
 

بدون تردید زیبایی یکی از عناصر بنیادین هنر در جوامع مختلف است. این مسئله سبب شده تا محققان در 

توان های مختلف درصد واکاوی معیارهای زیبایی در آثار هنری باشند. در اروپا میهای مختلف با شیوهدوره

ترین هنرها و لئوناردو دوره رنسانس را یکی از اعصار درخشان هنر و زیبایی دانست. نقاشی یکی از مهم

ز رویدادهای مهم آیین مسیحیت ترین نقاشان این دوره بود. واقعه شام آخر مسیح یکی اداوینچی یکی از مهم

ترین آنان، اند که یکی از مهمرود. هنرمندان بسیاری در طول تاریخ به این موضوع پرداختهبه شمار می

های متفاوتی مورد دیوارنگاره شام آخر لئوناردو داوینچی است. اهمیت این اثر به حدی است که از جنبه

گیری هنر و تشریح و در کتاب هنر و زیبایی قرون وسطا به شکلتحلیل و بررسی قرار گرفته است. امبرتو اک

دار سنت و هنر قرون میانه است. از دیگر سو، گیری هنر رنسانس، وامپردازد. شکلزوایای گسترده آن می

های فکری ای از زیرساختنظریات و آرا امبرتو اکو در قرن بیستم که عمدتًا تببین زیبایی است، نگرش تازه

ویژه در نظریه هنر داوینچی مشهود است. پژوهش حاضر به روش دهد که بهان رنسانس را نشان میهنرمند

در پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته است. ای های منابع کتابخانهتوصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

پرسپکتیو و اصول کاربردی مورد نظر معیارهای کمی در نظریه هنر داوینچی شامل استفاده از تقارن، تناسب، 

گیری ساز شکلشناسانه امبرتو اکو زمینهریاضیات در هنر است. نتایج حاکی از آن است نظریات زیبایی

گیری آثار داوینچی نمود یافته است؛ که نمونه موردی آن تابلوی شام ویژه در شکلنظریات و هنر رنسانس به

 آخر است.
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زیبایی در قالب  معیارهای کمی در تابلوی شام آخر لئوناردو 

 فرناز فرازمند، امیر نصری، محمدرضا شریف زاده داوینچی

 مقدمه

شام آخر اثر لئوناردو داوینچی در طول تحلیلی همواره مورد توجه بوده است.  ۀعنوان مطالعاهمیت نقاشی شام آخر به

میالدی،  149۵حیات خود، دوران پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته است. داوینچی با کشیدن نقاشی شام آخر در سال 

های نمادین است. در سرشار از ارجاع شام آخر داوینچی تابلوی. یکی از تأثیرگذارترین آثار هنری تاریخ را خلق کرد

دارد آخر سعی دیگری است. لئوناردو در تابلوی شام  نمونۀ( 1447آندریا دل کاستانو ) اوایل رنسانس شام آخر اثر

کتیو یونانیان باستان تاحدودی از پرسپ ،پیش از رنسانسسازی کند و بیشتر تمرکز بر موضوع اثر باشد. معماری را ساده

از  ای. بررسی نمونهورندآدرای تخت به نمایش قادر نبودند پرسپکتیو را در صفحهاما  ؛کردنداستفاه می در آثارشان

شده  طور نادرستی استفادهه بُعد و پرسپکتیو خطوط در آن بهمیالدی اثر هوفمان ک 14استفاده پرسپکتیو در قرن 

رنسانس دورۀ گرفته است. در ای به خود و پیچیده های متفاوتسی تناسب در طول زمان همواره شکلشنااست. زیبایی

بصری  هنرهای ۀنظری همچنین اوج دقت خود رسید. مسائل نظری و علمی پرسپکتیو به بارۀهای ریاضی دربررسی

 درو هنرمندان اوایل رنسانس مشغول کاوش لفان مؤشده نبود. شناختهطور کامل جدیدی بود که هنوز بهرشتۀ 

هنر در دوران رنسانس در باب  ۀنظریرود نخستین رساله مدون ترتیب احتمال میاینبهه بودند. ناشناختهای سرزمین

ریاضی و مسیر آلبرتی راه  ،پرسپکتیو هنرمندان دیگری با تکیه بر دانش سپس .لئون باتیستا آلبرتی بود ۀنوشتنقاشی 

میکل آنژ از تناسبات طالیی برای  و هنرمندان ازجمله رافائلپس از داوینچی، بسیاری از هنر را توسعه دادند.  علم و

انس به طور کلی، کشف مجدد نسبت طالیی در دوران رنسکردند. بهفیزیکی در آثار نقاشی استفاده میکیفی و  یارتقا

در امه دهند. تری در پیشبرد اهدافشان ادریاضیات بتوانند به وجوه گسترده داد تا از طریقهنرمندان این امکان را می

چراکه هنرمند تا آن زمان زیبایی را در ایجاد تناسب و  ؛محور بودنگاه ریاضی مسیر هنری نیز نگاه هنرمند برگرفته از

دید. لئوناردو به حقیقتی باور داشت که پانوفسکی آن را نماد وفاداری ی علم مناظر و مرایا در نقاشی میتقارن و احیا

