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مقدمه
لئونادروداوینچیدرگفتاریپرسپكتیوراافسارو
عناننقاشیمعرفیمیکند)Da Vinci, 2008: 112(.اگر
ادامهدهیممیتوانیم بااصطالحاتداوینچی بخواهیم
)دوران داوینچی زمانة از غربی نقاشی که بگوییم
عنان و افسار باهمین قرن تاحداقلچهار رنسانس(
حرکتکردهاست.سنتنقاشیغربدردورةرنسانس
در خطی پرسپكتیو تكنیک یافت. ساختاری تحولی
جدید تصویری سنت این فضایی منطق شكلگیری
آن دانشمندان و نقاشان حتی داشت. اساسی نقشی
دوراننیزبراهمیتاینپیدایشواقفبودند.وازاری1آن
توسط که میکند معرفی سترگ« بس »کشفی را
لئون )وازاری،258:1384(و انجامگرفت »نابغهای«
باتیستاآلبرتی2 دررسالهاشبهدنبالگسترشدامنةاین
)Alberti, 2011(نگاه«بهکلعرصةعلموطبیعتبود«
و دقیق بهصورت خطی( )پرسپكتیو فن این چرا
نظاممنددرایندورانودراینحیطةجغرافیاییپدیدار
به را پژوهش پرسش این به پاسخ برای تالش شد؟
حیطةتاریخرهنمونمیکند.دراینحیطه،پدیدارشدِن
پرسپكتیوخطیدردورةرنسانسدرایتالیادیگرنهیک
بلكه »نابغه«، فردی توسط »کشف« یا »اختراع«
تحلیل، سطِح این در است. تاریخی دورانی محصوِل
مفاهیمیچوننبوغ،کشفیااختراعوهمچنینتكراِر
»عصری« محصوالت حكم در خود آنها گفتمانی
تغییری از نشان بهشمارمیآیند.عصریکه تاریخی

عظیمدرنسبتانسانغربیباخودوجهانداشت.
ازنگاههایدگرمابعدالطبیعهباصورتبندیفهمیاز
اساسیترینپیشفرضهاِیهستندگان »آنچههست«
برِج مابعدالطبیعه میکند. مفصلبندی را )beings(
عاجیبرایفیلسوفاننیست،بلكهفعاالنهباکدگذاریو
اشاعةفهمیازهستندگانزیربناییهستیشناسانهبرای
.)Thomson,2005: 8( فراهممیآورد تاریخی دورة هر
مابعدالطبیعه»...ازرهگذرتفسیرخاصآنچههستواز
رهگذرفهمخاصحقیقتپایهایبرایآنعصرتدارک
میبیندکه]آنعصر[برمبنایآنذاتاًشكلمیگیرد«
پیش با مابعدالطبیعه دراینمعنا .)1 :1375 )هایدگر،
آن، کلی بهشكل )ontology( هستیشناسی کشیدن

میآورد. وجود به هستندگان« »هستی دربارة علمی
را علوم بنیادین پیشفرضهای مابعدالطبیعه بنابراین
مشخصمیکند.اگربخواهیمازاستعارةدرخِتدانِش
دکارتبهرهبگیریم،میتوانیمبگوییمکهمابعدالطبیعه
ریشةدرختدانشاست.درختیکهتنةآنفیزیکو
.)132 )هایدگر،1383: علوماند دیگر آن شاخههای
امر است. مابعدالطبیعی« »امر مابعدالطبیعه موضوع
مابعدالطبیعیچیزیاستکهازپیشآنرامیشناسیم.
بهعبارتیامرمابعدالطبیعیدرروشناِیپرتویوازافقی
عرصة مابعدالطبیعه جهت این از میشود. آشكار
و آن کلی شكل در هستی به و است هستندگان
به نمیپردازد. هستندگان و هستی تمایز همچنین
همینسبباستکهازنظرهایدگرتاریخمابعدالطبیعه

تاریخفراموشیپرسشاز»هستی«است.
هستیشناسانة زمینة تشریح پی در مقاله این
پرسپكتیوخطیدرنقاشیرنسانساست. پیدایِشفنِّ
زمیِن کدام بر است: این مقاله این اساسی پرسش
مابعدالطبیعیاینفن)پرسپكتیوخطی(قابلیتپیدایش
یافت؟برایپاسخبهاینپرسشاینمقالهبحثخودرا
برمقولةفضاوتحوالتآندردورةرنسانسمتمرکز
کردهاست.اینمقالهازطریقتوصیفوتحلیلمقولة
که فضا از مفهومی چگونه که میدهد نشان فضا
هستی ریاضیاتیسازی فرایند در مدرن مابعدالطبیعة
بدستداده،درنقاشیرنسانسبهظهوررسیدهاست.

بخشاولاینمقالهبهشرِحپیدایشفنپرسپكتو
خطیدرنقاشیرنسانساختصاصدارد.درقسمتاول
اینبخش،تاریخیگاهشمارانهازپیدایشاینفنارائه
میگرددودرقسمتدوماینبخش،منطقفضائیاین
فنشرحدادهمیشود.هدفاینبخشتوصیِفچگونگی
تصویرفضادرنقاشیرنسانساست.دربخشدومسیر
»مفهومفضا«دردورةرنسانستشریحمیگردد.دراین
بخشنشاندادهمیشودکهچگونهمفهومفضادردورة
رنسانسازمعنایارسطوئی-مدرسیخودفارغگشتهبه
بهسویبیکرانگیوریاضیاتیشدنحرکتمیکند.در
ازچگونگیاستقرارمابعدالطبیعه بخشسومتفسیری
مدرنارائهمیشود.بهاینمنظورکوشششدهاستبا
استفادهازفلسفةعلمپدیدارشناسیذاِتمابعدالطبیعه
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از است تقریری عمدتاً بخش این شود. تشریح مدرن
کتاببحرانعلوماروپاییاثرادموندهوسرلوکتابیک
شیءچیست؟اثرمارتینهایدگر.درنهایتاینبخشها
زمینةالزمرابرایتحلیلنسبتپیدایشفنپرسپكتیو
خطیبامتافیزیکدورانمدرندربخشنهاییفراهم

میآورد.

1. پرسپکتیو خطی 
1. 1. پیدایش پرسپکتیو خطی در 

نقاشی رنسانس
دورة مشهور رندگینامهنویِس وازاری جورجو
کشِف هنرمندان، زندگی خود کتاِب در رنسانس
پرسپكتیو)خطی(رابهفیلپوبرونلسكی3نسبتمیدهد:
»کشفیبسسترگکهدرهنرکارآییبسیارداشتو
فلیپوازسرنبوغبهآندستیافت«)وازاری،1384:
دیگر مانِّتی4  آنتونیو وازاری، از پیش دهه 258(.چند
زندگینامهنویسآندوراندرکتابیکهبهشرحزندگی
برونلسكیاختصاصیافتهبود،ویراکسیمعرفیکرد
کهبرایاولینبار»آنچیزیراکهامروزهنقاشانآنرا
 Kubovy,(»پرسپكتیومینامند؛پیشنهادوبهکاربست
27 :2003(.برونلسكیشرحیبراینابداعخودننوشت

خوددراستفادهازاین ودوتابلوییکهبهشیوةخاصِِّ
راشرح آنها مانّتی که ،آنگونه بود ترسیمکرده فن
و وازاری )کتابهای متون این و نماندند باقی داده،
فن ابداِع انتساِب در هنر تاریخنگاراِن گواه دو مانتی(،
1425 تا 1413 سالهای میانههای در پرسپكتیو

 Hyman, 2006:( است برونلسكی به خّطی، میالدی
.)211

نظری تحلیِل در مانده جا به متن قدیمیترین
پرسپكتیِوخطی،رسالة»دربارةنقاشی«اثرلئونباتیستا
آلبرتیاست.اینرسالهدرسال1435میالدیبهزبان
آلبرتی شد. منتشر منتشر ایتالیا در التینی
معمار، اومانیست، مّساح، ریاضیدان، نمایشنامهنویس،
زبانشناس،رمزنویسوبهطورخالصهنمونهایازانسان
داشت قصد وی .)Kubovy, 2003: 11( بود رنسانسی
قوانینساختفضاِیتصویرِیهمگونومتحدشدهرا
مطابقاصولهندسیبنانهد)Wilde, 1994: 49(.البته
هدفآلبرتیمنحصربهخلقفضایتصویریدرنقاشی
بازنمائِی کلی اصول کشف پی در وی واقع در نبود؛
واقعیتبود.برایاونقاشیدرحكمواسطهایبرایاین
استعارة»پنجره« بههمینسبب .)Ibid( بود بازنمائی
داشت. اساسی نقشی وی نظریة در نقاشی قاب برای
برایآلبرتیقاِبنقاشی»مانندپنجرهایگشودهاست
 Alberti, 2011:(»کهازطریقآناشیاءدیدهمیشوند
39(.اینتلقیازقاِبنقاشیمتناظربامعنایرایِجواژة

