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مقدمه 
در حالی  کــه تأییــد شــده کــه تاریــخ زیبایی  شناســی مــدرن در قــرن 
هجدهــم میــالدی آغــاز گردیــده، ریشــه  های خردگرانــه آن بــه دوران 
آتــن کالســیک بــاز می  گــردد.  بنابرایــن مســأله زیبایی  شناســی یــک 
ــخ معمــاری، مطالعــه  ای  ــا مطالعــه تاری »موضــوع قدیمــی« اســت. ام
کامــالً قدیمــی نیســت، بلکه پیدایــش آن به عنــوان یک »دیســیپلین« 
ــر از آن مرتبــط  ــا حتــی پیش  ت ــه یکصــد ســال پیــش ی را می  تــوان ب
ســاخت. در مرحلــه آغازیــن ایــن تاریــخ مختصــر، یــک پیشکســوت، 
نقــش مهمــی ایفــا کــرد، کــه نقــش او بــه خوبــی شــناخته نشــد و او 
کســی جــز نویســنده و »معمــار« بریتانیایــی جفــری اســکات )1۸۸۴-

1۹۲۹( نیســت. 
کتــاِب در بــاب معمــاری انســان  گرا، اولینبــار در ســال 1۹1۴ چاپ شــد 
و اســکات برعلیــه »مغالطــات معمــاری« اســتدالل آورد؛ او بحث مذکور 
را ویژگــی متمایــز همتایــان خــود در نقــد معمــاری رنســانس و بــاروک 
معرفــی می  کنــد.  زمانــی کــه اســکات مشــغول نــگارش ایــن کتــاب 
ــه  ــر مجموعهــای از رشــته تازه پاگرفت ــوز زی ــخ معمــاری هن ــود، تاری ب
تاریــخ هنــر محســوب می  شــد. لــذا ایدههایــی کــه اســکات در کتابــش 
مطــرح نمــود، بــه موقــع بودنــد، امــا وقــوع جنــگ جهانــی اول باعــث 
محدودیــت در دسترســی گشــت کــه در غیــر اینصــورت نوشــته  هایش 
می  توانســت بــه گونــه  ای دیگــر باشــند. یکــی از نســخه  های ایــن کتــاب 
کــه بــه صــورت قابــل مالحظــه  ای مــورد بازبینــی قــرار گرفتــه بــود، در 
ســال  های اولیــه جنــگ بســیار تاثیرگــذار بــود؛ امــا بــه نظــر می  رســد 
بــا مــرگ نابهنــگام اســکات در ســال 1۹۲۹ ســهم او در تفکــر معمارانــه 
متوقــف شــد. عالقــه بــه نوشــته  های اســکات بــا فــراز و فرودهایــی در 
نیمــه دوم قــرن بیســتم نیــز ادامــه یافــت و مســیری را بــرای نقــد آثــار 
رینــر بانهــام ، برونــو زِوی  و دیویــد واتکیــن  فراهــم کــرد.  اگرچــه در 

اواخــر قــرن بیســتم، نگارشــهای اســکات دوبــاره در پاورقیهــای قوانیــن 
معمارانــه جــای گرفــت. 

در ســال  های اخیــر، تعــداد زیــادی پژوهــش درباره نوشــته  های اســکات 
بــه رشــته تحریــر درآمده  انــد کــه البتــه در خدمــت ســایر موضوعــات 
ــاب  ــچ  در ب ــو میترووی ــار برانک ــه آث ــوان ب ــه می  ت ــد؛ از جمل بوده  ان
فرمالســیم، مــارک کمپــل  و برنــارد برنســون  در بــاب تحلیــل روانــی، 
جــان مکارتــر  در بــاب خــوش منظــری و رائــول مارتیِنــز مارتیِنــز  در 

بــاب تاریخچــه خردگرایــی برونــو زوی اشــاره کــرد.  
ــار  ــنت ، معم ــیل پینس ــه سس ــوس دارد ک ــای افس ــر روی ج ــه ه ب
ــاری در  ــه معم ــکات در حرف ــکار اس ــی )1۸۸۴-1۹۶۳( و هم بریتانیای
ــار  ــه آث ــت و مطالع ــرار نگرفته اس ــه ق ــورد توج ــاری م ــان معم گفتم
او تنهــا بــر باغ هایــش متمرکــز بوده اســت. ســمپوزیوم »سســیل 
پینســنت و باغهایــش در توســکانی« در دانشــگاه جــورج تــاون در ســال 
1۹۹5 برگــزار شــد و مقاالتــی توســط جورجیــو گالِتی  و دیگــران و یک 
بیوگرافــی نیــز از ایتــن کالرک  ارائــه شــد.  بنابرایــن درک رابطــه بیــن 
پینســنت و آثــار معمــاری کامــالً مشــارکتی او بــا اســکات و تألیفــات 
اســکات در خصــوص زیبایی  شناســی بــه صــورت پــروژه  ای مبــرم بــرای 

تاریخ  نــگاری معمــاری در نظــر گرفته می  شــود. 
لــذا، مقالــه حاضــر درصــدد ایجــاد رابطهــای بیــن ایــن دو بدنــه تحقیق 
ــش  ــت نق ــه اهمی ــنت- و ب ــکات و پینس ــن اس ــای بی ــت- رابطه اس
پینســنت در توســعه نقــد معمــاری اســکات و تئــوری زیباییشناســی 

می  پــردازد. او 
ایــن مقالــه، ابتــدا بــا رجوع بــه تألیفــات معمــار و نظریه  پــرداز آمریکایی 
ــاری را  ــه زیبایی  شناســی معم ــد ب ــه جدی ــج، عالق ــتر ِگی ــارک فاس م
ــه  ــن اســتدالل ک ــا ای ــرد، ب ــد ک ــر شناســایی خواه در ســال  های اخی
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ــت  ــی اس ــای زیبایی  شناس ــان دغدغه  ه ــو از هم ــج ممل ــات ِگی تألیف
ــوند و  ــان می  ش ــاری بی ــات معم ــاره مغالط ــکات درب ــد اس ــه در نق ک
در تئــوری زیبایی  شناســی فرمــی و مبتنــی بــر همدلــی او نیــز یافــت 
می  شــوند. ایــن بازشناســی موجــب ارزیابــی تــازه  ای از تألیفــات اســکات 
و میــراث وی می  گــردد و مشــارکِت معمــاری اســکات و پینســنت را بــه 
مجاهدتــی به هنــگام تبدیــل می  نمایــد. مقالــه حاضــر درصــدد اســت 
بــا ارائــه مکالمــه  ای بیــن ایــن دو متفکــر معمــاری در دو دوره متفــاوت، 
رواج درک زیبایی  شناســی در معمــاری را در طــول زمــان توضیــح دهــد. 

بازبینی زیبایی  شناسی و »لحظه پسا انتقادی« 
ــه  ــرار گرفت ــانی ق ــترس کس ــارج از دس ــی »خ ــوری زیبایی  شناس تئ
ــا  ــوند«.  ب ــد می  ش ــه بهره  من ــش از بقی ــه آن بی ــه از مطالع ــت ک اس
ایــن دیــدگاه، مــارک فاســتر ِگیــج، نســخه ویرایش شــده کتــاب تئوری 
ــرای معمــاری و طراحــی را در ســال  ــی ب ــون اصل زیبایی  شناســی: مت
۲011 آغــاز نمــود. ِگیــج، اســتادیار دانشــکده معمــاری دانشــگاه ییــل، 
معمــاری خبــره و طرفــدار صریــح اولویت  بنــدی مجــدد زیبایی  شناســی 
در معمــاری اســت.  او تئــوری زیبایی  شناســی خــود را در متــن »لحظــه 
پســا انتقــادی« توســعه داد - کــه در بحبوحــه پیدایــش نگرش  هــای 
مختلفــی بــود کــه از »پــروژه انتقــادی« فاصلــه گرفتنــد؛ یعنــی آنچــه 
ــاری  ــر معم ــر تفک ــه 1۹۹0 ب ــر ده ــه اواخ ــا ب ــه 1۹۶0 ت ــه از ده ک
ــا تحلیــل روانــی  ــود. - »از مارکسیســم و نشانه  شناســی ت حکم فرمــا ب
ــکل هیــز، »تئــوری  ــی مای ــه عقیــده ِک ــود کــه ب ــزوم«، دوره  ای ب و ری
جایگزیــن نقــد معمارانــه« شــد. همان  طــور کــه ِگیــج بیــان می  کنــد: 
ــل  ــه طــور کام ــرم ... ب ــه ف ــرای توجی ــی ب ــم انتزاع ــه مفاهی ــکاء ب »ات
ــه زیبایی  شناســی را تحت الشــعاع  ــه نظری ــی ا  ســت ک نوعــی جایگزین

