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اثر1هنری1واسـطه1ای1اسـت1بیـن1هنرمند1و1مخاطب.1فـارغ1از1ارتباط1
هنـر1و1جهـان،1در1بسـیاری1مـوارد1هنرمنـد1تحـت1تأثیـر1شـرایط1
اجتماعـی1اثـری1را1خلـق1می1کنـد1تـا1بـا1مخاطبـی1کـه1در1همـان1
جامعـه1زندگـی1می1کنـد،1ارتبـاط1برقـرار1کنـد.1رابطـۀ1اثـر1هنری1و1
مخاطـب1را1می1تـوان1رابطـه1ای1دیالکتیکـی1خواند.1چنان1چه1سـلیقۀ1
مخاطـب1می1توانـد1در1تولیـد1اثـر1هنـری1نقش1بسـزایی1ایفـا11کند1و1
بـه1طـور1متقابـل1اثر1هنـری1در1رفتار1افـراد1جامعه1تاثیرگذار1باشـد.1
تئـودور1آدورنـو	1از1اندیشـمندانی1اسـت1کـه1مخالف1اعمال1سـلیقۀ1
عامـه1بـرای1جـذب1مخاطـب1در1تولیـد1اثر1هنری1اسـت1امـا1ارتباط1
جامعـه1و1هنـر1را1کتمـان1نمی1کنـد.1او1معتقـد1اسـت1که1هنـر1راهی1
بـرای1امید1داشـتن1بـه1دنیـای1بهتر1اسـت1و1همچون1دیگـر1اعضای1
مکتـب1فرانکفـورت12بر1وجـه1انتقادی1هنـر1تأکیـد1دارد.1آدورنو1هنر1
را1ابـزاری1بـرای1اصـاح1تضادهـای1درونـی1جامعه1و1نقـد1ایدئولوژی1
مسـلط1می1دانـد1و1بـا1نـگاه1کاالیـی1به1هنـر1مخالف1اسـت.1از1همین1
روی1هنـر1شـادی1آوری1و11سـرگرم1کننده1را1نقـد1می1کنـد1چـرا1کـه1
آن1را1بازتولیـد1قـدرت1سـرمایه1داری1و1جلـوه1ای1از1صنعـت1فرهنگ13
می1دانـد.1او1بـه1همـراه1هورکهایمـر14معتقدند1مفاهیمـی1که1صنعت1
فرهنـگ1به1انسـان1ها1تحمیـل1می1کنـد،1موجب1خنثی1کـردن1تفکر1
اسـت1و1پذیـرش1کلی1نظـام1سـرمایه1داری1را1تقویت1می1کنـد.1اثرات1
ایدئولوژیـک1صنعـت1فرهنـگ1آن1قـدر1عمیـق1و1گسـترده1اسـت1که1

یک1رنگـی1و1یک1سـانی1را1جایگزیـن1هوشـیاری1می1کنـد1)آدورنـو1و1
هورکهایمـر،3891	:901(.1در1آرای1آدورنـو1و1هورکهایمر1به1کاالهای1
فرهنگـی1وابسـته1بـه1تکنولـوژی1و1تولیـد1انبـوه1ماننـد1سـینما1و1
تلویزیـون1بـه1عنوان1نمودهـای1صنعت1فرهنگ1اشـاره1می1شـود.1اما1
وقتـی1بـه1تئاتـر1امـروز1ایـران1می1نگریـم1نیـز1می1توانیم1نشـانه1های1

