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  مقدمه●

به طور )) موسسه پژوهش اجتماعی((اي با عنوان  اي است نسبتاً پیچیده که بر مبناي موسسه مکتب فرانکفورت پدیده

طی فرمانی از سوي وزارت آموزش و پرورش آلمان تاسیس و به دانشگاه فرانکفورت وابسته  1923رسمی در فوریه 

ل بود که فلیکس ویل ، فرزند یک تاجر ثروتمند غله شد ولی خود موسسه صرفاً نتیجه و حاصل چندین برنامه رادیکا

با وجود برگزاري چند نشست که افراد مشهوري همچون . اجراي آن را بر عهده گرفت 1920هاي اوایل دهه  در سال

تر براي مطالعات  لوکاچ و پولوك در آنها حضور داشتند، فلیکس ویل زمانی که فکر ایجاد مرکزي دائمی

ریزي این موسسه در شرایط ویژه  پی. ها و منابع مالی خود را معطوف این برنامه کرد تالش مارکسیستی مطرح شد،

ویژه در آلمان صورت گرفت  هاي اروپاي مرکزي به ناشی از پیروزي انقالب بلشویکی در روسیه و شکست انقالب

ابی مجدد نظریه مارکسیستی و به توان آن را به مثابه پاسخی در برابر احساس نیاز روشنفکران جناح چپ به ارزی و می

البته همانگونه که مارتین جی اشاره می کند اندیشه ایجاد . ویژه رابطه میان نظریه و عمل در شرایط جدید دانست

یک مکتب مشخص تا زمانی که اعضاي موسسه مجبور به ترك فرانکفورت گردیدند، شکل نگرفته بود و خود 

به آلمان مراجعت کردند ، مورد استفاده قرار  1950اعضاي موسسه در سال عنوان مکتب فرانکفورت تا موقعی که 

  . نگرفته بود

  

  : توان براي مکتب فرانکفورت چهار دوره برشمرد در عمل می ●

است، زمانی که تحقیقات انجام شده در موسسه کامالً متنوع و متفاوت بود و به  1933تا 1923هاي  دوره اول بین سال

. اي که بعدها در نظریه انتقادي گنجانده شد، نبود هیچ وجه ملهم از برداشت خاصی از اندیشه مارکسیستی، به گونه

کر، ارتباط نزدیکی با در این دوران مدیر موسسه کارل گرونبرگ، مورخی اقتصادي و اجتماعی بود که به لحاظ تف

  .اي از آثار موسسه به طور عمده سرشت تجربی داشت هاي اتریشی داشت و بخش قابل مالحظه مارکسیست

هاي متمایز نظریه  است که طی آن دیدگاه 1950تا  1933دوره دوم شامل دوران تبعید در آمریکاي شمالی از 

در این دوره مدیر موسسه هورکمایمر بود و در . یت شدهاي موسسه تثب انتقادي به عنوان اصول راهنماي فعالیت

مشی موسسه به جاي تاریخ یا اقتصاد، فلسفه نقش برتر را به خود اختصاص داد و این گرایش با عضویت  خط

با موسسه داشت،  1931رنگی که از سال  در پی همکاري کم(  1938و آدورنو در سال  1932مارکوزه در سال 

  .)تقویت شد
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هاي اصلی نظریه انتقادي به  ، آرا و دیدگاه1950سوم، یعنی از زمان مراجعت موسسه به فرانکفورت در سال  در دوره

روشنی در شماري از آثار عمده متفکران و نویسندگان عضو موسسه تدوین شد و مکتب فرانکفورت به مرور زمان 

و ظهور  1956و نفوذ آن بعدها به ویژه بعد از سال دامنه تاثیر . تاثیري اساسی بر اندیشه اجتماعی آلمان بر جاي نهاد

جریان چپ نو در سراسر اروپا و نیز در ایاالت متحده آمریکا گسترش یافت که بعضی از اعضاي موسسه در آنجا 

در پی  1960این ایام، دوره تاثیرات عظیم فکري و سیاسی مکتب فرانکفورت بود که در اواخر دهه . مانده بودند

در این دوره ، مارکوزه به عنوان نماینده اصلی شکل . هاي رادیکال دانشجویی به اوج خود رسید بشرشد سریع جن

  . جدیدي از اندیشه انتقادي مارکسیستی مطرح شد

توان آن را به عنوان دوره چهارم در تاریخ مکتب فرانکفورت تلقی نمود، تاثیر و  ، ایامی که می1970از اوایل دهه 

عمالً  1973و هورکمایمر در 1969نفوذ مکتب فرانکفورت به آرامی رو به افول نهاد و در واقع با مرگ آدورنو در 

هاي آخر حیات خود  فورت در سالمکتب فرانک. حیات آن به عنوان یک مکتب پویاي مارکسیستی به پایان رسید

چنان از مارکسیسم که زمانی منبع اصلی الهام بخش آن بود، فاصله گرفت که به قول مارتین جی حق آن را از دست 

  . هاي متعدد آن باشد داد که در زمره شاخه

  

  )1903 – 1969(تئودور آدورنو  ●

او یگانه فرزند تاجري . فرانکفورت به دنیا آمد در 1903تئودورلودویگ ویزنگروند آدورنو در یازدهم سپتامبر 

که چند ماه پس از تولد پسرش به دین مسیحیان )) اسکار ویزنگروند((ثروتمند، با فرهنگ و یهودي بود به نام 

خاله اش، آگاتا که شوهر . زاده کاتولیکی بود از اهالی کرس به نام ماریا کالولی  مادرش اشراف. پروتستان در آمد

تئودور ویزنگروند . اش شد دست پیانو بود و آموزگار خواهرزاده ي چیره او نوازنده. کرد ا آنها زندگی مینداشت ب

در  1942نوشت و سرانجام در سال  در جوانی به نام خانوادگی مادرش یعنی آدورنو در زمینه موسیقی مقاله می

ختن موسیقی پرداخت و چنان در نواختن پیانو در نوجوانی به آمو. ایاالت متحده، این نام را براي همیشه برگزید

، زیگفرید کراکائر، یکی از دوستان خانوادگی  1918در سال  .پرداختند مهارت داشت که همگان به تحسین او می

آدورنو . هایی از کانت، هگل، مارکس، بلوخ و لوکاچ به او هدیه داد سال از تئودور بزرگتر بود، کتاب 14که 

نظریه رمان ( 1920در سال . قت خواند و همین موضوع باعث عالقه او به فلسفه و علوم اجتماعی شدهدایاي او را با د

سال بعد دبیرستان را . تاثیر آن قرار گرفت  لوکاچ را که تازه به صورت کتاب منتشر شده بود، خواند و سخت تحت) 

سه سال بعد رشته فلسفه را با نگارش . ارد شد به پایان رساند و براي تحصیل فلسفه به دانشگاه یوهان ولگانگ گوته و

استاد محبوب آدورنو در . سال سن داشت 21اي درباره پدیدارشناسی هوسرل به پایان برد و در آن زمان فقط  رساله

هاي سیاسی  هاي فیلسوفان نوکانتی آشنا کرد و به تمایل بود که او را با نوشته)) کورنلیوس((مقطع دکترا فردي به نام 
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با مارکس هورکمایر آشنا شد و  1922هاي کورنلیوس بود که در سال  در جریان درس. ي او دامن زد گرایانه چپ

به تشویق هورکهایمر به مطالعه روانشناسی پرداخت و دانش او در . شان تا پایان زندگی ادامه یافت رفاقت و همکاري

آدورنو . االت فراوانی در زمینه موسیقی باقی مانده استاز وي همچنین مق. این زمینه در آثارش تاثیر زیادي گذاشت

او . به فرانکفورت بازگشت 1927به وین رفت و و در بهار سال  1925براي ادامه تحصیل در زمینه موسیقی در سال 

در . هاي اجتماعی که در آن زمان ریاست آن با کارل گرونبرگ بود، پیوست در همان زمان به انجمن پژوهش

از آن پس . دفاع کرد)) مفهوم ناخودآگاه در نظریه برین ذهن((نامه دکتراي خود درباره  مان سال از پایانتابستان ه

در همان زمان به دختري به نام گرتل کارپلوس . هاي فلسفه و موسیقی پرداخت هایی در زمینه آدورنو به ارائه درس

فرها بود که وي با دوستان گرتل از جمله برتولت در این س. کرد دل بست و براي دیدن او مدام به برلین سفر می

ها او با  در همین سال. اش شد دوستی با بنیامین راهگشاي مسیر تازهاي در کار فکري. برشت و والتر بنیامین آشنا شد

یکی از مهمترین دالیل جدایی مارکوزه از فلسفه . هربرت مارکوزه که شاگرد مارتین هایدگر بود، نیز آشنا شد

هاي  که هورکهایمر به ریاست انجمن پژوهش 1931در سال . کنند هاي آدورنو با وي عنوان می ر را بحثهایدگ

. اي با عنوان شرایط اجتماعی موسیقی منتشر کرد تر مشغول کار شد و مقاله اجتماعی برگزیده شد، آدورنو نیز جدي

که آدورنو نخستین آثار مارکس را که تازه انتشار مارکوزه نیز کار خود را در انجمن آغاز کرد و به راهنمایی او بود 

شدگی که لوکاچ در  از آن پس، مفهوم از خودبیگانگی همچون بیانی دیگر از شئ. آنها شروع شده بود، مطالعه کرد

  . اي یافت پیش کشیده بود، در آثار آدورنو جایگاه ویژه)) تاریخ و آگاهی طبقاتی((

برانگیز  پرداخت که نتیجه آن کتاب بحث)) فلسفه هستی((هاي  رد ریشهآدورنو همچنین به مطاله جدي در مو

شد که بررسی چالشی وانتقادي اندیشه فیلسوف دانمارکی )) شناسی ریزي زیبایی شالوده:گارد کیرکه((

سی ارائه کرد که در برر)) فعلیت فلسفه((، آدورنو درس گفتاري با عنوان 1931در هشتم ماه مه . بود)) گارد کیرکه((

  . این متن پس از مرگ آدورنو منتشر شد. اندیشه فلسفی او اعتباري استثنایی دارد

  

فعالیت آدورنو در زمینه تدریس و نویسندگی تا  آمریکا به قدرت رسیدن هیتلر و مهاجرت آدورنو به انگلیس و  ●

کارهاي هیتلر در زمینه یکی از نخستین . ها قدرت رادر آلمان بدست گرفتند، ادامه یافت که نازي 1933سال 

با افزایش فشارهاي سیاسی . هاي اجتماعی فرانکفورت بود هاي فرهنگی و دانشگاهی تعطیلی انجمن پژوهش فعالیت

اي  او به یاري شناسنامه. هورکهایمر به سوییس رفت و آدورنو راهی آکسفورد شد. انجمن از آلمان خارج شدند

در  1937در اواخر سال . بسیاري از اسناد انجمن رابه ژنو منتقل کند جعلی چندبار به آلمان سفر کرد و توانست

به نیویورك رفتند، جایی که  1938آنان در فوریه . ازدواج کرد) گرتل کارپلوس(  جریان اقامت کوتاهی در برلین با 

  . عنوان بخشی از دانشگاه کلمبیا بازگشایی کرده بود هورکهایمر انجمن را به
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ها  وج از آلمان، حدود چهار سال در انگلستان در دانشگاه آکسفورد زندگی کرد و دراین سالآدورنو بعد از خر

منش (ها تهیه نخستین نسخه درباره  از جمله کارهاي او در این سال. نظراتش را بیشتر در زمینه موسیقی ارائه کرد

آدورنو پس از ورود به . رود شمار میبه ) صنعت فرهنگ (بود که مهمترین مقاله وي در مخالت با ) واره موسیقی بت

تواند با الزارسفلد که  طبیعی بود که وي نمی. آمریکا، در دانشگاه پرینستن با پل الزارسفلد به همکاري پرداخت

هاي محلی استوار بر  هاي ریزنگارانه اجتماعی و تحقیق پوزیتویست و از معتقدان سرسخت روش پژوهش

نتیجه کار یک ساله این دو . د و پس از یک سال، همکاري این دو با هم قطع شدوجوهاي فردي بود، کنار بیای پرس

  . فقط چند مقاله درباره نقش رادیو در ویران کردن تاثیر موسیقی بود

همراه با لئو لوونتهال در پژوهشی  1942تا  1940هاي  او در فاصله سال. هاي بعد آدورنو به کالیفرنیا رفت در سال

نوشت که ) ضد یهودیت و تبلیغات فاشیستی(اي با عنوان  شرکت کرد و براي این طرح مقاله) ت ضد یهودی(درباره 

، هورکهایمر به طرحی قدیمی درباره منطق دیالکیتگ روي آورد و براي 1942در سال . منتشر شد 1946در سال 

کار متوجه شد که این طرح آدورنو در جریان انجام این . انجام آن از اعضاي انجمن از جمله آدورنو کمک خواست

به . هاي تاریخی، اجتماعی و فرهنگی پرداخت تواند به صورت فلسفی پیش رود و ناگزیر باید به بررسی صرفا نمی

این . اعتقاد او، براي تحلیل دیالکیتگ راهی جز دقت در تاریخ و مسیر مدرنیته و ایجاد بحثی نقادانه وجود ندارد

در او قدرت گرفت و یک سال بعد در سانتامونیکا درجنوب کالیفرنیا با هورکهایمر به  1943اندیشه در طول سال 

ها را با  داشت و آن دو، نوشته ها یادداشت بر می همسرش گرتل، از این بحث. هایی در مورد مدرنیته پرداخت بحث

منتشر ) دیالکیتگ روشنگري(نتیجه به صورت کتابی سه سال بعد در آمستردام با عنوان . کردند دقت بازنویسی می

رحم از روزگار نو ، خرد ابزاري و صنعت فرهنگ است، سالها طول کشید تا به  این کتاب که انتقادي تلخ و بی. شد

هاي  و درجریان جنبش رادیکال آن دوره این کتاب بارها تجدید چاپ و به زبان 1960فروش رود ولی در دهه 

ساالري، نادرستی تلقی مدرن  ین کتاب درباره خردورزي مدرن، سرمایهاساس بحث آدورنو درا. مختلف ترجمه شد

اش از برداشت سودجویانه انسان از طبیعت  از مفهوم پیشرفت، مخاطرات علم و تکنولوژي، صنعت فرهنگ و نقادي

  . است

رگی وا شدگی، از خودبیگانگی، بت گفت که پژوهش درباره شئ آدورنو که در زمان همکاري با الزارسفلد می

هاي تجربی به جایی برسد و فرستادن پرسشنامه براي قربانیان آنها دردي  تواند از روش کاالها و آگاهی دروغین نمی

شد و به مسائلی )) شخصیت اقتدارگرا((هاي مفصلی با موضوع  کند، در سال پایانی جنگ درگیر پژوهش دوا نمی

او و همکارانش به صورت کتاب پرحجمی با عنوان نتیجه کار . چون نفرت نژادي و بیگانه ستیزي توجه کرد

،  "موسیقی فیلم"از دیگر کارهاي آدورنو در آمریکا می توان به سه کتاب . منتشر شد)) شخصیت اقتدارگرا((

در برابر کتاب اخالق بزرگ ارسطو )) اخالق کوچک((کتاب . اشاره کرد "اخالق کوچک"و  "فلسفه مدرن"
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تا  1944هاي کوتاه و یکی از مهمترین آثار آدورنو است که در فاصله سال هاي  قطعهاي از  نگاشته شده و مجموعه

لحن کتاب که از . ناپذیر در مهاجرت در این کتاب انعکاس یافته است  هاي گاه تحمل دشواري. نوشته است 1947

طنزهاي تلخ و مطایبه رندانه  هاي نیچه و همراه با نظر روش بیان بهترین کار نویسنده شناخته شده و یادآور لحن نوشته

مطایبه رندانه بهترین ابزار است براي نمایش فاصله «: اي از این کتاب نوشته است خود آدورنو در قطعه. است

  .هدف او از نگرش کتاب نیز درست نمایش همین فاصله بود . »ایدئولوژي و واقعیت

  

  بازگشت به فرانکفورت ●

پس از پایان جنگ جهانی دوم به فرانکفورت بازگشت و به  1949کایی در سال رغم پذیرفتن تابعیت آمری آدورنو به

هاي اجتماعی را بار دیگر بر پا کرد و از تعدادي پژوهشگر جوان دعوت به  همراه هورکهایمر، انجمن پژوهش

در سال آدورنو به جز چند سفر بهپاریس و سفري یک ساله . همکاري کرد که معروفترین آنها یورگن هابرماس بود

اي، تا پایان عمر در فرانکفورت باقی  آنجلس براي انجام پژوهشی دانشگاهی در مورد فرهنگ توده به لس 1952

یکی از . گرفت کیش مدام بیشتر فاصله می ها به دلیل شرایط جنگ سرد با مارکسیسم راست آدورنو در آن سال. ماند

. گرفت شوروي و اروپاي شرقی به نام سوسیالیسم انجام می هایی بود که در دالیل این فاصله، اخبار مستند جنایت

برنامه روزمره او شامل نواختن چند ساعت پیانو در آپارتمان کوچکش . ها بسیار منزوي شده بود  آدورنو در آن سال

ال او در س. در نزدیکی دانشگاه فرانکفورت، مطالعه در کتابخانه انجمن، درس دادن و رفتن به کنسرت و اپرا بود

  .را منتشر کرد)) در جستجوي واگنر((، کتاب  1952

گرا و اقتدارگرا خواند و عنوان کرد که در  او در این کتاب با انتقاد از واگنر برداشت او را از اسطوره، واپس

او همچنین . را خطرناك دانست "هنر تام  "همچنین او مفهوم . توان عناصري پذیراي فاشیسم یافت هاي او می نوشته

را منتشر کرد که شماري از مهمترین  "منشورها، نقادي فرهنگ و جامعه "مجموعه مقاله هاي  1955ر سال د

  .هاي او درباره مسائل گوناگون فرهنگی در آن یافت می شود مقاله

یک کالبدشناسی موسیقیایی : ، ماهلر ) 1956(ها  توان به نامطبوع هاي آدورنو در زمینه موسیقی می از دیگر کتاب

. اشاره کرد) 1968(ها  استاد کوچکترین رابطه: برگ آلبان(، )1962(شناسی موسیقی  ، درآمدي به جامعه)1960(

و الگوهاي ) 1957(، سه رساله درباره هگل)1956(شناسی  و فرانقدشناخت) 1960(هایی درباره ادبیات  یادداشت

هاي آدورنو در  مهمترین کتاب. روند شمار میهاي آدورنو به  از دیگر کتاب) 1965و  1963(نقادي در دو جلد 

)) نظریه زیباشناختی((در نقد هگل و هایدگر و ) 1996)) (دیالکتیک منفی((اش دو کتاب  هاي پایانی زندگی سال

آدورنو که خود از مهمترین مدافعان مدرنیسم هنري بود در . به چاپ رسید 1970است که پس از مرگ او در سال 

او . مند و اثباتی در روزگار ما ناممکن است شناسی کامل، هماهنگ، نظام د که ارائه نظریه زیباییاین کتاب عنوان کر
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مشهورترین . شناسی و سیاست شرکت کرد هاي پایانی عمرش در سمینارهاي متعددي درباره فلسفه، جامعه در سال

  .است این مباحثات، جدل او همراه با هابرماس علیه کارل پوپر در مورد پوزیتوسیم

 31یک بار در . اش همچون هورکهایمر علیه جنبش دانشجویی موضع گرفت  هاي زندگی آدورنو در واپسین سال

پس از آن . دانشجو را دستگیر کرد 76از پلیس براي حفظ دانشگاه یاري خواست که در نتیجه پلیس  1969ژانویه 

از تصویر نادرست آزادي که دانشجویان به خاطر گفت که  او می. بیشتر دانشجویان کالس درس او را تحریم کردند

کردم که روزي بخواهند آن را با  وقتی من الگوي انتقادي را ساختم، هیچ فکر نمی«:ترسد کنند، می آن مبارزه می

تو و نظریه ! آدورنو «:در آخرین جلسه درس او دانشجویی جوانی فریاد کشید » .کوکتل مولوتف تحقق دهند

  .در سوییس در پی حمله قلبی درگذشت 1969آدورنو سرانجام در اوت . »اید مردهات با هم  انتقادي

  

  اي دشوارنویس آدورنو؛ نویسنده ●

در بسیاري از . گردد پیچیدگی آثارش تا حدودي به ناروشنی لحن او باز می. اي دشوارنویس است آدورنو نویسنده

زآمیزش در راستاي کاربرد مطایبه رندانه، یادآور نثر لحن طن. هاي او تا چه حد جدي است موارد معلوم نیست گفته

این شیوه نگارش، استراتژي خواننده را در حدس معناي . خیال است گاه به شدت تلخ و ناامید و گاه بی. نیچه است

اگر کسانی چون من که بخت «:گوید بابک احمدي در مورد زبان نوشتاري آدورنو می. کند نوشته هایش دشوار می

توانیم این همه معناهاي متفاوت کشف  هاي عبارات او می آثار آدورنو را به زبان آلمانی نداریم، در برگردانخواندن 

ویژه که خود او نیز همچون هایدگر باور داشت که میان بیان  برند؟ به کنیم، پس خوانندگان آلمانی زبان چه لذتی می

  ».اي وجود دارد انگیز و معماگونه فلسفی و زبان آلمانی همخوانی شگفت

توان به آلمانی و یونانی به  جالب اینجاست که هابرماس، دلبستگی هایدگر به زبان آلمانی و این نظر او را که فقط می

. داند ولی در مورد آدورنو سکوت می کند فلسفه اندیشید، محکوم کرده و دلیلی بر نفوذ اندیشه نازي بر او می

توافق میان ابژه، چنان که در خود هست و چنان که به بیان در  ناهمسانی و عدمآدورنو در آثار خود کوشیده است تا 

او . دانست  رفت ، زیرا چنین معناهایی را اقتدارگرا می او همواره از ارائه معناهاي کلی طفره می. آید، نشان دهد می

گوید  ا نشان دهد که آنچه میزد ت حرف می "الگوها"و  "منشورها"، "تصویرها"،  "ها شکل"،  "مجازها"همواره از 

  . کامل و نهایی نیست

هاي زبان  هاي زبان و سبک آدورنو را بارها دشوارتر از شناخت پیچیدگی بابک احمدي کلنجار رفتن با دشواري

بگوید،   هاي او را خالصه به گفته او، کسی که بخواهد روشن کند آدورنو چه گفته و بکوشد تا حرف .داند هگل می

هایش یعنی کسی که  کننده اندیشه برعکس، تاویل. هاي او گاه به منتهاي ناامیدي خواهد رسید در رویارویی با نوشته

هاي او ناچار  باشد که در جریان ادراك نوشته در پی معناهاي باطنی متون او برآید و این را هم از خود او آموخته
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با این وجود . هایی یکه در بیان اندیشه خواهد یافت خواهد شد، خود به ابداع معناها دست بزند، در این آثار نمونه

اي  کنند در پی مناظره یاد می) مدافع حجت منطقی(و ) قهرمان مکالمه باز فلسفی(کارل پوپر که از او به عنوان 

پیروان نظریه انتقادي را محکوم کرد که ) 1970) (خرد یا انقالب ( اي با عنوان  با آدورنو و هابرماس در مقاله فلسفی

و در مورد هابرماس هم در آن مقاله  "زنند ولی بازبانی پر سرو صدا خیلی ساده ، حرف هاي مبتذلی می"

  » .گوید به گمان من مبتذل و پیش پاافتاده است ، بقیه هم خیلی ساده غلط است بیشتر چیزهایی که او می«:نوشت

  

  روشنگري استاثر کلی صنعت فرهنگ، ضد ●

هاي انسان به کابوس  آدورنو معتقد بود که نوید روشنگري، ایمان به پیشرفت علمی و عقالنی و گسترش آزادي

اثر کلی صنعت «: گوید او می. تبدیل شده است و علم و عقالنیت براي از بین بردن آزادي انسان بکار رفته است

ــ همان سلطه فنی و تکنیکی پیشرفته ــ به عامل  روشنفکري... فرهنگ، اثر ضد روشنگري است که در آن 

روشنفکري مانع از رشد افراد خودمختار و . شود اي براي ممانعت از هشیاري تبدیل می فریبی توده ها و وسیله عوام

هاي  روشنگري همچنین مانع از تالش... کنند  گیرند و قضاوت می شود که هشیارانه براي خود تصمیم می مستقلی می

دهد ، کامالً آمادگی  ن براي رهایی است، انسان براي این آزادي تا حدي که نیروهاي مثبت این عصر اجازه میانسا

  » .دارد

  

  هاي آدورنو با مارکس تفاوت دیدگاه ●

کند بلکه مارکسیسم را  دهد، رد می آدورنو با آراي خود نه تنها امید واهی رهایی عقالنی را که روشنگري وعده می

اگر چه نظرات آدورنو هم دیالکتیکی و هم مادي بود، اما هرگز اعتقادي به انقالب . دهد انتقاد قرار مینیز مورد 

او همچنین منتقد دیدگاه تاریخی مارکس بود . کارگري نداشت و تحلیل اقتصادي و نظریه مارکس را رد می کرد

با هورکهایمر معتقد به مارکسیسم بدون  آدورنو همراه. ولی در ضمن به نقد آگاهی طبقاتی بورژوازي می پرداخت 

آدورنو معتقد است که جوامع به سمت یکپارچگی و اداره شدن واحد پیش می روند و از این . پرولتاریا بودند

نظریه .هاي فراوان آراي آدورنو با مارکس شد توان منکر شباهت با این وجود نمی. کند وضعیت به شدت انتقاد می

وارگی کاال براي او  بحث مارکس درباره بت. ورنو درباره صنعت فرهنگ نهفته استمارکس در بطن نظریه آد

توانند تسلط اقتصادي، سیاسی و  گوید اشکال فرهنگی از قبیل موسیقی پاپ می اي است که می اساس نظریه

ناسبات آنچه در ذهن آدورنو باعث بوجود آمدن این نظریه شد که پول م. ایدئولوژیکی سرمایه را تضمین کنند

هاي  داري تعریف کرده و برآنها حاکم است، دقیقا با اظهارات مارکس در مورد ریشه اجتماعی را در جوامع سرمایه

وارگی کاال و مبادله را به حیطه کاالهایفرهنگی  آدورنو در واقع تحلیل مارکس از بت. وارگی کاال مطابقت دارد بت
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گیرند،  الهاي فرهنگی کامال در دنیاي کاالهاي مصرفی جاي میکا«:گوید گسترش داده است، چنان که خود او می

  » .شوند شوند و براي بازار در نظر گرفته می براي بازار تولید می

  

  اي صنعت فرهنگ سازي، روشنگري به مثابه فریب توده ●

ري به مثابه سازي، روشنگ صنعت فرهنگ((با عنوان  1944شاید انتشار مقاله مشترك آدورنو با هورکهایمر در سال

. را که بعدها در قالب کتابی منتشر شد، به عنوان نقطه عطفی در تاریخ مکتب فرانکفورت نامید)) اي فریب توده

مانند رادیو ، مطبوعات و  "رسانی اطالع"آدورنو در این مقاله صنایع فرهنگی را بخش جدیدي از صنعت موسسات 

سینما و رادیو دیگر «: گوید آدورنو می. روند صاحبان صنایع بکار میداند که براي به نتیجه رساندن منافع  سینما می

این حقیقت که آنها فقط نوعی کسب و کارند به ایدئولوژي رایج بدل . نیازي ندارند تا به هنري بودن تظاهر کنند

نامند و  صنعت میها خود را  این رسانه. کنند، توجیه کند شود تا مزخرفاتی را که سینما و رادیو عمداً تولید می می

شود، هر شک و تردیدي در سودمندي اجتماعی محصوالت تمام  زمانی که رقم درآمدهاي مدیران آنها منتشر می

از دیدگاه وي نتیجه این صنایع فرهنگی، تولید تخدیرکننده محصوالت فرهنگی، ایجاد » .گردد شده بر طرف می

رهنگ توده اي را حاصل فرهنگ منفعل و اسیرکننده او ف. تر تجاري و سازگاري سیاسی است بازارهاي وسیع

از نظر آدورنو ، جهان امروز و آینده، جهان اداره شده است و آزادي حقیقی در اثر توسعه عقالنیت در . داند می

جامعه که همان تسلط موثر بر طبیعت است ، لطمه دیده و در جهان امروز ، خرسندي و خوشبختی فرد تحقق 

ر روندي تاریخی با زوال فردیت انسان همراه است که به سه شکل یکپارچه شدن آگاهی انسان به یابد، بلکه د نمی

وسیله ارتباطات هدایت شده، ناچیز شمردن خصلت و کیفیت فرد در تحول اشکال تولید و دگرگونی در ساختمان 

  .کند ها ظهور پیدا می روانی انسان به دلیل اجتماعی شدن یکپارچه انسان

آمیز با فردیت  تواند به صورتی چنین موفقیت سازي می د آدورنو ، یگانه دلیل اینکه چرا صنعت فرهنگبه اعتقا

او در جایی دیگر از مقاله صنعت . برخورد کند، آن است که فردیت همواره شکنندگی جامعه را بازتولید کرده است

سازي  صنعت فرهنگ. ند، ابله استهر آن کسی که در قدرت یکنواختی و تکرار شک ک«: گوید سازي می فرهنگ

طرفانه توسط این  شمارد که اعتراض علیه جهانی که به صورتی بی اعتراض علیه خود را دقیقاً همان قدر مردود می

  ».شود سازي می صنعت دوباره

دارند، که مهار فرهنگ نوین را در دست ) هاي تلویزیونی هاي شبکه مانند برنامه(از دیدگاه آدورنو، صنایع فرهنگی 

وي از یکسو نگران . سازند که جهت داده شده ، غیرخودجوش ، ساختگی و غیر واقعی است اي می فرهنگ توده

کننده و سرکوبگر این فرهنگ بر مردم  حس کننده، بی دروغین بودن این فرهنگ و از سوي دیگر منتقد تاثیر ساکت

راد رسیده است و در واقع نظارت بر افراد چنان کامل به اعتقاد وي ، جهان نوین به آخرین مرحله تسلط بر اف. است
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این نظارت در همه ابعاد جهان فرهنگی نفوذ کرده و از آن . شده است که دیگر نیازي به عمل عمدي رهبران نیست

تسلط به چنان مرحله کاملی رسیده است که دیگر به هیچ روي تسلط به . مهمتر، عملکرد ذهن کنشگران شده است

نماید که جهان  رساند، بلکه چنین می شود که این تسلط نه تنها زیانی به شخص نمی د، زیرا تصور میرس نظر نمی

آدورنو خود . همان است که بایستی باشد، دیگر براي کنشگران روشن نیست که جهان به چه چیزي باید شبیه باشد

. جز آنچه هست براي خود متصور شوندها جهان دیگري  گذارد انسان جامعه به مدد صنایع فرهنگی نمی«: گوید می

ریختگی  ها را نسبت به این درهم توان انسان اي رسیده است که دیگر به زحمت می ریختگی شعور به مرحله درهم

  ».شعور آگاه کرد

اي و رشد  وارگی کاال، غلبه ارزش مبادله کننده استحکام بت براساس آراي آدورنو ، صنعت فرهنگ منعکس

ها شکل بخشیده و به این ترتیب با  هاي توده ها و اولویت این صنعت به سلیقه. صاري دولت است داري انح سرمایه

بنابراین، این فرهنگ در جهت نادیده . کند تلقین مطلوب بودن نیازهاي غیرواقعی، ناخودآگاه مردم را سازماندهی می

هاي فکري و رفتاري ضددولتی بکار  و روش هاي بدیل و رادیکال گرفتن نیازهاي واقعی با حقیقی، مفاهیم با نظریه

  .دهد برند که چه اتفاقی رخ می این فرهنگ در این راستا به قدري موفق است که مردم هرگز پی نمی. رود می

ها تحمیل شده است و  اي بیشتر معتقد است که این فرهنگ به توده پردازان فرهنگ توده آدورنو نسبت به سایر نظریه

او . کنند کند، به نحوي که آنها این فرهنگ را یک فرهنگ تحمیلی محسوب نمی خود وادار می آنها را به پذیرش

ضرر و پاسخی دموکراتیک به  اي معاصر را سرگرمیِ به نسبت بی در پاسخ به ادعاي کسانی که فرهنگ توده

ت فرهنگ آن را محتوایی، پوچی و هماهنگی مردم که صنع کنند ، بر بی کنندگان قلمداد می تقاضاهاي مصرف

از نظر او این صنعت، نیروي بسیار مخربی است و نادیده گرفتن ماهیت آن، تسلیم شدن . کند ، تاکید دارد تشویق می

  . به ایدئولوژي آن است

ها به صورت خودکار و کم و بیش  آگاهی توده)) جایگزین کردن((از نظر آدورنو ، توانایی صنعت فرهنگ در 

موفقیت این صنعت در ارتقاي ضعف نفس و استثماري است که اعضاي ضعیف جامعه « :گوید او می. کامل است

به هیچ وجه تصادفی . یابد هشیاري آنها پس از آن بیشتر گسترش می. اند  معاصر با تمرکز قدرت به آن محکوم شده

آنها باید سطح آگاهی هاي  هاي آمریکایی ظاهراً بر این عقیده هستند که فیلم نیست که تولیدکنندگان بدبین فیلم

به این ترتیب آنها به تبدیل کردن بزرگساالن به کودکان یازده ساله تمایل پیدا . ها را مدنظر داشته باشند یازده ساله

  .داند ها را موجب نابودي رویا می از اینروست که او هنر براي توده ».کنند می

داري و قابلیت آن براي شکل دادن و خلق  رمایهبه اعتقاد وي، قدرت صنعت فرهنگ در تضمین تسلط و تداوم س

آدورنو معتقد است که کل جهان، ساخته شده تا از غربال  .گیران، ضعیف، وابسته، منفعل و خدمتگزار نهفته است پیام

هاي تکنیکی به  رسانه«:گوید هاي نوین می او با انتقاد از همسانی و یکسانی رسانه. سازي گذر کند صنعت فرهنگ
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هدف تلویزیون ارائه ترکیبی از رادیو و فیلم است و . شوند رحمانه به سوي همسانی و یکسانی رانده می صورتی بی

اند،  هاي ذینفع هنوز در جمع خود به توافق نرسیده شود که طرف محدود ماندن این رسانه صرفاً از این امر ناشی می

مایگی وجه  د بود که تا بدان حد موجب تشدید فقر و بیلیکن پیامدهاي آن یقیناً عظیم و مبشر این نوید خواه

تواند حجاب نازك  سازي می زیباشناختی شود که در اندك زمانی، یکسانی تمامی محصوالت صنعت فرهنگ

خویش را کنار زده و پیروزمندانه پا به صحنه گذارد و رویاي واگنري ــ امتزاج همه هنرها در یک اثر هنري ــ را به 

  . بخشد مسخره تحقق

کند که هدف و غایت  ها یاد می همه سبک)) ترین خشک((و )) ترین سخت((سازي به عنوان  او از صنعت فرهنگ

آدورنو ایدئولوژي فعاالن صنعت  .شود لیبرالیسم بوده که خود همواره به خاطر فقدان سبک سرزنش می

سلطه انحصار فرهنگی  ت که تحتاو همچنین توکوویل معتقد اس. داند می)) کسب و کار((سازي را  فرهنگ

  . خصوصی، استبداد تن به حال خود رها شده و حمله متوجه روح یا جان است

ها پیش از  آدورنو در مورد نقش سرگرمی و تفریح وسایل ارتباط جمعی معتقد است که این دو موضوع از مدت

عناصر از باال هدایت و روزآمد سازي پا به هستی بگذارد، وجود داشتند ولی اکنون این  آنکه صنعت فرهنگ

  .شوند می

رو که معبدي  سازي فاسد است ، نه به این سبب که سرزمین معصیت است، بلکه از آن صنعت فرهنگ«: گوید او می

سازي ، سرگرم شدن خود به یک  کند که بر اثر صنعت فرهنگ آدورنو تاکید می» .در خدمت لذت سطح باال است

کند که خودش توده مردمرا از آنها محروم کرده است، آن هم با  ور واالتر را اشغال میآل بدل شده و جاي ام ایده

  . هاي تبلیغاتی تر از شعارهاي آگهی اي اي حتی کلیشه تکرار این امور به شیوه

رغم  کند که به یاد می)) دم و دستگاه ورم کرده تولید لذت((وي از وسایل ارتباط جمعی به ویژه سینما به عنوان 

سازي دائماً  او با بیان اینکه صنعت فرهنگ. کند اش، هیچ شرافت و وقاري به زندگی آدمی اضافه نمی ندازها

کند که وعده دستیابی به لذت  زند، تاکید می دهد ، گول می کنندگان خود را در مورد آنچه دائماً وعده می مصرف

آید ، عنایت واقعی  چیزي که بدست نمی سازي امري موهوم است و آن در نتیجه مصرف محصوالت صنعت فرهنگ

  .به منوي غذا اکتفا کرد است و به مثابه آن است که در مراسم شام باید

نگار  اند، هرزه زدگی آدورنو صنعت فرهنگ سازي را بر خالف آثار هنري که به اعتقاد وي زهدطلب و بري از شرم

یاد )) سختی و نکبت قدیمی((صنعت فرهنگ به عنوان  آدورنو از بهشت ارائه شده از سوي. داند و جانماز آبکش می

سازي، ناکامی و محرومیت همیشگی تحمیل شده از  در هر یک از محصوالت صنعت فرهنگ«: گوید کند و می می

  » .شود سوي تمدن بار دیگر به صورتی قطعی و روشن، اثبات و بر قربانیان خود اعمال می

  

۱۲



  علیرضا کتابدار : نوشته

  :فارسی منابع

  ، تهران ،  1375باتامور، تام ، مکتب فرانکفورت، ترجمه حسینعلی نوذري ، نشر نی،  

   1376درباره سه اندیشگر مکتب فرانکفورت، تهران ، نشر مرکز ، : احمدي، بابک ، خاطرات ظلمت

  ، تهران،  1379ثریا پاك نظر ، انتشارات گام نو ، چاپ اول، : استریناتی، دومینیک، مقدمه اي بر نظریه هاي فرهنگ عامه ، ترجمه 

  ، چاپ دوم،1381آزادبرمکی، تقی، نظریه هاي جامعه شناسی،انتشارات سروش، 

اي،ترجمه مراد فرهادپور، فصلنامه ارغنون،  سازي، روشنگري به مثابه فریب توده هورکهایمر، مارکس و تئودور آدورنو، صنعت فرهنگ 

   18شماره 
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  گزیده هایی از اخالق صغیر 

تئودور آدورنو: نویسنده

الجوردي، هاله:  مترجم

  

سر استعداد، چه از سر اشتیاقی مفرط، چه در مقام  براي مارسل پروست ــ فرزند والدینی مرفه، کسی که چه از

چندان دلچسب همکار  هنرمند، چه در مقام محقق، وارد حرفه به اصطالح فکري شده است ــ با کسانی که عنوان نه

گیرد  قضیه فقط این نیست که رفاه و استقالل او مورد حسادت قرار می. را بر خود دارند، بسی مشکل خواهد داشت

شود و اینکه او به عنوان مأمور مخفی قدرتهاي مسلط مورد بدگمانی قرار  اهداف او مورد بدگمانی واقع میو جدیت 

. شود که بنیانی استوار دارد کند اغلب معلوم می هایی عمیق را برمال می چنین بدگمانیهایی هرچند که کینه. گیرد می

بدل شده » عملی«، اشتغال به امور ذهنی، خود، به امري اینک. دهد هاي دیگري رخ می اما مخالفتهاي واقعی در حیطه

شخصی که درآمدي مستقل دارد و . کسب و کاري با تقسیم کار و بخشهایی معین و راه ورودي بسیار باریک. است

براي . کند، مهیاي اعتراف به این واقعیت نخواهد بود این حرفه را به سبب نفرت از نکبت پول درآوردن انتخاب می

نیست و بدون توجه به اینکه تا چه اندازه از موضوع کار خود سررشته » اي حرفه«او . شود است که تنبیه میهمین 

شود و اگر بخواهد در کار خود موفق شود باید حتی  بندي می نما طبقه مراتب رقابتی به عنوان عالم دارد در سلسله

تمایل به معلق کردن تقسیم کار که موقعیت . دهدبینی مصمم جلوه  ترین متخصصان، خود را کوته بیش از قدیمی

این عمل آشکارکننده : شود آور تلقی می دهد آن را انجام دهد، عملی شرم اقتصادیش تا حدي خاص به او اجازه می

ساالري حاکم اجازه چنین  عدم تمایل به پشتیبانی کردن از اعمالی است که جامعه تحمیل کرده است و تخصص

بندي کردن ذهن، جایی که به شکل اداري یعنی تحت قرار داد انجام نگیرد، به ابزار  بخش. دهد نمیبازیهایی را  خُل

دهد، زیرا هر  تمامتر انجام می بندي کردن ذهن این وظیفه را با اطمینانی هرچه بخش. شود از بین بردن ذهن بدل می

ود را با توجه به استانداردهاي تقسیم کار کس که تقسیم کار را نفی کند ــ حتی اگر با لذت بردن از کارش ــ خ

چنین است که نظم حفظ . ناپذیر است هایی که از عناصر تفوق او جدایی سازد، آن هم به شیوه پذیر می آسیب

توانند طور  توانند زندگی کنند و آنانی که می برخی ناگزیرند وارد این بازي شوند، زیرا طور دیگري نمی: شود می

گونه است که گویی  این. خواهند وارد این بازي شوند شوند چون نمی ، کنار گذاشته میدیگري زندگی کنند

گیرد،  اند با پافشاري بر تقاضاهایش انتقام خود را می اي که روشنفکران مستقل و مرفه از صفوف آن فرار کرده طبقه

.اي که فراري در جستجوي پناه گرفتن در آن است آن هم درست در همان حیطه
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]آن زمانه[ دهد که  اي به بقاي خود ادامه می بار در زمانه ده، پیوند یافته ــ ازدواج که به عنوان ادایی نکبتجداش

گر مسئولیت ظاهري  دو توطئه: اي است براي صیانت نفس بنیان مشروعیت انسانی آن را زائل کرده است، امروزه حقه

یگانه . زیند آلود با یکدیگر می الی که در واقعیت در مردابی گلاندازند در ح کارهاي بد خود را به گردن دیگري می

ازدواج نجیبانه ازدواجی است که به هر یک از دو طرف اجازه دهد که زندگیی مستقل را در پیش گیرد که در آن 

ازدواج . رندبه جاي پیوندي که ناشی از اتحاد تحمیلی منافع اقتصادي است، هر دو آزادانه مسئولیتی دوجانبه را بپذی

کس  نفع است و این از بدعهدي امورات جهان است که هیچ تردید به معناي تحقیر طرفین ذي به مثابه اتحاد منافع، بی

بنابراین شاید این اندیشه از اذهان خطور کند که . تواند از دام چنین تحقیري بگریزد حتی اگر از آن آگاه باشد نمی

. اند، یعنی ثروتمندان جویی معاف شده امکانی است مختص آنانی که از نفع ازدواجی که از فضاحت به دور است،

جویی طبیعت ثانوي آنان  ولی این امکان، امکانی کامالً صوریست زیرا که ثروتمندان دقیقاً کسانی هستند که نفع

.توانند ثروت را نگه دارند شده است ــ در غیر این صورت آنان نمی

خلق و تحصیلکرده، مستعد بپا کردن  سرشت و خوش م ــ طالق، حتی در بین مردمان نیکبا تمامی داراییهاي دنیوی

گویی فضاي صمیمانه و . بازاند پوشاند و رنگ می نشیند می گرد و غباري است که تمامی چیزهایی را که بر آن می

شکند به  کرده بود در هم می اي که آن را شکوفا اعتماد فارغ از هر نوع پاییدنِ زندگی مشترك به مجرد آنکه رابطه

هاي نامتعارف  صمیمیت میان مردمان و شکیبایی و مدارا، پناهگاهی امن براي خصیصه. شود زهري مهلک تبدیل می

. [ ناپذیر است شود و در طالق چنین برمالشدنی اجتناب ضعف نهفته در آن برمال می اگر پرده از آن برافتد. است

هایی از توافق بودند، چونان  چیزهایی که زمانی نشان توجه عاشقانه و جلوه. اندازد به سیاهه اموال چنگ می[ طالق 

اساتید پس از جدایی به زور . دهند شوند و سویه شیطانی و سرد و مهلک خود را نشان می مقادیري مستقل رها می

اصل و نسب مالیاتهاي پرداخت  روند و بانوانِ با شوند و اشیایی را از میز تحریرشان کش می وارد اتاق زنانشان می

اگر ازدواج یکی از آخرین امکانات ساختن کانونهاي انسانی در متن غیرانسانی . دهند نشده شوهرانشان را لُو می

باشد، امر کلی inhumanity) (universal بودن کلی
1

گیرد، دست بر  در متالشی شدن ازدواج انتقام می

کند و  رسید استثناء بر قاعده است، آن را تابع نظم بیگانه شده حقوق و دارایی می گذارد که به نظر می چیزي می

دقیقاً همان چیزي که بیشترین حفاظت از آن . کشد آنانی را که در امنیتی موهوم زندگی کرده بودند، به سخره می

تر بوده باشند و هر چه به مالکیتها و »بخشنده«هرچه در ابتدا زوج . گردد شود و عریان می ، سبعانه مطالبه میشده بود

زیرا دقیقاً در حوزه به لحاظ قانونی تعریف نشده . شود تر می ها کمتر اندیشیده باشند، تحقیرشان مشمئزکننده دین

                                                          
بازي کرده است و در خواندن این ) امر جزئی( particularyو) امر کلی(universalآدرنو در این مقاله با مقوالت دیالکتیکی هگلی - 1

.آنچه هگل در فلسفه حق درباره خانواده گفته استاي است بر هر  این قطعه ردیه. متن باید این مقوالت را مد نظر داشت
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کل بنیانِ سیاهی که نهاد ازدواج از آن نشأت . یابد وت میپایانِ منافع ق است که نزاع و هتک حرمت و تضاد بی

انگیزد که  اي که مرد را برمی گیرد، قدرت سبعانه شوهر بر دارایی و کار زن و سرکوب جنسی نه کمتر سبعانه می

 بخش بوده است ــ تمامی اینها هنگامی آغوشی با او برایش لذت یک عمر مسئولیت زنی را بپذیرد که روزگاري هم

آیند؛ آنانی که زمانی با تعلقِ تمام و  خزند و رو می ها به طرف باال می ریزد، از زیرزمینها و پی و پایه که خانه فرومی

کند که خود را رذل بدانند، رذالتی  کمال به یکدیگر خیري کلی را تجربه کرده بودند، اینک جامعه مجبورشان می

شود  امر کلی چونان نشانِ خجلت امر جزئی برمال می. فرقی ندارد که با نظم کلی فرومایگی افسارگسیخته بیرونی

.زیرا که امر جزئی یعنی ازدواج در این جامعه قادر نیست تا امر کلی حقیقی را تحقق بخشد

توسل به . ــ غیراخالقی بودن دروغگویی در حمله به حقیقت مقدس نهفته نیست 1این قول را به من بده، فرزندم

شود که اعضایش را به زور وادار به هر چه بهتر اعتراف کردن  اي محسوب می امتیاز ویژه جامعهحقیقت به ندرت 

 بر حقیقت جزئی untruth)  (universal ناسزوار است که غیرحقیقت کلی. کند تا به شکار آنان بپردازد می

truth)  (particular با وجود این، در . کند بدل میبالفاصله آن را به ضد خود  تأکید بورزد در همان حالی که

مورد دروغ چیزي مشمئزکننده وجود دارد و آگاهی از آن هرچند که با تازیانه باستانی، ملکه ذهن شود، هنوز چهره 

گوید شرمنده است، چرا که  آدمی که دروغ می. خطا در صداقت افراطی نهفته است. سازد زندانبانان را آشکار می

درنگ  دارد تا براي زنده ماندن دروغ بگوید، بی آموزد که در حالی که او را وامی را می هر دروغ، به او پستی جهانی

این شرم، دروغگویی افرادي را که سرشت منظمتر و ظریفتري دارند  2.خواند آوازي در مدح وفاداري و صداقت می

اي  این کار حقیقتاً دروغ را به حملهدهند، به نحوي که خود  اي بد انجام می آنان این کار را به شیوه. کند برمال می

شود و بنابراین به ابزار بیان اهانت بدل  کند؛ این امر دال بر حماقت آن دیگري می اخالقی به ضد دیگري بدل می

در بین کارپردازان خبره امروزي، مدتهاست که دروغ کارکرد صادقانه واژگون جلوه دادن واقعیت را از . گردد می

دروغها فقط براي این گفته . داند کس اعتماد ندارد، هر کس همه چیز را می کس به هیچ هیچ. دست داده است

دروغ که روزگاري ابزار لیبرالی . شوند که فرد به کسی بفهماند که نه به خود او نیازي دارد و نه به نظر مثبت او می

سازد که به دور خود فضایی  قادر میارتباط بود، امروزه به یکی از تکنیکهاي وقاحت بدل شده است که هر فرد را 

.یخزده بگستراند تا بتواند در پناه آن رشد و نمو کند

آنها، مردم ــ فضایی که روشنفکران اغلب در آن با روشنفکران سروکار دارند نباید آنان را گول بزند و به این باور 

آورترین و  چرا که آنان در شرم. تر از دیگر افراد بشر است برساند که طبقه خاص آنان هنوز هم فرومایه

ورند به همین سبب  موقعیتی که حاجتمندانِ رقیب در آن غوطه. شوند تحقیرآمیزترین موقعیتها به شناخت هم نائل می

اي که  سایر مردم خصوصاً مردم ساده. هایشان را به یکدیگر نشان دهند ترین سویه شوند مشمئزکننده عمالً مجبور می

شوند  کردن بر خصایص آنان بسیار خشنود است، عموماً با روشنفکر در نقش کسانی روبرو می روشنفکر از تأکید
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مکانیک . که چیزي براي فروش دارند ولی در عین حال ترسی ندارند که خریدار به حریم کار آنان تجاوز کند

دانی از باال به  د آدابماشین و مستخدم رستوران در اینکه از گستاخی خودداري کنند مشکلی ندارند، در هر مور

اگر جریان برعکس شود و بیسوادان به روشنفکران مراجعه کنند و درخواست کنند که برایشان . شود آنان تحمیل می

شوند براي سهمشان در تولید  ولی زمانی که مردم ساده ناگزیر می. بینند نامه بنویسند، آنان نیز نسبتاً روي خوش می

ورزي آنان از هر آن چه بین اهل ادب و رهبران ارکستر  یقه شوند، حسادت و کینهاجتماعی با یکدیگر دست به 

دست آخر تجلیل از ستمدیدگان باشکوه، چیزي نیست مگر تجلیل از نظام باشکوهی که . رود وجود دارد، فراتر می

اید به موجه جلوه اند نب احساس گناه موجه کسانی که از کار بدنی معاف شده. درآورده است صورت آنان را بدان

نویسند و باصداقت القاب  روشنفکرانی که خود درباره روشنفکران می. بدل شود» حماقت زندگی روستایی«دادن 

گرایی  بخش عظیمی از جریان ضدروشنفکرگرایی و ضدعقالنیت. کنند نهند این دروغ را تقویت می زشت بر آنها می

درست تا زمان هاکسلی
1(Huxley) آید که نویسندگان درباره مکانیسمهاي رقابت گالیه  درمی هنگامی به حرکت

در فعالیت خاص خودشان، آنان . شوند کنند بدون آنکه این مکانیسمها را بفهمند و براي همین قربانی آن می می

»تو این هستی«وقوف به 
2

زدایند، به همین سبب است که آنان سپس دوان دوان به معابد هندي روي  را از ذهن می 

.آورند یم

 ···ـ ···

:اي هستند از کتاب زیر  ها ترجمه این گزیده

Theodor Adorno, Minima Moralia, London, NLB, 1974.

 ···ـ···

:یادداشتها 

بیش از همه فرزندم وفادار باش و «، )1805-52(اي است به مصراعی از شعر شاعر رمانتیک، رابرت راینیک  اشاره -1

».مده دروغ دهان تو را نجس کندصادق و هرگز اجازه 

.اشاره به آوازي که موتسارت موسیقی آن را ساخته است -2

                                                          
با لحنی تمسخرآمیز از روشنفکران دوران خود به سختی انتقاد  Point Counter Pointاي است به اَلدوس هاکسلی که در رمان اشاره -1

  هاکسلی بعدها دیدگاه انتقادي را رها ساخت و طرفدار نوعی عرفان ترکیبی شرقی ـ غربی شد. کرد

2 - Thou art thisاصطالحِ معتقدان به وحدت وجود در اوپانیشادها  
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مفهوم روشنگري 

هورکهیمر، ماکسو  آدورنو، تئودور: نویسنده 

فرهادپور، مراد:  مترجم

  

بند ترس رها و  مفهوم تفکر مترقی در عامیترین شکل آن، همواره کوشیده است تا آدمیان را از قید و روشنگري، به

تمامی روشن گشته است، از درخشش  حال، کره خاك که اکنون به با این. حاکمیت و سروري آنان را برقرار سازد

جاي  ها و استقرار معرفت به زدایی از جهان، انحالل اسطوره برنامه روشنگري افسون. ظفرمند فاجعه تابناك است

او اساتید اهل . هاي اصلی آن را قبالً تعریف کرده بود ، انگیزه1»جربیپدر فلسفه ت«فرانسیس بیکن، . خیالبافی بود

دانند،  برند دیگران به آنچه آنان نمی گمان می«که نخست » الشأنی موءلفان عظیم«شمرد، همان  سنت را خوار می

ت در باور، عدم راستی، سهول ولیکن به. اند پندارند که نسبت بدان نادان دانایند؛ و سپس خود را داناي چیزي می

ورزي، سستی در تحقیق،  پروایی در ارائه پاسخ، فخر به معرفت، تردید در نقض و مخالفت، غرض تحمل شک، بی

اي از طبیعت، اینها و نظایر اینها، همان  کردن به جزء یا بهره اشیاء در میان کلمات، بسنده]حقیقت[جستجوي

اند؛ و در عوض، آن را با تصورات پوچ  یت اشیاء را ناممکن ساختهاموري هستند که پیوند مبارك ذهن آدمی با ماه

. حال، تصور ثمره و عاقبت پیوندي چنین فرخنده، چندان دشوار نیست با این: اند و آزمونهاي کور وصلت بخشیده

 اي که نما، وسیله صنعت چاپ، اختراعی عظیم؛ توپخانه، دستاوردي که چندان دور از دسترس نبود؛ عقربه قطب

اند؛ اولی وضعِ علم و  راستی که این سه اختراع در روزگار ما جهان را دگرگون کرده به: شده بود پیشتر بعضاً شناخته

پا  حکمت را متحول ساخته، دومی قواعد حرب را زیرورو کرده، و سومی در امر دریانوردي و تجارت انقالبی به

پس دیگر جاي تردید نیست . اند محصول بخت و تصادف بوده و تازه، به اعتقاد من، هر سه آنها اساساً! کرده است

که رمزحاکمیت و سروري آدمی در مخزن معرفت نهفته است؛ مخزنی انباشته از گوهرهاي بسیار که نه خزانه شاهان 

ها جاسوسان و خبرچینانِ شاهان از این گوهر. توان خرید آنها را دارد و نه قدرت ایشان توان فرمان دادن به آنها را

ایم، اما در  اینک ما در حیطه باورها و عقاید حاکم و مدیر طبیعت. خبرند و مالحان و کاشفانِ ایشان از آنها به دور بی

کردیم، آنگاه به یاري عمل بر او  ولی اگر در اختراع و ابداع از او پیروي می. قلمرو ضرورت بنده و مطیع اوییم

2».شدیم حاکم می

آن نوع . ف او در ریاضیات، مناسب آن نگرش علمی بود که پس از او حاکم شددیدگاه بیکن، به رغم ضع

ذهن بشري، که بر : هماهنگی میان ذهن آدمی و ماهیت اشیاء که او در ذهن داشت، مبین وصلتی پدرساالرانه است

همان قدرت است، معرفت، که . زدوده فرمانروایی کند کند، حال باید بر سراسر قلمرو طبیعت افسون خرافه غلبه می
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همچون همه . کشیدن آدمیان، و نه در تبعیت از حاکمان جهان بندگی نه در به: شناسد هیچ حد و مرز و مانعی نمی

منشأ و خاستگاه هیچ ]مسأله[اهداف و غایات اقتصاد بورژوایی در عرصه کارخانه و کارزار، در این مورد نیز

اندازه بازرگانان، تکنولوژي را مستقیماً کنترل  شاهان نیز، درست به: کند د نمیمانعی در برابر فرامین کارفرمایان ایجا

تکنولوژي جوهر و ماهیت . کنند؛ و این تکنولوژي خود همانقدر دمکراتیک است که نظام اقتصادي متصل بدان می

لکه عملکرد آن متکی کند، ب یاري مفاهیم و تصاویر، یا بصیرتهاي فرخنده، عمل نمی تکنولوژي به. این معرفت است

قول بیکن، در  که، به» گوهرهاي بسیاري«آن . برداري از سرمایه بر روش است، یعنی همان استثمار کار دیگران و بهره

رادیو در مقام ماشین چاپِ تصعیدیافته، : اند، خود صرفاً در حکم وسایل و ابزارند گشته» انباشته«مخزن معرفت 

تري براي  نماي مطمئن منزله قطب اراتري از توپخانه، هدایت رادیویی بهافکن در مقام شکل ک شکاريِ بمب

منظور کسب سلطه  استفاده از طبیعت به]یا روش[اند از طبیعت بیاموزند، چگونگی آنچه آدمیان مشتاق. دریانوردي

ري با بیرحمی، روشنگ. است]شناخت طبیعت[این یگانه هدف و غایت. کامل بر خود طبیعت و آدمیان دیگر است

یگانه نوعی از تفکر که براي . ها و آثار خودآگاهیِ خویش را محو و نابود کرده است رغم نام خود، همه نشانه و به

از دیدگاه . اندازه کافی سخت و محکم است، تفکري است که نهایتاً ویرانگر خود است ها به خُردکردن اسطوره

در روزگار ما پیروز گشته است، حتی کیشِ نومینالیستی بیکن نیز امري که  (factual)ذهنیت مبتنی بر امور واقع

مشکوك، متهم به جانبداري از متافیزیک، و نهایتاً مشمول همان حکمی است که بیکن در تأیید بطالن و پوچیِ 

دفش معرفتی که ه«براي بیکن نیز چون لوتر،  3.قدرت و معرفت مترادف یکدیگرند. فلسفه مدرسی صادر کرده بود

ثمردهی یا  خاطر است، چیزي نیست مگر کنیزکی درباري که صرفاً مناسب کسب لذّت است، نه صرفاً رضایت

رضایتی که مردمان نامش را حقیقت «است، نه آن » کارشدن به دست«یا » عمل«معرفت همان » نشان راستین» «.تناسل

ام، این معرفت نه  حقیقیِ معرفت، و چنانچه خود نشان دادهغایت، حوزه و رسالت «این است نشانِ راستینِ » .اند نهاده

به سخنان مقبول و دلپسند و نغز و گُهربار ربطی دارد و نه به براهین و حجتهاي پسندیده، بلکه اساساً عبارت است از 

ندگی منظور بهبود و تسهیل ز اند، به تأثیرگذاري و عمل، و کشف امور خاص و جزئیاتی که پیشتر نامکشوف بوده

معناي نفی هرگونه میلی به  حال به قرار بر آن است که دیگر هیچ رمز و رازي در کار نباشد ــ و این در عین 4».بشر

.کشف رمز و راز است

سخره  گزنفون شمار کثیر ایزدان را به . (animism)گرایی کن ساختن جان زدایی از جهان یعنی ریشه افسون

اند، آمیخته و همراه با هر آنچه در انسان  بدلهايِ آدمیانی که آنان را ساخته مگر نسخهگیرد، زیرا آنان هیچ نیستند  می

دلیل تأثرات حسی نهفته  را ــ به]عادي[منطق نیز کلمات زبان]علم[شرّ و عرَضی است؛ و البته جدیدترین مکتب

جهان به . ت ارزي خنثی جایگزین آنها شودداند که بهتر اس هایی جعلی می کند، و کلمات را سکه در آنها ــ طرد می

شود که جانور توتمی،  چنین گفته می. رستگاري و نجات به (Synthesis)شود، و ترکیب و تألیف هاویه بدل می
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در راه رسیدن به علم مدرن، آدمیان هرگونه ادعایی . روءیاهاي غیبگویان، و ایده مطلق هیچ تفاوتی با هم ندارند

[ .جاي علت و انگیزه نشانند، و قاعده و احتمال را به جاي مفهوم می آنان فرمول را به. نهند نار مینسبت به معنا را ک

: خدمت گرفته شد عنوان مالك و معیاري براي نقد علمی به علت به واقع آخرین مفهوم فلسفیی بود که به]مفهوم

ــ هنوز ]الهی[شده اصل خالق رین شکل دنیويت هاي کهن، علت ــ این تازه الظاهر، از میان همه ایده زیرا، علی

تعریف این مفاهیم : جوهر و کیفیت، کنش و رنج، وجود و هستی. سپرد یگانه مفهومی بود که تن به نقد علمی می

نیاز از  نحوي متناسب با اوضاع و احوال زمانه، یکی از مشغولیات اصلی فلسفه پس از بیکن بود ــ ولی علم، بی به

متافیزیک کهن  theatri) (idolaاین مقوالت به عنوان بتهاي نمایشیِ. تی، سرگرم کار خویش بودچنین مقوال

اند مگر یادبودهاي عناصر و  طرد شدند، و نهایتاً اعالم شد که حتی در اعصار کهن نیز این مقوالت چیزي نبوده

ند و ماهیت خود را در قالب آنها آشکار ها درآمیخته بود قدرتهاي ماقبل تاریخ، زمانی که زندگی و مرگ با اسطوره

در نقشه [کرد، نقاطی را یاري آنها تعریف می مقوالتی که فلسفه غربی نظم طبیعی و جاودان خود را به. کردند می

از شخصیتهاي [لحظه گذار. اي بود کردند که قبالً جایگاه خدایان و شخصیتهاي اسطوره مشخص می] تفکر بشري 

آب، . شناختی متفکران پیش از سقراط حفظ و ثبت گشته است هاي کیهان در نظریه]والت فلسفیاي به مق اسطوره

واقع و از آغاز، همان  شدند، به متفکران ماده آغازین طبیعت محسوب می جوهر فرد، هوا و آتش، که از دید این

به زایش حیات از دل آب یا درست همانطور که تصاویر مربوط . اند اي کردنِ شیوه ادراك اسطوره صور عقالنی

پنداريِ مواد خاك ــ که از حوزه رود نیل به تمدن یونان انتقال یافتند ــ به اصول یا عناصر اندیشه زنده
1

بدل شدند، 

. شناختی، ماهیتی فکري و عقلی یافتند اي نیز در هیأت ناب ذوات هستی جمعِ درهم فرشتگان و اهریمنان اسطوره

اما . ها یا مثل افالطونی، حتی خدایان پدرساالر المپ نیز در لوگوس فلسفی ادغام شدند هسرانجام، از طریق اید

هاي افالطونی و ارسطوییِ متافیزیک بازشناخت، و  کهن را در پس چهره]اي اسطوره[روشنگري حضور قدرتهاي

روشنگري . افه رد کردعنوان خر پذیر است، به حمل (universals)این ادعا را که حقیقت یا صدق بر کلیات

توان آثار ترس از ارواح اهریمنی را تشخیص داد،  مرجعیت مفاهیم کلی، هنوز هم می]پذیرش[مدعی شد که در

امید که بتوانند از این  کوشیدند آنها را در قالب آیینها و مناسک جادویی تجسم بخشند، بدین ارواحی که آدمیان می

ر خواهد گشت، آن هم بدون اما از این پس، ماده سرانجام مقهو. طریق نیروهاي طبیعی را تحت تأثیر قرار دهند

از دید روشنگري هر . هرگونه توهمی درباره قدرتهاي حاکم بر ماده یا نیروهاي ذاتی و کیفیات مخفی نهفته در آن

تا هر زمان که روشنگري بتواند، . آنچه با قاعده و قانون محاسبه و سودمندي سازگار نباشد، امري مشکوك است

ولی طی این فرایند، روشنگري با . ط و توسعه یابد، مهار آن ناممکن استفارغ از هرگونه سرکوب خارجی، بس

                                                          
در همه اشکال خود واجد جان و حیات) یا هیولی hule(اي باستانی است که براساس آن ماده آموزه Hylozoismپنداري مواد یا زنده -1

(zoe) ــ م. است.  
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هرگونه مقاومت معنوي . کند که با کلیات تفکر باستانی ها و تصورات خود از حقوق بشر دقیقاً همانطور رفتار می ایده

روشنگري هنوز حضور و این بدان معناست که  5.رساند که سر راهش سبز شود، صرفاً به افزایش نیروي آن یاري می

خدمت  هایی که براي مقاومت در برابر روشنگري به همه اسطوره. شناسد ها بازمی خود را حتی در پس چهره اسطوره

لطف همین واقعیت،  شوند، و به بدل می]عقلی[دالیل و براهین شوند، طی فرایند مقابله با آن به گرفته می

روشنگري . نهند کنند، گردن می خاطرش روشنگري را تقبیح می زدا، که به ناخواه، به اصلِ عقالنیت اسطوره خواه

.است (totalitarian)گرا خودکامه و تام

تصاویر و [و فرا افکندن (anthropomorphism)روشنگري همواره بر آن بوده است که باور به انسانْ شکلی

این دیدگاه، امور مافوق طبیعی، ارواح و اهریمنان، از  6.عرصه طبیعت، اصلِ بنیانی اسطوره است ذهنی به]مفاهیم

توان براي  در نتیجه می. دهند دل راه می طبیعی را به هاي ايِ آدمیانی هستند که ترس از پدیده جملگی تصاویر آینه

پاسخ اُدیپ . بشري فروکاست) سوژه(ذهن  اي مخرج مشترکی یافت و آنها را به هاي اسطوره شمار کثیر چهره

ي ابوالهولمعما به
اي روشنگري است که مکرراً به منزله اطالعات  همان پاسخ کلیشه» جواب معما انسان است؟« :1

یافته، نوعی  اي از شعور عینیت نمونه: واقع چیست نظر از آنکه موضوع یا مسأله موردنظر به شود، صرف ارائه می

روشنگري، از قبل، فقط چیزهایی را . تگاريسازيِ ناب تجریدي، ترس از نیروهاي شیطانی، یا امید به رس شاکله

آرمان و ایدئال روشنگري : یافته درك کرد صورتی وحدت شناسد که بتوان آنها را به منزله وجود یا رخداد بازمی به

گرا از روشنگري در این  روایتهاي عقلگرا و تجربه. شود کس از آن استنتاج می چیز و همه آن نظامی است که همه

هرچند مکاتب مختلف ممکن است اصول موضوعه را به طُرق متفاوت تفسیر کنند، ولی ساختار . اند قولال نکته متفق

اصل موضوعه بیکن در مورد وجوب یا ضرورت وجود علم واحد عام. وحدت علمی همواره یکسان بوده است

(una scientia universalis) ناپذیر تخصیصهاي تحقیق، همانقدر با امور  نظر از تعدد حوزه ، صرف
2

                                                          
اي اساطیر یونان است که در  و باالتنه زن، از زمره هیوالها و موجودات افسانهتنه شیر  موجودي با پایین (Sphinx)ابوالهول یا اسفینکس - 1

. خواست تا به قیمت جان خویش معماي او را پاسخ گویند گرفت و از آنان می جلو مسافران را می (Thebes)گردنه راه ورود به شهر تب

اُدیپ با » رود؟ گام نیمروز روي دو پا، و شامگاهان بر سه پا راه میکدام جانور است که صبحگاهان چهار دست و پا، به هن«: معما این بود

ابوالهول خود را از کوه پایین افکند و » .جواب معما، انسان است«: اشاره به شیوه حرکت آدمی در طفولیت و بلوغ و پیري، به هیوال گفت

  ــ م. اُدیپ به لطف جسارت و هوش خویش پادشاه تب شد

منزله مصادیق و موارد خاص مفاهیم کلی  توان آنها را به ها یا اموري هستند که نمی پدیده (the unassignables)یرناپذ امور تخصیص - 2

همین دلیل، متفکران  به. بندي و تخصیص این امور غالباً ناممکن است بندي و طبقه دسته. تعریف و در یک نظام تجریدي عام ادغام کرد

» عینی«و » علمی«اند، زیرا این امور، آرامش و یکدستی و کلیت نظامهاي  ا سوءظن و خصومت بدانها نگریستهگرایان همواره ب روشنگري و علم

هاي گسسته غالباً به تبیین ریاضی تن  اند، و در واقع پدیده دانان نیز هیچگاه از وجود توابع منفصل خشنود نبوده ریاضی. زنند آنان را بر هم می

، امور خاص و فردي و غیر اینهمان را در پاي )فیثاغورث(و اسطوره ) افالطون(در مقام الگوي اصلی متافیزیک ریاضیات نیز، . دهند درنمی

  ــ م. گیرد کردن اصل حاکم بر هرگونه تفکري است که از سلطه نشأت می کند ــ قربانی مفاهیم و تصاویر کلی و انتزاعی قربانی می
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mathesis) ورزد که معیار عام خصومت می universalis)  تکثر و  7.گسست یا انفصال]پدیده[الیبنیتس با

طبق نظر . شوند ماده فروکاسته می]مفهوم تجریديِ[جایگاه و ترتیب، تاریخ به امر واقع، و اشیاء به تنوع اَشکال به

کلیت، مبین حضور پیوندي منطقی و بري از ابهام است که اصول نخستین را به بیکن نیز وجود درجات و مراتبی از 

 دلیل اعتقادش به بت درجه و مقیاس کنت دو مایستر او را به. سازد مبتنی بر مشاهده متصل می]تجربی[احکام

idole  (une déchelle)  ماي منطق صوري مکتب اصلیِ هواداران علم واحد بود،  8.کند می مسخرهو طرح یا ش

با ) مثل(ها  اي یگانگی و تساوي ایده مضمون اسطوره. پذیريِ جهان را به متفکران روشنگري عرضه داشت محاسبه

ترتیب، عدد اصل و قانون  بدین: زدایی است اعداد، در آثار متأخر افالطون، بیانگر تمنّاي ذاتی همه صور اسطوره

آیا قاعده مشهور «. بر عدالت بورژوایی و مبادله کاالیی نیز حاکم استهمین تساویها و معادالت . روشنگري گشت

Si inaequalibus aequalia addas, omnia erunt inaequalia 1
به یکسان اصل موضوعه عدالت و ،

نظام حقوقی یا عدالت تبدیلی و توزیعی]دو مفهوم[ریاضیات نیست؟ و آیا
2

با تناسب حسابی و هندسی تطابق و 

این جامعه با تحویل و فروکاستن . شود ارزي اداره می جامعه بورژوایی براساس قانون هم 9»تناظري راستین ندارند؟