ــرار داد.«   ق
ِگیــج بــه خاطــر تأثیراتــی کــه از فلســفه معاصر گرفتــه اســت،  گونه  ای 
زیبایی  شناســی     را پیشــنهاد می  کنــد کــه درصــدد بازشناســی ظرفیــت 
درونــی معمــاری در ســاخت واقعیــت و نیــز تنظیــم چگونگــی »درک 
واقعیــت« اســت.  بــه طــور ضمنــی در تألیفــات ِِگیــج ایــن ادعــا وجــود 
ــه ارزش معمــاری  ــی دارد ک ــه زیبایی  شناســی، ریشــه در امکان دارد ک
ــج،  ــرات ِگی ــن تأثی ــه خاطــر خــود معمــاری درک شــود. از بی ــد ب بای
مهمتریــن تعــدی بــه معماری از ســوی فیلســوفی بنــام گراهــام هارمن  
ــار  ــه آث و بحــث هستی  شناســی شــیءمحور  نشــأت گرفــت. عالقــه ب
هارمــن در گفتمــان معمــاری در مجموعــه ســمینارهای برگــزار شــده 
در ســال ۲01۳ در لنــدن  تحــت عنــوان »معمــاری در بــاب هارمــن، 
ــادل  ــوئدنبرگ  و تب ــن س ــط انجم ــاری« توس ــاب معم ــن در ب هارم
معمــاری تحقــق بخشــیده شــد، و همچنیــن مجلــه معتبــر معمــاری 
ــه  ــاً ب ــود را عمدت ــات خ ــال ۲015 موضوع ــورک، در س الگ  در نیوی
ــر  ــر تألیفــات هارمــن ب ــه تأثی ــوط ب مباحثــی اختصــاص   داد کــه مرب

معمــاری بــود.  
از  تــا حــدودی  هارمــن  چهارچــوب هستی  شناســی شــی محور 
بازخوانــی بنیــادی و تجزیــه و تحلیــل ابــزار فلســفی مارتیــن هایدگــر، 
فیلســوف آلمانــی منتــج می  شــود کــه از طریــق آن وجــود موضوعــات 
ــوند.  ــی می  ش ــان« تلق ــرد انس ــتقل از ادراک و خ ــار، »مس خودمخت
ِگیــج از طریــق مفهــوم خودمختــاری و پژواک فرمالیســم زیباشــناختی 
ــت  ــاری حمای ــه  ای معم ــر رابط ــی و غی ــر مفهوم ــت درک غی از اهمی

می  کنــد.  او می  نویســد کــه امــروزه عالقــه معمــاران بــه فلســفه  هایی 
ــی  ــه نوع ــش ب ــع واکن ــی محور، در واق ــی ش ــون هستی  شناس همچ
ــاً توســط روابطــش  ــده  ای صرف ــور فزاین ــه ط ــه »ب ــاری   اســت ک معم
ــود«.   ــار خ ــای خــاص و خودمخت ــا ویژگی ه ــه ب ــود و ن ــه می  ش توجی
زمینه  ســازی هستی  شناســی شــی محور هارمــن در رابطــه بــا تألیفــات 
ِگیــج بــه مــا اجــازه خواهــد داد، تــا بــه طــور مختصــر، موازینــی را در 
زیبایی  شناســی اســکات معرفــی کنیــم. از نظــر هارمــن، پیامــد 
»جایگزینــی یــک شــی بــا درنظرگرفتــن مؤلفه    هــا یــا تأثیراتــش«، بــه 
صــورت متفاوتــی تحــت عناویــن »تضعیــف «، »بــه بــاال تقلیل  دهنده« 
و یــا »تقویــت« تعریــف میشــود. اصطــالح تضعیــف عبارتنــد از تعریــف 
هــر شــی »از لحــاظ کوچکتریــن اجــزای ســازنده  اش«.  ِگیــج در نقــد 
مقالــه بــا عنــوان »درســت فکــر کــردن، َمــدَرس متروکــه را به مســکن 
مقــرون بــه صرفــه لیــد  تبدیــل می  کنــد« این  گونــه اســتدالل 
مــی  آورد کــه »شــی معمارانــه«، » قبــل از این  کــه از موضــوع مســکن 
حتــی اســمی بــرده شــود، بــا اســتناد بــه گواهینامــه لیــد «، تضعیــف 
ــه  ــه یــک ســاختمان، ب می  شــود. از نظــر ِگیــج، »ویژگی  هــای معماران
ــه  ــده گرفت ــدار آن نادی ــای پای ــع بخش  ه ــه نف ــک شــی ... ب ــوان ی عن
ــح داده  ــه طــور مفصــل توضی ــه ب ــه در ادام می  شــود«.  همان  طــور ک
ــکات  ــات اس ــه مغالط ــد از دریچ ــن نق ــش ای ــه در خوان ــود ک می  ش
ــای  ــی ویژگی  ه ــی – یعن ــه زیبایی  شناس ــم ک ــت، بگویی ــن اس ممک
فرمــی و عاطفــی معمــاری- تابــع مــوارد تکنیکی و اخالقی شــده اســت 
و بــه طــور ظریفــی ایــن دغدغه  هــا را کــه ارزش معمــاری مبتنــی بــر 
آن  هاســت، را امتیــاز می  شــمارند و - در ایــن مــورد مســکن- مدنظــر 
قــرار گرفته اســت. ِگیــج می  نویســد، مــا »بــه مــردم یــاد داده  ایــم کــه 
ــه  ــای معماران ــوند و از ویژگی  ه ــل ش ــوز LEED ارزش قائ ــرای مج ب
ــد نقــدی  خودمختــار ســاختمان  ها چشم  پوشــی کننــد.«  ایــن را نبای
بــر علیــه معماری پایــدار قلمــداد نمــود؛ بلکه ابهــام ناخواســته در درک 
زیبایی  شناســی از خــود معمــاری اســت کــه ناشــی از برتــری دادن بــه 

ویژگیهــای رابطــه  ای و مفهومــی آن اســت. 
مبتنــی بــر تعاریــف هارمــن، اصطــالح تقویــت بــه توصیف شــی ارتباط 
دارد کــه نمی  توانــد خــودش را در نظــر بگیــرد، و بیشــتر بــر اعمــال یــا 
نمــودش در جهــان تمرکــز می  کنــد.  از نظــر معمــاری، ِگیــج در مــورد 
ــع  مصادیقــی می  نویســد کــه »توجیــه عقالنــی« معمــاری، کامــالً تاب
»ایــده بــزرگ« یــا »کانســپت« اســت، اصطالحاتــی کــه بی  شــک بــرای 
هــر کــس کــه اخیــراً در اســتودیوی طراحــی معمــاری آمــوزش دیــده، 
واژه  ای آشناســت. بــه طــور مشــابه، در نقد اســکات از مغالطــه رمانتیک، 
ارزش زیبایی  شناســی معمــاری، تابــع درک مفهومــی اســت؛ چــه ادبــی 
باشــد، چــه غیــر آن. طنیــن ایــن جنبــه از نقد اســکات نیز در اســتدالل 
ــوان نمــاد یافــت می  شــود؛ جایی  کــه او  ــه عن ــه اســتعاره ب ِگیــج  علی
می  نویســد: »اگــر دیاگرام  هــا بــه صــورت گرافیکــی ساده  ســازی 
ــه از  ــد؛ البت ــل   می  یابن ــابه تقلی ــور مش ــه ط ــز ب ــتعاره  ها نی ــوند، اس ش
طریــق مکانیســم جایگزینــی واژگان«.  او ایــن اعتــراض را بــا اشــاره بــه 
»ادعــای ســانتیاگو کاالتــراوا، کــه طراحــی مرکــز حمــل و نقــل مرکــز 
تجــارت جهانــی او پرنــده  ای در حــال پــرواز اســت کــه موضــوع حمل و 
نقــل را نشــان می  دهــد«، بیــان می  کنــد. از نظــر ِگیــج، پیــش زمینــه 
اســتعاره بــه عنــوان نمــاد، یــک سیســتم ارزشــی را پیشــنهاد می  نماید 
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کــه در آن تجربــه معمــاری بــه تنهایــی بــه درکــی مفهومــی و ممتــاز 
ــود. ــذار می  ش واگ

