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Abstract 
The current paper seeks to explain Adorno's critical attitude on modern 

art which is popular and out of content, through an analytical methodology 

approach after explaining the critical theory of Adorno culture industry 

and defining related terms such as individuality and domination and 

features of popular music from his viewpoint including standardization 

and virtual individuality. Then, in addition to describing the style change 

between recent traditional and pop eulogies, he compared it to popular 

music and responded to the two hypotheses of existence and non-

existence of the relationship between the new style of eulogy and the 

culture industry, and finally he presented strategies for harm elimination 

of eulogy such as educational (training for eulogers, preachers and 

managers), research (including providing a reputable scientific and 

historical resource, providing appropriate poetry and books and educational 

journals, accurate problems delimitation and constant harm explication 

and explaining the features of ideal mourning congregations), supervisory, 

supportive, and promotional. 
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انداز تحليلى   مشناسى عزاداری از چش آسيب

  گذاری آن صنعت فرهنگ آدورنو و سياست

  *هاشميان حسينسيدمحمد

  **منيره بصيرتي

  
  چكيده

شده پس از تبيين نظريه انتقـادی صـنعت  شناسى تحليلى تالش  در اين مقاله با رويكرد روش

ــان  ــا آن از قبيــل فرديــت و ســلطه و بي ــرتبط ب ــو و تعريــف اصــطالحات م فرهنــگ آدورن

جمله استانداردشدن و فرديت مجازی، نگرش  پسند از نظر وی از موسيقى عامههای   ويژگى

. پسند بـوده و از محتـوا تهـى اسـت، تشـريح گـردد وی راجع به هنر مدرن كه عامه   انتقادی

بـا موسـيقى  اين موضـوع های اخير از سنتى به پاپ  سپس ضمن توضيح تغيير سبك مداحى

وجود و عدم وجود رابطه بين مداحى سبك جديـد و  ۀده و به دو فرضيشپسند مقايسه  عامه

 ،زدايى از مـداحى  و در پايان نيز راهكارهايى بـرای آسـيبشده صنعت فرهنگ پاسخ داده 

شامل تأمين منبع علمـى و (، پژوهشى )آموزش به مداحان، مبلغان و مديران(مانند آموزشى 

سب، مرزبندی دقيـق اشـكاالت و نشريات آموزشى منا ها باتاريخى معتبر، تأمين شعر و كت

نظارتى، حمايتى و تبليغاتى  ،)های مطلوب  يتئهای ه  ها، تبيين شاخص و تبيين مستمر آسيب

 .ه استارائه شد

  ها كليدواژه

  .صنعت فرهنگ، فرديت مجازی، سلطه، هنر عامه، مداحى
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  مقدمه و بيان مسئله

شـعائر و جـز  :نامبه سـفارش معصـو 7برپايى مجالس عزاداری، در سوگ امام حسين

طـوركلى جامعـه بـر چگـونگى  عـرف، آداب و رسـوم، فرهنـگ و بـه. اسـت عمذهب تشـي

فرهنگى، برپايى اين مراسم  - با تغييرات اجتماعىبنابراين ؛ گذاشته استبرگزاری آن تاثير 

پس از پيروزی . خواندن مداحى است ۀاز جمله اين تغييرات، تغيير شيو. نيز تغيير يافته است

خوانى تحوالت چشمگيری را از سر  به بعد مداحى و نوحه 80ويژه از دهه  ب اسالمى بهانقال

  .گذرانده است

آنكـه بخواهـد سـبك جديـدی راه بينـدازد، بـرای   مرحـوم كـوثری، بى 60اگر در دهه 

و مداحان گمنام  پور  كرد و يا آهنگران، كويتى  خوانى مى  بنيانگذار جمهوری اسالمى روضه

كردند   ور مى  شعله نطلبى را در آنا خواندند و روحيه شهادت  ای رزمندگان مىديگری كه بر

ويژه نسـل جـوان، همـان مـداحان نظيـر  مرور زمـان و بـا تغييـر سـليقه افـراد جامعـه بـه اما به

هايى به همـين سـبك   های خود را به سبك پاپ اجرا كردند و آلبوم  پور برخى نوحه  كويتى

طورمشـترك بـا حامـد  ای را بـه  عبدالرضا هاللى قطعه 1392در سال همچنين . منتشر نمودند

  .زمانى خواننده پاپ اجرا كرد

بـه ريـتم و  هايى مواجه هستيم كه اگر صرفاً  های سنتى، با مداحى امروزه به جای مداحى

ايـن تحـول . شـود شان از موسيقى تفريحى و پاپ مشكل مى آهنگشان توجه كنيم، تشخيص

گذاشـته اسـت؛ مـثًال حركـات   هـم بر شكل و شـمايل رفتـاری مخاطبـان  حتى تأثير خود را

كنندگان در  شـباهت بـه رفتـار شـركت  خوانى بى های نوحـه عزاداران در بعضى از اين برنامه

  .يك كنسرت راك يا متال نيست

نگاهى به خط سير نغمات و اشعار مداحان معروف دو دهه اخير و انعكاس آن در صـدا 

مرور به سمت استفاده از نغمات و موسيقى سبك پـاپ كشـيده  به آناندهد   و سيما نشان مى

بخشـى از ايـن رويكـرد را بايـد بـه ناآشـنايى ايـن گـروه از مـداحان بـا ســاختار و  .اند  شـده

در گذشته مداحان معروفى بودند كه با موسـيقى . های مداحى در گذشته جستجو كرد ريشه

سـيدجواد «، خواننده معروف دوره قاجـار و»مال غالمعلى« رديفى ايران آشنا بودند؛ از جمله

خوانى   هجری شمسى كه در بعضى از مواقع مثًال در ايام محـرم نوحـه 30 ۀمداح ده» ذبيحى

نوعى برخاسته از دانش آوازی يا موسيقايى  بسياری از آثار مذهبى شاخص نيز به. كردند  مى
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در » زاده اردبيلـى اذان مؤذن«ه شاخص آن از موسيقى سنتى ايران بود كه نمون نو شعری آنا

اسـت كـه شـروع آن » محمدرضا شجريان«يا ربنای » بيات ترك«االرواح، آواز  گوشه روح

  .گر گوشه حصار در دستگاه چهارگاه است  تداعى

به اين معنا كه تعدادی از مداحان به دليـل   ؛اما در دو دهه اخير اين ويژگى برعكس شد

نمونه بـارز آن را . ها و تصانيف موفق روی آوردند سيقايى به ترانهدانش اندك رديفى و مو

  :بايد در چهار اثر زير جستجو كرد

از مـداحان » منصور ارضى حاج« كه »عبدالحسين مختاباد«با صدای » ترانه شبانگاهان« .1

  .خواند و در همان وزن و ملودی اشعاری درباره وقايع محرماز آن تقليد كرد معروف 

را با همان ملودی و ريتم تنها » فريدون آسرايى» «آهای خوشگل عاشق«ه مداحى تران .2

 .خواند» آه زينب ناالن«با تغيير محتوای شعر با عنوان 

و صـدای » عبـاس خوشـدل«بـا آهنگـى از » يـارا يـارا«يا » هوای تو«چندی بعد ترانه  .3

 .مورد تقليد وسيع چندين مداح معروف قرار گرفت» عليرضا افتخاری«

نيز از جمله آثـاری » محمدرضا شجريان» «ياد ايام«فضای ملوديك تصنيف  همچنين .4

هـا مـورد اسـتفاده مـداحان قـرار  با اشعاری متناسب بـا فضـای عزاداری پياپىبود كه 

 .گرفت

كه خوانندگان دوران پهلوی  كردندبرخى از اين مداحان حتى همان اشعاری را استفاده 

ای قبـل از   ايـن ترانـه را خواننـده. ز جمله اين آثـار اسـتترانه ساقى ا. آنها را خوانده بودند

خوانـد و مـداحى همـين » فريد زالنـد«روی آهنگى از » اردالن سرافراز«انقالب با شعری از 

های ايـن  خوانى خوانـد شـباهت  و در همان مايه دشتى در مراسم نوحهكندتر با ريتم را شعر 

های   ه بند به بند اين اشعار با ترانه مـذكور در شـبكهای بود كه كار به مقايس  دو اجرا به اندازه

  .اجتماعى شد

گيـری از موسـيقى پـاپ در  به بهره» عبدالرضا هاللى«بعدها برخى ديگر از مداحان مثل 

اّهللاٰ  مــداحى خــود روی آوردنــد كــه بــا واكــنش تنــد رهبــر معظــم انقــالب، حضــرت آيــت

 .رو شـد هداشـتند، روبـ 1384در سـال  ، در يكى از جلساتى كه بـا مـداحان)مدظلّه(ای خامنه

شود؛ مثًال فـالن  هاى نامناسب استفاده مى ام در مواردى از آهنگ من شنيده«: ايشان فرمودند

طاغوتى يا غيرطاغوتى شعر عشقى چرندى را با آهنگى خوانده حـاال مـا بيـاييم در   خواننده
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را در اين آهنـگ  ، آيات واالى معرفت7و براى عّشاق امام حسين 7مجلس امام حسين