دورر آلبرشت آنگونهکه است. زمان آن در پرسپكتیو
Persrpectivaریشةکلمةپرسپكتیوراتااصطالحالتین
پی )Seeing through( طریق« از »دیدن معنای به
مشابه گفتاری در  .)Panofsky, 1991: 27( میگیرد
لئوناردوداوینچیپرسپكتیوراترسیمآنچیزیمیداند
کهازپشتصفحةشیشهاِیکاماًلشفافیدیدهمیشود 
)Da Vinci, 2008: 113(.اینموضوعحاکیازتغییری

در موزائیک اسحاق. قربانیکردن :1 تصویر
کلیسایسنویتاله.)547-521م(.
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مهمدرنحوةنگرشبههنرنقاشیاست.ازطریقاجرای
فنپرسپكتیوخطی،قابنقاشیبهمثابهپنجرهایاست
کهبرایبازنماییطبیعتگشودهشد.پنجرهایکهبه
 Edgerton,(قولیآنرامیتوان»پنجرةغربی«نامنهاد

.)1975
بانگاهیبهموزائیکهایکلیسایسنویتالهدرراونا
میتوانتفاوِتتلّقیازبومنقاشیرادردودورةرنسانس
از قسمتی )1( تصویر کرد. مشاهده میانه قرون و
موزائیکدیوارشمالیکلیسایسنویتالهاست.درخِت
قابگسترش کادِرهاللِی درجهت تصویر در موجود
پایین )گوشة اسماعیل پیكرة همچنین است. یافته
گویی است. شده کج قاب راستای در راست( سمت
باشكل بازنمائیمحتویاتتصویردرجهتهماهنگی
قاباست.دراینجاسطحتصویردرحكِممحلّیماّدی
استکهمیبایستمحتوایتصویربرآننقشبندد.این
امردرموزائیکدیگریدرهمانکلیسابهنام»مسیحدر
میانفرشتگانوقدیسان«)تصویر2(نیزکاماًلنمایان
است.دراینجانیزنحوةایستاِرپیكرههاوترکیببندِی
اثرعموماًتحتتأثیرشكِلکادِرتصویراست.اینآثارو
همچنینحجمعظیمیازآثارنقاشیکهدرمیانةقرون
وسطیترسیمشدهاندازایننظرنقطةمقابلمنظرههای
پرسپكتیوِینقاشیدردورةرنسانساند:آنجاکهمنظره
قطع پنجره قاب مانند به تصویر حاشیة وسیلة به
»سطح بدینطریق و )Panofsky, 1991: 48( میگردد
ماّدیایکهبررویآناشیاءوپیكرههاطراحی،نقاشی
 Ibid:(»)negated(یاحكاکیمیشوند،نفیمیگردد

.)27

از که فضایی ترسیِم و بازنمایی منظور به آلبرتی
طریقاینپنجرةشفافدیدهمیشود،روشخاصیرا
مطرحمیکند.اینروشازطریقآموزِشنحوةبازنمائی
صفحةشطرنجِیکف)بهمثابهتصویریازموزائیکهای
سنگفرشمیدان(برسطحنقاشیاجرامیشود.دراین
روشموزائیکهایکفپوشدرحكممقیاسیکّمیاند
از کههرشیِءمنفردیجایگاهخودرابرآنمییابد.
طریقاینمقیاس،فضاِیسهبعدِیفرارویبوِمنقاشی
ترسیم آن دوبعدِی سطح بر باز( پنجرهای حكم )در
میگردد.تصاویر)3و4(چگونگیاینبازنمائیرامطابق
آلبرتینشانمیدهد.درتصویر)3(مستطیل ساخت
سمتراستهمان»پنجره«یاقابتصویراست.نقطة
Pنقطهایاستکهخطوطموازیدرفضابهآنهمگرا
)Vanishing Point( گریز نقطة اصطالحاً که میشوند
خواندهمیشود.ایننقطهمیتوانددرهرجاییازتصویر
باشد.نقطةOهماننقطةدیداستکهازطریقصفحة
شفافتصویر)PA’(ناظربهکِفشطرنجی)نیمخطی
کهازA’آغازمیشود(است.نگاهازایننقطةدیدبهاین
کفمشبکوبالطبعبهکلفضاازطریقهرمهایینوری
)Visual Pyramid(صورتمیگیرد.ازترسیمتقاطعاین
بازنمائی میتوان نقاشی( )بوم شفاف باصفحة هرمها
 .)Anderson, 2007: 27(درستیازفضایطبیعیداشت
ازنظرپانوفسكیتابلویبشارت )Annunciation(اثر
فضای اِعماِل تكامل در مهم گامی لورنِزتی5  آمبروجو
پرسپكتیویبرکلفضایاثراست.درایننقاشی»برای
ریاضیاتی،خطوِط کامِل آگاهِی با بیشک و بار اولین

کلیسای در موزائیک فرشتگان، و مسیح تصویر2:
سنویتاله.)547-521م(
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)Orthogonal(سطِحزمین˚  ]راهنمای[مستقیِممرئِی
Panof-( همگیبهسمتنقطهایواحدهمگرامیشوند«
برادران از پیش .)6 و 5 )تصاویر .)sky: 1991: 57

لورنزتی،جوتّو6 درفلورانسودوتچو7 درسیِیناهمزمان
طریق از تصویری فضای خلق راستای در را گامهای
آنچنانکه بودند. برداشته خطی پرسپكتیو فن اعمال
از برجدایی آغازی را نقاش ایندودر میتوانروش
اصولبازنمائیقرونمیانهمحسوبکرد)Ibid: 54(؛اما،
Par- )هردوایننقاشاِنبزرگاجراییتقریبیوموضعی
tial(ازفنپرسپكتیوخطیداشتند.دربرخیآثارجوتو

راهنمای خطوط همگرائی که دید میتوان وضوح به
و مرکزی قسمت در )اغلب جزئی بهصورت مستقیم
بازنمائیخطوطهمگرایسقف(وتقریبیانجامگرفته
نیزوضعبههمینمنوالاست. است.درمورددوتچو
آنچنانکهبهنظرمیرسدکه»هریکازسطوحکار
دوتچوظاهراًنقطةهمگرائیخاصیبرایخوددارند«)

گاردنر،361:1387(.
درزمینةچنینآزمونوخطاهاییاستکهتابلوی
نمایان را خود اهمیت لورنزتی آمبروجو اثر بشارت
میکند.همگرائیدقیقخطوِطراهنمادرایناثرنشانی
اثردر این نّقاِش ازخودآگاهِیعلمیوهندسی است
پرسپكتیوخطی.چنانکهدراینتابلو»اجسام اجرایفنِّ
وفاصلةمیانآنهاوبنابراینهرحرکتیرامیتواندر
بیانکرد« بهصورتیعددی تعداِدمربعهایکف مقام
)Panofsky, 1991: 58(.بااینحالدردیگرآثارلورنزتی

وهمچنینبهطورکلیدربسیاریازآثاریکهدراین

دورهدرایتالیااجراشدهاندفضاِیتصویرِیپرسپكتیوی
همچنانبهصورتموضعیوجزئیاجرامیشدوتفاوت
میانخطوطهمگرایمرکزیوحاشیهایکاماًلمشهود

.)Ibid(بود
تااوایلقرنپانزدهممیالدیبسیاریازهنرمندان
امكاناتگستردةفن و آزمودنوجوهگوناگون سرگرم
پرسپكتیوبودند.دراینسالهابودکهبهگفتةوازاری،
برونلسكیباوسواسوصرفوقتبسیارآدابپرسپكتیو
)خطی(رابهدوستنزدیکخودمازاتچو8 آموزشداد
که بود بعد به زمان این از .)259 :1384 )وازاری،
پرسپكتیوبهصورتینظاممندواصولیدرنقاشیاجرا
 Da( نقاشیشد وعنان افسار داوینچی بهقول و شد

.)Vinci, 2008: 112

1. 2. منطِق فضائِی )Spatial( پرسپکتیو خطی
نقاشان،معمارانو علیرغمروشهایمتنوعیکه
ریاضیداناندورةرنسانسدرترسیمپرسپكتیوخطیبه
فن برای را اهدافی و اصول میتوان میبستند، کار
منطق حكم در که داد تشخیص خطی پرسپكتیو
کلیاشثابتباقیمیماند.همانطورکهدرطرحآلبرتی
اولیننظریهپردازپرسپكتیو(بهوضوحقابل )بهعنوان
انتزاع اساس بر پرسپكتیوی فضای است، مشاهده
نظاممندیاز»واقعیت«ساختهمیشود.»درواقع«ما
خود فراروی به »ثابت« چشم »یک« با هیچگاه
تأثیر همچنین و روانی عملگرهای تأثر و نمینگریم
فیزیولوژیشبكیةچشمبرفراینددیدننیزانكارناپذیر