بنابرایــن، اصطــالح بــه بــاال تقلیل  دهنــده، بــه ترکیــب همزمــان تقویت 
و تضعیــف اشــاره دارد. هارمــن، متریالیســم علمــی را بــه عنــوان یــک 
مثــال ارائــه می  کنــد؛ جایی  کــه مــاده بــه طــور همزمــان »الیــه نهایــی 
ــری  ــل اندازه  گی ــالً قاب ــی کام ــاظ ریاض ــم از لح ــت و ه ــان« اس کیه
اســت. از نظــر معماری،ِگیــج می  نویســد کــه یــک ســاختمان می  توانــد 
»بــه بــاال تقلیل  دهنــده باشــد، کــه به واســطه مشــارکتش در یــک ایده 
بــزرگ منحصربه فــرد مشــروعیت یافتــه و تضعیــف می  شــود؛ زیراکــه 
ــاًل  ــاره دارد، مث ــاختمان اش ــه از س ــک جنب ــه ی ــا ب ــزرگ تنه ــده ب ای
ــج از  ــاد ِگی ــدی.«  انتق ــررات منطقه  بن ــکاس مق ــرای انع ــازی ب انبوه  س
انتــراع مفهومــی بــه عنــوان مبنایــی بــرای قضــاوت   معمارانه در نســبت 
ــات  ــا اصطالح ــی  اش ب ــوری زیبایی  شناس ــازنده تئ ــای س ــا مؤلفه  ه ب
ــاره  ــوه  ای اش ــروی بالق ــه نی ــه درآن او ب ــده  اند ک ــان ش ــری بی دقیق  ت
دارد کــه ســبب می  شــود زیبایی  شناســی » بــه گفتمــان اولیــه نســل 
بعــدی تعامــالت اجتماعــی و در نتیجــه اکولوژیکــی، فضایی و سیاســی 
ــی،  ــج از زیبای ــم ِگی ــت مه ــی در برداش ــه اصل ــود«.  نکت ــل ش تبدی
ــا  ادعــای خودمختــاری خــود معمــاری اســت؛ »تکمیــل ســاختمان ب
ــوس آن«.   ــای محس ــف ویژگی  ه ــی و تعری ــای زیبایی  شناس کیفیت  ه
از نظــر او، تنهــا درک زیبایی  شناســی از معمــاری، تشــخیص ظرفیــت 
آن بــرای تعریــف »زمینــه  ای بی  واســطه« از تجربــه اســت کــه »درک 

ــد.   ــکل می  ده ــا از آن« را ش م
بــا در نظــر گرفتــن انتقــاد ِگیــج از قضــاوت معمارانــه، اکنــون دوبــاره به 
یــک قــرن قبــل یــا بیشــتر بــه جفــری اســکات و سیســیل پینســنت 
بــاز می  گردیــم تــا میــراث زیبایی  شناســی کــه در تألیفــات ِگیــج ســهم 

مهمــی دارد، را روشــن کنیــم.
معرفی مجدد جفری اسکات 

»جفــری اســکات دیگــر نامی آشــنا برای یک مخاطــب آگاه نیســت ...«.  
ــا  ــود از یونانی  ه ــازی  های خ ــل در ایده  آل  س ــرن قب ــک ق ــکات از ی اس
ــرده اســت،  ــاره زیبایی  شناســی مطــرح ک ــا، ســؤاالتی را درب و رومی  ه
»تمدن  هایــی کــه مبنــای آمــوزش او را شــکل دادنــد«.  او در آکســفورد 
یونانی، التین و فلســفه  را تحت سرپرســتی کالســیک  گرای برجسته  ای 
بــه نــام گیلبــرت مــوری  آموخــت؛ شــخصی کــه در ارائــه مبانــی فکری 
تئوری  پردازی  هــای بعــدی اســکات در زمینــه معمــاری، نقــش مهمــی 
ایفــا کــرد. ایــن مبانــی زمانــی گســترش یافــت کــه اســکات بــه عنــوان 
یــک دانشــجو توســط مــاری برنســون، همســر منتقــد مشــهور برنــارد 
برنســون، در خــالل همراهــی بــا دختــرش در یــک تــور اتومبیل  رانــی 
ــه »حلقــه برنســون«  در توســکانی دعــوت شــد.  بنابرایــن، اســکات ب
ــاز  ــه در آغ ــی شــد؛ زیبایی  شناســان و روشــنفکران مهاجــری ک معرف

قــرن بیســتم، فلورانــس را بــه خانــه خــود تبدیــل کردنــد. 
در آن زمــان، اســکات دچــار بالتکلیفــی در حرفــه خــود شــده بــود و 
- از بیــن ســایر حرفــه هــا- معمــاری را در نظــر داشــت. او از طریــق 
تدابیــر دقیقــی کــه معتمــد جدیــدش مــاری برنســون اندیشــید، در 
ســال  1۹0۷بــا معمــار بریتانیایــی جوانــی بــه نــام سیســیل پینســنت 
در آپارتمانــش در لنــدن آشــنا شــد.  آن جــا بــود کــه مالقــات 
سرنوشت  ســازی بــرای هــر دوی آنهــا رقــم خــورد. در نتیجــه، اســکات 

در مدرســه انجمــن معمــاری در ســال تحصیلــی 1۹0۸-1۹0۷ 
ــون،  ــان تافت ــت: »کار در خیاب ــی زود نوش ــی خیل ــرد، ول ــی ک نام نویس
بــه نظــر مــن آمــوزش خــوب بــرای کســانی اســت کــه قصــد دارنــد، 
ــه    ای  ــار معمــاران و ســپس معمــاران کوچــک حرف اول از همــه دفتری
ــد؛ ... و تاریخــی  باشــند. امــا هیــچ نــوع انگیــزه فکــری در خــود ندارن
ــه شده اســت.«  از  ــل ارائ ــدون تخی ــوده  ام، ب ــاهد آن ب ــون ش ــه تاکن ک
همــان ابتــدا، بدگمانــی اســکات دربــاره حرفــه معمــاری آشــکار بــود. 
بــه عقیــده ریجــارد دان، نویســنده زندگی  نامــه اســکات، طولی نکشــید 
کــه اســکات »از ماهیــت بســته و جــو غیرانگیزاننــده آمــوزش معمــاری 

خســته شــد و از تحصیــل در ایــن رشــته دســت کشــید«.  
اســکات علیرغــم عالقــه چشــمگیر خــود بــه حرفــه معمــاری، 
ــی  ــوان ویژگــی مل ــه  اش تحــت عن نظریه  پردازی  هــای خــود را در مقال
معمــاری انگلیســی  )1۹0۸( کــه برنــده جایــزه صــدر اعظــم اکســفورد 
ــد  ــان می  ده ــن دوره نش ــکات در ای ــات اس ــود.  مکاتب ــان نم ــد، بی ش
ــرده   ــه ک ــگارش آن مقال ــالل ن ــود، در خ ــز خ ــه رد ت ــروع ب ــه او ش ک
ــث  ــردم مباح ــاس ک ــد: »احس ــکات می  گوی ــه اس ــه طوری  ک ــود. ب ب
معمــاری جالــب و جــذاب هســتند و زمانی  کــه ایده  هایــم دربــاره ایــن 
موضــوع را دســته  بندی کــردم، حتــی از قبــل هــم عالقــه ام بــه ایــن 
رشــته بیشــتر شــد )ولــی عالقه  منــد بــودن دلیــل بــر حرفهــای بــودن 
نیســت(. متأســفم کــه بــا رشــته معمــاری از دیــدگاه متفاوتــی نســبت 
بــه ویژگــی شــناخته شــده آن برخــورد کــردم، پــس بــرای راســکین 
ــح  ــای معمــاری را توضی ــی ســاده اســت کــه مشــخصه  های گوی خیل

ــح اســت.«   ــه بخــش بســیار کمــی از آن صحی ــد؛ درحالی  ک ده
اســکات در ایــن مقالــه می  نویســد، کــه »معمــاری می  توانــد بــه عنــوان 
یــک هنــر ارزیابــی شــود، می  توانــد بــه عنــوان یــک علــم مطــرح شــود 
... می  تــوان آن را بــه عنــوان نمــاد نیروهــای انســانی کــه آن را ایجــاد 
کرده  انــد، تفســیر نمــود، ثبــت قابــل مشــاهده و مانــدگار محیطــی کــه 
از آن نشــأت گرفتــه اســت.« بی  تجربگــی نســبی اســکات در موضــوع 
و عمــل معمــاری در آن زمــان در ایــن مقالــه مشــهود اســت. منابــع او 
برگرفتــه از مظنونیــن همیشــگی همچــون راســکین، ویلیــام موریــس 
ــد اســت  و درک او از معمــاری دارای ســوگیری  ــد بلوم  فیل و ... رجینال
انتزاعــی اســت. طــوری کــه رائــول مارتینــز مارتینز می  نویســد؛ اســکات 
ــای علمــی و  ــز معمــاری را ورای ویژگی  ه ــن و متمای »عملکــرد نمادی
ــیک  گرایی  ــذا کالس ــرار داد.«  ل ــد ق ــورد تمجی ــی آن م زیبایی  شناس
ــه  ــن مقال ــاری، در اولی ــی از معم ــه عمل ــدون تجرب ــکات، ب ــد اس مانن
خــود در ایــن زمینــه بــرای درک نظــری انتزاعــی از معمــاری بــه بحــث 

ــد. ــر می  رس ــه نظ ــر ب ــه اجتناب  ناپذی ــردازد، ک می  پ
آموزش  های معماری ادواردین و تأثیر حلقه برنسون 

