعننومهم يف 
 .saittaسئيتا "و " Gompers"العديد من ادلفكرين انربوا للدفاع ع هم مثل "جومربس

 التاليٌن: ومن مث ربديدها واليت تتلخص بالسؤالٌن ةإن اءراء السابقة دفعت البااث إذل الشعور بادلشكل
الفلسننفة  يف فلسننفة الرتبيننة؟  ويننرل البااننث أن اإلجابننة عننن  هعاظية؟ ومننا أثننر هننذمننا أبعنناد الفلسننفة السفسنن

الرتبية ،وبعورة خاصة نررىتنا إذل  السؤالٌن السابقٌن زلاولة إليضاح مضمون الفلسفة السفسعاظية وأثرها يف
 الوجود وادلعرفة و اإلنسان والقيم و الرتبية اخل.

 أهموة اليحث -3

 العتبارات التالية : تأيت أمهية البحث من ا
 البحث زلاولة للتعريف بالسفسعاظيٌن و فلسفتهم يف جوانبها العديدة. -3-1

 السفسعاظيٌن يف فلسفة الرتبية. ةالبحث زلاولة لبيان أثر فلسف -3-2

 البحث إسهام يف ربليل فلسفة الرتبية ع د السفسعاظيٌن. -3-3

 ااإلطالع عليهن الفلسفات العادلية اليت يشكلإن البحث القة من القات احلوار الفكري مع  -3-4
 و ربليلها إغ اء لفكرنا الفلسفي و الرتبوي.

 يهدف البحث إذل:: أهداف اليحث -4

 التعريف بالفالسفة السفسعاظيٌن. -4-1

 شرح العوامل والرروف اليت أدت إذل نشأة احلركة السفسعاظية. -4-2

 يف اجلوانب التالية: عرض مضمون الفلسفة السفسعاظية و ربليله -4-3

 احلرية وادلسؤولية. -السياسة و األخالق -الدين و اءذلة -الوجود وادلعرفة -اإلنسان
 بيان أثر الفلسفة السفسعاظية يف فلسفة الرتبية. -4-4

 بيان أهم اإلنتقادات اليت وجهت للسفسعاظيٌن. -4-5
 األدىلة اليت جيوب عنها اليحث - 5

 ٌن التاليٌن:ؤالعن السيسع  البحث إذل اإلجابة 
 أهم أفكارهم الفلسفية اول اإلنسان وادلعرفة والدين واألخالق  من هم السفسعاظيون؟ وما -5-1
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 والسياسة والرتبية.. اخل.
مننا أثننر فلسننفة السفسننعاظيٌن يف فلسننفة الرتبيننة يف ععننرهم بشننكل خنناص ويف الععننور الالاقننة  -5-2

عنننة منننن األسنننئلة ستشنننكل اإلجابنننة ع هنننا يف ال هاينننة ربقيقنننا بشنننكل عنننام.وعن هنننذين السنننؤالٌن سنننت بثق رلمو 
    ألهداف البحث.

 منهج اليحث -6

 رإن ادل هج التحليلي هو ادل هج ادل اسنب ذلنذا ال نوع منن الدراسنات،ايث سنيقوم الباانث بعنرض األفكنا
أبعادهننا  الفلسننفية للفالسننفة السفسننعاظيٌن وربليلهننا يف اجلوانننب احملننددة يف أهننداف البحننث، مث اسننتخالص

للتحلينل ال قندي ومقارنتهنا بنبع   الفلسفية والرتبوية وبينان قيمتهنا يف إطارهنا التنارني منن خنالل إخضناعها
 الفالسفة ادلعاصرين ذلم وربديدا أفالطون.

 حدود اليحث -7

دبا أن الفالسفة السفسعاظيٌن نشؤوا وعرفت أفكارهم يف القنرنٌن اخلنام  والرابنع  حد الزمان: -7-1
 يقتعر البحث عل  هذين القرنٌن.ق.م، س
سيشمل البحث التعريف بالفالسفة السفسعاظيٌن وفلسفتهم و أثرها يف فلسفة  حد املوضوع: -7-2
 الرتبية.
سيقتعننننر البحننننث علنننن  الفالسننننفة السفسننننعاظيٌن  وهننننم: بروتنننناغوراس  حددددد األذدددد ا : -7-3

(Protagoras( )137-147(جورجينناس ،)ق.مGorgias( )137-803هيب )ينناسق.م (Hippias .)
 راسننننننننننننننيماخوسث( و Callicles) ( وكنننننننننننننناليكل Antiphon)  (. أنعيفننننننننننننننونBrodecus) بروديكننننننننننننننوس

(Trasymachus و )(كرتياسCritias مع التذكًن أن العديد من الفالسفة السفسعاظيٌن ال يعر .)بدقنة  ف
ية. وهنم عاشنوا يف تاريخ ميالدهم. لكن ذلىت لي  مهماً و األمر األهم هو فكرهم الفلسفي وآراؤهم الفكر 

 القرنٌن اخلام  والرابع ق.م.
 الدرادات السابقة واألدب السالف-8

 ًاحملو -8-1

زلكمننة ت اولننت فلسننفة السفسننعاظيٌن وأثرهننا يف فلسننفة الرتبيننة، بننل جنناءت  ةلنني  يف سننورية دراسننة علمينن
النندكتور اامنند  الدراسننات يف كتننب جامعيننة يف قسننم الفلسننفة، ويف كليننة الرتبيننة ومننن هننذه الدراسننات كتنناب

األخالقينة"، وكتناب الندكتور عبند احلميند  " الفلسنفة وكتناب الندكتور عنادل العنوا خليل"مشكالت فلسفية"،
 لالفلسفة " وكتناب الندكتورة صناحلة سن قر"الثقافة الفلسنفية" وكتناب الندكتور عبند ا  اجمليند مبادئالعاحل "

الكتننب مننع أمهيتهننا بوصننفها مراجننع سيسننتعٌن  ننا  والنندكتور جننالل السنن اد "ادلنندخل إذل الفلسننفة اخل. وهننذه
 البااث إلصلاز حبثه، إال أهنا حبكم اذلدف الذي وضعت من أجله دل تغق مشكلة 



 0202 –  األول العدد – الثامنلمجلد ا...……...............…….. عات العربية للتربية وعلم النفسمجلة اتحاد الجام
 
 

 
 

44 

 البحث، ودل ترهر أثر الفلسفة السفسعاظية يف فلسفة الرتبية.
  عربوًا -8-2

النيت قندمت يف صبهورينة عثر البااث عل  دراسة عربية زلكمة هي رسالة ادلاجستًن للندكتور زلمنود منراد 
، بع نننوان "احلرينننة يف الفلسنننفة اليونانينننة" أفنننرد فيهنننا 4666عنننام بوربولنننت إذل كتنننا4633معنننر العربينننة عنننام

الباانث حبكنم أهنداف حبثنه علن  ذبلينات احلرينة  االبااث فعال لدراسة احلرية ع د السفسعاظيٌن، و قد رك
ث. ومن الدراسات العربية دراسة الدكتور عنات يف الفلسفة السفسعاظية، وستكون الدراسة من مراجع البح

ت اول البااث يف مقدمة البحث ،4632الرتبية زلاورة بروتاغوراس( قرين بع وان )أفالطون يف السفسعاظيٌن و 
ة أهنننم آراء أهنننم آراء السفسنننعاظيٌن الرتبوينننة وقابلهنننا منننع آراء أفالطنننون وقننند اسنننتفاد م هنننا الباانننث يف معرفننن

وتوزعننت بننٌن العننرض ادلبسننق  ،العربيننة فقنند اسننتفاد م هننا الباانث أمننا بقيننة الدراسنات السفسنعاظيٌن الرتبويننة،
، وبنٌن ناقند موضنوعي لفكنرهم ومتحامنل التحليل العميق ألهم جوانب فكنرهم،و بٌن ألفكار السفسعاظيٌن

 عل  فلسفتهم.
لعربينة دل ومن العرض السابق ويف ادود علنم الباانث لني  ه ناك دراسنة علمينة يف سنورية، والدراسنات ا

يف  ة، ولب نة صنغًن تأيت هذه الدراسة زلاولة متواضنعةتغق مشكلة البحث رغم استفادة البااث م ها، لذلىت 
 احلوار الفكري لفلسفة الرتبية العربية مع الفلسفات العادلية.

 خطة اليحث -9

 سيسًن البحث وفق اخلعة التالية:
 الفالسفة السفسعاظيون. -1
 أدت إذل نشأة السفسعاظيٌن.العوامل والرروف اليت  -2
 اإلنسان يف فلسفة السفسعاظيٌن.  -3
 الوجود و ادلعرفة ع د السفسعاظيٌن. -4
 الدين واءذلة ع د السفسعاظيٌن.  -5
 األخالق والسياسة ع د السفسعاظيٌن. -6
 احلرية و ادلسؤولية ع د السفسعاظيٌن.  -7
 فلسفة الرتبية. أثر الفلسفة السفسعاظية يف -8
 نقد الفلسفة السفسعاظية. -9

 نتاظج البحث. -11
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 فلسفة السفسطائيين و أثرها في فلسفة التربية

 
قبل الدخول إذل رااب الفلسفة السفسعاظية، البد من التعريف بالفالسفة السفسعاظيٌن، وبيان العوامل 

ونععيهنننا انننق  والرننروف النننيت أدت إذل نشننأة فلسنننفتهم، انننق نننتمكن منننن فهنننم هننذه الفلسنننفة انننق الفهننم،
قدرها، فالفلسفة وليدة الواقع زبرج م ه و ترتد إليه، وتفهم يف ضوظه. فمن هم الفالسفة السفسعاظيون؟ وما 

 العوامل والرروف اليت أدت إذل نشأة فلسفتهم؟
 الفالدفة السفسطائوون -0

ليت تعرب عن ( هي احلركة الفلسفية اSophistry( ادلعلم، والسفسعاظية)sophistتعين كلمة سفسعاظي)
الفكرينننة ادلشنننرتكة بنننٌن الفالسنننفة السفسنننعاظيٌن يف رلنننال الفلسنننفة. )لنننذلىت فاسنننم "سوفيسنننعوس"  مالقواسننن

(Sophistosينننندل علنننن  ادلعلننننم يف )  بعننننورة خاصننننة "معلننننم البيننننان( أي فننننرع مننننن العلننننوم و العنننن اعات، و
 (.13 )كرم،د.ت،ص

وجندوا فيهنا  نا"يف القنرن اخلنام  ق.م و " أثيوالسفسعاظيون صباعة من ادلعلمٌن أتوا من جار حبنر إدنة إذل
( كنننانوا يعوفنننون علننن  األسنننر الغ ينننة لتعلنننيم أب اظهنننا اخلعابنننة 90،ص4601البيئنننة العننناحلة ألفكارهم)اجلينننار،

(. أي إن تعلنيمهم 244منن قعنة احلضنارة،ص 3و0واجلدل والبالغة مقابل أجنور باهرنة. )ديورانت،اجمللند 
 (.407،ص2777منوذج لتعليم اسب العلب )علي،

من مدي ة إذل مدي نة ويعلنم الشنباب بنأجر العلنوم النيت تنؤهلهم  للقد كان السفسعاظي زلاضراً جوااًل ي تق
( نقننندا الذعنننا يف زلاوراتنننه إذ Plato( ولنننذلىت وجنننه ذلنننم أفالطنننون )33للمراكنننا العالينننة )أفالطون،ادلأدبنننة،ص

صننننننديق ا  ووة. تنننننناجر الفضننننننيلة هننننننقننننننال: )سفسعاظية،صننننننيد يف إثننننننر الرجننننننال الشننننننباب ذوي ادلكانننننننة و الثننننننر 
السفسنننعاظي. منننروج السنننلع الرواينننة. وبننناظع السنننلع العقلينننة النننذي دنننين ادلنننال منننن احملادثنننة هنننو السفسنننعاظي 

 (.240-243،زلاورة السفسعاظي،ص ص2،رللد4661العجيب.( )أفالطون،
  وبغننننن  ال رننننننر عننننننن سنننننالمة نقنننننند أفالطننننننون أم ال،فهنننننو يوضننننننح طبيعننننننة العمنننننل الننننننذي كننننننان الفالسننننننفة

يعنننننود الفضنننننل الكبننننًن ألفالطنننننون يف أنننننه افننننن  ل نننننا يف زلاوراتننننه أهنننننم أفكنننننار السفسننننعاظيون يقومنننننون بننننه، و 
 لفهم فلسفتهم.  يتكفدل يعل إلي ا م ها إال شذرات ال السفسعاظيٌن ألن مؤلفاىتم أارقت أو ضاعت،و

