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  مقدمه
 يرديكـ ن تئـاتر رو   يـ ا.  و ضدقدرت برخوردار است    ياسي س يتيا از ماه  يتاني بر ينونكتئاتر  

زش يـ خ ه اسـت،  ردكـ  آن اتخـاد     يم و افتخـارات آرمـان     كحـا مواضع قـدرت     به نسبت   يانتقاد
 به ياديـ  بن يزش، اعتراضـ  يـ ن خ يـ ا. رگذار بوده است  يرد تأث يكز بر روند رو   ي ن 1968ان  يدانشجو
ل يـ  خـود را بـر جهـان تحم        ياردهي و سـرما   يستيـ الي امپر يهااستيه س ك بود   ي غرب يهاقدرت

 يهـا يريـ ا درگ يـ تنـام   يخـاطر جنـگ و    به ا  يكـ اعتراضات گسترده در آمر   :  مثال يردند، برا كمى
ز بـا   يـ سان معاصـر ن   يـ نوشنامهيـ نما.  انگلـستان  ي استعمار ةاعتراض سلط به  در بلفاست    يابانيخ
 يدادهايـ و، بـا اسـتفاده از رو  كشل فوي ميامگك ضدخوديزش و نوشتارهاين خي از ا  يريرپذيتأث

ا يـ  ياسـ ي، سيگـر امـور اجتمـاع    يهمـراه د  به  و بر صحنه بـردن آنهـا         ياسي و س  يخيخاص تار 
شـدت انتقـاد   به  خاص از قـدرت  يا مربوط به نهاد   ي يلكاست  ي مرتبط، در واقع، از س     يفرهنگ

  . ندهاردك
ن ياز ا .  گذاشت ييسزابه ر  يا تأث يتاني معاصر بر  يشيات نما ي فرانسه بر ادب   1968 يرخدادها

 و Howard Brenton همچون هاوارد برنتـون  ي افراطيسانينوشنامهي نماةن سو، حرفيبه اخ يارت
ات، يـ خ و ادب  ي مهم در تـار    يها چهره يانتقاد از برخ  .  آغاز شد  Churchill Carylل  يل چرچ يارك
 ةشناميـ بـه عنـوان نمونـه، هـاوارد برنتـون در نما           . ديـ آميشمار  به  آنها   ي متدوال برا  يرديكرو

ر يزول نخستينستون چرچي را از ويدي جدةچهر) The Churchill Play) 1978 يزل بايچرچ
 در  يسيـ سم انگل يعنوان رهبر فاش  به برنتن او را    . دينماميم  ي دوم ترس  يانگلستان در جنگ جهان   

ل از تـابوت    يـ  هشتاد است، چرچ   ةه ده كشنامه  يدر زمان نما  . ندك ميي هفتاد معرف  ة ده يايتانيبر
ره، بـون  بانيـ در ا. ندك يامه را رهبرك خوديند تا دولتكميدا ي دوباره پ يتايزد و ح  يخميخود بر 

ه چرا نتوانسته   كاندازد و از آن   ميراه  به  را   يستي فاش يلِ برنتن دولت  ينستون چرچ يه و كسد  ينومى
ند، كشور اعمال كش در  ا گذشته يريزو در هنگام نخست   يعنيش را زودتر    ايستي فاش يهاآرمان

 يشورهاكـ ا  يـ  در فرانـسه     يان نتوانست انقالب  يزش دانشجو يرچه خ  اگ .)101(خورد  مىسف  أت
 ينـون ك گوناگون در تئـاتر      يهانهي را در زم   ييهايد آورد، اما توانست دگرگون    ي پد ييگر اروپا يد
  .ديجاد نمايا ايتانيبر

ن ي نـو  يهاوهيم شـ  يبـا ترسـ   ) Softcops) 1984  مهربـان  يهانپاسبا ةشناميل در نما  يچرچ
ه چگونه پس از    كد  يگوميتماشاگران خود   به راقبت و انضباط بر جامعه      اعمال قدرت همانند م   

 به ين انگلستان، توان هرگونه اعتراض مـدن      ي، و همچن  ي غرب يي اروپا يهاتانقالب فرانسه قدر  
در واقـع، هـر     . گونه بنا نهادند  ن زندا يند، و جوامع  اردهكامه را از مردم سلب      ك خود يهااستيس
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ن ي داده اسـت، نخـست     ي در اروپـا رو    يا گـسترده  ي مـدن  -ياسـ يا اعتـراض س   يانقالب  كه يزمان
رد، يـ  توانسته توان اعتراض را از مردم بگ       ي و مراقبت  ي انضباط يراهبردهابه ه با استناد    ك يشورك

ه كـ ست  يـ نگر) 1642-9( انگلـستان    يتوان پس از جنگ داخل    ميند را   ين فرا يا. انگلستان است 
 نه پترسـو  كـ نا چنـا  يـ . ور رخ نـداده اسـت     شكـ ن  يـ  در ا  ي مهم يگر اعتراض مدن  يپس از آن د   

هـا و اعتراضـات گـسترده شـدند،         بر آشـو  يـ  درگ يي اروپا يشهرهانالكه  كد، پس از آن   يگومي
  ).12( در سطوح جامعه بود ي اعتراضاتكانگلستان تنها شاهد اند

  ي و بررسبحث
   گونهن زنداة، و جامعي انضباطي قدرت، راهبردها-1

 بـر   ييسـزا به رات  يش تأث يهادگاهيه با د  ك است   يقدان از منت  يكي) 1926-84 (وكفو شليم
به ش يشتر نوشـتارها  يـ و در ب  كـ  هفتاد، فو  ةاز ده .  گذاشت 1968ع سال   يرد تئاتر پس از وقا    كارك

دانـش و مفهـوم گفتمـان       /  قـدرت  ة خود، بارها بر دوگان    يكدئولوژيشبرد اهداف ضدا  يمنظور پ 
 قـدرت   يهايدئولوژيـ رد ا كـ اروپا تـالش    خ  يدوران تار به  آوردن   ياو با رو  . ردكقدرت اشاره   

 نلتـو يه هم كـ طور  نگر، هما يسخن د به . ار سازد كم را از گذشته تا امروز بر خوانندگان آش        كحا
ه قـدرت را در درون صـور   كفراهم آورد ] وك فويبرا[ط را ين شرا يات گذشته ا  يادب«سد،  ينومى
). 22(» ديـ  نما ياوكـ اننـد تـا بـر جامعـه اعمـال گـردد، و            كميه آن را مـشروع      كـ  ينكافهطريس

