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مقدمه 
تولدوی در 1۹45م سال متولد کاسوت1 جوزف
اوهایو،کارشراازنقاشیشروعکرد.کاسوتدردهه60
بهعضویتگروهانگلیسیزبانوهنردرآمد.درحقیقت
همقلمرووفرهنگنشانهوهمفلسفهتحلیلیرادراین
زبانی، نشانههای کاسوت، کار در آورد. هنر به دهه
شرایط سمت به را تحلیلی پژوهشهای خودشان،
 Zepeke, 2009:( دادند سوق هنر مثابه به امكانشان
182(.درواقعبررسیشرایطامكاننشانههایزبانیدر

هنردرنظرگرفتهشد.
از نقاشی، از اینهنرمنددرسالهایفاصلهگیری
سال1۹65سریآثارباعنوان»یکوچندچیز«خود
پنج و یک و اره سه و یک وسهصندلی، یک مانند
ساعت،یکوسهماهیتابهازاینقبیلراخلقنمود.با
ایناعتقادکههنر،مفهومیاستونابترینتعریفهنر
بنیادهای در است جستوجویی و تحقیق مفهومی،
1۹67 سال در هنرمند این هنر. مفهوِم مفهومِی
مجموعهایباعنوانهنر»بهمنزلهایدهبهمنزلهایده«۲
رابهنمایشگذاشت.آثاریدرقطعنقاشیکهبهصورت
فتوکپیهاینگاتیوبهرنگسفیدرویزمینهسیاهچاپ
آنها از برخی متفاوت واژگان این میان در میشدند.
ابژه، بازنمایی، مانند واژگانی لغاتی فرهنگ تعاریف
تعریف،هیچ،معنا،انعكاسیوایدهبودکهمیتوانستدر
ارتباطباماهیتومنزلتهنرمدرنمطرحشود)وود،

.)53:1383
قطعات فعالیتش سالهای طول در هنرمند این
قرمز1۹65،چهار نئون با پنجکلمه نئونیاشچون
به که آورد وجود به را و.... 1۹66 کلمه چهار رنگ،
صورتمستمرادامهداشت.درمجلهاستودیواینترنشنال
نوشتهی»هنربعدازفلسفه«3راچاپکرد.بهنظراو
اگرهنرمفهومیباشدمیتوانددروضعیتیکهازفلسفه
به و بگیرد را فلسفه برنمیآید،جای کاری هنر برای
جایاینكهبرایشبیندیشند،خودشاندیشهکند.گزاره
در است«، هنر تعریف »هنر یعنی کاسوت، جوزف
حقیقتمیخواستبهاستقاللکاملزبانهنریازهر
فرمملموسیعنیفرمهایدیدنیوادراکشدنیاشاره
کندودقیقاًمشابهرابطهتنگاتنگاندیشهوزبانرادر

بیانیهای هنراعمالنماید.مقالةکاسوتباعثترویج
میشودکهتمایلبهگرایشوآرایفیلسوفانتحلیلی
رانشان آیر4 آلفردجولز لودویگویتگنشتاینو چون
میدهد.بدینترتیبشایدکاسوترابتوانیکهنرمند-
اندیشمند،درنظرگرفتکهازاستلزاماتپیشینهنر
با ارتباط و زبان دغدغه عوض در و نمیکند استفاده
اندیشهرابهحیطههنرمیآورد.بااینمقدمهاینمقاله
دارایدوبخشالف.مطالعهخاستگاهویتگنشتاینیآرای
کاسوتوب.تحلیلونقدیاثریازسرییکوچند
از ویتگنشتاین تقسیمبندی به ابتدا در است. او چیز
تمایل سپس میپردازیم. کارکردی و مفاهیمصوری
تعریف بر تمرکز با هنری گزارههای به را کاسوت
نشان آیر جولز آلفرد ترکیبی و تحلیلی گزارههای
میدهیم.درمرحلهبعددربارهتعریفهنروشباهت
مفهوم درباره سپس میدهیم. توضیح خانوادگی
انتها در میکنیم. بحث کاسوت نزد هنر کارکردی
با کاسوت ضدفرمالیستی و ضدزیباشناختی رویكرد
اشارهبهرگههایویتگنشتاینیآنرامعرفیمیکنیم.
راپیشمیبریم. نقدیکوسهصندلی و بعدتحلیل
همراهاینسیربررسی،اهدافمقالهراتحققمیبخشیم.
ازاهدافمقالهنشاندادنرویدیگر»فرمگرایی«،»هنر
برایهنر«وگرفتاربازنماییگراییماندن،درآثاروآراِی
کاسوتاست،برایاثباتاینامرناگزیربایستفاصلهاو
و مألوف فرمالیستی نظریههای فرمالیستی، هنر از

زیباشناختیراترسیمکنیم.


پیشینه پژوهش  
مفهوم«، و »هنر درمقاله هاشمی منصور محمد
حرفهوهنرمندشماره51بهرابطهدوگانههنرومفهوم
پرداختهوهنرراعرصهحسیوفلسفهراعرصهمفهوم
میداندواذعانمیداردکههنرومفهومدرهنرمفهومی
به دقیقاً مقاله این در او کردهاند. پیدا تالقی هم با
آثار ارزیابی و آرا  ویتگنشتاینی ریشههای جستجوی
مقاله در احمدپناه و آفرین است. نپرداخته کاسوت
آثارجوزفکاسوت«)13۹3( »خوانشساختارشكنانه
درنامههنرهایتجسمیوکاربردی،شماره14بهشرح
به توجه با هنرمند این آثار از تعدادی ساختارشكنانه
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داللتپذیری زمینه در کاسوت ادعاهای محدودیت
در دقیقتر کاوش حاضر، پژوهش تفاوت پرداختهاند.
از بعد »هنر مقاله در او اندیشه بر اثرگذار زمینههای
فلسفه«واتخاذرویكردانتقادیبهآراواثریازکاسوت
»بررسی عنوان دو با اصفهانی سهیلی بهروز است.
آثار در مفهوم دگرگونی و انتقال در عنوان عملكرد
هنرهای فصلنامه در )13۹6( مفهومی« هنر تجسمی
زیبا-هنرهایتجسمیدوره۲۲،ش3و»مطالعهکارکرد
عنواندرآثارتجسمیهنرمفهومی«)13۹5(درنامه
هنرهایتجسمیوکاربردی،ش18بهبررسیارتباط
عنوان،مفهومواندیشهدراثریتجسمیپرداختهوبه
یا اثرهمانخوانش نتیجهرسیدهکهمفهومیک این
و میدهد دست مخاطب به اثر از که است برداشتی
»عنوان«عنصریمفهومسازبرایاثراست.دیدگاهمقاله
حاضردرجاهاییمانندارتباطگزاره/عنوانبامجموعه
دارد. اشتراکهایی مذکور مقاله با قطعهچینیشده،
رسولکمالیدولتآبادی)13۹7(درمقاله»زیبایی،
- زیبا هنرهای فصلنامه در هنر« سخاوتمند دشمن
تحلیل و شرح به ۲ ۲3،ش دوره تجسمی، هنرهای
فلسفه«جوزفکاسوت  از بعد مقاله»هنر مؤلفههای
ازلحاظتمرکزبرریشههای میپردازد.مقالهپیشرو
ویتگنشتاینیوآیریگرایشمفهومیوضدزیباشناختی
کاسوتوارزیابیآراوآثارکاسوتدرتطابقباهم،از

مقالهمذکوربهگونهیمتفاوتعملمیکند.

روش پژوهش  
ازمنابع بااستفاده روشگردآوریاطالعاتاسنادی
الكترونیكیوکتابخانهایوروشتحقیقتحلیلمحتوای
به کاسوت آثار میان در است. کاسوت آثارجوزف و آرا
مطالعهموردیاثریکوسهصندلیازسرییکوچند
بهصورت اثر این چیزوتحلیلآنپرداختهشدهاست.
عنوان یا گزاره با ارتباط در شده قطعهبندی مجموعه
خاصشموردبررسیقرارگرفتهوبهنگاهجزیینگربهتک
تکاجزایعنیکلمه،تصویرومصداقآنچندانپرداخته
مجموعه و گزاره ارتباط تحكم راستای در مگر نشده،

مذکور.