النننيت   ننناهجإذن السفسنننعاظيون أسننناتذة جوالنننون ،كنننانوا يسنننتأجرون قاعنننات احملاضنننرات ويدرسنننون فيهنننا ادل
ما نفهمه اءن من لف  أسنتاذ جنامعي،  يضعوهنا، وكان ال اس يفهمون كلمة سفسعاظي "معلم احلكمة" أو

ودل يكن اللف  سفسعاظي له أي معىن زلق بالكرامة قبل هجوم أفالطون واحملافرٌن عليهم )ديورانت،ادلرجع 
 (.242-244السابق،ص ص

 مدي ة "دميقريع "، قعد  تاغوراس" الذي ولد يف "أبديرا"،أما أشهر الفالسفة السفسعاظيٌن فهو "برو 
 وهذا يدل عل   ق.م، إذ قربه ااكمها "بركلي "و كلفه بوضع دستور دلدي ة "ثورل" 137"أثي ا" عام 
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متفوقا يف الشعر وال ثر واخلعابة واجلدل والسياسة،  ،شريع والسياسة كان متعدد ادلواهبمقدرته الفاظقة يف الت
لسنمعة بننٌن مواط ينه، اىتنم باإلحلناد بعنند وضنع كتابنه يف اءذلنة، فعننودرت كتبنه و أارقنت، وفننر كنان اسنن ا

،ص 2779السنن اد،و  لق.م. )اجملينند147لسننفي ة ومننات عننام هاربننا مننن "أثي ننا" إذل "صننقلية" إذ غرقننت بننه ا
 (.36-33ص

م"، يف جايننرة ومننن الفالسننفة السفسننعاظيٌن الننذين ذاع سننيعهم جورجينناس، الننذي ولننديف مدي ننة "ليونثيننو 
ق. م، موفنننندا باسننننم مدي تننننه يست عننننرها علنننن  أهننننل"  120ق. م، وفنننند إذل أثي ننننا عننننام  137صننننقلية ،عننننام 

سًناقوصننننننننننننننة "، فأعجننننننننننننننب األثي يننننننننننننننون بفعننننننننننننننااته، وسننننننننننننننحر ألبننننننننننننننا م ببالغتننننننننننننننه )العننننننننننننننوا، ادلننننننننننننننذاهب 
 (.427،ص4633األخالقية،

كيننوس" وتنناريخ مننيالده غننًن ومننن الفالسننفة السفسننعاظيٌن "بروديكننوس"و هننو مننن جايننرة صننغًنة ا هننا "
 قد اعرتف سقراط بالتلمذة  و  لكن يبدو أنه أصغر من "بروتاغوراس، معروف، 

 ( .31،زلاورة بروتاغوراس،ص8،رللد4661عل  يديه يف رلال اللغة )أفالطون،
" ونذكر أيضا من الفالسفة السفسعاظيٌن "هيبياس"وهو من مدي ة "إلي " اليت أوفدته سفًنا ر يا ذلا إذل
  أثي ا"، كنان حينيق بنالكثًن منن ادلعنارف ال ررينة والعملينة، وقند عاصنر سنقراط وشنا ه يف احلنوار منع ال ناس يف

 (.284،ص4691)ال شار،7ألفالطون قبل إعدام سقراط كل مكان، وكان ااضرا يف زلاورة "فيدون"
النذي ورد ذكنره يف وه اك فالسفة سفسعاظيون دل يبلغنوا شنهرة الفالسنفة السنابقٌن مثنل "ثراسنيماخوس" 

زلنننناورة اجلمهوريننننة ،و "كرتينننناس" و "أنعيفننننون" و "كنننناليكلي " ووصننننلت بعنننن  أفكننننارهم الفلسننننفية وبعنننند 
العوامل والرروف اليت أدت إذل نشأة الفلسفة التعريف بالفالسفة السفسعاظيٌن سي تقل البااث إذل إيضاح 

 السفسعاظية .
 ئوةالعوامل والظروف اليت أدت إىل نشأة السفسطا -2

نشننأة  إن الفكننر ولينند الواقننع، والرننروف السياسننية واالجتماعيننة والننيت شننهدىتا بننالد اليونننان وكانننت وراء
احلركة السفسعاظية، فعل  الععيد االجتماعي كانت العبودية هي التشكيلة االقتعادية االجتماعية الساظدة، 

الربننع، وقنند  يبة األاننرار إذل العبينند هننوقنند اننرم األرقنناء وال سنناء والغربنناء مننن احلقننوق السياسننية، وكانننت نسنن
اكنم القلنة، وأنعنار الدميقراطينة، وأسن  كنل فرينق  انقسم اجملتمع اليوناين إذل فريقٌن أنعار األوليغاركينة أي

ضننم ال نننادي األول األغ ينناء واألشنننراف وكبننار ادلنننالك، وضننم ال نننادي النندميقراطي أصنننحاب  ناديننا خاصننا بنننه،
 حارة وكانوا يكرهون األغ ياء ويسعون النتااع ادللكيات العغًنة والتجار والب

 (.48،ص4636)خليل، السلعة م هم.
 أما عل  الععيد السياسي فقد الت "أثي ا"يف قبضة اكم األرستقراطيٌن اق تعرضت لغاو الفرس 
تهم و يف بدايات القرن اخلام  ق.م إذ دمروا "أثي ا"،فبدا اليونانيون يعملون دلالقاة الفرس حبرا لتعوي  هامي

علن   اق.م ، النيت انتعنروا فيهن137عام  الثأر من الفرس واعل ذلم ما أرادوا يف موقعة "سالمي " البحرية
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افأها اليوننانيون بانتخنا م أغلبينة اجملنال  نفك ، وكانت العبقات الشعبية الفقًنة هي من ص ع ال عر، سالفر 
 (.440،ص4663)معر، تراجعت قوة العبقة االرستقراطية. وبذلىت  الشعبية م ها، 

إن انتعار اليونانٌن عل  الفرس، والول الدميقراطية ك رام للحكم بدل األرستقراطية، جعل أهل "أثي ا" 
يشعرون بقدرىتم اإلنسانية، ومضوا يستكملون أسباب اضنارىتم، شلنا أوجند احلاجنة إذل معلمنٌن خاصنة منع 

اجلندل القنانوين، والت ناف  السياسني يف  م احملاكم وشيوعازدياد الت اف  الفردي بٌن األفراد، وازدياد ال ااع أما
اخلعابننة واجلنندل واسننتمالة اجلمنناهًن، ودل تعنند عراقننة  اجملننال  الشننعبية،األمر الننذي فننرض علنن  اليونننانيٌن تعلننم

ال سننب والنندم، ونبننل ادلولنند كننافيٌن يف اجملتمننع اجلدينند، إن العوامننل السننابقة رلتمعننة كانننت وراء نشننوء احلركننة 
 (.276،ص4691اظية. )ال شار،السفسع

إن السفسننننعاظية إذن ولينننندة الدميقراطيننننة، وتعننننور ال رننننام السياسنننني يف "أثي ننننا"من ملكنننني أرسننننتقراطي إذل 
دميقراطننني يف عهننند "بنننركلي "، وتركنننا السنننلعة السياسنننية بيننند ادلنننؤسبر العنننام النننذي كنننان يضنننم صبينننع األثي نننٌن 

( كل ذلىت يعين أن أي مواطن قد 30،ص4601. )اجليار،األارار، واتباع نرام القرعة يف اختيار ادلسؤولٌن
دد نفسه بٌن عشية وضحاها مرشحاً لتورل م عب سياسي أو قنانوين، وعلينه إعنداد نفسنه منن أجنل القينام 

أنفسننهم بوصننفهم  نالسفسنعاظيٌن الننذين أعل ننوا عنن  نذا العمننل علنن  أفضننل وجننه، هنذا مننا شننجع علنن  نشننوء
 (.38، زلاورة بروتاغوراس،ص8،اجمللد4661ون،معلمٌن للفضيلة السياسية. )أفالط

أمهينة العنفات  إن تغًن ال رنرة إذل الفضناظل ادلعلوبنة منن ادلنواطن، وزوال أمهينة عامنل الندم والوراثنة، وبنروز
العقلية للقادة بداًل من نبالة الدم، وأمهية إعداد هؤالء القادة، وأمهية إعداد طبقة من السياسيٌن لتسيًن أمور 

-499،ص ص4606ضل كفاية، هي العوامل اليت وقفت وراء نشوء احلركة السفسعاظية.)بدوي،الدولة بأف
493.) 

 لقد اارب السفسعاظيون التقاليد ادلوروثة، وشجعوا احلرية الفكرية و ارية الفرد، وأعلوا من شأن 
كننان الشننباب  و عليننه اإلنسننان وغرسننوا يف عقننول الشننباب مننن األسننر الغ يننة آراًء وأفكنناراً م اقضننة دلننا درجننوا

 اليت هي نتيجة للدميقراطية عل   يتحمسون ذلذه األفكار اجلديدة 
 (.247،ص4691اليت خلقت االعتداد بالفردية والذاتية. )ال شار، الععيد السياسي

 لقد اتفق العديد من ادلفكرين عل  عد احلركة السفسعاظية معربة عن الروح اليونانية يف عدة جوانب. 
  المالث:أهنا روح تقوم عل  العقل والفردية واإلستقالل الفكري.   المانا:ن بالتغًن الداظم. أهنا تؤم اس ل:

أهنا سبيل إذل ال ضال، وقد نقلت ال ضال من ادليدان اجلسمي إذل ادليدان الفكنري اينث ادل افسنة باخلعابنة و 
 (.402-404،ص ص4606الكالم .)بدوي،

 اظية م ها اتعال اإلغريق بغًنهم من الشعوب و وه اك عوامل أخرل شجعت عل  نشوء السفسع
اطالعهم عل  عاداىتا وتقاليدها وقيمها ودياناىتا، وأصبح اإلنسان هو ادلوضوع الرظيسي للدراسات الفلسفية 

السفسننعاظية دل تتوقننف ع نند  واألخالقيننة، كننل ذلننىت شننجع علنن  ازدهننار اجلنندل واخلعابننة مننع العلننم أن احلركننة
بل عربت عن نفسها بوصفها اركة فلسفية شاملة جلمينع جواننب احليناة اإلنسنانية، اخلعابة واجلدل،  دادو 
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إذ وضننننعت تعننننوراىتا عننننن اإلنسننننان والوجننننود وادلعرفننننة والقننننيم والرتبيننننة، فمننننا مضننننمون الفلسننننفة الننننيت طراهننننا 
 السفسعاظيون؟.

 اإلنسان يف فلسفة السفسطائوني -3

وذل، وقد قدم الفالسفة السفسعاظيون تعوراً جديندا إن الفلسفة السفسعاظية فلسفة إنسانية بالدرجة األ
نتلننف عننن التعننورات الننيت كانننت سنناظدة يف بننالد اإلغريننق والننيت جعلننت البشننر ألعوبننة بينند اءذلننة،  نلإلنسننا

وعلنننيهم بالتنننارل أن يتعنننرفوا ويتحركنننوا وفنننق منننا تقننندره ذلنننم تلنننىت اءذلنننة. إن العنننورة اجلديننندة لإلنسنننان ر هنننا 
خدم فيها ألكرب "بروتاغوراس" واليت نقلها ل ا أفالطون يف احملاورة ادلسماة با ه، واستفيلسوف السفسعاظية ا

، وتنتلخص األسنعورة بنأن اءذلنة شنكلت ادلخلوقنات يف سنالف الامنان منن النرتاب األسنعورة إليضناح أفكناره
ينننا هنننذه " بتجهذل السنننعح، أمنننرت اءذلنننة "أبيميثنننوسوال نننار داخنننل األرض، وع ننندما اقنننرتب موعننند خروجهنننا إ

ادلخلوقننات وتاويننندها دبنننا ربتنناج إلينننه منننن وسننناظل احلينناة واحلماينننة، فنننأعع  بعضننها األانننافر واألنيننناب واجللننند 
وبعضننها سننرعة العنندو، وأانندثت لكننل نننوع مننا ي اسننبه مننن األطعمننة كالبننذور واألوراق وغًنهننا وع نندما جنناء 

رلهاة بشكل مالظم، وأنه  ات كلها كانت"بروميثوس" ليعاين التوزيع الذي قام به "أبيميثوس" وجد أن احليوان
نسي ذبهيا اإلنسان الذي بقي عارياً واافياً واعااًل، وكانت حلرة اخلروج قريبة ودل يعرف "بروميثوس " كيف 

ادليكانيكية من مشغل اءذلة "أثي ا" و" هيفاستوس"، وأععاها لإلنسان،  نلذلىت سرق ال ار والف و  هيتدبر أمر 
احلكمة الالزمنة لبقناء اياتنه، وهكنذا عناش البشنر وب نوا البينوت، و صن عوا األدوات، وبذلىت امتلىت اإلنسان 

