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Abstract 
As an important and comprehensive critical method, “critical aesthetics” of the 
Frankfurt School, deals with art and literature to show that the emergence of 
liberty in a capitalist society confronts certain obstacles that are manifested, in 
different ways, in economy, politics, ideology, art, culture and the media, and 
through an organized process, ultimately lead to the appearance of a 
consumerist society. According to Adorno’s and Marcuse’s sociological views, 
“negative aesthetics” analyzes consumerism in the West so as to challenge the 
anti-rationalistic aspects of a “unidimensional society.” These ideas finally lead 
to the emergence of a phenomenon known as “culture industry” which uses 
devices like the media and propaganda to deceive individuals. Therefore, the 
consumers are dominated by these devices and are deprived of their will and 
awareness. Marjan Shirmohammadi’s novel, Azar, Shahdokht, Parviz and the 
Others, presents an image of such a consumerist world which turns individuals 
into rivals over consumption. Using a descriptive-analytical method, the 
present study demonstrates that consumerism and commodification turn the 
characters into subjects in a world replete with consumerist objects and the 
prevalence of the cultural industry creates a deep rift between native and 
foreign cultures. As a result, concepts such as consumerism, accumulation and 
abundance, can be used to criticize the different dimensions of “negative 
aesthetics” in the false identities of the characters. 
 
Keywords: Negative Aesthetics, Culture Industry, Adorno, Marcuse, Azar, 
Shahdokht, Parviz and the Others 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
The Frankfurt School of critical theory analyzes the emerging socio-economic 
situation of societies, and provides us with a comprehensive understanding of 
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economic, cultural variables, and capital and production. It can help us 
examine the outcomes of the ‘culture industry’ in industrial and developing 
societies, esp. its effect on literary production in the West. The present article 
tries to offer a critical approach to culture in the novel Azar, Shahdokht, Parviz 
and the Others by analyzing the principles of negative aesthetics, thus studying 
the effects of the cultural and economic effects of the West on the one-
dimensional Iranian society. 
 

      2. Theoretical Framework 
The Frankfurt School theorists divide culture into authentic culture and mass 
culture. They believe that art and culture in the modern times have turned into 
a commercial commodity, serving the ruling system. Adorno finds art a 
negative event and has tried to discuss the negative aspects of art, associating 
it with the term “negative aesthetics”. Marcuse, however, regards art as being 
the affirmative aspect of freedom. In the present study, the negative aspects 
of art are discussed in the novel Azar, Shahdokht, Parviz and the Others. 
 

      3. Methodology 
Adopting the descriptive-analytical research method, the present study tries to 
criticize the foundations of culture industry and then examine negative 
aesthetics in the novel Azar, Shahdokht, Parviz and the Others. 
 

      4. Discussion and Analysis 
Azar, Shahdokht, Parviz and the Others criticizes the values of a society that is 
devoid of spiritual aspects through describing the everyday life of a modern 
family. The consumerist identity in this novel, based on the ideas of Marcuse, 
represents the hegemony of societies that give them their identities. Negative 
aesthetics questions the totality of this novel and reveals the negative aspects 
of art in this novel. In this novel, art has turned into a tool for controlling the 
masses. According to Adorno, in order to purify art, social challenges should be 
discussed so that audiences are encouraged to resist the status quo. 
 
5. Conclusion 
In the novel Azar, Shahdokht, Parviz and the Others negative aesthetics is 
employed to criticize the culture of Iranian society. Culture industry tries to 
control people by distorting social and cultural realities. In this novel, the 
characters, who have been subjugated by the culture industry, try to develop a 
new identity for their lives. Culture industry turns individuals into consumerist 
subjects, who try to develop a new definition of identity and social values. This 
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has been reflected in the behavior, taste and lifestyle of the characters of the 
novel. 
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 آذر، شهدخت، پرویز و دیگراندر رمان « شناسی منفیزیبایی»نقد 
 

 * 1 الناز خجسته زنوزی

  2 محبوبه مباشری
 

 

 چکیده
کنر  ارا کشرکار های انتقادی هنرر را رررسری میمکتب فرانکفورت، نگره« شناسی انتقادیزیبایی»مبحث 

روسر؛  مروانعی کره در اشرکا  داری را موانع متعر دی رورهسرمایه هکزادی در جامعسازد که رروز مفهوم 

های جمعری وجرود دارد و  ری فراینر ی رهنر  و رسرانهمختلف اقتصاد، سیاسر؛، ایر لوژو،ی، هنرر، ف

رره احلیر  « شناسی منفیزیبایی»شود. در این میان، زده میای مصرفیافته، موجب ظهور جامعهسازمان

را ره پرسش رکشر . سررانمام، « ساحتیاک» هدستیز یک جامعپردازد اا ارعاد خرمی مظاهر مصرفی غرب

ها کورد و ررای فریفتن افراد از انروا  رسرانهها سر ررمیاز د  این ان یشه« صنع؛ فرهن »نام ای ره پ ی ه

صررف ایرن کنن ه در اکن . ر ین ارایب، هوش و حواس مصرفو ارزارهای ابلیغاای و مصرفی استفاده می

از  کذر، شره خ؛، پرویرز و دیگررانشود. رمران گونه اراده و کگاهی از وی سلب میارزارها قرار گرفته و هر

دارد. ها را ره رقار؛ در مصرف وامریمرجان شیرمحم ی، اصویری از همین جهان مصرفی اس؛ که انسان

زدگری، کنر  کره شریروارگی و مصررفبیرین میاحلیلری، ا -گیری از روش اوصیفیاین پژوهش را رهره

صرنع؛ » های مصررفی ابر ی  کررده و نفروذهایی در جهانی مملو از ارژههای این اثر را ره سو،هشخصی؛

ن  خودی و غیرخرودی ایمراد شرود. اس؛ شکافی عمیق رین فرهدر جهان سلطه، موجب ش ه« فرهن 

اروان رره نقر  ارعراد زدگی، انباشرتگی و وفرور، میگیرری از مفراهیمی همنرون مصررفرو، ررا رهرهازاین

 .های داستان پرداخ؛در هوی؛ کاذب شخصی؛« شناسی منفیزیبایی»
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 مقدمه -1

هرا و دسرتاوردهای نروین ایرن علروم و اروان از رهیاف؛انها میاحلی  یک اثر ادری، نره هواسطره
ای اسر؛ کره ادریرات احوالت کن کگراهی یافر؛، رلکره ررا رررسری همرین پیونر های رینارشرته

اروان احروالت یشرناختی یرک اثرر مویژه ررا احلیر  جامعهکن . ررهکارکردهای خود را احیا می
روز از کن دسر؛ یافر؛. و رره شرناختی رنیرادین و رره خوری احلیر  کرردفرهنگی را ره عیاجتما
شناختی نسبتاً نوین اس؛ که شناختی جرامع ، از مبانی جامعه«انتقادی مکتب فرانکفورت هنظری»

اورد غررب از سازد و دستداری و اقتصادی جامعه فراهم میاز متغیرهای فرهنگی، اوژی ی، سرمایه
خصرو  میر ان اوژیر ات ، رهاوسرعهرا در جوامع صنعتی و درحا « ؛ فرهن صنع» هرواج مقوژ
شناسری زیبایی»ده . جسرتار پژوهشری حا،رر، ررا احلیر  مبرانی ها، مورد اوجه قرار میادری کن
ه ارالر کذر، شه خ؛، پرویز و دیگراندرص د اس؛ رویکردی انتقادی از فرهن  را در رمان « منفی

نرود شمسری  هایران در دهر« ساحتیاک» هاقتصادی غرب را در جامعده  و سطح نفوذ فرهنگی 
 احلی  کن .

