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بازنگری در پایداری روشنفکرانه و تباهی آرمانخواهی در نمایشنامة
ادبيات مردهشور هاوارد برنتون
جالل فرزانه دهکردی
مربی زبانهای خارجی دانشکدة زبانهای خارجی ،دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،ایران

رامين فرهادی

1

کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشکدة ادبیات و زبانهای خارجی ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد کرج ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت ،1392/09/18 :تاریخ تصویب)1392/10/16 :

چکيده
هاوارد برنتون از نمایشنامهنویسان جنجالی انگلیس ی پ از خی زش دانش جویی س ا  1968اس ت .او در
نمایشنامههایش همواره با رویکردهای بسیار انتقادی به مواضع قدرت هجوم مﻰبرد .چه ره ه ا و روی دادهای
مهم و متداو در درونمایههای نمایشنامههای او بت شکن و اسطورهزدا هستند .در این گفتار ،پژوهندگان در
پرتو تاریخباوری نوین تالش مﻰکنند تا نشان دهند برنت ون در ادبی ات م ردهش ور ( )198۴ب ا ترس یم دورة
رمانتیسم و چهار چهرة ادبی -شلی ،بایرن ،ماری شلی ،و کلر کلرمونت -سردرگمی و تباهی آرمانخواهی آن
نویسندگان را با روشنفکران و دیگر نمایشنامهنویسان همعصرشان همانند مﻰکند و به واکاوی آسیبشناسی
روشنفکری در جامعه و چگونگی مبارزة روشنفکر در برابر پدیدة خودک امگی مﻰپ ردازد .ای ن گفت ار موازن ة
دیگری را نیز در نمایشنامه بررسی مﻰکند که میان حکوم ت خودکام ة کس تلری در انگس تان اوای ل ق رن
نوزدهم و خودکامگی مارگارت تاچر وجود دارد .همچنین ،به این موضوع نیز پرداخته مﻰشود که در ادبی ات
مردهشور ،وجود شکاف ژرف میان روشنفکران و مردم سبب آشفتگی و تباهی در جامعه شد .برنت ون ت الش
مﻰکند با بازنگری در شیوه های پایداری روشنفکرانه ،مانن د اس تفادة روش نفکر از رس انه ،ش یوة مب ارزه ب ا
خودکامگی را از نو بیان کند و پیوندی نو را با مردم ترسیم کند.
واژه های کليدی :آرمانخواهی ،ادبیات مردهشور ،پرسی شلی ،رمانتیسم ،روشنفکر ،گفتمان قدرت ،هاوارد برنت ون.
 .1تلفن ،021-883۷2289 :دورنگارEmail: r.farhadi84@yahoo.com ،021-883۷2289 :

146

پژوهش ادبيات معاصر جهان ،دوره  ،20شماره  ،1بهار و تابستان 1394

مقدمه
تقابل قدرت نومحافظهکار با نویسندگان و ادب ای چ ن و را مﻰت وان در انگلس تان ده ههای
هفتاد و هشتاد مشاهده کرد .نویسندگان انگلیسی پ از رخ دادهای س ا  1968در فرانس ه،
بهجناح چ نو توانمندی بسیار بخشیدند و به اینترتیب وقوع انقالب ی چ گرا را در آثارش ان
مطرح کردند .آرگی و زوزایا ( )162-160 :200۷در مص احبهای ب ا دن ربالت و ،منتق د تئ اتر،
اعالم کردند نمایشنامهنویسان انگلیسی باور داشتند که نه تنها مﻰتوانند مش کالت اجتم اعی و
اقتصادی را با اتکا به افکار و مبانی سوسیالیستی برطرف کنند ،بلکه میتوانند آرمان ش هری را
نیز بر همین مبنا بنا نهند .آنان استفاده از تئ اتر را در عرص ة مب ارزة سیاس ی بس یار کارآم د
یافتند و هریک ،آثار نمایشی مهمی را در این زمینه تولید کردن د و در ای ن آث ار مخالف تها و
انتقادهای خود را به نظام حاکم آشکار کردند .در میان این اف راد ،کس انی مانن د ادوارد بان د و
هاوارد برنتون تا آنجا پیش رفتند که در نمایشنامههایشان ،بهترتیب در نمایشنامة لی ر ()19۷1
و سرزمین سبز ( ،)1988از رخداد انقالبی چ در انگلستان استقبا کردند.
برنتون در نمایشنامة ادبیات مردهشور ( )198۴ب ا به رهگی ری از ت اریخ دورة رمانتیس م
انگلستان و در پرتو انقالب فرانسه به مسائل مهم روزگار کن ونی اش مﻰپ ردازد .از دی دگاه او
رمانتیسم تنها جنبشی ادبی یا تاریخی نبود ،بلک ه جنبش ی اعت را آمی ز و واژگ وننم ا در
واکنش به قدرت خودکامه قلمداد مﻰشد .دلیل عالقهمندی برنت ون به بازنم ایی رمانتیس م
موضوع آرمانخواهی موجود در این جنبش ادبی است که با آرمانخواهی پ از رخ دادهای
سا  1968همانندی بسیاری دارد ،زیرا به عقیدة امریک ( ،)25 -2۴ :2005آرمانخ واهی
یکی از اساسیترین فلسفههایی است که مﻰتوان در رمانتیسم مشاهده کرد ،آرمانخ واهی و
رمانتیسم دو مقولة جداییناپذیر نیز هستند.
نویسندگان رمانتیک با گرایش به فلسفه ،تالش بسیاری کردند تا آرمانخ واهی جدی دی
را برخالف مبانی نوکالسیسم تکوین دهند (همان .)26 :از دیدگاه ژان پل س ارتر ،در فلس فه
مﻰتوان حاکمیت کلینگری را در امر قضاوت نگریست و فیلسوف با پندارهای خود جامعه را
از نظر کلی و تاریخی توجیه و تعبیر مﻰکند (سارتر .)۷2 :2001 ،بههمین دلیل ،برنتون نیز
در ادبیات مردهشور آرمانخواهی روش نفکر را مانن د کل ینگری و خی ا پ ردازیای ترس یم
مﻰکند که سبب پدیدارشدن شکافی ژرف بین او و جامعه اش مﻰشود .از نظ ر کُ زر (:1965
 ،)358پ از خیزش دانشجویی ،روشنفکران ب ا آرم انخ واهی خ ود نه تنه ا از م ردم دور
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ش دند ،بلک ه ش ماری از آنه ا به عوام ل ق درت ب د ش دند و بهگون های پای ان اس طورة
روشنفکری را رقم زدند.
نمایشنامة ادبیات مردهشور ،روزگار آشفتگی پ از دو روی داد مه م ت اریخی را در کن ار
هم ترسیم مﻰکند :انقالب فرانسه و رخ دادهای س ا  .1968برنت ون ب ا ترس یم زن دگی و
اندیشههای پرسی شلی ( )1822-1۷92و بهویژه ناکامی او در برخورد با اطرافی انش ،س عی
مﻰکند چنین نتیجه بگیرد که خودش و جوانان خشمگین مانن د او بای د در به رهگی ری از
راهبردهای رویارویی با خودکامگی ،دست به بازنگری اساسی بزنن د (ق ادری.)350 :138۴ ،
به عقیدة ریچارد بون ( ،)25۷ :1991برنتون ب ا رویآوردن به رمانتیس م و محف ل ش لی در
تبعید خودساخته ،روزگار آشفتگی انگستان را ،پ از انقالب فرانس ه ،ب ا انگلس تان پ از
رخ دادهای س ا  1968مقایس ه مﻰکن د .همچن ین ،او نی ز مانن د ریچ ارد ه ولمز،
زندگینامهنوی مطرح انگلیسی ،ش لی را روش نفکری ب ا س یمای تاری ک و گرفت ه ترس یم
مﻰکند که غرق در آرمانخواهی خویش بود و از واقعیتهای موجود هم غافل ماند ک ه ای ن
امر موجی از تباهی را برای او بههمراه داشت.
از اینروی ،پژوهشگران تالش میکنند تا با توجه به فلسفة تئاتر پ از خیزش دانش جویی
و سیاستهای حاکم در انگلس تان ،نمایش نامهنویس ی مانن د ه اوارد برنت ون را در نمایش نامة
ادبیات مردهشور مورد واکاوی قرار دهند و به پرسشهای زیر در این گفتار پاسخ دهند:
چ را روش نفکران انگلیس ی پ از رخ دادهای س ا  1968در روی ارویی ب ا ق درت و
انجام دادن وظایف روشنفکری ناکام ان د؟ ت ا چ ه ان دازه تاچریس م در ناک امی و س ردرگمی
روشنفکران نقش دارد؟ چرا در گفتمان پایداری مطرح در ادبیات مردهشور ،برخالف گفتمان
قدرت ،نمیتوان هیچگونه یکپارچگی را مشاهده کرد؟
بحث و بررسی
نگاهی گذرا به تاریخ روشنفکری
1

