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 نکفورتدر مکتب فرا» صنعت فرهنگ«واکاوي و نقد 
 (با تأکید بر مباحث هورکهایمر و آدورنو)

 1ونديامیر فرخ
2فاطمه پارسی 

 چکیده
هاي آلمانی اسـت کـه جبرگرایـی اقتصـادي     نظریه انتقاديِ مکتب فرانکفورت محصول آن دسته از نومارکسیست

ث آنان بـیش از اقتصـاد   نظریه مارکسیستی و تأکید تک بعدي آن بر عوامل اقتصادي را به باد انتقاد گرفته و مباح
دانـد، فرهنـگ را در جایگـاه    به سطح فرهنگی معطوف بوده و برخالف نظریه مارکسیستی که اقتصاد را زیربنا می

نشاند. این نظریه معتقد است که کانون تسلط در جهان نوین از اقتصاد به قلمرو فرهنگی انتقال یافته زیربنایی می
 است.
پرداختنـد.  از هر چیزي به صنعت فرهنگ و سلطه فزاینده آن بر جامعـه و افـراد مـی    پردازان انتقادي بیشترنظریه

شود که طـی  اي اطالق میگذاري شده است، به پدیدهاصطالح صنعت فرهنگ که توسط آدورنو و هورکهایمر نام
پایین که از طریق آن، فرهنگ از کارکرد اصلی خود خارج شده و با تولید هدفمند یک فرهنگ استاندارد از باال به 

سازي آنان و تولید نیازهاي جعلی شود و با یکسانها داده میها، همچون کاالیی مصرفی به خورد تودهنفوذ رسانه
دارانه قرار گرفته است. آدورنو تنها راه گریـز از  ها و منافع سرمایهو کاذب، در خدمت هژمونی غالب جامعه و ارزش

ناپذیري، دوري از بینیهایی چون پیشداند، که با خصلتآوردن به هنر ناب میاین چرخه معیوب فرهنگی را روي 
تکرار کاذب و پیروي نکردن از الگوهاي مشابه یا یکسان به تقویت ذهنیت خـالق و نـوآور مخاطـب و در نتیجـه     

 انجامد.فردیت و عقالنیت راستین می
اي نگاشته شده است، در صدد است منابع کتابخانه گیري ازتحلیلی و با بهره -پژوهش حاضر، که با روش توصیفی

به بررسی مقوله صنعت فرهنگ نزد متفکران مکتب فرانکفورت، با تأکید عمده بر مباحـث آدورنـو و هورکهـایمر،    
 بپردازد و در نهایت این نظریه را از جوانب گوناگون به بوته نقد بکشد.
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 مقدمه و بیان مسئله
از دل مارکسیسم هگلی اولیه و با هدف تحول نظریه مارکسیستی برپا گشت  1مکتب انتقاديِ فرانکفورت

، تئودور 3، همچون ماکس هورکهایمر2مارکسیستی نوترین اندیشمندان نظریه و شماري از سرشناس
نظران بایست از صاحبرا می 8و یورگن هابرماس 7، هربرت مارکوزه6، اریک فروم5، والتر بنیامین4آدورنو

هاي آلمانی است که از محصول این دسته از نومارکسیست 9این مکتب دانست. در واقع نظریه انتقادي
داشتند و از تأکید حالت نظریه مارکسیستی، به ویژه از گرایش آن به جبرگرایی اقتصادي، دل خوشی ن

نظران این مکتب بر این اعتقاد کردند. صاحبتک بعدي نظریه مارکسیستی بر عوامل اقتصادي انتقاد می
 آنهاشناختی درنظر داشت. هاي جامعهشناختی را نیز باید در بررسیبودند که عوامل فرهنگی و روان

و سایر اندیشمندان به نظریه مارکسیستی  11و فروید 10هاي ماکس وبرگیري از نظریهکوشیدند تا با بهره
). در واقع نخستین وجه مشخص این مکتب این 84-110: 1384 غنا و وسعت بیشتري بخشند (ریتزر،

داند که وفاداري به آن اجباري است، بلکه آن را نقطه واقعیت است که مارکسیسم را هنجاري نمی
پروا از منابعی غیر داند. به همین خاطر بیمی اي براي تحلیل و نقد فرهنگ جدیدمایهعزیمت و دست

گیرد. برنامه این مکتب به تصریح، و فروید الهام می 14، نیچه13، کانت12مارکسیستی چون هگل
خصوص با کمونیسم یا سوسیال دموکراسی اعالم همبستگی غیرحزبی است و با هیچ جنبش سیاسی، به

-382: 1387 ي انتقادي داشت (کوالکوفسکی،نکرد و همواره نسبت به این دو جنبش خاص برخورد
-خواست نوع جدیدي از مطالعه اجتماعی باشد و درصدد بود دلمشغولینظریه انتقادي در اصل می). 381

گرایی علوم اجتماعی در هم آمیزد و با این هدف اخالقی نظریه را به گرایی و تجربههاي فلسفه را با کل
 نیرویی براي رهایی بشر تبدیل کند.

این مکتب اگرچه ریشه در نظریه مارکسیسم دارد اما مجموعه تغییراتـی شـگرف و غالبـاً تکـان دهنـده،      
بـه میـزان قابـل     1930در دهـه   نکـه ایکند. از جملـه  مارکس و مکتب فرانکفورت را از یکدیگر جدا می

اقتصـادي و  هـاي مکـرر   ها کاسته شده بود، چرا که به رغم وقوع بحرانتوجهی از خوشبینی مارکسیست
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هـا انقـالب در   داري غربی رخ نداد و برخالف انتظار مارکسیستاجتماعی، هیچ انقالبی در جوامع سرمایه
اي که عالوه تمامی امیدهاي اجتماعیه اي بود. بروسیه رخ داد که به لحاظ اقتصادي کشور توسعه نیافته

ونیست به سمت امپراتوري دیوانساالر به وجود آورده بود، با سوق پیدا کردن روسیه کم انقالب روسیه به
سرعت از میان رفت. سرخوردگی کامل مکتب فرانکفورت زمانی رخ داد که آلمان به جـاي سوسیالیسـم،   

 -یعنی رکـود اقتصـادي و کمونیسـم    -داري قرار داشتکه در برابر سرمایه ايدوگانهدر واکنش به خطر 
پردازان انتقادي به بدبینی اجتماعی امید اجتماعی نظریهآغوش خود را به روي فاشیسم گشود و در نتیجه 

بدل شد و رؤیاي مارکسیستی فرا رسیدن عصر جدید آزادي، جاي خود را به کابوس بربریت اجتمـاعی و  
هاي عمده مکتـب فرانکفـورت بـه    اي داد. با محو شدن امید به تغییر رو به پیشرفت، جریانوحشت توده

اي سوق یافتند که ظلمتـی  هاي فلسفیجربی را رها کرده و به سمت نظریههاي اجتماعی تتدریج تحلیل
-کردند. جان کالم نظریه انتقادي عبارت بود از یافتن علت شـکل بود تبیین می کردهکه غرب را احاطه 

هایی که در عناصر اساسی غرب، براي مثال در مفهوم خرد یـا غلبـه   گیري آن جهنم اجتماعی در نقصان
 ی ـ فناوري وجود داشتند.عقالنیت علم

آن، تنهـا امیـد اجتمـاعی مکتـب      مبـتال بـه  هاي تمدن غـرب و بربریـت اجتمـاعی    در مواجهه با بحران
هاي فلسفی و زیباشناختی، خرد انتقادي را که تضعیف شده بود، زنـده نگـه   فرانکفورت این بود که سنت

).163-164: 1392 دارد (سیدمن،
هـاي گونـاگون   ظریه انتقادي بیشتر از انتقادهایی ساخته شده که از جنبهکه ن کرددر مجموع باید بیان 

هاي موجـود در ایـن مکتـب    وجه مشترك تمامی گرایشزندگی اجتماعی و فکري به عمل آمده است و 
دارد پردازان این مکتب را وا مـی ناسازگاري با شرایط حاکم و نقد مناسبات موجود اجتماع است که نظریه

هاي علمی و فلسفیِ موضوع تخصص خویش وضعیت موجـود  گوناگون و هر یک در حوزههاي در شاخه
مـارکس کـارل این نظریه براي اقدام در این خصـوص، از  ). 66: 1386 را به نقد کشند (ابراهیمی مینق،

که نظریه مارکسیستی اولیه بیشتر راجع به اقتصاد بـود امـا مکتـب انتقـادي     گیرد، با این تفاوت الهام می
خوانـد،داري نـوین مـی  هاي جامعه سرمایهاش معطوف به سطح فرهنگی و آنچه که واقعیتجهت گیري

بوده است. به این معنا که کانون تسلط در جهان نوین از اقتصاد به قلمرو فرهنگی انتقال یافته است و در 
سـان، مکتـببـدین گیرد تا عناصـر اقتصـادي.   جهان نوین این تسلط بیشتر با عناصر فرهنگی انجام می

 انتقادي به سرکوب فرهنگی فرد در جامعه نوین تأکید دارد.
دو واضـع اصـطالح    هورکهایمر و آدورنو، دو تن از افراد مطرح مکتـب فرانکفـورت، کـه در واقـع ایـن     

