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مقدمه
لئونباتیستاآلبرتی)1۴72-1۴0۴(رابیشازآن
نظر در تندیسساز یا و نقاش معمار، یک بتوان که
به رنسانسی نظریهپرداز و فیلسوف یک باید گرفت،
حسابآوردکهدرکنارکارفكری،دستبهتجربیات
عملیمیزند.اواندیشهوکارخودرابردستاوردهای
فیلیپو جمله از ایتالیایی هنرمندان پیشیِن نسل
برونلسكی1،لورنزوگیبرتی2،ودوناتللو3بنانهاد،کهتوجه
بهاصولعلمیودلباختگیبههنرباستانازاساسیترین
معیارهایرویكردشانبههنربود.بخِشاعظِمنظریاِت
هنرمنداننامبردهدربناهاوتندیسهاییکهازآنهابه
بازتابدادهشدهاند،حالآنکهنظریات یادگارمانده
آلبرتیورساالتشدرتبییناصولبرایعمل،برآثارش
و اومانیست یک عنوان به را او و میگیرند پیشی
درطول آلبرتی میکنند. معرفی ایتالیایی نظریهپرداز
زندگیاشآثاربسیاریرادرموضوعاتبسیارمتنوعبه
رشتةتحریردرآوردهاست،مسائلنظریوفنیخلق
آثارهنری،نقداجتماعیواخالقی،وشعرونمایشنامه
ازجملةاینآثارهستند.امایكیازچالشبرانگیزترین
موضوعاتیکهآلبرتیبهآنپرداختهمسئلةزیباییوبه
تبعآنتناسباتزیبا،علیالخصوصدربدنانساناست.
دیگر و آلبرتی نزد انسان بدِن تناسباِت مسئلة
هنرمندانرنسانسجایگاهویژهایداردتاآنجاکهبخش
زیادیازرسالههاوآثارشانبهتبیینوارائةبدنیزیباو
متناسباختصاصدادهشدهاست.تالشهریکازاین
هنرمندانبرآنبودتاالگویایدئالخودرابهدرستی
ارائهنماید؛الگوییبیهمتاکهیارایرقابتباالگویارائه
شدهتوسططبیعتراداشتهباشد.چنینالگوییبیشک
بخشیوگاهتمامِیتأمالتهنرمندراپیرامونزیبایی
آشكارمیسازد.لئونباتیستاآلبرتیدررسالةدرباب
مجسمه)1۴6۴(بهطورمفصلدرصددیافتنچنین
الگویی،بدنانسانوامكاناتابزاریخودراموردبررسی
اما نماید. ارائه را آن زیبایی درنهایت تا میدهد قرار
سادهانگارانهاستکهالگویتناسباتِیاوراتنهابارسالة
باب -در دیگر رسالة دو گرفتن نظر در بدون مذکور،
نقاشی،دربابفنمعماری-بررسیکرد.الگوینهایی
آلبرتیحاصلنگرشوآراءاودرطیسالیاناستکه

درهرسهرسالهحضورداردوتوسطیكدیگرتكمیل
میگردند.دراینمقالهسعیشدهتابایاریجستناز
آلبرتیپیرامون ازآراء هرسهرسالهبهتحلیلیجامع

بدنمتناسبوزیبارسید.

۱. دمینه های تاریای
انسانرنسانسیدرتالشبرایبازشناسینوینخود
دوقلمرو»عقل«و»ماده«راهمبستهبایكدیگرمطرح
میکند،بهگونهایکهایندونهتنهانافییكدیگرنیستند
بلكهدرراستایکشِفعملكردونظامطبیعِتانسانبا
خود انسان، یا صغیر، عالم دارند. همافزایی یكدیگر
به آن ویژگیهای بازتابدهندة و عالمکبیر از بخشی
شكلیمتناهیاست،درحقیقت»بینهایِتطبیعتدر
است« بررسی قابل انسان بدن مرِز و نهایت
)کاسیرر،239:1393(.ازاینرودرجهانبینیرنسانسی
انساندررجعتیبهادراکخویشتنهمچونبازتابیاز

جهاننامتناهیدرنظرگرفتهمیشود.
از انسان »شناخت هدفی چنین به دستیابی
میشود. ممكن بدن شناخت میانجی به خویشتن-
مشاهدةمستقیمومطالعةنظِمنهاِنبدندررنسانس
پیشرفتی موجب بلكه آن، از راززدایی موجب نهتنها
چشمگیردرزمینهکالبدشناسیشد.درایندورانبدن
علیه و نمیشود پدیدار خود مادی حالت در جز
نقاشیهای ـ پیشین سدههای نمادین چارچوبهای
مذهبیسدههایمیانه-طغیانمیکند.درسدههای
میانهنگرشهایجزمیبهموضوعبدنتاحدیتحت
تلقی واقعیت چنان که بود، مقدس کتاب متن تأثیر
نظردیگریمیبست.درسفر برهر را راه میشدکه

پیدایشچنینآمدهاست:
مستولی آدمی بر گران خوابی خدا خداوند و
گردانیدتابخفت،ویكیازدندههایشراگرفتو
گوشتدرجایشپرکردوخداوندخداآندندهرا
کهازآدمگرفتهبود،زنیبناکردوویرابهنزد
آدمآوردوآدمگفت»هماناایناستاستخوانی
این از ازگوشتم، وگوشتی استخوانهایم از که
گرفته انسان از که زیرا شود نامیده نساء سبب
تا2۴(،ترجمة آیات21 آفرینش شد«۴)کتاب
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قدیم،تصحیحرابرتبروسوکاراپِتاوهانس.
تاپیشازرواجکالبدشكافیدرآستانةعصرمدرنبر
که میشد پنداشته چنین مقدس کتاب متن اساس
با همگام هنرمندان، اما دارند. کمتر دندهای مردان
پزشكان،درکارگاههایخودگامیبسبلندبرداشتندو
با هنرمندان کردند. گذر وضعشده محدودیتهای از
به ثبتمشاهداتشان،سرانجام در تالشهایمستمر
حقیقتبدنمادیدستیافتندوپسازآنتوجهشان
راتماماًمتوجهبازنماییآنبهمیانجیمعیارهایدقیق

وعلمیکردند.
اجتنابازجزماندیشیوآگاهیسازیپیرامونبدن،
همراهیتنگاتنگپزشکوهنرمندرابرایهمپوشانی
دستاوردهاینوینمیطلبد.برایمثالمیتوانازرسالة
از یكی کتاب(۵ هفت )در انسان بدن ساختار باب در
وسالیوس6، نوشتة فیزیولوژی در متون تاثیرگذارترین
پزشکوکالبدشناسفالندریدرقرنشانزدهم،نامبرد
با را آن ایتالیایی، آلمانی- هنرمند کالكر7، فان که
جزئیاتبهتصویرکشاندهاست:اینرسالهکهدربردارندة
تصاویریازبدنتشریحشدهانساندرحاالتگوناگون
استسندیاستبرجستهدالبرهمكاریایندوگروه
درثبتاینمشاهداتنوین.درایتالیا،نیزهنرمندانی
همچونآنتونیووپیرودلپوالئولوبرایشناختبیشتر
ازکالبدانسانیدستبهتشریحاجسادزدندوچنددهة
لئوناردوداوینچیبرایکسبدانشحداکثریدر بعد
زمینةماهیچهها،اعصابوحرکاتمسیربرادرانپوالئولو
راادامهداد،ودراینزمینهبهچنانتفوقیدستیافت
به تبدیل انسان بدِن مطالعة و بررسی آنپس از که
گرایشیجدینزدهنرمندانوبخشیازآموزشِآنها
بامشاهداِت فرضیاتگذشتههمسو نفی نتیجتاً، شد.
سوق نوینی نظاممند وادِی سوی به را بدن مستقیم،

میدهد.
رنسانسی جهانبینی در مادی بدن یافتن اهمیت
موجبشدتابازنماییدقیقومتناسبآندرآثاراین
با کاتولیک ایمان ایتالیا در یابد. ویژه جایگاهی دوره
زیباییبدنمادیدرهممیآمیزدونهایتاًجسمیزیبا
مسیح میشود؛ انتخاب واال معنوِی حاالت بیان برای
زیباییوکمالخودرادربدنیزیبامییابدکهبهخوبی