 .»بريزيم و بنا كنيم آن را خواندن؛ اين خيلى بد است

 تـوان  مى چگونـه كـه اسـت ايـن اصـلى سؤال هايى،  مداحى چنين رواج به توجه با حال

 فرهنـگ صـنعت نظريـه لحاظ از ،ايم بوده آن شاهد مداحى عرصه در اخيراً  كه را تحوالتى

سـؤالى توصـيفى اسـت و پاسـخ آن نيـز رسـش ايـن پ كـرد؟ تبيـين و تحليل آدورنو تئودور

هـدف . سوال توصيفى درصدد اكتشاف، تحليل، تفسير و انتقـاد اسـت. توصيفى خواهد بود

، كـنش )عينى يا معنايى(اين نوع پژوهش، كشف، تحليل، تفسير يا نقد يك مفهوم، ساختار 

داليلـى از  شـدن مـداحى، بنـا بـه به منظور تحليل آسـيب پـاپ بنابراينيا بافت خاص است؛ 

تحليلى دارد، استفاده شده است؛ از جمله اين  - تئودور آدورنو كه رويكردی انتقادی ۀنظري

پسند با جعل  آشنايى وی با موسيقى و هنر فاخر و عامه پسند و انتقاد به موسيقى عامه ،داليل

  .اصطالح صنعت فرهنگ است

  يقىشناسى، هنر و موس  با زيبايى ارهآدورنو درب   ديدگاه. 1

. اسـت» همـانى عـدم ايـن«دهد بـرخالف برداشـت عاميانـه، اسـاس هنـر   هنر مدرن نشان مى

آورد كـه   شناسـى از يـك نقـاش مثـال مـى  زيبايى ۀآدورنو در همان نخستين صفحات نظريـ

كـار . كند؛ اما او به هر حال چيزی همانند با واقعيت بيرونى نكشيده اسـت  چيزی تصوير مى

همانى هنری، جنگـى اسـت بـا  اين. ای در دنيای بيرون  است و نه با ابژه او با خودكار همانند

به اعتقاد آدورنـو گسـتره و نفـوذ سـلطه بـر فـرد در . )230-229ص: 1386אحمدی، (همانى  اين

ايـن . گـردد  قدر ظريف و نامرئى است كه شـخص دچـار تـوهم آزادی مى مدرن آن ۀجامع

كنـد، بلكـه حتـى در مطالعـات علـوم   ومى جا باز مىتوهم نه تنها در اذهان عوام و افكار عم

ی نـامرئى   شـيوه. شود  منعكس مى - پندارند  كه نهادهای جامعه را واقعيت مىنيز  - اجتماعى

ينـدهای اجتمـاعى و ادادن آنهـا بـا فر بستگى كامل افـراد و تطبيـق  سلطه به يكپارچگى و هم

شدن مناسبات سلطه در تمامى شـئون  دينهتثبيت و نها ۀدامن. كند  مناسبات تاريخى كمك مى

روز بـرای افـراد  حيات فردی و اجتماعى چنان گسترده شده است كـه رهـايى از آن روزبـه

  . )26ص: 1386نوذری، (شود   تر مى  مشكل

يعنى ديالكتيـك منفـى مطـرح  ،شناسى آدورنو در قالب چهارچوب مفهومى وی  زيبايى
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 ۀشناسى آدورنـو بـر امـور خـاص و يگانـه در عرصـ  تأكيد اصلى رويكرد زيبايى. شده است

. گيـرد  گرای فيلسـوفان عصـر مـدرن قـرار مى  فرهنگ ناب است كه در تقابل با تفكر كليت

. بودن خود سـوژه بسـتگى دارد پذيرش امر خاص و رد كليت نيز از طرفى به چندپاره ۀالزم

ادی فرهنگ و تبديل آن به انتق ۀرفتن وجه وی بحران فرهنگى عصر مدرن را كه همانا ازبين

دانـد كـه واقعيـت چنـدپاره را در كليتـى   گرا مى  ناشى از تفكـر كـل ،صنعت فرهنگى است

دارانه است كـه در   توليدی سرمايه  ۀفرهنگ محصول جامع - صنعت. دهد  دروغين تقليل مى

ی تبليغى پردازد و با ابزارها  سازی نيازهای فرهنگى مردم مى  جهت سوددهى بيشتر به يكسان

كارگيری اين الگوهای مصرفى را در فرد تقويت  های جمعى خود آنچنان ضرورت به  رسانه

شده را به فرديت خود  ريزی  های برنامه  شود و گزينش  كند كه فرد دچار توهم آزادی مى  مى

بـرد   فرهنگى نـام مى ۀدر عرص» تفّرد كاذب«اينجاست كه آدورنو از ظهور . كند  منتسب مى

زيبـايى ماننـد مهـاجرت از : كنـد  گونه تعريف مى وی زيبايى را اين. )88ص: 1385אبخש، تو(

در منظر . همان دنيايى كه وجود عينى خود را مديون آن است. ستا ها  جهان معانى و غايب

شود كه از نفى جهان معنا كـه در حـال   آدورنو، زيبايى به نوعى به خلق يا آفرينش گفته مى

 ،حال تنهـا بـا نفـى آنچـه هسـت درعين ؛شود  ه يا موجود است، برگرفته مىحاضر غيبت يافت

آفرينى هنری خـود در نـوعى سـاختار و چهـارچوب، بـا  گردد، بلكه اين زيبايى  تجديد نمى

نيـز شـامل و غير از نفى آنچـه هسـت را گيرد و چيزهايى   روابط درونى خاص خود قرار مى

 . )222ص: 1376אحمدی، (شود   مى

تواند به صورتى چنـين   سازی مى تقاد آدورنو، يگانه دليل اينكه چرا صنعت فرهنگبه اع

آميز با فرديت برخـورد كنـد، آن اسـت كـه فرديـت همـواره شـكنندگى جامعـه را  موفقيت

هـر آن كسـى كـه در «: گويـد  سـازی مى وی راجع به صـنعت فرهنگ. بازتوليد كرده است

صنعت فرهنگ سازی اعتراض عليه خود را . ستقدرت يكنواختى و تكرار شك كند، ابله ا

طرفانه توسط ايـن   صورتى بى شمارد كه اعتراض عليه جهانى كه به  قدر مردود مى دقيقاً همان

 ۀكننــد آدورنــو، صــنعت فرهنــگ مــنعكس یبراســاس آرا. »شــود  ســازی مى  صــنعت دوباره

. ری انحصاری دولت اسـتدا  ای و رشد سرمايه  ارزش مبادله ۀوارگى كاال، غلب  استحكام بت

هـا شـكل بخشـيده و بـه ايـن ترتيـب بـا تلقـين   هـای توده  لويتوها و ا  اين صـنعت بـه سـليقه

كنـد؛ بنـابراين فرهنـگ   بودن نيازهای غيرواقعى، ناخودآگاه مردم را سازماندهى مى مطلوب
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يكـال و های بـديل و راد  گرفتن نيازهای واقعى و حقيقى، مفـاهيم بـا نظريـه در جهت ناديده

قـدری  اين فرهنـگ در ايـن راسـتا بـه. رود  كار مى های فكری و رفتاری ضد دولتى به روش

. )10ص: 1386כتאبـدאر، (دهـد   برند كه چـه اتفـاقى رخ مى  موفق است كه مردم هرگز پى نمى

ای، بيشتر معتقد است كه اين فرهنـگ بـه   پردازان فرهنگ توده  نظريهديگر آدورنو نسبت به 

ايـن فرهنـگ  نـاننحوی كه آ كند، به  را به پذيرش خود وادار مى نا تحميل شده و آناه  توده

او در پاسـخ بـه ادعـای كسـانى كـه فرهنـگ . كننـد  را يك فرهنگ تحميلى محسـوب نمى

ضـرر و پاسـخى دموكراتيـك بـه تقاضـاهای   نسبت بىآنان به  ای معاصر را سرگرمِى◌ِ   توده

محتـوايى، پـوچى و همـاهنگى مـردم كـه صـنعت   بـر بىكننـد،   كنندگان قلمداد مى  مصرف

 اسـتاز نظر او اين صنعت، نيروی بسيار مخربى . كند، تأكيد دارد  فرهنگ آن را تشويق مى

  . )11ص: ھمאن(شدن به ايدئولوژی آن است  گرفتن ماهيت آن، تسليم و ناديده

ری بـه گشـنسـازی، رو صـنعت فرهنگ«ای تحت عنـوان   آدورنو و هوركهايمر در مقاله

نظـام صـنعت فرهنگـى، همگـان در نظـامى  ۀتحت سلط«: نويسند  چنين مى» فريب انبوه ۀمثاب

 ۀسازند شوند كه مجموعاً   محصور مى... ای و  های حرفه  ها، كانون متشكل از كليساها، كلوپ

اين واقعيتى است كه صنعت فرهنگى استبداد تـن . ترين ابزار كنترل اجتماعى هستند  حساس

فرمـانروا ديگـر . كنـد  كند و حمله را متوجـه روح يـا جـان افـراد مى  ه حال خود رها مىرا ب