را پذیرفتند که عقالنی شدن به مراتب  او، با توجه به آراي ماکس وبر، این عقیده اند» 1صنعت فرهنگ«
و  فنـاوري هاست. آنان در این رابطه با تأکید بر رشـد  داري منبع سرکوب انسانخود نظام سرمایهبیش از 

1. Culture Industry



۸۸ 

ابزار سرکوبی ناشی از به خدمت گرفتن عقل به این نتیجه رسیدند که عقل در روند گسـترش و تکامـل   
صـورت  و بـه بخش خود را از دست داده خواهانه و کارویژه رهاییخود هر روز بیش از پیش ماهیت آزادي

شـدندو با استفاده از تـز عقالنـی   ابزار سرکوب در خدمت منافع طبقات استثمارگر قرار گرفته است. این
وبر، تحلیلی درباره روند تکامل و گسترش عقالنیت ابزاري ارایه کردند کـه در حقیقـت براسـاس آن بـه     

راه گریز از قفس آهنـین بوروکراسـی و   تصویر بدبینانه وبر از دنیاي مدرن، به منزله دنیایی فاقد هرگونه 
).74-75: 1386 (ابراهیمی مینق،تر شدند عقالنیت، نزدیک

شود، در در نظریات فرهنگی و مباحث مرتبط با صنعت فرهنگ، که در مکتب فرانکفورت مطرح می
 جویانه خود را درهاي سلطهواقع پرسش اساسی این است که نظام حاکم چگونه توانسته است سیاست

دهی کند؟ به عبارت دیگر طبقه جویانه خود جهتها را بر وفق اهداف سیطرهجامعه پیاده کرده و توده
کارگران را تخلیه کرده و حتی آنها را  جمله ازگر از چه ابزارهایی سود جسته تا توان انقالبی توده، سلطه

-یات این مکتب به میان میبه ظاهر راضی و خرسند نگاه دارد؟ اینجاست که پاي صنعت فرهنگ در ادب
اي نگاشته شده گیري از منابع کتابخانهتحلیلی و با بهره -آید که پژوهش حاضر، که با روش توصیفی

است، در صدد است به واکاوي و نقد این مقوله بپردازد، بدین ترتیب که نخست به مفهوم فرهنگ در 
 عنوانه باي آن را گرفتند و پارهدر نظر می نظریات مختلف اندیشمندانی که آن را در دو جایگاه متفاوت

نگریستند، پرداخته شده است، پس از آن اي دیگر به آن به مثابه زیربنا یا زیرساختار میروبنا و عده
ترین ابزارهاي آن، اصطالح صنعت فرهنگ در مکتب فرانکفورت از جوانب مختلف بررسی شده و مهم

شود و در پی آن نظریات آدورنو و وهی معرفی و بررسی میهاي گرخصوصاً ابزار فناوري و رسانه
صورت ویژه ارائه شده و در نهایت مبحث صنعت فرهنگ مطروحه توسط هورکهایمر در این زمینه به

 مکتب فرانکفورت، به بوته نقد و تحلیل کشیده شده است.

 صنعت فرهنگ در مکتب فرانکفورت
و بودند، تمایل داشـتند کـه فرهنـگ را، بـه همـراه دولـت،       در پی امارکس و کسانی که به طور مستقیم 

ـ  ؛روبنایی تصور کنند که بر زیربناي اقتصادي قائم است. به عبارت دیگر، از دیدگاه آنان اقتصـاد   یاهمیت
داري قدرتمنـد تلقـی   . بنابراین، اقتصـاد سـرمایه  استو هر چیز دیگر در جامعه مبتنی بر آن  دارد ساسیا

 .کرددر تعیین و کنترل فرهنگ و دولت، به منظور پیشبرد منافع خودش، ایفا می شد و نقشی محوريمی
پردازان مکتب فرانکفورت فرهنگ، مصرف آن و اجنـاس و کاالهـاي وابسـته بـه آن     اما به اعتقاد نظریه

 (ریتـزر،  اسـت و امروزه منشأ اصلی سلطه بر مردم، فرهنگ و نه نظام اقتصـادي   اندیافتهاهمیت شگرفی 
گیـري). در اصل، خدمت عمده مکتب انتقادي کوششی است که بـراي تجدیـد جهـت   199-195: 1389

عمل آورده است. این کوشـش   نظریه مارکسیستی در جهت ذهنی (در هر دو سطح فردي و فرهنگی) به
اش بر ساختارهاي اقتصادي همراه بوده است. مکتب با نقدي از مادي اندیشی مارکس و تأکید سرسختانه

هاي سنتی، از جمله از توجه به مبناي اقتصادي رویگردان شد قادي با وارونه ساختن تأکید مارکسیستانت
هـاي سـنتی بـرکنـد کـه مارکسیسـت   روي آورد. مکتب انتقادي احساس مـی » روساختار«و به بررسی 
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دیگـر واقعیـت   هاي شان را به جنبهاند و همین امر عالقهساختارهاي اقتصادي بیش از اندازه تأکید کرده
. اندیشـمندان انتقـادي نظـام    )205: 1384 (ریتزر،الشعاع قرار داده است ویژه فرهنگ، تحتاجتماعی، به

آوردند. این دیدگاه بـا موضـعی   داري نوین در نظر میفرهنگی را به سان نیرویی عمده در جامعه سرمایه
ده بودند، سازگاري داشت و در واقع پیش از آن اتخاذ کر 1هاي هگلی مانند گئورگ لوکاچکه مارکسیست

 بسط آن بود.
شد پردازان انتقادي بیشتر از هر چیزي به آنچه که صنعت فرهنگ نامیده میترین سطح، نظریهدر کلی

پرداختند. اصطالح صنعت فرهنگ که طور خاص میطور عام و بر افراد بهو سلطه فزاینده آن بر جامعه به
شـود کـه طـی آن، فرهنـگ از     اي اطالق مـی گذاري شده است، به پدیدهمتوسط آدورنو و هورکهایمر نا

کارکرد اصلی خود خارج شده و در خدمت هژمونی غالب جامعه قرار گرفتـه اسـت. صـنعت فرهنـگ بـه      
شود و از طریـق  معناي تولید هدفمند یک فرهنگ استاندارد و قالبی است که توسط نظام حاکم تولید می

شود تا آنها را در جهتی همسو با تمایالت ها داده میکاالیی مصرفی به خورد تودهها، همچون نفوذ رسانه
 ). 88: 1387 و منافع این نظام هدایت کند (سعیدي،

هـاي  ها، نشریات و فیلمها، روزنامهدهندگان اصلی فرهنگ به تودهپرداز، اشاعهنظریه دو ایندر روزگار   
هاي سینمایی، رادیـو و  ها فیلم). به اعتقاد آن195: 1389 دند (ریتزر،نسبتاً جدید و فرستندگان رادیویی بو
بخشند که در کل و در همه اجـزاي خـویش یکدسـت و یکنواخـت     مجالت جملگی نظامی را شکل می

و اغلب تحت کنترل یا مالکیت طبقه مسلط قرار داشـته   )Adorno & Horkheimer, 2002: 95(است 
شکال فرهنگی از استقالل نسبی برخوردار نیستند بلکه طبقـه حـاکم از طریـق    ها و اَو از این رو فرآورده

: 1379 پردازد (بشیریه،ها میاي و اشاعه آن به میان تودههاي همگانی به تولید ماديِ فرهنگ تودهرسانه
ها و جایگزین ساختن نیازهـاي کـاذب و روزمـره، یـک     ) و با سرکوب نیازهاي واقعی و راستین انسان19
: 1387 (سـعیدي،  کنندداري را تضمین آفریند تا به بهترین نحوي سودآوري سرمایههنگ مصرفی میفر
توان گفت صنعت فرهنگ بدان معناست که فرهنگ نیز مانند هر صنعت دیگـر بـه دنبـال    ). پس می91

نجا عنصر پردازد. در ایسودآوري است و به تولید و ارائه کاالهاي مصرفی، در قالب تولیدات فرهنگی، می
دارند، فرهنـگ در  سازي است و همانگونه که آدورنو و هورکهایمر بیان میاصلی صنعت فرهنگ، یکسان

 :Adorno & Horkheimer, 2002(زنـد  دوره مدرن به همه چیز نقش و مهري یکسان و مشـابه مـی  

سـلیقه   اند و در عملاند، اما به لحاظ محتوا یکسانهرچند تولیدات این صنعت در ظاهر بسیار متنوع .)94
دهند. در واقع صنعت فرهنـگ بـه نـوعی بـه تحمیـق و      شدن سوق میکنندگان را به یک شکلمصرف

هـاي  زنـد و محتـواي تمـام جلـوه    استبداد فکري و روحی افراد در جامعه، به صورتی اجباري دسـت مـی  
 (ابراهیمـی مینـق،  د درآورد کند تا افراد را به شکلی یکسان و واحفرهنگی را به صورتی یکسان ارائه می

