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بــر اینکــه هنرمند و دانشــمند بوده اســت،
فیلســوف نیــز بــوده اســت .داوینچــی کــه
بیشــتر بــه خاطــر شــاهکارهای هنریــش
شــهرت دارد ،در علــم دوران خــود
نــوآوری و ابــداع هــای زیــادی داشــته
اســت .در حالــی کــه عــده کمتــری بــا
نــوآوری هــای علمــی او آشــنا هســتند،
تقریبــا کمتــر کســی از اینکــه او در زمینــه
فلســفه هــم حرفــی بــرای گفتــن داشــته
اســت آگاه اســت .داوینچــی یــک ســده
پیــش از فرانســیس بیکــن بــه فرآیندهای
طبیعــی و یافتــن مکانیســمهای موجــود
در طبیعــت میاندیشــید ،و تجربــه را بــه
عنــوان یــک منبــع معرفتــی بــه رســمیت
میشــناخت .آیــا داوینچــی میتوانــد
بــرای یافتــن رابطــه ای جدیــد میــان
علــم و هنــر یــا احیــای نگــرش خــود بــا
تغییراتــی الهــام بخــش دوران مــا باشــد؟
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از نظــر داوینچــی نقاشــی ترکیــب علــم و
هنــر بــود ،آیــا ایــن گونــه ایدههــا تاریــخ
مصرفشــان گذشــته اســت؟ میتوانیــم
بــه شــکل جدیــدی از آنهــا ســخن
بگوییــم یــا خیــر؟ بــا خوانــدن مطلــب
چــاد ترینــر پرس ـشهای زیــادی از ایــن
قبیــل مطــرح میشــود کــه میتوانــد
تلنگــری بــرای پیگیــری ایــن مبحــث
توســط عالقــه منــدان را ایجــاد کنــد.
دو مقالــه کوتــاه دیگــر ایــن شــماره بــا
عنــوان هــای «علــم بهتــر اســت یــا
هنــر؟» نوشــته اســتفان بیلــی و ســواالت
بــی جــواب نوشــته «راجــر اســکروتن»
هســتند .اســتفان بیلــی هنــر را از علــم
برتــر میدانــد و ســعی دارد بــه مــا
یــادآوری کنــد تمدنــی کــه در آن تنهــا
بــه دانشــمندان بهــا داده شــود و بــه
هنرمنــدان بــی توجهــی شــود عاقبــت
خوشــایندی نخواهــد داشــت .مثالــی
کــه مــد نظــر اوســت شــوروی ســابق
اســت کــه در نهایــت از تمامــی جهــات
مــردود شــد ،چــه در بعــد اقتصــادی ،چــه
در بعــد اخالقــی و چــه در بعــد علمــی.
آیــا هنــر تــوان نجــات یــک تمــدن را
دارد؟ یــا شــاید بهتــر باشــد بپرســیم آیــا
یــک تمــدن بــرای بقــا بــه هنــر نیــاز
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و ریاضیــات مــا همانطــور
کــه مســائلی ایجــاد میکنیــم
بــه آنهــا پاســخ نیــز میدهیــم.

پرسشهای
دارد؟ هنــر و هنرمنــد در چنیــن تمدنــی
چــه جایگاهــی دارنــد؟ آیــا میتوانیــم
از برتــری هنــر بــر علــم ،یــا برعکــس
ســخن بگوییــم؟ معیــار برتــری چــه
میتوانــد باشــد؟ ایــن متــن نســبتا
کوتــاه از اســتفان بیلــی پرســش هــای
زیــاد و ارزشــمندی را مطــرح میکنــد.
در نهایــت مقالــه راجــر اســکروتن بــا
عنــوان «پرســش هــای بیپاســخ» را
داریــم .اســکروتن در ایــن نوشــتار کوتــاه
پرســشگری را مشــخصه انســانها
میدانــد .پرســشهایی کــه در ریاضــی
و علــوم طبیعــی مطــرح میشــوند بــا
پرســشهایی کــه در فلســفه و هنــر
مطــرح میشــوند تفــاوت دارنــد .عــاوه
بــر ایــن او بــه مــا یــادآوری میکنــد
کــه پرسشــگری مــا انســانها در تاریــخ
عواقــب ناخوشــایندی نیــز داشــته ولــی
از آنجایــی کــه انســان بــودن مــا بــه
پرســشگری مــا وابســته اســت ،نبایــد
از تــرس تکــرار آن عواقــب ،دســت از
پرســشگری برداریــم.
زهیر باقری نوع پرست

راجر اسکروتن
ترجمه شهرام شهریاری
سرشــت مــا موجــودات پرسشــگر هزینــه
ســنگینی برایمــان دارد کــه شــاید دیگــر
حاضــر بــه پرداختنــش نباشــیم.
اگــر از خــود بپرســم کــه چــه چیــز مــا
را انســان کــرده ،پاســخی بیدرنــگ بــه
خاطــرم میرســد کــه گرچــه تنهــا پاســخ
موجــود نیســت امــا خــود پرســش آن را
پیــش رویمــان نهــاده اســت .آنچــه مــا را
آدمــی میکنــد ایــن اســت کــه مــا ســؤال
میپرســیم .همــه جانــداران عالئــق و
غرائــز و مفاهیمــی دارنــد؛ همگــی بــرای
خــود اندیشــه هایــی دربــاره جهانــی کــه
در آن میزینــد ســاخته انــد .امــا تنهــا
ماییــم کــه از پیرامونمــان میپرســیم؛ تنهــا
ماییــم کــه نمیپذیریــم کــه جهانــی کــه
در آن زندگــی میکنیــم تعریفمــان کنــد،
بــه عــوض میکوشــیم خــود طبیعتمــان را
تعریــف کنیــم.
تاریــخ اندیشــه نــوع بشــر تــا حــد زیــادی
بــا ایــن تــاش تعییــن شــده اســت .آیــا
مــا جاندارانــی هماننــد بقیــه جانــداران
هســتیم؟ آیــا مــا عــاوه بــر جســم،
روحــی هــم داریــم؟ آیــا بــا فرشــتگان و
پریــان و خدایــان هــم همچــون اشــیاء
طبیعــی ارتباطــی داریــم؟ علــم ،هنــر،
دیــن ،فلســفه همــه و همــه را میتــوان
گفــت بــا پرسشــی آغــاز میشــوند؛ و
درســت همیــن کــه مــا ســؤاالتی داریــم
ســبب میشــود کــه زندگــی انســان هــم
بســیار رضایتبخــش باشــد و هــم بســیار
اضطرابــآور.
همــه پرسشــها پاســخ ندارنــد ،در علــم

امــا در هنــر و فلســفه امــور ایــن قــدر
ســاده نیســت .حدیــث نفــس هاملــت بــا

تحقیــر شــدیدی بــه نــوع خــود روا
میداریــم ،آیــا هیــچ فــوت و فــن فکــری،
یــا احســاس یــا اســتدالل یــا اســتمداد از
قــدرت واالتــری هســت کــه میــل بــه
زیســتن را بــه مــا برگردانــد؟
وقتــی بــه هنرمنــدان بــزرگ گذشــته
مینگــرم ،غالب ـ ًا از میــزان کارشــان بــرای
جــواب دادن یــک ســؤال جــا میخــورم.
میلتــون از خــود پرســید چگونــه ایــن
جهــان معیوبــی کــه در آن بــه ســر
میبریــم میتوانــد کار خداونــدی باشــد کــه

1

ایــن جمــات آغــاز میشــود« :بــودن یــا
نبــودن؟ مســئله ایــن اســت ».نمایشــنامه
پیرامــون همیــن ســؤال مــی گــردد.
آیــا وجــود نداشــتن بهتــر نیســت؟ آیــا
چیــزی در زندگــی انســان هســت کــه
آن را ارزشــمند کنــد؟ هنــگام رویارویــی
بــا دامنــه خیانتهــا و فریبهــای انســان،

خیــر اعلــی اســت؛ پاســخ وی بهشــت
گمشــده بــود .بــاخ ازخــود پرســید چطــور
از حــرکات پایــه موســیقی تبدیلــو تغییــر
بــه دســت مــی آیــد؛ هنــر ترانــه جــواب
وی بــه ایــن ســؤال بــود .رامبرانــد از
خــود پرســید کــه روح چگونــه در جســم
ظاهــر میشــود و جلــوه و بافــت بــدن مــا
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چــه اهمیتــی دارد؛ پاســخ وی مجموعــه
پرتــره هــای فوقالعــاده وی از خــودش
بــود .گویــی در هنــر همــواره ســؤال ایــن
اســت کــه اثــر هنــری پیرامــون چیســت.
شــعر میلتــون پرســش از رابطــه آدمــی
بــا خــدا را در عمــق جــان مــا میــکارد.
ایــن کار بــه ســؤال جــواب نمیدهــد بلکــه
حیــرت و ترســی را در پاســخ بــدان ایجــاد
میکنــد .ایــن حیــرت و تــرس خــوراک
هنرمنــد اســت و بیــآن جهــان بســیار
بیمعناتــر از آنچــه هســت میبــود.
همیــن دربــاره فلســفه هــم صــادق
اســت .گرچــه هســتند فیلســوفانی
کــه پاســخهایی دادهانــد ،معمــو ًال
سؤاالتشــان اســت کــه باقــی مانــده و
نــه جوابهایشــان .افالطــون میپرســید
کــه چگونــه میتوانیــم بــه ویژگــی قرمزی
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یافـتنفلسـفهایدرلئـوناردو
چاد تریرن
ترجمه مهدی قاید رشف
و نــه صرفــ ًا اشــیاء قرمــز بیندیشــیم؟
چگونــه اذهــان محــدود آدمیــان میتوانــد
بــه واقعیــات کلــی دســت یابــد؟ ســؤال
وی همچنــان برایمــان مطــرح اســت،
گرچــه امــروزه معــدودی جــواب وی را
میپذیرنــد .ارســطو نیــز میپرســید چگونــه
اســت کــه در جهانــی منظــم زمــان و
حرکــت میتوانــد موجــود باشــد؟ آیــا
ُمحــرک اوالیــی هســت کــه همــه را بــه
حرکــت واداشــته باشــد؟ اندکانــد آنهایــی
کــه پاســخ ارســطو را بپذیرنــد ،امــا
پرســش وی مانــده اســت :چطــور زمــان،
حرکــت ،رشــد و زوال در جهانــی آرام
ممکــن اســت؟ کانــت میپرســید چگونــه
اســت کــه آدمیــان کــه بخشــی از نظــام
طبیعــی انــد میتواننــد آزادانــه تصمیــم
بگیرنــد کــه ایــن کار را بکننــد و آن یکــی
را نــه ،میتواننــد مســئولیت تصمیماتشــان
را برعهــده بگیرنــد و یکدیگــر را مســئول
توضیــح نتایــج کارهاشــان بداننــد .کانــت
صادقانــه پذیرفــت کــه پاســخ بــه ایــن
ســؤال فراتــر از تــوان ماســت؛ امــا
غرضــش آن بــود کــه هرزمــان ایــن
ســؤال را پرســیدهایم فهــم درســتی از
شــرایط خــود نداشــتهایم.
در صومعــه هــا ،کتابخانــه هــا و دربارهای
اروپــای ســدههای میانــی ،ایــن ســؤاالت
عمیــق همیشــه مــورد بحــث بودهانــد.
مردمانــی بــه خاطــر سؤاالتشــان

ســوزانده میشــدند و کســانی خشــکی و
دریــا را طــی میکردنــد تــا مــردم را بــه
خاطــر پاسخهایشــان تنبیــه کننــد .در
دوره رنســانس و دوبــاره در روشــنگری
ایــن ســؤاالت جــدی پرســیده و پاســخ
داده شــدند و دوبــاره مــرگ و نابــودی
بــه بــار آوردنــد ،نمونــه اش جنگهــای
مذهبــی ســدههای  ۱۶و  ۱۷و انقــاب
فرانســه .کمونیســم و فاشیســم هــردو بــا
فلســفه آغــاز شــدند و هــردو وعــده پاســخ
بــه پرسشــهای نهایــی دادنــد و هــردو بــه
قتــل عــام کشــیدند.
بــه نظــر مــی رســد کــه ذات مــا
موجــودات پرسشــگر هزینــه ســنگینی
برایمــان دارد کــه شــاید دیگــر حاضــر بــه
پرداختــش نباشــیم .یقینــ ًا اگــر امــروزه
نگاهــی بــه دوروبرمــان بکنیــم انبوهــی
از پاســخهای حاضروآمــاده میبینیــم و
تالشــهایی بســیار ناچیــز بــرای توضیــح
پرسشــهایی کــه توجیهشــان کنــد .پــس
آیــا بایــد عــادت ســؤال پرســیدن را تــرک
گوییــم؟ بــه گمــان مــن نــه ،خــودداری
از پرســیدن ســؤال دستکشــیدن از انســان
تمــام بــودن اســت.
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فرانســیس اول ،پادشــاه فرانســه و حامــی لئونــاردو
داوینچــی ،زمانــی در گفتگــو بــا پادشــاه نــاواره و
کاردینالهــای فــرارا و لریــن ،گفــت داناتــر از لئونــاردو در
عالــم کســی نیســت .فرانســیس اول بــه همــان انــدازه
کــه بــرای مجســمه ،نقاشــی و معمــاری لئونــاردو
احترامــی بســیار قائــل بــود ،بــه صراحــت لئونــاردو را
در فلســفه بــه شــکلی خــاص بــی همتــا میدانســت.
بــا ایــن حــال در دوران مــدرن مــا عــادت
نداریــم لئونــاردو را بــه عنــوان فیلســوف
بشناســیم.
در ایــن جســتار ،رئــوس کلــی ایــده هایــی
از یادداشــتهای لئونــاردو را ارائــه خواهیــم
داد کــه در تامــات فیلســوفان بعــد بــه
ثمــر نشســته انــد .جالــب اســت کــه
بســیاری از بینــش هــای فلســفی موجــود
در یادداشــتهای لئونــاردو بــر ایــده هایــی
ســایه میانــدازد کــه مبــدل بــه موضوعــاتِ
اصلــی نوزایــی متاخــر و اندیشــه مــدرن غربــی شــده
انــد ،حتــی اگــر هیــچ گواهــی نباشــد بــر ایــن کــه
داوینچــی ،ســبب بــی واســطه ،یــا کاتالیــزور فلســفه ی
بعــدی بــوده اســت.
هــر گونــه تالشــی بــرای کنــار هــم قــرار دادن فلســفه
ـی لئونــاردو کــه مبتنــی بــر تکــه هــای پــاره
ِی واقعـ ِ
و منقطــع در یادداشــتهای اوســت ،ریســک دلبخواهــی
بــودن و تــا انــدازه ای مصنوعــی بــودن را بــه همــراه
دارد .بــا ایــن وجــود ،ایــن مختصــر وجیــزه از فلســفه
ی داوینچــی را بــا ایــن بــاور ارائــه دادهــام کــه هــر
گونــه بینشــی بــه منشــور فلســفیای کــه از طریــق آن
لئونــاردو بــه عالــم مــی نگریســته ،شــایان ســعی و
تــاش اســت.
متالهــان ســده هــای میانــی بــه طــور معمــول مدرســی،
یــا مدرســیون خطــاب میشــوند .ایــن لقــب بــدان خاطــر
بــه آنهــا اطالق میشــود کهبــه برگیــری نتایــج از متون،

