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 دارالفنون و علم نقاشی در گذار از نگاه سنتی به پرسپکتیو
 مریم کشمیری

 ایران ،تهران،)س(دانشگاه الزهرا استادیار گروه نقاشی، دانشکدۀ هنر،
m.keshmiri@alzahra.ac.ir 

(22/10/9139، پذیرش: 14/07/9139)دریافت:    
 چکیده

 بر نگرش د،یدارالفنون افزون بر گسترش علوم و فنون جد ۀمدرس یهاموزشآ
در روند گذار از  یرانیا ینهاد. نقاش ریتأث رانیدر ا ی و آموزش آنبه نقاش

 یهاالملک با آموزشکمال ۀویش مانند انهیگراواقع ییبه بازنما یسنت یهاوهیش
ر د ژهیودارالفنون به یهاتیفعال یِ. در بازخواندارد وندیدارالفنون پ ۀمدرس
اما دانسته  م؛یشویروبرو م یرنگ و گذرا با نقاشکم یابه گونه نیآغاز یهاسال

ه ک یاداشت، و چرا در مدرسه نقشیدر دارالفنون چه  یکه آموزش نقاش ستین
موزش آ زیرا ن یشده بود، نقاش ییبازگشا عهیبد عیوم و صناعل میتعل یبرا
روزگار از دارالفنون، هم یهاتیروا ۀیبر پا ینقاش کهنیدانستن ا ؟دادندیم

. دیافزایپرسش م نیا تیبود، به اهم هیعال ۀاز درس هندس مرحله و بخشی
ه در دارالفنون، ب یپراکنده از آموزش نقاش یهاگزارش ۀیرو بر پا شِیپژوهش پ

 یاز نقاش یریاز دارالفنون چه تصوبرآمده  یهادانسته: بردیها راه مپرسش نیا
علوم و فنون چه بود؟ و  یهاشاخه انیدر م ینقاش گاهیجا دهد؟یم ستبه د

را از سر گذراند؟  ییهایدارالفنون چه دگرگون یدر روند کار یمفهوم نقاش
، با علوم ینقاش یروزگار و در همبستگهم یها در منابع علمپاسخ یجستجو

از راه تأمل  یخی. پژوهش به روش تاردهدیم لیپژوهش حاضر را تشک ۀشالود
 هاشیبا جستجو در گرا رود وپیش می واژگان و کاربرد علوم یمعان یدر دگرگون

 میبا درنگ در مفاه ژهیوآموختگان دارالفنون بهمعلمان و درس یهازشو آمو
وجه  دهد،ها پاسخ میاین پرسشبه  یو نقاش ایمناظر و مرا ،یکشقشههندسه، ن
 .استها، سطوح و اجسام ها، خطاندازه باها سروکار داشتن شاخه نیمشترک ا

در درس هندسه، مباحث  یمراد از صنعت نقاش دهدیپژوهش نشان م یهاافتهی
بتدا ا جدید ویدر روند گذار به پرسپکت مناظر و مرایابوده است.  ایمناظر و مرا

 ۀالودکهن، به ش اپتیک زیاز هندسه بود و سپس با جدا شدن از هندسه و ن یبخش
در اروپا و برآمدن اپتیک  یهایشد. دگرگون لیتبد یدر نقاش یلممطالعات ع
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دارالفنون در  یهاآموزش ۀیپا ،ییبازنما یچون قواعد هندسهم ویپرسپکت
 بوده است. رانیگرا در اواقع ینقاش یابیشکل نیچنو هم به علوم کردیرو

 .ایامر و علم نقاشی، مناظر ،دارالفنون، دورنماسازیپرسپکتیو،  ها:کلیدواژه
  



 383/دارالفنون و علم نقاشی در گذار از نگاه سنتی به پرسپکتیو 

 مقدمه
 ۀگذاری دارالفنون تصور عمومی از علم و آموزش را در ایران دگرگون کرد و زمینپایه

ها خواندگان دارالفنون نه تنآشنایی ایرانیان با علوم و فنون جدید را فراهم ساخت. درس
ای های مختلف علوم جدید آشنا شدند بلکه کوشیدند اصول نقاشی را نیز به شیوهبا شاخه

گار شاه عباس روز ۀبردند، فرا گیرند. نقاشی ایرانی در فاصلکه نقاشان اروپایی به کار می
شاه، روند دگرگونی در ساخت بصری و  روایی ناصرالدینهای پایانی فرمانلدوم تا سا

ای نمادین با چرخش نگاه رضا کندی سپری کرد. این دوره به گونهفرآیند بازنمایی را به
ی آن با شود، در پعباسی از الگوهای بصری پیشین به الگوهای نقاشی اروپایی آغاز می

ز سفر الملک ابرد و سرانجام، با بازگشت کمالراه میسازی فرنگی ۀزمان به شیو محمد
بُرد: نه یابد. در این دوره، نقاشی ایرانی در وضع بینابینی به سر میاروپایی پایان می

سازی توانست آن را بازتوانست به کلی از ساخت بصری تَرَک خورده بُگسلد، نه میمی
ر به روی خود بگیرد و در آن بنگرد. دسپهر بینایی مدرن را  ۀتوانست آیینکند، و نه می

گذاری خورد، نخست پایهاین دوره، روند دگرگونی نقاشی ایرانی با دو رخداد پیوند می
مجمع »اندازی رود و دیگر، راهدارالفنون که سرآغاز آموزش نوین در ایران به شمار می

ویژه دارالفنون نهاد بهآموزشی و کاربردی نقاشی در این دو  ۀ. آگاهی ما از برنام«الصنایع
ت های بعد بسیار ناچیز است. این وضعیو نیز تأثیر آن بر روند دگرگونی نقاشی در دوره

ی نقاش در بارۀویژه های بازمانده از فعالیت دارالفنون، بهدالیل روشنی دارد، گزارش
 بارۀر دهای دیگر، هیچ کتاب یا راهنمایی بسیار کوتاه و پراکنده است؛ برخالف رشته

نقاشی از آن روزگار به ما نرسیده است تا نشان دهد که رویکرد حاکم بر آموزش نقاشی 
آموزش نقاشی به تفصیل سخن  دربارۀآموختگان دارالفنون یک از درسچه بود؟ هیچ

هش این ناشناختگی، پژو ۀها شناخته نیست. بر زمیناند یا چیزی از سخنان آننگفته
های بازمانده از روند کار دارالفنون، استادان و گزارشکوشد با کاوش در حاضر می

از آن نهاد چه تصویری از نقاشی به برآمده های دانستهآموختگان آن دریابد که درس
های علوم و فنون چه بود؟ مفهوم نقاشی دهد؟ جایگاه نقاشی در میان شاخهدست می

 فراهم یجستجو برا؟ در دنهایی را از سر گذراهای دارالفنون چه دگرگونیدر آموزش
روزگار از روند کاری های همها، بیش از هر چیز گزارشاین پرسش بهپاسخی  کردن

  دارالفنون راهنمای پژوهش حاضر است. 
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 روش پژوهش
فی، های توصیگوناگون، شیوه مراحلرویکرد این پژوهش تاریخی است و در پیشبرد 

های رود گردآوری دادهتحلیلی و تطبیقی راهگشا خواهد بود. در گام نخست، انتظار می
پراکنده از منابع دست اول، بُرد پژوهش را آشکار نماید؛ در گام بعدی، ارزیابی اعتبار 

م گا ها در سنجش با یکدیگر، امکان بازسازی فضا را فراهم خواهد ساخت؛ و درداده
اریخی های تچینش موزائیکی داده ۀکوشد پژوهش خود را بر زمینواپسین، نویسنده می

ها ها را نه از درون نگارشکه پاسختر دنبال کند. آگاهی از اینهایی هرچه دقیقبا پرسش
باید  -و در همبستگی نقاشی با علوم- روزگاردرباب نقاشی، بلکه در منابع علمی هم

های پژوهش با دهد. دادهنظری پژوهش حاضر را تشکیل می ۀد، شالوکردجستجو 
ار روزگهای همها و رویدادنگاریای از میان روزنامهکاوش در منابع تاریخی و کتابخانه

های شود. در بخش دریافت دگردیسییا نزدیک به زمان فعالیت دارالفنون بازیابی می
 زمانی زبان و دگرگونی معنایی واژگانـمفاهیم، نویسنده با در نظر داشتن کاربردهای در

های جا معانی فرهنگرو، جابهروزگار دریابد، ازاینکوشد معنا را در بافت سخنِ هممی
ه درکی سنجی باین هم خواند تا برپایۀدهای معنایی فرامیواژگانی را در سنجش با کاربر

 نزدیک با فهم زمانه راه برد.

فنون دهد نویسندگان دارالهوم پرسپکتیو نشان می. بررسی سیر تحول مف1: یادآوری
گاهی از تحول و هم« اپتیک»را به معنای  مناظر و مرایاابتدا  بسته با آن، و پس از آ

ردند. در پیوند با نقاشی به کار ب« قواعد بازنمایی»مفهوم پرسپکتیو در غرب، به معنای 
. پرسپکتیو به 2دارد؛ بازمی عدم توجه به این تحول، خواننده را از دریافت درست متن

است که ابداع نقاشان عصر رنسانس  1معنای قواعد بازنمایی، همان پرسپکتیو مصنوعی
. در بخش 3های آنان در نقاشی تدوین شده است؛ ها و کاربردنگرش ۀاست و بر پای

ی شناسهای خطی و چاپ سنگی بر پایۀ اطالعات کتابتمام نسخه« شناسۀ»منابع، 
 ملی جمهوری اسالمی ایران آمده است.کتابخانۀ 

  

                                            
1. Perspectiva artificialis 
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 گذاری دارالفنونپایه
 1ق آغاز به کار کرد1268االول ربیع 5شنبه دارالفنون به طور رسمی در روز یک

روزگار با آغاز فعالیت دارالفنون، تمایز های هم(. در گزارش253، اتفاقیهوقایع)
توان دریافت که روشنی نمیشود و به ها و مواد درسی دیده نمیروشنی میان رشته

 وقایع اتفافیه 48 ۀخواندند. در شمارهایی میها چه درسشاگردان در هر یک از رشته
نظام، مهندسی، طب و نظام، توپخانه، سوارههای پیاده( از رشتهق1268االول ربیع 9)

ست یاد شده ا« شودعلومی که حاال در آنجا تعلیم داده می»جراحی، دواسازی، معادن، 
(. در 354ان، )هم« مدرسه هفت شعبه داشت»نویسد (. آدمیت می253، اتفاقیهوقایع)

هشت علم را »خوانیم: ( میق1269االول ربیع 5) 98ۀ گزارش دیگر روزنامه، شمار
الیه امور مملکت و سپاهی و رعیت است به قانون سایر دول در آنجا که هر یک محتاج

(؛ روشن نیست علم هشتم درس فرانسه بود یا علم 581، اتفاقیهوقایع« )دهندتعلیم می
(؛ به 621و  581، اتفاقیهوقایع: ـ ها به هر دو اشاره شده است )نکجنگ. در گزارش

اندازی شاگردان بود، اما سه سال بعد از راه ۀرسد زبان فرانسه درس عمومی همنظر می
ن سوای آنکه کل شاگردان، درس زبا»( به ق1271االول ربیع 9) 200ۀ مدرسه در شمار

 ۀخبری در شمار ۀ(. بر پای1278، اتفاقیهوقایعاشاره شده است )« خواننددرس زبان می
نظام و علم نظام، توپخانه، پیاده، سوارهعلم جنگشاه از شاگردان  ، ناصرالدین104

 ۀتشدانیم علم جنگ برای نامیدن ر(. به درستی نمی621، اتفاقیهوقایعطب بازدید کرد )
که  هاهای نظامی دارالفنون. در یکی از کتابهای رشتهدیگری است یا یکی از درس

علمی که از »خوانیم علم جنگ گردد، میبازمی 2میرزاترجمۀ آن گویا به روزگار عباس
(. در منابع آن 29باشی، )آجودان« همه علوم به ترقی ملل و عامه ناس مؤثرتر بوده است

                                            
میالدی. آدمیت با آگاهی از برخی اسناد  1851دسامبر  29شمسی و  1230دی  8این تاریخ برابر است با  .1

فنون نظامی دارالفنون نزدیک به هشت ماه قبل از افتتاح رسمی مدرسه، یعنی شش ماه پیش از عزل  ۀشعب»نویسد می
 (.361)آدمیت، « کار پرداخته بوده امیر ب

و تاریخ  ق1228الثانی جمادی 2رش ترجمه گذاری نسخه برخط(. تاریخ نگاکتاب )شماره 321 ۀدر صفح .2
چنان از مطالب یابیم در زمان دارالفنون، هماین درمی بر آمده است. بنا ق1300شعبان  20زنویسی متن کتاب، با

آموخته دارالفنون، مباحث علم جنگ به طور بردند. در کتاب علم جنگ نوشتۀ فیروزکوهی، درسکتاب بهره می
 : فیروزکوهی(.ـ مدون تشریح شده است )نک
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 «ژی و تاکتیکعبارت است از تاریخ جنگ و استراتاعلی  ۀدرج»دوره، علم جنگ 
 (.2، تاکتیکنام، )بی

بیشتر معلمان را از کشور اتریش آورده بودند. از دید پوالک، پزشک اتریشی، 
گرفتن  رجاء واثق داشت که بدون کمک»ها نسبت به بیگانگان، بدبینی ۀامیرکبیر با هم

؛ آدمیت، 205)پوالک، « نخواهد رسیداز نیروی آموزشی اروپائیان به هدف خود 
( اسامی هفت معلم اتریشی که ق1268محرم  26) اتفاقیهوقایع 44 ۀ(. در شمار356

(. ریشار فرانسوی نیز 1080، ةمرآ، اعتماد السلطنهوارد ایران شدند، آمده است )نیز 
همۀ استادان، مترجمان  1گفت.شاگردان درس زبان می ۀمعلم درس فرانسه بود و به هم

اندازی مدرسه به چاپ سال بعد از راهکه یک اتفاقیهوقایع 98ایرانی داشتند. در شماره 
خوانیم: معلم درس هندسه )علم/ رشته مهندسی( میرزا ملکم است. چنان که رسید، می

چون حرکات خالف نظامی »کند زاتی مهندس نظام و معلم ریاضیات را آدمیت بازگو می
( و به جای او، 364) اندنددسر زده بود، به کشورش بازگر از او« پذیررفتار مالمتو 

 مترجمش ملکم، تدریس ریاضیات و هندسه را بر عهده گرفت.

