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 نظر به وجود شيء؛اثر هنري
1

  

  متقدم و شكلوفسكي در باب هنر بررسي تطبيقي آراي ويتگنشتاين

  

 فرد نيمرتضي عابدي

   هنر  فلسفةشناس ارشد پژوهشكار

  چكيده

 كه توانست دو فلسفة متفاوت و حتي – فيلسوف پرآوازة قرن بيستم -لودويگ ويتگنشتاين 

جاي بگذارد، در فلسفة نخست خويش معتقد است اثر هنري شيئي است   متضاد از خويش به

شكلوفسكي، . ودش كه از وجهي ابدي و نه از دريچة نگاه معمول و هرروزه بدان نگريسته مي

نمودن امور » ناآشنا«از اشياء و » آشنازدايي«پرداز ادبي، نيز هنر را راهي براي  منتقد و نظريه

ميان اين دو ديدگاه دربارة هنر و اثر هنري، نسبت و تشابهي محسوس وجود . دانست آشنا مي

ه مخاطب نگرند كه ب عنوان فرصت و مجالي مي ويتگنشتاين و شكلوفسكي به هنر به. دارد

نفسه و   فيصورت ادراك اشياء به: دهد نوع ديگري از ادراك و مشاهده را تجربه كنند اجازه مي

شود شيء از بافت روزمرة آن جدا شود و در وجه  هنر باعث مي. ها  آنخارج از زمينة معمول

ه از كند كار هنر آن است ك كه شكلوفسكي اظهار مي طور همان. ديگري مقابل نگرنده قرار گيرد

 رها سازد؛ از سوي ديگر نيز، اشياء از  » خودكاري ادراك«هاي متفاوت بكوشد اشياء را از  راه

حساب  هيچ به«تعبير شكلوفسكي  شوند يا به منظر شيوة عادي نگريستن تقريباً اصالً ديده نمي

هاي اولية ويتگنشتاين در باب  كوشم نشان دهم ديدگاه در اين نوشتار مي. »آيند مي

  . شناسي در هماهنگي با نظرية فرماليستي شكلوفسكي در باب هنر است اييزيب

  

  .  هنري، بافت شناسي، شيء هنر، نظرية ادبي، زيبايي: هاي كليدي واژه
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درآمد. 1
1

  

لودويگ ويتگنشتاين
2

ها يادداشت  در
3

اثر هنري شيء «كند كه  م اعالم مي1916ـ 1914 

. )1961b :7/10/16ويتگنشتاين، ( ».ته شود به آن نگريسابدي وجهكه از  است درحالي

اي نيز هنر را   از دنيا، منتقد و انديشمند ادبيها و در جاي ديگري حدود همان سال

دانست؛ او ويكتور  كردن امور آشنا مي» ناآشنا«اء و از اشي» زداييآشنايي «راهي براي 

شكلوفسكي
4

نر و اثر هنري، نويسنده معتقد است ميان اين دو ديدگاه در باب ه.  بود

تأكيد ويتگنشتاين و .  وجود دارد- و البته اتفاقي - نسبت و تشابهي قابل توجه 

معناي  به(» خوانندگان«شكلوفسكي بر هنر، به قدرت آن در هموار كردن راهي براي 

. نفسه و خارج از زمينة معمولشان ادراك كنند گردد تا اشياء را في برمي)  كلمهوسيع

هنر از طرق مختلف، اشياء را از «: كند  ادعا مي)265: 1917(كي گونه كه شكلوفس آن

خودكاري
5

 ؛ در مقابل، اشياء از منظر شيوة عادي نگريستن تقريباً»سازد   ادراك رها مي

  . »آيندحساب مي هيچ به«شوند يا  اصالً ديده نمي

هاي اولية ويتگنشتاين در باب كوشم نشان دهم ديدگاه در اين نوشتار مي

در اين . هنر است  بارةشناسي در هماهنگي با نظرية فرماليستي شكلوفسكي در ييزيبا

زدايي مسير من بر مفهوم وجه ابدي ويتگنشتاين و آشنايي
6 

كي تمركز خواهم شكلوفس

هنرمند از اشياء . كنم اين دو مفهوم در تعامل با يكديگرند كرد؛ زيرا فكر مي

مفهوم . نگرند ي به اين اشياء از وجه ابدي مينركند و مخاطبان آثار ه زدايي مي آشنايي

