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چکیده
ن افـراد را    زیادي بوده و گروهی از ایـ      متفکران  مورد توجه   همواره  موضوع فرهنگ   

 اصـطالحی اسـت کـه از       "سـازي صنعت فرهنگ ". متوجه نقد اوضاع جامعه کرده است     
فرهنـگ   پژوهش اجتماعی فرانکفـورت، در خـصوص نقـد           ۀسوي تعدادي از اعضاء مؤسس    

طور رسمی آغـاز بـه کـار        ، به 1923این مؤسسه در سال     . داري آن زمان، وضع شد    سرمایه
1895) (M. Horkheimer)توان هورکهایمری اعضاي آن مترینکرد و از برجسته -1973) ،

1903) (T. W. Adorno) آدورنـو  - 1898) (H . Marcuse)  و مـارکوزه (1969 را  (1979-
 رسـانه، موسـیقی،    ماننـد بودند که نظام حاکم به کمک ابزارهـایی      ها معتقد   آن. نام برد 

 هـستند، سـعی دارد      "سازيصنعت فرهنگ "ترین ارکان   بینی که از مهم    ورزش یا طالع  
اي کـه   گونـه  بـه  ،هاي حاکم تبدیل کند   هایی منفعل در برابر سیاست    تا مردم را به توده    

داري بـه   از طرف دیگر نظام سـرمایه     . امکان هرگونه تفکر انتقادي در جامعه سلب شود       
، سعی دارد تا محـصوالت فرهنگـی و هنـري را در حـد یـک            "سازيصنعت فرهنگ "کمک  

ایـن صـنعت بـه کمـک        . ا صرفاً براي توزیع و کـسب سـرمایه تولیـد شـوند            کاال تنزل دهد ت   
 که شاید هـیچ نیـازي بـه    کند  میتبلیغات قوي و گسترده، مردم را وادار به خرید محصوالتی           

   .آن نداشته باشند و نتیجه این کار سرازیر شدن سرمایه به سمت صاحبان آن است
، "داري نظـام سـرمایه  "اتی چـون    فرهنگ، به موضـوع    این متفکران عالوه بر مقولۀ    

- نیز نگاه منتقدانه داشتند و در این خصوص نظریـه      "لی تحص ۀفلسف" و   "خرد ابزاري "
البته انتقادات مهمی به این افراد وارد است که به نـوع عملکـرد آنـان                . اندپردازي کرده 

ن یـک از ایـ   درحـالی کـه هـیچ    انتقادي مستلزم کنش انقالبی است،  ۀنظری. گرددبازمی
 بلکه حمایتی نیـز  ، نه تنها در هیچ جنبش سیاسی شرکت نکردند،افراد، به جز مارکوزه  

 بـازنگري   ۀانتقاد دیگر این است که مکتب فرانکفورت با اندیـش         . از آن به عمل نیاوردند    
در اصول مارکسیسم و برطرف کردن اشتباهات آن شکل گرفت که ایـن امـر مـستلزم                 

؛  جامعه اسـت ةاقتصادي مربوط به ساختار صور عمدتوجهی دقیق به مدارك تاریخی و      
   .گونه اقدام جدي در این زمینه به عمل نیاوردنداما این متفکران هیچ
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  مقدمه 

نولوژي نویدبخش رشد علم و تک. قرن بیستم حامل حوادثی بزرگ براي بشر بود

 نادرست از آن، فجایع و ةاما استفاد. ها بودتري براي انسانزندگی بهتر و راحت

این فضاي امید و . جمعی مانند جنگ جهانی را به دنبال داشتکشتارهاي دسته

سه پژوهش مؤس« اعضاي. گیري تفکرات انتقادي بودلاضطراب، بستر مناسبی براي شک

بعدها جریان موسوم « که .ین شرایطی کار خود را آغاز کردنداجتماعی فرانکفورت در چن

 .)9 ،1383نوذري،  (» از دل آن بیرون آمد" انتقاديۀینظر" و "مکتب فرانکفورت"به 

-هاي فکريواقع محور اصلی پژوهش  انتقادي درۀمفهوم نظری«توان گفت که می

رود شمار میفورت بهها و آراي مکتب فرانکفلسفی و تحقیقات نظري و کانون اندیشه

هاي مطالعاتی اعضاي مؤسسه مطابق که تمامی دیگر تحقیقات فکري و فلسفی و پروژه

آدورنو در این زمینه معتقد  .)12همان،  (»ر مبناي آن سازماندهی شده بودندبا آن و ب

بندي شده نبود که معناي واحدي  انتقادي، یک نظام فلسفی صورتۀاست که نظری

اي از مفروضات مجموعه«بلکه عبارت بود از . سه داشته باشداي مؤس اعضۀبراي هم

 »ساخت سنتی متمایز میۀ اعضاي مکتب فرانکفورت را از نظریتمشترك که رهیاف

  .)21 ،1385آدورنو، (

  :توان در موارد زیر خالصه کرد این متفکرین را میۀمبانی اندیش

؛داري در پرتو تفکر مارکسیستینقد نظام سرمایه.1

 ؛نقد خرد ابزاري.2

؛لیتحصۀ نقد فلسف.3

 .نقد فرهنگی.4

Karl Marx (1818 مارکسبازنگري آراي، با هدف متفکران این حوزه  شروع به (1883-

مارکس متأثر از دیالکتیک هگل . داري را به نقد کشیدندنظام سرمایهها نیز آن. کار کردند