 های نقاشی از میان گزارشجستجودر 
ها و مواد آموزشی تعریف یک از رشتهدر آغاز کار دارالفنون به ظاهر نقاشی در هیچ

های دارالفنون را به اساسی یا اختصاصی، عمومی و اختیاری نشده بود. اگر درس
 گرفت؟ در گزارشتوان پرسید نقاشی در کدام گروه جای میبندی کنیم، میدسته
( از کارهای مدرسه در سال اول ق1269االول ربیع 5، 98)شمارۀ  اتفاقیهوقایع

 خوانیم: می

هندسه عام است  گوید یکی درس حساب وبه شاگردان دو درس می]ملکم[ 
]...[ و یکی درس خاص که به دوازده نفر شاگردان با استعداد مطالب عالیه 

 گویدو علم جغرافیا درس می صنعت نقاشیهندسه را از قواعد محکمه و 
 (.582، اتفاقیهوقایع)

گر های دیاین نخستین اشاره به نقاشی در فرآیند آموزشی دارالفنون است. در شماره 
توان این اشارات نمی ۀشود؛ اما بر پاینیز گاه به درس نقاشی اشاره می یهاتفاقوقایع

                                            
برای تسهیل عمل تحصیل »ق(، 1312) زبان فرانسه جدید عملی و آسان برای یادگرفتن ۀطریقاز ریشار کتاب  .1

 ملی است. ۀدر کتابخان 1091155 ی از این کتاب با کدابرجا مانده است. نسخه« زبان فرانسه
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( ق1275محرم  9) 394ۀ دریافت که نقاشی در مدرسه چه کارکردی داشت. در شمار
خوب ترقی کرده، در صنعت نقاشی هم »آموختگان آمده است: یکی از درس در بارۀ

نگارش کریشیش و  م توپخانهعل(. در کتاب 2660، اتفاقیهوقایع« )مهارت دارد
باید چند علوم دیگر را هم »خوانیم شخص برگردان فارسی میرزا زکی مازندرانی می

، از جمله این علوم هندسه و «منصبی توپخانه و مهندسی بشودبداند که قابل صاحب
 (.7، توپخانهاست )کریشیش، « گیری و نقاشی و جغرافیاقلعه»

برد: مین قدیم و جدید فرنگی، دو معلم نقاشی را نام میدر معرفی معل اعتماد السلطنه
، ةرآمگارژیلو ایطالیائی )کاژر پلو( از معلمان قدیمی و کنستان از معلمان اواسط )همو، 

(. 366خواند )(. آدمیت نیز بدون یادآوری منبع، کاژر پلو را معلم نقاشی می1084
اکبر خان ی سروکار داشتند؟ علیاکنون پرسش این است که شاگردان کدام رشته با نقاش

از شاگردان نخستین دورۀ دارالفنون به احتمال فراوان شاگرد مهندسی )یا زبان فرانسه( 
ه سرهنگی در دارالفنون به تدریس زبان فرانس ۀبود که پس از بازگشت از فرانسه با درج

فت و وپا راو در ابتدای دولت ناصری به ار»نویسد: الملک میو نقاشی پرداخت. افضل
در »برد که نام می« سرتیپ اول، معلم سابق در مدرسه دارالفنون دولتی» ۀاز او با درج

(. از همان آغاز 198« )فرانسه سمت معلمی یافتند صنعت نقاشی و دانستن زبان
شویم. تردیدی نیست که در رو میهجا با نقاشی روبجا و آناندازی دارالفنون در اینراه

( که در 494) 1تری یافته بود. لرد کرزنمیانی کار دارالفنون، نقاشی جایگاه روشن ۀدور
های در برنامه 2نویسد طراحی و نقاشیاز دارالفنون بازدید کرده بود، می ق1307سال 

 شاگرد داشت.  80زبان فرانسه و نقاشی در آن روزگار  ۀدرسی مدرسه بود و رشت

 ها و مواد درسینقاشی، رشته
های شیوه ها وهای دارالفنون، تلقی از نقاشی به تدریج در پیوند با دانشروند فعالیتدر 

گذاری دارالفنون، مفاهیم دانش و صنعتِ کاربردی در آن روزگار دگرگون شد. با پایه
برگرفته از تعالیم فرنگ به تدریج در تقابل با معرفت قدیم فهمیده شد. در آغاز، سخن 

 456 ۀدر شمار اتفاقیهوقایع(. 99، اتفاقیهوقایعبود )« نایع بدیعهایجاد و احداث ص»از 
م و نوشت که با علوکسانی می در بارۀق( با لحنی افتخارآمیز 1276االولی جمادی 19)

صنایع بدیعه آشنا نبودند و حتی چیزی از آن نشنیده بودند، اما اکنون در ریاضیات به 

                                            
1. Curzon 
2. Drawing and Painting 
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ة خالصتوانند بهتر از کتاب اند که میای از آموزش و شناخت رسیدهچنان درجه
حریر تتوانند نارسایی و اشکال کتاب شیخ بهائی بنویسند یا در هندسه می الحساب
، ایران ۀ(؛ در روزنام2990، اتفاقیهوقایع، نگارش خواجه نصیر را نشان دهند )اقلیدس

 خوانیم:ق( می1288محرم  29) 6 ۀشمار

گرفت به علوم متکاثره ف تعلق میلفظ فیزیک ]...[ در عهد حکمای سل
لوم متعدده، ]...[ به تدریج حکمای جدید فرنگستان هر یک از شعب ع

 (24، ایران) مسطوره را بسط فراوانی دادند

نشر علوم جدیده ریاضی و طبیعی و شیمی و قواعد متعلقه به نظام »از  اعتماد السلطنه
، ةمرآنوشت )همو، می« فرنگسواره و پیاده و توپخانه و سایر انکشافات علمای 

کند و لحن روزنامه و رویدادنگاری (؛ اما به تدریج این تقابل فروکش می1079
( ق1276االولی جمادی 12) اتفاقیهوقایع 455شود. در شمارۀ روزگار دگرگون میهم

شود: چون برخی از مردم به طبابت فرنگی باور ندارند، برای آگاهی شاگردانِ اعالم می
باشی کاشانی را که علماً و عمالً سرآمد اطبا ایران است معین حکیم»از طب ایرانی، طب 

، اتفاقیهوقایع« )مبارکه طب ایرانی نیز درس بگوید و بیاموزد ۀفرمودند که در مدرس
(، پس از یک دوره تعطیلی به ق1288رجب  4) ایران ۀروزنام 40 ۀ(؛ در شمار2990

علمین و متعلمین ]...[ در مدرسه مبارکه حاضر شده به م»خاطر گرمی هوا اعالم شد که 
اعتماد (؛ 159، ایران« )نمایندتعلیم و تعلم علوم و فنون ایرانی و فرنگی اشتغال می

ها و استادان را به قدیم و فرنگی در اشاره به رویدادهای دارالفنون، درس السلطنه
( و مهدی 1084، ةمرآ)همو،  خواندکند، ملکم را معلم هندسه قدیم میبندی میدسته

 (.1087برد )همان، ام میقائینی را در شمار شاگردان علم هندسه قدیم ن

 ها وپیدایش مفهوم و کارکرد نقاشی در دارالفنون را باید در تعامل آن با دانش
رو، در پی شناخت نقاشی بر مفاهیم هندسه، ازاین کاربردهایش در آن روزگار دریافت.

 کنیم وهای نقاشی در آن روزگار درنگ میظر و مرایا، نقاشی و گونهکشی، منانقشه
ها با نقاشی، تعامل آن ۀدرکِ زمانه از این مفاهیم و شیو کوشیم همراه با دگرگونیمی

 جستجوی خود را دنبال نماییم. 

هندسه هم برای اشاره به درس اساسی دارالفنون،  مربوط بههای در گزارش: هندسه. 1
پس از  .مهندسی به کار رفته است ۀی نظامی و مهندسی، و هم برای اشاره به رشتهارشته
 های نخست جایگذاری دارالفنون، زاتی نخستین معلم هندسه بود که در همان ماهپایه
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گفت آگاهی چندانی نداریم. خود را به ملکم داد. از مطالبی که ملکم در درس هندسه می
واعد کرد شامل قالی برای شاگردان مهندسی تدریس میتر خواندیم آنچه در سطح عپیش

(. چند سال بعد در 582، اتفاقیهوقایعمحکمۀ )هندسه(، صنعت نقاشی و جغرافیا بود )
آموختگان علم هندسه درس ۀبار ( درق1275محرم  9) اتفاقیهوقایع 394 ۀشمار

 خوانیم:می

و مجسمات و مثلثات علم حساب را بالتمام ]به تمامی[ و هندسه را از سطوح 
سازی و محاصره و مقابله را تا آخر درجه دویم و الگاریتم و قلعه و ]و[ جبر

، اتفاقیهوقایع) [اندخوانده]جغرافیا و علم نقشه و مختصری از ]ناخوانا[ 
 (؛2657

شاگرد دیگری  ۀبار بعد در ۀشاگردان مهندسی است؛ صفح در بارۀاین اشاره گویا 
خوانَد هنوز در درس هندسه اول پیاده بود و تازه درس هندسه میشاگرد »خوانیم: می

های علم و درس، (. در این دوره واژه2658، اتفاقیهوقایع« )مستحق التفاتی نیست
 رفت. کار میبدون تمایز روشنی به

شد؛ هندسۀ هندسه در معنای درس اساسی، در دو سطح مقدماتی و عالی تدریس می
قواعد محکمه، نقاشی و جغرافی بود.  ۀزین دارالفنون دربردارندهای آغاعالی در سال

این تلقی از هندسۀ عالی، شاید با درک رایج از هندسه در گذشته سازگار بود، زیرا 
(. در 1084، صةمرآدانست )همو، می 1قدیم ۀ، ملکم را معلم هندساعتماد السلطنه

ح دسه آمده است: شاگردان سطدر توصیف پیشرفت شاگردان هن اتفاقیهوقایع 99 ۀشمار
[ که علوم Geometryژومتری ]شروع به»عالی هندسه، بعد از پایان حساب، اکنون 

 توان نشانۀرا می(. این سخن 590، اتفاقیهوقایع« )انداشکال و مساحت است نموده
                                            

. رهنما، های بحثمایهقدیم و جدید چه بود: در روش آموزش یا در درون ۀگوید تقاوت هندساعتمادالسلطنه نمی .1
مصنفین  سبکی را که مؤلفین و»نویسد بعد از جستجوی بسیار، می هندسه متوسطه با اسلوب جدیدنویسندۀ کتاب 

اند پسندیده و منقح یافتم چه هرچند هندسه متوسطه تقریباً همان تحریر اقلیدس آلمانی برای تعلیم هندسه اختیار نموده
(. از این دیدگاه، قدیم خواندن درس هندسه ملکم که در 6هنما، )ر...« ]کتاب خواجه نصیرالدین طوسی[ است 

بایستی با هندسه جدید آشنا باشد، اندکی دور از تصور است؛ شاید اعتمادالسلطنه آموخته بود و می فرانسه دانش
 اریالدین احمد غفدانست. در همان دوره، نظامهندسۀ اقلیدسی را در برابر هندسۀ تحلیلی )دکارتی( قدیم می

غرض و مقصود هندسه تحلیلی تحقیق خواص اشکال است به »الممالک، کتابی در هندسه تحلیلی نوشت: مهندس
 اول حکیم عصر خویش هاعانت طرق حساب یا تحلیل جبری. نمایش اشکال برموز جبریه از نتایج افکار بدیع