زدگي يا خوگيري ديگر شكلوفسكي يعني عادت
7

 بسيار نزديك به آن چيزي است كه 

: b 1961ويتگنشتاين، (كرد  مراد مي» معمول نگريستن به اشياءشيوة «ويتگنشتاين از 

سفة نخست وي طور كلي فل ارجاعات اين متن به آثار متقدم ويتگنشتاين و به. )7/10/16

  . است) 1917(» مثابة شگرد هنر به«معروف شكلوفسكي با عنوان و مقالة 

شناسي مطالعه  ة زيباييها فارغ از نظرياتش دربار ويتگنشتاين متقدم را تا مدت

سفي وي اش و حتي نسبتش با نظرگاه فلشناسانه  رفته ديدگاه زيبايي اما رفته. دندكر مي

وفسكي نيز در دنيايي شكل. بردند هميت موضوع پيتر شد و محققان به ا برجسته

كرد  كاركرد اثر هنري مطرح باب تحليلي، ديدگاهي را در ةارتباط با فلسف متفاوت و بي

 متقدم ويتگنشتاين، هنر ةدر فلسف. هايي به ديدگاه ويتگنشتاين نزديك است كه از جنبه
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.  پيوند محكمي داردبا مقدمات فلسفي وي در باب جهان، زبان، منطق و خود فلسفه

فلسفي-رسالة منطقيگرچه ويتگنشتاين در 
8

سخن گفتن از امور رازورانه و  ،)1922( 

 به بعد موكول كرده است، فهم 4/6شناسي و اخالق را به فقرات  ة ارزش، زيباييحيط

شكلوفسكي نيز در . نمايد هاي پيشين ناممكن مي مراجعه به گزارههمين فقرات بدون 

 »مثابة شگرد هنر به«): طور كلي نظرية هنر و به(ازش در عرصة نظرية ادبي س مقالة دوران

ة ها دربار ارش، به چالش كشيدن رأي سمبوليستهدفش را در آغاز نوشت) 1917(

) طور خاص شعر و به(اما در ادامه، برنهادي را در باب هنر . كند تعريف هنر اعالم مي

ـ مستقيم يا   تمان نقد ادبي قرن بيستمتوجهي از گف د كه بر بخش قابلكن  يعرضه م

   .اثرگذار بوده است غيرمستقيم ـ 

 از كرد؛ خواهيم هاشار شناسي متقدم ويتگنشتاين اختصار به زيبايي در اين نوشتار به

سپس . ارتباط آن با نظريات شكلوفسكي مرتبط استبارة آن جهت كه به بحث ما در

ت مورد تأكيد اين مقاله را گذرا وارسي  نكاويژه به هنر و ة شكلوفسكي درباريآرا

 ةتفصيل به برنهاد اصلي اين نوشته، يعني پيوندهاي اين دو نظري  بهسرانجام و كنيم مي

  .پردازيم هنر مي

  شناسي متقدم ويتگنشتاينزيبايي. 2

 بيان شاعرانه   و شبهموجزوار رساله كه عموماً در اثر مشهورش جهان ويتگنشتاين متقدم

 و امور ها  است متشكل از امور واقع، و زبان بر پيوند و تناظر ميان گزاره جهانيشده،

شود   جهان تصوير ميدر زبانْ.  تصويرمند از جهان استزبان بازتابي. واقع داللت دارد

 ة گزار،براي مثال. ها از تصوير است مندي آن اري جمالت نيز همين بهرهو شرط معناد

توان براي  دهد كه مي دست مي  از جهان پيرامون به تصويري،»كبوتر بر روي بام است«

مراجعه به عالم براي تأييد  امكان درواقع. آن به جهان مراجعه كردنادرستي يا درستي 

مؤيد معناداري آن است) آننظر از صادق يا كاذب بودن  صرف(گزاره 
9

گزارة  اما .