 ة بود که هگل دیالکتیک را تنها در حوززیرا معتقد. ئالیسم او را قبول نداشت اما ایده،بود

 »دادطح آگاهی رخ میسدگرگونی تنها در «  او ۀبنابراین در فلسف. افکار به کار برده است

یعنی دیالکتیک  «.به کار بردئالیسم هگل را واژگونه  مارکس ایده.)25 ،1374ریتزر، (

 .)78 ،1380، قادري(»  انقالبی قرار دادۀخدمت یک اندیشهگل را در قالب مادي و در 

اعالم کرد هاي اجتماعی شد و  او قائل به تقدم مسائل اقتصادي بر تمام پدیده،نتیجه در
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 ،در این خصوص. که روابط حقوقی و شکل دولت، در شرایط مادي زندگی ریشه دارد

 زیربنا ، فرانکفورت، هرچند مانند مارکس خواهان تغییر و اصالح جامعه بودندانمتفکر

 که د معتقد بودن،این افراد مانند مارکس. کردندن اقتصاد در نگاه مارکس را رد میدانست

,Marcuse)» کار راستین«د را از انجام داري، افرانظام سرمایه 1941, . داردمی  باز(272

 بلکه صرفاً ،شود میق نفس کارگر و شکوفایی استعدادهایش نبنابراین کار موجب تحقّ

ست که کارگر بدون هیچ اشتیاقی و صرفاً براي کسب درآمد یک نوع ریاضت بدنی ا

 و کند می نابرابر شرکت ۀداري، در یک معاملکارگر در نظام سرمایه. دهدزندگی انجام می

 که کند میاو در این معامله تصور .  یعنی قدرت کارش؛تنها یک کاال براي فروش دارد

داري به کمک ابزار ام سرمایهولی این توهمی بیش نیست که البته نظ. آزاد است

تواند به این توهم دامن زده و افراد را تسلیم محض شرایط  از جمله رسانه، می،فرهنگی

  .موجود کند

 و کند میدار واگذار اي است که تولیدات کارگر را به سرمایهگونهداري بهنظام سرمایه

 کارگر نه ۀیافتن ذات عینیتبنابرای. شود می او و فقر بیشتر کارگر ۀباعث افزایش سرمای

او تبدیل گیرد و به نیرویی براي سرکوب  بلکه در مقابل او قرار می،رودتنها از دست می

Marx,1964,108) شود می . Marx, 1994, 59).  

 حاکم بر دوران جدید را نیز به نقـد کـشید کـه در               "خرد ابزاري "مکتب فرانکفورت،   

1864) (Max Weber)  مـاکس وبـر  ر از آراياین زمینـه متـأثّ   - البتـه وبـر،   .  بودنـد (1920

  و بین عقالنیت صوري و عقالنیت ذاتی تمایز قائـل          کرد  نمیطور کامل نفی    عقالنیت را به  

- وسـیله مـی    - هـدف  ۀعقالنیتی است که تنها بـه رابطـ       «عقالنیت صوري یا ابزاري،     . بود

هـاي غـائی   بـه ارزش  درحالی که عقالنیـت ذاتـی قائـل          ؛)43 ،1383پوالدي،  . (»اندیشد

، وسـیله را    "خـرد ابـزاري   " با تکیـه بـر       ،دنیاي جدید .  است ، مانند صلح و عدالت    ،انسانی

تمدنی که  . این واژگونی، وجه تمایز کل تمدن مدرن است       «تبدیل به هدف کرده است و       

چنان عقالنـی شـده اسـت کـه درحـالی کـه زمـانی               هایش، آن  ترتیبات، نهادها و فعالیت   

هـا هـستند کـه ماننـد قفـس          آن اکنـون را در درون آن تثبیت کرده بـود،         انسانیت خود   

  .)100 ،1385، لوویت(» کنندحاطه کرده و آن را تعیین میآهنین، انسانیت را ا

مکتب اصالت تحصل، . لی بود تحصۀ انتقادي فرانکفورت، نقد فلسفۀمحور دیگر اندیش

عی را تابع الگوي علوم طبیعی  صرف بر ادراکات حسی، علوم انسانی و اجتماۀبا تکی
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 و کند میاین مکتب، منبع یقین را از موضوع اندیشه به موضوع ادراك منتقل . کند می

