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 1الجماليات عند فيتجنشتاين

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 علي رضاترجمة: 
 
 
 
 

جم لد.  غ غاريمقدمة: هذا نص متر موسوعة ستانفورد ، والمنشور عىل )تجنشتاينيفالجماليات عند ، حول هاغبتر

ي الموسوعة عىل للفلسفة
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  ي هذا الرابط(. ننوه بأن التر

 عن ، والتر
ا

النسخة قد تختلف قليًل

جمة.  الدارجة ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

ا، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د  جمة وختاما . إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر

 على جملة حكمة.والنشر 

 

 

                                                           
1 (Fall 2014  The Stanford Encyclopedia of Philosophy Hagberg, Garry, "Wittgenstein's Aesthetics",

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/wittgenstein-

aesthetics/>. 
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ستغرب أنه مل يكتب 
ُ
ابلنظر إىل األمهية القصوى اليت علقها فيتجنشتاين على البعد اجلمايل للحياة، فمن امل

عطاة الكثري 
ُ
عن هذا املوضوع. صحيح أنه لدينا املالحظات اليت مت جتميعها من حماضراته حول اجلماليات امل

 Wittgenstein) 1938جملموعة صغرية من الطالب يف الغرف اخلاصة يف كامربيدج يف صيف عام 

 1933-1930( ولدينا ما دونه جورج مور من بعض حماضرات فيتجنشتاين يف الفرتة ما بني عامي 1966

(Moore 1972 وجند يف كتاابت فيتجنشتاين نفسه مالحظات عن األدب، والشعر، والعمارة، والفنون .)

عن املوسيقى وفلسفة الثقافة متناثرة على نطاق واسع خالل كتاابته حول فلسفات اللغة  البصرية، وخاصة

مجع عدد من هذه املالحظات يف والعقل والرايضيات واملنهج الفلسفي، وكذلك يف دفاتره الشخصية؛ وقد مت 

(. مبعىن آخر، هذا Culture and Value( )Wittgenstein 1980كتاب "الثقافة والقيمة" )

ليس مفاجًئا على اإلطالق، حتديًدا بسبب املوقع املركزي الذي أعطاه للجماليات: يف كتابته عن األسئلة حول 

مرحلة ما قبل الرسالة املنطقية الفلسفية املعىن، كما فعل طوال حياته منذ كتاابته األقدم يف 

(Wittgenstein 1961, 1971 إىل املالحظات من األسابيع األخرية يف حياته واملوجودة يف كتاب )

(، يف كتابته عن اإلدراك، كما فعل يف اجلزء On Certainty( )Wittgenstein 1969"عن اليقني")

 Philosophical Investigations( )Wittgensteinالثاين من كتاب "التحقيقات الفلسفية" )

 Remarks on the(، ويف "مالحظات حول فلسفة علم النفس"، اجمللدين األول والثاين )1958

Philosophy of Psychology( )Wittgenstein 1980a, 1980b ويف "الكتاابت ،)

 Last Writings on the Philosophy ofاألخرية حول فلسفة علم النفس"، اجمللد األول )

Psychology( )Wittgenstein 1982 ويف كتابته حول الشروط السياقية املسبقة لظهور املعىن ،)

( وكذلك كتاابته حول فلسفة الرايضيات(، كان Wittgenstein 1958يف فلسفته للعقل واللغة )يف )
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ت. ألن األسئلة حول حول اجلماليا -إذا ابتعدان بعض الشيء عن املواضيع األساسية يف كتاابته-يكتب 

املعىن، وحول اإلدراك، وحول الداللة تعترب كلها أسئلة مركزية للتجربة اجلمالية، وكتابته عن هذه املوضوعات 

، Lewis 2004حتمل أمهية كبرية ابلنسبة إىل أسئلة املعىن والتفسري الفين اليت ال تزال قيد البحث والتوضيح )

Dauber and Jost 2003 ،Gibson and Huemer 2004 مل يضع فيتجنشتاين اجلمالية .)

ألنه وفق  –على احلدود البعيدة للموضوعات الفلسفية، ومل يضعها أيًضا يف مركز جتمع مثل هذه االهتمامات 

هذه الطرق كانت اجلماليات ستصبح موضوًعا يف حد ذاته. ولكن بداًل من ذلك، يصنع فيتجنشتاين، خالل 

من اخليوط املختلفة واملتنوعة للموضوع بطريقة ُتظهر بوضوح يف بعض احلاالت، كتاابته، نسيًجا متشابًكا 

وتشري ضمنًيا يف العديد من احلاالت إىل، الرتابط متعدد الطبقات بني االعتبارات اجلمالية وكل جماالت الفلسفة 

حماضراته حول املوضوع األخرى اليت كتب عنها. يف هذه املقالة سأقوم، إذن، ابلنظر إىل السجل الذي لدينا من 

اجلمالية على طول الطريق(، ولكين -)واليت، كما هو متوقع، ستتابع العديد من العالقات املرتبطة ابلقضااي ابلغة

 سأحاول تقدمي قراءة هلا خالل هذا املقال حبيث تضعها يف السياق األكرب لعمله الفلسفي.

 نقد اجلماليات التقليدية .1

 اخلصائص واجلوهر .1.1

 احملموالت والقواعد .1.2

 الثقافة والتعقيد .1.3

 نقد العلموية .2

 ردود الفعل اجلمالية .2.1

 "جالء" االتساق .2.2
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 فتنة االختزال .2.3

 النهج املقارن .3

 التفكري النقدي .3.1

 رؤية الروابط .3.2

 املوقف جتاه العمل الفين .3.3

 اخلامتة .4

 قائمة املصادر 

 النصوص الرئيسية •

 النصوص الثانوية •

 أدوات أكادميية

 موارد أخرى على اإلنرتنت

 مقاالت ذات الصلة

 

 

 نقد اجلماليات التقليدية .1

املالحظة االفتتاحية لفيتجنشتاين هلا فائدة مزدوجة: فهو يقول أن حقل اجلماليات كبري جًدا وُيساء فهمه 

كاًل من أن البعد اجلمايل ينسج نفسه خالل كل جماالت الفلسفة متاًما. وأعتقد أنه يعين بلفظ "كبري جًدا"  

قرتحة أعاله، وأن تغلغل 
ُ
؛ للفينيف األمور اإلنسانية هو أكرب بكثري من التغلغل األكثر تقييًدا  اجلمايلابلطريقة امل
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األعمال  إن العامل مكتظ بشكل كثيف مبظاهر الدالالت اجلمالية أو االهتمامات اجلمالية، يف حني أن عدد

الفنية أقل بكثري. وهناك سبب وجيه، سيظهر يف مناقشاته التالية، لالعتقاد أبن فيتجنشتاين يريد ألي سرد 

 بتقييد الفلسفية السردايت من كبري  عدد قامت كما– فقط وليس األول، ابألمر يعرتف أن للجمالية شامل

( أن األسئلة 1ء فهمه متاًما"، يظهر أنه يعين )ُيسا" لتعبري استخدامه خالل ومن. األخري ابألمر –نفسها

اجلمالية هي من نوع مفاهيمي متميز متاًما عن األسئلة التجريبية وأن نوع اإلجابة، أو الرضا املفاهيمي الذي 

( أن الطريقة التقليدية الفلسفية 2ما قد حنصل عليه من جتربة يف علم النفس التجرييب، و)نريده، خيتلف ع

حتديد اجلوهر الذي يعرضه مجيع أعضاء جمموعة "األعمال الفنية" والذي يتم تصنيفهم -ساسي للتعريف األ

 ستخفي عن رؤيتنا أكثر مما تكشف. -كذلك مبوجبه

 

 اخلصائص واجلوهر .1.1

كما يظهر أيًضا بوضوح من بداية هذه احملاضرات أن فيتجنشتاين حيث على االنتباه الشديد إىل الطرق اليت 

صى واليت ميكن للكلمات، على سطحها القواعدي، أن تكون مضللة. إذا رأينا، يف بداية البحث، ال تعد وال حت

