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 1یفرهاد نيرام
  یاسالم آزاد دانشگاه ،یخارج یها زبان و اتیادب ةدانشکد یسیانگل اتیادب و زبان ارشد کارشناس

 رانیا ،کرج کرج، واحد
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 دهيچک
 در او .اس ت  1968 س ا   ییدانش جو  زشی  خ از پ    یس  یانگل یجنجال سانینوشنامهینما از نوبرنت هاوارد

 یدادهای  رو و ه ا  چه ره  .بردمى هجوم قدرت مواضع به یانتقاد اریبس یکردهایرو با همواره شیهاشنامهینما

 در پژوهندگان گفتار، نیا در .هستند زداهاسطور و شکن بت او یهاشنامهینما یهاهیدرونما در متداو  و مهم

 ةدور میترس   ب ا  (198۴) ش ور هم رد  اتی  ادب در برنت ون  دهند نشان تا کنندمى تالش نینو یورباخیتار پرتو

 آن یخواهنآرما یتباه و یگمدرسر -کلرمونت کلر و ،یشل یمار رن،یبا ،یشل -یادب ةچهر چهار و سمیرمانت

 یسشنابیآس یواکاو به و دکنمى همانند شانعصرهم سانینوشنامهینما گرید و روشنفکران با را سندگانینو

 ةموازن   گفت ار  نی  ا .پ ردازد مى یخودک امگ  ةدیپد برابر در روشنفکر ةمبارز یچگونگ و جامعه در یروشنفکر

 ق رن  لی  اوا انگس تان  در یتلرکس   ةخودکام   حکوم ت  انیم که کندمى یبررس شنامهینما در زین را یگرید

 اتی  ادب در که شودمى پرداخته زین موضوع نیا به ن،یچنهم .دارد وجود تاچر مارگارت یخودکامگ و نوزدهم

 ت الش  نوبرنت   .شد جامعه در یتباه و یآشفتگ سبب مردم و روشنفکران انیم ژرف شکاف وجود ،شورهمرد

 ب ا  مب ارزه  ةویش   رس انه،  از روش نفکر  ةاس تفاد  مانن د  ،انهروشنفکر یداریپا یها وهیش در یبازنگر با کندمى

  .دنک میترس مردم با را نو یوندیپ و کند انیب نو از را یخودکامگ
 

 .نوبرنت   هاوارد قدرت، گفتمان روشنفکر، سم،یرمانت ،یشل یپرس شور،همرد اتیادب ،یخواهنآرما :یديکل یها واژه

                                                           
 Email: r.farhadi84@yahoo.com ،021-883۷2289 :دورنگار ،021-883۷2289: تلفن. 1
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 مقدمه

 یهاده ه  انگلس تان  در ت وان مى را ن و  چ    یادب ا  و سندگانینو با رکانومحافظه قدرت تقابل

 ،فرانس ه  در 1968 س ا   یرخ دادها  از پ  یسیانگل سندگانینو .کرد مشاهده هشتاد و هفتاد

 آثارش ان  در را اگرچ    یانقالب   وقوع بیترتنیا به و نددیبخش اریبس یتوانمند نو چ  جناحبه

 تئ اتر،  منتق د  ،ربالت و  دن ب ا  یا بهمص اح  در( 162-160: 200۷) ایزوزا و یگآر .کردند مطرح

 و یاجتم اع  مش کالت  توانندمى تنها نه که داشتند باور یسیانگل سانینوشنامهینما کردند اعالم

 را یش هر  نآرما توانند یم بلکه ،کنند برطرف یستیالیسوس یمبان و افکار به اتکا با را یاقتصاد

 کارآم د  اریبس   یاس  یس ةمب ارز  ةعرص   در را تئ اتر  از استفاده انآن .نهند بنا مبنا نیهم بر زین

 و هامخالف ت  آث ار  نی  ا در و کردن د  دیتول نهیزم نیا در را یمهم یشینما آثار ،کیهر و افتندی

 و بان د  ادوارد مانن د  یکس ان  اف راد،  نیا انیم در .کردند آشکار حاکم نظام به را خود یانتقادها

 (19۷1) ری  ل ةشنامینما در بیترتبه شان،یهاشنامهینما در که رفتند شیپ آنجا تا نوبرنت هاوارد

   .کردند استقبا  انگلستان در چ  یانقالب رخداد از ،(1988) سبز نیسرزم و

 س م یرمانت ةدور خیت ار  از یری  گهبه ر  ب ا  (198۴) شورهمرد اتیادب ةشنامینما در نوبرنت

 او دگاهی  د از .پ ردازد مى اش یکن ون  روزگار مهم مسائل به فرانسه انقالب پرتو در و انگلستان

 در نم ا نواژگ و  و زی  مآاعت را   یجنبش   بلک ه  نبود، یخیتار ای یادب یجنبش تنها سمیرمانت

 س م یرمانت ییبازنم ا  به نوبرنت   یمندعالقه لیدل .شدمى قلمداد خودکامه قدرت به واکنش

 یرخ دادها  از پ  یخواهنآرما با که است یادب جنبش نیا در موجود یخواهنآرما موضوع

 یخ واه نآرما ،(25 -2۴: 2005) ک یمرا دةیعق  به رایز دارد، یاریبس یماننده 1968 سا 

و  یخ واه نآرما ،کرد مشاهده سمیرمانت در توانمى که است ییهافلسفه نیتریاساس از یکی

 .ندهست زین ریپذناییجدا ةمقول دو سمیرمانت

 یدی  جد یخ واه نآرما تا کردند یاریبس تالش ،فلسفه به شیگرا با کیرمانت سندگانینو

 فلس فه  در ،س ارتر  پل ژان دگاهید از .(26 :همان) دهند نیتکو سمینوکالس یمبان برخالف را

 را جامعه خود یپندارها با لسوفیف و ستینگر قضاوت امر در را ینگریکل تیحاکم توانمى

 زین نوبرنت ،لیدل نیهمبه .(۷2 :2001 ،سارتر) کندمى ریتعب و هیتوج یخیتار و یکل نظر از

 میترس   یایپ رداز  ای  خ و ینگریکل   مانن د  را روش نفکر  یخواهنآرما شورهمرد اتیادب در

: 1965) کُ زر  نظ ر  از .شودمى اش جامعه و او نیب ژرف یشکاف شدنداریپد سبب که کندمى

 دور م ردم  از تنه ا  نه خ ود  یخ واه نآرم ا  ب ا  روشنفکران ،ییدانشجو زشیخ از پ  ،(358
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 ةاس  طور انی  پا یاگون  هبه و ش  دند ب  د  ق  درت عوام  ل به ه  ا آن از یش  مار بلک  ه ،ش  دند

 .زدند رقم را یروشنفکر

 کن ار  در را یخیت ار  مه م  دادی  رو دو از پ  یگآشفت روزگار ،شورهمرد اتیادب ةشنامینما

 و یزن دگ  میترس   ب ا  نوبرنت   .1968 س ا   یرخ دادها  و فرانسه انقالب :کندمى میترس هم

 یس ع  ،نشای  اطراف با برخورد در او یناکام ژهیوبه و (1822-1۷92) یشل یپرس یهاشهیاند

 از یری  گهبه ر  در دی  با او مانن د  نیخشمگ جوانان و شخود که ردیگب جهینت نیچن کندمى

 .(350 :138۴ ،یق ادر ) بزنن د  یاساس یبازنگر به دست ،یخودکامگ با ییارویرو یراهبردها

 در یش ل  محف ل  و س م یرمانت به آوردنیرو ب ا  نوبرنت ،(25۷: 1991) بون چاردیر ةدیعق به

