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چکیده
اين مقاله به بررسي توصیفهاي چشم انداز در رمان خورشیدي اث ر ين مکیون ميپردازد و
ديدگاه معرفت شناختي راوي داستان را ،با توجه به اين توصیفها بررسي ميکند .نوشتار استدالل
ميکند که توصیف چشم اندازها در سبك رئالیستي اين اثر ،ريشه در انديشة علمگرايانه و باور
قاطع و تقلیلگرايانه راوي و شخصیت محوري داستان به سنت و آموزههاي )نئو(لیبرالیستي دارد.
مقاله ،با عنايت به اشارات و توصیفهاي داستان ،اين مسئله را مورد کنکاش قرار مي دهد که
چگونه و با چه سازوکارهايي زمین بهعنوان پهنه اي که از يك طرف طبیعت و از طرفي ديگر
کشورها و مرزهاي سیاسيشان را در خود جايداده بود ،از اواخر سده بیستم تبديل بهيك چشم -
انداز و سیاره اي کروي و بدون مرز شده است .همچنین ،اين نوشته ،با اتکا به انديشههاي هاروي
باورمندي افراطي شخصیت اصلي رمان و راوي داستان به ساحت علم و منجي پنداشتن آن را به
بوتهي نقد ميکشد و ميکوشد تا ثابت کند؛ نگرش علي الظاهر زيست بومگرايانه شخصیت اصلي
داستان ريشه در سنتي دارد که خود مسبب معضالت محیطزيستي دنیا است.
واژگان کليدی :چشم انداز  ،رئالیسم علمگرايانه( ،نئو )-لی برالیسم  ،معرفتشناسي  ،مکیون،
هاروي
 - 1مقدمه
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رمان خورشیدي ين مکیون  1در سال  2010منتشر شد و پیش و پس از انتشارش بحث هاي
بس یار و گوناگون ي را میان منتقدين ادبي برانگیخت .يکي از داليل اين بود که نويسنده پ ی ش
از انتشار رمان درباره موضوع محوري داستان ،مسئله تغییرات اقلیمي ،صحبت کرده بود .از
نیمه دوم سده بیستم تاکنون  ،مسائل زيستمحیطي و طبیعتمحور يکي از محبوبترين
جريانهاي نقد ادبي ،نقد بوم شناختي ،شده است .در بطن اين جريان انتقادي رويکردهاي
گوناگون فلسفي ،سیاسي ،جامعهشناختي و فرهنگي فعال هستند و منتقدين عموماً از اين
رويکردها سود مي برند تا به واکاوي و خوانش متفاوتي از آثار ادبي دست بزنند و گاهي
آنها را از روزن اخالق زيستمحیطي داوري کنند .به همین دلیل ،جداي از وزن مکیون در
ادبیات داستاني معاصر انگلیسي ،موضوع رمان انتظارات گوناگون ي را براي مخاطبان آن
ايجاد کرده بود .بهعنوان نمونه ،گرارد  2با بررسي سیر نگاه فلسفي و اخالقي رمانهاي
پیشین مکیون و پیوند آنها با نقد بومشناختي ،پیشبیني کرده بود که مسئلة محوري در اين
رمان ذات بشر است (گرارد .)696 :2009 ،روايت غالب ،برخالف گمان بسیاري از ناظران

ادبي ،دربارة يك برندة نوبل فیزيك ،مايکل برد ،بود و نه صرفاً پديده و يا رويداد زيست -
محیطي ويژهاي و يا داستان انتقام طبیعت از انسان .بههرحال  ،روايت غالب در همکنشي
پرقدرتي با مسئلة گرمايش زمین و کوشش براي يافتن راه حلي براي آن بود .مکیون ،با
گزينة راوي سوم شخص و زباني رئالیستي ،طنازانه و گاهي هجوآمیز ،رويدادها و احواالت
ذهني نويسنده را بهواژه درآورد.
رمانهاي نخستین مکیون که در اوا خر دهة هفتاد و اوايل دهة هشتاد سده پیشین
منتشر شدند ،با فضاهاي ترسناک و موقعیتهاي هراس انگیز شناخته ميشوند ؛ اما مکیون
کوشید در آثار بعدي خود فضاهايي رئالیستي بیافريند .در همین راستا ،بسیار محتاطانه و
مقتصدانه از برخي شگردهاي روايي پستمدرن مانند؛ شگردهاي فراداستاني نیز بهره
گرفت .همانگونه که سیبوير  3نشان مي دهد؛ رمانهاي شناختهشدهتر مکیون آثاري
رئالیستي اند که ميتوان آنها را رمانهاي فلسفي يا فکري  4نیز نامید ( .)24 :2005دلیل
رئالیستي بودن آن ،پرداختن بهمسائل روزمره ،شخصي و اجتماعي شخصیتها ،در عین
حال؛ پاسخگويي بهپرسش هاي سترگ فلسفي و فکري زمان داستان و يا نويسنده است .بنا
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به نظر برخي از منتقدان مکیون ميکوشد در رمانهاي اخیرش بهسواالت مربوط به ادبیات
(رئالیستي) و اخالق ذيل تفکر انسانگرايي لیبرال پاسخ دهد (پیرنجم الدين و پیمبرپور،
 .)185 :1397او اين ويژگي رمانهاي خود را در خورشیدي حفظ کرده است آنگونه که
منتقدان بدان خستوند که خورشیدي رماني است واقعگرا که بايستههاي سبكشناختي و
محتوايي ويژه خود را دارد .هالند  1و يا برندت  2رئالیستي بودن داستان را مفروض
پژوهشهاي خود قرار دادهاند .هالند بر اين باور است که رئالیسم خورشیدي از نوع
روانشناسانه است و در آن مفهوم علم و ويژگيهاي مادي به خط روايي داستان بسته شده
است ( .)387 :2017برندت نیز به دنبال واکاوي ويژگيهاي طنز و لحن کنايي راوي و
پیوند آنها با سويههاي رئالیستي داستان است (.)88 :2017
رئالیسم ادبي معاصر ،پس از گذشت بیش از يك سده از پیدايش و نیروزايي خود ،از
نیمة دوم سده نوزدهم ،همچنان پیوند خود را با ريشههاي خود حفظ کرده است .رئالیسم
ادبي بهصورت پايه اي ،سعي در تولید گزارش واقعي از راه تقلید بيواسطه تجربیات دارد
(وات )49- 48 :1388 ،و اين بنیان ،عليرغم جرح و تعديلها  ،همچنان بهقوت خود باقي
است .نميتوان پررنگ بودن غايت مصلحانه رمان نويسان سده نوزدهمي را ناديده گرفت،
بهنظر مي رسد نويسنده خورشیدي نیز چنین هدفي براي خود متصور است و مسئله اخالق
انساني در پسزمینه کوشش انسان براي حل دگرگونيهاي اقلیمي و پیشزمینه وجوه
زندگي شخصي برد قرارگرفته است .رئالیسم مورد هدف انديشمندان مارکسیستي چون

ويلیامز  3انقالبي و «شورش در برابر جهانبیني بورژوايي» ( )84 :1388بود که خورشیدي
اينگونه نیست .برد را نميتوان قهرماني دلبسته بهطبقه اي خاص در دنیاي برون از رمان
دانست .يکي از داليل اين ويژگي ،عدم کارايي دسته بندي طبقاتي مارکسیسم سنتي آغاز
سدة بیستم در دنیاي معاصر رمان است.
دلیل نخستین تمرکز اين نوشتار بر مفهوم فضا و مستمسك چشم انداز آن در بررسي
رئالیسم منحصربه فرد رمان اين است که موضوع اصلي رمان ،مفهومي مرتبط با علم جغرافیا

و بهطورکلي فضاست .ميتوان ادعا کرد خوانشي که از رهگذر مفهوم فضا صورت مي -
گیرد ،ابعادي از اثر را هويدا خواهد کرد که شايد رويکردهاي غیرفضا  -محور به خوبي قادر
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بهآشکارسازي آنها نیستند .همچنین ،محوريت مفاهیم فضايي در پژوهشهاي ادبي بهطور
خاص و مطالعات علوم انساني بهطور عام امري ضروري براي پويايي و زنده نگه داشتن
چنین مطالعاتي است .دلیل متقن آن اهمیت مفهوم فضا در زندگي روزمره تحت استیالي
نظام سرمايه داري و چرخشي است که در پژوهشهاي انسان ي از آن تعبیر به چرخش
فضايي  1مي شود .چرخشي که فزونترين انگیزة آن ورود و پذيرش آراي انقالبي انیشتین
بهدانشهاي انساني و تاثیر هستيشناسانه و البته معرفت شناختي شکست پروژة روشنگري
و مدرنیته بعد از جنگ جهاني دوم بود (کريمیان و حسن عارضي .)7 :1396 ،فیلسوفاني
چون فوکو  2بر اين امر صحه گذاشتند و در پي آن ؛ انديشمنداني چون هاروي  ،3جیمسون ، 4
سوجا  ،5گیدنز  6و توآن  7پژوهشهاي خود را با محوريت مفهوم فضا پیش بردند ؛ بنابراين،
براي درک عمیقتر جهان کنوني ،بايد دست به انجام پژوهشهايي زد که در آنها فضامندي
کماهمیتتر از زمان بندي نباشد (الدن.)75 :1394 ،
 - 2بیان مسئله و روش تحقیق

اي ن پژوهش ،برخي از نمونههاي بارز چشم اندازهاي توصیفشده در رمان را بررسي مي -
کند تا بتواند به خوانش معرفتشناسي و نگرش علمگرايانه شخصیت اصلي و راوي

بپردازد .نکته بسیار مهم اينکه چرا در بسیاري از رمانها ،بهويژه رمان خورشیدي
چشم انداز  ،يا محیط مصنوع  ،8آنطور که هاروي آن را تعريف ميکند  ،اين قابلیت را دارد تا
يکي از جنبه هاي بسیار مهم براي مطالعه باشد .مقاله در يکي از بخشهاي خود بهاين