سازد و اعتقاد به عناصر  مشاهدات علمی محدود میةترتیب، یقین را در حوزبدین

 البته این .سازدکننده در جهان را که قابل درك با حواس نیستند، مخدوش میتعیین

گرایانه از خرد، تصور ذهن« زیرا .شناسی نیست معرفتة در حوزمسأله ضوع تنها یکمو

ه حاکم بر جامعه از بنیاد با تصور آزادي پیوسته بود و با هر مفهوم از ضرورت طبیعی ک

,Marcuse, 1941) »باشد، مخالف بود (Martin Jay)  مارتین جی.(343 : گوید می(1944)

عیت و عینیت سازي واقگرایانه، چیزي نبود جز مطلقلنتیجه این نوع نگرش تحص«

,Jay, 1996). »بخشیدن به نظم موجود 62)  

 متفکران فرانکفـورت    ۀشود که نقد، محور اصلی اندیش     چه گفته شد مشخص می    از آن 

 زیـرا   .شود متفاوت اسـت   هایی که در علوم طبیعی ارائه می       انتقادي با نظریه   ۀنظری. است

اي از هـا بـه رشـته   این نظریه.  هستند"به خود اندیشنده " یا   "بازتابی" بل   "ابژکتیو"نه  «

 »شـوند تکیـه دارنـد      سـنتی مطـرح نمـی      هايآورانه که هرگز در نظریه    هاي شک پرسش

 متفکـران مکتـب فرانکفـورت، نقـد         ۀ اما در میان مبـانی اندیـش       .)117 ،1376احمدي،  (

صـنعت  "در این خصوص اصـطالح      آدورنو و هورکهایمر    . فرهنگی موضوع این مقاله است    

به پیونـد دو واقعیـت   «صطالح این ا.  را وضع کردند(Culture Industry) "سازيفرهنگ

اي بـراي بیـان فراینـد    شـیوه . قلمرو مادي تولید و قلمرو ذهن:  متناقض اشاره دارد  ظاهراً

»  تجـاري  االهاي فرهنگـی بـه منطقـی کـامالً        مدرنیزه شدن فرهنگ در قالب واگذاري ک      

   )62 ،1385وسه، ک(

  سازي صنعت فرهنگ: نقد فرهنگی

 اجتماعی فرانکفورت، موضوع فرهنگ را نیز مد نظر قرار داده و            ۀپردازان مؤسس  نظریه

البته نقـد فرهنگـی   .  ارائه دادند"سازيت فرهنگصنع"در این خصوص، نقدي موسوم به  

 (Soerates)ال، سـقراط بـه عنـوان مثـ   . اي طوالنی استفاقد پیشینه نبوده و داراي سابقه

(470 - 399 B C)ژاك روسـو ژان. گرایی روزگار خویش را بـه نقـد کـشید    نسبی (Jean-Jacques 

Rousseau) (1712 - ، تمدن جدید را مورد انتقاد قرار داد قرارداد اجتماعی در کتاب (1778

ـاي اولیـه،   به نظـر او، انـسان  .  ناخرسندي انسان معاصر را در این تمدن جستجو کرد   ۀو ریش  ه

- انـسان . کردندهرچند از امکانات انسان متمدن محروم بودند ولی در کمال شادي زندگی می            
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هـم  ها با گذشت زمان و به منظور تأمین آسایش خود، قوانینی وضـع کردنـد کـه باعـث بـه                      

سـیادت خـود را از دسـت داد و آن آزادي مطلقـی را کـه           «خوردن نظم طبیعت شد و انسان       

 کتـاب   .)164 ،1384روسـو،    (» تمدن جدید به شکل دیگـري درآورد       ۀدر سای برخوردار بود،   

شود خـوب  هرچه که از دست آفریدگار خارج می    «: شود  می روسو، با این جمله آغاز       ِامیل

  .)17 ،1349روسو،  (»گردد منحط میرسد میهرچه که به دست آدمی . است

1844) (Friedrich Nietzsche) نیچه - نقّادانه بـه فرهنـگ حـاکم بـر      نیز نگاهی (1900

 را  "ايتـوده " و زنـدگی     "انگـاري نیـست "اش داشت و معتقد بود که دنیاي جدید،         زمانه

چگونه "اي دارد به نام     قطعه ،هاشامگاه بت  او در کتاب  . براي انسان به ارمغان آورده است     

ونگی او در ایـن قطعـه چگـ       . "جهان راستین سرانجام بدل به افسانه شد؟ تاریخ یک خطا         

در ابتدا افالطون بود کـه ارزش      . دهد را توضیح می   "انگارينیست"گرایش عصر جدید به     

 بعـد،   ۀدر مرحلـ  . نمودها را مطرح    و دنیاي ایده  چون و چرا کرد     و اعتبار جهان محسوس     