شـود تـا   سود قشري خاص به کار برده می راستايدر  نهایتدر اي سازي سلیقه. این یکسان)79: 1386
یند اهاي فرهنگی یکسان برسد و برغیر فرهنگی) یکسان به فروش مردمی با سلیقه تولیدات فرهنگی (و

1. Gyorgy Lukacs
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. این فقدان ذوق و حس زیباشناختی، استمعه آن از میان رفتن ذوق در میان افراد یکدست و یکسانِ جا
اي از رونـد یکسـان انتخـاب    زند و او را در چرخهضربه مستقیم این فرهنگ را بر فردیت آگاه انسانی می

). هر چند، عناصـر و لـوازم   99: 1385 کند (نوابخش،قرار داده و توهم آزادي انتخاب را در وي ایجاد می
طـور رسـمی مطـرح شـود،    صنعت به فرهنگ، قبل از اینکه این نعتص کالً عناصر و تفریح و سرگرمى

شـوند. صـنعت  و کنتـرل مـی   هـدایت  باال از عناصر این داشتند، اما اینک تفاوت در این است که وجود
چندان به وضوح و شدت  مصرف، که تا قبل از آن به حوزه هنر انتقال یندافر است توانسته سازىفرهنگ

).Adorno & Horkheimer, 2002: 107( محقق کند بسیار بیشتري تشد با شد، راانجام نمی

که اندیشمندان انتقادي بـه دنبـال افشـاي     کرددر سطور باال باید بیان  با توجه به مباحث مطروح شده
ند و سرچشمه این سرکوبگري در جامعه را در فرهنـگ  اانه جامعه نوین در ابعاد گوناگونماهیت سرکوبگر

آنان معتقدند که جهان نوین به آخرین مرحله تسلط بر افراد رسیده است و نظارت بـر   کردند.جستجو می
افراد چندان کامل شده و در همه ابعاد جهان فرهنگی نفوذ کرده است که ملکه ذهن کنشگران گشـته و  

ـ  انـد دادهتر، خودشان را وسیله تسلط بر خود قـرار  کنشگران به سود ساختار اجتماعی گسترده ه . تسـلط ب
. چـرا  )206: 1384 (ریتزر،رسد چنان مرحله کاملی رسیده است که دیگر به هیچ روي تسلط به نظر نمی

هاي همگانی در دل و جان و ذهن کنشگران عجین که از طریق اعمال نفوذ عوامل فرهنگی مانند رسانه
ده کـه دیگـر بـه    هاي آشکار اعمال زور ندارد. تسلط چندان کامل شگشته و دیگر چندان نیازي به روش

اند، در واقع، در اینجـا  هشدها با میل و رغبت، خود وسیله تسلط بر خودشان تسلط شباهتی ندارد و انسان
کند دریابند. بـه  ا اعمال مینهرا که بر آ ايسلطه، بدون آنکه اندچه بیشتر خواستار فرهنگ توده هرمردم 

انـد که به دنبال سلطه بـر خودشـان   اندرسیدهبه جایی پردازان انتقادي دریافتند که مردم یک معنا، نظریه
 )196: 1389 (ریتزر،

هاي فرهنگی، درباره کنشگران و آگاهیشان و آنچه در جهان نوین بـر  مکتب انتقادي گذشته از نگرانی
ها تحت نظارت نیروهـاي خـارجی (ماننـد صـنعت     گذرد، نیز نگرانند. به اعتقاد آنان آگاهی تودهها میآن

-اند یک نوع آگاهی انقالبی را در خود بپرورانند. نظریهها نتوانستهگی) در آمده است. در نتیجه تودهفرهن
دانند داري مدرن را کنترل اجتماعی و جلوگیري از دگرگونی بنیادي میپردازان این مکتب، جوهر سرمایه

آگاهی و انقالب به شـمار   و صنعت فرهنگ را یکی از عوامل اصلی این کنترل و از موانع عمده آزادي و
). صنعت فرهنگ، که به اشـاعه فرهنـگ تـوده بوسـیله ابزارهـایی ماننـد       21: 1379 آوردند (بشیریه،می

، نقـش بسـیار مهـم و    کننـده چه بیشتري بـه مصـرف   هرپردازد، با تبدیل افراد تلویزیون و رادیو و ... می
-ها موتور بزرگ تولیـد سـرمایه  رف این تودهداري ایفا کرده است، چرا که مصمستقیمی در حفظ سرمایه

) آنان بر اثر صنعت فرهنگ، تحت نظارت و کنترل فرهنـگ  197: 1389 اندازد (ریتزر،داري را به کار می
کنـد، در  ا مهیـا مـی  پسندي که ایـن صـنعت بـراي آنهـ    عامههاي و به دلیل اشتغال به تفریح و سرگرمی

داري نخواهند هاي انقالبی و ستیز با نظام سرمایهر پذیراي پیاماند و دیگوضعیت نیمه بیهوش آرام گرفته
داده  وعده آنهاهمواره به  کنندگان خود در مورد آنچهاین صنعت بصورت مستمري به فریب مصرفبود. 

 به را پیوسته آن دهد، لیکن،کنندگان میپردازد. این صنعت همواره وعده کسب لذت به مصرفاست، می
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خالصـه  در آن در عمـل  آفرینی صنعت فرهنـگ نقش همه که لذت، به دستیابى وعده زد؛اندامی تأخیر
هـاي درگیـر در   شد و توده نخواهد محقق هرگز هدف و لذت واقعى ،غایت ؛است موهوم امرى شود،می

دهنـد  بودنـد را ادامـه مـی    آن از گریـز  خواهـان  کـه  بـارى  کسالت روزمره و جهان همان این فرهنگ،
)Adorno & Horkheimer, 2002: 111(. 

در این میان تحول کلیدي، رشد دامنه و پیچیدگی صنعت تبلیغات بود. به کمک تبلیغات متعددي که 
بایست باالجبار پندارند که میکنندگان چنین میپذیرد، مصرفدر درون صنعت فرهنگ صورت می

 Adorno & Horkheimer, 2002(و مورد استفاده قرار دهند  کردهمحصوالت این صنعت را خریداري 

شوند، وقت هرچه بیشتري را صرف مردم که به وسیله این تبلیغات تشویق به خرید و مصرف می )136:
کنند و دیگر فرصت چندانی براي تفکر درباره انقالب اجتماعی و به عهده گرفتن آن خرید کردن می

ن به این معناست که آنان مجبورند تا کنندگاعالوه نیازهاي در حال شکوفایی مصرفماند. بهباقی نمی
شوند توانند کار و اضافه کاري بکنند تا بتوانند تمام آن چیزهاي خوبی را که همه جا تبلیغ میآنجا که می

به دست آورند. بنابراین پرولتاریا زمان و توان و انرژي کمتري براي انقالب کردن و حتی براي تفکر 
هاي مارکسیستی در نظر داشتند، چه اندیشه) یعنی بر خالف آن196-198: 1389 درباره آن دارد (ریتزر،

داري الزم است به خودآگاهی رسیده، اي که براي براندازي سرمایهکه طبقه کارگر (پرولتاریا)، طبقه
دانستند، بررسی متشکل شود و علیه طبقه حاکم قیام و شورش کنند، را اهرم انقالب کمونیستی می

در ساخت. گرا را برآورده نمیدر سالیان بعدي، به هیچ عنوان انتظارهاي متفکران چپاحوال کارگران 
و هیچ انگیزه یا جنبشی براي یک انقالب ضد  ندظاهر کارگران از زندگی روزمره خود رضایت داشت

شد. این در حالی است که در جوامع اروپاي غربی، طی دوران پس از داري در آنان دیده نمیسرمایه
، احزاب سوسیالیست و کمونیست تعداد اعضا و حامیان خود در مبارزات انتخاباتی را (گرچه با جنگ

-نوساناتی چند) به سطحی افزایش دادند که تا پیش از آن هرگز بدان سطح نرسیده بود و از این نظر می
ه شده بود، در تاریخی بر دوش طبقه کارگر گذاشت طورهباي که توان گفت نارضایتی و معارضه و مقابله

توانست فراگیرتر از هر زمانی در گذشته باشد. اما در عمل، این احزاب دیگر چندان مظهر این دوره می
-را میرویارویی و معارضه بنیادین با شکل موجود جامعه نبوده و عناصر و اصول اساسی تشکیالت آن

اند که آرمان سوسیالیسم و یل شدهپذیرند. خالصه اینکه به احزابی کامالً اصالح طلب (رفرمیست) تبد
). این همان انتقادي 58-59: 1380 اند (باتومور،اي کامالً رهایی یافته را کنار گذاردهرسیدن به جامعه

شود. یاد می» بخش مفقودفاعل رهایی«است که به نظریه مارکس نیز وارد است و از آن تحت عنوان 
داند، پرولتاریا ریا را قلب تغییر اجتماعی منتهی به کمونیسم میکه مارکس پرولتاگویند با اینمنتقدان می

هایی است که بیش از همه به ندرت این موضعِ رهبري را به عهده گرفته است و حتی غالباً در زمره گروه
شناسان کاري پرولتاریا باعث سرخوردگی برخی روشنفکران و جامعهاند. این محافظهمخالف کمونیسم

