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چکیــده | منظــر و موقتــی بــودن آن اصلیتریــن نقطــۀ اشــتراک میــان باستانشناســی و مردمشناســی
فرهنگی-اجتماعــی اســت .مقالــۀ حاضــر نشــان میدهــد کــه موقتــی بــودن منظــر را میتــوان بــا «دیــدگاه
ثابــت» انســان کــه همچــون فرضی ـهای از پیــش اثبــات شــده در رفتــار و ادراکــش نهفتــه اســت ،فهمیــد.
معنــای منظــر در تقابــل بــا معنــای زمیــن ،طبیعــت و فضــا آشــکار میشــود.
مفهــوم « 1»Taskscapeالگویــی از فعالیتهــای ثابــت را نشــان میدهــد و موقتــی بــودن ذاتــی آن در تعامــات
منظــم یــا الگــوی طنیــن 2آن نهفتــه اســت .بــا در نظــر گرفتــن ارتبــاط منظــر و  ،Taskscapeدر نهایــت تمایــز
میــان ایــن دو از بیــن مـیرود و میبینیــم کــه اساسـاً خــود منظــر امــری موقتــی اســت .چنــد نمونــۀ عینــی
در ارتبــاط بــا مباحــث مزبــور بــرای فهــم بهتــر مخاطــب آورده شــده اســت.

مقدمــه | انسانشناســی فرهنگــی یــا اجتماعــی از یکســو
و انسانشناســی زیســتی و باستانشناســی از ســوی دیگــر،
ماهیتــی واحــد و ضــروری را شــکل میدهنــد.

زندگــی بشــر فرآینــدی پیچیــده در بعــد زمــان اســت ،فرآینــد
مزبــور دربردارنــدۀ فرآینــد دیگــری اســت بــه نــام فرآینــد
شــکلگیری مناظــری کــه افــراد بشــر در آن زیســتهاند .لــذا در
نــگاه مــن ،زمــان و منظــر نقطــۀ مشــترک میــان باستانشناســی
و انسانشناســی اســت .هــدف مــن در ایــن مقالــه آن اســت کــه
ابعــاد باستانشناســانه و انسانشناســانۀ موقتــی بــودن منظــر
را کنــار هــم قــرار دهــم؛ لــذا اعتقــاد دارم بهتــر اســت موضعــی
اســتقراری اتخــاذ کــرده و بگوییــم منظــر ،پرونــدۀ مانــدگار و یــا
شــاهد زندگــی و فعالیــت نســلهای گذشــته اســت کــه بــا
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زیســت و فعالیــت ،نشــانی از خــود در آن بــر جــای گذاشــتهاند.

ایــن موضــع بــرای انسانشناســان بــه معنــای مراجعــه بــه
تجربــۀ عینــی اســت و تجربــۀ عینــی در جایــی کــه درک
افــراد از تجربــۀ هــر روزۀ زندگــی در ایــن جهــان حائــز اهمیــت
اســت تحقــق مییابــد .بــا ایــن وجــود نقطــۀ تضــاد میــان
باستانشناســان و انسانشناســان قطعــی اســت ،زیــرا ایــن راه
بــه روی باستانشناســانی کــه فعالیــت افــراد بشــر در گذشــتۀ
دور را بررســی میکننــد ،بــاز نیســت .ضمــن اینکــه از آن زمــان
تنهــا بقایــای ناچیــزی بــر جــای مانــده کــه تــا حــد امــکان بــه
تحقیــق و تفســیر آن میپردازنــد .امــا ایــن تضــاد ،باعــث کمرنــگ
شــدن ایــن واقعیــت میشــود کــه فعــل باستانشناســی خــود
نوعــی اســتقرار و ســکونت اســت .علمــی کــه از باســتان شناســی
حاصــل میشــود بــه انــدازۀ علــم حاصــل از فعالیــت ســاکنان
بومــی و علمــی کــه انسانشناســان در جســتجوی آن هســتند،
حائــز اهمیــت اســت .پشــت هــر منظــر بــرای باستانشــناس از
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یکســو و بــرای ســاکن محــل از ســویی دیگــر ،داســتانی نهفتــه
اســت و یــا منظــر خــود ،نوعــی داســتان یــا خاطــره اســت.
منظــر خاطــرات پیشــینیانی اســت کــه طــی نســلها در آن
زیســتهاند و نقــش خــود را در شــکلگیری آن ایفــا کردهانــد.
لــذا شــناخت منظــر یعنــی یادبــود؛ یعنــی احیــای خاطــرات و
ایــن بــه معنــای بــه یــاد آوردن تصاویــری کــه در ذهــن انباشــته
شــدهاند نیســت.

بــا توجــه بــه مطالــب مطــرح شــده بــه ســراغ مباحــث اصلــی
پیــش رو میرویــم .مطالــب پیــش گفتــه در چهــار بخــش
گنجانــده شــده اســت .در دو بخــش اول ســعی دارم مقصــود
اصلــی خــود از کلمــات کلیــدی را شــفاف ســازم :منظــر و موقتــی
بــودن .بــه اعتقــاد مــن موقتــی بــودن در چارچــوب فعالیتهــای
ســاکنان نهفتــه اســت کــه مــن آن را  Taskscapeمینامــم .در
بخــش ســوم بــه ارتبــاط میــان  Taskscapeو منظــر پرداختـهام
و در نهایــت بــا رد تفــاوت ایــن دو ،بــه مبحــث اصلــی یعنــی
موقتــی بــودن منظــر بازگشــتهام.

منظر

اجــازه بدهیــد ابتــدا بحــث را بــا آنچــه کــه منظــر «نیســت»
آغــاز کنیــم .منظــر «زمیــن» نیســت ،منظــر «طبیعــت» نیســت؛
منظــر «فضــا» هــم نیســت .ابتــدا تفــاوت میــان زمیــن و منظــر
را در نظــر بگیریــد .زمیــن بــرای مــا همانقــدر قابــل لمــس و
رؤیــت اســت کــه وزن اجســام .تمــام اجســام از هــر نوعــی کــه
باشــند دارای وزن هســتند و بــه مــا ایــن امــکان را میدهــد
کــه بگوییــم آن جســم نســبت بــه دیگــر اجســام «چقــدر» وزن
دارد .بــه همیــن ترتیــب زمیــن ،کوچکتریــن مخــرج مشــترک
جهــان ملمــوس اســت کــه در هــر بخــش از ســطح ایــن کــرۀ
خاکــی پنهــان اســت امــا در هیــچ بخشــی نمیتــوان بــه
صــورت شــفاف آن را دیــد .میتــوان از وزن زمیــن و از نســبت
آن پرســید امــا از چگونگــی آن ،نــه .امــا همانقــدر کــه زمیــن
کمــی و همگــون اســت ،منظــر کیفــی و ناهمگــون خواهــد بــود.
اگــر در فضــای بیــرون از ســاختمان ایســتاده باشــید ،منظــر
تمــام آن چیــزی اســت کــه در اطــراف خــود میبینیــد؛ ســطح
ترکیبــی و طــرحداری کــه بــا اجســام متنــوع –زنــده یــا غیــر
زنــده ،طبیعــی یــا مصنوعــی -پــر شــده اســت .بنابرایــن در هــر
بــازۀ زمانــی میتــوان گفــت منظــر چیســت امــا اینکــه چــه
مقــدار از آن موجــود اســت را نمیتــوان ســنجید؛ چــرا کــه
منظــر یــک فضــای پــر از جســم اســت ،ماهیتــی کــه خــاء و
روزن ـهای بــرای پــر کــردن در آن یافــت نمیشــود .بــه گون ـهای
کــه هــر یــک از عــوارض روی نقشــه در واقــع یــک بازســازی بــه
حســاب میآیــد.
منظــر همــان «طبیعــت» نیســت .چــرا که طبیعــت شــامل ارکان