د داشت داند از ترکیب نظریه و عمل. داوینچی اعتقات و امبرتو اکو آن را حقیقتی میاسنظریه هنر رنسانس نامیده 

داند و به هنرمندان موارد نظریه را باالتر از عمل میای مستحکم استوار باشد. حتی در برخی عمل همواره باید بر نظریه

داوینچی در آثارش به این مسئله لم است. آن عیدۀ زایآموزد نخست علم بیاموزید و سپس به عملی دست بزنید که می

ها نیازی به تجربه ندارد. تابلوی عی را بفهمد، دیگر برای شناخت آنطبییندهای آفراشاره دارد که اگر بیننده دالیل 

ر . او با تکیه بمهم است ،شام آخر از این حیث که داوینچی با ایجاد مفاهیم ریاضی سعی در بیان اثری معنوی دارد

طرفی امبرتو اکو، در کند تا بیننده بیش از پیش مجذوب داستان مسیح شود. از ی اثری را روایت میای کمّمعیاره

 کند.ی هنر دوران رنسانس را متفاوت میگیرشکلکند که مسیر ، هنری را بیان مییوسطقرون  یناسشییبایزکتاب 

های ختراعات پراکنده مهندسی و آفرینشابداعات، اموضوعاتی چون مطالعه به  ،موضوع پژوهش ۀپیشیندر بررسی 

به اذعان  ،ینچیداو لئوناردو آثار و یزندگ یبررس ( در اثر1391ورامینی ). هنری لئوناردو داوینچی پرداخته شده است

در پژوهشی ( 1386ویژه هنر سایه افکنده است. اکبری )د که بر تمامی ابعاد زندگی او بهداوینچی درافراگیری دانش 
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های کیفی آثار داوینچی مانند مبحث اشاره دارد که مؤلفه ینچیداو رساله در هیسا و نور مبحث یبررسدیگر با عنوان 

-در پژوهش موردنظر، زیرساختگردآوری شده است.  ثیر بسیار داشته،فرد وی تأبهمنحصردر ایجاد سبک که ه نور و سای

های پژوهش دهد.توضیح می ،داوینچی نمود یافته رنسانس و به تبع آن، در آثارگیری هنر که منجر به شکلرا هایی 

ی اثر با گیری معیارهای کمّ شکل بهطور اخص یک بههیچانجام گرفته است، اما  تحلیل تابلوی شام آخر بارۀبسیاری در

ژوهش مطالعه کمی قابل تبیین در پهای لوی شام آخر به دلیل داشتن ویژگیتاب امبرتو اکو نپرداخته است. ءتکیه بر آرا

 .شده است

آوری ای و ابزار گردصورت کتابخانهها بهیلی و فنی است. روش گردآوری دادهتحل -با ماهیت توصیفی مقاله حاضر

ها در این تحلیل یافتهتجزیهرفته است. شیوه امه صورت گنپایانرداری و از کتاب، مقاله و باطالعات به صورت یادداشت

ها استنتاج است. بدین منظور، یافته و معیار تجزیه و تحلیل بر اساس استدالل و =صورت کیفی بوده استپژوهش به

است. گردآوری اطالعات ارزیابی و مجهوالتشان شود که گویایی بر شواهد به بعضی از تصاویر ارجاع داده میدر قالب متن 

هایت صورت منطقی و استداللی درنشود که بهص داده میاستدالل، تفسیر و تشخی شود. سپس به کمککشف می

 گیرد.گیری انجام مینتیجه

 ینچیداو لئوناردو .1

توجه بود و تناسبات را یبدان ب ینچیکه داویتعلق خاطر داشت، درحال ییگرابه افالطون تناسبات جادیدر ا یآلبرت

که یحالبودند در یو ادب یفلسف عمدتاً یمنابع آلبرت. دانستمی یفن یهاو آزمون یمشاهدات تجرب ۀیپابر  شتریب

 ،یاضیر یهاگرفت. لئوناردو نسبتفرا 1یولیرا نزد لوکا پاچ یاضیتجربه کسب کرد و رفنی  یهادر کارگاه ینچیداو

و علم  عتیدر طب نکهیبر اعالوه یی. نسبت طالکردمیمطالعه  اریرا بس طیدر مح ویانسان و پرسپکت یآناتوم یهانسبت

 یهانسبت ۀینظررا نوشت. او  ینسبت الهبود که کتاب  یدانیاضیر یولیشود. پاچیم پدیدار زیشود، در هنر نیظاهر م

 دیها نبااو بود. نسبت یتجرب دگاهیاز د یناش داشت. این تردیدها آن ۀدربار یاساس ییهادیتردپذیرفت که کامل را 

از  یباشد که برخ نیکنند، اگر از آغاز فرضشان ایانسان را مطالعه م ۀبرهنکه بدن  یرا بنا نهند، نقاشان نیشیپ یروش

صادق است.  زین یمعمار موجود در یهانسبت بارۀمسئله در نیاند. همکرده هاشتبا ،ترندخاص، کامل یهانسبت

یک به توانند یممختلف  یهاصورت .الغر باشد ایتواند چاق، کوتاه یانسان م کی .وجود دارد یادیکامل ز یهانسبت

وجود دارد.  بایز یهاانسان لف،مخت یهاییبایانواع ز ۀاندازنداشته باشند، به  یکسانیاگر شکل  یباشند، حت بایندازه زا