 اسـت   يافتي اعمال آن بر جامعه، ره     ينار چگونگ ك، در يلك ي از قدرت، از نما    ي نهاد يتبارشناس
  . هدديارش قرار مك ةسرلوحو آن را كه فوك

تـاب او   كن  يـ در ا . اسـت ) 1975 (ش زنـدان  يزا: هيمراقبت و تنب   ن نوشتار او،  يرگذارتريتأث
اگـر  . نـد كميم  يشامدرن و مـدرن تقـس     يـ  دو گروه پ    اعمال قدرت به   يجوامع را از نظر چگونگ    

به  قـدرت از پادشـاه آغـاز و          يعنـ يرد،  يصورت پذ ن جامعه   ييسطوح پا به اعمال قدرت از باال     
 ةن جامعـ ي در ا.ميا مواجهroyal power يند، با قدرت سلطنتكت كردست حري زيگر نهادهايد
به اب جـرم    كـ ارت. )89-95،  1977( است   يگذارن قانو يه مرجع اصل  كشامدرن، پادشاه است    يپ

ن جامعـه   يـ ه در ا  كـ  يسك.  اوست يومتك ح ةردن سامان كپادشاه و مخدوش     به يحرمت بىيمعنا
طور بهه  ك مجازات او    ياجرا. شودميرو  بهن مجازات رو  يدتري شده باشد، با شد    يتيب جنا كمرت
ـ  كحمانه بود و مح   ريار ب يشد، بس مىها شهر اجرا    نداي در م  يعلن ش را از   ه جـان  كـ ش از آن  يوم پ

ن روند را دگرگـون سـاخت،   ياما انقالب فرانسه ا . شدمىنجه  ك ش كيطرز اسفنا به دست بدهد،   
ن يين طبقات متوسـط و پـا      يافت چون ا  ي انتقال   يا مردم ي يبورژواز به يو نوع قدرت از سلطنت    
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ن، هرم قـدرت واژگـون شـد و قـدرت از     يبنابرا. ت بپا خاستند  يه در برابر اشراف   كفرانسه بودند   
ه كـ ، انقـالب فرانـسه      Althusser آلتوسـر    ةگفتـ به ). همـان (سطوح جامعه اعمال شـد      به ن  ييپا

 و  يـي ن جزا يرد، قـوان  كـ م  ك نوزدهم حا  ة سد ي را در جوامع غرب    يدي جد يهاو نگره ها پنداشت
ه كـ  يدين جد يمران، قوان يبنابر سخن ض  . )16( را هم اساساً دگرگون ساخت       ي دادگستر ةسامان

ن يـي اب جـرم تع   كـ  افـراد از ارت    ي بـازدار  يرد در راستا  ك نوزدهم وضع    ةدپارلمان فرانسه در س   
زان خـشونت و از  يه هم از مك آنين، برايهمچن ).146( آنها ير علنباشدند نه مجازات خشونت   

 شـود،  يري مـردم جلـوگ  ياسته شود، و هم از شورش احتمـال  ك مراسم مجازات    يمخارج برگزا 
عبـرت  «و  » ي اجتمـاع  يياراكـ د و   يـ تول«ر جهـت     د ي انـضابط  ي از راهبردهـا   يقدرت بورژواز 

 بر روح و روان آنهـا  يرگيچبه  بر جسم افراد    يرگيقت، چ يدر حق ). همان(بهره گرفت   » همگان
  . افتير ييتغ

مفهوم . انضباط، نظارت و مراقبت اشاره نمود به توان   مىي انضباط ين راهبردها ياز جملة ا  
ار گرفتـه تـا     كـ به  آن را    يه قدرت مردمـ   كاست   ياوهيا ش يو، راهبرد   كف فو يانضباط، طبق تعر  

بنـا  ). 138، 1977( فرمانبردار بسازد ي بدهد و از آن فردي را به تن آدمييهاو آموزش ها نيتمر
فرمـان  به ن ي ماشـ يانـدام انـسان چـون اجـزا    «ه كشود مىن يمران، انضباط سبب ا يسخن ض به 

 ي نهادهـا  ةنـ يار به كـ باط در    انـض  يل، وجـود و برقـرار     كـ در  ). 148(د  يـ جنبش درآ » به مافوق
ـ        يها مف ن، و پادگا  هاارخانهكگوناگون در جامعه همچون مدارس،       ، يد است، امـا در جوامـع غرب

 و مـؤثر    يه از راهبـرد اصـل     كند و آن نظارت بر افراد است        كمىدا  ي هم پ  يگريانضباط مفهوم د  
ه با كآمد است   ارك يار قدرت، زمان  كگر، انضباط در سازو   ي د يالمكدر  . ديآمىحساب  به قدرت  

ن يـ تر و مهم  ين روش نظارت  ين، بهتر يبنابرا). 165،  1977 ،وكفو(مشاهده و مراقبت همراه باشد      
  . استJeremy Bentham بنتام يم جِرPanopticonِن ي قدرت، طرح سراسربيراهبرد انضباط

شگامان حـذف  ين پي، از نخستيسيشمند انگليان و انددحقوق ،)1748-1832( بنتام يمجِرِ
ره اسـتامپف   بانيـ در ا .  انگلـستان بـود    يفـر كين  ي اصـالحات در قـوان     يزات اعدام و اجـرا    مجا
نـوع جـرم انجـام    به د بـا توجـه   ي باينييزان و نوع مجازات تبيه مكن باور بود يد، او بر ا   يگومى

اما . ر باشد يپذف در برابر جرم انعطا    ياگونهبه د  يدر واقع، مجازات با   ). 368(گرفته اعمال شود    
طبـع دسـتخوش   به  اعمـال مجـازات هـم    ي نـوزدهم چگـونگ    ةاشاره شد، با آغاز سـد     ه  كنچنا

ش ي حضورش را در جامعه ب     ي، قدرت بورژواز  ين دگرگون يجة ا يو در نت  .  شد ي اساس يدگرگون
. گرفـت مىد با نظارت و مراقبت همه جانبه انجـام          يز با ي ن ين امر يرد، و چن  كم  كش مستح ياز پ 
 ي، بـرا 1789ن بار در سال ياو نخست. ندكميه ين خود را ارايه بنتام طرح سراسرب كنجاست  يدر ا 
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در . ستادي از ادامة آن بازا    يليدالبه رد، اما   كن  يوك نهاد زندان ت   ين طرح را برا   يانقالب فرانسه، ا  
رده بود، بار   كه در هنگام انقالب فرانسه رها       ك را   ي، او طرح  Mack كم، طبق اظهار    1809سال  

