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بررسی مجدد زیباییشناسی معماری :از جفری اسکات تا مارک فاستر ِگیج
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مترجم :سمیه موسویان

*1

 .1دکتری تخصصی معماری .دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.

مقدمه
در حالیکــه تأییــد شــده کــه تاریــخ زیباییشناســی مــدرن در قــرن
هجدهــم میــادی آغــاز گردیــده ،ریشــههای خردگرانــه آن بــه دوران
آتــن کالســیک بــاز میگــردد .بنابرایــن مســأله زیباییشناســی یــک
«موضــوع قدیمــی» اســت .امــا مطالعــه تاریــخ معمــاری ،مطالعــهای
کامـ ً
ا قدیمــی نیســت ،بلکه پیدایــش آن به عنــوان یک «دیســیپلین»
را میتــوان بــه یکصــد ســال پیــش یــا حتــی پیشتــر از آن مرتبــط
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 (-۱۸۸۴
 )۱۹۲۹نیســت.
کتــابِ در بــاب معمــاری انســانگرا ،اولینبــار در ســال  ۱۹۱۴چاپ شــد
و اســکات برعلیــه «مغالطــات معمــاری» اســتدالل آورد؛ او بحث مذکور
را ویژگــی متمایــز همتایــان خــود در نقــد معمــاری رنســانس و بــاروک
معرفــی میکنــد .زمانــی کــه اســکات مشــغول نــگارش ایــن کتــاب
بــود ،تاریــخ معمــاری هنــوز زیــر مجموعهــای از رشــته تازهپاگرفتــه
تاریــخ هنــر محســوب میشــد .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 نوشــتههایش
میتوانســت بــه گونــهای دیگــر باشــند .یکــی از نســخههای ایــن کتــاب
کــه بــه صــورت قابــل مالحظــهای مــورد بازبینــی قــرار گرفتــه بــود ،در
ســالهای اولیــه جنــگ بســیار تاثیرگــذار بــود؛ امــا بــه نظــر میرســد
بــا مــرگ نابهنــگام اســکات در ســال  ۱۹۲۹ســهم او در تفکــر معمارانــه
متوقــف شــد .عالقــه بــه نوشــتههای اســکات بــا فــراز و فرودهایــی در
نیمــه دوم قــرن بیســتم نیــز ادامــه یافــت و مســیری را بــرای نقــد آثــار
رینــر بانهــام  ،برونــو ِزوی و دیویــد واتکیــن فراهــم کــرد .اگرچــه در
* مترجم مسئولm.moosaviyan@gmail.com:

اواخــر قــرن بیســتم ،نگارشــهای اســکات دوبــاره در پاورقیهــای قوانیــن
معمارانــه جــای گرفــت.
در ســالهای اخیــر ،تعــداد زیــادی پژوهــش درباره نوشــتههای اســکات
بــه رشــته تحریــر درآمدهانــد کــه البتــه در خدمــت ســایر موضوعــات
بودهانــد؛ از جملــه میتــوان بــه آثــار برانکــو میتروویــچ در بــاب
فرمالســیم ،مــارک کمپــل و برنــارد برنســون در بــاب تحلیــل روانــی،
جــان مکارتــر در بــاب خــوش منظــری و رائــول مارتی ِنــز مارتی ِنــز در
بــاب تاریخچــه خردگرایــی برونــو زوی اشــاره کــرد.
بــه هــر روی جــای افســوس دارد کــه سســیل پینســنت  ،معمــار
بریتانیایــی ( )۱۹۶۳-۱۸۸۴و همــکار اســکات در حرفــه معمــاری در
گفتمــان معمــاری مــورد توجــه قــرار نگرفتهاســت و مطالعــه آثــار
او تنهــا بــر باغهایــش متمرکــز بودهاســت .ســمپوزیوم «سســیل
پینســنت و باغهایــش در توســکانی» در دانشــگاه جــورج تــاون در ســال
 ۱۹۹۵برگــزار شــد و مقاالتــی توســط جورجیــو گال ِتی و دیگــران و یک
بیوگرافــی نیــز از ایتــن کالرک ارائــه شــد .بنابرایــن درک رابطــه بیــن
پینســنت و آثــار معمــاری کام ـ ً
ا مشــارکتی او بــا اســکات و تألیفــات
اســکات در خصــوص زیباییشناســی بــه صــورت پــروژهای مبــرم بــرای
تاریخنــگاری معمــاری در نظــر گرفتهمیشــود.
لــذا ،مقالــه حاضــر درصــدد ایجــاد رابطهــای بیــن ایــن دو بدنــه تحقیق
اســت -رابطهــای بیــن اســکات و پینســنت -و بــه اهمیــت نقــش
پینســنت در توســعه نقــد معمــاری اســکات و تئــوری زیباییشناســی
او میپــردازد.
ایــن مقالــه ،ابتــدا بــا رجوع بــه تألیفــات معمــار و نظریهپــرداز آمریکایی
مــارک فاســتر گِیــج ،عالقــه جدیــد بــه زیباییشناســی معمــاری را
در ســالهای اخیــر شناســایی خواهــد کــرد ،بــا ایــن اســتدالل کــه
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تألیفــات گِیــج مملــو از همــان دغدغههــای زیباییشناســی اســت
کــه در نقــد اســکات دربــاره مغالطــات معمــاری بیــان میشــوند و
در تئــوری زیباییشناســی فرمــی و مبتنــی بــر همدلــی او نیــز یافــت
میشــوند .ایــن بازشناســی موجــب ارزیابــی تــازهای از تألیفــات اســکات
و میــراث وی میگــردد و مشـ ِ
ـارکت معمــاری اســکات و پینســنت را بــه
مجاهدتــی بههنــگام تبدیــل مینمایــد .مقالــه حاضــر درصــدد اســت
بــا ارائــه مکالمــهای بیــن ایــن دو متفکــر معمــاری در دو دوره متفــاوت،
رواج درک زیباییشناســی در معمــاری را در طــول زمــان توضیــح دهــد.
بازبینی زیباییشناسی و «لحظه پسا انتقادی»
تئــوری زیباییشناســی «خــارج از دســترس کســانی قــرار گرفتــه
اســت کــه از مطالعــه آن بیــش از بقیــه بهرهمنــد میشــوند» .بــا
ایــن دیــدگاه ،مــارک فاســتر گِیــج ،نســخه ویرایششــده کتــاب تئوری
زیباییشناســی :متــون اصلــی بــرای معمــاری و طراحــی را در ســال
 ۲۰۱۱آغــاز نمــود .گِیــج ،اســتادیار دانشــکده معمــاری دانشــگاه ییــل،
معمــاری خبــره و طرفــدار صریــح اولویتبنــدی مجــدد زیباییشناســی
در معمــاری اســت .او تئــوری زیباییشناســی خــود را در متــن «لحظــه
پســا انتقــادی» توســعه داد  -کــه در بحبوحــه پیدایــش نگرشهــای
مختلفــی بــود کــه از «پــروژه انتقــادی» فاصلــه گرفتنــد؛ یعنــی آنچــه
کــه از دهــه  ۱۹۶۰تــا بــه اواخــر دهــه  ۱۹۹۰بــر تفکــر معمــاری
حکمفرمــا بــود« - .از مارکسیســم و نشانهشناســی تــا تحلیــل روانــی
و ریــزوم» ،دورهای بــود کــه بــه عقیــده ِکــی مایــکل هیــز« ،تئــوری
جایگزیــن نقــد معمارانــه» شــد .همانطــور کــه گِیــج بیــان میکنــد:
«اتــکاء بــه مفاهیــم انتزاعــی بــرای توجیــه فــرم  ...بــه طــور کامــل
نوعــی جایگزینــی اســت کــه نظریــه زیباییشناســی را تحتالشــعاع
قــرار داد».
گِیــج بــه خاطــر تأثیراتــی کــه از فلســفه معاصر گرفتــه اســت ،گونهای
ـی را پیشــنهاد میکنــد کــه درصــدد بازشناســی ظرفیــت
زیباییشناسـ 
درونــی معمــاری در ســاخت واقعیــت و نیــز تنظیــم چگونگــی «درک
واقعیــت» اســت .بــه طــور ضمنــی در تألیفــات ِگِیــج ایــن ادعــا وجــود
دارد کــه زیباییشناســی ،ریشــه در امکانــی دارد کــه ارزش معمــاری
بایــد بــه خاطــر خــود معمــاری درک شــود .از بیــن تأثیــرات گِیــج،
مهمتریــن تعــدی بــه معماری از ســوی فیلســوفی بنــام گراهــام هارمن
و بحــث هستیشناســی شــیءمحور نشــأت گرفــت .عالقــه بــه آثــار
هارمــن در گفتمــان معمــاری در مجموعــه ســمینارهای برگــزار شــده
در ســال  ۲۰۱۳در لنــدن تحــت عنــوان «معمــاری در بــاب هارمــن،
هارمــن در بــاب معمــاری» توســط انجمــن ســوئدنبرگ و تبــادل
معمــاری تحقــق بخشــیده شــد ،و همچنیــن مجلــه معتبــر معمــاری
الگ در نیویــورک ،در ســال  ۲۰۱۵موضوعــات خــود را عمدتــاً بــه
مباحثــی اختصــاصداد کــه مربــوط بــه تأثیــر تألیفــات هارمــن بــر
معمــاری بــود.
چهارچــوب هستیشناســی شــیمحور هارمــن تــا حــدودی از
بازخوانــی بنیــادی و تجزیــه و تحلیــل ابــزار فلســفی مارتیــن هایدگــر،
فیلســوف آلمانــی منتــج میشــود کــه از طریــق آن وجــود موضوعــات
خودمختــار« ،مســتقل از ادراک و خــرد انســان» تلقــی میشــوند.
گِیــج از طریــق مفهــوم خودمختــاری و پژواک فرمالیســم زیباشــناختی
از اهمیــت درک غیــر مفهومــی و غیــر رابطــهای معمــاری حمایــت