 
 پژوهش هپیشین -1-1

جملره ، از(1131) شریرمحم یزن معاصر، مرجان  ه از نویسن ، پرویز و دیگرانکذر، شه خ؛رمان 
سرینمایی  هنسرخ هدرررار اس؛. اژبته نق هاییسینمایی کن نیز ساخته ش ه هکثاری اس؛ که نسخ

داسرتانی کن نگاشرته  هنسرخ هاسر؛  امرا اراکنون پژوهشری دررراراحریر درکم ه هرشتاین اثر ره
 اوان ره موارد زیر اشاره کرد:این اثر می جمله نق های سینمایی رراس؛. را وجود این، ازنش ه
از رورررت « فخمریرهرروز ا هنگاهی ره مضامین فیلم کذر، شه خ؛، پرویز و دیگرران سراخت» -1

 .در سای؛ شخصی وی انتشار یاف؛ 1131که در سا   صافاریان

در  1131کره در سرا   روزره جعفرریاز « نق  و رررسی فیلم کذر، شه خ؛، پرویز و دیگران» -2
 .ره انتشار رسی « 1نق  فارسی»سای؛ 

 1133که در سا   فردیاسمن خلیلیاز « سرگشتگی پرویز و دیگران!»نق ی را عنوان -1

 .منتشر ش « 2سالم سینما»در سای؛ 

در  1131که در سا   پورمحم حسین قلیاز « نق  فیلم کذر، شه خ؛، پرویز و دیگران» -3

 پردازد.سینمایی این اثر می هانتشار یافته و عم ااً ره ارعاد کارگردانی نسخ« فیلموی» هممل

                                                           
1. http;//naghdefarsi.com 
2. http;//www.salamcinema.ir 



 111 221-99، ص 2044تان، پاییز و زمس22پیاپی ،2 هدور،  6سال /نقد و نظریه ادبی  ... آذر، شهدختدر رمان « شناسی منفیزیبایی»نقد 

 

 چارچوب نظری مکتب فرانکفورت -1-2

احقیقات اجتماعی دانشرگاه فرانکفرورت اسر؛ کره در  هکار مؤسس همکتب فرانکفورت، نتیم

اصرحاب ایرن »منظور ام ی نظر در کرای مارکسیسم ارار ک  اسسری  شر . ره 1321سا  

کیشی نوظهور مارکسیسم علمی را که از ااحاد شوروی سر ررکورده رود زیرر مکتب هم راس؛

دوژتی که در کژمان پر  از جنر  سوسیاژیسم  هکارانهای سازشسؤا  رردن  و هم ره روای؛

هرای ایرن مکترب از فعاژی؛ .(111: 1133 )مکاریرک،« دادنر نی او  راب ش ه رود ان نمیجها

 1خصو  را مر یری؛ مراک  هورکهرایمروسوی انتقادی گرف؛  رهسم؛ 1311 اا 1311سا 

رره فلسرفه و را گرایش  1و هرررت مارکوزه 2کغاز و را فعاژی؛ اعضای دیگر مانن  ائودور کدورنو

ای از کرای انتقادی، نخسر؛ رایر  یکیر ه همنظور ابیین نظریره سپ  روانکاوی اقوی؛ ش .

 فیلسوفان و ان یشمن ان کن اراله کرد.  ههای یهارگاننس 

هرای اصرلی مکترب فرانکفرورت گذاران و یهرهها ماک  هورکهایمر، از رنیاننس  او  کن

مکتب فرانکفورت در این دوره، رر احلی  نظریات  داد.اس؛ که پوزیتیویسم را مورد نق  قرار 

وین و یاری اراریخی رونر  اکرداری و ریشرههای اصلی سرمایهو ابیین علمی عناصر و جریان

ورزد. مارکسیسرم اسکیر  مری هگرایانرهرای افرا هرا اسرتوار اسر؛ و رره نقر  رنیاناکام  کن

از  ریق دیاژکتیرک و ررا عنایر؛ رره  هورکهایمر اسکی  دارد شناخ؛ واقعیات اجتماعی، انها

 پذیر اس؛. کلی؛ اجتماعی امکان

در های شاخص اس؛. در نس  دوم ان یشمن ان مکتب فرانکفورت، ائودور کدورنو از یهره

احریرر  هرشرترا رره  3دیاژکتیک روشرنگریکتاب  ،هورکهایمرو کدورنو همین دوره اس؛ که 

و نیروی عق  ره جای االش روشنگری »دن  که درکوردن  و در کن ره این اص  مهم اشاره کر

گر ابر ی  ررای رهایی نو  رشر و سرکوب سلطه، ره ارزاری در جه؛ اسلط ای لوژو،ی سرلطه

اراری،،  هرونر ررخالف نظر مرارک  مبنری ررر حرکر؛ پیش ،کدورنو .(23: 1131)« اس؛ش ه

 هورنو، یکی از مظاهر سرلطرین . از نگاه کدمعاصر را در اسخیر نیروهای غیرعقالنی می هجامع

رود. کار مری ها رهسازی افکار اودهاس؛ که ررای یک س؛« صنع؛ فرهن »عقالنی؛ ارزاری، 

                                                           
1. Max Horkheimer 
2. Theodore Adorno 

3. Herbert Marcuse 

4. Enlightenment Dialectics 
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نیرز از د  « شناسی منفریزیبایی»خوان  و می« دیاژکتیک منفی»وی نگرش فلسفی خود را 

 شود.کن ریرون کشی ه می

گیرری از کره کوشری  ررا رهرهاز سردم اران نس  سوم این مکتب، هررررت مرارکوزه اسر؛ 

 سراحتیانسران اکمارکسیستی را رازسازی کن . او در کتاب  ههای هگ  و فروی ، نظریان یشه

گرایی و ایماد نیازهرای کردن در مصرفصنعتی، کارگران را را سهیم هده  که جامعاو،یح می

ادی واقعری را از کشان  که اسرارت خرود را کزادی رپن ارنر  و کزمصرفی دروغین، ره و،عی می

حسراب انهرا ییرزی کره رره »، «سراحتیاک»مع ، در جوارای مارکوزهکنظر رین ازن . از منظر 

های مبادالای مسرتقر شر ه و های مبادالای اس؛، زیرا نظام جامعه رر رنیان ارزشکی  ارزشمی

سران موجرودی نظر مرارکوزه، انره  .(33: 1133، )مارکوزه «ان های دیگر ره دور افکن ه ش هارزش

جاس؛ کره مفهروم سرلطه گرایی، متضمن کزادرودن اوس؛. در همینگراس؛ و همین عق عق 

 بقاای، سره نرو  سرلطه  هگیرد. مارکوزه معتق  اس؛ در جامعدر مقار  مفهوم کزادی قرار می

داری، از ساختاری، ارزاری و ای لوژو،یک. رقرای نظرام سررمایه هان  از سلطوجود دارد که عبارت

اسر؛. میسرر ش ه« کگراهی کراذب»یک سو را استفاده از این ارزار سلطه و از سروی دیگرر، ررا 

ارررین جملرره مهمهای الویزیررونی، ازگرمی و ررنامررهها، صررنایع سرررنتیمره، ابلیغررات، رسررانهدر

 پردازد.ها میها و سلطه رر کنس؛ ره فریب اودهامهی اای ا

جرامع و  هکره ررا  ررک یرک نظریر»اسر؛ نس  یهارم این ان یشمن ان، یرورگن هاررمراس 

گیری از سن؛ هگلی و دستاوردهای نظری افررادی یرون مراک  وررر، جانبه و از  ریق رهرههمه

 هجانبرشناسی زیگمون  فروی  و ،ان پیرا،ه رره رازسرازی همهااژکوت پارسونز، امانول  کان؛ و روان

 .(11:1133 )پروالدی،« اس؛ ام کردهداری متسخر اقسرمایه همارکسیسم و اطبیق کن را شرایط جامع

پیون  نگرش هگلی را نق  مارکسیستی در مکتب فرانکفورت، این جریان را ره نفری امرامی وجروه 

دانر ، داری کشان ه رود و این امرر ررا روک مارکسیسرم، کره اراری، را رونر ی اکراملی میسرمایه

نیروی حرک؛ ااری، ارالره داد و کن  ای ازرن ی اازههمخوانی ن اش؛. او در رفع این نقیصه، صورت

« عقالنیر؛ اررزاری»ش ن شام  دو رُعر  اسر؛. اوژری راور او، عقالنینام نهاد. ره« ش نعقالنی»را 

انمامر  و دومری، اکنوژو،ی و روروکراسی ررر جامعره می همنفی دارد، زیرا ره سلط هاس؛ که جنب

ف؛  ن اشراره دارد، زیررا رره پیشررشرهای مثبر؛ عقالنیاس؛ که ره جنبره« عقالنی؛ ارابا ی»

عقالنیر؛ ارابرا ی ررا »داری سررمایه ههاررماس، در جامعر هعقی انمام . ره مناسبات اعاملی می
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داری و اسرتقرار نظرام سرمایه گیرد. این اضاد در گرو اغییر نظامعقالنی؛ ارزاری در اضاد قرار می

 .(1/222: 1131 )رشیریه، «زاری ررهان ار هرابا ی را از سلطج ی ی اس؛ که رتوان  عقالنی؛ ا

هرای فکرری کن اررین محوری؛جملره مهمانتقرادی انسرمام گرفر؛ و از هنظری ر ین ارایب،

هایی یون هوی؛ فردی، روارط خانوادگی، شخصی؛ اقت ارگرا، صنع؛ فرهنر ، اوان ره ویژگیمی

خصرو  اقتصراد و ره ساالری پینی ه و رو ره گسترش، دوژ؛، اقت ار، سیاسر؛، فرهنر  ودیوان

سراختن و احرو  دگرگرونانتقرادی کرمران  هه ف نظریر»کارکردهای هنر و فرهن  اشاره کرد. 