 از پ    انگلس تان  ب ا  ،فرانس ه  انقالب از پ  ،را انگستان یآشفتگ روزگار خودساخته، دیتبع

 ،زه  ولم چ  اردیر مانن  د زی  ن او ن،ین  مچه .کن  دمى س  هیمقا 1968 س  ا  یرخ  دادها

 میترس   گرفت ه  و کی  تار یمایس   ب ا  یروش نفکر  را یش ل  ،یسیانگل مطرح  ینومهنایزندگ

 نی  ا ک ه  ماند غافل هم موجود یهاتیواقع از و بود شیخو یخواهنآرما در غرق که کندمى

 .داشت همراه به او یراب را یتباه از یموجامر 

 دانش جویی  خیزش از پ  تئاتر فلسفة به توجه با تا کنندمی تالش پژوهشگران وی،راین از

 نمایش نامة  در را برنت ون  ه اوارد  مانن د  یس ی نونمایش نامه  انگلس تان،  در حاکم یهاسیاست و

 :دهند پاسخ گفتار این در زیر یهاپرسش به و دهند قرار واکاوی مورد شورهمرد ادبیات

 و ق  درت ب ا  ییاروی  رو در 1968 س ا   یرخ دادها  از پ    یس  یانگل روش نفکران  چ را  

 یس ردرگم  و یناک ام  در س م یتاچر ان دازه  چ ه  ت ا  ؟ن د ا ناکام یروشنفکر فیوظا دادن انجام

 گفتمان برخالف ،شورهمرد اتیادب در مطرح یداریپا گفتمان در چرا ؟دارد نقش روشنفکران

 ؟کرد مشاهده را یکپارچگی نهگوچیه انتوینم قدرت،

 

 یبررس و بحث
   یروشنفکر خیتار به گذرا ینگاه

 م ن  ،الزو لی  ام مع روف  و یجنجال ةنام از 1روشنفکر ةواژ ،1881 سا  در ،ربانینخست یبرا

 زوال دف اع  ،(65 :1990) یرنلیس سخن  به .شد مطرح فوسیدر یماجرا ةدربار ،کنممى متهم

                                                           
1. intellectual 
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 روش نفکر  که کرد ثابت هم را بحث نیا و شد لیتبد فرانسه در یمل یرخداد به فوس،یدر از

 تعه د  او .کن د  ف ا یا جامع ه  یدادهای  رو از یبرخ   در را یمهم ةکنند دگرگون نقش تواندمى

 ةنام   در را یعدالتبى برابر در یداریپا و قتیحق گفتن یعنی خود، ةجامعبه روشنفکر یامروز

 .(65 :همان) شد یمعرف روشنفکر عنوانبه بیترتنیا هب و کرد مطرح شمعروف

 یهاشیگ را  و هاش ه یاند ک ه  ش د مى گفته یافراد هب 1860 ةده انگلستان در روشنفکر

 نی  ا .(19 :1390،یاحمد) داشتند دولت یهااستیس و کردهایرو به یزیمآاعترا  و تندرو

 ةس د به آن از ییج و هبه ر  نینخس ت  و دهد یم شمندانهیاند و یعقالن خردورزانه، یمعنا واژه

 برخالف که شودمى گفته یدافرا به سو،نیا به فوسیدر یماجرا از اما ،رددگمىباز مهچهارد

 و دن  کنمى یفرهنگ   ک ار  جامع ه  در ن د، دار زی  ن ینظ ر  و یفک ر  ک ار  ک ارگران،  یدی   کار

 .(38 :هم ان ) دن  دهمى ق رار  خود توجه کانون در را جامعه یاخالق آموزش و یزسافرهنگ

 نوزدهم، ةسد اواسط تا هجدهم ةسد از یسیانگل منتقدان و سندگانینو از یاریبس آنکه حا 

 ةگفت   بن ابر  .کنن د  هئ  ارا یروشنفکر کار و روشنفکر از را ییرهایتفس و فیتعر کردند تالش

 ش اعر  مانن د  ینیوعن ا  ب ا  را روش نفکر  ،نب ود  شکل نیا به واژه نیا از استفاده لیدل  ،یکورت

  .(259 :1955 ،یکورت) کردند مطرح (آرنولد ویمت و امرسون رالف) دانشور و (یشل یپرس)

 از ج امع  یف  یتعر ن وزدهم  ةس د  دوم ةم  ین در ک ه  بود یمنتقد نینخست مارک  کار  

 :200۷) ساندو سخن به بنا .دکر نییتب جامعه قبا  در را او ینیفرآنقش و داد ارائه روشنفکر

 یاجتم اع  و یخیتار یآگاه دیبا که کندمى فیوصت یفرد را روشنفکر مارک  ،(105 -103

 یاردهیس رما  ب ر  یروزیپ ریمس در را ایپرولتار ةطبق تیهدا بتواند تا شدبا داشته یا گسترده

 یم اد  یه ا  س وژه  نش انگر  ک ارگران  ،او دگاهید از .شود اردعهده مدآکار یاهگونبه یبورژواز

 ک ار  یختگ  یآم گ ر، ید سخنبه ؛ندایرزوخرد ندگانینما روشنفکران و یعمل کار همان یعنی

 رق م  را یب ورژواز  ب ر  یینه ا  یروزی  پ ک ه  اس ت  روشنفکر یگرشهیاند کار با کارگران یعمل

 بح ث  یگرامش   وی  آنتون م ارک ،  یهاش ه یاند از یروی  پ با ،نینمچه .(1۴1 :همان) زندمى

 ةطریس   با نبرد را او یاصل کار و دکشمى رونیب یاقتصاد مسائل ةگستر از را روشنفکر ةدربار

 گ ان هم یگرامش   نگ رش  در ،(25 :1993) نگ ت  و کل و   دةی  عق ب ه  .داندمى حاکم قدرت

 دو از یگرامش   ادامه، در .باشد داشته را روشنفکر ییاکار تواندنمى یانسان هر اما ،روشنفکرند

 تی  فعال یاجتم اع  ینهاده ا  در ک ه  است یسنت روشنفکر او  :دیگومى سخن روشنفکر نوع

 تی  تقو س بب  و اس ت  یکل   یه ا  یدئولوژی  ا ةسازند او .پزشکان و آموزگاران مانند ،کندمى
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که در مقابل او  است 1کریپهم روشنفکر دوم .دشومى قدرت سازوکار در نهادها نیا روزافزون

 در و اس ت  هم راه  جامع ه  نییپ ا  طبق ات  با همواره اما ،زدیخمىبر نهاد همان از و دارد قرار

 ،یگرامش   .(105 :1390 ،یاحم د ) زدی  خمى پ ا به ح اکم  ق درت  یه ا  یدئولوژی  ا با زیست

 به یخیت ار  رس الت  از یبرخ وردار  ب ا  که داندمى انسان و خیتار انیم یها واسط را روشنفکر

 .(135 :200۷ ،ساندو) رساندمى یاری مردم یزندگ یزسانهیبه و جامعه ةتوسع و شرفتیپ

 ازرا  خ ود  فی  تعر ،یگرامش   و م ارک   یهانگ رش  از یرویپ با زین (۴3: 2001) سارتر

 دخال ت  س ت ین مرب و   او به آنچ ه  در ک ه  اس ت  یکس   او» :کندمى اعالم نیچن روشنفکر

 براب ر  در یآگ اه  و دان ش  ب ا  و ب رد مى یپ اش هجامع در تضاد به که است یکس او .«کندمى