و  ویو مدح پرسپکت نیپس از تحس ینچیدارند. داو یکمتر تیها اهمبدن تیفیمربوطند و از ک تیها به کمنسبت

آثار  ییبایاساس زکه بر یتیفیداشته باشند، ک تیفیبه ک یکه ربطنیعلوم بدون ا نیا یدارد هر دو دیکأهندسه، ت

ممتد است. نقش نسبت در هنر، ریغ ایممتد  یتیکه کم ابندییدست م یبه دانش هاجهان است، تن وریو ز عتیطب

                                                           
1 Pacioli 
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 زیبایی در قالب  معیارهای کمی در تابلو شام آخر لئوناردو داوینچی

 
 فرناز فرازمند، امیر نصری، محمدرضا شریف زاده

 

 ینچیکند. داویم ییهنر روح را بازنماکه یمحدود شده است، درحال ،هاستها مربوط به بدنامر که نسبت نیتوسط ا

اول ساده و  ۀفیوظ ،را شایو درون یکند، انسان و سرنوشت روحانیم یرا نقاش زینقاش خوب دو چ کی» کید داردتأ

 .«دشوار یآسان است و دوم

 بارهنیا ردرو بود و انهیم یفرد ینچی( داو17تا قرن  الدیاز م شیاز قرن پنجم پنسبت کامل ) فتگانیش انیم در

کرد. در نظر  تیاسر زیجوانب هنر ن یبلکه به تمام ؛هاتنها به نسبتنه ینچیداو یدهایرا داشت. ترد دهایترد نیشتریب

کار  به را یاضیجا که علوم راستوار شناخت است. هر ۀلودشامحض،  هیدر مقام تجسم کامل نظر اتیاضیر ینچیداو

 یکند علمیاره مدارد و اش اریبس دیکأدر کنار علم ت یورزبه تجربه نیحاصل نخواهد شد و همچن زین نیقینتوان بست، 

 انینما ینچیداو در هنر یلیو تمث نیصورت اشارت نمادو خطاست. اصل تناسب به هودهیب ،زاده نشده باشد که از تجربه

 یعنوان ابزاربه یاضیر یاما در برخ ،نشد یدر آثار هنر اتیاضیطور کامل غرق در استفاده از ربه ینچیداو نکهیشد. با ا

که در نیآن ا کند ویگوشزد م یکل طورنکته را به کی شیهاادداشتیدر  ینچیشود. داویگر مقدرتمند در هنر جلوه

ابعاد و  یبنام را تنها بر گورهایف دینقاش نبا کیهستند و  یمتنوع و تجرب اریسب یاضیتناسبات و قواعد ر ،عتیطب

است که در  یزیچ نیا بازشناخت و گریکدیها را از توان آنینم گرید ،کند نیاگر چن .کند میمشابه ترس ییهااندازه

 .شودینم دهیهرگز د عتیطب

 شام آخر یو تابلو ییبایز یکم یارهایمع .2

این نقاشی  میالن قرار دارد.سانتا ماریا دال گراتسی در  ۀصومعم( در 1498-149۵داوینچی ) «شام آخر»دیوارنگاره 

او از میان این روایت مذهبی،  پوشاند.میخوری صومعه بوده است، شکل را که سالن غذامستطیلدیوار سراسر یک 

شدت هیجانی که تمام  .یقین یک نفر از شما به من خیانت خواهد کردبهگوید ای را انتخاب کرد که مسیح میصحنه

های خالف سایر نقاشیداوینچی بر .دهند، در واکنش به شنیدن همین جمله استنشان میهای این شاهکار هنری چهره

های و چهره جای به تصویر کشیدن نمادین یک روایت مذهبی، صحنهاستان شام آخر مسیح، تالش کرد بهشده از دخلق

 مجموع. بشری طبیعت با باورپذیرند هاییانسان بلکه ؛نیستند نمادین دیگر داوینچی اثر در هاشخصیت واقعی خلق کند.

یهودای  ،در این میان .دهدمیانگیزی خبر از فاجعه غم ،مسیح آرام ۀچهرعجب و گاه عصبانی در میان مت هایچهره این

زودی مسبب اندیشد که بهتر از سایرین به تصویر کشیده شده، انگار به مصیبتی میای که تیرهساکت و محزون با چهره

این نقاشی واسطۀ بهشود و نتهای این سالن به دیوار ختم نمیرسد که انظر میکه در نگاه اول بهطوریبه د.شوآن می

ین روش زنده و طبیعی بار در تاریخ هنر مسیحیت بود که داستان مقدس را بدنخستینیابد. اثر داوینچی برای ادامه می

از  پرسپکتیوای سه بعدی به تصویر بخشیده است. ، جلوهزیبندی خاص و نورپرداواقع ترکیبدرکشید. به تصویر می

علم نور و  رساله ۀترجمهنگام  2بوئتوس بار توسطنخستیناست و  گرفته شده perspectiva التین ۀواژ

                                                           
2 Boethius 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88_%D8%A8%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 ۀشیو .را به خود گرفت «شفافای دیدن ورای صفحه»پرسپکتیو معنی ، رنسانس ۀدور کار گرفته شد. در به ارسطو بصر