میکنــد .او مینویســد کــه امــروزه عالقــه معمــاران بــه فلســفههایی
همچــون هستیشناســی شــیمحور ،در واقــع واکنــش بــه نوعــی
معمــاری اســت کــه «بــه طــور فزاینــدهای صرفــاً توســط روابطــش

توجیــه میشــود و نــه بــا ویژگیهــای خــاص و خودمختــار خــود».
زمینهســازی هستیشناســی شـیمحور هارمــن در رابطــه بــا تألیفــات
گِیــج بــه مــا اجــازه خواهــد داد ،تــا بــه طــور مختصــر ،موازینــی را در
زیباییشناســی اســکات معرفــی کنیــم .از نظــر هارمــن ،پیامــد
«جایگزینــی یــک شــی بــا درنظرگرفتــن مؤلفههــا یــا تأثیراتــش» ،بــه
صــورت متفاوتــی تحــت عناویــن «تضعیــف »« ،بــه بــاال تقلیلدهنده»
و یــا «تقویــت» تعریــف میشــود .اصطــاح تضعیــف عبارتنــد از تعریــف
هــر شــی «از لحــاظ کوچکتریــن اجــزای ســازندهاش» .گِیــج در نقــد
ـدرس متروکــه را به مســکن
مقالــه بــا عنــوان «درســت فکــر کــردنَ ،مـ َ
مقــرون بــه صرفــه لیــد تبدیــل میکنــد» اینگونــه اســتدالل
مــیآورد کــه «شــی معمارانــه» « ،قبــل از اینکــه از موضــوع مســکن
حتــی اســمی بــرده شــود ،بــا اســتناد بــه گواهینامــه لیــد » ،تضعیــف
میشــود .از نظــر گِیــج« ،ویژگیهــای معمارانــه یــک ســاختمان ،بــه
عنــوان یــک شــی  ...بــه نفــع بخشهــای پایــدار آن نادیــده گرفتــه
میشــود» .همانطــور کــه در ادامــه بــه طــور مفصــل توضیــح داده
میشــود کــه در خوانــش ایــن نقــد از دریچــه مغالطــات اســکات
ممکــن اســت ،بگوییــم کــه زیباییشناســی – یعنــی ویژگیهــای
فرمــی و عاطفــی معمــاری -تابــع مــوارد تکنیکی و اخالقی شــده اســت
و بــه طــور ظریفــی ایــن دغدغههــا را کــه ارزش معمــاری مبتنــی بــر
آنهاســت ،را امتیــاز میشــمارند و  -در ایــن مــورد مســکن -مدنظــر
قــرار گرفتهاســت .گِیــج مینویســد ،مــا «بــه مــردم یــاد دادهایــم کــه
بــرای مجــوز  LEEDارزش قائــل شــوند و از ویژگیهــای معمارانــه
خودمختــار ســاختمانها چشمپوشــی کننــد ».ایــن را نبایــد نقــدی
بــر علیــه معماری پایــدار قلمــداد نمــود؛ بلکه ابهــام ناخواســته در درک
زیباییشناســی از خــود معمــاری اســت کــه ناشــی از برتــریدادن بــه
ویژگیهــای رابطــهای و مفهومــی آن اســت.
مبتنــی بــر تعاریــف هارمــن ،اصطــاح تقویــت بــه توصیف شــی ارتباط
دارد کــه نمیتوانــد خــودش را در نظــر بگیــرد ،و بیشــتر بــر اعمــال یــا
نمــودش در جهــان تمرکــز میکنــد .از نظــر معمــاری ،گِیــج در مــورد
مصادیقــی مینویســد کــه «توجیــه عقالنــی» معمــاری ،کام ـ ً
ا تابــع
«ایــده بــزرگ» یــا «کانســپت» اســت ،اصطالحاتــی کــه بیشــک بــرای
هــر کــس کــه اخیــرا ً در اســتودیوی طراحــی معمــاری آمــوزش دیــده،
واژهای آشناســت .بــه طــور مشــابه ،در نقد اســکات از مغالطــه رمانتیک،
ارزش زیباییشناســی معمــاری ،تابــع درک مفهومــی اســت؛ چــه ادبــی
باشــد ،چــه غیــر آن .طنیــن ایــن جنبــه از نقد اســکات نیز در اســتدالل
گِیــج علیــه اســتعاره بــه عنــوان نمــاد یافــت میشــود؛ جاییکــه او
مینویســد« :اگــر دیاگرامهــا بــه صــورت گرافیکــی سادهســازی
تقلیــل مییابنــد؛ البتــه از