موضوع خواهد پرداخت که در زمینه تاريخي دنیاي داستان ،سیاره زمین بهمثابه يك چشم -
انداز در نظر گرفته ميشود و گويي انسان معاصر بیرون از آن ايستاده و بدان مي نگرد .بر
اين مبنا ،مي توان درک نمود که جايگاه و نوع نگاه چنین ناظري منبعث از چه نوع بینشي
است .فرضیه موردمطالعه در مقاله اين است که به چه میزاني اين نوع معرفتشناسي در
سبك رئالیستي رمان خود را نشان مي دهد و نويسنده چگونه ،با بهکارگیري چه شگردهايي
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و چرا سعي بر علمي کردن آن بهعنوان اثري خالقه دارد .همچنین ،در بخش پاياني ،مقاله با
توجه به انگارة اصلي داستان  -موضوع گرمايش و کوشش انسان براي حل آن  -بهاين
موضوع ميپردازد که علمگرايانه بودن رئالیسم به چه میزان ميتواند توصیفکنندة چالشها
و دگرگونيهاي اقلیمي باشد.
پژوهش با بهرهگیري از شیوه اي تحلیلي  -توصیفي و با نگرشي مارکسیستي به بررسي
دنیاي پیراموني رمان ،دنیاي داستان و همچنین مفهوم فضا ميپردازد و با اين هدف ،از
انديشههاي هاروي ،متفکر مارکسیست معاصر ،در بازخواني خورشیدي کمك ميگیرد.
مقاله ،چشم انداز را چونان مفهومي همگاني در پژوهشهاي مربوط بهفضا و يا محیط
مصنوع ،به عنوان مفهوم جايگزين آن در ادبیات هاروي ،محور واکاوي خود قرار مي دهد و
نگرش شخصیت اصلي رمان ،راوي رمان و گزارشهاي رئالیستي آن را بررسي ميکند .در
حقیقت  ،اين نوشتار چشم انداز را از نگاه روايتشناختي هر مکان روايياي مي داند ،متشکل
از «محیطي که در آن شخصیتهاي داستان حرکت و زندگي ميکنند» (بوخهولز:1391 ،
.)158- 157
 - 3پیشینة پژوهش
بررسي کارکرد علم در خورشیدي يکي از موضوعاتي بوده که توجه پژوهشگران را به خود
جلب کرده است .فیوير  1در پژوهش خود استدالل ميکند که در تالش براي يافتن راهحل
تغییرات اقلیمي ،باور به خود تکنوکراتیك بر انسان امروزي مستولي شده و اين ميتواند
بهپ یامدهاي اقلیمي منجر شود .او اين مسئله را از راه مقايسه شخصیتهاي علمي در
خورشیدي و ديگر رمانهاي مکیون بررسي ميکند .کاراچیولو  2نیز از ديدگاه زبانشناختي
پژوهشي بومگرايانه دربارة زبان استعاري خورشیدي بهعنوان يکي از نمونههاي ادبیات
داستاني آنتروپوسین  3انجام داده است .نتیجه پژوهش او اين بوده که مکیون با بهرهمندي از
فراروايتهاي استعاري ،طنز بسیار قدرتمندي را متوجه انسان و نهادهاي علمي و
کوشششان براي حل مسئله ميکند .موون  4در مقاله خود بررسي ميکند که در حل مشکل
گرمايش ،رمان خورشیدي قادر است چه افقهايي را پیش روي ما بگذارد .او ميکوشد
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استدالل کند که رمان بر نقصان مسئولیت فردي و عمومیت آن تأکید کرده و نقش و
اهمیت مسئولیت اجتماعي را گوشزد ميکند.
بولچي  1در مطالعة خود به بررسي ابعاد روايي داستان با محوريت مکان رويدادها مي -
پردازد ،اما بررسي او به خوانشي ژرف دربار ة همنشیني سويههاي روايي و موقعیتهاي

مکاني منتج نميشود .زمنك  2نیز در نوشتار خود بهطنز و تمثیل مس تتر در خورشیدي مي -
پردازد ،اما تحقیق او بیشتر از خالل بررسي شخصیتپردازي صورت ميگیرد .زمنك
درنهايت بهاين برايند ميرسد که با توجه به نوع برخورد مکیون با گرمايش ،رمان بیشتر
گونهاي روايت مخاطره  3است تا يك رمان آخرالزماني.
نگاه به ادبیات انتقادي شکلگرفته پیرامون خورشیدي نشان مي دهد که هیچيك از
پژوهشهاي انجام شده از رهیافت واکاوي چشم انداز و توصیفات آن به بررسي سبك
رئالیستي علمگرايانه مبتني بر معرفت شناختي (نئو)لیبرالیستي رمان نپرداختهاند.
 - 4مباني نظري

نظريهپردازان گسترة علوم انساني و پژوهشگران حیطه فضام ندي ،تعاريف گوناگوني از
چشم انداز را تا جايي که اتفاقنظر بر تعريفي ب ینرشتهاي از آن سخت است .با اين وجود ،
داشتن تعريفي مطلوب پیش از ورود به بحث امري است بايسته .چشم انداز ،آنطور که
جغرافیدانان دست بهتعريف آن زده اند ،به«پهنة و يا منطقه اي کوچك و سیمايي که از آنجا
به چشم ميآيد» (هنکس )197 :2011 ،اشاره دارد.
تمرکز پژوهشگران مختلف علوم انساني بر چشم انداز  ،موجب لغزندگي اين واژه در

برابر ساخت تعريفي فراگیر ميشود .درواقع ،چشم انداز چیزي نیست که منفعالنه در پهنه -

اي مشخص جاي گرفته باشد .هاروي معتقد است اشخاص و جوامع ،چشم انداز را از
بافتهاي سیاسي و اجتماعي گوناگون  ،ميسازند  ،بازسازي ميکنند ،مينويسند و بازنويسي
ميکنند ؛ بنابراين ،چشم انداز يا محیط مصنوع ،بازتابدهندة دريافت افراد از مکان،
هنجارها ،باورها و ارزشهاست (وارف .)22 :2006 ،بهمنظور بررسي آگاهي و تجربه
شهري ،هاروي چارچوبي نظري از چشم انداز يا محیط مصنوع را تدوين کرد و مشخص
___________________________________________________________________________
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نمود چشم انداز «سويه اي از کشمکش طبقاتي تحت نظام پیشرفته سرمايه داري» است که
هدف اين نظام پیشرفته طبقاتي «تولید و استفاده از محیط مصنوع» ( )36 :1985است.
بر اساس شرح هاروي از محیط مصنوع ،چشم انداز را ميتوان بههر مکاني اطالق کرد،
نظر به اينکه اين محیط مصنوع گسترهي بیکراني از موجوديتهاي فضايي ،از منظره تا
نقشههاي زمین شناختي ،منظره شهري  ،1سازههاي معماري و بدن انسان و حیوان را در
برميگیرد .هاروي ميگويد« :تمامیت سازههاي فیزيکي -خانهها ،جادهها ،کارخانهها ،اداره -
ها ،سیستمهاي فاضالب ،پارکها ،مؤسسات فرهنگي ،امکانات آموزشي و غیره» (:1985
 )36پويايي و تناقضات سرمايه داري را براي ما آشکار مي سازد .اگر فرض کنیم چنین
چارچوبي بر اين گزاره استوار است که فعلو انفعالي دوسويه و ديالکتیکي میان انسان و
طبیعت برقرار است ،سؤاالتي که هنکس  2درباره ويژگيهاي چشم انداز ،داليل ساخت و
نقش آنها در جامعه مطرح ميکند ( )198 :2011بسیار راهگشايند.
فرض ديگر اينکه چشم انداز متني است که ناظر دست به خوانش آن ميزند .در
اين جاست که تفسیر و يا معناي چشم انداز ،آنگونه که هنکس ميگويد ،وابسته بهشیوة
انديشة ناظر است ()198 :2011؛ بدين دلیل « ،راههاي گوناگوني براي تشريح يك چشم انداز
وجود دارد ،ازجمله ...ايدئولوژي» (شکويي .)173 :1389 ،پیوند نزديك و متقابل چشم انداز
و انگارگان نميتواند مايه شگفتي ما باشد  ،زيرا چشم انداز ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي
را تبديل بههنجار ميکند؛ بهسخنيديگر  ،چشم انداز اين ارزشها را بهعنوان گونه اي از
آگاهي ناظران به اموري طبیعي تبديل ميکند .میتچل نشان مي دهد که چشم انداز ناظران
خود را بهگونهاي در خود تعبیه ميکند و تصوير و احساساتشان را ،بهصورت ناآگاهانه و
کمي آگاهانه ،در خالل چشم انداز کشف ميکنند ( .)2 :1994همة اين موارد ميتوانند
مبنايي باشند بر اينکه در يك روايت ،هر توصیفي از يكفضا متأثر از ادراک فضايي آن
است و درنتیجه؛ فضاي داستاني و توصیفات موجود در روايت ،دادههاي ارزشمندي را از
شیوة ادراک شخصیت اصلي به اشتراک ميگذارد (يان.)130 :1397 ،