بنابرایــن تصادفــی نیســت، کــه وقتــی اســکات عالقهــاش بــه حرفــه 
معمــاری را بــه مــاری برنســون توضیــح داد، بالفاصلــه سیســیل 
پینســنت بــه ذهــن مــاری رســید. خانــواده برنســون بــا پینســنت بــه 
واســطه همسایه  شــان ادمونــد و مــری هاتــون آشــنایی داشــتند و آن  ها 
بودنــد کــه پینســنت را تشــویق کردنــد کــه کار معمــاری را در فلورانس 
برگزینــد. بــه گفتــه ایتــن کالرک، زندگی  نامــه نویــس پینســنت، آن  ها 
ــه احســاس  ــناختند ک ــذار و ارزشــمندی« را می  ش ــران تأثیرگ »مهاج
ــان و  ــی زب ــاری انگلیس ــک معم ــا ی ــتن ب ــروکار داش ــد، »س می  کردن
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ــر  ــا صنعتگ ــار ی ــاده  تر از معم ــی س ــتان، خیل ــه انگلس ــش آموخت دان
بومــی [ایتالیایــی] اســت.«  

آموزشــهای پینســنت نیــز در مدرســه انجمــن معمــاری شــروع شــده 
بــود. او در تــرم بهــار ســال 1۹01 پذیرفتــه شــد و تحــت سرپرســتی 
ــه  ــس از آن، او ب ــود. پ ــدن ب ــام واالس در لن ــام ویلی ــه ن ــاری ب معم
آکادمــی ســلطنتی معمــاری پیوســت و در دفتــر ای تــی هــال کســب 
تجربــه نمــود.  مطالعــات پینســنت در آکادمــی ســلطنتی باعــث شــد 
کــه او بــا ایده  هــای رجینالــد بلوم  فیلــد و ســر تومــاس گراهام جکســون 
ــا  ــنت ب ــاالً ... پینس ــد: »احتم ــه می  نویس ــود. کالرک این  گون ــنا ش آش
ایــن متــن از جکســون یعنــی »خــرد در معمــاری« آشــنایی داشــته 
ــود«.  ــه ب ــان ودل پذیرفت ــا ج ــون را ب ــه او »درس جکس ــت و این  ک اس
ــی چــون و چــرا از  ــروی ب ــر اســت: »پی ــه شــرح زی ــده  ای از آن ب گزی
نمونه  هــای باســتانی کــه بــه تصــور اکثــر مــدارس جدیــد بواســطه آن 
ایمنــی می  یابنــد، مــا را بــه هیــچ کجــا نمی  رســاند؛ ... باستان  شناســی 
ــزرگ  ــبک  های ب ــه کالم س ــت و ن ــن روح اس ــت؛... ای ــاری نیس معم

گذشــته کــه بــرای مــا مفیــد خواهــد بــود«.  
ــه  ــی را ارائ ــاری، قیاس ــی و معم ــن باستانشناس ــون بی ــز جکس تمای
ــوری زیبایی  شناســی  ــم توســعه تئ ــه بواســطه آن می  توانی ــد ک می  کن
اســکات را بهتــر درک کنیــم و مواجهــه روزافــزون او بــا عمــل معمارانه، 
ــی در  ــی و فرم ــی تجرب ــر زیبایی  شناس ــتر ب ــد بیش ــا تأکی ــر ب متناظ
تألیفــات اســکات اســت. آخریــن ســطر این گزیــده نیــز آموزنده اســت؛ 
»روح بــه جای کالم«، جکســون پاســخ اجتنابناپذیر معماری به شــرایط 
»بیرونــی و ... اجتماعــی« را توضیــح می  دهــد، ولــی مهمتــر از همــه بــه 
درک کیفیت  هــای مانــدگار معمــاری نیــز اشــاره دارد، ویژگی  هایــی کــه 
ــن احســاس در از بیــن  ــه ســبک  های معمــاری نیســتند. ای ــق ب متعل
بــردن مغالطــات بیولوژیکــی و رمانتیــک اســکات نیــز یافــت می  شــود، 
جایی  کــه او درســت مثــل جکســون، هدفــش را بــر مبنــای »پیــروی 

ــد.   ــخص می  کن ــتانی« مش ــای باس ــته از نمونه  ه چشم بس
 حرفــه پینســنت بــه عنــوان معمــار در فلورانــس زمانــی آغــاز شــد کــه 
ــر بازســازی  ــرای نظــارت ب ــالً ب ــه قب ــی ک ــار ایتالیای برنســون  ها، معم
ــا  ــد.  ت ــد، را اخــراج کردن ــرارداد بســته بودن ــا او ق ــی ب ــالی آی تات وی
آن زمــان، آی تاتــی، شــامل پنجــاه هکتــار زمیــن   کشــاورزی، ویــالی 
اصلــی و چندیــن ســاختمان و اقامتــگاه کوچکتــر بــود و ابتدایی  تریــن 
ــت  های  ــق یادداش ــر طب ــت.  ب ــی را داش ــات رفاه ــی و امکان لوله  کش
پینســنت، تغییــرات اولیــه درخواست شــده توســط برنســون  ها عبــارت 
از یــک بــاغ رســمی، یــک خانــه بــرای باغبــان و یــک کتابخانــه جدیــد 
بــود.  در ایــن هنــگام بــه پیشــنهاد مــری برنســون، اســکات در آی تاتی 
بــه پینســنت پیوســت. بدین ترتیــب مشــارکت در کار معمــاری شــروع 
شــد کــه بــی وقفــه تــا بعــد از پایــان جنــگ جهانــی اول ادامــه یافــت. 
ــه  ــتند ب ــاری، آن دو توانس ــکات در کار معم ــی اس ــم بی  تجربگ علیرغ
مزایــای مشــترکی دســت یابنــد. همانطــور کــه خــود پینســنت اظهــار 
داشــت: »مشــارکت آن  هــا مشــارکت تضادهــا بــود، ولــی نتایــج آن  هــا 
مکمــل هــم بودنــد... اســکات، روشــنفکر، تحصیــل کــرده، با اســتعداد و 
از ســخنوری خوبــی برخــوردار اســت و مــن اهــل عمــل، خــالق و دارای 
ــل مشــاهده  ــرای چشــم قاب ــی هســتم کــه ب ــرای چیزهای اســتعداد ب
اســت، امــا بــی ســر و زبانــم.«  بــا ایــن حــال مشــارکت عملــی اســکات 

در کارهــای معمــاری آن  هــا تــا حــدودی نامشــخص باقــی مانــد. دان 
تصریــح می  کنــد کــه »همیشــه راحــت نیســت کــه ســهم اســکات در 
ایــن شــرکت را جــدا کــرد )مــری به خاطر مشــکالت ســالمتی اســکات 
عــادت داشــت کــه او را ناتــوان خطــاب کنــد(، ولــی قطعــاً می  دانیــم، او 
بــود کــه مبلمــان اتاق  هــا را انتخــاب کــرد و تصمیــم گرفــت کــه کجــا 
قــرار داده شــوند.«  در آن زمــان، اســکات حرفــه نویســندگی خــود را 
دنبــال می  کــرد و توســط طــراح آمریکایــی اوگــدن کادمــن بــه مــدت 
کوتاهــی اســتخدام شــد تــا در گــردآوری کاتالوگــی درباره قصــر ییالقی 
فرانســه بــه او کمــک کنــد.  اگرچــه مشــارکت اســکات در ایــن پــروژه 
فقــط چنــد ماهــی به طــول انجامید؛ اما بینشــی تجربــی و علمــی را در 
ارزیابــی بلندپروازانــه و روشــمند او از معمــاری قرن هجدهم فرانســه، در 
اختیــارش قــرار داد. ایــن موضــوع بــرای اســکات، باعــث به وجــود آمدن 

حــس تــازه  ای از تمرکــز هــم در تألیفــات و هــم کار معمــاری بــود.  
ــرای آن،  ــه ب ــاری ک ــکاری معم ــن دوره از هم ــای ای ــی از پروژه  ه یک
ــال  ــت، وی ــده اس ــتند ش ــر مس ــکات بهت ــی اس ــش عمل ــات نق جزئی
ــود.   ــز آگوســتوس اســترانگ ب ــی چارل ــرای فیلســوف امریکای ــزه ب لبال
ــق او  ــود و از طری ــاروارد ب ــارد برنســون در ه اســترانگ هــم عصــر برن
بــه اســکات و پینســنت معرفــی شــد.  اگرچــه اســترانگ، نهایتاً نســبت 
بــه ســاختمانی کــه اســکات بــرای او طراحــی کــرده بــود، احساســات 
دوگانــه  ای ابــزار نمــود، امــا اســکات، ویــالی لبالــزه را بهتریــن کار خــود 
ــرای  و پینســنت قلمــداد می  کــرد. او ایــن ویــال را محیطــی ایــده  آل ب
مطالعــه و تعمــق توصیــف می  کنــد، »مکانــی رهبانــی و زاهدانــه و پــر 
از نــور و فضایــی بــا طــاق نماهــای بســیار عالــی و ســنگ  کاری هایــی 
کــه همــه جــا وجــود دارنــد و حســی کلــی از راحتــی و آرامــش را القــا 