بســیاری اســت و تنهــا بــه ذکــر ایــن نکتــه بســنده میکنیــم
کــه جهــان طبیعــت ،همانطــور کــه اکثــر اوقــات میگوینــد
و میشــنویم ،آن چیــزی اســت کــه در جهــان «بیــرون» قــرار
دارد .هــر هویتــی بــه غیــر از مــن و شــما در ایــن جهــان بیــرون
وجــود دارد .مــا متعلــق بــه جهــان «درون» هســتیم؛ جهــان
درون ذهــن کــه مرزهــای آن را خــود همیــن ذهــن تعییــن
میکنــد .اگــر ایــن منطــق را پیــاده کنیــم بــه یــک دوگانگــی
اجتنابناپذیــر میرســیم؛ دوگانگــی میــان ذهــن و عیــن ،ایــده
و مــاده؛ و شــناخت و عمــل .بعضــی نویســندگان تفــاوت میــان
طبیعــت و منظــر را تنهــا در ایــن مــورد میداننــد کــه طبیعــت
در برابــر منظــر یــک واقعیــت فیزیکــی در برابــر پیکــرۀ نمادیــن
ـی ایــن واقعیــت اســت .منظــر از نــگاه دنیلــز و کاســگرو
و فرهنگـ ِ
ـدن جهــان اطــراف
«تصویــری از فرهنــگ و شــیوۀ بصــریِ نمایانـ ِ
اســت» (.)Daniels & Cosgrove,1988:1
مــن بــه ایــن دیــدگاه اعتقــادی نــدارم؛ و برعکــس هرگونــه
جدایــی میــان جهــان درون و بیــرون را رد میکنــم .خــواه ایــن
جدایــی میــان ذهــن و مــاده باشــد یــا میــان معنــا و مــاده .بــه
اعتقــاد مــن منظــر تصویــری در البــای تصــورات انســان کــه
توســط چشــم نقشــه بــرداری شــود نیســت؛ همچنیــن مــاده
یــا الیــۀ جــدا و بیشــکلی کــه منتظــر اســت تــا دســت ســلیقۀ
انســانی خــود را بــه آن تحمیــل کنــد هــم نیســت .بنابرایــن ،نــه
منظــر همــان طبیعــت اســت و نــه انســانیت در برابــر طبیعــت
قــرار دارد .بهعنــوان حــوزهای آشــنا بــرای ســکونت ،ایــن بــه
نفــع مــا اســت نــه علیــه مــا ،امــا واقعیــت کمــی در مــورد آن
وجــود نــدارد .منظــر از طریــق زندگــی در آن بهعنــوان بخشــی
از مــا محســوب میشــود ،درســت مثــل اینکــه مــا بخشــی از آن
محســوب میشــویم .عــاوه بــر ایــن ،آنچــه در مــورد مؤلفــۀ
انســانی رخ میدهــد ،بــرای ســایر مؤلفههــا نیــز رخ میدهــد.
در جهانــی کــه بهعنــوان طبیعیــت ســاخته شــده ،هــر شــیء
یــک موجودیــت کامــل محســوب میشــود کــه از طریــق
انــواع تماسهــای بیرونــی در تعامــل بــا یکدیگــر هســتند .امــا
در منظــر ،هــر مؤلفــه در ذات خــود از کلیــت روابــط خــود بــا
یکدیگــر برخــوردار اســت .بهطــور مختصــر میتــوان گفــت در
حالیکــه نظــم طبیعــت ظاهــری اســت ،نظــم منظــر باطنــی
اســت (.)Bohm, 1980:172

منظــر «فضــا» نیســت .بــرای بیــان ایــن تضــاد ،بایــد پــروژۀ
روزانــۀ ســکونت در جهــان را بــا پــروژۀ نســبتاً منحصربهفــرد و
تخصصــی نقشـهبردار یــا نقشـهکش کــه هدفــش بیــان آن اســت
مقایســه کنیــم .بــدون شــک نقشــهبردار همزمــان بــا اینکــه
وظایــف عملــی خــود را بــه انجــام میرســاند ،منظــر را بیشــتر
از هــر فــرد دیگــری کــه کســب و کار زندگــی او در آن نهفتــه
اســت ،تجربــه میکنــد .او نیــز ماننــد ســایر مــردم در حــال
حرکــت اســت ،بــا ایــن حــال نمیتوانــد در یــک زمــان در بیــش
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از منابع دیگر
از یــک مــکان حضــور یابــد .در منظــر ،فاصلــۀ بیــن دو مــکان،
 Aو  ،Bبهعنــوان ســفری تجربــه میشــود کــه جابجایــی بدنــی
از یــک مــکان بــه مــکان دیگــر ایجــاد میکنــد و بــه تدریــج
دورنماهــای متغیــری در امتــداد مســیر بــه وجــود میآیــد .بــا
ایــن حــال ،شــغل نقشــهبردار ،اندازهگیریهــای ابــزاری از
چنــد مــکان و ادغــام ایــن دادههــا بــرای ایجــاد تصویــری اســت
کــه مســتقل از هــر نقطــۀ مشــاهده باشــد .ایــن تصویــر مربــوط
بــه جهانــی اســت کــه مســتقیماً تنهــا بــا خودآگاهــی کــه ممکــن
اســت در یــک زمــان هرجــا و هیــچ کجــا باشــد ،درک میشــود
(نزدیکتریــن نمونــهای کــه میتــوان بــه شــمار آورد دیــد
هوایــی یــا دیــد پرنــده اســت) .بــا ایــن خودآگاهــی  ،همزمــان
ســاکن و حاضــر مطلــق ،فاصلــۀ بیــن  Aو  Bطــول خطــی
اســت کــه بیــن دو نقطــهای ترســیم میشــود کــه همزمــان
در معــرض دیــد قــرار دارنــد ،ایــن خــط نشــاندهندۀ تعــداد
ســفرهایی اســت کــه بالقــوه انجــام میشــود (Bourdieu,
 .)1977:2بــه نظــر میرســد ،از یــک موقعیــت خیالــی در بــاالی
جهــان ،میتوانــم حــرکات بــدن خــود را هدایــت کنــم ،ماننــد
شمارشــگر روی صفحــه ،تــا بگویــم «مــن اینجــا هســتم» اشــاره
از جایــی بــه محیــط پیرامونــم نیســت ،بلکــه اشــاره از هیچجــا
بــه موقعیتــی روی صفح ـهای اســت کــه بــدن مــن در آن قــرار
دارد .و در حالیکــه ســفرهای واقعــی از طریــق منظــر ایجــاد
میشــوند ،صفحــهای کــه در آن کل ســفرهای بالقــوه ترســیم
میشــوند ،معــادل فضــا اســت.
ســنتی برای تحقیــق جغرافیایــی (بــرای مثــال Gould & White,
 )1974وجــود دارد کــه از ایــن فرضیــه ایجــاد شــده کــه مــا
همگــی نقشــه نگارهــای زندگــی روزمــره خــود هســتیم و از
بــدن خــود بهعنــوان نقشــهبرداری اســتفاده میکنیــم کــه از
ابــزار خــود بــرای ثبــت ورودیهــای حســی از نقــاط چندگانــه
مشــاهده اســتفاده میکنــد و ســپس بــا کمــک هــوش خــود
آن را بــه تصویــری تبدیــل میکنیــم کــه ماننــد نقشــه در
ذهــن ،بــه هرکجــا میرویــم بــا خــود بههمــراه داریــم .ذهــن،
عــاوه بــر دســتیابی بــه پیرامــون از طریــق مــکان ســکونت در
ایــن جهــان ،ممکــن اســت در ایــن دیــدگاه شــبیه بــه فیلمــی
باشــد کــه در فضــای بیرونــی منتشــر میشــود .بــرای درک
مفهــوم فضایــی کــه در دیــدگاه نقشــهنگاری ادراک محیطــی
بیــان شــده ،میتــوان از تشــبیهی کــه توســط زبــان شناســی
بهنــام فردینانــد دو سوســور انجــام شــده ،کمــک گرفــت .بــرای
دریافــت ماهیــت زبــان ،سوســور دعوتمــان میکنــد تــا فکــر و
صــدا را بهعنــوان دو صفحــۀ پیوســته و جدانشــدنی در نظــر
بگیریــم کــه بــه ترتیــب دارای دو مشــخصۀ ذهنــی و صوتــی
اســت ،ماننــد دو طــرف ورق کاغــذ .بــا بــرش ورق بــه چنــد
قطعــه (کلمــات) از یکســو سیســتمی از مفاهیــم مجــزا و از
ســوی دیگــر سیســتمی از صداهــای مجــزا ایجــاد میکنیــم
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و از آنجاییکــه یــک طــرف همزمــان بــدون بــرش طــرف
دیگــر ،قابــل بــرش نیســت ،دو سیســتم تقســیم لزوم ـاً هماننــد
هســتند طوریکــه بــرای هــر مفهــوم یــک صــدا وجــود دارد
( .)Saussure, 1959:112-13حــال زمانیکــه جغرافیدانــان و
انسانشناســان در مــورد فضــا مینویســند ،آنچــه در کل بــه
آن اشــاره میشــود ،ارتبــاط نزدیکــی بــا ورق کاغــذ سوســور
دارد ،تنهــا در ایــن مــورد ،طــرف مقابــل تفکــر ،نــه پیوســتگی
در مــادۀ صدایــی ،بلکــه شــامل ســطح زمیــن اســت؛ و بنابرایــن
بهنظــر میرســد تقســیم جهــان بــه قطعههایــی از بخشهــای
منحصــر شــدۀ بیرونــی منجــر بــه تولیــد معانــی فضایــی
بیشــماری میشــود .درســت همانطــور کــه کلمــه از نظــر
سوســور مجموع ـهای از مفاهیــم دارای قطعههــای تعییــن شــدۀ
آوایــی اســت ،مــکان نیــز مجموعـهای از معانــی ســمبلیک دارای
بخشهــای تعییــن شــدهای از ســطح زمیــن اســت .تفکیــک
فضایــی بیانگــر بخشبنــدی فضایــی اســت.
بــا ایــن حــال ،در مــورد منظــر اینطــور نیســت .زیــرا مــکان
در منظــر از کلیــت «جــدا» نمیشــود ،خــواه بــر ســطحی از
ایدههــا یــا بــر ســطح مــاده .در عــوض ،هــر مــکان در بردارنــدۀ
کلیــت بهعنــوان یــک وابســته بــه آن اســت و در ایــن مــورد،
متفــاوت از ســایرین اســت .مــکان ،مشــخصه خــود را از تجــارب
افــرادی کــه زمــان خــود را در آنجــا صــرف کردهانــد دریافــت
میکنــد-از بینایــی ،صداهــا و در واقــع بوهایــی کــه محیــط
پیرامــون خــاص او را شــکل میدهنــد .ایــن مــوارد بــه نوبــۀ
خــود بــه نــوع فعالیتهایــی کــه ســاکنان در آن مشــارکت
دارنــد بســتگی دارد .بنابرایــن توجــه بــه ایــن بافــت ارتباطــی
مشــارکت مــردم در جهــان در کســب و کار ســکونت اســت کــه
هــر مــکان بــه اهمیــت منحصربهفــرد خــود دســت مییابــد؛
بنابرایــن همــراه بــا فضــا ،معانــی نیــز همــراه بــا منظــرهای کــه از
آن گــردآوری شــده اســت ،بــه جهــان متصــل میشــود .عــاوه
بــر ایــن ،اگرچــه مکانهــا دارای مراکــز هســتند -در واقــع بهتــر
اســت بگوییــم کــه آنهــا مراکــز محســوب میشــوند -مــرزی
ندارنــد .در ســفر از مــکان  Aبــه  Bاینکــه در طــی مســیر
ســوال شــود کــه آیــا فــرد هنــوز در مــکان  Aقــرار دارد یــا
از  Bعبــور کــرده اســت مفهومــی نــدارد (Ingold, 1986a:
)155؛ البتــه ،ممکــن اســت مرزهــای مختلــف در منظــر ترســیم
شــود و بــا ویژگیهــای طبیعــی نظیــر رودخانــه یــا دره یــا
ســازههای ســاختمانی نظیــر دیــوار یــا حصــار شناســایی شــود.
امــا ایــن مرزهــا شــرطی بــرای ســاخت مکانهــا در دو ســوی
آنهــا نیســت؛ یــا منظــر را از لحــاظ ویژگیهایــی کــه طبــق
آن خــود را بهعنــوان بخــش الحاقــی آن تلقــی نماینــد تقســیم
نمیکنــد .در نهایــت ،هیــچ ویژگــی منظــر بــه تنهایــی یــک
مــرز محســوب نمیشــود .تنهــا زمانــی کــه بــا فعالیتهــای
مردمــی (یــا حیواناتــی) مرتبــط باشــد کــه آنــرا شناســایی یــا
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تجربــه میکننــد مــرز یــا شــاخص مــرز محســوب میشــود.