شــوند ،اســتعارهها نیــز بــه طــور مشــابه
طریــق مکانیســم جایگزینــی واژگان» .او ایــن اعتــراض را بــا اشــاره بــه
«ادعــای ســانتیاگو کاالتــراوا ،کــه طراحــی مرکــز حمــل و نقــل مرکــز
تجــارت جهانــی او پرنــدهای در حــال پــرواز اســت کــه موضــوع حمل و
نقــل را نشــان میدهــد» ،بیــان میکنــد .از نظــر گِیــج ،پیــش زمینــه
اســتعاره بــه عنــوان نمــاد ،یــک سیســتم ارزشــی را پیشــنهاد مینماید
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کــه در آن تجربــه معمــاری بــه تنهایــی بــه درکــی مفهومــی و ممتــاز
واگــذار میشــود.
بنابرایــن ،اصطــاح بــه بــاال تقلیلدهنــده ،بــه ترکیــب همزمــان تقویت
و تضعیــف اشــاره دارد .هارمــن ،متریالیســم علمــی را بــه عنــوان یــک
مثــال ارائــه میکنــد؛ جاییکــه مــاده بــه طــور همزمــان «الیــه نهایــی
کیهــان» اســت و هــم از لحــاظ ریاضــی کامــ ً
ا قابــل اندازهگیــری
اســت .از نظــر معماری،گِیــج مینویســد کــه یــک ســاختمان میتوانــد
«بــه بــاال تقلیلدهنــده باشــد ،کــه به واســطه مشــارکتش در یــک ایده
بــزرگ منحصربهفــرد مشــروعیت یافتــه و تضعیــف میشــود؛ زیراکــه
ایــده بــزرگ تنهــا بــه یــک جنبــه از ســاختمان اشــاره دارد ،مثــ ً
ا
انبوهســازی بــرای انعــکاس مقــررات منطقهبنــدی ».انتقــاد گِیــج از
ـاوت معمارانه در نســبت
انتــراع مفهومــی بــه عنــوان مبنایــی بــرای قضـ 
بــا مؤلفههــای ســازنده تئــوری زیباییشناســیاش بــا اصطالحــات
دقیقتــری بیــان شــدهاند کــه درآن او بــه نیــروی بالقــوهای اشــاره
دارد کــه ســبب میشــود زیباییشناســی « بــه گفتمــان اولیــه نســل
بعــدی تعامــات اجتماعــی و در نتیجــه اکولوژیکــی ،فضایی و سیاســی
تبدیــل شــود» .نکتــه اصلــی در برداشــت مهــم گِیــج از زیبایــی،
ادعــای خودمختــاری خــود معمــاری اســت؛ «تکمیــل ســاختمان بــا
کیفیتهــای زیباییشناســی و تعریــف ویژگیهــای محســوس آن».
از نظــر او ،تنهــا درک زیباییشناســی از معمــاری ،تشــخیص ظرفیــت
آن بــرای تعریــف «زمینــهای بیواســطه» از تجربــه اســت کــه «درک
مــا از آن» را شــکل میدهــد.
بــا در نظــر گرفتــن انتقــاد گِیــج از قضــاوت معمارانــه ،اکنــون دوبــاره به
یــک قــرن قبــل یــا بیشــتر بــه جفــری اســکات و سیســیل پینســنت
بــاز میگردیــم تــا میــراث زیباییشناســی کــه در تألیفــات گِیــج ســهم
مهمــی دارد ،را روشــن کنیــم.
معرفی مجدد جفری اسکات
«جفــری اســکات دیگــر نامی آشــنا برای یک مخاطــب آگاه نیســت .»...
اســکات از یــک قــرن قبــل در ایدهآلســازیهای خــود از یونانیهــا
و رومیهــا ،ســؤاالتی را دربــاره زیباییشناســی مطــرح کــرده اســت،
«تمدنهایــی کــه مبنــای آمــوزش او را شــکل دادنــد» .او در آکســفورد
یونانی ،التین و فلســفه را تحت سرپرســتی کالســیکگرای برجستهای
بــه نــام گیلبــرت مــوری آموخــت؛ شــخصی کــه در ارائــه مبانــی فکری
تئوریپردازیهــای 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 خــال همراهــی بــا دختــرش در یــک تــور اتومبیلرانــی
در توســکانی دعــوت شــد .بنابرایــن ،اســکات بــه «حلقــه برنســون»
معرفــی شــد؛ زیباییشناســان و روشــنفکران مهاجــری کــه در آغــاز
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 طریــقتدابیــر دقیقــی کــه معتمــد جدیــدش مــاری برنســون اندیشــید ،در
ســال ۱۹۰۷بــا معمــار بریتانیایــی جوانــی بــه نــام سیســیل پینســنت
در آپارتمانــش در لنــدن آشــنا شــد .آن جــا بــود کــه مالقــات
سرنوشتســازی بــرای هــر دوی آنهــا رقــم خــورد .در نتیجــه ،اســکات