  .(13: 1133، )رااامور «ز رین دو مقوژه حقیق؛ و ارزش اس؛جامعه، رهایی انسان و امای

 

 شناسی انتقادی )نقد منفی(زیبایی -1-9

پردازان اعتقراد نظریرهث فرهن  و هنر اسر؛. رره نتقادی، رحا هارین مباحث در نظرییکی از مهم

فرهنر  »یرا « صرنع؛ فرهنر »داری، اسثیر نظام سرمایهفرهن  اح؛ همکتب فرانکفورت، مقوژ

اقسریم « ایفرهن  اروده»و « فرهن  اصی »اس؛. کنان فرهن  را ره دو رخش نام گرفته« اوده

شرود و در خر م؛ یی اماری ابر ی  میکاال کرده و معتق ن  در دوران معاصر، فرهن  و هنر، ره

نوعی رهارخشی، حسانی؛، اخیر  و هنر، متعه  اس؛ ره »گیرد. از نگاه کدورنو نظام حاکم قرار می

« رویر ادی منفری»کدورنو هنرر را  .(66: 1133 )مارکوزه،« سپهرهای ذهنی؛ و عینی؛ هق  در همع

انر . کدورنرو نرام نهاده 1«ی منفریشناسرزیبایی»جاس؛ که مو،رع وی را اعریف کرده و از همین

ر اسرتقال  و اعتبرار اس؛ در کرای خویش، وجوه منفی هنر را ریان کن . کدورنو رررای هنرکوشی ه

راور وی هر اثر هنری یک محتوای حقیقی دارد. محتوای معطوف ره حقیقر؛ هنرر، قای  اس؛. ره 

کشران  را رره یراژش میررودن ییزهرا و امرور  هان نحرواثر هنری همزمر»راهی اس؛ که در کن 

اواننر  رهترر از کن ییرزی ده  که ییزها و امور یگونه میحا ، پیشنهاد می)دیستوپیا( و درعین

ارد )در میان ااوپیرا و گذنخورده راقی میها را دس؛)کرمان ااوپیا(  اما عمالً همان که هستن  راش 

   .(32: 1132 نوذری، )شاهن ه و« دیستوپیا(

شناسری منفری دسر؛ زیبایی همارکوزه رره ینرین نکراای در زمینر هان یش از سوی دیگر، در

هنر هم نیروی سازش را محیط اس؛ و هم رستری ررای  غیان علیه کن. نظرم درونری »یاریم: می

گیرد و صرورای ارازه اثر هنری، نظمی مستق  اس؛ که در ررارر نظم رایج در دنیای واقعی قرار می

انسران مرارکوزه در کتراب  .(13: 1131 )کرام،« کنر واقع پیشرنهاد میمور در عاژم را ررای یینش ا

                                                           
1. Negative aesthetics 
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ای هورزد که حتی ساح؛ زیباشناختی نیرز در اثرر فعاژیر؛ مخررب رسرانهاسکی  می ساحتیاک

مه، کثار فرهن  روشنفکری دیار ازخودریگرانگی شر ه، رره نتیشود و درجمعی از هستی اهی می

نظر مارکوزه، هنر وجه اثباایِ رهایی و کزادی محسروب  شود. ازصورت کاالها و خ مات عر،ه می

دیراژکتیکی، صرورت احقرق  هرن ی زیباشناسانه نیز در رستر این وجه دوگانشود. حتی صورتمی

های هنرری، شناسی انتقادی رر این رراور اسر؛ کره در امرررهزیبایی هگیرد. وی دررارره خود می

افکنر  و اردیر  میاس؛. هنر درک و فهم ما را رره  صلیای مق م و اکشی ن فهم، مؤژفهپرسشره

اسراس: . ررراین«کنن ، متفراوت اسر؛ر ان اظاهر می کن  که کارکرد اصلی کنها را کننهمعلوم می

کنر  رخشری را زنر ه میییگوی  و اصاویر رهاسخن می ]رهایی[« کزادسازی»اثر هنری ره زران »

   .(231: 1163 )مارکوزه،« ان ؛ زن گی درکم هخواس هها مرگ و نارودی ره زیر سلطکه در کن

 

 داستان هخالص -2

سینماسر؛. یرک  هکسوت و پررکوازپیش هریگی هنرپیششه خ؛ فیروزکوهی، همسر پرویز دیوان

مرا رره او رود کره در کنهای سینمایی مییلمیکی از ف ههمراه همسرش، سر صحنروز شه خ؛ ره

دهنر . شره خ؛ ایرن پیشرنهاد را رررخالف میر  یپیشنهاد رازی در یرک فریلم سرینمایی را م

نقرش او  را از کن  هکیر ، شره خ؛ جرایزپذیرد. فیلم رسیار پرفرروش از کب در میهمسرش می

هنرپیشرگی ادامره دهر   امرا پرویرز  هخواه  ره حرفشود. میاژعاده مشهور میکن  و فوقخود می

کننر  و هرم جرورحرث شر ی ی می وجه موافق نیس؛. سرانمام، رر سر همرین مراجرا رراهیچره

رود. در همین گیررودار، دخترر شود و ره ویالیشان در دماون  میقهر از خانه خارج میشه خ؛ ره

انر   کی . همه از کمر ن ناگهرانی کذر اعمرب کردهخبر از انگلستان ره ایران میکویکشان کذر، ری

حتی سررای ار ویرال. در ادامره روشرن ررادر، خواهرزاده و خواهرش گلی، ررادرش فرهاد، خاژه، زن

ای های دگرراشانه داشته، ج ا ش ه و را روحیرهاش فیلیپ، که گرایششود کذر از همسر فرنگیمی

ان ها سپری کن  و دوراره رره انگلسرتروزی را کنار کناس؛ اا دهافسرده و ریمار نزد خانواده رازگشته

گری نام رهرام که یک کارگراه سرفا را مردی ره رازگردد. کذر در همین م ت ین روزه در دماون ، 

. مانر کنن   اما این عالقه مسکوت راقی میشود. او و رهرام ره یک یگر عالقه پی ا میدارد، کشنا می

خا ر ماجرای ج ایی دخترشان ررا شود و ره کم ره حاشیه ران ه میماجرای شه خ؛ و پرویز کم

 رس .پایان میجا رهگردد و داستان، همینلستان راز میکنن . سرانمام، کذر ره انگهم کشتی می
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 آذر، شهدخت، پرویز و دیگرانگرایی در مصرف -2-1

احلی  فرهنگی مصرف، را مالحظات سیاسی مارکسیسرم کغراز شر . مرارک  معتقر  اسر؛ 

کراال  ،داری )مانن  فئوداژیسم( جوامع مصرفی نبودن ، زیررا در کن جوامرعجوامع پیشاسرمایه

واسطه مصرف شود یا را کاالهای دیگر معاو،ه گرردد. ش  که ریااً را این ه ف اوژی  میعم 

داری )یعنری نظرامی مبتنری ررر ررازار و پرو  و پ  از فروپاشی فئوداژیسم و ظهور سرمایه»

هرای مهمری از کنش های فراار از نیازهای صرف یاف؛ و ره جنبرسود( رود که مصرف حیطه

از نظر مرارک  و انگلر ، انتقرا  از فئوداژیسرم رره  .(211: 1113ک ، )مار« انسان اب ی  ش 

منظور رفع نیاز، جرای خرود را رره اوژیر  رررای معنای این رود که اوژی  ره  داری، رهسرمایه

 ، کاال اوژیر  گیرنداری کارگران در ازای مزدی که میده . در جوامع سرمایهکسب سود می

رسرن  و نیستن ، رلکه کاالها در رازار ره فرروش میکاالیی ها صاحب هیچ کن»کنن   ژیکن می

خورداری از کراال، رایر  منظور رر. کارگران ره (211/ 1: 1136 )مارک ، «رن کووجود میسود ره 

 هجامعر»شرون  و اب ی  می« کنن گانمصرف»کن را را پرداخ؛ پو  رخرن . ر ین ارایب، ره 

 شود.ره رفتار روزمره اب ی  می مرور مصرفگیرد  سپ  رهشک  می« مصرفی

که نیاز ره کن کاال واقعی راشر ، ر ون این و« صورت کامالً اصنعیره »مردم از راه ابلیغات 

