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 السفسطائيون
ق. م حين كانت الفلسفة اليونانية في عز  - 094ظهرت السفسطة حوالي عام     

 .ازدهارها
حب الجدل أو الجدل لمجرد الجدل وليس القتناع بفكرة أو مبدأ  هي السفسطة:وتعني 

ومن المهم التفريق بين ن السفسطة وبين المغالطة: فالمغالطة  . التضليل فيبل رغبة 
 .ية للتضليلبينما السفسطة توجد رغبة اردال ارادية 

هو الشخص الذى يجادل ويضلل كل شيء وكل حقيقة و "سفسطائي"  -:والسفسطائى 
 نت ُتستعَمل في بداية األمر للداللة على صاحب مهنة الكالم،كا

 من هم السفسطائيون 
 وسهم،لدر  أجرا حّدد من أول فهم باألجر، معلمون هم الجديد بالمعنى السفسطائيونو  

 دفع على القادرين لألثرياء إال العادة في يدرسون ال السفطائيين عظماء كان وقد
 أقل مبالغب راضيا وأكثر أكثر جمهوره من يوسع بدأ عليهم التالي الجيل لكن األجور،

 احبوص العامة، غير من كثيرين وعند العامة عند الحسد من نوعا ذلك أثار وقد. وأقل
 راط،سق هو النفور هذا يمّثل من وخير. الرزق بطلب العلم ربط من عام نفور ذلك

 
  -:اهم واشهر الفالسفة السفسطائيون 

 اراءه الفلسلفية ومبادئه )بروتاغوراس(،
 المحور الذي تدور عليه سخافات السوفسطائيين، بقوله المشهور: من وضع هو اول 

)إن اإلنسان مقياس كل شيء(؛ فقد كان العلماء والفالسفة يرون أن الحقيقة 
ة هذا، ينكر المعرف ُتدَرك بالعقل ال بالحس؛ ألن الحواس خادعة، فجاء بروتاغوراس

بالعقل، ويزعم أن اإلحساس هو المصدر الوحيد للمعرفة. ولما كان الناس يختلفون 
، باختالف أجسادهم، وأعمارهم، فقد أصبح إدراك الحقيقة مستحياًل، بإحساساتهم
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 وأصبح ما يدركه كل شخص صحيحًا بالنسبة إليه، وال يوجد شيء يمكن أن يسّمى
خطأ، ألن كل رأي هو صحيح بالنسبة للشخص المدِرك ... وقد أطلق العرب على 
هذا المبدأ القائل بأن اإلنسان مقياس كل شيء، إسم )الِعـنـديـّة(، ألنه يؤدي العتقاد 

الذين يشير إليهم سقراط بازدراء، بوصفهم أولئك الذين يجعلون الحجة ( كل فرٍد بما عنده.

  .وىاألضعف وكأنها هي األق
 المبدئية التي انتهجها بروتوغوراس

 
كما يمكن للطبيب عالج أمراض  تها في إرشاد النشئ، أول من نبه إلى قيمة التربية وأهمي-1

 .ماإلنتقا الجسم وإن العقاب يقصد به الردع ال
 
 .أهمية اللغة في الجدل وضرورة تحري دقة األلفاظ اكد على -2
 
هل الدولة أو المجتمع نظام طبيعي تلقائي وموضوعات علوم السياسة واالجتماع والتاريخ،  دحد-3

 أم وضعي تحكمي؟
 
كانت الحافز وراء ظهور أكبر المدارس الفلسفية في بالد اليونان، فإن كثيراً من نظرياتهم ال -4

 .سيما في األخالق والسياسة إنما جاءت ردوداً على آراء السوفسطائيين

  هم.لدروس أجرا حّدد من أول فهم باألجر، معلمون هم الجديد بالمعنى السفسطائيون
     الفيثاغوريون  -2 
 :الفيثاغورية المدرسة-

ــــــــــــــنة ولد منسارخس، بن فيثاغورث الرياضي الفيلسوف أتباع هم الفيثاغورثيون       م.ق 572سـ
 إيطاليا جنوب فـــــــــــــــــي اســـتقر ثم مصـــر إلى بعد فيما ســـافر اليونان، بالد من ســـاموس جزيرة في

ـــــــــه إلى الشهرستاني وذهب .مدرسته أسس وهناك ـــــــــر أّنـ ـــــــــي عاصـ  عليهما داود بن سليمان اهلل نبـ
 السالم.