برای نخستینبار ،در سا  ،1881واژة روشنفکر از نامة جنجالی و مع روف امی ل زوال ،م ن
متهم مﻰکنم ،دربارة ماجرای دریفوس مطرح شد .به سخن سیرنلی ( ،)65 :1990دف اع زوال
1. intellectual
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از دریفوس ،به رخدادی ملی در فرانسه تبدیل شد و این بحث را هم ثابت کرد که روش نفکر
مﻰتواند نقش دگرگون کنندة مهمی را در برخ ی از روی دادهای جامع ه ایف ا کن د .او تعه د
امروزی روشنفکر بهجامعة خود ،یعنی گفتن حقیقت و پایداری در برابر بﻰعدالتی را در نام ة
معروفش مطرح کرد و بهاینترتیب بهعنوان روشنفکر معرفی شد (همان.)65 :
روشنفکر در انگلستان دهة  1860به افرادی گفته مﻰش د ک ه اندیش هها و گ رایشهای
تندرو و اعترا آمیزی به رویکردها و سیاستهای دولت داشتند (احمدی .)19 :1390،ای ن
واژه معنای خردورزانه ،عقالنی و اندیشمندانه میدهد و نخس تین به رهج ویی از آن بهس دة
چهاردهم بازمﻰگردد ،اما از ماجرای دریفوس به اینسو ،به افرادی گفته مﻰشود که برخالف
کار ی دی ک ارگران ،ک ار فک ری و نظ ری نی ز دارن د ،در جامع ه ک ار فرهنگ ی مﻰکنن د و
فرهنگسازی و آموزش اخالقی جامعه را در کانون توجه خود ق رار مﻰدهن د (هم ان.)38 :
حا آنکه بسیاری از نویسندگان و منتقدان انگلیسی از سدة هجدهم تا اواسط سدة نوزدهم،
تالش کردند تعریف و تفسیرهایی را از روشنفکر و کار روشنفکری ارائ ه کنن د .بن ابر گفت ة
کورتی ،دلیل استفاده از این واژه به این شکل نب ود ،روش نفکر را ب ا عن اوینی مانن د ش اعر
(پرسی شلی) و دانشور (رالف امرسون و متیو آرنولد) مطرح کردند (کورتی.)259 :1955 ،
کار مارک نخستین منتقدی بود ک ه در نیم ة دوم س دة ن وزدهم تعریف ی ج امع از
روشنفکر ارائه داد و نقشآفرینی او را در قبا جامعه تبیین کرد .بنا به سخن ساندو (:200۷
 ،)105 -103مارک روشنفکر را فردی توصیف مﻰکند که باید آگاهی تاریخی و اجتم اعی
گسترده ای داشته باشد تا بتواند هدایت طبقة پرولتاریا را در مسیر پیروزی ب ر س رمایهداری
بورژوازی بهگونهای کارآمد عهدهدار شود .از دیدگاه او ،ک ارگران نش انگر س وژه ه ای م ادی
یعنی همان کار عملی و روشنفکران نمایندگان خردورزیاند؛ بهسخن دیگ ر ،آمیختگ ی ک ار
عملی کارگران با کار اندیشهگری روشنفکر اس ت ک ه پی روزی نه ایی ب ر ب ورژوازی را رق م
مﻰزند (همان .)1۴1 :همچنین ،با پی روی از اندیش ههای م ارک  ،آنتونی و گرامش ی بح ث
دربارة روشنفکر را از گسترة مسائل اقتصادی بیرون مﻰکشد و کار اصلی او را نبرد با س یطرة
قدرت حاکم مﻰداند .ب ه عقی دة کل و و نگ ت ( ،)25 :1993در نگ رش گرامش ی همگ ان
روشنفکرند ،اما هر انسانی نمﻰتواند کارایی روشنفکر را داشته باشد .در ادامه ،گرامش ی از دو
نوع روشنفکر سخن مﻰگوید :او روشنفکر سنتی است ک ه در نهاده ای اجتم اعی فعالی ت
مﻰکند ،مانند آموزگاران و پزشکان .او سازندة ای دئولوژیه ای کل ی اس ت و س بب تقوی ت
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روزافزون این نهادها در سازوکار قدرت مﻰشود .دوم روشنفکر همپیکر 1است که در مقابل او
قرار دارد و از همان نهاد برمﻰخیزد ،اما همواره با طبق ات پ ایین جامع ه هم راه اس ت و در
ستیز با ای دئولوژیه ای ق درت ح اکم بهپ ا مﻰخی زد (احم دی .)105 :1390 ،گرامش ی،
روشنفکر را واسط های میان تاریخ و انسان مﻰداند که ب ا برخ ورداری از رس الت ت اریخی به
پیشرفت و توسعة جامعه و بهینهسازی زندگی مردم یاری مﻰرساند (ساندو.)135 :200۷ ،
سارتر ( )۴3 :2001نیز با پیروی از نگ رشهای م ارک و گرامش ی ،تعری ف خ ود را از
روشنفکر چنین اعالم مﻰکند« :او کس ی اس ت ک ه در آنچ ه به او مرب و نیس ت دخال ت
مﻰکند» .او کسی است که به تضاد در جامعه اش پی مﻰب رد و ب ا دان ش و آگ اهی در براب ر
گفتمان قدرت پایداری مﻰکند و در پی نقابافکنی از این تضادها و مشکالت اساسی جامع ه
است (همان .)65 :همچنین ،روشنفکر طبقة خاصی ن دارد و نبای د گ رایش سیاس ی داش ته
باشد (همان .)65 :به باور سارتر ،طبقات محروم و کارگر نمﻰتوانند روش نفکری را به جامع ه
ارائه کنند ،چون این افراد تنها به معاش خود در زن دگی م یاندیش ند و از نظ ر علم ی نی ز
دانش اندکی دارند .بر همین قیاس ،طبقة باالی جامع ه ه م روش نفکر نم یآفرین د ،چ ون
همین طبقه است که گفتمان های قدرت را شکل م یده د و ب ر جامع ه س یطره مﻰافکن د
(همان .)69 :کوتاه سخن آنکه روشنفکر سارتری باید حقیقت را به جامعه بگوید؛ برای مثا ،
دانشمندی هستهای که خط رات و فج ایع س الح هس تهای را به م ردم گوش زد مﻰکن د و
خواستار منع کامل سالح هستهای است ،روشنفکر تلقی مﻰشود (همان.)۴۴ :
بنابراین ،روشنفکر مورد نظر برنتون در نمایشنامة ادبیات مردهش ور ،کس ی اس ت ک ه از
جامعة خود تنها یک گام باید فراتر برود و در میان مردم نیز بای د حض وری فع ا و کارآم د
داشته باشد ،نه آنکه فردی آرمانگرا و دور از مشکالت مطرح اجتماعی باشد .درکل ،برنت ون
مفهوم روشنفکری را رد نمﻰکند ،اما کاستیهای روشنفکران را در راه مبارزه با قدرت ح اکم
نشان مﻰدهد و به مبارزات روشنفکران و نقش آن ها در جامعه شکل و سویی تازه مﻰبخشد.
ایراد بزرگی که در کل به روشنفکران وارد مﻰشود و احم دی نی ز آن را از آل ن ت ورن نق ل
مﻰکند ،این است که روشنفکران پ از خیزش دانشجویی سا  1968بهسوی قدرت حاکم
گام برداشتند و مهر تأیید بر کارکرد آن زدند (احمدی .)1۴1 :1390 ،بههمین دلی ل اس ت
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که برنتون در نمایشنامة خود بر آن مﻰشود تا در بهرهگیری از راهبردهای پای داری نه تنه ا
خودش ،بلکه نویسندگان و روشنفکران معاصر انگلیسی بازنگری اساسی داشته باشند.
ادبيات مردهشور :گفتمان قدرت و تباهی آرمانخواهی روشنفکری