در مدرســه انجمــن معمــاری در ســال تحصیلــی ۱۹۰۸-۱۹۰۷
نامنویســی کــرد ،ولــی خیلــیزود نوشــت« :کار در خیابــان تافتــون،
بــه نظــر مــن آمــوزش خــوب بــرای کســانی اســت کــه قصــد دارنــد،
اول از همــه دفتریــار معمــاران و ســپس معمــاران کوچــک حرفــهای
باشــند .امــا هیــچ نــوع انگیــزه فکــری در خــود ندارنــد؛  ...و تاریخــی
کــه تاکنــون شــاهد آن بــودهام ،بــدون تخیــل ارائــه شدهاســت ».از
همــان ابتــدا ،بدگمانــی اســکات دربــاره حرفــه معمــاری آشــکار بــود.
بــه عقیــده ریجــارد دان ،نویســنده زندگینامــه 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،
نظریهپردازیهــای خــود را در مقالــهاش تحــت عنــوان ویژگــی ملــی
معمــاری انگلیســی ( )۱۹۰۸کــه برنــده جایــزه صــدر اعظــم اکســفورد
شــد ،بیــان نمــود .مکاتبــات اســکات در ایــن دوره نشــان میدهــد
کــه او شــروع بــه رد تــز خــود ،در خــال نــگارش آن مقالــه کــرده
بــود .بــه طوریکــه اســکات میگویــد« :احســاس کــردم مباحــث
معمــاری جالــب و جــذاب هســتند و زمانیکــه ایدههایــم دربــاره ایــن
موضــوع را دســتهبندی کــردم ،حتــی از قبــل هــم عالقــه ام بــه ایــن
رشــته بیشــتر شــد (ولــی عالقهمنــد 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
خیلــی ســاده اســت کــه مشــخصههای گویــای معمــاری را توضیــح
دهــد؛ درحالیکــه بخــش بســیار کمــی از آن صحیــح اســت».
اســکات در ایــن مقالــه مینویســد ،کــه «معمــاری میتوانــد بــه عنــوان
یــک هنــر ارزیابــی شــود ،میتوانــد بــه عنــوان یــک علــم مطــرح شــود
 ...میتــوان آن را بــه عنــوان نمــاد نیروهــای انســانی کــه آن را ایجــاد
کردهانــد ،تفســیر نمــود ،ثبــت قابــل مشــاهده و مانــدگار محیطــی کــه
از آن نشــأت گرفتــه اســت ».بیتجربگــی 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
و  ...رجینالــد بلومفیلــد اســت و درک او از معمــاری دارای ســوگیری
انتزاعــی اســت .طــوری کــه رائــول مارتینــز مارتینز مینویســد؛ اســکات
«عملکــرد نمادیــن و متمایــز معمــاری را ورای ویژگیهــای علمــی و
زیباییشناســی آن مــورد تمجیــد قــرار داد ».لــذا کالســیکگرایی
ماننــد اســکات ،بــدون تجربــه عملــی از معمــاری ،در اولیــن مقالــه
خــود در ایــن زمینــه بــرای درک نظــری انتزاعــی از معمــاری بــه بحــث
میپــردازد ،کــه اجتنابناپذیــر بــه نظــر میرســد.
آموزشهای 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 همسایهشــان ادمونــد و مــری هاتــون آشــنایی داشــتند و آنها
بودنــد کــه پینســنت را تشــویق کردنــد کــه کار معمــاری را در فلورانس
برگزینــد .بــه گفتــه ایتــن کالرک ،زندگینامــه نویــس پینســنت ،آنها
«مهاجــران تأثیرگــذار و ارزشــمندی» را میشــناختند کــه احســاس
میکردنــد« ،ســروکار داشــتن بــا یــک معمــاری انگلیســی زبــان و
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دانــش آموختــه انگلســتان ،خیلــی ســادهتر از معمــار یــا صنعتگــر
بومــی ]ایتالیایــی[ اســت».
آموزشــهای پینســنت نیــز در مدرســه انجمــن معمــاری شــروع شــده
بــود .او در تــرم بهــار ســال  ۱۹۰۱پذیرفتــه شــد و تحــت سرپرســتی
معمــاری بــه نــام ویلیــام واالس در لنــدن بــود .پــس از آن ،او بــه
آکادمــی ســلطنتی معمــاری پیوســت و در دفتــر ای تــی هــال کســب
تجربــه نمــود .مطالعــات پینســنت در آکادمــی ســلطنتی باعــث شــد
کــه او بــا ایدههــای رجینالــد بلومفیلــد و ســر تومــاس گراهام جکســون
آشــنا شــود .کالرک اینگونــه مینویســد« :احتمــاالً  ...پینســنت بــا
ایــن متــن از جکســون یعنــی «خــرد در معمــاری» آشــنایی داشــته
اســت و اینکــه او «درس جکســون را بــا جــانودل پذیرفتــه بــود».
گزیــدهای از آن بــه شــرح زیــر اســت« :پیــروی بــی چــون و چــرا از
نمونههــای باســتانی کــه بــه تصــور اکثــر مــدارس جدیــد بواســطه آن
ایمنــی مییابنــد ،مــا را بــه هیــچ کجــا نمیرســاند؛  ...باستانشناســی
معمــاری نیســت؛ ...ایــن روح اســت و نــه کالم ســبکهای بــزرگ
گذشــته کــه بــرای مــا مفیــد خواهــد بــود».
تمایــز جکســون بیــن باستانشناســی و معمــاری ،قیاســی را ارائــه
میکنــد کــه بواســطه آن میتوانیــم توســعه تئــوری زیباییشناســی
اســکات را بهتــر درک کنیــم و مواجهــه روزافــزون او بــا عمــل معمارانه،
متناظــر بــا تأکیــد بیشــتر بــر زیباییشناســی تجربــی و فرمــی در
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 میدهــد ،ولــی مهمتــر از همــه بــه
درک کیفیتهــای مانــدگار معمــاری نیــز اشــاره دارد ،ویژگیهایــی کــه
متعلــق بــه ســبکهای معمــاری نیســتند .ایــن احســاس در از بیــن
بــردن مغالطــات بیولوژیکــی و رمانتیــک اســکات نیــز یافــت میشــود،
جاییکــه او درســت مثــل جکســون ،هدفــش را بــر مبنــای «پیــروی
چشمبســته از نمونههــای باســتانی» مشــخص میکنــد.
حرفــه پینســنت بــه عنــوان معمــار در فلورانــس زمانــی آغــاز شــد کــه
برنســونها ،معمــار ایتالیایــی کــه قبــ ً
ا بــرای نظــارت بــر بازســازی
ویــای آی تاتــی بــا او قــرارداد بســته بودنــد ،را اخــراج کردنــد .تــا
ـن کشــاورزی ،ویــای
آن زمــان ،آی تاتــی ،شــامل پنجــاه هکتــار زمیـ 
اصلــی و چندیــن ســاختمان و اقامتــگاه کوچکتــر بــود و ابتداییتریــن
لولهکشــی و امکانــات رفاهــی را داشــت .بــر طبــق یادداشــتهای
پینســنت ،تغییــرات اولیــه درخواستشــده توســط برنســونها 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 .بدینترتیــب مشــارکت در کار معمــاری شــروع
شــد کــه بــی وقفــه تــا بعــد از پایــان جنــگ جهانــی اول ادامــه یافــت.
علیرغــم بیتجربگــی اســکات در کار معمــاری ،آن دو توانســتند بــه
مزایــای مشــترکی دســت یابنــد .همانطــور کــه خــود پینســنت اظهــار
داشــت« :مشــارکت آنهــا مشــارکت تضادهــا بــود ،ولــی نتایــج آنهــا
مکمــل هــم بودنــد ...اســکات ،روشــنفکر ،تحصیــل کــرده ،با اســتعداد و
از ســخنوری خوبــی برخــوردار اســت و مــن اهــل عمــل ،خــاق و دارای
اســتعداد بــرای چیزهایــی هســتم کــه بــرای چشــم قابــل مشــاهده
اســت ،امــا بــی ســر و زبانــم ».بــا ایــن حــال مشــارکت عملــی اســکات

در کارهــای معمــاری آنهــا تــا حــدودی نامشــخص باقــی مانــد .دان
تصریــح میکنــد کــه «همیشــه راحــت نیســت کــه ســهم اســکات در
ایــن شــرکت را جــدا کــرد (مــری به خاطر مشــکالت ســامتی اســکات
عــادت داشــت کــه او را ناتــوان خطــاب کنــد) ،ولــی قطعـاً میدانیــم ،او
بــود کــه مبلمــان اتاقهــا را انتخــاب کــرد و تصمیــم گرفــت کــه کجــا
قــرار داده شــوند ».در آن زمــان ،اســکات حرفــه نویســندگی خــود را
دنبــال میکــرد 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 تــازهای از تمرکــز هــم در تألیفــات و هــم کار معمــاری بــود.
یکــی از پروژههــای ایــن دوره از همــکاری معمــاری کــه بــرای آن،
جزئیــات نقــش عملــی اســکات بهتــر مســتند شــده اســت ،ویــا
لبالــزه بــرای فیلســوف امریکایــی چارلــز آگوســتوس اســترانگ بــود.
اســترانگ هــم عصــر برنــارد برنســون در هــاروارد بــود و از طریــق او
بــه اســکات و پینســنت معرفــی شــد .اگرچــه اســترانگ ،نهایتاً نســبت
بــه ســاختمانی کــه اســکات بــرای او طراحــی کــرده بــود ،احساســات
دوگانــهای ابــزار نمــود ،امــا اســکات ،ویــای لبالــزه را بهتریــن کار خــود
و پینســنت قلمــداد میکــرد .او ایــن ویــا را محیطــی ایــدهآل بــرای
مطالعــه و تعمــق توصیــف میکنــد« ،مکانــی رهبانــی و زاهدانــه و پــر
از نــور و فضایــی بــا طــاق نماهــای بســیار عالــی و ســنگکاری هایــی
کــه همــه جــا وجــود دارنــد و حســی کلــی از راحتــی و آرامــش را القــا
میکنــد».
«ســلیقه و دانــش