از دید روشنگري هر آنچه به اعداد، و نهایتاً به احد یا . سازد پذیر می امور غیرمشابه به کیفیات تجریدي، آنها را قیاس

ناپذیر را به عنوان ادبیات  وزیتیویسم مدرن نیز اینگونه امور تحویلیگانه، تحویل نیابد، موهوم و خیالی است؛ پ

شعار اصلی است، و همگان به یکسان بر نابودي خدایان و  (unity)از پارمنید تا راسل، وحدت. کند بایگانی می

.ورزند کیفیات ذاتی تأکید می

با محاسبه علمی رویدادها، اصل سنجش  .هایی که قربانی روشنگري شدند، محصوالت خود آن بودند هذا اسطوره مع

هدف . شود ها انتقال یافته بود، لغو می و ارزیابی امور نیز که زمانی توسط فکر از عرصه رویدادها به قلمرو اسطوره

گرایشی : و تأیید و تبیین (presentation)اسطوره گزارش و تسمیه و روایت آغاز بود؛ و البته عالوه بر آن ارائه

روایت در همان مراحل نخستین، خصلتی . ها نیرو و شدت بیشتري یافت آوري اسطوره پاي ثبت و جمع که پا به

تواند از جادو تأثیر پذیرد، جزء  منزله فرایندي متعین که با این وصف می ایده فعالیت و کنش به. پندآموز پیدا کرد

عنصري  هاي ملی به ک، در نخستین حماسهاین عنصر نظريِ موجود در مناس. همیشگی هرگونه آیین و مناسک است

کرد، از قبل، حتی پیش  حقیقت ستایش می» نشان راستینِ«آن نظم و قدرتی که بیکن از آن به منزله . مستقل بدل شد

ارواح و شیاطین محلی جاي خود را به . ها بود نویسان به سراغ آنها روند، وجه مشخصه اسطوره از آنکه تراژدي

بندي  تب آن بخشیدند؛ و اوراد و نیایشهاي جادوگر و اعضاي قبیله نیز به نفع محاسبه و درجهمرا ملکوت و سلسله

                                                          
  کنیم ها را به برابرها بیفزاییم، همه را نابرابر میاگر نابرابر: عبارتی التینی به معناي - 1

است؛ اما عدالت یا حقوق توزیعی) قصاص(مبتنی بر مبادله برابر ضرر و زیان  (commutative justice)حقوق تبدیلی -2

(distributive) ــ م. ب جامعه مدرن استاي از حقوق فردي استوار است، خصلتی بس انتزاعیتر دارد و بیشتر مناس که بر مجموعه پیچیده  
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شد ــ کنار  ابالغ می]مراکزقدرت[قربانی و نیروي کار بندگان ــ که از طریق فرامین]انواع و ارزش[دقیق

شوند، بلکه بر آنها  عی یکسان تلقی نمیدیگر خدایان المپ مستقیماً با عناصر طبی]در این مرحله[ .گذاشته شدند

در اشعار هومر، زئوس نمایانگر آسمان و هواست؛ آپولو خورشید را در اختیار دارد؛ و هلیوس و . کنند داللت می

خدایان در مقام مفاهیم جوهريِ عناصر مادي، از این عناصر . اند اکنون کارکردي تمثیلی یافته از هم (Eos)ائوس

که همراه با پیشرفت فلسفه تا حد موناد، یا یک نقطه مرجع (شِ لوگوس  از این پس، وجود به دو بخ .شوند متمایز می

این تمایز یکتا میان هستیِ راستین و . گردد و توده انبوه اشیاء و مخلوقات حادث تجزیه می) شود صرف، منقبض می

هیچ توجهی به این تمایزات، مطیع و تابع آدمی جهان، بدون . بلعد ، همه تمایزات دیگر را فرو می]حادث[واقعیت

بر ]آدمیان[و بگذار آنان... «: اند القول روایت یهودي از آفرینش جهان و دین المپی در این نکته متفق. شود می

خزد، حاکم و  اي که بر سطح زمین می ماهیان دریا، و مرغان هوا، و بر احشام، و بر سراسر زمین، و بر هر خزنده

اي زئوس، پدر ما زئوس، فرمانروایی آسمانها از آن توست، و این توئی که بر افعال آدمی، از نیک « 10».شوند مسلط

زیرا هم اینچنین است که یکی « 11».کنی؛ و امر تو درستکاري است و بد، و حتی بر بازیگوشیِ جانوران، نظارت می

؛ اما اگر کسی بگریزد و حکم تهدیدآمیز خدایان دامنش پردازد، و دیگري بعدها را می]گناهانش[الحال کفاره فی

 12».را نگیرد، باز هم به یقین حکم عدالت سرانجام ابالغ خواهد شد، اگر نه بر او پس بر فرزندان وي یا نسلی دیگر

اري آدمی با تصدیقِ قدرت به منزله اصل حاکم بر همه روابط، بهاي بید. در برابر خدایان، تسلیم یگانه راه بقاست

، جدایی میان انسان و خدا به امري بس ] ratioیا میزان[در قیاس با وحدت این عقل. پردازد نفس خویش را می

اي است که از زمان اولین نقد آثار هومر، حکم راسخِ عقلْ توجه ما را بدان  شود؛ و این نکته ربط بدل می فرعی و بی

. مند، هر دو در مقام حاکمان طبیعت همانند یکدیگرند نظام خدايِ خالق و اندیشه یا روح. معطوف داشته است

حاکمیت و سروري بر هستی، ایفاي نقش خدایگان و ارباب، و نشستن بر کرسی : همانندي انسان با خدا، یعنی

آدمیان بهاي افزایش قدرت خویش را با . شوند، و طبیعت به عینیت صرف ها به روشنگري بدل می اسطوره .فرماندهی

کند که  روشنگري با اشیاء چنان رفتار می. کنند پردازند که قدرت خود را بر آن اعمال می ه شدن از چیزي میبیگان

مردان علم اشیاء را . شناسد که بتواند آنان را آلت دست قرار دهد او انسانها را فقط تا آن حد می. دیکتاتور با انسانها

ترتیب است که توان بالقوه اشیاء در خدمت اهداف  و بدین. ا باشندشناسند که بتوانند خود سازنده آنه تا آن حد می

طی همین مسخ و استحاله است که طبیعت اشیاء و امور، در مقام موضوعی که سلطه بر آن اعمال . گیرد آنان قرار می

طبیعت را ]علمی[اینهمانی است که وحدت همین یکسانی و. گردد شود، به منزله امري هماره یکسان ظاهر می می

 نیاز است که از وحدت سوژه یا ذهن اما نیایش جادویی همانقدر از این یکسانی و اینهمانی بی. سازد برمی
1

آیینهاي 

                                                          
خواهند تبیینی کلی و انتزاعی از جهان به دست دهند و آن را  عبارت دیگر، در تقابل با اسطوره و متافیزیک و علم روشنگري که می به - 1

اصلی همه تبیینهاي انتزاعی طور همزمان بر اشیاء و آدمیان تحمیل کنند، جادو نیازي ندارد تا به یاري اصل یا قاعده اینهمانی ــ که خاستگاه  به
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رو  ها اساساً معطوف به باد و باران، دشمنان بیرونی، یا شیاطین نهفته در جسم فرد بیمار بود، و از این جادویی شَمن

بخشید، روحی یگانه و واحد نبود، بلکه همواره  روحی که به جادو نظم می. شتها ندا کاري به کار مواد و نمونه

جادو به . کرد بایست در تناسب با ارواح گوناگون انتخاب شوند، تغییر می همچون نقابها و صورتکهاي آیینی که می

ود به حقیقت ناب، حال، در قلمرو جادو، سلطه هنوز، به لطف تغییرشکل و تبدیل خ تمامی غیرحقیقی است، با این

دهد در مقام بنیاد اصلیِ جهانی عمل کند که  نامرئی و پنهان نشده است، همان تغییر و تبدیلی که به سلطه اجازه می

کند؛ او به قصد ترساندن یا خشنودساختن  جادوگر از شیاطین تقلید می. گشته است]سلطه[اکنون مطیع و تابع آن

اگرچه وظیفه او ایفاي نقش . آورد دهد یا اداي افراد راضی و خشنود را درمی وز میآنها، رفتاري ترسناك از خود بر

کند، همان انسانی که  خود را به شیوه انسان متمدن درك نمی]شخصیت[بخشیدن است، ولی او هرگز و تشخص

یافته بدل  وحدت (Cosmos)آرایه شکارگاههاي فرحبخش به تصویر کائنات یا جهان در چشم او منظره ساده و بی

. را در خود نهفته دارد]طبیعت و آدمیان دیگر[شود، یعنی همان مفهوم فراگیري که همه انواع ممکن غارت می

کند؛ حال آنکه این دقیقاً همان تصویري است که آدمی  جادوگر هرگز خود را تصویرِ نیروهاي نامرئی محسوب نمی

شود، بلکه  شدن با دیگري محو نمی یابد، هویتی که به واسطه یکی یدر هیأت آن به هویت و اینهمانیِ نفس دست م

به خاطر دستیابی به همین اینهمانیِ روح. آید در مقام صورتکی نفوذناپذیر، یکبار و براي همیشه به تملک نفس درمی

عتی که طبی. شود و همبسته آن، یعنی وحدت طبیعت، است که گوناگونی و تکثر کیفیات قربانی می]یا نفس[

شود، و نفسِ قادر به تملک  بندي صرف بدل می نظمِ طبقه کیفیات خود را از دست داده است، به ماده خام و بی

آنچه بر نیزه، مو . کند جادو به یاري بازنمایی خاص و جزئی عمل می. صرف ــ یعنی به اینهمانی و هویت تجریدي

تحقق این . گردد النوع ذبح می جانورِ قربانی به عوض ربدهد؛  دهد، بر خود او نیز رخ می یا نام خصم رخ می

           مراسم قربانی، نشانگر برداشتن گامی در جهت منطق استداللی]تحول تاریخی[جایی در جابه

(discursive logic)  شدند، هنوز باید  که به جاي دختر یا نخستین نوزاد قربانی می اي اگرچه گوزن و برّه. است

بودند، ولی حتی در این مرحله اولیه نیز این جانوران نماینده یا بازنمود نوع خود تلقی  فیات خاصی میواجد کی

اما تقدس امر . هاي نوعی است شدند، با همان عدم تشخص و عدم فردیتی که نشان آشکار همه مثالها و نمونه می

که محمل خصوصیات نوعی و ]اي قربانیبر[خاص که به اینجا و اکنون تعلق دارد، و یکتایی مورد برگزیده

اي مشخص و ممتاز، و در نتیجه  را به طرزي بارز و ریشه]یعنی امر خاص یا مورد برگزیده[شود، آن وار می نمونه

در علم . آورد بخشیدن به چنین اوضاع و احوالی فراهم می علم زمینه الزم را براي خاتمه. کند براي مبادله نامناسب می

وجود ندارد، پس ]در مقام امر خاص و مورد برگزیده[مایی خاص خبري نیست؛ ولی اگر جانور قربانیاز بازن

                                                                                                                                                                                          
نیازي از عینیت، و از عین یا ابژه اینهمان و هماره یکسان، جادو را از ذهنیت  اما بی. بخشد» عینیت«و تحمیلی است ــ به موضوعات خود 

  ــ م. سازد نیاز می یافته نیز بی تجریدي و ذهن یا سوژه اینهمان و وحدت
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دار اکنون امور و اجناس عوض. النوعی هم در کار نیست دیگر رب
1

پذیري عام ــ جایگزین بازنمایی  ــ یعنی تعویض

شود، خرگوش آزمایشگاه نیز چیزي را  ماده شکافته می اي از هر اتمی نه در مقام بازنمود، بلکه به منزله نمونه. شود می

از آنجا که در علمِ . شود کند، بلکه به منزله نمونه صرف در شور و شوق عالمانه دانشمندان گم می بازنمایی نمی

گیرد، ابژه یا موضوع  چیز تحت شمول ماده یا موضوعی واحد قرار می اند که همه کارکردي همه تمایزات چنان سیال

اعصار پیشین به رغم ایستایی و ثباتشان، اکنون ]جادویی[که مناسک درحالی. شود لمی نیز دچار جمود میع

جهان جادو . دادند رسند، زیرا این مناسک تمایزاتی مشخص و معین را به موضوع نسبت می نظر می پذیر به انعطاف

اکنون  13.شناختی نیز محو گشته است کل زبانکرد که اکنون اثر و ردپاي آنها حتی در ش تمایزاتی را حفظ می

اي میان سوژه یا ذهنی  شود، رابطه قرابتهاي متنوع و متکثرِ مابینِ موجودات، به نفع رابطه یا نسبتی واحد سرکوب می

 در عرصه. اي میان داللت عقالنی و ابزار و حامالن تصادفیِ داللت بخشد و ابژه یا عین فاقد معنا، رابطه که معنا می

هایی صرف براي اشاره به امر موردنظر نبودند، بلکه آنها از طریق تشابه یا نام، با خود این  جادو، روءیا و تصویر نشانه

مرتبط بودن]واقعیت محسوسِ[در اینجا، رابطه یا نسبت محصولِ. ناپذیر داشتند امر پیوندي جدایی

(relatedness) کند، ولی جادو  جادو نیز چون علم اهدافی را تعقیب می. ] ذهنی [است، نه ثمره قصد یا التفات

به هدف خود دست یابد ــ نه با فاصله گرفتن ]تقلید، محاکات : mimesis[کوشد تا از طریق مایمسیس می

 نژند، آن را به که ــ به گفته فروید ــ انسان بدوي، همچون فرد روان» ها حاکمیت ایده«. فزاینده و تصادفی از موضوع

  ]برخالف گفته فروید[اي میان اندیشه و واقعیت،  در نبود تمایزي ریشه 14.دهد، مبناي جادو نیست خود نسبت می

که » اطمینان راسخ به ممکن بودن کسب سلطه بر جهان» «.به فرایندهاي ذهنی در قیاس با واقعیت پر بها داد«توان  نمی

تواند با دیدي  فقط در صورتی می 155دهد، ، به جادو نسبت میفروید آن را، بدون درنظر گرفتن تناسب تاریخی

تعویض عملکرد . تر تشکیل دهد بینانه از تحقق سلطه بر جهان سازگار باشد که بنیان آن را علم و دانشی پیشرفته واقع

مفاهیم و  با تکنولوژي صنعتی فراگیر، قبل از هر چیز مستلزم استقالل کامل]سنتی[محلی و بومیِ طبیب و حکیم

               ها از مصادیق و موضوعات بود، و این استقالل نیز فقط پس از ظهور نفس یا روان سازگار با واقعیت ایده

(reality-adjusted ego)     تحقق یافت.

دین ملی یا اسطوره خورشیديِ پدرساالر، در مقام کلیتی که در قالب زبان بیان گشته است و مدعی حقیقتی برتر از 

تواند خود را با آن  اي کهنتر است، خود نوعی روشنگري است که صورت یا قالب فلسفی می باورهاي اسطوره

ناپذیر روشنگري را به  با دست خود فرایند پایان اي بینش اسطوره. اینک زمان مکافات فرارسیده است. همتراز بداند

ناپذیر، در برابر  راه انداخت، فرایندي که طی آن همه دیدگاههاي نظري مشخص، بارها و بارها و با ضرورتی اجتناب

                                                          
کاالهایی نظیر ذغال یا الوار را گویند که در هرگونه سفارش یا قراردادي،هر بخش یا واحدي  (Fungible)دار اجناس یا کاالهاي عوض - 1

  ف. ــ م. تواند جایگزین بخش یا واحدي دیگر شود از آنها می
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افتند ــ تا سرانجام هر تصوري از روح یا حقیقت، و  این انتقاد مخرب که چیزي جز عقیده و باور نیستند، به خاك می

اصل ضرورت یا تقدیر مهلک که قهرمانان اسطوره . گرایانه تلقی شود نهایتاً حتی خود روشنگري، نوعی جادوي جان

شود، همان اصلی است  کند و خود نیز به منزله پیامدي منطقی از درون سروشهاي غیبی استنتاج می را سرنگون می

گراي فلسفه غربی حکومت  ک تک نظامهاي عقلکه، پس از پاالیش و حصول به مرتبه منطق صوري، نه فقط بر ت

شود، تحت سیطره خویش دارد، و  مراتب خدایان آغاز می کند، بلکه دنباله و مجموعه نظامهایی را هم که با سلسله می

خشم و غضب در برابر : کند در یک شامگاه همیشگی بتها، محتوایی اینهمان و هماره یکسان را به ما عرضه می

کنند، روشنگري نیز  ها از آغاز در جهت تحقق روشنگري عمل می درست همانطور که اسطوره. یپرهیزگاري ناکاف

روشنگري کل ماده و محتواي خود را از . شود اي غرقه می با برداشتن هر گام، بیشتر و بیشتر در بینش اسطوره

. شود اي دامنگیرش می رین اسطورهکند، البته به قصد نابودي آنها؛ ولی حتی در مقام قاضی نیز نف ها اخذ می اسطوره

حال حکم قصاص را بر همین فرایند  کوشد تا خود را از فرایند تقدیر و قصاص رها سازد، و در همان روشنگري می

در روشنگري نیز . دادن خویش کفّاره دهد بایست براي رخ دهد، می ها، هر آنچه رخ می در اسطوره. کند اعمال می

شود، زیرا به راحتی ممکن بود رخ ندهد یا به  پوچ و باطل تلقی می) فاکت(امر واقع : وضع به همین منوال است

کند؛ آن  ارزي کنش و واکنش، قدرت و برتريِ تکرار بر واقعیت را تصدیق می آموزه هم. اي دیگر تحقق یابد گونه

توانند به یاري تکرار خود را  میاند که  را کنار نهاده]خاص تفکر جادویی[هم مدتها پس از آنکه آدمیان این توهم

[پا به پاي محوشدن توهم جادویی، . با واقعیت تکرارشده یکی و اینهمان سازند و بدین طریق از چنگ آن بگریزند

کند ــ همان دوري که  تکرار نیز با بیرحمی و سرسختی فزونتري آدمی را به نام قانون در دوري بسته اسیر می]اصل

اصل . ت یافتنش در شکل قانون طبیعی، ضامن کنش او در مقام سوژه یا فاعلی آزاد استبه گمان آدمی عینی

اي به مثابه تکرار، که روشنگري آن را بر ضد تخیل  ، یعنی اصل توضیح هر واقعه (immanance)درونماندگاري

وید زیر این آسمان گ بر که می آن حکمت خشک و بی. کند، اصل حاکم بر خود اسطوره است اي علَم می اسطوره

هاي ژرف از قبل  معنا رو شده است، و همه اندیشه یکرنگ هیچ چیز نوي وجود ندارد، زیرا همه ورقهاي این بازي بی

اند که  القول توان از پیش تفسیر کرد، و همه آدمیان متفق اندیشیده گشته است، و همه کشفیات ممکن را می

کند که  آوري را باز تولید می ثمر صرفاً همان حکمت شگفت فرزانگیِ بی سازگاري و تطبیق یگانه راه بقاست ــ این

اي وضع پیشین را تکرار و بازسازي  هیچ وقفه کردن، بی حکم جزاي تقدیر که با قصاص: قرار است منکر آن باشد

حدود ]تیکان[و این همان حکمی است که به نحوي انتقادي. شود آنچه متفاوت بود، یکسان و برابر می. کند می

چیز  شود، ولی به قیمت اینکه دیگر هیچ چیز یکسان و اینهمان می چیز با همه همه. کند تجربه ممکن را تعیین می

واسطه  عدالتی کهن ــ یعنی خدایگانی و سروريِ بارز و بی روشنگري ، بی. حال با خود یکسان باشد تواند در عین نمی

، در  (universal mediation)عدالتی را در قالب وساطت عام بی حال این کند، ولی در همان ــ را منحل می
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یر کگور  رساند که کی روشنگري همان کاري را به انجام می. سازد نسبت هر موجود با موجود دیگر، همیشگی می

خوان هرکول یکی از صور ازلی  دانست، و در منظومه حماسیِ دوازده آن را حسن اخالق پروتستانی خویش می

the)ناپذیر کن ساختن هر آنچه متباین و قیاس ریشه: رفت اي به شمار می اسطوره قدرت incommensuralde) 

شوند، بلکه آدمیان نیز عمالً به سازشکاري و یکرنگی با جماعت  نه فقط همه کیفیات در تفکر ناب منحل می. است

پردازد؛ نعماتی که قیمتشان پس از  ت را میآدمی خود از طریق مبادله پایاپاي، بهاي برکات و نعما. نهند گردن می

شود، زیرا این خود اوست که این برکات، یعنی توانها و استعدادهاي بالقوه و ذاتی  تولد او توسط بازار تعیین نمی

به آدمیان فردیتی یکتا و متفاوت از . بخشد خویش را بر طبق الگوي تولید کاالهاي قابل فروش در بازار شکل می

ولی از آنجا که . شد، تا شاید از این طریق به شکل قطعیتر و حتمیتري با یکدیگر شبیه و یکسان شوند دیگران عطا

نفس یکتا هرگز، حتی پس از عصر لیبرالیستی، به تمامی ناپدید نشد، روشنگري همواره غریزه اجتماعی و میل به 

فردیت در ]بقاي[افراد است؛ زیراتک  تحت فرمان، برآیند نفیِ تک وحدت جمعِ. جمع را تشویق کرده است

آن ایل و . کوشد همه افراد را به یک جمع واحد بدل کند اي است که می حکم به سخره گرفتن آن نوع جامعه

ایلغاري که در سازماندهی جوانان هیتلري نمودي چنین آشکار دارد، بیش از آنکه نشانه بازگشت به بربریت باشد، 

. گرفتن از همقطاران ابريِ سرکوبگر است ــ کشف حقِ برابر در اعمال ظلم با سرمشقعالمت پیروزيِ یکدستی و بر

ویژه از آن  شود که اسطوره جعلی فاشیسم به واقع همان اسطوره اصیل عصر باستان است، به ترتیب معلوم می بدین

ذره در میان  ه و ذرهکه اسطوره جعلی، آن را کورکوران دید، درحالی جهت که نمونه اصیلْ قصاص را بعینه می

شدن طبیعت، ما را  هر تالشی براي گسستن زنجیر انقیاد به طبیعت، به سبب خُرد و گسسته. کند قربانیانش تقسیم می

تفکر انتزاعی، که ابزار . و این اساس سیر تحول تمدن اروپایی است. برد هرچه بیشتر به درون اسارت طبیعی فرمی

تحت . کند تقدیر،به تقلید از روش تقدیر، موضوعات خویش را تخریب میروشنگري است، به رغم طرد مفهوم 

که به حکم تفکر (، و صنعت )کند چیز را در طبیعت تکرارپذیر می که همه(کننده تفکر انتزاعی  سلطه یکدست

قول  بدل شدند که به» اي گله«ها یا فاعالن آزاد سرانجام به همان  ، سوژه)نهد انتزاعی به اصل تکرار گردن می

.نتیجه و ثمره روشنگري است 16هگل

ء یا موضوع است  اي از خود شی فرضهاي تفکر انتزاعی، مبتنی بر فاصله فاصله میان سوژه و ابژه، به مثابه یکی از پیش

آغاز سرودهاي هومر و نیایشهاي ریگ . که محکوم یا بنده، حصول آن را براي حاکم یا ارباب ممکن ساخته است

گردد، عصري که طی آن اقوام جنگجو سلطه خویش  مت بر قلمرو و استقرار در مناطق امن بازمیودا به عصر حکو

النوع از جمع ارباب انواع همزمان با این جامعه مدنی ظاهر  نخستین رب 17.را بر توده انبوه ملل مغلوب برقرار ساختند

که  دارد، درحالی وب را مطیع و بنده نگه میاي که در آن پادشاه، در مقام رئیس اشرافیت مسلح، ملل مغل شد، جامعه

گرفتن حیات مبتنی بر  با پایان. کنند پزشکان، غیبگویان، صنعتگران و تجار بر دادوستد اجتماعی نظارت می
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از یکدیگر جدا ) یا کار(سروري و بندگی . گیرد بیابانگردي، نظم اجتماعی نیز بر پایه مالکیت ثابت شکل می

اي از گاوچرانها،  شده بندي از راه دور، جمع انبوه و به دقت درجه«] یا اودیسئوس [ولیسمالکی چون ا. شوند می

بیند که با  شامگاهان، وقتی از فراز قصر خویش، مزارع را می. کند چرانها و مستخدمان را هدایت می بزچرانها، خوك

داند که خادمان  ب مهیا سازد؛ او میتواند با ذهنی آرام خود را براي خوا اند، می نور هزاران آتش روشن گشته

اند تا دزدان را از ذخایري که  نزدیک شود، و آماده]هایش به گله[اند تا مبادا جانوري وحشی چابکش مراقب

ها و مفاهیم که به یاري منطق استداللی بسط  کلیت یا خصلت عام ایده 18».مأمور پاسداري از آنهایند، دور سازند

برپا ]در حوزه روابط اجتماعی[اصل سلطه در حوزه مفاهیم، بر پایه سلطه واقعی مان تحققیافته است، یعنی ه

نظم کهن، در وحدت و  هاي پراکنده و بی انحالل میراث جادویی، انحالل و جذب ایده. یابد گشته و استقرار می

مشخص است که اربابان آزاد مراتبی  یگانگی مفهومی، مبین برپایی و برساختن زندگی در هیأت هرمی با سلسله

آن فردیتی که طی فرایند به انقیادکشیدن جهان، نظم و انضباط و اطاعت را آموخت، . کنند مراتب آن را تعیین می

اي که تمایزات ایستا و ثابت آن شرط وجود  خیلی زود حقیقت را تمام و کمال با اندیشه تنظیمی برابر دانست، اندیشه

[، معرفت حقیقتاً انضمامی و مرتبط با موضوع)تقلیدي(ت، عالوه بر جادويِ مایمتیک این فردی. حقیقت کلی است

دامنه نفرت آن حتی تصویر اعصار مغلوبِ گذشته و سعادت خیالی آنها را هم دربر . را نیز حرام شمرد ]معرفت 

نور ]آریایی[ه اصول اعتقادي دینِخدایانِ زمینیِ بومیان و ساکنان اولیه به دوزخ تبعید شدند؛ و البته بنا ب. گرفت می

.و خورشید، یعنی دین ایندرا و زئوس، زمین یا کره خاك همان دوزخ بود

درست همانطور که نام زئوس، در برخی آیینهاي مرکب، عالوه بر . با این همه، بهشت و دوزخ از هم جدا نبودند

درست همانطور که خدایان المپ با  19شد؛ میالنوعی خاکی و زمینی هم اطالق  نورانی و آسمانی به رب خدایی

گونه مراوده و پیوند داشتند؛ قواي خیر و شرّ، رستگاري و مصیبت، نیز به نحوي صریح از  النوعهاي زمینی همه رب

آن اصل . آنان نیز چونان فراز و فرود، زندگی و مرگ، تابستان و زمستان، به یکدیگر متصل بودند. هم متمایز نبودند

شده تاریخ بشر، تحت نام مانا گون که در قدیمیترین مراحل شناخته بهم و تیرهدینیِ م
1

شد، در جهان  ، ستایش می

هر چیزِ ناشناخته و بیگانه، امري نخستین، در هم و تفکیک ناشده . دهد تابناك دین یونان به حیات خویش ادامه می

شده  شناخته در اشیاء که افزون بر واقعیت از پیشرود؛ آن عنصري  است؛ همان چیزي که از محدوده تجربه فراتر می

کند، تقابلِ پیچیدگی درونی امرطبیعی با امر فردي است، نه تضاد  آنچه انسان بدوي از این لحاظ تجربه می. است

شود  رسد، نامی می آن فریاد ناشی از حیرت که همراه با تجربه امر غریب به گوش می. جوهر معنوي با جوهر مادي

رو، دهشت را  کند، و از این این فریاد، تعالی امر مجهول یا فاصله ناشناخته از شناخته را تثبیت می. ي همین امراز برا
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شدن طبیعت به مثابه نمود و توالی، تالش و قدرت، که شرط نخست ظهور  مضاعف. کند تحت عنوان تقدس مهار می

نوبه خود در هیأت تالش براي توضیح و  سی که بهگیرد، تر اسطوره و علم، هر دو، است، از ترس آدمی نشأت می

به رغم پافشاري پسیکولوژیسم، این روح یا جان آدمی نیست که در طبیعت . شود ظاهر می]طبیعی نیروهاي[تبیین

کند؛ مانا، یا همان روح محرك، پژواك برتري واقعی طبیعت در جان ضعیف آدمیان بدوي است، نه نوعی  حلول می

]اعتقادات[یی جاندار از بیجان، تسخیر برخی مکانها توسط شیاطین یا الهگان، نخست از دل اینجدا. فرافکنی

آنگاه که درخت دیگر صرفاً . هاي جدایی سوژه و ابژه است گرایی برخاست، که خود حاوي نخستین رگه ماقبل جان

شود  د، زبان گویايِ این تناقض میشو شود، بلکه گواهی بر آن دیگري، یا تجسم مانا، تلقی می درخت محسوب نمی

زبان، به میانجی  20.که شیئی واحد، در زمانی واحد، هم خود و هم چیزي غیر از خود، اینهمان و غیر اینهمان است

براي هر  (sign-unit)اي مفهوم، که برخی آن را واحدي نشانه. گردد النوع، از همانگویی به زبان بدل می رب

بوده است، تفکري  شود، در واقع از آغاز محصول تفکر دیالکتیکی مول مفهوم واقع میدانند که تحت ش چیزي می

این شکلِ آغازینِ . شود سبب که به آنچه خود نیست بدل می که در آن هر چیز هماره آن است که هست، فقط بدین

پیشرفته آن به نقد همان شکلی که صورت . ء از یکدیگر جدایند تعریف عینی بود، تعریفی که در آن مفهوم و شی

ولی این دیالکتیک . هاي هومري مشهود است، و جدایی و تمیز آن از علم پوزیتیویستی مدرن ناممکن در حماسه

ماند، زیرا منشأ تحول و بسط آن همان فریاد ناشی از دهشت است که در واقع نسخه بدل، و تکرار،  سترون باقی می

از آدمی دور کنند، زیرا صداي منجمد ترس را، چونان نام خویش،  توانند ترس را خدایان نمی. خود دهشت است

و . اي باقی نمانده باشد کند زمانی از ترس رها خواهد شد که دیگر چیز ناشناخته آدمی تصور می. کنند حمل می

با  کند؛ و درست همانطور که اسطوره بیجان را زدایی، و روشنگري را تعیین می همین تصور است که مسیر اسطوره

روشنگري چیزي نیست مگر شکلِ . کند زدایی نیز جاندار را با بیجان مخلوط می آمیزد، اسطوره جاندار درهم می

درونماندگاريِ ناب پوزیتیویسم. اي اي و افراطی ترسِ اسطوره ریشه
1 

در حکم محصول نهایی آن است، چیزي نیست 

universal) جز نوعی، به اصطالح، تابو یا تحریم کلی taboo).  بماند، ]از قلمرو عقل[چیز نباید بیرون هیچ

انسان بدوي گاه به قصد گرفتن انتقام مرگ خویشاوند . زیرا نفسِ ایده وجود فضایی بیرونی، منشأ اصلی ترس است

رسم [این 21.شد اش ارضا می پذیرفت و بدین طریق حس انتقامجویی خویش، قاتل را به درون خانواده خود می

اي از حیطه  دوگانگیِ اسطوره. نیز دال بر تداخل خون بیگانه با خون خودي و تکوین درونماندگاري است]بدوي

جهانِ انباشته از مانا، و حتی جهان اساطیر هندي و یونانی، فاقد راه خروج و جاودانه یکسان . رود هستی فراتر نمی

توانند بکوشند تا در  آدمیان و خدایان می. بخت خوش، شوربختی بهاي هر تولدي مرگ است، و بهاي هر. است

حیطه محدود خود، حکم سرنوشت را برحسب چیزي غیر از جریان کور تقدیر تخمین زنند، ولی در پایان، این 
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جویی آنان، که از چنگ طلسم تقدیر بیرون کشیده شده  حتی عدالت و حق. شود هستی است که بر آنان پیروز می

این عدالت متناظر با نگاهی است که مردمان ــ بدوي، یونانی و بربر ــ از درون : دارداست، داغ تقدیر را بر چهره 

اي و عقالنی،  نتیجتاً، از دید عدالت اسطوره. افکنند اي مبتنی بر فالکت و فشار، به جهان پیرامون خویش می جامعه

 (shaman)شمن. شود قانون میترتیب، عدالت تابع  بدین. اند گناه و کفاره، سعادت و ذلت دو سوي یک تساوي

]توزیع [ارزي است که ارزي ابزار کار اوست؛ و همین هم هم. کند خطر را با استفاده از تصویرِ خطر دفع می

توان تماماً به شرایط  اي را نیز می ریشه بازنمودهاي اسطوره. کند مجازات و پاداش را در جامعه متمدن تنظیم می

هاي اول و دوم منظومه فلکی دو پیکر ــ و دیگر نمادهايِ  طور که برج جوزا ــ ستارهدرست همان. طبیعی نسبت داد

اش مأخوذ از نماد  اي که نام و نشان باستانی کنند ــ چرخه ناپذیر طبیعت اشاره می دوگانگی جملگی به چرخه اجتناب

س نیز، که خود نماد عدالت در بیضه، یعنی منشأ اصلی همه نمادهاي دوگانگی است ــ تعادل مستقر در دستان زئو

گذر از آشوب به تمدن، که در آن شرایط طبیعی . سراسر جهانِ پدرساالر است، مرجعی ندارد جز طبیعت صرف

کند، هیچ تغییري  قدرت خود را دیگر نه به صورت مستقیم، بلکه به میانجی رسانه آگاهی و شعور بشري اعمال می

الواقع آدمیان بهاي اولین گام این گذر را با پرستش نیروهایی پرداختند که  فی .ارزي ایجاد نکرده است در اصل هم

قبل از ظهور [پیشتر. اي صرفاً غریزي نظیر باقی جانوران بودند، منتهی به شیوه]نیروها[پیشتر نیز اسیر و بنده آنها

معناي آن دستمالی که چشمان فرشته  .ارزي بت شده است ارزي بودند؛ حال، خود هم ، بتها تابع قانون هم]تمدن

شود که تهدید و ارعاب عدالت جایز نیست،  را پوشانده است، فقط در این نکته خالصه نمی (justitia)عدالت

.گیرد بلکه معناي دیگرش آن است که عدالت از آزادي نشأت نمی

دقیقاً به گواهی خط . تصویر یکی بودنداي نمادین بود که در آن نشانه و  معنا آموزه آموزه کشیشان و کاهنان بدین

مانند آیینها و  اساطیر، به. هیروگلیف، کلمات نیز در آغاز کارکردي تصویري داشتند که بعدها به اساطیر منتقل شد

الواقع هسته و محور اصلی امر نمادین  کند و فی مناسک جادویی، بر آن طبیعتی داللت دارند که خود را تکرار می

یافتن در هیأت و صوري  شود، زیرا به واسطه تحقق ا حالتی از وجود که به مثابه امري ابدي عرضه میفرایند ی: است

جملگی بخشی  پایان و دوامِ مدلول، ناپذیري، تجدید حیات بی اتمام. یابد وقفه مجدداً فعلیت می نمادین، به طرزي بی

نمایی خلقت که در آنها جهان از بطن مام ازلی، آن صور باز. از محتواي ذاتی نمادهایند، نه صفات و اعراضِ صرف

تسخر زدن . اند خالف روایت آفرینش جهان در آیین یهود ــ همگی نمادین شود ــ به گاو، یا بیضه کیهانی زاده می

این خدایان به فردیت . نخورده باقی گذارد گونه، هسته اصلی را دست اسرائیل بر این خدایان بسیار انسان آباي بنی

اي از مانا در آنها باقی بود، زیرا آنها در مقام قدرتهاي کلی و جهان شمول،  هنوز عنصر یا رگه. دست نیافتند کامل

در . گرایانه خود، حضوري بارز در روشنگري دارند آنها همراه با خصایص ماقبل ـ جان. شدند تجسم طبیعت تلقی می

آمیزش، ]علمی[خدایان المپ، حضور آموزه]یجنس[پس حجاب آمیخته به شرم و طنازيِ حدیث رسواییهاي
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الفور خود را به منزله علم تثبیت کرد و  اي که فی از قبل نمایان بود؛ آموزه]طبیعی[ فشار، و برخورد عناصر 

شدنِ جدایی علم و شعر، آن تقسیم کاري که این  با کامل. ها را به تصاویري خیالی و روءیایی بدل ساخت اسطوره

براي علم، کلمه صرفاً یک نشانه است؛ . الً به ایجاد آن کمک کرده بود، به عرصه زبان نیز گسترش یافتجدایی قب

یابد تا  شود، و رخصت نمی اما همین کلمه در مقام صوت و تصویر و کالم راستین میان هنرهاي گوناگون توزیع می

بنديِ اثر هنري تام ، یا در قالب ترکیب (synesthesia)آمیزي با افزودن آن هنرها به یکدیگر، به یاري حس
1

 ،

ها، موظف است به محاسبه و تحلیل بسنده کند تا از این طریق به  زبان، در مقام نظامی از نشانه. خود را مجدداً برسازد

در مقام تصویر، زبان موظف است به. شناخت طبیعت دست یابد، و باید که دعوي همانندي با طبیعت را کنار گذارد

اي بسنده کند تا از این طریق به تمامی با طبیعت یکی شود، و باید که دعوي شناخت  بازتابها و تصاویر آینه ]ارائه [

همپاي پیشرفت روشنگري، فقط آثار هنري اصیل توانستند از تقلید صرف آنچه از قبل هست، . طبیعت را رها سازد

سازد تا بتواند  هاي مجزاي فرهنگ از هم جدا می منزله عرصهتعارض سودمند هنر و علم، که آنها را به . پرهیز کنند

پذیر صنعت فرهنگسازي بدل کند، نهایتاً، به لطف گرایشهاي درونی علم و هنر،  هاي هدایت هر دو آنها را به عرصه

تی آن، به علم، در روایت نو ـ پوزیتیویس. دهد تا ــ حتی در مقام قطبهاي متضاد ــ با هم درآمیزند به آنها رخصت می

هاي منفصل که هیچیک قصد یا تمایلی  شود، یعنی به نظامی از نشانه بدل می (aestheticism)اصالت زیباشناسی

شود که ریاضیدانان از مدتها پیش با غرور تمام از  به فراتر رفتن از این نظام ندارند؛ علم به همان بازيِ مفرحی بدل می

اما هنر بازنمایی جامع، حتی به لحاظ فنون و شگردهایش، تابع علوم دقیقه . دان آن به عنوان مسأله خویش یاد کرده

. سازي ایدئولوژیکی و بازتولید مغرضانه تبدیل شد خود را با جهان تطبیق داد و به بدل شد، و در واقع بار دیگر

خاطر ناآگاهانه موجب شود اگر رضایت. ناپذیر است جدایی نشانه و تصویر امري جبران
2

این جدایی بار دیگر تا 

در جهت تخریب ]یعنی نشانه و تصویر[هویت و تشخصی مستقل بیابد، آنگاه هر یک از دو اصل مجزاشده

.حقیقت عمل خواهد کرد

و مفهوم، از قبل حضور همان شکافی را تشخیص داد که در پی ) یعنی ادراك مستقیم(فلسفه در نسبت میان شهود 

الواقع همین تالش  و فی. کوشد تا آن را ببندد نحوي مذبوحانه می ینک فلسفه مجدداً بهاین جدایی دهن باز کرد، و ا

البته فلسفه عمدتاً در آن سمت از شکاف علم و شعر ایستاده است که نام . کند است که ماهیت فلسفه را تعیین می

اي شعر را  همان ژست یا اشاره افالطون با. را از آن اخذ کرده است] (philo-sophia)»عشق به علم«یعنی [خود

اما هومر از هنر گرانقدر و پراشتهار خویش براي تحقق . کار بست ممنوع کرد که پوزیتیویسم در طرد نظریه مثُل به

                                                          
1- Gesamtkunstwerk شید تا در اپراهاي کو واگنر که خود این اصطالح را جعل کرد، می. معناي اثر هنريِ متشکل از انواع هنرها ، به

  ــ م. خود از طریق تلفیق موسیقی، شعر و تئاتر چنین اثري را خلق کند

شرط این  کوشد تا پیش اشاره به غرور و رضایت از نفسِ اندیشه پوزیتیویستی که از دستاوردهاي علمی خود شادمان است و در نتیجه می - 2

  ــ م. نه از تصویر را به یک اصل منطقی و بنیادین بدل کنددستاوردها یعنی تقسیم کار و جدایی علم از هنر و نشا
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هیچ نوع طرحِ اصالح عمومی یا خصوصی سود نجست، هنر او موجب پیروزي در جنگ یا توفیق در اکتشاف هم 

هنر نخست باید فایده و سود . جماعت پیروان و مریدانِ ستایشگر نیز خبري نبوده است دانیم از تا آنجا که ما می. نشد

عقل و دین، اصل و قاعده افسونگري . هنر نیز، همچون یهودیان، از تقلید منع شده است 22.خود را به اثبات رساند

ناخواه به دست خود از  ر، خواهمانند هن این افسونگري، حتی هنگامی که، به. شمارند جادویی را محکوم و خوار می

کنند به مسافران و  بهره است؛ آنانی که از این راه امرارمعاش می گیرد، هنوز از صداقت بی هستی واقعی فاصله می

دیگر زمان . اي پابرجا نخواهند یافت شوند که هرگز تحت نظام مستقر و موجود، خانه نهایتاً آوارگانی بدل می

. طریق تقریب و نزدیکی بدان به سر رسیده است، اکنون باید از طریق کار بر آن چیره شدتأثیرگذاري بر طبیعت از 

اثر هنري قلمرو و حیطه محصور و خودبسنده خاص خود را ایجاد : مشترکی با افسونگري دارد اثر هنري هنوز وجه

درست همانطور که . شود میدور است و قوانین خاصی در آن اعمال  کند، که از زمینه و بافت هستی ناسوتی به می

بایست در آن  ساخت که قدرتهاي مقدس می اي را مشخص می جادوگر در مراسم خویش قبل از هر چیز مرز محوطه

کند که آن را محصور و از واقعیت موجود  تجلی یابند و عمل کنند، هر اثر هنري نیز محیطی پیرامون خود ترسیم می

، که هنر را از کمک و ]بر واقعیت[نظرکردن از نفوذ و تأثیرگذاري صرفگیري و  اما همین کناره. کند جدا می

. کند را تضمین می]یعنی هنر[از هر عاملِ دیگري بقا و حفظ میراث جادو کند، بیش همدلیِ جادویی متمایز می

این در . کند ذب میگیرد، و عناصري از آن را در خود ج ترتیب تصویر ناب در تقابل با هستی جاندار قرار می بدین

سابقه در  سرشت اثر هنري، یا جعل زیباشناختی، است که درست همان چیزي باشد که بروز واقعه هولناك و بی

هاي  واسطه آن اشیاء همچون پدیده آن جعل و تبدلی که به. نمایان شدن کل در جزء: جادوگري بدوي مبین آن بود

اثر هنري را  (aura)و همین امر هاله. یابد هنوز در اثر هنري تحقق می شوند، روحانی، یا نمودي از مانا، ظاهر می

این دعوي گاه . کند هنر در مقام تجلی و نمود کلیت، شأن و حیثیت امر مطلق را براي خود طلب می. بخشد شکل می

هنر آنجا پا به صحنه  بنا به گفته شلینگ،. دارد تا اثر هنري را بر معرفت مفهومی مقدم و اولی شمارد فلسفه را وامی

تواند به آنجا  سرمشق علم است، و علم فقط می«از دید او، هنر . گذارد که معرفت گریبان ابناي بشر را رها سازد می

به کل «جدایی میان تصویر و نشانه » با هر بازنمایی هنريِ واحدي«در نظریه شلینگ،  23».که هنر هست، وارد شود

هر جا این جهان قلمرو معرفت را . یی به ندرت تا این حد به هنر اعتماد کرده استجهان بورژوا 24».شود باطل می

خواهیِ مبارز  دین. محدود ساخته است، غالباً غرض از این کار جا باز کردن براي ایمان بوده است، نه حمایت از هنر

عصر جدید امید داشت تا از طریق ایمان، تورکومادا
1

اما ایمان . و لوتر، روح و زندگی واقعی را با هم آشتی دهد

اگر پیوسته تعارض یا سازگاريِ خویش با معرفت را بروز ندهد، در مقام ایمان زوال خواهد : مفهومی سلبی است

                                                          
، رئیس محکمه تفتیش عقاید در اسپانیا که به سختگیري و شقاوت مشهور بوده  1420-1498،  (Torquemada)توماس دو تورکومادا -1

  ــ م. است
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بهاي تالش . و از آنجا که همواره بر پایه محدود ساختن معرفت استوار شده است، خود نیز محدود گشته است. یافت

که بدون آن وجود ایمان ممکن (ایمان پروتستان براي آنکه، به مانند دوره ماقبل تاریخ، اصل استعالیی حقیقت را 

مستقیماً بر خود کلمه استوار سازد، و این کلمه را بار دیگر به قدرت نمادین مجهز سازد، اطاعت از کلمه ) نیست

تردید ــ در مقام دوست یا دشمن ــ با  ن به صورتی قاطعانه و بیتا آن زمان که ایما. بوده است، نه تبعیت از امر قدسی

تعصبِ ایمان محل بروز : بخشد معرفت گره خورده باشد، در حین مبارزه براي غلبه بر این جدایی، آن را تداوم می

لیل، همین د عدم حقیقت آن است، گواهی بر تأیید و پذیرش عینیِ این امر که آن که فقط ایمان دارد، درست به

آگاهی پنهان ایمان از این نقص ذاتی و از تناقض . وجدان معذب، طبیعت ثانوي آن است. دیگر فاقد ایمان است

سازد که چرا حفظ  اي، این نکته را روشن می جویی به یک وظیفه یا رسالت حرفه درونیِ تالش براي تبدیل مصالحه

فجایع ناشی از تیغ و آتش، . س و خطرناك بوده استقوام و استحکام روحی براي همه موءمنان همواره امري حسا

، صور تحققِ عملی خود اصل ایمان  (counter-Reformation)اصالح دینی و نهضت ضد اصالح دینی نهضت

ایمان مسیحی یگانگی سرشت خویش با سرشت تاریخ جهانی را، که . روي هایی از افراط و زیاده اند، نه نمونه مسیحی

الواقع، ایمان مسیحی به ابزار محبوب  در دوران جدید، فی. سازد و رهبري آن است، آشکار میخود خواهان هدایت 

این صرفاً روشنگري قرن هجدهم نیست، که به تأیید هگل، با . شود و حیله جنگیِ خاص تاریخ جهانی بدل می

ست ــ خود فرایند تحول و دان یابد، بلکه ــ همانطور که هگل بهتر از هر کس دیگر می سرسختی و سنگدلی بسط می

اند  اي از حقیقت ترین و واالترین بصیرتها به یکسان مبین همان فاصله پست. حرکت فکر نیز واجد همین صفات است

آمیز و معماوار ایمان، نهایتاً تا حد حیله و تقلب زوال  سرشت تناقض. سازد نویسان را به دروغگویان بدل می که دفاعیه

شود در خدمت مدیریت  ستیزيِ این ایمان، ابزاري می عقل. شود ه خاص قرن بیستم بدل مییابد، و به اسطور می

اند و با استفاده از چنین  مند شده عقالنی جامعه از سوي آن فرهیختگانی که به تمامی از ثمرات روشنگري بهره

.کنند ابزارهایی جامعه را به سوي توحش هدایت می

نام قدرتهاي  هر آن کس که به. اند ود، اربابان و استادانش کشیشها و ساحرانش هنگامی که زبان وارد تاریخ می

واسطه  شود، و این گروه اخیر نیز به طبیعی، به نمادها آسیب رساند، اسیر و بنده همتایان خاکی این قدرتها می مافوق

]در ماقبل تاریخ[آنچه پیشتر. کنند شوند، عمل می ارگانها و نهادهاي برگزیده جامعه که نماینده آنان محسوب می

یابیم که آن  شویم، درمی رو می با مانا روبه (ethnology)شناسی هرجا که در قوم. رخ داد، در تاریکی پنهان است

مانا . کم از سوي روءساي قبایل، همواره تقدیس و تجویز شده است خوف و دهشتی که خاستگاه مانا است، دست

. دست آدمیان منظم و یکدست شد، و اجباراً هیأتی مادي یافت و شدیداً متغیر، به نامعین]نیرویی[در مقام

طبیعی پر کردند و تکثر مناسک مقدس را با تنوع  زمانی هر گوشه و کناري را از تجلیات مافوق جادوگران در اندك

مپايِ گسترش جهانِ روحانی اي و همچنین نفوذ خویش را ه آنان معرفت و دانش حرفه. مکانهاي مقدس تطبیق دادند
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سرشت و جوهر وجود قدسی به جادوگرانی انتقال یافت که پیشتر فقط محرم اسرار . و خصایص آن وسعت بخشیدند

در نخستین مراحل تحول زندگی مبتنی بر بیابانگردي و چادرنشینی، اعضاي عادي قبیله هنوز هم نقشی . آن بودند

که زنان سرگرم  رفتند، درحالی مردان به شکار می. کردند قواي طبیعت ایفا می معین و فردي در فرایند تأثیرگذاري بر

گیري نظم  تعیین میزان سهم عادت در شکل. کارهایی بودند که انجام آنها نیازي به هدایت و فرماندهی دقیق نداشت

 قدرت و عرصه حیاتدر این نظم، جهان از قبل به دو بخش، یعنی به قلمرو . و ترتیبی چنین ساده، ناممکن است

[یابد تا به معیار و هنجار حیات طبیعت، در مقام تجلی مانا، ارتقاء می. خاکی و امور غیرقدسی تقسیم شده است

حال، به رغم انقیاد و تبعیت آدمیان، فرد بیابانگرد وحشی هنوز  با این. بدل شود، و تبعیت از آن الزامی گردد]جامعه

او جامه و هیأت . کرد مشارکت کند که صور تحقق و گسترش آن انقیاد را تعیین می توانست در آن جادویی هم می

در ادوار بعدي دادوستد با . داد تا از این طریق رد آن را دنبال کند ظاهري خویش را به تقلید از صید خود تغییر می

و اطاعت و بندگی در سوي اکنون قدرت در یک سو، : ارواح، و تسلیم و انقیاد، به دو طبقه متفاوت واگذار شد

هاي  شدند و خواه به دست طوایف و فرقه خوردگانی که خواه توسط قبایل بیگانه مغلوب می براي شکست. دیگر بود

آهنگ کار براساس ضربان یا ریتم ضربات چماق و  خودي، فرایندهاي مکرر و جاودانه یکسانِ طبیعت به ضرب

در صداي همه طبلهاي بدوي و همه مناسک و آیینهاي یکنواخت به گوش شود، ضربانی که طنین آن  تازیانه بدل می

هاي  در این فرایند، تکرار پدیده. کنند ایفا می (fetishistic)گونه واره و طلسم اکنون نمادها نقشی بت. رسد می

ادها معرف و طبیعی که این نمادها بر آن داللت دارند، همواره معادل تداوم فشار و جبر اجتماعی است که این نم

شود، نشانه  که در هیأت تصویري ثابت عینیت یافته است، به نشانه بدل می]اي اسطوره[آن خوف. اند بازنمود آن

مانده  که هرگونه عنصر یا پس و این فرجامِ همه مفاهیمِ کلی است، حتی هنگامی. شده قشر ممتاز سلطه تثبیت

مراتب و  تنتاجی و قیاسی علم نیز نمودي است از حضور سلسلهحتی صورت اس. تصویري از آنها زدوده گشته است

یافته قبیله و سلطه آن بر فرد  معرف نظامِ سازمان]تفکر عقالنی[درست همانگونه که نخستین مقوالت. جبر و زور

تماعی بودند، کلّ نظامِ منطقیِ مفاهیم، و پیوستگی و وابستگی و تکامل و وحدت آنها، نیز در شرایط واقعیت اج

ولی البته این خصلت اجتماعی مقوالت تفکر، برخالف  25.متناظر با این مفاهیم ــ یعنی در تقسیم کار ریشه دارد

سلطه بدان . ادعاي دورکهایم، گواه وحدت پیچیده و پنهانِ جامعه و سلطه است، نه تجلی و نمود همبستگی اجتماعی

تقسیم . کند کند، سازگاري، یکدستی و نیروي فزونتري اعطا می کلیت اجتماعی که خود را در آن مستقر و تثبیت می

ولیکن کلیت در . کند کار که سلطه بدان گرایش دارد، به کلیت تحت سلطه در جهت بقا و صیانت نفس خدمت می

 در. شود مقام کلیت، یعنی تجلی و نمود عقالنیت درونی و ذاتی آن، ضرورتاً به انهدام امر جزئی یا خاص منجر می

به واسطه تقسیم کاري که بر همه . شود، چونان عقلی که فعلیت یافته است نظر فرد، سلطه چونان امر کلی نمایان می

اعضاي جامعه تحمیل گشته است، قدرت آنان ــ که در مقام اعضاي جامعه راهی جز تبعیت از تقسیم کار ندارند ــ 
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. شود اش از این طریق بازتولید می همان کلیتی که عقالنیتحال هیچ ثمري در پی ندارد مگر تحقق  همیشه و در همه

] ها  یا توده[رود، همیشه در هیأت انقیاد افراد به جمع بسیاران بر همگان می]حاکمان[شمار اندك آنچه به دست

. گذارد میسرکوب اجتماعی همواره نقابهاي سرکوب را با استفاده از چهره این یا آن جمع به نمایش : دهد رخ می

شود، نه همبستگی یا کلیت اجتماعی  همین وحدت جمع و سلطه است که در صور و مقوالت تفکر نمایان می

کردند، به لطف دعوي خود به اعتبار  آن مفاهیم فلسفی که افالطون و ارسطو با آنها جهان را بازنمایی می. واسطه بی

شد، به سطح و مرتبه واقعیت حقیقی  اهیم تثبیت و تصدیق میکلی و جهانشمول، شرایطی را که با استفاده از این مف

، بازار آتن خاستگاه این مفاهیم بود، که با روشنی و صراحتی همپایه صراحت قوانین 26به قول ویکو. ارتقاء دادند

فیزیک، برابري همه شهروندان کامل
1

د این زبان خود موءی. کنند ، و فرودستی زنان و کودکان و بردگان را بازگو می

احکام و دعاوي بود، موءید شرایط تحقق سلطه و آن کلیتی که این شرایط، در مقام وسایل دادوستد یک جامعه 

ها  تأیید و تصدیق متافیزیکیِ وضعیت اجتماعی و مشروعیت ناشی از ایده. بورژوایی، مدعی برخورداري از آن بودند

ه خشکی، جمود و انحصارطلبی مفاهیم بود، یعنی همان و هنجارها، صرفاً در حکم نوعی تشخص و عینیت بخشیدن ب

صدور فرامین وحدت بخشید، مفاهیم عموماً ناچار از ]کنش لفظی[خصایصی که هر جا زبانْ اجتماعِ حکام را با

پاي افزایش  ها و افکار، در مقام ابزار و وسایلی صرف براي تقویت قدرت اجتماعی زبان، پابه ایده. پذیرش آنها شدند

این حقیقت . این قدرت، هر چه بیشتر زائد و بیفایده شدند، و زبان علم نیز راه را براي افالس غایی آنها آماده کرد

که هنوز هم چیزي نظیر هراس از طلسم یا بت در اندیشه آدمی حضور داشت، از تالش آگاهانه براي توجیه وضعیت 

ت و شمول عامی نمایان گشت که خصیصه ضروري شد؛ برعکس، وحدت جمع و سلطه در هیأت آن کلی ناشی نمی

توجیه متافیزیکی، گذشته از سایر موارد، صرفاً با . شد محتواي کاذب زبان، چه علمی و چه متافیزیکی، محسوب می

در چارچوب زبان . عدالتی نهفته در وضعیت موجود را برمال ساخت عطف توجه به واگرایی مفهوم و واقعیت، بی

ناتوان و فاقد قدرت است، هرگونه وسیله بیان یا ابراز وجود را به تمامی از دست داده است، و  طرف علم، آنچه بی

 ]بیان [اي خنثی براي تواند نشانه است که می (the given)در چارچوب این زبان فقط امر داده شده و موجود

در نهایت، روشنگري نه فقط نمادها،  .تر است این نوع بیطرفی خنثی، از خود متافیزیک هم متافیزیکی. خود بیابد

اي  را هم فروبلعید، و از متافیزیک هیچ بازمانده ]فلسفه متافیزیکی [بلکه جانشینان آنها، یعنی مفاهیم و مقوالت کلی

که خود در واقع سرچشمه ]از امر ناشناخته[باقی نگذارد، مگر همان ترس تجریديِ جمع یا جماعت بشري

برابر روشنگري، همانند وضعیت صاحبان کارگاههاي تولیدي در برابر تراستهاي  یت مفاهیم دروضع. متافیزیک بود

عمل  حتی اگر پوزیتیویسم منطقی هنوز نقش ناچیز و آزادي. کدام امنیتی در کار نیست صنعتی است؛ براي هیچ

تصورات «: اي خودش نشاندشناختی به موقع آن را سرج مختصري براي احتمال و تصادف قائل بود، پوزیتیویسم قوم

                                                          
  ــ م. یعنی همه کسانی که شرایط شهروندي را تمام و کمال حائز بودند - 1
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ــ یعنی همان مفهوم  27»تراند هاي کمرنگی از این مفهوم به غایت غنی مبهم ما از تصادف و جوهر ناب، صرفاً سایه

.جوهر جادویی

، یعنی آن مفهوم دقیق و انحصاري و  nomen، حرکت (nominalist)گرا روشنگري، در مقام جنبشی نام

تصدیق این نکته که آیا نامها و اسامی خاص نیز ــ چنانکه برخی ادعا . کند را متوقف میمتمایز، یا همان نام خاص، 

هذا اسامی خاص در  اند، دیگر ممکن نیست؛ مع بوده names)  (speciesدر آغاز نامهاي نوعی 28کنند ــ می

اند،  وجودش را رد کردهجوهري که هیوم و ماخ  (ego)آن نفس یا خود. اند سرنوشت اسامی نوعی شریک نبوده

در آیین یهود، که در آن تخریب اسطوره نقطه اوج ایده تشکیل نظام پدرساالري. مترادف نام نیست
1

است، فرمان 

زدوده یهودیت با نفی  جهان افسون. منع تلفظ نام خداوند، حاکی از تداوم تصدیقِ وجود پیوند میان نام و وجود است

دهد هیچ واژه یا  دین یهود اجازه نمی. آید در مفهوم خداوند، با جادو کنار می]و عناصر جادویی[حضور جادو

در این دین امید فقط در ارتباط با فرمانی حضور دارد که . اي یأس و درماندگی مخلوقات فانی را تخفیف دهد کلمه

یگانه . کند قیقت را نهی میجاي ح جاي نامتناهی و کذب به توسل به امور دروغین به عنوان خدا، و معرفی متناهی به

این تضمین همان . تضمین رستگاري و نجات، نفی و طرد هر آن باوري است که ممکن است جایگزین آن شود

مخالفت با همه امور ایجابی و . کردنْ امري انتزاعی نیست البته، نفی. آید معرفتی است که با طرد توهم به دست می

ايِ تکبر و نخوت، که در بودیسم نیز  تمایز، یعنی همان فرمول و قاعده کلیشهمثبت بدون توجه به هرگونه تفاوت و 

[داند؛ و البته قطب متضاد این نفیِ مشهود است، شأن و مرتبه خود را مافوق فرمان منع نامگذاري بر امر مطلق می

قدر  نیز دقیقاً همین ، یعنی نظریه وحدت وجود، و کاریکاتور آن، یعنی شکاکیت بورژوایی،]نامتعین بودیستی

اي  صرفاً حکایتی اسطوره]نیروانا یا برهما[هر شکلی از توضیح و تبیین جهان به مثابه هیچ یا همه. اند بلندمرتبه

رضایت و . اند شده دستیابی به رستگاري نیز کنشها و اعمال جادویی تصعیدشده است؛ و همه راه و روشهاي تضمین

و تبدیل و تبدلِ نفی و انتفاء به رستگاري و نجات، صور کاذب ]به حوادث آینده[غرور ناشی از معرفت قبلی

. تصاویر، حافظ حقانیت تصاویر است]خلق[تبعیت و تعهد راستین به فرمان منع. اند مقاومت علیه فریب و نیرنگ

نفی «و تعهد، یا اند، این تبعیت  پایه شکاکیت که در نظرش حقیقت و کذب به یکسان بیهوده و بی برخالف

اي  شیوه نفی متعین به. ، به لطف حاکمیت مفاهیم انتزاعی، از فساد و تباهیِ شهود تجربی مصون نگشته است29»متعین

اي متفاوت با روش تفکر  شیوه کند، اما به خاص خود تصورات ناقص و معیوبِ مربوط به امر مطلق و بتها را طرد می

دهد که آنها قادر به رقابت با  قرار می]حقیقت علمی[ن تصورات را در برابر ایدهعلمیِ مبتنی بر دقت و نظم که ای

دهد که چگونه  کند، و نشان می دیالکتیک، درست برعکس، هر تصویري را به مثابه نوشته تفسیر می. آن نیستند

بودن را قرائت کرد ــ اعترافی که قدرت تصویر  الي خطوط چهره این تصویر، اعتراف آن به کاذب توان در البه می

                                                          
1 - patriarchate آباء یا مشایخ طایفه، یا زمامداري مطرانها و بطریقها و اسقفها ، نظام ریاست.  
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هگل با ارائه مقوله نفی متعین، عنصري را آشکار . دهد و آن را در اختیار حقیقت قرار می کند را از آن سلب می

البته او خود نیز . کند دهد، متمایز می ساخت که روشنگري را از آن انحطاط پوزیتیویستی، که هگل بدان نسبت می

نظام فلسفی و در تاریخ ــ را امري مطلق  نهایتاً نتیجه و ثمره آگاهانه کل فرایند نفی ــ یعنی همان مفهوم کلیت در

اي  ، به ورطه اسطوره و تفکر اسطوره]»امر مطلق«تصویرسازي و نامگذاري بر [تلقی کرد، و با نقض فرمان منع

.درغلتید

فقط فلسفه هگل نبود که در مقام نقطه اوج و تجسم اعاليِ تفکر مترقی و پیشرو به چنین سرنوشتی دچار شد، همین 

کرد  دانست که گمان می ه در مورد خود روشنگري نیز رخ داد که خود را واجد آن هشیاري و خردي میحادث

است  (totalitarian)گرا زیرا روشنگري همانقدر خودکامه و تام. ممیزه آن از فلسفه هگل و متافیزیک است وجه

مشربش  که دشمنان رمانتیک شود عدم حقیقت و کذب روشنگري در آن چیزي خالصه نمی. که هر نظام دیگري

روش تحلیلی، تجزیه و بازگرداندن امور به عناصر اولیه، انحالل موضوع از : اند خاطر آن سرزنشش کرده همواره به

طریق تفکر تحلیلی و انعکاسی؛ بلکه برعکس، ایراد اصلی ناشی از این واقعیت است که براي تفکر روشنگري، نتیجه 

در محاسبات ریاضی، عامل ناشناخته به کمیت یا متغیري . آغاز مشخص و تعیین شده استو فرجام جریان همواره از 

واسطه همین دگرگونی، عامل ناشناخته حتی پیش از آنکه مقدار یا ارزش  شود، و به ناشناخته در یک معادله بدل می

شدن نظریه  و چه بعد از مطرح طبیعت، چه قبل. شود شده قلمداد می خاصی بدان نسبت داده شود، امري کامالً شناخته

کوانتم، موضوعی است که باید به روش ریاضی فهمیده و تبیین شود؛ حتی آن اموري که انطباق و سازگار ساختن 

. گردند پذیر بدل می کمک قضایايِ ریاضی به اموري محاسبه ناپذیر و غیرعقالنی، به آنها ناممکن است، امور تحلیل

شده با حقیقت، استقبال  شده و محاسبه دانستنِ جهانِ تماماً تبیین ینهمانی و یکیجهت از ا تفکر روشنگري بدین

روشنگري، تفکر و ریاضیات . اي ایمن سازد کند، که قصد دارد با این روش خود را در برابر بازگشت امر اسطوره می

اي مطلق بدل  به سویه یا دقیقه طریق، ریاضیات، به اصطالح، از قیدوبند رها گشته و بدین. کند یکدیگر خلط می را با

مورد خاص، جهانیِ متشکل از امور ایدئال یا مثالی، چونان جهانی درك و  یک جهان نامتناهی، و در این«. گردد می

نحوي منفرد، ناقص و از سر تصادف، به قوه تفکر و شناخت ما  آن به (objects)شود که اشیاء و اعیان تصور می

چنگ  یافته ــ طیِ نوعی فرایند پیشرويِ نامتناهی ــ به روشی عقالنی، منظم و وحدت شوند، بلکه با عرضه نمی

اما در . گردد ء یا ابژه نهایتاً براساس وجود ذاتی خاص خودش نمایان و کشف می صورتی که شی آیند، آن هم به می

بیان  به: یابد یدئال میشدن جهان، این وجود ذاتی تحت هدایت ریاضیات جدید ماهیتی ا اي ریاضی روش گالیله

بخشد تا به  تفکر خود را عینیت می 30».شود نوعی چندگانگی یا کثرت ریاضی بدل می مدرن، این وجود خود به

فرایندي خودکار بدل شود، به تقلیدي جعلی از ماشینی که خود تولید کرده است تا در نهایت همین ماشین بتواند 

سیک اندیشیدن درباب تفکر را ــ که فلسفه فیشته نمود افراطی آن ضرورت کال 31روشنگري. جایگزین آن شود
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کند، و فیشته  که نظر را مهار می) پراکسیس(خواهد از قبول حکم یا دستورِ عمل  است ــ کنار نهاده است، زیرا می

فکر بدل ترتیب، روش ریاضی، به اصطالح، به آیین و مناسک ت بدین. خود مایل به اطاعت از آن بود، طفره رود

شود، خود را امري ضروري  تفکر ریاضی، به رغم حدودي که به عنوان اصول موضوعه، براي خود قائل می. شود می

الواقع همان عنوانی است که در  کند ــ که فی ء و ابزار بدل می تفکر ریاضی، اندیشه را به شی: کند و عینی معرفی می

اما این نوع مایمسیس یا تقلید، که در آن تفکر و مفاهیم کلی به . دشو قلمرو ریاضیات به تفکر و اندیشه اطالق می

کند که حتی الحاد نیز مشمول فرمان منع و طرد  شوند، محدوده امور واقعی را چنان حصر می معادله بدل می

دن به روي و گریزز اکنون از دیدگاه پوزیتیویسم، که قاضی محکمه عقلِ منور است، حاشیه. شود متافیزیک واقع می

. معناست نه فقط ممنوع، بلکه کاري تماماً مهمل و بی]در تقابل با یگانه جهان واقعی و محسوس[جهانهاي معقول

السویه است، زیرا اینک تفکرِ  حتی اگر جهانِ معقول موردنظر ماهیتی الحادي هم داشته باشد، براي این دیدگاه علی

ممیز پوزیتیویست به کیش و آیین مرسوم نیز، درست . مسأله هم نیست ءشده حتی قادر به طرح این یافته و شی عینیت

منزله شکل خاصی از فعالیت اجتماعی که بري از هرگونه عنصر فکري یا عقلی است ــ رخصت فرار  مثل هنر ــ به

. دکن پوشی نمی اند، چشم دهد؛ ولی او هرگز از آن مخالفان و منکرانی که خود مدعی معرفت و شناخت عقلی می

و افزایش [به قصد تغییر و اصالح واقعیت موجود (business)براي ذهنیت علمی، جدایی تفکر از کسب و کار

تخریب نفس است  شدن از حیطه ممتاز هستی واقعی، همانقدر معرف جنون و ، یا خارج]تطابق آن با احکام عقل

الواقع  ورد، تخطی از تحریم و شکستن تابو، فیدر هر دو م. شدن از دایره سحرآمیز براي جادوگري بدوي که خارج

کند که انتقاد از  اي را ترسیم می تسلط بر طبیعت همان دایره. نابودي و تباهی فرد یاغی و گناهکار منجر خواهد شد به

وقفه عقل به سوي  کانت نظریه مربوط به پیشرفت دشوار و بی. عقل ناب، تفکر را به درون آن تبعید کرده است

هیچ . حکم یا داوري او نوعی سروش غیبی است. هی را با تأکید بر نقص و محدودیت ابدي عقل درآمیختنامتنا

تواند به درونش نفوذ  شکلی از وجود در جهان نیست که علم نتواند در آن نفوذ کند، ولی آن چیزي که علم می

حال، هیچ امر نوي را تشخیص  اینبنا به گفته کانت، حکم فلسفی جویايِ امر نو است؛ و با . کند، وجود نیست

اما . آورد که عقل از قبل در موضوع یا ابژه به ودیعه نهاده است دهد، زیرا همواره صرفاً همان چیزي را به یاد می نمی

روءیاها و خیاالت عارفان ]آلودگی به[هاي گوناگون علم، خود را از براي این نوع از تفکر نیز که، در قالب شاخه

بین غیب
1

متفکر ) یا ذهن(سلطه جهانی بر طبیعت، علیه خود سوژه : انگارد، حساب و کتابی در کار است مصون می

                                                          
در کونیگسبرگ، بدون نام و  1766بین، در پرتو خیاالت متافیزیک که در سال  اشاره به یکی از آثار اولیه کانت موسوم به خیاالت یک غیب - 1

گرایی علمی عصر روشنگري، و با لحن و سبکی طنزآمیز، عقاید متافیزیکی و  از دیدگاه عقل در این اثر، کانت. عنوان نویسنده منتشر شد

و » غیرعلمی«اي افراطی از تفکر  منزله نمونه عارف سوئدي را به)Swedenborg E. 1688-1772(طبیعی امانوئل سوئدنبرگ مافوق

کشی و متمایزساختن تفکر علمی و  تعارف تفلسف و پافشاري بر خطاین نوع حساسیت نسبت به صور غیرم. گیرد سخره می ، به»ضدعقالنی«

۳۸



اندیشم هماره یکسان که باید همه افکار و تصورات  ماند، مگر همان می چیز از او باقی نمی شود؛ و هیچ وارد عمل می

آن نفس مجردي که محاسبه، ثبت و . شوند می اثر هر دو عقیم و بی) ذهن و عین(سوژه و ابژه . مرا همراهی کند

کند، فاقد هر موضوع یا متعلقی است مگر همان ماده مجردي که یگانه صفت یا کیفیتش  سازي را توجیه می نظام

همین تعلق به سوژه است
1

شود، اما فقط به بهاي تحدید متقابل هر دو طرف  برابري روح و جهان عاقبت ظاهر می  

به منزله یگانه مالك و ]فاکتها[فکر به نوعی ابزار یا دستگاه ریاضی، پذیرش و تجویزِ جهانتقلیل ت. این تساوي

پیروزي ظاهري عقالنیت ذهنی و تبعیت کامل واقعیت از فرمالیسم منطقی، به . کند معیار سنجش تفکر را پنهان می

گردد، کلِ دعوي  آنچه رها و طرد می. شود میواسطه حاصل  بی هاي بهاي انقیاد و سرسپردگی عقل به فاکتها و داده

ها؛ نه صرف تعیین و تشخیص نسبتهاي انتزاعیِ زمانی ـ مکانی  دعوي درك و فهم خود داده: و رهیافت معرفت است

سازد، بلکه برعکس، شناخت حقیقی آنها به منزله امور  میان فاکتها یا امور واقع که فقط تسلط بر آنها را ممکن می

اي که فقط در متن تحول و بسط معنا و داللت تاریخی و  ها و دقایقِ مفهومیِ باواسطه اهري، به منزله سویهسطحی و ظ

بندي و محاسبه صرف  رسالت شناخت عبارت از درك، طبقه. یابند اجتماعی و انسانی خود، شکوفا شده و تحقق می

مالیسم ریاضی، که بستر و رسانه آن انتزاعیترین اما فر. واسطگی است نیست، بلکه معناي آن، نفی متعین هرگونه بی

البته برنده نهایی . زند واسطگی صرف گره می واسطه، یعنی همان عدد است، در عوض، تفکر را با بی شکلِ امر بی

شود؛ و تفکر نیز به معلوم متکرر یا  همان واقعیت بالفعل و تجربی است؛ شناخت در تکرار این واقعیت خالصه می

سازد،  هرقدر ماشین تفکر با قدرت بیشتري هستی را مطیع و منقاد خویش می. گردد یی صرف بدل میاینهمانگو

ترتیب روشنگري به اسطوره  بدین. شود تر می تسلیم و سرسپردگی آن در باز تولید این هستی، کورکورانه

هاي  زیرا نمادها و استعاره. دانست چگونه از آن پرهیز کند الواقع هرگز نمی اي که فی گردد، همان اسطوره بازمی

ارائه تصویر یا بازتابی از : اسطوره نیز ذات و جوهري نداشتند مگر توصیف وضعیت موجود و تأیید و تکرار آن

ابهام تصویرِ . اي از امید یا احتمال تغییر وضعیت منزله حقیقت، بدون بارقه چرخ، تقدیر، و تسلط بر جهان به

مول علمی، هر دو، موءید دوام ابدي امر واقعی یا واقعیت موجود و مبین هستی اي و صراحت و روشنی فر اسطوره

شود که توسط واقعیت موجود سرکوب و منع شده  منزله همان معنایی معرفی می اند، و هستی ناب و بسیط به صرف

لم برجاي آسا، یگانه حکمی که از کل روءیاهاي ع توصیف جهان در مقام یک گزاره یا حکم تحلیلی غول. است

که در آن چرخه بهار و پاییز  (persephone)فون اي است که اسطوره کیهانیِ پرسه مانده است و از همان خمیره

. شود نسبت داده می]النوع مرگ و جهان زیرین رب[از سوي هادس]الهه باروري[فون شدن پرسه به ربوده

                                                                                                                                                                                          
رو باید  جویی عقل روشنگري است که حاضر نیست چیزي غیر یا بیرون از خود را تحمل کند و از این عقالنی، از دیدگاه آدورنو معرف سلطه

  ــ م. در هیأت یک نظام کلی و جهانشمول ظاهر شود

سوژه یا ذهن به امکان . یابند ه و ابژه با از دست دادن همه کیفیات و تعینات ذاتی خود، ماهیتی انتزاعی میدر چارچوب عقل ابزاري، سوژ -1

  ــ م. تواند محاسبه، ثبت و تنظیم شود شود و ابژه یا عین نیز به چیزي که صرفاً می صرف ثبت و محاسبه و تنظیم اعیان بدل می
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در . دهنده است دهد، امري موهوم و فریب شروع جلوه میاي، که واقعیت موجود را م یکتایی این فرایند اسطوره

این فرایند در هر پاییز . شدن و انتقال الهه باروري به قلمرو مردگان، مستقیماً با مرگ طبیعت مترادف بود آغاز، ربوده

رایند قبلیکرد، و حتی این تکرار ساالنه نیز در حکم وقوع همان واقعه بود، نه نتیجه یا معلول ف خود را تکرار می
1

منزله فرایندي یکتا در گذشته تثبیت شد، و در هر چرخه جدید  زمان، این فرایند نیز به همراه با جمود آگاهی از

اما . آنچه مدتها قبل سپري شده است، ترس از مرگ مهار شود گرفت تا با توسل به فصول، تالشی آیینی صورت می

مثابه رخدادي یکتا،  واسطه تثبیت گذشته به چرخه زمان، به. یر استتأث بی]حال از گذشته[این جدایی و انفصال

اي را به تکرارِ صرف  شود، هر واقعه شود، و دهشتی که از آن رویداد کهن ساطع می ناپذیر بدل می امري اجتناب به

فرمالیسم ریاضی،  اي و چه به درون تجزیه و جذب واقعیت، چه به درون ماقبل تاریخ افسانه. سازد آن رویداد بدل می

ايِ مناسک یا با مقوالت انتزاعی علم، امر جدید را  رابطه نمادین رخداد معاصر با فرایند اسطوره]و همچنین[

این معرفت است که از امید . شده، و نتیجتاً امري کهنه و قدیمی، ظاهر شود دارد تا همچون امري از پیش تعیین وامی

مثابه شاکله یا طرحی انتزاعی فت در قالب نمادهاي تصویري یا ریاضی، هستی را بهبهره است، نه هستی؛ زیرا معر بی

(schema) کند گیرد و تا ابد تکرار می در اختیار می.