ن ي پس از انقـالب، نخـست      ةه فرانس كند  كمير  كز ذ ي ن Sempleپل  مس). 440(گر از سر گرفت     يد
ن طرح، ساخت زندان  ي ا ي اجرا يبرا). 107-8(ن در آنجا اجرا شد      يه طرح سراسرب  ك بود   ييجا

 هكـ  زكمر  هم ةاستوان دو: نه است گونين بد يساختار سراسرب . از داشت ي ن يدي جد يمعماربه هم  
 يداخلـ  ةواريد. ستهاي زندان يها  سلول يبرا يرونيب ةناستوا و هانبانزندا ةژيو يدرون ةاستوان
 يبـرا  سـلول  ي داخلـ  يفـضا  هكـ  ياگونـه به  ودب شده يطراح يفلز يها  لهيم با يرونيب ةاستوان
 و بـود  حفره ياديز شمار يحاو يدرون ةاستوان يطرف از. بود مشاهده امل قابل كطور  به نگهبان
 ةنظـار  حـال  در حفـره  دامكروز و از     از لحظه هر در بان  زندان هك شدنمى متوجه هرگز يزندان

ز از  يـ پره:  مهم است، از جمله    يژگين و ين شامل چند  ي استفاده از سراسرب   .است يزندان نيمداك
 مربوطـه، و  يهانـه ياهش هزكـ ، هايها چه از طرف زنداننباناعمال خشونت چه از جانب زندا    

  . نهيرد آسان و بهكارك
ل ي تبـد  ي غرب ة از جامع  يااستعارهبه ن  يرح سراسرب  ط ييوك فو ةشيه در اند  كوتاه سخن آن  ك

ن در  ين نظارت با نصب دورب    يدهند، خواه ا  مىه افراد را همه روزه تحت نظارت قرار         كشود  مي
ند كمير  ك ذ Melossi يملوس. غات هدفمند ي و تبل  ي گروه يهاا توسط رسانه  يسطح معابر باشد،    

ن يـ ترين از اساسـ يه روش سراسـرب كـ زد ورميد كين مطلب تأ ي بر ا  هيمراقبت و تنب  و در   كه فو ك
ن جوامع بتواند   يم در ا  ك جوامع مدرن است تا قدرت حا      ياردهي و سرما  يگري صنعت يراهبردها

د، يـ گو ميDeleuzeدلـوز  ه كـ نچنا). 44(وجود آورد  به ي از مراقبت اجتماع   يدير جد كطرز ف 
گونـه پنداشـته   نا و زنـد يعنـوان جوامـع انـضباط    به ) ن سو يابه  نوزدهم   ةاز سد (جوامع مدرن   

 يه انگـار چـشمان    كـ نـد   كميجاد  ين ا شان احساس را در ذهن    يه با نظارت بر افراد، ا     كشوند  مي
  .)25-7(ند يپامىهمواره آنها را 

   نرم قدرت يهاهوي شيروزيش و پيدايپ:  مهربانيها پاسبان -2
ه كـ نـد  يگومىل يل چرچيارك يشي دربارة آثار نماAston and Diamond امونديدون و است

ل، يـ بـاور چرچ  به ). 1(ة مهـم در آثـار او هـستند          يـ  دو درونما  ي قدرت و اوضاع اجتماع    ةمسئل
 مـردان و زنـان در جامعـه گـام           ي و نفوذ بـر زنـدگ      ينكفاطرهير س يشه در مس  يم هم كقدرت حا 

ست، يـ ز ن كـ  متمر يستيـ نيا مسائل فم  يش تنها بر حقوق زنان      يهاشنامهيل در نما  يچرچ. داردمىبر
 يامگك همواره با خود   يي اروپا يشورهاكگر  يا در د  يه در انگلستان    ك ييهان آ ةهمه انتقاد از    كبل
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بر فرض مثـال، در  . دهندميل كي آثار او را تشينند، موضوعات اصلكميعرصه را بر مردم تنگ  
ر بـا  يـ  را درگي رومـان 1989، او انقـالب سـال   )Mad Forest) 1990نـه  وايجنگـل د  ةشنامينما
ن يـ بـا ا  . نـد كميم  يشور ترس كسم در آن    يمونكان  ي و پا  يامگكد همچون خشونت و خو    يليمسا

ه كـ شنامه يـ ن نما يـ در ا . نـد كمي را دنبـال     ياگانهياست  ي س  مهربان يهانپاسبال در   يهمه، چرچ 
اس يـ عنـوان مق به و نوشته شده است، او زنـدان را     ك فو هيتنب و مراقبتتاب  ك ةندير فزا يتحت تأث 

ن و  يوكـ  بـورژوا بـا ت     ة طبقـ  ةامـ كآن قـدرت خود   ه در   كـ رد  يگمي از جامعه درنظر     يتركوچك
  .ع ساختن افراد در جامعه دارنديافتن و مطي بر تسلط ي سعي انضباطيآزمودن راهبردها

 نـوزدهم   ةن دهه از سد   يسومبه ه  ك است   ي انقالب ةفرانس ، مهربان يهانپاسبا يدازپرصحنه
و  يازش قـدرت بـورژو    يدايـ ، پ امد مهم انقـالب فرانـسه     يه اشاره شد، پ   كنچنا. وارد شده است  

همـراه  به ن قدرت يش اي زايل با نشان دادن چگونگيچرچ. است آن ين انضباط ي نو يراهبردها
ن ي نـو  ةامكان انگلستان خود  ي م يزيچ تما يه ه كند  كمىد  كين مطلب تأ  يد آن بر ا   ي جد يراهبردها
ردار ك بر   ند و اع بدل ساخته  ي مط يهاسوژهبه ه افراد را    كست  ي نوزدهم ن  ة سد ي انضباط ةو فرانس 

، در مهربـان  يهـا نپاسـبا طور خالصه، به). 3، 1995ل، يچرچ(ند اندهكطره افيز سيو پندار آنها ن 
ه توان بروز هـر نـوع       ك انگلستان   ةنة تحت مراقبت افراد در جامع     ي است در زم   ياهييواكواقع، ش 

  .غ شده استيها درن از آياعتراض اجتماع
 در سـال    ي اعـدام  يف مراسم علن  يو با توص  كوه ف ك هيمراقبت و تنب  ن  ي آغاز يهمانند بندها 

