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  خدابه نام 

  ویتگنشتاین در مواجهه با آراي شناسیپارادوکس زیباي

     احمد علی تحریري ماسوله   

  چکیده 

با در نظر . هاست گزارهتفکر ویتگنشتاین عمدتاً در حوزة زبان بوده و دغدغۀ اصلی وي در زمینۀ معناداري 
نتایج بدست آمده از  .توان قواعد مورد نظر وي را در این حوزه بکار بستگرفتن هنر به عنوان نوعی زبان می

فلسفی خود هنر را پر کشیدن از  تفکر در دوره اولاین کاربرد ، دیگران را به این باور رسانیده که ویتگنشتاین 
توان هنر داند و معتقد است با شیوه متداول دیدن نمینگاه روزمره و رسیدن به نگاهی فرامکانی و فرازمانی می

هاي زیباشناسانه بیشتر با در دوره دوم تفکر فلسفی خویش قائل به این است که گزارهو اینکه  را ادراك کرد
   ) .1389، فردعابدینی(ر دارند تا زیباواژگان درست و مناسب سروکا

از یک سو ذاتی بودن مفهوم زیبایی را به کنار نهاده و ام نتایج حاصله از این کاربرد که در اینجا به آن پرداخته
 جستجوي معیارهاي زیبایی اساساً امري است آیا « دد پاسخ به این سوال است کهدر صاز سوي دیگر 

  »پارادوکسیکال و یا اینکه منتج به نتایج معنادار خواهد گشت؟

  شناسی ، بازیهاي زبانی ، امر زیبا ، زبان خصوصی ، شباهت خانوادگی زیبایی: واژگان کلیدي 
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  مقدمه 

ها و گرایشهاي فکري مختلف که به زعم ویتگنشتاین از شباهت خانوادگی فلسفه تحلیلی متشکل از نحله       
اند و هریک به دنبال معیاري براي برخوردارند در خصوص موضوعات گوناگونی به بحث و بررسی پرداخته

    موضوع زیبایی و. اندصدق و کذب قضایا ناچار به ایجاد ساختار و قوانینی عمدتاً بر پایه منطق گردیده
ده و پراکنده است که در ابتدا ناچار شناسی در حوزه فلسفه از منظر فیلسوفان حوزه تحلیلی آنچنان گسترزیبایی

مورد  کلیآنرا به طور  ندنظمی بیرون آورده تا بتوانرا از بی »سامان پژوهش و پرسشحوزة بی«بودند این 
رفتار دیرینۀ این مکتب فلسفی در در تالش براي تحقق چنین امري است که به پیروي از . بررسی قرار دهند

ابژه به  - و از منظر سوژه سیاقی رفتندچنین به براي امر زیبا و نازیبا نیز تعریف معیار براي صدق و کذب ، 
تا بازتاب دقیق و موشکافانۀ  کردشناسی بستري را فراهم از این منظر زیبایی. بررسی چنین موضوعی پرداختند

    این است که چگونه آنچه در اینجا اهمیت دارد  ).Kelly,1998( در آن اتفاق افتدهنر ، فرهنگ و طبیعت 
و  پرداخت» زیبایی شناسی«و » زیبا شناختی«به تعریف و توصیف مفاهیم » تحول زیبایی شناختی«توان با می

   رویکردي که کلید درك مسائل ؛را مورد بررسی قرار دادرویکرد موشکافانۀ فیلسوفان تحلیلی در این خصوص 
      “کلمات ارزشی”و  “واژگان زیبایی شناختی ”شناسی را در تحقیق دقیق  در باب مسائلی همچون زیبایی

با این حال ابعاد زیبایی و هنر همچون منشوري آنچنان رنگارنگ و سهل و ممتنع است که ورود از هر . داندمی
را  ندتو کروچه هنرشناس ایتالیاییتوان صادق یا کاذب انگاشت و این امر کالم بمنظري و با هر معیاري را می

  :گفت می کندکهتصدیق می

چیزي است که همه کس ] ذوق[توانیم به شوخی بگوییم هنر  چیست؟ می] و یا ذوق[اگر از ما بپرسند، هنر «  
   ).44، ص 1367روحانی ، ( »معنی نیست و این شوخی چندان هم بی] که چیست[داند  می

