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  نگريستن از منظري سرمدي
  متقدم شناسي از منظر ويتگنشتاينِ ييدر باب زيبا

  *نيا مجتبي اعتمادي

  چكيده
فلسفة متقـدم ويتگنشـتاين   شناسي و به طور كلي امر رازآميز نقشي اساسي در  زيبايي
 امـر  »بيـانِ « بـراي  اي شـيوه  شناسـي  زيبايي شناسانه، زيبايي نظرگاه مبتني بر اين. دارد

اساس، اثر هنري شيئي است كه از  اين بر. هاست واقعيت بودگي واقع نحوة و رازآلود
ويتگنشتاين  ةشناسان زيباييمبتني بر نظرگاه . بدان نگريسته شده است وجهي سرمدي

دهيم، بـا بـه فراموشـي     متقدم، ما هنگامي كه اشيا را از اين منظر مورد توجه قرار مي
كه اموري واقع در جهـان   ها را از اين هاي روزمره، آن سپردنِ كاربردها و سود و زيان

راه بـا   هـم  منـد  كلي كـران ارچوبِ هـ ها را در چ بخشيم و آن به شمار آيند تعالي مي
ء را در روابـط   اثـر هنـري شـي   . نشـينيم  اره مـي حيرت و اعجـابي ممـدوح بـه نظـ    

  .است» منظري درست«نماياند و اين نگاه به شيء از  اش با ساير چيزها مي ضروري
 كه رو  آن از اخالقي هاي گزاره داشت، عقيده متقدم ويتگنشتاين گونه كه آن اگر،

 اخالقـي  يتترب و آيند مي شمار به» معنا بي« اند جهان از خارج مطلقي ارزش به ناظر
 گـر  حكايـت  ميـان  در اين هنر يابد، نمي تحقق ها نمونه و مصاديق بيان گذر ره از جز

  .هاست نمونه بهترين
 .شناسي، امر رازآلود، منظر سرمدي، امر ناگفتني زيبايي :ها كليدواژه

 
  مقدمه. 1

النظرِ اتريشي، كـه يكـي از    ، فيلسوف بلندآوازه و دقيق)1951- 1889(لودويگ ويتگنشتاين 
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رود، در دو دورة فكـري خـود بـا     ترين فيلسوفان تأثيرگذار سدة بيستم به شمار مي برجسته
اي در فلسـفة تحليلـي، فلسـفة زبـان و      هـاي تـازه   تأسيس دو مبناي فلسفي متفـاوت، افـق  

  .يد گشوده استشناسي دوران جد زيبايي
مباني فكري متفاوت ويتگنشتاين متقدم و متـأخر سـبب شـده اسـت تـا، در هريـك از       

گفته، برخي مباحث در بسترهايي كامالً ديگرگون جريان يابد، اما بـا وجـود    هاي پيش زمينه
هـاي شـايان تـأملي را ميـان برخـي       توان ارتباط چنان مي اين، به زعم برخي از شارحان، هم

اين . شده در منظومة فكري ويتگنشتاين متقدم و متأخر پي گرفت ترك مطرحموضوعات مش
شناسـي از منظـر ويتگنشـتاين متقـدم معطـوف       كه به طور خاص به بررسي زيبايي ،نوشتار

گاه و چيستي موضوع، در نهايـت، امكـان وجـود نـوعي      است، ضمن بررسي اهميت، جاي
ة ويتگنشتاين متقدم و متأخر محل تأمل و شناسي را در انديش نظرگاه مشترك در باب زيبايي

  .دهد توجه قرار مي
  

  شناسي در ادوار فكري ويتگنشتاين نقش و اهميت زيبايي. 2
اي از شـواهد موجـود در آثـار و     برخي از شارحان و مفسران ويتگنشتاين، بر اسـاس پـاره  

ي در منظومة شناس اند كه بر خالف تصور رايج در باب نقش هنر و زيبايي زندگي وي، بر آن
شناسـانه   نظرهـاي زيبـايي    اي براي آن قائل است، دقت فكري ويتگنشتاين، كه نقشي حاشيه

اي محـوري در فلسـفة وي بـه شـمار      و نقطهاست همواره در كانون توجه وي قرار داشته 
  ).Szabados, 2004(رود  مي

سازي و ادبيات  دهد كه موسيقي، معماري، مجسمه اسناد و مدارك بر جاي مانده نشان مي
بـر  دال ترين شواهد  اصلي. ترين عاليق ويتگنشتاين قرار داشته است همواره در زمرة برجسته

اي براي خواهرش  ، طراحي خانه)Schubert(ترتيب در اجراي آوازهايي از شوبرت  اين امر به
و نگـارش  ) drobil(تنـة دروبيـل    ، ساخت تنديس نيم1926 در سال) Margarete(مارگارت 
. گيري است قابل پي 1937تا  1930هاي  اي ناظر به رويدادهاي مربوط به سال نامه خودزندگي

فرهنـگ و  . كنـد  هايي مرتبط با هنر اشـاره مـي   عالوه بر اين، او در خالل آثارش مدام به مثال
اي كه پس از مرگ وي در قالب اثري منسـجم   هاي پراكنده شامل مجموعه يادداشت( ارزش

هـاي فـراوان    هاست كـه حـاوي مثـال    ترين اين نمونه يكي از برجسته) گردآوري شده است
حتي عمل خيرخواهانة مشهور ويتگنشتاين دربارة انفاق . ويژه موسيقي، است مرتبط با هنر، به

فيكر  اشت، چرا كه او به لودويگ فوناش نيز رنگ و بوي هنري د بخش زيادي از ارثية پدري
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)Ludwig Von Ficker, 1880-1967( فلســفي ـ   رســالة منطقــياالصــل  اســترالياي، ناشــر
)Tracatatus Logico-Philisophicus (   توصيه كرده بود كه اين مبلغ ميان هنرمنـدانِ نيازمنـد

 ).Wittgenstein, 1979(اتريشي شامل نقاشان، نويسندگان و شاعران تقسيم شود 
گاه هنرمندان و شـاعران در   شناسي در انديشة ويتگنشتاين و جاي نقش و اهميت زيبايي

اين ميان به حدي است كه او عقيده داشت هيچ فيلسوفي تا به حال به مسائل گمشدة جهان 
و ) Beethoven(انديشة غربي نزديك نشده است و فقط هنرمندان و شاعراني مانند بتهـوون  

اند و شايد نيچه در اين ميـان اسـتثنا اسـت كـه      ها مواجهه يافته گوته با آنشايد تا حدودي 
  ).Wittgenstein, 1998a: 11(گويي به اين مسائل تقرب جسته است 

چنـان در كـانون    شـناختي هـم       هاي زيبايي دهد تا اواخر عمر نيز پرسش شواهد نشان مي
هـا را، بـر    گونـه پرسـش   جه بـا ايـن  توجه ويتگنشتاين قرار داشته است؛ به نحوي كه او موا

. دانسـته اسـت   مشغولي خود  ها را ماية دل يافته و آن برانگيز  هاي علمي، تأمل خالف پرسش
  :نويسد مي 1949هاي سال  وي در يكي از يادداشت

ها هرگز واقعاً مرا درگير  هاي علمي ممكن است توجه مرا به خود جلب كنند، اما آن پرسش
شناختي چنين تـأثيري بـر مـن     و زيبايي) conceptual(هاي مفهومي  پرسشفقط . كنند نمي
هـاي ديگـر چنـين     دهد، لكـن آن پرسـش   در اصل، حل مسائل علمي مرا تكان نمي. دارند

  ).Wittgenstein, 1998a: 91(نيستند 

شـناختي،   دهـد كـه ويتگنشـتاين همـواره، از منظـري زيبـايي       گفته نشان مي موارد پيش
في خود را محل توجه قـرار داده و تفكـر فلسـفي اصـيل را نـوعي عمـل       هاي فلس دغدغه

