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 سفسطه چيست؟

اي سفري كوتاه به تاريخ داشته باشيم و يكي از دهها موطن تولد سفسطه شايد بهتر باشد بدون هرگونه حرف اضافه

 سال قبل: 2500را با يكديگر نظاره كنيم؛ يعني آتن حدود 

شهر ديگر آن شهر قديم نيست! متمدن شده است و كلي ارگان و نظم و اداره پيدا كرده است. مردم بايد براي حل 

اختالفات به دادگاه مراجعه كنند و براي اثبات حقشان، دليل بياورند. سياسيون براي افزايش قدرتشان، بايد ديگران 

و در  كه ادعايشان را به كرسي بنشاند هستند دانشيبه دنبال  هاي مقبول ارائه دهند. همهو سخنرانيرا متقاعد كنند 

. از اين رو كساني به نام دانشمند و خبره، به حكومت دموكراسي، كسي برنده است كه بهتر ديگران را اقناع كند

(، σοφιστήςهايي مبرز. به اينان سوفيست )آورند. سخنوراني توانا، و وكيلتدريس فنون مناظره و استدالل رو مي

اما كم كم، اين  ، به معني حكمت و آموختن است(σοφία) ي سوفياكه از ريشه شدگفته ميبه معني عاقل و خبره، 

اين گروه به شدت محبوب بودند و بسياري از جواناي در پي ايشان  .1واژه تبديل به نامي براي اين گروه خاص شد

 نظر و خواست به كه كرد مي دعوت شنوندگان از گرگياس ابتدا گويندمي بودند تا فنون خطابه را به آنها بياموزند.

 آن به قبلي آمادگي هيچ بدون و بالبداهه وي سپس كنند رامطرح سواالتي خواهند مي كه اي سليقه هر به و خود

همچنين اين گروه، آرام آرام مباحث آورد.  مي در شگفتي به را شنودگان طريق اين از و داد مي پاسخ سواالت

و البته  نظري جديدي را نيز طرح كردند كه به خاطر نو و خاص بودن، به شدت مورد توجه جوانان قرار گرفت

 سال قبل از ميالد. 500اين جا يونان است! آتن،  .اي ديگر را برانگيختعصبانيت عده

دا شد! هر كسي اگر پول اما اين تازه اول داستان بود. كم كم با افزوده شدن اين مهارت، براي هر سخني، دليلي پي

ي اجتماعي توانست استدالل خوبي براي ادعاي خود داشته باشد. اين روند صرفا در حد يک مسلهداد، ميخوبي مي

؛ سوفسطاييان به «الف ب است»هاي معرفتي و فكري نيز وارد شد...فرض كنيد كسي ادعا كند نماند و به تمام حوزه

؛ باز تعدادي دليل براي آن خواهند «الف ب نيست»حال اگر كسي ادعا كند  آوردند.راحتي داليلي براي آن مي

 ،هستحقيقتي حقيقتا شود، اين است كه آيا اصال حقيقتي هست؟ اگر آورد!! اولين سوالي كه در اين فضا طرح مي

                                                           
 گفته شد.« سفسطه»اسالمي واژه سوفيست معرب شد و تبديل به سوفسطايي يا سوفسطي گشت. همچنين به عمل و طرز تفكر آنها بعدها در فرهنگ  1



د ما را به علم و اگر عقل ميتوان توان براي ادعاهاي متناقض دليل آورد و آنها را اثبات كرد؟به راحتي مي پس چرا

كم كم خود حقيقت و امكان شناخت آن نيز، محل شک و ابهام قرار  يقين برساند، اين همه اختالفات از كجاست؟

 گرفت. آيا اصال حقيقتي است؟

ها در نفي حقايق و اصل حقيقت، متنوع و متكثر است و آنها از هر آنچه مقبول بوده است، سوفسطاييهاي استدالل

كنيم كه در كشوري ديگر هستيم، در صورتي گفتند ما گاهي در خواب، واقعا فكر ميكرده اند. مثال مياستفاده مي

 پنداريم؟توان يقين كرد كه اكنون نيز خواب نيستيم و اشتباها خود را بيدار ميكه چنين نيست. چطور مي

يم. با تعمق در سخنان اين دو كنمشهور از ايشان را، بيان ميكليدي دو شخص  بعضي مباحثما براي نمونه، 

 ها را نيز كشف كرد.توان كليد اصلي سخنان ديگر سوفسطاييسوفسطايي، مي

 :(Πρωταγόρας) پروتاگوراس

 شهري اهل او است بوده ماياندريوس نام به توانگر مردي وي پدر .است پرتاگوراس سوفسطائيان مشهورترين و اولين

