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Abstract 
Cultural identities in contemporary societies are influence of “cultural industry” or 
"mass culture" that is liar, median and extemporaneously theory and influence of 
Frankfurt school scientist as an important theory in the world. Therefore, “Culture 
industry” is a material and pseudo category and have no generic, dynamism and 
animal spirits. Whole of this is false and chimerical asked in contemporary 
consumption societies that remove people from original culture and attained 
material and intellectual expectations by programmed goals. Therefore, the society 
exploited by capitalist powers and consumed by his commodities. Now, modern 
human influence of west consumable culture. Consumable human in consumption 
society, is living and thinking by economic powers ideals and is relocating with his 
original culture value. Ordibehesht Diary by Jafar Modarres Sadeghi, is among of 
decade of 90 in contemporary Iranian literature; in other words a period of 
contemporary history that urbanized middle rank of society is involved to apparent 
of modernism and “cultural industry” and forgot trueborn origin thinking through 
cultural industries capitalist and schematic goals. This roman and cling of “cultural 
industry” has a character who is a bad symbol of modern human and just is 
consuming everything over plus and is severing of spiritual live ultimately. This 
research, by descriptive and analytical method, has review and analyze category of 
“cultural industry” and sociology dimension. Accordingly, narrator of this roman is 
a lonely man that satisfied with over plus consumption, west material culture and 
attend to medial culture, because in his society has any original and good thing. 
Consequently, this character is a symbol of "One-Dimensional man" according of 
Marcuse's views. That kind of contemporary character is influencing of "Alienation" 
and is reflecting this entire characteristic in this roman. Now, we are critic and 
analyzing this theory in this roman as a good and suitable choice.  
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 از جعفر مدرس صادقی خاطرات اردیبهشت رمان در« صنعت فرهنگ» تحلیل
 

 

9زنوزی الناز خجسته
 

 ، تهران، ایران)س(دانشگاه الزهراء دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

 محبوبه مباشری
 ، تهران، ایران)س(زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء دانشیار

 63/91/9398 مقاله: پذیرش تاریخ ؛69/7/9398 :مقاله دریافت تاریخ
 (46 تا ص 62)از ص 
 یپژوهش - یعلم

 چکیده
 یآرا ۀرمجموعی، که از ز«فرهنگ توده» ای« صنعت فرهنگ» ۀمقول ریتأث  در جوامع معاصر تحت یفرهنگ یها تیهو

ر، مفهأو   نوظهأو  ۀدیأ پد نیأ ا ریشده و تحت تأأث  لیو کاذب تبد یکامالً مادّ یا دهیمکتب فرانکفورت است، به پد
 یرواقعأ یکأاذب و غ  یهأا  حاصل خواسته ،«رهنگصنعت ف» است.  خود دور افتاده ییایفرهنگ کامالً از اصالت و پو

سأح    شأده،  یزیأ ر کأامالً برنامأه   یو براسأاس اهأداف   سازد یدور م لیمرد  را از فرهنگ اص ۀجوامع است که تود
 یفکر یو کاالها رندیقرار گ یدار هیسرما یها قدرت ۀسلح ریتا ز کند یم یآنان را دستکار  یو فکر یانتظارات مادّ

 یفکأر  یغرب، الگأو  یکرده و مصرف کنند. امروزه فرهنگ مصرف یمبر  تلق ازین کیعنوان  ها را به آن یو صنعت
خأاطر   بأه  یو حتأ  کنأد  یو فکر مأ  یزندگ یاقتصاد یها قدرت ۀطبق خواست یاست. انسانِ مصرف انسان مدرن شده

  بهشأت یارد خأاطرات . رمان زدیخ یبه مقابله برم شیخو یفرهنگ لیاص یها با ارزش ،یفکر انیجر نیبا ا یهمراه

معاصر کأه   خیاز تار یا برهه یعنیاست؛  ینود شمسهۀ شده در د نوشته یها از جمله رمان ،یثر جعفر مدرس صادقا
 ۀشأد  یزیأ ر اهأداف برنامأه   ۀسحوا و به شود یم ییگرا و مصرف نتهیظواهر مدر ریشدت درگ به ،یمتوسط شهر ۀطبق

 یعنوان نماد  به یاصل تی. شخصسپارد یم یدست فراموش  هرا ب شیخو لیاص یفکر یها صنعت فرهنگ، خاستگاه
خأود کأامالً     یکه از بُعد معنو ییاز فرهنگ توده ندارد، تا جا یرویو پ ییگرا جز مصرف یانسان مدرن، کار کیاز 

 رو ابعاد آن را د« صنعت فرهنگ» ۀدرصدد است مقول یلیتحل أ یفیه از روش توصپژوهش با استفاد نی. اافتد یدور م
کأه   کند یم یمدرن زندگ یا در جامعه یراو رسد ینظر م  گرفته، به انجا  یها کند. بر اساس پژوهش لیاثر تحل نیا
 یروح است که خألتنه یفرد یشده است. و یته لیاص یو اجتماع یفرهنگ یها در آن، از خاستگاه تهیمدرن انیبن

جامعأه   رایأ ز کنأد؛  یآوردن به صنعت رسانه پر مأ   یو رو ییگرا رهنگ غرب، مصرفف دادنرارق زیآو خود را با دست
مارکوزه دانست و  یساخت از انسان تک یاو را نماد توان یمو،ر نیاست. ازه ندادرارق یرا در دسترس و نیجز ا یزیچ
 کرد. لیتحل ،تیشخص نیرا در ا یگانگیازخودب یارهایمع
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 همقدم .9
 چارچوب نظری مکتب فرانکفورت .9أ9

 ۀکار مؤسس ۀجینت شود، یشناخته م زین« چپ نو» ۀیمکتب فرانکفورت که با عنوان نظر
 یگذار هیبا سرما یالدیم 9963در سال  دانشگاه فرانکفورت است که یاجتماع قاتیتحق

 یها شیشد. گرا سیتأس سمیمارکس یمنظور نقد آرا به  «لیوا کسیلیف»نا   به یدار کارخانه
و  یافراط یها آموزه دیتقل ای یشعار یها یریگ جهت انگریب انکفورت،مکتب فری دار هیسرماضد

 لیبلکه بر تحل ست،ین سمیکالیراد یاسیکورکورانه از مواضع س یرویپ ایمارکس  ۀانیگرا یانقالب
روند تکامل  یخیتار یابی شهیو ر یدار هیسرما یاصل یها انیعناصر و جر ۀانیگرا و واقع قیدق
را که از  یعلم سمینوظهور مارکس یشیک مکتب هم راست نیا حاباص»ها استوار است.  آن