الف ( مطالعه خاستگاه آرای کاسوت
مفهوم متعارف و مفهوم صوری : نظریه تصویری 

زبان ویتگنشتاین
متعارف،محمولیک مفاهیم ویتگنشتاین5 گفته به
حكمیاگزارهواقعمی شوند.محمولهایاحكامدرمقام
مفهوم،تعاریفموضوعحكم اند.امامفاهیمصوریمحمول
واقعنمیشوند.اگرمفاهیمصوریرامحمولقراردهیم
دیگرگزارهنداریم.مفاهیمصوریدرزبانگفتهنمی شوند
نحو صوری مفهوم می دهند. نشان زبان در را خود اما
گزارههایمنطقیرافراهممیکند.بههمینموازاتفرم
هرابژهامكانقرارگرفتنآندروضعیتیازاموردرجهان
رافراهممیکند.اجازهمیدهدبراینمونهیکلیوانروی
میزقرارگیرد.یعنیفرمیاصورتهایابژهوضعیتیازامور
یک باشند درست امور وضعیت اگر می کنند. ایجاد را
ِشبهفضاایجادمی شودکهنشانازفضایمنطقیدارد.در
اینمیانگزارهبنیادیننحومنطقیوتجزیهناپذیرسایر

گزارههاستچهتجربیوچهغیرآن.

اندیشةویتگنشتایندرزمینة»زبانومعنا«،دردو
تألیف با اول بررسیاست:دورة قابل دورةکاماًلمتمایز
رسالة انتشار با دوم دورة در و فلسفی منطقی- رسالة
پژوهشهایفلسفیدنبالشده،کهبهترتیببادیدگاه،
معنا«7 کاربردی »نظریة و معنا«6 تصویری »نظریة
»نظریة زمینة در ویتگنشتاین است. شده نامگذاری
واقعی وضع همریخِت »زبان، میگوید: زبان« تصویری
جهاناست.برایاینكهزبان،واقعیترانمایشدهدوبرای
باید باشد واقعیجهان وضع نمایندة زبانی، گزارة اینكه
چیزیبینآندومشترکباشد.ازنظرویتگنشتایننماد
یاعالمتزبانینظیریکتصویرعملمیکند.همانطورکه
ازآنجهت،تصویرآنشیءاستکه تصویریکشیء
پارهایازخصوصیاتآنرادرخودداردونشانمیدهد،
یکنمادیاعالمتزبانینیزویژگیآنچیزیرادرخود
آن داشتن مدد به اساساً و گرفته قرار نمادش که دارد
دهد.« نشان را چیز آن میتواند که است خصوصیت
)بیگپور،1۹0:13۹0-18۹(ازنظرویتگنشتاین»گزارهها
حاوینامهاییهستندکهدرخارجازذهنمابهازاءدارند؛
وترتیبنامهادرگزاره،متناظرباترتیبممكناشیاءدر
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معنا، تصویری نظریة طبق )1۹1: )همان است.« جهان
ویتگنشتایندرصددبودتاپیوندزبانوواقعیتراتبیین
این در میانجامید، معنا تولید به آنچه او نظر از کند.
حقیقتنهفتهبودکهساختارجملهوساختارجهانباهم
وحدتوپیوندداشتهباشند.بهنظراو،واحدبنیادیمعنا،
گزارهاستنهواژه.»واژهفقطدرمتنگزاره،معناوکارکرد
پیدامیکند.«)همان:1۹1(بهاینمعنیکهخوداسمیا
واژهبهتنهاییوبدوناینكهجزئیازیکگزارهدرنظر
ویتگنشتاین نیست. معنایی هیچ حامل شود، گرفته
و مینامد گزاره منطقی صورت را گزاره یک »ساخت
برقرار تصویری نسبت جهان و زبان بین است معتقد
است.«)همان(اوگزارههارابهاینصورتتقسیمنمود:
امر به مربوط و»گزارههای ریاضی« و منطق »گزارههای
پیشینی، ریاضی و گزارههایمنطق بهگفتةوی واقع«.
نوعی مثابه به و اینهمانگویی معلوم،ضروری، و بدیهی
دستگاهنمادپردازیدرموردصورتجهانبودهکهباتأمل
دراجزایگزارهقابلشناساییاند.گزارههایگروهدومنیز:
پسینیبودهوصدقوکذبآنهابهمطابقتوعدممطابقت
باواقعبرمیگردد.اوگزارههایمربوطبهامرواقعرانیزبه
دوگروهتقسیممیکند:1.گزارههایبنیادیو۲.گزارههای
گزارههایی صدق تابع گزارههای )مولكولی(. صدق تابع
هستندکهباتجزیهبهگزارههایبسیطوبنیادین،دیگر
باشند. نداشته را دیگری گزارة به تقسیم قابلیت
ویتگنشتاینمیگوید:»روشناستکهباتحلیلگزارهها
بایدبهگزارهایبنیادیبرسیمکهازترکیبمستقیمنامها
گزارههای که همانطور )همان:1۹4( شدهاند.« حاصل
بنیادیازترکیبنامهابدستمیآیندویکاسمبریک
دیگر اجزای به تجزیه قابل نتیجه در دارد؛ شیءداللت
نیست.اسم،نمادبسیطاست.بنابراینگزارههایمولكولی،
بنیادیمالک بنیادی،وگزارههای تابعصدقگزارههای
صدقگزارههایمولكولیاند.خودگزارههایبنیادیتابع
را اصلی ویتگنشتاین نیستند. دیگری گزارة هیچ صدق
اینكه: بر مبنی تحقیقپذیری« »اصل نام به کرد مطرح
صدقیکگزارهعبارتاستازروشتحقیقپذیریآن.بر
اساسایناصلگزارههایمعناداررابهدوگزارهتقسیم
نمود:»گزارههایمعنادارشناختی«و»گزارههایمعنادار
عاطفی«.همچنینخودگزارههایمعنادارشناختینیزبه

و )تحلیلی(« ریاضی و منطق بخش»گزارههای دو
»گزارههایتجربی«تقسیممیشودکهپیشتردربارهآنها
توضیحدادیم.تحصلگرایانمنطقیبنابراصلتحقیقپذیری
تجربی لحاظ به زمانی خبری گزارة یک که: معتقدند
معنادارخواندهمیشود،اگر،تحلیلینباشد،ازجملههای
با منطقی لحاظ  به و باشد گرفته شكل محدودی
)همان: باشد سازگار مشاهدتی گزارههای از مجموعهای
۲01(.درنتیجهبانگاهبهتراکتاتوسیارسالهمنطقی-
فلسفیمیتوانگفتامورواقعنشاندهندهوضعیتامور
هستند. بنیادین گزارههای چینش یا نحو با تطابق در
گزارههایبنیادیننمیتوانندچیزناممكنیراتصویرکنند
بلكهصرفاًامورممكنراتصویرمیکنند.امورواقعممكن
جهانهایممكنرامیسازند.امورواقعمثبتهمسانبا
تصویر را اشیا ممكن وضعیت چیزها، وضعیت وجود
با اشیا ترکیب بر ایندلیلکهشرایطحاکم به میکنند
یكدیگروقیودتعیینقرارگیرینمادهایاعالیم)نشانهها(
دریکگزارهبایكدیگرهمریختند.امورواقعمثبتوجوِد
چیزها وضعیت عدم منفی واقع امور و چیزها وضعیت
است.بااینكهواقعیت،کلیتتمامامورواقعمثبتومنفی
ممكن واقع امور مجموعه ممكن جهانهای اما است؛
هستند.امورواقعمثبتمندرجدریکجهان،تعینبخش
امورواقعمنفیهمانجهانممكنهستند)بوگن،1387
:114-115(.ویتگنشتاینیکبُعدبصریبهگزارههای
زبانیاضافهکرده،بهعبارتدیگر،اوبُعدمفهومِیزبانرا
تبدیلبهبعدتصویریکردهاست.تصویرزبانی،تصویری8
فرافكنی گزاره یک توسط که است منطقی فضای از
میشود.بهگفتهویابتدایکسریتصویرممكنساخته
شدهدرمنطقوفضایمنطقیوجوددارندکهامورواقعو
فكتهایزبانیراممكنمیکنندوباوضعیتامورچیزها
صورت به تجربی احكام و شناختی احكام  همریختند.
عنوانگذاری ترکیبی10  و تحلیلی۹ گزاره دو به منطقی
میشوند.نگاهیبهاحكاممذکورنشانمیدهددراحكام
تحلیلی،تصورمحمولدرتصورموضوعهرچندبهگونة
ابهامآمیزموجوداست.مانندهرپدریمرداست.دراحكام
به نمیتوان موضوع، مفهوم تحلیل و تجزیه با ترکیبی،
مفهوممحمولدستیافت،وتنهاازطریقتجربهمیتوان
جوش به درجه صد در آب مانند رسید. نتیجه این به
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است شناختی که پیشینی11 »احكام بنابراین میآید.
مستقلازتجربهاستوهرگونهدخالتحس.امااحكام
پسینی1۲معرفتیحاصلازتجربهودخالتحساست« 
)کورنر،151:13۹0-13۹(.ارزیابیمذکورنزدآیربهفهم
ایننكتهکمکمیکندکهیکگزارهزمانیتحلیلیاست
کهاعتباروارزشآنفقطوابستهبهتعاریفآنازنمادهایی
باشدکهخوددربردارد،یعنیحالتپیشینیداردواصاًل
تجربینیست.گزارهزمانیترکیبیاستکهارزشآنبه
وسیلةحقایقودادههایتجربییاپسینتعیینمیشود.