بازنمایانندةدیدگاهیاستکهاوراتجسدآفریدگاربر
رنسانسی هنرمند آثار در هدف این میپندارد. زمین
قابلپیگیریاست،درواقعاوبهمیانجیتصویر،کتاب
مقدسوزندگیمسیحوقدیسینرابازتفسیرمیکند.
اوهوشمندانهموضوعاتیراازکتابمقدسبرمیگزیند
باشندوبدین بامعیارهاینوینهمپوشانیداشته که
شیوهآنهارابانتایجعلمیومعیارهایزیباییشناختی
پیكرتراش داگراته8، مثال برای درمیآمیزد. خود
انتخاب )1 )تصویر بارتولومئو قدیس در ایتالیایی،
مجسمه این میگذارد: نمایش به را هوشمندانهاش
بدنش از زندهپوست )ناتانائیل(،که بارتولومئو قدیس
حالی در را آویختند، صلیبش به و کردند جدا
با و رادردستگرفته بدنش پوست بازمینمایاندکه
که نمایشگذاشته به را بدنش ایستایی و وقار چنان
شناخت ساختن نمایان جز آن خلق از هدف گویی
هنرمندازساختارکالبدانسانومعیارهایزیباییشناختی
عصررنسانسومهارتاودربازنمایاندنآنهانبودهاست.
غایتی بدن نهایِی زیبایِی به دستیافتن زمان این در
متعدد نگرشهای با نظریهپردازان و هنرمندان برای
طرح به را آنها از هریک سرانجام که غایتی میشود،

تصویر 1. قدیس بارتولومئو، مارکو داگراته
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الگویآرمانیبدنسوقمیدهد،وبسیاریازهنرمندان
ازسدةچهاردهمبهبعددستبهطرحچنینالگوهایی

زدند.
ِچننینوِچننینی9)زادةحدود1360ـمرگپیشاز
از جوتو، سنت وارث و فلورانسی نقاش ،)1۴27
پیكرههاییکهتوسطجوتووشاگردانشتصویرشدهاند
اصولیراانتزاعمیکندکهبرگرفتهازطبیعتوهمپای
آنهستند،ازاینروستکهوازاریمعتقداست»نقاشان
)وازاری، طبیعت« به که مدیونند جوتو به قدر همان
9۵:1388(.زیراآثارشنقشیهمچونطبیعتدارندو
گامبهگامباطبیعتپیشمیروند.چننینیدرکتابش
میکوشدنشاندهدایناصولبرآمدهازتجربیاتصرف
اونیستبلكهآنهاراازآغازگررنسانس،جوتوکهخود
تصریح او است. گرفته وام است، ازطبیعت ملهم نیز

میکند:
»تادئوگادیفلورانسیبهمدتبیستوچهارسال
آنگولو بود. تعمیدیش پسر  نیز و )جوتو(، او شاگرد
شاگردوپسرتادئوبودومنبهمدتدوازدهسالشاگرد
آنگولوبودم.بدینترتیباولبارآنگولواینشیوهرا،که
خودبهآنبسدلپذیرتروباروحترازپدرشتادئونقاشی

.)Cennini, 1960:46(»میکشید،بهمنآموخت
چننینیکتاِبهنر10کهرسالهایآموزشیسترادر
اوایلسدةپانزدهمبهقلمآوردودرآنکوشیدشیوهو
روشاساتیدبرجستهونامآوررابرایهنرآموزانبازگو
بدن تناسبات به کتاب این هفتادم بخش در او کند.
انسان-برگرفتهازسنتتصویریجوتو-میپردازدواز
استادش،آگنولو،کهبهشكلیزندهوزیبابدنراترسیم
میکرد،یادمیکند.اوباکنارگذاشتنپیكرزنان-به
دلیلنداشتنتناسباتیروشن11-تناسباتدقیقیبرای

ترسیمپیكرمردانارائهمیدهد:
نخست...صورتبهسهجزءتقسیممیشودبهاین
ترتیب:یكیپیشانی،دیگریبینیوسهدیگراز
انتهایطولکامل بینیتاچانه.ازکناربینیتا
چشم،بهاندازةیكیازاینها.ازیکگوشتاگوش
دیگر،درازایصورت،یکصورت.ازآرنجتامفصل
دست،ازدرازایکصورت.ازگودیگلوتاگودی
سینه،یاشكم،یکصورت.ازشكمتاناف،یک

صورت.ازرانتازانو،دوصورت.اززانوتاپاشنهپا،
دوصورت.ازپاشنهتاکفپا،یكیازآنسهاندازه.

.)Ibid:48(.پا،بهاندازةیکصورت
برای اساسی عضوی عنوان به را صورت چننینی
دستیابیبهتناسباتبدنوتبیینالگوییمتناسببه
کارمیگیرد،کههنرمندانپسازوینیزازآنبرای
تجسمبخشیدنبهجزءوکِلزیبااستفادهمیکنندزیرا
دراینشیوهتناسباتنهبهمثابةچیزیکهتنهابرعدد
انتزاعیمبتنیاستبلكهبهمثابةهماهنگیانضمامیو
ارگانیکدرنظرگرفتهمیشود )Eco,2002:29(.سریا
دستهریکعضویمیشوندکهدربخشیدنیكپارچگی
بهاجزاءوبهعنوانعاملیانضمامیبرایتخمینکلی
منجسمبهکارگرفتهمیشوند.درواقع،هنرمندرنسانسی
عالوهبرمشاهدةمستقیمطبیعتبهعنوانمنبعاصلی
نیزبهرهمیبرد: ازدومنبعدیگر الهامتناسباتبدن،
متون دیگر و وارثانش، و جوتو دستاوردهای نخست

کالسیککهن.
تجربه پیرامون تأمل آن تناسبات و بدن از سخن
شخصیازامریمادیراتقویتمیکند،چراکهبیشک
هیچچیزنزدانسانشناختهشدهتروملموسترازبدن
نیست.هرهنرمند،بهنحودرونیوبیرونی،بهزیبایی
نهفتهدرهماهنگیذاتیونسبتاعضاءباکلپیمیبرد
وتالشمیکندآنراازمنظریکهبراوآشكارتراست،

نمایانسازد.
و شناختهشدهترین انسان برای چیز چه پرسِش
را جستجویی تا وامیدارد را آلبرتی است، آشناترین
پیرامونبدنوتناسباتشآغازکند.آلبرتیدرپاسخبه
یونان فیلسوف پروتاگوراس از تأسی به پرسش این
تمامی معیار و میزان »انسان بود مدعی که باستان
و شناختهشدهترین خود انسان میگوید چیزهاست«
.)Alberti, 2004:53(آشناترینچیزبرایخویشتناست
درچشمآلبرتیانسانمعیارسنجشهرچیز،ازجمله
خودش،استوازاینروستکهمیگوید»انسانمیزان
همة اعراض یعنی این و چیزهاست، همة مقیاس و
چیزهابهطورمعمولبااعراضانسانمقایسهمیگردند
وبهمیانجیآنهاشناختهمیشوند«)Ibid: 53(.انساننه
قوانین وضع در بلكه ایدئولوژیک، چارچوب در صرفاً
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نیز تصویر قاب در آن، از فراتر حتی و بیرونی جهان
معیارسنجشمیشود.برایمثالدروضِعواحدهای
اگر میگیرد: قرار پایه معیار انسان بدِن اندازهگیری،
برابرتقسیم بهسهبخش را انسانیمیانقامت بلندای
براچو سه و براچو12، یک برابر آن بخش یک کنیم،
معادلقامتیکانسانمیشود.13آلبرتیدررسالةدر
بابمجسمهگامیبلنددرجهتدستیابیبهمعیارهای
به تبدیل را فرد هر بدن و برمیدارد اندازهگیری
Alber-( به کنید رجوع 1۴ میکن خاص دخطکشی
ti,2013:21-25(.  درتصویر،فضادرنسبتباابعادانسان

و میپذیرد شكل آن جاری تناسبات از ملهم و
بدینترتیبباورپذیرمیگردد.حتیدرتوصیفموجودات
قرارمیگیرد،آنگونهکه انسانمعیارسنجش خیالی
دانتهدرازایغولدوزخیراچنینتوصیفمیکند:»سه
مرِدباالبلندبدانبتوانندنازیدکهاگربردوشیكدیگر
:1397 )دانته، رسید« میتوانند وی موی به برآیند،

.)19۴
آموزههایرنسانسیپیرامونتناسباتعالوهبراینكه
مبتنیبرمشاهداتمستقیماوست،دربردارندةمطالعاتی
درمتونکهناست.میتوانادعاکردکهآلبرتیتحت
تأثیردیدگاههایویتروویوس1۵،معمارونظریهپردازروم
باستان،قرارداشتهاستکهبامطالعةبدنونیزبابهکار
مورد در مثال برای ـ  وهندسه ریاضیات اصول بستن
کاربرداعدادکامل10،6و16-بهدنبالالگوییایدئال
ومناسببرایبازنماییبدنانسانبود.ویتروویوسدر
بخشاولکتابدربابمعماریپیرامونتناسباتبدن

