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ــی  ــی و مردم شناس ــان باستان شناس ــتراک می ــۀ اش ــن نقط ــودن آن اصلی تری ــی ب ــر و موقت ــده | منظ چکی
ــا »دیــدگاه  فرهنگی-اجتماعــی اســت. مقالــۀ حاضــر نشــان می دهــد کــه موقتــی بــودن منظــر را می تــوان ب
ــد.  ــه اســت، فهمی ــار و ادراکــش نهفت ــات شــده در رفت ــه ای از پیــش اثب ــه همچــون فرضی ــت« انســان ک ثاب

ــای زمیــن، طبیعــت و فضــا آشــکار می شــود. ــا معن ــل ب ــای منظــر در تقاب معن
مفهــوم »Taskscape«1 الگویــی از فعالیت هــای ثابــت را نشــان می دهــد و موقتــی بــودن ذاتــی آن در تعامــات 
منظــم یــا الگــوی طنیــن2 آن نهفتــه اســت. بــا در نظــر گرفتــن ارتبــاط منظــر و Taskscape، در نهایــت تمایــز 
میــان ایــن دو از بیــن مــی رود و می بینیــم کــه اساســاً خــود منظــر امــری موقتــی اســت. چنــد نمونــۀ عینــی 

در ارتبــاط بــا مباحــث مزبــور بــرای فهــم بهتــر مخاطــب آورده شــده اســت.
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مقدمــه | انسان شناســی فرهنگــی یــا اجتماعــی از یک ســو 
و انسان شناســی زیســتی و باستان شناســی از ســوی دیگــر، 

ماهیتــی واحــد و ضــروری را شــکل می دهنــد. 
زندگــی بشــر فرآینــدی پیچیــده در بعــد زمــان اســت، فرآینــد 
ــد  ــام فرآین ــه ن ــت ب ــری اس ــد دیگ ــدۀ فرآین ــور دربردارن مزب
شــکل گیری مناظــری کــه افــراد بشــر در آن زیســته اند. لــذا در 
نــگاه مــن، زمــان و منظــر نقطــۀ مشــترک میــان باستان شناســی 
و انسان شناســی اســت. هــدف مــن در ایــن مقالــه آن اســت کــه 
ــر  ــودن منظ ــی ب ــانۀ موقت ــانه و انسان شناس ــاد باستان شناس ابع
را کنــار هــم قــرار دهــم؛ لــذا اعتقــاد دارم بهتــر اســت موضعــی 
اســتقراری اتخــاذ کــرده و بگوییــم منظــر، پرونــدۀ مانــدگار و یــا 
ــا  ــه ب ــت ک ــته اس ــل های گذش ــت نس ــی و فعالی ــاهد زندگ ش

زیســت و فعالیــت، نشــانی از خــود در آن بــر جــای گذاشــته اند.   
ــه  ــه ب ــای مراجع ــه معن ــان ب ــرای انسان شناس ــع ب ــن موض ای
تجربــۀ عینــی اســت و تجربــۀ عینــی در جایــی کــه درک 
افــراد از تجربــۀ هــر روزۀ زندگــی در ایــن جهــان حائــز اهمیــت 
ــان  ــاد می ــۀ تض ــود نقط ــن وج ــا ای ــد. ب ــق می یاب ــت تحق اس
ــن راه  ــرا ای ــت، زی ــی اس ــان قطع ــان و انسان شناس باستان شناس
ــتۀ  ــراد بشــر در گذش ــت اف ــه فعالی ــانی ک ــه روی باستان شناس ب
دور را بررســی می کننــد، بــاز نیســت. ضمــن اینکــه از آن زمــان 
تنهــا بقایــای ناچیــزی بــر جــای مانــده کــه تــا حــد امــکان بــه 
تحقیــق و تفســیر آن می پردازنــد. امــا ایــن تضــاد، باعــث کمرنــگ 
ــود  ــل باستان شناســی خ ــه فع ــود ک ــت می ش ــن واقعی ــدن ای ش
نوعــی اســتقرار و ســکونت اســت. علمــی کــه از باســتان شناســی 
ــاکنان  ــت س ــل از فعالی ــم حاص ــدازۀ عل ــه ان ــود ب ــل می ش حاص
ــه انسان شناســان در جســتجوی آن هســتند،  ــی و علمــی ک بوم
ــرای باستان شــناس از  ــز اهمیــت اســت. پشــت هــر منظــر ب حائ  Faali_motahareh@yahoo.com : مترجم مسئول **
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یک ســو و بــرای ســاکن محــل از ســویی دیگــر، داســتانی نهفتــه 
ــت.  ــره اس ــا خاط ــتان ی ــی داس ــود، نوع ــر خ ــا منظ ــت و ی اس
ــل ها در آن  ــی نس ــه ط ــت ک ــینیانی اس ــرات پیش ــر خاط منظ
ــد.  ــا کرده ان ــکل گیری آن ایف ــود را در ش ــش خ ــته اند و نق زیس
ــای خاطــرات و  ــی احی ــود؛ یعن ــی یادب ــذا شــناخت منظــر یعن ل
ایــن بــه معنــای بــه یــاد آوردن تصاویــری کــه در ذهــن انباشــته 

ــت.  ــده اند نیس ش
ــی  ــه ســراغ مباحــث اصل ــب مطــرح شــده ب ــه مطال ــا توجــه ب ب
پیــش رو می رویــم. مطالــب پیــش گفتــه در چهــار بخــش 
ــود  ــعی دارم مقص ــش اول س ــت. در دو بخ ــده اس ــده ش گنجان
اصلــی خــود از کلمــات کلیــدی را شــفاف ســازم: منظــر و موقتــی 
بــودن. بــه اعتقــاد مــن موقتــی بــودن در چارچــوب فعالیت هــای 
ســاکنان نهفتــه اســت کــه مــن آن را Taskscape می نامــم. در 
بخــش ســوم بــه ارتبــاط میــان Taskscape و منظــر پرداختــه ام 
ــی  ــی یعن ــث اصل ــه مبح ــن دو، ب ــاوت ای ــا رد تف ــت ب و در نهای

ــودن منظــر بازگشــته ام.  موقتــی ب

منظر
ــه منظــر »نیســت«  ــا آن چــه ک ــدا بحــث را ب ــد ابت اجــازه بدهی
آغــاز کنیــم. منظــر »زمیــن« نیســت، منظــر »طبیعــت« نیســت؛ 
منظــر »فضــا« هــم نیســت. ابتــدا تفــاوت میــان زمیــن و منظــر 
ــل لمــس و  ــدر قاب ــا همان ق ــرای م ــن ب ــد. زمی را در نظــر بگیری
رؤیــت اســت کــه وزن اجســام. تمــام اجســام از هــر نوعــی کــه 
ــد  ــکان را می ده ــن ام ــا ای ــه م ــتند و ب ــند دارای وزن هس باش
کــه بگوییــم آن جســم نســبت بــه دیگــر اجســام »چقــدر« وزن 
ــه همیــن ترتیــب زمیــن، کوچک تریــن مخــرج مشــترک  دارد. ب
ــرۀ  ــن ک ــر بخــش از ســطح ای ــه در ه ــان ملمــوس اســت ک جه
خاکــی پنهــان اســت امــا در هیــچ بخشــی نمی تــوان بــه 
ــن و از نســبت  ــوان از وزن زمی ــد. می ت صــورت شــفاف آن را دی
ــدر کــه زمیــن  ــه. امــا همان ق ــا از چگونگــی آن، ن آن پرســید ام
کمــی و همگــون اســت، منظــر کیفــی و ناهمگــون خواهــد بــود. 
ــر  ــید، منظ ــتاده باش ــاختمان ایس ــرون از س ــای بی ــر در فض اگ
تمــام آن چیــزی اســت کــه در اطــراف خــود می بینیــد؛ ســطح 
ــر  ــا غی ــده ی ــوع –زن ــا اجســام متن ــه ب ــی و طــرح داری ک ترکیب
زنــده، طبیعــی یــا مصنوعــی- پــر شــده اســت. بنابرایــن در هــر 
ــه  ــه چ ــا اینک ــت ام ــر چیس ــت منظ ــوان گف ــی می ت ــازۀ زمان ب
ــه  ــرا ک ــنجید؛ چ ــوان س ــت را نمی ت ــود اس ــدار از آن موج مق
ــه خــاء و  ــی ک ــر از جســم اســت، ماهیت ــک فضــای پ منظــر ی
روزنــه ای بــرای پــر کــردن در آن یافــت نمی شــود. بــه گونــه ای 
کــه هــر یــک از عــوارض روی نقشــه در واقــع یــک بازســازی بــه 

ــد.  ــاب می آی حس
منظــر همــان »طبیعــت« نیســت. چــرا که طبیعــت شــامل ارکان 

ــم  ــنده می کنی ــه بس ــن نکت ــر ای ــه ذک ــا ب ــت و تنه ــیاری اس بس
ــد  ــات می گوین ــر اوق ــه اکث ــور ک ــت، همان ط ــان طبیع ــه جه ک
ــرار  ــرون« ق ــان »بی ــه در جه ــت ک ــزی اس ــنویم، آن چی و می ش
دارد. هــر هویتــی بــه غیــر از مــن و شــما در ایــن جهــان بیــرون 
ــان  ــتیم؛ جه ــان »درون« هس ــه جه ــق ب ــا متعل ــود دارد. م وج
ــن  ــن تعیی ــن ذه ــود همی ــای آن را خ ــه مرزه ــن ک درون ذه
ــی  ــک دوگانگ ــه ی ــم ب ــاده کنی ــن منطــق را پی ــر ای ــد. اگ می کن
ــده  ــن، ای ــان ذهــن و عی ــر می رســیم؛ دوگانگــی می اجتناب ناپذی
ــان  ــاوت می ــاده؛ و شــناخت و عمــل. بعضــی نویســندگان تف و م
طبیعــت و منظــر را تنهــا در ایــن مــورد می داننــد کــه طبیعــت 
در برابــر منظــر یــک واقعیــت فیزیکــی در برابــر پیکــرۀ نمادیــن 
و فرهنگــِی ایــن واقعیــت اســت. منظــر از نــگاه دنیلــز و کاســگرو 
»تصویــری از فرهنــگ و شــیوۀ بصــرِی نمایانــدِن جهــان اطــراف 