كند و از   جهان برقرار نميوندي ميان خود و هيچ پي،»ها پرواز كردند  فراز آبيسبزها بر«

هاست  مكان معناداري و تصويرمندي گزارهمدد ا به. تصوير است معنا يا بي روي بي اين

پس اساساً در . كند معنا ترسيم مي بيكه ويتگنشتاين مرزي ميان امور معنادار و امور 
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 ازمرزند و گذر كردن از مرزهاي زبان به بيرون رفتن  م، جهان و زبان هرسالهنظام 

  . انجامد جهان و عبور از شرط معناداري مي

اش و در  شرح نظام فلسفي معمارگونه ة، در ادامرساله 4/6 ةويتگنشتاين در گزار

شناسي، اخالق  ي مقوالت متنوع و مرتبطي چون ارزش، زيبايبارة خويش دريآغاز آرا

 اين مطلب سپس به بيان» .يگرندارز يكد ها هم ة گزارههم«: گويد و معناي زندگي مي

، بيرون از ايستند تر از امور ديگر مي ، يعني اموري كه رفيعپردازد كه امور ارزشمند مي

ها تصويري يافت و   آنتوان براي ارزش زيرا در اين جهان نميگيرند؛  جهان قرار مي

ريافت آنجا كه توان د روشني مي به. اند اقعمعنا و بيرون از جهانِ امور و بنابراين بي

گويد ميشناسي سخن  بودگي اخالق و زيبايي اين از يكيويتگنشت
10

به درآميختگي اين ، 

 از امور ديگر است و شيء برترامر اخالقي . كند مي ارزش اشاره ةدو حيطه با مقول

  . هنري برتر از اشياء ديگر

 در  مفهوم برتري به هيچ چيزي؛معناست ها بي اين برتري سخن از رسالهدر فضاي 

، تعبير وي به. توان در ميان امور واقع از آن سراغ گرفت ره ندارد و نميعالم خارج اشا

اما ويتگنشتاين در ادامه دست از تالش . گيرد ارزش جزءِ امور ناگفتني قرار مي

راستي چيزهايي هستند كه  به«: پيدا كندكند بصيرتي به اين امور  كشد و سعي مي نمي

 همان امور ها آن. نمايانند ميها خود را  نآ. ها را با كلمات بيان كرد  آنتوان نمي

 بايد ميان امور گفتني و ناگفتني تمايز قائل شد ، از نگاه وي.)522/6رساله، (» .اند رازورانه

 كند ميالبته او تأكيد . توان بيانش كرد هاست كه نمي شناسي نيز جزء همان و زيبايي

ـ و اگر درآيد  آيد ه به زبان در نميشناسانه گرچ امر زيبايي. دهند ها خود را نشان مي آن

. دهدمعناست ـ خود را نشان مي  ، بي»!طوفانِ آن شب، چه زيبا بود «ةمثالً در جمل

ويتگنشتاين . نماياند ه امر رازورانه چگونه خودش را مي كمطرح شودشايد اين پرسش 

 ةالزمكند كه يكي،  ة نگريستن به جهان معرفي ميدر اينجا تقابلي را ميان دو نحو

. شناسانه طور خاص زيبايي مدار و به  ارزشة نگرةنگرش علمي است و ديگري، الزم

ها   ابدي از برون به آنوجهِاما . دبين ة متداول، اشياء را از ميانه مي مشاهدةدر واقع، شيو«

    .)7/10/16، ها يادداشت(» .نگرد مي
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توان سواي بعد د و مينماياناست كه ارزش، خود را ميوجهِ ابدي  در نگريستن از 

خاطر داشت كه البته بايد همواره به. تجربي امور واقع، ارزش را در آنان مشاهده كرد

 را مشاهده هاگنجند و فقط بايد آندر اين نحوة نگرش، چيزها در قالب واژگان نمي

زنيم كه سوت ميوقتي:  مقايسه كنيد اين دو موقعيت را. (هنر از اين دست است. كرد

 موتسارت را چهلكه با سوت، ملودي آغاز سمفوني ا كسي را صدا كنيم و زمانيت

 .)نوازيم مي

  زدايي شكلوفسكيآشنايي. 3

 فرماليسم ترين منابع مكتبيكي از مهم ـ ) 1917(» مثابة شگردهنر به«ايدة محوري مقالة 

 اين مفهوم كوشد بر نويسنده در اين مقاله نيز مي . استزدايي آشناييـ مفهوم  روسي

 شكلوفسكي را بر اساس همين مفهوم تبيين ةديگر موضوعات نوشتتمركز كند و 

كردند هنر انديشيدن  ها كه گمان مي  بر خالف سمبوليستگويدشكلوفسكي مي. نمايد

وجه  / اصليةمشخّص(سازد  چه از چيزي هنر ميبا تصاوير يا خود تصوير است، آن

. كند زدايي تعبير مي  از آن به آشناييگري است كه او كه عنصر دي،نه تصوير) مميزِ هنر