انسانمینویسد:
که است شده طراحی چنان بالذات انسان بدن
صورت،ازچانهتاباالیپیشانیورستنگاهمو،برابر
استبایکدهمکلقدش؛دسِتبازازمچتانوک
از سر است؛ اندازه همین به نیز میانی انگشتان
چانهتافرقیکهشتمقداست،وسروگردنو
از یکششم؛ مو رستنگاه تا سینه باالی از شانه
میانهسینهتارأسفرقسریکچهارماست.اگر
درازایخودصورترااندازهبگیریم،فاصلةپایین
تاسطحزیرینمنخرینیکسومآناست؛ چانه
بینیازسطحزیرینمنخرینتاخطمیانابروها

نیز مو رستنگاه تا جا آن از همچنین؛ به نیز
یکسوماستکهپیشانیرامیسازد.درازایکف
پایکششمقدبدن؛ودرازایساعدیکچهارم؛و
همچنینپهنایسینهنیزیکچهارماست؛اعضای
دیگرنیزتناسبمتقارنخودرادارندوبابهکار
بستناینتناسباتستکهنقاشانوپیكرهسازان
جاودان و عظیم شهرتی باستان دوران شهیر

.)Vitruvius, 1960:72(یافتهاند
ویتروویوسبهمنظوردستیابیبهتناسباتحقیقی
تعییننسبتعددی و باهم اجزاء قیاس از تنآدمی،
میبرد. بهره آن طبیعت با بیشتر هرچه قرابت برای
دیگر بازنگریدستاوردهای با و او از تأسی به آلبرتی
گذشتگانمیکوشداینطرحرابهسرانجامبرساند،اما
دراینمسیرراهرابرتجربیاتفردینمیبندد.اوسعی
داردالگوییغاییوجهانشمولرا،فارغازسلیقهفردی
ومعیارهایمتعددزیباییشناختی،ازتناسباتبدنارائه
گام نخستین انسانی پیكرة در تدقیق و تجربه کند.
در را دستاوردهایش بعد گام در  که هرچند اوست؛
چارچوبیانتزاعی)عددی(بیانمیکند.درواقعاوسعی
داردتاهردوسیستمانضمامیوانتزاعیرادررسیدن
بهتناسباتایدئالبهکاربنددوپیوندیمیانآنهاایجاد
کند.درتحلیلاینروندبررسیوتطبیقدیدگاههای
ویدررسالههایدربابفنمعماری16،دربابنقاشی17
از درکیصحیحوجامع بابمجسمه18مجموعاً ودر
به ادامه در میآورند. فراهم وی رویكرد و دستاوردها
مفهومزیبایینزدآلبرتیوسپسبازتابآندرتبیین

ساختارنظامتناسباتبدنخواهیمپرداخت.

2. تناسبات و دیبایی
ضروری نخست آلبرتی، تناسبات نظام تبیین در
قرار  بررسی مورد زیبایی پیرامون او دیدگاه تا است
گیرد،زیراغالباًنظامهایتناسباتخودمشتقازتعاریف
زیبایی مفهوم از هنرمندان گوناگوِن رویكردهای و
هنرمند هر نزد تناسبات نظام عبارتی به هستند.
زیربخشیستازرویكرداوبهمسئلةزیبایی؛درنتیجه
نظام تبیین آلبرتی نزد زیبا امر مفصلبندی بررسی
با متناسب آلبرتی مینماید. روشنتر را او تناسباتی
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محتوایهریکازرساالتشتعاریفیگوناگوناززیبایی
ارائهمیدهدوبدواًچنینمینمایدکهاینتعاریفگاهبا
همهیچنسبتیندارند-بایدتوجهداشتکهاودرارائه
هریکازاینتعاریفاهدافگوناگونیرادنبالمیکند-
اماباکنارهمگذاشتنآنهامیبینیمکهتعریفزیبایی
رسالههای در میگردد. جامعتر و کاملتر او نظر در
دربابفنمعماری)1۴۵2(ودربابنقاشی)1۴3۵(به
نظرمیرسدکهآلبرتیدرپیمفصلبندینظریمبانی
با همسویی علیرغم زیباییست. اولیة اصول و
جنبهها، برخی در دستکم پیشینیان، دستاوردهای
آلبرتیدرایندورسالهازآنهاجدامیشودومیکوشد
مبانینظرِیرویكردیبدیعراپایهریزیکند.ازآنجاکه
او ندارد، پیشینهای چندان آلبرتی جدید رویكرد این
نظری برجنبههای را توجهخود ناچارمیشودعمدة
قراردهد،وازاینروستکهروشهاییکهدرایندو
بهلحاظعملیکارآمد رسالهپیشنهادمیکندچندان
نیستند.ایندرحالیستکهاودررسالةدربابمجسمه،
برای کاربردی شیوههای بر نظری، مناقشات حل با
تحققوتجسمبخشیدنبهایدةخوداززیباییتمرکز

میکند.
دررسالةدربابمعماری،آلبرتیبهتأسیازدیدگاه
گذشتگانسعیمیکندزیباییرانهدرذاتعناصربلكه
را زیبایی پس بیابد؛ آنها میان هماهنگ نسبت در
)بدن(« کالبد یک اجزاء تمامِی عقالنِی »هماهنگی
معرفیمیکند:»زیباییهماهنگیمعقولهمهپارههای
بدناستچنانكههرچیزبهآنافزودهیاازآنکاستهیا
دگرگونهشودکاربدترشود«)Alberti, 1988:156(در
اینتعریفتأکیدآلبرتیبرایجادهماهنگیوتناسباز
طریقکاربسِتعقالنیتاستکهقوانینریاضیاتنقش
واقع، در میکنند. ایفا آن شكلگیری در مهمی
نمایان زیبایی در همواره آلبرتی نزد که هماهنگیای
استشاملنسبتصحیحجزءباکلاستکهبایدطبق
این در پس . شود تعریف متعین و مشخص قواعدی
امر با تنگاتنگ نسبتی در او منظر از زیبا امر تعریف
دقیقریاضیاتیقرارمیگیردکهزیباییراسنجشپذیر
میسازد.دربخشدیگریازاینرسالهاوتالشمیکند
از و سازد روشنتر تمثیلهایی با را زیبایی مفهوم تا

جوانیش شكوفایی و زیبایی که انهاید، در اوریال19
امازیباییاوریالدربرابر چشمگیراست،یادمیکند؛
زیباییگانیمد،کهزئوسازآتشعشقشسوختواورا
ربود20،رنگمیبازد؛درواقعزیباییدرهریکازایندو
بهگونهاینمودمییابدکهقیاسیكیبادیگریناممكن
مینماید.21رجوعکنیدبه)Alberti, 2004: 53( زیبایی
گانیمدچنانستکهزیباییاوریالدربرابرشبهنازیبا
بدلمیشود.ازاینمثالچنینبرمیآیدکهزیباییدر
مشخصمیشود، کهنسبتیصرفاًعددینیستـ نسبتـ
بهعبارتیباقیاسمیتوانبهزیبایِیبرترواولیدست
همچون متنوع اشكال به زیبایی واقع در یافت.
ویژگیهایبخصوصچیزهانمودپیدامیکندکهمتغیر
هستند،وبراساسچنیندیدگاهیزیباییامریست
نسبیکهبرایتعّینبخشیدنبهآنتوأماننیازبهحكم
)امر ریاضیات کاربست و عقالنی( )قضاوت هنرمند

دقیق(است.
نزد آن گزینش معیار و زیبایی میرسد نظر به
الگویی یعنی نیست، ثابت و متعین پیشاپیش آلبرتی
ثابتوپیشینیناتوانازبازنماییچنینامریاست.در
جهان از و ادراک هنرمند توسط زیبایی موقعیت هر
پیرامونشگزینشمیشودودرنسبتیمتعینبادیگری
قرارمیگیردودرنهایتکاربستروشعقالنیودقیق
آنرابهالگوییبیبدیلبرایزیباییتبدیلمیکند.پس
بازمفصلبندی بارها و بارها خود تعریف در زیبا امر

میشود.
دررسالةدربابمعماریآلبرتیاذعانمیداردکه
زیبایی»خصوصیتیستذاتیکهدرسراسرکالبد)بدن(
که میکند بیان چنین دیگِر بخشی در جاریست«؛
»زیباییصورتهمسازیوهماهنگیپارههایبدنست
،concinnitasمطابقباشماروطرحووضعمقرریکه
Al-( آنقاعدهمطلقوبنیادینطبیعت،تعیینمیکند«
berti, 1988:303(.درنتیجهزیباییهمان»هماهنگی22«