 (.22: غفاری، ـ )نک« دکارت فرانسوی است
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حتماالً است. نادنزد ایشان تحلیلی(  ۀقدیم و جدید )به احتمال هندس ۀتمایز میان هندس
خواجه  تحریر اصول اقلیدسیکی از مشهورترین متون هندسۀ قدیم در آن زمان 

گذاری دارالفنون از همان نخستین مراحل کار در روند پایه بوده است.نصیرالدین طوسی 
اقلیدس را برای  ۀخواجه نصیر از هندس تحریرهندسه،  جدیدروشن شد که معلمان 

 1دانند.تدریس مناسب نمی

ونه اند، از هرگدارالفنون و نهادهای تمدنی نوشته دربارۀنخستین پژوهشگرانی که 
(. آدمیت 294اند )محبوبی اردکانی، صنعت نقاشی خودداری کرده ۀبار توضیحی در

گیرد در اشاره به ملکم و تدریس هندسۀ عالیه، مطالب صنعت نقاشی را به کلی نادیده می
از  (494) (. او در بازخوانی گزارش کرزن366برد )یو از لوگاریتم و جغرافیا نام م

« کشینقشه»را به  drawing and paintingها و مواد درسی دارالفنون نیز درس رشته
دهد که های پراکنده نشان میهمه، اسناد و گزارش(. با این367آدمیت، گرداند )برمی

کشی و صنعت نقاشی از هم روزگار با دارالفنون، نقشهگران همنزد استادان و گزارش
 فهمیدند.کشی را میمتمایز بودند و آنان از نقاشی، چیزی جز نقشه

یابیم که مواد از کارهای روزانه دارالفنون درمی اتفاقیهوقایعهای با تأمل در گزارش
؛ های آغازین تمایز روشنی نداشتدرسی در نگاه استادان و گردانندگان دارالفنون در سال

س ویژه درهای اصلی هر درس، بهزمان بیشتری نیاز بود تا مطالب و سرفصلهنوز به 
بردار به هندسه شکل نهایی خود را بازیابد. از توضیحات میرزا عبدالغفار، نام

ر بریم دپی می اصول هندسهالدوله در مقدمه ویراست نخست کتاب الملک/ نجمنجم
یکی از آنها اگرچه »ترجمه شده بود: آغاز کاِر دارالفنون برای درس هندسه دو کتاب 

باشد و حروف اَشکالش فرنگی و کتاب دیگر معایبش خوش اسلوب است ولی ناقص می
پردازد الدوله، خود به نوشتن کتابی در هندسه میرو نجم(؛ ازاین2الملک، )نجم 2«بسیار

                                            
اسلوب آن کتاب بعد از وضع جدید در تحصیل »نویسد: می تحریر اصول اقلیدسبه . میرزا عبدالغفار با اشاره 1

اند و بعد از آن خواجه ]...[ برای هر شکل وجه پسندیده نیست چونکه در اصل کتاب اقلیدس اصول و فروع مخلوط
« اندنمودهاند و بلکه در اکثر اشکال وجوه عدیده و اختالف وقوع بسیار بیان اخری ]دیگری[ ذکر فرموده

 (.2الملک، )نجم
برد: های طبع دارالفنون، دو کتاب در هندسه را نام میدر گزارشی از کتاب از صبا تا نیماکتاب  ۀپور نویسند. آرین2

ق؛ 1283خان مهندس ق، و هندسه برگردان عبدالرسول1274برگردان میرزازکی مازندرانی از کرشیش،  علم هندسه
 (.259پور، تألیف عبدالغفار به طبع رسیدند )آرینهر دو کتاب، پیش از 
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ین ا کار در تألیف ۀانداختن شیو برای جا -اصول هندسه- و در ویراست دوم کتابش
 نویسد:کتاب می

این بنده چون در فنون حساب و جبرومقابله و مثلثات و مخروطات و تسطیح و 
سازی و طبیعی و جغرافیا زحمتها کشی و جراثقال و قلعههیئت و نجوم و نقشه

 (؛4-3، اصولالدوله، )نجم ه اصطالحات قدیم بود اختیار نمودکشیده، آنچ

های هندسه، جغرافیا و علم نقشه به تفکیک نیز درس اتفاقیهوقایعتر دیدیم در پیش
کشی و نقاشی در (. از آنجا که مباحث جغرافیا، نقشه2657، اتفاقیهوقایعآمده است )

بود، در  ها، سطوح و اجسام با هندسه مشترکها و ابعاد خطداشتن با اندازهو کار  سر
در روند کاری دارالفنون به رفت، اما پس از چندی آغاز بخشی از هندسه به شمار می

 تبدیل شد. های جداگانهشاخه

ای از مهندسی بود و شاگردان علوم نظامی و مهندسی این درس شاخه :کشینقشه. 2
کشی با آن سروکار داشتند. از همین دوره یا کمی پیش از آن با کاربرد مفهوم نقشه و نقشه

هیأت و »ویلیام پیناک، جغرافیا،  جام جمشویم. در کتاب رو میهدر زبان فارسی روب
دار کردن چیزی، (. تخطیط را خط111زاده، تعریف شده است )کرم« تخطیط و ارض

رسد با (. به نظر می6526)دهخدا،  اندکردهقراردادن خطوط و حدود برای بالد معنی 
 کشی،کم جایگزین آن شد. گویا در آغاز هدف از نقشهگسترش این مفهوم، واژۀ نقشه کم

از  آثار عجمکتاب  -ها و ... بود؛ ها و ساختمانمصور کردن فضاهای تاریخی، سازه
کشی که پس از این بدان خواهیم پرداخت، های او به نقشه و نقشهفرصت شیرازی و اشاره
کند. کمی بعد، کشیدن نقشه برای کاربرد نظامی نیز اهمیت یافت. این مفهوم را روشن می

ین گروه از معلمان، یک نظامی به نام کانت قراچای به ایران مدتی پس از آمدن نخست
شاگرد دارالفنون را در کشیدن نقشۀ نظامی راه بیندازد؛ همچنین ملکم کتابی  19آمد تا 

(. در گزارش عملکرد 1111، اتفاقیهوقایعکشی ترجمه کرده بود )در نقشه
ه هایی کدر شمار درس آموختگان نخستین دورۀ مهندسی و توپخانه، علم نقشه رادرس

 18روزنامه ) 408 ۀچنین در شمار(. هم2657، اتفاقیهوقایعیابیم )اند، میخوانده
 خوانیم:( میق1275الثانی ربیع

متعلمین توپخانه به کوه الوند و البرز رفتند و ارتفاع هر یک را مشخص نمودند 
 عمارات ارکوضعی شایسته و درست ساختند که کل ه و ]...[ نقشه شهر را ب

ردد گمبارکه و باغات و بیوتات و کوچهای شهر در محل خود مشخص و معین می
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 با نقشه کار فرنگستان فرقی ندارداند که و آن نقشه را چندان خوب کشیده
 (.2755، اتفاقیهوقایع)

کشی دو کاربرد داشت، کاربرد نظامی و کاربرد دولتی یا سیاسی. در دارالفنون نقشه
آنچه  توان قطعات زمین را باواسطه آن میبه»کشی علمی است که نظامی، نقشهدر کاربرد 

شود و قابل حرکت نیست از قبیل دِه و درخت و بوطه و کوه و غیره در روی آن یافت می
(. در آنجا 4، کشینقشهنام، )بی« بطور اسهل با اسباب الزمه در روی کاغذ نقل نمود

رده نقاش در روی پ»دهد: را با نقاشی توضیح می کشی نظامینویسنده، تفاوت نقشه
 ۀ؛ این شیوه یعنی بازنمایی ابعاد چهارگانه بر پای«نمایددوری و نزدیکی هر شیء را می

نظامی باید مکان مطلوب را از  ۀنظامی مناسب نیست؛ نقش ۀبرای نقش 1قاعده دورنما،
رزبندی کشی نظامی مکه نویسنده میان نقاشی و نقشهباال و مایل ترسیم کند )همان(. این

هدف  شدند.کند، نشانگر آن است این دو مفهوم در آمیختگی با یکدیگر درک میمی
ویر گویند. تصمی 2و به آن تصویر افقی« تعیین وسعت سطح هر مکان است»نظامی نقشۀ 

 3های توپوگرافی )جغرافیایی( که بلندی و پستی را در قالب تصویر عمودیافقی با نقشه
 (.5-4نمایاند متفاوت است )همان، بازمی

ها و ، برخی روشبرداری نظامیاالرض و نقشهاصول علم معرفتدر کتاب 
 ولاصنام، بازگو شده است )بی« سطح خاک و معرفت آن»شناخت  در بارۀاصطالحات 

یافته شماری از اصطالحات راه 4(. افق حقیقی، افق حسی یا افق فرعی1، االرضمعرفت
ل کند. در فصادراک فضا داللت می ۀ)به احتمال از نجوم( در این علم است که بر نحو

مانند  های نبات و رستنی، نویسنده آگاهی از جنس خاک و گونه«تُپگرافی» سوم کتاب 
کافی در ترسیم کانوای (. کتاب 38خواند )کشی مینقشه ۀمجنگل و چمن و غیره را الز

الدوله ( نگارش عبدالغفار نجمعلمِ تپگرافی)به اختصار،  نقشها از علم تپگرافی
کشی، هندسه و نقاشی به دست های ارزشمندی از پیوندها و تمایزها میان نقشهسرنخ

ساب، هندسه، هیئت، بسته با حنویسد مطالب تپگرافی همالدوله میدهد. نجممی
                                            

1. Perspective 
2. Progection horizontal 
3. Progection vertical 

افق حقیقی عبارت از سطحی است که مرور نماید مرکز »نویسد: نویسندۀ کتاب در تعریف این اصطالحات می .4
مرور کرده باشد و چنین سطحی نامتناهی است و افق فرعی  زمین و عمود باشد بر نصف قطری از زمین که بر آن نقطه

 «شودیا حسی هر نقطه عبارت از خطی است که در حول شخص ناظر که از فصل مشترک آسمان و زمین حادث می
 (.4، االرضمعرفتنام، )بی
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(. او 7 ،3، کافیالدوله، پرسپکتیو، و ... است )نجم ۀجبرومقابله، مثلثات، هندس
 کند:تپگرافی را چنین تعریف می

طریقِ نمودن جمیع اجزای یک وسعتی از سطح زمین موافق نسب ]اندازه[ وسع 
ه علم و بکند این نسب را ]...[ طریق هندسه تعیین میه آنها و نسب وضع آنها و ب

 .(5نمایند مواد نقشه را )آمیزی، میرنگ

آمیزی پرسپکتیو و خودداری او از کاربرد نقاشی به جای رنگ ۀالدوله به هندسنجم ۀاشار
 اتفاقیهوقایع 394 ۀبرای شناسایی جایگاه نقاشی در دارالفنون بسیار مهم است. در شمار

 خوانیم:( میق1275محرم  9)

جاه رضا قلیخان ]...[ در این امتحان خوب ترقی کرده جعفر قلیخان ولد عالی
 (2657، اتفاقیهوقایعکشی هم مهارت دارد )در علم نقشه

ذوالفقار بیک محالتی بسیار خوب ترقی »و در جای دیگری از همان شماره آمده است: 
(؛ یادآوریِ این که گزارش 2660)همان، « کرده در صنعت نقاشی هم مهارت دارد

)همان، « شودمشروحاً از کتابچه امتحان درین روزنامه نقل می»ان آموختگدرس
کشی و صنعت نقاشی از درون مدرسه به دهد که تمایز میان علم نقشه(، نشان می2657

وم الدوله در مقدمۀ ویراست دتر اشاره کردیم که نجمصفحۀ روزنامه راه یافته است. پیش
د. او نهکشی و جغرافیا تمایز میمثلثات، نقشههای روشنی میان شاخه، بهاصول هندسه

 نویسد:ها را معرفی کند، میخواهد طراح شکلدر همان کتاب، وقتی می

اَشکال این کتاب را ... میرزا رضاخان کشیده و او جوانی است با هوش و 
 (.4، اصولالدوله، )نجم دارد کشینقاشی و نقشهاستعداد و دست قابلی در 

کشی دارالفنون بود، نقاشی نه نقشه ۀآموختگان نخستین دوروله که از درسالداز دید نجم
س آمیزی نیست، پکشی و رنگتوان پرسید اگر نقاشی، نقشهآمیزی. میبود، نه رنگ

 پیوند آن با این دو در چیست؟ 

ای دیدنِ چیزها در دوردست و تغییرات آن به گونه ۀدر گذشته مطالع :مناظر و مرایا. 3
بود.  1دارد، موضوع بخشی از علم مناظربینایی را از دریافت درست بازمی که حس

                                            
چشم و جسم  (. بررسی اصول دیدن در شرایطی کهOptic. اپتیک )1اصلی نورشناسی کهن چنین بود:  ۀسه شاخ .1

. دیوپتریک 3؛ به واسطۀ انعکاسآینه  در(. دیدن تصاویر Catoptric. کاتوپتریک )2در محیط شفاف همگن باشند؛ 



