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پديـدۀ  فرهنـگ  و  و سیاسـت  بـه جامعـه  انتقـادی اش  نـگاه  و  فرانکفـورت  مکتـب 
دسـت اول  آثـار  از  بسـیاری  نیسـت.  ایرانـی  يـا  جهانـی  مخاطبـان  نـزد  ناآشـنایی 
اصحـاب ایـن مکتـب در دسـترس عالقه منـدان )ازجمله مخاطبان ایرانی( هسـتند 
کـم  و دانش پژوهـان در تشـريح ايده هـا و نـگارش متـن و حاشـیۀ زندگی هايشـان هـم 
کار نکرده انـد. پـس در ایـن بـازار پررونـق ايده هـا و زندگی نامه هـای فرانکفورتی هـا، که 
به ویـژه بـا آشکارشـدن نقصان هـای سـرمايه داری نئولیبرال در يک دهـۀ اخیر )همراه 
بـا سـایر آثـار انتقـادی( توجـه دوبـاره ای هم نثارشـان شـده اسـت، نوشـتن يـک روايت 
ایـن  اصحـاب  سرگذشـت  از  دسـته جمعی  زندگی نامـۀ  قالـب  در  ديگـر  تاريخـی 
مکتـب، آن هـم بـه قلـم يـک روزنامه نگار جوان، چـه ضرورتی دارد؟ و چـرا از این گونه 

می شـود؟ اسـتقبال  يخ نگاری هـا  تار
از  پیـش  مؤلـف  و  آمريکایـی  روزنامه نگار-مـورخ  پرلشـتاین۱،  ريـک  از  يک بـار 
کار يـک روزنامه نـگار بـا  کـه نسـبت  طوفـان )۲۰۰۱( و نیکسـون لند )۲۰۰8(، پرسـیدم 
يک دانش پژوه دانشـگاهی در روايتگری تاريخی چیسـت. او گفت دانش پژوهان، با 
مطالعه هـا و تأمل هـای درازمـدت خود، بنیانـی فراهم می کنند تا روزنامه نگارانی مثل 
او )يا طبعًا نويسندۀ این کتاب استوارت جفریز( بتوانند اثر خودشان را بر مبنايشان 
بنويسـند و روزنامه نگار-مـورخ از ایـن جهت مدیون چهره های دانشـگاهی تر اسـت. 

1.  Rick Perlstein
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گفتۀ او، روزنامه نگار در موقعیت ممتازی برای داسـتان گویی  ولی از طرف ديگر، به 
قـرار دارد، چـون »مجبـور نیسـت تابـع قواعد خاص دانش پژوهانه ای باشـد که اغلب 
کمابیـش ناديـده  مورخـان را ملـزم می کننـد تـا عواملـی ماننـد هیجـان، درام و شـور را 
گـر ایـن سـبک تاريخ نـگاری را يـک ژانـر در نظـر بگیريـم، ُحسـن ایـن  بگیرنـد«. لـذا ا
کـه دسـت مؤلـف را بازتـر می گـذارد تـا عناصـر دراماتیکـی را بیشـتر  ژانـر در آن اسـت 
به اصطـالح »خشـک تر« جايشـان خالـی  تاريخـِی  روايت هـای  کـه در  پوشـش دهـد 
اسـت. و به عنـوان کسـی کـه کتـاب پیـش روی شـما را حداقـل يک بار دقیـق خوانده 
اسـت، گرچـه بسـیاری از بخش هـای غیرداسـتانی اش هـم در يـادش نمانده اند، فکر 
پرتـگاه  گراندهتـل  در  این گونـه داسـتان گویی  پـس  از  اسـتوارت جفریـز  کـه  می کنـم 

برآمده اسـت. 
بـا راهنمایی هـای ارزنده شـان خطاهـای مـرا  کـه  در پايـان، از همـۀ دوسـتانی 
پوشـاندند و در بهترکـردن ترجمـۀ ایـن اثـر يـاری ام کردنـد، به ویـژه آقای سـجاد نجفی 
کـه بارهـا بـا هـم نشسـتیم تا بخش هایی از ترجمه را مقابلـه و مرور کنیم و خانم الهام 
کـه زحمـت طاقت فرسـای )بلـه، طاقت فرسـا!( ویراسـتاری این نسـخه را  گلـی  آقابابا

کشـیدند، متشکرم.

م. م.



تئـودور آدورنـو، اندکـی پیـش از فـوت خـود در سـال ۱۹۶۹، بـه يـک مصاحبه گـر گفـت: 
»مـن يـک الگـوی نظـری از تفکـر را تأسـیس کـردم. از کجـا می دانسـتم کـه ديگـران آن را 
با کوکتل مولوتوف پیاده می کنند؟«۱ به نظر بسـیاری افراد، مشـکل مکتب فرانکفورت 
همیـن بـود: ایـن مکتب هیچ گاه تن به انقالب نداد. کارل مارکس نوشـته بود: »فالسـفه 
کرده انـد؛ هـدْف تغییـر دنیاسـت«.۲ ولـی  فقـط دنیـا را به شـیوه های مختلـف تفسـیر 

متفکـران مکتـب فرانکفـورت نظريـۀ يازدهـم مارکـس دربـارۀ فویربـاخ۱ را وارونـه کردند.
آن مؤسسـۀ پژوهـش مارکسیسـتی ای، کـه بـه مکتب فرانکفورت مشـهور شـد، از 
کناره می گرفت و به کشمکش سیاسی  آغاز خود در ۱۹۲۳، از سیاست ورزی حزبی 
هربـرت  هورکهايمـر۲،  کـس  ما آدورنـو،  )تئـودور  آن  برجسـتۀ  اعضـای  بـود.  مشـکوک 
ک۳، فرانتس نويمـان4 و یورگن هابرماس( در نقد  مارکـوزه، اريـک فـروم، فريدريـش پوال
شـرارت فاشیسـم و تأثیـر سـرمايه داری در ُتهی سـازی اجتمـاع و له کـردن روح جوامـع 

غربـی بسـیار فاضـل بودنـد، امـا تـوان تغییـردادن آنچـه را نقـد می کردند نداشـتند.

کـه شـامل  Ludwig Andreas von Feuerbach  .۱ )1804-1872(: مارکـس جـزوۀ »نظرياتـی دربـارۀ فویربـاخ« 
يـازده نظريـه بـود را بـرای عبـور از انديشـه های فویربـاخ نوشـت. نظريـۀ يازدهـم همان نقل قولی اسـت کـه در متن از 

مارکـس آمـده اسـت ]همـۀ پانوشـت های کتاب از مترجم اسـت[.
2.  Max Horkheimer )1895-1973(
3.  Friedrich Pollock )1894-1970(
4.  Franz Leopold Neumann )1900-1954(
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کـرده بـود. ایـن برداشـت موجـب  مکتـب فرانکفـورت آشـکارا مارکـس را واژگـون 
و ديگـر اعضـای  آدورنـو  يـک  بـار  لـوکاچ  گئـورگ  خشـم سـایر مارکسیسـت ها شـد. 
اقامـت  پرتـگاه«  »گراندهتـل  در  او  تعبیـر  بـه  کـه  کـرد  متهـم  را  فرانکفـورت  مکتـب 
که این هتل زیبا »مجهز به همۀ آسودگی هاست، بر لبۀ پرتگاه،  گزيده اند. او نوشت 
بـر لبـۀ نیسـتی، بـر لبـۀ پوچـی«. آرتـور شـوپنهاور، آن فیلسـوف قديمی تـر بدبیـن و اهل 
کنان سـابق ایـن هتـل بـود. لـوکاچ گفـت کـه شـوپنهاور از  فرانکفـورت، هـم در زمـرۀ سـا
کنايـه نوشـت: »تأمـالت  فاصلـه ای امـن بـه تأمـل دربـارۀ رنـج دنیـا می پرداخـت. او بـا 
روزمـره پیرامـون پرتـگاه، مابیـن وعده هـای غذایـی عالی يـا سـرگرمی های هنری، فقط 

مايـۀ تشـديد لـذت از ُخرده آسـودگی های مهیـا در آنجاسـت«.۳
کـه متفکـران مکتـب فرانکفـورت هـم فرقـی بـا شـوپنهاور  لـوکاچ اسـتدالل می کـرد 
نداشتند. مهمانان اخیر »گراندهتل پرتگاه« نیز مثل او لذتی شنیع از رنج می بردند: این 
رنـج بـرای آن هـا منظرۀ تماشـایی سـرمايه داری انحصارطلبـی۱ بود کـه روح بشـری را ویران 
می کرد، درحالی که آن ها در بالکن خود لمیده بودند. به نظر لوکاچ، مکتب فرانکفورت 
از آن ارتبـاط ضـروری میـان نظريـه و عمـل۲ دسـت کشـیده بـود، همـان ارتباطـی که عمل 
را به منزلـۀ تحقـق نظريـه در میـدان اقـدام می دانسـت. وصلـت و اتحـاد ایـن دو )تقويـت 
همديگـر در يـک رابطـۀ ديالکتیکـی( ضروری اسـت تا هـر دو توجیه پذیر باشـند. لوکاچ 
می گفـت کـه در غیـر ایـن صـورت نظريـه صرفـًا بـه يـک مشـق نخبگانـی در وادی تفسـیر 