میانجزءوکلاست.دررسالةمذکورتصریحشدهاست
که»ازترکیبنماهاآنهماهنگیوظرافتبرازندهایدر
بدنبرمیخیزدکهآنرازیباییمیخوانند.پسازآنجا
کهزیباییهمسوبامفاهیمیچونهماهنگی،ظرافتو
جستجوی اولویت در باید اینها میگردد تعیین وقار
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همبستگی .)Alberti, 2004:71( گیرند« قرار هنرمند
تعریفزیباییوهماهنگیموجبشدتاهنرمندبرای
جستجوی به هنر، غایت نهایت زیبا، امر به دستیابی
اینكه توجه قابل نكته بپردازد. طبیعت در هماهنگی
هماهنگی »همان« یا همواره آلبرتی منظر از زیبایی
استویاباهماهنگی)هارمونی(درپیوندیتنگاتنگ
قراردارد،نكتهایکهمیتوانآنرادررسالههایویبه

روشنیدید.
درنتیجهبرخوردآلبرتیبامفهومزیباییبراساس
معیارهایکیفیوکمیتعریفمیشود،کهبخشیازآن
بهتقدموتأخرزمانیدرنگارشهریکازرساالتونیز
مربوط گوناگون زمینههای در رویكردش گردِش به
میشود؛امابرخیاصولمشترکهمچونتقلیدعقالنی
عددی نسبت و هماهنگی نیز و طبیعت از پیروی و
در که مواردی است، ثابت آنها در )ریاضیاتی( متعین
شفافسازیمفهوِمزیبایینزدوینقشبسزاییدارند.

3. نابت طبیعت و دیبایی
دررنسانسشاهدچرخشبهسویطبیعتهستیم،
بهنحویکهطبیعتازمفاهیمرازآمیزپالودهمیشودو
تبدیلبهمنبعالهاموهدفاصلیهنرمندانمیگردد،
تاآنجاکهزیباییچیزیجزدریافتقوانینطبیعیو
»زیبایی دقیقتر منظری از و نیست، آنها با همسویی
قانونوهدفاست؛قانونیبرایطبیعتوهدفیبرای
به طبیعت پس )Tatarkiewicz,2005:83( انسان.«

شكلیغیرمستقیمدرهدفنهاییمندرجاست.
هنرراستینازنظرآلبرتیهموارهپیروطبیعتاست
ورونگاشتعقالنیازطبیعترکناصلینظریةاوست،
 Alberti, 1988:( صورتهاست« سازنده »طبیعت زیرا
303(. کثرتوانباشتگیفرمدرطبیعتبستریرافراهم

میآوردتاهنرمندباگزینشواستخراجنمونههایزیبا
بهامرزیبادستیابدوبابهرهگرفتنازریاضیاتآنرا
منظور به صرفاً نه طبیعت از تقلید اما بخشد، تعالی
برگزیدنچیزهاییزیبابلكهالگوییستبرایبرگرفتن
اصول،روشوابزارهنری.»درهرهنروحرفهایاصلها
میشوند« برگرفته طبیعت از قاعدهها و کمالها و
تعیینکنندة طبیعت عبارتی به .)Alberti,2013:11(

تمامیمراحلشكلگیریاثرهنریوابزارخلقآننیز
هیچمرجعی چهنوآموزوچهخبرهـ هست.هنرمندانـ
درک برای منبع بهترین چراکه ندارند، طبیعت جز
زیباییوهماهنگیطبیعتاستورویگرداندنازآن
واکتفابهتصاویرذهنیموجبعدولهنرمندازقواعد
طبیعیمیشودومنبعغنیوالیتناهیگزینشخودرا
بهازایالگوهایمحدودذهنیازدستمیدهد.درواقع
و متكثر فرمهای دادن قرار با که است طبیعت این
به تا میآورد فراهم بستری هنرمند اختیار در متنوع
کمکابزار،فرمهایطبیعیرابپاالیدوزیبایینابرا
استخراجکند.دراصلطبیعتقادراستتاالگووفرمرا
استعال بیشمارش، امكانات قراردادن دسترس در با

بخشد.
طبیعتنزدهنرمندرنسانسیجایگاهیویژهیافت.
تنگاتنگ ارتباط بر ـ خود معاصران همچون آلبرتی
هنرمندباطبیعتتأکیددارد،وهنرمندانیراکهتنهابه
نكوهش سخت میکنند رجوع ذهنیشان تصاویر
میکند.آنانبهدلیلنداشتنراهنماییهمچونطبیعت،
متوجه هیچگاه را اثرشان نارساییهای و کاستیها
بیثمر تكراری بر دامخطاهایشان، در و نخواهندشد
پافشاریمیکنند؛شایدبههمینخاطراستکهتجربة

زیباییناببرآناندشوارمیگردد.
طبیعتزمینهایستبیکرانبرایمشاهدةمستقیم
فرموتقلیدازنظامپیچیدةآن.بانگریستندرطبیعت
هنرمنداصولحاکمبرآنوعملكردشرانزدچشم،و
نیزنزدذهنموردبررسیقرارمیدهدوبیشکآنرا
همچونالگوییبیبدیلمیانگارد.آلبرتیهنرمندرابه
تدقیقدرطبیعتتشویقمیکندتابهکاربستهمزمان
امرعاموخاصپیبرد،زیراطبیعتبهطورهمزمان
متغیرهایخاصونظمکلیرادرتولیداتشدارد.در
راستایتحققاینمهمآلبرتیقوانینکلیوویژگیهای
جزئیراازطریقروشهایدوگانهانتزاعیوانضمامی
)روشعددیوقیاسی(توأمانبهکارمیگیردکهروشی

مشابهروشطبیعتبهعنوانالگویغاییاوست.
برایدستیابیبهاصولطبیعت،الزماستتاشیوة
گیرد. قرار توجه مورد آن از گرتهبرداری و برخورد
ازاینرو،تقلیدیکهآلبرتیازآنسخنبهمیانمیآورد
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صرفاً که عقالنی لذت فاقد و کورکورانه تقلیدی نه
مختِصویژگیظاهریچیزهاست،بلكهتقلیدیعقالنی
ودقیقاست.درواقع،بهبیانتاتارکیویچ،»هنرتقلید
طبیعتست،امابیشازآنكهتقلیدظاهرآنباشدتقلید
 Tatarkiewicz,2005:( است« آن از گزیدهای و قوانین
84(.اگرهنرمندنسبتبهقوانینطبیعتبیتوجهباشد

ویابالعكسخودرامحدودبهتقلیدیصرفازظواهرش
کند،بیشکباشكستمواجهخواهدشد،زیراهریکاز
نفی را عقالنی تقلید معیارهای نحوی به موارد این
میکنند.آنچهکهآلبرتیمیخواهدآشتیجهاندرون
)عقل(وقلمرویبیرون)طبیعت(درآفرینشهنریست،
نمایش به تجربی طبیعت و انتزاعی عقل میان پیوند
باستان، دوران یونانی نقاش دمتریوس23، درمیآید.
نمونةبارزچنینشكستیست.اوتالشکردوتوانست
امادرشبیهسازیچنان نزدیکشود، بهظاهرچیزها
ازلذتوهدفخلقهنریغافل محوظواهرشدکه
در موجود لذت نتوانستند گاه هیچ آثارش گشت.
طبیعترامنعكسسازندبنابراینموردتوجهمخاطبان

.)Alberti,2004:90(قرارنگرفتند2۴رجوعکنیدبه
پسطبیعت،نزدآلبرتیمعیاریبرایشناختهنر
ازنا-هنراست.اینطبیعتاستکهبایدهاونبایدهاو
قوانینرابهچارچوباثرهنریتسریمیدهد،هرگونه
آمدن وارد مسبب طبیعت از تبعیت عدم و عدول
که اصولی از بنابراین میشود. زیبا الگوِی به خسارت
آلبرتیبرآنتأکیدداردحذفیارهاکردنهراصلیست
بیان خود او که آنگونه ندارد. مطابقت طبیعت با که

میکند:
نبایددستبهکاریبردکهورایظرفیتانسان
قراردارد،ونیزنبایدکاریکردکهممكنباشدبا
 Alberti, 1988:( گیرد. قرار تعارض در طبیعت

)35

طبیعت از باید قوانین تمامی است، مسلم آنچه
برگرفتهشوندومطابقبامعیارهایطبیعتوبهدوراز
هرگونهافراطوتفریط-گرایشبهقوهخیالیابهتجربة
برهم و طبیعت قوانین از عدول موجب که صرف-
خوردنهماهنگیموجوددرآنمیشود،وضعگردند.
نكتهایکهدراینگزارهحائزاهمیتاستروشنساختن