از یک سو و موضوع مورد استفاده از زبان مفاهیم و مقوالت علمی و فلسفی در بحث پیرامون مقولۀ زیبایی 
موجب خواهد ، تصویري و هنري است  عاطفی  - نگري حسی  یا جهان  بینی که نوعی جهانبحث یعنی زیبایی 

ل ها بیشتر از بیرون به تحلی و تئوري شد که کارایی مفاهیم و مقوالتی از این دست در این حوزه محدود شده 
چند وجهی بودن . ، ناشی از پیچیدگی احساس و عواطف ماستزیباییپیچیدگی ساختار   .پردازندب مسأله
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بر این محدودیت کنند  کارکردهاي اجتماعی آن و گوناگونی فاکتورهایی که وجود و تأثیر آن را مشخص می
  . دی خود را بیرون خواهد کشیبه سخت !به شدت منطقیافزایند ؛ تا جایی که امر زیبا در حصار تئوریهایی می

یکی از فیلسوفان با آراي  شناسیمسأله زیباییطرح مواجهۀ ام تا بدان بپردازم  آنچه در این جستار سعی کرده
و اینکه استفاده از مفاهیم مطرح شده توسط تاثیرگذار و برجسته حوزة تحلیلی یعنی لودویگ ویتگنشتاین است 

شناسی چه کارکردي داشته و منجر به چه نتایجی در حوزه زیبایی ]زبان است که عمدتاً در حوزة[این فیلسوف 
تئوریهاي ویتگنشتاین متقدم و متأخر را قبل از پرداختن به  به اجمالبنابراین ضرورت دارد تا . خواهد شد

دالیل  همچنین .شناسی بپردازیممطرح و سپس به کارکرد آنها در برخورد با مقولۀ زیبایی ،موضوع اصلی بحث
  .شناسی بیان خواهم کرددر حوزة زیبایی) که عمدتاً در حوزه زبان است(خود را مبنی بر بکارگیري این قواعد 

   آرا و نظرات ویتگنشتاین

و  طرح  ، در دو دوره فکري خود با تأسیس دو مبناي فلسفی متفاوت) 1889-1951(ودویگ ویتگنشتاینل
نفی زبان  ”،  “نظریه بازیهاي زبانی ”،  “نظریه شباهت خانوادگی”،  “نظریه تصویر زبانی”نظریاتی همچون 

وي در  .دوران جدید گشوده استزیبایی شناسی افق هاي تازه اي در فلسفه تحلیلی، فلسفه زبان و  “خصوصی
دورة اول تفکر فلسفی خود متأثر از آراي راسل و هیوم در خصوص اتمیسم منطقی ، زبان صوري و تقسیم 

   (Tractatus Logico Philosophicus)، نظریۀ تصویري زبان را در تراکتاتوس... و  )تحلیلی و ترکیبی(ها گزاره

 ، زبان ، براساس این نظریه. بود  ماهیت زبان، ماهیت اندیشه و واقعیتدر آنجا مسألۀ اصلی وي . مطرح کرد
است و  یتي آن، تنها تصویر واقع زبان، یک ماهیت مشترك دارد و وظیفه. کند از جهان ارائه می تصویري منطقی

شناسی در بیرون از بر این اساس طبق آراي ویتگنشتاین متقدم مسأله زیبایی .تواند به فراسويِ واقعیت برسد نمی
تنها این رساله در وي  .از آن سخن گفت تواننمی گرددکهگیرد و از امور رازآمیز تلقی میحلقۀ زبان قرار می

یکسان و مشابه دانسته که با اخالق  را  یزیباشناسو در آنجا   کردهاشاره   (Asthetik) یک بار به زیباشناسی
 ؛) 113و 112 ،ص 1386، ادیب سلطانی(  داندآنرا استعالیی میتوان آنرا در قالب الفاظ درآورد چرا که نمی

و تالش براي بیان آنها را  دانستهناگفتنی  بلکه وي آنها را از سوي وي نیست این امور به معناي نفی البته این 
نگرد و این از منظر ابدیت می اثر هنريبواسطه نظریۀ تصویري زبان است که ویتگنشتاین به  .بی معنا می انگارد
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کرانمند است که گزاره هاي ناظر به واقعیت هاي تجربی، درون آن،  نگریستن به جهان، به مثابه کلّیبه منزله 
در خارج از  زیبایی شناسیسوژه متافیزیکی در مرز آن و امور ناگفتنی و ارزش هاي غایی نظیر دین، اخالق و 