.)Daniels & Cosgrove,1988:1( »اســت
ــه  ــس هرگون ــدارم؛ و برعک ــادی ن ــدگاه اعتق ــن دی ــه ای ــن ب م
جدایــی میــان جهــان درون و بیــرون را رد می کنــم. خــواه ایــن 
جدایــی میــان ذهــن و مــاده باشــد یــا میــان معنــا و مــاده. بــه 
ــه  ــان ک ــورات انس ــای تص ــری در الب ــر تصوی ــن منظ ــاد م اعتق
ــاده  ــن م ــت؛ همچنی ــود نیس ــرداری ش ــه ب ــم نقش ــط چش توس
یــا الیــۀ جــدا و بی شــکلی کــه منتظــر اســت تــا دســت ســلیقۀ 
انســانی خــود را بــه آن تحمیــل کنــد هــم نیســت. بنابرایــن، نــه 
ــر طبیعــت  ــه انســانیت در براب منظــر همــان طبیعــت اســت و ن
ــه  ــن ب ــکونت، ای ــرای س ــنا ب ــوزه ای آش ــوان ح ــرار دارد. به عن ق
ــورد آن  ــا واقعیــت کمــی در م ــا، ام ــه م ــه علی ــا اســت ن ــع م نف
ــدارد. منظــر از طریــق زندگــی در آن به عنــوان بخشــی  وجــود ن
از مــا محســوب می شــود، درســت مثــل اینکــه مــا بخشــی از آن 
ــۀ  ــورد مؤلف ــه در م ــن، آن چ ــر ای ــاوه ب ــویم. ع ــوب می ش محس
ــد.  ــز رخ می ده ــا نی ــایر مؤلفه ه ــرای س ــد، ب ــانی رخ می ده انس
ــیء  ــر ش ــده، ه ــاخته ش ــت س ــوان طبیعی ــه به عن ــی ک در جهان
یــک موجودیــت کامــل محســوب می شــود کــه از طریــق 
ــا  ــر هســتند. ام ــا یکدیگ ــل ب ــی در تعام ــای بیرون ــواع تماس ه ان
ــا  ــط خــود ب ــت رواب ــه در ذات خــود از کلی ــر مؤلف در منظــر، ه
ــت در  ــوان گف ــر می ت ــور مختص ــت. به ط ــوردار اس ــر برخ یکدیگ
ــی  ــر باطن ــم منظ ــت، نظ ــری اس ــت ظاه ــم طبیع ــه نظ حالی ک

.)Bohm, 1980:172( اســت
ــروژۀ  ــد پ ــاد، بای ــن تض ــان ای ــرای بی ــت. ب ــا« نیس ــر »فض منظ
ــرد و  ــروژۀ نســبتاً منحصربه ف ــا پ ــان را ب ــۀ ســکونت در جه روزان
تخصصــی نقشــه بردار یــا نقشــه کش کــه هدفــش بیــان آن اســت 
ــه  ــا این ک ــان ب ــه بردار هم زم ــک نقش ــدون ش ــم. ب ــه کنی مقایس
ــه انجــام می رســاند، منظــر را بیشــتر  ــی خــود را ب ــف عمل وظای
ــه  ــی او در آن نهفت ــه کســب و کار زندگ ــری ک ــرد دیگ ــر ف از ه
ــال  ــردم در ح ــایر م ــد س ــز مانن ــد. او نی ــه می کن ــت، تجرب اس
حرکــت اســت، بــا ایــن حــال نمی توانــد در یــک زمــان در بیــش 
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ــۀ بیــن دو مــکان،  ــد. در منظــر، فاصل ــک مــکان حضــور یاب از ی
ــی  ــی بدن ــه می شــود کــه جابجای A و B، به عنــوان ســفری تجرب
ــج  ــه تدری ــد و ب ــاد می کن ــر ایج ــکان دیگ ــه م ــکان ب ــک م از ی
ــا  ــد. ب ــه وجــود می آی ــداد مســیر ب ــری در امت ــای متغی دورنماه
از  ابــزاری  اندازه گیری هــای  ایــن حــال، شــغل نقشــه بردار، 
چنــد مــکان و ادغــام ایــن داده هــا  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 می شــود 
)نزدیک تریــن نمونــه ای کــه می تــوان بــه شــمار آورد دیــد 
ــا ایــن خودآگاهــی ، هم زمــان  ــده اســت(. ب ــد پرن ــا دی هوایــی ی
ســاکن و حاضــر مطلــق، فاصلــۀ بیــن A و B طــول خطــی 
ــان  ــه هم زم ــود ک ــیم می ش ــه ای ترس ــن دو نقط ــه بی ــت ک اس
ــداد  ــان دهندۀ تع ــط نش ــن خ ــد، ای ــرار دارن ــد ق ــرض دی در مع
 Bourdieu,( ســفرهایی اســت کــه بالقــوه انجــام می شــود
1977:2(. بــه نظــر می رســد، از یــک موقعیــت خیالــی در بــاالی 
ــد  ــم، مانن ــت کن ــدن خــود را هدای ــم حــرکات ب ــان، می توان جه
شمارشــگر روی صفحــه، تــا بگویــم »مــن اینجــا هســتم« اشــاره 
ــم نیســت، بلکــه اشــاره از هیچ جــا  ــه محیــط پیرامون از جایــی ب
ــه موقعیتــی روی صفحــه ای اســت کــه بــدن مــن در آن قــرار  ب
ــاد  ــر ایج ــق منظ ــی از طری ــفرهای واقع ــه س دارد. و در حالی ک
ــیم  ــوه ترس ــفرهای بالق ــه در آن کل س ــه ای ک ــوند، صفح می ش

ــت.  ــا اس ــادل فض ــوند، مع می ش
 Gould & White,  ســنتی برای تحقیــق جغرافیایــی )بــرای مثــال
ــا  ــه م ــده ک ــاد ش ــه ایج ــن فرضی ــه از ای ــود دارد ک 1974( وج
ــتیم و از  ــود هس ــره خ ــی روزم ــای زندگ ــه نگاره ــی نقش همگ
ــه از  ــم ک ــتفاده می کنی ــه برداری اس ــوان نقش ــود به عن ــدن خ ب
ــه  ــرای ثبــت ورودی هــای حســی از نقــاط چندگان ــزار خــود ب اب
ــود  ــوش خ ــک ه ــا کم ــپس ب ــد و س ــتفاده می کن ــاهده اس مش
آن را بــه تصویــری تبدیــل می کنیــم کــه ماننــد نقشــه در 
ــن،  ــم. ذه ــراه داری ــا خــود به هم ــم ب ــه هرکجــا می روی ــن، ب ذه
ــه پیرامــون از طریــق مــکان ســکونت در  ــر دســتیابی ب عــاوه ب
ــه فیلمــی  ــدگاه شــبیه ب ایــن جهــان، ممکــن اســت در ایــن دی
ــرای درک  ــود. ب ــر می ش ــی منتش ــای بیرون ــه در فض ــد ک باش
ــی  ــه نگاری ادراک محیط ــدگاه نقش ــه در دی ــی ک ــوم فضای مفه
ــی  ــان شناس ــط زب ــه توس ــبیهی ک ــوان از تش ــده، می ت ــان ش بی
ــرای  ــام فردینانــد دو سوســور انجــام شــده، کمــک گرفــت. ب به ن
ــر و  ــا فک ــد ت ــان، سوســور دعوتمــان می کن ــت زب ــت ماهی دریاف
ــر  ــدنی در نظ ــته و جدانش ــۀ پیوس ــوان دو صفح ــدا را به عن ص
ــی  ــی و صوت ــخصۀ ذهن ــب دارای دو مش ــه ترتی ــه ب ــم ک بگیری
ــد  ــه چن ــرش ورق ب ــا ب ــذ. ب ــرف ورق کاغ ــد دو ط ــت، مانن اس
ــزا و از  ــم مج ــتمی از مفاهی ــو سیس ــات( از یک س ــه )کلم قطع
ــم  ــاد می کنی ــزا ایج ــای مج ــتمی از صداه ــر سیس ــوی دیگ س

و از آنجایی کــه یــک طــرف هم زمــان بــدون بــرش طــرف 
دیگــر، قابــل بــرش نیســت، دو سیســتم تقســیم لزومــاً هماننــد 
ــود دارد  ــدا وج ــک ص ــوم ی ــر مفه ــرای ه ــه ب ــتند طوری ک هس
)Saussure, 1959:112-13(. حــال زمانی کــه جغرافی دانــان و 
ــه  ــه در کل ب ــند، آن چ ــا می نویس ــورد فض ــان در م انسان شناس
ــور  ــذ سوس ــا ورق کاغ ــی ب ــاط نزدیک ــود، ارتب ــاره می ش آن اش
ــه پیوســتگی  ــل تفکــر، ن ــورد، طــرف مقاب ــن م ــا در ای دارد، تنه
در مــادۀ صدایــی، بلکــه شــامل ســطح زمیــن اســت؛ و بنابرایــن 
ــای  ــی از بخش ه ــه قطعه های ــان ب ــیم جه ــد تقس ــر می رس به نظ
منحصــر شــدۀ بیرونــی منجــر بــه تولیــد معانــی فضایــی 
ــر  ــه از نظ ــه کلم ــور ک ــت همان ط ــود. درس ــماری می ش بی ش
سوســور مجموعــه ای از مفاهیــم دارای قطعه هــای تعییــن شــدۀ 
آوایــی اســت، مــکان نیــز مجموعــه ای از معانــی ســمبلیک دارای 
ــک  ــت. تفکی ــن اس ــطح زمی ــده ای از س ــن ش ــای تعیی بخش ه