 Anderson, 2007:(تصویر3.روشآلبرتیدرترسیمپرسپكتیو
27

 Anderson, 2007:(تصویر4.روشآلبرتیدرترسیمپرسپكتیو
)23
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جهت در تأثیرات این خطی پرسپكتیو در اّما است؛
رسیدنبهفضایی»عینی«)Objective(نادیدهانگاشته

میشود.
بهعبارتیمیتوانگفتکه»ساختدقیقپرسپكتیو
روان- فضای ساخِت از است نظاممندی انتزاِع
ازفضای )Panofsky, 1991: 30(.منظور فیزیولوژیک«
روان-فیزیولوژیک،فضاییاستکهازپیشتوسطعوامل
فیزیكیوروانیمشروطشدهاست.اولینعاملفیزیكی
درمشروطکردندریافتتصویرایناستکهتصاویردر
چشمانمانهبرپردهایصافبلكهبرسطحمقعرشبكیة
چشمنقشمیبندند.اینامرقاعدتاًمنجربه»اعوجاج
در که همانطور میگردد. دریافتی تصاویر حاشیهاِی«
 cوa، bتصویر)7(مشخصاستتصویِرسهقطعةنابرابر
کهروبرویسهزاویةبرابر α،δ وβ قرارگرفتهاندبرسطح
 u و w، v مقّعرروبرویشانمنجربهتولیدسهقوِسبرابر
 z و x، y میگردد؛ایندرحالیاستکهاندازةقطعات
کهحاصلبازنمائیبرپردهایمسطحاند)بنابهقانون
تشابهمثلثها(متناسببااندازههایاولیهاند.براساس
همینمنطقمیتوانگفتکهتناسباندازةخطوطو
بالطبعاندازةاشكالدرتصویریکهبررویپردةمقعر
حاشیهای اعوجاج دچار میبندد نقش چشم شبكیة
میشود.ایناعوجاجباعثمیشودکهخطوطمستقیم

شوند دیده منحنی دید( میداِن حاشیة در )مخصوصاً
)Ibid: 30-33(.امادراینتصاویر»بهخاطرفراینددرونی
بوسیلةهمكاری که – )Stabilize( آگاهی ثابتگردانِی
بیناییوالمسهبهوجودمیآید-بهمتعلقاتادراکشده
اندازهوشكلیمعلومومناسبنسبتدادهمیشودو
 Ibid:(»اعوجاعحاشیهایآنهانادیدهانگاشتهمیشود

.)32

به یونانی )Optics( نورشناسی پانوفسكی نظر از
مستقیم همچنین و مستقیم خطوط دیدن منحنی
دیدنخطوطمنحنیعادتداشت.بههمینعلتاست
کهبرخیستونها،فرسبهایاصفحههایستونبندی
معابدسبکدوریِکیونانمنحنیساختهمیشد؛زیرا،
آنهاباآگاهیازاینموضوعقصدداشتندساختبناهای
خودرامستقیمترواستوارتربهنظرآورند.میتوانگفت
بهپرسپكتیو یونانینسبت بهطورکلیپرسپكتیو که
ادراکی تصویر یا شبكیهای تصویر به رنسانس خطی
وفادارترباقیمیماند.برایپانوفسكیپرسپكتیوخطی
است. یونانی پرسپكتیو پادنهاد حكم در رنسانس
)Perception(پرسپكتیویونانباستانبهادراکحسی
وابستهاستونورشناسیخودرابراساسفیزیِکچشم
استوارمیکند؛درحالیکه،پرسپكتیوخطِیرنسانسبه

دنبالفضاییعینیوانتزاعیاست.

)Anderson, 2007: 7 ( تصویر6:تحلیلپرسپكتوتابلویبشارت )Anderson, 2007: 7 1344(،تصویر5:آمروجیولونتزتی،بشارت
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حتیاصولهندسةاقلیدسی-کهاساِسنورشناسی
یونانباستانبود-واجدمفروضاتیملموسوحسیبود.
از بیش اقلیدسی هندسة ملموِس و بنیانحسی این
نمایان اقلیدس( پنجم )قانون توازی اصل در همهجا
است)Ivins, 1938: 8(ازنظرریاضیاتاقلیدسیدوخط
موازیهرگزهمراقطعنخواهندکرد.البتهایناصلبه
واقعیتملموسوحسینزدیکاست.درمقابلتقاطع
خطوطبینهایتدرنقطةبینهایتدرساختپرسپكتیو
آلبرتیآشكاراست.ایننقطههماننقطةگریزپرسپكتیو
آلبرتیاست.جالبآناستکهکپلرمستقلازچنین
تحوالتیدرنقاشی170سالبعدبهشیوهایریاضیاتی
نشاندادکهخطوطموازیدرنقطهایدربینهایتبه
هممیرسد.ایناصلکپلردرتاریخهندسهوریاضیات
بسیارحائزاهمیتاست؛چنانکهعدهایآنرانقطة
 Ibid:(افتراقهندسةباستانازهندسةمدرندانستهاند

.)10

فضایی میآورد پدید پرسپكتیو فن که فضایی
بینهایتاست.خطوطموازیدرساختپرسپكتیویبه
صورتایدهآلتابینهایتامتداددارند.درواقعفضای
از میکند. متجسد خود در را بینهایت پرسپكتیوی
طرفدیگرفضاییکهفنپرسپكتیوخطیپدیدمیآورد
)Homogeneous(است.»پرسپكتیو فضایی»همگون«
تفاوتمیانمیانجلووعقب،میانچپوراست،میان
میکند« نفی را آنها بین خالی فضای و اجسام
)Panofsky, 1991: 31(.بهعبارتیمحتوایکیفِیفضا
درمقابلفنپرسپكتیوبیاهمیتمیشود.منطِقفضاِی
با آنها نسبت که است استوار نقاطی بر پرسپكتیوی
یكدیگراحجامواجسامراتعریفمیکنند.عناصراین
فضانقطههاییهستندکهبههممتصلمیشوندوصرفاً
وضعیتهارامتعینمیکنند.واقعیِتنقطههافقطدر
رابطةدوجانبشانخالصهمیشود.اینفضانهواقعیتی
است  )Functional( تابعی واقعیتی بلكهصرفاً جوهری

)کاسیرر،3-152:1390(.
اساسی بودندوخصلت بینهایت و بودن همگون
فضاییاستکهتوسطفنپرسپكتیوخلقمیشود.این
فضای در است. ادراکحسی فضای مقابل نقطة فضا
فضامیتوانسخن بودن بینهایت از نه ادراکحسی

گفتونهازهمگونبودنآن)همان(.بنابراینفضایی
کهتوسطفنپرسپكتیوخطیساختهمیشودفضایی

استکاماًلانتزاعیوعقالنی.

2. به سوی فضای ریاضیاتی مدرن
درآغازدورةرنسانسرجوعبهسنتهایافالطونی
وفیثاغوریدرتبیینکیهانوطبیعتنقشانكارناپذیری
اندیشمندان از بسیاری داشت. فضا مفهوم تحول در
حوزةفلسفهوفلسفةعلمبراهمیتاینتغییرونقش
نظریة تأثیرگذارترین داشتهاند. تأکید آن انقالبی
نامدار علِم فیلسوِف کویره۹ الكساندر نظریة دراینباره
است.کویرهدرکتابمطالعاتگالیلهدورخدادهمبسته
بیشترین واجد مدرن علمی انقالب در را بنیادین و
»ویرانی انگارة رخداد دو این از یكی میداند. اهمیت
دیگری و فلک« سقف شكافتن و بسته جهان
»هندسیشدنمفهومفضا«است)کویره،10:1387(.
وقوعهرکدامازایندورخداددرعرصةاندیشهمستلزم
گسستازتلقِیارسطوئیـمدرسیازمفهومفضابود.
بنیادهای این بدونسستشدن مدرن دوران به گذار