، فإننا قد جند أنفسنا قريًبا جًدا نسأل ما هو جوهر صفة اجلمال الذي أننا نستخدم كلمة "مجيل" كصفة

حدد. من خالل ختيل فيتجنشتاين لكتاب فلسفي يبحث يف أقسام 
ُ
الكالم )لكن عدد يعرضه هذا املثال امل

كبري من أقسام الكالم أكثر مما جند يف كتاب القواعد اللغوية العادي( حيث نويل اهتماًما مفصاًل ودقيًقا إىل 

أفعال "الرؤية"، و"الشعور"، إىل جانب أفعال أخرى من تلك اليت تعرب عن اخلربة الشخصية، وأيًضا دراسات 

ام، واستخدامات ضمري املتكلم، وما إىل ذلك، فإنه يقرتح أن مطولة لكل من "الكل"، "أي"، "بعض"، واألرق

مثل هذا الكتاب، مع اعطاء االهتمام الكايف ابلتعقيدات السياقية لقواعد كل استخدام، سيكشف لنا االلتباس 
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هبة الذي قد تقودان إليه اللغة. ويف مرحلة اتلية، يف كتابه "حتقيقات فلسفية"، سيمضي إىل تطويره الشهري للُمشا

بني األدوات واللغة كطريقة لكسر سيطرة الصورة املفاهيمية لعمل الكلمات بطريقة واحدة )عن طريق تسمية 

مبا يف ذلك تسمية الصفات، مثل الطريقة اليت نفكر سريًعا هبا يف مشكلة اجلمال أعاله(، مع إظهار  -األشياء 

يف صندوق األدوات )مثل املطرقة، والغراء، واإلزميل،  بني األشياء املتنوعة اليت جندها االستخدامو النوعاختالف 

سماة بكلمة "مجال" 
ُ
وأعواد الثقاب(. إذا أعدان توجيه انتباهنا، بعيًدا عن هاجس اللغز املتعلق ابلصفة املألوفة امل

ما  اجلمالية، فسنرى أن-أو املتعلق بوصف شيء أنه "مجيل"، ونظران إىل االستخدام الفعلي ملفرداتنا النقدية

جيعل الكلمة اليت حنن بصددها تعمل كأداة تعجب مجايل أو نقدي أو كأداة تعبري عن القبول ليس معىًن 

(. بداًل من ذلك، سنكون قادرين على Wittgenstein 1958aجوهراًي حتمله العالمة اللغوية داخلًيا )

عاد توجيهه، على ما جيعل الكلمة املعنية تقوم ابلو 
ُ
ظيفة اجلمالية ابلفعل، أي "على الوضع تركيز انتباهنا، امل

املعقد تعقيًدا كبريًا حيث يكون للتعبري اجلمايل مكان"، ويضيف أنه، بواسطة هذا املنظور املوسع، سنرى أن 

(. ويذكر فيتجنشتاين هنا )من خالل رؤيته للقضااي اجلمالية 2"التعبري نفسه له مكان يكاد أال يُذكر" )ص 

االت الفلسفة( أنه إذا كان عليه أن حيدد اخلطأ األساسي الذي أُرتكب يف العمل وهي متشابكة مع بقية جم

الفلسفي جليله، فسيكون على وجه التحديد هو الرتكيز على صورة الكلمات عند النظر إىل اللغة، وليس على 

أن  -كل اتمإن مل يكن يؤكد أتكيداً مباشراً بش- ليلمح إىل ياالستخدام الناتج من صورة الكلمات. مث ميض

نفس الشيء ينطبق على األعمال الفنية: أن نراها ضمن إطار مرجعي أكرب، وأن نراها مقارنة أبعمال أخرى 

للفنان املعين وأن نراها جبوار أعمال أخرى من نفس سياقها الثقايف، هو أن نرى الدور الذي تلعبه يف "اللعبة 
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يف زماهنا ومكاهنا. مث يقول يف احملاضرات أنه ابستخدام اللغة يف  2اللغوية" الفنية اليت تتكشف بشكل حواري

فإننا ال نبدأ مبجموعة صغرية من الكلمات أو بكلمة واحدة،  –وبداية يف إتقان لغة ما–فهم بعضنا البعض 

حمددة. إن ارتباطاتنا اجلمالية هي مناسبات وأنشطة من هذا النوع فقط؛ وهكذا، بل نبدأ من مناسبات وأنشطة 

فإن اجلماليات، كحقل من البحث املفاهيمي، ال ينبغي أن تبدأ من افرتاض أن املهمة الرئيسية هي حتليل 

احلياة  أنشطة اخلصائص احلامسة اليت يُطلق عليها احملموالت اجلمالية، بل ابألحرى أن تبدأ ابلنظر الكامل يف

 اجلمالية.

 

 احملموالت والقواعد .1.2

يعزز منوذج "صفة هلا اسم"، وضد ذلك  -وليس كلها  -لكن الشكل الوصفي للعديد من احملموالت النقدية 

يضع فيتجنشتاين أمثلة من النقد املوسيقي والشعري، حيث ببساطة ننتبه إىل جودة مقطع انتقايل موسيقي 

رة فنية ما. وهنا يذكران فيتجنشتاين أبن األوصاف مثل "فخم" أو "هبي" أو ما أو إىل دقة أو مالئمة صو 

( تشبه إعطاء العمل الفين Schubert"كئيب" )حيث يقال أخر وصف عن قطعة موسيقية لشوبرت 

(، أو ميكننا بداًل من ذلك )أو يف ختصيص إضايف هلذه األوصاف( استخدام Shiner 1978وجًها )

إعادة تفسري العمل الفين )مثل وزن القصيدة( حىت نفهم إيقاعها وبنيتها من جديد،  ففي حاالت 3اإلمياءات.

نقوم إبمياءات وبتعبريات الوجه وإببداء مالحظات ذات حمموالت غري وصفية، حيث تلعب الصفات اجلمالية 

                                                           
 :G. L. Hagberg, Meaning and Interpretationلمناقشة استخدام عبارة "اللعبة اللغوية" وأهميتها بالنسبة للجماليات، انظر   2

Wittgenstein, Henry James, and Literary Knowledge (Ithaca: Cornell University Press, 1994), pp. 9–44. 
 Karlheinz Ludeking  ،"Pictures and Gestures"  ،Britishلالطالع على مناقشة لإليماءات وعالقاتها بالصور، انظر   3

Journal of Aesthetics 30.3 (July 1990): 218-232. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صف البدلة، دورًا ضعيًفا أو ال تلعب دورًا على اإلطالق. فنحن ال نُظهر قبولنا لعمل اخلياط عن طريق و 

 ولكن عن طريق ارتدائها. فاملناسبات واألنشطة هي األساس الرئيسي، أما اللغة الوصفية فهي اثنوية.

القاعدة، يف صنع القرار اجلمايل. وينبع هذا من -ينتقل فيتجنشتاين هنا إىل موضوع القواعد، واتباع

 فيها التناغم ومزج األحلان. فيزعم أن تعلم تفكريه يف كلمة "الصحيح" يف اخلطاب اجلمايل، ويذكر حالة َغَمرَهُ 

القواعد هذا يسمح مبا يسميه تفسري القواعد يف حاالت حمددة، حبيث أن تزايد دقة األحكام أييت من تزايد 

دقة التمكن من القواعد املعنية. ومن املثري لالهتمام هنا أنه يذكر شرطًا للكفاءة، وهو أن قواعد سياقات 

كم اجلمايل، "قد تكون واضحة للغاية وتُدرَّس، أو ال ميكن وضعها على اإلطالق" اإلبداع الفين واحل

(Wittgenstein 1966 وهذا يف حد ذاته يشري بقوة إىل أن، يف هذه الطريقة أيًضا، األفعال أتيت .)

