زیبایی در قالب معیارهای کمی در تابلوی شام آخر داوینچی با رویکرد نظریات
اومبرتو اکو
چکیده
بدون تردید زیبایی یکی از عناصر بنیادین هنر در جوامع مختلف است .این مسئله سبب شده تا محققان در دورههای
مختلف با شیوههای مختلف درصد واکاوی معیارهای زیبایی در آثار هنری باشند .در اروپا میتوان دوره رنسانس را
یکی از اعصار درخشان هنر و زیبایی دانست .نقاشی یکی از مهمترین هنرها و لئوناردو داوینچی یکی از مهمترین
نقاشان این دوره بود .واقعه شام آخر مسیح یکی از رویدادهای مهم آیین مسیحیت به شمار میرود .هنرمندان
بسیاری در طول تاریخ به این موضوع پرداختهاند که یکی از مهمترین آنان ،دیوارنگاره شام آخر لئوناردو داوینچی
است .اهمیت این اثر به حدی است که از جنبههای متفاوتی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .امبرتو اکو در
کتاب هنر و زیبایی قرون وسطا به شکلگیری هنر و تشریح زوایای گسترده آن میپردازد .شکلگیری هنر رنسانس،
وامدار سنت و هنر قرون میانه است .از دیگر سو ،نظریات و آرا امبرتو اکو در قرن بیستم که عمدتاً تببین زیبایی
است ،نگرش تازهای از زیرساختهای فکری هنرمندان رنسانس را نشان میدهد که بهویژه در نظریه هنر داوینچی
مشهود است .پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای منابع کتابخانهای به بررسی این موضوع
پرداخته است .در پژوهش مورد نظر معیارهای کمی در نظریه هنر داوینچی شامل استفاده از تقارن ،تناسب،
پرسپکتیو و اصول کاربردی ریاضیات در هنر است .نتایج حاکی از آن است نظریات زیباییشناسانه امبرتو اکو زمینه-
ساز شکلگیری نظریات و هنر رنسانس بهویژه در شکلگیری آثار داوینچی نمود یافته است؛ که نمونه موردی آن
تابلوی شام آخر است.
اهداف پژوهش:
 .1بررسی زیبای شناسی کمی در تابلوی شام آخر لئوناردو داوینچی.
 .2تبیین زیرساختهای شکلگیری هنر رنسانس و بازتاب آن در تابلوی شام آخر داوینچی با رویکرد نظریات امبرتو
اکو.
سؤاالت پژوهش:
 .1معیارهای کمی نظیر تناسب و هماهنگی در شکلگیری تابلوی شام آخر لئوناردو داوینچی کدامند؟
 .2مباحث تحلیلی امبرتو اکو ،چگونه زیرساختهای معیارهای کمی را در تابلوی شام آخر را نشان میدهد؟
کلیدواژهها :زیبایی ،معیارهای کمی ،شام آخر ،لئوناردو داوینچی ،امبرتو اکو.

مقدمه
اهمیت نقاشی شام آخر بهعنوان مطالعه تحلیلی همواره مورد توجه بوده است .شام آخر اثر لئوناردو داوینچی در طول
حیات خود ،دوران پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته است .داوینچی با کشیدن نقاشی شام آخر در سال 1۴۹۵
میالدی ،یکی از تأثیرگذارترین آثار هنری تاریخ را خلق کرد .تابلوی شام آخر داوینچی سرشار از ارجاعهای نمادین
است .در اوایل رنسانس شام آخر اثر آندریا دل کاستانو ( )1۴۴7نمونهی دیگری است .لئوناردو در تابلوی شام آخر
سعی داشته تا معماری را سادهسازی کند و بیشتر تمرکز بر موضوع اثر باشد .پیش از رنسانس یونانیان باستان تا
حدودی از پرسپکتیو در آثارشان استفاه میکردند ،اما قادر نبودند پرسپکتیو را در صفحهای تخت به نمایش دراورند.
بررسی یک نمونه از استفاده پرسپکتیو در قرن  1۴میالدی اثر هوفمان که بُعد و پرسپکتیو خطوط در آن بهطور
نادرستی استفاده شده است .زیباییشناسی تناسب در طول زمان همواره شکلهای متفاوت و پیچیدهای به خود
گرفته است .در دوره رنسانس بررسیهای ریاضی در مورد مسائل نظری و علمی پرسپکتیو به اوج دقت خود رسید.