جهان واقعی، اکنون حاصل شدنی نیـست  « که معتقد است شود میدوران مسیحیت آغاز   

» انـد داده) کـار گناهکـار توبـه   (و با فـضیلت      ن خردمند، مقدس  ولی بشارت آن را به انسا     

رسد که معتقد است، انـسان تنهـا    و باالخره دنیاي غرب به کانت می    .)63 ،1357نیچه،  (

» ناپـذیر و اثبـات نـشدنی اسـت        جهـان واقعـی، حـصول     « و   تواند پدیدارها را بشناسد   می

لحـاظ نظـري بـراي     دن خداونـد از     البته بودن یا نبو   . کشد پس انسان خدا را می     .)همان(

آمـدهاي  هـا و پـی  جویی علت مرگ خدا در فرهنگ و به پی    ةاو به پدید  «. نیچه مهم نبود  

هـا،   حـذف اعتقـاد بـه خـدا و کنـار رفـتن ارزش              .)77 ،1384هـومن،   (» آن نظر داشت  

ش با از میان رفتن دنیاي واقعی، دنیاي مادي هـم از ارز .  را به دنبال دارد  "انگارينیست"

شبان  اي بی اش را به رمه   زمانه،  چنین گفت زرتشت  نیچه در کتاب    . شود  میو اعتبار تهی    

 .)28 ،1375نیچـه،  (» انـد خواهنـد و همـه یکـسان   یکسان مـی همه  « که   کند  میتشبیه  

 از کنـد  مـی هیچ کس سعی ن. اند خو گرفته"ايتوده"ها در دوران جدید، به زندگی    انسان

     . زندگی دیگران به صورت منتقدانه نگاه کندةیا حتی به شیوها جدا شود و مسیر توده

او به . هم دور نماند ( 1856-1939 ) (Sigmmund Freud)  فرهنگ از نگاه فرویدمسألۀ  

 وي رنج از سه جهت به نظر. بودچه براي انسان به ارمغان آورده است، بدبین تمدن و آن

از طرف «و » وناز طرف جهان بیر«، »اناز طرف جسم خودم«: کند میانسان را تهدید 

- داند و میهاي نوع سوم را تمدن می او علّت رنج.)35 ،1382فروید، (» رابطه با دیگران
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نهادهایی که به دست خودمان  «بینیم قابل اغماض نیست که میمسألهگوید این 

  ).48 ،همان(» ت ما و یاري رساندن به ما عاجزنداند، از محافظساخته شده

 معتقد بود که ماهیت تکنولوژي (1889-1976) (Martin Haideger) رتین هایدگرما

داند که باید اي است که جهان را صرفاً منبعی از انرژي میگونهحاکم بر دوران جدید، به

اشیاء در این نگرش، دیگر اشیاء صرف نیستند «بنابراین .  از آن استفاده کنیمآزاد شود تا

اي است  بلکه هر چیزي در هر جایی منبع ذخیره.رف نیستو طبیعت دیگر طبیعت ص

 .)117 ،1375هایدگر، (» ض شدن به آن، در دسترس قرار گیردکه آماده است با تعر

مارکوزه نیز این سخن استاد . است براي تعرض به طبیعتپس تکنولوژي حامل دعوتی 

د به عالم هستی چون  جدیة دورانسانِ«: کند میسابقش در دانشگاه هایدلبرگ را تکرار 

به زیر تسلط خویش درآورده نگرد و به این دلیل سراسر جهان را  تولید می نخستینِةماد

  .)150 ،1374معینی،  (»است

داري پژوهش اجتماعی، تکنولوژي را ابزاري در خـدمت نظـام سـرمایه           ۀ  اعضاء مؤسس 

 رسـانه و    ۀزمینـ ها معتقد بودند کـه رشـد تکنولـوژي خـصوصاً در             آن. دانستندحاکم می 

هاي جهانی بتوانند افکار و اعتقادات خـود را در          وسائل ارتباط جمعی باعث شده تا قدرت      

چـراي اهـداف خـود      و  چـون هاي مردم را تابع بی    قالب فرهنگ و هنر تثبیت کنند و توده       

داري کمـک   در راستاي این هدف، استفاده از ابزار تکنولـوژي، بـه نظـام سـرمایه              . نمایند

را تحـت نظـارت و    خودآگـاه و ناخودآگـاه افـراد     ۀطور کامل و مطلق، عرص    به « تا کند  می

,Adorno, 1991)» کنترل خود درآورد 169).  