 .ورزد هاي بشري اهتمام مي مشغولي ترين دل هنرمندانه تلقي كرده است كه به متعالي
هـاي ويتگنشـتاين در بـاب هنـر فـرق چنـداني بـا         ، ديـدگاه عـان بمتتبه اعتقاد برخي از 

ايــن ميــان، باورهــاي او بســيار بــه بــاره نــدارد و، در  رويكردهــاي قــرن بيســتمي در ايــن 
و اثر  1هاي مطلق شباهت دارد كه، بر اساس آن، هنر شكلي از بيان آليست شناسي ايده زيبايي

چنين، به زعم برخي ديگر از  هم). 144: 1382تيلمن، (شود  هنري وحدتي سازمند تلقي مي
كه در باب  بيش از آنشناسي،  نظرهاي ويتگنشتاين متقدم در باب زيبايي گران، اظهار پژوهش

كـه   امـا چنـان  ). Glock, 1996: 32(هنر اهميت داشته باشد، در فهم عرفان وي مؤثر اسـت  
شناسـانة   مباحث پيش رو نشان خواهد داد، در عين حال كه ممكـن اسـت نظرگـاه زيبـايي    

چنـان   داشـته باشـد، هـم    رسـاله ويتگنشتاين ارتباط وثيقي با رويكردهاي عرفاني مستتر در 
  .اي مستقل در باب هنر محل بحث و بررسي قرار داد ان آن را چونان نظريهتو مي
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  رسالهشناسي در  زيبايي. 3
شناسي و به طور كلي امر رازآميز  اند، زيبايي شارحان ويتگنشتاين يادآور شدهاز كه برخي  چنان

ترين  كه اصلي رسالة منطقي ـ فلسفي با وجود اين، در . نقشي اساسي در فلسفة متقدم او دارد
اشـاره  ) ästhetik(شناسـي   بار بـه زيبـايي   آيد، فقط يك اثر دورة فكري نخست او به شمار مي
  شناسي با اخالق سخن به ميان آمده است؛ شده كه، طي آن، از مساوقت زيبايي

  .توان به لفظ آورد واضح است كه اخالق را نمي
  .است) transcendental(اخالق، متعالي 
  ).Wittgenstein , 2001: 6/ 421(اند  سان و مشابه شناسي يك يياخالق و زيبا

آليسـم   پاي ايـده  كه به اعتقاد برخي ردرساله با نظر به عبارت متقدم و متأخر اين بند از 
 ,Glack(توان شناسـايي كـرد    شوپنهاور را در آن مي) transcendental idealism(استعالييِ 

زعم ويتگنشتاين، اخالق و زيباشناسي هـر دو، از آن رو   توان دريافت كه، به ، مي)31 :1996
اند، ناگفتني و البتـه در عـين حـال     هاي جهان و برتر از واقعيت 2كه در پي بيان امري متعالي

هاي نسبي باشند، درون جهان مأوا خواهند گرفت و  چه ناظر به واقعيت اند، زيرا چنان مطلق
ن نيست و اين هر دو ناظر به حقيقتـي خـارج از   كه چني الجرم گفتني خواهند بود، حال آن

شناسي نـاظر بـه    كه چگونه اخالق و زيبايي در باب اين رسالهاما در اين موضع از . اند جهان
  .آيد حقيقتي واحدند سخني به ميان نمي

بـرد، بـدون    كه گويي از ايجازي مخل رنج مـي  رسالهعبارات ويتگنشتاين در اين بند از 
چنـان در   باره و نيـز سـاير آثـار او، هـم     در اين  ها يادداشتگر از  روشن مراجعه به عباراتي

هـاي   كه در ادامه خواهد آمد، مراجعـه بـه عبـارت    چنان. اي از ابهام قرار خواهد داشت هاله
، چيستي اثر هنري، رابطة ميـان اخـالق و   ها يادداشتدر  رسالهتوضيحي ناظر به اين بند از 

  .كند تري توصيف مي دانه به جهان را با جزئيات بيششناسي و نگاه هنرمن زيبايي
  

  چيستي اثر هنري. 4
در بـاب مسـاوقت و معنـاي اخـالق و      رسالهاند عبارت مبهم  شارحان ويتگنشتاين كوشيده

، هـا  يادداشـت ويـژه   گيري از ساير آثار دورة متقدم ويتگنشـتاين، بـه   شناسي را با بهره زيبايي
اثر هنـري شـيئي   «: نويسد مي 1916هاي خود در اكتبر  يادداشتاو در يكي از . توضيح دهند

شود؛ و حيات نيك جهـاني   نگريسته مي) sub space aetenitatis(است كه از منظر سرمدي 
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» ايـن پيونـد ميـان هنـر و اخـالق اسـت      . شـود  است كه از منظـر سـرمدي نگريسـته مـي    
)Wittgenstein, 1998b: 7/10/16.(  

  :كند ريح ميچنين در ادامه تص او هم
نگاه، از ] كه حال آن[بيند،  كه در ميانشان قرار دارد مي ها را چنان شيوة متعارف نظر به اشيا آن

  .نگرد ها را از بيرون مي منظر سرمدي، آن
  .هستند] خود[زمينه  از اين طريق است كه اشيا، واجد تماميت جهان به عنوان پس

مكـان و زمـان نگريسـته     دركه  جاي آن روست كه گويي، در اين نگاه، شيء، به  آيا از اين 
  شود؟ مكان و زمان ديده مي با راه هم شود،

  .كه گويي كل فضاي منطقي را دهد، چنان هر چيز، كل جهان منطقي را تغيير مي
اميـت فضـاي   شود چيزي است كه همواره با تم چيزي كه از منظر سرمدي نگريسته مي... 

 ).ibid(شود  منطقي ديده مي

به معناي ديدن يك شيء در روابـط   3است اسپينوزايي مفهومي كه سرمدي منظر از نگاه
 بـه چيـز بايـد    اين را فهم ذات و حقيقت يك . اش با هر چيز ديگر است منطقي و ضروري

نظر كردن به جهان از منظر سرمدي، «: خوانيم مي رسالهدر ). 113: 1382تيلمن، ( آورد شمار
  ).Wittgenstein, 2001: 6/45(» مند يك كل است؛ كلي كران ةمثاب  نظر كردن به آن به

 ايـن  و نماياند مي چيزها ساير با اش ضروري روابط در را ء شي هنري اثر اساس، اين بر
متقـدم ويتگنشـتاين، هنـر     ةفرسد، در فلس به نظر مي. است 4»درست منظر« نگاه به شيء از

نظرگـاه اسـت كـه     ينـوع ) نشـان دادن (نگاه يـا در معـرض نمـايش گـذاردن      يتبلور نوع
ها را از منظري سـرمدي بـه نظـاره     هاي جهان، آن كوشد، با بركندن اشيا از بستر واقعيت مي

 واجـد  يابنـد،  مـي  ارتقا نگاهي چنين گذر ره از جهان هاي واقعيت و اشيا كه هنگامي. بنشيند
   .شوند مي شناسانه زيبايي ارزش

دهـيم، در واقـع از شـيوة     را به مثابة اثري هنري مد نظر قـرار مـي   هنگامي كه ما شيئي 
متداول مشاهدة آن شيء فراغت يافته، كاربرد روزمرة آن را به فراموشي سپرده و از وجـه  

 در جهـان هـايي   يدهدر نگريستن به شيوة متداول، اشيا فقط پد. كنيم سرمدي به آن نظر مي
ها و انتظارات ما، محل توجـه   روند كه، به قدر كاربردشان در برآوردن خواسته به شمار مي

  .شوند واقع مي
ــه   « ــيء قطع ــر، ش ــدون هن ــر     ب ــة ديگ ــر قطع ــد ه ــت، همانن ــت اس   » اي از طبيع

)Wittgenstein, 1998a: 7.(  
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 منظـري  و بخشـد  مـي  تعـالي  »بودن جهان در« از را ها آن ها پديده به هنرمندانه نگاه اما
هـا را بـه    پـارچگي آن  و تماميـت و يـك   گستراند مي ناظران فراسوي را ها آن از ديگرگون