ذ موقًفا أواًل، سواء أن كانت تلك األفعال )استناًدا إىل متييز كانط الشهري( تتبع القاعدة بوضوح، أو تتخ

وفًقا هلا لكن )ابلنسبة إىل فيتجنشتاين( بطريقة غري واضحة. فالتمكن من ممارسة ما ميكن، ولكن ليس 

ابلضرورة، وصفه كمسألة إدراكية تتعلق ابتباع القواعد. هنا إًذا جند أحد نقاط التقاطع بني عمل فيتجنشتاين 

 Holtzman andالقواعد )-بارات اتباعيف اجلماليات وعمله يف فلسفة اللغة: فريتبط كاًل من اعت

Leich 1981 and McDowell 1998إدراكية "-( والنقاش املتعلق ابلالnon-

cognitivism( "McDowell 2000.هبذه املناقشة بطريقة مباشرة ) 

 ؛(املرحلة هذه يف أتيت أن ينبغي ال أهنالكن لألسف، ينهي فيتجنشتاين هذه املسألة مبكرًا )مدعيًا 

القواعد يف اللغة وبني اتباعها يف اجلماليات ابلشكل الكايف. -هذا اليوم مل يتم حبث العالقة بني اتباع وإىل

ومع ذلك، فإن هناك معىن يُوسع فيتجنشتاين النقاش فيه، ولو أنه ضمين. فعند حبث أنواع األشياء اليت 

َقِدر من خالل أدوات 
ُ
التعجب اليت يستخدمها" بل من خالل يعنيها "التقدير" اجلمايل، يقول "ال يظهر امل

اختياراته، وحتديداته، وأفعاله يف مناسبات حمددة. فيقول أنه من املستحيل وصف ما يشكل التقدير، ألنه 

(، مث Wittgenstein 1966, 7"من أجل وصف ما يشكله، سيكون علينا وصف البيئة أبكملها" )



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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القواعد. مثل هذه القواعد، كما منيزها أثناء الفعل ترتاوح بني -عوابلتايل ضمًنا إىل اتبا  ،يعود إىل مثال اخلياط

صاغ لغواًي إىل الضمين الال
ُ
إدراكي الذي ال يتجسد إال -طريف سلسلة متصلة بداية من الواضح إدراكًيا وامل

داخل، وفقط داخل، سياقات االشتباك األوسع، تلك "البيئة  -هلا هوية كقواعد  -سلوكًيا، هلا حياة 

يئات[ أبكملها". وتلك البيئات، تلك السياقات، تلك األلعاب اللغوية، ال ميكن اختزاهلا إىل نوع وحدوي ]الب

ميكننا حتليله خلصائص أساسية: فـ"الصواب"، على سبيل املثال، يلعب دورًا أساسًيا يف بعض حاالت الفهم 

ملالبس مقابل مسفونيات بيتهوفن، والتقدير اجلمايل، ولكنه غري مهم يف حاالت أخرى، مثل يف حالة شكل ا

أو يف حالة العمارة املنزلية مقابل الكاتدرائية القوطية. وفيتجنشتاين يقدم بشكل واضح، ولو لفرتة وجيزة، 

التشابه الذي يظهر هنا بني علم األخالق واجلماليات: فهو يالحظ الفرق بني قول الشخص أنه يتصرف 

أبكملها قد  اللعبةك انطباًعا عظيًما أو عميًقا. يف احلقيقة، فإن "بشكل جيد وبني القول أبن الشخص قد تر 

 (.Wittgenstein 1966, 8اختلفت" )

 

 الثقافة والتعقيد .1.3

إن الفضيلة األساسية هلذه احملاضرات هي أن فيتجنشتاين ال يفقد أبًدا اإلحساس بتشابك ارتباطاتنا اجلمالية، 

تضمنة سياقًيا لألفعال اجلمالية اليت ولغتنا اليت هتتم بتلك االرتباطات ويف بعض 
ُ
احلاالت جُتسدها، والطبيعة امل

وهي عالقة ضرورية ملعىن اللغة اجلمالية اليت  -يعمل على تفسريها. كما ال يفقد اإلحساس ابلعالقة 

بني التعبريات الوصفية اجلمالية اليت نستخدمها يف سياقات حمددة و"ما نسميه ثقافة العصر"  -نستخدمها 

(Wittgenstein 1966, 8 وعن هذه الكلمات اجلمالية، يقول: "لوصف استخدامها أو وصف .)

(. ومرة أخرى جيعل Wittgenstein 1966, 8ما تعنيه ابلذوق الثقايف، فعليك أن تصف ثقافة" )

العالقة بني عمله يف فلسفة اللغة وعمله يف فلسفة الفن واضًحا )وأيًضا فقط بشكل وجيز(، فيضيف، "ما 

(. وهنا أيًضا تظهر الصلة مع Wittgenstein 1966, 8نتمي إىل اللعبة اللغوية هو ثقافة كاملة" )ي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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القواعد: "معىن أن تصف جمموعة من القواعد اجلمالية هو أن تصف -الطابع غري القابل لالختزال التباع

الستخدامات (. إذا كانت ارتباطاتنا اجلمالية واWittgenstein 1966, 8, n. 3ثقافة العصر" )

املتشابكة ملصطلحاتنا اجلمالية متباينة على نطاق واسع وحساسة للسياق، كذلك فإن أعمالنا اجلمالية 

ومفرداتنا حساسة للسياق مبفهوم أوسع أيًضا: مقارنة الذوق الثقايف يف هناية القرن التاسع عشر يف فيينا أو 

 يف العصور الوسطى، فيقول، وهو يشري ضمنياً إىل يف بداايت القرن العشرين يف كامربيدج مع الذوق الثقايف

املعىن املتباينة جذرايً من عصر إىل آخر، "ألعاب لغوية خمتلفة متاًما تُلعب يف عصور خمتلفة" -جمموعات روابط

(Wittgenstein 1966, 8 ،وعن االدعاء العام أبن شخًصا ما يقّدر أسلواًب معيًنا أو نوًعا من الفن .)

وهو ما مت ذكره بطريقة عامة، متجاوزة للحالة املعنية  –ين يعلنها بوضوح أنه لن يعرف عندها فإن فيتجنشتا

ليس فقط ما إذا كان االدعاء صحيًحا أم ال، ولكن أيًضا، وهو األمر األكثر إاثرة لالهتمام واألكثر  -

ميكن فصلها عن السياق احملدد عمًقا، ماذا يعين قول ذلك. إن كلمة "تُقدر"، مثل بقية املفردات اجلمالية، ال 

. إذا كنا، يف مقابل هذا التباين أو احلساسية للسياق، نسعى إلجياد وحتليل ما تشرتك فيه 4الذي حتيا فيه

مجيع حاالت االرتباطات اجلمالية، فسوف نركز على كلمة "التقدير". ولكن هذه الكلمة لن يكون هلا معىن 

اقي، مما يعين أننا سنجد أنفسنا، بسبب هذه االسرتاتيجية الفلسفية حتمي حمدد وُمثبت قبل استخدامها السي

السندان: أواًل، لن نعرف معىن املصطلح الذي )احلقل أبكمله "كبري جًدا وُيساء فهمه متاًما"(، بني املطرقة و 

من املشهد نركز عليه؛ واثنياً، يف حماولتنا إلجياد ما هو مشرتك بني مجيع حاالت التشابه اجلمايل، سُنسقط 

(، Wittgenstein 1966ما يسميه فيتجنشتاين يف هذا الصدد بـ"عائلة معقدة للغاية من احلاالت" )

فنعمي أنفسنا عن الفروق الدقيقة والتعقيد ابسم الدقة الزائفة والتعميم الشامل. "من أجل تكوين فكرة واضحة 

ننا جيب أن نتحدث عن األحكام عن الكلمات اجلمالية، جيب عليك وصف طرق احلياة. حنن نعتقد أ

اجلمالية مثل )هذا مجيل(، لكننا جند أنه إذا كان علينا أن نتحدث عن األحكام اجلمالية فإننا ال جند هذه 

                                                           
 (.Wittgenstein 1958aالعالمة وحياتها في ) انظر في هذا الصدد مناقشة 4



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الكلمات على اإلطالق، لكننا سنجد كلمة استخدمت شيء كإمياءة، مصاحبة لنشاط معقد" 

(Wittgenstein 1966, 11.) 

