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 چکیده
پردازد و ر ين مکیون ميانداز در رمان خورشیدي اثهاي چشمبررسي توصیفاين مقاله به

استدالل  نوشتارکند. ها بررسي مياين توصیفشناختي راوي داستان را، با توجه بهمعرفت دگاهيد
گرايانه و باور اندازها در سبك رئالیستي اين اثر، ريشه در انديشة علمکند که توصیف چشممي

لیبرالیستي دارد. )نئو(هاي موزهگرايانه راوي و شخصیت محوري داستان به سنت و آقاطع و تقلیل
دهد که مي هاي داستان، اين مسئله را مورد کنکاش قراراشارات و توصیفمقاله، با عنايت به

طبیعت و از طرفي ديگر  طرفيك اي که از عنوان پهنهچگونه و با چه سازوکارهايي زمین به
-يك چشمر سده بیستم تبديل بهبود، از اواخ دادهيجاشان را در خود کشورها و مرزهاي سیاسي

ي هاروي هاشهيانداي کروي و بدون مرز شده است. همچنین، اين نوشته، با اتکا به انداز و سیاره
به باورمندي افراطي شخصیت اصلي رمان و راوي داستان به ا  ساحت علم و منجي پنداشتن آن ر

شخصیت اصلي  انهيراگمبو ستيزالظاهر کوشد تا ثابت کند؛ نگرش عليکشد و ميي نقد ميبوته
 زيستي دنیا است.داستان ريشه در سنتي دارد که خود مسبب معضالت محیط

مکیون،  ،شناسيمعرفت، سمیبرالیل(-نئو) انه،يگراعلم سمیرئال ،اندازچشم :واژگان کليدی
 هاروي
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هاي بحث انتشارش پس ازو  شیپمنتشر شد و  2010در سال  1ين مکیون خورشیديرمان 
 شیپي را میان منتقدين ادبي برانگیخت. يکي از داليل اين بود که نويسنده گوناگونو  اریبس

از  دربارهاز انتشار رمان  موضوع محوري داستان، مسئله تغییرات اقلیمي، صحبت کرده بود. 
ترين محور يکي از محبوبمحیطي و طبیعت، مسائل زيستتاکنونم ستیبنیمه دوم سده 

شناختي، شده است. در بطن اين جريان انتقادي رويکردهاي بومهاي نقد ادبي، نقد جريان
از اين  عموماًو فرهنگي فعال هستند و منتقدين  شناختيفلسفي، سیاسي، جامعه گوناگون

برند تا به واکاوي و خوانش متفاوتي از آثار ادبي دست بزنند و گاهي ميسود رويکردها 
ي کنند. به همین دلیل، جداي از وزن مکیون در داورمحیطي زيست اخالق از روزنرا  هاآن

ي را براي مخاطبان آن گوناگونادبیات داستاني معاصر انگلیسي، موضوع رمان انتظارات 
هاي با بررسي سیر نگاه فلسفي و اخالقي رمان 2عنوان نمونه، گرارد. بهکرده بودايجاد 

که مسئلة محوري در اين  کرده بودبیني شناختي، پیشبوم با نقد هاآن وندیپپیشین مکیون و 
ن  گمان(. روايت غالب، برخالف 696 :2009رمان ذات بشر است )گرارد،  بسیاري از ناظرا

-پديده و يا رويداد زيست صرفاًبود و نه  برندة نوبل فیزيك، مايکل برد،ة يكدربارادبي، 

، روايت غالب در همکنشي هرحالبه. انساني و يا داستان انتقام طبیعت از اژهيومحیطي 
حلي براي آن بود. مکیون، با براي يافتن راه کوششپرقدرتي با مسئلة گرمايش زمین و 

و گاهي هجوآمیز، رويدادها و احواالت  طنازانه شخص و زباني رئالیستي،گزينة راوي سوم 
 واژه درآورد.ذهني نويسنده را به

خر دهة هفتاد و اوايل دهة هشتاد سده پیشین که در اوا مکیون نینخستهاي رمان 
اما مکیون ؛ شوندشناخته مي زیانگهراسهاي و موقعیت ترسناکمنتشر شدند، با فضاهاي 

محتاطانه و  اریبسکوشید در آثار بعدي خود فضاهايي رئالیستي بیافريند. در همین راستا، 
بهره فراداستاني نیز  مدرن مانند؛ شگردهايي روايي پستشگردهامقتصدانه از برخي 

تر مکیون آثاري شدههاي شناختهدهد؛ رماننشان مي 3گونه که سیبوير. همانگرفت
(. دلیل 24: 2005نیز نامید ) 4هاي فلسفي يا فکريرا رمان هاآنتوان اند که ميرئالیستي

 ها، در عینمسائل روزمره، شخصي و اجتماعي شخصیترئالیستي بودن آن، پرداختن به
هاي سترگ فلسفي و فکري زمان داستان و يا نويسنده است. بنا پرسشحال؛ پاسخگويي به
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ادبیات سواالت مربوط بههاي اخیرش بهکوشد در رماننظر برخي از منتقدان مکیون ميبه
الدين و پیمبرپور، )رئالیستي( و اخالق ذيل تفکر انسانگرايي لیبرال پاسخ دهد )پیرنجم

آنگونه که  کرده است حفظ خورشیديهاي خود را در ين ويژگي رمان(. او ا185: 1397
شناختي و هاي سبكکه بايسته منتقدان بدان خستوند که خورشیدي رماني است واقعگرا

رئالیستي بودن داستان را مفروض  2و يا برندت 1خود را دارد. هالند ژهيومحتوايي 
از نوع  خورشیدير است که رئالیسم . هالند بر اين باواندقرار دادهي خود هاپژوهش

روايي داستان بسته شده  خطهاي مادي بهاست و در آن مفهوم علم و ويژگي ناسانهنشروا
هاي طنز و لحن کنايي راوي و واکاوي ويژگي دنبالبه(. برندت نیز 387: 2017است )

 (.88: 2017ي رئالیستي داستان است )هاهيسوبا  هاآن وندیپ
سده از پیدايش و نیروزايي خود، از گذشت بیش از يك پس ازمعاصر،  رئالیسم ادبي

. رئالیسم کرده استهاي خود حفظ خود را با ريشه وندیپنیمة دوم سده نوزدهم، همچنان 
واسطه تجربیات دارد تقلید بي از راهاي، سعي در تولید گزارش واقعي صورت پايهادبي به
خود باقي  قوتبه، همچنان هاليتعد و جرحرغم لي( و اين بنیان، ع49-48 :1388)وات، 

نويسان سده نوزدهمي را ناديده گرفت، مصلحانه رمان توان پررنگ بودن غايتاست. نمي
رسد نويسنده خورشیدي نیز چنین هدفي براي خود متصور است و مسئله اخالق نظر ميبه

زمینه وجوه ي و پیشمیاقل هايانسان براي حل دگرگوني کوششزمینه انساني در پس
مارکسیستي چون  شمندانيانداست. رئالیسم مورد هدف  قرارگرفتهزندگي شخصي برد 

 خورشیدي( بود که 84: 1388« )ي بورژوايينیبجهان در برابرشورش »انقالبي و  3ويلیامز
اي خاص در دنیاي برون از رمان طبقهتوان قهرماني دلبسته بهگونه نیست. برد را نمياين

 آغازبندي طبقاتي مارکسیسم سنتي دانست. يکي از داليل اين ويژگي، عدم کارايي دسته
 سدة بیستم در دنیاي معاصر رمان است.

انداز آن در بررسي بر مفهوم فضا و مستمسك چشم نوشتاردلیل نخستین تمرکز اين 
لم جغرافیا فرد رمان اين است که موضوع اصلي رمان، مفهومي مرتبط با عرئالیسم منحصربه

-ادعا کرد خوانشي که از رهگذر مفهوم فضا صورت مي توانيمي فضاست. طورکلبهو 

خوبي قادر محور به -که شايد رويکردهاي غیرفضا خواهد کردگیرد، ابعادي از اثر را هويدا 

___________________________________________________________________________  
1
 Holland 

2
 Berndt 

3
 Williams 



 247یديدر رمان خورش یمياقل راتييتغ و انه،گرایعلم سميانداز، رئالچشم

 

طور ي ادبي بههاپژوهشنیستند. همچنین، محوريت مفاهیم فضايي در  هاآنآشکارسازي به
داشتن يي و زنده نگهايپوعام امري ضروري براي  طوربهي علوم انسانلعات خاص و مطا

چنین مطالعاتي است. دلیل متقن آن اهمیت مفهوم فضا در زندگي روزمره تحت استیالي 
چرخش ي از آن تعبیر بهانسان هايداري و چرخشي است که در پژوهشنظام سرمايه

آن ورود و پذيرش آراي انقالبي انیشتین شود. چرخشي که فزونترين انگیزة مي 1فضايي
شناختي شکست پروژة روشنگري شناسانه و البته معرفتهاي انساني و تاثیر هستيدانشبه

(. فیلسوفاني 7: 1396حسن عارضي،  جهاني دوم بود )کريمیان و و مدرنیته بعد از جنگ
، 4، جیمسون3هارويي چون شمندانياند؛ آن يپبر اين امر صحه گذاشتند و در  2چون فوکو

بنابراين، ؛ ي خود را با محوريت مفهوم فضا پیش بردندهاپژوهش 7و توآن 6، گیدنز5سوجا
فضامندي  هاآنزد که در  هاييانجام پژوهشتر جهان کنوني، بايد دست بهبراي درک عمیق

 (.75 :1394بندي نباشد )الدن، از زمان ترتیاهمکم
 بیان مسئله و روش تحقیق -2 

-در رمان را بررسي مي شدهفیتوصاندازهاي هاي بارز چشمن پژوهش، برخي از نمونهاي

اصلي و راوي  گرايانه شخصیتشناسي و نگرش علمخوانش معرفتکند تا بتواند به
 خورشیديويژه رمان ها، بهبپردازد. نکته بسیار مهم اينکه چرا در بسیاري از رمان

، اين قابلیت را دارد تا کنديمر که هاروي آن را تعريف طو، آن8، يا محیط مصنوعاندازچشم
اين هاي خود بههاي بسیار مهم براي مطالعه باشد. مقاله در يکي از بخشيکي از جنبه