اس؛. « ریگانگیازخود»از پیام های اصلی این و،عی؛، شون  و یکی ره مصرف ررانگیخته می

از هویر؛ خرویش »نر ، کنوقتی افراد ره اوژی  کاالهای غیر،روری و غیرخالقانره اقر ام می

جوینر . دژیر  اجبراراً هویر؛ خرود را در مصررف خالقانره میهمرینشرون  و ررهمحروم می

کنیم رایر  مصررف مرینره کن  که معنرای زنر گی را در کنمی ای لوژو،ی مصرف ینین اژقا

نتیمرره، خویشررتن را در در .(261: 1133 )اسررتوری،« کنیمجسرر؛، نرره در کننرره اوژیرر  مرری

شرود داری موجرب میدر جوامرع سررمایه« اررزاری هسرلط»شناسرن  و ز میکاالهایشان ررا

 گرایی پر کنن .خألهایی یون فق ان هوی؛، کزادی و عقالنی؛ را را مصرف

های این رمان، از کذر و شه خ؛ و پرویز گرفته اا پری، گلی، محمرود، رهررام و شخصی؛

شر ن هسرتن  و فقر ان قحتی سایه و هومن، در منمالب فرهن  مصرفی غرب در حا  غر

هایشران را سلیقگیهایشان و خوشهای رنگین غذا و مارک ژباسشان را سفرههوی؛ و کزادی

کنر . شران پرر میهایشان و شسن و شخصیتشان را سفرهای اروپاییظروف و ژوازم ررن  خانه

 ها مر رکش ن یا نشر ن اسر؛ و سرا شان رر سر هنرپیشهاوج درگیری و اختالفات زن گی

سررپارن  و یررون شکمشرران سرریر و فراموشرری میا در پسررتوی خانرره ررره شرران راحصیلی
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ات، ای اروی خونرهکراری  نشسرتهرری»ای ن ارنر : گلره وفور اس؛، هریچوژباسشان رهرخ؛

کنره کره گل؛. خانم خودای و کقرای خرودت. سررت درد میهای دستهم کنار رنهخرّوخوش

خونه محتاجی یا رخر؛ و ژبراس نر اری  صراحب خواهی دستما  ربن ی  ره نون شب؛می

ها نبرود و شره خ؛ کره عاشرقانه ک ام از اینه اژبته هیچات رو از جا کن ه  کدر خونه هپاشن

اش را گذاشر؛ اروی کمر  و در  رو  هایش را دوس؛ داش؛، م رک احصریلیشوهر و رنه

  .(3:1131 ،م یشیرمح)« امن و کرام ررای شوهرش درس؛ کن  ها کاری کرد که محیطیسا 

سازی کلی زنر گی، کاالهرا، اشریا، خر مات، رفتارهرا و در پ ی ارشناسی مصرف، این مناسب

در یک سیر اکراملی اسر؛ کره از « ش همصرف»ش ه و ای اکمی روارط اجتماعی، نمایانگر مرحله

 ن شرکنر  و و رره شر یاشیا گذر می هش رن یهای مفص شود، از شبکهفراوانی صرف کغاز می

کنن گان شود که هویر؛ مصررفمن  منتهی میهای نظامای از محیطکام  کنش و زمان و شبکه

مصررفی در ایرن  هدر جامعر« انباشرتگی و وفرور»ارایب، مفهوم ده . ر ینرا یون موم شک  می

جوامرع  فیدر اوصر هایژگیو نیراریگاز یشم یکیو وفور، قطعاً  یانباشتگ»یار : رمان رازااب می

رنگارنر ،  ییو گوناگون، موادغذا یاممل یرزرگ همراه را انوا  کاالها یهااس؛. فروشگاه یفمصر

دسر؛  مصرف رره ؛یاز و،ع کنن هجیجذاب و گ ییاز کاالس؛، نما زیکه ژبر ،یدوزیپوشاک سر

افرراد، ن ارنر . در  یاشرتها کیرجرز احر یغذا و پوشاک، کار  مطراق،جهان پر نی. در اده یم

و  زیسرحرکم یرر وجود مرازاد، نفر یاس؛  شواه نهفته  اتیاز مممو  اوژ شیر یزیی ،یانباشتگ

جهران پرازدحرام کراال،  .(11: 1133 )رودریرار، «سرشرار از کراال ییایراز دن یو اصور یاریکم یقطع

هرای راسرتین، در همرین ازدحرام ما کره ارزشسازد  اا کنش ت سردرگم میرا رهانسان م رن 

واقع از مفهوم نیاز ره فرهن  واال ره مفهروم نیراز رره خانواده، درشود. این رن  و اصویر گم می

گراه اس؛ که شای  هیچهایی قرار دادهاس؛ و رفاه را جایگزینی ررای امام ارزشمصرف پناه ررده

 رمعاصر هجامعر یمشرکالت و فشرارها ریرنقش فراگ  ییاس یررا»ما که ره کنها دس؛ نیار . اا کن

 یرو یمصررف یاز کاالهرا گررید یو انبروه یروزنامه، کاکالو، رسرتن  ،یف ااومبنایار ره مصرره

 .(113:1133 نارد،ی)ر« کورن یم

 

 آذر، شهدخت، پرویز و دیگرانشدگی و شیءوارگی در رمان سوژه -2-2

های یرک روایر؛ رلاژیسرتی از فرمی ساده دارد و نویسن ه را رعای؛ ویژگیاین اثر، ساختار و 

اس؛ ساختار زن گی مر رن را رررسری کنر  کره متم د، کوشی ه هیک خانواد هزن گی روزمر
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شناسری اسر؛. زیباییداری شر هارزاری و فرهنگی در جوامع سرمایه هناخودکگاه درگیر سلط

گونره ارعراد معنروی اهری پردازد کره از هرای میدر جامعه هامنفی در این اثر، ره نق  ارزش

 اس؛. ش ه گشته و ارعاد مادی در کن پررن 

ای ررر امرام ارعراد کن سرایه در ینین جامعه« شیرگشتگی»و « روارگیشی»ره اعبیر ژوکاچ، 

قلم اد کررد. ژوکراچ « ارژه»داری را و جهان سرمایه« سو،ه»ان اخته و از این رهگذر، رای  انسان را 

نتقرادی از عنوان افسریری منفری و اشیرگشرتگی را رره هنظریااری، و کگاهی  بقاای، در کتاب 

ده . از نظر او، را ازخودریگانگی در حا  رشر  کرارگران گی کاالیی اراله میوارهش ن و ر؛عقالنی

شان، رواررط انسرانی دقیقراً ک  زن گی هاز کارشان، محصوالاشان، همکارانشان و درنهای؛، از امرر

ود را در جامعره واررط خرای اب ی  کرده اا از این  ریرق، راس؛ و انسان را ره ارژهشیرمانن  ش ه

 ت ایرن سرو،ه و اررژه اعیرین داری را وحرسرمایه هانسان را جامع هرارط»رو ریزی کن . ازاین رک

مصررفی  هها که همان کاالهای جامعرهای این رمان در ارابا  را ارژهسو،ه .(111: 1136) «شودمی

مصررفی( کسرب  هسرو،ه )جامعر ها هویر؛ خرود را ازان . ارژهای رالفص  ررقرار کردهاس؛، رارطه

گیررد. و،رعی؛ کراالوارگی، در روارگی در اثرر شرک  میکنن  و ره این ارایرب، مفهروم شریمی

های کن را زدگی در میران شخصری؛سرااسر ارعاد مصرفی این رمان رازااب یافته و اژگوی مصررف

سرو،ه و اررژه در  میران هنتیمه این اثر، ره ارعاد همین شیروارگی و رارطراس؛. دراسری رخشی ه

 پردازد. داری میجهان سرمایه

رینیم که م رنیته در زنر گی زنران ایرانری، انهرا نروعی ارسثیر قشرری و در این رمان می

و دینری خرود  های اجتمراعیاس؛. این زنان هنروز در رسرتر سرن؛جای گذاشته ظاهری رر

کگاهی و درک کرافی،  های سنتی جامعه، ر ونکنن . ره همین خا ر، از د  ارزشزن گی می

ررن . شه خ؛ را داشتن م رک مهن سی از پاری  پناه می« مظاهر م رن غرری»انها ره د  

کنر  و کرار و وپراس رروده، ازدواج میاش جروانی کسرا پرویز، که در کغاز فعاژی؛ سرینمایی

پیشرگی ها رع  یکبراره اصرمیم رره هنرگذارد. را وجود این، سا اجتماعی را کنار می فعاژی؛