 در يف مجـازات دزد يتوصـ به ل هـم    يـ ل چرچ ياركند،  كمي نوشتار خود را با آن شروع        1757
دووال . آننـد گر دان نظـاره  يـ ان و مردم هم در اطـراف م       يه زندان كپردازد  مىس  يمالء عام در پار   

Duvall  ، شنامه ي نما ي اصل ة چهر ننده و چند  كتئت مجازا يوم شده است و ه    ك مح يجرم دزد به
ـ     يپ. آورندمى مجازات بر صحنه     ياو را برا   ر مدرسـه را  ي و مـد Pierreر يـ  يش از آغاز مراسم، پ

 ةن، در حـال تبـادل نظـر دربـار         يهـا، همچنـ   ننـد؛ آ  اارانكـ  از بزه  يدار گروهـ  هه عهد كم  ينيبمي
نـه  گوني ا ييد هدف از برپا   يگوميو  كفو. ندا مقدمات مجازات دووال در مقابل مردم      يسازهآماد

ختن احساس هراس در مـردم      يدگان مردم، برانگ  يومان در برابر د   كردن مح كنجه  كا ش يمجازات  
 نـد ك جـرم عمـل    ة همچون عامـل بازدارنـد     ينكفان هراس يت است تا ا   ياب جرم و جنا   كاز ارت 

)1977 ،45.(   
 ي اجـرا  يه همـواره در آرزو    كـ  Ministerر  يـ  اسـت، امـا وز     ي قدرت مردمـ   ةندير نما ي  يپ
ن دو در   يـ ن ا يتفاوت ب .  است ي قدرت سلطنت  ةنديت و انجام اعدام در مالء عام است، نما        مجازا
ردن كـ ار  كر علت   ي  يپ. ان است ي اعمال مجازات نما   ي چگونگ ةرشان دربار كشنامه، با طرز ف   ينما
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آموزش » ريتأث «يخوب» به في لط يهابا ذهن ها بچه«: ديگومين  ياو چن به اران نوجوان را    كهبا بز 
ـ   ةدر نقط ). 5،  1995ل،  يچرچ(نند  كميافت  يت بزرگساالن در  نسببه را   ر بـا   يـ ر ، وز  يـ   ي مقابل پ

 از طلـوع تـا     ينجه و اعـدام   كگر مراسم ش  يه چرا همچون گذشته د    كدهد  مياو پاسخ   به تأسف  
تـازه  . ديشكميه نفر تا شب طول      ياد مجازات   يادم م ي بچه بودم،    يوقت«: شودنمىغروب برگزار   

نطـق هـم    . ه سـواد خونـدن و نوشـتن نـدارن         كـ مردم  ... ي هم بخر  يدني غذا و نوش   يتونستمي
ل ياونــا عاشــق وســا.  باشــهياارش حرفــهكــه تــو كــخــوان مي رو ياونــا جــالد....خــواننمى
در مراسـم  ). 11همـان  (» خـوان  مييه جشن حسابياونا . ستنيمردم دنبال مدرسه ن  ....نانجهكش

خواهـد  مير از دووال    يـ   يپكه يا وقت شود، ام نمىده  ي از طرف مردم د    يمجازات دووال، اعتراض  
در .  نهفته اسـت   ياهييواكند، در نطق او ش    كراد  يش ا ا و مجازات  ي دزد ةنه دربار گو ندامت ينطق
ط يدن را فقـر و شـرا  يـ  دزيشود، دووال علت اصلمير قطع ي ي پةه چند بار با مداخلكن نطق   يا

ن نهـاد   يه همـ  كـ ت   اسـ  ي فقـر  يتأسف دووال بـرا   ). 10همان  (ند  كميان  يش ب اسخت خانواده 
زاد هرگـز  يـ آدم«:  از دسـت دادن دسـت راسـتش   يرده است و نه بـرا   كل  ي بر او تحم   يبورژواز

  ). همان(»  باشهيمش خالكه شك ينه مگه وقتيك نميدزد
 خـود را  يارفرمـا كه كـ رسـد  ميت يـ ت در مجـازات دووال، نوبـت بـه الفا        يپس از موفق  

شـود  مىش از آغار مجازات خواسته      يووال، پ از او هم همانند د    . قتل رسانده است  به حمانه  ريب
 ي بـه دزد يه از سـرناچار كـ  يندگان قدرت با فردير نمابانيند، اما ا  كراد  يموز ا آ عبرت يتا نطق 
تنهـا از اعـدام   نه او . نـد يار خونـسرد رودرو   ي بس يه با قاتل  كستند بل يو ن ر آورده است، روبه   يرو

... مونم؟ين پـش ينكمىر  كنم ف يبب«: ندكميد  ي خود هم تمج   يشكمه از آد  ك در دل ندارد، بل    يهراس
ـ  يش زاشتنك. تازه خوشحالم هستم. ستميمون نياصالً پش  شو كلـ ك بالخـره  ياد آسون نبـود، ول

نطـق او سـبب برافروختـه       ). 13،  1995ل،  يچرچ(» شته ها كه آدم   ي ي راست يت راست يالفا. ندمك
جالد و ضرب و شـتم      ر شدن به او و      ون با حمله  يمردم خشمگ . شودمىگر  هت نظار يشدن جمع 
ـ      كينات مـش  ييهمراه تز به  اعدام را    يوكآن دو، س    بـا  يهـا حتـ  نآ. برنـد مىن  ي و سـرخش از ب

ن، يبنـابرا . شـوند مى سـربازان متفـرق    يي هوا يهايكر شده، و سرانجام، با شل     يسربازان هم درگ  
 ايـ  يو، نافرمـان  كـ  فو ة شد، بنابر گفتـ    يده شدن مجازات علن   يه سبب برچ  ك يل مهم ي از دال  يكي

به ن يـ گرفـت؛ البتـه، ا   ميگر صورت   هت نظار يا جمع يوم  ك از طرف مح   يه گاه ك است   يمخالفت
  ). 63-5 ،1977(د يآمىشمار به  در برابر قدرت هم ي مردميداري پاي خود نوعةنوب

 يهـا هويشـ بهناچـار  به  بـود،   يه همواره خواهان مجازات علن    كر  ين حادثه به بعد، وز    ياز ا 
ـ كـ  يشهرن آرماةدهد، و دربارمىگر مجازات عالقه نشان  يد  يـي هار درنظـر دارد، سـؤال  يـ  يه پ
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ومان را كه در آنجا محكاست ) 30،  1995ل،  يچرچ (»نيبوستان قوان «ر،  ي  يشهر پ نآرما. پرسدمى
 يجـا يدارنـد؛ در جـا    ميحالت معلق نگاه    به ن  ين متر باالتر از سطح زم     ين، چند ي آهن ياز قفس 