با  و از این حیث، نمایاندمعناي آنرا بازمیتصویر کلیت جهان  به عنوان  اثر هنري ازاینرو . آن جاي دارند
  . نمایانگر ارزش هاي متعالیِ خارج از جهان است، هم افق خواهد بود کهاخالق 

پژوهش هاي «در “بازیهاي زبانی”نظریه  مطرح ساختنوي با در دوره دوم تفکر فلسفی ویتگنشتاین است که 
فهمید و کلمات معناي کلمات را از استعمال آنها در موقعیت هاي مختلف می توان «چنین عنوان کرد که  »فلسفی

قرار دادن این نظریه در کنار نظریه  .»بیرون از هر متن و موقعیتی فاقد معنا هستند و حد مشترکی ندارند
  ي همه  داد که  ارائه  تعریفی  توان نمی  از زبان«در حوزة زبان  که بیانگر این موضوع است که  “شباهت خانوادگی”

حوزه آنها در  به کارگیريو    ».باشد  کاربردها ي همه  واحد براي  بیانگر ماهیتی  را دربرگیرد، یعنی  آن  کاربردهاي
  مصادیق  بین  ذاتی  ايویژگیبه دنبال   که گردد می این دیدگاه رایج در سنتهاي فلسفی منجر به کنارنهادنهنر 

   .است  مشترك

 گرددمی  گوناگون  گفتارهاي و  مشترك  را از زبان  همگان  فهم  منجر به   عمومی  از تعامل  قواعد برآمدهاز طرفی  
   [private language]خصوصی  زبان  نام  به  چیزي  گیرد که می  نتیجه    ویتگنشتاینو براین اساس است که 

غیرممکن دانسته را  باشند  را نداشته  آن  فهم  امکان  دیگران  که  واژگانیبه عبارت دیگر وي  وجود . وجود ندارد
  .است  عمومی  تعامل  حاصلي که قواعد. داندو آنها را هم تابع قواعد می

ضرورت شناسی زیبایی حوزهدر  ؛ نظریات مطرح شده توسط ویتگنشتایننتایج بکارگیري حال بمنظور بررسی 
حاصله از این مواجهه را کنند را مطرح کرده و نتایج محورهاي بنیادینی که در این حوزه طرح پرسش می دارد 

  :در این محورها بررسی نماییم؛ این محورها عبارتند از 

 و مواجهه با اثر هنري زبان خصوصی هنرمند -1

 معیارهاي تشخیص امر زیبا -2

 آیا امر زیبا اساساً ذاتی است یا خیر؟ماهیت امر زیبا  و اینکه  -3
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  زبان خصوصی هنرمند و مواجهه با اثر هنري

این تجلی خود را در قالبهاي . که تجلی هنر در ترکیب عنصرهاي عینی و ذهنی نهفته استرسد چنین بنظر می
در مواجهه با .  کندرا القا می "زیبا"آشکار ساخته و به مخاطب مفهوم ... گوناگونی نظیر موسیقی ، نقاشی و 

توان این را می. کن نیست شناسانۀ آن به یکباره به زعم ویتگنشتاین ممیک اثر هنري کشف تمامی ابعاد زیبایی
برد که در آراي خود  از نوعی ویژگی در دیدن اسم میوي . نتیجه گرفتنامد می» به مثابه-دیدن«از آنچه وي 

به مثابه آن است که تجربۀ درك یک وجه مانع آگاهی از وجه  –ویژگی دیدن . نامدمی "به مثابه –دیدن "آنرا 
   )371، ص مک آیور لوپس . (شوددیگر می

شود حاصل ترکیب عنصرهاي شود این است که آنچه از اثر هنري برداشت میسوالی که در اینجا مطرح می
این امر زیباي برآمده از چنین ابژکتیو اثر هنري در مواجهه با سوبژکتیویتۀ مخاطب است ؟ و اگر چنین است 

  رسد؟ به نظر می »انگارانهذات« ؛تراکنشی تا چه حد در دایرة رنگارنگ مخاطبان

اي است که بین امر شناسی در شباهت خانوادگییکی از نتایج حاصله از تقابل آراي ویتگنشتاین با مقولۀ زیبایی
توان در از سویی این امر را می. شودزیباي درك شده توسط مخاطبان گوناگون از یک اثر هنري دیده می

