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چکیده
هدف این مقاله مروری بر آراء جان دیویى درباره نسبت بین علم و هنر ،دانشمند و هنرمند و مخاطب
اثر هنری و مخاطب اثر علمى در کتاب هنر بهمثابه تجربه است .جان دیویى در قسمتهای مختلف
این کتاب ،که مهمترین اثر او درباره زیبایىشناسى است ،به طور پراکنده به شباهتها و تفاوتهای
موجود بین علم و هنر مىپردازد اما در این تحقیق سعى شده است که دیدگاه دیویى بهصورت منسجم
ارائه شود .در نگاه دیویى ،دانشمند و هنرمند هر دو با محیط پیرامون خود در حال تعامل هستند و برای
برآوردن نیازهای خود در حال کنشگری بوده و خالق محصول علمى و محصول هنری هستند .بررسى
آر ِاء دیویى در این زمینه مىتواند باعث بدستآمدن بصیرتهایى برای حل مسائل امروزی در فلسفه
علم شود .رویکرد تکاملى دیویى به فلسفه به منزلهی عنصری وحدتبخش در همه آثار او ،تأ کید او بر
معرفت به چگونگى و نشان دادن اهمیت آن در کنار معرفتهای گزارهای از جمله این موارد است.
کلیدواژهها :زیبایىشناسى دیویى ،هنر بهمثابه تجربه ،رابطه بین علم و هنر.
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مقدمه
جان دیویى فیلسوف آمریکایى متعلق به سنت پراگماتیسم ،نویسنده بسیار پرکاری است
ً
ولى عمدتا با آثارش در منطق ،روش تحقیق علمى و فلسفه تعلیم و تربیت شناخته

مىشود 9.کار مهم او در زیبایىشناسى ،کتاب هنر بهمنزله تجربه است .این کتاب که در
ابتدای انتشار به اتهام هگلى بودن با کمتوجهى فیلسوفان تحلیلى مواجه شد ،در دهه

 1311میالدی با کارهای ریچارد رورتى 2،ریچارد شوسترمن 3و توماس الکساندر،

4

مورد بحث محافل آ کادمیک حوزه فلسفه تحلیلى قرار گرفت 5.دیویى که درآغاز راه
فلسفهورزی خود بسیار مجذوب فلسفههای ایدئالیستى مانند فلسفه هگل بود ،با آشنایى
با آر ِاء ویلیام جیمز در روانشناسى و چارلز داروین در زیستشناسى ،طبیعتگرایى 6را
برای ادامه کار خود انتخاب کرد و در حوزه پراگماتیسم صاحبنام شد.

دیویى در کتاب هنر بهمنزله تجربه به منظور واضح کردن ایدههای خود بین اثر
هنری و اثر علمى ،هنرمند و دانشمند و مخاطب اثر هنری و مخاطب اثر علمى مقایسه-
هایى انجام مىدهد .او اثرهنری را به مثابه محصول هنرمند و علم را به منزله محصول
دانشمند در نظر مىگیرد و شباهتها و تفاوتهای بین علم و هنر ،دانشمند و هنرمند و
مخاطب اثر علمى و مخاطب اثر هنری را برمىشمارد .در قسمت اول این مقاله تحت
عنوان مفردات فلسفه دیویى ،نویسندگان با ذکر نکات مهم و مشترک اندیشه فلسفى
دیویى ،خوانش خود را از آنها را ارائه مىدهند .اهمیت این بخش به این دلیل است که
دیویى به دلیل اندیشه بدیعى که دارد دچار خوانشهای متفاوت است و باید در بدو امر
نظرگاه نویسندگان در این مورد روشن باشد .البته مشخص است که بیان همهی مفردات
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فلسفهی او از حوصلهی این مقاله بیرون است و تنها به آنهایى اشاره شده است که در
این مقاله مورد بحث خواهند بود .بعد از آن در دو قسمت مجزا ،شباهتها و سپس
تفاوتهایى که از نظر دیویى بین علم وهنر وجود دارد را از نظر مىگذرانیم .نگاه خاص
دیویى به هنر و علم و این مقایسهها کمک مىکند تا به بصیرتهایى برای حل مسائل
امروزین فلسفه از جمله فلسفه علم رسید و مواردی را که مورد غفلت قرار گرفتهاند را
پیش چشم آورد .در قسمت آخر به این موارد اشاره خواهیم کرد.
مفردات فلسفه دیویی
تعریف دیویى از تجربه در فهم فلسفه او بسیار مهم است .زمانى که او از هنر بهمنزله
تجربه صحبت مىکند ،مقصود او از تجربه چیست؟ دیویى وحدتى میان ارگانیسم و
محیط مىبیند و انسان نیز بهعنوان یکى از این ارگانیسمها با دادوستدی که با

محیطزیست اجتماعى و فیزیکى خود دارد واجد عاداتى 9مىشود که در نهایت مجموعه
این عادات تجربه 2نام دارند .دیویى این عادات را سه نوع مىداند :اول عاداتى که با آنها

متولد مىشویم و غریزههای زیست ما را تشکیل مىدهند .این نوع از عادات در طى
ً
فرآیند تکامل به انسان به ارث رسیده است مثال در هنگام مواجهه با موقعیتهایى که
بقای ما را به خطر مىاندازد دچار هیجانات خاصى مانند ترس یا اضطراب مىشویم.
نوع دیگر عادات ،عاداتى است که پس از تولد و در تعامل با محیط فیزیکى اطرافمان
واجد مىشویم .هر فردی پس از تولد در محیط فیزیکى متفاوتى از دیگری رشد مىکند
و با توجه به تعامالتى که با آن دارد واجد عادات مخصوص به خود مىشود .فردی که در
یک محیط گرمسیری رشد کرده است واجد عاداتى برای حفظ بقای خود است که در
شخصى که در محیط سردسیری رشد کرده این عادات وجود ندارد و بالعکس .سومین
______________________________________________________
1. Habits
2. Experience
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نوع عادت نیز مربوط به تعامل انسان با انسانهای دیگر و در واقع با اجتماع و محیط
است .رفتارهای خاص اجتماعى انسانها در جوامع مختلف را مىتوان ناشى از این نوع
عادات دانست .نحوه مراودات و آداب معاشرتهای افراد در جوامع و فرهنگهای