 سمیالیسوس ۀکاران سازش یها تیسؤال بردند و هم به روا ریسر برآورده بود، ز یاتحاد شورو
. (312: 9384 ک،ی)مکار «دادند یاول باب شده بود، تن نم یکه در آلمان پس از جنگ جهان یدولت

عنوان  را به 9یروشنگر کیالکتیآدورنو کتاب د تئودورو  مریدوره، ماکس هورکها نیدر هم
 یرویو ن یروشنگراصل مهم اشاره کردند که  نیبه انتشار رسانده و به ا یمکتب انتقاد ۀینظر

 یدئولوژیتسلط ا یبرا ینوع بشر و سرکوب سلحه، به ابزار ییرها یتالش برا یجا عقل به 
و بند ترس رها،  دیرا از ق انیتا آدم است دهیهمواره کوش» ،ی. روشنگراست شده لیگر تبد سلحه

روشن  یمتما بهکه اکنون  یخاک ۀحال، کر نیآنان را برقرار سازد. با ا یو سرور تیو حاکم
 .(69: 9382و آدورنو،  مری)هورکها« گشته، از درخشش ظفرمند فاجعه تابناک است

مؤسسه بود، به  یاعضا یو فلسف یفکر یها تیفعال ۀهم یمبنا یآنجا که مفهو  انتقاد از
 نیبه ا توان یمکتب م نیا یفکر یها تیمحور نیتر موسو  شد. از جمله مهم «یانتقاد ۀینظر»

اقتدارگرا، صنعت فرهنگ،  تیشخص ،یروابط خانوادگ ،یفرد تیهو»د: موارد اشاره کر
 ،ی)نوذر« فرهنگ و اقتصاد... است،یگسترش، دولت، اقتدار، س روبه و دهیچیپ یساالر وانید

9394 :618.) 
 و صنعت فرهنگ شناسی انتقادی زیبایی. 6أ9
مکتب فرانکفورت،  ازانپرد هیفرهنگ و هنر است. نظر ،یانتقاد ۀیمباحث نظر نیتر از مهم یکی

                                                 
1. Enlightenment Dialectics 
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  اند و معتقدند فرهنگ و هنر، تحت کرده میتقس «یا توده»و  «لیاص»فرهنگ را به دو بخش 
شده و  لیتبد یتجار ییبه کاال نامد، یم یساحت تک ۀمدرن که مارکوزه آن را جامع ۀجامع ریتأث

. مارکوزه در ردیگ یقرار م یتریتوتال یها میو در خدمت نظا  حاکم و اهداف رژ شود یم همعامل
مخرب  تیدر اثر فعال زین یباشناختیساحت ز یکه حتّ کند یم دیتأک ،یساحت انسان تککتاب 
دچار  زین یآثار فرهنگ روشنفکر جه،یو در نت شود یم یته یاز هست ،یجمع یها رسانه
 :شود یصورت کاالها و خدمات عرضه م  و به یگانگیازخودب

تنها  ط،یشرا نی. در ااست دهییروزمره درآمده، به ابتذال گرا یبه شکل کاال یفرهنگ یها ارزش»
است که از رونق افتاده، نظا   یمتاع قت،یاست. حق یمبادالت یها ارزش د،یآ یحساب م که به یزیچ

 «اند به دور افکنده شده گرید یها است و ارزش مستقر شده یمبادالت یها ارزش انیجامعه بر بن
 (.89: 9394)مارکوزه، 

 :میابی یدست م یانتقاد یباشناسیز ۀنیدر زم یمارکوزه، به نکات ۀشیاند در
 یاز انجماد و روزمرگ یقادرند تا در سح  فرد ییبایهر تمدن است، هنر و ز ییایشرط پو ل،یتخ یآزاد»
 یرویجامعه شوند، هنر هم ن ۀحریمانع اضمحالل فرد در س زین یکند و در مناسبات اجتماع یریشگیپ

است که  قلمست ینظم ،یاثر هنر یآن، نظم درون هیعل انیطغ یبرا یاست و هم بستر طیسازش با مح
 شنهادیامور در عالم واقع پ نشیچ یتازه را برا یو صورت ردیگ یقرار م یواقع یایدر دن جیدر برابر نظم را

 یسو به ییتازه، هنر رو ییو الگو شنهادیپ یعنیانسان، هنر  یستیز ۀتجرب یدگرگون یعنیهنر  کند، یم
آزاد را تنها در اثر  ۀجامع کی ملمحلوب، صورت محت اتیدر اثبات ح ییموجود دارد و رو اتیح ینف

 (.98: 9393)آرا ،  «افتی توان یم یهنر

 یشانیپر ،یهنر یها در تجربه»باور است که  نیبر ا یانتقاد یشناس ییبایز ۀآدورنو دربار تئودور
 دیترد  است... هنر درک و فهم ما را به یمقد  و اصل یا فهم، مؤلفه دنیکش پرسش   و به

« متفاوت است کنند، یها، با آنچه بدان تظاهر م آن یکه کارکرد اصل کند یو معلو  م افکند یم
را  یموضع و جا، نیاست و از هم کرده فیتعر یمنف یدادیآدورنو هنر را رو(. 79: 9387 ،یدری)ح
 شیخو یهنر را در آرا یوجوه منف است دهیآدورنو کوش اند. نا  نهاده» 9یمنف یشناس ییبایز»
با  سهیاز فهم است که در مقا یفُرم گر،یدر نگاه او، هنر ضد صورت، و به عبارت د»کند:  انیب

چون هنر و فرهنگ  یمیمفاه(. 72)همان:  «کند یعمل م گرینحو د و متعارف به  یجار یها فر 
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هستند. امروزه فرهنگ،  ینادرست میآدورنو، مفاهزعم   آن، به ریعامه، فرهنگ انبوه و نظا
 .است یرواقعیکاذب و غ یها بلکه حاصل خواسته ست،ین لیاص یبرخاسته از عناصر

دست به  شتر،یهرچه ب یابیفروش و بازار شیافزا ی( ممکن است برای)فرهنگ دکنندگانیتول» 
معنا  کنیبدهند، ل قیبه خوردِ خال «گرید دیجد یصدا»ها را تحت عنوان  زده و آن یا بندهیفر غاتیتبل

)مارکوزه، « است. دگرگون شده یطور اساس نهفته است، به  دیجد داتیتول نیکه در ا یو احساس
9328 :997.) 

