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سرشــت مــا موجــودات پرسشــگر هزینــه 
ســنگینی برایمــان دارد کــه شــاید دیگــر 

حاضــر بــه پرداختنــش نباشــیم.
ــا  ــز م ــه چی ــه چ ــود بپرســم ک ــر از خ اگ
ــه  ــگ ب ــخی بیدرن ــرده، پاس ــان ک را انس
خاطــرم میرســد کــه گرچــه تنهــا پاســخ 
ــا خــود پرســش آن را  موجــود نیســت ام
پیــش رویمــان نهــاده اســت. آنچــه مــا را 
آدمــی میکنــد ایــن اســت کــه مــا ســؤال 
میپرســیم. همــه جانــداران عائــق 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 
ــی کــه  ــم کــه جهان ماییــم کــه نمیپذیری
ــد،  ــان کن ــم تعریفم ــی میکنی در آن زندگ
بــه عــوض میکوشــیم خــود طبیعتمــان را 

ــم. ــف کنی تعری
تاریــخ اندیشــه نــوع بشــر تــا حــد زیــادی 
بــا ایــن تــاش تعییــن شــده اســت. آیــا 
ــداران  ــه جان ــد بقی ــی همانن ــا جانداران م
هســتیم؟ آیــا مــا عــاوه بــر جســم، 
روحــی هــم داریــم؟ آیــا بــا فرشــتگان و 
ــیاء  ــون اش ــم همچ ــان ه ــان و خدای پری
ــر،  ــم، هن ــم؟ عل ــی داری ــی ارتباط طبیع
ــوان  ــه را میت ــه و هم ــفه هم ــن، فلس دی
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.
ــم  ــد، در عل ــخ ندارن ــها پاس ــه پرسش هم

ــور  ــا همانط ــات م و ریاضی
ــم  کــه مســائلی ایجــاد میکنی
ــم.  ــز میدهی ــخ نی ــا پاس ــه آنه ب

ــدر  ــن ق ــور ای ــفه ام ــر و فلس ــا در هن ام
ســاده نیســت. حدیــث نفــس هاملــت بــا 

ایــن جمــات آغــاز میشــود: »بــودن یــا 
نبــودن؟ مســئله ایــن اســت.« نمایشــنامه 
پیرامــون همیــن ســؤال مــی گــردد. 
ــا  ــت؟ آی ــر نیس ــتن بهت ــود نداش ــا وج آی
ــه  ــت ک ــان هس ــی انس ــزی در زندگ چی
ــی  ــگام رویاروی ــد؟ هن آن را ارزشــمند کن
ــان،  ــای انس ــا و فریبه ــه خیانته ــا دامن ب

تحقیــر شــدیدی بــه نــوع خــود روا 
میداریــم، آیــا هیــچ فــوت و فــن فکــری، 
یــا احســاس یــا اســتدالل یــا اســتمداد از 
ــه  ــل ب ــه می ــت ک ــری هس ــدرت واالت ق

ــد؟     ــا برگردان ــه م ــتن را ب زیس
ــته  ــزرگ گذش ــدان ب ــه هنرمن ــی ب وقت
مینگــرم، غالبــًا از میــزان کارشــان بــرای 
ــا میخــورم.  ــؤال ج ــک س ــواب دادن ی ج
ــن  ــه ای ــید چگون ــود پرس ــون از خ میلت
جهــان معیوبــی کــه در آن بــه ســر 
میبریــم میتوانــد کار خداونــدی باشــد کــه 

ــت  ــخ وی بهش ــت؛ پاس ــی اس ــر اعل خی
گمشــده بــود. بــاخ ازخــود پرســید چطــور 
ــو تغییــر  از حــرکات پایــه موســیقی تبدیل
بــه دســت مــی    آیــد؛ هنــر ترانــه جــواب 
ــد از  ــود. رامبران ــؤال ب ــن س ــه ای وی ب
خــود پرســید کــه روح چگونــه در جســم 
ظاهــر میشــود و جلــوه و بافــت بــدن مــا 

راجر اسکروتن

ترجمه شهرام شهریاری
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بــر اینکــه هنرمند و دانشــمند بوده اســت، 
فیلســوف نیــز بــوده اســت. داوینچــی کــه 
بیشــتر بــه خاطــر شــاهکارهای هنریــش 
خــود  دوران  علــم  در  دارد،  شــهرت 
ــته  ــادی داش ــای زی ــداع ه ــوآوری و اب ن
ــا  ــری ب ــده کمت ــه ع ــی ک ــت. در حال اس
ــتند،  ــنا هس ــی او آش ــای علم ــوآوری ه ن
تقریبــا کمتــر کســی از اینکــه او در زمینــه 
فلســفه هــم حرفــی بــرای گفتــن داشــته 
ــک ســده  اســت آگاه اســت. داوینچــی ی
پیــش از فرانســیس بیکــن بــه فرآیندهای 
ــود  ــن مکانیســم های موج ــی و یافت طبیع
ــه  ــه را ب در طبیعــت می اندیشــید، و تجرب
عنــوان یــک منبــع معرفتــی بــه رســمیت 
داوینچــی می توانــد  آیــا  می شــناخت. 
ــان  ــد می ــه ای جدی ــن رابط ــرای یافت ب
علــم و هنــر یــا احیــای نگــرش خــود بــا 
تغییراتــی الهــام بخــش دوران مــا باشــد؟ 

از نظــر داوینچــی نقاشــی ترکیــب علــم و 
هنــر بــود، آیــا ایــن گونــه ایده هــا تاریــخ 
ــم  ــت؟ می توانی ــته اس ــان گذش مصرفش
بــه شــکل جدیــدی از آنهــا ســخن 
ــب  ــدن مطل ــا خوان ــر؟ ب ــا خی ــم ی بگویی
ــن  ــادی از ای ــر پرســش های زی چــاد ترین
قبیــل مطــرح می شــود کــه می توانــد 
ــث  ــن مبح ــری ای ــرای پیگی ــری ب تلنگ

ــد.   ــدان را ایجــاد کن ــه من توســط عاق
ــا  ــماره ب ــن ش ــر ای ــاه دیگ ــه کوت دو مقال
ــا  ــت ی ــر اس ــم بهت ــای »عل ــوان ه عن
هنــر؟« نوشــته اســتفان بیلــی و ســواالت 
ــکروتن«  ــر اس ــته »راج ــواب نوش ــی ج ب
ــم  ــر را از عل ــی هن ــتفان بیل ــتند. اس هس
برتــر می دانــد و ســعی دارد بــه مــا 
ــا  ــه در آن تنه ــی ک ــد تمدن ــادآوری کن ی
بــه دانشــمندان بهــا داده شــود و بــه 
ــت  ــود عاقب ــی ش ــی توجه ــدان ب هنرمن
مثالــی  داشــت.  نخواهــد  خوشــایندی 
ــابق  ــوروی س ــت ش ــر اوس ــد نظ ــه م ک
ــات  ــی جه ــت از تمام ــه در نهای اســت ک
مــردود شــد، چــه در بعــد اقتصــادی، چــه 
ــی.  ــد علم ــه در بع ــی و چ ــد اخاق در بع
ــدن را  ــک تم ــات ی ــوان نج ــر ت ــا هن آی
دارد؟ یــا شــاید بهتــر باشــد بپرســیم آیــا 
ــاز  ــر نی ــه هن ــا ب ــرای بق ــدن ب ــک تم ی

ــی  ــن تمدن ــد در چنی ــر و هنرمن دارد؟ هن
چــه جایگاهــی دارنــد؟ آیــا میتوانیــم 
ــس  ــا برعک ــم، ی ــر عل ــر ب ــری هن از برت
ســخن بگوییــم؟ معیــار برتــری چــه 
نســبتا  متــن  ایــن  باشــد؟  می توانــد 
ــای  ــش ه ــی پرس ــتفان بیل ــاه از اس کوت
ــد.  ــرح می کن ــمندی را مط ــاد و ارزش زی
ــا  ــکروتن ب ــر اس ــه راج ــت مقال در نهای
عنــوان »پرســش هــای بی پاســخ« را 
داریــم. اســکروتن در ایــن نوشــتار کوتــاه 
انســان ها  مشــخصه  را  پرســش گری 
ــی  ــه در ریاض ــش هایی ک ــد. پرس می دان
ــا  ــوند ب ــرح می ش ــی مط ــوم طبیع و عل
پرســش هایی کــه در فلســفه و هنــر 
ــد. عــاوه  ــاوت دارن مطــرح می شــوند تف
ــد  ــادآوری می کن ــا ی ــه م ــن او ب ــر ای ب
ــخ  ــا انســان ها در تاری کــه پرسشــگری م
ــی  ــته ول ــز داش ــایندی نی ــب ناخوش عواق
ــه  ــا ب ــودن م ــان ب ــه انس ــی ک از آنجای
ــد  ــت، نبای ــته اس ــا وابس ــش گری م پرس
از تــرس تکــرار آن عواقــب، دســت از 

برداریــم.  پرســش گری 
زهیر باقری نوع پرست   
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ــه  ــی دارد؛ پاســخ وی مجموع ــه اهمیت چ
ــودش  ــاده وی از خ ــای فوقالع ــره ه پرت
بــود. گویــی در هنــر همــواره ســؤال ایــن 
اســت کــه اثــر هنــری پیرامــون چیســت. 
ــی  ــه آدم ــش از رابط ــون پرس ــعر میلت ش
ــکارد.  ــا می ــان م ــق ج ــدا را در عم ــا خ ب
ایــن کار بــه ســؤال جــواب نمیدهــد بلکــه 
حیــرت و ترســی را در پاســخ بــدان ایجــاد 
ــوراک  ــرس خ ــرت و ت ــن حی ــد. ای میکن
ــیار  ــان بس ــآن جه ــت و بی ــد اس هنرمن

ــود. ــت میب ــه هس ــر از آنچ بیمعنات
همیــن دربــاره فلســفه هــم صــادق 
فیلســوفانی  هســتند  گرچــه  اســت. 
معمــواًل  دادهانــد،  پاســخهایی  کــه 
ــده و  ــی مان ــه باق ــت ک ــان اس سؤاالتش
نــه جوابهایشــان. افاطــون میپرســید 
کــه چگونــه میتوانیــم بــه ویژگــی قرمزی 

ــیم؟  ــز بیندیش ــیاء قرم ــًا اش ــه صرف و ن
چگونــه اذهــان محــدود آدمیــان میتوانــد 
ــد؟ ســؤال  ــی دســت یاب ــات کل ــه واقعی ب
ــت،  ــرح اس ــان مط ــان برایم وی همچن
ــواب وی را  ــدودی ج ــروزه مع ــه ام گرچ
میپذیرنــد. ارســطو نیــز میپرســید چگونــه 
ــان و  ــم زم ــی منظ ــه در جهان ــت ک اس
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 
ــه  ممکــن اســت؟ کانــت میپرســید چگون
اســت کــه آدمیــان کــه بخشــی از نظــام 
ــم  ــه تصمی ــد آزادان ــد میتوانن ــی ان طبیع
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 
ــن  ــه ای ــخ ب ــه پاس ــت ک ــه پذیرف صادقان
امــا  ماســت؛  تــوان  از  فراتــر  ســؤال 
غرضــش آن بــود کــه هرزمــان ایــن 
ــتی از  ــم درس ــیدهایم فه ــؤال را پرس س

ــتهایم. ــود نداش ــرایط خ ش
در صومعــه هــا، کتابخانــه هــا و دربارهای 
اروپــای ســدههای میانــی، ایــن ســؤاالت 
ــد.  ــث بودهان ــورد بح ــه م ــق همیش عمی
سؤاالتشــان  خاطــر  بــه  مردمانــی 

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 
ــاردو را  ــه صراحــت لئون ــود، ب ــل ب ــی بســیار قائ احترام
ــت.  ــا میدانس ــی همت ــاص ب ــکلی خ ــه ش ــفه ب در فلس

ــا عــادت  ــدرن م ــن حــال در دوران م ــا ای ب
ــوف  ــوان فیلس ــه عن ــاردو را ب ــم لئون نداری

ــیم.  بشناس
در ایــن جســتار، رئــوس کلــی ایــده هایــی 
ــم  ــه خواهی ــاردو را ارائ ــتهای لئون از یادداش
ــه  ــد ب ــوفان بع ــات فیلس ــه در تام داد ک
ثمــر نشســته انــد. جالــب اســت کــه 
ــود  ــفی موج ــای فلس ــش ه ــیاری از بین بس
ــی  ــده های ــر ای ــاردو ب ــتهای لئون در یادداش
ســایه میانــدازد کــه مبــدل بــه موضوعــاِت 

ــی شــده  ــدرن غرب ــر و اندیشــه م ــی متاخ ــی نوزای اصل
ــه  ــن ک ــر ای ــد ب ــی نباش ــچ گواه ــر هی ــی اگ ــد، حت ان
داوینچــی، ســبب بــی واســطه، یــا کاتالیــزور فلســفه ی 

ــت. ــوده اس ــدی ب بع
هــر گونــه تاشــی بــرای کنــار هــم قــرار دادن فلســفه 
ــاره  ــر  تکــه هــای پ ــاردو کــه مبتنــی ب ِی واقعــِی لئون
و منقطــع در یادداشــتهای اوســت، ریســک دلبخواهــی 
ــه همــراه  ــودن را ب ــدازه ای مصنوعــی ب ــا ان ــودن و ت ب
ــزه از فلســفه  ــن مختصــر وجی ــود، ای ــن وج ــا ای دارد. ب
ــر  ــه ه ــام ک ــه داده ــاور ارائ ــن ب ــا ای ی داوینچــی را ب
گونــه بینشــی بــه منشــور فلســفیای کــه از طریــق آن 
ــعی و  ــایان س ــته، ش ــی نگریس ــم م ــه عال ــاردو ب لئون

ــاش اســت. ت
متالهــان ســده هــای میانــی بــه طــور معمــول مدرســی، 
یــا مدرســیون خطــاب میشــوند. ایــن لقــب بــدان خاطــر 
بــه آنهــا اطاق میشــود کهبــه برگیــری نتایــج از متون، 

یافـتن فلسـفه ای در لئـوناردو

 چاد تریرن

ترجمه مهدی قاید رشف

ــکی و  ــانی خش ــدند و کس ــوزانده میش س
ــه  ــردم را ب ــا م ــد ت ــا را طــی میکردن دری
خاطــر پاسخهایشــان تنبیــه کننــد. در 
ــنگری  ــاره در روش ــانس و دوب دوره رنس
ــخ  ــیده و پاس ــدی پرس ــؤاالت ج ــن س ای
ــودی  ــرگ و ناب ــاره م ــدند و دوب داده ش
ــای  ــه اش جنگه ــد، نمون ــار آوردن ــه ب ب
ــاب  ــدههای 1۶ و 1۷ و انق ــی س مذهب
فرانســه. کمونیســم و فاشیســم هــردو بــا 
فلســفه آغــاز شــدند و هــردو وعــده پاســخ 
بــه پرسشــهای نهایــی دادنــد و هــردو بــه 