فته از تجسم گرالهامبرخورد داوینچی با داستان کتاب مقدس، نسبت به پیشینیان خود متفاوت است. شام آخر لئوناردو 

افتاده پاپیش صحنۀاگر نبوغ هنرمند نبود، این  .شودمیمحسوب  «علمی»تکنیک و تصویری  ای درواالیی است که معجزه

نمایی اتاقی که ژرف بارۀشد. تحلیلی که درل نمیتبدی انگیزشگفتای به صحنه ،اندمیز شام نشسته از مهمانی که گرد

مسیح و حواریونش در آن قرار دارند، نشانگر این امر است که تراز دید حدود دو برابر ارتفاع متوسط تماشاگر نشسته 

با ترسیم پرسپکتیو یک . است دید مشهود ۀنقطدر ناهارخوری سانتاماریا دل گرسیه واقع شده است. دلیل انتخاب این 

سطح فوقانی میرزا ۀ مشاهدمقدس و مهمی در مکانی مرتفع بر روی دیوار،  ۀصحنشود که ترسیم ای مالحظه مینقطه

در این صورت، حاالت چهره و تمام جزئیات موجود در تصویر  .کندممکن میغیر ،ی که زیر آن ایستادهابرای بینندهرا 

میز. هم مسیح به شکلی های میان فیگورها و خود بینی نقاش عبارت است از نسبتتیزخواهد شد. یت ؤرقابلغیر

خود جای  تر از آن است که بتواند چنین گروه بزرگی را درون طراحی شده و هم میز خیلی کوچکتر از حواریبزرگ

زیر پا گذاشت تا توجه بیننده را بر  گرایی علمی پرسپکتیو خطی را تعمداًطبیعت ،بندی اثرشدهد. لئوناردو در ترکیب

که لیحادر و که به نان و شراب اشاره دارداست آن شخصیت واالی مسیح در مرکز تصویر اصلی متمرکز کند و  ۀنکتیک 

نگیز براملتأبیننده مجذوب ترکیب و ساختار  لذا ؛حواریون پریشان حال در تضاد استهای واکنشظاهری آرام دارد، با 

ربانی ژرفی انجام دهند تا درک عمیقی از آن به دست  ءعشامراسم شود. تماشاگران این اثر باید با چشم دل اثر می

بخشد. این اثر سرشار از حرکت، ار مهم داوینچی، نیرویی شگرفی میتمرکز بر این حقیقت بنیادین است که به آث .آورند

در را بتواند حاالت و احساسات  پویایی و احساس است. داوینچی به شکلی زیرکانه از متن کتاب مقدس بهره برده تا

دهد. واری را در حاالت مختلف نشان میالعمل این دوازده حواقع عکسدرویر بکشد. این نقاشی ای خاص به تصلحظه

در تابلوی شام آخر مسیح مرکز ثقل مادی و معنوی میز است. داوینچی قصد داشت تصویر مسیح بر تاالر بزرگی که 

ل به این مقصود، او خطوط سقف تاالر را به درون تابلوی شام حاکم باشد. برای نی ،دیوارنگاره در آن نقاشی شده بود

دیوارها و خطوط  آخر امتداد داده و تاالر را جزئی از تابلو ساخته است. خطوط مورب تابلو از یک سمت به تالقی سقف و

های ای دست. این خطوط همچنین در زوایپیوندندیح به هم میرسند و از طرف دیگر در سر مسها میباالی دیوارکوب

نتیجه، چنین ؛ درست نقاشی کردتر از دیوار سمت راینچی دیوار سمت چپ تابلو را تیرهیوندند. داوپمسیح به هم می

روشن شده است.  ،تابدهای دیوار سمت چپ آن میاز پنجرهمانند تاالر از نور خورشید که  رسد که تابلو نیزنظر می به

 ( 1ر تصویگرفت. )برای حصول نتایج علمی به کار می هنری رابر طراحی، فنون عالوهداوینچی 

 

 

                                                           
 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%88_%D8%A8%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
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 (منبع نگارنده) بندی در ایجاد هارمونی، شام آخر، لئوناردو داوینچی.: طراحی شبکه1تصویر

 نیآخر»در  ینیتزئ یو سپرها زی، ماتاق یدی. تمام ابعاد کلکردبسیار استفاده می ییبخش طالاز  ینچیلئوناردو داو

شد. در یشناخته م 3یرنسانس به عنوان نسبت اله ۀدورساخته شده است که در  ییبراساس نسبت طال ینچیداو «شام

 انیونانیو  انیکه از زمان مصرطالیی  یبندمیتقس نیاست. ا اتیاضیشده در رشناخته یمفهوم ییهنر، نسبت طال

، ییطال نیانگیمانند م یاریبس یهابا نام ییها نسبت طالمعروف است. در طول سال «یف»به عدد  ،وجود داشته است

در کار خود استفاده  ییاز نسبت طال هبود ک یشخص نینخست دسیشده است. اقلشناخته یو نسبت اله ییبخش طال

 (.2ر یتصوبود ) 618/1برابر  یکرد که عدد

 

 (منبع نگارنده) عدد Phi: 2تصویر 

                                                           
3 De divina proportione  
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داده  نشان ریدر تصو زین است باستان، معبد پارتنون ونانیدوران  یدر معمار زین ییاستفاده از تناسبات طال ۀنمون 