-مثابه يك چشمتاريخي دنیاي داستان، سیاره زمین به نهیزم درموضوع خواهد پرداخت که 

نگرد. بر بیرون از آن ايستاده و بدان مي شود و گويي انسان معاصرميانداز در نظر گرفته 
توان درک نمود که جايگاه و نوع نگاه چنین ناظري منبعث از چه نوع بینشي اين مبنا، مي

شناسي در چه میزاني اين نوع معرفتدر مقاله اين است که به موردمطالعهاست. فرضیه 
 ي چه شگردهاييریکارگبهدهد و نويسنده چگونه، با سبك رئالیستي رمان خود را نشان مي
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ي، مقاله با انيپاعنوان اثري خالقه دارد. همچنین، در بخش کردن آن بهو چرا سعي بر علمي 
اين به -انسان براي حل آن کوششموضوع گرمايش و  -انگارة اصلي داستانتوجه به

 هاچالشة کنندتواند توصیفچه میزان ميبه سمیرئالگرايانه بودن پردازد که علمموضوع مي
 هاي اقلیمي باشد.و دگرگوني

بررسي توصیفي و با نگرشي مارکسیستي به -اي تحلیليگیري از شیوهپژوهش با بهره
پردازد و با اين هدف، از و همچنین مفهوم فضا مي دنیاي پیراموني رمان، دنیاي داستان

گیرد. ميکمك  خورشیديي هاروي، متفکر مارکسیست معاصر، در بازخواني هاشهياند
فضا و يا محیط هاي مربوط بهرا چونان مفهومي همگاني در پژوهش اندازچشممقاله، 

دهد و عنوان مفهوم جايگزين آن در ادبیات هاروي، محور واکاوي خود قرار ميمصنوع، به
در  کند.هاي رئالیستي آن را بررسي مينگرش شخصیت اصلي رمان، راوي رمان و گزارش

داند، متشکل اي ميروايي شناختي هر مکانانداز را از نگاه روايتچشم ارنوشت، اين قتیحق
 :1391)بوخهولز، « کنندهاي داستان حرکت و زندگي ميمحیطي که در آن شخصیت»از 

157-158.) 
 پژوهش ةپیشین -3

خود يکي از موضوعاتي بوده که توجه پژوهشگران را به خورشیديبررسي کارکرد علم در 
 حلراهکند که در تالش براي يافتن خود استدالل مي پژوهشدر  1. فیويرجلب کرده است

تواند خود تکنوکراتیك بر انسان امروزي مستولي شده و اين ميتغییرات اقلیمي، باور به
هاي علمي در . او اين مسئله را از راه مقايسه شخصیتمنجر شودي اقلیمي امدهایپبه

ي شناختزبان دگاهياز دنیز  2کند. کاراچیولورسي ميهاي مکیون برو ديگر رمان خورشیدي
 اتیادبهاي عنوان يکي از نمونهبه خورشیديگرايانه دربارة زبان استعاري ي بومپژوهش
از مندبهره. نتیجه پژوهش او اين بوده که مکیون با داده استانجام  3ي آنتروپوسینداستان ي 

هاي علمي و را متوجه انسان و نهادهاي استعاري، طنز بسیار قدرتمندي فراروايت
کند که در حل مشکل در مقاله خود بررسي مي 4موون کند.براي حل مسئله مي کوشششان

کوشد ي ما بگذارد. او ميرو شیپهايي را قادر است چه افق خورشیديگرمايش، رمان 
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 کرده و نقش و دیتأکاستدالل کند که رمان بر نقصان مسئولیت فردي و عمومیت آن 
 کند.ي را گوشزد مياجتماع تیمسئولاهمیت 

-بررسي ابعاد روايي داستان با محوريت مکان رويدادها ميدر مطالعة خود به 1بولچي

هاي ي روايي و موقعیتهاهيسونشیني ة همدربار ژرفخوانشي پردازد، اما بررسي او به
-مي خورشیديتتر در طنز و تمثیل مسخود به نوشتارنیز در  2شود. زمنكمکاني منتج نمي

گیرد. زمنك پردازي صورت ميپردازد، اما تحقیق او بیشتر از خالل بررسي شخصیت
نوع برخورد مکیون با گرمايش، رمان بیشتر رسد که با توجه بهمي ندايبراين درنهايت به

 است تا يك رمان آخرالزماني. 3مخاطرهي روايت اگونه

يك از دهد که هیچنشان مي خورشیدي رامونیپگرفته ادبیات انتقادي شکلنگاه به
بررسي سبك انداز و توصیفات آن بهشده از رهیافت واکاوي چشمي انجامهاپژوهش

 اند.شناختي )نئو(لیبرالیستي رمان نپرداختهگرايانه مبتني بر معرفترئالیستي علم
 مباني نظري -4

ي از گوناگونندي، تعاريف شگران حیطه فضامپژوهي و علوم انسانپردازان گسترة نظريه
، وجود نيا باي از آن سخت است. ارشتهنیببر تعريفي  نظراتفاقجايي که  انداز را  تاچشم

که  طورآنانداز، بحث امري است بايسته. چشمداشتن تعريفي مطلوب پیش از ورود به
مايي که از آنجا اي کوچك و سیپهنة و يا منطقه»اند، بهتعريف آن زدهجغرافیدانان دست به

 ( اشاره دارد.197 :2011)هنکس، « آيدچشم ميبه
، موجب لغزندگي اين واژه در اندازچشمي بر علوم انسانتمرکز پژوهشگران مختلف 
-انداز چیزي نیست که منفعالنه در پهنهواقع، چشمشود. دربرابر ساخت تعريفي فراگیر مي

انداز را از اشخاص و جوامع، چشماي مشخص جاي گرفته باشد. هاروي معتقد است 
و بازنويسي  نويسندکنند، مي، بازسازي ميسازنديم، گوناگونهاي سیاسي و اجتماعي بافت

افراد از مکان،  افتيدرة دهندبازتابانداز يا محیط مصنوع، بنابراين، چشم؛ کنندمي
اهي و تجربه بررسي آگ منظوربه(. 22 :2006ست )وارف، هاو ارزش هنجارها، باورها

 و مشخصانداز يا محیط مصنوع را تدوين کرد شهري، هاروي چارچوبي نظري از چشم
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که  است« دارياي از کشمکش طبقاتي تحت نظام پیشرفته سرمايهسويه»انداز نمود چشم
 ( است.36: 1985« )تولید و استفاده از محیط مصنوع»هدف اين نظام پیشرفته طبقاتي 

، توان بهانداز را ميز محیط مصنوع، چشمشرح هاروي ا بر اساس هر مکاني اطالق کرد
تا  هاي فضايي، از منظرهي بیکراني از موجوديتاينکه اين محیط مصنوع گسترهنظر به

و بدن انسان و حیوان را در  هاي معماري، سازه1شناختي، منظره شهريهاي زمیننقشه
-ها، ادارهها، کارخانهها، جادهخانه-فیزيکي هايتمامیت سازه»گويد: گیرد. هاروي ميبرمي

: 1985« )فرهنگي، امکانات آموزشي و غیره مؤسساتها، هاي فاضالب، پارکها، سیستم
سازد. اگر فرض کنیم چنین داري را براي ما آشکار مي( پويايي و تناقضات سرمايه36

انسان و  انیميالکتیکي انفعالي دوسويه و دوچارچوبي بر اين گزاره استوار است که فعل
و  انداز، داليل ساختهاي چشمويژگي درباره 2ي که هنکسسؤاالتطبیعت برقرار است، 

 ( بسیار راهگشايند.198: 2011) کنديمدر جامعه مطرح  هاآننقش 
زند. در خوانش آن ميانداز متني است که ناظر دست بهفرض ديگر اينکه چشم

شیوة گويد، وابسته بهگونه که هنکس ميانداز، آنچشمجاست که تفسیر و يا معناي اين
انداز چشمي براي تشريح يكگوناگوني هاراه»، لیدل نيبد(؛ 198: 2011انديشة ناظر است )

انداز نزديك و متقابل چشم وندیپ(. 173: 1389)شکويي، « وجود دارد، ازجمله... ايدئولوژي
هاي اجتماعي و فرهنگي انداز ارزش، زيرا چشمشگفتي ما باشد هيماتواند و انگارگان نمي

اي از عنوان گونهها را بهانداز اين ارزش، چشمگريدسخنيبهکند؛ هنجار ميرا تبديل به
انداز ناظران دهد که چشمنشان مي کند. میتچلاموري طبیعي تبديل ميآگاهي ناظران به

صورت ناآگاهانه و احساساتشان را، بهو  کند و تصويري در خود تعبیه مياگونهخود را به
توانند (. همة اين موارد مي2: 1994کنند )انداز کشف ميکمي آگاهانه، در خالل چشم

از ادراک فضايي آن  متأثرفضا مبنايي باشند بر اينکه در يك روايت، هر توصیفي از يك
رزشمندي را از هاي ااست و درنتیجه؛ فضاي داستاني و توصیفات موجود در روايت، داده

 (.130 :1397گذارد )يان، مي اشتراکبه شخصیت اصلي ادراکشیوة 

 بحث -5
 خورشیديي رئالیسم علمگرايانه شناسمعرفت-1-5
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شود. درک واکاوانة اين انداز ديده ميچشمتوصیفي از يك خورشیدي، اي ازدر هر نقطه
ي را در بارة چگونگي استهيباشناختي دارد تا بررسي معرفتمي بر آناندازها، ما را چشم

هاي و اينکه راوي رمان و شخصیت اصلي چه رهیافت میانجام دهانداز درک چشم
اين هدف، نیازمند واکاوي لنزهايي است که ناظر . رسیدن بهاندگرفتهشیپشناختي را معرفت

 انیمشین هاي آتگیرد. مکیون اين مسئله را از خالل مناظرهمي کاربه اندازچشمبراي درک 
ي بخشمعناانگاري و گیرد و آن را بافتهاي داستان پي ميمايکل برد و برخي از شخصیت