 جامع ه  یاساس مشکالت و تضادها نیا از یفکنانقاب یپ در و کندمى یداریپا ترقد گفتمان

 داش ته  یاس  یس شیگ را  دی  نبا و ن دارد  یخاص ةطبق روشنفکر ،نیهمچن .(65 :همان) است

 جامع ه  به را یروش نفکر  توانندنمى کارگر و محروم طبقات ،سارتر باور به .(65 :همان) باشد

 زی  ن یعلم   نظ ر  از و ش ند یاند یم   یزن دگ  در خود معاش به تنها افراد نیا چون ،کنند هئارا

 چ ون  ،دن  یآفر یم  ن روش نفکر  ه م  جامع ه  یباال ةطبق اس،یق نیهم بر .دارند یاندک دانش

 ن د افکمى طرهیس   جامع ه  ب ر  و ده د  یم   شکل را قدرت یها گفتمان که است طبقه نیهم

 مثا ، یبرا ؛دیبگو جامعه به را قتیحق دیبا یسارتر روشنفکر آنکه سخن کوتاه .(69 :همان)

 و کن د مى گوش زد  م ردم  به را یا ههس ت  س الح  عیفج ا  و خط رات  که یا ههست یدانشمند

  .(۴۴ :همان) دشومى یتلق روشنفکر ،است یا تههس سالح کامل منع خواستار

 از ک ه  اس ت  یکس   ،ش ور همرد اتیادب ةشنامینما در نوبرنت نظر مورد روشنفکر ن،یبنابرا

 م د آکار و فع ا   یحض ور  دی  با زین مردم انیم در و برود فراتر دیبا گام کی تنها خود ةجامع

 نوبرنت   درکل، .باشد یاجتماع مطرح مشکالت از دور و گرانآرما یفرد آنکه نه باشد، داشته

 ح اکم  قدرت با مبارزه راه در را روشنفکران یهایکاست اما کند،نمى رد را یروشنفکر مفهوم

 .بخشدمى تازه ییسو و شکل جامعه در ها آن نقش و انروشنفکر مبارزات به و دهدمى نشان

 نق ل  ت ورن  آل ن  از را آن زی  ن یاحم د  و شودمى وارد روشنفکران به کل در که یبزرگ رادیا

 حاکم قدرت یسوبه 1968 سا  ییدانشجو زشیخ از پ  روشنفکران که است نیا کند،مى

 اس ت  لی  دل نیهمبه .(1۴1 :1390 ،یاحمد) زدند آن کارکرد بر دییأت مهر و برداشتند گام

                                                           
1. organic 
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 تنه ا  نه یداری  پا یراهبردها از یریگهبهر در تا شودمى آن بر خود ةشنامینما در نوبرنت که

   .باشند داشته یاساس یبازنگر یسیانگل معاصر روشنفکران و سندگانینو بلکه ،شخود

 

 یروشنفکر یواهخنآرما یتباه و قدرت گفتمان :شورهمرد اتيادب 

 یهاس ا   نیب   ،انگلس تان  از را یش ل  یپرس   کوچ دوران شورهمرد اتیادب در نوبرنت هاوارد

 در ک،ی  رمانت معت ر   ش اعر  ،رنیب ا  لرد با او دارید داستان .کندمى میترس 1822 تا 1816

 نی  ا در یش ل  یمایس   .رسدمى انیپا به ایتالیا در یشل مر  با و شودمى آغاز جنوا ةاچیدر

 ف راوان  یانتقاده ا  و مش کالت  فرزندان، ازدواج، از که است یروشنفکر /هسندینو ،شنامهینما

 عص ر  در یتلرکس دولت از روشنفکران کوچ و فرار نوبرنت .است زانیگر یسیانگل یها هینشر

 .(258 :1991 ،ب ون ) دان د مى یک  ی خود روزگار در نو چ  سندگانینو یانزوا با را کیرمانت

 ب ا  را یلرتکس   برخ ورد  ،ش ور همرد اتیادب در نوبرنت ،(389: 2006) یپت دیوید سخن بنابر

 کس ان ی ییای  تانیبر روش نفکران  و س ندگان ینو ب ا  ت اچر  مارگ ارت  یه ا برخورد با ادب اهل

 در 1۷90 س ا   در ربانینخس ت  یبرا روشنفکران با انرکانومحافظه یرزومخالفت .پنداردمى

 یروش نفکر  ض د  شیگ را  بر فرانسه انقالب از پ  برک .شد مطرح برک ادموند یها دگاهید

 ،یاحم د ) «ش دند  همراه یرکافظهامح با یروشنفکر یهاشیگرا» بیترتنیا هب و فشرد یپا

1390: 1۴2). 

 ق ت، یدرحق .کن د مى یپن دار  ذاته م  ششینما یها چهره با ،شورهمرد اتیادب در نوبرنت

 رن،یب ا  -نوبرنت ،یشل یمار -نوبرنت ،یشل -نوبرنت :میریبگ درنظر را ییالگو نیچن میتوانمى

 خ ود  با که مینیبمى را یشل ةگرفت و متفکر یمایس شنامه،ینما آغاز در .یدوریپول -نوبرنت و

 در اش یزن دگ  ب د  طیش را  از و اس ت  آورده انگلستان مردم سر بر قدرت که ییهابتیمص از

 م ان یراب اش هیکرا که ییهاهنمسافرخا .فیکث ییهالباس .خسته یتن» :دیگومى سخن ،دیتبع

 ح    ن ه  فهمن د، مى ن ه  ک ه  یرهبران   ب ا  ...گرس نه  یملت . یانگل  ،یانگل ...است نیسنگ

 :2005 برنت ون، ) «مکن د مى خ ون  ارید نیا رنجور تن از زالو مانند اما ،دانندمى هن کنند،مى

 یکن ون  تیوض ع  از نوبرنت   ةییش کوا  هم ان   یانگل   م ردم  رن    از یش ل  سخنان .(2-۴1

 تیوض ع  و یدش وار  از نش ان  یشل سخنان ،نیهمچن .است سمیتاچر ةسلط تحت انگلستان

 تاچر و 1810 ةده یلرت)کس دوره دو هر سندگانینو که دارد یایاجتماع و یمال ندیناخوشا

 کل ر  ،اش یناتن خواهر و یشل یمار ورود با دوم، ةصحن در .کنندمى شکوه آن از (1980 ةده
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 مش اهده  را متف اوت  ةچه ر  دو تقاب ل  دارد، ش کم  در رنیب ا  ل رد  از را یکودک که ،کلرمونت

 در .دارد هوس باز  و کودکان ه  یرفت ار  خ واهرش  ام ا  ،است شمندیاند و آرام ،یمار: میکنمى

 دو است ک ه  نیا نخست نکتة .میکن اشاره مهم ةنکت دو به میتوانمى ،دو نیا نیب یگوو گفت

 در غ رق  یش ل  س و، کی   از .ندیگومى سخن رنیبا و یشل یخودخواه و ییعتناایب از خواهر

 ده نک ه یا با رنیبا گر،ید یسو از .است تفاوتبى رامونیپ اوضاع دربارة و است شیخو ةشیاند

 کن د نمى همراهانش و یشل حضور به یتوجه چیه ،دارد اقامت یکینزد همان در است یروز

 مط رح  را یاساس   یچالش   ،گسس ته ازهم یمحفل نیچن میترس با نوبرنت .(۴5 -۴3: همان)

 از ییره ا » لی  دلبه ،(35: 2003) لزیم اظهار طبق ،انگلستان از هاکیرمانت نیا کوچ :کندمى