 (. 3ر یتصوشده است )

 

(منبع نگارنده)ق.م(  432-447: تناسب طالیی، معبد پارتنون، یونان )3تصویر  

 .پرداخت دسیاقل یینسبت طال ینیبه بازب ینچینام گرفت. داو ییطال تیو غا یینسبت طال ،ییعدد، به عدد طال نیا

 .است زیم یو معنو یمرکز ثقل ماد حیشام آخر، مس یدر تابلو

کند. استفاده از یاستفاده م یقرار دادن عناصر مختلف در نقاش یبرا ییاز نسبت طال «شام آخر» یدر نقاش ینچیداو

  .شودیم دهید ریتصو یاجزا یچه در طراح ه،یاول یبندبیها چه در ترکقسمت یدر تمام ییتناسبات طال

اثر را  یبندبیترک یشده است. عناصر اصل مشخص ییکه با تناسبات طال یمتوال یهایبندمیشام آخر تقس یتابلو در

، معرف 1 ۀشمار ریتصو نی(. همچن1 ریاست )تصو ییطال ماتیپنجره و سقف مملو از تقس وار،ید ز،یکند. میم فیتعر

 یریتصو یساختار فضا یبرا کیهارمون یهااز نسبت داشتقصد  ینچیاست. داو ییاز تناسبات طال یکامل ۀنمون

انجام شده  قیطور دقسر افراد به یگذاریجاشده و سپس  انجامبا ذغال  احتماالً  ریتصو یکل ۀیاول یاستفاده کند. طراح

 حیبود که مسبار نینخستتابلو  نیاما در ا ؛کرده است یاشقنکودک را  حیبارها و بارها مس ینچیاست. اگرچه داو

 ۀقاعد کیاز  حیمس ۀچهر بارۀاثر دارد، اما در نیافراد در ا ۀچهربر  ینچیکه داو یداتیکأ. با توجه به تدیبزرگسال را کش

 یحت یکیکاتول زیگرنقطه جادینام دارد. سنت ا «کیکاتول زیگر ۀنقط»کند که روش یم یرویپ یقرن پانزدهم یهنر

. گرفتندیکار م خود به یهایسازریو تصو یدر نقاشآن را  یقرون وسطا دارد که گاه یکیکاتول یهاشهیدر اند شهیر

بر  دیکأ. تگرفتیمتمرکز قرار  ۀنقط دیاز شکم مادر با حیتولد مس ای حیبا حضور مس یربان ءطور مثال مراسم عشابه

داده  نشان ونیحوار ریتر از سارا بزرگ حیمس یطور قابل توجهبه ،یاصل ۀسوژبود که  یاابداع تازه ،یویپرسپکت نیچن

 یسختبه نندهیباشد که ب ستادهیو ائاگر بارتولوم یسمت چپ( است، حت ۀچهر نیاست. او قدبلندتر از بارتولومئو )آخر
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مورخان هنر، نقاشان تالش داشتند تا  ۀگفت است که به نیشیپ یهابه قرن یبازگشت کیتکن نیا ،شودیمتوجه آن م

افراد بر حسب  یینمابزرگمقام  وینام دارد. در پرسپکت «یمقام ویپرسپکت»دهند که  نشان ایاندازه بهافراد را  تیاهم

حضرت  ریتصاو ،ییقرون وسطا یهایدهد که چرا در نقاشیروش نشان م نیشود. ایم انجاممتفاوت  یاتیاله تیاهم

 شد.یم میترستر بزرگبا فرشتگان  سهیدر مقا یریطور چشمگبه میمر

به  کینزد یلیخ ونیکه حواریرا به خود اختصاص داده است، درصورت یشتریب یفضا حیشام آخر، مس یتابلو در

و شفاف را نشان  یبا آسمان آب یاکه منظره حیدر پشت سر مس یابا قرار دادن پنجره ینچیقرار دارند. داو گریکدی

در تقابل با  حیمس ۀچهرشده در گرم استفاده یهارنگبه وجود آورده است.  حیرا در اطراف سر مس یادهد، هالهیم

 .کرده است جادیا ریدر تصو را یینماعمقرفته در منظره، کاربهسرد  یهارنگ

 یهااز نسبت یها و معمارکرهیپ یدر نقاش ،اجزا و عناصر انیم شتریب یمنظور هماهنگ به ینچیشام آخر، داو یتابلو در

به  یادیز ۀعالق گر،ید یدر جهان بود. از طرف ییطال یهامسحور وجود نسبت اواستفاده کرده است.  3:4و  2:3، 1:2

 300شد. در می استفادهتناسبات و تقارن  زاو مصر باستان  یروم ،یونامی یهادر مجسمه .داشت اتیاضیر یهارساله

حاکم باشد.  ،شده بود ینگاره در آن نقاش واریکه د یبر تاالر بزرگ حینظر داشت مس در ینچیداو الد،یقبل از مسال 

از تابلو ساخته  یو تاالر را جزئ هشام آخر امتداد داد یمقصود، او خطوط سقف تاالر را به درون تابلو نیبه ا لین یبرا