تبدیـل می شـود، يعنـی چیـزی شـبیه بـه هرچه در فلسـفه پیـش از مارکس آمـده بود.
آدورنـو، وقتـی آن نظـرش دربارۀ کوکتل مولوتوف هـا را عنوان کرد، در صدد توجیه 
عزلت گزينـی مکتـب فرانکفـورت در وادی نظريـه بـود، آن هـم در زمانی کـه بسـیاری از 
افراد پیرامون او و همکارانش خواستار اقدام می شدند. جنبش دانشجویی و »چپ 
که، به ُيمن این گونه  جديد«۳ در اوج خود بودند، و بسـیاری افراد متقاعد شـده بودند 

1.  monopoly capitalism

praxis  .۲: در ادبیات مارکسیستی، عمومًا به معنای عمِل معطوف به تغییردادن جامعه است.
کنشـگران، آمـوزگاران،  گسـترده در دهه هـای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ متشـکل از  يـک جنبـش سیاسـی   :New Left .۳

کـه علـم دار اصالحـات وسـیع اجتماعـی بودنـد. دانشـجويان و عناصـر ديگـر در جوامـع غربـی 
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که پیش بینی شـان  عمل ها، تغییر سیاسـی راديکال بايد قريب الوقوع باشـد، هرچند 
خطـا از آب درآمـد. دانشـجويان از برکلـی تـا برلیـن در حـال شـورش بودنـد، پلیـس بـه 
گو  تظاهـرات علیـه جنـگ آمريـکا در ويتنـام در کنوانسـیون حـزب دموکرات در شـیکا
کـرده بـود، و اندکـی قبـل تانک هـای شـوروی وارد پـراگ شـده بودنـد تـا تجربـۀ  حملـه 

چکسـلواکی از »سوسیالیسـم با وجهۀ انسـانی« را سـر جای خود بنشـانند.
کـه برجسـته ترین  در دانشـگاه فرانکفـورت، خـود آدورنـو )ایـن اسـتاد ۶۵سـاله 
چهـرۀ مکتـب فرانکفـورت در آلمـان بود، و خودش معترف بود که شـکم گنده اسـت( 
کـه  قـرار می گرفـت  آلمانـی سوسیالیسـت«۱  دانشـجويان  »اتحاديـۀ  هـدف حمـالت 
کالس هايـش را بـه هـم  کافـی راديـکال نیسـت. معترضـان  مدعـی بودنـد او بـه قـدر 
گـر آدورنـو به حال خود رها شـود،  می زدنـد، و يکـی از آن هـا روی تخته سـیاه نوشـت: »ا

سـرمايه داری هرگـز متوقـف نخواهـد شـد«.4
در يـک اتفـاق نمادیـن، دانشـکدۀ جامعه شناسـی دانشـگاه موقتـًا بـه تصـرف 
کوس«۲ تغییـر دادنـد. ایـن نـام  کـه نـام آن را بـه »دانشـکدۀ اسـپارتا معترضانـی درآمـد 
کارل لیبکنشـت4 راه افتاد،  که به رهبری ُرزا لوکزامبورگ۳ و  برگرفته از آن جنبشـی بود 
يعنـی همـان انقالبی هایـی کـه پنجاه سـال قبـل از آن واقعه به قتل رسـیده بودند. این 
کیسـت های۵ سـال ۱۹۱۹ کاری  تغییـر نـام توبیـخ و يـادآوری بـود: توبیـخ چـون اسپارتا
کـه مکتـب فرانکفـورت جرئـت انجامـش را نداشـت، و يـادآوری چـون  کـرده بودنـد  را 
کـه نظريه پـردازان مارکسیسـت  بخشـی از علـت وجـودی مکتـب فرانکفـورت آن بـود 
کنند  کاری را تقلید  کیست ها نتوانستند در آلمان  می خواستند بفهمند چرا اسپارتا

کـرده بودنـد. کـه بولشـويک ها دو سـال پیش تـر در روسـیه 

1.  Sozialistischer Deutscher Studentenbund
2.  Spartacus Department
3.  Rosa Luxemburg )1871-1919(
4.  Karl Liebknecht )1871-1919(

کردند. که لوکزامبورگ و لیبکنشت تأسیس  Spartacist  .۵: فراکسیونی با تمايالت انقالبی 
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در سـال ۱۹۶۹، رهبـران جنبـش دانشـجویی از قبیـل رودی دوچکـه۱ و دانیـل 
کوهن بنديت۲ اعتقاد داشتند وقت وصلت نظريه و عمل، انقالبی کردن دانشگاه ها 
و نابودسـازی سـرمايه داری رسـیده است. آن زمان وقت آن نبود که اينتلیجنتسیای۳ 
داشـت.  ترديـد  آدورنـو  بخـورد.  شکسـت  دوبـاره  تصفیه حسـاب،  برهـۀ  در  آلمانـی، 
کـه مکتـب فرانکفـورت چـه شـکلی داشـته  وسـواس های او به خوبـی روشـن می کننـد 
هنـوز  گاهـی  و  داشـته  آن  بـه  کانه ای  شـکا نـگاه  چپ هـا  از  بسـیاری  چـرا  و  دارد،  و 
کـه اتـاق يـک  کـرد  هـم دارنـد. او در مقالـۀ »حاشـیه هایی بـر نظريـه و عمـل«4 اشـاره 
دانشـجو تخريـب شـده بـود چـون او ترجیـح مـی داد، به جـای شـرکت در اعتراضـات 
دانشـجویی، کار کنـد. حتـی يـک نفـر روی دیـوار اتاقـش نوشـته بـود: »هر کـس بدون 

کنـد خائـن بـه سوسیالیسـم اسـت«. اقـداِم عملـی خـود را مشـغول نظريـه 
بـه نظـر آدورنـو، آن دانشـجو آشـکارا همـزاد او بـود )يـک نظريه پـرداز انتقـادی، 
کار، نظريـه  نـه يـک جنگجـوی خیابانـی(، و در صـدد دفـاع از وی برآمـد. بـرای ایـن 
کـه در جنبـش دانشـجویی و چـپ جديـد  گـود مبـارزه بـا آن نـوع عملـی فرسـتاد  را بـه 
کـه اتاقـش تخريـب  تشـخیص داده بـود. آدورنـو نوشـت: »فقـط علیـه او ]دانشـجویی 
شـده بـود[ نیسـت کـه عمْل مستمسـکی ايدئولوژيک بـرای اجبار اخالقی می شـود«.۵ 
ایـن پارادکـس، فراخـوان سـتمگرانه و سـرکوبگرانه بـرای اقـدام رهایی بخـش، آدورنـو و 
بسـیاری از متفکـران مکتـب فرانکفـورت را برآشـفته می کـرد. یورگـن هابرمـاس آن را 
»فاشیسـم چـپ« می نامیـد، و آدورنـو )معلـم سـابق هابرمـاس( در آن نشـانۀ اوج گیـری 
يـک نسـخۀ جديـد و مهیب از شـخصیت اقتدارطلـب۵ را می ديد کـه در آلمان نازی 

و روسـیۀ استالینیسـتی رونـق يافتـه بـود.
باالخـره آدورنـو و مابقـی اصحـاب مکتـب فرانکفـورت قـدری بـا شـخصیت های 
اقتدارطلب آشنا بودند. اگر شما يک متفکر مارکسیست یهودی باشید که مجبور شويد 

1.  Rudi Dutschke )1940-1979(
2.  Daniel Cohn-Bendit )1945-(
3.  intelligentsia 
4.  ‘Marginalia to Theory and Praxis’
5.  authoritarian personality
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کثـر  کشـته نشـويد، يعنـی همـان وضعیـت ا بـه تبعیـد بگریزيـد تـا بـه دسـت نازی هـا 
اصحـاب مکتـب فرانکفـورت، حـوزۀ تخصصی تـان همیـن شـخصیت ها می شـوند. 
يـادی را بـه نظريه پـردازی دربارۀ  همـۀ چهره هـای برجسـتۀ مکتـب فرانکفـورت مدت ز
نقطـه ای  بـه  آلمـان  مـردم  به ویـژه  کـه چـرا  تـا توضیـح دهنـد  بودنـد  پرداختـه  نازيسـم 
سـرکوبگران  علیـه  سوسیالیسـتی  انقـالب  يـک  در  خیـزش  به جـای  کـه،  رسـیدند 

کردنـد. سـرمايه دار، بـه انقیـاد خـود میـل پیـدا 
نظـر  بـه  کـه  اسـت  آن  آدورنـو در ۱۹۶۹  انتقـادی  تفکـر  در  توجـه  نکتـۀ جالـب 
کـه در دورۀ هیتلـر رونـق يافـت، و روح همرنگـی  او آن نـوع شـخصیت اقتدارطلبـی 
زنـده و سـرحال در چـپ جديـد و جنبـش  کـه همـراه آن پديـدار شـد  بـا جماعـت 
امـا  آن هـا ژسـت ضداقتدارطلبـی می گرفتنـد،  دو  هـر  دانشـجویی حضـور داشـت. 
که در ظاهر قصد براندازی شان  همان ساختارهای سرکوبگری را بازسازی می کردند 
کـه تندتـر از همـه اعتـراض می کننـد، از لحـاظ  را داشـتند. آدورنـو نوشـت: »آن هایـی 

