
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 18شماره  >  فصلنامه فلسفى ارغنون>مجالت 

 سازى صنعت فرهنگ

  اى  روشنگرى به مثابه فريب توده

  نوشته ماكس هوركهايمر و تئودور آدورنو 

  ترجمه مراد فرهادپور 

شناختى كه از دست دادن پشتوانه نهاد عينى دين، و اضمحالل آخـرين بقايـاى                بطالن اين نظريه جامعه   
لوژيك و اجتماعى، نهايتـا منجـر بـه    دارى، به همراه تفكيك يا تخصصى شدن تكنو     دوران ماقبل سرمايه  

چيز نقشى يا مهـرى       زيرا اينك فرهنگ بر همه     ;شود روزه اثبات مى   بروز آشوب فرهنگى شده است، همه     
بخشند كه در كل و در همه        فيلمهاى سينمايى، راديو و مجالت جملگى نظامى را شكل مى         .زند يكسان مى 

زيباشناختى جناحهاى سياسى مخالف به لحاظ      حتى فعاليتهاى   .اجزاى خويش يكدست و يكنواخت است     
ساختمانهاى پرزرق و بـرق     .آهنگ اين نظام آهنين با هم فرقى ندارند        شور و شوقشان در اطاعت از ضرب      

مربوط به مديريت صنايع و محوطه نمايشگاهها در كشورهاى اقتدارگرا دقيقا به همان شـكل و شـمايلى                  
شوند عالئم بيرونـى     جا از زمين سبز مى     تابناكى كه در همه   برجهاى عظيم و    .هستند كه در هر جاى ديگر     

مسلكى افسارگسيخته از قبل     اند، همان غايتى كه نظام دالل      المللى شده شركتهاى بين   ريزى حساب  برنامه
هـاى دلگيـر و سـاختمانها و         نظامى كه بناهاى يادبودش عبارتند از توده انبوه خانه        (تاخت   به سويش مى  

هاى قديميترى كه درسـت در خـارج    اينك نيز خانه حتى هم.) روح هرهاى خشك و بى   دفاتر تجارى در ش   
 طبقـه  رسـند، و ويالهـاى يـك       آبادهـا بـه نظـر مـى        منطقه سيمانى مركز شهر قرار دارند شبيه حلبـى        

)bungalow (                  و نوساز مناطق بيرون شهر به لحاظ ستايش از پيشرفتهاى فنى و اين دسـتورالعمل يـا
شده در آنها كه پس از چندى بايد همچون قوطيهاى كنـسرو خـالى بـه دور انداختـه      خصلت ذاتى تعبيه  

سـازى   با اين حال طرحهاى خانه    .هاى مقوايى نمايشگاههاى جهانى هيچ فرقى ندارند       شوند با بناها و سازه    
فرد به منزله واحدى فرضا مستقل در مسكنى كوچـك و بهداشـتى             ] حيات  [ شهرى كه به منظور تداوم      

كنند، يعنى مطيع قدرت مطلق      اند، در واقع او را بيش از پيش مطيع و خادم خصم خويش مى              ى شده طراح
كنندگان، در جستجوى كار     ، در مقام مولدان و مصرف     ]ها   اين خانه [ از آنجا كه ساكنان     .دارى نظام سرمايه 



هـاى بـه خـوبى       شوند، همه واحدهاى زنده در هيات مجموعـه        كشيده مى ] شهر  [ و لذت به سوى مركز      
وحدت بارز جهان صغير و جهـان كبيـر، آدميـان را بـا الگـويى از فرهنـگ                   .يابند يافته تبلور مى   سازمان

تحت نظام انحصارى همـه اجـزاى فرهنـگ     .اينهمانى كاذب امر كلى و امر خاص      : كند رو مى  خودشان روبه 
آنانى كه  .شوند ته نمايان مى  رف اند، و خطوط مربوط به چارچوب مصنوعى اين فرهنگ رفته          اى يكسان  توده

كـه خـشونت     همچنان: اى به پنهان كردن نظام انحصارى ندارند       اند ديگر حتى عالقه    بر قله قدرت نشسته   
بودن  سينما و راديو ديگر نيازى ندارند تا به هنرى        .گيرد شود، قدرتش نيز فزونى مى     اين نظام آشكارتر مى   

شود تا مزخرفـاتى را      بدل مى   و كارند به ايدئولوژى رايج     اين حقيقت كه آنها فقط نوعى كسب      .تظاهر كنند 
 و زمانى كه رقـم  ;نامند ها خود را صنعت مى اين رسانه.كنند، توجيه كند كه سينما و راديو عامدا توليد مى  

شود، هر شك و ترديدى در مـورد سـودمندى اجتمـاعى محـصوالت               درآمدهاى مديران آنها منتشر مى    
   .گردد شده برطرف مى تمام

سـازى را بـه صـورتى تكنولوژيـك توضـيح            طرفهايى كه نفعى در اين قـضيه دارنـد صـنعت فرهنـگ            
شود كه چون ميليونهـا نفـر در ايـن صـنعت مـشاركت دارنـد، وجـود برخـى                     چنين گفته مى  .دهند مى

شـمار   اند كه در مواردى بى     فرآيندهاى بازتوليد امرى ضرورى است، فرآيندهايى كه به ناگزير متمضن آن          
شود كـه تقابـل تكنيكـى        سپس اين نكته مطرح مى    .ازهايى يكسان توسط اجناسى يكسان ارضا شوند      ني

ميان شمار معدود مراكز توليد و شمار زياد كانونهاى وسـيعا پراكنـده مـصرف مـستلزم سـازماندهى و                    
در وهلـه   ] ها   توليد برنامه [ شود كه معيارهاى     به عالوه، چنين ادعا مى    .ريزى از سوى مديريت است     برنامه
كنندگان مبتنى بودند، و به همين دليـل نيـز بـا مقـاومتى چنـين نـاچيز                   بر نيازهاى خود مصرف    نخست

حاصل كار همان حلقه مغزشويى و نيازهاى از پيش ايجادشده است كه در متن آن وحدت                .پذيرفته شدند 
آيد كه پايه     به ميان نمى   و البته از اين واقعيت نيز هيچ ذكرى       .شود سيستم هر روز قويتر و مستحكمتر مى      

و اساس قدرت و سلطه تكنولوژى بر جامعه، قدرت همان كسانى است كه تسلط اقتصاديشان بر جامعه از                  
توجيه مبين  [ اين  .هر نوع توجيه و تبيين تكنولوژيكى در حكم توجيه نفس سلطه است           .همه بيشتر است  

ماشينها، بمبها، و فيلمها كل قضيه را       . است اى است كه از خود بيگانه شده       همان سرشت قهرآميز جامعه   ] 
كننده نهفته در آنها قدرت و توان خود را در قالـب همـان               دارند تا زمانى كه عنصر يكدست      سرپا نگه مى  

ايـن امـر تكنولـوژى صـنعت        .خطا و ستمى آشكار سازد كه اين عنصر موجب افـزايش آن بـوده اسـت               
توليد انبوه بدل كرده اسـت، و هـر آن چيـزى را كـه        سازى را به صرف حصول استانداردسازى و         فرهنگ

ولى ايـن امـر نتيجـه       .متضمن بروز تمايزى ميان منطق كار و نظام اجتماعى بود، قربانى و فدا كرده است              
آن .شـود  نوعى قانون تحول نهفته در ذات تكنولوژى نيست، بلكه از كاركرد آن در اقتصاد امروز ناشى مى          

شده بر    كنترل و نظارت مركزى مقاومت كند از قبل به واسطه كنترل اعمال            نيازى كه ممكن است در برابر     
. گذر از تلفن به راديو به روشنى نقشها را مشخص و متمايز كرده اسـت              .آگاهى فردى، سركوب شده است    

[ دومى  .داد نقش سوژه را بازى كند، و ماهيتى ليبرال داشت          هنوز به فرد مشترك اجازه مى     ] تلفن  [ اولى  
اى  كنـد و بـه شـيوه       راديو همه مشاركان را به شـنوندگان بـدل مـى          : اى دمكراتيك است   پديده ] راديو

انـد و بـراى همـه پخـش          سازد كـه همگـى دقيقـا يكـسان         هايى مى  اقتدارگرا آنان را بنده و تابع برنامه      
وصى هـاى خـص    گونه دستگاه يا لوازمى براى پاسخگويى متقابل ابداع نشده است، و شبكه            هيچ.شوند مى

اسـت، و ايـن     »  كار آماتورى «فعاليت آنها محدود به عرصه فرعى و مشكوك         .اند محروم از هرگونه آزادى   
هايى كه به طـور رسـمى پخـش          اما در برنامه  .ها در عين حال بايد به سازماندهى از باال تن سپارند           شبكه



ابت ميـان اسـتوديوها و      شوند هرگونه رد پاى خودانگيختگى مردمى به لطف وجود صيادان قريحه، رق            مى
مجريـان بااسـتعداد    .شـود  اى، كنترل و جذب مى     شده توسط افراد حرفه    هاى گزينش  انواع و اقسام برنامه   

 در غير ايـن     ;سازى آنان را به نمايش گذارد به اين صنعت تعلق دارند           مدتها پيش از آنكه صنعت فرهنگ     
نگرش عموم مردم، كـه صـريحا و عمـال          .دبودن صورت براى جا افتادن در آن چنين حريص و مشتاق نمى          

اگـر يـك   .سازى است، خود بخشى از اين نظام است، نه عذر موجهى براى آن             هوادار نظام صنعت فرهنگ   
 اگـر   ;اى ديگر با رسانه و محتـوايى بـس متفـاوت           كند كه شاخه   شاخه از هنر همان فرمولى را دنبال مى       

اى سـودمند بـراى نـشان دادن         يست جز دستمايه  چينى دراماتيك اپراهاى آبكى راديو چيزى ن       دسيسه
 چه جاز واقعى و چه تقليدى مبتـذل         -شيوه غلبه بر مشكالت تكنيكى در هر دو قطب تجربه موسيقايى            

»  تنظيم« يا اگر يك موومان از فالن سمفونى بتهوون به نحوى خام و سردستى براى موسيقى فيلم                  ;از آن 
پـس  : شـود  لستوى براى نگارش فيلمنامه مخدوش و تحريف مى       شود، درست همانطور كه رمانى از تو       مى

اين ادعا كه چنين كارى به قصد ارضاى آرزوهاى خودانگيخته عموم مردم صورت گرفته است، چيزى جز                 
ها را به منزله اجزاى ذاتى آن دسـتگاه          ما به حقايق نزديكتر خواهيم بود اگر اين پديده        .حرف مفت نيست  

اش، بخشى از مكانيـسم گـزينش اقتـصادى           كه خود، تا آخرين پيچ و مهره       فنى و پرسنلى توضيح دهيم    
 وجود دارد تا از -كم اين عزم راسخ   يا دست-به عالوه، در ميان مراجع و مقامات اجرايى اين توافق    .است

توليد يا تاييد رسمى هر آن چيزى سر باز زنند كـه بـه هـر نحـوى بـا قواعـد و نظـرات آنـان در بـاب                              
  . ان، يا مهمتر از همه با خود آنان، ناسازگار استكنندگ مصرف

يابـد،   در عصر و زمانه ما گرايش عينى جامعه در هيات مقاصد ذهنى و پنهان مديران شركتها تجسد مـى                  
 فوالد، نفت، الكتريسيته، و     -ترينشان به قدرتمندترين بخشهاى صنعت تعلق دارند         مديرانى كه برجسته  

توانند دلجويى  اين انحصارات نمى.اند نها انحصارات فرهنگى ضعيف و وابستهدر قياس با آ.صنايع شيميايى
اى  از صاحبان واقعى قدرت را ناديده انگارند، مگر آنكه بخواهنـد حـوزه فعاليـت آنهـا در جامعـه تـوده                     

اى مختص توليد نوع خاصى از كاال كه به هر شكل هنوز با ليبراليسم آسانگير و روشنفكران يهودى  حوزه(
وابـستگى قدرتمنـدترين شـبكه      .ها شود  اى از تصفيه   متحمل مجموعه ) وندى بيش از حد نزديك دارد     پي

سازى به بانكها، وجه مشخصه كل اين        برق، يا وابستگى صنعت فيلم      تلويزيونى به صنعت   -خصوصى راديو   
همـه  .انـد  اى در هم تنيده    هاى منفردش خود به لحاظ اقتصادى مجموعه       است كه شاخه  ] فرهنگى  [ حوزه  

دهد تا خطـوط     اند كه حتى نهايت تمركز قواى ذهنى نيز اجازه مى          آنها چنان از نزديك به يكديگر متصل      
رحـم مـشهود در      وحدت خشن و بى   .هاى تكنيكى متفاوت ناديده گرفته شود      تمايز ميان شركتها و شاخه    

و تمايزات بارز نظيـر  تفكيكها .بر آنچه در عرصه سياست رخ خواهد داد سازى گواهى است  صنعت فرهنگ 
تفكيك فيلمها به دو گروه الف و ب، يا تفكيك داستانهاى منتشر شده در مجالتى با نرخهـايى متفـاوت،                    

بنـدى، سـازماندهى، و نامگـذارى بـر          بيش از آنكه مبتنى بر موضوع و محتـواى اثـر باشـند، از طبقـه               
كس قادر بـه گريـز از     شود تا هيچ   محصوالت نهايى براى همگان توليد مى     .شوند كنندگان ناشى مى   مصرف

مراتبـى از محـصوالت     طيف و سلـسله   .يابند گيرند و گسترش مى     تمايزات مورد تاكيد قرار مى     ;آن نباشد 
عيـار   شـدن تمـام   ترتيب حاكميت كمـى  شود، و بدين توليد انبوه با كيفيت متنوع به مردمان خورانده مى       

] از ذوق و سـليقه  [ بر طبق همان سـطحى  ) انگيختهبه نحوى ظاهرا خود   (هر كسى بايد    .يابد گسترش مى 
اى از محـصوالت   بندى شده است، و همان مقولـه يـا دسـته    رفتار كند كه از قبل براى وى تعيين و دسته        

در جـداول سـازمانهاى پژوهـشى       .توليد انبوه را برگزيند كه براى افرادى از نوع او عرضـه شـده اسـت               



شوند، و بر اساس گروههاى درآمدى به مناطق قرمز، سبز،           ظاهر مى كنندگان به هيات آمار و ارقام        مصرف
  . رود  اين همان تكنيكى است كه براى هر نوع تبليغات به كار مى;شوند و آبى تقسيم مى

يابيم همه محصوالتى كه به صورت مكـانيكى   شود كه درمى درجه صورى بودن اين روش زمانى آشكار مى     
ايـن نكتـه كـه تفـاوت ميـان طيـف       .آينـد  سان و همانند از كار درمىاند سر آخر يك   از هم تفكيك شده   

براى هر كودكى كه به      هاى جنرال موتورز اساسا امرى موهوم است       محصوالت كارخانه كرايسلر و فرآورده    
آن مواردى كه خبرگان فن تحت عنوان       .اى خاص دارد، معلوم و بديهى است       تنوع و گوناگونى اشياء عالقه    

خورند كه نمايش كاذب رقابت و تنوع در         دهند، فقط بدين كار مى     ى مورد بحث قرار مى    نكات مثبت و منف   
مـاير نيـز     همين امر در مورد محصوالت برادران وارنـر و متروگولـدوين          .گزينش را جاودانه تداوم بخشند    

خانـه  شده از سوى يك كار     با اين حال تفاوتهاى موجود ميان مدلهاى گرانتر و ارزانتر عرضه          .كند صدق مى 
در مورد خودروها اينگونه تفاوتها عبارتند از تعـداد سـيلندرها، ظرفيـت           : يابند واحد نيز دائما كاهش مى    

 و در مورد فيلمها تفاوتهاى اصلى عبارتند از تعداد          ;موتور، و جزئيات مربوط به افزارهاى خاص هر شركت        
 و وسـايل، و اسـتفاده از آخـرين و           آميز تكنولوژى، نيروى كـار، ابـزار       هنرپيشگان معروف، كاربرد اغراق   
يـا ميـزان    » توليدات چـشمگير  «معيار عام حسن و شايستگى ميزان       .جديدترين فرمولهاى روانشناختى  

هاى مختلف با ارزشهاى واقعى يا معنـاى خـود           سازى بودجه  در صنعت فرهنگ  .گذارى نقدى است   سرمايه
رحمانه به سوى همسانى     نيز به صورتى بى   هاى تكنيكى    حتى رسانه .محصوالت كوچكترين ارتباطى ندارند   

هدف تلويزيون ارائه تركيبى از راديو و فيلم است، و محدود ماندن اين رسـانه               .شوند و يكدستى رانده مى   
انـد، لـيكن     نفع هنوز در جمـع خـود بـه توافـق نرسـيده             شود كه طرفهاى ذى    صرفا از اين امر ناشى مى     

مايگى وجـه    حد موجب تشديد فقر و بى       خواهد بود كه تا بدان     پيامدهاى آن يقينا عظيم و مبشر اين نويد       
توانـد حجـاب     سازى مـى   زيباشناختى شود كه در اندك زمانى يكسانى تمامى محصوالت صنعت فرهنگ          

 Gesamtkunstwerk - نازك خويش را كنار زده و پيروزمندانه پا به صحنه گذارد، و رؤياى واگنـرى              
در قياس با اپراى تريستان ، در اينجا        . را به مسخره تحقق بخشد     -نرى  يا امتزاج همه هنرها در يك اثر ه       

اتحاد كلمه، تصوير، و موسيقى بسى كاملتر است زيرا آن عناصر حسى كه جملگى رويه سطحى واقعيـت                  
كنند اصوال در قالـب يـك فرآينـد تكنيكـى واحـد تجـسد        اجتماعى را به نحوى تاييدآميز منعكس مى     

ايـن فرآينـد همـه عناصـر        .گيرد محتواى خاص آن از وحدت اين عناصر شكل مى        يابند، فرآيندى كه     مى
تـا  ) شـود  چشمى به سينما نوشته مـى      كه از آغاز با گوشه    (كند، از رمان گرفته      توليد را در خود ادغام مى     

اين امر مبين پيروزى سرمايه سودآور است كه در مقـام اربـاب             .آخرين و جديدترين تكنيك صدابردارى    
انـد و در صـف       ب و عنوانش بر دلهاى كسانى عميقا حك شده است كه خلـع مالكيـت گـشته                مطلق، لق 

نظر از هر داستانى كه گروه        اين پيروزى محتواى بامعناى هر فيلمى است، صرف        ;كشند بيكاران انتظار مى  
  . توليد براى آن برگزيده باشد

كننـد،    فرهنگـى بـه او عرضـه مـى         بايد هر آنچه را كه صـنعتگران       انسانى كه داراى اوقات فراغت است     
فرماليسم كانت هنوز متضمن شكلى از دخالت و اداى سهم از سوى فرد بـود، فـردى كـه تـصور                     .بپذيرد

 لـيكن صـنعت فـرد را از ايـن           ;تواند تجارب متنوع حواس را با مفاهيم بنيادين مرتبط سازد          رفت مى  مى
آن است كه به عوض او تجارب حـسى را          كننده   خدمت اصلى آن به مصرف    .كند كاركرد خويش محروم مى   

گفت مكانيسمى سرى در جان آدمى نهفته است كه شهود مستقيم را بـه               كانت مى .با مفاهيم تركيب كند   
اما امروزه رمز اين .توان همه اين نوع شهودها را در نظام عقل ناب جاى داد  بيند كه مى   اى تدارك مى   شيوه



هر حاكى از آن است كه اين مكانيسم توسط همان كـسانى            مكانيسم گشوده شده است و اگرچه همه ظوا       
سازى، ولى در واقع     كنند، يعنى توسط صنعت فرهنگ     هاى تجربه را عرضه مى     شود كه داده   ريزى مى  برنامه

اى كه بـه رغـم همـه تـالش مـا بـراى               شود، جامعه  اين مكانيسم توسط قدرت جامعه بر آنان تحميل مى        
اين قدرت گريزناپـذير از سـوى عوامـل يـا آژانـسهاى تجـارى               .ماند مىكردنش غيرعقالنى باقى     عقالنى

توانند اين تصور مـصنوعى را القـاء كننـد كـه خـود بـر مـسند                   شود و از همين رو آنان مى       پردازش مى 
بنــدى آن  كننــده چيــزى بــاقى نمانــده اســت تــا بــه طبقــه بــراى مــصرف.انــد فرمانــدهى نشــسته

موجب نـابودى رؤيـا گـشته       » ها هنر براى توده  «. اند ى او انجام داده   توليدكنندگان اين كار را برا    .بپردازد
است، ولى اين هنر هنوز پايبند اصول و قواعد آن ايدئاليسم رؤيايى است كه ايدئاليسم انتقـادى از آنهـا                    

 اى، از  و در هنر توده;براى مالبرانش و بركلى، از آگاهى خدا  : گيرد چيز از آگاهى نشات مى     همه.گريزان بود 
هـاى محبـوب، و اپراهـاى آبكـى جملگـى            هاى سينما، ترانـه    شك ستاره  بى.آگاهى گروه توليدكنندگان  

شوند، ولى عالوه بر آن محتواى مشخص نفس تفـريح           هايى سخت و نامتغيرند كه به تناوب تكرار مى         گونه
لگـى  در اينجـا جزئيـات جم     .كنـد  شـود و تنهـا بـه ظـاهر تغييـر مـى             و سرگرمى نيز از آنان ناشى مى      

هاى محبوب عاملى مؤثر بود، مغضوب شـدن مـوقتى           تكرار فاصله كوتاه كه در متن ترانه      .ناپذيرند تعويض
، برخورد خشن هنرپيـشه مـرد بـا         )شود كه از سوى او به منزله تمرينى مفرح پذيرفته مى         (قهرمان فيلم   

ن ساير جزئيـات،    معشوق خويش و دست رد زدن او به سينه دخترك لوس ثروتمند، اينها جملگى، همچو              
 نقـش آنهـا در تحقـق هـدفى          ;روند اى هستند كه هر جا الزم باشد به كار مى          هاى حاضر و آماده    كليشه

فلسفه وجودى آنها كال چيـزى نيـست        .شود كه در طرح كلى بدانها اختصاص داده شده است          خالصه مى 
شـود، كـامال روشـن     ع مىبه محض آنكه فيلم شرو   .دهنده آن  مگر تاييد اين طرح در مقام اجزاى تشكيل       

در عرصه موسيقى   .است كه چگونه پايان خواهد يافت، و چه كسى برنده، مجازات، يا فراموش خواهد شد              
تواند حدس بزنـد     ديده به مجرد شنيدن نخستين نتهاى ترانه محبوب باب روز مى           سبك نيز گوش تمرين   

د متوسط طول داستان كوتاه بايـد       ح.گويد چه چيز در پيش روست و با فرارسيدن آن به خود تبريك مى            
گيرند محاسبه   اى كه در متن آن جاى مى       ها نيز همچون صحنه    ها و لطيفه   حتى شوخى .شود به دقت رعايت  

شـود تـا تقـسيم       تنظيم آنها به عهده متخصصان ويژه است و طيف محدود آنهـا موجـب مـى               .شوند مى
سازى نهايتا به تـسلط و غلبـه         فرهنگتحول و رشد صنعت     .مسئوليتها ميان اين متخصصان آسان گردد     

 همان اثرى كه زمانى بيانگر ايده بـود،  -ها، دستكاريها، و جزئيات فنى بر خود اثر منجر گشته است           جلوه
زمانى كه جزئيات آزادى خود را بازيافتند، به عواملى ياغى          . ليكن بعدها همراه با خود ايده مضمحل گشت       

ين رمانتيسم و اكسپرسيونيسم، مقام خود را به منزله بيـان آزاد، يـا              و طغيانگر بدل شدند و در دوره ماب       
در عرصه موسيقى عنصر يـا تـاثير هارمونيـك          .محملى براى اعتراض به اصل سازماندهى، تثبيت كردند       

 در نقاشى نيز رنگ واحد به قيمت غفلـت          ;واحد موجب محو و نابودى آگاهى از فرم به مثابه يك كل شد            
 و در عرصه رمان هـم روانـشناسى مهمتـر از            ;تركيب تصويرى مورد تاييد قرار گرفت     از كمپوزيسيون يا    

