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From Dialectic of Enlightenment 

The Culture Industry: 
Enlightenment as Mass 
Deception 

شناختى که از دست دادن پشتوانه نهاد عینـى دیـن، و اضـمحالل               طالن این نظریه جامعه   ب
دارى، به همراه تفکیک یا تخصصى شدن تکنولوژیـک       آخرین بقایاى دوران ماقبل سرمایه    

یرا شود؛ ز  روزه اثبات مى   و اجتماعى، نهایتا منجر به بروز آشوب فرهنگى شده است، همه          

THE sociological theory that the loss of the support of 
objectively established religion, the dissolution of the last 
remnants of pre-capitalism, together with technological 
and social differentiation or specialisation, have led to 
cultural chaos is disproved every day; for culture now 



  .impresses the same stamp on everything . زند چیز نقشى یا مهرى یکسان مى اینک فرهنگ بر همه

بخشـند کـه در کـل و در          فیلمهاى سینمایى، رادیو و مجالت جملگى نظامى را شکل مى         
اختى جناحهـاى   حتى فعالیتهـاى زیباشـن    . همه اجزاى خویش یکدست و یکنواخت است      

آهنگ این نظام آهنین با هم       سیاسى مخالف به لحاظ شور و شوقشان در اطاعت از ضرب          
ساختمانهاى پرزرق و برق مربوط به مدیریت صنایع و محوطه نمایشگاهها           . فرقى ندارند 

. در کشورهاى اقتدارگرا دقیقا به همان شکل و شمایلى هسـتند کـه در هـر جـاى دیگـر                   
ریـزى   شوند عالئم بیرونى برنامـه     جا از زمین سبز مى     اکى که در همه   برجهاى عظیم و تابن   

مسـلکى افسارگسـیخته از      اند، همان غایتى که نظـام دالل       المللى شده شرکتهاى بین   حساب
هـاى   نظامى که بناهاى یادبودش عبارتنـد از تـوده انبـوه خانـه            (تاخت   قبل به سویش مى   

اینـک نیـز     حتـى هـم   . ) روح ى خشک و بى   دلگیر و ساختمانها و دفاتر تجارى در شهرها       
هاى قدیمیترى که درست در خارج منطقه سـیمانى مرکـز شـهر قـرار دارنـد شـبیه                    خانه
و نوسـاز منـاطق بیـرون       ) bungalow(طبقـه    رسند، و ویالهاى یک    آبادها به نظر مى    حلبى

ه در  شد شهر به لحاظ ستایش از پیشرفتهاى فنى و این دستورالعمل یا خصلت ذاتى تعبیه             
آنها که پس از چندى باید همچون قوطیهاى کنسرو خالى به دور انداخته شوند با بناها و                 

 .هاى مقوایى نمایشگاههاى جهانى هیچ فرقى ندارند سازه

Films, radio and magazines make up a system which is 
uniform as a whole and in every part.  Even the aesthetic 
activities of political opposites are one in their 
enthusiastic obedience to the rhythm of the iron system.  
The decorative industrial management buildings and 
exhibition centers in authoritarian countries are much the 
same as anywhere else.  The huge gleaming towers that 
shoot up everywhere are outward signs of the ingenious 
planning of international concerns, toward which the 
unleashed entrepreneurial system (whose monuments are 
a mass of gloomy houses and business premises in grimy, 
spiritless cities) was already hastening.  Even now the 
older houses just outside the concrete city centres look 
like slums, and the new bungalows on the outskirts are at 
one with the flimsy structures of world fairs in their 
praise of technical progress and their built-in demand to 
be discarded after a short while like empty food cans. 

فرد به منزله واحـدى     ] حیات[سازى شهرى که به منظور تداوم        با این حال طرحهاى خانه    
اند، در واقع او را بیش از پـیش          فرضا مستقل در مسکنى کوچک و بهداشتى طراحى شده        

از آنجـا   . دارى یعنى مطیع قدرت مطلق نظام سرمایه      کنند، مطیع و خادم خصم خویش مى     
کنندگان، در جستجوى کار و لذت بـه         مقام مولدان و مصرف   ، در   ]ها این خانه [که ساکنان   

هاى به خوبى    شوند، همه واحدهاى زنده در هیات مجموعه       کشیده مى ] شهر[سوى مرکز   
وحدت بارز جهان صغیر و جهان کبیر، آدمیان را با الگویى از            . یابند یافته تبلور مى   سازمان

Yet the city housing projects designed to perpetuate the 
individual as a supposedly independent unit in a small 
hygienic dwelling make him all the more subservient to 
his adversary – the absolute power of capitalism.  
Because the inhabitants, as producers and as consumers, 
are drawn into the center in search of work and pleasure, 
all the living units crystallise into well-organised 



تحـت نظـام    .  کلـى و امـر خـاص       اینهمانى کـاذب امـر    : کند رو مى  فرهنگ خودشان روبه  
انـد، و خطـوط مربـوط بـه چـارچوب            اى یکسـان   انحصارى همه اجـزاى فرهنـگ تـوده       

انـد دیگـر     آنانى که بر قله قدرت نشسـته      . شوند رفته نمایان مى   مصنوعى این فرهنگ رفته   
کـه خشـونت ایـن نظـام         همچنـان : اى به پنهان کردن نظام انحصـارى ندارنـد         حتى عالقه 

سینما و رادیو دیگر نیـازى ندارنـد تـا بـه            . گیرد د، قدرتش نیز فزونى مى    شو آشکارتر مى 
این حقیقت که آنها فقط نوعى کسـب و کارنـد بـه ایـدئولوژى                . بودن تظاهر کنند   هنرى
ایـن  . کنند، توجیه کنـد  شود تا مزخرفاتى را که سینما و رادیو عامدا تولید مى       بدل مى  رایج
شـود،   و زمانى که رقم درآمدهاى مدیران آنها منتشر مى        نامند؛   ها خود را صنعت مى     رسانه

 .دگرد شده برطرف مى هر شک و تردیدى در مورد سودمندى اجتماعى محصوالت تمام

complexes.  The striking unity of microcosm and 
macrocosm presents men with a model of their culture: 
the false identity of the general and the particular.  Under 
monopoly all mass culture is identical, and the lines of its 
artificial framework begin to show through.  The people 
at the top are no longer so interested in concealing 
monopoly: as its violence becomes more open, so its 
power grows.  Movies and radio need no longer pretend 
to be art.  The truth that they are just business is made 
into an ideology in order to justify the rubbish they 
deliberately produce.  They call themselves industries; 
and when their directors’ incomes are published, any 
doubt about the social utility of the finished products is 
removed.  