لـــــئوناردو
داوینـــچی
هــمـــچون
یــــکـــــ
فیــــلسـوفـ

بــه جــای بررســی آن-چــه کــه عالــم
محســوس ارائــه میکــرد ،تمایــل داشــتند.
پژوهــش مســتقیم در عالــم طبیعــت یکــی
از مشــخصه هــای نوزایــی متاخــر بــود .در
 1614میــادی ،بــا انتشــار ارغنــون جدیــد،
بیکــن هــم اثــری پیشــرو در بــاب منطــق
اســتقرایی خلــق کــرد ،هــم ارزش محــک
تجربــه را بــرای طلــب حقیقــت بــه میــان
آورد .هــم از ایــن روســت کــه بیکــن بــه
عنــوان پــدر مکتــب تجربــه گرایــی قــدر
دیــده اســت.
وانگهــی یــک قــرن پیــش از بیکــن،
تحقیــر داوینچــی بــرای فراگیــری متــن
کتــاب هــا بــه شــکل بــرج عاجــی بســیار
روشــن اســت و در دســت نوشــته ی خطی
آتالنتیــک ،داوینچــی بانگــی
بــه طرفــداری از جانــب
تجربــه گــروی ایــراد کــرد:
«کامــا آگاهــم کــه
اشــخاص جســور خاصی،نــه
فــردی ادیــب و اهــل
مطالعــه ،خواهنــد اندیشــید
کــه مــی تواننــد بــه شــکل
معقولــی مــرا ســرزنش مــی
ادعــای آن دارنــد
کننــد؛
ِ
کــه مــن اهــل علــم و ادب
نیســتم .افــرا ِد نــادان! آیــا
نمــی داننــد کــه مــن ممکــن
اســت بــا تنــدی جــواب دهــم همــان
طــور کــه ماریــوس بــه نجیــب زادگان
رومــی بــا تنــدی جــواب داد .بــا ایــن
گفتــه :کــه آن هــا ،کســانی کــه خودشــان
را در کار دیگــران مــی آراینــد ،بــه مــن
اجــازه ی تزییــن خــودم را نخواهنــد داد.
آن هــا خواهنــد گفــت ،در حالیکــه هیــچ
مهــارت ادبــی ندارنــد ،نمــی تواننــد بــه
طــور مناســبی بیــان کننــد آن چــه را کــه
خواهــان تبییــن آن هســتم...؛اما نمــی
داننــد کــه موضوعــات مــورد نظــر مــن
بــا تجربــه ســروکار دارنــد تــا ایــن کــه
بــا واژگان ســروکار داشــته باشــند....؛ و
تجربــه ،معشــوق کســانی بــوده اســت کــه
خــوب مینوشــته انــد .و لــذا مــن تجربــه
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را در تمــام موارد،همچــون یــک معشــوقه،
خطــاب میکنــم.
گــر چــه کــه مــن ،هماننــد آنهــا ،قــادر
نیســتم کــه از دیگــر مولفــان نقــل قــول
کنــم ،بــر آن چیــزی تکیــه خواهــم کــرد
کــه عظمــت و فایــدت افــزون تــری دارد:
بــر تجربــه ،معشــوقهی استادانشــان ،آنهــا
مــن را بــه عنــوان یــک بدعــت گــذار
تحقیــر خواهنــد کــرد؛ اما...کســانی کــه
بدعــت گذارانــد و بیــن طبیعــت و انســان
تفســیر میکننــد ،همــان طــور کــه بــا
الف زنــان و ســخنوران آثــار دیگــران
مقایســه شــده انــد ،بایــد کــه
مــورد توجــه قــرار گیرنــد و
جــز بــه مثابــه شــی در
برابــر آینــه محتــرم
شــمرده نشــوند ،زمانی
کــه بــا تصویــر دیــده
شــده اش در آینــه
مقایســه شــده است.
بســیاری بــر ایــن
اندیشــهاند کــه آنهــا
مــرا بــا ایــن ادعــا
ســرزنش میکننــد
کــه براهیــن مــن بــر
خــاف مرجعیــت افــراد
خاصــی اســت کــه بــه
واســطه قضــاوت ناشــی از
تجربــه کمشــان در باالتریــن
درجــه احتــرام قــرار گرفتهانــد .آثــار مــن
در بــاب تجربــه صــرف و محــض اســت،
کــه یگانــه معشــوقهی حقیقــی اســت».
علــی رغــم درشــتی هــای لئونــاردو
علیــه مدرســی گرایــی ،وی ویلیــام اکام
را خوانــده اســت و بــه نظــر میرســد
کــه بیشــتر از آن چــه عمومــا بــه نظــر
میرســد مدیــون ســنت مدرســی اســت.
میتــوان ریشــههای تجربهگرایــی را در
آثــار اکام مشــاهده کــرد .از نظــر اکام
«نظــم عالــم بــر اســاس انتخــاب الهــی،

امــری ممکــن اســت ،لــذا محال
اســت کــه نظــم عالــم را بــه
عنــوان امــری پیشــینی دریابیــم .اگــر
بخواهیــم بدانیــم چیســتی آن چــه را
کــه هســت ،بایــد کــه چیســتی آن چــه
را کــه در واقعیــت هســت بــه محــک
تجربــه درآوریــم ».امــا بــا وجــود آن کــه
اکامــی گــروی ،تجربــه گــروی را صرفــا
بــه صــورت غیــر مســتقیم تحریــض و
تشــویق میکــرد ،داوینچــی ،تجربهگــروی
را مســتقیما اشــاعه میــداد .چنــان کــه
محقــق لئونــاردو شــناس ،نیکودمــی خاطر
نشــان کــرده اســت «فعالیــت علمــی

تجربــی بیشــتر فعالیــت علمــی لئونــاردو
را توجیــه مــی کنــد .اندیشــه ی مشــابه
ای کــه دکارت عنــوان کرد....ایــن کــه
مشــاهده وتجربــه ضــروری تریــن چیزها
هســتند کــه افــراد بایــد بســیار بیاموزنــد،
کــه به نظــر میرســد مطالعــات لئونــاردو را
بــه عنــوان تعمیــم معرفــت اش رهنمــون
ســاخته اســت».
بــه شــکل ســنتی ،فلســفه غــرب بــه دو

ســنت افالطونــی و ارســطویی تقســیم
شــده اســت .از یــک ســو ،افالطونیانــی
ماهیــت
هســتند بــر ایــن عقیــده کــه
ِ
حقیقــی واقعیــت در قلمرویــی متعالــی
ِ
وجــود دارد کــه بــه واســطه عقــل بییــاور
دریافتــه مــی شــود و بــه همیــن ترتیــب،
ایــن کــه ریاضیــات ،بــه ســبب انســجام
درونــی و قــدرت منطقــی روشــهایش،
متعالــی تــر از علــوم طبیعــی اســت .از
دیگــر ســو ،ارســطوییانی هســتند کــه
زمینــی (یــک عالمــی) انــد ،قائــل بــه
تقــدم مشــاهده انــد و علــوم طبیعــی را بــر
ریاضیــات ترجیــح مــی دهنــد.
اســتحکام و حیــات هر دو ســنت افالطونی
محصــول بــردن ویژگــی
و ارســطویی،
ِ
هــای مــورد نظرشــان بــه یــک
حــد اســت .بــه دیگــر بیــان،
در حالیکــه افالطونیــان
جانشــینی ســنتی،
بــه
ِ
مباهــات میورزیدنــد
کــه فیثاغــورث و
ارشــمیدس را در
میــان حامــان اش
داشــت ،دگــر عالمــی
متافیزیــک
بــودن
ِ
ِ
و
افالطونــی
پارســایی اخــاق
افالطونــی آن افــراد را
متمایــل مــی ســاخت تــا
بــه غایــت از عالــم تجربــه
هــر روزه برکنــار بماننــد .و در
حالیکــه ارســطو بــه خاطــر تاکیــد
بــر شایســتگی مشــاهده بالفعــل عالــم
طبیعــت تمجیــد مــی شــد ،نف ـ ِع کاربــر ِد
ریاضیــات در دادههــای تجربــی در میــان
ارســطوییان تــا حــدود زیــادی مفقــود مــی
گشــت.
علــم جدیــد مــی توانــد بــه عنــوان امــری
نگریســته شــود کــه ایــن درک و فهــم را
بــه عنــوان نقطــه عزیمــت داشــته کــه
نهــاد و برابــر نهــادی کــه افالطونیگــری
و ارســطوییگری در قبــال آن قــرار
میگیرنــد میتوانــد در یــک ســنتزی عالــی
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تــر منحــل شــود .بــه دیگــر بیــان ،روش
هــای پیشــینی مــورد عالقــه ِی فلســفه
متعالــی افالطونیــان بــا مشــاهده گــری
ِ
افزونــی متحــد میشــوند  -مبتنــی بــر
عالــم طبیعــی اســت  -بــه ایــن منظــور
کــه پیشــرفتی حاصــل شــود« .پیتــر کاو»
بــه عنــوان فیلســوف علــم مــی گویــد:
ـروی تجربــه گــروی ،و اثبــات
«کاوش قلمـ ِ
قلمــروی عقالنیــت اســت ».اگــر «روش
علمــی» ،هیــچ معنــای واحــدی نداشــته
باشــد{ ،ال اقــل}
بــه معنــای آمیــزش
مشــاهده و تجربــه
از یکســو و ســاخت
نظریــه از ســوی
دیگــر اســت ».عــاوه
بــر ایــن ،امــر مکمــل
بــرای تدقیــق مشــاهده
و توصیــف ،در کاربــرد
منطــق ،ســاختن خــود
نظــام منطقــی اســت
بــه چنــان طریقــی
کــه نظــام منطقــی
ای ارائــه کنــد کــه
قــادر بــه جــذب و
تغییــر گــزاره هــای
تجربــی اســت .بــه
بیــان دیگــر ،دســتگاه
ریاضیــش را در اختیــار
علــم قــرار دهــد.
در نتیجــه محدودیــت فلســفه یونــان
در ایــن نکتــه ،از پیشــرفت علــم غربــی
بــه مــدت دوهــزار ســال جلوگیــری
شــد .ایــن پیشــرفت نبــود تــا قــرن
هفدهــم ،کــه کاوش تجربــی بــه طــور
متناســبی بــا ریاضیــات متحــد شــد .از
ایــن نقطــه در تاریــخ بــه بعــد ،بســیاری
از مشــکالت طبیعــی بــه صــورت ریاضــی
قابــل حــل شــد .در ســال  ،1623گالیلــه
گفتــار مشــهوراش را عنــوان کــرد کــه
«فلســفهای کــه در کتــاب اکبر،عالَــم،

مکتــوب شــده بــه زیــان
ریاضیــات اســت» و «همــراه
بــا ویژگــی هــای کمــی اســت تــا
ایــن کــه کیفــی باشــد» .همچنــان کــه
لیونــاردو متمایــل بــه تجربــه گــروی بــود
 درســت یــک قــرن قبــل از گالیلــه ودکارت  -کامــا بــه اهمیــت ریاضیــات
متفطــن شــده بــود .درســتی آمیــزش
ریاضیــات و تجربــه بــر وی کامــا عیــان
شــده بــود.
داســتان عالمــت بــر در ورودی آکادمــی
افالطــون کــه هرکســی را کــه ریاضــی

نمیدانســت از ورود بــر حــذر میداشــت ،را
مــی توانیم در دســت نوشــته کالبدشناســی
ویندســور چهــارم از ایــن رهنمــود پرشــور
لئونــاردو دریابیــم« :مگــذار کســی کــه
ریاضیــدان نیســت عناصــر کارهایــم
را بخوانــد» .در نســخه دســت نوشــته
«جــی» کتابخانــه انســتیتو دو فرانســه،
لئونــاردو بــر عــدم قطعیتــی پافشــاری
مــی کنــد کــه هــر علمــی را کــه پذیــرای
تبییــن ریاضــی نیســت یــا روی هــم رفتــه