 آورند (ریتزر،لوحان فریب خورده به شمار میکه غالباً قهرمانان انقالب آینده را سادهطوري شده به
1393 :112-111.( 
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کند. داري خدمت میسازي از دو جهت به نظام سرمایهتوان گفت که صنعت فرهنگدر مجموع می
پذیرند. چ فکري میکند که شرایط موجود را بدون هیهایی منفعل میمردم را تبدیل به توده اینکهاول 

گیري شده، هدایت که از باال تصمیم آنچهبه کمک تبلیغات گسترده، مردم را به سمت خرید  اینکهدیگر 
شود. نمونه جدید یک اي بین محصوالت این صنعت دیده نمیکند. در موارد زیادي هیچ تفاوت عمدهمی

کند تا ت تبلیغ، مردم را قانع میهایی ظاهري با محصول قبلی دارد. اما قدرمحصول، تنها تفاوت
 مصنوعاًسازي در یکی شدن آن با نیاز قدرت صنعت فرهنگ«محصول جدید را خریداري کنند. در واقع 

گذاران این فرهنگ نه تنها با ایجاد ) سیاست236: 1384 (آدورنو و هورکهایمر،» شده ریشه داردساخته
کنند. صاحبان بندي نیز میرا طبقه آنهابلکه حتی از باال  کنند،نیازهاي کاذب مردم را وادار به خرید می

-گیرند براي هر گروه از مردم چه کاالیی را عرضه کنند و مصرفاین صنعت هستند که تصمیم می
هرکسی باید به نحوي ظاهراً خودانگیخته، بر طبق همان «بندي ندارند. کنندگان نیز گریزي از این طبقه

اي گذاري شده است و همان مقوله یا دستهتار کند که از قبل تعیین و شاخصسطحی از ذوق و سلیقه رف
 (آدورنو و هورکهایمر، »از محصوالت تولید انبوه را برگزیند که براي افرادي از نوع او عرضه شده است

سازي، فرهنگی تجارت زده و تحمیلی از باالست که به صورت ) بنابراین صنعت فرهنگ214: 1384
شود که قدرت تشخیص کنندگان منفعلی خریداري میکند و تولیدات آن توسط مصرفلید میانبوه تو

توانند بین خریدن و نخریدن انتخاب کنند. ها به واسطه تبلیغات دچار اختالل شده است و صرفاً میآن
ود است، دهد که افراد در انتخاب محصوالت متنوع و زیادي که در بازار موجظاهر امر اینگونه نشان می

» شودآمیزي منجر به افزایش موازي انفعال میافزایش این آزادي و استقالل به نحو تناقض«آزادند. ولی 
)Horkheimer, 2004: 66 ،مارکوزه معتقد بود که آزادي در جامعه 144-145: 1388 به نقل از مصلح .(

حاکم بر جامعه حتی نوع نیاز  داريِ زمان او، فقط یک واژه است بدون هیچ محتوایی. زیرا جوسرمایه
آزادي نوعی تسلط است...وسایلی که در یک سطح فرهنگی، نیازها را برآورده «کند: افراد را مشخص می

). به 8: 1349(مارکوزه،» کندها، واقعیاتی هستند که اجتماع تعیین میسازد، مثل خود نیازها و ظرفیتمی
ظریف و نامرئی است که شخص دچار  آنقدررد در جامعه مدرن اعتقاد آدورنو نیز گستره و نفوذ سلطه بر ف

کند، بلکه حتی در شود. این توهم نه تنها در اذهان عوام و افکار عمومی جا باز میتوهم آزادي می
هاي نامرئی شود. شیوهپندارند، نیز منعکس میمطالعات علوم اجتماعی، که نهادهاي جامعه را واقعیت می

ها با فرایندهاي اجتماعی و مناسبات و همبستگی کامل افراد و تطبیق دادن آنسلطه به یکپارچگی 
کند دامنه تثبیت و نهادینه شدن مناسبات سلطه در تمامی شئون حیات فردي و تاریخی کمک می

 براهیمیاشود (تر میاجتماعی چنان گسترده شده است که رهایی از آن روز به روز براي افراد مشکل
هاي گروهی هستند که با تقویت ابزارهاي . در جامعه مدرن این فناوري و رسانه)81: 1386 مینق،

بخشند. به همین جهت اعضاي مکتب فرانکفورت، تبلیغاتی خود به سلطه هرچه بیشتر وجهه مشروع می
دانستند و معتقد بودند که رشد فناوري، داريِ حاکم میفناوري را ابزاري در خدمت اهداف نظام سرمایه

هاي داري و قدرتباالخص فناوري مربوط به رسانه و وسایل ارتباط جمعی باعث شده تا نظام سرمایه
باشد، در قالب فرهنگ و هنر تثبیت و شان میجهانی بتوانند افکار و اعتقادات خود را که در راستاي منافع
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صورت که جهت ند. بدینهاي مردم را تابع بی چون و چراي اهداف و مقاصد خود کنترویج کنند و توده
طور کامل و مطلق در همه کند تا بهداري کمک میتحقق این هدف، استفاده از فناوري، به نظام سرمایه

هاي خودآگاه و ها ورود کرده و همه شئون زندگی توده مردم و عرصهها و جوانب زندگی انسانعرصه
 .)Adorno, 1991: 169(ناخودآگاه آنان را تحت نظارت و کنترل خود درآورد 

 )ايسازي، روشنگري به مثابه فریب تودهصنعت فرهنگآدورنو و هورکهایمر (
ترین اندیشمندان مکتب فرانکفورت براي اولین بـار  ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو، دو تن از برجسته

ت منتشرشـد، واژه صـنع   1944کـه در سـال   » 1دیالکتیک روشـنگري «در اثر مشترك خود تحت عنوان 
دو در دیالکتیک روشنگري ایـن پرسـش را مطـرح کردنـد کـه چـرا بشـر        اند. اینفرهنگ را به کار برده

ها بـود، بـه جـاي ورود بـه     دنبال مرجعیت عقل در همه حوزهبرخالف انتظارهاي عصر روشنگري، که به
مقصر دانستند وضعیت انسانی، در نوع جدیدي از توحش قرار گرفته است و در جواب، عقالنیت ابزاري را 

). آنـان در  84: 1387 که در نتیجه آن همه چیز به سطح کاال و ارزش مبادله تنزل یافته است (سـعیدي، 
دانستند که زمانی ها و قوانینی میها، آرمانواقع، این سقوط و تباهی را نتیجه کاربرد پیوسته همان ارزش
شد این شد. در حالی که تصور میالصه میبشر را از بطن بربریت برکشیده بود و در مفهوم روشنگري خ

ها را به ارمغان آورده و تفکر انتقادي را تشویق کند، ولی روشنگري به جاي بایست آزادي انسانطرح می
نظرانـه و  به بار آوردن یک جامعه هوشمند و دلسوز، جهانی را پدید آورده که با یک نوع عقالنیـت تنـگ  

اي ساالرانه، فناورانه و ایـدئولوژیک، یـک نـوع جامعـه تـوده     دیوانگرا شکل گرفته است. نیروهاي عمل
ـ    کنندگان یکنواخت را پدید آوردهمنفعل و متشکل از مصرف خـاطر همـین   ه انـد و نخبگـان اجتمـاعی ب

). در اینجا مسئله مورد مناقشه این است 84: 1394 اند (اسمیت،شان را تحکیم بخشیدهها قدرتدگرگونی
اش بـه  تسخیر طبیعت و رهایی انسان از بند اساطیر بود، به اقتضاي منطق درونی که جنبشی که هدفش

باور ره سپرد و جهان را به وجـوهی صـرفاً   گرا و فایدهضد خود بدل شد. به ایدئولوژي پوزیتویستی، عمل
ور کمی تقلیل داد و از این راه هرگونه معنایی را نیست کرد، علم و هنـر را بـه بربریـت کشـاند و بـه طـ      

 ).415: 1387 پرستیِ کاال قرار داد (کوالکوفسکی، وارهبتروزافزونی انسانیت را به زیر سلطه 
هـاي  تحقیـرِ آرمـان   گـون گونـه اي از مصـادیق  در کتاب دیالکتیک روشنگري، کـه مجموعـه ناسـفته   

که خود علم گرایی، در مقام فلسفه علم و عنصري از تفکر بورژوایی، بلروشنگرانه است، دیگر نه فقط علم
یابد مقوله در سرتاسر جامعه اشاعه می دو اینو فناورانه و آگاهی فنی و فناورانه یا عقل ابزاري که توسط 

رود، مورد انتقاد قـرار  هاست که عامل اصلی حفظ و بقاي سلطه به شمار مییا به نوعی مالزم توسعه آن
خاص مد نظر نیست، زیرا سـاختار طبقـاتی   اي گیرد. در عین حال، سلطه دیگر به عنوان سلطه طبقهمی