ارسطوئیامكانناپذیرمینمود.
بنابهروایتکاسیرر۱0اولینضرباترابهاینتلقی
ازفضا)تلقیارسطوئی-مدرسی(نیكوالسکوزانوس۱۱
برای دانسته12 نادانی کتاب در کوزانوس ساخت. وارد
اولینباراصلنسبّیِتمكانوحرکترامطرحکرد.این
اصلبرآمدهازنظامشناختویبود.ازنظرکوزانوس
شناختصرفاًموردخاصیازکارکردکلیاندازهگیری
نقطة است. الزم مرجعی اندازهگیری هر برای است.
عطففلسفةکوزانوسآنجاستکهویاینمعیارثابت
معرفی وضعشده معیاری منزلة به را تغییرناپذیر و
میکند.یعنیازنظراواینمعیارامریایدهآلوفرضی
استنهامریمطلقوهستیشناسانه.انتخابایننقاط
یکباروهمیشهبرعهدةطبیعتعینیاشیاءنیست
نقطة بنابراینکیهان برعهدةذهناست. آزادانه بلكه
مرکزیهستیشناسانهایندارد)زمین(کهبردیگرنقاط
حباشد.ازنظرکوزانوسفضایکیهانیفضاییاست ُمَرجَّ
به است. هیچجایی کرانهاش و همهجایی کانوش که
نوعی که نیست فیزیكی کلیتر،هیچ»مكان« عبارت
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باشد. داشته فیزیكی مكانهای دیگر بر تََفوُِّقطبیعی
تصدیق مكانی تعینات همة نسبیِت اصل دراینمعنا
 محلِّ مكانی« »نسبّیت اصل طرح دنبال به میگردد.
به مكانی هستیشناسانة مراکز »چیستی« از پرسش
»چگونگی«اعمالقوانینیاآکسیومهاییمنتقلمیشود
این میزند. پیوند هم به را مكانی نسبتهای این که
قوانینیاآکسیومهاجهانشمولاندومرزیمیانعالم
نزدیکبهمرکز)زمین(وعالمدورازمرکز)آسمانها(

نمیشناسند)کاسیرر،259-255:1391(.
ایندرحالیاستکهدرطبیعیاِتارسطوئیزمین
و است گرفته قرار سكون حالت به کیهان مرکز در
کیهانبیکرانهنیست.ازنظرارسطوفلِکاطلسآخرین
نه نیست؛ آنهیچچیز ورای که است کیهان محیِط
.)48-46 :1379 )ارسطو، زمان نه و خالء نه مكان،
فضا دربارة چندانی مطلب خود طبیعیات در ارسطو
آن دربارة نمیکند ادعا هیچگاه و نمیگوید )space(
نظام در را فضا اما )Ross, 1936: 54(؛ دارد نظریهای
بیرونیترین بالفعل سطِح میتوان ارسطوئی طبیعیات
آسمانیدانستکهتمامچیزیهایدیگررادراندرون
خودجایدادهاست.البتهاینبیرونیترینآسمانخود
جایامكانیندارد)تیلور،94:1392(.تعریفارسطواز
از انبوههای یا برمجموعه ناظر مثابهیککل به فضا
مكانهاست.انبوههایآنچنانپیوستهکههیچشكافیا
ادروارد اصطالح به بنا نمیدهد. راه بهخود را خالئی

حكم در ارسطو برای آسمان بیرونیترین کیسی
»مكاندهندةبیمكان«است)Casey,1997 :104(.مكان
حاوی که میشد پنداشته سطح نوعی ارسطو نظر از
 حدِّ درونیترین مكان˚ عبارتی به است. ن ُمِتَمكِّ شیء
شیءحاویاست)ارسطو،154:1378(.همچنیندر
نظامارسطوئیمكانیکجسمبرآنجسماثرمعینی
را آن حرکت نوع جسم مكاِن .)138 )همان: دارد
خود جایگاه به بنا زمینی اجسام میکند. مشخص
حرکتیمستقیمالخطونامنظمدارنددرحالیکهحرکت
تقسیمبندِی است. مدوَّر و یكنواخت آسمانی اجرام
نظام با متناسب ارسطو طبیعیات در وضعِی حرکِت
غیر آسمانی اجرام حرکت اگر اوست. کیهانشناسی
آنگاه داشتند( مستقیمالخط حرکت )مثاًل بود ُمَدوَّر
نظام در دیگر طرف از میشد. شكافته فلک سقف
ارسطوئیهرجسمیبنابهماهیتشمكانطبیعیاش
حرکت نظام اصالتاً میجوید. را )Natural place(

ارسطوئیبراساسحرکتهایماهویبنیاننهادهشده
طبیعی مكان که زمین سمت به زمینی جسم است.
خویشاستحرکتمیکندوجسمآتشینبهسمت
باال.برایناساسجهتهانیزبهصورتهستیشناسانه
که است جهتی آن »باال« میشوند. تعریف مطلق و
و است حرکت در سویش به محض آتشین جسم
به محض زمینی جسم که است جهتی آن »پایین«

صورتطبیعیبهسویشحرکتمیکند.
را اطلس فلک میاِن جهان محدودیت کوزانوس
مطلق )Infinity( بودن بینهایت از ولی برنمیتافت
کیهاننیزسخنبهمیاننمیآورد؛زیرابینهایترانامی
میدانستکهتنهاشایستةخداونداست.کیهانازنظر
)interminate( »بنناپدید« بلكه بینهایت نه کوزانوس
است.یعنیکیهاننهتنهاتنبهتنگنایمرزینمیدهد
وروپوشبیرونیآنرادربرنگرفتهاستبلكهبنناپدیدی
خویشراوامداراجزایمقومخویشاستکهازهرگونه
تعیُّنگریزانند.بنناپدیدیعالمجزبهاینمعنانیست
کههیچگاهبهکرانةآننمیتوانرسید)کویره،1387:
بهگونهای تنهاخداونداستکه ازنظروی .)21-20
ازجمع بودنخداوند بینهایت است. بینهایت مطلق
اشیاءمحدود)Finite(بدستنیامدهونمیآید.خداوند

تصویر7:منطقهندسیاعوجاجحاشیهای.منبع
)Panofsky, 1991: 32(
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ازنظر )Negatively(بینهایتاست. بهصورتیسلبی
con-( کوزانوسبینهایتبودنکیهانمخففیافشردة
 Casey, 1997:( traction(بینهایتبودنخداونداست

.)118

اهمیتکوزانوسدرپیشبردفهمیمدرنازفضااز
جهتنقضوردآموزههایسنتیاست.کوزانوسبرپایة
ساختار و زمینمرکز نظام منكر خود الهیاتی نظام
سلسلهمراتبیکیهانشدوباردانگارةکرانمندِیکیهان
گاممهمیدرراستایطرحایدةفضایبینهایتبرداشت.
Ho- )اماویهیچگاهازبینهایتبودنکیهانیاهمگونی
نگفت. ایجابیسخن بهنحوی mogeneity(فضایآن

تأثیر تحت ـ شجاعت با که بود برونو13 جوردانو این
استادخودکوزانوس-حكمبهبینهایتبودنکیهانداد.
از کمارجتر فیزیكی جهان بودن بینهایت برونو برای
کوزانوس که حالی در نبود. خداوند بودن بینهایت
میگرفت، نظر در خدا برای تنها را حقیقی بینهایِت
برونوازرابطةمیانجهانوخدابهعنوانحجتیبرای
 Casey,( میکرد استفاده )جهان( اولی بودن بینهایت
118 :1997(.برونودرکتابدربارةکیهانهاوجهانهای

بینهایتبهصراحتمیگوید:»تنهایکفضایعام،یک
ماآنرا دارد...همینفضااستکه پهناوروجود پهنة
بینهایتاعالممیکنیمزیرانهخرد،نهرأیسهلانگارانة
عامونهادراکحسیونهطبیعتبهآنحدینمینهد«

.)Bruno, 1950: 363(

اواخر از بینهایت مفهوم اینجهانیشدِن فرایند
قابلمشاهده بهوضوح رنسانس تادورة قرونوسطی
به قابلاطالق تنها بودن ایندورهبینهایت است.در
خداوندنیست.آنچهراهرابرایاینامر)اینجهانیشدن
مفهوم واقع در بود. االهیات آورد فراهم بینهایت(
بینهایتازطریقالهیاتبهعلماخترشناسیآندوران
رسوخکرد.بیکرانهشدنفضایکیهانعالمتیقطعی
گفتاریجالب در کویره الكساندر بود. نزول این برای
توجهادعامیکندکهعلمفیزیکمدرننهتنهااززمین
اکنون .)Koyre, 1943a: 333( میآید آسمان از بلكه
از میتوانگفتکهمفهومبینهایتوفضایبیکرانه
آسمانهابهفضایفیزیکمدرننازلشد.همزمانبا
در بینهایت مفهوم بینهایت، فضای مفهوم تكامل

ریاضیاتمدرننیزبهنحویبیسابقهبهکارگرفتهشد.
درهمیندورانبودکهکپلرنشاندادکهچگونهدوخط
موازیدرنقطةبینهایتدورمتقاطعمیشوند.همچنین
ویبراینخستینباربابهرهجستنازمفهومبینهایت
کوچکدرتعییناندازةپارهایازمساحتهاواحجامبه
صورتعملیازاینمفهوماستفادهکرد)برت،1369:
49(پیشازاینبهنظرمیرسیدکهبینهایتناقضحد
انتیگرال روش از استفاده با کپلر که حالی در است؛
که داد نشان احجام و مساحات محاسبة در معین
بینهایتناقضحدنیستوآنرادرخدمتتعیُّنکمی
به بینهایت االهیاتِی استعالِی بدینتریتیب داد. قرار
مفهوم کارگیری به شد. بدل منطقی درونماندگارِی
مراحل مهمترین از یكی ریاضی آنالیز در بینهایت
بود مدرن ریاضیات به باستان ریاضیات از درگذار