در دوره رنسانس نظریه هنرهای بصری رشته جدیدی بود که هنوز بهطور کامل شناخته شده نبود .مولفان و
هنرمندان اوایل رنسانس مشغول کاوش درسرزمین های ناشناخته بودند .به این ترتیب احتمال میرود نخستین
رساله مدون نظریه هنر در دوران رنسانس در باب نقاشی نوشته لئون باتیستا آلبرتی بود و سپس هنرمندان دیگری با
تکیه بر دانش پرسپکتیو و ریاضی و مسیر آلبرتی راه علم وهنر را توسعه دادند .پس از داوینچی ،بسیاری از هنرمندان
از جمله رافائل ،میکل آنژ از تناسبات طالیی برای ارتقا کیفی و فیزیکی در آثار نقاشی استفاده میکردند .بهطور کلی،
کشف مجدد نسبت طالیی در دوران رنسانس به هنرمندان این امکان را میداد تا از طریق ریاضیات بتوانند به وجوه
گستردهتری در پیشبرد اهدافشان ادامه دهند .در مسیر هنری نیز نگاه هنرمند برگرفته از نگاه ریاضیمحور بود،
چراکه هنرمند تا آن زمان زیبایی را در ایجاد تناسب و تقارن و احیای علم مناظر و مرایا در نقاشی میدید .لئوناردو
به حقیقتی باور داشت که پانوفسکی آن را نماد وفاداری نظریه هنر رنسانس نامیده است ،و امبرتو اکو آن را حقیقتی
میداند از ترکیب نظریه و عمل .داوینچی اعتقاد داشت عمل همواره باید بر نظریهای مستحکم استوار باشد .حتی در
برخی موارد نظریه را باالتر از عمل میداند و به هنرمندان میآموزد نخست علم بیاموزید و سپس به عملی دست
بزنید که زاییده آن علم است .داوینچی در آثارش به این مسئله اشاره دارد که اگر بیننده دالیل فرایندهای طبیعی را
بفهمد ،دیگر برای شناخت آنها نیازی به تجربه ندارد .تابلوی شام آخر از این حیث که داوینچی با ایجاد مفاهیم
ریاضی سعی در بیان اثری معنوی دارد اهمیت دارد .او با تکیه بر معیارهای کمی اثری را روایت میکند تا بیننده
بیش از پیش مجذوب داستان مسیح شود .از طرفی امبرتو اکو ،در کتاب زیباییشناسی قرون وسطا ،هنری را بیان
میکند که مسیر شکل گیری هنر دوران رنسانس را متفاوت میکند.
در بررسی پیشینه موضوع پژوهش موضوعاتی چون مطالعه ابداعات ،اختراعات پراکنده مهندسی و آفرینشهای هنری
لئوناردو داوینچی پرداخته شده است ،ورامینی ( )13۹1در اثر"بررسی زندگی و آثار لئوناردو داوینچی" ،اذعان به

فراگیری دانش داوینچی دراد که بر تمامی ابعاد زندگی او بهویژه در هنر سایه افکنده است .در پژوهشی دیگر ،اکبری
( )1386در اثر "بررسی مبحث نور و سایه در رساله داوینچی" اشاره دارد که مؤلفههای کیفی آثار داوینچی مانند
مبحث نور و سایه در ایجاد سبک منحصر به فرد وی تأثیر بسیار داشته،گردآوری شده است .در پژوهش مورد نظر،
زیرساختهایی که منجر به شکل گیری هنر رنسانس و به تبع آن ،در آثار داوینچی نمود یافته را توضیح میدهد.
پژوهش های بسیاری در مورد تحلیل تابلوی شام آخر انجام گرفته است ،اما هیج یک بهطور اخص در مورد شکل
گیری معیارهای کمی اثر با تکیه بر آرا امبرتو اکو نپرداخته است .تابلوی شام آخر به دلیل داشتن ویژگیهای کمی
قابل تبیین در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است.