اقتدارطلب انـد«.۶ شـخصیت های  بـه  شـبیه  درون نگـری،  از  بیزاری شـان 
سـر  روی  سـردی  آب  کـه  بـود  فرانکفـورت  مکتـب  اعضـای  از  نفـر  يـک  فقـط 
کـه آن هنـگام در دانشـگاه  راديکال هـای اواخـر دهـۀ ۱۹۶۰ نريخـت. هربـرت مارکـوزه، 
کار می کرد، دستی بر آتِش این ستیزه جویی سیاسی داشت،  کالیفرنیا در سن  ديگو 
گرچـه همکارانـش در مکتـب فرانکفـورت آن را تمسـخر می کردنـد. مارکـوزه هرچنـد 
را خـوار می شـمرد، مدتـی غـرق اشـتیاقات  »پـدر چـپ جديـد«  عنـوان تجلیل آمیـز 
کنـد چیـزی تـا رسـیدن بـه  گمـان  ایـن جنبـش بـود چنان کـه بـه خـود جرئـت مـی داد 
دانشـجويان  تکريـم  مـورد  ایـن خاطـر  بـه  او  اسـت.  نمانـده  آرمان شـهر غیرسـرکوبگر 
بـود، ولـی درعین حـال به خاطـر تهديـد بـه مـرگ مجبـور شـد مخفـی شـود. در پاريـس، 
گرفتنـد تـا بـر يـک  دانشـجويان پرچمـی بـا شـعار »مارکـس، مائـو، مارکـوزه« بـه دسـت 

تثلیـث انقالبـی جديـد درود بفرسـتند.
ولـی، عطـف بـه مکتـب فرانکفـورت، مارکـوزه اسـتثنا بـود. آدورنـو بیشـتر شـاخص 
این مکتب بود که، گاه در مقاله های باب روز و گاه در مکاتبات خشـم آ  گین با مارکوزه، 
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اسـتدالل می کـرد اکنـون وقـت ژسـت های سـهِل اقـدام نیسـت، بلکـه زمـان کار دشـواِر 
فکـرورزی اسـت. او نوشـت: »آن فکـرورزی ای کـه اقدام گرايـان بدنامـش کرده انـد گويـا به 
تـالش بیش ازحـد نیـاز دارد: مسـتلزم کار زيـاد اسـت، زياده از حد عمل گرايانه اسـت«.۷ 
»گراندهتـل  در  ارتجاعـی  عقب نشـینی  يـک  نظريـه  نابجـا،  عمل گرایـی  ایـن  برابـر  در 
پرتـگاه« نبـود، بلکـه عزلت گزينـی اصول گرايانـه در قلعـۀ تفکـر بـود، دژی کـه هـر از گاه 
سـوگنامه های راديـکال از آن صـادر می شـد. بـه نظـر آدورنـو، کنـش راديـکال حقیقـی 
می کنـد  تفکـر  »هرکـس  سـنگربندی.  و  اعتراضـی  تجمـع  نـه  بـود،  فکـرورزی  همانـا 
مقاومـت عرضـه می کنـد؛ حتـی بـرای کسـی کـه اعـالم می کنـد خـالف جريـان اسـت، 

شـنا در جهـت جريـان راحت تـر اسـت«.8
حتـی مهم تـر از آن، آدورنـو در جنبـش دانشـجویی همـان چیزی را کشـف کرده 
و تشـخیص داده بود که مکتب فرانکفورت به آن متهم می شـد: ناتوانی. او اسـتدالل 
می کـرد کـه »سـنگربندی جلـوی آن هایی که بمب می اندازند مضحک اسـت«.۹ این 
گزنـده اسـت، چـون می گويـد چـپ جديـد و انقالبی هـای دانشـجویی  تذکـر بسـیار 
کـه در ۱۷8۹، ۱8۳۰ و ۱84۵ جـواب  گرفته انـد  کتیک هـای انقالبـی را وام  همـان تا
می دادند، اما در ۱۹۶۹ ابدًا به درد نبرد مؤثر برای نابودسازی سرمايه داری توسعه يافتۀ 
غربـی نمی خورنـد. يـا بـه تعبیـر مارکـس در جـای ديگـری، تاريـخ در قالـب مضحکـی 
گـر چـپ جديـد خـود را به تسـلیحات هسـته ای مجهز  خـود را تکـرار می کنـد. شـايد، ا

کـرده بـود، آدورنـو تحلیل متفاوتـی می داد.
ولـی شـايد در آنچـه بـه نظـر آدورنـو مسـخرگِی دانشـجويان بـود بتـوان شـّمه ای از 
روش را يافـت. مطمئنـًا هـر کسـی کـه بـه نظريۀ انتقادی به سـبک مکتـب فرانکفورت 
عالقه مند باشـد تصاحب آن میراث انقالبی، يعنی سـنگربندی توسـط دانشـجويان 
و  فیلسـوف  بنیامیـن،  والتـر  نمی دانـد.  بی معنـا  این قـدر  را  در دهـۀ ۱۹۶۰،  راديـکال 
کـه از او  يـادی بـر مکتـب فرانکفـورت داشـت، در آخریـن اثـری  کـه نفـوذ ز منتقـدی 
کـه انقالبی هـا چگونـه  کـرد  منتشـر شـد يعنـی »تزهایـی دربـارۀ فلسـفۀ تاريـخ«۱ اشـاره 

1.  ‘Theses on the Philosophy of History’
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بـه  سـفر  به منزلـۀ  کاری  چنیـن  می گیرنـد.  وام  پیشـین  قهرمان هـای  از  گاهانـه  خودآ
گذشـته اسـت تا همبسـتگی خود با الگوهای نقش پیشـین را ابراز کنند، تا نمادهای 
کوشـش های  بصـری ايشـان را بـه خدمـت انقـالب جديـد درآورنـد و بدین وسـیله بـه 

کننـد. آن هـا ادای احتـرام 
را  باسـتان  روم  نهادهـای  و  ُمدهـا   ۱۷8۹ در  فرانسـه  انقـالب  نمونـه،  به عنـوان 
گذشـته« نامیـد. ایـن جهـش  کار را »پـرش مثـل ببـر بـه  کـرد. بنیامیـن ایـن  تصاحـب 
زمانـی بـه يـک برهـۀ تاريخـی بـود کـه با مسـئلۀ روز آن هـا هماهنگی داشـت. »لـذا روم، 
کنـون را داشـت و او از دل پیوسـتار۲ تاريـخ  کـه بـار ا بـه نظـر روبسـپیر۱، گذشـته ای بـود 
کـه بنیامیـن »زمـان همگـِن ُتهـی« می نامیـد،  بیـرون کشـید«.۱۰ آن پیوسـتار، يـا همانـی 
کـم بود، و این گونه سـفر در زمان با قصد همبسـتگی راديکال  نظـم زمانـی طبقـات حا

کـه آن را بالاثـر می کـرد. بـود 
بـه همیـن ترتیـب، آن جماعـت خشـمگین، کـه در اواخـر دهـۀ ۱۹۶۰ در پاريـس 
بـا  را  خـود  همبسـتگی  کار  ایـن  بـا  کردنـد،  سـنگربندی  و  ريختنـد  خیابان هـا  بـه 
انقالبی هـای نزديـک بـه دو قـرن پیـش از خود ابراز می نمودند. اما این پرِش پلنگ آسـا 
مخاطره آمیز بود و احتمال داشـت به شکسـت منتهی شـود. بنیامین چنین توضیح 
کـم  مـی داد: »ولـی ایـن جهـش در عرصـه ای رخ می دهـد کـه فرمان هـا توسـط طبقـۀ حا
کـه فهـم مارکـس از انقـالب نیـز همـان پـرش بـود. آن پـرْش  صـادر می شـوند«. و افـزود 
کنـون و اکنـون  گذشـته به واسـطۀ اقـدام ا کـه  ديالکتیکـی بـود چـون از طریـق آن بـود 

گذشـته نجـات می يافـت. به واسـطۀ پیونـد بـا همتـای خـود در 
گـر بنیامیـن در ۱۹4۰ فـوت نمی کـرد و زنـده  کـه ا کـی از آن اسـت  ایـن نکتـه حا
می مانـد تـا شـاهد شـورش های دانشـجویی در اواخـر دهـۀ ۱۹۶۰ باشـد، شـايد او هـم 
کـه، در اوج مسـخرگی، دسـت  بـه  کار سـنگربندی شـدند.  طاليـه دار کسـانی می شـد 

از  يکـی  کـه  فرانسـوی  شـهیر  سیاسـت مدار  و  حقـوق دان   :)1794-1758(  Maximilien Robespierre  .۱
اسـت. بـوده  فرانسـه  انقـالب  مطـرح  چهره هـای 

2.  continuum
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کـه نظريـه را بـا بمب هـای دست سـاز  شـايد او بیشـتر از دوسـتش آدورنـو متمایـل بـود 
رمانتیـزه می کردنـد  را  نظريـه  آدورنـو  و  را  بنیامیـن عمـل  بگوییـم  اينکـه  کنـد.  پیـاده 
آن  از حقیقـت دارد. مطمئنـًا  بهـره ای هـم  ولـی  احتمـااًل ساده انديشـِی بیجاسـت، 
مکتـب فرانکفورتـی کـه زیر سـايۀ آدورنو، به عنـوان قوی  ترین متفکر جمع، بود نظريه را 
می سـتود و تکريـم می کـرد چـون يگانه فضای ممکن برای صدور کیفرخواسـت علیه 
گـر بـه برانـدازی آن منجـر نمی شـد. نظريـه،  نظـم غالـب را فراهـم می سـاخت، حتـی ا
کـه از تمـاس بـا دنیـای دون و واقعـی آلـوده می شـود، جـال و  برخـالف هـر چیـز ديگـر 
روح رام نشـدنی اش را حفظ می کرد. آدورنو نوشـت: »نظريه نايب آن چیزهایی اسـت 
کـه تنگ نظرانـه نیسـتند. نظريـه، علی رغـم همۀ نـاآزادی خـود، ضامـن آزادی در میانۀ 