می  کنــد«.  
ــش  ــر »ســلیقه   و دان ــد برنســون و اســترانگ ب ــان بی  تردی ــن زم در ای
ــرد  ــد. ف ــذار بودن ــنت تأثیرگ ــکات و پینس ــی«  اس ــده رنسانس پیچی
ــود. وینســت  ــون ب ــث وارت ــی ادی ــر نویســنده آمریکای ــذار دیگ تأثیرگ
شــاکلوک بــه صــورت مفیــدی بــه نفــوذ »تألیفــات درجــه یــک دربــاره 
باغ  هــای ایتالیایــی« در خــالل دهــه 1۹00 کمــک کــرده اســت کــه از 
جملــه می  تــوان بــه آثــار ادیــث وارتــون اشــاره نمــود کــه »پینســنت 
ــر  ــایان ذک ــن ش ــت«.  همچنی ــته اس ــنایی داش ــا آش ــا آن  ه ــاً ب قطع
ــی و در حــول و حــوش همــان  ــالی آی تات اســت کــه اســکات در وی
زمــان بــا وارتــون آشــنا شــد و ایــن دو تــا موقــع مــرگ وی در ســال 
ــا هــم دوســت بودنــد.  در واقــع وارتــون در کتــاب  1۹۲۹ همچنــان ب
ویالهــای ایتالیــا و با    غ  هــای آن در ســال 1۹05، بــا اشــاره بــه ســخنان 
جکســون این  گونــه می  نویســد کــه اگــر »باغ  هــای قدیمــی ایتالیایــی 
.... الهام  بخــش واقعــی باشــند، بایــد کپــی شــوند؛ امــا نــه در کالم، بلکــه 

ــا روح«.   ب
توسعه معماری انسانگرا و چهار مغالطه

ــوری  ــه پینســنت در شــکل  گیری تئ ــی ک ــن یکــی از روش  های بنابرای
زیبایی  شناســی اســکات نقــش داشــت، از لحــاظ تأثیــر او در تجربیــات 
معماریــش اســت. حرفــه پینســنت تــا آن زمــان بیــش از یــک دهــه 
ــاری  ــه  اش از معم ــه تجرب ــکات ک ــالف اس ــود، برخ ــیده ب ــول کش ط
ــه اســتثنا  ــود و ب ــه آموزش  هــای آکادمیــک و گردشــگری ب محــدود ب
ــود.  ــرده ب ــب ک ــاری کس ــن معم ــه در انجم ــوزش ک ــاه آم ــد م چن
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ایــن موضــوع توضیــح دیگــری بــرای تغییــر در فرمول  بنــدی تئــوری 
ــه می  نمایــد، کــه او از  ــا 1۹1۴ ارائ معمــاری اســکات از ســال 1۹0۸ ت
ــی در معمــاری  ویژگی  هــای ســمبولیک و ارزشــگذارانه فرمــی و تجرب
رویگــردان شــد. بنابرایــن هنــگام کار در ویــال لبالــزه، یــا زمــان کمــک 
کــردن بــه پینســنت در ســایر پروژه  هــا، ایــن اســکات بــود کــه »تحــت 
تأثیــر ســفرهایش بــه ایتالیــا« و »گفتگوهایــش بــا برنســون، ورنــون لی 
و ســایر عالمــان فلورانــس«  کار خــود را بــا جدیــت در کتــاب معمــاری 
ــن و  ــه اولی ــان ســال 1۹1۲، ب ــا پای ــود. اســکات ت ــاز نم انســان  گرا آغ
مهمتریــن بخــش کتــاب خــود قانــع بــود - مابقــی فصــول کتــاب در 
خصــوص مغالطه    هــا هســتند- امــا هنــوز قســمت دوم کتــاب یعنــی 
بخــش »ســازنده« را آغــاز نکــرده بــود.  تــا اواخــر 1۹1۳، اســکات بــه 
ویرایــش و اصــالح  بخش  هــای مختلــف کتــاب ادامــه داد. او می  گویــد 
ــود  ــواه خ ــه دلخ ــش ب ــان-فضا-خط را کمابی ــش انس ــرانجام بخ :»س
ــای  ــه »ارزش  ه ــوط ب ــش مرب ــه بخ ــاندم«؛ در حالی  ک ــان رس ــه پای ب

ــود.   ــده ب ــرای او ناامیدکنن ــان ب انســان  گرا« همچن
زمانیکــه کتــاب معمــاری انســان  گرا در ژوئــن ســال 1۹1۴ پدیدار شــد، 
وارتــون آن را کتابــی »درخشــان و متمایــز« توصیــف کــرد.  بــه صــورت 
دقیقــی او تأثیــر حرفــه معمــاری را بــر توســعه نظریــه زیبایی  شناســی 
اســکات درک کــرد. او می  نویســد کــه اســکات »دو ویژگــی را کــه اغلب 
ــه ارمغــان مــی  آورد ؛ یکــی معمــاری  ــا هــم ترکیــب نمی  شــوند را ب ب
حرفــه  ای و دیگــری داشــتن ذهنــی کــه تمایــل بــه قبــول فرمول  هــای 
پذیرفتــه شــده را نــدارد.«  ایــن موضــوع تــا حــدودی اهمیــت تجربــه 
ــن  ــه کمــک پینســنت را در خــالل ای ــاری ب ــی اســکات در معم عمل
ــر اســکات، اهمیــت  ــراوان ب دوره تأییــد می  کنــد. علیرغــم تأثیــرات ف
مشــارکت وی در معمــاری بــا پینســنت خیلــی کــم درک شــد. 
همانطــور کــه شــاکالک نیــز می  نویســد: »اســکات مشــخصاً از حمایــت 
و رهنمودهــای همــکارش بهره  منــد شــد ... علیرغــم وجــود بســیاری 
از رهبــران برجســته در فضــای کمیــاب و روشــنفکرانه توســکانی.«  در 
ــم  ــا تقدی ــان  گرا ب ــاری انس ــاب معم ــگفتار کت ــکات در پیش ــع، اس واق
ــه »سیســیل پینســنت«  خــودش ایــن موضــوع را تأییــد می  کنــد.  ب
اســکات در مقدمــه   کتابــش، نقــد ظریفــی از آثــار قبلــی خــود و نیــز 

ــد.  ــه می  ده ــد ارائ ــکین و بلوم  فیل راس
»گفتــه می  شــود، معمــاری بایــد »نمایــش هــدف« یــا »بیــان   ســاختار 
درســت آن« یــا »بیــان زندگــی ملــی« باشــد ... و یــا برعکــس، 
ــد ...  ــد. بای ــاوت باش ــل بی  تف ــن عوام ــه ای ــبت ب ــک« و نس »آکادمی
ــنتی« و  ــد »س ــد ... بای ــر باش ــد خوش  منظ ــا بای ــد، و ی ــارن باش متق
»عالمانــه« باشــد ... و یــا شــبیه آنچــه کــه قبــالً انجــام شــده، باشــد ... 
و یــا بایــد از ایــن شــباهت جلوگیــری نمایــد. یــا بایــد بیــن ایــن مــوارد 

ــا همیشــه.«  ــه همیــن ترتیــب ت مخالــف ســازش ایجــاد کنــد؛ و ب
ــا ایــن حــال، این  طــور نیســت کــه بدیهیــات ذکــر شــده وی لزومــاً  ب
نادرســت باشــند. از نظــر اســکات، ایــن واقعیــت اســت کــه آن  هــا بدون 
ــوارد  ــدام در برخــی م ــر ک ــه می  شــوند. ه ــل« پذیرفت »اســتدالل کام
قــادر نیســت، ارزش معمــاری خــود را توجیــه   کنــد. براســاس چنیــن 
معیارهایــی، »هیــچ ســاختمانی ایــن قــدر بــد نیســت کــه کــه نتــوان 
ــا آن  قــدر خــوب نیســت کــه  ــا اندکــی نبــوغ آن را تأییــد کــرد، و ی ب
نتــوان بــه طــور معقــول آن را محکــوم کــرد.« بــه جــای ایــن بدیهیات، 

ــن  ــد. او ای ــه می  ده ــود را ارائ ــی خ ــای زیبایی  شناس ــکات معیاره اس
ــد،  ــام می  ده ــانس انج ــاران دوران رنس ــن از معم ــو گرفت ــا الگ کار را ب
ــی آن را توضیــح می  دهــد: »شــرایط  ــه خوب ــون ب همان  طــور کــه وارت
مکانیکــی، مذهبــی و ســوداگرایانه  ای کــه دائمــاً تحــت امــر یــک ایده  آل 

