
با و مىرسـد اتمام بـه كه اسـت دورهاى شـمردن بر معنـاى بـه پسـاصنعتى
عناصر مىكند. پيـدا مختصات پايانپذير زمـان يك قالب در خصيصهها تمامـى
وضعيت يك تطبيق و پويايـى گسـترش، براى را خود خواص آن تشـكيلدهنده
شرايط، آن در بل نمىگيرد، بكار زنده سيسـتمهاى همه براى يكسـان بيولوژيك
همه و ندارد وجود مفاصـل آن در كه صورى رهاشـدن. شـرايط دارد؛ وجود ترك
مفاصل نشانه با ساختارهايى در گرچه است. پايانپذيرى اعالميه داراى آن در چيز
انتظار اميدوارانه را زمانـى ابعاد ديگر، سـاختارهاى به نقب چشـمانداز با مىتوان
يا و مىشـوند حذف تعمدًا يا برنامهريزى تصـور از خارج مفاصل اين امـا داشـت،
شاخص مهمترين مفاصل، سرگردانند. اشباح چون شده رمزگذارى ساختار البالى
هستند. شـرايط تغيير ثبت براى ديگر دوره آغاز و دوره يك انتهاى نشـانههاى و
نيروى از مفاصل است. پايان يك داشـتن پيشبينى برنامهريزى، در مفاصل حذف
خوردگى مثل – آلودگى زهرآگين پنجه مثل مىگيرند. شكل استقرار هر در نهان
مىسـازد. آماده محيط بازگشـت براى را راه و مىكند تعريف را منفى مفاصل كه
مفصل معناى بهطبع كه اسـت متفاوت حاالت بروز حال در دائمًا طبيعت ماشـين
مى را اشكال تغييرات، اين مىشود. طرح متفاوت شـيوهاى به معناى مقطع هر در

اضمحالل. به ميوه به برگ به شاخه به تنه از سازند؛
پديدههاى اسـت. مفاصل مفهوم بيانكننده ريزوميك1، جهان در اندازه تغييـر
ريزوميك نگرش يـك از تابعى صنعتى خطوط باقيماندههاى سـان به دستسـاز
مرز اصوًال و برنامه محدوده نفى با پديدهها اين در ريزوميك عواقب همه نيستند.

مىپذيرد. صورت
مىشود. بيستم قرن ابتداى در خودبيگانگى از مرحلهاى وارد پساصنعتى دوران
بدنههاى پيراتاكسونومى يعنى مىشوند قطع شريانها و مىشوند بسته كه درهايى
رابطه، يك كاركرد روند كه چرا مىدهند؛ دسـت از را خويش قرابت شده سـاخته
پوستهها و مىافتد حركت از درون بالواسطه ماشـين تنها و نبوده بيرونى و درون
قوت صنعتى باستانشناسى سـمت به گرايش پنجاه دهه در اما مىشـوند. غريب
صورت به كه جنگ پايان از بعد اروپاى روى از غباررويى دليل به هم آن مىگيـرد
تراز نوع يك بـود. آمده فرو شـهرى سـازماندهىهاى سراسـر بر برنامه ضد يك
موجوديت سـالها تقبيح آمد. بوجود باقى آثار براى جنـگ پايان در ارزشـى هم
جنگ از بعد خرابههاى با برابر ايماژهاى لحاظ به شـده خارج دور از سـاختارهاى
كوتاه دوره يك در حيات بنياد، شـروع، خاطرات، زوال، سـرعت معناى آن در كه
همه براى سمپاتى مىشـود. تبديل سمپاتيك شـكل به بود شـده آميخته هم در
و شاخه و استخوان تركيب آسمان، و زمين آميختگى هم در منظره : موجوديتها