ربطــی بــه ریاضــی نــدارد را بــه ســتوه
میــآورد.
«نیــکالس آباگنانــو» از دانشــگاه ناپــل،
میگویــد مزیــت و موهبتــی کــه بــه
ریاضیــات داده میشــد میــراث افالطــون
گــروی اســت .لئونــاردو از رســاله ی
تیمائــوس افالطــون و شــرح فیچینــو بــر
آن ،ایــن آمــوزه را بــر گرفــت کــه عناصــر
ابــدان طبیعــی ،اشــکال هندســیاند .لــذا
قابلیــت ریاضیــات بــه عنــوان ابــزار
کاوش ،توســط ایــن واقعیــت موجــه
شــد کــه طبیعــت بالــذات بــه صــورت
ویژگیهــای ریاضــی وار
نگاشــته شــده اســت و
ایــن کــه تنهــا آنــان
کــه زبــان ریاضــی
میداننــد میتواننــد
معنــی آن را دریاینــد.
باشــید
مطمئــن
لئوناردویــی کــه بــه
شــیوهی افالطونــی در
مادونیــت ادراک
بــاب
ِ
حســی در قیــاس بــا
متعالــی بــودن اندیشــه
نــاب ســخن میگویــد
را میتــوان یافــت.
بــا ایــن همــه ،شــأنیت
مــورد نظــر لئونــاردو
بــرای «تجربــه» و
«مشــاهده» ،او را
هماننــد لنگــری در
دنیــای هــر روزه روی
زمیــن نــگاه میــدارد
تــا ایــن کــه وی را در جهــان علیــای
ریاضیــات گــم و گــور کنــد .ایــن نکتــه
بــه وضــوح در ایــن عبــارات آمــده اســت
کــه «اگــر شــما بگوییــد علــم حقیقــی
در ذهــن آغــاز شــده و خاتمــه مییابــد،
نمیتــوان ایــن ســخن را پذیرفــت ،و بــه
دالئــل بســیار بایــد مــردود شــود .بیــش از
همــه چیــز چــون در چنیــن گفتــار ذهنیای
تجربــه ورود پیــدا نمیکنــد ،بــدون تجربــه
هیــچ چیــزی نمیتوانــد خــوداش را بــه
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یقیــن آشــکار کنــد».
در حالیکــه پیشــرفتهای فنآورانــه
چشــمگیری در ســدههای میانــه اتفــاق
افتــاده ،ایــن پیشــرفت ،کنــد و بتدریــج
بــوده اســت .طــی قرنهــا ،بــه دیگــر
ـت ارســطو در علــم فیزیک،
ســخن ،مرجعیـ ِ
بطلمیــوس در علــم هیــات (نجــوم)،
جالینــوس در فیزیولــوژی اساســا بیچالــش
بــوده اســت .بــا ظهــور نوزایــی ،نــه تنهــا
عالقــه بــه فهــم طبیعــت افزونــی یافــت
بلکــه کنتــرل آن نیــز زیــاد شــد .در ســال
 ،1620فرانســیس بیکــن اعــام کــرد کــه
مــا صرفــا بــا تســلیم شــدن
در برابــر طبیعــت میتوانیــم بــر
آن فرمــان برانیــم .فرانســیس
بیکــن بســیاری از توانــش را
ـرف تــاش بــرای دانســتن
صـ ِ
و دریافتــن طبیعت بــه بهترین
وجــه کــرد و فلســفه او ،عموما
بــه عنــوان مظهــ ِر شــروع
عصــری تــازه شــناخته شــده
اســت .بــا ایــن همــه و بــه
طــرز جالبــی ،در حالــی کــه
داوینچــی یــک قــرن پیــش از
بیکــن موفقیــت هایــش را بــه
دســت آورد ،دســت نوشــته
هــای لئونــاردو مملو از نشــانه
گــذاری هــای روش شــناختی
دربــاره ی پژوهــش علمــی و
مالحظــات فلســفی پیرامــون فرآیندهــای
طبیعتانــد .در اولیــن صفحــه ِی کتــاب،
صفحــه ســمت راســت نســخه ی «کنــت
مانتزونــی» ،تجلیــل از علــم ابــزاری بــه
عنــوان علمــی اســت کــه کلیــد فرآیندهــا
و طبیعــت زندگــی اســت .لئونــاردو نــه
تنهــا اتصــال بــه روش هــای تجربــی و
ریاضیــوار بــه عنــوان ابــزاری بــرای فهــم
جهــان ارزش میــداد ،بلکــه ایــن ترکیــب
را بــه عنــوان ابــزاری بــرای بــه دســت
گرفتــن تفــوق بــر طبیعــت میســتود.
گویــی لئونــاردو پیــش بینــی کــرده بــود

کــه چگونــه فنــاوری مــوج
آینــده خواهــد شــد و محیــط
طبیعــی هــر روزهمــان را منقلــب
خواهــد کــرد.
گرچــه شــیفتگی لئونــاردو بــه علــوم
مکانیکــی ،مانــع از ایــن ادعــای او نشــد
کــه هنرمنــدی انســان ،بــا همه ســزاواری
و لیاقــت اش ،بــه هیــچ روی از طبیعــت
در ســادگی ،کارایــی و زیبایــی پیشــی
نمیگیــرد .بــا وجــو ِد آگاهــی لئونــاردو از
محدودیتهــای نجــوم بطلمیوســی ،وی
خورشــید را میســتود .بــا فــرض شــیفتگی
لئونــاردو نســبت بــه نــور و طبیعــت بــه
طــور کلــی ،کمتــر جــای شــگفتی اســت

کــه او بــه نقاشــی عالقهمنــد شــد.
نقاشــی ،نــزد لئونــاردو ترکیــب خــارق
العــاده علــم و هنــر اســت و در نتیجــه،
مســیری بــرای آگاهــی بیشــتر از فلســفه،
فــرا دســت میدهــد .در صفحــه ســمت
راســت ،در صفحــات نخســتین «کدکــس
اتالنتیکــوس» فولیــو 200و ،594
لئوناردویــی یافــت میشــود کــه در حــال
ســخن گفتــن از ایــن اســت کــه «چگونــه
در میــان تمــام مطالعــات علــل و دالئــل
طبیعــی ،نــور عمدتــا تماشــاگر را شــاد و
مســرور مــی کنــد؛ و در میــان ویژگــی

ـت اثباتهایــش ،آن
عظیــم ریاضیــات ،قطعیـ ِ
چیــزی اســت کــه بیــش از هــر چیــز دیگر
اغلــب موجــب تعالــی ذهــن کاوشــگر
اســت .بنابرایــن ،بایســتی بــر تمــام
گفتارهــا و نظــام هــای یادگیــری انســانی
ترجیــج داشــته باشــد ».مطمئــن باشــید،
لئونــاردو فضــای قابــل مالحظهــای را
بــه جزئیــات ترســیم ،نقاشــی و ماننــد آن
اختصــاص داده اســت .و در مــورد نقاشــی،
بایــد بــه ایــن ســخنش اشــاره نمــود کــه
«اگــر نقاشــی را محکــوم کنیــد ،کــه تنهــا
مقلــد تمــام آثــار امــور قابــل مشــاهده
طبیعــت اســت ،بــه یقیــن ،از ابداعــی
ظریــف تنفــر خواهیــد داشــت کــه از
فلســفه و تامــل نظــری نکتــه
ســنجانه بــرای بررســی تمــام
اشــکال طبیعــت اســتفاده
میکنــد».
ارســطو بــاور داشــت کــه
طبیعــت ،ماننــد نقــاش ،بــا
هــدف (غایــت) عمــل میکنــد.
بــه بیــان دیگــر ،ارســطو
بارهــا چنیــن بیــان کــرده
بــود کــه گویــی بــاران ،بــه
طــور مثــال ،بــرای ایــن کــه
دانــه ذرت رشــد و نمــو کنــد
میبــارد ،نــه ایــن کــه دانــه
ذرت صرفــا رشــد میکنــد
چــون بــاران میبــارد .ایــن
تــاش بــرای یافتــن هــدف
در طبیعــت در آن فاصلــه دو
هــزار ســاله علــم را بــه بیراهــه کشــاند.
در ســال  ،1623فرانســیس بیکــن بــه
تحســین اتمیســتها پرداخــت .ایــن کار
او بــه ســبب فلســفه عمیــق و ژرفــی از
طبیعــت بــود کــه وی اعتقــاد داشــت از
مســلم انگاشــتن ضــرورت مکانیکــی در
طبیعــت بــه جــای هــر هــدف دیگــری
حاصــل آمــده اســت .بــه همیــن ســان
دکارت در دهــه  ،1640عنــوان کــرد کــه
غایــت شناســی (تامــل نظــری در بــاب
غایــات) بایــد کــه از فلســفه طبیعــی منــع
شــود.
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یــک قــرن پیــش از ابداعــات دکارتــی
و بیکنــی ،فراســت لئونــاردو در علــم
مکانیکــی کــه بــر سرتاســر نگــرش وی
در بــاب طبیعــت ســایه مــی افکنــد ،وی
را وادار کــرد تــا هــر دیدگاهــی را کــه
مســتلزم بطــان قوانیــن طبیعــی اســت
خــوار و تحقیــر کنــد .بنابرایــن ،آباگونــو
میتوانــد از ایــن ســخن بگویــد کــه نــزد
لئونــاردو چگونــه« ،ضــرورت و ســادگی
طبیعــت ،نیــاز بــه وجــود نیروهــای معجزه
آســا و اتفاقــی و هــم چنیــن معجــزه و آن
نیروهایــی کــه بــدان متوســل میشــود از
میــان میبــرد».
تــا بــدان جــا کــه دیدگاههــای دینــی
لئونــاردو مــد نظــر اســت ،طالیــه دار
مطالعــات در بــاب داوینچــی« ،ژان پــل
ریشــتر» ،هــر گونــه نگریســتن لئونــاردو
بعنــوان یــک خدانابــاور را انــکار مــی-
کنــد و بــاور دارد کــه گــواه معتقــد بــودن
داوینچــی میتوانــد در دســت نوشــتههای
وی یافــت شــود .بــر اســاس تحقیقــی
دیگــر ،ناهمگنــی آشــنایی هــا و دشــمنی
هایــش بــود کــه موجــب اتهامــی ننگیــن
 8آوریــل  1476شــده کــه او از آن تبرئــه
گشــت .زیــرا آزادیــای کــه لئونــاردو بــا آن،
عادتــا اندیشــههایش را عیــان میســاخت،
اتهــام خدانابــاوری زدن بــه او را تســهیل
نمــود».
عــاوه برایــن ،در فولیــوی  241از رســاله
ســوم ویندســور در فیزیولــوژی لئونــاردو،
طنینــی کمتــر دینی آشــکار شــده اســت .او
در ایــن جــا میگویــد« :وای! بالهت انســان
 ...تــو خــودت و دیگــران را فریــب میدهی،
علــوم ریاضــی را تحقیــر میکنــی ،علومــی
کــه در آن حقیقــت خانــه دارد و معرفــت به
اشــیاء عبــارت از آن علــوم اســت .و آنــگاه
تــو خــود را بــا معجــزه مشــغول میکنــی و
مینویســی کــه اطالعاتــی از آن چیزهایــی
داری کــه ذهــن انســانی عاجــز از آنهاســت
و آن چیزهایــی کــه نمیتوانــد بــا هــر
مثالــی از طبیعــت اثبــات شــود ».و جملــه

بعــدی کــه در ویراســت نخســت «حیــات
لئونــاردو» پدیــدار شــده و در ویراســت دوم
نیامــده اســت« :لئونــاردو دارای شــرایط
ذهنــی بســیار کفرآمیــزی بــود ،چنــان کــه
از هیــچ دینــی پیــروی نمــی نمــود .هــر
چــه باشــد اتفاقــا بهتــر اســت او فیلســوف
باشــد تــا یــک مســیحی ».محقــق
داوینچــی ،ادوارد مککــردی ،همچنیــن
بیــان مــی کنــد کــه چگونــه ،بــا وجــود
تعصــب کلیســا بــه مجــازات کســانی کــه
چاقــوی جراحــی اتمیســت هــا را بــه کار
میگرفتنــد ،لئونــاردو جــرات انجــام دادن
کالبدشــکافی داشــت .در نتیجــه ،وی بــه
غضــب الهــی پــاپ گرفتــار شــد و در ســال
 ،1515مجبــور بــه تــرک ُرم شــد .همــان
طــور کــه جــان ام .رابرتســون در «تاریــخ
مختصــراش در بــاب اندیشــه آزاد قدیــم
و جدیــد» خاطــر نشــان ســاخته ،در مــورد
لئونــاردو گفتــه شــده اســت کــه «انــکار
مکــرر اصــل مرجعیــت در علــم و ادبیــات
از روحــی ســخن میگویــد کــه ،علــی رغــم
ایــن کــه آن روح کــم حــرف و تــودار
عمــل میکــرده ،نمیتوانســته در درون رام
و مطیــع جرگــه کشیشــان یــا ســنت بــوده
باشــد».
لئونــاردو ،در مــورد روح ،مردود می شــمارد
کــه زوال روح میتوانــد از تخریــب و انهدام
بــدن ناشــی شــود .و بــا ایــن وجــود مــی
گویــد کــه «بــدون ابــزار اندامــوار آن بدن،
نفــس نــه میتوانــد مرتکــب فعلــی شــود
نــه مــی توانــد چیــزی را حــس کنــد».
بــه نظــر میرســد کــه ایــن ســخن روح را
بــه عنــوان پدیــده ای ذاتــا ایــن جهانــی
در نظــر مــی گیــرد کــه تــا اندازهــای،
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بــه نحــوی ،دارای هســتهای نهایتــا
غیرجســمانی اســت.
نمونــه هــای بیشــتری از شــکاکیت
محتمــل لئونــاردو در جمالتــی هماننــد
ایــن یافــت مــی شــود« :اگــر کســی
بناســت بگویــد ،روح ،بدنهــای دارای
اشــکال گوناگــون را فــرا مــی گیــرد و
بدیــن وســیله بــا قــدرت ســخن مــی گوید
و حرکــت مــی کنــد مــن بــه او پاســخ
خواهــم داد کــه زمانــی کــه هیــچ عصبــی
یــا اســتخوانی وجــود نــدارد هیــچ نیرویــی
نمــی توانــد باشــد ،تــا بــه هــر نحــوی
از جنبــش و حرکــت اعمــال شــود کــه
توســط چنیــن ارواح موهومــی صــورت
گرفتــه انــد .از آمــوزه ی ایــن گمانــورزان
بــر حــذر بــاش ،چــرا کــه اســتدالل شــان،
مــورد تاییــد تجربــه نیســت».
عــاوه بــر انــکار توانایــی هنرمنــدی و
خالقیــت انســان بــرای در رســیدن بــه
ابداعاتــی زیباتــر از طبیعــت ،لئونــاردو
نســبت بــه شــر قاطــع انهــدام طبیعــت و
دســت یازیــدن بــه جنــگ شــک نداشــت.
ســخنان مــک کــردی در بــاب ایــن
موضــوع در زمانهخــودش بســیار گویــا
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بــود:
«خــاص تریــن رخدادهــای جنــگ جهانــی
اول ،آن رخدادهایــی کــه آن را از تمــام
فهرســت هــای طویــل پیشــینیانش متمایز
مــی کنــد ،بــه کار گرفتــن هواپیماهــای
بمبــاران کننــده ،بــه کار بــردن گازهــای
ســمی ،تانــک و زیــر دریایــی ،همگــی
نمونــه هایــی از پیــش گوییهــای لئونــاردو
را در اختیــار میگــذارد .لئونــاردو از ســاختن
هــر کــدام از آنهــا پیشــتر ســخن گفتــه
بــود ،نــه بــا بیانــی رازآمیــز از جانــب یــک
پیشــگو ،بلکــه بــا چنــان وضــوح و دقتــی
از جزئیــات مکانیکــی و علمــی .دقــت و
وضــوح لئونــاردو عجیــب نیســت زیــرا او
ســمت مهنــدس نظامــی روماگنیــا را در
دوران حکومــت کوتــاه ســزار بورگیــا در
دســت داشــت و بــا ســمتی مشــابه بــرای
لودوویــگ اســفورزا هــم کار کــرد .اعجاب
آور اســت کــه چنیــن فعالیــت هایــی
بایســتی از مغــز کســی صــادر شــده باشــد
کــه جنــگ را بــه عنــوان «بیرحمانهتریــن
دیوانگــی» رســوا و بدنــام کــرده اســت.
عــاوه بــر ایــن ،ســرنخ پاســخ این ســوال،
میتوانــد در متنــی از دســت نوشــته ی
لئونــاردو در کتابخانــه ی ملــی
یافــت شــود کــه در آن وی
بــه تفــاوت بیــن جنــگ
حملهــای و دفاعــی
ارجــاع میدهــد و
بــر ضــرورت
آ مــا د ه
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حفاظتــی بــرای
چیزهایــی کــه در
زندگــی ارزشــمند شــمرده
میشــود« :زمانــی کــه در
محاصــره ی حاکــم ســتمگر بلنــد
پــرواز قــرار گرفتــم ،وســیله حملــه
و دفــاع را بــرای حفــظ عمــده تریــن
هدیــه طبیعــت یافتــم کــه همــان آزادی
اســت ».ودر ادامــه بــه ســخن گفتــن در
مــورد جایــگاه دیوارهــا و ایــن کــه چگونــه
انســان هــا ،حاکمــان عــادل و خوبشــان
راحفــظ مــی کننــد میپــردازد».
لئونــاردو احتمــاالت علمــی کاربــرد
گازهــای ســمی را در جنــگ هــای دریایی
ترســیم مــی کنــد و فرمولــی بــرای ترکیب
آن بدســت میدهــد و توصیــف میکنــد
چگونــه یــک ماســک بعنــوان یــک امــر
بازدارنــده ،عمــل کنــد .محــال اســت تــا
بــا بیتوجهــی فــرض کنیــم لئوناردویــی
کــه نوشــته« :گرفتــن حیــات یــک انســان
بیرحمانهتریــن کار اســت» بــه کاربــردن
گاز ســمی علیــه جمعیــت شــهری تحــت
هــر شــرایطی را روا دانســته باشــد».
لئونــاردو حیوانــات را دوســت مــی داشــت
و ضــد کســانی بــود کــه هــر چیــز دارای
خــون را میخوردنــد و بــا صدمــه زدن بــه
چیزهــای زنــده بــه هــر نحــو مخالــف
بــود .نیکودمــی میگویــد« :لئونــاردو بــه
واقــع حامــی حیوانــات بــود ،همیشــه
از حیوانــات بــا مهربانــی و شــکیبایی
مراقبــت میکــرد .بــه عنــوان شــاهدی بــر
ایــن مطلــب ،نقــل شــده زمانــی کــه وی
از جاهایــی عبــور میکــرد کــه پرنــدگان
فروختــه میشــدند ،وی آنهــا را از قفــس
شــان بیــرون میــآورد و بهایــی را
میپرداخــت کــه فروشــندگان
طلــب میکردنــد ،لئونــاردو
آن پرنــدگان را در
هــوا رهــا میکــرد
و آنهــا را بــه