)کاسیرر،265:1391(.
ازآغازدورةرنسانستغییرگفتماندرموضوعفضا
تغییِر شاهِد دوره این در است. کاماًلمشهود مكان و
عطِفتوجهازمفهوممكانبهمفهومفضاهستیم.پیش
ازایندرفلسفةمدرسیوتحتتأثرارسطواینمباحث
غالباًحولمفهوم»مكان«میچرخید.بحثمكانطبیعتاً
و باقیمیمانَد آنها وحدود وحد اجسام به وابسته
contain-(وحاوی)veseel( قاعدتاًمقوالتیمانندظرف
er( کهناظربرمرزومحدودهبودندبیشترینکاربردرا

درتحلیلهاداشتند.درحالیکهازاوایلدورةرنسانس
مباحثات نوع این در فضا مفهوم سمت به چرخش
و بیکرانگی مانند مقوالتی تدریج به است. مشهود
بیمرزیجایمقوالتیمانندظرفوحدرادرمباحثات
گرفتند)Casey,1997: 77(.فضاییکهاکنونبا»شكافته
شدنسقففلک«بهسمتبینهایتمیلمیکندآمادة
اعمالقوانینعاموجهانشمولریاضیاتیاستوتنها
یکگامدیگرتا»هندسیشدن«فاصلهدارد.اینگامی

بودکهابتدائاًتوسطگالیلهبرداشتهشد.

3. علم مدرن، مابعدالطبیعه مدرن و امر ریاضیاتی
هوسرلدرکتاببحرانعلوماروپایی)1388(پیوند
درونینظریاتدکارتوگالیلهرابهعنواندوبنیانگذار
با معنا یک به مدرنیته میدهد. نشان مدرنیته
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استعالیی سوژة کشف آغازشد. دکارت »خطشكنی«
نقطةعطفاینانقالببود.امابهتعبیرهوسرلمدرنیته
بهمعنایخاصپیشازاینازطریق»تأسیساولیةعلم
طبیعیجدید«آغازشدهبود.اینتاسیساولیهتوسط
بانشاندادن انجامگرفت.درحقیقتهوسرل گالیله
پیونددرونیآرایگالیلهبافلسفهجدید،ویرابهعنوان
 Moran,(یكیازبنیانگذارانفلسفهمدرننشانمیدهد
68-67 :2012(.اینعقیدهبرایفالسفةآلمانیآندوران

)نیمةاولقرنبیستم(چندانعجیبنیست؛زیرا،آنان
بر ازمشاهداتتجربیوآزمایشگاهیگالیله نیزبیش
 Cohen and( میکردند تأکید نظریاش دستاوردهای

.)Moran, 2012: 135

ازنظرهوسرل»علمطبیعی«)Natural Science(از
آغازدورانمدرنباالترینمقامرادرعقالنیتبهدست
آوردوبهعنوانالگوییبرایهرمعرفتاصیلشناخته
شد)هوسرل،136:1388(.بههمیندلیلپژوهشدر
بابخاستگاهعلومطبیعیبرایهوسرلاهمیتزیادی
داشت.برایهوسرلتشریحساختارعلممدرنبهطور
عاموعلمطبیعیمدرنبهطورخاصراهیاستبرای

فهم»روحمدرنبشریتاروپایی«:
بههرحالمهمترازهمهچیزاینوظیفهکهبرمعنی
اولیهواصیلعلوممدرنوازهمهمهمتر،برمعنیاصیل
شده نهاده ما عهدة بر شود، تامل طبیعت دقیق علم
است،زیرااینعلمعلیرغمهمهچرخشهایمعناییو
خواهد و گرفته انجام آن از که نابهجایی تفسیرهای
فلسفة پوزیتیویستی، علوم برای نهایی معنای گرفت،
را اروپایی بشریت مدرن روح حقیقت در و مدرن

دربرداشتهوخواهدداشت)همان:134(
قلمداد پژوهشی میتوان را هوسرل بحران کتاب
کرددربارةشرایطپیشینِیعلممدرن.آنشرایطیکه
»استقراراولیه«وپیشرفتعلممدرنراممكنساخت
و استقرار این شرایط شرح .)Moran, 2012: 66-67(

بنیاد وجه بهترین به میتواند بنیادهایش در تحقیق
هستیشناسانةدورانمدرنراروشنسازد.

معلولسیطرة مدرن علم پیدایش هوسرل نظر از
خردریاضیاتیبرعلمطبیعیبود.اینعلم)علِمطبیعِی
ریاضیاتی(بهسویفهمجهانوآگاهیازچیزهاحرکت

کردوبرمبناوضوابطریاضیاتیجهانراتفسیرکردو
سپسبهصورتایدهایفلسفیـیعنیدانشمطلقاز
هرآنچههستـبدلشد.درواقع»کشفوپیروزی
دوران پیدایش زمینة ریاضیاتی« نامحدود افقهای
مدرنرابهوجودآورد.تنهادرسایةگسترشاینافق
شد مبدل عقالنی وحدتی به هست« »آنچه که بود

)هوسرل،87:1388(.
بایددرنظرداشتکهکاربردریاضیاتومخصوصاً
هندسهدرعلومپیشینهایطوالنیداشتهاست.میتوان
ردپاهاییازگسترشوپیشرفتریاضیاتوهندسهرابه
ویژهدرعلوموتفكریونانباستانمشاهدهکرد.دراین
یا افالطون آکادمی سردر نوشتة که است کافی مورد
نظر از اما، آوریم؛ بهیاد را فیثاغورسیان های تالش
از نتوانست هرگز باستان دنیای در ریاضیات هوسرل
وحیطة معنا واقع در رود. فراتر خود محدود وظایف
شد. دگرگون کاماًل مدرن دوران در ریاضیات کاربرد
بسیاریازفالسفةعلممعاصربراینارتباطوتغیرشكل
شد اشاره این از پیش که همانطور کردهاند. تاکید
در موثر بنیادین رخداد دو از یكی کویره۱4 الكساندر
انقالبعلمیمدرنرا»ویرانیجهانبستهوشكافتن
سقففلک«میداند.ازدیدگاهویمفهومکالسیکو
به که کیفی کلیتی منزلة به ـ کیهان وسطائی قرون
دردورةمدرناز صورتسلسلهمراتبینظمیافتهاستـ
دنیایی به مدرن دورة در کیهان این میپاشد. هم
وحدتیافتهوبیکرانتبدیلمیشود.دنیایکهاجزاء
آندرمقابلقوانینعامهمگوناند.بدینطریقراهبرای
این از پیش که ـ ریاضیات( )مانند روشهایی اعمال
صورتکاملخودرادرعالمالوهیمییافتندـبرعالم
زمینیهموارگشت.همانگونهکهکویرهاشارهمیکند
نگرفته سرچشمه »زمین« از تنها مدرن فیزیک علم
است؛بلكه،بلكهازآسمانهامیآیدوغایتوکمالآن

.)Koyre, 1943a: 333(نیزدرهمانجاست
آنچهباعثاینتحولبنیادیندرکیهانشناسیوبه
تََبِعآنتحوِلمفهومعلمشدریشهدرجریانضعیفاما
نافذافالطونگرایِیاواخرقرونوسطیواوایلرنسانس
داشت.تمایلویژهبهفیثاغورثدرایندورهازطریق
همینجریانامكانپذیرشد.بایددرنظرداشتکهدر
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اشاره کویره که همانطور ـ افالطونگرایی دوره این
 )Koyre, 1943b: 424(معادلریاضیگراییبود میکندـ
ادوینآرثوربرت15درکتابمبادیمابعدالطبیعیعلوم
نوینچگونگیتأثیرگذاریاینجریانرابردانشمندانو
گالیله و کوپرنیک کپلر، کوزانوس، چون فیلسوفانی
بودکهریاضی برآن افالطونگری این نشانمیدهد.
عالمبیهیچاشكالیرواستومعرفتهمواره دیدنکلِّ
مستلزماندازهگیریاست.البتههنوزروشاینرواداری
وچگونگیاینتطبیقمشخصنبود.درمقابلارسطوئیان
ایشان نزد کمیت میگرفتند. کم دست را ریاضیات
ماند باقی دهگانه مقوالت از یكی تنها )ارسطوئیان(