 ميان شيء روزمره و تمايز وجود دارد؛او معتقد است ميان زبان روزمره و زبان ادبي 

 ما اشياء را از ديدگاه وي در زبان روزمره،. شيء هنري نيز تفاوت وجود دارد

  . يابيم مينها دست  ة آنكنيم و به هيچ بصيرتي دربار ناخودآگاه تجربه مي

زدايي، ديدگاه مهمي را در  در پرتو مفهوم آشنايي» مثابة شگرد هنر به«مقالة او در 

كند و آن اينكه، مسئلة هنر شناخت نيست و چنين نيست كه با  باب آثار هنري ارائه مي

ي است و نه به اشياء دست پيدا كرد كه اين، كار زبان علم) علمي(هنر بتوان به معرفتي 

آشنا كردن مخاطب با مفاهيم ناآشنا ) يا هنر(گويد كاركرد شعر  او مي. رانهبيانِ شاع

ي است كه گرداگردمان را نيست؛ بلكه درست برعكس، ناآشنا كردن همان اشياء آشناي

در تابلوي . در هنر، حركت، معكوس زبان روزمره يا زبان علمي است. اند فراگرفته

 هنرمند معطوف به لي كاندينسكي، تالشاثر واسي) 1914( نگاري كالم بديههنقاشي 

بندي اثر  خواهد شناسايي هيئت و شكل او اتفاقاً مي. اي ناشناس نيست شناساندن پديده

انداز بر سر راه  عبارتي اين دست ين تعويق ـ يا بهاز نظر شكلوفسكي ا. تعويق بيفتد به
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ده، غايب كركند كه در نگاهِ خوجلب مي  آن عنصري در شيء بهـ مخاطب را  شناخت

دشوار نمودن .  استشگرد هنر، ناآشنا نمودن اشياء«: گويد طور كه او مي همان. است

هنر راهي است براي تجربه [...] تر نمودن ادراك است  تر و طوالني هاست، سخت فرم

     ).266: 1917شكلوفسكي، (» .كردن هنريت يك شيء

  اي ميان ويتگنشتاين و شكلوفسكي مكالمه. 4

هاي ويتگنشتاين و شكلوفسكي در باب هنر،  س از مروري كوتاه بر ديدگاهنون پاك

نويسنده . شناسانه بگرديم وند و اتصال اين دو نظرية زيباييتوانيم به دنبال نقطة پي مي

  .دانند به وجود اشياء ميمعتقد است هر دوي اين متفكران كاركرد هنر را نظر 

ء را به فراموشي  خو كرده و وجود اشيااز نظر شكلوفسكي، ما به محيط پيرامونمان

 ،شويم و وارد اتاقمان ميگرديم  كنيد وقتي از خيابان به خانه بازمي تصور  .ايم سپرده

ايم كه تقريباً متوجه وجود گلداني كه روي طاقچه  قدر به همه چيز عادت كرده آن

اه شكلوفسكي هنر از نگ. يمشو خانه، كامپيوتر و ديگر اشياء نمياست، ميز كنار كتاب

زدايي  هنر با آشنايي. كندكند اين غبار عادت را بزدايد و بر وجود اشياء تأكيد  سعي مي

براي . ها كند ة ناآشناي آنزند تا ما را متوجه سوي ها را كنار مي ة آشناي آناز اشياء، سوي

كه در د ياب اي ديگر دست مي ة واژگان به اليهروزمرة در شعر، شاعر با عبور از اليمثال 