اگرچه ايـن صـنعت منحـصرا بـا         .سازى بدين امر خاتمه داده است      اكنون صنعت فرهنگ  .ساختار اثر شد  
دارد به خـدمت همـان       كوبد و آنها را وامى     ها و تاثيرات سروكار دارد، ليكن طغيان آنها را در هم مى            جلوه
. شـود  سرنوشتى واحد به يكسان بر كل و اجزاء تحميل مـى          .شود مولى درآيند كه جانشين خود اثر مى      فر

 درست نظير زندگى شغلى انسان موفقى كه در مـتن           -اى با جزئيات است      كل به ناچار فاقد هرگونه رابطه     
 زندگى چيزى نيست    كه خود اين   چيز بايد به مثابه مثال يا اثباتى قاطع جفت و جور شود، درحالى             آن همه 

هاست كه وجود نظم را      آن به اصطالح ايده مسلط به مانند قفسه پرونده        .مگر جمع همه آن حوادث ابلهانه     



 نه تضادى در كار است و نـه         ;اند كل و اجزاء همانند هم    .آورد كند ليكن انسجامى به وجود نمى      تضمين مى 
است از آنچه در آثار هنرى بـزرگ بـورژوايى        اى   شده آنها تقليد مسخره    هماهنگى از پيش تنظيم   .پيوندى

در آلمان سكون و جمود گورستان نظام ديكتاتورى از قبل بـر شـادترين              .با تالش به دست آيد     بايست مى
  . فيلمهاى دوره دمكراسى سايه افكنده بود

تجربه قديمى سـينماروهايى كـه      .سازى گذر كند   كل جهان ساخته شده است تا از غربال صنعت فرهنگ         
زيرا اين فـيلم نيـز بـه تمـامى          (اند   اينك تماشاگرش بوده   پندارند كه هم   ن خارج را ادامه فيلمى مى     جها

، اينـك اصـل هـادى توليدكننـده فـيلم محـسوب             )معطوف به بازتوليد جهان ادراكات روزمـره اسـت        
 كننـد،   سازى هرقدر كه تكنيكهاى او با شدت بيشتر و نقص كمترى اشياء و امور تجربى را دوباره               .شود مى

شود كه جهان خارج ادامه صاف و ساده آن چيزى است كه بر پرده نمـايش                 غلبه اين توهم نيز آسانتر مى     
آساى فيلم نـاطق، بازتوليـد مكـانيكى تحقـق ايـن هـدف را                از زمان هجوم و پيروزى برق     .شود داده مى 

  . گسترش بخشيده است

زا بـسى    فيلم ناطق، كه از تئاتر تـوهم      .شود مىتمايز زندگى واقعى از فيلمهاى سينمايى هر روز دشوارتر          
گذارد، تماشاگرى كه ديگـر قـادر        رود، هيچ جايى براى تخيل يا تامل از سوى تماشاگر باقى نمى            فراتر مى 

نيست در چارچوب ساختار فيلم بدان واكنش نشان دهد، و با اين حال بدون گم كـردن رشـته داسـتان                     
دارد تـا آن را       و بدينسان فيلم قربانيان خـود را وامـى         ;رف سازد ذهن خود را از جزئيات دقيق فيلم منح       

اى  هاى تـوده   كننده رسانه  شدن خودانگيختگى و قواى تخيلى مصرف      فلج.برابر شمارند  مستقيما با واقعيت  
 او بايد از دست دادن اين خصايص را بـه ماهيـت عينـى               ;لزوما در اين يا آن مكانيسم روانى ريشه ندارد        

ايـن محـصوالت چنـان    .نسبت دهد، به ويژه به شاخصترين آنها، يعنى همان فيلم نـاطق خود محصوالت   
شك الزم و ضرورى     اند كه سرعت و چابكى، قدرت مشاهده، و تجربه براى صرف فهم آنها بى              طراحى شده 

وقفه واقعيتها را دنبال كند ديگر جايى براى تفكـر پيوسـته             هذا اگر تماشاگر بخواهد هجوم بى       مع ;است
خودكار است، ليكن هـيچ عرصـه يـا          شرط واكنش اوست امرى نيمه     اگرچه تالشى كه پيش   .ماند اقى نمى ب

 در تصاوير، حركات، و     -آن كسانى كه چنان در جهان فيلم        .قوه تخيل وجود ندارد   ] كاربرد  [ فضايى براى   
را به يك جهان بدل     توانند بگويند چه چيزى به واقع آن         اند كه ديگر نمى     جذب و ادغام شده    -كلمات آن   

كند، مجبور نيستند در طول نمايش فيلم ذهن خود را بر نكات خاص مربوط به نحوه عمل آن متمركـز                   مى
اند منتظر چه  اند، جملگى به آنان ياد داده     سرگرمى كه پيشتر ديده    ساير فيلمها و محصوالت صنعت    .سازند

درت جامعه صنعتى در اذهان آدميان جاى       ق.دهند  آنان به صورتى خودكار واكنش نشان مى       ;چيزى باشند 
كننده پرت يـا     دانند كه محصوالت آنان حتى زمانى كه حواس مصرف         سازندگان سرگرمى مى  .گرفته است 

پريشان باشد، با هوشيارى و دقت مصرف خواهد شد، زيرا هريك از آنها نمونـه و مـدلى از آن دسـتگاه                      
 كه خويشاوند همان    - زمان كار و چه در اوقات فراغت         ها را چه در    اقتصادى عظيمى است كه همواره توده     

توان همان تاثير اجتماعى را      از هر فيلم ناطق و هر برنامه تلويزيونى مى        . سرپا نگه داشته است    -كار است   
صـنعت  .انـد  بلكه جملگـى بـه يكـسان درش سـهيم          استنتاج كرد كه منحصر به هيچ يك از آنها نيست         

ريزى كرده است كه بدون اسـتثنا در         اى قالب  ميان را چونان نوع يا گونه     سازى به مثابه يك كل آد      فرهنگ
كننده فيلم گرفته تـا كلوبهـاى ويـژه     همه عوامل اين فرآيند، از تهيه.شود قالب هر محصولى بازتوليد مى   

 اند كه بازتوليد ساده اين وضعيت ذهنى به هيچ وجه متحول نشود و با زير و بم و سـايه  زنان، كامال مراقب 
  . روشن آميخته نگردد



كننـد،   زمين شـكايت مـى     مورخان هنر و پاسداران فرهنگ كه از انقراض نوعى قدرت بنيادين در مغرب            
چيز، حتى امور شكل نيافته،      اى همه  جذب و ادغام كليشه   .كننده سبك است، بر خطايند     قدرتى كه تعيين  

، به مفهوم مشهود »  سبك واقعى«هرگونه در جهت اهداف بازتوليد مكانيكى، از كارآيى دقيق و رواج عام         
هـيچ پالـستريناى    .رود دارى، فراتر مـى    در بزرگداشت فضالى فرهنگى از گذشته ارگانيك ماقبل سرمايه        

توانست در حذف هرگونه نواى ناسازى كه از قبل آماده نگشته و تكليفش مـشخص نـشده                  نوظهورى نمى 
كوشد هرگونه بسط و تحولى را كه با بيـان           اشد كه مى  كننده موسيقى جازى ب    است، پيگيرتر از آن تنظيم    

آورد، آن را    زمانى كه اين فرد موسيقى موزارت را به صورت جاز درمـى           .كند سركوب كند   رايج تطبيق نمى  
دهد، آن هم نه فقط هنگامى كه اين موسيقى بيش از حد جدى يا بيش از حد دشوار است، بلكه                     تغيير مى 

اينـك   تر، از آنچه هـم     اى متفاوت، و احتماال ساده     ت ملودى خود را به شيوه     همچنين در مواردى كه موزار    
توانـد در بررسـى و گـزينش مـضامين و            هيچ معمار قرون وسـطايى نمـى      .كند رايج است هارمونيزه مى   

ها و تنديسهاى كليسا شك و سوءظن بيـشترى بـه خـرج دهـد تـا آن دم و                     موضوعات مربوط به پنجره   
بـين   سازى كه اثرى از بالزاك يا هوگو را، پـيش از تاييـد نهـايى آن، زيـر ذره                   لمدستگاه و استوديوى في   

توانست در تعيين حد و ميزان عذابى كه ارواح ملعـون بايـد بـر                هيچ متاله قرون وسطايى نمى    .گذارد مى
بـه   كنندگان فيلمهاى حماسى آبكى دقت و ظرافت       اساس مراتب عشق الوهى متحمل شوند بيش از تهيه        

كنندگانى كه ميزان شكنجه اعمال شده بر قهرمان يا نقطه دقيق كنـار رفـتن درز                 د، همان تهيه  خرج ده 
فهرست صريح و ضمنى و آشكار و مرموز امور ممنوع و           .كنند دامن بانوى اول فيلم را به دقت محاسبه مى        

ود اين حوزه   كند، بلكه در خ    قابل تحمل چنان گسترده است كه نه فقط حوزه و حدود آزادى را تعيين مى              
سرگرمى نيز،   صنعت.گيرد چيز، تا آخرين جزئيات، بر همين اساس شكل مى         همه.حاكم و قادر مطلق است    

همچون همتايش، هنر آوانگارد، با استفاده از ابزار نفى و تكفير، زبان خود را تـا حـد دسـتور و واژگـان                       
صـرفا بـه    )  با الگوى كهن سازگار باشند     كه البته بايد  (هاى نو    فشار دائمى براى توليد جلوه    .كند تعيين مى 

كند، به ويژه زمانى كه اين خطر وجود دارد          منزله قاعده ديگرى براى افزايش قدرت امور متعارف عمل مى         
شـود كـه     مهر يكسان بودن با چنان قاطعيتى بر تمامى جزئيات زده مى          .كه يك جلوه خاص از تور بگريزد      

گـاه قـادر بـه ظهـور      يا در همان نگاه نخست تاييد نگردد، هيچ     هيچ چيزى كه در بدو تولد نشان نخورد،         
نظر از آنكه مشغول توليد يا بازتوليد باشند، اين زبان زرگـرى را چنـان                هنرپيشگان سينما، صرف  .نيست

برند كه گويى اين همان زبانى است كه مدتها پـيش بـه    راحت و سليس و با چنان شور و شوقى به كار مى         
چنين است آرمان و ايدئال امر طبيعى در اين عرصه از فعاليت، و             .موش گشته است  لطف همين اشتياق خا   

پاى كاملتر شدن تكنيك و نقصان تنش ميـان محـصول نهـايى بـا زنـدگى روزانـه،                    تاثير و نفوذ آن پابه    
خصلت متناقض ايـن روش رايـج، كـه اساسـا تقليـدى مـسخره اسـت، در تمـامى                .شود قدرتمندتر مى 

يـك موسـيقيدان جـاز كـه        .سازى قابل تشخيص و غالبا بر آنها مسلط است         فرهنگهاى صنعت    فرآورده
ترين قطعات بتهوون، به صورتى غيـرارادى ضـرب         اى جدى است، مثال يكى از ساده       سرگرم نواختن قطعه  
بندى عادى ضرب قطعه را رعايت كند، با تبختر بـه            كند و اگر از او بخواهيم تا قسمت        آن را دستكارى مى   

است كه، پيچيده شده بـه لطـف تقاضـاهاى گـزاف و             »  يا ماهيتى  طبيعت«اين همان   .د خواهد زد  ما لبخن 
نظام برساخته از فقـدان فرهنـگ       «سازد و خود نوعى      دائمى اين يا آن رسانه خاص، سبك جديد را برمى         

 را بدان نسبت داد به شرط آنكـه سـخن گفـتن از              "وحدت سبك "شد حتى نوع خاصى از       است، كه مى  
  ) 1 (.»   داراى سبك به واقع معنا و مفهومى دربر داشتتوحش



رسمى مجاز يا ممنـوع      تواند از حد آنچه به صورت شبه       مند مى  تحليل عام و كلى اين وجه يا شيوه سبك        
 ضرب يا فاصله نهم در يك ترانه عاميانه محبـوب بـا             32 امروزه عدم رعايت     ;شود، فراتر رود   شمرده مى 

گيرد تا حضور نهانيترين جزئيات ملوديك يا هارمونيك كه با سبك            ض قرار مى  راحتى بيشترى مورد اغما   
كند، به راحتى بخـشيده      هرگاه اورسون ولز از ترفندهاى حرفه خود تخطى مى        .آيد بيان رايج جور درنمى   

شـود   محاسبه شده تلقى مى   ) mutation (شود زيرا دور شدن او از قواعد رايج دگرديسى و جهشى           مى
محدوديتها و مقتضيات نحوه بيانى كه به لحـاظ  .كند  تاييد هرچه قويتر اعتبار نظام عمل مى       كه در خدمت  

توليـد  »  طبيعـت «ها و كارگردانها بايد آن را به منزلـه           فنى مشروط شده است، همان بيانى كه هنرپيشه       
د كـه آنهـا     ياب روشنهايى چنان ظريف بسط مى     كنند تا مردم قادر به جذب و هضم آن باشند، تا حد سايه            

تقريبا، در تقابل با تمهيدات حقيقت، ظرافـت و دقـت تمهيـدات يـك اثـر هنـرى آوانگـارد را كـسب                        
يا قابليت نادر تحقق بخشيدن به تمامى الزامات جزئـى سـبك بيـان طبيعـى در همـه                    ظرفيت.كنند مى

نحوه گفتن آن شود و  آنچه گفته مى.شود سازى به مالك و معيار كارآيى بدل مى   هاى صنعت فرهنگ   شاخه
توليدكنندگان جملگـى   .گيرى از سوى زبان روزمره باشد      بايد، نظير مورد پوزيتيويسم منطقى، قابل اندازه      

آورى است، قدرتى كه اين سبك آن        سبك بيان رايج مستلزم قدرت توليدى شگفت      .اند خبره و متخصص  
يز ميان سبك اصيل و مصنوعى      اى شيطانى تما   اين سبك بيان به شيوه    .دهد كند و به هدر مى     را جذب مى  

هر سبكى را كه از بيرون بر كششها        .كار است، منسوخ كرده است     را، كه به لحاظ فرهنگى تمايزى محافظه      
امـا در صـنعت     .تـوان مـصنوعى ناميـد      تحميل شود، مى  ] هنرى  [ و انگيزشهاى مقام و سركش يك فرم        

حـك  ] عنـصر   [ اى كه مهرش بر آن       يشه، همچون زبان كل   ]اثر  [ سازى هر يك از عناصر موضوع        فرهنگ
بحث و جدلهاى متخصصان هنرى با حاميان و مميزان اثر بر           .گيرد شده است، از دستگاهى واحد نشات مى      

روند، بيش از آنكه گواه نوعى تنش زيباشناختى درونـى         سر دروغهايى كه از مرزهاى باورپذيرى فراتر مى       
مانـده اسـتقالل     گاه آخرين پـس    اعتبار فرد متخصص، كه گه    شهرت و   .اند باشند، حاكى از واگرايى منافع    

اندركار توليـد    اى كه دست   جويد، با سياست تجارى كليسا، يا هر مؤسسه        در آن پناه مى   ] هنرمند  [ عينى  
ليكن خود اثر مدتها پيش از آنكه مراجع رسمى در باب آن بـه              .شود كاالهاى فرهنگى است، روياروى مى    

برنادت مقدس، حتـى پـيش از       . ذاتا به موضوعى عينى و قابل اجرا بدل شده است          بپردازند، اساسا و   بحث
اش موضوع تبليغاتى درخـشانى بـراى        آنكه به چنگ زانوك افتد، از سوى مداحان و ستايشگران امروزى          

  ) 2 (.شد نفع محسوب مى همه طرفهاى ذى

سـازى، كـه ديگـر       رهنـگ از اين رو، سبك صـنعت ف      .اين است فرجام نهايى عواطف اين يا آن شخصيت        
اجبارى ندارد خود را در برخورد با هرگونه موضوع يا دستمايه مقاوم و سركش مورد آزمون قرار دهد، در                   

آشتى امر كلى و جزئى، آشتى قاعده عام با مقتـضيات خـاص       .سبك است ] مقوله  [ عين حال معادل نفى     
و معنادار به سبك اسـت، ديگـر ثمـرى          موضوع اثر، كه دستيابى بدان يگانه عامل اعطاى محتواى ذاتى           

اين قطبهاى نهايى سازگار و     : ندارد زيرا اكنون كوچكترين تنشى ميان قطبهاى مخالف بر جا نمانده است           
  . تواند جايگزين امر جزئى شود، و بالعكس  امر كلى مى;اند انگيزى يكسان و اينهمان هماهنگ به نحو غم

در صـنعت  . وراى سـبك اصـيل و راسـتين گذشـته نيـست     هذا، اين كاريكاتور سبك معادل چيـزى      مع
سـبك در مقـام     .شود سلطه محسوب مى  ] اصل  [ سازى مقوله سبك راستين معادل زيباشناختى        فرهنگ

وحـدت سـبك چـه در       .نظم و قاعده زيباشناختى صرف رؤياى رمانتيكى است كه به گذشته تعلـق دارد             
ر متفاوت قدرت اجتماعى در هر مورد است، و         قرون وسطاى مسيحى و چه در دوره رنسانس مبين ساختا         



گاه  هنرمندان بزرگ هيچ.نه بيانگر تجربه تيره و گمنام ستمديدگان كه امر كلى در آن محصور و نهفته بود
بخشيدند، بلكه كسانى بودند كه سـبك را بـه           نقص را تجسم مى    آنانى نبودند كه سبكى سراپا كامل و بى       

گرفتنـد، بـه     به كار مـى    زده تجربه رنج   اختن خود در برابر بيان آشوب     منزله راهى براى سخت و مقاوم س      
كرد كه بـدون آن      سبك آثار آنان به آنچه بيان گشته بود آن نيرويى را عطا مى            .مثابه نوعى حقيقت منفى   

اند، نظيـر موسـيقى      آن شكلهاى هنرى كه به كالسيك معروف      .رود آنكه شنيده شود بر باد مى      زندگى بى 
اند،  يشهايى عينى را در خود نهفته دارند كه در تقابل با سبكى كه خود بدان تجسد بخشيده                موزارت، گرا 

به سبك  هنرمندان بزرگ، حتى تا دوره شوئنبرگ و پيكاسو، نوعى بدگمانى نسبت   .اند معرف امرى متفاوت  
ادائيـستها و  چيزى كـه د .اند ساخته] اثر [ اند، و در مقاطع حساس آن را تابع منطق موضوع       را حفظ كرده  

اى آوازخوانهـا،    سبك به مثابه سبك ناميدند، امروزه در زبان كليشه         اكسپرسيونيستها آن را عدم حقيقت    
آميز عكـسى كـه      شده هنرپيشگان سينما، و حتى در خبرگى تحسين        حساب در آراستگى و وقار به دقت     

اى در دل هـر اثـر        سبك معرف وعـده   .موضوعش يك كلبه حقير روستايى است، حضورى پيروزمند دارد        
شمول  گيرد، تحت  شمول صور مسلط كليت قرار مى      شود، به واسطه سبك تحت     آنچه بيان مى  .هنرى است 

حقيقـى   از اين طريق با ايده كليت] شده  امر بيان [ زبان موسيقى، نقاشى، يا كلمات، آن هم بدين اميد كه           
 وعده كه اثر هنرى بـا اعطـاى شـكلى    شده از سوى آثار هنرى، يعنى اين     وعده عرضه .سازگار خواهد شد  

اين وعـده   .قدر ضرورى است كه رياكارانه     جديد به صور اجتماعى متعارف، حقيقت را خواهد آفريد، همان         
، آن هم با طرح اين نظـر كـه بـراى            ) Posit (نهد صور واقعى زندگى موجود را به صورتى نامشروط برمى        

تا اينجاى كـار، دعـوى هنـر        .اشناختى اين صور رفت   كسب رضايت و كاميابى بايد به سراغ مشتقات زيب        
توانـد   ليكن فقط در متن اين برخورد با سنت است كه هنـر مـى             .همواره موهوم و ايدئولوژيك نيز هست     

آن عنـصر يـا   .شـود  تجربه رنج را بيان كند، برخوردى كه سبك هنرى سابقه يا گزارش آن محسوب مـى             
تـوان از   دهد از واقعيت موجود فراتـر رود، مـسلما نمـى    ت مىعامل نهفته در اثر هنرى را كه به اثر رخص   

به واقع  ) هارمونى(توان گفت كه اين عامل عبارت است از همان هماهنگى             ليكن نمى  ;سبك مجزا ساخت  
 اين عامـل را بايـد       ;يافته، يا نوعى وحدت مشكوك ميان فرم و محتوا، درون و بيرون، فرد و جامعه               تحقق

در دل شكـست ضـرورى تـالش        : انـد  ست كه عرصه ظهور تـنش و ناسـازگارى        در دل آن ويژگيهايى ج    
اثر هنرى فرومرتبه به عوض آنكه خود را در معرض اين شكست قرار             .مشتاقانه براى دستيابى به اينهمانى    

دهد، شكستى كه در متن آن سبك آثار هنرى بزرگ همواره موفق به نفى خود گشته است، هميـشه بـر               
  . شده  بر يك اينهمانى يا هويت جانشين-آثار تكيه كرده است خويش با ديگر  شباهت

چيـز آن در سـبك خالصـه         حال كه همـه   .شود سازى امرى مطلق مى    اين تقليد نهايتا در صنعت فرهنگ     
امروزه توحش زيباشـناختى    .مراتب اجتماعى  اطاعت از سلسله  : كند شود، راز پنهان سبك را برمال مى       مى

هاى روح از زمانى كه تحت نام فرهنگ گـردآورى و خنثـى شـدند، در      آفريدهكند كه نيرويى را كامل مى  
فرهنگ به مثابه مخـرج     . سخن راندن از فرهنگ همواره در تضاد با فرهنگ بود         .اند معرض تهديد آن بوده   

زنى است كه فرهنگ را در       بندى، و برچسب   سازى، دسته  مشترك از قبل حاوى جنين همان فرآيند شاكله       
شـمول آوردن، كـه متعاقبـا رخ         شده فرآينـد تحـت     و شكل صنعتى  .كند  و مديريت ادغام مى    حوزه اداره 

با مطيـع و منقـاد سـاختن        .كند دهد، دقيقا همانى است كه با اين برداشت از فرهنگ كامال تطبيق مى             مى
 اى واحد و به منظورى واحد، و با مشغول كردن حـواس آدميـان از    هاى خالقيت فكرى به شيوه     همه حوزه 

زمان ترك كارخانه به هنگام عصر تا زمان كارت زدن مجدد در صبح روز بعد با مواد و مسايلى كه مهـر و                       



كننـد، ايـن    نشان همان فرآيند كارى را بر چهره دارند كه آدميان در طـى روز بـه اجبـار تحملـش مـى            
ان مفهـومى   بخشد، هم  يافته را به صورتى هجوآميز تحقق مى       شمول درآوردن مفهوم فرهنگ وحدت     حت

  . اى بود كه از ديد فيلسوفان هوادار شخصيت انسانى نقطه مقابل فرهنگ توده

سازى، اين سختترين و خشكترين همه سبكها، هدف  شود كه صنعت فرهنگ بدينسان سرانجام معلوم مى
نـه فقـط مقـوالت و    .شـود  و غايت ليبراليسم است، كه خود همواره به خاطر فقدان سبك سـرزنش مـى      

شود، بلكه انحصارات     از ليبراليسم اخذ مى    -شده گرفته تا شو و اپرت         از ناتوراليسم اهلى   -ى آن   محتواها
اند كه در آن بخشى از حوزه عملياتى اين صنعت، همراه            اى اقتصادى  دهنده عرصه  فرهنگى مدرن تشكيل  

يند اضمحالل در سـاير     ماند، آن هم به رغم تحقق فرآ       هاى مشابهى از كارفرمايان، فعال بر جاى مى        با گونه 
به عاليق خويش بيش از حد لجوج و سرسخت نباشـد، و خـود را چنانچـه بايـد                    اگر آدمى نسبت  .بخشها
هر آن كسى كه مقاومت     .تواند در حيطه سرگرمى راه خود را باز كند         پذير نشان دهد، هنوز هم مى      انعطاف