نقشانساندرساختقوانینوروشهاست.انسانخود
بخشیازطبیعتاستوقوانینآندراوآشكاراصادقند،
پسهنرمندنبایددرانتخابالگوومعیارگامیورای
فاصله عبارتی به بردارد. میبیند درطبیعت که آنچه
گرفتنازقوانینطبیعتازمنظرآلبرتینهتنهاعدولاز
انسانی-طبیعی معانی از خروج بلكه زیستی، قوانین
و فرم شدن خدشهدار موجب عدولی چنین و است
محتوایاثرهنریمیگردد.نتیجهآنكهتقلیدنزدآلبرتی
تنهاوسیلةدستیابیبهراهوروشیبرایبازنماییتعقل
موجوددرطبیعتاستکهدرانساننیزجاریستو

ایناصلاساسهنراوراتشكیلمیدهد.
ازآنجاکهزیباییدرطبیعتپراکندهاستهیچچیز
درآنبهطورمطلقزیباوکاملنیست.تجربةهنرمند
توسط که میگردد، پُر طبیعی متعدد صورتهای از
تعالی به زیبا صورتهای گزینش و مستقیم مشاهدة
با اما طبیعتست، هنر »الگوی عبارتی به میرسند.
از میتواند آنحتی عناصر از مناسب گزیدهای ایجاد
)Tatarkiewicz,2005:91( جوید.« تعالی خود الگوی
الگوی به دستیابی بنیاِن هنرمند طبیعی تجربة
متعالیست؛بهعبارتی،درواقعامرطبیعیزمینهسازامر
زیباومتعالاست.هنرمندنهبااتكاءبرتصاویرذهنی
مأنوس باطبیعت را گامذهنش به گام تقلید با بلكه
میسازد.پافشاریبراینامرموجبگزینشبهترینهاو
ارزشمندترینهابرایالگویغاییمیگردد،برایمثال
که هنگامی باستان، زبردست هنرمند زئوکسیس2۵،
را ُکُرتن معبد در ایزدبانویی تصویرکشیدن به آهنِگ
کرد،پنجنفراززنانراکهاززیباترینوجوانترینان
بودندبرگزیدوازاجزاءهریکدرساختالگوینهاییو
ذهنیخودبهرهبرد.26درواقعزئوکسیساجزاءزیبارا
برمیگزیندوباکنارهمقراردادنآنها»کل«یزیبارا
میسازد.چنینروشیموجبمیشودکههموارهالگوی
ملموِس زیبایی برپایه تنها نه هنرمند ایدئال و نهائی
بیرونیقرارگیردبلكهدربرابرعیندرونی)ذهن(نیز
مجسمگردد.همراهیوتعاملقلمروهایدرونوبیرون
درساختنهایتزیباییانكارناپذیراست.ازمنظرآلبرتی
نیز»همةارزشهایزیباییدریکجایافتنمیشوند
بلكه»اینهااینجاوآنجادرجایهایبسیارپراکندهاند،
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پسبههرتقدیربرایتجسسودرککاملآنبایدهر
تالشیکهدرتوانستانجامگیرد.«اومیافزاید»ایدة
زیباییکهبیشتراهلفندرتشخیصآنبهدشواری
)Alberti,1988:90(».میافتندازناآموختگانمیگریزد
زیرازیبایینهبهآسانییافتمیشودونهدردسترس
از باید هنرمند آن به رسیدن در بلكه است، همگان

تمامیامكاناتودانشخودبهرهبرد.
تالشهنرمنددرتقلیدازطبیعتمنجربهشناخت
بیشترآنونیزگزینشیبهترمیشود.اینگزینشبه
در ریشه انجاممیگیردکه متعدد قیاسهای میانجی
الگوی برساختن در ازاینرو دارند. هنرمند مشاهدات
زیباییقیاسنقشیتعیینکنندهدارد؛درقیاستجربه
باتعقلدرمیآمیزد،زیرامشاهداتمتعددهنرمنددر
ذهناوپالودهمیشوندوبابهکاربستنشیوهایخاص
الگویزیباییازآناستخراجمیگرددکهموجبلذت
که چیزهایی توسط قیاس آلبرتی نظر به میشود.
انسان آنجاکه از و انجاممیپذیرد، شناختهشدهترند
برایانسانآشناترازتمامیچیزهاست،بهترینمعیار

خوداوست؛ومقصودازخودشبدناوست.
و ابعاد بلكه پیكرهها، به نسبت اثر فضای تنها نه
ویژگیهایهرچیزباانسانسنجیدهمیشود.آنگونهکه
هرجزءنسبتبهاجزاءدیگرونیزنسبتبهکلبدن
معیارهای بعنوان اعضاء از یا و میشود، سنجیده
اندازهگیریاستفادهمیشود.تناسبات،کهاصلاساسی
قرار هنری اثر شكلگیری رأس در طبیعتست، در
میگیردورابطةمستقیمیبازیباییداردودرنهایتامر

زیبادربردارندةامرمتناسباست.

4. بدن و تناسباتن
رد، برای عرصهای همواره انسان بدن تناسبات
پذیرشونیزبازنگریمعیارهایزیباشناختیگذشتگان
بودهاستوهمچنینبرساختنالگوهاینوینبهمیانجی
میپذیرد. صورت تناسبات پیرامون نظریهپردازی
به هم انسان تناسبات نظریة است معتقد پانوفسكی
پیشبنیاد هماهنگی بیان و هنری تولید الزمه مثابة
هم و است میشده دانسته کبیر و صغیر عالم میان
 Panofsky,1955:( .مضافاًبهمثابةبنیانعقالنیزیبایی

هنر در زیبایی بنیان انسانی تناسبات رو این از )89

رنسانسوبهنحویبیانگررویكردزیباشناختیهنرمند
وبازتابدهندهنگرشاوست.

نكتةقابلتوجهدرنظامتناسباتیآلبرتیهمپیوندی
از او نزد نظامی چنین طبیعیست. قوانین با آن
آنهارا نسبتهایموجوددربدنهمگان،کهطبیعت
ودیعهگذاشته،برگرفتهمیشود.اوهمةکوششخودرا
و مستقیماً، را تجربةشخصیخود که کرد آن صرف
طبیعت از مرسوم، شیوههای دانستن مسلم بدون
برگیرد.چنینرویكردینظامتناسباتیرانخستوارد
وادیتجربهگراییوسپسعقلگراییمیکند،کهمسیر
است معتقد لئوناردو دربردارد. را طبیعت معكوس
طبیعتباخردآغازمیکندوباتجربهپایانمیدهد،اما
ماانسانهابایدشیوةمعكوسرابهکاربریم،یعنیبا
خرد با را آزمایش نتایج سپس و کنیم آغاز آزمایش
بسنجیم.)کاسیرر،2۴9:1393(آلبرتیعالوهبرمطالعة
دقیقالگوهایمتفاوتسعیکردبینشجامعینسبت
دیگر و چننینی ویتروویوس، چون پیشینیان آراء به
هنرمندانپیشتازرنسانسبهدستآورد،امادرنهایت
تجربیات و مطالعات راه در مقدمهای همچون را آنها
نوینخودانگاشتوکارشرابابررسیدقیقبدنافراد
واستخراجبرخیاصولثابتازآنهاآغازکرد،اصولیکه
دقیق ابزار کاربست و مستقیم مشاهده از برآمده
آلبرتی تناسبات نظام دیگر ازطرف بودند. محاسباتی
نخستیننمونةباقیماندهازیکنظامتناسباتانساندر
نظرگرفتهمیشودکهازاندازهگیریبدنانساننتیجه
چرخشی نظام این )Aiken, 1980: 68( است. شده
محسوسدررویكردتناسباتیبابررسیساختارطبیعی
بدنبهوجودآوردکهمحوریتبدنانسانوتسلطآن
هندسی-ذهنیهدف پیشالگوهای بر را نظام این در
ثبت اعداد تمامی نظرمیرسدکه به میگیرد.چنین
ازسنجش برآمده شدهدرجدول)1(میانگینیاست
آلبرتی پرگار.شیوه و کارگیریخطکش به با مدلها
درستبرخالفمعاصرانوپیشینیانشاستکهسعی
درتدوینالگوییایدئالوفراطبیعینسبتبهابعادبدن
طبیعیداشتندوباتطبیقبدنانسانباالگوییذهنی
میگماشتند.2۵ همت الگویی چنین استعالی در
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استخراجاصولبنیادینوبازنماییبدنهاتنهادربردارندة
مفاهیمکلیویاصرفاًتعیینکنندهجهاتاصلینیستند،
بلكههریکبهتنهاییموردمطالعةدقیقریاضیاتیقرار
میگیرندوالگویعددیخاصیراارائهمیدهند.پس
آشكاراآلبرتیخواستارمعیاریبرایبدنزیباستکه
قطعیت با زیبایی که نحوی به باشد متعین و دقیق

مطابقتداشتهباشد.