هـاي جهـان، در    شايد بتـوان گفـت از ايـن منظـر، اشـيا و پديـده      . دهد مخاطبان نشان مي
 دايجـا  بـا  گـذر،  ره  اين از و يابند مي متفاوت و دوباره حياتي كل، با سازواري و هنگياهم

 5.آيـد  مـي  فـراهم  حيـات  ينشدن حل ظاهر به هاي مسئله درك براي موقعيتي جديد، عالمي
پـارچگي را   دوم فكري خود نيز تماميت و يك ةويتگنشتاين حتي در اواخر عمر و در دور

هاي مربـوط   او در يكي از يادداشت. كرد بخش هنر و زيبايي تلقي مي چنان عناصر قوام هم
 شـود،  مي ضايع وجهي،  شش اي ستاره شايد مانند، ستاره شكلي زيبايي«: نويسد مي 1948به 
 ).ibid: 81( »بنگريم معين محوري به نسبت متقارن چنان را آن ما اگر

 اوسـت  زيرا بود، خواهد ساز سرنوشت بسيار هنرمند نقش ميان، اين در ترتيب، اين به
 طبيعت از اي قطعه صرفاً كه اين از را ها آن جزئي، ياشيا به نگاه درست ةويش كشف با كه،
آورد؛  براي مخاطبان فـراهم مـي   6»معنوي طعامي« و بخشد؛ مي ارتقا آيند شمار به جهان و
ـ  به ما نزد كه بنماياند چنان را) individual thing(تواند شيء جزئي  فقط هنرمند مي«  ةمثاب

  ).ibid: 6( »شود نمايان هنري اثري
  

  كاركرد اثر هنري. 5
مندانه غايت زندگي مطلوب ويتگنشتاين است و هنر ابزاري است بـراي   سعادتزندگي 

اثر هنري، از آن رو كه تصويرگر كليت جهان است، بازنماياندة معناي . تحقق اين جهان
بـه عبـارت ديگـر، اگـر     . يابد رود و از اين حيث با اخالق نيز قرابت مي آن به شمار مي
يستن آدمي در مسير وصـول بـه سـعادت و نحـوة     اي است مبين كيفيت ز اخالق نظريه

نفسه تغييرپذير نيست و فقط ارادة اخالقـي مرزهـاي آن را    نگريستن او به جهاني كه في
ماية نگاه هنرمندانه به اشيا نيز متكفل تأمين چنين مقصودي اسـت   كند، درون جا مي جابه

)Zemach, 1966: 373-374 .(نويسد ويتگنشتاين در اين باره مي:  
منـد   نظر به اشيا اين است كـه جهـان را بـا چشـمي سـعادت      ةهنرمندان ةشيوماية  آيا درون

)happy eye (بنگرد؟  
  .زندگي، دشواري است، هنر شادكامي

  .سرانجامِ هنر، زيبايي است... 
  ).Wittgenstein, 1998b: 20.10.16, 21.10.16(آفريند  زيبا آن چيزي است كه سعادت مي] امر[و 
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 7»متـافيزيكي  ةسـوژ « يـا  »فلسـفي  مـن « جهانِ به مبدل شيء شناسانه، زيبايي نظرگاه در
ـ  » من فلسفي«. رود به شمار مي) و نه بخشي از آن(شود؛ جهاني كه من، مرز آن  مي  ةبـه مثاب

 كـه  را جهـاني  مرزهـاي  كند و اين تغييـر  مرز جهان، با نگريستن از وجه سرمدي، تغيير مي
  ).53 :1389فرد،  عابديني( داد خواهد تغيير است من جهان

است، ) organic(وار  رو كه واجد نوعي وحدت اندام ويتگنشتاين اثر هنري را، از آن 
داند كه گـويي آدميـان، بـا     مي) mystical(اي رو به حقيقت و يا شايد امر رازآلود  روزنه
فـرد، در  «؛ كنند گونه آثار، آن روزنه را مسدود مي هنري و گاه علمي به اين هاي غير نگاه

وار اثـر هنـري نمايـان اسـت، از كـاه       تالش براي پر كردن شكافي كه در وحدت انـدام 
» گيـرد  كـاه را بـه كـار مـي     بهتـرين كند، اما براي ساكت كردن وجدان خود  استفاده مي

)Wittgenstein, 1998a: 5-6.(  
ن كنـد كـه زنـدگي شـايا     اظهار مـي  1930هاي مربوط به سال  وي در يكي از يادداشت

مـا هنگـامي   . اي است كه با نگاهي هنري و از منظري خاص زيسـته شـود   مالحظه زندگي
بينـيم؛ گـويي در    اي داريم كه زندگي را به مثابة اثر هنري خداوند مي زندگي شايان مالحظه

توانيم چنين زندگي  نگرانه به زندگي هستيم؛ اما ما همواره نمي اين وضعيت واجد نگاهي كل
امور جزئي را بـه   شتابند تا، با آثار هنري خود،  ميان، هنرمندان به ياري ما ميكنيم و، در اين 

انـدازي درسـت    اين آثار ما را به چشـم . اي به ما بنمايانند كه اثري هنري به شمار آيند گونه
؛ گـويي  )ibid: 6-7(هايش را نظـاره كنـيم    مندانه طبيعت و واقعيت شوند تا شوق نمون مي ره

هـا را تعـالي    كنـيم، اشـيا و واقعيـت    هاي زندگي نظـر مـي   ندانه به واقعيتهنگامي كه هنرم
انـداز سـرمديت،    يـابيم و، بـر فـراز جهـان و از چشـم      كه خودمان ارتقا مي بخشيم يا آن مي

  .كنيم ها را نظاره مي واقعيت
 انگيزد، بالمĤل به افزايش شناسانه ما را برمي گذر كه تأمالت زيبايي شيء هنري، از اين ره

از منظـر ويتگنشـتاين،   . انجامـد  هنري و و نيز كل جهان مي حيرت و شگفتي در باب شيء 
هاست اين حيـرت را از مـا    هاي جهان، چه بسا، مدت ها و واقعيت هاي علمي به پديده نگاه

هـا، بايـد بـراي     ها، و شايد ملت انسان«ربوده و ما را به خواب غفلتي عميق فرو برده است؛ 
هـا را بـراي خـوابي دوبـاره مشـايعت       اي است كـه آن  علم شيوه. شوند حيرت كردن بيدار

  ).ibid: 7(» كند مي
» بـودنِ جهـان  «با امر رازآلود يعني  آدمي گاه كه پژوهان، آن به تعبير برخي از ويتگنشتاين

شود كـه هنـر و اخـالق، بيـان و ترجمـان ايـن        ، دچار حيرت و اعجابي ميشود  ميمواجه 
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هاي جهان يعني همان ارادة  واقعيت) factuality(بودگي  انگيزند؛ بياني كه واقع حيرتمواجهة 
  ).Zemach, 1966: 375(سازد  خداوند را بر ما آشكار مي

به اين ترتيب، در منظومة فكري ويتگنشتاين متقـدم، اثـر هنـري كـاركردي تـذكاري و      
هـاي جهـان، آدمـي را از     هيابد كه، بـا يـادآوريِ روش درسـت مشـاهدة پديـد      آور مي يقظه

كشـد و جهـان را بـه مثابـة اثـر هنـري خداونـد بـه حقيقتـي           مايگي برمي روزمرگي و ميان
  .خواند كند كه هر لحظه آدمي را به رفعت و تعالي فرامي آور بدل مي انگيز و اعجاب حيرت
  

  دادني هنر به مثابة امري ناگفتني و نشان. 6
: گذارنـد  ها خود را به نمـايش مـي   آيد؛ آن ه لفظ نميدر حقيقت، چيزهايي وجود دارد كه ب«
  ).Wittgenstein, 2001: 6/522(» ها امر رازآلودند آن

تعيين مرز قلمرو امور گفتنـي و   رسالهترين مقصد ويتگنشتاين در  رسد اصلي به نظر مي
  :نويسد گفتار اين اثر مي او خود در پيش. دادني يا امور انديشيدني با ناانديشيدني است نشان