سوخته. همه آهن،
مقياس، معانى؛ جنـگ مىپذيرد. صورت عمومـى مهاجرت يك عناصـر، وراى

نوين حيطههاى باستانشناسى نگرش و زد هم بر را فرد، گروه، افق، نهاد، مقدس،
نيافتهها و يافتهها همه گمشده، شـىء يافتن براى تالش ميان در آورد. بهوجود را
قرن از پيش دهه چند و صنعتى انقالب دوران شروع به اشاره با و مىشوند شـىء
به كه علمى مكتب بنيانگذاران توليدشـده" شيئى با "غرابت پيشگويى بيسـتم
دوران در مىپرداخت، پرولتاريا توسط توليدشده شـيئى از ازخودبيگانگى تعريف
دستاندازى : كرد بروز محيطى پارامترهاى همه عيار تمام شـكل به جنگ از بعد
مىشـود. مقدس چيز همه اما مقدس. شـىء يافت براى محيـط سـياهچال درون
تعريف عبارتى به يا مىشود مقدس پساجنگ انسان براى حيات ساده ابعاد تمامى
نوين معانى پيچيدگى حيطه به شدن وارد معناى به اين و مىشود دگرگون تقدس
معناى با مشابه استداللى جنگى رهاشدة شكستة هم در شىء حال، اين در است.
به را ريزوميك غير – اورگانيك غير برنامه ديگر – اضمحالل – تصادف برنامه ضد
رهاسـازى مبانى. همه ريختگى بهم زمان در منظره ميان رهاشـدن : مىگذارد جا
شده غرق جنگى كشتىهاى نيست. منظره براى آلودگى يك ديگر جنگى، ماشين
مىشوند. تبديل ريزوميك موجودات به و مبدل منظره از بخشى به اقيانوسها در
پيدا تغيير زميـن درون دريچههاى به جنـگ اسـتاتيك يادواره بتنى بونكرهـاى
ساخت، كريپتوژنيك ابعاد سـازد؛ آشـكار كردن نهان جاى به را چيزى تا مىكند
جنگ ماشـين آشـكار چه نهان چه منظر اليههاى اما منظره. نهان اليههاى يعنى
رها آثار صنعتى، باستانشناسى از بخشـى مىشوند. (سازمانيافته) انسـتيتووار
زيرساخت مىكند. تعريف را جنگى ماشين حركت سـاخت زير كه است شدهايى
طاق رودخانهها بر و مىشـكافد را كوهها و مىكند نيم دو به را دشـتها كه هايى
ريلها : مىنشيند تعريف به را خاص حيطه قلمرو ابد تا و مىشود رها بعد و مىزند
سال چند يعنى پنجاه دهه در خيالىاند. سرزمينهاى حريمهاى جمله از جادهها و
برنامههاى با و ناخواسـته مداخالت ميزان نوين ابعاد جنگ، كردن فروكش از بعد
حال، اين در است. جنگ چون سرفصلهايى همه پيامد كه مىشوند آشكار موقت
باستانشناسى مىرسد. مجادالت عرصه به مداخالت وجوه تمامى آميخته تصوير
پروسه كارافتادگى از و توليد حوادث تمام برگيرندگى در حد به وسعتى در صنعتى
مرگ، و بازدارندگى چون دستاوردى چه و كاال توليد يعنى استاتيك روند در آنچه
خط به آلمان در خصوصًا جنگ طول در كاال توليد حتى اينكه گو مىگيرد. شـكل
جز چيزى توليد خطوط بازمانده و بودند داده ماهيت تغيير جنگى ابزار توليدهاى
خاص تنها ماشين به ماشين استحاله سرنوشت اما نبود. جنگى شـده رها ماشين