كالريج. نايافتني است رايج سخن گفتن دست ةشيو
11

ي آنكه ما را متوجه عمق  برا

 اين وجود،  استحركتي و سكوني بكند كه گرداگرد صداي شعر فراگرفته ادراك بي

روز از پس «: دكن آشكار مي) تمهيدات ادبي( زبان شعري و تشبيه ياريسكون را به 

ساكنانيم / ان ما گرفتارانيم، نفسي نه، حركتي نه همچن/ روز دگر، روز از پس روز دگر 

بر روي نقشي از اقيانوس/ چونان چون نقشي از كشتي  
12

:  يا در اين بيت حافظ كه»

نگاه » و اندر اين كار دل خود به دريا فكنم/ ديده دريا كنم و صبر به صحرا فكنم «

شود و  خورد، تازه مي ميصيقل » دريا زدندل به  «ة ما به تعبير كالمي و هرروزةخوگرفت

  . بيند سبب اين رخداد زباني لذتي شاعرانه مي به

  متقـدمش شـأن هنـر را در حـد          ةكند در قالب نظام فلسف     ويتگنشتاين نيز تالش مي   

 رايـج  ةاز نگاه وي ـ مانند شكلوفسكي ـ در شيو  . همين التفات به وجود اشياء باال ببرد
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كـه در نگريـستن از وجـه      درحالي،بينيم قد كمال ميها را ابتر و فا نگريستن به اشياء، آن  

ـ اب : گويـد  او مـي . شـوند   در تماميتشان ديده مـي ءـ اشيا كه خصلت نگاه هنري است دي 

هـا،   يادداشـت (» .اي اسـت كـه جهـان وجـود دارد     شناسـانه معجـزه    ين به لحاظ زيبـايي    ا«

توان   ها را نمي   ي آن بودگي اشياء و هست    واقع. بودن جهان امري تجربي نيست     .)20/10/16

اي اسـت كـه بايـد آن را          اين جزء همان امـور رازورانـه      . كردهاي معنادار بيان     در گزاره 

 اخـالق پـس از      ة دربـار  اي  جالب آنكه ويتگنشتاين در سـخنراني     .  كرد نشان داد نه بيان   

انه و  شناسـ  يان بهتر تمايز ميان نگاه زيبايي     منظور ب   به ،شناسي  معنايي وسيع از زيبايي    ارائة

شـود كـه بـا چـشم علـم       يـادآور مـي    و   گويد  سخن مي  از معجزه    ،نگاه علمي و تجربي   

ه شباهت ديدگاه شكلوفسكي و ويتگنـشتاين را        اينكبراي  . توان به معجزه نگريست    نمي

 از هـر دو را  هـايي  تمايز نگاه هنري از نگاه روزمره بهتر متوجه شويم، نقل قول          باب  در  

  :آوريمدر اينجا مي

 بـه   شـويم كـه وقتـي ادراك       ين كلي ادراك بپردازيم، متوجه مي     ه بررسي قوان   اگر ب 

 عاداتمـان بـه     ةعنـوان مثـال همـ      بنابراين به . گردد عادت تبديل شود، غيرارادي مي    

شـود؛ اگـر كـسي احـساس بـه دسـت        ور ناخودآگاه و غيرعادي رانده مي  قلمرو ام 

ياد بياورد و آن     ين بار به  گرفتن خودكار يا سخن گفتن به زباني خارجي را براي اول          

هزارمين بـار مقايـسه كنـد بـا مـا            ش نسبت به انجام اين عمل براي ده       را با احساس  

 ).264: 1917شكلوفسكي، (موافق خواهد شد 

ـ       ةانداز ي ميان اشياء، به   يئ ش ةمثاب هر كدام از اشياء به      ة بقيه فاقد اهميت است؛ به مثاب

اري را مورد تأمل قرار دهم و بعد بـه  اگر من بخ. يك جهان اما واجد اهميت است 

داني بخاري است، مسلماً حاصـل كـار          آنچه تو مي   ةوليكن االن هم  : من گفته شود  

 چرا كه اين حاكي از آن است كه گويي من بخاري را رسد؛ ارزش به نظر مي من بي

كـه اگـر مـن     درحالي. ام ي ميان بسيار اشياء ديگر در جهان مطالعه كرده     يئ ش ةبه مثاب 

 جهان من بوده و هر چيز ديگـري         ،آنام،   داده  ام بخاري را مورد تأمل قرار مي       اشتهد