آن واقعیتی که از ارواح و . منداز روشنگري، اسطوره به درون قلمرو امور ناسوتی پا گذارده است در جهانِ بهره

رنگ خویش، اکنون  عقلی و مفهومی آنها، پاك گشته است، با چهره پاکیزه و بی اي، و از اخالف موجودات افسانه

تحت لواي فاکتها یا حقایق . داد واجد همان سرشت تابناك و منوري است که جهان باستان به ارواح نسبت می

ی مقدس و گیرد، اینک با همان اعتقاد و اطمینان عدالتی اجتماعی که از همین حقایق سرچشمه می محض، آن بی

این . شد شود که پیشتر فقط در تقدیس جادوگر و طبیب، به سبب حمایت خدایان، مشاهده می محترم شمرده می

ء  با عینی و شی: حقیقت که بهاي سلطه، بیگانه گشتن آدمیان از اشیاء و امور تحت سلطه است، همه مسأله نیست

فرد به گرهگاه واکنشهاي متعارف . ودش ــ طلسم گشتشدن روح، نفس روابط میان آدمیان ــ حتی رابطه فرد با خ

که  گرایی اشیاء را روحانی ساخت، درحالی جان. شود رود، فروکاسته می و رفتارهایی که از او انتظار می

صورتی  دستگاه اقتصادي جامعه، به. کند ارواح آدمیان را به اشیاء بدل می (industrialism)گرایی صنعت

کند که چگونگی رفتار بشري را  ریزي جامع، کاالها را به ارزشهایی مجهز می تحقق برنامهخودکار، حتی پیش از 

زمان که کاالها، همراه با اتمام مبادله آزاد؛ همه کیفیات اقتصادي خویش را جز از لحاظ  از آن. کنند تعیین می

جوانب زندگی اجتماعی گسترش  از دست دادند، این فتیشیسم تأثیر تصلبی خود را بر همه]وارگی بت[فتیشیسم

                                                          
بودن زمان، تکرار همان عید نخستین است؛ تقریباً به همان صورتی که اجراي  یدي، به دلیل حلقوياي که هر ع اشاره به این باور اسطوره -1

. توان آن را نسخه، تصویر یا کپی سمفونی دانست مثالً سمفونی چهارم بتهوون همواره به یک معنا تکرارِ اصل خود این سمفونی است، و نمی

  ــ م
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منزله یگانه صور  شمار تولید انبوه و فرهنگ مبتنی بر آن، صور متعارف رفتار به از طریق عوامل بی. بخشیده است

ء، یا همچون  منزله یک شی سان فرد خود را فقط به بدین. شود طبیعی، عقالنی و قابل احترام، بر فرد تحمیل می

مالك سنجش او صیانت نفس است، تقریب موفق یا . کند موفقیت یا شکست تعریف می عنصري ایستا، و براساس

هر چیز دیگري، از افکار . ناموفق به کارکرد عینی مختص به او و الگوهایی که براي این کارکرد تعیین شده است

تا اتحادیه صنفی چیز را از کالس درس گرفته  شود، نیرویی که همه خصوصی گرفته تا جنایت، تابع نیروي جمع می

]واقعیت اجتماعی[زننده انگیز نیز فقط بخشی از ظاهر موهوم و گول ولی حتی این جمع ارعاب. نظر دارد تحت

اند، نیروهایی که این نمود ظاهري را همچون ابزارِ اعمال قدرت  است، که در پس آن نیروهاي واقعی پنهان گشته

شده باقی  دارد هر طور شده در حد استانداردهاي تعیین که فرد را وامیخشونت و توحش این جمع، . گیرند کار می به

نیز معرف ] مبادله [بماند و از آنها تنزل نکند، بیانگر کیفیت و خصلت حقیقی آدمیان نیست، همانطور که ارزش

شناخت  اي که اشیاء و آدمیان در پرتو نور شده زده و تحریف هیأت جن. کیفیت کاالها و اشیاء مصرفی نیست

یافتن مانا در ارواح و  دهنده اصل سلطه است، همان اصلی که عامل تشخص اند، نشان به خود گرفته]عینی[غرض بی

آن جبر و تقدیري که ماقبل . یافت بازیهاي جادوگران و حکیمان تحقق می خدایان بود و از طریق تردستی و شعبده

. یابد پذیر هستی واقعی انتقال می ر تأیید زد، اینک به عرصه تماماً فهمناپذیري مرگ مه تاریخ با استفاده از آن بر فهم

مثابه یک کل دریابند، اکنون مشابه خود را  سوي طبیعت گشود تا آن را به ناگهان چشمان آدمیان را به دهشتی که به

هانِ بري از مسأله کنند که جهان ــ ج مردمان حس می: در آن ترسی یافته است که ممکن است هرآینه عالمگیر شود

.دست همان تمامیتی ویران خواهد شد که همان خود آنهاست و مهارش از هیچکس ساخته نیست و معنا ــ به

روشنگري حضور این ترس . اي که مایه هراس روشنگري است با اسطوره خوانا و سازگار است آن دهشت اسطوره

کند و  ــ در همه مفاهیم و کلمات گنگ و ناروشن حس می را ــ همانطور که نقد معناشناختی زبان اثبات کرده است

دهد، ولی در واقع از دیدگاه روشنگري هر حکم یا گزاره بشري که فاقد جایگاهی معین در متن  آن را تشخیص می

ممکن نیست فضیلتی تصور «: که 32این کالم اسپینوزا. مسأله غاییِ صیانت نفس باشد، محملی براي این ترس است

»باشد "تالش براي حفظ خود"فضیلت ]یا اساسیتر از[مقدم بر شود که 
1

اصل اخالقی کل تمدن غربی را در خود 

که براساس (نفس . شوند نهفته دارد، اصلی که در آن ویژگیهاي دینی و فلسفی طبقه متوسط با یکدیگر سازگار می

ها، دیگر نباید  مانده منتسب به این پس اي خصلت اسطوره دلیل هاي طبیعی، به مانده فرایند روشمند حذف همه پس

پس از آنکه از طریق تصعید به سوژه استعالیی یا ) معادل جسم یا خون، یا جان، یا حتی منِ طبیعی، فرض شود

                                                          
منظور از . شناسی و علم اخالق اوست مقوالت بنیادین فلسفه اسپینوزا و محل تالقی هستی، یکی از مهمترین (Conatus)»تالش« - 1

اخالق، باروخ اسپینوزا، ترجمه محسن جهانگیري، : به. ك.براي توضیح بیشتر ر. همان غریزه صیانت نفس است "تالش براي حفظ خود"

  225، ص1364مرکز نشر دانشگاهی، تهران 
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کسی که بدون هرگون ارجاع یا . شود کننده عمل، می منطقی بدل گشت، نقطه مرجع عقل و سویه یا دقیقه تعیین

ماقبل  فس، زندگی خویش را دنبال کند، بنا بر اصول روشنگري ــ و آیین پروتستان ــ بهپیوند عقالنی با صیانت ن

کردن براي  اند؛ بندگی اي اندازه خرافات، اموري اسطوره سوائق نیز به]از این دیدگاه[ .تاریخ رجعت خواهد کرد

پیشرفت هم . ستی و میخوارگیآن خدایی که توسط نفس برگزیده و مسلم فرض نگشته، همانقدر ابلهانه است که م

براي عروج و نیایش دینی و هم براي سقوط به وضعیت وجود طبیعی، سرنوشت واحدي تدارك دیده است، و رها 

میانجی  در جامعه بورژوایی کار اجتماعی هر فردي به. کردن مهار تفکر و لذّت، هر دو، را ممنوع و حرام کرده است

آورد؛ و براي  همراه می یافته را به براي یکی، کار بازگشت سرمایه فزونی یابد؛ نفس تحقق می]صیانت[اصل

واسطه تقسیم کار بورژوایی بیشتر و بیشتر  اما هر چه فرایند صیانت نفس به. دیگران، انرژي و توانِ انجام کار بیشتر

لگويِ دستگاههاي فنی منطبق یابد، لزوم از خود بیگانه شدن افراد نیز، که باید جسم و جان خود را با ا فعلیت می

در پایان، حتی ذهن یا سوژه استعالییِ : گذرد ولی تفکر ملهم از روشنگري از خیر این نیز نمی. یابد سازند، فزونی می

شود تا مکانیسمهاي کنترل خودکار، که با روانی و  شناخت هم به منزله آخرین یادبود ذهنیت کنار گذارده می

[ذهنیت جاي خود را به منطق قواعد به اصطالح بیطرف بازي. نند، جانشین آن شوندک سهولت بس بیشتري عمل می

پوزیتیویسم، که در نهایت حتی به . سپارد، تا فرامین خود را با خودسري بیشتري دیکته کند می]رقابت و پیشرفت

یق میان رفتار فردي و هنجار خود تفکر، این خیال واهی ناشی از فعالیتهاي دماغی، نیز رحم نکرد، آخرین الیه عا

شدن از حیطه آگاهی خود را در آن  فرایند فن و تکنولوژي، که سوژه پس از رانده. اجتماعی را کنار زده است

اي و در کل از هرگونه معنایی بري است، زیرا اکنون عقل خود  عینیت بخشیده است، از ابهام نهفته در تفکر اسطوره

کند، که  کاره عمل می عقل در مقام ابزاري همه. ه فراگیر اقتصاد بدل گشته استبه ابزاري صرف در خدمت دستگا

هیچ تزلزلی معطوف به غایت خویش است؛ و عملکرد آن همانقدر  مناسب ساخت هر نوع ابزار دیگري است، و بی

ع بشر وراي ساز است که پیشرفت دقیقاً محاسبه شده تولید مادي، پیشرفتی که تعیین نتایج آن براي نو سرنوشت

شدن به ارگان یا دستگاهی محض در خدمت اهداف  آرزوي قدیمی عقل، یعنی تبدیل. هرگونه محاسبه عقالنی است

ماهیت انحصاري قوانین منطقی از همین معنا و داللت کارکردي و . عمل پوشیده است موردنظر، سرانجام جامه

نفس نیز مکرراً  و صیانت شود نفس، ناشی می نتفرد عقل، و نهایتاً از سرشت جبري و تحمیلی صیا منحصر به

شود، که نمود دیگر آن این اصل منطقی است که از میان دو گزاره متناقض  گزینش میان بقا و تخریب منتهی می به

ماهیت صوري این اصل، و کل آن نظام منطقی که بنیان صوري اثبات . فقط یکی صادق و دیگري لزوماً کاذب است

و [اي است که در آن حفظ صورتها شفافیت تضاد منافع در جامعه آورد، نتیجه پیچیدگی و عدم آن را فراهم می

استنتاج تفکر از منطق . شود فقط از سر تصادف و بخت با حفظ و بقايِ افراد قرین می]قواعد و هنجارهاي صوري

طریق است که امر حرام  بدین. ءشدن آدمیان در کارخانه و اداره است در کالس درس مبین تأیید و تصدیق شی
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دهنده آن  ود تشکیلشود، و روشنگري نیز بر آن روحی که خ فائق می]یعنی عقل[بر قدرت تحریم و نهی) تابو(

کن سازد، رها  رفت تا آن را ریشه نفس حقیقی توسط همان فرایندي که می ولی، آنگاه، طبیعت در مقام صیانت. است

صورت فردي و جمعی، به سوي بحران و ستیز مسلحانه سوق  گردد، آن هم در قالب همان تقدیري که ما را، به می

مانده، آرمان علم واحد است، پس عمل نیز باید مطیع و منقاد  اي نظریه باقیاگر یگانه هنجار و معیاري که بر. دهد می

آن نفسی که تمدن بر آن احاطه کامل دارد، در آن توحش ضدانسانی . ناشدنی تاریخ جهانی شود فرایند سرکوب

م خویش عاقبت کردن نا ترس ازلی انسان از گم. رود که از آغاز جویايِ پرهیز و گریز از تمدن بوده است تحلیل می

ها یا وجوه رفتاريِ  شیوه. براي تمدن، هستی طبیعی ناب، حیوانی و نباتی، در حکم خطر مطلق بود. یابد تحقق می

اي، و متافیزیکی، یکی پس از دیگري منسوخ تلقی شدند، و هرگونه رجعت بدانها امري  ، اسطوره)مایمتیک(تقلیدي 

رجعت نفس بدان وضعیت هستی طبیعی نابی بود که آدمی با  شد، زیرا متضمن و در حکم هراسناك محسوب می

آن ]حتی تصور رجعت به[سبب نیز همین تالش و تقالیی عظیم خود را از آن جدا و بیگانه کرده بود، و به

در تمامی قرون، هرگونه خاطره و یادبود زنده از زمانهاي . کرد وضعیت، دهشتی عمیق را بر نفس آدمی مستولی می

چه مربوط به دوره باستانیِ بیابانگردي و چه بدتر از آن، مربوط به مراحل و ادوار ماقبل پدرساالري، با شدت کهن، 

روح روشنگري با زدن داغ لعنت . کن شد و دقتی تام، و به کمک تنبیه و مجازات، از آگاهی آدمیان زدوده و ریشه

پرستان نیز،  لذت. هی، جاي داغ و درفش و تازیانه را گرفتستیزي، به اتهامِ اشاعه فساد و تبا بر چهره همه صور عقل

آرمان بورژواییِ زندگی و رفتار طبیعی، . که همچون ارسطو از افراط کراهت داشتند، راه اعتدال را در پیش گرفتند

رغم تضاد  شهوترانی و زهد، شکمبارگی و گرسنگی، به. شکل جویاي فضیلت مبتنی بر حد وسط است، نه طبیعت بی

اقلیت زورگويِ حاکم، با مقیدساختنِ کل زندگی . اند تخالف، در مقام نیروهاي ویرانگر، مستقیماً یکسان و اینهمان و

از زمان . کند تضمین می به الزامات و مقتضیات حفظ و بقايِ حیات، عالوه بر امنیت خویش، دوام و پایداري کل را

خواهد تا از میان چاله و چاه راهی براي خویش بجوید، راه  هومر تا روزگار جدید، روح مسلط بر جامعه بشري می

قیدوبند؛ این روح همواره به هر اصل و  امنی از میان خطر بازگشت به تولیدمثل صرف و خطر کامیابی آزاد و بی

طلبان آلمانی عصر  و جنگ (pagans)مشرکان. جز اصلِ انتخابِ شرّ کمتر، بدگمان بوده است قاعده راهنما، به

اما لذّت، با گذشت قرنها، زیر فشار کار و زحمت، نفرت از . خواهند بار دیگر لذّت را از بند رها سازند ید میجد

رو در وضعیت رهاییِ توتالیتر خویش را آموخته است، و از این
1

ماند، عجزي برخاسته از  مفلوك و عاجز باقی می

                                                          
از دید آدورنو و هورکهایمر ساخت اجتماعی این جوامع نیز اساساً . ویژه آمریکا، در نیمه دوم قرن بیستم غربی، به اشاره به وضعیت جوامع - 1

در . آزادیهاي موجود در این جوامع نیز خصلتی توتالیتر دارند. مبتنی بر سرکوب فردیت و ادغام افراد در یک کلیت انتزاعی و تحمیلی است

سازد و آن را در نظام اقتصاد  ز طریق آزادیهاي جنسی، مکانیسمی است که لذّت را تابع منطق قدرت میاین وضعیت، رهایی لذّت، ا

در . یابد شود و خصلتی سادیستی ـ مازوخیستی می اي از خشونت، نفرت و مالل بدل می ترتیب لذّت به آمیزه بدین. کند داري ادغام می سرمایه

آزادیهاي جامعه بورژوایی نیروهایی واقعی و موءثرند ــ بدون آنها ادامه هرگونه . ی این نقد استاین میان، نکته مهم درك ماهیت دیالکتیک
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داد  د که زمانی عقل را براي خدمت بدان آموزش میمان لذّت در قید آن صیانت نفسی باقی می. خوارشماري خویش

در تمامی نقاط عطف تمدن غربی، از گذر به دین المپی گرفته تا . ــ عقلی که در این فاصله از کار برکنار شده است

تر سرکوب  و الحاد بورژوایی، هرگاه ملتها و طبقات جدید اسطوره را قاطعانه) رفرماسیون(رنسانس، اصالح دینی 

شدنِ طبیعت بود، در هیأت خرافات بدوي  دند، ترس از طبیعت ناشناخته و تهدیدگر، که خود پیامد مادي و عینیکر

در پایان حتی صیانت نفس نیز . ظاهر شد، و مقهور ساختن طبیعت به غایت مطلق حیات ظاهري و باطنی بدل گشت

رده شد، که در مقام مدیران تولید، دستاوردهاي فرایندي خودکار شد، و در نتیجه عقل نیز از سوي کسانی کنار گذا

جوهر . افتند هراس می شدگان از ارث، به ارث بردند و اکنون از تجلی همان عقل در هیأت محروم عقل را به

اند میان انقیاد  آدمیان همواره ناچار بوده. اي است که همچون خود سلطه محوناشدنی است روشنگري همان دوراهه

با گسترش اقتصاد کاالیی بورژوایی، افق . ، یکی را برگزینند] بشري [انقیاد طبیعت به نفس خود به طبیعت یا

زیر انوار سردش بذر توحش  شود، همان خورشیدي که به تاریک اسطوره با نور خورشید عقل حسابگر روشن می

دورشدن از اسطوره هدایت  فشار سلطه همواره آدمی را در جهت کار بشري تحت. نشیند بالد و به گُل می نوین می

.گردد که قوانین اسطوره بر آن حاکم است قلمروي بازمی کرده است ــ اما تحت نظام سلطه آدمی همواره به

کتاب یا . درآمیختگیِ اسطوره، سلطه و کار مضمونی است که در یکی از روایات هومري حفظ و ثبت شده است

فصل دوازدهم اسطوره اودیسه
1

ها او با سیرن ، داستانِ برخورد
2

سپردن و  افسون آنها همان افسون تن. کند را بازگو می

، از رهگذر رنج به ] اودیسئوس یا اولیس [شود رو می اما قهرمانی که با این وسوسه روبه. شدن در گذشته است گم

زندگی و ناچار از سر گذرانده است، وحدت  هاي بسیاري که به در سراسر مهلکه. پختگی و بلوغ رسیده است

                                                                                                                                                                                          
رو، رهایی و رستگاري  از این. شوند شد ــ ولی در متن کلیت این جامعه، همین نیروها به ابزار اسارت و بندگی بدل می نقدي ناممکن می

بدون رستگاري طبیعت درونی انسان، که از دیدگاه . است» آزادي«و » لذت«رگونی بنیادینِ انسان و طبیعت و آشتی آن دو با هم، مستلزم دگ

  ــ م. اي غریزي و جسمانی است، تحقق رهایی ناممکن است نظریه انتقادي ضرورتاً واجد جنبه

دینی و آداب یونانیان باستان را شامل  ها، سنن، باورهاي اي از اسطوره ایلیاد و اودیسه دو حماسه باستانی منسوب به هومرند که مجموعه - 1

به ) یا اولیس(زمین دانست، روایتی است از بازگشت اودیسئوس  اودیسه، که به قولی باید آن را متن اصلی تمدن و فرهنگ مغرب. شوند می

یاري تدبیر و حیله جنگی او ــ  به. داودیسئوس از جمله قهرمانان حماسه ایلیاد و زیرکترین و عاقلترین پهلوان سپاه یونان بو. خانه و زادگاهش

حال . ثمر، سرانجام شهر تروا را فتح کنند یعنی همان اسب چوبی مشهور ــ بود که یونانیان توانستند پس از سالها جنگ و محاصره بی

صبرانه منتظر  بی خواهد به زادگاهش، آتیکا،بازگردد؛ جایی که همسر و پسرش اودیسئوس به همراه جمعی از مالزمان و خدمه خویش می

حماسه اودیسه شرح ماجراهاي . اویند، زیرا دشمنانِ اودیسئوس قصد دارند در غیبت وي همسر و تاج و تخت وي را تصاحب کنند

اش بر  گذارد، تا عاقبت به لطف هوش و زیرکی انگیز و خطرات و مصایبی است که اودیسئوس در سفر دریایی خویش پشت سر می شگفت

  ــ م. خانه بازگردد غلبه کرده، به) روهاي طبیعینی(خشم خدایان 

این موجودات که نیمی زن و نیمی جانورند، . اند اي اساطیر یونان باستان ، یا پریهاي دریایی، از موجودات افسانه (Sirens)ها سیرن - 2

هاي دریایی برخورد کند و همگی در دریا غرق  صخرهکردند تا کشتی یا زورق آنان با  کمک ظاهر و آواز فریبنده خود، مالحان را سحر می به

  ــ م. ویژه زیبایی زنانه، و حاکی از پیوند مرموز عشق و مرگ است واژه سیرن کنایه از خطر نهفته در زیبایی، به. شوند
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هاي زمان نیز همچون آب و خاك و  در مسیر حرکت او حیطه. ثبوت رسیده است اینهمانی فردیتش، براي وي به

نشسته است، و آینده نیز، مبهم و ابرآلود، در  براي او، سیالبِ آنچه بود از برابر صخره حال پس. شود هوا، شکافته می

] و همه تجارب او فراموش گشت [درون جهان زیرین فرو رفت آنچه اودیسئوس پشت سر نهاد به. افق نمایان است

نفس آدمی هنوز چنان به آن اسطوره ماقبل تاریخی، که نفس از بطن آن زاده  ]در این مراحل نخست تاریخ [؛ زیرا

س نف. شود اي بدل می ماقبل تاریخ اسطوره شده متعلق به خود نفس، به و کنده شد، نزدیک است، که گذشته تجربه

زمان و درك [وجهی هدف از طرح سه. رو شود کوشد تا از طریق نظام ثابت توالی زمان، با این اسطوره روبه می

رهاساختن لحظه حال از چنگ قدرت گذشته است، آن هم با ]زمان برحسب طرح صوري گذشته ـ حال ـ آینده

ه و واگذاري این قدرت به زمان حال در قالب انتقال این قدرت به پشت مانع یا سد مطلقِ تکرارناپذیربودن گذشت

عوض  به منزله امري زنده، به]و حفظ آن[شده است به نجات آنچه سپري میل غریزي. معرفت مفید و سودمند

استفاده از آن به عنوان ماده خام پیشرفت و ترقی، فقط در قلمرو هنر ارضا شد، همان قلمروي که خود تاریخ نیز در 

کند و نتیجتاً از  منزله شناخت پرهیز می زمان که هنر از ارائه خود به تا آن. ندگی گذشته، بدان تعلق داردمقام نمایش ز

شود، عمل اجتماعی نیز تساهل ورزیده و حضور آن را، همانند  جدا و دور می]اجتماعی[عرصه عمل یا کنش

یمن سقوط و تنزل به وضعیت و مقام  هنوز، به ها آواز سیرن]در دوره اودیسئوس[اما. کند حضور لذت، تحمل می

، 33»اند هر آنچه که زمانی در این زمین بس بارور رخ داده است، آگاه به«ها  سیرن. هنر، سترون و عاجز نگشته است

همه آن چیزهایی که به حکم خدایان در دشتهاي «از جمله به آن وقایعی که اودیسئوس خود در آنها حضور داشت، 

ناپذیر کسب لذّت  صورت وعده مقاومت ها، که آوازشان به سیرن 34».ران آرگوس و اهل تروا رفتتروا بر پس

کنند، نظام پدرساالري  حال که مستقیماً گذشته نزدیک را در خاطر آدمی زنده می رسد، در همان گوش آدمی می به

هر آن . کند از زمان به وي عطا میکنند، همان نظامی که زندگی هرکس را فقط در قبال سهم کامل او  را تهدید می

تواند  کس که قربانی فریب آنها شود، باید نیست و نابود شود، زیرا فقط با حضور ذهن دائمی است که آدمی می

اند، اما در ازاي  ها به همه آنچه که رخ داده است آگاه اگرچه سیرن. چنگ آورد هستی خود را از دل طبیعت به

همان نیرنگی است که ]زادگاه به[کنند؛ وعده بازگشت شادمانه آدمی را طلب می آگاهی و معرفت خویش، آینده

سیرسه. کند انسان دلتنگ از غربت را در دام گذشته اسیر می
1
مرتبه حیوانی است،  النوعی که معرف رجعت به آن رب 

و و توان مقاومت در برابر شود، و در نتیجه سیرسه به او نیر اودیسئوس مطیع او نمی. دهد به اودیسئوس هشدار می

                                                          
از . کرد ان را به خوك بدل میکرد و آن اي در اودیسه هومر است که با سحر و جادو قربانیان خود را افسون می نام ساحره (Circe)سیرسه - 1

معناي مقاومت انسان در برابر وسوسه بازگشت به حالت جانوري و از دست دادن خودآگاهی و شعور  رو، مقاومت در برابر سیرسه به این

سلطه بر (ونی گیري نفس و جدایی انسان از طبیعت در منزله روایتی مجازي از شکل آدورنو و هورکهایمر اودیسه هومر را به. انسانی است

ها  اي ـ فرویدي، سیرسه و سیرن در این تفسیر نیچه. کنند تفسیر می) یاري تکنولوژي سلطه بر محیط به(و طبیعت بیرونی ) یاري عقل غرایز به

  ــ م. اند معرف لذّت غریزي و حل شدن در نیروهاي کور طبیعت
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ها هنوز هم قویتر است؛ براي هرکس که  اما سحر و افسون سیرن. کند را اعطا می]نفس[دیگر قدرتهاي ویرانگر

براي آنکه نفس و هویت آدمی، یعنی همان سرشت یکپارچه، هدفمند، . آواز آنان را بشنود فرار ناممکن است

امروز نیز هر  ناچار دگرگونیهاي هولناکی در خود ایجاد کردند، و تا به به حریص و نیرومند او، شکل بگیرد آدمیان

در » من«تنش و فشار مربوط به یکپارچه نگهداشتن . کند انسانی روایتی از این ماجرا را در کودکی خویش تجربه می

راي حفظ آن، همواره همراه با عزم کور ب» من«همراه است؛ وسوسه رهاکردن این ]یا نفس[»من« تمامی مراحل با

اي را  دهد با خوابی چون مرگ کفاره نشئه اي که به آدمی رخصت می آن خلسه تخدیرکننده. وجود داشته است

شود، یکی از قدیمیترین روشها و ترتیبات اجتماعی است که صیانت نفس و  بپردازد که در آن نفس تعلیق می

دهشت از دست دادن نفس و . یافتن از دست خود اي نجاتسازد ــ تالش نفس بر تخریب نفس را به هم مرتبط می

محو و نابودي آن به همراه مرز یا سد میان خویشتن و دیگر موجودات، ترس از مرگ و نابودي، پیوند نزدیکی با 

راه تمدن، راه اطاعت . کرد حال تمدن را تهدید می اي که همیشه و در همه وعده سعادت و کامیابی دارد، همان وعده

درخشد ــ اما فقط به منزله نمودي موهوم، و زیباییِ  ار بود، راهی که نور سعادت و کامیابی همواره در افق آن میو ک

او . ذهن اودیسئوس، که هم با مرگ و هم با سعادت او در تضاد است، به همه این امور واقف است. بري از حیات

او گوش . کند نخست را به مردان و همراهان خویش تجویز می راه. شناسد دو راه بیشتر نمی]ها از سیرن[براي گریز

یابد، نباید نداي  هر آن کس که نجات می. دهد تا با تمام نیرو پارو بزنند کند، و به آنان فرمان می آنان را به موم پر می

جامعه . ند نجات یابدتوا دلیل عجز از شنیدن این نداست که می وسوسه آنچه را که تکرارناپذیر است بشنود، و تنها به

کارگران باید سرحال باشند و حواس خویش را، . همواره براي حصول به این هدف، تدارك الزم را دیده است

آنان باید با . دهد نگرند، متمرکز کار خود کنند، بدون توجه به آنچه در اطراف آنان رخ می همچنانکه به جلو می

یاري صرف  پرتی و عطف توجه به چیزي غیر از کار است، به واسلجاجت تمام آن غریزه و کششی را که موجب ح

اما راه دوم را . شوند طریق است که آنان اهل کار و عمل می و از این. انرژي و تالش افزونتر، تصعید کنند

آواز  به[او. کند دهد براي خود کار کنند، براي خویش حفظ می اودیسئوس، اربابی که به دیگران رخصت می

هرچه وسوسه . شده و عاجز از هر حرکتی است پیچ که به دکل کشتی طناب دهد، ولی درحالی گوش می]ها سیرن

شود ــ درست همانطور که بورژواهاي ادوار  تر می شدیدتر باشد، گرههاي طناب نیز به دستور او محکمتر و سفت

. کنند تر، کف نفس می لجوجانه بعدي نیز همپاي افزایش قدرت خویش و نزدیکتر شدن سعادت و لذّت با عزمی

تواند به نشانه خواست گشودن  شنود از براي خود او حاصلی در پی ندارد؛ اکنون او فقط می آنچه اودیسئوس می

شنوند، فقط به خطرات ناشی از آواز  طنابها، سر تکان دهد؛ ولی دیگر دیر شده است؛ خادمان او، که چیزي نمی

آنان . کنند رو به قصد نجات خود و اودیسئوس، بندهاي او را باز نمی زیبایی آن؛ و از اینکنند، نه به  ها فکر می سیرن

تواند از نقش  کنند، و ارباب نیز دیگر نمی با کار خویش، حیات ارباب ستمگر را همراه با حیات خویش بازتولید می
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حال  کار و عمل بسته است، در عین ناپذیر به چارهطرزي  طنابهایی که با آنها خود را به. یابد اجتماعی خویش رهایی

موضوعی صرف براي تعمق بدل  وسوسه و افسون آنان خنثی گشته و به: دارند ها را از عرصه عمل دور نگه می سیرن

اي منفعل که  اکنون زندانی در کنسرت حضور دارد، شنونده. شود به هنر بدل می]افسون زیبایی و لذت[شود ــ می

کند، و فراخوان پرشور و شوقش  سمع می روهاي ادوار بعدي، فقط استراق همه عاشقان موسیقی و کنسرتهمچون 

بدینگونه است که همراه با پشت سرگذاردن جهانِ . شود زدنها و تشویق تماشاگران محو می سانِ کف براي آزادي، به

حماسه هومر از قبل، . شوند گسسته و جدا می بردن از هنر و کار بدنی نیز از یکدیگر متعلق به ماقبل تاریخ، لذت

شود پیوستگی  محصوالت و مواد فرهنگی با کاري که برطبق فرمان انجام می. نظریه مناسب این وضع را دربر دارد

.دقیق دارند، و بنیاد هر دو آنها همان اجبار گریزناپذیر به گسترش سلطه اجتماعی بر طبیعت است

کار بستند، مبین احساس  ها به نچه سرنشینان کشتی اودیسئوس براي رهایی از خطر سیرناقدامات و ترفندهایی نظیر آ

درست همانطور که قابلیت بازنمایی معیار سنجش سلطه است، و . اند قبلی و تمثیل پیشگویانه دیالکتیک روشنگري

بلیت بازنمایی نیز در آنِ واحد اش کرد، قا توان بازنمایی سلطه خود در اکثر نمایشها قدرتمندترین امري است که می

شدن از کار ــ نه فقط در میان بیکاران بلکه حتی در اقشار  تحت شرایط موجود، معاف. ارابه پیشرفت و پسرفت است

حکام و اربابان زندگی و هستی را ــ . شدن است معناي عاجز و ناتوان حال به مراتب اجتماعی ــ در عین فوقانی سلسله

کنند، و در نتیجه در هیأت نفسِ  منزله نوعی زیربنا تجربه می ان اسباب دغدغه نیست ــ صرفاً بهکه دیگر براي ایش

یا [اما ارباب«. کرد منزله موضوع فرّارِ میل تجربه می ء طبیعی را صرفاً به انسان بدوي شی. شوند فرمانروا منجمد می

اده است، از این طریق خود را صرفاً با سویه وابسته ء قرار د ، که اکنون خادم خویش را میان خود و شی]خدایگان

]اي یا بنده[خادم ء را به برد؛ ولیکن او سویه مستقل شی صورتی ناب لذّت می سازد و از آن به ء مرتبط می شی

 تواند در او نمی. شود در حماسه هومر، کارکردن اودیسئوس نیز بازنمایی می 35».کند گذارد که بر آن کار می وامی

رو، در مقام مالک، سرانجام حتی مشارکت در کار  برابر وسوسه رهاکردن و واگذاردن نفس مقاومت کند، و از این

توانند از کار  رغم نزدیکی خود با اشیاء ــ نمی کند، حال آنکه مردان او ــ به و نهایتاً حتی مدیریت آن را رها می

زور بسته انجام  و درماندگی، و با چشمها و گوشهایی بهخویش لذّت برند، زیرا آن را تحت فشار، از سر یأس 

شود ماند؛ حال آنکه ارباب دچار پسرفت می خادم جسماً و روحاً اسیر و بنده باقی می. دهند می
 امروز هیچ تا به .1

قع الوا ، که فی] حکام و اربابان [حاکمی نتوانسته است از پرداخت این بها بگریزد، و همین تضعیف و وارفتگیِ

پذیري و  نوع بشر، که انعطاف. دهد معادل قدرت است، سرشت ظاهراً حلقوي جریان تاریخ را تا حدي توضیح می

                                                          
دادن توانایی کار و تعقل و رابطه انفعالی با اشیاء  الت حیوانی، از دستهم به معناي رجعت به ح (regress)در اینجا پسرفت یا پسروي -1

معناي آن نوع عقبگرد روانی و دورشدن از بلوغ که در  کند، و هم به بدان اشاره می» خدایگان و بنده«جهان است که هگل در تحلیل رابطه 
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سوي مراحل بدویتر  شناختی به طور همزمان از لحاظ انسان شود، به معرفتش همراه با تقسیم کار تفکیک و تجزیه می

یکی زندگی، استمرار سلطه، از طریق سرکوبِ شدیدتر، شود، زیرا همپاي افزایش رفاه و آسایش تکن رانده می واپس

فاجعه صرفاً در این امر . شود رود و خشک می قوه تخیل تحلیل می. شود غرایز می (fixation)موجب تثبیت

شود که ممکن است افراد از جامعه یا تولید مادي آن عقب بمانند خالصه نمی
1
الحال به  آنجا که تکامل ماشین فی .

اند، در  صورتی که گرایشهاي تکنولوژیک و اجتماعی، که همواره مرتبط و درهم به(بدل گشته است  ماشین سلطه

ها  ، فقط جامانده)رسند هم می تام و تمام انسان به (_schematization)کردن مقصد نهایی خود یعنی شماتیزه

شود، باید  اول تکامل مربوط می برعکس، تا آنجا که به پیشگامان صف. اند نیستند که معرف دروغ و عدم حقیقت

دهد، اشکال  یافتن با قدرت پیشرفت، متضمنِ پیشرفت قدرت است، و این تطابق هر بار که رخ می گفت که تطبیق

دهند متضاد واقعی تکاملْ موارد موفق پیشرفت است، نه موارد  آورد که نشان می همراه می جدیدي از انحطاط را به

.ناپذیر ناپذیر، چیزي نیست مگر پسرفت توقف فنفرین پیشرفت توق. ناموفق

حال بر قوه تفکر آدمی  شود، بلکه در عین زیست محدود نمی این پسرفت به تجربه انسان از جهان محسوس و محیط

شود تا بتواند بر آن  گذارد، همان تفکري که از تجربه محسوس جدا می که مستقل و حاکم بر خویش است تأثیر می

شدن  شود، و تسلیم واسطه آن، تسلط بر حواس و غرایز حاصل می دت کارکردهاي فکري که بهوح. سیطره یابد

جدایی این دو قلمرو از یکدیگر، هر دو : معناي فقیرشدن تفکر و تجربه است تفکر در برابر ظهور فرهنگ جمعی، به

ن نقش و کارکرد همه محدودشدن تفکر به سازماندهی و مدیریت، یعنی هما. کند آنها را ناقص و معیوب می

لوح امروزي، ضرورتاً مستلزم تحمیل محدودیت بر اندیشه و  حاکمان از اودیسئوس زیرك گرفته تا مدیران ساده

. گرفتن انسانهاي حقیر و ناتوان است بازي عمل انسانهاي بزرگ و تواناست، مگر در مواردي که هدف آنان صرفاً به

شود که تفکر بورژوایی همواره به  سلطه بر نفس و جهان بدل می کسب همان دستگاه ترتیب است که روح به بدین

اي که پرولترهاي کارکن از زمان ظهور اسطوره تا  گرفته گوشهاي بسته و موم. پنداشت می غلط آن را غایت روح

هاي  میوه[بلوغ و پختگی مفرط. شده، هیچ مزیتی ندارند پیچ اند، بر عجز و سکون اربابان طناب حال حفظ کرده به

هرچه دقت و پیچیدگی آن دستگاه اجتماعی . کند جامعه، از عدم بلوغ و خامی اقشار تحت سلطه تغذیه می]گندیده

ـ اقتصادي و علمی ــ که به یاري آن نظام تولید از مدتها پیش جسم آدمی را با خود هماهنگ کرده است ــ فزونی 

وسیله  حذف کیفیات و تبدیل آنها به کارکردهاي کمی، به. شود میهاي بشري ناشی از آن فقیرتر  یابد، تجربه می

رفته این  یابد و رفته شده کار، از قلمرو علم به حیطه تجربه افراد و ملتها از جهان محسوس انتقال می هاي عقالنی شیوه

امروزه . کند نزدیک می]ترین حیوانات نایافته ترین و تکامل یا پست[تجربه جانوران دوزیستی تجربه را بار دیگر به
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ها با گوش خویش، و عجز آنان از لمس امور ناشناخته  هاي انسانی گویاي ناتوانی آنان از شنیدن ناشنوده پسرفت توده

از . زند اي منسوخ را کنار می نشده با دستان خویش است ــ شکل جدیدي از توهم که همه اشکال اسطوره و درك

total)رهگذر وساطت جامعه تام society)  یابند، آدمیان  میانجی آن تحقق می که اکنون همه روابط و عواطف به

و اصل  ]از طریق تفکیک و تقسیم کار [شوند که پیشتر، قانون تکامل جامعه بار دیگر اجباراً به آن چیزي بدل می

سطه انزوايِ ناشی از وا موجودات نوعیِ صرف که به: کردند علیه آن عمل می]تمایز نفوس فردي[تمرکز نفس

که ]کشتی اودیسئوس[بندگان پاروزن. وحدت جمعی تحمیل شده بر آنان، هر یک دقیقاً مشابه دیگري است

آهنگی واحد تبعیت کنند، درست مثل کارگران و مردمان  توانند با یکدیگر سخن بگویند، جملگی باید از ضرب نمی

شرایط واقعی حاکم بر حیات جامعه است که سازشکاري و . تجمع ها، سینماها و مراکز روزگار ما، در کارخانه

اندرکار کر و کورکردن  نوبه خود دست اي که به کند ــ نه آن القائات آگاهانه تطابق با جمع را بر همگان تحمیل می

اي ه سترونی و عجز و گنگیِ کارگران صرفاً نتیجه نقشه. اند شده و جداساختن آنان از حقیقت مردمان سرکوب

واسطه  اي آدمی ــ درست به اربابان نیست، بلکه پیامد منطقی آن جامعه صنعتی است که تقدیر باستانی و اسطوره

.درآمد]جامعه صنعتی =[تالش براي پرهیز از چنین فرجامی ــ نهایتاً به هیأت آن

در مقامِ بازتاب آن و هم سلطه، هم . اما این ضرورت منطقی در حکم کالم آخر یا فرجام قطعی و نهایی نیست

پذیر  بنابراین، حقیقت این تقدیر همانقدر مشکوك و پرسش. مثابه ابزار این تقدیر، هنوز هم بدان گره خورده است به

البته تفکر به لحاظ انضمامی همواره توانایی آن را داشته است که ابهام و . است که شواهد و مدارك آن قابل ابطال

تواند آنچنان که مایل  این خادم و بنده است که ارباب نمی. د را مشخص و آشکار سازدچندمعنایی نهفته در خو

از زمان اسکان آدمیان، و بعد از آن در عصر جامعه کاالیی، سلطه همواره در هیأت قانون و . مهار کند است او را

آن سویه یا لمحه : یابد استقالل دست میابزار نهایتاً به . رو باید خود را محدود کند یافته است و از این سازمان عینیت

عدالتی  میانجی بی کند، مستقل از خواست و اراده ارباب، خصلت مستقیم و بی روح که نقش میانجی را ایفا می

باید همه چیز ــ زبان، سالح، و نهایتاً ماشین ــ را دربر گیرد،  ابزار و وسایل سلطه که می. کند اقتصادي را تعدیل می

مثابه وجهی  رو در قلمرو سلطه، وجه عقالنیت به از این. چیز دربر گرفته شود ید رخصت دهد که توسط همهنتیجتاً با

ابزار و وسایل، که دسترسی همگانی بدانها را ممکن » عینیت«. یابد حال متفاوت از سلطه گسترش می در عین

در . در مقام ابزار و وسایل آن ظاهر شدند اي است که تفکر و عقل نخست سازد، به نقد متضمن انتقاد از آن سلطه می

آالت در  مسیر حرکت از اسطوره به منطق نمادي، تفکرْ عنصر تأمل در نفس را از دست داده است، و امروزه ماشین

اي  سوي جامعه شده، در هیأت ماشینها و ابزار فنی، به اما عقل بیگانه. کنند عین تغذیه آدمی، او را علیل و عاجز می

خود  دهد، و به کند که تفکر ایستا را در مقام دستگاهی مادي و فکري با اندیشه آزاد و زنده آشتی می حرکت می

ناپذیر  منشأ خاص تفکر و منظر عام آن همواره جدایی. کند منزله سوژه یا فاعل واقعی تفکر اشاره می جامعه به
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حد  دورنماي کلیت، تحقق اجتماعی تفکر، تا آنکارخانه، منظر و  امروزه، همراه با تبدیل شدن جهان به. اند بوده

منزله ایدئولوژي صرف  نام این کلیت عقالنی، تفکر را به نمایندگی و به گسترش یافته است که خود حاکمان نیز به

یابد برمال شده است، زیرا احکام  نیات پلید باندهایی که ضرورت اقتصادي نهایتاً در آنها تجسم می. کنند طرد می

در تقابل با توجیهات (تواند  بینی پویاي پیروان، دیگر نمی آنان، از کشف و شهودهاي پیشوا گرفته تا جهان آسمانی

اي  آن دروغهاي اسطوره. عنوان پیامدهاي ضروري قوانین معرفی کند خرابکاریهاي آنان را به) بورژوایی ادوار قبلی

گیرند، هرگز کل  کار می و توجیهات قدیمی به در باب رسالت و سرنوشت ملت که آنان اکنون به عوض دروغها

سر رسیده است، قوانینی که از طریق اَعمال  اکنون دیگر دوران قوانین عینی بازار به: کنند حقیقت را بیان نمی

گیري آگاهانه  جاي آن قوانین، تصمیم امروزه به. داد سوي فاجعه سوق می یافت و جامعه را به کارفرمایان تحقق می

قانون قدیمی ارزش مبادله، و ) که از کورترین مکانیسمهاي تعیین قیمت نیز واجبترند(امل، در مقام نتایجی مدیران ع

هیچ نوع ضرورت عینی اعتقادي  خود حاکمان نیز دیگر به. بخشد داري را فعلیت می در نتیجه، سرنوشت نظام سرمایه

آنان خود را مهندسان و . کنند ین اموري توصیف میمنزله چن ندارند، هرچند هنوز هم گهگاه ابتکارات خویش را به

مثابه ضرورتی  اند که جریان تحول تاریخ را به فقط رعایا و بندگان. کنند معماران تاریخ جهانی معرفی می

تحولی که طی آن با تحقق هر جهش کوچک در سطح زندگی رعایا به فرمان حکومت،  پذیرند؛ ناپذیر می پرسش

اي از ساعات کار تحت فرمان حاکمان جامعه،  زمان که کمینه آن. یابد یز همانقدر افزایش میعجز و ناتوانی آنان ن

نیروي [اند، بازمانده زائد کنند و شاغل سطح زندگی آنانی را تضمین کند که هنوز براي خدمت به ماشینها کار می

کنند ــ ماده و نیرویی اضافی در خدمت  یمنزله سپاه و لشکري دیگر مشق نظام م ، یعنی همان انبوه جمعیت، به] کار 

در چشم آنان، . شوند ها در مقام ارتش بیکاران تغذیه و اسکان داده می توده. هاي عظیم حال و آینده نظام تحقق برنامه

اند ــ یعنی  شده زندگی شدن خودشان به مرتبه اشیاء و موضوعاتی صرف که فقط جزئی از نظام هدایت فروکاسته

بخشد ــ مبین  می که تمامی بخشهاي هستی انسان مدرن، از جمله زبان و ادراك را از قبل شکل میهمان مکانیس

فالکت و درماندگی، در مقام قطب . گمان ایشان مقابله و مبارزه با آن از محاالت است ضرورتی عینی است که به

و توانایی انسانها براي زدودن فقر و  کند، همپايِ رشد قابلیت حد و حصر رشد می صورتی بی متضاد قدرت و عجز، به

یکایک افراد از نفوذ به درون جنگلِ باندها و نهادها عاجزند، جنگلی که، از باالترین . فالکت از چهره زمین براي ابد

از دید رئیس کل . اي، ضامن تداوم نامحدود وضع موجود است سطوح فرماندهی تا مرتبه داللها و چپاولگران حرفه

چیزي نیست مگر نمونه یا ) اگر دست بر قضا با او رو در رو شود(رسد به مدیر و کارفرما، پرولتر  اتحادیه، چه

شدن به دست  نوبه خود هر آن از فکر تصفیه شکل کارگران؛ با این حال، حتی رئیس نیز به موردي زائد از توده بی

.افتد رقبا به رعشه می
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ناپذیر هر قدمی است که  شده نظام بر آدمیان نتیجه اجتناب تحمیل معنایی مطلق وضعیتی که در آن افزایش قدرت بی

کند، گویاي این واقعیت است که عقالنیت  این نظام را از حیطه قدرت طبیعت خارج و آن را بر طبیعت حاکم می

ضرورت عینی این وضعیت امري موهوم است، همانقدر موهوم که . جامعه عقالنی، پنداري منسوخ و باطل است

خویش را در جنگها و قراردادهاي  (compulsive)دارانی که در نهایت سرشت و طبع جبرزده عمل سرمایه يآزاد

زدودن این توهم، که بشر فرهیخته عصر روشنگري خود را در آن گم کرده است، . کنند ناپذیر خود عیان می اجتناب

اگرچه فلسفه . فرماندهی و عبودیت دست به انتخاب زنداي نیست که باید، در مقام ابزار سلطه، میان  کار آن فلسفه

تواند  هذا می سازد خالص شود؛ مع قادر نیست از شرّ آن آشفتگی که هنوز هم آن را در دام ماقبل تاریخ اسیر می

ین یاري آن خود را عمیقاً از چنگ طبیعت رها کرد ــ به منزله هم منطقِ این یا آن، منطق نتیجه و تناقض را ــ که به

تفکر، که مکانیسم جبري و تحمیلی آن بازتابی از جبر . نایافته، بازشناسد طبیعت، طبیعتی از خودبیگانه و نجات

سرشت و طبیعت  مثابه ناچار نفس ذاتی خود را به طبیعت و گویاي تداوم این جبر در حوزه فرهنگ است، به

. پردازي صرفاً یک ابزار است مفهوم. کند کار میمثابه مکانیسم جبر و زور ــ آش گشته خویش ــ یعنی به فراموش

کنند تا از این طریق آن را در هیأتی خیالی بر خود  واسطه تفکر و در قلمرو فکر، خود را از طبیعت دور می آدمیان به

ي، ء یا ابزار ماد مانند شی درست به. شدن بر طبیعت نمایان سازند ــ ولی فقط به قصد تعیین چگونگی تسلط و مستولی

نظم،  طریق جهانِ آشفته، بی شود ــ و بدین کار گرفته می که در موقعیتهاي متفاوت به مثابه شیئی واحد و یکسان به

سازد ــ مفهوم نیز ابزاري  شده جدا می چند سویه و سرشار از تفاوت و نابرابري را از امر واحد، یکسان و شناخته

و بدینگونه . ر بست، براي هر قصد و منظوري مفیدفایده خواهد بودکا ایدئال است که، هر زمان که بتوان آن را به

بخشیدن را  است که تفکر هر زمان که بکوشد کارکرد و نقش خود، یعنی تجزیه و تقسیم، ایجاد فاصله و عینیت

بخشیدن به اشیاء و امور جهان، فریب و  همه تالشهاي عرفانی براي وحدت. شود موهومات بدل می منکر شود، به

ولی اگرچه روشنگري بحق با . بخشِ درونی حاصل براي آن انقالب نجات اند، جستجویی سترون و بی یرنگن

سلطه همان تفرقه و ]بنیان[کند که هیچ تردید و دودلی اعالم می کند و بی هرگونه تجسم عینی یوتوپیا مقابله می

نشانه و شاخصِ  تصریح و تأیید آن است، به عدم وحدت است، اما دوگانگی میان سوژه و ابژه که روشنگري جویاي

پرستی همواره نه فقط بر پیشرفت سلطه،  تأیید و تجویز خرافه. شود نشان حقیقت بدل می کذب این دوگانگی و به

چیزي بیش از روشنگري است ــ چیزي بیش از ]راستین[روشنگري. بلکه بر سازش با آن، داللت داشته است

طبیعت، در مقام ماقبل تاریخ، و همچنین در مقام شناخت روح از . طبیعت از خود بیگانهبازنمایی روشن و واضح 

صورتی مستقیم و در مقام  کند؛ ولی دیگر نه به منزله طبیعتی بیگانه و معارض با خویش، خود را موءاخذه می خود به

زوال و . که در هیأت طبیعتی کور و علیلاتکاي نام و عنوانی دروغین که دال بر قدرت مطلق است ــ بل مانا ــ یعنی به

روح از رهگذر همان . انحطاط طبیعت چیزي نیست مگر اسارت و انقیاد طبیعت که بدون آن روح هم وجود ندارد
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نشیند، دعوي خود به سلطه را  کند و به درون طبیعت پس می تصمیمی که با آن یگانگی خود با سلطه را تصدیق می

تواند در گریز از ضرورت، در مسیر پیشرفت و  اگرچه نوع بشر نمی. ه و نوکر طبیعت نباشدسازد تا دیگر بند رها می

کم اکنون دیگر برج و  تمدن، بدون طرد و رهاکردن معرفت، جهت و مسیر حرکت خود را حفظ کند، دست

به انقیاد و اسارت یعنی همان نهادها و کنشهاي معطوف (باروهایی را که در مبارزه با جبر و ضرورت بنا کرده است 

ضامن دستیابی به آزادي ) که همواره در واکنش به تالش آدمیان براي تسلط بر طبیعت، گریبان جامعه را گرفته است

هر پیشرفتی که به یاري تمدن حاصل گشته است، همراه با سلطه، دورنماي محو آن را نیز تجدید . داند موعود نمی

خیزد، که هیچگاه به نسبت رشد ابزار و وسایل  عی از دل رنجی واقعی برمیکه تاریخ واق درحالی اما،. کرده است

 (notion)یابد، تحقق دورنماي جامعه بدون سلطه، همواره به مفهوم و صورت مفعول محو این رنج تخفیف نمی

زله خودآگاهی من کند، بلکه، به زیرا مفهوم صرفاً، در مقام علم، آدمیان را از طبیعت دور نمی. شود ارجاع داده می

گیري این فاصله را، که ضامن تداوم  تفکر که در هیأت علم همواره تابع گرایشهاي کور اقتصاد کاالیی است، اندازه

نشده کل  به لطف حضور خاطره طبیعت در سوژه، که حقیقت تصدیق. سازد عدالتی است، ممکن می ابدي بی

حتی در زمان . روشنگري کالً با سلطه مخالف است نهفته است،]یعنی سوژه[فرهنگ بشري در کامیابی آن

وانینی
1

نظم بود تا ترس از علوم  هاي آشفته و بی نیز فراخوان مهار روشنگري بیشتر ناشی از نفرت از تصورات و ایده

حال معرف دهشت طبیعت از  خیزد و در همان دقیقه؛ نفرتی که از دل حاکمیت و قدرت قانونگذاري طبیعت برمی

واسطه نگرش  اند، پیامبرانی که به کشیشها همیشه انتقام مانا را از پیامبران روشنگري گرفته. دن خویش استش شناخته

بینهاي روشنگري در غرور و تکبر  حکومت ترور با مانا کنار آمدند، و البته پیشگویان و غیب زده خود نسبت به دهشت

ها قبل از تورگو و داالمبر، اسیر جنبه پوزیتیویستی روشنگري، در شکل بورژوایی خود، مدت. شریک کشیشها بودند

تعلیق و کنار نهادن مفهوم، چه . روشنگري هرگز از وسوسه مبادله آزادي با صیانت نفس مصون نبود. خود گشته بود

را بر نام پیشرفت و چه به نام فرهنگ ــ که هر دو از مدتها قبل مخفیانه به صف مخالفان حقیقت پیوسته بودند ــ راه  به

کرد و تفکر را ــ  هاي مبتنی بر شواهد تجربی را تصدیق می گسترش کذب گشود، آنهم در جهانی که صرفاً گزاره

: داشت هاي زائد پاس می اي از کلیشه که اینک به سطح دستاوردهاي متفکران نامی تنزل کرده بود ــ به مثابه مجموعه

.کاالیی فرهنگی اخته و خنثی شده بود، دیگر ممکن نبودهایی که تمیز آنها از حقیقتی که در مقام  کلیشه

شدن  معناي شل عنوان طبیعت بیگانه و معارض با آدمی، به اما تشخیص و بازشناسی سلطه، حتی در قلمرو فکر، به

بود که حتی سوسیالیسم نیز دوام ابدي آن را، تحت عنوان اعطاي امتیاز به عقل سلیم  بندهاي آن جبر یا ضرورتی می

نحوي  سوسیالیسم، با ارتقاء ضرورت به مقام بنیان همه اعصار آینده، و با تنزل روح به. رتجاعی، عجوالنه تأیید کردا

                                                          
که به نظریه وحدت وجود تمایل داشت و به جرم کفرگویی ) 1619- 1584(، فیلسوف و عارف ایتالیایی  (L. Vanini)لوچیلیو وانینی -1

  و سوزانده شدتوسط محکمه تفتیش عقاید محاکمه 
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ترتیب، نسبت  بدین. ایدئالیستی و قرار دادن آن در همان نقطه اوج، عمالً میراث فلسفه بورژوایی را به دوش گرفت

هاي کهن ــ  اسطوره ماند، و طبیعت ــ که درست همچون قی میضرورت با قلمرو آزادي، نسبتی کمی و مکانیکی با

. کند همراه سوسیالیسم در خود جذب می یابد و آزادي را به شود، خصلتی توتالیتر می امري تماماً بیگانه فرض می

را ءواره خود، ریاضیات و ماشین و سازمان، از آدمیانی که آن  روشنگري با رهاساختن تفکر، که اینک در شکل شی

روشنگري با بسط سیطره خود بر هر . واقع از تحقق خود دست کشیده است گیرد، به اند انتقام می فراموشی سپرده به

جان، بر هستی و  یاري اشیاء بی آن کل ناشناخته رخصت داد تا، در مقام سلطه، و به آنچه یکتا و منفرد است، به

اي است که  اً انقالبی متکی بر سرسختی نظریه در برابر جامعهاما کنش حقیقت. آگاهی بشري ضربه متقابلی وارد آورد

شرطها و  اندازد، پیش خطر می آنچه تحقق کامیابی را به. دهد تفکر دچار جمود شود با خونسردي کامل اجازه می

تأکید بر نقش . ــ نیست]از قید روابط بورژوایی[مقتضیات مادي کامیابی ــ یعنی همان تکنولوژيِ رهاشده

شناسانی است که بار دیگر جستجو براي یافتن نوعی پادزهر، و ــ  شده از سوي آن جامعه تکنولوژي، حکم تصدیق

گرایانه را داشته باشد ــ مهار و تسلط بر آن را آغاز  در صورتی که کاربرد این پادزهر خصلت برنامه یا اقدامی جمع

آن احترام و تکریم . و بافت ظهور توهمات اجتماعی استالواقع زمینه  احساس تقصیر و بدهکاري فی 36.اند کرده

وقفه سرگرم تولید و ایجاد  ، که خود بی (Status quo)علمی که مردمان این کره خاکی براي وضعیت موجود

همان دژ : شود اي است که در نهایت خود به یک فاکت یا امر واقع ایجابی بدل می اند، باوري اسطوره اند، قائل آن

گرایی خیالبافانه مثابه آرمان شود، خود را به ستمگران مستکبر که در برابر آن حتی تخیل انقالبی نیز ذلیل میمستحکم 

(utopism)  روند و جهتگیري  بین به شمارد، و سرانجام تا حد و مرتبه اطمینان و اعتمادي کودکانه و دهن خوار می

دستیابی به این نوع از تطبیق و سازش با جهان، در مقام فرایند روشنگري، در مقام ابزار . یابد عینی تاریخ تنزل می

ذات آن . کنند صرف ساختن ابزار و وسایل، دقیقاً همانقدر مخرّب است که دشمنان رمانتیکش آن را بدان متهم می

هاي سازش و همرنگی با این دشمنان را رها سازد و  مانده یابد که روشنگري آخرین پس فقط زمانی تحقق می

روح حاکم . مطلق کاذب، یعنی اصل سلطه و بندگی کورکورانه، را پشت سر نهد] اصل یا حقیقت [جاعانه آنش

ناپذیر را متوجه پایان  وقفه و انعطاف ناپذیر، حتی ذهن معتقد به پیشرفت بی پردازيِ سخت و سازش بر این نوع نظریه

خزانه شاهان توان خرید آنها را «دید که  هایی را میبیکن، پیشگام و مبشّر روشنگري، خواب آن چیز. کند خود می

همانطور که او آرزو داشت، همه این غنایم نصیب » .خبرند جاسوسان و خبرچینان پادشاهان از آنها بی«و » ندارد

حال که از طریق  اقتصاد بورژوایی در همان. ، این وارثان فرهیخته آن شاهان، گشت (burghers)شهروندان بورژوا

حد فزونی  آن و تواناییهاي خود را تا(objects)ه بازار قدرت خود را چندبرابر کرد، اشیاء و موضوعات واسط

. بخشید که براي اداره آن دیگر نه فقط شاهان، یا حتی طبقات متوسط، بلکه دخالت همه آدمیان ضروري است

راستی  روشنگري زمانی به. آموزند ء میآدمیان سرانجام راه رهاکردن و خالصی از قدرت را از قدرت نهفته در اشیا
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رسد که نزدیکترین اهداف عملی، هویت واقعی خود را در مقام دورترین غایات  تحقق یافته به اهداف خویش می

، یعنی همان »خبرند جاسوسان و خبرچینان شاهان از آنها بی«دست آمده عیان سازند، و آن سرزمینهایی که  به

. منزله سرزمین زادگاه و آغازین بازشناخته شوند شمارد، به ط و غالب آنها را خوار میقلمروهاي طبیعت که علم مسل

در مقیاسی جهانی و در » فرمانروایی ما بر طبیعت از طریق عمل«امروزه، زمانی که خیال یوتوپیایی بیکن در مورد 

داد، روشن و  قاد نگشته نسبت میسراسر کره زمین تحقق یافته است، ماهیت آن بندگی و اسارتی که او به طبیعت من

» فرمانروایی آدمی«دانش و معرفت، که بیکن مطمئن بود رمز . این ماهیت، چیزي جز خود سلطه نبود. آشکار است

اما روشنگري در برابر چنین امکانی، و . تواند در حکم نابودي و اضمحالل سلطه باشد در آن نهفته است، اکنون می

.شود ها بدل می ب تام و تمام تودهدر خدمت عصر حاضر، به فری

:اي است از فصل اول کتاب دیالکتیک روشنگري این مقاله ترجمه*
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توان  اند ــ این است که آیا می روست ــ پرسشی که همه مسائل دیگر فرع بر آن روبهمهمترین پرسشی که امروزه نسل ما با آن «. 36

تواند مطمئن باشد که حصول این هدف منوط به استفاده از چه فرمول یا  ؟ هیچ کس نمی...تکنولوژي را کنترل و مهار کرد یا نه

»...نیمما باید از همه منابع در دسترس تاحد ممکن استفاده ک... اي است قاعده

(The Rockefeller Foundation. A Reiview for 1943 [NewYork, 1944], pp. 33ff)
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نظریه فرویدي و الگوي تبلیغات فاشیستی 

آدورنو، تئودور: نویسنده 

فرهادپور، مراد:  مترجم

فاشیست آمریکایی را هاي مبلّغان  طی دهه گذشته دانشمندان علوم اجتماعی، ماهیت و محتواي سخنرانیها و جزوه

برخی از این مطالعات، که در راستاي تحلیل محتوا صورت گرفتند، نهایتاً به . اند عمیقاً مورد مطالعه قرار داده

تصویر کلی به دست  2.گوترمن، منجر شدند. لوونتال و ن. تصویري جامع، در قالب کتاب پیامبران فریب اثر ل

]باید گفت که[ هاي عجیب و سراپا منفی،  به استثناي برخی توصیهنخست، . آمده، واجد دو مشخصه اصلی است

تبلیغات فاشیستی در این کشور، براي فرستادن بیگانگان به اردوگاههاي کار اجباري یا اخراج یهودیان، به مسائل 

این . دان هاي مبلّغان فاشیست متوجه مخاطب عام اکثریت غالب گفته. سیاسی ملموس و مشخص توجه چندانی ندارد

اند تا بر هدف جذب پیروان جدید از طریق بیان عقالنی  ها به روشنی بیشتر مبتنی بر محاسبات روانشناختی گفته

ها قابل اعتراض است،  ، اگرچه به دلیل نگاه تحقیرآمیزش به توده»انداز جماعت راه«اصطالح . اهداف عقالنی

کند که این هیتلرهاي آینده عامداً مشوق  ی را بیان میاصطالحی رساست، زیرا فضایی احساسی، تهاجمی و ضدعقالن

حرمتی است، باید توجه داشت که هدف آشوبگران  به مردم نوعی بی» جماعت اوباش«اگر اطالق نام . آن هستند

گونه هدف سیاسی  هایی که بدون هیچ است، یعنی به توده» جماعت اوباش«فاشیست دقیقاً تبدیل همین مردم به 

است که،  غایت عام این آشوبگران دامن زدن روشمند به آن چیزي. اند اي خشونت و خلق فضايِ دهشتبامعنا، جوی

.شود خوانده می» ها روانشناسی توده«از زمان انتشار کتاب مشهور گوستاو لوبون، عموماً 

. کند کامالً مشخص پیروي میبا الگویی خشک و » تمهیداتی«مند است و از  ثانیاً، رهیافت این آشوبگران حقیقتاً نظام

این امر صرفاً ناظر بر وحدت غایی هدف سیاسی فاشیستها نیست، یعنی بر هدف نابودي دمکراسی از طریق بسیج 

ها علیه اصول دمکراتیک، بلکه بیش از آن ناظر بر ماهیت ذاتیِ محتوا و شکل عرضه خود تبلیغات فاشیستی  توده

هاي معروفی چون کافلین و جرالد اسمیت گرفته  وبگران گوناگون، از چهرههاي آش شباهت موجود میان گفته. است

شان کافی  توزانِ حقیر شهرستانی، چنان زیاد است که اصوالً تحلیل بیانات یکی از آنان براي شناخت همه تا کینه

معدودي از اند که آدمی به محض آشنایی با شمار  به عالوه، سخنرانیهاي فاشیستها خود چنان یکنواخت 3.است

ها از لوازم  شمار بودن ایده در واقع، تکرار پیوسته و کم. شود انتهایی از مکرّرات رو در رو می شگردها با سیل بی

.اند ضروري کل این فن

هاي خاصی از ذهنیت فاشیستی  اگرچه خشکیِ مکانیکی الگوي حاکم بر این تبلیغات خود امري بدیهی و مبین جنبه

از این احساس پرهیز کرد که مواد و مطالب تبلیغات فاشیستی واحدي ساختمند را تشکیل توان  است، اما نمی
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آید  اي را که بر زبان می دهد، واحدي مبتنی بر یک درك همگانیِ تام که، به صورتی آگاه یا ناآگاه، هر کلمه می

هم با جوهر روانشناختی آن  این واحد ساختمند ظاهراً هم با درك سیاسی نهفته در پس تبلیغات و. کند تعیین می

تا به امروز، فقط ماهیت مجزا و تک افتاده هر یک از شگردها و تمهیدات فاشیستی مورد بررسی علمی . مرتبط است

حال که عناصر اولیه به . اند قرار گرفته است و معانی روانکاوانه مستتر در این شگردها نیز برجسته و تدقیق گشته

آن رسیده که توجه خود را به آن نظام روانشناختی معطوف سازیم که دربرگیرنده و اند، وقت  کفایت روشن شده

زاینده این عناصر است ــ و البته شاید به تمامی تصادفی نیست که اصطالح نظم روانشناختی نام بیماري پارانویا را به 

یر روانکاوانه از تمهیدات و رسد زیرا در غیر این صورت تفس این روش مناسبتر به نظر می. کند ذهن متبادر می

بسط و تکامل نوعی چارچوب نظريِ مرجع ضروري . نظم باقی خواهد ماند شگردهاي منفرد تا حدي دلبخواهی و بی