سـازى را بـه صـورتى تکنولوژیـک          طرفهایى که نفعى در این قضیه دارند صنعت فرهنگ        
شود که چون میلیونها نفر در این صنعت مشارکت دارند،           چنین گفته مى  . دهند توضیح مى 

وجود برخى فرآیندهاى بازتولید امرى ضرورى است، فرآیندهایى که به نـاگزیر متمضـن      
سـپس  . زهایى یکسان توسط اجناسى یکسان ارضا شوند      شمار نیا  اند که در مواردى بى     آن

شود که تقابل تکنیکى میان شمار معدود مراکـز تولیـد و شـمار زیـاد                 این نکته مطرح مى   
ریـزى از سـوى مـدیریت        کانونهاى وسیعا پراکنده مصرف مستلزم سـازماندهى و برنامـه         

بـر    در وهلـه نخسـت     ]هـا  تولید برنامـه  [شود که معیارهاى     به عالوه، چنین ادعا مى    . است
کنندگان مبتنى بودند، و به همین دلیل نیز با مقـاومتى چنـین نـاچیز                نیازهاى خود مصرف  

حاصل کار همان حلقه مغزشویى و نیازهاى از پیش ایجادشده اسـت کـه              . پذیرفته شدند 
و البته از این واقعیت نیز      . شود در متن آن وحدت سیستم هر روز قویتر و مستحکمتر مى          

آید که پایه و اساس قدرت و سلطه تکنولوژى بر جامعه، قـدرت              ى به میان نمى   هیچ ذکر 

Interested parties explain the culture industry in 
technological terms.  It is alleged that because millions 
participate in it, certain reproduction processes are 
necessary that inevitably require identical needs in 
innumerable places to be satisfied with identical goods.  
The technical contrast between the few production 
centers and the large number of widely dispersed 
consumption points is said to demand organisation and 
planning by management.  Furthermore, it is claimed that 
standards were based in the first place on consumers’ 
needs, and for that reason were accepted with so little 
resistance.  The result is the circle of manipulation and 
retroactive need in which the unity of the system grows 
ever stronger.  No mention is made of the fact that the 



هر نوع توجیـه و     . همان کسانى است که تسلط اقتصادیشان بر جامعه از همه بیشتر است           
همـان سرشـت    ] توجیه مبـین  [این  . تبیین تکنولوژیکى در حکم توجیه نفس سلطه است       

ماشینها، بمبها، و فیلمها کل قضیه را       . ه است اى است که از خود بیگانه شد       قهرآمیز جامعه 
کننده نهفته در آنها قدرت و تـوان خـود را          دارند تا زمانى که عنصر یکدست      سرپا نگه مى  

. در قالب همان خطا و ستمى آشکار سازد که این عنصر موجب افـزایش آن بـوده اسـت                  
 و تولید انبوه    سازى را به صرف حصول استانداردسازى      این امر تکنولوژى صنعت فرهنگ    

بدل کرده است، و هر آن چیزى را که متضمن بـروز تمـایزى میـان منطـق کـار و نظـام                       
 . اجتماعى بود، قربانى و فدا کرده است

basis on which technology acquires power over society is 
the power of those whose economic hold over society is 
greatest.  A technological rationale is the rationale of 
domination itself.  It is the coercive nature of society 
alienated from itself.  Automobiles, bombs, and movies 
keep the whole thing together until their leveling element 
shows its strength in the very wrong which it furthered.  
It has made the technology of the culture industry no 
more than the achievement of standardisation and mass 
production, sacrificing whatever involved a distinction 
between the logic of the work and that of the social 
system.   

 قانون تحول نهفته در ذات تکنولوژى نیست، بلکه از کارکرد آن            ولى این امر نتیجه نوعى    
آن نیـازى کـه ممکـن اسـت در برابـر کنتـرل و نظـارت                 . شود در اقتصاد امروز ناشى مى    

شده بر آگاهى فـردى، سـرکوب شـده          مرکزى مقاومت کند از قبل به واسطه کنترل اعمال        
اولـى  .  متمـایز کـرده اسـت     گذر از تلفن به رادیو به روشنى نقشها را مشـخص و             . است

داد نقـش سـوژه را بـازى کنـد، و مـاهیتى لیبـرال              هنوز به فرد مشترک اجازه مـى      ] تلفن[
رادیو همه مشارکان را به شنوندگان بدل       : اى دمکراتیک است   پدیده] رادیو[دومى  . داشت

دقیقـا  سـازد کـه همگـى        هایى مى  اى اقتدارگرا آنان را بنده و تابع برنامه        کند و به شیوه    مى
گونه دسـتگاه یـا لـوازمى بـراى پاسـخگویى            هیچ. شوند اند و براى همه پخش مى      یکسان

فعالیت آنها  . اند هاى خصوصى محروم از هرگونه آزادى      متقابل ابداع نشده است، و شبکه     
 است،»  کار آماتورى«محدود به عرصه فرعى و مشکوک 

This is the result not of a law of movement in technology 
as such but of its function in today’s economy.  The need 
which might resist central control has already been 
suppressed by the control of the individual consciousness.  
The step from the telephone to the radio has clearly 
distinguished the roles.  The former still allowed the 
subscriber to play the role of subject, and was liberal.  
The latter is democratic: it turns all participants into 
listeners and authoritatively subjects them to broadcast 
programs which are all exactly the same.  No machinery 
of rejoinder has been devised, and private broadcasters 
are denied any freedom.  They are confined to the 
apocryphal field of the “amateur,” and also have to accept 
organisation from above. 

 But any trace of spontaneity from the public in officialهایى که به    ا در برنامه  ام. ها در عین حال باید به سازماندهى از باال تن سپارند           و این شبکه  



شوند هرگونه رد پاى خودانگیختگى مردمى به لطف وجود صیادان           طور رسمى پخش مى   
شـده توسـط افـراد       هـاى گـزینش    قریحه، رقابت میان استودیوها و انواع و اقسـام برنامـه          

مجریـان بااسـتعداد مـدتها پـیش از آنکـه صـنعت             . شـود  اى، کنتـرل و جـذب مـى        حرفه
را به نمایش گذارد به این صنعت تعلق دارنـد؛ در غیـر ایـن صـورت                 سازى آنان    فرهنگ

نگرش عموم مردم، که صـریحا      . بودند براى جا افتادن در آن چنین حریص و مشتاق نمى         
سازى است، خود بخشى از این نظام است، نـه عـذر             و عمال هوادار نظام صنعت فرهنگ     

اى دیگـر   کند که شـاخه   نبال مى اگر یک شاخه از هنر همان فرمولى را د        . موجهى براى آن  
چینى دراماتیک اپراهاى آبکى رادیو چیـزى        با رسانه و محتوایى بس متفاوت؛ اگر دسیسه       

اى سودمند براى نشان دادن شیوه غلبه بر مشکالت تکنیکى در هر دو              نیست جز دستمایه  
ان  چه جاز واقعى و چه تقلیدى مبتذل از آن؛ یا اگر یـک موومـ               -قطب تجربه موسیقایى    

شـود،   مـى »  تنظیم«از فالن سمفونى بتهوون به نحوى خام و سردستى براى موسیقى فیلم             
درست همانطور که رمـانى از تولسـتوى بـراى نگـارش فیلمنامـه مخـدوش و تحریـف                   

پس این ادعا که چنین کارى به قصد ارضاى آرزوهاى خودانگیخته عموم مـردم              : شود مى
 .ستصورت گرفته است، چیزى جز حرف مفت نی

broadcasting is controlled and absorbed by talent scouts, 
studio competitions and official programs of every kind 
selected by professionals.  Talented performers belong to 
the industry long before it displays them; otherwise they 
would not be so eager to fit in.  The attitude of the public, 
which ostensibly and actually favours the system of the 
culture industry, is a part of the system and not an excuse 
for it.  If one branch of art follows the same formula as 
one with a very different medium and content; if the 
dramatic intrigue of broadcast soap operas becomes no 
more than useful material for showing how to master 
technical problems at both ends of the scale of musical 
experience – real jazz or a cheap imitation; or if a 
movement from a Beethoven symphony is crudely 
“adapted” for a film sound-track in the same way as a 
Tolstoy novel is garbled in a film script: then the claim 
that this is done to satisfy the spontaneous wishes of the 
public is no more than hot air.  