لكن اجل   البشري عاش مشنتتاً، وكنان اإلنسنان ضنعيفاً أمنام الوانوش الربينة، فاهتندل البشنر إذل االجتمناع 
النيت كانننت يف ادلندن، والعنيم معناً خوفنناً منن االنقنراض والف ناء، لكننن منا كنان يعنوزهم هننو احلكمنة السياسنية 

بعهدة اإلله "زيوس"، فعامل البشر بعضهم بازدراء وبشكل ذمنيم ، وكنانوا سناظرين يف طرينق التشنتت والف ناء 
"  اناماًل "ادلهابنة" أو االانرتام  مرة ثانية، فخاف " زيوس" من انقراض اجل   البشري، فأرسل إليهم"هرم

 ادلنندن ووثنناقي العننداقة والوفنناق بننٌن البشننر، وقنند و"العنندل"  ليكونننا ادلبنندأين ادل رمننٌن للحينناة االجتماعيننة يف
سأل"هرم "  "زيوس": كيف سيوزع فضيليت العدل وادلهابة بٌن البشر؟ هنل لقلنة مثنل الف نون والعن اعات، 
أم للجميننع؟ أجابننه "زيننوس" للجميننع، أاننب أن ميتلننىت كننل واانند منن هم اعننة، فادلنندن الينندوم بقاؤهننا إذا 

فقنق، أضنف إذل ذلنىت، شنرع القنانون التنارل ب ناء علن  أوامنري )إن منن  الفضناظل شارك قليل من سنكاهنا يف
، 4661علننن  جننناء منننن ادلهابنننة واالانننرتام والعننندل سنننيقدم للمنننوت ألننننه طننناعون الدولنننة( )أفالطنننون، زالحينننو 
 (.30-33، زلاورة  بروتاغوراس،ص ص8رللد

ديدة ع د السفسعاظيٌن، إن هذه األسعورة اليت وردت يف زلاورة "بروتاغوراس "توضح صورة اإلنسان اجل
وتوضننننح خعنننناظص العبيعننننة البشننننرية كمننننا فهموهننننا، فمننننا مالمننننح اإلنسننننان يف هننننذه األسننننعورة؟ لقنننند بي ننننت 
األسننعورة أن اإلنسننان هننو الننذي يبنندع قيمننه االجتماعيننة واألخالقيننة، وأن هننذه القننيم ليسننت مععنناة للبشننر 

 ريننناة دون قنننيم مسنننتحيلة، وهنننذا منننا يفسنننبعنننورة قبلينننة بنننل إن اإلنسنننان سنننع  إذل امتالكهنننا ألننننه علنننم أن احل
السنبب النذي منن أجلنه أرسنل "زينوس" العدالنة إذل البشنر اسنتجابة لضنرورة بقناء احليناة، وللسنبب نفسنه قننرر 
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ألنننه سننيدمر االجتمنناع اإلنسنناين، أي) إن الفضننيلة والعدالننة ليسننتا شبننرة  ادلبننادئ"زيننوس" إعنندام مننن ال حيمننل 
 (.422،ص4663.)معر،ةدلمارسالعبيعة وادلعادفة، بل ضلوزها با

واألمر اءخر الذي نستعيع است تاجه من األسعورة هو ادلساواة بٌن البشر، ونيل كنل إنسنان اعنته منن 
االاننرتام والعنندل دون اسننتث اء، فنناجلميع شننركاء يف الفضننيلة السياسننية، واجلميننع منناودون بننالف ون ادليكانيكيننة 

عل  شرف ادلولد أو الوراثة،  ديليب ااجاىتم، فالفضاظل ال تعتم وبال ار، ولديهم صبيعا القدرة عل  إبداع ما
-49،ص ص4636بل هي شبرة التعلم، أي أن العبيعة البشرية تتشنكل يف التناريخ بالعمنل واجلهند.)خليل،

43.) 
تعنوراهنا  أفالطنون منن العبيعنة البشنرية النيت فلقد أسقق السفسعاظيون الفوارق بٌن البشر وناقضوا موقن

ثالثة معادن: أناس منن ذهنب، وأنناس منن فضنة، وأنناس منن ضلناس، والنيت عنرب ع هنا أكثنر منن تشكلت من 
( والننيت قامننت علنن  أساسننها فكننرة ادلراتبيننة السياسننية 476مننرة يف زلاوراتننه. )أفالطننون، اجلمهوريننة،د. ت،ص

 تغالل.واالقتعادية واالجتماعية واستمرت اق الععور احلديثة وأدت إذل تربير الرلم والقهر واالس
  ا البشنر مر لقد بٌن "بروتاغوراس" أن االجتماع اإلنساين لي  فعرياً، وإمنا فرضته الرروف القاهرة اليت

يف صراعهم مع العبيعة، لكن دبجرد دخوذلم احلالنة االجتماعينة قضني علنيهم إذل األبند أن يبقنوا يف اجملتمنع، 
هنني اننال العبيعننة األول،  اس لأأى:يف  تعورهننا، و لننذلىت نسننتعيع القننول إن العبيعننة البشننرية مننرت دبننرالتٌن 

احلالة االجتماعية اليت تقوم عل  العقل واألخالق، بي ما تقوم األوذل عل  تلبية متعلبات وااجات   المانية:
ذات طننابع غرينناي، وبننذلىت قنندم ل ننا "بروتنناغوراس" )تفسننًنا ألصننل احلضننارة، وفلسننفة التنناريخ زلورهننا السننمو 

(. إن العورة الكاملة لإلنسان اهرت اهوراً أوضح من خالل "اإلنسان 421ص، 4663باإلنسان )معر،
 ادلقياس" وهي مقولة  "بروتاغوراس" اليت ستتضح من خالل فهم نررة السفسعاظيٌن للوجود وادلعرفة.

 الوجود واملعرفة عند السفسطائوني -4

نررىتم إذل هذه القضنية تبعنات  نالت قضية الوجود وادلعرفة اهتمام الفالسفة السفسعاظيٌن، وترتب عل 
أفالطون، لدرجة أنه  ت عليهم غضب أاد معاصريهم وربديداً أثرت يف فلسفتهم األخالقية والرتبوية، وأثار 

السفسعاظيٌن، ومنن خنالل هنذه احملناورة أمك  نا  هخعص زلاورة "ثياتيتوس" لدا  نررية ادلعرفة ع د أعداظ
إذ انعلنق الفالسنفة السفسنعاظيون منن م علقنٌن متبناي ٌن يف  عرفنةأن نعرف العديد من آراظهم انول قضنية ادل

ميثله "جورجياس". رأل "بروتاغوراس" أن الوجنود   المانا:ميثله "بروتاغوراس"  اس ل:ت اوذلم لقضية ادلعرفة، 
داظم السيالن، داظم التغًن، واألشياء ت تقنل منن ضند إذل ضند، ونفن  أن يكنون ه ناك وجنود بنل صنًنورة قنال 

بعضنها ب هناوتاغوراس" )إن كل األشياء اليت نعلن أهنا تكون تأيت إذل الوجود منن احلركنة والتغينًن ومنن ماج"بر 
صًنورة داظمنة مسنتمرة(.  ه اك ، وإن وجب الكالم ع ها وجوباً صحيحاً فلي  ه اك وجود إطالقا بلاً بعض

 (.438ص زلاورة ثياتيتوس، ،3،رللد4661)أفالطون،
الدمار، لكنن السنؤال ًنورة ،والسكون لالوجود و ن احلركة أصل الوجود و العإن ال ص السابق يكشف أ

ادلركاي يف زلاورة "ثياتيتوس" الذي يعراه أفالطون عل  لسان سقراط، مامعىن ادلعرفة؟ وما طبيعتها؟ وديبنه 
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س اقنا، "ثياتيتوس"  ببساطة "ادلعرفة هي إدراك اسي" فًند عليه سقراط: إن هنذا النرأي هنو رأي بروتناغورا
مع أن لديه طريقة أخرل إليضاح الفكرة عي ها ويذكر سقراط مقولة بروتناغوراس الشنهًنة ) اإلنسنان مقيناس 

تكننون( ويسنننأل  احلقنناظق صبيعنناً، إنننه مقيننناس لوجننود األشننياء النننيت تكننون، ومقينناس لالوجننود األشنننياء الننيت ال
 س باإلداب. سقراط ثياتيتوس إن كان قد قرأ العبارة السابقة؟ فيجيبه ثياتيتو 

 (.434،ص3، رللد4661)أفالطون، 
منن مسنتول  ، وفيهنا رفنع "بروتناغوارس"إن العبارة السابقة تشكل جوهر نررية ادلعرفنة ع ند السفسنعاظيٌن

 ما دل يوجد بعد وهي  و دصبيعها، ما وجومقياسها احلقاظق  ليجعله من جهة معيار ناإلنسا
األشنننننننننياء واألفنننننننننراد(.  م، واإلاسننننننننناس يتغنننننننننًن بتغنننننننننًنتفنننننننننرتض )أن اإلدراك احلسننننننننني يف االنننننننننة وجنننننننننود داظننننننننن

 (.409،ص4606)بدوي،
لقنننند شننننرح أفالطننننون عبننننارة "بروتنننناغوراس"عل  هننننذا ال حننننو سبامنننناً، فقننننال:يتبٌن مع اهننننا بنننناجلمع بننننٌن رأي 

م هنا"  ج"هًناقليع " يف التغيًن ادلتعل وقنول "دميقنريع " أن اإلاسناس هنو ادلعندر الوايند للمعرفنة فيخنر 
ي لننننننننندي كمنننننننننا تبننننننننندو رل، ولنننننننننديىت كمننننننننا تبننننننننندو لنننننننننىت، وأننننننننننا إنسنننننننننان وأننننننننننت إنسنننننننننان". أن األشننننننننياء هننننننننن

 (.434،زلاورة ثياتيتوس،ص3،رللد4661)أفالطون،
يشعر به داً م ا ميكن أن يشعر بالربد والويضرب أفالطون مثااًل عل  ذلىت أن الريح ع دما ىتب فإن واا
، أم نقننول مثننل "بروتنناغوراس" إن الننريح آخننر، ويسننأل أفالطننون: أتكننون الننريح بنناردة بننذاىتا علنن  ضلننو قنناطع

 بارداً. نباردة دلن يكون بارداً، وأهنا ليست باردة دلن ال يكو  نتكو 
ن اإلدراك احلسي يف االة وجود عل  الدوام، وأننه ذل أو يتوصل أفالطون من ربليله لكالم بروتاغوراس إ

 (.432،ص3،رللد4661للعيان. )أفالطون ، رمع ما يره قيتعاب
بالتحليل بل وجه نقداً الذعناً ل "بروتناغوراس"وىتكم علينه بقولنه:إن القنرد أو اخل اينر  نف أفالطو ودل يكت

أو أي سللوق آخر لدينه إاسناس ميكنن أن يكنون مقيناس األشنياء، ومنا دام كنل إنسنان ميثنل القاضني ادل فنرد 
 عيم ال اس؟ ودلاذا ندفنفسه بتعل ل فسه، وأي اكم يعدره يكون اكماً صادقاً، فلماذا دهد "بروتاغوراس"

  ، زلاورة ثياتيتوس،3، رللد 4661اس؟ )أفالطون،نان مقينل إنسنان كنله ادلال إذا ك
 (.496-493ص ص 

إذن أفالطنننون حيمننننل السفسننننعاظيٌن مسننننؤولية إبعنننال احلقيقننننة ادلعلقننننة، ألنننننه فسنننر كلمننننة اإلنسننننان دبعننننىن 
ة وغنندت متعننددة بتعنندد األشننخاص واحلنناالت، اإلنسننان الفننرد، والننت احلقنناظق ال سننبية زلننل احلقيقننة ادلعلقنن

مننن ذلننىت أي الننذات  والسننؤال: هننل قعنند "بروتنناغوراس "باإلنسننان اإلنسننان الفننرد علنن  اننده أم قعنند أبعنند
اإلنسانية؟ وتبعا لذلىت يكون اإلنسان مقياس احلقاظق دبعىن أن احلقاظق من وضع عقول ا ضلنن، وأن لني  ذلنا 

 (.409ص،4606وجود اقيقي يف اخلارج. )بدوي،
هنذا التفسنًن  " عنارض زبروتناغوراس" لكنن "جنو منرب  لقد أخذ بعن  ادلفكنرين بتفسنًن أفالطنون لعبنارة "

ه ننا هننو الننذات ادلدركننة يف مقابننل ادلوضننوع ادلنندرك واإلنسننان بشننكل عننام أمننام  نوقننال: إن ادلقعننود باإلنسننا
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 أن التميينا بنٌن اإلنسنان الفنرد األشياء، والبااث يوافق "جومربز"، لكن "برنت" رفن  هنذا التفسنًن، واعتنرب
واإلنسننان كجنن   دل نعننر علنن  بننال "بروتنناغوراس" وأضنناف كيننف دل يفهننم أفالطننون هننذا التفسننًن؟ ناهيننىت 