 گریرسند و از طرف دیمها کوبوارید یو خطوط باال وارهایسقف و د یسمت به تالق کیاست. خطوط مورب تابلو از 

 (4تصویر ). وندندیپیهم م به حیدر سر مس

 

 (منبع نگارنده) طراحی پرسپکتیو شام آخر، لئوناردو داوینچی. :4تصویر
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سمت  واریتر از درهیسمت چپ تابلو را ت وارید ینچیاند. داوتکرار شده حیمس یهادست یایدر زوا نیخطوط همچن نیا

سمت  یهاپنجرهکه از  دیمانند تاالر از نور خورش زیرسد که تابلو نینظر م به نیچن جهیدرنت ؛کرده است یراست نقاش

 .روشن شده است ،تابدیچپ آن م

 اکو امبرتو اتینظر .3

انداز چشمهای ریاضی مانند گردد که ایدهبه گذشته دور برمی وا هنر دارد شود، پیوندی باز ریاضیات میوقتی صحبت 

 ۀاید ،، یونانیان باستانرنسانس ۀدورقبل از  .بر هنر دارند یطالیی و اشکال هندسی تأثیر مستقیم، نسبت خطی، تقارن

 ۀعقیدبه  نبودند. عدیبُدویک تصویر  اما قادر به نشان دادن آن در ؛به انجام رساندندتاحدودی  را استفاده از ریاضیات

شده بود، هنر، به معنای دانش و شناخت از قواعد و قوانینی ریزی ان قرون وسطا طبق دو اصل پایهامبرتو اکو هنر، در زم

دادن چیزی امانجساختن و پرداختن تعلق داشت نه  یکه برای ساختن و پرداختن چیزها بدان نیاز است. هنر به قلمرو

امروزه هایی که چیز ۀهم اببا رهیافتی گسترده بود که  4(Ars، هنر )یوسطقرون  ۀنظریهای دیگر. یکی از ویژگی

ت و پیش از هر چیز یک هنری، نخس ۀنظرینامیم، مطابقت و هماهنگی داشت. درواقع گری میتکنولوژی یا صنعت

شد و چیزی نامیده می «گرصنعت»یا  «هنرمند»سروکار داشت،  Ars شد. شخصی که باگرانه محسوب میصنعتنظریۀ 

 وسطی،های قرون ء موجود در رهیافتاین خال .شد )همان(تکمیل، انسجام یا تداوم طبیعت میساخت که موجب را می

دارد که لئوناردو داوینچی امبرتو اکو اشاره  هنری اومانیستی. ؛دادرا به سمت هنری غیر از آن سوق میانسان رنسانس 

این مفهوم  از مفهوم هنر کالسیک یونان باستان استفاده کرد که جا مفهومی از هنر را ارائه نداده است. او صرفاًهیچ

ایی خاص انحصاری به هنرهای بازنمودی، توان طورگرفت. داوینچی بهمی دستی را دربر ا، علوم و صنایعتمامی هنره

بندی ه داشت. او تقسیمبعدی بر یک سطح هموار عالقسههایی از واقعیت و اسرار واقعیت انسان برای بازنمایی بخش

اما برخالف سنت، در پی آن بود تا ثابت کند نقاشی یک هنر آزاد است و نه  ؛سنتی هنر را به آزاد و مکانیکی پذیرفت

گیری وسطی منبعی برای شکل های هنر قرونکند که زیرساختمی مکانیکی، زیرا هنری خالقانه است. امبرتو اکو بیان

خواست هنرمندان می هایی بود که ازنوشتهوسطی در باب هنر شامل دست های قروننوشته هنر رنسانس بوده است.

تقلید محض از بزرگان  دستی در نگارگری راها شرط دستیابی به استادی و چیرهکوش باشند. این رسانهمطیع و سخت

وسطی  بخش اعظم هنر قرون»د. هیچ حد فاصلی میان هنر، فن و صنعت قائل نبودن ،آنبرعالوهدانست. این فن می

شد و این روند در دوران رنسانس برعکس شد. هنرمندان دوران رنسانس می آمد تمامی اقشار مردم خلقخوشبرای 

های های تفننی، ایدهجای نگاه ات پیچیده را بهتر درک کنند و بهکم موضوعکمامیدوار بودند که مخاطبان بتوانند 

ری تناسبات در قرون سازی تئوفرمولاکو، سنت آگوستین در نظر به (. 163: 1398، )باراش «نهفته در اثر را ارج گذارند

                                                           
 آرت انگلیسی به، )ar (آر فرانسه ، به )ars( و آرس )artis (و آرتیس آرتوس التین به )techne (تِخْنِه یونانی به اروپایی هایدر زبان «هنر» ۀواژ: 4

 )art( کونست آلمانی و به) kunst( و اروپایی هندی از ریشۀ شود کهمی گفته  ar است آمده کردندرستو  پیوستنهمبه ،ساختن معنای به. 
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 ها، تناسبات و اعداد استشناسی، تجانس فرمزیباییحوزۀ مهم در های نظریهداشته است. یکی از بسزایی میانه نقش 

یثاغورث، زیبایی است که در نظریات ف ۀایدبخش کمیت  ۀدهندنشانگردد. این نظریه پیشاسقراطیان باز میدورۀ که به 

