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Keywords:  

Aesthetic concepts explaining with scientific functions, can be an inspiring idea to lead to a new and 

special form of aesthetics. A form of aesthetics that as its most important work, produces relations 

between the aesthetic dimension as the material form of the artwork, and material functions in natural 

science. Establishing such relationships, may first and foremost seem like an idealistic simulation; 

An effort that is supposed to reduce the latter to an allegory of the first system by finding similarities 

between two incongruous scientific and aesthetic systems. However, it should be noted that such 

discussions are not aimed at producing allegorical relationships between scientific and aesthetic 

systems, and they have no relation with the subsequent reductionism, but by maintaining the 

independence between these two systems from each other, they try to move in the boundaries, regions 

and intersection blocks between them, and rooting the modern aesthetic concepts in the scientific 

systems, or by discovering and even "inventing" these intersection blocks and establishing material 

relations, try to explain aesthetic concepts by scientific systems. Therefore, the aesthetic concepts 

located in the intersection block will no longer be an allegory of scientific functions, but they are 

nothing except a slice of these functions but with a different formulation. Because of their adherence 

to scientific procedures in producing material relations between the material form of the artwork and 

the material functions of natural science, such discussions can be considered as a form of materialist 

aesthetics. As a methodological proposal, materialistic aesthetics can start its work by discovering 

the trace of a scientific system in an aesthetic system, or in other words, by reconstructing that 

intersection block that is achieved by intersecting two sets. In this regard, the discovery and 

reconstruction of the relationship between the Frankfurt School’s critical aesthetics and Leibniz's 

mathematics can be an outstanding and inspiring example.This research has tried to root Benjamin's 

concept of Aura in Leibniz's differential theory and Deleuze's special understanding of singularity, 

and explain Aura based on it. Due to his influence on Leibniz, Deleuze offers a special understanding 

of mathematical singularity, which can be considered exactly equivalent to extreme point in the 

general calculus of curves. By intersecting the concept of Aura with differential theory, then 

discovering conceptual equivalences, identifying nodes, and producing a junction block, it was shown 

that Aura can be considered as a singularity on the aesthetic space-time curves. Then, based on this 

experimental method, an attempt was made to formulate the initial and proposed design of a 

materialist aesthetic as a secondary achievement of the research. Based on this plan, the main idea of 

the proposed materialistic aesthetics is to intersect the aesthetic system with the scientific systems to 

produce intersection blocks and areas; in such a way that the aesthetic concepts established in these 

intersecting blocks can be reconstructed as scientific-material functions. To understand this issue, 

help was taken from the theory of sets in mathematics. 
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 ها:  کلیدواژه
 

 

  ریشه دیفرانسیل الیبنیتس و برداشت ویژۀ دلوز از تکینگی،    نظریۀدر  را  پژوهش حاضر کوشیده است مفهوم بنیامینی آئورا  
ارائه    ریاضیاتی . دلوز بواسطۀ اثرپذیری خود از الیبنیتس، برداشتی ویژه از تکینگییابی نموده و بر اساس آن توضیح دهد

مفهوم آئورا با   نمودنبا متقاطع    ها دانست.  عمومی منحنی  حسابتوان آن را دقیقا معادل اکسترمم در    دهد که می  می
و تولید یک بلوک تالقی،   (های تقاطع  گاه  گره)نودها    های مفهومی، شناساییارزی    هم  کشفسپس  نظریۀ دیفرانسیل،  

ه و توضیح نمود  شناساییزمان زیباشناختی    -های مکان  حنیتوان آئورا را به مثابه یک تکینگی در مننشان داده شد که می
به عنوان شناسی ماتریالیستی،    یک زیبایی  اولیه و پیشنهادیتجربی، تالش گردید طرح    روش . سپس بر اساس این  داد

پژوهش،   جنبی  زیبایی  صورت دستاورد  اصلی  ایدۀ  طرح،  این  اساس  بر  ماتریالیستی  بندی شود.    پیشنهادی،   شناسی 
نحوی که بتوان مفاهیم    ست، به   ها و مناطق تالقی  های علمی برای تولید بلوک   شناختی با نظاممتقاطع نمودن نظام زیبایی 

برای تفهیم این موضوع، از   ماّدی بازسازی نمود.  -های تالقی را به صورت توابع علمی زیباشناختی مستقر در این بلوک 
 در ریاضیات کمک گرفته شد.   ها نظریۀ مجموعه
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 . مقدمه1
ای تواند ایده شاختی را توضیح داد، میتوان به کمک توابع علمی مفاهیم زیبااین ایده که چگونه می

شناسی  زیبایی  صورتی ازشناسی باشد.  شکلی خاص و تازه از زیبایی  رهنمون شدن بهبخش برای  الهام 
توابع    وُبعد زیباشناختی به مثابه فرم ماّدی اثر،    میانهایی  بسط نسبتتولید/  خود را    کارمهمترین    که

هایی ممکن است در وهلۀ اول و بیش از هر چیز، . برقراری چنین نسبتداندمیی در علم طبیعی  مادّ 
»تمثیل نوعی  برای  یافتن پردازیتالش  با  است  قرار  که  کوششی  رسد؛  نظر  به  ایدئالیستی   »

را به تمثیلی از سامانۀ نخست    یعلمی و زیباشناختی، دومنامتجانس  ان دو سامانۀ  هایی میشباهت
باید متذّکر شد   اما  پرداختفرو کاهد.  پی    هاییچنین  آلگوریک  تولید در   یا   (Allegoric)  روابطی 

گرایی متعاقب آن ندارد، بلکه ضمن  های علمی و زیباشناختی نبوده و نسبتی با تقلیلتمثیلی میان نظام
های تالقی میان حفظ استقالل این دو نظام از یکدیگر، تالش دارد با حرکت در مرزها، مناطق و بلوک 

یابی نموده، و یا با کشف و حتی »ابداع«  های علمی ریشهآنها، مفاهیم زیباشناختی مدرن را در نظام
های علمی  نظام  ی، مفاهیم زیباشناختی را به کمکهایی مادّ های تالقی و برقراری نسبتاین بلوک 

دیگر تمثیلی از توابع علمی نخواهند واقع در بلوک تالقی،  مفاهیم زیباشناختی  توضیح دهد. از این رو  
هایی از این پرداخت  1بندی دیگر نیستند.با صورت توابع اما    همینبود، بلکه خود چیزی جز برشی از  

هایی ماّدی بین فرم ماّدی اثر و توابع نسبتهای علمی در تولید  دست را بواسطۀ پایبندی آن به روّیه 
 توان صورتی از زیبایی شناسی ماتریالیستی در نظر گرفت. ماّدی علم طبیعی، می

تواند کار خود را با کشف رّد  می  گرایانهمادهّ شناسی  زیباییعنوان یک پیشنهاد روش شناختی،  به
ای آغاز نماید که  ازسازی آن منطقۀ تالقیعبارتی بیک نظام علمی در یک نظام زیباشناختی، و یا به 

های میان  از متقاطع شدن دو مجموعه حاصل شده است. در این راستا، کشف و بازسازی نسبت
فرانکفورت و ریاضیات الیبنیتسی میزیبایی انتقادی مکتب  الهام  برجسته و  ای  تواند نمونهشناسی 

 
به    .1 فروکاستن  قابل  لذا  و  وابسته  تماما  نه  و  مستقل  یکدیگر  از  کامال  نه  زیبایی شناسی،  و  علمی  نظام  دو  که  نمود  توجه  باید 