گوناگون متفاوت است 9.همانطور که گفته شد مجموعه این عادات منجر به تجربه مى-
شود .برای تجربه هم دیویى انواعى قائل است .یک نوع تجربه ،تجربه واحد است.
تجربهی واحد چیزی است که درآن مواد تجربه متحقق شوند و بدست آیند .به عنوان
مثال زمانى که یک مسئله حل مىشود یا یک بازی به نتیجه مىرسد .دیویى این تعریف
را در برابر تجربههای ناتمامى مىگذارد که بعلت عدم تمرکز کامل یا تمام نشدن یک
فعالیت کسب مىشوند« .تجربه واحد» از میان تجارب دیگر بیرون مىآید و کیفیات
مخصوص خود را دارد .منظور از تجربه ،همان استفاده روزمره از آن واژه است هرچند

با آنچه که فیلسوفان از آن مىفهمند مقابله کند 2دیویى «تجربه واحد» را مختص به
تجربیات زیبایىشاختى نمىداند .تحقیقات علمى و فلسفى هم ممکن است مانند هنر
کیفیات زیبایىشناختى داشته باشند .اجزای آنها ممکن است با اتصال به یکدیگر به یک
ً
اتحاد برسند .هرچند ماهیت این تجربیات اکثرا ذهنى یا عملى است .ساختار «تجربه

واحد» به این صورت است 3.دیویى به نوع از دیگر تجربه با نام تجربهی کامل هم اشاره

مىکند .از دید او تجربهای کامل است که کلیت ارگانیسم در آن درگیر باشد 4.تجربه یکى
از مهم ترین مفاهیم در فلسفه دیویى است و اگر معنای مدنظر دیویى درباره تجربه را
متوجه نشویم ،در فهم سایر ایدههای او دچار مشکل خواهیم شد.
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نکته دوم نقش پررنگ داروین در فلسفه دیویى است .نخستین فیلسوف داروینى

عنوانى است که به دیویى داده شده است 9.درواقع او بود که با توجه بسیار به مؤلفههای
ً
داروینى در فلسفهورزی خود خصوصا توجه به وحدت و تعاملى که بین ارگانیسم وجود
دارد وحدتى ارگانیک میان بخشهای مختلف فلسفهی خود بوجود آورد .بنا به نظر جیمز
و دیویى ،این ایده که کنشگر را باید بهعنوان تأثیرگذار و تأثیرپذیرفته از محیط اطرافش
بفهمیم ،الهام گرفته از کارهای داروین است .دیویى ادعا مىکند که ایدههای داروین یک

روش جدید برای فکر کردن را برای ما به ارمغان مىآورد 2.دیویى در کتاب هنر بهمنزله
تجربه با نگاهى پراگماتیسیتى ،به هنر از جنبه تکامل داروینى و کارآمدی آن در بقا و
سازگاری با محیط زیست موجود زنده نگاه مىکند.
نکته سوم این که دیویى همواره با دوگانههای رایج در فلسفه مخالفت مىورزد.
دیویى در کتابى با عنوان طبيعت و تجربه ،تمایز رایج بین هنر و علم را مورد نقد قرار مى-
دهد و با برشمردن شواهد تاریخى از یونان باستان و همچنین نقشى که علم و هنر در
کنار هم در زندگى امروزهی ما دارند ،نشان مىدهد که بین این دو کنشگری انسان آنگونه
که تصور مىشود تمایزی وجود ندارد .هنر و علم کنشهایى هستند که انسانها برای رفع
نیازهای خود در طبیعت انجام مىدهند و بهوسیله آنها درحال تعامل با محیط پیرامون

هستند 3.در کتاب هنر بهمنزله تجربه ،که پس از کتاب تجربه و طبيعت نوشته شده و
تمرکز اصلى این مقاله بر آن است ،او هنر و علم را بازنماکنندهی عالم خارج مىداند ولى

از دیدگاه او هنر و علم جهان را بهشیوه خود بازنمایى مىکنند 4.او در این کتاب نیز به
دوگانههای مرسوم در فلسفه مىتازد و مىگوید« :هرجا که پیوستگى و اتصال ممکن
______________________________________________________
1. Popp, J. A., Evolution's First Philosopher: John Dewey and the
Continuity of Nature, New York, State University of New York Press,
2007.
2. Dewey, J., How We Think, New York, Dover, 1910/1997, p.2.
3. Dewey, Experience and Nature.
 .4دیویى ،هنر بهمنزله تجربه.
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باشد ،وظیفه اثبات به دوش کسانى است که قائل به تقابل و دوگانگى هستند» 9.پیوستگى
را مىتوان در بطن نظریهپردازیهای دیویى یافت .وی مىگوید هرجا که بتوان پیوستگى
تصور کرد باید اساس را بر پیوستگى گذاشت و نه بر گسست و از مخالفان مىخواهد که
اگر مخالف این رأی هستند و تمایزی میان دو وجه مختلف طیف مشاهده مىکنند وظیفه
اثبات و ارائهی مالک تمیز به عهده ایشان است .این نگاه دیویى را مىتوان در این کتاب
هم دنبال کرد .گزارهای وجودی ایجابى مانند اینکه مرز قاطعى میان علم و فلسفه وجود
دارد ،تمایزی قاطعى میان انسان و سایر موجودات وجود دارد ،مرز قاطعى میان تجربهی
هنر واال تجربههای زندگى روزمره وجود دارد ،تمایز قاطعى میان ذهن و بدن وجود دارد،
نه تأییدپذیرند و نه ابطالپذیر و بنابراین از قائالن به وجود این مرزها باید خواست تا
شواهد خود را ارائه دهند و این وظیفه برعهده کسانى که میان این دوگانهها پیوستگى
مىبینند ،نیست .قائالن به دوگانهها هستند که باید مالکى برای تمییز ارائه دهند .این
منطق حاکم بر کلیت نظام دیویى است .او به پیوند بین علم و هنر قائل است و در
قسمتهای مختلف این کتاب تالش مىکند که با مقایسههایى که بین علم و هنر انجام
مىدهد ،نظر خود را درباره هنر واضح کند .این قیاسها به فراخور موضوع در کتاب به
شکل پراکنده آورده شده است ولى مىتوان آنها را به شکل منسجم نیز ارائه کرد و از
طریق آن به تصویر کلىای که مدنظر دیویى درباب رابطهی بین علم و هنر است رسید و
از طریق آن بصیرتهایى برای حل مسائل امروزی فلسفه علم پیدا کرد.
نکته چهارم نظر دیویى درباره نظریه صدق است .نظریه صدق مدنظر دیویى تئوری