ناپذیر ما را به ارائه تفسیري  از آنجا که هر یک از این شگردهاي منفرد به صورتی تقریباً مقاومت. خواهد بود

پایه اعمال  شک منطقی است که فرض را بر این نهیم که این چارچوب مرجع باید بر خوانند، بی روانکاوانه فرامی

.یک نظریه روانکاوانه بنیانی و جامعتر بر کل رهیافت آشوبگران فاشیست شکل گیرد

. عرضه شده است (ego)چنین چارچوب مرجعی از سوي خود فروید در کتاب روانشناسی گروه و روانکاوي خود

که خطر فاشیسم آلمان حاد به نظر  منتشر شد، یعنی مدتها قبل از آن 1922نگلیسی آن خیلی زود در کتابی که متن ا

اي به فاز سیاسی این مسأله نداشت، به نحوي  مبالغه نخواهد بود اگر بگوییم که فروید، هر چند وي عالقه 4.رسد

اگر . بینی کرد اختی صرف به روشنی پیشاي فاشیستی را بر اساس مقوالت روانشن پیدایش و ماهیت جنبشهاي توده

توان همچنین فرض کرد که شهودهاي  کند، می این نکته درست باشد که ناخودآگاه روانکاو بیمار را درك می

اند لیکن در سطحی  نظري روانکاو توانایی پیشگویی گرایشهایی را دارند که در سطح عقالنی هنوز نهفته و پنهان

احتماالً تصادفی نبوده است که فروید پس از جنگ جهانی اول توجه خود را به . سازند تر خود را متجلی می عمیق

مکانیزمها و ستیزهاي . به مفهوم دقیق کلمه معطوف ساخت (ego)مسأله خودشیفتگی و مسائل مربوط به خود

که به شهادت  درحالیکنند،  اند به روشنی نقشی مهم و مهمتر در عصر حاضر ایفا می غریزي که با این مسائل مرتبط

گیري روش  نظیر هیستري، که مدلهاي اولیه شکل» کالسیک«نژندي  روانکاوانِ برخوردار از تجربه عملی، انواع روان

دهند، یعنی همان زمانی که چارکو  روانکاوي بودند، اکنون به میزانی کمتر از زمانِ تحول فکري فروید رخ نمی

طبق نظر فروید، . داد هاي خود قرار می بسن آن را موضوع برخی از نمایشنامهسرگرم درمان بالینی هیستري بود و ای

مسأله روانشناسی توده ارتباط نزدیکی با نوع جدید بیماریهاي روانشناختی دارد که وجه مشخصه بارز عصري هستند 

ه مسأله تغییرات اگرچه فروید ب. که به دالیل اجتماعی ـ اقتصادي شاهد زوال فرد و ضعف و سستی متعاقبِ اوست

هاي بحران  توان گفت که او در محدوده حصارهاي مونادولوژیک فرد، به بسط آثار و نشانه اجتماعی نپرداخت، می

چون و چرایش براي تسلیم شدن به عوامل جمعیِ قدرتمند و بیرونی  و آمادگی بی]جامعه معاصر[ عمیق فرد 
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[ ف مطالعه تحوالت اجتماعی معاصر سازد، به میانجیِ بسط کار گاه خود را وق فروید، بدون آن که هیچ. پرداخت

.خویش، انتخابِ موضوعات موردنظرش، و تکاملِ مفاهیم کلیدي، به روندهاي تاریخی اشاره کرده است]نظري

اي و نقدي بر معدودي  روش به کار رفته در کتاب فروید تشکیل دهنده تفسیري پویا از توصیف لوبون از ذهن توده

توسط لوبون و دیگر روانشناسان ماقبل روانکاوي  مفاهیم جزمی است که ــ تو گویی همچون کلمات جادویی ــ

نخستین و مهمترین مورد در میان . روند انگیز به کار می هاي شگفت ظاهراً به عنوان کلیدهایی براي فهم برخی پدیده

حل موقت، نقشی مهم در تفکر عوامانه  م نوعی راهاین مفاهیم مفهوم القاست که، دست بر قضا، هنوز هم در مقا

ها به منزله آدمیانی  توصیف مشهور لوبون از توده. کند ها ایفا می گونه هیتلر و امثال او بر توده درباره سلطه طلسم

شتی اند و در کل سر گیرند، به خشونت متمایل تأثیر قرار می شده که به سادگی تحت زدایی اساساً غیرعقالنی و فردیت

حس  آنچه فروید را از لوبون متمایز می. شود رو دارند، از سوي فروید به چالش کشیده نمی واپس سازد بیشتر غیبت

فروید به عوضِ . تر دانست هاست که باید آن را مضمون غالبِ اکثر روانشناسان قدیمی تحقیر سنتی نسبت به توده

اند و به احتمال قوي چنین باقی  ها ذاتاً فرومرتبه که توده ی بر اینهاي توصیفی رایج مبن استنتاج آراي خویش از یافته

کند؟ او فرضیه آسانِ  ها بدل می ها را به توده چه چیزي توده: پرسد خواهند ماند، با تکیه بر روح حقیقی روشنگري می

. حل آن ه است و نه راهاي که براي فروید مبین خود مسأل کند، فرضیه اي را رد می وجود یک غریزه اجتماعی یا رمه

شناختی نیز  توان گفت که از نظرگاه جامعه کند، می عالوه بر دالیل صرفاً روانشناختی که وي براي این ردیه ارائه می

توان  شناختی را به سختی می هاي زیست مقایسه سرراست تشکلهاي توده مدرن با پدیده. بر زمینی استوار ایستاده است

اند؛ آنان فرزندانِ یک جامعه  الظاهر داراي فردیت کم علی هاي جوامع معاصر دست اي تودهمعتبر شمرد زیرا اعض

اند؛ آنان  ریزي شده لیبرال، رقابتی و فردگرایند، و به منظور حفظ خود در مقام واحدهاي مستقل و خودکفا برنامه

حتی اگر قرار بود . شود هشدار داده می شوند و علیه تسلیم شدنْ به آنان بودنْ سرزنش می» نامرتب«مستمراً به خاطر 

توانستیم صرفاً به سادگی به این میراث  روند، نمی فرض را بر آن بگذاریم که غرایز کهن و ماقبلِ فردي از بین نمی

گردند که به  بایست توضیح دهیم که چرا آدمیان مدرن به چنین الگوهاي رفتاري بازمی غریزي اشاره کنیم، بلکه می

این . کنند مند از روشنگري را نقض می مقام و مرتبه عقالنی آنان و مرحله فعلیِ تمدنِ تکنولوژیک بهره نحوي بارز

کوشد دریابد که تغییر و تبدیلِ افراد به یک جماعت  او می. دقیقاً همان کاري است که فروید قصد انجامش را دارد

افراد عضو گروه در قالبِ یک واحد با هم ترکیب اگر «. اي نتیجه عملکرد کدام نیروهاي روانشناختی است توده

بخش ممکن است دقیقاً همان چیزي باشد که  شوند، یقیناً چیزي باید باشد تا آنان را متحد سازد، و این پیوند وحدت

است، زیرا  اما این جستجو عمالً معادلِ تشریح مسأله بنیادینِ سلطه و نفوذ فاشیستی 5».مشخصه یک گروه است وجه

فریبِ فاشیست، که باید پشتیبانیِ میلیونها تن از مردم را براي اهدافی عمدتاً مغایر با منافعِ عقالنی آنان جلب  عوام فرد

اگر رهیافت . کند، قادر به چنین کاري است کند، فقط با خَلقِ مصنوعیِ همان پیوندي که فروید جستجو می
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توان چنین  گذارد که چنین است ــ می دمیِ آنان شکی باقی نمیفریبان اصوالً واقعگرا باشد ــ و موفقیت مر عوام

کوشد تا آن را به صورتی مصنوعی تولید  فریب می فرض کرد که پیوند موردنظر دقیقاً همانی است که فرد عوام

.بخشِ نهفته در پسِ شگردهاي گوناگون اوست کند؛ در واقع این پیوند همان اصلِ وحدت

ریه عمومی روانکاوي، بر این باور است که آن قید یا پیوندي که افراد را در یک جماعت فروید، در تطابق با نظ

روانشناسانِ قدیمیتر نیز در مواردي بر این جنبه از . است (libidinal)کند داراي ماهیتی شهوانی اي ادغام می توده

عواطف آدمیان به چنان حدي از شدت به عقیده مک دوگال در متنِ یک گروه «. اند روانشناسیِ توده انگشت نهاده

بخش  اي لذت و این امر تجربه. یابند یابند یا به ندرت تحقق می گاه تحقق نمی رسند که تحت شرایط دیگر، هیچ می

هیچ قید و شرط تسلیم شهوات خویش کنند و از این طریق جذبِ گروه  خواهند خود را بی براي کسانی است که می

ها برحسبِ اصل لذت از  فروید با توضیح کامل انسجام توده 6».دیت خویش را حس نکنندگشته و دیگر مرزهاي فر

گذارد، یعنی با توضیح آن به منزله انواع کامیابیِ واقعی یا نیابتی که افراد از تسلیم شدن  چنین مشاهداتی پا فراتر می

توده از طریق تسلیم به خوبی آگاه بود؛  گیري از قضا هیتلر نسبت به منشأ شهوانیِ شکل. کنند به یک توده کسب می

سان نیز  داد، و بدین کنندگانِ جلسات خویش نسبت می به ویژه زمانی که خصوصیات موءنث و انفعالی را به شرکت

مهمترین پیامد تالش فروید  7.کرد خواهیِ ناخودآگاه در روانشناسی توده اشاره می به طور ضمنی به نقشِ همجنس

ها خصلت  م لیبیدو در مبحث روانشناسی گروه آن است که خصوصیات عموماً منتسب به تودهبراي معرفیِ مفهو

دهند، خصلتی که در درك و توصیف دلبخواهی غرایز خاصِ  ناپذیر بودن را از دست می دهنده ازلی و تقلیل فریب

هاست  ر فروید آنچه مختص به تودهطبق نظ. اند تا علت این غرایز بیشتر معلول. یابد وار انعکاس می اي یا گلّه توده

از نظرِ ما نیازي نیست که اهمیت «. بیشتر تجلیِ صفات و کیفیات قدیمی و غالباً پنهان است تا یک صفت جدید

براي ما ذکر این نکته کافی است که در چارچوب یک گروه، . بسیاري براي ظهورِ خصوصیات جدید قائل شویم

این  8».غرایز ناخودآگاه خویش را کنار زند دهد تا سرکوبِ به او اجازه میگیرد که  فرد تحت شرایطی قرار می

سازد بلکه همچنین حقِ مطلب را درباره این  هاي کمکی و سردستی رها می رهیافت نه فقط ما را از قید فرضیه

رشهایی بدوي از شوند انسانهایی بدوي نیستند بلکه نگ ها غرق می کند که آدمیانی که در توده حقیقت ساده ادا می

ترین توصیفها نیز جاي  با این حال، حتی سطحی. دهند که با رفتار طبیعی و عقالنی آنان در تضاد است خود بروز می

در اینجا به . ها با رفتارها و خصوصیات ادوار کهن قرابت دارند گذارند که برخی ویژگیهاي توده شکی باقی نمی

حرکت از احساسات خشن به اَعمال خشن اشاره کرد که همه نویسندگان و  ویژه باید به مسیر میانبر بالقوه براي

اي که در آثار فروید درباره فرهنگهاي بدوي به بروز  اند، همان پدیده خبرگانِ امر روانشناسی توده بر آن تأکید نهاده

. تاریخی تطابق داردشود که قتل پدر در رمه آغازین امري خیالی نیست بلکه با واقعیت ماقبل  این فرض منجر می

. باید به مثابه محصول و نتیجه یک ستیز فهمیده شود]کهن[ برحسب نظریه دینامیک، احیاء این خصوصیات 
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تواند مفید باشد، تجلیاتی که درك آنها بدون فرضِ وجود  توضیح و تبیین برخی از تجلیات ذهنیت فاشیستی نیز می

در اینجا باید بیش از هر چیز مقوله روانشناختیِ میل به تخریب را . ستتخاصم میان نیروهاي روانی متفاوت ممکن نی

فاشیسم، در مقام عصیانی علیه . مد نظر قرار داد که فروید در کتاب تمدن و ناخرسندیهاي آن بدان پرداخته است

. ود تمدن استتمدن، صرفاً معادل تحقق دوباره امر کهن نیست بلکه در عین حال مبین بازتولید آن در و توسط خ

که فشار نظم اجتماعی موجود  (id)صرف تعریف نیروهاي عصیانِ فاشیستی به مثابه انرژیهاي قدرتمند ضمیر ناآگاه

نکته مهمتر آن است که این عصیان انرژیهاي فرد را بعضاً از عاملهاي . زنند، چندان گویا نیست را کنار می

.اند در خدمت ضمیر ناآگاه قرار گرفته گیرد که به اجبار روانشناختی دیگري به وام می

قید و بندي نیست، این  اي به روشنی واجد ماهیت جنسی بی از آنجا که پیوند شهوانی میان اعضاي جماعات توده

ها را  کنند که توده شود که چه مکانیسمهاي روانشناختی انرژي جنسی اولیه را به عواطفی بدل می پرسش مطرح می

گیرند به این  هایی که تحت پوشش اصطالحات القاء و القاءپذیري قرار می ید با تحلیل پدیدهفرو. آورد گرد هم می

اي  این نکته. شناسد کند بازمی را پنهان می» روابط عشقی«که » اي پرده«یا » سرپناه«او القاء را به مثابه . پردازد مسأله می

نهد که  فروید بر این واقعیت انگشت می 9.گاه باقی بماندنهفته در پس پدیده القاء ناآ» رابطه عشقیِ«اساسی است که 

گونه سخنی از عشق میان اعضا در میان نیست، یا این امر صرفاً  یافته نظیر ارتش و کلیسا یا هیچ در گروههاي سازمان

در عشق  شود، یعنی به میانجی نوعی تصویر یا چهره دینی که همه اعضا تصعیدیافته یا غیرمستقیم بیان می به صورتی

این . اند در نگرش خود به یکدیگر از عشق و عالقه فراگیر او تبعیت کنند شوند و همگی موظف به او با هم متحد می

اند،  اش که به طور مصنوعی وحدت یافته هاي فاشیست رسد که در جامعه امروزي، با آن توده نکته مهم به نظر می

هیتلر از ایفاي نقش سنتیِ پدر مهربان  10.ور کامل حذف شده استعشق تقریباً به ط] پدیده [ اشاره و ارجاع به 

مفهوم عشق به مقوله تجریديِ آلمان . گریزان بود و آن را به تمامی با نقش منفیِ حاکم مقتدر و پرهیبت تعویض کرد

ین عشق نیز آمد، قیدي که به واسطه آن حتی هم به ندرت ذکري از آن به میان می» غیورانه«احاله شد و بدون قید 

یکی از اصول بنیانی رهبران . یافت که مشمول آن نبودند رنگ و بوي خصومت و تجاوزگري نسبت به کسانی را می

فاشیست نگهداشتن انرژي شهوانی اولیه در سطح ناآگاه است تا از این طریق بتوان تجلیات این انرژي را در جهتی 

گیري توده کمتر  اي عینی، نظیر رستگاري دینی، در شکل ههر چه نقش اید. مناسب با اهداف سیاسی هدایت کرد

قید و بند نیز باید به  ها خالصه شود، عشق بی باشد، و هر چه یگانه هدف اصلی بیشتر در مغزشویی و هدایت توده

در محتواي ایدئولوژي فاشیستی نکاتی به غایت . صورتی کاملتر سرکوب گشته و به قالب بندگی و اطاعت درآید

.وجود دارد که بتوان آنها را دوست داشتاندك 

۶۰



در اینجاست که تکنکیهاي فرد . فریبان فاشیست، ماهیتی اقتدارگرا دارد الگوي شهوانی فاشیسم و کل تکنیک عوام

یابد که به لطف آن افراد وادار به تحمل انواع  فریب و هیپنوتیست با آن مکانیسم روانشناختی تطبیق می عوام

.دهد ند که آنان را به حد اعضاي صرف یک گروه تنزل میشو رویهایی می پس

کند، همان بخشی که در  هیپنوتیست به یاري اعمال و تمهیدات خویش بخشی از میراث کهنِ سوژه را در او بیدار می

 عین حال او را مطیع والدینش کرده بود و واداراش ساخته بود تا در رابطه خود با پدرش نوعی غلیان فردي مجدد را

توان  شود ایده وجود شخصیتی معظم و خطرناك است که در قبال او فقط می گونه بیدار می آنچه بدین: تجربه کند

نگرشی انفعالی ـ مازوخیستی اتخاذ کرد، کسی که اراده آدمی باید تسلیم او شود ــ در حالی که تنها ماندن با او، و 

توانیم رابطه میان عضو منفرد  گونه است که می اي این قط به شیوهف. نماید ، اقدامی بس خطیر می»رو در رو شدن با او«

العاده و جبرآمیز تشکالتگروهی را،  بنابراین ویژگیهاي خارق... رمه آغازین و پدر آغازین را براي خود ترسیم کنیم

رهبر . نسبت داد توان به حق به منشأ واقعی آنها در رمه آغازین هاي القایی آنها مشهودند، می که جملگی در پدیده

قید و شرط  گروه هنوز هم همان پدر خوفناك آغازین است؛ گروه هنوز هم مایل است تحت حاکمیت زور بی

پدر آغازین . به گفته لوبون، گروه تشنه اطاعت است. خورد باشد؛ و شوخی بی حد حصر به اقتدار در آن به چشم می

ego) »خود«وض ایدئال است، که به ع ideal) (groupآرمان یا ایدئال گروه ideal)   راند فرمان می» خود«بر .

ماند تعریف پدیده  توان به مثابه گروهی متشکل از دو عضو توصیف کرد؛ باقی می رخداد هیپنوتیسم را به درستی می

11.اي اروتیک استوار است القاء ــ اعتقادي که نه بر ادراك و تعقل بلکه بر علقه

ماهیت روانشناختیِ آن محصولِ اهداف . کند محتواي تبلیغات فاشیستی را تعریف میاین امر به واقع ماهیت و 

اقتدارگرا و غیرعقالنی است، اهدافی که دستیابی به آنها از طریق باورهاي عقالنی ممکن نیست بلکه فقط به یاريِ 

فاشیستی متمرکز بر ایده تحریک و تبلیغات . شود میسر می» بخشی از میراث کهنِ سوژه«بیدار ساختنِ ماهرانه 

گیر و گردآورنده منافع آن  کند یا که فقط خراج کند که او حقیقتاً گروه را رهبري می پیشواست؛ فرقی هم نمی

این . تواند ایده پدر آغازینِ قادر و قهار را دوباره زنده کند است، زیرا این فقط تصویرِ روانشناختی پیشواست که می

وقفه، به عوضِ مطرح ساختنِ  اوارِ شخصی کردن در تبلیغات فاشیستی است که به طور بیامر ریشه غایی خصلت معم

گیري تصویري مطلقاً  شکل. کند علل عینی، بارانی از اسامی و مردانِ به اصطالح بزرگ را بر سر مخاطب سرازیر می

گذارد و از  و منفرد را پشت سر می، که تا حد زیادي پدر واقعی  figure) (father قادر و مهارناپذیر از چهره پدر

است » نگرش انفعالی ـ مازوخیستی«است، یگانه راه ترویجِ » خودگروهی«این رو مناسبِ گسترش یافتن تا حد یک 

؛ و هر قدر رفتار سیاسی فرد عاديِ پیرو فاشیسم با منافع عقالنی خودش در مقامِ »اراده آدمی باید تسلیم آن شود«که 

اي که به آن تعلق دارد ناسازگارتر شود، اتخاذ این نگرش از سوي  مچنین با منافعِ گروه یا طبقهشخصیتی حقیقی و ه

بنابراین، خردستیزيِ فرد پیرو که دوباره در او بیدار گشته است از دیدگاه پیشوا امري  12.یابد او نیز لزومِ بیشتري می
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اي اروتیک  نه بر ادراك و تعقل بلکه بر علقه«باشد که این خردستیزي ضرورتاً باید اعتقادي : کامالً عقالنی است

.»استوار است

کند، همان  آن مکانیسمی که لیبیدو را به گره یا پیوندي میان پیشوا و پیروان و همچنین میانِ خود پیروان تبدیل می

در اینجا  13.تحلیلِ همین امر اختصاص یافته است بخش عظیمی از کتابِ فروید به. مکانیسمِ یکی شدن است

را مورد  (introjection)افکنی شدن و درون توان تفکیک نظريِ به غایت ظریف، به ویژه تفکیک میانِ یکی نمی

بحث قرار داد، لیکن باید متذکر شد که ارنست زیمل فقید، که آراي ارزشمندي در بابِ روانشناسی فاشیسم را 

هیت دو پهلويِ یکی شدن امري مشتق از مرحله دهانیِ سازماندهیِ مدیون او هستیم، معتقد بود که مفهوم فروید از ما

.زیمل این مفهوم را در غالب نظریه روانکاونه در بابِ یهودستیزي بسط و گسترش داد 14.لیبیدو است

. کنیم شدن با تبلیغات فاشیستی و ذهنیت فاشیستی بسنده می ما به ارائه مشاهداتی چند درباره مناسبت آموزه یکی

اند که پیشواي نوعیِ  بسیاري از محققان و نویسندگان و به ویژه اریک هامبورگر اریکسون به این نکته اشاره کرده

لیکن عدمِ تجانسِ این مشاهده با . مشخصاً فاشیست ظاهراً یک چهره پدر، نظیر مثالً شاه در اعصار پیشین، نیست

شدن به خوبی  بحث فروید درباره یکی. اي سطحی است رفاً نکتهنظریه فروید در بابِ پیشوا به مثابه پدر آغازین، ص

تواند به ما کمک کند تا تغییرات معینی را که به واقع محصولِ شرایط تاریخی عینی هستند، برحسبِ پویشهاي  می

در تاریخچه «، که »نخستین تجلیِ یک پیوند عاطفی با شخصی دیگر«یکی شدن عبارت است از . ذهنی درك کنیم

کامالً ممکن است چنین باشد که این موءلفه ماقبل اُدیپیِ یکی شدن به تحققِ  15.کند نقشی ایفا می» لیه عقده اُدیپاو

از آنجا که یکی . رساند جداییِ تصویر پیشوا، در مقامِ یک پدر آغازینِ مطلقاً قادر، از تصویرِ پدر واقعی یاري می

تواند به  رويِ کودکانه می اي ثانوي است، پس دیپ صرفاً پدیدهشدنِ کودك با پدرش به مثابه پاسخی به عقده اُ

»آنکلیتیک«وراي این تصویر پدر رفته و از طریقِ یک فرآیند 
1 

به عالوه، وجه ابتدایی و . به تصویري کهنتر برسد

بخشی از شدن به مثابه نوعی کنشِ دریدن و بلعیدن، یعنی به مثابه تبدیلِ ابژه محبوب به  خودشیفته پدیده یکی

رسد که تصویر  گاه چنین به نظر می تواند کلیدي براي درك این واقعیت به دست دهد که چرا گه خویشتن، می

شده شخصیت خود سوژه یا نوعی فرافکنیِ جمعی از سوي اوست تا تصویر یک پدر  پیشواي مدرن نمونه بزرگ

تمامی  16.در جامعه امروزي کاهش یافته است واقعی که نقش او طی مراحلِ بعدي طفولیت سوژه به احتمال قوي

.ها و جوانب نیازمند توضیح بیشترند این سویه

گیري گروههاي فاشیستی موءثرند، در نظریه  شدنهایی که در شکل نقش اساسی خودشیفتگی در ارتباط با یکی

شود که با  نان رفتار میبینیم که با ابژه چ می«. تصدیق شده است (idealization)سازي فروید در باب ایدئال

                                                          
هاي والدین و حامیان در  در روانکاوي به معناي انتخاب یک ابژه دلبستگیِ شهوانی بر اساس شباهت با چهره (anaclisis)آنکلیسیس - 1

  ــ م. اوان کودکی است
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"اي از لیبیدوي خودشیفته به سوي ابژه سرازیر  خودمان؛ در نتیجه هنگامی که عاشق هستیم مقدار قابل مالحظه "خود

حتی این نکته نیز بدیهی است که ابژه، در بسیاري از صور انتخاب عشقی، به مثابه جانشینی براي این یا آن . شود می

ego) "خود"ایدئال  ideal) دلیل عشق ما بدان ابژه همان کماالتی . ایم کند که ما هنوز بدان دست نیافته عمل می

خویش بدانها دست یابیم و اینک مایلیم تا آنها را از این مسیر دوري و به مثابه  "خود"ایم براي  است که کوشیده

از خویشتن است که پیشواي  سازي دقیقاً همین ایدئال 17».مان کسب کنیم اي براي ارضاي خودشیفتگی وسیله

مردمانی که او عموماً با . کوشد در میان پیروان خود رواج دهد، و ایدئولوژي پیشوا نیز موءید آن است فاشیست می

عقالنی، قویاً رشدیافته و محافظ نفس با شکست » خود«آنان سروکار دارد، ستیز مشخصاً مدرن میان یک عامل 

هاي قوي خودشیفته منجر  این ستیز به بروز تکانه. کنند خویش را تجربه می» خود«هاي  مداوم در ارضايِ خواسته

سازي، آن هم به منزله انتقال بخشی از لیبیدويِ خودشیفته به  شود که جذب و ارضاي آنها فقط از طریق ایدئال می

به عبارت : یافته است سترشاین امر نیز به نوبه خود موءید و مشوق شباهت تصویر پیشوا با سوژه گ. ابژه، ممکن است

هايِ ناکامی و  ورزد، لیکن در عین حال از شرّ لکه دیگر، شخص با تبدیل پیشوا به ایدئال خویش، به خود عشق می

اما این الگوي یکی شدن از . شود کند، خالص می دار می اش را خدشه ناخرسندي، که تصویر او از نفس تجربی

این الگو در مورد شمار . ر همبستگی حقیقی و آگاهانه ــ الگویی جمعی استسازي ــ یعنی کاریکاتو طریق ایدئال

اجتماع فاشیستی . اند موءثر و کارآست شناسانه و تمایالت لیبیدوییِ مشابه عظیم مردمانی که واجد خصائل شخصیت

و واحد را جایگزین ایدئالِ  اي مشابه شماري از افراد که ابژه«: مردمان دقیقاً با این تعریف فروید از گروه تطابق دارد

تصویر پیشوا نیز به نوبه خود قدرت  18».اند خویش با هم یکی شده "خود"اند و در نتیجه همگی در  کرده "خود"

.گیرد گونه خویش را از همین قدرت جمعی وام می مطلقِ پدرِ آغازین

بارزِ آن با نمونه نوعی پیشواي فاشیست  تفسیر و توصیف روانشناختی فروید از تصویرسازي پیشوا به واسطه تطابقِ

توصیفهاي فروید . آن در حیطه عمومی مد نظر باشد گیري رشد کم تا آنجا که شکل شود، دست تصدیق و تأیید می

فریبانِ آمریکایی در ساخت و پرداخت سبک نمایشیِ  سازیهاي عوام قدر با تصویر هیتلر خواناست که ایدئال همان

که یکی شدنِ خودشیفته را ممکن سازد، خود باید مطلقاً خودشیفته به نظر رسد، و  فاشیست براي آنپیشواي . خویش

تواند متعلق به  اي که به خوبی می کند، نگاره را اخذ می» پدر آغازینِ رمه«از دلِ همین بصیرت است که فروید نگاره 

.هیتلر باشد

حتی . کشید ود که نیچه ظهورش را صرفاً در آینده انتظار میب 19او، در بدو شروع تاریخ نوع بشر، همان ابرمردي

امروزه نیز اعضاي یک گروه به این توهم نیاز دارند که همگی به صورتی برابر و عادالنه مورد مهر و محبت پیشوا 

قاً تواند سرشتی اربابانه و مطل باشند؛ لیکن خود پیشوا نیازي ندارد تا به هیچ کس دیگري عشق بورزد؛ او می
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دانیم که عشق، خودشیفتگی را مهار  ما می. خودشیفته داشته باشد، اما باید داراي اعتماد به نفس و استقالل باشد

20.تمدن بدل شد]سازنده[ توان نشان داد که چگونه عشق، با عمل کردن به این شیوه، به یک عاملِ  کند؛ می می

بلّغانِ فاشیست، یعنی فقدانِ هرگونه برنامه مثبت و هر چیزي که سان یکی از بارزترین ویژگیهاي سخنرانیهاي م بدین

: شود آمیزِ تهدید و منع، توضیح داده می چنین حضورِ غالب و تناقض آن را بدهند و هم» اعطاي«ممکن است وعده 

با این حال، . تواند موردي براي عشق باشد که خودش به چیزي عشق نورزد پیشواي فاشیست فقط در صورتی می

پیشوا در حالی . دانست وجه دیگري از تصویر پیشوا وجود دارد که به ظاهر ناقضِ این وجه نخستین است فروید می

شود، باید در عین حال معجزه ظاهر شدن همچون یک شخصِ متوسط عادي را تحقق  که همچون ابرمرد نمایان می

کونگ و سلمانی سرِ کوچه به معرض نمایش  طور که هیتلر خود را به مثابه ترکیبی از کینگ بخشد، درست همان

فرد ایدئال  به گفته او. دهد اش در بابِ خودشیفتگی توضیح می فروید این نکته را نیز به میانجیِ نظریه. گذاشت می

»در ]با این حال. [ کند نهد و ایدئال گروه را که در پیشوا تجسم یافته است جایگزین آن می خویش را وامی» خود ،

آن دو هنوز هم به راحتی بر هم منطبق : خیلی رشدیافته نیست» خود«و ایدئال » خود«از افراد جدایی میان  بسیاري

این شرایط گزینش پیشوا را بسیار . اش را حفظ کرده است غالباً حالت از خودراضی مراحل قبلی» خود«شوند؛  می

وار افراد مربوطه باشد،  ناب، مالک خصایص نمونهاو فقط نیاز دارد به شکلی مشخصاً روشن، بارز و . کند تسهیل می

به ]گروه[ و صرفاً باید این حس را القاء کند که واجد نیروي بیشتر و آزادي بیشتر لیبیدو است؛ و در این حالت نیاز 

این در غیر  کند که اي را به وي اعطا می یک رئیس قوي غالباً نیمی از کار را براي او انجام داده و قدرت و سلطه

آنان » خود«سایر اعضاي گروه نیز که ایدئال . توانست هیچ ادعایی نسبت به آن داشته باشد صورت احتماالً نمی

، یعنی از »القاء«] پدیده [ توانست، بدون تحمل برخی تغییرات، در شخص او تجسم یابد، متعاقباً به لطف  گاه نمی هیچ

 21.شوند طریق یکی شدن، با مابقی گروه همراه می

کند، به  دهنده حقارت پیشواي فاشیست اشاره می بینیم که نظریه فروید از قبل حتی به عالیم تکان سان می بدین

آن بخشهایی از لیبیدويِ خودشیفته فرد پیرو ]ارضاي[ براي . پریشان منزوي هاي بازاري و روان شباهت او با هنرپیشه

اند، ابرمرد هنوز باید شبیه فرد پیرو باشد  او متصل باقی مانده» خود«به  اند بلکه که به درون تصویر پیشوا افکنده نشده

از این رو، یکی از تمهیدات اساسی تبلیغات فاشیستیِ شخص محور، . او به نظر رسد» بزرگ شده«و همچون نمونه 

او  است، شخصی که هویتش هم معرّف قدرت مطلق است و هم بیانگر این ایده که» بزرگ مرد کوچک«مفهوم 

طراز با دیگران که آلوده ثروت مادي یا معنوي  صرفاً یکی از خود مردم است، یک آمریکایی صاف و ساده و هم

تصویر پیشوا میل . اي اجتماعی به ثمر رسد کند تا معجزه این حالت روانشناختیِ دوپهلو کمک می. نشده است

این . ع قدرت شود و هم خودش همان مرجع باشدکند، میل به این که هم تسلیم مرج مضاعف فرد پیرو را ارضا می

شود هرچند که روشنگريِ  امر کامالً سازگار با جهانی است که در آن کنترلِ غیرعقالنی مستمراً اعمال می
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کنند در عین حال از زائد  مردمانی که از دیکتاتورها اطاعت می. جهانشمول هسته اعتقادي آن را از بین برده است

دهند که آنان خود همان حاکمان و  مردمان این تضاد را به میانجی این فرض آشتی می. وي باخبرندبودن آنان به نح

.اند رحم ستمگران بی

شوند، شرحی  همه شگردهاي مبلّغان و آشوبگران فاشیست در راستاي شرحی که فروید ارائه کرده است طراحی می

. ، و ایده بزرگ مرد کوچک22تکنیک شخصی کردن: دل شدفریبی فاشیستی ب بر آنچه بعدها به ساختار بنیانی عوام

.کنیم اند بسنده می ما به بررسی چند مثال که به طور تصادفی برگزیده شده

کامالً بدیهی است «: کند در گروههاي غیرعقالنی ارائه می (hierarchical)فروید شرحی جامع از عنصر پایگانی

انگارد، و در همان حال خود  رمانده ارتش را، سرمشق ایدئال خویش میالواقع ف که یک سرباز مافوق خود، یعنی فی

خویش لزوم ارائه کمک متقابل و شریک شدن در » خودهاي«این اجتماعِ  کند، و از هایش یکی می رتبه را با هم

کند، به  ولی همو اگر بکوشد تا خود را با ژنرال یکی. گیرد اموال را، که جزئی از رفاقت و دوستی است، نتیجه می

پاترین  فاشیستها، حتی تا سطح خرده. البته منظور کوشش آگاهانه و مستقیم است 23».شود موجودي مسخره بدل می

هرچه میزان مراتب پایگانیِ مجاز در . گذارند فریب، پیوسته بر مراسم آیینی و تفکیکهاي پایگانی تأکیدمی عوام

ده کمتر باشد، فاشیستها به دالیل صرفاً روانی ـ تفکیکی مراتب ش تشکیالت یک جامعه صنعتی شدیداً عقالنی و کمی

اما این . کنند پایگانیِ مصنوعیِ بیشتري را بدون هیچ دلیل وجودي برپا ساخته و آنها را به دقت بر جامعه تحمیل می

ي پایگانی با امیال به عبارت دیگر، ساختارها. اندرکار نیست نکته را نیز باید افزود که این یگانه منبع شهوانیِ دست

مسئولیت در قبال مافوق، اقتدار در (فرمول معروف هیتلر . شخصیت سادومازوخیستی نیز کامالً همراه و سازگارند

24.کند شده به خوبی بیان می ماهیت دوپهلوي این شخصیت را به صورتی عقالنی) قبال مادون

بار تجلی  سرکوب اقلیتهاي ضعیف و درمانده به صورتی فاجعهتریها، که در آزار و  گرایش به پا نهادن بر گُرده پایین

البته این هر دو گرایش در عمل کراراً در هم . قدر بارز و آشکار است که نفرت نسبت به بیگانگان یابد، همان می

وشن گروه مطرود را براي ما ر گروه محبوب و برونْ نظریه فروید، تمایز دقیق و فراگیر میان درونْ. آمیزند می

این شیوه تفکر و رفتار در سراسر فرهنگ ما تا آن حد امري بدیهی تلقی شده است که این پرسش به . سازد می

ورزند و از آنچه متفاوت  شود که چرا مردمان به آنچه شبیه خودشان است عشق می ندرت به صورت جدي مطرح می

وري رهیافت فروید از تالش او براي به پرسش در این مورد نیز همچون بسیاري موارد دیگر، بار. است بیزارند

لوبون به این نکته توجه کرده بود که جماعت غیرعقالنی . شود کشیدن آنچه عموماً پذیرفته شده است ناشی می

کند که  دهد و بدین نکته اشاره می فروید این نظر را بسط می. 25»رود مستقیماً به سوي قطبهاي نهایی و افراطی می«

گذارد که  هایی چنان عمیق دارد که حتی بر آن گروههایی تأثیر می ن درون و برونِ گروه ذاتاً ریشهدوگانگی میا

قادر بود این توهم  1921سان فروید در سال  بدین. شان ظاهراً مانع و رادع چنین واکنشهایی است»ها و افکار ایده«
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خودکار موجب افزایش مدارا و کاهش خشونت تواند به صورت  لیبرالیستی را رها سازد که گویا پیشرفت تمدن می

.گروه شود نسبت به افراد برون

ورزند و از عشق  حتی در سلطنت مسیح نیز آن کسانی که به اجتماع موءمنان تعلق ندارند، کسانی که به او عشق نمی

باید نسبت به کسانی که عشق بنامد،  بنابراین، یک دین، حتی اگر خود را دین. اند، بیرون از این پیوندند بهره او بی

در واقع اساساً هر دینی به همین نحو نوعی دین عشق براي همه آنانی است . مهر باشد بدان تعلق ندارند سختگیر و بی

که خشونت و عدم مدارا در قبال کسانی که بدان تعلق ندارند خصلت طبیعی  گیرند؛ درحالی که در دلِ آن جاي می

یرش این امر براي ما شخصاً دشوار باشد، نباید موءمنان را بدین خاطر شدیداً و بیش هر قدر هم که پذ. هر دینی است

اگر . اعتقادانه از این نظر به لحاظ روانی وضعی بس بهتر دارند اعتنا یا بی از حد سرزنش کنیم ــ مردمانی که بی

توان  کند، به سختی می نمیرحم قرون پیشین آشکار  امروزه این عدم مدارا دیگر خود را به شکلهاي خشن و بی

علت این امر بیشتر به تضعیف تردیدناپذیر احساسات . اند چنین نتیجه گرفت که رفتارها و عادات بشري نرمخوتر شده

اگر یک پیوند گروهی دیگر جانشین پیوند دینی شود ــ و . شود دینی و پیوندهاي لیبیدویی متکی بر آنها مربوط می

گاه با همان عدم مدارایی در قبال بیگانگان مواجه  در این زمینه رو به موفقیت دارد ــ آنظاهراً پیوند سوسیالیستی 

26.خواهیم شد که در عصر جنگهاي مذهبی وجود داشت

براي عملی که دشمنان آلمانیِ آنان انجام » سوسیالیستها«اش، یعنی مقصر دانستن  خطاي فروید در تشخیص سیاسی

که پیشگویی او در باب سرشت مخربِ فاشیسم و غریزه حذف افراد بیرون از  قدر چشمگیر است دادند، همان

در واقع، خنثی شدن دین درست به نقطه مقابل چیزي منجر شده است که فروید روشنگر انتظارش را  27.گروه

 نفسه و مستقل از دین به ساختاري فی. ءواره شده است جدایی میان موءمنان و غیرموءمنان حفظ و شی: داشت

اش از دست رفت حتی با  بدل گشته است، و از زمانی که ایمان درونی (ideational)هرگونه محتواي فکري

این امر . کننده آموزه دینیِ عشق نیز بر باد رفت در همین زمان، تأثیر جبران. شود سرسختی بیشتري از آن دفاع می

از آنجا که آنان . رود ن فاشیست به کار میفریبا است که از سوي همه عوام» میش و بز«اساس و جوهرِ شگرد 

 28طبیعی نظیر نژاد کنند، پس نوعی معیار شبه گونه مالك و معیار معنوي را در انتخاب یا طرد افراد تصدیق نمی هیچ

تواند در قیاس با مفهوم ارتداد در قرون وسطی با  رسد و در نتیجه می کنند که گریزناپذیر به نظر می را جایگزین می

این . فروید در مشخص ساختن کارکرد شهوانی این شگرد موفق بوده است. رحمی حتی بیشتري اعمال شود بی

از آنجا که لیبیدويِ مثبت به طور کامل در تصویر پدر . کند بخش عمل می شگرد به منزله نوعی نیرويِ سلبیِ انسجام

اند، باید به سراغ  يِ مثبت معدودي در دسترسگذاري شده است، و از آنجا که محتواها آغازین، یا پیشوا، سرمایه

شخص  تواند، به تعبیري، امري منفی باشد؛ نفرت از پیشوا یا ایده پیشوایی در عین حال می«. یک محتواي منفی رفت

سانِ دلبستگیِ مثبت، پیوندهایی عاطفی از  بخش عمل کند و به تواند دقیقاً به همین شیوه وحدت یا نهادي خاص می
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کند که  هیچ شکی نیست که این ادغام یا وحدت سلبی از همان غریزه تخریب تغذیه می 29».ع را برانگیزدهمین نو

کند، هرچند در کتاب تمدن و ناخرسندیهاي آن نقش  فروید در روانشناسی گروهی خویش صراحتاً بدان اشاره نمی

بیرون از گروه ]افراد[ خصومت نسبت به  در زمینه بحث فعلی، فروید. کننده این غریزه را تصدیق کرده است تعیین

:دهد را با رجوع به خودشیفتگی توضیح می

کنند که به اجبار با آنان سروکار  هایی حس می میلیهاي آشکاري که مردمان نسبت به غریبه در بطن کراهات و بی

دمت تصدیق نفسِ فرد این عشق به خود در خ. توان تجلیِ عشق به خود یا خودشیفتگی را تشخیص داد دارند، می

کند، و عملکرد آن چنان است که گویی وقوع هرگونه انحرافی از مسیرهاي تحول خاص این فرد متضمن  عمل می

30.انتقاد از آنها و طلبِ تغییر آنهاست

این تبلیغات به . شود کامالً بدیهی است که تبلیغات فاشیستی موجب بروز افزایشی در ارضاي حس خودشیفتگی می

کند که فرد پیرو، صرفاً به خاطر تعلق داشتن به  هایی بس غریب این حس را القاء می گاه به شیوه مستمر و گهصورت 

در همین حال، هرگونه نقد یا . اند درون گروه، بهتر و باالتر و پاکتر از کسانی است که از گروه حذف شده

این امر . شود حضور آن موجب بروز خشم می خودآگاهی به منزله نوعی زیان در خودشیفتگی مکروه دانسته شده و

سازد، یعنی به هر چیزي که  نامند روشن می می zersetzendعلت واکنش خشن همه فاشیستها را به آنچه خود

نگري توضیح  کند، و همچنین دشمنی اشخاص متعصب را با هر نوع درون اعتبار می ارزشهاي جزمی آنان را بی

شود،  د بیرون گروه، توأماً موجب محو هرگونه عدم مدارا در درون گروه خودي میتمرکز خصومت بر افرا. دهد می

.بود گروهی که در غیر این صورت روابط فرد با آن شدیداً مبهم و دوپهلو می

. شود گیري یک گروه، و در یک گروه، به صورت موقت یا دائمی، ناپدید می اما کل این عدم مدارا در نتیجه شکل

کنند که  گیري یک گروه تداوم یابد یا تا زمانی که گروه رو به گسترش باشد، افراد چنان رفتار می کلتا زمانی که ش

دهند، و  آیند، خود را با آنان در سطحی برابر قرار می اند؛ آنان با خصوصیات دیگران کنار می گویی همگی یکدست

ي ما، چنین محدودیتی براي خودشیفتگی بر اساس دیدگاههاي نظر. کنند هیچ کراهتی نسبت به دیگران حس نمی

این همان خطی است که مبلّغان  31.تواند محصول یک عامل باشد، یک پیوند شهوانی با دیگر مردمان فقط می

آنان بر متفاوت بودن خود از فرد بیگانه و خارجی . کنند رایج خویش دنبال می» ترفند وحدت«فاشیسم به یاري 

دهند و گرایش دارند تا به استثناي  اي موجود در گروه خویش را کمرنگ جلوه میگذارند اما تفاوته تأکید می

؛ »ایم ما همگی در یک قایق نشسته«. تمایزات پایگانی باقی خصوصیات متمایزکننده را در جمع خویش فرو نشانند

اره مورد حمله قرار جو همو وضع هیچ کس نباید بهتر از باقی باشد؛ به همین دلیل، افراد روشنفکر، اسنوب، و لذت

هاي تبلیغات فاشیستی و  طلبیِ موذیانه و برادري همگانی در خفّت، یکی از موءلفه پنهانِ تساوي جریان نیمه. گیرند می

هر . نماد همین امر بود) یک کاسه کردن( Eintopfgerichtفرمان مشهور هیتلر براي تحقق. خود فاشیسم است
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کنند، و البته  درونی جامعه کمتر باشد، بیشتر در باره عدالت اجتماعی وراجی می چه خواست آنان براي تغییر ساختار

طلبیِ سرکوبگر، به  تساوي. نباید سرگرم لذات فردي شود» اجتماع ملّت«یک از اعضاي  منظورشان آن است که هیچ

مبلّغان آن نیز عوض تحقق برابري حقیقی از طریق امحاي سرکوب، جزء ذاتی ذهنیت فاشیستی است و در شگرد 

توزانه همه لذتهایی را در بر دارد که دیگران  که وعده افشايِ کینه» دانستی اگر فقط می«یابد، شگرد  انعکاس می

» رمه برادران«فروید این پدیده را بر اساس دگرگونی و تبدیل افراد به اعضاي اجتماعی روانشناختیِ . اند تجربه کرده

در برابر حسادت اولیه آنان نسبت به  (reaction formation)ی واکنش وارونهانسجام آنان نوع. کند تفسیر می

 .یکدیگر است که اجباراً در خدمت انسجام گروه قرار گرفته است

شود، این  و از این قبیل ظاهر می» روحیه جمعی«،  esprit de corpsآن چیزي که بعداً در جامعه در شکل

کس نباید خواهان ممتاز شدن باشد،  هیچ. آن در آغاز حس حسادت بوده استکند که منشأ  حقیقت را پنهان نمی

معناست که ما چیزهاي بسیاري را بر خود  عدالت اجتماعی بدین. همگان باید یکسان و داراي چیزهاي یکسان باشند

تن و طلب کردن آنها پوشی از آنها شوند، یا به بیانی دیگر، قادر به خواس کنیم تا دیگران نیز مجبور به چشم حرام می

32.نباشند

توان اضافه کرد که احساس دوپهلو نسبت به برادر به صورتی بارز و مکرر در شگرد مبلّغان  این نکته را نیز می

اند که در داستانهاي پریان، جانوران  بدین امر اشاره کرده (Rank)فروید و رنک. فاشیسم تجلی یافته است

اند، درست به همان شیوه که در نمادپردازي  معادل برادران در رمه آغازین«ا ه کوچکی همچون زنبورها و مورچه

از  33»).شوند که، به نحوي تحقیرآمیز، کودك شمرده می(اند  خواهران روءیا، حشرات یا انگلها دال بر برادران و

خود را با یکدیگر یکی  اند به یاري عشقی مشابه به موضوعی واحد، توانسته«گروه بنا به فرض  آنجا که اعضاي درون

در نتیجه این حس از طریق . پس قادر نیستند این حس تحقیر نسبت به یکدیگر را مورد تأیید قرار دهند 34،»کنند

آمیزد،  شود، با نفرت نسبت به افراد برون گروه درمی سراپا منفیِ این جانوران پست بیان می (cathexis)کتکسیس

در واقع یکی از شگردهاي محبوب مبلّغان فاشیسم ــ که به طور مفصل از سوي لئو . ودش و به این افراد فراافکنده می

گروه، همه خارجیها و به ویژه پناهندگان و یهودیان، با انگلها و  ــ مقایسه افراد برون 35لوونتال بررسی شده است

.جانوران پست است

شده در روانشناسی گروهی  تی و مکانیسمهاي تشریحاگر محقّیم چنین فرض کنیم که میان محرکهاي تبلیغات فاشیس

مبلّغان فاشیست، که افرادي : ناپذیر را از خود بپرسیم فروید تناظري وجود دارد، باید این پرسش تقریباً اجتناب

کرده بودند، چگونه به شناخت این مکانیسمها نائل شدند؟ اشاره به تأثیر نبرد منِ هیتلر بر  تحصیل طبع و نیمه خام

رسد که شناخت نظري هیتلر از روانشناسی  برد، زیرا ناممکن به نظر می فریبان آمریکایی چندان راه به جایی نمی وامع

این فرض را نیز . ترین مشاهدات اخذشده از روایت عامیانه آراي لوبون فراتر بوده است گروهی از حد سطحی
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نگر  هاي روانشناسی عمق ترین یافته مالً آگاه به پیشرفتهتوان پذیرفت که گوبلز متفکري استاد در تبلیغات و کا نمی

دهد که  هايِ خاطرات تازه منتشر شده او، تصویري از شخصی به دست می نگاهی به سخنرانیها و برگزیده. مدرن بود

یِ براي شرکت در بازيِ سیاست ـ قدرت به اندازه کافی زیرك است اما تا آنجا که به مسائل اجتماعی یا روانشناخت

این ایده که . اندیش است شود، فردي سراپا سطحی و ساده اي خودش مربوط می عمیقتر از شعارها و مقاالت روزنامه

نگاران حریص گرد  بوده است، بخشی از افسانه دروغینی است که روزنامه» رادیکال«گوبلز یک روشنفکر عمیق و 

ها  گوبلز خود بر اساس کلیشه. خواند تبیین روانکاوانه فرامیاي که از قضا خودش ما را به  نام او برپا کردند، افسانه

از این رو، براي توضیح تسلط فاشیستها . اندیشید و کامالً تحت نفوذ طلسم شخصی کردن یا پرستش شخص بود می

ی را ها، که در مورد آن سخن بسیار گفته شده است، باید منابعی غیر از تبحر علم بر تکنیکهاي روانیِ مغزشویی توده

همانیِ بنیادینِ پیشوا و پیرو باشد که یکی از  رسد نخستین منبع همان نکته فوق، یعنی این به نظر می. جستجو کنیم

روانی کسانی را که به  ها و نیازهاي تواند خواسته پیشواي فاشیست می. دهد جوانب پدیده یکی شدن را توضیح می

حاظ روانشناختی شبیه آنان است، و وجه تمایزش از آنان بیشتر اند حدس بزند، زیرا خودش به ل تبلیغات او حساس

این پیشوایان عموماً به نوع شخصیت دهانی . مانعِ امور نهفته در پیروان است تا هرگونه برتري ذاتی قابلیت بیانِ بی

بر پیروان طلسمی که آنان . وقفه و گول زدن دیگران تعلق دارند، همراه با نوعی اجبار غریزي به سخن گفتن بی

خود پدیده زبان، محروم شده از هرگونه داللت : افکنند عمدتاً مبتنی بر همین خصلت شَفَهی است خویش می

شود که افراد را تا حد  اي می رویهايِ کهنْ ریشه کند و موجب تشدید آن پس اي جادویی عمل می عقالنی، به شیوه

قید ولی عمدتاً متکی  این ویژگی، یعنی ویژگیِ کالمِ بیاز آنجا که نفس خود . بخشند اعضاي یک جماعت تنزل می

توان آن را بیشتر مبین ضعف  است، به درستی می» خود«کم نوعی فقدان موقتی کنترل بر  بر تداعی، مستلزم دست

در واقع رجزخوانی مبلّغان فاشیست در باب نیروي خویش، غالباً همراه با اشاراتی ضمنی به چنین . دانست تا قدرت

و البته تردیدي نیست که این اشارات به نحوي ماهرانه با . عفی است، به ویژه به هنگام گدایی براي کمکهاي مالیض

مبلّغ فاشیست، براي آن که تمایالت ناآگاه مخاطب خویش را به طرزي . شوند خود ایده قدرت عجین می

سندروم شخصیتیِ خاص وي به او . کند نی میآمیز برآورده سازد، به تعبیري صرفاً ناخودآگاه خویش را برو موفقیت

دهد تا دقیقاً چنین کند، و تجربه نیز به او آموخته است تا به نحوي آگاهانه از این قوه روانی خویش سود  اجازه می

برداري کند، درست همانند هنرپیشگان یا  جوید و به صورتی عقالنی از خردستیزي و عدم عقالنیت خویش بهره

. دانند چگونه باید خلجانها و حساسیتهاي روانی خویش را به فروش رسانند نگاران که می وزنامهگونه خاصی از ر

بنابراین، مبلّغ فاشیست قادر است بدون آگاهی و شناخت از نظریه روانشناختی بر اساس این نظریه سخن بگوید و 

کاري که او باید براي دستیابی به قلقِ  یگانه. عمل کند، آن هم به این دلیلِ ساده که نظریه روانشناختی صادق است

.برداري زیرکانه از روانشناسی خودش است روانشناسی مخاطبانِ خویش انجام دهد، بهره
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کفایت و خوانایی شگردهاي مبلّغان با مبانی روانشناختیِ اهدافشان توسط عاملی دیگر گسترشِ باز هم بیشتري 

تحریک فاشیستی، امروزه به یک شغل، یا به تعبیري، به نوعی امرار معاش دانیم، تبلیغ و  طور که می همان. یابد می

ها و ترفندهایش را بیازماید، و در نتیجه، از  این نوع تبلیغ وقت زیادي داشته است تا کارایی جاذبه. بدل شده است

 نها خود تابعی ازکارایی و تأثیر آ. اند طریق به اصطالح نوعی گزیش طبیعی، فقط گیراترین آنها بر جاي مانده

، که حضورش در تمامی تکنیکهاي به کار رفته در »انجماد«از طریق نوعی فرآیند . کنندگان است روانشناسی مصرف

اند، درست همانند شعارهاي تبلیغاتیِ  هاي برجاي مانده استاندارد شده اي مدرن مشهود است، جاذبه فرهنگ توده

این استاندارد کردن نیز به نوبه . اند و کار بسیار موفق و موءثر بوده آگهیهاي تجاري که در رونق بخشیدن به کسب

آن کسانی که نسبت به این  (stereopathy)»اي احساسات کلیشه«شود، یعنی با  راستا می اي هم خود با تفکر کلیشه

شوار است که آیا تمایل بینی این امر د پیش. پایان اند و با میل کودکانه آنان به تکرار یکنواخت و بی تبلیغات حساس

روانشناختیِ فوق مانع از آن خواهد شد که شگردهاي استاندارد مبلّغان فاشیست به واسطه کاربرد بیش از حد، کُند 

را، که به شوخی » خون و خاك«در آلمانِ نازي همه مردم عادت داشتند تا برخی عبارات تبلیغاتی نظیر . شود یا خیر

شمالی «بود که فعل هجوآمیز  (nordic)ه کنند؛ نمونه دیگر مفهوم نژاد نوردیکشد، مسخر نامیده می» خوخا«

ها هنوز گیرایی  گونه جاذبه رسد که این با این حال، چنین به نظر می. شد از آن مشتق می (aufnorden)»کردن

مسلکانه به دهان  کلبی آنها به نحوي سادیستی و» جعلی بودن«بلکه برعکس، احتماالً نفس . اند خود را از دست نداده

مخاطبان مزه کرده است، آن هم به عنوان شاخصی براي این واقعیت که در رایش سوم فقط قدرت است که 

.کند، قدرتی رها از قید و بند عینیت عقالنی سرنوشت آدمی را تعیین می

خاص فاشیسم است تا اکثر  چرا روانشناسی گروه عملیِ مورد بحث ما بیشتر: توان پرسید عالوه بر نکات فوق، می

هایند؟ حتی مقایسه سردستی تبلیغات فاشیستی با تبلیغات احزاب لیبرال و  جنبشهاي دیگري که جویاي پشتیبانی توده

هذا، نه فروید و نه لوبون چنین تمایزي را مد نظر قرار  مع. مترقی نشان خواهد داد که وضع به راستی چنین است

سخن » در کل«، از جماعات  (formal)شناسی صوري پردازیهاي رایج در جامعه مآنان، همانند مفهو. ندادند

در حقیقت، هر دو آنان بیشتر به . گونه تفکیکی میان اهداف سیاسی گروههاي مورد بحث گفتند، بدون هیچ می

ارتش ــ  کردند تا به قطب مخالف آنها؛ هرچند باید متذکر شد که کلیسا و جنبشهاي سوسیالیستی سنتی فکر می

از سوي دیگر، توجه . اند کار و پایگانی اش برگزید ــ نهادهایی اساساً محافظه مثالهایی که فروید براي اثبات نظریه

فقط یک نظریه صریح و شکل یافته . ریشه است نیافته و خودانگیخته و بی لوبون عمدتاً معطوف به جماعت سازمان

تواند به پرسشی که در اینجا مطرح شد تماماً پاسخ  رود، می  فراتر میدر باب جامعه، که از حیطه روانشناسی کامالً

اند، زیرا این  که اهداف عینی فاشیسم عمدتاً غیرعقالنی آن نخست. کنیم ما به ارائه معدودي پیشنهادها بسنده می. دهد

کنند که  دمانی را نقض میرغم رونق اقتصاديِ سالهاي اول رژیم هیتلر، منافع مادي شمار انبوهی از مر اهداف، علی
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خطر مستمر بروز جنگ که در ذات فاشیسم نهفته است گویاي تخریب و نابوديِ . تحت پوشش آنها قرار دارند

بنابراین اشاره فاشیسم به قدرتهاي . آگاهانه از آن باخبرند کم به صورتی پیش ها دست گسترده است و توده

اي که امر  بودن آن اسطوره پنداشت، صرف نظر از میزان جعلیتوان به طور کامل دروغ  ضدعقالنی خود را می

ها به یاري استداللهاي عقالنی براي  از آنجا که جلب نظر توده. کند ضدعقالنی را به نحوي ایدئولوژیک عقالنی می

 گیري فاشیسم ناممکن است، تبلیغات فاشیستی باید ضرورتاً از تفکر استداللی رو برگرداند و، با اتخاذ جهت

رسیدن به این هدف توسط . رونده زند روانشناختی، دست به بسیج فرآیندهاي غیرعقالنی و ناخودآگاه و پس

برند و از این رو  شود که از ناکامیهاي نامعقول رنج می هایی از جامعه تسهیل می چارچوب ذهنی همه آن الیه

کن است رمز حقیقی تبلیغات فاشیستی در این کامالً مم. گیرد ذهنیتشان به صورتی غیرعقالنی و رشدنیافته شکل می

اي و استانداردشده امروز  فرزندان حقیقیِ فرهنگ توده: گیرد که هستند امر نهفته باشد که آدمیان را چنان در نظر می

که بتوانند اهدافی را پیش رو نهند که  اند، به عوض آن که از خودآیینی و خودانگیختگی خویش عمدتاً محروم شده

تبلیغات . ن معادل پشت سر گذاشتنِ وضعیت موجود، هم به لحاظ روانشناختی و هم به لحاظ اجتماعی استتحققشا

فاشیستی فقط باید ذهنیت موجود را در جهت مقاصد خود بازتولید کند ــ بدون نیاز به القايِ هیچ تغییري ــ و تکرار 

. ر ضرورت این بازتولید مستمر مهر تأیید خواهد زداجباري که یکی از بارزترین ویژگیهاي این نوع تبلیغات است ب

تبلیغات فاشیستی به طور مطلق متکی بر ساختار کلی و همچنین تک تک خصایص جزئیِ شخصیت اقتدارگراست، 

تحت این شرایط غالب، . هاي غیرعقالنی جامعه مدرن است کردن جنبه شخصیتی که خود محصول درونی

شود؛ زیرا اگر وضعیت  یأت نوعی بده ـ بستان غریزي به امري عقالنی بدل میستیزي تبلیغات فاشیستی در ه عقل

موجود امري مفروض و تغییرناپذیر تلقی شود، تالش الزم براي درك شفاف آن بسی بیشتر است تا تالش الزم براي 

ر واقع نقطه کم حدي از رضایت از طریق یکی شدن با امر موجود ــ که د تطبیق یافتن با آن و دستیابی به دست

ايِ مافوق ارتجاعی در  تواند به ما توضیح دهد که چرا جنبشهاي توده این امر می. کانونی تبلیغات فاشیستی است

حدي بس وسیعتر به کار  را در» ها روانشناسی توده«ها دارند،  قیاس با جنبشهایی که ایمان بیشتري به خود توده

اش به واسطه چرخش  قیترین جنبش سیاسی نیز، اگر محتواي عقالنیبا این حال شکی نیست که حتی متر. گیرند می

.و دستکاري آن سقوط کند» روانشناسی جماعت«تواند به سطح  به سوي قدرت محض ویران گردد، می

تکنیکهاي مبتنی بر محاسبه عقالنی . آن به اصطالح روانشناسی فاشیسم عمدتاً زاییده دستکاري و مغزشویی است

این بصیرت ممکن . شود ها خوانده می توده» طبیعی«ستیزيِ  اندیشی عقل شوند که با ساده یزي میموجب بروز آن چ

اي برحسب  توان فاشیسم را به منزله یک پدیده توده است در حل این مسأله به ما یاري رساند که آیا اصوالً می

ها وجود دارد، به همین میزان  در میان توده اگرچه ظرفیت بالقوه براي گرایش به فاشیسم یقیناً. روانشناسی تبیین کرد

اش را توضیح  تردیدي نیست که دستکاري و به خدمت گرفتن ضمیر ناآگاه، یعنی همان نوع القائی که فروید ریشه
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نفسه  اما این نکته موءید این فرض است که فاشیسم فی. داده است، براي فعلیت یافتن این توان بالقوه ضروري است

ها و نقش تاریخی آن برحسب مفاهیم روانشناختی  نشناختی نیست و هرگونه تالش براي درك ریشهیک مسأله روا

[ » نیروهاي ضدعقالنی«ضرورتاً در سطح همان ایدئولوژیهایی که فاشیسم مروج آنهاست ــ از جمله ایدئولوژيِ 

موجود در مخاطبان خویش را به کار  اگرچه مبلّغ فاشیست برخی گرایشهاي خاصِ. ماند ــ باقی می] ها  نهفته در توده

.زند گیرد، لیکن اساساً در مقام نماینده و حافظ منافع قدرتمند اقتصادي و سیاسی دست به این کار می می

کننده فضایی روانشناختی  تمایالت روانشناختی به واقع علل بروز فاشیسم نیستند، بلکه در حقیقت فاشیسم تعریف

آمیز نیروهایی قرار گیرد که به دالیل کامالً غیر روانشناختی و در جهت  فاده موفقیتتواند مورد است است که می

شوند، آنچه به وضوح رخ  ها اسیر تبلیغات فاشیستی می هنگامی که توده. کنند منافع شخصی، فاشیسم را ترویج می

علمیِ روانشناسی آنهاست ــ  بهدهد، نه تجلیِ خودانگیخته و اولیه غرایز و کششها، بلکه نوعی احیايِ مجدد و ش می

روانشناسی . پردازد یافته به توصیف آن می رويِ مصنوعی که فروید در بررسی گروههاي سازمان یعنی همان پس

این روانشناسی خود را . ها از سوي رهبران آنان تسخیر گشته و به ابزاري براي سلطه بر آنان تبدیل شده است توده

این پدیده امري سراپا جدید نیست، زیرا شبح آن از قبل در . کند اي بیان می هاي تودهمستقیماً و به میانجی جنبش

که منشأ فاشیسم باشد، صرفاً یکی  روانشناسی خیلی بیش از آن. تمامی جنبشهاي ضدانقالبی سراسر تاریخ مشهود بود

اي،  ز توان بالقوه مقاومت تودهفراگیر بودن آن ضرورتاً ا از عناصر سازنده نظامی تحمیلی است که نفسِ تمامیت و

شدن  محتواي نظریه فروید، جایگزینیِ خودشیفتگیِ فردي با پدیده یکی. شود ها، ناشی می یعنی از عقالنیت خود توده

ها از سوي حاکمانْ  توان آن را تصاحب یا مصادره روانشناسی توده با تصاویر پیشوا، معطوف به چیزي است که می

تردید واجد بعدي روانشناختی است، ولی در عین حال بیانگر گرایشی فزاینده به سوي الغايِ  این فرآیند بی. نامید

چنین انگیزشی به صورت منظم توسط مکانیسمهاي . انگیزش روانشناختی به معناي قدیمی و لیبرالیستی کلمه است

شوند و آن را به  ناسی توده آگاه میهنگامی که رهبران از روانش. شود شده از باالْ کنترل و جذب می اجتماعیِ هدایت

این توانِ بالقوه در بطن تعابیر روانکاوي نهفته . شود گیرند، این روانشناسی نیز به یک معنا ناپدید می دست خود می

او قلمرو روانشناسی را بر پایه . است، به ویژه از آن رو که براي فروید مفهوم روانشناسی اساساً مفهومی سلبی است

 .شود» خود«است باید  (id)سازد که آنچه نهاد کند و این حکم را مطرح می یر ناآگاه تعریف میبرتري ضم

فاشیسم همین فرآیند . اوست» روانشناسی«رهایی انسان از سلطه دگرآیینِ ناخودآگاه خویش عمالً معادل امحايِ 

عوض تحقق توانِ بالقوه آزادي، از  بخشد، یعنی از طریق تداوم وابستگی به امحاء را به مفهوم مخالف گسترش می

زیرا، . ها از ناخودآگاه خویش طریق ضبط و تصاحب ناخودآگاه توسط کنترل اجتماعی به عوض آگاه ساختن سوژه

هرچند روانشناسی همواره معرف حدي از انقیاد فرد است، ولی در عین حال مفهوم آزادي به معناي نوع خاصی از 

تصادفی نیست که قرن نوزدهم عصر بزرگ اندیشه روانشناختی . فرض آن است شخودکفایی و خودآیینی فرد، پی
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شده، که در آن عمالً هیچ رابطه مستقیمی میان افراد وجود ندارد و هر فردي به  ءواره در یک جامعه تماماً شی. بود

چند هنوز در هر فرد یک اتم اجتماعی یا به کارکردي صرف از جمع تقلیل یافته است، فرآیندهاي روانشناختی، هر

در [ سان، روانشناسی خرد  بدین. شوند کننده فرآیند اجتماعی ظاهر نمی حضور دارند، دیگر به مثابه نیروهاي تعیین

این شاید بزرگترین . نامیدش می (substance)همان چیزي را از دست داده است که هگل، جوهر]عصر حاضر

ه خود را به حوزه روانشناسی فردي محدود کرد و خردمندانه از دخیل ک حسن کتاب فروید باشد که او به رغم آن

هذا به نقطه عطفی رسید که در آن روانشناسی اقتدارش  ساختن عوامل اجتماعی بیرون از بحث خویش سر باز زد، مع

جانشین «را کرده است که خودش آن » اي خود را تسلیم ابژه«اي که  آن سوژه» فقیر شدن«روانشناسی . نهد را وامی

، تقریباً با نوعی قدرت غیبگویی از ظهور اتمهاي »اَبر خود«یعنی همان 36،»مهمترین موءلفه خویش ساخته است

هاي فاشیست را شکل  دهد، همان اتمهایی که جماعات و توده شده در وراي روانشناسی خبر می اجتماعیِ فردزدایی

گیري گروهها، عمالً پا از خود  روانشناختیِ شکل (dynamics)در این اتمهاي اجتماعی پویشهايِ. بخشند می

هم در مورد رهبران فاشیست و هم در مورد » جعلی بودن«مقوله . اند و دیگر جزئی از واقعیت نیستند فراتر گذارده

یست هاي فاش اعتقاد درونیِ توده. ها با رهبران و آن به اصطالح هیجان و هیستري آنان گویاست شدنِ توده کنشِ یکی

کنند،  آنان حقیقتاً خود را با او یکی نمی. قدر ناچیز است که ایمان کامل آنان به پیشوا به شیطانی بودنِ یهودیان همان

سان در نمایشی  گذارند، و بدین آورند، شور و شوق خویش را به نمایش می بلکه اداي این یکی شدن را درمی

ه میانجی همین اجراي نمایش است که آنان نقطه تعادلی میان ب. کنند اجراشده از سوي پیشواي خویش مشارکت می

اي  یابند، مرحله شده خویش و مرحله تاریخیِ روشنگري و تحول فکري خویش می کششهاي غریزيِ مستمراً بسیج

احتماالً همین جعلی و خیالی بودنِ . توان به صورتی مصنوعی آن را پس گرفت اند و دیگر نمی که بدان دست یافته

اگر آنان براي . سازد رحم و طرف ناشدنی می هاي فاشیست است که آنان چنین بی خود توده» انشناسی گروهیرو«

.مانند پاشد، و آنان رویاروي دهشت تنها می اي توقف کرده و به فکر فرو روند، کل نمایش فرو می لحظه

یعنی در بحث خـود درباره هیپـنوتیسم به رو شد،  روبه» جعلی بودن«اي غیرمنتظره با این عنصر  زمینه فروید در پس

رويِ افراد به رابطه میان رمه آغازین و پدر آغازین مثـابه نوعی پس:

ایم، افراد درجه و میزان متغیري از تمایل و قابلیت شخصی براي احیاي  طور که از دیگر واکنشها آموخته همان

ممکن است در هر حال، حدي از شناخت به این نکته برجا . اند وضعیتهاي کهنی از این دست را در خود حفظ کرده

چیز فقط یک بازي است، نوعی بازتولید همین تأثرات قدیمی، و همین شناخت  بماند که هیپنوتیسم به رغم همه

37.تضمین کند که در قبال پیامدهاي بیش از حد جديِ تعلیقِ قوه اراده در هیپنوتیسم هنوز هم مقاومتی وجود دارد

، و پیامدها نیز بسیار جدي از آب  (socialized)ه در این فاصله، بازي فوق امري اجتماعی شده استالبت

دهد، آن را از روانشناسی گروهی  فروید با تعریف هیپنوتیسم به منزله امري که فقط بین دو فرد رخ می. اند درآمده
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، و تدقیق و پرداخت تکنیکهاي ایشان، آنان را قادر ها روانشناسی توده اما، سلطه و مالکیت رهبران بر. متمایز ساخت

، در واقع درست »آلمان بیدار شو«فریاد جنگی نازیها، . ساخته تا طلسم هیپنوتیک را به امري جمعی بدل سازند

شدن و نهادینه شدنِ طلسم، پدیده انتقال را بیش  ولی از سوي دیگر، جمعی. عکس این سخن را در خود پنهان دارد

یکی شدنِ مشتاقانه و کل » جعلی بودنِ«غیرمستقیم و نامطمئن ساخته است، به نحوي که سویه نمایشی ماجرا، از پیش 

این افزایش به خوبی ممکن است در آگاهی ناگهانی . اند پویشهايِ سنتیِ روانشناسی گروهی، افزایشی هولناك یافته

شده در بطن خود  هیپنوتیسم اجتماعی. ایان رسدنسبت به کاذب بودنِ طلسم، و نهایتاً در فروپاشی طلسم، به پ

پروراند که از طریق کنترل از راه دور کار شبحِ پس روي را یکسره خواهند کرد، و در پایانْ کسانی  نیروهایی را می

.دارند، هرچند که دیگر خواب نیستند را بیدار خواهند کرد که چشمانِ خود را بسته نگه می

:زاي است ا این مقاله ترجمه
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صنعت فرهنگ سازي روشنگري به مثابه فریب توده اي 

آدورنو، تئودور؛ هورکهیمر، ماکس: نویسنده 

فرهادپور، مراد:  مترجم

شناختی که از دست دادن پشتوانه نهاد عینی دین، و اضمحالل آخرین بقایاي دوران ماقبل  بطالن این نظریه جامعه

تخصصی شدن تکنولوژیک و اجتماعی، نهایتاً منجر به بروز آشوب فرهنگی شده داري، به همراه تفکیک یا  سرمایه