 .)1961b :8 /10/16ويتگنشتاين، (رنگ  در برابر آن بي

ند كه در نگاه كن تأكيد مينظر هاي متفاوت، بر اين  شكلوفسكي و ويتگنشتاين با بيان

شود و مورد  اء فراموش ميبودگي اشي ر سخن گفتن روزمره، هستي يا واقعمتداول يا د

دهد وجه   نگريستن از منظر ابديت است كه اجازه ميةنحو. گيرد توجه قرار نمي
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امر رازورانه اين نيست كه اشياء «:  رخ بنمايد، كه همان بودنش است، شيءةرازوران

 از آنجا كه .)44/6رساله، (» .جهان هست: اينكهاند، بل همانا  ان واقع شده در جهچگونه

حال . شود ؛ بلكه نشان داده ميآيد بودن جهان امري رازورانه است، به بيان درنمينفس 

  چگونه؟ 

فسكي به  است كه ويتگنشتاين و شكلواين در مقاله نويسندهترين ادعاي  اصلي

 ةاش، زمين هنر با كاركرد مبتني بر آشنازدايي. دهند هاي يكديگر پاسخ ميپرسش

دهد كه شيئيت  كند و اين امكان را به مخاطب مي دي را فراهم ميابگريستن از وجه ن

هنر وجود دارد تا آدمي ادراك زندگي را ... «عبارتي  ؛ بهدقت واكاوي كند بهشيء را 

 را احساس كند، تا سنگيت را به سنگ ءبازيابد؛ وجود دارد تا باعث شود آدمي اشيا

 ).264: 1917وفسكي، لشك(» .ببخشد

كند و از نظر ويتگنشتاين، هنر  متوجه وجود اشياء ميفسكي، ما را هنر از نظر شكلو

، مشاهدة آن چيز وجه ابدي به چيزي از دي است و نگريستنابچيزي از وجه مالحظة 

اگر در . هاي مختلفش ست؛ يعني ديدن شيء با تمام امكانبا فضاي كامل منطقي ا

آن است دليلش  ،طرز معناداري سخن بگوييم توانيم از وجود اشياء به  نميرسالهفضاي 

نهايت   روزمره امور واقع را در حالت ممكني از بية متداول يعني شيوةكه در شيو

 اما در ؛كنيم درك مي» هاي ممكن امور وضعيت«عنوان يكي از  هاي منطقي و به امكان

كنيم و  اش مشاهده مي ت خويش و در فضاي كامل منطقيوجه ابدي آن را در تمامي

بودگي يك امر واقع قعوا«اين يعني توجه به 
13

«.   

  بافت روزمره در مقابل بافت هنري. 5

 نگريستن به اشياء شبيه است؛ مرسوم ةخوكردگي مورد نظر شكلوفسكي بسيار به شيو

. دهد نما رخ مي  نگريستني كه در بافتي روزمره، فاقد جذابيت و به يك معنا نخةشيو

يستن، اشياء از ميانه نگريسته نگر متداولِ ة گفتيم از نظر ويتگنشتاين در شيوپيشتر

از نظر شكلوفسكي و شبيه به همان ديدگاه ). 1961b: 7/10/16  ويتگنشتاين،(شوند  مي

در منزل، زنِ آدمي و ترس از جنگ را ة خوكردگي، كار، پوشش، اثاثي «،ويتگنشتاين
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ك  يعني جاي دادن اشياء در ي،خوكردگي در اينجا. )264: 1917(» .بلعد خود فرو مي

  .اي ة متعارف و كليشهبافت و زمين

  ويتگنشتاين،(اي است  كه اين جهان وجود دارد خود معجزهاز نظر ويتگنشتاين اين

1961b: 20/10/16(كند ر ما را متوجه وجود اين معجزه مي و از نظر شكلوفسكي هن .