 

 نقد العلموية .2

ين إىل فكرة علم اجلماليات، وهي فكرة ال ميلك جتاهها الكثري من التعاطف، فيقول أهنا )"تكاد ينتقل فيتجنشتا

[(. ولكن كما هو احلال غالباً Wittgenstein 1966, 11تكون أسخف من أن توصف بكلمات" ]

سببات الفكرة، يف عمل فيتجنشتاين الفلسفي، فإنه ال يرتتب على هذا املوقف املتهكم أو الرافض أنه ال يهتم مب

أو أنه ال يهتم ابستكشاف اخلطوات اخلفية أو العناصر الفكرية اليت قادت البعض إىل هذه الفكرة. ففي 

املناقشة اليت تلت ذلك، يكشف النقاب عن صورة للسببية اليت تدعم أسس فكرة التفسري العلمي للحكم 

الطريقة، يكشف فيتجنشتاين عن التشاهبات مع اجلمايل أو التفضيل اجلمايل. ومن خالل العمل التنقييب هبذه 

حاالت التفسري العلمي احلقيقي، حيث تصبح عملية "تعقب اآللية" هي عملية تقدمي سردية سببية فقط، أي 

حيث يوصف التأثري املرئي أبنه النتيجة احلتمية للوصالت يف السلسلة السببية املؤدية إليه. فإذا، أخًذا للمثال 

نتاين، قام املهندس املعماري بتصميم ابب ووجدان أنفسنا يف حالة من السخط ألن الباب، الذي يقدمه فيتجش

ضمن التصميم األكرب للواجهة )ميكننا القول ضمن "اللعبة اللغوية" املتعلقة ابألسلوب الفين(، منخفض للغاية، 

عن هذا السخط، ونرى أنه فإننا عرضة ألن نصف هذا األمر وفق منوذج التفسري العلمي. مث، نكّون موضوًعا 

نتيجة سببية لِقَصر الباب، ومن خالل تعرفنا على ِقَصر الباب كسبب للسخط، نعتقد أننا قادرون على طرد 

هذا الشيء الداخلي، السخط، عن طريق رفع الباب. لكن هذا خطأ يف متييز ردود أفعالنا اجلمالية، أو ما 

 ق، سيكولوجيا اجلماليات لدينا.ميكن أن نسميه، ابلقياس إىل سيكولوجيا األخال

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ردود الفعل اجلمالية .2.1

الذي اندًرا ما يتم وصفه، وهو يف موضعه الطبيعي، بلغة األسباب املباشرة  –إن رد الفعل اجلمايل احلقيقي 

 ,Wittgenstein 1966)"يف هذه احلاالت، ال ُتستخدم كلمة" سبب" على اإلطالق إال اندرًا" ]

العمل الفين املعين. "إنه رد فعل مشابه إلبعاد  5أكثر فورية، وأكثر تشابًكا، وارتباطًا، مع ما نراه يف -[( 14

 (. وهلذا يقول:Wittgenstein 1966يدي عن سطح ساخن" )

أن أقول: "أشعر ابالنزعاج وأعرف سبب ذلك"، هو أمر مضلل متاًما ألن "معرفة سبب 
تعين عادة شيء خمتلف متاًما. ويعتمد مدى تضليلها على ما إذا كنت تقصد مبقولتك ذلك" 

"أعرف سبب ذلك" أن تكون تفسرياً أم ال. فقويل: "أشعر ابالنزعاج وأعرف سبب ذلك" 
االنزعاج ومعرفة السبب  –جيعل األمر يبدو كما لو كان هناك شيئان حيداثن يف روحي 

(Wittgenstein 1966, 14.) 

ن يوجد هناك، كما يقول بعد ذلك، "ملاذا؟" ملثل هذه احلالة من االنزعاج اجلمايل، إن مل يكن سبًبا )وفق ولك

النموذج العلمي التقليدي(. لكن كل من السؤال وإجاابته متعددة الصور سيتخذا، يف احلقيقة، أشكااًل 

نتاين سابًقا صحيًحا خبصوص أمهية خمتلفة للغاية يف حاالت خمتلفة. ومرة أخرى، إذا كان ما اقرتحه فيتجش

السياق للمعىن، فإن معىن السؤال بـ"ملاذا؟" سيختلف من حالة إىل أخرى. وهذه ليست أطروحة أضعف 

خبصوص التباين على مستوى التصريف، حيث تكون البنية األساسية للسؤال بـ"ملاذا؟" سببية. ال، فهنا مرة 

لنموذج حمدد من شأهنا أن هتمل النظر يف الفروق الدقيقة اليت أخرى، جند أن الطريقة التوحيدية الفارضة 

َحدَّد يف املقام األول.
ُ
 تعطي السؤال بـ"ملاذا؟" معناه امل

                                                           
ال يتطرق فيتجنشتاين هنا إلى العالقة بين إدراك جانب ما أو "الرؤية وكأنه"، ولكن هذا سيبرز كالموضوع المركزي في تفكيره الالحق   5

شت كثيرا في النصوص الثانوية على عن اإلدراك )بشكل مركزي في القسم الحادي عشر من التحقيقات الفلسفية، الجزء الثاني( ، وقد نوق

 .Seeing Wittgenstein Anew, edالجماليات عند فيتجنشتاين. القائمة طويلة، ولكن للبدء، راجع األوراق التي تم جمعها في 
William Day and Victor Krebs (Cambridge: Cambridge University Press, forthcoming.) 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لكن مرة أخرى، يتمثل االهتمام األساسي لدى فيتجنشتاين يف اإلشارة إىل اهلوة املفاهيمية العظيمة اليت 

س التجرييب. فإن إجراء دراسات حول االستجاابت تفصل بني الغموض اجلمايل وبني منهجية علم النف

وَجهة واملعزولة، حيث يتم تسجيل األمناط الناشئة للتفضيل ولالستجابة 
ُ
حددة للمحفزات اجلمالية امل

ُ
امل

فالغموض الفعلي،  -وللحكم اجلمايل ضمن عينة سكانية معّينة، هو ختطي للطابع احلقيقي للمسألة اجلمالية 

مفاهيمًيا، وليس جتريبًيا. وهنا مرة أخرى نرى ارتباطًا مباشرًا بعمل فيتجشنتاين يف  كما نشعر به، سيكون

(، sec. xiv ,1958) حتقيقات فلسفيةفلسفة علم النفس: فاملقطع قبل األخري من اجلزء الثاين من كتاب 

على الرغم من أن  يقول "إن وجود املنهج التجرييب جيعلنا نعتقد أن لدينا وسيلة حلل املشاكل اليت تزعجنا؛

(. ويقول، قرب هناية هذا اجلزء Wittgenstein 1958, II, xiv, 232املشكلة واملنهج ال يلتقيان")

من حماضراته حول اجلماليات، "إن األسئلة اجلمالية ال عالقة هلا ابلتجارب النفسية، ولكن يتم اإلجابة عليها 

ن منوذج التحفيز واالستجابة الذي مت اقتباسه (. إWittgenstein 1966, 17بطريقة خمتلفة متاًما" )

 -وهو ما قد ندعوه اآلن تطبيع اجلماليات ]اعتبارها منتمية إىل املذهب الطبيعي[  -من علم النفس العلمي 

يشوه التعقيدات احلقيقية لسيكولوجيا اجلماليات من خالل االختزال املنهجي االجباري لالعتبارات اجلمالية 

يق. فالتعقيد ابلنسبة إىل فيتجنشتاين، وليس االختزال إىل جوهر وحدوي، هو الطريق إىل تصور وحدوي ض

إىل اإليضاح املفاهيمي. وعلى النقيض من ذلك، فإن االختزال إىل منوذج مبسَّط ال يؤدي إال إىل وضوح 

 6ومهي خادع على صورة سجن مفاهيمي )"صورة حتتجزان كأسرى"(.