در ایــن زمــان بیتردیــد برنســون و اســترانگ بــر
پیچیــده رنسانســی» اســکات و پینســنت تأثیرگــذار بودنــد .فــرد
تأثیرگــذار دیگــر نویســنده آمریکایــی ادیــث وارتــون بــود .وینســت
شــاکلوک بــه صــورت مفیــدی بــه نفــوذ «تألیفــات درجــه یــک دربــاره
باغهــای ایتالیایــی» در خــال دهــه  ۱۹۰۰کمــک کــرده اســت کــه از
جملــه میتــوان بــه آثــار ادیــث وارتــون اشــاره نمــود کــه «پینســنت
قطعــاً بــا آنهــا آشــنایی داشــته اســت» .همچنیــن شــایان ذکــر
اســت کــه اســکات در ویــای آی تاتــی و در حــول و حــوش همــان
زمــان بــا وارتــون آشــنا شــد و ایــن دو تــا موقــع مــرگ وی در ســال
 ۱۹۲۹همچنــان بــا هــم دوســت بودنــد .در واقــع وارتــون در کتــاب
ویالهــای ایتالیــا و باغهــای آن در ســال  ،۱۹۰۵بــا اشــاره بــه ســخنان
جکســون اینگونــه مینویســد کــه اگــر «باغهــای قدیمــی ایتالیایــی
 ....الهامبخــش واقعــی باشــند ،بایــد کپــی شــوند؛ امــا نــه در کالم ،بلکــه
بــا روح».
توسعه معماری انسانگرا و چهار مغالطه
بنابرایــن یکــی از روشهایــی کــه پینســنت در شــکلگیری تئــوری
زیباییشناســی اســکات نقــش داشــت ،از لحــاظ تأثیــر او در تجربیــات
معماریــش اســت .حرفــه پینســنت تــا آن زمــان بیــش از یــک دهــه
طــول کشــیده بــود ،برخــاف اســکات کــه تجربــهاش از معمــاری
محــدود بــه آموزشهــای آکادمیــک و گردشــگری بــود و بــه اســتثنا
چنــد مــاه آمــوزش کــه در انجمــن معمــاری کســب کــرده بــود.
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ایــن موضــوع توضیــح دیگــری بــرای تغییــر در فرمولبنــدی تئــوری
معمــاری اســکات از ســال  ۱۹۰۸تــا  ۱۹۱۴ارائــه مینمایــد ،کــه او از
ویژگیهــای ســمبولیک و ارزشــگذارانه فرمــی و تجربــی در معمــاری
رویگــردان شــد .بنابرایــن هنــگام کار در ویــا لبالــزه ،یــا زمــان کمــک
کــردن بــه پینســنت در ســایر پروژههــا ،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
انســانگرا آغــاز نمــود .اســکات تــا پایــان ســال  ،۱۹۱۲بــه اولیــن و
مهمتریــن بخــش کتــاب خــود قانــع بــود  -مابقــی فصــول کتــاب در
خصــوص مغالطههــا هســتند -امــا هنــوز قســمت دوم کتــاب یعنــی
بخــش «ســازنده» را آغــاز نکــرده بــود .تــا اواخــر  ،۱۹۱۳اســکات بــه
ویرایــش و اصــاح بخشهــای مختلــف کتــاب ادامــه داد .او میگویــد
«:ســرانجام بخــش انســان-فضا-خط را کمابیــش بــه دلخــواه خــود
بــه پایــان رســاندم»؛ در حالیکــه بخــش مربــوط بــه «ارزشهــای
انســانگرا» همچنــان بــرای او ناامیدکننــده بــود.
زمانیکــه کتــاب معمــاری انســانگرا در ژوئــن ســال  ۱۹۱۴پدیدار شــد،
وارتــون آن را کتابــی «درخشــان و متمایــز» توصیــف کــرد .بــه صــورت
دقیقــی او تأثیــر حرفــه معمــاری را بــر توســعه نظریــه زیباییشناســی
اســکات درک کــرد .او مینویســد کــه اســکات «دو ویژگــی را کــه اغلب
بــا هــم ترکیــب نمیشــوند را بــه ارمغــان مــیآورد ؛ یکــی معمــاری
حرفــهای و دیگــری داشــتن ذهنــی کــه تمایــل بــه قبــول فرمولهــای
پذیرفتــه شــده را نــدارد ».ایــن موضــوع تــا حــدودی اهمیــت تجربــه
عملــی اســکات در معمــاری بــه کمــک پینســنت را در خــال ایــن
دوره تأییــد میکنــد .علیرغــم تأثیــرات فــراوان بــر اســکات ،اهمیــت
مشــارکت وی در معمــاری بــا پینســنت خیلــی کــم درک شــد.
همانطــور کــه شــاکالک نیــز مینویســد« :اســکات مشــخصاً از حمایــت
و رهنمودهــای همــکارش بهرهمنــد شــد  ...علیرغــم وجــود بســیاری
از رهبــران برجســته در فضــای کمیــاب و روشــنفکرانه توســکانی ».در
واقــع ،اســکات در پیشــگفتار کتــاب معمــاری انســانگرا بــا تقدیــم
بــه «سیســیل پینســنت» خــودش ایــن موضــوع را تأییــد میکنــد.
ـه کتابــش ،نقــد ظریفــی از آثــار قبلــی خــود و نیــز
اســکات در مقدمـ 
راســکین و بلومفیلــد ارائــه میدهــد.
ـان ســاختار
«گفتــه میشــود ،معمــاری بایــد «نمایــش هــدف» یــا «بیـ 
درســت آن» یــا «بیــان زندگــی ملــی» باشــد  ...و یــا برعکــس،
«آکادمیــک» و نســبت بــه ایــن عوامــل بیتفــاوت باشــد .بایــد ...
متقــارن باشــد ،و یــا بایــد خوشمنظــر باشــد  ...بایــد «ســنتی» و
«عالمانــه» باشــد  ...و یــا شــبیه آنچــه کــه قبـ ً
ا انجــام شــده ،باشــد ...
و یــا بایــد از ایــن شــباهت جلوگیــری نمایــد .یــا بایــد بیــن ایــن مــوارد
مخالــف ســازش ایجــاد کنــد؛ و بــه همیــن ترتیــب تــا همیشــه».
بــا ایــن حــال ،اینطــور نیســت کــه بدیهیــات ذکــر شــده وی لزوم ـاً
نادرســت باشــند .از نظــر اســکات ،ایــن واقعیــت اســت کــه آنهــا بدون
«اســتدالل کامــل» پذیرفتــه میشــوند .هــر کــدام در برخــی مــوارد
قــادر نیســت ،ارزش معمــاری خــود را توجیــهکنــد .براســاس چنیــن
معیارهایــی« ،هیــچ ســاختمانی ایــن قــدر بــد نیســت کــه کــه نتــوان
بــا اندکــی نبــوغ آن را تأییــد کــرد ،و یــا آنقــدر خــوب نیســت کــه
نتــوان بــه طــور معقــول آن را محکــوم کــرد ».بــه جــای ایــن بدیهیات،