)برت،46:1369(.
و است استوار حسی ادراک بر ارسطوئی فیزیک
تجربة به حسی ادراک است. ریاضیاتی غیر آشكارا
فیزیک است. نزدیکتر طبیعت از روزمره و معمول
واقِع )Fact(کیفیو امور ازجایگزینکردن ارسطوئی
تجربیباانتزاعهایریاضیاتیممانعتمیکندوباتأکید
برناهمگونِیمفاهیمریاضیاتیودادههایتجربیبرعدم
تصریح کیفیاتطبیعی توضیح برای ریاضیات توانایی
دارد)Koyre, 1943a: 333(.اینگونهمشاهدهوتجربه
درپایهگذاریعلممدرن،اگرنگوییمنقشمنفیایرابر
 Ibid:(عهدهداشته،نقشچندانمهمینیزنداشتهاست
403(.ادوینآرثوربرتدرعبارتیجالبتوجهبهاین

نكتهاشارهمیکندکهاگرتجربهگرایانعصرمادرقرن
که بودند کسانی اولین بیشک میزیستند، شانزدهم
)برت، میگرفتند استهزا به را طبیعت نوین فلسفة
29:1369(.کپرنیکوکپلر،ازبنیانگذاراناخترشناسی
مدرن،براینظریههایخودتقریباًهیچگونهمؤیدتجربی
نداشتند.برایآنهاکافیبودکهپدیدارهاینجومیبه
نظمریاضیسادهتروموزونتربیانشوند)همان(.حتی
آزمایش و تجربه به متوسل آنهنگام تنها نیز گالیله
به را خویش ادعاهای درستی میخواست که میشد
مخالفیناشنشاندهد.درواقعایمانراسخگالیلهبه
معاف تجربه به اتكاء از را او طبیعت ریاضی ساختار
میکرد.اینایماندریكیازگفتارهایمعروفشکاماًل

آشكاراست:
اینکتاب]کتابطبیعت[رابهزبانریاضینوشتهاندو

اشكال دایرهوسایر عالئمآنهمعبارتاستازمثلث،
هندسی.بدونکمکاینزبانواینعالئم،محالاست
این درک بدون و دریابیم. کتاب این از کلمه یک که
یاوهگرد و سرگردان تاریک، هزارتوی در آدمی کتاب

خواهدشد.)بهنقلازبرت،46:1369(.
گالیلهگلسرسبدافالطونگرایاندورانخویشبود
گالیله افالطونگرایِی مورد در .)Koyre, 1943b: 424(

بسیاریازتاریخنگارانعلمهمداستاناند.گالیلهخوددر
صفحاتآغازینیكیازمهمترینکتابهایش)گفتوگو
دربارةدونظامبزرگجهان(تمایلخودرابهنظریات
فیثاغورثوافالطوندربابریاضیاتونظاماعدادبیان

.)Galilei, 1953: 11(میکند
بنابراینبهنظرمیرسدکهپیدایشعلممدرنپیش
مرتبط طبیعت مستقیم تجربة یا مشاهده به آنكه از
باشد،بهطرحافكنشیکلیوابستهاستکهدرحیطة
آن،مشاهدهوتجربهامكانپذیرمیگردد.بااستفادهاز
اصطالحاتهوسرلمیتوانگفتکهآنچهباعثوقوع
امری ابتدائاً و اساساً شد مدرن علمی انقالب
هستیشناشانهبودومستلزمتغییریدرمفهومواقعیت
گالیله برای .)Soffer, 1990: 67( کلمه معنایکلی به
و است ریاضیاتی هستیشناسانه گونهای به طبیعت
بنابراینتنهاراهبازگشاییوپژوهشدرآننیزریاضیاتی
است.ریاضیاتزبانالزمبرایسخنگفتنوپژوهشدر
طبیعترافراهممیآورد.بااستفادهازواژگانومفاهیم

اینزبان،پژوهشدرطبیعتممكنمیگردد.
بهاعتقادهوسرل،ایدةطبیعتبهمثابهامردرخود
بستهایاز»اجسام«،برایاولینباردرتفكرگالیلهظاهر
و ذاتی اجسام این در که کیفیتی گالیله نظر از شد.
اساسیاستابعادعددیآنهاست.اینکیفیاتراگالیله
کیفیاتاولیهمینامد.مدلولاینکیفیاتاولیه،اشكاِل
مثالِیهندسیاست.ایناشكالهندسیمحضمعیار
سنجشاشیاءطبیعیقرارمیگیرند.تطبیقوپرکردن
محض و مثالی صورت با طبیعی اشكال میان فاصلة
آنهایكیازوظایفعلمریاضیاتمدرناست.درمقابل،
در سوژه توسط که هستند کیفیاتی ثانویه کیفیات
تجربههرروزهبهاجسامنسبتدادهمیشود.مطابقنظر
اساسی پایة ثانویه و اولیه کیفیات آموزة هوسرل
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انحاء به دوگانگی این است. علممدرن هستیشناسی
گوناگونخودرادراندیشةمدرنآشكارمیسازد.تقابل
این مهمتریِن از مدرن اندیشة در ابژه و سوژه
دوگانگیهاست.ازنظرهوسرلتصورطبیعتبهمثابه
کپسولیدرخودبستهازاجسامبودکهراهرابرایقوام

سوژهوجهانسوبژکتیوفراهمکرد)هوسرل،1388(.
»طرحافكنش آغازگر گالیله نیز هایدگر نظر از
شیء یک کتاب در هایدگر بود. طبیعت« ریاضیاتی
 Inertial(چیست؟بهنقشاساسیقانوِنحرکِتلخِت
motion(گالیلهدراینزمینهاشارهمیکند.ازنظروی

نگاهبهمقولةحرکتو قانوننمایشدهندةتغییر این
است. کلی وجه به طبیعت و زمان و فضا آن از پس
گفتارهای کتاب از قانون این از هایدگر که تقریری
به »من است: چنین میکند نقل گالیله )Discorsi(
جسمیمیاندیشمکهبرسطحیافقیپرتابشدهوهر
اگر ... باشد. شده برداشته آن[ روی پیش ]در مانعی
سطحتابینهایتگستردهباشدحرکتاینجسمبراین
 Heidegger,( بود« خواهد دائمی و یكنواخت سطح

 .)1967: 91

مطابقتفسیرهایدگر،گالیله»دراندیشةخویش«
تعریفیازجسمارائهمیدهدکهتجربینیست.دراین
قانونازجسمیصحبتمیشودکهوجودخارجیندارد
وهیچتجربهاینمیتواندآنرابهادراکدرآورد.این
جسمهمانجسممحضاست.اینقانون˚طبیعِتپیِش
رویخودرابهاجسامیهمگونتبدیلمیکند.ازنگاه
مخصوص جسمی هیچ برای حرکتی هیچ قانون این
نیست.ازازاینپسماهیتاجسامیامكانآنهانوعو
کیفیتحرکتشانرامشخصنمیکند؛بلكه،درمقابل
اینقانونهمةاجسامکیفیاتدرونیخودراازدست
ibid: 88-(دادهوبهکمیاتیکاماًلمشابهبدلمیشوند

.)91

ارسطوئی فیزیک در که آوریم بیاد است کافی
اجسام مثاًل بود. وابسته ماهیتشان به اجسام حرکِت
 Natural(زمینیطبیعتاًبهسویمكانطبیعیخویش
place(خویشحرکتمیکردندواتفاقاًهرچهسنگینتر

یااجسام بود. بودندحرکتشانسریعتر )یازمینیتر(
آتشینبهسمتباالحرکتمیکردند.همچنیناجسام

کهحرکت حالی در داشتند دایرهای آسمانیحرکتی
اجسامزمینیخطیونامنظمبود.

خود جهانشمول قوانین با ریاضیاتی طرحافكنش
ازاینپس میکند. همگون را خود پیشروِی اجسام
جوهری پنهاِن قابلیتهای و نیروها مشمول اجسام
نیستند؛بلكه،ابژههاییاندکهدرنسبتیفضایی-زمانی
قرارمیگیرندوتابعآنقوانینعامهستند.امرریاضیاتی
ازپیششیئیِتشیءرامشخصمیکندوعزصهایرا
که است شده مشخص پیش از آن در که برمیسازد
گیرند. قرار ارزیابی مورد و شوند دیده چگونه اشیاء
بنابراینوجودمقیاسییكسانوکلیکههمانمقیاس
ضروری و ممكن اشیاء ذات عنوان به است عددی

.)ibid:92-95(میگردد
کانتدرکتابسنجشخردنابدرگفتاریروشنگر
دربارةفیزیکگالیلهایذاتامرریاضیاتیرابهروشنی
نشانمیدهد.۱6ازنظرکانت»...خردفقطآنچیزیرا
میبیندکهبرطبقطرحافكنشخودخلقکردهاست...
خردبایدبااصولداوریخودبرطبققوانینثابتپیش
رودوطبیعتراملزمسازدکهبهپرسشهایاوپاسخ
گوید«)کانت،27:1362(.خرِدگالیلهایدرمقامامری
ریاضیاتیآنچیزیرادرطبیعتدرمیجویدکهخوداز
پیشآنرادرطبیعتنهادهبود.امرریاضیاتیدرذات
خودآکسیوماتیکاست،بدینمعنیکهبرنامةجامعاش
جهانشمول اصول و قوانین طرحافكنش اساس بر را
محققمیسازد.همیناصولوقوانینعاماندکهسنجش
وپژوهشراامكانپذیرمیکنند.درمقابِلاینآکسیومها
همة و نمیماند باقی کیفیای و ماهوی تفاوت هیچ
اجسام˚همگونواندازهپذیرمیشوند.هدفعلمفیزیک
نیزازاینطریقمحققمیشود:بازگردادنپدیدارهابه
بدست ریاضیاتی اساسی قوانین طریق از که وحدتی

