
 بازخوانی اثری از تئودور آدورنو

ستارگانبهزمینمیآیند

زهره عزیزآبادی :نویسنده

 طالع بینی، روانشناس4ی مثبت گرا، انواع کارگاه های خودشناس4ی که امروز از طریق صفحات اینستاگرامی پرفالوئر تبلیغ

 می شوند چند ویژگی مشترک دارند از جمله باور بر فرد و مسئولیت فردی و بدین ترتیب ساختارهای مولد نابرابری های

.اجتماعی را کنار می گذارند

 مقاله ی »ستارگان به زمین می آیند«، حاصِل تحلیل محتوای مطالب ستونی طالع بینی در روزنامه ی لس آنجلس تایمزاست

 آدورنو به مدت تقریبا سه ماه از .(Crook،۲۰۰۲:۱)که آدورنو هنگام بازگشت از آملان به آمریکا آن را به نگارش درآورد

  این ستون طالع بینی را که تحت عنوان پیشگویی های طالع بینانه، توسط کارول رایتر تنظیم۱۹۵۳ تا فوریه ۱۹۵۲نوامبر 

 شده بود مورد بررس4ی قرار داد. وی ارکان مهم صنعت فرهنگ از جمله تلویزیون، طالع بینی، ورزش، و موسیقی را بررس4ی

 می کند تا بنیان های روانشناختی رشد فاشیسم را نشان دهد. ارتباطات میان فاشیسم و صنعت فرهنگ در مقاالت

 آنچه که .(Crook،۲۰۰۲).»ستارگان به زمین می آیند« و»ضد یهودی گری و تبلیغات فاشیستی« تحلیل شده است

 امروزه، بازگشت به آدورنو و بازخوانی مقاله ی وی پیرامون طالع بینی را ضروری و مبرم می کند، شیوه های ناهمگون تر،

 متنوع تر و ناپیدای ادغام سوژه ها در منطق سرمایه داری است. مقاله ی »ستارگان به زمین می آیند«، گرچه ستون

 طالع بینی را تحلیل می کند اما ویژگی های برشمرده شده در این ستون، در دیگر ارکان صنعت فرهنگ نیز قابل رهگیری

.است

 در ادامه، با ارائه شرحی از نظریات وی در این مقاله، به داللت های آن برای تحلیل وضعیت جامعه ی امروز اشاره

.خواهم داشت
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طالع بین ها با تاکید: چند ویژگی اصلی طالع بینی را درمی یابد) ۱۹۹۴(در بررس4ی ستون طالع بینی لس آنجلس تایمز، آدورنو  

تکیه« کمک-تهدید»بر ویژگی های برجسته ی خوانندگان، حس خودشیفتگی را در آنها تقویت می کنند؛ آنها بر چرخه ی   

یعنی بر وجود امری تهدیدآمیز صحه گذارده و به ارائه مشاوره برای خروج از آن بحران می پردازند؛ آنها به. می کنند  

 خوانندگان احساس وابستگی را تلقین و انطباق اجتماعی را ترویج می دهند، و در نهایت بر این امر که فرد مقصر است

نویسنده ی ستون نجومی لس آنجلس تایمز بر مبنای برخی فرضیات روان شناختی [۱] .و نه شرایط موجود تاکید دارند  

چون خوانندگان وی طیف وسیعی از افراد هستند، وی باید آرزوها و. دست به نگارش پیش بینی های خود می زند  

].خواست های آنان را در نوشته هایش به نحوی تصویرسازی کند که در برخورد با واقعیات زندگی، دچار تالش4ی نشوند

طالع بینی حس. یکی از مهمترین و قدرتمندترین این حربه ها متوسل شدن به نارسیسیزم و خودشیفتگی است [۲  

.خودشیفتگی فرد را با تاکید بر جنبه های مثبت فرد افزایش می دهد

 آدورنو با بررس4ی توصیه هایی که نویسنده

 ستون ها به خوانندگان می کند، بسیاری از

 جنبه هایی را که تحقیقات روانشناس4ی در

 متقاعدسازی افراد موثر می دانند آشکار

در واقع زمانی که افراد تصور می کنند عبارات کلی، تنها [۳]اثر بارنوم، یعنی تمایل به شخص4ی کردن عبارات کلی،. می کند  

در تمییز فردی از فرد) و یا فالگیر(در اینجا مهارت تحلیل گر. به آنها مربوط می شود اعتقادشان به تحلیلگر زیاد می شود  

 دیگر مالک رضایت افراد نیست، بلکه رضایت افراد به میزانی بستگی دارد که عقیده داشته باشند، مساله مختص به

عبارتی کلی است که افراد زیادی با توجه به این هشدار از رانندگی! مثال عبارت کلی امروز رانندگی نکنید [۴] .آنهاست  

چرا که این عبارت کلی را با توجه به نشانه های آسمانی مختص به خود می دانند. در آن روز حذر خواهند کرد .