ــام کشــیدند.   ــل ع قت
مــا  ذات  کــه  رســد  مــی  نظــر  بــه 
ــنگینی  ــه س ــگر هزین ــودات پرسش موج
برایمــان دارد کــه شــاید دیگــر حاضــر بــه 
ــروزه  ــر ام ــًا اگ ــیم. یقین ــش نباش پرداخت
ــم انبوهــی  ــان بکنی ــه دوروبرم نگاهــی ب
از پاســخهای حاضروآمــاده میبینیــم و 
ــح  ــرای توضی ــز ب تاشــهایی بســیار ناچی
پرسشــهایی کــه توجیهشــان کنــد. پــس 
آیــا بایــد عــادت ســؤال پرســیدن را تــرک 
ــه، خــودداری  ــه گمــان مــن ن ــم؟ ب گویی
از پرســیدن ســؤال دستکشــیدن از انســان 

ــت.    ــودن اس ــام ب تم
 

لـــــئوناردو 
داوینـــچی 
ــچون  هــمـ
یــــکـــــ
فیــــلسـوفـ 

ــم  ــه عال ــه ک ــی آن-چ ــای بررس ــه ج ب
ــه میکــرد، تمایــل داشــتند.  محســوس ارائ
پژوهــش مســتقیم در عالــم طبیعــت یکــی 
از مشــخصه هــای نوزایــی متاخــر بــود. در 
1۶14 میــادی، بــا انتشــار ارغنــون جدیــد، 
بیکــن هــم اثــری پیشــرو در بــاب منطــق 
اســتقرایی خلــق کــرد، هــم ارزش محــک 
تجربــه را بــرای طلــب حقیقــت بــه میــان 
ــه  آورد. هــم از ایــن روســت کــه بیکــن ب
ــدر  ــی ق ــه گرای ــب تجرب ــدر مکت ــوان پ عن

دیــده اســت.
وانگهــی یــک قــرن پیــش از بیکــن،  
ــن  ــری مت ــرای فراگی ــی ب ــر داوینچ تحقی
کتــاب هــا بــه شــکل بــرج عاجــی بســیار 
روشــن اســت و در دســت نوشــته ی خطی 
آتانتیــک، داوینچــی بانگــی 
جانــب  از  طرفــداری  بــه 
ــرد: ــراد ک ــروی ای ــه گ تجرب

کــه  آگاهــم  »کامــا 
ــه  اشــخاص جســور خاصی،ن
اهــل  و  ادیــب  فــردی 
ــید  ــد اندیش ــه، خواهن مطالع
ــه شــکل  ــد ب ــی توانن ــه م ک
ــی  ــرا ســرزنش م ــی م معقول
دارنــد  آن  ادعــاِی  کننــد؛ 
ــم و ادب  ــل عل ــن اه ــه م ک
ــا  ــادان! آی ــراِد ن ــتم. اف نیس
نمــی داننــد کــه مــن ممکــن 
ــان  ــم هم ــواب ده ــدی ج ــا تن ــت ب اس
ــب زادگان  ــه نجی ــوس ب ــه ماری ــور ک ط
ــن  ــا ای ــواب داد. ب ــدی ج ــا تن ــی ب روم
گفتــه: کــه آن هــا، کســانی کــه خودشــان 
ــن  ــه م ــد، ب ــی آراین ــران م را در کار دیگ
ــد داد.  ــودم را نخواهن ــن خ ــازه ی تزیی اج
ــچ  ــه هی ــت، در حالیک ــد گف ــا خواهن آن ه
ــه  ــد ب ــی توانن ــد، نم ــی ندارن ــارت ادب مه
طــور مناســبی بیــان کننــد آن چــه را کــه 
خواهــان تبییــن آن هســتم...؛اما نمــی 
ــن  ــر م ــورد نظ ــات م ــه موضوع ــد ک دانن
ــه  ــن ک ــا ای ــد ت ــروکار دارن ــه س ــا تجرب ب
بــا واژگان ســروکار داشــته باشــند....؛ و 
تجربــه، معشــوق کســانی بــوده اســت کــه 
ــه  ــن تجرب ــذا م ــد. و ل ــته ان ــوب مینوش خ
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را در تمــام موارد،همچــون یــک معشــوقه، 
ــم. ــاب میکن خط

ــادر  ــا، ق ــد آنه ــن، همانن ــه م ــه ک ــر چ گ
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 
ــذار  ــت گ ــک بدع ــوان ی ــه  عن ــن را ب م
ــه  ــانی ک ــرد؛ اما...کس ــد ک ــر خواهن تحقی
بدعــت گذارانــد و بیــن طبیعــت و انســان 
ــا  ــه ب ــور ک ــان ط ــد، هم ــیر میکنن تفس

ــران  ــار دیگ ــان و ســخنوران آث الف زن
مقایســه شــده انــد، بایــد کــه 

ــد و  ــرار گیرن ــه ق ــورد توج م
جــز بــه مثابــه شــی در 

محتــرم  آینــه  برابــر 
شــمرده نشــوند، زمانی 
کــه بــا تصویــر دیــده 
شــده اش در آینــه 
مقایســه شــده است. 
بســیاری بــر ایــن 
اندیشــهاند کــه آنهــا 
ــا  ــن ادع ــا ای ــرا ب م

میکننــد  ســرزنش 
ــر  ــن ب ــن م ــه براهی ک

ــراد  ــت اف ــاف مرجعی خ
بــه  کــه  اســت  خاصــی 

از  ناشــی  قضــاوت  واســطه 
باالتریــن  در  کمشــان  تجربــه 

درجــه احتــرام قــرار گرفتهانــد. آثــار مــن 
در بــاب تجربــه صــرف و محــض اســت، 
ــت.« ــی اس ــوقهی حقیق ــه معش ــه یگان ک

لئونــاردو  علــی رغــم درشــتی هــای 
ــام اکام  ــی، وی ویلی ــی گرای ــه مدرس علی
را خوانــده اســت و بــه نظــر میرســد 
ــر  ــه نظ ــا ب ــه عموم ــتر از آن چ ــه بیش ک
ــت.  ــی اس ــنت مدرس ــون س ــد مدی میرس
میتــوان ریشــههای تجربهگرایــی را در 
آثــار اکام مشــاهده کــرد. از نظــر اکام 
ــر اســاس انتخــاب الهــی،  ــم ب »نظــم عال

امــری ممکــن اســت، لــذا محال 
اســت کــه نظــم عالــم را بــه 
عنــوان امــری پیشــینی دریابیــم. اگــر 
بخواهیــم بدانیــم چیســتی آن چــه را 
ــه  ــه چیســتی آن چ ــد ک ــه هســت، بای ک
ــک  ــه مح ــت ب ــت هس ــه در واقعی را ک
تجربــه درآوریــم.« امــا بــا وجــود آن کــه 
ــا  ــروی را صرف ــه گ ــروی، تجرب ــی گ اکام
ــض و  ــتقیم تحری ــر مس ــورت غی ــه ص ب
تشــویق میکــرد، داوینچــی، تجربهگــروی 
ــه  ــان ک ــداد. چن ــاعه می ــتقیما اش را مس
محقــق لئونــاردو شــناس، نیکودمــی خاطر 
نشــان کــرده اســت »فعالیــت علمــی 

ــاردو  ــی لئون ــت علم ــی بیشــتر فعالی تجرب
ــابه  ــه ی مش ــد. اندیش ــی کن ــه م را توجی
ــه  ــن ک ــوان کرد....ای ــه دکارت عن ای ک
مشــاهده  وتجربــه ضــروری  تریــن چیزها 
هســتند کــه افــراد بایــد بســیار بیاموزنــد، 
کــه به نظــر میرســد مطالعــات لئونــاردو را 
بــه عنــوان تعمیــم معرفــت اش رهنمــون 

ــت.« ــاخته اس س
بــه شــکل ســنتی، فلســفه  غــرب بــه دو 

ســنت افاطونــی و ارســطویی تقســیم 
ــی  ــو، افاطونیان ــک س ــت. از ی ــده اس ش
ــِت  ــه ماهی ــده ک ــن عقی ــر ای ــتند ب هس
حقیقــِی واقعیــت در قلمرویــی متعالــی 
وجــود دارد کــه بــه واســطه عقــل بییــاور 
دریافتــه مــی شــود و بــه همیــن ترتیــب، 
ــه ســبب انســجام  ــات، ب ــه ریاضی ــن ک ای
درونــی و قــدرت منطقــی روشــهایش، 
ــت. از  ــی اس ــوم طبیع ــر از عل ــی ت متعال
دیگــر ســو، ارســطوییانی هســتند کــه 
ــه  ــل ب ــد، قائ ــی( ان ــک عالم ــی )ی زمین
تقــدم مشــاهده انــد و علــوم طبیعــی را بــر 

ــد. ــی دهن ــح م ــات ترجی ریاضی
اســتحکام و حیــات هر دو ســنت افاطونی 
ــی  ــردن ویژگ ــوِل ب ــطویی، محص و ارس
ــک  ــه ی ــان ب ــورد نظرش ــای م ه
ــان،  ــر بی ــه دیگ ــت. ب ــد اس ح
افاطونیــان  حالیکــه  در 
ســنتی،  جانشــینِی  بــه 
میورزیدنــد  مباهــات 
و  فیثاغــورث  کــه 
در  را  ارشــمیدس 
ــان اش  ــان حام می
داشــت، دگــر عالمــی 
متافیزیــِک  بــودِن 
و  افاطونــی 
اخــاق  پارســایی 
ــراد را  ــی آن اف افاطون
متمایــل مــی ســاخت تــا 
بــه غایــت از عالــم تجربــه 
ــد. و در  ــار بمانن ــر روزه برکن ه
ــه خاطــر تاکیــد  حالیکــه ارســطو ب
ــم  ــل عال ــر شایســتگی مشــاهده بالفع ب
ــرِد  ــِع کارب ــی شــد، نف ــد م ــت تمجی طبیع
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 
ــه  ــته  ک ــت داش ــه عزیم ــوان نقط ــه عن ب
ــر نهــادی کــه افاطونیگــری  نهــاد و براب
قــرار  آن  قبــال  در  ارســطوییگری  و 
میگیرنــد میتوانــد در یــک ســنتزی عالــی 

تــر  منحــل شــود. بــه دیگــر بیــان، روش 
ــفه  ــه ِی فلس ــورد عاق ــینی م ــای پیش ه
ــری  ــاهده گ ــا مش ــان ب ــِی افاطونی متعال
افزونــی متحــد میشــوند - مبتنــی بــر 
ــور  ــن منظ ــه ای ــی اســت - ب ــم طبیع عال
کــه پیشــرفتی حاصــل شــود. »پیتــر کاو« 
ــد:  ــی گوی ــم م ــوف عل ــوان فیلس ــه عن ب
»کاوش قلمــروِی تجربــه گــروی، و اثبــات 
ــر »روش  ــت.« اگ ــت اس ــروی عقانی قلم
ــته  ــدی نداش ــای واح ــچ معن ــی«، هی علم

اقــل{ }ال  باشــد، 
بــه معنــای آمیــزش 
تجربــه  و  مشــاهده 
ســاخت  و  یکســو  از 
ســوی  از  نظریــه  
دیگــر اســت.« عــاوه 
ــر مکمــل  ــن، ام ــر ای ب
بــرای تدقیــق مشــاهده 
ــرد  ــف، در کارب و توصی
منطــق، ســاختن خــود 
ــت  ــی اس ــام منطق نظ
طریقــی  چنــان  بــه 
منطقــی  نظــام  کــه 
کــه  کنــد  ارائــه  ای 
و  جــذب  بــه  قــادر 
گــزاره هــای  تغییــر 
بــه  اســت.  تجربــی 
ــتگاه  ــر، دس ــان دیگ بی
ریاضیــش را در اختیــار 

ــد. ــرار ده ــم ق عل
در نتیجــه  محدودیــت فلســفه  یونــان 
ــی  ــم غرب ــرفت عل ــه، از پیش ــن نکت در ای
جلوگیــری  ســال  دوهــزار  مــدت  بــه 
شــد. ایــن پیشــرفت نبــود تــا قــرن 
ــور  ــه ط ــی ب ــه کاوش تجرب ــم، ک هفده
ــد. از  ــد ش ــات متح ــا ریاضی ــبی ب متناس
ــد، بســیاری  ــه بع ــخ ب ــن نقطــه در تاری ای
از مشــکات طبیعــی بــه صــورت ریاضــی 
ــه  ــل حــل شــد. در ســال 1۶23، گالیل قاب
ــه  ــرد ک ــوان ک ــهوراش را عن ــار مش گفت
»فلســفهای کــه در کتــاب اکبر،عالَــم، 

زیــان  بــه  شــده  مکتــوب 
»همــراه  و  اســت«  ریاضیــات 
ــا  ــت ت ــی اس ــای کم ــی ه ــا ویژگ ب
ایــن کــه کیفــی باشــد«. همچنــان کــه 
لیونــاردو متمایــل بــه تجربــه گــروی بــود 
ــه و  ــل از گالیل ــرن قب ــک ق ــت ی - درس
ــات  ــت ریاضی ــه اهمی ــا ب دکارت - کام
متفطــن شــده بــود. درســتی آمیــزش 
ریاضیــات و تجربــه بــر وی کامــا عیــان 

ــود. ــده ب ش
ــی  ــر در ورودی آکادم ــت ب ــتان عام داس
ــی  ــه ریاض ــی را ک ــه هرکس ــون ک افاط

ــر حــذر میداشــت، را  نمیدانســت از ورود ب
مــی توانیم در دســت نوشــته کالبدشناســی 
ویندســور چهــارم از ایــن رهنمــود پرشــور 
ــه  ــی ک ــذار کس ــم: »مگ ــاردو دریابی لئون
کارهایــم  عناصــر  نیســت  ریاضیــدان 
را بخوانــد«. در نســخه دســت نوشــته 
ــه،  ــتیتو دو فرانس ــه انس ــی« کتابخان »ج
ــاری  ــی پافش ــدم قطعیت ــر ع ــاردو ب لئون
مــی کنــد کــه هــر علمــی را کــه پذیــرای 
تبییــن ریاضــی نیســت یــا روی هــم رفتــه 

ــتوه  ــه س ــدارد را ب ــی ن ــه ریاض ــی ب ربط
ــآورد. می

ــل،  ــگاه ناپ ــو« از دانش ــکاس آباگنان »نی
بــه  میگویــد مزیــت و موهبتــی کــه 
ــون  ــراث افاط ــد می ــات داده میش ریاضی
رســاله ی  از  لئونــاردو  اســت.  گــروی 
ــر  ــو ب ــوس افاطــون و شــرح فیچین تیمائ
آن، ایــن آمــوزه را بــر گرفــت کــه عناصــر 
ــذا  ــیاند. ل ــکال هندس ــی، اش ــدان طبیع اب
ابــزار  عنــوان  بــه  ریاضیــات  قابلیــت 
موجــه  واقعیــت  ایــن  توســط  کاوش، 
ــورت  ــه ص ــذات ب ــت بال ــه طبیع ــد ک ش
ویژگیهــای ریاضــی وار 
نگاشــته شــده اســت و 
ــان  ــا آن ــه تنه ــن ک ای
ریاضــی  زبــان  کــه 
میتواننــد  میداننــد 
ــد.  ــی آن را دریاین معن
باشــید  مطمئــن 
لئوناردویــی کــه بــه 
ــی در  شــیوهی افاطون
ــِت ادراک  ــاب مادونی ب
ــا  ــاس ب ــی در قی حس
متعالــی بــودن اندیشــه 
ــد  ــخن میگوی ــاب س ن