امـا  . نـد اگانـه يهم ب ها  از جرم  ياديند، آنها با شمار ز    آمدو در رفت  يرامآ به   ياديبوستان مردم ز  
ـ يگومياموند يه دكگونه ن او در تضاد است؛ هماير با خردورزي ي پ يكنش رمانت ين ب يا ر يـ  يد، پ
اسـت  » في و لط  يقدرت انضباط «ن  ي نو يراهبردهاگر و ارائه ها»  مراسم يساالر خردوز برگزار  «
، مجـرم   كدويـ ر بـه و   يـ ن، وز سانيبد. از اجراست دور  به ت هم طرح او     يالبته، در واقع  ). 131(

  . آورد مييس گماشته شده است، روي شهر پاريسيس پليسمت رئبه نون كه اك يسابق
ه از روابط قـدرت     ك است   يت محصول يمفهوم هو «: ديگوميت  ي هو ة دربار Lukes سكلو

ر د. ون اسـت  يقدرت مد به دش را   يت جد يه هو ك است   ي فرد كدويو). 106(» ديآمىدست  به 
 و  ير چهـره، جاسوسـ    ييه در تغ  كشنامه است   يد قدرت در نما   ي جد يهان از گفتما  يكيواقع، او   

جهات مختلف  به ه  ك است   يگر، او قدرت  يسخن د به . ر مهارت دارد  كا خالف يهاهنفوذ در گرو  
ام انـداختن  د بـه  ي برايادي زين افراد حضور مستمر دارد و از ترفندها  ي و ب  يدر روابط اجتماع  

ـ  . اندازممير  يرها رو گ  كادرست سر بزنگا خالف   «: ديجوميه  مجرمان بهر  س اونـا رفاقـت     يبا رئ
» شميـ ق ميـ  باهـاش رف يحـساب . تازه از زندان در رفـتم . ارد از شهرستانموه تازه  يانگار  . نمكمي

 يريارگكـ بهر و ييـ ه قـدرت، همـواره، در تغ  كـ د يـ گوميره باني در الزيم). 20 ،1995ل،  يچرچ(
، 1997(نـد  كمين و اعمال يوك را تيي نوي راهبردهاياپيست؛ قدرت پش در تالش ا  يهانگفتما

ب يـ تنهـا او را فر نه ر چهـره  ييـ ن تغير، بـا چنـد    يـ   يدارش با پ  ين د ي در نخست  كدويو). 14-10
). 18،  1995ل،  يـ چرچ(» م رو بدون جرم ادامـه بـدم       يتونم زندگ يالً نم ك«د  يگوميه  كدهد، بل مي
ـ     ك آن يعني كدوين سخن و  يا ن و ي قـوان  ي اجـرا  يد بـرا  يـ س هـست و با    يس پلـ  يه گرچـه او رئ

به  را   يا دوگانـه  يرده و زندگ  كارات خود سوءاستفاده    يد، اما از اخت   ي از جرم اقدام نما    يريجلوگ
تسزر او مأمور فاسـد     يرك ةگر، بنا بر گفت   ي د يالمكدر  . ندكميمجرم همچنان دنبال    / سيعنوان پل 

قـت، او را  يدر حق. ل اسـت يـ  نـزد چرچ ي و تبـاه يامگكق خودي از مصاديكيدستگاه قدرت و   
 كدويـ ن همـه، و يبا ا ). 129(ن همانند دانست    يتوان با افراد در رأس قدرت در انگلستان نو        مى

 كن خـود را تـر     يشي پ ة مجرمان يتنها زندگ نه  از آن بدل شده، و       يبخشبه  جذب قدرت گشته،  
  ).45-6، 1980و، كفو(ده است يت بخشيه تحت عنوان قانون بدان هم مشروعكنگفته، بل
 افتـاده و در     كدويـ ام و ده بـه    ك رئوف است    ياركاو تبه . ، لسنر است  كدوي مقابل و  ةنقط

). 3،  1995ل،  يـ چرچ( اسـت    يو مردمـ  » يـك قهرمان رمانت «برد؛ اما او    ميسر  به س  يبازداشت پل 
ات يـ ه اهـل خوانـدن ادب     كـ  اسـت    يند، فرد كميم  يشنامه ترس يل از او در نما    يه چرچ ك ياهچهر
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ــار فو. نگــارش درآورده اســتبه ذشــت خــود را هــم  اســت و سرگ ــق اظه ــطب ــاد ك و، او نم
 ينـه معرفـ   گونيـ لـسنر خـود را در زنـدان ا        ). 45،  1980(ات است   ي جرم در ادب   يختشناييبايز

 ،1995،  ليـ چرچ(» شتمكـ  آدم   عمدبه ه  كم  اغهه شاعر ناب  ياصالت دارم،   . ميه الگو يمن  «: ندكمي
ه كـ   اسـت  شتسريك انسان ن  ة دربار يي روسو ة فلسف كاقت، پژو ي، در حق  ي معرف ةن نحو يا). 23

 انـسان  ي اجتماعيامل زندگكن تيتوان در مراحل بازپس   مي مفهوم گناه و مبدأ شرارت را        در آن، 
ط سـخت موجـود در      يخاطر شرا به لسنر هم همانند دووال     ). 296 ،1988،  استامپف (ستينگر

، ينكشـ نن قـانو  يـ گـر، ا  ي د يانيـ ببه . شانده شـد  كـ  خالف   يسوبه  نوزدهم   ة سد ةجامعة فرانس 
كه شـود   مىت  يـ  تقو يه هنگام ين درونما يا.  او در برابر گفتمان قدرت است      يدارياعتراض و پا  

ان او و يـ ه مك ييگفتگو. نندكمياران و ثروتمندان، لسنر را در زندان مالقات       دهي از سرما  يشمار
ه چگونه شـش خـانوار   كنيها از ان از آيكيكه يدر حال . رد، درخور توجه است   يگميل  كآنها ش 

د يـ گوميز واداشته، سخن يگربه ش يهاردن خانهكمستأجر ناتوان از پرداخت اجاره را با نابودن   
ه شـال   يـ  از نـاپلئون،     يه نقاشـ  يـ «ه چگونـه    كـ دهد  مياو پاسخ   به ، لسنر   )24،  1995ل،  يچرچ(
: ن اسـت  يااما تفاوت در    ). همان(ند  كحفظ  ها را توانسته سال  » گهي د يزهاي چ يلي و خ  يشميابر