فضایــی بیان گــر بخش بنــدی فضایــی اســت.
ــکان  ــرا م ــت. زی ــور نیس ــر این ط ــورد منظ ــال، در م ــن ح ــا ای ب
ــطحی از  ــر س ــواه ب ــود، خ ــدا« نمی ش ــت »ج ــر از کلی در منظ
ایده هــا یــا بــر ســطح مــاده. در عــوض، هــر مــکان در بردارنــدۀ 
ــورد،  ــن م ــت و در ای ــه آن اس ــته ب ــک وابس ــوان ی ــت به عن کلی
متفــاوت از ســایرین اســت. مــکان، مشــخصه خــود را از تجــارب 
ــد دریافــت  افــرادی کــه زمــان خــود را در آن جــا صــرف کرده ان
ــط  ــه محی ــی ک ــع بوهای ــا و در واق ــی، صداه ــد-از  بینای می کن
ــۀ  ــه نوب ــوارد ب ــن م ــد. ای ــکل می دهن ــاص او را ش ــون خ پیرام
خــود بــه نــوع فعالیت هایــی کــه ســاکنان در آن مشــارکت 
ــی  ــت ارتباط ــن باف ــه ای ــه ب ــن توج ــد بســتگی دارد. بنابرای دارن
مشــارکت مــردم در جهــان در کســب و کار ســکونت اســت کــه 
ــد؛  ــت می یاب ــود دس ــرد خ ــت منحصربه ف ــه اهمی ــکان ب ــر م ه
بنابرایــن همــراه بــا فضــا، معانــی نیــز همــراه بــا منظــره ای کــه از 
ــه جهــان متصــل می شــود. عــاوه  آن گــردآوری شــده اســت، ب
بــر ایــن، اگرچــه مکان هــا دارای مراکــز هســتند- در واقــع بهتــر 
ــرزی  ــوند- م ــوب می ش ــز محس ــا مراک ــه آنه ــم ک ــت بگویی اس
ندارنــد. در ســفر از مــکان A بــه B این کــه در طــی مســیر 
ــا  ــرار دارد ی ــکان A ق ــوز در م ــرد هن ــا ف ــه آی ــود ک ــوال ش س
 Ingold, 1986a:( عبــور کــرده اســت مفهومــی نــدارد B از
155(؛ البتــه، ممکــن اســت مرزهــای مختلــف در منظــر ترســیم 
ــا  ــا دره ی ــه ی ــر رودخان ــی نظی ــای طبیع ــا ویژگی ه ــود و ب ش
ــا حصــار شناســایی شــود.  ــوار ی ســازه های ســاختمانی نظیــر دی
ــوی  ــا در دو س ــاخت مکان ه ــرای س ــرطی ب ــا ش ــن مرزه ــا ای ام
ــق  ــه طب ــی ک ــاظ ویژگی های ــر را از لح ــا منظ ــت؛ ی ــا نیس آنه
ــد تقســیم  ــی آن تلقــی نماین ــوان بخــش الحاق آن خــود را به عن
ــک  ــی ی ــه تنهای ــر ب ــی منظ ــچ ویژگ ــت، هی ــد. در نهای نمی کن
ــای  ــا فعالیت ه ــه ب ــی ک ــا زمان ــود. تنه ــوب نمی ش ــرز محس م
ــا  ــرا شناســایی ی ــه آن ــط باشــد ک ــی( مرتب ــا حیوانات ــی )ی مردم

از منابع دیگر
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ــود. ــوب می ش ــرز محس ــاخص م ــا ش ــرز ی ــد م ــه می کنن تجرب
در فرآینــد توضیــح آن چــه کــه منظــر بــه آن اطــاق نمی شــود، 
ــوق داده ام.  ــت س ــی مثب ــی ویژگ ــمت بررس ــه س ــوع را ب موض
ــه  ــرادی ک ــرای اف ــه ب ــی اســت ک به طــور خاصــه، منظــر جهان
در آن ســکونت دارنــد و در مکان هــای آن زندگــی می کننــد 
و در امتــداد مســیرهای متصــل بــه ایــن مــکان هــا ســفر 
می کننــد، شــناخته شــده اســت. بنابرایــن آیــا شــبیه بــه آن چــه 
ــن  ــاوت بی ــان تف ــاً بی ــت؟ قطع ــم، نیس ــت می نامی محیط زیس
ــداف  ــب اه ــر حس ــت، و ب ــاده نیس ــت س ــر و محیط زیس منظ
ــت. در  ــر گرف ــرادف در نظ ــًا مت ــا را عم ــوان آنه ــدد، می ت متع
ــوآن بیــان شــده  ــم تفاوتــی کــه توســط ت حــال حاضــر نمی توان
ــی از  ــت و بخش ــک موهب ــت »ی ــود محیط زیس ــد ب ــود و معتق ب
ــول  ــر محص ــل منظ ــود دارد«، در مقاب ــه وج ــت ک ــت اس واقعی
ــرم  ــت را بپذی ــغ« اس ــن بال ــتاورد ذه ــان و »دس ــناخت انس ش
)Tuan, 1979:99, 100(. بنابرایــن دوگانگــی بیــن طبیعــت و 
انســانیت ایجــاد می شــود. محیط زیســت بیشــتر از منظــر از 
ــا،  ــن در هرج ــت. م ــوردار نیس ــن برخ ــی نمادی ــاختار طبیع س
ــان  ــِت -جه ــن واقعی ــک بی ــا تفکی ــت و محیط زیســت را ب طبیع
ــرای مشــاهده گر بی طــرف  ــا ب ــه تنه ــی ک فیزیکــی اشــیای خنث
آشــکار اســت- و واقعیــِت- جهانــی کــه در رابطــه بــا ارگانیســم 
یــا شــخصی ایجــاد می شــود کــه محیــط از آِن اوســت- را 
مقایســه می کنــم )Ingold, 1992b: 44(. امــا بــرای تفکــر در 
ــه  ــرد آن، آن چ ــب کارک ــر حس ــد آن را ب ــت، بای ــورد محیط زیس م
بــه موجــودات عرضــه می کنــد –چــه انســان چــه غیــر انســان- بــا 
قابلیت هــا و پروژه هــای خــاص، در نظــر گرفــت. همچنیــن بــرای در 
نظــر گرفتــن ایــن موجــودات به عنــوان ارگانیســم، بایــد آنهــا را بــر 
حســب مبانــی کارکــرد پویــای آنهــا در نظــر گرفــت، یعنــی به عنــوان 
ــق  ــده )Pittendrigh, 1958:394(. طب ــازماندهی ش ــتم س سیس
دیــدگاه لوانتیــن، محیط زیســت »طبیعتــی اســت کــه بــا کمــک 
.)Lewontin,1982:160( »ــت ــده اس ــازماندهی ش ــم س ارگانیس

ــه  ــت ب ــد دارد، درس ــکل تاکی ــر ش ــر ب ــوم منظ ــل، مفه در مقاب
همــان صــورت کــه مفهــوم بــدن به جــای کارکــرد موجــود زنــده 
ــم و  ــد ارگانیس ــز مانن ــر نی ــدن و منظ ــد دارد. ب ــکل تاکی ــر ش ب
ــور  ــدام به ط ــر ک ــتند: ه ــم هس ــل ه ــت واژگان مکم محیط زیس
ــری دارد.  ــر دیگ ــت ب ــه دالل ــکل و زمین ــوان ش ــاوب به عن متن
ــدارک  ــت موجــودات ت ــرای اقام ــن حــال، شــکل منظــر ب ــا ای ب
دیــده نشــده اســت یــا شــکل جســمانی ایــن موجــودات به طــور 
مســتقل در ســاختار ژنتیــک آنهــا تعییــن نشــده اســت. هــر دو 
شــکل طــی فرآینــد آشکارســازی، ایجــاد و حفــظ شــده اند کــه 
ــه  ــرار گرفت ــت ق ــم و محیط زیس ــن ارگانیس ــل بی ــد فاص در ح
ــازنده،  ــای س ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــت )Goodwin, 1988(. ب اس
ــه  ــم. اگرچ ــر گیری ــر3 در نظ ــوان مظه ــد را به عن ــن فرآین ــم ای می توانی
مفهــوم مظهــر اخیــراً مــورد توجــه واقــع شــده اســت، تمایــل- بدنبــال 

گرایــش باســتانی تفکــر غــرب بــه مقــدم دانســتن شــکل بــر فرآینــد 
)Oyama, 1985:13(- بــه درک آن به عنــوان جنبــش کتیبــه نــگاری که 
طبــق آن بعضــی الگوهــا، قالب هــا یــا برنامه هــای از پیــش موجــود، خواه 
ژنتیــک یــا فرهنگــی، در رســانه ای بنیــادی تحقــق می یابــد، وجــود دارد. 

بــا ایــن حــال، ایــن موضــوع مــد نظــر مــن نیســت.
 Connerton ,1982:( ــون ــر کانرت ــک مؤث ــاذ تفکی ــا اتخ ــل، و ب در مقاب
72( مظهــر را به عنــوان جنبــش ادغــام4 می دانــم تــا یــک نوشــته، کــه 
ــه مــاده تبدیــل نمی کنــد بلکــه جنبشــی ایجــاد می شــود  شــکل را ب
کــه شــکل ها در آن ایجــاد می شــوند )Ingold, 1990:215(. بــا 
ــش  ــن جنب ــوان ای ــع، می ت ــوان مرج ــر ارگانیســم به عن ــد ب تأکی
ــوان گفــت ارگانیســم ها  را چرخــۀ زندگــی نامیــد. بنابرایــن می ت
ــۀ  ــای چرخ ــدۀ فرآینده ــود دربردارن ــمانی خ ــکل های جس در ش
ــا  ــن آی ــا می شــود. بنابرای ــای آنه زندگــی اســت کــه باعــث ارتق
نمی تــوان همیــن موضــوع را بــه محیط زیســت تعمیــم داد؟ آیــا 
ــای  ــه ای از چرخه ه ــا مجموع ــط ی ــه ای مرتب ــکان دارد چرخ ام
ــای  ــر مبن ــود را ب ــه خ ــرد ک ــایی ک ــی را شناس ــم متصل ــه ه ب
شــکل های منظــر ســاخته و طبــق آن منظــر را به عنــوان مظهــر 