را میتــوان یافــت.
بــا ایــن همــه، شــأنیت 
ــاردو  ــر لئون ــورد نظ م
و  »تجربــه«  بــرای 
را  او  »مشــاهده«، 
در  لنگــری  هماننــد 
ــر روزه روی  ــای ه دنی
زمیــن نــگاه میــدارد 
تــا ایــن کــه وی را در جهــان علیــای 
ــه  ــن نکت ــد. ای ــور کن ــم و گ ــات گ ریاضی
بــه وضــوح در ایــن عبــارات آمــده اســت 
ــی  ــم حقیق ــد عل ــما بگویی ــر ش ــه »اگ ک
ــد،  ــه مییاب ــده و خاتم ــاز ش ــن آغ در ذه
ــه  ــت، و ب ــخن را پذیرف ــن س ــوان ای نمیت
دالئــل بســیار بایــد مــردود شــود. بیــش از 
همــه چیــز چــون در چنیــن گفتــار ذهنیای 
تجربــه ورود پیــدا نمیکنــد، بــدون تجربــه 
ــه  ــوداش را ب ــد خ ــزی نمیتوان ــچ چی هی
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ــد«. ــکار کن ــن آش یقی
فنآورانــه  پیشــرفتهای  حالیکــه  در 
ــاق  ــه اتف ــدههای میان ــمگیری در س چش
ــج  ــد و بتدری ــرفت، کن ــن پیش ــاده، ای افت
بــوده اســت. طــی قرنهــا، بــه دیگــر 
ســخن، مرجعیــِت ارســطو در علــم فیزیک، 
)نجــوم(،  هیــات  علــم  در  بطلمیــوس 
جالینــوس در فیزیولــوژی اساســا بیچالــش 
بــوده اســت. بــا ظهــور نوزایــی، نــه تنهــا 
ــه فهــم طبیعــت افزونــی یافــت  عاقــه ب
بلکــه کنتــرل آن نیــز زیــاد شــد. در ســال 
1۶20، فرانســیس بیکــن اعــام کــرد کــه 

ــدن  ــلیم ش ــا تس ــا ب ــا صرف م
در برابــر طبیعــت میتوانیــم بــر 
آن فرمــان برانیــم. فرانســیس 
ــش را  ــیاری از توان ــن بس بیک
صــرِف تــاش بــرای دانســتن 
و دریافتــن طبیعت بــه بهترین 
وجــه کــرد و فلســفه او، عموما 
بــه عنــوان مظهــِر شــروع 
ــازه شــناخته شــده  عصــری ت
ــه  ــه و ب ــن هم ــا ای ــت. ب اس
ــه  ــی ک ــی، در حال ــرز جالب ط
داوینچــی یــک قــرن پیــش از 
بیکــن موفقیــت هایــش را بــه 
دســت آورد، دســت نوشــته 
هــای لئونــاردو مملو از نشــانه 
گــذاری هــای روش شــناختی 
ــاره ی پژوهــش علمــی و  درب

ماحظــات فلســفی پیرامــون فرآیندهــای 
ــاب،  ــه ِی کت ــن صفح ــد. در اولی طبیعتان
صفحــه ســمت راســت نســخه ی »کنــت 
ــه  ــزاری ب ــم اب ــل از عل ــی«، تجلی مانتزون
عنــوان علمــی اســت کــه کلیــد فرآیندهــا 
ــه  ــاردو ن ــت. لئون ــی اس ــت زندگ و طبیع
ــی و  ــای تجرب ــه روش ه ــال ب ــا اتص تنه
ریاضیــوار بــه عنــوان ابــزاری بــرای فهــم 
ــب  ــن ترکی ــداد، بلکــه ای جهــان ارزش می
ــت  ــه دس ــرای ب ــزاری ب ــوان اب ــه عن را ب
گرفتــن تفــوق بــر طبیعــت میســتود. 
ــود  ــرده ب ــی ک ــش بین ــاردو پی ــی لئون گوی

ــوج  ــاوری م ــه فن ــه چگون ک
آینــده خواهــد شــد و محیــط 
ــب  ــان را منقل ــر روزهم ــی ه طبیع

ــرد. ــد ک خواه
گرچــه شــیفتگی لئونــاردو بــه علــوم 
ــای او نشــد  ــن ادع ــع از ای مکانیکــی، مان
کــه هنرمنــدی انســان، بــا همه ســزاواری 
ــت  ــچ روی از طبیع ــه هی ــت اش، ب و لیاق
در ســادگی، کارایــی و زیبایــی پیشــی 
ــاردو از  ــی لئون ــوِد آگاه ــا وج ــرد. ب نمیگی
محدودیتهــای نجــوم بطلمیوســی، وی 
خورشــید را میســتود. بــا فــرض شــیفتگی 
ــه  ــت ب ــور و طبیع ــه ن ــبت ب ــاردو نس لئون
طــور کلــی، کمتــر جــای شــگفتی اســت 

کــه او بــه نقاشــی  عاقهمنــد شــد. 
ــارق  ــب خ ــاردو ترکی ــزد لئون ــی، ن نقاش
ــه،  ــت و در نتیج ــر اس ــم و هن ــاده عل الع
مســیری بــرای آگاهــی بیشــتر از فلســفه، 
ــمت  ــه س ــد. در صفح ــت میده ــرا دس ف
راســت، در صفحــات نخســتین »کدکــس 
 ،594 200و  فولیــو  اتانتیکــوس« 
ــال  ــه در ح ــود ک ــت میش ــی یاف لئوناردوی
ســخن گفتــن از ایــن اســت کــه »چگونــه 
ــل  ــل و دالئ ــان تمــام مطالعــات عل در می
ــاد و  ــاگر را ش ــا تماش ــور عمدت ــی، ن طبیع
ــی  ــان ویژگ ــد؛ و در می ــی کن ــرور م مس

عظیــم ریاضیــات، قطعیــِت اثباتهایــش، آن 
چیــزی اســت کــه بیــش از هــر چیــز دیگر 
اغلــب موجــب تعالــی ذهــن کاوشــگر 
تمــام  بــر  بایســتی  بنابرایــن،  اســت. 
گفتارهــا و نظــام هــای یادگیــری انســانی 
ــید،  ــن باش ــد.« مطمئ ــته باش ــج داش ترجی
لئونــاردو فضــای قابــل ماحظهــای 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 
ــاهده  ــل مش ــور قاب ــار ام ــام آث ــد تم مقل
طبیعــت اســت، بــه یقیــن، از ابداعــی 
ظریــف تنفــر خواهیــد داشــت کــه از 
فلســفه و تامــل نظــری نکتــه 
ســنجانه بــرای بررســی تمــام 
اســتفاده  طبیعــت  اشــکال 

ــد.« میکن
ارســطو بــاور داشــت کــه 
ــا  ــاش، ب ــد نق ــت، مانن طبیع
هــدف )غایــت( عمــل میکنــد. 
ارســطو  دیگــر،  بیــان  بــه 
بارهــا چنیــن بیــان کــرده 
ــه  ــاران، ب ــی ب ــه گوی ــود ک ب
ــرای ایــن کــه  ــال، ب طــور مث
ــد  ــه ذرت رشــد و نمــو کن دان
ــه  ــه دان ــن ک ــه ای ــارد، ن میب
میکنــد  رشــد  صرفــا  ذرت 
چــون بــاران میبــارد. ایــن 
ــدف  ــن ه ــرای یافت ــاش ب ت
ــه دو  ــت در آن فاصل در طبیع
ــاند.  ــه کش ــه بیراه ــم را ب ــاله عل ــزار س ه
ــه  ــن  ب ــیس بیک ــال 1۶23، فرانس در س
تحســین اتمیســتها پرداخــت. ایــن کار 
ــی از  ــق و ژرف ــبب فلســفه  عمی ــه س او ب
ــت از  ــاد داش ــه وی اعتق ــود ک ــت ب طبیع
ــی در  ــرورت مکانیک ــتن ض ــلم انگاش مس
ــری  ــدف دیگ ــر ه ــای ه ــه ج ــت ب طبیع
ــان  ــن س ــه همی ــت. ب ــده اس ــل آم حاص
ــه  ــرد ک ــوان ک ــه 1۶40، عن دکارت در ده
ــاب  ــری در ب ــل نظ ــی )تام ــت شناس غای
غایــات( بایــد کــه از فلســفه طبیعــی منــع 

ــود. ش

ــی  ــات دکارت ــش از ابداع ــرن پی ــک ق ی
علــم  در  لئونــاردو  فراســت  بیکنــی،  و 
ــرش وی  ــر نگ ــر سرتاس ــه ب ــی ک مکانیک
ــد، وی  ــی افکن ــایه م ــت س ــاب طبیع در ب
ــه  ــی را ک ــر دیدگاه ــا ه ــرد ت را وادار ک
ــت  ــی اس ــن طبیع ــان قوانی ــتلزم بط مس
ــو  ــن، آباگون ــد. بنابرای ــر کن ــوار و تحقی خ
ــزد  ــد کــه ن ــد  از ایــن ســخن بگوی میتوان
ــادگی  ــرورت و س ــه، »ض ــاردو چگون لئون
طبیعــت، نیــاز بــه وجــود نیروهــای معجزه 
آســا و اتفاقــی و هــم چنیــن معجــزه و آن 
ــدان متوســل میشــود از  ــه ب ــی ک نیروهای

ــرد.«  ــان میب می
ــی  ــای دین ــه دیدگاهه ــا ک ــدان ج ــا ب ت
لئونــاردو مــد نظــر اســت، طایــه دار 
ــل  ــی، »ژان پ ــاب داوینچ ــات در ب مطالع
ــاردو  ــتن لئون ــه نگریس ــر گون ــتر«، ه ریش
ــی- ــکار م ــاور را ان ــک خداناب ــوان ی بعن

کنــد و بــاور دارد کــه گــواه معتقــد بــودن 
ــتههای  ــت نوش ــد در دس ــی میتوان داوینچ
ــی  ــاس تحقیق ــر اس ــود. ب ــت ش وی یاف
دیگــر، ناهمگنــی آشــنایی هــا و  دشــمنی 
هایــش بــود کــه موجــب اتهامــی ننگیــن 
8 آوریــل 14۷۶ شــده کــه او از آن تبرئــه 
گشــت. زیــرا آزادیــای کــه لئونــاردو بــا آن، 
ــان میســاخت،  ــا اندیشــههایش را عی عادت
ــه او را تســهیل  ــاوری زدن ب ــام خداناب اته

ــود.«  نم
عــاوه برایــن، در فولیــوی 241 از رســاله 
ــاردو،  ــوژی لئون ــور در فیزیول ــوم ویندس س
طنینــی کمتــر دینی آشــکار شــده اســت. او 
در ایــن جــا میگویــد: »وای! باهت 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 اطاعاتــی 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 
ــرایط  ــاردو دارای ش ــت: »لئون ــده اس نیام
ذهنــی بســیار کفرآمیــزی بــود، چنــان کــه 
ــر  ــود. ه ــی نم ــروی نم ــی پی ــچ دین از هی
چــه باشــد اتفاقــا بهتــر اســت او فیلســوف 
محقــق  مســیحی.«  یــک  تــا  باشــد 
داوینچــی، ادوارد مککــردی، همچنیــن 
ــود  ــا وج ــه، ب ــه چگون ــد ک ــی کن ــان م بی
تعصــب کلیســا بــه مجــازات کســانی کــه 
ــه کار  ــا را ب ــوی جراحــی اتمیســت ه چاق
ــام دادن  ــرات انج ــاردو ج ــد، لئون میگرفتن
ــه  کالبدشــکافی داشــت. در نتیجــه، وی ب
غضــب الهــی پــاپ گرفتــار شــد و در ســال 
1515، مجبــور بــه تــرک ُرم شــد. همــان 
طــور کــه جــان ام. رابرتســون در »تاریــخ 
ــم  ــه آزاد قدی ــاب اندیش ــراش در ب مختص
و جدیــد« خاطــر نشــان ســاخته، در مــورد 
ــکار  ــه »ان ــده اســت ک ــه ش ــاردو گفت لئون
مکــرر اصــل مرجعیــت در علــم و ادبیــات 
از روحــی ســخن میگویــد کــه، علــی رغــم 
ــودار  ــرف و ت ــم ح ــه آن روح ک ــن ک ای
ــته در درون رام  ــرده، نمیتوانس ــل میک عم
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، 
ــی شــود  ــد مرتکــب فعل ــه میتوان ــس ن نف
ــد.«  ــس کن ــزی را ح ــد چی ــی توان ــه م ن
بــه نظــر میرســد کــه ایــن ســخن روح را 
ــی  ــن جهان ــا ای ــده ای ذات ــوان پدی ــه عن ب
ــای،  ــا اندازه ــه ت ــرد ک ــی گی ــر م در نظ

نهایتــا  هســتهای  دارای  نحــوی،  بــه 
ــت. ــمانی اس غیرجس

شــکاکیت  از  بیشــتری  هــای  نمونــه 
ــد  ــی همانن ــاردو در جمات ــل لئون محتم
ایــن یافــت مــی شــود: »اگــر کســی 
دارای  بدنهــای  روح،  بگویــد،  بناســت 
ــرد و  ــی گی ــرا م ــون را ف ــکال گوناگ اش
بدیــن وســیله بــا قــدرت ســخن مــی گوید 
ــخ  ــه او پاس ــن ب ــد م ــی کن ــت م و حرک
خواهــم داد کــه زمانــی کــه هیــچ عصبــی 
یــا اســتخوانی وجــود نــدارد هیــچ نیرویــی 
ــوی  ــر نح ــه ه ــا ب ــد، ت ــد باش ــی توان نم
ــه  ــود ک ــال ش ــت اعم ــش و حرک از جنب
توســط چنیــن ارواح موهومــی صــورت 
گرفتــه انــد. از آمــوزه ی ایــن گمانــورزان 
بــر حــذر بــاش، چــرا کــه اســتدالل شــان، 

ــت.« ــه نیس ــد تجرب ــورد تایی م
ــدی و  ــی هنرمن ــکار توانای ــر ان ــاوه ب ع
ــه  ــیدن ب ــرای در رس ــان ب ــت انس خاقی
ابداعاتــی زیباتــر از طبیعــت، لئونــاردو 
ــه شــر قاطــع انهــدام طبیعــت و  نســبت ب
دســت یازیــدن بــه جنــگ شــک نداشــت. 
ســخنان مــک کــردی در بــاب ایــن 
موضــوع در زمانهخــودش بســیار گویــا 
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ــود: ب
»خــاص تریــن رخدادهــای جنــگ جهانــی 
ــام  ــه آن  را از تم ــی ک اول، آن رخدادهای
فهرســت هــای طویــل پیشــینیانش متمایز 
ــای  ــن هواپیماه ــه کار گرفت ــد، ب ــی کن م
بمبــاران کننــده، بــه  کار بــردن گازهــای 
ــی  ــی، همگ ــر دریای ــک و زی ــمی، تان س
نمونــه هایــی از پیــش گوییهــای لئونــاردو 
را در اختیــار میگــذارد. لئونــاردو از ســاختن 
ــه  ــخن گفت ــتر س ــا پیش ــدام از آنه ــر ک ه
بــود، نــه بــا بیانــی رازآمیــز از جانــب یــک 
پیشــگو، بلکــه بــا چنــان وضــوح و دقتــی 
ــت و  ــی. دق ــی و علم ــات مکانیک از جزئی
ــرا او  ــاردو عجیــب نیســت زی وضــوح لئون
ــا را در  ــی روماگنی ــدس نظام ــمت مهن س
ــا در  ــزار بورگی ــاه س ــت کوت دوران حکوم
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 
ــت.  ــرده اس ــام ک ــوا و بدن ــی« رس دیوانگ
عــاوه بــر ایــن، ســرنخ پاســخ این ســوال، 
ــته ی  ــت نوش ــی از دس ــد در متن میتوان
ملــی  ی  کتابخانــه  در  لئونــاردو 
یافــت شــود کــه در آن وی 
ــگ  ــن جن ــاوت بی ــه تف ب
دفاعــی  و  حملهــای 
ــد و  ــاع میده ارج
ــر ضــرورت  ب
ه  د مــا آ