 .س ت ا ش ان یداری  پا از یبخش هاآن کردن کوچ گفت توانمى و «است قدرت یتنگنا و ستم

 ب ا  همراه ان  و یش ل  یداری  پا گفتم ان  ق درت،  یه ا  گفتمان یکپارچگی الفخبر همه،نیابا

 ،نج ا یا در .ک رد  مش اهده  آن در یخ وب به توانمى هم را وحدت نبودن و وسترروبه یکاست

 پزش ک،  -یدوری  پول چه رة  ک ه  ش ود مى ب د   یتیعواق آن به ها آن انیم در وحدت ننبود

 را رنیب ا  و یش ل  یاهخونآرما و کندمى انتقاد آن از -رنیبا  ینومهنایزندگ و  ینوروزنامه

 از ین اراحت  ب ا  و است یسیانگل روشنفکران به یمار ةاشار دوم ةنکت .داندمى ها نآ یتباه زین

 محف ل » :دی  گومى نیچن   خ واهرش  به روش نفکران  ب ا   یانگل   در ح اکم  ق درت  برخورد

 ک ه  یدون  مى خودتم ...بزنن دار رو ما دارن دوست همه که  یانگل یتو .همد  شنفکرانور

 ،سونیا به نوزدهم ةسد از .(۴۷ :2005 ،نوبرنت) «انداخته راه یسر ةتیکم چند کشور وزارت

 یفراوان   به یسیانگل یها هینشر و هارسانه در را یروشنفکر ضد ةشیاند انگلستان در توانمى

 تی  تقو یبرا هانگفتما به استناد با یغرب قدرت کهآنجا از .(15 :2005 ،دیسع) کرد مشاهده

 یهمراه   به را یدوری  پول ک ه  یتلرکس یبورژوا  یانگل همانند ،کندمى تالش خود حفظ و

 ب ا  برخ ورد  ،ورنی  ا از .کند یریجلوگ هم یندم اعترا  هرگونه از دیبا ،است فرستاده رنیبا

 ب ا  ت ا  ردی  گمى یپ   ش دت به یعم وم  یه ا  هینشر در را (یشل شاعران همان ای) روشنفکران

 یا مهنا در (121: 1892) یشل ،رهبانیا در .بکاهد آنان یعمل توان از ،ها آن تیمحبوب کاستن

 یاقیاش ت  یش عر  ةقطع نوشتن به و کندمى یزندگ روزگار نیا در که یانسان هر» :سدینومى

  .«شود ورروبه منتقدانه و نامنصفانه ینقد با دیبا ،دارد فراوان

 یوردی  پول همان او منظور د،یگومى سخن «یسر ةتیکم چند» از یشل یمار کهیهنگام

 آن ان  سد،ینومى قدرت سود به که یا روزنامه با آن یصدا و قدرت گفتمان عنوانبه که است
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 کن د، مى میترس   رنیب ا  از( ۴۴: 2005) نوبرنت که ییمایس .کندمى یهمراه کوچ نیا در را

 را رف اه  از پ ر  یا یزن دگ  دارد، تعلق اشراف ةطبق به چون که یکس و خودپرست است یفرد

 یش ل  نخس ت  .ش ود مى دهید یاساس تفاوت دو یشل و او نیب نجا،یا در .دگذرانمى دیتبع در

 خود یسیانگل یها هینشر در اریبس یانتقادها از زیگر زین و فرزندان و همسر ترک لیدلبه که

 به مجب ور  زن ان  ب ا  یجنس   نامشروع روابط داشتن یبرا رنیبا لرد او برخالف کرد، دیتبع را

: 2005) دیس ع س خن   ب ه  .هاست آن یروشنفکر یهادگاهید تفاوت، نیدوم .شد هنیم ترک

 ،است یدیتبع او فرزندان؛ و نیوالد از جدا و آشفته یذهن با است یفرد روشنفکر ،(۷8 -۷۴

 پن دار  و کردار بر یگواه توانمى را دیسع سخنان نیا .شدیاندمى خود کشور به چنانهم اما

 .(ش ود مى ش رح  ش تر یب موض وع  نی  ا ،یبع د  یبن دها  در) دانس ت  شنامهینما نیا در یشل

 ،بون) شدیاند ینم یگرید زیچ به خود یشخص منافع و یزباهوس جز به رنیبا ،یشل برخالف

 گف تن  ک ه  ازخودگذشته باشد یفرد دیبا باال فیتعار طبق روشنفکر کهنچنا .(256 :1991

 خ ود  یشخص امور دنبا به تنها رنیبا ،اوست یاصل فیوظا از مردم به دادنیآگاه و قتیحق

 .است هبود مواجه ها آن با انگلستان در که است ییهاتیمحدود از زیگر ای

 طل ب  را آن ق درت  ک ه  اس ت  یت  یروا ن وع  هم ان  از زی  ن یشل محفل از یدوریپول تیروا

 :کن د مى فیوص  ت نی  دیب   و سبازهو یگروه همانند ها آن تیوضع از را خود تیروا او .دکنمى

 نق د  کی   اش یزن دگ  در یشل ایآ ...بودند مشغو  ها آن بود، نیسنگ جورف و فسق از اتاق یوا»

 و ج وع  یم ار یب از هی  جونعم ک ه  ه م  یش ل  ،لش ه  یالک هی رنیبا ...ده؟ید آثارش ةدربار خوب

 به هانی  ا ک ه  ییهمسرها و هاهمعشوق ای معشوقه ،هابچه از شده پر که هم نیزم !یرنجور روان

 یعن  ی رس انه،  ةن د ینما عنوانبه یدوریپول .(۷۴ -۷3 :2005 ،نوبرنت) «کردن ولشون خدا امان

 خ ود  تیروا و است کرده نفوذ یشل محفل در قدرت، پرتوان یها گفتمان از یکی ةمثاببه رسانه

 ق درت  ةن د ینما ک ه  حا نیا با شنامهینما در او ةچهر ،یکل طوربه .کندمى بازگو دادهایرو از را

 برنت ون  تی  روا ک ه  اس ت  درس ت  .است مثبت نوبرنت چشم در زین یااندازه تا است، یانضباط

 ةدرب ار  ش نامه ینما آخ ر  در که یتیروا همانند -مطمئن چنداننه و شدهیکاردست است یتیروا

 ک ه  آورد یم   زبان به یشل یخواهنآرما یتباه ةدربار یمطالب اما -ندکمى بازگو او مر  و یشل

 از اس ت  یا زهی  آم ش ور هم رد  اتیادب شد گفته کهنچنا .است یشل یزندگ ةویش از او ةییشکوا

 ت وان مى ،یش ل  یم ار  ةخردورزان سخنان هم یگاه و یدوریپول سخنان در .نکوهش و شیستا

 .اف ت ی را یکن ون  روزگار یخواهنآرما همان ای کیرمانت یخواهنآرما از نوبرنت نکوهش یپا رد
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 انی  م ژرف یش کاف  ،1968 س ا   یرخدادها از پ  دیبگو تماشاگران به کندمى تالش نوبرنت

 در رکامحافظ ه  ن و  حجن ا  یروزی  پ ت وان مى هم را آن مدایپ و آمد وجودبه مردم و روشنفکران

 یدوری  پول ،(3۷: 199۴) نل ت یر ةگفت   بنابر ،نیهمچن .دید تاچر مارگارت یریزونخست ةدور

 و رنجانن د  یم را  یانگل روح» بارها کهیکسان یعنی ؛ماندمى یامروز نگارانمهروزنا مانند شتریب

 هم ان  از ک ه  باورن د  نیا بر (2: 2003)  ُ    ا دانل و نیبل ن،یا بر افزون .«آزارندمى زین را هنرمندان