رود و رع  هم خیلری سراده کواراه قهر از خانه میهای همسرش رهگیرد و در پی مخاژف؛می

کشر . کذر، کرره شخصری؛ اصررلی و کیر  و ررره همرین سرررع؛، دسر؛ از هنرپیشررگی میمی

احصری  رره  هارین زن هم هسر؛ کره رررای ادامرخوردهزن رمان اس؛، شکس؛ ارینم رن

کنر ! شروهری گیرد و شوهر فرنگی میما قرار میوهوای کن اسثیر حارود، اح؛می انگلستان

مهرم ازدواج ررا یرک دخترر  های اوس؛ و معیارهرایدانشگاهیهم هار از رقیکه ظاهراژصالک
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ایرانی را دارد  اما کذر غاف  از وجود شکاف فرهنگی عمیق ررین خرود و همسررش، ناگراه در 

گه فیلیپ ررا یکری از کذر می»شود: یاش را یک شریک جنسی سوم مواجه مزن گی زناشویی

گه اوی این یهار سا  مشرکلی ن اشرتن پسرهای دانشگاه که دانشموشه رارطه داره. کذر می

کن ه ییزو فهمی ه. فیلیپ هم که دی ه کذر فهمی ه، صاف و پوسر؛اا این اواخر که کذر همه

هنوز او رو دوسر؛ دارم.  اعتراف کرده. گفته رعله. همینه که هس؛!... فیلیپ ره کذر گفته من

اونیم سه نفری زن گی کنریم. ییزو فهمی ی میخوام راهات زن گی کنم اما حاال که همهمی

ها، نمرادی از سرردرگمی فرهنگری و ین شخصی؛ا .(121-122 )همان: «سه نفری را اون پسره!

 ان .انها ظاهری م رن ره خود گرفته

کنر   را را ذکر ریزارین جزلیات اوصیف می هااین شخصی؛ هراوی دانای ک ، عالیق زنان

 هها و سرفرها، شریرینیجزلیاای یون کشپزی، م   ژباس، م  روز کرایشی، انروا  نوشری نی

خرورد و یشرم میجرای داسرتان رره ی زنانه که در جایهاگذرانیها و رسا  خوشخوراکی

  پوشرنگین، زنان شریک ایریگی را نشان ده . سفرهدیوان هخانواد هزدزن گی مرفه و مصرف

که ورلرن در کورن . ینانها را درمیزدهخورن  و ادای غربکه یکسره از جیب شوهرانشان می

پروری غیرمسرتقیم کره اوسرط عم  ان»نویس : می کساان ه بقخود را عنوان  هاثر ررجست

کار پرزحمر؛  اوان  در جه؛شود، دالماً میدار اح؛ عنوان کارهای خانه انمام میزنان خانه

ویژه در موقعیتی که رقار؛ ش ی  و پرحرارای ررای کسب نرام، شرهرت و مقرام رسط یار   ره

 (.263: 1131)« کی مکرراً در زن گی م رن پیش میای اس؛ که وجود دارد. این قضیه

نوشری در ایرن رمران رارهرا خروراکی و خوشکشی ن و خوشپخ؛ غذاهای گران، کباب

 «دخی خانم کبارو زدی دیگه »محمود گف؛: »کن : اوجه میجلب

 «کباب فردا. شرمن ه.»

جا رو ررداشرته. دخی خانم همره هپلو را ماهینفهمی  روی راقاژیاو رو نمی»ریگی گف؛: دیوان

  .(121 )همان: «دونن ما ناهار یی داریمها هم میایاالن رینه

زدگی و ح؛ ان یشه و هنرر، ررا مصررفنویسن ه در این اثر، کارکردهای مهم م رنیته را در سا

ی شناسرمنتق ، پرداختن رره همرین ارعراد در رحرث زیبایی هاس؛ و وظیفروارگی خلط کردهشی

مصررفی را  هرود که پیون  سو،ه و ارژه در جامعسویی پیش میمنفی اس؛ اا نشان ده  جامعه ره 

لره صرف اررزاری کره اررژه اراداری را مسو،ه در جهان سرمایه»ده : مظهر ام ن و فرهن  جلوه 

 (.61: 1133 )کدورنو، «رخش کن ، خود را اراقا میمی
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کننر  پزن  و خریر  میها خوب میگذرانن . زنخورن  و خوش میمردها در این اثر خوب می

وکتراب شه خ؛ همره کرارش حسراب»رراین : و همگی در مصرف، گوی سبق؛ را از دیگری می

ی زیردستی یا هرر ظررف دیگرری غیرر از ظررف خرودش سرر میرز داش؛ و محا  رود کره را او

صبحانه ریاورد. ظرف عس ، یک کن وی کویک سفاژی رود که یک رار که رفته ررود ژنر ن پریش 

کذر، از فروشگاه کینن استاف خری ه رود و خیلی دوسرتش داشر؛ و عسر  رر ون کن سرر میرز 

های ناهار و شرام ژیوان ای صبحانه راهای یکم . یاقوی کره و پنیر هم مخصو  رود و ژیواننمی

امملری و  هشیک و مرفه غذایی، رای  سروی  ظروف کشپزخان ههر وع  .(13 )همران: «فرق داش؛

 ههرا نمایرانگر افکرری سرطحی نیسر؛، رلکره نشرانانها از نگراه کنه راش  و ایرن نرهممزایی داشت

ها، سرینماها و شود. اشاره ره انوا  کاالها، غذاها، فروشرگاهراسلیقگی هم هس؛ و ارزش قلم اد می

پرردازد و هایی پرجاذره اس؛ که نویسن ه ررا دقر؛ و ریزرینری رره اوصیفشران میاجناس، صحنه

صورای کمرن  و گرذرا در کنرار ایرن مروارد اعی و روی ادهای اصلی داستان، ره مسال  مهم اجتم

گرایی، راعرث پیر ایش داری در قاژرب مصررفارعراد سررمایه هشود. ر ین ارایب، سلططرک میم

شه خ؛ ررا یرک »کورد: ناپذیر اخالقی و فرهنگی را پ ی  میشود و ژطمات جبرانشیروارگی می

گی  شما دو ارا رره هرم  گلری یی می»سینی خورش کژو اسفناج و ررنج زعفرانی کم  اوی ایوان. 

 «ربر اااق اسکن ر. این سینی رو

اه اغراریش خورشر؛ کژرو اسرفناج درسر؛ کررده کره  هره ربین واسره»گلی غذا را رو کشی . 

 «شم.ای می وری من عق هدونه دوس؛ داره. اینمی

فررد اعرال. حسرودی  هو ررا ماهینرپلکنم که او دوس؛ داری. راقاژیپلو درس؛ میفردا راقاژی»

 .(11:1131،شیرمحم ی) «نکن

شرود: ریگی اوصریف میدیروان ههای رنگین خانواد؛ ین  سطر رع ، راز هم سفرهو درس

 «حیوونی رارا! حاال شام یی خورده  رارا هم که شکمو.»گلی گف؛: »

اوی یخنا  یک ظرف رزرگ دژمه هس؛. االن ررای خودش دژمه گررم »شه خ؛ گف؛: 

 «خوره.کرده و داره می

 «دژمه را غود.»کذر گف؛: 

 .(جا)همان« کره را غود. عاشق غوده!: »شه خ؛ خن ی 

ها و گرذرد و شروخیسرهم این خانواده از ح  میهای پش؛خوراکیگاه اوصیف رفاه و خوش

یه، اوی سراژن ورزشری یه زنی»شود: شان، ررای مخا ب مشمئزکنن ه میزدههای رفاهپراکنیمزه
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ره اروی اون سراژن یراد و مرییکرد که از این سراژن ورزشری در مرم، خودش اعریف میکه می

ن اژیزارر؛ ارومیه رگیرر ارا ژوسریو هذاره روی پوستش. از ژمن دریایها رو میزیبایی. انوا  ماسک

فهمم. ررای خودش متخصرص پوسر؛ و زیبرایی رره که من نمیکار میکردن. یک اصطالحاای ره 

 .)همران(« یه هفته مشرکیی، یه هفته زیتونی، ش ه. هر هفته هم موهاش یه رنگه. یه هفته شرار

زدگی را درپری ارعراد مصررفرر گرفته، پی این اثر را در هوگوها در ح  افرا ، رخش عم این گف؛

 محلی و نعنای اازه کورد.  هاسکن ر، سرای ار ویال، کره و پنیر و خام»کن : ها اژقا میدر امام زمینه

 «کنی.او دو سه کیلو یاقم میما، کار کردی! من هروق؛ میام ایناسکن ر یی»گف؛: گلی 

 «کنه  خب کم رخور، همیشه رخور!اسکن ر یاق؛ می»شه خ؛ گف؛: 

« مرنم رشررم!»گیالنری ادامره داد:  هررا ژمهر« شه گذش؛. مرااض که نیستم.خب کخه نمی»

 خن ی  و یک مش؛ نعنا گذاش؛ الی نان محلی و روش هم گردو گذاش؛.