کهـایمر در  ر را آدورنـو و هو (Culture Industry) "سـازي صـنعت فرهنـگ  "اصطالح 

  و1944در سـال  ها این اصطالح را براي اولین بار، آن. وضع کردندخصوص نقد فرهنگی    

به کـار بردنـد کـه در         »ايمثابه فریب توده   روشنگري به : سازيصنعت فرهنگ  «ۀمقالدر  

 البتـه آدورنـو در سـال    .به چـاپ رسـید    نیز   دیالکتیک روشنگري  و در کتاب     1947سال  

. به بررسی مجدد این مفهوم پرداخـت       »سازيفرهنگ بازنگري صنعت « ۀ و در مقال   1967

، از  دیالکتیـک روشـنگري   نـویس کتـاب      و در پیش   گوید که در ابتدا   وي در این مقاله می    

صـنعت  " امـا در اصـل کتـاب، اصـطالح          . اسـتفاده کـرده بودنـد      "فرهنگ انبـوه  "عبارت  

، تمـایز   "فرهنـگ انبـوه   "اند تا بین خود و طرفداران        را جایگزین آن کرده    "سازيفرهنگ

ـ      « آن را "فرهنگ انبـوه " طرفداران زیرا. قائل شوند  طـور  هشـبیه بـه یـک فرهنـگ کـه ب
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البتـه آدورنـو    . دانستندمی) 309 ،1383 نوذري،(» خیزدها برمی ودجوش از میان توده   خ

اللفظـی آن    نبایـد بـه معنـاي تحـت       « را   "صـنعت "جا اصـطالح     که در این   کند  میتأکید  

,Khabaz, 2006) »گرفت محـصوالت  » سازي و فردیت کاذبیکسان« به  این اصطالح.(26

,Held, 1980)» هاي توزیع و تبلیغ اشاره داردوشعقالنی شدن ر«فرهنگی و به  91).  

 ۀاین موسیقی با داشتن هست. موسیقی پاپ یکی از محصوالت این صنعت است

حال با ظاهري  و درعینشود میسازي اذهان مرکزي تکراري، باعث تفرد کاذب و یکسان

قصد کسب سود  و فقط به ،موسیقی پاپ در میزان انبوه. رسدمتفاوت، به نظر جدید می

بنابراین توزیع آن، با هدف . شود میبیشتر براي صاحبان سرمایه، تولید و به بازار عرضه 

 به دنبال هدف "عقل ابزاري"جا، گذاري براي یک کار هنري نیست بلکه در اینارزش

  . کسب سود بیشتر است

.p)» موسیقی جدي و موسیقی پاپ«آدورنو، موسیقی را به   و ندک می تقسیم (100

ساختار اصیل موسیقی جدي به منظور  «"سازيصنعت فرهنگ"د است که در معتق

 این نکته  البته آدورنو بر.(Ibid)» شود می فهم بودن موسیقی، قربانی اطمینان از قابل

بندي موسیقی به جدي و پاپ را مانند تقسیم آن به  که نباید تقسیمدورز میتأکید 

هاي سنتی داراي برخی از موسیقی« از نظر او. موسیقی سنتی و غیرسنتی دانست

موسیقی . تواند بد باشدهاي موسیقی پاپ هستند و البته موسیقی سنتی هم میویژگی

از طرف . »اش را از دست بدهدفهم شود و بنابراین انسجام اولیهتواند همهسنتی می

عامیانه و «ایجی مانند توان تمایز بین این دو نوع موسیقی را در قالب مفاهیم ردیگر نمی

تحلیل تفاوت بین این در چه ما را آن. فهمید» ده، خام و پرمعنافرهیخته، ساده و پیچی

 است (Ibid)» سازي و فردیت کاذبیکسان« ۀ، توجه به دو مقولکند میدو حوزه کمک 

این موسیقی صرفاً به منظور پرکردن وقت و . هاي موسیقی پاپ هستندکه از ویژگی

  .شود می مشکالت تصنیف فراموشی

ر است و براي فهمیدن یک قطعه از آن باید کل آن درك موسیقی جدي نیازمند تفکّ

تالش کمی الزم دارد و مخاطبش را به  درحالی که فهمیدن موسیقی پاپ. را درك کرد

اي است که شنونده را ماهیت موسیقی پاپ به گونه«از نظر آدورنو . بردلت خلسه میحا

,Adorno, Leppert, Gillespie, 2002) »کند میدچار یک احساس خودشیفتگی  336).  