 ةخ انواد  :کردن د  یم   دی  تأک هم واره  موض وع  دو به هارسانه ،انگلستان در هاروزنامه چاپ آغاز

 و یش ل  محفل در یدوریپول حضور که ستین یشگفت یجا پ  .حاکم قدرت منافع و یسلطنت

 نق ش  او حض ور  بلک ه  ،ستین او یسالمت ای رنیبا یزندگ عیوقا ثبت یبرا تنها رنیبا با یراههم

   .دارد را حاکم قدرت یبرا جاسوس کی

 

   یداریپا گفتمان و قدرت گفتمان :رسانه یکارکردها

 در رس انه  ک ه  بی  ترتنی  اب ه  .ب رد مى شیپ   هم با را رسانه کارکرد دو شنامهینما در نوبرنت

 به دنیبخش   ت وان  س و، کی   از دارد: یاص ل  کردرک ا  دو انگلس تان  در ح اکم  قدرت گفتمان

 ک ه  یاف راد  آن یتیشخص ترور ای دنیکشچالشبه سو، گرید از و ندا قدرت یحام که ییهانآ

 اش عار  ابت دا  در که -وردزورث امیلیو مانند یافراد و یدوریپول .زندیخمىبر آن با مخالفت به

 درب ار  ییالشعراملک مقام به و افتی شیگرا حاکم قدرت یسو به بعدها اما ،سرودمى یانقالب

 و ه ا  هینش ر  یه ا  ستون در انمخالف گرید و یشل اما ،دندیرس واال یمقام به -شد مفتخر هم

 ک وران  س خن  بن ابر  .گرفتن د  قرار رانگریو و تند ینقدها هجوم آماج بارها یادب یهاروزنامه

 مانن د  مه م  یادهی  پد ب ا  جامع ه  در کاربس ت  یابتدا همان از قدرت ةمقول ،(8 -5: 2002)

 ش مار به ح اکم  ق درت  از یبازت اب  یگروه   یهاهرس ان  .اس ت  خورده گره یگروه یهاهرسان

 .دنبخشمى شتریب توان حاکم قدرت به که نداییهاگفتمان و دنیآمى

 ورروب ه  ریشکس پ  و وردزورث از رنیب ا  ل رد  دیش د  انتق اد  با ،شنامهینما نخست ةپرد در

 و یادب   اری  مع به و بودند حاکم قدرت شیستا مورد همواره سندهینو دو نیا چون ،میشومى

 اس ت  «دربار خوارهریج ةمسخر استعدادبا ةسند هی» ریشکسپ نیابنابر ؛شدند لیتبد یفرهنگ

 نی  ا گریک د ی ب ا  وردزورث و رنیب ا  عص ربودن هم لی  دلبه ن،وبرنت اما (،5۴ :2005 برنتون،)

 یح ال  ش رح  ب ا  زی  ن رنیب ا  و بکن د  یدیشد انتقاد وردزورث از تا دهدمى رنیبا به را اریاخت

 :ردیگمى تمسخر بادبه را وردزورث آور،هخند
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 از ک رد مى فک ر  ...؟یون  دینم   ،یدونمى رو وردزورث یلیو یماجرا خودت که تو»
 وردزورث حض رت  نی  ا ک ه  یدون  مى باره؟مى نور حضرت نیا یبرا 1ریروبسپ ماتحت
 یتعال اعجاب گفتمى انقالب وحشت ةدور به تازه انقالب، اوج تو بود،  یپار موقع اون
 ب ار هی فقط رو دختره کرد؟ حامله رو یدختر هی نیوتیگ ةیسا ریز ...یدونمى نمیا بشر؟
        ک امال   مباحثه یتو رو وردزورث حا  نییخوامى اگه اومد؟ یچ بچه اون سر .بود دهید
   (69 -68 :)همان «کجان؟ انقالب یهابچه حاال ،نیبپرس ازش ن،یریبگ

 :ک رد  برداشت هم نهگونیا توانمى را -کجان؟ انقالب یهابچه حاال -رنیبا سخن نیآخر
 درح ا   فت ه ررفت ه  انگلستان در که یا یانقالب شور آن فرانسه انقالب از پ  دپرسمى رنیبا

 س ا   ییدانش جو  زشیخ به توانمى یسانآبه را سخن نیا ؟کجاست اکنون بود، یگیرشکل
 ین ابود  از زی  ن نوبرنت   کند،مى هشکو یانقالب شور ننبود از رنیبا اگر .دانست مربو  1968
 .(35۷ :138۴ ،یقادر) دیگومى سخن ییدانشجو زشیخ از پ  یآرمان شور

 اج را  یش ل  ش نهاد یپ ب ه  را افالطون غار لیتمث از یاصحنه یشل محفل ،نخست ةپرد در
 در یش ل  .اس ت  برخوردار یشگرف تیاهم از قدرت و یخواهنآرما موضوع دو در که کنندمى
 کت اب  از برگرفت ه  ک ه  شوندمى ظاهر لیتمث نیا در گالئکون نقش در رنیبا و سقرا  نقش

 به ار رغ ا  لی  تمث ها آن ک،یتار اتاق وسط در شمع نور از استفاده با .است افالطون یجمهور
 ت و  ،یدوری  پول»: کشندمى ریزنج به غار در یزندان کی مانند را یدوریپول و آورندمىدر اجرا
 س رت  و پ ا  و دس ت  م،یبکش ریزنج به است فلسفه راز و رمز پر لیتمث که بزر  غار یتو رو
 از ییج  ومانتق  ا مفه  وم ب  ه یدوری  پول دنیکش  ری  زنجبه ابت  دا، .(۷۷: 2005 برنت  ون،) «رو

 ه م  یخ وب  نقد اگر رنیبا نگرش در که است انگلستان حاکم قدرت خدمت در نگارانمهروزنا
 منتق دها  فی  تعر»: هاس ت  آن از نگ رفت   رش وه  یمعن ا  به س ند یبنو یکس   یهنر اثر ةدربار
 ات اق  یواره ا ید بر هیسا و نور یباز نیا آنگاه، .(53 :همان) «شهمى فروش و دیخر ه،یدنیخر
 واری  د یرو ةیس ا  ناروش ن  و ن امفهوم  اش کا   ،نخس ت  .ده د مى نش ان  م ا  به را مطل ب  دو

 .ش وند مى داریپد بتیهبد و قناس یشکلبه که ندایشل یآرمان یهاپنداشت همان قتیدرحق
 کن د مى میترس را یشهرنآرما لیتشک بر یمبن یشل ینآرما یهاهنگر یتباه نوبرنت ،درواقع

 از یاهجل و  م بهم  و زی  نگاه راس  اش کا   نیهم   در یش ل  یم ار  دوم، .(262: 1991 ،بون)
 اجس اد  یهاتک ه  از والی  ه نی  ا نشیآفر نسانیبد و ندیبمى را نیفرانکشتا سنگد  یوالیه

 .(36۷: 138۴ ،یقادر) ستهاکیرمانت نیا شهرنآرما یتباه از یگرید گواه افراد

                                                           
1. Robespierre 
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 شخوانن دگان  به رنیبا و یشل یخواهنآرما یتباه بر یمبن زین یگرید یگواه نوبرنت اما

 یاج را  زم ان  در 1وکبروس ت  ه رت  ،یشل ةشدکتر همسر شبح نددارشیپد :دهدمى هئارا

 را خ ود  آنک ه  از شیپ که مینیبمى لندن پارکدیها در را هرت دوم، ةپرد آغاز در .غار لیتمث