گويـد، آزادی تـا همچـون مـن فكـر   او مى. ون من فكر كنى يا بميـریچبايد هم: گويد  نمى

نكنى، زندگى، اموال و همه چيزت از آن تو باقى مانـد؛ ولـى از امـروز بـه بعـد در ميـان مـا 

بـودن كـار  آدورنو بـر مفهـومى. )48ص: 1380 אدورنو و ھورכهאیمر،(» ودفردی بيگانه خواهى ب

او بحـث خـود را . رسـد  شود و به وااليـى مى  او از مفهوم زيبايى دور مى. كند  هنر تأكيد مى

وی از راهى ديگـر . سازی نمونه است  كند؛ چون در دوری از مفهوم  هنر مدرن مى راستوار ب

آثـار . دانـد  وااليى را وارث ادعاهای هنری مى ،دورنو چون دريداآ. يابد  با حقيقت پيوند مى

رود و اثـر هنـری جايگـاهى را   دهند كه حجاب زيباشناسانه كنـار مـى  هنری مدرن نشان مى

زيبــايى . دانســت  شناســى كالســيك آن را متعلــق بــه وااليــى مى  كنــد كــه زيبايى  اشــغال مى

را آشـكار » ای از حقيقت  لحظه«االيى اثر مدرن راستى از حقيقت دور بود؛ اما و كالسيك به

ای اسـت كـه فراتـر از زيبـايى   ايـن لحظـه. كند، مستقل از اينكه ما آن را بشناسـيم يـا نـه  مى

هنـر و از زيبـايى و ذوق  ۀكننده است كه از مفاهيم سـنتى فلسـف نفى ۀاين كار فلسف. رود  مى
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ای   گونـه شناسى به  اين پيروزی بر زيبايى. رود  شناسى فراتر مى دهندگان به زيبايى چون شكل

אحمـدی، (كـه از دل خـود آن برآمـده اسـت اسـت ديالكتيكى به ياری عنصری ممكن شده 

  .)231ص: 1386

» گشـتگى شىء«های نئوماركسيستى خود از نظريـه   در ديدگاه» هوركهايمر«و » آدورنو«

رحله بعد نظريات ماكس وبر دربـاره در م. داری تأثير پذيرفتند  لو كاچ در نقد جامعه سرمايه

بـه  بنـابراينثيرگذار بود؛ أگسترش نااميدانه عقالنيت در جهان مدرن در انديشه اين دو تن ت

  .افكنيم    اين انديشمند در مكتب فرانكفورت نگاه مختصری مى یبررسى آرا

 تكنولوژيـك مكتب فرانكفورت اين استدالل را مطرح كرد كه خود تكنولوژی و آگاهى

كـه  است   ريشه گشته  دست و بى موجب پيدايش پديده جديدی در قالب فرهنگ انبوه يك

  .)23ص: 1375بאتومور، (سازد   گذارد و عقيم مى  هرگونه نقد و انتقاد را مسكوت مى

روشـنگری بـه مثابـه «يـا » صـنعت فرهنگـى«عنوان  آدورنو و هوركهايمر از اين پديده به

دورنو و هوركهايمر صنعت فرهنـگ را بـرای اشـاره بـه صـنايعى آ .كنند ياد مى» فريب انبوه

كردن اين  برند كه با توليد انبوه كاالهای فرهنگى سروكار دارند و به دنبال برجسته  كار مى به

هـای توليـد   حوزه ديگـرهای كليدی اين صنايع تفاوتى بـا   حقيقت هستند كه از بعضى جنبه

شـود  زاينـده صـورت فرهنگـى منجـر مى» شـدن ىكـاالي«صـنعت فرهنـگ بـه . انبوه ندارند

  .)79ص: 1386אبرאھیمی مینق، (

صـورتى  نوعى به تحميق و استبداد فكری و روحى افراد در جامعـه بـه صنعت فرهنگ به

كند تا   صورتى يكسان ارائه مى های فرهنگى را به  زند و محتوای تمام جلوه  اجباری دست مى

  .رآوردشكلى يكسان و واحد د افراد را به

ناپذير سـابق   عاليق كلى و مسلط در حفظ و بهبود وضع موجود نهادی، جريانات آشـتى

  .)42ص: 1375بאتومور، (سازد   های جامعه معاصر را با هم متحد مى  ترين بخش  در پيشرفته

صنعت فرهنگ. 1- 1
١

  

صـنعت «اكس هوركهايمر اصطالح مبيش از شصت سال از زمانى كه تئودور آدورنو و 

                                                           
1. Culture Industry. 
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وضع كردند ) م1944( دیالکتیک روشنگریرا در كتاب مشترك خويش با عنوان » نگفره

بـدان اختصـاص دادنـد، » روشنگری به مثابه فريب تـوده: صنعت فرهنگ«و فصلى با عنوان 

رونده تحوالت فناوری چنان بوده است كه كمتـر كسـى  در اين برهه شتاب پيش. گذرد  مى

در ايـن . ی بر فرهنگ و جامعه بشری ترديدی روا كندتواند در اصل تأثير شگرف فناور  مى

. های جمعى نقشى ويژه دارند  تر رسانه  عبارت دقيق های فرهنگى و ارتباطى يا به  ميان فناوری

كـه  هسـتند ها  طورخاص آدورنو تحت تأثير شگرف همين رسـانه پردازان انتقادی و به  نظريه

شـده  ای  و مختصات فرهنگ رسـانه كنند مىتحليل مريكا و نظام كاپيتاليستى را در پرتو آن ا

يعنـى سـوبژكتيويته او  ،ای انسان مدرن  های سپهر نشانه  ترين اليه  كاپيتاليستى را حتى تا عميق

ــابى مىدهنــد  مىتشــخيص  ــدين ؛كننــد  و ردي وضــع مفهــومى » صــنعت فرهنــگ«ترتيــب  ب

گيـری از دسـتكاری   بهره مكانيسمى است كه طى آن نظام سلطه و سرمايه سـعى دارد تـا بـا

شده روابـط كـااليى حـاكم بـر بـازار را بـر سـطوح عـالى  های فرهنگى، منطق حساب  نشانه

ها حتـى در   ترتيـب انسـان سازی و معناپردازی نيـز مسـتولى كنـد و بـدين  انسانى؛ يعنى نشانه

خصـى های ارتباطى و تراوايى بيناذهنى خويش هم دچار منطق حسابگری سود و نفع ش  اليه

آدورنـو . بخشـد  گرا مى  شوند؛ منطقى كه به نظام كاپيتاليستى وجهه اخالقى فردباورانه فايده

عالوه بر ديالكتيـك روشـنگری، در آثـار بعـدی و فـردی خـويش راجـع بـه فـيلم، راديـو، 

كنـد   پسند جاز، همچنان بر ايـن واقعيـت پافشـاری مى موسيقى عامه خصوص هها و ب  روزنامه

تمامى توسط اقتصـاد و قواعـد بـازار  كاپيتاليسم انحصاری، هنر و فرهنگ بهكه تحت سلطه 

  .)Adorno&Steinbach, 1975(يابند   تعيّن مى

آورد كـه از هرگونـه اسـتعدادهای   كنندگانى راضى بـه وجـود مـى اين صنعت، مصرف

عنـوان  بـا 1944مشترك آدورنو با هويكهـايمر در سـال  ۀانتشار مقال. بهره هستند  انتقادی بى

كـه بعـدها در قالـب كتـاب  - را» ای  فريب تـوده ۀسازی، روشنگری به مثاب صنعت فرهنگ«

آدورنو در اين . عطفى در تاريخ مكتب فرانكفورت ناميد ۀعنوان نقط توان به  مى - منتشر شد

؛ ماننـد راديـو، »رسـانى اطـالع«مقاله، صنايع فرهنگى را بخش جديدی از صنعت مؤسسـات 

در هنـر . رونـد  رساندن منافع صاحبان بـه كـار مى نتيجه داند كه برای به  نما مىمطبوعات و سي

شـود تـا مخاطـب در   بازاری، ابداع، تازگى و هرچيز خالف عادت رد مى ۀای و عاميان  توده

آسـانى تسـليم  شده، احساس آرامش و راحتى كنـد و بـه اين دنيای رام، يكنواخت و شناخته
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عنـوان  شده از سوی صنعت فرهنگ به آدورنو از بهشت ارائه. شودايدئولوژی سازندگان اثر 

ــديمى« ــاد مى» ســختى و نكبــت ق ــد و مى  ي ــد  كن در هريــك از محصــوالت صــنعت «: گوي

ده از سـوی تمـدن، بـار ديگـر بـه شـ تحميل◌ِ  سازی، ناكامى و محروميت هميشگىِ  فرهنگ

  .»شود  صورتى قطعى و روشن، اثبات و بر قربانيان اعمال مى

كند، بلكـه همـواره   سادگى با هستى همساز نمى ی واقعى حكم خود را بهاهنگ به معنفر

مناسباتى كه افـراد همـراه  ؛انگيزد  زمان اعتراض عليه مناسبات متحجر را برمى ای ناهم  گونه به