و مشترک میان دو نظام   بلوک تالقی  یامنطقه  یکدیگرند، بلکه واجد نوعی »استقالل نسبی« از هم هستند. در اینجا بحث بر سر  
باشد. این بلوک تالقی به هر دو نظام مذکور تعلق داشته  شناسی که با نظام علمی متقاطع میییاست؛ یعنی آن بخشی از نظام زیبا

که مفهوم زیباشناختی نه  پردازی )این  ست. اشاره به عدم تمثیل و لذا همزمان به »زبان« ویژۀ هر یک از دو نظام قابل صورتبندی
مربوط است، نه هر    باشد(، »صرفا« به مفاهیم واقع شده در بلوک تالقیی تمثیلی از توابع علمی، بلکه خود برشی از همین توابع م

تمثیلمفهومی در نظام زیبایی آنکه در خصوص  شناسی.  یافتن شباهت میان دو موضوع نامتجانس بوده، حال  پردازی به معنای 
-جنسّیت علمی و هم زیباشناختیبلوک تالقی، موضوع عدم تجانس محلی از اعراب ندارد؛ چرا که این بلوک همزمان هم دارای 

های غیرمشترک و لذا نامتجانس دو نظام مذکور، صادق نیست. بنابراین اگر بنا باشد یک  ست. طبیعتا این روّیه در خصوص بخش
  پردازی )بهشناختی غیر واقع در بلوک تالقی، به زبان علمی صورتبندی یا توضیح داده شود، احتماال گریزی از تمثیلمفهوم زیبا 

 جنس( نخواهد بود.    مثابه ایجاد تجانس بین دو موضوع ناهم
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تأثیر قابل   2دیفرانسیل وی،نظریۀ  دان و بویژۀ  ریاضی  -بخش باشد. کار الیبنیتس به مثابه یک فیلسوف
به انتقادی داشته است؛  توان مفاهیم نحوی که میتوجهی بر شماری از مفاهیم زیباشناختی نظریۀ 

زیباشناختی متعددی نزد آدورنو و بنیامین را به شکلی مستقیم و غیرمستقیم در دیفرانسیل الیبنیتسی  
اریشه تأثیرگذاری  این  در  یابی نمود.  انتقادی عموما  زیباشناختی نظریۀ  ز آن جهت است که سویۀ 

های  مواجهۀ نّقادانه با سنت ایدئالیسم آلمانی شکل گرفته است؛ سنتی که یکی از مهمترین مشرب
بندی فلسفی الیبنیتس از مفاهیم دیفرانسیلی  یابد. صورت الیبنیتس می  علمینظری خود را در فلسفۀ  

این همچون  پیوستگی(Identity)  همانیخود   ،  (Continuity) ،   ممکنیهم  (Compossiblity)  ،
، عالوه بر تأثیرگذاری عمیق بر زیباشناسی مدرن، امکان  (Monad)  و موناد  (Harmony)  هماهنگی

 سازد. یاتی را به خوبی فراهم میهایی میان فرم ماّدی اثر هنری و توابع ریاضبرقراری نسبت 
ست که در کار  تی یکی از مفاهیم منبعث از دیفرانسیل الیبنیتسیریاضیا ( Singularity) تکینگی

گردد.  بندی می ویژه بازتعریف و صورت دلوز به عنوان متفکری عمیقا متأثر از الیبنیتس، به شکلی  
مفهومی نیست که در آثار ریاضیاتی الیبنیتس طرح    (Singular Point)  باید متذکر شد که نقطۀ تکین

در    ویژه قضایای پیوستگی و مشتق(ه )بشده باشد، بلکه یکی از دستاوردهای منتج از تئوری دیفرانسیل او  
با بکارگیری   3، کار ریاضیدانان متأثر از وی است. دلوز در سمینارهای مشهور خود پیرامون الیبنیتس

ش دیفرانسیلی طرح  توسط  مفاهیم  ویژه ویده  برداشت  می ای  ،  ارائه  ریاضیاتی  تکینگی  که از  دهد 
توان از آن برای توضیح برخی هایی دارد، اما میاگرچه با تعریف هندسی این نقطۀ ریاضیاتی مغایرت 

نزد بنیامین استفاده نمود. آئورا یکی    (Aura)  آئورا شناسی مدرن و بطور خاص مفهوم  های زیباییایده
  اثر هنری،  سنت آیینی ست که بنیامین آن را در نسبت بین  شناسی انتقادیمفاهیم بسیار مهم زیباییاز  
اثرپذیری   در طرح بنیامین از مفهوم آئورا، رسد  ر میظنبهنماید.  بندی می، صورت تکنولوژی مدرنو  

ز مفاهیم بنیامین  ؛ همچنان که این اثرپذیری در برخی دیگر اباشداز دیفرانسیل الیبنیتسی قابل کشف  
 4. استنیز قابل رؤیت 

حاضر   پژوهش  اصلی  پرسش  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  مفهوم   آنبا  میان  نسبتی  چه  که  است 
توان آئورا را به کمک  زیباشناختی آئورا و تکینگی دیفرانسیلی وجود دارد؟ به بیان دیگر، چگونه می

زمان های مکاناین بدان معناست که موقعیت اثر آئوریک در منحنیتکینگی دیفرانسیلی توضیح داد؟  

 
. توضیح آنکه نخست نیوتن بود که برای توسعۀ سینماتیک و دینامیک خود، پایۀ حساب دیفرانسیل را بنا نهاد. اما تقریبا بطور  2

یکدیگر،  های این دو ریاضیدان در کنار  یافتهای مستقل به نتایجی مشابه دست یافت. در مجموع  همزمان با وی الیبنیتس نیز به شیوه
 منجر به ابداع حساب تفاضلی گردید.    

 در دانشگاه ونسن ارائه گردید.  1980.  منظور سمینارهای پنجگانۀ دلوز پیرامون فلسفۀ الیبنیتس است که در سال 3
( عمیقا متأثر  jetztziet) لحظۀ حالدر طرح مفهوم ، هایی بر فلسفۀ تاریخنهادهبنیامین در واپیسن نوشتار مهم خود با عنوان  . 4
 (.   Benjamin, 2001: 9← کند )الیبنیتسی بوده و از این ایده چونان یک موناد فیزیکی یاد می موناداز 
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های دوبعدی ریاضیاتی تکینگی در منحنیارتی(  )دک کارتزین  تواند بر حسب موقعّیت  زیباشناختی، می
تواند فهم انضمامی از موقعیت  ، مییابی به چنین توضیحی از اثر آئوریکتوضیح داده شود. دست

در دورۀ مدرن، توسعه دهد.   ویژهبهتاریخی این اثر و نیز نسبت آن با تطورات سبک و فرم هنری را  
پرسش   این  به  تپاسخ  اصلی  مسألۀ  عنوان  میبه  همچنین  طرحی  تواندحقیق،  ارائۀ  و    در  »اولیه« 

الهام بخش باشد. از این رو سعی خواهد شد به  شناسی ماتریالیستی  زیبایی  »پیشنهادی« برای یک 
عنوان دستاورد فرعی و پیشنهادی تحقیق، از روش به کار رفته در مورد تجربی آئورا و تکینگی، برای  

 ایی شناسی ماتریالیستی استفاده شود.تولید طرحی کّلی و اولیه از یک زیب
   

 تکینگی دیفرانسیلی . 2
تکینگی همچون دیگر مفاهیم منتج از ریاضیات الیبنیتسی، بدون توسل به نظریۀ دیفرانسیل قابل فهم  
نخواهد بود. همچنان که اشاره شد، تکینگی نه مفهومی طرح شده توسط الیبنیتس، بلکه یکی از  

ها، توسط ریاضیدانان پس از وی  بسط نظریۀ دیفرانسیل در مطالعۀ منحنیآوردهای تکامل و  دست
ای به مفهوم تکینگی و نقطۀ تکین نشده هیچ اشاره های ریاضیاتی الیبنیتس،  در دستنوشتهبوده است.  