نبود. راين سرزمين
بازدارندگى ماشـينهاى به قارهها وسـعت به پراكنشـى با جنگ ماشـينهاى
مىگرفتند. قرار توسعه و برنامهريزى البالى كه بازدارندگىهايى مىشـود؛ تبديل
ماشين كامل حذف به توانست نمى هيروشيما مثل عيار تمام اسـتحالههاى حتى
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رايج معناى به عيار تمام استحاله مقابل در شـدن تسـليم اما بپردازد. بازدارندگى
بروز سـمياتيك اسـتثناى وجه بهعنوان مرگ پذيرش با و نيسـت پاليمسسـت2
ملتهب و ناخودآگاه غايب، حاضر يك از بعد يك بهعنوان مرگ نشانههاى مىكند.
الجرم و اسـت زندگى وضعيت تثبيت جسـتجوى در هماره كه مىآورد ياد بـه را
شـيوه از حالت اين تفكيك كه مىدهد قرار رو پيش مقابل نقطه بهعنوان را مرگ
حاالت بهترين در صنعتى باستانشناسى داشت. قرار مدنظر بايد را نئوپاليمسست
فارغ نيز متحده اياالت مثل جنگ از دور سرزمينهاى در يعنى خود نوسـتالژيك
مىگيرد. شـكل نيز قديم سـرزمين صنعتى جسـم چون درگير، پيچيده روان از
با نوزده قـرن اواخر در كـه (Abstractionism) اسـتليزه بيان عـادت بهتدريـج
هنرى ساختارهاى از بخشى در روايتى غير و رومانتيك غير ارزشهاى برشـمارى
مدرن معمارى و هنر وجوه تمامى در يافته، گسترش نوبت به بعد و امپرسيونيسم
به «پيترالتز» ورود شـد. وارد منظر جهان به بعد دهههاى در تاخيرى صورت به و
دو بهصورت منظر ضميمههاى بهعنوان غيرطبيعى وقايع برشمارى و انتزاع جهان
جنبههاى لحاظ به شـرق بنيادهاى در مىتوان را اول تاريخچه كه ادغامـى روش
رواج در را دوم پيشينه و آسـيا شرق اشارهاى منظرنگارى از برگرفته سـمياتيك
به رويكرد و جنگ ماشين غريب شىء بازشناسى صنعتى باستانشناسى تركيبى
بايد شيوه، اين به ورود براى اما دانست. كالسيك رهاشده شـىء ضميرناخودآگاه

كرد. جستجو را قبل دهه چند در پيامدها تمامى به متقابل احترام
نگرش چه هماره و دارد غرب تمدن طول به سابقهايى شىء گراميداشـت گرچه
همه ادراك يك از همه تنديسگونـه يادواره صورت به چه و سـاختمان بهصورت
معلوم صور با شـىء وجود لحاظ به و مـكان تفسـير الجرم و زمان يك در جانبـه
حكم در چه و بنا شيوه در چه منفصل شىء عادت اين معاصر دوران در و مىگويد
انتزاعى در معاصر به كالسيك شىء از ماهيت تفسير اما مىكند پيدا ادامه تنديس
شـدن متأثر جاى به گاه محدب مقعر، پديده در اغـراق بهصورت كه اسـت نهفته
زمينه بر شـىء برجسـتگىهاى و مىرود فرو آن گودى در ومحيط مىگذارد تأثير
اين التهاب مىانجامد. نوين قلمروهاى تعريف به مرزها ناپايدارى اين مىآيد. غالب
كه افقهايى دربردارد. را افق معناى كه مىپردازد ارزشهايى عريانسـازى به مرز

هستند. آنها حاصل مناظر
غالب محيط بر قلمـرو ايجاد با و منظره شـىء ارزش، تعادل عدم گونه ايـن در
نوين، نـگارى منظره انـدركاران دسـت يا منظرهنگاران، ورود از بيـش مىشـود.
حضور دوره در مىنشيند. ايده اين تشكيل به خود خواص با مجسمهسازى معمارى،
اولدنبرگ ،(Barbara Hepworth) هيپـورت ،(Moor) مور چون مجسمهسـازانى
مجسمههايى تمامى (AnishKapoor) كاپور آنيش ،(Calder) (Oldenburg)،كالدر
مىشوند. قلمداد نوين تعاريف منظر براى و مىپردازند معمارى ابستركشن به كه