شـود و   درواقع تمايزی ژرف ميان آنچـه زنـدگى علمـى خوانـده مى. كنند  با آن زندگى مى

به بيان ديگـر  ؛ان شرايط هر روز سركوب و استثمار با نفى آنها وجود دارديعنى مي ،فرهنگ

  .)161ص: 1380אحمدی، (فرهنگ بايد نقادانه باشد 

كننـده نظـام سـلطه و سـركوب باشـد، ديگـر   كننده و توجيه آنجايى كه فرهنگ تقويت

تبليغـات فرهنگ توده آميخته منحطى است و سـرگرمى و . توان نام فرهنگ بر آن نهاد  نمى

شـود كـه مـانع رشـد و   وار مى  سـاختگى و شـى» كليت اجتماعى«تجاری باعث ادغام افراد، 

  .شود  شكوفايى انسانى و سركوب استعداد انقالبى آنها مى

تحقـق «و » استانداردشـدن«بيانگر توليد نيست، بلكـه بيـانگر » صنعت فرهنگى«اصطالح 

مل صنعت فرهنگـى موجـب تضـعيف رشد و تكا. های فرهنگى است هويت» كاذب فرديت

كنـد و   صنعت فرهنگى برای مصرف انبوه توليـد مى. گردد  معقوليت و اعتبار هنر مستقل مى

كنـد؛ زيـرا اكنـون بـا   دادن به رشد و گسترش آن حركت مى طورعمده در تعيين و جهت به

: 1386نـوذری، (شود   رفتار مى» ها  هايى در داخل و خارج كارگاه  اشيا و ماشين«ها همانند   آدم

  .)311-310ص

، كـه بـه سـويه »توليـد«بيشتر نه به سويه  ،آدورنوبه دست » صنعت فرهنگ«وضع مفهوم 

نقد مبتنى بر صـنعت فرهنـگ . آثار هنری و فرهنگى توسط همان توده توجه دارد» مصرف«

در روز  دهد كه روزبـه  ها و معانى عميق فرهنگى هشدار مى  شدن و تخريب ارزش به سطحى

اگرچـه تـوده در سـده بيسـتم چنـدان شـباهتى بـا تـوده در . يابـد  بين عوام رواج بيشتری مى

شدن آموزش و پرورش، توسعه انواع  های پيشين ندارد، بلكه به سبب عمومى و اجباری  سده

های جمعى و بهبود نسبى وضع اقتصـادی و معيشـتى، باسـوادتر و نسـبت بـه   فناوری و رسانه

تر و دارای زمان يا اوقـات فراغـت قابـل مصـرف شـده،   مانه خويش آگاهاوضاع و احوال ز
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ترتيـب اگرچـه  بـدين ؛مناسبات توليد و مصرف فرهنگى هم بـه تناسـب تغييـر كـرده اسـت

سـازی روزافـزون را حـاوی اثـرات مخـرب بـرای طبقـات عـوام و فرهنـگ   آدورنو تجاری

وجـه غالـب توليـد و . جه داشتبه تحول مناسبات توليد و مصرف هم تو ،ديد  كارگری مى

  .مصرف فرهنگى توده، الگوبرداری از همان وجوه فرهنگى و هنری واال يا ارزشمند بود

فرديت. 1- 2
١

  

در های فرهنگى، به تعبير ديگر  پديده در مورددغدغه بيش از حد مكتب فرانكفورت 

به فرد  تظاهر و دستورهای حاصل از آگاهى انسانى، همچنين بيانگر توجهى خاص مورد

 2ها با فلسفه وجود  مثال هوركهايمر با برخى از جنبه برای ؛عنوان كانون انديشه و عمل بود به

. گرديد همدلى داشت كه بعدها با ظهور سارتر در سطحى گسترده به اگزيستانسياليسم مشهور

س اوليه ماك ۀهمچنين اين توجه به فرد در انديشه انتقادی، قرابت چشمگير آن را با دغدغ

  .)23ص: 1375بאتومور، (دهد   داری را نشان مى  سرنوشت فرد در جوامع سرمايه در مورد وبر

های مكتب فرانكفورت سرنوشت فرد در جامعه معاصر   ترين دغدغه  درواقع يكى از مهم

در آخرين » ماكس وبر«های   مشغولى و نيز با دل» فنى - عقالنيت علمى«بود كه نظريه سلطۀ 

گـرايش بـه «هوركهايمر در رويارويى با چيزی كه آن را . ارتباط نزديكى داردهايش   نوشته

ديد، در عصری كه تمايل بـه   مى» شده شده خودكار و كامًال تميز داده سمت جهانى عقالنى

بدبينى فرد را دارد، بـرای مقابلـه بـا ايـن گـرايش و  گرچهحذف هرگونه نشانى از استقالل 

هـيچ راهـى را » آزادی محدود و گذرای فرد«و گسترش  حمايت يا در صورت امكان بسط

درواقـع . »اشتياق و همدردی با چيزی كـامًال ديگـر«ديد مگر تأكيد بر تمايالت مذهبى   نمى

باشـد، دسـت شسـت و بـه » پردازی انتقـادی  نظريـه«عمر خود از اينكه  پايانهوركهايمر در 

  .نوعى انديشه مذهبى متمايل گشت

؛ رباره واقعيت فرد در جامعه مدرن ديدگاه نوميدانه يكسانى داشتندد ماركوزهآدورنو و 

 .های كامًال متفاوتى با ايـن مسـئله برخـورد كردنـد و بـدان پاسـخ گفتنـد  هريك با شيوه اما

                                                           
1. Individualism. 

2. Existentialism. 
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خواهنـد  ماركوزه بقايای اميد را به اين نيروهای انقالبى جديد كه از بطن اين جامعه سـر بـر

استدالل نمـود كـه » فرويد«زتفسير فلسفى خود از نظريات و در با كردآورد، در خود حفظ 

ای برقرار گرديد   گونه ها به  با غلبه كمبود مادی در جوامع صنعتى پيشرفته شرايط برای انسان

كه از طريق آزادی جنسى به هدف سعادت نايل آمد؛ اما آدورنو امكان آزادی فـرد از قيـد 

بلكـه در كـار  ،جديـد و نـه در آزادی جنسـى) ناپوزسيو(های مخالف   را نه در ظهور گروه

رو  هتوانسـت باشـد، روبـ  هايى از آنچـه مى  ديد كه واقعيات مسلم را با نشانه  هنرمند اصيل مى

  .)51- 50، صھمאن(سازد   مى

سلطه. 1- 3
١

  

قـدر ظريـف و نـامرئى  به اعتقاد آدورنو گستره و نفوذ سلطه بر فرد در جامعه مـدرن آن

اين توهم نـه تنهـا در اذهـان عـوام و افكـار . گردد  مى» توهم آزادی« است كه شخص دچار

كنـد، بلكـه حتـى در مطالعـات علـوم اجتمـاعى، كـه نهادهـای جامعـه را   عمومى جا باز مى

های نامرئى سلطه به يكپـارچگى و همبسـتگى   شيوه. شود  پندارند نيز منعكس مى  واقعيت مى

. كنـد  يندهای اجتمـاعى و مناسـبات تـاريخى كمـك مىادادن آنها با فر كامل افراد و تطبيق

  شــدن مناســبات ســلطه در تمــامى شــئون حيــات فــردی و اجتمــاعى  دامنــه تثبيــت و نهادينــه

نـوذری، (شـود   تر مى  روز برای افـراد مشـكل چنان گسترده شده است كه رهايى از آن روزبه

  .)240ص: 1386

ای  جامعه توده. 1- 4
٢
ای  و فرهنگ توده 

٣
  

كنـد   او اسـتدالل مى. دكـراولـين بـار آدورنـو در نظريـه انتقـادی مطـرح را مفهـوم اين 

توانند خود را چونان يك طبقـه بداننـد و ماهيـت جامعـه طبقـاتى بـه   ديدگان ديگر نمى ستم

ای كه ماهيت طبقاتى در   جای آنكه كامًال آشكار شده باشد، به واسطه تبديل به جامعه توده

از ايـن ديـدگاه مسـلماً تضـاد طبقـاتى . بـود، رمزآلـوده شـده اسـتآن به اوج خود رسـيده 

                                                           
1. Authority. 

2. Aggregative Society. 

3. Culture Aggregative . 
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تواند نيروی محركه تاريخ به حساب آيد، بلكه نيرو را بايـد در هـر آنچـه سـبب ظهـور   نمى

  .)43ص: 1375بאتאمور، (ای گشته است، جستجو كرد   جامعه توده

وركهايمر آن ای است كه آدورنو و ه  ای همان فرهنگ توده  محصول اصلى جامعه توده

  .كنند  شود، جدا مى  خوانده مى» فرهنگ انبوه«را از آنچه 

طـور  بـه ظـاهراً فرهنگـى اسـت كـه شـد گفتهبه زعم باورمندان به فرهنگ انبوه، فرهنگ 

وانگهى مفهوم فرهنگ انبوه با سعى در معرفـى خـود . خيزد  ها برمى  خودجوش از ميان توده