پراگماتیکى صدق است 2او همواره نظریه تطابقى صدق را مورد نقد قرار مىدهد و
ترجیح مىدهد که بهجای معرفت یا صدق از عبارت «تصدیقپذیری تضمینشده»

3

استفاده کند .دیویى در آثار خود چیز زیادی از صدق نگفته است و حتى از بکار بردن
______________________________________________________
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واژه آن هم احتراز کرده است .هرچند در نوشتههای انبوه خود درباره موضوعات دیگر
بسیار صحبت کرده است .در نگاه اول ،صدق نزد دیویى ترکیبى از نظریات پیرس و
جیمز است .همانند پیرس ،دیویى به ارتباط بین صدق و تحقیق علمى تأ کید مىکند؛
دیویى مانند جیمز صدق را حاصل تحقیقات تأییدشده گذشته مىداند .دیویى به این
موضوع اعتقاد دارد که عبارات سنتى فلسفه مانند «صدق» و «معرفت» بار زیادی با خود
عملى این عبارتها که به آن منظور به
فهم نقش
حمل مىکنند و فسیل شدهاند ،یعنى ِ
ِ
ِ
خدمت گرفته شده بودند سخت شده است .در نتیجه در نوشتههای آخر خود از صحبت
درباره «صدق» و «معرفت» اجتناب مىکند و به جای آن بر روی کارکردی که این

مفاهیم دارند ،تمرکز مىکند 9.در کتاب منطق :نظریه تحقيق دیویى درباره «تصدیق-

پذیری تضمینشده» بهعنوان هدف تحقیق صحبت مىکند 2،استفاده از این عبارت به
جای هر دو عبارت «صدق» و «معرفت» .در اینجا دیویى پیشنهاد مىکند که استفاده از
«تصدیقپذیری تضمین شده» راهى بهتر برای در برگرفتن کارکرد معرفت و صدق است
چون هر دو عبارت هدف تحقیق هستند .از نظر دیویى اینست که بهجای اینکه ما هدف
تحقیق را «بدست آوردن معرفت بیشتر» یا «بدست آوردن صدق بیشتر» بدانیم بهتر

است «ایجاد احکام تصدیقپذیر تضمین شده» بدانیم .توجه به این موضوع باعث مى-
شود که تلقى او درباره صدق و اینکه آیا علم و هنر حهان خارج را به چه صورت
بازنمایى مى کنند را بهتر بفهمیم .در نگاه دیویى یک ایده با واقعیت موافقت مىکند و
بنابراین صادق است اگر و تنها اگر بهطور موفقیتآمیزی در فعالیتهای انسانى در دنبال
کردن اهداف و عالیق نقش بازی کند.

3
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نکته پنجم تأ کید دیویى بر اهمیت معرفت به چگونگى 9در تمامى آثار فلسفىاش و
ً
2
خصوصا در هنر بهمنزله تجربه است .بهطور سنتى فیلسوفان به معرفتهای گزارهای
اهمیت بیشتری مىدهند ولى دیویى همانند پیرس و جیمز واژهی علم را فراتر از مفهوم
رایج علم به کار مى برد و علم در امتداد فرایندهای آزمون و خطای زندگى روزمره
همچون آشپزی تلقى مىکند .در نظر او علم فقط منحصر به معرفتهای گزارهای نیست
و مهارتهایى که بشر در اثر تعامل با محبط خود بدست مىآورد را نیز باید در زمرهی
علم تلقى کرد.
شباهتهای علم و هنر
اولین شباهت بسیار مهم بین علم و هنر نزد دیویى این است که هردوی آنها بدنبال
نظم آفرینى هستند .جهان رو به سوی بى نظمى دارد .حیات ،در نقطه مقابل در پى نظم
است .همگان بخوبى این واقعیت را مىدانند که با ُمردن ،موجودات زنده در کوتاه زمانى
تجزیه و متالشى خواهند شد .قاعدهی کلى جهان رو به سوی بىنظمى دارد و حیات در
تقابل با این بى نظمى نیازمند نظم است .موجودات زنده در تعاملى که با محیط پیرامونى
دارند تالشى برای بوجود آوردن نظم و ابقاء آن دارد و هرگاه در این تالش شکست بخورند
مرگ رخ داده است« .اگر شکاف بین موجود زنده و محیط بیش از حد گسترش یابد
موجود زنده مىمیرد» 3موجودی که گرسنه مىشود رو به سمت مرگ دارد .روند جهانى
بقاء خود
آنتروپى او را به سمت افزایش بىنظمى یا مرگ سوق مىدهد .موجود برای ِ