ها را به منزله اجزاى ذاتى آن دستگاه فنى          ما به حقایق نزدیکتر خواهیم بود اگر این پدیده        
اش، بخشـى از مکانیسـم گـزینش     و پرسنلى توضیح دهیم که خود، تا آخرین پیچ و مهره         

کم ایـن     یا دست  -به عالوه، در میان مراجع و مقامات اجرایى این توافق           . اقتصادى است 
رد تا از تولید یا تایید رسمى هر آن چیزى سر باز زنند کـه بـه هـر              وجود دا  -عزم راسخ   

کنندگان، یا مهمتر از همـه بـا خـود آنـان،             نحوى با قواعد و نظرات آنان در باب مصرف        
 .  ناسازگار است

We are closer to the facts if we explain these phenomena 
as inherent in the technical and personnel apparatus 
which, down to its last cog, itself forms part of the 
economic mechanism of selection.  In addition there is 
the agreement – or at least the determination – of all 
executive authorities not to produce or sanction anything 
that in any way differs from their own rules, their own 
ideas about consumers, or above all themselves. 



در عصر و زمانه ما گرایش عینى جامعه در هیات مقاصد ذهنى و پنهان مـدیران شـرکتها                  
ترینشان به قدرتمندترین بخشهاى صنعت تعلق دارند        یابد، مدیرانى که برجسته    تجسد مى 

در قیـاس بـا آنهـا انحصـارات فرهنگـى           .  فوالد، نفت، الکتریسیته، و صـنایع شـیمیایى        -
تواننـد دلجـویى از صـاحبان واقعـى قـدرت را             ارات نمى این انحص . اند ضعیف و وابسته  

اى مختص   حوزه(اى   نادیده انگارند، مگر آنکه بخواهند حوزه فعالیت آنها در جامعه توده          
تولید نوع خاصى از کاال که به هر شکل هنوز با لیبرالیسم آسانگیر و روشنفکران یهـودى                 

وابسـتگى  . هـا شـود    تصـفیه اى از    متحمـل مجموعـه   ) پیوندى بیش از حـد نزدیـک دارد       
بـرق، یـا وابسـتگى صـنعت        تلویزیونى به صـنعت    -قدرتمندترین شبکه خصوصى رادیو     

هاى منفردش   است که شاخه  ] فرهنگى[سازى به بانکها، وجه مشخصه کل این حوزه          فیلم
همه آنها چنان از نزدیک به یکـدیگر        . اند اى در هم تنیده    خود به لحاظ اقتصادى مجموعه    

دهـد تـا خطـوط تمـایز میـان           که حتى نهایت تمرکز قواى ذهنى نیز اجازه مـى         اند   متصل
 .هاى تکنیکى متفاوت نادیده گرفته شود شرکتها و شاخه

In our age the objective social tendency is incarnate in the 
hidden subjective purposes of company directors, the 
foremost among whom are in the most powerful sectors 
of industry – steel, petroleum, electricity, and chemicals.  
Culture monopolies are weak and dependent in 
comparison.  They cannot afford to neglect their 
appeasement of the real holders of power if their sphere 
of activity in mass society (a sphere producing a specific 
type of commodity which anyhow is still too closely 
bound up with easy-going liberalism and Jewish 
intellectuals) is not to undergo a series of purges.  The 
dependence of the most powerful broadcasting company 
on the electrical industry, or of the motion picture 
industry on the banks, is characteristic of the whole 
sphere, whose individual branches are themselves 
economically interwoven.  All are in such close contact 
that the extreme concentration of mental forces allows 
demarcation lines between different firms and technical 
branches to be ignored.   

بر آنچه در عرصـه      سازى گواهى است   رحم مشهود در صنعت فرهنگ     وحدت خشن و بى   
تفکیکها و تمایزات بارز نظیر تفکیک فیلمها به دو گروه الـف و             . سیاست رخ خواهد داد   

ب، یا تفکیک داستانهاى منتشر شده در مجالتى با نرخهایى متفاوت، بیش از آنکه مبتنـى                
ــند، ا   ــر باش ــواى اث ــوع و محت ــر موض ــهب ــر   ز طبق ــذارى ب ــازماندهى، و نامگ ــدى، س بن

کـس   شود تا هیچ   محصوالت نهایى براى همگان تولید مى     . شوند کنندگان ناشى مى   مصرف
طیف و  . یابند گیرند و گسترش مى    قادر به گریز از آن نباشد؛ تمایزات مورد تاکید قرار مى          

شـود، و    خورانـده مـى  مراتبى از محصوالت تولید انبوه با کیفیت متنوع به مردمـان        سلسله

The ruthless unity in the culture industry is evidence of 
what will happen in politics.  Marked differentiations 
such as those of A and B films, or of stories in magazines 
in different price ranges, depend not so much on subject 
matter as on classifying, organising, and labelling 
consumers.  Something is provided for all so that none 
may escape; the distinctions are emphasised and 
extended.  The public is catered for with a hierarchical 
range of mass-produced products of varying quality, thus 



به نحوى ظاهرا   (هر کسى باید    . یابد عیار گسترش مى   شدن تمام  ترتیب حاکمیت کمى   بدین
رفتـار کنـد کـه از قبـل بـراى وى            ] از ذوق و سلیقه   [بر طبق همان سطحى     ) خودانگیخته

اى از محصـوالت تولیـد انبـوه را          بندى شده است، و همان مقوله یـا دسـته          تعیین و دسته  
در جـداول سـازمانهاى پژوهشـى       . که براى افرادى از نوع او عرضه شده اسـت         برگزیند  
شوند، و بر اساس گروههاى درآمـدى بـه          کنندگان به هیات آمار و ارقام ظاهر مى        مصرف

شوند؛ این همان تکنیکـى اسـت کـه بـراى هـر نـوع                مناطق قرمز، سبز، و آبى تقسیم مى      
 .  رود تبلیغات به کار مى

advancing the rule of complete quantification.  
Everybody must behave (as if spontaneously) in 
accordance with his previously determined and indexed 
level, and choose the category of mass product turned out 
for his type.  Consumers appear as statistics on research 
organisation charts, and are divided by income groups 
into red, green, and blue areas; the technique is that used 
for any type of propaganda.  

یابیم همه محصوالتى که به      شود که درمى   درجه صورى بودن این روش زمانى آشکار مى       
ایـن  . آینـد  اند سر آخر یکسان و همانند از کار درمى         صورت مکانیکى از هم تفکیک شده     

هـاى جنـرال موتـورز       نکته که تفاوت میان طیف محصوالت کارخانه کرایسلر و فرآورده         
اى خـاص    کودکى که به تنوع و گوناگونى اشیاء عالقه       براى هر     اساسا امرى موهوم است   

آن مواردى که خبرگان فن تحت عنوان نکات مثبت و منفـى            . دارد، معلوم و بدیهى است    
خورند که نمایش کـاذب رقابـت و تنـوع در        دهند، فقط بدین کار مى     مورد بحث قرار مى   

ران وارنـر و    همـین امـر در مـورد محصـوالت بـراد          . گزینش را جاودانه تـداوم بخشـند      
با این حال تفاوتهاى موجود میان مـدلهاى گرانتـر و           . کند مایر نیز صدق مى    متروگولدوین
در مـورد  : یابنـد  شده از سوى یـک کارخانـه واحـد نیـز دائمـا کـاهش مـى        ارزانتر عرضه 

خودروها اینگونه تفاوتها عبارتند از تعداد سیلندرها، ظرفیت موتور، و جزئیات مربوط به             
خـاص هـر شـرکت؛ و در مـورد فیلمهـا تفاوتهـاى اصـلى عبارتنـد از تعـداد                     افزارهاى  