صنعـت1فرهنـگ1را1بیابیم.
شـدن1 اضافـه1 اخیـر1 دهـۀ1 دو1 در1 توجـه1 قابـل1 ویژگـی1 از1 یکـی1
شـخصیت1تهیه1کننـده1بـه1تئاتـر1ایـران1اسـت.1حضـور1تهیه1کننـده1
در1اغلـب1مـوارد1بـا1حضـور1بازیگـران1چهـره1یا1همـان1سـلبریتی1ها1
همـراه1اسـت.15ایـن1شـخصیت1تـازه1وارد1تئاتـر1ایـران1بـرای1تامین1
حیـات1مالـی1گـروه1و1البته1سـود1بیشـتر،1بایـد1مخاطبان1بیشـتری1
را1بـا1اجـرا1همـراه1کنـد.1مخاطبانـی1کـه1گاه1تـا1پیش1از1ایـن1تجربۀ11
مواجهـه1بـا1نمایش1هـای1جـدی16روی1صحنـه1را1نداشـتند.1آن1ها1به1
تئاتـر1پـا1می1گذارنـد1تـا1چهره1هـای1معـروف1تلویزیونی،1سـینمایی17
1کـه1اغلـب1تا1پیـش1از1این1تجربـه1ای1روی1 یـا1حتـی1اینسـتاگرامیـ1
صحنـۀ1تئاتـر1نداشـتندـ را1از1نزدیـک1ببینند.1آن1ها1نه1بـرای1تجربۀ1
زیبایی1شناسـی1کـه1صرفـا1بـرای1ارضـای1نـگاه1خیـره1بـه1تماشـای1

بازیگـران1ـ1و1نـه1نمایـش1ـ1می1نشـینند.1
در1این1جـا1می1تـوان1نیـم1نگاهـی1بـه1نظریـۀ1آپاراتـوس18انداخـت.1
شـاید1ایـن1نظریـه1در1عنـوان1و1تعریف1مربوط1به1سـینما1باشـد،1اما1

سیده غزل نعیمی* 1 
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همچـون1بحـث1صنعـت1فرهنـگ1قابل1تعمیـم1به1تئاتر1اسـت.1طبق1
ایـن1نظریه1سـینما1دارای1ویژگی1ایدئولوژیکی1اسـت.1اندیشـمندان1
فمنیسـت1ایـن1نظریـه1معتقدنـد1کـه1تماشـاگر1سـینما1در1جایـگاه1
یـک1چشـم1چران1قـرار1دارد1)مالوی،3821	(.1درسـت1اسـت1که1در1
تئاتـر1بـا1دوربینـی1که1به1مـا1بقبوالند1کجـا1را،1از1کدام1زاویه1تماشـا1
کنیـم،1مواجـه1نیسـتیم1اما1اسـتفاده1از1بازیگر1چهره1دقیقـا1از1همان1
روش1تبعیـت1می1کنـد1تـا1مخاطـب1را1ترغیـب1بـه1نـگاه1کـردن1بـه1
ابـژه/1بازیگـر1کنـد.1از1منظر1مخاطـب1نمایش1سـلبریتی1محور،1او1در1
نقـش1سـوژه1و1بازیگـر1در1نقـش1ابـژه1قـرار1دارد.1او1می1توانـد1خیـره1
بـه1تماشـا1بنشـیند1و1در1ازای1پولـی1کـه1پرداختـه،1سـلبریتی1مورد1
عاقـه1اش1را1نـگاه1کنـد.1امـا1بـه1راسـتی1چنیـن1مخاطبـی1می1تواند1