ــر  ــازی تدبی س
حفاظتــی  بــرای 

در  کــه  چیزهایــی 
ــمرده  ــمند ش ــی ارزش زندگ

در  کــه  »زمانــی  میشــود: 
ــد  ــتمگر بلن ــم س ــره ی حاک محاص

پــرواز قــرار گرفتــم، وســیله حملــه 
و دفــاع را بــرای حفــظ عمــده تریــن 
ــان آزادی  ــه هم ــم ک ــت یافت ــه طبیع هدی
ــن در  ــه ســخن گفت ــه ب اســت.« ودر ادام
مــورد جایــگاه دیوارهــا و ایــن کــه چگونــه 
ــان  ــادل و خوبش ــان ع ــا، حاکم ــان ه انس

ــردازد.« ــد میپ ــی کنن ــظ م راحف
کاربــرد  علمــی  احتمــاالت  لئونــاردو 
گازهــای ســمی را در جنــگ هــای دریایی 
ترســیم مــی کنــد و فرمولــی بــرای ترکیب 
آن بدســت میدهــد و توصیــف میکنــد 
ــر  ــوان یــک ام ــه یــک ماســک بعن چگون
ــا  ــد. محــال اســت ت ــده، عمــل کن بازدارن
ــی  ــم لئوناردوی ــرض کنی ــی ف ــا بیتوجه ب
کــه نوشــته: »گرفتــن حیــات یــک انســان 
ــردن  ــه کارب ــت« ب ــن کار اس بیرحمانهتری
گاز ســمی علیــه جمعیــت شــهری تحــت 

ــد.« ــته باش ــرایطی را روا دانس ــر ش ه
لئونــاردو حیوانــات را دوســت مــی داشــت 
و ضــد کســانی بــود کــه هــر چیــز دارای 
خــون را میخوردنــد و بــا صدمــه زدن بــه 
ــف  ــو مخال ــر نح ــه ه ــده ب ــای زن چیزه
ــه  ــاردو ب ــد: »لئون ــی میگوی ــود. نیکودم ب
واقــع حامــی حیوانــات بــود، همیشــه 
از حیوانــات بــا مهربانــی و شــکیبایی 
مراقبــت میکــرد. بــه عنــوان شــاهدی بــر 
ایــن مطلــب، نقــل شــده زمانــی کــه وی 
ــدگان  ــه پرن ــرد ک ــور میک ــی عب از جاهای
فروختــه میشــدند، وی آنهــا را از قفــس 
ــی را  ــآورد و بهای ــرون می ــان بی ش
ــندگان  ــه فروش ــت ک میپرداخ
طلــب میکردنــد، لئونــاردو 
در  را  پرنــدگان  آن 
هــوا رهــا میکــرد 
و آنهــا را بــه 

ــت  آزادی از دس
بــاز  رفتهشــان 

ــد.« میگردان
ــاردو  ــی، لئون ــی کل در نگاه

بــود،  از زمــان خــود  جلوتــر 
ــه  ــه را  ب ــه تجرب ــت ک ــن جه بدی

ــی« ارج  ــوق حقیق ــه معش ــوان »یگان عن
ــاور  ــر از همــه، ب ــل ماحظهت مینهــاد. قاب
لئونــاردو اســت کــه ایــن معرفتــی کــه از 
تجربــه ناشــی شــده، بــه منظــور ایــن کــه 
ــد  ــد، بای ــام باش ــن ن ــته ای ــا شایس حقیقت
ــاردو  ــه درد تبییــن ریاضــی بخــورد. لئون ب
ــی داده  ــی ریاضیات ــادی تعال ــا حــدود زی ت
ــک  ــوم مکانی ــرای عل ــی را ب ــای تجرب ه
پیشــگویی کــرده اســت. و عاقــه و فهــم 
وافــر وی بــه علــم مکانیــک حتــی وی را 
ــت را  ــات و طبیع ــا حیوان ــرد ت ــل ک متمای
در مقیــاس بــزرگ تــر مطابــق بــا قوانیــن 
طبیعــت ببینــد. »نــزد مــا، بــه نظر میرســد 
شــخصیت لئونــاردو از مرزهــای عصــر 
ــودش را  ــت، خ ــه اس ــرون رفت ــش ب خوی
ــه  ــاش ب ــی حیاتی ــروی ذات ــق نی از طری
ــه  ــرده و در نتیج ــاب ک ــدرن پرت دوران م
جایگاهــاش را در میــان تاثیــرات مشــهود 

ــت«. ــت آورده اس ــدرن بدس ــه م اندیش
در نتیجــه، نوشــتههای داوینیچــی برخــی 
فلســفی  بصیرتهــای  تریــن  از عظیــم 
قــرون بعــد را پیــش بینــی کــرده و یقینــا 
ــتاوردهایی  ــان دس ــه در می ــد ک ــن بای ای
قلمــداد شــود کــه میــراث لئونــارد هســتند.

 )1998-190۶( گودمــن  نلســون 
فیلســوفان  شــده ترین  شــناخته  از 
ــه  ــت ک ــتم اس ــرن بیس ــی ق آمریکای
ــی اش روشــن کــردن  از اهــداف اصل
ــم فلســفی اســت. او  ایده هــا و مفاهی
در کارهایــش بــه طــور گســترده بــه 
ــا  زیبایی شناســی و هنــر پرداختــه و ب
ــود  ــد ب ــه معتق ــی عمل گرایان گرایش
ــا  ــل ت ــوری و عم ــری تئ ــه پیگی ک
ــر  ــه منج ــت ک ــمند اس ــی  ارزش زمان
ــا  ــجم ی ــخه ای منس ــد نس ــه تولی ب
صحیــح از آنچــه کــه در علــم و هنــر 

ــود. ــم، ش ــه کار می بری ب
مــا بــه طــور معمــول عرصــه  فرهنگ 
و هنــر را بــا مســائل کاربــردی و 
ایــن  علــم پیونــد نمی زنیــم. بــا 
حــال، گودمــن انجــام ایــن کار را 
بــه شــکلی دقیــق بــه عهــده گرفتــه 
ــری از  ــار هن ــر او آث ــه نظ ــت. ب اس
تفکیــک  قابــل  علمــی  قضایــای 
ــح داد  ــوان توضی ــرا می ت ــتند. زی نیس
کــه چطــور هــر دو آن هــا کــه دارای 
ــه ای و مشــابه هســتند،  ــدی پای قواع

ــد.  ــت دارن ــا جذابی ــرای  م ب
ارســطو )384-322 ق.م( لــذت حــس 
زیبایی شناســی را بــه وســیله ی لــذت 
حــس یادگیــری، کــه امــری ذاتــی در 
انســان اســت، توضیــح داد. او امیــدوار 

بــود بتوانــد پیونــدی بیــن معرفــت و لــذت 
ــس کار  ــد. نف ــرار کن ــی برق زیبایی شناس
ــه  ــا ب ــت، ام ــطو اس ــابه ارس ــن مش گودم

شــیوه ای کامــا متفــاوت.
--------------------------

یک مرد خوب در هنر
-----------------------

از منظــر زندگــی شــخصی، توجــه جــدی 
زیبایی شناســی  و  هنــر  بــه  گودمــن 
ثابــت  زندگــی اش  طــول  در  همیشــه 
ــدرک  ــت م ــس از دریاف ــت. پ ــوده اس ب
در  هــاروارد  دانشــگاه  از  کارشناســی 
ــری  ــری هن ــت گال ــال 1928، مدیری س
ــال  ــا س ــال 1929 ت ــن را  از س واکرگودم
1941 در بوســتون بــر عهــده داشــت. 
و  همزمــان روی رســاله دکترایــش در 
در  او  می کــرد.  کار  فلســفی  منطــق 
ــن  ــش آموخت ــات آکادمیک ــول تحصی ط
در عرصــه  هنــر و همین طــور کمــک 
دانشــجویان  و  جــوان  هنرمنــدان  بــه 
زیباییشناســی را ادامــه داد. همســر نقــاش 
او کــه کاتریــن اســترجیس گودمن نــام 

داشــت، در ســال 199۶ درگذشــت.
ــه طــور جامــع  ــر گودمــن ب فلســفه ی هن
در  رویکــردی  هنــر:  زبــان  کتــاب  در 
تئــوری نمادهــا گــردآوری شــد. رســاله ای 
ــار در  ــن ب ــرای اولی بســیار اثرگــذار کــه ب
ــاط  ــا ارتب ــد. ام ــر ش ــال 19۶8 منتش س
ــن  ــت؟ گودم ــه اس ــر چگون ــا هن ــان ب زب
تاکیــد می کنــد کــه نبایــد »زبــان« را 

بــا تصــور رایــج از زبــان اشــتباه 
بگیریــم. تصــور رایــج از زبــان، یعنــی 
ــرای  ــی ب ــور طبیع ــه به ط ــی ک زبان
ــم.  ــه کار می بری ــی ب ــات کام ارتباط
ــان  ــه زب ــد ک ــت می گوی او به صراح
ماننــد  زبان هایــی  مشــابه  هنــر، 
ــت  ــی نیس ــن و یونان ــی، التی انگلیس
نــدارد.  تعلــق  کــدام  به هیــچ  و 
زبان هــای  بیــن  اساســی  تفــاوت 
ــی  ــه راحت ــر را ب ــان هن ــی و زب طبیع
ــای  ــان ه ــرد. زب ــوان روشــن ک می ت
طبیعــی از آواهــای صوتــی و حروفــی 
ــر  ــه ب ــده اند ک ــکیل ش ــی تش نگارش
پایــه  قواعــد گرامــری کنــار هــم 
قــرار می گیرنــد. امــا زبــان هنــر 
هیچ کــدام از ایــن اجــزا را نــدارد و از 
حــروف، کلمــات، و جمــات ســاخته 

ــت. ــده اس نش
آغــاز  جایــی  از  شــباهت ها  امــا 
ــر را  ــم هن ــا میتوانی ــه م ــود ک میش
کنیــم  توصیــف  زبانــی  به عنــوان 
کــه در آن به جــای حــروف و گرامــر، 
ــر  ــاختمانی ب ــای س ــزا و بلوک ه اج
کنــار  دستورالعمل ســاخت  اســاس 
ــال،  ــرای مث ــد. ب ــرار می گیرن ــم ق ه
در مــورد نقاشــی، اجــزای مــورد نظــر 
همــان تصاویــر مختلف نقاشــی شــده 
ســاخت،  دســتورالعمل  و  هســتند، 
همــان قوانیــن الزم بــرای تولیــد 
ــا در  ــت. ی ــادار اس ــر معن ــک تصوی ی
ــا  ــه ای از قطعه ه ــیقی، مجموع موس
ویژگی هــای  و  ســو،  یــک  در  را 
هارمونیــک یــا ریتمیک شــان را در 
ــات  ــه ادبی ــم. البت ــر داری ــوی دیگ س

پیـــــوند هــــنر و علـــم

پیرامــــــــــونــــ
زیبــایــی شـــناسـی گــــودمـــن

نیکالس گوگاس 

ترجمه رامتین شاهین فر
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هنــوز از الفبــای معمولــی بــه عنــوان 
ــا  ــد، ام ــتفاده می کن ــش اس ــع اجزای منب
گاهــی قواعــد رایــج دســتور زبانــی و 
کاربــردی را می شــکند و قــدرت بیــان 

گفتــار روزمــره را افزایــش می دهــد.
ــی را  ــا طبیع ــی ی ــان معمول ــن زب بنابرای
ــا  ــوان ســازه ای منظــم ی ــه عن ــوان ب می ت

یــک سیســتم متشــکل از اجــزا و نماد هــا 
ــی هســتند  ــا نمادهای ــرد. این ه ــف ک تعری
کــه بــه شــکلی معیــن بــه یکدیگــر 
ــر  ــان دیگ ــه بی ــا ب ــوند. ی ــل می ش متص
ــخص  ــرای مش ــه ب ــتند ک ــی هس کدهای
ــا  ــوند. م ــیر ش ــد تفس ــوا بای ــدن محت ش
بــه آســانی آنچــه را کــه می خواهیــم 
بــه  کنیــم  بیــان  مــادری  زبــان  در 
اهمیــت  امــا  می کنیــم.  تبدیــل  کــد 
ــد  ــای جدی ــتم ها و کده ــری سیس یادگی
ــری  ــه فراگی ــود ک ــکار می ش ــی آش زمان

ــاز  ــی را آغ ــان خارج ــک زب ی
می کنیــم. ایــن مــورد مشــابه 
هنــر اســت. بــه ایــن معنــا کــه 
ــه  ــر، ب ــک هن ــا در درک ی ــت م موفقی
میــزان آشــنایی و تمرین مــان بــا کدهــای 

ــت. ــته اس ــر وابس ــوع آن هن متن
--------------------------

نقطه تفاوت
------------------

مشــکل اصلــی مــا ایــن اســت کــه چگونه 
نمادمنــد  سیســتم های  بیــن  میتــوان 
ــن  ــن ای ــل شــد؟ گفت ــز قای ــف تمای مختل
ــم از  ــان عل ــر و زب ــان هن ــه زب ــب ک مطل
ــا  ــا کده ــا ی ــری نماده ــه کارگی ــر ب نظ
مشــابه هــم هســتند، بــرای مــا کــه 
ــم،  ــوب می فهمی ــا را خ ــای آن ه تفاوت ه
ــده نیســت. خاصــه ی  ــع کنن ــدان قان چن
ســخن گودمــن ایــن اســت کــه تــا 
زمانــی کــه علــم و هنــر سیســتم نمــادی 
ــان  ــد، تفاوت ش ــکیل نداده ان ــانی تش یکس
درونــی  ســاختار  نحــوه ی  در  بایــد  را 
ــف  ــرد. توصی سیستم هایشــان جســتجو ک
ــامل  ــب ش ــا اغل ــن تفاوت ه ــن از ای گودم
ــه  ــا ب اصطاحــات بســیار فنــی اســت. ام
ــار  ــا را در چه ــوان آن ه ــی میت ــور کل ط