به محض آنكه شكل يا نوع      .ا تضمين كند  بقاى خويش ر  ] در سيستم   [ تواند با جا افتادن      ورزد فقط مى   مى
سازى تـشخيص داده شـود، وى همانقـدر بـه ايـن       خاص انحراف او از هنجار رايج توسط صنعت فرهنگ       

بينانـه   اعتراض و مخالفت واقع   .دارى صنعت تعلق خواهد داشت كه هوادار اصالحات ارضى به نظام سرمايه          
افكار عمـومى جامعـه   .ر اين كسب و كار است    عالمت تجارى هر آن كسى است كه صاحب ايده جديدى د          

تواننـد    و اگـر بكنـد افـراد تيـزبين از قبـل مـى      ;كنـد  مدرن به ندرت اتهامى را با صداى بلند اعالم مى 
هرچـه شـكاف    .هايى را رديابى كنند دال بر آنكه فرد معترض به زودى تن به آشتى خواهد سـپرد                 نشانه

توان گفت همه كسانى كـه برتـرى         شد، با يقين بيشترى مى    شعاردهنده فراختر با   ميان رهبران و جماعت   
از ايـن رو، در     .شده به اثبات رسانند، جايى در راس خواهند يافـت          ريزى خود را با اصالت و نوآورى برنامه      

امروزه اعطاى .سازى نيز گرايش ليبرالى به بازگذاردن دست مردان قابل حاضر و باقى است          صنعت فرهنگ 
 كارآمد هنوز هم يكى از كاركردهاى بازار است، بازارى كه از سـاير جهـات بـه دسـت            اين امتياز به افراد   

شود، اين امر، چه در دوره اوج         و تا آنجا كه به آزادى نهفته در بازار مربوط مى           ;شود متخصصان كنترل مى  
آن نكتـه جالـب توجـه    .شد هنر و چه در ساير موارد، در آزادى ابلهان براى گرسنگى كشيدن خالصه مى           

هـاى شـاخص ايـن       سازى محصول ملل صنعتى ليبرالتر است، و همه رسانه         است كه نظام صنعت فرهنگ    
البته ترديدى نيـست كـه منـشا    .شوند نظام، نظير سينما، راديو، جاز، و مجالت در آن كشورها شكوفا مى   

وگنبرگ روند  شركتهايى چون گامون و پاته، الشتاين و ه       .پيشرفت آن در قوانين عام سرمايه نهفته است       
 در اين ميان تورم و وابستگى اقتـصادى اروپـا بـه ايـاالت               ;بازار جهانى را با موفقيت نسبى دنبال كردند       

سـازى   اين باور كه تـوحش صـنعت فرهنـگ        .متحده در دوران پس از جنگ نيز از جمله عوامل مؤثر بود           
مپـاى رشـد تكنولـوژى جلـو        يا نتيجه اين واقعيت است كه آگاهى آمريكايى ه        »  فاصله فرهنگى «نتيجه  

بـه سـوى انحـصار       اين اروپاى عصر ماقبل فاشيسم بود كه همپاى رونـد حركـت           .نرفت، كامال غلط است   
باقى گذارد   اما دقيقا همين فاصله بود كه حدى از استقالل را براى تفكر و خالقيت             .فرهنگى به پيش نرفت   

در . در قلمرو وجود باقى بمانند     -اى اندوهبار     هرچند به شيوه   -و آخرين نمايندگان آنها را قادر ساخت تا         
آميز  آلمان شكست روند كنترل دمكراتيك و عدم نفوذ آن در زندگى مردم منجر به بروز وضعيتى تناقض                

بسيارى چيزها از تن سپردن به مكانيسم بازار، كه كشورهاى غربى را تسخير كرده بـود، معـاف      .شده بود 
هـاى   ئاترهاى برخوردار از معيارهاى هنرى، اركسترهاى بزرگ، و موزه        نظام آموزشى، دانشگاهها، ت   .بودند

قدرتهاى سياسى، دولت و شهرداريها، كه چنين نهادهايى را از حكومت مطلقـه             .بودند آلمان مورد حمايت  



ارث برده بودند، بدانها اجازه داده بودند تا حدى از قيد قدرتى كه بر بازار مسلط است آزاد بـاقى بماننـد،        
اين امر موجب شـد تـا در        . نظير كارى كه شاهزادگان و اربابان فئودال در قرن نوزدهم كرده بودند            درست

شود، و قدرت مقاومت آن در وراى حـد          اين مرحله يا فاز متاخر، هنر در قبال قانون عرضه و تقاضا تقويت            
ـ        .شده بسى افزايش يابد    و ميزان واقعى حمايت اعمال     از برخـوردارى از    در چارچوب خود بـازار نيـز امتي

طريـق ناشـران      بدين ;اى برايش يافت نشده بود به قدرت خريد واقعى بدل گشت           خصلتى كه هيچ فايده   
توانستند به مؤلفانى كمك كنند كه آثارشان سود چندانى دربر نداشت مگـر بـه                دار مى  ادبى اسم و رسم   

و تهديـدات  (بست، فشار  امل مىولى چيزى كه دست و پاى هنرمند را به طور ك          .لحاظ ستايش افراد خبره   
راند تا همواره به عنوان يك كارشناس هنرى با زندگى شغلى و             سو مى  بود كه وى را بدان    ) جدى همراه آن  

كردند  هاى خود را چنين امضاء مى     پيش از آن هنرمندان نيز، همچون كانت و هيوم، نامه         .تجارى كنار بيايد  
شـاهى و محـراب كليـسا را سـست      هـاى تخـت    حال پايـه  ، و در همان     » بوس شما  چاكر مطيع و دست   «

دهنـد، و بـا ايـن وصـف، در           امروزه آنان سران حكومت را با نام اولشان مورد خطاب قرار مـى            .كردند مى
تحليلى كه توكوويل يك قرن پـيش عرضـه   .اند سواد خويش هرگونه فعاليت هنرى مطيع و تابع اربابان بى 

سـلطه انحـصار فرهنگـى       اين واقعيتى است كه تحت    .ب درآمده است  كرد، در اين فاصله كامال دقيق از آ       
فرمـانروا  .سازد گذارد و حمله خود را متوجه روح يا جان مى          استبداد تن را به حال خود رها مى       «خصوصى  
 زنـدگى،  ;آزادى تا همچون من فكر نكنى     : گويد او مى .بايد همچون من فكر كنى يا بميرى      : گويد ديگر نمى 

 .» زت از آن تو باقى خواهد ماند، ولى از امروز به بعد در ميان ما فردى بيگانه خواهى بـود             چي اموال، و همه  
)3 (  

 به عبارت   -عدم تطبيق و سازش به معناى پذيرش عجز و ناتوانى اقتصادى و در نتيجه عجز معنوى است                  
و موضوع مـوردنظر  هنگامى كه فرد بيگانه يا خارجى از مساله  .خواهيد بود » در استخدام خود  «ديگر شما   

اگرچه امروزه مكانيسم عرضه و تقاضا .كفايتى متهم ساخت توان او را به بى حذف شده باشد، به راحتى مى
در عرصه توليد مادى رو به فروپاشى است، ليكن در قلمرو روبنا اين مكانيسم هنوز هم به منزلـه نـوعى                     

رتند از كارگران و كارمندان، دهقانـان و        كنندگان عبا  مصرف.كند مهار يا سنجش به سود حاكمان عمل مى       
كنـد كـه     دارانه آنان را، به لحاظ جسم و جان، چنان محصور مى           توليد سرمايه .اقشار پايينى طبقه متوسط   

همانطوركه اتبـاع و بنـدگان بـه    .شود شوند كه به آنان عرضه مى      در نهايت درماندگى قربانى كاالهايى مى     
گرفتند، امروزه نيز    كمان اخالق تحميل شده بر بندگان را جدى مى        صورتى طبيعى همواره بيش از خود حا      

شـده،   آنان، در حـالتى فلـج     .اند خورده حتى بيش از افراد موفق مسحور اسطوره موفقيت         هاى فريب  توده
عـشق نابجـاى    . ورزند كه موجب بندگى و اسارت آنـان اسـت          دقيقا بر حفظ همان ايدئولوژيى اصرار مى      

شود در قياس با حيله و زيركى مقامات و مراجع قدرت             ستمى كه بر ايشان روا مى      به مردمان عادى نسبت  
نيز نيرومندتر است، درست    ) 4 (اين عشق حتى از منطق خشك و قاطع دفتر آقاى هيز          .نيرويى قويتر است  

همانطور كه در برخى ادوار مهم تاريخ اين عشق به نيروهاى قويترى، نظير سـلطه دهـشتبار دادگاههـا،                   
اين عشق، را به چهره تراژيك گرتـا گـاربو تـرجيح            .ن زده است كه عليه خودش به كار گرفته شدند         دام
سازى در برابر راى  صنعت فرهنگ.خواهان دانلد داك است) Betty Boop (دهد و به عوض بتى بوپ مى

 فالن  خاص از قرارداد بستن با     ضررى كه يك شركت   .كند سر خم مى   اى كه خود برانگيخته است     و خواسته 
 براى كل نظام در     -سوددهى كامل است      قراردادى كه فاقد قابليت    -شود   هنرپيشه رو به زوال متحمل مى     

شمارد و بـدين     اين نظام با هزار ترفند تقاضا براى آشغال را جايز مى          .اى مشروع و موجه است     حكم هزينه 



طر دعـوى كبرآميزشـان كـه از        خبرگان فرهنگى به خا   .كند طريق هماهنگى يا هارمونى تام را برقرار مى       
شوند، هرچند كه خود فرهنگ خـصلتى دمكراتيـك دارد و امتيـازات              ديگران داناترند منفور شمرده مى    

بس ايدئولوژيكى، سازشـگرى خريـداران و وقاحـت          به لطف اين آتش   .كند خود را ميان همگان توزيع مى     
حاصل كـار بازتوليـد دائمـى همـان         .شود گويند، فراگير مى   توليدكنندگانى كه به تقاضاى آنان پاسخ مى      

  . محصول واحد است

در قياس با مرحله ليبرالى پيـشين       .شود رابطه آدمى با گذشته نيز توسط نوعى يكسانى دائمى هدايت مى          
اين ماشين در همان نقطه واحـد       .نمايد، حذف امر جديد است     اى جديد مى   آنچه در مورد فاز فرهنگ توده     

نشده را به مثابه     كند، هرگونه امر امتحان     كه شكل و نوع مصرف را تعيين مى        زند و در همان حال     چرخ مى 
اى كه پشتش به يـك رمـان پرفـروش           به هر فيلمنامه   سازندگان فيلم نسبت  .گذارد نوعى ريسك كنار مى   
هـا، نـوآورى، و      ناپذير در مورد ايده    با اين حال دقيقا به همين سبب حرافى پايان        .اند قرص نيست، بدگمان  

ضـرب و  .يابـد  شود ولى هرگز وجود نداشته است، ادامه مـى  فلگيرى، در مورد آنچه مسلم پنداشته مى     غا
وقفه به حركت    چيز بايد بى    همه ;ماند هيچ چيزى به صورت سابق باقى نمى      .پويش در خدمت همين روندند    

اين وعده است   آهنگ توليد و بازتوليد مكانيكى حامل        زيرا فقط پيروزى عام و سراسرى ضرب      .ادامه دهد 
افزودن هر چيـز نـوى بـه        .كند، و هيچ پديده ناجور و نامناسبى ظاهر نخواهد شد          كه هيچ چيز تغيير نمى    

اشـكال هنـرى خـشك و       .آميـز اسـت    فهرست جاافتاده كاالهاى فرهنگى ريسكى بيش از حد مخـاطره         
ستانداردشـده ذوق    همـان ميـانگين ا     -هاى محبـوب      نظير داستان كوتاه، فيلم و ترانه      -شده   استخوانى

افراد شاغل در سطوح فوقـانى مؤسـسات   .شوند ليبرال دوره متاخرند، كه به يارى تهديد از باال ديكته مى    
توانـد بـا      آن هم به نحوى كه فقط يك مدير مـى          -كنند   فرهنگى كه جملگى به صورتى هماهنگ كار مى       

 از مـدتها قبـل روح عينـى را مجـددا          -مديرى ديگر، صرفنظر از سابقه دانشگاهى يا بازارى او، كار كند            
جا حاضر  كند كه شايد مرجع يا مقامى همه اين فكر به ذهن آدمى خطور مى     .اند سازماندهى و عقالنى كرده   

مواد و موضوعات را غربال كرده و فهرست رسمى كاالهاى فرهنگى را تنظيم كرده است تا عرضـه نـرم و                   
شوند، يعنـى در     ها در پهنه فلك فرهنگى نوشته مى       ايده.دروان محصوالت ادبى توليد انبوه را تضمين كن       

هايى كـه خـود بـه واقـع اعـداد و              ايده -گذارى شده بودند     جايى كه از قبل توسط افالطون شماره       همان
  . ناپذير ارقامى بودند ناتوان از افزايش و دگرگونى

ين صـنعت پـا بـه هـستى         سازى از مدتها پيش از آنكه ا       سرگرمى و تفريح و همه عناصر صنعت فرهنگ       
تواند به   سازى مى  صنعت فرهنگ .شوند اكنون اين عناصر از باال هدايت و روزآمد مى        .گذارد، وجود داشتند  

خود مغرور باشد كه توانسته است فرآيند انتقال هنر به حوزه مصرف را، كه پيشتر به صورتى سردسـتى                   
لوحى بارز تفـريح و      ه يك اصل بدل كند، و ساده      گرفت، با انرژى بسيار تحقق بخشد، اين امر را ب          انجام مى 

رحمـى   هرچه اين صنعت مطلقتر شد با بى      .سرگرمى را محو كند و نوع كاالهاى توليدشده را بهبود بخشد          
بيشترى همه رقباى خارجى را به سوى ورشكستگى يا عضويت در يك سنديكا سوق داد، و رفته رفته به                   

به تركيبى از بتهوون و كازينو موناكو بدل         يافت كه در نهايت    ستچنان حدى از ظرافت و ارتقاء فرهنگى د       
توانـد حقيقتـى را كـه در         اين صنعت مـى   : ست مند از پيروزى مضاعفى    سازى بهره  صنعت فرهنگ .گشت

مـشغوليات يـا هنـر      .كند به ميل خويش به منزله دروغى در درون بازتوليد كنـد            بيرون خود سركوب مى   
هر آن كسى كه با افسوس از اين نوع هنر به منزلـه خيانـت               .نحط نيست نفسه نوعى شكل م    فى»  سبك«

بـه جامعـه موجـود دچـار تـوهم       كنـد، نـسبت   ورزيدن به ايدئال تجلى يا بيـان هنـرى نـاب يـاد مـى          



داد، به صورت كـاذب      خالص و ناب هنر بورژوايى، كه در تقابل با آنچه در جهان مادى رخ مى               خصلت.است
حذف طبقـات فرودسـت ابتيـاع        بخشيد، از همان آغاز به قيمت      زادى عينيت مى  به خود به منزله قلمرو آ     

اش از اهداف و غايات كليت كاذب، با هدف و آرمان ايشان،              طبقاتى كه هنر دقيقا به لطف آزادى       -شد   مى
هنر جدى از همه آن كسانى دريغ شده اسـت كـه سـختيها و سـتم              .كند يعنى كليت واقعى، همراهى مى    

كند، كسانى كه بايد خوشحال باشند اگر بتواننـد          دن را برايشان به امرى مسخره بدل مى       زندگى جدى بو  
هنـر سـبك    .خويش كننـد   ساعتى را به عوض ايستادن در خط توليد، صرفا صرف ادامه زندگى و حركت             

همـان  .سـت  اين هنر همان وجدان معـذب اجتمـاعى هنـر جـدى       .همواره سايه هنر خودآيين بوده است     
اش ضرورتا فاقد آن بود به هنر سبك مشروعيتى ظاهرى   جدى به واسطه مبانى اجتماعى  حقيقتى كه هنر  

ميان هنر سبك و جدى [ كم اين جدايى  دست: نفس اين تقسيم و جدايى همان حقيقت است     .كند عطا مى 
آشـتى دادن ايـن دو      .شـود  هاى متفاوت برساخته مى    ست كه توسط حوزه    بيانگر خصلت منفى فرهنگى   ] 

تـوان   ترين كارى است كـه مـى       د از طريق ادغام هنر سبك در هنر جدى، يا برعكس، ناممكن           قطب متضا 
خـصلت  .سازى بدان مـشغول اسـت      ولى اين دقيقا همان كارى است كه صنعت فرهنگ        .يازيد بدان دست 

آور است   سازى همانقدر خجالت   خانه براى صنعت فرهنگ    غيرعادى و ناجور سيرك، شهر فرنگ، و فاحشه       
گودمن، نوازنده جاز، با     به همين دليل است كه نوازندگى بنى      .دى بودن شوئنبرگ و كارل كراوس     كه غيرعا 

كوراتت زهى بوداپست، در قياس با هر نوازنده كالرينت عضو اركستر فيالرمونيك، بـه لحـاظ ريتميـك                  
ـ      كه سبك نواختن نوازندگان بوداپست     تر است، درحالى   فروشانه تر و فضل   باقاعده بك گـاى   بـه انـدازه س

صـنعت  .ليكن ابتذال، حماقت، و شكيل نبودن نكته مهم و بامعنا نيـست  .لومباردو يكدست و عسلى است    
سازى به لطف كمال خود، و با ممنوع ساختن و اهلى كردن عنصر آماتور، آشغالهاى گذشته را بـه                    فرهنگ

رك مالك و معيار سبك     دور ريخت، هرچند كه اين صنعت گندكاريها و اشتباهات لپى را، كه بدون آنها د              
ناپذير فرهنـگ،    اما در اين ميان نكته جديد آن است كه عناصر آشتى          .شمارد واال ممكن نيست، مجاز مى    

كليت : گيرند شمول يك فرمول كاذب قرار مى      شوند و تحت   هنر، و مشغوليات، جملگى تابع يك هدف مى       
گاه چيزى بـيش از       اين صنعت هيچ   اينكه نوآوريهاى خاص  .سازى كه عبارت است از تكرار      صنعت فرهنگ 

بر مبناى داليلى محكم اسـت      .اى نيستند، امرى ذاتى سيستم است      اصالح و بهبود بازتوليد و اجراى توده      
 كه با سماجت    -شود، و نه به سوى محتوا        شمار به سوى تكنيك معطوف مى      كنندگان بى  كه عاليق مصرف  

آن قدرت اجتمـاعى كـه از سـوى         .اعتبار شده است   ريبا بى شود و امروزه تق    نما مى  تمام تكرار و نهايتا نخ    
شده  هاى تحميل  جايى كليشه  شود خود را به نحو مؤثرترى در حضور فراگير و همه           تماشاگران پرستش مى  

رمـق و آبكـى      اى كه محتواهـاى بـى      زده سازد، تا در ايدئولوژيهاى كپك     توسط مهارت تكنيكى ظاهر مى    
  . شوند هاى آنها محسوب مى نشانه

كنندگان  نفوذ آن بر مصرف.ماند سازى و كسب و كار و تجارت سرگرمى باقى مى   با اين همه صنعت فرهنگ    
اين نفوذ نهايتا نه با يك فرمان آشكار، بلكه به واسطه خصومت نهفته در     .شود از طريق سرگرمى ايجاد مى    

 آنجا كه همه روندهاى     از.به آنچه از خودش بزرگتر است، در هم شكسته خواهد شد           اصل سرگرمى نسبت  
] قـوانين   [ سازى به لطف كل فرآيند اجتماعى عميقا در خود مردم ريشه دارند، پس بقاى                صنعت فرهنگ 

تقاضا هنوز جاى خود را به اطاعـت صـاف و سـاده             .شود بازار در اين حوزه موجب تشويق اين روندها مى        
سينما كمى پـس از پايـان جنـگ          تدانيم، تجديد سازمان سراسرى صنع     همانطور كه مى  .نبخشيده است 

شرط مادى گسترش اين صنعت، دقيقا عبارت بود از پذيرش عمدى نيازهاى             جهانى اول، يعنى همان پيش    



 رويدادى كـه در روزهـاى اوليـه پيـشگامى سـينما ضـرورى تـصور                 -مردم بر مبناى گزارشهاى گيشه      
شود، كسانى كـه معيـار قضاوتـشان         سينما ابراز مى   امروزه همين عقيده از سوى رهبران صنعت      .شد نمى
هاى محبوب است، ليكن همواره به نحـوى خردمندانـه از توسـل بـه معيـار                  وبيش همان پديده ترانه    كم

اين نكته كامال   .كسب و كار ايدئولوژى آنان است     .كنند مخالف، يعنى قضاوت معطوف به حقيقت احتراز مى       
شـده نهفتـه     با يك نياز مـصنوعا سـاخته      سازى در يكى شدن آن       صحيح است كه قدرت صنعت فرهنگ     

است، و نه در تقابل ساده با آن، حتى اگر اين تقابل نوعى تقابل ميان قدرت كامل و عجز كامل محـسوب                      
دارى پسين تفريح يعنى تداوم و استمرار كار، طلب آن مبين نوعى فرار از فرآيند                در نظام سرمايه  .شد مى

بـا ايـن حـال      .توانـايى بـراى رويـارويى مجـدد بـا آن اسـت            مكانيكى كار، و تجديدقوا به قصد كسب        
شدن واجد چنان قدرت و تسلطى بر سعادت و فراغت آدمى است، و در نحوه سـاخت كاالهـاى                    مكانيكى

 () after كننده است، كه تجارب آدمى ضرورتا چيزى جز تـصوير تكـرارى   تفريحى چنان عميقا تعيين
image    آنچه به راستى    ;زمينه محو است    و مشهود صرفا نوعى پيش     محتواى بارز .خود فرآيند كار نيست 

گريختن از آنچـه در محـل كـار، در          . كند توالى خودكار عمليات استانداردشده است      در آدمى رسوخ مى   
همـه تفريحـات و     .شـود  دهد فقط با تقريب بدان در اوقـات فراغـت ممكـن مـى              كارخانه يا دفتر رخ مى    

شود، زيـرا بـراى آنكـه        لذت در قالب مالل سخت و جامد مى       .ناپذيرند سرگرميها دچار اين بيمارى درمان    
به دقـت در شـيارها و مجـارى         ] لذت  [ گونه تالشى باشد، و از اين رو         لذت باقى بماند نبايد مستلزم هيچ     

محصول : گونه تفكر مستقل را داشت     نبايد از تماشاگران انتظار هيچ    .يابد مستعمل تداعى معانى جريان مى    
كه بـا انـدكى تامـل و بازانديـشى          (اش   البته نه به واسطه ساختار طبيعى     : ده هر واكنشى است   تجويزكنن
بـه سـعى و تـالش        از هرگونه پيوند منطقى كه ممكن اسـت       .ها و عالئم   ، بلكه از طريق نشانه    )پاشد فرومى

 از  المقـدور، بايـد    هـر تغييـر و تحـولى، حتـى        .شـود  ذهنى دامن زند با دقت و وسواس بسيار پرهيز مى         
براى هر سـينمارو دقيـق و تيـزبين هـر           ] .اثر  [ بالفاصله پيش از خود ناشى شود، نه از ايده كل            وضعيت

حتى خود اين الگوى ثابت و تكرارى نيز هنوز خطرناك به نظر            .صحنه منفردى گوياى كل فيلم خواهد بود      
، آن هم در جايى كه فقط       كند  عرضه مى  - هرقدر هم كه مفلوك باشد       -رسد، الگويى كه نوعى معنا را        مى
شـود   اى خبيثانه از آن بسط و تحولى محروم مى         طرح داستان غالبا به شيوه    .معنايى قابل پذيرش است    بى

در عوض، قدم بعدى همان چيزى      .اند كه شخصيتها و مضمون داستان بر اساس الگوى قديمى مستلزم آن          
غافلگيريهـاى  .شـود  ط خاص محسوب مـى    است كه از ديد نويسنده سناريو مؤثرترين جلوه در اين شراي          

آميـز   گرايش شيطنت .كنند جا متوقف مى   شده خط سير داستان را جابه      آبكى و مبتذل اما دقيق و حساب      
گويى ناب كه، تا زمان چاپلين و برادران ماركس، بخـش مـشروعى از هنـر                 به درغلطيدن به درون مهمل    