سـوژگی1را1تجربـه1کند؟1
ژیـژک19در1تحلیـل1مخاطبـان1پورنوگرافـی1بـه1نکتـۀ1حائـز1اهمیتی1
رایـج1کـه1دیگـری1 بـاور1 بـر1خـاف1 او1می1گویـد1 اشـاره1می1کنـد.1
)شـخصی1کـه1روی1پـرده1نشـان1داده1می1شـود(1تـا1حد1ابـژه1ای1برای1
لـذت1چشـم1چرانی1سـقوط1می1کنـد،1مـا1بایـد1بـر1ایـن1نکتـه1تأکید1
کنیـم1کـه1این1خود1تماشـاگر1اسـت1که1عما1جایـگاه1ابژه1را1اشـغال1
می1کنـد.1سـوژه1ه1های1واقعـی1بازیگرانـی11هسـتند1کـه1روی1پـرده1
می1کوشـند1تـا1مـا1را1برانگیزنـد،1در1حالی1که1مـا،1تماشـاگران،1تا1حد1
1نـزول1کرده1ایـم1)ژیـژک،3981	:1 1نـگاه1میخکوب1شـدهـ1 یـک1ابـژهـ1
220(.1ایـن1نظریـه1را1می1تـوان1بـه1مخاطبانـی1کـه1تنها1بـرای1دیدن1
سـلبریتی1محبـوب1خود1به1تماشـای1تئاتر1می1نشـینند،1تعمیـم1داد.1
نـگاه1دارای1دو1وجـه1قـدرت1و1سـترونی1اسـت.1نـگاه1در1آن1واحد1هم1
بـه1معنـای1قدرت1اسـت،1زیرا1ما1را1قادر1می1سـازد1بر1وضعیت1تسـلط1
یابیـم1و1جایـگاه1اربـاب1یـا1مهتـر1را1اشـغال1کنیـم.1هـم1بـه1معنـای1
سـترونی1اسـت1و1مـا1در1مقـام1حامان1نـگاه1ناچاریم1بـه1ایفای1نقش1
شـاهدان1منفعـل1تـن1دهیـم.1نـگاه1تجسـم1تمـام1و1کمـال1اربـاب1
سـترون1اسـت1)همـان:501	(.1در1اجـرای1سـلبریتی1محور1تماشـاگر1
دقیقـا1در1جایـگاه1فرد1سـترون1قـرار1می1گیرد.1بـرای1او1که1از1اسـاس1
بـه1خاطـر1سـرگرمی1و1تماشـا1آمـده1اسـت،1فرقی1نـدارد1کـه11از1چه1
فرمـی1در1اجـرا1اسـتفاده1شـده1اسـت؟1چـه1رویـدادی1در1صحنه1رخ1
از1 هـدف1 دارد؟1 وجـود1 کار1 پـس1 در1 اندیشـه1ای1 چـه1 و1 می1دهـد؟1
چنیـن1نمایش1هایـی1هـم1نـه1اعتـراض1بـه1شـرایط1و1روشـنگری1که1
دقیقـا1سـرگرمی،1درآمدزایـی1و1اختگـی1مخاطـب1اسـت1و1تماشـاگر1
نـه1بـه1عنوان1سـوژه1ای1کـه1قرار1اسـت1بینندیشـد،1کـه1در1مقام1یک1
مشـتری1تعریـف1می1شـود.1چنان1چه1آدورنـو1و1هورکهایمـر1معتقدند1
ایـن1صنعـت1مصرف1کنندگانـی1راضـی1ایجـاد1می1کند1کـه1از1هرگونه1
اسـتعداد1انتقـادی1در1برابـر1سـلطه1و1خدمت1بـه1نظام1سـرمایه1داری1
و1ایدئولـوژی1حاکـم1بـر1آن1بی1بهـره1هسـتند.1هیـج1تفکـر1مسـتقلی1
را1نبایـد1از1تماشـاگران1صنعـت1فرهنگ1انتطار1داشـت1)مهـدی1زاده،1