ــرد: ــه ک ــر خاص ــورد زی م

ــن  ــری ای ــر هن ــی اث ــن ویژگ 1. مهمتری
ــه  ــد ک ــی باش ــد همان ــه می توان ــت ک اس
ــک  ــا ی ــی اش را دارد. مث ــد بازنمای قص
آســمان نقاشــی شــده می توانــد آبــی 
رنــگ باشــد، درســت ماننــد آســمانی کــه 
می بینیــم. یــا ابعــاد یــک بنــای معمــاری 
می توانــد مســتقیما نشــان گر قــدرت و 
ــن  وضعیــت ســاکنانش باشــد. گودمــن ای
ویژگــی را »مثــال آوری« می نامــد. بــه 
ــری در  ــر هن ــدرت اث ــه ق ــا ک ــن معن ای
ــه آن  ــه ب ــت ک ــزی اس ــا چی ــابهت ب مش
ــگ و  ــی رن ــمان آب ــد. آس ــاع می ده ارج
ــی  ــد نمونه های ــل می توانن ــاختمان مجل س
ــه  ــال آوری باشــند. البت تحت اللفظــی از مث
ــر  ــه نمونه هــای اســتعاری ]غی ــوان ب می ت
ــاره  ــم اش ــال آوری ه ــی[ از مث تحت اللفظ

کــرد. مثــا فــرض کنیــد در یــک نقاشــی، 
چهــره ی فــرد را آبــی رنــگ نقاشــی کنیــم 
یــا خواننــده ا ی را بــه شــکل یــک قهرمــان 
اپــرا در خیالمــان تصــور کنیــم. در هــر دو 
ــی  ــم چیزهای ــاش می کنی ــا ت ــت م حال
ماننــد غــم و انــدوه یــا عظمــت شــخصیت 
را از طریــق چیزهــای متفــاوت دیگــری در 
قالــب اســتعاره  بیــان کنیــم. امــا در زبــان 
علــم اشــاره بــه نمونه هایــی از مثــال آوری 
ــا تحــت  آســان نیســت. خــواه آن نمونه ه
ــا  ــتعاری. مث ــواه اس ــند و خ ــی باش اللفظ
ــک  ــق در ی ــراز اف ــر ف ــمانی ب ــرای آس ب
کتــاب فیزیــک، رنگ آمیــزی الزم نیســت 
و همینطــور واژه  »فــرد غمگیــن« در یــک 
مقالــه  روانشناســی )و حتــی در همیــن 
ــزی  ــم انگی ــوای غ ــد محت ــه( نمیتوان مقال

داشــته باشــد.

ــک  ــاف ی ــر خ ــری، ب ــر هن ــک اث 2. ی
دســتاورد علمــی، بیشــتر از نمادهایــی 
اشــیاء،  بــه  کــه  می کنــد  اســتفاده 
واقعیــات، و یــا حالت هــای ذهنــی در 
ــرای  ــد. ب ــده ارجــاع می دهن ســطوح پیچی
ــم آلود  ــص خش ــک رق ــش ی ــال نمای مث
می توانــد بــه شــخصیت قهرمــان داســتان 
داللــت داشــته باشــد و هم زمــان بــه 
ادامــه  داســتان هــم اشــاره کنــد. یــا 
می توانــد یــک رفتــار خشــن کلــی و 
علــل احتمالــی اش را نشــان دهــد. یــا بــه 
ــا  ــان ب ــه قهرم ــی ک ــای احتمال واکنش ه
ــد  ــه خواه ــتان مواج ــول داس ــا در ط آن ه
شــد و یــا چیزهایــی کــه ممکــن اســت مــا 
ــا آن هــا در جهــان  بــه عنــوان تماشــاگر ب
ــا  ــد. ام ــاره کن ــویم، اش ــرو ش ــی روب واقع
مقالــه ای کــه بــا موضــوع انــواع حــرکات 
خشــن نوشــته شــده اســت، تصــورات  
خواننــده را در همــان راســتا تحریــک 

ــد. نمیکن

3. منحنــی یــک نمــودار علمــی، بــا 
توجــه بــه مقیــاس اش، اطاعاتــی در 
ــد.  ــال می ده ــدی انتق ــطح دو بع ــک س ی
ــه کیفیــات بصــری خطــوط  امــا نســبت ب

واقعــی منحنــی )رنــگ، ضخامــت، ســایه و 
ترکیبــات آن( عاقــه ای نشــان نمی دهــد. 
ــه  ــوه را ب ــک ک ــه ی ــی ک ــل، کس در مقاب
کیفیــات  همــه ی  می کشــد،  تصویــر 
ــه  ــا ب ــرد ت ــت می گی ــه خدم ــری را ب بص
ــه  ــری، ک ــدق بص ــاوت و ص ــی متف معنای
وابســته بــه جزئیــات رنگــی اســت، دســت 
ــای  ــه ه ــی از نمون ــن یک ــد. )ای ــدا کن پی
مــورد عاقــه گودمــن بــود. بــه اصطــاح 
گودمــن، منحنــی علمــی رقیق شــده و 

ــت.( ــده اس ــوه غلیظ ش ــک ک ــی ی نقاش

4. الــف( بــا توجــه بــه نــوع ســاختار 
نمادهــا در سیســتم، نقاشــی یــک سیســتم 
ــچ گاه  ــزای آن هی ــه اج ــت ک ــد اس نمادمن
به طــور کامــل قابــل شناســایی و تفکیــک 
از نظــر جزئیــات خطــوط و رنــگ نیســتند. 
ــی  ــک نقاش ــم ی ــی توانی ــه م ــا همیش م
جدیــد مشــابه آن چــه کــه داشــته ایم 
ــا  ــز دادن آن ه ــه تمی ــوری  ک ــم به ط بیابی
ــن  ــا ای ــد. ب ــن باش ــر ممک ــر غی از یکدیگ
حــال ایــن موضــوع دربــاره  موســیقی 
صــادق نیســت، یعنــی نت هــای موســیقی 
بــه آســانی قابــل تفکیــک شــدن هســتند. 
ــاوت  ــورد متف ــا دو م ــا ب ــه اینج در نتیج
ــن،  ــاح گودم ــه اصط ــتیم. ب ــه هس مواج
ــات،  ــیقی و ادبی ــاف موس ــر خ ــی ب نقاش
ــم  ــتوری( متراک ــوی )دس ــاظ نح ــه لح ب

اســت.
ــا  ــه نماده ــی ک ــه روش ــه ب ــا توج ب( ب
در سیســتم معنــا را منتقــل می کننــد، 
ــد  ــداد می توان ــا م ــده ب ــوط کشیده  ش خط
معانــی متعــددی بــا توجــه بــه موقعیــت یا 
پس زمینــه داشــته باشــند. کلمــات هماننــد 
ــه کار  ــداد به شــکل مشــابهی ب خطــوط م
ــت  ــوار اس ــیار دش ــوند. بس ــه می ش گرفت
کــه بــدون در نظــر گرفتــن پس زمینــه یــا 
ــرای  ــی ب ــای مترادف ــوان معن ــت، بت موقعی
کلمــات یافــت. هرچنــد کــه نت هــای 
موســیقی یــک زمینــه ی ثابــت دارنــد 
و موقعیــت نســبی آنهــا در ارتبــاط بــا 

صداهــای محیــط اطــراف، 
قابــل  می توانــد  همیشــه 
ــوری(  ــر تئ ــل از نظ ــبه )حداق محاس
باشــد. بــه اصطــاح گودمــن، نقاشــی و 
ادبیــات، بــر خــاف موســیقی، بــه لحــاظ 

ــتند. ــم هس ــی متراک معنای
آیا این ادعاها به کار می آید؟

اصطاحــات  شفاف ســازی  در  گودمــن 
و اســتدالل هایش چقــدر موفــق بــوده 
اســت؟ قــرار بــود گودمــن تفــاوت روشــنی 
ــه  ــد ن ــا عرضــه کن ــه م ــر ب ــم و هن از عل
اینکــه ارتبــاط ایــن دو بــا یکدیگــر را 
قطــع کنــد. همان طــور کــه پیــش از 
ــورد  ــای م ــد، معیاره ــرح داده ش ــن ش ای
نظــر گودمــن بیــش از اینکــه تمایــز میــان 
ــد،  ــان ده ــا نش ــه م ــر را ب ــر و غیرهن هن
تفــاوت شــاخه های مختلــف هنــری را 
ــف و ب  ــای ال ــد )بخش ه ــان می ده نش
در مــورد 4(. ایــن بــه نوبــه  خــود اشــکال 
ــرد  ــا ک ــوان ادع ــا می ت ــدارد ام ــی ن چندان
ــه  ــن ب ــر گودم ــورد نظ ــای م ــه معیاره ک
روشــنی تمایــز میــان آثــار دارای ویژگــی 
ــان  ــد آن را نش ــار فاق ــی و آث زیبایی شناس
ــزی کــه گودمــن  نمی دهــد. همــه  آن  چی
ــه مــا می گویــد ایــن اســت کــه برخــی  ب
ــر از ســایرین هســتند.  ــا، هنری ت ویژگی ه
ــن  ــت گودم ــوان گف ــا می ت ــن آی بنابرای
ــب  ــا را فری ــه اش م ــای اولی ــاره ی ادع درب
ــه اش  ــن از برنام ــاید گودم ــت؟ ش داده اس
ــرای یکــی کــردن هنــر و علــم آن قــدر  ب
دور شــده کــه اساســا نمیتوانســته آن هــا را 

ــد. ــز مجــزا ببین دو چی

ــچ  ــه هی ــت ک ــن اس ــن ای ــخ گودم پاس
روش مســتقیمی بــرای ایــن تقســیم بندی 
ــه  ــادر ب ــا ق ــه م ــه اینک ــدارد. ن ــود ن وج
ــا  ــه  م ــتباه اولی ــیم. اش ــیم بندی نباش تقس
در ایــن اســت کــه عرصــه ی هنــر و علم را 
ذاتــا مجــزا در نظــر گرفتیــم. در حالی کــه 
نمی تــوان  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
ــا  ــادی ب ــک سیســتم نم ــان ی ــاوت می تف
ــخص  ــق مش ــر را دقی ــتم های دیگ سیس
ــول  ــوان ط ــه نمی ت ــور ک ــرد، همان ط ک

مشــخصی را بــرای تمایــز افــراد کوتاه قــد 
از بلندقــد تعییــن کــرد. در اینجــا، هماننــد 
بســیاری مــوارد دیگــر، حــد تمایــز مبهــم 
اســت. و مجــددا نــه بــه ایــن خاطــر کــه 
ــن  ــه ای ــه ب ــم، بلک ــا را نمی دانی ــا آن ه م
ــود  ــا وج ــدود اساس ــن ح ــه ای ــل ک دلی
ــت.  ــی اس ــان تمثیل ــا وجودش ــد و ی ندارن
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه مــا معیارهــای 
قابــل اندازه گیــری )ماننــد ارتفــاع و طــول( 
را بــه عنــوان تنها مشــخصات قابــل درک 

ــوع  ــن ن ــم، و ای ــر گرفته ای ــان در نظ جه
ــوه ی  ــر نح ــان ب ــی از جه ــت عمل معرف

ــت. ــب شده اس ــا غال ــیدن م اندیش

امــا  مشــابه  کامــا  شــیوه ای  بــه 
ــادی،  ــتم های نم ــام سیس ــر، تم پیچیده ت
شــامل زبــان  طبیعــی کــه زبــان علــم هــم 
بــر اســاس آن شــکل گرفتــه و همینطــور 
ــه درک و  ــد ب ــر، تــاش می کنن ــان هن زب
ــی اســت.  ــه واقع ــزی برســند ک فهــم چی
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امــا هرکــدام بــه شــیوه ای متفــاوت و 
مبهــم. ایــن فقــط یــک تصــادف اســت که 
ــد  ــم می توان ــن فه ــوارد ای ــی از م در برخ
و ســنجش پذیرتر  شــیواتر  مشــخص تر ، 
ــه در  ــکلی ک ــان ش ــه هم ــی ب ــد، یعن باش
علــوم طبیعــی میبینیــم. در شــکل ســنتی 
هنرهــای زیبــا، اندازه هــا و ارجاعــات، 
مــا  بودنــد.  ســاخت یافته تر  و  کیفی تــر 
را محاســبه کنیــم،  نمی توانیــم آن هــا 
امــا آن هــا هنــوز ســاختارمند هســتند و بــه 
ــی از  ــتم های متنوع ــن، سیس ــر گودم تعبی

ــد. ــاب می آین ــه حس ــردازی ب نمادپ

ــر  ــد فراگی ــن فراین ــن ای ــع، گودم در واق
ــادل  ــا معرفــت و فهــم مع نمادســازی را ب
بگوییــم  نمی توانیــم  مــا  می کنــد. 
چیــزی را می دانیــم مگــر اینکــه آن را 
ــبکه  سیســتماتیک  ــک ش ــی در ی ــه نوع ب
ــباهت ها و  ــم ش ــیم و بتوانی ــده باش گنجان
ــان  ــا نش ــایر چیزه ــا س ــش را ب تفاوت های
دهیــم. و ایــن دقیقــا بــه ایــن معناســت که 
ــه  ــم. چ ــان« کرده ای ــک »زب آن را وارد ی
حــل کــردن یــک معادلــه ریاضــی و چــه 
ــه   ــورد آن معادل ــعر در م ــک ش ــتن ی نوش
ریاضــی باشــد. آن چــه کــه در جهــان 
ــا،  ــط مفهوم ه ــه، توس ــرار گرفت ــارج ق خ
ایده هــا و نحــوه ی عمــل کــردن مــا، 
ــا  ــت. م ــده اس ــم ش ــل فه ــی و قاب درون
بایــد جهــان گنــگ و بــدون فرم را توســط 
ادراک، صحبــت، انــدازه گیــری، لمــس یــا 
تصــور قابــل فهــم کنیــم. و ایــن فــرم دادن 
ــا روش هــای گوناگــون انجــام  ــد ب می توان
ــده ی ســاده، خاصــه ای از  ــن ای شــود. ای
برنامــه  فلســفی گودمــن اســت. و بــر ایــن 
ــه او از کاربســت  ــی ک ــد معنای اســاس بای

ــم. ــرده را بفهمی ــاذ ک ــان« اتخ واژه  »زب

بایــد گفــت ایــن ایــده در تضــاد بــا شــهود 
درحرف هــای  نیســت.  مــا  معمولــی 
روزانــه، صحبــت از صــدق علمــی چیــزی 
ــرف  ــت. از ط ــری اس ــی هن ــدا از زیبای ج

دیگــر مــا می پذیریــم کــه 
علمــی  بــزرگ  پیشــرفت های 
ــی«  ــات »غیرعقان ــاس الهام ــر اس ب
و احساســی )و همچنیــن تصــادف( متولــد 
ــب  ــز اغل ــزرگ نی ــری ب ــار هن شــده اند. آث
بررســی  و  محصــول محاســبه دقیــق  
موشــکافانه ی خالــق اثــر اســت )هــر چنــد 
ــا  ــانی آن ه ــه آس ــده ب ممکــن اســت بینن
ذهــن  بنابرایــن  ندهــد(.  تشــخیص  را 
کامــا هنــری و یــا ذهــن کامــا علمــی 
ــردی و  ــکلی ف ــه ش ــا ب ــدارد. م ــود ن وج
ــات  ــا، تمای ــال حرفه ه ــه دنب ــه ب جداگان
در  و  می رویــم  عاقه مندی هایمــان  و 
ــم   ــان را ک ــم جه ــی کنی نتیجــه ســعی م
ــترش  ــیر و گس ــاس تفاس ــر اس ــش ب و  بی