 1399 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 18، دورۀ تاریخ علم/ 394

م و پس 13نویسد در سدۀ بسته با هندسه و علم جوّ بود. سارتن میموضوع علم مناظر هم
(. فارابی در 800ای بود )از آن، نورشناسی، مناظر و مرایا و هواشناسی مبحث گسترده

 دهد: ر را چنین شرح میموضوع علم مناظ احصاءالعلومکتاب 

همان مطالبی که مورد بحث علم هندسه است، مانند اشکال و مقادیر و ترتیب 
و اوضاع و تساوی و تفاضل و غیر آنها. ولی بررسی آن در مورد خطوط و سطوح 

 (.80)فارابی،  1و مجسمات به طور مطلق است

سه، غم همپوشانی با هندشود که مباحث علم مناظر به راز سخن فارابی چنین دانسته می
موضوع علم جدایی بود. علم مناظر با نگرش هندسی به خطوط و سطوح و مجسمات 

ی به اجسام گوید وقتپردازد. فارابی میپذیر و تجسمی بینایی میبه مطالعۀ ابعاد سنجش
های آن مانند شکل، وضع و ترتیب، درست برخالف آنچه کنیم برخی از حالتنگاه می

آید. برای نمونه، شکل مربع ممکن است از دور دایره به نظر آید، یا می هست به نظر
ن علم به وسیلۀ ای»نویسد چیزهایی که اندازۀ برابر دارند، نابرابر دیده شوند؛ آنگاه می

آید، با آنچه به صورت حقیقیِ خود دیده تفاوت آنچه بر خالف حقیقت در نظر می
ا ها ریابیم که چرا پدیدهتو دانش مناظر درمی)همان(. در پر« گرددشود مشخص میمی

ار را تمام جوانب ک»ها و تدبیرهای جلوگیری از خطا چیست و بینیم و راهگونه میبدین
نده های علم مناظر، بینکارگیری روش)همان(. با به« کندهای یقینی ثابت میبا برهان

میزان دوری ونزدیکی چیزها را های دوردست بسنجد، یا ها را در فاصلهتواند اندازهمی
ای از کند، شاخه(. فارابی علم مناظر را به دو شاخه بخش می81با خود دریابد )همان، 

 شوند و شاخۀ دیگر چیزهاییهای مستقیم دیده میآن در بارۀ چیزهایی است که با شعاع
قیم را تهای غیرمسشوند؛ او بررسی دیدن در شعاعهای غیرمستقیم دیده میکه با شعاع

  خواند )همان(.موضوع علم مرایا می

                                            
 ِ(Dioptricیا انکساری، مطالع )دیدن اجسام در شرایطی که چشم و جسم در دو محیط ناهمگون باشد. دانشمندان  ۀ

ها در دوردست نیکه بخشی از آن به قوانین ادراک دید نامیدندمسلمان، دیدن در محیط شفاف را مناظر می
فتند )نظیف، گی، اختالف منظر میپرداخت، به این بخش در یونان سینوگرافی، در التین پرسپکتیو، و در عربمی
96-97.) 

ارابی، لفاند )ابدان اشاره کردهبخش واپسین سخن فارابی، ابهام دارد. ویراستار متن عربی و مترجم فارسی نیز  .1
رود که به یاد آوریم خطوط، سطوح و مجسمات در رود این ابهام زمانی از میان می(. گمان می80؛ فارابی، 98

 سنجد.هندسه، انتزاعی است، اما علم مناظر این مفاهیم را در نسبت با چیزهای انضمامی می



 395/دارالفنون و علم نقاشی در گذار از نگاه سنتی به پرسپکتیو 

های در گزارشی از فعالیت (ق1272رجب  27) اتفاقیهوقایع 270 ۀدر شمار
 ، به نگارش کتابی اشاره شده است تاکریشیش

و ]تلگراف[ از علم حکمت طبیعی، مباحث نور و حرارت و چرخ الماس 
مرتبه( اول خود تا یکسال را هم به شاگردان ) مناظر و مرایامغناطیس و علم 

 (.1729، اتفاقیهوقایع) بیاموزد

است. در  اتفاقیهوقایعدر  مناظر و مرایابه  کردیم این نخستین اشاره جستجوتا جایی که 
 خوانیم:( میق1276االولی جمادی 19) 456شماره 

چنین اند و همها در فنون طبابت و تشریح نوشتههر یک از شاگردهای طب رساله
 اًکشی و دورنماسازی که مطلقایر علوم مثل فیزیک و تلگراف و ]...[ و نقشهس

 (.2990، اتفاقیهوقایع) در این مملکت معمول نبوده است

 نگارش کریشیش، تفکیک علم حکمت طبیعیاز کتاب  اتفاقیهوقایعدر گزارش 
ای علوم هدرک جدیدی از شاخه ۀنشان مناظر و مرایامیان مباحث نور و حرارت و علم 

طبیعی است که به میانجی معلمان اروپایی به فضای علمی و فرهنگی ایران راه یافته بود. 
فاوتی چه ت مناظر و مرایاکند که علم البته گزارش روزنامه کمی ابهام دارد و مشخص نمی
، عیعلم جرالثقیل و علم حکمت طبیبا نورشناسی )اپتیک( دارد. کریشیش، در کتاب 

کند. بخش را از فیزیک نور جدا می مناظر و مرایادان اروپایی مباحث همانند دانشمن
، طع شعاعور، چهار فصل است: انعکاس ضوء، تقادوم کتاب، باب اول در ]مبحث[ ن

ریشیش، )ک مناظر و مرایاتجزیه نور ابیض، و تفصیل بصر و آالت و اسباب متعلقه به 
ر مناظگویای آن است که در آن روزگار  اتفاقیهوقایع ۀنویسند ۀ(. اشار167، علم جرثقیل

ـ به موازات تحول مفهوم پرسپکتیو در زبان و مرایا مفهومی  ،های اروپاییدر زبان فارسی 
باره با تحول مفهوم از جا کنده و رو به دگرگونی نهاده بود. اما نویسندگان ایرانی به یک

درستی دریابند و در آن را به ها زمان برد تارو نشدند، بلکه سالهپرسپکتیو در غرب روب
ه آن را یابیم ککار برند. با این همه، دقت و تازگی این نگاه را وقتی درمیزبان فارسی به

ر د اعتماد السلطنهاز علوم و صنایع برابر نهیم.  اعتماد السلطنهآمیختۀ با گزارش درهم
 نویسد:شاه می گزارش رویدادهای سال پنجم سلطنت ناصرالدین

عجم دارای صنعت حجاری و نقاری و علم هندسه و  ۀهد قدیم محترفدر ع
 اندصنایع دیگر را به کمال داشته]بودند[ و بعض علوم و  مناظر و مرایاجراثقال و 

 (.1077، ةمرآ)
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م در کشاکش میان افتخار به علوم گذشته و نیاز به علو اعتماد السلطنهبینیم که میچنان
آمیزد. او این گزارش ه و روزگار خود از علم را در هم میبندی گذشتدسته ۀجدید، شیو
د گذاری دارالفنون برای ترویج علوم جدیخواست بر اهمیت پایهنوشت که میرا وقتی می

 29) 6ۀ در شمار ایران ۀ، روزناماتفاقیهوقایعتأکید کند. شانزده سال پس از گزارش 
برد: طبیعی یا فیزیک نام میلم عرا در شمار  مناظر و مرایا( باز هم ق1288محرم 

ه المیاه و علم بمناظر و مرایا و تحرک جرثقیل و هیئت و نجوم و جغرافیا و کیمیا و »
 (.24، ایران« )موالید ثالث در شمار فنون طبیعی واقع بودند

را در شمار علوم قدیم نام  مناظر و مرایاکه  اعتماد السلطنهگذاری میان سخن فاصله
 هایآگاهی از درس ۀکه بر پای ایرانو  اتفاقیهوقایعهای برد و گزارش نویسندۀ روزنامهمی

ام نخست خواند، گطبیعی می فنونای از را شاخه مناظر و مرایادارالفنون با دقت بیشتری 
های علمی دارالفنون و جایابی آن در میان شاخه مناظر و مرایادر بررسی دگرگونی کاربرد 

ندسه ای از هدر معنای پرسپکتیو )قواعد بازنمایی(، شاخه مناظر و مرایادانیم است. می
از دستاوردهای دانشمندان اسالمی در  های علم طبیعیبندی آن در شاخهبود؛ دسته

 که در منابعطبیعی چنان فنوندر  مناظر و مرایابندی علم دسته های میانه بود.سده
در  های مختلفی به پرسپکتیو است کهراهیابی نگرش ۀدهندبینیم، نشانلفنون میدارا
چنان شد. همهای اروپایی نمودار شده بود و اکنون آرام آرام وارد زبان فارسی میزبان

مناظر و ( ق1274) علم جرالثقیل و علم حکمت طبیعیکه گفتیم کریشیش در کتاب 
ا بهر مناظر و مرایاآالت و اسباب بینایی،  بخشدر  را از فیزیک جدا کرد و تنها مرایا

ای را بهکار برد. البته روشن نیست که کریشیش در نوشتار خود به زبان فرانسه، چه واژه
 را نهاد. مناظر و مرایاکار برده بود که مترجم فارسی در برابر آن 

آالت »فالماریون، عنوان بخش اول چنین است:  نوشتۀ 1های آسمانیزمیندر کتاب 
(. در 27)فالماریون، « هاهای نجومی و تلسکوپی متأخرین دوربینمناظر و مرایا

الدوله( شود که مترجم فارسی )به احتمال زیاد نجممراجعه به متن اصلی کتاب دانسته می
ود، این پرداخته ب هابا نگاه به مطالب بخش اول که در آن نویسنده به معرفی تلسکوپ

را به جای  مناظر و مرایاآالت مترجم فارسی،  فصل اولعنوان را برگزیده است. در 

                                            
1. Les Terres Du Ciel 

های علمی های مختلف در نجوم و داستان(. نویسنده و منجم فرانسوی، از او کتاب1925-1842فالماریون )
 تخیلی به جا مانده است. 
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بزرگ آکسفورد در مرور دگرگونی تاریخی  آورده است. فرهنگ آالت رصدی یا اپتیکی
م چنین ثبت 1583یکی از معناهای کاربردی این واژه را در سال  Perspectiveمعنای 

ین، تلسکوپ بنورشناسی برای جستجو یا نگریستن با دوربینِ نجومی، ذره ابزار»کند: می
لم عبا مطالب فصل سوم از باب پنجم کتاب  مناظر و مرایااین کاربرد  همچنین...«. و 

یسندۀ الدوله نوهمانند است. عبدالغفار نجم« مناظر و مرایادر شرح بعضی آالت »، طبیعی
بین، عینک دوربین، دوربین نجومی، تلسکوپ، و ذرهکتاب، در فصل سوم به شرح 

الدوله در کتاب (. نجم489-481پردازد )می« به فرانسه شانبزنوار»فضای تاریک، 
آورد می گرد« مناظر و مرایادر علم »، مباحث نورشناسی را در باب پنجم با عنوان فیزیک

طبیعی و موضوع آن نور  جزوی است از علم مناظر و مرایا»نویسد: و در تعریف نور می
(. روشن است 449)همان، « د متعلقه به آنشود از آثار نور و قواعاست و در آن ذکر می

شکل  یثقیل و حکمت طبیععلم جراین تلقی، درست در برابر نگاه کریشیش در کتاب 
 مرایا به و رهای دگرگونیِ کاربرد مناظوی سرنخ(. در جستج481گرفته است )همان، 

نون خان معلم توپخانۀ دارالف نگارش علی اصول علم فیزیکیا  ت طبیعیحکمکتاب 
کسار انتشار نور و انعکاس، ان» ۀبرگیرند رسیم که در آن، مباحث نور در فصل پنجم درمی

مناظر و ای به (، بدون هیچ اشاره10خان،  است )علی« ها و تجزیه نورنور و عدسی
 . مرایا

علم طبیعی یا فیزیک جدا شود و به موضوع علم  از مناظر و مرایاپیش از آن که 
قواعد بازنمایی درآید، این رخداد در هندسه بروز یافت. فراموش نکنیم  در بارۀمستقلی 

این جدایی بخشی از رخدادهای تاریخ علم در اروپا است و مقاله روند آشنایی ایرانیان 
در این  مناظر و مرایانا و کاربرد کند. برای آگاهی بیشتر از معبا این رخدادها را دنبال می

دهد. الدوله شاگرد و استاد ترازِ دارالفنون سرنخ ارزشمندی به دست میدوره، نجم
کشی و نقشه ای نقاشیبا دانستگی ویژه اصول هندسهالدوله در کتاب تر گفتیم نجمپیش

کند. ودداری میآمیزی نیز خبرد و از کاربرد نقاشی برای رنگرا متمایز از هم به کار می
اری گذهای نخست پایهعالیۀ ملکم در سال ۀشاگردان درس هندس ۀاز آنجا که وی از جمل

و  نقاشی در بارۀها ای آگاهیهای او به پارهکوشیم با تأمل در اشارهدارالفنون بود، می
ابی کت- تپگرافیالدوله در کتاب های علوم در دارالفنون راه بریم. نجمپیوند آن با شاخه

 نویسد هندسه پرسپکتیو علمی است کهمی -کشینقشه در جغرافی و
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ه نحوی بسطح مستوی کند از تسطیح و تشکیل جمیع مواد روی یک گفتگو می
ره محیط یک دای بنمایندطریق این علم ه مثالً هرگاه بخواهند ب در نظر آیدکه 

ز در تسطیح نیرا پس اگر سطح این دایره مواجه ]در برابر[ صورت ناظر باشد 
تا  دها شوتواند که اقسام بیضیدایره است و اگر وضع او غیر از این باشد می

 (. 7، کافیالدوله، )نجم که به حد خط مستقیم برسدآن

بعد از «. تسطیح دورنماست»خوانیم: تسطیح می ۀروی واژهدر حاشیۀ صفحه، روب
 ۀسندی است که در آن، واژ، این کتاب، دومین اتفاقیهوقایع ق1276گزارش سال 

ه اشیاء مذکوره ب»کار رفته است. دورنما بدین معناست که دورنما در معنای پرسپکتیو به
 (.4، کشینقشهنام، )بی« شونددوری کوچک می

در سخن « به طریق این علم بنمایند»و « به نحوی که در نظر آید»دو عبارتِ 
کتیو )در معنای قواعد بازنمایی( از علم آگاهی او از گسستِ پرسپ ۀالدوله، نشاننجم

در آغازِ روند گسست از اپتیک )پرسپکتیوا(  مناظر و مرایای کهن است. مناظر و مرایا
یا المناظر، تبیین چرایی و  مناظر و مرایادر  1به معنای علم دیدن و واضحْ دیدن بود.