گردد؛ زيرا بـرخالف پنـدار طرفـداران فرهنـگ   مى به مثابه جريانى اصيل، موجب گمراهى

ها و تقاضاهای اصيل نيست، بلكه ناشـى از   امروزه ديگر فرهنگ، محصول خواسته«ای   توده

  .»اند  طورمصنوعى برانگيخته شده هايى است كه به  تقاضاها و خواسته

  فرهنگ عامه. 1- 5

فرهنـگ عملـى مـردم در پسـند را بـه منزلـۀ  جان فيسك و ميشل دوسرتو فرهنگ عامـه

بر اين اساس فرهنگ دينى مردم در زندگى روزمـره  ؛ندنك  زندگى روزمره آنان تعريف مى

يابد، به منزلـۀ فرهنـگ دينـى  كه در ارتباط با فرهنگ رسمى و راهبرد اساسى آن تحقق مى

  .شود  پسند تعريف مى عامه

  پسند های موسيقى عامه  ويژگى. 2

استانداردشـدن و فرديـت : كنـد  پسند دو ويژگى را ذكـر مى عامههای   آدورنو برای موسيقى

نحـوی كـه  بـه ،پسـند اسـت های عامه  مراد از استانداردشدن شباهت روزافزون ترانه. مجازی

  بــه نظــر او ايــن همســانى . های مختلــف آنهــا را بريــد و بــه هــم پيونــد زد  شــود قســمت  مى

الت، اعتبـار يـا رضـايت فكـری از دهد كه چگونـه صـنعت هرگونـه چـالش، اصـ  نشان مى«

منظور آدورنو از فرديت مجازی . »دهد  تحت فشار قرار مى ،شود  ای را كه توليد مى  موسيقى

אسترینאتی، (كننده را به دام بيندازد  نحوی كه مصرف ست بها ها  تفاوت غيرواقعى ظاهری ترانه

  .)98ص: 1380

صـنعت «تـرين جنبـه، تحليـل او از   وفآدورنو، احتماالً معر ۀموسيقى عام ۀپس در نظري

تحت تـأثير  ،توليدشده از سوی صنعت فرهنگ ۀبه اعتقاد وی، موسيقى عام. است» فرهنگ
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در اينجـا منظـور مـا ايـن اسـت كـه . دو فرايند استانداردشدن و فرديـت مجـازی قـرار دارد

بـا يكـديگر قابـل  هـای آنهـا  شـوند و بخش  تر مى  روز به يكديگر شبيه های عامه، روزبه  ترانه

ای نـوگرايى و   های حاشـيه  با اين حال، اين ساختار اصلى با سرپوشى از جنبه ؛تعويض است

. شود، پنهان شـده اسـت  ها شناخته مى  بودن ترانه فرد عنوان عالئم منحصربه تنوع سبك كه به

كارهای «دن ش ای را كه پس از تمام  به اعتقاد آدورنو، موسيقى عامه به مردم آرامش و فرجه

دهد؛ دقيقاً به ايـن دليـل كـه دشـوار نيسـتند؛ چراكـه   و سخت به آن نياز دارند، مى» ماشينى

مردم تا حدودی به اين دليل از موسـيقى . توجهى هم به آنها گوش كرد  شود در حال بى  مى

ب را بـه كنند و ظاهر مطلـو  داران اين ذهنيت را به آنها القا مى  برند كه سرمايه  عامه لذت مى

» خط توليدی«گرفتن رويكرد  حاصل اين فرايند، درپيش. )102 - 98ص: ھمאن(دهند   آنها مى

محصـوالت ديگـر ماننـد  - های سينمايى، موسيقى و غيره  فيلم. فرهنگ بوده است در مورد

حسابداران و . شوند  توليد مى ،از راه تقسيم وظايف استانداردشده در بين كارگران - صنعتى

شود و اينكـه چگونـه بايـد   عنوان محصول فرهنگى توليد مى ها در تعيين آنچه كه به  امهترازن

ای و فرمولى و نهايتاً   آيد، كليشه  محصولى كه به دست مى. ای دارند  توليد شود، نقش عمده

های   انگارانه و شخصـيت  هـای سـهل  تهى از معـانى اصـيل اسـت و محتـوای آن جـز پيرنگ

آن اندازه جـذابيت اسـت كـه  ۀنمايشى چيز ديگری نيست و تنها دربردارندمقوايى در آثار 

  .)83ص: 1382אسمیت، (توليدی داشته باشد ترين فصل مشترك را در تمام محصوالت   نازل

  آدورنو و مخالفت با هنر عامه. 2- 1

درحقيقت سهم اصلى آدورنو در نظريۀ انتقادی را بايد در نقد فرهنگى وی ديـد كـه در 

آشـكار ) م1944( دیالکتیـک روشـنگریدر اثر مشترك او و هوركهايمر يعنـى كتـاب  ابتدا

كـه او درك فلسـفى تيـزی داشـت همـراه بـا حساسـيتى بيشـتر  كـردبايد اذعان . شده است

 .زيباشناسانه تا علمى

تــرين مباحــث ديالكتيــك روشــنگری بحــث از صــنعت فرهنــگ اســت و  يكــى از مهــم

אحمدی، (ای در اين اثر مورد توجه قرار گرفته است   دهيعنى فرهنگ تو ،محصول اين صنعت

فرهنگ و هنر عامه در شكل مدرن آن بسيار مورد توجه مكتب فرانكفورت . )140ص: 1373

ترين مسائل جوامع مدرن است كه همچون سدی در مقابل آگاهى   بود؛ چراكه يكى از مهم
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كه آدورنو اين مسئله را با  چنان ؛شود  داری مى  ايستد و تضمينى برای بقای سرمايه  طبقاتى مى

تـوان بـه شـكل   درواقـع نظريـه مـاركس را مى. زنـد  وارگى كاال نزد مـاركس پيونـد مى  بت

گونـه كـه  همان. خوانـد، يافـت  مى» صنعت فرهنگ«اش در بطن آنچه آدورنو   شده بازسازی

شـد، از   يتى مىوارگى كاال در نزد ماركس سبب ازخودبيگانگى و سلطه اقتصادی و هـو بت

گوناگون فرهنگى ماننـد موسـيقى جـاز نيـز  های نظر آدورنو و مكتب فرانكفورت نيز شكل

او هنر عامه يا توده را در قالب . قادرند سلطه سياسى و ايدئولوژيكى سرمايه را تضمين كنند

صنعتى كه در  ؛داند داری مى  موجبات تحميق توده مردم در جامعه سرمايه» صنعت فرهنگ«

كند، آن هم با توهمى به نـام فرديـت   سازی توده خدمت مى هت استانداردكردن و يكسانج

  .و آزادی )266ص: 1384אدورنو و ھورכهאیمر، (

 ،انگـارد  چون آدورنو نه تنها هنر عامه يا توده را امری ناقص مىهمانتقادی  یپرداز  نظريه

گيـرد، تـا بتوانـد   سياسى صـورت مىفريبى  بلكه از نظر او ايجاد چنين هنرهايى به قصد عوام

كنـد كـه   آدورنو بيان مى .ايدئولوژی مورد نظر اقتصادی را بر مخاطبان ناآگاه خود القا كند

تواننـد   هنر عامه مانعى است برای پيشرفت خـودآيينى، اسـتقالل و فردانيـت افـرادی كـه مى

او بـرای جامعـۀ در حـال اين استقالل در تفكر از نظر . تصميمات آگاهانه برای خود بگيرند

  .رو تالش دارد تا تأثيرات مخرب هنر عامه را نشان دهد ازاين ؛ترقى ضروری است

رفـتن گفتگـوی  ميـانزاز ديدگاه او صنعت فرهنگ، پذيرش، همنواشـدن بـا ديگـران، ا

ای و   هنـر تـوده. آورد  رفتن استقالل فكر را پديد مى ها و ازميان  آزادانه براساس تمايز انديشه

: 1373 אحمدی،(تابند   محصوالت صنعت فرهنگ تمايزهای درونى ميان عناصر جمع را برنمى

  .)143ص

 او. )98ص: 1379אسـترینאتی، (غيرتجـاری بـود او يكى از طرفداران موسـيقى آوانگـارد و 

ارزش است   بارها به اين مسئله اشاره كرده بود كه هر موسيقى كه برای پول ساخته شود، بى

پسـند، خصوصـاً  از مخالفان سرسخت موسـيقى عامـهبنابراين ؛ )165ص: 1385گرאن، ملرز و دی(

نامد، منكر   هايى كه آدورنو صنعت فرهنگ مى  جاز هم مانند ديگر فرآورده. جاز و پاپ بود

رسـميت  كنـد كـه ايـن نيازهـا را بـه  فرديت و نيازهای فردی است و در عين حال وانمود مى

  .)54ص: 1367ولف، (نهد   شناسد و ارج مى  مى

كنـد؛ امـا از نظـر او   رفتن مرز بين دو هنر عالى و پست اشـاره مى آدورنو اگرچه به ازبين
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تواند عليه اين صنعت فرهنگ عمل كنـد؛   هنر مدرن هنوز، گرچه در سطحى محدودتر، مى