قضیة یک ارزش آن با که »معیاری میگوید: آیر
برایتعیینارزشو تحلیلیپیشینیراتعیینمیکنیم
اعتباریکقضیةتحلیلییاترکیبی)تجربی(کافینیست
کاماًل اعتبار عدم تجربی قضیههای ویژگیهای از زیرا
رسمیآنهااست.«)Kosuth, 1992: 857(بهگفتهاوهیچ
تحلیلی گزارههای فقط و ندارد وجود مطمئنی قضیة
یا ثابتپیشینی بهفرمهای مطمئنهستند،زیرامتكی
آنها کمتر خطای موجب امر همین و پیشاتجربیاند
به اتكا جهت به تجربی و ترکیبی قضایای اما میشود.
حالت آزمایشها و مشاهدهها فرضیات، حسی، تجربة
نهاییندارند.ویباتبعیتازهندسهدرکتابزبان،صدق
تعاریف صرفاً هندسه متعارفه اصول میگوید: منطق و
نتایجمنطقِیاین هستندواینكهقضایایهندسیصرفاً
تعاریفهستند.تمامآنچههندسهبهمامیگویدایناست
میتواند چیز همان شود، تعریف بتواند چیزی هر که
یا فضا درباره خودش در هندسه شود. نظریه به تبدیل
تحلیلی قضایای آن قضایای و است، منطقی سیستم
.)Ayer, 1936 quoted in  kousoth, 1994 : 580(هستند
البتهبعدهاآیرخوداذعانکرداینتمایزتحلیلی–ترکیبی
بههمانوضوحوقطعیتینیستکهمیپنداشتهاست)آیر

ومگی،۹0:13۹۲(.

نظریه کاربردی معنا 
ویتگنشتایندررابطهبانظریةدومخودیعنی»نظریة
کاربردیزبان«براساساینپرسشکه»معناییکواژه
واژه، یک »معنای که: میرسد پاسخ این به چیست؟«
کاربردعملیآناست.«)بیگپور،۲14:13۹0(ومیگوید

بیاموزد.« شما به را معناشان واژهها کاربرد »بگذارید
که است مفاهیمی منظور )388: )ویتگنشتاین،13۹1
میگیرد. زبان عرصه در کاربردشان از را معنایشان
ویتگنشتایندرپژوهشهایفلسفیمیگوید:هنگامیکه
ذات که تالشاند این بر واژهای بردن بكار با فیلسوفان
چیزهارادرآنضبطکنندبایدهمیشهازخودبپرسیمآیا
اینواژهدربازیزبانیبهعنوانخانهاصلیاشهمعماًلبه
همیننحوبهکارمیرود)ویتگنشتاین،103:13۹1(.در
اینمرحلهاومعتقداستکهبراساسشیوهایکهنامهادر
زبانکاربردپیدامیکنند،معنامییابند،نهصرفاًبراساس
اشارهکردنبهشیءو...بلكهکاربردواژه،سازندةمعنایآن
است.بهبیاناوبینواژهومعنایآن،ارتباطذاتیوجود

ندارد.

گزاره های کاسوت
کاسوتبهبررسیهنربهمنزلةقضیةتحلیلیپرداخت.
پیدایش مفهومیسبب هنر در همان گویی کارگیری به
آثاریشدکه»خود-ارجاع«است.بدینترتیبوجودهنر
بهعنوانامریتكراریدرنظرگرفتهشد.قضایایتحلیلی،
قضیة بر تأکید میرسد نظر به نمیگویند. ما به چیزی
تحلیلی،تأکیدبراستفادهوکاربردفرمهاییدرهنراست
کهخودبسندهاست؛فرمهاییکهتحثتأثیرهیچکداماز
شرایطبیروناززمینهاشقرارنمیگیرد.کارکردهنر،در
مسیریقرارداردکهکاسوتباپرسشیابهچالشانداختن
ذاتهنر،واتكابهایدهوجنبهمفهومیاندیشهمدنظر
قرارمیدهد.نتیجهاینكهکارکردآثارهنریخودکاسوت
بهچالشکشیدنذاتهنر، است.مارسلدوشاناولبار
اینکارکردهنررارواجدادهبود.درحقیقتاوبودکههنر
رابهذاتاصلیاشیعنیپرسشگریوبهچالشکشیدن
به اتكا با بگوییم میتوانیم نتیجه در کرد. نزدیک
سمت به هنر زبان از چرخشی دوشان پیشساختههای
آنچهدرحالگفتهشدنبودصورتگرفت.ذاتهنراز
در هنر، هدف دربارة مسألهای به ریختشناسانه مسألة
حالتغییربود.وظیفةهنرمندانمعاصربعدازدوشاناز
خلقکردنبهافزودنبهفهمهنرتغییرکرد.درحالیکه
فرمالیستهاخودشانرابهزباِنموروثِیهنرسنتیمحدود
کنار با میخواستند مفهومی، هنرمندان میکردند،
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شرایط یک در قبلی ریختشناسانه عناصر گذاشتن
جدیدیقیاسبینشرطهنروشرایطقضایایتحلیلیرا
مطرحکنند،ومصربودنداینشرایطازدلخودمسائل
هنربیرونآمدهباشد.»ایدةهنرمندفراترازاثربهجامانده
ازاوست.«وهنرباتأثیریکهبر»عالمهنر«میگذارد،بقا
ودواممییابد.»اثرهنرییکگزارهدربافتهنریاست.«

 )kosuth, Ibid: 856(

یكیازگزارههایمهموبحث انگیزکاسوت،»هنربه
منزلهایدهبهمنزلهایده«است.اینگزاره از»هنربهمنزله
ایده«مارسلدوشان13و»هنربهمثابةایدهبهمثابةایده«
اندیشههایآدرینهارتبرگرفتهشدهاست،کسیکه از
محدودیتهای بر گواهی نقاشیهایش سرسخت منطق
به »هنر اگر  .)53 :1383 )وود، بود« هنری مدرنیسم
منزلهایده«رادرمقامگزارهایترکیبیدرنظربگیریم،
ایده منزلة »به میشود واقع گزاره محمول که مفهومی
مندرج یعنیهنر درموضوع ایده یعنیمحموِل است«،
نیستوایدهنهدرخوِداثرهنریکهازبیرونوباتوسل
بهاطالعاتبیرونیوجدایازشرایطدرونیخودهنربه
میداند اینكه وجود با کاسوت جوزف میشود. بار آن
دوشان گزاره این همانگوییاند، این تحلیلی گزاره های
یعنیهنربهمنزلهایدهرابه»»هنربهمنزلهایده،بهمنزله
ایده«،تغییرمیدهد.کاسوتدرارائةگزارهایچون»هنر
بهمنزلةایدهبهمنزلهایده«یا»هنرتعریفهنر«،ادعای
گزاره منزله به آن تلقِی با یعنی دارد، هنر برای هنر
تحلیلی،معتقداستکهایدهیاشرایطهنردرخودهنر
فرمالیسم از هنر، برای هنر این خود اما  است. مندرج
فاصلهداردومتكیبهحوزةفلسفةتحلیلیوفلسفهزبان
تحلیلی گزارههای از هنری آثار میگوید کاسوت است.
بودهوبههمیندلیلوقتیدربافتخودشانبهعنوانهنر
دیدهشوند،هیچاطالعاتیرادربارةهیچموضوعدیگری
ارائهنمیکنند.فرمهاییازهنرکهبتوانآنهاراقضیههای
یعنی اثباتاند، قابل جهان توسط کرد، قلمداد ترکیبی
میتوانگفت:برایدرکاینقضایابایدچارچوبحشوو
َدوریهنرراکنارگذاشتواطالعاتبیرونیراموردتوجه
قرارداد.امابرایاینكهقضایایتحلیلیهنرقلمدادشود
زیرا شود، گرفته نادیده بیرونی اطالعات این است الزم
اطالعاتبیرونی)کیفیتهایتجربی(ارزشذاتیخودشان

رادارندکهبرایفهماینارزشنیازیبهوضعیتشرایط
و زبانهنریهستند نهاد در نیست.شروطهنری هنر
بیواسطگینمودوظاهرآثارهنری،راهیبهشروطهنری
زبانهنرینمیبرد.فرمهایزبانیکههنرمنددرچارچوب
اجتناب ماحصل میکند، مطرح را خود گزارههای آنها
ناگزیِررهاییهنرازمحدودیتهایریختشناسانهبهشمار
رابطه امكانات بر تأمل نوعی گزارههایکاسوت میآیند.
زبان،اندیشهواثرهنریهستندوراهبرونرفتهنراز

تحریکادراکحسیراپیشنهادمیکند.