 (.249،ص4691ودل يوافق عليه سباماً.)ال شار، عن أن دميقريع  انتقد رأي بروتاغوراس
 ة دلوت  عيفالطون أعل ها نل احلاالت فإن ادلفكرين م قسمون اول هذه الفكرة مع أن أنويف ك

يننة، مننع أن العدينند مننن ادلفكننرين احلقيقننة يف مينندان ادلعرفننة، وتنندمًناً للقننيم ادلعلقننة األخالقيننة والدي يننة واجلمال
"أفالطننون" يف تفسننًنه لعبننارة "بروتنناغوراس" ويستخلعننون مننن تلننىت العبننارة العدينند مننن الفتواننات  نيوافقننو ال

" بروتناغوراس" جعنل ادلعرفنة إصلنازاً بشنرياً ت جنا بنأدوات ووسناظل بشنرية هني  نالبشرية يف رلال ادلعرفة وم ها أ
رلننال ادلعرفننة، مث إن "بروتنناغوراس" جعننل العننادل الننواقعي وأشننياءه  احلننواس، ودانن  التعننورات ادليتافيايقيننة يف

بل بالعقل، فضناًل  باحلواس كموضوع ادلعرفة، ودل يضع مركا ادلعرفة يف عادل ادلثل ادلفارق لعادل ا والذي ال يدر 
 (.21-28،ص ص4636عن أنه جعل ادلعرفة إدراكاً اسياً مباشراً ولي  تذكراً.)خليل،

 أما ادل علق الثاين لت اول قضية ادلعرفة والوجود فمثله"جورجياس" إذ انعلق من تعور "بارم يدس " 
اه "يف العبيعة أو الالوجود" للعادل أنه شلتلئ وساكن وال مكان فيه للحركة، وقد وضع "جورجياس" كتابا أ 

ت اول فيه قضايا تتعلنق بنالوجود وادلعرفنة، وقند اسنتخدم فينه أسنلوب "زي نون" يف احملاججنة، واناول أن يثبنت 
إذا وجند شنيء   المانية:أنه ال يوجد شيء.  اس لى:أنه متفوق عليه يف اجلدل، وطرح لذلىت ثالث قضايا: 

-0رللنند  قعنة احلضنارة، ه للغنًن. )ديوراننت،نإدراكنه فنال ميكنن إبالغنإذا افرتضن ا   المالمأة:ال ميكنن إدراكنه، 
 (.243،ص 3

 وسيعرض البااث باختعار أراء "جورجياس" يف القضايا السابقة:
، ألن هنننذا د، والوجنننود غننًن موجنننو ديقنننول إن الالوجننود غنننًن موجننود ألننننه ال وجننو  الاضأأأية اس لأأى:ففنني 

لنه والمت ناه، وهنذا يت ناق  منع وجنوده يف  أذا يعنين أن ال مبندالوجود إما قدمي أو اادث، فإن كنان قندميا فهن
شنيء غنًن موجنود، فنإن اندث  كان اادثا، فهو ادث بفعل شيء موجنود أو  اادلكان احملدود ادلت اه، أما إذ
 أنه ادث ألنه كان موجوداً يف الشيء الذي أادثه،فهو إذن قدمي  حبفعل شيء موجود ال يع
 .يعدر شيء موجود عن شيء غًن موجودأن  حويف الفرض الثاين،ال يع

فإن وجد شيء الميكن إدراكه ألن إدراك األشياء يتعلب أن يكون ه اك عالقة  الاضية المانية: أ ا فا
تعننابق بننٌن تعننورات ا العقليننة واألشننياء اخلارجيننة لكننن هننذا باطننل فكثننًنا مننا زبنندع ا احلننواس وكثننًنا مننا تركننب 

 ذلا. ةادلخيلة صورا ال اقيق
 ألن اللغة هي وسيلة  إمكان إدراكه فال ميكن إبالغه للغًن اافرتض  افهي أن ا إذ ضية المالمة:أ ا الا

 أن نوصل بالكلمات ما هو مدرك بالبعر وال يوجد تعابق بٌن  عالتفاهم بٌن ال اس و ضلن ال نستعي
 (.13األلفاظ واألشياء وضلن ن قل لل اس ألفاا ا وال ن قل ذلم األشياء. )كرم،دت،ص

لغاءمهنا لسنبب وااند فقنق هنو وادلعرفنة و إذه اجج "جورجياس"اليت ااول منن خالذلنا إبعنال الوجنود ه
يف البالغننننة واحملاججننننة، فهننننو يف زلاولتننننه معارضننننة فلسننننفة "بارم ينننندس"، وقننننع يف العدينننند مننننن  هإاهننننار براعتنننن
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والعننًنورة، ويننرل مننع منن هج السفسننعاظيٌن يف التغننًن  قادلغالعننات ادل عقيننة، وأسننفر عننن عدميننة تكنناد ال تتفنن
"جننومربز" أن "جورجينناس" ال يقعنند بتلننىت ال اعننة إنكننار الوجننود، لك ننه أراد إنكننار الوجننود يف ذاتننه الوجننود 
الواانند الننذي أقامننه األيليننون، أمننا العننادل الرنناهري فلننم ي كننره "جورجينناس" بننل ي تقنند األيلننٌن الننذين أنكننروا 

أنكنننر فيهنننا كنننل الوجنننود مث العنننلة بنننٌن الفكنننر شنننهادة احلنننواس وسنننلموا بشنننهادة العقنننل، فقننندم اججنننه النننيت 
 (.229،ص4691والوجود. )ال شار،

ويرل د.عادل العوا أن "بروتاغوراس" و " جورجياس" متفقان يف فلسفتهما، فنإن قنال: األول كنل اكنم 
هنمننننا الت نننناق  بننننٌن القضننننيتٌن انننناهري أل اقيقنننني، جنننناء جورجينننناس ليقننننول: وال اكننننم اقيقنننني،لكن هننننذا

 لننىت أننه يعننرب عنن الرنناهر،ع. فننإن كنان كننل اكنم اقيقنني كمنا قنال "بروتنناغوراس" فمنرد ذيف الواقن نيتكنامال
  إدراك سول الراهر. عوفقا ل "جورجياس" فذلىت ألن ا ال نستعي اً ال اكم اقيقيوإذا كان 
 (.424،الفلسفة األخالقية،ص4633)العوا،

ر ذاىتنننا مسنننتقلة عنننن الفكننن وهكننذا ننننرل الفنننرق بنننٌن أفالطنننون الننذي قنننال: إن األشنننياء لننني  ذلنننا وجننود يف
السفسعاظيٌن الذين أععوا األشياء وجوداً مستقاًل عن الفكر، مع أن بع  ( إن 433،ص2777)الشبيين،

 (.41،ص4661)مانتوي، ادلفكرين عدوا براهي هم ااهرية وأهنم ريبيون عملياً.
 الدون واآلهلة عند السفسطائوني -5

م دلسألة الدين ووجود اءذلة نرراً حلساسية ادلسألة خاصة يف وقف السفسعاظيون موقفاً جريئاً يف معاجلته
"أثي ننا"، فننرغم سننيادة ال رننام النندميقراطي، واتسنناع نعنناق احلريننات، لكننن موضننوع النندين واءذلننة اننل إذل انند 

 ي ا" كنان أقنول م نه يف ادلسنتعمراتبعيد خارج نعاق هذه احلريات، ويرل ديورانت )أن اجلمود الديين يف "أث
يننة، و"أثي نننا" مدي نننة غنننًن متسنننازلة لننو دل تفننند إليهنننا طبقنننة منننن التجننار الننندوليٌن، ودل تفننند إليهنننا صباعنننة اإلغريق

 (.244،ص3-0السفسعاظيٌن. )ديورانت،قعة احلضارة،اجمللد 
 إن السفسعاظيٌن بوضعهم اإلنسان مقياس احلقاظق صبيعها كما قال بروتاغوراس رفعوا من مستول 

جعلننوا مننن الننذات الفرديننة أو الننذات اإلنسننانية احلكننم يف كننل القضننايا الدي ينننة اإلنسننان إذل مسننتول اءذلننة و 
 بقوله: إن ا  دب أن  واألخالقية شلا أثار غضب أفالطون ودفعه ذلىت إذل الرد عليهم يف زلاورة القوانٌن

 (.438،ص9،زلاورة القوانٌن، رللد4661يكون ل ا ادلقياس لكل األشياء ولي  اإلنسان. )أفالطون،
إذن إن جنرأة السفسنعاظيٌن يف رلنال ادلعرفننة، وثقنتهم بقندرة اإلنسنان علنن  ربعنيل ادلعرفنة ب فسنه، وردهننم 

( جعننل النذات اإلنسنانية تقنف علن  رجليهننا 269،ص4666القنانون والندين واحلضنارة إذل اإلنسنان. )منراد،
لسفسنعاظيون إذل فنريقٌن، بعد فرتة طويلة من االغرتاب واخل وع واخلوف أمام آذلة ذلىت الععر. لقد انقسنم ا

اننول وجننود اءذلننة وعلنن  رأس هننذا الفريننق "بروتنناغوراس" أمننا الفريننق اءخننر فقنند  اً وقننف األول موقفنناً ال أدرينن
أعلننن اإلحلنناد العننريح، وعننرب فالسننفته عننن عنندم إمينناهنم برذلننة اليونننان، وسننخروا م هننا و ىتكمننوا عليهننا.لكن 

باءذلنة ويتشنككون يف  نم ناهجهم واهتمامناىتم ال يؤم نو  الدكتور مععف  ال شار ينرل )أهننم علن  اخنتالف
 (.31،ص4660وجودها(. )ال شار،مععف ،
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قول "بروتاغوراس" الشهًن  يف أاد كتبه  اءذلةاول الدين و  إن ادلدخل ادل اسب دلعرفة آراء السفسعاظيٌن
بها وشبة أشياء تقف يف وجه ذلا ش مإذا كانت اءذلة موجودة أو غًن موجودة، كما ال أعل معن اءذلة )ال أعل

-0قعنننة احلضنننارة ،رللننند )ديوراننننت، هنننذه ادلعرفنننة أمههنننا غمنننوض ادلوضنننوع وايات نننا الفانينننة قعنننًنة األجنننل(
 (.241ص3

إن هذه العبارة جلبت الويالت له إذ قررت اجلمعية األثي ية نفيه وإاراق كتبه يف السوق  العامة، واضعر 
  ادلفكرين دل يفهموا من العبارة السابقة أنه يعرح باإلحلاد )فهو دل إذل الفرار خوفا من اإلعدام، مع أن بع

 يشكىت يف وجود اءذلة، ودل يعل إذل هذا احلد، فهو دل يقل إن اءذلة موجودون دلن 
 (.240،ص4691يثبت وجودهم، وغًن موجودين دلن ي كرهم. )ال شار،

 وجنودهم دليل عل  وجود اءذلنة أو عندميسلم فيه باستحالة الت يإن موقف" بروتاغوراس" موقف ال أدر 
اءذلنننة، نرنننراً لتعقيننند ادلوضنننوع ادلعنننروح، منننع أن "برننننت "رأل أن بروتننناغوراس قننند خنننرج علننن  أعنننراف اليوننننان 

 (.39،ص4664الدي ية وطقوسهم. )فخري،
 يا،وادلسألة الثانية اليت حيملها قول بروتاغوراس هي قعور الذات البشنرية عنن معرفنة اءذلنة وإدراكهنا اسن

ومعرفة شكلها ومعرفة شبيه ذلا ،فاءذلة ليست موضوعاً لإلدراك احلسي، والعبنارة ذلنا بعند معنريف ولني  بعنداً 
 .حليوانننننات النننننذي كننننان لننننه آذلنننننهأن اإلنسننننان هنننننو الواينننند بننننٌن ا حالهوتيننننا، وهننننو لنننني  ملحنننننداً، ألنننننه صننننر 

 ( .240،ص4691)ال شار،
ويوافق الدكتور مععف  ال شار عل  هذا الرأي بقوله: وإذا تساءل ا عن موقف بروتاغوراس من األلوهية، 
وجدنا أن من تعاليمه أن العدل والضمًن هبات من اءذلة ومها مشناع لكنل ال ناس، وهنذا يععي نا داللنة علن  

 (.91،ص4660باءذلة .)ال شار،مععف ، هإميان
 وسيلة  ناجم عن قعور احلواس وقعور اإلدراك احلسي بوصفهما إذن إن شىت بروتاغوراس معريف

 احلياة من جهة ونسبية اجلهد البشري وصعوبة الوصول إذل  ري ناجم عن قعرادللمعرفة، وموقفه الال
(. وقد ذكنر 68-62،ص ص 4668احلقيقة مع أنه ميكن أن تفهم العبارة أنه يشىت يف وجودهم. )القرين،