هاوارد برنتون در ادبیات مردهشور دوران کوچ پرس ی ش لی را از انگلس تان ،ب ین س ا های
 1816تا  1822ترسیم مﻰکند .داستان دیدار او با لرد ب ایرن ،ش اعر معت ر رمانتی ک ،در
دریاچة جنوا آغاز مﻰشود و با مر شلی در ایتالیا به پایان مﻰرسد .س یمای ش لی در ای ن
نمایشنامه ،نویسنده /روشنفکری است که از ازدواج ،فرزندان ،مش کالت و انتقاده ای ف راوان
نشریه های انگلیسی گریزان است .برنتون فرار و کوچ روشنفکران از دولت کستلری در عص ر
رمانتیک را با انزوای نویسندگان چ نو در روزگار خود یک ی مﻰدان د (ب ون.)258 :1991 ،
بنابر سخن دیوید پتی ( ،)389 :2006برنتون در ادبیات مردهش ور ،برخ ورد کس تلری را ب ا
اهل ادب با برخورده ای مارگ ارت ت اچر ب ا نویس ندگان و روش نفکران بریتانی ایی یکس ان
مﻰپندارد .مخالفتورزی نومحافظهکاران با روشنفکران برای نخس تینبار در س ا  1۷90در
دیدگاه های ادموند برک مطرح شد .برک پ از انقالب فرانسه بر گ رایش ض د روش نفکری
پای فشرد و بهاینترتیب «گرایشهای روشنفکری با محافظهکاری همراه ش دند» (احم دی،
.)1۴2 :1390
برنتون در ادبیات مردهشور ،با چهره های نمایشش ه مذاتپن داری مﻰکن د .درحقیق ت،
مﻰتوانیم چنین الگویی را درنظر بگیریم :برنتون -شلی ،برنتون -ماری شلی ،برنتون -ب ایرن،
و برنتون -پولیدوری .در آغاز نمایشنامه ،سیمای متفکر و گرفتة شلی را مﻰبینیم که با خ ود
از مصیبتهایی که قدرت بر سر مردم انگلستان آورده اس ت و از ش رایط ب د زن دگیاش در
تبعید ،سخن مﻰگوید« :تنی خسته .لباسهایی کثیف .مسافرخانههایی که کرایه اش برایم ان
سنگین است ...انگلی  ،انگلی  .ملتی گرس نه ...ب ا رهبران ی ک ه ن ه مﻰفهمن د ،ن ه ح
مﻰکنند ،نه مﻰدانند ،اما مانند زالو از تن رنجور این دیار خ ون مﻰمکن د» (برنت ون:2005 ،
 .)۴1-2سخنان ش لی از رن م ردم انگل ی هم ان ش کواییة برنت ون از وض عیت کن ونی
انگلستان تحت سلطة تاچریسم است .همچنین ،سخنان شلی نش ان از دش واری و وض عیت
ناخوشایند مالی و اجتماعیای دارد که نویسندگان هر دو دوره (کستلری دهة  1810و تاچر
دهة  )1980از آن شکوه مﻰکنند .در صحنة دوم ،با ورود ماری شلی و خواهر ناتنیاش ،کل ر
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کلرمونت ،که کودکی را از ل رد ب ایرن در ش کم دارد ،تقاب ل دو چه رة متف اوت را مش اهده
مﻰکنیم :ماری ،آرام و اندیشمند است ،ام ا خ واهرش رفت اری کودکان ه و هوس باز دارد .در
گفت وگوی بین این دو ،مﻰتوانیم به دو نکتة مهم اشاره کنیم .نکتة نخست این است ک ه دو
خواهر از بیاعتنایی و خودخواهی شلی و بایرن سخن مﻰگویند .از ی کس و ،ش لی غ رق در
اندیشة خویش است و دربارة اوضاع پیرامون بﻰتفاوت است .از سوی دیگر ،بایرن با اینک ه ده
روزی است در همان نزدیکی اقامت دارد ،هیچ توجهی به حضور شلی و همراهانش نمﻰکن د
(همان .)۴5 -۴3 :برنتون با ترسیم چنین محفلی ازهمگسس ته ،چالش ی اساس ی را مط رح
مﻰکند :کوچ این رمانتیکها از انگلستان ،طبق اظهار میلز ( ،)35 :2003بهدلی ل «ره ایی از
ستم و تنگنای قدرت است» و مﻰتوان گفت کوچ کردن آنها بخشی از پای داریش ان اس ت.
بااینهمه ،برخالف یکپارچگی گفتمان ه ای ق درت ،گفتم ان پای داری ش لی و همراه ان ب ا
کاستی روبهروست و نبودن وحدت را هم مﻰتوان بهخ وبی در آن مش اهده ک رد .در اینج ا،
نبودن وحدت در میان آن ها به آن واقعیتی ب د مﻰش ود ک ه چه رة پولی دوری -پزش ک،
روزنامهنوی و زندگینامهنوی بایرن -از آن انتقاد مﻰکند و آرمانخواهی ش لی و ب ایرن را
نیز تباهی آن ها مﻰداند .نکتة دوم اشارة ماری به روشنفکران انگلیسی است و ب ا ن اراحتی از
برخورد ق درت ح اکم در انگل ی ب ا روش نفکران به خ واهرش چن ین مﻰگوی د« :محف ل
روشنفکران همد  .توی انگلی که همه دوست دارن ما رو دار بزنن ...خودتم مﻰدون ی ک ه