مقاله حاضر با ماهیت توصیفی -تحلیلی و فنی است .روش گردآوری دادهها بهصورت کتابخانهای و ابزار گردآوری
اطالعات به صورت یادداشتبرداری و از کتاب ،مقاله و پایان نامه صورت گرفته است .شیوه تجزیه تحلیل یافتهها در
این پژوهش بهصورت کیفی بوده است ،و معیار تجزیه و تحلیل بر اساس استدالل و استنتاج است .بدین منظور،
یافتهها در قالب متن به بعضی از تصاویر ارجاع داده میشود که گویایی بر شواهد است .گردآوری اطالعات ارزیابی
میشود و مجهوالتشان کشف میشود .سپس به کمک استدالل ،تفسیر و تشخیص داده میشوند که بهصورت منطقی
و استداللی در نهایت نتیجهگیری انجام میگیرد.
نتیجهگیری
در پژوهش حاضر بررسی معیارهای کمی در نقاشی شام آخر داوینچی ،نشان از پیوند هنر و ریاضیاتی دارد که امبرتو
اکو ریشه آن را در زیر ساختهای هنر قرون وسطا و بهکارگیری علم ریاضیات در هنر پیشینیان میداند .این اثر
عالوه بر در نظر گرفتن عناصر و معیارهای کمی ،دارای ظرافت طبعی است که بیننده با آن همذاتپنداری میکند.
هنر در زمان پس از قرونوسطی مسیر تحولی را ادامه داد که الزمه آن نگرش اومانیستی بود .اکو با تشریح زوایای
گستردهای از هنر اواخر قرونوسطی ،بستری را جهت آنالیز هنر رنسانس را فراهم میآورد ،چراکه هنر رنسانس خود
وامدار سنت و هنر قرونوسطی است که با تفاوتی چند در نگرش فلسفی و اجتماعی در عصر روشنگری ،سببساز
خلق معنای نوینی است که یادآور سنتهای هنر یونان باستان و قرون میانه است .زمینههای فکری داوینچی موجب
بروز نظریه جهانی و ساده درباره اصول زیباییشناسی شد ،نظریهای که بیانگر رهیافتهای ریاضیمحور از زیبایی بود.
مشتقات گوناگون آن ،به یک اصل اساسی وحدت در تنوع ،منتهی میگردد .دیدگاههای پیشاسقراطی در عصر یونان
بیش از پیش مورد توجه هنرمندان رنسانس بهویژه داوینچی قرار گرفت و در مجموعه آثار نقاشی خود توجه ویژهای
به بحث "زیباییشناسی کمی" داشته است .ویژگیهایی چون رعایت تناسبات ،تقارن ،استفاده از پرسپکتیو در آثار او
درهم تنیده است .و کتاب "رسالهای در باب نقاشی" اثر داوینچی شاهدی بر این مدعا است .چراکه در عصر
روشنگری خصوصیات زیباییشناسی کالسیک یونان ،دوباره مورد توجه قرار گرفت ،که نه تنها تقلید صرف بلکه فراتر
از معیارهای مشخص پیشین بود ،بلکه با نوآوری در طرح ،ایده و اجرا هنر عصر رنسانس را متمایز میسازد .دوران

رنسانس ،دوران تجدید حیات هنرها ،علوم و ریاضیات بود .شواهد نشان میدهد که لئوناردو داوینچی قادر به بازکشف
ایدههای فراموش شده و تبدیل آنها به آفرینشهای ماندگار بوده است .از آثاری که در دوران رنسانس و قبل و بعد
از آن پدید آمد ،میتوان به اهمیت ریاضیات بهعنوان ابزاری قدرتمند و تأثیرگذار و به وفور به وجود معیارهای کمی
در آثار هنری پی برد .هرچند داوینچی ممکن است کمک زیادی به ریاضیات نکرده باشد ،اما برخی از کارهای هنری
او نشان میدهد که استفاده از ریاضیات در خلق هنر چقدر میتواند قدرتمند باشد و ریاضیات میتواند در هنر
مستحیل گردد .در نتیجه ،ریاضیات ابزار نهایی در هنر است ،زیرا به تولید زیبایی بیشتر کمک کرده است و شام آخر
اثری است با قاعدهای که در آنِ واحد ریاضی و مفاهیم زیباییشناسانه به یکدیگر پیوند خورده است.
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