دیدن بود؛ بخش های گردانی لغزشآید، همواره برای درستچگونگی آنچه به نظر می
هیثم، توضیح خطاهای دیدن برای جلوگیری از ابن المناظرای از مباحث کتاب گسترده

ادراک نادرست است؛ اما اینک هدف از هندسۀ پرسپکتیو، فراهم ساختن قواعدی 
ها شانهای که هست. اولین نگونه که در نظر آید، نه به گونهبرای بازنمایی چیزهاست بدان

ۀ یابیم که کاربرد این واژه را در هندسمیرا وقتی در مناظر و مرایارش به در دگرگونی نگ
 ناظر و مرایامگذاری مباحث پرسپکتیو یا گفتیم در آغاز، برای نام .گذارندقدیم کنار می

در هندسه، صنعت نقاشی را برگزیدند. از این دیدگاه، مفهوم صنعت نقاشی در گزارش 
 صنعت نقاشیمطالب عالیه هندسه از قواعد محکمه و »کم های ملاز درس اتفاقیهوقایع

، همان پرسپکتیو یا دورنماسازی است؛ همین ویژگی، نقاشی را در نگاه «و علم جغرافیا
                                            

ر یا ها در مناظاین دوره نیست؛ در گذشته نیز برخی رساله ۀمرایا یا المناظر، ویژ و گذاری ابصار برای مناظرنام .1
های اند. در فهرستی که الهه خیراندیش از نسخهنزدیک به آن نامیدههای ابصار، بصائر، و مرایا را با واژه و مناظر

 ,Kheirandishشود )گذاری دیده مینام ۀمرایای اقلیدس و پیروان او گردآوری کرده است، این شیو و عربی مناظر

p.Liv-liiiکه  استعلم ابصار علمی »خوانیم: محمد رفیع الطبیب رشتی می(. در کتاب علم ابصار، نگارش ابن
حسب  هشود بشود بدان منشأ اختالف اشکال و مقادیر مرئی و الوان و چیزهای معینه که از چشم دیده میدانسته می

ند. ]...[ بیواسطه آن چشم اشیا را میه حسب اختالف وضع جسم صیقلی که به اختالف وضع چشم از آن چیزها یا ب
(. آنچه کاربرد این واژه در روزگار 23)رشتی، « را علم المرایا ناظر و دومعلم ابصار دو قسم باشد اول را علم الم

 سازد، تفکیک آن از مباحث نورشناسی کهن است.ناصری را از گذشته متمایز می
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د و کرد؛ زیرا ایرانیان با قواعد بازنمایی آشنا نبودنآنان به علوم و صنایع بدیعه تبدیل می
یافتند؛ در مراحل واضح و درست را درمی ، همان قواعد دیدن و ادراکمناظر و مرایااز 

د، به کار بردن مناظر و مرایاگام پرسپکتیو، دورنما و دورنماسازی را به جای بهبعد گام
 تا از تداخل با معنای المناظر/اپتیک )واضحْ دیدن( جلوگیری کنند.

ان بهای فعالیت دارالفنون در ززمان با سالهم مناظر و مرایاروند دگرگونی مفهوم 
الدوله زینبُردار به مباشی ناماکبر نقاششود. علیفارسی با شواهد دیگری نیز تأیید می

گْ اکبرخان سرهنمیرزا علی»شناساند: ، خود را چنین میمکالمۀ زبان فرانسهدر کتاب 
« در مدرسه مبارکه دولتی طهران 1مناظر و مرایامعلم زبان فرانسه و نقاشی تاریخی و 

نیز  مکالمۀ فرانسه(؛ همین عبارت در آغاز کتاب دوم 1/626، مکالمه، الدوله)مزین
زا میر»نویسد: می تلفظ حقیقی زبان فرانسه(. در کتاب 2/399همان، آمده است )

سه مبارکه در مدر مناظر و مرایااکبرخان سرتیپْ معلم زبان فرانسه و نقاشی تاریخی و علی
در گسست  مناظر و مرایا(. در اینجا نیز 11، تلفظ حقیقیالدوله، )مزین« دولتی طهران

م دانیکار رفته و به مفهوم قواعد بازنمایی در نقاشی است. میاز مفهوم اپتیک کهن به
ار او، علمی در ایران است. ویژگی برجستۀ ک ۀگذار نقاشی اروپایی به شیوالدوله پایهمزین

قاشی بازنمایی در ن ۀیابی به شیوهدهی فضا در نقاشی ایرانی و راسازمان ۀجداشدن از شیو
 نویسد:اروپایی است. علی دولتشاهی، نقاش ایرانی درباره او می

ن وجود آورد ]...[ برای اولین بهبار تحولی در نقاشی و نگارگری ایرابرای اولین
 (64پور، )رسولی پرسپکتیو را در ایران آموزش داد بار آناتومی و

دانند علمی و آکادمیک می ۀازگر آموزش نقاشی به شیوالدوله را آغرو، مزینازاین
رویدادنگار زمان  اعتماد السلطنه)همان(. تازگی دورنماسازی در آن روزگار را 

 نویسد:الشعرا میخان ملک محمود در بارۀکند؛ شاه نیز یادآوری میناصرالدین

 ۀدر خط شکسته و تعلیق و نستعلیق و صنعت نقاشی خاصه شعبه جدید
، ثرالمآ) کنندبا وی به انبازی افتخار می نماسازی ]...[ میرعماد و رفائیلدور

265.) 

در معنای اِبصار به پرسپکتیو )قواعد بازنمایی( و  مناظر و مرایاهمه، چرخش از با این
ای از به هم آمیختگی و تنش در کاربرد ها زمان بُرد. نمونهدورنما در زبان فارسی سال

                                            
1. De perspective 
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یابیم. فرصت ( بازمیق1314-1302)نگارش  آثار عجمکتاب این اصطالح را در 
 کشی یا طراحی ازخواهد چگونگی نقشه، هنگامی که میآثار عجمشیرازی در کتاب 

ید تمامِ تخت جمش ۀمقصود ما برداشتن نقش»نویسد:  جمشید را بازگو کند، میتخت
بحثی را با عنوان  ( و به دنبال آن باب135، آثار عجم)همو، « طریق دورنماه است ب

های ممکن از طراحی، گشاید و در آن بعد از شرح روشمی 1«نکته فی المناظروالمرایا»
ذکر این مطالب برای »نویسد دهد و میانداز طایر شرح میروش کار خود را با نام چشم

. (136، آثار عجم« )بر این طرز نقشه ایراد نکنند مناظر و مرایااین بود که دانایان علم 
 2برداری به قانون مهندسی را همان دورنمایابیم که او نقشهدرمی فرصت ۀاز نوشت

ا های آن بهای اجرای آن است؛ و به تفاوتانداز طایر، یکی از شیوهدانست که چشممی
 )اپتیک( آگاهی داشت. مناظر و مرایاروش 

و  مناظر و مرایاهای دورنما، دورنماسازی، نماسازی، از این دوره، آرام آرام واژه
کار گرفته ههای نوین بازنمایی فضا بپرسپکتیو در زبان فارسی، پیوسته با نقاشی و شیوه

 ایها از درس یکیدارالفنون شد،  نیگزیجا یعال یسراکه دانش یهنگام نیچنهمشد. 
آن  بود و در منابع بازمانده از ی( نقاشیشناسآثار باستان )باستان ۀرشت یهانامهشهادت
آن  سیردار تدعهده «ایو علم مناظر و مرا یمعلم نقاش» یانیآشت لیکه اسمع مینیبیدوره م
فلسفه و علوم تربیتی  ۀآموختاحمد، دانشابراهیم بنی (.50 ،سالنامه انجمنبود )
، «انم»)تربیت چشم(، بارها واژگان  روش آموختن نقاشیسرای عالی در کتاب دانش

را به جای هم و برای تأکید بر بایستگی « مناظر و مرایا»، «نماسازی»، «پرسپکتیو»
ه ب« ها و وضع خطوط و زوایای حقیقی اجسام با مناظر آنهااندازه»گذاری میان تفاوت
های زبان فارسی در آموزش (. این کتاب، یکی از نخستین رساله8احمد، برد )بنیکار می

« یت چشمترب»گذاری کتاب با تأکید بر می است و نویسنده در نامعل ۀنقاشی به شیو
یوند خواند. اکنون ببینیم نقاشی در پمی دیدن فرا ۀروشنی هنرآموزان را به دگرگونی شیوبه

 با پرسپکتیو چه مفهومی داشت و کارکرد آن چه بود.

                                            
مناظر و مرایا نام علمی است در ابصار و رؤیت و در آن مباحث و »نویسد: صفحه می ۀالدوله در حاشی. فرصت1

 (.135، آثار عجم« )اند اینجا مقام و گنجایش ذکر آن نیستت و کتبی چند در این علم مدون نمودهمسائلی اس
به اصطالح نقاشان این است که صورت شخصی »دهد: صفحه چنین شرح می ۀالدوله دورنما را در حاشی. فرصت2

ی و کوچکی و عدم وضوح ارکان مرئی بردارند یعنی به همان خُردیا عمارتی یا درختی یا غیر ذالک را از دور نقشه 
 .(135، جمآثار ع« )توان کرد در نقشه نیز مستبصر نشودنقشه برداشته شود، چنانچه اجزاء آن مرئی را استبصار نمی
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و تفاوت آن با تدریج با نقاشی اروپایی صفویه ایرانیان به ۀاز دور :مفهوم نقاشی. 4
های ارامنه در آن روزگار آشکارا با سبک نقاشی رو شدند. نقاشیهکار نقاشان ایرانی روب

ایرانی متفاوت بود. جهانگردان اروپایی در بازدید از ایران با خود نقاشانی به همراه 
 های خودآوردند تا برخی سیماهای ویژه در ایران را برای دیدن خوانندگان سفرنامهمی

ستند کنند. کاربست نقاشی برای مستندسازی، دستِ کم تا زمان اختراع دوربین م
عکاسی و افزایش امکان دسترسی به آن ادامه یافت. برخی منابع حاکی از آن است که 

های های جهانگردان آشنا بود. در فهرست کتابدر روزگار ناصری، دربار ایران با کتاب
اریخ تنگارش شاردن،  مسافرت در ایرانهای کتاب: گروسی(، ـ کتابخانه همایونی )نک

ز ای اهای مصور و مجموعهنگارش اُراکو، روزنامهمسافرت به دور دنیا )گوتیه(،  ایران
دهد که شاه ایران و ها نشان میشود؛ این کتابهای طراحی و نقاشی دیده میکتاب

با  کوشیدنددند و میدرباریان با دگرگونی نقاشی و کاربردهای آن در اروپا آشنا بو
ها را فرستادن شاگردان پراستعداد به فرنگ برای فراگرفتن قواعد نقاشی، آن کاربست

 در کشور رواج دهند.