خروایم ررا کذر یک رگیرر و ریرار. میی کرد درجرهاسکن ر ررو رررام از سرنگک»شه خ؛ گف؛: 

 «حلوای پرزعفرون درس؛ کنیم.

 .(31 )همان: «ا نگی  خانم. حلوای شما راقلواس؛ره روی یشمم. حلو»

شرون  و هویر؛ و اعریرف میغذایشران  هوغریبی ررا سرفر رز عمیربها ره ر ین ارایب، کدم

شره خ؛ ررا یرک سرینی ررزرگ رررنج سایه سفره را پهن کررد و »کورن : دس؛ میشخصی؛ ره 

ها را گذاشر؛ کنرار سرینی رررنج اروی سرفره و گفر؛: رفرماییر  زعفرانی ررگش؛. اسکن ر کباب

کذر، شه خ؛، پرویرز و وار در رمان، هوی؛ مصرفی سو،ه .(161 )همان: «کقامحمود نوش جان کنی !
نران هویر؛ کراذب اررزاری جوامرع اسر؛ کره رره ک ه بق کرای مارکوزه، نمایرانگر سرلط دیگران

سبک مر  روز ورورفته رود که ره رش یک جین رن شراش را عوض کرد. شلواکذر ای»رخش : می

 رع  رف؛ پایین. [...] رعضی جاهایش پاره رود. از اوی کیفش ماایک ررداش؛ و ره ژبش ماژی 

ره کذر خانم! خروش ره»کرد. گف؛: شه خ؛ اوی کشپزخانه داش؛ شرر؛ رهارنارنج درس؛ می

 «نوردی گذش؛ کوه

 «سوهان از کما رسی  »ای سوهان از اوی رشقاب روی میز ررداش؛. کذر اکه

 «خاژه پری کورده.»

 .(111)همان: « یق ر هوس سوهان کرده رودم!»

 مرا را یره هرررد کره رخرش مر رن جامعراین ح  از رفاه، مخا ب هوشمن  را ره فکر فرومی

وردن و پوشی ن و کرایرش و پرو  درکوردن ییسر؛  ها جز خکن هده  و دغ غافرادی اشکی  می
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کسوت در جایگاه سلبریتی سینما، ارا ایرن کیا اوصیف زن م رن، این اس؛  کیا یک هنرمن  پیش

خویش اردی  دارد یا امامی ایرن افرراد،  ههای فرهنگی و هنری جامعح  نسب؛ ره هوی؛ فعاژی؛

شناسری منفری، رر ین ارایرب، زیباییشود  داری محسوب میسرمایه ههای موردنظر یرخسو،ه

سرازد، کش  و مخا ب را را ارعاد منفی هنر در این رمران مواجره میپرسش میکلی؛ این اثر را ره

شناسی منفری موظرف اسر؛ ررین هنرر واقعری و انتقادی، زیبایی هنظران نظریزیرا ره راور صاحب

کره منفری دارد، درحاژی هزهنرر حقیقری یرک انگیر»هنر امایز قای  شود، یراکره در اصر ، شبه

منفی هنرر، کن اسر؛ کره واقعیرات موجرود جامعره را  های اس؛. انگیزهنر فاق  ینین انگیزهشبه

 (.33: 1136 )کدورنو و هورکهایمر،« ترژگر هنر را از هنر ناب نفی کن رشناس  و ارعاد اصنعی و کن

فیتشان را جزلیات ریان رن  اس؛  از غذاهای رنگین که کیرهاین رمان، رازار اجناس رن 

خیلی وقته یره »پرویز دستش را کشی  روی شکمش. »م  روز:  های اروپاییشود اا ژباسمی

هرا ذاره از ایرن ناپرهیزیهاش. مامان؛ نمرییلوکباب حساری نخوردیم. از اون یرب و ییلی

رفر؛. گرسرتوران را  هرف؛ سراغ الفن و شمار« کباب ررگ را گوش؛ رره.»رع  گف؛: « رکنم.

شریروارگی،  .(11: 1131، شریرمحم ی) «ره سرفارش داددو اا یلوکباب سلطانی را گوشر؛ رر

شره خ؛ : »اس؛اک اعضای این خانواده را اسخیر کردهش گی، جهان اککاالزدگی و سو،ه

های رادممران و ای و پیاز و اکرهدژمهرا یک دی  رزرگ که مخلو ی از قارچ و گوجه و فلف 

 «اینم از این. رفرمایی  می  کنی !»سفره:  ک و رود، کم  پای

ایرن »محمود که قبالً از دی  اوژی اوی رشقارش کشی ه رود و منتظر نمان ه رود گفر؛: 

 «س!ییه دخی خانم  یق ر خوشمزه

 «خوراک هردمبی ! مگه نه سامی »شه خ؛ گف؛: 

 .(112-111 )همان:« خورنشگه را ری  میعمه گلی می پ  ریلش کو »سام گف؛: 

ارزاری که مارکوزه  هگیری از سلطده  فرهن  غیرخودی را رهرهاین اوصیفات، نشان می

 اس؛. فرهنگی ما راه یافته هپردازد، ره حوزره ابیین کن می

 

 تحلیل صنعت فرهنگ -9

در این رخش رای  اصریح کرد اصطالک صنع؛ فرهنر  ریرانگر اوژیر  نیسر؛، رلکره ریرانگر 

، «صنع؛ فرهنر »در های فرهنگی اس؛. هوی؛« ق کاذب فردی؛ِاحق»و « استان ارد ش ن»

هاسر؛ گرایی در میران اودهفروحیات مصر هو اشاع« مصرف انبوه»ییز افزایش ار از هرمهم
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یه ریشتر اسثیر شرگرفی دارد  سرودی داری از راه اوژی  هرسود سرمایهنهای؛ رر ا اوم که در

ی مادی )اقتصادی صررف( رلکره از اوژیر  کاالهرای که این رار نه صرفاً از  ریق اوژی  کاالها

کنن ه هریچ در این فراین ، حتی اوژی کنن ه نیز دقیقاً همانن  مصرف یار .فرهنگی احقق می

 هاوژیر  سررمای هخوری در درون شریواستقالژی از خود ن ارد، زیرا اینک صنع؛ فرهنر  رره

اس؛. ژرذا سروددهی و اوژیر ات دهای را اشکی  داانحصاری ادغام و ح  ش ه و ک ِ یکپاریه

و اه اف زیررنرایی صرنع؛ فرهنر  رره  مبادژه در رازار، اصو عر،ه و قار مصرف و قار قار 

رون . ا اوم و رقای کن نیز در گرو رازاوژی  مستمر اس؛ و همواره در جه؛ پایر اری شمار می

 کن .و احکیم و اثبی؛ خود عم  می

گیرد. در این می در معرض اهاجم و نارودی قرار مین ، معنای فرهن  رودر صنع؛ فره

نمایش پی ا کرده کره گرویی « یافتهرواج»دارانه ینان های سرمایهرمان نیز هنمارها و ارزش

ان ، زیرا غرور و های این اثر، خودشان ره می  خودشان اسلیم و،عی؛ موجود ش هشخصی؛

ر گیرری از مظراهها، ررا رهرهدر فرهن موجود  هجویانشورشگری و روحیات ناهمنوا و ستیزه

های ایرن واقع شخصی؛کنن گان کن، که درشود و مصرفمیها گرفته از کن« صنع؛ فرهن »

کوازهرا، »یارنر . اثر نیز جزو کنان هستن ، ره نروعی سسرتی، خاموشری و رکرود گررایش می

ها و و کاسر؛هرای محلری در اشرکا  ج یر  روی انروا  نوارهرا ها و ملودیها، ارانرهسروده

صورت کاس؛، کراراریج، شون  و ره ها و دیسک؛ ،بط میCDاً نیز در انوا  ها و اخیرکاراریج

CD ررای افزایش فروش شون . اژبته اوژی کنن گان ممکن اس؛ و دیسک؛ اوژی  و منتشر می

صر ای »هرا را احر؛ عنروان و کن ای رزنن ره ابلیغات فریبن ه یه ریشتر دس؛و رازاریاری هر

سری کره در ایرن اوژیر ات ج یر  رد خالیق ر هن   ژریکن معنرا و احساره خو«  ی  دیگرج