" كان يعلب من التلميذ الذي اليدفع له أجر التعليم )أن يذهب إذل ادلعبد ويؤدي أفالطون أن "بروتاغوراس
 (.21، زلاورة بروتاغوراس،ص8،رللد4661قسما بقيمة التعليم الذي تلقاه()أفالطون،

 يسمح له بالتسليم األعم   ، فعقله الراجح دلدويرل البااث أن بروتاغوراس كان أقرب إذل اإلحلا
 داظرة معرفته، وما القسم الذي طلبه من  ن، فهو قد استبعد اخلوارق واألساطًن مٌندبعتقدات اليوناني

مننن اءذلنة، وقنند عند ول ديورانننت  تالمذتنه إال رلنرد وسننيلة لتحعنيل أجننرة الندروس مسننتغال خنوف اليوننانيٌن
 (.248،ص3-0هذا )خعة ضبقاء من معلم يشىت يف وجود اءذله( )ديورانت،قعة احلضارة،رللد

الثاين من الفالسفة السفسعاظيٌن ،فقد أنكنروا وجنود اءذلنة عل نا، ووضنعوا تعنوراىتم  قالفري صو أما خبع
يف احلالة البداظينة عبندوا  الذي رأل أن ال اس للكيفية اليت وجدت  ا اءذلة، وعل  رأس هؤالء "بروديكوس"

، وجعلنوا للخمنر إذلنا، وللخبنا ين فعهم كالشنم  والقمنر والبحنًنات وادلراعني، فقند ألنه ادلعنريون هننر ال ينل ما
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ل قمة السلعات، فعرد من ادلدي ة بتهمة التحدث إذل  إذلا، ولكل ما ي فع ال اس إذلا، وقد عرضته هذه اءراء
 (.287، ص4691الشبان يف موضوع خعًن)ال شار

ة وعد "بروديكوس" أن األدعية و العلوات اليت نتلوها رلرد مراهر ل فاق البشر وليست طقوسا مفروض
( أما "كرتياس" فرأل أن اإلنسان خالق 263،ص4666من آذلة قاظمة فعاًل، فاءذلة سلرتعات بشرية )مراد،

 اءذلة، وسع  إذل إسقاط الدين الذي كان ساظداً يف بالد اإلغريق، وعلل نشأة األديان أن 
 س خرقوها يف السر، اياة فوض ، فاخرتعوا القوانٌن لتحكم بي هم بالعدل، لكن ال ا نالبشر كانوا يعيشو 

، وهننناجم ملحنننداً  "(. وكنننان "هيبيننناس98،ص 4664)فخنننري، فننناخرتع رجنننل ذكننني اءذلنننة لتخوينننف األشنننرار
دعنا م وجنود ايناة أخروينة ومهنا فارغا،و "أنعيفون" آذلة األولومب اليت ت ترر اذلبات والععايا من البشنر، وعند

أن القنول باءذلنة فنرض زاظند  ثراسنيماخوس"إذل التحرر من هذه ادلخناوف ادلضنللة للجن   البشنري، وأعلنن" 
عننن احلاجننة فمننا نننراه مننن غينناب العنندل وانتشننار الرلننم دليننل علنن  عنندم رعايننة اءذلننة ل عمننال البشننرية وعنندم 

 (.263-260،ص ص4666صوهنا للعدالة)مراد،
ومنن تالمنذة السفسنعاظيٌن ادلسنراي "يوربيندس" النذي سنخر منن اءذلنة يف مسنراياته، وعنرب علن  لسنان 

 .ينننرول ع هنننا منننن قعنننص وخرافنننات باطلنننة شنننخوص مسنننراياته عنننن كرهنننه لهذلنننة و ااتقننناره ذلنننا، وعننند منننا
 (.886-883،ص2770)اخلعيب،

 لقد صلح السفسعاظيون يف زعاعة معتقدات اإلغريق الدي ية ، وزرعوا بذور الشىت يف وجود آذلة 
منن ادلنوت واحليناة األخروينة ترعنب  السعوة عل  عقول ال اس،ودل تعند ادلخناوف ىتفلم يبق ذلا تل األولومب،
 اليونانيٌن.
 يف فلسفة السفسطائوني قالسوادة واألخال -6

 أدذل السفسعاظيون بدلوهم يف ميدان السياسة و األخالق انعالقاً من موقفهم ادلعريف فبما أن لذات 
وإبداع القيم األخالقية  اإلنسانية هي ادلقياس فما عليها إال أن تعمل عل  إصلاز ال رام السياسي ادل اسب ذلا

 اليت تشكل مضمون هذا ال رام.
لقد بٌن "بروتاغوراس" أن البشر يشرتكون يف فضيلة العدالنة علن  قندم ادلسناواة وإقنرارهم هنذا جناء نتيجنة 

البشر يف االة العبيعة األوذل من عذاب وقد وهبتهم اءذلة فضيليت ادلهابة واالارتام بوصفهما  هعل  ما القا
وادلدنينننة.  ة األساسننيٌن اللننذين دبوجبهمننا انتقلننت اإلنسنننانية مننن الرببريننة والواشننية إذل طننور احلضننار القننانونٌن

 )فالقانون هو الذي يكبح ال اعة الفردية ألن العقل اإلنساين أو ال اس هم الذين شرعوه ودب 
 (.401،ص4606أن نضع اجلميع ذلذا القانون(. )بدوي،
النذي  أن نضنع للمعينار النذات اجلمعينة ،و يتعنٌن علن  كنل فنرد ين هنإذن إن الذات اليت تؤس  القانو 

صباعنة أخنرل، والقنانون  بصباعنة ردبنا ال ي اسن بتضعه اجلماعة،دون أن يكون هذا ادلعينار معلقنا فمنا ي اسن
الذي يكون م اسبا يف فرتة قد يعبح غًن م اسب يف فرتة أخرل، وبنذلىت تعنبح مقولنة اإلنسنان ادلقيناس يف 

ر اإلنسننننان الشننننعب، اإلنسننننان الننننذي ميثننننل ثقافننننة األمننننة، أي اإلنسننننان العننننام الشننننامل، وقنننند قننننرر هننننذا اإلطننننا
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السفسنعاظيون أن ه نناك أساسننٌن يننربران خضننوع ال نناس للقنوانٌن، األول: صننياغة القننوانٌن مننن قبننل احلكمنناء، 
،ص 4636والثنننناين: أن تكننننون القننننوانٌن خالصننننة وشبننننرة عمليننننة التعننننحيح ادلسننننتمرة وغننننًن اخلاطئننننة. )خليننننل،

 (.20 -29ص
لقنند خننالف السفسننعاظيون سننقراط وأفالطننون اللننذين عنندا أن األنرمننة والقننوانٌن البشننرية طبيعيننة وليسننت 
عرفننننناً. وهاصبنننننا السفسنننننعاظيٌن النننننذين ذهبنننننوا إذل أن األخنننننالق والقنننننيم واألنرمنننننة هننننني عنننننرف قابنننننل للتغينننننًن. 

 (.0،ص4669)إمام،
لننن  العقنننل وىتتننندي بنننأنواره وزبضنننع للقنننوانٌن النننيت إن ذلنننىت يعنننين ببسننناطة أن اجلماعنننة السياسنننية تقنننوم ع

وضعتها العقول واازت شهادة الوجدان األخالقي لكل فرد فيه، وأن هذه القوانٌن ليست معلقة بل زبضع 
 دلعلحة األفراد واجملتمعات عل  اد سواء. ةلعمليات تعديل مستمرة اق تبق  زلقق

والقننانون، وعلنن  رأسننهم "هيبينناس"، إذ  قننال: إن  السفسننعاظيٌن ميننا بننٌن العبيعننة نوه نناك فريننق آخننر منن
 العبيعة هي العاحلة، أما القانون فهو قيد وهو نًن ويفرض علي ا أن منارس أشياء عديدة هي ضد العبيعة 

 (.03،زلاورة بروتاغوراس،ص8،رللد4661غالبا. )أفالطون،
 دام  باارتام القوانٌن ماوذهب "أنعيفون" مذهب "هيبياس" لك ه اختلف ع ه  يف أنه طالب اإلنسان 

موجنننننوداً منننننع ال ننننناس، وع ننننندما يعنننننبح وانننننده وال يعنننننود يشنننننهده أاننننند، فيعنننننود يسنننننًن وفنننننق قنننننوانٌن لعبيعنننننة. 
 (.474،ص4668)القرين،

وانتقنننند "كنننناليكلي " القننننوانٌن الوضننننعية وطالننننب بسننننيادة قننننوانٌن العبيعننننة الننننيت تقضنننني بسننننيادة األقننننول، 
 (.420،ص4663ك وا من فرض إرادىتم عل  األقوياء )معر،فالقوانٌن الوضعية وضعها الضعفاء كي يتم

 وهكذا أيد العديد من الفالسفة السفسعاظيٌن قانون العبيعة بدل القوانٌن الوضعية، فالدولة برأيهم من 
 ص ع الضعفاء، وهي و قواني ها شر، بي ما سبثل العبيعة اخلًن، وقد عرب "ثراسيماخوس" عن العورة الرادلة 

: إن العدالة هي معلحة األقنول  أي طاعنة ادلنرء لقنوانٌن الدولنة  ألهننا هني هاورة اجلمهورية بقولللدولة يف زل
ذلنىت الوقنت ألن الندول كاننت تعند أن منا  اقيقنة ادلمارسنة السياسنية يف ناألقول،وهو  ذا ادلوقف  يعرب عن

د.ت،ص  اجلمهوريننة، يننؤمن معنناحل العبقننة السياسننية احلاكمننة عدالننة و مننا نالفهننا الننم و جور.)أفالطننون،
 (.21-28ص

وانتقد "أنعيفون " القوانٌن اليت تفرق بٌن ال اس علن  أسناس األصنل أو اجلن  . فالعبيعنة جعلنت ال ناس 
بادلواهب نفسها فهم صبيعاً سواسية سواء أكانوا يونانيٌن أم برابرة، وطالب آخنرون بادلسناواة السياسنية، فقند 

عبننند، وعننند ذلنننىت مضننناداً ومغنننايراً لقنننانون العبيعنننة، فالقنننانون النننذي رفننن  "السنننيداماس" التفرينننق بنننٌن احلنننر وال
 (.428 -422ادلذاهب األخالقية،ص ص يعاك  قانون العبيعة قانون اادل. )العوا،

إن ادلنننأثرة النننيت قننندمها السفسنننعاظيون هننني تقرينننرهم أن القنننوانٌن منننن صننن ع البشنننر وإبنننداعهم، وهننني أمنننور 
ة ،تعاقد عليها البشنر يف مرالنة،وربتاج إذل ذبديند التعاقد،وطاعنة الفنرد اتفاقية، فضاًل عن أهنا متغًنة و نسبي

 (.877ص4666)مراد، .افقة عقله وإرادته احلرة ووجدانهذلا وربتاج أيضاً إذل مو 
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 األخالق فهي نابعة بالضرورة من الذات اإلنسانية؛ والقوانٌن هي اليت ربددها، فهي إصلاز  نأما بشأ
ومن مث فهي نسبية متغنًنة، حينددها اإلنسنان ادلقيناس النذي أعلنن ع نه "بروتناغوراس" إنساين بالدرجة األوذل، 

عل  رؤوس األشهاد، فقند أعلنن السفسنعاظيون )عنن أنفسنهم أهننم معلمنون للفضنيلة السياسنية، الفضنيلة يف 
 (.61،ص8،رللد4661احلياة العامة واخلاصة عل  اد سواء( )أفالطون،

للنذة هني ضنيلة  فنرأل أن السنار هنو العناحل وادلنؤدل هنو السنيئ، أي إن القد ادد "بروتاغوراس" معنىن الف
وآالم أشد ويكمنن خنالص البشنر يف  ، شريعة أال تؤدي اللذات ادلؤقتة إذل شرور أكربرواألدل هوا لش اخلًن،

معرفننة ادللننذات واءالم معرفننة صننحيحة، وقنند اتفننق سننقراط مننع بروتنناغوراس" يف أن للمعرفننة النندور األكننرب يف 
 (.470-473،ص 8،رللد4661ديد اخلًن والشر واختيار األعمال ادلشرفة )أفالطون،رب

لقد اختلف أفالطون مع السفسعاظيٌن اول قضية تعليم الفضيلة، فربوتاغوراس رأل أن الفضيلة وادلعرفة 
ضناًل، أ   األشياء اإلنسانية، وأن الفضيلة ميكن أن تعلم، مع تسليمه أنه أمر صعب أن يكون اإلنسنان فا

تعلنم، واتفنق النرجالن يف ال هاينة علن  أن  والفضيلة صعبة ادل ال، لكن أفالطون عارضنه ورأل أن الفضنيلة ال
 ل فسنه أن تقهنر باللنذة.  حالشنهوة واإلنسنان الفاضنل ال يسنم اإلنسان الفاضنل هنو النذي يغلنب العقنل علن 