كنند بيش از هرجـاى       كه به هنرى بودن تظاهر نمى      بازى بود، در انواعى از فيلم      مردمى، مضحكه، و دلقك   
هاى محبوبى كه عمرى يكشبه دارند، در فيلمهـاى          ترانه] شعرى  [ اين گرايش در متن     .ديگر نمايان است  

جنايى ترسناك، و در كارتونها كامال به بار نشسته است، هرچند در فيلمهايى به بازيگرى گرير گارسون و                  
كننده چيزى نزديـك بـه دعـوى          روانشناختى عرضه  -شناختى   ى جامعه بت ديويس وحدت مطالعه مورد    

پاره  هاى كمدى و وحشت، قصابى و تكه       خود ايده، همراه با ابژه    .حصول نوعى طرح داستانى منسجم است     
اند كـه    به معنا بوده   هاى يكشبه همواره وجود خود را مديون نوعى حس تنفر و تحقير نسبت             ترانه.شود مى

بار سمبوليسم جنسى تقليـل      در مقام اسالف و اخالف روانكاوى، آن را به يكنواختى كسالت          ها،   اين ترانه 
اى و كارآگاهى ديگر فرصت تجربه گرهگشايى نهايى را بـه تماشـاگران              امروزه فيلمهاى حادثه  . دهند مى



 از  برخاسـته  اين ژانر تماشاگران بايد صـرفا بـه دهـشت         ) non-Ironic  (در انواع غيركنايى  .دهند نمى
  . اند وضعيتهايى دلخوش كنند كه تقريبا هر شكلى از اتصال و پيوند را از دست داده

آنها ضـامن تحقـق     .بودند) fantasy (گرايى، معرف و مدافع خيالپرورى     كارتونها زمانى، در تقابل با عقل     
حياتى دوباره  كردند، آن هم با بخشيدن       شان مى  زده عدالت در مورد جانوران و اشيائى بودند كه خود برق         

كنند تاييد پيروزى عقل تكنولوژيك بـر        ولى امروزه تنها كارى كه كارتونها مى      .شده هاى مثله  به اين نمونه  
تا چند سال قبل كارتونها داراى طرح داستانى منسجمى بودند كه فقط در آخرين لحظـات                .حقيقت است 

  (بيـشتر بـه كمـدى روحوضـى       شـد، و بدينـسان       وار متالشـى مـى     در هيات يك تعقيب و گريز ديوانه      
slapstick (  در همان نخستين دنبالـه     .اند جا شده  ولى اكنون روابط زمانى جابه    .قديمى شباهت داشتند

شود بدين منظور كه برنامه تخريب بتواند در جريان ماجرا بر آن پيـاده               نماها انگيزه يا مضمونى مطرح مى     
ارزش اعمال خـشونت     ان، قهرمان فيلم به موضوع بى     كنندگ با استقرار تماشاگران در جايگاه تعقيب     : شود

يافتـه تغييرشـكل     سـازمان  خـشونت  يافتـه بـه يفيـت      كميـت تفـريح سـازمان     .شـود  همگانى بدل مى  
بـر  ) اى بـس نزديـك دارد      با آنان رابطـه    كه اين صنعت  (سينما   سانسورچيان خودبرگزيده صنعت  .دهد مى

كيف كردن جـايگزين    .اندازه يك شكار كشدار است    كنند، رخدادى كه به      تحول رخداد جنايت نظارت مى    
شود كه گويا قرار است از مشاهده صحنه در آغوش گرفتن ناشى شود، و هرگونه كاميابى و ارضا                   لذتى مى 

تا آنجا كه كارتونها به راسـتى كـارى بـيش از عـادت دادن               .اندازد به تاخير مى  ) 5 (را تا روز وقوع پوگروم    
دهند، صرفا اين درس قديمى را به مغز تك تك            جديد زندگى انجام مى    آهنگ حواس تماشاگران به ضرب   

كنند كه اصطكاك دائمى، و درهم شكستن هرگونه مقاومت فردى، جزء شرايط زندگى در اين                افراد فرومى 
دانل داك در فيلمهاى كارتونى و شوربختان در زندگى واقعى سهم خود را از چماق و شـالق                  .جامعه است 
  .  تا تماشاگران بتوانند راه پذيرش و دريافت مجازات خويش را فرا بگيرندكنند دريافت مى

گردد،  شود به اعمال خشونت عليه تماشاگر بدل مى        لذت بردن از خشونتى كه شخصيت فيلم متحمل مى        
هيچكدام از چيزهايى كه متخصصان به عنوان محـرك طراحـى و ايجـاد              .و سرگرم شدن نيز به زور زدن      

وجه مجاز نيست تا از سر حماقـت و           تماشاگر به هيچ   ;از چشم خسته تماشاگر پنهان بماند     اند نبايد    كرده
چيز را دنبال كند و حتـى         او بايد تحول همه    ;ها و ترفندهاى فيلم را ناديده انگارد       يك از حقه   خنگى هيچ 

در .شـوند  اى را از خود بروز دهد كه در خود فيلم توصيه و نـشان داده مـى                 همان واكنشهاى هوشمندانه  
شود كه آيا صنعت فرهنگى كاركرد منحرف ساختن اذهان را، كه بدان افتخـار               نتيجه اين سؤال مطرح مى    

شدند،  بخشد؟ اگر بيشتر ايستگاههاى راديويى و سالنهاى سينما تعطيل مى          ورزد، به راستى تحقق مى     مى
 از خيابان به درون سالن سينما امروزه قدم نهادن.دادند كنندگان احتماال چيز چندانى از دست نمى       مصرف

 به محض آنكه نفس وجود اين نهادهـا اسـتفاده از آنهـا را               ;ديگر به معناى ورود به جهانى رؤيايى نيست       
اينگونه بستنها و تعطيل    .اجبارى نكند، ديگر شور و شوق فراوانى براى استفاده از آنها در كار نخواهد بود              

نخواهـد  ] هاى قـرن نـوزدهم رواج داشـت          كه در كارخانه  [ ت  آال كردنها معادل تخريب ارتجاعى ماشين    
سرخوردگى ناشى از اين تعطيلى آنقدرها از سوى مشتاقان احساس نخواهد شد كـه از سـوى افـراد                   .بود

به رغم فيلمهايى كه هدفـشان كامـل        .بينند كندذهن، يعنى كسانى كه به هر حال از همه چيز آسيب مى           
يابد، جايى  است، اين زن در تاريكى سالن سينما پناهگاهى براى خود مى  دار   كردن ادغام و جذب زن خانه     

تواند براى چند ساعتى آرام بنشيند بدون آنكه كسى به او نگاه كند، درست نظير وقتى كه عـادت                    كه مى 
داشت پشت پنجره به تماشا نشيند، البته در روزگارى كه هنوز چيزى به نام خانه و استراحت در شامگاه                   



شده اين سـالنها در تابـستان بـه     توانند به لطف دماى كنترل در شهرهاى بزرگ بيكاران مى    .اشتوجود د 
كرده توليد لذت، به رغـم       گذشته از اينها، اين دم و دستگاه ورم       . يابند خنكى و در زمستان به گرما دست      

همـه امكانـات و     »  لكارگيرى كام  به«ايده  .كند اش، هيچ شرافت و وقارى به زندگى آدمى اضافه نمى          اندازه
اى خود بخشى از همان نظام اقتصادى است كه        منابع تكنيكى در دسترس براى مصارف زيباشناختى توده       

  . زند كارگيرى منابع براى محو گرسنگى سر باز مى از به

سررسيد .زند دهد گول مى كنندگان خود را در مورد آنچه دائما وعده مى    سازى دائما مصرف   صنعت فرهنگ 
كـشد، پيوسـته بـه تـاخير         آراييهايش، از حساب لـذت مـى       ها و صحنه    كه اين صنعت، با نقشه     چكهايى

تنهـا  : شود، امرى موهوم اسـت  ، كه كل نمايش عمال در آن خالصه مى]دستيابى به لذت   [  وعده   ;افتد مى
مد و در   گيرد آن است كه غايت واقعى هرگز به دست نخواهد آ           چيزى كه در اين ميان مورد تاييد قرار مى        

اشتهايى كه به واسـطه آن همـه اسـامى و تـصاوير درخـشان               .مراسم شام بايد به صورت غذا اكتفا كرد       
بارى كه   شود مگر نيكو شمردن همان جهان روزمره كسالت        رو نمى  تحريك شده است نهايتا با چيزى روبه      

هذا اين   مع.نبودند sexual exhibition البته آثار هنرى نيز نمايشهاى جنسى     .خواهان گريز از آن بود    
به منزله امرى منفى، به عبارتى، برنامه به فحشا كشيدن غريزه را لغو كردنـد و                 آثار با بازنمايى محروميت   

رمـز نهفتـه در تـصعيد       .نجـات دادنـد   ) mediators (شد بـا ايجـاد ميانجيهـا       آنچه را نفى و طرد مى     
صـنعت  .اى كه زير پا گذاشته شـده اسـت         هزيباشناختى چيزى نيست جز بازنمايى كاميابى به منزله وعد        

بـا بـه نمـايش گذاشـتن موضـوعات ميـل،             اين صـنعت  .كند  سركوب مى  ;كند سازى تصعيد نمى   فرهنگ
تنه عريان قهرمان ورزشى، صرفا موجـب تحريـك لـذات            گيرى چسبان يا نيم    هاى درشت در عرق    سينه

 آنهـا را بـه يـك نمـود جعلـى            شود كه محروميت دائمـى از مـدتها پـيش          اى مى  مقدماتى تصعيدنشده 
شهوانى وجود ندارد كه در عـين        هيچ وضعيت ] در محصوالت اين صنعت     . [ مازوخيستى فروكاسته است  

ترغيب و تهييج تماشاگر، مبين اين واقعيت ترديدناپذير نباشد كه بيرون از پرده سـينما اوضـاع هرگـز                   
يى هيـز صـرفا همـان مناسـك شـكنجه           دفتر مديريت توليدات سـينما    .تواند تا اين حد جور باشد      نمى

زهدطلب  آثار هنرى.يافته است سازى رسميت كند كه از قبل توسط صنعت فرهنگ       را تاييد مى  ) 6 (تانتالوس
عشق تا .و جانمازآبكش است ) pornographic (نگار هرزه سازى  صنعت فرهنگ  ;اند زدگى و برى از شرم   

 حتـى   ;شود ز نزول، بسيارى چيزها مجاز شمرده مى      و، پس ا  .يابد تنزل مى ) رمانس(مرتبه داستان عشقى    
اى كه بازار خوبى دارد واجد سهميه خاص خود اسـت مـزين بـه                آزادى جنسى نيز در مقام محصول ويژه      

توليد انبوه امر جنسى به صـورتى خودكـار بـه سـركوب ايـن امـر منجـر                   . »  جسورانه«عالمت تجارى   
اش، از همان آغاز چيـزى       جايى  شويم، به دليل حضور همه     ستاره سينما كه ما قرار است عاشق او       .شود مى

هـاى   چونان يكى از صـفحه    ) tenor (صداى هر خواننده تنور   .دوم خويش نيست   جز كپى يا نسخه دست    
دختران تكزاسى جملگى شبيه مدلهاى موفقى است كـه         »  طبيعى«هاى   رسد، و چهره   كاروزو به گوش مى   

بازتوليد مكانيكى زيبايى، كه فناتيـسم فرهنگـى        . قالب ريخته است   ها را  هاليوود به كمك آنان اين چهره     
كنـد، هـيچ جـايى بـراى آن          با تمام وجود بدان خـدمت مـى        سازى منظم از فرديت    مرتجع به واسطه بت   

پيروزى بر زيبايى به يارى     .گذارد پرستش ناخودآگاه كه زمانى عنصر اساسى و ذاتى زيبايى بود، باقى نمى           
كه هر اقدام موفقى در     ) Schadenfreude (اى  همان لذت موذيانه   -شود   ه مى طبعى جشن گرفت   شوخ

شود كـه ديگـر چيـزى بـراى          وجود خنده از اين امر ناشى مى      .زند بدان دامن مى   جهت تحميل محروميت  
دهـد كـه     خنده، چه معطوف به آشتى باشد و چه از سر خوف، همواره زمانى رخ مى              .خنديدن وجود ندارد  



دهنده رهايى است، رهايى از خطر فيزيكى يا رهـايى از چنـگ              خنده نشان .رطرف شود ترس يا وحشتى ب   
خنده بـا     نوع نادرست  ;شود خنده معطوف به آشتى به منزله پژواك فرار از چنگ قدرت شنيده مى            .منطق

اين خنده پژواك قـدرت در مقـام      .كند تسليم شدن به نيروهايى كه بايد از آنها ترسيده بر ترس غلبه مى            
گاه تجـويز آن   صنعت توليد لذت هيچ.نوعى حمام طبى است) fun (كيف يا تفريح  .ى گريزناپذير است  امر

هاى  لحظه.كند اين امر خنده را به ابزار تحريف خوشبختى و نيرنگ زدن بدان بدل مى             .كند را فراموش نمى  
ه با طنين خنده به      فقط اپراهاى آبكى و فيلمهايند كه تجربه جنسى را همرا          ;اند خوشبختى عارى از خنده   

در جامعه كاذب، خنـده نـوعى       .طبعى است كه هولدرلين    اما بودلر همانقدر عارى از شوخ     .كشند تصوير مى 
ارزش  بـى  رود تا آن را در كليـت       بيمارى است كه خوشبختى و سعادت را مورد حمله قرار داده است و مى             

ن است، و آن حياتى كه، بـه گفتـه          خنديدن به چيزى همواره به معناى خوار شمردن آ        .خويش غرق سازد  
كند، به واقع نوعى حيات وحـشى اشـغالگر          برگسون، از طريق خنده موانع را در هم شكسته و فوران مى           

است، نوعى تحكيم و پافشارى بر نفس كه آماده است تا هرگاه فرصت اجتماعى مناسب فرارسد رهـايى                  
اين جماعـت تماشـاچيان خنـدان       .ه نمايش گذارد  خود از قيد هرگونه مالحظه اخالقى را در انظار عموم ب          

اعضاى اين جماعت مونادهايى هستند، جملگـى سرسـپرده لـذت       .اى از بشريت است    فقط تقليد مسخره  
همـاهنگى آنـان فقـط      .خسران هر كسى جز خودشـان      حاضر و آماده بودن براى انجام هر كارى به قيمت         

مورد اين خنده كاذب آن است كه ايـن خنـده           نكته خبيث و شيطانى در      .كاريكاتورى از همبستگى است   
شعف، بـه واقـع،     .تقليدى مسخره اما گيرا از بهترين نوع خنده است، يعنى همان خنده معطوف به آشتى              

اين نظريه اهـل صـومعه كـه    .) res severa verum gaudium )7 اهل زهد و عارى از اسراف است
دت و خوشى قابل حصول است، در منش جدى و عمل جنسى، و نه زهد، به واقع مبين پشت كردن به سعا          

كند، به صورتى سلبى مورد      اندوهبار عاشقى كه با سوءظن به آينده زندگى خويش را وقف لحظه حال مى             
شـود كـه در      سازى ناكامى و نفى سرخوشانه جـايگزين دردى مـى          در صنعت فرهنگ  .گيرد تاييد قرار مى  

اين اسـت كـه   ] سازى  صنعت فرهنگ[ قانون اعالى  .تخلسه يا از خود بيخود شدن و در زهد مشهود اس          
 آنان بايد بخندنـد و بـه خنديـدن          ;به هيچ قيمتى اميال خود را ارضاء نخواهند كرد        ] تماشاچيان  [ آنان  

شـده از    سازى، ناكامى و محروميت هميشگى تحميل      در هر يك از محصوالت صنعت فرهنگ      .بسنده كنند 
عرضـه كـردن    .شـود   روشن اثبات و بر قربانيان خود اعمال مـى         سوى تمدن بار ديگر به صورتى قطعى و       

اين همان چيزى است كـه در فيلمهـاى         .چيزى به آنان و محروم ساختنشان از آن، عمال امرى واحد است           
آغوشى متمركز است، دقيقا از آن رو كه اين عمل هرگـز نبايـد               چيز بر عمل هم    همه. دهد اروتيك رخ مى  

مايى تاييد وجود يك رابطه نامشروع بدون بداقبالى و مجازات شـدن هـر دو           در فيلمهاى سين  .تحقق يابد 
روست تا مشاركت فعال داماد آينـده فـالن ميليـونر در             ترى روبه  سفت و سخت   طرف رابطه، با ممنوعيت   

در تقابل با عصر و زمانه ليبرال، فرهنگ جامعه صـنعتى و همچنـين فرهنـگ عاميانـه                  .مبارزات كارگرى 
تواننـد تهديـد اختگـى را محكـوم          گـاه نمـى    دارى شعار سر دهند، ليكن هيچ       سرمايه ممكن است عليه  

 كـه هـم در      -يافته مردان يونيفورم پوش      اين تهديد اصلى بنيادى است، و از سرسپردگى سازمان        .سازند
 دوام بيـشترى خواهـد      -شـوند، مـشهود اسـت        واقعيت و هم در فيلمهايى به همين منظور توليـد مـى           

كننده است ديگر پيوريتانيسم نيست، هرچند اين آيـين هنـوز حـضور              مروزه مهم و تعيين   آنچه ا .داشت
كند، بلكه نكته مهم ضرورت نهفته در سيستم اسـت، ضـرورت             خود را در قالب سازمانهاى زنان ابراز مى       

اى دچـار ايـن سـوءظن شـود كـه            كننده و رخصت ندادن به او تا حتى براى لحظه          تنها نگذاشتن مصرف  
نشان داد كه همه ] كننده  مصرف[ كند كه بايد به او      اصل اساسى چنين حكم مى    .پذير است  ت امكان مقاوم



شدنى است، ولى آن نيازها بايد چنان از قبل تعيين شده باشند كه وى حس كند خـودش                   نيازهايش رفع 
د باور كند بازى    دار اين كار نه فقط او را وامى      .سازى، است  كننده ابدى، يا ابژه صنعت فرهنگ      همان مصرف 
اى كه بدان سرگرم است عين رضايت و كاميابى است، بلكه عالوه بر آن حاكى از آن است كـه                     فريبكارانه

فرار از نكبـت و مـالل زنـدگى         .شود بسنده كند   وى بايد، در هر اوضاع و احوالى، به آنچه به او عرضه مى            
اس با ماجراى ربودن دختـر در يكـى از          دهد، قابل قي   سازى وعده آن را مى     روزمره كه كل صنعت فرهنگ    

بهـشتى كـه از     .اين پدر دخترك است كه نردبان را در تاريكى سرپا نگه داشـته            : فيلمهاى كارتونى است  
فرار و گريختن با معشوق، هر      .شود همان سختى و نكبت قديمى است       سازى ارائه مى   سوى صنعت فرهنگ  

لذت مـشوق همـان حـس       .ن نقطه شروع منتهى شوند    اند تا دوباره به هما     دو، از پيش چنان طراحى شده     
  . تسليم و رضايى است كه قاعدتا بايد به فراموش كردن آن كمك كند

تفريح و سرگرمى، اگر از هر قيد و بندى رها شود، نه فقط برنهاد هنر، بلكه در حكـم نقـش افراطـى آن                        
گـاه بـا آن ور       زى آمريكـا گـه    سا معنا از مارك تواين كه صنعت فرهنگ       آن تصوير مهمل و بى    .خواهد بود 

بيشتر ناسازگارى با زندگى را مـد نظـر قـرار            هرچه هنر با ديت   .كننده هنر باشد   تواند تصحيح  رود، مى  مى
 و هرچـه تـالش      ;تز يا برابر نهاد هنر است، بيشتر خواهد شد         دهد، شباهت آن با جديت زندگى، كه آنتى       

ون فرمال خاص خود كنـد، طالـب تالشـى بيـشتر از            بيشترى را صرف بسط يافتن تمام و كمال از دل قان          
آميـز، بـه ويـژه در        در برخى فيلمهاى هـزل    .شود سوى هوش و عقل آدمى براى خنثى كردن بار خود مى          

ولـى  .گردد اى به راستى عيان مى فيلمهاى مضحك و گروتسك، امكان وقوع اين نوع نفى براى چند لحظه      
ناب با توجه به پيامدش، يعنى واگذارى نـرم و روان خـود   تفريح و سرگرمى   .البته تحقق آن ممكن نيست    

كـاره قطـع     بخش، توسط سرگرمى موجود در بـازار نيمـه         به دست هر نوع تداعى معانى و مهمالت شادى        
بخـشد كـه صـنعت       در عوض، سرگرمى ناب جاى خود را به نـوعى معنـاى جـامع جعلـى مـى                 : شود مى

اى  به منزله بهانه  ] معنا  [ ورزد، و با اين حال از آن         ار مى سازى بر الصاق آن به محصوالت خود اصر        فرهنگ
ها و ديگر داستانهاى ساده      زندگينامه.كند هاى معروف سوءاستفاده مى    صرف براى به كار گرفتن هنرپيشه     

ديگـر از كـاله و      .زنند معنايى را در قالب يك طرح داستان ابلهانه به هم وصله مى            هاى گنگى و بى    پاره تكه
كليدهاى عقل كاپيتاليست است     شود دسته  اى دلقك شوخ خبرى نيست، و آنچه به ما عرضه مى          ه زنگوله

اى بايد بـه   آميز هر بوسه در فيلمهاى هزل.دهد كه لذت ناشى از دستيابى به موفقيت را بر پرده نمايش مى 
 هاى محبوب بـازارى كـه بـه شـهرت رسـيدنش            شغلى قهرمان مشتزن، يا فالن متخصص ترانه       پيشرفت

سازى در اين امـر نهفتـه        فريبكارى صنعت فرهنگ  .شود، كمك كند   باشكوه و جالل به تصوير كشيده مى      
خوشـى و لـذت را تبـاه         كننده سرگرمى است، بلكه فريب اصلى آن است كه اين صنعت           نيست كه عرضه  

 هـاى ايـدئولوژيك تمـدن و       دهد مالحظات تجارى اين خوشى را درگير كليـشه         كند، زيرا رخصت مى    مى
قيـد و بنـد را بـه         اخالق و ذوق، سرگرمى بى    .فرهنگى سازند كه خود درگير فرآيند اضمحالل نفس است        

گرايى روشنفكرانه   لوحى به اندازه عقل     ساده -كنند   كاره قطع مى   نيمه»  لوحانه بچگانه و ساده  «منزله امرى   
: سازى فاسد اسـت    هنگصنعت فر .كنند  و حتى امكانات تكنيكى را نيز محدود مى        -شود   بد محسوب مى  

در .نه به اين سبب كه سرزمين معصيت است، بلكه از آن رو كه معبدى است در خدمت لذت سـطح بـاال                     
 از همينگوى تا اميل لودويگ، از خانم مينيور تا لون رنجر، از توسكانينى تا گى لومباردو، آن                  ;همه سطوح 

صـنعت  . اسـت، حـاوى كـذب اسـت        محتواى فكرى كه حاضر و آماده از قلمرو هنر و علـم اخـذ شـده               
سر و ته    كند، در مهارت بى    سازى، در قالب آن ويژگيهايى كه اين صنعت را به سيرك نزديكتر مى             فرهنگ



توجيه و دفاع از هنـر فيزيكـى در برابـر    «گر خويش است، و در  سواركاران، بندبازان، و دلقكها كه توجيه  
امـا پناهگاههـاى مهـارتى      .را در خود حفظ كـرده اسـت       ، به واقع رد پايى از چيزى بهتر         ) 8(»  هنر فكرى 

غيرفكرى، كه در تقابل با مكانيزيسم اجتماعى معرف حيات انسانى است، از سوى عقلـى شـماتيك بـه                   
خود را به اثبات  دارد تاثير و داللت    شود، عقلى كه همه چيز را وامى       رحمانه جستجو و تخريب مى     طرزى بى 

عنايى در بخش تحتانى آثار هنرى همچون معنا در بخش فوقـانى آنهـا، بـه    م در نتيجه اين امر، بى  . رساند
  . شود طور كامل ناپديد مى

امتزاج فرهنگ و سرگرمى كه امروزه شاهد وقوع آنيم، نه فقط به سقوط فرهنگ بلكه الزامـا بـه فكـرى                     
در : شـود  مؤيد اين نظر اين واقعيت است كه فقط نسخه يا كپى ظاهر مـى             . شود شدن سرگرمى منجر مى   