شــماره اول

پیـــــوندهــــنروعلـــم
پیرا مــــــــــو نـــ ـ
زیبــایــیشـــناسـیگــــودمـــن
آزادی از دســت
رفتهشــان بــاز
میگردانــد».
در نگاهــی کلــی ،لئونــاردو
جلوتــر از زمــان خــود بــود،
بدیــن جهــت کــه تجربــه را بــه
عنــوان «یگانــه معشــوق حقیقــی» ارج
مینهــاد .قابــل مالحظهتــر از همــه ،بــاور
لئونــاردو اســت کــه ایــن معرفتــی کــه از
تجربــه ناشــی شــده ،بــه منظــور ایــن کــه
حقیقتــا شایســته ایــن نــام باشــد ،بایــد
بــه درد تبییــن ریاضــی بخــورد .لئونــاردو
تــا حــدود زیــادی تعالــی ریاضیاتــی داده
هــای تجربــی را بــرای علــوم مکانیــک
پیشــگویی کــرده اســت .و عالقــه و فهــم
وافــر وی بــه علــم مکانیــک حتــی وی را
متمایــل کــرد تــا حیوانــات و طبیعــت را
در مقیــاس بــزرگ تــر مطابــق بــا قوانیــن
طبیعــت ببینــد« .نــزد مــا ،بــه نظر میرســد
شــخصیت لئونــاردو از مرزهــای عصــر
خویــش بــرون رفتــه اســت ،خــودش را
از طریــق نیــروی ذاتــی حیاتیــاش بــه
دوران مــدرن پرتــاب کــرده و در نتیجــه
جایگاهــاش را در میــان تاثیــرات مشــهود
اندیشــه مــدرن بدســت آورده اســت».
در نتیجــه ،نوشــتههای داوینیچــی برخــی
از عظیــم تریــن بصیرتهــای فلســفی
قــرون بعــد را پیــش بینــی کــرده و یقینــا
ایــن بایــد کــه در میــان دســتاوردهایی
قلمــداد شــود کــه میــراث لئونــارد هســتند.

نیکالس گوگاس
ترجمه رامتین شاهین فر
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نلســون گودمــن ()1998-1906
از شــناخته شــدهترین فیلســوفان
آمریکایــی قــرن بیســتم اســت کــه
از اهــداف اصل ـیاش روشــن کــردن
ایدههــا و مفاهیــم فلســفی اســت .او
در کارهایــش بــه طــور گســترده بــه
زیباییشناســی و هنــر پرداختــه و بــا
گرایشــی عملگرایانــه معتقــد بــود
کــه پیگیــری تئــوری و عمــل تــا
زمانــی ارزشــمند اســت کــه منجــر
بــه تولیــد نســخهای منســجم یــا
صحیــح از آنچــه کــه در علــم و هنــر
بــه کار میبریــم ،شــود.
مــا بــه طــور معمــول عرصـه فرهنگ
و هنــر را بــا مســائل کاربــردی و
علــم پیونــد نمیزنیــم .بــا ایــن
حــال ،گودمــن انجــام ایــن کار را
بــه شــکلی دقیــق بــه عهــده گرفتــه
اســت .بــه نظــر او آثــار هنــری از
قضایــای علمــی قابــل تفکیــک
نیســتند .زیــرا میتــوان توضیــح داد
کــه چطــور هــر دو آنهــا کــه دارای
قواعــدی پای ـهای و مشــابه هســتند،
بــرای مــا جذابیــت دارنــد.
ارســطو ( 322-384ق.م) لــذت حــس
زیباییشناســی را بــه وســیلهی لــذت
حــس یادگیــری ،کــه امــری ذاتــی در
انســان اســت ،توضیــح داد .او امیــدوار

بــود بتوانــد پیونــدی بیــن معرفــت و لــذت
زیباییشناســی برقــرار کنــد .نفــس کار
گودمــن مشــابه ارســطو اســت ،امــا بــه
شــیوهای کامــا متفــاوت.
--------------------------

یک مرد خوب در هنر

----------------------از منظــر زندگــی شــخصی ،توجــه جــدی
گودمــن بــه هنــر و زیباییشناســی
همیشــه در طــول زندگــیاش ثابــت
بــوده اســت .پــس از دریافــت مــدرک
کارشناســی از دانشــگاه هــاروارد در
ســال  ،1928مدیریــت گالــری هنــری
واکرگودمــن را از ســال  1929تــا ســال
 1941در بوســتون بــر عهــده داشــت.
و همزمــان روی رســاله دکترایــش در
منطــق فلســفی کار میکــرد .او در
طــول تحصیــات آکادمیکــش آموختــن
در عرصــ ه هنــر و همینطــور کمــک
بــه هنرمنــدان جــوان و دانشــجویان
زیباییشناســی را ادامــه داد .همســر نقــاش
او کــه کاتریــن اســترجیسگودمن نــام
داشــت ،در ســال  1996درگذشــت.
فلســفهی هنــر گودمــن بــه طــور جامــع
در کتــاب زبــان هنــر :رویکــردی در
تئــوری نمادهــا گــردآوری شــد .رســالهای
بســیار اثرگــذار کــه بــرای اولیــن بــار در
ســال  1968منتشــر شــد .امــا ارتبــاط
زبــان بــا هنــر چگونــه اســت؟ گودمــن
تاکیــد میکنــد کــه نبایــد «زبــان» را

بــا تصــور رایــج از زبــان اشــتباه
بگیریــم .تصــور رایــج از زبــان ،یعنــی
زبانــی کــه بهطــور طبیعــی بــرای
ارتباطــات کالمــی بــهکار میبریــم.
او بهصراحــت میگویــد کــه زبــان
هنــر ،مشــابه زبانهایــی ماننــد
انگلیســی ،التیــن و یونانــی نیســت
و بههیــچ کــدام تعلــق نــدارد.
تفــاوت اساســی بیــن زبانهــای
طبیعــی و زبــان هنــر را بــه راحتــی
میتــوان روشــن کــرد .زبــان هــای
طبیعــی از آواهــای صوتــی و حروفــی
نگارشــی تشــکیل شــدهاند کــه بــر
پایــه قواعــد گرامــری کنــار هــم
قــرار میگیرنــد .امــا زبــان هنــر
هیچکــدام از ایــن اجــزا را نــدارد و از
حــروف ،کلمــات ،و جمــات ســاخته
نشــده اســت.
امــا شــباهتها از جایــی آغــاز
میشــود کــه مــا میتوانیــم هنــر را
بهعنــوان زبانــی توصیــف کنیــم
کــه در آن بهجــای حــروف و گرامــر،
اجــزا و بلوکهــای ســاختمانی بــر
اســاس دستورالعملســاخت کنــار
هــم قــرار میگیرنــد .بــرای مثــال،
در مــورد نقاشــی ،اجــزای مــورد نظــر
همــان تصاویــر مختلف نقاشــی شــده
هســتند ،و دســتورالعمل ســاخت،
همــان قوانیــن الزم بــرای تولیــد
یــک تصویــر معنــادار اســت .یــا در
موســیقی ،مجموعــهای از قطعههــا
را در یــک ســو ،و ویژگیهــای
هارمونیــک یــا ریتمیکشــان را در
ســوی دیگــر داریــم .البتــه ادبیــات
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یــک زبــان خارجــی را آغــاز
میکنیــم .ایــن مــورد مشــابه
هنــر اســت .بــه ایــن معنــا کــه
موفقیــت مــا در درک یــک هنــر ،بــه
میــزان آشــنایی و تمرینمــان بــا کدهــای
متنــوع آن هنــر وابســته اســت.
--------------------------

هنــوز از الفبــای معمولــی بــه عنــوان
منبــع اجزایــش اســتفاده میکنــد ،امــا
گاهــی قواعــد رایــج دســتور زبانــی و
کاربــردی را میشــکند و قــدرت بیــان
گفتــار روزمــره را افزایــش میدهــد.
بنابرایــن زبــان معمولــی یــا طبیعــی را
میتــوان بــه عنــوان ســازهای منظــم یــا

نقطه تفاوت
------------------

یــک سیســتم متشــکل از اجــزا و نمادهــا
تعریــف کــرد .اینهــا نمادهایــی هســتند
کــه بــه شــکلی معیــن بــه یکدیگــر
متصــل میشــوند .یــا بــه بیــان دیگــر
کدهایــی هســتند کــه بــرای مشــخص
شــدن محتــوا بایــد تفســیر شــوند .مــا
بــه آســانی آنچــه را کــه میخواهیــم
در زبــان مــادری بیــان کنیــم بــه
کــد تبدیــل میکنیــم .امــا اهمیــت
یادگیــری سیســتمها و کدهــای جدیــد
زمانــی آشــکار میشــود کــه فراگیــری

 .1مهمتریــن ویژگــی اثــر هنــری ایــن
اســت کــه میتوانــد همانــی باشــد کــه
قصــد بازنمایــیاش را دارد .مثــا یــک
آســمان نقاشــی شــده میتوانــد آبــی
رنــگ باشــد ،درســت ماننــد آســمانی کــه
میبینیــم .یــا ابعــاد یــک بنــای معمــاری
میتوانــد مســتقیما نشــانگر قــدرت و
وضعیــت ســاکنانش باشــد .گودمــن ایــن
ویژگــی را «مثــالآوری» مینامــد .بــه
ایــن معنــا کــه قــدرت اثــر هنــری در
مشــابهت بــا چیــزی اســت کــه بــه آن
ارجــاع میدهــد .آســمان آبــی رنــگ و
ســاختمان مجلــل میتواننــد نمونههایــی
تحتاللفظــی از مثــالآوری باشــند .البتــه
میتــوان بــه نمونههــای اســتعاری [غیــر
تحتاللفظــی] از مثــالآوری هــم اشــاره

مشــکل اصلــی مــا ایــن اســت کــه چگونه
میتــوان بیــن سیســتمهای نمادمنــد
مختلــف تمایــز قایــل شــد؟ گفتــن ایــن
مطلــب کــه زبــان هنــر و زبــان علــم از
نظــر بــه کارگیــری نمادهــا یــا کدهــا
مشــابه هــم هســتند ،بــرای مــا کــه
تفاوتهــای آنهــا را خــوب میفهمیــم،
چنــدان قانــع کننــده نیســت .خالص ـهی
ســخن گودمــن ایــن اســت کــه تــا
زمانــی کــه علــم و هنــر سیســتم نمــادی
یکســانی تشــکیل ندادهانــد ،تفاوتشــان
را بایــد در نحــوهی ســاختار درونــی
سیستمهایشــان جســتجو کــرد .توصیــف
گودمــن از ایــن تفاوتهــا اغلــب شــامل
اصطالحــات بســیار فنــی اســت .امــا بــه
طــور کلــی میتــوان آنهــا را در چهــار
مــورد زیــر خالصــه کــرد:

کــرد .مثــا فــرض کنیــد در یــک نقاشــی،
چهــرهی فــرد را آبــی رنــگ نقاشــی کنیــم
یــا خواننــدهای را بــه شــکل یــک قهرمــان
اپــرا در خیالمــان تصــور کنیــم .در هــر دو
حالــت مــا تــاش میکنیــم چیزهایــی
ماننــد غــم و انــدوه یــا عظمــت شــخصیت
را از طریــق چیزهــای متفــاوت دیگــری در
قالــب اســتعاره بیــان کنیــم .امــا در زبــان
علــم اشــاره بــه نمونههایــی از مثــالآوری
آســان نیســت .خــواه آن نمونههــا تحــت
اللفظــی باشــند و خــواه اســتعاری .مثــا
بــرای آســمانی بــر فــراز افــق در یــک
کتــاب فیزیــک ،رنگآمیــزی الزم نیســت
و همینطــور واژ ه «فــرد غمگیــن» در یــک
مقالــ ه روانشناســی (و حتــی در همیــن
مقالــه) نمیتوانــد محتــوای غــم انگیــزی
داشــته باشــد.
 .2یــک اثــر هنــری ،بــر خــاف یــک
دســتاورد علمــی ،بیشــتر از نمادهایــی
اســتفاده میکنــد کــه بــه اشــیاء،
واقعیــات ،و یــا حالتهــای ذهنــی در
ســطوح پیچیــده ارجــاع میدهنــد .بــرای
مثــال نمایــش یــک رقــص خشــمآلود
میتوانــد بــه شــخصیت قهرمــان داســتان
داللــت داشــته باشــد و همزمــان بــه
ادامــه داســتان هــم اشــاره کنــد .یــا
میتوانــد یــک رفتــار خشــن کلــی و
علــل احتمالـیاش را نشــان دهــد .یــا بــه
واکنشهــای احتمالــی کــه قهرمــان بــا
آنهــا در طــول داســتان مواجــه خواهــد
شــد و یــا چیزهایــی کــه ممکــن اســت مــا
بــه عنــوان تماشــاگر بــا آنهــا در جهــان
واقعــی روبــرو شــویم ،اشــاره کنــد .امــا
مقال ـهای کــه بــا موضــوع انــواع حــرکات
خشــن نوشــته شــده اســت ،تصــورات
خواننــده را در همــان راســتا تحریــک
نمیکنــد.
 .3منحنــی یــک نمــودار علمــی ،بــا
توجــه بــه مقیــاساش ،اطالعاتــی در
یــک ســطح دو بعــدی انتقــال میدهــد.
امــا نســبت بــه کیفیــات بصــری خطــوط

ســال اول /

شــماره اول

واقعــی منحنــی (رنــگ ،ضخامــت ،ســایه و
ترکیبــات آن) عالق ـهای نشــان نمیدهــد.
در مقابــل ،کســی کــه یــک کــوه را بــه
تصویــر میکشــد ،همــهی کیفیــات
بصــری را بــه خدمــت میگیــرد تــا بــه
معنایــی متفــاوت و صــدق بصــری ،کــه
وابســته بــه جزئیــات رنگــی اســت ،دســت
پیــدا کنــد( .ایــن یکــی از نمونــه هــای
مــورد عالقــه گودمــن بــود .بــه اصطــاح
گودمــن ،منحنــی علمــی رقیقشــده و
نقاشــی یــک کــوه غلیظشــده اســت).
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 .4الــف) بــا توجــه بــه نــوع ســاختار
نمادهــا در سیســتم ،نقاشــی یــک سیســتم
نمادمنــد اســت کــه اجــزای آن هیــچگاه
بهطــور کامــل قابــل شناســایی و تفکیــک
از نظــر جزئیــات خطــوط و رنــگ نیســتند.
مــا همیشــه مــی توانیــم یــک نقاشــی
جدیــد مشــابه آنچــه کــه داشــتهایم
بیابیــم بهطــوریکــه تمیــز دادن آنهــا
از یکدیگــر غیــر ممکــن باشــد .بــا ایــن
حــال ایــن موضــوع دربــار ه موســیقی
صــادق نیســت ،یعنــی نتهــای موســیقی
بــه آســانی قابــل تفکیــک شــدن هســتند.
در نتیجــه اینجــا بــا دو مــورد متفــاوت
مواجــه هســتیم .بــه اصطــاح گودمــن،
نقاشــی بــر خــاف موســیقی و ادبیــات،
بــه لحــاظ نحــوی (دســتوری) متراکــم
اســت.
ب) بــا توجــه بــه روشــی کــه نمادهــا
در سیســتم معنــا را منتقــل میکننــد،
خطــوط کشیدهشــده بــا مــداد میتوانــد
معانــی متعــددی بــا توجــه بــه موقعیــت یا
پسزمینــه داشــته باشــند .کلمــات هماننــد
خطــوط مــداد بهشــکل مشــابهی بــه کار
گرفتــه میشــوند .بســیار دشــوار اســت
کــه بــدون در نظــر گرفتــن پسزمینــه یــا
موقعیــت ،بتــوان معنــای مترادفــی بــرای
کلمــات یافــت .هرچنــد کــه نتهــای
موســیقی یــک زمینــهی ثابــت دارنــد
و موقعیــت نســبی آنهــا در ارتبــاط بــا

صداهــای محیــط اطــراف،
همیشــه میتوانــد قابــل
محاســبه (حداقــل از نظــر تئــوری)
باشــد .بــه اصطــاح گودمــن ،نقاشــی و
ادبیــات ،بــر خــاف موســیقی ،بــه لحــاظ
معنایــی متراکــم هســتند.
آیا این ادعاها به کار میآید؟
گودمــن در شفافســازی اصطالحــات
و اســتداللهایش چقــدر موفــق بــوده
اســت؟ قــرار بــود گودمــن تفــاوت روشــنی
از علــم و هنــر بــه مــا عرضــه کنــد نــه
اینکــه ارتبــاط ایــن دو بــا یکدیگــر را
قطــع کنــد .همانطــور کــه پیــش از
ایــن شــرح داده شــد ،معیارهــای مــورد
نظــر گودمــن بیــش از اینکــه تمایــز میــان
هنــر و غیرهنــر را بــه مــا نشــان دهــد،
تفــاوت شــاخههای مختلــف هنــری را
نشــان میدهــد (بخشهــای الــف و ب
در مــورد  .)4ایــن بــه نوبـه خــود اشــکال
چندانــی نــدارد امــا میتــوان ادعــا کــرد
کــه معیارهــای مــورد نظــر گودمــن بــه
روشــنی تمایــز میــان آثــار دارای ویژگــی
زیباییشناســی و آثــار فاقــد آن را نشــان
نمیدهــد .هم ـه آن چیــزی کــه گودمــن
بــه مــا میگویــد ایــن اســت کــه برخــی
ویژگیهــا ،هنریتــر از ســایرین هســتند.
بنابرایــن آیــا میتــوان گفــت گودمــن
دربــارهی ادعــای اولی ـهاش مــا را فریــب
داده اســت؟ شــاید گودمــن از برنامــهاش
بــرای یکــی کــردن هنــر و علــم آنقــدر
دور شــده کــه اساســا نمیتوانســته آنهــا را
دو چیــز مجــزا ببینــد.
پاســخ گودمــن ایــن اســت کــه هیــچ
روش مســتقیمی بــرای ایــن تقســیمبندی
وجــود نــدارد .نــه اینکــه مــا قــادر بــه
تقســیمبندی نباشــیم .اشــتباه اولیــه مــا
در ایــن اســت کــه عرصـهی هنــر و علم را
ذاتــا مجــزا در نظــر گرفتیــم .در حالیکــه
واقعیــت ایــن اســت کــه نمیتــوان
تفــاوت میــان یــک سیســتم نمــادی بــا
سیســتمهای دیگــر را دقیــق مشــخص
کــرد ،همانطــور کــه نمیتــوان طــول

مشــخصی را بــرای تمایــز افــراد کوتاهقــد
از بلندقــد تعییــن کــرد .در اینجــا ،هماننــد
بســیاری مــوارد دیگــر ،حــد تمایــز مبهــم
اســت .و مجــددا نــه بــه ایــن خاطــر کــه
مــا آنهــا را نمیدانیــم ،بلکــه بــه ایــن
دلیــل کــه ایــن حــدود اساســا وجــود
ندارنــد و یــا وجودشــان تمثیلــی اســت.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه مــا معیارهــای
قابــل اندازهگیــری (ماننــد ارتفــاع و طــول)
را بــه عنــوان تنها مشــخصات قابــل درک
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جهــان در نظــر گرفتهایــم ،و ایــن نــوع
معرفــت عملــی از جهــان بــر نحــوهی
اندیشــیدن مــا غالــب شدهاســت.
بــه شــیوهای کامــا مشــابه امــا
پیچیدهتــر ،تمــام سیســتمهای نمــادی،
شــامل زبــان طبیعــی کــه زبــان علــم هــم
بــر اســاس آن شــکل گرفتــه و همینطــور
زبــان هنــر ،تــاش میکننــد بــه درک و
فهــم چیــزی برســند کــه واقعــی اســت.

امــا هرکــدام بــه شــیوهای متفــاوت و
مبهــم .ایــن فقــط یــک تصــادف اســت که
در برخــی از مــوارد ایــن فهــم میتوانــد
مشــخصتر ،شــیواتر و ســنجشپذیرتر
باشــد ،یعنــی بــه همــان شــکلی کــه در
علــوم طبیعــی میبینیــم .در شــکل ســنتی
هنرهــای زیبــا ،اندازههــا و ارجاعــات،
کیفیتــر و ســاختیافتهتر بودنــد .مــا
نمیتوانیــم آنهــا را محاســبه کنیــم،
امــا آنهــا هنــوز ســاختارمند هســتند و بــه
تعبیــر گودمــن ،سیســتمهای متنوعــی از
نمادپــردازی بــه حســاب میآینــد.
در واقــع ،گودمــن ایــن فراینــد فراگیــر
نمادســازی را بــا معرفــت و فهــم معــادل
میکنــد .مــا نمیتوانیــم بگوییــم
چیــزی را میدانیــم مگــر اینکــه آن را
بــه نوعــی در یــک شــبک ه سیســتماتیک
گنجانــده باشــیم و بتوانیــم شــباهتها و
تفاوتهایــش را بــا ســایر چیزهــا نشــان
دهیــم .و ایــن دقیقــا بــه ایــن معناســت که
آن را وارد یــک «زبــان» کردهایــم .چــه
حــل کــردن یــک معادلــه ریاضــی و چــه
نوشــتن یــک شــعر در مــورد آن معادلــه
ریاضــی باشــد .آنچــه کــه در جهــان
خــارج قــرار گرفتــه ،توســط مفهومهــا،
ایدههــا و نحــوهی عمــل کــردن مــا،
درونــی و قابــل فهــم شــده اســت .مــا
بایــد جهــان گنــگ و بــدون فرم را توســط
ادراک ،صحبــت ،انــدازه گیــری ،لمــس یــا
تصــور قابــل فهــم کنیــم .و ایــن فــرمدادن
میتوانــد بــا روشهــای گوناگــون انجــام
شــود .ایــن ایــدهی ســاده ،خالص ـهای از
برنامـ ه فلســفی گودمــن اســت .و بــر ایــن
اســاس بایــد معنایــی کــه او از کاربســت
واژه «زبــان» اتخــاذ کــرده را بفهمیــم.
بایــد گفــت ایــن ایــده در تضــاد بــا شــهود
معمولــی مــا نیســت .درحرفهــای
روزانــه ،صحبــت از صــدق علمــی چیــزی
جــدا از زیبایــی هنــری اســت .از طــرف

دیگــر مــا میپذیریــم کــه
پیشــرفتهای بــزرگ علمــی
بــر اســاس الهامــات «غیرعقالنــی»
و احساســی (و همچنیــن تصــادف) متولــد
شــدهاند .آثــار هنــری بــزرگ نیــز اغلــب
ق و بررســی
محصــول محاســبه دقیــ 
موشــکافانهی خالــق اثــر اســت (هــر چنــد
ممکــن اســت بیننــده بــه آســانی آنهــا
را تشــخیص ندهــد) .بنابرایــن ذهــن
کامــا هنــری و یــا ذهــن کامــا علمــی
وجــود نــدارد .مــا بــه شــکلی فــردی و
جداگانــه بــه دنبــال حرفههــا ،تمایــات
و عالقهمندیهایمــان میرویــم و در
نتیجــه ســعی مــی کنیــم جهــان را ک ـم
و بیــش بــر اســاس تفاســیر و گســترش
سیســتمهای نمادمندمــان بفهمیــم.
گودمــن بــه جــای تــاش بــرای کشــف
نقطــهی جدایــی میــان آنچــه کــه
«درســت» و آنچــه کــه «زیبــا» اســت،
بــر شــیوهای تاکیــد میکنــد کــه بــر
اســاس آن ،کــم و بیــش بــودن امــر
زیباییشناســانه ،یــا کــم و بیــش بــودن
امــر علمــی ،بــا توجــه بــه نیازهــا ،منافــع،
ابــزار و شــرایط زندگــی مــا تفســیر
میشــو د .
---------------------------

اتحاد علم و هنر؟

--------------------------بــه طــور خالصــه گودمــن طــرح کلــی
جســورانهای بــرای نشــان دادن جایــگاه
مهمــی کــه علــم ،همپــای هنــر در نحــوه
زندگــی انســان دارد ،ارائــه کــرده اســت.
او ایــن کار را بــا اتخــاذ روشهــای بــه
اصطــاح نشانهشــناختی و اســتفاده
نظــری از سیســتمهای نمادمنــد انجــام
داده اســت .او ویژگیهایــی را معرفــی
کــرده اســت کــه کمــک میکننــد تــا
میــزان قــرار گرفتــن امــور مختلــف را
ذیــل یــک یــا چنــد سیســتم نمادمنــد
(یــا زبــان) شناســایی کنیــم .زیــرا هیــچ
قاعــده قابــل تعریفــی بــرای یــک نظــام
طبقهبنــدی ثابــت وجــود نــدارد .بــا ایــن
وجــود او قــادر اســت الگوهــای مشــخصی

زیبـایی با حـقیقت

بـــــرارـــــب

را بــرای حــد تمایــز میــان علــم و
هنــر معرفــی کنــد .او از تعمیمهــای
ســادهانگارانه کــه منجــر بــه تمایــز
مصنوعــی و اشــتباه بیــن علــم و هنــر
میشــود ،پرهیــز میکنــد .بــه بیــان دیگــر،
بــه عقیــده گودمــن زیبــا بــودن و علمــی
بــودن نمیتوانــد در محیطــی منــزوی و
ایزولــه تعییــن شــود و البتــه نبایــد آنهــا
را یکســان پنداشــت .در مثالــی کــه پیــش
از ایــن ذکــر شــد ،گفتــن اینکــه «یــک
فــر ِد بلندقــد ،کوتاهقــد اســت» تناقــض
اســت و بالعکــس .نکتــه ایــن اســت کــه
هــر دو مفهــوم «بلنــد» و «کوتــاه» بــر
اســاس یکدیگــر تعریــف میشــوند ،و بــرای
وجــود هــر کــدام بــه دیگــری نیــاز اســت.
بــرای گودمــن ،زیبایــی و علــم بــه شــکل
پیچیــدهای بــه هــم متصــل هســتند ،و
همزمــان باعــث غنــی شــدن معنــای
یکدیگــر میشــوند .ایــن معنــا یــک
معنــای کوچــک قــراردادی نیســت .و
همیــن بازتعریــف نشــان میدهــد کــه
یــک طبقهبنــدی ثابــت در زبــان ،بــه
صــورت جــا افتــاده ،وجــود نــدارد.