ررسی توان به بهای نقاشی اروپایی و ایرانی در آن روزگار میبرای آشنایی با تفاوت
ویژه کتاب نی بههای ایراو سنجش آن با نقاشی 1های کتاب فالندینها و نقاشیطراحی

پردازی فرصت شیرازی پرداخت. در کتاب ( نگارش و طرحق1314) آثار عجم
لکه نمایاند، بها به روش اروپایی، نه تنها شکل کلی پیکره را میفالندین، نقاشی

واند مرجع تکند، چنان که بیننده میها را به روشنی بازنمایی میها و نسبتها، زاویهاندازه
ها را بازیابد؛ در حالی که برای نمونه با ها و اندازهشناسد و در آن نسبتتصویر را باز

دیدن کار محمد زمان یا غفاری مستوفی این تردید برجاست که آنان به درستی چه 
ها تا چه اندازه طبیعی ها و اندازهاند و نسبتای را بازنمایی کردهساختمان یا منظره

ی که تالش برای بازنمایبا آن آثار عجمهای کتاب دازیپرهایی مانند طرحاست. در نمونه
ا هها و اندازهآمیز است، نسبتسیماهای تاریخی در ارجاع به نقاط مشخص موفقیت

نمایانه فاصله دارد. نقاشی اروپایی بر طراحیِ دقیِق محاسباتی، هم هنوز با کارهای واقع
م نمایش ژرفا استوار است. نقاشی ها، و هها و زاویهها و نسبتبرای درآوردن اندازه

کردن به این شیوه نیازمند آشنایی نقاش با هندسه یا همان مباحث کاربردی هندسه در 
بازنمایی در آغاز،  کند پرسپکتیوپرسپکتیو )قواعد بازنمایی( است. پانوفسکی تأکید می

                                            
1. Flanidin 
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وه روی (. نقاشان اروپایی از روزگار رنسانس به این شی84ی از هندسه بود )اشاخه
از خالل چیزی »آوردند. آلبرشت دورر، نقاش، چاپگر و طراح آلمانی، پرسپکتیو را 

(. این برداشت از پرسپکتیو به معنای آن بود که 84، 33دانست )همان، می« نگریستن
شود. نقاشان پیشارنسانسی، ای مبدل میانداز به پنجرهتصویر برای دیدن فضا و چشم

ر توانستند کل اجزا را دکردند، اما هنوز نمیرا بازنمایی می ژرفای برخی اجزای تصویر
 پیوند با یک نقطه مرکزی نمایش دهند.

جایی نداشت و  پبش از دارالفنون در نقاشی ایرانی، هندسۀ بازنمایی در آموزش
بردند. نقاشان تنها با تمرین و تکرار به بخشی از قواعد بازنمایی نقاشی اروپایی راه می

 نویسد: فراگرفتن نقاشی می ۀشیو در بارۀرازی فرصت شی

های انگلستان را جمع کرده از روی آنها بسیاری از کارهای فرنگستان و باسمه
 گرفتم، اتفاقاً اگر به استادینمودم و تعلیم میکردم و به پدر خود میمشق می

 (.4، دیوانالدوله، )فرصت 1کردمرسیدم نیز کسب اطالع میمی

یتو یابیم آنان پرسپکالملک درمیهای هنرمندان ایرانی تا صنیعا دیدن نقاشیرو بازاین
یت توانستند مانند نقاشان اروپایی، کلشناختند و نمی)قواعد بازنمایی( را به خوبی نمی

ی در و حت- های ایلخانیای برای دیدن فضا تبدیل کنند. از دورهصفحه را به پنجره
بعدی توانستند برخی چیزها را سهآرام آرام نقاشان ایرانی می -2ها پیش از آنبرخی نسخه

 شود.سازها و نقاشان پس از آن بیشتر دیده میر کار فرنگیبازنمایی کنند؛ این ویژگی د

از کار نقاش، دگرگونی کاربرد ( 546) آثار عجمشیرازی در کتاب  تعریف فرصت
 نمایاند:این مفهوم را به خوبی بازمی

نگار باشد یا  و اش نقشز نقاش آن کس نیست که فقط پیشهمقصود ما ا
 ها نگارد.نقش جدار، بلکه مراد نقاشی است که از روی برهان و آمیز سقفرنگ

                                            
 ها در فرنگستان نقاشی را کامل نموده به شیراز مراجعت کرد و فقیرمرحوم میرزا آقا سال»نویسد: الدوله می. فرصت1

 (.548، آثار عجم« )در نزد او این علم را آموختم
و  101-100کتابخانۀ بادلیان،  Marsh 144، نسخۀ شمارۀ صورالکواکب ـ :ها نکترین نمونهبرای یکی از کهن .2

، فریر، 730های ایلخانی و پس از آن بنگرید به: نگارۀ مرگ اسکندر )شاهنامۀ ایلخانی، حدودبرای نمونه
F1938.3 ؛)fol.140v ( کتابخانۀ پاریس، 841تاریخ جهانگشای جوینی ،Pers.206 ؛)fol.26v ( 945خمسه ،
 (.Or.2265بریتانیا، 
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 افزاید:و در جای دیگر می

کس را نقاش نتوان خواند حتی نقاشی که خوب نقطه و پردازکاری کند و همه
« ننماید آن هم نقاش نیستن عمل کار برد ولی از روی برهاهرنگ را لطیف ب

 (.547)همان، 

ند احسب هیأت مرکبه زیرا که تمام نقوش در عالم اجسام ب»وی آگاهی از علم هندسه 
مناظر و و علم « از اشکال هندسی از خط و دائره و مثلث و مربع و مخمس و نحوها

ه از اشی )یعنی آنکعلم نق»، داند. از دید فرصتنقاشی کردن می ۀ)همان( را بایست مرایا
)همان، « تر خواهد بودتر و صعبروی برهان است( از تمام علوم در صنایع مشکل

گویی  شود کهکار نگارگران ایرانی گفته می ۀشیو ۀبار (. برخالف آنچه در546-547
گاهانه از پذیرفتن کامل قواعد پرسپکتیو خودداری می سد دلیل رورزیدند، به نظر میآ

های درست قواعد هندسی بازنمایی جستجو کرد. شاردن، در فقدان آموزشاصلی را باید 
جهانگرد اروپایی درست همان روزگاری به ایران آمد که نقاشان ایرانی تازه به شیوۀ 
بازنمایی در نقاشی اروپایی روی آورده بودند. وی در خاطرات خود به فقدان آشنایی 

 کند:مؤثر با پرسپکتیو اشاره می

ی توانند چیزکنند[، آنها نمیآورند ]خیلی بد طراحی مییلی بد درمیرا خ 1طرح
هیچ آگاهی ندارند؛ گرچه  2مناظر و مرایارا به حالت طبیعی درآورند، از علم 

 ۀیسندنو هیثمابناند از جمله نویسندگانی دارند که در این باره مطالبی نوشته
کس هیچام اما کتابی است که فارسی دیدهه کتابش را ب ۀعرب که من خالص

 (. 7/43)شاردن،  پردازدآن نمی ۀبمطالع

در نوشتار شاردن برای روشنگری بحث حاضر  مناظر و مرایاو  طرحم وهدرنگ بر دو مف
است؛ در زبان انگلیسی  dessinدر متن فرانسه  طراحییا طرح بایسته است؛ برابرنهاد 

برند. از آنجا که در نوشتارهای بازمانده از به کار میرا  drawingدر برابر این واژه 
دهیم نویسندگان دارالفنون هنوز با واژۀ طرح یا طراحی روبرو نشدیم، احتمال فراوان می

ه، خوانیم: نقشبردند. در فرهنگ نفیسی میبه کار می dessinرا در معنای  که آنان نقشه
در « نمایانند.را رسم کرده میصفحه کاغذی که در روی آن شکل و صورت چیزی »

 معنی شده است )نفیسی،« علم و صنعت نقشه رسم کردن»کشی همین فرهنگ، نقشه

                                            
1. Le dessin 
2. La Perspective 
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های تاریخی فارس در بازدید از جلوه (24، آثار عجم) شیرازی (. فرصت3752
 نویسد:می

( برداشتم و 1یک ) ۀای به نمرآن مکان مسمی به قصر ابونصر را در ورقه ۀنقش
تر صور منقوشه بر آن احجار را به جهت وضوح روشن ۀورقه، نقشدر کنار 
 کشیدم.

یابیم منظور او از نقشه، همان طراحی است. در شمارۀ یک درمی ۀبا نگاه کردن به ورق
واقع پس از کاربرد گستردۀ واژۀ طراحی، تمایز روشنی میان کاربرد نقشه در ترسیم 

دریافت  الدوله را بهتران اشارۀ عبدالغفار نجمتوجغرافیایی و نقاشی پدید آمد. اکنون می
کند توصیف می« کشیقابلی در نقاشی و نقشه»های که شاگرد دارالفنون را با دست

کشی و نقشه»نیز  اتفاقیهوقایع 456(. چنان که دیدیم در شمارۀ 4، اصولالدوله، )نجم
 کنار هم یاد شده است.« دورنماسازی

ارسی آن ف ۀتصور شاردن از مناظر، پرسپکتیو و برابرنهادچنین، برای درک بهتر هم
 .های او مرور کنیم، بایسته است کاربردهای این واژه را در نوشتهمناظر و مرایایعنی 

نقاشی ایرانی، دست کم دوبار دیگر به اپتیک، شاردن در سفرنامۀ خود افزون بر 
های تاباهد به نویسندگان کخوبار وقتی میکند؛ یکپرسپکتیو و علم تناظر اشاره می

 (15 1اردن،ش« )هیثمدر پرسپکتیو، ابن»نویسد: علمی رایج در میان ایرانیان بپردازد، می
را دارند )در اینجا پرسپکتیو به همان مفهوم پیشارنسانسی در معنای اپتیک است(؛ و 

مندی از علم ریاضیات در ایران سخن گستردگی بهره در بارۀخواهد بار دیگر، وقتی می
 نویسد:بگوید، می

بخشی از ریاضیات  -نامندمی 3یعنی علم دیدن 2که آن را علم تناظر- اپتیک
خوانند، استادشان در این علم یکی از دانشمندان عرب، ها کمتر میاست که آن

 (.5/122؛ همو )ترجمۀ فارسی(، 75)شاردن،  هیثم استبه نام ابن

های علمی، هرچند شاردن هم در بحث نقاشی و هم در یادآوری نام نویسندگان کتاب
ز توضیح بعدی کند، ادر معنای پرسپکتیو شناسایی می کتاب المناظر ۀهیثم را نویسندابن
ام در پی بریم که او سرانجعلم تناظر به منزلۀ علم دیدن )نه پرسپکتیو( پی می در بارۀاو 

                                            
1. Chardin 
2. L’Optique, Elm Tenassour 
3. La Science du regard 
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واعد هندسی شناخت فضا )اپتیک، المناظر یا علم دیدن( و قواعد هندسی تمایز میان ق
ۀ هفدهم سد ۀکند این تداخل تا نیمآید. سارتن تأکید میبازنمایی فضا )پرسپکتیو( برمی

 du، مترجمان فارسی واژگان سفرنامه شاردنهای (. در برگردان800ادامه داشت )

regard  مشاهده، دیدن( و(Aspects )1؛ 145، 5/122) مناظر و مرایارا به  )مناظر-
گذاری آنان نه تنها تداخل و گوناگونی واژگانی را در اند؛ روش نامبرگردانده (5/996

های التینی و نگارش شاردن برای اشاره به ابعاد مختلف نورشناسی و دانش مناظر زبان
 رسی است.در زبان فا مناظر و مرایاکند، نشانگر گوناگونی معنایی آشکار نمی

زمان با آموزش قواعد علمی بازنمایی در دارالفنون و در روند هم :های نقاشیگونه .5
شویم. رو میههای نقاشی در ایران روببه بارنشستن و گسترش آن، با دگرگونی نگاه به گونه

واج در میان هنرمندان ر -تریا شاید پیش-تیموری  ۀبندی که از دوربر پایۀ یک دسته
وان در خالدین قصهگفتند. قطبهایی بود که به آن قلم مینقاشی شامل شاخهداشت، 

برد: اسالمی، ختائی، فرنگی، دیباچۀ مرقع شاه تهماسب، هفت قلم نقاشی را نام می
 روشنی ۀدر منابع تاریخ نقاشی ایران، اشار 1(.285فصالی، ابر، واق و گره )مایل هروی، 

ار ندان آن روزگتوان دریافت که هنرمود و به دشواری میشها دیده نمیاین گونه در بارۀ
های نقاشی در روزگار از شاخه اعتماد السلطنهفهمیدند. گزارش می از این مفاهیم چه

ای هنمایاند، برخی جنبههای نقاشی را بازمیقاجار افزون بر آن که دگرگونی شاخه
 ر بارۀد المآثر واآلثارکتاب  ۀکند. نویسندهای نقاشی را نیز روشن میناشناخته قلم

 نویسد:جعفرخان زنجانی می

دارالفنون تربیت یافته و در جمیع شعب هفت ۀنقاش مخصوص است، در مدرس
ت و دورنما و رزم و بزم ماهر گانه نقاشی از ساختن شبیه و حالت و گل و حیوانا

 (.273، المآثر، اعتماد السلطنه) است

دهد. رایج روزگار خود را بازتاب می در آن است که دیدگاه اعتماد السلطنهاهمیت سخن 
 اد السلطنهاعتمکشی در آن روزگار، بازنمایی چهرۀ فرد بود. از دید ساختن شبیه یا شبیه