فیلمهاي سینمایی، رادیو . زند چیز نقشی یا مهري یکسان می شود؛ زیرا اینک فرهنگ بر همه روزه اثبات می است، همه

حتی . ستبخشند که در کل و در همه اجزاي خویش یکدست و یکنواخت ا و مجالت جملگی نظامی را شکل می

آهنگ این نظام آهنین  فعالیتهاي زیباشناختی جناحهاي سیاسی مخالف به لحاظ شور و شوقشان در اطاعت از ضرب

ساختمانهاي پرزرق و برقِ مربوط به مدیریت صنایع و محوطه نمایشگاهها در کشورهاي . با هم فرقی ندارند

جا از زمین  برجهاي عظیم و تابناکی که در همه. ي دیگراقتدارگرا دقیقاً به همان شکل و شمایلی هستند که در هر جا

مسلکیِ  اند، همان غایتی که نظام دالل المللی شده شرکتهاي بین ریزيِ حساب شوند عالئم بیرونیِ برنامه سبز می

هاي دلگیر و  نظامی که بناهاي یادبودش عبارتند از توده انبوه خانه(تاخت  افسارگسیخته از قبل به سویش می

هاي قدیمیتري که درست در خارج  اینک نیز خانه حتی هم.) روح تمانها و دفاتر تجاري در شهرهايِ خشک و بیساخ

و نوسازِ  (bungalow)طبقه رسند، و ویالهاي یک آبادها به نظر می منطقه سیمانیِ مرکز شهر قرار دارند شبیه حلبی

شده در آنها که پس از  ستورالعمل یا خصلت ذاتیِ تعبیهمناطق بیرون شهر به لحاظ ستایش از پیشرفتهاي فنی و این د

هايِ مقوایی نمایشگاههاي جهانی هیچ  چندي باید همچون قوطیهاي کنسرو خالی به دور انداخته شوند با بناها و سازه

تقل فردبه منزله واحدي فرضاً مس]حیات[ سازي شهري که به منظور تداوم  با این حال طرحهاي خانه. فرقی ندارند

کنند،  اند، در واقع او را بیش از پیش مطیع و خادم خصم خویش می در مسکنی کوچک و بهداشتی طراحی شده

کنندگان، در  ، در مقام مولدان و مصرف] ها  این خانه[ از آنجا که ساکنان . داري یعنی مطیع قدرت مطلق نظام سرمایه

هايِ به خوبی  د، همه واحدهاي زنده در هیأت مجموعهشون کشیده می]شهر[ جستجوي کار و لذت به سوي مرکز 

رو  وحدت بارز جهان صغیر و جهان کبیر، آدمیان را با الگویی از فرهنگ خودشان روبه. یابند یافته تبلور می سازمان

اند، و  اي یکسان تحت نظام انحصاري همه اجزاي فرهنگ توده. اینهمانیِ کاذب امر کلی و امر خاص: کند می

اند دیگر  آنانی که بر قله قدرت نشسته. شوند رفته نمایان می ربوط به چارچوب مصنوعی این فرهنگ رفتهخطوط م

شود، قدرتش نیز  که خشونت این نظام آشکارتر می همچنان: اي به پنهان کردنِ نظام انحصاري ندارند حتی عالقه

این حقیقت که آنها فقط نوعی کسب . تظاهر کنند بودن سینما و رادیو دیگر نیازي ندارند تا به هنري. گیرد فزونی می

این . کنند، توجیه کند شود تا مزخرفاتی را که سینما و رادیو عامداً تولید می و کارند به ایدئولوژي رایج بدل می
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شود، هر شک و تردیدي در  نامند؛ و زمانی که رقم درآمدهاي مدیران آنها منتشر می ها خود را صنعت می رسانه

.گردد شده برطرف می دمندي اجتماعی محصوالت تماممورد سو

چنین گفته . دهند سازي را به صورتی تکنولوژیک توضیح می طرفهایی که نفعی در این قضیه دارند صنعت فرهنگ

شود که چون میلیونها نفر در این صنعت مشارکت دارند، وجود برخی فرآیندهاي بازتولید امري ضروري است،  می

. شمار نیازهایی یکسان توسط اجناسی یکسان ارضا شوند اند که در مواردي بی ه ناگزیر متمضن آنفرآیندهایی که ب

شود که تقابل تکنیکی میان شمار معدود مراکز تولید و شمار زیاد کانونهايِ وسیعاً پراکنده  سپس این نکته مطرح می

تولید [ شود که معیارهاي  ، چنین ادعا میبه عالوه. ریزي از سوي مدیریت است مصرف مستلزم سازماندهی و برنامه

کنندگان مبتنی بودند، و به همین دلیل نیز با مقاومتی چنین ناچیز  در وهله نخست بر نیازهاي خود مصرف]ها برنامه

حاصل کار همان حلقه مغزشویی و نیازهاي از پیش ایجادشده است که در متن آن وحدت سیستم هر . پذیرفته شدند

آید که پایه و اساسِ قدرت و سلطه  و البته از این واقعیت نیز هیچ ذکري به میان نمی. شود مستحکمتر میروز قویتر و 

هر نوع توجیه و . تکنولوژي بر جامعه، قدرت همان کسانی است که تسلط اقتصادیشان بر جامعه از همه بیشتر است

اي است که از  همان سرشت قهرآمیز جامعه]نتوجیه مبی[ این . تبیین تکنولوژیکی در حکم توجیه نفسِ سلطه است

کننده نهفته  دارند تا زمانی که عنصر یکدست ماشینها، بمبها، و فیلمها کل قضیه را سرپا نگه می. خود بیگانه شده است

. در آنها قدرت و توان خود را در قالب همان خطا و ستمی آشکار سازد که این عنصر موجب افزایش آن بوده است

استانداردسازي و تولید انبوه بدل کرده است، و هر آن  سازي را به صرف حصول ر تکنولوژيِ صنعت فرهنگاین ام

ولی این امر نتیجه . چیزي را که متضمن بروز تمایزي میان منطق کار و نظام اجتماعی بود، قربانی و فدا کرده است

آن نیازي که . شود د آن در اقتصاد امروز ناشی مینوعی قانون تحول نهفته در ذات تکنولوژي نیست، بلکه از کارکر

شده بر آگاهی فردي،  ممکن است در برابر کنترل و نظارت مرکزي مقاومت کند از قبل به واسطه کنترل اعمال

هنوز به ]تلفن[ اولی . گذر از تلفن به رادیو به روشنی نقشها را مشخص و متمایز کرده است. سرکوب شده است

اي دمکراتیک  پدیده]رادیو[ دومی . داد نقش سوژه را بازي کند، و ماهیتی لیبرال داشت ه میفرد مشترك اجاز

سازد  هایی می اي اقتدارگرا آنان را بنده و تابع برنامه کند و به شیوه رادیو همه مشارکان را به شنوندگان بدل می: است

دستگاه یا لوازمی براي پاسخگویی متقابل ابداع گونه  هیچ. شوند اند و براي همه پخش می که همگی دقیقاً یکسان

فعالیت آنها محدود به عرصه فرعی و مشکوك . اند هاي خصوصی محروم از هرگونه آزادي نشده است، و شبکه

هایی که به طور  اما در برنامه. ها در عین حال باید به سازماندهی از باال تن سپارند است، و این شبکه» کار آماتوري«

شوند هرگونه رد پاي خودانگیختگیِ مردمی به لطف وجود صیادانِ قریحه، رقابت میان استودیوها و  می رسمی پخش

مجریان بااستعداد مدتها پیش از . شود اي، کنترل و جذب می شده توسط افراد حرفه هايِ گزینش انواع و اقسام برنامه

لق دارند؛ در غیر این صورت براي جا افتادن در سازي آنان را به نمایش گذارد به این صنعت تع آنکه صنعت فرهنگ
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سازي است،  نگرش عموم مردم، که صریحاً و عمالً هوادار نظام صنعت فرهنگ. بودند آن چنین حریص و مشتاق نمی

کند که  اگر یک شاخه از هنر همان فرمولی را دنبال می. خود بخشی از این نظام است، نه عذر موجهی براي آن

چینیِ دراماتیک اپراهاي آبکیِ رادیو چیزي نیست جز  رسانه و محتوایی بس متفاوت؛ اگر دسیسه اي دیگر با شاخه

اي سودمند براي نشان دادن شیوه غلبه بر مشکالت تکنیکی در هر دو قطبِ تجربه موسیقایی ــ چه جاز  دستمایه

به نحوي خام و سردستی براي واقعی و چه تقلیدي مبتذل از آن؛ یا اگر یک موومان از فالن سمفونی بتهوون 

شود، درست همانطور که رمانی از تولستوي براي نگارش فیلمنامه مخدوش و تحریف  می» تنظیم«موسیقی فیلم 

پس این ادعا که چنین کاري به قصد ارضايِ آرزوهاي خودانگیخته عموم مردم صورت گرفته است، چیزي : شود می

ها را به منزله اجزاي ذاتی آن دستگاه فنی و  واهیم بود اگر این پدیدهما به حقایق نزدیکتر خ. جز حرف مفت نیست

به عالوه، در . اش، بخشی از مکانیسم گزینش اقتصادي است پرسنلی توضیح دهیم که خود، تا آخرین پیچ و مهره

أیید رسمی هر آن کم این عزم راسخ ــ وجود دارد تا از تولید یا ت میان مراجع و مقامات اجرایی این توافق ــ یا دست

کنندگان، یا مهمتر از همه با خود آنان،  چیزي سر باز زنند که به هر نحوي با قواعد و نظرات آنان در باب مصرف

  .ناسازگار است

یابد، مدیرانی که  در عصر و زمانه ما گرایش عینی جامعه در هیأت مقاصد ذهنی و پنهان مدیران شرکتها تجسد می 

در قیاس با . قدرتمندترین بخشهاي صنعت تعلق دارند ــ فوالد، نفت، الکتریسیته، و صنایع شیمیاییترینشان به  برجسته

توانند دلجویی از صاحبان واقعی قدرت را نادیده  این انحصارات نمی. اند آنها انحصارات فرهنگی ضعیف و وابسته

اي مختص تولید نوع خاصی از کاال که به  هحوز(اي  انگارند، مگر آنکه بخواهند حوزه فعالیت آنها در جامعه توده

اي از  متحمل مجموعه) هر شکل هنوز با لیبرالیسمِ آسانگیر و روشنفکران یهودي پیوندي بیش از حد نزدیک دارد

وابستگی قدرتمندترین شبکه خصوصی رادیو ـ تلویزیونی به صنعت برق، یا وابستگی صنعت . ها شود تصفیه

هاي منفردش خود به لحاظ اقتصادي  است که شاخه]فرهنگی[ مشخصه کلِ این حوزه سازي به بانکها، وجه  فیلم

اند که حتی نهایت تمرکز قواي ذهنی نیز  همه آنها چنان از نزدیک به یکدیگر متصل. اند اي در هم تنیده مجموعه

رحمِ  وحدت خشن و بی. هاي تکنیکی متفاوت نادیده گرفته شود دهد تا خطوط تمایز میان شرکتها و شاخه اجازه می

تفکیکها و تمایزات بارز . سازي گواهی است بر آنچه در عرصه سیاست رخ خواهد داد مشهود در صنعت فرهنگ

نظیر تفکیک فیلمها به دو گروه الف و ب، یا تفکیک داستانهاي منتشر شده در مجالتی با نرخهایی متفاوت، بیش از 

کنندگان ناشی  بندي، سازماندهی، و نامگذاري بر مصرف ، از طبقهآنکه مبتنی بر موضوع و محتواي اثر باشند

کس قادر به گریز از آن نباشد؛ تمایزات مورد تأکید  شود تا هیچ محصوالت نهایی براي همگان تولید می. شوند می

دمان خورانده مراتبی از محصوالت تولید انبوه با کیفیت متنوع به مر طیف و سلسله. یابند گیرند و گسترش می قرار می

بر ) به نحوي ظاهراً خودانگیخته(هر کسی باید . یابد عیار گسترش می شدنِ تمام ترتیب حاکمیت کمی شود، و بدین می
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بندي شده است، و همان مقوله یا  رفتار کند که از قبل براي وي تعیین و دسته]از ذوق و سلیقه[ طبق همان سطحی 

در جداول سازمانهاي . ا برگزیند که براي افرادي از نوع او عرضه شده استاي از محصوالت تولید انبوه ر دسته

شوند، و بر اساس گروههاي درآمدي به مناطق قرمز، سبز، و  کنندگان به هیأت آمار و ارقام ظاهر می پژوهشی مصرف

.رود شوند؛ این همان تکنیکی است که براي هر نوع تبلیغات به کار می آبی تقسیم می

یابیم همه محصوالتی که به صورت مکانیکی از هم  شود که درمی ي بودن این روش زمانی آشکار میدرجه صور

این نکته که تفاوت میان طیف محصوالت کارخانه . آیند اند سر آخر یکسان و همانند از کار درمی تفکیک شده

به تنوع و گوناگونی اشیاء  هاي جنرال موتورز اساساً امري موهوم است براي هر کودکی که کرایسلر و فرآورده

آن مواردي که خبرگان فن تحت عنوان نکات مثبت و منفی مورد بحث . اي خاص دارد، معلوم و بدیهی است عالقه

همین . خورند که نمایش کاذبِ رقابت و تنوع در گزینش را جاودانه تداوم بخشند می دهند، فقط بدین کار قرار می

با این حال تفاوتهاي موجود میان . کند مایر نیز صدق می رنر و متروگولدوینامر در مورد محصوالت برادران وا

در مورد خودروها اینگونه : یابند شده از سوي یک کارخانه واحد نیز دائماً کاهش می مدلهاي گرانتر و ارزانترِ عرضه

هر شرکت؛ و در مورد فیلمها تفاوتها عبارتند از تعداد سیلندرها، ظرفیت موتور، و جزئیات مربوط به افزارهاي خاص 

آمیز تکنولوژي، نیروي کار، ابزار و وسایل، و  تفاوتهاي اصلی عبارتند از تعداد هنرپیشگان معروف، کاربرد اغراق

یا » تولیدات چشمگیر«معیار عام حسن و شایستگی میزانِ . استفاده از آخرینِ و جدیدترین فرمولهاي روانشناختی

هاي مختلف با ارزشهاي واقعی یا معنايِ خود  سازي بودجه در صنعت فرهنگ. استگذاري نقدي  میزان سرمایه

رحمانه به سوي همسانی و  هاي تکنیکی نیز به صورتی بی حتی رسانه. محصوالت کوچکترین ارتباطی ندارند

صرفاً از این  هدف تلویزیون ارائه ترکیبی از رادیو و فیلم است، و محدود ماندن این رسانه. شوند یکدستی رانده می

اند، لیکن پیامدهاي آن یقیناً عظیم و مبشر  نفع هنوز در جمع خود به توافق نرسیده شود که طرفهاي ذي امر ناشی می

مایگیِ وجه زیباشناختی شود که در اندك زمانی یکسانی  حد موجب تشدید فقر و بی این نوید خواهد بود که تا بدان

تواند حجاب نازك خویش را کنار زده و پیروزمندانه پا به صحنه  سازي می تمامی محصوالت صنعت فرهنگ

ــ یا امتزاج همه هنرها در یک اثر هنري ــ را به مسخره تحقق  Gesamtkunstwerkگذارد، و روءیايِ واگنريِ

حسی  در قیاس با اپرايِ تریستان ، در اینجا اتحاد کلمه، تصویر، و موسیقی بسی کاملتر است زیرا آن عناصر. بخشد

کنند اصوالً در قالب یک فرآیند  که جملگی رویه سطحی واقعیت اجتماعی را به نحوي تأییدآمیز منعکس می

این فرآیند همه . گیرد یابند، فرآیندي که محتواي خاص آن از وحدت این عناصر شکل می تکنیکی واحد تجسد می

تا آخرین ) شود چشمی به سینما نوشته می غاز با گوشهکه از آ(کند، از رمان گرفته  عناصر تولید را در خود ادغام می

این امر مبین پیروزي سرمایه سودآور است که در مقام ارباب مطلق، لقب و . و جدیدترین تکنیک صدابرداري
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کشند؛ این  اند و در صف بیکاران انتظار می عنوانش بر دلهاي کسانی عمیقاً حک شده است که خلع مالکیت گشته

.نظر از هر داستانی که گروه تولید براي آن برگزیده باشد يِ بامعناي هر فیلمی است، صرفپیروزي محتوا

فرمالیسم . کنند، بپذیرد انسانی که داراي اوقات فراغت است باید هر آنچه را که صنعتگران فرهنگی به او عرضه می

تواند تجارب متنوع  رفت می می کانت هنوز متضمن شکلی از دخالت و اداي سهم از سوي فرد بود، فردي که تصور

خدمت اصلی . کند حواس را با مفاهیم بنیادین مرتبط سازد؛ لیکن صنعت فرد را از این کارکرد خویش محروم می

گفت مکانیسمی  کانت می. حسی را با مفاهیم ترکیب کند کننده آن است که به عوض او تجارب آن به مصرف

توان همه این نوع شهودها را  بیند که می اي تدارك می ستقیم را به شیوهسرّي در جان آدمی نهفته است که شهود م

اما امروزه رمز این مکانیسم گشوده شده است و اگرچه همه ظواهر حاکی از آن است . در نظام عقل ناب جاي داد

توسط صنعت کنند، یعنی  هاي تجربه را عرضه می شود که داده ریزي می که این مکانیسم توسط همان کسانی برنامه

اي که به رغم همه  شود، جامعه سازي، ولی در واقع این مکانیسم توسط قدرت جامعه بر آنان تحمیل می فرهنگ

این قدرت گریزناپذیر از سوي عوامل یا آژانسهاي تجاري . ماند کردنش غیرعقالنی باقی می تالش ما براي عقالنی

. اند ور مصنوعی را القاء کنند که خود بر مسند فرماندهی نشستهتوانند این تص شود و از همین رو آنان می پردازش می

تولیدکنندگانْ این کار را براي او انجام . بندي آن بپردازد کننده چیزي باقی نمانده است تا به طبقه براي مصرف

آن ایدئالیسم  موجب نابودي روءیا گشته است، ولی این هنر هنوز پایبند اصول و قواعد» ها هنر براي توده«. اند داده

براي مالبرانش و برکلی، : گیرد چیز از آگاهی نشأت می همه. روءیایی است که ایدئالیسم انتقادي از آنها گریزان بود

هاي محبوب، و  هاي سینما، ترانه شک ستاره بی. اي، از آگاهی گروه تولیدکنندگان از آگاهی خدا؛ و در هنر توده

شوند، ولی عالوه بر آن محتواي مشخصِ  و نامتغیرند که به تناوب تکرار میهایی سخت  اپراهاي آبکی جملگی گونه

در اینجا جزئیات جملگی . کند شود و تنها به ظاهر تغییر می نفسِ تفریح و سرگرمی نیز از آنان ناشی می

قهرمان  هاي محبوب عاملی موءثر بود، مغضوب شدنِ موقتی تکرار فاصله کوتاه که در متن ترانه. ناپذیرند تعویض

، برخورد خشن هنرپیشه مرد با معشوق خویش و دست )شود که از سوي او به منزله تمرینی مفرِّح پذیرفته می(فیلم 

اي هستند  هاي حاضر و آماده رد زدن او به سینه دخترك لوسِ ثروتمند، اینها جملگی، همچون سایر جزئیات، کلیشه

شود که در طرح کلی بدانها اختصاص  در تحقق هدفی خالصه می روند؛ نقش آنها که هر جا الزم باشد به کار می

به محض . دهنده آن فلسفه وجودي آنها کالً چیزي نیست مگر تأیید این طرح در مقام اجزاي تشکیل. داده شده است

شود، کامالً روشن است که چگونه پایان خواهد یافت، و چه کسی برنده، مجازات، یا فراموش  آنکه فیلم شروع می

دیده به مجرد شنیدن نخستین نتهاي ترانه محبوب باب روز  در عرصه موسیقی سبک نیز گوش تمرین. خواهد شد

حد متوسط طول داستان . گوید تواند حدس بزند چه چیز در پیشِ روست و با فرارسیدن آن به خود تبریک می می

گیرند محاسبه  اي که در متن آن جاي می نهها نیز همچون صح ها و لطیفه حتی شوخی. کوتاه باید به دقت رعایت شود
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شود تا تقسیم مسئولیتها میان این  تنظیم آنها به عهده متخصصان ویژه است و طیف محدود آنها موجب می. شوند می

ها، دستکاریها، و جزئیات فنی  سازي نهایتاً به تسلط و غلبه جلوه تحول و رشد صنعت فرهنگ. متخصصان آسان گردد

. ایده بود، لیکن بعدها همراه با خود ایده مضمحل گشت جر گشته است ــ همان اثري که زمانی بیانگربر خود اثر من

زمانی که جزئیات آزادي خود را بازیافتند، به عواملی یاغی و طغیانگر بدل شدند و در دوره مابین رمانتیسم و 

در عرصه . اض به اصل سازماندهی، تثبیت کردنداکسپرسیونیسم، مقام خود را به منزله بیان آزاد، یا محملی براي اعتر

موسیقی عنصر یا تأثیر هارمونیک واحد موجب محو و نابودي آگاهی از فرم به مثابه یک کل شد؛ در نقاشی نیز 

رنگ واحد به قیمت غفلت از کمپوزیسیون یا ترکیب تصویري مورد تأیید قرار گرفت؛ و در عرصه رمان هم 

اگرچه این صنعت . سازي بدین امر خاتمه داده است اکنون صنعت فرهنگ. ار اثر شدروانشناسی مهمتر از ساخت

دارد به خدمت همان  کوبد و آنها را وامی ها و تأثیرات سروکار دارد، لیکن طغیان آنها را در هم می منحصراً با جلوه

کل به ناچار . شود تحمیل می سرنوشتی واحد به یکسان بر کل و اجزاء. شود فرمولی درآیند که جانشین خود اثر می

چیز باید به مثابه  اي با جزئیات است ــ درست نظیر زندگی شغلی انسانِ موفقی که در متن آن همه فاقد هرگونه رابطه

. که خود این زندگی چیزي نیست مگر جمع همه آن حوادث ابلهانه مثال یا اثباتی قاطع جفت و جور شود، درحالی

کند لیکن انسجامی به وجود  هاست که وجود نظم را تضمین می به مانند قفسه پروندهآن به اصطالح ایده مسلط 

شده آنها تقلید  هماهنگیِ از پیش تنظیم. اند؛ نه تضادي در کار است و نه پیوندي کل و اجزاء همانند هم. آورد نمی

در آلمان سکون و جمود . بایست با تالش به دست آید اي است از آنچه در آثار هنري بزرگ بورژوایی می مسخره

.گورستانِ نظام دیکتاتوري از قبل بر شادترین فیلمهاي دوره دمکراسی سایه افکنده بود

تجربه قدیمی سینماروهایی که جهان خارج . سازي گذر کند کل جهان ساخته شده است تا از غربال صنعت فرهنگ

یرا این فیلم نیز به تمامی معطوف به بازتولید جهانِ ز(اند  اینک تماشاگرش بوده پندارند که هم را ادامه فیلمی می

هرقدر که تکنیکهاي او با شدت بیشتر . شود ، اینک اصل هادي تولیدکننده فیلم محسوب می)ادراکات روزمره است

شود که جهان خارج ادامه  سازي کنند، غلبه این توهم نیز آسانتر می و نقص کمتري اشیاء و امور تجربی را دوباره

آساي فیلم ناطق،  از زمان هجوم و پیروزي برق. شود و ساده آن چیزي است که بر پرده نمایش داده میصاف 

.بازتولید مکانیکی تحقق این هدف را گسترش بخشیده است

رود،  زا بسی فراتر می فیلم ناطق، که از تئاتر توهم. شود تمایز زندگی واقعی از فیلمهاي سینمایی هر روز دشوارتر می

گذارد، تماشاگري که دیگر قادر نیست در چارچوب  جایی براي تخیل یا تأمل از سوي تماشاگر باقی نمیهیچ 

ساختار فیلم بدان واکنش نشان دهد، و با این حال بدون گم کردن رشته داستانْ ذهن خود را از جزئیات دقیق فیلم 

فلج شدن . مستقیماً با واقعیت برابر شمارنددارد تا آن را  منحرف سازد؛ و بدینسان فیلم قربانیان خود را وامی

اي لزوماً در این یا آن مکانیسم روانی ریشه ندارد؛ او باید  هاي توده کننده رسانه تخیلی مصرف خودانگیختگی و قواي
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از دست دادن این خصایص را به ماهیت عینی خود محصوالت نسبت دهد، به ویژه به شاخصترین آنها، یعنی همان 

اند که سرعت و چابکی، قدرت مشاهده، و تجربه براي صرف فهم آنها  این محصوالت چنان طراحی شده .فیلم ناطق

وقفه واقعیتها را دنبال کند دیگر جایی براي  هذا اگر تماشاگر بخواهد هجوم بی شک الزم و ضروري است؛ مع بی

خودکار است، لیکن هیچ عرصه یا  نیمهشرط واکنش اوست امري  اگرچه تالشی که پیش. ماند تفکر پیوسته باقی نمی

آن کسانی که چنان در جهان فیلم ــ در تصاویر، حرکات، و کلمات . قوه تخیل وجود ندارد]کاربرد[ فضایی براي 

کند، مجبور  توانند بگویند چه چیزي به واقع آن را به یک جهان بدل می اند که دیگر نمی آن ــ جذب و ادغام شده

سایر فیلمها و . یش فیلم ذهن خود را بر نکات خاصِ مربوط به نحوه عمل آن متمرکز سازندنیستند در طول نما

اند منتظر چه چیزي باشند؛ آنان به صورتی  اند، جملگی به آنان یاد داده محصوالت صنعت سرگرمی که پیشتر دیده

سازندگان سرگرمی  .قدرت جامعه صنعتی در اذهان آدمیان جاي گرفته است. دهند خودکار واکنش نشان می

کننده پرت یا پریشان باشد، با هوشیاري و دقت مصرف  دانند که محصوالت آنان حتی زمانی که حواس مصرف می

ها را چه در زمان  خواهد شد، زیرا هریک از آنها نمونه و مدلی از آن دستگاه اقتصادي عظیمی است که همواره توده

از هر فیلم ناطق و هر برنامه . همان کار است ــ سرپا نگه داشته استکار و چه در اوقات فراغت ــ که خویشاوند 

توان همان تأثیر اجتماعی را استنتاج کرد که منحصر به هیچ یک از آنها نیست بلکه جملگی به یکسان  تلویزیونی می

ده است که ریزي کر اي قالب سازي به مثابه یک کل آدمیان را چونان نوع یا گونه صنعت فرهنگ. اند درش سهیم

کننده فیلم گرفته تا کلوبهاي ویژه  همه عوامل این فرآیند، از تهیه. شود بدون استثنا در قالب هر محصولی بازتولید می

اند که بازتولید ساده این وضعیت ذهنی به هیچ وجه متحول نشود و با زیر و بم و سایه روشن  زنان، کامالً مراقب

.آمیخته نگردد

کنند، قدرتی که  زمین شکایت می ران فرهنگ که از انقراض نوعی قدرت بنیادین در مغربمورخان هنر و پاسدا

چیز، حتی امور شکل نیافته، در جهت اهداف  اي همه جذب و ادغام کلیشه. کننده سبک است، بر خطایند تعیین

بزرگداشت فضالي  ، به مفهوم مشهود در»سبک واقعی«بازتولید مکانیکی، از کارآیی دقیق و رواج عام هرگونه 

توانست در حذف  هیچ پالسترینايِ نوظهوري نمی. رود داري، فراتر می فرهنگی از گذشته ارگانیک ماقبل سرمایه

کننده موسیقی  هرگونه نواي ناسازي که از قبل آماده نگشته و تکلیفش مشخص نشده است، پیگیرتر از آن تنظیم

زمانی که این فرد . کند سرکوب کند که با بیان رایج تطبیق نمی کوشد هرگونه بسط و تحولی را جازي باشد که می

بیش از  دهد، آن هم نه فقط هنگامی که این موسیقی آورد، آن را تغییر می موسیقی موزارت را به صورت جاز درمی

و اي متفاوت،  حد جدي یا بیش از حد دشوار است، بلکه همچنین در مواردي که موزارت ملودي خود را به شیوه

تواند در بررسی و  هیچ معمار قرون وسطایی نمی. کند اینک رایج است هارمونیزه می تر، از آنچه هم احتماالً ساده

ها و تندیسهاي کلیسا شک و سوءظن بیشتري به خرج دهد تا آن دم و  گزینش مضامین و موضوعات مربوط به پنجره
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هیچ . گذارد بین می و را، پیش از تأیید نهایی آن، زیر ذرهسازي که اثري از بالزاك یا هوگ دستگاه و استودیوي فیلم

توانست در تعیین حد و میزان عذابی که ارواح ملعون باید بر اساس مراتب عشق الوهی  متأله قرون وسطایی نمی

کنندگانی که  کنندگان فیلمهاي حماسیِ آبکی دقت و ظرافت به خرج دهد، همان تهیه متحمل شوند بیش از تهیه

. کنند شکنجه اعمال شده بر قهرمان یا نقطه دقیق کنار رفتن درز دامن بانوي اول فیلم را به دقت محاسبه می میزان

فهرست صریح و ضمنی و آشکار و مرموزِ امور ممنوع و قابل تحمل چنان گسترده است که نه فقط حوزه و حدود 

چیز، تا آخرین جزئیات، بر همین  همه. ق استکند، بلکه در خود این حوزه حاکم و قادر مطل آزادي را تعیین می

صنعت سرگرمی نیز، همچون همتایش، هنر آوانگارد، با استفاده از ابزار نفی و تکفیر، زبان . گیرد اساس شکل می

که البته باید با الگوي کهن (هاي نو  فشار دائمی براي تولید جلوه. کند خود را تا حد دستور و واژگان تعیین می

کند، به ویژه زمانی که این  صرفاً به منزله قاعده دیگري براي افزایش قدرت امور متعارف عمل می) ندسازگار باش

مهر یکسان بودن با چنان قاطعیتی بر تمامی جزئیات زده . خطر وجود دارد که یک جلوه خاص از تور بگریزد

گاه قادر به ظهور  أیید نگردد، هیچشود که هیچ چیزي که در بدو تولد نشان نخورد، یا در همان نگاه نخست ت می

نظر از آنکه مشغول تولید یا بازتولید باشند، این زبان زرگري را چنان راحت و  هنرپیشگان سینما، صرف. نیست

برند که گویی این همان زبانی است که مدتها پیش به لطف همین اشتیاق  سلیس و با چنان شور و شوقی به کار می

پاي کاملتر  ت آرمان و ایدئال امر طبیعی در این عرصه از فعالیت، و تأثیر و نفوذ آن پابهچنین اس. خاموش گشته است

خصلت متناقض این روش . شود شدن تکنیک و نقصان تنش میان محصول نهایی با زندگی روزانه، قدرتمندتر می

خیص و غالباً بر آنها سازي قابل تش هاي صنعت فرهنگ رایج، که اساساً تقلیدي مسخره است، در تمامی فرآورده

ترین قطعات بتهوون، به  اي جدي است، مثالً یکی از ساده یک موسیقیدان جاز که سرگرم نواختن قطعه. مسلط است

بندي عادي ضرب قطعه را رعایت  کند و اگر از او بخواهیم تا قسمت صورتی غیرارادي ضرب آن را دستکاري می

است که، پیچیده شده به لطف تقاضاهاي گزاف و » طبیعت یا ماهیتی«ن همان ای. کند، با تبختر به ما لبخند خواهد زد

نظام برساخته از فقدان فرهنگ است، که «سازد و خود نوعی  دائمی این یا آن رسانه خاص، سبک جدید را برمی

 را بدان نسبت داد به شرط آنکه سخن گفتن از توحش داراي سبک به "وحدت سبک"شد حتی نوع خاصی از  می

1».مفهومی دربر داشت واقع معنا و

رسمی مجاز یا ممنوع شمرده  تواند از حد آنچه به صورت شبه مند می تحلیل عام و کلی این وجه یا شیوه سبک

ضرب یا فاصله نهم در یک ترانه عامیانه محبوب با راحتی بیشتري مورد  32شود، فراتر رود؛ امروزه عدم رعایت  می

. آید حضور نهانیترین جزئیات ملودیک یا هارمونیک که با سبک بیان رایج جور درنمیگیرد تا  اغماض قرار می

شود زیرا دور شدن او از قواعد  کند، به راحتی بخشیده می هرگاه اورسون ولز از ترفندهاي حرفه خود تخطی می

                                                          
1  - Nietzsche, Unzeitgemässe ßetrachtungen, Werke, Vol. I (Leipzig, 1917), p. 187
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اعتبار نظام  شود که در خدمت تأیید هرچه قویتر محاسبه شده تلقی می (mutation)رایج دگردیسی و جهشی

ها و  محدودیتها و مقتضیات نحوه بیانی که به لحاظ فنی مشروط شده است، همان بیانی که هنرپیشه. کند عمل می

روشنهایی  تولید کنند تا مردم قادر به جذب و هضم آن باشند، تا حد سایه» طبیعت«کارگردانها باید آن را به منزله 

، در تقابل با تمهیدات حقیقت، ظرافت و دقت تمهیدات یک اثر هنري یابد که آنها تقریباً چنان ظریف بسط می

ظرفیت یا قابلیت نادرِ تحقق بخشیدن به تمامی الزامات جزئی سبک بیان طبیعی در همه . کنند آوانگارد را کسب می

آن باید،  شود و نحوه گفتن آنچه گفته می. شود سازي به مالك و معیار کارآیی بدل می هاي صنعت فرهنگ شاخه

تولیدکنندگان جملگی خبره و . گیري از سوي زبان روزمره باشد نظیر مورد پوزیتیویسم منطقی، قابل اندازه

کند  آوري است، قدرتی که این سبک آن را جذب می سبک بیان رایج مستلزم قدرت تولیدي شگفت. اند متخصص

ن سبک اصیل و مصنوعی را، که به لحاظ فرهنگی اي شیطانی تمایز میا این سبک بیان به شیوه. دهد و به هدر می

هر سبکی را که از بیرون بر کششها و انگیزشهايِ مقام و سرکشِ یک . کار است، منسوخ کرده است تمایزي محافظه

، ] اثر [ سازي هر یک از عناصر موضوع  اما در صنعت فرهنگ. توان مصنوعی نامید تحمیل شود، می]هنري[ فرم 

بحث و . گیرد حک شده است، از دستگاهی واحد نشأت می ]عنصر [ اي که مهرش بر آن  شههمچون زبان کلی

روند، بیش از  جدلهاي متخصصان هنري با حامیان و ممیزان اثر بر سر دروغهایی که از مرزهاي باورپذیري فراتر می

و اعتبار فرد متخصص، که شهرت . اند آنکه گواه نوعی تنش زیباشناختی درونی باشند، حاکی از واگرایی منافع

اي که  جوید، با سیاست تجاري کلیسا، یا هر موءسسه در آن پناه می]هنرمند[ مانده استقالل عینی  گاه آخرین پس گه

لیکن خود اثر مدتها پیش از آنکه مراجع رسمی در . شود اندرکار تولید کاالهاي فرهنگی است، رویاروي می دست

برنادت مقدس، حتی پیش از . ساً و ذاتاً به موضوعی عینی و قابل اجرا بدل شده استباب آن به بحث بپردازند، اسا

اش موضوع تبلیغاتی درخشانی براي همه طرفهاي  ستایشگران امروزي آنکه به چنگ زانوك افتد، از سوي مداحان و

.شد نفع محسوب می ذي
1

عت از این رو، سبک صن. این است فرجام نهایی عواطف این یا آن شخصیت 

سازي، که دیگر اجباري ندارد خود را در برخورد با هرگونه موضوع یا دستمایه مقاوم و سرکش مورد  فرهنگ

آشتی امر کلی و جزئی، آشتی قاعده عام با . سبک است] مقوله [ آزمون قرار دهد، در عین حال معادل نفی 

ي ذاتی و معنادار به سبک است، دیگر مقتضیات خاصِ موضوع اثر، که دستیابی بدان یگانه عاملِ اعطاي محتوا

این قطبهاي نهاییِ سازگار و : ثمري ندارد زیرا اکنون کوچکترین تنشی میان قطبهاي مخالف بر جا نمانده است

.تواند جایگزین امر جزئی شود، و بالعکس اند؛ امر کلی می انگیزي یکسان و اینهمان هماهنگ به نحو غم

                                                          
کلیساي . از روي زندگی دختري به همین نام ساخته شد (Zanuck)که توسط کارگردانی به نام زانوك» برنادت«اشاره به فیلم سینمایی  -1

  ــ م. کاتولیک پس از مرگ او قدیسه بودن وي را به رسمیت شناخت
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سازي  در صنعت فرهنگ. دل چیزي وراي سبک اصیل و راستین گذشته نیستهذا، این کاریکاتور سبک معا مع

سبک در مقام نظم و قاعده زیباشناختیِ . شود سلطه محسوب می]اصل[ مقوله سبک راستینْ معادل زیباشناختیِ 

وحدت سبک چه در قرون وسطاي مسیحی و چه در دوره . صرف روءیاي رمانتیکی است که به گذشته تعلق دارد

رنسانس مبین ساختار متفاوت قدرت اجتماعی در هر مورد است، و نه بیانگر تجربه تیره و گمنام ستمدیدگان که امر 

نقص را تجسم  گاه آنانی نبودند که سبکی سراپا کامل و بی هنرمندان بزرگ هیچ. کلی در آن محصور و نهفته بود

زده  ی براي سخت و مقاوم ساختن خود در برابر بیانِ آشوببخشیدند، بلکه کسانی بودند که سبک را به منزله راه می

سبک آثار آنان به آنچه بیان گشته بود آن نیرویی را عطا . گرفتند، به مثابه نوعی حقیقت منفی تجربه رنج به کار می

نظیر اند،  آن شکلهاي هنري که به کالسیک معروف. رود آنکه شنیده شود بر باد می کرد که بدون آن زندگی بی می

اند،  موسیقی موزارت، گرایشهایی عینی را در خود نهفته دارند که در تقابل با سبکی که خود بدان تجسد بخشیده

هنرمندان بزرگ، حتی تا دوره شوئنبرگ و پیکاسو، نوعی بدگمانی نسبت به سبک را حفظ . اند معرف امري متفاوت

چیزي که دادائیستها و اکسپرسیونیستها آن را . اند ساخته]ثرا[ اند، و در مقاطع حساس آن را تابع منطق موضوع  کرده

اي آوازخوانها، در آراستگی و وقار به دقت  عدم حقیقت سبک به مثابه سبک نامیدند، امروزه در زبان کلیشه

آمیز عکسی که موضوعش یک کلبه حقیر روستایی است،  شده هنرپیشگان سینما، و حتی در خبرگیِ تحسین حساب

شود، به واسطه سبک تحت  آنچه بیان می. اي در دل هر اثر هنري است سبک معرف وعده. پیروزمند داردحضوري 

امر [ گیرد، تحت شمول زبان موسیقی، نقاشی، یا کلمات، آن هم بدین امید که  شمول صور مسلط کلیت قرار می

.از این طریق با ایده کلیت حقیقی سازگار خواهد شد]شده بیان

شده از سوي آثار هنري، یعنی این وعده که اثر هنري با اعطاي شکلی جدید به صور اجتماعی متعارف،  وعده عرضه

این وعده صور واقعی زندگیِ موجود را به صورتی . قدر ضروري است که ریاکارانه حقیقت را خواهد آفرید، همان

کامیابی باید به سراغ مشتقات  ، آن هم با طرح این نظر که براي کسب رضایت و (Posit)نهد نامشروط برمی

لیکن فقط در متن . تا اینجاي کار، دعوي هنر همواره موهوم و ایدئولوژیک نیز هست. زیباشناختی این صور رفت

تواند تجربه رنج را بیان کند، برخوردي که سبک هنري سابقه یا گزارش آن  این برخورد با سنت است که هنر می

دهد از واقعیت موجود فراتر رود،  نهفته در اثر هنري را که به اثر رخصت می آن عنصر یا عاملِ. شود محسوب می

) هارمونی(توان گفت که این عامل عبارت است از همان هماهنگی  توان از سبک مجزا ساخت؛ لیکن نمی مسلّماً نمی

این عامل را باید در دل  یافته، یا نوعی وحدت مشکوك میان فرم و محتوا، درون و بیرون، فرد و جامعه؛ به واقع تحقق

در دل شکست ضروريِ تالش مشتاقانه براي دستیابی به : اند آن ویژگیهایی جست که عرصه ظهور تنش و ناسازگاري

اثر هنري فرومرتبه به عوض آنکه خود را در معرض این شکست قرار دهد، شکستی که در متن آن سبک . اینهمانی
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ود گشته است، همیشه بر شباهت خویش با دیگر آثار تکیه کرده است ــ بر آثار هنري بزرگ همواره موفق به نفی خ

.شده یک اینهمانی یا هویت جانشین

شود، راز  چیز آن در سبک خالصه می حال که همه. شود سازي امري مطلق می این تقلید نهایتاً در صنعت فرهنگ

کند  وزه توحش زیباشناختی نیرویی را کامل میامر. مراتب اجتماعی اطاعت از سلسله: کند پنهان سبک را برمال می

سخن . اند هاي روح از زمانی که تحت نام فرهنگ گردآوري و خنثی شدند، در معرض تهدید آن بوده که آفریده

فرهنگ به مثابه مخرج مشترك از قبل حاوي جنین همان فرآیند . راندن از فرهنگ همواره در تضاد با فرهنگ بود

و شکل . کند زنی است که فرهنگ را در حوزه اداره و مدیریت ادغام می دي، و برچسببن سازي، دسته شاکله

دهد، دقیقاً همانی است که با این برداشت از فرهنگ  شده فرآیند تحت شمول آوردن، که متعاقباً رخ می صنعتی

د و به منظوري واحد، و با اي واح هاي خالقیت فکري به شیوه با مطیع و منقاد ساختن همه حوزه. کند کامالً تطبیق می

مشغول کردن حواس آدمیان از زمان ترك کارخانه به هنگام عصر تا زمان کارت زدن مجدد در صبح روز بعد با 

مواد و مسایلی که مهر و نشانِ همان فرآیند کاري را بر چهره دارند که آدمیان در طی روز به اجبار تحملش 

بخشد، همان  یافته را به صورتی هجوآمیز تحقق می فرهنگ وحدت کنند، این تحت شمول درآوردنْ مفهوم می

.اي بود مفهومی که از دید فیلسوفان هوادار شخصیت انسانی نقطه مقابل فرهنگ توده

سازي، این سختترین و خشکترینِ همه سبکها، هدف و غایت  شود که صنعت فرهنگ بدینسان سرانجام معلوم می

نه فقط مقوالت و محتواهاي آن ــ از . شود به خاطر فقدان سبک سرزنش میلیبرالیسم است، که خود همواره 

دهنده  شود، بلکه انحصارات فرهنگی مدرن تشکیل شده گرفته تا شو و اُپرت ــ از لیبرالیسم اخذ می ناتورالیسم اهلی

از کارفرمایان، فعالً  هاي مشابهی اند که در آن بخشی از حوزه عملیاتی این صنعت، همراه با گونه اي اقتصادي عرصه

اگر آدمی نسبت به عالیق خویش بیش از . ماند، آن هم به رغم تحقق فرآیند اضمحالل در سایر بخشها بر جاي می

تواند در حیطه سرگرمی راه  پذیر نشان دهد، هنوز هم می حد لجوج و سرسخت نباشد، و خود را چنانچه باید انعطاف

بقاي خویش را تضمین  ] در سیستم [ تواند با جا افتادن  ورزد فقط می مت میهر آن کسی که مقاو. خود را باز کند

سازي تشخیص داده شود،  به محض آنکه شکل یا نوع خاصِ انحراف او از هنجار رایج توسط صنعت فرهنگ. کند

مخالفت اعتراض و . داري وي همانقدر به این صنعت تعلق خواهد داشت که هوادار اصالحات ارضی به نظام سرمایه

افکار عمومیِ جامعه . بینانه عالمت تجاري هر آن کسی است که صاحب ایده جدیدي در این کسب و کار است واقع

هایی را ردیابی  توانند نشانه کند؛ و اگر بکند افراد تیزبین از قبل می مدرن به ندرت اتهامی را با صداي بلند اعالم می

هرچه شکاف میان رهبران و جماعت شعاردهنده . ه آشتی خواهد سپردکنند دال بر آنکه فرد معترض به زودي تن ب

شده به  ریزي توان گفت همه کسانی که برتري خود را با اصالت و نوآوري برنامه فراختر باشد، با یقین بیشتري می

ذاردن سازي نیز گرایش لیبرالی به بازگ از این رو، در صنعت فرهنگ. اثبات رسانند، جایی در رأس خواهند یافت
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امروزه اعطاي این امتیاز به افراد کارآمد هنوز هم یکی از کارکردهاي بازار . دست مردان قابلْ حاضر و باقی است

شود؛ و تا آنجا که به آزادي نهفته در بازار مربوط  است، بازاري که از سایر جهات به دست متخصصان کنترل می

. شد یر موارد، در آزادي ابلهان براي گرسنگی کشیدن خالصه میشود، این امر، چه در دوره اوج هنر و چه در سا می

هاي  سازي محصول ملل صنعتیِ لیبرالتر است، و همه رسانه نکته جالب توجه آن است که نظام صنعت فرهنگ

البته تردیدي نیست که منشأ . شوند شاخص این نظام، نظیر سینما، رادیو، جاز، و مجالت در آن کشورها شکوفا می

شرکتهایی چون گامون و پاته، اُلشتاین و هوگنبرگ روند بازار جهانی . ت آن در قوانین عام سرمایه نهفته استپیشرف

را با موفقیت نسبی دنبال کردند؛ در این میان تورم و وابستگی اقتصادي اروپا به ایاالت متحده در دوران پس از 

یا نتیجه این » فاصله فرهنگی«سازي نتیجه  ت فرهنگاین باور که توحش صنع. جنگ نیز از جمله عوامل موءثر بود

این اروپايِ عصر ماقبل . واقعیت است که آگاهی آمریکایی همپاي رشد تکنولوژي جلو نرفت، کامالً غلط است

از  اما دقیقاً همین فاصله بود که حدي. فاشیسم بود که همپاي روند حرکت به سوي انحصار فرهنگی به پیش نرفت

اي  اي تفکر و خالقیت باقی گذارد و آخرین نمایندگان آنها را قادر ساخت تا ــ هرچند به شیوهاستقالل را بر

در آلمان شکست روند کنترل دمکراتیک و عدم نفوذ آن در زندگی مردم . اندوهبار ــ در قلمرو وجود باقی بمانند

مکانیسم بازار، که کشورهاي غربی را بسیاري چیزها از تن سپردن به . آمیز شده بود منجر به بروز وضعیتی تناقض

نظام آموزشی، دانشگاهها، تئاترهاي برخوردار از معیارهاي هنري، ارکسترهاي . تسخیر کرده بود، معاف بودند

قدرتهاي سیاسی، دولت و شهرداریها، که چنین نهادهایی را از . هاي آلمان مورد حمایت بودند بزرگ، و موزه

بدانها اجازه داده بودند تا حدي از قید قدرتی که بر بازار مسلط است آزاد باقی  حکومت مطلقه ارث برده بودند،

این امر موجب شد تا در این . بمانند، درست نظیر کاري که شاهزادگان و اربابان فئودال در قرن نوزدهم کرده بودند

آن در وراي حد و میزانِ واقعی  مرحله یا فاز متأخر، هنر در قبال قانون عرضه و تقاضا تقویت شود، و قدرت مقاومت

اي  در چارچوب خود بازار نیز امتیاز برخورداري از خصلتی که هیچ فایده. شده بسی افزایش یابد حمایت اعمال

توانستند به  دار می طریق ناشران ادبی اسم و رسم برایش یافت نشده بود به قدرت خرید واقعی بدل گشت؛ بدین

ولی چیزي که دست . ان سود چندانی دربر نداشت مگر به لحاظ ستایش افراد خبرهموءلفانی کمک کنند که آثارش

راند تا همواره  سو می بود که وي را بدان) و تهدیدات جدي همراه آن(بست، فشار  و پاي هنرمند را به طور کامل می

یز، همچون کانت و هیوم، پیش از آن هنرمندان ن. به عنوان یک کارشناس هنري با زندگی شغلی و تجاري کنار بیاید

هاي تخت شاهی و  ، و در همان حال پایه»بوس شما چاکر مطیع و دست«کردند  هاي خود را چنین امضاء می نامه

دهند، و با این  امروزه آنان سران حکومت را با نام اولشان مورد خطاب قرار می. کردند محراب کلیسا را سست می

تحلیلی که توکوویل یک قرن پیش عرضه . اند سواد خویش تابعِ اربابان بیوصف، در هرگونه فعالیت هنري مطیع و 

این واقعیتی است که تحت سلطه انحصار فرهنگیِ خصوصی . کرد، در این فاصله کامالً دقیق از آب درآمده است
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باید : گوید نمی فرمانروا دیگر. سازد گذارد و حمله خود را متوجه روح یا جان می استبداد تن را به حال خود رها می«

چیزت از آنِ تو  آزادي تا همچون من فکر نکنی؛ زندگی، اموال، و همه: گوید او می. همچون من فکر کنی یا بمیري

 1».باقی خواهد ماند، ولی از امروز به بعد در میان ما فردي بیگانه خواهی بود
عدم تطبیق و سازش به معناي پذیرشِ 

هنگامی . خواهید بود» در استخدام خود«عجز معنوي است ــ به عبارت دیگر شما  عجز و ناتوانی اقتصادي و در نتیجه

کفایتی متهم  توان او را به بی که فرد بیگانه یا خارجی از مسأله و موضوع موردنظر حذف شده باشد، به راحتی می

ن در قلمرو روبنا این اگرچه امروزه مکانیسم عرضه و تقاضا در عرصه تولید مادي رو به فروپاشی است، لیک. ساخت

کنندگان عبارتند از کارگران  مصرف. کند نوعی مهار یا سنجش به سود حاکمان عمل می مکانیسم هنوز هم به منزله

دارانه آنان را، به لحاظ جسم و جان، چنان محصور  تولید سرمایه. و کارمندان، دهقانان و اقشار پایینی طبقه متوسط

همانطورکه اتباع و بندگان به . شود شوند که به آنان عرضه می قربانی کاالهایی میکند که در نهایت درماندگی  می

هاي  گرفتند، امروزه نیز توده صورتی طبیعی همواره بیش از خود حاکمان اخالقِ تحمیل شده بر بندگان را جدي می

شده، دقیقاً بر حفظ همان  آنان، در حالتی فلج. اند خورده حتی بیش از افراد موفق مسحور اسطوره موفقیت فریب

عشق نابجايِ مردمان عادي نسبت به ستمی که . ورزند که موجب بندگی و اسارت آنان است ایدئولوژیی اصرار می

این عشق حتی از منطق . شود در قیاس با حیله و زیرکی مقامات و مراجع قدرت نیرویی قویتر است بر ایشان روا می

خشک و قاطعِ دفتر آقاي هیز
2

یرومندتر است، درست همانطور که در برخی ادوار مهم تاریخ این عشق به نیز ن

این عشق، میکی . نیروهاي قویتري، نظیر سلطه دهشتبار دادگاهها، دامن زده است که علیه خودش به کار گرفته شدند

 Betty)دهد و به عوض بتی بوپ را به چهره تراژیک گرتا گاربو ترجیح می (Mickey Rooney)رونی

Boop)  اي که خود برانگیخته است سر خم  سازي در برابر رأي و خواسته صنعت فرهنگ. خواهان دانلد داك است

شود ــ قراردادي که  ضرري که یک شرکت خاص از قرارداد بستن با فالن هنرپیشه رو به زوال متحمل می. کند می

این نظام با هزار ترفند . شروع و موجه استاي م فاقد قابلیت سوددهی کامل است ــ براي کل نظام در حکم هزینه

خبرگان فرهنگی به . کند شمارد و بدین طریق هماهنگی یا هارمونی تام را برقرار می تقاضا براي آشغال را جایز می

شوند، هرچند که خود فرهنگ خصلتی  خاطر دعوي کبرآمیزشان که از دیگران داناترند منفور شمرده می

بس ایدئولوژیکی، سازشگري  به لطف این آتش. کند ت خود را میان همگان توزیع میدمکراتیک دارد و امتیازا

حاصل کار بازتولید دائمی . شود گویند، فراگیر می خریداران و وقاحت تولیدکنندگانی که به تقاضاي آنان پاسخ می

.همان محصول واحد است

                                                          
1  - Alexis de Tocqueville, De La Démocratie en Amerique, Vol. II (Paris, 1864), p. 151

2- The Hays Office اشاره به فعالیتهاي ویل هریسون هیز ،(W.H. Hays)  ،1879-1954 کننده و مدیر  ، وکیل، سیاستمدار و تهیه

  ــ م. سینمایی آمریکایی که رئیس دفتر یا شرکت هیز بود
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در قیاس با مرحله لیبرالی پیشین آنچه در مورد . دشو رابطه آدمی با گذشته نیز توسط نوعی یکسانیِ دائمی هدایت می

زند و در همان  این ماشین در همان نقطه واحد چرخ می. نماید، حذف امر جدید است اي جدید می فاز فرهنگ توده

. گذارد نشده را به مثابه نوعی ریسک کنار می کند، هرگونه امر امتحان حال که شکل و نوع مصرف را تعیین می

با این حال دقیقاً به . اند اي که پشتش به یک رمان پرفروش قُرص نیست، بدگمان یلم نسبت به هر فیلمنامهسازندگان ف

شود ولی  ها، نوآوري، و غافلگیري، در مورد آنچه مسلّم پنداشته می ناپذیر در مورد ایده همین سبب حرّافی پایان

هیچ چیزي به صورت سابق باقی . مت همین روندندضرب و پویش در خد. یابد وجود نداشته است، ادامه می هرگز

آهنگ تولید و بازتولید  زیرا فقط پیروزي عام و سراسريِ ضرب. وقفه به حرکت ادامه دهد چیز باید بی ماند؛ همه نمی

افزودن . کند، و هیچ پدیده ناجور و نامناسبی ظاهر نخواهد شد مکانیکی حامل این وعده است که هیچ چیز تغییر نمی

اشکال هنريِ خشک و . آمیز است چیز نوي به فهرست جاافتاده کاالهاي فرهنگی ریسکی بیش از حد مخاطرههر 

هاي محبوب ــ همان میانگین استانداردشده ذوق لیبرال دوره  شده ــ نظیر داستان کوتاه، فیلم و ترانه استخوانی

در سطوح فوقانی موءسسات فرهنگی که جملگی به افراد شاغل . شوند متأخرند، که به یاري تهدید از باال دیکته می

تواند با مدیري دیگر، صرفنظر از سابقه  کنند ــ آن هم به نحوي که فقط یک مدیر می صورتی هماهنگ کار می

این فکر به ذهن . اند دانشگاهی یا بازاري او، کار کند ــ از مدتها قبل روح عینی را مجدداً سازماندهی و عقالنی کرده

جا حاضر مواد و موضوعات را غربال کرده و فهرست رسمی  کند که شاید مرجع یا مقامی همه ور میآدمی خط

ها در  ایده. کاالهاي فرهنگی را تنظیم کرده است تا عرضه نرم و روانِ محصوالت ادبی تولید انبوه را تضمین کند

گذاري شده بودند ــ  طون شمارهجایی که از قبل توسط افال شوند، یعنی در همان پهنه فلک فرهنگی نوشته می

 .ناپذیر هایی که خود به واقع اعداد و ارقامی بودند ناتوان از افزایش و دگرگونی ایده

سازي از مدتها پیش از آنکه این صنعت پا به هستی گذارد، وجود  سرگرمی و تفریح و همه عناصر صنعت فرهنگ

تواند به خود مغرور باشد که  سازي می صنعت فرهنگ. شوند یاکنون این عناصر از باال هدایت و روزآمد م. داشتند

گرفت، با انرژي بسیار  توانسته است فرآیند انتقالِ هنر به حوزه مصرف را، که پیشتر به صورتی سردستی انجام می

ي لوحیِ بارزِ تفریح و سرگرمی را محو کند و نوعِ کاالها تحقق بخشد، این امر را به یک اصل بدل کند، و ساده

رحمی بیشتري همه رقباي خارجی را به سوي  هرچه این صنعت مطلقتر شد با بی. تولیدشده را بهبود بخشد

ورشکستگی یا عضویت در یک سندیکا سوق داد، و رفته رفته به چنان حدي از ظرافت و ارتقاء فرهنگی دست 

مند از پیروزي  سازي بهره رهنگصنعت ف. یافت که در نهایت به ترکیبی از بتهوون و کازینو موناکو بدل گشت

کند به میلِ خویش به منزله دروغی در  تواند حقیقتی را که در بیرون خود سرکوب می این صنعت می: ست مضاعفی

هر آن کسی که با افسوس از این . نفسه نوعی شکلِ منحط نیست فی» سبک«مشغولیات یا هنرِ . درون بازتولید کند

کند، نسبت به جامعه موجود دچار توهم  دن به ایدئالِ تجلی یا بیانِ هنري ناب یاد مینوع هنر به منزله خیانت ورزی
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داد، به صورت کاذب به  خصلت خالص و نابِ هنر بورژوایی، که در تقابل با آنچه در جهانِ مادي رخ می. است

شد ــ طبقاتی  ست ابتیاع میبخشید، از همان آغاز به قیمت حذف طبقات فرود آزادي عینیت می خود به منزله قلمرو

اش از اهداف و غایات کلیت کاذب، با هدف و آرمانِ ایشان، یعنی کلیت واقعی،  که هنر دقیقاً به لطف آزادي

هنر جدي از همه آن کسانی دریغ شده است که سختیها و ستمِ زندگی جدي بودن را برایشان به . کند همراهی می

ی که باید خوشحال باشند اگر بتوانند ساعتی را به عوضِ ایستادن در خط تولید، کند، کسان امري مسخره بدل می

این هنر همان . هنرِ سبک همواره سایه هنرِ خودآیین بوده است. صرفاً صرف ادامه زندگی و حرکت خویش کنند

اش ضرورتاً فاقد آن  یهمان حقیقتی که هنر جدي به واسطه مبانیِ اجتماع. ست وجدانِ معذبِ اجتماعیِ هنرِ جدي

کم این جدایی  دست: نفسِ این تقسیم و جدایی همان حقیقت است. کند بود به هنرِ سبک مشروعیتی ظاهري عطا می

آشتی . شود هاي متفاوت برساخته می ست که توسط حوزه بیانگرِ خصلت منفیِ فرهنگی]میان هنر سبک و جدي[ 

توان  ترین کاري است که می غامِ هنر سبک در هنر جدي، یا برعکس، ناممکندادنِ این دو قطبِ متضاد از طریقِ اد

خصلت غیرعادي و . سازي بدان مشغول است ولی این دقیقاً همان کاري است که صنعت فرهنگ. بدان دست یازید

ودنِ آور است که غیرعادي ب سازي همانقدر خجالت خانه براي صنعت فرهنگ ناجورِ سیرك، شهر فرنگ، و فاحشه

گودمن، نوازنده جاز، با کوراتت زهی بوداپست،  به همین دلیل است که نوازندگیِ بنی. شوئنبرگ و کارل کراوس

تر است،  فروشانه تر و فضل در قیاس با هر نوازنده کالرینت عضو ارکستر فیالرمونیک، به لحاظ ریتمیک باقاعده

لیکن ابتذال، . بک گاي لومباردو یکدست و عسلی استکه سبک نواختن نوازندگان بوداپست به اندازه س درحالی

سازي به لطف کمال خود، و با ممنوع ساختن و  صنعت فرهنگ. حماقت، و شکیل نبودن نکته مهم و بامعنا نیست

اهلی کردن عنصر آماتور، آشغالهاي گذشته را به دور ریخت، هرچند که این صنعت گندکاریها و اشتباهات لُپی را، 

اما در این میان نکته جدید آن است . شمارد ا درك مالك و معیار سبک واال ممکن نیست، مجاز میکه بدون آنه

شوند و تحت شمول یک فرمول  ناپذیر فرهنگ، هنر، و مشغولیات، جملگی تابع یک هدف می که عناصر آشتی

اي خاص این صنعت اینکه نوآوریه. سازي که عبارت است از تکرار کلیت صنعت فرهنگ: گیرند کاذب قرار می

بر مبناي دالیلی . اي نیستند، امري ذاتی سیستم است گاه چیزي بیش از اصالح و بهبود بازتولید و اجراي توده هیچ

شود، و نه به سوي محتوا ــ که با  شمار به سوي تکنیک معطوف می کنندگان بی محکم است که عالیق مصرف

آن قدرت اجتماعی که از سوي . اعتبار شده است امروزه تقریباً بیشود و  نما می سماجت تمام تکرار و نهایتاً نخ

شده توسط  هايِ تحمیل جاییِ کلیشه شود خود را به نحو موءثرتري در حضور فراگیر و همه تماشاگران پرستش می

ا هاي آنه رمق و آبکی نشانه اي که محتواهايِ بی زده سازد، تا در ایدئولوژیهاي کپک مهارت تکنیکی ظاهر می

 .شوند می محسوب
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کنندگان از  نفوذ آن بر مصرف. ماند سازي و کسب و کار و تجارت سرگرمی باقی می با این همه صنعت فرهنگ

این نفوذ نهایتاً نه با یک فرمان آشکار، بلکه به واسطه خصومت نهفته در اصل . شود طریق سرگرمی ایجاد می

از آنجا که همه روندهايِ صنعت . شکسته خواهد شد سرگرمی نسبت به آنچه از خودش بزرگتر است، در هم

بازار در این حوزه ]قوانین[ سازي به لطف کل فرآیند اجتماعی عمیقاً در خود مردم ریشه دارند، پس بقاي  فرهنگ

همانطور که . تقاضا هنوز جاي خود را به اطاعت صاف و ساده نبخشیده است. شود موجب تشویق این روندها می

شرط مادي  تجدید سازمان سراسري صنعت سینما کمی پس از پایان جنگ جهانی اول، یعنی همان پیشدانیم،  می

گسترش این صنعت، دقیقاً عبارت بود از پذیرش عمدي نیازهاي مردم بر مبناي گزارشهاي گیشه ــ رویدادي که در 

رهبران صنعت سینما ابراز امروزه همین عقیده از سوي . شد روزهاي اولیه پیشگامی سینما ضروري تصور نمی

هاي محبوب است، لیکن همواره به نحوي  وبیش همان پدیده ترانه شود، کسانی که معیار قضاوتشان کم می

کسب و کار ایدئولوژي آنان . کنند خردمندانه از توسل به معیار مخالف، یعنی قضاوت معطوف به حقیقت احتراز می

شده  سازي در یکی شدن آن با یک نیاز مصنوعاً ساخته نعت فرهنگاین نکته کامالً صحیح است که قدرت ص. است

نهفته است، و نه در تقابل ساده با آن، حتی اگر این تقابل نوعی تقابل میان قدرت کامل و عجز کامل محسوب 

نیکی داري پسین تفریح یعنی تداوم و استمرار کار، طلب آن مبین نوعی فرار از فرآیند مکا در نظام سرمایه. شد می

شدن واجد چنان  با این حال مکانیکی. کار، و تجدیدقوا به قصد کسب توانایی براي رویارویی مجدد با آن است

کننده است،  قدرت و تسلطی بر سعادت و فراغت آدمی است، و در نحوه ساخت کاالهاي تفریحی چنان عمیقاً تعیین

محتواي بارز و . خود فرآیند کار نیست image) (afterکه تجارب آدمی ضرورتاً چیزي جز تصویر تکراري

کند توالی خودکارِ عملیات  زمینه محو است؛ آنچه به راستی در آدمی رسوخ می مشهود صرفاً نوعی پیش

دهد فقط با تقریب بدان در اوقات  گریختن از آنچه در محل کار، در کارخانه یا دفتر رخ می. استانداردشده است

لذت در قالب مالل سخت و . ناپذیرند ریحات و سرگرمیها دچار این بیماري درمانهمه تف. شود فراغت ممکن می

به دقت در ]لذت[ گونه تالشی باشد، و از این رو  شود، زیرا براي آنکه لذت باقی بماند نباید مستلزم هیچ جامد می

: گونه تفکر مستقل را داشت هیچنباید از تماشاگران انتظار . یابد شیارها و مجاريِ مستعملِ تداعی معانی جریان می

که با اندکی تأمل و بازاندیشی (اش  البته نه به واسطه ساختار طبیعی: محصولْ تجویزکننده هر واکنشی است

از هرگونه پیوند منطقی که ممکن است به سعی و تالش ذهنی دامن زند . ها و عالئم ، بلکه از طریق نشانه)پاشد فرومی

المقدور، باید از وضعیت بالفاصله پیش از خود ناشی  هر تغییر و تحولی، حتی. شود می یزبا دقت و وسواس بسیار پره

حتی خود . براي هر سینماروِ دقیق و تیزبین هر صحنه منفردي گویاي کل فیلم خواهد بود] . اثر [ شود، نه از ایده کل 

وعی معنا را ــ هرقدر هم که مفلوك رسد، الگویی که ن این الگوي ثابت و تکراري نیز هنوز خطرناك به نظر می

اي خبیثانه از  طرح داستان غالباً به شیوه. معنایی قابل پذیرش است کند، آن هم در جایی که فقط بی باشد ــ عرضه می
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در عوض، . اند شود که شخصیتها و مضمون داستان بر اساس الگوي قدیمی مستلزم آن آن بسط و تحولی محروم می

. شود است که از دید نویسنده سناریو موءثرترین جلوه در این شرایط خاص محسوب می قدم بعدي همان چیزي

آمیز  گرایش شیطنت. کنند جا متوقف می شده خط سیر داستان را جابه غافلگیریهاي آبکی و مبتذل اما دقیق و حساب

عی از هنر مردمی، گویی ناب که، تا زمان چاپلین و برادران مارکس، بخش مشرو به درغلطیدن به درون مهمل

. کنند بیش از هرجاي دیگر نمایان است بازي بود، در انواعی از فیلم که به هنري بودن تظاهر نمی مضحکه، و دلقک

هاي محبوبی که عمري یکشبه دارند، در فیلمهاي جنایی ترسناك، و در کارتونها  ترانه]شعري[ این گرایش در متن 

فیلمهایی به بازیگري گریر گارسون و بت دیویس وحدت مطالعه مورديِ  کامالً به بار نشسته است، هرچند در

خود . کننده چیزي نزدیک به دعويِ حصولِ نوعی طرح داستانی منسجم است شناختی ـ روانشناختی عرضه جامعه

مدیون  هاي یکشبه همواره وجود خود را ترانه. شود پاره می هايِ کمدي و وحشت، قصابی و تکه ایده، همراه با ابژه

ها، در مقام اسالف و اخالف روانکاوي، آن را به  اند که این ترانه نوعی حس تنفر و تحقیر نسبت به معنا بوده

اي و کارآگاهی دیگر فرصت تجربه  امروزه فیلمهاي حادثه. دهند بار سمبولیسم جنسی تقلیل می یکنواختی کسالت

این ژانر تماشاگران باید صرفاً به  (non-Ironic)غیرکنایی در انواع. دهند گرهگشایی نهایی را به تماشاگران نمی

.اند دهشت برخاسته از وضعیتهایی دلخوش کنند که تقریباً هر شکلی از اتصال و پیوند را از دست داده

آنها ضامن تحقق عدالت در . بودند (fantasy)گرایی، معرف و مدافع خیالپروري کارتونها زمانی، در تقابل با عقل

هاي  کردند، آن هم با بخشیدن حیاتی دوباره به این نمونه شان می زده جانوران و اشیائی بودند که خود برق مورد

تا چند سال . کنند تأیید پیروزي عقل تکنولوژیک بر حقیقت است ولی امروزه تنها کاري که کارتونها می. شده مثله

آخرین لحظات در هیأت یک تعقیب و گریز  قبل کارتونها داراي طرح داستانی منسجمی بودند که فقط در

ولی اکنون . قدیمی شباهت داشتند (slapstick)شد، و بدینسان بیشتر به کمدي روحوضی وار متالشی می دیوانه

شود بدین منظور که برنامه  در همان نخستین دنباله نماها انگیزه یا مضمونی مطرح می. اند جا شده روابط زمانی جابه

به  کنندگان، قهرمان فیلم با استقرار تماشاگران در جایگاه تعقیب: ر جریان ماجرا بر آن پیاده شودتخریب بتواند د

یافته  یافته به کیفیت خشونت سازمان کمیت تفریح سازمان. شود ارزشِ اعمالِ خشونت همگانی بدل می موضوع بی

بر ) اي بس نزدیک دارد عت با آنان رابطهکه این صن(سانسورچیانِ خودبرگزیده صنعت سینما . دهد تغییرشکل می

کیف کردن جایگزین لذتی . کنند، رخدادي که به اندازه یک شکار کشدار است تحول رخداد جنایت نظارت می

شود که گویا قرار است از مشاهده صحنه در آغوش گرفتن ناشی شود، و هرگونه کامیابی و ارضا را تا روز وقوع  می

پوگروم
1 

تا آنجا که کارتونها به راستی کاري بیش از عادت دادن حواس تماشاگران به . ازداند به تأخیر می

                                                          
عام و غارت  معناي کشتار و قصابی که مصداق تاریخی آن حمالت جمعی به محالت یهودیان، قتل اي روسی به واژه (Pogrom)پوگروم - 1

  ــ م. آنان بوده است
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کنند که  دهند، صرفاً این درس قدیمی را به مغز تک تک افراد فرومی آهنگ جدید زندگی انجام می ضرب

ر دانل داك د. اصطکاك دائمی، و درهم شکستن هرگونه مقاومت فردي، جزء شرایط زندگی در این جامعه است

کنند تا تماشاگران بتوانند  فیلمهاي کارتونی و شوربختان در زندگی واقعی سهم خود را از چماق و شالق دریافت می

 .راه پذیرش و دریافت مجازات خویش را فرا بگیرند

گردد، و سرگرم  شود به اعمال خشونت علیه تماشاگر بدل می لذت بردن از خشونتی که شخصیت فیلم متحمل می

اند نباید از چشمِ  هیچکدام از چیزهایی که متخصصان به عنوانِ محرك طراحی و ایجاد کرده. به زور زدن شدن نیز

ها و  یک از حقّه وجه مجاز نیست تا از سرِ حماقت و خنگی هیچ خسته تماشاگر پنهان بماند؛ تماشاگر به هیچ

اي را از خود  کند و حتی همان واکنشهاي هوشمندانهچیز را دنبال  ترفندهاي فیلم را نادیده انگارد؛ او باید تحول همه

شود که آیا صنعت فرهنگی  در نتیجه این سوءال مطرح می. شوند بروز دهد که در خود فیلم توصیه و نشان داده می

بخشد؟ اگر بیشتر ایستگاههاي  ورزد، به راستی تحقق می کارکرد منحرف ساختن اذهان را، که بدان افتخار می