 کند.مي
ة دربارهاي علمي، برد و نانسي تمپل، استاد پژوهش انیمشديدترين مجادله داستان 

دادن و گیرد. موضوع بر سر اين است که آيا علم فیزيك در نشاناستقالل علم فیزيك درمي
پروفسور  کهچنانآنمستقل عمل کند يا خیر.  طوربهتواند هاي جهان، ميواقعیت بازنموديا 

يك »، خانم تمپل، ديگويمبرد جك پوالرد )عضو ديگر کمیته فیزيك در امپريال کالج( به
 :2010 )مکیون،« و ساختگراي اجتماعي سرسختي دیلوح سففرضیه ... و قائل بهمدرنپست

هر ژني، »گويد که ر گزارش آخرين پژوهشش براي اعضاي کمیته مي( است. تمپل د155
-شود. بدون ابزارهاي درمتنصورت اجتماعي ساخته ميترين معناي خود، بهدر محتمل

(. مقصود از 151 همان:)« توان گفت که ژن وجود دارددانشمندان، نمي مورداستفادهگذاري 
عوامل اجتماعي که تولیدشان به بزارهايشانگذاري اين است که دانشمندان از اواژه درمتن

منظور تولید نظريه و مفاهیم را به هاآنهاي ها و ويژگيکنند تا ژنوابسته است، استفاده مي
ژن نهادي عیني نبوده »دهد: درآورند؛ تمپل از زبان راوي توضیح مي قاعدهبهو  کنند میتنظ

ها توسط فرضیه کامالرا کشف کنند. ژن  هانآکه فقط منتظر اين باشد تا دانشمندان بیايند 
کشف  هاژن هاآن؛ که بدون هاآن؛ و توسط تجهیزات هاآنتولید شده؛ توسط خالقیت 

-انگاري علم اقامه استدالل ميعلم فیزيك و عیني هیعل(. تمپل در اينجا همان)« شدندنمي

، سواز آن. برد، دارد دیتأکي سازقتیحقو بر نقش ذهن و فعالیت انساني در فرايند  کند
ر مدرن که بهگرايانه را بپذيرد، چراکه ديدگاهي است پستتواند اين ديدگاه نسبیتنمي ی تعب

 هاآنهاي بنیادين روشنگري و حقیقت عقالنیت در جیمسون قصد از میان برداشتن گزاره
 (.147: 1389را دارد )جیمسون، 

ي علوم انساناکم در میان دانشجويان برد، در دوران دانشجويي خود، مخالف تفکر ح
تر از دين و و صادق يك سامانة اعتقادي ديگرست تنهاعلم »يشة حاکم اين بود که اندبود. 
باور (. همراه با ديگر فیزيکدان152: 2010)مکیون، « بیني نیستطالع رد  هاي عضو کمیته، ب
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نتظار توصیف و توضیح، ي است، با همه رازهايش، در ابدون وابستگوجود جهان »دارد که 
هاي مشاهده در همة زمینه اثرانگشتش گذاشتن يبجاگرچه اين ناظر جهان را از 

ة ویشو يا فیزيك،  بر اين مسئله است که چگونه علم کشمکش(. 152 همان:)« دارديبازنم
دهد. بااينکه بخشي از واقعیت، از ديدگاه تمپل، از خود رابطه انسان با جهان را نشان مي

یرون  نیراستگیرد، برد معتقد است که واقعیت چیزي سان سرچشمه ميان ب است که در آن 
-برد ، واقعیت مورد مشاهده قرار مي نظر ازي جدا از ناظر خود دارد. اشناسهو گرفته جاي 

ي آسانبهناظر و واقعیت است. چنین تقابلي  انیمتقابل دوگانة بس بزرگ گیرد؛ و اين يك
انداز برد چشم باورتوان گفت بهيم کند.انداز نیز تعمیم پیدا مير و چشمناظ انیمرابطه به

روساخت در ي ارزش بهواگذاررسد و اين بیشتر بهمي نظربههمان چیزي است که 
اش یستي، ژستي که برد در تمام زندگيمدرنضد پستاهت دارد تا ژستي شبمدرنیسم پست

از  متأثرتوان بیشتر تناقض است. نظر برد را ميدهنده نوعي و نشان گرفته استخود به
هاي ي تنگاتنگ دارد و يکي از بايستهوندیپگرايي که با تجربه پوزيتیويسم منطقي دانست

: 1395)لیديمن، « تحقیق است احترامقابلعلم تنها شکل معمول و »اي آن اين است که پايه
189.) 

دارد  باورکه ديديم،  گونههمان،  تناقض، درخواهیم يافت که برد از اين عبوربا 
از (، بدون سهم معناداري 152: 2010)مکیون، « جهان... منتظر توصیف و توضیح است»

از اين  شیپ، طورنیهم. است دادهيجامعنايش را در خود  نظاره شدهي ناظر، زيرا سو
ن وجود جهاني را توصیف کرد که همچنا»، راوي در پي اثبات آن بود که فیزيك اظهارنظر

(. 10 همان:)« وجود نداشتند هااندوهها و همه درد و داشت، حتي اگر همه مردها و زنمي
نويسنده رمان نیست. در رابطه با نظريات افراطي به میتعمقابلراحتي برد به دگاهيداين 
کننده را جدي کند و نقش مشاهدهواقعیت، مکیون محتاطانه عمل مي دربارهمدرن پست

واقعیت موجود در جهان گمان وابسته بهتوان ادعا کرد که نقش ناظر نیز، بيمي داند.مي
اي در ساخت واقعیت ندارد. برد تالش کرد تا تارپین را جانبهو ناظر سهم همه استخارج 

هم بود، اما نکته کلیدي اين است: گرچه  ابیکامقاتل الدس نشان دهد و در اين کار 
تارپین در ساحت اجتماعي موفق بوده  دست بهارتکاب قتل  دربارهواقعیت برساخته برد 

گذشته برد »گاه نتوانست با آن کنار بیايد و يا آن را باور کند چون ولي خود برد هیچ
« کردکه به زمان حال او تراوش مي آمدهبازاري بود؛ شبیه پنیر بودار عملهمیشه آشفته

د کشته شدن الدس و متهم شدن تارپین ( و به همین دلیل وقايعي مانن303-302 همان:)
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-اما زير همه اين ظواهر، چون اليه؛ دیرسيم به نظرو بدون پیامد  روياگون، غیرقابل اثبات»

اش توانسته بود که در زندگي پرمشغله هاهاي ديگر بود، نه قطعیتاي از صخره، پنداشت
 (.273 همان:)« متوقف نکند هاآنخود را در 
نداز واقعیت ارائه کرد، اگر چشم دربارههاي خود که برد در مناظره ديدگاهي در برابر ا

بدانیم، يك پیوستار  نظاره شدهي میان ناظر و جهان ايگانگرا ساختي اجتماعي و يا ي
براي ايجاد چنین پیوستاري در  کوششنه تقابلي دوگانه.  خواهد شدگرايانه خلق وحدت

 اتیادباين پیوستار بتواند روشي که  بساچهبود.  خواهد توجهجالبگرا بسیار ادبیات بوم
-هم انتظار مي خورشیديسازد. از پردازد را دگرگون گرا به تغییرات اقلیمي ميي بومداستان

ناظر و جهان  انیماي که به وحدت گرايانه خلق کند. نويسندهرفت که پیوستاري وحدت
محیطي، زيست مصائبلیت انسان در به موضوع عام گمانيب، داشته باشدنظاره شده باور 
. در همین رابطه، لیشان و خواهد پرداخت هاآنو چه جبران  مصائبچه ايجاد اين 

بسیاري از »دهند: ، در خوانشي ويتگنشتايني، به ادگار و همکارانش ارجاع مي1جیوگن
تند... هس برگشترقابلیغهايي منجر شد که ي که به نابودي سرمايهمیاقل راتییتغ راتیتأث

(. اين موضوع مطرح 339: 2013« )هاي جهان پیراموني هستندمربوط به ادراک و بازنمايي
 راتییتغکمي و آماري مربوط به  راتیتأثاين مسئله فراتر از شاخص و »شود زيرا مي
-ي و فرهنگي است و دستهشناختروانبا فهم و تفسیرهاي  وندیدر پي است... و بیشتر میاقل

(. مقاله در ادامه در بخشي 339 همان:)« دهديمي اقلیمي را بروز هاتيرواو اي از خیاالت 
 مجزا به موضوع تغییرات اقلیمي خواهد پرداخت.

ناظر بر داستان  در برابرانداز ، نظام تقابل دوگانه زمین يا چشمخورشیديدر سراسر 
انسان.  در برابرجهان است:  تربزرگتقابلي تعمیم بهاست. اين تقابل، قابلافکنده سايه 

عنوان  2و يا کولي داند( مي128: 2013« )تقابل دوگانه بدن و مغز»بِرد را  گرارد، شخصیت
( و هرگز 1 پاراگراف: 2010« )ماندباور مصمم باقي مي-يك دوگانه»کند که برد مي
ون کند. مکیاحترامي نميانسان و عقالنیت بي انیمجداسازي مرسوم در سنت روشنگري به

هاي موجود در رمان، در پوسته زبان متکبرانه و متعالي علمي راوي اين تقابل را در توصیف
نمونه به اين استفاده از علم فیزيك مکانیك در اين توصیف  عنوان. بهاست دادهيجاو بِرد، 

 هاآنکه نیروي گريز از مرکزش  اي به بزرگي و شلوغي يك میدان مسابقهفلکه»نگاه کنید: 
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اي (؛ و يا در صحنه29 :2010)مکیون، « کردبیرون با لغزشي نزولي پرتاب مي به سمت را
کرده سمت راست حرکت بیش از يك فوت به»کند: ديگر، از دانش هندسي استفاده مي

( در جايي 96 همان:)...« سنگ وار محو در خردهو عالمتي مستطیلضربه خورده بود ، بود
ن ترکي قطري روي شیشه سمت چپ اال»برد: نور بهره مي كديگر از بیان هندسه و فیزي

يك خط راست که باعث انکسار و انتشار نور کم  باًيتقر، وجود داشتاش عینك ايمني
يك »کند: اي از زبان فیزيك الکتريسیته استفاده مي(. در نقطه49 همان:)« لعابي شد زردرنگ