هاي مهـم  اي که مارکس ترسیم کرده، اینک جزء ویژگیداري و تضاد بین طبقات به گونهجامعه سرمایه
شود. همانگونه که مارکوزه این موضوع را در کتاب انسان تک سـاحتی  جوامع مدرن غربی محسوب نمی
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روند. لیکن وازي و پرولتاریا) هنوز طبقات اصلی به شمار میها (بورژداري، آنبیان کرد: در دنیاي سرمایه
اي تعدیل کرده است کـه دیگـر بـه عنـوان     داري ساختار و کارکرد این دو طبقه را به گونهتوسعه سرمایه

شوند. عالیق کلی و مسلط در حفظ و بهبود وضع موجـود  عامالن و کارگزاران تحول تاریخی ظاهر نمی
سـازد  هاي جامعه معاصر را بـا هـم متحـد مـی    ترین بخشناپذیر سابق در پیشرفته نهادي، جریانات آشتی

 ). 42: 1380 (باتومور،
آدورنو و هورکهایمر در کتاب خود، مفهومی از تمدن را ارائه کردند که به سمت خـودویرانگري تمایـل   

درت غیـر عقالنـی   ا به این صورت بود که از زمان عصر روشنگري، مفهوم خرد با قـ نهیافت. توجیه آمی
هـاجایگزین شده است. در نتیجه این خرد، نه تنها طبیعت بلکه بشریت را نیز متأثر ساخته و به قـول آن 

شود. آدورنو مفهوم خردگرایی هاي توتالیتر میهمین تفکر عقالنی است که سرمنشأ فاشیسم و سایر رژیم
نویسـد:  مـی » 1دیالکتیـک منفـی  «ي در ). و7: 1391 پنـدارد (بختیـاري،  را همسو با آزادي بشـري نمـی  

آشوویتس و برخورد رژیم نازي با اسیران آن به نحو انکارناپذیري اثبات کرد که فرهنگ از دست رفتـه  «
هاي فلسفه، هنر و معـارف روشـنگرانه رخ دهـد، گویـاي     است. اینکه چنین چیزي توانست در قلب سنت

-ها و روح این سنن فاقد نیرویی براي تحول انسانتچیزي فراتر از این امر است و نشان داد که این سن
 ).111: 1390 هاي معارف است (جمادي،در خود این حوزه ناحقیقتها هستند و در واقع 
گاه نپذیرفتند که خرد ابزاري که پس از عصر روشنگري مسلط شـده بـود، نـوعی از    این دو متفکر هیچ

اي اسـت مبتنـی بـر    یاد کردند. خرد ابزاري سـامانه تعقل صحیح بوده است و از آن به خودآگاهی کاذب 
کند. به عقیده هاي غالب میبندي، که استقالل فردي را نادیده گرفته و فردیت را قربانی ایدئولوژيطبقه

-داري، زمینه را براي تقویت خرد ابزاري فراهم میویژه جامعه سرمایهاین دو فیلسوف، جامعه مدرن و به
اي بجز بردگی ندارد. البته باید خاطرنشان کرد کـه ایـن بردگـی    ی انسان هیچ چارهآورد. در چنین شرایط

بـرد، در  کند از نهایت آزادي لـذت مـی  که تصور میدهد. انسان در عین اینصورتی غیرمستقیم رخ میبه
نین یابد. فرد در چطور غیرمستقیم و از طریق ایدئولوژیک بر او سلطه میحقیقت برده نظامی است که به

 شود و تنها در توهم فردیت به سر خواهـد بـرد (بختیـاري،   فضایی آرام آرام از خود واقعی خویش دور می
عنـواناند که فاشیسـم بـه  ). براي نمونه اندیشمندان مکتب فرانکفورت به این نتیجه رسیده8-7: 1391

-ه مولود و ادامه طبیعی آن بهاي جدا از فرایند مدرنیسم، بلکبزرگترین شر اجتماعی قرن بیستم، نه پدیده
پرداز اندیشه ضدعقالنی است، دقیقأ نتیجه همـان  آید. آدورنو و هورکهایمر فاشیسم را که زمینهشمار می

دانند. به نظر آنان پیدایش جامعه سرکوبگر و ویرانگر که داري میعقالنیت ابزاري در عصر سرمایه یندافر
دهد، محصـول همـان نیروهـایی اسـت کـه عصـر       ل کاهش میامکان آزادي و رهایی انسان را به حداق

). این دو متفکر در کتاب دیالکتیک روشنگري بـه  184: 1389 روشنگري به ارمغان آورده است (بشیریه،
نقد دستاوردهاي مدرنیته در گذار از عصر اسطوره به روشنگري پرداختند. به عقیده آنان محصـول عینـی   

ها از سلطه خرافات و تـرس و  آرمان روشنگري مبنی بر آزادي انساندوران روشنگري، بر خالف ادعاي 
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نهایتاً رهایی انسان با حاکمیت عقالنیت و رویکرد علمی چیزي نبود جز پیدایش یـک جامعـه توتـالیتر و    
پردازند کـه حاکمیـت   اي میسرکوبگر، آنان با رویکردي کامالً رادیکالیستی به نفی دستاوردهاي مدرنیته

 ).89: 1385 را جانشین حاکمیت عقل روشنگر کرد (نوابخش، عقل ابزاري
هاي مارکس بینیکند که همه پیشچنین استدالل می» 1طلبلت اقتداردو«ماکس هوکهایمر در مقاله 

دار کل مبدل شـده، بـورژوازي دچـار    داري به وقوع پیوسته است. دولت به سرمایهدر مورد جامعه سرمایه
 سـان ظـاهراً بایـد شـرایط     دست آورده اسـت. بـدین  اقتدارطلب سلطه کامل بهتفرقه گشته و نظام دولت
-داري، فضاهاي تازهداري فراهم شده باشد. در واقع دولت اقتدار طلب سرمایهانقالب و فروپاشی سرمایه

گیـري از صـنعت فرهنـگ و همچنـین گسـترش      دارانه ایجاد کرده و با بهرهاي براي رشد سلطه سرمایه
هاي آن دیگر وجود آورده است. طبقه کارگر و سازمانها بهرضایتمندي کاذبی در بین توده دولت رفاهی،

انـد. لـذا در عصـر دولـت     روند زیرا درون ساخت دولـت ادغـام شـده   نیروهاي رهایی بخش به شمار نمی
صـر). آدورنو بحـران فرهنگـی ع  178: 1389 اقتدارطلب هرگونه امید انقالب از بین رفته است (بشیریه،

مدرن را که همانا از بین رفتن وجه انتقادي فرهنگ و تبدیل شدن آن به صنعت فرهنگی است، ناشی از 
دهـد. صـنعت فرهنـگ    داند که واقعیت چند پاره را در کلیتـی دروغـین تقلیـل مـی    گرا میاین تفکر کل

ازهـاي  سـازي نی دارانه است که در جهـت سـوددهی بیشـتر بـه یکسـان     محصول جامعه تولیدي سرمایه
آنچنـان ضـرورت بـه کـارگیري ایـن      هاي جمعی خـود  پردازد و با ابزار تبلیغاتی رسانهفرهنگی مردم می

-هاي برنامهشود و گزینشکند که فرد دچار نوعی توهم آزادي میتقویت می الگوهاي مصرفی را در فرد
در عرصـه  » د کـاذب تفـر «کند. اینجاست که آدورنو از ظهور ریزي شده را به فردیت خویش منتسب می

 ).88: 1385 برد (نوابخش،فرهنگی نام می
سازي سعی دارد تا مردم را تابع شرایط موجود کند. آدورنو معتقد است که ایـن صـنعت   صنعت فرهنگ

هست براي خـود متصـور شـوند. بـه همـین منظـور از ابـزار         آنچهها جهان دیگري جز گذارد انساننمی
). بـه  142: 1388 ط فعلی را، بهترین وضع ممکن معرفـی کنـد (مصـلح،   کند تا شرایمختلفی استفاده می

اعتقاد آدورنو، در شرایط موجـود فرهنـگ در خـدمت بـازار اسـت و فرهنـگ حقیقـی موجـب دردسـر و          
اي بـراي  شدگی بشـر و وسـیله  ناخشنودي قدرتمندان است. در چنین جوامعی فرهنگ عاملی جهت توده

کند، کنندگان را خرفت و قانع می). این صنعت، مصرف8: 1391 ري،شود (بختیامحسوب می استفادهسوء
تـوانگونه خاصیت انتقادي داشته باشد و هیچگونه تفکر مستقلی را از ایـن مخاطبـان نمـی   آنکه هیچبی

اي در انتظار داشت. بنابراین به نظر آدورنو و هورکهایمر، با ایـن منطـق، صـنعت فرهنـگ نقـش عمـده      
طور کلی، از نظر این دو متفکر پیامی که صـنعت  ). به85-86: 1394 اري دارد (اسمیت،دبازتولید سرمایه

کل تحـت سـلطه سـرمایه    کند غالباً تطبیق و تسلیم است، که در این حالت فرهنگ بهفرهنگ ابالغ می
کند و اي یکدست و منفعل عمل میدار براي تحقق جامعهگیرد و طبق خواست سرمایه و سرمایهقرار می
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اي از هر کسی باید بر طبق همان سطحی از ذوق و سلیقه رفتار کند که از قبل براي وي تعیین و دسـته 
 ).90-102: 1385 محصوالت انبوه را برگزیند که براي افراد از نوع او عرضه شده است (نوابخش،