گرایش  و  خانوادگی  شباهت   – هنر  تعریف 
ویتگنشتاینی 

هنرمندمفهومیبهاینمیاندیشدکه:1(.هنرقابلیت
وتوانرشدمفهومیراداشتهباشد.۲(.گزارههایهنری
اینقابلیتوامكانرابهنحویپیداکنندکهدرراستای
این نتیجه بگذریم که این از روند. پیش مفهومی، رشد
استکههنرباهندسهوبنابراینمفهومهنرهمازمفاهیم
زیرا است. متفاوت متساویالساقین مثلث هندسیچون
سر پشت را متفاوتی لحظههای )هندسی( مفهوم یک
میگذارد:تعریف،اصلموضوعه،اصلمتعارفهوبرهانهای
ضعیفوقوی.درصورتیکهکاسوتدرآرایخودبیشتر
بهکاربردوزمینهمتكیاستوبنابراینتعاریفذاتیهنر
راکنارمیگذارد.مفهومهنرهمبهگفتهکاسوتمتكیبه
ذاتی، تعریف نوع کدام دید باید اما میشود، تعریف
کارکردییاتولیدیبرایتعریفهنرمناسباند؟بهنظر
میرسددرمقاله»هنربعدازفلسفه«تعریفکارکردیهنر
طرحشدهاست.صرفاًمیتوانبراساسشباهتخانوادگی
درمفهومیشدنآثارهنریباتكیهبرایدهوجهاشتراکی
شباهت با هنر تعریف گرفت. نظر در هنر تعریف برای
کارکرد به منوط هم شباهت میخورد. رقم خانوادگی
مفهومهنراست.بنابراینکاسوتدرارائهتعریفومنتج
بر مبتنی تعریف و ذاتی تعریف از مفهومهنر، به شدن
روابطتولیدبهرهنمیبرد.هنگامیکهاومیگوید:»هنربه
منزلهایدهبهمنزلهایده«،ازتعاریفذاتیهنرونیزمتكی
بهقاعدهتولیدمیگذردوبهکارکردهنردرارتباطباایده
زبانی و مفهومی شیوه به هنر در ایده تحقق شرایط و
اسلوبمشابهتخانوادگی و بنابراینرویكرد میاندیشد.
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تفاوتفاحشیبارویكردتعریفگرابهصورتذاتیدارد.
ماهیت تعریفکننده مشترک صفات تعریفگرا رویكرد
مشابهت رویكرد میکند. راجستوجو نظر مورد پدیده
خانوادگیمتكیبهرشتههاییمنقطعولیدرهمتنیدهاز
شباهتهایمفهومیاست.اینرویكردباتأکیدبرتفكیک
هنرازناهنربدوناستنادبهخصوصیاتمشترکبرشرح
عملیتریازنحوهشناساییوتشخیصهنرتأکیدمیکند،
به بتوان اینكه اما دسترسترند. قابل شباهتها زیرا
خصیصههایذاتیهنردستپیداکردبسیاربعیدبهنظر
میرسد)کارول،338:1387(.هنرمانندهندسهنیست،
کهباتعریفگراییقابلیتتطابقداشتهباشد.مفهومهنر
متساویاالضالع مثلث مفهوم از بیش »بازی« مفهوم به

شبیهاست.
برای بازست. اسلوبمفهوم شباهتخانوادگیشبیه
نوویتگنشتاینیهاشباهتبهسرمشقهایهنریوشقوق
شاخههاییازآنهاکهپیشتربهرسمیتشناختهشدهتنها
گزینهموجوداست)همان:338(.اینشباهتهاممكن
استدرصفاتبیانی،فرموموضوعباشد.اثرهنریجدید
آثار با بسیاری متفاوت جنبههای و لحاظ از میتواند
افزایش با رویكرد این در باشد. داشته شباهت سرمشق
تناسباتوشباهتهایبینسرمشقواثرجدیدمیتوانیم
بهطبقهبندیآناثردستبیابیم.دراینجابایدشرحیاز
مفهومکاربردیمانونحوهصدقمفهومهنردرکاربست
عملیارائهشود.همچنینازآنبرایتمایزهنرازناهنر
رویكرد نوویتگنشتاینی رویكرد در شود. گرفته بهره

تعریفگراتوجیهگریمنطقیچندانیندارد.

کارکردی  مفهوم  باز،  مفهومی  هنر  هنر،  تعریف 
هنر  

هنرمندازنظرکاسوتکسیاستکهدربارةذاتهنر
سؤالکندوآنرابهچالشبكشد.ازنظرویبهچالش
کشیدنذاتنقاشیبهمعنایسؤالازذاتهنرنیست.
پذیرشنقاشیبهمعنایپذیرشسنتمرتبطباآناست.
واژةهنرکلیونقاشیخاصاست.کسیکهذاتهنررا
میپذیرد،سنتاروپاییتقابلدوگانةمجسمه/نقاشیرا
پذیرفتهاست.آثارهنریمعاصرباگذارازدومدیومنقاشی
ومجسمهوبااتكابهشباهتهایخانوادگِیبینمدیومهای

هنری،میتوانندازتعاملهایبینارسانهایحاصلشوند.
اینگذر،برایهنرمنداناینامكانرابهوجودمیآوردکه
ازامكاناترسانههایهنریاستفادهکنندوبــاتعریــف
بر و ایدهفرضکنند راهمان اثــریهنــری جدیــد،
جسورانه و مختلف التقاطهای به شباهت همین اساس
دستیابند.بهگفتهکاسوتاگریكییاتمامویژگیهای
فیزیكیآثارمعاصربصورتجداگانهموردتوجهقرارگیرند،
آنگاهبامفهومهنرارتباطینخواهندداشت،بلكهبایدبه
مفهومهنر،درکلوبهصورتبازتوجهنمود.درنتیجه
مفهومدرهنرمفهومی،متوجهتعریفبراساسویژگیها،
بهنظرمیرسد آثارهنرینیست. صفاتعرضیوذاتی
منظورکاسوتازمفهومباتعریف هنر به طور کلینهبا
هنرهایخاصیابابخشهاییازهنربلكهباهنربهطورکلی

مرتبطاست.
هنری آثار شرایط به وابسته هنر تعریف نهایت در
است.شرایطهنریعنیاندیشهوجستوجودرزمینهو
کارکردیکهمعناوروابطمعناسازرادرآثارهنریرقم
میزند.دراینصورتهمانطورکهمفهومبازیوصندلی
به هم هنر مفهوم است، وابسته زمینهشان و کارکرد به
فضای در قرارگیری با ایدهها است. وابسته کارکردش
منطقیبهشكلگزارههایهنریدرمیآیند،ایدههاییکه
بهشكلگیریفرمیامفصلبندیهاییمنجرمیشوندکه
صریحاًآنهارانشانمیدهندوچیزدیگرینمیگویند.در
اینفضایمنطقیگزارههایتحلیلیقطعیوقابلصدقند.
درهنرمفهومیایدههالوازمساختمفهوماند.»مفهومو
ایدهدومقولةمتفاوتهستند.اولیاشارهبهمسیریکلی
وعمومیداردکهدومیاجزاءوترکیبهایشرامیسازد.
ایدههابهتنهاییمیتواننداثریهنریباشند.آنهادرون
فرم و شكل سرانجام که هستند گسترشیافته زنجیرة
خواهندیافت.ایدههابرایوجودداشتننیازیندارندبه
اثریقابلرؤیتتبدیلشوند.«)امیرحاجبی4۲:13۹۲-
41(.باتعاریفزمینهگراوکارکردمحورمیتوانیمهرچه
زمینهکارکردمشابهی)شباهتخانوادگی(داشتهباشدرا

ذیلیکمفهومبگنجانیم.
ازآنجاکهآثارهنریقاعدههایتولیدثابتیندارندیا
بعضاًمیتوانندقاعدههایپیشبینیپذیرینداشتهباشند؛
اماکاسوتبرایتبیینرابطهصریحایدهواندیشه،فضای
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منطقی،گزارههاووضعیتممكنچیزها،برایهنرعرصه
محدودوپیشبینیپذیریدرنظرگرفتهاست.باتوجهبه
چرخشازریختوفرمآثاربهزمینهاثروشرایطمعناداری
فضای یا ازصورت تا گزارهها این بگوییم میتوانیم آنها
منطقییکحكمتبعیتنكندمعنادارنیستند.درنتیجه
منطقی گزارههایهنریهمانشرایط معناداری شرایط
حاکمبرنظامزباندرنظرگرفتهشدهاست.بنابراینفضای
منطقیبرگرفتهاززباندرگزارههااینقدرتراداردکه