وزارت کشور چند کمیتة سری راه انداخته» (برنتون .)۴۷ :2005 ،از سدة نوزدهم به اینسو،
مﻰتوان در انگلستان اندیشة ضد روشنفکری را در رسانهها و نشریه های انگلیسی به فراوان ی
مشاهده کرد (سعید .)15 :2005 ،از آنجاکه قدرت غربی با استناد به گفتمانها برای تقوی ت
و حفظ خود تالش مﻰکند ،همانند انگلی بورژوای کستلری ک ه پولی دوری را به همراه ی
بایرن فرستاده است ،باید از هرگونه اعترا مدنی هم جلوگیری کند .از ای نرو ،برخ ورد ب ا
روشنفکران (یا همان شاعران شلی) را در نشریه ه ای عم ومی بهش دت پ ی مﻰگی رد ت ا ب ا
کاستن محبوبیت آن ها ،از توان عملی آنان بکاهد .در اینباره ،شلی ( )121 :1892در نامهای
مﻰنویسد« :هر انسانی که در این روزگار زندگی مﻰکند و به نوشتن قطعة ش عری اش تیاقی
فراوان دارد ،باید با نقدی نامنصفانه و منتقدانه روبهرو شود».
هنگامیکه ماری شلی از «چند کمیتة سری» سخن مﻰگوید ،منظور او همان پولی دوری
است که بهعنوان گفتمان قدرت و صدای آن با روزنامهای که به سود قدرت مﻰنویسد ،آن ان
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را در این کوچ همراهی مﻰکند .سیمایی که برنتون ( )۴۴ :2005از ب ایرن ترس یم مﻰکن د،
فردی است خودپرست و کسی که چون به طبقة اشراف تعلق دارد ،زن دگیای پ ر از رف اه را
در تبعید مﻰگذراند .در اینجا ،بین او و شلی دو تفاوت اساسی دیده مﻰش ود .نخس ت ش لی
که بهدلیل ترک همسر و فرزندان و نیز گریز از انتقادهای بسیار در نشریه های انگلیسی خود
را تبعید کرد ،برخالف او لرد بایرن برای داشتن روابط نامشروع جنس ی ب ا زن ان مجب ور به
ترک میهن شد .دومین تفاوت ،دیدگاههای روشنفکری آنهاست .ب ه س خن س عید (:2005
 ،)۷8 -۷۴روشنفکر فردی است با ذهنی آشفته و جدا از والدین و فرزندان؛ او تبعیدی است،
اما همچنان به کشور خود مﻰاندیشد .این سخنان سعید را مﻰتوان گواهی بر کردار و پن دار
شلی در این نمایشنامه دانس ت (در بن دهای بع دی ،ای ن موض وع بیش تر ش رح مﻰش ود).
برخالف شلی ،بایرن بهجز هوسبازی و منافع شخصی خود به چیز دیگری نمیاندیشد (بون،
 .)256 :1991چنانکه روشنفکر طبق تعاریف باال باید فردی باشد ازخودگذشته ک ه گف تن
حقیقت و آگاهیدادن به مردم از وظایف اصلی اوست ،بایرن تنها بهدنبا امور شخصی خ ود
یا گریز از محدودیتهایی است که در انگلستان با آنها مواجه بوده است.
روایت پولیدوری از محفل شلی نی ز از هم ان ن وع روایت ی اس ت ک ه ق درت آن را طل ب
مﻰکند .او روایت خود را از وضعیت آنها همانند گروهی هوسباز و ب یدی ن توص یف مﻰکن د:
«وای اتاق از فسق و فجور سنگین بود ،آن ها مشغو بودند ...آیا شلی در زن دگیاش ی ک نق د
خوب دربارة آثارش دیده؟ ...بایرن یه الکی لش ه ،ش لی ه م ک ه معجونی ه از بیم اری ج وع و
روانرنجوری! زمین هم که پر شده از بچهها ،معشوقه یا معشوقهها و همسرهایی ک ه ای نها به
امان خدا ولشون کردن» (برنتون .)۷۴ -۷3 :2005 ،پولیدوری بهعنوان نماین دة رس انه ،یعن ی
رسانه بهمثابة یکی از گفتمان های پرتوان قدرت ،در محفل شلی نفوذ کرده است و روایت خ ود
را از رویدادها بازگو مﻰکند .بهطور کلی ،چهرة او در نمایشنامه با اینحا ک ه نماین دة ق درت
انضباطی است ،تا اندازهای نیز در چشم برنتون مثبت است .درس ت اس ت ک ه روای ت برنت ون
روایتی است دستکاریشده و نهچندان مطمئن -همانند روایتی که در آخ ر نمایش نامه درب ارة
شلی و مر او بازگو مﻰکند -اما مطالبی دربارة تباهی آرمانخواهی شلی به زبان م یآورد ک ه
شکواییة او از شیوة زندگی شلی است .چنانکه گفته شد ادبیات م ردهش ور آمی زه ای اس ت از
ستایش و نکوهش .در سخنان پولیدوری و گاهی هم سخنان خردورزانة م اری ش لی ،مﻰت وان
رد پای نکوهش برنتون از آرمانخواهی رمانتیک یا همان آرمانخواهی روزگار کن ونی را یاف ت.