يـادی خودبن«دفـاع او از . توان اين تمايز را محفوظ نگـاه داشـت  بنابراين برای ديدگاه او مى

  .گذارد  زند و مفری را باقى مى  ، هنرهای توده را در جامعۀ مصرفى پس مى»هنری

پسـند  های عامه  هـا و موسـيقى  ها، رمان  آدورنو و هوركهايمر بر اين عقيده بودند كه فيلم

صورت بارزی نوعى كار و كاسبى هستند و اين را به يـك ايـدئولوژی تبـديل  درحقيقت به

: 1379אحمـدی، (به خورد مخاطبان ناآگاه خـود دهنـد  ،كنند  را كه توليد مىكنند تا آنچه   مى

رو  هـيچ ها در توليد هنری به  آدورنو در نامۀ خود به بنيامين نوشت كه شركت توده. )163ص

از نظـر . دهـد  تنـزل مى هـای تعالى هنر نيست، بلكه هنر را تا حـد آگـاهى روزمـرۀ آنابه معن

كند و تنها جای   ی است كه هنر را آلوده به نظام شىءوارگى نمىآدورنو خودآيينى هنر امر

  .)70ص: 1366ھمو، (داری و سودمحوری است   مقاومت در برابر سرمايه

هــای ســينمايى را بــا عنــوان صــنعت فرهنــگ و وســيلۀ القــای ايــدئولوژی   آدورنــو فيلم

ــرار مــى  ســرمايه ــدگاه كســانى چــو. داد  داری همــواره مــورد ســرزنش ق ــو و از دي ن آدورن

 را تحـت سـلطه در نآنـا ،هوركهايمر، محصوالت سينمايى با تكيه بر احساسات تماشاگران

ايـن محصـوالت فاقـد آن  ندر نظـر آنـا. دهنـد  و در وضـعيتى انفعـالى قـرار مى ندآورد مى

  .های نقادی هستند كارگيری روش يعنى نفى و تعالى از طريق به ،خصوصيت هنر اصيل

  ى اخير با رويكرد نظری صنعت فرهنگ تئودور آدورنوتحليل سبك مداح. 3

، مـأمور برساندبيشتر از آنكه معنا  ،رود  كار مى های موج نو به اشعار و كلماتى كه در مداحى

رو در مـواردی بـه جـای اسـتفاده از واژه، شـاهد  ازايـن اسـت؛خصـوص  ههای ب  ايجاد حس

رواج اسـتفاده از . معنـايى ندارنـدخـود  خـودی هكارگيری اصوات و الفاظى هسـتيم كـه بـ هب

ايـن موضـوع يـادآور ديـدگاه . از ايـن قبيـل اسـت» ا ای ای ای«، »آها هـا هـا«كلماتى مثل 

يكى از . پسند از الگوی آدورنو استفاده كرد وی در تحليلى از موسيقى عامه. گندرون است

اسـتفاده  ،كند  مىهای موسيقى عاميانه اشاره   وپ و ديگر سبك - نكاتى كه او در تحليل دو

 - اوو - وا - اوو«، »دوو - بـى - دوو - بـى - دو«مانند  امعن  تكراری از هجاهای آوايى و بى

 .)105ص: 1380אسترینאتی، (ست ا و امثال اينها» وا

بـه بعـد، بـا مـداحان جـوان بـه اوج رسـيده  70های  های موجود از سال  تغيير در مداحى
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خـوانى شـكل  از نوحـه یهای جديـد  در دهـۀ اخيـر، سـبك الً دهد او  ها نشان مى  يافته. است

توانند ساختار عزاداری را تغيير دهند و سرانجام بـه نقـد عـزاداری سـنتى   گرفته است كه مى

هـای  خـوان بـا شـكل و روش های متفاوت مداحى با حضور افـراد نوحـه  بينجامد؛ ثانياً گونه

عرضه كرده است كـه بـا جلـب ) دينى(ى متفاوت، مراسم دينى را در قالب كاالهای فرهنگ

. های جديـد مـذهبى شـده اسـت  گيری عالقـه  كنندۀ خاص موجب شكل مخاطب و مصرف

كـردن حساسـيت دينـى در  گيری بازار و مصرف جديد دينـى، راه را بـرای كمرنـگ  شكل

 خوانى، امكان حضور های متفاوت نوحه  ها و شيوه  تنوع سبك .كند  عزاداری سنتى ايجاد مى

هايى كـه   عالقه ؛های متفاوت را فراهم كرده است  های اجتماعى متعدد با عالقه  افراد و گروه

اين نوع حضور، نقـش افـراد را در برابـر . الزاماً به قلمروی دين و مناسك دينى تعلق ندارند

هـايى شـده   گيری مقاومت  ساختارها و نظم سنتى مهم كرده است و سرانجام موجـب شـكل

اوج اين وضعيت، مناسكى . دهد  تدريج به تغييرهای ناشى از آن تن مى معه نيز بهاست كه جا

  .)217-216ص: 1390بهאر، (است ای و گاه دنيايى   سليقه

های اخير، ايـن سـبك از موسـيقى در نوحـه ايرانـى، رواج بسـيار  رسد در سال  نظر مى به

ن آن اداری، بـه نوحـه و مخاطبـهايى كه در عـزا  و با توجه به آزادیاست زيادی پيدا كرده 

شده جوانانى كه به دنبـال  توان گفت حجم بسيار زيادی از انرژی سركوب  شود، مى  داده مى

قيد و شرط هستند، در جريان عزاداری و از طريق نوحه ريتم تند و مفـاهيم   موسيقى پاپ بى

ه بـه فراينـدی اطـالق شـدن نوحـ د؛ بنابراين از جنبه نظری، پـاپنشو  تخليه مى امعن  پوچ و بى

. شـود  ای و همـراه شـور ايفـا مى  شود كه طى آن، نوحه با ريتم تنـد و بـه صـورت ضـربه  مى

  .ای از مفاهيم اصيل و سنتى تهى است  طبيعى است كه چنين نوحه

ای از هيئـات   ويـژه از دهـۀ هفتـاد بـه بعـد، بـا ظهـور مـوج گسـترده های اخير بـه  در دهه

هيئت مطرح شد كه بيانگر ايجاد تحولى عميق در رونـد عـزاداری عزاداری، نوع خاصى از 

 سنتى بود كه هم به لحاظ ظاهر و شكل اجرا و هم به لحاظ محتوا از نـوع سـنتى آن متمـايز

واسطۀ خـروج از  جديدبودن آنها به. رود به شمار مىو نوع جديدی از هيئت عزاداری  است

آالت موسيقى متمايز و تكيه بر شـورمندی و  هنجارهای سنتى عزاداری و استفاده از ريتم و

  . شود  هيجان مذهبى باال در ميان جماعت عزادار است كه توسط مداح رهبری مى

شــايد . كــس پوشــيده نيســت هــای مــذهبى و جايگــاه مردمــى آن بــر هــيچ  نقــش هيئت
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 هرچـه. ملى در جامعه اسالمى ما، هيئت و محافـل مـذهبى باشـند - ترين پايگاه دينى  بزرگ

شده و واال باشد، ميزان تأثيرگذاری آن بـر  جايگاه و ارزش يك هيئت در ميان مردم شناخته

های دينى و اخالقـى   ، مروج نوحه با آموزهها حال اگر اين هيئت. مردم نيز بيشتر خواهد بود

باشند، عزاداران نيز به اين سمت گـرايش پيـدا خواهنـد كـرد؛ امـا اگـر نوحـه پـاپ، بـدون 

هـای دينـى فاصـله خواهنـد   و اخالقى در هيئت ارائـه شـود، جوانـان از آموزه محتوای دينى

زنى ميان جوانان از شكل سنتى و اصولى خود كه در  امروزه جريان عزاداری و سينه. گرفت

طوركلى خارج شده و از محتـوای غنـى و شـكل وزيـن خـود بـه  به داشته تقريباً  قديم رواج

 - اسـتشـده شـورزنى  ريزی  مصـداق كـامًال برنامـهكـه  - پسـند آن شكل هيجـانى و جوان

ن زيـادی تحـت عنـوان نوحـه پـاپ امحققـ رااين سبك از نوحـه، . گرايش پيدا كرده است

كلمـات كوچـه و  .1: شـوند از اين دست ارائه مىكه با ريتم تند و محتوايى اند  كردهمعرفى 

زمينـى و مجـازی،  ماننـد عشـق(اسـتفاده از محـاورات روزمـره و غيرتخصصـى  .2بازاری؛ 

 .4 ؛دادن حادثـه عاشـورا آلـود جلـوه وهم .3؛ )كلمات سـخيف و پسـت و عبـارات سـلطنتى

 .های اخالقى و تاريخى  بودن از آموزه عاری

های مذهبى جامعـه، فاصـله   طورحتم با سيرۀ ائمه و زمينه هايى با سبك پاپ به  نوحه ارائه

حـال مسـئله . انـد  ن پاپ انتقـاد كردهامداحطورضمنى از  زيادی دارد و حتى برخى مراجع به