 (.66،ص8،رللد4661)أفالطون،
"كناليكلي " النذي رفن  عند  مواألخنالق وأبنرزه ةر للفضيللكن  بع  السفسعاظيٌن طرح مفهوماً آخ

أقعن  اند، وأن يعمنل  االعتدال فضيلة وطلب من اإلنسان أن يعيم حبق وأن يسنمح لرغباتنه أن تكنرب إذل
انند يسننتعيع، وانتقنند ادلعننالبٌن باالعتنندال وقننال:   علنن  إشننباع ملذاتننه اننق يعننيم بغبعننة وسننعادة إذل أقعنن

منننننننن جننننننن .  ماىتم فيث نننننننون علننننننن  االعتننننننندال والعننننننندل بسننننننبب منننننننا يعنننننننرتيهإهنننننننم عننننننناجاون عنننننننن تلبينننننننة ملننننننذ
 (.800ص ،زلاورة جورجياس،2،رللد4661)أفالطون،

 لك هم  إذن السفسعاظيون موزعون بٌن أخالق اللذة، وطاعة القانون األخالقي الذي يضعه العقل،
قيناس واحلكنم األخالقني األواند صبيعاً متفقون أن الفرح والسرور خًن، وأن األدل شر، ويبق  اإلنسان هنو ادل

لسلوكه وعقله وإاساسه مها معيار العواب واخلعأ وقاضي اخلًن والشر، إن أبرز انتقناد واجنه السفسنعاظيٌن 
اإلاسننناس الفنننردي لإلنسنننان، وبنننذلىت سبنننوت هنننذه القنننيم  لهنننو اذلبنننوط بنننالقيم األخالقينننة ادلعلقنننة إذل مسنننتو 

القنننانون األخالقننني النننذي يواننند العنننور العديننندة  ويضنننيع بوصنننفها منننثال أعلننن  تتجنننه إلينننه ال فنننوس والعقنننول،
أن السفسعاظيٌن فعلوا األخالق عن الدين  ول فعال األخالقية، ويسمو فوق التجربة احلسية، وأمر آخر ه

فجعلننننوا معنننندر األخننننالق هننننو التجربننننة اإلنسننننانية دبننننا فيهننننا مننننن لننننذة وأدل. فاسننننتبعدوا ا  كليننننا مننننن ال سننننق 
اجلمناهًن البسنيعة النيت كاننت ذبند يف اءذلنة ادلثنل األعلن  لكنل  نب ذلنم الكراهينة مناألخالقي، وهذا أمر جل

 اق وخًن وصبال.
 احلروة واملسؤولوة يف فلسفة السفسطائوني -7

 آمن السفسعاظيون باحلرية اإلنسانية، وجعلوا م ها شعاراً وأماًل، وعقيدة للعمل، وسعوا من خالل 
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ومنننن اخلرافنننات  منننن األعنننراف والتقاليننند السننناظدة، نق، إذل ربرينننر اإلنسنننانرنننرىتم إذل ادلعرفنننة والننندين واألخنننال
لسننلعاهنا  فهننام الننيت كبلننت عقلننه وسننلوكه، وجعلتننه ألعوبننة يف ينند القنندر، ووسننيلة تلهننو  ننا آذلننة ال يعننر و واأل

 ادود.
لقد أكند السفسنعاظيون أن اإلنسنان انر، وهنو يف الوقنت نفسنه مسنؤول عنن األفعنال النيت اختارهنا فهنذا 
هو "بروتاغوراس" يؤكد أمهية مسؤولية اإلنسان عن أفعاله طادلا اختارها دبحن  إرادتنه احلنرة ولني  بفعنل أي 
قهننر خننارجي، وإال دلننا كننان ألشننكال العقنناب والتأنيننب أي معننىن فمننن احلماقننة برأيننه أن نعاقننب إنسننانا علنن  

 جرمية تعود إذل قول غًن إرادته احلرة كالعبيعة أو العدفة أو القسر. 
 (.97،زلاورة بروتاغوراس ،ص8،رللد4661)أفالطون،

أن اجلميننننع متسنننناوون أمننننام القننننانون.  اس ل:: نإن "بروتنننناغوراس" يف طراننننه للمسننننؤولية يتمسننننىت دببنننندأي
أن اجلميننننع أاننننرار ومسننننؤولون عننننن أفعنننناذلم ادلختننننارة، وبادلثننننل الننننل جورجينننناس "ادلسننننؤولية ربلننننياًل   المأأأأانا:

 قاإلذلني، أو ضنغ تنأثًن اجلنرب تغنًن مسنؤول عنن األفعنال النيت يقنوم  نا ربن سيكولوجياً، اي منا عند اإلنسنان
الكننالم ادلعسننول، أو بتننأثًن الوقننوع يف احلننب، فننربأي "جورجياس"هننذه  ءالقهننر اإلنسنناين، أو ربننت تننأثًن إغننوا

 (.   849-843،ص4666احلاالت تعفي اإلنسان من ادلسؤولية. )مراد،
ادلعرفة والقعد لكي تأيت أفعنال اإلنسنان وليندة  رس"هو توافر ع عه "جورجياس"و "بروتاغورادإن ما يؤك

اختياره العقالين احلر مع عدم موافقت ا عل  إعفاء اإلنسان من ادلسؤولية كما اددها "جورجياس" فنإن كنان 
يستعيع أن يقاوم إرادة اءذلة لك ه يستعيع أن يقناوم سنحر الكنالم ادلعسنول ويسنتعيع أن يتمنرد  اإلنسان ال

وأهناًل  ة  القهر اإلنسناين ويعلني منن شنأن إرادتنه احلنرة ودعلهنا تسنيعر علن  عواطفنه ليكنون جنديراً باحلرينعل
 .للمسؤولية

 بٌن  رلقد عاجل "بروديكوس" هذه الفكرة يف أسعورة "هرقل" فهرقل الذي خًن بٌن طريق اخلًن والش
 ار الفضيلة ليؤكد ارية اإلرادة طريق الفضيلة الععب وادلؤدل، وطريق الرذيلة السهل وادلمتع، اخت

اإلنسننانية، ودور اإلنسننان يف اختيننار أفعالنننه، فالفضننيلة متوقفننة علنن  اسنننن االختيننار وبننذل اإلنسننان اجلهننند 
يف ازبنننننننننننننناذ قننننننننننننننرارات صننننننننننننننناظبة يف ادلواقننننننننننننننف الننننننننننننننيت تواجنننننننننننننننه اإلنسننننننننننننننان يف اياتننننننننننننننه العملينننننننننننننننة.  الكبننننننننننننننًن
 (.479،ص8،رللد4661)أفالطون،

 اإلنسنانية النيت تتجلن  يف تغلينب اإلنسنان ميولنه اخلنًنة علن  ميولنه الشنريرة، و أكد "هيبياس" أمهية احلرية
من احلالة  وأكد يف زلاورة "هيبياس" العغرل أن اجملرم إذا ارتكب جرميته عن اختيار وإرادة يدان بشدة أكرب

وفنق مبندأ وقند سنار"هيبياس"يف اياتنه العملينة  اليت يرتكب فيها اجلرمية ربت ضنغق أو إكنراه أو دون قعند،
االسننننننتقالل عننننننن اجملتمننننننع. وصنننننن عه اننننننق يننننننؤمن احلريننننننة و  هأي قننننننام بإبننننننداع كننننننل مننننننا يلامنننننن االكتفنننننناء الننننننذايت

 (.230-234زلاورة هيبياس العغرل،ص ص  ،1رللد ،4661)أفالطون،
عقنل  وأكد "أنعيفنون" أن احلرينة يف ال هاينة هني سنيادة العقنل، وأنكر"كرتيناس" القندر وعنده خرافنة قاذلنا

ينه ضلنن النذين نبنين شخعنيت ا بأنفسن ا،وأن أفعال نا دنب أن ت بنع منن ذوات نا احلنرة وهكنذا رأي نا أن وبرأ أخرق،
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األعننننراف والتقالينننند  شننننأن الفرديننننة، واالسننننتقاللية، وجعلننننوا الننننذات اإلنسننننانية فننننوق نالسفسننننعاظيٌن أعلننننوا منننن
 والقوانٌن ارة و مسؤولة.

 أثر فلسفة السفسطائوني يف فلسفة الرتبوة -8

ذلنم، ورغنم  ةيف فلسنفة الرتبينة يف ععنرهم ويف الععنور الالاقن  فة السفسعاظيٌن آثنارا ال سبحنتركت فلس
ما تعرضت له الفلسفة السفسعاظية منن تشنويه متعمند منن قبنل معاصنريهم ومنن قبنل منن جناء بعندهم، فنإن 

 تلىت اءثار بقيت واضحة تفعل فعلها، وتتلخص تلىت اءثار دبا يلي:
 يف اجملال املعريف -8-1

ادلعرفة اإلنسنانية، النيت  ةلعل أهم أثر تركه السفسعاظيون و ربديداً "بروتاغوراس"يف فلسفة الرتبية هو نرري
تنرل أن ادلعرفنة تنأيت إلي نا عنن طرينق احلنواس واإلدراك احلسني، ففنتح السفسنعاظيون أعنٌن البشنر بعند أن كننان 

لنندورها يف ادلعرفننة علنن  ينند "سننقراط" و  فقننداهنا أفالطننون قنند طلننب إغالقهننا، وأعننادوا االعتبننار للحننواس بعنند
 "أفالطون".

للمعرفننة  إن ال رننرة إذل اإلنسننان بوصننفه ادلقينناس لعننحة ادلعرفننة الننيت حيعننلها ب فسننه و هننده ،فننتح جدينند
إذل والرتبيننة، إذ أصننبح قننادراً اإلنسننان علنن  أن يننتعلم وعلمننه صننحيح. فعقلننه قننادر علنن  احلكننم ولنني  حباجننة 

بالعنننادل اخلنننارجي بوصنننفه معننندراً أساسنننياً للمعرفنننة، وبنننذلىت دل تعننند  االعنننرتافوصننناية منننن أاننند، فضننناًل عنننن 
احلاجننننننننننة إذل جنننننننننندل صنننننننننناعد لًنقنننننننننن  ب ننننننننننا إذل عننننننننننادل ادلثننننننننننل الننننننننننذي جعلننننننننننه أفالطننننننننننون معنننننننننندر ادلعرفننننننننننة. 

 ( .   16،ص4663)صليبا،
 أثننار هننذا األثننر ادلهننم غضننب أفالطننون ألنننه نسننف نرريننة ادلعرفننة ع ننده سبامننا، وقضنن  علنن  أرسننتقراطية "
ادلعرفننة وااتكارهننا وجعلهننا متااننة جلميننع البشننر يف كننل زمننان و مكننان، وهننذا أهننم مبنندأ مننن مبننادئ فلسننفة 
الرتبية الذي نعلق عليه اسم دميقراطية التعليم، صحيح أن نعاق تلىت الدميقراطية دل يكن واسعاً إذل الدرجة 

اً أي إن الفقننراء لننن يسننتعيعوا دفننع يتقاضننون أجننر  الننيت مشننل فيهننا كننل أفننراد اجملتمننع ألن السفسننعاظيٌن كننانوا
 بسننننبب ال رننننام العبننننودي البغنننني  الننننذي عمننننل بننننل ٌنأتعنننناب ادلعلننننم لكننننن ذلننننىت لنننني  بسننننبب السفسننننعاظي

 عل  تقويضه بي ما دافع أفالطون وأرسعو ع ه.السفسعاظيون 
بنندأ لقنند تلقفننت فلسننفة الرتبيننة احلديثننة فكننرة السفسننعاظيٌن عننن دور احلننواس يف ادلعرفننة، وجعلننت م هننا ادل

( يرل أن احلواس هي أدوات  Lockeللعديد من الفلسفات احلديثة يف الرتبية فهذا "جون لوك" ) ياألساس
 )ديورانننت، النن ف ، وال وجننود أليننة اقيقننة يف العقننل ال تنندركها احلننواس ادلعرفننة، وال وجننود دلبننادئ فعريننة يف

 (.248،ص3-0اجمللد قعة احلضارة،
لرتبية احلديثة هو عدم التسليم بوجود معرفة معلقة  أو اقاظق معلقة واألمر اءخر الذي أخذته فلسفة ا
اقناظق ينؤمن  نا بعن  ال ناس يف انروف خاصنة، واألقنوال ادلت اقضننة  دع ند البشنر، فادلعرفنة نسنبية، ومنا يوجن

اقنناظق يف أذهننان أشننخاص سلتلفننٌن يف أزم ننة وأمك ننة سلتلفننة، واحلننق واخلننًن واجلمننال أمننور نسننبية وشخعننية، 
 (.248ات اإلنسان هي ادلقياس الذي تقاس به األشياء صبيعها. )ديورانت،ادلرجع السابق،صوإن ذ
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اإلنكلياية برأي السفسعاظيٌن يف رلال ادلعرفة، وأخنذ الفالسنفة الرباغمناتيون وبعنورة  التجربةلقد أخذت 
د أصبح هذان " و "وليم جيم " دببدأ عدم وجود اقاظق معلقة وأن احلقيقة نسبية،وقسخاصة "شارل بيرب 

فلسفتها يف أضلاء عديدة من العادل، وكان السفسعاظيون من أواظل أهم ادلبادئ اليت توجه الرتبية و ادلبدآن من 
 من بشر  ا.