1.)	94 1:	396

پیش1تـر1بـه1حضور1تهیـه1کننـده1و1سـلبریتی1در1تئاتر1ایران1اشـاره1
شـد.1الزم1بـه1ذکـر1اسـت1کـه1در1کنـار1ایـن1دو،1عنصر1دیگـری1نیز1
وجـود1دارد1کـه1حضور1سـلبریتی1در1تئاتر1ایران1را1تحـت1تأثیر1قرار1
داده1اسـت:1سـالن1خصوصـی.1سـالن1خصوصـی1کـه1در1دنیا1سـالن1
مسـتقلی1اسـت1کـه1فـارغ1از1نظارت1هـای1دولتـی1فعالیـت1می1کند،1
در1ایـران1همچـون1سـالن1های1دولتـی1مجبـور1بـه1اخـذ1مجـوز1از1
مرکـز1هنرهـای1نمایشـی1و1اعمـال1سـلیقۀ1داوران1مربوطـه1اسـت.1
پـس1از1قیـد1سانسـور1و1قواعـد1موجـود1نیـز1آزاد1نیسـت1امـا1هیـچ1
بودجـه1ای1هـم1از1دولـت1دریافـت1نمی1کنـد.1بی11شـک1سـالن1های1
خصوصـی1در1تولیـد1نمایـش1بیشـتر1و1بـه1تبـع1آن1جـذب1مخاطب1
بیشـتر1نقـش1مهمـی1ایفـا1کرده1اند.1سـالن1های1خصوصـی1بر1خاف1
نمونه1هـای1دولتـی1صف1هـای1طوالنـی1انتظـار1بـرای1اجـرا1را1ندارند1
و1بـه1جـای1روابـط1اداری،1بـا1روابـط1مالی1کارهـا1را1پیـش1می1برند.1
امـا1نکتـۀ1حائـز1اهمیـت1در1ایـن1میـان1همین1مسـئلۀ1مالی1اسـت.1
صاحـب1سـالن1بـرای1ادارۀ1امـور1و1حیـات1شـغلی1نیـاز1بـه1تأمیـن1
هزینه1هـا1و1سـود1مالـی1دارد.1در1نتیجـه1همچون1همتاهـای1دولتی1
امـکان1نگرفتـن1هزینـۀ1اجـاره1یـا1بسـتن1قـرارداد1بـر1پایـۀ1درصـد1
فـروش1را1نـدارد.1از1همیـن1رو1بـا1تعیین1قیمت1مشـخص1)چه1گروه1
بتوانـد1در1فـروش1موفـق1باشـد1و1چـه1نتواند(1قـرارداد1همـکاری1را1
تبییـن1می1کنـد.1در1ایـن1میـان1کارگـردان1کـه1موظـف1خواهد1بود1
تـا1هزینه1هـا1را1پرداخـت1کنـد،1از1تـرس1عـدم1اقبال1در1فـروش،1به1
دنبـال1تهیه1کننـده1و1بازیگر1سـلبریتی1مـی1رود1و1این1گونـه1هنرمند1
نیـز1همچـون1مخاطـب1اختگـی1را1تجربـه1می1کنـد1و1ایـن1چرخـه1

تکـرار1می1شـود.1
اغلـب1بـا1حضـور1سـلبریتی1در1تولید1تئاتـر،1از1زمان1تمرین1کاسـته1
شـده1و1کیفیـت1اجـرا1پاییـن1می1آیـد.1ضمـن1ایـن1که1در1بسـیاری1
مواقـع1از1خاقیـت1نمایـش1نیز1کم1می1شـود1و1تنها1معیـار1موفقیت1
نمایـش1حضـور1مخاطبـان1بیشـتر1اسـت.1چنان1کـه1در1ایـن1اجراها1
بـرای1جـذب1تماشـاگر1از1تبلیغاتـی1مبتنـی1بر1اعام1رکـورد1فروش1
اسـتفاده1می1کننـد.1در1این1جـا1اثـر1هنـری1نـه1بـرای1انتقـال1آگاهی1
و1اعتـراض1بـه1قـدرت1کـه1بـرای1مخاطـب1و1جـذب1ثـروت1تولیـد1
می1شـود.1می1تـوان1گفـت1کارگـردان1و1عوامـل1نیـز1در1ایـن1اجراها1
نقشـی1ابژکتیـو1دارنـد1و1پـول1تبدیـل1بـه1سـوژه1ای1می1شـود1کـه1