دارد. ایـن   داري ابزارهاي متعددي براي ساکت نگهداشتن مردم در برابر مشکالت زندگینظام سرمایه
اي پر کند که هیچ زمانی براي فکر کردن در خصـوص  ها را به گونهکند اوقات فراغت آننظام سعی می

مشکالت زندگی نداشته باشند و سپس با یک تجدید قوا، براي کار روزانه و یکنواخت فردا حاضر شـوند.  
-توان به تلویزیون، طالعباشند میاز جمله این ابزارها، که به اعتقاد آدورنو ارکان مهم صنعت فرهنگ می

دانـد. از  می ترین عناصر صنعت فرهنگبینی، ورزش و موسیقی اشاره کرد. آدورنو ورزش را یکی از مهم
-بندي کند، به سختی میاي معاصر را جمعهاي فرهنگ تودهترین گرایشنظر او اگر کسی بخواهد مهم

سازي تماشـاي  ). در صنعت فرهنگAdorno, 1986: 56تر از ورزش پیدا کند (اي حساستواند مقوله
ورزش تبدیل به ابزاري براي تفریح و سرگرمی شده است. افراد با دیدن مسابقات ورزشی، اوقات فراغت 

کنند و ذهن خود را به امور بیهـوده ماننـد طرفـداري از تـیم محبوبشـان مشـغول کـرده و        خود را پر می
کند داري به همین حد هم کفایت نمیشوند. نظام سرمایهموجود دور میبنابراین از تفکر انتقادي از وضع 

ها نهادینه کند. در ایـن خصـوص آدورنـو بـه موضـوع      کوشد تا اطاعت و تسلیم را در ذهن تودهبلکه می
بینی، این نکته نهفته است که سرنوشـت  هاي طالعدر پس تمام توصیه اوکند. از نظر بینی اشاره میطالع

ها ندارد بلکه به هیئت اجتماع وابسته است. اینان در واقع هدفی یچ ارتباطی به خواست و اراده آنافراد، ه
 ).143-144: 1388 جز خدمت به نظام سلطه ندارند (مصلح،
بینی ناپذیر اسـت و آرمـان   برد: یکی هنر اصیل که خالق و پیشهمچنین آدورنو از دو نوع هنر نام می

وي عبارت است از اعتراض دائمیِ امر خاص و جزئی علیه امر عام و کلـی، را  نهایی فرهنگ که از منظر 
اي است که هنـري اسـت   نگرد و دیگري هنر تودههایی آگاه میکند و به افراد به مثابه فردیتدنبال می

گیـرد، چراکـه در چنبـره صـنعت     پذیر که ذهن مخاطب را در اختیار خـود مـی  بینیالوصول و پیشراحت
اي گشته گیري جامعه انبوه و تودهفتار آمده و تبدیل به کاالیی به منظور مصرف انبوه و شکلفرهنگ گر
اي با تأثیر بر ذهنیت تفسیري فرد از موقعیت اجتماعی که در پسند و تودهصورت که هنر عامهاست. بدین

ـ  آن قرار گرفته است او را در حالتی از انفعال ایدئولوژیک قرار می هـایی چـونل ویژگـی دهد و بـا تحمی
شده یکسان و عدم تأثیر اجزاي فردي در کل اثر با تقویـت  پذیري و پیروي از الگوهاي شناختهبینیپیش

شـکل شـدن بـا دیگـران بـه تقویـت رونـد        دهی او به یکسان و همکارانه در فرد و سوقروحیه محافظه
پردازد. دارانه حاکم بر جامعه میایهاستاندارد کردن صنعت فرهنگ و در نتیجه تقویت مناسبات تولید سرم

دانـد، کـه بـا    در نهایت آدورنو تنها راه گریز از این چرخه معیوب فرهنگی را روي آوردن به هنر ناب مـی 
ناپذیري، دوري از تکرار کاذب و پیروي نکردن از الگوهاي مشابه یا یکسـان  بینیهایی چون پیشخصلت

 پـردازد (نـوابخش،  در نتیجه فردیت و عقالنیت راسـتین مـی   به تقویت ذهنیت خالق و نوآور مخاطب و
هاي مخالف (اپوزیسیون) جدیـد و  امکان آزادي فرد از قید سلطه را نه در ظهور گروه او). 90-88: 1385

-هایی از آنچـه مـی  دید، که واقعیات مسلم را با نشانهنه در آزادي جنسی، بلکه در کار هنرمند اصیل می
سازد. بنابراین، هنر اصیل نیروي بالقوه ویرانگري دارد و آدورنو آن را به عنـوان  رو میهتوانست باشد، روب
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دهـد کـه صـرفاً واقعیـت     در نقطه مقابل علمی قرار می -نگرانه حقیقتپویش آینده -شکل برترِ شناخت
 ).51: 1380 سازد (باتومور،موجود را منعکس می

 گیرينتیجه
پردازان این مکتـب  را به قلمرو فرهنگی متمرکز کرده است و نظریه مکتب فرانکفورت بیشترین توجهش

پـردازان  اند. عالقمندي این نظریـه خوانند، وارد آوردهمی» صنعت فرهنگی«انتقادهاي مهمی بر آنچه که 
و نه زیرسـاختار  » روساختار«ها را به مفهوم مارکسیستی در پرداختن به مبحث صنعت فرهنگ، توجه آن

نامنـد  می» ايفرهنگ توده« معموالًسازد. صنعت فرهنگی که همان چیزي را که عکس میاقتصادي، من
شـده و   چیـزواره کند، از سوي این مکتب به عنوان فرهنگ جهت داده شـده، غیـر خودجـوش،    تولید می

عنوان یک چیز واقعی تعریف شده است. دو چیز است که در این صنعت از همـه بیشـتر   ساختگی و نه به
انـد. مکتـب   ، آنها نگران دروغین بودن این فرهنگآنکهسازد. نخست پردازان انتقادي را نگران مینظریه

هاي داند که توسط رسانهمی گیرتودهبندي شده اي از افکار از پیش بستهانتقادي این فرهنگ را مجموعه
کننده، سرکوبگر و خرف کننده پردازان انتقادي از تأثیر ساکتکه نظریهیابند. دیگر اینهمگانی انتشار می

 این فرهنگ بر مردم، هراسانند.
انتقاداتی به نظریه انتقاديِ مکتب فرانکفورت و مبحث صنعت فرهنـگ مطروحـه از جانـب آنـان وارد     

هرچند اعضاي مؤسسه پژوهش اجتماعی فرانکفورت با وضع موجود جامعه مخـالف   اینکهاست. از جمله 
آنهـا، بـه اسـتثنايد شرایط حاکم بر جامعه را تغییر داد، امـا هـیچ کـدام از    بودند و اعتقاد داشتند که بای

هاي ارائه شده توسط مارکوزه نیز بـا تـدابیري کـه    حلو حتی راه اندحل در خوري ارائه ندادهمارکوزه، راه
 طور که در سـطور ایـن مقالـه نیـز ذکـر شـد،      داري اندیشید، خنثی شدند. براي نمونه هماننظام سرمایه
انگارنـد، ولـی ایـن    ها مفاهیمی چون عقل و آزادي را چون بخشی از واژگان اساسی خود میفرانکفورتی

آموزد جز آنکه بگویـد تـابع قـوانین    نمی» خرد دیالکتیکی«مکتب چیز چندانی به ما درباره تجلی واالي 
آزادي، صرفاً آنچـه   هم به جاي تعریف» آزادي«هاي اثباتی نیست. در مورد مقدار منطق و کیش دادهبی

دانیم که ایـن آزادي از جـنس آزادي بـورژوازي نیسـت،     کنند. میرا که آزادي نیست برایمان تعریف می
عـالوه آزادي مـورد نظـر    افزاید. بهوارگی بر شدت درد میچراکه آزادي بورژوایی به جاي درمان درد شئ

ورت این آزادي عین بردگی است. گویا ها هم نیست، چراکه به گمان مکتب فرانکفلنینیست-مارکسیست
عـالوه،  آدورنو بهتر از این دو روایت است، ولی چند و چون دقیق آن روشن نیسـت. بـه   نظر موردآزادي 
توانیم، به شکلی منفـی،  توان کرد. حداکثر میها را نیز به شکلی مثبت تصور نمیشهر مورد نظر آنآرمان

واقع اصول نظریه انتقادي چیزي جز دعوت به عملی ناروشن  به وراي جهان موجود دست یابیم. پس در
 .)414: 1387 نیست (کوالکوفسکی،

هـاي  از مـارکوزه، نـه تنهـا در جنـبش     غیر هبکدام از اعضاي مکتب فرانکفورت، باز هم عالوه هیچبه 
کردنـد  فاع مـی اي دا از نظریهنهعمل نیاوردند. آرادیکالی شرکت نکردند، بلکه حتی حمایتی هم از آن به