آمیز تکنولوژى، نیروى کار، ابزار و وسـایل، و اسـتفاده            هنرپیشگان معروف، کاربرد اغراق   
معیـار عـام حسـن و شایسـتگى میـزان      . از آخرین و جدیدترین فرمولهـاى روانشـناختى   

سـازى   در صـنعت فرهنـگ    .  اسـت  گـذارى نقـدى    یا میـزان سـرمایه    » تولیدات چشمگیر «

How formalised the procedure is can be seen when the 
mechanically differentiated products prove to be all alike 
in the end.  That the difference between the Chrysler 
range and General Motors products is basically illusory 
strikes every child with a keen interest in varieties.  What 
connoisseurs discuss as good or bad points serve only to 
perpetuate the semblance of competition and range of 
choice.  The same applies to the Warner Brothers and 
Metro Goldwyn Mayer productions.  But even the 
differences between the more expensive and cheaper 
models put out by the same firm steadily diminish: for 
automobiles, there are such differences as the number of 
cylinders, cubic capacity, details of patented gadgets; and 
for films there are the number of stars, the extravagant 
use of technology, labor, and equipment, and the 
introduction of the latest psychological formulas.  The 
universal criterion of merit is the amount of “conspicuous 
production,” of blatant cash investment.  The varying 
budgets in the culture industry do not bear the slightest 



هاى مختلف با ارزشهاى واقعى یا معناى خـود محصـوالت کـوچکترین ارتبـاطى                بودجه
 .ندارند

relation to factual values, to the meaning of the products 
themselves.   

رحمانه به سـوى همسـانى و یکدسـتى رانـده            هاى تکنیکى نیز به صورتى بى      حتى رسانه 
هدف تلویزیون ارائه ترکیبى از رادیو و فیلم است، و محدود ماندن این رسـانه               . شوند مى

نفـع هنـوز در جمـع خـود بـه توافـق              شـود کـه طرفهـاى ذى       صرفا از این امر ناشى مـى      
حـد   ا عظیم و مبشر این نوید خواهد بود کـه تـا بـدان             اند، لیکن پیامدهاى آن یقین     نرسیده

مایگى وجه زیباشناختى شود که در اندک زمانى یکسانى تمـامى            موجب تشدید فقر و بى    
توانــد حجــاب نــازک خــویش را کنــار زده و  ســازى مــى محصــوالت صــنعت فرهنــگ

 همـه   یـا امتـزاج    Gesamtkunstwerk -پیروزمندانه پا به صحنه گذارد، و رؤیاى واگنرى         
 . را به مسخره تحقق بخشد-هنرها در یک اثر هنرى 

Even the technical media are relentlessly forced into 
uniformity.  Television aims at a synthesis of radio and 
film, and is held up only because the interested parties 
have not yet reached agreement, but its consequences will 
be quite enormous and promise to intensify the 
impoverishment of aesthetic matter so drastically, that by 
tomorrow the thinly veiled identity of all industrial 
culture products can come triumphantly out into the open, 
derisively fulfilling the Wagnerian dream of the 
Gesamtkunstwerk – the fusion of all the arts in one work. 

در قیاس با اپراى تریستان، در اینجا اتحاد کلمه، تصویر، و موسـیقى بسـى کـاملتر اسـت          
زیرا آن عناصر حسى که جملگى رویه سطحى واقعیت اجتماعى را به نحـوى تاییـدآمیز                

یابنـد، فرآینـدى کـه     کنند اصوال در قالب یک فرآیند تکنیکى واحد تجسد مى  منعکس مى 
این فرآیند همه عناصر تولیـد را       . گیرد صر شکل مى  محتواى خاص آن از وحدت این عنا      

چشـمى بـه سـینما نوشـته         کـه از آغـاز بـا گوشـه        (کند، از رمان گرفته      در خود ادغام مى   
ایـن امـر مبـین پیـروزى سـرمایه      . تا آخرین و جدیدترین تکنیـک صـدابردارى      ) شود مى

میقا حک شده   سودآور است که در مقام ارباب مطلق، لقب و عنوانش بر دلهاى کسانى ع             
کشند؛ این پیروزى محتـواى      اند و در صف بیکاران انتظار مى       است که خلع مالکیت گشته    

 .نظر از هر داستانى که گروه تولید براى آن برگزیده باشد بامعناى هر فیلمى است، صرف

The alliance of word, image, and music is all the more 
perfect than in Tristan because the sensuous elements 
which all approvingly reflect the surface of social reality 
are in principle embodied in the same technical process, 
the unity of which becomes its distinctive content.  This 
process integrates all the elements of the production, from 
the novel (shaped with an eye to the film) to the last 
sound effect.  It is the triumph of invested capital, whose 
title as absolute master is etched deep into the hearts of 
the dispossessed in the employment line; it is the 
meaningful content of every film, whatever plot the 
production team may have selected.  

 The man with leisure has to accept what the cultureباید هر آنچه را که صنعتگران فرهنگى به او عرضـه            انسانى که داراى اوقات فراغت است     
manufacturers offer him.  Kant’s formalism still expected 



فرمالیسم کانت هنوز متضمن شکلى از دخالت و اداى سهم از سوى فرد             . کنند، بپذیرد  مى
تنوع حواس را با مفاهیم بنیـادین مـرتبط         تواند تجارب م   رفت مى  بود، فردى که تصور مى    

خـدمت اصـلى آن بـه       . کنـد  سازد؛ لیکن صنعت فرد را از این کارکرد خویش محروم مى          
 .کننده آن است که به عوض او تجارب حسى را با مفاهیم ترکیب کند مصرف

a contribution from the individual, who was thought to 
relate the varied experiences of the senses to fundamental 
concepts; but industry robs the individual of his function.  
Its prime service to the customer is to do his schematising 
for him.   

اى  گفت مکانیسمى سرى در جان آدمى نهفته است که شهود مستقیم را به شیوه              کانت مى 
امـا  . توان همه این نوع شـهودها را در نظـام عقـل نـاب جـاى داد                 بیند که مى   تدارک مى 

امروزه رمز این مکانیسم گشوده شده است و اگرچه همه ظواهر حـاکى از آن اسـت کـه                   
هـاى تجربـه را عرضـه        شـود کـه داده     ریـزى مـى    امهاین مکانیسم توسط همان کسانى برن     

سازى، ولى در واقـع ایـن مکانیسـم توسـط قـدرت              کنند، یعنى توسط صنعت فرهنگ     مى
کـردنش   اى که به رغم همه تالش ما بـراى عقالنـى           شود، جامعه  جامعه بر آنان تحمیل مى    

ى تجـارى   این قدرت گریزناپذیر از سـوى عوامـل یـا آژانسـها           . ماند غیرعقالنى باقى مى  
توانند این تصور مصنوعى را القاء کنند کـه خـود            شود و از همین رو آنان مى       پردازش مى 

 .اند بر مسند فرماندهى نشسته

Kant said that there was a secret mechanism in the soul 
which prepared direct intuitions in such a way that they 
could be fitted into the system of pure reason.  But today 
that secret has been deciphered.  While the mechanism is 
to all appearances planned by those who serve up the data 
of experience, that is, by the culture industry, it is in fact 
forced upon the latter by the power of society, which 
remains irrational, however we may try to rationalise it; 
and this inescapable force is processed by commercial 
agencies so that they give an artificial impression of 
being in command.   