نیـســـــــت
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دانشــمندان نظریــه هــای ســاده و زیبــا را
میســتایند ،ولــی ســادگی گمراهکنندهبوده
و حتــی خــوب هــم بــه نظــر نمیرســد.
ســال آینــده نظریــه ی نســبیت عــام
آلبــرت انیشــتین صدســاله خواهــد شــد
و آنطــور کــه پیداســت در محــک گــذر
زمــان خیلــی خــوب کار کــرده اســت .امــا
بــرای خیلــی هــا تنهــا پایداریــاش مطــرح
نیســت :ایــن نظریــه نمــاد چگونگــی
یــک نظریــه ی علمــی اســت .دســتاورد
انیشــتین توضیــح گرانــش بــه صــورت
یــک پدیدهــی هندســی بــود :نیرویــی
کــه نتیجــه ی واپیچیــش فضا-زمــان
بوســیله ی مــاده و انــرژی اســت و
موجب میشــود اجــرام و همچنیــن نور در
مســیرهای معینــی حرکــت کننــد؛ بســیار
ماننــد مســیر رودهــا کــه تابعــی از
توپوگرافی محیطشــان اســت.
نســبیت عــام از مکانیک
کالســیک نیوتونــی
و شــهود
معمــول
بــه

یــک انــدازه جــدا میشــود ،امــا
پیــش بینــی هایــش بــه دفعــات
بیشــمار تاییــد شــده اســت و بــه طــور
خالصــه ،کار میکنــد.
انیشــتین تقریبـ ًا خــود نســبت بــه آزمــون
هــای تجربــی بــی تفــاوت بــود ،بــا ایــن
وجــود اولیــن آزمــون در ســال ۱۹۱۹
رخ داد؛ زمانیکــه فیزیکــدان بریتانیایــی
آرتــور ادینگتــون مشــاهده کــرد گرانــش
خورشــید نــور ســتارهای را هنــگام
کســوف خــم میکنــد .اگــر نتایــج بــا
نظریــه مطابقــت نداشــتند چه میشــد؟ (در
هرحــال برخــی ادینگتــون را به دســتچین
کــردن تصاویــر متهــم میکننــد ،ولــی آن
موضــوع دیگــری اســت) در چنیــن حالتــی
انیشــتین گفتــه بــود« :مــن بــرای خــدای
عزیــز متاســف خواهــم شــد ،چــرا کــه
نظریــه درســت اســت» .
انیشــتین همیشــه اینطــور بــود .همانطــور
کــه فیزیکــدان دانمارکــی نیلــز بوهــر
آنزمــان اشــاره کــرده ،او خیلــی عالقــه
منــد بــود بــه خــدا بگویــد کــه چــکار بایــد
بکنــد .امــا ایــن از خودپســندی زیــاد یــا
حــس پــدری نســبت بــه نظریه اش ناشــی
نمیشــد .دلیــل اینکــه انیشــتین حــس مــی
کــرد نســبیت عــام بایــد درســت باشــد این
بــود کــه ایــن نظریــه زیباتــر از آن اســت
کــه غلــط باشــد.
اینگونــه اندیشــه هــا فیزیکدانــان امــروز را
هــم بــه وجــد مــی آورد و هــم نگــران
میکنــد .در نهایــت آیــا ایــن آزمایــش
خــود طبیعــت -نیســت کــه بایــدتاییدکننــده ی حقیقــت در دانــش باشــد؟
زیبایــی چــه ربطــی میتوانــد بــه موضــوع
داشــته باشــد؟ دانشــمند نظریهــی
ریســمان ،برایــان گریــن در کتــاب جهــان
باشــکوه( ،)۱۹۹۹کــه یکــی از مهمتریــن
آثــار در زمینــه ی فیزیــک در ســالهای
اخیــر اســت ،بــه خوانندگانــش اطمینــان
مــی دهــد کــه «داوریهــای
زیباشناســانه جایــی
در قضــاوت

علمــی نــدارد» و «در نهایــت نظریــه های
فیزیکــی بــا توجــه بــه اینکــه چطــور در
برابــر واقعیتهــای ســرد و ســخت تجربــی
تــاب مــی آورنــد ،ارزیابــی میشــوند».
گریــن مصــر اســت کــه انیشــتین قصــد
نداشــته خــاف ایــن را بگویــد .او تنهــا
مــی خواســته بگویــد کــه زیبایــی نظریــه
راهنمــای خوبــی اســت ،نشــان هــای بــر
اینکــه شــما در راه درســتی هســتید.
انیشــتین نیســت کــه در ایــن بــاره بحــث
کنــد ،ولــی مــن فکــر میکنــم اگــر بــود
اینــکار را مــی کــرد .ایــن انیشــتین بــود
کــه گفــت« :تنهــا نظریــه هایــی کــه
حاضریــم بپذیریــم آنهایــی هســتند
کــه زیبــا باشــند ».اگــر او تنهــا از کار
نظــری در برابــر رفتــن عجوالنــه بــه
ســراغ آزمایــش دفــاع مــی کــرد ،دالیــل
زیــادی داشــتیم کــه از او دفــاع کنیــم .امــا
مقصــودش ایــن نبــود ،بــه نظــر میرســد او
مدعــی بــوده هــر چــه پیــش بیایــد. ،ایــن
زیبایــی اســت بــر آزمایــش برتــری دارد.
در ایــن عقیــده او تنهــا نبــود ،ایــن ســخن
از هرمــان وایــل ریاضیــدان آلمانــی اســت،
او از آلمــان نــازی گریخــت تــا همــکار
انیشــتین در موسســه ی مطالعــات عالــی
پرینســتون شــود« .کار مــن یگانــه کــردن
زیبایــی و حقیقــت اســت ،ولــی زمانــی که
بایــد یکــی از اینــدو را برگزینــم ،همــواره
زیبایــی انتخــاب مــن اســت ».و بــه
همــان انــدازه جملــه جــان کیتــز «زیبایــی
حقیقــت و حقیقــت زیبایــی اســت».
هرچقــدر شــما بــه پذیرفتــن ایــن
بــاور وسوســه شــوید کــه
دانشــمندان نســبت بــه
حقیقــت متعهدند،
ینهــا
ا
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تعــدادی
ز
ا
د ر خشــا نتر ینها
بودنــد کــه بــه چیــزی
غیــر از آن ســوگند وفاداری
میخو ر نــد .
شــاید ایــن ســخنان تنهــا ناشــی از
روح زمانــه بــوده باشــند؟ محصولــی از
رمانیتیســیزم؟ خیلــی خــوب میشــود اگــر
اینگونــه فکــر کنیــم .در واقــع اینگونــه
گفتمــان زیباشناســانه در دانــش هیچــگاه
از بیــن نرفــت .حتــی در میانهــی قــرن
بیســتم ،لیــو الندائــو و یوگنــی لیفشــیتز
در درســگفتارهای بســیار مهــم ولــی
سادهشــان آمادگــی داشــتند کــه نســبیت
عــام را «احتمــا ًال زیباتریــن نظریــه در
میــان نظریــات موجــود» بخواننــد .امــروز
مبلغیــن دانــش بــرای عامــه ،همچــون
گریــن بــه تبدیــل زیبایــی بــه عنــوان
عامــل فــروش و عرضــه ی فیزیــک
ادامــه میدهنــد .پارســال آدریــن کنــت
در نوشــته ای گمانــه زنــی کــرد کــه
زشــتی دســتکاریهای معینــی در مکانیــک
کوانتومــی ،ممکــن اســت اعتبــار آنهــا را
خدشــه دار کنــد .او در نهایــت نوشــته:
«زیبایــی و ســادگی نشــانهای قــوی بــر
اعتبــار فیزیکــی اســت».
در اینجــا بایــد بپرســیم ایــن زیبایــی کــه
اینهــا از آن ســخن مــی گوینــد ،چیســت؟
برخــی از دانشــمندان در ایــن مــورد کمــی
مبهــم هســتند ،پــل دیــراک برنــده ی
جایــزه ی نوبــل بــا انیشــتین هــم فکــر
اســت .او در  ۱۹۶۳گفــت« :اینکــه در یــک
معادلــه زیبایــی داشــته باشــیم ،مهمتــر از
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آناســت
کــه طــوری
آن را دســتکاری کنیــم
تــا بــا آزمایــش مطابقــت کنــد».
(گریــن ایــن یکــی را دیگــر چطــور
میخواهــد رفــع و رجــوع کنــد؟) ولــی در
برابــر ایــن پرســش کــه ایــن زیبایــی بــا
اهمیــت چیســت ،دیــراک طفــره مــی رود:
«زیبایــی ریاضــی را همچــون زیبایــی هنر
نمیتــوان تعریــف کــرد ».البتــه او افــزوده:
« کســانی کــه ریاضــی خواندهانــد ،در
درک ایــن موضــوع دشــواری ندارنــد».

فیزیکدان
نظــر ی ،
باالخــره گفــت که
مــراد او و همکارانش از
زیبایــی چیســت امیدوارکننده
بــود .او بــه هنــگام گشــایش
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بســیار شــبیه ســلیقه ی واال کــه منتقدیــن
هنــری بــکار میبرنــد و مــا نگرانیــم کــه
همــان قــدر آلــوده بــه پیــش داوری و
قیــم مآبــی باشــد.
پــس از ایــن تاریخچــه ی طفــره رفتــن،
اینکــه در نوامبر گذشــته نیمــا ارکانی حامد،

نمایشــگاه شــتابدهنده ی بــزرگ هادرانــی
 LHCدر موزهــی علــوم لنــدن بــا یــان
مــک ایــوان رمــان نویــس گفتگــو میکرد.
ارکانــی حامــد میگویــد« :ایــده هایــی کــه
مــا زیبــا میدانیــم یکســری داوری هــای
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ناگهانــی زیباشناســانه نیســتند ».ایــن مــد
نیســت ،ایــن جامعــه شناســی نیســت.
ایــن چیــزی نیســت کــه شــما امــروز
زیبــا بدانیــد ولــی ده ســال دیگــر نــه.
چیزهایــی کــه مــا امــروز زیبــا میدانیــم تــا
ابــد بــرای مــا زیبــا هســتند  .دلیــل ایــن
اســت کــه آنچــه مــا زیبایــی میخوانیــم،
در واقــع مخفــف چیــز دیگــری اســت.
قوانینــی کــه مــا بــرای توضیــح طبیعــت
مــی یابیــم نوعــی اجتنــاب ناپذیــری در
خــود دارنــد .اصــول کمــی وجــود دارنــد و
آنــگاه کــه عمیــق آنهــا را بفهمیــد ،هیــچ
راه دیگــری ممکــن نیســت .زمانــی کــه
مــی گوییــم ایدههــا زیبــا هســتند ،منظــور
ایــن اســت.
آیــا ایــن هیــچ ارتباطــی بــه آنچــه زیبایــی
در هنــر خوانــده مــی شــود دارد؟ ارکانــی
حامــد نمونــه ای در ایــن بــاره ســراغ دارد.
لودویــگ بتهــوون را هنــگام ســاختن
ســمفونی پنجــم نظــر بگیریــد کــه بــرای
کمــال منطــق درونــی اش چقــدر تــاش
کــرد .البتــه بتهــوون را بــه تغییــرات
بــی پایــان موســیقیاش ،کــه منجــر بــه
تبدیــل نوشــته هایــش بــه کاغذهایــی
پــر از خــط خوردگــی در جســتجوی راه
درســت میشــده میشناســند .نویســندهها
و شــاعران هــم میتواننــد در جســتجوی
بهتریــن واژگان خیلــی وسواســی عمــل
کننــد .ممکــن اســت بــا خوانــدن رمانهــای
پاتریــک وایــت یــا آثــار اخیــر پنهلوپــه
فیتزجرالــد ،شــما هــم بــه حــس مشــابه
ضــرورت منطقــی کلمــه بــه کلمهشــان
برســید.
ولــی ایــن کیفیــت را بــه ایــن دلیــل درک
مــی کنیــد که بســیار کمیــاب اســت .آنچه
یــک اثــر هنــری را زنــده نگــه میــدارد نــه
اجتنابناپذیــری اســت و نــه تصمیــم هایــی
کــه هنرمنــد گرفتــه اســت .مــا نــه از
بهجــا بــودن واژگان ،یادداشــتها ،ضربــات
قلــم مــو ،بلکــه از افشاگریشــان اســت کــه
بــه وجــد مــی آییــم .آنهــا نــه یــک فرآیند

متعیــن ،بلکــه ذهنــی حســاس
بــا انتخــاب هــای هیجــان انگیــز
و شــگفت آور را نشــانمان مــی دهنــد.
در واقــع ریاضیدانــان محــض مــی گوینــد
کــه دقیقــ ًا همیــن ویژگــی آنــان را بــه
هنــگام یــک اثبــات بــه وجــد میــآ ورد،
نــه درســتی اثبــات؛ چراکــه نشــانگر ایــن
اســت کــه فــردی بــا نبــوغ آشــکار گام
هایــش را در جهتــی غیــر قابــل حــدس
برداشــته.
«چیزهایــی کــه مــا امــروز زیبــا میدانیــم،
تــا ابــد بــرای مــا زیبــا هســتند»
اینجاســت کــه ارکانــی حامــد بــه ایــن
عقیــده پایــان میدهــد کــه زیبایــی کــه
در دانــش دنبــال میشــود ،کمتریــن ربطــی
بــه جریانــات اصلــی فرهنــگ هنــری دارد.
هرچــه باشــد در هــر ســخنی در رابطــه
بــا زیبایــی ،ناظــر نقشــی اساســی دارد.
مــا هنــوز میتوانیــم از دیــدن نقاشــیهای
غــار الســکو و موســیقی ویلیــام بــرد لــذت
ببریــم و در عیــن حــال اذعــان کنیــم کــه
بخــش زیــادی از هنــر ،مــد و جامعــه
شناســی اســت .چــرا کــه نباشــد؟ چطــور
میتوانــد نباشــد؟ مــا هنــوز بــرای کارهــای
جــان ون آیــک هیجــان زده میشــویم.
آیــا تماشــاگران ون آیــک بــرای مــارک
روتکــو غــش و ضعــف میکننــد؟
البتــه جدیتریــن ناقضــان تــاش
بــرای بازتعریــف زیبایــی