 - 5بحث

- 5-1معرفتشناس ي رئالیسم علمگرايانه خورشیدي
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در هر نقطه اي از خورشیدي ،توصیفي از يك چشم انداز ديده ميشود .درک واکاوانة اين
چشم اندازها ،ما را بر آن مي دارد تا بررسي معرفتشناختي بايستهاي را در بارة چگونگي
درک چشم انداز انجام دهیم و اينکه راوي رمان و شخصیت اصلي چه رهیافتهاي
معرفتشناختي را پیشگرفتهاند .رسیدن به اين هدف ،نیازمند واکاوي لنزهايي است که ناظر
براي درک چشم انداز بهکار ميگیرد .مکیون اين مسئله را از خالل مناظرههاي آتشین میان
مايکل برد و برخي از شخصیتهاي داستان پي ميگیرد و آن را بافت انگاري و معنابخشي
ميکند.
شديدترين مجادله داستان میان برد و نانسي تمپل ،استاد پژوهشهاي علمي ،دربار ة
استقالل علم فیزيك درمي گیرد .موضوع بر سر اين است که آيا علم فیزيك در نشان دادن و
يا بازنمود واقعیتهاي جهان ،ميتواند بهطور مستقل عمل کند يا خیر .آن چنانکه پروفسور
جك پوالرد (عضو ديگر کمیته فیزيك در امپريال کالج) بهبرد ميگويد  ،خانم تمپل« ،يك
پستمدرن ...و قائل بهفرضیه لوح سفید و ساختگراي اجتماعي سرسختي» (مکیون: 2010 ،
 )155است .تمپل د ر گزارش آخرين پژوهشش براي اعضاي کمیته ميگويد که «هر ژني،
در محتملترين معناي خود ،بهصورت اجتماعي ساخته مي شود .بدون ابزارهاي درمتن -
گذاري مورداستفاده دانشمندان ،نميتوان گفت که ژن وجود دارد» (همان .)151 :مقصود از
واژه درمتنگذاري اين است که دانشمندان از ا بزارهايشان که تولیدشان بهعوامل اجتماعي
وابسته است ،استفاده ميکنند تا ژنها و ويژگيهاي آنها را بهمنظور تولید نظريه و مفاهیم
تنظ یم کنند و بهقاعده درآورند؛ تمپل از زبان راوي توضیح مي دهد« :ژن نهادي عیني نبوده
که فقط منتظر اين باشد تا دانشمندان بیايند آنها را کشف کنند .ژن کامال توسط فرضیهها
تولید شده؛ توسط خالقیت آنها ؛ و توسط تجهیزات آنها ؛ که بدون آنها ژنها کشف

نميشدند» (همان) .تمپل در اينجا علیه علم فیزيك و عیني انگاري علم اقامه استدالل مي -

کند و بر نقش ذهن و فعالیت انساني در فرايند حقیقتسازي تأکید دارد .برد ،از آنسو ،
نميتواند اين ديدگاه نسبیتگرايانه را بپذيرد ،چراکه ديدگاهي است پستمدرن که بهتعبیر
جیمسون قصد از میان برداشتن گزارههاي بنیادين روشنگري و حقیقت عقالنیت در آنها
را دارد (جیمسون.)147 :1389 ،
برد ،در دوران دانشجويي خود ،مخالف تفکر حاکم در میان دانشجويان علوم انساني
بود .انديشة حاکم اين بود که «علم تنها يك سامانة اعتقادي ديگرست و صادقتر از دين و
طالع بیني نیست» (مکیون .) 152 :2010 ،همراه با ديگر فیزيکدانهاي عضو کمیته ،برد باور
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دارد که «وجود جهان بدون وابستگ ي است ،با همه رازهايش ،در ا نتظار توصیف و توضیح،
گرچه اين ناظر جهان را از بجاي گذاشتن اثرانگشتش در همة زمینههاي مشاهده
بازنمي دارد» (همان .)152 :کشمکش بر اين مسئله است که چگونه علم و يا فیزيك ،شیو ة
رابطه انسان با جهان را نشان مي دهد .بااينکه بخشي از واقعیت ،از ديدگاه تمپل ،از خود
انسان سرچشمه مي گیرد ،برد معتقد است که واقعیت چیزي راستین است که در آن بیرون
جاي گرفته و شناسهاي جدا از ناظر خود دارد .از نظر برد  ،واقعیت مورد مشاهده قرار مي -
گیرد؛ و اين يكتقابل دوگانة بس بزرگ میان ناظر و واقعیت است .چنین تقابلي بهآساني
بهرابطه میان ناظ ر و چشم انداز نیز تعمیم پیدا ميکند .ميتوان گفت بهباور برد چشم انداز
همان چیزي است که بهنظر ميرسد و اين بیشتر بهواگذاري ارزش بهروساخت در
پستمدرنیسم شباهت دارد تا ژستي ضد پستمدرن یستي ،ژستي که برد در تمام زندگي اش
به خود گرفته است و نشان دهنده نوعي تناقض است .نظر برد را ميتوان بیشتر متأثر از
پوزيتیويسم منطقي دانست که با تجربهگرايي پیوندي تنگاتنگ دارد و يکي از بايستههاي
پايه اي آن اين است که «علم تنها شکل معمول و قابل احترام تحقیق است» (لیديمن:1395 ،
.)189
با عبور از اين تناقض ،درخواهیم يافت که برد  ،همانگونه که ديديم ،باور دارد
« جهان ...منتظر توصیف و توضیح است» (مکیون ،) 152 :2010 ،بدون سهم معناداري از
سوي ناظر ،زيرا نظاره شده معنايش را در خود جاي داده است .همینطور  ،پیش از اين
اظهارنظر  ،راوي در پي اثبات آن بود که فیزيك « جهاني را توصیف کرد که همچنان وجود
مي داشت ،حتي اگر همه مردها و زنها و همه درد و اندوهها وجود نداشتند» (همان.)10 :
اين ديدگاه برد بهراحتي قابلتعمیم به نويسنده رمان نیست .در رابطه با نظريات افراطي
پستمدرن درباره واقعیت ،مکیون محتاطانه عمل ميکند و نقش مشاهدهکننده را جدي
مي داند .ميتوان ادعا کرد که نقش ناظر نیز ،بيگمان وابسته بهواقعیت موجود در جهان
خارج است و ناظر سهم همهجانبه اي در ساخت واقعیت ندارد .برد تالش کرد تا تارپین را
قاتل الدس نشان دهد و در اين کار کامیاب هم بود ،اما نکته کلیدي اين است :گرچه
واقعیت برساخته برد درباره ارتکاب قتل به دست تارپین در ساحت اجتماعي موفق بوده
ولي خود برد هیچ گاه نتوانست با آن کنار بیايد و يا آن را باور کند چون «گذشته برد
همیشه آشفته بازاري بود؛ شبیه پنیر بودار عملآمده که به زمان حال او تراوش ميکرد»
(همان ) 303- 302 :و به همین دلیل وقايعي مانن د کشته شدن الدس و متهم شدن تارپین
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«روياگون ،غیرقابل اثبات و بدون پیامد به نظر ميرس ید؛ اما زير همه اين ظواهر ،چون اليه -
اي از صخره ،پنداشتهاي ديگر بود ،نه قطعیتها که در زندگي پرمشغله اش توانسته بود
خود را در آنها متوقف نکند» (همان.)273 :
در برابر ديدگاهي که برد در مناظرههاي خود درباره واقعیت ارائه کرد ،اگر چشم انداز
را ساختي اجتماعي و يا يگانگياي میان ناظر و جهان نظاره شده بدانیم ،يك پیوستار
وحدتگرايانه خلق خواهد شد نه تقابلي دوگانه .کوشش براي ايجاد چنین پیوستاري در
ادبیات بومگرا بسیار جالبتوجه خواهد بود .چهبسا اين پیوستار بتواند روشي که ادبیات
داستاني بومگرا به تغییرات اقلیمي ميپردازد را دگرگون سازد .از خورشیدي هم انتظار مي -
رفت که پیوستاري وحدتگرايانه خلق کند .نويسنده اي که به وحدت میان ناظر و جهان
نظاره شده باور داشته باشد  ،بيگمان به موضوع عاملیت انسان در مصائب زيستمحیطي،
چه ايجاد اين مصائب و چه جبران آنها خواهد پرداخت .در همین رابطه ،لیشان و
جیوگن  ،1در خوانشي ويتگنشتايني ،به ادگار و همکارانش ارجاع مي دهند « :بسیاري از
تأثیرات تغییرات اقلیم ي که به نابودي سرمايههايي منجر شد که غی رقابل برگشت هس تند...
مربوط به ادراک و بازنماييهاي جهان پیراموني هستند» ( .)339 :2013اين موضوع مطرح
ميشود زيرا « اين مسئله فراتر از شاخص و تأثیرات کمي و آماري مربوط به تغییرات

اقلیمي است ...و بیشتر در پیوند با فهم و تفسیرهاي روانشناخت ي و فرهنگي است و دسته -
اي از خیاالت و روايتهاي اقلیمي را بروز ميدهد» (همان .)339 :مقاله در ادامه در بخشي

مجزا به موضوع تغییرات اقلیمي خواهد پرداخت.
در سراسر خورشیدي  ،نظام تقابل دوگانه زمین يا چشم انداز در برابر ناظر بر داستان
سايه افکنده است .اين تقابل ،قابلتعمیم بهتقابلي بزرگتر است :جهان در برابر انسان.
گرارد ،شخصیت بِرد را «تقابل دوگانه بدن و مغز» ( )128 :2013مي داند و يا کولي  2عنوان
ميکند که برد «يك دوگانه -باور مصمم باقي ميماند» ( :2010پاراگراف  )1و هرگز
به جداسازي مرسوم در سنت روشنگري میان انسان و عقالنیت بي احترامي نميکند .مکی ون
اين تقابل را در توصیف هاي موجود در رمان ،در پوسته زبان متکبرانه و متعالي علمي راوي
و بِرد ،جاي داده است .بهعنوان نمونه به اين استفاده از علم فیزيك مکانیك در اين توصیف
نگاه کنید« :فلکه اي به بزرگي و شلوغي يك میدان مسابقه که نیروي گريز از مرکزش آنها
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را به سمت بیرون با لغزشي نزولي پرتاب ميکرد» (مکیون)29 :2010 ،؛ و يا در صحنهاي
ديگر ،از دانش هندسي استفاده ميکند « :بیش از يك فوت بهسمت راست حرکت کرده
بود  ،ضربه خورده بود و عالمتي مستطیلوار محو در خردهسنگ ( »...همان )96 :در جايي
ديگر از بیان هندسه و فیزيك نور بهره ميبرد« :اال ن ترکي قطري روي شیشه سمت چپ
عینك ايمنياش وجود داشت  ،تقريباً يك خط راست که باعث انکسار و انتشار نور کم
زردرنگ لعابي شد» (همان .)49 :در نقطه اي از زبان فیزيك الکتريسیته استفاده ميکند« :يك
تیر برق بزرگ ...ميتوانست صداي ترق و تروق خو دماني خطوط برق را بشنود.
الکترونها – بسیار پايدار ،بسیار بنیادين» (همان .) 48- 47 :هاروي اين نظام تقابل دوگانه را
مورد تأک ید قرار داده و با اشاره به انگاره تار زندگي  1وايتهد  2به انتقاد از آن ميپردازد .تار
زندگي وايتهد بر درستي دانش و دوگانه ناظر و چشم انداز صحه ميگذارد ؛ و مخالفتي هم
با علمگرايي برد ،خردگرايي مطلق و اصالت تجربه ندارد ،ولي هماهنگي میان رشتههاي
علمي را پراهمیت مي داند و نشان مي دهد که در يك نظام يگانه  ،میان انسان و طبیعت
وابستگي متقابل میان همه دانشها وجود دارد .براي بازگويي اين تفکر ،هاروي از اتحاديه
دانشمندان دلواپس  3نقلقول ميکند« :هشدار دانشمندان جهان به بشريت بنیان استعاري
خود را در میانه کار از روي تقابل م یان دو نهاد برداشته است (رها کرده) و روي انگارة تار
بههمبسته زندگي در جهان نهاده است» ( .)218 :2000اين همان چیزي است که سوزان
اپلبام در مناظره خود با بِرد سعي در استدالل آن داشت .بعد نزاع در کمیته فیزيك ،برد و
تمپل مناظره اي ترتیب دادند تا بتوانند ديدگاههاي خود را بهتفضیل بیان کنند  ،اما در روز
معهود تمپل حاضر نشد و همکارش سوزان اپلبام ،کارشناس روانشناسي شناختي را به
نمايندگي از خود فرستاد .بهدلیل استفاده از دادههاي آماري و موافقت اولیه با بِرد ،راوي