دماني خطوط برق را بشنود. توانست صداي ترق و تروق خوبزرگ... مي برق ریت
(. هاروي اين نظام تقابل دوگانه را 48-47 همان:)« بسیار پايدار، بسیار بنیادين –هاالکترون

پردازد. تار انتقاد از آن ميبه 2وايتهد 1انگاره تار زندگيقرار داده و با اشاره به دیتأکمورد 
مخالفتي هم  ؛ وگذاردصحه مي انداززندگي وايتهد بر درستي دانش و دوگانه ناظر و چشم

هاي رشته انیمو اصالت تجربه ندارد، ولي هماهنگي  گرايي برد، خردگرايي مطلقبا علم
انسان و طبیعت  انیم، گانهدهد که در يك نظام يمي داند و نشانمي تیپراهمعلمي را 

ي از اتحاديه يي اين تفکر، هاروبازگوها وجود دارد. براي همه دانش انیموابستگي متقابل 
بشريت بنیان استعاري هشدار دانشمندان جهان به»کند: قول مينقل 3دانشمندان دلواپس

و روي انگارة تار  دو نهاد برداشته است )رها کرده( انیمخود را در میانه کار از روي تقابل 
است که سوزان  اين همان چیزي (.218 :2000« )است زندگي در جهان نهاده بستههمبه
در استدالل آن داشت. بعد نزاع در کمیته فیزيك، برد و  پلبام در مناظره خود با بِرد سعيا

، اما در روز کنند انیبتفضیل هاي خود را بهاي ترتیب دادند تا بتوانند ديدگاهتمپل مناظره
را به  يشناخت يروانشناسمعهود تمپل حاضر نشد و همکارش سوزان اپلبام، کارشناس 

هاي آماري و موافقت اولیه با بِرد، راوي استفاده از داده لیدلبهخود فرستاد.  نمايندگي از
-گرا بود و استدالل مياو يك عین»گويد: ؛ راوي رمان ميپردازديمتمجید اپلبام داستان به

گرايانه ، او از تحلیل تقلیلپردازديمتوصیف آن کرد که جهان مستقل از زباني است که به
« سنت روشنگرينگر بود و... يك خردگراي معتقد به، او يك تجربيکندتمجید مي

 (.160: 2010)مکیون، 
گذارد که تنها رشته معتبر علم مانند وايتهد، اپلبام بنیان تفکر خود را بر اين امر مي

(. 160 همان:)« بهتر است تنها شواهد تجربي نگاه ما را شکل دهد»گويد: است؛ راوي مي
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گرايانه برد، شود، توصیف، در شیوه علمانداز و معماري مياز چشمصحبت  کهيهنگام
خانه ي ناظر باشد؛ بدين شکل، برد بهاربدجاندور از الجرم بايد با بیان جزئیات عیني و به

خارج بلوار، در »: پردازديمتوصیف معماري آن شود و از زبان راوي بهتارپین خیره مي
که روي نماي  لك شدههاي کاج چوب... بهشد رهیخمکان آن کنارة راست پارک کرد و به

شکل قايق موتوري که به، بهدرست کنندشانزدهمي بودند تا ظاهري سدهجلو پیچ شده
که در جلو اي روي تیر سیاه نزديك چراغ درشکهکش افتاده بود... بهناخوشي روي يدک

اين خانه متنفر بود، بهصاحب اين (. برد از46 :)همان. «دوره جرج بود،...سبکش متعلق به
نه  دگاهياز د نکهيباااي نامشروع با همسر برد برقرار کرده بود؛ راوي دلیل که او رابطه او خا

توصیفش راه يابد، چون توصیف دهد تا احساس نفرت او بهکند، اجازه نميرا توصیف مي
ي مثبت هانکته، راوي بهاست. افزون اينکه ياربدجاندور از هرگونه احساس يا علمي به

هاي دورة جرج. اين سبك معماري با خطکند: سبك متعلق بهبیند نیز اشاره ميمي آنچه
 نظم فکري و خرد است. متعادل در نما نشاندهندة کامالمتقارن و اجزاي 

بدون تواند چشمکسي نمي» 1باور هاسکینزجالب اينکه، به انداز انگلیسي را درک کند... 
، از خورشیدي(. راوي 13: 1995« )برگردد گرفته است يجاتاريخي که پشت آن هاينکه ب

کند. اين شکل توصیف مي نیهمبهبیضوي هواپیما را  انداز بیرون پنجرهنگاه برد ، چشم
وسیله دهقانان قرون که روزگاري بهها آنهاي دور ها و ديوارة خاربندشت»توصیف: 

(، يادآور 127: 2010)مکیون، « شدندنگهداري ميوسطي يا کارگران سده هیجدهمي 
هاي چهارضلعيزمین را به انیعبههنوز هم »فئودالیسم است؛  در دورانانداز بريتانیايي چشم

ا همه درختان، آشنا بيتقرها، ها، خوکدانيها، نردهو همه جوي کردندقاعده الگوبندي ميبي
(. در ادامه اين 127 :)همان« نام آمده بودند...در کتاب مساحي انگلستان ب احتماالبودند و 

 نیهمبه. پردازديمشرح شهر آرماني نئولیبرال انگلیسي توصیف، مکیون، با زباني غايي، به
« اندازکننده تسلط و استعمار چشمتداعي»انداز براي برد برداري چشمدلیل استفاده نقشه

فقط بر مبناي سودجويي و اقتصاد تصور طبیعت »( است زيرا در اينجا 177 :2016)فیوير، 
 (.177 :)همان« شده است

 دربارهبیان خشم خود انداز، بهاينجا، راوي داستان، با توصیف تاريخگرايانه چشم
« قاعدهيبي هايچهارضلع»انداز طبیعي انگلیس، از يي تراژيك در چشمهايدگرگون
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پردازد، ( مي127 همان:)« لعيشکل مدرن چهارض»شکل کنوني، (، به127: 2010)مکیون، 
شود، زيرا رويکرد ها و پروژه روشنگري ابراز ميآموزه در چارچوبولي اين خشم 

انداز هنوز هم يك کار تاريخگرايانه هاسکینز و مکیون براي درک شمايل فعلي چشم
ة توصیف هاسکینز از دربار 1. سوآفیلدشوديممند محسوب تحقیقاتي منطقي و قاعده

کند که روايت کرده و استدالل مي دیتأکاز انگلیسي بر اهمیت روايت شخصي اندچشم
(. در 14: 2005انداز موضوعي نیست که در حاشیه باشد )شخصي در خوانش چشم

ي آن در مایسو يا شايد  اندازهاي دروني ناظر داردحقیقت، روايت شخصي ريشه در چشم
 اش.هاي فکريو يا درکل چارچوب ذهن خودش

انداز هم محیطي فضايي است و هم تصويري چشم»کند که نقل مي 2یلد از کورنرسوآف
انداز را نبايد کوچك شمرد چون گويد که قدرت چشم(. کورنر مي5 :)همان« فرهنگي

: 2010« )نیست عمل کردنهاي خاص ديدن و انداز جداي از روشساخت فضاي چشم»
 ريتصووصلت بین توده فیزيکي بیروني و  مثابهانداز به(. سوآفیلد، با توصیف چشم114

(. 6 :)همان« انداز دانش استچشم»کند که گیري ميي و شخصي دروني، نتیجهانتزاع
 گوناگونشناختي ناظر تواند بر مبناي لنزهاي معرفتانداز ميچشم، توصیف يكرونيازا

آيد؛ دست مي هاي علمي بهانداز با کمك روشدانش جهان از خالل چشم گمانيبباشد. 
اتکا باشد، قابل کامالآمده کامل و دستکنند که دانش بهها تضمین نميهرچند، اين روش

(. 67: 2007« )مثابه روشي در ديدن داراي فريبندگي استبه»انداز چشم 3باور وايليزيرا به
و  ، متعاليشناسانه ييبايز نشیب»ما بهانداز چشماگرچه کسب دانش جهان از خالل 

کند ي مانند پوششي عمل ميولدهد، ي حسي با طبیعت ميگانگي درباره بخش يستگارر
(. در 67 همان:) «کندرا پنهان مي هانشیب کنترل کردنکه حقیقت زيربنايي شرايط مادي و 

هاي بادي هايش توربینبامکند که در پشت، جاک بربي شهري را توصیف ميخورشیدي
انداز شهري، انگار يك چشم»: اندشده نصب پژوهشگاهه در شد( طراحياستفادهقابل ریغ)

گردش  خاطربهکه  بامو پنج هزار  آيدچشم ميها بهاي در اين نزديکيکه بر فراز تپه
هايي که شوند... از آنتنزيباتر مي اریبسدرخشند، اي در غروب آفتاب ميهاي نقرهتوربین

(. در توصیف بربي، محله 55: 2010)مکیون، « ندانماي شهري را در دهه پنجاه تغییر داده
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يي جانورها و زيست ، پوشش گیاهيآلوده، هواي دهيدبیآسزيست شهر، محیط دستیته
وايلي  لیدل نیهمشوند. به ها پنهان مياند در زير واژهرفته که در طي بناي اين شهر از میان

« سازداين ما را از جهان طبیعي جدا ميآنچه در دور است ناآگاهیم و  دربارهما »اعتقاد دارد 
تواند خود انداز خیلي نميدهند که رابطه ناظر و چشم(. اين توصیفات نشان مي67: 2007)

شناسي ي نوعي معرفترگذاریتأثگرايانه قرار دهد و مانع رويکردهاي علم دوبندیقرا در 
 خاص بر توصیفات شود.