های سـنتى بـه   ست كه آيا واقعاً ماحصل حكومـت دينـى، بايـد ايـن باشـد كـه نوحـها اينجا

همـان طـور كـه  .های دينـى و اخالقـى شـوند  های پاپ تبديل شوند و عاری از آموزه  نوحه

ها   گونه مـداحى و اين دهند  هيئت مذهبى را جوانان تشكيل مى است، بيشتر عزادارانِ  آشكار

  .تأثيرگذار هستند ننيز بر آنا

بلكه گسترش  ،در سومين دهۀ انقالب، تنها در حوزۀ موسيقى نيست پاپ موسيقى رواج

پسـند از عـزاداری در دوران  عنوان شكلى مـردم موسيقى پاپ دينى، نشانگر رواج مداحى به

  .پس از انقالب است

  های ســنتى نقــش ثانويــه را در عــزاداری   بكان پــيش از انقــالب، مــداحان در ســزمــ در

كردند؛ اما پس از انقالب، بـه دليـل نيـاز بـه ايجـاد هيجـان در رزمنـدگان، كـاركرد  ايفا مى

اين روند، پس از جنگ نيز ادامه يافت و مداحان به گـروه . مستقلى در عزاداری پيدا كردند

  عامـل ديگـری كـه بـر . دمستقلى كه شأن اجتماعى جديدی پيدا كرده بودنـد، تبـديل شـدن
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  : כـوثری(تغيير جايگاه مداحان تأثير زيادی داشـت، ظهـور پديـده هيئـت پـاپ مـذهبى بـود 

  .)145ص :1387

جديــد  نــوع و سكوالرشــدن مقولــه دو بــه توجــه بــا را ايــران در مــداحى جايگــاه تغييــر

ت و نوحه نوحه در ايران به دو نوع سنتى و مدرن قابل تقسيم اس. دينداری قابل تشريح است

محافـل نكـردن عـواملى همچـون كنتـرل . مدرن تقريباً معادل نوحه پاپ ارزيابى شده است

گيری مـداحى   شدن متن دينى و تغيير نسلى، از جمله عوامل مؤثر در شـكل مذهبى، روزمره

  .اند  مدرن بوده

: ترنـد  عوامـل مهم ديگـر؛ اما دو عامل از دارند دخالت نوحه شدن پاپ در زيادی عوامل

يعنى تغيير ريـتم نوحـه از  است، اولين عامل، استفاده از موسيقى پاپ غربى در اجرای نوحه

ای بـه   ماژور به مينور؛ دومين عامل، استفاده از اصطالحات خاص غيردينى با سبك محـاوره

های اخير بـا  هر دو عامل مذكور، در سال. استدن عزاداری از تقيدات مذهبى كرمثابه آزاد

تقـارن  اوالً  پـسصى از طريق قـدرت نـرم بـر عـزاداران اعمـال شـده اسـت؛ هوشمندی خا

های آمـاری هـر دو زبـان   داری بين مفاهيم مرتبط با نوحه عاری از تقدس در بين نمونـه  امعن

گـرفتن نوحـه از مـتن مـذهبى و  تركى و فارسى وجود داشته است كه اين امر نشانگر فاصله

های فارسـى و تركـى در زمينـه   مگرايـى در بـين نوحـه؛ ثانيـاً هاسـتزدايى از نوحـه  تقدس

  .)57ص: 1390بهאر، ( شود مىزدايى مشاهده   تقدس

گويد، چند ويژگى مهم را برای آن توضيح  مى سخن پاپ موسيقى از آدورنو كه زمانى

تدريج  شدن را به نخست استانداردشدن اين موسيقى كه زمينه كااليى :اند دهد كه عبارت  مى

يـاد » فرديـت دروغـين و مجـازی«او از موسـيقى بـا نـام . كنـد  كننده فراهم مى فبرای مصر

تـر   شده و طراحى آن پيش به نظر آدورنو اين موسيقى و ساختار آن، از پيش ساخته. كند  مى

كند، مربـوط بـه شـنوندۀ منفعـل   ای كه آدورنو به آن اشاره مى  دومين نكته. انجام شده است

مثـل موسـيقى پـاپ، حـس انفعـالى را در  هايى بردن به شكل ی، پناهاز نظر و. موسيقى است

كند كه پايان ندارد و تكـراری اسـت و دنيـايى را بـا ايـن ويژگـى ترسـيم   شنونده ايجاد مى

دارد كــه اوقــات فراغتــى داشــته باشــد كــه موزيــك ايــن   دلتنگــى انســان را وا مــى. كنــد  مى

موسـيقى پـاپ دوطرفـه و دوجانبـه كـه وقتـى . آورد  های خوش را برای او فراهم مـى  لحظه

تـوجهى در   پرتـى و بى كند، نوعى حس سرگرمى و حـواس  كننده آن را مصرف مى مصرف
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كننده بدون توجـه و غفلـت  كه در دور برگشت مصرف، مصرف درحالى ؛شود  او ايجاد مى

. انجامد  مىكننده  عبارتى، مصرف موسيقى، سرانجام به اغفال مصرف كند؛ به آن را توليد مى

از . دانـد  توجهى به امور واقع و ايجاد فراغت را سومين ويژگى موسيقى پـاپ مى  آدورنو بى

آورد كـه   وجـود مـى كننده، ايـن حـس را بـه نظر روان شناسى، مصرف موسيقى در مصرف

داند، متصل كند و تطبيق دهد؛   كننده خود را با نيازهايى كه قدرت حاكم صالح مى مصرف

تـدريج بـا  شود كه به  وزن با نيازهای حاكم توليد مى ای مطيع و هم  كننده نمونه فيعنى مصر

تعبيـر » سـيمان اجتمـاعى«آدورنو از اين احساس پيوستگى، بـه . شود  قدرت هم احساس مى

  .)68-67ص: ھمאن(كند   مى

  گذاری و ارائه راهكار  سياست. 4

ــزاداری ريشــه درون  آســيب ــاد ع ــا نه ــرتبط ب ــرون نهــادی های م ــن و ب رو  نهــادی دارد؛ ازاي

  .های دوسويه است  زدايى از اين عرصه نيازمند اقدام آسيب

نظـام  سازی فضای عزاداری با دخل و تصرف در ساختار و محتـوای خـرده سالم. 1-4

  ) نهادی درون( عزاداری

  :نددر اين سمت و سو بايد راهبردهای زير مدنظر قرار گير

 ؛دخيل در امور عزاداریصفيه و ترميم نيروی انسانى ت .1

 ؛و رشد در حرفه مداحى گرفتنكردن نحوه  كاناليزه .2

 ؛كردن متوليان نهاد عزاداری مشخص .3

كردن مداحان در كنتـرل و نظـارت بـر ايـن نهـاد از طريـق كـانون مـداحان يـا  سهيم .4

 ؛های مربوط  انجمن

اخـالق اخالق مـداحان، (سازی الزامات اخالقى مرتبط با عزاداری   طراحى و برجسته .5

 ؛ ...)حضار و 

 ؛شناسى نهاد عزاداری  خصوص مرتبط با آسيب تقويت مطالعات دينى، به .6

 ؛سرايى و عزاداری های متنوع بومى و قومى دربارۀ مرثيه  ارائه ظرفيت .7

 .های فنى، دانشى و بينشى كارگزاران عزاداری  ارتقای مهارت .8
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آموزشی پژوهشی نظارتی حمایتی تبلیغی

نمودار کلی سیاست های پیشنهادی

تصفيه فرهنگ (جامعه  ز متننهادی و پااليش عناصر منفى فرهنگى ا اقدامات برون .2-4

  ) عمومى

 :توان دو راهبرد در دستور كار قرار داد  در اين بخش مى

صـورت زنجيـروار و  اتصال و تقويـت تعامـل نهادهـای مـرتبط بـا نهـاد عـزاداری بـه .1

ويـژه نهادهـای ادبيـات و  بـه(اين راهبرد شامل همه نهادهای توليـد محتـوا . سامانمند

كننده و انتشاردهندۀ دستاوردهای مرتبط بـا  دهنده، هدايت كننده، سامان ، نظارت)هنر

 .شود عزاداری مى

شناسايى خلقيات نامناسب فرهنگى ايرانيان يكى از موضوعات محوری ادبيات علوم  .2

های   واسطه برنامه های اجتماعى به  در اين زاويه با باالبردن حساسيت. اجتماعى است

توان   مى) و كرداری گفتاری(غيررسمى  هنری و فعاليت نخبگان رسمى و - فرهنگى

از طرف ديگر با افزايش سطح آگاهى عمومى از موضوعات . به هدف يادشده رسيد

به باالبردن كيفيت عزاداری و ...) قيام عاشورا، زندگانى بزرگان مذهبى و (عزاداری 

های   تفكيك سياست. گری مطالب درست و ارزشمند اميدوار بود  رشد روحيۀ مطالبه

های نهاد عزاداری   دهد برای زدودن آسيب  شده نشان مى پيشنهادی واحدهای بررسى

بيش از اينكه نگاه سلبى و تنبيهى پيشنهاد شود، اقدامات ايجابى از جمله آموزش، 

 در نمودارهای پيشنهادی   سهم هريك از سياست. تبليغ و حمايت مورد نظر است

زدايى از نهاد عزاداری  تفصيلى آسيبراهكارهای  ادامهصورت كلى و در  ذيل به

 .شده استآورده 

  

  

  

  

  

  

  



  99  آن گذاری ياستصنعت فرهنگ آدورنو و س يلىانداز تحل  از چشم یعزادار شناسى يبآس

  

  زدايى از نهاد عزاداری راهكارهای تفصيلى آسيب. 5

 .تبليغى .5حمايتى؛  .4نظارتى؛  .3پژوهشى؛  .2آموزشى؛  .1: اين مواردند اين راهكارها شامل

  آموزشى. 5- 1

 مبلغان  

o ؛ها  عتها و بد  شناسايى و نحوه مبارزه با خرافات، تحريف 

o ارتقای كيفيت سخنرانى. 