 در  ي سع يگريمردم ندارد، اما د    به يند و رحم  ك خود را نابود     يها خانه ي حاضر است حت   يكي
پ، يـ لي ف -يين، خطاب به لـو    يلسنر، همچن . زها دارد يگر چ ي و ارزش نهادن به هنر و د       ياردنگاه

  : آوردميزبان به ن سخنان را يپادشاه فرانسه، ا

تونستم ي م يس خوب يپل. مايدي آدم پل  هك ينيبمي. تحضريم اعل اين دزد يه همچ يمن  
ه پولشو زدم ك ياون آدم بهيتيچ وقت هم اهميه. ش رفتمكه كنم كمي رو خرج يپول. بشم
ر كـ فها يلـ يخ. ماي هم عوض  يليو خ  صميزم، حر باحقه. تونستم بشم ي م ير خوب يوز. ندادم

ـ چ وقت   يه...تونستم بشم  مييپادشاه محشر . ماوونهينن د يكم م، يشـت  هـم ندا  يه ذره آزاد  ي
شم، كـ  رو داره؟ قـصد دارم خودمـو ب        يزين خونر ي ارزش ا  يآزاد. ه روز خدا  ي واسه   يحت

  )26همان ... ( بزرگيليز خي تيه چاقويوه با ك خاص و باشيشكه خودي. نيهمش هم

دنبالـة آن   بهه كـ  ي را گرفته تا با مرگ خود بدان آزاديسكعمد جان  بهه لسنر كداست يپ
 در جامعه،   يرگي و ت  يامگك، وجود خود  يتباه. ديجوميرا در مرگ     يابد؛ او آزاد  ياست، دست   

 اني گـدا  ياپرا ةشنامي در نما  يز همانند جان گ   ي ن -ليچرچ. ندا شده يمين تصم يسبب گرفتن چن  
The Beggar’s Opera) 1728(-و فـساد گـسترده در جامعـه    يامگكـ شدت از وجـود خود   به 

. ديـ نمامىم يو فاسد ترسطلب  منفعتي افرادصورت به را يسيند، و دولتمردان انگلكمىانتقاد 
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 ير خـوب  يـ وز«ا  يـ » ه پولـشو زدم نـدادم     كـ  ي بـه اون آدمـ     يتيچ وقت هم اهم   يه« مانند   يسخنان
ق يـ ه از طركـ ل از دولـت تـاچر اسـت    يـ  چرچيهاهييواكاز زبان لسنر، همان ش» تونستم بشم يم
 ياست رفـاه عمـوم  يشبرد سيرد، نه پك كمك خود يةش سرمايافزا بهگر تنها ي ديهاات و راهيمال
بر مارگارت تاچر اشـاره  » ريوز «ةنجا، واژيپس، در ا. ه تاچر بارها از تحقق آن سخن گفته بود       ك

ه كـ طـور  ناما، هما.  بودي تحقق آن را داده بود، رفاه عمومةه تاچر وعدك ييارهاك از  يكي. دارد
ا دسـت  يـ تاني مناسب در بريبازده بهتنها  نهه گاچي در دولت تاچر هيد، رفاه عموميگو مييفرا
 تاچر بر   كيةچون ت (ن رفتن ساختار خانواده     ي همچون از ب   يالت اساس كبروز مش  بهه  كافت، بل ين

 كوچـ ك ي و تجاري اقتصاديهاه از گرويادي شمار زينده، فروپاشي فزاياريك، ب) بود ييفردگرا
 ةد در دور  يـ گو مىزي ن يپتن،  يهمچن). 106( گسترده دامن زد     ين، فساد دولت  ي، و همچن  يو محل 
ستادند يـ ت بازا يـ  در انگلـستان از فعال     يشيـ ش از صدها گروه نما    ين ب ي آهن ي بانو يريزونخست

  ).227(» سميبرالي لكياقتصاد آب« نبود جز يزي او چيقت، رفاه عمومي در حق).389(
ت جنـبش   يـ همچـون ماه  » ،ي مردمـ  يـك قهرمان رومانت «عنوان  به ، لسنر   دانيشر ةطبق گفت 

 ي نوزدهم تجلـ ةل سدي هجدهم و اواة اواخر سدةان جامعي و بنييضد دستگاه قضا، بر   يكرمانت
ـ   يه بـورژواز  كـ  ي آرمـان  ة جامع ي برا ي جد يدين، او تهد  ي؛ بنابرا )140-42(ند  كمىدا  يپ  ي در پ
ه كـ ن  يشيبرخالف دو مراسم مجازات پ    ). 284،  1977و،  كفو(شود  ميجاد آن است، محسوب     يا

اما تنها . همراه داشت، اعدام لسنر در خود زندان انجام گرفت  به  را   ي، اعتراض ينحوبه دام  كهر  
 يجـا «ه چـرا  كـ خورد مىر است؛ چون او تأسف ي يند، پكميه از اعدام او ابراز تأسف   ك يفرد

در مـورد   ...تونست داشته باشه  ي م يي باال يچه ارزش آموزش  ...  است يز بوستانم خال  كلسنر در مر  
نم دلـسرد   ي از طرح بوستان قـوان     يحساب. نم معلم شدم  ي هم به خاطر . مردم، من عاشق خرد اونام    

  ).30، 1995ل، يچرچ(» شدم
ره يـ  آنـان چ يهاد ابتدا بر جسميتسلط خود درآورد، با   به ه بتواند افراد را     ك آن يقدرت برا 

 خـود  يهاع از سـوژه يـ  مطي، افـراد يعنـ يل دهد، ك را هم از آنان شيدي جديهاتيو هو شود
. ار اسـت ك نوجوان بزه  يدار گروه هر عهد ي  يه گفته شد، پ   كنچنا). 136-8،  1977،  وكفو(بسازد  
هـا،  نر بـا سـوژه قـرار دادن آ   يست، مـد  ها مراسم ي همچون برگزار  ير مسائل ياو درگ كه يهنگام
ر يـ  ير، پيپس از اعدام لسنر، با درخواست مد. دهدمىنوجوانان انتقال  به  را   ي انضباط يهاهآموز
 يد بر آنها، شـاهد چگـونگ      ي اعمال انضباط شد   ةبر مشاهد شود تا افزون    ميالس او حاضر    كدر  