در فرآینــد توضیــح آنچــه کــه منظــر بــه آن اطــاق نمیشــود،
موضــوع را بــه ســمت بررســی ویژگــی مثبــت ســوق دادهام.
بهطــور خالصــه ،منظــر جهانــی اســت کــه بــرای افــرادی کــه
در آن ســکونت دارنــد و در مکانهــای آن زندگــی میکننــد
و در امتــداد مســیرهای متصــل بــه ایــن مــکان هــا ســفر
میکننــد ،شــناخته شــده اســت .بنابرایــن آیــا شــبیه بــه آنچــه
محیطزیســت مینامیــم ،نیســت؟ قطعــاً بیــان تفــاوت بیــن
منظــر و محیطزیســت ســاده نیســت ،و بــر حســب اهــداف
متعــدد ،میتــوان آنهــا را عمــ ً
ا متــرادف در نظــر گرفــت .در
حــال حاضــر نمیتوانــم تفاوتــی کــه توســط تــوآن بیــان شــده
بــود و معتقــد بــود محیطزیســت «یــک موهبــت و بخشــی از
واقعیــت اســت کــه وجــود دارد» ،در مقابــل منظــر محصــول
شــناخت انســان و «دســتاورد ذهــن بالــغ» اســت را بپذیــرم
( .)Tuan, 1979:99, 100بنابرایــن دوگانگــی بیــن طبیعــت و
انســانیت ایجــاد میشــود .محیطزیســت بیشــتر از منظــر از
ســاختار طبیعــی نمادیــن برخــوردار نیســت .مــن در هرجــا،
ِ
واقعیــت -جهــان
طبیعــت و محیطزیســت را بــا تفکیــک بیــن
فیزیکــی اشــیای خنثــی کــه تنهــا بــرای مشــاهدهگر بیطــرف
آشــکار اســت -و واقعیـ ِ
ـت -جهانــی کــه در رابطــه بــا ارگانیســم
آن اوســت -را
یــا شــخصی ایجــاد میشــود کــه محیــط از ِ
مقایســه میکنــم ( .)Ingold, 1992b: 44امــا بــرای تفکــر در
مــورد محیطزیســت ،بایــد آن را بــر حســب کارکــرد آن ،آنچــه
بــه موجــودات عرضــه میکنــد –چــه انســان چــه غیــر انســان -بــا
قابلیتهــا و پروژههــای خــاص ،در نظــر گرفــت .همچنیــن بــرای در
نظــر گرفتــن ایــن موجــودات بهعنــوان ارگانیســم ،بایــد آنهــا را بــر
حســب مبانــی کارکــرد پویــای آنهــا در نظــر گرفــت ،یعنــی بهعنــوان
سیســتم ســازماندهی شــده ( .)Pittendrigh, 1958:394طبــق
دیــدگاه لوانتیــن ،محیطزیســت «طبیعتــی اســت کــه بــا کمــک
ارگانیســم ســازماندهی شــده اســت» (.)Lewontin,1982:160
در مقابــل ،مفهــوم منظــر بــر شــکل تاکیــد دارد ،درســت بــه
همــان صــورت کــه مفهــوم بــدن بهجــای کارکــرد موجــود زنــده
بــر شــکل تاکیــد دارد .بــدن و منظــر نیــز ماننــد ارگانیســم و
محیطزیســت واژگان مکمــل هــم هســتند :هــر کــدام بهطــور
متنــاوب بهعنــوان شــکل و زمینــه داللــت بــر دیگــری دارد.
بــا ایــن حــال ،شــکل منظــر بــرای اقامــت موجــودات تــدارک
دیــده نشــده اســت یــا شــکل جســمانی ایــن موجــودات بهطــور
مســتقل در ســاختار ژنتیــک آنهــا تعییــن نشــده اســت .هــر دو
شــکل طــی فرآینــد آشکارســازی ،ایجــاد و حفــظ شــدهاند کــه
در حــد فاصــل بیــن ارگانیســم و محیطزیســت قــرار گرفتــه
اســت ( .)Goodwin, 1988بــا توجــه بــه ویژگیهــای ســازنده،
میتوانیــم ایــن فرآینــد را بهعنــوان مظهــر 3در نظــر گیریــم .اگرچــه
مفهــوم مظهــر اخیـرا ً مــورد توجــه واقــع شــده اســت ،تمایــل -بدنبــال

گرایــش باســتانی تفکــر غــرب بــه مقــدم دانســتن شــکل بــر فرآینــد
( -)Oyama, 1985:13بــه درک آن بهعنـوان جنبــش کتیبــه نــگاری که
طبــق آن بعضــی الگوهــا ،قالبهــا یــا برنامههــای از پیــش موجــود ،خواه
ژنتیــک یــا فرهنگــی ،در رســانهای بنیــادی تحقــق مییابــد ،وجــود دارد.
بــا ایــن حــال ،ایــن موضــوع مــد نظــر مــن نیســت.
در مقابــل ،و بــا اتخــاذ تفکیــک مؤثــر کانرتــون (Connerton ,1982:
یدانــم تــا یــک نوشــته ،کــه
 )72مظهــر را بهعنـوان جنبــش ادغــام 4م 
شــکل را بــه مــاده تبدیــل نمیکنــد بلکــه جنبشــی ایجــاد میشــود
کــه شــکلها در آن ایجــاد میشــوند ( .)Ingold, 1990:215بــا
تأکیــد بــر ارگانیســم بهعنــوان مرجــع ،میتــوان ایــن جنبــش
را چرخــۀ زندگــی نامیــد .بنابرایــن میتــوان گفــت ارگانیس ـمها
در شــکلهای جســمانی خــود دربردارنــدۀ فرآیندهــای چرخــۀ
زندگــی اســت کــه باعــث ارتقــای آنهــا میشــود .بنابرایــن آیــا
نمیتــوان همیــن موضــوع را بــه محیطزیســت تعمیــم داد؟ آیــا
امــکان دارد چرخــهای مرتبــط یــا مجموعــهای از چرخههــای
بــه هــم متصلــی را شناســایی کــرد کــه خــود را بــر مبنــای
شــکلهای منظــر ســاخته و طبــق آن منظــر را بهعنــوان مظهــر
در نظــر گرفــت؟