 دوربین عکاسی در پیشرفت این کار نقش زیادی داشت:

                                            
نمایی/ که هست اسالمی و دیگر ختایی؛ ز چنین کرد اوستادم ره»نویسد: الصور میبیک افشار در قانونصادقی .1

گاه باشی/ چو نیلوفر فرنگی خواه باشی؛ مکن از بند رومی هم فراموش/ کند چون اسم هر یک جای ابر و واق اگر آ
 (.348هروی، مایلدر گوش )
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 کشی و وانمودن سایه و روشن و به کار بردن قانون تناسب ودورنماسازی و شبیه
 (168)همان،  از عکس تأصل یافت و تکمیل پذیرفتسایر نکات این فن همه 

اد باشی دربار ناصری را استالملک، نقاشخان غفاری صنیع، ابوالحسناعتماد السلطنه
پردازی را بدون معاونت عکس سازی و چهرهشبیه»داند، سازی میبرجستۀ شبیه

توضیح  اعتماد السلطنه (. در نوشته146)همان، « او نتوانست نمود ۀ]هیچ[کس به درج
الملک ای از صنیعحالت نیامده است، یحیی ذکاء در توصیف نگاره ۀبار بیشتری در

تأکید  «نمایش حاالت و روحیات صاحب قیافه»و « کشیسازی و شبیهقدرت پرتره»بر 
شیرازی در اشاره به کار نقاشان فرنگستان می (. فرصت21، 1کند )ذکاء، بخشمی

 نویسد:

شود صاحب آن نمایند که معلوم میکشند حالت آن را میاکثر صورتی که می
ار آث) ا متکلم، در وقوف است یا در مرورمغموم است یا مسرور، ساکت است ی

 (.547، عجم

کتی های ایستا و حرهای عاطفی، حسی، جنس و به طور کلی ویژگیاگر حالت را ویژگی
 ۀزنمایی حالت، آگاهی از ساختار ارگانیک و آناتومی و دامننقاشی بدانیم، بایسته با ۀابژ

های رایج نقاشی از روزگار صفوی به بعد ها است. گل و حیوانات شیوهنوسان اندام
دورنماسازی پیش از این به تفصیل سخن گفتیم. رزم و بزم در گذشته دو  ۀبار است. در

 السلطنه اعتمادرسد د. به نظر میآرایی به اوج رسینقاشی ایرانی بود که با کتاب ۀشاخ
خان اکبرتر نوشتیم علیکند. پیشآرایی را توصیف میدیگری جز کتاب ۀشاخ
های آموزشی، خود را معلم زبان فرانسه و نقاشی تاریخی الدوله در برخی کتابمزین

به بازنمایی هنرمندانه و فاخر رخدادها و  یالدیم 18و  17های خوانده است. در سده
الدوله این (؛ مزین158گفتند )مرزبان، های تاریخی در اروپا، نقاشی تاریخی میتانداس
بردار به داد. تاالر آینه کار محمد غفاری نامنقاشی را در ایران آموزش می ۀشیو

 ای از نقاشی تاریخی در همین معنی است.الملک، نمونهکمال

اشی های نقکند، شاخهاشاره میبه آن  اعتماد السلطنهنقاشی که  ۀاز میان هفت شاخ
سازی با آموزش قواعد علمی نقاشی و تاریخی )رزم و بزم(، دورنماسازی، حالت و شبیه

جا هایش جابههدر نوشت اعتماد السلطنهطراحی در دارالفنون به کلی دگرگون شد. 
در  کشی را بهبود بخشید. عکاسیکند که صنعت عکاسی، شگردهای شبیهیادآوری می

شد شناخته می« یکی از صنایع جدیده متعلق و منشعب از علوم طبیعی»وزگار آن ر
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های گذاری دارالفنون چنان که از گزارش(. پس از پایه1445، ةمرآ، اعتماد السلطنه)
های نقاشی همواره در پیوند با علوم و قواعد علمی بوده یابیم دگرگونیآن روزگار درمی

پرسپکتیو و نیز نگرش رایج  ۀدارالفنون در هندس هایاست. این نکته را از آموزش
ره، به های رایج در آن دوبعد، با تکیه بر شواهد تاریخی و دیدگاه بخشبازشناختیم. در 

پردازیم که نقاشی در میان علوم و صنایع دارالفنون چه جایگاهی بررسی این پرسش می
 داشت؟

 نقاشی، صنعت یا علم
باز به معنای آموختگی یا مهارت در زبان فارسی به کار واژگان هنر، فن و صنعت از دیر

، هنر به معنای مطلقِ مهارت و آموختنی در برابر گوهر به معنای شاهنامهرفته است. در می
 کارو  پیشهو  فنها، صنعت را در فرهنگ 1هاست.آمیز پدیدهسرشت ناآموختنی و دهش

های ۀ سده(. خواندمیر نویسند15070؛ دهخدا، 2172اند )نفیسی، معنی کردهحرفه و 
یاد  «مستخزنات و سوقیه»های وران را با ویژگی، صنعتنامه نامیدر کتاب  ق 10و  9

وران بازار؛ اما آوازخوانان، تیراندازان، ای است به کارهای پیشهکند که آشکارا اشارهمی
(. 107-106و  94برد )خواندمیر، صحافان، معماران و نقاشان را جدا جدا نام می

فن » ،، افزون بر کاربرد هنر، نقاشی را گاه فنگلستان هنرمیراحمد منشی در کتاب 
تر صنعت ( و بسیار کم152و  137)منشی قمی، « گشایینقاشی و تصویر و چهره

گان بیشترْ واژ آرای عباسیعالمبیگ نیز در  (. شاگرد او اسکندر137خواند )همان، می
-174، بیگ گزیند )اسکندرنشینی با نقاشی برمیرا در هم« کارخانه»و « فنون»، «فن»

ها فن یا صنعت در روزگار صفوی برای نامیدن پیشه ۀرسد کاربرد واژ(. به نظر می177
در اروپا که  2ای نبود. پس از پدیدآمدن صنایع مکانیکیو کارورزان، بیانگر تمایز ویژه

نعت آن، به تدریج کاربرد مفاهیم فن و صبر فنون جدید استوار بود و آشنایی ایرانیان با 
 ریبهصنایع غدر زبان فارسی رو به دگرگونی نهاد. نخستین دگرگونی را در کاربرد 

بته و ال-بینیم؛ در آن دوره فنون جدید اروپایی را چون در نگاه ایرانیان ناشناخته می

                                            
بدید آن یکی (؛ 8/127به: چو پرسند پرسندگان از هنر/ نشاید که پاسخ دهیم از گهر )فردوسی،  ـ. برای نمونه نک1

(؛ ببخشای و کار گذشته مگوی/ هنرجوی 7/122گور افکنده گفت/ که با دست آن کس هنر باد جفت )فردوسی، 
: رواقی،  ـ(. برای آگاهی از کاربردهای واژگان هنر در شاهنامه نک6/346و از کشتگان کین مجوی )فردوسی، 

2183-2184. 
2. Des Arts Mecanique 



 1399 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 18، دورۀ تاریخ علم/ 408

 455 ۀشمارنامیدند. در بود، بدیعه و غریبه می -انگیز، آموختنی و سودمندشگفت
 ( آمده است: ق1276االولی جمادی 12) اتفاقیهوقایع

در بدایت حال ]دارالفنون[ چون هنوز اهل این مملکت به علوم غریبه و صنایع 
د و زد ایشان نشده بوای از علوم و صنایع گوشعجیبه مأنوس نبودند بلکه پاره

 (. 2990، اتفاقیهوقایع) اندرا افسانه پنداشته تحصیل و تکمیل آن

 372ۀ ماربردند. در شآنان صنعت غریبه را بیشتر به معنای تازه، ناآشنا و مفید به کار می
خوانیم: چون در بالد اروپا بعضی اعمال و صنایع غریبه متداول ( میق1274شعبان  2)

ها (. این صنایع برای آن2487« )شده ]...[ از جمله راه سیم موسوم به تلگراف
الع استحضار و استط»توانست باشد چنان که از آن سر درنیاورند؛ زیرا نمیاسرارآمیز هم 

و  یافتنمی« معاینه و مالحظه صورتبر آن صنعت عجیب ابداً به محض استماعْ بی
 آمدند )همان،می« دیده به مدرسهمالحظه و تماشای این صنعت غریبه ج تجهه ب»افراد 

2487.) 

صنعت و صنایع برای اشاره به دارالفنون و  درنگی بر شیوۀ کاربرد واژگان فن،
میراحمد  تر نوشتیمکند. پیشالصنایع، روند دگرگونی معنای صنعت را آشکار میمجمع

بیگ، نویسندگان روزگار صفوی، واژگان فن و صنعت را بدون تمایز  منشی و اسکندر
ح شاردن در شر کرد.ها بر کار خانگی یا کارخانه داللت میبردند. این واژهبه کار می

« ه کارگاهیای دارند و ناکثر صناعان نه دکه»نویسد: ویژگی کار کارگران و صنعتگران می
در یک گوشه اتاق، به روی زمین خالی، یا بر »روند، آنان به هر جا که خوانده شوند می

و در یک چشم به هم زدن کارگاه را آماده و با دست مشغول « نشینندفرشی میسطح کهنه
با به کارگیری اربابان « الصنایعکارخانۀ مجمع(. »4/297شوند )شاردن، ر میکا

انه های این کارخاندازی شد. فعالیتصنایعی که در روزگار قاجار رواج یافته بود، راه
های عبارت بود از ساخت کالسکه، ساعت، آپارلیط )نشان و سردوشی(، زردوزی لباس

سازی و غیره ]چخماق[سازی و قدارهچغمان و سازی، نقاشی، تفنگنظام، ملیله
(. در برابر، دارالفنون به تربیت نیروهای آموزشگر و آشنا با دانش 670، اتفاقیهوقایع)

انجامید. پرداخت. فنون نظام هم سرانجام به تربیت نیروهای ورزیده میو فنون می
ردی این دو معنای کاربالصنایع به سان، تفاوت فنون و صنایع در دارالفنون و مجمعبدین

گردد. در دارالفنون ویژگی علمی فنون و صنایع اهمیت بیشتری داشت، اما مفاهیم بازمی
 الصنایع دستاوردهای عملی مطرح بود.در مجمع
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با دانستن این که برنامۀ دارالفنون، آموزش دروس از جنبۀ علمی بود، اکنون باید دید 
و دالیل این تلقی چیست؟ پیش از این یادآوری شد نقاشی از کدام جنبه، علم تلقی می

باحث م ۀکردیم صنعت نقاشی به منزلۀ بخشی از هندسۀ عالیه در دارالفنون، دربردارند
در آن دوره با فاصله گرفتن از علم اپتیک یا  مناظر و مرایادانیم پرسپکتیو بود؛ می

ر صفحۀ امر دیدنی ببعدی( بازنمایی )تجسم سه ۀنورشناسی کهن به مباحث دیدن و شیو
ها، های خطپرداخت. بازنمایی در این معنا نیازمند آشنایی با ابعاد و اندازهدو بعدی می

ها و پیکرها بود و بدون آشنایی با قواعد هندسی بازنمایی یا پرسپکتیو ها، سطحزاویه
 يهابخشچنین در توانستند از پسِ اجرای درست برآیند. همهندسی، نقاشان نمی

و نقاشی به روند آشنایی هنرمندان با قواعد علمی بازنمایی  مناظر و مرایاکشی، شهنق
اشاره کردیم و دریافتیم که در دارالفنون، دورنماسازی در نقاشی اهمیت بیشتری یافت 

های نقاشی دورنماسازی نام گرفت. افزون بر آن، نقاشی در معنای و یکی از شاخه
اشی به دانستند. تلقی نقپیوند با قواعد هندسه، علم می پرسپکتیو یا دورنماسازی را در

ت شود. در فهرسمنزلۀ علم در نگاه نویسندگان آن روزگار با سندی ارزشمند تأیید می
ی انواع کتب فرنگی که در کتابخانه موزه همایون»کتابخانۀ دولت علیۀ ایران در میان نام 

 1تاریخ علم نقاشی در ایطالیاام خوریم با ن( به کتابی برمی2)گروسی، « ضبط است
ن است. از برگردان عنوا« تاریخ نقاشی در ایتالیا»(. عنوان متن فرانسه، 14)همان، ص

 توان دانست که در نگاه نویسندگان فهرست کتابخانۀ همایونی، نقاشیکتاب به فارسی می
 شد.علم شناخته می

و  س دارد. داوینچی، هنرمندتلقی نقاشی به منزلۀ علم، ریشه در نگرش نقاشان رنسان
دخت راستین طبیعت »نویسد: نقاشی می 2رساله در باب نقاشیم، در 15 ۀدانشمند سد

(. از دید او نقاشی 186)داوینچی، « گیردترین حواس را به کار خود میاست و شریف
درست به دلیل رویکرد تجربی به چیزها یک علم است. داوینچی در رویارویی با کسانی 