ــت؟ در نظــر گرف

موقتی بودن
ــامل  ــودن ش ــی ب ــه موقت ــم ک ــادآوری کن ــم ی ــدداً می خواه مج
ــه زمان بنــدی اســت  ــودن ن ــی نمی شــود. موقتــی ب چــه چیزهای
ــل زمان بنــدی(.  ــخ اســت )در مقاب ــه تاری ــخ( و ن ــل تاری )در مقاب
منظــورم از زمان بنــدی هــر سیســتم منظــم دارای فواصــل 
ــد؛ و  ــا رخ می ده ــه در آن رویداده ــت ک ــخ دار اس ــی تاری زمان
ــن  ــه ممک ــت ک ــه ای از رویدادهاس ــخ مجموع ــورم از تاری منظ
اســت طبــق وقــوع آنهــا در یــک فاصلــۀ زمانــی یــا ســایر فواصــل 
رویــداد  هســتینگز5یک  نبــرد  بنابرایــن  شــود.  زمان بنــدی 
ــود ) نشــانگر فاصلــه زمانــی  ــود، 1066 یــک تاریــخ ب تاریخــی ب
یــک ســال( و ســوابق بــه مــا می گوینــد کــه اولــی در دومــی رخ 
داده اســت. در توالــی محــض تاریخ هــا، رویــدادی وجــود نــدارد، 
ــی محــض رویدادهــا،  ــرا هــر چیــزی تکــرار می شــود؛ در توال زی
ــا  ــرا هیــچ چیــز انجــام نشــده اســت. ب ــدارد، زی زمانــی وجــود ن
ــر  ــخ، توســط کوبل ــدی و تاری ــن زمان بن ــوم، رابطــۀ بی ــن مفه ای
ــود  ــی وج ــر تاریخ ــدون تغیی ــت: »ب ــده اس ــان ش ــی بی به خوب
نــدارد؛ بــدون نظــم زمانــی وجــود نــدارد. زمــان و تاریــخ ماننــد 
قانــون و تغییــر بــا هــم مرتبــط هســتند: زمــان موقعیتــی 
می شــود«  محســوب  تاریــخ  دگرگون پذیــری  بــرای  منظــم 

.)Kubler,1962:72(

ــتم از آن  ــل نیس ــودن، مای ــی ب ــوم موقت ــی مفه ــال در معرف ح
به عنــوان واژۀ ســوم، در کنــار مفاهیــم زمان بنــدی و تاریــخ 
نــام ببــرم. بــرای مفهومــی کــه می خواهــم از ایــن واژه در 
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ــم  ــی خت ــه دیدگاه ــودن ب ــی ب ــم، موقت ــتفاده کن ــا اس این ج
ــخ  ــه تاری ــت ک ــی اس ــف دیدگاه ــدت مخال ــه به ش ــود ک می ش
ــرده  ــن ک ــل تعیی ــت مکم ــا مخالف ــه ب ــدی را در رابط و زمان بن
ــن تضــاد معــادل تضــادی  ــه آن اشــاره شــد. ای ــاال ب ــود و در ب ب
ــه  ــن آنچــه ک ــه توســط گل )Gell, 1992:149-55( بی اســت ک
ــق آن  ــود و طب ــده ب ــری A نامی ــاگارت6 س ــدگاه مک ت ــرو دی پی
ــه  ــا اســت، و ســری  B، ک ــی سلســله رویداده ــۀ ذات ــان مؤلف زم
ــه  ــد، ارائ ــرار می گیرن ــخ ق ــای ن ــد مهره ه ــا مانن در آن رویداده
ــات مجــزا در  ــوان اتفاق ــا به عن ــود. در ســری B، رویداده شــده ب
ــاد  ــم ایج ــر ه ــت س ــای پش ــه فریم ه ــوند ک ــه می ش ــر گرفت نظ
می کننــد و هــر رویــداد در ســری A در بردارنــدۀ الگــوی حفــظ 
ــدگاه  ــن از دی ــت. بنابرای ــده اس ــه آین ــم آن ب ــته و تعمی گذش
ــم نیســتند  ــف ه ــدی، مخال ــودن و تاریخ من ــی ب ســری A، موقت
بلکــه در تجربــۀ کســانی کــه در فعالیت هایشــان فرآینــد زندگــی 
ــد. در  ــروز می یابن ــد ب ــوق می دهن ــو س ــه جل ــی را رو ب اجتماع
مجمــوع، ایــن فعالیت هــا چیــزی را تشــکیل می دهنــد کــه 
»Taskscape« خواهــم نامیــد و بــه دلیــل موقتــی بــودِن ذاتــِی 
ــم  ــوع خواه ــن موض ــه ای ــش ب ــن بخ ــا، در ای ــله فعالیت ه سلس

ــت. پرداخ
ــن  ــن زمی ــاوت بی ــه تف ــی ک ــه زمان ــت ب ــا بازگش ــم ب می توانی
ــوان  ــن به عن ــم. م ــاز کنی ــث را آغ ــت، بح ــود داش ــر وج و منظ
کــه  محیط زیســت   مختلــف  مؤلفه هــای  مشــترک  وجــه 
ــن  ــند، زمی ــه باش ــل مقایس ــی قاب ــورت کم ــت به ص ــن اس ممک
ــورت  ــن ص ــه همی ــم ب ــا می توان ــرده ام. ام ــه ک ــا وزن مقایس را ب
ــه  ــم. ارزش وج ــام ده ــز انج ــا کار نی ــا ب ــا ارزش ی ــه ای ب مقایس
مشــترک کاالهایــی اســت کــه باعــث می شــود بتوانیــم بگوییــم 
هــر چیــز در مقایســه بــا چیــز دیگــر چــه قیمتــی دارد ، اگرچــه 
ــی  ــای فیزیک ــب ویژگی ه ــر حس ــت ب ــن اس ــز ممک ــن دو چی ای
و کاربردهــای بالقوه شــان متفــاوت از هــم باشــند. بنابرایــن، 
ارزش  از  کاســیک  به طــور  کلــی(  )به طــور  ارزش  مفهــوم 
ــا  ــاص ی ــای خ ــه ویژگی ه ــه ب ــت ک ــک اس ــل تفکی ــرد7 قاب کارب
ــر  ــروژۀ کارب ــرای پ ــه ب قابلیت هــای شــیء خــاص اشــاره دارد ک
 Ingolg,1992b: 48, Gibson, 1979:127;(پبشــنهاد می شــود
Marx, 1930:169(. واضــح اســت ایــن تفکیــک بیــن ارزش 
ــت.  ــر اس ــن و منظ ــن زمی ــاوت بی ــابه تف ــرد، مش و ارزش کارب
ــد  ــای مفی ــاد فرآینده ــث ایج ــه باع ــم کاری ک ــر بخواهی ــا اگ ام
می شــود 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 
ــت  ــه نیس ــل مقایس ــال قاب ــن ح ــا ای ــف- ب ــای مختل و مهارت ه
زیــرا بــرای مقــدار متغیرهایــی فراخوانــی شــده اند کــه بــه زبــان 
ســاده می تــوان »کار« نامیــد: وجــه مشــترک فعالیت هــای 
ســازنده. کار نیــز ماننــد زمیــن و ارزش ویژگــی کمــی و همگــن 

اســت کــه کار انســان ویژگــی برجســتۀ آن را تفکیــک می کنــد. 
ــد ارزش  ــوری کاری ارزش می توان ــق تئ ــۀ عمی ــع فرضی در واق
یــک چیــز را بــا مقــدار کاری کــه بــرای تولیــد آن انجــام شــده، 

ــد. ــن نمای تعیی
 بنابرایــن چطــور می توانیــم روش انجــام کاری را بــا توجــه 
ــور از  ــن منظ ــم؟ بدی ــح دهی ــی آن توضی ــای عین ــه ویژگی ه ب
واژۀ »وظیفــه«8 اســتفاده می کنــم کــه به عنــوان هــر عمــل 
ــک  ــر در ی ــل ماه ــط عام ــه توس ــود ک ــف می ش ــردی تعری کارب
محیــط به عنــوان بخشــی از کســب و کار عــادی زندگــی او 
انجــام می شــود. بــه عبــارت دیگــر، وظایــف، عملکردهــای 
ــال،  ــن ح ــا ای ــوند. ب ــوب می ش ــکونت محس ــل س ــن مح بنیادی
بیشــتر از ویژگی هــای منظــر می تــوان بــه وظایــف اشــاره 
داشــت کــه در خــاء معلــق شــده اند. هــر وظیفــه معنــای خــود 
را از موقعیــت خــود در مجموعــه ای از وظایــف بدســت مــی آورد 
ــیاری از  ــط بس ــب توس ــوازی و اغل ــا م ــری ی ــورت س ــه به ص ک
ــی از  ــود. یک ــرا می ش ــد، اج ــم کار می کنن ــا ه ــه ب ــی ک مردم
اشــتباهات بــزرگ انسان شناســی اخیر–آنچــه کــه رینولــدز 
ــرد«9  ــزرگ ابزار-کارب ــتباه ب )Reynolds,1993:410( آن را »اش
ــر جدایــی بیــن محدوده هــای فعالیــت فنــی  می نامــد- تأکیــد ب
ــل  ــت غاف ــن واقعی ــا را از ای ــه م ــی ک ــود، جدای ــی ب و اجتماع
ــی  ــای فن ــتۀ روش ه ــای برجس ــی از ویژگی ه ــه یک ــاخته ک س
انســان درهم تنیدگــی در جریــان جامعه گرایــی اســت. ایــن 
ــدق  ــا، ص ــۀ آنه ــای دوجانب ــف، در پیونده ــوع در کل وظای موض
ــه آن  ــف ب ــا و وظای ــه فعالیت ه ــوم مجموع ــا مفه ــه ب ــد ک می کن
اشــاره می کنــم. ماننــد منظــر کــه ردیفــی اســت از ویژگی هــای 
ــز  ــا نی ــۀ فعالیت ه ــبیه، مجموع ــام تش ــم، در مق ــا ه ــط ب مرتب
ماننــد  و  مرتبــط؛  هــم  بــه  فعالیت هــای  از  اســت  ردیفــی 
منظــر، کیفــی و ناهمگــن اســت: می توانیــم در مــورد مجموعــه 
ــم کــه  ــن ســوال را مطــرح کنی ــد منظــر ای ــز مانن ــا نی فعالیت ه
چگونــه اســت، نــه اینکــه دربردارنــدۀ چــه مقــدار اســت. به طــور 
ــزی اســت  ــرار چی ــی تک ــه معن ــا ب ــۀ فعالیت ه ــه، مجموع خاص
ــی چیــزی  ــع به طــور کل ــه آن اشــاره دارد و در واق کــه منظــر ب
اســت کــه مجموعــه ای از ارزش هــای کاربــرد بــرآن اشــاره دارنــد.