ــرد.«  ــرار می  گی ــه ق ــی آگاهان زیبایی  شناس
ــت:  ــش دانس ــامل دو بخ ــان  گرا را ش ــاری انس ــاب معم ــوان کت می  ت
ــردن  ــن ب ــت از بی ــاب، در جه ــم کت ــش مه ــی بخ ــمت اول یعن قس
مغالطه  هــای معمــاری و قســمت دوم یعنــی بخــش ســازنده کتــاب، در 
طــرح کلــی زیبایی  شناســی فرمالیســتی و مبتنــی بــر موضــوع همدلی. 
ایــن مقالــه از آنجــا کــه بــه بحــث در مــورد نوشــته هــای ِگیــج مربــوط 
می  شــود، بــر بخــش انتقــادی ایــن اثــر تمرکــز می  کنــد و فقــط شــرح 
ــو  ــه برانک ــد، ک ــه می  ده ــاب را ارائ ــادی کت ــش انتق ــری از بخ مختص

ــور در آن ســهم مهمــی داشــته  اند.  میتروویــچ و جــان مــک آرت
اســکات در بخــش انتقــادی کتــاب، چهــار مغالطــه عاشــقانه، مکانیکی، 
اخالقــی و بیولوژیکــی را تشــریح می  کنــد کــه بــه اعتقــاد او معیارهایــی 
ارزش معمــاری را مشــخص می  کننــد. اســکات معتقــد اســت کــه در 
ــن«  تلقــی می  شــود. او توضیــح  مغالطــه رمانتیــک، معمــاری »نمادی
ــی  ــک شــیوه ادب ــد، ی ــک چشــم  انداز تاریخــی جدی ــه »ی ــد ک می  ده
نویــن اســت و در هــر زمــان ممکن اســت احســاس مــا را تغییــر دهد«؛ 
در حالــی کــه »هنرهــای ســاختنی کــه در دوره  هــای مختلــف تولیــد 
شــده  اند، همیشــه یکســان باقــی می  ماننــد و همیشــه قــادر بــه ارائــه 
ــه حــواس فیزیکــی هســتند«.  در ایــن قســمت  جذابیتــی یکســان ب
مقاصــد اســکات بــرای زیباییشناســی غیررابطــه  ای و خودمختار آشــکار 
اســت. بــه گفتــه میتروویــچ، و از نظــر اینکــه - همانطــور کــه پیشــتر 
مالحظــه کردیــم - ِگیــج بــدون شــک موافــق اســت، نقــد اســکات بــه 
»ایــن واقعیــت اســت کــه رمانتیســم بیشــتر بــه »ایدهــای کــه بایــد 
پیشــنهاد شــود«، توجــه دارد تــا زیبایــی عناصــر تــک یا ترکیــب زیبای 
آن عناصر.«  همچنین اســتدالل اســکات، بازتابی از هشــدارهای وارتون 
و جکســون اســت. ایــن واقعیــت کــه یــک ســبک یــا تکنیــک، ممکــن 
ــای  ــده ویژگی  ه ــا توجیه  کنن ــد، ام ــر کن ــان تغیی ــول زم ــت در ط اس
مانــدگار موجــود در تجربــه معمــاری نیســت. در همیــن راســتا اســکات 
ــی  اســتدالل مــی  آورد کــه »جــرم، فضــا، خــط و انســجام«، ارزش  های

کلــی   هســتند »کــه معمــاری بــه درســتی بــا آنهــا ســروکار دارد«.  
بــه گفتــه اســکات، مغالطــه مکانیکــی در »عصــر ابــداع مکانیکــی کــه 
ــد. او در  ــرح ش ــود، مط ــانس«  ب ــنت رنس ــان س ــال آن ... پای ــه دنب ب
ــه »در  ــد ک ــنگری می  نویس ــر روش ــور در عص ــی نوظه ــورد علم  گرای م
ــه  ــوان پدیده  هــا را ارائ ــی می  ت ــا آنجای ــات روش علمــی، تنهــا ت بدیهی
کــرد کــه ممکــن اســت بتــوان نتایــج ســودآوری از آن انتظــار داشــت.«  
ــن  ــد بی ــی نمی  توان ــدازه کاف ــه ان ــی ب ــدگاه علم ــه »دی ــور ک همان  ط
ــم  ــا ه ــن در این  ج ــود، بنابرای ــل ش ــز قائ ــر تمای ــر ظاه ــت و ام واقعی
نمیتــوان تمایــز مربــوط بیــن احســاس و دانســتن را مشــخص کــرد. 
فرم  هــا، ویژگی  هــای زیبایی  شناســی خــود را بــر توجــه حســاس 
ــا  ــورد آنه ــا در م ــه م ــالً مســتقل از آنچــه ک ــد، کام ــل می  کنن تحمی

می  دانیــم و یــا نمی  دانیــم.« 
ــده  ای از کل  ــا گزی ــدا ب ــکات، ابت ــا اس ــج ب ــاط ِگی ــت، ارتب در حقیق
ــه  ــده او در زمین ــخه ویرایش ش ــی« در نس ــه مکانیک ــل »مغالط فص
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ــد  ــودن نق ــع ب ــه بموق ــج ب ــت. ِگی ــده   اس ــرح ش ــی مط زیبایی  شناس
اســکات دربــاره »روایت  هــای علمــی و مکانیکــی اوایــل قــرن بیســتم«  
اشــاره و اهمیــت ســهم تاریخ نــگاری او در تئــوری معمــاری را مشــخص 
ــه ارزش  ــود ک ــانی ب ــن کس ــز اولی ــه او »ج ــد ک ــد و می  نویس می  کن
اصــول مفهومــی را کــه بعــداً مدرنیســم بــر آن تکیــه کــرد را از نظــر 
انســان  گرایی بــه چالــش کشــید.«  نقــد اســکات از مغالطــه مکانیکــی، 
زمانــی کــه در ارتبــاط بــا بحث ِگیــج دربــاره بدیهیــات تأثیرگــذار لویی 
ســالیوان »فــرم تابــع عملکــرد اســت«  قــرار می  گیــرد، رواج مجــددی 

می  یابــد. 
ِگیــج توضیــح می  دهــد کــه چگونــه بــه طــور ســنتی از اصلــی بدیهــی 
»بــرای توصیــف اهمیــت یــک ســاختمان کــه در حال نمایش سیســتم 
ســازه  ای خــودش اســت، اســتفاده شــده اســت )فــرم پیــرو عملکــرد 
ســازه اســت(.« بــا ایــن حــال ایــن اصــل بــه طــور فزاینــده  ای در طــول 
قــرن بیســتم، »برای مشــروعیت بخشــیدن بــه طراحی یک ســاختمان 
ــه را  ــطه برنام ــده بواس ــه ش ــف دیکت ــه مختل ــای روزان ــه فعالیت  ه ک
نشــان می  دهــد، )فــرم از عملکــرد برنامــه پیــروی می  کنــد( «،  مــورد 
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. بــرای اســکات و ِگیــج، این  طــور نیســت 
کــه لزومــاً ایــن اصــول، وزنــی نداشــته باشــند؛ واقعیــت ایــن اســت کــه 
الزامــات برنامــه ممکــن اســت در طــول زمــان تغییــر کنــد، لــذا معیــار 
ــای  ــا ویژگی  ه ــت ت ــادر نیس ــزی ق ــه برنامه  ری ــته ب ــخ  های وابس پاس