معمارى – مجسمهسازى پيشين اعالميههاى با پساصنعتى گرايش با منظرهنگارى
مىشـود. عناصر (Comopolitan) كازموپوليتن جهانى عرصه وارد .... و جنـگ –
پذيرش همين فرايند در و عواقب از (Land Art) لنـدآرت چون پديدههايى بـروز
معمارى حضور خواستار دقيق طور به التز اسـت. منظر بهعنوان معمارى سـاختار
فضايى سـازمان يك بهدنبال يعنى گياهان هرسكردن مىگويد جايى در مىگردد

است. واقع منظر ميان در كه معمارى هر مثل بودن
-parc de la vi ) چومى «دوالويلت» پارك در 80 دهـه در معمارى به تكيه اين
gas work) هـگ پـارك» ورك «گاس آن از قبـل و (lette, Bernard tschumi
كه مىرسـد بهنظر اسـت. پيگيرى قابل هفتـاد دهـه در (park, Richard Haag
تاريخ به لوحانه ساده ديد يك از فراتر پساصنعتى ساختمانهاى به توجه موضوع
بهعنوان را ارزش اين باستانى ساختمانهاى قرنها چراكه است بشرى دستاورد يا
منظرهنگاران كه چيزى داشـتهاند؛ خود در را زمينه مصرفكننده و كانونى نقطـه
شـاخص پروژه در التز زياد درگيرى بهدليل خصوصًا و پرداختهاند بدان ناخودآگاه
كه (landschaftspark Duisburg – Nord) نورد دويسـبورگ پارك يعنى خود
(Interdimensio) ميان در كه بعدى يعنى كرد ياد سياه" "منظره بهعنوان آن از بايد
با مىتوان كه مفصلى و مىشود باز ديگر بعد به كه سوراخى دارد، وجود طبيعى منظر
(true man show) شو» «ترومن صحنهسازى وراى اين و پىبرد جهان ژرفاى به آن
از ورود كه چند هر مىآيد. بهنظر آبى معلق ذرات در نور انعكاس آن در كه اسـت
گياهى پوشش طبيعتگرايانه انتقاالت با شـو ترومن صحنه به منظره سـياهچاله
كردن خدشهوار شـايد واقع در اما نمىرسـد بهنظر الزم مفصل، اين تعريف براى
انتزاع به با سياهچاله دروازه تعريف به اقدام اما مىسـازد. عيان بيشـتر را مفصل
مؤثرتر مىشود مشخص فلزى صفحات گريد طرح با كه انتزاعى صفحات كشيدن
ساكن زمان طول در كه مىشود گفته سـخن شهرى جمعيت يك از كه چرا اسـت
كشاندهاند؛ فوروم محدوده به را خود اجتماعى گرايشـات و بودهاند صنعتى شـهر

نامرئى مفاصل ايجاد براى ارواح گرايشات

پىنوشت
معتقد وى ساخت. فلسفه وارد زيستشناسى از را (Rhizome) ريزوم فرانسـوى، فيلسـوف دلوز ژيل .1
گوش و عمودى و خطى ارتباط با درختى تفكر درختى. تفكر و ريزومى تفكر داريم؛ تفكر نوع دو ما اسـت
مىكند. تداعى را همهجانبه و چندگانه و افقى ارتباطات و فضاها ريزومى، تفكر ولى دارد سروكار فرمان به
هر نيسـت. خبرى خطى تفكر مرزبندىهاى از آن در كه اسـت معمول نظام تمركز ضد و متكثر تفكر، اين

شد. قايل پايانى يا آغاز آن براى نمىتوان و است ديگرى تفكر آغاز پايانش ريزومى تفكر
متنهاى شدة پاك اليههاى نشانههاى و شده نوشته پيشين نوشتة دست روى بر كه است دستنوشتهاى .2
كه يافتهاند تركيب بسيارى الحاقى اليههاى از اليههاى از پاليمسـتى، شـهرهاى دارد. خود در را پيشـين
زمانهاى در كه مختلطاند فرمهاى و خاطره و هويت بردارنده در شهرها اين است. يافته تغيير آنها كاربرى

داشتهاند. وجود هم با مختلفى
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