   :نالدمى نیچننیا یشل با خود ییزناشو مدتهکوتا یزندگ از ،کند غرق هرودخان در

 نی  ا ب ا  که بود سالم شونزده همش ...بود یخوب شاعر .کردم ازدواج شاعر هی با»

 ب ا  !پ ا ...رو...او ن،ویآق ا  اروپ ا،  رفت ه  کجاس ت؟  اون ح اال  ونیآقا .کردم واجداز شاعر

 ...شمیقانون زن من .ستین زنش گرچه دونه،مى اون زن خودشو که ...یمار گرشیج

 در ریاس   اش باح  آن ک ه  س ت یک ...کن د؟ مى س از  را انی  پابى مر  ةقص که ستیک

 ب ا  ک ه  س ت یک ای   کن د؟ مى میترس   ور مردم از انباشته یقبرها خموچیپرپ یغارها

 ،نوبرنت  ) «دارد؟مىب ر  ن ده یآ یدهای  ام از بن د  مینیبمى نکیا که یعشق و هاترس

2005: 95- 96) 

 .ب رد مى س اا   ری  ز را یشل روشنفکربودن ،یخودکش از شیپ هرت یانتقاد سخنان نیا

2اصالح یفلسف نگرش جستار دو در ژهیوبه آثارش در یشل
3شعر از دفاع و (1821) 

 (1822) 

 از نخس ت  جس تار  در او .پ ردازد مى جامع ه  در او نق ش  یف ا یا و روش نفکر  /شاعر ةچهر به

 در دی  با مب ارز  ش اعر/  ؛دیگومى سخن جامعه قبا  در سپ  و خود در اصالح جادیا ضرورت

 یریی  تغ ت ا  باش د  م ردم  یآگ اه  شیافزا یپ در و کند یداریپا خودکامگان و تیاشراف برابر

 او ،دوم جس تار  در .(۷ -2 :1920 ،یش ل ) ردیگ صورت مردم سود به جامعه انیبن در یاساس

 کن د مى ت الش  «یخیت ار  ح » داشتن و یشیدوراند به استناد با که داندمى یفرد را شاعر

 داندمى یمدن ةجامع ذارنگایبن را شاعر ،یشل .(۴83 :1822 همان،) «بنگرد حا  در را هیآت»

 جامع ه  در ب د  و خ وب  ةدرب ار  یداور به خود ةشیاند» با که پنداردمى یدادگر مانند را او و

 در او هاس ت؛ هنگر نیا از دور اریبس نوبرنت ةشنامینما در یشل اما ،(۴88 :همان) «دازدپریم

 همس ر  .برس اند  س ود  شانی  اطراف ب ه  ای   کن د  ج اد یا یاص الح  است نتوانسته خود یزندگ

 ،اوس ت  یه ا  آرم ان  یتباه یادآوری یبرا که او شبح حضور اما ،کندمى یخودکش اش یقانون

 یسرپرس ت  او و اب د یمى ادامه نانمچه یشل یتباه .کندمى دنبا  شنامهینما انیپا تا را یشل

                                                           
1. Harriet Westbrook 

2. A Philosophical View of Reform 

3. A Defense of Poetry 
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 نوبرنت   ک ه  کودک ان،  سرنوشت انگاشتندهیناد با .دهدمى دست از هم هرت از را فرزندانش

 و او ب ا  که دهدمى دست از هم را فرزندش گرید دهد،مى نشان شنامهینما در یخوببه را نیا

 س رآغاز  ،کودک ان  یسرپرس ت  طرح و هرت یخودکش و،رنیا از .بردمى سربه دیتبع در یمار

   .دینمامىباز را یشل ندامت و ییگرانآرما گسست

 ،هرت ةخانواد از یشل فرزندان یسرپرست گرفتن ةدربار یمار و یشل انیم یگوو گفت در

 حضانت گرفتن یبرا یمار کهیدرحال ،میده صیتشخ یمار از را نوبرنت یطرفدار میتوانمى

 از تنه ا  را کودک ان  و کندمى رد را آن یشل دهد،مى یرسم ازدواج شنهادیپ یشل به کودکان

 ک ه  کن د مى یت داع  را دیس ع  ةگفت   نی  ا یشل پندار نیا هرچند .خود نه داندمى هرت آن

 یتف اوت بى نیا اما ،(۷۴ :2005 ،دیسع) «است فرزندان و نیوالد از جدا یموجود روشنفکر»

 جادیا ةدربار نظرش و او یروشنفکر یپندارها با تضاد در کودک دو سرنوشت به نسبت یشل

 که است لیدل نیا هب یشل از نوبرنت انتقاد .شود آغاز فرد خود از دیبا ابتدا که است یاصالح

 را م ردم  ،یروش نفکر  ک ار  ب ا  تواندمى چگونه پ  است، ناتوان کودک دو یزندگ ةادار در او

 از ه دف  یش ل  گ و، و گف ت  ةادام   در .(258 :1991 ،بون) کند یراهبر قدرت با مبارزه یبرا

 پاس خ  نی  ا ب ا  ام ا  ،کن د مى اع الم  یبورژواز ضد بر یانقالب انداختنراهبه را خود یسندگینو

 پ   »: شودمى ورروبه دارد، اشاره کودکان با یشل رفتار به یااندازه تا که یمار ةندانمشیاند

 «...از رونی  ب م؟یب دون  ش ه یر گانهیب خاک یتو نجایا م؟یدرآور شهیر از رو خودمون یخوامى

 ازدواج هی   .یکن   ازدواج باه ام  ک ه  خ وام مى ازت»: ده د مى ادامه و (10۴ :2005 ،نوبرنت)

 مجه ز  مون ه حص ال  که یهرچ به دیبا پ  ،میباش داشته مراوده ایدن نیا با دیبا ما .یمصلحت

 درک را یم ار  س خنان  کن د، مى تیش کا  م ردم  یهارن  از که یشل .(105 :همان) «میباش

 ،یش ل  ب اور  به ،یم ار  بودنسرد .(105 :همان) «یسرد یلیخ تو»: دیگومى او به و کندنمى

 و یش گ یهم ک وچ  نی  ا در را او بینىواق ع  و یخ ردورز  بلک ه  ،ستین او یحساسایب از نشان

 و یش  ینداحتصلم ،کندمى اشاره نآ هب یمار که یمهم ةنکت اما .دهدمى نشان خواستهخود

 ةگفت به میتوانمى ،لیدل نیهمبه .یرتباطایب و انزوا در یزندگ نه ،استیدن با ارتبا  یبرقرار

 ای   ش ود مى دهی  فهم یهنگ ام  روش نفکر  ک  ه میکن   اس  تناد( 5۷8: 1983) هل د  ای  نیرجیو

 ک ار  .کن د  ج اد یا م ردم  یزن دگ  در را یمهم   ریی  تغ بتوان د  که شودمى احساس اصطالح به

 ،یروش  نفکر ک  ار ه دف  بلک  ه س ت، ین روش  نفکر خ ود  یب  را و ان زوا  در فق  ط یروش نفکر 

 .شود جامعه یترق سبب تا است مردم انیم در داشتن ییکارا
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 خط اب  «یشل حشوباغ» را یشل محفل که دشومى آغاز یدوریپول تیروا با سوم ةصحن

 یسرپرست به یدگیرس دادگاه در یشل نکهیا از یخرسند با و (111: 2005 ،نوبرنت) کندمى

 ت ا  زی  ن نوبرنت   را یدوری  پول یانتق اد  زب ان  نی  ا .دیگومى سخن است، مانده ناکام کودکان