بازنگری در پایداری روشنفکرانه و تباهی آرمانخواهی در نمایشنامة ادبيات مردهشور هاوارد برنتون

153

برنتون تالش مﻰکند به تماشاگران بگوید پ از رخدادهای س ا  ،1968ش کافی ژرف می ان
روشنفکران و مردم بهوجود آمد و پیامد آن را هم مﻰت وان پی روزی جن اح ن و محافظ هکار در
دورة نخستوزیری مارگارت تاچر دید .همچنین ،بنابر گفت ة رینل ت ( ،)3۷ :199۴پولی دوری
بیشتر مانند روزنامهنگاران امروزی مﻰماند؛ یعنی کسانیکه بارها «روح انگلی را میرنجانن د و
هنرمندان را نیز مﻰآزارند» .افزون بر این ،بلین و اُدانل ( )2 :2003بر این باورن د ک ه از هم ان
آغاز چاپ روزنامهها در انگلستان ،رسانهها به دو موض وع هم واره تأکی د م یکردن د :خ انوادة
سلطنتی و منافع قدرت حاکم .پ جای شگفتی نیست که حضور پولیدوری در محفل ش لی و
همراهی با بایرن تنها برای ثبت وقایع زندگی بایرن یا سالمتی او نیست ،بلک ه حض ور او نق ش
یک جاسوس برای قدرت حاکم را دارد.
کارکردهای رسانه :گفتمان قدرت و گفتمان پایداری

برنتون در نمایشنامه دو کارکرد رسانه را با هم پ یش مﻰب رد .ب های نترتی ب ک ه رس انه در
گفتمان قدرت ح اکم در انگلس تان دو ک ارکرد اص لی دارد :از ی کس و ،ت وان بخش یدن به
آنهایی که حامی قدرتاند و از دیگر سو ،بهچالشکشیدن یا ترور شخصیتی آن اف رادی ک ه
به مخالفت با آن برمﻰخیزند .پولیدوری و افرادی مانند ویلیام وردزورث -که در ابت دا اش عار
انقالبی مﻰسرود ،اما بعدها به سوی قدرت حاکم گرایش یافت و به مقام ملکالشعرایی درب ار
هم مفتخر شد -به مقامی واال رسیدند ،اما شلی و دیگر مخالفان در ستون ه ای نش ریه ه ا و
روزنامههای ادبی بارها آماج هجوم نقدهای تند و ویرانگر قرار گرفتن د .بن ابر س خن ک وران
( ،)8 -5 :2002مقولة قدرت از همان ابتدای کاربس ت در جامع ه ب ا پدی دهای مه م مانن د
رسانههای گروهی گره خورده اس ت .رس انههای گروه ی بازت ابی از ق درت ح اکم بهش مار
مﻰآیند و گفتمانهاییاند که به قدرت حاکم توان بیشتر مﻰبخشند.
در پردة نخست نمایشنامه ،با انتق اد ش دید ل رد ب ایرن از وردزورث و شکس پیر روب هرو
مﻰشویم ،چون این دو نویسنده همواره مورد ستایش قدرت حاکم بودند و به معی ار ادب ی و
فرهنگی تبدیل شدند؛ بنابراین شکسپیر «یه سندة بااستعداد مسخرة جیرهخوار دربار» اس ت
(برنتون ،)5۴ :2005 ،اما برنتون ،بهدلی ل همعص ربودن ب ایرن و وردزورث ب ا یک دیگر ای ن
اختیار را به بایرن مﻰدهد تا از وردزورث انتقاد شدیدی بکن د و ب ایرن نی ز ب ا ش رح ح الی
خندهآور ،وردزورث را بهباد تمسخر مﻰگیرد:
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«تو که خودت ماجرای ویلی وردزورث رو مﻰدونی ،نم یدون ی؟ ...فک ر مﻰک رد از
ماتحت روبسپیر 1برای این حضرت نور مﻰباره؟ مﻰدون ی ک ه ای ن حض رت وردزورث
اونموقع پاری بود ،تو اوج انقالب ،تازه به دورة وحشت انقالب مﻰگفت اعجاب تعالی
بشر؟ اینم مﻰدونی ...زیر سایة گیوتین یه دختری رو حامله کرد؟ دختره رو فقط یهب ار
دیده بود .سر اون بچه چی اومد؟ اگه مﻰخوایین حا وردزورث رو توی مباحثه ک امال
بگیرین ،ازش بپرسین ،حاال بچههای انقالب کجان؟» (همان)69 -68 :

آخرین سخن بایرن -حاال بچههای انقالب کجان؟ -را مﻰتوان اینگونه هم برداشت ک رد:
بایرن مﻰپرسد پ از انقالب فرانسه آن شور انقالبی ای که در انگلستان رفت هرفت ه درح ا
شکلگیری بود ،اکنون کجاست؟ این سخن را بهآسانی مﻰتوان به خیزش دانش جویی س ا
 1968مربو دانست .اگر بایرن از نبودن شور انقالبی شکوه مﻰکند ،برنت ون نی ز از ن ابودی
شور آرمانی پ از خیزش دانشجویی سخن مﻰگوید (قادری.)35۷ :138۴ ،
در پردة نخست ،محفل شلی صحنهای از تمثیل غار افالطون را ب ه پیش نهاد ش لی اج را
مﻰکنند که در دو موضوع آرمانخواهی و قدرت از اهمیت شگرفی برخوردار اس ت .ش لی در
نقش سقرا و بایرن در نقش گالئکون در این تمثیل ظاهر مﻰشوند ک ه برگرفت ه از کت اب
جمهوری افالطون است .با استفاده از نور شمع در وسط اتاق تاریک ،آن ها تمثی ل غ ار را به
اجرا درمﻰآورند و پولیدوری را مانند یک زندانی در غار به زنجیر مﻰکشند« :پولی دوری ،ت و
رو توی غار بزر که تمثیل پر رمز و راز فلسفه است به زنجیر بکشیم ،دس ت و پ ا و س رت
رو» (برنت ون .)۷۷ :2005 ،ابت دا ،بهزنجی رکش یدن پولی دوری ب ه مفه وم انتق امج ویی از
روزنامهنگاران در خدمت قدرت حاکم انگلستان است که در نگرش بایرن اگر نقد خ وبی ه م
دربارة اثر هنری کس ی بنویس ند به معن ای رش وهگ رفتن از آن هاس ت« :تعری ف منتق دها
خریدنیه ،خرید و فروش مﻰشه» (همان .)53 :آنگاه ،این بازی نور و سایه بر دیواره ای ات اق
دو مطل ب را به م ا نش ان مﻰده د .نخس ت ،اش کا ن امفهوم و ناروش ن س ایة روی دی وار
درحقیقت همان پنداشتهای آرمانی شلیاند که بهشکلی قناس و بدهیبت پدیدار مﻰش وند.
درواقع ،برنتون تباهی نگرههای آرمانی شلی مبنی بر تشکیل آرمانشهری را ترسیم مﻰکن د
(بون .)262 :1991 ،دوم ،م اری ش لی در هم ین اش کا ه راسانگی ز و م بهم جل وهای از
هیوالی سنگد فرانکشتاین را مﻰبیند و بدینسان آفرینش ای ن هی وال از تک ههای اجس اد
افراد گواه دیگری از تباهی آرمانشهر این رمانتیکهاست (قادری.)36۷ :138۴ ،
1. Robespierre
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اما برنتون گواهی دیگری نیز مبنی بر تباهی آرمانخواهی شلی و بایرن به خوانن دگانش
ارائه مﻰدهد :پدیدارشدن شبح همسر ترکشدة شلی ،ه رت وس تبروک 1در زم ان اج رای
تمثیل غار .در آغاز پردة دوم ،هرت را در هایدپارک لندن مﻰبینیم که پیش از آنک ه خ ود را
در رودخانه غرق کند ،از زندگی کوتاهمدت زناشویی خود با شلی اینچنین مﻰنالد:
«با یه شاعر ازدواج کردم .شاعر خوبی بود ...همش شونزده سالم بود که ب ا ای ن
شاعر ازدواج کردم .آقایون ح اال اون کجاس ت؟ رفت ه اروپ ا ،آق ایون ،او...رو...پ ا! ب ا
جیگرش ماری ...که خودشو زن اون مﻰدونه ،گرچه زنش نیست .من زن قانونیشم...
کیست که قصة مر بﻰپای ان را س از مﻰکن د؟ ...کیس ت ک ه آن اش باح اس یر در
غارهای پرپیچوخم قبرهای انباشته از مردم رو ترس یم مﻰکن د؟ ی ا کیس ت ک ه ب ا
ترسها و عشقی که اینک مﻰبینیم بن د از امی دهای آین ده ب رمﻰدارد؟» (برنت ون،
)96 -95 :2005