در عصر گسترش ليبراليسم، سرگرمى     . در راديو، موسيقى ضبطشده    ;] ها   هنرپيشه[ سالن سينما، عكس    
مانـد يـا حتـى بهتـر         بـر جـاى مـى      چيز آنچنان كـه هـست      همه: كرد از ايمان راسخ به آينده تغذيه مى      

 ديگر هـيچ هـدف يـا        شود كه  گردد و چنان رقيق و محو مى       امروزه اين ايمان بار ديگر فكرى مى      .شود مى
به واقعيت دارند از آن چيزى بـيش از نـوعى نمـايش              بيند و براى كسانى كه پشت      غايتى را پيش رو نمى    

اين ايمان عبارت است از تاكيدهاى بامعنايى كه داستان فـيلم، بـه مـوازات خـود                 .ماند ها باقى نمى   سايه
وت پنهـان شـده در جامـه شخـصيت،          نهد، بر قسا   مى) مهندس جوان، دختر جلد   (زندگى، بر آدم زرنگ     

هاى ويژه سـرگرمى نـه بـه          حتى در مواردى كه برنامه     -عالقه به ورزش، و نهايتا بر اتومبيلها و سيگارها          
سرگرم .شود  بلكه به حساب كل سيستم گذاشته مى       واسطه هاى تبليغاتى توليدكنندگان بى    حساب هزينه 

كند كه خودش تـوده مـردم را از      شود و جاى امور واالترى را اشغال مى        شدن، خود به يك ايدئال بدل مى      
هـاى   تـر از شـعارهاى آگهـى    اى اى حتى كليشه  آنها محروم كرده است، آن هم با تكرار اين امور به شيوه           

ن شكل به لحاظ ذهنى محدودشده حقيقت، همواره بسى بـيش از آنچـه              گرايى، يعنى هما   درون.تبليغاتى
گرايى را به دروغى آشكار      سازى درون  صنعت فرهنگ .شد در اختيار قدرتمندان جهان برون بود       تصور مى 

اينك از آن چيزى باقى نمانده است مگر چرندياتى مناسب حال كتابهـاى پرفـروش دينـى،                 .كند بدل مى 
آورى دلپـذير     سريالهاى ويژه بانوان، آن هم به مثابه بزكى كه بـه نحـو خجالـت               فيلمهاى روانشناختى، و  

توان در متن زندگى واقعى عاطفه شخصى اصيل را با اطمينانى هرچه بيـشتر مهـار                  و بدينسان مى   ;است
بخـشد كـه ارسـطو       در اين معنا مشغوليات يا سرگرمى همان تزكيه يا پااليش عواطف را تحقق مـى              .كرد

داد و مـورتيمر آدلـر اينـك آن را مناسـب فيلمهـاى سـينمايى                 را بـه تـراژدى نـسبت مـى        زمانى آن   
سازد همانطور كه پيـشتر در مـورد         سازى حقيقت را در مورد كاتارسيس عيان مى        صنعت فرهنگ .داند مى

  . كرد سبك چنين مى

ن را در جـا     كنندگا تواند حساب نيازهاى مصرف    سازى قويتر شود، بيشتر مى     هرچه مواضع صنعت فرهنگ   
روشن كند، آنها را توليد و كنترل كند، بدانها نظم بخشد، و يا حتى عرضه تفريح و سـرگرمى را متوقـف                      

اما اين گرايش جـزء درونـى خـود         .براى اين نوع پيشرفت فرهنگى هيچ حد و مرزى در كار نيست           : سازد
 اگـر نيـاز بـه تفـريح و          .مند از روشنگرى اسـت     اصل سرگرمى است كه به مفهومى بورژوايى اصلى بهره        

سازى بود، كه از اين موضوع به منزله ابزارى براى توصـيه فـالن               سرگرمى عمدتا محصول صنعت فرهنگ    
 پوستر رنگى مشابه تابلو رنگ و روغن به لطف لقمه لذيـذى             -جست   ها سود مى   محصول يا روش به توده    

 - كيك به كمك تصويرى از يك كيك         كه در آن ترسيم شده است، يا فهرست مواد اوليه الزم براى پختن            
اما قرابت آغازين   .كند امروزه سرگرمى همواره تاثير و نفوذ كسب و كار، دغدغه فروش و غيره را برمال مى               



راحتى و خوش بـودن     . دفاع از جامعه  : خاص دومى مشهود است    كسب و كار و سرگرمى در معنا و اهميت        
شود، بـا منـگ      اندن از كليت فرآيند اجتماعى ممكن مى      اين امر فقط با جدا و محفوظ م       .يعنى آرى گفتن  

 هرقـدر هـم     -دليل دعوى گريزناپذير هر اثـر        زدايى، و، از بدو كار، با قربانى كردن بى         كردن و حساسيت  
لذت هميشه به معناى فكر نكـردن بـه         . به منعكس ساختن كل در محدوده مرزهاى خود        -چرند و مهمل    

تجربـه لـذت اساسـا همـان حـس      . حتى آنجا كه رنج مشهود استهيچ چيز و فراموش كردن رنج است، 
بار، بلكه گريز از آخرين      گويند، گريز از واقعيتى ذلت     درماندگى است، نوعى گريختن، اما، نه آنطور كه مى        

تفكر ] قيد  [ دهد، به واقع آزادى از       رهاييى كه سرگرمى وعده حصولش را مى      .بقاياى ايده و خيال مقاومت    
از ايـن واقعيـت   » خواهنـد؟  خود مردم چه مـى «موهن بودن اين پرسش سخنورانه كه .ستو نفى كردن ا  

 به همان مردمى اسـت كـه   -اند   تو گويى مخاطبان افرادى اهل فكر و تامل   -شود كه خطاب آن      ناشى مى 
ى  در موارد استثناي-حتى زمانى كه افكار عمومى      .قرار است مدبرانه و به عمد از اين فرديت محروم شوند          

كند، كل نيروهايى كه قادر به بسيج و تجهيـز آنهاسـت، در همـان                سازى عصيان مى    عليه صنعت لذت   -
با اين حـال، بـاقى      .به آنان القاء كرده است     شود كه خود اين صنعت     رمقى خالصه مى   مقاومت ضعيف و بى   

بايـد از نـرخ     نرخ سرعت تنزل آنان به حماقت ن      .نگهداشتن مردم در اين وضع بسيار دشوارتر شده است        
هـا تيزتـر از    در روزگار ما، يعنى در عصر آمار و ارقام، توده    .سرعت افزايش هوش و شعورشان عقب بيفتد      

بزرگتـرين  ] آمـارى  [ اند كه قانون  اند كه خود را با ميليونر روى پرده سينما يكى كنند، و خرفتر از آن        آن
كـس   شـك همـه    بـى .سازد حتماالت پنهان مى  ايدئولوژى خود را در پس محاسبه ا      .عدد را ناديده بگيرند   

كشد، يا به عبارت بهتر، كـسى        شانس نخواهند بود، مگر آن كسى كه بليط برنده را مى           برنده خوش  عاقبت
 مـشخص شـده     -سازى است     كه معموال خود صنعت لذت     -كه، براى انجام اين كار، از سوى قدرتى برتر          

آن كسانى كه توسـط     .گرم جستجو و شكار استعدادهاست    وقفه سر  بى است، صنعتى كه بنا به تصوير رايج      
هـاى   شـوند، نمونـه    صيادان استعداد كشف و سپس توسط استوديو در مقياس وسيع معرفى و تبليغ مى             

البته قرار بر آن است كه هنرپيـشه محبـوب   .انسان متوسط و وابسته نوظهورند Ideal Types آرمانى
دازى كند كه معلوم شود لباس مجلـل شـب بـراى بـازيگر زن               اى نمادپر  نويس معمولى را به شيوه     ماشين

ترتيب، دختران تماشاچى نه فقط حـس        بدين.شود دوخته شده است كه از دختر واقعى متمايز شمرده مى         
كنند ممكن بود خودشان بر پرده سينما ظاهر شوند، بلكه در عين حال متوجه حضور شكاف عظيمـى                   مى
تواند بليط برنده را برگزيند، فقط يـك         فقط يك دختر جوان مى    .سازد مىشوند كه آنان را از پرده جدا         مى

براى هـر    تواند جايزه را ببرد، و اگرچه، از نظر رياضى، همگان صاحب بختى برابرند، ليكن اين خت                مرد مى 
فرد چنان ناچيز است كه بهترين كار به واقع ناديده گرفتن آن و خوشحال شدن از موفقيت ديگرى است،             

سـازى   هر زمان صنعت فرهنـگ    .شود گاه نمى  تى كه كامال ممكن بود از آن او شود، ولى از قضا هيچ            موفقي
صـادر كنـد، ايـن دعـوت        ] خود با فالن هنرپيشه يـا نمـاد         [ لوحانه   فراخوانى براى يكى پنداشتن ساده    

 سينما هنـوز    زمانى بود كه تماشاگر   .تواند از خود بگريزد    كس نمى  ديگر هيچ .شود بالفاصله پس گرفته مى   
شانس روى   اكنون بازيگران خوش  .توانست عروسى خود را در قالب عروسى مشهود در فيلم نظاره كند            مى

هايى از همان مقوله واحدند، ليكن اين برابرى فقط مؤيد           پرده، همچون هريك از آحاد جامعه، صرفا نسخه       
هويـت واحـد و يكـسان    . اسـت شباهت كامل همان تفاوت مطلق   .ناپذير عناصر انسانى است    جدايى غلبه 

آميـز، ايـده     سازى، به نحـوى طنـزى      صنعت فرهنگ .شود مقوله مانع بروز هويت موارد خاص و منفرد مى        
اينك وجود هـر شخـصى   .بدل كرده است  را به اقعيت  ] يعنى نوع بشر    [ انسان در مقام عضوى از يك نوع        

انسان : د جايگزين هر شخص ديگرى شود     توان كند كه به لطف آنها مى      صرفا بر وجود آن صفاتى داللت مى      



شدنى و كامال    او در مقام يك فرد امرى به تمامى مصرف        .پذير، يعنى يك نسخه يا كپى است       شيئى تعويض 
اهميت است، و اين دقيقا همان واقعيتى است كه او، وقتى زمان او را از اين شباهت محروم سازد، بدان                     بى

شـود   حفظ و نگهدارى مى     كه از ساير لحاظ به دقت      - موفقيت را    اين امر ساختار درونى مذهب    .برد پى مى 
كه مـستلزم تـالش و   () Per aspera ad astra )9امروزه به طرزى فزاينده بر جايزه .دهد  تغيير مى-

كـه كـدام ترانـه و بـازيگر          گيرى در باب اين    در فرآيند تكرارى و يكنواخت تصميم     ) .تحمل سختيهاست 
ـ      دن هـستند، عنـصر بخـت و تـصادف كـور از سـوى ايـدئولوژى برجـسته                   سزاوار محبوب و ستاره ش

با دست زدن به هر كارى بـه منظـور تـضمين            .گذارند فيلمهاى سينمايى بر عامل بخت تاكيد مى      .شود مى
هـاى غيرسازشـگر     جز آدم بد فيلم، و با حذف همه چهـره          شباهت و همانندى اساسى همه شخصيتها، به      

 توان به آنها گفت    اى نيست كه گويى مى      گرتا گاربو، كه ظاهرشان به گونه      هايى همچون چهره   مثال، چهره (
)"Hello sister!" يابند  آنان اطمينان مى.شود در قدم نخست ادامه زندگى براى سينماروها آسانتر مى

و توانند به همين خوبى از پس كار برآيند و بيش از نيـر  كه در حالت موجود ايرادى ندارند، كه آنان نيز مى     
كنند دال بر آن كه   ولى در عين حال اشاره كوچكى دريافت مى       .و توانشان چيزى از آنان طلب نخواهد شد       

پذير كار خودشان هـيچ      بورژوايى نيز ديگر با آثار محاسبه      فايده خواهد بود، زيرا حتى بخت      هر تالشى بى  
كـه بـه    (دهند كه بخت     مىدر اصل همگى تشخيص     .كنند آنان معناى اين اشاره را درك مى      .پيوندى ندارد 

نيروهـاى جامعـه در راسـتاى       .ريزى است  روى ديگر برنامه  ) شود لطف آن هرازگاهى يك نفر ثروتمند مى      
تواند مهندس يا مديرعامل شود، و دقيقا بـه همـين            شوند كه هر كس مى     عقالنيت چنان به كار گرفته مى     

 تعيين خواهد كرد، ديگر به هـيچ وجـه          علت اين كه جامعه چه كسى را براى چنين كاركردهايى تربيت و           
شوند، زيرا، با توجـه بـه        ريزى امرى واحد و يكسان مى      بخت و برنامه  .شود اى عقالنى محسوب نمى    مساله

 فاقـد هرگونـه معنـاى اقتـصادى     - تا باالترين سطوح جامعه -برابرى آدميان، موفقيت و شكست فردى       
از آن جهت كه بر سرنوشت اين يا آن فـرد خـاص تـاثير               شود، نه    ريزى مى  بخت و اقبال خود برنامه    .است
بخـت و اقبـال عـذر و        .كنـد  رود بخت نقشى حياتى ايفا مـى       گذارد، بلكه دقيقا از آن رو كه تصور مى         مى

آورد كه در متن مجموعه پيچيده طرحهـا         ريزان، و اين تصور را به وجود مى        برنامه اى است در خدمت    بهانه
بخـشند، هنـوز فـضايى بـراى رشـد روابـط مـستقيم و                دميان را شكل مـى    و معامالتى كه كل زندگى آ     

هـاى   گزينش دلبخواهى افراد متوسط نماد اين آزادى در رسـانه         .خودانگيخته ميان آنان باقى مانده است     
در گزارشهاى مفصل فالن مجله در مورد سـفرهاى تفريحـى نـسبتا             .سازى است  گوناگون صنعت فرهنگ  

شانس ترتيب داده اسـت، كـه ترجيحـا يـك خـانم تنـدنويس         برنده خوشباشكوهى كه اين مجله براى   
، عجـز و نـاتوانى   )ها در مسابقه برنده شده اسـت      گنده كه احتماال به لطف ارتباطش با كله      (اى است    حرفه

توانند هر   حد كه صاحبان قدرت مى      تا بدان  -اند   آدميان جملگى در حكم ماده صرف     .يابد همگان نمود مى  
در اين ميان حقـوق     : بيرون اندازند  خصوصى خويش ارتقاء دهند و مجددا او را از بهشت          هشتكسى را به ب   

كننده و كارمند عالقه و      به مردمان صرفا در مقام مصرف      صنعت.انسانى و كار او هيچ محلى از اعراب ندارد        
تنـزل داده   توجه دارد، و در واقع كل نوع بشر و هريك از آحـاد آن را بـه مرتبـه ايـن فرمـول فراگيـر                          

ريزى، زندگى يا تكنولـوژى،      يا برنامه  ايدئولوژى حاكم، بنا به وجه غالب در هر برهه از زمان، بر بخت            .است
به امر خطيـر سـازماندهى       بگير نسبت  به آدميان در مقام كاركنان حقوق     .گذارد يا تمدن تاكيد مى    طبيعت

نسانهايى معقول خود را با محيط تطبيق شوند تا همچون ا شود و جملگى ترغيب مى عقالنى تذكر داده مى   
كنندگان، آزادى انتخاب و جذابيت محصوالت نو بر پرده سينما يا در مطبوعـات بـه               در مقام مصرف  .دهند



در مقـام   [ در هـر دو مـورد       .هـاى انـسانى و شخـصى       شود، آن هم به يـارى لطيفـه        آنان نشان داده مى   
  . مانند قى مىآنان اشيائى صرف با] بگير  كننده يا حقوق مصرف

سازى كمتر باشد، توانايى آن در ارائه تبيينـى بامعنـا از زنـدگى               هرچه وعده و وعيدهاى صنعت فرهنگ     
حتى آرمانهاى انتزاعى هماهنگى و سودمندى      .شود يافته از سوى آن توخاليتر مى      كمتر، و ايدئولوژى رواج   

ايـم چگونـه    ما حتى ياد گرفته.اند امىاجتماعى نيز در اين عصر تبليغات عام و سراسرى بيش از حد انضم       
يا صدق به سـادگى      زبان تماما مبتنى بر حقيقت    .با مفاهيم انتزاعى به منزله تبليغات فروش برخورد كنيم        

شود كه انجامش احتماال موضـوع و مـضمون اصـلى            اى مى  صبرى براى پرداختن به معامله     موجب بروز بى  
 مـابقى نيـز خيـالى و غيرحقيقـى     ;رسند معنا به نظر مى    بىكلماتى كه وسيله و ابزار صرف نيستند        .است
بـر ايـن اسـاس      .شـوند  مورد تلقى مـى    داوريهاى ارزشى يا آگهى تجارى و يا حرافى پوچ و بى          .نمايند مى

طرف و غيرمتعهد بدل گشته است، و بدين طريق نه روشنتر شده است و نه                ايدئولوژى به امرى مبهم، بى    
پـذير   راهت تقريبا علمى آن به متعهد ساختن خود به هر چيزى كه صـدق             نفس مبهم بودن، و ك    .ضعيفتر

ايـدئولوژى بـه تـصويب و تـرويج پرحـرارت و از پـيش               .كند نباشد، به منزله نوعى ابزار سلطه عمل مى       
سازى تمايل دارد خود را به تجسم عينى احكام و           صنعت فرهنگ .شود شده وضعيت موجود بدل مى     تنظيم

اين صنعت  .چون و چراى نظام حاكم، بدل سازد       ، و در نتيجه به مفسر و پيشگوى بى        رهنمودهاى اقتدارگرا 
هاى گمراه كردن يا سوءاطالعات قابل اثبات و حقيقت عيان و مشهود مسيرى پيچ در پيچ                 از ميان صخره  

اش  يرگـى كند كه ابهام و ت     اى را بازتوليد مى    كند، و با نهايت وفادارى و صداقت پديده        را ماهرانه دنبال مى   
نخورده را به منزلـه امـرى ايـدئال مـستقر      جا حاضر و دست    كند و واقعيت همه    راه هر بصيرتى را سد مى     

عكس يا تصوير عينى زندگى سرسخت و تغييرناپذير و دروغ عريان           : شود ايدئولوژى دو پاره مى   . سازد مى
شـود و    ه تلويحا بدان اشاره مى    شود بلك   معنايى دروغين كه صراحتا بيان نمى      -درباره معناى اين زندگى     

شود تا سرشت الوهى     مسلك تكرار مى   اى صرفا كلبى   واقعيت همواره به شيوه   .شود با اين حال خرفهم مى    
دقيـق و قطعـى نيـست،       ) Photologic (البته اين نوع اثبات مبتنى بر عكسبردارى      .آن به اثبات رسد   

صـنعت  .تى و تكرار شك كنـد، ابلـه اسـت         هر آن كسى كه در قدرت يكنواخ      .ناپذير هست  ليكن مقاومت 
شمارد كه اعتراض عليه جهانى كه به صورتى  سازى اعتراض عليه خود را دقيقا همانقدر مردود مى   فرهنگ

پيوستن به قافله يا به حال خود رها شدن يگانه انتخاب           .شود سازى مى  طرفانه توسط اين صنعت دوباره     بى
اى   عوض سينما و راديو به زيبايى ابدى و تئـاتر غيرحرفـه            آن هنردوستان شهرستانى كه به    : ممكن است 
اى  انـد كـه فرهنـگ تـوده         از قبل در همان موضعى قـرار گرفتـه         - به لحاظ سياسى     -شوند   متوسل مى 

اين فرهنگ به قدر كافى سخت و محكم شـده اسـت كـه، در             .دهد هواداران خود را به سوى آن سوق مى       
 مثل ايدئال پدر و احساس مطلق، را به منزله ايدئولوژى مـسخره             صورت لزوم، خياالت و تصورات قديمى،     

اين ايدئولوژى صرفا با ارتقاء يك هـستى     .اعيان و موضوعات ايدئولوژى جديد همان خود جهان است        .كند
، از طريق بازنمايى مو به موى آن، از كيش پرسـتش واقعيتهـا        ) facts (ناميمون به مرتبه جهان واقعيتها    

هر .كند جايى نفس هستى يا وجود داشتن را به جانشينى براى معنا و حق بدل مى               ن جابه اي.جويد سود مى 
انداز كه آدمى ممكن است همان       مايوس شدن از اين چشم    .شود، زيباست  آنچه توسط دوربين بازتوليد مى    

كننده عكـسهاى دقيـق      برد، توسط نمايش مايوس    نويسى باشد كه جايزه سفر به گرد جهان را مى          ماشين
نه خود ايتاليا، بلكه مداركى دال بر وجـود         .شود كه قرار است جزئى از اين سفر باشند         مناطقى تكميل مى  

تواند تا بدانجا پيش رود كه تـصويرى سـراپا           يك فيلم سينمايى حتى مى    .شود عرضه مى ] به بيننده   [ آن  



 محـل ارضـاى اميـال او        سرد و دلگير از همان پاريسى ارائه دهد كه از ديد دخترك آمريكايى قرار است              
باشد، و بدينسان دخترك را با قاطعيتى هرچه بيشتر به آغوش همان پسرك زرنگ آمريكايى براند كه در                  

ترين فاز خود،    اين وضعيت، اين واقعيت كه خود سيستم، در تازه        .با او آشنا شود    توانست شهر خود نيز مى   
شان  كند، به عوض آن كه بالفاصله ترتيب همه        دهنده آن هستند بازتوليد مى     زندگى كسانى را كه تشكيل    

شود كه حاضر شده به اين زنـدگى معنـا و       را بدهد، به واقع يكى از محاسن و الطاف سيستم محسوب مى           
تداوم قافله و تداوم پيوستن به قافله به منزله توجيهى براى بقاى كور و لجوجانه سيستم،                .ارزش عطا كند  

كند، نظير چرخه طبيعى يـا صـنعتى،         هر آنچه خود را تكرار مى     .شود ىو حتى تغييرناپذيرى آن، مطرح م     
 ماشين جـاز تـا      ;زنند همان نوزادان هميشگى جاودانه از دل مجالت به ما لبخند مى          .اى سالم است   پديده

به رغم همه پيشرفتها در تكنيكهاى بازتوليد، در كنترلها و تخصصها، و به رغم تمامى               .ابد ضربه خواهد زد   
كند همان سنگ سخت كليـشه   سازى به آدمى عرضه مى قرارى صنعت، نانى كه صنعت فرهنگ  ىتپش و ب  

كند، از اين شگفتى و ناباورى بجا و مستدل كه مادران، به رغم              اين صنعت از چرخه حيات تغذيه مى      .است
ـ   .شود دهند و گردش چرخها باز هم متوقف نمى        دار شدن ادامه مى    چيز، هنوز هم به بچه     همه ر بـه   ايـن ام

هاى ذرتى كه در پايان ديكتاتور بـزرگ چـاپلين در بـاد              خوشه.كند تاييد تغييرناپذيرى اوضاع كمك مى    
آنها همانند گيسوان   .كنند خورند، دروغ نهفته در فراخوان ضدفاشيستى براى آزادى را برمال مى           تكان مى 

ازيها در متن نسيم تابـستانى  اند كه زندگيش در اردوگاه توسط كمپانى سينمايى ن طاليى آن دختر آلمانى  
] فاسـد  [ طبيعت از سوى مكانيسم سلطه اجتماعى به منزله متـضاد سـالم جامعـه          .شود فيلمبردارى مى 

تصاويرى كه درختان سبز، آسـمان      .دهد خود را از دست مى     يا سرشت  شود، و در نتيجه طبيعت     تصوير مى 
 عـت را بـه معـدودى عالئـم رمـزى          هـاى طبي   دهنـد، ايـن جلـوه      آبى، و ابرهاى متحرك را نـشان مـى        

)cryptograms (  ها و   دنده از سوى ديگر، چرخ   .كنند ها و تعميرگاهها بدل مى     براى دودكشهاى كارخانه
 قطعات ماشينى، كه منزلتشان تا حد كارگزاران روح درختان و ابرها تنزل يافته است، بايد گويا و بيـانگر                  

)expressive (  و حاصـل    ;شوند بسيج مى  بر ضد همه اشكال مخالفت    طبيعت و تكنولوژى    .به نظر رسند 
شده از جامعه ليبرال است، كه در آن مردمـان، بنـا بـه فـرض، شـيفته اتـاق                     كار براى ما نمودى تحريف    