ــود، و  ــری ش ــول اندازه گی ــد پ ــق واح ــر طب ــر ارزش ب ــال اگ ح
ــه  ــود؟ البت ــد ب ــدر خواه ــای کار چق ــا، به ــد فض ــر واح ــن ب زمی
پاســخ زمــان اســت– امــا زمانــی بــا نــوع خــاص، نوعــی کــه کامًا 
ــا  ــب م ــرای اغل ــۀ انســان باشــد- ب ــاوت از مدل ســازی تجرب متف
ــارغ  ــن ســاعت ف ــان به صــورت ســاعت مطــرح اســت: بنابرای زم
ــرد در  ــاس ف ــوۀ احس ــد و نح ــام می ده ــه آن را انج ــی ک از کس
مــورد آن، ســاعت اســت. امــا ایــن نــوع زمــان زمان بنــدی شــده 
بــه وجــود ســاعت های مصنوعــی بســتگی نــدارد. ممکــن اســت 
ــد  ــی باشــد، مانن ــراری و مکانیک ــًا تک ــای سیســتم کام ــر مبن ب
ــی  ــود و ط ــور خ ــا دوران دور مح ــن ب ــط زمی ــه توس ــی ک زمان

از منابع دیگر
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ــه دور خورشــید ایجــاد مــی شــود.  تغییــرات ب
ــوع  ــه ای کاســیک، ایــن ن متــرون و ســوروکین )1937( در مقال
زمــان را زمــان »نجومــی« نامیدنــد: طبــق نوشــتۀ آنها، ایــن زمان 
یکپارچــه، همگــن و کامــًا کمــی اســت کــه دربردارنــدۀ تغییرات 
کیفــی اســت؛ و آن را متفــاوت از »زمــان اجتماعــی« می دانســتند 
کــه به عنــوان امــری کامــًا کیفــی اســت و طبــق آن می توانیــم 
ــد را کــه در آهنگ هــا،  ــا ب قضاوت هــای اخاقــی نظیــر خــوب ی
ضربــات و نوســانات جوامعــی کــه در آن یافــت می شــوند، 
ــکان و  ــاص م ــرایط خ ــا ش ــل ب ــن دلی ــه همی ــت و ب ــه اس نهفت
مــردم مرتبــط اســت )Metron & Sorokin,1937:621-3(. مــا 
ــور  ــم این ط ــوروکین می توانی ــرون و س ــاوت مت ــرش تف ــا پذی ب
ــان  ــد زم ــب واح ــر حس ــه کار ب ــه اگرچ ــم ک ــری کنی نتیجه گی
ــتاندارد  ــق اس ــدی شــده طب ــان ســاعت درجه بن ــا زم ــی ی نجوم
نجومــی قابــل اندازه گیــری اســت؛ ولــی موقتــی بــودن مجموعــۀ 
فعالیت هــا اساســاً اجتماعــی اســت. بــا ایــن حــال قبــل از اینکــه 
ــی  ــان اجتماع ــدۀ زم ــم، ای ــری را بپذیری ــن نتیجه گی ــم ای بتوانی

بایــد بــا دقــت بیشــتری مــورد بررســی قــرار گیــرد.
ــه  در بحــث قبــل در خصــوص اهمیــت فضــا، نشــان دادم کــه ب
نظــر می رســد در تصــور نقشــه نگاری، فــرض می شــود کــه ذهــن 
روی ســطح زمیــن قــرار داده می شــود. ماننــد دیــدگاه تقویمــی، 
ــر  ــدت10« در نظ ــن و »م ــن ذه ــد فاصــل بی ــوان ح ــان به عن زم
ــت و  ــز فعالی ــان نامتمای ــی جری ــه معن ــه ب ــود ک ــه می ش گرفت
تجربــۀ بدنــی اســت. دورکیــم بــا در نظــر گرفتــن ایــن مفهــوم از 
ــه اســت  ــان در نظــر گرفت ــوداری بی پای ــان، آن را مشــابه نم زم
ــق آن  ــده و طب ــن گســترده ش ــرای ذه ــان ب ــدت زم ــه کل م ک
کل رویدادهــای احتمالــی در رابطــه بــا راهکارهــای ثابــت و 
 .)Durkheim,1976[1915]: 10( ــوند ــی می ش ــی مکان یاب قطع
ــا طیفــی  ــوان آن را ب ــه کاغــذ سوســور، می ت درســت ماننــد ورق
از طــول نامتناهــی مقایســه کــرد کــه تفکــر در یکســو و مــدت 
ــف  ــن طی ــا تقســیم ای ــرد. ب ــرار می گی ــر ق ــان در ســوی دیگ زم
ــم بخش بنــدی از یک ســو در فواصــل  ــد بخــش، می توانی ــه چن ب
ــوس  ــات ملم ــر در قطع ــی و از ســوی دیگ ــای تقویم ــا تاریخ ه ی
تجربــۀ زنــده ایجــاد کنیــم، طــوری کــه بــرای هــر قطعــه یــک 
ــته  ــود داش ــد از آن وج ــل و بع ــه قب ــی یکپارچ ــا توال ــخ ب تاری
ــا در  ــد فریم ه ــم، مانن ــال ه ــه دنب ــات ب ــی قطع ــا توال ــد. ب باش
ــان در حــال گــذر  ــم واقعــی، خــود را در حــال تماشــای زم فیل
ــد  ــدا از فرآین ــدگاه ج ــم دی ــن می توانی ــم، بنابرای ــور می کنی تص
ــود را  ــم و خ ــرار دهی ــر ق ــد نظ ــان را م ــی در جه ــی زندگ موقت
مشــغول ایــن تکلیــف تصــور کنیــم، یعنــی در مجموعــه ای 
بی پایــان از لحظه هــای حاضــر. بنابرایــن، چگونــه تقســیم ها 
ــه  ــت تجرب ــرای ماهی ــی ب ــکلی تقویم ــه ش ــوند ک ــاد می ش ایج
ــن  ــه ای ــن اســت ک ــم بیانگــر ای ــد؟ پاســخ دورکی ایجــاد می کنن
ــی  ــب موقت ــرای ترتی ــر ب ــای اجتناب ناپذی ــیمات –راهکاره تقس

رویدادهــا- برگرفتــه از جامعــه اســت که بــا هم رویــدادی دوره ای 
ــن از  ــط اســت. بنابرای ــی مرتب ــا، جشــن ها، مراســم عموم آیین ه
ــت و  ــی اس ــی و اجتماع ــان تقویم ــان هم زم ــم، زم ــر دورکی نظ
ــزای  ــه اج ــود ک ــوب می ش ــاعت محس ــی س ــه نوع ــرای جامع ب
.)Ingold, 1986b: 341( متحــرک آن را بشــر تشــکیل می دهــد

بــا ایــن حــال، ادراک مــا از موقتــی بــودن Taskscape بــه ایــن 
صــورت نیســت. زیــرا مــا نــه به عنــوان تماشــاگر بلکــه به عنــوان 
ــز  ــن نی ــم. م ــام می دهی ــود را انج ــف خ ــده وظای ــرکت کنن ش
آن هســتم  حامــی  محیــط  بررســی  در  مرلوپونتــی،  ماننــد 
 .)Merleau-Ponty,1962: 416( تــا اینکــه مقابــل آن باشــم
ــان  ــذر زم ــتاده و گ ــاری ایس ــم کن ــی توانی ــه م ــوم ک ــن مفه ای
ــم از  ــدداً می توانی ــت. مج ــش نیس ــی بی ــم، توهم ــا کنی را تماش
ــده  ــه آین ــال ب ــذر از ح ــم: گ ــک بگیری ــی کم ــات مرلوپونت جم
ــر  ــوان نظاره گ ــا آن را به عن ــم، ی ــور کن ــه تص ــت ک ــزی نیس چی
 .)Ibid: 416(  ــام آن هســتم ــال انج ــه در ح ــرم؛ بلک ــر گی در نظ
ــن  ــن، در ای ــدۀ م ــه عقی ــا، ب ــۀ فعالیت ه ــه مجموع ــتیابی ب دس
لحظــه، دورنمایــی خــاص از گذشــته و آینــده به شــمار مــی رود؛ 
امــا دورنمایــی اســت کــه تنهــا در ایــن لحظــه قابــل دسترســی 
ــن  ــر )Gell, 1992: 269(. همچنی ــای دیگ ــه در لحظه ه ــت ن اس
ــی  ــق آن ویژگ ــه طب ــد، ک ــکیل می ده ــن را تش ــال م ــان ح زم
از  حــال  زمــان  بنابرایــن  می شــود.  ایجــاد  منحصربه فــردی 
ــذار  ــه واگ ــده ای ک ــا آین ــه ی ــای آن را گرفت ــه ج ــته ای ک گذش
ــا  ــن آنه ــه جایگزی ــود، بلک ــانه گذاری نمی ش ــرد، نش ــد ک خواه
ــد،  ــع آوری می کن ــود جم ــده را در خ ــته و آین ــود و گذش می ش
ــر،  ــد منظ ــت مانن ــتال؛ و درس ــوی کریس ــای گ ــد انعکاس ه مانن
می توانیــم از یــک مــکان بــه مــکان دیگــر بــدون عبــور از هیــچ 
ــت  ــکل دهندۀ هوی ــای ش ــرا دورنم ــویم، زی ــا ش ــرزی جابه ج م
یــک مــکان بــا حرکــت مــا تغییــر می کنــد، بنابرایــن می توانیــم 
ــذر از  ــدون گ ــر ب ــال دیگ ــان ح ــه زم ــال ب ــان ح ــک زم از ی
ــان  ــر زم ــدۀ ه ــه ممکــن اســت جداکنن ــع تقویمــی ک ــچ مان هی
ــی  ــع، ویژگی های ــم. در واق ــت کنی ــد، حرک ــده باش ــال از آین ح
ــد-  ــاره می کن ــه آن اش ــود ب ــدی خ ــم در بخش بن ــه دورکی ک
ــۀ  ــی مجموع ــزء الحاق ــود ج ــم ها- خ ــن ها و مراس ــا، جش آیین ه
ــد  ــد، مانن ــمار می رون ــرز به ش ــانگرهای م ــوان نش ــف به عن وظای