اي ها، در میان حلقهکه در قلب آن، پراکسیس و کنش انقالبی جاي دارد، اما خودشان زندگی در دانشگاه
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بسیار کوچک از یاران و همکاران را به هرگونه فعالیت سیاسی و درگیري در عمـل سیاسـی یـا انقالبـی     
-فورت را از آن رو که هیچ برنامـه ). لوکاچ پژوهشگران مکتب فرانک145: 1388 دادند (مصلح،ترجیح می

اي براي طبقه پرولتاریا ندارند و از آن رو که وضعیت حال را در متن تاریخ مناسبات تولید و نزاع طبقاتی 
نشـینی  انگ خردستیزي و خوش آنهاکند و به دهد کالً از هرگونه ادعایی بر مارکسیسم خلع میقرار نمی

راین از جمله انتقادهاي وارده بر این مکتـب ایـن اسـت کـه ایـن      . بناب)Lukacs, 1971: 19-21(زند می
نظریه متهم به غیرتاریخی بودن و بررسی انواع رویدادها، همچون پدیده صـنعت فرهنـگ بـدون توجـه     

. این نقد انتقاد قاطعی از هر نوع نظریه مارکسیستی است آنهاستاي چندانی به اوضاع تاریخی و مقایسه
هاي آغـازین حیـات   ). حال آن که پس از سال392: 1393 اي باشد (ریتزر،و مقایسه که ذاتاً باید تاریخی

دار بود، مطالعات تاریخی سهم چندانی در فعالیت را عهدهمدیریت آن 1مؤسسه، زمانی که کارل گرونبرگ
هاي مؤسسه همکاري نداشت. ایـن عـدم عنایـت بـه     مؤسسه نداشت و هیچ مورخی از نزدیک با فعالیت

به طور ضمنی با این برداشت مرتبط بود که مکتب فرانکفورت، با توجه به اینکه تحت نفوذ افکـار   تاریخ
آدورنو و هورکهایمر شکل گرفته بود، نظریه اجتماعی را صرفاً یا بدواً به مثابه نقدي بر زمان حـال تلقـی   

 ).81: 1380 کرد (باتومور،می
نطور که در سطور پیشین بیان شد، این است که این نقد بعدي که به مکتب فرانکفورت وارد است، هما

گیـرد. در همـین   مکتب با تأکید بر فرهنگ و طرح مبحث صنعت فرهنگ، عموماً اقتصـاد را نادیـده مـی   
پردازان انتقادي مایلند بگویند طبقه کارگر به مثابه نیرویی انقالبی، در اثر سلطه فرهنگی خصوص نظریه

داري، نابود شده است که موضعی در تضاد مستقیم هاي جامعه سرمایهو صنعت فرهنگ و سایر مکانیسم
 با تحلیل مارکسیستی سنتی است. 

در خصوص سطح فرهنگی و هنري تزریق شده به توده نیـز در آثـار مکتـب فرانکفـورت خصوصـاً در      
عتی و دیالکتیک روشنگري نکات ارزنده و درست متعددي در باب فرایند تجارتی شدن هنر در جوامع صن

نیز سرشت نازل محصوالت فرهنگی وابسته به بازار وجود دارد. ولی وقتی این نویسندگان گـامی پیشـتر   
دار شدن تجربه لذت ِ هنـري  طور کلی و خدشهکنند که این واقعیت به نزول هنر، بهگذارند و ادعا میمی

کند. اگر این ادعاي آنـان درسـت   گاه پاي استداللشان سخت لرزان جلوه مینزد توده مردم انجامیده، آن
مند بودنـد،  هاي فرهنگی برتري بهرهپذیرفتیم که روستاییان سده هجدهم از شکلبود، آنگاه باید میمی

شان کرد و تفریحات مبتذل و کاالهاي نـازلی را جانشـین   داري به تدریج از این لذت محرومولی سرمایه
ن است که به هیچ روي روشن نیست کـه روسـتاییان سـده    کرد که محصول ِ تولید انبوه بود. واقعیت ای

هاي محبوب و رقص، در قیاس با کارگران امروزي بـه  هجدهم به هنگام تماشاي مناسک کلیسا، ورزش
جستند. فرهنگ و هنر به اصطالح برتر، امروزه نه هنگام تماشاي تلویزیون از لذت هنري برتري بهره می

تري در اختیار مـردم قـرار گرفتـه و قاعـدتاً     سابقه به طرز گستردهحی بیتنها از میان نرفته، بلکه در سط
برنـد. بـه   توان داشت که شمار بیشتري از مردم، امروزه از این هنر و فرهنگ برتـر لـذت مـی   شکی نمی

1. Carl Grunberg
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انگیز سبکی در سده بیستم را بـه سـلطه ارزش   کننده نیست که همه تغییرات شگفتعالوه این هم قانع
کند ظاهراً وضـعیت  ویل کنیم. آدورنو که در بسیاري از آثارش به نزول و سقوط هنر اشاره میاي تأمبادله

گوید هیچ منشأ و منبـع  داند. به دیگر سخن، میآوري تغییرناپذیر میفعلی را به شکل نومیدکننده و یأس
د حرف آخر نظریـه  قدرتی در کار نیست که بتواند هنر را در احیاي رسالت راستینش مدد کند. با این وجو

فرهنگ آدورنو ظاهرًا این است که ما باید اعتراض کنیم، گرچه در عین حال اذعان دارد که این اعتراض 
 اي نخواهد شد.مفید فایده

هاي آدورنـو نـه تنهـا در    اي جز قبول این حکم نداریم که اندیشهبا توجه به سطور مطروحه در باال، چاره
شهري مثبـت در چنتـه   ر یأسش، در تقابل با آن است. از آنجا که آرمانتداوم مارکس نیست، بلکه بخاط

: 1387 ندارد، ناگزیر واپسین پاسخش به سرنوشت بشر، فریادي نامفهوم است و الغیـر (کوالکوفسـکی،  
ـ هاي سنتی مانند باتـامور را وا مـی  ). انتقادهایی از این دست مارکسیست423-422 یـن نتیجـه   ه ادارد ب

شناسـی مـرده   اش و به منزله مکتب مارکسیستی یا جامعـه فرانکفورت به صورت اصلیبرسند که مکتب 
پارادایمی که شکست «کند: است. نظر مشابهی هم گرامشی دارد که نظریه انتقادي را چنین توصیف می

 دارد:) در همین زمینه بیان می1380). باتومور (392: 1393 (ریتزر، »خورده است
طـوروران تکوین و حتی در مراحل بعـدي حیـات خـود بـه    مکتب فرانکفورت در د" 

هـاي  فزاینده خود را از نظریه مارکس و از مارکسیسم کالسیک دور نگه داشته و بخش
گونه که تـاریخ  کننده) این نظریه را کنار نهاد. متفکران این مکتب همانوسیع (و تعیین

اقتصـادي نیـز بسـیار غفلـت     هـاي  را نادیده گرفتند یا آن را کنـار گذاشـتند، از تحلیـل   
ورزیدند... تنها اقتصاددانی که جایگـاهی محـوري در مکتـب فرانکفـورت اشـغال کـرد       

مکتب به تحلیل نظري  بود. بدین ترتیب 1دوست نزدیک هورکهایمر، فریدریش پولوك
داري توجه اندکی کرد و تحقیق یا مطالعه جدي و روند تکامل اقتصاد سرمایهیا تاریخی ِ

هـاي  هاي تاریخی از یک سـوي و از تحلیـل  ورت نداد... غفلت از پژوهشدر خوري ص
سـازد.  اقتصادي از سوي دیگر، مکتب فرانکفورت را به روشنی از مارکسیسـم جـدا مـی   
تـوانلیکن مشهودترین نقطه اختالف مکتب فرانکفورت با آنچه در مفهوم گسترده می

شود. مفهوم طبقه نه تنهـا در  یآن را مارکسیسم کالسیک نامید، در بحث طبقه دیده م
نظریه اجتماعی مارکس مفهومی بنیادین و در واقع به یک معناي مهم نقطه شروع این 

طور که اُسوفسکی خاطرنشان ساخت، به رود، بلکه این مفهوم هماننظریه به شمار می
ه صورت نماد کل آموزه وي و برنامه سیاسی منتج از آن در آمد. اما از طرف دیگر آمـوز 

توصیف شده بود. بنابراین با توجـه بـه    »مارکسیسم بدون پرولتاریا«مکتب فرانکفورت 
تـأثیر و نفـوذ آن بـه     1970هایی که در نظریه انتقادي موجود بود، از اوایل دهه کاستی

عمـالً   1973و هورکهـایمر در   1969آرامی رو به افول نهاد، در واقع با مرگ آدورنو در 

1. Friedrich Pollock
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هاي آخـر  ان یک مکتب متوقف شد. مکتب فرانکفورت در سالحیات این مکتب به عنو
بخش آن بود، فاصله گرفـت  حیات خود چنان از مارکسیسم، که زمانی منبع اصلی الهام

هاي متعدد آن باشد و حق آن را از دست داد که در زمره شاخه 1که به گفته مارتین جی
اینده از سوي اشکال جدید یـا  اي فزکل رویکرد آن به نظریه اجتماعی وسیعاً و به گونه