حول دو محور  توان یاز صنعت فرهنگ را م یانتقاد پردازان هینظر ۀعمد یرو، نگران نیااز
 یا که به صورت مجموعه رانگریاست و یا دهیصنعت فرهنگ، پد نکهیدانست: اول ا ریمهم ز
ها  به خوردِ توده یجمع یها کمک رسانه  انبوه گشته و به دیتول شده، یبند بسته شیاز پ دیاز عقا
 کننده قیمخرب، سرکوبگر، تحم راتینگران تأث ،یانتقاد پردازان هینظر نکهی. دو  اشود یمداده 

 ها هستند. صنعت بر توده نیساز ا و منفعل
 نویسنده ۀبار. در3أ9

داسأتان   در اصفهان متولد شد و تأاکنون هفأت مجموعأه    9333در سال  یجعفر مدرس صادق
قرار اسأت   نیرمان، از ا نیا یماجرا است. دهیچاپ رس به  سندهینو نیکوتاه و هجده رمان از ا

 شیسأرانجا  بأرا   تیوضع نیروز شود، اما ا به خواهد یخود م ییفرار از تنها یبرا یرمردیکه پ
 ابأان یکأه در خ  یخأاطرات  صأورت مجموعأه   ماجراها را بأه   نیتما  ا ی. راوشود یدردسرساز م

کأه سأه    یو .آورد یدرمأ  ریأ تحر ۀرشت  اش در آنجا واقع است، به که منزل معشوقه بهشتیادر
 نیخود را مدون کند. در ا ۀسال است همسر خود را از دست داده، درصدد است خاطرات پراکند

 ییگأو  ،یدوسأت  نی. اشود یآشنا م ست،ین یراه که زن چندان سربه نینا  نوش  به یبا زن ن،یح
  به ییها ییخود، رسوا  یدر زندگ یو شود یکرده و موجب م داریاش را ب خفته یاهایآرزوها و رؤ
مأد روز   شأود،  یعاشق م رد،یگ یبه خود م یجوان یحال و هوا ،یریدر دوران پ یبار آورد. راو

را در  ییتأک رفتارهأا   و تک پوشد یتنگ م یها نیج کشد، یم شیحش ،کند یمست م شود، یم
 ،بهشأت یخأاطرات ارد . اسأت  رفتأه یپذ یفرهنگ غرب یو نمادها ونیزیکه از تلو ردیگ یم شیپ

 .کند یتجربه م محتوا یعشق ب کی یدر پ یاست که راو یاتفاقاتاز  یا مجموعه
 پژوهش ۀ. مسئل6

 ات،یأ ادب یهأا  رسأالت  نیتر یاز اصل یکی رایدارد؛ ز اتیببا اد یناگسستن یوندیپ ،یشناس جامعه
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غأرب   یفرهنأگ مأادّ   ۀسألح  ریشدت درگ است. امروزه جوامع به یاجتماع طیکندوکاو در شرا
ما رسوخ کرده و  ۀدر بندبند جامع یرواقعیو غ شده یفرهنگِ دستکار نیسوء ا راتیاند و تأث شده

رو، پأژوهش   نیأ ااست. از دامن زده انیجر نیا خود به ۀگسترد غاتیبا تبل زین «رهنگصنعت ف»
از فرهنأگ   یریرپأذ یتأث»دو پرسش پاسأخ دهأد:    نیبه ا ز،یاز هر چ شیحاضر درصدد است پ

تبعات »و  «گذارد؟ یم ریتأث یرانیا ۀجامع ۀروزمر یغرب، چگونه بر ابعاد گوناگون زندگ یمصرف
 . «ابد؟ی ینمود م یرمان فارس رفرهنگ، چگونه د نیا
 پژوهش ۀنیشیپ. 9أ6

در قالب رسأاله   ییها و تنوع آن، پژوهش تیبا توجه به جذاب یآثار مدرس صادق ۀدربار تاکنون
ها  آن ریو رساالت، بر اساس سال تحر ها نامه انیپا نیاست که عنوان ا و مقاالت صورت گرفته

 است: ریشرح ز به
بأا   یاز جعفر مدرس صأادق  دیکل و شاه ژهیو من ژنیب ،یگاوخون یها رمان ۀکاوان نقد روان أ

 ییراهنمأا   ارشد، الناز خجسأته، بأه   یکارشناس ۀنام انی(، پا9399) ونگیو  دیفرو یبر آرا هیتک
  .یمحبوبه مباشر

 ،یمیارشد، ساجده سل یکارشناس ۀنام انی(، پا9399) یدر آثار جعفر مدرس صادق تهیمدرن أ
  .یفیطا رزادیش ییراهنما  به

و داسأتان   یرانأ یا د  دهیچأاه، سأپ   به چاه ،یگاوخون یها در رمان ییجادو سمیرئال یبررس أ
 رضایعل ییراهنما  به ،یآزاد رایارشد، سم یکارشناس ۀنام انی(، پا9392کوتاه خوف شرق بنفشه)

 یمحمود
 است: ریشرح ز به  نه،یزم نیمقاالت منتشرشده در ا نیتر مهم از
 ۀمجلأ  ،یو فؤاد مولأود  یزدخواستیمد (، حا9399) «یاز رمان گاوخون یدیفرو یخوانش» أ
 .ینقد ادب
 یاقتباس لمیو ف یداستان اتیذهن در ادب الیس انیجر ۀویش یها یژگیو ۀسیو مقا یبررس» أ

(، 9394(« )یو گأاوخون  یشازده احتجاب، درخأت گالبأ   تی)با محور اکوبسنی یبر اساس الگو
 طیهنأر و محأ   یالمللأ  نینس بکنفرا ان،یذوالنور دیو سع یزیمحمود عز ،یفاطمه حجاز دهیس
 .ستیز
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(، 9394) «دایأ در ۀدوگان یها تقابل ۀیبر نظر هیبا تک یداستان گاوخون ۀشکنان نقد شالوده» أ
 .یزبان و ادب فارس جیانجمن ترو یسراسر شیالناز خجسته، هما

 شیهمأا  ،یشیو فاطمه درو ی(، محبوبه مباشر9392) «یرمان گاوخون ییالگو نقد کهن» أ
 . یزبان و ادب فارس جینجمن تروا یسراسر

 نیأ است و تاکنون در ا ینقد رمان گاوخون ۀآثار دربار نیا شتریب شود، یمالحظه م که چنان
 .است صورت نگرفته یرمان، پژوهش نیا ۀو دربار نهیزم
 هآدورنو و مارکوز یاز منظر آرا بهشتیخاطرات ارد یانتقاد یشناس ییبای. نقد ز3

 دارد: یدرون یمحتوا کی یثر هنرباور آدورنو، هر ا  به
و  زهأا یکه چ دهد یم شنهادیحال، پ نی( و در عایستوپی)د کشاند یچالش م همزمان امور را به  یهنر اثر»

 ینخأورده بأاق   ها را دسأت  (، اما عمالً همانایباشند که هستند )آرمان اتوپ یزیامور چگونه بهتر از آن چ
 (.46: 9396 ،ی)شاهنده و نوذر («ایستوپیو د ایاتوپ انی)در م گذارد یم