سـایرین1در1خدمـت1آن1هسـتند.1
چنـد1اجرایـی1بـودن1سـالن1ها1یکـی1دیگـر1از1صدماتی1اسـت1که1بر1
نمایـش1وارد1می1شـود.1کارگردانـی1کـه1بـه1دلیـل1مناسـبات1مالـی1
یـک1بـار1دسـت1بـه1اسـتفاده1از1چهـره1در1گـروه1زده1اسـت،1بـاز1به1
دلیـل1مناسـبات1مالـی1دیگـر،1در1راسـتای1چنـد1اجرایـی1بـودن1
سـالن،1مجبـور1بـه1حذف1دکور1و1وسـایل1صحنه1می1شـود1تـا1بتواند1
بـا1گروه1هـای1دیگـری1کـه1در1سـالن1اجـرا1دارند1بـه1تفاهم1رسـیده1
و1در1کوتاه1تریـن1زمـان1سـالن1را1تحویـل1دهـد.1البتـه1در1اجراهـای1
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عظیـم1سـلبریتی1محور1کـه1گاه1بـه1جای1سـالن1تئاتر1در1تـاالر1هتل1
بـه1روی1صحنـه1می1رونـد،1چنیـن1اتفاقـی1رخ1نمی1دهـد.1در1ایـن1
اجراهـا1طـراح1آزادانـه1و1بـه1طور1عظیم1بـه1صحنه1آرایـی1می1پردازد.1
چـرا1کـه1این1بـار1مناسـبات1مالـی1بـه1گونـه1ای1اسـت1کـه1از1پـس1

مخـارج1اجـرا1بربیایند.1
در1دهـۀ11نـود1بیـش1از1قبل1شـاهد1بازتولیـد1آثار1نمایشـی1بوده1ایم.1
چنان1چـه1بسـیاری1از1کارگردانـان1بـه1جـای1خلـق1اثـر1جدیـد1تنها1
چهره1هـای1 کـردن1 اضافـه1 بازیگـران،1 ترکیـب1 تغییـر1 بـه1 دسـت1
معـروف1و1اجـرای1مجـدد1اثـر1خود1زدنـد.1پیش1تر1به1اهمیـت1تولید1
انبـوه1در1صنعـت1فرهنـگ1اشـاره1شـد1و1در1همیـن1راسـتا1می1توان1
بازتولیـد1را1یکـی1دیگـر1از1جلوه1هـای1صنعـت1فرهنـگ1در1تئاتـر1به1
شـمار1آورد.1بـه1خصوص1وقتـی1در1اجرای1مجدد1کیفیـت1از1اجرای1
پیشـین1پایین1تـر1اسـت1و1جای1خالی1ایـدۀ1جدید1و1به1روز1شـدگی1
اجـرا1دیده1می1شـود.1بی1شـک1سـد1بازخوانـی1و1بازبینـی1در1روند1به1
اجـرا1رفتـن1یـک1نمایش1نیـز1از1دیگـر1جلوه1هـای1اختگـی1هنرمند1
و1نمایـش1بـه1شـمار1می1رونـد1کـه1از1فاعلیـت1هنرمنـد1می1کاهد.1