نـاآزادی اسـت«.۱۱
مکتـب فرانکفـورت در اينجـا بیـش از هـر جـای ديگـر راحـت بـود: آن ها ترجیح 
می دادنـد، به جـای آنکـه درگیـر نشـاط موهـوم انقالبـی شـوند، در يـک فضـای فکـری 
کننـد. آن نـوع آزادی  کـه بتواننـد آزادانـه فکـر  غیرسـرکوبگر عزلـت بگزيننـد، جایـی 
امـا  اسـت.  برآمـده  واقعـی  تغییـر  بـه  امیـد  فقـدان  از  چـون  اسـت،  غمبـار  بی ترديـد 
يـِخ مکتـب فرانکفـورت و نظريـۀ انتقادی اکتشـاف این موضوع اسـت  کنـدوکاو در تار
کـه چگونـه ایـن متفکـران، فـارغ از مارکـوزه، خـود را روزبـه روز بیشـتر در برابـر نیروهایـی 

کـه از آن هـا متنفـر بودنـد و قـدرت تغییرشـان را هـم نداشـتند. ناتـوان می ديدنـد 
نقطـۀ  کـه  هسـت  فرانکفـورت  مکتـب  از  هـم  رقیـب  تاريخ نـگاری  يـک  ولـی 
کـه از ناتوانـی در برنامه  محـوری آن هـا می گويـد. ایـن يـک  مقابـل ایـن روايتـی اسـت 
نظريـۀ توطئـه اسـت کـه مدعـی اسـت گـروه کوچکـی از فالسـفۀ مارکسیسـت آلمانی، 
بـا عنـوان »مارکسیسـم فرهنگـی«۱ سـاختند  بـه مکتـب فرانکفـورت، چیـزی  موسـوم 
کـه، بـا تشـویق چندفرهنگ گرایـی۲، نزاکـت سیاسـی۳، همجنس گرایـی و ايده هـای 

1.  Cultural Marxism
2.  multiculturalism
3.  political correctness
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برجسـتۀ  متفکـران  کردنـد.۱۲  واژگـون  را  سـنتی  ارزش هـای  جمع گرايانـه،  اقتصـادی 
کـه طـراح نقشـۀ زوال تمـدن  گـر خبـردار می شـدند  »مؤسسـۀ تحقیقـات اجتماعـی«۱ ا
غربـی بوده انـد، البـد غافلگیـر می شـدند، و بیـش از آن وقتی کـه خبـردار می شـدند 
کارشـان موفق بوده اند. اما، ُخب، آن ها عمدتًا بازماندگان هولوکاسـت  چقدر در این 
بودنـد، و لـذا قـدری خبـر داشـتند کـه نظريه هـای توطئـه ای که نیازهـای روانـی را ارضا 
می کننـد ممکـن اسـت چـه پیامدهـای فاجعه بـاری در دنیـای واقعـی داشـته باشـند.
کـه آن نظريـۀ توطئـه را پذیرفـت تروريسـت راسـت گرا آنـدرس  کسـانی  يکـی از 
بـه  کـه  او دسـت به کار جنـون جنايت آمیـزی شـد  کـه  ژوئیـۀ ۲۰۱۱  در  بـود.  بریويـک۲ 
مـرگ ۷۷ نـروژی منجـر شـد، يـک مانیفسـت ۱۵۱۳صفحـه ای بـا عنـوان ۲۰8۳: يـک 
اعالمیۀ اسـتقالل اروپایی۳ به جا گذاشـت. او، در این اعالمیه، مارکسیسـم فرهنگی 
را مقصـر آن فراينـدی می دانسـت کـه بـه زعـم او »اسالمی سـازی اروپا«۳ بـود. ايده های 
گذاشـت، برگرفتـه از يـک نظريـۀ توطئـه  گـر بشـود اسـم ايـده رويشـان  بریويـک، البتـه ا
بودند که خاسـتگاهش به مقاله ای با عنوان »مکتب فرانکفورت و نزاکت سیاسـی«۵ 
برمی گشـت کـه مايـکل مینیسـینو۶ در فیدلیـو۷ )ژورنال مؤسسـۀ شـیلر8( نوشـته بـود.۱۳ 
ولـی مینیسـینو در روايـت خـود از اينکـه مکتب فرانکفـورت چگونه غـرب را نابود کرد 
حواسـش بـه يـک نکتـه نبـود: بـا فـرض اينکـه برخـی از اعضای مکتـب فرانکفـورت در 
طـول جنـگ جهانـی دوم در خدمـت سـرويس های اطالعاتـی مخفـی بودنـد، البـد در 
آنجـا يـاد گرفتـه بودنـد کـه نه فقـط در نظريـۀ انتقـادی بلکـه در پنهان سـازی نیت هـای 

اهريمنـی خـود هنرمندهـای قابلـی باشـند. ایـن نیـز بعیـد بـه نظر می رسـد.
حقیقـت دربـارۀ مکتـب فرانکفـورت بـه آن آب و تابـی نیسـت کـه نظريه پـردازان 
توطئـه جـار می زننـد. علـت شـکل گیری مکتـب فرانکفـورت تـا حـدی درک شکسـت 

1.  Institute for Social Research  2.  Anders Breivik )1979-(
3.   2083 : A European Declaration of Independence
4.  European Islamisation  5.  ‘Frankfurt School and Political Correctness’
6.  Michael Minnicino   7.  Fidelio
8.  Schiller Institute
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)به ویـژه شکسـت انقـالب آلمـان در ۱۹۱۹( بـود. بـا تحـول و تکامـل آن در دهـۀ ۱۹۳۰، 
تـا  بـا نظريه هـای روانـکاوی فرويـدی پیونـد زد  تحلیـل اجتماعـی نئومارکسیسـتی را 

سـعی کنـد بفهمـد چرا کارگـران آلمانی، به جای آنکه از طریق انقالب سوسیالیسـتی 
کننـد، بـا جامعـۀ سـرمايه داری مصرف گـرای مـدرن و  خـود را از قیـد سـرمايه داری رهـا 

در انتهـای شـومش بـا نازيسـم اغوا شـدند.
کـه در لس آنجلـس در تبعیـد بـه سـر می بـرد بـه تدویـن  آدورنـو در دهـۀ ۱۹4۰ 
»مقیـاس اف کالیفرنیـا«۱ کمـک کـرد: يـک آزمون شـخصیت کـه افراد مسـتعِد افتادن 
به دام توهمات فاشیسـتی يا اقتدارطلبانه را تشـخیص می داد. بریويک می توانسـت 
دربـاره اش  آدورنـو  کـه  باشـد  اقتدارطلـب  شـخصیت  آن  از  تمام عیـاری  مصـداق 
نمی کنـد،  رهـا  را  ذهنـش  سـنتْی  معیارهـای  ظاهـری  »زوال  کـه  کسـی  می نوشـت، 
کـه خـودی  کنـد، در دام نفـرت از همـۀ کسـانی افتـاده اسـت  نمی توانـد بـه تغییـر خـو 
بـه حسـاب نمی آينـد، و آمـادۀ اقـدام برای ‘دفاع’ از سـنت در برابر انحطاط اسـت«.۱4 

کتـاب شـخصیت اقتدارطلـب۲ هشـدار داد: آدورنـو در مقدمـه اش بـر 

کـه چـون همسـو بـا مرسـوم ترین الگوهـای آشـکار يـا  آن الگوهـای شـخصیتی 

غالب تریـن ايدئال هـای يـک جامعـه نیسـتند برچسـب »آسـیب زا« خورده انـد 

آن  از  اغراق شـده  نسـخه های  می شـود  مشـخص  دقیق تـر  بررسـی  يـک  در 

کـه زیـر پوسـت آن جامعـه تقریبـًا فراگیـر بوده انـد. آنچـه امـروز  چیزهایی انـد 

»آسـیب زا«   اسـت شـايد، بـا تغییـر شـرايط اجتماعـی، الگـوی غالـب فـردا شـود.۱۵

تجربـه اش از نازيسـم او را نسـبت بـه چنیـن روندهـای فجیعی بسـیار حسـاس و 
کرده بود. هوشـیار 

بـرای سـوءتفاهم دربـارۀ مکتـب فرانکفـورت الزم نیسـت آنـدرس بریويک باشـید. 
»مارکسیسم فرهنگی خسارت مهیبی وارد کرده است چون هرچند در سطح تحلیلی 

1.  California F-scale
2.  The Authoritarian Personality
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خارق العـاده اسـت در بـاب طبیعـت بشـری ضعیـف اسـت و لـذا ناتـوان از پیش بینـی 
پیامدهاسـت )وقتـی نهادهـا، خـواه کشـور يـا کلیسـا يـا خانواده ها يـا قانون فرو بپاشـند، 
کلمـات را ِاد  کـه متحمـل رنـج می شـوند.(«.۱۶ ایـن  معمـواًل ضعیف ترین هـا هسـتند 
مکتـب  درواقـع،  نوشـت.  ديلی تلگـراف۲  بريتانیایـی  راسـت گرای  روزنامـۀ  در  وسـت۱ 
کـه غـرب مدعـی بـود ایـن  فرانکفـورت به دنبـال دفـاع از تقریبـًا همـۀ آن نهادهایـی بـود 
مکتـب تیشـه بـه ريشه شـان زده اسـت. آدورنـو و هورکهايمـر از نهـاد خانـواده به عنـوان 
حیطـۀ مقاومـت علیـه نیروهای تمامیت خـواه دفـاع می کردند؛ هابرمـاس در پـروژه اش، 
کاتولیـک را متحـد خـود  کلیسـای  کـرد  کاراکـردن جوامـع چندفرهنگـی، سـعی  بـرای 
کـه برابـری در  کیـد می کنـد  کنـد؛ اکسـل هونـت۳، مدیـر فعلـی مکتـب فرانکفـورت، تأ
مقابل قانوْن پیش شـرط شـکوفایی بشـری و خودمختاری فردی اسـت. بله، هابرماس 
گسـتر امیـد  بـه منحل شـدن دولـت آلمـان در جهـت تشـکیل يـک واحـِد سیاسـِی اروپا
دارد، ولـی علـت اصلـی اش آن اسـت کـه ایـن جـوان هیتلرِی4 سـابق از بازگشـت آن نوع 