هرامرغیرهنریراتبدیلبهاثرهنریقابلقبولکند.
کاسوتازمفهومبهتعریفهنر،ازتعریفهنربهایده،
شرایط از هنری، اثر شكلگیری شرایط به ایده از
ممكن نحو با ارتباط در اثرهنری زمینه به شكلگیری
گزارههاوفضایمنطقیچرخشمیکند.بدینصورت
استکهآثارشازستایشریختوظاهروفرماثرهنری
و منطقی فضای در گزارهها ممكن نحو از استقبال به
قطعهبندیاش مجموعههای در چیزها ممكن وضعیت
تبدیلمیشود.آنهاعاریازبیانگری،عاریازدغدغههای
فرمالیستی،بدونپیچوتاب،صریحوسریعبهسمتایده
هنرمندنشانهمیرود.اندیشهکردندربنیانهاینظری
فرم از تبعیت و مدرن هنر بیانی فرمهای رد و هنر
جوزف که است پیشنهادی تحلیلی فلسفه  گزارههای
کاسوتبهماارائهمیدهد.اوباهمینپیشنهادها،علیرغم
اثروشرایط زمینه و تعریفمفهومهنر ابهاماتیکهدر
جدیددارد،خوشبینانهفرمهایبیانیتازهایرابهخانواده

تصاویریاهنرافزودهاست.
هدفهنرهمانکارکردشاستوکارکردهنرهمبه
بهجملهمعروف باتكیه چالشکشیدنذاتهنراست.
ویتگنشتاینیعنیمعناهمانکاربرداستوتوسیعنظری
آندرعرصةهنر،میتوانگفتتوجهبهمعنااصوالًکارکرد
رابهعنوانپیشفرضپیشمیآورد.حتیتعریففرهنگ
لغتیهمبستهبهکاربرددرزمینهای،ازمعنایذاتیاش
عاریمیشودوممكناستمعنایجدیدیبیابد.دراین
کارکرد یا عملكرد به وابسته پیشاپیش معنا نظر، وجه
واژگان معنای مفهومی، تحقیقات بررسی موضوع است.
بافت خاصمانندهنراست.کاربردهنر،یعنیجداسازی

هنرازویژگیهایریختشناسانه.

ویتگنشتاین و زیباشناسی 
ازدومنظرنگریست:در بهزیباشناسی ویتگنشتاین
دورهاولتفكرشمتأثرازشوپنهاورآنراامریرازورزانهو
دوم دوره در نظرگرفت. در زبان حسی حدود از فراتر
تفكرشنسبتبهآن؛دیدگاهضدذاتگرایانهوضدروانشناختی
اتخادکردوازتبیینعلیروانشناختیوپیچیدگیهای
از را هنر مرحله این در شد. رویگردان زیباشناختی
بررسیهایتجربیمجزاکردومعتقدبودکههنرنبایدبا
امتزاج جای به ویتگنشتاین شود. خلط عاطفی مغالطه
کاربرد و ذهنی حاالت با زیباشناختی تجارب مفهومی
شباهت از زیباشناسی در زیبایی اخباری یا وصفی
خانوادگیبهرهبرد.)گوتر،۲۲4:13۹5-۲۲5(واژههنراز
نظراوشروطالزموکافِیاستفادهدرجایصحیحخودرا
نداشت.بهگفتهویتگنشتاینادراکبهویژهمتأثرازبافت
را چیزی یک که نیست طور این است. زبانی کاربرد و
طور این ویتگنشتاین حرف کنیم. تفسیر بعد و ببینیم
خواندهشدهکهادراکزیباشناختینوعخاصیازدیدن
تدوین تعریفها از پیچیدهای شیوههای اما است. وجوه
شدهاند)تاونزند،4۲3:13۹3(.بهگفتهشارحان،دیدن
وجوهبهقدرکافیممتازومشخصنشدهکهبتواندنقش

زیباشناسانةخود،رابهعهدهبگیرد.

کاسوت و گرایش ضدزیباشناختی  
درگرایشفرمالیستیمحض،بهجداییفرمومحتوا
فرمی ارزش به و شده توجه هنری و ادبی آثار در
ازسایرخصلتهای وهنری،مستقل ادبی پدیدههای
آثار،ازجملهمعنا؛کاربردو....فكرشدهاست.درایننوع
نگاه،هنرخودبسندهبودهونیازینداشتهکهدرخدمت
هیچگونههدفیازقبیلاخالقی،سیاسییامذهبیو...
باشد.فرمالیستها،شعار»هنربرایهنر«یا»خودکاری
واستقاللاثر«راسردادهبودندوخوِداثرراکانونتوجه
وبهتنهاییواجدارزشواهمیتدرنظرگرفتهبودند.

از یكی فرمالیست، منتقد مقام در فرای14 راجر
و پستامپرسیونیستها آتشة دو هواداران نخستین
خصوصاًسزان،»فرِمناب«راروابطبصریمیانخطوطو
رنگهاوتأثیراحساسیبرمخاطبوچشمرابهعنوان
دریچةدریافتحظبصریمیدانست.اینبیاِنفرای-فرم
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میگرفت. نظر در چشم التذاذ برای صرفاً را هنری اثر
بنابراینفرمنابفرای،ازهرگونهتعلقجغرافیایی،تاریخی
....رهابود.کالیوبل،15دیگرمنتقدفرمالیست،اعتقاد و
و نسبتها نقاشی- فرمی »خصوصیات فقط که داشت
دارند.« هنری مناسبت رنگها- و خطوط ترکیبهای
)شلی،۲4:13۹5(کالیوبلایننسبتهاوروابطرافرم
معناداریاداللتگر16نامیدکهدرشخصایجادانگیزش
»فرم کارکردی«: »فرمالیسم در میکند. زیباشناختی
هنریاثرهنری،مجموعةگزینههاییاستکهبهمنظور
تحققمقصودیاغرضاثرهنریدرنظرگرفتهشدهاند.«
مقابل نقطة فرمالیسم، نوع این )۲۲4 :13۹۲ )پرتجان،
بیانکننده نحوی به تقابل این است. محض فرمالیسم
»زیباییآزاد«و»زیباییمقید«کانتیهمهست.بدین
معنیکهزیباییآزادرهاازهرگونهقصد،نیتوهدفی
زیبااست،امازیباییمقیدبستهبههدفوکاربرد،زیباست.
مدافع عنوان به گرینبرگ،17 کلمنت ادامه در
ترتیبی به پاالک جكسون و انتزاعی18 اکسپرسیونیسم
میگوید: و بوده بعدیگرایی دو و سطحگرایی حامی
»یكپارچگیویگانگِیوضعیتمادیرسانةهنری،انتزاعرا
:13۹5 )گوتر، میکند.« مبدل تاریخی ضرورت یک به
از فرمال گرایشهای از دفاع همراِه گرینبرگ اما )174
با نبود.کاسوت خشنود چندان هنری مدیومهای انفجار
فرمالیستی نقد و مدرن هنری بهجنشهای نظر عطف

ویژگیهایهنرفرمالیستیراچنینبرمیشمرد:
1.هنرفرمالیستیبهزمینةریختشناسانهاتكادارد.۲.
اشیاءیاآثارفرمالیستیازنظربصریمشابهاندوازلحاظ
مفهومی/هنریبههمارتباطندارند.3.تكیةنقدفرمالیستی
هنر از متعصبانه طرفداری به منجر »ریختشناسی« بر
فرمالیستی نقد بنابراین و میگردد فرمالیستی سنتی
ابزار با دقیق تحقیق یک یا علمی روش یک بر متكی
از فراتر چیزی فرمالیستی منتقدان .4 نیست. محققانه
بافت یک در )جزئی( اعیان فیزیكی ویژگیهای تحلیل
ریختشناسانهارائهنمیدهند.نگاهمنتقدانفرمالیستیبه
»جزء«استنهکلیات.5.اینویژگیبهذاِتکارکردهنر
هم .1 فرمالیسم: منتقدان کاسوت نظر از نمیبرد. راه
تعریفهنررانادیدهمیگیرندو۲.همعناصرمفهومیهنر
راکنارمیگذارند.جوزفکاسوتفرمالیسمرانمیپذیرفت

از را هنر جدید شرایط و زمینه که مینیمالیسم از و
دغدغههایپیشینمیزدوددرراستایهنرمفهومیدفاع
را اثر پشت مفهوم همان فرم مینیمالیسم در میکرد.
مینماید.بنابرایناوبهتبیعتازمینیمالیستهاکهگویی
مفهوماثرشاندرهمانفرمقابلبیاناست،هنرراعاری
استعالییدرنظر نیز و ازپیشفرضهایتجربی،حسی

میگرفت.
جوزفکاسوتباتأکیدبرنفیهنرفرمالیستیوحتی
اکسپرسیونیستی،زیباشناسی۲0وهنرراازهمجدامیکرد
با زیباشناسی باهمخلطشدهاند. دو این بود، معتقد و
زیباشناختی »مالحظات و دارد کار و سر جهان ادراک
ربطیبهعملكردوکارکرداشیاءیااعیاندربافتهنری
اعتقاد کاسوت .)Kosuth, 1992: 854( ندارد« خودشان
داردکهمالحظاتزیباشناختیهمیشهنسبتبهکارکرد
اشیاءدرهنرحالت»فرعی«دارند.ازنظرکاسوتتزئین
را سلیقه و ذوق و است زیباشناختی مقاصد درخدمت
محض تجربیات ردة در تزئینات و میکند ارضاء
زیباشناختیقرارمیگیرند.زیباشناسیازنظرمفهومیبا
که نظر آن از ابژهها با زیباشناسی است. بیارتباط هنر
برانگیزنندهحسولذتاندسروکارداردواینمسألة»عالم
هنر«نیست،زیراهیچارتباطروشنیباکارکردابژههادر
مولفههاییکه ازتحقق ندارد.هنرمفهومی بافتهنری 

ذیلزیباشناسیقرارداردفاصلهمیگیرد.