حـال1پـس1از1بررسـی1نشـانه1های1ابژگـی1در1تئاتـر1امـروز1ایـران1به1
آن1چـه1در1ابتـدای1بحث1به1آن1اشـاره1شـد،1بـاز1می1گردیـم:1ارتباط1
هنرمنـد1و11مخاطـب1که1به1واسـطۀ1اثر1هنری1شـکل1می1گیرد.1گفته1
شـد1کـه1رابطـه1ای1دیالکتیکـی1در1این1میـان1جریـان1دارد.1اما1وقتی1
ایـن1ارتبـاط1سـترون1باشـد،1تنها1به1بازتولیـد1اختگی1و1مـرگ1مداوم1
سـوژه1ها1می1انجامـد.1در1ایـن1حالـت1هـم1هنرمنـد1و1هـم1مخاطـب1
تبدیـل1بـه1ابژه1هـای1بـازی1قـدرت1می1شـوند.1بـازی1قدرتـی1کـه1از1
سـرمایه1داری1آغـاز1گشـته1و1بـه1سـرکوب1منتهـی1می1شـود.1اگـر1بـا1
دقـت1بیشـتری1بـه1ایـن1فرآینـد1توجـه1کنیـم،1درمی1یابیم1کـه1این1
رونـد1بـه1مراتب1قدرتمندتر1از1اعمال1سانسـور1عمل1کرده1اسـت.1این1
تغییـر1چنان1آرام1شـکل1گرفتـه1و1در1تاروپود1اجراهـا1تنیده1که1دیگر1
تبدیـل1بـه1امـری1عـادی1و1جزئـی1از1بدنـۀ1تئاتر1ایران1شـده1اسـت1و1
کسـی1به1آن1معترض1نیسـت.1به1واسـطۀ1اهمیت1مناسـبات1مالی1در1
جریـان1تولیـد1اثـر1هنری،1خـود1به1خـود1از1دغدغه1منـدی1نمایش1ها1
کاسـته1شـده1و1بـر1زرق1و1بـرق1و1تبلیغـات1افـزوده1شـده1اسـت.1
بلیت1هـای1نمایـش1هـر1روز1گران1تـر1می1شـوند1و1قشـر1مخاطبـان1
تئاتـر1دچـار1تحول1شـده1اسـت.1تئاتـر1امـروز1بسـیاری1از1مخاطبین1
دانشـجو1و1فرهیختـه1اش1را1از1دسـت1داده1و1بـه1جایـش1مخاطبیـن1
جدیـدی1به1دسـت1آورده1که1دیگر1بـا1نگاه1انتقادی1و1پرسـش1گرایانه1
بـه1تماشـای1اثـر1نمی1نشـینند.1آن1هـا1از1ابتـدا1بـرای1خیره1شـدن1به1
سـالن1ها1آمدنـد1و1در1انتها1هـم1نمایش1باعث1تحولی1در1دیدگاه1شـان1
نمی1شـوند.1تئاتـر1کـه1از1دیربـاز1مأمنی1بـرای1اندیشـه1ورزی1و1مبارزه1
بـوده،1در1اغلـب1اجراهـای1امـروز1تبدیـل1بـه1مکانـی1بـرای1گذراندن1
اوقـات1تبدیل1شـده1اسـت.1آیـا1نمی1توان1ردپـای1قـدرت1را1در1تغییر1

مسـیر1تئاتـر1از1اندیشـه1به1تفریح1جسـت؟

اکنـون1پـس1از1آسیب1شناسـی1برخـی1از1مصائـب1تئاتر1امـروز1ایران1
بـرای1نشـان1دادن1انـدک1نقـاط1امید،1خوب1اسـت1به1یـک1مثال1در1
بـاب1هنـر1مؤلـف1کـه1می1تواند1بـه1زعـم1آدورنـو1»راهی1بـرای1امید1

داشـتن1به1دنیای1بهتر«1باشـد،1اشـاره1شـود.
1محمـد1رضایـی1راد1از1جملـه1کسـانی1اسـت1که1خاطر1نقد1سیسـتم1
تئاتـر1دولتـی،1بـه1مـدت1چنـد1سـال1در1مراکـز1دولتی1اجـرا1نرفت.1
و1 در1سـالن1های1کوچـک1کمتـر1شناخته11شـده1 مـدت1 ایـن1 در1 او1
خانـۀ1شـخصی1نمایش1هایـش1را1بـه1روی1صحنـه1بـرد1و1وقتـی1که1
دوبـاره1بـه1تولیـد1نمایـش1در1سـالن1های1دولتی1و1بـزرگ1خصوصی1
پرداخـت،1بـاز1هـدف1را1تأمـل1مخاطب1در1تاریـخ،1ادبیـات1و1قدرت1
قـرار1دارد.1او1نمایش1هایـش1را1بـا1همـکاری1گروه1خود1)گـروه1تئاتر1
خانـه(1بـه1روی1صحنـه1بـرد.1بی1شـک1یکـی1از1نشـانه1های1تئاتـر1