مانــدگار یافــت شــده در تجربــه معمــاری را در نظــر بگیــرد. 
اســکات بــا نقــد مغالطــه اخالقــی، دیــدگاه خــود را دربــاره راســکین و 
نظریــه خــود را در اولیــن مقالــه  اش دربــاره شــخصیت ملی مــورد توجه 
قــرار می  دهــد. او خاســتگاه سفســطه اخالقــی را در کتــاب جمهــوری 
افالطــون می  دانــد و دربــاره الــزام اخالقــی در معمــاری می  نویســد کــه 
راســکین کســی بــود کــه آن را دوبــاره بیــدار کــرد.  ظاهــراً اســکات بــا 
برچیــدن مغالطــه اخالقــی بــه دنبــال مقابلــه بــا اتهامــات بی  اخالقــی، 
بی  تقوایــی و ظلمــی اســت کــه علیــه معمــاری دوران رنســانس 
ــا انجــام ایــن کار، او رابطــه پیچیــده اخــالق و  مطــرح شــده اســت. ب
زیبایی  شناســی و مشــارکت مغالطــه اخالقــی را در دو مغالطــه رمانتیک 
ــد: »در  ــچ می  نویس ــه میترووی ــور ک ــرد. همان  ط ــی می  پذی و مکانیک
قضاوت  هــای اخالقــی در مــورد معمــاری« ممکــن اســت »ســردرگمی 
میــان ارزیابــی زیبایی  شناســی و اخالقــی«  را دریابیــم. ممکــن اســت 
ــه اســتدالل کنیــم کــه ایــن پیچیدگــی در نقــد فوق الذکــر از  این  گون
ِگیــج در مــورد اطاعــت ارزش معمــاری از اخــالق پایــداری نیــز نشــان 
ــاختمان  ــک س ــروزه، ی ــه »ام ــد ک ــج می  نویس ــت. ِگی ــده اس داده ش
عملکــرد پایــدار خــود را بــا دیوارهایــی ســبز کاشــته شــده و مصالحــی 
مثــل بامبــو بــه نمایــش می  گــذارد.«؛  در حالــی کــه ِگیــج، خــودش 
علیــه عــدم صداقــت آشــکار - نشــانه فضیلــت – بــه ایــن رفتارهــای 
»پایــداری« یــک رأی اخالقــی می  دهــد، وی بــر ایــن واقعیــت تأکیــد 
می  کنــد کــه در چنیــن مــوارد اخــالق پایــداری، ارزش زیبایی  شناســی 
غیــر ارتباطــی، خــود معمــاری را تحت الشــعاع قــرار داده اســت. بــا ایــن 
حــال، ایــن یــک موضــع ظریــف اســت؛ هــم بــرای ِگیــج کــه بــه وضوح 
ــی آگاه  ــی و سیاس ــان اجتماع ــی و گفتم ــن زیبایی  شناس ــه بی از رابط
اســت  و هــم بــرای اســکات کــه تألیفاتــش در این یــک مــورد ظریف  تر 
ــه  ــر مغالطه  هاســت. همان  طــور ک ــا دیگ و ســنجیده  تر از برخــورد او ب

اســکات مینویســد، درحالیکــه   »اخالقیــات بــه محتوای تجربــه معماری 
ــه  ــد دامن ــود می  توان ــه خ ــه نوب ــز ب ــاری نی ــد، ... معم ــق می  بخش عم

اخــالق را گســترش دهــد.«  
ســرانجام در مغالطــه بیولوژیکــی بــه عقیــده اســکات ایــن تصــور غلــط 
اســت کــه تحــوالت معمــاری بــه توالــی از روابــط علـّـی پایبندنــد و هــر 
ــی  ــت قبل ــا وضعی ــری در مقایســه ب ــور اجتناب  ناپذی ــه ط ــت ب وضعی
بــه نظــر می  رســد. »در چنیــن دیدگاهــی«، اســکات می  نویســد، 
»نفرت  انگیزتریــن ویژگــی یــک هنــر بــه شــواهدی مناســب از وراثــت 
و محیــط تبدیــل می  شــوند کــه بــه موجــب آن می  تــوان هــر شــی را 
ــدازی بــزرگ و روشــن قــرار داد.«  در  ــه طــور مناســبی در چشــم ان ب
ایــن مغالطــه، اســکات درصــدد اســت تــا بــه بررســی چیــزی بپــردازد، 
کــه آن را بــه عنــوان »نفــوذ ... تــا دسترســی« بــه »فلســفه تکامــل« 
ــه  ــاروک اســت و علی ــدار ب ــد.  اســکات طرف ــاری می  دان در درک معم
کســانی اســت کــه مدعــی هســتند کــه آن نشــان انحطــاط رنســانس 
اســت  و همچنیــن بــه صــورت تلویحــی از احیــای برخــی ویژگی  هــای 
ــاله  ــه رس ــد. شــاید اینجاســت ک ــاع می  کن ــی در کالسیســیم دف فرم
اســکات بــه میــزان زیــادی بــا اصــل بدیهــی وارتــون و جکســون دربــاره 
ــد  ــکات می  نویس ــود. اس ــتا می  ش ــر »کالم« هم راس ــری »روح« ب برت
کــه »انحطــاط یــک اســتعاره بیولوژیکــی اســت«،  کــه از نظــر رابطــه 
کنونــی معمــاری بــا گذشــته خــود صــدق نمی  کنــد. ایــن نقــد دارای 
اهمیــت زیــادی اســت؛ در آن مــا نــه تنهــا دفــاع از بــاروک را می  بینیــم، 
بلکــه می  تــوان ایــن نقــد را بــرای روشــن شــدن درک فراوانــی تزئینــات 
و عــدم تناســب بــه کار بــرد؛ بــه عنــوان مثــال در شــیوه معمــاری فعلی 
ــاره  ــار او را پیــدا کــرد کــه تاکنــون درب ــوان جنبــه  ای از آث ِگیــج می  ت
آن بحــث نکرده  ایــم. همان  طــور کــه در جــای دیگــری نیــز نوشــته  ام، 
ــن  ــرو از ای ــی در پ ــدرن مال ــر م ــوزه هن ــرای م طــرح پیشــنهادی او ب
ــه عنــوان مصنــوع فن  آوری  هــای  ــدار می  شــود کــه »ب چشــم  انداز پدی
فراموش شــده و مربــوط بــه دنیــای دیگریســت، کــه اشــاره بــه انحطــاط 
تمدنــی دارد کــه هرگــز در اوج خــود وجــود نداشــته اســت.« بــه طــور 
واضحــی بحــث دربــاره آثــار ِگیــج، بــه عنــوان تکــرار معمــاری بومــی 
ــه هیــچ وجــه  ــه، ب ــا کمــک رایان ــر ب ــا یــک گام اجتناب  ناپذی ــرو و ی پ
ــار ِگیــج می  یابیــم  معنــی  دار تلقــی نمی  شــود. فرمالیســمی کــه در آث
»پیــروی کورکورانــه از نمونــه هــای باســتانی« نیســت، بلکــه تعامــل 

ــر اســت.  پیچیــده شــرایطی انعطاف  پذی
زیبایی  شناسی معماری سازنده اسکات 

بخــش دوم کتــاب معمــاری انســان  گرا، یعنــی بخــش ســازنده، شــامل 
فصل  هــای »ســنت آکادمیــک« و »ارزش  هــای انســان  گرا« اســت. 
همان  طــور کــه اشــاره شــد، شــرط اختصــار اجــازه نمی  دهــد کــه در 
ایــن خصــوص بحــث طوالنــی شــود؛ بنابرایــن توضیــح مــا بــه برخــی 
ــه ترتیــب، ســنت  های  نظــرات مختصــر محــدود می  گــردد. اســکات ب
فرمالیســم زیبایی  شناســی را طــرح می  کنــد کــه از درک او از معمــاری 
کالســیک و رنســانس و همچنیــن زیبایی  شناســی مبتنــی بــر همدلــی 
ــچ خاطــر  ــه میترووی ــرد. همان  طــور ک ــس نشــأت می  گی ــودور لیپ تئ
نشــان می  کنــد، »نظریه  هــای زیبایی  شناســی فرمالیســتی و مبتنــی بــر 
تئــوری همدلــی، معمــوالً بــه عنــوان قطب  های متضــاد زیبایی  شناســی 
آلمانــی قــرن نوزدهــم قلمــداد می  شــوند.«  در واقــع، ترکیــب اســکات 
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از ایــن دو شــاخه از نظریــه زیبایی  شناســی توســط رینــر بانهــام زیــر 
ــد  ــکات نبای ــب اس ــاید ترکی ــال، ش ــن ح ــا ای ــت.  ب ــه اس ــؤال رفت س
ــای  ــه ویژگی  ه ــت ک ــح اس ــد؛ واض ــر رس ــه نظ ــب  آور ب ــی تعج خیل
زیبایی  شناســی فرمــی یــک ســاختمان بــه درک همدالنــه فــرد از آن 
کمــک می  کنــد. در واقــع، طــرح پیشــنهادی فیلســوف انگلیســی نیــک 
ــود و  ــرای بهب ــوان ب ــادل را می  ت ــک فرمالیســم متع ــرای ی ــل ب زانگوی
تطبیــق بیــن ویژگی  هــای زیبایی  شناســی فرمــی و غیــر فرمــی و حتی 
ــت.  ــر گرف ــی در نظ ــر زیبایی  شناس ــی و غی ــای زیبایی  شناس ویژگی  ه
بیــن  تمایــز  کــه  کــرد  اســتدالل  می  تــوان چنیــن  بنابرایــن، 
ــاً تفــاوت در  ــی، لزوم ــر همدل زیبایی  شناســی فرمالیســتی و مبتنــی ب
ــد،  ــح می  ده ــچ توضی ــه میترووی ــی همان  طــور ک ــوع آن نیســت؛ ول ن
ــتقیم  ــه مس ــم تجرب ــت. فرمالیس ــد« اس ــدف و تأکی ــاوت در »ه تف
ــرار می  دهــد؛  ــودن« را در اولویــت ق ــری و »غیــر مفهومــی ب تغییرپذی
درحالی  کــه زیبایی  شناســی مبتنــی بــر همدلــی بــر فرآیندهــای روانــی 
ــا ادراک حســی متمرکــز اســت. همزمانــی ایــن نظریه  هــای  همســو ب
ــه  ــه تجرب ــه ب ــا توج ــاید ب ــکات، ش ــات اس ــی در تألیف زیبایی  شناس
عملــی او یعنــی طراحــی و ســاخت پروژه  هــای مختلــف بــا پینســنت 
در فلورانــس، چنــدان شــگفت  آور نباشــد. همان  طــور کــه نشــان داده 
شــد، آگاهــی اســکات بواســطه کارهــای معمــاری او و از طریــق رابطــه 
ــازی و طراحــی  ــاری همچــون، طاق  س ــی معم ــای فرم ــن ویژگی  ه بی
فضــا در ویــال لبالــزه و ظرفیــت عاطفــی آن ویژگی  هــای فرمــی در خلق 
ــازی  ــت. در پیاده  س ــعه یاف ــی« توس ــر« و »راحت ــه »آرامش  خاط تجرب
چهــار مغالطــه معمــاری و همزمانــی ایــن نظریه  هــای زیبایی  شناســی 
می  تــوان اســتدالل کــرد کــه اســکات »روح« زیبایی  شناســی معمــاری 
را تعریــف کــرده اســت کــه جکســون و وارتــون بــه صــورت گــذرا از آن 
یــاد می  کننــد؛ بواقــع اســتقالل و ارزش مانــدگار در معمــاری در پیونــد 
ــر تئــوری همدلــی بیــان شــده  ــا زیبایی  شناســی فرمــی و مبتنــی ب ب
اســت. همان  طــور کــه در فراخــوان گردهمایــی بــرای ِگیــج صــد ســال 
بعــد از اســکات دیدیــم، ایــن تصــور فرمالیســتی از غیرمفهومی بــودن و 
همــان قابلیــت بــرای برانگیختــن و ایجاد واکنــش روانشناســی از طریق 
احســاس اســت کــه امــروز دوبــاره در حــال تجدیــد ارزش شــدن اســت.