موقتی بودن

مجــددا ً میخواهــم یــادآوری کنــم کــه موقتــی بــودن شــامل
چــه چیزهایــی نمیشــود .موقتــی بــودن نــه زمانبنــدی اســت
(در مقابــل تاریــخ) و نــه تاریــخ اســت (در مقابــل زمانبنــدی).
منظــورم از زمانبنــدی هــر سیســتم منظــم دارای فواصــل
زمانــی تاریــخدار اســت کــه در آن رویدادهــا رخ میدهــد؛ و
منظــورم از تاریــخ مجموعــه ای از رویدادهاســت کــه ممکــن
اســت طبــق وقــوع آنهــا در یــک فاصلــۀ زمانــی یــا ســایر فواصــل
زمانبنــدی شــود .بنابرایــن نبــرد هســتینگز5یک رویــداد
تاریخــی بــود 1066 ،یــک تاریــخ بــود ( نشــانگر فاصلــه زمانــی
یــک ســال) و ســوابق بــه مــا میگوینــد کــه اولــی در دومــی رخ
داده اســت .در توالــی محــض تاریخهــا ،رویــدادی وجــود نــدارد،
زیــرا هــر چیــزی تکــرار میشــود؛ در توالــی محــض رویدادهــا،
زمانــی وجــود نــدارد ،زیــرا هیــچ چیــز انجــام نشــده اســت .بــا
ایــن مفهــوم ،رابطــۀ بیــن زمانبنــدی و تاریــخ ،توســط کوبلــر
بهخوبــی بیــان شــده اســت« :بــدون تغییــر تاریخــی وجــود
نــدارد؛ بــدون نظــم زمانــی وجــود نــدارد .زمــان و تاریــخ ماننــد
قانــون و تغییــر بــا هــم مرتبــط هســتند :زمــان موقعیتــی
منظــم بــرای دگرگونپذیــری تاریــخ محســوب میشــود»
(.)Kubler,1962:72
حــال در معرفــی مفهــوم موقتــی بــودن ،مایــل نیســتم از آن
بهعنــوان واژۀ ســوم ،در کنــار مفاهیــم زمانبنــدی و تاریــخ
نــام ببــرم .بــرای مفهومــی کــه میخواهــم از ایــن واژه در
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از منابع دیگر
اینجــا اســتفاده کنــم ،موقتــی بــودن بــه دیدگاهــی ختــم
میشــود کــه بهشــدت مخالــف دیدگاهــی اســت کــه تاریــخ
و زمانبنــدی را در رابطــه بــا مخالفــت مکمــل تعییــن کــرده
بــود و در بــاال بــه آن اشــاره شــد .ایــن تضــاد معــادل تضــادی
اســت کــه توســط گل ( )Gell, 1992:149-55بیــن آنچــه کــه
پیــرو دیــدگاه مکتــاگارت 6ســری  Aنامیــده بــود و طبــق آن
زمــان مؤلفــۀ ذاتــی سلســله رویدادهــا اســت ،و ســری  ،Bکــه
در آن رویدادهــا ماننــد مهرههــای نــخ قــرار میگیرنــد ،ارائــه
شــده بــود .در ســری  ،Bرویدادهــا بهعنــوان اتفاقــات مجــزا در
نظــر گرفتــه میشــوند کــه فریمهــای پشــت ســر هــم ایجــاد
میکننــد و هــر رویــداد در ســری  Aدر بردارنــدۀ الگــوی حفــظ
گذشــته و تعمیــم آن بــه آینــده اســت .بنابرایــن از دیــدگاه
ســری  ،Aموقتــی بــودن و تاریخمنــدی ،مخالــف هــم نیســتند
بلکــه در تجربــۀ کســانی کــه در فعالیتهایشــان فرآینــد زندگــی
اجتماعــی را رو بــه جلــو ســوق میدهنــد بــروز مییابنــد .در
مجمــوع ،ایــن فعالیتهــا چیــزی را تشــکیل میدهنــد کــه
ـی
« »Taskscapeخواهــم نامیــد و بــه دلیــل موقتــی بـ ِ
ـودن ذاتـ ِ
سلســله فعالیتهــا ،در ایــن بخــش بــه ایــن موضــوع خواهــم
پرداخــت.

میتوانیــم بــا بازگشــت بــه زمانــی کــه تفــاوت بیــن زمیــن
و منظــر وجــود داشــت ،بحــث را آغــاز کنیــم .مــن بهعنــوان
وجــه مشــترک مؤلفههــای مختلــف محیطزیســت کــه
ممکــن اســت بهصــورت کمــی قابــل مقایســه باشــند ،زمیــن
را بــا وزن مقایســه کــردهام .امــا میتوانــم بــه همیــن صــورت
مقایســهای بــا ارزش یــا بــا کار نیــز انجــام دهــم .ارزش وجــه
مشــترک کاالهایــی اســت کــه باعــث میشــود بتوانیــم بگوییــم
هــر چیــز در مقایســه بــا چیــز دیگــر چــه قیمتــی دارد ،اگرچــه
ایــن دو چیــز ممکــن اســت بــر حســب ویژگیهــای فیزیکــی
و کاربردهــای بالقوهشــان متفــاوت از هــم باشــند .بنابرایــن،
مفهــوم ارزش (بهطــور کلــی) بهطــور کالســیک از ارزش
کاربــرد 7قابــل تفکیــک اســت کــه بــه ویژگیهــای خــاص یــا
قابلیتهــای شــیء خــاص اشــاره دارد کــه بــرای پــروژۀ کاربــر
پبشــنهاد میشــود(;Ingolg,1992b: 48, Gibson, 1979:127
 .)Marx, 1930:169واضــح اســت ایــن تفکیــک بیــن ارزش
و ارزش کاربــرد ،مشــابه تفــاوت بیــن زمیــن و منظــر اســت.
امــا اگــر بخواهیــم کاری کــه باعــث ایجــاد فرآیندهــای مفیــد
میشــود را مــد نظــر قــرار دهیــم ،بایــد بدانیــم اگرچــه عملیــات
ایجــاد چیــزی در واقــع شــباهتی بــا شــیء تولیــد شــده نــدارد-
از جملــه مــواد خــام مختلــف ،ابــزار مختلــف ،روندهــای مختلــف
و مهارتهــای مختلــف -بــا ایــن حــال قابــل مقایســه نیســت
زیــرا بــرای مقــدار متغیرهایــی فراخوانــی شــدهاند کــه بــه زبــان
ســاده میتــوان «کار» نامیــد :وجــه مشــترک فعالیتهــای
ســازنده .کار نیــز ماننــد زمیــن و ارزش ویژگــی کمــی و همگــن
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اســت کــه کار انســان ویژگــی برجســتۀ آن را تفکیــک میکنــد.
در واقــع فرضیــۀ عمیــق تئــوری کاری ارزش میتوانــد ارزش
یــک چیــز را بــا مقــدار کاری کــه بــرای تولیــد آن انجــام شــده،
تعییــن نمایــد.

بنابرایــن چطــور میتوانیــم روش انجــام کاری را بــا توجــه
بــه ویژگیهــای عینــی آن توضیــح دهیــم؟ بدیــن منظــور از
واژۀ «وظیفــه» 8اســتفاده میکنــم کــه بهعنــوان هــر عمــل
کاربــردی تعریــف میشــود کــه توســط عامــل ماهــر در یــک
محیــط بهعنــوان بخشــی از کســب و کار عــادی زندگــی او
انجــام میشــود .بــه عبــارت دیگــر ،وظایــف ،عملکردهــای
بنیادیــن محــل ســکونت محســوب میشــوند .بــا ایــن حــال،
بیشــتر از ویژگیهــای منظــر میتــوان بــه وظایــف اشــاره
داشــت کــه در خــاء معلــق شــدهاند .هــر وظیفــه معنــای خــود
را از موقعیــت خــود در مجموع ـهای از وظایــف بدســت م ـیآورد
کــه بهصــورت ســری یــا مــوازی و اغلــب توســط بســیاری از
مردمــی کــه بــا هــم کار میکننــد ،اجــرا میشــود .یکــی از
اشــتباهات بــزرگ انسانشناســی اخیر–آنچــه کــه رینولــدز
9
( )Reynolds,1993:410آن را «اشــتباه بــزرگ ابزار-کاربــرد»
مینامــد -تأکیــد بــر جدایــی بیــن محدودههــای فعالیــت فنــی
و اجتماعــی بــود ،جدایــی کــه مــا را از ایــن واقعیــت غافــل
ســاخته کــه یکــی از ویژگیهــای برجســتۀ روشهــای فنــی
انســان درهمتنیدگــی در جریــان جامعهگرایــی اســت .ایــن
موضــوع در کل وظایــف ،در پیوندهــای دوجانبــۀ آنهــا ،صــدق
میکنــد کــه بــا مفهــوم مجموعــه فعالیتهــا و وظایــف بــه آن
اشــاره میکنــم .ماننــد منظــر کــه ردیفــی اســت از ویژگیهــای
مرتبــط بــا هــم ،در مقــام تشــبیه ،مجموعــۀ فعالیتهــا نیــز
ردیفــی اســت از فعالیتهــای بــه هــم مرتبــط؛ و ماننــد
منظــر ،کیفــی و ناهمگــن اســت :میتوانیــم در مــورد مجموعــه
فعالیتهــا نیــز ماننــد منظــر ایــن ســوال را مطــرح کنیــم کــه
چگونــه اســت ،نــه اینکــه دربردارنــدۀ چــه مقــدار اســت .بهطــور
خالصــه ،مجموعــۀ فعالیتهــا بــه معنــی تکــرار چیــزی اســت
کــه منظــر بــه آن اشــاره دارد و در واقــع بهطــور کلــی چیــزی
اســت کــه مجموعـهای از ارزشهــای کاربــرد بــرآن اشــاره دارنــد.