 -:الفلسفي مذهبهم

 الّنار أو المــــــاء بعــــــالم منه األعداد بعالم أشبه ألّنه العدد، :هو الكون أصل أنّ  يرون

 هي األعداد مبـــــــاد  وأن الواحد، العدد وأّول تعالى، الباري أبدعه مبدع أّول فالعدد الهواء، أو
  عدد من ّكب مر هذا على والعالم أعداد، الموجودات ألنّ  الموجودات، عناصر

ــــــه الحكمـــــــاء جميـــــــع فيه خالف قد والمعدود العدد في اً رأي لفيثاغورس إنّ  ثمّ    وخالفه قبلـ
 محققا موجودا وتصــــوره المادة عن الصــــورة تجريد المعدود عن العدد جرد أنه وهو بعده من فيه

 .تعالى الباري أبدعه مبـــــــــــــــــدع أول وهو ،العدد هو الموجودات مبدأ وقال وتحققها الصـــورة وجرد



 جامعة ديالى           

 علم الجمال :كلية الفنون الجميلة                                                                 المادة      

 الثالثة                                 :المرحلة                                            والتلفزيونيةالسينمائية قسم الفنون 
 

3 

 

 ويقول اثنين، من العدد فيبتدئ العــــدد فــــي يــــدخل ال أنه إلى األكثر وميله ،الواحد هو العدد فأول
 بيان في وقالوا .أربعة األول البسيط والزوج اثنـان األول البسـيط فالعدد ،وفرد زوج إلى منقسم هو

 السطح، والثالثة الخط، هما واالثنين النقطة، هو فالواحد الكائنات، لجميع أصل العدد:نظريتهم
 الخ..العقل والسبعة الحياة، هـي والستة المادية، الصفات هي والخمسة الجسم، واألربعة

 )الطبيعيون المتاخرون ( اإليليائية أو اإليلية المدرسة-3 
ـــــــــــي الجنوبي الشاطئ على إيلياء مدينة في التي المدرسة هذه نشأت ـــــــــــن الغربـ  إيطاليا مـ

 الكمال بصفات يتصـف ه وأّنــ لــه، شريك ال واحد اهلل أن أعلن الذي "أكزينوفان  "هو وزعيمها
 هذه طابع كان ولقد ،له المحـرك ه وأّنـ قبضــته في العالم وأن الحوادث، من بشيء يتصف وال

 .المدرسة هذه فالسفة أشهر من الخامس من األول والنصف السادس القرن بين ما عاش الذي
 ويعد اكزيونوفان اشهر فالسفة هذه المدرسة

 الفلسفي: مذهبه

ــــــه الكون في فليس نفسه، الوجود هو الوجود أصل أنّ  يرى ــــــذه إال كلـ  أال الحقيقة، هـ
ذا.الوجود حقيقة وهي  .موجود بأّنه وصــفه إالّ  نســتطيع فال بشــيء الوجود هذا وصــف أردنا وا 
  األشياء، وجودات تنشأ )الوجود)  األصل هذا وعن

 
 -:الفلسفي مذهبهم

 الوجود،) والفســــــاد الكون ويفسرون. الذرة هو العالم أصل بأنّ  القول فيهم مذهب ينحصر         
 وفساد الذرات، مــن عدد تجميع نتيجة األشياء وتتكون ، األساس هذا على العالم هذا في( والعدم
ــــل وهكذا الذرات، من تلك أو المجموعة هذه افتراق نتيجة األشياء هذه  الكون هذا في يجري ما كـ
 .تغيرات من