  .و قالب متفاوت نیز مشاهده کردمواجهۀ یک مخاطب از دو اثر هنري متفاوت و در د

که به هنگام کند گیرد ذهن او را انباشته از مسائلی میهاي متفاوتی که مخاطب در معرض آنها قرار میآموزه
باشد ؛ این امر به نوعی تأییدکنندة مواجهه با امر زیبا برداشتی خصوصی از آن خواهد داشت که قابل بیان نمی

  . است نفی زبان خصوصی ویتگنشتاین

بیان شباهتهاي خانوادگی میان مفهوم زیبایی آنرا از حوزه زبان نماید که توجه به این نکته در اینجا ضروري می
گر و این امر تداعی سازد که حاصل تعامل عمومیستخصوصی خارج کرده و به پیروي از قواعدي مجبور می

ي محتواي اثر هنري بر  بخش عمدهاین در حالیست که . خواهد بود  مشترك  مصادیق  بین  ذاتی  ايویژگی
  .وي جایی ندارد دنیاي مفهومی خاصو در  شود ي ذهنی ناپایدار مخاطب استوار نمی شالوده
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در . زبان خصوصی هنرمند نیستکند و آن چیزي جز از طرفی اثر هنري ما را با مقولۀ حیاتی مهمی درگیر می
اینجا قصد بر آن نیست که وارد مباحث هرمنوتیک شویم و از این منظر اثر هنري را مورد نقد و بررسی قرار 
دهیم ؛ اما آنچه قطعاً وجود دارد و انکارناپذیر است این است که پرداختن به زبان خصوصی هنرمند و بیرون 

امري است غیرممکن ؛ ) ن که در تجربۀ شخصی هنرمند تجلی یافته استآنچنا(کشیدن مفهوم زیبایی از دل آن 
و برداشت باقی نخواهد ماند خصوصی چیزي به نام به زعم ویتگنشتاین با ورود به عرصۀ دیالوگ دیگر  زیرا

به نحو «تواند از قواعد  بر این اساس فرد نمی وعیت از قواعد حاصل تعامل عمومیست ناچار به تب مخاطب
       .بود همان پیروي از قواعد می   ، چرا که در غیر این صورت باور به پیروي از قواعد،پیروي کند» خصوصی

)Kripke,1982 (   

زیبایی و آیا هر آنچه از تقابل مخاطب با اثر هنري برآید در دایرة « گردد که ا این تفاسیر این سوأل مطرح میب
نظریات اینجاست که ضرورت دارد معیارهاي تشخیص امر زیبا را با استفاده از »  گیرد؟شناسی قرار میزیبایی

  .ویتگنشتاین مورد مداقه قرار دهیم 

 و  طرح یک پارادوکس  معیارهاي تشخیص امر زیبا

اثر و هماهنگی میان اجزاي شناسانه به فرم و یا محتواي عمدة آراي مطرح شده در خصوص معیارهاي زیبایی
معتقد است که چیزي زیباست که با کمترین عالمات  1یرکهوفب دهندة اثر هنري پرداخته است؛ چنانچهتشکیل

این رسد آنچه در این دست آرا مشترك به نظر می ؛)1987گروتر،( ممکن، بیشترین نظم ممکن را عرضه کند
   .د آنرا بیرون کشیدیآثار نهفته است و بابه طور ذاتی در این  "امر زیبا"نگرش است که 

                                                             
بیرکهوف اجزاي یک پیام را با یکدیگر از نظر آرایش اطالعات . مریکایی روشی براي محاسبه زیبایی تدوین کرده استآریاضیدان » جرج دیوید بیرکهوف«1

به نظر ایشان تشخیص این نظرم یکی از شرایط ضروري براي به وجود آوردن احساس جذابیت است . یعنی بین اجزا نظمی برقرار استداند، در ارتباط می
 شناختی سوژهنمایش دهیم و اندازه زیبایی Qاین نظم را اگر به حرف . توان تقارن را نام برداز آن جمله می. کندهاي مختلف تظاهر میکه این نظر به گونه