تولیدکنندگان ایـن   . بندى آن بپردازد   کننده چیزى باقى نمانده است تا به طبقه        براى مصرف 
موجب نابودى رؤیا گشـته اسـت، ولـى         » ها هنر براى توده  «.  اند کار را براى او انجام داده     

این هنر هنوز پایبند اصول و قواعد آن ایدئالیسم رؤیایى است کـه ایدئالیسـم انتقـادى از                  
براى مـالبرانش و برکلـى، از آگـاهى         : گیرد چیز از آگاهى نشات مى     همه.  بود آنها گریزان 

هاى  هاى سینما، ترانه   شک ستاره  بى. اى، از آگاهى گروه تولیدکنندگان     خدا؛ و در هنر توده    
هایى سـخت و نامتغیرنـد کـه بـه تنـاوب تکـرار               محبوب، و اپراهاى آبکى جملگى گونه     

 مشخص نفس تفریح و سرگرمى نیـز از آنـان ناشـى             شوند، ولى عالوه بر آن محتواى      مى
تکـرار  . ناپذیرنـد  در اینجا جزئیات جملگى تعویض    . کند شود و تنها به ظاهر تغییر مى       مى

There is nothing left for the consumer to classify.  
Producers have done it for him.  Art for the masses has 
destroyed the dream but still conforms to the tenets of 
that dreaming idealism which critical idealism baulked at.  
Everything derives from consciousness: for Malebranche 
and Berkeley, from the consciousness of God; in mass 
art, from the consciousness of the production team.  Not 
only are the hit songs, stars, and soap operas cyclically 
recurrent and rigidly invariable types, but the specific 
content of the entertainment itself is derived from them 
and only appears to change.  The details are 



هاى محبوب عاملى مؤثر بود، مغضوب شدن موقتى قهرمـان           فاصله کوتاه که در متن ترانه     
برخورد خشن هنرپیشه مرد    ،  )شود که از سوى او به منزله تمرینى مفرح پذیرفته مى         (فیلم  

با معشوق خویش و دست رد زدن او به سینه دختـرک لـوس ثروتمنـد، اینهـا جملگـى،                    
اى هستند که هر جا الزم باشد بـه کـار            هاى حاضر و آماده    همچون سایر جزئیات، کلیشه   

شود که در طرح کلـى بـدانها اختصـاص           روند؛ نقش آنها در تحقق هدفى خالصه مى        مى
فلسفه وجودى آنها کال چیزى نیست مگر تایید این طرح در مقام اجزاى             . داده شده است  

شود، کامال روشن است که چگونه پایـان         به محض آنکه فیلم شروع مى     . دهنده آن  تشکیل
در عرصـه موسـیقى   . خواهد یافت، و چه کسى برنده، مجازات، یا فراموش خواهـد شـد           

هـاى ترانـه محبـوب بـاب روز         دیده به مجرد شـنیدن نخسـتین نت        سبک نیز گوش تمرین   
. گوید تواند حدس بزند چه چیز در پیش روست و با فرارسیدن آن به خود تبریک مى                مى

هـا نیـز     ها و لطیفـه    حتى شوخى . شود حد متوسط طول داستان کوتاه باید به دقت رعایت        
تنظـیم آنهـا بـه عهـده        . شوند گیرند محاسبه مى   اى که در متن آن جاى مى       همچون صحنه 

شود تا تقسیم مسئولیتها میـان ایـن         ان ویژه است و طیف محدود آنها موجب مى        متخصص
 .متخصصان آسان گردد

interchangeable.  The short interval sequence which was 
effective in a hit song, the hero’s momentary fall from 
grace (which he accepts as good sport), the rough 
treatment which the beloved gets from the male star, the 
latter’s rugged defiance of the spoilt heiress, are, like all 
the other details, ready-made cliches to be slotted in 
anywhere; they never do anything more than fulfil the 
purpose allotted them in the overall plan.  Their whole 
raison d’etre is to confirm it by being its constituent 
parts.  As soon as the film begins, it is quite clear how it 
will end, and who will be rewarded, punished, or 
forgotten.  In light music, once the trained ear has heard 
the first notes of the hit song, it can guess what is coming 
and feel flattered when it does come.  The average length 
of the short story has to be rigidly adhered to.  Even gags, 
effects, and jokes are calculated like the setting in which 
they are placed.  They are the responsibility of special 
experts and their narrow range makes it easy for them to 
be apportioned in the office.   

ها، دستکاریها، و جزئیات     سازى نهایتا به تسلط و غلبه جلوه       تحول و رشد صنعت فرهنگ    
 همان اثرى که زمانى بیانگر ایـده بـود، لـیکن بعـدها              -فنى بر خود اثر منجر گشته است        

زمـانى کـه جزئیـات آزادى خـود را بازیافتنـد، بـه              .  همراه با خود ایده مضمحل گشـت      
دند و در دوره مـابین رمانتیسـم و اکسپرسیونیسـم، مقـام             عواملى یاغى و طغیانگر بدل ش     

در . خود را به منزله بیان آزاد، یا محملى براى اعتراض به اصل سازماندهى، تثبیت کردند              
عرصه موسیقى عنصر یا تاثیر هارمونیک واحد موجب محو و نابودى آگـاهى از فـرم بـه                  

 از کمپوزیسـیون یـا ترکیـب        مثابه یک کل شد؛ در نقاشى نیز رنگ واحد به قیمت غفلت           

The development of the culture industry has led to the 
predominance of the effect, the obvious touch, and the 
technical detail over the work itself – which once 
expressed an idea, but was liquidated together with the 
idea.  When the detail won its freedom, it became 
rebellious and, in the period from Romanticism to 
Expressionism, asserted itself as free expression, as a 
vehicle of protest against the organisation.  In music the 
single harmonic effect obliterated the awareness of form 



تصویرى مورد تایید قرار گرفت؛ و در عرصه رمان هم روانشناسى مهمتر از سـاختار اثـر                 
 as a whole; in painting the individual colour was stressed .سازى بدین امر خاتمه داده است اکنون صنعت فرهنگ. شد

at the expense of pictorial composition; and in the novel 
psychology became more important than structure.  The 
totality of the culture industry has put an end to this.   

ها و تاثیرات سروکار دارد، لیکن طغیان آنها را در هم            اگرچه این صنعت منحصرا با جلوه     
. شود ر مى دارد به خدمت همان فرمولى درآیند که جانشین خود اث          کوبد و آنها را وامى     مى

کل بـه ناچـار فاقـد هرگونـه         .  شود سرنوشتى واحد به یکسان بر کل و اجزاء تحمیل مى         
 درست نظیر زنـدگى شـغلى انسـان مـوفقى کـه در مـتن آن                 -اى با جزئیات است      رابطه
که خود این زنـدگى      چیز باید به مثابه مثال یا اثباتى قاطع جفت و جور شود، درحالى             همه

آن به اصطالح ایده مسلط به مانند قفسه        . مه آن حوادث ابلهانه   چیزى نیست مگر جمع ه    
کـل و   . آورد کند لیکن انسجامى به وجود نمـى       هاست که وجود نظم را تضمین مى       پرونده

شـده   هماهنگى از پیش تنظـیم    . اند؛ نه تضادى در کار است و نه پیوندى         اجزاء همانند هم  
بـا تـالش بـه     بایست ى بزرگ بورژوایى مى  اى است از آنچه در آثار هنر       آنها تقلید مسخره  

در آلمان سکون و جمـود گورسـتان نظـام دیکتـاتورى از قبـل بـر شـادترین                   . دست آید 
 .  فیلمهاى دوره دمکراسى سایه افکنده بود

Though concerned exclusively with effects, it crushes 
their insubordination and makes them subserve the  
formula, which replaces the work.  The same fate is 
inflicted on whole and parts alike.  The whole inevitably 
bears no relation to the details – just like the career of a 
successful man into which everything is made to fit as an 
illustration or a proof, whereas it is nothing more than the 
sum of all those idiotic events.  The so-called dominant 
idea is like a file which ensures order but not coherence.  
The whole and the parts are alike; there is no antithesis 
and no connection.  Their prearranged harmony is a 
mockery of what had to be striven after in the great 
bourgeois works of art.  In Germany the graveyard 
stillness of the dictatorship already hung over the gayest 
films of the democratic era.  