 نویسد:شمردند، میقاشی را چون هنری دستی است فروتر از علم میکه ن

گویند ]...[ معرفتِ برخاسته از علم که در کارِ دستی به کمال برسد، نیمه می
رسد که همه علومی که از تجربه، که مادر ابزاری است، اما به نظر من چنین می

میانی  ۀدر آغاز یا مرحل هاست، برنخیزند و به تجربه آزموده نشوند یعنییقین ۀهم

                                            
1. Histoire de la Peinture, Par L’abbe Lanzi, Traduite Armande dieude, Tome 1-5, Paris, 1824. 
2. A Treatise on Painting 
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مگی بیهوده و پایانی خود از مجرای حواس پنجگانه نگذرند، ه ۀو یا مرحل
 (. 187مشحون از خطا هستند )همان، 

اصول علمی و راستین نقاشی »بود. در نگاه او،  1در نگاه داوینچی، نقاشی برترین علم
 ۀمستقیم چیست، سای ۀدار چیست، سایکنند که شیء سایهدر وهله نخست معین می

افتاده چیست، و روشنایی چیست یعنی تیرگی، نور، رنگ، پیکر، شکل، موقعیت، 
ند و متضمن شوها تنها بوسیله ذهن فهم میفاصله، نزدیکی، جنبش، و بقیه چیستند. این

(. 187 )همان،« دهندگونه عملیات دستی نیستند و علم نقاشی را تشکیل میهیچ
 پردازد:کار نقاش و دانشمند می سنجیداوینچی به هم

ها کنیم و چه تحلیلی از مشاهده خود داریم؟ اینما چگونه به طبیعت نگاه می
یژه وز راه حواس، بههای نقاش و دانشمند، هر دو است. طبیعت انخستین پرسش

[ چیزها گیرد. ]ویژگیشود و نقاشی بر بنیاد دیدن شکل میاز راه بینایی درک می
برد و نقاش این تجربه از از راه پرتوهای دیداری به درون چشم راه میانددر چشم

 ۀرا باید چنان روشن دریابد که بتواند تصویر بصری تابیده بر چشم را بر پرد
تصویر بازسازی کند. نقاشی او باید بتواند این احساس را به ما منتقل کند که 

 2داوینچی،یم )کنگویی داریم از قاب پنجره به جهان بیرون نگاه می
 .(102 3...،هایادداشت

آن است  نیاز بخش عملیکرد که فراگیری بخش علمی نقاشی، پیشداوینچی تأکید می
نند آورند، هماو هنرآموزانی را که پیش از فراگرفتن ابعاد نظری به عمل طراحی روی می

برند. مقصد نمیسپارند و هرگز راه به داند که بدون سکان دل به توفان میملوانانی می
های نظری خوب پیش برود؛ پرسپکتیو، راهنما و آموزه ۀتمرین همواره باید بر پای»

، رساله در باب نقاشیداوینچی، « )یابدآن هیچ چیز ]دیگر[ انجام نمیسرآغاز است؛ بی
 :نویسدآغاز همین رساله میدر او (. 50-51

بیاموزد و پس از آن، باید  هنرآموز جوان در گام اول باید دانش پرسپکتیو را» 
درخور آن درآورد. آنگاه، باید نزد استادی توانا  ۀبتواند هر چیزی را در انداز

های مختلف به کار در بخش ای نیکوچندان کار کند که طراحی او به شیوه

                                            
1. “Painting as the supreme science”. See: Kemp, in: Da Vinci, Notebooks, 7. 
2. Da Vinci 
3. Notebooks 
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دی قواع چون و کند تا چند جستجواستاد گراید. پس از آن، باید در طبیعت 
 «گیر و استوار شودجای شکه فراگرفته است در ذهن

ی های دیداری نیست؛ اروین پانوفسککارآیی ابعاد علمی نقاشی، تنها در بازنمایی جلوه
ه در آن، کند کهایی اشاره میبه نمونه صورت سمبلیک ۀپرسپکتیو به منزلدر کتاب 

ا نقاشی شناسی را بهای نقاشی، تبیین مسائل ستارهمندی از آموزششناسان با بهرهستاره
 1آمیختند.درمی

ر داز میزان آشنایی نقاشان ایرانی با مباحث مطرح دانشمندان و هنرمندان اروپایی 
تان، دو کردیم کاژر پلو ایتالیایی و کنستر اشاره نقاشی آگاهی بسیاری نداریم. پیش بارۀ

(. افزون 366؛ آدمیت، 1084، ةمرآ، اعتماد السلطنهمعلم نقاشی در دارالفنون بودند )
( پس از شرح ق1278شوال  3) دولت علیه ایران ۀروزنام 518 ۀبر آن، در شمار
 خوانیم:الملک میخانه نقاشی صنیعبازگشایی مکتب

ار است که چند پرده که خود مشارالیه در سفر ایتالیا ترتیب نقاشخانه از این قر
]...[ از روی عمل میکائیل )میکالنژ( و رفائیل و تیسیانه و سایر استادان که 

 اندر شده است کشیده و چاپ نمودهذک آموختن عمل نقاشیاسامی آنها در کتاب 
 (.30، 2: ذکاء، بخش ـ )نک

دانیم آن را هی نداریم و به درستی نمیهیچ آگا 2آموختن عمل نقاشیاز مطالب کتاب 
شی آوری داوینچی در نقاالملک با خود به ایران آورد، یا نوشتۀ خودش بود. اگر نامصنیع

های احتمالی الملک به ایتالیا نهیم؛ راهآن روزگار را در کنار معلم ایتالیایی و سفر صنیع
گاهی معلمان و هنرمندان آن روزگار در ایران از این د توان به پرسش و ستاوردها را میآ

 جستجو گذاشت.

                                            
سنگ به صورت خط منحنی، یا دار یا مسیر حرکت شهابدنباله ۀادراک دمِ ستار ۀبار های کپلر در. مانند اشاره1

آن، که درنهایت به بحث  ۀبار و توضیحات ویلهلم شیکهارت در م1623سنگی در هفتم نوامبر شهاب موضوع گذر
 (.94-90و  41به نظر آمدن خط صاف انجامید )پانوفسکی،  انحنای تصویر بینایی و خمیده ۀبار در
ن عمل آموختکتاب  ۀالملک نویسندگوید که صنیعهای تاریخی نیز نمیو گزارش . این کتاب هرگز چاپ نشد2

توان این گمان را پیش نهاد که عنوان الملک به ایتالیا و آشنایی او با هنر ایتالیا میبود؛ با توجه به سفر صنیع نقاشی
م 1632این رساله، نخست در . A Treatise on Paintingداوینچی است به نام این کتاب، برگردان فارسی کتاب 

 چاپ شد و آوازۀ بسیار یافت. م1817و ویراست کاملش در 
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ت راه های فلسفی شناخهای علمی نقاشی در غرب به دگرگونی در بنیانپذیرش پایه
ا ها، جایگاه خود روپسی پدیدهبُرد. هنرمند به یاری قواعد هندسی یعنی اندازه و پیش

رش انسان گرگونی نگچون نگرنده و فاعل شناسایی بازیافت. این بازیابی که از پی دهم
به خود، جهان و هستی پدید آمده بود؛ راهگشای شناخت علمی گردید. از این دیدگاه، 

کرد. رنه به کار بستن قواعد دیدن در نقاشی، راه شناخت حسی و تجربی را هموار 
های یقینیِ شناخت، دریافت که شناختِ مبتنی بر دکارت در جستجوی یافتن شالوده

سان، شناخت در گذار آور است. بدینمانند حساب و هندسه اطمینانپذیر علوم کمیت
 از تئوریای یونانی به اپیستمه، به فاعل شناسایی امکان داد که

آور[ خویش، که همان قواعد متعلق شناسایی را بر حسب قواعد ]اطمینان
 (.74، )بهشتی ار بگیرد و بر آن احاطه پیدا کندشناخت ریاضی است، در اختی

ابی به شناخت علمی، نیازمند رویارویی فاعل شناسایی در کنش متقابل با راهی
دید ی کهن، فاعل شناسایی را برای درک بهتر آنچه میمناظر و مرایاهای عینی بود. پدیده

داد تا از خطاهای شناسایی در امان بماند؛ اما پرسپکتیو به موقعیت پیشاتجربه ارجاع می
ها را داد که همواره درک خود را در روند تجربه با اندازهبه فاعل شناسایی این امکان 

 ها بسنجد. دگرگونی در نگاه به پرسپکتیوو نسبت

های پانزدهم و شانزدهم میالدی به تدریج اشیای مرئی موجب شد که طی سده
 (. 79ن، )هما یی مستقل مورد مالحظه قرار گیرنداشیا ۀای فزاینده به دیدبه گونه

م جدید، با تأکید بر نقش نگرنده یا فاعل شناسایی بر ویژگی یگانه و نقاشی در مفهو
ای کنشِ شناختن در روند تجربه تأکید نهاد. بر خالف روایت نسبتاً جا افتاده ۀخودبسند

پدیدآمدن دگرگونی در هنر و روی آوردن به سوبژکتیویسم را معلول »که بر بنیاد آن 
 مناظر و مرایا(؛ 80)همان، « دانندتأخر از آن میهای پدیده آمده در فلسفه و مدگرگونی

با جدا شدن از اپتیک، یعنی در گذار از قواعد هندسی بینایی به قواعد هندسی بازنمایی، 
نظری راهیابی به علم نوین را فراهم ساخت. اتفاقی نبود که دکارت متن پرخوان  ۀشالود

، کائنات جو و هندسه مناظر و مرایارساله در باب سه علِم  را دیباچه گفتار در روش
دد شود، در صمناظر، با توجه به راهی که نور از طریق آن درک می ۀاو در رسال»نگاشت، 

توان گفت (. از این دیدگاه می82)همان، « ای برای بینایی برآمدبنیان نهادن هندسه
اری گذنگرش علمی به نقاشی و آموزش علم نقاشی در دارالفنون، سرآغاز پایه

 رود.راهیابی به علم جدید به شمار می ۀسوبژکتیویسم و فراهم ساختن زمین
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 نتیجه
، ها مانند مهندسیگذاری دارالفنون، گنجاندن آموزش نقاشی در برخی رشتهاز آغاز پایه

گذاران آموزش علوم نوین در ایران، نقاشی آورد که در نگاه پایهاین پرسش را پیش می
د در آن روزگار چه پیوندی داشت؟ آگاهی از روند دگرگونی مفهوم با علوم و صنایع جدی

روشنی برای شناخت  ها سرنخدر اروپا و آشنایی ایرانیان با این دگرگونی مناظر و مرایا
بندیِ کهن علوم، در دسته مناظر و مرایادهد. جایگاه نقاشی در دارالفنون به دست می

ا ، بخش ابصار رالمناظرهیثم در کتاب ابنشامل مباحث ابصار و خطاهای دیدن بود. 
با مطالعه درباره شناخت عمومی نور و مباحث انتشار، انعکاس و انکسار نور همراه کرد 
و پس از او، مباحث هندسی در خدمت تکوین دیدگاه طبیعی نورشناخت درآمد. با 

د دیدن عابصار یعنی واضح دیدن، قوا ۀپیشرفت مطالعات نورشناسی در اروپا، بر زمین
یابد شکل گرفت و پرسپکتیو به معنای قواعد بیند و درمیگونه که چشم میچیزها آن

ها از آموزش هندسی بازنمایی چیزها بر سطح دوبعدی شناخته شد. بر پایه آگاهی
دانیم از سویی پرسپکیتو با نام صنعت نقاشی به جای مباحث هندسی دیدن دارالفنون می

در  مناظر و مرایار درس هندسه وارد شد؛ و از سوی دیگر، ی کهن( دمناظر و مرایا)
مفهوم نورشناسی کهن، از علم طبیعی و فیزیک جدید به تدریج کنار نهاده شد و 

 آمیزی و نقاشی درکشی، رنگنورشناسی جای آن را گرفت. تمایزگذاری میان نقشه
ی آن نبود. آموزش دهد هدف از آموزش نقاشی، تنها کاربردهای عملدارالفنون نشان می

انی را ترین نارسایی نقاشی ایرکه مهمابعاد علمی پرسپکتیو یا دورنماسازی، پیش از آن
پس از یک سده از میان بردارد و راه گسترش آموزش و رشد نقاشی را هموار کند؛ با 

ها، به تأکید بر توانایی حس بینایی و ادراک مبتنی بر آن در تجربه و شناخت پدیده
ساز هآور شناخت انجامید و زمیندیدن استوار بر کاربست قواعد اطمینان ۀبی شیویاشکل

گری و گسترش علوم جدید گردید. از این دیدگاه، قرار گرفتن نقاشی به تجربه و آزمون
سازی منزله درس پایه در آموزش عمومی سراسری، تأکیدی بود بر کارکرد نقاشی در فعال

د ها. همین ویژگی نقاشی، پیونشاهده و شناخت پدیدهو شکوفایی حس بینایی برای م
  کند.تحکیم می -که داوینچی گوشزد کرده استچنان-آن را با علم 
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