امروزه قدم . دادند کنندگان احتماالً چیز چندانی از دست نمی شدند، مصرف سالنهاي سینما تعطیل میرادیویی و 

نهادن از خیابان به درونِ سالنِ سینما دیگر به معناي ورود به جهانی روءیایی نیست؛ به محض آنکه نفس وجود این 

اینگونه . ی براي استفاده از آنها در کار نخواهد بودنهادها استفاده از آنها را اجباري نکند، دیگر شور و شوق فراوان

]هاي قرن نوزدهم رواج داشت که در کارخانه[ آالت  بستنها و تعطیل کردنها معادلِ تخریبِ ارتجاعیِ ماشین

سرخوردگیِ ناشی از این تعطیلی آنقدرها از سوي مشتاقان احساس نخواهد شد که از سوي افراد . نخواهد بود

به رغم فیلمهایی که هدفشان کامل کردنِ ادغام و . بینند یعنی کسانی که به هر حال از همه چیز آسیب میکُندذهن، 

چند  تواند براي یابد، جایی که می دار است، این زن در تاریکیِ سالن سینما پناهگاهی براي خود می جذبِ زنِ خانه

یرِ وقتی که عادت داشت پشت پنجره به تماشا نشیند، ساعتی آرام بنشیند بدون آنکه کسی به او نگاه کند، درست نظ

در شهرهاي بزرگ بیکاران . البته در روزگاري که هنوز چیزي به نامِ خانه و استراحت در شامگاه وجود داشت

گذشته از اینها، . شده این سالنها در تابستان به خنکی و در زمستان به گرما دست یابند توانند به لطف دماي کنترل می

ایده . کند اش، هیچ شرافت و وقاري به زندگی آدمی اضافه نمی کرده تولید لذت، به رغمِ اندازه این دم و دستگاه ورم

اي خود بخشی از همان  همه امکانات و منابع تکنیکیِ در دسترس براي مصارف زیباشناختیِ توده» کارگیريِ کاملِ به«

.زند براي محوِ گرسنگی سر باز میکارگیري منابع  نظامِ اقتصادي است که از به

سررسید . زند دهد گول می کنندگانِ خود را در مورد آنچه دائماً وعده می سازي دائماً مصرف صنعت فرهنگ

[ افتد؛ وعده  کشد، پیوسته به تأخیر می آراییهایش، از حسابِ لذت می ها و صحنه چکهایی که این صنعت، با نقشه

تنها چیزي که در این میان مورد : امري موهوم است شود، ، که کلِ نمایش عمالً در آن خالصه می] دستیابی به لذّت 

گیرد آن است که غایت واقعی هرگز به دست نخواهد آمد و در مراسمِ شام باید به صورت غذا اکتفا  تأیید قرار می
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شود  رو نمی اشتهایی که به واسطه آن همه اسامی و تصاویر درخشان تحریک شده است نهایتاً با چیزي روبه. کرد

البته آثار هنري نیز نمایشهاي جنسی. باري که خواهانِ گریز از آن بود یکو شمردنِ همان جهانِ روزمره کسالتمگر ن

sexual exhibition) ( هذا این آثار با بازنمایی محرومیت به منزله امري منفی، به عبارتی، برنامه به  مع. نبودند

رمز . نجات دادند(mediators)شد با ایجاد میانجیها  می فحشا کشیدن غریزه را لغو کردند و آنچه را نفی و طرد

صنعت . اي که زیر پا گذاشته شده است نهفته در تصعید زیباشناختی چیزي نیست جز بازنمایی کامیابی به منزله وعده

هاي درشت  این صنعت با به نمایش گذاشتن موضوعات میل، سینه. کند کند؛ سرکوب می سازي تصعید نمی فرهنگ

شود  اي می تنه عریان قهرمانِ ورزشی، صرفاً موجب تحریک لذات مقدماتیِ تصعیدنشده گیري چسبان یا نیم عرقدر 

در محصوالت این . [ که محرومیت دائمی از مدتها پیش آنها را به یک نمود جعلیِ مازوخیستی فروکاسته است

یج تماشاگر، مبین این واقعیت تردیدناپذیر نباشد هیچ وضعیت شهوانی وجود ندارد که در عینِ ترغیب و تهی]صنعت 

دفتر مدیریت تولیدات سینمایی هیز صرفاً همان . تواند تا این حد جور باشد که بیرون از پرده سینما اوضاع هرگز نمی

مناسک شکنجه تانتالوس
1

آثار . سازي رسمیت یافته است کند که از قبل توسط صنعت فرهنگ را تأیید می

. و جانمازآبکش است (pornographic)نگار هرزه سازي اند؛ صنعت فرهنگ زدگی دطلب و بري از شرمزه هنري

شود؛ حتی آزادي  و، پس از نزول، بسیاري چیزها مجاز شمرده می. یابد تنزل می) رمانس(مرتبه داستان عشقی  عشق تا

خود است مزین به عالمت تجاريِ  اي که بازار خوبی دارد واجد سهمیه خاص جنسی نیز در مقام محصول ویژه

ستاره سینما که ما قرار است . شود تولید انبوه امر جنسی به صورتی خودکار به سرکوب این امر منجر می. »جسورانه«

صدايِ . دوم خویش نیست اش، از همان آغاز چیزي جز کپی یا نسخه دست جایی عاشق او شویم، به دلیل حضور همه

دختران » طبیعی«هاي  رسد، و چهره هاي کاروزو به گوش می چونان یکی از صفحه(tenor)هر خواننده تنور 

بازتولید . ها را قالب ریخته است تکزاسی جملگی شبیه مدلهاي موفقی است که هالیوود به کمک آنان این چهره

کند،  ان خدمت میسازيِ منظم از فردیت با تمام وجود بد مکانیکی زیبایی، که فناتیسم فرهنگیِ مرتجع به واسطه بت

پیروزي بر . گذارد هیچ جایی براي آن پرستش ناخودآگاه که زمانی عنصر اساسی و ذاتی زیبایی بود، باقی نمی

که هر اقدام موفقی  (Schadenfreude)اي شود ــ همان لذت موذیانه طبعی جشن گرفته می زیبایی به یاري شوخ

شود که دیگر چیزي براي خندیدن  خنده از این امر ناشی میوجود . زند در جهت تحمیل محرومیت بدان دامن می

دهد که ترس یا وحشتی  خنده، چه معطوف به آشتی باشد و چه از سرِ خوف، همواره زمانی رخ می. وجود ندارد

خنده معطوف به آشتی . دهنده رهایی است، رهایی از خطر فیزیکی یا رهایی از چنگ منطق خنده نشان. برطرف شود

شود؛ نوع نادرست خنده با تسلیم شدن به نیروهایی که باید از آنها  پژواك فرار از چنگ قدرت شنیده می به منزله
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نوعی  (fun)کیف یا تفریح. این خنده پژواك قدرت در مقام امري گریزناپذیر است. کند ترسیده بر ترس غلبه می

این امر خنده را به ابزار تحریف . کند گاه تجویز آن را فراموش نمی صنعت تولید لذت هیچ. حمام طبی است

اند؛ فقط اپراهاي آبکی و فیلمهایند  هاي خوشبختی عاري از خنده لحظه. کند خوشبختی و نیرنگ زدن بدان بدل می

طبعی است که  اما بودلر همانقدر عاري از شوخ. کشند که تجربه جنسی را همراه با طنین خنده به تصویر می

، خنده نوعی بیماري است که خوشبختی و سعادت را مورد حمله قرار داده است و در جامعه کاذب. هولدرلین

خندیدن به چیزي همواره به معناي خوار شمردن آن است، و . ارزش خویش غرق سازد رود تا آن را در کلیت بی می

ع نوعی حیات وحشیِ کند، به واق آن حیاتی که، به گفته برگسون، از طریق خنده موانع را در هم شکسته و فوران می

اشغالگر است، نوعی تحکیم و پافشاري بر نفس که آماده است تا هرگاه فرصت اجتماعی مناسب فرارسد رهایی 

این جماعت تماشاچیان خندان فقط تقلید . خود از قید هرگونه مالحظه اخالقی را در انظار عموم به نمایش گذارد

نادهایی هستند، جملگی سرسپرده لذت حاضر و آماده بودن براي اعضاي این جماعت مو. اي از بشریت است مسخره

.هماهنگی آنان فقط کاریکاتوري از همبستگی است. انجام هر کاري به قیمت خسران هر کسی جز خودشان

نکته خبیث و شیطانی در مورد این خنده کاذب آن است که این خنده تقلیدي مسخره اما گیرا از بهترین نوع خنده 

شعف، به واقع، اهل زهد و عاري از اسراف است. ی همان خنده معطوف به آشتیاست، یعن
1gaudium verum 

severa res.   ن پشت کردن به سعادت و خوشیِ قابلاین نظریه اهل صومعه که عمل جنسی، و نه زهد، به واقع مبی

کند،  ش را وقف لحظه حال میحصول است، در منش جدي و اندوهبار عاشقی که با سوءظن به آینده زندگی خوی

سازي ناکامی و نفی سرخوشانه جایگزین دردي  در صنعت فرهنگ. گیرد به صورتی سلبی مورد تأیید قرار می

این است ]سازي صنعت فرهنگ[ قانون اعالي . شود که در خلسه یا از خود بیخود شدن و در زهد مشهود است می

. ل خود را ارضاء نخواهند کرد؛ آنان باید بخندند و به خندیدن بسنده کنندبه هیچ قیمتی امیا]تماشاچیان[ که آنان 

شده از سوي تمدن بار دیگر  سازي، ناکامی و محرومیت همیشگیِ تحمیل در هر یک از محصوالت صنعت فرهنگ

ختنشان از عرضه کردن چیزي به آنان و محروم سا. شود به صورتی قطعی و روشن اثبات و بر قربانیان خود اعمال می

آغوشی  چیز بر عمل هم همه. دهد این همان چیزي است که در فیلمهاي اروتیک رخ می. آن، عمالً امري واحد است

در فیلمهاي سینمایی تأیید وجود یک رابطه . متمرکز است، دقیقاً از آن رو که این عمل هرگز نباید تحقق یابد

روست تا مشارکت  تري روبه بطه، با ممنوعیت سفت و سختنامشروع بدون بداقبالی و مجازات شدن هر دو طرف را

در تقابل با عصر و زمانه لیبرال، فرهنگ جامعه صنعتی و . فعال داماد آینده فالن میلیونر در مبارزات کارگري

توانند تهدید اختگی را  گاه نمی داري شعار سر دهند، لیکن هیچ همچنین فرهنگ عامیانه ممکن است علیه سرمایه

یافته مردان یونیفورم پوش ــ که هم در  این تهدید اصلی بنیادي است، و از سرسپردگیِ سازمان. سازند محکوم
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آنچه امروزه . شوند، مشهود است ــ دوام بیشتري خواهد داشت واقعیت و هم در فیلمهایی به همین منظور تولید می

هنوز حضور خود را در قالب سازمانهاي زنان ابراز کننده است دیگر پیوریتانیسم نیست، هرچند این آیین  مهم و تعیین

کننده و رخصت ندادن به او  کند، بلکه نکته مهم ضرورت نهفته در سیستم است، ضرورت تنها نگذاشتن مصرف می

کند که باید  اصل اساسی چنین حکم می. پذیر است اي دچار این سوءظن شود که مقاومت امکان تا حتی براي لحظه

شدنی است، ولی آن نیازها باید چنان از قبل تعیین شده باشند  نشان داد که همه نیازهایش رفع]نندهک مصرف[ به او 

این کار نه فقط او را . سازي، است کننده ابدي، یا ابژه صنعت فرهنگ که وي حس کند خودش همان مصرف

ابی است، بلکه عالوه بر آن حاکی اي که بدان سرگرم است عین رضایت و کامی دارد باور کند بازي فریبکارانه وامی

فرار از نکبت و ماللِ . شود بسنده کند از آن است که وي باید، در هر اوضاع و احوالی، به آنچه به او عرضه می

دهد، قابل قیاس با ماجراي ربودنِ دختر در یکی از  سازي وعده آن را می کلِ صنعت فرهنگ زندگی روزمره که

بهشتی که از سوي صنعت . درِ دخترك است که نردبان را در تاریکی سرپا نگه داشتهاین پ: فیلمهاي کارتونی است

فرار و گریختنِ با معشوق، هر دو، از پیش چنان . شود همان سختی و نکبت قدیمی است سازي ارائه می فرهنگ

یی است که قاعدتاً لذت مشوقِ همان حسِ تسلیم و رضا. اند تا دوباره به همان نقطه شروع منتهی شوند طراحی شده

.باید به فراموش کردن آن کمک کند

. تفریح و سرگرمی، اگر از هر قید و بندي رها شود، نه فقط برنهاد هنر، بلکه در حکمِ نقشِ افراطیِ آن خواهد بود

تواند  رود، می گاه با آن ور می سازي آمریکا گه معنا از مارك تواین که صنعت فرهنگ آن تصویر مهمل و بی

گاري با زندگی را مد نظر قرار دهد، شباهت آن با جدیت هرچه هنر با جدیت بیشتر ناساز. کننده هنر باشد تصحیح

تز یا برابر نهاد هنر است، بیشتر خواهد شد؛ و هرچه تالش بیشتري را صرف بسط یافتن تمام و کمال  زندگی، که آنتی

د از دلِ قانونِ فرمالِ خاصِ خود کند، طالبِ تالشی بیشتر از سوي هوش و عقل آدمی براي خنثی کردن بار خو

آمیز، به ویژه در فیلمهاي مضحک و گروتسک، امکان وقوع این نوع نفی براي چند  در برخی فیلمهاي هزل. شود می

تفریح و سرگرمی ناب با توجه به پیامدش، یعنی . ولی البته تحقق آن ممکن نیست. گردد اي به راستی عیان می لحظه

بخش، توسط سرگرمی موجود در بازار  مهمالت شادي واگذاري نرم و روانِ خود به دست هر نوع تداعی معانی و

بخشد که صنعت  در عوض، سرگرمی ناب جاي خود را به نوعی معناي جامع جعلی می: شود کاره قطع می نیمه

اي صرف  به منزله بهانه] معنا [ ورزد، و با این حال از آن  سازي بر الصاق آن به محصوالت خود اصرار می فرهنگ

هاي  پاره ها و دیگر داستانهاي ساده تکه زندگینامه. کند هاي معروف سوءاستفاده می تن هنرپیشهبراي به کار گرف

هاي دلقک شوخ  دیگر از کاله و زنگوله. زنند معنایی را در قالب یک طرح داستانِ ابلهانه به هم وصله می گنگی و بی

یست است که لذت ناشی از دستیابی به موفقیت کلیدهاي عقلِ کاپیتال شود دسته خبري نیست، و آنچه به ما عرضه می

اي باید به پیشرفت شغلیِ قهرمان مشتزن، یا فالن متخصص  آمیز هر بوسه در فیلمهاي هزل. دهد را بر پرده نمایش می
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فریبکاري . شود، کمک کند هاي محبوبِ بازاري که به شهرت رسیدنش باشکوه و جالل به تصویر کشیده می ترانه

کننده سرگرمی است، بلکه فریب اصلی آن است که این  زي در این امر نهفته نیست که عرضهسا صنعت فرهنگ

هاي  دهد مالحظات تجاري این خوشی را درگیر کلیشه کند، زیرا رخصت می صنعت خوشی و لذت را تباه می

قید و  گرمی بیاخالق و ذوق، سر. ایدئولوژیک تمدن و فرهنگی سازند که خود درگیرِ فرآیند اضمحالل نفس است

گراییِ روشنفکرانه بد  لوحی به اندازه عقل کنند ــ ساده کاره قطع می نیمه» لوحانه بچگانه و ساده«بند را به منزله امري 

نه به این سبب : سازي فاسد است فرهنگ صنعت. کنند شود ــ و حتی امکانات تکنیکی را نیز محدود می محسوب می

در همه سطوح؛ از همینگوي . آن رو که معبدي است در خدمت لذت سطح باالکه سرزمین معصیت است، بلکه از 

تا امیل لودویگ، از خانم مینیور تا لون رنجر، از توسکانینی تا گی لومباردو، آن محتواي فکري که حاضر و آماده از 

این صنعت سازي، در قالب آن ویژگیهایی که  صنعت فرهنگ. قلمرو هنر و علم اخذ شده است، حاوي کذب است

گر خویش است، و در  سر و ته سوارکاران، بندبازان، و دلقکها که توجیه کند، در مهارت بی را به سیرك نزدیکتر می

»توجیه و دفاع از هنر فیزیکی در برابر هنر فکري«
1

اما . ، به واقع رد پایی از چیزي بهتر را در خود حفظ کرده است

تقابل با مکانیزیسم اجتماعی معرف حیات انسانی است، از سوي عقلی پناهگاههاي مهارتی غیرفکري، که در 

دارد تأثیر و داللت خود را به  شود، عقلی که همه چیز را وامی رحمانه جستجو و تخریب می شماتیک به طرزي بی

به طور  معنایی در بخش تحتانی آثار هنري همچون معنا در بخش فوقانی آنها، در نتیجه این امر، بی. اثبات رساند

.شود کامل ناپدید می

امتزاج فرهنگ و سرگرمی که امروزه شاهد وقوع آنیم، نه فقط به سقوط فرهنگ بلکه الزاماً به فکري شدن سرگرمی 

[ در سالن سینما، عکس : شود موءید این نظر این واقعیت است که فقط نسخه یا کپی ظاهر می. شود منجر می

در عصر گسترش لیبرالیسم، سرگرمی از ایمان راسخ به آینده تغذیه . شده ضبط؛ در رادیو، موسیقی ] ها  هنرپیشه

گردد و  امروزه این ایمان بار دیگر فکري می. شود ماند یا حتی بهتر می چیز آنچنان که هست بر جاي می همه: کرد می

ه پشت به واقعیت دارند بیند و براي کسانی ک شود که دیگر هیچ هدف یا غایتی را پیش رو نمی چنان رقیق و محو می

این ایمان عبارت است از تأکیدهاي بامعنایی که داستان . ماند ها باقی نمی از آن چیزي بیش از نوعی نمایش سایه

نهد، بر قساوت پنهان شده در جامه  می) مهندس جوان، دختر جلد(فیلم، به موازات خود زندگی، بر آدم زرنگ 

هاي ویژه سرگرمی نه به  ر اتومبیلها و سیگارها ــ حتی در مواردي که برنامهشخصیت، عالقه به ورزش، و نهایتاً ب

سرگرم شدن، خود به . شود واسطه بلکه به حساب کل سیستم گذاشته می هاي تبلیغاتی تولیدکنندگان بی حساب هزینه

محروم کرده است،  کند که خودش توده مردم را از آنها شود و جاي امور واالتري را اشغال می یک ایدئال بدل می

گرایی، یعنی همان شکلِ  درون. هاي تبلیغاتی تر از شعارهاي آگهی اي اي حتی کلیشه آن هم با تکرار این امور به شیوه

                                                          
1  - Frank Wedekind, Gesammelte Werke, Vol. I× (Munich, 1921), p. 426
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. شد در اختیار قدرتمندان جهان برون بود به لحاظ ذهنی محدودشده حقیقت، همواره بسی بیش از آنچه تصور می

اینک از آن چیزي باقی نمانده است مگر . کند دروغی آشکار بدل میگرایی را به  سازي درون صنعت فرهنگ

چرندیاتی مناسب حال کتابهاي پرفروش دینی، فیلمهاي روانشناختی، و سریالهاي ویژه بانوان، آن هم به مثابه بزکی 

اطمینانی واقعی عاطفه شخصی اصیل را با  توان در متن زندگی آوري دلپذیر است؛ و بدینسان می که به نحو خجالت

بخشد که  در این معنا مشغولیات یا سرگرمی همان تزکیه یا پاالیش عواطف را تحقق می. هرچه بیشتر مهار کرد

صنعت . داند داد و مورتیمر آدلر اینک آن را مناسب فیلمهاي سینمایی می ارسطو زمانی آن را به تراژدي نسبت می

.کرد زد همانطور که پیشتر در مورد سبک چنین میسا سازي حقیقت را در مورد کاتارسیس عیان می فرهنگ

کنندگان را در جا روشن کند،  تواند حساب نیازهاي مصرف سازي قویتر شود، بیشتر می هرچه مواضع صنعت فرهنگ

براي این نوع : آنها را تولید و کنترل کند، بدانها نظم بخشد، و یا حتی عرضه تفریح و سرگرمی را متوقف سازد

اما این گرایش جزء درونی خود اصل سرگرمی است که به . ی هیچ حد و مرزي در کار نیستپیشرفت فرهنگ

اگر نیاز به تفریح و سرگرمی عمدتاً محصول صنعت . مند از روشنگري است مفهومی بورژوایی اصلی بهره

جست ــ  ا سود میه سازي بود، که از این موضوع به منزله ابزاري براي توصیه فالن محصول یا روش به توده فرهنگ

پوستر رنگیِ مشابه تابلوِ رنگ و روغن به لطف لقمه لذیذي که در آن ترسیم شده است، یا فهرست مواد اولیه الزم 

براي پختن کیک به کمک تصویري از یک کیک ــ امروزه سرگرمی همواره تأثیر و نفوذ کسب و کار، دغدغه 

کسب و کار و سرگرمی در معنا و اهمیت خاصِ دومی مشهود  اما قرابت آغازینِ. کند فروش و غیره را برمال می

این امر فقط با جدا و محفوظ ماندن از کلیت فرآیند . راحتی و خوش بودن یعنی آري گفتن. دفاع از جامعه: است

یرِ دلیلِ دعويِ گریزناپذ زدایی، و، از بدو کار، با قربانی کردنِ بی شود، با منگ کردن و حساسیت اجتماعی ممکن می

لذت همیشه به معناي فکر . هر اثر ــ هرقدر هم چرند و مهمل ــ به منعکس ساختن کل در محدوده مرزهاي خود

تجربه لذت اساساً همان حس . نکردن به هیچ چیز و فراموش کردن رنج است، حتی آنجا که رنج مشهود است

بار، بلکه گریز از آخرین بقایايِ  واقعیتی ذلتگویند، گریز از  درماندگی است، نوعی گریختن، اما، نه آنطور که می

تفکر و نفی کردن ]قید[ دهد، به واقع آزادي از  رهاییی که سرگرمی وعده حصولش را می. ایده و خیالِ مقاومت

شود که خطاب آن  از این واقعیت ناشی می» خواهند؟ خود مردم چه می«موهن بودنِ این پرسش سخنورانه که . است

اند ــ به همان مردمی است که قرار است مدبرانه و به عمد از این فردیت  خاطبان افرادي اهل فکر و تأملــ تو گویی م

کند، کل  سازي عصیان می حتی زمانی که افکار عمومی ــ در موارد استثنایی ــ علیه صنعت لذت. محروم شوند

شود که خود این  رمقی خالصه می بینیروهایی که قادر به بسیج و تجهیز آنهاست، در همان مقاومت ضعیف و 

نرخ سرعت . با این حال، باقی نگهداشتن مردم در این وضع بسیار دشوارتر شده است. صنعت به آنان القاء کرده است

در روزگار ما، یعنی در عصر آمار و . تنزل آنان به حماقت نباید از نرخ سرعت افزایش هوش و شعورشان عقب بیفتد
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]آماري[ اند که قانون  اند که خود را با میلیونر روي پرده سینما یکی کنند، و خرفتر از آن ر از آنها تیزت توده ارقام،

کس  شک همه بی. سازد ایدئولوژي خود را در پس محاسبه احتماالت پنهان می. بزرگترین عدد را نادیده بگیرند

کشد، یا به عبارت بهتر، کسی که، براي  میشانس نخواهند بود، مگر آن کسی که بلیط برنده را  عاقبت برنده خوش

سازي است ــ مشخص شده است، صنعتی که بنا  انجام این کار، از سوي قدرتی برتر ــ که معموالً خود صنعت لذت

آن کسانی که توسط صیادان استعداد کشف و سپس . وقفه سرگرم جستجو و شکار استعدادهاست به تصویر رایج بی

انسان متوسط و  (Ideal Types) هاي آرمانی شوند، نمونه وسیع معرفی و تبلیغ میتوسط استودیو در مقیاس 

اي نمادپردازي کند که  نویسِ معمولی را به شیوه البته قرار بر آن است که هنرپیشه محبوب ماشین. وابسته نوظهورند

ترتیب،  بدین. شود یز شمرده میمعلوم شود لباسِ مجللِ شب براي بازیگر زن دوخته شده است که از دختر واقعی متما

کنند ممکن بود خودشان بر پرده سینما ظاهر شوند، بلکه در عین حال متوجه  دختران تماشاچی نه فقط حس می

تواند بلیط برنده را  فقط یک دختر جوان می. سازد شوند که آنان را از پرده جدا می حضور شکاف عظیمی می

را ببرد، و اگرچه، از نظر ریاضی، همگان صاحب بختی برابرند، لیکن این تواند جایزه  برگزیند، فقط یک مرد می

بخت براي هر فرد چنان ناچیز است که بهترین کار به واقع نادیده گرفتن آن و خوشحال شدن از موفقیت دیگري 

سازي  گهر زمان صنعت فرهن. شود گاه نمی است، موفقیتی که کامالً ممکن بود از آنِ او شود، ولی از قضا هیچ

صادر کند، این دعوت بالفاصله پس گرفته ] خود با فالن هنرپیشه یا نماد [ لوحانه  فراخوانی براي یکی پنداشتن ساده

توانست عروسی خود را در  زمانی بود که تماشاگر سینما هنوز می. تواند از خود بگریزد کس نمی دیگر هیچ. شود می

شانس روي پرده، همچون هریک از آحاد جامعه،  ون بازیگران خوشاکن. قالب عروسی مشهود در فیلم نظاره کند

شباهت . ناپذیرِ عناصر انسانی است هایی از همان مقوله واحدند، لیکن این برابري فقط موءید جداییِ غلبه صرفاً نسخه

صنعت . شود هویت واحد و یکسانِ مقوله مانع بروز هویت موارد خاص و منفرد می. کامل همان تفاوت مطلق است

را به واقعیت بدل کرده  ]یعنی نوع بشر [ آمیز، ایده انسان در مقام عضوي از یک نوع  سازي، به نحوي طنزي فرهنگ

تواند جایگزین هر  کند که به لطف آنها می اینک وجود هر شخصی صرفاً بر وجود آن صفاتی داللت می. است

او در مقام یک فرد امري به تمامی . یا کپی استپذیر، یعنی یک نسخه  انسان شیئی تعویض: شخص دیگري شود

اهمیت است، و این دقیقاً همان واقعیتی است که او، وقتی زمان او را از این شباهت محروم  شدنی و کامالً بی مصرف

این امر ساختار درونی مذهبِ موفقیت را ــ که از سایر لحاظ به دقت حفظ و نگهداري . برد سازد، بدان پی می

 شود، نه بر طی طریق امروزه به طرزي فزاینده بر جایزه بردن تأکید گذاشته می. دهد ـ تغییر میشود ـ می
1astra ad 

aspera Per   )تصمیم). که مستلزم تالش و تحمل سختیهاست گیري در باب  در فرآیند تکراري و یکنواخت

خت و تصادف کور از سوي ایدئولوژي که کدام ترانه و بازیگر سزاوار محبوب و ستاره شدن هستند، عنصر ب این
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با دست زدن به هر کاري به منظور تضمینِ . گذارند فیلمهاي سینمایی بر عاملِ بخت تأکید می. شود برجسته می

مثالً، (هاي غیرسازشگر  جز آدم بد فیلم، و با حذف همه چهره شباهت و هماننديِ اساسیِ همه شخصیتها، به

 "!sisterتوان به آنها گفت اي نیست که گویی می بو، که ظاهرشان به گونههایی همچون چهره گرتا گار چهره

"Hello (یابند که در حالت موجود  آنان اطمینان می. شود در قدم نخست ادامه زندگی براي سینماروها آسانتر می

نشان چیزي از آنان طلب توانند به همین خوبی از پس کار برآیند و بیش از نیرو و توا ایرادي ندارند، که آنان نیز می

فایده خواهد بود، زیرا  کنند دال بر آن که هر تالشی بی ولی در عین حال اشاره کوچکی دریافت می. نخواهد شد

آنان معناي این اشاره را درك . پذیرِ کار خودشان هیچ پیوندي ندارد حتی بخت بورژوایی نیز دیگر با آثار محاسبه

روي ) شود که به لطف آن هرازگاهی یک نفر ثروتمند می(دهند که بخت  در اصل همگی تشخیص می. کنند می

تواند  شوند که هر کس می نیروهاي جامعه در راستاي عقالنیت چنان به کار گرفته می. ریزي است دیگر برنامه

تعیین  مهندس یا مدیرعامل شود، و دقیقاً به همین علت این که جامعه چه کسی را براي چنین کارکردهایی تربیت و

ریزي امري واحد و یکسان  بخت و برنامه. شود اي عقالنی محسوب نمی خواهد کرد، دیگر به هیچ وجه مسأله

شوند، زیرا، با توجه به برابري آدمیان، موفقیت و شکست فردي ــ تا باالترین سطوح جامعه ــ فاقد هرگونه معناي  می

، نه از آن جهت که بر سرنوشت این یا آن فرد خاص تأثیر شود ریزي می بخت و اقبالْ خود برنامه. اقتصادي است

اي است  بخت و اقبال عذر و بهانه. کند رود بخت نقشی حیاتی ایفا می گذارد، بلکه دقیقاً از آن رو که تصور می می

آورد که در متن مجموعه پیچیده طرحها و معامالتی که کل  ریزان، و این تصور را به وجود می در خدمت برنامه

. بخشند، هنوز فضایی براي رشد روابط مستقیم و خودانگیخته میان آنان باقی مانده است زندگی آدمیان را شکل می

در گزارشهاي . سازي است هاي گوناگون صنعت فرهنگ گزینش دلبخواهی افراد متوسط نماد این آزادي در رسانه

شانس ترتیب داده است،  ن مجله براي برنده خوشمفصل فالن مجله در مورد سفرهاي تفریحیِ نسبتاً باشکوهی که ای

ها در مسابقه برنده شده  گنده که احتماالً به لطف ارتباطش با کله(اي است  که ترجیحاً یک خانم تندنویس حرفه

حد که صاحبان قدرت  اند ــ تا بدان آدمیان جملگی در حکم ماده صرف. یابد ، عجز و ناتوانی همگان نمود می)است

در این میان : هر کسی را به بهشت خصوصی خویش ارتقاء دهند و مجدداً او را از بهشت بیرون اندازند توانند می

کننده و کارمند عالقه و  صنعت به مردمان صرفاً در مقام مصرف. کار او هیچ محلی از اعراب ندارد حقوق انسانی و

ایدئولوژي . این فرمول فراگیر تنزل داده است توجه دارد، و در واقع کل نوع بشر و هریک از آحاد آن را به مرتبه

ریزي، زندگی یا تکنولوژي، طبیعت یا تمدن تأکید  حاکم، بنا به وجه غالب در هر برهه از زمان، بر بخت یا برنامه

شود و  بگیر نسبت به امر خطیر سازماندهی عقالنی تذکر داده می به آدمیان در مقام کارکنان حقوق. گذارد می

کنندگان، آزادي  در مقام مصرف. شوند تا همچون انسانهایی معقول خود را با محیط تطبیق دهند ب میجملگی ترغی
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هاي  شود، آن هم به یاري لطیفه انتخاب و جذابیت محصوالت نو بر پرده سینما یا در مطبوعات به آنان نشان داده می

.مانند آنان اشیائی صرف باقی می] ر بگی کننده یا حقوق در مقام مصرف[ در هر دو مورد . انسانی و شخصی

سازي کمتر باشد، توانایی آن در ارائه تبیینی بامعنا از زندگی کمتر، و  هرچه وعده و وعیدهاي صنعت فرهنگ

حتی آرمانهاي انتزاعیِ هماهنگی و سودمندي اجتماعی نیز در . شود یافته از سوي آن توخالیتر می ایدئولوژي رواج

ایم چگونه با مفاهیم انتزاعی به منزله  ما حتی یاد گرفته. اند م و سراسري بیش از حد انضمامیاین عصرِ تبلیغات عا

صبري براي پرداختن به  زبانِ تماماً مبتنی بر حقیقت یا صدقْ به سادگی موجب بروز بی. تبلیغات فروش برخورد کنیم

معنا  اتی که وسیله و ابزار صرف نیستند بیکلم. شود که انجامش احتماالً موضوع و مضمون اصلی است اي می معامله

داوریهاي ارزشی یا آگهی تجاري و یا حرّافی پوچ و . نمایند رسند؛ مابقی نیز خیالی و غیرحقیقی می به نظر می

طرف و غیرمتعهد بدل گشته است، و بدین طریق  بر این اساس ایدئولوژي به امري مبهم، بی. شوند مورد تلقی می بی

نفسِ مبهم بودن، و کراهت تقریباً علمی آن به متعهد ساختن خود به هر چیزي که . ه است و نه ضعیفترنه روشنتر شد

ایدئولوژي به تصویب و ترویجِ پرحرارت و از پیش . کند پذیر نباشد، به منزله نوعی ابزار سلطه عمل می صدق

ا به تجسم عینیِ احکام و سازي تمایل دارد خود ر صنعت فرهنگ. شود شده وضعیت موجود بدل می تنظیم

این صنعت از میان . چون و چراي نظام حاکم، بدل سازد رهنمودهاي اقتدارگرا، و در نتیجه به مفسر و پیشگويِ بی

هاي گمراه کردن یا سوءاطالعات قابل اثبات و حقیقت عیان و مشهود مسیري پیچ در پیچ را ماهرانه دنبال  صخره

اش راه هر بصیرتی را سد  کند که ابهام و تیرگی اي را بازتولید می صداقت پدیده کند، و با نهایت وفاداري و می

: شود ایدئولوژي دو پاره می. سازد نخورده را به منزله امري ایدئال مستقر می جا حاضر و دست کند و واقعیت همه می

زندگی ــ معنایی دروغین که  عکس یا تصویر عینیِ زندگیِ سرسخت و تغییرناپذیر و دروغ عریان درباره معناي این

اي صرفاً  واقعیت همواره به شیوه. شود شود و با این حال خَرفهم می شود بلکه تلویحاً بدان اشاره می صراحتاً بیان نمی

البته این نوع اثبات مبتنی بر عکسبرداري. شود تا سرشت الوهی آن به اثبات رسد مسلک تکرار می کلبی

(Photologic) هر آن کسی که در قدرت یکنواختی و تکرار . ناپذیر هست نیست، لیکن مقاومتقطعی  دقیق و

شمارد که اعتراض علیه  سازي اعتراض علیه خود را دقیقاً همانقدر مردود می صنعت فرهنگ. شک کند، ابله است

د رها شدن پیوستن به قافله یا به حال خو. شود سازي می طرفانه توسط این صنعت دوباره جهانی که به صورتی بی

اي  آن هنردوستان شهرستانی که به عوض سینما و رادیو به زیبایی ابدي و تئاتر غیرحرفه: یگانه انتخاب ممکن است

اي هواداران خود را به  اند که فرهنگ توده شوند ــ به لحاظ سیاسی ــ از قبل در همان موضعی قرار گرفته متوسل می

افی سخت و محکم شده است که، در صورت لزوم، خیاالت و این فرهنگ به قدر ک. دهد سوي آن سوق می

اعیان و موضوعات ایدئولوژي . تصورات قدیمی، مثل ایدئال پدر و احساس مطلق، را به منزله ایدئولوژي مسخره کند

ز ، ا (facts)این ایدئولوژي صرفاً با ارتقاء یک هستی نامیمون به مرتبه جهان واقعیتها. جدید همان خود جهان است
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جایی نفسِ هستی یا وجود داشتن را  این جابه. جوید طریق بازنمایی مو به موي آن، از کیش پرستش واقعیتها سود می

مأیوس شدن از این . شود، زیباست هر آنچه توسط دوربین بازتولید می. کند به جانشینی براي معنا و حق بدل می

برد، توسط نمایش  که جایزه سفر به گرد جهان را مینویسی باشد  انداز که آدمی ممکن است همان ماشین چشم

نه خود ایتالیا، بلکه . شود که قرار است جزئی از این سفر باشند کننده عکسهاي دقیق مناطقی تکمیل می مأیوس

تواند تا بدانجا پیش رود که  یک فیلم سینمایی حتی می. شود عرضه می]به بیننده[ مدارکی دال بر وجود آن 

سراپا سرد و دلگیر از همان پاریسی ارائه دهد که از دید دخترك آمریکایی قرار است محل ارضاي امیال تصویري 

او باشد، و بدینسان دخترك را با قاطعیتی هرچه بیشتر به آغوش همان پسرك زرنگ آمریکایی براند که در شهر 

ترین فاز خود، زندگی کسانی  ستم، در تازهاین وضعیت، این واقعیت که خود سی. توانست با او آشنا شود خود نیز می

شان را بدهد، به واقع یکی از  کند، به عوض آن که بالفاصله ترتیب همه دهنده آن هستند بازتولید می را که تشکیل

تداوم قافله و تداوم . شود که حاضر شده به این زندگی معنا و ارزش عطا کند محاسن و الطاف سیستم محسوب می

هر آنچه . شود ه به منزله توجیهی براي بقايِ کور و لجوجانه سیستم، و حتی تغییرناپذیري آن، مطرح میپیوستن به قافل

همان نوزادان همیشگی جاودانه از دل . اي سالم است کند، نظیر چرخه طبیعی یا صنعتی، پدیده خود را تکرار می

رغم همه پیشرفتها در تکنیکهاي بازتولید، در به . زنند؛ ماشین جاز تا ابد ضربه خواهد زد مجالت به ما لبخند می

کند  سازي به آدمی عرضه می قراري صنعت، نانی که صنعت فرهنگ کنترلها و تخصصها، و به رغم تمامی تپش و بی

کند، از این شگفتی و ناباوريِ بجا و مستدل  این صنعت از چرخه حیات تغذیه می. همان سنگ سخت کلیشه است

این . شود دهند و گردش چرخها باز هم متوقف نمی دار شدن ادامه می چیز، هنوز هم به بچه همهکه مادران، به رغم 

هاي ذرتی که در پایانِ دیکتاتور بزرگ چاپلین در باد تکان  خوشه. کند می امر به تأیید تغییرناپذیري اوضاع کمک

آنها همانند گیسوان طالیی آن دختر . کنند خورند، دروغ نهفته در فراخوانِ ضدفاشیستی براي آزادي را برمال می می

طبیعت . شود اند که زندگیش در اردوگاه توسط کمپانی سینمایی نازیها در متن نسیم تابستانی فیلمبرداري می آلمانی

شود، و در نتیجه طبیعت یا سرشت  تصویر می]فاسد[ از سوي مکانیسم سلطه اجتماعی به منزله متضاد سالم جامعه 

هاي  دهند، این جلوه تصاویري که درختان سبز، آسمان آبی، و ابرهاي متحرك را نشان می. دهد دست می خود را از

از . کنند ها و تعمیرگاهها بدل می براي دودکشهاي کارخانه (cryptograms)طبیعت را به معدودي عالئم رمزي

روح درختان و ابرها تنزل یافته است، باید ها و قطعات ماشینی، که منزلتشان تا حد کارگزاران  دنده سوي دیگر، چرخ

شوند؛ و  طبیعت و تکنولوژي بر ضد همه اَشکال مخالفت بسیج می. به نظر رسند (expressive)گویا و بیانگر

شده از جامعه لیبرال است، که در آن مردمان، بنا به فرض، شیفته اتاق خوابهايِ  حاصل کار براي ما نمودي تحریف

ودند، به جاي آن که، همچون مردمان امروزي، در هواي باز حمام سالمتی بگیرند، یا در مدلهاي اروتیک مخملین ب

ماقبل تاریخی مرسدس بنز فروپاشی و خرابی را تجربه کردند، به جاي آن که با سرعت موشکهاي فضایی از نقطه 
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) قیقاً به همین صورت استچیز د جایی که همه(به سوي نقطه ب ) یعنی همان جایی که در هر حال هستند(الف 

آسا بر قوه ابداع و ابتکار کارگزاران اقتصادي، از سوي صنعت  پیروزي شرکتهاي اقتصادي غول. بشتابند

دشمنی که از قبل شکست خورده است، یعنی فرد . شود سازي به منزله دوامِ قوه ابتکار اقتصادي تحسین می فرهنگ

ضد بورژوا در آلمان،  "Haus Sonnenstosser"رستاخیز. شود می اهل فکر، همان دشمنی است که با او مبارزه

.و لذت ناشی از تماشايِ زندگی بدون پدر، معنایی واحد و یکسان دارند

هیچ کس «. شود کس تأمین می همه: باید پذیرفت که این ایدئولوژي توخالی از یک جنبه واجد جدیتی مهلک است

این شوخی رایج در آلمان » !نین کند، جایش در اردوگاه کار اجباري استنباید گرسنه یا تشنه بماند؛ اگر کسی چ

این شعار با نوعی . سازي بدرخشد تواند به عنوان یک اصل یا شعار بر همه سردرهاي صنعت فرهنگ هیتلري می

راحتی  این که جامعه به: کند ترین مشخصه جامعه را به منزله پیشفرض خود تأیید می گرانه تازه لوحی حیله ساده

هیچ کس رسماً . آزادي صوري همه افراد تضمین شده است. تواند دریابد چه کسانی مدافع و هوادارش هستند می

در عوض همگان از سنین پایین در سیستمی متشکل از کلیساها، کلوبها، کانونهاي . مسئول فکر و عقیده خود نیست

هر آن که . اند اً سازنده حساسترین ابزار کنترل اجتماعیشوند، که مجموع اي، و دیگر موارد مشابه، محصور می حرفه

در . ترازوي این دستگاه کم نیاورد خواهان پرهیز از شکست و تباهی است باید کاري کند که به هنگام سنجش در

ها، و به ویژه در مشاغل آزاد  در همه حرفه. غیر این صورت در زندگی عقب خواهد ماند، و نهایتاً نابود خواهد شد

تواند منجر به  ، دانش تخصصی با معیارهاي تجویزشده براي رفتار، پیوند خورده است؛ این امر به راحتی می)لیبرال(

ریزي  در واقع، این بخشی از برنامه. آید بروز این توهم شود که دانش تخصصی یگانه چیزي است که به حساب می

. کند وفادار خویش را تا حدي خاص بازتولید می ضدعقالنی جامعه فعلی است که این جامعه فقط زندگی اعضاي

مدیر قابل اتکاست، و همچنین . استاندارد زندگی به دقت مطابق درجه وابستگی ذاتی افراد و طبقات به سیستم است

داگ وود ــ به همان شکلی که در صفحات مجالت کمیک یا در زندگی ]شخصیت[ تر، نظیر  کارکنان فرودست

اي روشن پیش رویش  خورد، حتی اگر زمانی آینده هر که بینوا و گرسنه بماند، داغ لعنت می. شود واقعی ظاهر می

در . اینک او یک بیگانه است؛ و، گذشته از برخی جنایات بزرگ، بیگانه بودن بدترین گناه کبیره است. بوده است

انی طنزي افراطی و خبیث، بدل گاه به عنوان موردي استثنایی، به شخصیت اصلی و قرب فیلمهاي سینمایی او، گه

شود؛ لیکن به طور معمول او همان تبهکار و شخصیت منفی فیلم است، و در بدو ظهورش، مدتها پیش از آن که  می

ترتیب از بروز هرگونه سوءظنی در مورد خیانت  بدین: شود ماجراي اصلی شروع شود، به همین عنوان شناخته می

اي باالتر، امروزه نوعی دولت رفاه عامه در حال  در واقع، در مرتبه. شود می طینت جلوگیري جامعه به افراد خوش

دارند که در آن  صاحبان مقامات باال به منظور حفظ موقعیت خویش، اقتصادي را برپا نگه می. گیري است شکل

آوران واقعی  یعنی نان کارگران،. ها را در مقام مولدان زائد ساخته است یافته اساساً توده تکنولوژیی به غایت توسعه
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بدینسان . شود ها، تغذیه می از سوي مدیران اقتصاد، یعنی چاق و چله) اگر بنا باشد سخن ایدئولوژي را باور کنیم(

در نظام لیبرالی فقرا تنبل تلقی شدند؛ اما اینک آنان به طور خودکار موضوع سوءظن . شود جایگاه فرد متزلزل می

ه با محیط بیرون مجهز نیست جایش در اردوگاه کار اجباري، یا به هر حال در جهنم هر آن که براي مقابل. هستند

سازي براي کسانی که تحت کنترل مدیران  اما صنعت فرهنگ. ترین مشاغل است ها و بر عهده گرفتن پست زاغه

. کند کارآ، ترسیم می هستند، رفاه عامه مثبت و منفی را به مثابه همبستگی مستقیم آدمیان در جهانی متشکل از افراد

ها و  جا حضور دارند؛ امثال دکتر گیلسپی شود؛ همسایگان و مددکاران اجتماعی در همه کس فراموش نمی هیچ

شان موارد  فیلسوفانِ اتاق نشیمن که دلهایشان در جایی درست قرار دارد و به لطف دخالت مهرآمیز و چهره به چهره

کنند ــ البته همواره با قبول این فرض که هیچ مانع شخصی و  ا درمان میفردي مصایبِ تمدیدشده از سوي جامعه ر

رواج و ترغیب جوي دوستانه که متخصصان . برگشته وجود ندارد فردي بر سر راه رشد پستی و خباثت فرد بخت

یزش گیرد، حتی آخرین انگ افزایش تولیدات آن را به کار می اي براي کنند و هر کارخانه مدیریت توصیه می

رسد این کنترلْ اوضاع و احوال  آورد، دقیقاً از آن رو که به نظر می شخصی را نیز تحت کنترل اجتماعی درمی

این نوع . بخشد سازد و به زندگی آنان مجدداً رنگ و بویی خصوصی می آدمیان را مستقیماً به امر تولید مرتبط می

ه از کارخانه پا بیرون نهد، رنگی از آشتی و سازش بر صدقه معنوي، مدتها پیش از آنکه به قصد تسخیر کل جامع

شان باید به منزله  لیکن خیرخواهان بزرگ نوع بشر، که دستاوردهاي علمی. زند سازي می محصوالت صنعت فرهنگ

که اند،  دوستانه قلمداد شود تا رنگی از عالیق بشري بر آنها زده شود، به واقع جانشینانی براي رهبران ملی اَعمال نوع

توانند پس از نابود شدن آخرین آدمیان معلول از  کنند و بر این باورند که می در نهایت القاي نوع دوستی را اعالم می

 .تکرار ماجرا جلوگیري کنند

داند  شناسد؛ هر کسی می رنجی را که خود ایجاد کرده است به رسمیت می» طینت خوش«جامعه با تأکید گذاشتن بر 

سازي به جاي  صنعت فرهنگ. سیستم مستأصل است؛ و ایدئولوژي باید این را به حساب آوردکه اکنون در متن 

کند، آنهم به رغم  آنکه رنج را زیر قباي خود دوخته دوستی و مودت پنهان سازد به مواجهه مردانه با آن افتخار می

کند که این حالت  را توجیه میحالت حفظ ظاهر، جهانی . کنند شدت فشاري که آدمیان براي کنترل خود تحمل می

این . انگیز و سالم و این یعنی زندگی ــ بس سخت و دشوار ولی دقیقاً به همین دلیل بس شگفت. سازد را ضروري می

کند، به همان نحوي که جامعه تمرکزیافته رنج  اي با آن تا می فرهنگ توده. آورد دروغ از تراژدي هم کم نمی

از این روست که این فرهنگ از هنر چنین . کند ریزي می لکه آن را ثبت و برنامهکند ب اعضاي خود را محو نمی

این امر موجد همان جوهر تراژیکی است که سرگرمی ناب قادر به عرضه آن نیست، اما . کند مصرّانه استقراض می

اي  تراژدي هرگاه به جلوه. دها وفادار بماند به آن نیاز دار اگر قرار باشد به نحوي نسبت به اصل بازتولید دقیق پدیده

این نوع تراژدي محافظی است . شود پذیرفته و دقیقاً محاسبه شده از جهان بدل شود، خود نوعی برکت محسوب می
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مسلکانه  به واقع با نوعی پشیمانیِ کلبی] حقیقت [ در قبال این سرزنش که حقیقت پایمال شده است، حال آن که 

اي که ــ به لحاظ فرهنگی ــ شاهد روزهاي بهتري بوده است،  کننده راژدي به مصرفاین ت. شود قبول و مالِ خود می

اند؛ و براي سینماروهاي  دهد که مدتها پیش دور افکنده شده جانشینی براي افکار و احساسات عمیقی ارائه می

و همگان را به کمک  طریق پرستیژ خویش را حفظ کنند؛ آورد تا بدین هایی از فرهنگ فراهم می پاره اي تکه حرفه

دیده و اصیل هنوز هم ممکن است، و این تقدیر باید به  دهد که تحقق تقدیر بشري به شکلی آب این اندیشه تسلی می

زندگی، در تمامی وجوهی که امروزه ایدئولوژي . هر قیمت که شده بدون هیچ جرح و تعدیلی بازنمایی شود

ر یادآور رنج ضروري باشد، با قدرت، شکوه و جاللی بیشتر رخ بیشت سازي آنهاست، هرچه اندرکار دوباره دست

تراژدي تا حد تهدید به نابودي هر کسی که همکاري نکند، . شود رفته شبیه تقدیر می بدینسان زندگی رفته. نماید می

اي ناشی  ورهآمیز آن زمانی از مقاومت مأیوسانه در برابر تقدیر اسط که معنا و داللت تناقض یابد، درحالی تقلیل می

شود، یعنی به همان چیزي که زیباشناسی بورژوایی همواره سعی  تقدیر تراژیک به مجازات عادالنه بدل می. شد می

. اي شکلِ پست کتابهاي کودکان در ادوار گذشته است اخالقیات فرهنگ توده. داشت تراژدي را بدان بدل سازد

البته مطابق (شود که  قالب زنی هیستریک ظاهر میبراي مثال، در یک محصول درجه یک، شخصیت منفی در 

کوشد تا سعادت شخصیت مخالف خود را تباه سازد، شخصیتی که با واقعیت خواناتر است  می) بینی دقیق طبی پیش

. شود البته این همه فرهیختگی فقط در سطوح فوقانی یافت می. گذرد و خودش نیز به مرگی کامالً غیرتئاتري درمی

ضرر  اینک تراژدي بدون توسل به روانشناسی اجتماعی عقیم و بی. شود تر برگزار می تر قضایا ساده یندر سطوح پای

بایست در پرده دوم به فینال تراژیک خود برسد، و  درست همانطور که هر اُپرت وینیِ شایسته این نام می. گردد می

سازي نیز در روال روزمره  ذارد، صنعت فرهنگنتیجتاً چیزي جز روشن ساختن سوءتفاهمها براي پرده سوم باقی نگ

صرف وجود و حضورِ مشهود نسخه راهنما براي فرو نشاندن ترس . گیرد امور جایگاه ثابتی براي تراژدي در نظر می

افتادن به دردسر و «دار از فرمول ثابت نمایشی به مثابه  توصیف زنان خانه. گسیختگیِ تراژدي کافی است از لجام

. شود اي از سریالهاي ابلهانه ویژه بانوان تا عالیترین محصوالت را شامل می ، کل فرهنگ توده»شدن دوباره خالص

کند و  حتی بدترین و دردناکترین پایانها که تدارك آنها با نیات خیر آغاز شده است، نظم حاکم بر امور را تأیید می

که عشقش در جهت خالف قواعد بازي بسط سبب که زنی  شود، یا بدین موجب فساد نیروي درونی تراژدي می

انگیز  کند، یا از آن رو که پایان غم یابد براي دستیابی به فرجه کوتاهی از خوشبختی با مرگ خویش بازي می می

فیلم تراژیک به نهادي براي بهبود اخالقی . گذارد فیلم با روشنیِ هرچه بیشتري بر صالبت زندگی واقعی تأکید می

اند و صرفاً در آن وجوهی از رفتار که بر آنان  ها، که به واسطه زیستن زیر فشار سیستم دلمرده شده توده. شود بدل می

دهند، باید با مشاهده رفتار  هایی از تمدن از خود بروز می تحمیل گشته و سراپا آغشته به خشم و بغض است نشانه

خود را در رام کردن غرایز وحشی و  فرهنگ همواره نقش. نمونه و زندگی کامالً جدي تحت انضباط درآیند
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کند که تحت  این فرهنگ شرایطی را معرفی می. کند فرهنگ صنعتی نیز سهم خود را ادا می. انقالبی ایفا کرده است

فردي که کامالً خسته و فرسوده شده است باید از فرسودگی . گردد رحم ممکن می آن نفسِ زیستنِ این حیات بی

در . انِ تسلیم شدن به همان قدرت جمعی سود جوید که عامل اصلی فرسودگی اوستخویش به منزله نیرو و تو

شوند،  ناپذیري که در زندگی عادي موجب خرد شدنِ فرد ناظر می چاره فیلمهاي سینمایی همان وضعیتهايِ همواره

فقط کافی . ه دهدتواند باز هم به زندگی خویش ادام شوند حاکی از آن که آدمی می اي می به نحوي بدل به مژده

جامعه انباشته . گاه با کل وحدت یابد است آدمی از نیستی و فناي خویش آگاه شود و شکست را تصدیق کند تا آن

این روند در برخی از مهمترین و گویاترین . از مردمان به تنگ آمده و از این رو طعمه خوبی براي شیادان است

اثر  Kleiner Mann, Was Nunمیدان آلکساندر برلین اثر دوبلین ورمانهاي آلمانی دوره ماقبل فاشیسم، نظیر 

. ، همانقدر بدیهی بود که در هر فیلم متوسط و در تمهیدات و ترفندهاي موسیقی جاز (Fallada)فاالدا

در  (subject)امکان بدل شدن به یک فاعل. مشترك همه اینها، تحقیر و تمسخر انسان به دست خویش است وجه

واحد تولیدي مستقل، که اداره و . تصاد، مثالً یک کارفرما یا یک مالک، به طور کامل از میان رفته استعرصه اق

وراثت آن سنگ زیربناي خانواده بورژوا و مقام رئیس خانواده بود، از سطوح باال گرفته تا کوچکترین مغازه، کامالً 

که در (بگیران اعتبار و حیثیت پدر  متشکل از حقوقبگیر شدند؛ و در این تمدن  همگان کارکنان حقوق. وابسته شد

پیش (نگرش و رفتار فرد در قبالِ داللی، کسب و کار، حرفه یا حزب . شود ناپدید می) هر حال جاي سوءال داشت

ها، یا اداهاي عاشق در برابر دلبرش، جملگی خصوصیاتی مشخصاً  ، ادا و اطوار پیشوا در برابر توده)یا پس از عضویت

شود تا مناسب بودنِ اخالقیِ او براي این جامعه را مکرراً  کس تحمیل می نگرشی که بر همه. کنند خیستی پیدا میمازو

اي بر لب گرد  اي، با لبخندي کلیشه اندازد که، طیِ آیین تشرّف قبیله اثبات کند، آدمی را به یاد پسران جوانی می

داريِ پسین نوعی آیینِ  زندگی در عصر سرمایه. زند را شالق میچرخند آن هم در حالی که کشیش آنها  اي می دایره

این امر . داند هر کس باید ثابت کند که خود را به تمامی با قدرتی که بر وي مسلط است یکی می. ست تشرّف دائمی

در قالبِ اصلِ
1syncopation  یابد، اصلی که به طور همزمان سکندري خوردن را در موسیقیِ جاز تحقق می 

وار گوینده ملیحِ رادیو، یا نامزد اتوکشیده  صداي خواجه. سازد کند و آن را به یک قاعده بدل می مسخره می

افتد، الگوهایی هستند براي همه کسانی  اش به درونِ استخر می نشینی دخترك صاحبِ ارث، که با کت و شلوارِ شب

تواند همانند این جامعه قَدر قدرت باشد؛ هر کسی  هر کسی می. خواهد بدل شوند که باید به هر آنچه سیستم می

تواند شاد و خوشبخت باشد، البته تنها به این شرط که به طور کامل تسلیم شود و دعويِ خود به خوشبختی را فدا  می

. کند شناسد، و بخشی از این قدرت را به او عطا می جامعه در ضعف و ناتوانیِ او قدرت خویش را بازمی. کند

زمانی بود که مخالفت فرد با . شود و بدینسان تراژدي به دور افکنده می. سازد دفاع بودنِ فرد او را قابلِ اطمینان می بی

                                                          
  ــ م. ظور انتقال تأکید از طریق تأکید نهادن و برجسته ساختن ضربهایی که معموالً بارز نیستندنوعی تمهید موسیقایی به من - 1

۱۰۷



ظهورِ جسارت و آزاديِ احساس در برابرِ دشمنی نیرومند، «جامعه در آن زمان . و جوهر جامعه بود جامعه مایه

»مصیبتی باشکوه، و معضلی هولناك
1 

امروزه تراژدي در پوچی و نیستیِ یگانگی کاذب جامعه و . دکر را تجلیل می

اي در قالب مشابه توخالی امر تراژیک  فرد مستحیل شده است، یگانگی کاذبی که دهشت آن هنوز هم براي لحظه

 دفاع را ــ ، نزول دائمی فیض از سوي مقام و مرجعی که فرد بی] فرد در جامعه [ اما معجزه ادغام . شود نمایان می

توان در نگرش  این نکته را می. پذیرد، مبین فاشیسم است پس از پاي نهادن بر عصیان خویش ــ به درون می

چنین  دهد پناهگاهی بیابد، و هم بِرکُف مجال می گرایی یافت که دوبلین با استفاده از آن به قهرمان خویش بی انسان

یافتن به پناهگاه و زنده ماندن به رغم تباه شدن، که قابلیت دست . در فیلمهاي سینمایی واجد گرایش اجتماعی

خورد؛ آنان قادر به انجام هر کاري هستند زیرا فرآیند کار  موجب شکست تراژدي است، در نسل جدید به چشم می

انگیز آن سربازي  اعتقادي غم این امر آدمی را به یاد بی. دهد به هیچ کار خاصی خو گیرند به ایشان فرصت نمی

اي که سرانجام  گردد، یا آن کارگر ساده اي نداشته است به خانه بازمی ازد که از جنگی که بدان هیچ عالقهاند می

.این اضمحالل تراژدي موءید محو و نابودي فرد است. نظامی است کارش عضویت در یک سازمان شبه

وجود . ندارد شدن ابزار تولیدسازي فرد نوعی توهم است، آن هم نه صرفاً به سبب یکدست و استا در صنعت فرهنگ

فردیت دروغین یا . شود که شکی در مورد یگانگی کاملش با امر کلی وجود نداشته باشد او فقط تا وقتی تحمل می

نوازي استانداردشده در موسیقی جاز گرفته تا آن ستاره استثنایی که گیسوانش  از بدیهه: فردیت امري رایج است شبه

امر فردي چیزي نیست جز قدرت جامعه در . است تا اصالت و یکتایی او را اثبات کند اش فر خورده روي پیشانی

خودداري و سکوت . برجسته ساختن جزئیات تصادفی به صورتی چنان قاطع و محکم که موجب پذیرش آنها شود

ن فقط برحسب سرکشانه یا ظاهر آراسته فردي که به نمایش گذاشته شده است به مانند قفلهایی که یگانه تفاوتشا

خصوصیت ویژه نفس آدمی کاالیی انحصاري . شود کسري از میلیمتر قابل سنجش است، به صورت انبوه تولید می

این خصوصیت . شود گردد؛ و به نحوي کاذب به منزله امري طبیعی بازنمایی می است که از سوي جامعه تعیین می

آثار انگشت بر کارتهاي هویتی که از سایر : ان نیستچیزي بیش از سبیل، لهجه فرانسوي، یا صداي بمِ زن کارد

شرط  فردیت پیش شبه. زند تک افراد را با آنها قالب می اند، و قدرت جامعه زندگی و چهره تک لحاظ کامالً یکسان

 عیار افراد به درون امر کلی فقط از آن رو ممکن پذیرش مجدد و تمام: فهم تراژدي و خارج ساختن زهر آن است

اند که گرایشهاي عام و کلی در آنها با هم تالقی  ه آنان دیگر خودشان نیستند بلکه صرفاً به مراکزي بدل شدهاست ک

کند، و در نتیجه در همه  در عصر بورژوایی را برمال می» فرد«اي خصلت غیرواقعی  بدینسان فرهنگ توده. کنند می

اصلِ . مزه میان امر کلی و امر خاص ن هماهنگیِ بیموارد محق است مگر در مورد خودستایی و تفاخر به خاطر ای

کس را  صیانت نفس در هیأت طبقه همه. تفرد هرگز به واقع حاصل نشده است. فردیت همواره سرشار از تناقض بود

                                                          
1  - Nietzsche, Götzendammerung, Werke, Vol. VIII, p. 136

۱۰۸



هر ویژگی یا خصلت بورژوایی، به رغم . صرف نگه داشته است being) (speciesدر مرحله وجود نوعی

. سختی و دشواري زندگی در جامعه رقابتی: کرد واقع به خاطر آن، حقیقتی واحد را بیان میانحراف از هنجار و در 

شد، به واقع  فرد که پشتیبان جامعه بود، نشان یا داغ زشت جامعه را بر چهره داشت؛ او که ظاهراً آزاد محسوب می

پذیرفتند،  انی که از آن تأثیر میقدرت به هنگام طلبِ تأیید کس. محصول دستگاه اقتصادي و اجتماعی جامعه بود

. جامعه بورژوایی، همپاي پیشرفت خود، به فرد شکل بخشید. خود را بر شرایط رایج اعمال قدرت استوار ساخت

لیکن هر پیشرفتی در . تکنولوژي، در تقابل با خواست رهبرانش، آدمیان را از کودکان به اشخاص بدل کرده است

ترتیب هیچ چیزي  داد، و بدین همان فردیتی تحقق یافت که این پیشرفت به نامش رخ می زمینه این نوع تفرد به قیمت

اش به دو بخش  فرد بورژوایی که هستی. باقی نماند مگر عزم فرد به دنبال کردنِ مقاصد خاص خود]از فردیت[ 

اعی و روابط اش به دو بخش حفظ ظاهر اجتم شود، و زندگی خصوصی کسب و کار و زندگی خصوصی تقسیم می

اش به دو بخش شراکت خصمانه در ازدواج و لذت و  شود، و روابط گرم و صمیمی گرم و صمیمی تقسیم می

شود، فردي است ناسازگار و درگیر با خود و هر کس دیگر که از قبل عمالً  آسایشِ تلخ کامالً تنها بودن تقسیم می

ن مدرن که هر شکلی از دوستی برایش فقط به منزله یک نازي است، انباشته از شهوت و زخم؛ و یا یک شهرنشی

یعنی به منزله بستن قرارداد اجتماعی با دیگرانی که فاقد هرگونه تماس : قابل تصور است» قرارداد اجتماعی«نوعی 

آمیز با فردیت  تواند به صورتی چنین موفقیت سازي می یگانه دلیل این که چرا صنعت فرهنگ. درونی با آنهاست

ظاهرسازي و فریبی که اکنون . کند آن است که فردیت همواره شکنندگی جامعه را بازتولید کرده استبرخورد 

هاي افراد حقیقی و قهرمانان فیلمها، که بر اساس الگوهاي روي جلد مجالت  هیچ کس بدان باور ندارد، بر چهره

شود که تالش براي  ضایت پنهان ناشی میبازد؛ محبوبیت قهرمان نمونه بعضاً از این ر اند، رنگ می بندي شده سرهم

دل . گیرتر است شک تالشی نفس دستیابی به فردیت سرانجام جاي خود را به تالش براي تقلید داده است، که بی

در حال فروپاشی و متناقض با خود براي نسلها دوام نخواهد یافت، » شخصِ«بستن به این امید کار لغوي است که این 

فردیت با  ود این شکاف روانشناختی حتماً سقوط خواهد کرد، یا آن که تعویض فریبکارانهکه سیستم به سبب وج

از زمان نگارش هملت شکسپیر این نکته عیان بوده است . خود براي نوع بشر غیرقابل تحمل خواهد شد کلیشه خودبه

رت مصنوعی و ترکیبی فیزیونومیهایی که به صو. که وحدت شخصیت بشري صرفاً نوعی فریب و ظاهرسازي است

اند که زمانی مفهومی مبین زندگی بشري نیز در  اینک از یاد برده دهند که مردمان امروز هم اند نشان می تولید شده

آنها با نابود . اندرکار تدارك ظهور ویکتور ماچور و میکی رونی بوده است جامعه از قرنها قبل دست. کار بوده است

.نشینند کردنْ به ثمر می

هایی که باالترین دستمزدها را  ستاره. ت ساختن از امر مبتذل مستلزم تبدیل امر متوسط به امر قهرمانی استب

دلیل نیست که آنان غالباً از میان  بی. کنند گیرند، همانند تصاویري هستند که فروش اجناسِ درهم را تبلیغ می می
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رایج، ایدئال خود را از قلمرو تبلیغات، یعنی از زیبایی ذوق . شوند مشهورترین مدلهاي تبلیغات تجاري انتخاب می

ترتیب این حکم سقراطی که امر زیبا همان امر سودمند است، امروزه ــ به نحوي  بدین. کند اجناس مصرفی، اخذ می

ی کند؛ در رادیو، اجناسی که کاالي فرهنگ سینما براي مجموع فرهنگ در کل تبلیغ می. طنزآمیز ــ تحقق یافته است

تواند با پرداخت چند سنت فیلمی را تماشا  آدمی می. شوند به خاطر آنها وجود دارد، به صورت منفرد نیز توصیه می

تواند آدامسی را بخرد که تولیدش مستلزم  کند که میلیونها دالر خرج برده است، و با پرداخت قیمتی باز هم کمتر می

هاي ارتشها، در  گنجینه. یابد که به واسطه فروش باز هم افزایش میکارگیري ثروتهایی عظیم بوده است ــ ثروتی  به

شود، ولی در همان حال استمرار فحشا در درون کشور مجاز شمرده  غیاب آنها، به لطف حق رأي همگانی، برمال می

شیمن شما اي به درون اتاق ن بهترین ارکسترهاي جهان ــ که به وضوح بهترین نیستند ــ بدون هیچ هزینه. شود نمی

اي از سرزمین روءیاهاست، درست همانطور که جامعه ملی تقلید مضحکی  کل ماجرا تقلید مسخره. شوند آورده می

مردي که تازه از روستا آمده بود در تئاتر قدیمی برلینْ . اش با ما شما فقط لب تر کنید، عرضه. از جامعه انسانی است

کنند؛ اکنون مدتهاست که  کارها که نمی براي دریافت پول چه آور است که اینها متروپل اظهار داشت شگفتی

. سازي این نظر را سرلوحه کار خویش قرار داده و آن را به جوهر اصلی امر تولید بدل کرده است صنعت فرهنگ

این امر همواره آمیخته به احساس پیروزي از عملی شدن کار است؛ ولی البته، در مقیاس کالن، نفس انجام کار 

. ساخت و نمایش یک شو یعنی نشان دادن آنچه هست و آنچه قابل حصول است به همگان. دل پیروزي استمعا

ناپذیر از بیماري فرهنگ در  حتی امروزه نیز این نمایش هنوز نوعی بازار مکاره است، اما بازاري که به طرزي درمان

به کمک لبخندي شجاعانه بر سرخوردگی درست همانطور که افرادي که جذب بازار مکاره شده بودند . رنج است

و  اي در انتظارشان است، سینماروها نیز عالماً دانستند چه واقعه کردند، زیرا به واقع از قبل می ها غلبه می خود از غرفه

اند و مکمل آن، یعنی  به لطف ماهیت پست اجناس لوکسی که تولید انبوه شده. چسبند عامداً به نهاد سینما می

نکته جدید و نوظهور کاال بودنِ آن نیست، . ي همگانی، خصلت خود کاالي هنري نیز در حال تغییر استکالهبردار

این امر که هنر استقالل و . دهد بلکه این واقعیت است که امروزه هنرْ کاال بودنِ خود را آگاهانه مورد تأیید قرار می

دهد، مبناي اصلی لطف و  کاالهاي مصرفی جاي می کند و با افتخار خود را در میان خودآیینی خویش را نفی می

. اي بورژوایی ممکن بود اي مستقل و مجزا همواره فقط در جامعه وجود هنر در مقام حوزه. جذابیت نوآوري است

شود، آزادي هنر ذاتاً به وجود اقتصاد  حتی در مقام نفی آن قصدیت و هدفمندي اجتماعی که از طریق بازار شایع می

آثار هنري ناب که درست به واسطه تبعیت کردن از . ماند شرط، وابسته و مقید باقی می منزله نوعی پیش کاالیی به

تا زمانی . کنند، به رغم این همه، همواره از زمره اجناس تجاري بودند قانون خاص خود جامعه کاالیی را انکار می

ت ــ یعنی تا قرن هجدهم ــ هنرمندان به خریدار و داش که حمایت خریدار، هنرمند را از نفوذ بازار مصون نگاه می

. نام و نشان بودن بازار است هاي بزرگ آثار هنري مدرن متکی بر بی فقدان قصدیت در نمونه. اهداف او وابسته بودند
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کند که هنرمند از تن سپردن به هر الزام خاص و معینی  ها گذر می مطالبات بازار از خالل چنان تعدادي از واسطه

شود ــ البته به وضوح فقط تا حدي خاص، زیرا در سراسر تاریخ طبقه بورژوا خودآیینی هنرمند صرفاً  معاف می

بتهوون، در . شد، و در نتیجه حاوي عنصري از کذب بود که نهایتاً به اضمحالل اجتماعی هنر انجامید تحمل می

، »نویسد مردك براي پول می«: ن فریاد به دور افکندروزهاي آخر بیماري خویش، رمانی از سر والتر اسکات را با ای

و با این حال به هنگام روشن ساختن تکلیف آخرین کوارتتها، که مبین افراطیترین شکل طرد و نفی بازار بودند، 

بتهوون بارزترین نمونه وحدت دو قطب مخالف، . معلوم شد که خودش تاجري به غایت مجرّب و سرسخت است

شوند دقیقاً همانهایی هستند که  آن هنرمندانی که تسلیم ایدئولوژي می. تقالل، در هنر بورژوایی استیعنی بازار و اس

گذارند، به عوض آن که، همچون بتهوون، آن را به درون آگاهیِ محصول هنري  بر حضور این تناقض سرپوش می

به آخر در موسیقی خود بیان کرد،  بتهوون خشم خویش در قبال از دست دادن چند شاهی را تا. خویش انتقال دهند

Sein Muss Es  1و
کوشد تا با به درون کشیدن فشار جهان بیرون، این فشار را به لحاظ  که می(متافیزیکی را 

اصل زیباشناسی . اش استنتاج کرد از تقاضاي مستخدمه در مورد پرداخت حقوق ماهانه) زیباشناختی پس زند

طرح یا شاکله اشیاء و امور را که هنر بورژوایی به لحاظ اجتماعی از آن تبعیت  ایدئالیستی ــ قصدیت بدون قصد ــ