میآید)هایدگر،94:1388(.
درمقابلقوانیِناساسِیفیزیکگالیلهایمانندقانون
آنرا هایدگر )که آزاد سقوط قانون یا لخت حرکت
پیشتردررسالة»مفهومزماندرعلمتاریخ«بررسی
کردهبود(فضاوزماننیزمعناییریاضیاتیمییابند.در
فیزیکگالیلهایفضابیکرانگشتهوهرنقطةفضاییبا
میگردد. )homogeneous( همگون دیگر نقطة
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و مطلق جهتگیریهای فاقد فضا بهاینترتیب
هستیشناسانه)مثاًلباالیاپایین(میشود.دراینفضا
نقطهای وجود بدون نقطه هر فضایِی موقعیت تعیین
با نسبت در تنها یامكانها نقاط است. ناممكن دیگر
)همان: میشوند تعریف انتزاعی صورتی به و یكدیگر
96-95(.بهعبارتیفضاازجوهرمادیوجسمانیخود
پیراستهگشتهوبهعنوانامریانتزاعیتنهابهوسیلة
بر شد مقدمهای امر این میگردد. نمایشپذیر اعداد
دکارت توسط ابتدائاً که مختصات محورهای طراحی
نیزدرفیزیک بهگونهایمشابه»زمان« انجامگرفت.
واقع در پارامتردرمیآید. و بهصورتدرجه گالیلهای
امور. سنجش برای میشود تبدیل مقیاسی به زمان
چنینتغییریدرمفاهیموکارکردزمانوفضاآنهارابه
بهصورتپیشینی تاروپودتوریمبدلمیسازدکه

پدیدارهارافراچنگمیآوردند)همان(.
تنها نگاههایدگر از ریاضیاتی امر تأثیرروح دامنة
محدودبهعلممدرننیست.ازنظرویریاضیاتمدرن
ومابعدالطبیعهمدرننیزهمانندعلممدرنازسرچشمة
امرریاضیاتیدرمعنایوسیعکلمهجوشیدهاند واحد
خوانش از هایدگر هدف   .)Heidegger, 1967: 97(
انتقادیعلممدرنچیزیجرواگشاییسیرمابعدالطبیعة
غربنیست.ازنظرهایدگردرذاتامرریاضیاتیارادة
ویژهایبرایصورتبندِیخودبسندهایازدانشنهفته
است.جداییازوحیبهعنوانمنبعنخستینحقیقتو
طردسنتبهمثابهمرجعدانشتنهاتََعیُّناتیمنفیبرای
طرحامرریاضیاتیاند.امرریاضیاتیتالشداردکهذات
بنیادی بدینطریق و نهد بنا خود پایة بر را خود
خودبسندهبرایهمةدانشهاشود.دکارتکسیبودکه
باتأملدرعلممابعدالطبیعهنقشیاساسیدرپیشبرد

 )Ibid: 97-100(.اینامرداشت
فرایندشکمدامدکارترامیتواندرهمینراستا
نبود؛ بههیچوجهشكاک دکارت واقع در کرد. درک
بلكهویبهدنبالپایهاییقینیبراینظامدانش،یابه
عبارتدقیقتر،بهدنبالرکناساسیمابعدالطبیعهخود
میگشت.آناصلمیبایستدرمقامامریریاضیاتیو
باشد؛ هست« »آنچه کل با ارتباط در آکسیوماتیک،
گزارة میدهد. معنا کلی طور به وجود آنچه دربارة

دکارت  )cogito ergo sum( هستم« پس »میاندیشم
همانگزارهایاستکهاینامررامحققمیکند.بنابه
تفسیرهایدگراینگزارهبههیچوجهتجربینیست.در
نیست؛ اندیشیدن نتیجة )sum( »هستم« گزاره این
بلكه،زیربنایآناست.اینگزارهبهامرپیشازخود
وابستهنیستوتنهاآنچیزیرابهوخودمیدهدکهدر

درونشازپیشمستترداشت.
بااینآکسیومریاضیاتی،بهمثابهباالترینآکسیوم،
سوژهبهمرکزنسبتهایهرچههستبدلمیشودو
فهم»هستی«بهطورکلیتغییرمییابد.ازاینپسدر
ابژه بهعنوان هست »هرآنچه مدرن، سوژة مقابل
برپامیگرددوفقطبههمینشیوهاستکهُمهِروجود

میخورد«)هایدگر،16:1375(.

4. بنیاد مابعدالطبیعی پرسپکتیو خطی
از بارها رنساس دوران نظریهپردازاِن و نقاشان
استفاده نقاشی قاب توصیف برای »پنجره« استعارة
کردهاند.اینپنجرهروبهطبیعتبازمیشدومیبایست
کاماًلشفافباشدتابازنمائیدرستیازطبیعتپیش
در دوران آن در نقاشی ارزش دهد. ارائه رویاش
بود. کلمه وسیع معنای در »طبیعت« با مطابقتش
مهمترینمعضلدراینمطابقتبهماهیترسانةنقاشی
بر باید نقاشی بعدیپیشروِی برمیگشت.فضایسه
سطحیدوبعدیتصویرمیشد.آنچهدراینبازنمائیبه
کمکنقاشانآمد»ریاضیات«بود.استفادهازاصولو
فنونریاضیاتیباعثشدآنانبتوانندهرچه»دقیقتر«
وجود به نقاشی دوبعدی سطح بر را عمق از توهمی

آورند.
اینروشهاوفنونریاضیاتیازموضوعخودمستقل
نبودندیابهعبارتدقیقترنمیتوانستمستقلباشند.
ریاضیاتبرایطبیعتامریبیرونیوبیگانهنبود؛بلكه،
درهماهمنگیکاملباآن)طبیعت(پردهازَرویةعاماش
برمیداشت.اینرویكرددرآغازینسطوررسالةدربارة
نقاشی)اولینمتنیکهبهصورتنظریونظاممندبه
پرسپكتیوخطیمیپردازد(مشهودبود.آلبرتی شرحفنِّ
کتابش فصول معرفی به رساله این تقدیمنامة در
»کاماًل فصلی را کتابش اول فصل وی میپردازد.
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نشان است قرار که فصلی معرفیمیکند. ریاضیاتی«
دهدچگونههنرنقاشیریشهدراصولماهویطبیعت
اینرسالهدربارة اول دارد)Alberti, 2011: 18(.فصل
اشكالابتدائیهندسیونحوةترسیمآنهاست.گویی
ایناشكالبهمثابهایدهآِلمحِضطبیعتعملمیکنند.
درواقعریاضیاتوهندسهبهدنباِل»خود«درطبیعت
از درستی بازنمائی میتوانست ریاضیات میگشت.
ًریاضیاتی جوهرا طبیعت خوِد زیرا دهد ارائه طبیعت

است.
توصیفکانتازخرِدحاکمبرعلِمگالیلهایدرمورد
فقط »...خرد است: صادق نیز آلبرتی نقاشِی نظریة
آنچیزیرامیبیندکهبرطبقطرحافكنشخودخلق
طبق بر خود داوری اصوِل با باید خرد است... کرده
به که ملزمسازد را وطبیعت رود پیش ثابت قوانین
فن .)27 )کانت،1362: گوید« پاسخ او پرسشهای
پرسپكتیوخطیدرمقامامریریاضیاتیآنچیزیرااز
طبیعتبازنمائیمیکندکهخودازپیشطرحشرابر
آنافكندهبود.پژوهشدردقتوصحتاجرایاینفن
وپیشرفتروشهایمتنوعآنتنهادرچنینزمینهای
ریاضیاتیازپیشطبیعِتپیش امكانپذیراست.اینفنِّ