سبکي را »انداز گويد چشمکند و ميرجسته ميانداز را بانگارگاني چشم هيسو 1کاسگرو
دهد که در آن طبقات خاصي از افراد، از خالل رابطه مفروض خود با طبیعت، ارائه مي

 در نسبتو از خالل آن بر نقش اجتماعي خود و ديگران  بخشندمعنا مي شانيایدنو  خودبه
ن بنابراين، مي؛ (15: 1998« )کنندکرده و با آن ارتباط برقرار مي دیتأکبا طبیعت بیروني  توا

-شدن نظام سرمايهتراست و با پیچیده انداز تعبیه شدهاستدالل کرد که انگارگان در چشم

. اينکه است افتهشود جاي يديده مي هر آنچهداري و قدرت بورژوازي، انگارگان در 
متقاعدکننده. اي است فرضیه کرده استروي زمین است را آلوده  هر آنچهانگارگان حاکم 

انداز تواند از طريق تحلیل چشماي ميشدة معاصر براي هر نوع نظارهبیني القاپس جهان
در  شدههیتعب ايدئولوژىعاملیت ناظر در رمزگشايي کدهاي  گرفتن دهيناداما ؛ درک شود

 لوحانه است.انداز سادهچشم

که درک  ك کنندکمتوانند و شخصیت اصلي آن مي خورشیديهمین سیاق، راوي به
يك مستتر در داستان داشته باشیم. در بخش ابتدايي ايدئولوژبسیار ارزشمندي از کدهاي 

اي که بیشتر متعلق به کند؛ محلهگويد که برد در بلسايز پارک زندگي ميداستان، راوي مي
. بوده استطبقه متوسط به باالي لندن است. اين محله در دوره ويکتوريا در حومه شهر 

اصیل  ستيبايم آنچهمدرني از پست استهزاء گونهدور از انتظار نیست که برد از تقلید  پس
-گونه توصیف ميرا اين ماند متنفر باشد. راوي، خانه معشوق همسر بِرد، تارپینباقي مي

هاي خودش بازسازي شده و به معماري دوره تودر که با دست او 2تودر-خانه شبه»کند: 
مدل دوره ويکتوريا در راه  برقچراغکش زير تیر که روي يك يدکدرآمده، با قايقي 

و فضايي که در آن يك کیوسك تلفن قرمز بالاستفاده نصب  ورودي جلويي سیمان شده
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راوي و برد،  زعمبههاي زينتي خانه تارپین، (. معماري و طرح4: 2010)مکیون، « شده بود
( و يك دشدهیتقلبك معماري ارزشمند )است که بین يك س اي نامشروعمثابه رابطهبه

اين حس به خانه تارپین  نکهيجالب او  گرفته استموقعیت زماني و مکاني مبتذل صورت 
ي است که او نسبت به رابطه نامشروع بین همسرش و تارپین دارد. به حسخیلي شبیه 

ك زن بِرد متعجب بود از اينکه همسر ي»گويد: بالفاصله پس از اين توصیف، راوي مي
 (.4 :)همان« بودن چقدر بغرنج است کارانتیخ

موارد بسیار  گونهنياعلمي در  کامالي راوي و يا يك شخصیت اربدجانعدم 
عنوان تنها رهگذر تواند حقانیت علم بهکه برد چگونه مي است نيادشوارست. پرسش 

یار ارجاع قابل زبان مع 1چامسکي باوربهکه برساند درحالي اثباتبهشناخت را رسیدن به
هاي فردي داشته و بیانگر باورهاست تا پديده هيسواتکايي براي کل جامعه نیست و بیشتر 

هر واقعیت و  بازتابکه مدعي  بنابراين، کاربرد زبان در رئالیسم؛ (60-58: 1384جهان )
دهد است، چگونه خواهد بود؟ چگونه راوي در دنیاي درون و بیرون ذهن رخ مي آنچه

هاي داستان را توصیف کند و از شخصي بودن نظام تواند واقعیت پديدهمي يخورشید
وپاخت سنت رئالیستي نقاشي ساخت»بر  2دنیلز دیتأکارجاعي زبان احتراز نمايد؟ در اينجا، 

 اقتصادي، اجتماعي درآوردنکنترل داري در تصاحب کردن و بهغربي با راهبردهاي سرمايه
تا اندازه زيادي، از همین سنت پیروي  ننده است. مکیونک( کمك213: 1989« )و جنسي

-محورانه، از قدرت توصیفي از رويکردي علممندبهرهو  ، زيرا رئالیسم ادبي اوکنديم

علم »گويد: کاهد. هالند ميشدت ميهايش براي دورتر رفتن و با تخیل همراه شدن به
و تمايل دارد که نقش ضامن  هاي مکیون( دارد)رمان هاآننقشي محوري در رئالیسم 

(. توصیف بِرد از لندن از داخل 151: 2019« )با دنیا بازي کند وندیپرا در  هاآنضمني 
روحي آزاد در سینت  مانندفکر کرد که سايه هواپیما »هواپیما با اين تصور همراه بود: 

: 2010، )مکیون« ي در آن ارتفاع غیرممکن بودولکرد، حرکت مي هابامجمیز و باالي 
کوشد با بیان قید غیرممکن بودن چنین تصوري زبان توصیف را علمي نگه (. راوي مي125

گرايانه کارگیري رئالیسم علمدارد. ترس نويسنده از ناتواني زبان در بیان واقعیت، به
اتکا نیست، توصیفات علمي خیلي قابلي اين رهیافت بهولکند، را توجیه مي خورشیدي
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هاي که واژهچنانجهان خارج آن»هاي شخصي ارجاع در زبان، خود جنبه زيرا جداي از
یرون منطبق بر تقسیمات قرينه الزاماًيافته نیست و ... دهند نظامزبان نشان مي ب اي در جهان 

، خالقهاثري  منزلهبهگرايانه، ادبیات داستاني، (. در رئالیسم علم188 :1385)باطني، « نیست
رد، شود و برعکس اين، محلي از اِعراب ندارد. بهم کنترل ميبا استفاده از عل عنوان نمونه، بِ

فرياد  (89-88: 2010)مکیون، « يك متجاوز نادان به رشته او»در سفر قطب شمال، بر سر 
هايزنبرگ... فقدان  تیقطعکه گفته بود اصل عدم »مرديث  بنامنويسي کشد؛ رمانمي
را در خود و چرا  چونيبي هايداورما و يا دشواري  يهنگامهنماي اخالقي در قطبيك

اين اصل هیچ »دهد: بلند پاسخ مي (. برد با صداي89-88 :)همان« کرده استخالصه 
زود باش، »پرسد نويس ميو از خانم رمان (89 :)همان« کاربردي در گسترة اخالق ندارد

« ؟ هیچي!دهديمعني کوفتي عالوه نادرست روي ريشه دوم دو. اين چه مبگو... درست، به
 (.89 :)همان

 اندازمثابه چشمبه نیزم ةکر-2-5

، گوناگونهاي داري، در دورههاي سرمايهو سیال بودن فضا، نظام انتزاعي، لغزنده لیدلبه
اند. هاروي انداز يا محیط مصنوع زدهآن از طريق ساخت چشم کردن ستاياو رام دست به

« اي مشخص از تاريخش ضروري استسیستم در نقطه کارکردي برا» کارگويد که اين مي
مثبت  پاسخي در اقتصاد و دادن ادیبنهاي ها، با پذيرش دگرگوني(. دولت25 :2001)
موانع  انفعال جريانات دانشجويي چپ، همه پس ازنئولیبرالیسم در دهة هفتاد میالدي، به

چارچوبي  فردي کارآفرينانه در خالل يهامهارتو  هايآزادرهاسازي  از راه»پیشرفت را 
که مشخصة آن حقوق مالکیت فردي مستحکم، »( برداشتند 2: 2005)هاروي، « نهادي

 همهچنین رهاسازي، (. براي دستیابي به2 همان:)« آزاد است داد و ستدو  بازارهاي آزاد
یع و فشار انتخاب خود يا با تطم، بهديبايمبلوک شرق، دنیا، حتي کشورهاي وابسته به

مقررات،  هر نوع(، از 84 :1395زور نظامي )اسمیث، هاي جهاني و يا با توسل بهسازمان
 (.3: 2005و حضور دولت در عرصة اجتماع دست بکشند )هاروي،  دولتي تیمالک

 امروزه آنچهپیکر بود: انداز هموار غوليك چشمدادن دنیا بهپیامد اين مسئله، تغییر شکل 
ي است، سيدگرداين  پس از خورشیديداستان  آغاز. نقطة شوديمنامیده  زمین سیارة
 خورشیدياست.  2005و  2000 انیمهاي داستان سال نینخستکه زمینه بخش  گونههمان
انداز دارد. الدس، يکي از محققان جوان مرکز چشممثابه يكزمین بهي بهاچندبارههاي اشاره
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او »کند: استفاده مي« سیاره»زمین از واژة رد براي اشاره بهو راننده ب ريپذ ديتجدملي انرژي 
 درخطرکند زمین که فکر مي در اولین گفتگو با رئیس گفت براي اين درخواست کار داده

(. بايد واژة سیاره را فزونتر موشکافي کرد، چون تصوير ناظري 28: 2010 )مکیون،« است
؛ و  ماننداز جايي  نمونه يبراشده است،  زمین خیرهکه به سازديمذهن متبادر را به ه کره ما

 .ندیبيمآن را مانند يك کره 
از روي کره  1968از زمین در سال  1ديويد هاروي عکسي که فضاپیماي انترپرايز ناسا

که اين تصوير واسطه اين قرار داد، به دیتأکاي کلیدي مورد نکته عنوانبهماه گرفت را 
( شد. بهترين نمونة اشاره 13: 2000)هاروي، « ي از آگاهياتازهوع نمادي از ن»تبديل به

ندازراهبراي مراسم  کويومکزینشدن برد بهيراهاز  شیپشب  خورشیدي،اين نماد در به ي ا
شام سرشبي مخصوصي را »معشوقة  برد و دخترشان، کاترينا  کهيهنگامنیروگاه است؛ 

ده اي است که کاترينا با دستان خود آن را شکل کنند، غذايي که در وسطش گُلهآماده مي دا
(. 262: 2010)مکیون، « است سبزرنگهاي مرغ آبي با وصلهو پوشیده از شکرتخم است

عکس فضاپیماي ناسا از اين تصوير از زمین که دختر برد در ذهن دارد شباهت بسیاري به
(؛ و جالب اينکه برد 262 :)همان« داين زمین بو»گويد: غذا ميزمین دارد. کاترينا با اشاره به