 متشابه أول جسم:هـو الموجودات مبدأ إنّ  قال ،الذرات إلى الكون أصل إرجاع وبتفسير ادق هو 
 منه العلوي كله الكون :كونمنهـا العقل ينالها وال ،الحس يدركها ال لطيفة أجزاء وهي األجزاء،
 والمركبات بالمشابهات مسبوقة أيضا والمختلفات ،بالبسائط مسبوقة المركبات ألنّ  والسفلي،

  .والنبات والحيوان األجزاء، متشابهة بسـائط وهـي ،العناصر من وتركبت امتزجت إنما كلها
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 اليونانية الفلسفة

 : المقدمة
ــــــــــــــــــفة، لنشـــــأة األول الموطن تحديد يمكن    الفلســـــفة أنّ  منهم فريق رأي حيث للفلســــــ

 بينما األصل، خالصة يونانية كانــــــت بــــــل الفلسفات، من غيرها من تستفد لم اليونانية
 التي الشرقية الفلسفات مـــــــــن كثيـــــــــرا ً   استفادت قد الفلسفة هذه أن اآلخر الفريق رأي

ـــــوا أنهم إال االختالف هذا ورغم سبقتها، ـــــى اتفقـ ـــــفة أن علـ  أعمق كانت اليونانية الفلسـ
 الفلســـفة كانت ولمـــــــــــــــــا .وترتيبا   تنظيما   وأحســـنها موضـــوعا ، وأوســعها بحثا ، الفلســفات
 أساتذة كانوا اليونـان الفالسـفة وأنّ  بعيد حد إلى اليونانية بالفلسفة تأثرت قد اإلسالمية
 الفلســــــفة أخص أن يجدر فإّنه ســــــينا، وابن الفارابي وخاصــــــة اإلســــــالميين للفالســــــفة
ـــــــــم الفلســفة، هذه مراحل على خاللها من نتعرف موجزة بدراســة اليونانية ـــــــــها وأهـ  مدارســـ
ـــــــــــى ّكز ونر والحياة، الكون في آرائها على أيضـــاً  ونتعرف وفالســـفتها، مفكريها وأشـــهر  علـ
 بالدراسة نخـــّص  ثـــمّ  وأفالطـــون، سقراط خاصة اليونان فالسفة أشهر تفكير في اإللهي الجانب

 . وتفلسفاً  تفكيراً  واليوناني مولدا،ً  المصري أفلوطين الفيلسوف

 :اليونانية عند الفلسفي التفكير مراحل

ـــــــــــــــّرت وقد الميالد، قبل الســادس القرن في اليونان عند الفلســفي التفكير بدأ ـــــــــــــــفة مـ  الفلســـ
 .مراحل بعدة اليونانية

 سقراط قبل اليونانية ةاألولى: الفلسف المرحلة

ــــــــــــــد . عنه نشأ الذي األصـل لمعرفة الطبيعي الكون المرحلة هذه وموضـوع :موضـوعها  مّرت وقـ
 عن جزئيا أو كليـــــــــــــــــا   تميزه خاصـــة بمميزات دور كل تمّيز أدوار، بعدة المرحلة هذه في الفلســـفة
 -:هي األدوار وهذه اآلخر، الدور

 .طاليس رأسهم وعلى الطبيعيين الفالسفة يد على األيونية المدرسة تمثله األول: الذي
 .فيثاغورث الفيلسوف يد على الفيثاغورية المدرسة تمثله الثاني: الذي

 .بارمنيدس أشهرهم ومن اإليليون الفالسفة يمثله الذي :الثالث

 .ديمقريط أشهرهم ومن المتأخرون الطبيعيون يمثله الذي :الرابع 
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 (اأُلول الطبيعيون (يةاناليون المدرسة-
ـــــــــــــــي المنظم الفلســفي التفكير فيها ظهر مدرســة أول األول الطبيعيين مدرســة تعدّ   بالد فـ