                                                           
،  "Eugen Fischer  ،"Philosophical Picturesوحديثة لتصور فيتجنشتاين لمثل هذه الصور ، انظر من أجل مناقشة مفيدة جًدا   6

Synthese (2006) 148: 469-501 ال يزال العمل األفضل حتى اآلن في أعمال التنقيب عن هذه الصور وتفكيكها هو مجلدات فرانك .

 ,Things We Know (Eugene: University of Oregon Press, 1967)الثالثة. انظر كتابه  Frank B. Ebersoleب. إبيرسول 
Language and Perception (Washington, D.C.: University Press of America, 1979و ) and Meaning and Saying 

(Washington, D.C.: University Press of America, 1979 . وانظر أيًضا في ما يتعلق بأسئلة اإلدراك الجماليGarry L. 
Hagberg, “The Aesthetics of Indiscernibles”, in Visual Theory, ed. Norman Bryson, Michael Ann Holly, and 

Keith Moxey (New York: HarperCollins, Icon Editions, 1991), pp.221-230 . 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  14

 "جالء" االتساق .2.2

يل، ابلنسبة إىل فيتجنشتاين، هو جتربة ممكنة فقط داخل الثقافة، وحيث يكون رد الفعل الذي إن الرضا اجلما

يشكل الرضا اجلمايل أو التربير اجلمايل أكثر فورية، وأكثر كربًا وأكثر توسًعا، مما ميكن ألي سردية آلية بسيطة 

روط الدقيقة املطلوبة لتشكيل الشعور أن تستوعبه. فهو أكثر فورية مبعىن أنه ليس من املمكن عادة حتديد الش

ابلرضا مقدًما أو، كما يناقشها فيتجنشتاين، حلظة "اجلالء" عندما تتضح األمور كلها. هذه املواصفات 

سبقة حلالة الرضا ممكنة يف احلاالت التجريبية املقيدة بشدة، حيث ننتظر، على سبيل املثال، مؤشرين 
ُ
تطَلبة امل

ُ
امل

يقفا مقابل بعضهما البعض. وكما يقول فيتجنشتاين، فإن هذا هو نوع التشبيه الذي  يف اختبار للرؤية أن

نستخدمه بشكل متكرر، ولكن بشكل مضلل، ألنه يف احلقيقة "ال يوجد شيء يالئم أو يناسب كل شيء" 

(Wittgenstein 1966, 19 وابلتايل، فإن الشعور ابلرضا أكثر فورية مما يوحي به النموذج اآليل .)

سبيب. وهو أوسع بكثري مما يوحي به النموذج اآليل السبيب أيًضا: فال يوجد نظري مجايل مباشر للمؤشرات ال

املتقابلة، يف املثال أعاله، يف حالة األشكال األكرب واألعمق للمتعة اجلمالية. ابلطبع يسمح فيتجنشتاين أبن 

ا ابلفعل شروط جتريبية حُمددة ُمسبًقا تكون هناك ظروف ضيقة ومعزولة يف العمل الفين حبيث يكون لدين

التاسع  ]التأليف[للشعور ابلرضا )على سبيل املثال حني نرى يف قطعة موسيقية أننا أردان أن نسمع كورد 

السببية، لن يعد ذلك،  -السابع الصغري(. ولكن، خالفاً للسردية التجريبية  ]التأليف[الصغري، وليس كورد 

ه شيء، جتربة للرضا اجلمايل. فاملشكلة، اليت يعود إليها فيتجنشتاين مرارًا بشكل شامل أو بشكل ال ينقص

اإلجابة اليت نريدها للغموض اجلمايل كما يرد يف سؤال مثل "ملاذا  بنوعوتكرارًا يف هذه احملاضرات، تتعلق 

ذه ( يف مثل هWittgenstein 1966, 20تعطيين هذه اجلملة اللحنية مثل هذا االنطباع الغريب؟" )

احلاالت، كون النتائج اإلحصائية للنسب املئوية من اخلاضعني للتجربة الذين يبلغون عن هذا االنطباع الغريب 

بداًل من انطباع آخر يف نفس هذه الظروف التناغمية، واإليقاعية، واللحنية على وجه التحديد ليست 

ذا النوع من األسئلة اليت لدينا هنا. مستحيلة هو أمر ال صلة له ابملوضوع؛ فال جتيب هذه األساليب عن ه



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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"إن نوع التفسري الذي يبحث عنه املرء عندما يشعر ابلغموض نتيجة االنطباع اجلمايل ليس تفسريًا سببيًّا، 

ليس تفسريًا ُمثْـَبت جتريبًيا أو إحصائًيا عن كيفية تفاعل الناس.... ليس هذا ما يعنيه املرء أو ما يهدف إليه 

(. إنه من السهل تشويه، حتت أتثري النماذج Wittgenstein 1966, 21يات" )ابلبحث يف اجلمال

ختلسة من العلم، األنواع العديدة واملختلفة من األشياء اليت حتدث عندما تتحقق، من الناحية 
ُ
التفسريية امل

 اجلمالية، حلظة "اجلالء" أو عندما تتضح األمور كلها.

 

 فتنة االختزال .2.3

حماضرات فيتجنشتاين، ينتقل إىل فحص مفصل إىل حد ما للفتنة املميزة، للبعض، يف املقاطع التالية من 

السبيب لفعل وبني التفسريات -املتعلقة بتفسريات التحليل النفسي، وميزج هذا مع التمييز بني التفسري العلمي

ن نقرأ هذه املقاطع القائمة على الدوافع )أو الناجتة ذاتًيا( لنفس هذا الفعل. فمن السهل، ولكن من اخلطأ، أ

على أهنا جمرد توقعات لتحول املوضوع إىل املوضوع الذي ستتبعه حماضراته عن فرويد. ويكمن اهتمامه 

األساسي هنا ابلفتنة القوية، نوع من املغناطيسية املفاهيمية، للتفسريات االختزالية اليت َتِعد بسردية خمتصرة، 

حقل فكري أو فاعلي أكرب من ذلك بكثري. )يذكر مثااًل على  وموجزة، ومغلفة يف صورة  فرضيات "حلقيقة"

، أحد املستمعني إليه، حىت يصبح رماًدا، وما إىل ذلك، مث يقول "هذه هي كل Redpathحرق ريدابث 

حقيقة ريدابث"، مضيًفا أن "قول هذا قد يكون له سحر معني، ولكن سيكون مضلاًل على أقل تقدير" 

(Wittgenstein 1966, 24.)  على أقل تقدير" حًقا: املثال الفت للنظر بقوة ألن املرء يستطيع"

ط للتعقيد املذهل واهلائل لإلنسان، بينما يف نفس الوقت يشعر  َبسِّ
ُ
َُغلِّف وامل

أن يشعر جباذبية االختزال امل

لشخص. أيًضا، كإنسان، أن أي اختزال إىل عدد قليل من العناصر املادية من هذا القبيل لن يلتقط جوهر ا

وهذا، وفق مالحظة فيتجنشتاين، هو تفسري ألي قضية على صورة "هذه فقط هي احلقيقة". فالتفسريات 

االختزالية السببية تعمل بنفس الطريقة يف اجلماليات، وهذا يرتبط مباشرة مبشكالت املنهجية الفلسفية الذي 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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–Blue and Brown Books (1958a, 17كان قد أشار هلا يف "الكتاابن األزرق والبين" ))

(، ابلتحديد عندما يناقش ما يسميه "الرغبة يف التعميم" وما يصاحبه من "موقف ازدرائي جتاه احلاالت 19

اخلاصة". إذا كان منوذج العلوم هو ميكانيكا نيوتن )العلوم اليت هي نفسها، كما يشري فيتجنشتاين بشكل 