استدالل، ابتدا به  نی. بنابر همسازد یآن رهنمون م یهر اثر، خواننده را به فهم محتوا فر 
 لیتحل یانتقاد یشناس ییبایپرداخت؛ سپس اثر حاضر از منظر ز میاثر خواه نیفر  در ا لیتحل
 د.شو یم

 یهأأا نأأهیآن را فأأارا از زمفأأر   دیأأآدورنأأو و مأأارکوزه، در خأأوانش اثأأر با یآرا طبأأق 
 کیتعمق در »کرد:  یبررس یشناخت و روان یشناخت جامعه ،یخیتار ،یشناخت گرانه، نشانه داللت

 زیأ است که اساساً جز در شأکل، در چ  یمتن، فقط در تمرکز بر خودِ اثر و شکل آن است؛ دقت
فر ، (. 319: 9392 ،ید)احم« از آن ندارد ریغ یبه مورد یداللت چیو ه کند ینم ییخودنما یگرید

 :کند یخود متن آن معحوف م یتوجه مخاطب را صرفاً رو
ها ممکن اسأت   و مستقل )خودبسنده( است. خوانندگان و قرائت زمان یب یکالم ءیش ،یاثر ادب کی»
 بیأ ترک چیکأه هأ   آورد یم دیرا پد یاز معان یا و مجموعه ماند یم یثابت باق یکند، اما متن ادب رییتغ
 (.619: 9387 سن،ی)تا« کند دیآن را بازتول تواند یکلمات نم از یگرید

و روان اسأت، بأا لحأن     تکلأف  یبخش است. زبأان اثأر، بأ    39امل ش بهشتیارد خاطرات
. نأد یگز یمأ  یدور یسأ ینو انأه یو در ضأمن، از عام  شأود  یمأ  کیبه مخاطب نزد اش مانهیصم
در جمأالت   یو معنأو  یلفظ جازیلحن و ا تیمیفصاحت، صم نیدر ع یسالمت زبان ن،یبنابرا

متقن و  یشخص مفرد است. راو از نوع اول یو راو ینداستان از نوع درو تیمشهود است. روا
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در داسأتان اعتأراف    شیرفتارهأا  نیتأر  و گستاخانه نیپرواتر یبه ب رایدارد؛ ز زین یقابل اعتماد
موثق از  یداستان، گزارش ۀدربار را یاظهار نظر و ایاست که خواننده برداشت  یمعتمد، شخص یراو»: کند یم

حأال   تیأ بأدون رعا  خواهأد  یمأ  یراو(. 937: 9387 کنأان،  مأون ی)ر «ردیگ یدر نظر م یداستان قتیحق
 یعاشأق زنأ   ی. حتّأ کنأد  یکس هم فکر نمأ   چیو ه زیچ  چیکند و به ه یزندگ شیها یدوروبَر

رابحأه دارد و   یادیأ ن زبا مردا کند، یم یجدا از او زندگ ست،یکه با شوهرش سازگار ن شود یم
 لیأ و سأال دل   سأن  نیأ در ا یبا زنأ  یدوست یبرا یندارد.او حت شتریهم ب یشش سال وپنج یس
 :تراشد یم

هأا و بأرادر و    بزند(، خواهر و خأواهرزاده  ی)سر کند یتن آد  است، وقت نم ۀدختر آد  که پار یوقت»
سأاده   یلفأن هأم کأار را بأدجور    ها که عذرشان معلو  است که چقدر موجأه اسأت. تأازه ت    برادرزاده

 هأا،  آد  ۀهم کال  هی! تکیکن یو خودت را خالص م یپرس یم یزنگ، حال و احوال کیاست. با  کرده
. خودِ من دونم یهم خوب م یلی. خدونم یگرفتار . م یبازنشسته و مشغول: بدجور کار،یاز سَرِ کار و ب

کأنم کأه عشأقم     یزنأدگ  یجأور  واهمخأ  یو مأ  سأتم یسخت گرفتار بود . امأا االن ن  یزمان کیهم 
 (.9:9393،ی)مدرس صادق!« کشد یم
بأا   ،یسجاوند ۀگونه نشان  چیبدون ه گران،ید یها قول خود را در کنار نقل یها گفته یراو

 «ییپروا یب»و  «یشتابزدگ» ینوع خواهد یو م آورد یم یدرپ یپ یو معنو یلفظ ،یزبان یها نهیقر
تناسب دارد و جمالت  ،یمدرن و پرشتاب و ۀان شتابزده با زمانزب نیرا نشان دهد که البته، هم

 یوقتأ  .رسأاند  یمأ  یخأوب  مفهأو  را بأه   نیا ،یمعنو ای یلفظ ۀنیسرهم، بدون قر و پشت وتاهک
 یامأا وقتأ   شأود،  یمأ  انیأ ب یبا شتابزدگ زیچ  است، همه یو مهم زندگ یجد عیصحبت از وقا

داسأتان،   تی.رواکنأد  یمأ  فیتعر اتیذکر جزئ را با عیزودگذر است، وقا یها یسخن از سرخوش
آن تناسأب   ی. زبان اثأر بأا محتأوا   شود یمحرح م یدگیچیبدون ابها  و پ ع،یاست و وقا یخح

 کیأ در  یزندگ یها جنبه زیو ن یستیالیفرهنگ امپر یمنف یها جنبه ریتأث یبررسبه  رایدارد؛ ز
 :پردازد یم یمصرف ۀجامع
پاشو  یعنیخوش گذشت و اشاره کرد به من که  یلیگفت: خب، خ یدبازو تول کیک دنیبعد از بر نهیتهم»

 .میبر
 !؟یزود نیگفت: به هم نینوش أ
 سر . آرنجم را گرفت که از سَرِ جا  بلند  کند. یمن مست کرده. آمد باال یگفت: بابا نهیتهم أ
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د . دستش را کنار بو ییجا نیچن کیبود دنبال  یعمر هیخوبه. من  یلیمن خ یجان، جا نهیگفتم: تهم أ
! مینکأن! پاشأو بأر    ی! لجبأاز نییپأا  ایأ ب حونیباباجون. از خَرِ ش روقتهیکرد، بلند نشد . گفت: د یزد . هر کار

را  نأه یتهم ،ینخورد . به هر مکافات نبخوابه. هرچه اصرار کرد، از سَرِ جا  تکا خواد یهم خسته شده. م نینوش

 .(992)همان: « رفت میکرد یراه
کنأار   یسأجاوند  میأ و عال نأه یاست و جمالت، بدون قر دهیبر دهیشتابزده و بررمان  زبان