خوابهاى اروتيك مخملين بودند، به جاى آن كه، همچون مردمان امروزى، در هواى بـاز حمـام سـالمتى                   
رسدس بنز فروپاشى و خرابى را تجربه كردند، به جـاى آن كـه بـا                بگيرند، يا در مدلهاى ماقبل تاريخى م      

جايى (به سوى نقطه ب     ) يعنى همان جايى كه در هر حال هستند       (سرعت موشكهاى فضايى از نقطه الف       
آسا بـر قـوه ابـداع و         پيروزى شركتهاى اقتصادى غول   .بشتابند) چيز دقيقا به همين صورت است      كه همه 

سازى به منزله دوام قـوه ابتكـار اقتـصادى تحـسين             ى، از سوى صنعت فرهنگ    ابتكار كارگزاران اقتصاد  
خورده است، يعنى فرد اهل فكر، همان دشمنى است كه با او مبـارزه               دشمنى كه از قبل شكست    .شود مى
ضد بورژوا در آلمان، و لذت ناشى از تماشاى زنـدگى   "Haus Sonnenstosser" رستاخيز.شود مى

  . د و يكسان دارندبدون پدر، معنايى واح

. شـود  كس تامين مى   همه: بايد پذيرفت كه اين ايدئولوژى توخالى از يك جنبه واجد جديتى مهلك است            
ايـن  » ! اگر كسى چنين كند، جايش در اردوگاه كار اجبارى اسـت           ;هيچ كس نبايد گرسنه يا تشنه بماند      «

بـر همـه سـردرهاى صـنعت        تواند بـه عنـوان يـك اصـل يـا شـعار               شوخى رايج در آلمان هيتلرى مى     
ترين مشخصه جامعـه را بـه منزلـه          گرانه تازه  لوحى حيله  اين شعار با نوعى ساده    .سازى بدرخشد  فرهنگ

تواند دريابـد چـه كـسانى مـدافع و هـوادارش       اين كه جامعه به راحتى مى     : كند پيشفرض خود تاييد مى   



در . فكر و عقيده خود نيـست      هيچ كس رسما مسئول   .آزادى صورى همه افراد تضمين شده است      .هستند
اى، و ديگر مـوارد      عوض همگان از سنين پايين در سيستمى متشكل از كليساها، كلوبها، كانونهاى حرفه            

هـر آن كـه خواهـان       .اند شوند، كه مجموعا سازنده حساسترين ابزار كنترل اجتماعى        مشابه، محصور مى  
در . سنجش در ترازوى اين دستگاه كم نياورد      بايد كارى كند كه به هنگام        پرهيز از شكست و تباهى است     

هـا، و بـه ويـژه در         در همه حرفـه   .غير اين صورت در زندگى عقب خواهد ماند، و نهايتا نابود خواهد شد            
 اين امر بـه     ;، دانش تخصصى با معيارهاى تجويزشده براى رفتار، پيوند خورده است          )ليبرال(مشاغل آزاد   

توهم شود كه دانش تخصـصى يگانـه چيـزى اسـت كـه بـه حـساب                  تواند منجر به بروز اين       راحتى مى 
ريزى ضدعقالنى جامعه فعلى است كه اين جامعه فقط زندگى اعضاى            در واقع، اين بخشى از برنامه     .آيد مى

استاندارد زندگى به دقت مطابق درجـه وابـستگى ذاتـى      .كند وفادار خويش را تا حدى خاص بازتوليد مى       
] شخـصيت   [ تر، نظيـر     مدير قابل اتكاست، و همچنين كاركنان فرودست      .تافراد و طبقات به سيستم اس     

هر كه بينوا و    .شود  به همان شكلى كه در صفحات مجالت كميك يا در زندگى واقعى ظاهر مى              -داگ وود   
اينـك او يـك   .اى روشن پيش رويش بوده اسـت  خورد، حتى اگر زمانى آينده    گرسنه بماند، داغ لعنت مى    

در فيلمهـاى   .گذشته از برخى جنايات بزرگ، بيگانه بـودن بـدترين گنـاه كبيـره اسـت                و،   ;بيگانه است 
گاه به عنوان موردى استثنايى، به شخصيت اصلى و قربانى طنزى افراطى و خبيث، بـدل                 سينمايى او، گه  

 ليكن به طور معمول او همان تبهكار و شخصيت منفى فيلم اسـت، و در بـدو ظهـورش، مـدتها         ;شود مى
ترتيب از بـروز هرگونـه       بدين: شود آن كه ماجراى اصلى شروع شود، به همين عنوان شناخته مى          پيش از   

اى بـاالتر،    در واقـع، در مرتبـه     .شـود  طينت جلوگيرى مى   سوءظنى در مورد خيانت جامعه به افراد خوش       
ـ          .گيرى است  امروزه نوعى دولت رفاه عامه در حال شكل        ت صاحبان مقامات باال بـه منظـور حفـظ موقعي

ها را در مقام     يافته اساسا توده   دارند كه در آن تكنولوژيى به غايت توسعه        خويش، اقتصادى را برپا نگه مى     
از ) اگر بنا باشد سخن ايدئولوژى را باور كنـيم        (آوران واقعى    كارگران، يعنى نان  .مولدان زائد ساخته است   

در نظـام  .شـود   جايگاه فرد متزلزل مىبدينسان.شود ها، تغذيه مى  سوى مديران اقتصاد، يعنى چاق و چله      
هـر آن كـه بـراى       . اما اينك آنان به طور خودكار موضوع سوءظن هستند         ;ليبرالى فقرا تنبل تلقى شدند    

هـا و بـر      مقابله با محيط بيرون مجهز نيست جايش در اردوگاه كار اجبارى، يا به هر حال در جهنم زاغـه                  
سازى براى كسانى كـه تحـت كنتـرل مـديران            رهنگاما صنعت ف  .ترين مشاغل است   عهده گرفتن پست  

هستند، رفاه عامه مثبت و منفى را به مثابه همبستگى مستقيم آدميان در جهانى متشكل از افراد كـارآ،                   
 ;جـا حـضور دارنـد       همسايگان و مددكاران اجتماعى در همه      ;شود كس فراموش نمى   هيچ.كند ترسيم مى 

 نشيمن كه دلهايشان در جايى درست قرار دارد و به لطف دخالت             ها و فيلسوفان اتاق    امثال دكتر گيلسپى  
 البتـه  -كننـد   شان موارد فردى مصايب تمديدشده از سوى جامعه را درمان مى مهرآميز و چهره به چهره   

برگـشته   همواره با قبول اين فرض كه هيچ مانع شخصى و فردى بر سر راه رشد پستى و خباثت فرد بخت            
اى بـراى    كنند و هر كارخانـه     رغيب جوى دوستانه كه متخصصان مديريت توصيه مى       رواج و ت  .وجود ندارد 

گيرد، حتى آخرين انگيزش شخـصى را نيـز تحـت كنتـرل اجتمـاعى                افزايش توليدات آن را به كار مى      
رسد اين كنترل اوضاع و احوال آدميان را مستقيما به امر توليـد              آورد، دقيقا از آن رو كه به نظر مى         درمى
اين نوع صدقه معنـوى، مـدتها       .بخشد سازد و به زندگى آنان مجددا رنگ و بويى خصوصى مى           ط مى مرتب

پيش از آنكه به قصد تسخير كل جامعه از كارخانه پا بيرون نهد، رنگى از آشتى و سازش بـر محـصوالت                      
منزلـه  شان بايد به     ليكن خيرخواهان بزرگ نوع بشر، كه دستاوردهاى علمى       .زند سازى مى  صنعت فرهنگ 

دوستانه قلمداد شود تا رنگى از عاليق بشرى بر آنها زده شـود، بـه واقـع جانـشينانى بـراى                      اعمال نوع 



توانند پس از نابود     كنند و بر اين باورند كه مى       اند، كه در نهايت القاى نوع دوستى را اعالم مى          رهبران ملى 
  . شدن آخرين آدميان معلول از تكرار ماجرا جلوگيرى كنند

 هـر   ;شناسـد  به رسميت مى   رنجى را كه خود ايجاد كرده است      »  خوش طينت«ه با تاكيد گذاشتن بر      جامع
صـنعت  . و ايدئولوژى بايد اين را به حـساب آورد ;داند كه اكنون در متن سيستم مستاصل است    كسى مى 
مردانه با  سازى به جاى آنكه رنج را زير قباى خود دوخته دوستى و مودت پنهان سازد به مواجهه                   فرهنگ

حفـظ   حالـت .كننـد  كند، آنهم به رغم شدت فشارى كه آدميان براى كنترل خود تحمل مى             آن افتخار مى  
 بس سخت و دشوار     -و اين يعنى زندگى     .سازد كند كه اين حالت را ضرورى مى       ظاهر، جهانى را توجيه مى    

اى با   فرهنگ توده .آورد  نمى اين دروغ از تراژدى هم كم     .انگيز و سالم   ولى دقيقا به همين دليل بس شگفت      
كند بلكـه آن را ثبـت و         كند، به همان نحوى كه جامعه تمركزيافته رنج اعضاى خود را محو نمى             آن تا مى  

اين امـر موجـد     .كند از اين روست كه اين فرهنگ از هنر چنين مصرانه استقراض مى           .كند ريزى مى  برنامه
به  رضه آن نيست، اما اگر قرار باشد به نحوى نسبت         همان جوهر تراژيكى است كه سرگرمى ناب قادر به ع         

اى پذيرفتـه و دقيقـا       تراژدى هرگـاه بـه جلـوه      .ها وفادار بماند به آن نياز دارد       اصل بازتوليد دقيق پديده   
اين نوع تراژدى محـافظى اسـت در        .شود محاسبه شده از جهان بدل شود، خود نوعى بركت محسوب مى          

بـه واقـع بـا نـوعى پـشيمانى          ] حقيقـت   [ ل شده است، حال آن كه       قبال اين سرزنش كه حقيقت پايما     
 شـاهد   - به لحاظ فرهنگـى      -اى كه    كننده اين تراژدى به مصرف   .شود مسلكانه قبول و مال خود مى      كلبى

دهد كـه مـدتها پـيش دور         روزهاى بهترى بوده است، جانشينى براى افكار و احساسات عميقى ارائه مى           
طريـق   آورد تـا بـدين     هايى از فرهنگ فراهم مـى      پاره اى تكه  سينماروهاى حرفه  و براى    ;اند افكنده شده 

دهد كه تحقق تقدير بشرى بـه         و همگان را به كمك اين انديشه تسلى مى         ;پرستيژ خويش را حفظ كنند    
ديده و اصيل هنوز هم ممكن است، و اين تقدير بايد به هر قيمت كه شده بدون هـيچ جـرح و                       شكلى آب 

سازى آنهاست،   اندركار دوباره  زندگى، در تمامى وجوهى كه امروزه ايدئولوژى دست       .مايى شود تعديلى بازن 
بدينـسان زنـدگى    .نمايـد  هرچه بيشتر يادآور رنج ضرورى باشد، با قدرت، شكوه و جاللى بيشتر رخ مى             

يابد،   مى تراژدى تا حد تهديد به نابودى هر كسى كه همكارى نكند، تقليل           .شود رفته شبيه تقدير مى    رفته
اى ناشـى    آميز آن زمانى از مقاومت مايوسـانه در برابـر تقـدير اسـطوره              كه معنا و داللت تناقض     درحالى

شود، يعنى به همان چيزى كـه زيباشناسـى بـورژوايى            تقدير تراژيك به مجازات عادالنه بدل مى      .شد مى
ل پست كتابهاى كودكان در     اى شك  اخالقيات فرهنگ توده  .همواره سعى داشت تراژدى را بدان بدل سازد       

براى مثال، در يك محصول درجه يك، شخصيت منفى در قالب زنى هيستريك ظـاهر               .ادوار گذشته است  
كوشد تا سعادت شخصيت مخالف خود را تباه سـازد،           مى) بينى دقيق طبى   البته مطابق پيش  (شود كه    مى

البته ايـن همـه     .گذرد رتئاترى درمى خواناتر است و خودش نيز به مرگى كامال غي         شخصيتى كه با واقعيت   
اينـك  .شود تر برگزار مى   تر قضايا ساده   در سطوح پايين  .شود فرهيختگى فقط در سطوح فوقانى يافت مى      

درست همانطور كه هر اپرت وينى      . گردد ضرر مى  تراژدى بدون توسل به روانشناسى اجتماعى عقيم و بى        
 تراژيك خود برسد، و نتيجتا چيزى جز روشن سـاختن           بايست در پرده دوم به فينال      شايسته اين نام مى   

سازى نيز در روال روزمره امـور جايگـاه ثـابتى            سوءتفاهمها براى پرده سوم باقى نگذارد، صنعت فرهنگ       
صرف وجود و حضور مشهود نـسخه راهنمـا بـراى فـرو نـشاندن تـرس از       .گيرد براى تراژدى در نظر مى   

افتـادن بـه    «دار از فرمول ثابت نمايشى بـه مثابـه           زنان خانه توصيف  .گسيختگى تراژدى كافى است    لجام
اى از سـريالهاى ابلهانـه ويـژه بـانوان تـا عـاليترين               ، كل فرهنگ تـوده    »  دردسر و دوباره خالص شدن    



حتى بدترين و دردناكترين پايانها كه تدارك آنها با نيـات خيـر آغـاز شـده                 .شود محصوالت را شامل مى   
سـبب كـه     شود، يا بدين   كند و موجب فساد نيروى درونى تراژدى مى        را تاييد مى  است، نظم حاكم بر امور      
يابد براى دستيابى به فرجه كوتاهى از خوشبختى بـا           خالف قواعد بازى بسط مى     زنى كه عشقش در جهت    

انگيز فيلم با روشنى هرچه بيشترى بر صالبت زنـدگى           كند، يا از آن رو كه پايان غم        مرگ خويش بازى مى   
هـا، كـه بـه واسـطه         توده.شود فيلم تراژيك به نهادى براى بهبود اخالقى بدل مى        .گذارد ى تاكيد مى  واقع

اند و صرفا در آن وجوهى از رفتار كه بر آنان تحميل گشته و سراپا                زيستن زير فشار سيستم دلمرده شده     
هده رفتـار نمونـه و      دهند، بايد با مـشا     هايى از تمدن از خود بروز مى       آغشته به خشم و بغض است نشانه      

فرهنگ همواره نقش خود را در رام كردن غرايز وحشى و انقالبى            .زندگى كامال جدى تحت انضباط درآيند     
كنـد كـه     اين فرهنگ شرايطى را معرفى مـى      .كند فرهنگ صنعتى نيز سهم خود را ادا مى       .ايفا كرده است  

بايـد    خسته و فرسوده شده ست     فردى كه كامال  .گردد رحم ممكن مى   تحت آن نفس زيستن اين حيات بى      
از فرسودگى خويش به منزله نيرو و توان تسليم شدن به همان قدرت جمعى سود جويد كه عامل اصـلى                    

ناپذيرى كه در زندگى عادى موجب  در فيلمهاى سينمايى همان وضعيتهاى همواره چاره     . فرسودگى اوست 
تواند باز هم بـه   وند حاكى از آن كه آدمى مى ش اى مى  شوند، به نحوى بدل به مژده      خرد شدن فرد ناظر مى    

فقط كافى است آدمى از نيستى و فناى خويش آگاه شود و شكست را تـصديق                .زندگى خويش ادامه دهد   
جامعه انباشته از مردمان به تنگ آمده و از ايـن رو طعمـه خـوبى بـراى                  .گاه با كل وحدت يابد     كند تا آن  

ين و گوياترين رمانهاى آلمـانى دوره ماقبـل فاشيـسم، نظيـر             اين روند در برخى از مهمتر     .شيادان است 
، همانقـدر  ) Fallada (اثر فاالدا Kleiner Mann, Was Nun ميدان آلكساندر برلين اثر دوبلين و

مـشترك همـه اينهـا،       وجـه .بديهى بود كه در هر فيلم متوسط و در تمهيدات و ترفندهاى موسيقى جاز             
در عرصـه   ) subject (امكان بدل شـدن بـه يـك فاعـل         .ش است خوي تحقير و تمسخر انسان به دست     

واحد توليدى مستقل، كـه اداره و       .اقتصاد، مثال يك كارفرما يا يك مالك، به طور كامل از ميان رفته است             
وراثت آن سنگ زيربناى خانواده بورژوا و مقام رئيس خانواده بود، از سطوح باال گرفتـه تـا كـوچكترين                    

بگيران اعتبار   و در اين تمدن متشكل از حقوق ;بگير شدند  همگان كاركنان حقوق  .شدمغازه، كامال وابسته    
نگرش و رفتار فرد در قبال داللى، كسب        .شود ناپديد مى ) كه در هر حال جاى سؤال داشت      (و حيثيت پدر    

ق در برابر   ها، يا اداهاى عاش    ، ادا و اطوار پيشوا در برابر توده       )پيش يا پس از عضويت    (و كار، حرفه يا حزب      
شـود   كس تحميل مى   نگرشى كه بر همه   .كنند دلبرش، جملگى خصوصياتى مشخصا مازوخيستى پيدا مى      

اندازد كه،  تا مناسب بودن اخالقى او براى اين جامعه را مكررا اثبات كند، آدمى را به ياد پسران جوانى مى              
چرخند آن هم در حالى كه كشيش  ىاى م اى بر لب گرد دايره     اى، با لبخندى كليشه    طى آيين تشرف قبيله   

هر كس بايد ثابـت     .ست دارى پسين نوعى آيين تشرف دائمى      زندگى در عصر سرمايه   .زند آنها را شالق مى   
يابـد،   در موسيقى جاز تحقق مى    ) syncopation )10كند كه خود را به تمامى با قدرتى كه بر وى مسلط             

صـداى  .سازد كند و آن را به يك قاعده بدل مى         ىاصلى كه به طور همزمان سكندرى خوردن را مسخره م         
اش  نـشينى  وار گوينده مليح راديو، يا نامزد اتوكشيده دخترك صاحب ارث، كه با كت و شلوار شب                خواجه

خواهد بـدل    افتد، الگوهايى هستند براى همه كسانى كه بايد به هر آنچه سيستم مى             به درون استخر مى   
باشـد،   تواند شاد و خوشـبخت      هر كسى مى   ;ن جامعه قدر قدرت باشد    تواند همانند اي   هر كسى مى  .شوند

جامعـه در   .البته تنها به اين شرط كه به طور كامل تسليم شود و دعوى خود به خوشـبختى را فـدا كنـد                     
دفاع بودن   بى.كند شناسد، و بخشى از اين قدرت را به او عطا مى           ضعف و ناتوانى او قدرت خويش را بازمى       

زمانى بود كه مخالفت فـرد بـا        .شود و بدينسان تراژدى به دور افكنده مى      .سازد  اطمينان مى  فرد او را قابل   



ظهور جـسارت و آزادى احـساس در برابـر دشـمنى            «جامعه در آن زمان     .جامعه مايه و جوهر جامعه بود     
ـ        .كرد را تجليل مى  ) 11(»  نيرومند، مصيبتى باشكوه، و معضلى هولناك      ستى امروزه تـراژدى در پـوچى و ني

اى در   يگانگى كاذب جامعه و فرد مستحيل شده است، يگانگى كاذبى كه دهشت آن هنوز هم براى لحظه                
، نزول دائمـى فـيض از       ]فرد در جامعه    [ اما معجزه ادغام    .شود قالب مشابه توخالى امر تراژيك نمايان مى      

پذيرد، مبـين   به درون مى - پس از پاى نهادن بر عصيان خويش -دفاع را  سوى مقام و مرجعى كه فرد بى    
گرايى يافت كه دوبلين با استفاده از آن بـه قهرمـان             توان در نگرش انسان    اين نكته را مى   .فاشيسم است 

چنـين در فيلمهـاى سـينمايى واجـد گـرايش            دهد پناهگـاهى بيابـد، و هـم        بركف مجال مى   خويش بى 
ه شدن، كـه موجـب شكـست تـراژدى          يافتن به پناهگاه و زنده ماندن به رغم تبا         قابليت دست .اجتماعى

 آنان قادر به انجام هر كارى هستند زيرا فرآيند كـار بـه ايـشان           ;خورد است، در نسل جديد به چشم مى      
انگيـز آن سـربازى      اعتقادى غـم   اين امر آدمى را به ياد بى      .دهد به هيچ كار خاصى خو گيرند       فرصت نمى 

اى كـه    گردد، يا آن كارگر سـاده      به خانه بازمى   ه است اى نداشت  اندازد كه از جنگى كه بدان هيچ عالقه        مى
اين اضمحالل تراژدى مؤيد محو و نـابودى فـرد   .نظامى است سرانجام كارش عضويت در يك سازمان شبه     

  . است

سازى فرد نوعى توهم است، آن هم نه صرفا به سبب يكدست و استاندارد شدن ابـزار                  در صنعت فرهنگ  
شود كه شكى در مورد يگانگى كاملش با امر كلـى وجـود نداشـته                حمل مى وجود او فقط تا وقتى ت     .توليد
نـوازى استانداردشـده در موسـيقى جـاز          از بديهه : فرديت امرى رايج است    فرديت دروغين يا شبه   .باشد

اش فر خورده است تا اصالت و يكتايى او را اثبات        گرفته تا آن ستاره استثنايى كه گيسوانش روى پيشانى        
ى چيزى نيست جز قدرت جامعه در برجسته ساختن جزئيات تصادفى به صورتى چنان قاطع               امر فرد .كند

خوددارى و سكوت سركشانه يا ظاهر آراسته فردى كه بـه نمـايش             .و محكم كه موجب پذيرش آنها شود      
به مانند قفلهايى كه يگانه تفاوتشان فقط برحسب كسرى از ميليمتـر قابـل سـنجش                 گذاشته شده است  

خصوصيت ويژه نفس آدمى كااليى انحصارى است كه از سوى جامعه           .شود رت انبوه توليد مى   است، به صو  
اين خصوصيت چيزى بـيش از      .شود  و به نحوى كاذب به منزله امرى طبيعى بازنمايى مى          ;گردد تعيين مى 

ظ بر كارتهاى هويتى كه از سـاير لحـا         آثار انگشت : سبيل، لهجه فرانسوى، يا صداى بم زن كاردان نيست        
فرديـت   شـبه .زنـد  تك افراد را بـا آنهـا قالـب مـى           اند، و قدرت جامعه زندگى و چهره تك        كامال يكسان 

عيار افراد به درون امـر كلـى         پذيرش مجدد و تمام   : شرط فهم تراژدى و خارج ساختن زهر آن است         پيش
انـد كـه     فقط از آن رو ممكن است كه آنان ديگر خودشان نيستند بلكه صـرفا بـه مراكـزى بـدل شـده                     

در » فرد«اى خصلت غيرواقعى     بدينسان فرهنگ توده  .كنند گرايشهاى عام و كلى در آنها با هم تالقى مى         
كند، و در نتيجه در همه موارد محق است مگر در مورد خودستايى و تفاخر بـه                  عصر بورژوايى را برمال مى    

تفرد هرگز  . سرشار از تناقض بود    اصل فرديت همواره  .مزه ميان امر كلى و امر خاص       خاطر اين هماهنگى بى   
 species كس را در مرحله وجـود نـوعى   صيانت نفس در هيات طبقه همه. به واقع حاصل نشده است

being    بورژوايى، به رغم انحراف از هنجار و در واقع به خـاطر             هر ويژگى يا صلت   .صرف نگه داشته است
فرد كه پشتيبان جامعه بود، .در جامعه رقابتىسختى و دشوارى زندگى : كرد آن، حقيقتى واحد را بيان مى 

شد، به واقع محصول دسـتگاه        او كه ظاهرا آزاد محسوب مى      ;نشان يا داغ زشت جامعه را بر چهره داشت        
پذيرفتنـد، خـود را    قدرت به هنگام طلب تاييد كسانى كه از آن تاثير مى       .اقتصادى و اجتماعى جامعه بود    

خـود، بـه فـرد شـكل         جامعه بـورژوايى، همپـاى پيـشرفت      . ساخت بر شرايط رايج اعمال قدرت استوار     