گذشتهایبهترهنوزهمممکناست»  :همچنینبخوانید  » 

چرا که اگر چنین چیزی. به عالوه طالع بین همواره باید بر تهدید و خطری که متوجه زندگی خوانندگان است تاکید کند  

البته خطری که خواننده را تهدید می کند نباید بسیار شدید. نداشتند) کمک طالع بین(نبود آنان هرگز نیاز به کمک   

در اینجاست که. مثال یکی از مهمترین این تهدیدها تصادف با ماشین است. باشد به نحوی که نتوان بر آن فائق آمد  

در چنین شرایطی فرد به عنوان یک انسان مستقل و خودمختار عمل! ستون هشدار می دهد با احتیاط رانندگی کنید  

 طالع بین ها با تاکید بر ویژگی های برجسته ی خوانندگان،

 حس خودشیفتگی را در آنها تقویت می کنند؛ بر وجود

 امری تهدیدآمیز صحه گذارده و به ارائه مشاوره برای

 خروج از آن بحران می پردازند؛ و در نهایت بر این امر که

فرد مقصر است و نه شرایط موجود تاکید دارند
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-الگوی کمک. نمی کند بلکه با تکیه بر نیرویی ماوراءانسانی و سپردن امور به سرنوشت، از خود سلِب مسئولیت می کند

وی به تحقیق هرزاگ. تهدید از طریق ابزارهای گسترده تری همچون رسانه های جمعی در زندگی افراد رسوخ می کند  

 اشاره می کند؛ در این پژوهش، سریال هایی که برای گذران اوقات فراغت زنان در روز تهیه می شود، مورد بررس4ی قرار

همانند. در گردش است« در مهلکه افتادن و خروج از مهلکه»گرفته؛ خط سیر داستان این سریال ها حول محور   

بی وقفه به خواننده اطمینان داده می شود. اینگونه سریال ها، ُتن آرامش بخش4ی بر کلیه ستون طالع بینی نیز حاکم است  

.اما میان قهرمان  ستون های طالع بینی و سریال های تلویزیونی تفاوت هایی وجود دارد«. همه چیز خوب خواهد بود»که   

.در ستون طالع بینی، ستون نویِس همه چیزدان، و یا نشانه های آسمانی، جای قهرماِن سریال تلویزیونی را می گیرد  

 مشکالت افراد به صورت خودکار یا با کمک دیگران، خصوصا آن دوستان مرموزی که نام آنها در ستون بارها تکرار

اینجا قدرت غیرشخص4ی. می شود، حل می شود و این منوط به این مسئله است که ستارگان به آن قطعیت بخشند  

.می شود

 استدالل بعدی آدورنو اینست که افراد در شرایط وابستگی قرار دارند و نمی توانند بر شرایطی که برای آنان پیش آمده

به زعم وی، این مسئله ارتباط وثیقی با. غلبه کرده و این توام با حس4ی از ضعف و بی قدرتی ایگو مشخص می شود  

نویسنده متون، به خوبی از مسائل خوانندگان آگاه. دارد که مفهوم محبوب روان شناسان است« عقده ی حقارت»  

در ستون مدام بر تقصیر و اشتباه فرد تکیه می شود و نه شرایط و وضعیت زندگی. است و از آن بهره برداری می کند  

 فرد، و این یکی از اجزا و عناصِر ظریف جامعه شناس4ی مدرن است و جنبه ای از ایده آل تطابق اجتماعی را به نمایش

امری که توسط ستون القا می شود، قاعده ای است که فرد با توجه به فرامین ستارگان خود را با آن وفق. می گذارد  

کارکرِد توصیف مشکالت افراد و توصیه های متعاقب آن در این ستون ها، بازتثبیِت نظم مستقر و تقویت. می دهد  

(Adorno ۲۰۰۲:۵۴).اطاعت و مطابقت است

یعنی: همچنین به زعم آدورنو، نوشته های ستون بر ارزش های پذیرفته شده در یک دنیای رقابتی تاکید می ورزد  

طالع بین به. ایده ی موفقیت در ورای همه محصوالت فرهنگ پنهان است و طالع بینی نیز از آن مستثنی نیست. موفقیت  

.خوانندگان خود چیزی جز همان تجربیات روزانه شان که به صورت آگاهانه و یا ناخودآگاه با آن خوگرفته اند نمی گوید  