هدف اين كتاب تعيين مرزي براي انديشه است يا ترجيحاً نه براي انديشه، بلكـه بـراي   ... 
بايست هر دو سوي اين مرز را  كه، به منظور تعيين مرزي براي انديشه، ما مي چه آن: بيان آن

  .)بينديشيمتواند انديشيده شود،  چه نمي بايست بتوانيم، دربارة آن يعني مي(انديشيدني بيابيم 
چـه در آن سـوي مـرز واقـع      تواند كشـيده شـود و آن   رو، اين مرز فقط در زبان مي  از اين
  ).Wittgenstein, 2001: 3-4(معنا خواهد بود  سادگي بي شود به مي

 كـه  اسـت  گـزاره  سـاختار  موقـوف  گانـه ي معنـا  متقدم، ويتگنشتاين فكري ةمنظوم در
 ايـن . باشـد ) possible state of affairs( امـور  از ممكـن  وضـعي  تصـويرگر  بايسـت  مـي 

 تصـويري  صـورت  وجـود . اسـت  گـزاره  سـقم  و صـحت  از مسـتقل  امـري  تصويرگري
)pictorial form (اي  بر اين اسـاس، اگـر گـزاره   . شرط الزم و كافي اين تصويرگري است

ي نماياند كه موقعيتي ممكن و يا وضعيتي از امـور واقعـ   دهد يا مي دار باشد، نشان مي معني
هـاي تجربـي را    ها تـوان بيـان فراواقعيـت    به زعم ويتگنشتاين متقدم، گزاره. چگونه است

شناسـانه و رازآلـود اشـيا     به اين ترتيب، از منظر وي، تالش براي توصيف زيبـايي . ندارند
مواجهه با مرزهاي زبان را در پي خواهد داشت كه هنر به مثابة امري ناگفتني در اين ميـان  

در هـر صـورت،   ... «: نويسد هاي خود در اين باره مي او در يكي از يادداشت. نمايد رخ مي
» توانـد در آن وجـود داشـته باشـد     اين ويژگي علم است كـه هـيچ تـم موسـيقيايي نمـي     

)Wittgenstein, 1998b: 29.5.15.(  
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در حوزة اخـالق،  » غلط«و » درست«بر مبناي نظر ويتگنشتاين متقدم، به كار بستن مفاهيم 
هـاي   گـزاره . هاي معطوف به امور واقع دارد شناسي، كاربردي متفاوت از حوزه زيبايي دين و

هاي فلسفي، ما را در مشاهدة درست  گفته، همانند گزاره ناظر به امور ارزشي نظير موارد پيش
نوردنـد و   ها، در راستاي تحقق اين هـدف، مرزهـاي زبـان را درمـي     آن. كنند جهان ياري مي
گويي درستي ). Barrett, 1991: 20(شوند  بدل مي) nonsensical(معنا  هايي بي الجرم به گزاره

  .كنند سنجيد ها را بايد با نقشي كه در مشاهدة درست جهان ايفا مي و يا نادرستي اين گزاره
 هـاي  گـزاره  نظيـر  ارزشـي  هـاي  گـزاره  به كه داشت دور نظر از نبايد ميان اين در البته،
 نردبـاني  نگـاهي  متـافيزيكي  و فلسـفي  هاي گزاره همانند توان نمي هشناسان زيبايي و اخالقي
چـه را كـه    شـود، آن  چه بيان مـي  هاي قسم نخست، مخاطب، از آن در خالل گزاره 8.داشت

  .ها همواره محكوم به شكست است تالش براي بيان ناگفتني. يابد شود درمي گفته نمي
در محـدودة علـم تجربـي محصـور     به اين ترتيب، زباني كه خاص بيان علمي است و 

از اين رو، موسيقي و به تبع آن . شناسانه را نخواهد داشت هاي زيبايي است توان ابراز گزاره
دادني و متفاوت با بيان تجربي علمي است كه سـاحت معنـادار زبـان را بـه      امري نشان هنر 

نة خود در باب اشيا، شناسا در اين ميان، هنرمند، با تأمالت زيبايي. خود اختصاص داده است
هـاي تجربـي تمسـك جويـد، موجبـاتي فـراهم        كه به زبان متناسب براي بيان پديده بي آن
به عبارت ديگر، هنرمنـد  . به نظاره بنشينيم) سرمدي(ها را از منظري خاص  آورد تا ما آن مي

 .دهد ميها را به نحوي ديگرگون به ما نشان  كند و آن به واسطة اثر هنري به اشيا اشاره مي
گرا و يا منتقد هنري ابراز احساسات خود دربارة رفتارهـا و   بر اين اساس، وظيفة اخالق

. ء، بـه نحـوي خـاص، هسـتند     ها در پي نشان دادن آن رفتار و يا شـي  اشيا نيست، بلكه آن
هاي ناظر به عالم واقع  آيد وضعيتي متفاوت با گزاره گذر حاصل مي هايي كه از اين ره گزاره
كه چيزي دربارة عالم واقع بيان كنند، جهان، كنش و يا يك شـيء را   جاي آن ها، به  آن .دارد

خاص و   اي نمايانند و از اين طريق، به شيوه به نحوي خاص و درست به مخاطبان خود مي
  ).Barrett, 1991: 25(دهند  هاي ناظر به امور واقع، معناي خود را انتقال مي متفاوت با گزاره
ــر  ــان معجــزة طبيعــت اســت  عــالوه ب ــر بي ــده داشــت هن ــن، ويتگنشــتاين عقي  اي

)Wittgenstein, 1998a: 64 (هـاي زبـاني محصـور     ارچوبهـ گاه در چ آسا هيچ و امر معجزه
معنـا بـدل خواهـد شـد      هـايي بـي   شود و نـاگزير سـخن گفـتن دربـارة آن بـه گـزاره       نمي

)Wittgenstein, 2001: 6/ 522 .(هــاي  معنــايي گــزاره يايــن تقريــري ديگــر از كيفيــت بــ
 .نوردد شناسانه است كه مرزهاي زبان را در پي بيان ارزش مطلق درمي زيبايي
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  شناسي ارتباط ميان اخالق و زيبايي. 7
شناسـي در   همـاني اخـالق و زيبـايي    پژوهان، مساوقت و اين به اعتقاد برخي از ويتگنشتاين

چـه  ). 100- 99: 1382تـيلمن،  (را بايد به معناي شباهت و ارتبـاطي وثيـق انگاشـت     رساله
هايي ميان اين دو كار چندان دشواري نيست و همين امر،  وضوح، تشخيص تفاوت كه، به آن
رو، مساوقت را بايد به معناي رابطـة عميـق و    از اين . هماني را به مخاطره خواهد افكند اين

 1930هاي  سال هاي سخنراني از ويتگنشتاين، خود، در يكي. ارتباط تنگاتنگ در نظر گرفت
چـه دربـارة    عمـالً هـر آن  « :كند شناسي تصريح مي اخالق و زيبايي ارتباطدر باب  1933تا 
» رود بـه كـار مـي   ] نيز[نيك ] امر[اي كمي متفاوت دربارة  شيوه بر زبان آورم، به » زيبا«] امر[
)Moore, 1965: 276.(  

حكايت از آن دارد كـه   رسالهشناسي در  گالك بر آن است كه مساوقت اخالق و زيبايي
هاي اين جهان نيست؛ ثانياً،  اوالً، همانند منطق و اخالق، زيباشناسي نيز ناظر به ماده واقعيت

هاسـت؛ و ثالثـاً، اخـالق و     شناسي نيز همانند اخالق ناظر به سـاحت متعـالي ارزش   زيبايي
است كـه در  ) آن يعني بودن جهان و نه چگونگي(شناسي مبتني بر تجربة امر رازآميز  زيبايي

  ).Glack, 1996: 31(شود  مند از بيرون نظاره مي اين تجربه، جهان به مثابة يك كل كران
كه گفته آمد، هنر از منظر فلسفة نخست ويتگنشتاين شـيوة درسـت نگريسـتن بـه      چنان