های دیفرانسیلی خود از منحنی، عموما بین دو نوع مقدار . وی در تحلیل(Leibniz, 1920←) است  
می )نقطۀ   قائل  تمایز  عادیگردد:  مختصاتی(  متعالیو    (Ordinary Quantity)  مقدار  یا    مقدار 

  . ( Transcendental Quantity( )←Leibniz, 1920: 48,139 ,219 & Leibniz, 1916: 425)  استعالیی
می  مقدار اطالق  منحنی  از  مختصاتی  به  یک  متعالی  خالف  بر  که  خصایص    مقدارگردد  عادی، 

، استنتاج نمود های متناهی()تحلیلتوان با شماری محدود از محاسبات ریاضیاتی  نمیهندسی آن را  
(See: Leibniz, 1916: 750)  .  یا نزد الیبنیتس، مقادیر  نقاط متعالی  یا  از مقادیر  بیان دیگر، منظور  به 

، اعدادی  گیرند. مقادیر متعالیقرار می  )نقاط عادی(نقاط غیرجبری هستند که در برابر مقادیر جبری  
که برابر با     πگردند، همچون عدد  حقیقی هستند که با بخش اعشاری نامتناهی خود مشخص می

اشاره میمی   14159/3.... آنگونه که الیبنیتس  نمیباشد.  متعالی  ریشه یک چند  کند، عدد  تواند 
 ا درجه محدود و ضرایب گویا باشد. ای بجمله

های دیفرانسیلی  ریاضیاتی دقیقا به چه معنا بوده و با چه ویژگیتوان پرسید تکینگی  اکنون می
می منحنیمشخص  در  ناهنجار  و  نامتعارف  موقعیت  نوعی  تکینگی  به  گردد؟  بواسطۀ  که  ست 

هندسی  اصطالح   میبدرفتاری  مشخص  نمودار،  ضابطۀ  در  قضایای  خود  توسعۀ  نتیجۀ  در  گردد. 
از نظریۀ دیفرانسل ال از امتداد منحنی یبنیتس، نقطۀ تکین به مثابه نقطهپیوستگی و مشتق منتج  ای 

ناپذیر و یا تحلیل ناپذیر باشد. به    پذیر نبوده و لذا مشتقشناسایی گردید که منحنی در آن تعریف
𝑓(𝑥)   عنوان نمونه منحنی =  

2

𝑥2−1
از دامنۀ خود،   x= -1و     x=1در دو نقطه با طول مختصاتی     

 حنی در این دو نقطه تکینگی دارد.ذیر است؛ بنابراین من تعریف ناپذیر و لذا مشتق ناپ
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بندی ویژۀ دلوز  که اشاره شد، در اینجا نه قرائت عمومی از تکینگی، بلکه صورت   طورهماناما  
کند، مد  از این مفهوم، آنچنان که در سمینارهای خود پیرامون فلسفه و ریاضیات الیبنیتس تشریح می

دهد،  دهد که اوال چگونه این مفهوم را به الیبنیتس نسبت می توضیح نمیباشد. اگرچه دلوز  نظر می
گیرد. دلوز در  و ثانیا به چه عّلت تکینگی را در معنایی متفاوت با تعریف ریاضیاتی ویژۀ آن بکار می

دهد، قائل به  برابر الیبنیتس که دو نوع مقدار عادی و متعالی را در امتداد یک منحنی از هم تمیز می
بنا به تعریف، هر منحنی اساسا از دو نوع   5ست.در نمودار یک منحنی  تکینو    عادینوع نقطۀ    دو

های نقاط عادی. به عبارتی »در یک منحنی  ها و سریای تشکیل شده است: تکینگیمختصات نقطه
 :Deleuze, 1980)همواره فضای بین دو تکینگی را یک سری از نقاط عادی و همگرا در برگرفته است«  

می  .(13 نتیجه  این گزاره  تکینگیاز  تعداد  امتداِد غیر  شود که  با  منحنی  در یک  باید  نهایتبیها   ،
باشد، در حالی که تعداد نقاط عادی حتی در یک منحنی با امتداد محدود   محدود و قابل شمارش

ای منحصر به فرد در  حاکی از آن است که تکینگی باید نقطه مسئلهاین  6نیز، بی نهایت خواهد بود.
 نمودار منحنی باشد.  

ست که منحنی را به مثابه یک ضابطۀ ریاضیاتی ویژه، از خط عادی فاقد انحناء  وجود تکینگی
اول(  )چندجمله درجه  تحلیلای  به  منوط  صرفا  را  آن  حرکت  فهم  و  نموده  دیفرانسیلی  متمایز  های 

های  ها منجر به توسعۀ حساب دیفرانسیل، و بسط تحلیلنماید. به عبارتی وجود تکینگییم   متناهی(نا)
ها گردید. امروزه ریاضیات دریافته است که فهم رفتار هر نقطۀ  دیفرانسیلی منجر به فهم رفتار تکینگی

امتداد منحنی، تنها به  در  ..(.  دار وها، نقاط عطف، نقاط بحرانی، نقاط زاویهها، اکسترمم)تکینگیغیرمتعارف 
امکان دیفرانسیل  نظریۀ  میکمک  خود  الیبنیتس  است.  من  پذیر  روش  »مزّیت  معادالت [نویسد: 

را نیز در اشکال غیرخطی، سیکلوئید  )متعالی(  های استعالیی  تواند موقعیتآن است که می  ]دیفرانسیل
نماید«   تحلیل   .. می .  (Leibniz, 1908: 139-140)و  توضیح  یافتن  و  برای  دیفرانسیل،  »روش  دهد 

یابی، که عالوه بر مقادیر عادی امکان محاسبۀ مقادیر  بدون فرآیند ریشه(  نهایتبی)های نامتناهی  سری
های نامتناهی از طریق ُخرد کردن  این سری   . ...  تر است نمایند، بسیار مناسبمتعالی را نیز میسر می

به   منحنی  مجموع dx  جزءدیفرانسیلی  نهایتبیمسیر  تولید  نیز  و  اجزاء   هایی()انتگرالها  ،  این  از 

 
دیدگاهی  . در ابتدا ممکن است به نظر رسد که دلوز نقطۀ تکین را معادل نقطۀ متعالی در الیبنیتس در نظر گرفته است، اما چنین 5

نقطه تعریف ریاضیاتی متفاوتی دارند. در واقع یک نقطه متعالی ممکن است یک  نمی این دو نوع  تواند صحیح باشد؛ چرا که 
 تکینگی دیفرانسیلی نیز باشد، اما الزاما هر نقطه متعالی یک نقطۀ تکینه نیست. 