ذهأن مخاطأب را بأه      توانسأته  یزبان الابأال  نیدر قالب هم سندهیاست. نو قرار گرفته گریکدی
است  در خدمت محتوا قرار گرفته یخوب کند. زبان به کینزد یو ۀو عوامان یمصرف یها دغدغه

 ساخته است. انیاثر نما نیرا در ا« صنعت فرهنگ» گاهیجا ز،یاز هر چ شیو پ
 بهشتیخاطرات ارددر رمان « صنعت فرهنگ» ۀمقول لی. تحل9أ3

 رایشده است، ز لیتبد گانهیازخودب یبه موجود یدار هیسرما ۀمارکس، انسان در جامع ۀدیعق به
ارتباط او ثروت،  میو تقس دیتول تیخود ناآگاه است و وضع یو طبقات یخیتار تینسبت به وضع

مأارکس   یآرا دییأ در تأ زیأ خود قحع کأرده اسأت. چنأان کأه مأارکوزه ن      نیراست عتیرا از طب
 : دیگو یم

 یصأنعت  ۀخود بأا جامعأ   یو صور یماد یزندگان قیکه از طر یافراد یبرا ،یگانگیوقوف به ازخودب»
 داننأد،  یجامعأه مأ   نیأ موجود در ا یازهایخاطر خود را در برآوردن ن یاند و ارضا و متحد شده وستهیپ

. تاسأ  تیأ واقع یتمأام  و بأه  سأت ین اساس یب یاتحاد فرد و جامعه، تصور ۀدشوار است. مسئل یکار
و کأامالً   کنأد  یمأ  هیتوج یصنعت ۀجامع کیها را در  انسان یگانگیکه گسترش حالت ازخودب یتیواقع
 نیأ . در ارود یفرو مأ  نهگایازخودب یزندگان کیدر مظاهر  گانه،یازخودب هشیاست. اند افتهی ینیع ۀجنب

« ابأد ی یاو راه مأ  یشأئون زنأدگان   ینگرش در تمام نیو ا نگرند یساحت م کیها، به انسان از  جامعه
 .(47:9394)مارکوزه،

رقأم   یرا در وجأود راو  یروحأ  یو سرگشتگ یگانگیازخودب یموجود، نوع یخیتار تیوضع
شده است. در پاسخ بأه   لیتبد گانهیازخودب یبه موجود ت،یوضع نیتحت هم زین ی. راوزند یم
و  یدولت یدار هیبه سرما یجوامع معاصر برحسب وابستگ ،یانتقاد ۀیبر اساس نظر ت،یوضع نیا

 یرا کاالسأاز  یو هنأر  یفرهنگأ  یهأا  نأه یزم ۀاند که عمد آورده فراهمرا  یحیشرا ،یانحصار
 :کنند یم

و  تیأ کأه مالک  یأی زا درون یهارویقدرت و ثروت، با مجهز شدن به ن عیوضع موجود توز طرفداران»
دفأاع از وضأع موجأود     یبأرا  یو فرهنگ یاسیأ س  یاز تما  ابزار اقتصاد سازند، ینظارت را متمرکز م
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صورت   و به شوند یبه خدمت گرفته م زین یفرهنگ اتیح یها حوزه شتریب جه،ی. در نتکنند یاستفاده م
 «گأردد  یظأاهر مأ  « صأنعت » کیصورت   به زی. همزمان خودِ فرهنگ نندیآ یافراد درم یکنترل آگاه

 (.672: 9394 ،ی)نوذر

و  شأود  یو اعتبار هنأر مسأتقل مأ    تیعقالن فیو تکامل صنعت فرهنگ موجب تضع رشد
در معأر    زیأ ن یفرهنأگ بأوم   ی. معنأا کند یم تر فیروز ضع آن را روزبه زیبرانگ قدرت چالش

 نیأ موجود در ا ۀانیجو زهینوا و ستناهم اتیو روح یغرور و شورشگر رایز رد؛یگ یقرار م ینابود
هأا   مُأدها و مأدل   نیو آخأر  نیدتریها را در دل جد . غالباً آنشود یم تهها گرف ها از آن فرهنگ

هأا   آن غیأ چنان هر روز، هر ساعت و هأر لحظأه بأه تکأرار و تبل     و آن کند یاستحاله و ادغا  م
. سأازد  یآن منزجر م یو انقالب کالیراد ،یشورش یکه مخاطبان را از هر گونه محتوا پردازد یم

 نأک یاست. ا دگرگون شده یطور اساس  است، به نهفته دیجد داتیتول نیکه در ا یمعنا و احساس
 .دهند یآور را انتقال م و خلسه یته ییمعنا
 و رسانه ونیزیتلو گاهیجا ی. بررس6أ3

 میرفتأ  یروز مأ  هأر : »کنأد  یپُر م« رسانه»را با مصرف  خود  یتنهاست و خالء روح یفرد یراو
عکأس،   شأگاه ینما ،ینقاشأ  شأگاه یتئأاتر، نما  نما،ی: سأ میکأرد  یجور م یا برنامه کیو  رونیب

 (.79: 9393 ،ی)مدرس صادق...« یسخنران
بلکأه مفهأو     سأت، ین یرفتأار فرهنگأ   کیأ عکأس،   ایأ  ینقاشأ  شگاهیاز نما دیبازد البته

 یو فرهنگأ  یروشنفکر یا نهیرفتارها کامالً از زم نیا پندارد یم ی. راورساند یرا م «یشدگ اُبژه»
شأمار   به یآن را فرهنگ روشنفکر زین یکه مدرس صادق رسد ینظر م به  یبرخوردار است. حتّ

کأه   شأود  یمأ  لیتبأد  یا فرد به اُبژه ،یمصرف ۀجامع کی. در ستین نیواقع چن دراما  آورد، یم
 رییأ او را تغ یتیو شخصأ  یو ساختار فکأر  مورد نظرشان قرار داده یرا هدف معان یها و رسانه

 ،یاجتمأاع  گاهیجا ندینوشته، همواره برآ ایعکس  ،یمتن، اعم از نقاش کیقرائت »گفت:  توان ی. مدهند یم

 یهأا  به گفتمأان  یخاص است. قرائت واجد ساختار است؛ چراکه ساختار دسترس یگفتمان یها گاهیجا ۀعالو به 
 (.49: 9389 ،ی)استور «کند یم نییتع یاجتماع گاهیمتفاوت را جا

  یغالبأاً توضأ   د،یأ گو یم اتیاز خاطرات همسرش در زمان ح یاثر، وقت نیدر آغاز ا یراو
است کأه از   یورزش یها فوتبال و برنامه ژهیو به ون،یزیتلو یاو تماشا  یاصل  یکه تفر دهد یم

