
فرزانه قندریز
در طول تاریخ، افراد زیادی رویای پرواز در آسمان را 
در سر داشتند. بیشتر این افراد هم مخترع بودند. از دادالوس 
که طبق افسانه یونانی، بال هایی از جنس پر ساخت و آن ها 
را با موم نرم کرد تا پسرش با آن تا خورشید پرواز کند 
تا برادران رایت، ارویل و ویلبر که در سال 1903 اولین 

ماشین پرنده موفق به نام پرنده اول را ساختند.
 لئوناردو داوینچی هنرمند ایتالیایی هم با به کارگیری 
نبوغ و حس ماجراجویی اش، حلقه ای از زنجیره پیشگامان 
جسور شد. او بعضی از طرح های خود در پرواز را بعد از 
مطالعه و بررسی ساختمان فیزیکی پرندگان و روش های 

آن ها در بلند شدن از زمین طراحی کرد.
اثر  با  را  او  که  رنسانس  عصر  نقاش  و  مخترع  این 
معروف لبخند مونالیزا می شناسیم، در سال 1۴۵۲ در یک 
روستای توسکانی زاده شد. او فرزند یک ثروتمند به نام 
پیرو فرانسیسو دی آنتونیو داوینچی بود. او ۵ سال اول 
زندگی خود را نزد مادرش گذراند سپس از سال 1۴۵۷ 
نزد خانواده پدرش، پدربزرگ و مادربزرگش و عمویش 
زندگی کرد. او تحصیالت ابتدایی را در مدرسه دهکده 
محل سکونتش گذراند اما با این حال در مدرسه چندان 
موفق نبود لئوناردو شور و هیجان زیادی نسبت به طبیعت 
نشان می داد و به صورت غیررسمی هندسه و ریاضیات را 
نیز آموخت. در جوانی او را به شاگردی به هنرکده ای در 
فلورانس فرستادند تا نزد آندرئا دل وروکیو )1۴۸۸-1۴3۵( 
که نقاش و پیکرتراش بود، آموزش ببیند. وروکیواز شهرت 
بسیاری برخوردار بود؛ به گونه ای که ساخت بنای یادبود 
بارتولومئو کولئونی، سردار نظامی شهر ونیز را به او سپردند. 
در آتلیه ای که قابلیت ساخت چنین شاهکارهایی را داشت، 
لئوناردوی جوان می توانست چیزهای زیادی بیاموزد. بدون 
شک او در آنجا با رموز فنی کارهای ریخته گری و کارهای 
فلزی آشنا شده و آموخته  است. شمار زیادی از نقاشان 
و پیکرتراشان خوب، از هنر آموزان کارگاه موفق وروکیو 
بودند، ولی لئوناردو بسیار بهتر از یک نوجوان بااستعداد 
و  پیکرتراشی  کار  در  هفده سالگی  در  که  به گونه ای  بود 
سایر امور مربوط به آن به استاد ماهری تبدیل شده و قادر 
بود ابزارهای پیچیده و ماشین های موردنیاز را پدید آورد. 
او هم چنین به پژوهش درباره گیاهان و جانوران مختلف 
پرداخت تا بتواند از آن ها در تابلوهایش استفاده کند؛ افزون 

بر آن، دانش گسترده ای درباره نورشناسی، ژرفا نمایی و 
استفاده از رنگ ها کسب کرد.

مقاالت داوینچی شامل تعداد بسیار زیادی از اختراعات 
عملی و قابل اجرا و غیرعملی شامل آالت موسیقی، پمپ های 
هیدرولیک، توپ های بخار، سپرهایی خاص و ... می شود. در 
آن زمان میالن با تهدید دائمی حمله مواجه بود و لئوناردو 
می دانست که دوک به ماشین های جنگی جدید نیاز دارد، اما 
پس از رسیدن به دربار لودوویک در اسفورزسکا، متوجه 
شد آن ها بیشتر به استعدادهای او در نقاشی آشنا هستند تا 
اینکه به توانایی های علمی یا تجارب فنی او عالقه داشته 
باشند. در سال 1۴۸3، دوک میالن فلودوویک ایل مورو 
به لئوناردو پیشنهاد داد تا برای او کار کند. روایت دیگری 
نامه ای به دوک میالن،  او در  هم موجود است که خود 
اظهار داشت قادر به تهیه و ساخت دستگاه هایی هم برای 
دفاع از شهر و هم برای محاصره است. در سال 1۵00، 
نیروهای نظامی لویی دوازدهم، به میالن حمله کردند و 
لودوویک ایل مورو شکست خورد. لئوناردو هنگام فرار به 
ونیز، شاگردی پیدا کرد که با کمک او توانست یک سنگر 
متحرک را طراحی کند. او حتی طرحی برای منحرف کردن 
مسیر رودخانه آمو داشت. پروژه ای که نیکولو ماکیاولی نیز 