سیســتم های نمادمندمــان بفهمیــم.
ــرای کشــف  ــه جــای تــاش ب گودمــن ب
کــه  آن چــه  میــان  جدایــی  نقطــه ی 
ــا« اســت،  ــه »زیب ــه ک »درســت« و آن چ
بــر شــیوه ای تاکیــد می کنــد کــه بــر 
اســاس آن، کــم و بیــش بــودن امــر 
ــودن  ــش ب ــم و بی ــا ک ــانه، ی زیبایی شناس
امــر علمــی، بــا توجــه بــه نیازهــا، منافــع، 
تفســیر  مــا  زندگــی  شــرایط  و  ابــزار 

. د می شــو
---------------------------

اتحاد علم و هنر؟
---------------------------

ــی  ــرح کل ــن ط ــه گودم ــور خاص ــه ط ب
ــگاه  ــان دادن جای ــرای نش ــورانه ای ب جس
مهمــی کــه علــم، همپــای هنــر در نحــوه  
ــرده اســت.  ــه ک ــی انســان دارد، ارائ زندگ
ــه  ــای ب ــاذ روش ه ــا اتخ ــن کار را ب او ای
اســتفاده   و  نشانه شــناختی  اصطــاح 
ــام  ــد انج ــتم های نمادمن ــری از سیس نظ
داده اســت. او ویژگی هایــی را معرفــی 
ــا  ــد ت ــک می کنن ــه کم ــت ک ــرده اس ک
ــف  را  ــور مختل ــن ام ــرار گرفت ــزان ق می
ــد  ــتم نمادمن ــد سیس ــا چن ــک ی ــل ی ذی
ــچ  ــرا هی ــم. زی ــایی کنی ــان( شناس ــا زب )ی
ــرای یــک نظــام  ــل تعریفــی ب قاعــده  قاب
ــن  ــا ای ــدارد. ب ــت وجــود ن ــدی ثاب طبقه بن
وجــود او قــادر اســت الگوهــای مشــخصی 

و  علــم  میــان  تمایــز  حــد  بــرای  را 
تعمیم هــای  از  او  کنــد.  معرفــی  هنــر 
تمایــز  بــه  منجــر  کــه  ســاده انگارانه  
ــر  ــم و هن ــن عل ــتباه بی ــی و اش مصنوع
میشــود، پرهیــز می کنــد. بــه بیــان دیگــر، 
بــه عقیــده  گودمــن زیبــا بــودن و علمــی 
ــزوی و  ــی من ــد در محیط ــودن نمی توان ب
ایزولــه تعییــن شــود و البتــه نبایــد آن هــا 
را یکســان پنداشــت. در مثالــی کــه پیــش 
ــک  ــه »ی ــن اینک ــد، گفت ــر ش ــن ذک از ای
ــض  ــت« تناق ــد اس ــد، کوتاه ق ــرِد بلندق ف
ــه ایــن اســت کــه  اســت و بالعکــس. نکت
ــر  ــاه« ب ــد« و »کوت ــوم »بلن ــر دو مفه ه
اســاس یکدیگــر تعریــف میشــوند، و بــرای 
وجــود هــر کــدام بــه دیگــری نیــاز اســت.

بــرای گودمــن، زیبایــی و علــم بــه شــکل 
ــتند، و  ــل هس ــم متص ــه ه ــده ای ب پیچی
همزمــان باعــث غنــی شــدن معنــای 
یــک  معنــا  ایــن  یکدیگــر می شــوند. 
معنــای کوچــک قــراردادی نیســت. و 
ــه  ــد ک ــان می ده ــف نش ــن بازتعری همی
یــک طبقه بنــدی ثابــت در زبــان، بــه 

ــدارد. ــود ن ــاده، وج ــا افت ــورت ج ص

دانشــمندان نظریــه هــای ســاده و زیبــا را 
میســتایند، ولــی ســادگی گمراهکنندهبوده 

و حتــی خــوب هــم بــه نظــر نمیرســد.
ســال آینــده نظریــه ی نســبیت عــام 
ــد  ــد ش ــاله خواه ــتین صدس ــرت انیش آلب
ــذر  ــک گ ــت در مح ــه پیداس ــور ک و آنط
زمــان خیلــی خــوب کار کــرده اســت. امــا 
بــرای خیلــی هــا تنهــا پایداریــاش مطــرح 
نیســت: ایــن نظریــه نمــاد چگونگــی 
یــک نظریــه ی علمــی اســت. دســتاورد 
ــورت  ــه ص ــش ب ــح گران ــتین توضی انیش
ــی  ــود: نیروی ــی ب ــی هندس ــک پدیده ی
ــان  ــش فضا-زم ــه ی واپیچی ــه نتیج ک
انــرژی اســت و  بوســیله ی مــاده 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 
کاســیک نیوتونــی 
شــهود  و 
معمــول 
بــه 

یــک انــدازه جــدا میشــود، امــا 
ــه دفعــات  پیــش بینــی هایــش ب
بیشــمار تاییــد شــده اســت و بــه طــور 

میکنــد. کار  خاصــه، 
 انیشــتین تقریبــًا خــود نســبت بــه آزمــون 
هــای تجربــی بــی تفــاوت بــود، بــا ایــن 
وجــود اولیــن آزمــون در ســال 1919 
رخ داد؛ زمانیکــه فیزیکــدان بریتانیایــی 
آرتــور ادینگتــون  مشــاهده کــرد گرانــش 
هنــگام  را   ســتارهای  نــور  خورشــید 
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 
ــه  ــرا ک ــد، چ ــم ش ــف خواه ــز متاس عزی

ــه درســت اســت. « نظری
انیشــتین همیشــه اینطــور بــود. همانطــور 
ــر  ــز بوه ــی نیل ــدان دانمارک ــه فیزیک ک
ــه  ــی عاق ــرده، او خیل ــاره ک ــان اش آنزم
منــد بــود بــه خــدا بگویــد کــه چــکار بایــد 
ــا  ــاد ی ــن از خودپســندی زی ــا ای ــد. ام بکن
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 
ــران  ــم نگ ــی آورد و ه ــد م ــه وج ــم ب ه
میکنــد. در نهایــت آیــا ایــن آزمایــش 
بایــد  کــه  نیســت  طبیعــت-  -خــود 
ــش باشــد؟  ــده ی حقیقــت در دان تاییدکنن
زیبایــی چــه ربطــی میتوانــد بــه موضــوع 
نظریهــی  دانشــمند  باشــد؟  داشــته 
ریســمان، برایــان گریــن در کتــاب جهــان 
ــن  ــی از مهمتری ــه یک ــکوه)1999(، ک باش
ــالهای  ــک در س ــه ی فیزی ــار در زمین آث
اخیــر اســت، بــه خوانندگانــش اطمینــان 

مــی دهــد کــه »داوریهــای 
جایــی  زیباشناســانه 

ــاوت  در قض

علمــی نــدارد« و »در نهایــت نظریــه های 
ــه اینکــه چطــور در  ــا توجــه ب فیزیکــی ب
برابــر واقعیتهــای ســرد و ســخت تجربــی 
تــاب مــی آورنــد، ارزیابــی میشــوند.« 
گریــن مصــر اســت کــه انیشــتین  قصــد 
ــا  ــد. او تنه ــن را بگوی ــاف ای ــته خ نداش
مــی خواســته بگویــد کــه زیبایــی نظریــه 
راهنمــای خوبــی اســت، نشــان هــای بــر 

ــتید. ــتی هس ــما در راه درس ــه ش اینک
انیشــتین نیســت کــه در ایــن بــاره بحــث 
ــود  ــر ب ــم اگ ــن فکــر میکن ــی م ــد، ول کن
ــود  ــن انیشــتین ب ــرد. ای ــی ک ــکار را م این
ــه  ــی ک ــه های ــا نظری ــت: »تنه ــه گف ک
هســتند  آنهایــی  بپذیریــم  حاضریــم 
ــا از کار  ــر او تنه ــند.« اگ ــا باش ــه زیب ک
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 
ــری دارد. ــر آزمایــش برت ــی اســت ب زیبای

در ایــن عقیــده او تنهــا نبــود، ایــن ســخن 
از هرمــان وایــل ریاضیــدان آلمانــی اســت، 
ــکار  ــا هم ــت ت ــازی گریخ ــان ن او از آلم
ــی  ــات عال انیشــتین در موسســه ی مطالع
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 

ــت.«  ــی اس ــت زیبای ــت و حقیق حقیق
هرچقــدر شــما بــه پذیرفتــن ایــن 

ــه  ــوید ک ــه ش ــاور وسوس ب
دانشــمندان نســبت بــه 

ــت متعهدند،  حقیق
ینهــا  ا

نیـســـــــت

 زیبـایی با حـقیقت

بـــــربـــــرا

فیلیپ بال

ترجمه اصالن شیعتی
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تعــدادی 
ز  ا
ینها  نتر خشــا ر د
بودنــد کــه بــه چیــزی 
غیــر از آن ســوگند وفاداری 

. نــد ر میخو
ــی از  ــا ناش ــخنان تنه ــن س ــاید ای ش
روح زمانــه بــوده باشــند؟ محصولــی از 
ــی خــوب میشــود اگــر  رمانیتیســیزم؟ خیل
ــه  ــع اینگون ــم. در واق ــر کنی ــه فک اینگون
گفتمــان زیباشناســانه در دانــش هیچــگاه 
ــرن  ــی ق ــی در میانه ــت. حت ــن نرف از بی
ــیتز  ــی لیفش ــو و یوگن ــو الندائ ــتم، لی بیس
ولــی  مهــم  بســیار  در درســگفتارهای 
سادهشــان آمادگــی داشــتند کــه نســبیت 
عــام را »احتمــااًل زیباتریــن نظریــه در 
میــان نظریــات موجــود« بخواننــد. امــروز 
ــون  ــه، همچ ــرای عام ــش ب ــن دان مبلغی
ــوان  ــه عن ــی ب ــل زیبای ــه تبدی ــن ب گری
عامــل فــروش و عرضــه ی فیزیــک 
ــت  ــن کن ــال آدری ــد. پارس ــه میدهن ادام
در نوشــته ای گمانــه زنــی کــرد کــه 
زشــتی دســتکاریهای معینــی در مکانیــک 
ــا را  ــار آنه ــی، ممکــن اســت اعتب کوانتوم
خدشــه دار کنــد. او در نهایــت نوشــته: 
ــر  ــوی ب ــانهای ق ــادگی نش ــی و س »زیبای

ــت.« ــی اس ــار فیزیک اعتب
در اینجــا بایــد بپرســیم ایــن زیبایــی کــه 
اینهــا از آن ســخن مــی گوینــد، چیســت؟

برخــی از دانشــمندان در ایــن مــورد کمــی 
ــده ی  ــراک برن ــل دی ــتند، پ ــم هس مبه
ــر  ــم فک ــتین ه ــا انیش ــل ب ــزه ی نوب جای
اســت. او در 19۶3 گفــت: »اینکــه در یــک 
معادلــه زیبایــی داشــته باشــیم، مهمتــر از 

ــت  آناس
طــوری  کــه 

کنیــم  را دســتکاری  آن 
ــد.«  ــت کن ــش مطابق ــا آزمای ــا ب ت

را دیگــر چطــور  ایــن یکــی  )گریــن 
ــی در  ــد؟( ول ــع و رجــوع کن ــد رف میخواه
ــا  ــر ایــن پرســش کــه ایــن زیبایــی ب براب
اهمیــت چیســت، دیــراک طفــره مــی رود: 
»زیبایــی ریاضــی را همچــون زیبایــی هنر 
نمیتــوان تعریــف کــرد.« البتــه او افــزوده: 
» کســانی کــه ریاضــی خواندهانــد، در 
ــد.«  ــواری ندارن ــوع دش ــن موض درک ای

بســیار شــبیه ســلیقه ی واال کــه منتقدیــن 
ــم کــه  ــا نگرانی ــد و م ــکار میبرن ــری ب هن
ــش داوری و  ــه پی ــوده ب ــدر آل ــان ق هم

ــد. ــی باش ــم مآب قی
ــن،  ــن تاریخچــه ی طفــره رفت پــس از ای
اینکــه در نوامبر گذشــته نیمــا ارکانی حامد، 

فیزیکدان 
 ، ی نظــر

باالخــره گفــت که 
مــراد او و همکارانش از 

زیبایــی چیســت امیدوارکننده 
بــود. او بــه هنــگام گشــایش 

نمایشــگاه شــتابدهنده ی بــزرگ هادرانــی 
ــان  ــا ی ــدن ب ــوم لن ــی عل LHC در موزه

مــک ایــوان رمــان نویــس گفتگــو میکرد. 
ارکانــی حامــد میگویــد: »ایــده هایــی کــه 
ــای  ــم یکســری داوری ه ــا میدانی ــا زیب م

ناگهانــی زیباشناســانه نیســتند.« ایــن مــد 
ــت.  ــی نیس ــه شناس ــن جامع ــت، ای نیس
ــروز  ــما ام ــه ش ــت ک ــزی نیس ــن چی ای
ــه.  ــر ن ــال دیگ ــی ده س ــد ول ــا بدانی زیب
چیزهایــی کــه مــا امــروز زیبــا میدانیــم تــا 
ابــد بــرای مــا زیبــا هســتند . دلیــل ایــن 
ــم،  ــی میخوانی ــا زیبای ــه آنچــه م اســت ک
ــت.  ــری اس ــز دیگ ــف چی ــع مخف در واق
ــح طبیعــت  ــرای توضی ــا ب قوانینــی کــه م
ــری در  ــاب ناپذی ــی اجتن ــم نوع ــی یابی م
خــود دارنــد. اصــول کمــی وجــود دارنــد و 
آنــگاه کــه عمیــق آنهــا را بفهمیــد، هیــچ 
ــه  ــی ک ــت. زمان ــن نیس ــری ممک راه دیگ
مــی گوییــم ایدههــا زیبــا هســتند، منظــور 

ــت. ــن اس ای
آیــا ایــن هیــچ ارتباطــی بــه آنچــه زیبایــی 
ــی  ــده مــی شــود دارد؟ ارکان ــر خوان در هن
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 
ــه  ــر ب ــه منج ــیقیاش، ک ــان موس ــی پای ب
ــی  ــه کاغذهای ــش ب ــته های ــل نوش تبدی
ــتجوی راه  ــی در جس ــط خوردگ ــر از خ پ
ــندهها  ــند. نویس ــده میشناس ــت میش درس
ــتجوی  ــد در جس ــم میتوانن ــاعران ه و ش
ــل  ــی عم ــی وسواس ــن واژگان خیل بهتری
کننــد. ممکــن اســت بــا خوانــدن رمانهــای 
ــه  ــر پنهلوپ ــار اخی ــا آث ــت ی ــک وای پاتری
ــابه  ــه حــس مش ــم ب ــما ه ــد، ش فیتزجرال
ــان  ــه کلمهش ــه ب ــی کلم ــرورت منطق ض