 نيز( Δημόκριτος) دموكريتوس فيلسوف مشهور، زادگاه كه يونان شرقي شمال نقطه دورترين در آبدرا نام به

شود و تا آغاز مي تجربه و حسادراكات ما، چه عقلي و چه حسي، ابتدا از او معتقد بوده كه  .باشد مي است بوده

در هر فردي با فرد ديگر، متفاوت است.  (1)مطلبي را احساس نكنيم، هيچ فهمي نسبت به آن نداريم. اما اين حواس

( و حتي در هر فردي نيز، در حاالت مختلف، مختلف است. مثال ما اشياء را از دور، كوچک و از نزديک بزرگ 2)

كنيم، ولي در تابستان و زير افتاب، همين هوا را درجه را گرم حس مي 15شود، هواي بينيم! وقتي سردمان ميمي

توان پس نمي توان به حس اعتماد كرد. و چون جز حس، راهي به عالم خارج نداريم، نمي كنيم!خنک احساس مي

« دارد وجود متقابل استداالل دو مسئله هر مورد در»گويد همچنين باز پروتاگوراس مي به عالم خارج، علم پيدا كرد.

نچه را مي فهمد بپذيرد و در د هر كسي هر آيپس با ادعاي كشف و حقيقت با عقل و استدالل، ادعايي پوچ است.

 تو براي است نمايان برتو چه پس ،آن بي معنا است. «معرفت»در هر مساله اي مي توان به چيزي معتقد شد، اما نتيجه 

 براي چراكه كند مخالفت ديگري با نبايد كس هيچ بنابراين .هست من براي شود مي نمايان من بر چه آن و هست

« معيار همه چيز انسان است.»و در يک كالم  .است يافته دست آن به خودش كه است چيزي همان حقيقت ،هركس

 ، زاييده ي انسان است.«حقيقت»قانون، اخالق، عدالت و در يک كالم، 



 كه گفت توان مي نه و هستند كه گفت توان مي نه خدايان مورد در» همچنين از پروتا گوراس، نقل شده است:

 «كوتاه ما عمر و است تاريک شناخت بايد آنچه دارد وجود بسياري هاي دشواري آنها شناختن راه در نيستند

 :(Γοργίας) گورگياس

است و گفته شده كه عمري طوالني و بيش از  خارمانتيدس فرزند ، لئونتيومي دومين سوفسطايي مشهور گرگياس

و كسي « است معدومعدم »دانيم كه ميگويد: ها و مطالبي نقل شده است. مثال او ميصد سال داشته. از او استدالل

عدم، نيستي محض نيست و صفاتي دارد، از . با گفتن همين جمله، ناچاريم بپذيريم كه در اين سخن شكي ندارد

، پس «موجود موجود است»و هم « عدم موجود است»پس عدم نيز موجود است. حال كه هم «. معدوم بودن»جمله 

حال بالفرض كه  در عالم نيست. يود نيز معدوم است. خالصه آنكه حقيقتفرقي بين وجود و عدم نيست! پس وج

و حتي بالفرض كه  توان اين حقيقت را شناخت؟ اصال امكان شناخت حقيقت نيست.حقيقتي باشد، باز چطور مي

 خواهيم اين شناخت را به ديگران منتقل كنيم؟ اصال انتقال دانش، ممكن نيست.حقيقت را شناختيم، چطور مي

 چيزي هم اگر ، ندارد وجود عالم در چيزي هيچ»را طرح مي كند كه  اياليه سهخالصه آنكه گرگياس انكاري 

 قابل هم بشر افراد از فردي براي و باشد داشته وجود چيزي هم اگر و است شناخت قابل غير باشد داشته وجود

و حتي اگر منتقل كند، ديگري آن را  نمايد منتقل ديگري به را خود دريافت تواند نمي هرگز فرد آن باشد شناخت

 .«نخواهد فهميد

ی مرکزی سوفسطایی گری:هسته  

 {درباره ي هر حقيقت يا بعضي از حقايق كليدي« انكار»و يا « شكاكيت»} ي محوري در سوفسطايي گري، نكته

و هر گونه حقيقتي را قطعا مردود و معدوم  بودند كه اساسا واقعيتي باشد. «منكر»بعضي ( 1) است. به اين معني كه :

و در واقع نه نفي ميكردند و  دانستند.مي «مشكوک»وجود هر نوع واقعيتي را به جاي انكار، عضي ( ب2دانستند. اما )مي