در. معنی طنزگونه ای دارد« خودت باش»اصطالح . ستارگان در تطابق کاملی با شیوه های استقراریافته زندگی ما هستند  



 واقع این عبارات محرک هایی هستند که به صورت اجتماعی دستکاری شده اند تا ذهن را به نحوی فرم دهند که

.وضعیت موجود را بازتولید کند

 با این مرور مختصر، می توان داللت های

 نظریه ی وی برای تحلیل منطق سرمایه داری را

رشد روزافزون. مورد بررس4ی قرار داد  

 روان شناس4ی مثبت گرا، یا رویکرد های مخالف

]«بی ذهنی/ذهن آگاهی»آن همچون نظریاِت 

افزایش فالوئرهای سلبریتی ها و اینفلوئنسرها، محبوبیت باالی استندآپ کمدی، هجوم روزافزون به کارگاه های [۵  

روان شناس4ی مثبت گرا و یا رویکردهای روانشناختی. خودشناس4ی و … را می توان با چشم انداز آدورنوئی تحلیل کرد  

 ذهن آگاهی را، تا جائی که نابرابری ها بواسطه ی آن نرمالیزه می شود، می توان همچون طالع بینی عنصری از صنعت

چرا که با مکانیزم های تقریبا مشابهی سوژه های خود را تولید و در منطق سرمایه داری جذب و. فرهنگ در نظر گرفت  

در. »آنها با تاکید بر فرد و مسئولیت فردی، ساختارهای مولد نابرابری های اجتماعی را در پرانتز می نهند. ادغام می کند  

 درون چنین ژانری نابرابری ها توجیه می شود؛ روان شناس4ی شما را در هر پایگاه و طبقه ی اجتماعی که باشید یاری

حتی رویکردهای ذهن آگاهی که در تقابل با روانشناس4ی [۶]«.می دهد، و چشم را بر روی نابرابری های ساختاری می بندد  

به عنوان نماینده ی این رویکرد و طرفداران وی در« اکهارت تول. »مثبت گرا ظهور یافته اند نیز در همین ژانر قرار دارند  

:ایران همچون یلدا قبادی، گرچه بر مثبت اندیش4ی تاکید نمی کنند اما ِتم اصلی آموزش های آنان پذیرش شرایط است

»  هرجا احساس منفی وجود دارد، ردپایی از توقع وجود دارد، هرگاه غمگین یا خشمگین هستید به دنبال نشانه ای از

»توقع در آدم ها باشید

اما کاش مسئله به همینجا. بی توقعی راه حل رهایی از احساسات منفی است و این یعنی تحقِق ایده آل تطابق با نظام  

 ختم شود؛ به نظر می رسد نظام سرمایه داری با شیوه های متنوع تری هر روز بیش از پیش جهان ما را در خود فرو

:می برد؛ زمانی که دهشناک ترین فجایع انسانی نیز بواسطه ی همین نظام نرمالیزه می شوند

 طالع بین به خوانندگان خود چیزی جز همان تجربیات

 روزانه شان که به صورت آگاهانه و یا ناخودآگاه با آن

معنی« خودت باش»اصطالح . خوگرفته اند نمی گوید  

در واقع این عبارات محرک هایی هستند. طنزگونه ای دارد  

 که به صورت اجتماعی دستکاری شده اند تا ذهن را به

.نحوی فرم دهند که وضعیت موجود را بازتولید کند



، دختری از هرات افغانستان است که«برنده شدن شجاعت می خواهد»حمیرا قادری نویسنده ی کتاب پرفروِش   

، را دستمایه ی کتابی کرده که در آمریکا جزء پرفروش ترین کتا ب های عصر)یا بهتر بگوییم رنج نامه اش(زندگی نامه اش   

در فضای« چگونه اندوه را به اندیشه بدل کردم»با عنواِن ) گویا در ایران( کلیپ یکی از سخنرانی های او .حاضر شده  

اکنون باید پرسید چه ارتباطی است. مجازی دست به دست می گردد و تحسین مخاطبان بسیاری را برانگیخته است  

 میان صنعت فرهنگ، نظام سرمایه داری، و حمیرایی که از افغانستاِن طالبان رانده شده و در سرزمین موعود آمریکا

حمیرا از ظلم طالبان، ظلم روس ها و جنگ های داخلی افغانستان که وی در آن عزیزانش را به طرز. سکنی گزیده  

:دهشتناکی از دست داده، سخن می گوید و تفاوت خود را با بقیه ی افراد چنین ذکر می کند

»  میخای تفاوتو با بقیه نشان بدی، اونجا که از اندوِهت اندیشه ِمسازی؛ خانه ِنداشُتم، فرزنِدمه از مه گرفته بودن،