(، گويا 262 :)همان« کندفوت مي دم آن را با يك»گذارند و کاترينا و او شمعي روي آن مي
 براي کرة زمین. نوي ازمانهگیرند: آغاز را جشن مي نوزمیني  زادروز

دون ي بجهانسازي که بر انداز از زمین بازتابي است از فرايند جهانيظهور اين چشم 
( مرزهاي 303 :1387سازمان جهاني تجارت )الهي،  سیتأسکند و با مي دیتأکمرز و حاشیه 

کره  انیمماند مرز و تنها مرزي که باقي مي شونديمو فرهنگي اصالح  سیاسي، تجاري
تواند در خدمت جريان سرمايه سیال و سیاره بدون مرز بیشتر مي چراکهزمین و فضا است، 

انداز جديد پذيراي جريان (. چشم312 :1387( )الهي، 18: 2019روي، باشد )ها درحرکت
ند يي است که از میان مرزهاي سیاسي تزيیني عبور ميهافراوردهو  مواد خامآزاد و روان  کن

سیاسي، پسافورديسم  دگاهياز د»، حل کنند: 2وارف گفتهبهتا مشکل شکست فورديسم را، 
بر بازار آزاد، مقررات  الظاهريعلو  نئولیبرالیسم بودبسیار نزديك با استیالي  وندیپدر 

 (.121: 2006« )کردمي دیتأکي سازيخصوصو  زدايي
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زمان صورت -سیاره از طريق فشردگي فضامثابه يكانداز زمین بهباور هاروي، چشمبه
فرايند نابودي فضا از »ي همان کوچك شدن و يا نابودي فضا است: عبارتبهگرفت که 

: 1989« )است گرفته يجاداري زمان که همیشه در مرکز نیروي محرکة سرمايهطريق 
و با  اين نابودي است امدیپ(. شتاب در زمان معامالت مالي و افزايش ارزش زمان 293

است که  دارهاهيسرما فرد فرداي همیشه حاضر براي انگیزه»هاروي، دلیل آن ارجاع به
(. اين 229 همان:)« ر متوسط اجتماعي سرعت ببخشند،...زمان معامالت مالي خود در براببه

زمانش »: شده استدادهاضطرابي فزاينده براي زمان نشان  شکلبهمسئله، در طول داستان، 
 توانستيمي مايکل برد، ... تنها ولي بود... طورنيا. براي همه شديمداشت تمام 

ر حال از دست دادن بود، فکر کند. د آنچهو به شدي روزش که کمتر و کمتر ميهاساعتبه
 طرزبهداشت،  ریتأخساعت که همین حاال هم، يك ساعت دو و سي دقیقه بود و هواپیما

: 2010)مکیون، « هاي ساعت ... در حرکت بودعقربه در جهت سالنهسالنهاي احمقانه
ساعت  يك شب را در اسلو ماند،»، گشتيبازملندن از سفر قطب به که يزمان(. يا 123

 :)همان« پرواز شش صبح تغییر داد و سه ساعت زودتر در فرودگاه هیثرو بودرزروش را به
که  وري باال انجام داد، کارش را با بهرهگشتيبازماسلو ي از تراندهايم بههنگام(، يا 94
براي برد خط هوايي »داد:  سفرانشهمي نسبت بهفناو حس برتري روشنفکرانه و به

« اسلو رزرو شد. بقیه ناچار بودند که چهار ساعت منتظر بمانند...ي پرواز بهمتفاوتي برا
يکي از انواع  کردن ريد»گويد (. بعد ها، برد در يك صحنه، از زبان راوي، مي94 همان:)

که آمیخته شده با عناصر کشمکش، سرزنش خود، ترحم  هاي دوران مدرن استخاص رنج
توان بیرون از فیزيك نظري نمي آنچهفزاينده براي  يشور، بیزاري از انسان و خودبه
، در اين دنیاي جهاني اگر(؛ بنابراين، 128 :)همان« برگشت زماني–آورد دستبه سازي شده

 ايد.کرده ریتأخيي وقتتان نباشید، جوصرفهبر روي سیارة زمین، قادر به
هاي در گستره هاي فناورياز طريق فضا، در حقیقت، با کمك پیشرفت نابودي زمان

ونقل و صنعت ارتباطات انجام شد. از ظهور لکوموتیوهاي بخار تاکنون، در سامانة حمل
ترين ها در کوتاهها و فراوردهتا انسان صورت گرفته استهاي بسیاري ونقل پیشرفتحمل

ونقل چنان دگرگوني مقصد برسند. هاروي معتقد است در دورة اخیر حملزمان ممکن به
: 1989« )وچهار ساعت، بسیار بلندبیست»هاي بسیار طوالني، کوتاه و يك مسافت يافت که

استفاده  چشم پرنده، از نماي خورشیديرسند. در جايي از داستان، راوي نظر مي( به228
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بیند، توصیف کند. برد در صندلي کنار پنجره کند تا آنچه را برد از پنجره هواپیما ميمي
 شود:زمین خیره ميروي خود دارد و بهاس هم در روبهپيصفحه جييك  احتماالًنشسته و 

تمز سمت شرق خیره شده بود... نگاه او از شهر گذشت، پايین بهاو به
سمت به ي ذخیره نفت و گاز گذشت وهامخزنمتورم و... نگاهش از 

بیمارستاني که ... آرواره باز ي کنت و اسکس رفت... بهاقهوهي هادشت
سمت اش بهرودخانه که ... و درياي شمال... بعد از آن نگاه خیرهدهانه 

ي هادشتي روي جنگل و انقرهجنوب گردش کرد و از میان بخار 
سوث دونز رفت...  کوهرشتهطرف خط ماليم ساسکس گذشت و به

 (123: 2010)مکیون، 
-؛ اين را ميوسیعي از زمین است ديقابل د، منطقه شده رهیخاندازي که برد بدان چشم 

-رفت، برد حتي ميدانست؛ اگر هواپیما باالتر و باالتر مي نیکره زمانداز چشم همانندتوان 

، خواهد شدتر ؛ هرچه ارتفاع باالتر رود، ديد جهانينظاره کندتوانست مناطق بیشتري را 
کادر درآورده جو را به اليه استراتوسفريك پنجره بیضوي در سمت چپش »گونه که همان

شدن (. مايل214 همان:)« درخت شمال آلمان را...ي بيهادشتتر و ده کیلومتر پايین بود
-تر ميو يا باريك ترگستردهو میدان ديد را  دهدهر سمتي زاويه ديد را تغییر ميهواپیما به

دار ابرهاي مايل هاي چیندرياي مانش بود... که با حاشیه آبراه هاتپهي سوآن»کند: 
 ؛ و(124 همان:)« کرده بودتي پیراسته شده بود، ابرهايي که سواحل فرانسه را مات صوربه

هاي هواپیما خورشید را روبروي او قرار داد و حاال چرخش تازه بال»، دهديمراوي ادامه 
ها آويزان بود، مقصد درست پايین موتور لرزاني که زير بال ونمايي از غرب لندن 

هاي تودرتو و نقل زمیني، بزرگراهو(. همچنین در حمل123 همان:)« داد قرارغیرمحتمل او 
نزديك و متصل کرد.  همبهدور و دورافتاده بودند را  ترشیپاغلب بندآمده، شهرهايي که 

ونقل پیچیده در رمان اندازهاي شهري همراه با ارجاعات به امکانات حملتوصیف چشم
-و رفت هاي شريانيو ورودي و اطراف آن پيفرودگاه میکروسکو»شود: وفور يافت ميبه

 (.23 همان:)« 40-، ام25-، ام4-، امجهنديم هاآنداخل  هاگلبول چونوآمدي که 
نابودي فضا و ها، بهکمك ماهوارهبه ژهيوبهمخابرات ديجیتال و فناوري ارتباطات، 

 پرشتاب. گردش دانکمك کردهانداز بسیار چشم مثابهبه نیکره زمشکل يافتن به همچنین
هر شکلي از ارزش که هنوز تبديل  -1اعتبار سیال و هر نوع ديگري از سرمايه موهومي
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ي سازيجهاندر سراسر جهان پیشرفتي شگرف است که به -نشده استپول/واقعیت به
جغرافیاي »هاي ارتباطي ، فناوريدر اصل(. 22 :2008)وارف،  کرده استزمین کمك 

ي زمیني و بیشتر بر مبناي جريان اطالعات و مرزها بر اساساند که کمتر ي ايجاد کردهاتازه
و هرکسي که از اين دانش و مهارت عقب بماند منزوي » (؛251 :1387)وارد، « هاستنشانه

به فناوري خورشیدي(. راوي 152 :1387)محمدي، « و دورافتاده خواهد شد -اطالعات را 

-کند که برد هر روز میلدهد. راوي اشاره ميمي عنوان امري بديهي در زندگي برد نشان

اي که برد در ديگر، در صحنه کند. درجاييباکس خود را با رايانه دستي چك مي
با فشار يك دکمه »گويد: کند راوي ميمي گفتگواست و با دخترش در لندن  کويومکزین

احضار  نشستيك خود حرف بزند، گويا در  جسم جداشدهتوانست با پدرِ از دخترش مي
 (.254: 2010)مکیون، « زند، شبحي در سويي ديگرارواح با روح يك مرده حرف مي

دنیاي پیرامون خود دهد که برد بهي واژه سیاره در متن داستان نشان ميریکارگبه
در اخترشناسي، گوياي اين است  ژهيوبهاي علمي، واژه عنوانبهکند. سیاره، چگونه نگاه مي

کره در فضا يك عنوانبهو آن را  برد ، از لحاظ مفهومي، فراتر از زمین استکه خیرگي 
شهرها و در سفرهاي کوتاه و بلند، به ریدرگ هموارهکه برد  لیدل نيابهآن،  افزون بربیند؛ مي

ي وندهایپي ماندگاري وجود ندارد و درنگنقطه »شهرها، با وسايل گوناگون است، براي او 
 (.14 همان:)« شوديميك حقیقت بنیادين، در عمل و در لفظ يل بهفضايي ناگهان تبد