ل(، وإذا زرعنا هذا النموذج يف أساس تفكريان الالحق حول عابر، تتصف ابلنفوذ املعريف وأبهنا ال تقبل اجلدا

علم النفس، فإننا سنصل على الفور إىل فكرة علم العقل، حيث يتقدم هذا العلم من خالل الرتاكم التدرجيي 

للقوانني النفسية. )وهذا سيشكل، كما يصيغها بشكل ال ميكن نسيانه، "ميكانيكا الروح" 

[Wittgenstein 1966, 29.)]  وعندها حنلم بعلم نفسي للجماليات، على الرغم من أننا "لن نكون

قد جند أنفسنا  -( Wittgenstein 1966, 29قد وجدان حاًل ملا نشعر به من غموض مجايل" )

قادرين على التنبؤ )استعارة معيار القدرة التنبؤية من العلم( بتأثري بيت معني من الشعر، أو مجلة موسيقية 

ص معني قد درسنا أشكال ردود فعله. لكن الغموض اجلمايل، مرة أخرى، هو من نوع معينة، على شخ

، وهنا أيخذ فيتجنشتاين خطوة كبرية إىل األمام، من املرحلة النقدية، إىل املرحلة البناءة من حماضراته. خمتلف

ينة مًعا" جتميع حاالت مع -فيكتب: "ما نريده حقًا ، حلل األلغاز اجلمالية، هو مقارانت معينة 

(Wittgenstein 1966, 29 إن مثل هذه الطريقة، مثل هذا النهج، مل تكن لتخطر على ابلنا لو .)

ختلس ومزدرين احلاالت اخلاصة.
ُ
 أننا بقينا مبهورين ابلنموذج امليكانيكي امل

 

 النهج املقارن .3
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التجاور املقارن بعض  حيث عادة ما يُظهر هذا -املقارنة، والعملية املعقدة لتجميع حاالت معينة مًعا 

، 7بنية[ تنظيمية[السمات اهلامة للعمل أو األعمال الفنية املعنية بصورة أبرز، حيث يؤدي إىل ظهور جشطلت 

حيث يُظهر تطور األسلوب الفين، أو حيث يُظهر ما هو إبداعي أصيل بشكل ملفت للنظر يف العمل الفين، 

انتباهنا على احلاالت اخلاصة بطريقة أخرى. إن توجيه حبثنا إىل  تُركز أيًضا -ابإلضافة إىل أشياء أخرى كثرية 

تفصيالت حمددة ذات صلة نقدية وتفسريية، يقودان بعيًدا عن الفرضية اجلمالية اليت تعمينا وهي أن ما يهمنا 

متنحنا  ] قطعة موسيقية راقصة[الذي حُيدثه "سبب" هذا العمل املعني، )حبيث أن أي منويت  التأثريهو 

 شعوراً معيًنا أو تثري فينا بعض الصور ستكون بنفس فاعلية أي قطعة أخرى(.

 

 التفكري النقدي .3.1

، مركزي ورئيسي يف أفكار فيتجنشتاين عن اجلماليات. تقودان تلك املسائل السابقة كلها إىل ما هو، ابلنسبة يل

اجللسة التالية ال خنرج منها بشيء، فبمالحظته أنه عند استماعنا إىل منويت فإننا قد خنرج ابلكثري منها، ويف 

يُظِهر أنه من السهل جًدا أن أنخذ خطوات مفاهيمية خاطئة يف تفكريان اجلمايل ويكون من الصعب التعايف 

منها. من هذا االختالف، املضاد للطريقة اليت متكننا من صياغة هذه املسألة مبنتهى السهولة، فإنه ال يتبع 

عنها. وهذا من شأنه أن يفرض ثنائية ديكارتيه بني أنطولوجيا العقل  مستقليت ذلك أن ما خنرج به من املنو 

واملادة، ولكن وراء ستار مجايل. وهذا من شأنه بدوره أن يؤدي إىل نظرايت من النوع العقالين يف احملتوى 

توى احلقيقي أو اجلمايل، اليت تعترب أن مواد الصورة الفنية )املواد اليت ندعوها مواًدا "خارجية"( تنقل احمل

الداخلي أو غري املادي فقط. فيصبح النقد عملية برهنة استنتاجية تبدأ من األدلة اخلارجية لتعود إىل احملتوى 

                                                           
أو لسيكولوجيا الجشطلت بشكل عام؛ يمكن قراءة أجزاء كاملة من كتاباته  Kohlerنشتاين كان تابعًا غير ناقد لكولر هذا ال يعني أن فيتج  7

المتنوعة حول فلسفة علم النفس على أنها تأمالت نقدية مستمرة حول المنعطفات الفلسفية الخاطئة التي مرت بها تلك الحركة )على سبيل 
 ل بالتأويالت في صورة إلى شيء عقلي(.المثال، تجسيد اإلدراك المحم  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الداخلي؛ ويصبح اإلبداع عملية حبث عن العالقات اخلارجية أو انقالت خارجية هلذا احملتوى الداخلي 

سبق؛ ويتم التعبري عن النية الفنية أبهنا 
ُ
نتظر االنتهاء منه )أو "جتسيده امل

ُ
تصور ذهين خالص ُمسبق للعمل امل

خارجًيا" كما سنسميه عندها(. إنه ليس من قبيل املصادفة أن ينتقل فيتجنشتاين على الفور إىل التشابه مع 

ىن واألكثر سهولة من الالزم للمعىن اللغوي، حيث نرتكب "خطأ االعتقاد أبن املع اخلاطئاللغة وإىل تصوران 

(. وهذا Wittgenstein 1966, 25أو الفكرة هو جمرد مرافق للكلمة، وأن الكلمة غري مهمة" )

ابلفعل سيكون كافياً لتحفيز االزدراء للحاالت اخلاصة يف االعتبارات اجلمالية، من خالل تقدمي منوذج ُمَضِلل 

(. يقول فيتجنشتاين: Hagberg 1995لرؤية ثنائية للفن وفق منوذج ثنائي للغة ُمَضِلل بنفس القدر )

(. قد يُطلق على هذا Wittgenstein 1966, 29"إن معىن القضية يشبه إىل حد كبري تقدير الفن" )

أيًضا منوذًجا تنقيصًيا، وفيتجنشتاين ميسك بزمام هذا األمر متاًما بسؤاله: "قد يغين املرء أغنية بتعبريات أو 

كن أن يكون لديك تعبريات يف ذلك احلني؟ هل مي -بدون تعبريات. فإذا أسقطنا األغنية 

("Wittgenstein 1966, 32 -  هذا النموذج يتوافق مرة أخرى مع )مالحظة حتريرية وحاشية سفلية

الثنائية الديكارتية العقالنية، اليت هي قالب مفاهيمي يتجلى، كما رأينا سابًقا، يف فلسفة اللغة أيًضا حيث 

أو العالمة اخلارجية اليت تتعلق هبا بشكل اعتباطي مثل التجسد  نصور الفكر كحدث داخلي والكلمة

ستغرب أنه، يف هذه احملاضرة، ينتقل مباشرة إىل الصور 
ُ
اخلارجي املقابل للحدث الداخلي. فليس من امل

ه احلابسة والزائفة هلذه الثنائية ابملعىن اللغوي، مث يعود إىل القضية اجلمالية. فعندما نتأمل يف تعبريات وج

ضِلل للغاية 
ُ
ضَلل للغاية، إذا كانت الصورة املزدوجة للغة تقف وراء هذه الفكرة  -مرسوم، فإنه من امل

ُ
أو من امل

لنربط هذه املناقشة ابالعتبارات  –أن نطلب أن نُعطى التعبري بدون وجه. إن "التعبري"  –املطابقة للقالب 

قالب السبب والنتيجة، وقالب ثنائية احملتوى املادي "ليس نتيجة للوجه". إن  -السببية السابقة مرة أخرى 

إلنتاج هناية معنوية جتريبية، ميكن كوسيلة والتعبريي )وفق النموذج التنقيصي(، وتفسري األعمال املادية للفنون 