رود و  حلي براي مسئلة زندگي به شمار مي گذر، راه دهد و، از اين ره جهان را به ما نشان مي
گويي اخالق نيز در اين ميان، . شود نمون مي آميز ره دمي را براي زيستن در جهاني سعادتآ

  . كند جهان، زندگي را به اثري هنري براي آدميان بدل مي نگرانه به  با نگاه كل
عنوان دو حقيقت مطلق، در عين حال كه هـر دو متعلـق بـه     شناسي، به  اخالق و زيبايي
در . روند شمار مي هاي آن به  هر دو نوعي نگرش به جهان و واقعيت اند، قلمرو امور ناگفتني

حلـي بـراي مسـئلة     هاي اخالقي و راه كار به نمايش گذاردن ارزش اين ميان، هنر برترين راه
 ).136- 135: 1382تيلمن، (زندگي است 

شناسي را، از اين حيث كه هر دو در تغيير مرزهاي جهان مؤثرنـد، نيـز    اخالق و زيبايي
گـذر ارادة   گونه كه اخالق، با تغيير نگرش مـا بـه جهـان از ره    همان .افق دانست توان هم مي

و در ايـن  ) Wittgenstein, 2001: 6/43(دهـد   اخالقي، مرزهـاي آن را بـراي مـا تغييـر مـي     
شـود،   كه در عمل و واقعيت تغييري حاصل شود، معناي جهان دگرگون مي آن وضعيت، بي 

دهـد و   هاي جهان، معناي آن را تغيير مي گاهي خاص به طبيعت و پديدههنر نيز، با تزريق ن
  .شود گذر به تغيير مرزهاي جهان منجر مي از اين ره
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نسـبي   كه اشاره شد، ويتگنشتاين متقدم اخالق را امري مطلق و غير عالوه بر اين، چنان
شناسي ما را بر  نفسه است؛ انگارة مساوقت اخالق و زيبايي انگاشت كه واجد ارزشي في مي

اگرچه ويتگنشتاين در آثـار دورة  . باشيم ملتزمباوري  چنيندارد تا در باب هنر نيز به  آن مي
كنـد، ايـن انگـاره را بايـد الزمـة منطقـي        باره ابراز نمي  نخست خود مطلب چنداني در اين

با وجود اين، در يكي از . شناسي و مساوقت آن با اخالق تلقي كرد اه او در باب زيبايينظرگ
، اثـر هنـري واجـد ارزشـي     فرهنـگ و ارزش در مجموعـة   1947هاي مربوط بـه   يادداشت

نيست، بلكـه صـرفاً خـود را     ديگر چيزياثر هنري در پي انتقال «شود؛  نفسه قلمداد مي في
  ).Wittgenstein, 1998a: 67(» كند منتقل مي

شناسـي   انگـاري زيبـايي   تواند در راستاي انگـارة مطلـق   اين عبارت، در عين حال كه مي
ويتگنشـتاين متقـدم در    ةشناسان زيباييهاي  تفسير شود، از تداوم محسوس بخشي از انديشه

  .دورة دوم فكري او حكايت دارد
بـار ديگـر انگـارة     1933تـا   1930هـاي   هاي سـال  ويتگنشتاين، هنگامي كه در سخنراني

شناسي انجام  چه زيبايي همة آن«كند؛  دهد، تصريح مي نگري در هنر را محل توجه قرار مي كل
  .»“ديگر قرار دهي اشيا را در كنار يك”تا  “جلب توجه تو به سوي يك چيز است”دهد  مي

ت؛ به ايـن معنـا   گونه اس افزايد كه در اخالق نيز استدالل اين وي پس از اين عبارت مي
كه، به جاي استدالل به معناي متعارف آن، صرفاً بايد نگاه خود را به نحوي خـاص سـامان   

  ).Moore, 1965: 278(داد 
اي  گونـه كـه اخـالق، بـا بسترسـازي بـراي ايجـاد زنـدگي         عالوه بر اين موارد، همـان 

د و توفيق نگريستن بخش آوايي آدمي را با جهان به مثابة يك كل تحقق مي مندانه، هم سعادت
آورد، هنـر نيـز، ضـمن     از منظري سرمدي و لبيك به ارادة خداوند را براي انسان فراهم مي

سازي انسان با كليت جهان، همانند اخـالق، او را بـه شـگفتي و حيـرت در برابـر       هنگاهم
هايي  شناسي و اخالق را بايد نظريه به تعبير برخي از متتبعان، زيبايي. دارد وجود جهان وامي

  ).Zemach, 1966: 374(به شمار آورد ) eternal present(» اكنون سرمدي«گشا در ادراك  راه
  

  شناختي هاي فلسفي و زيبايي شباهت پژوهش. 8
هاي فلسفي، ديني و اخالقي، از اين حيث كـه همگـي    در فلسفة نخست ويتگنشتاين، گزاره

شوند؛ اما، در اين ميان، ويتگنشـتاين شـباهت    شأن بيان هنري انگاشته مي فاقد تصويرند، هم
دهد كه اين شباهت ناشي از  شناختي تشخيص مي هاي فلسفي و زيبايي اي ميان پژوهش ويژه
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طـي يادداشـتي از    1937او در . هاي فلسـفي اسـت   ه ماهيت پژوهشنوع نگاه خاص وي ب
شناختي سخن به  پژوهش فلسفي با پژوهش زيبايي) queer resemblance(» شباهت عجيب«

تا  1933هاي  چنين، در يكي از يادداشت وي هم). Wittgenstein, 1998a: 29(آورد  ميان مي
در واقـع، فلسـفه را صـرفاً    «: كنـد  ان مياش را در اين جمله بي خالصة ديدگاه فلسفي 1934
  ).Wittgenstein, 1998a: 28(» شود گونه بايد نگاشت كه يك شعر نوشته مي همان

هايي چـون توجـه بـه تفـرد و جزئيـت، شـباهت و        ويتگنشتاين بر آن است كه ويژگي
هــاي فرهنگــي و اقتصــادي كــه از خصــايص  زمينــه و زمينــه زمينــه و پــس تفــاوت، پــيش

عـالوه  ). Szabados, 2004(اند  رزيو روند، در واقع، نوعي فلسفه سي به شمار ميشنا زيبايي
انـد بـا    بر اين، او بر آن است كه هنر و فلسفه هر دو از اين حيث كه سازندة نوعي نظرگـاه 

ينـد  افرشناسـي، اخـالق و فلسـفه     به زعم ويتگنشتاين، در زيبـايي . ديگر مشابهت دارند يك
هـا و   به اين ترتيب است كه، با ذكر نمونـه ) ي يك صحنه در دادگاهشبيه بازساز(آوري  دليل

چـه را مـا    ها نيز بتوانند آن شود تا آن مصاديق، نظرگاهي خاص فرا روي ديگران گسترده مي
  ).Moore, 1965: 278( بينيم ببينند مي

اي پـيش روي مـا    شـده   بر اين اساس، هنر و فلسفه هر دو نظرگاه تازه و مغفـول واقـع  
كـرديم   چيزهـايي را كـه فكـر مـي     دهد نشان ميهنرمند همانند فيلسوف به ما . گسترند مي
، لزومـاً،  آمـوختن و يـا   نشـان دادن ايـن  . دانسـتيم  نمي /ديديم واقعاً نمي  دانيم، مي /بينيم مي

  .دهد اي به ما نمي اطالعات تازه و از پيش ندانسته
اثر هنري همانند يك . ت تازه نيستبه اين ترتيب، آموختن لزوماً به معناي كسب اطالعا

اي در اختيار ما قرار دهد، به ما بينش و بصيرتي  كه اطالعات تازه آن  تواند، بي اثر فلسفي مي
  ).142- 141: 1389آلن و تروي، (تر فاقد آن بوديم  ببخشد كه پيش