 الذي أثر يف فلسفة الرتبية،هو توجيه ادلعرفة وجهة نفعية تتحقق من خالذلا معلحة الايدأ المالث أما 
 ادلبدأ الذي من أجله تكتسنب ادلعرفنة، ومناذا يقندم للعالنب؟ فقنال: ادلتعلم. فحي ما سئل "بروتاغوراس" عن

 )اسننن التننندبًن والتعقننل وربقينننق ال جنناح يف احليننناة العامننة واخلاصنننة،وذبعله بارعنناً وقنننديراً يف القننول والعمنننل(.
 (.38-32ص ص زلاورة بروتاغوراس، ،8رللد )أفالطون،

اته اخلاصة والعامنة علن  اند سنواء،  وهني ليسنت وبذلىت وجه ادلعرفة وجهة نفعية خلدمة اإلنسان يف اي
 مبادئ د، وقد أصبحت ادل فعة أااالجتماعيترفاً تااوله طبقة أرستقراطية متخمة معاولة عن العمل وزليعه 

 ( .     873ص ،4639 الرتبية العبيعية ع د روسو. )روسو،إميل،
ودورهنننننا يف ربقينننننق احلرينننننة وادلسنننننؤولية وأبننننرز السفسنننننعاظيون أمهينننننة ادلعرفنننننة ودورهنننننا يف الرتقنننني األخالقننننني، 

األخالقية، ويف الوصول إذل الفضيلة ،وقند أكند "بروتناغوراس" أمهينة هنذه األفكنار يف أكثنر منن مكنان، وضلنا 
بل"الفضنننيلة السياسنننية"،  .علنننم الشنننباب اخلعابنننة واإلق ننناع فقنننق"جورجيننناس" ادل حننن  نفسنننه فقنننال: "إننننه ال ي

 .الننتحكم بنناءخرين الننذي يشننعرهم باحلريننة يف نفوسننهم، وبننالقوة يف ويعتننرب أن هننذا الفننن هننو اخلننًن األعرننم
 (.849ص زلاورة جورجياس، ،2،رللد4661)أفالطون،
 يف جمال الفكر الرتبوي واملماردة الرتبووة -8-2

واألهنداف النيت  ادلبنادئمن ادلعروف أن أي شلارسة تربوينة البند أن تسنت د إذل خلفينة فلسنفية نأخنذ م هنا 
م ادلبنادئ الرتبوينة النيت طراهنا السفسنعاظيون والنيت أعلنن نأهن تضبق العمنل الرتبنوي، و لرتبية، وتوجه مسًنة ا

 ع ها "بروتاغوراس" يف كتاب له اول الرتبية:
 حيتاج التعليم إذل ادلوهبة وادلران ،ودب أن يبدأ التعليم م ذ العغر. -آ  
 نرر دون عمل وال عمل دون نرر. ال -ب 
 (.243،ص4691فة يف روح اإلنسان إال إذا تعمق  ا.)ال شار،ال ت تعم الثقا -ج 

لقد استعاع السفسعاظيون أن يق عوا اليونانيٌن دببدأ هام هو أن الفضيلة ميكن أن تعلنم، وأن الرتبينة هني 
وسننيلة للرتقنني، واألخننالق والفضنناظل ليسنننت مننياًل فعرينناً ع نند اإلنسننان بنننل إهنننا تكتسننب بالرتبيننة الننيت ربينننل 

لشرير إذل إنسان خًن، وال ف  الشريرة إذل خًنة، مثلما يفعل العبيب بأمراض اجلسم شريعة توافر اإلنسان ا
ادلعلم القدير، وأن يبدأ التعليم م ذ العغر، هذا منا أكنده "بروتناغوراس" منرات عديندة يف انواره منع سنقراط 

 ف  بشننكل فعننري، وقنند ميكننن تعليمهننا بننل هنني هبننة مننن ا  تولنند مننع النن الننذي كننان يعتقنند أن الفضننيلة ال
ل عل  نالواقعية إلثبات صحة رأيه، وم ها الفروق بٌن ادلتعلم وغًن ادلتعلم كدلي استعان "بروتاغوراس" باألمثلة

 (.98-33ص ص  زلاورة بروتاغوراس، ،8رللد ،4661ه. )أفالطون،نن تعليمنلة شيء ميكنأن الفضي
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 م لفلسفة الرتبية يف مشول معارفه جوانب و قدم "هيبياس" ال موذج العملي والقدوة والدرس األه
ادلعرفننة كلهننا،ويف توجيننه الرتبيننة وجهننة عمليننة، ف "هيبينناس" وكمننا سننبقت اإلشننارة إليننه طننرح مبنندأ االكتفنناء 
الننذايت للفننرد، فقنند وفنند إذل األلعنناب األودلبيننة وهننو يلننب  ثيابنناً مننن صنن عه، وحيمننل سننالااً مننن صنن عه، ونرننم 

لنندرس ادلسننتفاد م ننه هننو أن ادلعرفننة دننب أن تتحننول إذل عمننل وشلارسننة، وأن ال أشننعاراً وكتننب خعبننة بيننده، وا
ن نا أانرار دبقندار قيمة عملينة وهني أداة للتحنرر، أي إدل يرتبق بالعمل، فادلعرفة ذات  ماللفكر ال رري  ةقيم

بويننننة. مننننن معرفننننة، وهننننذا هننننو النننندرس الننننذي ربنننناول فلسننننفة الرتبيننننة اسننننتيعابه ونقلننننه إذل ال رريننننة الرت  ىتمنننا منلنننن
 (. 232-234،ص 1،رللد4661)أفالطون،

أمننا خبعننوص العقنناب يف الرتبيننة فقنند وافننق عليننه السفسننعاظيون وعلنن  رأسننهم "بروتنناغوراس" شننريعة أال 
يقعننند م نننه االنتقنننام بنننل النننردع وإصنننالح اخلعنننأ وىتنننذيب الننن ف  وإصنننالاها لتسنننًن وفنننق مبنننادئ األخنننالق 

ية ادلعرفة ع دهم والبااث يرل أن السفسعاظيٌن أخعأوا يف والعدالة. لكن استخدام العقاب يت اق  مع نرر 
اقرتاح التعبيق الرتبوي الذي ي سنجم منع نررينة ادلعرفنة ع ندهم. وأبنوا إال أن حيملنوا شنيئاً منن أفكنار ععنرهم 

 الرتبوية.
ويعنننود الفضنننل للسفسنننعاظيٌن يف إدخنننال احلنننوار واجلننندل بوصنننفها طريقنننة منننن طراظنننق التننندري  إذ اللنننوا 

حلنننوار، وعلمنننوا ال ننناس كينننف يكتشنننفون اخلعنننأ ادل عقننني، وطبقنننوا مننن هج التحلينننل العقلننني يف سلتلنننف ا لأشنننكا
جوانب احلياة، ويف سلتلف جوانب ادلعرفة، لب اء العقنل النذي يفهنم وحيناكم، يقبنل وينرف ، ب ناء علن  نتناظج 

 عننق، وهننم أبننوا أن سننقراط بالتلمننذة علنن  أيننديهم يف رلننال ال حننو واجلنندل وادل فالتحليننل العقلنني، وقنند اعننرت 
،قعننننننة 3-0يعرمننننننوا التقالينننننند ادلتننننننواترة إذا دل تؤينننننندها شننننننواهد احلنننننن  أو م عننننننق العقننننننل. )ديورانت،رللنننننند 

 (.240احلضارة،ص
 يف جمال األخالق والسوادة -8-3

 عل  أاد العلة الوثيقة بٌن السياسة والرتبية وبٌن الفكر السياسي والفكر الرتبوي، فقد   ال نف
سنعاظيٌن فلسننفة الرتبينة مبننادئ أخالقينة وسياسننية جعلنت الرتبيننة بعندهم زبتلننف اختالفنناً أععنت فلسننفة السف

جوهرياً عما كانت عليه قبلهم، فهم بإقرارهم احلرية اإلنسانية وضعوا أمام الرتبية أهم مبدأ أخالقي وسياسي 
سننيجعل الشننباب  "بروتنناغوراس" ووتربننوي، احلريننة الننيت طراهننا فالسننفة السفسننعاظيٌن اريننة عمليننة، فهننذا هنن

أاراراً فاضلٌن قواًل وعماًل، و"جورجياس" سيجعلهم يشعرون باحلرية يف اياىتم العامة واخلاصة، فاحلرينة لنن 
تكننون رلننرد شننعار، بننل هنني اريننة أخالقيننة تقننوم علنن  الفضننيلة والعقننل، وادلعرفننة والرتبيننة أداة ووسننيلة لضننبق 

ء أعرنم ىتدينداً حلرينة اإلنسنان منن انغمناس اإلنسنان الشهوات، وهذا ما صرح به "أنعيفون" بقوله: )ال شني
ادات نة العنسلع ننرر منوازع، وربنالفوض  بل هي ربكم بالشهوات وال  بالشهوات وادللذات(، واحلرية ال تعين

 وانٌن الرادلة. نة والقنة اءذلند وسلعنالينوالتق
 (.872-874،ص ص4666)مراد،
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 السياسننة وأساسننها اكننم األغلبيننة، وقنند انتقنند أفالطننون هننذا رح السفسننعاظيون مبنندأ الدميقراطيننة يفنو طنن
الرعنناع إذل السننلعة. اسننية، ألنننه برأيننه يننؤدي إذل وصننول النن رم السي لال رننام يف زلاوراتننه، وعننده أسننوأ أشننكا

للحكنم بنل أسنلوبا  اً نرامن بينة، فغندت الدميقراطينة ليسنتفدافع السفسعاظيون عن هذا ادلبدأ، ونقلنوه إذل الرت 
إال  قاي ما دعا السفسعاظيون إذل ذباوز قيم اجملتمع القدمي يف أن التعلنيم ال يلين . السياسة والرتبيةيف ةللحيا

 (.446،ص4663بالعفوة. فأخرجوا العلم من داظرة األسرار إذل العلن. )معر،
فقنت أدل ادلبدأ السنابق إذل توجينه ال قند للسفسنعاظيٌن، ألهننم جعلنوا ادلعرفنة لكنل ال ناس، خاصنة أهننا ترا

" ادلفكنرين إذل تشنبيه ععنرهم بععنر " الت نوير األوروي  مع دعوىتم إذل إلغاء النرق والعبودينة، شلنا اندا بنبع
يف القننرن الثننامن عشننر، وأهننم العننفات واخلعنناظص الننيت يلتقنني فيهننا ععننر السفسننعاظيٌن مننع ععننر الت ننوير 

 يلي: األوروي ما
 لإلنسانية. األميان بالتقدم ادلستمر ضلو الغاية األساسية -آ 

 جعل العقل احلكم ادلعلق يف كل شيء وإخضاع التقاليد والعقاظد ادلوروثة حلكمه. -ب
إعننالء ال اعننة الفرديننة واالسننتقاللية لإلنسننان وجعلهننا أسنناس كننل إصلنناز يف الفننن واألخننالق والعلننم  -ج 

اليونانينننننننننة. بنننننننننادلفكرين إذل اعتبنننننننننار قنننننننننرن السفسنننننننننعاظيٌن قنننننننننرن الت نننننننننوير يف احلضنننننننننارة  اوالننننننننندين. شلنننننننننا اننننننننند
 (.437،ص4606)بدوي،

ويف الععور  إن العرض السابق يوضح األثر الكبًن الذي تركه السفسعاظيون يف فلسفة الرتبية يف ععرهم
التالينننة، وادلبنننادئ الرتبوينننة السنننابقة هننني نفسنننها ادلبنننادئ النننيت سنننع  فالسنننفة السفسنننعاظية لغرسنننها يف عقنننول 

ول منن لفنت األنرنار إذل أمهينة تعلنيم الشنباب، وأول منن وضنع الشباب األثيين، وردبا يكون السفسنعاظيون أ
فلسننفة  لوالعمليننة، وهننم مننن جعنن ةم نناهج لتعلننيمهم وتنندريبهم التنندريب الننالزم ل جننااهم يف احلينناة السياسنني