داستان بهتمجید اپلبام ميپردازد ؛ راوي رمان ميگويد « :او يك عینگرا بود و استدالل مي -

کرد که جهان مستقل از زباني است که بهتوصیف آن ميپردازد  ،او از تحلیل تقلیلگرايانه
تمجید ميکند  ،او يك تجربي نگر بود و ...يك خردگراي معتقد بهسنت روشنگري»
(مکیون.)160 :2010 ،
مانند وايتهد ،اپلبام بنیان تفکر خود را بر اين امر ميگذارد که تنها رشته معتبر علم
است؛ راوي ميگويد « :بهتر است تنها شواهد تجربي نگاه ما را شکل دهد» (همان.)160 :
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هنگاميکه صحبت از چشم انداز و معماري ميشود ،توصیف ،در شیوه علمگرايانه برد،
الجرم بايد با بیان جزئیات عیني و به دور از جانبداري ناظر باشد؛ بدين شکل ،برد بهخانه
تارپین خیره ميشود و از زبان راوي بهتوصیف معماري آن ميپردازد « :خارج بلوار ،در
کنارة راست پارک کرد و بهآن مکان خیره شد ...به چوبهاي کاج لك شده که روي نماي
جلو پیچ شده بودند تا ظاهري سدهشانزدهمي درست کنند  ،بهقايق موتوري که بهشکل
ناخوشي روي يدککش افتاده بود ...به چراغ درشکه اي روي تیر سیاه نزديك در جلو که
سبکش متعلق به دوره جرج بود( .»...،همان .)46 :برد از صاحب اين خانه متنفر بود ،بهاين
دلیل که او رابطه اي نامشروع با همسر برد برقرار کرده بود؛ راوي بااي نکه از ديدگاه او خانه
را توصیف ميکند ،اجازه نمي دهد تا احساس نفرت او بهتوصیفش راه يابد ،چون توصیف
علمي به دور از هرگونه احساس يا جانبداري است .افزون اينکه  ،راوي بهنکتههاي مثبت
آنچه مي بیند نیز اشاره ميکند :سبك متعلق به دورة جرج .اين سبك معماري با خطهاي
متقارن و اجزاي کامال متعادل در نما نشاندهندة نظم فکري و خرد است.
جالب اينکه ،به باور هاسکینز « 1کسي نميتواند چشم انداز انگلیسي را درک کند ...بدون
اينکه بهتاريخي که پشت آن جاي گرفته است برگردد» ( .)13 :1995راوي خورشیدي  ،از
نگاه برد  ،چشم انداز بیرون پنجره بیضوي هواپیما را بههمین شکل توصیف ميکند .اين
توصیف« :دشتها و ديوارة خاربنهاي دور آنها که روزگاري بهوسیله دهقانان قرون
وسطي يا کارگران سده هیجدهمي نگهداري ميشدند» (مکیون ،)127 :2010 ،يادآور
چشم انداز بريتانیايي در دوران فئودالیسم است؛ «هنوز هم بهعیان زمین را به چهارضلعيهاي
بيقاعده الگوبندي ميکردند و همه جويها ،نردهها ،خوکدانيها ،تقريبا همه درختان ،آشنا
بودند و احتماال در کتاب مساحي انگلستان ب نام آمده بودند( »...همان .)127 :در ادامه اين
توصیف ،مکیون ،با زباني غايي ،به شرح شهر آرماني نئولیبرال انگلیسي ميپردازد .بههمین
دلیل استفاده نقشه برداري چشم انداز براي برد «تداعيکننده تسلط و استعمار چشم انداز»
(فیوير )177 :2016 ،است زيرا در اينجا «طبیعت فقط بر مبناي سودجويي و اقتصاد تصور
شده است» (همان.)177 :
اينجا ،راوي داستان ،با توصیف تاريخگرايانه چشم انداز ،به بیان خشم خود درباره
دگرگونيهايي تراژيك در چشم انداز طبیعي انگلیس ،از « چهارضلعيهاي بيقاعده»
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(مکیون ،)127 :2010 ،بهشکل کنوني« ،شکل مدرن چهارضلعي» (همان )127 :ميپردازد،
ولي اين خشم در چارچوب آموزهها و پروژه روشنگري ابراز ميشود ،زيرا رويکرد
تاريخگرايانه هاسکینز و مکیون براي درک شمايل فعلي چشم انداز هنوز هم يك کار
تحقیقاتي منطقي و قاعدهمند محسوب ميشود .سوآفیلد  1دربار ة توصیف هاسکینز از
چشماند از انگلیسي بر اهمیت روايت شخصي تأک ید کرده و استدالل ميکند که روايت
شخصي در خوانش چشم انداز موضوعي نیست که در حاشیه باشد ( .)14 :2005در
حقیقت ،روايت شخصي ريشه در چشم اندازهاي دروني ناظر دارد و يا شايد سیماي آن در
ذهن خودش و يا درکل چارچوبهاي فکرياش.
سوآف یلد از کورنر  2نقل ميکند که « چشم انداز هم محیطي فضايي است و هم تصويري
فرهنگي» (همان .)5 :کورنر ميگويد که قدرت چشم انداز را نبايد کوچك شمرد چون
«ساخت فضاي چشم انداز جداي از روشهاي خاص ديدن و عمل کردن نیست» (:2010
 .)114سوآفیلد ،با توصیف چشم انداز بهمثابه وصلت بین توده فیزيکي بیروني و تصوير
انتزاع ي و شخصي دروني ،نتیجهگیري ميکند که « چشم انداز دانش است» (همان.)6 :
ازاينرو  ،توصیف يك چشم انداز ميتواند بر مبناي لنزهاي معرفتشناختي ناظر گوناگون
باشد .بيگمان دانش جهان از خالل چشم انداز با کمك روشهاي علمي به دست ميآيد؛
هرچند ،اين روشها تضمین نميکنند که دانش بهدستآمده کامل و کامال قابل اتکا باشد،
زيرا بهباور وايلي  3چشم انداز «بهمثابه روشي در ديدن داراي فريبندگي است» (.) 67 :2007
اگرچه کسب دانش جهان از خالل چشم انداز بهما «ب ینش زيبايي شناسانه  ،متعالي و
رستگاري بخش درباره يگانگ ي حسي با طبیعت مي دهد ،ول ي مانند پوششي عمل ميکند
که حقیقت زيربنايي شرايط مادي و کنترل کردن بینشها را پنهان ميکند» (همان .)67 :در
خورشیدي  ،جاک بربي شهري را توصیف ميکند که در پشتبامهايش توربینهاي بادي
(غیر قابل استفاده) طراحيشد ه در پژوهشگاه نصب شده اند« :يك چشم انداز شهري ،انگار
که بر فراز تپه اي در اين نزديکيها به چشم ميآيد و پنج هزار بام که به خاطر گردش
توربینهاي نقره اي در غروب آفتاب مي درخشند ،بسیار زيباتر ميشوند ...از آنتنهايي که
نماي شهري را در دهه پنجاه تغییر دادهاند» (مکیون .)55 :2010 ،در توصیف بربي ،محله
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تهیدست شهر ،محیطزيست آسیبديده  ،هواي آلوده  ،پوشش گیاهي و زيست جانورهايي
که در طي بناي اين شهر از میان رفته اند در زير واژهها پنهان ميشوند .به همین دلیل وايلي
اعتقاد دارد «ما درباره آنچه در دور است ناآگاهیم و اين ما را از جهان طبیعي جدا ميسازد»
( .)67 :2007اين توصیفات نشان مي دهند که رابطه ناظر و چشم انداز خیلي نميتواند خود
را در قیدوبند رويکردهاي علمگرايانه قرار دهد و مانع تأثی رگذاري نوعي معرفتشناسي
خاص بر توصیفات شود.
کاسگرو  1سويه انگارگاني چشم انداز را ب رجسته ميکند و ميگويد چشم انداز «سبکي را
ارائه مي دهد که در آن طبقات خاصي از افراد ،از خالل رابطه مفروض خود با طبیعت،
به خود و دنیايشان معنا ميبخشند و از خالل آن بر نقش اجتماعي خود و ديگران در نسبت
با طبیعت بیروني تأکید کرده و با آن ارتباط برقرار ميکنند» ( )15 :1998؛ بنابراين ،مي توان