التعرف عليها بشكل منعزل، ليس له مكان هنا. فكل األمثلة اليت قدمها فيتجنشتاين خالل هذه احملاضرات 

 ذه الصور، كٌل على طريقته اخلاصة.تتحدى ه
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لكن أمثلة فيتجنشتاين تعمل أيًضا يف تناغم: فهم مًعا يعارضون شكاًل من أشكال االختزال اجلمايل الذي 

يّدعي أن ردود أفعالنا على األشياء اجلمالية قابلة للعزل، وأنه ميكن عزهلا كمتغريات ضمن جتربة ُموجهة، 

هنا اآلاثر التجريبية لألسباب املعزولة. ويناقش ردود أفعالنا اجلمالية جتاه حبيث ميكن ختمها إبحكام على أ

الفروق الدقيقة بني الوجوه املرسومة بشكل خمتلف، وردود أفعالنا، ذات نفس الدرجة السابقة من الدقة، جتاه 

بتصميمه  ارتفاع أو تصميم ابب )من املعروف أن فيتجنشتاين رفع سقف غرفة كاملة يف املنزل الذي قام

ألخته يف فيينا بضع بوصات عندما فشل البناة يف إدراك خطته ابلدقة الكافية(. إن الدقّة اهلائلة والتعقيد 

اترخينا الطبيعي. فيعطي مثااًل أن خطأ،  -وعلى نفس درجة تعقيد  –اهلائل هلذه التفاعالت هي جزء من 

ما )وابلتحديد، أن االبتسامة ال تبدو أو وقاحة، شخص جييب على شكوى تتعلق برمسه البتسامة شخص 

حقيقية(، ابلرد أبنه، يف النهاية، الشفتان منفرجتان واحد على ألف من البوصة أكثر من الالزم فقط: إن 

 مثل هذه االختالفات، مهما كانت صغرية يف القياس، هي يف احلقيقة مسألة كبرية.

 

 رؤية الروابط .3.2

تلك احملاضرات، تكمن فائدة أخرى )واليت تشق طريقها إىل األمام وراء أمثلة فيتجنشتاين، كما تطورت عرب 

 -وتصبح واضحة أحيااًن(: فهو حريص على إظهار أمهية إقامة الروابط يف إدراكنا وفهمنا لألعمال الفنية 

 Keller andروابط بني أسلوب شاعر وأسلوب مؤلف موسيقي )مثل جوتفريد كيللر ويوهانس برامس 

Brahmsوع موسيقي وآخر، بني تصوير وجهي معرب وآخر، بني حقبة عمل فنان وآخر. إن (، بني موض

اليت قد نشري إىل نوع العمل الذي يتم القيام به لتحديدها وصياغتها بـ"التحليل العالئقي"،  -مثل هذه الروابط 

مالية والتأمل يف قلب التجربة اجل -يف إعادة إلحياء مصطلح من حقبة اجليل األول من تالميذ فيتجنشتاين 

اجلمايل ابلنسبة إىل فيتجنشتاين. وهي أيًضا من النوع الذي سيغفله التفسري السبيب االختزايل. ففي حماولتنا 

لوصف مشاعر شخص ما، هل ميكننا أن نفعل ما هو أفضل من تقليد الطريقة اليت قال هبا الشخص العبارة 
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بوضوح؟ إن اإلرتباك الذي نشعر به أثناء حماولة وصف اليت وجدانها كاشفة عاطفًيا، كما يسأل فيتجنشتاين 

يُظهر  -"الطريقة اليت قاهلا هبا"  -شعور شخص بدقة وإحكام دون أي إمكانية لتقليد كالمه الدقيق املعربِّ 

 إىل أي مدى يبعد النموذج املفاهيمي الثنائي أو التنقيصي عن جتربتنا اإلنسانية، عن اترخينا الطبيعي.

شبكة من العالقات، اليت يتم تفعيلها أبشكال  -من النوع الذي مت اإلشارة إليه هنا إن الروابط 

حدد للعمل الفين املاثل أمامنا حالًيا وبني اجلوانب األخرى، أو األجزاء األخرى من 
ُ
متنوعة، بني اجلانب امل

ين، أو األنواع أو العمل الفين، أو أعمال فنية أخرى، أو جمموعات من األعمال الفنية، أو فنانني آخر 

قد تشمل ما نسميه االرتباطات اليت ايقظها  -األساليب أو غريها من التجارب البشرية جبميع خصوصياهتا 

العمل الفين، ولكن ال ميكن اختزال الروابط فيهم فقط )وال حىت يف ارتباطات غري منضبطة أو عشوائية أو 

ط: "افرتض أن ]أحدهم يقول[: وتظهر هنا أيًضا استحالة ال 8ذاتية بشدة أو حرة(. َبسِّ
ُ
قالب التنقيصي امل

إذا غرّيهتا قلياًل، لن حتافظ على نفس االرتباطات(. ولكن هل ميكنك فصل  –)االرتباطات هي اليت هتمنا 

االرتباطات عن الصورة، وهل سيكون لديك نفس الشيء عندها؟" من الواضح أن اإلجابة، مثل حالة الغناء 

هنا أعاله، ستكون ابلنفي: "ال ميكنك قول: )إنه يف مثل جودة اآلخر: إنه يعطيين نفس مع تعبريات مث بدو 

(. هنا مرة أخرى، يُظهر فيتجنشتاين اهلوة العظيمة اليت Wittgenstein 1966, 34االرتباطات(" )

نهم إذا تفصل ما نفعله يف احلقيقة ابألعمال الفنية، وما نقوله عنها يف الواقع، وبني كيف كنا لنتحدث ع

كانت الصور املفاهيمية والقوالب اليت يقاومها فيتجنشتاين صحيحة. ولنتوسع يف أحد أمثلة فيتجنشتاين، 

كنا سنشك كثريًا يف البصرية اجلمالية، ويف اخليال املتعاطف، ويف الرتابط اإلنساين، لشخص قال عن قصيدتني 

فية كاألخرى لصديق اثِكل، أهنما سيفعالن الشيء )كالمها يُذَكِّرُه ابملوت( أن أي قصيدة منهما ستكون كا

نفسه )حيث يقال هذا بطريقة رافضة للفوارق الدقيقة، أو كما لو كان يقال عن سلع منظفة(. يوضح 

                                                           
 ,Jacques Bouveresseلعرض كامل لتعليقات فيتجنشتاين على فرويد وأهميتها لفلسفة علم النفس بصورة عامة، انظر  8

Wittgenstein Reads Freud, trans. Carol Cosman (Princeton: Princeton University Press, 1995) 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  21

فيتجنشتاين أن الشعر ال يلعب هذا النوع من األدوار يف حياتنا، كما تشري طبيعة وطابع تفاعالتنا اللفظية 

ويبدي، حلظًيا، مالحظة متيز منهجيته الفلسفية األساسية )أو أحد أبعادها( يف  النقدية حول هذا املوضوع.