 است:« صنعت فرهنگ» یعناصر اصل
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 یرو د یأ کأه برگشأتم، د   ی. وقتأ یرو ادهیأ . رفته بود  پتوسیپ یزدیبه رحمت ا شیسه سال پ زنم»
دسأتش.   یهأم تأو   ونیزی. کنترل تلوکشد یاست و نَفَس نم دراز به دراز افتاده ونیزیتلو یجلو ۀکاناپ
 ۀهمأ  زکانال سه و ا یرو زد  یبود. من م نیسَرِ هم شهیما هم یبود. دعوا کیکانال  یرو ونیزیتلو

 یهم فقط فوتبأال و از فوتبأال هأم فقأط بأاز      یو از ورزش کرد  یم تماشا یها هم فقط ورزش برنامه
کأارش نبأود، همأه را از دَ      یهأم تأو   یانتخاب چیو ه کیکانال  یرو زد یاما او م ،ییاروپا یها میت

 (.8: 9393 ،ی)مدرس صادق «کرد یتماشا م

 اعتقاد آدورنو: به
و  ردیأ گ یخود را از آن وا  م یها یژگیواز  یاریکه فرهنگ انبوه بس یونیزیو تلو یورزش یدادهایرو»

عامدانه از هأر گونأه معنأا     روند، یشمار م محبوب فرهنگ مذکور به نیاز مضام زین عیوقا نیمتقابالً ا
. لأذا گسأترش و   یونیأ زیتلو یهأا  و برنامه یورزش یدادهایجز رو ستندین یزیچ ها نیاند. ا گشته یته

« اسأت  کأرده  فایا یباشناختیدر زوال بُعد ز ینقش مهم زینها  حوزه یو ورزش به تمام ونیزیتلو ۀاشاع
 (.399: 9393)کانرتون، 

صأنعت  »به مصرف  یراو شیگرا یبرا یا نهیزم شیو پ یغالب اجتماع یسرگرم ونیزیتلو
 آورد، یم یرو انهیگرا مصرف یبا زنان و رفتارها  یبه تفر یدر سح  کالن است. وقت« فرهنگ

 یتماشأا  نیگزیجأا  گأر ید یاکنأون رفتأار   رایأ ز م؛یشأو  یواجه مخاموش م ونیزیتلو ۀدیبا پد
آمد، دوش گرفته بود ، کت  نیسَرِ شب که نوش»است:  را پر کرده یاور ییشده، تنها ونیزیتلو

)همأان:   «خأاموش  ونیأ زیتلو یرو تنم کرده بود  و نشسته بود  روبأه  یزیتر و تم ۀو شلوار تاز

 دیأ ترد یاسأت. بأ   کیو ستیفرهنگ در قرن ب ۀجلو نیپسندتر عامه ونیزیتلو»گفت:  دی. با(936
از هأر کأار    شیگذراندن اوقات فراغت خود، بأ  یگفت که در سرتاسر جهان، مرد  برا توان یم
 التیاز تشأک  یرا بخش ونیزیمارکوزه تلو(. 69: 9389 ،ی)استور «کنند یتماشا م ونیزیتلو یگرید
 :داند یم یساحت تک یا و سلحه در جامعه تیریمد

اسأت. فأرد    و محأدود شأده   تیریمد ،یآگاه ،یافراد به ارتباطات جمع یفتگیکنترل اطالعات و ش اب»
را  گأران یاو و د ،یو خودِ سأرگرم  یسرگرم ۀمقهورکنند ن،ی. ماشافتد یم یچه اتفاق داند ینم یراست به

 کسأان ی او همأه ر  برد یبه حذف دارند، فروم شیکه در آن تما  افکار مضر گرا یهوش یب تیدر وضع
 (.37: 9396)کلنر،  «سازد یم
جامعأه را   یاجأزا  ق،یأ دق یاست که با هدف یاجتماع ۀسلح التیاز تشک یبخش ونیزیتلو

از  یعیوسأ  ۀگستر یها سپر بال ادعا که رسانه نیبا طرح ا ییایتانیبر یمحالعات فرهنگ»: کند یم یسازمانده
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 سمیالیجوانان و ماتر ییگرا لذت ،ییگرا ها و مصرف از رسانه یمنف یها یرسازیاند، تصو شده یمشکالت اجتماع
 (. 49)همان:  «برد یسؤال م ریرشد را ز روبه ییگرا خشونت و مصرف زیو ن یافراط

 ،ینقاشأ  ون،یأ زی. تلوشأود  یمأ  لیتبد «یساحت انسان تک»از  یبه نماد زین یراو جه،ینت در
است که  یا رسانه در جامعهاز مظاهر مصرف  یفوتبال، ورزش و ثبت خاطرات، همگ شگاه،ینما

مورد هدف قرار داده، آن را به ساختار دلخواه خود  شده یزیر کامالً برنامه یشکل  ذهن اُبژه را به
 .است ردهدرآو
 «و وفور یانباشتگ»مبحث  لی. تحل3أ3

مدا  با  ،یسرگر  است، پس از فوت و ونیزیهمسرش با فوتبال و تلو اتیکه در زمان ح یراو
رنگارنگ و تنأگ   یها نیج کشد، یم شیحش کند، یمست م کند، یم یگذران ر وقتآذ ای نینوش
 نیأ ا لیأ . در تحلرود یمأ  یگرد و رستوران یو پاساژگرد دیخر ،یگرد کافه نما،یبه س پوشد، یم

 ۀیأ کأه کل  یا اسأت. نقحأه   ما چنأگ انداختأه   یمصرف بر تما  وجوه زندگ فتگ دیبا ت،یوضع
از  یتمندیرضأا  ری. مسأ کننأد  یم دایارتباط پ گریکدیمنحقاً با  ،یبیترک ۀویبه همان ش ها تیفعال

 دایأ پ یفرهنگأ  ۀظأاهر جنبأ   شأده، بأه   یزیأ ر ساعت برنامأه  به و ساعت میترس شیمصرف، از پ
 است: کرده
خدمات، رفتارها و  اء،یکاالها، اش ،یزندگ یکل یساز مناسب نیمصرف، ا یدارشناسیپد در»

اسأت کأه از    یتکامل ریس کیشده در  و مصرف شده لیتکم یا مرحله انگرینما ،یروابط اجتماع
شدن   یو به شرط کند یگذر م اءیاش ۀشد یبند مفصل یها از شبکه شود، یصرف آغاز م یفراوان

 (.69: 9388 ار،ی)بودر «شود یم یمند منته نظا  یها طیاز مح یا و شبکه مانکامل کنش و ز
 :میخوان یم نهیو تهم یراو نیب یگفتگو در
 د؟یخر میبر یجان، امشب وقت دار نهی: تهمتمگف»