کـه در بـازۀ ۱۹۳۳ تـا ۱۹4۵ در وطنـش رونـق يافـت. ملی گرایـی شـرورانه ای می ترسـد 
به طـور خالصـه، مکتـب فرانکفورت سـزاوار رهایی از دسـت بدگويانش اسـت، 
از دسـت کسـانی کـه، دانسـته يـا نادانسـته، کارهـای این مکتـب را در جهـت اهداف 
کـه در هـزارۀ  گمـان اسـت  کرده انـد. همچنیـن سـزاوار رهایـی از ایـن  خـود بـد تفسـیر 

جديـد حرفـی نـدارد کـه بـرای مـا بزند.
چندیـن  بکنـم.  کتـاب  ایـن  در  دارم  قصـد  کـه  کارهایی انـد  از  برخـی  این هـا 
و  دارد،  وجـود  انتقـادی  نظريـۀ  و  فرانکفـورت  مکتـب  از  عالـی  تاريخ نـگاری 
بااین حـال،  شـده اند.  نوشـته  اصلـی اش  متفکـران  از  برازنـده ای  زندگی نامه هـای 
کنـد، يـک شـیوۀ جديـد و  کتـاب يـک رويکـرد متفـاوت و مفیـد عرضـه  امیـدوارم ایـن 

دنیـا. بـه  آن هـا  متمایـز  ديـدگاه  فهـم  بـرای  متقاعدکننـده  شـايد 

1.  Ed West
2.  Daily Telegraph
3.  Axel Honneth )1949-(

که خاستگاه آن به سال ۲۲۹۱ میالدی برمی گردد. Hitler Youth  .4: سازمان جوانان حزب نازی آلمان 
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کـه می کوشـد  گراندهتـل پرتـگاه تـا حـدی يـک زندگی نامـۀ دسـته جمعی اسـت 
توضیـح دهـد چهره هـای شـاخص مکتـب فرانکفـورت چگونـه بـر هـم تأثیـر گذاشـته  
از  آن هـا  کثـر  ا مشـابه  تجربه هـای  و  داشـته اند،  فکـری  مشـاجره های  يکديگـر  بـا  و 
بزرگ  شـدن در خانواده هـای کاسـب کاران یهـودی ثروتمنـد چطور منجر به آن شـد که 
دیـو ثـروت۱ را طـرد کـرده و پذیـرای مارکسیسـم شـوند. ولـی امیـدوارم ایـن کتـاب راوی 
که از ۱۹۰۰ تا اکنون را در بر می گیرد: از دورۀ حمل ونقل با درشکه های  داستانی باشد 
کتـاب، سـفری دور و دراز  اسـبی تـا عصـر جنـگ بـا پهپادهـای بی سرنشـین. در ایـن 
کـه توسـط پدرانشـان بـزرگ شـدند  کودکـی نازپـروردۀ ایـن متفکـران در آلمـان  يـم:  دار
کردنـد، تجربه هايشـان از جنـگ جهانـی اول، روبـه رو شـدن بـا  و علیهشـان شـورش 
کام آلمان و در نظريۀ نئومارکسیسـتی که آن ها بسـط دادند  مارکسیسـم، در انقالب نا
کامـی را تبییـن کننـد، تشـديد تولید صنعتی انبوه و تولیـد انبوه فرهنگ  تـا علـت آن نا
در دهـۀ ۱۹۲۰، اوج گیـری هیتلـر، و درنتیجـه تبعیـد بـه آمريـکا کـه آن هـا را هـم آشـفته و 
کـه پـس از جنـگ جهانـی دوم  هـم اغـوا می کـرد، بازگشـت های تلخشـان بـه اروپایـی 
تـا ابـد داغ هولوکاسـت خـورده بـود، مواجهـۀ ناخوشايندشـان در دهـۀ ۱۹۶۰ بـا نشـاط 
انقالبـی جوانانـه، و تـالش مکتـب فرانکفـورت در هـزارۀ جديـد بـرای فهـم اينکـه چـه 

چیـزی می توانـد جلـوی فروپاشـی جوامـع چندفرهنگـی غـرب را بگیـرد.
کـه تباُین هـا و پارادکس هـای بعیـد را نشـان داده و در دل  ایـن داسـتانی اسـت 
خـود جـای می دهـد: هربـرت مارکـوزۀ جـوان در برلیـن کـه در سـال ۱۹۱۹ به عنـوان يـک 
عضـو نیـروی دفـاع کمونیسـتی کـه تک تیرانـدازان راسـت گرا را هدف می گیـرد؛ یورگن 
کـه، در سـال های آغازیـن هـزارۀ جديـد، يکـی ديگـر از جوانـان هیلتـری  هابرمـاس 
کـه بـا نـام  سـابق را به عنـوان متحـد معنـوی خـود برمی گزينـد، يعنـی یـوزف راتزينگـر۲ 
جنـگ  در  کـه  مارکسیسـتی  متفکـران  اسـت؛  مشـهورتر  شـانزدهم۳  بنديکـت  پـاپ 

Mammon  .۱: در عهـد جديـد بـه معنـای پـول و ثـروت اسـت و بـه جسـت وجوی حرص آلـود بهره مندی هـای 
کـه در قـرون وسـطا معمـواًل در يـک ابلیـس يـا دیـو تجسـم می شـده اسـت. مـادی اشـاره دارد، 

2.  Joseph Ratzinger )1927-(
3.  Pope Benedict XVI
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کـه مقدمـۀ تشـکیل آژانـس اطالعـات مرکـزی  جهانـی دوم در خدمـت سـازمانی اند 
)سـیا( بـود؛ آدورنـو کـه در مهمانی های هالیوود بـرای چارلی چاپلین پیانو می نوازد اما 

در کتاب هايـش دل و رودۀ آثـار ایـن کمدیـن را بیـرون می ریـزد؛ و مکتـب فرانکفـورت 
کلمـۀ میـم ]مارکسیسـم[ را از مقاله هـای پژوهشـی اش حـذف می کنـد تـا مبـادا بـه  کـه 

کـرده باشـد. میزبانـان آمريکایـی و حامیـان بالقـوه اش اهانـت 
آنچه در وهلۀ اول موجب جذابیت مکتب فرانکفورت برای من شد این بود که 
متفکرانـش چگونـه يک تشـکیالت انتقادی گیرا و متقاعدکننده، بـرای فهم زمانه ای 
کردنـد. آن هـا، بـا واردکـردن ايده هایـی از روانـکاوی  کـه در آن می زيسـتند، تأسـیس 
کـه چـرا  فرويـدی، مفهوم سـازی دوبـاره ای از مارکسیسـم ارائـه دادنـد تـا بهتـر بفهمنـد 
حرکت ديالکتیکی تاريخ به سـمت يک آرمان شـهر سوسیالیسـتی، به ظاهر، متوقف 
آنچـه »صنعـت فرهنـگ« می نامیدنـد پرداختنـد،  اوج گیـری  بـه  آن هـا  شـده اسـت. 
کردنـد  کنـدوکاو  و بدین ترتیـب در رابطـه ای جديـد میـان فرهنـگ و سیاسـت ورزی 
گورکـِن  کـه  پـادِو سـرمايه داری اسـت ولـی درعین حـال پتانسـیل آن را دارد  کـه اولـی 
آن هـا  نپیوسـته اسـت.  بـه تحقـق  پتانسـیل  ایـن عمـدۀ  سـرمايه داری شـود، هرچنـد 
به ویـژه در ایـن بـاب تأمـل کردنـد کـه زندگـی روزمره چطـور می تواند به صحنـۀ انقالب 
تبدیـل شـود ولـی درواقـع عمدتـًا نقطۀ مقابل آن اسـت، ازجمله نوعی همرنگـی۱ در آن 

اسـت کـه جلـوی هرگونـه میـل بـه غلبـه بـر نظـام سـرکوبگر را می گیـرد.
هنـوز  می کنیـم  زندگـی  آن  در  مـا  کـه  دنیایـی  داد  نشـان  اسـتدالل  بـا  می تـوان 
بـود،  فرانکفـورت  مکتـب  بی امـان  انتقـادات  هـدف  کـه  اسـت  دنیایـی  بـه   شـبیه 
و  آدورنـو  باشـد.  گذشـته  از  بیـش  مـا  دنیـای  در  انتخـاب  آزادی  میـزان  شـايد  گرچـه 
هورکهايمـر فکـر می کردنـد کـه آزادی انتخاب، که جامعه های سـرمايه دار توسـعه يافته 
به آن می بالیدند، واهی بود. آن ها در ديالکتیک روشنگری۲ گفتند ما »آزادی انتخاِب 