اســکات معیارهــای زیباییشناســی خــود را ارائــه میدهــد .او ایــن
کار را بــا الگــو گرفتــن از معمــاران دوران رنســانس انجــام میدهــد،
همانطــور کــه وارتــون بــه خوبــی آن را توضیــح میدهــد« :شــرایط
مکانیکــی ،مذهبــی و ســوداگرایانهای کــه دائمـاً تحــت امــر یــک ایدهآل
زیباییشناســی آگاهانــه قــرار میگیــرد».
میتــوان کتــاب معمــاری انســانگرا را شــامل دو بخــش دانســت:
قســمت اول یعنــی بخــش مهــم کتــاب ،در جهــت از بیــن بــردن
مغالطههــای معمــاری و قســمت دوم یعنــی بخــش ســازنده کتــاب ،در
طــرح کلــی زیباییشناســی فرمالیســتی و مبتنــی بــر موضــوع همدلی.
ایــن مقالــه از آنجــا کــه بــه بحــث در مــورد نوشــته هــای گِیــج مربــوط
میشــود ،بــر بخــش انتقــادی ایــن اثــر تمرکــز میکنــد و فقــط شــرح
مختصــری از بخــش انتقــادی کتــاب را ارائــه میدهــد ،کــه برانکــو
میتروویــچ و جــان مــک آرتــور در آن ســهم مهمــی داشــتهاند.
اســکات در بخــش انتقــادی کتــاب ،چهــار مغالطــه عاشــقانه ،مکانیکی،
اخالقــی و بیولوژیکــی را تشــریح میکنــد کــه بــه اعتقــاد او معیارهایــی
ارزش معمــاری را مشــخص میکننــد .اســکات معتقــد اســت کــه در
مغالطــه رمانتیــک ،معمــاری «نمادیــن» تلقــی میشــود .او توضیــح
میدهــد کــه «یــک چشــمانداز تاریخــی جدیــد ،یــک شــیوه ادبــی
نویــن اســت و در هــر زمــان ممکن اســت احســاس مــا را تغییــر دهد»؛
در حالــی کــه «هنرهــای ســاختنی کــه در دورههــای مختلــف تولیــد
شــدهاند ،همیشــه یکســان باقــی میماننــد و همیشــه قــادر بــه ارائــه
جذابیتــی یکســان بــه حــواس فیزیکــی هســتند» .در ایــن قســمت
مقاصــد اســکات بــرای زیباییشناســی غیررابطــهای و خودمختار آشــکار
اســت .بــه گفتــه میتروویــچ ،و از نظــر اینکــه  -همانطــور کــه پیشــتر
مالحظــه کردیــم  -گِیــج 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
اســت در طــول زمــان تغییــر کنــد ،امــا توجیهکننــده ویژگیهــای
مانــدگار موجــود در تجربــه معمــاری نیســت .در همیــن راســتا اســکات
اســتدالل مــیآورد کــه «جــرم ،فضــا ،خــط و انســجام» ،ارزشهایــی
ـی هســتند «کــه معمــاری بــه درســتی بــا آنهــا ســروکار دارد».
کلـ 
بــه گفتــه اســکات ،مغالطــه مکانیکــی در «عصــر ابــداع مکانیکــی کــه
بــه دنبــال آن  ...پایــان ســنت رنســانس» بــود ،مطــرح شــد .او در
مــورد علمگرایــی نوظهــور در عصــر روشــنگری مینویســد کــه «در
بدیهیــات روش علمــی ،تنهــا تــا آنجایــی میتــوان پدیدههــا را ارائــه
کــرد کــه ممکــن اســت بتــوان نتایــج ســودآوری از آن انتظــار داشــت».
همانطــور کــه «دیــدگاه علمــی بــه انــدازه کافــی نمیتوانــد بیــن
واقعیــت و امــر ظاهــر تمایــز قائــل شــود ،بنابرایــن در اینجــا هــم
نمیتــوان تمایــز مربــوط بیــن احســاس و دانســتن را مشــخص کــرد.
فرمهــا ،ویژگیهــای زیباییشناســی خــود را بــر توجــه حســاس
تحمیــل میکننــد ،کامــ ً
ا مســتقل از آنچــه کــه مــا در مــورد آنهــا
میدانیــم و یــا نمیدانیــم».
در حقیقــت ،ارتبــاط گِیــج بــا اســکات ،ابتــدا بــا گزیــدهای از کل
فصــل «مغالطــه مکانیکــی» در نســخه ویرایششــده او در زمینــه

155

.

فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات هنرهای زیبا دوره ،2شماره ،5پاییز1400
شــده اســت .گِیــج بــه بموقــع بــودن نقــد

زیباییشناســی مطــرح
اســکات دربــاره «روایتهــای علمــی و مکانیکــی اوایــل قــرن بیســتم»
اشــاره و اهمیــت ســهم تاریخنــگاری او در تئــوری معمــاری را مشــخص
میکنــد و مینویســد کــه او «جــز اولیــن کســانی بــود کــه ارزش
اصــول مفهومــی را کــه بعــدا ً مدرنیســم بــر آن تکیــه کــرد را از نظــر
انســانگرایی بــه چالــش کشــید ».نقــد اســکات از مغالطــه مکانیکــی،
زمانــی کــه در ارتبــاط بــا بحث گِیــج دربــاره بدیهیــات تأثیرگــذار لویی
ســالیوان «فــرم تابــع عملکــرد اســت» قــرار میگیــرد ،رواج مجــددی
مییابــد.
گِیــج توضیــح میدهــد کــه چگونــه بــه طــور ســنتی از اصلــی بدیهــی
«بــرای توصیــف اهمیــت یــک ســاختمان کــه در حال نمایش سیســتم
ســازهای خــودش اســت ،اســتفاده شــده اســت (فــرم پیــرو عملکــرد
ســازه اســت) ».بــا ایــن حــال ایــن اصــل بــه طــور فزاینــدهای در طــول
قــرن بیســتم« ،برای مشــروعیت بخشــیدن بــه طراحی یک ســاختمان
کــه فعالیتهــای روزانــه مختلــف دیکتــه شــده بواســطه برنامــه را
نشــان میدهــد( ،فــرم از عملکــرد برنامــه پیــروی میکنــد) » ،مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .بــرای اســکات و گِیــج ،اینطــور نیســت
کــه لزومـاً ایــن اصــول ،وزنــی نداشــته باشــند؛ واقعیــت ایــن اســت کــه
الزامــات برنامــه ممکــن اســت در طــول زمــان تغییــر کنــد ،لــذا معیــار
پاســخهای وابســته بــه برنامهریــزی قــادر نیســت تــا ویژگیهــای
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 مقالــهاش دربــاره شــخصیت ملی مــورد توجه
قــرار میدهــد .او خاســتگاه سفســطه اخالقــی را در کتــاب جمهــوری
افالطــون میدانــد و دربــاره الــزام اخالقــی در معمــاری مینویســد کــه
راســکین کســی بــود کــه آن را دوبــاره بیــدار کــرد .ظاهــرا ً اســکات بــا
برچیــدن مغالطــه اخالقــی بــه دنبــال مقابلــه بــا اتهامــات بیاخالقــی،
بیتقوایــی و ظلمــی اســت کــه علیــه معمــاری دوران رنســانس
مطــرح شــده اســت .بــا انجــام ایــن کار ،او رابطــه پیچیــده اخــاق و
زیباییشناســی و مشــارکت مغالطــه اخالقــی را در دو مغالطــه رمانتیک
و مکانیکــی میپذیــرد .همانطــور کــه میتروویــچ مینویســد« :در
قضاوتهــای اخالقــی در مــورد معمــاری» ممکــن اســت «ســردرگمی
میــان ارزیابــی زیباییشناســی و اخالقــی» را دریابیــم .ممکــن اســت
اینگونــه اســتدالل کنیــم کــه ایــن پیچیدگــی در نقــد فوقالذکــر از
گِیــج در مــورد اطاعــت ارزش معمــاری از اخــاق پایــداری نیــز نشــان
داده شــده اســت .گِیــج مینویســد کــه «امــروزه ،یــک ســاختمان
عملکــرد پایــدار خــود را بــا دیوارهایــی ســبز کاشــته شــده و مصالحــی
مثــل بامبــو بــه نمایــش میگــذارد».؛ در حالــی کــه گِیــج ،خــودش
علیــه عــدم صداقــت آشــکار  -نشــانه فضیلــت – بــه ایــن رفتارهــای
«پایــداری» یــک رأی اخالقــی میدهــد ،وی بــر ایــن واقعیــت تأکیــد
میکنــد کــه در چنیــن مــوارد اخــاق پایــداری ،ارزش زیباییشناســی
غیــر ارتباطــی ،خــود معمــاری را تحتالشــعاع قــرار داده اســت .بــا ایــن
حــال ،ایــن یــک موضــع ظریــف اســت؛ هــم بــرای گِیــج کــه بــه وضوح
از رابطــه بیــن زیباییشناســی و گفتمــان اجتماعــی و سیاســی آگاه
اســت و هــم بــرای اســکات کــه تألیفاتــش در این یــک مــورد ظریفتر
و ســنجیدهتر از برخــورد او بــا دیگــر مغالطههاســت .همانطــور کــه