حــال اگــر ارزش بــر طبــق واحــد پــول اندازهگیــری شــود ،و
زمیــن بــر واحــد فضــا ،بهــای کار چقــدر خواهــد بــود؟ البتــه
پاســخ زمــان اســت– امــا زمانــی بــا نــوع خــاص ،نوعــی کــه کام ً
ال
متفــاوت از مدلســازی تجربــۀ انســان باشــد -بــرای اغلــب مــا
زمــان بهصــورت ســاعت مطــرح اســت :بنابرایــن ســاعت فــارغ
از کســی کــه آن را انجــام میدهــد و نحــوۀ احســاس فــرد در
مــورد آن ،ســاعت اســت .امــا ایــن نــوع زمــان زمانبنــدی شــده
بــه وجــود ســاعتهای مصنوعــی بســتگی نــدارد .ممکــن اســت
بــر مبنــای سیســتم کامــ ً
ا تکــراری و مکانیکــی باشــد ،ماننــد
زمانــی کــه توســط زمیــن بــا دوران دور محــور خــود و طــی
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تغییــرات بــه دور خورشــید ایجــاد مــی شــود.

متــرون و ســوروکین ( )1937در مقال ـهای کالســیک ،ایــن نــوع
زمــان را زمــان «نجومــی» نامیدنــد :طبــق نوشــتۀ آنها ،ایــن زمان
یکپارچــه ،همگــن و کامـ ً
ا کمــی اســت کــه دربردارنــدۀ تغییرات
کیفــی اســت؛ و آن را متفــاوت از «زمــان اجتماعــی» میدانســتند
کــه بهعنــوان امــری کام ـ ً
ا کیفــی اســت و طبــق آن میتوانیــم
قضاوتهــای اخالقــی نظیــر خــوب یــا بــد را کــه در آهنگهــا،
ضربــات و نوســانات جوامعــی کــه در آن یافــت میشــوند،
نهفتــه اســت و بــه همیــن دلیــل بــا شــرایط خــاص مــکان و
مــردم مرتبــط اســت ( .)Metron & Sorokin,1937:621-3مــا
بــا پذیــرش تفــاوت متــرون و ســوروکین میتوانیــم اینطــور
نتیجهگیــری کنیــم کــه اگرچــه کار بــر حســب واحــد زمــان
نجومــی یــا زمــان ســاعت درجهبنــدی شــده طبــق اســتاندارد
نجومــی قابــل اندازهگیــری اســت؛ ولــی موقتــی بــودن مجموعــۀ
فعالیتهــا اساسـاً اجتماعــی اســت .بــا ایــن حــال قبــل از اینکــه
بتوانیــم ایــن نتیجهگیــری را بپذیریــم ،ایــدۀ زمــان اجتماعــی
بایــد بــا دقــت بیشــتری مــورد بررســی قــرار گیــرد.
در بحــث قبــل در خصــوص اهمیــت فضــا ،نشــان دادم کــه بــه
نظــر میرســد در تصــور نقشـهنگاری ،فــرض میشــود کــه ذهــن
روی ســطح زمیــن قــرار داده میشــود .ماننــد دیــدگاه تقویمــی،
زمــان بهعنــوان حــد فاصــل بیــن ذهــن و «مــدت »10در نظــر
گرفتــه میشــود کــه بــه معنــی جریــان نامتمایــز فعالیــت و
تجربــۀ بدنــی اســت .دورکیــم بــا در نظــر گرفتــن ایــن مفهــوم از
زمــان ،آن را مشــابه نمــوداری بیپایــان در نظــر گرفتــه اســت
کــه کل مــدت زمــان بــرای ذهــن گســترده شــده و طبــق آن
کل رویدادهــای احتمالــی در رابطــه بــا راهکارهــای ثابــت و
قطعــی مکانیابــی میشــوند (.)Durkheim,1976[1915]: 10
درســت ماننــد ورقــه کاغــذ سوســور ،میتــوان آن را بــا طیفــی
از طــول نامتناهــی مقایســه کــرد کــه تفکــر در یکســو و مــدت
زمــان در ســوی دیگــر قــرار میگیــرد .بــا تقســیم ایــن طیــف
بــه چنــد بخــش ،میتوانیــم بخشبنــدی از یکســو در فواصــل
یــا تاریخهــای تقویمــی و از ســوی دیگــر در قطعــات ملمــوس
تجربــۀ زنــده ایجــاد کنیــم ،طــوری کــه بــرای هــر قطعــه یــک
تاریــخ بــا توالــی یکپارچــه قبــل و بعــد از آن وجــود داشــته
باشــد .بــا توالــی قطعــات بــه دنبــال هــم ،ماننــد فریمهــا در
فیلــم واقعــی ،خــود را در حــال تماشــای زمــان در حــال گــذر
تصــور میکنیــم ،بنابرایــن میتوانیــم دیــدگاه جــدا از فرآینــد
موقتــی زندگــی در جهــان را مــد نظــر قــرار دهیــم و خــود را
مشــغول ایــن تکلیــف تصــور کنیــم ،یعنــی در مجموعــهای
بیپایــان از لحظههــای حاضــر .بنابرایــن ،چگونــه تقســیمها
ایجــاد میشــوند کــه شــکلی تقویمــی بــرای ماهیــت تجربــه
ایجــاد میکننــد؟ پاســخ دورکیــم بیانگــر ایــن اســت کــه ایــن
تقســیمات –راهکارهــای اجتنابناپذیــر بــرای ترتیــب موقتــی

رویدادهــا -برگرفتــه از جامعــه اســت که بــا هم رویــدادی دورهای
آیینهــا ،جش ـنها ،مراســم عمومــی مرتبــط اســت .بنابرایــن از
نظــر دورکیــم ،زمــان همزمــان تقویمــی و اجتماعــی اســت و
بــرای جامعــه نوعــی ســاعت محســوب میشــود کــه اجــزای
متحــرک آن را بشــر تشــکیل میدهــد (.)Ingold, 1986b: 341

بــا ایــن حــال ،ادراک مــا از موقتــی بــودن  Taskscapeبــه ایــن
صــورت نیســت .زیــرا مــا نــه بهعنــوان تماشــاگر بلکــه بهعنــوان
شــرکت کننــده وظایــف خــود را انجــام میدهیــم .مــن نیــز
ماننــد مرلوپونتــی ،در بررســی محیــط حامــی آن هســتم
تــا اینکــه مقابــل آن باشــم (.)Merleau-Ponty,1962: 416
ایــن مفهــوم کــه مــی توانیــم کنــاری ایســتاده و گــذر زمــان
را تماشــا کنیــم ،توهمــی بیــش نیســت .مجــددا ً میتوانیــم از
جمــات مرلوپونتــی کمــک بگیریــم :گــذر از حــال بــه آینــده
چیــزی نیســت کــه تصــور کنــم ،یــا آن را بهعنــوان نظارهگــر
در نظــر گیــرم؛ بلکــه در حــال انجــام آن هســتم (.)Ibid: 416
دســتیابی بــه مجموعــۀ فعالیتهــا ،بــه عقیــدۀ مــن ،در ایــن
لحظــه ،دورنمایــی خــاص از گذشــته و آینــده بهشــمار م ـیرود؛
امــا دورنمایــی اســت کــه تنهــا در ایــن لحظــه قابــل دسترســی
اســت نــه در لحظههــای دیگــر ( .)Gell, 1992: 269همچنیــن
زمــان حــال مــن را تشــکیل میدهــد ،کــه طبــق آن ویژگــی
منحصربهفــردی ایجــاد میشــود .بنابرایــن زمــان حــال از
گذشــتهای کــه جــای آن را گرفتــه یــا آینــدهای کــه واگــذار
خواهــد کــرد ،نشــانهگذاری نمیشــود ،بلکــه جایگزیــن آنهــا
میشــود و گذشــته و آینــده را در خــود جمــعآوری میکنــد،
ماننــد انعکاسهــای گــوی کریســتال؛ و درســت ماننــد منظــر،
میتوانیــم از یــک مــکان بــه مــکان دیگــر بــدون عبــور از هیــچ
مــرزی جابهجــا شــویم ،زیــرا دورنمــای شــکلدهندۀ هویــت
یــک مــکان بــا حرکــت مــا تغییــر میکنــد ،بنابرایــن میتوانیــم
از یــک زمــان حــال بــه زمــان حــال دیگــر بــدون گــذر از
هیــچ مانــع تقویمــی کــه ممکــن اســت جداکننــدۀ هــر زمــان
حــال از آینــده باشــد ،حرکــت کنیــم .در واقــع ،ویژگیهایــی
کــه دورکیــم در بخشبنــدی خــود بــه آن اشــاره میکنــد-
آیینهــا ،جشــنها و مراســمها -خــود جــزء الحاقــی مجموعــۀ
وظایــف بهعنــوان نشــانگرهای مــرز بهشــمار میرونــد ،ماننــد
دیوارهــا یــا حصارهــای اطــراف منظــر.
بنابرایــن ،موقتــی بــودن اجتماعــی اســت ،نــه بــه ایــن علــت
کــه جامعــه چارچوبــی فراهــم میســازد کــه در آن مقیاســی
مســتقل بــرای وظایــف خــاص در نظــر گرفتــه میشــود ،بلکــه
بــه ایــن دلیــل کــه مــردم در انجــام وظایــف خــود ،بــه یکدیگــر
توجــه میکننــد.