1.  conformism
2.  Dialectic of Enlightenment
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آنچه همیشـه يکسـان اسـت« را داريم.۱۷ همچنین در آنجا گفتند شـخصیت انسان، 
گاهی کاذب، چنان تباه شـده اسـت که ديگر چیزی سـزاوار آن نام نداريم:  به واسـطۀ آ
آن ها نوشـتند که »شـخصیت به ندرت بر چیزی فراتر از دندان های سـفید درخشـان، 
و رهایـی از بـوی بـدن، و هیجانـات داللـت می کنـد«. انسـان ها بـه کاالهـای مطلـوب 
کـه بـرای انتخـاب مانـده بـود ایـن  و قابـل مبادلـه تبدیـل شـده بودنـد، و يگانـه چیـزی 
کـه بدانیـم ذهنمـان دسـت کاری شـده اسـت. »پیـروزی تبلیغـات در صنعـت  بـود 
که مصرف کنندگان احساس می کنند بايد محصوالتش را بخرند و  فرهنگ آن است 
استفاده کنند، در عین آنکه ماهیت حقیقی این محصوالت را می دانند«.۱8 مکتب 
فرانکفـورت اکنـون بـه درد مـا می خـورد چـون چنیـن نقدهایـی بـر جامعـه، امـروز حتـی 

بیشـتر از زمانـی   کـه ایـن کلمـات نـگارش شـدند، موجـه و معقول اند.
بـر  مصرف گرایـی۱  و  فرهنـگ  صنعـت  سـلطۀ  چـون  کـه  گفـت  می تـوان  چـرا؟ 
گذشـته اسـت. بدتـر آنکـه، آنچـه روزگاری يـک نظـام سـلطۀ  انسـان، امـروز، بیـش از 
جوامع اروپایی و آمريکای شـمالی بود اکنون دامنۀ خود را بسـط داده اسـت. ما ديگر 
در دنیایـی بـه سـر نمی بريـم کـه ملت هـا و ملی گرایـی واجـد اهمیـت خاصی باشـند، 
گـر  يـم؛ امـا ا کـه به ظاهـر آزادی انتخـاب دار بلکـه در يـک بـازار جهانی شـده هسـتیم 
يـم  عیب يابـی مکتـب فرانکفـورت درسـت باشـد، فقـط آزادی انتخـاب چیـزی را دار
کـه از معنويتمـان  يـم  کـه همیشـه يکسـان اسـت، فقـط آزادی انتخـاب چیـزی را دار

کـه مـا را بـه تمکیـن از سـر میـل در برابـر يـک نظـام سـرکوبگر وا مـی دارد. می کاهـد، 
کـه  چیـزی  آن  بـه  »نظـر  نوشـت:  دوسـت  يـک  بـرای  هورکهايمـر   ،۱۹4۰ سـال  در 
کار ما اساسـًا آن اسـت که  هم اکنون می رود تا بر اروپا و شـايد دنیا سـیطره يابد، مقصود از 
کنیـم، از جنـس  کـه به سـوی مـا می آيـد چیزهایـی را دسـت بـه دسـت  در ایـن شـبی 
کـه داخـل بطـری می گذارنـد«.۱۹ البتـه منظـور او از شـب جنـگ جهانـی  پیغام هایـی 

دوم و هولوکاسـت بـود.

1.  consumerism



25 مقدمه: خالف جریان

کـه در نـوع متفاوتـی از  امـا نوشـته های مکتـب فرانکفـورت بـرای مایـی مفیدنـد 
کن جهنـم هسـتیم، امـا نـه آنی کـه مکتـب فرانکفورت  تاريکـی بـه سـر می بريـم. مـا سـا
کـه اصحـاب آن مکتـب می تواننـد در فهمـش بـه مـا  آفريـده باشـد، بلکـه جهنمـی 
کمـک کننـد. وقـت آن رسـیده اسـت کـه پیامـی را کـه در بطـری گذاشـتند بـاز کنیـم.





]بخش اول[

1920-1900
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وضعیت: بحرانی
کنـار بسـتر والتـر  بیـرون، صبـح يـک روز زمسـتانی برلیـن در ۱۹۰۰ اسـت. داخـل خانـه، 
بنیامین ]۱8۹۲-۱۹4۰[ هشت ساله، خدمتکار يک سیب در اجاق کوچکی گذاشته 
تـا بپـزد. شـايد بتوانیـد رايحـۀ فضـا را تجسـم کنید، ولی سـی و دو سـال بعـد که بنیامین 
آن خاطـره را يـادآوری کـرد درگیـر تداعی هایـی از ماجـرا شـده بـود کـه البـد بـه مخیله تان 
کودکـی حوالـی ۱۹۰۰ ۱، از  خطـور نمی کنـد. او در مجموعـۀ خاطراتـش، برلیـن در دوران 

عصـارۀ آتـش اجـاق می گويـد کـه بـر رخسـار آن سـیب نیم پز نشسـته بود:

که روزگار در تقدیرم نوشـته بود. پس جای تعجب  ... رايحۀ تمام چیزهایی 

می رسـاندم  سـیب  آن  درخشـان  گونـۀ  گرمـِی  بـه  را  دسـتم  بـار  هـر  کـه  نبـود 

گریزپـا بـود  گرفتنـش ترديـد داشـتم. انـگار بويـش حامـل يـک خبـر  گاز  بـرای 

خبـر  آن  می گريخـت.  مـن  از  می بـردم،  دهـان  به سـمت  را  سـیب  گـر  ا کـه، 

بـه مدرسـه مايـۀ آسـودگی ام می شـد.۱ کـه در راه رسـیدن  دلگرم کننـده ای 

1. Berlin Childhood Around 1900



گراندهتل پرتگاه30

ولی آن آسودگی هم نابجا از آب درآمد: در مدرسه، »میل به خواب آرام و تمام« 
بـر او چیـره شـد: »البـد هـزاران بـار ایـن آرزو را کـرده بـودم کـه باالخـره محقـق شـد. ولـی 
مدت هـا بعـد بـود که تحقق واقعـی آن آرزو را ديدم: وقتی که همۀ امیدهايم، امیدهای 

دوست داشـتنی ام، به کسـب جايگاه و زندگی مناسـب واهی از آب درآمدند«.۲
کـه  چـه تصویـر ُپـر و پیمانـی از والتـر بنیامیـن: در آغـاز آن سـیب سـفت ملعـون 
رايحـه اش تجسـم اخـراج او از بهشـت کودکـی بـود، و آن هـم به نوبۀ خـود تجسـم تبعیـد 
کـه يـک مـرد رنـد بی خانمـان از او سـاخت، و درنهايـت  دوران بزرگسـالی اش از آلمـان 
مرگ تراژيک او هنگام فرار از نازی ها در 48 سالگی. این است آن چهرۀ آسیب پذیری 
کـه می کوشـید خـود را بـر دنیـای بی مـروت خـارج از اتـاِق دلربـا و معطرش تحمیل کند. 
ایـن اسـت آن سـودازده ای کـه تحقـق خواسـته اش )خـواب( در گـرو سـرخوردگی قطعی 
از ديگر آرزوهايش بود. و این پرش )از بستر به مدرسه به دوران سرخوردگی بزرگسالی( 
يـادآور تکنیک هـای مـدرن نـگارش اسـت کـه در کتـاب خیابـان يک طرفـه۱ )۱۹۲8( به 
کار گرفت، و نشانی است از طرفداری سفت و سخت او از مونتاژ سینمایی و قدرت 
انقالبی آن در مقالۀ »اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی«۲ )۱۹۳۶(. در يادآوری های 
بسـیار  انتقـادی  يـک حرکـت  به ویـژه، شـاهد  بیسـتم،  قـرن  آغـاز  در  کودکـی اش  از  او 
کـه بارهـا در نوشـته هايش تکـرار می کنـد: رخدادهـا را  عجیـب و ضدشـهودی هسـتیم 
از آنچـه »پیوسـتار تاريـخ« می نامیـد بیـرون می کشـد، بـه گذشـته می نگرد تـا بی رحمانه 
گذشـته چیـره شـده بودنـد، و، بـا نگاهـی بـه  کـه بـر اعصـار  پـرده از توهم هایـی بـردارد 
گذشـته، تبـر بـر آن ُبت هایـی می زنـد کـه در روزگار خـود طبیعـی، بی مشـکل و معقـول 
بـه نظـر می آمده انـد. شـايد به ظاهر در سايه سـار نوسـتالژی آن کودکی پرنشـاطی لمیده 
باشـد کـه بـا پـول پدر و زحمت خدمتکار میسـر شـده بـود؛ اما به واقـع، در مقام تمثیل، 
دينامیت در پی و بنیان های آن کودکی و البته برلین دوران کودکی اش کار می گذارد. 
همچنیـن عمـدۀ جاذبـه و اثرگـذاری ایـن منتقـد و فیلسـوف بـزرگ بـر متفکـران یهودی 

1. One-Way Street
2. ‘The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction’
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کـه عمدتـًا جوان تـر از او بودنـد و بـرای »مؤسسـۀ تحقیقـات  آلمانـی همتـای خـود را، 
کار می کردنـد، بايـد در  کـه بـه مکتـب فرانکفـورت مشـهور شـد(  اجتماعـی« )يـا همـان 
همیـن خاطـرات يافـت. هرچند بنیامین هرگز کارمند این مکتب نشـد، ولی مؤثرترین 