 ؟انهيگراعلم سمیرئالگرمايش زمین؛ سبك بومگرايانه يا  -3-5

موانع فضايي و زماني  رفتن نیباي بدون مرز و از انداز سیارهچشمپس از تبديل زمین به
و پیامدهاي  ها، فقرجنگ براي گردش سرمايه، سه عامل عمده براي ساکنان آن داراي دارد:

از اين سه عامل توجه متفکران و  هرکدام ،تبعبه(؛ و 31: 1388شناختي )شکويي، بوم
کند. مسلم است که عنوان و تم خود جلب ميرا به مکیون جملهمنو  نويسانداستان

و  نخط داستاچنین هم دهد.مي قرار 1گراهاي بومآن را در ژانر ادبیات داستاني خورشیدي
گذارند. نبايد گرا بودن آن صحه ميبا گرمايش زمین بر بوم وندیپهاي داستان در تنش

گرايانه انتقادي، تمرکز راوي بر شخصیت انساني ي از خوانش بومادر گونهکه  فراموش کرد
 طبیعت. راندن هیحاشمحوري و به تواند دلیلي تفسیر شود بر انسانمي
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ي کاستن وخامت شرايط و جلوگیري هاگام نینخستاز  اقلیمي راتییتغشناسايي مقصر 
هاست. ترينشناختي يکي پراهمیتنقد بوم اتیدر ادباز بدتر شدن آن است. اين مسئله 

بشريت و ، بهعنوان نمونهبه، 1نگرشناس ژرفبوم»داند: گرارد تمدن بشري را مقصر مي
مقصر شود به(. زماني مي113 :2012« )تازديممحوري انسانمفهوم، به ترازتمدن و يا در 

داشته نظر ي اتفاقمیاقل راتییتغبرد مسئله بر سر وجود  اين معضل پرداخت که همه طرف
کند. يي ميآزما يراستي در رمان را میاقل راتییتغفرضیه وجود  خورشیدي. نويسنده باشند
اي کارانهمحافظهو دکتر پارک نگاه  دختر برد، تام الدس جزبههاي داستان شخصیت همه

کند تعداد کمي هستند که مانند  دیتأکتا  برديمسمتي گرمايش دارند. راوي داستان را بهبه
دانلد ترامپ، بر وجود اين معضل شك دارند. با فرض درستي اين گزاره، بايد گفت اين 

گیري در سازي و تصمیمي تصمیمسازوکارهاي در کم نفوذي اشخاص رو چیهافراد به
از داستان توجه کنید: برد زماني که براي افراد بسیار متمول و  بخشاين نیستند. به جهان

راي  هاآنکرد تا هاي نفتي و چندملیتي بودند، سخنراني مياز شرکت شتریبکه  نفوذذي ب ا  ر
ي مختلف هاگروههايي از پچپچ»ي ترغیب کند، دیخورش روگاهینگذاري در پروژه سرمايه

« از شنیدن... عبارت گرمايش سیاره شروع شده بودند پسشنید که يحاضر در اتاق م
ها اين بود که اين افراد هنوز گرمايش زمین و پچ(. دلیل اين پچ173: 2010)مکیون، 

 .اندباور نکرده واقعاًتغییرات اقلیمي را 

دهد. عموم برد حالت تهوع دست ميگويد هنگام سخنراني، بههمچنین، راوي مي
 پرتناقض اوستها و رفتار بر اين باورند که دلیل و داللت استعاري اين حالت گفته منتقدان

هاي زيادي از که برخالف جايگاه علمي او، بر بنیان خاصي استوار نیستند. برد در صحنه
گرمايش زمین ترين وجه اين تناقضات مربوط بهکند ندارد. مهمابراز مي آنچهداستان باور به

و در تمام زندگي خود، بِرد خود را مدافع انرژي پاک و نجات  نراني مذکورسخ در شود.مي
داستان، راوي  آغازي در ولکند. گرچه منکر گرمايش زمین نیست، زمین معرفي مي

(. برخالف 17 :)همان« ي شکاک نبودمیاقل راتییتغدرباره  کامالً»کند که او خاطرنشان مي
نجات زمین، انگیزه اصلي او کسب سود از طريق  ارهدرب اشانهيگراآرماني هايباززبان

 (.30 :2019سازي يك اختراع و ايده بود )موون، تجاري
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از »گويد که ي ميمیاقل راتییتغ دربارهي پرسش، در پاسخ به1مکیون، در مصاحبه با اَدم
اي که بارها شکاکان واژه -بنامد 2اين مسئله خرسند است که خود را يك گرمايشي

اند که برند که موافق با اين اجماع علميمي کاربهي کساني براي توصیف میاقل راتییتغبه
و ادامه  (9 : پاراگراف2010)اَدم، « هاي انساني نیروي محرکه گرمايش زمین استفعالیت

 همان:)« باشم 3باورشوم که يك فاجعهوسوسه مي اریبس اوقات يبرخگرچه »دهد که مي
اي وسعت مشکل، نقطه در موردن درباره رخداد فاجعه و شك بِرد (. شك مکیو9 پاراگراف

بايد » گیدنز به باورعنوان معتقدين به ساحت مطلق علم است، چراکه ، بههاآنمثبت براي 
را شنید. شك خون جاري در  سخنشانو  ...به شکاکان به گرمايش زمین احترام گذاشت

-ديدگاه مکیون را مي (.34 :1391یدنز، )گ« ي بسیار مهم استساز میتعمعلم بوده و در 

از ويژه او وارد شد، بهانتقاداتي دانست که پس از انتشار خورشیدي بهتوان واکنش او به
کند چراکه يك رمان مي ردي را میاقل راتییتغي گرارد که باور داشت رمان مکیون سو

نويسنده  رفتههميورچنین رماني نیست،.  خورشیدياقلیمي بايد آخرالزماني باشد، ولي 
است  5کند، يك هشداردهندهاشاره مي 4با برون که در مصاحبه گونههمان خورشیدي

زيستي را بسیار کند تا مخاطرات محیط(. چون رمان سعي مي15: پاراگراف 2010)برون، 
در داده و بگويد رويکردي که انسان معاصر به حل مشکل دارد خطرناک است. جدي نشان 

گیرد و شرايط آخرالزماني توصیف اينکه در اين رمان طبیعت از انسان انتقام نمي، باقتیحق
 (.51 :2012شود )زمنك، بیني مياي پیششود ولي خطراتي بسیار جدينمي

 6دارد انتخاب تمثیل فکاهي باور، چون استانتقاد گرارد بیشتر متوجه ساختار رمان 
کاهد. گرارد توضیح از جديت آن مي ر داده والشعاع قرابراي اين رمان موضوع آن را تحت

سیر خط به 8چنین حکايتو هم 7دهد که استفاده بسیار زياد مکیون از کنايه و اشاراتمي
و روي  (134: 2013زند )مي بیآسهاي مرتبط با آن ي و حکايتمیاقل راتییتغروايت 

و  پرسشري پاسخ گفتن به( است از دشوا135 همان:)« راه فرار»اين قالب آوردن مکیون به
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نیز  1(. هوزر136: 2013گرارد، ) يمیاقلآخرالزماني  شرايط دربارهعنوان نکردن حقیقت امر 
او شکل بگیرد.  اندازه کافي در تکنیك رواييمکیون اجازه نداد اين بحران به»باور دارد: 

ما ي چیزي بهآدمذات موانع  دربارهکند، ي از ما را با لودگي شاد ميبرخدل  کهيدرحال
توان ادعا کرد گرايانه متن، ميرويه علمتوجه به(. با10: 2010« )آموزد که خودمان بلديممي

 ي است.دارجانبطرفي و عدم نوعي بي دنبالبهي طنز ریکارگبهنويسنده با 

از به»، در توصیف جهان مدرن، 2باور فینبرگبر آن، نويسنده، به افزون شهودي طنزگونه 
(. مکیون، در 387: 1390« )يافته که در آن هر آرماني فاقد ارزش شده استعیتي دستواق

کند: خنده شیطان ، به دو نوع خنده در يکي از آثار کوندرا اشاره مي3مصاحبه خود با کوندرا
آنکه خنده فرشتگان از ، حالردیگيممعنايي را جشن خنده شیطان، بي»و خنده فرشته. 

« بردلذت ميگرفته ي منطق مرتب و درست شکل از رودر زمین  زیچهمه چه اندازهاينکه 
گون است، زيرا او نه شیطاني و نه فرشته خورشیدي(. خنده راوي 210 :1990)مکیون، 

ها را از نظر گیرد تا آنريشخند ميگیرد، بهي سرچشمه مينهاد آدمرا که از  اعمال انساني
ريشه مسئله ببخشد. اوج اين طنازي راوي زماني بهو معنايي نو  نشان دهدذاتي معیوب 

تواند کمترين سازگاري کند، ولي نميقطب مسافرت مياست که برد مدعي نجات زمین به
عنوان موجودي حقیر در برابر طبیعت قرار و ارتباطي را با طبیعت آنجا داشته باشد و به

کلیت نظام فکري و ي جدي بهاينجا نیز رمان، انتقاد در (.37 :2016گیرد )بولچي، مي
ادعاي کاراچیولو، کند. اگرچه بهشناختي لیبرالیستي انسان اروپايي وارد نميمعرفت

کند طبیعت تشبیه مييافته در دنیاي مصرفگرا را بهنويسنده/راوي بدن شلخته و پرورش
ر انسان را در طبیعت ترسیم کند، اما گويا مکی پرگزند( تا اوج تداخل 234: 2019) یشت ب ون 

 علت!محصول و نتیجه بپردازد و نه بهتمايل دارد به

 يبرخاگر »گويد: برد ميداند. راوي با اشاره بهي را مقصر گرمايش ميذات انسانمکیون 
چنین بودند، بود،... خوب ديگران هم اين گودروغحريص، خودخواه، حسابگر،  اوقات

( و يا خود بِرد در سخنراني براي 197: 2010)مکیون، « نقص انساني موضوع سترگي است
ها و در خودمان است، در نابخردي»دهد که ريشه مشکل گذارها توضیح ميسرمايه

___________________________________________________________________________  
1
 Houser 

2
 Feenberg 

3
 Kundera 



 267یديدر رمان خورش یمياقل راتييتغ و انه،گرایعلم سميانداز، رئالچشم

 