 !؟یدی: چه خرگفت
 خود  بخر . یشلوار برا هی خوا  ی: مگفتم
 .یهمه شلوار دار نی: شلوار؟! تو که اگفت
 خود  بخر . یبرا نیشلوار ج هی خوا  یخسته شد . م یا پارچه یشلوارها نی: از اگفتم
 !ن؟ی. گفت: شلوار جدیخند
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 بود؟ دار خنده ه؟ی: چگفتم
 .ادیاصلن به تو نم نی: آخه جگفت
 (.932 : 9393 ،ی)مدرس صادق...« ادیکه ب خر  یم ینیج هی اد؟ی: چرا نمگفتم
مصرف وجود دارد.  زانیم شیافزا یباز هم جا برا خرد، یهرچه م یآدم ،یمصرف یایدن در

کأه   کنأد  یاحسأاس مأ   یینخورده وجأود دارد. او در او  تنهأا   یو غذا دهیبازهم پوشاک نپوش
 معتقد است: اری. بودربخشد یرا سامان م شیها و کمبودها دغدغه یخوب مصرف، به

 یها است. فروشگاه یجوامع مصرف فیدر توص ها یژگیو نیرتریاز چشمگ یکیو وفور، قحعاً  یانباشتگ»
از  زیکه لبر یدوز یرنگارنگ، پوشاک سر ییو گوناگون، مواد غذا یتجمل یبزرگ همراه با انواع کاالها

غذا و  محراق،جهان پرط نی. در ادهد یدست م مصرف به تیاز وضع کننده جیجذاب و گ ییکاالست، نما
 (.92: 9388 ار،ی)بودر« افراد ندارند یاشتها کیجز تحر یپوشاک، کار

مأا را   یکأه امأروزه جهأانِ زنأدگ     است؛ چنأان  تصرف درآورده را به  یجهان راو ،یانباشتگ
 یدر جهان معاصر ماست، امأا چگأونگ   عیشا یا دهیانسان مدرن، پد ییاست. تنها کرده ریتسخ

 یا ندهیعنوان نما  به ی. راوکند یم نییفرد و جامعه را تع یو روان یاجتماع طیبرخورد با آن، شرا
 نیمازاد، کامالً اشباع، و هم یانباشته از مصرف و کاال یخود را با جهان ییمدرن، تنها ناز انسا

 است: انححاط کشانده که رفتارها و منش او را به  است؛ چنان مسخ کرده و جیاو را کامالً گ
. اولش جا خأورد و تأا چنأد    نینوش شیا  رفتم پ تازه ۀافیو ق ختیو با ر د یا  را پوش تازه یها لباس»
کأردن.    فیاما بعد شروع کرد به تعر شد، یبر م و از خنده داشت روده دیچرخ یفقط دور من م یا قهیدق

داشأتم. بأا    ز هأم ال  یکمربند چرم کیگشاد است.  یبود که شلواره کم نیکه گرفت، ا یرادیتنها ا
 ابأان یمأن. خ  نی. با ماشأ دیخر می. همان شب رفتدیایجور درب راهنیشلوار و پ نیکه با ا یکاپشن کی

بأا   د ،یأ خر یکاپشن ل کیبلد بود.  نیکه نوش گرید یدو جا یکیو  یپشت سفارت، گاند ،یجمهور
 (.946)همان: « جفت کفش کالرک کیو  یکه نه گشاد بود، نه تنگ، با کمربند چرم یشلوار

 یمصأرف  ۀجامعأ  کیأ از  یبعد انگرینما ،یشناخت جامعه یکه در نقدها یو پاساژگرد دیخر
: دیآ یشمار م مازاد به  یو وفور کاال یانباشتگ زیفرهنگ عامه و ن ۀکاذب از سلح یاست، نماد

پسند  است که در آن، امر عامه یامر متوسط و هنجارمند، مکان ۀعرص یبرا ییپاساژ چون فضا»
« کنأد  ریأ در جامعأه تکث  یامأر مصأرف   ۀمثابأ   را به یاز زندگ یدیشود، تا سبک جد یم دیبازتول
و بأا   گردد یدر جامعه بازم یستیالیامپر میمفاه دیبه بازتول یزدگ مصرف نی. ا(29: 9394 ،ی)کاظم
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 :دهد یقرار م ریتأث  او را تحت یفکر ۀانسان مدرن، حوز ناخودآگاه ریضم یدستکار
کار باشد. بنا بأه   ۀآن در حوز دییتر از تأ مصرف کاال، راحت ۀدر حوز یروان یریپذ بیآس قیتصد دیشا»

أ و   یفأرد  یهأا  یژگأ یشدن و  انیسبب، نما نیو به هم شود یم یگر تلق داللت یا سنت، مصرف حوزه
 (.929: 9388 چاردز،ی)ر «دانند یها مجاز م حوزه ریاز سا شیأ را در آن ب یجنس الیام

است، اما در  کرده بیترغ یچران و شکم یپوش کیقدرت عشق او را به ش کند یفکر م یراو
 یاو قربأان  ،یریأ تعب آن است که در معر  مصرف قأرار گرفتأه و بأه    تیوضع نیا لیاصل، دل

 یقربأان  ت،یأ فیو ک اسأت  ختأه یدرآم یزنأدگ  تیغا با هدف و شتیمع لیدر جوامع امروز، وسا»مصرف است: 

 (.23: 9394)مارکوزه،  «است دهیگرد تیکم
از  ییرهأا  یتنهأا هسأتند و بأرا    یهمگأ  ر،یاردشأ  ای نهیآذر، تهم ن،یگرفته تا نوش یراو از
آوردن بأه    یو رو یأی گرا در حأال مصأرف   ایزودگذر،  یها با عشق یسرگرم یدر پ ای ،ییتنها
و  ینینشأ  و تئأاتر، پأاتوق   نمایسأ  ،ینینشأ  شأب  ،یگأرد  کافأه  د،ی. خرهستند« صنعت فرهنگ»

مأأدرن اسأأت کأأه  ۀدر جامعأأ« فرهنأأگ تأأوده» دیأأاز مظأأاهر بازتول یهمگأأ ،یگأأرد رسأأتوران
عناصر در فرهنگ عامأه   نیاغلب ا ۀدکنندی. تولرندیها درگ شدت با آن داستان به یها تیشخص

درصأدد هسأتند    ایأ خأود را دارنأد    ۀشأد  یخدمات کاالساز ایقصد فروش کاال، فرهنگ  ای زین
مخاطب بتوانأد ارزش مأدّ    گاهیدر جا نندهک کننده القا سازند تا مصرف به مصرف یخاص میمفاه