۵. تشریح روش آلبرتی
آلبرتیدررسالةدربابمجسمهدرصددتبیینو
تشریحروندیستکهبرایدستیابیبهالگویایدئالبه

کارمیبندد،اواذعانمیکند:
بدنهایبسیاریرابرگزیدمکههریکسالموزیبا
بیرون را آنها تناسبات و اندازهها تمام و بودند
کشیدم؛آنگاهآنهارابهمقایسهگذاشتموزیادتها
وبیشینههارا،یعنیآنچهاغراقشدهیابزرگتراز
دیگرانبودرا،کنارگذاشتم،وازبسیاربدنهاو
الگوهامیانهراکهستایشبرانگیزترینشمیخوانم
این اندازه آوردن بدست از پس آوردم. بدست
درازاهاوپهناهاوکلفتیهاکهدرخورتوجهترینند،
 Alberti, 2013:( است کامل کارم که دریافتم

.)54

نظر به متناقض کمی او دیدگاه نخست نگاه در
میرسد.اودرنخستینگامبرایتعیینمعیارزیباییاز
نقطهایآغازمیکندکهداللتگرزیباییذوقیست،زیرا
دیدگاه مبنای بر هستند سالم و زیبا که بدنهایی
انتخاب حرفهای، و آگاه فردی عنوان به هنرمند،
میشوند.بایدمتذکرشدکهنخستینگزینشنهبرپایة
صورت هنرمند صرف انتخاب بر مبتنی بلكه اتفاق
هنرمند سلیقة توسط که آنچه واقع در میپذیرد؛
تحسینوانتخابشودبهحقدرزیباییبرتراستو
لذتبیشتریرابرمیانگیزد.پترارک26وبراچیولینی27
اثر از را لذت بیشترین آگاه بودندکهمخاطب معتقد
هنریمیبردتاآنجاکهاذعانمیکنند:»دوناتللو]آن
Baxan-( 28 کرد تحسین بسیار را[ ]آن و دید «را[
از پیش حكمی چنین به رجوع .)dall,1991:124

صورتبندیزیباییایدئالنیزممكناستزیرادرچنین

قرار آگاهطبیعت آلبرتیدرجایگاهمخاطِب موقعیتی
باشد، داشته صحیحتری گزینش میتواند و میگیرد
آن زیبایی به حكم و برمیگزیند او که چه آن پس
میکندرامیتواناساسهنرونقطةعزیمتشدانست.
و بررسی با که میکند اشاره آلبرتی دوم گام در
سنجشبدنهایمنتخبوکنارگذاشتنبرخیازآنها
کهشاملاغراقهاییمیشدندبهامرزیباومتعالنزدیک
یادآورشیوة زیبا امر به اودردستیابی میشود.روش
گزینشیزئوکسیساست،امابااینتفاوتکهدردیدگاه
مختلف بخشهای از حاصل زیبایی زئوکسیس
طبیعتستکهبایكدیگرترکیبمیشوندوکِلزیبارا
تشكیلمیدهندوتمامیمراحلکارازجملهگزینش،
پیش هنرمند ذوقی حكم پایة بر ترکیب و تطبیق
میرود.درحالیکهآلبرتیتدقیقموشكافانهدرطبیعت
رانهبهجهتیافتناجزاییزیبابلكهبرایدستیابیبه
قانونیکلیوهمگانیکهحاکمبرامرزیباستبهکار
قوانین در زیبایی جستجوی در او اصل در میبندد.

طبیعتوکاربستآناست.
درگامبعدآلبرتیبابهرهگیریازابزارمیانگینیرا
تحسینبرانگیز بسیار که میکند استخراج بدنها از
است.درواقعروشمیانگین،روشتعبیرزیبایِیطبیعی
بهزیبایِیاستعالییازطریقاعدادیمعلوماست.29به
ولی حاضر زیبایی به میتوان روشی چنین میانجی
در آلبرتی نزد زیبا بدن معیار پیبرد. بدن در پنهان
و سربرمیآورد همعصرش انسانهای بدن از حقیقت
ازاینرونهورایامرواقعطبیعیبلكهدرهماهنگیکامل
آنچه تنها نه متعارف یا متوسط »میانه، است. آن با
نیز را صادقست ذاتاً آنچه بلكه میدهد رخ معموالً
مینمایاند؛دراینمعنایدوممفهوممیانههمکاربرد
)Aiken, 1980: 71(».اخالقیداردوهمزیباییشناختی
نظامزیباییشناختیآلبرتیهمدرروش)میانگینگیری(
نظام امتداد در جهانشمول( )زیبایی هدف در هم و
اخالقیشقرارمیگیردکهبناستهمزیباییمشترکو
هملذتیکلیومشترکراکهنزدهمگانفهمپذیراست
ارائهدهد.همچنیننظاممیانگینوکاربستابزاربرای
تعیینتناسباتاینمسئلهرابرایماروشنترمیسازد
با بیگانه و ابژکتیو کاماًل امری آلبرتی نزد زیبایی که
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آنتونیبالنت»تكنیک نظر از نوافالطونیست. مفاهیم
خصیصة عملی و واقعگرایانه بسیار میانگینگیری
آلبرتیستونشانمیدهدکهاوتاچهاندازهازهرگونه
است.« بوده دور نوافالطونی یا ایدئالیستی مفهوم

)Blunt,1962:18(

درنهایتآلبرتیاشارهبهاندازهگیریطول،عرضو
ارتفاعداردوازاینرونظاماوازجملهنخستیننمونههای
ارائه و سنجیده بُعد سه هر آن در که تناسباتیست
میگردد.پانوفسكیمعتقدستنظریةآلبرتیمبتنیبر
مشاهدةتجربیستومیتواندپیكرمعمولانسانیرادر
مفصلبندیانداموارشبهشكلیکاماًلسهبعدیتعریف
Panof- کندواینخودنشانازدستاوردیمهمدارد.)
sky,1955:94(درالگوهایپیشیناندازةدوبعدازابعاد

زمینه این در آلبرتی نسخة اما است شده ارائه بدن
نوآورانهاست.

۱. ۵. ابزاری در خدمت آلبرتی  
اصول جستجوی در که این بر عالوه آلبرتی
طبیعیستدررسالةدربابمجسمهبهدنبالابزاری
برایبازنماییدقیقتناسباتبدِنمتعالاست،ابزاری
کهقادرباشدروابطاجزاءوکلرابهنحوهماهنگو
عقالنیودرنسبتیمعینبایكدیگربهنمایشبگذارد.
گزینشوکاربستصحیحابزاربهطورمستقیمباهدف
هنرمنددرارتباطاست.الگوبرداریصرفوطرحالگویی
ایدئالهریکابزاریمتفاوتومتناسبرامیطلبند.در
حقیقتابزاربخشیازشكلگیریرونداثرهنریست:

چگونگی و چرایی، یا اصول شبیه سازی به طریقی 
دریافت  که  آنگونه  می بندند،  کار  به  که مجسمه سازان 
یا  شباهت  دو  این  از  یکی  مسیرند؛  دو  در  کرده ام 
مثال  )به عنوان  می سازیم  جانداران  از  که  تصویری ست 
حرف زدن منتسب به انسان( که تا حد ممکن شبیه به 
به  نزدیک  شباهت  این  که  ندارد  اهمیت  است.  انسان 
چهرة سقراط باشد تا افالطون یا هر فرد شناس دیگری 
موفق  باشد،  انسان  به  شبیه  اگر  کاری  چنین  ما.  نزد 
خواهد بود حتی اگر آن فرد نزد ما ناشناخته باشد. اصول 
دیگر برای آنانی ست که بخواهند نه فقط شباهت انسانی 
به شکل کلی بلکه شباهت فردی را بازنمایی کنند ... این 

دو تمایز و مالحظه، دربرخوردی تا حد ممکن کوتاه، به 
دو موضوع به نام های جهات و نقطه یابی مربوط می شوند. 