های  نهایت خواهد شد. منحنین تعداد نقاط عادی، بیها نیز همچونهایت، تعداد تکینگی های با امتداد بی. در برخی منحنی 6
-هایی هستند. در مقابل، در برخی منحنیتناوبی )همچون توابع مثلثاتی یا توابع غیرسینوسِی متناوب(، بهترین نمونۀ چنین منحنی 

انند سهمی(. البته باید توجه  ها  قابل شمارش خواهد بود )مهای با امتداد بینهایت )در صورتی که متناوب نباشند(، تعداد تکینگی 
 باشند.   مورد نظر می  پیوستههای داشت که در سراسر این مبحث، صرفا تکینگی
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ست که هر نوع تحلیل  ایاین همان رویه.  (Leibniz, 1920: 26, 48)شوند«  دیفرانسیلی، حاصل می
 نماید.بندی دلوز، باید از آن تبعیت دیفرانسیلی از جمله صورت 

بنا به تعریف دلوز، یک موقعیت تکینه از دو ویژگی اساسی برخوردار خواهد بود: اول آنکه نسبت  
𝑑𝑦) دیفرانسیلی  

𝑑𝑥
(، مشتق یا همان شیب خط مماس بر منحنی، در مجاورت نقطۀ تکین تغییر عالمت  

متفاوت    جهتبنابراین شیب منحنی قبل از تکینگی با شیب آن پس از تکینگی، از حیث      7دهد.می
خواهد بود. ویژگی دوم عبارت است از گسترش ویژگی تکینگی در نقاط عادی منحنی، تا تکینگی 

ویژگی دوم بدان معناست که تکینگی در سری نقاط عادی پس از  .  (Deleuze, 1980: 15←)بعدی  
تکینگی بعدی، کش می تا  این کشخود  تک آید.  از خود  ینآمدگی  امور عادی پس  )تا  گی در سری 

شیب   )وابسته به(، از آن جهت است که شیب منحنی در این سری نقاط عادی، متأثر از ینگِی بعدی(تک
توان گفت: این سری نقاط عادی از این جهت همگرا  ست. بنابراین میآن تکنیگی  پیش ازمنحنی  

نقطۀ   پیش از )به عنوان عنصر معرف منحنی(هستند که تأثیرپذیری از نسبت دیفرانسیلی یا شیب منحنی 
باید توجه نمود که    . (Ibid: 15)کنند  تکین را به مثابه یک خصیصۀ مشترک در خود ضبط و حمل می

دلوزی،   تکینگی  در  خصایص    پذیرمشتق و    پیوسته  ، تعریف شدهمنحنی  دقیقا عکس  این  و  است 
عبارتی تکینگی دلوزی اگرچه نسبت به سری  ست. بهدیفرانسیلی طرح شده برای تکینگی ریاضیاتی

به حساب  منحنی  نمودار  در  بدرفتاری هندسی  و  بدخیمی  نوعی  اما  نامتعارف است،  نقاط عادی 
بدیننمی نقطۀ عادی  آید.  برابر  در  دلوز  نقطهترتیب  مثابه  آن  به  در  نمودار  منحنی که ضابطۀ  از  ای 

گونه رفتار غیرعادی در آن دیده نشده و شیب منحنی قبل و بعد از آن بالتغییر تعریف شده باشد، هیچ
که اشاره شد فضای    طورهمانکند.  بندی میبماند، تکینگی را با دو ویژگی دیفرانسیلی مذکور صورت 

نقطه عادی در بر گرفته شده است، به همین دلیل دلوز به تبعیت از    تنهایبیمیان دو تکنیگی، از  
»از طریق ُخرد کردن  گوید؛ یک سری نامتناهی که  نقاط عادی سخن می  سری الیبنیتس عموما از  

به   منحنی  تولید مجموع dxجزءدیفرانسیلی    نهایتبیمسیر  نیز  و  )انتگرال،  این  ها  از  اجزاء  هایی( 
 شود«.دیفرانسیلی، حاصل می

نکته جالب توجه آنکه دو ویژگی تشریح شده برای تکینگی دلوزی، دقیقا همان رفتار دیفرانسیلی  
عبارتی این تنها نقاط اکسترمم نسبی و مطلق هستند که  تعریف شده برای نقاط اکسترمم هستند؛ به

اما مشخص نیست که چرا دلوز از تعبیر      8نمایند. در یک منحنی از چنین روّیۀ دیفرانسیلی تبعّیت می

 
تعریف شده باشد، آنگاه   y=f (x))طول منحنی( و با ضابطۀ   x)عرض منحنی( به صورت تابعی از  y.  اگر در یک منحنی،  7

𝑑𝑦ی  یعن   xنسبت به   yنسبت دیفرانسلی به صورت مشتق اول 

𝑑𝑥
=(x)   𝑓/ گردد. مقدار مشتق تابع در نقطۀ فرضی  تعریف می

(𝑥0و 𝑦0 یعنی )(𝑥0) 𝑓/ .برابر شیب خط مماس بر منحنی دراین نقطه نیز خواهد بود  ،    
توان  بالعکس( را نمیگردد )از مقعر به محدب و یا  هایی که تقّعر منحنی عوض میگاه باید توجه داشت که نقاط عطف یعنی گره .   8

مصداق تکینگی دلوزی در نظر گرفت؛ چرا که در این نقاط، جهت شیب خط مماس بر منحنی )عالمت نسبت دیفرانسیلی( تغییر  
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، بر  چیز  رسد دلوز قصد دارد بیش از هر کند. به نظر میها استفاده میتکینگی در تحلیل اکسترمم
آنها در قیاس با سری نقاط عادی تأکید نموده   تک افتادگیاین نقاط و    منحصر به فرد بودگیو    تفاوت 

های فلسفی خود برجسته نماید. همچنان که دلوز  لیل را برای تح  نامتعارفو    متفاوت و این سویۀ  
در   امر نامتعارفکند، تکینگی نه همچون امر خاص در برابر امر کّلی، بلکه به مثابه  خود اشاره می

لذا تکینگی نه  ؛  شود: »تکینگی نه حضوری عادی بلکه غیرمعمول استتعریف می  عادی مقابل امر 
توان  از سوی دیگر می  .(Deleuze, 1990: 56-57)گیرد«  عادی قرار میدر برابر امر کلی، که در برابر امر  
ست؛ چرا که شیب خط مماس بر منحنی در نقطۀ تکینه صفر  خنثینتیجه گرفت که تکینگی دلوزی  

است )موازی شدن خط مماس با محور افقی(، در واقع نسبت دیفرانسیلی در تکینگی برابر صفر می  
-کند: »تکینگی، خنثیدلوز صراحتا و با زبانی شاعرانه به آن اشاره میست که  باشد. این همان چیزی

 . (Ibid: 52) ست«
 

 آئورا  . 3
آئورا  زیبایی  9مفهوم  میدر  را  بنیامین  به  شناسی  چیرگی   مسئلهتوان  تحت  هنر  تاریخی  سرنوشت 

چه  تکنولوژی از  مدرن  تکنولوژی  و  هنر  میان  نسبت  که  ایده  این  داد.  نسبت  مدرن  کیفیاتی  های 
بوده و چگونه می از  تواند مؤلفهبرخوردار  قرار دهد، یکی  تأثیر  را تحت  زیباشناختی  ها و مقوالت 

ست که عمیقا مورد توجه اندیشمندان نظریۀ انتقادی بوده است. البته باید توجه نمود که دو مباحثی
تقادی قابل تمییز است: از نوع رویکرد سلبی و ایجابی پیرامون این نسبت، میان اندیشمندان نظریۀ ان

گیری آنچه  شناسی و تکنولوژی، تحت شکلیکسو رویکرد تلخ اندیشانۀ آدورنو به رابطۀ میان زیبایی 
های فهم و ادراک توده در نظر  نامید و مخّرب مقّوم می  (Industry of Culture)  »صنعت فرهنگ«

ین و مارکوزه به رابطۀ میان امر زیبا و نگرانۀ بنیامگرفت، و از سوی دیگر رویکرد ایجابی و مثبتمی
امر تکنولوژیک. در این خصوص نیز باید توجه داشت که رویکرد ایجابی بنیامین و مارکوزه نیز خود  