تسـهیلگر فکـری آن بود.
فرانکفـورت،  مکتـب  شـاخص  اعضـای  کودکـی  خانه هـای  از  بسـیاری  مثـل 
آپارتمان هـا و ويالهـای راحـت و بورژوایـی در غـرب برلین که اقامتـگاه والدينش امیل 
)دالل موفق آثار هنری و عتیقه جات( و ُپلین بودند ثمرۀ کسب وکارهای موفق بودند. 
ک، ویزنگرونـد- خانـوادۀ بنیامیـن هـم، مثـل خانواده هـای هورکهايمـر، مارکـوزه، پـوال
کـه بـا اجتمـاع پیرامـون خـود همگـون شـده و  آدورنـو۱ و ديگـر خانواده هـای یهوديانـی 
خاسـتگاه انديشـمندان مکتـب فرانکفـورت بودنـد، در میانـۀ تجمل هـا و تظاهرهـای 
دوران ويلهلـم دوم۲، امپراتـور آلمـان، به خاطـر صنعتی سـازی شـتابان آلمـان در اوایل 

قـرن بیسـتم در عیـش و عشـرت بی سـابقه ای بـه سـر می بردنـد.
کـه نوشـته های بنیامیـن چنـان هم نوایـی عمیقـی بـا  ایـن از جملـۀ داليلـی بـود 
از پیشـینۀ  او  نیـز مثـل  آن هـا  فرانکفـورت داشـت:  ديگـر اعضـای شـاخص مکتـب 
ممتـاز متعلـق بـه یهوديـان سـکوالر در آلمان مـدرن بهره مند بودند، و مثـل او علیه روح 
کس هورکهايمر )۱8۹۵-۱۹۷۳(، فیلسوف،  کاسـب کارانۀ پدرانشـان شـورش کردند. ما
منتقـد و مدیـر مؤسسـۀ تحقیقـات اجتماعـی بـه مدت بیش از سـی سـال، پسـر مالک 
يـک کارخانۀ نسـاجی در اشـتوتگارت بـود. هربرت مارکـوزه )۱8۹8-۱۹۷۹(، فیلسـوف 
سیاسی و محبوب دانشجويان راديکال دهۀ ۱۹۶۰، پسر يک تاجر ثروتمند برلینی بود 
و دوران جوانـی اش را در خانـواده ای یهـودی از طبقـۀ متوسـط باال گذراند که در جامعۀ 
ِک جامعه شـناس و فیلسـوف )۱8۹4- پـدر فريدريـش پـوال بـود.  آلمـان ادغـام شـده 
فرایبـورگ،  کارخانـۀ چـرم در  يـک  و، در مقـام مالـک  برگردانـد  رو  از یهوديـت   )۱۹۷۰ 

1. Wiesengrund-Adorno

کـه از ۱888 تـا ۱۹۱8 فرمانـروای آن قلمـرو بـود )۱۹4۱- کـم پـروس  Wilhelm II .۲: آخریـن امپراتـور آلمـان و حا
.)۱8۵۹
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کسـب وکار پررونقی داشـت. تئودور آدورنو، فیلسـوف، آهنگ ساز، نظريه پرداز موسیقی 
راحتـی  زندگـی  بنیامیـن  والتـر  مثـل  کودکـی  در   ،)۱۹۶۹-۱۹۰۳( جامعه شـناس  و 
يـا کالولی-آدورنـو۱ ُاپـرا می خواند و پدرش ُاسـکار ویزنگروند۲ يک  داشـت. مـادرش مار
کـه، بـه تعبیـر  یهـودی همگون شـده بـا جامعـۀ فرانکفـورت و تاجـر موفـق شـراب بـود 
مارتین جی۳ )تاريخ نگار مکتب فرانکفورت(، پسـرش »ذوق امورات لطیف زندگی، 
اما نه عالقه به تجارت«۳ را از او ارث برد. این نکته دربارۀ بسیاری از اعضای مکتب 
فرانکفورت صادق اسـت که به کسـب وکار پدرانشـان وابسته بودند اما نمی خواستند 

آلـودۀ روح آن شـوند.
انديشـمند برجسـتۀ مکتـب فرانکفـورت در حـوزۀ  فـروم )۱۹8۰-۱۹۰۰(،  اريـک 
روانـکاوی، قـدری بـا همکارانـش فـرق داشـت: پـدر او هـم در فرانکفـورت فروشـندۀ 
دوره گـرد شـراب میـوه بـا درآمـدی نسـبتًا خـوب بـود، ولـی تئـودور برخـالف همکارانـش 
کنیسـۀ محله شـان سـرود می خواند و به تمامِی اعیاد  که در  يک یهودی ارتدکس بود 
و آداب یهـودی مقیـد بـود. امـا مثـل همکارانش خلق وخوی او نیز بیزار از پول پرسـتی 

و بی میـل بـه دنیـای کسـب وکار بـود.
هنريـک گروسـمن4 ، کـه در يـک دوره اقتصـاددان ارشـد مکتـب فرانکفـورت بود، 
کودکـی اش را در کراکـوف گذرانـد کـه آن زمـان مسـتعمرۀ امپراتـوری هابسـبورگ۵ اتريـش 
کـه صنعتگـر و معـدن دار کوچـک و پردرآمـدی  بـود. او بـه ُيمـن پـدرش، میخانـه داری 
کوهـن۶، زندگی نامه نويـس  کـم نداشـت. ريـک  از امکانـات زندگـی هیـچ  بـود،  شـده 
از  مالی شـان  کامیابـی  به واسـطۀ  گروسـمن  اسـت: »خانـوادۀ  نوشـته  هنريـک، چنیـن 
عواقب تعصبات اجتماعی، جريان های سیاسی و قوانین تبعیض آمیز علیه یهوديان 
در امان بودند«.4 بسـیاری از انديشـمندان پیشـرِو مکتب فرانکفورت چنین مصونیتی 
کامـاًل از  داشـتند، هرچنـد به ویـژه وقتـی نازی هـا بـه قـدرت رسـیدند هیچ يـک از آن هـا 

1. Maria Calvelli-Adorno  5. Habsburg Empire
2. Oscar Wiesengrund   6. Rick Kuhn
3. Martin Jay
4. Henryk Grossman )1881-1950(
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گفتـه نماند که والدین گروسـمن هرچند بـا جامعۀ کراکوف  تبعیـض در امـان نمانـد. نا
همگـون شـده بودنـد، امـا پسرانشـان را ختنه کرده و در جامعۀ یهوديـان ثبت نام کردند: 

همگون سـازی۱ هـم حـد و حـدودی داشـت.
همـۀ آن هـا باهـوش و باخبر از طنز موقعیت تاريخی شـان بودنـد: به ُيمن زیرکی 
تجـاری پدرانشـان بـود کـه می توانسـتند تألیـف و تأمـل انتقـادی را پیشـۀ زندگـی خـود 
کاری از سـر عقدۀ اوديپ در صدد  گر این تألیف ها و تأمل ها همچون  کنند، حتی ا
کرده اسـت. دنیای  که این زندگی را برايشـان میسـر  براندازی آن نظام سیاسـی باشـد 
کـودک ابـدی و  کـه زادگاه و پرورشـگاه ایـن مـردان بـود شـايد بـه چشـم يـک  آسـوده ای 
امـن بیايـد. امـا خاطـرات بنیامیـن، در عیـن آنکـه مرثیـه ای بـرای آن دنیا )دنیـای فاخر 
کـه آن دنیـا نـه  کودکـی اش( بـود، پـرده از ایـن حقیقـت طاقت فرسـا نیـز برمی داشـت 
ابـدی يـا امـن کـه موقـت و محکوم به زوال بـود. برلیـِن دوران کودکی بنیامین پديده ای 
کـه، نیم قـرن پیـش، از اسـتان های دورافتـادۀ پـروس بـود در آغـاز  متأخـر بـود. شـهری 
گرفـت. تبدیـل ایـن  قـرن بیسـتم به عنـوان مدرن تریـن شـهر قـارۀ اروپـا جـای پاريـس را 
شـهر بـه پايتخـت آلمـان متحـد در ۱8۷۱ اعتمادبه نفس متکبرانه ای رقم زد که ريشـۀ 
کردن آثار پرشـکوه معماری )مثاًل سـاختمان  میل دیوانه وار آن به بازآفرينی خود و برپا
گ۲ در ۱8۹4 افتتـاح شـد( بـود. از آن زمـان تـا آغـاز قـرن جديـد، جمعیـت  رايشسـتا
برلیـن از هشـتصد هـزار بـه دو میلیـون نفـر افزايش يافـت. پايتخت جديد، بـه موازات 
رشـد خود، از شـهری الگو می گرفت که قصد داشـت جايگزین آن در شـکوه و جالل 
کـه در نبـش خیابان هـای فريدريـش و بـرن بـود، پاسـاژی طبـق  گالـری قیصـر،  شـود: 
کوفروسـتندام۳، بلـوار بـزرگ برلیـن بـه سـبک پاريـس، در دوران  الگـوی پاريـس بـود. 
خردسـالی بنیامیـن راه افتـاد. اولیـن فروشـگاه همه منظـورۀ برلیـن در میـدان الیپزيگر4 

1. assimilation

Reichstag .۲: پارلمان آلمان.
3. Kufürstendamm
4. Leipziger Platz
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گرفتـه بـود: آن معبدهـای بـزرگ خريـد  به وضـوح از اوبون مارشـه۱ و السـاماريتن۲ الگـو 
کـه، بیـش از نیـم قـرن قبـل از برلیـن، در پاريـس افتتـاح شـده بودند.