 )Alberti, 2013: 14(

باید مدل با مواجهه از پیش هنرمند رویكرد پس
انتخابگردد. بهدرستی باهدف متناسب و مشخص
مینماید. معرفی چنین را خاص رویكرد دو آلبرتی
نخستینرویكرددرپیدستیابیبهویژگیهایظاهری
فردیونمایشتمامیتشخصیتاوازجملهحاالتو
رفتارهایشاست؛آلبرتیبرایاینکارشیوةنقطهیابیو
ابزاریبهنامِدفینیتوره)deffinitore(رابرمیگزیند.این
ابزارمتشكلازسهبخشاست:یکسطحافقیکهبه
دیگر بخش شده؛ مدرج و تقسیم مساوی بخش سه
بازویمتحرکمدرجیستکهیکسرآنبهمرکزدایره
در که است قائم رشتهای آخر بخش و متصلست؛
تا بازویمتحرک از و آویختهشده انتهایآنوزنهای
یافتن ِدفینیتوره )تصویر2( دارد.30 امتداد زمین سطح
بازنمایی منظور به را، مدل نقاط از هریک مختصات
سطح از نقطه فاصلة جهت، میسازد: ممكن دقیق،
آن توسط درستی به هریک عددی نسبت و زمین،

سنجیدهمیشود.

تصویر )2( دفینیتوره، آلبرتی
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امارویكرددیگرنهامرخاصبلكهامرعامرانشانه
میگیردومعیاریایدئالوکلی،کهنهشباهتفردی
است، موجود همگان نزد که را انسانی قانون بلكه
به را ثابت و کلی قوانین طریق این از و برمیگزیند
میانجیمنطقریاضیاتیبازمینمایاند.آلبرتیهدفاین

رویكردراچنینبیانمیکند:
آنجاکه تا بلكه انسان، آن یا این تنهاجزئیات نه
توانستمخواستمکهزیباییکاملرامتعینسازم،آن
زیباییکههمچونهدیهایازجانبطبیعتبهماداده
به که جهانشمولی کمابیش متعین تناسبات شده،

)Ibid: 54 (.بسیاربدنهادادهشدهاست
احتماالًآلبرتیازهردوروشبرایدستیابیبهبدن
بررسی و گزینش در نخست است. برده سود زیبا
مدلهاینخستینشازابزاریبهرهمیبردتامشخصههای
بررسیکند)دفینیتوره(. تنهاییثبتو به را هربدن
آنگاهباتدقیقدرویژگیهایخاصهریکبهجستجوو

استخراجقوانینکلیومشترکآنهامیپردازد.
هموارهروشصحیح31برآمدهازاصولوابزارصحیح
ازطریق را اندام آلبرتینسبِتساختار است.دراصل
روشیبهنامexempedaبهدستمیآوردکهاینامررا
تبیین در را اندازهها جزئیترین او تا میسازد ممكن
الگویایدئالخودارائهدهد.»سیستماندازهگیرینشان

میدهدکهآلبرتیچگونهبهارتباِطمیانامردقیقوامر
بنیادین فرض همسویی از آنها چراکه دارد نظر زیبا
 Aiken,( میکنند« تبعیت تناسبات و قیاس رابطه

.)1980:74

آلبرتیبهمنظوراستخراجتناسباتدقیقازمدلها
طراحی پیكره هر برای خاص و متناسب خطکشی
میکردوبهعبارتیهربدنخطکشومعیارسنجش
و متعین نه اینخطکشها از هریک اندازة بود. خود
ثابت،بلكهطولوتقسیماتهریکبراساسبلندای
ex- قامتافرادمتغیراست.دراصل»نظاماندازهگیری
Aik-( مطلق« نه و نسبیست نظامی empeda

شیوة بر تأکید از نشان ابزاری چنین .)en,1980:74

کارگاهیوتجربیداردکهنافیهرگونهمدلذهنیست
نهایت را انسان بدِن طبیعی ساختار دقیق مطالعة و
بلندای گرفتن نظر در بدون میدهد. قرار خود غایت
نمایش به را مشخص عددی -که خطکش متغیر
تقسیم مساوی قسمت شش به را آن نمیگذارد-
میکنیموهربخشآنراپا32مینامیم:بنابراینقامت
ده به را پا هر پاست.سپس انسانشش هر معمولی
قسمتبرابرتقسیممیکنیموآنرایکاینچ33مینامیم:
بنابراینقامتطبیعیهرفرد60اینچاست.آنگاههر
اینچرابه10بخشمساویکهبسیارکوچكندتقسیم

تصویر )3( الگوی نهایی آلبرتی
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مینت 600 مینامیم: مینت3۴ را هریک و میکنیم
بلندایقدمدلاست.باچنینخطکشیهرعضونسبت
بهخودبدنودرنسبتبااعضایدیگرسنجیدهمیشود
واندازههریکرابادقتوبهشكلیجزئیارائةمیدهد.
بدن به نسبتسر )همانند نسبتهایکلی به آلبرتی
1/10(بسندهنمیکندوازطریقارائهجزئیاتعددی
هریکسعیدرتجسمالگویایدئالخوددارد.آلبرتی
را مسئله این باید »مجسمهسازان که میکند تصریح
بسیارجدیبگیرند،ونقاشاننیزدرنظرداشتهباشند
کهدانستنارقاماینچومینتهرعضو)بخش(بسیار

)Alberti, 2013: 21( ».مفیدوضروریست
شایدتقسیماتخطکشبه10،6وضریبیازآنها
نشانازپایبندیآلبرتیبهآراءمتفكرینباستانازجمله
ویتروویوسکه6و10رااعدادکاملمحسوبمیکرد
دارد.بهطورمثالنسبتیکپابهکلبدن10:60،1:6
اینچویا100:600مینتاستکههمگیاعدادکاملند.
در را )دیمانسیون(3۵ ابعادی تحلیل روش آلبرتی
را آن خاص عملكرد و میدهد قرار نقطهیابی36 برابر
معیارثابتزیباییخودتعریفمیکند.ازمنظراواین
چیزهایی ما برای و است چیز همه »اساس روش
همهگیرتر و متعارفتر که میآورد فراهم بخصوص
هستند،چیزهاییکهدرطبیعتبدنبهلحاظدرونی
بیشترتثبیتشدهوپایدارهستند،چیزهاییچوندرازا،
این از و .)Ibid: 30( بدن« اعضای پهنای و ضخامت
با میگردد. نزدیک خود عمومی زیبایی به او طریق
میسنجد را اجزاء تمامی او روشی چنین بهکاربستن

)جدولشمارة1(.
باتوجهبهجدولشمارة)1(کهساختارعددیپیكر
انسانراارائهمیدهدتندیسهاییساختهوطراحیهایی
کشیدهشدهاستکهالگویایدئالآلبرتیرابهنمایش
این از برآمده نتایج بررسی با )تصویر3( میگذارند.
تجربیاتکارگاهیمیتوانبهایننتیجهرسیدکهاجزاء
آناتومیکاماًلهماهنگوحسابشدهاندوساختارکلی
بدنراحفظمینمایند.دراصلمیتوانچنینادعاکرد
کهشناختساختارپیكرهوزیباییآنزادةهماهنگیو

هماهنگیخودزادةروابطمتناسباست.
از باالبهآناشارهشد، بادرنظرگرفتنآنچهدر

منظرآلبرتیزیباییهمپیوندباهماهنگیومنبعثاز
روابطمتناسباست.دراینجااینپرسشاساسیمطرح
میشودکهامرمتناسبچگونهشكلمیگیرد.درانسان
ویترووین)تصویر۴(تناسباتایدئالانسانی-بدوندر
به کردن بسنده با حقیقی- و زنده مدل گرفتن نظر
اشكالهندسی)همچونمربعودایره(وبابهکاربردن
عضویثابتازبدنسنجیدهمیشود.دراصلکلیاتبا
قوانینهندسیوجزئیاتبایکعضوسنجیدهمیشوند
تناسباتی نظام در میدهند. شكل را متناسب امر و
چننینینیزابعادهرجزءبهصورتهمزماندرنسبتبا
مثال طور به میشود، سنجیده کل با و دیگر اجزای

سنجشابعادبدنتوسطسریاپاصورتمیپذیرد.
آلبرتیدرارائةالگویخودباپیرویازطبیعتبه
هماهنگیوزیباییموجوددربدنپیمیبردامابهآن
سود هندسه از آن استعالی برای و نمیکند بسنده
میجویدوسعیداردتاآنرادرجدولیحاصلازاین
از تلفیقی مثابه به را »زیبایی« پس کند، لحاظ دو

تصویر)4( انسان ویترووین، لئوناردو داوینچی
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تناسبات »نظام میدهد. ارائه نامتناسب و متناسب
آلبرتیازفضایهنریفلورانسیایبرخاستهکهاستفاده
همزمانازتقسیماتکسریمتناسبوروابطنامتناسب
شكلهای متناسبسازی در را هندسی فرمولهای
نظام .)Aiken, 1980: 92( است« پذیرفته سهبعدی
زیبایی منعكسکنندة همزمان که آلبرتی، تناسبات
غیاب در است، مثالی( یا متعالی)وراطبیعی و طبیعی
هریکازایندوجنبهممكننمیشود.درواقعآلبرتی
درالگویخودموفقبهجمعدومفهومیشدکهبهنظر

متناقضمیرسند.