فلسفة اللغة اليت يتم استخدامها هنا يف سياق حماضراته حول اجلماليات: "إذا قال أحدهم كالًما فارًغا، ختيل 

يف احلال أن األمر ليس احلالة اليت لن يكون فيها هذا الكالم فارًغا. يف اللحظة اليت تتخيل فيها هذا، سرتى 

(. اهلوة، اليت تفصل بني ما جيب أن نقوله إذا كانت Wittgenstein 1966, 34كذلك يف حالتنا" )

َحددة، تشكك ليس فقط يف مدى قابلية أو دقة، 
ُ
مناذج التعميم دقيقة وبني ما نقوله يف احلاالت الفعلية امل

ستخدمة للتعبري عن تلك الق
ُ
والب، تلك الصور التوضيحية. يرتك فيتجنشتاين ذلك بل ومعقولية، اللغة امل

النقد األكثر شراسة، ويف هناية املطاف األوضح واألشد حتريرًا مفاهيمًيا لعمله يف اللغة والعقل يف "التحقيقات 

( وكتاابت أخرى، لكن ميكن للمرء أن يرى من هذه احملاضرات وحدها كيف ميكن إجراء 1958الفلسفية" )

 الشرس. مثل هذا النقد

 

 املوقف جتاه العمل الفين .3.3

ابلقرب من هناية حماضراته، ينتقل فيتجنشتاين إىل مسألة املوقف الذي نتخذه جتاه العمل الفين. فيوظف 

حالة رؤية التغيري الطفيف جدًا )من النوع املذكور أعاله( يف تصوير ابتسامة راهب ينظر إىل مشهد ملرمي 

يف والدقيق للخط إىل حتول ابتسامة الراهب من اللطف إىل السخرية، فإن العذراء. عندما يؤدي التغيري الطف

موقفنا يف املشاهدة قد يتغري بشكل مماثل لذلك من موقف يبدو للبعض وكأننا تقريًبا نصلي إىل موقف كفري 

خًتزِل، 
ُ
َتخيل امل

ُ
الذي يقول: كما يبدو للبعض، وكأننا ننظر للصورة بطريقة خبيثة. مث يعطي صواًت حملاوره امل

 ,Wittgenstein 1966"ها أنت قد أدركت مرادي. املوقف هو مناط املسألة اليت حنن بصددها" )

(، حيث سنركز فقط على حتليل موقف املتفرج والعناصر السببية القابلة للعزل يف العمل الفين اليت حتدد 35

ددة الطبقات واملعقدة لردود أفعالنا. ولكن هذا املوقف، مستبعدين كل بقية األبعاد اإلنسانية املتشابكة واملتع



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هذا األمر، مرة أخرى، هو فقط إعطاء صوت للنزعة االختزالية، ويف املناقشة اليت تلت ذلك، يوضح 

فيتجنشتاين مرة أخرى، أنه يف بعض احلاالت، قد يربز هذا النوع من السلوك بشكل ملحوظ. لكن يف 

طه هنا بني عدد من أفكاره من هذه احملاضرات، أن فكرة حاالت أخرى، ال يظهر. ويوضح، من خالل رب

-"وصف املوقف" حبد ذاهتا ليست شيًئا بسيطًا. إن اإلنسان ككل، وليس اآليل احملكوم بعالقة التحفيز

 االستجابة، ميتلك خربة مجالية، وهذه اخلربة معقدة مثل أي جزء من اترخينا الطبيعي.

 ,Wittgenstein 1966لعنوان بسيط: "إشتهاء البساطة" ) ينهي فيتجنشتاين احملاضرات مبناقشته

(. فيقول أنه لبعض العقول، إذا كان التفسري معقًدا، فإنه يتم رفضه هلذا السبب حتديًدا. إن نوًعا معيًنا 36

الذي يشبه إىل حد كبري  –من العقول سوف يصر على أن البحث عن اجلوهر الوحدوي الفردي للمسألة 

ربك يف تنوعه  Russellحبث راسل 
ُ
ضلل وامل

ُ
الذري عن جوهر منطق اللغة حتت، ما اعتربه، سطح اللغة امل

( كان يف 1961سيطلق يد النزعة االختزالية. وعمل فيتجنشتاين املبكر يف "الرسالة املنطقية الفلسفية" ) –

 عملية انتقاله ، نرى عقاًل مضى يف1938نفس هذا السياق. ولكن يف هذه احملاضرات، اليت أُلقيت يف عام 

َبِسطة، و 
ُ
بعيًدا عن تلك الصور املفاهيمية. هنا، األمثلة نفسها تقوم بقدر كبري من بعيًدا عن تلك القوالب امل

العمل الفلسفي، وتكمن أمهيتها يف تقدمي، بداًل من جمرد توضيح، وجهة النظر الفلسفية اليت حنن بصددها. 

ضرات، أنه حياول تعليم طريقة جديدة للتفكري يف اجلماليات فيقول فيتجنشتاين، يف جزء مبكر من احملا

 )وحقيقة، يف الفلسفة نفسها(.

 

 اخلامتة .4

إن هذا املوضوع، كما قال فيتجنشتاين يف السطر االفتتاحي، كبري ًجدا ويساء فهمه متاًما. إنه كبري جًدا يف  

 يف تغلغل البعد اجلمايل خالل احلياة البشرية. -مداه 
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ولكن ميكننا اآلن، يف هناية حماضراته، أن نرى أنه موضوع كبري مبعاين أخرى أيًضا: فاجلماليات توسعية من 

الناحية املفاهيمية يف عالقاهتا املهمة بفلسفة اللغة، وبفلسفة العقل، وابألخالق، وبغريها من جماالت الفلسفة، 

ا ظاهرة ثقافية إنسانية متعددة األوجه ومتعددة كما أهنا تقاوم تغليفها يف صورة مشكلة واحدة موحدة. إهن

اجلوانب، حيث تكون الروابط، أبنواعها املتباينة، أكثر أتثرياً من العالقات السببية. وهكذا، فإن شكل التفسري 

حيث أن مناذج التفسري يف العلوم  -الذي جنده ُمرضياً حقاً سوف خيتلف بشدة عن شكل التفسري يف العلوم 

ُيساء تطبيقها يف العلوم االنسانية  Naturwissenschaftenالطبيعية 

Geisteswissenschaften ،ورؤية األخرية من خالل عدسة األوىل سيؤدي إىل االختزال، واالغفال ،

 والتشويه يف هناية املطاف. وهكذا، فإن العلوم اإلنسانية هبذا املعىن، ابلنسبة إىل فيتجنشتاين، مستقلة بذاهتا.

فقر والعامي للنماذج املفاهيمية والقوالب والصور على عامل االعتبارات كل هذا اآل
ُ
ن، ابإلضافة إىل الفرض امل

اجلمالية الثري ثراًء استثنائًيا، يعطي يف هناية حماضراته حمتًوى ملا كان يعنيه فيتجنشتاين يف البداية جبملة "ُيساء 

طور فيتجنشتاين، حيث يقوم موقفه املتقبل للتعقيد، فهمها متاًما". يف الوقت الراهن، يف هذه املرحلة من ت

خرى، أ( ويف أعمال 1958والذي سيظهر بصورته األوضح يف كتابه الالحق يف "التحقيقات الفلسفية" )

سبقة لعمله املبكر الساعي للتبسيط، "الرسالة املنطقية الفلسفية"، 
ُ
بكشف واقتالع االفرتاضات الفلسفية امل

هلا األولوية كأدوات ال غىن عنها يف النضال لتحرير أنفسنا من التصورات اخلاطئة يف تصبح األمثلة نفسها 

فصَّل، ستعرض خصوصية حساسة
ُ
سَتحق وامل

ُ
للسياق -اجملال اجلمايل. وهذه األمثلة، مع اعطائها االهتمام امل

، غافلة، أو بشكل واليت جتعل التصرحيات التعميمية اليت حتوم عاليًا فوق سطح تلك التفاصيل تبدو عقيمة

وهذه فكرة البد وأن املستمعني إىل فيتجنشتاين  -أكثر صراحة، جمرد تشويه واضح للتجربة. فما يتبقى إذن 

ليس نظرية أخرى مبنية على  -أنفسهم قد قاوموها يف تلك الغرف يف كامربيدج، كما يفعل الكثريون اليوم 

اجلمالية متعددة األشكال. مل يُنشىء فيتجنشتاين، يف  أسس أكثر قوة اآلن، ولكنها نظرة واضحة ملمارساتنا

لغة أو للعقل أو للرايضيات. بل أنشأ، ابألحرى، قدراً كبرياً من العمل املرتابط، عمله املتأخر الالحق، نظرية ل
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جهد تعقيداًي عن التوضيح املفاهيمي. ويرى املرء أن نفس ه
ُ
ذا رمبا مل يكن متوحدًا إال يف حبثه العالجي وامل

 التطلع الفلسفي هو الذي يدفع غزو فيتجنشتاين للجماليات.
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