پس بر   M = O/C    :است Cبر پیچیدگی  Oشناختی برابر حاصل قسمت نظم مشخص کنیم براساس نظریه بیرکهوف این اندازه زیبایی Mرا با حرف 
ه این البته بایستی توجه داشت که این نظریه ب  .هاي ممکن بیشترین نظم ممکن را عرضه کنداین اساس یک شیء وقتی خیلی زیباست که با کمترین عالمت

توان تنها از طریق نظم و قاعده به دست آورد، و زیبایی تر باشد زیباتر است، بلکه بنا بر نظریه وي زیبایی را نمیمعنی نیست که یک سوژه هر چه منظم
   .نتیجه دو صفت متضاد است که هر دو نیز به یک اندازه ضروري هستند
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آنچه در اینجا به آن توجه داریم از دهیم؛ قرار می بررسیاي دیگر مورد شناسی را به گونهحال ساختار زیبایی
دیگر پیروي آن از معیارهاي صدق و و از سویی قرار دادن هنر و خلق اثر هنري در دایرة زبان یک سو 

  .است کذب در این حوزه

 5ممیزي، 4دوگانگی،3بودن قراردادي، 2یري و قابلیت تغییرذانعطاف پ: عبارتند از خصوصیات منحصر بفرد زبان 
       توان در فرایند آفرینش هنري و در زبانهریک از این خصوصیات را می. ) 1990Lyons,( 6زایاییو 

  . شنیداري یک اثر هنري دید–تصویري 

و فرمهاي آشناي آثار هنري ، دوگانگی  هانشانهجریان سیال ذهن هنرمند ، قراردادي بودن در  پذیري در انعطاف
  .توان مشاهده کردو زایایی را در ارائه معناي جدید از ترکیب عناصر میرا در وجه هرمنوتیکی آثار 

میتوانند ممیز ) واجها(هر یک از صداها ؛ بدین معنا که سطح دوم زبان است رزبان در مورد عناصویژگی ممیزي 
  .آیدو این امر در فرایند آفرینش هنري چندان به چشم نمی )Lyons,1990(معنا باشند

شناسی قرار داده به آن اشاره دارد را در تقابل با زیبایی متأخر قواعد حوزه زبان که ویتگنشتاین، براین اساس 
  . وتا ببینیم نتایج حاصله را در یک فرایند منطقی چگونه حاصل خواهد شد

وي .  از دیدگاه ویتگنشتاین متأخر زبان تصویر واقعیتها نیست بلکه از تعدادي بازي زبانی تشکیل شده است
ازي قائل بوده و معناي هر کلمه را منوط به ب.. براي زبان غایتهاي متعددي همچون وصف ، امر ، خواهش و 

دارد و وي ما را از خلط بازیهاي زبانی با یکدیگر بر حذر می. داند که در آن واقع شده استزبانی معینی می
   )1389،  بخشایش( .داندورزي را در رفع این سوء تفاهمها با استفاده از بکارگیري قواعد صحیح بازي میفلسفه

  )Lynch, 2013( گیر است خروج به مگس از بطري مگسفلسفه، نشان دادن راه از نظر ویتگنشتاین متأخر کار 

                                                             
2 flexebility & versality 
3 arbitrariness 
4 duality 
5 discreteness 
6 productivity 



8 
 

بمنظور تبیین معیارهاي زیبایی در مواجهه با آراي ویتگنشتاین پذیرفتن دو موضوع از اهمیت اساسی برخوردار 
  :است 

  

  .هنر خود نوعی زبان است  -1

  . رودمعناداري یک گزاره بسته به کاربرد آن در زمان و مکانی است که به کار می -2

هارمونی میان اجزاي آن است و این امري کند در وهلۀ نخست آنچه جلب توجه می. به یک اثر هنري بنگریم«
ها در تار و پود اثر نهفته را رمزگشایی کرده و تجلی است  زیبا ؛ در ادامه رمزي را که هنرمند به واسطۀ نشانه

اي که مخاطب در که اثر در آن ارائه شده و زمینهاي و در نهایت با توجه به زمینه. امر زیبا مضاعف خواهد شد
  ».در آن نهفته است را دارد !زید ، او سعی در کشف نهایت زیبایی که گویی به طور ذاتیآن می

هاي دیگري نیز تعریف کرد؛ اما توان به گونهاین سناریو که از مواجهه مخاطب با اثر هنري روایت شد را می
اهد بود این است که مخاطب به دنبال کشف زبان خصوصی هنرمند با استفاده از آنچه در همۀ آنها مشترك خو