اتاق چکمه را »عنوان  بااي، (. خود مکیون در مقاله197 :)همان« فرضیات نیازموده خودمان
ثیلي ريشه بیان تمقطب نوشت، بهاز سفر به پسکه  «نجات دهید، زمین را نجات دهید

ايم، رانده شده از باغ طرز باشکوهي ناقصما به»گیرد که مشکالت پرداخته و نتیجه مي
 (.2پاراگراف  :ب 2005« )عدن، در اشتیاق بازگشت

: 1386)صالحي، « ي ذات انسان استنیبخوشقاعده کلي لیبرالیسم، »که دلیل اين به
هاي سنت روشنگري را نشانه رفته ز بنیانکنیم که در اينجا مکیون يکي ااذعان (، بايد 11

گرايانه آن، حمله شناختي علمرويکرد معرفتو يا به کل نظامروي او به هر ي بهولاست، 
ي ارتباط میاقلهاي داند. بايد يادآوري کرد که دگرگونيکند و آن را مقصر نمينمي

آن دارد. چون اين  شناسيرفتو رويکرد مع نیزم ارهیستنگاتنگي با نگاه نئولیبرالیستي به
توجهي از ناظر است، بايد بخش قابل در برابر اندازچشماز تقابل دوگانه زمین/ متأثرنگاه 

ي ديگر، جريان غالب دکارتي و عبارتبهشناختي مدرنیته يافت. مسئله را در رويکرد معرفت
لیبرالیستي دو  هرشآرمانبیکني در سنت روشنگري، انسان و طبیعت را در سیر رسیدن به

شناسي نگر با اين نوع معرفتژرف انيگراوم، ب1گفته بريداند. بهنهاد جدا و مستقل مي
که هرچه در آن هست  داننديماي ( و زمین را سیاره232: 2009مشکل جدي دارند )

 طبیعت است.

 توانيمکند. هاي مکیون و گرارد، هاروي هر دو را رد ميديدگاه انیمدر تعارض 
باشد. هاروي  همراهآخرالزماني بودن شرايط با مکیون  دربارهاستدالل کرد که هاروي 

ي دو پنداري باور دارد که بايد نظام ولدهد، پنداشتن شرايط هشدار مي عالم اسفل درباره
گرايانه را کنار گذاشت شناختي علمناظر در رويکرد معرفت-انسان و يا چشم انداز-طبیعت

اي کارگشا براي تواند ايدهمنفرد از علوم دقیقه و يا يك دانش خاص نمي ايو اينکه شاخه
نه محیط بانیپشتهاي حال، مسئله اين است که نه جرياناينبا»گرمايش ارائه دهد:  زيست و 

بالقوه منفي و  امدهایپ دیتائکافي آماده براي  اندازهبهدر جوامع علمي  هاآنمتحدان 
باشندکه با آن برخورد جديرسد ي خود، نیستند، چه پیشنهادها نشدهينیبشیپ « اي داشته 

 (.217 :2000)هاروي، 
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داري عنوان يك مارکسیست معتقد است که نظام سرمايهبرخالف مکیون، هاروي به
، باور داشتند که 1گفته فاسترکه مارکس و انگلس، به طورهمانمقصر اصلي گرمايش است، 

« در جامعه بايد جست بساچهزيست را نه در طبیعت طهاي بحران جهاني محیريشه»
-انداز سیارهشناختي آن زمین را چشم(. نظامي مقصر است که رويکرد معرفت152: 1396)

گونه بیند؛ همانو انباشت سرمايه مي اي بدون مرز براي جريان سیال کاال، اعتبارات مالي
باور کند؛ و بهاهب طبیعت اتکا ميهاي تولید بر موهمه شیوه همانندداري سرمايه»که 

ي زمین در درازمدت هیچ معنايي جز تخريب توان سازریفقسازي منابع و يتهمارکس 
توان ذات ناقص بشري را مقصر (. نمي415: 2015)هاروي، « ندارد کار يروینجمعي 

ین  کند هیتعبصرف اين معضل دانست، چون همین ذات ناقص بشري بايد نظامي را  که چن
تقابلي غالب در سنت داري و رويکرد دوتايي اي که نظام سرمايهمحیطيي زيستامدهایپ

پايان رساندن پروژه روشنگري بر جاي گذاشته است را نداشته باشد. شکست برد در به
طور که گفته شد، راوي در توان در اين قالب تفسیر کرد. هماننجات زمین را نیز مي

را مقصر  انسان، از زبان برد ذات میرمستقیغمستقیم و  به شکلجاهاي مختلف روايت، 
ن از بازگشت از سفر قطب شمال، در مقاله پسطور، خود مکیون، ؛ همیندانديم اي با عنوا
به « پاسخ فرهنگي به تغییرات اقلیمي –کیپ فیروال  –زده اتاق چکمه در شمال يخيك»

(؛ در 2 الف: پاراگراف 2005« ات خويشیمما ذينفع و قرباني ذ»که  کنديماين مسئله اشاره 
ي اتاق تعويض لباس )جهان معاصر( و کساني که از ختگيرهمبهجايي ديگر اين مقاله، به 

هاي چکمه نیاز همه اتاق»کند که رود، اشاره کرده و عنوان مينجات زمین مي انتظار هاآن
ي از درستبهها( بتوانند انسانآن موجودات ناقض ) جهیدرنتهايي خوب دارند تا سامانهبه
 (.4پاراگراف  همان:)« استفاده کنند هاآن

ي هاروي و ديگر هاشهياند، برخالف نظر برد/راوي و نويسنده رمان، با کمك حالنيباا
ي دارهيسرما( نظام دستاوردتوان گفت که شخصیت برد بیشتر تجسم )و يا همفکران او مي

اين  گواهناقص.  هايي با ذاتیستي است تا دانشمند يا انسانمحور )نئو(لیبرال-و اقتصاد خرد
از همه  باًيتقريي با بحران است. او خود را ارويروبرد در  زیانگشگفتادعا، تبحر 

زنده چپ، با بحران  شمندانياندباور ي نیز، بهدارهيسرما. نظام دانیرهي زندگي هاچالش
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داد، خواهد رشد خود ادامه اقتصاد مدرن... به»بیني کرد پیش 1گونه که برمنو همان است
که  زيستانرژي و محیطهاي مزمن مربوط به، خود را با بحراننوهرچند شايد در جهاني 

 (.426: 1387« )محصول موفقیت همین اقتصادند، تطبیق خواهد داد
 نتیجه -6

در  اتکاقابلنوان محوري عرا به توان آندهد، ميميانداز ارائه با تعريفي که هاروي از چشم
يك قسم از زمین با  تنهاانداز ي برشمرد. از نظر هاروي، چشمعلوم انساني هاپژوهش

انداز نگرد چشمگري بدان ميهر مکاني که نظارهتوان بهظاهري خاص نیست، بلکه مي
نظر در  مثابه متنيانداز را بايد بهاست تا استدالل کند چشمکرده اطالق کرد. مقاله سعي 

انداز در آثار داستاني ، خوانش چشمعتاًیطبآن نیازمند تفسیر است.  ترقیعمکه درک  گرفت
. اينکه اين توصیفات از چه آمده استگیرد که در داستان از رهگذر توصیفاتي صورت مي

فهم درست اثر است، بهجايگاهي، کدام راوي و يا شخصیتي و با چه شگردي ارائه شده 
انداز در ي از چشمگوناگونهاي توصیف توانيموفور خواهد کرد. به کمك بسیاري

ي ریکارگبهمقاله کمك کرد تا درک بهتري از ها بهيافت. بررسي اين توصیف خورشیدي
 گوناگونهاي نمونهنويسنده/راوي از سبك رئالیستي توصیفات ارائه دهد. مقاله با رجوع به

-ساحت علم، راوي از رئالیسمي علمباور مايکل برد بههدر داستان، استدالل نمود با توجه ب

. راوي آشکارا از واژگان موده استها و روايت داستان استفاده کرده گرايانه براي توصیف
گفتگوها توجهي از داستان را بهقابل بخشتخصصي در علوم مختلف دقیقه استفاده کرده و 

داده ها در شناخت جهان اختصاص انشمحور جايگاه علم و ديگر د رامونیپو مناظراتي 
هاي بیروني و ذهني طرفانه واقعیتبي بازتاب. برخالف هدف اولیه رئالیسم ادبي که است

گرايانه آن انداز و حتي نوع علمبراهین ارائه شده، توصیف رئالیستي چشمبود، با توجه به
تواند ه آن، اين سبك ميشود و اينکه برخالف رسالت مصلحانبا انگارگان ممزوج مي کامالً

نشان داد که  خورشیديگرايانه داري درآيد. بررسي رئالیسم علمخدمت نظام سرمايهبه
شناسي )نئو(لیبرالیستي منبعث انداز از يك معرفتتوصیفات راوي و نوع نگاه او به چشم

موضوع هترين مفاهیم مربوط بعنوان يکي از مهمشود. کوشیده شد تا ثابت شود زمین، بهمي
انداز يك سیاره بدون مرزي است که انسان مثابه چشمرمان، در زمینه تاريخي داستان به

___________________________________________________________________________  
1
 Berman 



 1400 ، بهار و تابستان1 هشمار، 26، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 270

 

کند. اين مسئله ريشه در نظام دوگانه و تقابلي دکارتي/بیکني آن نظاره ميمعاصر از دور به
شناسي لیبرالیستي است. روشنگري و معرفت هاي سنتنسبت به طبیعت دارد که از بنیان

و ترسیم چنین  اندازهاتوصیف چشم وهیشپرداخته شد که با توجه به، به اين مسئله انيپادر 
را  خورشیديتوان اي، چگونه ميشناسياندازي از سیاره زمین از خالل چنین معرفتچشم

هدف طنزها و زبان داستان، با توجه به کهنياگرا محسوب نمود. نتیجه عنوان رماني بومبه
 محیطي نشان دهد و عدمرا مقصر معضالت زيست ذات انسانعي دارد فکاهي خود، س
هاي مشکالت اقلیمي را از شناسي )نئو(لیبرالیستي در شناخت دقیق بنیانتوانايي معرفت
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