نیازمند تعاملگری با محیط پیرامون است .شرایط باید تغییر کند وگرنه روند جهانى کار
ً
خود را خواهد کرد .موجودی که موفق به کسب غذا از محیط شود مىتواند مجددا،
هرچند موقت ،نظم را برقرار سازد .از دید دیویى همین فرایند ساده ،منطق حاکم بر کلیه-
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ی رفتار بشری از علم تا هنر است 9.دانشمند با مسألهای مواجه مىشود ،مسأله مىتواند
به بىنظمى فکری وی بینجامد و راهحلهای پیشنهادی در واقع مانند غذایى برای موجود
گرسنه عمل مىکند و در صورت موفقیتآمیز بودن ،نظم موجود در حیطهی علمى را
ً
موقتا فراهم مىکند تا مسأله بعدی بوجود آید .هنرمند نیز وضعیت مشابهى دارد .او در
زیست خود و تعاملى که با محیط اطرافش دارد دچار مسئلههای مختلفى مىشود که
نتیجه آنها بىنظمى فکری اوست .اثر هنری در واقع راهحلى است که وی در نظام فکری
خود برای ایجاد نظم بهکار مىگیرد .عالوه بر این ،موجودات زنده نیازمند چرخههایى
هستند ،خارج شدن از چرخه خود به معنای مرگ است .اگر چرخهای وجود نداشته باشد

و جهان آنقدر متغیر باشد که هیچ چرخهای را در خود نداشته باشد تجربهی زیبایى-
شناختى رخ نمى دهد .در نقطه مقابل اگر جهان ثباتى داشت که تغییر در آن نفوذ نداشت
باز هم زیبایىشناسى شکل نمىگرفت .ایجاد تجربه زیبایىشناختى نیازمند جهانى است
که در آن نظمهایى برآمده از چرخههای تکرارپذیر بهوقوع پیوندد.

2

یکى از شباهتهای دیگر میان علم و هنر در آنجاست که هر دوی آنها ریشه در

ریتمهای طبیعى دارند 3.اگر به گذشتههای تاریخى نگاهى بیندازیم ،آدمى در طبیعت با
ریتمهای متنوعى سروکار داشته است مانند ریتم بیداری و خواب ،گرسنگى و سیری ،کار
و استراحت ،روز و شب ،زمستان و تابستان .اینها ریتمهایى هستند که مستقل از انسان
در جهان وجود داشتهاند .اگر مدلهای ساختهشده توسط انسان در علم و هنر با چنین
ریتمهای سادهای ،یا به عبارتى با چنین نظمهای سادهای در تعارض قرار مىگرفتند
مطابق نقلقولى که از دیویى نقل شد شکاف میان انسان و محیط فزونى مىیافت و به
انقراض او مىانجامید .آنچه را که قوانین علمى مىنامیم در واقع مبتنى بر ریتمهایى بوده
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ً
است که در طبیعت وجود داشتهاند و دانشمندان آنها را به شکل قوانین انتزاعى و معموال
منظمتر از آنچه در خود طبیعت وجود دارد درمىآورند .آنچه باعث مىشود علم و هنر
نظم تغییرات
به هم شبیه باشند همین بازآفرینى نظم در تغییرات طبیعى است« .بازآفرینى ِ

طبیعى و ادراک این نظم در ابتدا به هم نزدیک بودند ـ چنانکه بین هنر و علم تمایزی

وجود نداشت .آنها هر دو تخنه نامیده مىشدند» 9ریتمها تغییراتى هستند که در آنها
انتظام هایى وجود دارد و ممکن است ریتم هایى که در طبیعت مىبینیم فاقد انتظامات
ایدهآلى باشد که علم به تصویر مىکشد اما در ایدهآلسازی ،ایده انتظامهاست که به
دانشمند کمک مىکند با حس زیبایىشناختى فرمولهای خود را ارزیابى کند .دانشمندان
با ایدهآل کردن نسبتهای موجود در طبیعت در واقع ،واقعنمایانه جهان را بازنمایى
نمىکند بلکه تالش مىکنند تا نسبتها را به حالت منتظمتر از حالت واقعى دربیاورند و
در واقع به یک مدل برسند .بقای این مدلها در کارآمدی آنهاست و این مسئله که ما با
ً
استفاده از این مدلها مىتوانیم مواجهای کارآمد با محیط اطراف داشته باشیم ،مثال زنده
بمانیم ،نشاندهندهی ارتباط نزدیک این مدلها با طبیعت است .در هنر نیز همین اتفاق
مىافتد .بهعنوان مثال چیزی که در عالم خارج وجود دارد صداهاست ولى هنرمند
بهصورت ایدهآل شده آنها را نشان مىدهد« .ما در واقع ،ریتمها در کلىترین حالت

انتزاع مىکنیم و آنچه به دست مىآید ریاضیات است» 2.بنابراین از منظر دیویى زیبایى
موجود در ریاضیات ،علم و آثار هنری همگى به ریتمهای طبیعى موجود در طبیعت ربط
دارد و بدین معناست که وی خود را طبیعتگرا مىنامد.

3

یکى از شباهتهای میان علم و هنر وابستگى به سنت است .پژوهشگر علم و
هنرمند هر چه قدر به سنتهایى که غالب هستند تسلط بیشتری داشته باشند ،مىتوانند
______________________________________________________
 .9دیویى ،هنر بهمنزله تجربه ،ص.995
 .2همان ،ص.223
 .3همان ،صص.228-225

شباهتها و تفاوتهای علم و هنر نزد دیو یى بر مبنای کتاب هنر بهمنزله تجربه 945/

به یافتههای نو دست پیدا کنند .در واقع ،منشأ نوآوری در ارائهی انتظامهای جدید سنت
نگاه رایج عرفى ،سنت را در مقابل نوآوری در نظر مىآورند ،اما دیویى ریشهی
است .در
ِ ِ
نوآوری را سنت مىداند« .فیلسوف یا پژوهشگر علم و هنرمند هر چه بیشتر به
سنتهایى که غالب هستند تسلط داشته باشند بیشتر مىتوانند به یافتههای نو دست پیدا
کنند .در هنر و در علم چیزهایى که در بدو امر در کنار هم نبودند ،کنار هم قرار مىگیرند

و چیز تازهای پدیدار مىشود» 9.بنابراین از منظر دیویى و برخالف نگاه عرفى ،نهتنها
سنت برای ارائهی نوآوری الزم است که حتى فراتر باید گفت همهی نوآوریها برآمده از
سنتها هستند .نوآوری و خالقیت در علم و هنر نیز معیارهای مشابهى دارند .اگر
دانشمندی آزمایشى انجام دهد که همگان آنرا انجام دادهاند ،مىتوان کار وی را در