بــا نگاهــی بــه گذشــته ،مــی بینیــم اشــتباه دورکیــم ایــن بــود که
حضــور دوســویه افــراد را از حضــور آنهــا در فعالیتهــای روزمــره
در دنیــا جــدا میدانســت .آخریــن مــورد توســط افــرادی انجــام
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از منابع دیگر
میگیــرد کــه در انــزوای کامــل زندگــی میکننــد .در زندگــی
واقعــی ،مســئلۀ نحــوۀ رســیدگی مــا بــه کارمــان نیســت .بــا
نــگاه کــردن ،گــوش کــردن و شــاید لمــس کــردن ،میتوانیــم
از حضــور یکدیگــر در محیــط اجتماعــی مطلــع شــویم (Ingold,
 .)1993: 456بــرای نوازنــدگان ارکســتر ،نواختــن یــک ســاز ،نگاه
کــردن بــه رهبــر و گــوش کــردن بــه دیگــر نوازنــدگان ،اجــزای
جداییناپذیــری از ایــن عملکــرد اســت :بــه همیــن دلیــل،
ژســت نوازنــدگان نشــانهای را بــه دیگــران اعــام میکنــد .در
ارکســتر ،دســتیابی بــه ایــن طنیــن از پیــش نیازهــای مطلــق
عملکردهــای موفــق اســت .امــا همیــن مــورد را میتــوان در
زندگــی اجتماعــی نیــز بــهکار گرفــت (;Richards, 1991
 .)Wikan, 1992میتــوان گفــت ،طنیــن حرکــت و احساســات
ریشــه در حضــور دو ســویۀ مــردم ،فعالیتهــای عملــی مشــترک
و تمــام بنیادهــای اجتماعــی دارد.
حــال عملکــرد ارکســتر را با زندگــی اجتماعــی مقایســه میکنیم.
موســیقی بیشــتر از هــر هنــر دیگــری شــکل موقــت Taskscape
را نشــان مــی دهــد .بــا ایــن مقایســه قصــد دارم ســه نکتــه را
بیــان کنــم .در ابتــدا ،در حالیکــه چرخههــا و تکرارهایــی در
موســیقی و همچنیــن زندگــی اجتماعــی وجــود دارد ،ایــن مــورد
دارای وزن بیشــتری اســت تــا مترونومیــکYoung, 1988:( 11
 .)19از نظــر دورکیــم ،زمــان اجتماعــی دارای سلســله مراتــب
اســت .یــک مترونــوم هماننــد ســاعت ،بخشهــای مســاوی را
ایجــاد میکنــد .در مقابــل ریتــم و وزن خــود بــه خــود جنبــش
ذاتــی ایجــاد میکنــد .النگــر در اینبــاره اســتدالل میکنــد
کــه عنصــر ریتــم بــه ســاخت و رزولوشــن متوالــی تنــش مرتبــط
اســت .هــر رزولوشــن خــود یــک مرحلــه آمــاده ســازی بــرای
ســاخت و ســاز بعــدی اســت ( .)Langer, 1953: 126-7البتــه
ممکــن اســت در یــک دوره ،اســتراحت یــا نتهــای پیوســتهای
در یــک قطعــه وجــود داشــته باشــد ،امــا جــدا از تبدیــل آن
بــه چنــد بخــش ،چنیــن لحظاتــی دارای تنشهــای باالســت.
اگــر آخریــن نفــس مــا مرحلــۀ آمادهســازی بــرای نفــس بعــدی
نباشــد ،آنگاه خواهیــم مــرد .هماننــد آخریــن ضربــۀ موســیقی
کــه نشــان دهنــدۀ اتمــام آن اســت .زندگــی اجتماعــی هیــچ
زمــان بــه پایــان نمیرســد و هیــچ توقفــی در آن وجــود نــدارد
(.)Young, 1988: 53

نکتــه دوم تشــابه در زندگــی اجتماعــی و موســیقی ایــن اســت
کــه تنهــا یــک چرخــۀ دارای وزن وجــود نــدارد بلکــه پیونــد
پیچیــدهای در چرخههــای همزمــان دیــده میشــود (Guyer,
 .)1988در حالیکــه ایــن فــرم موقــت زندگــی اجتماعــی را
نشــان میدهــد ،موســیقی در واقــع یــک سادهســازی قابــل
توجــه اســت زیــرا تنهــا یــک ثبــت کننــدۀ حســی را نشــان
میدهــد (شــنونده) و وزن آن را بــه نــدرت میتــوان کنتــرل
کــرد .در هــر دو مــورد ،چــون هــر وزنــی گامــی بــرای وزن
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دیگــری اســت ،یــک رشــتۀ تــک بعــدی از زمــان وجــود نخواهــد
داشــت .همانطــور کــه النگــر بیــان میکنــد« :زندگــی
همیشــه یــک شــکل پیچیــده از تنشهــای همزمــان اســت
و چــون هرکــدام بخشــی از زمــان اســت ،خــود ایــن جنبشهــا
همزمــان رخ نمیدهنــد ».بنابرایــن  Taskscapeدر عیــن ذاتــی
بــودن موقتــی اســت و بــه یــک وزن خــاص بســتگی نــدارد امــا
در شــبکهای از روابــط درونــی میــان وزنهــای خــاص قــرار
دارد .در نوئــر 12ســودان جنوبــی ،گذشــت زمــان همــان پیــروی
از  Taskscapeو روابــط آنهــا بــا یکدیگــر اســت .هــر کــدام از
ایــن روابــط یــک طنیــن خــاص دارد .هماننــد زندگــی اجتماعــی
کــه شــامل روابــط افــرادی اســت کــه در کارهــا در کنــار هــم
قــرار دارنــد ،موقتــی بــودن آن شــامل الگوهــای ناشــی از ایــن
طنینهــا اســت.
ســوم ،فــرم  Taskscapeهماننــد آن چیــزی کــه در موســیقی
مشــاهده میکنیــد برگرفتــه از ایــن جنبــش اســت .موســیقی
تنهــا زمانــی وجــود دارد کــه اجــرا شــود .همچنیــنTaskscape ،
تنهــا زمانــی وجــود خواهــد داشــت کــه افــراد در فعالیــت هــا
حضــور یابنــد .بــا ایــن وجــود انسانشــناسها ســعی دارنــد آن
را نــه بــه یــک امتیــاز بلکــه تبدیــل بــه چیــزی کننــد کــه نــام
فرهنــگ را بــه خــود گرفتــه و بــه نظــر افــراد در مواجهــه بــا دنیــا
بــه آن میرســند .بدینترتیــب ایــن ســوال در ذهنــم ایجــاد
میشــود .تــا بهحــال بحــث موقتــی بــودن منحصــرا ً مربــوط بــه
 Taskscapeبــود .حــال زمــان آن رســیده کــه بــه تمرکــز بــاز
گردیــم .همانطــور کــه در بخــش قبــل گفتیــم ،منظــر همــان
طبیعــت نیســت در ایــن بخــش نشــان دادم کــه Taskscape
نیــز فرهنــگ نیســتند .منظــر و  Taskscapeدر مقابــل طبیعــت
یــا فرهنــگ قــرار ندارنــد .چطــور میتوانیــم روابــط میــان ایــن
دو را کشــف کنیــم؟ در چــه زمانــی یکــی از آنهــا بــه اتمــام
رســیده و مــورد دیگــر آغــاز میشــود؟ آیــا میتوانیــم آنهــا را
از هــم تشــخیص دهیــم؟ اگــر موســیقی فرمهــای وظیفــه را
بــه نحــو بهتــری منعکــس میکنــد ،میتــوان گفــت نقاشــی
ابــزاری طبیعیتــر بــرای نشــان دادن منظــر اســت .ایــن مــورد
نشــان میدهــد بررســی تفــاوت میــان موســیقی و نقاشــی
ســرنخ هایــی را در مــورد نحــوۀ تمایــز آنهــا در دنیــای واقعــی
نشــان میدهــد.

موقتی بودن منظر

در اولیــن نــگاه ،تفاوتهــا واضــح هســتند :نقاشــی نیــازی بــه
اجــرا نــدارد .نقاشــی بهعنــوان یــک اثــر هنــری کامــل بــه مــا
نشــان داده میشــود .امــا بــا نگاهــی دقیــق در مییابیــم کــه
ایــن تضــاد بیشــتر بهعنــوان اثــری از تعصبــات سیســتماتیک
در تفکــرات غربــی اســت کــه حــق امتیــازی بــرای مــا در
یــک فرآینــد ایجــاد میکنــد .بنابرایــن کار واقعــی نقاشــی بــه

موقتی بودن منظر | تیم اینگلد
محصــول نهایــی وابســته اســت .نقاشــی از دیــد پنهــان اســت
ولــی خــود نقاشــی یــک ابــزار کامــل اســت .در بســیاری از
جوامــع غیــر غربــی ،ترتیــب ایــن اولویــت معکــوس اســت و
عمــل نقاشــی کشــیدن اســت کــه اهمیــت دارد .ایــن مــورد را
میتوانیــد در مــردم یولنگــو 13از بومیــان اســترالیای شــمالی
نیــز مشــاهده کنیــد کــه نقاشــی نهایــی بــه تصاویــری محــدود
میشــود کــه در گوشــۀ چشمانشــان نشــان داده میشــود .در
اینجــا بــر روی نقاشــی بهعنــوان یــک عملکــرد تأکیــد شــده
اســت .جــدا از آمــاده ســازی اشــیاء بــرای تفکــر در آینــده ،ایــن
خــود عمــل تفکــر بــه شــمار مـیرود .یعنــی هماننــد گــوش دادن
یــا نواختــن موســیقی .بنابرایــن تضــاد میــان نقاشــی و موســیقی
بســیار کــم اســت .صــدای موســیقی بــه ســرعت محــو میشــود
و در لحظــه بــر روی احســاس مــا اثــر میگــذارد .امــا نقاشــی بــر
روی اجســام ســخت نقــش بســته و اشــکال نهایــی بــرای مــدت
بیشــتری مانــدگار هســتند.