 ِکشوُرم از مو گرفته شده بود، تمام اون جایگاهی رو که داشُتم در سه شیفت کاری ُمُتفاوت در مغازه ها از دست داده

 بوُدم، تمام دارائی ایم شده بود َیک میز بیست دالری دسِت دومی که رفته بوُدم از َیکی از سمساری های آمریکا خریده

 بوُدم که جائی برای نوشتن این کتاب داشته باُشم، خانم دکتر حمیرا قادری مشاور ارشد وزارت کار و امور اجتماعی،

 خاتون دوتا دوبلکس در تهران، مانده بود به َیک اتاقک و َیک میز بیست دالری…مو با همین میز بیست دالری کتاب

)تشویق حضار(دوَصد َهزار دالری رو نوشُتم…اینجا تفاوت کار ماست… «

بازیبافلسفه،شوخیباتاریخ  :همچنینبخوانید 

 وی در ادامه مخاطبان را ترغیب می کند تا از رنج خود گنج و از آوارها بنایی برای پیشرفت بسازند، وی از ظلم طالبان و

:روس ها می گوید و از دموکراس4ی آمریکا

»  بنابراین اندوه داشتن شکست خوردن، گریه کردن همیشه بد نیست، وقتی بده که تنها همینا باشه، اگر تبدیل به

 اندیشه نشه، شما باخته اید اگر خشم شما تبدیل به قدرت شما نشه، شما باخته ای، اگر نامهربانی ِبقیه تبدیل به مهر

 در وجود شما نشه شما باخته ای و من نمی خواسُتم َیک آدم بازنده باُشم، به نظر خوُدم از دوره ی طالبان و روس ها و

»جنگ های داخلی گذشته بوُدم، چرا باید در دوره ی دموکراس4ی می ُمرُدم؟

 او در دموکراس4ی آمریکا رنج هایش را به انتشاراتی معروف که ناشر کتاب دختران برونته است می فروشد و در نهایت

:بابت رنج هایی که برده است شاکر است؛ چرا که مشکالتش به  وی آموخته که چگونه رنج اش را به اندیشه بدل کند
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»  سالهای زیادی را در آمریکا در یک جغرافیای ُمُتفاوت، به خاطر تاریخی که از افغانستان ب ُخدوم برُدم َگریه

روزی کتاب خواهران برونته رو خریده بوُدم و. ُفروخُتم کرُدم ،غصه های ُخَدمه به همین انتشارات هارپرکونلز  

باوُرم نمی ُشد با ناشر همین کتاب خواهران برونته، من هم قرارداد ببنُدم…نمی دانسُتم!هرگز هرگز!می خوانُدم، هرگز  

 مسیر زندگی ُموره ُطوری قرار میده که به این انتشارات هارپرکولنز می رُسم، من شاید معدود دخترانی در این سرزمین

 باُشم که مدیون دوره ی طالبانس، مدیون دوره ی روسهاس، مدیون جنگهای داخلی اس، مدیون همین نابرابری های

 دوره ی برابری است، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در تمام این سالها تالش َکرُدم هر چی که در تمام این سالها بر سرم

اگر روسها نمی بودن، ُم یاد نمی گرفُتم که چطور برای زندگیم در کوچه پس کوچه های هرات َخپ. ریخت، زیر پایم َشَو  

، اگر طالبها نمی بودن، هرگز شاید یاد نمی گرفُتم چگونه در برابر خودسوزی های فراوانی)پنهان شدن: َخپ کردن(ُکُنم،  

که اتفاق افتاد ایستادگی ُکُنم، اگر جنگهای داخلی نمی بود شاید هرگز به این سادگی به مفهوم گرسنگی پی نمی ُبرُدم…

 اگر دوره ی دموکراس4ی نمی بود هرگز هرگز به هضم خشونت بزرگ اما ساکتی که در همین افغانستان جاری است به

.»اسم حضانت کودک پی نمی ُبرُدم

 تا پیش از آنکه زندگینامه حمیرا در قالب کتابی پرفروش درآید، می توانیم از ظلم طالبان، از ظلم روس ها و از خشونت

.و جفای رفته بر مردمانی سخن بگوییم که هستی خود را در طی سال های آشفتگی جنگ خانمان سوز از دست داده اند  

، توسط ژانِر روان شناس4ی مثبت گرا به قالبی«برنده شدن شجاعت می خواهد»شاید بشود گفت؛ تا پیش از آنکه کتاب   

اما همین که کتاب. دیگر درآید، مسئله ی جنگ و بی عدالتی در حق زنان، در پروبلماتیکی متفاوت صورت بندی می شود  