این سخنان انتقادی هرت پیش از خودکشی ،روشنفکربودن شلی را زی ر س اا مﻰب رد.
شلی در آثارش بهویژه در دو جستار نگرش فلسفی اصالح )1821( 2و دفاع از شعر)1822( 3
به چهرة شاعر /روش نفکر و ایف ای نق ش او در جامع ه مﻰپ ردازد .او در جس تار نخس ت از
ضرورت ایجاد اصالح در خود و سپ در قبا جامعه سخن مﻰگوید؛ ش اعر /مب ارز بای د در
برابر اشرافیت و خودکامگان پایداری کند و در پی افزایش آگ اهی م ردم باش د ت ا تغیی ری
اساسی در بنیان جامعه به سود مردم صورت گیرد (ش لی .)۷ -2 :1920 ،در جس تار دوم ،او
شاعر را فردی مﻰداند که با استناد به دوراندیشی و داشتن «ح ت اریخی» ت الش مﻰکن د
«آتیه را در حا بنگرد» (همان .)۴83 :1822 ،شلی ،شاعر را بنیانگذار جامعة مدنی مﻰداند
و او را مانند دادگری مﻰپندارد که با «اندیشة خود به داوری درب ارة خ وب و ب د در جامع ه
میپردازد» (همان ،)۴88 :اما شلی در نمایشنامة برنتون بسیار دور از این نگرههاس ت؛ او در
زندگی خود نتوانسته است اص الحی ایج اد کن د ی ا ب ه اطرافی انش س ود برس اند .همس ر
قانونیاش خودکشی مﻰکند ،اما حضور شبح او که برای یادآوری تباهی آرم ان ه ای اوس ت،
شلی را تا پایان نمایشنامه دنبا مﻰکند .تباهی شلی همچنان ادامه مﻰیاب د و او سرپرس تی
1. Harriet Westbrook
2. A Philosophical View of Reform
3. A Defense of Poetry
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فرزندانش را از هرت هم از دست مﻰدهد .با نادیدهانگاشتن سرنوشت کودک ان ،ک ه برنت ون
این را بهخوبی در نمایشنامه نشان مﻰدهد ،دیگر فرزندش را هم از دست مﻰدهد که ب ا او و
ماری در تبعید بهسر مﻰبرد .از اینرو ،خودکشی هرت و طرح سرپرس تی کودک ان ،س رآغاز
گسست آرمانگرایی و ندامت شلی را بازمﻰنماید.
در گفت وگوی میان شلی و ماری دربارة گرفتن سرپرستی فرزندان شلی از خانوادة هرت،
مﻰتوانیم طرفداری برنتون را از ماری تشخیص دهیم ،درحالیکه ماری برای گرفتن حضانت
کودکان به شلی پیشنهاد ازدواج رسمی مﻰدهد ،شلی آن را رد مﻰکند و کودک ان را تنه ا از
آن هرت مﻰداند نه خود .هرچند این پندار شلی ای ن گفت ة س عید را ت داعی مﻰکن د ک ه
«روشنفکر موجودی جدا از والدین و فرزندان است» (سعید ،)۷۴ :2005 ،اما این بﻰتف اوتی
شلی نسبت به سرنوشت دو کودک در تضاد با پندارهای روشنفکری او و نظرش دربارة ایجاد
اصالحی است که ابتدا باید از خود فرد آغاز شود .انتقاد برنتون از شلی به این دلیل است که
او در ادارة زندگی دو کودک ناتوان است ،پ چگونه مﻰتواند ب ا ک ار روش نفکری ،م ردم را
برای مبارزه با قدرت راهبری کند (بون .)258 :1991 ،در ادام ة گف ت وگ و ،ش لی ه دف از
نویسندگی خود را بهراهانداختن انقالبی بر ضد بورژوازی اع الم مﻰکن د ،ام ا ب ا ای ن پاس خ
اندیشمندانة ماری که تا اندازهای به رفتار شلی با کودکان اشاره دارد ،روبهرو مﻰشود« :پ
مﻰخوای خودمون رو از ریشه درآوریم؟ اینجا توی خاک بیگانه ریش ه ب دونیم؟ بی رون از»...
(برنتون )10۴ :2005 ،و ادامه مﻰده د« :ازت مﻰخ وام ک ه باه ام ازدواج کن ی .ی ه ازدواج
مصلحتی .ما باید با این دنیا مراوده داشته باشیم ،پ باید به هرچی که ص الحمون ه مجه ز
باشیم» (همان .)105 :شلی که از رن های م ردم ش کایت مﻰکن د ،س خنان م اری را درک
نمﻰکند و به او مﻰگوید« :تو خیلی سردی» (همان .)105 :سردبودن م اری ،به ب اور ش لی،
نشان از بیاحساسی او نیست ،بلک ه خ ردورزی و واق عبینﻰ او را در ای ن ک وچ همیش گی و
خودخواسته نشان مﻰدهد .اما نکتة مهمی که ماری به آن اشاره مﻰکند ،مصلحتاندیش ی و
برقراری ارتبا با دنیاست ،نه زندگی در انزوا و بیارتباطی .بههمین دلیل ،مﻰتوانیم به گفتة
ویرجینی ا هل د ( )5۷8 :1983اس تناد کن یم ک ه روش نفکر هنگ امی فهمی ده مﻰش ود ی ا
بهاصطالح احساس مﻰشود که بتوان د تغیی ر مهم ی را در زن دگی م ردم ایج اد کن د .ک ار
روش نفکری فق ط در ان زوا و ب رای خ ود روش نفکر نیس ت ،بلک ه ه دف ک ار روش نفکری،
کاراییداشتن در میان مردم است تا سبب ترقی جامعه شود.
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صحنة سوم با روایت پولیدوری آغاز مﻰشود که محفل شلی را «باغوحش شلی» خط اب
مﻰکند (برنتون )111 :2005 ،و با خرسندی از اینکه شلی در دادگاه رسیدگی به سرپرستی
کودکان ناکام مانده است ،سخن مﻰگوید .ای ن زب ان انتق ادی پولی دوری را برنت ون نی ز ت ا
اندازه ای مﻰپذیرد .درواقع ،برنتون تالش مﻰکند بیان کند که در راه مبارزه با قدرت ،آن هم
مبارزهای روشنفکرانه ،هر دو روی س که را بای د درنظ ر بگی ریم .ی ک روی س که روش نفکر
بهعنوان گفتمان پایداری و کسی است که مردم را باید علی ه ق درت خودکام ه برانگی زد .در
روی دیگر ،بهنظر میشل فوکو ( ،)98 -9۷ :1980قدرت قرار دارد که هرگز خاموش نیس ت،
بلکه همواره در پی تولید گفتمان های جدیدی است تا به س ازوکارش ت وان بخش د ،ق درت
همیش ه حض وری مس تمر در رواب ط اجتم اعی دارد .برنت ون ،مانن د ی ک دادرس ،ب رای
تماشاگران خود هر دو روی سکه یعنی پایداری و ق درت را نش ان مﻰده د .بههم ین دلی ل
است که او روای ت انتق ادی پولی دوری را ب رمﻰگزین د و ایراده ای ش یوة مب ارزه ش لی ب ا
خودکامگی را به تصویر مﻰکشد .پولیدوری ،بهعنوان نمایندة ق درت ،هنگ امیکه به دادگ اه
سرپرستی کودکان اشاره مﻰکن د ،مﻰگوی د« :مث ل س گ س ایهبهس ایهش ون مﻰرم .ب رای
مجلههای ادبی چیزی دندونگیری مﻰفرستم .خاندان شلی طعم ة م ن هس تند» (برنت ون،
.)111 :2005
ازدستدادن کودکان تنها با مسئلة دادگاه پایان نمﻰپذیرد .دو کودک نیز در همین ارتب ا
در نمایشنامه از دست مﻰروند :ویلیام ،پسر شلی و ماری ،و الگ را ،1دخت ر ب ایرن و کل ر .نکت ة