حیطهی آموزش علم به دانش آموزان موجه دانست مانند فیزیکدانى که آزمایشهای
گالیله را در آزمایشگاه دبیرستان تکرار مىکند؛ اما بىتردید کسى کار وی را کار اصیل
علمى نمىداند .آزمایشگری در علم با هدف رسیدن به نظمهای جدیدی میان نظریهها
و دادهها برقرار مىشود .دیویى معتقد است به نحو مشابه این فرایند در کار هنری نیز
برقرار است .بدینسان که اگر هنرمند مسیرهای پیموده شده توسط دیگر هنرمندان را
بپیماید کار وی یک اثر اصیل هنری نیست .اثر اصیل هنری با نوآوری و خالقیت شناخته
مىشود و این خالقیت در اثر تسلط هنرمند بر سنتى که کار مىکنند و همچنین دیگر
سنتهای موجود بدست مىآید .هنرمندان مشهوری که حتى سنتآفرین بودهاند ،مانند
پیکاسو ،در مرحله نخست بر سنت خود و دیگر سنتها احاطه داشتهاند و پس از آن
توانستهاند به نوآوریهای بدیعى برسند .در علم نیز نوآوریهای علمى که توسط
دانشمندان بزرگى چون انیشتین بهوجود آمده است مستلزم تسلط آن دانشمندان بر سنت
کاری خود است .پس یک دسته از کارهای علمى داریم که فاقد نوآوریاند همانطوری-
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که یک دسته از کارهای هنری نیز فاقد نوآوریاند و مىتوان یکى از علل این عدم نوآوری
را در عدم شناخت آنها از سنتها دانست.
مشاهده و آفرینندگى نیز از شباهتهای بین علم و هنر است .دیویى دربارهی
آفرینندگى در هنر مىگوید« :برای ادراک کردن ،بیننده باید تجربه خودش را بیافریند و
آفرینندگى او باید شامل رابطههایى باشد قابل قیاس با رابطهای که پدیدآورندهی اصلى در
معرض آن قرار گرفته است .بدون عمل بازآفرینى شىء به صورت اثر هنری ادراک

نمىشود» 9مخاطب اثر هنری در مواجه با اثر تصویر ذهنى مىآفریند و از آن لذت مى-
برد و باز تصویر نوینى مىسازد و مجدد لذت مىبرد و هرگاه نتواند آفرینندگى را ادامه
دهد لذتى نخواهد برد و بنابراین مواجهه با اثر هنری را کنار مىگذارد .در علم نیز
مشاهده با آفرینندگى همراه است دانشمند ،هم به منزلهی مخاطب آثار علمى و هم به-
منزلهی سازندهی آنها ،با ذهن خالى به مشاهده طبیعت نمىپردازد .سادهترین تجربه-
های بنیادی با بار کردن دسته بزرگى از پیشفرضهای شناختى مشاهدهگر همراه است.
ً
مثال دو فرد واحد با نگاه کردن فیلمى از اشعه ایکس تصاویر یکسانى نمىبینند .اگر فرد
متخصص ارتوپدی باشد مىتواند شکستگىهایى ببیند که فرد عادی از دیدن آن ناتوان
است؛ بنابراین در علم دانشمند ایدههای خود را بر دادهها بار مىکند همانگونه که
هنرمند ایده های خود را بر مواد جهان پیرامونى برای خلق اثر هنری بار مىکند .در بار
کردن ایدهها ،گاهى دانشمند با تعارضهایى مواجهه مىشود بدین معنا که یا باید دادهها
را بازتعریف کند یا اینکه نظریهها را تغییر دهد تا به همسازی برسد .هنرمند نیز مسیر
مشابهى طى مىکند« .ماتیس ایدهای در ذهن دارد و بر اساس آن ایده رنگها را بر بوم بار
مىکند اما با بازخوردهایى که مىگیرد گاهى مجبور است این ایده اولیه را تغییر دهد .بر
مبنای ایدههای جدید رنگهای دیگری را بر بوم مىگذارد و این عمل را آنقدر ادامه مى-
______________________________________________________
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دهد یا تکرار مىکند که به فرم مورد نظر برسد؛ یعنى به یک حس کیفى کلى که مواجهه
با اثر در وی ایجاد مىکند».

9

همچنین هنر و علم هر دو به منزله ابزار برای انسان در بر آوردن نیازهای او هستند.

«اثر هنری یک ابزار است» 2در ابزاری بودن نظریههای علمى اختالف نظر زیادی وجود
ندارد ولى نگاه ابزارانگارانه 3به هنر محل مناقشه است .دیویى نظریههای علمى را نیز

ابزارهایى برای کنشگریهای کارآمد در نظر مىگیرد .وی مىگوید هرچند این سخن من
به مذاق بسیاری خوش نمىآید اما اثر هنری نقش ابزاری دارد .عدهای که این اصطالح را
خوش ندارند بدان جهت که است که به یاد ابزارهای سادهای مانند پیچگوشتى یا چکش
مىافتند؛ اما دیویى بدین معنا اثر هنری را ابزاری مىنامد« :اثر هنری ما را به برخوردی
تازه با اوضاعواحوال و مقتضیات تجربهی عادی راهبر مىشود» 4.همچنین در علم و هنر
از عاطفه استفاده مىشود .نقش عاطفه در هنر بسیار واضح است ولى همانطور که گفته
شد گو اینکه در علم رایج ،نظریات علمى «باید» خالى از عاطفه دانشمند باشد ولى با
اینحال دیویى تأ کید دارد که فیلسوفان و دانشمندان هم از عاطفه استفاده مىکنند.