ــراف منظــر. ــای اط ــا حصاره ــا ی دیواره
ــت  ــن عل ــه ای ــه ب ــت، ن ــی اس ــودن اجتماع ــی ب ــن، موقت بنابرای
ــی  ــه در آن مقیاس ــازد ک ــم می س ــی فراه ــه چارچوب ــه جامع ک
ــه می شــود، بلکــه  ــف خــاص در نظــر گرفت ــرای وظای مســتقل ب
بــه ایــن دلیــل کــه مــردم در انجــام وظایــف خــود، بــه یکدیگــر 

توجــه می کننــد.
بــا نگاهــی بــه گذشــته، مــی بینیــم اشــتباه دورکیــم ایــن بــود که 
حضــور دوســویه افــراد را از حضــور آنهــا در فعالیت هــای روزمــره 
در دنیــا جــدا می دانســت. آخریــن مــورد توســط افــرادی انجــام 
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ــی  ــد. در زندگ ــی می کنن ــل زندگ ــزوای کام ــه در ان ــرد ک می گی
ــا  ــت. ب ــان نیس ــه کارم ــا ب ــیدگی م ــوۀ رس ــئلۀ نح ــی، مس واقع
ــم  ــردن، می توانی ــردن و شــاید لمــس ک ــردن، گــوش ک ــگاه ک ن
 Ingold,( از حضــور یکدیگــر در محیــط اجتماعــی مطلــع شــویم
456 :1993(. بــرای نوازنــدگان ارکســتر، نواختــن یــک ســاز، نگاه 
کــردن بــه رهبــر و گــوش کــردن بــه دیگــر نوازنــدگان، اجــزای 
جدایی ناپذیــری از ایــن عملکــرد اســت: بــه همیــن دلیــل، 
ــد. در  ــام می کن ــران اع ــه دیگ ــانه ای را ب ــدگان نش ــت نوازن ژس
ــق  ــای مطل ــش نیازه ــن از پی ــن طنی ــه ای ــتیابی ب ارکســتر، دس
ــوان در  ــورد را می ت ــن م ــا همی ــت. ام ــق اس ــای موف عملکرده
 Richards, 1991;( گرفــت  بــه کار  نیــز  اجتماعــی  زندگــی 
ــت و احساســات  ــن حرک ــت، طنی ــوان گف Wikan, 1992(. می ت
ریشــه در حضــور دو ســویۀ مــردم ، فعالیت هــای عملــی مشــترک 

و تمــام بنیادهــای اجتماعــی دارد.
حــال عملکــرد ارکســتر را با زندگــی اجتماعــی مقایســه می کنیم. 
 Taskscape موســیقی بیشــتر از هــر هنــر دیگــری شــکل موقــت
ــه را  ــن مقایســه قصــد دارم ســه نکت ــا ای را نشــان مــی دهــد. ب
ــی در  ــا و تکرارهای ــه چرخه ه ــدا، در حالی ک ــم. در ابت ــان کن بی
موســیقی و همچنیــن زندگــی اجتماعــی وجــود دارد، ایــن مــورد 
 Young, 1988:( 11ــک ــا مترونومی ــت ت ــتری اس دارای وزن بیش
ــب  ــله مرات ــی دارای سلس ــان اجتماع ــم، زم ــر دورکی 19(. از نظ
ــاوی را  ــای مس ــاعت، بخش ه ــد س ــوم همانن ــک مترون ــت. ی اس
ایجــاد می کنــد. در مقابــل ریتــم و وزن خــود بــه خــود جنبــش 
ــد  ــتدالل می کن ــاره اس ــر در این ب ــد. النگ ــاد می کن ــی ایج ذات
کــه عنصــر ریتــم بــه ســاخت و رزولوشــن متوالــی تنــش مرتبــط 
ــرای  ــازی ب ــاده س ــه آم ــک مرحل ــر رزولوشــن خــود ی اســت. ه
ــه  ــت )Langer, 1953: 126-7(. البت ــدی اس ــاز بع ــاخت و س س
ــا نت هــای پیوســته ای  ممکــن اســت در یــک دوره، اســتراحت ی
ــل آن  ــدا از تبدی ــا ج ــد، ام ــته باش ــود داش ــه وج ــک قطع در ی
ــت.  ــای باالس ــی دارای تنش ه ــن لحظات ــش، چنی ــد بخ ــه چن ب
اگــر آخریــن نفــس مــا مرحلــۀ آماده ســازی بــرای نفــس بعــدی 
ــۀ موســیقی  نباشــد، آن گاه خواهیــم مــرد. هماننــد آخریــن ضرب
ــچ  ــی هی ــی اجتماع ــت. زندگ ــام آن اس ــدۀ اتم ــان دهن ــه نش ک
ــدارد  ــه پایــان نمی رســد و هیــچ توقفــی در آن وجــود ن زمــان ب

.)Young, 1988: 53(

ــن اســت  نکتــه دوم تشــابه در زندگــی اجتماعــی و موســیقی ای
ــد  ــه پیون ــدارد بلک ــود ن ــۀ دارای وزن وج ــک چرخ ــا ی ــه تنه ک
 Guyer,( ــود ــده می ش ــان دی ــای هم زم ــده ای در چرخه ه پیچی
1988(. در حالی کــه ایــن فــرم موقــت زندگــی اجتماعــی را 
ــل  ــازی قاب ــک ساده س ــع ی ــیقی در واق ــد، موس ــان می ده نش
ــان  ــی را نش ــدۀ حس ــت کنن ــک ثب ــا ی ــرا تنه ــت زی ــه اس توج
ــرل  ــوان کنت ــدرت می ت ــه ن ــنونده( و وزن آن را ب ــد )ش می ده
ــرای وزن  ــی ب ــی گام ــر وزن ــون ه ــورد، چ ــر دو م ــرد. در ه ک

دیگــری اســت، یــک رشــتۀ تــک بعــدی از زمــان وجــود نخواهــد 
»زندگــی  می کنــد:  بیــان  النگــر  کــه  همان طــور  داشــت. 
ــت  ــان اس ــای هم زم ــده از تنش ه ــکل پیچی ــک ش ــه ی همیش
و چــون هرکــدام بخشــی از زمــان اســت، خــود ایــن جنبش هــا 
ــی  ــن Taskscape در عیــن ذات هم زمــان رخ نمی دهنــد.« بنابرای
بــودن موقتــی اســت و بــه یــک وزن خــاص بســتگی نــدارد امــا 
ــرار  ــاص ق ــای خ ــان وزن ه ــی می ــط درون ــبکه ای از رواب در ش
دارد. در نوئــر12 ســودان جنوبــی، گذشــت زمــان همــان پیــروی 
ــدام از  ــر ک ــت. ه ــر اس ــا یکدیگ ــا ب ــط آنه از Taskscape و رواب
ایــن روابــط یــک طنیــن خــاص دارد. هماننــد زندگــی اجتماعــی 
ــار هــم  ــا در کن ــه در کاره ــرادی اســت ک ــط اف ــه شــامل رواب ک
ــن  ــودن آن شــامل الگوهــای ناشــی از ای ــی ب ــد، موقت ــرار دارن ق

طنین هــا اســت.
ــه در موســیقی  ــزی ک ــد آن چی ــرم Taskscape همانن  ســوم، ف
ــیقی  ــت. موس ــش اس ــن جنب ــه از ای ــد برگرفت ــاهده می کنی مش
 Taskscape ،تنهــا زمانــی وجــود دارد کــه اجــرا شــود. همچنیــن
ــا  ــت ه ــراد در فعالی ــه اف ــی وجــود خواهــد داشــت ک ــا زمان تنه
ــد آن  ــن وجــود انسان شــناس ها ســعی دارن ــا ای ــد. ب حضــور یابن
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 
ــاد  ــم ایج ــوال در ذهن ــن س ــب ای ــند. بدین ترتی ــه آن می رس ب
می شــود. تــا به حــال بحــث موقتــی بــودن منحصــراً مربــوط بــه 
ــاز  ــز ب ــه تمرک ــه ب ــان آن رســیده ک ــود. حــال زم Taskscape ب
ــم. همان طــور کــه در بخــش قبــل گفتیــم، منظــر همــان  گردی
 Taskscape ــه ــان دادم ک ــش نش ــن بخ ــت در ای ــت نیس طبیع
نیــز فرهنــگ نیســتند. منظــر و Taskscape در مقابــل طبیعــت 
ــد. چطــور می توانیــم روابــط میــان ایــن  ــا فرهنــگ قــرار ندارن ی
ــام  ــه اتم ــا ب ــی از آنه ــی یک ــه زمان ــم؟ در چ ــف کنی دو را کش
ــا را  ــم آنه ــا می توانی ــود؟ آی ــاز می ش ــر آغ ــورد دیگ ــیده و م رس
ــه را  ــای وظیف ــیقی فرم ه ــر موس ــم؟ اگ ــخیص دهی ــم تش از ه
ــی  ــت نقاش ــوان گف ــد، می ت ــس می کن ــری منعک ــو بهت ــه نح ب
ــورد  ــن م ــرای نشــان دادن منظــر اســت. ای ــر ب ــزاری طبیعی ت اب
نشــان می دهــد بررســی تفــاوت میــان موســیقی و نقاشــی 
ــای واقعــی  ــا در دنی ــز آنه ــورد نحــوۀ تمای ــی را در م ســرنخ های

ــد.  ــان می ده نش

موقتی بودن منظر
ــه  ــازی ب ــی نی ــتند: نقاش ــح هس ــا واض ــگاه، تفاوت ه ــن ن در اولی
ــا  ــه م ــل ب ــری کام ــر هن ــک اث ــوان ی ــدارد. نقاشــی به عن اجــرا ن
ــه  ــم ک ــق در می یابی ــی دقی ــا نگاه ــا ب ــود. ام ــان داده می ش نش
ــتماتیک  ــات سیس ــری از تعصب ــوان اث ــتر به عن ــاد بیش ــن تض ای
در تفکــرات غربــی اســت کــه حــق امتیــازی بــرای مــا در 
ــه  ــی نقاشــی ب ــن کار واقع ــد. بنابرای ــاد می کن ــد ایج ــک فرآین ی