آن خاطـرات کودکـی کـه بنیامیـن نوشـت شـايد به ظاهـر يـک گریـز نوسـتالژيک 
از دوران دشـوار بزرگسـالی اش باشـند، امـا دقیق تـر کـه نـگاه کنیم همچـون يک کنش 
انقالبـی در نوشـتارند. بـه تعبیـر آلـن بنـت۳، تاريـخ از نظـر بنیامیـن به منزلـۀ اتفاقـات 
مزخـرف يکـی پـس از ديگـری، يـا دنبالـه ای از رويدادهـای بی معنا نبـود. بلکه معنای 
کـه از آن هـا تاريـخ می سـاخت.  روایـی بـر آن رويدادهـا تحمیـل می شـد و همیـن بـود 
امـا تحمیـل معنـا هـم چندان عمـل معصومانه ای نیسـت. تاريخ را فاتحان نوشـته اند 
از دل  رويدادهـا  بـرش زدن  نیسـت.  بازنـدگان  بـرای  فاتحانـه جایـی  روايـت  آن  در  و 
تاريـخ بـه سـبک بنیامیـن و قـراردادن آن هـا در يـک بافـت زمانـی ديگـر )يـا آنچـه او 
»منظومـه«4 می نامیـد( کنشـی هـم مارکسیسـتی و هـم یهودی بـود: مارکسیسـتی از آن 
رو که به دنبال افشـای توهم ها و ماهیت اسـتثمارگر سـرمايه داری بود؛ و یهودی چون 

کنـده از آیین هـای سـوگواری و رسـتگاری یهـودی بـود. آ
پـس نکتـۀ مهـم آن اسـت کـه کار بنیامیـن مفهـوم جديـدی از تاريـخ در دل خـود 
اعتقـادی  بـود  سـرمايه داری  راسـخ  ايمـاِن  يـک  کـه  پیشـرفت  نـوع  آن  بـه  او  داشـت: 
و  فاتحانـه  تسـلی بخش،  فهـم  آن  بـود:  تاريخ گرایـی۵  بـر  نیچـه  نقـد  پیـرو  او  نداشـت. 
بـوده درک  را آن گونـه کـه  بـه روش علمـی می تـوان گذشـته  اثبات گرايانـه کـه می گفـت 
کـرد. در فلسـفۀ ايدئالیسـت آلمانـی، گشـايش۶ ديالکتیکی-تاريخـِی روحـی زیربنـای 
آن بـاور بـه پیشـرفت بـود. امـا آن خیـال تاريخ گـرا آن مؤلفه هایـی از گذشـته کـه بـا روايـت 
همخـوان نبودنـد را حـذف می کـرد. لـذا وظیفـۀ بنیامیـن بازيابـی آن عناصـری بـود کـه، 
برانـداز می خواسـت  بنیامیـِن  پـس  بودنـد.  فنـا شـده  بـه  فاتحـان، محکـوم   بـه دسـتور 

1. Au Bon Marché   5. historicism
2. La Samaritaine   6. unfolding
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ایـن نسـیان فراگیـر را زایـل کنـد، ایـن فهـم توهم آمیـز از زمـاِن تاريخـی را بشـکند، و رعايای 
»يـک روش جديـِد  آنچـه  امیـد داشـت  او  آورد.  بیـرون  باطـل  از خیـال  را  سـرمايه داری 
ديالکتیکـی از تاريخ نـگاری« نامیـده بـود به این مهم نائل آيـد.۵ در ایـن روش، ویرانه های 
گذشـته، يعنـی همـان آواری کـه سـرمايه داری تـالش می کـرد از تاريخ خود بزدايـد، بر حال 
سـايه انداختـه  اسـت. بنیامیـن چنـدان بـه سـبک فرويـد از »بازگشـت امـر واپس رانـده« 
حـرف نمی زنـد، امـا پـروژه اش بـه همیـن نتیجـه منتهـی می شـود. بـرای همین اسـت که 
 در برلیـن در دوران کودکـی از خاطـرۀ کودکـی اش می گويـد کـه در يـک پاسـاژ در برلیـن 

ً
مثـال

چیـزی بـه اسـم »جهان نمـای قیصـر«۱ ديـده بـود: دسـتگاهی گنبدی شـکل بـا تصاویری 
برجسـته از رويدادهـای تاريخـی، فتوحـات نظامـی، فالت هـا و منظره هـای شـهری کـه 
همگـی روی يـک دیـوار مـدور ترسـیم شـده بودنـد و آرام از پیش چشـم مخاطبان نشسـته 
اطـراف آن دسـتگاه می گذشـتند. منتقـدان امـروزْی تناظـری میـان آن جهان نما و تجربۀ 
سـینمای مالتی پلکس امروزی ديده اند، و بنیامین هم بی ترديد این مقايسـه را فهمیده 
بود: دقت در آن نوع سرگرمی با فناوری منسوخی که روزگاری حرف اول و آخر این عرصه 

بـود مـا را بـه تأمـل دربـارۀ فناوری هـای جديـد امـا بـا همین تظاهرهـا وا مـی دارد.
جهان نمـای قیصـر در بـازۀ ۱8۶۹ تـا ۱8۷۳ سـاخته شـده و اکنـون منسـوخ شـده 
بـود. ولـی هنـوز قـدری مخاطـب نهایـی، عمدتـًا از کـودکان، مانـده بودنـد کـه از آن بهـره 
بگیرنـد، به ویـژه اگـر هـوای بیـرون بارانـی بـود. بنیامیـن می نويسـد: »يکـی از جاذبه هـای 
مهـم تصاویـر جهان نمـای قیصـر آن بـود کـه می شـد ایـن چرخـه را از هـر جـا شـروع کرد. 
چون صفحۀ نمايش آن با صندلی های پیرامونش مدور بود هر مخاطبی همۀ تصاویر 
کـه جهان نمـای قیصـر از ُمـد افتـاده بـود، می شـد  را می ديـد... اواخـر دوران کودکـی ام، 
کـرد«.۶ این گونـه چیزهـای منسـوخ و  در يـک اتـاق نیمه خالـی ایـن تصاویـر را سـیاحت 
کام و شکسـت های خفت بـار کـه از روايت هـای پیشـرفت حـذف شـده  تالش هـای نـا

بودنـد توجـه انتقـادی بنیامیـن را جلب می کردنـد. روايِت او تاريـخ بازندگان بود: نه فقط 

1. Kaiserpanorama
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انسـان های شکسـت خورده، بلکه آن چیزهای دورريختنی که، در روزگار خود، حرف 
آخر را می زدند. پس يادآوری جهان نمای قیصر فقط به منزلۀ پرسـه زنی در يک خاطرۀ 
تلـخ و شـیرین از يـک بعدازظهـر بارانـی دوران کودکـی اش نبود، بلکه تـداوم روند غالب 
نوشـتارهايش بود: مطالعۀ امور مغفول مانده، بی ارزش، مهمل، همان چیزهایی که در 
روايـت رسـمی از تاريـخ جـا نمی گرفتنـد، اما، بـه عقیدۀ او، حـاوی آرزوهـای خیال بافانۀ 
ضمیر جمعی بودند. با نجات مقوله های خفت بار و منسوخ از چنگال زوال تاريخی، 
بنیامیـن می خواسـت مـا را از آن خـواب دسـته جمعی بیـدار کند کـه ابزار سـرمايه داری 

بـرای رام کردن بشـريت شـده بود.
روزی روزگاری، جهان نمـای قیصـر جديدتریـن ابـزار روی صحنـه بـود: ابزار تصور 
کـه آن  و تصویـر فانتزی هـای آرمان شـهری. والتـر زمانـی بـه ديـدار جهان نمـا نائـل آمـد 
ابـزار راهـی زباله دانـِی تاريـخ شـده بـود. بنیامیـن بزرگسـال هنـگام نوشـتن خاطراتـش بـه 
ایـن فهـم رسـید کـه جهان نما تمثیلـی از توهم پیـش روی تاريـخ بود: تا ابـد می چرخید، 
تاريخـش چیـزی جـز تکرار نبود، و مانع تغییر واقعی می شـد. جهان نما، همانند اصل 
گرانش را رام، منفعـل و ابلهانه در  مفهـوم پیـش روی تاريـخ، ابـزاری خیالـی بـود تـا تماشـا
حـال خیال پـردازی نگـه دارد، کـه )مثـل همان ديـدار والتر( مشـتاق تجربه های جديد، 
از  مملـو  زندگی هـای  باشـند؛ مشـتاق  و سـفرهای سـرگرم کننده  دنیاهـای دوردسـت 
حواس پرتـی، به جـای مواجهـه بـا واقعیت هـای نابرابـری اجتماعـی و اسـتثمار تحـت 
که فناوری های جديدتر و بهتر جای جهان نمای قیصر را  سیطرۀ سرمايه داری. البته 
می گرفتند، ولی ماجرا ذیل سرمايه داری همیشه بر همین منوال بوده است: ما همیشه 
بـا تازه هـا روبـه رو می شـويم، و هرگـز نگاه خیره مـان را حوالۀ از کار افتاده ها، منسـوخ ها و 
کنان حلقه های  مطرودها نمی کنیم. انگار که ما قربانی شکنجه در پرتقال کوکی۱ يا سا

جهنـم دانتـه باشـیم، محکـوم بـه آنکه تـا ابد جديدتریـن کاالهـا را مصرف کنیم.

کوبريـک هـم  کـه در سـال ۱۹۶۲ منتشـر شـد و اسـتنلی  A Clockwork Orange .۱: رمانـی اثـر آنتونـی برجـس 
فیلمـی بـر اسـاس آن در سـال ۱۹۷۱ سـاخت.