ــــــــــــــر ساحل على الصغرى بآسيا أيونيا مقاطعة في المدرسة هذه قامت وقد اليونان،  األبيض البحـ
 الفالســـفة نشــأ .وهيراقليطس ، وأنكســـمنس ، وأنكســـمندر ،:طاليس هم أربعة وزعماؤها المتوســط،

ــــــــوس، مدينة في والرابع ملطية، مدينة في األول الثالثة ــــــــث أفسـ ــــــــؤالء بحـ  األصل في الفالسفة هـ
 تعيين في اختلفوا ولكنهم الطبيعة، فـي موجـودة مـادة األصـل هذا أن واتفقوا العالم، عنه نشأ الذي
 .الماد هذه
 الفلسفي )طاليس ( مذهبال :
 مالطية من الحكمة أســــــاطين هم  :الســــــبعة الحكماء -1)))من الحكماء الســــبعة طاليس يعد   

ــــــــــا بالدهم، وهي وأثينا وساميا ــــــــــي أسماؤهم وأمـ  أنبادقليس، أنكسيمانس، أنكساغورس، طاليس، فهـ

 ((((الشهرستاني، الكريم عبد: والنحل الملل. أفالطون انظـر سقراط، فيثاغورث،

ليـــه بـــدأ منه الموجودات مبدأ و األشياء أصل هو الماء أنّ  إلى طاليس هبذ  ينحل، وا 
ـــــاء وأنّ  الموجودات، كل عنه تولدت الذي األساس الجوهر وهو ـــــل المـ ـــــل قابـ  ومنه صورة، لكـ

ـــــدع، كل عّلة وهو-بينهما وما واألرض السماء-كلها الجواهر أبدعت  الماء جمد حينأنه و  مبـ
ــــــن الهواء، تكون انحل وحين األرض، تكونت ــــــفوة ومـ ــــــواء صـ  الدخان ومن ر،االنّ  تكونت الهـ
     .الكواكب تكونت األثيـر مـن الحاصل االشتغال ومن السماء، تكونت واألبخرة

ّنما  المبدأ ال الجسمانية يبـــاتكالتر  مبـــدأ هـــو أي ،لاألو المبـــدع هـــو الماء بقوله أراد وا 

ـــة، الموجودات في األول ـــه العلويـ ـــا لكنـ ـــد لمـ ـــل هو األول العنصر أنّ  أعتقـ  أي ، صورة كل قابـ
 ولم ، كلها الصــور قبول في يوازيه مثاال الجســماني له العالم في فأثبت ، كلها الصــور منبع
 األجسام منه وأنشأ المركبات، في األول المبدع فجعله الماء مثل النهج، هذا على عنصراً  يجد

 ة.واألرضي السماوية واألجرام

 ذلك على واستدلّ 
 األشــياء جميع مبدأ يكون أن فأوجب المنى، هو الذي الرطب الجوهر من الحيوان جميع وجد 1-
 يتغذى واإلنســان والحيوان النبات وأنّ  وبطلت، جفت الرطوبة عدمت ما ومتى وأنه الرطوبة، من

ذا بدونها، الحياة يســـــتطيع وال بالرطوبة،  أن الطبيعي من كان الماء عن تنشـــــأ الرطوبة كانت وا 
 .والنبات والحيوان اإلنسان منه تكون الذي األصل الماء يكون

 .الماء مـن والرطوبـة رطبة، األشياء وهذه الحية، الجراثيم من يولدان والحيوان النبات أن 2-
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 من كثير فـي مشاهد هو كما التراب، إلى افشيئ   شيئا   يتحول والماء الماء من يتكون التراب أن3-
 رمص في النيل نهر ودلتا بدينة نهر في كما األنهار،

 
 