نتیجه
آلبرتی اندیشة آنچه شد، گفته آنچه به توجه با
دربارةزیباییوتناسباتراروشنمیسازدنهتنهاالگوی
)روش روش گزینِش نیز و ابزار کاربست بلكه نهائی
که میرسد نظر به همچنینچنین و است میانگین(

تناسباتنزدویپیوندینزدیکباحدمیانهدارد.
مطالعهوتماسحداکثریباطبیعتاینامكانرا
برایاوفراهممیآوردتاازامرمعمولورایجبهزیبایی
از زیباتر هرچند که زیبا الگویی برسد، واحد و ناب
بدنهایطبیعیبهنظرمیرسداماحسیمشترکرادر
مخاطببرمیانگیزد:همدلیمیانزیباییپنهانبدن
بدنهایی از برآمده که الگو آشكاِر زیبایِی و خود
دیگر با آلبرتی تناسبات الگوی تمایز وجه عادیست.
هنرمندانهمعصرشکاربستتكنیكیستکهمیانگینی
راازبدنهایافرادمنتخببرمیگزیند.الگویویعاری
شده طرح الگوهای با و ایدئالیستیست معیارهای از
توسطدیگرهنرمندانمتفاوتاستودربرخیموارد

آشكارادربرابرآنهامیایستد.
زیبایینزدآلبرتیامریابژکتیووهمچنینجمعی
است.اودرمفصلبندیالگویتناسباتیاشکاماًلوابسته
میکند. عمل برگزیدهاش مدلهای ابعاد و اندازه به
مطالعةزیبایینهفتهدراینافراد،بعنواننمایندهایاز
یکمجموعةوسیعتر،تأکیدبرمشارکتدرساختامر
مشارکت موجب نگرشی چنین دارد. همگانی زیبای
)مستقیمیاغیرمستقیم(همگاندرمفصلبندیبدن

زیبامیگردد؛بهعبارتیآلبرتیهمگانرابهشرکتدر
ساختالگویزیباِیهمگانیفرامیخواند.تناسباتارائه
شدهتوسطآلبرتینهورایبدنطبیعیانسانبلكهدر
راستاینمایانسازیوجوهناشناختةآنقرارمیگیردو
هرگونهتفكرانتزاعیپیرامونتناسباترانفیمیکند.

پی نوشت
1. Filippo Brunelleschi (1377-1446) 
2. Lorenzo Ghiberti (1378-1455)
3. Donatello )1386-1466(
4. De humani corporis fabrica (libri septem)
5. Andreas Vesalius (1514- 1564) 
6. Jan van Calcar 
7. Marco d’Agrate ( 1504-1574 )
8. Cennino d’Andrea Cennini
9. Il libro dell’arte
الگوی ارائه برای دوره این هنرمندان رسد می نظر به .10
قرار  تناسبات معیار عنوان به را مردان پیكِر ایدئالشان
پیكرهمرد توسط میدادند.شایدچنانفرضمیشدکه
میتوانبهتناسباتیدقیقترومتعینرسیددرحالیکهاز
منظرشاناینمهمدرپیكرةزنغایباستومتغیرهای
بیشتریبایددرنظرگرفتهشود.اماطراحیازبدنهای
تشریحشدةزنان،باالخصزنانباردارمتداولبودهاست.

braccio.11:واحدایتالیاییقدیمیبرایاندازهگیریطولکه
درشهرهایمختلفایتالیامعادلمقادیریمیان۵8تا68
سانتیمتربود)مثاًلدرونیزمعادل68ودربولونیامعادل

6۴سانتیمتر(
12.رجوعکنیدبه)Albert, 2004: 54 (منبلندایاینمرد
رابهسهپارهبخشمیکنمکه]هریک[متناسبخواهد
خوانده »براچو« یک معمول طور به که اندازهای با بود
میشود؛ازاینرو]چنانکنم[کهبههرشمارکهنسبت
میاناندامهاراببینیم،بلندایمیانگینبدنمرددرحدود

سهبراچیواست.
13. Vitruvius
14. On the Art of Building
15. On Painting
16. On Sculpture
الدین میرجالل ترجمة اید، انه ویرژیل. به: کنید رجوع .17

کزازی،کتابپنجم،صفحة1۵9.
18.رجوعکنیدبه:اوید.افسانههایدگردیسی،ترجمةمیرجالل

الدینکزازی،کتابدهم،صفحه299-298
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19. harmony
20. Demetrius
21. Zeuxis of Heraclea
22. زئوکسیسکهدرمیانهمهنقاشانماهرترین،آموختهترین
وبرجستهترینبود،آنگاهکهمیخواستتابلوییوقفمعبد
امروزی نقاشان همگی برخالف بكشد، ُکُرتُن در لوسینا
کارشراباشتاببااعتمادبهاستعدادخویشتنآغازنكرد؛
برایدست آنچه همه که داشت باور که رو آن از بلكه،
یافتنبهزیباییطالبآناستنهتنهاازشهوداوبرنمیآیند
کهحتیدرطبیعتیکبدنیگانهنیزیافتنخواهندشد،
ازمیانهمهجوانانشهرپنجدخترزیبارابرگزیدتابتواند
درنقاشیاشهرویژگیزیباییزنانهراکهدرهریکازآنها
 Alberti,2004: (:درخورستایشتراستبازنمایاند.ر.کبه

)90
23.الزمبهذکراستکهاینظنموجوداستکهبرخیاز
از آلبرتی سیستم در موجود اندازههای و نسبتهای

اندازهگیریمستقیمبدنحاصلنشدهاست.
24. Petrarch )1304-1374(
Poggio Bracciolini 1380-1459.2۵:ادیبواومانیست

ایتالیاییسدة1۵
26.  Donatellus vidit et summe laudavit

27.نک.جدولشماره1
Alberti, 2013: 30-(28.برایمطالعةبیشتررجوعکنیدبه

)38
recta ratio.29درلغتبهمعنیتعقلصحیحاست،اماآنچه
مدنظرآلبرتیاستهمانطورکهآیكناشارهمیکندروش
 recta ratioصحیحاست:همةهنرهایحقیقیبهوسیله
یا»روشصحیح«کنترلمیشوندکهبرگرفتهازاصولیست
کهبهنحوذاتیدرفرایندهایطبیعتوجوددارندونحو

)Aiken, 1980:70(.ریاضیاتیقابلبیانهستند
30. foot
31. inch
32. minute
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مینت درجه پا ارتفاعازسطحزمین
0 3 0 رویپا

2 2 0 قوزکپا

1 3 0 قوزکدرونی

۵ 8 0 پایینماهیچةدوقلویمیانی

3 ۴ 1 پایینتاجدرشتنیدرونی

0 7 1 پایینماهیچةپهنجانبی

9 6 2 پایینبیضههاخطسرین

0 0 3 التصاقشرمگاهی

1 1 3 تروچانتربزرگ

0 6 3 ناف

9 7 3 )کمر)ارتفاعدندةآخر(ر

۵ 3 ۴ نوکپستانوپایینجناغسینه

0 0 ۵ شكافوداجی

0 1 ۵ )هفتمینمهرةگردنی)پسگردن(ن

0 2 ۵ چانه

0 ۵ ۵ گوش

0 9 ۵ رستنگاهمودرپیشانی

0 3 2 انگشتمیانیدست

0 0 3 مچ

۵ 8 3 آرنج

8 1 ۵ باالتریننقطةماهیچةذوزنقهای
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مینت درجه پا پهنایجانبی
2 ۴ 0 پهنایبیشینةکفپا

3 2 0 پاشنه

۴ 2 0 مچپا

۵ 1 0 جلویپاباالیمچ

۵ 2 0 زیرماهیچةدوقلو

۵ 3 0 پهنایبیشینةماهیچةدوقلو

۵ 3 0 زیرتاجدرشتنی

0 ۴ 0 مهرههایاستخوانران

۵ 3 0 راندرگودیباالیزانو

۵ ۵ 0 میانةران

مینت درجه پا ضخامتازپسبهپیش
0 0 1 شستپاتاپاشنه

3 ۴ 0 زیرقوزکدرزردپیآشیل

0 3 0 جلویلنگباالیقوزک

6 3 0 جلویلنگزیرماهیچةدوقلو

0 ۴ 0 ضخامتبیشینةماهیچةدوقلو

0 ۴ 0 کشكکزانو

0 6 0 ضخامتبیشینةران

۵ 7 0 نیمتنهدرشرمگاه

0 7 0 نیمتنهدرناف

6 6 0 )نیمتنهدرکمر)زیرآخریندنده؟(؟


	نسخه چاپ فارسی.pdf