 "پذیرفته شده تفکر مارکسیستی به زیر سؤال برده شد.
مفرطی است که نسبت بـه بعضـی    گاهاًانتقاد دیگر به نظریه صنعت فرهنگ مکتب فرانکفورت، بدبینی 

داري قایل هاي مدرن دارد مثالً براي فرهنگ مدرن خصلتی صرفاً کاالیی و در خدمت نظام سرمایهحوزه
را در تقابل شود را نادیده گرفته و حتی آنست و بسیاري از خدماتی که در جامعه به شهروندان ارایه میا

پردازند. این می داند و با رویکردي کامالً رادیکالیستی به نفی دستاوردهاي مدرنیتهبا خواست انقالبی می
کننـدگان کاالهـاي   براي ایـن دریافـت  ها در مقابل صنعت فرهنگ، انفعال مطلق تودهنظریه با اعتقاد به 

اي مـدرن را  و کـل فرهنـگ تـوده     گذاردگونه مقاومت و قوه تشخیص و تمیزي باقی نمیفرهنگی هیچ
از دید بسـیاري   کند. اماداري تلقی میفرایندي تحمیلی، غیر خودجوش و در خدمت تضمین نظام سرمایه

فرهنگ انبـوه و   ،رویکرد مطالعات فرهنگی منظراز  نظران این عقیده چندان دقیق نیست، مثالًاز صاحب
نشئت گرفته فقط فرهنگ عامه را نه  شود. این رویکردنتیجه صنعت فرهنگ تلقی نمی هپسند یکسر عامه

اي مبتنی بلکه موازنه ،داندداري میسازي سرمایهتحمیل شده از طرف صنایع فرهنگ از عامه، و نه صرفاً
که هم  داندبرتر می نیروهاي از نیروهاي فروتر و ايو فرهنگ عامه را آمیزه بر مصالحه بین این دو کرده

ویژگی آن مقاومت و ادغام است و هم شامل سـاختار و هـم شـامل کنشـگري      ؛تجاري است، هم اصیل
). همچنین 21: 1386باشد (استوري،نیز میواجد نوعی کنشگري و اصالت بنابراین، این فرهنگ  شود.می

داري متأخر پرداخته اسـت،  ي که به بررسی ماهیت و تأثیر ایدئولوژي مسلط در جامعه سرمایهادر مطالعه
انـد (در  هاي انتقال ایدئولوژي به خوبی تکامل یافتـه شود که در حالی که مکانیسمچنین نتیجه گرفته می

ولوژیک طبقـات  مقایسه با جوامع پیشین)، لیکن تنها تا حدودي مؤثر هستند و دربـاره حـدود ادغـام ایـدئ    
کـم در  زیردست غلو شده است و نیز اینکه بـا مشـاهده عـدم انسـجام در درون جوامـع مختلـف، دسـت       

کنـد، تردیـد ایجـاد    خصوص قدرت مطلق صنعت فرهنگ و نقشی که این پدیده در حفظ سلطه ایفا مـی 
یتانیایی اشاره کـرد  بر فرهنگیهاي توان به بررسییا براي مثالی دیگر می ).59: 1380 شود (باتومور،می

هاي تجربی درباره میزان اسـتقبال از  پسند هواداري کرده است. بررسیکه از اعتبار سیاسی فرهنگ مردم
انـد کـه آدورنـو    تر از آن چیزيتر و باتشخیصهاي عادي انتقاديدهند که آدماي نشان میفرهنگ توده

 ).86: 1394 کرد (اسمیت،تصور می
آیـد کـه توسـعه تکنیکـی     ان داشت که از تحلیل آدورنو و هورکهایمر چنین برمـی در همین زمینه باید بی

تـر شـدنتر شـدن رسـانه و تبلیغـات و منفعـل    رسانه و تبلیغات فراروندي است در جهت هرچه یکسویه
در ایـن خصـوص نیـز بسـیاري از متفکـران و      اي. مخاطب و در نتیجه استحاله سوژه در فرهنـگ تـوده  

1. Martin Jay
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ارند که با گسترش و تنوع ابزارهاي ارتباطی و تبلیغاتی، صنعت فرهنـگ حتـی قـدرت    دمنتقدان بیان می
تـر، همیشـهتر شده است و این افیـون بسـیار فـراوان   نهایت پیچیدهبسیار بیشتري نیز کسب کرده و بی

در آنقدر دلمشغول آن بودند و ابزارهـایی کـه   پردازان انتقادي تر از آن است که نظریهحاضرتر و پیشرفته
مارا به مصرف کردن وادارند بسـیار   تر و توان آنها براي آنکهباشد بسیار پیشرفتهکنندگان میاختیار آگهی

توانیم خرید هاي (هم واقعی و هم مجازي) بسیار بیشتري وجود دارد که میزیادتر است و زمان و جایگاه
پـردازان  معناست که همانگونه که نظریـه  به بدین اینهاخود را در آن انجام دهیم. به اعتقاد این منتقدین 

داشتند، عالقه و فرصت بسیار کمتري براي تفکر و عمل انقالبی وجود دارد و مکتب فرانکفورت بیان می
اند و بیش از حد سرگرم خرید کـردن و  یا بیهوش حسبیاي بیش از حد هاي تودهمردم به واسطه رسانه

باشند که بتوانند درباره انقالب چنـدان بیندیشـند، چـه    یدها میهاي این خرکار کردن براي تأمین هزینه
اي که باید بدان ). اما نکته198-199: 1389 (ریتزر،هایی عمل کنند که براساس چنین اندیشهرسد به آن

هاي اجتماعی رو به رشد تجدیدنظر در این توجه داشت این است که امروزه، پدید آمدن اینترنت و شبکه
آورد. سـاختار فنـی ایـن رسـانه جدیـد دقیقـاً در جهـت        ویژه از وجه تکنیکـی آن الزم مـی  هنظریات را ب

هـاي  اي است که در زمان آدورنو و بعد از او، تحـت اداره قـدرت  سویههاي یکاقتدارزدایی از همه رسانه
ورده است. هنوز حاکم بودند. اینترنت این قدرت سلطه را به زیر کشید و از باال به پایین و به میان مردم آ

-). اینترنت و سایر ابزارها و رسـانه 120: 1390 البته آینده این تحول محل بحث و تردید است (جمادي،
کم به ظاهر از بـین بـرده اسـت، بـه     سویه بودن مرجعیت تولید فرهنگ را دستهاي نوینِ ارتباطی، یک

در ایـن خصـوص اعـالم نظـر      کـه  نظرانـی صاحبهمین جهت شاید نظریه آدورنو و هورکهایمر و سایر 
هاي ارتباطی جدید با فـراهم نمـودن   اند نیازمند بازنگري و تجدید نظر باشد. امروزه ابزارها و رسانهنموده

امکان برقراري ارتباط رو در رو براي کاربران بیشمار و فزاینده خود، گویی مونولوگ از بـاال بـه پـایین و    
-گیري از آن شدت و جهت حرکت و ذائقه تودهرسانه با بهرهاي که صاحبان سرمایه و صاحبان طرفهیک

دهد و این امکان را مهیـا  کردند جاي خود را به دیالوگی افقی میان شهروندان جوامع میها را کنترل می
تـر و  هاي تزریقی از باال به پایین، بـه شـهروندانی فعـال   که شهروندان منفعل و صرفاً پذیراي پیام هکرد

تر هستند، هم ها هم براي طیف وسیعی از شهروندان در دسترستر تبدیل شوند. این رسانهجویانهمداخله
باشد و امروزه منـابع و منشـأهاي متعـددي بـراي تولیـد و      ها صرفاً در اختیار طبقه حاکمه نمیکنترل آن
ابع متعددي کـه  تواند با آزادي بیشتري از میان این مناي که شخص میها وجود دارد به گونهانتقال پیام

تواند به کمـک ایـن   که خود شخص میدیگر همسان و مشابه نیستند دست به انتخاب بزند و مضافاً این
 ابزارها تولید پیام و تولید رسانه کند.

انجامد ها و فرهنگ ملی میها به تضعیف خرده فرهنگالبته نکته مهم این است که گسترش این رسانه
سازي و مشابهت در پیش است، اما با این تفـاوت کـه اینـک    ه سوي یکسانو این پروسه نیز گویی رو ب

 دیگر فرستندگان فرهنگ محصور در یک قشر و اقلیت قدرتمند و صاحب سرمایه و امکانات نیستند. 
-هاي حاکم در جوامع، در مقابل چـه مـی  العمل نظامشود این است: عکسسؤالی که در اینجا مطرح می

و سـایر   -داريهایی که مبتالبـه نظـام سـرمایه   توان گفت: همچون سایر بحرانمی تواند باشد؟ در پاسخ
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پرداختـه   جـویی هایی داشته و به چارهحلشده و این نظام براي بقاي خود همواره راه -هاي حاکمهقدرت
جـویی  و حتی ممکن است این نظام با چاره العمل آن بودنیز باید منتظر عکساست، در این مورد خاص 
 برداري قرار دهد.و مورد بهره کند مقاصد خود هدایت راستايمناسب، این امکان را در 
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