ــید. برس
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 
ــه از  ــا ن ــت. م ــه اس ــد گرفت ــه هنرمن ک
بهجــا بــودن واژگان، یادداشــتها، ضربــات 
قلــم مــو، بلکــه از افشاگریشــان اســت کــه 
بــه وجــد مــی آییــم. آنهــا نــه یــک فرآیند 

متعیــن، بلکــه ذهنــی حســاس 
ــز  ــا انتخــاب هــای هیجــان انگی ب
ــد.  ــی دهن ــانمان م ــگفت آور را نش و ش
در واقــع ریاضیدانــان محــض مــی گوینــد 
ــه  ــان را ب ــی آن ــن ویژگ ــًا همی ــه دقیق ک
ــآ ورد،  ــد می ــه وج ــات ب ــک اثب ــگام ی هن
نــه درســتی اثبــات؛ چراکــه نشــانگر ایــن 
ــکار گام  ــوغ آش ــا نب ــردی ب ــه ف ــت ک اس
ــدس  ــل ح ــر قاب ــی غی ــش را در جهت های

برداشــته.
»چیزهایــی کــه مــا امــروز زیبــا میدانیــم، 
هســتند«  زیبــا  مــا  بــرای  ابــد  تــا 
ــن  ــه ای ــد ب ــی حام ــه ارکان ــت ک اینجاس
ــه  ــی ک ــه زیبای ــد ک ــان میده ــده پای عقی
در دانــش دنبــال میشــود، کمتریــن ربطــی 
بــه جریانــات اصلــی فرهنــگ هنــری دارد. 
ــه  ــخنی در رابط ــر س ــد در ه ــه باش هرچ
ــی دارد.  ــی اساس ــر نقش ــی، ناظ ــا زیبای ب
ــیهای  ــدن نقاش ــم از دی ــوز میتوانی ــا هن م
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 
ــویم.  ــان زده میش ــک هیج ــان ون آی ج
ــارک  ــرای م ــک ب ــاگران ون آی ــا تماش آی

ــد؟ ــف میکنن ــش و ضع ــو غ روتک
ــاش  ــن ناقضــان ت ــه جدیتری البت
زیبایــی  بازتعریــف  بــرای 

خــود فیزیکدانــان هســتند. بخشــی بدیــن 
علــت کــه زمینــه ی کاری آنهــا وارث 
ــود  ــاد رازآل ــی اســت، اعتق ــون گرای افاط
بــه کیهانــی منظــم. چنیــن بــاوری تقریبــًا 
پیششــرط آغــاز کار فیزیکــی اســت. اگــر 
ــی  ــته باش ــاور نداش ــن ب ــود قوانی ــه وج ب
چــرا دنبالشــان بگــردی؟ مکــس تگمــارک 
ــش  ــا پی ــا آنج ــی ت ــدان MIT حت فیزیک
مــی رود کــه مــی گویــد ریاضیــات مایــه 
ــی  ــازد، ادعای ــت را میس ــی حقیق ی اصل
کــه یــادآور افراطــی تریــن دعویهــای 

ــت. ــوس اس ــون در تیمائ افاط
ولــی افاطــون گرایــی شــما را بــه جریــان 
ــط  ــانه مرتب ــه ي زیباشناس ــی اندیش اصل
نمــی کنــد. دســت کــم بدیــن خاطــر کــه 
افاطــون 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 
از درهــم آمیــزی دوبــاره  مــی آورد و 
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ــی  ــا نم ــه م ــادی ب ــر زی ــن دو خی ی ای
رســد. او گفــت تمــام چیــزی کــه دریافــت 
مفهومــی بــه مــا میدهــد »راه حلــی اســت 
ــه  ــد، ن ــی کن ــا م ــاله ای را ارض ــه مس ک
سرخوشــی نهایــی رهــا و نامتعیــن قــوای 
روحــی روانــی از آنچــه زیبــا مــی دانیــم.« 
در ســخنی دیگــر، زیبایــی پاســخ نیســت 
ــال و تصــور را مــی گشــاید. بلکــه در خی

فیزیکدانــان بیــش از همــه در مســیر 
افاطــون 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 
یــک  دقیقــا   (  buckminsterfullerene

بیســت وجهــی منقطــع(. البتــه ایــن هــم 
ــی  ــتش ریاض ــری از پرس ــه ی دیگ نمون
ــم  ــه نظ ــی ب ــبت دادن زیبای ــت، نس اس
ــر  ــم از نظ ــتان ه ــان باس ــی زم ــه حت ک
هنــری زیبــا دانســته نمــی شــدند. برایــان 
ــم  ــک ه ــت: »در فیزی ــی اس ــن مدع گری
ــدی را در  ــش کلی ــارن نق ــر تق ــون هن چ
زیباییشناســی داراســت.« درحالیکــه بــرای 
افاطــون »هنــر نبــود تقــارن )و در نتیجــه 
ــی  ــع دسترس ــه مان ــت ک ــری( اس درکپذی
ــر  ــود. هن ــی میش ــی حقیق ــه زیبای اش ب
ــد.« ــا باش ــه زیب ــود ک ــر از آن ب ــفته ت آش

ــاد  ــه ای متض ــه گون ــائل را ب ــت مس کان

مــی 
یــد  د
از  و 
ــی  ــان اصل جری
ــری  ــی هن زیباشناس
ســخن میگفــت : »همــه 
و  ســفت  هــای  نظــم  ی 
بــه  نزدیــک  )تقریبــا  ســخت 
ــزی  ــود چی ــی وار( در خ ــم ریاض نظ
ــعر  ــون ش ــا همچ ــد و م ــده دارن دل زنن
ــا  ــی شــویم.« ی ــه از آن خســته م کودکان
ــورخ  ــچ م ــت گامبری ــه ارنس ــور ک همانط
در 1988 گفــت، تقــارن بیــش از حــد 
ــد زمانیکــه قاعــده ترتیــب  ــن میکن تضمی
را دریابیــم، دیگــر شــگفتی در کار نباشــد. 
گامبریــچ بــاور داشــت کــه زیبایــی هنــری 
ــی  ــارن و ب ــن تق ــش بی ــه تن ــته ب وابس
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 
ــم.«  ــرش میکنی ــدات جذابت ــرودن تاکی اف
حتــی فرانســیس بیکــن  )یــک علمگــرای 
قــرن هفدهمــی و نــه یــک هنرمنــد قــرن 
ــچ  ــه :»هی ــد ک ــدر میفهمی ــتمی( آنق بیس
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 مکّعبــی 
ــد.  ــب ان ــوع خــود جال و هرمــی هــم در ن
امــا بیکــن، کانــت و گامبریــچ کامــا حــق 
دارنــد کــه ارزش زیباشناســانه ی آنهــا 
ــه  ــور ک ــان ط ــد. هم ــوال ببرن ــر س را زی
فیلســوف شــیمی یواخیــم شــومر در 2003 
اشــاره کــرد: بازتعریــف زیبایــی بــه عنــوان 
تقــارن بــه ســادگی کوتــه فکرانــه اســت. 
ــه  ــلط نظری ــّنت مس ــرد را از س ــکار ف این
ــه  ــی دارد ک ــد. »دلیل ــدا میکن ــر ج ی هن

دیــوار گالــری هــای مــا پوشــیده از نّقاشــی 
هایــی از کــره هــای کامــل نیســتند.«

ــود از  ــف خ ــد تعری ــمندان نبای ــرا دانش چ
زیبایی را داشــته باشــند؟ شــاید بایــد چنین 
تعریفــی داشــته باشــند. امــا آیــا محدودیتی 
در اســتانداردی کــه برگزیــده انــد نیســت؟ 
ــدر  ــت آنق ــن اس ــم ممک ــن ه ــی ای حت
ــه  ــی رســید ک ــر بنظــر نم ــد نباشــد، اگ ب
فرقــه ی »زیبایــی« آنهــا، آنچــه در ســوی 
دیگــر پرشــور مدعــی اش هســتند را زیــر 
ــا  ــدس شــواهد. آنه ــرد: تق ســوال نمــی ب
مــی گوینــد مهــم نیســت کــه شــما کــه 
هســتید. یــا چقــدر مشــهور و فرهیختــه اید 
ــه  ــر نظری ــان منتشــر میشــود. اگ ــا آثارت ی
تــان بــا طبیعــت مطابقــت نکنــد بــه تاریخ 
مــی پیونــدد. ولــی اگــر بــازی ایــن اســت، 
چــرا چیــز مبهمــی چــون زیبایــی را هــم 

ــم؟ ــازی کنی ــوان داور وارد ب ــه عن ب

ــه  ــه: نظری ــل تجرب ــت بهدلی ــد گف خواهن
هــای حقیقــی زیبــا هســتند. خــب نســبیت 
عــام ممکــن اســت درســت از آب درآمــده 
باشــد ولــی تعــداد زیــادی نیامدنــد. قضیــه 
بگیریــد.  نظــر  در  را  چهار-رنــگ  ی 
ــا  ــوان ب ــد میت ــی گوی ــه م ــه ای ک فرضی
ــه ای  ــل تک ــز چه ــر چی ــگ ه ــار رن چه
ــه  ــچ دو تک ــه هی ــه طوریک ــگ زد، ب را رن
ی همرنگــی در کنــار هــم نباشــند. در 
ــدان  ــه ریاضی ــید ک ــر رس ــه نظ 18۷9 ب
بریتانیایــی آلفــرد کمــپ اثباتــش را یافتــه 
و ایــن موضــوع بــرای دهــه هــا بــه 
شــگل گســترده پذیرفتــه شــده بــود، چــرا 
ــا  ــا اســت.  ام ــد زیب ــی کردن ــه فکــر م ک
ــدت  ــه ش ــت ب ــات درس ــود. اثب ــتباه ب اش
ــدید  ــتجوی ش ــر جس ــی ب ــت و مبتن زش
و خســته کننــده بــا کامپیوتــر اســت. 
ــوان  ــه عن ــرا ب ــان آن ــی از ریاضیدان برخ
یــک شــیوه بیــان معتبــر رد میکننــد. ولــی 
ممکــن اســت همهــی چیــزی باشــد کــه 
ــرای  ــن وضــع ب ــترس اســت. همی در دس
اثبــات قضیــه آخــر فرمــا وجــود دارد کــه 
نخســتین بــار توســط انــدرو وایلــز در1993 
ارائــه شــد. بــا وجــود ســادگی و درخشــانی 

ــه ای و  ــد صفح ــات ص ــه، اثب ــود قضی خ
ــر  ــت غی ــزی اس ــده اش چی ــی پیچی خیل
ــی  ــچ نشــانهای از اثبات ــه و هی ــود قضی خ

ــدارد. ــود ن ــر وج ــاده ت س

ــه  ــرای نظری ــم ب ــخ عل ــتجوی تاری جس
هایــی کــه زیبــا و غلــط یــا پیچیــده 
و درســت بودنــد کار ســختی نیســت. 
هیچکــس هرگــز ارتباطــی میــان زیبایــی 
و حقیقــت نشــان نــداده اســت، ولــی 
ــرا  ــت، چ ــر اس ــم بدت ــن ه ــع از ای وض
ــیم  ــم باش ــی رح ــم ب ــر بخواهی ــه اگ ک
گاهــی »زیبایــی« یــا، بــدان شــکلی 
ــد شــکوه  ــح میدهن ــه دانشــمندان ترجی ک
ــوان یــک کارت  ــه عن ــد ب ســادگی، میتوان
حکــم جعلــی عمــل کنــد و هرگونــه 
ــه  ــد. در گوش ــرف کن ــگری را منح پرسش
ــم  ــن میتوان ــه م ــش ک ــی از دان ی کوچک
ادعــا کنــم بــه خوبــی میشناســم، از 1959 
توضیحــی بــرای اینکه چــرا ذرات دافع آب 
-زمانیکــه در معــرض آب قــرار میگیرنــد- 
ــود دارد.  ــد وج ــذب می کنن ــر را ج یکدیگ
)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 

ــت. ــری اس ــده ت ــیار پیچی بس

آیــا ممکــن نیســت ســادگی خیــره کننــده 
و قــدرت انتخــاب طبیعــی، برخــی زیســت 
بایــد  کــه  داشــته  بــرآن  را  شناســان 
از نظریــه ای چنیــن زیبــا کــه چــون 
ــن رشــته اســت  ــره ای از نظــم در ای جزی
و نبــودش انبوهــی از تناقــض برجــای 
مــی گــذارد، بــه هــر قیمتــی دفــاع 
ــها  ــرا تاش ــورت چ ــر اینص ــود؟ در غی ش
ــا و  ــتثناها، محدودیته ــش اس ــرای نمای ب
ــا  ــوام ب ــی ت سازشــهایش جرقهــی بحثهای

ــد. ــی وار را میزن ــب مذهب ــور و تعص ش

ایــن فکــر کــه ســادگی متمایــز از زیبایــی 
راهنمایــی بــه حقیقــت اســت، در کامــی 
ــبی  ــزار مناس ــغ اوکام اب ــه تی ــر اینک دیگ
اســت، خــودش افســانه ای قدیمــی اســت. 
ــد،  همانطــور کــه ایــن مثالهــا نشــان دادن
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 
ــد  ــه را تایی ــک نظری ــش ی ــدادی آزمای تع
ــه  ــش نظری ــدادی آزمای ــد و تع ــی کنن م
ــرای  ــی ب ــار دقیق ــچ معی ــری را و هی دیگ

ــدارد. ــود ن ــان وج داوری میانش

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 
ــر اســاس پیچیدگــی شــکل یــک  لــذت ب
ــش  ــال گرای ــرای مث ــت، ب ــه اس U وارون
 Eleanor ــه ــبت ب ــتری نس ــی بیش عموم
Rigby )اثــر بیتلــز( وجود دارد – در مقایســه 

بــا گرایــش بــه اتــل، متــل توتولــه و آثــار 
پیــر بولــز. بــه همــان شــکل کــه گرایــش 
ــبز   ــر سرس ــس مناظ ــرای عک ــتری ب بیش
ــگ  ــک رن ــای ت ــس ه ــه عک ــبت ب نس
وجــود دارد. ســلیقه اغلــب ماهــا از افــراط 

دارد. دوری 
ــه نظــر مــی آیــد جســتجوی نظریهــی   ب
بــه  طبیعــت  عمیــق  قوانیــن  نهایــی 
معنــای ایــن اســت کــه ســادگی و اجتنــاب 
مــی  حامــد  ارکانــی  -کــه  ناپذیــری 
ســتاید- بیــش از همیشــه دور از دســترس 
اســت. اکنــون مــا مجبوریــم نزدیــک بــه 
10500 گونــه ی مجــاز از نظریه ریســمان 
را در نظــر بگیریــم. همیشــه ممکــن اســت 
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ی  منهــا

یکــی از آنهــا 
ــه لطــف بینــش  ب

آینــده،  در  نابغهــای 
ناگهــان از بیــن برونــد. 