قصد سرانجام، در هیأت . شده از سوي بازار فقدان قصدیت در خدمت مقاصد اعالم: سازد کند، معکوس می می

اه با مطلق لیکن همر. استراحت، قلمرو فقدانِ قصدیت را در خود جذب و ادغام کرده است تقاضا براي سرگرمی و

جایی در ساختار درونی کاالهاي فرهنگی  پذیريِ هنر برحسب پول، نوعی جابه شدنِ اصرار بر ضرورت مصرف

کنند و کسب آن را به خویشتن  اي که آدمیان در این جامعه پرستیز از اثر هنري طلب می فایده. شود رفته ظاهر می رفته

فایده است که، به واسطه احاطه کامل مقوله فایده بر  فس وجود امر بیدهند، خود، تا حد زیادي، عبارت از ن نوید می

اثر هنري، با جذب و ادغام کامل خود در مقوله نیاز، به نحوي فریبکارانه آدمیان را دقیقاً از . آن، لغو گشته است

بخشی از دریافت  آن. کند، رهایی از سودمندي که اثر هنري خود باید مبشر آن باشد همان رهایی موعود محروم می

بخشد؛ سر زدن  توان آن را ارزش مصرف نامید جاي خود را به ارزش مبادله می و مصرف کاالهاي فرهنگی که می

. دهد خبره آثار هنري جاي خود را به فرد جویايِ پرستیژ می: شود به گالریها و شناخت خود آثار، جایگزین لذت می

آدمی . شود، که فرار از نهادهاي آن براي وي ممکن نیست بدل می کننده به ایدئولوژي صنعت تولید لذت مصرف

به . مشترك مجالت الیف و تایم باشد» باید«نیور را دیده باشد، درست همانطور که  سریال خانم می» باید«به سادگی 

فاده قرار این که هر چیز باید براي دستیابی به چیزي دیگر مورد است: شود همه چیز فقط از یک جنبه نگریسته می

هیچ شیئی واجد ارزشی ذاتی نیست، . نظر از میزان گنگ و ناروشن بودنِ این مفهوم از استفاده یا فایده گیرد، صرف

با ارزش مصرف هنر، یعنی وجه وجود آن، به مثابه نوعی بت . بلکه فقط تا آن حد ارزشمند است که قابل مبادله باشد
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به ) شود که به غلط به مثابه منزلت هنري آن تعبیر می(نمره اجتماعی اثر  شود؛ و این بت، یعنی مرتبه یا برخورد می

شود فقط  کارکرد کاالیی هنر ناپدید می. گردد ــ یگانه ویژگی یا خصلت قابل مصرف ارزش مصرف بدل می

یر و قابل پذ منظور که به هنگام تبدیل هنر به یکی از انواع پدیده عام کاال، که همچون محصول صنعتی تعویض بدین

اما به محض آن که معامله از حالت قصد و نیت صرف خارج گشته و به . ارائه به بازار است، به طور کامل تحقق یابد

شود، اثر هنري در مقام نوعی محصول که براي فروش رفتن وجود دارد و با این  یگانه اصل حاکم بر هنر بدل می

هنگامی که . گردد بدل می» ناپذیري فروش«یاکارانه به تجسم عینیِ ناپذیر است، به تمامی و به نحوي ر حال فروش

شد، و چنان  توسکانینی در رادیو به رهبري ارکستر پرداخت، فروش بلیط ناممکن بود؛ موسیقی او مجانی شنیده می

 شود که هیچ نوع آگهی تجاري بود که گویی هریک از اصوات سمفونی با این تبلیغ و تحسین واال همراهی می

این کنسرت در چارچوب ارائه خدمات عمومی براي شما پخش «: شود موجب قطع پخش این سمفونی نمی

ایجاد این توهم فقط به لطف سودهاي کارتل متحد تولیدکنندگان خودرو و صابون ممکن گشته بود، که » .شود می

یش میزان فروش صنایع الکتریکی بقاي ایستگاههاي رادیویی در گرو کمکهاي مالی آنهاست ــ و البته به لطف افزا

اي، از همه نتایج و پیامدهایی سود  رادیو، این عضو مترقی و متأخر فرهنگ توده. تولیدکننده دستگاههاي رادیوند که

.بازار خود از آنها محروم است جوید که سینما در حال حاضر به خاطر شبه می

کند، انحرافاتی نظیر آنهایی که  فات لیبرالی مصون میساختار تکنیکی نظام رادیوي تجاري آن را در قبال انحرا

رادیو صنعتی خصوصی است . توانند وقوع آنها را در حوزه کار خود جایز شمارند صاحبان صنایع سینمایی هنوز می

. که به واقع نماینده و معرف کلیت حاکم است و از این رو چند گام جلوتر از دیگر صنایع یا شرکتهاي منفرد است

رادیو، با انتقال تمام و کمال محصوالت . شود ر فیلد صرفاً سیگار ملت است، اما رادیو صداي ملت محسوب میچست

در . کننده دهد کوشد تا اجناس فرهنگی خود را مستقیماً به منزله کاال به خورد مصرف فرهنگی به حوزه کاالها، نمی

غرض  کند، و در نتیجه شکل موهومِ مرجعی بی افت نمیگونه عوارض یا بهایی از عموم مردم دری آمریکا رادیو هیچ

شود؛ صداي  رادیو به بلندگويِ عام پیشوا بدل می. و مستقل را به خود گرفته است که به خوبی مناسب فاشیسم است

توان  اي که در هر حال به ندرت می شود ــ زوزه سانِ زوزه آژیرهاي خطر پخش می او از بلندگوهاي خیابانی به

سیم به آرمان آنان شکل  دانستند که رادیو و بی ناسیونال سوسیالیستها به خوبی می. ت مدرن را از آن تمیز دادتبلیغا

آسايِ نفوذ سخن  واقعیت غول. ... بخشیده است، درست همانطور که دستگاه چاپ موجد آرمان اصالح دینی بود

ور که برکات مجانی و همگانی کنسرت شود، درست همانط جا، جایگزین محتواي این سخن می بشري در همه

تواند معناي حقیقی این سخنان را  اي دیگر نمی هیچ شنونده. کند رادیویی توسکانینی جاي خود سمفونی را اشغال می

توصیه مصرف کاالهایی واحد تحت نامهايِ . شود اي به یک دستور بدل می در رادیو هر توصیه. ... درك کند

درآمد  ایش کامالً علمی از فالن مسهلِ با صداي نرم گوینده در فاصله میان پخش پیشتجاري و صنعتی متفاوت، ست
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. شود درآمد رانیزي، یگانه چیزي است که دیگر، به خاطر احمقانه بودنش، موءثر واقع نمی اپراي التراویاتا و پیش

ت واقعی آن به واسطه تظاهر به که در حال حاضر ماهی(روزي سرانجام فرمانِ تولید، یعنی همان ماهیت واقعی آگهی 

اي متشکل از باندهاي  در جامعه. تواند به فرمان صریح شخص پیشوا بدل شود می) وجود حق انتخاب مخفی است

گیرند چه بخشی از تولید اجتماعی باید به رفع نیازهاي ملت  آسايِ فاشیست که در جمع خود تصمیم می غول

پیشوا به . رسد اصی از صابون نهایتاً کاري ناخوانا با زمانه به نظر میاختصاص داده شود، توصیه به مصرف نوع خ

.دنگ و فنگ فرامین مستقیم در مورد کشتار همگانی و عرضه آشغال، هر دو، روزآمدتر است جهت صدور بی

ه کند و آنها را با تخفیف ب سازي آثار هنري را همچون شعارهاي سیاسی تزئین می حتی امروزه نیز صنعت فرهنگ

لیکن ناپدید . اند تفریح همگانی آثار هنري همچون پارکها در دسترس استفاده و. دهد رغبت می خورد مردمی بی

اند، بلکه  اي آزاد ملغی شده معنا نیست که این آثار در متن زندگی جامعه شدن خصلت کاالیی راستین آنها، بدین

لغو امتیازات فرهنگی و . مرتبه اجناس فرهنگی است گویاي سقوط آخرین دژ دفاعی آنها در برابر تنزل یافتن به

گشاید که پیشتر از ورود به  ها نمی هایی را به روي توده آموزشی به یاري شگرد حراج موجودي انبار، دروازه حوزه

آنها محروم شده بودند، بلکه، با توجه به شرایط اجتماعی موجود، مستقیماً موجب افزایش انحطاط آموزش و 

آنانی که در قرن نوزدهم یا اوایل قرن بیستم پول خود را صرف تماشاي یک . شود معنایی وحشیانه می پیشرفت بی

کردند، به اندازه پولی که خرج کرده بودند براي اجراي نمایش یا کنسرت احترام قائل  نمایش یا رفتن به کنسرت می

کوشید تا با خود اثر  گاه می به دست آورد، گهخواست در مقابل پولی که داده چیزي  فرد بورژوایی که می. شدند می

شده در مورد فاوست  ادبی بر آثار، یا در شروح نوشته» هاي مقدمه«توان در  گواه این امر را می. ارتباطی برقرار کند

روزه اي از زندگینامه موءلف و دیگر اَعمالی بودند که ام اینها در حکم نخستین گامها به سوي تزئین اثر با الیه. یافت

حتی در همان دوران اولیه، دوره رونق کسب و کار، ارزش مبادله ارزش مصرف . شود بر یک اثر هنري تحمیل می

بسط داده ]ارزش مبادله[ شرط وجود خودش  کرد که آن را صرفاً به مثابه پیش اي با خود حمل می را به منزله زائده

اي مالی در بر داشت تا حدي مهار فرد  هنر تا زمانی که هزینه. داین امر به لحاظ اجتماعی به نفع آثار هنري بو. است

اي را از  حال که هنر هرگونه قدرت بازدارنده. اکنون این امر فقط به گذشته تعلق دارد. بورژوا را به دست داشت

گیرند،  میدست داده است و دیگر نیازي به پرداخت هیچ پولی نیست، نزدیکی و تقرب هنر به کسانی که از آن تأثیر 

. کند کننده بیگانگی است و هر دو طرف این رابطه را تحت لواي عینیت پیروزمند در یکدیگر حل و ادغام می کامل

گردد، و  شوند؛ اولی به تخصصی مکانیکی بدل می سازي ناپدید می در متن صنعت فرهنگ]به اثر[ نقد و احترام 

کنندگان گران  اکنون هیچ چیز براي مصرف. بخشد می دومی جاي خود را به کیش مبتذلِ شخصیتهاي برجسته

سوءظن . آید کنند هرچه هزینه یا خرج کار کمتر باشد، چیز کمتري گیر آنان می با این حال، آنان گمان می. نیست

مضاعف نسبت به فرهنگ سنتی به مثابه ایدئولوژي با سوءظن نسبت به فرهنگ صنعتی در مقام دوز و کلک، ترکیب 
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شوند که  اند، به صورت مجانی همراه با آشغالهایی عرضه می قتی آثار هنري که اینک پست و منحط شدهو. شود می

شوند که  اقبالی طرد می اند، این آثار مخفیانه از سوي مخاطبانِ خوش ها آثار هنري را در آنها مستحیل کرده رسانه

اکنون به هر چیزي . اي دیدن و شنیدن وجود داردقاعدتاً باید از این واقعیت صرف راضی باشند که این همه چیز بر

هاي فرهنگی در مورد حدس زدن نام قطعات  ها و شوهاي کوتاه سالن سینما، مسابقه واریته. توان دست یافت می

رادیویی، هیچ کدام اموري صرفاً  هاي شده در برخی برنامه موسیقی، کتابهاي مجانی، هدایا و پاداشهاي عرضه

سمفونی به . یابد که گویاي تداوم نحوه عملی هستند که همراه با محصوالت فرهنگی تحقق میتصادفی نیستند بل

هاي  شود، و ــ اگر تکنولوژي توانش را داشت ــ فیلمها نیز همچون برنامه پاداشی براي گوش دادن به رادیو بدل می

. ت به سوي یک نظام تجاري استسینما در حال حرک. شدند هاي مردم به آنان تحویل داده می رادیویی در خانه

تواند کمپانی برادران وارنر را به سوي قرار گرفتن در  کند که به راحتی می تلویزیون به وقوع تحولی اشاره می

اما . کاران فرهنگی نخواهد بود جایگاهی براند که یقیناً چیزي جز جایگاه ناخوشایند موسیقیدانان جدي و محافظه

اي  که فرهنگ به مثابه جایزه درحالی. کنندگان جا افتاده است اینک در میان مصرف نظام هدایا و جوایز هم

(bonus)اي جز غنیمت  کنندگان نیز چاره شود که یقیناً واجد مزایاي خصوصی و اجتماعی است، مصرف معرفی می

این که این . دهندآورند مبادا بخت دستیابی به چیزي را از دست ب آنان جملگی هجوم می. شمردن این بخت ندارند

چیز دقیقاً چیست براي هیچ کس روشن نیست، ولی در هر حال فقط آنانی که در بازي مشارکت دارند، صاحب 

کنندگان جوایز داده  سازي به دریافت هذا فاشیسم امیدوار است تا از آموزشی که صنعت فرهنگ مع. اند چنین بختی

.اري خود، سود جویداست، براي سازماندهی آنان در قالب لشکرهاي اجب

شود؛ و به هنگام  فرهنگ چنان کامل تابع قانون مبادله است که دیگر مبادله نمی. آمیز است فرهنگ کاالیی تناقض

از این رو فرهنگ با تبلیغات تجاري در . تواند مصرف شود شود که دیگر نمی مصرف چنان کورکورانه مضمحل می

ها آشکارا  انگیزه. شود معناتر به نظر رسد، قَدرتر می نظام انحصاري بیهرچه این تبلیغات تحت یک . آمیزد هم می

سازي زندگی کند، در نتیجه این صنعت ضرورتاً سیردلی و  تواند بدون صنعت فرهنگ آدمی مطمئناً می. اند اقتصادي

امر در اختیار نفسه، منابع معدودي براي تصحیح این  سازي خود، فی صنعت فرهنگ. کند انفعال بیشتري تولید می

دهند  ولی از آنجا که محصوالت آن همواره لذتی را که به منزله کاال وعده می. تبلیغات اکسیر حیات آن است. دارد

شود، تبلیغاتی که  سازي نهایتاً معادل تبلیغات عمومی می دهند، پس صنعت فرهنگ تا حد یک وعده صرف تنزل می

رسانی  در یک جامعه رقابتی تبلیغات مجري خدمت اجتماعیِ اطالع. استبدان نیاز دارد زیرا بدون آن فاقد مشتري 

کرد و به فروشنده ناشناخته ولی  به خریدار در مورد وضعیت بازار بود؛ تبلیغات کار انتخاب کاال را آسانتر می

در  جویی گیر نبود بلکه موجب صرفه تبلیغات نه فقط وقت. کرد تا اجناس خود را آب کند کارآمدتر کمک می

امروزه، یعنی زمانی که بازار آزاد در حال نابودي است، آن کسانی که کنترل نظام را در دست دارند . شد وقت می
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بزرگ  کننده و شرکتهاي هاي تجاري پیوند محکم میان مصرف تبلیغات و آگهی. اند در سنگر تبلیغات موضع گرفته

آور آژانسهاي تبلیغاتی هستند، که بزرگترین  هاي سرسامفقط آن کسانی که قادر به پرداخت نرخ. کند را تقویت می

اینک از چنین قدرتی برخوردارند، یا از سوي بانکها و  اند؛ یعنی فقط آنانی که هم هاي رادیویی آنها خود شبکه

اً به هزینه تبلیغات، که نهایت. بازار شوند توانند به عنوان فروشنده داخل این شبه شوند، می سرمایه صنعتی حمایت می

. سازد شود، شکست دادنِ بیگانگان مزاحم از طریق رقابت پردردسر را غیرضروري می جیب شرکتها سرازیر می

شباهت با آن تصمیمات  شود که قدرت در دست همان افراد باقی بماند ــ امري که بی ترتیب تضمین می بدین

امروزه . شود تصادي توسط دولتی توتالیتر کنترل میاندازي و اداره فعالیتهاي اق اقتصادي نیست که از طریق آنها راه

هر آن چیزي که مهر آن را بر خود ندارد به لحاظ اقتصادي مشکوك : تبلیغات اصلی منفی، نوعی سد و مانع، است

تبلیغات سراسري و همگانی به هیچ وجه براي آشنایی و باخبر شدن مردم از انواع اجناس موجود . شود تلقی می

تبلیغات فقط به طور غیرمستقیم به . ــ اجناسی که عرضه آنها در هر حال داراي محدودیت استضروري نیست 

براي یک شرکت خاص کنار نهادن شیوه فعلی تبلیغات در حکم از دست دادن . رسانند فروش محصوالت یاري می

عضاي این محفل تحمیل بر ا]صاحبان صنایع[ پرستیژ و ایجاد گسست در انضباطی است که از سوي محفل پرنفوذ 

شوند، صرفاً به جهت باقی نگهداشتن قدرت  در زمان جنگ اجناسی که قابل حصول نیستند باز هم تبلیغ می. شود می

از آنجا که . است]کاال یا شرکت[ هاي ایدئولوژیک مهمتر از تکرار نام  اعطاي یارانه به رسانه. صنعتی در صحنه

سازي  ــ صنعت فرهنگ» سبک«کند، امر تبلیغات به کنه زبان ــ  اده از تبلیغات مینظام هر محصولی را وادار به استف

پیروزي تبلیغات چنان کامل است که دیگر حضورش در جایگاههاي کلیدي آشکار و بدیهی . نفوذ کرده است

آگهی تبلیغی  هاي سنگیِ غرقه در سیالب نور، بري از هرگونه ها، این آگهی گنده آساي کله ساختمانهاي غول: نیست

هستند؛ و حداکثر ممکن است بر بامهاي آسمانخراشهاي خویش حروف اختصاري نام شرکت را بدون هیچ نوع 

اما بنگاههاي تجاري قرن نوزدهم که معماري آنها . تجلیل از نفس، همچون بناهاي یادبود تابناك، به نمایش گذارند

ه منزله کاالي مصرفی سود جست و زیستن در آنها از جمله توان ب هنوز شرمگینانه گویاي آن است که از آنها می

هاي  کاربردهایشان است، درست برعکس از کف تا سقف و حتی باالتر از آن پوشیده از پوسترها و عالئم و آگهی

.ماند اي براي تابلوهاي اعالنات باقی نمی زمینه حد که از این بناها چیزي جز پس تا بدان: اند تجاري

شود، درست همانطور که گوبلز ــ با دوراندیشی ــ آنها را با هم ترکیب  هنر و نه چیزي جز آن بدل میتبلیغات به 

اکنون در . هنر براي هنر، تبلیغات براي نفس تبلیغ کردن، نوعی بازنماییِ ناب و خالص قدرت اجتماعی: کند می

هاي تبلیغاتی را از متون و  تواند آگهی میبه سختی  بانفوذترین مجالت آمریکایی، الیف و فورچون، یک نگاه سریع

مطالب مربوط به سردبیر حاوي و بیانگر توصیفی پرهیاهو و بیجا از مرد . تصاویر مربوط به هیأت تحریریه تمیز دهد

که هوداران جدیدي براي او به ارمغان خواهد ) همراه با تصاویري از زندگی و عادات مجلل وي(بزرگ است 
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هاي تبلیغاتی چنان شماري از جزئیات و عکسهاي مستند را به کار  صفحات مربوط به آگهیآورد، در همین حال 

شوند، آرمانی که بخشهاي مربوط به سردبیر و هیأت  رسانی بدل می گیرند که عمالً به نمود کامل آرمان اطالع می

سازي و روش ترکیبی فرهنگخصلت خط تولیديِ صنعت . اند تحریریه تازه تالش براي دستیابی بدان را آغاز کرده

(Synthetic) هاي استودیویی بلکه  که نه فقط در برنامه(شده ارائه محصوالت در این صنعت  ریزي و برنامه

هاي محبوب نیز حالتی  مستند و ترانه هاي مبتذل، رمانهاي شبه بندي کردنِ زندگینامه وبیش در نگارش و سرهم کم

پذیر شدن،  یکایک نکات مهم، به واسطه تفکیک: درخور امر تبلیغات استکامالً مناسب و ) اي دارد کارخانه

سپارند که نسبت  پذیر شدن، و حتی به لحاظ تکنیکی بیگانه شدن از هرگونه معناي منسجم، تن به اهدافی می تعویض

اجناس براي  ها، و شگردهاي معین تکرارپذیر همواره در جهت به نمایش گذاشتن ها، حقه جلوه. اند به اثر بیرونی

اند، و امروزه هر کلوزآپِ هیوالوشِ فالن ستاره سینما در حکم نوعی آگهی تبلیغاتی  مقاصد تبلیغاتی به کار رفته

تبلیغات و صنعت . اي در حکم تبلیغی براي آهنگ خودش است براي نام اوست و هر ترانه محبوب و عامیانه

در هر دو مورد تحقق امري واحد را . آمیزند تصادي در هم میسازي به لحاظ تکنیکی و همچنین به لحاظ اق فرهنگ

شماري مشاهده کرد، و تکرار مکانیکی یک محصول فرهنگی واحد عمالً با تکرار یک  توان در مکانهاي بی می

 در هر دو مورد خواست مصرانه موءثر بودن محصولْ تکنولوژي را به روانْ تکنولوژي. شعار تبلیغاتی یکی شده است

Technology)  (Psycho در هر دو مورد . کند ، یعنی به روشی براي دستکاري و کنترل آدمیان، بدل می

معیارهاي به کار رفته بسی چشمگیر اما آشنایند، شگردهاي آسان اما گیرا، ماهرانه اما ساده؛ هدف اصلی مستولی 

.شود کننده است که همواره حواس پرت یا مقاوم محسوب می شدن بر مصرف

. کند گیري فرهنگ به منزله تبلیغات ادا می گوید سهم خود را در شکل می از طریق زبانی که با آن سخن میآد

هرچه زبان در بیانیه یا اعالم نظر کاملتر مستحیل شود، کلمات نیز در مقام حامالن ماديِ معنا بیش از پیش منحط 

[ شوند؛ هرچه کلمات منظور و مقصود  ی بدل میهایی بري از هرگونه خصلت یا کیفیت ذات گردند و به نشانه می

زدایی از زبان، هرگاه به مثابه  اسطوره. شوند را به صورتی نابتر و شفافتر منتقل کنند، نفوذناپذیرتر می]گوینده

کلمه و محتواي . عنصري از کل فرآیند روشنگري در نظر گرفته شود، در حکم درافتادن مجدد به درون جادوست

مفاهیمی چون ماخولیا و تاریخ، یا حتی زندگی، . ناپذیر از یکدیگر بودند جدایی ی عناصري متمایز لیکذاتی و اساس

شکل کلمه به طور همزمان این . شدند کرد، بازشناخته می ساخت و حفظ می در قالب کلمه، که آنها را مجزا می

کلمه را امري تصادفی و رابطه ]عاطفی[ جدایی مطلق، که تأثیر . کرد ساخت و آنها را منعکس می مفاهیم را برمی

هر عنصري از یک . نهد ء می کند، نقطه پایانی بر امتزاج خرافی کلمه و شی آن با موضوع را مصنوعی و دلبخواهی می

دنباله یا توالی معینِ غیرمجازي که از حد بستگی و ربط با واقعه فراتر رود، به منزله امري ناروشن یا متافیزیک لفظی 

اي بدون هرگونه معنا باشد، چنان به  تواند صرفاً نشانه ولی نتیجه این امر آن است که کلمه، که اینک می. شود می طرد
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این امر بر زبان و موضوع به یکسان . ماند شود که دیگر چیزي جز فرمولی منجمد از آن باقی نمی ء متصل می شی

پذیر و تجربی سازد، با آن به منزله نوعی مورد  ع را آزمونیافته به عوض آنکه موضو کلمه پاالیش. گذارد تأثیر می

رحمانه از  که اکنون به لطف خواست دستیابی به روشنی بی(کند، و هر چیز دیگري  یامثالی تجریدي برخورد می

یک هافبک . شود در عرصه اقعیت محو می) اي که خود اینک طرد گشته است حوزه بیان حذف شده است ــ حوزه

زي فوتبال، یک پیراهنْ سیاه، یک عضو جوانان هیتلري، و از این قبیل، جملگی چیزي بیش از اسامی چپ در با

شده بود، اکنون، پس از (Longing)شدنش موجب ظهور دروغها و همچنین تمنا  اگر کلمه پیش از عقالنی. نیستند

ها که پوزیتیویسم  ي و کَريِ دادهکور. شدنش براي تمنا حتی بیش از براي دروغها در حکم نوعی قفس است عقالنی

ها محدود  شود، زبانی که خود را به وظیفه ثبت آن داده کاهد به درون خود زبان سرازیر می کلمات را بدانها فرو می

شوند؛ آنها به نیرویی بارز، به قدرتی براي چسبانیدن و دفع کردن  ها و اصطالحات خود نفوذناپذیر می واژه. سازد می

رفته به نوعی حقه  ها رفته واژه. سازد د که آنها را به قطب مخالف خود، یعنی اوراد جادویی، شبیه مییابن دست می

شود، یا زیرا اصطالح دولت  شوند، زیرا نام خواننده اپرا در واقع در استودیو و بر مبنایی آماري جعل می تبدیل می

شود، یا از آن رو که  تکفیر می» روشنفکران«یا » تهابوروکرا«رفاه عامه به لطف استفاده از اصطالحات مکروهی چون 

در کل، نام ــ که جادو در نهایت . شود نام کشور به منزله افسونی زیبا براي تسمیه اعمال کثیف به کار گرفته می

 نوعی استحاله به عالئم بوالهوسانه قابل دستکاري که: کند چسبد ــ تغییري شیمیایی را تجربه می راحتی بدان می

اینک تأثیر آنها به وضوح قابل محاسبه است، لیکن دقیقاً به همین دلیل درست همانقدر جبارانه است که تأثیر نام 

مند شدن در مقام عالئم تجاري  هاي باستانی، یا به لطف قاعده مانده نامهاي نخست، این پس . (archaic)باستانی

یا از طریق استاندارد شدن جمعی، ) هاي نخست بدل شده استهاي سینما به نام نامهاي خانوادگی ستاره(تبلیغاتی 

در قیاس با آنها، نام خانوادگی بورژوایی که، به عوض عالمت تجاري بودن، زمانی حامل خود را با . اند روزآمد شده

 این نام خانوادگی در میان. رسد بخشید، کهنه و عتیقه به نظر می به تاریخچه خویش تفرد می مرتبط ساختن او

زند، آنان به قصد پنهان ساختن فاصله ناجور و نامناسب میان افراد  آمریکاییها به نوعی شرمساري عجیب دامن می

این نحوه عمل روابط میان انسانها را . پذیر تیم زنند، یعنی به منزله اعضاي تعویض صدا می» هري«و » باب«یکدیگر را 

هد و در واقع در حکم دفاعی علیه نوع حقیقی روابط انسانی د تا حد همیاري خوب اعضاي جامعه ورزشی تنزل می

. رسد شده کلمات در حیطه معناشناسی است، در قالب نشانه به کمال می داللت، که یگانه کارکرد پذیرفته. است

هاي مردمی به درست یا به غلط شکلی از انحطاط فرهنگ طبقات باال محسوب  نظر از این نکته که ترانه صرف

ها فقط از طریق فرآیند طوالنی انتقالِ مکرر شکل مردمی خویش را کسب  شکی نیست که عناصر این ترانه شدند، می

،   ûFadاصطالح آمریکایی. دهد هاي عامیانه به سرعت برق رخ می از سوي دیگر گسترش و رواج ترانه. اند کرده

د ــ یعنی مدهایی که توسط نیروهاي شون رود که همچون اپیدمی ظاهر می که براي تسمیه مدهایی به کار می
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صنعت تبلیغات  (Totalitarian)گیرند ــ مدتها پیش از آنکه روءساي خودکامه اقتصاديِ شدیداً متمرکز گُر می

هنگامی که فاشیستهاي آلمانی ناگهان . تحمیل کنند مبین همین پدیده بود]بر همگان[ خطوط کلی فرهنگ را 

اندازي کنند، روز بعد  ــ را از درون بلندگوها راه» ناپذیر تحمل«اي خاص ــ مثالً  گیرند واژه روزي تصمیم می

به پیروي از همین الگو ملتهایی که هدف حمله واژه آلمانی. شود وِرد زبان همه ملت می» ناپذیر تحمل«

ûblitzkrieg ]»بودند این واژه را جذب زبان زرگريِ]»وار نبرد یا حمله صاعقه(jargon)خویش کردند .

تکرار عمومی نامها براي مشخص کردن اقداماتی که بایست از سوي مقامات اجرا شود، به تعبیري، این نامها را آشنا 

. شد سازد، درست همانطور که وِرد زبان شدن فالن نام تجاري موجب افزایش فروش در عصر بازار آزاد می می

با توجه به داللتهاي خاص، امر تبلیغات را با کلمات اخطاردهنده  تکرار کورکورانه و سریعاً رو به گسترش کلمات

که کلمات را براي گویندگانشان آفرید کنار زده شده ] بشري [ اي از تجربه  آن الیه. زند حکومت توتالیتر پیوند می

بان شود که تا به حال فقط مختص ز است؛ زبان در این فرآیند جذب و ادغام سریع واجد خشکی و سردیی می

برند که یا  شماري کلمات و عباراتی را به کار می مردمان بی. ها بود هاي روزنامه تابلوهاي اعالنات و ستونهاي آگهی

کنند که این کلمات موجب تحریک  اند یا فقط به این سبب آنها را استعمال می قدرت فهمشان را از دست داده

اند که در نهایت هرچه پیوندشان با اشیاء یا  اقع عالئمی تجاريشوند؛ در این معنا، کلمات به و انعکاسهاي شرطی می

اي به نحوي غیرقابل  وزیر آموزش توده. شود مصادیق خود محکمتر باشد، معناي زبانشناختی آنها کمتر درك می

نند، ک ستایش می» راپسودي«و » خیالپردازي«وقفه از  هاي محبوب بی راند، و ترانه سخن می» نیروهاي پویا«فهم از 

باید شعف و  سازند، جادویی که می ناپذیر مستقر می پایه جادويِ امر فهم لیکن محبوبیت همگانی خود را دقیقاً بر

شوند، لیکن از  اي دیگر، نظیر خاطره، هنوز بعضاً فهم و درك می مفاهیم کلیشه. لرزه حیاتی واالتر را ایجاد کند

این مفاهیم و کلمات چونان جزایري در دریاي . اند کند گریزان قلمرو تجربه که ممکن است به آنها محتوایی عطا

توان از نحوه تلفظ آمیخته به  و هیتلر این کلمات را می (Flesch)در رادیوي فلش. شوند زبانِ ملفوظ نمایان می

این «یا » !عزیزان شب همگی بخیر«گوید  تظاهر گوینده بازشناخت، به ویژه زمانی که او خطاب به کل ملت می

در . شود کند که از سوي میلیونها نفر تقلید می را با لحنی ادا می» پیشوا«، و حتی واژه »صدايِ جوانان هیتلري است

شود، پیوندي که در قرن نوزدهم  هایی است که آخرین پیوند میان زبان و رسوبِ تجربه گسسته می متن چنین کلیشه

نگاري که به لطف نگرشِ  اما در نثر آن روزنامه. دهنده بود آمیز و آشتی ها هنوز واجد تأثیري مودت در متن لهجه

هایی جامد و بیگانه  لمانی دست یافت، کلمات آلمانی به واژهپذیر خود به مقام ویراستار و سردبیر کل زبان آ تطابق

. خلقی به پستی کشیده شده است دهد که تا چه حد به واسطه اجتماع فاشیست شبه اي نشان می هر کلمه. شوند بدل می

روا  تمام خشونتی که بر کلمات. شده است) توتالیتر(گرا  اینک سراسري، همگانی، و تام البته این نوع زبان هم

فرد گوینده نیازي ندارد . تواند باز هم شنیدن آنها را تحمل کند انگیز است که آدمی به سختی می شود چنان نفرت می
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تا به نحوي پرطمطراق سخن بگوید؛ در واقع اگر نحوه بیان او با بیان مخاطبان خاص خودش تفاوت داشت، وجود او 

شنوندگان و تماشاگران حتی شدیدتر از گذشته رنگ و بويِ صنعت  اما، در مقابل، زبان و ژستهاي. بود ناممکن می

روشنهایی که توضیح و تبیین تجربی آنها هنوز  گیرد، آن هم در قالب ظرایف و سایه سازي را به خود می فرهنگ

است دنیایی را از آنِ خود کرده  سازِ دمکراسیِ رقابتی و ینگه سازي میراث تمدن امروزه صنعت فرهنگ. ممکن نیست

امروزه همگان . سنج نبود گاه چندان ظریف و نکته ــ دمکراسیی که حس تمیزش نسبت به انحرافات فکري هیچ

اند تا به هر یک از  شدن تاریخیِ دین، آزاد بوده آزادند تا برقصند و کیف کنند، درست همانطور که، از زمان خنثی

انتخاب ایدئولوژي ــ از آنجا که ایدئولوژي همواره بازتاب  اما آزادي. شمار موجود بپیوندند هاي بی کیشها و فرقه

نحوه . آید جز آزادي انتخاب آنچه همواره یکسان است جا چیزي از آب درنمی جبر و زور اقتصادي است ــ در همه

پذیرش و پایبنديِ فالن دختر به امر واجبِ قرار گذاشتن با دوست پسرش، لحن صدا در گفتگوي تلفنی یا در 

شده  بندي یترین و خصوصیترین موقعیتها، انتخاب کلمات در صحبت کردن، و کل آن حیات درونیِ طبقهصمیم

ارزش شده است، جملگی گواه تالش آدمی است تا خود را به  توسط روانشناسیِ اعماق که امروزه تا حدي بی

است که از سوي صنعت شبیه مدلهایی ) حتی به لحاظ عاطفی(دستگاهی دقیق و کارآ بدل کند، دستگاهی که 

اند که حتی ایده هر چیز  ءواره شده چنان به تمامی شی صمیمیترین واکنشهاي آدمیان. شود سازي عرضه می فرهنگ

مقوله شخصیت دیگر عمالً دال بر : اي سراپا تجریدي بر جاي مانده است مختص به آنان، امروزه فقط در مقام مقوله

پیروزي تبلیغات در . راق و رهایی یا منزه بودن از بوي بدن و عواطفچیزي نیست جز داشتن دندانهاي سفید ب

کنند مجبور و موظف به خرید و  کنندگان حس می معناست که مصرف سازي بدین چارچوب صنعت فرهنگ

.اند اند، هرچند که به خوبی به ماهیت آنها واقف استعمال محصوالت این صنعت

:تاب زیراي است از فصل چهارم ک این نوشته ترجمه

M. Horkheimer and T.W. Adorno, Dialectic of Enlightenment, The Seabury Press, (New York, 
1972), pp. 120-167.
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  جایگاه راوي در رمان معاصر

  تئودور آدورنو

  یوسف اباذري: ترجمه

  

اى که بر دوش من نهاده شده تا در مدت زمانى اندك، تذکراتى در مورد منزلت فعلى رمان به عنوان شکل،  وظیفه

)Novel as Form( سازد که بدون مالحظه رفتار کنم و فقط یک جنبه از مسئله را برگزینم بدهم، ناگزیرم مى .

دیگر : ین جایگاه پارادوکسى بودن آن استدر حال حاضر مشخصه ا. ام جایگاه راوى است اى که برگزیده جنبه

رمان، شکل ادبى خاص دوران بورژوایى . گفتن ممکن نیست، اما رمان به عنوان شکل نیازمند روایت است قصه

کیشوت است، و تجزیه و تحلیل هنرمندانه هستى صرف، هنوز  مبدا رمان تجربه جهان افسون زدوده در دون. است

حتى رمانهایى که به لحاظ . رود جزو ذاتى رمان به شمار مى )Realism(، گرایى واقع. قلمرو رمان است

کنند تا محتوایشان،  شوند، تالش مى محسوب مى )Fantasy(رمانهاى خیال، ) Subject matter( موضوعشان،

)Content( به سبب تحولى که شروع. اى عرضه کنند که آشکار شود قصد آنها اشاره به واقعیت است را به گونه 

تا . شده، این نحوه کار مورد شک و تردید قرار گرفته است سریع نهایت گردد و امروز بى آن به قرن نوزدهم باز مى

گراییى عبور کرده است که بر اثر آن هیچ  از منشور ذهن] ناگزیر[شود، این جریان  آنجا که به راوى مربوط مى

بودن مادى،  یا انضمامى ژانر حماسه به عینیتنخورده باقى نمانده است و در نتیجه، تذکر  مصالحى دست

)Gegenstndlichkeit Material Concreteness( این روزها، کسى که . از بنیان سست گردیده است

 )Plasticity(پذیرى،  ادامه دهد و انعطاف )Stifter(المثل شتیفتر،  اتکاى خود را به واقعیت انضمامى به شیوه فى

ناگزیر  -قعیتى مادى که از صافى اندیشه گذشته و فروتنانه مورد قبول قرار گرفته باشد وا -واقعیت مادى اخذ کند 

چنین کسى باید بار گناه دروغى . تقلیدى که بوى تزئین از آن بلند است ;شود که باید تقلید کند به موضعى رانده مى

 ;است که جهان بامعناستدروغ عاشقانه رهاکردن خود به دست جهان که پیشفرض آن، آن : را به دوش کشد

به نوشتن رمانهاى عامیانه از نوع رمانهاى بازارى پر طول و تفصیل  بازگشت عاقبت کار چنین کسى در افتادن بى

طور که هنر نقاشى  همان. اند اگر از جنبه موضوع اثر نیز مسئله را بررسى کنیم مشکالت به همین اندازه بزرگ. است

 )Reportage(  به عکاسى سپرد، رمان نیز بسیارى از وظایف خود را به گزارش،بسیارى از وظایف سنتى خود را 

این امر به آن معناست که رمان باید توجه خود را به چیزى . هاى فرهنگسازى به ویژه سینما واگذار کرد و رسانه

ز موضوع، به هر تقدیر، برخالف نقاشى، زبان بر آزادى رمان ا. آید جلب کند که گزارش از پس آن برنمى
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جیمز جویس مصرانه عصیان . سازد که ظاهر گزارش را حفظ کند کند و رمان را ناگزیر مى محدودیتهایى تحمیل مى

.پیوند زد )Discursive(گرایى را با عصیان بر ضد زبان گفتارى،  رمان بر ضد واقع

  

  

دهد و خارق عادت و فردگرایانه و دلبخواهى خواندن کارهاى او،  کردن با آنچه جویس انجام مى مخالفت   

هویت و یکپارچگى تجربه در قالب یا شکلى از زندگى که داراى نظم و استمرار درونى باشد از . نارواست

. سازد رى راوى را ممکن مىگی زندگى یگانه چیزى است که جهت] توان گفت که و دیگر نمى[گسیخته است،  هم

گویى  توجه کنیم که براى کسى که در جنگ شرکت کرده است داستان] بردن به این نکته براى پى[کافى است که 

اگر روایتى چنان عرضه . گویند تا چه حد ناممکن است درباره آن به شیوه کسانى که درباره ماجراهاى خود قصه مى

ارب را استادانه از سر گذرانده است، بحق با ناشکیبایى و سوءظن خوانندگان گونه تج شود که انگار راوى آن این

دلیل این امر فقط ناشى از . اند قدیمى شده»  کتاب خوبى و گوشه چمنى«هایى از قبیل  گفته. رو خواهد شد روبه

به معناى گفتن  گویى است، زیرا قصه] رمان[فقدان تمرکز خوانندگان نیست، بلکه همچنین ناشى از محتوا و شکل 

 )Standardization(کار است که به سبب جهان ادارى شده و استانداردشدن،  حرفى خاص است و دقیقا همین

نظر از آنکه هرگونه پیامى رنگى ایدئولوژیک  صرف. شدن کامل آنها، ناممکن گشته است همه چیزها و یکدست

چرخد،  که جهان هنوز اساسا بر مدار اصل تفرد مى یعنى این دعوى دارد، دعوى ضمنى راوى نیز ایدئولوژیکى ست

تواند در  ها و عواطفش از پس تقدیر برآید، و اینکه آدمى هنوز مى تواند به کمک انگیزه و اینکه فرد بشرى هنوز مى

جا به  هاى ادبى سطحى که این روزها همه زندگینامه ;جهان درونى و شخصى خود مستقیما کارى را به انجام رساند

    .خورند محصول فرعى همین اضمحالل رمان به عنوان شکل است مى چشم

از بحرانى که  -هر چند با توفیقى اندك  -جویند  گونه طرحهاى ادبى در آن پناه مى قلمرو روانشناسى که این    

ل حتى موضوع رمان روانشناختى نیز مضمح. بودن شده است، مستثنا نیست گریبانگیر تالش ادبیات براى انضمامى

نگاران مستمرا درباره دستاوردهاى روانشناختى  به درستى گفته شده است در همان زمانى که روزنامه: شده است

. سر گذاشته بودند کردند، علم و به ویژه روانکاوى فروید مدتها قبل کشفیات او را پشت داستایفسکى قلمفرسایى مى

اگر اصوال آثار او واجد : گذاشت نقطه اصلى انگشت نمىبه عالوه، این ستایش گزاف از داستایفسکى، احتماال بر 

یا روانشناسى جوهر  )Intelligible( نکات روانشناختى باشد، منظور از آن روانشناسى شخصیت معقول و ناب، 

داستایفسکى دقیقا از همین جنبه است که . است نه روانشناسى شخصیت تجربى یا روانشناسى آدمیان کوچه و بازار

دارد تا از روانشناسى شخصیت تجربى بگسلد و خود را وقف ارائه  آنچه رمان را وا مى. ى پیشرفته استنویس رمان

سازد، فقط آن نیست که علم و ارتباطات مهار هر چیز محصل  Un) (wessenو برنهاده آن  )Wessen(جوهر، 
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بلکه نکته مهمتر آن است که  ;جهان درونى را به دست گرفته است) Facticity(و محسوسى، از جمله مجعولیت، 

. سازد شود، جوهر را بیش از پیش پنهان مى تر مى تر و یکدست هر چه رویه سطحى فرآیند زندگى اجتماعى فشرده

گرایى را  گرایانه خود وفادار باقى بماند و واقعیت امور را بیان کند، باید آن نوع واقع اگر رمان بخواهد به میراث واقع

وارگى  شئ. کند ا تجدید تولید ظاهر واقعیت، نقش این ظاهر در استتار واقعیت را تحکیم مىرها سازد که صرفا ب

و  -کند  آالت بدل مى شدن کار ماشین که خصال انسانى آنان را به روغنى براى روان -تمامى روابط میان انسانها 

ر میان همه اشکال هنرى، رمان یکى از همچنین بیگانگى و از خودبیگانگى عام را باید به نام حقیقى خود نامید، و د

تخاصم میان انسانهاى زنده و شرایط متحجر، از مدتها پیش، و . معدود اشکالى است که صالحیت این کار را دارد

در طى این . مطمئنا از قرن هجدهم و از زمان انتشار رمان تام جونز نوشته فیلدینگ، موضوع حقیقى رمان بوده است

زیرا هر چه افراد انسانى و . شود گذارى خود به شگردى زیبایى شناختى براى رمان بدل مى اصلهجریان، بیگانگى و ف

تحت این شرایط . شوند تر مى شوند، در چشم یکدیگر مرموز و معمایى جماعات بیش از پیش از یکدیگر بیگانه مى

به جستجویى براى جوهر بدل  است که انگیزه حقیقى رمان، یعنى تالش براى رمزگشایى از معماى زندگى برونى،

کننده و  شدگى روزمره ناشى از قراردادهاى اجتماعى، گیج همان جوهرى که اکنون خود در متن بیگانه. شود مى

گرایانه رمان مدرن، یا همان ساخت مابعدالطبیعى آن را  آنچه سویه ضدواقع. رسد نظر مى طور مضاعف بیگانه به به

اى که در آن آدمیان از خود و از  موضوع حقیقى رمان است، یعنى همان جامعهسازد،  کشد و برجسته مى پیش مى

   .شدن افسون از جهان است شود، زدوده شناختى منعکس مى آنچه در تعالى زیبایى. اند یکدیگر جدا شده

د این گمان نویس به هیچ وجه عرصه پرداختن به این مسائل نیست، و دالیلى در تایی تامالت و تدابیر آگاهانه رمان   

طلبانه هرمان بروخ، به اثر هنرى  نویس به چنین تامالتى روى آورد، نظیر رمانهاى بس جاه وجود دارد که هرجا رمان

حساسیتهاى عجیب و  در هیئت»  شکل«تغییرات تاریخى در ] گونه موارد در این[رسد، بلکه برعکس  سودى نمى

باید و نبایدها، مالك قطعى تعیین  اسیتها در مقام ابزارهاى ثبتحد و اندازه نقش این حس. شود غریب مؤلف ظاهر مى

آثار او به سنت رمان . همتاست بیزارى مارسل پروست از گزارش به عنوان شکل ادبى هنوز هم بى. رتبه مؤلف است

راطى گرایى اف شدن رمان در ذهن اى از این سنت که غایت آن حل گرا و روانشناختى تعلق دارد، آن هم شاخه واقع

اثر یاکوبسون و مالته الئوریدز بریگه،   Lyhne) (Niels است، یعنى همان سیر تحولى که آثارى چون نیلز لینه

)Malte Laurids Brigge( شود، ولى فاقد هرگونه پیوند تاریخى تجربى با کار پروست  نوشته ریلکه را شامل مى

، »گونه بود واقعیت این«امور برونى، و پایبندى آن به شعار گرایى در ارائه اشیا و  هر چه پیروى رمان از واقع. است

شود، و همزمان با آن تضاد میان دعوى  بدل مى»  انگارى«و »  گویى«تر باشد، هر کلمه آن نیز بیش از پیش به  قاطعانه

و درونى،  این دعوى ضمنى. یابد افزایش مى» گونه نبود وضع اصال این«و این حقیقت که ] به ارائه واقعیت[رمان 

)Immanent (به همه وقایع  یعنى دعوى معرفت دقیق مؤلف نسبت -گاه قادر به پرهیز از آن نیست  که مؤلف هیچ
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یابد، و همچنین تکنیک  شدن به وهم بسط مى مستلزم اثبات است، و دقت پروست، که همواره تا حد بدل -و امور 

شود، به راستى در  مر زنده نهایتا به اجزایش تجزیه مىاو که از رهگذر آن وحدت ا) Micrological(بین،  خرده

شناختى در جهت ارائه همان اثبات، بدون آنکه از مرزها و حدود  حکم تالشى است از سوى دستگاه حسى زیبایى

خود را راضى کند که کار را با گزارش امرى غیرواقعى به مثابه  توانست پروست هرگز نمى. شکل تخطى کرده باشد

وهواى به  اى از کودکى و حال عى شروع کند و به همین دلیل است که اثر دورى و حلقوى او با خاطرهامرى واق

چیزى نیست مگر ] در جستجوى زمان گمشده[تمامى کتاب نخست . شود وسال آغاز مى رفتن در آن سن خواب

بخیر را از پسرك  وسه شبرفتن، آن هم در شرایطى که مادر زیبارو ب توصیفى دقیق از مشکالت و موانع به خواب

گویى راوى فضایى درونى ایجاد کرده است که او را از شر برداشتن قدمى خطا به درون جهانى . دریغ کرده است

کند  توان در لحن کاذب کسى مشاهده کرد که تظاهر مى آثار برداشتن این قدم خطا را مى. دارد بیگانه مصون مى

این شگرد را  -شود  اى نامحسوس به داخل این فضاى درونى کشیده مى وهجهان به شی. انگار با آن جهان آشناست

شود که لحظه به  اى ارائه مى دهد به همان شیوه و هر آنچه در جهان بیرون رخ مى -اند  نامیده»  گویى درونى تک«

اى در جریان  اى از جهان درون، یا سویه و لمحه به مثابه قطعه: رفتن در صفحه نخست رمان ارائه شده است خواب

سیال ذهن، که نظم عینى زمان و مکان دیگر قادر به رد و ابطال آن نیست، همان نظمى که در رمان پروست همواره 

هدفى  -براى مثال دانشجوى ولگرد اثر گوستاو زاك  -در اکسپرسیونیسم آلمان نیز رمان . آید حال تعلیق درمى به

حماسى،  آن طرح و رهیافت. ا و حال و هواى آن کامال متفاوت بودکرد، هر چند که پیشفرضه مشابه را دنبال مى

)epic (توانند با تمامى غنا و  کوشد صرفا اشیا و امورى انضمامى را توصیف کند که مى در نگارش رمان که مى

    .شود کمال خویش ارائه شوند، نهایتا به حذف مقوله بنیانى و حماسى انضمامیت منجر مى

توان با صحنه تئاتر بورژوایى قیاس  رمان سنتى را که آثار فلوبر احتماال اصیلترین تجسم ایده یا مثال آن است، مى   

راوى پرده . شگرد اصلى این نوع رمان ایجاد پندار و توهم است. کرد که از سه طرف بسته و محدود به دیوار است

. د چنان مشارکت جوید که گویى خود در آنجا حضور داردده خواننده باید در هر آنچه رخ مى: کشد را باال مى

 - در آثار فلوبر  -کند و همچنین  مالك برترى ذهنیت راوى همان قدرتى است که با آن چنین توهمى را ایجاد مى

همان خلوص و پاکیزگى زبان است که از رهگذر معنوى ساختن زبان، آن را از قلمرو امور تجربى، که زبان بدان 

اى را پیدا  تامل، حکم معصیت کبیره: شود تامل و بازاندیشى حرام شمرده مى. کند مقید است، خارج مى متعهد و

بودن تامل، همراه با خصلت موهوم آنچه  امروزه حکم حرام. کند کند که خلوص عینى واقعیت را مخدوش مى مى

اند  سیارى اشخاص به این نکته اشاره کردهب. دهد شود، رفته رفته نیروى خود را از دست مى باز نموده مى] در رمان[

بلکه همچنین در جاعالن آندره ژید، در آثار متاخر توماس مان یا در  که در رمان مدرن، نه فقط در رمانهاى پروست

ولى این نوع . کند شکستن عناصر درونى شکل، خود را متجلى مى منش موزیل، تامل و بازاندیشى با درهم مرد بى
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تامل نوع دوم اساسا . ته از نامش، تقریبا هیچ وجه مشترکى با تامل و بازاندیشى ماقبل فلوبرى نداردبازاندیشى، گذش

تامل نوع جدید موضعى علیه . شد ماهیتى اخالقى داشت و در اتخاذ موضع له یا علیه قهرمانان رمان خالصه مى

کوشد در  ه خود راوى است، راویى که مىکند، که در واقع موضعى علی اتخاذ مى] واقعیت[ادعاى دروغین بازنمایى 

این . را تصحیح کند] یا همان روش گزارشگرى[ناپذیر خود  مقام مفسر و شارح فوق تیزبین وقایع، طرز کار اجتناب

ساز رسانه توماس  توان کارکرد شکل فقط اکنون مى. شیوه تخریب شکل، جزء ذاتى نفس معناى شکل ادبى است

آثار او، که اگر در آن ) Enigmatic irony(، یعنى همان خصلت کنایى معماگونه، مان را تمام و کامل فهمید

هاى خود او را پنبه  مؤلف با اشارتى کنایى که رشته: دقت کنیم، تقلیل آن به عناصر هجوآمیز محتوایى ممکن نیست

خود او، قادر نیست  المنهد، دعویى که با این حال هیچ کالمى، حتى ک کند، دعوى خلق امرى واقعى را کنار مى مى

دهد یعنى  صریحترین شکل انجام این عمل، احتماال در دوره متاخر حیات ادبى توماس مان رخ مى. از آن طفره رود

در خاطى مقدس و قوى سیاه، جایى که نویسنده در حین بازى با مضمونى رمانتیک، از طریق شیوه خاص به 

نگى، جایى که نویسنده در حین بازى با مضمونى رمانتیک، از کارگیرى زبان، بر حضور عنصر یا شگرد شهر فر

- Peep(طریق شیوه خاص به کارگیرى زبان، بر حضور عنصر یا شگرد شهر فرنگى،  show (خویش، و  در روایت

به گفته خود توماس مان، او با این کار، اثر هنرى را به منزلت و . گذارد نبودن توهم ایجادشده، صحه مى بر واقعى

گرداند، همان جایگاهى که اثر پیشتر واجد آن بود، پیش از آن که  بازمى) Sublime Jock(اى واال،  یگاه لطیفهجا

   .اى نیندیشیده به منزله حقیقت عرضه کند به فقدان خام طبعى، توهم را به شیوه] تظاهر[طبعى ناشى از  با خام

پیچد که تمایز میان آن دو  حادثه و کنش درهم مى آنجا که در رمان پروست، شرح و حاشیه چنان به تمامى با   

در رمان . شناختى فاصله زیبایى: اندرکار حمله به مؤلفه بنیانى رابطه خود با خواننده است بازد، راوى دست رنگ مى

شناختى، همچون زاویه دوربین در سینما، مدام تغییر  ولى اکنون فاصله زیبایى. بود سنتى این فاصله همواره ثابت

نویسى به روى صحنه،  ماند، و گاه به یارى شرح و حاشیه گاهى اوقات خواننده بیرون از صحنه باقى مى: کند ىم

هاى نوعى ما را  که بسى بیشتر از نمونه -هاى افراطى  از جمله نمونه. شود پشت آن، و یا حتى به انبار لوازم هدایت مى

کافکا با استفاده از شگرد شوك، . حذف کامل فاصله است روش کافکا در -کنند  با ظرایف رمان معاصر آشنا مى

رمانهاى او، البته اگر بتوان آنها را مصادیق این مقوله . کند امنیت نظرى و انفعالى خواننده در برابر متن را نابود مى

ى ا خاصى در جهان هستند، وضعیتى که در آن نگرش نظرى ناب به مضحکه دانست، واکنشى پیشگویانه به وضعیت

 ;طرف باقى بماند دهد ناظرى بى کس اجازه نمى بدل شده است، زیرا اکنون تهدید دائمى وقوع فاجعه، دیگر به هیچ

حتى آن دسته از نویسندگان . طرفانه را نیز ناممکن ساخته است شناختى از این فاصله بى این تهدید، تقلید زیبایى

ر آنکه کلمه، خود با تکیه بر دعوى گزارش واقعیتها، از اى را ندارند، مگ کوچکترى که شهامت نوشتن هیچ کلمه

آثار آنان ضعف و سستى . اند شناختى را کنار گذاشته پیش عذرى براى تولد خویش تراشیده باشد، فاصله زیبایى
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بینى مفرط که تاب تحمل بازنمایى  کنند، حالتى حاکى از کوته نهفته در حالتى خاص از ذهن را افشا مى

تواند انسانهایى به وجود آورد که قدرت و صالحیت این بازنمایى را  ى خود را هم ندارد و به ندرت مىشناخت زیبایى

، که خود با این ضعف و سستى بیگانه نیستند، حذف فاصله ]هنرى[ترین تولیدات  اما در پیشرفته. داشته باشند

ن ابزارها براى نفوذ در روابط این عمل یکى از مؤثرتری ;شناختى یکى از مقتضیات خود شکل است زیبایى

یا [و بیان چیزى است که در پس آنها نهفته است، یعنى خصلت منفى امر مثبت ) Fore ground(اى،  زمینه پیش

این امر بدان معنا نیست که توصیف امر خیالى ضرورتا جانشین توصیف )]. واقعى(امر ایجابى ) تخیلى(سلبى  ماهیت

دهند ولى نکته اصلى آن است که اساسا  آثار کافکا به الگو شدن تن درنمى. کافکاشود، نظیر مورد  امر واقعى مى

نویسان بزرگ  یکى از خصوصیات مشترك رمان. شود باطل مى) Imago( تفاوت میان امور واقعى و خیاالت، 

یابد و  مى تا پیامدهاى نهایى خود بسط»  گونه است وضع این«عصر آن است که در آثار آنان تصور و بصیرت ادبى 

قدر رخ  این امر در خاطرات غیرارادى پروست همان ;بخشد هاى ازلى تاریخى را تجلى مى اى از نمونه مجموعه

آن سوژه یا فاعل ادبى که رهایى خود را از . هاى حماسى جویس دهد که در حکایات تمثیلى کافکا و رمز نوشته مى

او بر قدرت برتر  ;کند طور همزمان سترونى خود را تصدیق مى بهکند،  قراردادهاى عرفى بازنمایى انضمامى اعالم مى

ترتیب، زبان دومى ایجاد  بدین. زند شود، مهر تایید مى گویى مجددا ظاهر مى جهان اشیا که به ناگاه در میان تک

تکى بر هاى زبان اول است، نوعى زبان اشیا که الکن و م مانده شود که تا حد زیادى محصول تصفیه و تقطیر پس مى

. کند ها نیز سرایت مى نویسان به گفتار افراد بیشمار یعنى توده گویى رمان تداعى معانى است و عالوه بر تک

، این پرسش را طرح کرد که آیا رمانهاى )1914(لوکاچ در کتاب خویش، نظریه رمان ] 1954[سال پیش  چهل

الواقع، آن دسته از رمانهاى  فى. ها هستند ان حماسهاند، یا شاید حتى خود هم هاى آینده داستایفسکى بنیاد حماسه

معاصر که باید به حساب آیند، یعنى آن رمانهایى که در آنها نوعى ذهنیت مهارگسیخته با شتاب نیروى خود به ضد 

بر وجود وضعیتى که در آن  هریک از این رمانها گواهى است. هایى منفى هستند شود، جملگى حماسه خود بدل مى

که  situation) ( pre-individualبودگر خویش است، وضعیتى همگرا با آن موقعیت ماقبل فردىفرد، نا

ها، همپاى کل هنر معاصر، عمیقا  این حماسه. رسید ضامن وجود جهانى سرشار از معناست روزگارى به نظر مى

نشینى به توحش  شود عقب ىها ثبت م تعیین این امر که آیا غایت آن گرایش تاریخى که در این حماسه: اند مبهم

ها با خیالى آسوده با توحش کنار  انسانیت، کار آنها نیست، و البته بسیارى از این حماسه] جوهر[یا تحقق  است

توان یافت که شیفته تخالف و تفرقه و رهایى  اى نمى از میان آثار هنرى مدرنى که ارزشى دارند، نمونه. آیند مى

کردن کل لذت  گونه سازشگرى و با خالصه تجسم بخشیدن به دهشت روزگار بدون هیچ گونه آثار با ولى این. نباشد

همان آزادیى که محصوالت هنرى متوسط و میان مایه  -اند  ناشى از تعمق نظرى در بیان همین دهشت، خادم آزادى

در عصر لیبرالیسم کنند، آن هم صرفا بدین دلیل که این محصوالت از اداى شهادت در مورد آنچه  بدان خیانت مى
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جایگاه این آثار خارج از عرصه بحث میان هنر متعهد و هنر براى هنر و خارج . روند بر سر فرد آمده است طفره مى

کارل . مایگى هنر معطوف به سرگرمى است مایگى هنر برخوردار از رسالت و هدف، و بى از عرصه انتخاب میان بى

ر آنچه از دل آثار او با زبانى اخالقى و در هیئت واقعیت فیزیکى و غیر کراوس زمانى این ایده را بیان کرد که ه

گوید، فقط و فقط تحت لواى قانون زبان، و در نتیجه تحت نام هنر براى هنر، به او القا گشته  شناختى سخن مى زیبایى

کل ادبى است، و در کند، گرایش ذاتى خود ش شناختى در رمان معاصر را الزامى مى آنچه لغو فاصله زیبایى. است

همان واقعیتى  -شود  کردن رمان در مقابل قدرت برتر واقعیت نیز محکوم مى نتیجه همین گرایش است که سر خم

اى انضمامى، در واقعیت،  ممکن نیست، بلکه فقط به شیوه) image( که دگرگونى آن با توسل به تصویرى خیالى، 

  .میسر است

"The position of the Narrator in the Contemporary Novel" in T.W.Adorno, Notes to literature, 
Vol. 1, Columbia University press, New York, 1991.

  .است 1954اصل مقاله مبتنى بر سخنرانى آدورنو در رادیو برلین به سال 
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ماکس هورکهیمر و تئودور آدورنو : در هم تنیدگی اسطوره و روشنگري

هابرماس، یورگن: نویسنده 

مرتضویان، علی:  مترجم

بورژوا نظیر ماکیاولی، هابز و ماندویل همواره براي ماکس هورکهایمر که در اوایل » اندیش تاریک«نویسندگان 

اندیشه این نویسندگان هنوز هم سازنده بود؛ و آراء  ]در نظر او [ .کارش متأثر از شوپنهاور بود، جذابیت داشتند

» اندیش ِ سیاه«نویسندگان . یافت تا نظریه اجتماعی مارکس ادامه می]فکري[متعارضشان در بستر جریانهایی

هورکهایمر و . و نیچه این پیوندها را گسستند (Marquis de Sade)بورژوا، و پیشاپیش همه مارکی دوساد

اندیش پیوستند تا سیر خود ـ براندازيِ  هترین اثرشان، دیالکتیک روشنگري، به این نویسندگان سیاهآدورنو در سیا

بخش روشنگري امید  توان به نیروي رهایی بنا بر تحلیل آنها، دیگر نمی. روشنگري را در قالب مفاهیم بیان کنند

پردازي  ه است، مایل نبودند از تالش براي مفهومخواند» امید نومیدان«این دو، تحت تأثیر آنچه بنیامین به طنز . بست

ما در این روحیه و این نگرش دیگر با آنان همداستان نیستم؛ اما . با همه تناقضات نهفته در این کار دست بشویند

اي  گونه تحت لواي نیچه که به دست فرا ـ ساختگرایان حیاتی نویافته، عوالم و افکاري در حال گسترش است که به

.قصد من این است که این جریان آشفته را نقد کنیم. به عوالم و افکار هورکهایمر و آدورنو شباهت دارد آشفته

بخش اصلی کتاب مشتمل است بر یادداشتهاي گرِتل آدورنو . دیالکتیک روشنگري کتابی عجیب و غیرعادي است

آماده شد  1944نوشت کتاب در  دست. کالیفرنیااز مباحثات ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو در سانتامونیکا در 

هایی از  نسخه. در آمستردام چاپ و منتشر گردید (Querido)کووریدو و سه سال بعد به همت بنگاه انتشاراتی

تأثیر عظیمی که هورکهایمر و آدورنو با انتشار این . سال بعد در بازار کتاب موجود بود نخستین چاپ تقریباً تا بیست

ویژه در یکی دو دهه نخست انتشار آن، به جا نهادند با تعداد  تحوالت فکري در جمهوري فدرال آلمان، به کتاب بر

کتاب مشتمل است بر یک مقاله اصلی در بیش . ترکیب مطالب کتاب هم غیرعادي است. خریدارانش تناسب ندارد

ترکیب و تبویب . شود ی از کتاب را شامل میپیوستها خود بیش از نیم. از پنجاه صفحه، دو مقاله همراه، و سه پیوست

.روشنی دریابیم شود که سیر فکري آن را در نگاه نخست، به غیرعادي کتاب تقریباً مانع از آن می

در پیوند با وضع و حال دوران ). قسمت اول(کنم  از این رو، مقاله حاضر را با طرح دو نظریه اصلی کتاب آغاز می

خواهند به  آید دریافت هورکهایمر و آدورنو از تجدد است ــ اینکه چرا آنها می میمعاصر آنچه به نظرم جالب 

گرا  اندیشه نیچه الگوي اصلی خصلت تمامیت). قسمت دوم( اي رادیکال روشنگري را به وضع خود آگاه کنند شیوه

و با نیچه نه فقط از مقایسه هورکهایمر و آدورن. نقد ایدئولوژي است (self-overcoming)کننده و بر خود غلبه
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؛ بلکه تردیدهایی را درباره نقدهاي مکرّر )قسمت سوم(نظر رویکردهاي متضادشان در نقد فرهنگ آموزنده است 

.)قسمت چهارم(انگیزد  روشنگري از خود برمی

)1(

از  قطب مقابل اسطوره،. شود بین قطب مقابل و نیروي معارض اسطوره تلقی می در سنت روشنگري، اندیشه روشن

درپی پیوند  رو که نیروي غیراجبارآمیز استداللِ برتر را در برابر هنجارهاي اجبارآمیز یک سنت که با نسلهاي پی آن

بین با بینشهاي برخاسته از  رود اندیشه روشن رو که تصور می دهد؛ و نیروي معارض اسطوره، از آن یافته است قرار می

روشنگري . شکند قدرتهاي جمعی را می]تاریخی[ند، طلسمشو تجربه فردي که به شکل انگیزه ظاهر می

دهند  هورکهایمر و آدورنو از یک همدستیِ پنهانی خبر می 1.اندازيِ آن رو مصون از دست ضداسطوره است و از این

اسطوره، در «: تا تضاد بین روشنگري و اسطوره را که اندیشه روشنگري سخت بدان باور دارد به پرسش بکشند

این ادعا که در پیشگفتار کتاب طرح شده در  2».، روشنگري بوده است؛ بازگشت روشنگري به اسطوره استگذشته

.گفتار اصلی کتاب شرح و بسط یافته و با تفسیري از اودیسه براي تأیید مدعا همراه شده است

ی متأخر از یک سنت شناسان خرده بگیرند که نویسندگان دیالکتیک روشنگري با انتخاب روایت ممکن بود واژه

گذاريِ تاریخی شده است،  فاصله صورت حماسی بیان گشته و از قبل به دست هومر مشمول اي که به اسطوره

: اند شناختی بدل کرده اند، اما نویسندگان کتاب این شبهه را به امتیازي روش مرتکب مصادره به مطلوب شده

اما طرز معرفی و ارائه آنها در داستان و . اند ومر جاي گرفتههاي گوناگون روایت داستانی ه ها در الیه اسطوره«

اي  بخشیدن به رویدادهاي داستانیِ پراکنده، خود بیانگر فاصله گرفتن آدمی از نیروهاي اسطوره کوشش براي وحدت

.)46. دیالکتیک روشنگري، ص(» است

ماجراهاي اودیسئوس نشان داده شده  اي در سرگذشت ازلیِ تالشهاي یک ذهنیت براي رهایی از نیروهاي اسطوره

خانه و موطن نیست بلکه هزارتویی است که آدمی براي  جهان اسطوره. که به معناي مضاعف گمراه گشته است

شود  آورد و سبب می دلتنگی براي موطن است که این ماجراها را در پی می«: هویت خود باید از درون آن بگریزد

تناقض بنیادین این . از جهان ماقبل تاریخی بگریزد) ودیسه توصیف شده استکه سرگذشت آغازینش در ا(ذهنیت 

گیرد ــ که فاشیستها به دروغ آن را به مثابه موطن و  حماسه در این است که مفهوم موطن را قطب مقابل اسطوره می

.)78. دیالکتیک روشنگري، ص(» کنند زادگاه ارائه می

دهد؛ اما آداب و مناسکی  ا از طریق سلسله نسلها به خاستگاههایش پیوند میاي آدمی ر در حقیقت، روایتهاي اسطوره

فرد [بخشد، همزمان فاصله دارد و التیام می رود دورافتادگی آمیخته به گناه خاستگاهها را از میان برمی که تصور می

از یک سو : کند داللت می» جهیدن«اسطوره خاستگاه بر دو وجه معناییِ واژه  3.کند را بیشتر می]و خاستگاههایش

رو  از این. کن شدن، و از سوي دیگر نفس راحتی کشیدن در پی گریز و رهایی به خود لرزیدن از وحشت ریشه
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اند؛ تا  اودیسئوس پرداختهآدورنو و هورکهایمر در متن خلوص و صفاي اعمال ایثارگرانه به جستجوي نیرنگهاي 

رسم نیابت، قربانی خود را که ارزشی نو به آن  طور نمادین و به آنجا که مردم به قصد دفع شرّ نیروهاي پلید، به

این وجه اسطوره بیانگر  4.گونه اعمال است ناپذیر این کنند، عنصر فریب جزء جدایی بخشیده شده است تقدیم می

. آگاهی است که در آن آداب و مناسک، هم دربرگیرنده واقعیت است و هم توهم تعارض نهفته در بطن نوعی از

و به زعم دورکیم نگهدارنده (گیرد  نیروي بازآفرینی مناسک که از خصلت بازگشت به خاستگاه سرچشمه می

 اما خصلت موهوم بازگشت به خاستگاه نیز به. براي آگاهی جمعی به شدت ضرور است) همبستگی اجتماعی است

از این  (ego)اي باید با تبدیل شدن به یک خود همان اندازه الزم است چرا که هر عضو یک جماعت قبیله

اند، نخستین مرحله روشنگري را  گشته فریب خورده بدینسان نیروهاي آغازین که همزمان تقدیس. خاستگاه بگریزد

.)6. ، صدیالکتیک روشنگري(دهند  در مرحله ابتدایی تشکّل ذهنیت تشکیل می

. آمیز دانست شد آن را به منزله روشنگريِ توفیق بود، می گرفتن از خاستگاه در حکم آزادي و رهایی می اگر فاصله

به این معنا که در راه تالش براي رهایی بازدارنده است و . ماندگی است اما نیروي اسطوره در عمل عامل واپس

. بخشد است، استمرار می]گذشته[ماندن در زندان ه یک معنا باقیپیوندهاي دیرین آدمی را با خاستگاههایش، که ب

» روشنگري«گیرد  این است که آدورنو و هورکهایمر کل این جریان را که در فاصله بین دو حد یادشده جاي می

اي  گونه به اي، در هر مرحله و در هر عصر جدید، شود جریان تالش براي غلبه بر نیروهاي اسطوره نامند؛ و ادعا می می

بنابراین، تصور بر این است که روشنگري به اسطوره . آورد ساز زمینه را براي بازگشت اسطوره فراهم می سرنوشت

کوشند مرحله آگاهیِ منعکس در اودیسه را گواه صحت ادعاي  از این گذشته، این دو نویسنده می. کند بازگشت می

.خود بگیرند

کنند تا تاوانی را که اودیسئوسِ کارآزموده براي نفس خود  یک بررسی می به آنها رویدادهاي اودیسه را یک

رود به همان اندازه  پردازد تا سرانجام از بطن همه ماجراهایی که بر او می پردازد کشف کنند، تاوانی که وي می می

در مقام نویسنده  با همان نیت هومر(نیرومند و استوار سر برآورد که روح به روایت هگل در مقام پدیدارشناس 

پوشی  ماجراهاي اودیسه گویاي خطر، نیرنگ، گریز و چشم. از متن تجربه آگاهی سر برآورد) پرداز حماسه

با ] در مقابل، [کند و دارانه است که نفس به واسطه آن، با آموختن شیوه غلبه بر خطر، کسب هویت می خویشتن

سرود سیرنها یادآور شادي و . گوید ون استوار بود، وداع میشادي آغازین که بر یگانگی و طبیعت درون و بیر

شد؛ اودیسئوس که از پیش  فراهم می» پذیر و متوازن با طبیعت رابطه انعطاف«سعادتی است که زمانی به لطف 