کور را انتقرا  هری و خلسرهاسر؛. اینرک معنرایی ااساسری دگرگرون شر ه وراس؛ رهنهفته

شود ح  فاص  ررین فرهنر  ررومی یرا همین امر موجب می .(121: 1133 )نوذری،« دهن می

ایرن یا همان فرهن  غیرخودی مشخص شرود. در  همان فرهن  خودی را فرهن  غیررومی

اسثیر نظام سرلطه کره مرارکوزه رر ان اشراره کلی اح؛، این فرهن  خودی اس؛ که رهرمان

مانر ، نره فرهنر  جای می نه از کن ررشود و کنرهن  غیرخودی مستحی  میکن ، در فمی

یرخانر ن  خودی اس؛ و نه فرهن  غیرخودی، رلکه نوعی صنع؛ اس؛ کره انهرا ررا هر ف

 اس؛. اقتصاد در جامعه رواج یافته
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کنر  کسوت سینمای ایران معرفری میهای پیشریگی را یکی از هنرپیشهاین اثر، پرویز دیوان

ای دسر؛ هنرر سرینما فعاژیر؛ دارد و در ایرن عرصره، رره کوازه هکه یه  سرا  اسر؛ در زمینر

ها پریش وقتری جروانی ا ررود. سرا ریگی ررازیگر مشرهور ائراار و سرینمپرویز دیوان»اس؛: یافته

انر ی سرا  از کن وساژه رود ره عشق رازیگر ش ن از شهرش ره اهران کم ه رود. حراال یه ریس؛

کسرواان ررازیگری. مرردم او را در کویره و خیارران گذش؛ و او ش ه رود یکری از پیشروزها می

رود پرویز در جایگراه تظار میان .(1: 1131 )شیرمحم ی، «گرفتن جا احویلش میاختن  و همهشنمی

یک هنرمن  مشهور، از فضای فکری کزاد ررخوردار راشر  و درگیرری ررا فرهنر  و هنرر، او را رره 

ها، نره واقرع، در امرام ایرن سرا جو اب ی  کرده راش   امرا در اژ؛خواه و عفردی متم ن، کزادی

 اس؛. هقرار داشت« صنع؛ فرهن »اسثیر اسثیر فرهن  اصی ، رلکه اح؛اح؛

گذارد کره رراساس کرای کدورنو و هورکهایمر، صنع؛ فرهن  اسثیری ، روشنگرانه ررجای می

فنی پیشرفته رر  بیع؛، رره صرورت فریرب انبروه درکمر ه و رره  ه ی کن، روشنگری یعنی سلط

صنع؛ فرهنر  از رراب ابر ی  »شود، زیرا ارزاری ررای ره غ  و زنمیر کشی ن کگاهی اب ی  می

کره ها و سپ  احقیر سراختن کنران نقرش مهرم دارد، ،رمن کنی متفکر و کزاد ره اودههاانسان

اس؛ که نو  رشر، ره میزانری کره نیروهرای اوژیر ی ان اختن کن نو  رهایی ش هموجب ره اعویق

  .(261:1131)کدورنو و هورکهایمر،  «دهن ، مستع  کن اس؛عصر اجازه می

جای هنرپیشرگی، رره هها سارقپرویز را وجود دهه خواه  فیلم رازی کن ،وقتی شه خ؛ می
کمک، راهنمایی، اشویق و دراختیارگذاشتن امرریااش، این شغ  را رررای همسررش مناسرب 

اش را کن  که مر رک مهن سریمی های اجتماعی را ررای زنی مح وددان  و فضای فعاژی؛نمی
ریگی این پهلو رره کن پهلرو شر  و دیوان»اس؛: اش در پستو کردهخا ر او و زن گی زناشوییره 

جوانب امور را در ذهنش وارسی کرد. مغرورار از کن رود که رگویر  رره دالیر  مردانره دوسر؛ 
ق ر انصاف یا حافظره داشر؛ کره یرادش زنش هنرپیشه شود. یون راالخره هریه رود، کنن ارد 
« تفاده مان ه اس؛اسهایشان ریرنهخا ر او و هاس؛ ره اش  م رک مهن سی زنش سا مان ه ر

مرا کره های پرویرز امرامی نر ارد. ارا کنتنان اخها و سرن اراشیرهانه .(21: 1131 )شیرمحم ی،
یه  سا  یسبی م رره زنر گیم. رره ارو و »گوی : صراح؛ میشه خ؛ در رخشی از داستان ره

ری سرر ذاری میروز میشون. او هم که هرتن دنبا  زن گیها که رزرگ ش ن و رفها. رنهرنه
کنی. من ره یی رنسبم  ره من رگو رره یری سا  کزگاره داری این کارو میفیلمبرداری. یه 

 «رنسبم 
 «خونه و زن گی؛.»
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هرا و کاسره کهران! منظرورت از خونره و زنر گی همرین اارلوهرا و فرش»شه خ؛ گفر؛: 
 .(26 )همان:« خوری شینی و غذا میهاس؛  اون کشپزخونه که میای پش؛ میزش میرشقاب

ارزاری و صنع؛ فرهنر  زیسرته، افکرار وی رره  هخود زیر سلط هریگی در حرفپرویز دیوان
، نتیمرهاسر؛. درخوش محر ودی؛ ش هستیز درکمر ه و دسر؛های کزادیاسارت این یاریوب

عل؛ ع م ررخورداری از اصاژ؛ فرهنگی، دسرتاوردهایی یرون اش ره ظاهر هنریهای رهفعاژی؛
اسر؛. پرویرز، همران  ررز فکرر دی و کگراهی را رررایش رره ثمرر ن اشرتههنر اصی ، کزا هاشاع

اسر؛  نره مردساالرانه را حفظ کرده، زیرا سینما صرفاً ررایش منبعی ررای کسرب درکمر  رروده
جملره سرینما و کاالهرای فرهنگری، از»فرهنر  اصری : منبع کسب هوی؛ و اوژی  هنر ناب و 

 هیارن : حوزاقتصادی متقارن پرورش می هدو حوزالویزیون، که موج  فرهن  عامه هستن ، در 
فرهنگی. در این حوزه اقتصاد ماژی عم ااً معطوف ره ارزش مبادژه اس؛ و اقتصراد  هماژی و حوز

ق ر که رع  اقتصرادی صرنع؛ ژذا، کن .(12: 1133 )استوری، «هنگی معطوف ره استفاده از کاالهافر
شر ت شود، رع  اجتماعی و فرهنگری کن رهمیسینما در میان سینماگرانی یون پرویز پررن  
عنوان نه را ررای خود رهکه کناس؛، درصورایاهی اس؛. وی فقط ظاهر یک هنرمن  را پذیرفته

شه خ؛ گف؛: شش ماهره داری » د: پسناس؛، ررای همسرش نمییه  ساژه پسن ی ه هحرف
دی. عراجزم کزار مریکنری منرو ش افتخرار میسا  کردی و رهخا ر کاری که خودت یه ره 

 .(21: 1131 )شیرمحم ی، «کردی
های متررو را کره نمراد ررارز یک سینماسر؛، نقاشریکن  هنرمن  درجرهپرویز که ادعا می

و منبعی ررای دستکاری فهم عمومی کثرار هنرری رروده و در ایرن داسرتان، « صنع؛ فرهن »
هنری و ایسرتگاه متررو را  هاس؛، ازجمله کارهایریگی، ممری  رک کناد دختر دیوانهومن دام

دهر : پرویز از هنر را نشران می هش پن ارد. این شاه مثا ، فهم کامالً احریفگاژری هنری می
یه ررای مرردم کره ررا کارهرای های مترو فرصتیایستگاه»ریگی شرر؛ ررداش؛ و گف؛: دیوان»

جروری در ه اینهنری کشنا رشن. مردم ما که فرهن  گاژری رفتن و اماشای نر ارن، خورره کر
کم سری کارهای هنری قرار رگیرن. انگرار رفتنر  گراژری. فکرر کرنم روزانره دسر؛معرض یک

 .(116 )همان:« اونن این کارها رو ربینننن و میکها عبور میدومیلیون نفر از این ایستگاه

منر  شر ه و خرودش کارگراه سرفاژگری دارد و از اما رهرام، که در این رمران رره کذر عالقه
زدگی و مظراهر مر رن، رره زنر گی در د   بیعر؛ پنراه کورده و کارگراه شهرنشینی، مصررف

هرای هنرر ررومی و اصری  اسر؛، رره رعر  گری وی نیز نمادی ررای اشراره رره یاریوبسفا 
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رهررام گفر؛: »کش : نق  میکن  و نگاه حا،ران را ره شاره میهنر در این اارلوها ا هکارانکاسب
 .(111 )همان:« اصله دارن اا کرایس؛ رودنخیلی ف اینا کاسبن.
 هیکبراره شرکاف رسریار عمیرق ایرن خرانواد« صنع؛ فرهنر »شود، که مالحظه میینان