اساسی در اینجا زمانی رخ مﻰدهد ک ه م اری خب ر م ر فرزن د را ب ر اث ر بیم اری به ش لی
مﻰرساند؛ این در حالی است که شلی سخت درگیر افکار خ ود اس ت و نزدی کش دن م اری و
حتی صدازدن او را هم متوجه نمﻰشود .تنها دلیل بﻰتوجهی او به ماری ای ن اس ت ک ه خب ر
ناگواری به او رس یده اس ت :خب ر کش تار پیترل و .2کش تار پیترل و داس تان دردن اک خی زش
اعترا آمیز کارگران شهر منچستر در سا  1819اس ت .خیزش ی ک ه ب ا مداخل ة ارت ش ،به
رهبری کستلری صورت گرفت ،اما با کشتهشدن نوزده تن و زخمیشدن ب یش از ص د نف ر ب ا
سنگدلی تمام سرکوب مﻰشود .برنت ون خب ر دو روی داد ن اگوار را همزم ان در نم ایش ج ای
مﻰدهد .یکی بهدلیل منافع قدرت دست به کشتار مﻰزند و دیگری برای افکار آرمانخواهان ه و
1. Allegra
2. Peterloo Massacre
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بﻰتفاوتی به سرنوشت نزدیکانش فرزند خود را به کام مر مﻰفرستد .الگرا نی ز دچ ار چن ین
سرنوشت ن اگواری مﻰش ود .ب ایرن بهتنه ایی و ب دون موافق ت کل ر ،دخترش ان را به دی ری
مﻰفرستد و پ از مدتی او نیز در آنجا بیمار مﻰشود و مﻰمیرد .به باور برنتون ،ب ایرن و ش لی
نیز همانند کستلری فرزندان و کسانی را تباه مﻰکنند که باید نسبت به آنها ح مس ئولیت
داشته باشند (بون .)266 :1991 ،این پیامد تباهی آرمانخواهی رمانتیک شلی است و برنت ون
عواقب ناخوشایند این آرمانخواهی را نزد روشنفکران کنونی ،همانند شکست آن ه ا در مب ارزه
با تاچریسم مﻰجوید .دیگر ه دفی ک ه برنت ون در ب ازآفرینی کش تار پیترل و دنب ا مﻰکن د،
همانندسازی این کشتار با سرکوب مع دنچیان ش ما انگل ی در دورة نخس توزی ری ت اچر
است؛ موضوعی که جفری فرای نیز بر آن تأکید مﻰکند (فرای.)26 :2008 ،
اندکی پیش از پایان نمایشنامه ،گفت وگویی بین بایرن و شلی پ یش مﻰآی د ک ه در راس تای
تغییر در شیوة رویارویی روشنفکرانة آن ها با ق درت اس ت .ای ن گف ت وگ و دو موض وع را پ یش
مﻰکشد .نخست شلی به بایرن پیشنهاد چاپ روزنامه ای اختصاصی را برای انتشار اندیشههایش ان
مﻰدهد .او دربارة نش ریه مﻰگوی د« :مﻰتون ه ن دایی باش ه ب رای انگل ی  ...بنی انگ را ،ج دلی،
آشتیناپذیر ...مﻰتونه بیرقی باشه! چ راغ راه ی» (برنت ون .)136 :2005 ،درب ارة ش یوة اس تفادة
روشنفکر از رسانه مﻰتوان گفت که به هم ان ترتیب ی ک ه گفتم ان ق درت ،رس انه را به یک ی از
توانمندترین گفتمان های خود بد ساخته است ،روشنفکر نیز مﻰتوان د ب ا به رهج ویی از رس انة
گروهی و نشریهها ،آوای اعترا آمیز و حقیقتگو را به گوش همگ ان برس اند (احم دی:1390 ،
 .)12۴همچنین ،کار روشنفکری در خود تریبون های قدرت های بزر تأثیرگذارتر است ت ا آنک ه
از دور سعی بر انجام دادن وظایف روشنفکری داشته باشد (سعید .)118 :2005 ،درواقع ،در اینج ا
مﻰتوان به دغدغة برنتون پی برد ک ه روش نفکران پ از س ا  ،1968ک ه خ ود نی ز یک ی از
آن هاست ،دچار سردرگمی شدند .از همه مهمتر ،نب ودن گفتم انی یکپارچ ه و نیرومن د در ب ین
آن ها که بتواند شیوه های پایداری را دربربگیرد و سیاست کلی را تبیین کند ،آشکارا نمایان اس ت
(بون .)259 :1991 ،مطلب دوم در سخنان بایرن نهفته است« :کاش ی ه جن گ ت و انگل ی راه
مﻰافتاد ،نه این شکست بیپایان و تلخ ...اونوق ت م ا ش اعرا ی ه فای دهای داری م ،سروداش ون رو
مﻰنویسیم ،بیرقاشون رو آماده مﻰکنیم ،فریاداشونو مﻰکشیم» (برنتون .)138 :2005 ،چن انک ه
گفته شد ،کار روشنفکری زمانی کارآمد مﻰشود و به نتیجه مﻰرسد که در جامعه اعم ا ش ود و
روشنفکر هم در میان مردم حضوری فعا داشته باشد ،اما کار روشنفکری ش لی و ب ایرن تنه ا به
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نوشتن در تبعید محدود شد ،نه فعالیت م اثر در میان مردم انگلستان .بهاین ترتیب ،همانگونهک ه
بایرن مﻰگوید« :مﻰبینی عزیز؟ یه شاعر توی دیوونهخونه .اون برای ماها درس عبرت ی نیس ت؟...
تو مﻰنویسی تا دنیا رو عو کنی .اونوقت دنیا انتقامش رو مﻰگیره ...ت و رو ب ا ب یرحم یهاش
حیرون و سرگردون مﻰکنه» (همان.)130 :
در پایان نمایشنامه ،با جسد بﻰجان شلی روبهرو مﻰشویم ،جسدی که بایرن ب ر س ر آن
فریاد مﻰزند« :همة ما رو بسوزونین» (هم ان .)1۴۷ :ای ن س خن ب ایرن ،هرچن د در ظ اهر
مفهوم منفی و بدبینانهای دارد ،نشانگر فض ای خ وشبینان های اس ت ک ه برنت ون در پای ان
نمایشنامه ارائه مﻰکند .منظور بایرن از سوزاندن خود و دیگر روشنفکران سدة ن وزدهم ای ن
است که نسلهای آتی از درون خاکستر آن ها برخیزند و با درسگرفتن از زن دگی و فعالی ت
آن ها خود را توانمندتر سازند (بون .)266 :1991 ،درواقع ،خطاب ای ن س خن ب ایرن ،خ ود
برنتون و همعصران اوین د ک ه ب ا درسگ رفتن از روی دادهای زن دگی ای ن رمانتی کها ،در
رهیافت اعترا آمیز خود و شیوة مبارزة سیاسی و اجتماعیشان در روزگار کن ونی ب ازنگری
داشته باشند .با اینهمه ،مقولة قدرت را نی ز در ای ن رابط ه نبای د نادی ده انگاش ت .ق درت
همواره آن روایتهایی را از وقایع و افراد برجسته مﻰکند که به سود خودش است؛ بههم ین
دلیل صحنة پیش از مر شلی ،پولیدوری را مﻰبینیم که آخ رین روای ت خ ود را از ش لی،
البته نه در زمان حا بلکه در آینده ،در قالب تکگویی ارائه مﻰکند:
«اوه ،بله ،من شلی رو در ونیز خیلی خوب مﻰشناختم ...اون هی والی ت وی رم ان
ماری شلی بیشترش ساخته و پرداختة ذهن منه ...من خودم ش اهد ب ودم ک ه پ یش
شلی پرید توی قایقش ،توی بندر لیورنو ،اونم توی اون توفانی که شروع شده بود .نظ ر
من چیه؟ خودکشی ،بله .شکی نیست اون آدم نامتعاد و سربههوایی بود ...وقتی دری ا
جسدش رو پ داد چه جوری بود؟ ماهیا چشاش رو خورده ب ودن ...عج ب مهم انی
باشکوهی!» (برنتون)1۴2 :2005 ،