بر روی آن کار کرد.
این دلیل  به  نبود،  با زبان التین چندان آشنا  لئوناردو 
او را مرد بی کالم می نامیدند. او نتوانسته بود در دوره های 
دانشگاهی شرکت کند و خودش مطالب را یاد می گرفت. 
جالب است بدانید داوینچی به بدخوانی مبتال بود، یعنی 
در نوشتن، خواندن و هجی کردن کلمات مشکل داشت اما 
عالوه بر نقاشی در ریاضی، معماری، موسیقی، کالبدشناسی، 

مهندسی، تندیس گری و هندسه شخصی برجسته بود.
پیرامون  مطالعه  شامل  داوینچی  علمی  پژوهش های 
زمین شناسی، آناتومی بدن انسان، اسکلت ارگان های داخلی و 
رگ ها، آناتومی بدن حیوان ها ازجمله اسب  و سگ، شناخت 
حاالت چهره انسان، چگونگی پرواز پرندگان، پدیده های 
آب وهوایی، چگونگی جاری شدن آب، مطالعه بر روی 
گیاهان و ساختارهای آنان، نور و سایه، آیینه و عدسی ها، 

فن پرسپکتیو، هندسه و اجسام جامد است.
در تعداد زیادی از دست نوشته های داوینچی طرح ها و 
نقشه های اختراعات او موجود هستند. برخی از ابداعات 

او به شرح زیر است:

و  کارناوال ها  به  مربوط  لباس های  از  برخی  طراحی 
فستیوال ها و برخی از لباس های زرهی.

همچنین طراحی ماشین آالت جنگی مانند یک تانک 
زره پوش، یک تیرانداز غول پیکر و دستگاه خوف انگیزی که 
با حرکت خود پاهای سربازان را قطع می کند. البته هیچ یک 

از وسائل باال در زمان لئوناردو ساخته نشد.
سدها و کانال های آب: یک پل چوبی که قابلیت حمل 
داشت و می توانست آن را از هم باز و دوباره سرهم کرد.
وسایلی که باقابلیت پرواز به وسیله بال  مانند هلیکوپتر، 
چتر نجات و گالیدر. او برای طرح های خود به وسیله خط 
معکوس یادداشت هایی را نوشته است که فقط آن ها را در 
آینه می توان خواند.  داوینچی گیاه خوار بود. او این رژیم 
پیش  نبود،  معمول  اصال  که  زمانی  در  را  غذایی خاص 
رژیم  و  زندگی  درباره   ۲010 سال  در  پژوهشی   گرفت. 
غیرمعمول او نشان داد احتماال به خاطر سکته قلبی که 
پشت سر گذاشته، گیاه خوار شده بود. طرح ها و ایده های 
علمی لئوناردو داوینچی، سال ها بعد رنگ واقعیت به خود 
گرفتند، به طور مثال چتر نجات ابداعی داوینچی در قرن 
خاطر  به  او  جهانی  شهرت  بیشتر  و  شد  ساخته  بیستم 

نقاشی های شام آخر و مونالیزا است.
دوران کهن سالی و مرگ:

او که در سال 1۵0۲ به استخدام سزار بورگیا، ثروتمندترین 
و قدرتمندترین شخص روم درآمد تا نقشه های نظامی و 
ماشین های جنگی طراحی کند و بسازد، بعد از کشته شدن 
سزار در سال 1۵0۷، بار دیگر به سراغ هنر رفت و آثاری 
خلق کرد که جزء معروف ترین آثار او هستند. مانند مونالیزا 
)لبخند ژوکند( و بسیاری از تعابیر مربوط به افسانه لدا، 

معشوقه زئوس یونانی که سرانجام به قویی تبدیل شد.
داوینچی اواخر عمر خود را در شهر واتیکان در ایتالیا 
سپری نمود، مکانی که رافائل و میکل آنژ در آنجا فعالیت 
داشتند. در دسامبر 1۵1۵ لئوناردو به نزد فرانسیس اول و 
پاپ لیئو ایکس فراخوانده و به او سفارش جدیدی برای 
ساخت یک شیر مکانیکی داده شد، شیری که می توانست 
به طرف جلو گام بردارد و قفسه سینه اش را بازکرده، خوشه ای 
از گل های سوسن را نمایان سازد. او در خانه ای ییالقی در 
کلوس لوس در نزدیکی اقامتگاه سلطنتی جای گرفت و 
سه سال پایانی عمر خویش را به همراه ملزی شاگردش در 
آنجا گذرانید و حقوقی معدل هزار 10000 اسکودی )واحد 

پول آن زمان در ایتالیا( دریافت می کرد. داوینچی در روز 
دوم ماه مه سال 1۵19 درحالی که تبدیل به یکی از دوستان 

صمیمی فرانسیس شده بود در کلوس لوس درگذشت.
این گونه روایت شده است که پادشاه سر داوینچی را 
در هنگام مرگ در آغوش گرفت. هرچند که این داستان 
عاشقانه و رمانتیک که بسیار باب طبع فرانسویان و بسیاری 
از هنرمندان است بیشتر به افسانه شبیه است تا واقعیت و 
نقل شده است که داوینچی به هنگام مرگ تقاضای حضور 

یک کشیش برای اعتراف به گناهان می کند. بر طبق خواسته  
او شصت فقیر تابوت او را حمل می کنند و در کلیسای 

سنت هابرت تدفین می شود.
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