ـ . سازى گذر کنـد    کل جهان ساخته شده است تا از غربال صنعت فرهنگ          ه قـدیمى   تجرب
انـد   اینک تماشاگرش بـوده    پندارند که هم   سینماروهایى که جهان خارج را ادامه فیلمى مى       

، اینـک   )زیرا این فیلم نیز به تمامى معطوف به بازتولید جهـان ادراکـات روزمـره اسـت                (
هرقدر که تکنیکهاى او با شـدت بیشـتر و          . شود اصل هادى تولیدکننده فیلم محسوب مى     

شود  سازى کنند، غلبه این توهم نیز آسانتر مى        و امور تجربى را دوباره    نقص کمترى اشیاء    
از . شـود  که جهان خارج ادامه صاف و ساده آن چیزى است که بر پرده نمـایش داده مـى                 

The whole world is made to pass through the filter of the 
culture industry.  The old experience of the movie-goer, 
who sees the world outside as an extension of the film he 
has just left (because the latter is intent upon reproducing 
the world of everyday perceptions), is now the producer’s 
guideline.  The more intensely and flawlessly his 
techniques duplicate empirical objects, the easier it is 
today for the illusion to prevail that the outside world is 



آساى فـیلم نـاطق، بازتولیـد مکـانیکى تحقـق ایـن هـدف را                 زمان هجوم و پیروزى برق    
 .  گسترش بخشیده است

the straightforward continuation of that presented on the 
screen.  This purpose has been furthered by mechanical 
reproduction since the lightning takeover by the sound 
film.  

فیلم ناطق، که از تئاتر     . شود تمایز زندگى واقعى از فیلمهاى سینمایى هر روز دشوارتر مى         
رود، هیچ جـایى بـراى تخیـل یـا تامـل از سـوى تماشـاگر بـاقى                    زا بسى فراتر مى    توهم
گذارد، تماشاگرى که دیگر قادر نیست در چارچوب ساختار فیلم بدان واکنش نشان              نمى

دهد، و با این حال بدون گم کردن رشته داستان ذهـن خـود را از جزئیـات دقیـق فـیلم                      
برابـر   دارد تا آن را مستقیما با واقعیت      منحرف سازد؛ و بدینسان فیلم قربانیان خود را وامى        

اى لزوما در    هاى توده  کننده رسانه  نگیختگى و قواى تخیلى مصرف    شدن خودا  فلج. شمارند
این یا آن مکانیسم روانى ریشه ندارد؛ او باید از دست دادن این خصایص را بـه ماهیـت                   
. عینى خود محصوالت نسبت دهد، به ویژه به شاخصترین آنها، یعنى همـان فـیلم نـاطق                

ى، قـدرت مشـاهده، و تجربـه        اند که سرعت و چـابک      این محصوالت چنان طراحى شده    
هذا اگر تماشاگر بخواهـد هجـوم        شک الزم و ضرورى است؛ مع      براى صرف فهم آنها بى    

 .ماند وقفه واقعیتها را دنبال کند دیگر جایى براى تفکر پیوسته باقى نمى بى

Real life is becoming indistinguishable from the movies.  
The sound film, far surpassing the theatre of illusion, 
leaves no room for imagination or reflection on the part 
of the audience, who is unable to respond within the 
structure of the film, yet deviate from its precise detail 
without losing the thread of the story; hence the film 
forces its victims to equate it directly with reality.  The 
stunting of the mass-media consumer’s powers of 
imagination and spontaneity does not have to be traced 
back to any psychological mechanisms; he must ascribe 
the loss of those attributes to the objective nature of the 
products themselves, especially to the most characteristic 
of them, the sound film.  They are so designed that 
quickness, powers of observation, and experience are 
undeniably needed to apprehend them at all; yet sustained 
thought is out of the question if the spectator is not to 
miss the relentless rush of facts.   

خودکار است، لیکن هیچ عرصه یـا        شرط واکنش اوست امرى نیمه     اگرچه تالشى که پیش   
 در  -آن کسانى کـه چنـان در جهـان فـیلم            . قوه تخیل وجود ندارد   ] کاربرد[فضایى براى   

توانند بگوینـد چـه    اند که دیگر نمى  جذب و ادغام شده -تصاویر، حرکات، و کلمات آن      
کند، مجبور نیستند در طول نمایش فیلم ذهـن          بدل مى چیزى به واقع آن را به یک جهان         

سـایر فیلمهـا و     . خود را بر نکـات خـاص مربـوط بـه نحـوه عمـل آن متمرکـز سـازند                   

Even though the effort required for his response is semi-
automatic, no scope is left for the imagination.  Those 
who are so absorbed by the world of the movie – by its 
images, gestures, and words – that they are unable to 
supply what really makes it a world, do not have to dwell 
on particular points of its mechanics during a screening.  



انـد منتظـر چـه       اند، جملگى به آنـان یـاد داده        سرگرمى که پیشتر دیده    محصوالت صنعت 
 All the other films and products of the entertainment .دهند چیزى باشند؛ آنان به صورتى خودکار واکنش نشان مى

industry which they have seen have taught them what to 
expect; they react automatically.   

دانند کـه    سازندگان سرگرمى مى  . قدرت جامعه صنعتى در اذهان آدمیان جاى گرفته است        
کننده پرت یا پریشان باشد، با هوشیارى و         محصوالت آنان حتى زمانى که حواس مصرف      

دقت مصرف خواهد شد، زیـرا هریـک از آنهـا نمونـه و مـدلى از آن دسـتگاه اقتصـادى         
 کـه   -در زمـان کـار و چـه در اوقـات فراغـت              هـا را چـه       عظیمى است که همواره توده    

از هـر فـیلم نـاطق و هـر برنامـه            .  سرپا نگـه داشـته اسـت       -خویشاوند همان کار است     
توان همان تاثیر اجتماعى را استنتاج کرد که منحصر بـه هـیچ یـک از آنهـا                   تلویزیونى مى 

ل سـازى بـه مثابـه یـک کـ          صنعت فرهنگ . اند بلکه جملگى به یکسان درش سهیم      نیست
ریزى کـرده اسـت کـه بـدون اسـتثنا در قالـب هـر                 اى قالب  آدمیان را چونان نوع یا گونه     

کننده فیلم گرفتـه تـا کلوبهـاى     همه عوامل این فرآیند، از تهیه     . شود محصولى بازتولید مى  
اند که بازتولید ساده این وضعیت ذهنـى بـه هـیچ وجـه متحـول                 ویژه زنان، کامال مراقب   

 .   سایه روشن آمیخته نگردد بم ونشود و با زیر و

The might of industrial society is lodged in men’s minds.  
The entertainments manufacturers know that their 
products will be consumed with alertness even when the 
customer is distraught, for each of them is a model of the 
huge economic machinery which has always sustained 
the masses, whether at work or at leisure – which is akin 
to work.  From every sound film and every broadcast 
program the social effect can be inferred which is 
exclusive to none but is shared by all alike.  The culture 
industry as a whole has moulded men as a type 
unfailingly reproduced in every product.  All the agents 
of this process, from the producer to the women’s clubs, 
take good care that the simple reproduction of this mental 
state is not nuanced or extended in any way.  