در واقع هنر، هشداري است .  هستي جهان در گرو همين كاركرد هنري استنمايشِ

اگر كل «آفرين؛  اي كامالً نو، و حتي گاه شوك وجه به هستيِ هستومندها در زمينه تبراي

گاه گويي چنان   زندگي آدميان در بستري از ناخودآگاهي سپري شود، آنةمجموع

 .)264: 1917شكلوفسكي، (» .اي اصالً وجود نداشته است زندگي

 منِائل شد، تمايز بين  قه آن متقدمش بةيكي از تمايزاتي كه ويتگنشتاين در فلسف

 اي است كه به صدور احكام منِ تجربي همان سوژه.  تجربي استمنِمتافيزيكي و 

هاي معنادار بر زبان  پردازد و گزاره تجربي در باب امور و به شناخت تجربي جهان مي

اما من .  تجربي استهاي همين منِ ة تالشهاي علمي نتيج فعاليت. كند جاري مي

 ،عنوان امري تجربي  جهان است كه جهان را نه بهمرز ،عبير ويتگنشتاينمتافيزيكي به ت

اگر . فهمد مند مي  يك كلِ كرانةمثاب او جهان را به. يابد مثابة جهانِ خودش درمي بهبلكه 

به . دكرورزي  اب آن فلسفهتوان در ب  نمي، كل در نظر گرفتمنزلة نتوان جهان را به

 فلسفي ةنياز انديش تبع آن پيش  كل و بهةمثاب ور جهان بهنياز تص  پيش،تعبير ويتگنشتاين

نه كار ) امر رازورانه(از اين روست كه سخن گفتن از بودن جهان .  متافيزيكي استمنِ

 ةتعبير مقدم به(ها  انديشيدن به ناانديشيدني. كي است متافيزي كه كار منِ، تجربيمنِ

او بايد به فعاليتي . زيكي است متافيكار منِ) رساله ةخود ويتگنشتاين در مقدم

» اي بينديشد كه قابل انديشيدن نيست به حيطه« بايد زيرانما دست بزند؛  متناقض

هدف وي از اين كار تعيين مرزهاي جهان و زبان ). 3مقدمة نويسنده، : 1961aويتگنشتاين، (

 تجربي منِشود و از قلمرو   متافيزيكي مربوط ميشناسانه به قلمرو منِ امر زيبايي. است

تواند  اوست كه مي.  متافيزيكي به شناخت تجربي كاري ندارد منِ،درواقع. خارج است

جالب آنكه شكلوفسكي نيز . ، به نگاهي هنرمندانه دست يابدوجه ابديبا نگريستن از 

كه در كاركرد هنري زبان، ما از شناخت اشياء فاصله كند  تأكيد مياش  در مقاله

ة شناخت خويش در نگاه هنري اشياء را ابژ. شويم  اشياء ميگيريم و متوجه وجود مي
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هنر «او معتقد است .  تأمل بر وجودشان استعطوف به بلكه تالشمان م،دهيم قرار نمي

 ).265: 1917سكي، فشكلو(» .سازد از طرق مختلف، اشيا را از خودكاري ادراك رها مي

 ت به آن ايجاد بصيرتهنر به جاي آنكه در خدمت شناخت شيء باشد، نسب[...] «

 در مثالي كه از كالريجِ شاعر آورديم، هنرمند در پي تبيين علمي ).268همان، (» .كند مي

داند  گويي مي.  دهدنشان از آن وضعيت بصيرتيخواهد  ، بلكه مييك وضعيت نيست

توان آن را  قدر تكراري شده كه ديگر نمي  آن،كه آنچه در پي غبارروبي از آن است

هنرمند مجبور است از تمهيدات هنري بهره بگيرد تا زبان را تازه .  درك كردتمامي به

 و او را متوجه وضعيتي كند مي مخاطب شوك وارد ة به نگاه خوكردراهو از اين ا. كند

فرهنگ و  در  ويتگنشتاين.بيند  كه در مقابل چشمانش است و در عين حال نمينمايد مي

دهد كه ـ  ثر هنري ما را به اين سمت سوق ميا «كند كه به اين نكته اشاره مي ارزش

اندازي صحيح به آن بنگريم تعبيري ـ از چشم به
14

.« )4 e( . گويي هم ويتگنشتاين و هم

شان   حقيقيمنظر در ء اشيااينكهشكلوفسكي باور دارند كه هنر مجالي است براي 

در آن به وجود است كه  هر دو انديشمند مقامي به باوراين نظرگاه، . نشانده شوند

 روشن )نگاه هنري(انداز  ة اين چشمويتگنشتاين در مثالي دربار. شود شيء نظر مي

 نظر، و به ذكر صرف از توضيح كالم مؤثر وي در اينجا.  كه منظورش چيستكند مي

  :شود بسنده مي مورد نظر ةقطع

بينيم كه   ميرود و ما انسان تنهايي را ئاتر را تصور كنيم؛ پرده كنار مي بياييد يك ت