ب.تحلیل اثر کاسوت 
برایاینكهمعناراوابستهبهکارکردوزمینهوبافت
آثار معرفترین از یكی تفسیر و شرح به دهیم نشان
کاسوتیعنیمجموعهقطعهبندیشدهیامابهازایگزاره
تحلیلی گزاره یک که میپردازیم وسهصندلی«، »یک
است.کاسوتبدواًدربافتاینمجموعهرابطة»نمودهای
یکشیء«با»واقعیت«آنرادربوتهاندیشهقرارمیدهد؛
عكس اثر، درون شامِلصندلی یکصندلی؛ جلوة سه
صندلیوتعریفصندلیدرلغتنامه)کاسوتعموماًازدو
نوعفرهنگریشهشناسیوترجمهاستفادهمیکند(،در
کناریكدیگرارائهشدندتاازطرفیجایگاهآنهادرارتباط
آنهامورد تصاویر و مفاهیم تجربی بینمفهوم؛مصادیق
ایده ارائه حالتهای دیگر طرف از و گیرد قرار بررسی
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صندلیدرذهنهنرمندرابهاجرابگذارد.درایناثربا
تدقیقدرهرجزبهمنزلهکلیتونوعیقیاسبیناین
سه،اینسؤالمطرحمیشودکدامیکواقعیتصندلیرا
دربردارد؟.آنچهکههویتیکشیءمثلصندلیراتعریف
و جنسیت کاربرد، شكل، نام، چون انگارههایی میکند،
وجود از مستقل که است معناییای استعارههای البته
شیءبودهوتوسطخودشیءبهطورذاتیبیاننمیشوند.
قائل آن برای ادبی درحوزة که استنباطهایی مجموعه
میشویم،خارجاز»جنبةوجودی«شیءقابلدرکاست.
این بسط از نیست، جزیینگر ما رویكرد که آنجا از اما
توضیحمیگذریم.بهبیانایننكتهمیپردازیمکهمعنای
ایناثردرسایهارتباطبازنمایانهباگزارهیکوسهصندلی
تحققمییابدوگزارهتحلیلیهمدرارتباطباوضعیتیک
اینرو از ازکاردرمیآید. وسهصندلیضرورتاًصادق
اصالتمعناوشرایطمعنایاثروابستهبههمانبافتیاست
کهدرآنطرحشدهاست.درهردوحالبهنظرمیرسد
ایناثرحاکیازایناستکهنمیتوانازنظامبازنمایی
خارجشد)آفرین،57:13۹3-56(.بهگفتهکرولینوایلد
سه و »یک قطعهبندیشدة مجموعه به توجه مفسر،
را ما که است آنشیوهای »بهخاطر کاسوت، صندلی«
ملزممیکنددقتکنیم،چطورمعنادروناثرهنریجای
گرفتهاست.«)Wilde, 128 :2007(اودررابطهباایناثر
بسیار دستهبندی سه اثر، این »در که: میدهد توضیح
متفاوتِچیزهاوجودداردوتنهاچیزیکههرسهراباهم
همسومیکندمجاورتونزدیكیشاناست.هیچمعیاری
به ندارد.هیچمرحلهایکهدرآنیکرنگماده وجود
دیگریتبدیلشدهباشد.نهحتیکمتریناثریازمراحل
خالقانهماننداثرجسپرجونز«ibid :129(۲1(ازنظراو»هر
اثرهنریبهطورقابلتوجهیمربوطبهدورةخودشاست.
بنابراینماکاماًلآگاههستیمکهمعناواهمیتیککار
هنری،درجامعترینسطحدرچارچوبمتنهایبزرگتری
ازتولیدقرارگرفتهاست.بخشیازجایگاهاثردروِنعرِف
)سنت(خوِدهنراست.«)ibid(.بانگاهکلینگربهایناثر،
وایلدبراینباوراستکهنوشتهومتنخودراازمسائل
مربوطبههستیشناسیبهسمتمسائلمهمتریازمعنا
ومرجعمیکشاند؛واینمعنایواژةصندلینیستکهمد
نظراستبلكهمعنایایدةخودهنراستکهمالکاست

)ibid: 132(.اینبحثوایلدخودتأییدیاستبراینگفته

کاسوتکه:»منهمیشهباورداشتهامایدههایمننباید
بهمثابهابژههایزیباشناختیدیدهشوند،بلكهآنهااشاره
است.« ایده خود در که دارند زیبایی و زیباشناسی به
)آلبرو،۲68:1388(ایدههایکاسوتابژههایزیباشناختی
وفرمهایادراکیوبصریتولیدنمیکنند.افزونبراین،
هشدار مخاطب به آن، تصویر و گزاره بازنمایانه رابطه
میدهدمعنادرمرحلهاولدرهمیناثرهنریومنطبق
ایدههنرمنداستونهوابستهبه براینرابطهونیتو
تفسیراو.بنابرایندیدنبهمثابه،یادیدنازوجهدراین
مرحلهدرپرانتزقرارمیگیرد.افزونبراین،عنوانایناثر
بهچیزیارجاعمیدهدکهمفهوماثرمذکور،ازآنساخته
شدهاست.درحالیکهخودایناثرنیزبهمفهومآن،که
عنوانایناثربدانارجاعدارد،اشارهمیکند.ایناثرهمان

استکههست)کكلن،۲48:13۹4(.
درمقدمهگفتیمکاسوتدغدغهنشانههایزبانیرابه
آثارهنریمیآورد.رویكردهنریبهگزارههایکاسوتاز
دغدغهزبانشناسیومعناشناسیمتفاوتاست.هنردرنظر
کاسوتمتكیبرروابطخود-ارجاعدرونیاست،درحالی
کهزبانشناسیومعناشناسیبهروابطبیرونیهممتكی
است.بنابهگفتةآرتوردانتو:۲۲»آثارهنریدربارةچیزی
را معانی ما معنایند. واجد آثار این بنابراین و هستند
استنتاجیادرکمیکنیم،امامعانیبههیچوجهاموری
و موضوع دارای که گزارهها، برخالف نیستند. مادی
محمولاند،معانیدرابژةحاملآنهاتجسممییابند.آثار
هنریمعانیمجسماند.بیشترفیلسوفانزبان،توجهشان
بهمعناشناسیاستوگزارههارابهگونهایتحلیلمیکنند
کهموضوعدردامنةمحمولواقعمیشود،معناشناسیاز
بهره مصداق« به »معنا یا »داللت« نظیر بیرونی روابط
میگیرد.امانوعرابطهایکههنرمنوطبهآناستدرونی
است.ابژةهنری،معناراتجسممیبخشدیابالنسبهتجسم
از برخی که است مادی عینی هنری، اثر میبخشد.
چنین دیگر برخی و دارد تعلق معنا به آن ویژگیهای
نیست.«)دانتو،53:13۹4-5۲(آرتوردانتودراینسطور
نوعرابطهمعناسازدراثرهنریرامتفاوتازرابطهمعنادر
زبانتشخیصمیدهد.ایدهواندیشههنرمنددرانتخاب
گزارهاستکهدرموردمجموعهیکوسهصندلیاولدر



67

������������������������������������������������������������������������������������������ واکاوی در خاستگاه ویتگنشتاینی گرایش مفهومی و ضد زیباشناختی آرا و آثار جوزف کاسوت