 مداحان 

o ؛نكردن از منابع ضعيف مستندخوانى و استفاده  

o ؛نكردن در استفاده از زبان حال افراط  

o ؛های دشمن  شناسايى توطئه  

o ؛اهتمام به مطالعه 

o ؛استفاده از شعرهای مناسب 

o ؛)سخنرانى، مباحث سياسى(های مختلف بدون تخصص   پرهيز از ورود در عرصه  

o نديدن گريه و اهتمام به معارف دين فهد. 

  مديران  

o ؛انتخاب سخنران و مداح مناسب  

o ؛اهتمام به داشتن روحانى و توجه به محتوای علمى جلسات  

o پرهيز از رقابت. 

  پژوهشى. 5- 2

o ؛تأمين منبع علمى و تاريخى معتبر  

o ؛و نشريات آموزشى مناسب ها باتأمين شعر و كت  

o ؛ها يين مستمر آسيبمرزبندی دقيق اشكاالت و تب  
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o ت های مطلوبئهای هي تبيين شاخص. 

  نظارتى. 5- 3

o ؛ای و شيوه برخورد با متخلفان  تعيين تخلفات حرفه 

o حساب آنها بدون توجه به تمركز   ها و جلوگيری از رشد بى  تئساماندهى هي

 ؛جمعيتى و كيفيت محتوا

o ؛ا و سيماهای موثر مثل صد  كردن سازمان ايجاد مديريت واحد و هماهنگ 

o ؛كردن كانون مداحان برای شناسايى و تربيت استعدادهای مناسب فعال 

o ؛پرهيز از برخوردهای آمرانه و حساسيت برانگيز 

o ؛ماندن اصل عزاداری ها و توجه به مصون  برخورد تدريجى با نابسامانى 

o ها  ريزی برای مراقبت از ارزش  برنامه. 

  حمايتى. 5- 4

o ؛ ...اسب در سايت و های من  ارائه اشعار و سبك 

o ؛ها و مداحان شايسته تئقدردانى از هي 

o ؛مد برای انحصارشكنىاكردن مداحان كار مطرح 

o تشكيل شورا برای تدوين متون الزم. 

  تبليغى. 5- 5

 عمومى  

o ؛)رعايت حقوق ديگران(های عزاداری   توجه به بايسته 

o ؛ها ها و انحرافات برخى مداحان و هيئت آسيب در موردبخشى  آگاهى 

o ؛ارتقای فرهنگ عمومى 

o ؛پيروی از علمای راستين و توجه به رهنمودهای امام و رهبری 
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o ؛شده گيری در برابر مطالب تحريف ترغيب ديگران به موضع 

o ؛پرهيز از شركت در جلسات دچار انحراف مگر به قصد اصالح 

o ؛تئهای انس با قرآن در هي  ترويج برنامه  

o ؛های عاشورا  ها و عبرت  بيان درس 

o ؛دادن به عقالنيت و تقويت عناصر بينشى توجه  

o ؛دادن به ستمگران هر عصر توجه  

o ؛مهيا بودن برای فداكاری و جهاد  

o ؛راندن تفكرات متحجرانه و انحرافى حاشيه به 

o داشتن فرهنگ عاشورا و انتظار گاهزنده ن. 

 علما  

o ؛حضور مؤثر در جلسات  

o نهراسيدن از عوام در طرح حقايق.  

  گيری  نتيجه

ها با مقوله صنعت فرهنگ وجـود دارد و   ای بين مداحى  كه اوالً رابطه پرسشر جواب اين د

بايد گفـت اوالً تحليـل برخـى مبنـى  ،ثانياً در صورت وجود رابطه چگونه قابل تحليل است

ــود ــك نب ــوه ي ــد انب ــگ تولي ــه خصيصــه اول صــنعت فرهن ــن اســت ك ــه اي دســت و  رابط

های اخيـر در حـوزه  رسـد تحـوالتى كـه در سـال  ىم نظـر به. كننده مخاطب است دست يك

كند؛ چـون مـا هنـوز بـه آن شـيوه از  مداحى رخ داده، ارتباط وثيقى با صنعت فرهنگ پيدا نمى

كننده  مصرف ،اينكه همه جامعه ،ستادليل آن هم واضح . ايم ها نرسيده توليد انبوه در اين حوزه

را در نظر بگيـريم، ممكـن   فهوم كاالی فرهنگىالبته اگر م ؛نيست  كاالهای فرهنگى اين نوع از

پيدا كند؛ اما ايـن مـورد قبـل از انقـالب هـم وجـود   است اين مفهوم با صنعت فرهنگ ارتباطى

ميزان معنای بازاری داشـته قبل از انقالب به همان   آقای كافى ۀداشته است؛ مثًال نوارهای روض

كند؛ چـون هـدف ايـن توليـد،  ار تبعيت مىكه امروزه نوارهای فالن مداح از فرايندهای باز

  .داری معطوف به بازار است حوزه سرمايه مثل هر توليد اقتصادی ديگری در
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ای از اقشـار اجتمـاعى   اگر اين سبك، توليد انبوه و مصرف انبوه نيست؛ پـس چـرا عـده

گ اند؟ آيـا ايـن گـواه بـر صـنعت فرهنـ  ويژه جوانان به اين سبك از موسيقى روی آورده به

ــر ــيقى، تغيي ــبك موس ــر س ــل تغيي ــت دلي ــد گف ــت؟ باي ــداحى نيس ــيقيايى و  م ــليقه موس س

شناختى جوانان امروزی است كه مداحان نيز برای جذب مخاطب جوان، بـدون فهـم   زيبايى

پرور اسـت، ايـن سـبك مـداحى را اجـرا   اين موضوع كه موسيقى پاپ فاقـد محتـوا و تـوده

ه مداحى به سبك پـاپ در چهـارچوب نظـری صـنعت پس دليل دوم مبنى بر اينك ؛كنند  مى

اين است كه برخالف موسيقى پاپ كه ساليق عامـه را  ،شود  فرهنگ آدورنويى تحليل نمى

دهد؛   مخاطب است كه سبك مداحى را شكل مى ۀدهد، در مداحى پاپ اين سليق  شكل مى

  .شدن آن نيست صرف مصرف انبوه يك كاالی فرهنگى دليل بر صنعت فرهنگپس 

گونه اسـتدالل  در صورت وجود رابطه بين مداحى به سبك پاپ و صنعت فرهنگ، اين

شود كه امروزه مداحان با درآمد سرشاری كه دارند، خود تبديل به يك طبقه اجتمـاعى   مى

؛ همچنين با تبديل مداحى به يك رشـته دانشـگاهى، رود به شمار مىو مداحى شغل  اند شده

  .اه اجتماعى نيز شده استعالوه بر طبقه، واجد پايگ

توانسته مخاطـب خـاص خـود را جـذب و توليـدات انبـوه خـود را بـه مداحى از طرفى 

 هايى از محتوای اصيل، ارزشـى و مبتنـى بـر  از لحاظ محتوا نيز چنين مداحى .فروش برساند

  . دنشو  حقيقت كمتری برخوردار هستند؛ مثًال با عشق زمينى مقايسه مى

اگر بخواهيم اين موضوع را از نظر صنعت فرهنـگ آدورنـو تحليـل  دآنچه گفته ش بنابر

هم دارند؛ از جمله وجوه اشتراك مداحى پاپ با موسيقى  كنيم، وجوه اشتراك و افتراقى با

ای و معطـوف بـه عشـق زمينـى و ملمـوس   دو محتوايى محاوره پاپ، در محتوا است كه هر

ه جوانان هستند؛ اما تفـاوت ايـن دو در ايـن ويژ مردم به ۀدو عام دارند؛ همچنين مخاطب هر

 ندهـد و بـه آنـا  ق افـراد را شـكل مىيگذارد و سـال  جامعه اثر مى است كه موسيقى پاپ بر

بخشد؛ ولى در مـداحى بـه سـبك پـاپ ايـن جوانـان و ذائقـه موسـيقيايى   فرديت كاذب مى

ای جـذب مخاطـب دارد بر  مى دهد و مداح را وا  جامعه است كه سبك مداحى را شكل مى

  .های موسيقى، از خوانندگان پاپ تقليد كند  ش رديفزبدون آمو
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