  .در قالب زبان خصوصی خویش است ؛ فرایندي که نمودار زیر گویاي آن استآنها قواعد عمومی و بردن 

    

  

  

  

  

  

                                               

  مخاطب                                                         اثر هنري                 

                                

  سعی درکشف زبان خصوصی هنرمند                                       

  

 زبان خصوصی مخاطب 

 قواعد زبان عمومی    
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خود دارد و آن اینکه کاربرد قواعد عمومی در حوزه زبان خصوصی این فرایند یک پارادوکس بزرگ را در دل 
ماند توجه به ویژگیهاي مشابه در یک مجموعه است که به زعم ممکن نیست ؛ پس آنچه در اینجا باقی می

این مجموعه ویژگیها در کنار یکی از ویژگیهاي منحصر بفرد زبان . نامیمویتگنشتاین آنرا شباهت خانوادگی می
ها را در یک فرایند زیباشناسانه فراهم آورد و این ویژگی چیزي نیست جز تا زمینۀ معناداري گزارهگیرد یقرار م

  . 7روایتگري

ض معناداري و خود را در معر تواندچه در زبان به طور عام و چه در هنر به طور خاص به راحتی می روایت
و یا در یک دور هرمنوتیکی و بر مبناي  شوداي منجر مینتیجهبه نهایتاً  یا؛ چرا که روایت زمینه معنایی قرار دهد

  . به خلق مدام معنا خواهد پرداخت ، زبان  8ویژگیِ زایایی

   اما این معیار معناداري لزوماً  مساوي با معیار زیبایی نبوده و معیار زیبایی به صورت خاص در دل آن جاي
در اینجاست که این نکته . کندغیر هنري نیز صدق می امورچرا که فرمول کلی این قاعده در مورد . گیردمی

نماید که تعیین معیار و مبنا ناچار به وارد شدن به حوزه زبان عمومی است و پذیرفتن قالبها ، جلب توجه می
  . است این حوزهمورد پذیرش قواعد هایی که فرمها ، عناصر و نشانه

هاي مطرح شده نتیجه خواهد شد این است در تقابل با نظریهو آنچه در خصوص جستجوي معیارهاي زیبایی 
که نفس این عمل تصدیق قواعد حوزة عمومی بوده و به نوعی بازگشت به تفکر ویتگنشتاین در دورة اولی فکر 

ها را به واسطۀ اي از این ویژگیعهتوان مجمواز طرفی می. شدهنر از امور ناگفتنی قلمداد می در آن اوست که
الطرفینی از هر سو که بنگریم خود را در مواجهه با یک قضیۀ جدلی. بندي کردشباهت خانوادگی میان آنها دسته

  . معناستبینیم که از یک سو معنادار و از سوي دیگر بیمی

      ر هنري در نظر بگیریم ومخاطب را در مواجهه با یک اث» درك شهودي«معناداري آن از سویی است که 
ایست که به طور معنایی آن از این جنبه است که درك مورد نظر شهودي نبوده و برآمده از شباهت خانوادگیبی

                                                             
7 Narrativity 
8 productivity 
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شود و درك آن زمانی اي عناصر میان مخاطبان دست به دست میقراردادي و در یک سیر تاریخی از مجموعه
  .معناداري قرار گیرد ؛ و تقسیم مخاطبان به خاص و عام گویاي این واقعیت استگردد کهدر این زمینۀ میسر می

  گیرينتیجه

ها و فرض اثر هنري به توان چنین نتیجه گرفت که کاربرد قواعد منطقی در معناداري گزارهاز آنچه آمد می
  :زیرخواهد شد عنوان یک گزاره و سنجش آن منجر به نتایج 

داراي شباهت خانوادگی در حوزة زیباشناسی به وسعت دایرة هرمنوتیکی برداشت وسعت دایره ویژگیهاي  -1
  .مخاطب از آثار گسترده است

  .درك شهودي اثر هنري در تعارض با مسأله معیارسازي براي امر زیبا قرار دارد -2

  . هاي مرتبط با آن است در اثر هنري در تعارض با مسألۀ زبان هنري و صدق گزاره ذاتی بودن زیبایی -3

  ... و  
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