 

زمـین   مورخان هنر و پاسداران فرهنگ که از انقـراض نـوعى قـدرت بنیـادین در مغـرب      
اى  جذب و ادغام کلیشـه    . کننده سبک است، بر خطایند     کنند، قدرتى که تعیین    شکایت مى 

چیز، حتى امور شکل نیافته، در جهت اهداف بازتولید مکـانیکى، از کـارآیى دقیـق و        همه
، به مفهوم مشهود در بزرگداشـت فضـالى فرهنگـى از            » سبک واقعى «رگونه  رواج عام ه  

توانست  هیچ پالستریناى نوظهورى نمى   . رود دارى، فراتر مى   گذشته ارگانیک ماقبل سرمایه   
در حذف هرگونه نواى ناسازى که از قبل آماده نگشته و تکلیفش مشخص نشده اسـت،                

کوشد هرگونه بسط و تحولى را که        شد که مى  کننده موسیقى جازى با    پیگیرتر از آن تنظیم   

The art historians and guardians of culture who complain 
of the extinction in the West of a basic style-determining 
power are wrong.  The stereotyped appropriation of 
everything, even the inchoate, for the purposes of 
mechanical reproduction surpasses the rigour and general 
currency of any “real style,” in the sense in which cultural 
cognoscenti celebrate the organic pre-capitalist past.  No 
Palestrina could be more of a purist in eliminating every 
unprepared and unresolved discord than the jazz arranger 



زمـانى کـه ایـن فـرد موسـیقى مـوزارت را بـه        . کند سرکوب کند با بیان رایج تطبیق نمى    
دهد، آن هم نه فقط هنگامى که این موسیقى بیش           آورد، آن را تغییر مى     صورت جاز درمى  

ت ملـودى   از حد جدى یا بیش از حد دشوار است، بلکه همچنین در مواردى که مـوزار               
اینـک رایـج اسـت هـارمونیزه         تر، از آنچه هم    اى متفاوت، و احتماال ساده     خود را به شیوه   

تواند در بررسى و گزینش مضامین و موضـوعات          هیچ معمار قرون وسطایى نمى    . کند مى
ها و تندیسهاى کلیسا شک و سوءظن بیشترى به خرج دهـد تـا آن دم و                  مربوط به پنجره  

سازى که اثرى از بالزاک یا هوگو را، پـیش از تاییـد نهـایى آن،                 یلمدستگاه و استودیوى ف   
توانست در تعیین حد و میزان عذابى        هیچ متاله قرون وسطایى نمى    . گذارد بین مى  زیر ذره 

کننـدگان   که ارواح ملعون باید بر اساس مراتب عشق الوهى متحمل شـوند بـیش از تهیـه     
کننـدگانى کـه میـزان       دهـد، همـان تهیـه     به خـرج     فیلمهاى حماسى آبکى دقت و ظرافت     

شکنجه اعمال شده بر قهرمان یا نقطه دقیق کنار رفتن درز دامـن بـانوى اول فـیلم را بـه                     
فهرست صریح و ضمنى و آشکار و مرمـوز امـور ممنـوع و قابـل                . کنند دقت محاسبه مى  

ر کنـد، بلکـه د     تحمل چنان گسترده است که نه فقط حوزه و حدود آزادى را تعیـین مـى               
چیز، تا آخرین جزئیات، بر همـین اسـاس          همه. خود این حوزه حاکم و قادر مطلق است       

 .گیرد شکل مى

in suppressing any development which does not conform 
to the jargon.  When jazzing up Mozart he changes him 
not only when he is too serious or too difficult but when 
he harmonises the melody in a different way, perhaps 
more simply, than is customary now.  No medieval 
builder can have scrutinised the subjects for church 
windows and sculptures more suspiciously than the studio 
hierarchy scrutinises a work by Balzac or Hugo before 
finally approving it.  No medieval theologian could have 
determined the degree of the torment to be suffered by 
the damned in accordance with the ordo of divine love 
more meticulously than the producers of shoddy epics 
calculate the torture to be undergone by the hero or the 
exact point to which the leading lady’s hemline shall be 
raised.  The explicit and implicit, exoteric and esoteric 
catalogue of the forbidden and tolerated is so extensive 
that it not only defines the area of freedom but is all-
powerful inside it.  Everything down to the last detail is 
shaped accordingly.   

سرگرمى نیز، همچون همتایش، هنر آوانگارد، با اسـتفاده از ابـزار نفـى و تکفیـر،                  صنعت
هـاى نـو    فشار دائمى براى تولید جلوه. کند زبان خود را تا حد دستور و واژگان تعیین مى  

صرفا به منزله قاعـده دیگـرى بـراى افـزایش     ) که البته باید با الگوى کهن سازگار باشند     (
کند، به ویژه زمانى که این خطر وجود دارد که یـک جلـوه               عمل مى قدرت امور متعارف    
شـود   مهر یکسان بودن با چنان قاطعیتى بر تمامى جزئیات زده مـى           . خاص از تور بگریزد   

که هیچ چیزى که در بدو تولد نشان نخـورد، یـا در همـان نگـاه نخسـت تاییـد نگـردد،                  

Like its counterpart, avant-garde art, the entertainment 
industry determines its own language, down to its very 
syntax and vocabulary, by the use of anathema.  The 
constant pressure to produce new effects (which must 
conform to the old pattern) serves merely as another rule 
to increase the power of the conventions when any single 
effect threatens to slip through the net.  Every detail is so 
firmly stamped with sameness that nothing can appear 
which is not marked at birth, or does not meet with 



نظـر از آنکـه مشـغول تولیـد یـا            هنرپیشگان سینما، صـرف   . گاه قادر به ظهور نیست     هیچ
بازتولید باشند، این زبان زرگرى را چنان راحت و سلیس و با چنان شور و شوقى به کار                  

برند که گویى این همان زبانى است که مدتها پیش به لطف همـین اشـتیاق خـاموش                   مى
چنین است آرمان و ایدئال امر طبیعى در ایـن عرصـه از فعالیـت، و تـاثیر و                 . گشته است 
پاى کاملتر شدن تکنیک و نقصان تنش میان محصول نهایى با زندگى روزانه،              نفوذ آن پابه  

خصلت متناقض این روش رایج، که اساسا تقلیدى مسخره است، در           . شود قدرتمندتر مى 
یـک  . سازى قابل تشخیص و غالبا بر آنها مسلط است         هاى صنعت فرهنگ   تمامى فرآورده 

تـرین قطعـات     اى جدى است، مثال یکى از ساده       ن قطعه موسیقیدان جاز که سرگرم نواخت    
کنـد و اگـر از او بخـواهیم تـا            بتهوون، به صورتى غیرارادى ضرب آن را دسـتکارى مـى          

این همان  . بندى عادى ضرب قطعه را رعایت کند، با تبختر به ما لبخند خواهد زد              قسمت
ف و دائمـى ایـن یـا آن         است که، پیچیده شده به لطف تقاضاهاى گزا       »  یا ماهیتى  طبیعت«