استدالل کرد که انگارگان در چشم انداز تعبیه شده است و با پیچیدهترشدن نظام سرمايه -
داري و قدرت بورژوازي ،انگارگان در هر آنچه ديده ميشود جاي يافته است .اينکه

انگارگان حاکم هر آنچه روي زمین است را آلوده کرده است فرضیه اي است متقاعدکننده.
پس جهان بیني القا شدة معاصر براي هر نوع نظاره اي ميتواند از طريق تحلیل چشم انداز
درک شود ؛ اما ناديده گرفتن عاملیت ناظر در رمزگشايي کدهاي ايدئولوژى تعبیهشده در
چشم انداز سادهلوحانه است.
بههمین سیاق ،راوي خورشیدي و شخصیت اصلي آن ميتوانند کمك کنند که درک
بسیار ارزشمندي از کدهاي ايدئولوژيك مستتر در داستان داشته باشیم .در بخش ابتدايي
داستان ،راوي ميگويد که برد در بلسايز پارک زندگي ميکند؛ محله اي که بیشتر متعلق به
طبقه متوسط به باالي لندن است .اين محله در دوره ويکتوريا در حومه شهر بوده است.
پس دور از انتظار نیست که برد از تقلید استهزاء گونه پستمدرني از آنچه ميبايست اصیل
باقي ميماند متنفر باشد .راوي ،خانه معشوق همسر بِرد ،تارپین را اينگونه توصیف مي -
کند « :خانه شبه -تودر  2او که با دستهاي خودش بازسازي شده و به معماري دوره تودر
درآمده ،با قايقي که روي يك يدککش زير تیر چراغبرق مدل دوره ويکتوريا در راه
ورودي جلويي سیمان شده و فضايي که در آن يك کیوسك تلفن قرمز بالاستفاده نصب
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شده بود» (مکیون .)4 :2010 ،معماري و طرحهاي زينتي خانه تارپین ،بهزعم راوي و برد،
بهمثابه رابطه اي نامشروع است که بین يك س بك معماري ارزشمند (تقلیدشده) و يك
موقعیت زماني و مکاني مبتذل صورت گرفته است و جالب اي نکه اين حس به خانه تارپین
خیلي شبیه به حس ي است که او نسبت به رابطه نامشروع بین همسرش و تارپین دارد.
بالفاصله پس از اين توصیف ،راوي ميگويد « :بِرد متعجب بود از اينکه همسر يك زن
خیانتکار بودن چقدر بغرنج است» (همان.)4 :
عدم جانبداري راوي و يا يك شخصیت کامال علمي در اينگونه موارد بسیار
دشوارست .پرسش اين است که برد چگونه ميتواند حقانیت علم بهعنوان تنها رهگذر
رسیدن بهشناخت را به اثبات برساند درحاليکه بهباور چامسکي  1زبان مع یار ارجاع قابل
اتکايي براي کل جامعه نیست و بیشتر سويه فردي داشته و بیانگر باورهاست تا پديدههاي
جهان ( )60- 58 :1384؛ بنابراين ،کاربرد زبان در رئالیسم که مدعي بازتاب واقعیت و هر
آنچه در دنیاي درون و بیرون ذهن رخ مي دهد است ،چگونه خواهد بود؟ چگونه راوي
خورشیدي ميتواند واقعیت پديدههاي داستان را توصیف کند و از شخصي بودن نظام
ارجاعي زبان احتراز نمايد؟ در اينجا ،تأکید دنیلز  2بر «ساختوپاخت سنت رئالیستي نقاشي
غربي با راهبردهاي سرمايه داري در تصاحب کردن و بهکنترل درآوردن اقتصادي ،اجتماعي
و جنسي» ( )213 :1989کمكک ننده است .مکیون تا اندازه زيادي ،از همین سنت پیروي

ميکند  ،زيرا رئالیسم ادبي او و بهرهمندي از رويکردي علممحورانه ،از قدرت توصیف -
هايش براي دورتر رفتن و با تخیل همراه شدن بهشدت ميکاهد .هالند ميگويد« :علم
نقشي محوري در رئالیسم آنها (رمانهاي مکیون) دارد و تمايل دارد که نقش ضامن
ضمني آنها را در پیوند با دنیا بازي کند» ( .) 151 :2019توصیف بِرد از لندن از داخل
هواپیما با اين تصور همراه بود« :فکر کرد که سايه هواپیما مانند روحي آزاد در سینت
جمیز و باالي بامها حرکت ميکرد ،ول ي در آن ارتفاع غیرممکن بود» (مکیون :2010 ،
 .)125راوي مي کوشد با بیان قید غیرممکن بودن چنین تصوري زبان توصیف را علمي نگه
دارد .ترس نويسنده از ناتواني زبان در بیان واقعیت ،بهکارگیري رئالیسم علمگرايانه
خورشیدي را توجیه ميکند ،ولي اين رهیافت بهتوصیفات علمي خیلي قابل اتکا نیست،
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زيرا جداي از جنبههاي شخصي ارجاع در زبان ،خود « جهان خارج آن چنانکه واژههاي
زبان نشان مي دهند نظاميافته نیست و  ...الزاماً منطبق بر تقسیمات قرينه اي در جهان بیرون
نیست» (باطني .)188 :1385 ،در رئالیسم علمگرايانه ،ادبیات داستاني ،بهمنزله اثري خالقه ،
با استفاده از علم کنترل مي شود و برعکس اين ،محلي از اِعراب ندارد .بهعنوان نمونه ،بِرد،
در سفر قطب شمال ،بر سر «يك متجاوز نادان به رشته او» (مکیون )89- 88 :2010 ،فرياد
ميکشد؛ رماننويسي بنام مرديث «که گفته بود اصل عدم قطعیت هايزنبرگ ...فقدان
يكقطب نماي اخالقي در هنگامهي ما و يا دشواري داوريهاي بي چون و چرا را در خود
خالصه کرده است» (همان .)89- 88 :برد با صداي بلند پاسخ مي دهد « :اين اصل هیچ
کاربردي در گسترة اخالق ندارد» (همان )89 :و از خانم رماننويس ميپرسد «زود باش،
بگو ...درست ،بهعالوه نادرست روي ريشه دوم دو .اين چه معني کوفتي ميدهد؟ هیچي!»
(همان.)89 :
- 5-2کرة زمین بهمثابه چشم انداز
بهدلیل انتزاعي ،لغزنده و سیال بودن فضا ،نظامهاي سرمايه داري ،در دورههاي گوناگون ،
دست بهرام و ايستا کردن آن از طريق ساخت چشم انداز يا محیط مصنوع زده اند .هاروي
ميگويد که اين کار «براي کارکرد سیستم در نقطه اي مشخص از تاريخش ضروري است»
( .)25 :2001دولتها ،با پذيرش دگرگونيهاي بنیادي در اقتصاد و دادن پاسخ مثبت
به نئولیبرالیسم در دهة هفتاد میالدي ،پس از انفعال جريانات دانشجويي چپ ،همه موانع
پیشرفت را « از راه رهاسازي آزاديها و مهارتهاي فردي کارآفرينانه در خالل چارچوبي
نهادي» (هاروي )2 :2005 ،برداشتند «که مشخصة آن حقوق مالکیت فردي مستحکم،
بازارهاي آزاد و داد و ستد آزاد است» (همان .)2 :براي دستیابي به چنین رهاسازي ،همه
دنیا ،حتي کشورهاي وابسته به بلوک شرق ،ميبايد  ،به انتخاب خود يا با تطم یع و فشار
سازمانهاي جهاني و يا با توسل بهزور نظامي (اسمیث ،)84 :1395 ،از هر نوع مقررات،
مالکیت دولتي و حضور دولت در عرصة اجتماع دست بکشند (هاروي.)3 :2005 ،
پیامد اين مسئله ،تغییر شکل دادن دنیا بهيك چشم انداز هموار غولپیکر بود :آنچه امروزه
سیارة زمین نامیده ميشود .نقطة آغاز داستان خورشیدي پس از اين دگرديسي است،

همانگونه که زمینه بخش نخستین داستان سالهاي میان  2000و  2005است .خورشیدي
اشارههاي چندبارهاي بهزمین بهمثابه يك چشم انداز دارد .الدس ،يکي از محققان جوان مرکز
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ملي انرژي تجديد پذير و راننده ب رد براي اشاره بهزمین از واژة «سیاره» استفاده ميکند « :او
در اولین گفتگو با رئیس گفت براي اين درخواست کار داده که فکر ميکند زمین درخطر
است» (مکیون .) 28 :2010 ،بايد واژة سیاره را فزونتر موشکافي کرد ،چون تصوير ناظري
را به ذهن متبادر ميسازد که بهزمین خیره شده است ،براي نمونه از جايي مانند کره ماه؛ و
آن را مانند يك کره ميبی ند.
ديويد هاروي عکسي که فضاپیماي انترپرايز