ــن  ــای قوانی ــون روی ــا اکن ام
آشــوب  در  شــکوهمند  اساســی 
ــد. ــر میبرن ــه س ــرگیجه آوری ب س

اصــرار بــر انکــه زیبــا بایــد درســت باشــد 
ــد:  ــادگی در دام دوری باطــل میافت ــه س ب
ــد  ــت بای ــت اس ــه درس ــزی ک ــس چی پ
ــادی را  ــا باشــد. مــن شــیمیدانهای زی زیب
دیدهــام کــه قانــع شــده انــد کــه جــدول 
ــش در  ــب گردهای ــام عق ــا تم ــی ب تناوب
ترتیــب پوســته هــای الکترونــی، ابهامــش 
همچــون  عناصــری  جایگیــری  در 
ــدروژن و بیرونزدگیهــای ناخوشــایندی  هی
کــه در یــک صفحــه نمــی تــوان جایشــان 
ــت. در  ــتنی اس ــت داش ــزی دوس داد، چی
ــی  ــوش م ــه گ ــه ب ــدای وظیف ــا ن اینج
ــی. جســتجو  ــک حــس واقع ــه ی ــد، ن رس
بــرای شــکلی افاطونــی )آرمانــی( از 
و  هرمهــا  مارپیچهــا،  میــان  جــدول، 
ابرمکعــب هــا نشــان از درماندگــی اســت.

نمیخواهــم  مــن  ایــن  وجــود  بــا 
ــان  ــی را پای ــخن از زیبای ــمندان س دانش
ــی  ــه علم ــه اندیش ــزی ک ــر چی ــد. ه دهن
ــر  ــت، و اگ ــمند اس ــد ارزش ــام بخش را اله
از  مفهومــی  زیبایــی،  بــرای  جســتجو 
زیبایــی کــه بــی ارتبــاط بــا هنــر و بــرای 
دانــش غریــب اســت، الهــام بخــش باشــد 
ــن  ــر ای ــد. و اگ ــن کار را بکن ــد ای بگذاری
ــه  ــه آنهــا مــی دهــد کــه ب ــی ب ــر زبان ام
جــای آنکــه ماننــد ســی پــی اســنو و اف 
ــع  ــد و از موض ــر برون ــس روی منب آر لوی
بــاال توهیــن کننــد، بتواننــد بــا هنرمنــدان 
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ــدوارم  ــر. فقــط امی ــد چــه بهت گفتگــو کنن
آنهــا در مــورد اینکــه )همانطــور کــه 
و  روزمــره  واژه  یــک  دارنــد(  گرایــش 
ــی  ــکنجه م ــد ش ــاره را دارن ــگ بیچ گن
دهنــد تــا بدردشــان بخــورد، صادقتــر 
ــی  ــر م ــحا لت ــی خوش ــن خیل ــند. م باش
شــوم اگــر هنرمنــدان بــه جــای پذیــرش 
ــه  ــه ک ــر )آنگون ــه هن ــب یگان ــن تعقی ای
ــد:  ــی گفتن ــش م ــرد( جای ــوان ک ــک ای م
نــه مــا حتــی در یــک مســیر قــدم برنمــی 
ــی  ــچ معنای ــی شــما هی ــن زیبای ــم. ای داری

ــدارد. ــن ن ــرای م ب
ــاور دارم اگــر مــی  از ســوی دیگــر مــن ب
ــا  ــی ب ــش ارتباط ــی در دان ــم زیبای خواهی
ــد  ــد، بای ــدا کن ــر پی ــی در هن زیباییشناس
آنــرا در ابعــاد انســانی اش جســتجو کنیــم: 
هوشــمندانه،  آزمایشــهای  طراحــی  در 
ــفافیت و  ــا، ش ــه ه ــق نظری ــی منط زیبای
ظرافــت در بیــان، و جهــش هــای تخیــل 
ــه ای  ــه نظری ــرای اینک ــیدن. ب در اندیش
کار کنــد یــا آزمایشــی موفــق شــود و 
ــد  ــه وج ــد و ب ــون کن ــی افس ــا توضیح ی
ــا  ــی نیســتند. ام ــوارد حیات ــن م ــاورد، ای بی
ــاف  ــی برخ ــد. زیبای ــتنی ان ــت داش دوس
حقیقــت و طبیعــت ، چیــزی اســت کــه مــا 

ــازیم. ــود میس خ
 

بحــث شــکاف میــان هنــر و علــم از 
کوتــه  و  قدیمــی  نگاهــی  رســوبات 
ــه اســت. گاهــی تصــور میشــود کــه  بینان
ــه از  ــی دارد ک ــت های ــه در دق ــم ریش عل
ــا  ــه دور هســتند، ام ــات فرهنگــی ب تعصب
ــر  ــده ای سبکس ــوس ع ــل ه ــر حاص هن
ــی  ــی از تنبل ــوِر ناش ــن تص ــا ای ــت. ام اس
ــی  ــاردو داوینچ ــه در دوران لئون ــن ن ذه
ــا  ــه در دوران م ــت و ن ــته اس ــار داش اعتب

اعتبــار چندانــی دارد.
ــا  ــودش ب ــاب خ ــون در کت ــر ایزاکس والت
ــد کــه چهــره  ــوان »مبتکــران« میگوی عن
هــای شــاخص حــوزه دیجیتــال در روزگار 
معاصــر، رفتــار گســتاخانهای دارنــد، از 
در  ســنت  بــا  و  متنفرنــد  قدرتمنــدان 
ــار  ســتیز هســتند. ایــن درســت مثــل رفت
هنرمنــدان اســت. ایــن کولــی هــای اهــل 
ــرض  ــه ق ــادت ب ــی« ع ــیلیکون ول »س

گرفتــن ندارنــد و اگــر چیــزی را بخواهنــد، 
ــد. پیکاســو هــم در مــورد  آن را مــی دزدن
افــراد خــاق چنیــن نظــری داشــت. نکتــه 
ــر  ــه هن ــا ب ــه آنه ــت ک ــن اس ــم ای مه
ــم. ــه عل ــد کــه ب ــدر بهــا میدهن همــان ق

مثــًا اریــک اشــمیت را در نظــر بگیریــد. 
او زمانــی از مدیــران رده بــاالی اپــل 
اســت.  گــوگل  رئیــس  حــاال  و  بــود 
ــای  ــی فناوریه ــمیت در طراح ــارت اش مه
نرمافــزاری تجــاری برایــش ۷ میلیــارد 
دالر ثــروت بــه ارمغــان آورده اســت. مجله 
Art News اخیــراً گــزارش داد کــه اشــمیت 

ــر  ــر هن ــیونر برت ــت کلکس ــی از دویس یک
ــه  ــیاری، از جمل ــراد بس ــت. اف ــدرن اس م
ــیون  ــاوری، کلکس ــوزه فن ــان ح کارآفرین
ــا  ــه ارزش آنه ــد ک ــری ای دارن ــای هن ه

ــت. ــون دالر اس ــش از 100 میلی بی
ــدا از  ــت: ابت ــن اس ــاده ای ــه افت ــی ک اتفاق
ــد و  ــروت خــود را جمــع میکنی ــم ث راه عل
ــد. ایــن  ــاه میبری ــر پن ــه خلــوت هن بعــد ب
راه، راهــی یکطرفــه اســت. مــن در مــورد 
ــام و  ــق کرده ــی تحقی ــن موضــوع خیل ای
ــه از راه  ــام ک ــدا نکرده ــی را پی هیچکس
هنــر ثروتمنــد شــده باشــد و بعــد تصمیــم 

عـلم بهتر استــــــــــــــــ 
یا هـــــــنر؟

گرفتــه باشــد کــه مثــًا باقــی عمــرش را 
صــرف فنــاوری فشــرده ســازی داده هــای 

ــد. ــال بکن دیجیت
یــا میشــود اینگونــه بــه ماجــرا نــگاه 
ــتگی اش  ــمیت دوران بازنشس ــد: اش بکنی
ــی  ــدار الکتریک ــای م ــه ه ــط تخت را وس
ســپری نخواهــد کــرد. نکتــه مهــم: مــن 
ضدعلــم یــا فنــاوری هــراس نیســتم، و بــا 
گــوگل هــم دشــمنی نــدارم. امــا بایــد این 
ــادآوری کنــم کــه فعالیتهــای  مســئله را ی
»علمــی« گــوگل محیــط زیســت را تهدید 
میکنــد. در قــرن بیســت و یکــم، مزرعــه 
ــون وات  هــای ســرور گــوگل و 2۶0 میلی
ــش  ــی نق ــر آالیندگ ــا از نظ ــی آنه مصرف
ــای  ــنگ قرنه ــال س ــادن ذغ ــان مع هم
ــان  ــر وقتم ــاید اگ ــد. ش ــته را دارن گذش
را بیشــتر در تأسیســات کــم مصــرف 
اتاقهــای  و  هــا  آتلیــه  و  -اســتودیوها 
تمریــن بازیگــری- صــرف کنیــم، جهــان 

ــود. ــری بش ــای بهت ج
کشــمکش و بحــث بــر ســر برتــری علــم 
ــان  ــی دارد. »ج ــری طوالن ــر عم ــا هن ی
روســکین«، منتقــد هنــری بریتانیایــی، در 
ســخنرانی هــای ســال 18۷0ش اینگونــه 
مــی گفــت: »زندگــی بــدون صنعــت 

استفان بیلی

ترجمه علی عطاران

 علم به اندازه گیری طبیعت می پردازد، اما هنر طبیعت را تعالی می بخشد.
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شــرم اســت. صنعــت بــدون هنــر ســبعّیت 
اســت«. پنجــاه ســال پیــش، »ســی. پــی. 
اســنو« بحــث »دو فرهنــگ« ]متفــاوت[ را 
ــگ  ــی فرهن ــه اهال ــرد و از اینک ــروع ک ش
ــراز تأســف  ــد اب ــاوری ســر درنمیآورن از فن
کــرد )ســی. پــی. اســنون خــودش بــه دو 
حــوزه فیزیــک هســتهای و رمــان تســلط 
داشــت و دربارهــاش مــی گفتنــد »آنقــدر 
ــره  ــًا شــکل ُک جامــع االطــراف کــه تقریب

شــده اســت«.(
ــتم. در  ــدل هس ــگاه هم ــن ن ــا ای ــن ب م
ــت داوینچــی از  ــن مناظــره ای، حمای چنی
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 
ــرد. از آن طــرف، پزشــکی هــم نوعــی  ک

ــود. ــه در طبیعــت ب کنــدوکاو خاقان
امــا فــرض کنیــم کــه هنــر و علــم از هــم 
ــد  ــور بای ــت چط ــند. آن وق ــز باش متمای
آنهــا را ارزیابــی کنیــم؟ مــن شــخصًا بــاز 
ــه را تحســین  ــوع عاق ــن و تن ــودن ذه ب
میکنــم. از نظــر مــن خیلــی حیــف اســت 
کــه کســی بــا شکســپیر بــه خوبــی 
آشــنایی داشــته باشــد امــا مثــًا در مــورد 
ــد.  ــزی ندان ــک چی ــون دوم ترمودینامی قان
امــا کیفیــت ایــن دو بــا هــم تفــاوت 
دارد. ترمودینامیــک ظرفیــت اســتعاری 
ــر  ــه هن ــت، آنچ ــدودی دارد. در نهای مح
ــری دارد  ــم برت ــر عل ــی شــود ب ــده م نامی

ــون: چ
یــک: علــم فقــط بــه انــدازه گیــری 

میپــردازد. طبیعــت 
دو: هنر طبیعت را تعالی میبخشد.

علــم میخواهــد بــه کنتــرل دربیــاورد، 
در حالــی کــه هنــر میخواهــد رهایــی 

ببخشــد.

ــک  ــم ژنتی ــده عل ــناخته ش ــای ش چهرهه
بــه مــا وعــده دادهانــد کــه زندگــی 
ــد  ــی خواه ــای اساس ــرفت ه ــر پیش بش

ــرار اســت »اِروس« بینظــم  ــا ق کــرد. گوی
ــودش را  ــای خ ــر ج ــی ناپذی ــش بین و پی
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 
ــد. کام  ــه ارث میبرن ــه نقایصــی را ب و چ
عیســی مســیح دربــاره زمــان مــرگ 
ــی  ــر نخواه ــاعت آن خب ــه »از روز و س ک
ــه تســت پیــش  داشــت« جــای خــود را ب

ــد. ــری میده ــش گی ــی و پی بین
 

هیجــان انگیــز اســت نــه؟ ایــن کار باعــث 
ــی  ــز و راز و پیچیدگ ــه رم ــود ک ــی ش م
ــه  ــت ک ــت اس ــه، درس ــرود. بل ــان ب از می
ــا مگــر  ــی رود، ام ــان م ــم از می ــرس ه ت
ــر  ــث بهت ــرس باع ــه ت ــن اســت ک ــه ای ن
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 
ایــن جملــه چکیــده  نابــود میکنــد.« 

ــر اســت. ــم و هن ــان عل ــره می مناظ

ــی  ــدم م ــمندان ب ــن کار دانش ــن از ای م
ــاده  ــش پاافت ــوری پی ــر را ط ــه هن ــد ک ای
جلــوه مــی دهنــد کــه انــگار صرفــًا نوعــی 
از مســیر اصلــی یــا نوعــی  انحــراف 
ــر  ــت هن ــرار اس ــا ق ــت. آی ــرگرمی اس س
ــرق  ــی زرق وب ــای علم ــه داده ه ــًا ب صرف
ببخشــد؟ یــا فرهنــگ گزینــه ای اســت که 
ــرد  ــتفاده ک ــواه از آن اس ــه دلخ ــوان ب میت
یــا نکــرد؟ مــن اینطــور فکــر نمــی کنــم. 
ــه  ــت ک ــؤالی نیس ــتن« س ــه زیس »چگون

دانشــمندان بتواننــد بــه آن پاســخ بدهنــد. 
در عیــن حــال، همیــن دانشــمندان مــدام 
مــا را بــا دوراهــی هــای اخاقــی ســخت 

ــد. ــرو میکنن روب
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 
ــیه  ــه حاش ــدان را ب ــد و هنرمن ــا بده به
)یــا بــه اردوگاههــای کار اجبــاری( برانــد. 
شــوروی نمونــه اعــای تمدنــی بــود 
ــت؛  ــده اس ــم درآم ــخیر عل ــه تس ــه ب ک
ــر  ــم از نظ ــی و ه ــر اخاق ــم از نظ و ه
ــاوه  ــید. ع ــی رس ــه فروپاش ــادی ب اقتص
بــر ایــن، هــر کســی کــه در کافــه تریــای 
ــرای  ــدن ب ــلطنتی ]لن ــن س افتضــاح انجم
پیشــرفت دانــش طبیعــی[ چیــزی خــورده 
باشــد )بــرای ریــش ســفیدان حــوزه علــم 
ــد  ایــن کافــه همــان نقشــی را ایفــا میکن
ــا مــی  ــدوی ایف ــل ب ــرای قبای ــار ب کــه غ
کــرد( میدانــد کــه دانشــمندان کًا ســلیقه 

ــد. ندارن

از   ،)Stephen Bayley( بیلــی  اســتفان 
و  طراحــی  حــوزه  مطــرح  منتقــدان 
ــر  ــا و مدی ــگ در بریتانی ــن فرهن همچنی
 Design( طراحــی«  »مــوزه  ســابق 
چندیــن  مؤلــف  او  اســت.   )Museum

و طراحــی  فرهنــگ  در حــوزه  کتــاب 
 GQ )»Gentlemen›s ــریه ــا نش ــت و ب اس
ــردبیرمهمان  ــوان س ــه عن Quarterly«( ب

همــکاری داشــته اســت.