از منابع دیگر
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ــت  ــان اس ــد پنه ــی از دی ــت. نقاش ــته اس ــی وابس ــول نهای محص
ــیاری از  ــت. در بس ــل اس ــزار کام ــک اب ــی ی ــود نقاش ــی خ ول
ــت و  ــوس اس ــت معک ــن اولوی ــب ای ــی، ترتی ــر غرب ــع غی جوام
ــورد را  ــن م عمــل نقاشــی کشــیدن اســت کــه اهمیــت دارد. ای
ــمالی  ــترالیای ش ــان اس ــو13 از بومی ــردم یولنگ ــد در م می توانی
نیــز مشــاهده کنیــد کــه نقاشــی نهایــی بــه تصاویــری محــدود 
ــود. در  ــان داده می ش ــان نش ــۀ چشمانش ــه در گوش ــود ک می ش
ــده  ــد ش ــرد تأکی ــک عملک ــوان ی ــی به عن ــر روی نقاش ــا ب این ج
اســت. جــدا از آمــاده ســازی اشــیاء بــرای تفکــر در آینــده،  ایــن 
خــود عمــل تفکــر بــه شــمار مــی رود. یعنــی هماننــد گــوش دادن 
یــا نواختــن موســیقی. بنابرایــن تضــاد میــان نقاشــی و موســیقی 
بســیار کــم اســت. صــدای موســیقی بــه ســرعت محــو می شــود 
و در لحظــه بــر روی احســاس مــا اثــر می گــذارد. امــا نقاشــی بــر 
روی اجســام ســخت نقــش بســته و اشــکال نهایــی بــرای مــدت 

ــدگار هســتند. بیشــتری مان
ــم.  ــر می پردازی ــان Taskscape و منظ ــاد می ــه تض ــر ب ــار دیگ ب
ــاده  ــش آم ــر از پی ــی منظ ــم نقاش ــاره کنی ــد اش ــدا بای در ابت
ــاره می گویــد: »منظــر هماننــد یــک  نیســت. اینگلــس14 در این ب
شــیء اســت. یــک فرآینــد زنــده اســت کــه باعــث شــکل گیری 
انســان ها شــده و توســط خــود آنهــا ســاخته می شــود.« نقاشــی 
هماننــد موســیقی و فرم هــای مختلــف منظــر در حرکــت ایجــاد 
ــد.  ــکل می گیرن ــت ش ــی ثاب ــا در محیط ــن فرم ه ــود؛ و ای می ش
از نظــر اینگلــس منظــر ظاهــری ثابت تــر دارد کــه در طــی 
تاریــخ می تــوان بــه آن پی بــرد. ویژگی هــای منظــر بعــد از 
ــا  ــیء ی ــر ش ــر ه ــود. اگ ــد ب ــترس خواه ــز در دس ــا نی مدت ه
ــرم  ــر در ف ــس منظ ــم، پ ــر بگیری ــی در نظ ــل فروپاش ــک عم ی
مانــدگار خــود یــک وظیفــه اســت. الگویــی از فعالیت هــای 
ــا  ــرار دارد. ام ــا ق ــی از ویژگی ه ــه در ردیف ــده ک ــی ش فروپاش
بــرای تکــرار تکــه ای از پیــش ســاخته شــده، منظــر شــکلش را از 
طریــق فرآینــد الحــاق بدســت مــی آورد. فرآینــد چیــزی نیســت 
ــرد.  ــکل می گی ــی ش ــتری طبیع ــر بس ــی ب ــی فرهنگ ــه طراح ک
ــل  ــی کام ــورت عین ــود و به ص ــه می ش ــکل برگرفت ــت از ش حرک
 Taskscape ــتای ــر در راس ــا منظ ــط ب ــکال مرتب ــود. اش می ش
ــای  ــرد را از روی رد پ ــک ف ــت ی ــر حرک ــد. اگ ــکل می گیرن ش
ــر از  ــت جلوت ــن حرک ــت ای ــوان گف ــم، نمی ت وی تشــخیص دهی
ــم  ــت و ه ــم حرک ــا ه ــت، ام ــکلی از آن اس ــه ش ــت بلک رد پاس

ــتند. ــرد هس ــت آن ف ــه از حرک ــی ها برگرفت نقاش
چــون فعالیت هــا نشــان می دهنــد کــه Taskscape بــدون 
ــد؛ و همیشــه  ــد ش ــل نخواه ــز کام ــر هرگ ــان هســتند، منظ پای
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت. ب ــدن اس ــاخته ش ــال س در ح
ــان اجــزای طبیعــی و مصنوعــی منظــر  ــراردادی می دوگانگــی ق
ــتند  ــزاری هس ــان اب ــی هم ــای مصنوع ــه ه ــود دارد. جنب وج
ــد  ــکل می گیرن ــده ش ــن ش ــش تعیی ــری از پی ــرای تصوی ــه ب ک

ــان  ــه پای ــی ب ــد و زمان ــب می کنن ــاز آن را ترغی ــاخت و س و س
ــر  ــه نظ ــد. ب ــر باش ــورد نظ ــر م ــا تصوی ــق ب ــه مطاب ــد ک می رس
ــه ســاخت و ســاز. امــا  ــاز اســتفاده اهمیــت دهیــم ن ــه ف ــد ب بای
ــد از  ــی می کنن ــه در آن زندگ ــرادی ک ــرای اف ــر ب ــکال منظ اش
ــه  ــه ب ــر همیش ــن، منظ ــت. بنابرای ــده اس ــاخته نش ــش س پی

پیشــرفت کاری اهمیــت می دهــد.
ــه  از نظــر مــن منظــر شــکل ظاهــری Taskscape اســت کــه ب
مــا اجــازه می دهــد توضیــح دهیــم کــه چــرا منظــر را چیزهایــی 
ــی  ــل مشــاهده اند و در چــه جای می دانیــم کــه در اطرافمــان قاب
ــد  ــودش نبای ــیء خ ــک ش ــید. ی ــه Taskscape رس ــوان ب می ت
کاری کنــد، بلکــه ویژگی هایــش هســتند کــه آن شــیء را بــرای 
دیگــران نشــان می دهــد. بــرای شــنیده شــدن نیــز شــیء بایــد 
صداهایــی را منتشــر کنــد و بدیــن ترتیــب آن صــدا در اشــیای 
ــود  ــرۀ خ ــن از پنج ــن، م ــود. بنابرای ــر می ش ــز منتش ــر نی دیگ
می توانــم خانه هــا، درختــان، باغ هــا، خیابــان و پیــاده رو را 
ــه  ــرادی ک ــدای اف ــم ص ــا می توان ــنوم؛ ام ــزی نمی ش ــم. چی ببین
در پیــاده رو صحبــت می کننــد، صــدای عبــور ماشــین ها، صــدای 
پرنــدگان در درخت هــا، صــدای پــارس ســگ ها، صــدای چکــش 
ــم،  ــد بگوی ــه بای ــورت خاص ــنوم. به ص ــایه را بش ــۀ همس در خان
ــع آن صــدا  صــدای فعالیــت را می شــنوم حتــی وقتــی کــه منب
دیــده نمی شــود. بــه ایــن دلیــل شــکل Taskscape تنهــا همــان 
ــنیداری  ــای ش ــه دنی ــد. Taskscape ب ــان می ده ــت را نش فعالی

ــود.  ــدود می ش ــز مح نی
ــر  ــم منظ ــه ه ــی دارد. در حالی ک ــه مهم ــتدالل نتیج ــن اس ای
و هــم Taskscape از حضــور عاملــی خبــر می دهنــد کــه 
ــط  ــد توس ــت، Taskscape بای ــدن اس ــنیدن و دی ــه ش ــادر ب ق
 Taskscape ،ــر ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــترش یاب ــل گس ــود آن عام خ
ــل  ــک تعام ــوان ی ــه به عن ــت بلک ــک فعالی ــوان ی ــا به عن ــه تنه ن
ــن  ــوم طنی ــورد مفه ــن نتیجــه را در م ــه ای ــده می شــود. البت دی
به عنــوان هماهنگــی وزن دار توجهــات دو ســویه نیــز بیــان 
ــودم. همان طــور کــه بیــان کــردم، هیــچ دلیلــی وجــود  کــرده ب
ــت  ــه حرک ــد ب ــل بای ــۀ تعام ــرا دامن ــد چ ــه نشــان ده ــدارد ک ن
ــه هــر صــدا، عامــت  ــد ب انســان محــدود شــود. شــکارچیان بای
یــا بویــی حســاس باشــند تــا از حضــور حیوانــات بــا خبــر شــوند. 
همچنیــن می دانیــم کــه حیوانــات نیــز از همیــن طریــق از وجــود 
ــوند. در مقیاســی  ــر می ش ــا خب ــات ب ــر  حیوان ــا دیگ انســان ها ی
ــا  ــانات آنه ــا نوس ــا ی ــن منظر ه ــر، ســفر شــکارچیان در ای بزرگت
بــرای یافتــن گونه هــای مختلــف نشــان دهنــدۀ مهاجــرت 
پســتانداران، پرنــدگان و ماهیــان اســت. از نظــر ریــد15 ، درک مــا 
نســبت بــه اشــیای متحــرک و غیــر متحــرک متفــاوت اســت زیرا 
ــر  ــتند و ب ــر هس ــا خب ــان ب ــراف خودش ــرک از اط ــیای متح اش
ــه بیــان دیگــر، آنهــا  اســاس شــرایط محیــط عمــل می کننــد. ب
نــه تنهــا احتمــال یــک عملکــرد، بلکــه تعامــات را هــم در نظــر 
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ــراف  ــرای Taskscape اط ــی را ب ــد محدودیت ــا بای ــد. آی می گیرن
ــم؟ ــر بگیری ــیای متحــرک در نظ اش

