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 يف مواجهة السفسطائي�
 بقلم أر. يس. سربول

يقف سقراط شا�ًا وسط تار�خ الفلسفة  .ا، فهو سقراطم� تار�يًّ ًما يعد األبرز ب� سجل املعلِّ إذا اكن هناك ُمعلِّ 
 أو أهمية أفاكره يف اتلار�خ القديم وحسب، بل يف حارضنا أيًضا. سقراطة ة، وال ت�من أهمياتلعليميَّ 

والسبب وراء ذلك  .ةاحلفاظ ىلع احلضارة ايلونانيَّ  سقراط اكن �اول .عميق باخلالص واهتمامٍ   سقراط �شغٍف حت�َّ 
اكنت اكرثة  .املستمر لليونانا ىلع االستقرار  خطًرا رصً�ا ومتجليًّ أن يف عرصه بزغت اكرثة خط�ة اكنت �شلكِّ 

 السفسطائيَّة.ت نتيجة ة تفشَّ تعليميَّ 

لفهم هذه الاكرثة، علينا الرجوع قليًال إىل املايض و�اتلحديد إىل القرن السادس ق.م. أي إىل فجر علم الفلسفة 
ل�، بل اكنوا ر�ن متأمِّ ة يف عرص ما قبل سقراط. لم ي�ن فالسفة ايلونان األوائل �رد حامل� �سطاء أو مفكِّ الغر�يَّ 

والف��اء.  ،والفلك ،والكيمياء ،اهتموا بمعضالت علوم األحياء . فقديف الوقت ذاته كبار علماء ذلك العرص
اليت � دراسة األمور اليت تفوق  امليتاف��قيَّة، وخبالفنا، لم يفصلوا تماًما ب� دراسة علم الف��اء ودراسة العلوم

 عون �و احلقيقة املطلقة، تلك اليت وراء العالم املادي.السفة عرص ما قبل سقراط يتطلَّ الُمحيط املادي. اكن ف

 .مع ذلك، وقع مأزقًا ح� فشل أفضل املفكر�ن، أمثال بارمينيدس وهرقليطس، يف االتفاق حول احلق املطلق
هذه املدرسة اعتنقت  .اة جديدة يف أثينونتيجة هلذا املأزق يف ابلحث الفلسيف والعل�، ظهرت مدرسة فكر�َّ 

ة احلق الُمطلق، فمن معتقدة أنه إذا لم �ستطع أعظم عقول اثلقافة االتفاق حول ماهيَّ  ،ةالشكو�يَّ الفكر�َّة مذهب 
د أن هذا احلق املطلق خارج نطاق اإلدراك البرشي. ما خلصت إيله هذه املدرسة اجلديدة لم ي�ن يف استحالة املؤ�َّ 

املعرفة الوحيدة اليت يمكننا  محقاء وساذجة.مهمة  يعد عن احلق املطلقسب، بل إن ابلحث إدراكنا للحق املطلق فح
ه، ونلمسه، و�سمعه. اكتسابها �  قه، و�شمَّ فلك ما يمكننا اكتسابه هو معرفة معرفة ما يمكننا أن نراه، ونتذوَّ

اتلجر�ة ما يهم حًقا هو  .حقائق مطلقة أم الالُمحيط بنا والواقع احلايل اذلي �ياه. �ن ال نعلم ما إذا اكن هناك 
ه ايلوميَّة للحياة، دفعه �و إدراك احلياة ناحلق املطلق وهذا ابلحث عن عن  بعيًدا اهتمامنا ذللك �ب أن نوجِّ

نهج واملإىل السيع خلف األسلوب  احلقيقةل اتلعليم ايلونا� بعيًدا عن السيع وراء احلقيقة من أجل ة. ذلا حتوَّ العمليَّ 
ُعرف أتباعها ة وة بالسفسطائيَّ رفت هذه املدرسة الفكر�َّ ة. وعُ اذلي به �ستطيع املرء االهتمام بأموره العمليَّ 

 بالسفسطائي�.
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بهذا يقصد الشخص  ."أنت �ُسفسط" :و� سياق املناظرات احلديثة، ر�ما سمعت أحد األطراف ينعت اآلخر قائًال 
ال يرنو للمبادئ  أي تفكً�اغ� ُمطلع وضعيف احلُجة، و اسطحيًّ  اك�ً ستخدم تفاذلي وجه االتهام أن خصمه �

د ىلع اتلعليم بابلالغة والفصاحة واليت هلا مشتقة من سفسطايئ وهو الشخص اذلي شدَّ  سفسطةالسامية. إن لكمة 
واآلن، من الطبييع تماًما اتقان العامة األلفاظ ومفرداتها واستخدام املناسب منها يف اخلطب  .دور يف اخلطب العامة

 يؤمنون أن احلق يف ذاته ال يم�ن معرفته، ذلا وضعوا فاصًال ب� الربهان �ر أن السفسطائيالعامة. ل�ن تذكَّ 
من  تتضح الفرضيات اذلي بمقتضاه فالربهان ينطوي ىلع تقديم ديلل قوي من خالل اتلفك� املنطيق .واإلقناع

يم�ن إقناع املرء دون  .ةق باالستجابة العاطفيَّ ة. أما اإلقناع، ىلع اجلانب اآلخر، يتعلَّ املنطقيَّ  اخالل استنتاجاته
لحجج ل االستجابةأنماط اإلقناع املاكرة عوًضا عن يم�ن للناس أن يتأثروا ببمع� آخر،  .ااتلفك� يف األمر جديًّ 

ما يهم أنه أىت بثماره. هل  .مة بعناية. بالنسبة للسفسطائي�، ال يهم ما إذا اكن الكمهم حقييق أم القدَّ ة والمُ عدَّ المُ 
أن ت�ون احلجة  من الرضوريلم ي�ن  .ال ما أاكن اخلطاب مقنًعا؟ إذا اقتنع السامعون، ال يهم إذا اكن حقيقيًّ 

ة احلديثة واخلطابات فلسفة يف الكث� من احلمالت اإلعالنيَّ �ُستخدم هذه ال ،مقنعة. لألسفسليمة طاملا اكنت 
 ة.السياسيَّ 

ة يف ثقافتنا، ستكون نهاية حضارتنا ألن هذا ة وقال إذا انترصت السفسطائيَّ ظهر سقراط وسط هذا ابليئة الفكر�َّ 
ىلع إنه  ءيشأي ال يم�ن تمي�  ن اكناحلق واحلقيقة. إ �يطانلمط الشكويك واإلقناع السطيح ينزتع احلياة من 

لم  إن إنه سقراط قال .ق بها البرش ب� ما هو خ� وما هو رشر هو القواعد واألسس اليت يفرِّ حق، فاذلي سيتدمَّ 
 ة.ة والرب�ر�َّ ة وتعود احلضارة للغواغئيَّ رفة اخل�، ستنهار األخالق والقيم املجتمعيَّ �ستطع مع

نراها حونلا اآلن ألن  .ة ىلع نظامنا اتلعلي�، فنحن ىلع املسار الرس�ع النتحار حضارتناح� �سيطر الشكو�يَّ 
تلف كثً�ا عن االفرتاضات اليت طرحها ة اليت أساسها ال �ثقافتنا ملزتمون بفلسفة النسبيَّ  من انلاس يف الكث�

 ة بالفلسفة الربامجاتيَّ ع يف نظامنا اتلعلي� اذلي �شلكَّ ة تتوسَّ النسبيَّ  هذه .اتلعليم يف �ال القدماء السفسطائي�
 ينفع.م ما تعلُّ � مهمتنا ذللك فننا ال �ستطيع معرفة أي يشء عن احلق املطلق، وبأ تنادي الربامجاتيَّة .)ةالعمليَّ (

 .مرة أخرى من جديد ةسفسطائيَّ  ذهوه

يق بنا ايلوم � إاعدة إحياء الشكو�يَّ إن 
ُ

 ،ة تقود اتلعليمالشكو�يَّ  هذه .ةة اليت غذت السفسطائيَّ الاكرثة اليت حت
ة الصادرة عن العاصمة. فنحن يف حاجة إىل سقراط وحىت القرارات السياسيَّ  ،واألعمال ،ةواألخالق االجتماعيَّ 

أن هذا  هلم ظهر�وز فكرهم، فِّ يك �ل ادةج ل يف الشوارع مشارً� العامة يف نقاشاٍت تجوَّ ي استعداد أنىلع جديد 
 ذاتها مستحيلة ولن تقود سوى إىل اجلهل. حبد انلهج �عل املعرفة
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مدينة سانفورد ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسس هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو يف 
بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك 

 .)The Holiness of God( قداسة اهللا""

 

 .تيبوتلوكتم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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