ست؛ به نحوی که بنیامین اگرچه توسعۀ تکنولوژیک را به دلیل امکانی برای هایی ماهوی دارای تفاوت 
کند، اما همزمان می   ها، مثبت ارزیابینمودن آن به جهان تودهسازی امر زیبا از طریق وارد  دموکراتیزه 

تودهامکان شکل  اثر  در  فرهنگی  فاشیسم  در  گیری یک  نخبگانی  زوال عنصری  و  فرهنگ  ای شدن 
 سازد.  نامد، گوشرد میشناسی که آن را آئورا میزیبایی

هنر در عصر بازتولید مکانیکی ی  بنیامین مفهوم آئورا را در نوشتار کوتاه و بسیار تأثیرگذار خود یعن
سازد. از نظر بنیامین، آئورا همچون عنصری آیینی، آن چیزی بوده که پیشتر اثر هنری  ، مطرح میآن

 
اکسترممنمی باشد(،  کند. همچنین  نشده  تعریف  طرف  یک  از  آنها  )مثال همسایگی  باشند  ناپیوسته  که  در صورتی  مطلق  های 

 ود. مشمول تکینگی نخواهند ب
9  .Auraبا واژه اینجا به مثابه یک مفهوم کلیدی در  : در زبان فارسی  اما در  هایی همچون هاله، تجلی و..  معادل شده است. 

 شناسی معاصر، بهتر دانسته شد که اصل واژه مورد استفاده قرار گیرد. زیبایی
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نمود. عنصری که ریشه در موقعّیت  متمایز می  ( Original)  اصیلیا     ( Unique) یّکهرا به مثابه وجودی  
سنتی اثر هنری در تاریخ پیشامدرن داشت: اثر به موجب دربرگرفته شدن توسط سّنت و آیین،   -آیینی

کرده است. این دربرگیرندگی از طریق منفرد و یّکه نمودن اثر در یک  جلوه می  یگانهچونان چیزی  
ای معنوی ای میان اثر و مخاطب، آن را از هالههفاصلمنحصر به فرد، و نتیجتا با ایجاد    مکانو    زمان

می انحصار    .(Benjamin, 1969: 4-6  ←)  نمودبرخودار  محصول  زیباشناختی  فاصلۀ    -مکانی این 
اثر و حضور تام آن در یک مختصات دو ُبعدی ویژه بوده است. در واقع بواسطۀ موقعّیت اثر و    زمانی

)فقدان  افتادگی تاریخی  تک آیینی، اثر حامل نوعی    -تنیدگی آن در گرافی هندسی از مناسبات سنتی
چونان چیزی  زمانی ویژه بوده که آن را    -، در یک مختصات مکانیامتداد، تکرارناپذیری و تکثیرناپذیری(

 10. نمودناپذیر، تکینه میدسترس 
پیدایش عکاسی و سینما در نتیجۀ اختراع    ویژه بههای تکثیر در قرن نوزدهم و  اما با رشد تکنولوژی

دسترس  از  فرآیندی  هنری  اثر  فاصلۀ  دوربین،  و  آئورا  زوال  و  امحاء  لذا  و  زدایی  انحصار  پذیری، 
کند: »با ظهور نخستین ابزار حقیقتا  ن که بنیامین توصیف میگذراند. همچنازیباشناختی را از سر می

انقالبِی تکثیر، یعنی عکاسی، همزمان با پیدایش سوسیالیسم، هنر نزدیک شدن بحرانی را احساس  
از تغییری   .(Benjamin, 1969: 6)نمود که یک قرن بعد به قوع پیوست«   بحرانی که همزمان حاکی 

بنیادین در مناسبات میان توده و اثر هنری بود. برای نخستین بار در تاریخ امکانی برای تکثیر گستردۀ  
آنها و در موقعیت مکانی از  تنها یک نسخه  آمد که  زمانی   -آثار هنری »ناب« و »اصیلی« بوجود 

نقاویژه  اینک  به عنوان نمونه،  بود.  قالب  شی مونالیزا میای موجود  در  تکثیر خود  بواسطۀ  توانست 
مکان هر  در  هرجوره   -عکس،  نسبت زمان  از  وجهی  همان  این  باشد.  دسترس  قابل  جهان  از  ای 

ستاید: »تحلیل هنر در عصر بازتولید مکانیکی، ست که بنیامین آن را میشناسی و تکنولوژیزیبایی
برای نخستین بار در تاریخ جهان، تکثیر فنی اثر هنری،    کند:ما را به یک بینش بسیار مهم هدایت می

 ,Benjamin)  رهاند«می   ]و انحصار توأم با این وابستگی[اثر را از وابستگی انگلی آن به آیین و سنت  

اما این دستاورد بهای سنگینی داشته و با زوال عنصری همراه است که در طول تاریخ،    .(6 :1969
با اثر را به ساخت: »آنچه در عصر  رخدادی شگفت، نا هرجوره و برجسته بدل می   لحظۀ مواجهه 

  .(4Ibid :)پژمَرد، آئورای اثر هنری است« بازتولید مکانیکی می
 

 ست؟ آیا آئورا نوعی تکینگی. 4
تواند نوعی تکینگی دیفرانسیلی باشد؟ یا به عبارتی چگونه اما با توجه به آنچه گفته شد آئورا چگونه می

ریشهمی الیبنیتسیتوان  این   -های  به  پاسخ  منظور  به  نمود؟  استخراج  را  آئورا  مفهوم  دیفرانسیلی 

 
ای و ای اسطورهتا بتواند چونان چیزی غیرعادی، به سویه ناپذیر و دور باشد  . همانطور که امر آیینی همواره باید تک، دسترس10

تواند چنین موقعیتی را به مثابه موقعیتی  ست که میکاریزماتیک دست یابد. تنها یک وضعیت تاریخی با مناسبات اجتماعِی سنتی
 تکرارناپذیر و غیرتکثیرشونده برای اثر هنری فراهم سازد.    
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یابی به یک  را برای دست  (آن   دلوزیدر قرائت    بطور خاص)دیفرانسیل الیبنیتس    نظریۀو    باید آئورا پرسش،  
بلوک تالقی قرار گیرد، آنگاه  بلوک یا منطقۀ تالقی، با یکدیگر متقاطع نمود. اگر آئورا بتواند در این  

های دیفرانسیلی  بندی نموده یا ریشهای دیفرانسیلی بازسازی و صورت توان آن را به صورت مقولهمی
 .  کرد آن را کشف و شناسایی 

می منظور  مرحله  توانبدین  و سه  فرآیند روشمند  بلوک  یک  یک  تولید  برای  نمود.  ای طراحی 
ح هندسی حاصل از تقاطع دو مجموعه یا دو منحنی، تشخیص  تالقی، همچنان که برای تحدید سط 

این گره گاه گره  است.  گام  مهمترین  و  اولین  تقاطع  نقاط  یا  که  ها  نقاطی هستند  برخورد  نقاط  یا  ها 
طبیعتا به هر دو منحنی یا مجموعه )در اینجا به هر دو نظام علمی و زیباشناختی( تعلق داشته یا میان 

از آنجایی که دو نظام مورد مطالعه در اینجا متجانس نیستند، لذا برای استخراج  اند. اما  آنها مشترک 
هایی بین دو نظام علمی و زیباشناختی مورد بحث کشف کرد؛ ارزینقاط تقاطع، در ابتدا باید هم

آوری است که مقوالت و توابع علمی، نه به شکلی خام بلکه به صورتی فّر   آنفرض بدیهی  چرا که  
عبارتی مقوالت علمی برای وارد شدن به نظام زیباشناختی،  شوند. به م زیباشناختی وارد میشده به نظا 

زبانی صورت »هم قالب مفاهیم  در  برای    گردند.بندی میارزی« شده و  و  گام نخست  بنابراین در 
نظام  ها« در دو ارزیهای تالقی را با کشف »همگاهیا گره (Node)  »نود«ها تولید بلوک تالقی، باید 

. در گام دوم باید نشان داد که مفهوم زیباشناختی مورد مطالعه در بلوک متقاطع شده، مشخص نمود
آنها، مفهوم  میان  توابع علمی و روابط  به کمک  باید  نیز  قرار دارد. در گام سوم  بین دو نظام  تالقی 

مفهوم مورد نظر ریشه در  ای از نظام علمی بازسازی نمود )نشان داد که  زیباشناختی را به عنوان مقوله
 نظام علمی مذکور دارد(. 