ناسا 1

از زمین در سال  1968از روي کره

ماه گرفت را بهعنوان نکته اي کلیدي مورد تأکید قرار داد ،بهاين واسطه که اين تصوير
تبديل به«نمادي از نوع تازهاي از آگاهي» (هاروي ) 13 :2000 ،شد .بهترين نمونة اشاره
به اين نماد در خورشیدي ،شب پیش از راهيشدن برد بهنیومکزيکو براي مراسم راه انداز ي
نیروگاه است؛ هنگاميکه معشوقة برد و دخترشان ،کاترينا «شام سرشبي مخصوصي را
آماده ميکنند ،غذايي که در وسطش گُله اي است که کاترينا با دستان خود آن را شکل داده
است و پوشیده از شکرتخممرغ آبي با وصلههاي سبزرنگ است» (مکیون.)262 :2010 ،
اين تصوير از زمین که دختر برد در ذهن دارد شباهت بسیاري بهعکس فضاپیماي ناسا از
زمین دارد .کاترينا با اشاره بهغذا ميگويد « :اين زمین بود» (همان)262 :؛ و جالب اينکه برد
و او شمعي روي آن ميگذارند و کاترينا «آن را با يك دم فوت ميکند» (همان ،)262 :گويا
زادروز زمیني نو را جشن ميگیرند :آغاز زمانهاي نو براي کرة زمین.
ظهور اين چشم انداز از زمین بازتابي است از فرايند جهانيسازي که بر جهاني بدون
مرز و حاشیه تأکید ميکند و با تأسیس سازمان جهاني تجارت (الهي )303 :1387 ،مرزهاي
سیاسي ،تجاري و فرهنگي اصالح ميشوند و تنها مرزي که باقي ميماند مرز میان کره
زمین و فضا است ،چراکه سیاره بدون مرز بیشتر ميتواند در خدمت جريان سرمايه سیال و
درحرکت باشد (هاروي( )18 :2019 ،الهي .)312 :1387 ،چشم انداز جديد پذيراي جريان
آزاد و روان مواد خام و فراوردههايي است که از میان مرزهاي سیاسي تزيیني عبور ميکنند
تا مشکل شکست فورديسم را ،بهگفته وارف  ،2حل کنند« :از ديدگاه سیاسي ،پسافورديسم
در پیوند بسیار نزديك با استیالي نئولیبرالیسم بود و علي الظاهر بر بازار آزاد ،مقررات
زدايي و خصوصيسازي تأکید ميکرد» (.)121 :2006
___________________________________________________________________________
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به باور هاروي ،چشم انداز زمین بهمثابه يكسیاره از طريق فشردگي فضا -زمان صورت
گرفت که بهعبارت ي همان کوچك شدن و يا نابودي فضا است« :فرايند نابودي فضا از
طريق زمان که همیشه در مرکز نیروي محرکة سرمايه داري جاي گرفته است» (:1989
 .) 293شتاب در زمان معامالت مالي و افزايش ارزش زمان پیامد اين نابودي است و با
ارجاع بههاروي ،دلیل آن « انگیزه اي همیشه حاضر براي فرد فرد سرمايه دارها است که
به زمان معامالت مالي خود در براب ر متوسط اجتماعي سرعت ببخشند( »...،همان .)229 :اين
مسئله ،در طول داستان ،بهشکل اضطرابي فزاينده براي زمان نشان دادهشده است  « :زمانش
داشت تمام ميشد .براي همه اينطوري بود ...ول ي مايکل برد ... ،تنها ميتوانست
بهساعتهاي روزش که کمتر و کمتر ميشد و بهآنچه د ر حال از دست دادن بود ،فکر کند.
ساعت دو و سي دقیقه بود و هواپیما که همین حاال هم ،يكساعت تأخ یر داشت ،بهطرز
احمقانهاي سالنهسالنه در جهت عقربههاي ساعت  ...در حرکت بود» (مکیون:2010 ،
 .)123يا زماني که از سفر قطب بهلندن بازميگشت « ،يك شب را در اسلو ماند ،ساعت
رزروش را به پرواز شش صبح تغییر داد و سه ساعت زودتر در فرودگاه هیثرو بود» (همان :
 ،)94يا هنگام ي از تراندهايم بهاسلو بازميگشت  ،کارش را با بهرهوري باال انجام داد که
به او حس برتري روشنفکرانه و فني نسبت بههمسفرانش داد « :براي برد خط هوايي
متفاوتي براي پرواز به اسلو رزرو شد .بقیه ناچار بودند که چهار ساعت منتظر بمانند»...
(همان .) 94 :بعد ها ،برد در يك صحنه ،از زبان راوي ،ميگويد «دير کردن يکي از انواع
خاص رنجهاي دوران مدرن است که آمیخته شده با عناصر کشمکش ،سرزنش خود ،ترحم
به خود  ،بیزاري از انسان و شوري فزاينده براي آنچه نميتوان بیرون از فیزيك نظري
بهدست آورد –برگشت زماني» (همان)128 :؛ بنابراين ،اگر در اين دنیاي جهانيسازي شده،
بر روي سیارة زمین ،قادر بهصرفه جويي وقتتان نباشید ،تأخیر کرده ايد.
نابودي زمان از طريق فضا ،در حقیقت ،با کمك پیشرفتهاي فناوري در گسترههاي
حمل ونقل و صنعت ارتباطات انجام شد .از ظهور لکوموتیوهاي بخار تاکنون ،در سامانة
حملونقل پیشرفتهاي بسیاري صورت گرفته است تا انسانها و فراوردهها در کوتاهترين
زمان ممکن بهمقصد برسند .هاروي معتقد است در دورة اخیر حملونقل چنان دگرگوني
يافت که مسافتهاي بسیار طوالني ،کوتاه و يك «بیستوچهار ساعت ،بسیار بلند» (:1989
 )228بهنظر مي رسند .در جايي از داستان ،راوي خورشیدي  ،از نماي چشم پرنده استفاده
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ميکند تا آنچه را برد از پنجره هواپیما مي بیند ،توصیف کند .برد در صندلي کنار پنجره
نشسته و احتماالً يك صفحه جيپي اس هم در روبهروي خود دارد و بهزمین خیره ميشود:
او به سمت شرق خیره شده بود ...نگاه او از شهر گذشت ،پايین بهتمز
متورم و ...نگاهش از مخزنهاي ذخیره نفت و گاز گذشت و بهسمت
دشتهاي قهوهاي کنت و اسکس رفت ...به بیمارستاني که  ...آرواره باز
دهانه رودخانه که  ...و درياي شمال ...بعد از آن نگاه خیرهاش بهسمت
جنوب گردش کرد و از میان بخار نقرهاي روي جنگل و دشتهاي
ساسکس گذشت و بهطرف خط ماليم رشتهکوه سوث دونز رفت...
(مکیون)123 :2010 ،

چشم اندازي که برد بدان خیره شده  ،منطقه قابل ديد وسیعي از زمین است ؛ اين را مي -
توان همانند چشم انداز کره زمین دانست؛ اگر هواپیما باالتر و باالتر ميرفت ،برد حتي مي -
توانست مناطق بیشتري را نظاره کند ؛ هرچه ارتفاع باالتر رود ،ديد جهانيتر خواهد شد ،
همانگونه که «يك پنجره بیضوي در سمت چپش اليه استراتوسفر جو را بهکادر درآورده
بود و ده کیلومتر پايینتر دشتهاي بي درخت شمال آلمان را( »...همان .)214 :مايلشدن

هواپیما بههر سمتي زاويه ديد را تغییر ميدهد و میدان ديد را گستردهتر و يا باريكتر مي -

کند« :آنسوي تپهها آبراه درياي مانش بود ...که با حاشیههاي چین دار ابرهاي مايل
بهصورتي پیراسته شده بود ،ابرهايي که سواحل فرانسه را مات کرده بود» (همان )124 :؛ و
راوي ادامه ميدهد  « ،حاال چرخش تازه بالهاي هواپیما خورشید را روبروي او قرار داد و
نمايي از غرب لندن و درست پايین موتور لرزاني که زير بالها آويزان بود ،مقصد
غیرمحتمل او قرار داد» (همان .)123 :همچنین در حملو نقل زمیني ،بزرگراههاي تودرتو و
اغلب بندآمده ،شهرهايي که پیشتر دور و دورافتاده بودند را بههم نزديك و متصل کرد.
توصیف چشم اندازهاي شهري همراه با ارجاعات به امکانات حملونقل پیچیده در رمان
بهوفور يافت ميشود« :فرودگاه میکروسکوپي و اطراف آن و وروديهاي شرياني و رفت -
وآمدي که چون گلبولها داخل آنها مي جهند  ،ام  ، 4-ام  ، 25-ام ( »40-همان.)23 :
مخابرات ديجیتال و فناوري ارتباطات ،بهويژه بهکمك ماهوارهها ،بهنابودي فضا و
همچنین بهشکل يافتن کره زم ین بهمثابه چشم انداز بسیار کمك کردهاند .گردش پرشتاب
اعتبار سیال و هر نوع ديگري از سرمايه موهومي  -1هر شکلي از ارزش که هنوز تبديل
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بهپول/واقعیت نشده است  -در سراسر جهان پیشرفتي شگرف است که به جهانيسازي
زمین کمك کرده است (وارف .)22 :2008 ،در اصل  ،فناوريهاي ارتباطي « جغرافیاي
تازهاي ايجاد کرده اند که کمتر بر اساس مرزهاي زمیني و بیشتر بر مبناي جريان اطالعات و
نشانههاست» (وارد)251 :1387 ،؛ «و هرکسي که از اين دانش و مهارت عقب بماند منزوي