نارسیس به معناي «. الهام گرفته از یک اسطوره استخودشیفتگی یا توهم نارسیسی، 
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 به جاي فرد بیند و آن رازدگی، نام جوانی است که تصویر خودش را در آب میتوهم

جا  گسترش و تداوم وجودي نارسیس که در آب منعکس شده است تا آن. گیرددیگري می

هایدگر، (» شود میگذارد که نارسیس بنده و شیفته تصویرش در آب بر ادراك او اثر می

که محصول دست  با وجود این نیز"سازيصنعت فرهگ" مظاهر تکنولوژي و .)91 ،1375

  . کنند خود میۀیابند و او را شیفتي او ماهیتی مستقل می برا،خود انسان است

 آدورنو معتقد . سعی دارد تا مردم را تابع شرایط موجود کند"سازيصنعت فرهنگ"

چه هست، براي خود آنها جهان دیگري جز گذارد انساننمی«است که این صنعت 

ر مختلفی استفاده  به همین منظور از ابزا؛)79 ،1385 جی و هوناگل، (»متصور شوند

که امکان  تا شرایط فعلی را بهترین وضعیت ممکن معرفی کند و دیگر اینکند می

تلویزیون یکی دیگر از ابزارهایی . سازدهاي زندگی را فراهم فراموشی مشکالت و سختی

از نظر . رساند را در جهت رسیدن به منظورش یاري می"سازيصنعت فرهنگ"است که 

ت اهمی  تا مسائلی مانند فقر و بیکاري و فساد جامعه را بیکند میه سعی آدورنو، این رسان

تواند به راحتی از پس این جلوه داده و این فکر را به مخاطبش القاء کند که هر کسی می

پردازد که  براي تبیین منظورش به تحلیل یک سریال کمدي میآدورنو . مشکالت برآید

تواند غذاي کافی  او حتی نمی. ت با حقوق بسیار ناچیزل آن، خانم معلم جوانی اسنقش او

 بیننده را قانع کند که شما هم اگر کند میاما سریال سعی . تهیه کند و غالباً گرسنه است

کم  طبع، چابک و جذّاب باشید، نباید نگران دستمزد بسیارشوخ« این خانم معلم ةبه انداز

طبعی و شوخ.  مشکالت خود برآییدةاز عهدتوانید با یک کار بامزه شما می. خود باشید

بلکه موقعیت شما را نسبت به  ،کند مییتان را حل تنها مشکالت مادتیزهوشی شما نه 

Rosenberg)»گرداند میبقیه مردم ممتاز  and Manning, 1957, 480)    

داشتن مردم در برابر مشکالت  متعددي براي ساکت نگههايداري ابزارنظام سرمایه

اي پر کند که هیچ گونهها را به اوقات فراغت آنکند میاین نظام سعی .  داردزندگی

زمانی براي فکر کردن در خصوص مشکالت زندگی نداشته باشند و سپس با یک تجدید 

. ، ورزش استهااز جمله این ابزار. قوا، براي کار روزانه و یکنواخت فردا حاضر شوند

اگر «از نظر او  .داندسازي میناصر صنعت فرهنگترین عیکی از مهم آدورنو، ورزش را

بندي کند، به سختی اي معاصر را جمعهاي فرهنگ تودهترین گرایشکسی بخواهد مهم

,Adorno, 1986) »تر از ورزش پیدا کنداي حساستواند مقولهمی صنعت " در .(56
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افراد .  است تماشاي ورزش تبدیل به ابزاري براي تفریح و سرگرمی شده"سازيفرهنگ

کنند و ذهن خود را به امور بیهوده با دیدن مسابقات ورزشی، اوقات فراغت خود را پر می

مانند طرفداري از تیم محبوبشان، مشغول کرده و بنابراین از تفکر انتقادي از وضع 

 ۀورزش با تبدیل ناراحتی جسمی گروه معدود به لذّت و شادي ثانوی«: شوندموجود دور می

 »کند میهاي زندگی مادي، عمل ثیر، به منظور عادت دادن مردم به خواستهگروهی ک

 تا افراد، مشکالت زندگی روزمره را کند می بنابراین ورزش کمک .)338 ،1383، نوذري(

  . شود میفراموش کنند و تبدیل به پناهگاهی براي فرار از فکر سختی کار و زندگی 

تا اطاعت و تسلیم کوشد  می بلکه کند میت نداري به همین حد هم کفاینظام سرمایه

 اشاره "بینیطالع"در این خصوص آدورنو به موضوع . ها نهادینه کندرا در ذهن توده

از نظر وي در . پردازدمیس آنجلس تایمز لُبینی روزنامه  و به تحلیل ستون طالعکند می

 افراد، هیچ ارتباطی سرنوشت«بینی، این نکته نهفته است که عهاي طالپس تمام توصیه

,Held, 1980) »هیئت اجتماع«بلکه به » ها نداردة آنبه خواست و اراد  وابسته (98

درونی و بیرونی  دنیاي« و رضایت، باید با که براي بقاکنند بینان سفارش میطالع. است

   .(Ibid) » خود را فراموش کنیدةها و نیازهاي سرکوب شد توافق برسید و خواستهخود به

  :ها توجه کنیداي از این توصیهبه نمونه

 نوامبر 21 (شود میاتفاق بسیار بد اول صبح، با غرق شدن در کار روزمره فراموش - 

,Adorno) )د، متولد برج اس1952 1994, 73). 