بــار دیگــر بــه تضــاد میــان  Taskscapeو منظــر میپردازیــم.
در ابتــدا بایــد اشــاره کنیــم نقاشــی منظــر از پیــش آمــاده
نیســت .اینگلــس 14در اینبــاره میگویــد« :منظــر هماننــد یــک
شــیء اســت .یــک فرآینــد زنــده اســت کــه باعــث شــکلگیری
انســانها شــده و توســط خــود آنهــا ســاخته میشــود ».نقاشــی
هماننــد موســیقی و فرمهــای مختلــف منظــر در حرکــت ایجــاد
میشــود؛ و ایــن فرمهــا در محیطــی ثابــت شــکل میگیرنــد.
از نظــر اینگلــس منظــر ظاهــری ثابتتــر دارد کــه در طــی
تاریــخ میتــوان بــه آن پیبــرد .ویژگیهــای منظــر بعــد از
مدتهــا نیــز در دســترس خواهــد بــود .اگــر هــر شــیء یــا
یــک عمــل فروپاشــی در نظــر بگیریــم ،پــس منظــر در فــرم
مانــدگار خــود یــک وظیفــه اســت .الگویــی از فعالیتهــای
فروپاشــی شــده کــه در ردیفــی از ویژگیهــا قــرار دارد .امــا
بــرای تکــرار تکـهای از پیــش ســاخته شــده ،منظــر شــکلش را از
طریــق فرآینــد الحــاق بدســت مـیآورد .فرآینــد چیــزی نیســت
کــه طراحــی فرهنگــی بــر بســتری طبیعــی شــکل میگیــرد.
حرکــت از شــکل برگرفتــه میشــود و بهصــورت عینــی کامــل
میشــود .اشــکال مرتبــط بــا منظــر در راســتای Taskscape
شــکل میگیرنــد .اگــر حرکــت یــک فــرد را از روی رد پــای
وی تشــخیص دهیــم ،نمیتــوان گفــت ایــن حرکــت جلوتــر از
رد پاســت بلکــه شــکلی از آن اســت ،امــا هــم حرکــت و هــم
نقاشــیها برگرفتــه از حرکــت آن فــرد هســتند.

چــون فعالیتهــا نشــان میدهنــد کــه  Taskscapeبــدون
پایــان هســتند ،منظــر هرگــز کامــل نخواهــد شــد؛ و همیشــه
در حــال ســاخته شــدن اســت .بــه همیــن دلیــل اســت کــه
دوگانگــی قــراردادی میــان اجــزای طبیعــی و مصنوعــی منظــر
وجــود دارد .جنبــه هــای مصنوعــی همــان ابــزاری هســتند
کــه بــرای تصویــری از پیــش تعییــن شــده شــکل میگیرنــد

و ســاخت و ســاز آن را ترغیــب میکننــد و زمانــی بــه پایــان
میرســد کــه مطابــق بــا تصویــر مــورد نظــر باشــد .بــه نظــر
بایــد بــه فــاز اســتفاده اهمیــت دهیــم نــه ســاخت و ســاز .امــا
اشــکال منظــر بــرای افــرادی کــه در آن زندگــی میکننــد از
پیــش ســاخته نشــده اســت .بنابرایــن ،منظــر همیشــه بــه
پیشــرفت کاری اهمیــت میدهــد.

از نظــر مــن منظــر شــکل ظاهــری  Taskscapeاســت کــه بــه
مــا اجــازه میدهــد توضیــح دهیــم کــه چــرا منظــر را چیزهایــی
میدانیــم کــه در اطرافمــان قابــل مشــاهدهاند و در چــه جایــی
میتــوان بــه  Taskscapeرســید .یــک شــیء خــودش نبایــد
کاری کنــد ،بلکــه ویژگیهایــش هســتند کــه آن شــیء را بــرای
دیگــران نشــان میدهــد .بــرای شــنیده شــدن نیــز شــیء بایــد
صداهایــی را منتشــر کنــد و بدیــن ترتیــب آن صــدا در اشــیای
دیگــر نیــز منتشــر میشــود .بنابرایــن ،مــن از پنجــرۀ خــود
میتوانــم خانههــا ،درختــان ،باغهــا ،خیابــان و پیــادهرو را
ببینــم .چیــزی نمیشــنوم؛ امــا میتوانــم صــدای افــرادی کــه
در پیــادهرو صحبــت میکننــد ،صــدای عبــور ماشــینها ،صــدای
پرنــدگان در درختهــا ،صــدای پــارس س ـگها ،صــدای چکــش
در خانــۀ همســایه را بشــنوم .بهصــورت خالصــه بایــد بگویــم،
صــدای فعالیــت را میشــنوم حتــی وقتــی کــه منبــع آن صــدا
دیــده نمیشــود .بــه ایــن دلیــل شــکل  Taskscapeتنهــا همــان
فعالیــت را نشــان میدهــد Taskscape .بــه دنیــای شــنیداری
نیــز محــدود میشــود.
ایــن اســتدالل نتیجــه مهمــی دارد .در حالیکــه هــم منظــر
و هــم  Taskscapeاز حضــور عاملــی خبــر میدهنــد کــه
قــادر بــه شــنیدن و دیــدن اســت Taskscape ،بایــد توســط
خــود آن عامــل گســترش یابــد .بــه بیــان دیگــرTaskscape ،
نــه تنهــا بهعنــوان یــک فعالیــت بلکــه بهعنــوان یــک تعامــل
دیــده میشــود .البتــه ایــن نتیجــه را در مــورد مفهــوم طنیــن
بهعنــوان هماهنگــی وزندار توجهــات دو ســویه نیــز بیــان
کــرده بــودم .همانطــور کــه بیــان کــردم ،هیــچ دلیلــی وجــود
نــدارد کــه نشــان دهــد چــرا دامنــۀ تعامــل بایــد بــه حرکــت
انســان محــدود شــود .شــکارچیان بایــد بــه هــر صــدا ،عالمــت
یــا بویــی حســاس باشــند تــا از حضــور حیوانــات بــا خبــر شــوند.
همچنیــن میدانیــم کــه حیوانــات نیــز از همیــن طریــق از وجــود
انســانها یــا دیگــر حیوانــات بــا خبــر میشــوند .در مقیاســی
بزرگتــر ،ســفر شــکارچیان در ایــن منظرهــا یــا نوســانات آنهــا
بــرای یافتــن گونههــای مختلــف نشــان دهنــدۀ مهاجــرت
پســتانداران ،پرنــدگان و ماهیــان اســت .از نظــر ریــد ، 15درک مــا
نســبت بــه اشــیای متحــرک و غیــر متحــرک متفــاوت اســت زیرا
اشــیای متحــرک از اطــراف خودشــان بــا خبــر هســتند و بــر
اســاس شــرایط محیــط عمــل میکننــد .بــه بیــان دیگــر ،آنهــا
نــه تنهــا احتمــال یــک عملکــرد ،بلکــه تعامــات را هــم در نظــر
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از منابع دیگر
میگیرنــد .آیــا بایــد محدودیتــی را بــرای  Taskscapeاطــراف
اشــیای متحــرک در نظــر بگیریــم؟

از نظــر مــن ایــن رونــد در نهایــت راضــی کننــده نیســت آن
هــم بــه دو دلیــل .اول ،از نظــر النگــر وزن اســاس یــک زندگــی
اســت ،امــا بــه زندگــی محــدود نمیشــود .وزن فعالیتهــای
انســانی نــه تنهــا بــه مــوارد زنــده بلکــه در کل پدیدههــای
دارای وزن منعکــس میشــود .یعنــی در چرخههــای روز و
شــب ،فصــول ،بــاد ،جــزر و مــد و غیــره .تامپســون 16بــا اشــاره
بــه بخــش  1800از شــهر کنــار دریــای ســاندرلند 17کــه در آن
توضیــح میدهــد افــراد منتظرنــد تــا در شــب بــه دلیــل جــزر
آب بــاال آمــده تــا بتواننــد کارشــان در رودخانــه را انجــام دهنــد،
بیــان داشــت« :عبــارت عملیاتــی بــه حضــور جــزر و مــد اشــاره
دارد .الگوبــرداری زمــان اجتماعــی در بندرگاههــا از وزن و ریتــم
دریــا نشــأت میگیــرد» .در بســیاری از مــوارد ،ایــن پدیدههــای
وزندار طبیعــی برگرفتــه از مکانیکهــای حرکــت ســیاره
اســت .بنابرایــن از نظــر مــا چرخــۀ روشــنایی و تاریکــی اســت
کــه اهمیــت دارد و نــه چرخــش زمیــن اگرچــه چرخــۀ روزانــه
بــر اثــر چرخــش محــوری زمیــن ایجــاد میشــود .از نظــر مــا
چرخــۀ رشــد گیاهــی بــه چرخــش زمیــن بــه دور خورشــید بــاز
نمیگــردد بلکــه ســبب ایجــاد فصــل میشــود .از نظــر یانــگ،
بــدن بهعنــوان مجموعــهای از چرخههــای همپوشــانی اســت
کــه البتــه در چرخــۀ خورشــیدی بــه صــورت مســتقل حرکــت
میکنــد .شــاید بــه ایــن چرخــه توجهــی نکنیــم چــون همیشــه
ســاعت مچــی داریــم و ایــن چرخــۀ مــورد نظــر ذاتـاً در ســاختار
وزنــی خــود فعالیتهــا دیــده میشــود .بــه نظــر الگــوی طنیــن
یعنــی موقتــی بــودن  Taskscapeبایــد آنقــدر گســترش یابــد
کــه کل پدیدههــای وزنــی را دربرگیــرد خــوه ایــن پدیــده
متحــرک باشــد یــا غیــر متحــرک.