.  باشـد ياب جرم احتمـال ك از ارتيگيرشي پياران براك بزهي و رفتارهايخواندن حاالت جسم  
گاه ي جا يسكهر  «: دارندمي نگاه   ياتب خاص مرد و با سلسله     ي شد مراقبت تحت را همواره  هانآ
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ه كـ گونـه   نهمـا ). 31،  1995ل،  يـ چچر(» ه قـبالً شـده، داره     كـ  يبندخاص خودشو طبق گـروه    
 مطالعـه  مـورد  را هانآ مسخر، حاالت    يهانبد بر ي با گفتمان انضباط   قدرتد،  يگو مىاسمارت

ـ    ي؛ ا )68-9(ند  ك يابد و خنث  يب هانآ در را جرم ميعالهرگونه   تا داده قرار  يگيرشين در واقع، پ
نجـا، مقـصود    يدر ا . ندنـد ها در ب  ن آ ين همه، همگ  ي است؛ با ا   يا اعتراض احتمال  ياز وقوع جرم    

ارآمـد از   ك يا ابـزار  يـ ه گفتمان   كه زندان افزون بر آن    كن مطلب است    يل اشاره بر ا   ي چرچ ياصل
 بـا  كوچـ ك ة جامعيك از يا، نمونه)39،  1980و،  كفو( مدرن است    ة در جامع  يقدرت بورژواز 

  . نكگر افراد سايان، نگهبانان، و ديزندان: نند، هم هستك مييه در آن زندگك يافراد
نـد،  اه همه تحت مراقبت و تسلط قـدرت       كند  كمىته را گوشزد    كن ن ي ا مهربان يهانپاسبا

چـون  » يخـواه  ميي از روز چـ    يا از اونا در هر لحظـه      يد بدون يبا«ه  كر  ين سخن مد  يهمانند ا 
ل يـ چرچ(» .شهيـ ع چفت ميه چارچوب سفت و سخت سري از روز به ياذهناشون در هر لحظه  

 يشورهاكـ گر  ي انگستان و د   يعني،  تر بزرگ ةجامعبه شنامه  يندان در نما   ز ةو، انگار رنياز ا ). 32
 يهـا هوي شـ  ةليسـ وه گفتـه شـد، بـه      كـ طـور   ن قدرت، هما  ينكفاطرهيس. خوردميوند  ي پ يياروپا

  . بنتام استين جرميها طرح سراسربنن آيارامدتركه كرد يپذمي انجام يگوناگون
ه در سـر داشـت،      كـ  يو را به تحقق آرمان     بنتام ا  ير با جرم  ي  يدار پ يشنامه، د يدر اواخر نما  

نظـر او، هـر چـه       به . ديـ گوميردن سـخن    كـ بنتام با او از مدت زمان مجازات        . ندك مييكنزد
اسـت و در عـوض      تر كار انـد  يرش در جامعه بـس    يرد، تأث ي انجام گ  يترهوتاكمجازات در زمان    

ل، يـ چرچ(» دده شـو يـ د برچيـ ه باكمجازات مرگ « اعمال خواهد شد؛ همانند      يشتريخشونت ب 
فـر  كيبه ش  يه نشان دهـد نمـا     كدهد  ميب  يد ترت ين ام يابه ر  ي  يه پ ك يشياما در نما  ). 37،  1995

 در نگهبـان  عنوانبه  هك بنتامند،  كفيتواند هراس را در دل مخاطب ب      ميز  يوم ن كرساندن فرد مح  
 ،شـود مي خارج محل از و گفته كتر را خود پست شود، دهيد هكآن بدون داشت، حضور محل

: نـد كمين اعالم ير چني ين را به پ  ي سراسرب ي و هدف اصل   رديگمي قرار ري  يپ سر پشت يآرامبه 
. ينظـر  تحـت  شهيـ هم ينـ ك احـساس  هكـ نه  يا ه،مهم اونچه. ننيبب  رو تو شهيهم ستين يازين«

ه كـ ر  يـ   يپ). 40همان  (» مونهي م كلكه  يا  ي ديد يخطا مثل فهمه؟ ميكي .رنيم و انيم بانانزندا
ن يـ ابنتام بر . شودمي بنتام ةشيم انديخشونت است، تسلبى از راه يورپرزش و ذهن  طرفدار آمو 
بودن نظر ه سوژه همواره احساس تحت    كد است   يارآمد و مف  ك ي زمان ينكفاه هراس كباور است   
 بـا   ياشهيـ ن اند يچنـ . دشـو مىاو  به ه همـواره    ك است   ي نگاه ة روان او آشفت   ،يعني،  داشته باشد 

 توسـط امـر    ني، و ا  ندكمي ليتبد هسوژبه  را افراد يوژلدئوياه  كشود  ىمنه همراه   گوني ا آلتوسر
نـد،  كميخـود   مجـذوب  و ه،فراخوانـد ها را نرد؛ آيپذمي با گفتمان خاص خود صورت     ينهاد
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ش يش را بـر افـراد افـزا       اه سلطه ك همواره بر آن است      يم در جوامع امروز غرب    كرا قدرت حا  يز
  ). 173(دهد 

ارش كـ افته اسـت،  ي خود دست  يآموزش آرمان به ه  كر  ي  يمه، پ شناي نما ياني پا يدر سطرها 
ها هم توجه نـشان   نمارستايو ت ها مارستانيماران در ب  يان، بر ب  ي از زندان  يرا گسترش داده و جدا    

 فـراوان بـه   ةو عالق» تيش امنيآسا«ه از كخورد مي بريگردشگربه ا ي در ةرانكاو در   . داده است 
ات يـ در واقـع، سـرآغاز ادب     ). 48-9،  1995ل،  يـ چرچ(د  يـ گوميسخن  » يسيات پل يادب«خواندن  

 خود  كدويه لسنر اعدام شد، و    كپس از آن  .  و لسنر بود   كدوي نوزدهم با و   ةل سد ي، در اوا  يسيپل
ه بارها در   كند  ايسي، همان دزد و پل    يختشناييباين دو از نظر ز    يا. ردك لسنر را چاپ     ةمنايزندگ

ل در يـ ن همـه، چرچ   يـ بـا ا  ). 45-6،  1980و،  كـ فو (دار شدند ي پد يينماي و س  يآثار گوناگون ادب  
ومـان در   ك از مح  يه گروهـ  كـ  يدر آواز . ندكميجاد  ي هم ا  ينيبش خو ي فضا مهربان يهاپاسبان

دور از خانـه،  «: نديگومينده سخن ي در آيي و رها  يند، از آزاد  يسراميبان  نر و زندا  ي  يحضور پ 
 يقاضـ / هكـ د، شگفتا يما بنگر ن چشمابه / مينكمىوه  ك هم ش  يم، گاه ينال مىيگاه/ دور از خانه  