  
  دادني بودنِ هنر در دورة دوم فكري گيري انگارة نشان پي. 9
 ةفلسـف  در زيبـا  امـر  و هنـر  ةمقول به ويتگنشتاين التفات نوع كه اين رغم  بهرسد،  نظر مي به

 زنـدگي  بـه  نيـل  در آن مـدخليت  و شناسـانه  زيبـايي  نگـاه  اهميت ،9يابد مي تغيير او متأخر
 او توجه كانون در چنان هم زندگي هدف تحقق و رازآلود امر به يابي دست و مندانه سعادت

، 1934 تـا  1932 هـاي  سـال  بـه  مربـوط  هـاي  يادداشـت  از يكي در نمونه، يبرا دارد؛ قرار
 هنـر،  در« دارد؛ بـاور  آن بودن ناگفتني و هنر بودن دادني نشان اصل به چنان هم ويتگنشتاين

  ).Wittgenstein, 1998a: 26( »باشد نيك نگفتن، هيچ ةانداز به كه، گفتن چيزي است دشوار
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دادنـي   باز هم انگـارة نشـان   1940تا  1939هاي  هاي مربوط به سال در يكي از يادداشت
  :شود بودن هنر تكرار مي

ايـن    ؛ بـه گـذارد  مـي  نمايششكسپير رقص شور انساني را به : ممكن است كسي بگويد
اين صـورت، چنـدان قـادر نبـود رقـص       باشد؛ در غير) objective(بايست عيني  دليل مي

اما او . توانست دربارة آن سخن بگويد كه شايد مي با اين گذارد، نمايش بهشور انساني را 
اين انگـاره را از پـاول   (گرايانه  اي طبيعت نه به شيوه دهد مي نشانها را در رقص به ما  آن

  ).ibid: 42) (ام اخذ كرده) Paul Engelman(انگلمان 

است، بـاز  كه هنر معجزة طبيعت  نيز، در بحث از اين 1947در يادداشتي مربوط به سال 
هنـر، معجـزة   : ممكن اسـت بگـوييم  «گيرد؛  دادني بودن هنر مد نظر قرار مي هم انگارة نشان

شكوفه صـرفاً  . (معجزة طبيعت است مفهومهنر مبتني بر . كند مي آشكار طبيعت را براي ما
» !شـكفد  نگاه كن چگونه مي: گوييم مي) انگيز است؟ باره اعجاب  چه چيز در اين. شكفد مي

)ibid: 64.(  
تدريج، نظريـة تصـويري    ، بهرسالهدهد كه اگرچه در دوران پس از  عبارات باال نشان مي

» زبـاني   بـازي «بازد و نظريـة   دادني در نگاه ويتگنشتاين رنگ مي نشانـ    معنا و انگارة گفتني
)language game ( شباهت خـانوادگي «و «)family resemblance (  گيـرد،   جـاي آن را مـي

دادني و  چنان تا پايان عمر عقيده داشت كه در هنر بايد در پي تحقق امري نشان همگويي او 
ناگفتني بود كه سخن گفتن دربارة آن ماهيت هنر را، كه ناظر به نشان دادن معجزة طبيعـت  

  .است، به مخاطره خواهد افكند
  
  شناسانة شوپنهاور در انديشة ويتگنشتاين متقدم نقش آراي زيبايي .10

شناسـي   هاي او در باب زيبـايي  ويتگنشتاين با آراي شوپنهاور تأثير عميقي بر انديشه آشنايي
هاي ويتگنشتاين را در اين باره كامالً متأثر از  توان خطوط كلي انديشه نهاده؛ به نحوي كه مي

پژوهان نيز پنهان نمانده سبب شده است  اين نكته كه از چشم ويتگنشتاين. شوپنهاور دانست
هاي بنيادين شوپنهاور  نگاهي نيز به انگاره شناسانة وي، نيم ، در تشريح نظرگاه زيباييها تا آن

  ).Zemach, 1966: 373 ←براي نمونه (شناسي داشته باشند  در باب هنر و زيبايي
هـا و   ، كه ريشة همـة رنـج  )will(شوپنهاور بر آن بود كه براي رهايي از خواست يا اراده 

نخست، طريق هنر و تعمـق در آن؛ و ديگـري،   : و راه متصور استرود، د شرور به شمار مي
كنيم و  تعلق به اشياي زيبا نظر مي از منظر شوپنهاور، هنگامي كه ما بي. طريق رياضت و پرهيز
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آوريم، به طور موقـت از سـيطره و بنـدگي خواسـت و      ها را مد نظر مي فقط ارزش هنري آن
هنرمنـدان  : ايـن انگـارة افالطـوني عقيـده داشـت      شوپنهاور مبتني بـر . شويم شهوات آزاد مي

ها در اثر هنري، ما را لَختي از  ها و بيان و بازنمايي آن گذر ادراك و مشاهدة ايده توانند، از ره مي
بر اسـاس ايـن   . وري از شهوات رهايي بخشند و از اين حيث به فيلسوفان تشبه جويند غوطه

ها كه توأم با به فراموشي سپردن خواست  غراق در آنگذر تأمل ناب در اشيا و است نظريه، از ره
 و هنر،) Schopenhauer, 1969: I:185(شود  پذير مي ها امكان و اراده است، فهم حقيقت ايده

. سـازد  در اين ميان، ابزاري است كه اين استغراق و آن فراموشي را به طور موقت محقق مي
در «: نويسد باره مي در اين ) Parerga and Paralipomena(ها  ها و حاشيه ذيلشوپنهاور در 

 »شـود  واسطه، كامالً از آگاهي ناپديد مي شناسانه، خواست، به اين  حين وقوع ادراكي زيبايي
)Schopenhauer, 1974: II: 415.( 

به اين ترتيب، شوپنهاور بر آن است كه، در كنار فلسفه، اثر هنريِ شايسته و اصـيل نيـز   
ة وجــود و درك ماهيــت حقيقــي و چيســتي زنــدگي بينجامــد توانــد بــه حــل مســئل مــي

)Schopenhauer, 1969: II: 406(. اي  در صورت تحقق چنين وضعيتي است كه فرد به سوژه
نفسـه و عينيـت جهـان در پـيش او نقـاب از رخ       شـود و شـيء فـي    فارغ از اراده بدل مـي 

تن رسـته اسـت   از منظـر شـوپنهاور، در ايـن حالـت، گـويي آدمـي از خويشـ       . گشـايد  مي
)Schopenhauer, 1969: I: 68.(  

نگاه هنرمندانـه    :كه گفته آمد، ويتگنشتاين نيز متأثر از چنين ديدگاهي عقيده داشت چنان
دهندة معناي زندگي و  هاست، نمايش به اشيا، در عين حال كه شيوة درست نگاه كردن به آن

) في نفسه از منظـر شـوپنهاور    ا شيءمتناظر ب(هاي متعالي خارج از جهان  بازنمايانندة ارزش
  .رود به شمار مي

كـه از مسـاوقت اخـالق و     رسـاله شناسـي در   همچنين، در تنها عبارت ناظر به زيبـايي 
تـوان مالحظـه    آليسم استعاليي شـوپنهاور را مـي   پاي ايده گويد، رد شناسي سخن مي زيبايي
سي هر دو به مثابة نوعي نگـاه  شنا اين مساوقت حكايت از آن دارد كه اخالق و زيبايي. كرد

. هـاي جهـان اسـت    مند، با رويكردي رواقـي، پـذيراي واقعيـت    به جهان از منظري سعادت
شناسـانه، از آن   باره با تأسي به شوپنهاور بر آن است كه تأمالت زيبـايي  ويتگنشتاين در اين 

شـود تـا از    يكند، موجب مـ  مي) single image(رو كه آگاهي ما را لبريز از تصويري واحد 
  ).Glock, 1996: 31-32(سيطرة ارادة آرزومندانه رهايي يابيم 