سلطه آدمی بر خود که پدیدآورنده نفسانیت «. شود داند در بند گرفتار است تسلیم وسوسه سحرآمیز آنها می می

شود؛ زیرا آن  است که سلطه در خدمت آن اعمال می) ذهنی(اي  تقریباً همواره در حکم تخریب سوژه اوست،

شود چیزي نیست مگر همان حیاتی که دستاوردهاي  نفس مهار، سرکوب و تجزیه می جوهري که به خاطر صیانت
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چهره آدمی که هویتش از این ). 54. دیالکتیک روشنگري، ص(» آید نفس از کارکردهاي آن به شمار می صیانت

گیرد، الگویی براي  هاي سلطه بر طبیعت بیرونی به بهاي سرکوب طبیعت درونی شکل می طریق آموختن شیوه

رد و . کند دهد که در آن روشنگري چهره ژانوسیِ خود را آشکار می توصیف فرایند روشنگري به دست می

یا نهاد فاقد نام  idکه اکنون در مقام(ود و طبیعت خود سازيِ نفس و قطع ارتباط میان خ سرکوب غرایز و پنهان

اي  خود که زمانی از تقدیر اسطوره. پردازد کردن مراسم قربانی می شود که آدمی بابت درونی بهایی تلقی می) است

وره بیند مراسم قربانی را درونی کند دیگر بار به زیر سلطه اسط گریخته و بر آن چیره شده بود، همینکه الزم می

درنگ به  شود، بی نفس ِ برخوردارشده از هویت ثابت و همسان که با محو مراسم قربانی ظاهر می«. شود می کشیده

شود که آدمی از طریق تقابل آگاهی خویش با زمینه و محیط  ناپذیر بدل می نوعی مناسک قربانیِ متصلب و انعطاف

.)54. ، صدیالکتیک روشنگري(کند  طبیعی، آن را بر خود اعمال می

نوع بشر در سیر تاریخی ـ جهانی روشنگري بیش از پیش از خاستگاههاي خود فاصله گرفته است و با اینهمه نتوانسته 

زدایی  شده فقط به ظاهر از خود افسون جهان مدرن و یکسره عقالنی. است دغدغه بازگشت اسطوره را از میان بردارد

کننده این  آثار فلج. ءوارگی و انزوا و تنهایی کشنده شده است نیِ شیکرده است اما در باطن گرفتار نفرین شیطا

خواستند خود را رها سازند اما  سامان گویاي انتقامجویی نیروهاي ازلی در حق آدمیانی است که می رهاییِ کور و بی

است که نیروهاي  دغدغه چیرگی بر نیروهاي طبیعیِ بیرونی، ذهنیت را در مسیري سازنده قرار داده. ناکام ماندند

رساند، حال آنکه نیروهاي آشتی و همزیستی را که از صرف  مولّد را صرفاً در خدمت صیانت نفس به اوج می

نماد روشنگري همواره عبارت بوده است از چیرگی بر طبیعت و محیط . برد روند تحلیل می صیانت نفس فراتر می

.فتهشده به اُبژه و طبیعت درونیِ سرکو بیرونیِ تبدیل

پنداشت ایزدان عهد  کنند که می بدینسان هورکهایمر و آدورنو همان مضمون گفته مشهور ماکس وبر را تکرار می

آورند تا کشمکش  زدایی شده است در سیماي نیروهاي غیرشخصی از گورهایشان سربرمی باستان که از آنها افسون

5.ناپذیر میان اهریمنان را از سر گیرند سازش

گرفتن از موضع کتاب دعوي  که تسلیم افسون کالم و زبان دیالکتیک روشنگري نشود و بکوشد با فاصلهاي  خواننده

ایم به هیچ روي  اي که به آن اشاره کرده یابد که مشکالت نظریه فلسفی نویسندگان آن را به دقت بررسی کند درمی

گیرد نیست؛ همچنین  یلیسم در پیش میشناسانه نیه کمتر از مشکالت رویکرد مشابهی که نیچه براي تبیین مرض

رسد پیوسته  یابد که نویسندگان کتاب خود به این مشکالت آگاهند و برخالف آنچه در نگاه نخست به نظر می درمی

برد که در این راستا کارشان به  کوشند نظریه انتقادیشان را درباره فرهنگ مدلّل و استوار کنند؛ و نیز پی می می

[ .شود کشد تا آنجا که آدمی در حقانیت دعوي نویسندگان دچار تردید می انگاري مسائل می گویی و ساده کلی

.بررسی کنم ]درباره کتاب [مایلم پیش از هر چیز درستی چنین تصوري را]بنابراین
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زرگ چنانکه دیدیم این دعوي ب. کند که در وهله نخست خود وجود آن را ممکن ساخت عقل، انسانیتی را نابود می

بر این عقیده است که فرایند روشنگري، از  شده مبتنی کتاب مطرح]بعد از مقاله اصلیِ[که در نخستین مقاله همراه

کننده عقل است زیرا آن  کننده و مثله نفس بوده است و این فرایند، ضایع همان آغاز تکوینش، ناشی از غریزه صیانت

گیرد، یعنی  کار می بر طبیعت و بر غریزه به (purposive-rational)را صرفاً به صورت سلطه عقالنی ـ هدفمند

شود نتیجه گرفت که عقل مطیع فرامین عقالنیت هدفمند و  با اینهمه از این سخن نمی. دقیقاً به مثابه عقل ابزاري

اما . خودآیین گرایانه عدالت و اخالق، و هنر هاي عام ماند، یعنی علم جدید، اندیشه ترین محصوالتش باقی می تازه

هاي همراه درباره روشنگري و اخالق و یادداشتهاي پیوست کتاب  مقاله اصلی کتاب درباره مفهوم روشنگري، مقاله

.خواهند همین نکته را اثبات کنند سازي، همه می در باب صنعت فرهنگ

و این علم هرگونه دعوي اند که علم جدید در پوزیتیویسم منطقی تحقق یافت  آدورنو و هورکهایمر بر این عقیده

شود کل  آنچه طرد و نفی می«. صریح و قاطع در قلمرو معرفت نظري را به نفع سودمنديِ فنی طرد و نفی کرده است

ها و امور واقع، نه صرف تعیین و تشخیص نسبتهاي  دعوي درك و فهم خود داده: دعوي و رهیافت معرفت است

سازد، بلکه در نظر گرفتن آنها به منزله اموري  که ما را به تسلط بر آنها توانا میانتزاعی زمانی ـ مکانی میان امور واقع 

اي که فقط در متن تحول و بسط معناي تاریخی، اجتماعی و انسانیِ  منزله دقایق مفهومیِ باواسطه سطحی و ظاهري، به

م که پیشتر مطرح شده بود نقد درك پوزیتیویستیِ عل). 27-26. دیالکتیک روشنگري، صص(» یابند خود تحقق می

شود که خود علوم هم در عقل ابزاري جذب و حل  شود، یعنی ادعا می گرا برکشیده می مرتبه نقدي تمامیت اکنون به

از این گذشته، هورکهایمر و آدورنو، همسو با مضمون دو کتاب سرگذشت ژولیت و تبارشناسی اخالق، . اند شده

هاي دینی ـ  بینی صه اخالق و حقوق بیرون رانده شده است زیرا با افول جهانخواهند نشان دهند که عقل از عر می

آنچه خشم «. اند مابعدطبیعی دیگر تمامی موازین هنجارگذار در برابر یگانه مرجع بازمانده، یعنی عقل، از اعتبار افتاده

هنوز ادامه دارد این است که  )دقیقاً(و نفرت اصحاب روشنگري و ترقیخواهی را بر ضد دوساد و نیچه برانگیخت که 

بودن هرگونه استنتاج بنیادین علیه قتل و جنایت از درون خود عقل را  اند ناممکن این دو تن نه فقط حاضر نشده

دیالکتیک (» اند نادیده گرفته پنهان سازند، بلکه این واقعیت را با بوق و کرنا در چهار گوشه عالم اعالم کرده

اند که عقل صوري بیشتر  دوساد و نیچه وانمود نکرده«افزایند که  نو و هورکهایمر میآدور). 118. روشنگري، ص

نقد پیشین آنها درخصوص تفسیرهاي ). 118-117. دیالکتیک روشنگري، صص(» اخالقی متحد اخالق است تا بی

.شود مابعداخالقی از اخالق به موافقت طنزآمیز با شکاکیت اخالقی بدل می

خواهند نشان دهند که هنرِ آمیخته با  وار می ر و آدورنو در تحلیلشان درباره فرهنگ تودهسرانجام، هورکهایم

عاملی که سبب «: هاي انتقادي و آرمانیش تهی شده است سرگرمی نیروي خالقش را از دست داده و از تمامی مایه

ن عامل را نه در هماهنگی شک جدا و مستقل از سبک نیست، اما ای شود کار هنري از واقعیات فراتر رود بی می
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بالفعل یا هرگونه یگانگی مشکوك صورت و محتوا، درون و برون و فرد و جامعه، بلکه در ویژگیهایی باید جستجو 

اثر  .]و همسانی[کرد که بیانگر گسست و تعارض است ــ در شکست محتوم تالش پرشور براي رسیدن به هویت

معرض چنین شکستی قرار دهد که در طی آن سبک آثار هنري بزرگ همواره هنري نازل به جاي آنکه خود را در 

. کند، یعنی بر هویتی دست دوم و کاذب اند، پیوسته بر شباهت خود به دیگر آثار هنري تکیه می به نفی خود رسیده

). 131-130. دیالکتیک روشنگري، صص(» شود رسد و امري مطلق می سازي این تقلید به اوج می در صنعت فرهنگ

نقد اولیه آنها درباره خصلت صرفاً ایجابی فرهنگ بورژوایی حاصلی ندارد مگر خشمی سترون علیه عدل طنزآمیز 

اي در حق هنري که خود همواره خصلتی ایدئولوژیک داشته است  نهفته در حکمی به ظاهر قطعی که فرهنگ توده

.کند صادر می

هاي فرهنگی و افول عقل  جدایی حوزه: شود شیوه استدالل دنبال میبدینسان، در باب علم، اخالق و هنر هم همان 

شده انسجامشان را از  که به انزواکشیده(جوهري که هنوز جزئی از پیکر دین و مابعدطبیعت است دقایق عقلی را 

در خدمت شوند که  رانده می کند، تا آنجا که این دقایق به مرتبه نوعی عقالنیت پس سخت ناتوان می) اند دست داده

شود و عقل  در تجدد فرهنگی، دعوي درستی قطعاً از برنامه عقل حذف می. نفس ِ افسارگسیخته است نوعی صیانت

آورند، قابلیتهاي  همینکه قدرت و دعويِ درستی ترکیبی ناجور و ناساز به وجود می. شود در قدرت محض ادغام می

.گیرد تن میان قضایاي درست و نادرست کاستی میو تمیز گذاش» نه«یا » آري«انتقادي براي اتخاذ موضع 

توان دریافت چرا تصویري که دیالکتیک روشنگري از تجدد  وقتی نقد عقل ابزاري به همین مقوله تقلیل یابد، می

شود که  اي متجلی می شأن ویژه تجدد فرهنگی در مقوله. انگارانه است آور ساده اي حیرت گونه دهد به ارائه می

این تفکیک بیش از آنکه قدرت . هاي ارزشی برحسب منطق ویژه آنها خوانده است ن را تفکیک حوزهماکس وبر آ

توان هر پرسشی را  کند؛ زیرا در این حالت می را تضعیف کند، تقویت می» نه«و » آري«نفی و توانایی تشخیص 

درست است که در متن . کرد درباره حقیقت، عدالت و ذوق، مطابق با منطق خاص هر یک بررسی و تجزیه و تحلیل

دعاوي اعتبار را در حوزه محدود  خواهد تمامی پرسشها و داري و دولت مدرن، آن گرایشی که می اقتصاد سرمایه

نفس و نظامهاي خود ـ نگهدارنده  مناسب مسائل مربوط به صیانت]صرفاً[عقالنیت هدفمند بگنجاند ــ عقالنیتی که

ما روند اجباريِ تفکیک آن عقلی که شکل نوعی رویه یا روش کار به خود گرفته شود؛ ا است ــ نیز تقویت می

خیزد ــ همان روند اجباریی که محصول  رويِ اجتماعیِ عقل به رقابت برمی است، با این گرایش به سوي پس

گیريِ  شکل. دتوان آن را خوار و ناچیز شمر وجه نمی هیچ هاست و به ها و زیست ـ جهان بینی شدن جهان عقالنی

اند که  هاي اعتبار به دقت تعریف و تبیین شده است این امکان را فراهم کرده فرهنگهاي خواص که در آنها حوزه

هنجارین، و اصالت، منطق خاص خود را به دست آورند  ]در داوري [ها، صحت دعویهاي مربوط به صدق گزاره

شدن از جریان  که در سرشت خود رازناك است و با خطر بریده نحو حیات ویژه خود را بازیابند، حیاتی و به همین(
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در رقابت و مخالفت با ]هاي یادشده در سوي بسط و جدا شدن حوزه[؛ و این تحول)روست ارتباطی روزمره روبه

د و دعوي اعتبار را در دعاوي قدرت ادغام کن]و پوزیتیویستی[گرایانه خواهد به شیوه طبیعت جریانی است که می

.نابودي بکشاند قابلیتهاي انتقادي ما را به

و (دیالکتیک روشنگري درباره محتواي عقالنی تجدد فرهنگی که به زیر سلطه آرمانهاي بورژوایی کشیده شده 

اندیشم که پیوسته  اي می در اینجا به پویش نظري ویژه. کند به انصاف داوري نمی) همراه با آنها ابزاري شده است

دهد؛  آوري سوق می اي فراتر از صرف تولید دانش مفید براي فن ی خود ـ اندیشی علوم، را به عرصهعلوم، و حت

در ) هایی نارسا و ناقص هرچند به شیوه(اندیشم که اینها نیز  گرایانه حقوق و اخالق می عالوه بر این به بنیادهاي عام

گیري هویت  و در الگوهاي فردگرایانه شکل نهادهاي حکومتهاي مشروطه، در اَشکال تکوین اراده دموکراتیک

هاي زیباشناختیِ بنیادینی را  تجربه ]بخش  و رهایی[اند؛ و از اینها گذشته زایندگی و نیروي انفجاري گنجانده شده

کنم که ذهنیت رهاشده از الزامات کنشِ هدفمند و آداب و قواعد درك روزمره و متعارف، در سیر  خاطرنشان می

هایی که در آثار هنريِ پیشرو و در گفتمانهاي نقد  آورد ــ تجربه خود به دست می (decentering)مرکززداییِ

کنند  اند و به تحقق نفس کمک می شوند، و نیز در عرصه ارزشهایی که در پرتو نوآوري پرورده شده هنري بیان می

.دست یابد) اند ود که آموزندهکم، اثراتی مخالف وضع موج یا دست(بخش  تا به درجاتی از اثرات روشنی

کنند که  هاي کلیدي با توجه به هدفهاي این بحث به شایستگی پرورده شوند، این تصور را تأیید می اگر این واژه

. جانبه است کند بحث کتاب، با قید احتیاط، ناتمام و یک خواند احساس می بار کتاب را می وقتی کسی براي نخستین

انگارانه، از توجه به ویژگیهاي اساسی  اي ساده گرفتن شیوه کند که کتاب با در پیش می خواننده به درستی احساس

هایی ممکن است هورکهایمر و  آید که چه انگیزه اما اکنون این پرسش پیش می. تجدد فرهنگی غفلت ورزیده است

ه روشنگري را به پرسش اي که خود پروژ آدورنو را به نقد روشنگري سوق داده باشد، آن هم نقدي چندان ریشه

اسطوره عقالنیت هدفمند که به شکل خشونت ]تقدیر[دیالکتیک روشنگري تقریباً راهی براي گریز از. کشد می

خواهم مقام نقد ایدئولوژي مارکس را  براي روشن کردن این مسأله، می. عینی ظاهر شده است باقی نگذاشته است

زم تا معلوم شود چرا هورکهایمر و آدورنو بر این باور شدند که نه فقط در فرایند روشنگري به نحو کلی مشخص سا

.گونه نقد دست بکشند بلکه باید نقدي دیگر را جانشین آن سازند باید از این

)2(

اي صرفاً از جنبه رفتار مبهم ذهن در قبال نیروهاي ازلی آشنا شدیم، یعنی از منظر رهایی  تا اینجا با شیوه تفکر اسطوره

در نظر هورکهایمر و آدورنو، روشنگري کوششی است براي گریز از . گیري هویت ضروري است براي شکلکه 

شود که به بهانه این نوع رهایی که  اي دامنگیر هر آنکس می با اینهمه، نفرین قهر اسطوره. سرپنجه نیروهاي تقدیر

بعد متفاوتی از ]یالکتیک روشنگريدر د[ .گریزد انگیز بیش نیست از چنگ اسطوره می برهوتی متروك و غم
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زدایی به  اي و اندیشه روشنگري فقط در چند جمله بیان شده و در طی آن از اسطوره توصیف دو مقوله تفکر اسطوره

گرش را مدیون  بخش و یکپارچه اسطوره نیروي کلیت. مثابه سیر تبدیل و تفکیک مفاهیم اساسی یاد شده است

اي از روابط مبتنی بر تناظر، تشابه و تقابل با مفاهیم  هاي سطحی را در شبکه امی پدیدهتواند تم قدرتی است که می

آورد که در جهان، دیگر با هم سازگار  اساسی ادغام کند، مفاهیمی که به یاري آنها بین مقوالتی انسجام به وجود می

له نگرفته است که یک نشانه متعارف، یکسره براي مثال، زبان به مثابه واسطه بیان هنوز آنقدر از واقعیت فاص. نیستند

اي را  سنتهاي اسطوره. اند از محتواي معنایی و متعلَّقش جدا شده باشد؛ سپهر زبانی همچنان با نظام جهان در هم تنیده

مقوالت . ايِ مستقر در آن اصالح و بازسازي کرد خطر افکندن نظم امور و هویت قومی و قبیله توان بدون به نمی

همچنان با مفاهیم تجربی نظیر مبادله، علیت، تندرستی، ماده و » شر«و » خیر«و » کاذب«و » صادق«اعتبار نظیر حوزه 

در تفکر جادویی جایی براي تمیزگذاریهاي مفهومیِ اساسی بین اشیاء و افراد، و جاندار و . اند ثروت درآمیخته

هاي زبانی را به  آنها تصرف کرد و فاعالنی که فعل و گفته توان در جان وجود ندارد، یعنی تمیز بین اعیانی که می بی

که در نظر ما خلط  شود، افسونی زدایی است که این افسون زدوده می فقط در جریان اسطوره. دهیم آنها نسبت می

ا زدایی از جهان انسانه زدایی از طبیعت و طبیعت فرایند روشنگري به اجتماع. رسد بین طبیعت و فرهنگ به نظر می

.بینی خواند شود این جریان را مرکززدایی از جهان انجامد؛ همصدا با پیاژه، می می

یابد و به مثابه تفسیري تغییرپذیر، از خود جهان مشخص و متمایز  بینی سنتی در نهایت خصلتی زمانمند می جهان

یا روابط میانْ (تماعیِ هنجارها جهان عینی مقوالت و جهانِ اج: شود این جهان بیرونی به دو جهان بخش می. گردد می

. هاي ذهنی خاص هر فرد قرار دارند ؛ این هر دو جهان در برابر جهان درونی تجربه)وسیله هنجارها شده به فرديِ تنظیم

هایی که در مقام  بینی رود، جهان ها پیش می بینی شدن جهان چنانکه ماکس وبر نشان داده است این فرایند با عقالنی

شدن در حدود مفاهیم الهیاتی و  آنجا که سیر عقالنی. اند زدایی زیک، خود محصول جریان اسطورهدین و متافی

، قلمرو روابط اعتبار نه فقط از هرگونه ناخالصیِ تجربی پالوده )مانند سنت غرب(شود  مابعدطبیعی متوقف نمی

و صداقت ذهنی یا اصالت و درستی هنجاري ) یا صدق(شود بلکه برحسب دیدگاههاي متناسب با حقیقت  می

6.گردد تفکیک می

شده  سان توصیف شود، یعنی به منزله جریانی که طی آن درك مرکززدایی اگر فرایند بین اسطوره و روشنگري بدین

توان جایی را که روش نقد ایدئولوژي به این  یابد، آنگاه می از جهان تکوین می (decentered)یا پراکنده مرکز

هاي معنا و واقعیت و روابط درونی و بیرونی خلط نشده  فقط آنجا که حوزه. بد نیز مشخص کردیا جریان راه می

باشند، فقط زمانی که علم، اخالق و هنر هریک دعوي اعتبار ویژه خود را داشته باشد، و جایی که هریک از منطق 

ز خود بزداید ــ آنگاه این تردید شناختی، الهیاتی و کیشی را ا ویژه خود پیروي کند و تمامی ناخالصیهاي کیهان

بودن اعتبار خویش، توهمی  مبنی بر خود ـ آیین) خواه تجربی و خواه هنجاري(شود که دعوي هر نظریه  ظاهر می
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نقدي که از این . اند بیش نیست چرا که منافع پنهان و دعاوي قدرت به منافذ و خلل و فرج این نظریه نفوذ کرده

است، و  (tergo)گرد کوشد اثبات کند که نظریه مشکوك مبین نوعی پس گیرد می میتردید و بدگمانی سرچشمه 

هایی که این نظریه مستقیماً مدعی اعتبار آنهاست مبین وابستگهایی است که پذیرش آن  نیز در چارچوب همان گزاره

بکوشد نشان دهد بین اعتبارِ  یابد که نقد زمانی خصلت نقد ایدئولوژي می. شود اعتبارشدن نظریه تمام می به بهاي بی

اي که نظریه از درون آن برخاسته، فاصله و تمایز کافی ایجاد نشده است؛ و نیز نشان دهد که در  یک نظریه و حوزه

نقد . اي که نظریه شهرتش را مدیون آن است ناپذیر از قدرت و اعتبار نهفته است، آمیزه اي توجیه پشت نظریه آمیزه

هاي واقعیت امري  هاي معنا و حوزه نشان دهد چطور در همان سطحی که تمایز دقیق بین حوزهخواهد  ایدئولوژي می

خواهد اثبات  شوند ــ و نقد ایدئولوژي می است، درست همین روابط درونی و بیرونی خلط می بنیادي و زیربنایی

نقد ایدئولوژي خود . کنند می آید که دعویهاي اعتبار را مناسبات قدرت تعیین رو پیش می کند که این خلط از آن

کند و به مدد آنها  اي در برابر این یا آن نظریه نیست بلکه صرفاً از برخی از مفروضات نظري موجود استفاده می نظریه

نقد . کوشد درستی یک نظریه مشکوك را با آشکار کردن عناصر عدم صداقت نهفته در آن به پرسش بکشد می

شده از جهان را از پیش مسلّم فرض کند خود  زدایی اي که درك اسطوره امر که نظریه ایدئولوژي با نشان دادن این

که به صراحت ]میان اعتبار و قدرت[کردن مغالطه مفهومی اسطوره است و نیز با خاطرنشان ]افسون [هنوز اسیر

.برد افشا و تصحیح شده است، فرایند روشنگري را به پیش می

هاي خود  شود و این کار با توجه به فرآورده بار محل تأمل واقع می روشنگري براي نخستینبه یاري این نوع نقد، 

رسد که  بار زمانی به نقطه اوج می با اینهمه، درام روشنگري براي نخستین. گیرد ها صورت می روشنگري، یعنی نظریه

]سان بدین[دهد ــ و یحقایقی به دست نم) دیگر(گیرد که خود نقد ایدئولوژي هم  این سوءظن قوت می

گیرد،  شود و مقوله عقل را نیز در بر می تر می آنگاه دامنه تردید گسترده. رسد روشنگري به مرحله تأمل مضاعف می

همان عقلی که نقد ایدئولوژي معیارهایش را در آرمانهاي بورژوایی کشف کرده و آنها را جدي و مسلم انگاشته 

مستقل ] یعنی عقل[دارد ــ بدینسان که نقد را حتی از بنیادهاي خود نگري برمیاین گام را دیالکتیک روش. بود

دانند؟ راستی چرا هورکهایمر و آدورنو خود را موظف به برداشتن این گام می. کند می

نظریه انتقادي، نخست در حلقه هورکهایمر پا گرفت تا در باب نومیدیهاي سیاسی در شرایط نبود انقالب در غرب، 

این حلقه بنا داشت . یدایش استالینیسم در روسیه شوروي و پیروزي فاشیسم در آلمان به تفکر و تأمل بپردازدپ

اي که  با توجه به زمینه. پیشگوییهاي نادرست مارکسیستی را توضیح دهد بدون آنکه از مقاصد مارکسیستی جدا شود

پا ]در حلقه هورکهایمر[جهانی دوم این عقیدهتوان دریافت چطور در تاریکترین سالهاي جنگ  بیان کردیم می

هاي تمدن رو به زوال جایی براي امید باقی  هاي امید از افق زمان رخت بربسته و در ویرانه گیرد که واپسین بارقه می

نتظره به اي غیرم گونه به 7رسید اندیشه تاریخ طبیعی که از بنیامین به آدورنويِ جوان رسیده بود به نظر می. نمانده است
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اي که تاریخ به اوج شتاب خود رسیده بود، در هیأت طبیعت منجمد شد و در جلجتاي  در لحظه. واقعیت پیوسته بود

.امیدي که اکنون دیگر قابل تشخیص نبود تحلیل رفت و ناپدید شد

افتند که حاوي  میسودمند  هاي نظري گونه توضیحات براساس تاریخ و روانشناسی معاصر فقط تا آنجا در عرصه این

واقعیت این است که مفروضات بنیادي . مند باشند نظام]بررسیهاي[نکات و اشاراتی براي برانگیختن انگیزه

بایست از  بر آنها استوار کرده بود ضرورتاً می 1930هایش را در دهه  ماتریالیسم تاریخی که مکتب فرانکفورت پایه

.پذیرفت تأثیر می]آن دوران[تجربیات سیاسی

که چندان ربطی هم به سایر مطالب » ] علمی [فلسفه و تقسیم کار«درباره » ها نوشته یادداشتها و دست«در یکی از 

فلسفه قوانین «: اند کند که گویی از دوره کالسیک نظریه انتقادي به متن راه یافته توجه می کتاب ندارد جمالتی جلب

. اجرا داشته باشند سراغ ندارد تا جانشین قوانین و هدفهاي موجود و جاري کندیا هدفهایی انتزاعی که قابلیت عمل و 

پذیرد اما بدون در نظر گرفتن  رو که آرمانهاي بورژوایی را می فلسفه از تأثیر وضعیت موجود مصون است دقیقاً از آن

نب نمایندگان حفظ وضع اینها ممکن است همان آرمانهایی باشند که همچنان از جا. علل مخفّفه عدم تحقق آنها

شوند؛ و یا آرمانهایی که با همه دستکاریهایی که در آنها صورت  شده، اعالم می موجود، هرچند به شکلی تحریف

دیالکتیک (» توان آنها را در مقام معناي عینی نهادهاي موجود، اعم از فنی و فرهنگی، بازشناخت گرفته، هنوز می

کشند که  یمر و آدورنو همان الگوي نقد ایدئولوژي مارکس را پیش میبدینسان هورکها). 243. روشنگري، ص

رسوب » معناي عینی نهادها«، همان قابلیتهایی که در »آرمانهاي بورژوایی«مدعی است قابلیتهاي عقالنی مضمر در 

بخشد  یاز یک سو به ایدئولوژیهاي طبقه مسلط ظاهري فریبنده م: کند اي دوگانه را تصویر می کرده است، چهره

هایی موجه و معتبرند؛ و از سوي دیگر نقطه شروعی براي نقد درونماندگارِ ساختارهایی  چنانکه گویی آنها نظریه

نقد . دهند آورد که آنچه را که صرفاً در خدمت بخش مسلط جامعه است به مرتبه منافع عمومی ارتقا می فراهم می

هایی از عقل زنده و نافذ که  اند به کشف رگه کار گرفته شده لط بهها که به غ در این انگاره]کالسیک[ایدئولوژي

ها را رهنمودي تلقی کرد که جنبشهاي  نقد ایدئولوژي این انگاره. بر خود عقل پوشیده مانده بود دست یافت

.توانند از آن بهره گیرند اجتماعی متناسب با توسعه نیروهاي تولیدي می

که از فلسفه (اي به قابلیت عقالنیِ نهفته در فرهنگ بورژوایی  انتقادي تا اندازه پردازان مکتب نظریه 1930در دهه 

. آید رفت زیر فشار نیروهاي بالنده تولیدي به فعل درمی باور داشتند، قابلیتی که تصور می) گرفت تاریخ ریشه می

شر شد از همین باور سرچشمه منت) 1941-1932(اي که در مجله تحقیقات اجتماعی  رشته یک سلسله از مطالعات میان

ضمن تشریح چگونگی توسعه مکتب انتقادي در دوره آغازین آن نشان  (Dubiel)یل هلموت دوبی. گرفت می

به  1940اوایل دهه  در]به قابلیت عقالنی فرهنگ بورژوایی[دهد چرا سرچشمه اعتقاد و اطمینان این مکتب می

ورنو به ورشکستگی نقد ایدئولوژي مارکسیستی فتوا دادند، و چرا خشکی گرایید، و چه شد که هورکهایمر و آد
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اي انتقادي درباره جامعه به یاري ابزارهاي علوم اجتماعی از دست  باورشان را به امکان راست درآمدن وعده نظریه

ور که کردن نقد ایدئولوژي و غلبه آن بر خود کوشیدند، با این تص آنها در عوض، در جهت رادیکالیزه 8.دادند

: شود پیشگفتار دیالکتیک روشنگري با اعتراف به همین نکته آغاز می. روشنگري را به وضعیت خود آگاه سازند

گرچه از سالها قبل آگاه بودیم که اکتشافات عظیم علوم کاربردي به بهاي تضعیف روزافزون آگاهیهاي نظري تمام «

تهاي علمی نقش ما محدود به این خواهد بود که به نقد یا به شود، همچنان بر این باور بودیم که در قلمرو فعالی می

هاي سنتی ــ  کم به لحاظ مضمونی قرار بر این بود که در محدوده رشته دست. بسط دستاوردهاي تخصصی بپردازیم

گواه بر ایم  با اینهمه، قطعاتی که در این مجلّد گرد آورده. شناسی ــ باقی بمانیم شناسی، روانشناسی و معرفت جامعه

.)11. دیالکتیک روشنگري، پیشگفتار، ص(ایم  این واقعیت است که به حکم ضرورت از قرار خود عدول کرده

گویاي واقعیات فرهنگ بورژوایی است، نقد ایدئولوژي دیگر چیزي در » اندیش سیاه«اگر آگاهی شوم نویسندگان 

وار با مناسبات تولیدي تن  تولیدي به همزیستی و زندگی انگلچنته ندارد که بدان بیاویزد؛ و در شرایطی که نیروهاي 

دهند، نیروهایی که قرار بود مناسبات تولید را یکسره در هم شکسته و درنوردند، دیگر پویشی در کار نیست  درمی

ا اینهمه بست ویران است ــ و ب در نظر هورکهایمر و آدورنو بناي نقد ایدئولوژي از پاي. که نقد به آن دل خوش دارد

بدینسان آنچه روشنگري بر اسطوره روا . اند اتکایشان را به مفهوم اصلی روشنگري حفظ کنند آنها همچنان مایل

تا آنجا که نقد بر عقل به منزله بنیاد و معیار . دارند داشته است، هورکهایمر و آدورنو بر کل جریان روشنگري روامی

شود این  چطور می .]شود و خود نیز مشمول نقد می[گیرد ه خود میتازد، ماهیتی کلی و تام ب اعتبار خویش می

شدن نقد را توجیه کرد؟ شدن و مستقل و خودآیین (totalization)بخشی فرایند تمامیت

)3(

این بدگمانی نه فقط . شود بدون آنکه سمت و سوي آن تغییر کند بدگمانی نسبت به ایدئولوژي، تام و فراگیر می

شود و  غیرعقالنی آرمانهاي بورژوایی، بلکه قابلیتهاي عقالنیِ خود فرهنگ بورژوایی را نیز شامل میکارکردهاي 

اما در هدف که . گیرد بدینسان بنیادهاي هرگونه نقد ایدئولوژي را که خصلت درونماندگار داشته باشد نیز در بر می

ز تفکر که شکاکیت نسبت به عقل به واسطه آن آن شکلی ا. آید تغییري پیش نمی دري و افشاگري است همانا پرده

هاي  شود که حوزه اکنون خود عقل در مظان این بدگمانی شوم واقع می: ماند گیرد تغییرنایافته باقی می صورت می

. گیرد قدرت و دعویهاي اعتبار را خلط کرده است، و البته این کار همچنان به قصد روشنگري صورت می

خواهند بهاي ناشی از اشغال پهنه خرد توسط عقل حسابگر را  می» عقل ابزاري«طرح مفهوم  هورکهایمر و آدورنو با

کند که وقتی عقالنیت هدفمند که به مرتبه تمامیت و جامعیت  به عالوه، این مفهوم خاطرنشان می 9.خاطرنشان کنند

دارد و در  نفس را از میان برمی نتبرکشیده شده است، تمیز بین مقوالت مدعیِ اعتبار و مقوالت سودمند براي صیا

اش این است که آن تفکیکهاي مفهومی بنیادینی که درك  شکند، نتیجه نتیجه، حایل بین اعتبار و قدرت را در هم می
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عقل . روند کرد به لطف آنها توانسته است به طور قطعی بر اسطوره پیروز شود نیز از بین می مدرن از جهان تصور می

ش جذب قدرت شده است و در نتیجه قدرت انتقادیش را از کف داده است، رویدادي که به مثابه ا در وجه ابزاري

در حقیقت، در این نحوه توصیف از خود ـ . انکشاف نهاییِ نقد ایدئولوژي از طریق اعمال آن بر خود است

از نقدي بهره گرفت که  ویرانگريِ قابلیت انتقادي، تناقضی نهفته است زیرا در مرحله توصیف نیز باید همچنان

گراي روشنگري را با  خواهد خصلت تمامیت این توصیف می]به بیان دیگر، [ .مرگش از پیش اعالم شده است

 (performative contradiction)آدورنو کامالً به این تناقض اجراییِ. ابزارهاي خود روشنگري محکوم کند

.گرا آگاه بود نهفته در نقد تمامیت

منفی آدورنو شرحی مبسوط و مفصل درباره این پرسش است که چرا ناگزیریم در این دور تناقض دیالکتیک 

امان  اجرایی درگیر و در واقع ماندگار شویم، و نیز در پاسخ به این پرسش که چرا فقط در پرتو تالش پیگیر و بی

» ت به طبیعت در سوژه یا ذهنمراقبه و هوشیاري نسب«انداز جادویی  براي آشکارسازي این تناقض است که چشم

» نشده کل فرهنگ در تحقق و ارضاي آن نهفته است شناخته رسمیت حقیقت به«اي که  شود، همان سوژه گشوده می

بیست و پنج سال پس از تألیف دیالکتیک روشنگري، آدورنو همچنان به دغدغه ). 40. دیالکتیک روشنگري، ص(

. گرا روي برنتافت نماي اندیشه در مقام نقد تمامیت باب ساخت متناقض اش وفادار ماند و از اعتقادش در فلسفی

شود که تبارشناسی اخالق او الگوي اصلیِ تأمل  با نیچه معلوم می]آدورنو[رأي از راه مقایسه عظمت این ثبات

اره قدرت، اي درب نما را سرکوب کرد و کوشید با طرح نظریه نیچه این ساخت متناقض. مضاعف در روشنگري است

پردازي  اي که از یک سو نوعی اسطوره انحالل کامل عقل و جذب آن به قدرت در جریان تجدد را تبیین کند، نظریه

حقیقت، به  مجدد با استفاده از قطعاتی بود که به طور دلبخواهی گزیده شده بودند، و از سوي دیگر به جاي دعوي

شود؛ اما  گرا می نیچه نشان داد چگونه نقد، تمامیت. تی استدعوي بالغی روي آورد که درخور اثري زیباشناخ

کشد زیرا این  اعتبار و قدرت به رسوایی می]دعوي [یابد کار درآمیختگی حاصل کار فقط این است که او درمی

پرکن که به طور ضمنی به  شود، عنوانی دهان می]اراده معطوف به قدرت[درآمیختگی سد راه خواست قدرت

نفسه داراي سمت و سوي  گرا فی دهد که نقد تمامیت با نیچه نشان می]آدورنو[مقایسه. ید هنري اشارت داردتول

 ]جنبش [است که]عقل و روشنگري[قدم در افشاگري پردازان ثابت نیچه یکی از نظریه. مشخصی نیست

10.کند ضدروشنگري را رادیکالیزه می

نیچه از معدود متفکرانی «دهند که  از یک سو، گواهی می. ه موضعی دوگانه دارندهورکهایمر و آدورنو در قبال نیچ

). 44. دیالکتیک روشنگري، ص(» است که بعد از هگل به تشخیص و درك دیالکتیک روشنگري دست یافت

یعنی باور  باور دارند،) 119. دیالکتیک روشنگري، ص(» آموزه بیرحمانه اینهمانیِ سلطه و عقل«مسلّم اینکه آنها به 

توانند این واقعیت را نیز نادیده  از سوي دیگر، آنها نمی. گراي نقد ایدئولوژي در غلبه بر خود به رویکرد تمامیت
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نیچه معناي نقد عقل را چندان دستخوش پیچ و تابهاي اثباتی . بگیرند که هگل آشکارا در نقطه مقابل نیچه قرار دارد

خواهند آن را  اي که هورکهایمر و آدورنو می افتد ــ همان مقوله م از خاصیت میکند که حتی مقوله نفیِ متعین ه می

کار گیرند چرا که معتقدند خود عقل سخت دستخوش تزلزل شده است ــ نقد  در مقام یگانه روش کار خویش به

طور معکوس  مدن بهاخالق سروران در مقام اعتراض به ت«: کند نیچه، نفس انگیزه یا دغدغه انتقادي را هم تباه می

بیزاري از غرایز پژمرده به واقع افشاگر سرشت واقعی اربابان است ــ که فقط در . ستمکشان است ]منافع [نماینده

اما اخالق سروران در مقام یک قدرت بزرگ یا مذهب رسمی یکسره . شود وضع قربانیانشان آشکار و افشا می

تر با آن  یت یکپارچه، حس بیزاري و هر آن چیزي است که پیشساز، اکثر بخش حاکمان و قدرتهاي تمدن یاري

سازد، حقیقتی که با  کند و هم حقیقت آنها را آشکار می تحقق احکام نیچه هم آنها را ابطال می. ورزید مخالفت می

.)101. دیالکتیک روشنگري، ص(» گفتنِ نیچه به زندگی، زیانمند به روح واقعیت و زندگی بوده است همه آري

این نگرش دوگانه نسبت به نیچه آموزنده است و از این گذشته حکایت از آن دارد که دین دیالکتیک روشنگري به 

راستی، آنچه در این  به. شورد استراتژي نوعی نقد ایدئولوژي است که بر خود می]معرفی[نیچه فراتر از صرف

مسلّم هورکهایمر و آدورنو به دستاوردهاي عقالنیت  توجهی بی) بیان شعارگونه به(یابد،  میان هیچ توضیحی نمی

اندازه  توانند تا بدین می) که مقامشان همچنان محفوظ خواهد ماند(چطور این مردانِ میدان روشنگري . غرب است

اي از عقل و سلطه، و  جا آن را آمیزه به درونمایه عقالنی تجدد فرهنگی دور از انصاف سخن بگویند و همه نسبت

اي بنیادي در باب  اعتبار قلمداد کنند؟ و آیا آنها در معیارگذاریهایشان درباره نقد فرهنگی از متن تجربه قدرت و

اند؟ شناختی، که اکنون خودمختار شده است، تحت تأثیر نیچه بوده تجدد زیبایی

هورکهایمر و  بین طرح نیچه و ساختاري که 11.کند زده می شباهتهاي محتوایی در مرتبه نخست آدمی را شگفت

گوید به محض  نیچه می. یک برقرار است به اند تناظر یک برگزیده» سرگذشت آغازین ذهنیت«آدورنو براي تبیین 

خود تکیه کردند، یعنی بر آن دستگاهی که » آگاهی«شده خود محروم شدند، ناگزیر بر  آنکه آدمیان از غرایز تجزیه

این «. گرداند توانا می]به قصد سلطه[ه دستکاري در طبیعتبخشد و آنان را ب طبیعت بیرونی را عینیت می

وجورکردن روابط علت و  اي نمانْد مگر سوداي تفکر، تعقل، حساب و کتاب و جفت برگشتگان را سرمایه بخت

شدند و عواطف و امیالی که دیگر گریزگاهی براي  همزمان با این امر، غرایز کهن باید رام و مهار می 12».معلولی

شدن سمت و سوي  در جریان این فرایند وارونه. شدند بایست سرکوب می ضاي خودانگیخته خود نداشتند میار

: گیرد ، ذهنیتی درونی شکل می»وجدان معذب«بود که تحت عنوان کف نفس یا ]آنها[کردن سوائق و نیز درونی

گرا شدن  ند ــ این است آنچه آن را درونشو تمامی غرایزي که مفرّي براي تخلیه بیرونی نیابند متوجه درون می«

او  "روح"اي پرداخت که بعدها  بار به پرورش مقوله سان همین انسان است که براي نخستین بدین: نامم انسان می

شدن تخلیه غرایز به بیرون  اي بیش نبود، همزمان با ممنوع کل جهان درون که در آغاز الیه نازك و پوسته. نامیده شد
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سرانجام، این دو عنصر سلطه بر طبیعت  13».تر شد و تحت مقوله بعد، درازا و پهنا و ژرفا یافت گستردهتر و  فربه

نفرین «: شده انسان بر انسان تثبیت شدند یافته و نهادي صورت سلطه و سروري نظام بیرونی و درونی درآمیخته و به

و سرکوب [اینها آدمیان را به کف نفسدر سرشت همه نهادها نهفته است، زیرا » جامعه، و صلح و آرامش

انگیزي که سازمان سیاسی جامعه با آنها از خود در برابر غرایز  آن سدها و حصارهاي رعب. دارند وامی ]غرایزشان 

کرد ــ و انواع مجازات هم جزئی از این سدها و حصارها هستند ــ سبب شدند تا این  خواهی حفاظت می کهنِ آزادي

14».حشی، آزاد و ماجراجو، بر ضد خود او به کار گرفته شودغرایز انسان و

اي را پرورد که بعدها هورکهایمر و آدورنو تحت  به همین نحو، نیچه با طرح موضوع نقد معرفت و اخالق اندیشه

گرایانه  در پشت آرمان عینیت و دعوي حقیقت، در پشت آرمانهاي عام: عنوان نقد عقل ابزاري از آن سخن گفتند

گرا و  شناسی عمل معرفت. نفس و سلطه نهفته است مقتضیات صیانت القیِ زهد و دعویهاي حقانیت، ضرورتها واخ

اي که در آن دعاوي مبتنی  اي بیش نیست، افسانه دهند که عقل عملی و عقل نظري افسانه روانشناسی اخالق نشان می

میل به «د ــ آن هم به یاري تخیل و آورن بر قدرت، عذر و بهانه موءثري براي توجیه خود به دست می

[آورند تا واکنشهاي خود را اي براي چنین تخیل و میلی فراهم می که محرکهاي بیرونی صرفاً بهانه» کردن، استعاري

15.شود اي از تفاسیر فراهم آورد که خود متن در پس آن به تمامی ناپدید می فرافکند و شبکه]به متن

اي متفاوت از دیالکتیک روشنگري به بررسی تجدد  تواند به شیوه گشاید که از درون آن می اندازي را می نیچه چشم

باور، اَشکالی از  یافته و جامعه اخالقْ شود توضیح داد چرا طبیعت عینیت و فقط از این منظر است که می. بپردازد

ر شکل اراده معطوف به قدرت اند، حال چه د اي واحدي هستند که به یکدیگر وابسته و مرتبط نیروي اسطوره

.منحرف، و چه در شکل عقل ابزاري

که هنر آوانگارد آن را پیش (اندازي که از آن سخن رفت با تجدد زیباشناختی و انکشاف نفسی سرکش  چشم

آغاز شد، انکشاف نفسِ ذهنیتی فاقد مرکزیت که از تمامی قید و بندهاي شناخت و غایتمندي و همه ) راند می

او نه فقط از روح  16نیچه فقط معاصر و خویشاوند معنوي ماالرمه نیست؛. کار و سودمندي رها شده استالزامات 

پردازي  ریچارد واگنر در اواخر دوره رمانتیک سیراب شد، بلکه پیش از هر کس نگرش تجدد زیباشناختی را مفهوم

ه بیستم عینیت پیدا کند ــ و به دست آدورنو کرد، یعنی پیش از آنکه آگاهی پیشتاز در ادبیات، نقاشی و موسیقی سد

در ارجگذاري بر امر گذرا و ناپایدار، در بزرگداشت امر پویا، و در گرامیداشت . اي زیباشناختی بدل شود به نظریه

امر جاري و جدید نوعی آگاهی به زمان که انگیزه زیباشناختی دارد، و نوعی اشتیاق به حضور درونی و باطنیِ 

رویکرد آنارشیستیِ سوررئالیستها براي گسستن و در هم شکستنِ گستره افسانه زوال، از . یابد جلّی میآالیش ت بی

نیروي ویرانگر مقاومت زیباشناختی که بعدها مایه الهام بنیامین و حتی پیتر . پیش در اندیشه نیچه حضور داشته است

این همان نیرویی است که هم امر نیک از . بود وایس شد برخاسته از تجربه شورش نیچه بر ضد هرگونه هنجارمندي
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اندازد، نیرویی که در دیالکتیک راز و رسوایی و  نظر اخالقی و هم امر سودمند از نظر عملی، هر دو را از اعتبار می

نیچه، سقراط و مسیح ــ آن دو مبلّغ باور به . شود پروایی ظاهر می شکنی و بی در لذت ناشی از خوف نهفته در حرمت

کند؛ این دو، مردانی هستند که ارزشهاي  حقیقت و آرمان زهد ــ را به مثابه دو خصم بزرگ خود معرفی می

در آن دقیقاً دروغ تقدیس «توان تکیه کرد که  در نظر نیچه فقط به هنر می! کنند زیباشناختی را نفی و طرد می

ه خوف نهفته در امر زیبا، فقط این دو اجازه ، و نیز ب17] اراده معطوف به فریب [خواست فریب شود، یعنی می

.ايِ علم و اخالق زندانی شوند دهند در جهان افسانه نمی

که فراسوي صدق و کذب، و » معرفت«، و یگانه اندام 18»آري و نه قوه چشایی«دارد،  نیچه ذوق را سخت گرامی می

تکامل » ارزشگذاري«داوري ارزشی، و براي  او داوري ذوق منتقد هنري را به مرتبه الگویی براي. خیر و شر است

دارد، قدر و وزن اشیاء  معناي درست نقد عبارت است از آن داوري ارزشی که نظامی از مراتب را بر پا می. بخشد می

» نه«بیانگر ارزش باال و » آري«. و هر تفسیري به مثابه ارزشگذاري است. سنجد سازد، و نیروها را می را معین می

.نه آدمیان است/ دهنده ابعاد مواضع آري طور کلی نشان به» پایین«و » باال«. زش پایین استبیانگر ار

در باره آن دعویهاي اعتبار که قابلیت نقد » نه«و » آري«رسد که مواضع  خوبست ببینیم نیچه چطور به این نتیجه می

دهد  ا به احکام ارزشی اثباتی و سلبی کاهش میاو نخست معیار اعتبار و عدم اعتبار ر. اعتبار است دارند از اساس بی

صادق  p«هایی را نظیر او گزاره. کند هاي هنجاري را انکار می هاي تصدیقی و گزاره و بدینسان درستی گزاره

اي یا هنجاري  یعنی احکام مرکبی که به واسطه آنها حکم به اعتبار احکام گزاره(» درست است h«و» است

کنیم، یعنی حکم  دهد که به وسیله آنها داوریهاي ارزشی را بیان می ارزشی بسیطی تنزل میبه احکام ) کنیم می

ارزشی[بدینسان نیچه دعویهاي اعتبار را به مثابه ترجیحات. کنیم که صادق بر کاذب، و نیک بر بد مرجح است می

را ) عدالتی و بی(اما چرا غیر حقیقت  :پسندیم را می) و عدالت(گیریم که حقیقت «: پرسد کند و آنگاه می تفسیر می]

داوریهاي مبتنی بر ]صرفاً[حقیقت و عدالت» ارزش«پاسخهاي ما به پرسشهاي مرتبط با  19»بیشتر نپسندیم؟

.اند ذوق

البته ممکن است در پشت این داوریها و تصدیقهاي ارزشیِ بنیادین نظامی نهفته باشد که، نظیر آنچه در آثار شلینگ 

فقط با حذف هرگونه عنصر . ، وحدت عقل عملی و عقل نظري را در متن قوه داوري ذوقی برقرار سازدبینیم می

نه در قلمرو ارزیابیهاي ارزشی نه مبین / شناختی از حوزه داوریهاي ارزشی و نیز با نشان دادن اینکه مواضع آري

عیار  د ادعاي خود را درباره ادغام تمامشو دعویهاي اعتبار بلکه بیانگر دعویهاي قدرت محض است، نیچه موفق می

.عقل در قدرت به کرسی بنشاند

شود که داوریهاي ذوق در احکام و فرامین  از منظر تحلیل زبانی، دومین گام در این بحث با این هدف برداشته می

وق به پرسش نیچه تحلیل کانت را درباره داوریهاي ذ. اراده، و تصدیقهاي ارزشی در تجلیات اراده ادغام شوند
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شود آنها را با دعوي اعتبارِ میان ذهنی مرتبط  اند و نمی کشد تا این نظریه را برپا دارد که ارزشگذاریها لزوماً ذهنی می

شمولیِ داوري زیباشناختی، توهماتی هستند  شخصیت غیرشخصی و جهان غرض و تعابیري چون لذت بی 20.ساخت

در ]اگر بنگریم[پردازد ؛ اما از منظر هنرمندي که به تولید هنري میگیرند که فقط از منظر یک ناظر سرچشمه می

زیباشناسی نهفته در تولید، تجربه هنرمند . اند یابیم که ارزیابیهاي ارزشی برخاسته از ارزشگذاریهاي نوآورانه می

» نگاه ارزشگذار«ارزشی از از منظر او، ارزیابیهاي : سازد پردازد بر ما آشکار می ذوقی را که به خلق ارزشها می خوش

آنچه در . کند تولید معطوف به ارزشگذاري است که قوانین ارزیابی ارزشی را تعیین و تجویز می. اند او برخاسته

» .برانگیختگی اراده یا خواست از جانب امر زیبا«شود چیزي نیست مگر  دعوي اعتبارِ مبتنی بر داوري ذوق بیان می

.پیوندد گوید و یک نیرو به نیروي دیگر می اسخ مییک خواست به خواست دیگر پ

اي که پیشتر هرگونه دعويِ شناختی  نه در حوزه ارزیابیهاي ارزشی، حوزه/ این راهی است که نیچه را از مواضع آري

» .برانگیزاننده خواست معطوف به قدرت است«امر زیبا . شود را از آن زدوده بود، به اراده معطوف به قدرت راهبر می

هسته و محور زیباشناختیِ خواست قدرت قابلیت نوعی درك حسی است که خود را در معرض تأثیرپذیري از 

21.دهد بیشترین حاالت و عوالم ممکن قرار می

تضاد و نقد، هر دو  22با اینهمه اگر تفکر را دیگر به ساحت حقیقت، یا دعویهاي اعتبار به نحو عام راهی نباشد،

ولی نیچه در . دهد و بس می» میل به متفاوت بودن«کردن، فقط معناي  کردن و نفی کنون نقضا. شوند معنا می بی

مراد از نقد فرهنگ صرفاً نوعی تبلیغ و تهییج نیست، بلکه اثبات این امر . تابد نقدش از فرهنگ چنین معنایی را برنمی

رساند  انشمول که به زندگی زیان میاست که چرا شناسایی و تصدیق حاکمیت آرمانهاي علم و نظام اخالقیِ جه

اند، و اگر ارزیابیهاي  هاي ناظر به اعتبار فاقد ارزش اما راستی اگر تمامی گزاره. کاري است ناروا، نادرست و ناپسند

تواند  صورت نقد با توسل به چه معیاري می اند و نه دعویهاي اعتبار، در این ارزشی صرفاً بیانگر حکم قدرت

اعتباري است،  گذاري، و قدرتی که سزاوار خواري و بی نقد باید بتواند بین قدرتی که شایسته ارج تمیزگذاري کند؟

23.تمیز قائل شود

تواند  فرق بگذارد ظاهراً می» واکنشی و انفعالی«و » فعال و پویا«اي درباره قدرت که بتواند بین نیروهاي  آن نظریه

. پذیرد اي که بتواند صادق یا کاذب باشد نمی ظریه قدرت را در مقام نظریهاما نیچه ن. گره از این کار فروبسته بگشاید

هاي  پردازد، تمیز عقل از غیر عقل ناممکن است و فقط سایه آلود به تفرج می او به تعبیر خودش در دنیایی وهم

وره است، عرصه شده به عرصه اسط رانده این دنیا، گویی دنیایی پس. توان از هم بازشناخت روشن و تاریک را می

 شاید اقتضاي شیوه درك. جوالنِ قدرتها که در آن چیزي باقی نمانده است که بتواند از نبرد قدرتها فراتر رود

دورانهایی خاص در پرتو پیوند قهرمانانه ]تاریخیِ[غیرتاریخی که ویژه تجدد فرهنگی است این باشد که هویت

آسا خود را به عصر  کوشد جهش عصر رو به زوال می: شین رنگ ببازدزمان حال با دورترین و بدویترین اعصار پی
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کوشش نیچه براي بازسازي چارچوبه اسطوره خاستگاه مناسب حال این . بربریت، بدویت و توحش پیوند دهد

فرهنگ اصیل دیرزمانی است که در سراشیب زوال افتاده است؛ نفرین دوري از خاستگاهها دامنگیر : ذهنیت است

پروراند ــ  ت؛ و بدینسان نیچه اندیشه دمیدن جاودانه سپیده فرهنگ را به معنایی غیرآرمانشهري در سر میحال اس

.]جاودان[بازآمد و بازگشت

یافته راه را بر فعالیت  اي نظام گونه اش این است که به شأن این چارچوبه صرفاً شأنی مابعدطبیعی نیست، بلکه وظیفه

گرا در  به دیگر بیان، نقد ایدئولوژيِ تمامیت. از قیدوبندهاي اندیشه روشنگري هموار کند نمايِ نقدي فارغ متناقض

گفتن » نه«نیچه، همینکه مفهوم انتقادي . خواند می» نقد تبارشناختی«شود که او آن را  اي تبدیل می نزد نیچه به مقوله

اي  گردد، عرصه به عرصه اسطوره خاستگاهها بازمیاندازد دقیقاً  آورد و آیین نفی را از خاصیت می را به تعلیق درمی

آنچه کهنتر است، در سلسله : نهد ها و ابعاد دیگر تأثیر می سازد که بر تمامی عرصه که نوعی تمیزگذاري را ممکن می

لیتر، از: امرِ ازلیتر، سزاوار حرمت بیشتر، و نیز برتر، پاکتر و نابتر است. نسلها مقدمتر، و به خاستگاه نزدیکتر است

.اصل و تبار، هم به معناي اجتماعی و هم به معناي منطقی، معیار مقام و مرتبه است. نیکتر است

او خاستگاه ارزیابی اخالقیِ . کند بدینسان، نیچه ساختمان نقد خود درباره اخالق را بر شالوده تبارشناسی استوار می

امی از مراتبِ مبتنی بر معیارهاي اعتبار است، در تبار و کننده جایگاه یک فرد یا یک رفتار در نظ ارزش را که تعیین

آنچه مرا به راه درست رهنمون شد این پرسش «: نهد جوید که داوري اخالقی را بنیاد می مرتبه اجتماعی کسی می

کنند  داللت می "امر نیک"شناختی، معناي راستین نامگذاریهایی که در زبانهاي گوناگون بر  بود که از نظر ریشه

 "اشرافی"، یا "اصیل"جا  گیرد ــ یعنی همه چیست؟ دریافتم که اینها همه از دگردیسیِ مفهومیِ یکسانی سرچشمه می

ضرورتاً از آن برخاسته است، نیک به معناي  "امر نیک"به معناي اجتماعی آن، مفهوم بنیادینی بوده که 

اي این جریان همواره دگردیسی دیگري روي و همپ: "واالگهر"و  "منش بزرگ«، "نجیب و اصیل"، "منش اشرافی"

بدینسان،  24».شود بدل می "بد"مفهوم  است عاقبت به "فرومایه"و  "وار توده"، "عوامانه"دهد که در آن هر آنچه  می

نیروها هر چه به لحاظ تبار، : گیرد این تعیین جایگاه قدرتها بنا بر مقتضیات تبارشناختی، مفهومی انتقادي به خود می

شود که  می تر و اصیلتر باشند، پویاتر و خالقترند، حال آنکه شکل منحط خواست قدرت در نیروهایی پدیدارکهن

25.تبارشان نوپاتر، دونتر و منفعلتر است

باوري و  دهد تا با آن جریان فراگیرِ باور به عقل و آرمانهاي زهد و علم این تحلیل، ابزاري مفهومی به دست نیچه می

هرچند که مسلماً (را، صرفاً به مثابه پیروزي امر واقع در قلمرو نیروهاي حقیر و واپسگرا، محکوم کند باوري  اخالق

دانیم نیچه را تصور بر این است که اینها همه از  چنانکه می). این پیروزي در سرنوشت تجدد تأثیري قاطع داشته است

در برابر [غریزه حمایتگر و شفابخش«نیز از  شود و افراد ضعیف ناشی می (resentment)حس نفرت و بیزاري

  26».آن حیاتی که دستخوش انحطاط شده است]خطرات و آسیبهاي
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هورکهایمر و آدورنو نیز دچار همان . شود بیان کردیم گرا را که بر خود اعمال می تا اینجا دو روایت از نقد تمامیت

دريِ نهایی را رد و انکار کنند و در  نخواهند اثر افشاگري و پردهاگر : رو بود مشکلی هستند که نیچه با آن روبه

کم یک معیار عقالنی را براي تبیین انحراف و تباهی تمامی معیارهاي  حال بخواهند نقد را دنبال کنند، باید دست عین

ردرگمی دستخوش س (self-referential)در ورطه این تناقض است که نقد معطوف به خود. عقالنی حفظ کنند

:دو راه وجود دارد. شود می

کند که از انسجام برخوردار است زیرا ترکیب عقل و قدرت که به یاري نقد بر ما  نیچه به یک نظریه قدرت تکیه می

جهان همان جهان ]این[آشکار شد جهان را به عرصه کشمکش میان قدرتها تبدیل کرده است، تو گویی

یست که آراي نیچه به میانجیِ دولوز در فرانسه ساختگرا به شهرت و نفوذ دست یافته دور از انتظار ن. اي است اسطوره

سلطه مبتنی بر  را جانشین الگوي چندگانه قدرت اخیرش الگوي استراتژیهاي]هاي[فوکو نیز در کار. است

ژیهاي قدرت این استرات). الگویی که در سنت روشنگري به دست مارکس و فروید پرورده شد(است  کرده سرکوب

گیريِ گفتمان و میزان قوت و  توان برحسب نوع شکل آنها را می. شوند پیوندند و جانشین یکدیگر می به هم می

توان از جنبه درستی و اعتبارشان داوري کرد، یعنی به شیوه حل و  شدتشان از یکدیگر بازشناخت؛ اما درباره آنها نمی

27.اآگاهانه آنهافصل آگاهانه منازعات در برابر حل و فصل ن

هاي  انگاره تواند معضل نقدي را حل کند که پیش دکترین نیروهاي پویا و فعال، و نیروهاي واکنشی و انفعالی نیز نمی

اگر تمایز مطلق . تواند راه را بر گریز از افق فکريِ تجدد هموار سازد کشد، بلکه حداکثر می خودش را به پرسش می

هایش را بر آن استوار کند  حقیقت، مبنایی است که هرگونه رهیافت نظري باید پایهبین دعویهاي قدرت و دعویهاي 

دري هم به کلی  نتیجه اینکه اثر افشاگري و پرده. در مقام نظریه، فاقد مبناست صورت دکترین یادشده در این

ت که ما را به درك ، برقِ بینشی نیس]کند و به خود، آگاه می[دهد آنچه آدمی را تکان می: شود دگرگون می

اي که درك نکته نهفته در یک لطیف سبب خنده  گرداند، نظیر شیوه آشفتگیهاي مخلّ به هویت توانا می

اي اثباتی است، یعنی برانداختن اثباتیِ  شیوه زدایی به دهد تفکیک شود؛ آنچه آدمی را تکان می بخش می آسودگی

اي  هاي نوعی مغالطه مقوله شی یا سهو در کالم را به منزله نمونهتوانند موارد اشتباه، فرامو همان مقوالتی که می

این چرخش قهقرایی . توانند هنر را به افسانه مبدل سازند آشکار کنند که مخلّ هویت است یا همان مقوالتی که می

.بخش در خدمت ضدروشنگري باقی بماند شود نیروهاي رهایی سبب می

  (contradictionار ساختن و به نمایش گذاردن آن تضاد اجراییهورکهایمر و آدورنو با تشدید و آشک

(performative کند و پرهیز از غلبه نظري بر این تضاد، راه  نهفته در آن نوع نقد ایدئولوژي که بر خود غلبه می

به ورطه  اي در این سطح از تأمل و بازاندیشی، ناگزیر هر کوششی براي برپا داشتن نظریه. گیرد دیگري در پیش می
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آورند، و  پرهیزند و به نفی متعین به صورت موردي و موقت رومی رو آنها از نظریه می غلتد؛ از این بنیادي درمی بی

گذارد  و هیچ مفرّي باقی نمی[کند ها را مسدود می بدینسان در برابر آن نوع ترکیبی از عقل و قدرت که همه روزنه

کند، اما نه به  هاي نادرست امر مطلق، یعنی بتها، را طرد و انکار می متعین، انگارهنفی «: کنند جداً ایستادگی می] 

اي را پیش نهد که آنها  کوشد انگاره گرا می هاي مطلق آمیز که در مواجهه با انگاره اي سختگیرانه و وسواس شیوه

کند، و نشان  را به مثابه نوشتار تفسیر می]اي و انگاره[برعکس، دیالکتیک، هر تصویر. توانند با آن برابري کنند نمی

ستاند و  دهد چگونه باید اعتراف به نادرستی آن را در خطوط سیمایش خواند ــ اعترافی که قدرت را از آن می می

هگل با طرح . یابد ها دست می بدینسان زبان به مقامی فراتر از صرف نظامی از نشانه. سازد آن را درخور حقیقت می

متعین، عنصري را کشف کرد که روشنگري را از فساد و تباهی پوزیتیویستی که خود را به آن نسبت  مفهوم نفی

باقی » نظریه سرکش... روح«همه آن چیزي که از ). 24. دیالکتیک روشنگري، ص(» سازد دهد، متمایز می می

خواهد روح منفی  ه میو این کنش به مانند وردي جادویی است ک. ماند، روح مجرّب و کنشگر تضاد است می

.)42. دیالکتیک روشنگري، ص(» برگرداند... غایتش به«امان را  پیشرفت بی

اش ساکن آن بود، صرفاً در  هر آنکس که در متن آن تناقضی سکنی جوید که دقیقاً زمانی فلسفه با بنیادهاي غایی

کم، حداقلِ توجیه را  مکان باقی بماند که دستتواند در این  آدمی فقط به شرطی می: برد موقعیتی دشوار به سر نمی

نشینی از چنین مواضع متناقضی اجتناب  حتی باید از عقب  .ارائه کند که راهی براي خروج از تناقض وجود ندارد

اما من معتقدم نتیجه کار دقیقاً . نشینی به این معناست که راهی براي خروج وجود دارد ــ سیر قهقرایی کرد زیرا عقب

.امر است همین

کند که راهنما و  هایی جلب می انداز زیباشناختیِ تجربه مقایسه با نیچه تا آنجا آموزنده است که توجه ما را به چشم

اي از عقل را از عقل نظري و  ام نیچه چطور سویه من نشان داده. شناسانه دوران معاصر است برانگیزنده نگاه مرض

ویژه در هنر و نقد هنريِ  مناسب براي حوزه زیباشناختی ـ بیانیِ ارزش، و به اي که در منطقِ کند، سویه عملی جدا می

گریزي تبعید  که به عرصه عقالنیت» ارزیابی ارزشی«رسد؛ و چگونه بر پایه یک الگوي  آوانگارد به منصه ظهور می

صدق و کذب، به  تواند فراسوي نیکی و بدي، و کند که می شده بود، داوري زیباشناختی را به سبکی مجهز می

یابد که نقاب از چهره علم و  گونه، نیچه به معیارهایی براي نقد فرهنگ دست می بدین. تمیزگذاري و داوري بپردازد

گیرد؛ چنانکه دیالکتیک روشنگري هم  اخالقیات که به یکسان نمودهاي ایدئولوژیکیِ خواست قدرت فاسدند، برمی

کنند که  اینها این گمان را در ما تقویت می. کند عقل ابزاري محکوم می گونه ساختارها را به مثابه مظاهر این

طبعیِ  نگرند، با همان نازك می]با نیچه[هایی مشابه هورکهایمر و آدورنو به تجدد فرهنگی از منظر تجربه

عقالنیت ارتباطی غافل ها و اَشکال موجود  اي که آدمی را از نشانه نگرانه العاده، و از همان منظر و زوایاي تنگ فوق

گواه این گفته، ساختمان فلسفه متأخر آدورنو است که در آن، دو کتابِ دیالکتیک منفی و نظریه . گرداند می
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دهد، اشارت  نماي عدم اینهمانی را بسط می کتاب اول که مفهوم متناقض: اند زیباشناختی او متقابالً به یکدیگر متکی

.کند نهفته در کارهاي هنريِ آوانگارد را رمزگشایی و آشکار می (mimetic)يدارد به دیگري که محتواي تقلید

رو بودند وجود  با آن روبه 1940آیا هیچ راهی براي بیرون شدن از معضلی که هورکهایمر و آدورنو در اوایل دهه 

وار کرده بودند دیگر اي که آنها در آغاز، اندیشه و روش نقد ایدئولوژيِ خود را بر آن است شک نظریه ندارد؟ بی

]براي در هم شکستن مناسبات تولیدي[زنده و پویا نبود ــ زیرا نیروهاي تولیدي نتوانسته بودند نیروهایی انقالبی

کم آگاهی  وجود آورند؛ زیرا بحرانها و کشمکشهاي طبقاتی به جاي پرورش خود ـ آگاهیِ انقالبی یا دست به

رو که آرمانهاي بورژوایی  ندپاره و پراکنده شدند؛ و باألخره از آنیکدست و یکنواخت فقط منشأ آگاهی چ

از سوي دیگر، . گریزند اند که از لبه تیز نقد درونماندگار می کم به اشکالی درآمده رفته کناره گرفتند یا دست رفته

ندادند، زیرا بدبینیِهورکهایمر و آدورنو در آن زمان دیگر کوششی براي بازنگريِ اجتماعی ـ علمیِ نظریه به خرج 

نسبت به درونمایه حقیقت آرمانهاي بورژوایی، چه بسا که خود معیارهاي نقد ایدئولوژي را هم به پرسش ] آنها[

.کشید می

، خود 28معنا که همچون تاریخیگري ساز در پیش گرفتند؛ بدین آنها در برابر همین مسأله دوم، روشی به راستی مسأله

حد و مرز نسبت به عقل سپردند، بدون آنکه به بررسی قراین و دالیلی بپردازند که چنین  نی بیرا به امواج بدبی

با این شیوه، شاید آنها توانسته باشند در قلمرو نظریه اجتماعی ـ انتقادي بنایی . دهد اي را مورد تردید قرار می بدبینی

بورژوایی گزندي نبیند، روندي که از آن پس پی افکنند که از روند تجزیه و فروپاشیدگی فرهنگ  29چنان ژرف

.در آلمان آغاز شد و همگان شاهد آنند

راه روشنگري غیردیالکتیکی را در پیش گرفت که درخور تفکر ]همان[از یک نظر، نقد ایدئولوژي در واقع

]گویا[فکر شد کهگرفتار این طرز  (purist)خواهانه این نوع نقد، تحت تأثیر نگرشی سره. شناختی بود هستی

شیطانی در روابط درونی میان پیدایش و اعتبار پنهان شده است که باید از شرّ آن خالص شد تا نظریه از تمامی 

. گرا نتوانست این میراث را بزداید نقد تمامیت. معانی تجربیِ نهفته در آن پاك شود و بتواند روي پاي خود بایستد

توانست حجابی که اتحاد ناساز قدرت و عقل را مخفی داشته  ورکهایمر و آدورنو میکه به گمان ه» افشاگريِ نهایی«

خواهد مقوالت  شناسی که می خواهانه از کار درآمد، شبیه به هدف هستی بود با یک ضربه کاري بِدرد، هدفی سره

ال، همچنانکه در اجتماع به هرح. از یکدیگر جدا سازد) یعنی با یک ضربه(طور قطعی و نهایی  وجود و پندار را به

اند که باید آنها را براساس رویه و روش  ارتباطاتی پژوهشگران، زمینه پژوهش و زمینه توجیه اعتبار چنان در هم تنیده

هاي وجود و  وقفه از یکدیگر جدا کرد ــ در حوزه اي پیوسته و بی گونه کار، به میانجی نوعی اندیشه، و به عبارتی به

در بحث و استدالل، همواره نقد با نظریه، و روشنگري با بنیادبخشی، در هم . قاعده صادق استپندار نیز همین 

ناپذیر ارتباطیِ  هاي اجتناب اندرکاران گفتمان همواره باید فرض کنند که بنا بر پیش ـ انگاره رو دست اند، از این تنیده
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توانند بدانند  دانند، یا می اما آنها می. مفرما خواهد بودگفتمانِ استداللی، فقط نیروي غیراجبارآمیزِ استداللِ برتر حک

شوند، میانجیی که نه به  رو ضروري است که عقاید از راه میانجی تشکیل و تصدیق می که این آرمانیگري فقط از آن

مثل و برکنار از جهانِ نمودارهاست، و نه بیرون از همین جهان نمودارها به شیوه » سره«افالطونی، » ناب«سبک 

اي را بشکند بدون آنکه  فقط گفتمانی که پذیراي این واقعیت باشد ممکن است بتواند طلسم تفکر اسطوره. افالطونی

.از فروغ قابلیتهاي معناییِ نهفته در اسطوره محروم شود

:اي است از فصل پنجم کتاب زیر این مقاله ترجمه

Jürgen Habermas, "The Entwinement of Myth and Enlightenment", in The Philosophical 
Discourse of Modernity, translated by Fredrick Lawrence (London: Cambridge, Polity Press), 
1987.
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