خــود فیزیکدانــان هســتند .بخشــی بدیــن
علــت کــه زمینــه ی کاری آنهــا وارث
افالطــون گرایــی اســت ،اعتقــاد رازآلــود
بــه کیهانــی منظــم .چنیــن بــاوری تقریبـ ًا
پیششــرط آغــاز کار فیزیکــی اســت .اگــر
بــه وجــود قوانیــن بــاور نداشــته باشــی
چــرا دنبالشــان بگــردی؟ مکــس تگمــارک
فیزیکــدان  MITحتــی تــا آنجــا پیــش
مــی رود کــه مــی گویــد ریاضیــات مایــه
ی اصلــی حقیقــت را میســازد ،ادعایــی
کــه یــادآور افراطــی تریــن دعویهــای
افالطــون در تیمائــوس اســت.
ولــی افالطــون گرایــی شــما را بــه جریــان
اصلــی اندیشــه ي زیباشناســانه مرتبــط
نمــی کنــد .دســت کــم بدیــن خاطــر کــه
افالطــون نســبت بــه هنــر مشــکوک بــود
(هــر چــه باشــد او شــاعران دروغگــو را از
جمهــورش منــع کــرده بــود) .بهتــر اســت
بــه امانوئــل کانــت بازگردیم .کانــت انرژی
زیــادی را صــرف تــاش بــرای جداســازی
ابعــاد زیباشناســانه ی زیبایــی از رضایتــی
کــرد کــه یــک شــخص از دریافــت یــک
ایــده یــا شــناخت یــک شــکل بــه دســت
مــی آورد و از درهــم آمیــزی دوبــاره
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ی ایــن دو خیــر زیــادی بــه مــا نمــی
رســد .او گفــت تمــام چیــزی کــه دریافــت
مفهومــی بــه مــا میدهــد «راه حلــی اســت
کــه مســاله ای را ارضــا مــی کنــد ،نــه
سرخوشــی نهایــی رهــا و نامتعیــن قــوای
روحــی روانــی از آنچــه زیبــا مــی دانیــم».
در ســخنی دیگــر ،زیبایــی پاســخ نیســت
بلکــه در خیــال و تصــور را مــی گشــاید.
فیزیکدانــان بیــش از همــه در مســیر
افالطــون گرایــی بودهانــد ولــی آنهــا
تنهــا نیســتند ،شــیمیدان هایــی را در
نظــر بگیریــد کــه همــه ی تصورشــان از
زیبایــی ،بــا مولکــول هایــی معیــن میشــود
کــه اغلــب بــه دلیــل یــک تقــارن درونــی
ریاضــی در نگاهشــان زیبــا هســتند؛ مثــل
مــورد مولکــول تــوپ فوتبــال ماننــد
 ( buckminsterfullereneدقیقــا یــک
بیســت وجهــی منقطــع) .البتــه ایــن هــم
نمونــه ی دیگــری از پرســتش ریاضــی
اســت ،نســبت دادن زیبایــی بــه نظــم
کــه حتــی زمــان باســتان هــم از نظــر
هنــری زیبــا دانســته نمــی شــدند .برایــان
گریــن مدعــی اســت« :در فیزیــک هــم
چــون هنــر تقــارن نقــش کلیــدی را در
زیباییشناســی داراســت ».درحالیکــه بــرای
افالطــون «هنــر نبــود تقــارن (و در نتیجــه
درکپذیــری) اســت کــه مانــع دسترســی
اش بــه زیبایــی حقیقــی میشــود .هنــر
آشــفته تــر از آن بــود کــه زیبــا باشــد».
کانــت مســائل را بــه گونــه ای متضــاد
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دیــوار گالــری هــای مــا پوشــیده از نقّاشــی
هایــی از کــره هــای کامــل نیســتند».
مــی
د یــد
از
و
جریــان اصلــی
زیباشناســی هنــری
ســخن میگفــت « :همــه
ی نظــم هــای ســفت و
ســخت (تقریبــا نزدیــک بــه
نظــم ریاضــی وار) در خــود چیــزی
دل زننــده دارنــد و مــا همچــون شــعر
کودکانــه از آن خســته مــی شــویم ».یــا
همانطــور کــه ارنســت گامبریــچ مــورخ
در  ۱۹۸۸گفــت ،تقــارن بیــش از حــد
تضمیــن میکنــد زمانیکــه قاعــده ترتیــب
را دریابیــم ،دیگــر شــگفتی در کار نباشــد.
گامبریــچ بــاور داشــت کــه زیبایــی هنــری
وابســته بــه تنــش بیــن تقــارن و بــی
تقارنــی اســت« :نبــردی میــان دو حریــف
بــا نیــروی برابــر ،آشــوبی بیشــکل ،کــه ما
اندیشــههایمان را بــدان تحمیــل میکنیــم.
و یکنواختــی شــکل گرفــت هــای کــه بــا
افــرودن تاکیــدات جذابتــرش میکنیــم».
حتــی فرانســیس بیکــن (یــک علمگــرای
قــرن هفدهمــی و نــه یــک هنرمنــد قــرن
بیســتمی) آنقــدر میفهمیــد کــه «:هیــچ
زیبایــی واالیــی نیســت ،مگــر اینکــه
میزانــی از شــگفتی را در خــود داشــته
باشــد».
شــاید مــن نســبت بــه شــیمی دانهــا کمی
بیرحــم بودهــا م ،آن مولکولهــای مک ّعبــی
و هرمــی هــم در نــوع خــود جالــب انــد.
امــا بیکــن ،کانــت و گامبریــچ کامــا حــق
دارنــد کــه ارزش زیباشناســانه ی آنهــا
را زیــر ســوال ببرنــد .همــان طــور کــه
فیلســوف شــیمی یواخیــم شــومر در ۲۰۰۳
اشــاره کــرد :بازتعریــف زیبایــی بــه عنــوان
تقــارن بــه ســادگی کوتــه فکرانــه اســت.
اینــکار فــرد را از ســ ّنت مســلط نظریــه
ی هنــر جــدا میکنــد« .دلیلــی دارد کــه

چــرا دانشــمندان نبایــد تعریــف خــود از
زیبایی را داشــته باشــند؟ شــاید بایــد چنین
تعریفــی داشــته باشــند .امــا آیــا محدودیتی
در اســتانداردی کــه برگزیــده انــد نیســت؟
حتــی ایــن هــم ممکــن اســت آنقــدر
بــد نباشــد ،اگــر بنظــر نمــی رســید کــه
فرقــه ی «زیبایــی» آنهــا ،آنچــه در ســوی
دیگــر پرشــور مدعــی اش هســتند را زیــر
ســوال نمــی بــرد :تقــدس شــواهد .آنهــا
مــی گوینــد مهــم نیســت کــه شــما کــه
هســتید .یــا چقــدر مشــهور و فرهیختــه اید
یــا آثارتــان منتشــر میشــود .اگــر نظریــه
تــان بــا طبیعــت مطابقــت نکنــد بــه تاریخ
مــی پیونــدد .ولــی اگــر بــازی ایــن اســت،
چــرا چیــز مبهمــی چــون زیبایــی را هــم
بــه عنــوان داور وارد بــازی کنیــم؟
خواهنــد گفــت بهدلیــل تجربــه :نظریــه
هــای حقیقــی زیبــا هســتند .خــب نســبیت
عــام ممکــن اســت درســت از آب درآمــده
باشــد ولــی تعــداد زیــادی نیامدنــد .قضیــه
ی چهار-رنــگ را در نظــر بگیریــد.
فرضیــه ای کــه مــی گویــد میتــوان بــا
چهــار رنــگ هــر چیــز چهــل تکــه ای
را رنــگ زد ،بــه طوریکــه هیــچ دو تکــه
ی همرنگــی در کنــار هــم نباشــند .در
 ۱۸۷۹بــه نظــر رســید کــه ریاضیــدان
بریتانیایــی آلفــرد کمــپ اثباتــش را یافتــه
و ایــن موضــوع بــرای دهــه هــا بــه
شــگل گســترده پذیرفتــه شــده بــود ،چــرا
کــه فکــر مــی کردنــد زیبــا اســت .امــا
اشــتباه بــود .اثبــات درســت بــه شــدت
زشــت و مبتنــی بــر جســتجوی شــدید
و خســته کننــده بــا کامپیوتــر اســت.
برخــی از ریاضیدانــان آنــرا بــه عنــوان
یــک شــیوه بیــان معتبــر رد میکننــد .ولــی
ممکــن اســت همهــی چیــزی باشــد کــه
در دســترس اســت .همیــن وضــع بــرای
اثبــات قضیــه آخــر فرمــا وجــود دارد کــه
نخســتین بــار توســط انــدرو وایلــز در۱۹۹۳
ارائــه شــد .بــا وجــود ســادگی و درخشــانی

شــماره اول

خــود قضیــه ،اثبــات صــد صفحــه ای و
خیلــی پیچیــده اش چیــزی اســت غیــر
خــود قضیــه و هیــچ نشــانهای از اثباتــی
ســاده تــر وجــود نــدارد.
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جســتجوی تاریــخ علــم بــرای نظریــه
هایــی کــه زیبــا و غلــط یــا پیچیــده
و درســت بودنــد کار ســختی نیســت.
هیچکــس هرگــز ارتباطــی میــان زیبایــی
و حقیقــت نشــان نــداده اســت ،ولــی
وضــع از ایــن هــم بدتــر اســت ،چــرا
کــه اگــر بخواهیــم بــی رحــم باشــیم
گاهــی «زیبایــی» یــا ،بــدان شــکلی
کــه دانشــمندان ترجیــح میدهنــد شــکوه
ســادگی ،میتوانــد بــه عنــوان یــک کارت
حکــم جعلــی عمــل کنــد و هرگونــه
پرسشــگری را منحــرف کنــد .در گوشــه
ی کوچکــی از دانــش کــه مــن میتوانــم
ادعــا کنــم بــه خوبــی میشناســم ،از ۱۹۵۹
توضیحــی بــرای اینکه چــرا ذرات دافع آب
زمانیکــه در معــرض آب قــرار میگیرنــد-یکدیگــر را جــذب میکننــد وجــود دارد.
(اینکــه اثــری از آنتروپــی اســت ،اگــر
ذرات بهــم بچســبند مولکولهــای نامنظــم
آب بیشــتری وجــود دارد ).آنقــدر تــر و تمیز
و رضایــت بخــش اســت کــه تــا امــروز هم
باورپذیــر اســت ،حتــی بــا اینکــه داده های
آزمایشــگاهی نشــان داده قابــل دفــاع
نیســت و توضیــح واقعــی در جزئیــات
بســیار پیچیــده تــری اســت.
آیــا ممکــن نیســت ســادگی خیــره کننــده
و قــدرت انتخــاب طبیعــی ،برخــی زیســت
شناســان را بــرآن داشــته کــه بایــد
از نظریــه ای چنیــن زیبــا کــه چــون
جزیــره ای از نظــم در ایــن رشــته اســت
و نبــودش انبوهــی از تناقــض برجــای
مــی گــذارد ،بــه هــر قیمتــی دفــاع
شــود؟ در غیــر اینصــورت چــرا تالشــها
بــرای نمایــش اســتثناها ،محدودیتهــا و
سازشــهایش جرقهــی بحثهایــی تــوام بــا
شــور و تعصــب مذهبــی وار را میزنــد.

ایــن فکــر کــه ســادگی متمایــز از زیبایــی
راهنمایــی بــه حقیقــت اســت ،در کالمــی
دیگــر اینکــه تیــغ اوکام ابــزار مناســبی
اســت ،خــودش افســانه ای قدیمــی اســت.
همانطــور کــه ایــن مثالهــا نشــان دادنــد،
بــه قــدر قابــل اتــکا درســت نیســت.
ممکــن اســت درصــورت برابــر بــودن
همــه شــرایط دیگــر ،ایــن فــرض منطقــی
باشــد ،امــا در علــم ،برابــری تمــام شــرایط
دیگــر ،بســیار نــادر اســت .در اغلــب مــوارد
تعــدادی آزمایــش یــک نظریــه را تاییــد
مــی کننــد و تعــدادی آزمایــش نظریــه
دیگــری را و هیــچ معیــار دقیقــی بــرای
داوری میانشــان وجــود نــدارد.
ولــی مــا مــی توانیــم مطمئــن باشــیم کــه
ســادگی مطلوب نهایی ارزش زیباشــناختی
نیســت .در موســیقی و هنر تجســمی حدی
بهینــه از پیچیدگــی وجــود دارد کــه ذیــل
آن خواســتنی بــودن کــم میشــود .نمــودار
لــذت بــر اســاس پیچیدگــی شــکل یــک
 Uوارونــه اســت ،بــرای مثــال گرایــش
عمومــی بیشــتری نســبت بــه Eleanor
( Rigbyاثــر بیتلــز) وجود دارد – در مقایســه
بــا گرایــش بــه اتــل ،متــل توتولــه و آثــار
پیــر بولــز .بــه همــان شــکل کــه گرایــش
بیشــتری بــرای عکــس مناظــر سرســبز
نســبت بــه عکــس هــای تــک رنــگ
وجــود دارد .ســلیقه اغلــب ماهــا از افــراط
دوری دارد.
بــه نظــر مــی آیــد جســتجوی نظریهــی
نهایــی قوانیــن عمیــق طبیعــت بــه
معنــای ایــن اســت کــه ســادگی و اجتنــاب
ناپذیــری -کــه ارکانــی حامــد مــی
ســتاید -بیــش از همیشــه دور از دســترس
اســت .اکنــون مــا مجبوریــم نزدیــک بــه
 ۱۰۵۰۰گونــه ی مجــاز از نظریه ریســمان
را در نظــر بگیریــم .همیشــه ممکــن اســت

