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 الجمال والفن عند السفسطائيين

السفففففسففففطائيون مخطموا اللطاسف والفطسفففففف جوالون ان سدد اليونان حديما وعط  ن و 

لاص ان القرن اللامس )ق.م( ولم يكونوا مدرسففف لا ففف سالم امانالم يوفففركون ان 

سخض امراء الخففامففف وفميرا ارائالم سففالجففانففو الخقدنن واالموا الطسيخففف االمففا مففاديففا 

و ارسالم اادطون م ارسف كسيرة وانفقدهم وانفقدوه  ف  ا س ا كطمف سفسطف فططق 

كموحع عيو ومن اهم ادسففففف السففففسفففطائيين )سروفاجوراس( و)جورم ياس( ويمكن 

فطليص امراء الجماليف عند السفسطائيين ولا ف ماجاء سالا كل من هؤمء الفدسفف 

 ن:من لدل مناحوف ارائالم الخامف وهن كما ياف

ان اساس كل مخراف امدراك ال سن وسما ان امدراك ال سن  فف انسانيف اان كل -1

 قيقف نسسيف ان حيمفالا من مسفوى هذا امدراك وعطيه كل مخراف ومنالا)الفن(مرفسطف 

راف هن نسسيف فرجع ارفساطا وثيقا ان مسفوى هذا امدراك)امدراك ال سن(اذن المخ

 قياس كل ويئ(.ال  )امنسان م

ال قيقف نسسيف وليسا مططقف وموجود )مثال(يقاس عطيه حيمف اي اخل انسانن ومنالا -2

الفنون اما هو جميل لك هو الجميل ال قيقن وما هو جميل لن هو الجميل ال قيقن  ف  

اذا كنا انا وانا مفناحضين من اموياء سالنسسف لك هن كما فسدو لك وسالنسسف لن كما 

 فسدو لن.

اط انسانن  رف ليس له عدحف سالموهسف االو اي الفن مقدرة مكفسسف اذن الفن نو-3

 ساللسرة امنسانيف والفخطم.

لطفن من وجه نظر السفسطائيين اثار كسيرة ان  ث الناس وحيادفالم ال  امفجاه -4

المراد اضااف ال  امثار الفن يفركالا ان نفوس الناس االو اي الفن يمكن ان يكون اداة 

و او ن و السطو  سو طريقف الفوجيه.لالذا يؤكد جورم ياس عط  امثار داع ن و اميجا

امنفخاليف النفسيف الفن يلطقالا الفن ما دث لطن اا)سجماليون( الذي وحع ان  و 

فمثاله)ااروديا(.وحد اعط  جورم ياس اهميف كسيرة )لطغف( والكطمف ان لطق امنفخال 

 ا لطنفس من امنفخاما.النفسن عند الناس ويخد الوخر الفراجيدي م في

ان فاكيد السفسطائيين عط  ان امنسان هو المقياس والغايف والوسيطف ان ان وا د -5

يمثل ال قيقف المططقف وكل ويئ موجود اساس وجوده هو الفكر امنسانن ان كل ذلك 

واضااف ال  ف طيدا )امدراك ال سن( واهميفه واثار الطغف وامنفخال النفسن كل ذلك 

م ال  مسدا الطذة ان الفن اا س ا جايف الفن عندهم لذا كان من واجو الفنان ان جره
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السفسطائيين ان يقدم لطناس مايطذهم ويرضيالم  ف  لوكانا هذه الطذة فمويالا او نظر

 لداعا او وهما جير مطاسق لط قيقف الموضوعيف .

م واميالام هذا واططق السا ثون عط  نظريف السفسطائيين ان الفن سـ)نظريف الوه

 الجمالن(.

الفنان المسدع هو من افقن انون اللداع الموجه ن و اثارة مواعر الطذة االو الفنان -6

 انع الطذة يدرك مكامنالا ان نفوس الناس وينظمالا والخمطيف امسداعيف فخفمد عط  

 مقدرة اائقف ان فنظيم مواعر الطذة لدى الناس  ف  لو كانا لادعف.

ندما عكانا اطسففالم الجماليف ذاا انطساع ف ددا  سرؤيفالم اللا ف   السفسطائيون 

ميوجد جميل سطسيخفه، سل يفوحف األمر عط  الظروف وعط  أهواء الناس،  سأنهحالوا

،نسخا اطسففالم من الوك ان الخاداا والفقاليد والقيم  وعط  مسفوى الثقااف واأللدق

 ول عطيالا ويمكن فطليص الفطسفف السائدة، وكذلك سالنسسف لطمخراف وكيفيف ال 

الجماليف لالم سأنالم حد أكدوا سان أساس المخراف هو اإلدراك ال سن وسان المخراف نسسيف 

 .االن فنظر إل  اإلنسان سأنه مقياس كل ونء ،وال قائق نسسيف وليسا مططقف 

لسفسطف هن حياس مركو من الوهمياا الغرض منه إا ام الل م أو إسكافه. ا

ون ينكرون ال سياا والسديالياا وجيرها مما أحره المنطق أو حسطفه أ وال والسفسطائي

 .المجفمع السطيم

 .والسفسطف ان المخجم الوسيط فخنن من أف  سال كمف الممّوهف

 السفسطف هن أيضاً الفدعو ساأللفاظ لطمس ال قائق واإلجاسف عط  السؤال سسؤال.

ئيون إذ فكطموا ان اللطاسف والسدجف كان الجدل هو أسطوو الفخطيم الذي لطه السفسطا

وأثرها ان الفرد والمجفمع وحد جادلوا ان طسيخف اإلنسان وجادلوا ان الطغف أهن وضخيف 

أم طسيخيف وكذلك جادلوا ان األلدق أهن وراثف اجفماعيف أم مولودة اى مغرورة ان 

 اإلنسان منذ الومدة

قطن طالم، ونفيجف لفطور اليونان الخان السفسطائيين رد اخل طسيخن لطفكر اليونانن حس

وال ضاري. لذلك كان السفسطائيون ظاهرة إجفماعيف عط  مسفوى سدد اليونان كطالا، 

 يث أنالم فنقطوا من مدينف إل  ألرى يطقون لطسالم الفن كانا نقدا مذعا لطفقاليد، 

ف، وفدور  ول وؤون اإلنسان اآلنيف والمظاهر المرفسطف س يافه الماديف و الرو ي

 والخوامل الفن فساهم ان نجا ه ان ال ياة. 
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