و دورافتاده خواهد شد» (محمدي .)152 :1387 ،راوي خورشیدي فناوري اطالعات را به -
عنوان امري بديهي در زندگي برد نشان مي دهد .راوي اشاره ميکند که برد هر روز میل -
باکس خود را با رايانه دستي چك ميکند .درجايي ديگر ،در صحنه اي که برد در
نیومکزيکو است و با دخترش در لندن گفتگو ميکند راوي ميگويد « :با فشار يك دکمه
دخترش ميتوانست با پدرِ از جسم جداشده خود حرف بزند ،گويا در يك نشست احضار
ارواح با روح يك مرده حرف ميزند ،شبحي در سويي ديگر» (مکیون.)254 :2010 ،
بهکارگیري واژه سیاره در متن داستان نشان مي دهد که برد به دنیاي پیرامون خود
چگونه نگاه ميکند .سیاره ،بهعنوان واژه اي علمي ،بهويژه در اخترشناسي ،گوياي اين است
که خیرگي برد  ،از لحاظ مفهومي ،فراتر از زمین است و آن را بهعنوان يكکره در فضا
مي بیند؛ افزون بر آن ،بهاين دلیل که برد همواره درگیر سفرهاي کوتاه و بلند ،بهشهرها و در
شهرها ،با وسايل گوناگون است ،براي او «نقطه درنگي وجود ندارد و ماندگاري پیوندهاي
فضايي ناگهان تبديل بهيك حقیقت بنیادين ،در عمل و در لفظ ميشود» (همان.)14 :
 - 5-3گرمايش زمین؛ سبك بومگرايانه يا رئالیسم علمگرايانه؟
پس از تبديل زمین به چشم انداز سیاره اي بدون مرز و از بین رفتن موانع فضايي و زماني
براي گردش سرمايه ،سه عامل عمده براي ساکنان آن داراي دارد :جنگها ،فقر و پیامدهاي
بومشناختي (شکويي)31 :1388 ،؛ و بهتبع  ،هرکدام از اين سه عامل توجه متفکران و
داستاننويسان و من جمله مکیون را به خود جلب ميکند .مسلم است که عنوان و تم
خورشیدي آن را در ژانر ادبیات داستانيهاي بومگرا  1قرار ميدهد .هم چنین خط داستا ن و
تنشهاي داستان در پیوند با گرمايش زمین بر بومگرا بودن آن صحه ميگذارند .نبايد
فراموش کرد که در گونهاي از خوانش بوم گرايانه انتقادي ،تمرکز راوي بر شخصیت انساني
ميتواند دلیلي تفسیر شود بر انسانمحوري و به حاشیه راندن طبیعت.
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شناسايي مقصر تغییرات اقلیمي از نخستین گامهاي کاستن وخامت شرايط و جلوگیري
از بدتر شدن آن است .اين مسئله در ادبیات نقد بومشناختي يکي پراهمیتترينهاست.
گرارد تمدن بشري را مقصر مي داند« :بومشناس ژرفنگر  ،1بهعنوان نمونه  ،بهبشريت و
تمدن و يا در تراز مفهوم ،بهانسانمحوري ميتازد» ( .)113 :2012زماني ميشود بهمقصر
اين معضل پرداخت که همه طرف برد مسئله بر سر وجود تغییرات اقلیمي اتفاقنظر داشته
باشند .نويسنده خورشیدي فرضیه وجود تغییرات اقلیمي در رمان را راستي آزمايي مي کند.
همه شخصیتهاي داستان به جز دختر برد ،تام الدس و دکتر پارک نگاه محافظهکارانهاي
بهگرمايش دارند .راوي داستان را بهسمتي ميبرد تا تأکید کند تعداد کمي هستند که مانند
دانلد ترامپ ،بر وجود اين معضل شك دارند .با فرض درستي اين گزاره ،بايد گفت اين
افراد بههیچ روي اشخاص کم نفوذي در سازوکارهاي تصمیمسازي و تصمیمگیري در
جهان نیستند .به اين بخش از داستان توجه کنید :برد زماني که براي افراد بسیار متمول و
ذينفوذ که بیشتر از شرکتهاي نفتي و چندملیتي بودند ،سخنراني ميکرد تا آنها را براي
سرمايهگذاري در پروژه نیروگاه خورشیدي ترغیب کند« ،پچپچهايي از گروههاي مختلف
حاضر در اتاق ميشنید که پس از شنیدن ...عبارت گرمايش سیاره شروع شده بودند»
(مکیون .)173 :2010 ،دلیل اين پچپچها اين بود که اين افراد هنوز گرمايش زمین و
تغییرات اقلیمي را واقعاً باور نکردهاند.
همچنین ،راوي ميگويد هنگام سخنراني ،به برد حالت تهوع دست مي دهد .عموم
منتقدان بر اين باورند که دلیل و داللت استعاري اين حالت گفتهها و رفتار پرتناقض اوست
که برخالف جايگاه علمي او ،بر بنیان خاصي استوار نیستند .برد در صحنههاي زيادي از
داستان باور بهآنچه ابراز ميکند ندارد .مهمترين وجه اين تناقضات مربوط بهگرمايش زمین
ميشود .در سخ نراني مذکور و در تمام زندگي خود ،بِرد خود را مدافع انرژي پاک و نجات
زمین معرفي ميکند .گرچه منکر گرمايش زمین نیست ،ولي در آغاز داستان ،راوي
خاطرنشان ميکند که او «کامالً درباره تغییرات اقلیمي شکاک نبود» (همان .)17 :برخالف
زبانبازيهاي آرمانگرايانهاش درباره نجات زمین ،انگیزه اصلي او کسب سود از طريق
تجاريسازي يك اختراع و ايده بود (موون.)30 :2019 ،
___________________________________________________________________________
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مکیون ،در مصاحبه با اَدم  ،1در پاسخ بهپرسشي درباره تغییرات اقلیمي ميگويد که « از
اين مسئله خرسند است که خود را يك گرمايشي  2بنامد  -واژه اي که بارها شکاکان
بهتغییرات اقلیمي براي توصیف کساني بهکار مي برند که موافق با اين اجماع علمي اند که
فعالیتهاي انساني نیروي محرکه گرمايش زمین است» (اَدم :2010 ،پاراگراف  )9و ادامه
مي دهد که «گرچه برخي اوقات بسیار وسوسه ميشوم که يك فاجعهباور  3باشم» (همان:
پاراگراف  .)9شك مکیو ن درباره رخداد فاجعه و شك بِرد در مورد وسعت مشکل ،نقطهاي
مثبت براي آنها  ،بهعنوان معتقدين به ساحت مطلق علم است ،چراکه به باور گیدنز «بايد
به شکاکان به گرمايش زمین احترام گذاشت ...و سخنشان را شنید .شك خون جاري در

علم بوده و در تعمیم سازي بسیار مهم است» (گ یدنز .)34 :1391 ،ديدگاه مکیون را مي -

توان واکنش او به انتقاداتي دانست که پس از انتشار خورشیدي به او وارد شد ،بهويژه از
سوي گرارد که باور داشت رمان مکیون تغییرات اقلیمي را رد ميکند چراکه يك رمان
اقلیمي بايد آخرالزماني باشد ،ولي خورشیدي چنین رماني نیست .،رويهمرفته نويسنده
خورشیدي همانگونه که در مصاحبه با برون  4اشاره ميکند ،يك هشداردهنده  5است
(برون :2010 ،پاراگراف  .)15چون رمان سعي ميکند تا مخاطرات محیطزيستي را بسیار
جدي نشان داده و بگويد رويکردي که انسان معاصر به حل مشکل دارد خطرناک است .در
حقیقت  ،با اينکه در اين رمان طبیعت از انسان انتقام نميگیرد و شرايط آخرالزماني توصیف
نميشود ولي خطراتي بسیار جدياي پیش بیني ميشود (زمنك.)51 :2012 ،
انتقاد گرارد بیشتر متوجه ساختار رمان است  ،چون باور دارد انتخاب تمثیل

فکاهي 6

براي اين رمان موضوع آن را تحت الشعاع قرار داده و از جديت آن ميکاهد .گرارد توضیح
مي دهد که استفاده بسیار زياد مکیون از کنايه و اشارات  7و هم چنین حکايت  8به خط سیر
روايت تغییرات اقلیمي و حکايتهاي مرتبط با آن آسیب ميزند ( )134 :2013و روي
آوردن مکیون به اين قالب «راه فرار» (همان )135 :است از دشواري پاسخ گفتن بهپرسش و
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عنوان نکردن حقیقت امر درباره شرايط آخرالزماني اقلیمي (گرارد .)136 :2013 ،هوزر  1نیز
باور دارد« :مکیون اجازه نداد اين بحران به اندازه کافي در تکنیك روايي او شکل بگیرد.
درحاليکه دل برخ ي از ما را با لودگي شاد ميکند ،درباره موانع ذات آدمي چیزي بهما
ميآموزد که خودمان بلديم» ( .)10 :2010باتوجه بهرويه علمگرايانه متن ،ميتوان ادعا کرد
نويسنده با بهکارگیري طنز به دنبال نوعي بيطرفي و عدم جانبداري است.
افزون بر آن ،نويسنده ،به باور فینبرگ  ،2در توصیف جهان مدرن« ،بهشهودي طنزگونه از
واقعیتي دستيافته که در آن هر آرماني فاقد ارزش شده است» ( .)387 :1390مکیون ،در
مصاحبه خود با کوندرا  ،3به دو نوع خنده در يکي از آثار کوندرا اشاره ميکند :خنده شیطان
و خنده فرشته « .خنده شیطان ،بيمعنايي را جشن ميگ یرد  ،حالآنکه خنده فرشتگان از
اينکه چه اندازه همهچیز در زمین از روي منطق مرتب و درست شکل گرفته لذت ميبرد»
(مکیون .)210 :1990 ،خنده راوي خورشیدي نه شیطاني و نه فرشتهگون است ،زيرا او
اعمال انساني را که از نهاد آدمي سرچشمه ميگیرد ،بهريشخند ميگیرد تا آنها را از نظر
ذاتي معیوب نشان دهد و معنايي نو به ريشه مسئله ببخشد .اوج اين طنازي راوي زماني
است که برد مدعي نجات زمین بهقطب مسافرت ميکند ،ولي نميتواند کمترين سازگاري
و ارتباطي را با طبیعت آنجا داشته باشد و به عنوان موجودي حقیر در برابر طبیعت قرار
ميگیرد (بولچي .)37 :2016 ،در اينجا نیز رمان ،انتقادي جدي بهکلیت نظام فکري و
معرفت شناختي لیبرالیستي انسان اروپايي وارد نميکند .اگرچه به ادعاي کاراچیولو،
نويسنده/راوي بدن شلخته و پرورشيافته در دنیاي مصرفگرا را بهطبیعت تشبیه ميکند
( )234 :2019تا اوج تداخل پرگزند انسان را در طبیعت ترسیم کند ،اما گويا مکیون بیشتر
تمايل دارد بهمحصول و نتیجه بپردازد و نه بهعلت!
مکیون ذات انساني را مقصر گرمايش مي داند .راوي با اشاره به برد ميگويد« :اگر برخي
اوقات حريص ،خودخواه ،حسابگر ،دروغگو بود ...،خوب ديگران هم اين چنین بودند،
نقص انساني موضوع سترگي است» (مکیون ) 197 :2010 ،و يا خود بِرد در سخنراني براي
سرمايهگذارها توضیح مي دهد که ريشه مشکل « در خودمان است ،در نابخرديها و
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فرضیات نیازموده خودمان» (همان .)197 :خود مکیون در مقالهاي ،با عنوان « اتاق چکمه را
نجات دهید ،زمین را نجات دهید» که پس از سفر بهقطب نوشت ،به بیان تم ثیلي ريشه
مشکالت پرداخته و نتیجه ميگیرد که «ما بهطرز باشکوهي ناقص ايم ،رانده شده از باغ
عدن ،در اشتیاق بازگشت» ( 2005ب :پاراگراف .)2
به اين دلیل که «قاعده کلي لیبرالیسم ،خوشبیني ذات انسان است» (صالحي:1386 ،
 ،)11بايد اذعان کنیم که در اينجا مکیون يکي از بنیانهاي سنت روشنگري را نشانه رفته
است ،ولي بههر روي او به کل نظام و يا بهرويکرد معرفتشناختي علمگرايانه آن ،حمله
نميکند و آن را مقصر نمي داند .بايد يادآوري کرد که دگرگونيهاي اقلیمي ارتباط
تنگاتنگي با نگاه نئولیبرالیستي بهسیاره زمین و رويکرد معرفتشناسي آن دارد .چون اين
نگاه متأثر از تقابل دوگانه زمین /چشم انداز در برابر ناظر است ،بايد بخش قابلتوجهي از
مسئله را در رويکرد معرفتشناختي مدرنیته يافت .بهعبارت ي ديگر ،جريان غالب دکارتي و
بیکني در سنت روشنگري ،انسان و طبیعت را در سیر رسیدن بهآرمانشهر لیبرالیستي دو
نهاد جدا و مستقل مي داند .بهگفته بري  ،1بومگرايان ژرف نگر با اين نوع معرفتشناسي
مشکل جدي دارند ( )232 :2009و زمین را سیارهاي مي دانند که هرچه در آن هست
طبیعت است.
در تعارض میان ديدگاههاي مکیون و گرارد ،هاروي هر دو را رد ميکند .ميتوان
استدالل کرد که هاروي درباره آخرالزماني بودن شرايط با مکیون همراه باشد .هاروي
درباره عالم اسفل پنداشتن شرايط هشدار مي دهد ،ول ي باور دارد که بايد نظام دو پنداري
طبیعت -انسان و يا چشم انداز -ناظر در رويکرد معرفتشناختي علمگرايانه را کنار گذاشت
و اينکه شاخهاي منفرد از علوم دقیقه و يا يك دانش خاص نميتواند ايده اي کارگشا براي
گرمايش ارائه دهد« :بااين حال ،مسئله اين است که نه جريانهاي پشتیبان محیطزيست و نه
متحدان آنها در جوامع علمي به اندازه کافي آماده براي تائید پ یامدها بالقوه منفي و
پیشبینينشده پیشنهادهاي خود ،نیستند ،چه رسد که با آن برخورد جدي اي داشته باشند »
(هاروي.)217 :2000 ،
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برخالف مکیون ،هاروي به عنوان يك مارکسیست معتقد است که نظام سرمايه داري
مقصر اصلي گرمايش است ،همانطور که مارکس و انگلس ،بهگفته فاستر  ،1باور داشتند که
«ريشههاي بحران جهاني محیطزيست را نه در طبیعت چهبسا در جامعه بايد جست»