تـان را از هـم      يرهاي زنج يروزها بچـه / ... نگـرد ميمـا   ن چـشما  به يرد، وقتـ  يـ مميپـوش   هايس
» رسـد ميروز ما سرانجام فرا   / گذارندمير پا   ين را ز  شانيقوانها بچه/ وبندك مييبر طبل /درندمي

  ). 36-7، 1995ل، يچرچ(
 1789 انقـالب    ةه زاد كـ  يي قدرت بـورژوا   هكقت است   ين حق يانگر ا ي ب  مهربان يهانپاسبا
. رده اسـت كـ  را سـلب  ي مـدن يامروز تداوم دارد و توان هـر گونـه اعتـراض جـد           به است، تا   

گـر  هه تحت مراقبت قـدرت نظـار      كل افراد جامعه دانست     ك ةمثاببه توان  مين اثر را    يان ا يزندان
 ينتـرل بـرا   كن ابـزار    يمدترارآكنِ بنتام   يسراسرب. نداي نظارت يهاوهيگر ش يا د ين  يتوسط سراسرب 

 مداربسته در معابر شـهر      يهانيعنوان نمونه، استفاده از دورب    به . ديآميشمار   به ييجوامع اروپا 
لـز  ين، م يهمچنـ . دهدمي نشان   ينونكن را در روزگار     ي سراسرب يارآمدك،  يكنترل تراف ك ةبهانبه 

 يـك ز شهر لندن را     كه او مر  كاند، بل ديمارستان نم يا ب يزندان  به ن را تنها مختص     يطرح سراسرب 
 از  يقي متعدد، نظارت دق   يهانيه وجود دورب  كداند  مىن  ي طرح سراسرب  يريارگكبه مهم از    ةنمون

  ). 46، 2003(آورد مينترل فراهم كز ك مرياطراف را برا

  جهينت
 را   مهربـان  يهـا نپاسـبا  ةشناميو، نما كشل فو ي م هيمراقبت و تنب   به   يل با نگاه  يل چرچ يارك
ـ   يه امروزه آزاد  كدهد  مىشنامه، او نشان    ين نما يدر ا . نوشت ـ  ي وهمـ  ي انسان غرب ست يـ ش ن ي ب
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ف يـ ت را هم از نگاه خود تعري دارد و واقعي مردم نفوذ توانمندي بر زندگ يرا قدرت انضباط  يز
طـور  به پس از انقالب فرانسه      يه چگونه قدرت بورژواز   كند  ك مىين اثر او بررس   يدر ا . ندكمي

 همچون زنـدان را بـر       كيوچك ةل جامع يچرچ. ندكطره اف ي س ي غرب يا بر جوامع اروپ   ياگسترده
ه يـ تنها بـا مراقبـت و تنب      نه ان  يه در آن زندان   كرد  يگمىل جامعه   كمثابة  به برد و آن را     مىصحنه  

ل يـ چرچ. ندال شده ير تبد ير و مد  ي  ي پ يشگاهي آزما يهانمونهبه ه  كشوند، بل  مييد نگهدار يشد
 ة سـد ينـون ك نـوزدهم و انگلـستان   ةل سـد ي اواي انقالبةن فرانسيشنامه بي در نما  يخي تار ةموازن

ـ  ة بـا آنچـه در دو سـد        ي امروز تفاوت  يه اروپا كدهد  مىن هدف انجام    يستم را با ا   يب ش بـوده  ي پ
افـت،  ي بنتام بدان دسـت      يارير سرانجام با    ي  يه پ ك ي و نظارت  ي انضباط ةويهمان ش . است، ندارد 
  . هستندهمه تحت نظر: رودميار كبهامروزه هم 
بوستان «ه، مانند  ي چند نظر  يش و خطا  يه چگونه پس از آزما    كم  يشنامه شاهد يان نما يدر پا 

 ين جرمـ  ي، سرانجام طرح سراسرب   ينكفا هراس يوم برا كردن مح كنجه  كشبه ا وانمود   ي» نيقوان
 ين در جوامع امـروز يسراسرب. شودمي قدرت استفاده ين راهبرد نظارت يارآمدتركعنوان  به بنتام  
ز كـ  در مر  يـك نتـرل تراف  كا  ي يتي امن يهانيه نسب دورب  كشود، بل نمىار گرفته   كبها در زندان    تنه
 ياز جنـگ داخلـ  . سازدمىم آسان ك قدرت حايار نظارت بر افراد را برا    ك همچون لندن    يشهر

ر، يـ  نـه چنـدان فراگ     ين سو، در انگلستان، جز وقوع چند جنـبش اعتراضـ          يابه  هفدهم   ةاز سد 
 از جملـه  يي مهم اروپا  يشهرهانالكشتر  يبكه يهنگام. انده نبود يتراض جد شاهد اع ها يسيانگل
ــار ــيپ ــ درگيس غــرق در اعتراضــات و حت ــاني خيهــايري ه يــن عليان خــشمگي دانــشجوياب
، هاشور، دولـت كـ ن  يدر ا . نه داشت ين زم يل را در ا   كن مش يمتركبودند، انگلستان   ها يامگكخود
 قـدرت،  يدئولوژيـ  ايسوبه ها ن فراخواندن آ مردم وي، با نظارت بر زندگ   يگري پس از د   يكي
ار عموم را هم بـا اسـتفاده از         كه اف كند، بل هاان برد ي را از م   يتنها توان هرگونه اعتراض احتمال    نه 

شـدت از   به ل  يـ ن، چرچ يـ افزون بـر ا   . ندهاديشكبند  به ار  دغات جهت ي و تبل  ي گروه يهارسانه
 و يامگكـ  آن را بـا ظهـور خود     يامگكـ ش خود يدايـ  پ ةنـ يرده، زم كسم انتقاد   ي تاچر يلكاست  يس

 به  مهربـان يهـا نپاسـبا ل تنهـا در  يـ البته چرچ. داندمي برابر ي انقالب ة در فرانس  يقدرت انضباط 
) Cloud Nine) 1979 نيبـر  عـرش  ةشناميه در دو نماكپردازد، بلنمى آن ةطريبحث قدرت و س

ـ  يامگكـ  مثـل خود يهم از مسائل ) Fen) 1983 فنو    ياسـت اسـتعمار  ي، سي، قـدرت، و در اول
  . ندكمىشدت انتقاد به انگلستان 
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