ای طراحی شده و تولید بلوک تقاطع میان آئورا و دیفرانسیل الیبنیتسی  با اعمال فرآیند سه مرحله
در نظر گرفت یا   توان آئورا را یک تکینگی دیفرانسیلی، بررسی خواهد شد که آیا می)در قرائت دلوزی(

شود اثر هنری نسبت به دیگر  نشان داده شد که آئورا در مقام عنصری یّکه و غیرعادی، سبب میخیر.  
ست که اثر هنری  ایهای انسانی، از تمایزی ماهوی برخوردار باشد. در واقع آئورا آن خصیصهفرآورده

دهد که چگونه  مین در ادامه توضیح میسازد. بنیااز کار انسانی بدل می  غیرمعمولیای  فرآوردهرا به  
گردد: آنچه تکنولوژی مدرن برای هنر به همراه داشته امکان آئورا میهای مدرن، باعث زوال  تکنولوژی

حضور و  اثر را بواسطۀ عدم لزوم  هستی یگانۀای که مسئلهتکثیر و مونتاژ اثر در مقیاسی وسیع بوده؛ 
واقمجاورت   در  و  اثر،  با  مواجهه  است.  برای  سپرده  فراموشی  به  زیباشناختی،  فاصلۀ  فروریزی  ع 

مکانی ویژۀ خود  -از مختصات زمانی 11ها، تکرارها و تکثیرهای میتوز، واسطۀ کپی ه ترتیب اثر ببدین
  و مصرف   های سبکی بواسطۀ رشد سرعت انتشاربرداری)چه تکثیرهای تکنولوژیک و چه امکان گرتهشود  واکنده می

 
11 .Mitosisهای همسان میکه منجر به تکثیر و تولید سلول : شکلی از تقسیم سلولی( گردد؛ در مقابِل تقسیم میوزMeiosis )

 باشد.   های ناهمسان )و لذا تنوع و تفاوت در حیات زنده( میکه عامل تولید و تکثیر سلول
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ارز سری نقاط  توان همتوان اولین نود تالقی را شناسایی نمود: سری تکثیرها را میاینجا می. در  اثر(
که موقعیت وجودی خود را از یک تکینگی دیفرانسیلی اخذ نموده است؛ اگرچه این   کرد عادی تلقی  

تکینگی بدست می از  بواسطۀ گذار  تنها  را  میتوز، همچون سریموجودّیت    آَورد. سری مونتاژهای 
، همگرا نیز هست؛ شباهتی که هم  اصل شباهت نقاط عادی پس از یک تکینگی، به سبب ابتناء بر  

محصول میل مشترک به تقلید از یک موقعیت تکینه بوده و هم میل مشترک به قسمی عادی بودگی.  
تکثیرها،    توان نود دوم تالقی را نیز در اینجا شناسایی نمود: شباهت و روّیۀ مشترک حاکم بربنابراین می

ترتیب تفاوت و ناهمسانی اثر یگانه و منحصر به فرد،  ارزی برای همگرایِی سری نقاط عادی. بدینهم
شود. بنیامین خود به عنوان یک نمونه، به شباهت پدید آمده در آثار الهام گرفته از آن، فروکاسته می

چه بصورت  [ها  ری تکثیرها و کپی بودگی آنها بواسطۀ سزند که »یّکههنری مدرن را مثال میهایسبک
گرته چه  و  تکنولوژیک  سبکیبرداریتکثیرهای  می]های  اضمحالل  به  رو  سرعت  به    رود«، 

(Benjamin, 1999: 207) .  نماید، مشخص  توان سومین نود را نیز که بلوک تالقی را تکمیل میاکنون می
آئوریک، هم تکینگی دیفرانسیلی. اثر آئوریک توسط  ارزی برای  کرد: اثر یگانه و منحصر به فرد یا 

یلی توسط سری همگرای نقاط  شود، همچنان که تکینگی دیفرانسسری تکثیرهای مشابه دنبال می
 عادی. 

پیوسته بودن منحنی در تکینگی و سری نقاط عادی، برای آئورا نیز صادق است؛ بدین معنا    مسئله
قرا  عادی  امور  سری  دو  بین  تکینگی،  یک  مثابه  به  نسبت که  از  که  است  گرفته  دیفرانسیلیر    های 

(𝑑𝑥

𝑑𝑡
های عادی قبل و بعد از آن، ترتیب که شیب سری برند؛ بدینهای متفاوتی بهره میبا جهت   12(، 

یک   )متاثر از تکینگی پیش از خود(العالمه است. به عنوان نمونه یک سری از تکثیرهای مشابه  متفاوت 
زمان، تولد یک تکینگی تازه این روند را    -ای از منحنی مکاننقطهکند تا در  روند نزولی را طی می

گیری سری تازه از قطع نموده و یک حرکت فرارونده یا صعودی آغاز گردد. اما بالفاصله و با شکل
همگرایی    13، ظهور یک تکینگی تازه ضرورت خواهد داشت.)متأثر از تکینگی جدید(تکثیرهای عادی  

، به  )پیوستگی در خود سری، با تکینگی، با سری پیش یا پس از تکینگی(ن سری  سری عادی و پیوستگی ای
ارز مفهومِی پیوستگی تاریخی حول نقطۀ زمانی تولید یا وقوع اثر آئوریک است. همانگونه  نوعی هم

زمانی ویژه، از یکسو متأثر از پیوستار تاریخی پیش از    -که تولید اثر آئوریک در یک مختصات مکان
به عنوان یک مثال دهد. ه و از سوی دیگر پیوستار تاریخی پس از خود را تحت تأثیر قرار میخود بود

 
باشند که در آن مکان به صورت  زمان می  -به ترتیب معرف عنصرهای مکان و زمان  در ضابطۀ یک منحنی مکان  tو    x. در اینجا  12

𝑥تابعی از زمان تعریف شده باشد:  = f(t) زمان زیباشناختی مور نظر است.  -های مکان. در اینجا منحنی 
ست؛ چرا که منحنی  ا های تازه ضروریگیری تکینگیل.  باید توجه داشت که وجود این روندهای فرارونده و فرورونده برای شک13

تواند اکیدا صعودی یا اکیدا زماِن روندهای زیباشناختی، بنا به تجربه روندهای تاریخی )چه در سنت و چه مدرنیته(، نمی-مکان
 نزولی باشد. 
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توان تولد دو اثر هنری تکین یا دو سبک هنری را به همراه فراز و فرودهای  روشنگر در این زمینه می
در نظر گرفت. به   (سازی آنها)بواسطه تکرار، تکثیر و عادیگیری آنها طبیعی تاریخ هنر قبل و بعد از شکل

توان یک سبک نقاشی غیرعادی و نامتعارف را در نظر گرفت که در پی عنوان یک مورد خاص، می
تولید آثار مشابه و تقلیدی از آن، تکینگی خود را از دست داده و تحول هنری پس از آن یک روند  