از اینرو ،برنتون تالش مﻰکند در پایان نمایش اعالم کند گفتم ان ه ای ق درت ،بهوی ژه
پ از هر خیزش اعتراضی ،همواره در جوامع غرب ی حض ور توانمن دی داش تند ،زی را اگ ر
پایداری با کارآمدی و عملگرای ی ت وأم ش ود و آگ اهی م ردم نی ز در ارتب ا ب ا هس تی و
چگونگی کارکرد گفتمان های قدرت حاکم اف زایش یاب د ،ف ردی مانن د روش نفکر مﻰتوان د
تأثیری بسزا در تغییر شرایط و راهنمایی جامعه داشته باشد.
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نتيجه
برنتون در نمایشنامة ادبیات مردهشور ( )198۴با استفاده از تاریخ عصر رمانتی ک انگلس تان
سدة نوزدهم و همانندسازی آن با روزگار کن ونی خ ویش ،موازن ه ای می ان مس ائل ادب ی و
سیاسی هر دو دوره برقرار مﻰکند .با برابرسازی خودک امگی کس تلری ب ا برخ ورد ت اچر ب ا
معدنچیان ،دولت تاچر را دولتی خودکامه مانند دولت کستلری مﻰداند که روح روش نفکران
و هنرمندان را به بند کشیده است .بهرهگیری از زندگی و افکار پرسی شلی به برنتون کم ک
مﻰکند تا روشنفکران معاصر را بهدلیل انح راف از اه داف واقع یشان به ب اد انتق اد بگی رد.
پیروزی مارگارت تاچر در دو دورة انتخاباتی گواه بارز شکس ت آرم ان ه ای جوان ان پ از
خیزش دانشجویی سا  1968است ،اما او در ادبیات مردهشور ،پیروزی قدرت جناح راس ت
یا همان نومحافظهکار را تنها ب ه ای ن دلی ل مﻰدان د ک ه نویس ندگان و منتق دان چ ن و
نتوانستند از نظر اندیشهورزی انتظارات جامعه را برآورد کنند و راهبردهای پایداری آنان نی ز
نه تنها کارآمد نبودند ،بلکه در پارهای موارد به خودکامگی نیز منجر شدند.
شلی در این نمایشنامه فردی با افکار متعالی است ،اما درحقیقت حتی پدری خوب هم ب رای
فرزندان خویش نیست .تصمیمه ای تن د و بﻰتف اوتی او و ل رد ب ایرن س بب تب اهی سرنوش ت
فرزندانشان مﻰشود .اگر روشنفکر نتواند وظایف روشنفکری را بهنحو ارزن ده ای در جامع ه انج ام
دهد و درعو پندارهای آرمانی را در ذهن بپروراند و مش غو خی ا پردازی بش ود ،بﻰش ک ب ا
ناکامی روبهرو مﻰشود .درحقیقت ،برنتون با ترسیم شلی و محفل او ،همعص رانش را از تب اهی ای
برحذر مﻰدارد که پیامد آرمانخواهی این رمانتیکهای جوان است .از دیدگاه برنتون ،با ب ازنگری
در راهبرده ای پای داری و تبب ین دوب ارة ک ار روش نفکری ،مﻰت وان در آین ده دربراب ر ق درت
نومحافظهکار ایستاد و اصالحاتی اساسی را در ساختار قدرت جامعه پدید آورد.
برنتون پ از ادبیات مردهشور در مسیر تازه ای گام برمﻰدارد و آهستهآهسته از تأثیرات
خی زش دانش جویی فاص له مﻰگی رد ،هرچن د در پ ارهای م وارد به انتقاده ای خ ود در
نمایشنامههایش در دو دهة  19۷0و  1980نیز نیمنگاهی مﻰاندازد .از ای نرو ،بررس ی س یر
تحو چنین نگرههایی در آثار نمایشی برنتون نیازمند گفتارهایی دیگر است.
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