ــت آن  ــده نیس ــی کنن ــت راض ــد در نهای ــن رون ــن ای ــر م از نظ
هــم بــه دو دلیــل. اول، از نظــر النگــر وزن اســاس یــک زندگــی 
ــای  ــود. وزن فعالیت ه ــدود نمی ش ــی مح ــه زندگ ــا ب ــت، ام اس
ــای  ــه در کل پدیده ه ــده بلک ــوارد زن ــه م ــا ب ــه تنه ــانی ن انس
و  روز  چرخه هــای  در  یعنــی  می شــود.  منعکــس  وزن  دارای 
ــا اشــاره  ــاد، جــزر و مــد و غیــره. تامپســون16 ب شــب، فصــول، ب
بــه بخــش 1800 از شــهر کنــار دریــای ســاندرلند17 کــه در آن 
ــه دلیــل جــزر  ــا در شــب ب ــد ت ــراد منتظرن ــح می دهــد اف توضی
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 بندرگاه هــا از وزن و ریتــم 
دریــا نشــأت می گیــرد«. در بســیاری از مــوارد، ایــن پدیده هــای 
ســیاره  حرکــت  مکانیک هــای  از  برگرفتــه  طبیعــی  وزن دار 
ــا چرخــۀ روشــنایی و تاریکــی اســت  ــن از نظــر م اســت. بنابرای
ــه  ــه چرخــش زمیــن اگرچــه چرخــۀ روزان کــه اهمیــت دارد و ن
ــا  ــر م ــود. از نظ ــاد می ش ــن ایج ــر چرخــش محــوری زمی ــر اث ب
چرخــۀ رشــد گیاهــی بــه چرخــش زمیــن بــه دور خورشــید بــاز 
ــگ،  ــه ســبب ایجــاد فصــل می شــود. از نظــر یان ــردد بلک نمی گ
ــت  ــانی اس ــای همپوش ــه ای از چرخه  ه ــوان مجموع ــدن به عن ب
ــه صــورت مســتقل حرکــت  کــه البتــه در چرخــۀ خورشــیدی ب
می کنــد. شــاید بــه ایــن چرخــه توجهــی نکنیــم چــون همیشــه 
ســاعت مچــی داریــم و ایــن چرخــۀ مــورد نظــر ذاتــاً در ســاختار 
وزنــی خــود فعالیت هــا دیــده می شــود. بــه نظــر الگــوی طنیــن 
ــد  ــد آن قــدر گســترش یاب ــودن Taskscape بای یعنــی موقتــی ب
کــه کل پدیده هــای وزنــی را دربرگیــرد خــوه ایــن پدیــده 

ــا غیــر متحــرک.  متحــرک باشــد ی
ــه واقعیــت  دلیــل دیگــری کــه از محــدود کــردن Taskscape ب
ــوم  ــه مفه ــه ب ــت ک ــن اس ــم ای ــاب می کن ــی اجتن ــای زندگ ه
ــم آن  ــه بتوانی ــم ک ــر نمی کن ــه فک ــم. البت ــاز داری ــی نی متحرک
ــزوا کنــار  ــرای توصیــف اشــیای در ان را به عنــوان یــک ویژگــی ب
ــه  ــورت جداگان ــه ص ــه ب ــت ک ــی نیس ــی مفهوم ــم. زندگ بگذاری
ــرک را در  ــد و تح ــده باش ــته ش ــان گذاش ــای انس درون اندام ه
ــد. در  ــاد کن ــرک، ایج ــدون تح ــم ب ــک جس ــوان ی ــا به عن آنه
مقابــل،  همانطــور کــه همیشــه می گویــم، زندگــی نامــی اســت 
بــرای چیــزی کــه در حوزه هــای تولیــدی درون اندام هــا رخ 
ــط  ــت رواب ــق کلی ــدی از طری ــای تولی ــن حوزه ه ــد. ای می ده
میــان انــدام هــا و محیــط ایجــاد می شــود و فعالیت هــای 
اندام هــا لحظــۀ ظهــور آنهــا اســت. اگــر دنیــا را این گونــه 
ــل  ــکل قاب ــه ش ــه ب ــی ک ــت کل ــوان حرک ــی به عن ــم یعن ببینی
ــان  ــز می ــس تمای ــد، پ ــان در می آین ــط اطرافش ــدن و محی دی
ــکار اســت. خــود  ــل ان ــدون تحــرک و متحــرک غیرقاب اجســام ب

ــا  ــات بخــش ی ــدام را دارد و حرکــت حیوان دنیــا ویژگــی یــک ان
جنبه هایــی از فرآینــد زندگــی آن را شــکل می دهنــد. یعنــی در 
طــی زندگــی در ایــن دنیــا، بــر اســاس آن عمــل نمی کنیــم یــا 
ــت  ــداد آن حرک ــه در امت ــم بلک ــام نمی دهی ــرای آن انج کاری ب
ــر نمی دهــد، بلکــه بخشــی  ــا را تغیی ــا دنی ــم. عملکــرد م می کنی
از تغییــر دنیــا بــه شــمار مــی رود. از طریــق ایــن روش بــار دیگــر 

ــد. ــق دارن ــان تعل ــه زم ــوارد ب ــن م ــه ای ــت ک ــوان گف می ت
در تجزیــه و تحلیــل نهایــی، هرچیــزی می توانــد متحــرک 
ــم  ــت: » نمی توانی ــان داش ــد18 بی ــه وایته ــور ک ــد. همان ط باش
دنیــا را نگــه داشــته و بــه آن نــگاه کنیــم«. چیــزی کــه بــرای مــا 
ــر رخ  ــدون تغیی ــول و ب ــت منظــر، مجه ــوان شــکل های ثاب به عن
ــه شــکلی  ــه ب ــر هســتند البت می دهــد، خودشــان در حــال تغیی
آرام تــر و بــا شــکوه تر از فعالیت هــای مــا. فیلمــی از یــک منظــر 
ــه  را در طــی ســال ها، قرن هــا و حتــی هزاره هــا تصــور کنیــد. ب
نظــر می رســد گیاهــان نیــز هماننــد حیوانــات در حالــت حرکــت 
ــچ و خــم  ــادی پی ــچ ب ــدون هی ــان ب هســتند، شــاخه های درخت
پیــدا می کننــد. کوه هــای یــخ هماننــد جریــان رودخانه هــا 
هســتند و حتــی زمیــن نیــز در حــال حرکــت اســت. اگــر 
ــاب خــوردن و  ســرعت را را بیشــتر کنیــم می توانیــم خمــش، ت
ــا یــک  حتــی ذوب شــدن ســنگ ها را مشــاهده کنیــم. جهــان ب
نفــس آغــاز می شــود. بنابرایــن الگــوی وزن دار فعالیت هــای 
ــات قــرار  انســانی در الگویــی گســترده تر از فعالیــت تمــام حیوان
می گیــرد و در نهایــت در داخــل فعالیــت تمــام موجــودات زنــده 
ــدام از  ــر ک ــرد. در ه ــرار می گی ــان ق ــی جه ــد زندگ و کل فرآین
ــاهده  ــن مش ــن طنی ــوان در ای ــتگی را می ت ــل، پیوس ــن مراح ای
ــان Taskscape و  ــی می ــم از دوگانگ ــت، می توانی ــرد. در نهای ک

منظــر رهــا شــویم. 

خاتمه
از نظــر مــن، اســتعاره های 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 
ــتعاره هایی  ــن اس ــر، چنی ــان دیگ ــه بی ــش دارد. ب ــط اطراف محی
بــرای خلــق و مانــدگاری یــک فضــای هوشــمندانه بــه کار گرفتــه 
ــور  ــانی ظه ــای انس ــا جغرافی ــوژی ی ــه در آن اکول ــوند ک می ش
ــای  ــدارد. مثال ه ــا ن ــان از دنی ــم انس ــا فه ــکلی ب ــد و مش می کن
ــه شــنوندگان کمــک می کنــد  ــه کــه ب ــن مقال ذکــر شــده در ای
ــه  ــد ب ــر ببینن ــاص منظ ــای خ ــا ویژگی ه ــه ب ــود را در رابط خ
ــه  ــان شــوند. داســتان ها ب ــا پنه ــی، آشــکار ی ــه معان ــه ای ک گون

ــد. ــای اطــراف کمــک می کن شــفاف شــدن دنی
چنیــن دیدگاهــی می توانــد هــدف باســتان شناســی باشــد. آنهــا 
معنــای منظــر را بررســی می کننــد و بســیاری از الیه هــای 
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ــک  ــور در ی ــم چط ــر بدانی ــد. اگ ــر نمی گیرن ــری را در نظ ظاه
منظــر حضــور یابیــم، آن گاه می توانیــم بــه معانــی آن نیــز 
دســت یابیــم. هــر ویژگــی یــک ســرنخ بالقــوه اســت. ایــن روش 
کشــف چیــزی اســت کــه دیــدگاه ســکونت را متمایــز می ســازد. 
و چــون فرآینــد ســکونت موقتــی اســت، هــراس منظــر از دیــدگاه 
ــا  ــود. تنه ــاز می ش ــودن آن آغ ــی ب ــایی موقت ــا شناس ســکونت ب
ــم  ــی بروی ــر از بخش های ــم فرات ــه می توانی ــن روش اســت ک از ای
ــد و  ــرار داده ان ــر ق ــون تحت تأثی ــه بســیاری از مســائل را تاکن ک
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میــان مطالعــۀ علمــی طبیعــت موقتــی و مطالعــۀ انسان شناســی 
تاریــخ غیــر مــادی وجــود دارد. و هیــچ رشــته ای هماننــد 
ــه ایــن موضــوع رســیدگی کنــد. در  ــد ب باستان شناســی نمی توان
ــی  ــات باستان شناســی اهمیت ــج تحقیق ــا نتای ــه روش ی ــا ب این ج
نمی دهــم. اگرچــه شــاید ســوال شــود کــه باستان شناســی چــه 
چیــزی را مطالعــه می کنــد؟ 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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 The temporality  مقالــۀ حاضــر ترجمــه و تلخیصــی از مقالــه ای بــا عنــوان *
ــۀ        ــال 1993 در مجل ــه در س ــت ک ــتۀ Tim Ingold اس of the landscape نوش

World archaeologyبــه چــاپ رســیده و تاکنــون 2682 ارجــاع داشــته اســت. 

ایــن مقالــه رویکــرد و فهــم جدیــدی در بــاب ویژگی هــای منظــر داشــت کــه 
مترجــم را ترغیــب بــه ترجمــه ایــن اثــر کــرد.

  Tim Ingold ،اغلــب بــه انسان شــناس اجتماعــی Taskscape 1. ابــداع واژۀ
ــه همــان شــکل  ــد: »درســت ب ــان می کن نســبت داده می شــود. او این طــور بی
ــن  ــت، بنابرای ــم اس ــه ه ــط ب ــای مرتب ــه ای از ویژگی ه ــر مجموع ــه منظ ک

ــر  ــف کامل ت ــت. توصی ــط اس ــای مرتب ــه ای از فعالیت ه ــز مجموع Taskscapeنی

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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