هاي مطلوب به همراه یک دوست صمیمی، راه رسیدن شما به لذّت بردن از سرگرمی- 

,Ibid) )، متولد برج سرطان1952 نوامبر 19 (کند یمهاي اجتماعی را هموار موفقیت 76).

، متولد برج 1952 دسامبر 27( خود را شروع کنید ۀهمیشه سروقت، کار روزان- 

,Ibid) )قوس 73).

 که کند میاو ادعا . گونه مطالب، هدفی جز خدمت به نظام سلطه ندارد اینةنویسند

طور راه حل مشکالت خوانندگان ینراه رسیدن به موفقیت و کامیابی در زندگی و هم

هایش را  که اگر توصیهکند میدر عین حال این فکر را به آنان القا . داندخود را می

لوح و ناآگاه خوانندگان ساده. ناپذیري خواهند شد ادیده بگیرند، دچار ضررهاي جبرانن

که در تعیین کنند  و با این کار، به طور ضمنی قبول میپذیرند مینیز این مطالب را 

گونه اختیاري ندارند بلکه ستارگان هستند که آینده آنان را تعیین سرنوشت خود هیچ
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بنابراین .  تا راه درست را انتخاب کنندکند میگو نیز به آنان کمک کنند و پیشمی

صنعت "گونه مطالب، بدون هیچ مقاومتی در جهت اهداف صاحبان مخاطبان این

افراد  ستون از کار شاقّ بیشتر ةنویسند«: گویدآدورنو می. دکنن حرکت می"سازيفرهنگ

بر توانایی افراد «اما در عین حال . »تبی آگاه استزیردست در تشکیالت دیوانی و سلسله مرا

,Held, 1980) »ویکردي مناسب در خصوص مشکالت خاصبراي یافتن ر  تأکید (97

گونه ی کند و با این کار اینخود را خیرخواه مردم معرفکند  میاو سعی . ورزد می

ماهیت کامالً تیره و استبدادي سلطه را مخفی  «اما در واقع.  کندها را توجیه توصیه

,Ibid) »کند می  زمان او، داريِ سرمایهۀ در جامع"آزادي" مارکوزه معتقد بود که .(98

افراد را زیرا جو حاکم بر جامعه حتی نوع نیاز . فقط یک واژه است بدون هیچ محتوایی

وسایلی که در یک سطح فرهنگی، [...] آزادي نوعی تسلط است «: کند میمشخص

ها، واقعیاتی هستند که اجتماع سازد، مثل خود نیازها و ظرفیتنیازها را برآورده می

   .)8 ،1349مارکوزه،  (»کند میتعیین 

که  ایناول. کند میداري خدمت ، از دو جهت به نظام سرمایه"سازيصنعت فرهنگ"

 که شرایط موجود را بدون هیچ فکري کند میهایی منفعل مردم را تبدیل به توده

چه که از که به کمک تبلیغات گسترده، مردم را به سمت خرید آندیگر این. پذیرند می

اي بین در موارد زیادي هیچ تفاوت عمده. کند میگیري شده، هدایت باال تصمیم

هایی ظاهري  جدید یک محصول، تنها تفاوتۀنمون. شود میمحصوالت این صنعت دیده ن

 تا محصول جدید را کند میاما قدرت تبلیغ، مردم را قانع . با محصول قبلی دارد

سازي در یکی شدن آن با نیاز مصنوعاً قدرت صنعت فرهنگ«واقع  در. خریداري کنند

اران این ذگ سیاست.)236 ،1384آدورنو و هورکهایمر، (» ساخته شده ریشه دارد

 بلکه حتی از باال ،کنندفرهنگ نه تنها با ایجاد نیازهاي کاذب مردم را وادار به خرید می

هاي منتشر شده در ها یا داستانبه عنوان مثال، فیلم. نمایندبندي نیز میها را طبقهآن

 معرّف "سازيصنعت فرهنگ"این تفاوت در . شود میهاي متفاوتی عرضه ات، با نرخمجلّ

بندي، سازماندهی و نامگذاري به طبقه«، بلکه فاوت واقعی محصوالت نیستت

گیرند براي صاحبان این صنعت هستند که تصمیم می. »رساندکنندگان یاري می مصرف

کنندگان نیز گریزي از این هر گروه از مردم چه کاالیی را عرضه کنند و مصرف

 خودانگیخته، بر طبق همان سطحی از هر کسی باید به نحوي ظاهراً« .بندي ندارند طبقه
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گذاري شده است و همان مقوله یا ذوق و سلیقه رفتار کند که از قبل تعیین و شاخص