الرتبية يف أضلاء عديدة من العادل تضع تعليم الشباب يف رأس أولوياىتا الرتبوية. لكن السنؤال النذي ينربز دلناذا 
ذلذه الدرجة من ال قد؟ وهل االنتقادات اليت وجهنت ذلنم صنحيحة؟ هنذا منا سنيحاول  نالسفسعاظيو  ضتعر 

 البااث كشفه يف الفقرة التالية.
 نقد الفلسفة السفسطائوة -9

أفالطننون عبقريتننه  فتعننرض السفسننعاظيون النتقنناد مريننر مننن أيننامهم األوذل اننق الوقننت احلاضننر، إذ وانن
ربقينق تلنىت ادلهمنة  ت ندرهم، وقند أفلنح يفم، وجعلهنم موضنع ااتقنار ال ناس و كهالفذة لتشويه أفكارهم وسلو 

صلااا م قعع ال رًن، وأصبح لفن  سفسنعاظي سنبة وعناراً، ومعندراً للنتهكم والسنخرية يف نرنر البشنرية انق 
ععرنا احلاضر إال يف ااالت نادرة ادثت فيها زلناوالت قليلنة إلايناء فكنر السفسنعاظيٌن و تقدمينه لل ناس  

(. فما أهم االنتقادات اليت وجهها 42،ص4636هو دون إساءة أو تشويه كما فعل أفالطون )خليل، كما
 خعوم السفسعاظيٌن ذلم وما مدل صحتها؟ إن البااث يرل أن أهم االنتقادات ما يلي:

 أفالطون السفسعاظيٌن أهنم كانوا يتقاضون أجوراً عن تعليمهم الشباب،  انتقد  -9-1
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يف  هال قنند يف أكثننر مننن زلنناورة، ومثننال علنن  هننذا ال قنند مننا قالنن نلفضننيلة، وقنند كننرر أفالطننو وأهنننم يتنناجرون با
زلنناورة مي ننون متهكمننا: مننن هننم معلمننو الفضننيلة، ألنني  السفسننعاظيون هننم الننذين ينندعون ذلننىت، ويتقاضننون 

تسنمح  أجوراً، رل ون من يسنمح ل فسنه أن يفسند  نم، والرجنال النذين يععنوهم ادلنال معتوهنون، وادلندن النيت
ص ص  زلاورة مي ون، ،1رللد  ،4661 ذلم بدخوذلا وال تعردهم خارجها فإن مواط يها رلانٌن. )أفالطون،

288-281.) 
هذا غي  منن فني  منن ال قند النذي وجهنه أفالطنون للسفسنعاظيٌن، إن كنان يسنتحق أن يسنم  نقنداً، 

إذل   مبالتعلي  اء العبقات الغ ية ايث نالوا ألنه أشبه بالشتيمة،جملرد أهنم تقاضوا ادلال لقاء قيامهم بتعليم أب
وأعع  ادلربر ألفالطون أن ي هال  ، وجعلوه وسيلة لكسب الرزق، وهذا ما دل يقبله اليونانيون،مستول احلرفة

 عليهم ب قده الالذع.
يف عمنننل السفسنننعاظيٌن أي أمنننر  لأن السنننبب احلقيقننني هنننو تقاضننني األجنننر، وال ينننر  لإن الباانننث ال ينننر 

يف إطاره التارني، فهم غرباء عن "أثي ا" وارفتهم هي التعليم، فمن أين يعيشون إن دل يتقاضنوا مشٌن اق 
أجننراً؟ فننإذا كننان أفالطننون مننن أسننرة أرسننتقراطية، ويعننيم مننن جهننود العبينند، فالسفسننعاظيون دل يكننن لننديهم 

ق ال ناس، وأخالقنه عبيد، ورأ ناذلم هنو علمهنم وجهنودهم، والغرينب أن عبقرينة أفالطنون  حنت لنه باسنرتقا
 حت له بتسويغ العبودية، وضلا أرسعو ادل ح  نفسه، ومها معاً وجها للسفسعاظيٌن أبشع األوصاف ألهنم 

وهننل منننن يتاقضنن  أتعابنننه  و اسنننتعباد ال نناس واسننرتقاقهم فضنننيلة ؟ ةتقاضننوا أجننراً، فهنننل تقاضنني األجنننر جرمينن
 إنسان فاسد ومن يسرتق ال اس ويستعبدهم إنسان فاضل؟

 انتقد أفالطون السفسعاظيٌن لقوذلم إن ادلعرفة نسبية وهي شبرة احلواس واإلدراك  فقضوا  -9-2
علنن   نبننذلىت علنن  احلقيقننة ادلعلقننة، وأهنننم اسننتخدموا البالغننة واجلنندل والتالعننب باأللفنناظ مننن أجننل الربهننا

 (.44-47،ص ص4667عل  صحة نقيضها. )س قر، نالقضية والربها
يقننة ادلعلقننة ال وجننود ذلننا إال يف عقننل أفالطننون، ومننأثرة السفسننعاظيٌن أهنننم إن هننذا ال قنند صننحيح، فاحلق

سبقوا ععرهم و قالوا ب سبية ادلعرفة، وأعادوا إذل احلواس واإلدراك احلسي دورمها وأمهيتهما يف عملية ادلعرفة، 
يف هذا العادل بالذات  وعدوا ادلعرفة شبرة اجلهد والعمل وليست تذكراً كما زعم أفالطون، مث أهنم جعلوا ادلعرفة

ولي  يف عادل مفارق. أما عن استخدامهم اجلدل والتالعب باأللفناظ للربهنان علن  القضنية ونقيضنها فهنذه 
األيليننون هننذا الفننن برباعننة  مإانندل أسنناليب ذلننىت الامننان يف إاهننار الرباعننة يف البالغننة واجلنندل، وقنند اسننتخد

 لكن العيب حلق السفسعاظيٌن وادهم.
، وهننناوا أسننن  موىتكمنننوا علنننيه مالسفسنننعاظيون أهننننم أنكنننروا آذلنننة اليوننننان، وسنننخروا مننن ه د  ق نننانت   -9-3

االعتقنناد واإلميننان  ننا، وزرعننوا بننذور الشننىت يف عقننول الشننباب، شلننا جعننل العبقننات احملافرننة تتننوج  منن هم، 
نت اوهذا ال قد صحيح، لك ه يسجل للسفسعاظيٌن ولي  عليهم، وال عجب يف ذلىت، إذا عرف ا أية آذلة ك

ر وتنبعم وتغندر و تناين وتندب ب"هيفاستوس" وأثي ا"، هًنا" اخل.. آذلة تكذتعبد يف ذلىت الامان، "زيوس" و
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الدسنناظ  و اخليانننة، فهننل تسننتحق آذلننة كتلننىت إال اإلنكننار والننتهكم؟ وهننل أخعننأ السفسننعاظيون ادلننؤامرات و 
 بإنكارها وأصاب غًنهم بعبادىتا وتبجيلها؟

م قالوا ب سبية القيم وفرديتها، فقضوا بذلىت عل  القيم ادلعلقة األخالقية انتقد السفسعاظيون أهن -9-4
واجلماليننة، وأطلقننوا الع ننان لشننهوات اإلنسننان ورغاظبننه، وجعلننوا الفننرد يتمننرد علنن  اجملتمننع وعلنن  قيمننه، وقنندموا 

ة شنريفة، ادلعلحة اخلاصة عل  العامة، وهذا ال قند غنًن دقينق فهنذا هنو "بروتناغوراس" يشنرتط أن تكنون اللنذ
بننناألخالق االجتماعينننة العننناحلة، والقنننيم النننيت تسنننمو باإلنسنننان وترفعنننه إذل مسنننتول  االلتنننااموطالنننب البشنننر 

(. اننق "كنناليكلي " الننذي طالننب اإلنسننان أن حيننوز الرغبننات 60ص ،8رللنند ،4661إنسننانيته )أفالطننون،
احلة وبعضها ضارة، وطالب صبيعها، وأن يعمل كل جهده إلشباعها، إال أنه عاد ليؤكد أن بع  اللذات ص

  ،2رللد ،4661اإلنسان أن ميتلىت ادلعرفة الختيار أفضل اللذاظذ. )أفالطون ،
 (.864-867ص زلاورة جورجياس،

وال تيجننة الننيت ترهننر بوضننوح أن االنتقننادات الننيت وجهننت للسفسننعاظيٌن ذلننا أسننباب أخننرل تقننف خلفهننا 
من اخلوف من آذلة خلقتهنا ادلخيلنة الشنعبية، وعندهم  أمهها: دعوىتم ال اس للتحرر من رق العقول، والتحرر

اإلنسنننان هنننو ادلقيننناس لكنننل احلقننناظق، ودعنننوىتم للمسننناواة بنننٌن البشنننر، والقضننناء علننن  نرنننام النننرق والعبودينننة، 
إذل نبنننل ادلولننند، وعراقنننة  رونشنننرهم ادلعرفنننة والعلنننم بنننٌن ال ننناس، وم اصنننرىتم للدميقراطينننة السياسنننية النننيت ال ت رننن

وجهنده وإرادتنه، اإلنسنان  هحيعنل عليهنا اإلنسنان بعقلن تأخذ باإلمكانيات والقدرات النيت ، بلمال سب والد
 ادلتسامح الذي يقبل الرأي والرأي اءخر، ويرف  التسلق والقهر والرلم. هذه هي األسباب 

 اليت سبق  ا السفسعاظيون ععرهم. فهم ولدوا قبل أواهنم، لك هم ، الوا خالدين.
 نًائج اليحث -11

 ختام البحث يستعيع البااث أن يوجا أهم نتاظج البحث دبا يلي: يف
ن ادلعلمٌن عاشوا يف القرنٌن اخلام  والرابع ق.م، وكلمة السفسعاظي نة منالسفسعاظيون صباع -11-1

  ن، وأبرز فالسفتهم "بروتاغوراس" تعين ادلعلم يف ارفة أو مه ة وبعورة خاصة معلم البيا
 "جورجياس" و "هيبياس".و

قدم السفسعاظيون يف فلسفتهم نرنرة جديندة لإلنسنان جعلنوه مقيناس احلقناظق صبيعهنا، يبندع  -11-2
 قيمه ومعرفته، ويبين اضارته ورلتمعه بعقله وإرادته.

قندم السفسنعاظيون يف فلسنفتهم، نررينة جدينندة للمعرفنة، فهني نتيجنة عمنل احلننواس واإلدراك  -11-3
 ة ب ا، واليت هي يف االة صًنورة داظمة.احلسي، وضلعل عليها من العبيعة احمليع

أنكر السفسعاظيون آذلة اليونان القدمية وبعضهم كان ريبيا ودعوا ال اس إذل عدم اخلوف م ها  -11-4
ألهنننننننننننا بننننننننننرأيهم مننننننننننن اخننننننننننرتاع العقننننننننننول البشنننننننننننرية، وبعضننننننننننهم قعننننننننننر دورهننننننننننا علنننننننننن  زرع بننننننننننذرة احليننننننننننناة. 

Jaeger,W.1960,p189)) 
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اء عل  التفناوت السياسني واالجتمناعي بنإعالن ادلسناواة ودعنوىتم نادل السفسعاظيون بالقض -11-5
 إذل إلغاء العبودية فالعبيعة خلقت ال اس أاراراً متساوين.

آمننن السفسننعاظيون باحلريننة اإلنسننانية،و قنندموا قننوانٌن العبيعننة علنن  القننوانٌن الوضننعية، وآم ننوا  -11-6
ة ع نندهم وسننيلة للرتقنني األخالقنني، وهنني أسنناس قينننام بالدميقراطيننة نرامننا للحكننم وأسننلوبا يف احلينناة، فاحلرينن
 ادلسؤولية اليت ال ت ه  إال باالختيار العقالين احلر.

 تركت فلسفة السفسعاظيٌن العديد من اءثار يف فلسفة الرتبية يف سلتلف جوانبها، خاصة  -11-7
 العملية.يف نررية ادلعرفة ونررية القيم واألخالق، ويف ال ررية الرتبوية وتعبيقاىتا 

تعرض السفسعاظيون النتقادات عديدة أمهها: أهنم تقاضوا أجراً عن تعليمهم، وجعلوا ادلعرفة  -11-8
إدراكنناً اسننياً مننن الواقننع، وأهنننم جعلننوا القننيم وادلعرفننة واألخننالق نسننبية، وأنكننروا آذلننة اليونننان، وأهنننم ناصننروا 

تعنمد أمنام دورهنم الت ننويري  هنذه االنتقننادات الالدميقراطينة السياسنية النيت تقنوم علنن  اكنم األكثرينة، لكنن 
 Zeller.E:1998)الذي زعاع أس  اجملتمع العبودي السياسية واالقتعادية واالجتماعية.
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