5

همانطور که گفته شد دانشمندان بهمثابه ارگانیسمى که با محیط پیرامون کنشگری دارد،
نیازهایى دارد و عواطف او در برآوردن این نیازها کارکرد دارند .همانطور که ممکن
نیست دانشمندی با ذهنى خالى و بدون مشاهدهای نظریهبار با محیط مواجه شود ،بدون
عاطفه نیز این کار را انجام نمىدهد .هرچند دانشمند ممکن است درنهایت برای کسب
تأیید از جوامع علمى ،عواطف خود را پنهان کند ولى نیروی قویای که باعث مىشود او
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به سمت کنشگری علمى پیش رود ،عواطف و هیجاناتى است که او را به برآورده کردن
نیازهایش سوق مىدهند .همچنین هنرمند بسان دانشمند لذت کشف کردن را مىداند.

9

نرمند آزمونگر است همان طور که دانشمند آزمونگر است .دانشمندی را در نظر
بگیرید که برای آزمودن نظریهای به آزمایشگاه مراجعه مىکند و درون میکروسکوپ را
نگاه مىکند وی نظریهی مخصوص خود را بر تصاویری که میکروسکوپ مىبیند بار
مىکند اما ممکن است قسمتهایى از آنچه مىبیند با نظریهای در حال آزمودن آن است
ناهمخوان باشد بنابراین وی چندین راهکار در پیش روی دارد اول آنکه در نظریهای که در
حال آزمودن آن است جرح وتعدیلهایى انجام دهد یا آنکه یافتههای ناسازگار را بهنحوی
تغییر دهد که با نظریه قبلى سازگار باشد .هیچ معیار عینى و خطاناپذیری وجود ندارد که

به دانشمند بگوید کدامین راه درست است .دانشمند با ادراکاتى شهودی 2،عاطفى،
عقالنى ،زیبایىشناختى و غیره سعى مىکند میان دادهها و نظریهها سازگاری برقرار کند.
هنرمند نیز با فرایندی مشابهى مواجه است و به همین سبب است که دیویى وی را
آزمونگر مىنامد .درمورد هنر نیز به همین صورت است« .اگر هنرمند آزمایش نکند
ً
هنرمند نیست» 3.دیویى مىگوید در هنر باید احتماال بجای کلمهی آزمونگر کلمهی
ماجراجویانه بگذاریم تا نظر مساعد هنرمندان جلب شود چون هنرمند بدنبال تجربهی
ناب است و از موضوعاتى که اشباع شدهاند پرهیز مىکند.

4

تفاوتهای علم و هنر

علم و هنر جهان را بازنمایى مىکنند اما در هنر این بازنمایى بهصورت بیان 5است اما در
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علم ِاعالم 9.در واقع بازنمایى در علم و هنر تفاوتى اساسى دارد .وقتى که جغرافىدانى
مشغول تهیهی نقشهای از یک منطقهی جغرافیایى است ،روابطى در منطقهی جغرافیایى
ً
وجود دارد مثال رودخانهای از کنار کوهى رد مىشود و با برخورد به صخرهای بزرگ به دو
شاخه منشعب مىشود .جغرافىدان بسته به اینکه چه چیزی را مىخواهد دستهبندی
کند ،دستهای از روابط خارجى را انتزاع کرده و آنها را در نقشهی خود مىگنجاند .ممکن
است جغرافىدان ذکر شده روابطى خاصى را از مشاهدهی دو شاخه شدن رودخانه حس
بازنمایى علمى ،جایى برای عواطف شخصى در نظر گرفته نمىشود.
کرده باشد اما در
ِ

هدف آن است که نقشهای کلى ارائه شود بدین معنا که از تجربههای شخصى تهى باشد.
ً
پس از آنکه نقشه تهیه شد ،مخاطبان نقشه با تولیدکننده آن نیز سروکار ندارند مثال اینکه
آیا او رابطهای عاطفى هنگام مواجهه با رودخانه برقرار کرده است یا نه .بهطور کلى در
علم به خالق اثر و مخاطب اثر کاری نداریم و آنچه مهم است نظریه علمى است و
حتى ورود هیجانات دانشمند به نظریاتش تقبیح مىشود؛ اما ونگوگ با مشاهدهی پل،
بسان نقشه بردار روابطى را انتزاع مىکند اما برخالف نقشهبردار ،هدف وی ارائهی
بازنمایى مستقل از هیجانات نیست .وی روابط مشاهده شده در پل را در ذهن خود
بازآفرینى مىکند ،سپس از رسانهای _نقاشى بوم و قلم_ بهره مىگیرد .وی رابطهای با قلم
و بوم از یک سو و پل مشاهده شده و بازآفرینى آن در ذهنش برقرار مىکند .کنش میان
اینها حس هیجانى لذت زیبایىشناختى را در وی ایجاد مىکند ،قلم را بر بوم قرار داده و
با مشاهدهی اثر بوجود آمده ،بازنمایىهای ذهنى خود را بازآفرینى مىکند .در گام بعد،
مخاطب اثر هنری که در مواجهه با تابلوی ونگوگ قرار مىگیرد و به بازآفرینى ذهنى

تجربه زیبایىشناختى ونگوگ مىپردازد 2.از نگاه دیویى در آثار هنری و علمى همواره
______________________________________________________
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انتزاع وجود دارد« .به واقع ،در هر اثر هنری انتزاع وجود دارد» 9.تفاوت در نوع عالقه و
مقصودی است که به مالحظه آنها انتزاع در علم و هنر به ترتیب صورت مىگیرد .در
اظهار کارآمد است اما در هنر،
علم ،همانطور که ذکر شد انتزاع به خاطر اعالم یا
ِ

بیانگری عین است و هستى خود هنرمند و تجربه او تعیین مىکنند که چه چیزی
بخاطر
ِ
بیان شود و بنابراین ماهیت و میزان انتزاعى را که روی مىدهد رقم مىزنند 2.دیویى

بهطور مشخص درباره نقش انتزاع در هنر مىگوید« :هر اثر هنری به میزانى از
ویژگىهای خاص اعیانى که بیان مىشود «کنار مىکشد» [وبه این اعتبار ،درجهای،