لـيكن  .تكنولوژى، در تقابل با خواست رهبرانش، آدميان را از كودكان به اشخاص بدل كرده است              .بخشيد
بـه نـامش رخ      هر پيشرفتى در زمينه اين نوع تفرد به قيمت همان فرديتى تحقق يافت كه اين پيـشرفت                

. باقى نماند مگر عزم فرد به دنبال كردن مقاصد خاص خود  ] از فرديت   [ زى  ترتيب هيچ چي   داد، و بدين   مى
شـود، و زنـدگى      اش به دو بخش كسب و كار و زنـدگى خـصوصى تقـسيم مـى                فرد بورژوايى كه هستى   

شـود، و روابـط گـرم و       اش به دو بخش حفظ ظاهر اجتماعى و روابط گرم و صميمى تقسيم مـى               خصوصى
شـود،   خصمانه در ازدواج و لذت و آسايش تلخ كامال تنها بودن تقسيم مى  اش به دو بخش شراكت     صميمى

فردى است ناسازگار و درگير با خود و هر كس ديگر كه از قبل عمال يك نازى است، انباشته از شـهوت و                       
»  قرارداد اجتمـاعى  « و يا يك شهرنشين مدرن كه هر شكلى از دوستى برايش فقط به منزله نوعى                 ;زخم

يعنى به منزله بستن قرارداد اجتماعى با ديگرانى كه فاقـد هرگونـه تمـاس درونـى بـا                   :  است قابل تصور 
آميـز بـا     توانـد بـه صـورتى چنـين موفقيـت          سازى مـى   يگانه دليل اين كه چرا صنعت فرهنگ      .آنهاست
ظاهرسـازى و   .برخورد كند آن است كه فرديت همواره شكنندگى جامعه را بازتوليد كـرده اسـت               فرديت
هاى افراد حقيقى و قهرمانان فيلمها، كـه بـر اسـاس             كه اكنون هيچ كس بدان باور ندارد، بر چهره        فريبى  

 محبوبيت قهرمان نمونه بعضا از اين رضايت        ;بازد اند، رنگ مى   بندى شده  الگوهاى روى جلد مجالت سرهم    
ـ        شود كه تالش براى دستيابى به فرديت       پنهان ناشى مى   راى تقليـد داده    سرانجام جاى خود را به تالش ب

در حال  »  شخص«دل بستن به اين اميد كار لغوى است كه اين           . گيرتر است  شك تالشى نفس   است، كه بى  
فروپاشى و متناقض با خود براى نسلها دوام نخواهد يافت، كه سيـستم بـه سـبب وجـود ايـن شـكاف                       

خود براى نـوع     يشه خودبه با كل  روانشناختى حتما سقوط خواهد كرد، يا آن كه تعويض فريبكارانه فرديت          
شكسپير اين نكته عيان بـوده اسـت كـه وحـدت             از زمان نگارش هملت   .بشر غيرقابل تحمل خواهد شد    

فيزيونوميهايى كه به صـورت مـصنوعى و تركيبـى          .بشرى صرفا نوعى فريب و ظاهرسازى است       شخصيت
ه زمانى مفهـومى مبـين زنـدگى    اند ك اينك از ياد برده   دهند كه مردمان امروز هم     اند نشان مى   توليد شده 

اندركار تدارك ظهور ويكتور ماچور و ميكـى رونـى     جامعه از قرنها قبل دست    .بشرى نيز در كار بوده است     
  . نشينند آنها با نابود كردن به ثمر مى.بوده است

هـايى كـه بـاالترين       سـتاره .ساختن از امر مبتذل مستلزم تبديل امر متوسط به امر قهرمـانى اسـت              بت
دليل نيست  بى.كنند گيرند، همانند تصاويرى هستند كه فروش اجناس درهم را تبليغ مى         زدها را مى  دستم

ذوق رايج، ايدئال خـود را از       .شوند كه آنان غالبا از ميان مشهورترين مدلهاى تبليغات تجارى انتخاب مى          
سقراطى كه امـر زيبـا   ترتيب اين حكم  بدين.كند قلمرو تبليغات، يعنى از زيبايى اجناس مصرفى، اخذ مى   

سينما براى مجموع فرهنـگ در      . تحقق يافته است   - به نحوى طنزآميز     -همان امر سودمند است، امروزه      
 در راديو، اجناسى كه كاالى فرهنگى به خاطر آنها وجود دارد، به صـورت منفـرد نيـز                   ;كند كل تبليغ مى  

ماشا كند كه ميليونهـا دالر خـرج بـرده          تواند با پرداخت چند سنت فيلمى را ت        آدمى مى .شوند توصيه مى 
كـارگيرى   تواند آدامسى را بخـرد كـه توليـدش مـستلزم بـه             است، و با پرداخت قيمتى باز هم كمتر مى        

هاى ارتـشها، در     گنجينه. يابد  ثروتى كه به واسطه فروش باز هم افزايش مى         -ثروتهايى عظيم بوده است     
شود، ولى در همان حال اسـتمرار فحـشا در درون كـشور              غياب آنها، به لطف حق راى همگانى، برمال مى        

اى به    بدون هيچ هزينه   - كه به وضوح بهترين نيستند       -بهترين اركسترهاى جهان    .شود مجاز شمرده نمى  
اى از سـرزمين رؤياهاسـت، درسـت         كل مـاجرا تقليـد مـسخره      .شوند درون اتاق نشيمن شما آورده مى     

مردى .اش با ما شما فقط لب تر كنيد، عرضه. ز جامعه انسانى استهمانطور كه جامعه ملى تقليد مضحكى ا



آور است كـه اينهـا بـراى         شگفتى كه تازه از روستا آمده بود در تئاتر قديمى برلين متروپل اظهار داشت            
سازى اين نظـر را سـرلوحه كـار           اكنون مدتهاست كه صنعت فرهنگ     ;كنند كارها كه نمى   دريافت پول چه  

اين امر همواره آميختـه بـه احـساس         . آن را به جوهر اصلى امر توليد بدل كرده است          خويش قرار داده و   
سـاخت  . ولى البته، در مقياس كالن، نفس انجام كار معادل پيروزى است       ;پيروزى از عملى شدن كار است     

حتى امروزه نيـز ايـن      .به همگان  و نمايش يك شو يعنى نشان دادن آنچه هست و آنچه قابل حصول است             
ناپـذير از بيمـارى فرهنـگ در رنـج            هنوز نوعى بازار مكاره است، اما بازارى كه به طرزى درمـان            نمايش
درست همانطور كه افرادى كه جذب بازار مكـاره شـده بودنـد بـه كمـك لبخنـدى شـجاعانه بـر            .است

ارشـان  اى در انتظ   دانستند چه واقعـه    كردند، زيرا به واقع از قبل مى       ها غلبه مى   سرخوردگى خود از غرفه   
به لطف ماهيت پست اجنـاس لوكـسى كـه          .چسبند است، سينماروها نيز عالما و عامدا به نهاد سينما مى         

اند و مكمل آن، يعنى كالهبردارى همگانى، خصلت خود كاالى هنرى نيز در حال تغييـر                 توليد انبوه شده  
ه هنر كاال بودن خـود را       نكته جديد و نوظهور كاال بودن آن نيست، بلكه اين واقعيت است كه امروز             .است

كند و بـا افتخـار       اين امر كه هنر استقالل و خودآيينى خويش را نفى مى          .دهد آگاهانه مورد تاييد قرار مى    
وجـود هنـر در     .دهد، مبناى اصلى لطف و جذابيت نوآورى است        خود را در ميان كاالهاى مصرفى جاى مى       

حتى در مقام نفى آن قصديت      .بورژوايى ممكن بود  اى   اى مستقل و مجزا همواره فقط در جامعه        مقام حوزه 
شود، آزادى هنر ذاتا به وجود اقتصاد كااليى بـه منزلـه             و هدفمندى اجتماعى كه از طريق بازار شايع مى        

به واسطه تبعيت كردن از قـانون        آثار هنرى ناب كه درست    .ماند شرط، وابسته و مقيد باقى مى      نوعى پيش 
تا زمانى  .كنند، به رغم اين همه، همواره از زمره اجناس تجارى بودند           ار مى خاص خود جامعه كااليى را انك     

 هنرمنـدان بـه     - يعنى تا قرن هجـدهم       -داشت   خريدار، هنرمند را از نفوذ بازار مصون نگاه مى         كه مايت 
نـام و   هاى بزرگ آثار هنرى مدرن متكى بر بـى  فقدان قصديت در نمونه. خريدار و اهداف او وابسته بودند  

كند كـه هنرمنـد از تـن         ها گذر مى   مطالبات بازار از خالل چنان تعدادى از واسطه       .نشان بودن بازار است   
 البته به وضوح فقط تا حدى خـاص، زيـرا در سراسـر              -شود   سپردن به هر الزام خاص و معينى معاف مى        

 كـذب بـود كـه    شد، و در نتيجه حاوى عنـصرى از  تاريخ طبقه بورژوا خودآيينى هنرمند صرفا تحمل مى       
بتهوون، در روزهاى آخر بيمارى خـويش، رمـانى از سـر والتـر              .نهايتا به اضمحالل اجتماعى هنر انجاميد     

، و با اين حال به هنگام روشن ساختن         » نويسد مردك براى پول مى   «: اسكات را با اين فرياد به دور افكند       
زار بودند، معلوم شد كه خودش تـاجرى        تكليف آخرين كوارتتها، كه مبين افراطيترين شكل طرد و نفى با          

بتهوون بارزترين نمونه وحدت دو قطب مخالف، يعنى بازار و اسـتقالل،            .به غايت مجرب و سرسخت است     
شوند دقيقا همانهايى هستند كه بر حضور        آن هنرمندانى كه تسليم ايدئولوژى مى     .در هنر بورژوايى است   

مچون بتهوون، آن را به درون آگاهى محـصول هنـرى           گذارند، به عوض آن كه، ه      اين تناقض سرپوش مى   
كوشد تا بـا بـه درون كـشيدن     كه مى(متافيزيكى را ) Es Muss Sein )12بتهوون .خويش انتقال دهند

از تقاضـاى مـستخدمه در مـورد     ) فشار جهان بيرون، اين فـشار را بـه لحـاظ زيباشـناختى پـس زنـد                
 طـرح يـا     -بـدون قـصد       قصديت -ناسى ايدئاليستى   اصل زيباش .اش استنتاج كرد   حقوق ماهانه  پرداخت

فقـدان  : سازد كند، معكوس مى   شاكله اشياء و امور را كه هنر بورژوايى به لحاظ اجتماعى از آن تبعيت مى              
قصد سـرانجام، در هيـات تقاضـا بـراى سـرگرمى و             .شده از سوى بازار    قصديت در خدمت مقاصد اعالم    

ليكن همراه با مطلق شدن اصرار بر       .د جذب و ادغام كرده است     استراحت، قلمرو فقدان قصديت را در خو      
رفتـه   جايى در ساختار درونى كاالهاى فرهنگى رفته       پذيرى هنر برحسب پول، نوعى جابه      ضرورت مصرف 

كننـد و كـسب آن را بـه          اى كه آدميان در اين جامعه پرستيز از اثر هنرى طلب مـى             فايده.شود ظاهر مى 



فايده است كه، به واسطه احاطـه   د، تا حد زيادى، عبارت از نفس وجود امر بى    دهند، خو  خويشتن نويد مى  
اثر هنرى، با جذب و ادغام كامل خود در مقوله نيـاز، بـه نحـوى    .كامل مقوله فايده بر آن، لغو گشته است  

د كند، رهايى از سودمندى كه اثر هنرى خـو         فريبكارانه آدميان را دقيقا از همان رهايى موعود محروم مى         
توان آن را ارزش مصرف ناميد       آن بخشى از دريافت و مصرف كاالهاى فرهنگى كه مى         .بايد مبشر آن باشد   

: شـود  خود آثار، جايگزين لذت مـى       سر زدن به گالريها و شناخت      ;بخشد جاى خود را به ارزش مبادله مى      
لوژى صنعت توليد لذت    كننده به ايدئو   مصرف.دهد خبره آثار هنرى جاى خود را به فرد جوياى پرستيژ مى          

نيـور   سريال خانم مى  » بايد«آدمى به سادگى    .شود، كه فرار از نهادهاى آن براى وى ممكن نيست          بدل مى 
به همه چيز فقط از يك جنبه       .مشترك مجالت اليف و تايم باشد     » بايد«را ديده باشد، درست همانطور كه       

نظر از  يزى ديگر مورد استفاده قرار گيرد، صرفاين كه هر چيز بايد براى دستيابى به چ    : شود نگريسته مى 
هيچ شيئى واجد ارزشى ذاتى نيـست، بلكـه         .ميزان گنگ و ناروشن بودن اين مفهوم از استفاده يا فايده          

با ارزش مصرف هنر، يعنى وجه وجـود آن، بـه مثابـه             .فقط تا آن حد ارزشمند است كه قابل مبادله باشد         
كه به غلط به مثابه منزلت هنـرى        ( يعنى مرتبه يا نمره اجتماعى اثر         و اين بت،   ;شود برخورد مى  نوعى بت 

كـاركرد كـااليى   . يگانه ويژگى يا خصلت قابل مـصرف -گردد  به ارزش مصرف بدل مى ) شود آن تعبير مى  
منظور كه به هنگام تبديل هنر به يكى از انواع پديده عام كاال، كه همچـون    شود فقط بدين   هنر ناپديد مى  

اما به محض آن كه معامله      .پذير و قابل ارائه به بازار است، به طور كامل تحقق يابد            تى تعويض محصول صنع 
شود، اثر هنرى در مقام نوعى  از حالت قصد و نيت صرف خارج گشته و به يگانه اصل حاكم بر هنر بدل مى 

ه نحوى رياكارانه به ناپذير است، به تمامى و ب محصول كه براى فروش رفتن وجود دارد و با اين حال فروش     
هنگامى كه توسكانينى در راديو به رهبرى اركستر پرداخت،         .گردد بدل مى »  ناپذيرى فروش«تجسم عينى   

شد، و چنان بـود كـه گـويى هريـك از اصـوات                موسيقى او مجانى شنيده مى     ;فروش بليط ناممكن بود   
ى تجارى موجب قطع پخـش ايـن        شود كه هيچ نوع آگه     سمفونى با اين تبليغ و تحسين واال همراهى مى        

ايجاد ايـن   » .شود اين كنسرت در چارچوب ارائه خدمات عمومى براى شما پخش مى          «: شود سمفونى نمى 
توهم فقط به لطف سودهاى كارتل متحد توليدكنندگان خودرو و صابون ممكـن گـشته بـود، كـه بقـاى                     

ـ     -ايستگاههاى راديويى در گرو كمكهاى مالى آنهاست         ف افـزايش ميـزان فـروش صـنايع          و البته به لط
اى، از همـه     راديو، اين عضو مترقى و متاخر فرهنگ تـوده        .الكتريكى كه توليدكننده دستگاههاى راديوند    

  . بازار خود از آنها محروم است جويد كه سينما در حال حاضر به خاطر شبه نتايج و پيامدهايى سود مى

كنـد، انحرافـاتى نظيـر        انحرافات ليبرالى مصون مى    ساختار تكنيكى نظام راديوى تجارى آن را در قبال        
راديـو  .توانند وقوع آنها را در حوزه كار خود جـايز شـمارند     آنهايى كه صاحبان صنايع سينمايى هنوز مى      

حاكم است و از اين رو چند گام جلوتر از ديگـر             صنعتى خصوصى است كه به واقع نماينده و معرف كليت         
چستر فيلد صرفا سيگار ملت است، امـا راديـو صـداى ملـت محـسوب              .صنايع يا شركتهاى منفرد است    

كوشد تا اجنـاس فرهنگـى       راديو، با انتقال تمام و كمال محصوالت فرهنگى به حوزه كاالها، نمى           .شود مى
گونه عوارض يـا بهـايى از        در آمريكا راديو هيچ   .كننده دهد  خود را مستقيما به منزله كاال به خورد مصرف        

غرض و مستقل را به خود گرفته اسـت          كند، و در نتيجه شكل موهوم مرجعى بى        فت نمى عموم مردم دريا  
 صـداى او از بلنـدگوهاى       ;شـود  راديو به بلندگوى عام پيشوا بدل مى      .كه به خوبى مناسب فاشيسم است     

تـوان تبليغـات     اى كه در هر حال به ندرت مـى          زوزه -شود   سان زوزه آژيرهاى خطر پخش مى      خيابانى به 
سيم به آرمـان آنـان       دانستند كه راديو و بى     ناسيونال سوسياليستها به خوبى مى    . را از آن تميز داد     مدرن



آساى  واقعيت غول ....شكل بخشيده است، درست همانطور كه دستگاه چاپ موجد آرمان اصالح دينى بود            
 مجـانى و    شود، درست همانطور كه بركـات      جا، جايگزين محتواى اين سخن مى      نفوذ سخن بشرى در همه    

تواند  اى ديگر نمى   هيچ شنونده .كند همگانى كنسرت راديويى توسكانينى جاى خود سمفونى را اشغال مى         
توصيه مصرف  .شود اى به يك دستور بدل مى      در راديو هر توصيه   ....معناى حقيقى اين سخنان را درك كند      

ز فالن مسهل با صـداى نـرم        كاالهايى واحد تحت نامهاى تجارى و صنعتى متفاوت، ستايش كامال علمى ا           
درآمد رانيزى، يگانـه چيـزى اسـت كـه      درآمد اپراى التراوياتا و پيش گوينده در فاصله ميان پخش پيش    

روزى سرانجام فرمان توليـد، يعنـى همـان ماهيـت           .شود ديگر، به خاطر احمقانه بودنش، مؤثر واقع نمى       
) اهر به وجود حق انتخـاب مخفـى اسـت         كه در حال حاضر ماهيت واقعى آن به واسطه تظ         (واقعى آگهى   

آساى فاشيست كه    اى متشكل از باندهاى غول     در جامعه .تواند به فرمان صريح شخص پيشوا بدل شود        مى
گيرند چه بخشى از توليد اجتماعى بايد به رفـع نيازهـاى ملـت اختـصاص داده       در جمع خود تصميم مى    

پيشوا بـه جهـت     .رسد  ناخوانا با زمانه به نظر مى      شود، توصيه به مصرف نوع خاصى از صابون نهايتا كارى         
  . دنگ و فنگ فرامين مستقيم در مورد كشتار همگانى و عرضه آشغال، هر دو، روزآمدتر است صدور بى

كند و آنهـا را بـا        سازى آثار هنرى را همچون شعارهاى سياسى تزئين مى         حتى امروزه نيز صنعت فرهنگ    
آثار هنـرى همچـون پاركهـا در دسـترس اسـتفاده و تفـريح       .هدد رغبت مى  تخفيف به خورد مردمى بى    

معنا نيست كه اين آثار در مـتن زنـدگى           ليكن ناپديد شدن خصلت كااليى راستين آنها، بدين       .اند همگانى
اند، بلكه گوياى سقوط آخرين دژ دفاعى آنها در برابر تنـزل يـافتن بـه مرتبـه                   اى آزاد ملغى شده    جامعه

 امتيازات فرهنگى و آموزشى به يـارى شـگرد حـراج موجـودى انبـار، دروازه                 لغو.اجناس فرهنگى است  
گشايد كه پيشتر از ورود به آنها محروم شده بودند، بلكه، بـا توجـه بـه                  ها نمى  هايى را به روى توده     حوزه

معنـايى وحـشيانه     بـى  شرايط اجتماعى موجود، مستقيما موجب افزايش انحطـاط آمـوزش و پيـشرفت            
كه در قرن نوزدهم يا اوايل قرن بيستم پول خود را صرف تماشاى يك نمايش يا رفـتن بـه                    آنانى  .شود مى

كردند، به اندازه پولى كه خرج كرده بودند براى اجـراى نمـايش يـا كنـسرت احتـرام قائـل                      كنسرت مى 
 با  كوشيد تا  گاه مى  خواست در مقابل پولى كه داده چيزى به دست آورد، گه           فرد بورژوايى كه مى   .شدند مى

شده  ادبى بر آثار، يا در شروح نوشته      »  هاى مقدمه«توان در    گواه اين امر را مى    .خود اثر ارتباطى برقرار كند    
اى از زندگينامه مؤلف و ديگر       اينها در حكم نخستين گامها به سوى تزئين اثر با اليه          .يافت در مورد فاوست  

تى در همان دوران اوليه، دوره رونق كـسب و          ح.شود اعمالى بودند كه امروزه بر يك اثر هنرى تحميل مى         
شرط  كرد كه آن را صرفا به مثابه پيش        اى با خود حمل مى     كار، ارزش مبادله ارزش مصرف را به منزله زائده        

هنـر تـا    .اين امر به لحاظ اجتماعى به نفع آثار هنرى بـود          .بسط داده است  ] ارزش مبادله   [ وجود خودش   
اكنون اين امـر فقـط بـه        . داشت تا حدى مهار فرد بورژوا را به دست داشت          اى مالى در بر    زمانى كه هزينه  

اى را از دست داده است و ديگر نيازى به پرداخت            حال كه هنر هرگونه قدرت بازدارنده     .گذشته تعلق دارد  
كننده بيگـانگى اسـت و       گيرند، كامل  هيچ پولى نيست، نزديكى و تقرب هنر به كسانى كه از آن تاثير مى             

بـه  [ نقد و احتـرام     .كند  طرف اين رابطه را تحت لواى عينيت پيروزمند در يكديگر حل و ادغام مى              هر دو 
گـردد، و دومـى       اولى به تخصصى مكانيكى بدل مـى       ;شوند سازى ناپديد مى   در متن صنعت فرهنگ   ] اثر  

ـ   اكنون هيچ چيز براى مصرف    .بخشد جاى خود را به كيش مبتذل شخصيتهاى برجسته مى         ران كنندگان گ
كنند هرچه هزينه يا خرج كار كمتـر باشـد، چيـز كمتـرى گيـر آنـان                   با اين حال، آنان گمان مى     .نيست

به فرهنـگ صـنعتى    به فرهنگ سنتى به مثابه ايدئولوژى با سوءظن نسبت       سوءظن مضاعف نسبت  .آيد مى



ورت مجـانى   اند، به ص   وقتى آثار هنرى كه اينك پست و منحط شده        .شود در مقام دوز و كلك، تركيب مى      
اند، اين آثار مخفيانه     ها آثار هنرى را در آنها مستحيل كرده        شوند كه رسانه   همراه با آشغالهايى عرضه مى    

شوند كه قاعدتا بايد از اين واقعيت صرف راضى باشند كه اين همه              اقبالى طرد مى   از سوى مخاطبان خوش   
ها و شـوهاى كوتـاه       واريته.يافت وان دست ت اكنون به هر چيزى مى    . چيز براى ديدن و شنيدن وجود دارد      

هاى فرهنگى در مورد حدس زدن نام قطعات موسـيقى، كتابهـاى مجـانى، هـدايا و          سالن سينما، مسابقه  
هاى راديويى، هيچ كدام امورى صرفا تصادفى نيستند بلكه گويـاى            شده در برخى برنامه    پاداشهاى عرضه 

سمفونى به پاداشى براى گـوش      .يابد  فرهنگى تحقق مى   تداوم نحوه عملى هستند كه همراه با محصوالت       
هاى راديـويى     فيلمها نيز همچون برنامه    - اگر تكنولوژى توانش را داشت       -شود، و    دادن به راديو بدل مى    

بـه سـوى يـك نظـام تجـارى           سينما در حـال حركـت     .شدند هاى مردم به آنان تحويل داده مى       در خانه 
تواند كمپانى برادران وارنر را به سوى قـرار          كند كه به راحتى مى     ه مى تلويزيون به وقوع تحولى اشار    .است

كـاران   گرفتن در جايگاهى براند كه يقينا چيزى جز جايگاه ناخوشايند موسـيقيدانان جـدى و محافظـه                
كـه   درحالى.كنندگان جا افتاده است    اينك در ميان مصرف    اما نظام هدايا و جوايز هم     .فرهنگى نخواهد بود  

شود كه يقينا واجد مزاياى خصوصى و اجتمـاعى اسـت،            معرفى مى ) bonus (اى  مثابه جايزه  فرهنگ به 
آورند مبادا بخـت     آنان جملگى هجوم مى   .شمردن اين بخت ندارند    اى جز غنيمت   كنندگان نيز چاره   مصرف