ن روّیه گسسته و روند هنرِی  دهد، تا سرانجام با تولید یک سبک نامتعارِف تازه، ای نزولی را نشان می
تازه  رونوشتصعودی  و  تکرارها  اثر  در  اشباع شدن  با  گیرد. سرانجام  دیگر سبک  ای شکل  بار  ها، 

اشاره  تازه  نیز  بنیامین  که  آنچنان  یافت.  خواهد  تداوم  دیالکتیکی  روند  این  و  کرد  خواهد  ای ظهور 
، و همچنین نمود تکرارها و  ]یک تکینگی   به مثابه[کند: »از هم پاشیدن نمود امر جاودانۀ یکتا  می

 . (Benjamin, 1999: 473)ست« تکثیرها، در تاریخ گرایش ذاتی تجربۀ دیالکتیکی 
همبدین سه  تشخیص  با  زیبایی ترتیب  نظام  دو  در  مفهومی  نظریۀ  ارزی  و  بنیامینی  شناسی 

گردید. نشان داده    دیفرانسیل، و متعاقبا تشخیص سه نود تقاطع، یک بلوک تالقی شناسایی و کشف
ست. سپس تالش گردید  تکینگی دیفرانسیلی  ارز مفهومیهمشد که آئورا در بلوک تالقی قرار گرفته و  

منحنی  در  آئوریک  اثر  موقعیت  مکانتا  در    - های  تکینگی  موقعیت  حسب  بر  زیباشناختی،  زمان 
موقعّیت تاریخی اثر آئوریک  ای که فهم انضمامی از  مسئلههای دو ُبعدی توضیح داده شود؛  منحنی

 دهد. در تطورات فرمی و سبکی قبل و بعد از آن را، توسعه می
 

یباییطرحی پیشنهادی:  .5 یالیستی به سوی یک ز  شناسی ماتر
نامتجانس   نظام  دو  از  مقوالتی  مثابه  به  تکینگی  و  آئورا  میان  نسبت  کشف  در  رفته  بکار  روش 

از   حاصل  نتایج  و  علم،  و  میزیباشناسی  تجربی،  مطالعه  این  در  آن  الهام کاربست  بخش  تواند 
مطالعاتی قرار گیرد که هدفشان توضیح یک مفهوم زیباشناختی بر اساس توابع، پارامترها و مقوالت 

ای ذکر شده در بخش قبل، به سد بتوان با بسط نظری فرآیند سه مرحلهرست. بنظر میماّدی علم ا
توان آن را به سبب ابتناء  ای یک زیباشناشی علمی دست یافت که میطرحی »اولیه« و »پیشنهادی« بر

به مقوالت ماّدی علم محض و روابط میان آنها، شکلی از زیباشناسی ماتریالیستی دانست. هدف 
ها  این بخش به عنوان دستاورد جنبی پژوهش حاضر، بررسی چنین امکانی به کمک نظریۀ مجموعه

 در ریاضیات است.       
شناسی عموما کوشیده است تا مفاهیم مورد مطالعۀ خود را در غالب و مسّلط در زیبایی رویکرد 

ترین  های فلسفی، انتزاعی و یا ایدئالیستی توضیح دهد. این رویکرد در انضمامیبندیقالب صورت 
ایدئالیسم   از  قدری  نموده  آنجا که تالش  یعنی  فاصله  مفهومی  حالت خود،  بیشتر  به سود عینّیت 

تحلیل بگیر به  جامعهد،  است  های  نموده  بسنده  روانشناختی  یا  اقتصادی  برخی  شناختی،  )مانند 
است که از    شناسی مسلط کمتر کوشیده. زیباییدر مارکسیسم کالسیک(مبتنی بر زیربنای ماّدی  های  تحلیل
علمی  نظام  طبیعی(  ویژهبه)و  های  نظام   علم  شیمیایی،  همچون  فیزیکی،  ریاضیاتی،  توابع  و  ها 
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  مسئله گرایانه از مفاهیم استتیک، بهره جوید.  های ماّدهشناختی، روانکاوانه و..، برای پرداختزیست
آنکه چنین رویکردی حتی آن هنگام که ابژۀ مورد مطالعۀ خود را با نظام علمی دقیقی همچون   دیگر

بندی کرده تا  مواجهۀ خود را به شکلی ایدئالیستی صورت کند، عموما  روانکاوی لکانی متقاطع می
های سینمایی روانکاوانۀ  توان تحلیل)در این زمینه می  های مفهومی مورد عالقۀ خود را بازتولید نمایدکلیشه

،  پیشنهادی  شناسی ماتریالیستییک زیباییطرح  ست که  همان چیزی  مسئله. این دو  رایج را مثال زد(
را  تواند  می دهد.  آن  قرار  خود  حرکت  از  به نقطۀ عزیمت  شکلی  چنین  پیشنهادی،  مُتد  یک  عنوان 

های علمی متقاطع نموده و از این طریق مفاهیم  کوشد نظام زیباشناختی را با نظام شناسی میزیبایی
ماّدی بازسازی نموده یا توضیح دهد. به عنوان یک   -های استتیک را به صورت توابع علمیو روّیه
را مثال زد    1سینما  توان پروژۀ سینمایی دلوز در قالب کتاب  ابل توجه از چنین رویکردی، مینمونۀ ق

شناسی سینما را در قالب توابعی از فیزیک، ترمودینامیک  که در آن دلوز به خوبی توانسته است زیبایی
 . (Deleuze, 1997  ←)بندی نماید االت بازسازی و صورت و مکانیک سیّ 
توان پرداختی تجربی از چنین طرحی در نظر گرفت.  پژوهش حاضر انجام شد را میآنچه در  

اشاره شد   که  ُبعد  شناسی میزیباییچنین  همانگونه  تا  به    استتیک کوشد  اثر،  ماّدی  فرم  مثابه  به  را 
گر، از سوی دی. اما  )توضیح ماّده بر حسب ماّده با روشی ماّدی(  نمایدتوابعی مادی در علم طبیعی مرتبط  

تمثیل معنای  به  نسبتی  چنین  نیست؛  برقراری  زیباشناختی  مفاهیم  از  چنین  پردازی علمی  که  چرا 
زیباییرویه فروکاست  معنای  به  هستیای  استقالل  گرفتن  نادیده  و  علم،  به  یا  شناسی  شناختی 

از زبان و بیان    پیشنهادی،   شناسی ماتریالیستیزیباییآن است. بنابراین     (Autonomy)  خودبسندگی
شناسی در پی کشف و بازسازی  زیباییاین  کند.  تمثیلی اجتناب و از هرگونه نمادپردازی دوری می

ست. این بدان معناست که دو نظام  های تالقی دو نظام علمی و زیباشناختیمرزها، مناطق و بلوک 
ه یکدیگر از استقالل  زیباشناختی و علمی قاعدتا همپوشانی کاملی نخواهند داشت چرا که نسبت ب

های تالقی را شکل  شناختی برخودارند، اما ممکن است مناطقی از آنها همپوشان شده و بلوک هستی
گیرند،  ها یا مناطق تالقی قرار می های زیباشناختی که در این بلوک دهد. بنابراین آن مفاهیم یا روّیه

 هایی از خود اینبرشیزی نیستند جز مقوالت علمی نخواهند بود، بلکه اساسا چودهای دیگر بازنم
 اند.بندی شدهمتناسب با آن صورت و  مقوالت و توابع که همزمان به نظام دیگری نیز نشت کرده
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ها در ریاضیات کمک گرفت. همانگونه که  توان از نظریۀ مجموعهبرای تفهیم بهتر موضوع، می
در بلوک یا منطقۀ مشخص هاشور زده،  ،  Bو    Aگردد، دو مجموعه یا نظام  مشاهده می  1در شکل  