انتزاعى است» 3.در اثر هنری و در بازنمایى هنری ،خالق و مخاطب اثر هنری هر دو
4
هنری
اثر ِ
نقش دارند .نقاشى ونگوگ تنها در زمینه است که اثر هنری قلمداد مىشودِ .
مستقل از خالق ،مخاطب ،رسانه و بخشهایى از جهان بىمعناست .در علم نیز انتزاع
ً
جزء الینفک بازنمایىهای علمى است مثال گالیله حرکت اشیاء را با برگزیدن برخى

فاکتورهای موجود در حرکت از جمله شتاب ،سرعت ،مسافت و زمان ،معادلهی سقوط
آزاد اجسام را بازنمایى مىکند اما بازنمایىهایى هنری تفاوتى اساسى با بازنمایىهای
علمى دارد .در بازنمایى علمى تجربه شخصى دانشمند و بازآفزینى تجربه عاطفى او
محلى از اعراب ندارد ولى تجربهی زیبایى محصول اندرکنش میان هنرمند ،بخشهایى
از جهان و رسانه است .آنچه مهم است توجه به فرایند ایجاد اثر هنری و تجربهی هنری
است .تنها آگاهى از این فرآیند است که تجربهی زیبایىشناختى را ایجاد مىکند.

5

در آثار دیویى تجربهی زیبایىشناختى دو معنای متفاوت دارد :نخست تجربهای
است که در فرآیند خلق اثر هنری در خالق اثر بهوجود مىآید و دوم تجربهای است که
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ً
مخاطب اثر هنری با باز آفرینى تجربه هنرمند ایجاد مىکند این دو ضرورتا یکى نیستند
چرا که مخاطب ازدریچهی ذهن خود تجربه خالق را بازآفرینى مىکند اما یکسره هم بى-
ارتباط با آن نیستند؛ بنابراین تفاوتها و شباهتهایى میان بازآفرینى علمى و هنری وجود
دارد .در بازآفرینى علمى خالق اثر نادیده گرفته مىشود و بنابراین تجربههای شخصى
وی نیز تأثیری بر کارآمدی یا ناکارآمدی بازنمایى وی ندارند .در علم در صدد باز نمایى
روابط همانگونه که در جهان هست ،هستیم .در هنر باید روابط را بازآفرینى کرد .در
فلسفه علم رایج ،تمایزی میان اکتشاف و زمینه توجیه برقرار است .مطایق آن منشاء نظریه
علمى فاقد اهمیت است و تنها کارآمدهای نظریه است که باید مورد توجه قرار گیرد در
شخصى خالق و فوران هیجانات وی را
جزئى
حالىکه در بازنمایى هنری اگر تجربه
ِ
ِ

نادیده بگیریم چیزی از اثر هنری باقى نمىماند .در اینجا باید توجه داشت دیویى که

استاد برهم زدن دوگانهها بود خود دوگانهای وضع مىکند ،دوگانهای میان آفریننده و
مخاطب اثر هنری و دوگانهی تجربهی زیبایىشناختى در عمل ادراک و حظ بردن از

اثرهنری 9،اما از آنجا که وی دوگانهها را برنمىتابد دوگانه مطرح شده توسط خودش را
نیز به چالش مىکشد .آفرینندهی اثر هنری به هنگام خلق اثر وارد نوعى کنشگری با
جهان پیرامون مىشود .مجسمهسازی که وارد کنشگری با قطعهای سنگ مرمر مىشود و
به هنگام خلق تجربه زیبایىشناختى نیز دارد چرا که در غیر اینصورت کار را ادامه
نخواهد داد .از دید دیویى اثر هنری هنگامى به پایان مىرسد که هنرمند دیگر لذتى از
ادامه کار نمىبرد و نه اینکه تنها فرم واتمام آن دلیل اتمام کار باشد.

2

ممکن است بنظر آید که علم به نحوی بسیار واقعنمایانه درصدد باز نمایى بخش-
هایى از جهان است «اغلب تصور مىشود اعالم علمى نقشى بیش از نقش تابلوی
راهنما دارد و ماهیت درونى چیزها را آشکار مىسازد یا بیانگر این ماهیت است .اگر
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چنین باشد ،اعالم علمى رقیب هنر خواهد بود و ناگزیر خواهیم شد طرف یکى را
بگیریم و مشخص کنیم که کدام یک از این دو ،از انکشاف خالصتر و حقیقىتری خبر

مىدهند» 9از دید دیویى نظر علمى ،تنها راهنمایى برای عملاند و به ماهیت اشیاء
دسترسى ندارند .دیویى ذاتگرا نیست و بعنوان یک پراگماتیست در حیطه علم با
ذاتگرایى مخالف است« .بازنمایى علمى ،اعالم و مدلهای علمى نقش تابلوی راهنما

برای کنشگریهای کارآمد را دارند نه آنکه ماهیت درونى چیزها را آشکار کنند .طرح-
ً
های خطىای که برای نسخهبرداری دقیق از شکلى به کار مىروند ضرورتا از حیث
ً
بیانگری محدوداند .آنها یا صرفا یک چیز را بیان مىکنند _آنطور که گاهى گفته

مىشود "به نحوی واقعگرایانه"_ یا اینکه قسمى کلى از چیزها را بیان مىدارند که نوع 2را
با آن باز مىشناسیم ،خواه انسان باشد ،خواه درخت ،خواه قدیس ،خواه هر چیز دیگر.

خطوطى که زیبایىشناسانه "کشیده" شدهاند» 3.از دید وی ذاتگرایان وقتى برای فرمول
های علمى نقش «بیانگری» قائلند گویى اینکه به سرشت جهان دسترسى داشتند

پرسش ولى اینجاست که آیا رسیدن به سرشت جهان امکان دارد؟ با نگاه پراگماتیستى-
ای که دیویى به صدق دارد پاسخ منفى است .در طرف مقابل اما دیویى ویژگى اثر هنری
را بیانگری مىداند و بیانگری را با رسیدن به ذات اشیاء همراه مىداند در واقع این در
فحوای سخن او نهفته است که رسیدن به ذات جهان تنها با مواجههای زیبایىشناختى
ممکن است .بدون هیجانات و تجربهی شخصى و درگیر شدن عاطفى و علمى با
بخش هایى از جهان بیانگری ناممکن است .هر چند دیویى غیر از این پاراگراف در سایر
بخشهای کتاب چنین دعوی نمىکند؛ اما این پاراگراف این گمان را بهوجود مىآورد که
دیویى چنان شأن خاصى برای هنر قائل است که بهرغم مواضع پراگماتیکىش گمان آن
______________________________________________________
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دارد که از طریق تجربه زیبایىشناختى بهتوان به ماهیت اشیاء دست یافت .دیویى در
جایى دیگر مىگوید« :مىگویند فلسفه با حیرت آغاز مىشود و با فهم پایان مىپذیرد.