شناسي ويتگنشتاين متقدم، يعني مفهوم  ترين مفهوم در زيبايي كننده رسد تعيين به نظر مي
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هاي جهـان تعريـف شـده     پديدهنگرانه به  نگريستن از منظر سرمدي كه مبتني بر نگاهي كل
 گـر كـل بـه    تلقي شوپنهاور از هنر دارد كه آن را موضوعي نماياناست، نيز ارتباط وثيقي با 

را در تلقي خود ) eternity(شوپنهاور مفهوم سرمديت ). 155: 1382تيلمن، (آورد  شمار مي 
جـان و بـه طـور     كه اشياي بي به زعم او، اين. شمرد شناسي بسيار حائز اهميت مي از زيبايي

كنـيم، از آن   يافته و فراطبيعي مشاهده مـي   غيير شكلشده را به نحوي ت كلي هر شيء نقاشي
ها را اشيائي در بستر سيال زمان و متصل بـه رشـتة    روست كه ما، در اين وضعيت، ديگر آن

سـيالن سـرمدي همـة    «بينيم و، در عوض، با فراغت يافتن از  ارتباطات علّي و معلولي نمي
اشـيا،  . نهيم يتي ساكت و خاموش قدم ميدر قلمرو سرمد) eternal flux of all thing(» اشيا

محصور و ) condition of understanding(» شرايط فهم«در حالت فرديت، در چنبرة زمان و 
شوند، آن ارتباطات محصوركنندة پيشين  اند، اما هنگامي كه به واسطة هنر بازنمايي مي متعين

ماننـد   جاي مي بر) اند يت و ثبوتگر كل كه نمايان(هاي افالطوني  رود و فقط ايده از ميان مي
)Schopenhauer, 1987: I: § 80 .(تر اشاره شد، ويتگنشتاين نيز متأثر از چنـين   كه پيش چنان

هـاي موجـود جهـان تعـالي      نظرياتي عقيده داشت، هنگامي كه ما اشيا را از بسـتر واقعيـت  
هي سرمدي و هماهنگ ها فراغت يافته، از وج نگرانة آن بخشيم و از شيوة مشاهدة جزئي مي

هـا را محـل    آن» درست«شناسانه و  كنيم، در حقيقت از منظري زيبايي ها نظر مي با كل به آن
  .ايم هشدايم و در اين حالت با اثري هنري مواجه  توجه قرار داده

ــر     ــوع هن ــرين ن ــوان برت ــه عن ــده داشــت كــه موســيقي ب ــين عقي شــوپنهاور همچن
)Schopenhauer, 1969: I: 256( واسطة خواست و ماهيت شيء في نفسـه   نمايانندة بي، كه

حقيقت پنهان در حجاب پديـدارها را    مفهومي اي غير كند تا به شيوه است، به ما كمك مي
وي بـر  ). ibid: II: 406(فراچنگ آوريم و ماهيت راستين وجود و زنـدگي را ادراك كنـيم   

درسـتي، بـا    كنـد، بـه   بيان مـي  واسطة مفاهيم چه را كه موسيقي بي بود كه اگر همة آن آن
ويتگنشـتاين نيـز،   . استفاده از مفاهيم بيان كنيم، به فلسفة حقيقي دسـت خـواهيم يافـت   

موسـيقي و  همـواره  ها و به مقتضاي محيط و فرهنـگ خـانوادگي،    افق با اين انديشه هم
هاي فلسفي و  شاعرانگي در كانون توجهاتش قرار داشت و تأمل در رابطة ميان پژوهش

صـراحت   چنـين بـه   وي هـم . را بر او آشكار ساخته بود» شباهتي عجيب«شناختي  زيبايي
گونه بايـد نگاشـت كـه يـك شـعر نوشـته        در واقع، فلسفه را همان«اعالم كرده بود كه 

در بـاب نقـش    1940تا  1939هاي  هاي مربوط به سال دداشتاو در يكي از يا. »شود مي
جـا   كنند دانشـمندان آن  مردم اين روزها فكر مي«: نويسد تعليميِ هنرمندان و شاعران مي



 متقدم شناسي از منظر ويتگنشتاينِ ييدر باب زيبانگريستن از منظري سرمدي    16

  

هرگز . ها را سرگرم كنند آن...  دانان و شاعران، موسيقي] و[ها تعليم دهند  هستند تا به آن
» هـا دارنـد   چيزي بـراي آمـوختن بـه آن   ] يزن[كه گروه اخير   كند به ذهنشان خطور نمي

)Wittgenstein, 1998a: 42.(  
دهد  شناسانة شوپنهاور و ويتگنشتاين نشان مي هاي زيبايي اي ميان انديشه بررسي مقايسه

سـاز در وصـول بـه حقيقـت و درك      كه هنر را واجد نقشي سرنوشـت  كه هر دو، ضمن آن
شناسانه تلقي  اي زيبايي مايه را نيز شايستة درون اند، فلسفة واقعي ماهيت واقعي جهان دانسته

در . گـذارد  اندازي حقيقي و متعالي از جهان به نمـايش مـي   افق با هنر، چشم اند كه، هم كرده
باورانة نظرگاهي است كـه هنـر در پـي نشـان      اين ميان، گويي فلسفه ترجمان معقول و ايده

  .دادن و اشاره كردن به آن است
 
  گيري نتيجه. 11

نهـاد،   ها مـي  دادني ها و نشان ساز ميان قلمرو گفتني نظرية تصويري معنا، كه مرزي سرنوشت
رو كه  شناسانه، از آن  هاي زيبايي ها مأوا گيرد و گزاره دادني موجب شد تا هنر در قلمرو نشان

  .معنا تلقي شوند گذارند، بي تصويري تجربي از خود بر جاي نمي
 به ناظر اسپينوزا، به تأسي با را، آن ويتگنشتاين كه سرمدي، منظري از نگريستن

 اصلي ةماي درون انگاشت، مي جهان هاي پديده به »پرنده چشم از« و نگرانه كل نگاهي 
 نظرگاه اين اساس بر. بخشيد  شكل را متقدم ويتگنشتاين ةشناسان زيبايي ةنظري

 تلقي هنري نگاه گيري شكل ةالزم را سرمدي منظري از نگريستن كه شناسانه زيبايي
 مواجهه ةشايست اسلوب جهان، هاي پديده و اشيا به بخشي تعالي با هنرمندان، كرد، مي
 ما به آورد مي همراه  به خود با را بخش لذت و ممدوح حيرتي كه را جهان با

  آن از اخالقي، هاي گزاره داشت، عقيده متقدم ويتگنشتاين كه گونه آن اگر،. آموزند مي
 تربيت و آيند مي شمار  به معنا بي اند، جهان از خارج مطلقي ارزش به ناظر كه رو

 ميان اين در هنر ،10يابد نمي تحقق ها نمونه و مصاديق بيان گذر ره از جز اخالقي
  .هاست نمونه بهترين گر حكايت
يابد و  كه نوع نگاه ويتگنشتاين به مقولة معناداري، در دورة دوم فكري او، تغيير مي با آن

دادنـي بـودن    شود، گويي نشان دادني ديگر محل توجه او واقع نمي تمايز ميان گفتني و نشان
برپايي و  يابي به امر رازآلود دست، تأمين سعادت بشريهنر و اهميت ترديدناپذير آن در 

  .چنان در كانون توجه او قرار دارد هم اخالقي اي جامعه
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  ها نوشت پي
 

هنـر  . اسـت ) expression(هنر نـوعي بيـان   «: نويسد مي ها يادداشتويتگنشتاين، خود، در . 1
از منظـر ويتگنشـتاين متقـدم،    . )Wittgenstein, 1998b: 19.9.16(» خوب، بيان كامل است

در اين باره . هاست واقعيت) factuality(بودگي  واقع ةامر رازآلود و نحو» بيانِ«شناسي  زيبايي
← Zemach, 1966: 375. 

. رود مـي  شـمار   بـه  جهان معناي كه رو آن  از است، متعالي شناسي زيبايي آن تبع به نيز و اخالق .2
در اين باره  .بود آن پي در بايد جهان از بيرون ناگزير و نيست جهان درون واقعيتي جهان معناي
← Wittgenstein, 2001: 6/ 41. 