ده  و ر ین ارایب، اضادهای اجتمراعی ظاهر هنری و م رن را را هنر ناب و اصی  نشان میره
 کش .روشنفکرانه را از همین منظر، ره نق  می

 
 در این رمان« شناسی منفیزیبایی»یا  «نقد منفی»بررسی  -0

شناسی اس؛ که قادر ره پاس اری از ذهنیر؛ انها قلمرو زیبایی»کدورنو و مارکوزه معتق  رودن : 
 .(11: 1131 )کلنرر،« داری پیشررفته اسر؛سرمایه هر جامعمورد اه ی  واقع ش ه از سوی ساختا

ح ریر اری اجتمراعی در کثرار ه ف صنع؛ فرهن ، این اس؛ که خودمختاری، استقال  و سرط
انتقرادی خرود را از دسر؛ ر هر .  هنری را مح ود کن  اا امامی این کثرار، هرر گونره کرارکرد

فریرب و نیرنر  صرنع؛ فرهنر  را « شناسی منفریزیبایی»ار نیز اشاره ش  که رو، پیشازاین
رپیشرگی و روزشران، هنغذایی ایرن خرانواده و ظراهر ره هسازد. اوصیفات جذاب سفرررمال می

« شناسی منفریزیبایی»گذارد  اما نمایش میای م رن رهها خانوادهاز کن شانکردهظاهر احصی 
ای از زن گی م رن و رازااری از هنر ناب در اثر ادرری نیسر؛، انها جلوهده  که این نهنشان می

ه اثبرات شناسری منفری ررزیبایی»نهر ، زیررا رلکه هنر ناب هرگز ره مظاهر مصرفی وقعی نمی
ها هیچ ارایی نر ارد. حتری پردازد و از افشای کنیک اثر می های منفی رفتارهای اجتما  درجنبه

را  دانر  و ممیزگرویی از و،رعی؛ موجرود در جامعرهاین افشاگری را ژزوم اجتماعی جامعه می
 (.31: 1163 )واالمنش،« کن ها احلی  میستم ره اوده

هرا را از اوجره رره و ذهرن کنشرود ها اب ی  میکنتر  اودهدر این اثر، هنر ره ارزاری ررای 
انها رایر  از سرازی هنرر، نرهکدورنرو، رررای خاژص هدارد. رره عقیر های هنر ناب ررازمیدغ غه
هرای ها و یاژشهای زن گی روزمره فاصرله گرفر؛، رلکره رایر  رره ابیرین زشرتیراشیخوش

ه و در رراررر و،رع موجرود جامعر یاژش کشری ه شروداجتماعی پرداخ؛ اا ذهن مخا رب رره
« شناسری منفریزیبایی»که ذهن ره نوعی رکرود و رخروت کشری ه شرود. مقاوم؛ کن   نه این

کن  که این اثر در اقار  ررا هنرر نراب و در جهر؛ ارسمین اهر اف صرنع؛ روشنی ابیین میره
 اس؛. فرهن  قرار گرفته
اسثیرگرذاری ارعراد امپریاژیسرتی  هدررار 1363در سا  « اسامح سرکورگر» همارکوزه در مقاژ
هرا و ها، مکتبسبک هرازار، که را مساوات هنر و ، هنر و غیرهنر هم»گوی : هنر در جامعه می
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های کرامالً ناگهرانی(، کن  )اگریه اغلرب ررا نوسرانهای متضاد ممکن را در خود جذب میفرم
 و اعترراض هنرر علیره واقعیر؛ کورد که در کن اسثیر رادیکا  هنرر،ای فراهم میمغاک دوستانه

 هو پی اس؛ که همین رازار مصررفی، در درجر .(161: 1131 )مارکوزه،« شودمستقر فرو رلعی ه می
رخشری رره ررازار مصررفی ربخشر  ارا عرالوه ررر رونق هاو  درص د اس؛ ره هنر و ادریات، جلو

داری در پری هکاالهای خود، از هنر اعریف مر  نظرر خرود را ارالره دهر ، زیررا جهران سررمای
کره جران اسرتوری در امامی افراد ره یک یگر اسر؛  ینرانکردن سازی جهان و شبیهیک س؛

یکری از »نویسر : میفرهنر  عامره  همطاژعرات فرهنگری درررار خود را عنروان هکتاب ررجست
های مررو  ره فرهن  عامه، عبارت اسر؛ ویژه در رحثش ن، رهجهانی ههای غاژب درراردی گاه
 های کره همره در کن ررا ژهمرکمریکرایی. دهکر ه« جهرانی هدهکر »کاستن دنیا ره یک از فرو

نوشرن ، پوشرن ، کوکراکوال میکنن ، شرلوارهای جرین میکمریکایی ره زران انگلیسی اکلم می
افزارهرای مایکروسراف؛ از های ممهرز رره انروا  نرمخورن ، را رایانرهدانل  میهای مکسان ویچ

و  [...] دهنر کنن  ره موسیقی راک یا موسیقی محلی کمریکرایی گروش میاینترن؛ استفاده می
 هررنامر هدرررار« مرارژبورو»و کشری ن سریگار « میلرر»یرا « رادوایزر»سپ  در ،من نوشی ن 

شر ن عبرارت اسر؛ از  بق این دی گاه، جهانی [...] کنن صحب؛ می« ش نجهانی»موسوم ره 
قو ، راسرتی ایرن نقر و ره .(111: 1133 )استوری،« اندر احمی  فرهن  کمریکایی ره جهاوفیق 

 کن .های این رمان ص ق میراجع ره شخصی؛
 

 گیرینتیجه -5

 هاز مرجان شیرمحم ی که روایتگر زنر گی مصررفی دهر کذر، شه خ؛، پرویز و دیگراندر رمان 
اصری  در را انتقاد از و،رعی؛ فرهنر  « نق  منفی»یا « شناسی منفیزیبایی»نود شمسی اس؛، 
داری حتی رد پایی از فرهن  و هنر اصی  را رراقی انها جوامع سرمایهده  که نهجامعه، نشان می

درصر د اسر؛ رررای کنترر  مرردم، رره فریرب و « صنع؛ فرهن »ارزار  هنگذاشته، رلکه را اشاع
رامنر ارین دشرمن کنان روی کورد. همین عام ، ق  ههای فرهنگی و هویتی جامعاحریف واقعی؛

نشران ه های این رمان را ره موجوداای دس؛رود و در عم ، شخصی؛شمار میکگاهی اجتماعی ره 
ای مملرو از کاالهرا روز و روشنفکر که در جامعهظاهر رهای رهکن . در این رمان، خانوادهاب ی  می
سر؛ و زدگری اواقع نمرادی از غربگرایی قرار گرفته، درمصرف هارژ های مصرفی، در اص و سو،ه
 ، ره زن گی اهی خود ارزش و هوی؛ غیراصی  ربخش . «کاالزدگی»خواه  را می
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ها را ، ارزش«صنع؛ فرهن »اس؛، رلکه جا ش هها جارهها و ، ارزشانها ارزشرو، نهازاین
داری قرار ای ره نام جهان سرمایهای مصرفی در ررارر ارژهها را ره سو،ه، ارزش جا زده و انسان

اراله ده ، جوامع را ررا اهر اف « های اجتماعیارزش»و « هوی؛»س؛ اا اعریفی ج ی  از داده ا
اه یافته همسرو سرازد، ناخودکگرمنر  و سراماننحوی کامالً نظامداری خود، رهاوژی ی و سرمایه

عمرین کنر  و نشران دهر  « انباشتگی و وفرور»، «مصرف»نام ها را را مفهومی ره جمعی اوده
اسر؛. همرین وارونگری جامعره جرا افتراده هشر در جایگاه فرهن  اثبی؛ فرهن  غیرخودی،

اروان در رفتارهرای اسر؛ کره رازاراب کن را میهایی ابلور یافترهفرهن ها، در قاژب پارهارزش
های داستان، م های ژباسشان، اژگوهای گرفتارشران، سربک زنر گی، هنرر و مصرفی شخصی؛

، رررا «شناسرری منفرریزیبایی»ه ایررن ارایررب، هررای موردپسن شرران شناسررایی کرررد. رررفیلم
هرای نظرام سرلطه را رره ارها و ارزشغرری، کارکردهرای ،ر هنم هسازی فرهن  عامررجسته

 اس؛.نمایش گذاشته
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