آغاز راه مى کند و در حیرت به انجام مىرسد» 9.به نظر مى-
هنر از آنچه به فهم در آمده ِ
ً
رسد در اینجا نه تنها تأثیر ایدئالیسم آلمانى و خصوصا فلسفه هگل در اندیشه دیویى
ً
دیده مىشود بلکه ظاهرا دیویى برای هنر شان باالتری نسبت به علم قائل است.

نتیجه
دیویى در هنر بهمنزله تجربه به شش شباهت عمده بین علم و هنر اشاره مىکند :نظم-
آفرینى ،ریشه در ریتمهای طبیعى داشتن ،وابستگى به سنت ،ابزاری بودن و آزمونگر
بودن دانشمند و هنرمند از شباهتهای علم و هنر است .در طرف مقابل او از تفاوت
بازنمایى علم و هنر سخن مىگوید .اول اینکه در علم بازنمایى ِاعالم نامیده مىشود که
از هیجانات شخصى دانشمند خالى است اما در هنر این بازنمایى بیان نامیده مىشود و
همراه با تجربه شخصى هنرمند است .دومین تفاوت در بازنمایى ،بازآفرینى اثر هنری
اثر علمى و خود دانشمند
توسط مخاطب اثر هنری است در حالىکه در علم مخاطب ِ

مهم نیستند و تنها فرآوردهی علمى است که محل بحث است .سومین تفاوت در
ً
بازنمایى علم و هنر این است که نظریات علمى صرفا به منظور عالمتهایى برای
راهنمایى کنشگریهای ما در عالم هستند و جهان واقع را آنگونه که هست بازنمایى
نمىکنند در حالىکه بازنمایى هنری چون به همراه بیان است گو این که مىتواند جهان
خارج را آنگونه که هست بازنمایى کند و بنابراین برای کسب حقیقت شان باالتری نسبت
به علم دارد.
نظریات دیویى درباره رابطه بین علم و هنر مىتواند در رویکرد ما به مسائل فلسفى
که امروزه با آنها درگیریم ،راهگشا باشد .مواردی را به شرح زیر مىتوان پیشنهاد داد:
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 .1تأ کید بسیار زیاد دیویى بر به هم زدن دوگانههایى که در زمان خودش وجود
داشت ،در زمان فعلى نیز مىتواند کارگشا باشد .بسیاری از مسائل مطرح در فلسفه مانند
بحث رابطه ذهن و بدن ،رئالیسم علمى و ساختگرایى اجتماعى ،برونگرایى و
درونگرایى در معرفتشناسى و  ...مىتواند با رویکرد دیویى قابل مناقشه باشند .در واقع
با نشان دادن پیوستگى بین آنها ،اثبات دوگانه بودن بر عهده کسانى است که آن را ادعا
مىکنند.
 .9بصیرتهایى که دیویى از تکامل بهدست آورده است و در فلسفهی خود استفاده
کرده است ،در صورت اعمال در نظریات جدید ممکن است بتواند باعث بوجود آمدن
وحدت در بین نظریات متفرق فلسفى شود .وحدت نظریات فلسفى و ایجاد نظامى
فلسفى سازوار مانع از سردرگمى عملى کسانى خواهد شد که در عمل مىخواهند آنها
را در زیست انسانى بکار برند.
 .5تأ کید دیویى بر معرفت به چگونگى بسیار حائز اهمیت است .اینکه بهطور
سنتى فیلسوفان به معرفتهای گزارهای را به دلیل قابلیت صادق بودن و کاذب بودن و
امکان استفاده در منطقهای رایج اهمیت دادهاند ،منجر به غفلت از نوع دیگری از
معرفت ،یعنى معرفت به چگونگى شده است .البته که واضح است که در معرفت به
چگونگى ما نمىتوانیم از صدق و کذب سخن بگوییم بلکه به جای آن از کارآمدی یا
ناکارآمدی این معرفتها مىتوان سخن گفت ولى باید در نظر داشت که حجم بسیار
زیادی از معرفتهایى که به خود نسبت مىدهیم از این سنخ معرفت است .این که
دیویى آشپزی و تعمیر موتور خودرو را در زمره علم قلمداد کرده است نشاندهندهی این
است که دایره علوم بسیار وسیعتر از معرفتهای گزارهای است .معرفتهایى که ناشى از
تجربه انسان در مواجهه و تعامل با محیط اطراف اوست مىتواند موضوع تأمالت فلسفى
شود.

شباهتها و تفاوتهای علم و هنر نزد دیو یى بر مبنای کتاب هنر بهمنزله تجربه 955/

 .4دیویى بهرغم اینکه یکى از تفاوتهای علم و هنر را عدم اهمیت عواطف
دانشمند مىداند ولى بهطور کلى منکر این قضیه نیست که عواطف در نظریهپردازیهای
علمى بىتأثیر است .نقش عواطف ،به عنوان ابزارهایى که در حین فرآیند تکامل برای
انسان کارکرد داشتهاند را نمىتوان در علم منکر شد .دانشمند واجد این خصوصیات
است و در تحلیل نظریات علمى و فلسفهورزی در خصوص آنها ،تجربیات شخصى
دانشمند و عواطف او را نیز باید درنظر گرفت زیرا در شکلگیری آنچه که نظریه علمى
نامیده مىشوند مؤثر است.
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