 براى هيچ كس روشن نيست، ولـى در        اين كه اين چيز دقيقا چيست     .بدهند دستيابى به چيزى را از دست     
هذا فاشيسم اميدوار است تـا از   مع.اند هر حال فقط آنانى كه در بازى مشاركت دارند، صاحب چنين بختى 

كنندگان جوايز داده است، براى سازماندهى آنـان در قالـب            سازى به دريافت   آموزشى كه صنعت فرهنگ   
  . لشكرهاى اجبارى خود، سود جويد

 و  ;شود  تابع قانون مبادله است كه ديگر مبادله نمى        فرهنگ چنان كامل  .آميز است  فرهنگ كااليى تناقض  
از اين رو فرهنـگ بـا       .تواند مصرف شود   شود كه ديگر نمى    به هنگام مصرف چنان كوركورانه مضمحل مى      

معناتر به نظر رسد، قدرتر      يك نظام انحصارى بى    هرچه اين تبليغات تحت   .آميزد تبليغات تجارى در هم مى    
سازى زندگى كنـد، در      تواند بدون صنعت فرهنگ    آدمى مطمئنا مى  .اند قتصادىها آشكارا ا   انگيزه.شود مى

نفـسه،   سازى خود، فـى  صنعت فرهنگ.كند نتيجه اين صنعت ضرورتا سيردلى و انفعال بيشترى توليد مى     
ولـى از آنجـا كـه       .تبليغات اكسير حيـات آن اسـت      .منابع معدودى براى تصحيح اين امر در اختيار دارد        

دهند، پس   دهند تا حد يك وعده صرف تنزل مى        واره لذتى را كه به منزله كاال وعده مى        محصوالت آن هم  
شود، تبليغاتى كه بدان نيـاز دارد زيـرا بـدون آن             سازى نهايتا معادل تبليغات عمومى مى      صنعت فرهنگ 

رد رسانى به خريدار در مو در يك جامعه رقابتى تبليغات مجرى خدمت اجتماعى اطالع  .فاقد مشترى است  
كرد و به فروشنده ناشناخته ولى كارآمدتر كمك          تبليغات كار انتخاب كاال را آسانتر مى       ;بازار بود  وضعيت

جـويى در وقـت      گير نبـود بلكـه موجـب صـرفه         تبليغات نه فقط وقت   .كرد تا اجناس خود را آب كند       مى
نتـرل نظـام را در دسـت    امروزه، يعنى زمانى كه بازار آزاد در حال نابودى است، آن كسانى كـه ك  .شد مى

كننـده و    هاى تجارى پيوند محكم ميان مصرف      تبليغات و آگهى  . اند دارند در سنگر تبليغات موضع گرفته     
آور آژانـسهاى    فقط آن كسانى كه قادر به پرداخـت نرخهـاى سرسـام           .كند شركتهاى بزرگ را تقويت مى    

اينـك از چنـين       يعنى فقط آنانى كه هم     ;اند هاى راديويى  تبليغاتى هستند، كه بزرگترين آنها خود شبكه      
توانند به عنـوان فروشـنده       شوند، مى  قدرتى برخوردارند، يا از سوى بانكها و سرمايه صنعتى حمايت مى          

شـود، شكـست دادن      هزينه تبليغات، كه نهايتا به جيب شركتها سـرازير مـى          .بازار شوند  داخل اين شبه  



شود كه قـدرت     ترتيب تضمين مى   بدين.سازد يرضرورى مى بيگانگان مزاحم از طريق رقابت پردردسر را غ       
با آن تصميمات اقتصادى نيست كه از طريـق آنهـا            شباهت  امرى كه بى   -در دست همان افراد باقى بماند       

امروزه تبليغات اصلى منفـى،     .شود اندازى و اداره فعاليتهاى اقتصادى توسط دولتى توتاليتر كنترل مى          راه
هر آن چيزى كه مهر آن را بر خود ندارد بـه لحـاظ اقتـصادى مـشكوك تلقـى                    : نوعى سد و مانع، است    

تبليغات سراسرى و همگانى به هيچ وجه براى آشنايى و بـاخبر شـدن مـردم از انـواع اجنـاس                     .شود مى
تبليغات فقط به طـور     . اجناسى كه عرضه آنها در هر حال داراى محدوديت است          -موجود ضرورى نيست    

خاص كنار نهادن شيوه فعلى تبليغـات        براى يك شركت  .رسانند صوالت يارى مى  غيرمستقيم به فروش مح   
صـاحبان  [ در حكم از دست دادن پرستيژ و ايجاد گسست در انضباطى است كه از سوى محفل پرنفـوذ                   

در زمان جنگ اجناسى كه قابل حصول نيـستند بـاز هـم             .شود بر اعضاى اين محفل تحميل مى     ] صنايع  
هـاى   اعطـاى يارانـه بـه رسـانه       .باقى نگهداشتن قدرت صنعتى در صحنه       به جهت  شوند، صرفا  تبليغ مى 

از آنجا كه نظام هر محصولى را وادار به استفاده از           .است] كاال يا شركت    [ ايدئولوژيك مهمتر از تكرار نام      
پيـروزى  .سازى نفوذ كـرده اسـت       صنعت فرهنگ  -»  سبك «-كند، امر تبليغات به كنه زبان        تبليغات مى 

سـاختمانهاى  : بليغات چنان كامل است كه ديگر حضورش در جايگاههاى كليدى آشكار و بديهى نيست             ت
 و ;هاى سنگى غرقه در سيالب نور، برى از هرگونه آگهى تبليغى هستند      ها، اين آگهى   گنده آساى كله  غول

 نـوع   بر بامهاى آسمانخراشهاى خويش حروف اختصارى نام شـركت را بـدون هـيچ              حداكثر ممكن است  
اما بنگاههاى تجارى قـرن نـوزدهم كـه         .تجليل از نفس، همچون بناهاى يادبود تابناك، به نمايش گذارند         

توان به منزله كاالى مـصرفى سـود جـست و     معمارى آنها هنوز شرمگينانه گوياى آن است كه از آنها مى         
باالتر از آن پوشيده از   برعكس از كف تا سقف و حتى         زيستن در آنها از جمله كاربردهايشان است، درست       

اى براى تابلوهاى    زمينه حد كه از اين بناها چيزى جز پس        تا بدان : اند هاى تجارى  پوسترها و عالئم و آگهى    
  . ماند اعالنات باقى نمى

 آنها را با هم     - با دورانديشى    -شود، درست همانطور كه گوبلز       تبليغات به هنر و نه چيزى جز آن بدل مى         
هنر براى هنر، تبليغات براى نفس تبليغ كردن، نـوعى بازنمـايى نـاب و خـالص قـدرت                   : كند تركيب مى 
توانـد   اكنون در بانفوذترين مجالت آمريكايى، اليف و فور چون، يك نگاه سريع به سختى مـى               .اجتماعى

مطالب مربـوط بـه سـردبير       .هاى تبليغاتى را از متون و تصاوير مربوط به هيات تحريريه تميز دهد             آگهى
همراه با تصاويرى از زندگى و عـادات مجلـل          (وى و بيانگر توصيفى پرهياهو و بيجا از مرد بزرگ است            حا
هـاى   كه هوداران جديدى براى او به ارمغان خواهد آورد، در همين حال صفحات مربـوط بـه آگهـى                  ) وى

 كامـل آرمـان     گيرند كه عمال به نمـود      تبليغاتى چنان شمارى از جزئيات و عكسهاى مستند را به كار مى           
شوند، آرمانى كه بخشهاى مربوط به سردبير و هيـات تحريريـه تـازه تـالش بـراى                   رسانى بدل مى   اطالع

) Synthetic  (سازى و روش تركيبى    خط توليدى صنعت فرهنگ    خصلت.اند دستيابى بدان را آغاز كرده    
وبـيش در    استوديويى بلكه كم  هاى   كه نه فقط در برنامه    (شده ارائه محصوالت در اين صنعت        ريزى و برنامه 

هاى محبوب نيـز حـالتى       مستند و ترانه   هاى مبتذل، رمانهاى شبه    بندى كردن زندگينامه   نگارش و سرهم  
پـذير   يكايك نكات مهم، به واسـطه تفكيـك       : كامال مناسب و درخور امر تبليغات است      ) اى دارد  كارخانه

دن از هرگونه معناى منسجم، تن به اهـدافى         پذير شدن، و حتى به لحاظ تكنيكى بيگانه ش         شدن، تعويض 
بـه   ها، و شگردهاى معين تكرارپذير همواره در جهـت         ها، حقه  جلوه.اند به اثر بيرونى   سپارند كه نسبت   مى

اند، و امروزه هر كلوزآپ هيوالوش فالن سـتاره          نمايش گذاشتن اجناس براى مقاصد تبليغاتى به كار رفته        



اى در حكم تبليغى براى  اتى براى نام اوست و هر ترانه محبوب و عاميانه    سينما در حكم نوعى آگهى تبليغ     
سازى به لحاظ تكنيكى و همچنين به لحـاظ اقتـصادى در             تبليغات و صنعت فرهنگ   .آهنگ خودش است  

شمارى مشاهده كـرد، و تكـرار    توان در مكانهاى بى در هر دو مورد تحقق امرى واحد را مى  .آميزند هم مى 
در هـر دو مـورد      . صول فرهنگى واحد عمال با تكرار يك شعار تبليغاتى يكى شده است           مكانيكى يك مح  

، يعنـى   Psycho Technology خواست مصرانه مؤثر بودن محصول تكنولوژى را به روان تكنولوژى
در هر دو مورد معيارهـاى بـه كـار رفتـه بـسى              .كند به روشى براى دستكارى و كنترل آدميان، بدل مى        

 هـدف اصـلى مـستولى شـدن بـر      ;شنايند، شگردهاى آسان اما گيرا، ماهرانه امـا سـاده       چشمگير اما آ  
  . شود كننده است كه همواره حواس پرت يا مقاوم محسوب مى مصرف

گيرى فرهنگ به منزلـه تبليغـات ادا         گويد سهم خود را در شكل      آدمى از طريق زبانى كه با آن سخن مى        
نظر كاملتر مستحيل شود، كلمات نيز در مقام حـامالن مـادى معنـا    هرچه زبان در بيانيه يا اعالم       .كند مى

 هرچه  ;شوند يا كيفيت ذاتى بدل مى     هايى برى از هرگونه خصلت     گردند و به نشانه    بيش از پيش منحط مى    
را بــه صــورتى نــابتر و شــفافتر منتقــل كننــد، نفوذناپــذيرتر ] گوينــده [ كلمــات منظــور و مقــصود 

 زبان، هرگاه به مثابه عنصرى از كل فرآيند روشنگرى در نظر گرفتـه شـود، در                 زدايى از  اسطوره.شوند مى
كلمـه و محتـواى ذاتـى و اساسـى عناصـرى متمـايز ليـك                .حكم درافتادن مجدد به درون جادوسـت      

مفاهيمى چون ماخوليا و تاريخ، يا حتى زندگى، در قالب كلمه، كه آنهـا را               .ناپذير از يكديگر بودند    جدايى
شـكل كلمـه بـه طـور همزمـان ايـن مفـاهيم را               .شـدند  كرد، بازشناخته مى   ت و حفظ مى   ساخ مجزا مى 

كلمه را امرى تصادفى و رابطه آن     ] عاطفى  [ جدايى مطلق، كه تاثير     .كرد ساخت و آنها را منعكس مى      برمى
صرى هر عن .نهد ء مى  كند، نقطه پايانى بر امتزاج خرافى كلمه و شى         با موضوع را مصنوعى و دلبخواهى مى      

از يك دنباله يا توالى معين غيرمجازى كه از حد بستگى و ربط با واقعه فراتر رود، به منزله امرى ناروشن                     
اى  تواند صـرفا نـشانه     ولى نتيجه اين امر آن است كه كلمه، كه اينك مى          .شود يا متافيزيك لفظى طرد مى    

جز فرمـولى منجمـد از آن بـاقى         شود كه ديگر چيزى      ء متصل مى   بدون هرگونه معنا باشد، چنان به شى      
يافته به عوض آنكـه موضـوع را    كلمه پااليش.گذارد اين امر بر زبان و موضوع به يكسان تاثير مى      .ماند نمى

كند، و هر چيز ديگرى      پذير و تجربى سازد، با آن به منزله نوعى مورد يامثالى تجريدى برخورد مى              آزمون
اى كـه     حـوزه  -رحمانه از حوزه بيان حذف شده است         ى بى كه اكنون به لطف خواست دستيابى به روشن       (

يك هافبك چپ در بازى فوتبال، يك پيراهن        .شود در عرصه اقعيت محو مى    ) خود اينك طرد گشته است    
اگر كلمـه پـيش از   .سياه، يك عضو جوانان هيتلرى، و از اين قبيل، جملگى چيزى بيش از اسامى نيستند          

شدنش  شده بود، اكنون، پس از عقالنى     ) Longing ( همچنين تمنا  شدنش موجب ظهور دروغها و     عقالنى
هـا كـه پوزيتيويـسم       كورى و كـرى داده    .براى تمنا حتى بيش از براى دروغها در حكم نوعى قفس است           

شود، زبانى كه خـود را بـه وظيفـه ثبـت آن              كاهد به درون خود زبان سرازير مى       كلمات را بدانها فرو مى    
 آنها به نيرويى بارز، به قدرتى براى        ;شوند ها و اصطالحات خود نفوذناپذير مى      واژه.سازد ها محدود مى   داده

يابند كه آنها را به قطب مخـالف خـود، يعنـى اوراد جـادويى، شـبيه                  چسبانيدن و دفع كردن دست مى     
يو و بـر    شوند، زيرا نام خواننده اپرا در واقع در اسـتود          رفته به نوعى حقه تبديل مى      ها رفته  واژه.سازد مى

شود، يا زيرا اصطالح دولت رفاه عامه به لطف اسـتفاده از اصـطالحات مكروهـى                 مبنايى آمارى جعل مى   
شود، يا از آن رو كه نام كشور به منزله افسونى زيبا بـراى               تكفير مى »  روشنفكران«يا  » بوروكراتها«چون  

 -چـسبد    هايت راحتـى بـدان مـى       كه جادو در ن    -در كل، نام    .شود تسميه اعمال كثيف به كار گرفته مى      



نوعى استحاله به عالئم بوالهوسانه قابل دستكارى كه اينك تاثير آنها           : كند تغييرى شيميايى را تجربه مى    
به وضوح قابل محاسبه است، ليكن دقيقا به همين دليل درست همانقدر جبارانـه اسـت كـه تـاثير نـام                      

منـد شـدن در مقـام        اى باستانى، يا به لطف قاعده     ه مانده نامهاى نخست، اين پس   ) archaic .(باستانى
يا از طريـق    ) بدل شده است   هاى سينما به نامهاى نخست     نامهاى خانوادگى ستاره  (عالئم تجارى تبليغاتى    

در قياس با آنها، نام خانوادگى بورژوايى كـه، بـه عـوض عالمـت           .اند استاندارد شدن جمعى، روزآمد شده    
بخشيد، كهنه و عتيقه     ا با مرتبط ساختن او به تاريخچه خويش تفرد مى         تجارى بودن، زمانى حامل خود ر     

زنـد، آنـان بـه     اين نام خانوادگى در ميان آمريكاييها به نوعى شرمسارى عجيب دامن مى.رسد به نظر مى  
زنند، يعنى به    صدا مى »  هرى«و  »  باب«قصد پنهان ساختن فاصله ناجور و نامناسب ميان افراد يكديگر را            

اين نحوه عمل روابط ميان انسانها را تا حد هميارى خوب اعـضاى جامعـه               .پذير تيم  ه اعضاى تعويض  منزل
داللـت، كـه يگانـه      .دهد و در واقع در حكم دفاعى عليه نوع حقيقى روابط انسانى است             ورزشى تنزل مى  
نظر از اين    صرف.رسد شده كلمات در حيطه معناشناسى است، در قالب نشانه به كمال مى            كاركرد پذيرفته 

شـدند،   يا به غلط شكلى از انحطاط فرهنگ طبقات باال محسوب مـى            هاى مردمى به درست    نكته كه ترانه  
ها فقط از طريق فرآيند طوالنى انتقال مكرر شـكل مردمـى خـويش را                شكى نيست كه عناصر اين ترانه     

اصـطالح  .دهـد  رخ مـى  بـرق    هاى عاميانه بـه سـرعت      از سوى ديگر گسترش و رواج ترانه      .اند كسب كرده 
 يعنـى   -شـوند    رود كه همچون اپيدمى ظاهر مى      ، كه براى تسميه مدهايى به كار مى        ] Fad [ آمريكايى

  مدتها پيش از آنكه رؤساى خودكامـه -گيرند   مدهايى كه توسط نيروهاى اقتصادى شديدا متمركز گر مى        
)Totalitarian (       تحميل كنند مبين همين پديـده      ] بر همگان   [ صنعت تبليغات خطوط كلى فرهنگ را

 -» ناپـذير  تحمل« مثال   -اى خاص    گيرند واژه  هنگامى كه فاشيستهاى آلمانى ناگهان روزى تصميم مى       .بود
بـه پيـروى از     .شـود  ورد زبان همه ملت مـى     » ناپذير تحمل«اندازى كنند، روز بعد      را از درون بلندگوها راه    

 بودنـد ايـن واژه را جـذب زبـان زرگـرى       ] » وار صـاعقه نبرد يـا حملـه      «[ همين الگو ملتهايى كه هدف      
)jargon ( تكرار عمومى نامها براى مشخص كردن اقداماتى كه بايست از سـوى مقامـات              . خويش كردند

سازد، درست همانطور كه ورد زبان شدن فـالن نـام تجـارى              اجرا شود، به تعبيرى، اين نامها را آشنا مى        
تكرار كوركورانه و سريعا رو به گسترش كلمات با توجه به     .شد اد مى موجب افزايش فروش در عصر بازار آز      

[ اى از تجربه     آن اليه .زند داللتهاى خاص، امر تبليغات را با كلمات اخطاردهنده حكومت توتاليتر پيوند مى           
 زبان در اين فرآيند جـذب و ادغـام          ;كه كلمات را براى گويندگانشان آفريد كنار زده شده است         ] بشرى  
شود كه تا به حال فقط مخـتص زبـان تابلوهـاى اعالنـات و سـتونهاى                   واجد خشكى و سرديى مى     سريع
برند كه يا قدرت فهمـشان را از         شمارى كلمات و عباراتى را به كار مى        مردمان بى .ها بود  هاى روزنامه  آگهى

 انعكاسـهاى   كنند كه اين كلمات موجـب تحريـك        اند يا فقط به اين سبب آنها را استعمال مى          دست داده 
اند كه در نهايت هرچه پيوندشان با اشياء يـا          در اين معنا، كلمات به واقع عالئمى تجارى        ;شوند شرطى مى 

اى بـه نحـوى    وزير آموزش توده  .شود مصاديق خود محكمتر باشد، معناى زبانشناختى آنها كمتر درك مى         
و »  خيـالپردازى «وقفـه از      بـى  هـاى محبـوب    رانـد، و ترانـه     سخن مـى  » نيروهاى پويا «غيرقابل فهم از    

ناپذير مستقر   كنند، ليكن محبوبيت همگانى خود را دقيقا بر پايه جادوى امر فهم            ستايش مى »  راپسودى«
اى ديگـر، نظيـر    مفـاهيم كليـشه  .بايد شعف و لرزه حياتى واالتر را ايجاد كنـد   سازند، جادويى كه مى    مى

به آنها محتوايى عطـا كنـد        ز قلمرو تجربه كه ممكن است     شوند، ليكن ا   خاطره، هنوز بعضا فهم و درك مى      
 در راديـوى فلـش    .شوند اين مفاهيم و كلمات چونان جزايرى در درياى زبان ملفوظ نمايان مى           .اند گريزان

)Flesch (     توان از نحوه تلفظ آميخته به تظاهر گوينده بازشـناخت، بـه ويـژه               و هيتلر اين كلمات را مى



»  اين صداى جوانان هيتلرى است    «يا  » !عزيزان شب همگى بخير   «گويد    ملت مى  زمانى كه او خطاب به كل     
در مـتن چنـين     .شـود  كند كه از سوى ميليونها نفـر تقليـد مـى           را با لحنى ادا مى    » پيشوا«، و حتى واژه     

شـود، پيونـدى كـه در قـرن          هايى است كه آخرين پيوند ميان زبان و رسوب تجربه گسسته مـى             كليشه
نگارى كـه    اما در نثر آن روزنامه    .دهنده بود  آميز و آشتى   ها هنوز واجد تاثيرى مودت     ن لهجه نوزدهم در مت  

يافت، كلمات آلمانى بـه      پذير خود به مقام ويراستار و سردبير كل زبان آلمانى دست           به لطف نگرش تطابق   
ـ             اى نشان مى   هر كلمه .شوند هايى جامد و بيگانه بدل مى      واژه طه اجتمـاع   دهد كـه تـا چـه حـد بـه واس

گرا  اينك سراسرى، همگانى، و تام     البته اين نوع زبان هم    .خلقى به پستى كشيده شده است      شبه فاشيست
انگيز است كه آدمى به سـختى        شود چنان نفرت   تمام خشونتى كه بر كلمات روا مى      .شده است ) توتاليتر(

 ;به نحوى پرطمطراق سـخن بگويـد     فرد گوينده نيازى ندارد تا      .تواند باز هم شنيدن آنها را تحمل كند        مى
امـا، در   .بـود  در واقع اگر نحوه بيان او با بيان مخاطبان خاص خودش تفاوت داشت، وجود او ناممكن مـى                 

سازى  مقابل، زبان و ژستهاى شنوندگان و تماشاگران حتى شديدتر از گذشته رنگ و بوى صنعت فرهنگ               
شنهايى كه توضيح و تبيين تجربى آنها هنوز ممكـن          رو گيرد، آن هم در قالب ظرايف و سايه        را به خود مى   

دنيايى را از آن خود كـرده        ساز دمكراسى رقابتى و ينگه     سازى ميراث تمدن   امروزه صنعت فرهنگ  . نيست
سـنج   گـاه چنـدان ظريـف و نكتـه       به انحرافات فكـرى هـيچ       دمكراسيى كه حس تميزش نسبت     -است  
شدن تاريخى دين،    كنند، درست همانطور كه، از زمان خنثى      امروزه همگان آزادند تا برقصند و كيف        .نبود

 از  -اما آزادى انتخاب ايدئولوژى     .شمار موجود بپيوندند   هاى بى  اند تا به هر يك از كيشها و فرقه         آزاد بوده 
آيـد جـز     جا چيـزى از آب درنمـى        در همه  -آنجا كه ايدئولوژى همواره بازتاب جبر و زور اقتصادى است           

نحوه پذيرش و پايبندى فالن دختر به امر واجب قرار گذاشتن با      .آنچه همواره يكسان است   آزادى انتخاب   
دوست پسرش، لحن صدا در گفتگوى تلفنى يا در صميميترين و خصوصيترين موقعيتها، انتخاب كلمـات                

شده توسط روانشناسى اعماق كه امـروزه تـا حـدى            بندى در صحبت كردن، و كل آن حيات درونى طبقه        
زش شده است، جملگى گواه تالش آدمى است تا خود را بـه دسـتگاهى دقيـق و كـارآ بـدل كنـد،         ار بى

سـازى عرضـه     شبيه مدلهايى است كه از سـوى صـنعت فرهنـگ          ) حتى به لحاظ عاطفى   (دستگاهى كه   
اند كه حتى ايده هر چيز مختص به         ءواره شده  صميميترين واكنشهاى آدميان چنان به تمامى شى      .شود مى

مقوله شخصيت ديگر عمال دال بـر       : اى سراپا تجريدى بر جاى مانده است       مروزه فقط در مقام مقوله    آنان، ا 
پيـروزى  .چيزى نيست جز داشتن دندانهاى سفيد براق و رهايى يا منزه بـودن از بـوى بـدن و عواطـف                    

كننـد مجبـور و      كنندگان حـس مـى     معناست كه مصرف   سازى بدين  تبليغات در چارچوب صنعت فرهنگ    
  . اند اند، هرچند كه به خوبى به ماهيت آنها واقف ف به خريد و استعمال محصوالت اين صنعتموظ
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