نگرانه است كه از وابستگي و تعلق خـاطر   اين اصطالح از منظر اسپينوزا ناظر به نگرشي كل .3
ذيـل نتيجـة    اخـالق او در بخش دوم از كتاب . هاي جزئي مبراست به زمان، مكان و واقعيت

طبيعت عقل چنان است كه اشـيا را ذيـل شـكلي از سـرمديت     «: كند اظهار مي 44دوم قضية 
)sub quadam aetenitatis specie( گاه در توضيح ايـن مفهـوم يـادآور     وي آن. »كند ادراك مي

شود كه ادراك سرمدي يا همان نگريستن از منظر سرمدي، ادراك اشيا به نحـو ضـروري    مي
ضرورت اشيا، عيناً، . كند كه در ذات خود هستند فهم مي ها را چنان است كه آن) و نه ممكن(

  .Spinoza, 1994: II/ 125 ←در اين باره . همان ضرورت ذات سرمدي خداوند است
 اثـر  كـه  كنـد  مـي  تصـريح  1930در يادداشتي مربوط به  ارزش و فرهنگدر  ويتگنشتاين .4

 بنگـريم  شـيء  بـه ) right perspective( درسـت  منظـري  از تـا  كنـد  مـي  وادار را ما هنري
)Wittgenstein, 1998a: 7.(  

 از بايد ما كه كرد مي فكر ويتگنشتاين همانند خودمان، فرهنگي جغرافياي در نيز، سپهري سهراب .5
 در چه آن و جهانهاي آن فاصله بگيريم و به  به زندگي و پديده هنرمندانه غير و روزمره هاي نگاه
 بـر  خود سهراب .سرمدي منظري از ويتگنشتاين، تعبير به شايد بنگريم؛ ديگر منظري از است آن
 اشـعار  از برخـي  ويتگنشتاين اگر كه برآنم. »است جاري اشيا ةتاز جهت در من روح« كه بود آن

 زندگي به خود شناسانة زيبايي نگاه از دقيقي ترجمانِ را ها آن بسا چه شنيد، مي را سپهري سهراب
  متعددند؛ موارد اين از هايي نمونه زير  ةقطع دو. انگاشت مي

  من كه از بازترين پنجره با مردم اين ناحيه صحبت كردم
  از جنس زمان نشنيدم حرفي

  هيچ چشمي عاشقانه به زمين خيره نبود
  كسي از ديدن يك باغچه مجذوب نشد

  اي را سر يك مزرعه جدي نگرفت كس زاغچه هيچ
  گيرد يك ابر دلم مي ةمن به انداز



 متقدم شناسي از منظر ويتگنشتاينِ ييدر باب زيبانگريستن از منظري سرمدي    18

  

 

  بينم حوري وقتي از پنجره مي
  ـ دختر بالغ همسايهـ 

  ترين نارون روي زمين ياب پاي كم
  خواند فقه مي

  .)392- 391: 1388ي، سپهر(
  

 .نزديكم زمين آغاز به من... 
 .گيرم مي را ها گل نبض
 .درخت سبز عادت آب، ترِ سرنوشت با، هستم آشنا
  .است جاري اشيا تازة جهت در من روح

...  
 خشنودم سيبي به من
 .بابونه ةبوت يك بوييدن به و

 .دارم قناعت پاك بستگي يك آينه، يك به من
 .تركد مي بادكنك اگر خندم نمي من
 .كند نصف را ماه اي، فلسفه اگر خندم نمي و

 شناسم، مي را بلدرچين پرِ صداي من
  .را كوهي بز پاي اثر را، هوبره شكم هاي رنگ

...  
 ... ديد بايد ديگر جور شست، بايد را ها چشم

  )292- 287: همان(

ـ  تلويحـاً درون  1934تا  1932هاي  هاي مربوط به سال ويتگنشتاين در يكي از يادداشت .6 اثـر   ةماي
 ).Wittgenstein, 1998a: 27(داند  مي) spiritual nourishment(» طعامي معنوي«هنري را 

 :نويسد مي رساله درويتگنشتاين  .7

 .رود مي شمار به جهان براي مرزي بلكه: ندارد تعلق جهان به سوژه
 يافت؟ را متافيزيكي اي سوژه توان مي جهان در كجا
 را چشـم  تـو  واقعـاً  امـا . اسـت  بينـايي  ميدان و چشم مورد مشابه دقيقاً اين كه گويي تو

 .كني نمي مشاهده
 قابـل  چشمي با بينايي ميدان كه بگيري  نتيجه تا دهد نمي اجازه تو به بينايي ميدان در چيز هيچ و

  ).Wittgenstein, 2001: 5/632, 5/633( است رؤيت
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 كند مي وارد فلسفه به را )self( من چه آن... «: افزايد مي اثر اين از ديگري بند در چنين هم او
 كالبد نه ؛“نيست انساني موجودي فلسفي من”. “است من جهان جهان،” كه است واقعيت اين

 فلسفي من بلكه است، مربوط شناسي روان به كه) human soul( انساني روان نه و انساني
  ).Wittgenstein, 2001: 5/ 641(» آن از بخشي نه جهان، مرز است؛ متافيزيكي اي سوژه
 تعيين را جهان حدود كه است »فلسفي منِ« همان يا »متافيزيكي ةسوژ« ترتيب، اين به
 مقابلِ ةنقط در. داشت خواهد موضوعيت فلسفي من برابر در جهان پايان و آغاز ةنقط. كند مي

 به. است مرتبط واقع امور بافقط  و است جهان درون كه دارد قرار »تجربي منِ« ،»فلسفي منِ«
 در شيء و است »فلسفي من« موضوع اش منطقي هاي امكان مجموع با جهان ديگر، عبارت
 بار به را مهمل هاي گزاره زبان ساحت در »فلسفي من« نگاه. »تجربي من« موضوع واقعش وضع

 در اشيا با »تجربي من« مواجهات مرهون همگي معنادار هاي گزاره كه آن حال نشاند، خواهد
  .است واقعشان وضع

هاي فلسفه و متافيزيك حكايت از آن دارد كه اين  نگاه نردبانيِ ويتگنشتاين متقدم به گزاره. 8
اين . دهند كنند و آن را نشان مي كه چيزي بگويند، به چيزي اشاره مي آن  بيها چگونه،  گزاره
  .Barrett, 1991: 16-17← در اين باره . اند درست جهان ةمشاهدها نردباني براي  گزاره

 متفاوت ديگر يك با اش فكري دورة دو در هنر باب در ويتگنشتاين اساسي هاي پرسش و نظرگاه .9
 ترين مهم از دو هر بودن دادني نشان و اخالق و شناسي زيبايي ميان ارتباط نخست، دورة در. است

 باب در اصلي مسئلة متأخر، ويتگنشتاين منظر از اما. رود مي شمار به  هنر باب در وي هاي دغدغه
 از گيري بهره با مسئله اين. زيباست هاي پديده ميان در مشتركي هستة وجود امكان شناسي، زيبايي
 شرايط و ها موقعيت در ،»زيبايي« كه ترتيب اين به يابد؛ مي منفي پاسخي زباني هاي بازي نظرية

 ذات وجود از نبايد اساس، اين بر و، كرد خواهد افاده را متنوعي و متفاوت معاني مختلف،
  .گفت سخن زيبا اصطالح به هاي پديده ميان در »زيبايي« نام به مشتركي

 باره اين در و ناپذيرند توصيف اخالق آن تبع به و مطلق ارزش خير، متقدم، ويتگنشتاين منظر از .10
 اي تجربه تر پيش كه باشيم كساني نزد آن معناي گر تداعي مصاديق، برخي ذكر با توانيم، فقط مي

است كه ويتگنشتاين » اخالق ةدربار سخنراني«ماية اصلي  اين انگاره درون .اند داشته آن از
  .25- 13: 1388ويتگنشتاين،  ←در اين باره . كند تكرار مي بار حين سخنراني آن را چندين
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