گزارهیاعنوانوبعددرمجموعهقطعهبندیشدهمذکور
تنظیمگردیدهاست.دراینمجموعهنوعیشكلدهیبه
تصویِراندیشهویاتجسمبخشیبهتصویرمفصلبندیشده
درتطابقباگزارهایزبانیصورتگرفتهاست.کاسوتبین
ایدهیکوسهصندلیدرگفتارباکارمادههنرییعنیسه
صندلیبهسهحالتیکهدرعرصهعملصورتمادیو
عینییافتهاند،باتأکیدبرجستجویبنیانهایمفهومی
در اینمجموعه،کنكاش در است. برقرارکرده همارزی
ایده،معناومفهومبدون»عنوان«ودرحقیقتگزارهزبانی
عنصری مفهومی، هنر در نوشتار زیرا  نمیشود. ممكن
استکههمدرعنوانحضورداشتهوهمقابلیتانتقال
مفهومرادارد.نوشتارتوانستهبهصورتتجسمیدرخود
برای هنرمند دست در ابزاری و یابد بروز مفهومی اثر
-1۲ :13۹5 اصفهانی، )سهیلی گردد. ایدهاش نمایاندن

)11

یافته ها: بحث و نقد
بهعنواننتیجهبحثدربارهگزارههاوخودآثارجوزف
کاسوتمیتوانگفتگزارههاعنوانآثاراوهستند.هراثر
یامجموعةقطعهبندیشدهای۲3کهاوبهعنوانوضعیاز
اموربرایگزارههایاعناوینشمیسازد،رابطهمعناسازاثر
اوراالقامیکند.بنابراینکاربردگزارههایمذکوریاعناوین
آثاردرزمینهطرحخودیعنیهمراهآثاریادرسریهایی
کرده تالش کاسوت حقیقت در میشود. روشن آنها از
که مانندهندسه دانی رامجسمکند. گزارههایش تصویر
آن رسم به مثلث هندسی تعریف کردن روشن برای
مبادرتمیکند.اوبادرِج»یکوسهصندلی«درصدد
ارائهگزارهایتحلیلیاست،کهبانظربهرابطهدرونیبه
ارائهوضعیازامور)هرچندساختگی(درتطابقباگزاره
راستای در استکه اینهدفی البته برمیآید. عنوان یا
همانخود-ارجاعیبینگزارهوتصویرآن،انجاممیشود
وچیزیبهنامتصویراندیشهرابهوجودمیآورد.درنتیجه
آثارهنریکاسوتبهمنزلهمابهازایتصویرییاوضعیاز
امورساختگیبرایگزارههایویارزیابیمیشوند.اماآیا
دراینوضعیت،مقاصدهنرمند)خودکاسوت(بسیارمهم
و تلقی است؟ نشده فرض اهمیت کم مخاطب تلقی و
ودر لنگرمیاندازد ایدههنرمند برداشتمخاطبحول

زمینسختاوگیرمیکند.دردورهایکهفلسفةسنتی
امكانهایهنر تلقّیاتشغیرواقعیخواندهشده؛ بهخاطر
برایادامةحیاتنهتنهابهاینبستگیداردکهخودهنر
بهعنوانخدمات،تبلیغات،تجارببصری)یانوعدیگر(یا
ایندلیلکههنرگاهی )به نكند رفتاروعمل تزئینات
اوقاتبهراحتیجایگزینفرهنگپرزرقوبرقوکممحتوا
ومظاهرتكنولوژیکمیشود(بهعالوهبهاینامرنیزوابسته
استکهاززیربارفلسفههمبیرونبیاید.تعبیرکنونیاز
هنربرایهنر،باکاربردهنرخود-ارجاعِکاسوتمتفاوت
از دوره این در بدینطریق هنر کاسوت گفته به است.
همانتالشی احتماالً ازفلسفهودین، بعد زندگیبشر،
استکهنیازهایروحیبشررا،ارضاءمیکند.امابهنظر
تالی خود باشد، اندیشه تصویر اینكه برای هنر میرسد
زبان،فلسفهزبانشناسیویاگزارههایتحلیلیوفلسفی
شدهاست.میدانیمامكانهاییدرویژگیمنحصربفرد
در نگاه، مازاد و باقیمانده در نگاه، ظرافتهای در هنر،
شواهدارزیابیناپذیروحتیدرامرغیرقابلبیانوارائهآن
وجودداردکهبههنرتوانکنارهگیریازدوربازنماییدر
حالتهایمختلفرامیدهد.اینامكانهاازسویکاسوت
حداقلدرمقاله»هنربعدازفلسفه«واثرمذکورنادیده

گرفتهشدهاست.
کارکرد زمینه به وابسته معنا نظرجوزفکاسوت از
ذهنی ایدة است. مفهوم یک هنر و هنری اثر مصادیق
هنرمندیاانتخابیکگزارهیكیازشرایطفعلیتیافتِن
آثارهنریاست.واژههنرمفهومیابتدابهذهنایننكته
رامتبادرمیکندکهباابتنابرآنقصدشدهکهدرحوزه
هنربهتشریحیاآفرینشمفاهیمبپردازد.امابامطالعهآثار
کاسوتایننكتهبارزترمیشودکهدغدغههایاوکمتربه
آفرینشمفهوموبیشتربابهکارگیریاثرهنریبهمنزله
اجرایایده،درنظرگرفتِنهنربهمنزلهمفهومیکلیو
باز،مربوطمیشودکههمینمفهومهمناظربهشباهت
خانوادگیاست.درعینحالبهنظرمیرسدهنوزتنها
هنرمندی وقتی میکند. خلق مفهوم که است فیلسوف
ادعامیکندمیتوانبرایهنرپایههایمفهومیپیبریزد،
بایدادعایاوراموردتدقیققراردادتامثلمفهومزایی
 Zepeke,( نشود ابتذالکشیده به زمینةهنر دوشاندر
و متفاوتتر مفهومی هنرمندان کار  .)2009: 182
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استعاریترازمفهومآفرینییکفیلسوفاست.افزونبر
این،گسترشمعنایاثرهنریتوسطیکهنرمندزمانی
استعاریترمیشودکهامكانبررسیروابطیرابهصورت
امر گزارهها، رابطه بازنمایانه زنجیره از بیرون گستردهتر
واقعووضعیتامورجهان،درنظربگیرد.اینجادعوتاز
وجهنظرمخاطبهمدرمعنازاییمجازشمردهمیشود.
هنرمندمیتواندبهجایهمترازیدوعرصهگفتاروعمل
تفكر دوم دوره )در اشاره مورد زمینهگرایی حتی و
ویتگنشتاین(،برعدمتجانسوبهاصطالحنارابطهآندو
و خالقیت تغییر، امكان تعبیری به کند. تأکید عرصه
آفرینشامرنوبدونشكستنوگسستِنزنجیرهبازنمایانه
دوعرصهگفتارونوشتار،گفتاروتصویرجهان،گفتارو
عمل،واتكابهروابطدیگریممكننیست.بهنظرمیرسد
بالحاظکردنتفاوتوعدمتجانسدوعرصهگفتاروعمل
متفاوت راههای گشودن امكان همانیشان این نه و
ازروش فراهمشود.طرقیکه ازطریقهنر، اندیشیدن
باکنارگذاشتن کاسوتمتفاوتاست.بهتأکیدکاسوت
و درسرشت باید هنری شروط ریختشناسانه؛ شرایط
نهادزبانهنری)کمالیدولتآبادی،10۹:13۹7(وبه
با کاسوت یابند. حضور هنری آثار زمینه بهتر عبارت
رویكردنوویتگشنتاینیوتكیهبهشباهتخانوادگیمفهوم
بازبرایهنردرنظرگرفتهاستکهقاعدتاًنمیتوانددرباره
شرایطواضحالزموکافیتعریفهنربحثکند.بهعالوه
ازدودورهفكری ازفلسفه« کاسوتدرمقاله»هنربعد
ویتگنشتایناستفادهکرده،بدوناینكهخطتمایزبینآنها

مشخصباشد.