ه ك طوري نشيند، و الي آخر، به گيراند، مي زند، سيگاري مي طول اتاقي قدم ميدر 

توانيم خود را  ينيم كه در حالت معمول، هرگز نميب ناگهان از بيرون، انساني را مي

هاي  مان با چشم  به ديدن بخشي از زندگيشبيه] شد اگر مي[گونه ببينيم؛  اين

. بود انگيز مي ناً غيرطبيعي و در عين حال شگفتبود كه يقي خودمان مي

روي صحنه به نويس  نامه  كه نمايشتوانستيم ببينيم  را ميانگيزتر از چيزي شگفت

بينيم و  ولي ما البته آن را هرروز مي. خود زندگي را: آورد بازي يا به سخن درمي

بينيم  نمير واقع آن را از آن منظر خاص د! گذارد ترين اثري بر ما نمي كوچك

  .)جا  همان(
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  گيري نتيجه

 است كه هنر از اينآيد  ه از ويتگنشتاين و شكلوفسكي برميشد آنچه از قطعات نقل

هنر . مفهوم علمي كلمه نيست  دانش به،جهان روزمره يا امور واقع جداست و هدف آن

در بيان تعبير شكلوفسكي  سوي مرزهاي جهانِ امور واقع و به آنتعبير ويتگنشتاين در  به

كه ميان هر دو -هنر از اين منظر . كند ة جدا از كاركرد عملي زبان طلوع ميشاعران

آن معنا كه از اين جهان آورد؛ به اي استعاليي برمي  سر از حيطه - متفكر مشترك است

جهت كه وجود دارد مورد تأمل قرار ت خويش و از آن رود و جهان را در كلي فراتر مي

» هنري«زدايي، ارزشي   و از رهگذار بافتسببِ اشياء هنري به نيز اينكه ؛دهد مي

اي  سوي بافت و زمينه بهرفتن شدن از بافت روزمره و  معناي كنده زدايي به بافت. يابند مي

  . استهنري/ غيرروزمره و در نتيجه ادبي 

  ها نوشت پي

گزارم كه اين مقاله  يار سپاسفرد و خانم الزبيتا هشانوسكا ـ كلوتشوسكا بس از آقاي مصطفي عابديني. 1

  . اي به نگارنده ارائه دادند را خواندند و براي بهتر شدن آن پيشنهادهاي ارزنده

2. wittgenstein 
هاي   در سالرسالة منطقي ـ فلسفيهاي كوتاه و بلند كه پيش از  اثري است شامل مجموعه نوشته. 3

  .نويس آن است ك معنا پيش نوشته شد و عمالً موازي با آن و به ي1916 تا 1914

4. Shklovski 
5. Automatism 
6. Oefamiliarization 
7. Habitualization 

  .خوانم ميرسالهاين اثر را به اختصار . 8

  .از نگاه ويتگنشتاين، صدق يا كذب گزاره، فرع بر معناداري آن است. 9

  )421/6، رساله(» .چيزاندشناسي يكاخالق و زيبايي«. 10

11. Coleridge 
12. Day after day, day after day 
We stuck, nor breath, nor motion 
As idle as a painted ship 
Upon a painted ocean (Coleridge) 

  :نگاه كنيد به مقالةرساله بودگي در براي بحث مبسوطي دربارة واقع. 13

Zemach, Eddy, ‘Wittgenstein’s Philosophy of the Mystical’, in Sluga, H. & 
Stern, D. (eds.), 1996, The Cambridge Companion to Wittgenstein 
(Cambridge University Press).  

 با همكاري هايكي .رايتفُن. اچ.  جيةگردآورند .فرهنگ و ارزش ).1383. ( ويتگنشتاين، لودويگ .14

  ).بخش تغييراتي اعمال كردمدر ترجمة اين (گام نو : تهران . اميد مهرگانة ترجم.نيمان
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