۱۰۵۰
منهــا ی
یکــی از آنهــا
بــه لطــف بینــش
نابغهــای در آینــده،
ناگهــان از بیــن برونــد.
امــا اکنــون رویــای قوانیــن
اساســی شــکوهمند در آشــوب
ســرگیجه آوری بــه ســر میبرنــد.
اصــرار بــر انکــه زیبــا بایــد درســت باشــد
بــه ســادگی در دام دوری باطــل میافتــد:
پــس چیــزی کــه درســت اســت بایــد
زیبــا باشــد .مــن شــیمیدانهای زیــادی را
دیدهــام کــه قانــع شــده انــد کــه جــدول
تناوبــی بــا تمــام عقــب گردهایــش در
ترتیــب پوســته هــای الکترونــی ،ابهامــش
در جایگیــری عناصــری همچــون
هیــدروژن و بیرونزدگیهــای ناخوشــایندی
کــه در یــک صفحــه نمــی تــوان جایشــان
داد ،چیــزی دوســت داشــتنی اســت .در
اینجــا نــدای وظیفــه بــه گــوش مــی
رســد ،نــه یــک حــس واقعــی .جســتجو
بــرای شــکلی افالطونــی (آرمانــی) از
جــدول ،میــان مارپیچهــا ،هرمهــا و
ابرمکعــب هــا نشــان از درماندگــی اســت.
بــا وجــود ایــن مــن نمیخواهــم
دانشــمندان ســخن از زیبایــی را پایــان
دهنــد .هــر چیــزی کــه اندیشــه علمــی
را الهــام بخشــد ارزشــمند اســت ،و اگــر
جســتجو بــرای زیبایــی ،مفهومــی از
زیبایــی کــه بــی ارتبــاط بــا هنــر و بــرای
دانــش غریــب اســت ،الهــام بخــش باشــد
بگذاریــد ایــن کار را بکنــد .و اگــر ایــن
امــر زبانــی بــه آنهــا مــی دهــد کــه بــه
جــای آنکــه ماننــد ســی پــی اســنو و اف
آر لویــس روی منبــر برونــد و از موضــع
بــاال توهیــن کننــد ،بتواننــد بــا هنرمنــدان
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گفتگــو کننــد چــه بهتــر .فقــط امیــدوارم
آنهــا در مــورد اینکــه (همانطــور کــه
گرایــش دارنــد) یــک واژه روزمــره و
گنــگ بیچــاره را دارنــد شــکنجه مــی
دهنــد تــا بدردشــان بخــورد ،صادقتــر
باشــند .مــن خیلــی خوشــحا لتــر مــی
شــوم اگــر هنرمنــدان بــه جــای پذیــرش
ایــن تعقیــب یگانــه هنــر (آنگونــه کــه
مــک ایــوان کــرد) جایــش مــی گفتنــد:
نــه مــا حتــی در یــک مســیر قــدم برنمــی
داریــم .ایــن زیبایــی شــما هیــچ معنایــی
بــرای مــن نــدارد.
از ســوی دیگــر مــن بــاور دارم اگــر مــی
خواهیــم زیبایــی در دانــش ارتباطــی بــا
زیباییشناســی در هنــر پیــدا کنــد ،بایــد
آنــرا در ابعــاد انســانی اش جســتجو کنیــم:
در طراحــی آزمایشــهای هوشــمندانه،
زیبایــی منطــق نظریــه هــا ،شــفافیت و
ظرافــت در بیــان ،و جهــش هــای تخیــل
در اندیشــیدن .بــرای اینکــه نظریــه ای
کار کنــد یــا آزمایشــی موفــق شــود و
یــا توضیحــی افســون کنــد و بــه وجــد
بیــاورد ،ایــن مــوارد حیاتــی نیســتند .امــا
دوســت داشــتنی انــد .زیبایــی برخــاف
حقیقــت و طبیعــت  ،چیــزی اســت کــه مــا
خــود میســازیم.
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عـلم بهتراستــــــــــــــــ
گرفتــن ندارنــد و اگــر چیــزی را بخواهنــد،
یاهـــــــنر؟ آن را مــی دزدنــد .پیکاســو هــم در مــورد
استفان بیلی
ترجمه علی عطاران
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بحــث شــکاف میــان هنــر و علــم از
رســوبات نگاهــی قدیمــی و کوتــه
بینانــه اســت .گاهــی تصــور میشــود کــه
علــم ریشــه در دقــت هایــی دارد کــه از
تعصبــات فرهنگــی بــه دور هســتند ،امــا
هنــر حاصــل هــوس عــده ای سبکســر
اســت .امــا ایــن تصــو ِر ناشــی از تنبلــی
ذهــن نــه در دوران لئونــاردو داوینچــی
اعتبــار داشــته اســت و نــه در دوران مــا
اعتبــار چندانــی دارد.
والتــر ایزاکســون در کتــاب خــودش بــا
عنــوان «مبتکــران» میگویــد کــه چهــره
هــای شــاخص حــوزه دیجیتــال در روزگار
معاصــر ،رفتــار گســتاخانهای دارنــد ،از
قدرتمنــدان متنفرنــد و بــا ســنت در
ســتیز هســتند .ایــن درســت مثــل رفتــار
هنرمنــدان اســت .ایــن کولــی هــای اهــل
«ســیلیکون ولــی» عــادت بــه قــرض

افــراد خــاق چنیــن نظــری داشــت .نکتــه
مهــم ایــن اســت کــه آنهــا بــه هنــر
همــان قــدر بهــا میدهنــد کــه بــه علــم.
مث ـ ً
ا اریــک اشــمیت را در نظــر بگیریــد.
او زمانــی از مدیــران رده بــاالی اپــل
بــود و حــاال رئیــس گــوگل اســت.
مهــارت اشــمیت در طراحــی فناوریهــای
نرمافــزاری تجــاری برایــش  7میلیــارد
دالر ثــروت بــه ارمغــان آورده اســت .مجله
 Art Newsاخیــراً گــزارش داد کــه اشــمیت
یکــی از دویســت کلکســیونر برتــر هنــر
مــدرن اســت .افــراد بســیاری ،از جملــه
کارآفرینــان حــوزه فنــاوری ،کلکســیون
هــای هنــری ای دارنــد کــه ارزش آنهــا
بیــش از  100میلیــون دالر اســت.
اتفاقــی کــه افتــاده ایــن اســت :ابتــدا از
راه علــم ثــروت خــود را جمــع میکنیــد و
بعــد بــه خلــوت هنــر پنــاه میبریــد .ایــن
راه ،راهــی یکطرفــه اســت .مــن در مــورد
ایــن موضــوع خیلــی تحقیــق کردهــام و
هیچکســی را پیــدا نکردهــام کــه از راه
هنــر ثروتمنــد شــده باشــد و بعــد تصمیــم

گرفتــه باشــد کــه مث ـ ً
ا باقــی عمــرش را
صــرف فنــاوری فشــرده ســازی داده هــای
دیجیتــال بکنــد.
یــا میشــود اینگونــه بــه ماجــرا نــگاه
بکنیــد :اشــمیت دوران بازنشســتگی اش
را وســط تختــه هــای مــدار الکتریکــی
ســپری نخواهــد کــرد .نکتــه مهــم :مــن
ضدعلــم یــا فنــاوری هــراس نیســتم ،و بــا
گــوگل هــم دشــمنی نــدارم .امــا بایــد این
مســئله را یــادآوری کنــم کــه فعالیتهــای
«علمــی» گــوگل محیــط زیســت را تهدید
میکنــد .در قــرن بیســت و یکــم ،مزرعــه
هــای ســرور گــوگل و  260میلیــون وات
مصرفــی آنهــا از نظــر آالیندگــی نقــش
همــان معــادن ذغــال ســنگ قرنهــای
گذشــته را دارنــد .شــاید اگــر وقتمــان
را بیشــتر در تأسیســات کــم مصــرف
اســتودیوها و آتلیــه هــا و اتاقهــایتمریــن بازیگــری -صــرف کنیــم ،جهــان
جــای بهتــری بشــود.
کشــمکش و بحــث بــر ســر برتــری علــم
یــا هنــر عمــری طوالنــی دارد« .جــان
روســکین» ،منتقــد هنــری بریتانیایــی ،در
ســخنرانی هــای ســال 1870ش اینگونــه
مــی گفــت« :زندگــی بــدون صنعــت

علم به اندازه گیری طبیعت می پردازد ،اما هنر طبیعت را تعالی می بخشد.
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ـبعیت
شــرم اســت .صنعــت بــدون هنــر سـ ّ
اســت» .پنجــاه ســال پیــش« ،ســی .پــی.
اســنو» بحــث «دو فرهنــگ» [متفــاوت] را
شــروع کــرد و از اینکــه اهالــی فرهنــگ
از فنــاوری ســر درنمیآورنــد ابــراز تأســف
کــرد (ســی .پــی .اســنون خــودش بــه دو
حــوزه فیزیــک هســتهای و رمــان تســلط
داشــت و دربارهــاش مــی گفتنــد «آنقــدر
جامــع االطــراف کــه تقریب ـ ًا شــکل ُکــره
شــده اســت»).
مــن بــا ایــن نــگاه همــدل هســتم .در
چنیــن مناظــره ای ،حمایــت داوینچــی از
یکــی از طرفیــن میتواند بــه وزن آن طرف
اضافــه کنــد .بایــد بگویــم کــه داوینچــی
طــرف مــن اســت .بــرای لئونــاردو ،میشــد
بــه نقاشــی ماننــد گونهــای از علــم نــگاه
کــرد .از آن طــرف ،پزشــکی هــم نوعــی
کنــدوکاو خالقانــه در طبیعــت بــود.
امــا فــرض کنیــم کــه هنــر و علــم از هــم
متمایــز باشــند .آن وقــت چطــور بایــد
آنهــا را ارزیابــی کنیــم؟ مــن شــخص ًا بــاز
بــودن ذهــن و تنــوع عالقــه را تحســین
میکنــم .از نظــر مــن خیلــی حیــف اســت
کــه کســی بــا شکســپیر بــه خوبــی
آشــنایی داشــته باشــد امــا مث ـ ً
ا در مــورد
قانــون دوم ترمودینامیــک چیــزی ندانــد.
امــا کیفیــت ایــن دو بــا هــم تفــاوت
دارد .ترمودینامیــک ظرفیــت اســتعاری
محــدودی دارد .در نهایــت ،آنچــه هنــر
نامیــده مــی شــود بــر علــم برتــری دارد
چــون:
یــک :علــم فقــط بــه انــدازه گیــری
طبیعــت میپــردازد.
دو :هنر طبیعت را تعالی میبخشد.
علــم میخواهــد بــه کنتــرل دربیــاورد،
در حالــی کــه هنــر میخواهــد رهایــی
ببخشــد.
چهرههــای شــناخته شــده علــم ژنتیــک
بــه مــا وعــده دادهانــد کــه زندگــی
بشــر پیشــرفت هــای اساســی خواهــد

کــرد .گویــا قــرار اســت «ا ِروس» بینظــم
و پیــش بینــی ناپذیــر جــای خــودش را
بــه پایــش ژنتیــک بدهــد .شــاید در آینــده
نزدیــک بتوانیــم اشــتباهات خودمــان را در
جفــت گیــری بــه صفــر برســانیم ،تاریــخ و
علــت مــرگ خودمــان را پیشــبینی کنیــم
و دریابیــم کــه کودکانمــان چــه اســتعدادها
و چــه نقایصــی را بــه ارث میبرنــد .کالم
عیســی مســیح دربــاره زمــان مــرگ
کــه «از روز و ســاعت آن خبــر نخواهــی
داشــت» جــای خــود را بــه تســت پیــش
بینــی و پیــش گیــری میدهــد.
هیجــان انگیــز اســت نــه؟ ایــن کار باعــث
مــی شــود کــه رمــز و راز و پیچیدگــی
از میــان بــرود .بلــه ،درســت اســت کــه
تــرس هــم از میــان مــی رود ،امــا مگــر
نــه ایــن اســت کــه تــرس باعــث بهتــر
شــدن زندگــی مــی شــود؟ مــن دیوانگی و
پیــش بینــی ناپذیــری هنــر را بــه شــفافیت
و قطعیــت خدشــه ناپذیــر علــم ترجیــح می
دهــم .مــن بــا نظــر «هنــری دیوید تــورو»
موافقــم کــه «شــمع بــه تاریکــی روشــنی
میبخشــد ،امــا الکتریســیته تاریکــی را
نابــود میکنــد ».ایــن جملــه چکیــده
مناظــره میــان علــم و هنــر اســت.
مــن از ایــن کار دانشــمندان بــدم مــی
ایــد کــه هنــر را طــوری پیــش پاافتــاده
جلــوه مــی دهنــد کــه انــگار صرفـ ًا نوعــی
انحــراف از مســیر اصلــی یــا نوعــی
ســرگرمی اســت .آیــا قــرار اســت هنــر
صرف ـ ًا بــه داده هــای علمــی زرق وبــرق
ببخشــد؟ یــا فرهنــگ گزینــه ای اســت که
میتــوان بــه دلخــواه از آن اســتفاده کــرد
یــا نکــرد؟ مــن اینطــور فکــر نمــی کنــم.
«چگونــه زیســتن» ســؤالی نیســت کــه

دانشــمندان بتواننــد بــه آن پاســخ بدهنــد.
در عیــن حــال ،همیــن دانشــمندان مــدام
مــا را بــا دوراهــی هــای اخالقــی ســخت
روبــرو میکننــد.
نتیجــه گیــری مــن ایــن اســت :فرهنگــی
را در نظــر بگیریــد کــه در آن دانشــمندان
زمامــدار امــور هســتند .ایــن همــان اتحــاد
جماهیــر شــوروی اســت .کمتــر فرهنگــی
بــوده اســت کــه اینقــدر بــه فــن ســاالری
بهــا بدهــد و هنرمنــدان را بــه حاشــیه
(یــا بــه اردوگاههــای کار اجبــاری) برانــد.
شــوروی نمونــه اعــای تمدنــی بــود
کــه بــه تســخیر علــم درآمــده اســت؛
و هــم از نظــر اخالقــی و هــم از نظــر
اقتصــادی بــه فروپاشــی رســید .عــاوه
بــر ایــن ،هــر کســی کــه در کافــه تریــای
افتضــاح انجمــن ســلطنتی [لنــدن بــرای
پیشــرفت دانــش طبیعــی] چیــزی خــورده
باشــد (بــرای ریــش ســفیدان حــوزه علــم
ایــن کافــه همــان نقشــی را ایفــا میکنــد
کــه غــار بــرای قبایــل بــدوی ایفــا مــی
کــرد) میدانــد کــه دانشــمندان ک ً
ال ســلیقه
ندارنــد.
اســتفان بیلــی ( ،)Stephen Bayleyاز
منتقــدان مطــرح حــوزه طراحــی و
همچنیــن فرهنــگ در بریتانیــا و مدیــر
ســابق «مــوزه طراحــی» (Design
 )Museumاســت .او مؤلــف چندیــن
کتــاب در حــوزه فرهنــگ و طراحــی
اســت و بــا نشــریه GQ («Gentlemen›s
 )»Quarterlyبــه عنــوان ســردبیرمهمان
همــکاری داشــته اســت.
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