نتیجه  گیری 
ــاری و  ــای معم ــکات از مغالطه  ه ــری اس ــادی جف ــراث انتق درک می
نظریه  پــردازی او دربــاره زیبایی  شناســی معمــاری، بــه عنــوان یــک کار 
مهــم و ناتمــام بــرای تاریــخ نــگاری معمــاری باقــی مانــده اســت. ایــن 
ــا تکیــه بــر فراخــوان  ــا توجــه بــه بجــا بــودن ایــن وظیفــه ب ــه ب مقال
ــاری  ــی در معم ــی شناس ــدد زیبای ــی مج ــور بررس ــه منظ ــر ب اخی
ــج در  ــتر ِگی ــارک فاس ــد م ــه در نق ــژه این  ک ــی  آورد. بوی ــتدالل م اس
ــی  ــاهد هم  نوایی  های ــا ش ــروز، م ــاری ام ــیوه  های درک معم ــورد ش م
ــد  ــای ص ــورد مغالطه  ه ــکات در م ــد اس ــه نق ــوان ب ــه می  ت ــم ک بودی
ــی مفهومــی  ســال قبــل اشــاره کــرد. آگاهــی اســکات در مــورد مبان
و ارتباطــی مدرنیســم قــرن بیســتم و نظریــه انتقــادی او نیــز آشــکار 
شــده  اند. اگرچــه ایــن مقالــه بــر مؤلفه  هــای مهــم تئوری  هــای 
ــت،  ــده اس ــز ش ــج متمرک ــکات و ِگی ــه اس ــوط ب ــی مرب زیبایی  شناس
ــاختن  ــال روشــن س ــه دنب ــر دو ب ــه ه ــه چگون ــم ک ــاهد بودی ــا ش ام

ــاری هســتند. آنچــه در  ــود معم ــدگار در خ ــی و مان ــای فرم ویژگی  ه
ــه عنــوان  اصطــالح ِگیــج، تحــت عنــوان هستی  شناســی شــی محور ب
ــا در وارتــون و جکســون  ــا خودمختــار و ی ویژگی  هــای غیرارتباطــی ی
تحــت عنــوان »روح« شــناخته می  شــود، بــه تفصیــل توســط اســکات 
ــان  ــی بی ــر همدل در ترکیــب زیبایی  شناســی فرمالیســتی و مبتنــی ب
شــده اســت. از نظــر ایــن میــراث شــاهد بودیــم کــه چگونــه بیوگرافــی 
ــژه از  ــه وی ــکات ب ــر اس ــر او ب ــنت و تأثی ــیل پینس ــه سیس خردگرایان
لحــاظ کار معمــاری آن  هــا در فلورانــس بــه درک کاملتــری از توســعه 
ــم  ــاً شــاهد بودی نظریه  پردازی  هــای اســکات کمــک می  کنــد و متعاقب
کــه چگونــه تاریــخ خردگرایانــه نقــد اســکات از مغالطــات معمــاری و 
زیبایی  شناســی او، اهمیــت مشــارکت ِگیــج در تعییــن مجــدد نقــش 

ــد. ــکار می  نمای ــروز را آش ــاری ام ــی در معم زیبایی  شناس
ــه  ــوط ب ــات مرب ــز تحقیق ــای متمای ــد بخش  ه ــا پیون ــه م در حالی  ک
اســکات و پینســنت را آغــاز کرده  ایــم، توضیــح ایــن تــالش و اهمیــت 
پــروژه  یــک  جاه  طلبی  هــای  معمــاری،  تاریخ  نــگاری  بــرای  آن 
تحقیقاتــی بزرگتــر اســت کــه مقالــه فعلــی تنهــا یــک قســمت از آن را 
ارائــه می  دهــد. تجزیــه و تحلیــل دقیــق معماری ســاخته شــده توســط 
ــن  ــکات بی ــاری اس ــردازی معم ــعه نظریه  پ ــنت؛ توس ــکات و پینس اس
ســالهای 1۹1۴و 1۹۲۴و همچنیــن اهمیــت آشــکار تألیفات اســکات از 
نظــر توســعه رشــته تاریــخ معمــاری در پایــان قــرن بیســتم، عمدتــاً به 

ــد.  صــورت قلمروهــای فکــری ناشــناخته  ای باقــی مانده  ان
در زمــان نــگارش ایــن مقالــه، جهــان در بحران  هــا و پاندمــی لرزیــده 
اســت. در چنیــن زمینه  ایــی ممکــن اســت درک نادرســت از مطالعــه 
ــن  ــده گرفت ــا نادی ــاده  روی و ی ــی زی ــوان نوع ــه عن ــی ب زیبایی  شناس
ارتبــاط نظریــه زیبایــی اســکات کــه بیــش از صــد ســال پیــش نوشــته 
شــده اســت، بــرای ارائــه رویدادهــای امــروزی آســان باشــد. امــا انجــام 
ــوش  ــای فرام ــه معن ــه ب ــاس و تجرب ــب احس ــطه کس ــن کار بواس ای
کــردن انــدازه و میــزان زیبایی  شناســی اســت. همان  طــور کــه اســکات 
صراحتــاً بیــان می  کنــد، زیبایی  شناســی ممکــن اســت نــوع متفاوتــی 
ــه شــده توســط روش  هــای فزاینــده  ــه »حقایــق« ارائ از »دانــش« را ب
ــب  ــی اغل ــده از زیبایی  شناس ــل ش ــد. درک حاص ــه نمای ــی ارائ علم
ــا  ــن  رو آ    ن  ه ــتند؛ از ای ــف هس ــل توصی ــخص و غیرقاب ــده، نامش پیچی
ــه  ــرد. ب ــازی ک ــا کمی  س ــازی و ی ــانی مفهوم  س ــه آس ــوان ب را نمی  ت
ــن درکــی اســت کــه بیشــتر براســاس »احســاس«  ــول اســکات، ای ق
اســت تــا »دانســتن«. هرچنــد ایــن امــر باعــث نمی  شــود کــه مطالعــه 
ــن  ــس، از بی ــد. برعک ــته باش ــی نداش ــت چندان ــی اهمی زیبایی  شناس
فرصت  هایــی کــه امــروزه زیبایی  شناســی بــه معمــاری ارائــه می  کنــد، 
ــی  ــق طراح ــد از طری ــاران بتوانن ــر »معم ــه اگ ــج ک ــده ِگی ــه عقی ب
ــد ... در  ــت کنن ــده دالل ــای پیچی ــه واقعیت  ه ــی ب ــای حس ویژگی  ه
ایــن صــورت بــدون شــک اشــکال جدیــدی از تعامــل فرهنگــی بــرای 
ــا توجــه بــه تــداوم  ــا ایــن حــال، ب کشــف، وجــود خواهــد داشــت.« ب
نظریــه زیبایی  شناســی اســکات، شــاید بایــد بــه ایــن الهامــات بیشــتر 

بــه صــورت بررســی مجــدد فکــر شــود.

15۶
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