تئوریزه می شود؛« برنده شدن شجاعت داشتن»بدین قالب در می آید، بر گناه و تقصیر فردی تکیه می شود و راه   

در چنین ژانری است که. چنانکه آدورنو می گوید؛ خود فرد است که سرزنش می شود و نه ساختارهای اجتماعی دخیل  

ستایش می شود و وی می تواند بابت..حتی ظلم طالبان، ظلم همسر حمیرا در حق وی، خشونت جنگ های داخلی و  

.اراده ی آهنینش در برابر این موانع و حتی درس آموزی از این مشکالت، شاکر باشد

 نظام سرمایه داری از خالل سوژه های زجرکشیده  از نابرابری های اجتماعی، بر موفقیت فردی در دنیایی رقابتی تاکید

 می کند، سوژه هایی که می توانند علی رغم جنگ و بی خانمانی خشِم خود را به ِخشتی برای بنای آینده ا ی روشن بدل

گرچه به ظاهر قدرتی خارق العاده در وجود زنی همچون حمیرا به چشم می آید، اما چنانکه آدورنو در مورد ستون. کنند  

در آنجا فرد احساس ضعف و بی قدرتی خود را به. طالع بینی می گوید، همینجاست که قدرت غیر شخص4ی می شود  



 ستون نویِس همه چیز و یا ستارگانی که طالع انسان را می دانند، تفویض می کند، در این مورد فرد بی قدرتی خود را ناش4ی

، می داند و راه حل آن را شجاعت برای برنده شدن می یابد و چنانکه آدورنو«اندوه به اندیشه»از عدم توانایی در تبدیل   

چرا که توانائی بازتولید سوژه های بی قدرتی را دارد که در وضعیت. می گوید، این نظام نابرابر خود را بازتولید می کند  

 وابستگی قرار دارند؛ وابستگی به ستون نویِس طالع بین، یک قهرمان فاشیست، و یا راهکارهای عملی بهبود زندگی در

همان ُتن آرامش بخش4ی که در سریال های تلویزیونی و یا ستون های طالع بینی حاکم است. پارادایم روانشناس4ی مثبت گرا  

 اکنون بواسطه ی این راهکارها، از جایگاه سوژه ای به سخن درآمده که فجایعی چون ظلم طالبان، ظلم روس ها، جنگ،

همه چیز خوب پیش خواهد»نابرابری  جنسیتی و …را پشت سر گذارده و در برابر حضار این اطمینان را می دهد که   

.»رفت

 مسلما در اینجا از حمیرا به مثابه ی یک فرد خارق العاده که بر مشکالت فائق آمده و همچنین از کتاب وی به عنوان،

واضح و مبرهن(متنی تک افتاده که از سر اتفاق به دست انتشاراتی معروف در آمریکا، منتشر می شود سخن نمی گوییم   

، بلکه مسئله بر سر اینست که چگونه)است که در ساحت اخالق وی زنی ستودنی است و شجاعتش تحسین برانگیز  

غصه های ُخَدمه به« (رنج های بشر را نیز همچون کاالیی مصرفی به تولید انبوه رساند»نظام سرمایه داری می تواند   

، و با تاکید بر فرد و مسئولیت فردی، سوژه هایی را برسازد که به زعم آدورنو،)همین انتشارات هارپرکونلز ُفروخُتم  

صنعت»آدورنو و هورکهایمر معتقدند . بی قدرت، وابسته و در تطابق کامل با نظام یکسان ساز صنعت فرهنگ اند  

اول اینکه مردم را تبدیل. ، در خدمت نظام سرمایه داری است و از دو جهت به این نظام خدمت می کند«فرهنگسازی  

دیگر اینکه به کمک تبلیغات گسترده،. به توده هایی منفعل می کند که شرایط موجود را بدون هیچ فکری می پذیرند  

در موارد زیادی هیچ تفاوت عمده ای بین. مردم را به سمت خرید آنچه که از باال تصمیم گیری شده، هدایت می کند  

زمانی که کتاب حمیرا به قالب ژانرهای تعریف شده این صنعت  درمی آید، [۷].محصوالت این صنعت دیده نمی شود  

 دیگر رنج نامه ی زنی گریخته از ظلم طالبان نیست، ظلم رفته بر وی و راه های برون رفت از آن در پرانتز نهاده می شود و

او اکنون میز بیست. در عوض وی همچون زنی موفق در سرزمین ایده آِل پیشرفت و موفقیت فردی، بازنمائی می شود  

.دالری اش را به کتابی دویست هزار دالری تبدیل کرده است
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