اســکات مینویســد ،درحالیکــه«اخالقیــات بــه محتوای تجربــه معماری
عمــق میبخشــد ... ،معمــاری نیــز بــه نوبــه خــود میتوانــد دامنــه
اخــاق را گســترش دهــد».
ســرانجام در مغالطــه بیولوژیکــی بــه عقیــده اســکات ایــن تصــور غلــط
اســت کــه تحــوالت معمــاری بــه توالــی از روابــط علّــی پایبندنــد و هــر
وضعیــت بــه طــور اجتنابناپذیــری در مقایســه بــا وضعیــت قبلــی
بــه نظــر میرســد« .در چنیــن دیدگاهــی» ،اســکات مینویســد،
«نفرتانگیزتریــن ویژگــی یــک هنــر بــه شــواهدی مناســب از وراثــت
و محیــط تبدیــل میشــوند کــه بــه موجــب آن میتــوان هــر شــی را
بــه طــور مناســبی در چشــم انــدازی بــزرگ و روشــن قــرار داد ».در
ایــن مغالطــه ،اســکات درصــدد اســت تــا بــه بررســی چیــزی بپــردازد،
کــه آن را بــه عنــوان «نفــوذ  ...تــا دسترســی» بــه «فلســفه تکامــل»
در درک معمــاری میدانــد .اســکات طرفــدار بــاروک اســت و علیــه
کســانی اســت کــه مدعــی هســتند کــه آن نشــان انحطــاط رنســانس
اســت و همچنیــن بــه صــورت تلویحــی از احیــای برخــی ویژگیهــای
فرمــی در کالسیســیم دفــاع میکنــد .شــاید اینجاســت کــه رســاله
اســکات بــه میــزان زیــادی بــا اصــل بدیهــی وارتــون و جکســون دربــاره
برتــری «روح» بــر «کالم» همراســتا میشــود .اســکات مینویســد
کــه «انحطــاط یــک اســتعاره بیولوژیکــی اســت» ،کــه از نظــر رابطــه
کنونــی معمــاری بــا گذشــته خــود صــدق نمیکنــد .ایــن نقــد دارای
اهمیــت زیــادی اســت؛ در آن مــا نــه تنهــا دفــاع از بــاروک را میبینیــم،
بلکــه میتــوان ایــن نقــد را بــرای روشــن شــدن درک فراوانــی تزئینــات
و عــدم تناســب بــه کار بــرد؛ بــه عنــوان مثــال در شــیوه معمــاری فعلی
گِیــج میتــوان جنبــهای از آثــار او را پیــدا کــرد کــه تاکنــون دربــاره
آن بحــث نکردهایــم .همانطــور کــه در جــای دیگــری نیــز نوشــتهام،
طــرح پیشــنهادی او بــرای مــوزه هنــر مــدرن مالــی در پــرو از ایــن
چشــمانداز پدیــدار میشــود کــه «بــه عنــوان مصنــوع فنآوریهــای
فراموششــده 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 گِیــج ،بــه عنــوان تکــرار معمــاری بومــی
پــرو و یــا یــک گام اجتنابناپذیــر بــا کمــک رایانــه ،بــه هیــچ وجــه
معنــیدار تلقــی نمیشــود .فرمالیســمی کــه در آثــار گِیــج مییابیــم
«پیــروی کورکورانــه از نمونــه هــای باســتانی» نیســت ،بلکــه تعامــل
پیچیــده شــرایطی انعطافپذیــر اســت.
زیباییشناسی معماری سازنده اسکات
بخــش دوم کتــاب معمــاری انســانگرا ،یعنــی بخــش ســازنده ،شــامل
فصلهــای «ســنت آکادمیــک» و «ارزشهــای انســانگرا» اســت.
همانطــور کــه اشــاره شــد ،شــرط اختصــار اجــازه نمیدهــد کــه در
ایــن خصــوص بحــث طوالنــی شــود؛ بنابرایــن توضیــح مــا بــه برخــی
نظــرات مختصــر محــدود میگــردد .اســکات بــه ترتیــب ،ســنتهای
فرمالیســم زیباییشناســی را طــرح میکنــد کــه از درک او از معمــاری
کالســیک و رنســانس و همچنیــن زیباییشناســی مبتنــی بــر همدلــی
تئــودور لیپــس نشــأت میگیــرد .همانطــور کــه میتروویــچ خاطــر
نشــان میکنــد« ،نظریههــای زیباییشناســی فرمالیســتی و مبتنــی بــر
تئــوری همدلــی ،معمــوالً بــه عنــوان قطبهای متضــاد زیباییشناســی
آلمانــی قــرن نوزدهــم قلمــداد میشــوند ».در واقــع ،ترکیــب اســکات