گردد که یکی نظام زیباشناختی و دیگری نظام علمی باشند.  اند. فرض میهمپوشان و متالقی شده
14𝐴ها، بلوک تالقی یا همپوشان تحت عنوان  در نظریه مجموعه ∩ B  گردد. هر عضو  نامگذاری می

𝐴 ∩ B  هم به مجموعه ،A    تعلق دارد و هم به مجموعهB مذکورراین و با توجه به نامگذاری  . بناب ،
بلوک تالقی در عین اینکه به نظام علمی متعلق است، به نظام زیباشناختی نیز تعلق دارد. هر مقوله 

 لذا.  هست  علمی نیزاز توابع  همزمان برشی  از نظام زیباشناختی که در بلوک تالقی قرار گرفته باشد،  
؛  ذاتی همراه نیست  یاام زیباشناختی با تغییری ماهوی  در اینجا حرکت مقوالت از نظام علمی به نظ

»هم مقوالتی  به  تبدیل  صرفا  مقوالت  این  میبلکه  مقصد،  ارز«  نظام  زبانی  بازی  با  که  شوند 
شدهصورت  سه  بندی  فرآیند  تشریح  ضمن  و  قبل  بخش  در  که  همانگونه  تالقی،  بلوک  تولید  اند. 
به  مرحله منوط  اشاره شد،  نیز  گرهای  دو  تالقی)نودهای(  ها  شناسایی  که  آنگاه  دیگر  از سوی  ست. 

، تعیین نودها خود مشروط  شناسی و علم()همچون زیباییمجموعه یا نظام مورد مطالعه نامتجانس باشند  
 ها خواهد بود. ارزیبه شناسایی هم

 طرح بلوک تالقی دو نظام متقاطع علمی و زیباشناختی   -1شکل 
عنوان دستاورد جنبی پژوهش حاضر و ملهم از روش بکار رفته در توضیح آئورا  چنین طرحی به  

می صرفا  دیفرانسیلی،  تکینگی  یک  عنوان  پیشنهادهبه  مثابه  به  یک  تواند  برای  شناسی  زیباییای 
طبیعتا  ماتریالیستی   طرحی  چنین  شود.  گرفته  نظر  بودمدعی  در  و    نخواهد  مفاهیم  همۀ  که 

چرا که این دو    ؛توان در قالب توابع علمی و ماّدی بازسازی نمودی را میهای زیباشناختپراکسیس
به همین دلیل است    . شناختی قائل استنظام را کامال همپوشان ندانسته و برای آنها استقالل هستی

یا منطقه تالقی   بر بلوک  𝐴) که  ∩ B)  .دارد تا جایی مقوالت و رویه  لذا   15تأکید  زیباشناختی  های 

 
 . Bاشتراک  Aشود .  خوانده می14
توان همۀ  ری علمی وام گرفته و از آن متاثر باشد. در این حالت میممکن است یک تئوری زیباشناختی بطور کامل از یک تئو. 15

مفاهیم آن را به صورت مقوالت و توابع علمی بازسازی نموده و یا بوسیلۀ آنها توضیح داد. در اینجا یا دو نظام تقریبا همپوشانند که  
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)بلوک  توانند به مثابه توابعی ماّدی و علمی بازسازی گردند که در بلوک تالقی قرار گرفته باشند  می
یا گره نودها  است(گاهتالقی شامل همۀ  دو مجموعه  تقاطع  که  .  های  دارد  امکان وجود  این  متذّکر شد  باید 

را   تالقی  بلوک  در  واقع  غیر  زیباشناختی  صورت مفاهیم  زبانی علمی  به  چنین  نیز  اما  نمود،  بندی 
پردازی نخواهد  امکانی به دلیل ایجاد تجانس میان دو موضوع نامتجانس، احتماال گریزی از تمثیل

 داشت.   
 

 نتیجه .6
برداشت    را  آئورا   زیباشناختی  پژوهش حاضر کوشیده است مفهوم  در نظریۀ دیفرانسیل الیبنیتس و 

تکینگی،   از  دلوز  زیبایی  یابیریشهویژۀ  مهم  مفاهیم  از  یکی  آئورا  نظریۀ  نماید.  در  منفی  شناسی 
تکثیر انتقادی و  تکنولوژیک  توسعۀ  و  هنری  اثر  آیینی،  میان سنت  نسبت  در  را  آن  بنیامین  که  ست 

که نظریۀ دیفرانسیل الیبنیتس به واسطۀ اثرگذاری  سازد. همچنین نشان داده شدمکانیکی، مطرح می
تواند بسیاری از مفاهیم آن را توضیح دهد. آئورا یکی از شناسی منفی، میغیرمستقیم خود بر زیبایی

میمفاهیمی که  بواسطۀ ست  دلوز  داده شود.  توضیح  آن«  »نتایج  و  دیفرانسیل  نظریۀ  بواسطۀ  تواند 
یاضیات الیبنیتس، برداشتی ویژه از مفهوم تکینگی ریاضیاتی ارائه اثرپذیری عمیق خود از فلسفه و ر

ها در نظر گرفت.  توان آن را دقیقا معادل نقطۀ اکسترمم در ریاضیات عمومی منحنیدهد که می می
اش نسبت داد. توان به قسمی نیاز مفهومی دلوز برای تکامل طرح فلسفیعّلت این تعبیر ویژه را می

ت از بسط مفهوم  در نظریۀ دیفرانسیل پس  آئورا  تا  بنیامین، تالش گردید  نزد  آئورا  نزد دلوز و  کینگی 
شناسایی نودها و تولید  با متقاطع ساختن مفهوم آئورا و نظریۀ دیفرانسیل،  یابی گردد. در نهایتریشه

تالقی می  ، بلوک  داده شد که  منحنینشان  در  تکینگی  یک  مثابه  به  را  آئورا  مکانتوان    زمان  -های 
 زیباشناختی بازسازی نمود.     

و نیز روش به کار رفته برای    تجربی نسبت میان آئورا و نظریۀ دیفرانسیل،   نشان داده شد که مورد 
شناسی ماتریالیستی،  تواند در ارائه طرحی اولیه و پیشنهادی برای یک زیباییکشف این نسبت، می

تواند کار خود را توضیح فرم ماّدی اثر هنری،  شناسی میالهام بخش باشد. چنین صورتی از زیبایی
)توضیح ماّده بر حسب ماّده به شکلی بر حسب توابع و مقوالت علمی، و به روشی ماّدی تعریف نماید  

شناختی  شناسی ماتریالیستی متقاطع نمودن نظام زیباییبر اساس این طرح، ایدۀ اصلی زیبایی.  ماّدی(
ست، تا بتوان مفاهیم زیباشناختی مستقر در این ها و مناطق تالقیک های علمی برای تولید بلوبا نظام
ماّدی بازسازی نموده یا توضیح داد. بلوک تالقی شامل   -های تالقی را به صورت توابع علمیبلوک 

 
Aتوان به بیانی تقریبی گفت:   می ∩ B = A = B  گیرد  ) زیباشناختی زیرمجموعۀ نظام علمی قرار می. و یا آنکه نظام𝐴 ⊆ B ،)

Aکه در این حالت:   ∩ B = A 
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های مفهومی« میان ارزیتوان آنها را از طریق کشف »همهای تقاطع است که میگاههمۀ نودها یا گره 
ها  های تالقی، از نظریۀ مجموعهزی نمود. برای تفهیم بهتر موضوع و درک ماهیت بلوک دو نظام بازسا

 کمک گرفته شد.  
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