 هم آن قدرت، با مبارزه راه در که کند انیب کندمى تالش نوبرنت درواقع، .ردیپذمى یا اندازه

 روش نفکر  س که  یرو کی   .میری  بگ درنظ ر  دی  با را س که  یرو دو هر روشنفکرانه، یامبارزه

 در .زدی  برانگ خودکام ه  ق درت  هی  عل دیبا را مردم که است یکس و یداریپا گفتمان عنوان به

 ،س ت ین خاموش هرگز که دارد قرار قدرت ،(98 -9۷: 1980) فوکو شلیم نظربه گر،ید یرو

 ق درت  ،دبخش   نت وا  شس ازوکار  به تا است یدیجد یها گفتمان دیتول یپ در همواره بلکه

 یب  را دادرس، کی   مانن  د ن،وبرنت   .دارد یاجتم  اع رواب  ط در مس  تمر یحض  ور ش  هیهم

 لی  دل نیهم  به .ده د مى نش ان  را ق درت  و یداریپا یعنی هسک یرو دو هر خود تماشاگران

 ب ا  یش ل  مب ارزه  ةویش   یراده ا یا و ن د یگزمىب ر  را یدوری  پول یانتق اد  تی  روا او که است

 دادگ اه  به کهیهنگ ام  ،ق درت  ةندینما عنوانبه ،یدوریپول .کشدمى ریتصو به را یخودکامگ

 یب را  .رممى ش ون یهس ا بههیس ا  س گ  مث ل »: دی  گومى د،کن  مى اشاره کودکان یسرپرست

 ،نوبرنت  ) «هس تند  م ن  ةطعم   یشل خاندان .فرستممى یریگندندو یزیچ یادب یهامجله

2005: 111). 

 ارتب ا   نیهم در زین کودک دو .ردیپذنمى انیپا دادگاه ةمسئل اب تنها کودکان دادنازدست

 ةنکت   .کل ر  و رنیب ا  دخت ر  ،1الگ را  و ،یمار و یشل پسر ام،یلیو :روندمى دست از شنامهینما در

 یش ل  به یم ار یب اث ر  ب ر  را فرزن د  م ر   خب ر  یم ار  ک ه  دهدمى رخ یزمان نجایا در یاساس

 و یم ار  ش دن کی  نزد و اس ت  دخ و  افکار ریدرگ سخت یشل که است یحال در نیا ؛رساندمى

 خب ر  ک ه  اس ت  نی  ا یمار به او یتوجهبى لیدل تنها .شودنمى متوجه هم را او صدازدن یحت

 زشی  خ دردن اک  داس تان  ترل و یپ کش تار  .2ترل و یپ کش تار  خب ر  :اس ت  دهیرس   او به یناگوار

 به ارت ش،  ةمداخل   ب ا  ک ه  یزش  یخ .اس ت  1819 سا  در منچستر شهر کارگران زیمآاعترا 

 ب ا  نف ر  ص د  از شیب   شدنیزخم و تن نوزده شدنکشته با اما گرفت، صورت یتلرکس یهبرر

 یج ا  شینم ا  در م ان همز را ن اگوار  دادی  رو دو خب ر  نوبرنت   .دشومى سرکوب تمام یسنگدل

 و خواهان ه نآرما افکار یبرا یگرید و زندمى کشتار به دست قدرت منافع لیدلبه یکی .دهدمى

                                                           
1. Allegra 
2. Peterloo Massacre 
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 نیچن   دچ ار  زی  ن الگرا .فرستدمى مر  کام به را خود فرزند کانشینزد سرنوشت به یتفاوتبى

 یری  د به را دخترش ان  کل ر،  موافق ت  ب دون  و ییتنه ا به رنیب ا  .ش ود مى ین اگوار  سرنوشت

 یش ل  و رنیب ا  ن،وبرنت باور به .دریممى و شودمى ماریب آنجا در زین او یمدت از پ  و فرستدمى

 تیمس ئول  ح    هانآ به نسبت دیبا که کنندمى تباه را یکسان و فرزندان یلرتکس همانند زین

 نوبرنت   و است یشل کیرمانت یخواهنآرما یتباه امدیپ نیا .(266: 1991 ،بون) باشند داشته

 مب ارزه  در ه ا  آن شکست همانند ،یکنون روشنفکران نزد را یخواهنآرما نیا ندیناخوشا عواقب

 کن د، مى دنب ا   ترل و یپ کش تار  ینیب ازآفر  در نوبرنت   ک ه  یه دف  گرید .دیجومى سمیتاچر با

 ت اچر  یری  زونخس ت  ةدور در  یانگل   ش ما   انیمع دنچ  سرکوب با کشتار نیا یهمانندساز

 .(26 :2008 ،یفرا) کندمى دیکأت آن بر زین یفرا یجفر که یموضوع است؛

 یراس تا  در ک ه  دی  آمى شیپ   یشل و رنیبا نیب ییگوو گفت شنامه،ینما انیپا از شیپ یاندک

 شیپ   را موض وع  دو گ و و گف ت  نی  ا .اس ت  ق درت  با ها آن ةروشنفکران ییارویرو ةویش در رییتغ

 ش ان یهاهشیاند انتشار یبرا را یاختصاص یا روزنامه چاپ شنهادیپ رنیبا به یشل نخست .کشدمى

 ،یج دل  ،گ را انی  بن ... یانگل   یب را  باش ه  یین دا  ن ه تومى: »دی  گومى هینش ر  ةدربار او .دهدمى

 ةاس تفاد  ةویش   ةدرب ار  .(136 :2005 ،نوبرنت  ) «یراه   چ راغ  !باشه یرقیب تونهمى ...ریپذنایآشت

 از یک  ی به را رس انه  ،ق درت  گفتم ان  ک ه  یب  یترت هم ان  به که گفت توانمى رسانه از روشنفکر

 ةرس ان  از ییج و هبه ر  ب ا  توان د مى زین روشنفکر است، ساخته بد  خود یها گفتمان نیتوانمندتر

: 1390 ،یاحم د ) برس اند  همگ ان  گوش به را گوقتیحق و زیمآاعترا  یآوا ،ها هینشر و یگروه

 آنک ه  ت ا  است رگذارتریثأت بزر  یها قدرت یها بونیتر خود در یروشنفکر کار ،نیهمچن .(12۴

 نج ا یا در درواقع، .(118 :2005 ،دیسع) دباش داشته یروشنفکر فیوظا دادن انجام بر یسع دور از

 از یک  ی زی  ن خ ود  ک ه  ،1968 س ا   از پ    روش نفکران  ک ه  برد یپ نوبرنت ةدغدغ به توانمى

 نیب   در رومن د ین و کپارچ ه ی یگفتم ان  ننب ود  ،ترمهم همه از .شدند یسردرگم دچار ،هاست آن

 اس ت  انینما آشکارا کند، نییتب را یکل استیس و ردیگبدربر را یداریپا یها وهیش بتواند که ها آن

 راه  یانگل   ت و  جن گ  هی   کاش»: است فتههن رنیبا سخنان در دوم مطلب .(259: 1991 ،بون)

 رو سروداش ون  م،ی  دار یا دهی  فا هی   ش اعرا  م ا  وق ت ناو ...تلخ و انیپایب شکست نیا نه افتاد،مى

 ک ه نچن ا  .(138 :2005 ،نوبرنت) «میکشمى اداشونویفر م،یکنمى آماده رو رقاشونیب م،یسینومى

 و دش و  اعم ا   جامعه در که رسدمى جهینت به و شودمى مدآکار یزمان یروشنفکر کار شد، گفته