156
بررسی مجدد زیباییشناسی معماری :از جفری اسکات تا مارک فاستر گِیج
از ایــن دو شــاخه از نظریــه زیباییشناســی توســط رینــر بانهــام زیــر
ســؤال رفتــه اســت .بــا ایــن حــال ،شــاید ترکیــب اســکات نبایــد
خیلــی تعجــبآور بــه نظــر رســد؛ واضــح اســت کــه ویژگیهــای
زیباییشناســی فرمــی یــک ســاختمان بــه درک همدالنــه فــرد از آن
کمــک میکنــد .در واقــع ،طــرح پیشــنهادی فیلســوف انگلیســی نیــک
زانگویــل بــرای یــک فرمالیســم متعــادل را میتــوان بــرای بهبــود و
تطبیــق بیــن ویژگیهــای زیباییشناســی فرمــی و غیــر فرمــی و حتی
ویژگیهــای زیباییشناســی و غیــر زیباییشناســی در نظــر گرفــت.
بنابرایــن ،میتــوان چنیــن اســتدالل کــرد کــه تمایــز بیــن
زیباییشناســی فرمالیســتی و مبتنــی بــر همدلــی ،لزوم ـاً تفــاوت در
نــوع آن نیســت؛ ولــی همانطــور کــه میتروویــچ توضیــح میدهــد،
تفــاوت در «هــدف و تأکیــد» اســت .فرمالیســم تجربــه مســتقیم
تغییرپذیــری و «غیــر مفهومــی بــودن» را در اولویــت قــرار میدهــد؛
درحالیکــه زیباییشناســی مبتنــی بــر همدلــی بــر فرآیندهــای روانــی
همســو بــا ادراک حســی متمرکــز اســت .همزمانــی ایــن نظریههــای
زیباییشناســی در تألیفــات اســکات ،شــاید بــا توجــه بــه تجربــه
عملــی او یعنــی طراحــی و ســاخت پروژههــای مختلــف بــا پینســنت
در فلورانــس ،چنــدان شــگفتآور نباشــد .همانطــور کــه نشــان داده
شــد ،آگاهــی اســکات بواســطه کارهــای معمــاری او و از طریــق رابطــه
بیــن ویژگیهــای فرمــی معمــاری همچــون ،طاقســازی و طراحــی
فضــا در ویــا لبالــزه و ظرفیــت عاطفــی آن ویژگیهــای فرمــی در خلق
تجربــه «آرامشخاطــر» و «راحتــی» توســعه یافــت .در پیادهســازی
چهــار مغالطــه معمــاری و همزمانــی ایــن نظریههــای زیباییشناســی
میتــوان اســتدالل کــرد کــه اســکات «روح» زیباییشناســی معمــاری
را تعریــف کــرده اســت کــه جکســون و وارتــون بــه صــورت گــذرا از آن
یــاد میکننــد؛ بواقــع اســتقالل و ارزش مانــدگار در معمــاری در پیونــد
بــا زیباییشناســی فرمــی و مبتنــی بــر تئــوری همدلــی بیــان شــده
اســت .همانطــور کــه در فراخــوان گردهمایــی بــرای گِیــج 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.
نتیجهگیری
درک میــراث انتقــادی جفــری اســکات از مغالطههــای معمــاری و
نظریهپــردازی او دربــاره زیباییشناســی معمــاری ،بــه عنــوان یــک کار
مهــم و ناتمــام بــرای تاریــخ نــگاری معمــاری باقــی مانــده اســت .ایــن
مقالــه بــا توجــه بــه بجــا بــودن ایــن وظیفــه بــا تکیــه بــر فراخــوان
اخیــر بــه منظــور بررســی مجــدد زیبایــی شناســی در معمــاری
اســتدالل مــیآورد .بویــژه اینکــه در نقــد مــارک فاســتر گِیــج در
مــورد شــیوههای درک معمــاری امــروز ،مــا شــاهد همنواییهایــی
بودیــم کــه میتــوان بــه نقــد اســکات در مــورد مغالطههــای صــد
ســال قبــل اشــاره کــرد .آگاهــی اســکات در مــورد مبانــی مفهومــی
و ارتباطــی مدرنیســم قــرن بیســتم و نظریــه انتقــادی او نیــز آشــکار
شــدهاند .اگرچــه ایــن مقالــه بــر مؤلفههــای مهــم تئوریهــای
زیباییشناســی مربــوط بــه اســکات و گِیــج متمرکــز شــده اســت،
امــا شــاهد بودیــم کــه چگونــه هــر دو بــه دنبــال روشــن ســاختن

ویژگیهــای فرمــی و مانــدگار در خــود معمــاری هســتند .آنچــه در
اصطــاح گِیــج ،تحــت عنــوان هستیشناســی ش ـیمحور بــه عنــوان
ویژگیهــای غیرارتباطــی یــا خودمختــار و یــا در وارتــون و جکســون
تحــت عنــوان «روح» شــناخته میشــود ،بــه تفصیــل توســط اســکات
در ترکیــب زیباییشناســی فرمالیســتی و مبتنــی بــر همدلــی بیــان
شــده اســت .از نظــر ایــن میــراث شــاهد بودیــم کــه چگونــه بیوگرافــی
خردگرایانــه سیســیل پینســنت و تأثیــر او بــر اســکات بــه ویــژه از
لحــاظ کار معمــاری آنهــا در فلورانــس بــه درک کاملتــری از توســعه
نظریهپردازیهــای اســکات کمــک میکنــد و متعاقب ـاً شــاهد بودیــم
کــه چگونــه تاریــخ خردگرایانــه نقــد اســکات از مغالطــات معمــاری و
زیباییشناســی او ،اهمیــت مشــارکت گِیــج در تعییــن مجــدد نقــش
زیباییشناســی در معمــاری امــروز را آشــکار مینمایــد.
در حالیکــه مــا پیونــد بخشهــای متمایــز تحقیقــات مربــوط بــه
اســکات و پینســنت را آغــاز کردهایــم ،توضیــح ایــن تــاش و اهمیــت
آن بــرای تاریخنــگاری معمــاری ،جاهطلبیهــای یــک پــروژه
تحقیقاتــی بزرگتــر اســت کــه مقالــه فعلــی تنهــا یــک قســمت از آن را
ارائــه میدهــد .تجزیــه و تحلیــل دقیــق معماری ســاخته شــده توســط
اســکات و پینســنت؛ توســعه نظریهپــردازی معمــاری اســکات بیــن
ســالهای ۱۹۱۴و ۱۹۲۴و همچنیــن اهمیــت آشــکار تألیفات اســکات از
نظــر توســعه رشــته تاریــخ معمــاری در پایــان قــرن بیســتم ،عمدتـاً به
صــورت قلمروهــای فکــری ناشــناختهای باقــی ماندهانــد.
در زمــان نــگارش ایــن مقالــه ،جهــان در بحرانهــا و پاندمــی لرزیــده
اســت .در چنیــن زمینهایــی ممکــن اســت درک نادرســت از مطالعــه
زیباییشناســی بــه عنــوان نوعــی زیــادهروی و یــا نادیــده گرفتــن
ارتبــاط نظریــه زیبایــی اســکات کــه بیــش از صــد ســال پیــش نوشــته
شــده اســت ،بــرای ارائــه رویدادهــای امــروزی آســان باشــد .امــا انجــام
ایــن کار بواســطه کســب احســاس و تجربــه بــه معنــای فرامــوش
کــردن انــدازه و میــزان زیباییشناســی اســت .همانطــور کــه اســکات
صراحت ـاً بیــان میکنــد ،زیباییشناســی ممکــن اســت نــوع متفاوتــی
از «دانــش» را بــه «حقایــق» ارائــه شــده توســط روشهــای فزاینــده
علمــی ارائــه نمایــد .درک حاصــل شــده از زیباییشناســی اغلــب
پیچیــده ،نامشــخص و غیرقابــل توصیــف هســتند؛ از ایــنرو آنهــا
را نمیتــوان بــه آســانی مفهومســازی و یــا کمیســازی کــرد .بــه
قــول اســکات ،ایــن درکــی اســت کــه بیشــتر براســاس «احســاس»
اســت تــا «دانســتن» .هرچنــد ایــن امــر باعــث نمیشــود کــه مطالعــه
زیباییشناســی اهمیــت چندانــی نداشــته باشــد .برعکــس ،از بیــن
فرصتهایــی کــه امــروزه زیباییشناســی بــه معمــاری ارائــه میکنــد،
بــه عقیــده گِیــج کــه اگــر «معمــاران بتواننــد از طریــق طراحــی
ویژگیهــای حســی بــه واقعیتهــای پیچیــده داللــت کننــد  ...در
ایــن صــورت بــدون شــک اشــکال جدیــدی از تعامــل فرهنگــی بــرای
کشــف ،وجــود خواهــد داشــت ».بــا ایــن حــال ،بــا توجــه بــه تــداوم
نظریــه زیباییشناســی اســکات ،شــاید بایــد بــه ایــن الهامــات بیشــتر
بــه صــورت بررســی مجــدد فکــر شــود.
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