دلیــل دیگــری کــه از محــدود کــردن  Taskscapeبــه واقعیــت
هــای زندگــی اجتنــاب میکنــم ایــن اســت کــه بــه مفهــوم
متحرکــی نیــاز داریــم .البتــه فکــر نمیکنــم کــه بتوانیــم آن
را بهعنــوان یــک ویژگــی بــرای توصیــف اشــیای در انــزوا کنــار
بگذاریــم .زندگــی مفهومــی نیســت کــه بــه صــورت جداگانــه
درون اندامهــای انســان گذاشــته شــده باشــد و تحــرک را در
آنهــا بهعنــوان یــک جســم بــدون تحــرک ،ایجــاد کنــد .در
مقابــل ،همانطــور کــه همیشــه میگویــم ،زندگــی نامــی اســت
بــرای چیــزی کــه در حوزههــای تولیــدی درون اندامهــا رخ
میدهــد .ایــن حوزههــای تولیــدی از طریــق کلیــت روابــط
میــان انــدام هــا و محیــط ایجــاد میشــود و فعالیتهــای
اندامهــا لحظــۀ ظهــور آنهــا اســت .اگــر دنیــا را اینگونــه
ببینیــم یعنــی بهعنــوان حرکــت کلــی کــه بــه شــکل قابــل
دیــدن و محیــط اطرافشــان در میآینــد ،پــس تمایــز میــان
اجســام بــدون تحــرک و متحــرک غیرقابــل انــکار اســت .خــود
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دنیــا ویژگــی یــک انــدام را دارد و حرکــت حیوانــات بخــش یــا
جنبههایــی از فرآینــد زندگــی آن را شــکل میدهنــد .یعنــی در
طــی زندگــی در ایــن دنیــا ،بــر اســاس آن عمــل نمیکنیــم یــا
کاری بــرای آن انجــام نمیدهیــم بلکــه در امتــداد آن حرکــت
میکنیــم .عملکــرد مــا دنیــا را تغییــر نمیدهــد ،بلکــه بخشــی
از تغییــر دنیــا بــه شــمار مـیرود .از طریــق ایــن روش بــار دیگــر
میتــوان گفــت کــه ایــن مــوارد بــه زمــان تعلــق دارنــد.

در تجزیــه و تحلیــل نهایــی ،هرچیــزی میتوانــد متحــرک
باشــد .همانطــور کــه وایتهــد 18بیــان داشــت « :نمیتوانیــم
دنیــا را نگــه داشــته و بــه آن نــگاه کنیــم» .چیــزی کــه بــرای مــا
بهعنــوان شــکلهای ثابــت منظــر ،مجهــول و بــدون تغییــر رخ
میدهــد ،خودشــان در حــال تغییــر هســتند البتــه بــه شــکلی
آرامتــر و بــا شــکوهتر از فعالیتهــای مــا .فیلمــی از یــک منظــر
را در طــی ســالها ،قرنهــا و حتــی هزارههــا تصــور کنیــد .بــه
نظــر میرســد گیاهــان نیــز هماننــد حیوانــات در حالــت حرکــت
هســتند ،شــاخههای درختــان بــدون هیــچ بــادی پیــچ و خــم
پیــدا میکننــد .کوههــای یــخ هماننــد جریــان رودخانههــا
هســتند و حتــی زمیــن نیــز در حــال حرکــت اســت .اگــر
ســرعت را را بیشــتر کنیــم میتوانیــم خمــش ،تــاب خــوردن و
حتــی ذوب شــدن ســنگها را مشــاهده کنیــم .جهــان بــا یــک
نفــس آغــاز میشــود .بنابرایــن الگــوی وزندار فعالیتهــای
انســانی در الگویــی گســتردهتر از فعالیــت تمــام حیوانــات قــرار
میگیــرد و در نهایــت در داخــل فعالیــت تمــام موجــودات زنــده
و کل فرآینــد زندگــی جهــان قــرار میگیــرد .در هــر کــدام از
ایــن مراحــل ،پیوســتگی را میتــوان در ایــن طنیــن مشــاهده
کــرد .در نهایــت ،میتوانیــم از دوگانگــی میــان  Taskscapeو
منظــر رهــا شــویم.

خاتمه

از نظــر مــن ،اســتعارههای ســاختار فرهنگــی نویســندگان و منبــع
یــاد شــده بــر خــاف انتظارشــان اســت .هــر ایــده ای در جهــان
معانــی دارد کــه ســعی در رمزگشــایی حضــور عملــی انســان در
محیــط اطرافــش دارد .بــه بیــان دیگــر ،چنیــن اســتعارههایی
بــرای خلــق و مانــدگاری یــک فضــای هوشــمندانه بــه کار گرفتــه
میشــوند کــه در آن اکولــوژی یــا جغرافیــای انســانی ظهــور
میکنــد و مشــکلی بــا فهــم انســان از دنیــا نــدارد .مثالهــای
ذکــر شــده در ایــن مقالــه کــه بــه شــنوندگان کمــک میکنــد
خــود را در رابطــه بــا ویژگیهــای خــاص منظــر ببیننــد بــه
گونــهای کــه معانــی ،آشــکار یــا پنهــان شــوند .داســتانها بــه
شــفاف شــدن دنیــای اطــراف کمــک میکنــد.
چنیــن دیدگاهــی میتوانــد هــدف باســتان شناســی باشــد .آنهــا
معنــای منظــر را بررســی میکننــد و بســیاری از الیههــای
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ظاهــری را در نظــر نمیگیرنــد .اگــر بدانیــم چطــور در یــک
منظــر حضــور یابیــم ،آنگاه میتوانیــم بــه معانــی آن نیــز
دســت یابیــم .هــر ویژگــی یــک ســرنخ بالقــوه اســت .ایــن روش
کشــف چیــزی اســت کــه دیــدگاه ســکونت را متمایــز میســازد.
و چــون فرآینــد ســکونت موقتــی اســت ،هــراس منظــر از دیــدگاه
ســکونت بــا شناســایی موقتــی بــودن آن آغــاز میشــود .تنهــا
از ایــن روش اســت کــه میتوانیــم فراتــر از بخشهایــی برویــم
کــه بســیاری از مســائل را تاکنــون تحتتأثیــر قــرار دادهانــد و

میــان مطالعــۀ علمــی طبیعــت موقتــی و مطالعــۀ انسانشناســی
تاریــخ غیــر مــادی وجــود دارد .و هیــچ رشــتهای هماننــد
باستانشناســی نمیتوانــد بــه ایــن موضــوع رســیدگی کنــد .در
اینجــا بــه روش یــا نتایــج تحقیقــات باستانشناســی اهمیتــی
نمیدهــم .اگرچــه شــاید ســوال شــود کــه باستانشناســی چــه
چیــزی را مطالعــه میکنــد؟ از نظــر مــن هیــچ پاســخی بهتــر از
ایــن نیســت« :موقتــی بــودن منظــر» .امیــدوارم بتوانیــم روشــی
بــرای توضیــح ایــن مــورد پیــدا کنیــم.
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پینوشت
* مقالــۀ حاضــر ترجمــه و تلخیصــی از مقال ـهای بــا عنــوان The temporality
 of the landscapeنوشــتۀ  Tim Ingoldاســت کــه در ســال  1993در مجلــۀ
World archaeologyبــه چــاپ رســیده و تاکنــون  2682ارجــاع داشــته اســت.
ایــن مقالــه رویکــرد و فهــم جدیــدی در بــاب ویژگیهــای منظــر داشــت کــه
مترجــم را ترغیــب بــه ترجمــه ایــن اثــر کــرد.
 .1ابــداع واژۀ  Taskscapeاغلــب بــه انسانشــناس اجتماعــیTim Ingold ،

نســبت داده میشــود .او اینطــور بیــان میکنــد« :درســت بــه همــان شــکل
کــه منظــر مجموعــهای از ویژگیهــای مرتبــط بــه هــم اســت ،بنابرایــن
Taskscapeنیــز مجموعــهای از فعالیتهــای مرتبــط اســت .توصیــف کاملتــر
ایــن واژه در ایــن مقالــه آمــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه ایــن کلمــه در فارســی
معــادل قطعــی و ثبــت شــده ای نــدارد ،ترجیــح داده شــد کــه در ایــن مقالــه از
واژۀ اصلــی آن اســتفاده شــود.
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