رویخودرابهابژههاییریاضیاتیبدلمیکند.
همانطورکهپیشازاینذکرشدپانوفسكیتابلوی
بشارتاثرلورنزتی)تصویر5و6(رااولینتابلویمیداند
کهدرآنفنپرسپكتیوخطیباآگاهیکاملریاضیاتی
اجراشد.ویدرتوصیفایننقاشیمینویسد:دراین
نقاشی˚اجسام،فاصلةمیانآنهاوبنابراین،هرحرکتی
رامیتواندباتعداِدمربعهایکفبه صورتیعددیبیان
کردوبهطورکلیدرفضایایننقاشیمحتوابهدرون
.)Panofsky, 1991: 31(پیوستاریکمیجذبمیگردد
بهبیانیکلیترمیتوانگفتفضایپرسپكتیویازپیش
محتوایخودرابهصورتامریعددینشانمیدهد.
اینفضادرنقاشیدرحكمامریپیشینیعملمیکند.
و فضا تعریف مستلزم گالیلهای فیزیک که همانگونه
فضای نیز نقاشی در است، انتزاعی و عددی زمانی
ریاضیاتیشرایطنمایشمحتوایتجربییااحساسیرا

فراهممیآورد.
بینهایت. و استمطلق،همگون فضایی فضا، این

مطلقاستازآنجهتکهثابتوبدونتغییراستوبه
محتوایخودوابستهنیست.همگوناستازآنجهت
کههیچنقطهیامكانیدرآنتفاوتیکیفیبانقطهیا
که جهت آن از است بینهایت و ندارد دیگر مكان
به هندسیاش ایدهآِل خطوِط برامتداِد هیچکرانهای
فضا این کلی بهطور نیست. تصور قابل نظری جهت
فضاییاستانتزاعیوکاماًلعقالنی.تفاوتنمایشعمق
درنقاشیرنسانسبادیگرانواعنقاشیهاکههرکدامبه
نكته نمایشمیگذاشتنددرهمین به را نحویعمق
نهفتهاست.درنقاشیرنسانسبرایاولینباروحدت
و منسجم گونهای به شده ذکر خصوصیات با فضایی
دقیقبهوجودآمد.پانوفسكیخصلتعقالنیوانتزاعی
دورة خطی )پرسپكتیو را پرسپكتیو نوع این فضای
رنسانس(رامقابلانواعژرفنماییهایقرارمیدهدکه

بهادراکاتحسینزدیکترند:
بازنمایی به سوی یونانی- ُرمی هنر که آنجا حتی
مناظرخارجییافضایداخلیواقعیپیشمیرفت،این
جهانگسترشیافتهوغنیشدهبههیچوجهجهانیکاماًل
آن در که جهانی نبود: وحدتیافته و یكنواختشده
و  تمایزگذاری  ها  تنها  آن    ها  میان خالی فضای و اجسام
باشد.  م  ُمِتَحکِّ نظمی  پیوستاِر   )Modifications( تعدیل  های 
]نقاشی[  میانی  فضای  در  عمق  بازنماییِ[  نقاشی  ها  این  ]در 
مشهود است؛ اما نمی  تواند به عنوانقالبیثابتتعریفشود.
خطوِطمستقیمالخِطکوتاهنمایی،هم گرامیشوند؛امانه
بهسویافقیواحدیاچنانکهگفتهشدهاست]به سوی[
مرکزیواحد... . به طور کلی،اندازهها]یاجسام[متناسب
باپسنشینیآنهاکاهشمییابد؛اما]درجة[ این کاهش 

)Panofsky, 1991 :41-42( بههیچوجهثابتنیست
حرکتازنمایشفضادرنقاشیازصورتیکیفیو
محسوسبهصورتیکمیوانتزاعیهمپایةتغییرمفهوم
از زمان آن فلسفة و الهیات در فضا مفهوم بود. فضا
تََعیُّنیکیفیوفیزیكیبهسمتتَََعیُّنیکمیوانتزاعی
در ذکرشد این از پیش که همانطور بود. درحرکت
مفهوم سمت به بحث کفة ارسطوئی فیزیک گفتمان
فیزیک حیطة در واقع در است. سنگین »مكان«
ارسطوئیمفهومفضاچیزیجرانبوههایازمكانهای
فیزیكینیست.ازاوایلدورةرنسانسالهیاتمسیحی
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امریبیکرانو بهعنوان برایطرحمقولةفضا را راه
همگونبازکردوسرانجامانقالبعلمیمدرنمفهوم

فضارابهامریریاضیاتیبدلکرد.
همانطورکهدرابتدایاینبخشاشارهشدپرسپكتیو
نمایش به را ریاضیاتیآنچیزی فنی عنوان به خطی
میگذاردکهخودازپیشطرحاشرابرآنافكندهبود.
طبیعِتریاضیاتیشدهباروشیریاضیاتیوبهصورتی
که گفت میتوان اکنون است. نمایش قابل ریاضیاتی
فضاییکهپرسپكتیوخطیآنرانمایشمیدهدهمان
فضاییاستکهپیشازاینریاضیاتیشدهبود.نمایش
اینفضادرنقاشیرنسانسمحاکاتیاستازفضاییکه
بود. شده ریاضیاتی هستیشناسانه جهتی به پیشتر
ریاضیاتی رنسانس دورة در فضا مفهوم که همانطور
بدل مطلق و همگن و بینهایت امری به و میشود
میشود،نمایشفضانیزدرنقاشیرنسانسنیزبههمین

جهتدرجریاناست.
کتابپرسپكتیوبهمثابهشكلنمادینپانوفسكیبر
چنینمنطقیاستواراست.ازنظرپانوفسكیپرسپكتیو
رنسانستنهایكیازپرسپكتیوهایانظرگاههادرنقاشی
و سربرآورده نمادین جهانی از پرسپكتیو این است.
عبارتی به میگذارد. نمایش به را نمادین واقعیتی
واقعیِتپرسپكیِورنسانسواقعیتیبرساختهوقراردادی
همچنین و نسبیت فیزیک در جدید تحقیقات است.
فیزیک دریافت که میدهد نشان نااقلیدسی هندسة
کالسیکازفضااتفاقاًچندان»طبیعی«نیست.جالب
قرن  و قرن19 )اواخر دوران درهمین استکه آن
نمایش به را فضا از تصویری مدرن نقاشی بیستم(
گذاشتندکهبهفضایپرسپكتیورنسانسشبیهنیست.
بحثدربارةادعاِیطبیعتگرایِی)Naturalism(فضاِی
پرسپكتیوخطیرنسانسواینمسئلهکهاینفضاچقدر
حقیقییابهعبارتدقیقتر»طبیعی«است،هدفاین
مقالهنبودهاست؛امادرچارچوببحثکنونیمیتوان
اینادعایپرسپكتیورنسانس)دربابطبیعتییاواقعی
در )مخصوصاً دقیقه علوم ادعای با را خود( بودن
تفسیرهایپوزیتیویستی(درطبیعیاعالمکردنخویش
و پدیدارشناسی علم فلسفة اساسی نقد کرد. مقایسه
همچنینفلسفةعلمهرمنتوتیکبرپوزیتیوسیمناظربر

و ناب خنثی، علمی به دستیابی در آنها ادعای رد
در هایدگر و بحران کتاب در هوسرل است. طبیعی
کتابیکشیءچیست؟دراینشیوةنقداشتراکنظر
دارند.ازاینمنظرعلومطبیعیتنهادرنسبتیباهستی
هستی به افقی از همواره واقع در و میشوند پدیدار

مینگرند.

نتیجه گیری 
فن اعمال طریق از رنسانس نقاشی که طبیعتی
طبیعتی است، کرده بازنمائی را آن خطی پرسپكتیو
ریاضیاتیشدهبود.همچنینآنفضاییکهبر»پنجرة«
شفافپرسپكتیوخطیتصویرشدهاست،محاکاتیاست
ازفضاییکهازپیشبهگونهایهستیشناسانهریاضیاتی
الهیاتبه شدهبود.»فضا«دردورةرنسانسازطریق
از سپس و شد رهنمون همگونی و بیکرانگی سمت
طریقعلمفیزیکمدرنموجودیتیریاضیاتییافت.این
حیطة در زیربنایی تغییری از است نمودی امر
دوگانگی برای را راه گالیلهای فیزیک هستیشناسی.
بنیادیِندورانمدرنمیانسوژهوابژههموارکرد.در
فیزیکگالیلهایطبیعتبهمثابهمجموعهایازاجسام
تصویرمیشودکهبهصورتیدرونماندگارتحِتقوانینی
اساسی، قوانین این مقابِل در کارمیکند. جهانشمول
بازنمائی اندازهپذیر گونهای به و اجسام˚همگونشده
میشوند.ایننگاهبیاِنفلسفیخودرادراندیشةدکارت
علم بدینترتیب یافت. »کوگیتو« اصل در مشخصاً و
مدرنبیانمابعدالطبیعیخودراپیداکرد.علممدرنو
مابعدالطبیعهمدرن،بهقولهایدگر،ازسرچشمةواحد
امرریاضیاتیدرمعنایوسیعکلمهجوشیدهاند.بازنمائی
هستیایکهپدیداریریاضیاتیداشتمستلزمروشی
ریاضیاتیبود.درچنینزمینهایبودکهفنپرسپكتیو

خطیدرنقاشیرنسانسامكانپیدایشیافت.
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