 القا کند و اشاعه دهد: یمصرف ۀجامع کیرا به  دکنندهینظر تول
 د،یأ چیپ یعلف م گاریس کیو  زد  یم یگپ کیباش  نشستم ی. بعد مگفت یم شیها ییاز تنها ریاردش»
و آن  سأت ین واریرا هم که به د ییتابلوها کرد  یو خواهش م کرد  یرا تماشا م شیو تابلوها د یکش یم

و بعد با هأم   د یخر یاز تابلوهاش را م یکیتماشا کنم و آخر سر  اوردیاست، ب کرده میها قا پشت و پَسَل
 یگپأ  کیأ  مینشسأت  یگوشه و م هیبُغ کرده بود  ییکه تنها نیبه نوش میزد یم یسر کیباال  میرفت یم
و  کأرد  یدعأوا  مأ   نیو آن وقت نوشأ  م،یدیکش یم د،یچیپ ی( مشی)حش یگاریس کیو دوباره  میزد یم
خأودش هأم    یو بأرا  یعأرق بخأور   دیأ تأو نبا  گفت یم ریو به اردش یبکش یگاریس دیتو نبا گفت یم
 (.974 :9393 ،ی)مدرس صادق «زیسَرِ م مینشست یو تا صب  م خورد یم خت،یر یم

 ن،یأ و ا کننأد  یم دیو خر نوشند یم کشند، یم خورند، یم ،ییغلبه بر تنها یبرا ها تیشخص
بأا مقاصأد گونأاگون     دکنندهیکه تول یمصرف ۀدر جامع« و وفور یانباشتگ»بارز از  ینمود یعنی
 دیشأا » ن،یأ . بأا وجأود ا  شأود  یوارد عمل مأ  نهیزم نیدر ا یاقتصاد ژهیو و به یاجتماع ،یاسیس

باشأند، امأا    ییفرهنگ کأاال  ییبا رمزگشا یرمزگذار نیب یهمخوان یدر پ یدار هیجوامع سرما انندرکارا دست
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 (.34: 9389 ،ی)استور« کنند نیتضم ای زیرا تجو  یهمخوان نیچن توانند ینم

، «صنعت فرهنأگ ». در کنار خورد یچشم م به زین« صنعت دانش»از نقد  ییاثر، ردّ پا نیا در
« صأنعت دانأش  »بأه نأا     یگأر ید ۀدیأ و انتقأاد از پد  لیأ وتحل هیبه تجز ینتقادا پردازان هینظر
دانأش سأروکار    دیأ است که بأا تول  ییها انیاشاره به جر «صنعت دانش»منظور از : »پردازند یم

( و بأه  یپژوهشأ  أأ  یقأات یو مؤسسأات تحق  یها و مراکز آموزش عال مثال، دانشگاه یدارند )برا
 (.936: 9391 تزر،ی)ر« اند. دگردان درآمدهمستقل و خو ییصورت ساختارها 

 یساز ییاست که با کاال یا دهی، پد«صنعت فرهنگ» ۀرمجموعیعنوان ز به « دانش صنعت»
آن  ۀبرجسأت  ۀدانش. نمون ۀکسب درآمد و شهرت است، نه گسترش و اشاع یدانش، تنها در پ

مأورد   ،یو هنأر  یعلمأ  بأودن از بأارِ    یته لیدل  است که اغلب به یو چاپ آثار «یساز کتاب»
و « صأنعت فرهنأگ  »کأردن    ییکاال یبرا یو تنها تالش ردیگ ینم قراراستقبال خواص و عوا  

 است:« فرهنگ توده» ۀاشاع
و  کرد یرا وِل م ها یمشتر م،یرفت یکه م نهیو با تهم شناخت یم نهیکه تهم یشاعر ۀکاف میبار رفت کی»
چاپ کرده بود و هنوز مانده  یشخص ۀیبا سرما شیه دَه سال پرا ک یما. کتاب زیسَرِ م نشست یم آمد یم

جلأد، و بأه    تهأم، از سأم   یچند نسخه پهلأو  خان، شیپشت پ ۀقفس یبود رو دهیدستش، چ یبود رو
 (.949: 9393 ،ی)مدرس صادق «فروخت یم شیدَه سال پ متیهمان ق

 یته به بقامصرف صنعت فرهنگ است که توانس نیمدرن با هم یمجموع، انسان تنها در
صأنعت  »بأه   یوابسأتگ  نیهمأ  ۀواسأح  بأه   اش  یخود ادامه دهد؛ چراکه بُعد معنو یجسم مادّ
 است. رفته انیاز م« فرهنگ

  جهی. نت4
غرب در  یو مصرف یکه چارچوب فکر رسد ینظر م  به بهشت،یخاطرات ارد لیو تحل یبررس با

مصأرف    بأه  یاصأل  تیصأ کأه شخ  یاسأت؛ تأا حأد    افتهیشدت رسوخ  به یرانیرمان معاصر ا
دو  ،«یوفور و انباشأتگ »و  «یمحور رسانه. »پردازد یم« کاال»و  «ونیزیتلو»، «ها رسانه» ازحد شیب
است  گذاشته یبر جا بهشتیارد خاطرات یدر طرز فکر راو« فرهنگ نعتص»است که  یامدیپ

 گأردد،  یم شد،پو یم خرد، یاست که مدا  م کرده لیتبد ییگرا افراط یرا به موجود مصرف یو و
انسأان   کیأ روشأنفکر اسأت؛ امأا در واقأع،      یانسأان  کنأد  یتصور مأ  ی! وکشد یو م خورد یم

غرب  ان،یم نیاست. در ا دهیکش یرا به بردگ یو نذه سم،یالیاست که مظاهر امپر یساحت تک



 از جعفر مدرس صادقی خاطرات اردیبهشتدر رمان « صنعت فرهنگ»تحلیل  /41

و  رسأند  یم یعلم و روشنفکر ۀبه درج« صنعت فرهنگ»که با مصرف  کند یها القا م به انسان
مقاصأد   یسو  به ،ییها را با هدف روشنفکرنما است که آن ییها نهیزم نیتر یاز اصل یکی ن،یا

 یمدرن، بأرا  یعنوان انسان تنها  به یوگفت را دیبا جه،ی. در نتبرد یم شیخودش پ یاقتصاد
 ه و باید اذعأان داشأت  آورد یرو یزدگ ناخودآگاهانه به مصرف ،ییاز تنها یپُر کردن خالء ناش

 یرانأ یدر فرهنگ ا ریگ همه یا دهیمسئله، امروزه به پد نیاست. ا شده یدستکار یا خواسته نیا
و  کنأد  یمأ  یارمختص خود دستک یها زهیاز طبقات جامعه را با انگ کیاست و هر  شده لیتبد
 .دهد یم بیفر
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