مؤلـف1پایبنـدی1بـه1گـروه1ثابت1و1مشـخص1اسـت.1
رضایـی1راد1در1فرشـتۀ1تاریـخ1بـه1زندگـی،1مبـازرات1و1درگیری1های1
ذهنـی1والتـر1بنیامین0	1،1برتولت1برشـت		1و1هانا1آرنـت2	1پرداخت.1
در1دوشـس1ملفـی1فسـاد1ناشـی1از1قـدرت1را1نقد1کـرد1و1در1فعل1به1
بحث1سـرکوب1و1سانسـور1اشـاره1داشـت.1نکتۀ1حائز1اهمیت1این1جا1
اسـت1کـه1در1گـروه1خانـه1شـاهد1حضـور1بازیگـران1مطـرح1سـینما1
نیـز1هسـتیم.1امـا1خبـری1از1تبلیغاتـی1کـه1تأکیـد1بر1حضـور1چهره1
داشـته11باشـند،1نیسـت.1بازیگـران1عضـو1ثابـت1گـروه1هسـتند1و1در1
تمرینـات1طوالنی1شـرکت1دارنـد.1رضایی1راد1در1یکـی1از1اجراهایش1
بـه1جـای1تعییـن1قیمـت1بلیـط1از1مخاطبـان1درخواسـت1کـرد1کـه1
مطابـق1میـل1خـود1هر1هزینـه1ای1کـه1در1نظـر1دارند1را1بـه1صندوق1
نمایش1بیندازند.1هدف1از1اجراهای1او1اندیشـیدن1اسـت1و11مخاطب1
دعـوت1بـه1چشـم1چرانی1نمی1شـود.1او1پایبنـد1بـه1ماهیـت1انتقـادی1
تئاتـر1اسـت1و1بـه1تازگـی1به1خاطـر1اعتراض1بـه1حـذف1همکارانش،1
از1اجـرای1نمایـش1»بـه1گـزارش1زنـان1تـروا«1در1تئاترشـهر1سـرباز1

است.1 زده1

نقدی1بر1نقش1ابژکتیو1هنرمند1و1مخاطب1در1تئاتر1امروز1ایران
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1.     Theodor W. Adorno

2.     Frankfurt School

3.     Culture Industry 

4.     Max Horkheimer

11111.5الزم1بــه1ذکــر1اســت1کــه1ایــن1گــزاره1دربــارۀ1تمــام1تهیه1کننــدگان1صــادق1
ــدف1 ــا1ه ــلبریتی1اســت،1ب ــام1س ــه1خــود1در1مق ــده1ک ــی1تهیه1کنن نیســت.1گاه
ــروه1 ــه1گ ــجویی1ب ــوان1و1دانش ــای1ج ــوص1گروه1ه ــه1خص ــروه1،1ب ــت1از1گ حمای

می1پیونــدد.1

ــر1آزاد(1 ــار1هجــو1)تئات ــل1آث ــه1در1مقاب ــی1هســتند1ک 111111.6منظــور1نمایش1های
ــد. ــرار1می1گیرن ق

ــه1 ــش1ب ــینمایی،1نمای ــدۀ1س ــناخته1ش ــر1ش ــن1حضــور1بازیگ ــی1ضم 11111.7گاه
دنبــال1جــذب1مخاطــب1عــام1و1اســتفاده1از1حضــور1چهــره1بــرای1فــروش1بیشــتر1

نیســت.1

8.     Apparatous theory
 
9.     Slavoj Zizek

10.   Walter Benjamin

11.    Bertolt Brecht

12.    Hannah Arendt

منابعپی نوشت

ــنگری،1 ــک1روش ــس1.)389	(،1دیالکتی ــر،1ماک ــودور؛1هورکهایم ــو،1تئ -1آدورن
ــو. ــر1گام1ن ــران:1نش ــور،1ته ــراد1فرهادپ ــۀ1م ترجم

-1ژیــژک،1اســاوی.1)398	(،1کــژ1نگریســتن،1ترجمــۀ1مازیــار1اســامی1و1صالــح1
نجفــی،1تهــران:1نشــر1نــی.1

ــاح1 ــی«،1ترجمــۀ1فت ــذت1بصــری1و1ســینمای1روای ــورا1.)382	(،1»ل ــوی،1ل -1مال
ــماره1،231	81-7. ــون،1ش ــدی،1ارغن محم

ــج1 ــای1رســانه:1اندیشــه1های1رای -1مهــدی1زاده،1ســید1محمــد1.)396	(،1نظریه1ه
و1دیدگاه1هــای1انتقــادی،1تهــران:1انتشــارات1همشــهری.
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