( .) 152 :1396نظامي مقصر است که رويکرد معرفتشناختي آن زمین را چشم انداز سیاره -

اي بدون مرز براي جريان سیال کاال ،اعتبارات مالي و انباشت سرمايه مي بیند؛ همانگونه
که «سرمايه داري همانند همه شیوههاي تولید بر مو اهب طبیعت اتکا ميکند؛ و بهباور
مارکس تهيسازي منابع و فقیرساز ي زمین در درازمدت هیچ معنايي جز تخريب توان
جمعي نیروي کار ندارد» (هاروي .)415 :2015 ،نميتوان ذات ناقص بشري را مقصر
صرف اين معضل دانست ،چون همین ذات ناقص بشري بايد نظامي را تعبیه کند که چنین
پیامدهاي زيستمحیطي اي که نظام سرمايه داري و رويکرد دوتايي تقابلي غالب در سنت
روشنگري بر جاي گذاشته است را نداشته باشد .شکست برد در بهپايان رساندن پروژه
نجات زمین را نیز ميتوان در اين قالب تفسیر کرد .همانطور که گفته شد ،راوي در
جاهاي مختلف روايت ،به شکل مستقیم و غی رمستقیم  ،از زبان برد ذات انسان را مقصر
ميداند ؛ همینطور ،خود مکیون ،پس از بازگشت از سفر قطب شمال ،در مقاله اي با عنوان
«يك اتاق چکمه در شمال يخزده – کیپ فیروال – پاسخ فرهنگي به تغییرات اقلیمي» به
اين مسئله اشاره ميکند که «ما ذينفع و قرباني ذ ات خويشیم»  2005الف :پاراگراف )2؛ در
جايي ديگر اين مقاله ،به بههمريختگ ي اتاق تعويض لباس (جهان معاصر) و کساني که از
آنها انتظار نجات زمین مي رود ،اشاره کرده و عنوان ميکند که «همه اتاقهاي چکمه نیاز
بهسامانههايي خوب دارند تا درنتیجه آن موجودات ناقض ( انسانها) بتوانند به درستي از
آنها استفاده کنند» (همان :پاراگراف .)4
بااينحال  ،برخالف نظر برد/راوي و نويسنده رمان ،با کمك انديشههاي هاروي و ديگر
همفکران او ميتوان گفت که شخصیت برد بیشتر تجسم (و يا دستاورد) نظام سرمايهداري
و اقتصاد خرد -محور (نئو)لیبرال یستي است تا دانشمند يا انسانهايي با ذات ناقص .گواه اين
ادعا ،تبحر شگفتانگیز برد در رويارويي با بحران است .او خود را تقريباً از همه
چالشهاي زندگي رهانید .نظام سرمايهداري نیز ،بهباور انديشمندان چپ ،با بحران زنده
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است و همانگونه که برمن  1پیش بیني کرد « اقتصاد مدرن ...بهرشد خود ادامه خواهد داد،
هرچند شايد در جهاني نو  ،خود را با بحرانهاي مزمن مربوط به انرژي و محیطزيست که
محصول موفقیت همین اقتصادند ،تطبیق خواهد داد» (.)426 :1387

 - 6نتیجه

با تعريفي که هاروي از چشم انداز ارائه مي دهد ،ميتوان آن را بهع نوان محوري قابلاتکا در
پژوهشهاي علوم انسان ي برشمرد .از نظر هاروي ،چشم انداز تنها يك قسم از زمین با
ظاهري خاص نیست ،بلکه ميتوان بههر مکاني که نظارهگري بدان مينگرد چشم انداز
اطالق کرد .مقاله سعي کرده است تا استدالل کند چشم انداز را بايد بهمثابه متني در نظر
گرفت که درک عمیقتر آن نیازمند تفسیر است .طبیعتاً  ،خوانش چشم انداز در آثار داستاني
از رهگذر توصیفاتي صورت ميگیرد که در داستان آمده است .اينکه اين توصیفات از چه
جايگاهي ،کدام راوي و يا شخصیتي و با چه شگردي ارائه شده است ،بهفهم درست اثر
کمك بسیاري خواهد کرد .بهوفور ميتوان توصیفهاي گوناگوني از چشم انداز در
خورشیدي يافت .بررسي اين توصیفها بهمقاله کمك کرد تا درک بهتري از بهکارگیري
نويسنده/راوي از سبك رئالیستي توصیفات ارائه دهد .مقاله با رجوع بهنمونههاي گوناگون

در داستان ،استدالل نمود با توجه به باور مايکل برد بهساحت علم ،راوي از رئالیسمي علم -
گرايانه براي توصیفها و روايت داستان استفاده کرده موده است .راوي آشکارا از واژگان
تخصصي در علوم مختلف دقیقه استفاده کرده و بخش قابلتوجهي از داستان را بهگفتگوها
و مناظراتي پی رامون محور جايگاه علم و ديگر دانشها در شناخت جهان اختصاص داده
است .برخالف هدف اولیه رئالیسم ادبي که بازتاب بيطرفانه واقعیتهاي بیروني و ذهني
بود ،با توجه به براهین ارائه شده ،توصیف رئالیستي چشم انداز و حتي نوع علمگرايانه آن
کامالً با انگارگان ممزوج ميشود و اينکه برخالف رسالت مصلحانه آن ،اين سبك ميتواند
به خدمت نظام سرمايه داري درآيد .بررسي رئالیسم علمگرايانه خورشیدي نشان داد که
توصیفات راوي و نوع نگاه او به چشم انداز از يك معرفت شناسي (نئو)لیبرالیستي منبعث
مي شود .کوشیده شد تا ثابت شود زمین ،بهعنوان يکي از مهمترين مفاهیم مربوط بهموضوع
رمان ،در زمینه تاريخي داستان بهمثابه چشم انداز يك سیاره بدون مرزي است که انسان
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بیکني/ اين مسئله ريشه در نظام دوگانه و تقابلي دکارتي.معاصر از دور بهآن نظاره ميکند
.نسبت به طبیعت دارد که از بنیانهاي سنت روشنگري و معرفتشناسي لیبرالیستي است
 به اين مسئله پرداخته شد که با توجه بهشیوه توصیف چشم اندازها و ترسیم چنین، در پايان
 چگونه ميتوان خورشیدي را،چشم اندازي از سیاره زمین از خالل چنین معرفتشناسي اي
 با توجه بههدف طنزها و زبان، نتیجه اينکه داستان.بهعنوان رماني بومگرا محسوب نمود
 سعي دارد ذات انسان را مقصر معضالت زيستمحیطي نشان دهد و عدم،فکاهي خود
توانايي معرفت شناسي (نئو)لیبرالیستي در شناخت دقیق بنیانهاي مشکالت اقلیمي را از
.کانون توجهها دور کند
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