نتیجه گیری 
کاسوتبهمفهومبازهنرباعطفنظربهتعریفهنر
وی، گزارههای میپردازد. خانوادگی شباهت براساس
امور وضع درباره اطالعاتی هیچ آنها هستند. تحلیلی
منتقلنمیکنند.اثرهنرییاکاِرهنرتكراراست،چون
چیزینیستجزارجاعبهخودونهایتابازگوییایده.اثر
هنریدرزنجیرهبازنمایانهرابطهبینگزارههایمنطقی
ومجموعهقطعهبندیشدهباقیمیماند.بهعبارتدیگر
هنرمندمیگویدهراثرخاصِهنری،هنراستو»این
که هنگامی است. صادق ِ پیشینی یک هنراست«

کاسوت،ازمامیخواهدرابطةاشارهایونیزذاتگرایانة
نامواشیاءیاکلمههاوچیزهاراکناربگذاریممعنیواژه،
کلمه،اشیا،تصاویررامنوطبهزمینهکاربردمیکند.به
محدود به هنر، عالم برای امكاناتی گشودن با عالوه
حال در گویی میزند، دست مخاطب ذهنیت کردن
انتقالاطالعاتیدربارهیکرابطهخودارجاعمربوطبه
تناظر همین با او است. مخاطب به هنریاش اثر
از هم و هنرمند جانب از هم را احساس کارکردهای
از عملكرد، این با و میانگارد نادیده مخاطب سوی
فاصلهمیگیرد. بودِنهنر، ادراکمحور و زیباشناسی
اینجاصرفاًهدفگذرکردناززیباشناسیوهنرپیش
ازدوشاناست،همانهنرودورهایکههنوزاحتمال
داردهمهظرفیتهاوامكانهایزیباشناختیآن،بهکار

گرفتهنشدهباشد.
اینكه با کاسوت، گزارههای دیگر طرف از اما
با نمیگویند، واقع امور درباره چیزی و تحلیلیاند
پیشنهادجستوجووبهچالشکشیدنذاتهنربه
کنارگذاشتنشرایطریختشناسانههنرمنجرمیشوند،
درحالیکهفرمهایتازهیهنریراپیشنهادمیکنند.
میشود. ارزیابی مثبت نظر این از مذکور تمهیدات
کاسوتهنرراتعریفهنرمیداندوتعریفهنررامنوط
بهایدهآندرنظرمیگیرد،بااینعلمکهازیکطرف،
ازطرفدیگررابطه ایدهتوسطگزارهرقممیخوردو
گزارهواثرهنریخودبهمنزلهایدههنرمنداست.اگر
مفهومهنررابازدرنظربگیریمکهتعریفآننهصرفاً
متكیبهخصوصیاتذاتیمتعلِقمفهوم،ونهمتكیبه
مرحله یک در بهطورکلی بلكه هنری اثر تولید قاعده
مشروطبهایدهومقاصدهنرمنداستکهدرتعاملبا
شرایطوزمینهکاربردآثارهنریتنظیممیشود،مسیر
اینحال با اما کنیم. دنبال میتوانیم را بهتری
محدودیتهایاینمسیرراهمبایدبپذیریم.مطالعهاثر
یکوسهصندلیپارهایازاینمحدودیتهاراآشكار

میکند.
بعضا یا ثابت تولید قاعدههای هنری آثار اینكه با
پیشبینیپذیریندارندکاسوتبرایاشارهصریحاثربه
و محدود هنری آثار گزارههایش ارائه در ایده،
و تكرار عرصه به و گرفته نظر در پیشبینیپذیری
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آثاردر افتادهاست.کاسوتمیگویدهمه سریسازی
مسائل یا واقع امور درباره نگفتن چیزی به پایبندی
تجربیمشترکندوالبتهاینباتجاربمامتناقضاست.
درستاستگزارههاییکهاودرنظرمیگیردبهصرف
تجربهچیزچندانی یا واقع امور درباره بودن، تحلیلی
نمیگویند.آنهادرقیاسباگزارههایترکیبی،بهدلیل
عدموابستگیبهتجربهمشاهدهوآزمایش،خطاناپذیرتر
این اما هستند. بهرهمند صادق است« هنر »این از و
با ارائهگزارههایش وارداستکهدر بهکاسوت انتقاد
تكیهبهفلسفهتحلیلیوسبکفلسفةزبانشناسیصرفاً
رابطه چگونگی فهم و گزارهها معناداری شرایط به
همترازآندرعرصههنرنظرکردهاست.درنهایتبا
تمامموفقیتیکهکاسوتدراجرایایدههایش،کسب
میکندنقدهاییبهمولفههایمقاله»هنربعدازفلسفه«
اووارداست.حقیقتهنروتعریفهنربراساسوجه
مفهومیوبراساسکارکردآثارهنریدریکزمینهو
شباهت بر مبتنی باز مفهوم یک به تبدیل بستر،
وجوه از یكی به شباهت بنابراین میشود. خانوادگی
هنری آثار تشخیص راههای از یكی هنری، سرمشق
جدیدمیشودونههمهآن.اثرهنریجدیدمیتوانداز
لحاظوجنبههایمتفاوتبسیاریشایدازجنبهتبعیت
گزارهیاعنوانازاثرباآثارسرمشقشباهتپیداکند.در
بین شباهتهای و تناسبها افزایش با رویكرد این
سرمشقواثرجدیدمیتوانیمبهطبقهبندیاثرجدید
دستبیابیم.جدایازاینامر،شباهتهاممكناستدر
مجموعه از گزاره فرم تبعیت یا موضوع و ارائه فرم
قطعهبندیشدهوبهصورتخودارجاعباشد.امامفهوم
بازهنربهجزاتكابهایدهشرایطالزموکافیواضحقابل
ذکریندارند.البتهاگرنگوییماوآنچهرانتوانستهبگوید
نوع و نگفته شرایط میتوان و داده نشان آثارش با
زمینههاراباتوجهبهاجرایآثارش،بیرونکشید.نقد
دومایناستکهاوتقسیمبندیومؤلفههایگزارههای
فلسفیتحلیلیوترکیبیرابهصورتپیشفرضقبول
کردهاست.سوماینكهاودرمقاله»هنربعدازفلسفه«،
بیندودورهفكریویتگنشتاین بهنظرمیرسدمدام
رفتوآمدمیکند،بدوناینكهخطتمایزواقعیبینآن

دورارعایتکند.

چند و یک سری به مربوط خوانشهای اغلب در
چیز،ازجملهیکوسهصندلی،بهنقدوکنكاشدر
بازنماییتوسطکاسوتاشارهشدهاست.درصورتیکهبا
مجموعه کلیت به توجه و مذکور مقاله خوانش
قطعهبندیشده،بهندرتمیتوانامكانفرارویازرابطه
مجموعه با اندیشه بعد یا /گزاره عنوان بازنمایانه
اندیشهراتصور بُعدتصویری قطعهبندیشدةبهمنزله
کرد.دراینمجموعهکاسوتنمیتواندازرابطهبازنمایانه
گزارهووضعیتتصنعیازامورکهایجادکرده،بیرون
بیاید.اوآثارهنریدرسرییکوچندچیزراصرفاًدر
حدنمایشدهندهودررابطهبازنمایندةگزارههایزبانی
و گفتار بازنمایی بند در عالوه به و میگیرد نظر در
تصویریاگزارهوتصویراندیشهباقیمیماند.اینآثار
حتی و عناوینشان )یا گزارهها نمایش برای مصداقی
گزارهاولیهکاسوت»هنربهمنزلهایدهبهمنزلهایده«(
هنر تعریف و ارائه تازه راههای میشود. محسوب
بگوییم میتوانیم میآورد. همراه به محدودیتهایی
طبیعتهنرپیچیدهترازتصورکاسوتاستوبهطور
کاملقابلقیاسبامحاسبههایفرضیاودرخصوص
شرایطمعناداریگزارههاورابطهصریحایدهواندیشهبا
پیچیدگیهمیشه این در نیست. آثارهنری ارائه نوع
چیزیبیاننشدنیومحاسبهنشدنیبهعنوانمازاد)نگاه
یامازادعملیاکنشهنرمند(باقیمیماندکهکاسوت

بدانتوجهینكردهاست.
امكان بازنمایانه، تنگ حلقه این اینكه انضمام به
تفسیرمخاطبراهممحدودمیکند.همچنینتوجهبه
تعیین و هنری، آثار در کارکردگرایی و زمینهگرایی
شرایطمعناداریآنهادرسایهعناوینوگزارهها،ابهام
دارد.بااینكهمفهومکلیهنربهصورتخودارجاعو
درونیفهممیشوداماگسترشمعنایاثرهنریتوسط
یکهنرمندزمانیاستعاریترمیشودکهامكانبررسی
روابطیرابهصورتگستردهتربیروناززنجیرهبازنمایانه
رابطهگزارهها،امرواقعووضعیتامورجهان،درنظر
عرصه دو همترازی جای به میتواند هنرمند  بگیرد.
مورد بافتگرایی و زمینهگرایی حتی و عمل و گفتار
اشاره،برعدمتجانسوبهاصطالحنارابطهآندوعرصه
وتأثیرامریپیشبینیناپذیر،خارجاززمینهبرخلقاثر
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هنریتأکیدکند.بهتعبیریامكانتغییر،خالقیتو
زنجیره گسستِن و شكستن بدون نو امر آفرینش
بازنمایانهدوعرصهگفتارونوشتار،گفتاروتصویرجهان،
لحاظ با نظرمیرسد به نیست. ممكن وعمل، گفتار
نه و عمل و گفتار عرصه عدمتجانس و تفاوت کردن
اینهمانیشانامكانگشودنراههایمتفاوتاندیشیدن
ازطریقهنر،ونهچسبیدنبازنمایانهبهعرصهگفتار،

زبان،گزارههایزبان،زبانشناسیو...فراهمشود.
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