 تواند حكمي قطعي صادر كند.كردند. و معتقد بودند كه هيچ كسي نمينه قبول مي

 دانستند.شدند و يا مشكوک ميرا منكر مي« من»ر فردي، حقايق وراي اين براي ه« من»اما بعضي، با قبول وجود 

و « عالم»هيچ حقيقتي نيست و من در اين عالم، تنها هستم و در واقع « من»( وراي 1گفتند كه )يعني يا چنين مي



-هيچ حكمي نميي وراي من، است، و درباره« من»( تنها حقيقت قطعي، 2گفتند كه )و يا مي«. من»يعني « حقيقت»

 ي احكام، مشكوک و قابل تشكيک است.توان داد و همه

 مقابله با سوفسطایی ها:

( و ارسطو Πλάτων(، افالطون )Σωκράτηςدر همان زمان، سه فيلسوف بزرگ يونان، سقراط )

(Ἀριστοτέληςبه مقابله با سوفسطايي ،)راط خود را ي ضعف براهين ايشان برآمدند. سقها پرداختند و در پي ارائه

« فيلوس»از « فيلسوف»( معرفي كرد. φιλόσοφος« )فيلسوف»دانا و حكيم )سوفيست( نناميد، بلكه خود را 

(φῐ́λος به معني دوستار، و )«سوفس »(σοφός )دانش اردوست ، تشكيل شده و فيلسوف به معني به معني دانش

گويند يكي از داليل دانستند. ميرا حكيم و دانا ميدر اين نامگذاري، طعنه به سوفسطاييان زد كه خود خواهد بود. 

ها بوده است. نظرات اين سه حكيم، از عوامل اصلي كم تدوين منطق توسط ارسطو، مقابله و مبارزه با سوفسطايي

 گيرد.ي نظرات ايشان، در اين چند ورق، جاي نميها در آن دوران بود كه البته ارائهشدن رونق سوفسطايي

 قرون اخیر:

ها، و همچنين ماجرايي فكري و فلسفي سوفسطايي ماجراي . بلكهي تفكر، محو نشدندها از صحنهالبته سوفسطايي

توان ادعا كرد كه همواره همچون بوده است، منحصر در يونان نيست و مي هااجتماعي و فرهنگي كه بسترساز آن

تر و توان مواردي را پيدا كرد، كه بسيار پيچيدهميبلكه  آتش زير خاكستر، در هر عصر و زماني، حضور داشته اند.

 دهند.تر، ادعاهاي سوفسطاييان را در قالب انواع و اقصام تفكر، ارايه ميمبسوط

هايي را طرح كرده اند و مثال گفته فالسفه، چنين استدالل و بلكه به نامبدون قبول نام سوفسطايي،  ،در قرون اخير

براي اثبات امور مابعدالطبيعي، همچون نفس و خدا و ...، داليلي وجود دارد؛ پس  شده كه چون هم براي رد و هم

در اين گونه موضوعات، هر طرفي را اخذ كنيم، در جدل و مغالطه و اشتباه خواهيم افتاد. به عبارت ديگر، نه رد و نه 

 اثبات اين امور، معقول نيست.

ي آن، همچون نفس و خدا و ... امكان بيان و شناسانهمباني هستي ي امور اخالقي ويا مثال گفته شده است كه درباره

ي اين امورد، . پس دربارهو درواقع مرز جهان اند صحبت وجود ندارد، زيرا اين امور، بيرون از جهان تجربي هستند

 بايد سكوت كرد.



رايي طرح شده است. مثال گگرايي و شکها نيز اين نسبيها، در ساير حوزهي مباحث سوفسطيهمچنين در ادامه

هاي مفيدي است كه دانند، بلكه نظريات فيزيک و شيمي، صرفا حدسي تجربي را قابل اثبات نميبعضي هيچ نظريه

نگري فرهنگي برند. يا مثال در مباحث فلسفه اخالق، يكي از مشهورترين نظريات، نسبيزندگي روزمره را پيش مي

(Cultural Relativism )داند. يعني يک فعل صحيح مي فرهنگي، آنرا براي  هر فرهنگي قاست كه اخال

واحد، در فرهنگي اخالقي و در فرهنگ ديگر غير اخالقي است و هر دو درست هستند، و به بيان ديگر، خوب آن 

 چيزي است كه مورد تاييد جامعه است. 

مثال عده اي از ، دفاع شده است و ها و نظرات اجتماعي و سياسي ايشانحتي در مواردي مستقيما از سوفسطايي

كنند و مخالفين ايشان يعني افالطون و ... را و طرفداران آزادي ياد مي« دودمان بزرگ»ها با عنوان سوفسطايي

 خوانند.مخالف آزادي و متعصب مي