»  افرادي از نوع او عرضه شده استاي از محصوالت تولید انبوه را برگزیند که برايدسته

  .)214 ،همان(

 از باالست که به زده و تحمیلی  ، فرهنگی تجارت"سازيصنعت فرهنگ"بنابراین 

کنندگان منفعلی خریداري  و تولیدات آن توسط مصرفکند میصورت انبوه تولید 

 تبلیغات دچار اختالل شده است و صرفاً ۀها به واسط که قدرت تشخیص آنشود می

دهد که گونه نشان میظاهر امر این. توانند بین خریدن و نخریدن انتخاب کنندمی

 ولی .، آزادندع و زیادي که در بازار موجود استت متنوافراد در انتخاب محصوال

 »شود میآمیزي منجر به افزایش موازي انفعال افزایش این استقالل به نحو تناقض«

)Horkheimer, 2004, 66(   

  نتیجه 

چه گفته هاي یک جامعه بدانیم، با توجه به آناگر فرهنگ را مجموع عادات و ارزش

 مشخص ةآن را به مسیر دلخواه تغییر داد یا در محدودتوان شد، مشخص است که می

نبشته، غیرقابل تغییر   یک سنگبرخالف مثالًفرهنگ امري پویا است . کنترل کرد

خوبی آن را تشخیص  پردازان مکتب فرانکفورت بهنظریهاي است که این نکته. باشد نمی

 که مردم را ،داريرمایهدادند و سعی کردند تا در مقابل فرهنگ تحمیلی از سوي نظام س

البته . کرد، مقابله کنندهایی منفعل در برابر خواست نظام حاکم میتبدیل به توده

 پژوهش ۀهرچند اعضاي مؤسس.  انتقادي فرانکفورت وارد استۀانتقاداتی نیز به نظری

اجتماعی فرانکفورت با وضع موجود جامعه مخالف بودند و اعتقاد داشتند که باید شرایط 

 مارکوزه، نه تنها در ها، به استثناياز آن هیچ کدام ،اکم بر جامعه را تغییر دادح

.  بلکه حتی حمایتی هم از آن به عمل نیاوردند،هاي رادیکالی شرکت نکردند جنبش

.  و کنش انقالبی جاي داردپراکسیسکردند که در قلب آن، اي دفاع میها از نظریهآن«

اي بسیار کوچک از یاران و همکاران را ها، در میان حلقهاما خودشان زندگی در دانشگاه

. »دادندبه هرگونه فعالیت سیاسی و درگیري در عمل سیاسی یا انقالبی ترجیح می

پرداز اجتماعی وقتی گوید که یک نظریه خود هورکهایمر می.)137 ،1376احمدي، (

 که گویی در وحدتی به او و اثرش چنان نگریسته شود«نقش مؤثر اجتماعی دارد که 

گوید که اگر یک او می .)36 ،1373باتامور، (» بردسر میه  ستمدیده بۀپویا با طبق
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هدف روشنفکرانه هاي بیجز بازي« انتقادي نتواند کمکی به قشر ستمدیده کند ۀنظری

» پردازانه و نیمی دیگر بیان نارساي حاالت اندیشه استکه نیمی از آن شاعرانه و خیال

 ۀ کنش متقابل بین اندیشةاي به نحوگونه اشارهاما وي هیچ. باشدچیزي نمی) همان(

هاي انتقادي کند و البته در عمل نیز هرگز درگیر جنبش ستمدیده نمیۀانتقادي و طبق

 این افراد به تولید و تکثیر انبوه آثار هنري و فرهنگی را شاید ۀ نگاه منتقدان.شودنمی

. گرایانه و حق انحصار سخن دانستر خصوص از دست دادن نخبهها دبتوان به نگرانی آن

با « بود که معتقد بود (1892-1940) (Walter Benjamin) در میان آنان فقط بنیامین

ها رشد شود بل سطح آگاهی تودهها، سطح هنر نازل نمیراهگشایی هنر به میان توده

  .)146 ،1373احمدي، (» کندمی

 مارکس و ۀ بازنگري در آرايه مکتب فرانکفورت با اندیشانتقاد دیگر این است ک

 چنین هدفی، بازنگري  اجرايۀ الزم وبرطرف کردن اشتباهات آن شروع به کار کرد

نکفورت ااما مکتب فر. جامع مدارك تاریخی و اقتصادي مربوط به ساختار جامعه است

هاي  پژوهشةارمسامحه درب« . جدي در این زمینه انجام ندادهیچ اقدام اساسی و

را [...] هاي اقتصادي از سوي دیگر، مکتب فرانکفورت تاریخی از یک سو و تحلیل

  .)101 ،1373باتامور، ( »تمامی از مارکسیسم جدا کرد به

 انتقادي فرانکفورت در خصوص ۀذکر این انتقادات به این معنی است که نظری

یات مختلف در خصوص فرهنگ، وراي نظر. زندفرهنگ، حرف آخر را در این زمینه نمی

نوع فرهنگ، . چه که باید مورد توجه قرار گیرد، نقش این مقوله در جامعه استآن

نتیجه این حوزه  در. کندگیري بسیاري از خطوط کلی یک جامعه را مشخص میجهت

  . باشدمستلزم توجه خاص می
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