 وسطی های فیگوراتیو در دوران قرونهنر ۀدربارهای یونانی مشاهده شده است. تمام رساالت دیشهافالطون ارسطو و ان

 ،گونه رساالتدر این. یات مورد توجه قرار گرفتدر موسیقی نیز ریاض .ریاضیات بوده است ۀدرج ءدر جهت ارتقا

های شد که معموالً از ماتریکسرجمه میتبندی تفسیر و عنوان تمرکز اصلی یا اصل ترکیبهبمحور ریاضیهای اندیشه

رنسانس نیز همچنان میان هنرمند با جهان  ۀدورحدودی جدا شده بود. پس از آن در تاشناختی و فلسفه کیهان

و اعتقادی انضباطی ء نگاه صرفاً ها، ریاضیات را به ماوراهنرمند با رهایی از محدودیت. بودریاضیات پیوند استواری برقرار 

نگاه هنرمند از جنس مکاشفه و پیوندی است که ریاضیات در زندگی تجربی انسان نقش اصلی را بر عهده دارد.  .دبرمی

 هایشمایل .ن بود، زیر پا گذاشته شدوسطایی که مبتنی بر تقار ها نیز اسلوب و قواعد قرونشمایلحتی برای کشیدن 

 ۀدورگونه فضای اجتماعی اومانیسم در کردند و اینمی از جنس عوام را در نظر تداعی هاییدوران رنسانس قدیس

 موضوعات و معانی را تحت شعاع قرار داد. ،رنسانس

 ۀینظربراساس  ینجیشام آخر لئوناردو داو یتابلو در یکم یارهایمع قالب در ییبایز یبررس .4

 امبرتواکو

 ییکه نسبت طالطورشام آخر است. همان ی، نقاشسود جسته اتیاضیکه از ر ینچیآثار لئوناردو داو نیاز مشهورتر یکی

 یدر هنر و طراح ی، تعادل و هماهنگییبایبه ز یابیدست یتوان از آن برای، مشودیم افتی عتیطب ییبایو ز یدر طراح

شدن به جمع یاضیبا استفاده از اصول ر ینچی. داویبندبیترک یقاعده برا کیابزار است نه  کی نیاستفاده کرد. ا زین

به  ینچیداو ۀعالق. ه استخود استفاده کرد بیشتر آثاردر  یینسبت طال ۀدیااز  کرده و نیزکمک  یمختلف نقاشعناصر 

 ،یطور کلاو قابل مشاهده است. به یهایپراکنده در نقاش یهااز طرح یاریدر بس هایمانند چندوجه یاشکال هندس

از نظر استفاده کنند.  ابزار کیعنوان هنرمندان اجازه داد تا از آن به در دوران رنسانس به ییمجدد نسبت طال کشف

 یدیجد فیبراساس آن تعر دیست که باهنرهاعلوم و  یتمام ۀیپا عتیطب ی،نچیداو ژهیوهنرمندان عصر رنسانس و به

تقویت  یبرا یاضیدر هنر است. او از ابزار ر دیعلوم جد یریکارگتجسم به ،ینچیمکتوب و مصور داو راثیکند. م دایپ

خطی و موارد انداز چشم ۀمحاسب ،ییدر انواع بسترها به کار برده است. استفاده از نسبت طال ریزی ساختار اثر،پی

، زیبایی به معنای امری قابل درک وسطی پیش از رنسانس، در قرون .های موجود در آثار او استمشابه، از دیگر ویژگی

یبایی در خدمت عظمت . به بیان دیگر زبود آمیخته یعنی زیبایی موجود در هماهنگی اخالقی با شکوه متافیزیکی؛ بود

که سیسرون بیان وسطی از قرون  اومانیستی در پی نداشت. نظریاتی یهای کتاب مقدس بوده و معنایو شکوه روایت

رکیب شده باشد، زیبایی خاص تآمیزی رنگکه با نوعی  عضاترکیب متناسب و موزون ا ،در کالبد، نوعی شکل»کند: می

ت و این ایده توسط داوینچی در رنسانس بسیار مورد توجه قرار گرف ۀدوردر  ،(119: 1398)باراش،  «.شودنامیده می

رسیده مربوط به همسانی، انطباق و تناسب بود اثباتبهترین رهیافت تر شد. قدیمیکارگیری معیارهای کمی کاملبه
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پیوسته  های آن کمی دارد و ریشهمعروف است. این رهیافت ماهیتی اساساً  ۵Congruentiaکه در زبان التین به 

 ،آنچه زیباست»د قرار داد: کار خو ۀسرلوحگردد. بنابر نظر فیثاغورث که داوینچی آن را یونان باستان نیز برمیدورۀ به 

، وسطی درباره تناسب های قروندازیپرمنبع دیگری که در نظریه «.رسدمی تدریج از طریق بسیاری از اعداد از راهبه

امبرتو اکو تأکید  .استدر آثار کتب و رساالت  «تقارن و توازن»، «تناسب»جایی برای خود گشوده بود، کلماتی همچون 

اما ؛ را تغییر داده است رنگ شدن، کارکرد خودوسطایی در عصر رنسانس در عین کم های هنر قروندارد که رهیافت

وسطی  طور مثال در هنر قرونست. بهمحور اریاضیگیری هنر رنسانس مدیون همان دستاوردهای های شکلزیرساخت