 به تنه ا  رنیب ا  و یش ل  یروشنفکر کار اما باشد، داشته فعا  یحضور مردم انیم در هم روشنفکر
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 ک ه گونهنهما ،بیترت نیا هب .انگلستان مردم انیم در ثرا م تیفعال نه ،شد محدود دیتبع در نوشتن

 ...؟س ت ین یعبرت   درس ماها یبرا اون .خونهوونهید یتو شاعر هی ز؟یعز ینیبمى: »دیگومى رنیبا

 شهایحم  ریب   ب ا  رو ت و  ...رهیگمى رو انتقامش ایدن وقتناو .یکن عو  ور ایدن تا یسینومى تو

 .(130 :همان) «کنهمى سرگردون و رونیح

 آن س ر  ب ر  رنیبا که یجسد ،میشومى ورروبه یشل جانبى جسد با ،شنامهینما انیپا در

 هرظ ا  در هرچن د  ،رنیب ا  س خن  نی  ا .(1۴۷ :هم ان ) «نیبسوزون رو ما ةهم»: زندمى ادیفر

 انی  پا در نوت  نبر ک ه  اس ت  یانان ه یبشخ و  یفض ا  گرنشان ،دارد یا نانهیبدب و یمنف مفهوم

 نی  ا ن وزدهم  ةسد روشنفکران گرید و خود سوزاندن از رنیبا منظور .کندمى هئارا شنامهینما

 تی  فعال و یزن دگ  از گرفتنرسد با و زندیبرخ ها آن خاکستر درون از یآت یهانسل که است

 خ ود  ،رنیب ا  س خن  نی  ا خطاب درواقع، .(266: 1991 ،بون) سازند توانمندتر را خود ها آن

 در ،هاکی  رمانت نی  ا یزن دگ  یدادهای  رو از گ رفتن درس ب ا  ک ه  ن د یاو عصرانهم و نوبرنت

 یب ازنگر  یکن ون  گارروز در نشایاجتماع و یاسیس ةمبارز ةویش و خود زیمآاعترا  افتیره

 ق درت  .انگاش ت  دهی  ناد دی  نبا رابط ه  نی  ا در زی  ن را قدرت ةمقول همه،نیا با .باشند داشته

 نیهم  به است؛ خودش سود به که کندمى برجسته افراد و عیوقا از را ییهاتیروا آن همواره

 ،یش ل  از را خ ود  تی  روا نیآخ ر  که مینیبمى را یدوریپول ،یشل مر  از شیپ ةصحن لیدل

 :کندمى هئارا ییگوتک قالب در نده،یآ در بلکه حا  زمان در نه البته

 رم ان  یت و  یوالی  ه اون ...شناختممى خوب یلیخ زیون در رو یشل من بله، اوه،»

 شیپ   ک ه  ب ودم  ش اهد  خودم من ...منه ذهن ةپرداخت و ساخته شترشیب یشل یمار

 نظ ر  .بود شده شروع که یتوفان اون یتو اونم ورنو،یل بندر یتو قش،یقا یتو دیپر یشل

 ای  در یوقت ...بود ییهوابهسر و نامتعاد  آدم اون ستین یشک .بله ،یخودکش ه؟یچ من

 یمهم ان  عج ب  ...ب ودن  خورده رو چشاش ایماه بود؟ یجور چه داد پ  رو جسدش

 (1۴2: 2005 ،نوبرنت) «!یباشکوه

 ژهی  وبه ،ق درت  یه ا  گفتم ان  کند ماعال شینما انیپا در کندمى تالش نوبرنت ،ورنیا از

 اگ ر  رای  ز ،داش تند  یتوانمن د  حض ور  یغرب   جوامع در همواره ،یاعتراض زشیخ هر از پ 

 و یهس ت  ب ا  ارتب ا   در زی  ن م ردم  یآگ اه  و دش و  مأت و  ی ی اگرعمل و یمدآکار با یداریپا

 توان د مى روش نفکر  مانن د  یف رد  اب د، ی شیاف زا  حاکم قدرت یها گفتمان کارکرد یچگونگ

   .باشد داشته جامعه ییراهنما و طیشرا رییتغ در سزاب یریثأت
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 جهينت

 انگلس تان  کی  رمانت عصر خیتار از استفاده با (198۴) شورهمرد اتیادب ةشنامینما در نوبرنت

 و یادب   مس ائل  انی  م یا موازن ه  ش،یخ و  یکن ون  روزگار با آن یهمانندساز و نوزدهم ةسد

 ب ا  ت اچر  برخ ورد  ب ا  یکس تلر  یخودک امگ  یسازبرابر با .کندمى برقرار دوره دو هر یاسیس

 روش نفکران  روح که داندمى یتلرکس دولت مانند خودکامه یدولت را تاچر دولت ان،یمعدنچ

 کم ک  نوبرنت به یشل یسپر افکار و یزندگ از یریگهبهر .است دهیکش بند به را هنرمندان و

 .ردی  بگ انتق اد  ب اد  به نشایواقع   اه داف  از انح راف  لیدلبه را معاصر روشنفکران تا کندمى

 از پ    جوان ان  یه ا  آرم ان  شکس ت  بارز گواه یانتخابات ةدور دو در تاچر مارگارت یروزیپ

 راس ت  جناح قدرت یروزیپ ،شورهمرد اتیادب در او اما ،است 1968 سا  ییدانشجو زشیخ

 ن و  چ    منتق دان  و س ندگان ینو ک ه  دان د مى لی  دل نی  ا هب   تنها را رکانومحافظه همان ای

 زی  ن آنان یداریپا یراهبردها و کنند برآورد را جامعه انتظارات یرزوشهیاند نظر از نتوانستند

   .نددش منجر زین یخودکامگ به موارد یاپاره در بلکه ،نبودند مدآکار تنها نه

 یب را  هم خوب یپدر یحت قتیحقدر اما ،است یمتعال افکار با یفرد شنامهینما نیا در یشل

 سرنوش ت  یتب اه  س بب  رنیب ا  ل رد  و او یتف اوت بى و تن د  یه ا میتصم .ستین شیخو فرزندان

 انج ام  جامع ه  در یا ارزن ده  نحوبه را یروشنفکر فیوظا نتواند روشنفکر اگر .شودمى شاننفرزندا

 ب ا  ش ک بى ،بش ود  یدازپرا ی  خ مش غو   و بپروراند ذهن در را یآرمان یپندارها درعو  و دهد

 یا یتب اه  از را شعص ران هم او، محفل و یشل میترس با نوبرنت قت،یدرحق .دشومى ورروبه یناکام

 یب ازنگر  با ن،وبرنت دگاهید از .است جوان یهاکیرمانت نیا یخواهنآرما امدیپ که داردمى برحذر

 ق  درت دربراب  ر ن  دهیآ در ت  وانمى ،یروش  نفکر ک  ار ةدوب  ار نیتبب   و یداری  پا یده  اراهبر در

   .آورد دیپد جامعه قدرت ساختار در را یاساس یالحاتاص و ستادیا رکانومحافظه

 راتیثأت از هستهآهستهآ و داردمىبر گام یا تازه ریمس در شورهمرد اتیادب از پ  نوبرنت

 در خ  ود یانتقاده  ا به م  وارد یاپ  اره در هرچن  د رد،ی  گمى فاص  له ییدانش  جو زشی  خ

 ریس   یبررس   ،ورنی  ا از .اندازدمى ینگاهمین زین 1980 و 19۷0 ةده دو در شیهاشنامهینما

 .است گرید ییگفتارها ازمندین نوبرنت یشینما آثار در ییههانگر نیچن تحو 
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