رنسانس  ۀدورداوینچی در امری که  ؛شدباید از عناصر ریاضی استفاده می ای در قاب پنجره،برای قرار دادن پیکره

 ؛های هندسی خلق کرد. در عصر رنسانس ریاضیات ابزار غایی در هنر استدر قابهنگام خلق مرد ویتروویس محصور 

شناختی اصول روش شود.هندسی منجر به خلق طرحی مطلوب میچراکه استفاده از علم تناسبات طالیی و خطوط 

هنر این  ۀنظریدور بود. ساختارهای اصلی تفکر او در بنیان  یگرایجانبهیکمنعطف و از فشار سنت و  ،داوینچی، بدیع

شود. این تکنیکی شناخته می ،کندمورفوز استفاده میاولین فردی که از آناعنوان بهداوینچی بود: آزمایش و ریاضیات. 

هریک از  قابل مشاهده است.منحنی یا از یک موقعیت خاص  ۀآیناست که به موجب آن یک تصویر فقط با استفاده از 

اثر  ینقاش ببا در یارسالهکتاب  کند.ناسبات را در ترکیب خود اعمال میدیدگاه، نسبت طالیی و ت ،اصول ریاضی

قواعد هندسی  و تناسبات آناتومی بارۀدرای گویا از برخی اشارات غیرمستقیم منابع کمی هنر داوینچی، خود نمونه

 .است

گیرینتیجه  

برتو حاضر بررسی معیارهای کمی در نقاشی شام آخر داوینچی، نشان از پیوند هنر و ریاضیاتی دارد که امدر پژوهش 

بر داند. این اثر عالوهعلم ریاضیات در هنر پیشینیان می کارگیریهای هنر قرون وسطا و بهآن را در زیرساخت ۀاکو ریش

ند. هنر در زمان کپنداری میذاتکه بیننده با آن همگرفتن عناصر و معیارهای کمی، دارای ظرافت طبعی است نظردر

ای از هنر اکو با تشریح زوایای گستردهآن نگرش اومانیستی بود.  ۀمسیر تحولی را ادامه داد که الزم وسطیپس از قرون

دار سنت و هنر چراکه هنر رنسانس خود وام ؛آوردآنالیز هنر رنسانس را فراهم می برای، بستری را وسطی اواخر قرون

نوینی  خلق معنایساز ی و اجتماعی در عصر روشنگری، سبباست که با تفاوتی چند در نگرش فلسف وسطی قرون

جهانی و  ۀبروز نظری های فکری داوینچی موجبزمینه های هنر یونان باستان و قرون میانه است.است که یادآور سنت

محور از زیبایی بود. مشتقات گوناگون آن، های ریاضیای که بیانگر رهیافتنظریه ؛شناسی شداصول زیبایی ۀساده دربار

یش مورد توجه های پیشاسقراطی در عصر یونان بیش از پدیدگاه د.شوصل اساسی وحدت در تنوع، منتهی میبه یک ا

شناسی اییزیب»ای به بحث آثار نقاشی خود توجه ویژه ۀمجموعدر  کهویژه داوینچی قرار گرفت هنرمندان رنسانس به

                                                           

 .نوعی هماهنگی و تطابق میان تناسب و عدد 5 



 32

4 

یزیبایی در قالب  معیارهای کمی در تابلو شام آخر لئوناردو داوینچ  

 
 فرناز فرازمند، امیر نصری، محمدرضا شریف زاده

 

تنیده است. کتاب همدرتفاده از پرسپکتیو در آثار او اسو  هایی چون رعایت تناسبات، تقارنویژگی .داشته است «کمی

شناسی عصر روشنگری خصوصیات زیباییه در کچرا ؛ستدعااینچی شاهدی بر این اثر داو ای در باب نقاشیهرسال

با  و یشین بودبلکه فراتر از معیارهای مشخص پ ؛تنها تقلید صرفکالسیک یونان، دوباره مورد توجه قرار گرفت که نه

وم و دوران رنسانس، دوران تجدید حیات هنرها، عل .سازدایز می، ایده و اجرا هنر عصر رنسانس را متمنوآوری در طرح

ها به شده و تبدیل آنموشهای فراردو داوینچی قادر به بازکشف ایدهدهد که لئونا. شواهد نشان میریاضیات بود

یات توان به اهمیت ریاضو قبل و بعد از آن پدید آمد، می های ماندگار بوده است. از آثاری که در دوران رنسانسآفرینش

داوینچی ممکن  هرچندآثار هنری پی برد.  معیارهای کمی دروفور به وجود ثیرگذار و بهعنوان ابزاری قدرتمند و تأبه

استفاده از ریاضیات در خلق دهد که برخی از کارهای هنری او نشان می اما ؛باشداست کمک زیادی به ریاضیات نکرده 

در هنر ریاضیات ابزار نهایی  درنتیجه، ؛دشومستحیل تواند در هنر می ریاضیاتو  باشدقدرتمند تواند میچقدر هنر 

ریاضی و مفاهیم  ،آِن واحد ای که درشام آخر اثری است با قاعده .استکرده زیرا به تولید زیبایی بیشتر کمک  ،است

 شناسانه به یکدیگر پیوند خورده است.زیبایی
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