نظام برسـاخته از فقـدان فرهنـگ        «سازد و خود نوعى      رسانه خاص، سبک جدید را برمى     
 را بدان نسبت داد بـه شـرط آنکـه           "وحدت سبک "شد حتى نوع خاصى از       است، که مى  

 ) 1 (. »  سخن گفتن از توحش داراى سبک به واقع معنا و مفهومى دربر داشت

approval at first sight.  And the star performers, whether 
they produce or reproduce, use this jargon as freely and 
fluently and with as much gusto as if it were the very 
language which it silenced long ago.  Such is the ideal of 
what is natural in this field of activity, and its influence 
becomes all the more powerful, the more technique is 
perfected and diminishes the tension between the finished 
product and everyday life.  The paradox of this routine, 
which is essentially travesty, can be detected and is often 
predominant in everything that the culture industry turns 
out.  A jazz musician who is playing a piece of serious 
music, one of Beethoven’s simplest minuets, syncopates 
it involuntarily and will smile superciliously when asked 
to follow the normal divisions of the beat.  This is the 
“nature” which, complicated by the ever-present and 
extravagant demands of the specific medium, constitutes 
the new style and is a “system of non-culture, to which 
one might even concede a certain ‘unity of style’ if it 
really made any sense to speak of stylised barbarity” 
[Nietzsche] 

رسـمى   تواند از حد آنچه به صورت شبه       مند مى  تحلیل عام و کلى این وجه یا شیوه سبک        
 ضرب یـا فاصـله نهـم    32شود، فراتر رود؛ امروزه عدم رعایت  مجاز یا ممنوع شمرده مى    

گیـرد تـا حضـور       در یک ترانه عامیانه محبوب با راحتى بیشترى مورد اغماض قـرار مـى             
هرگـاه  . آیـد  نهانیترین جزئیات ملودیک یا هارمونیک که با سبک بیان رایج جـور درنمـى       

شود زیـرا دور     کند، به راحتى بخشیده مى     اورسون ولز از ترفندهاى حرفه خود تخطى مى       
شـود کـه    محاسبه شده تلقى مـى     )mutation(شدن او از قواعد رایج دگردیسى و جهشى         

The universal imposition of this stylised mode can even 
go beyond what is quasi-officially sanctioned or 
forbidden; today a hit song is more readily forgiven for 
not observing the 32 beats or the compass of the ninth 
than for containing even the most clandestine melodic or 
harmonic detail which does not conform to the idiom.  
Whenever Orson Welles offends against the tricks of the 
trade, he is forgiven because his departures from the 



محدودیتها و مقتضیات نحوه بیانى     . کند ار نظام عمل مى   در خدمت تایید هرچه قویتر اعتب     
هـا و کارگردانهـا بایـد آن را       که به لحاظ فنى مشروط شده است، همان بیانى که هنرپیشه          

تولیـد کننـد تـا مـردم قـادر بـه جـذب و هضـم آن باشـند، تـا حـد                        »  طبیعـت «به منزله   
تقابل بـا تمهیـدات حقیقـت،       یابد که آنها تقریبا، در       روشنهایى چنان ظریف بسط مى     سایه

یا قابلیت نـادر     ظرفیت. کنند ظرافت و دقت تمهیدات یک اثر هنرى آوانگارد را کسب مى          
هـاى صـنعت    تحقق بخشیدن به تمامى الزامات جزئى سبک بیان طبیعـى در همـه شـاخه    

شود و نحوه گفـتن آن       آنچه گفته مى  . شود سازى به مالک و معیار کارآیى بدل مى        فرهنگ
 .گیرى از سوى زبان روزمره باشد نظیر مورد پوزیتیویسم منطقى، قابل اندازهباید، 

norm are regarded as calculated mutations which serve all 
the more strongly to confirm the validity of the system.  
The constraint of the technically-conditioned idiom 
which stars and directors have to produce as “nature” so 
that the people can appropriate it, extends to such fine 
nuances that they almost attain the subtlety of the devices 
of an avant-garde work as against those of truth.  The rare 
capacity minutely to fulfil the obligations of the natural 
idiom in all branches of the culture industry becomes the 
criterion of efficiency.  What and how they say it must be 
measurable by everyday language, as in logical 
positivism.   

سـبک بیـان رایـج مسـتلزم قـدرت تولیـدى       . اند تولیدکنندگان جملگى خبره و متخصص   
ایـن  . دهـد  کند و بـه هـدر مـى        آورى است، قدرتى که این سبک آن را جذب مى          شگفت

اى شیطانى تمـایز میـان سـبک اصـیل و مصـنوعى را، کـه بـه لحـاظ                     سبک بیان به شیوه   
 هـر سـبکى را کـه از بیـرون بـر             .کار است، منسوخ کرده اسـت      فرهنگى تمایزى محافظه  

تـوان مصـنوعى     تحمیل شـود، مـى    ] هنرى[کششها و انگیزشهاى مقام و سرکش یک فرم         
، همچـون زبـان   ]اثـر [سـازى هـر یـک از عناصـر موضـوع             اما در صنعت فرهنـگ    . نامید
. گیـرد  حک شده است، از دستگاهى واحد نشات مـى        ] عنصر[اى که مهرش بر آن       کلیشه

ان هنرى بـا حامیـان و ممیـزان اثـر بـر سـر دروغهـایى کـه از           بحث و جدلهاى متخصص   
روند، بیش از آنکه گـواه نـوعى تـنش زیباشـناختى درونـى               مرزهاى باورپذیرى فراتر مى   

گـاه آخـرین     شهرت و اعتبار فـرد متخصـص، کـه گـه          . اند باشند، حاکى از واگرایى منافع    
سیاست تجـارى کلیسـا، یـا هـر     جوید، با  در آن پناه مى  ] هنرمند[مانده استقالل عینى     پس

لـیکن خـود    . شود اندرکار تولید کاالهاى فرهنگى است، رویاروى مى       اى که دست   مؤسسه

The producers are experts.  The idiom demands an 
astounding productive power, which it absorbs and 
squanders.  In a diabolical way it has overreached the 
culturally conservative distinction between genuine and 
artificial style.  A style might be called artificial which is 
imposed from without on the refractory impulses of a 
form.  But in the culture industry every element of the 
subject matter has its origin in the same apparatus as that 
jargon whose stamp it bears.  The quarrels in which the 
artistic experts become involved with sponsor and censor 
about a lie going beyond the bounds of credibility are 
evidence not so much of an inner aesthetic tension as of a 
divergence of interests.  The reputation of the specialist, 
in which a last remnant of objective independence 
sometimes finds refuge, conflicts with the business 
politics of the Church, or the concern which is 



بپردازنـد، اساسـا و ذاتـا بـه        اثر مدتها پیش از آنکه مراجع رسـمى در بـاب آن بـه بحـث               
برنادت مقدس، حتى پیش از آنکه به چنـگ         . موضوعى عینى و قابل اجرا بدل شده است       

اش موضوع تبلیغاتى درخشانى بـراى       فتد، از سوى مداحان و ستایشگران امروزى      زانوک ا 
این اسـت فرجـام نهـایى عواطـف ایـن یـا آن          ) 2 (. شد نفع محسوب مى   همه طرفهاى ذى  

سازى، که دیگـر اجبـارى نـدارد خـود را در             از این رو، سبک صنعت فرهنگ     . شخصیت
ش مورد آزمون قـرار دهـد، در عـین          برخورد با هرگونه موضوع یا دستمایه مقاوم و سرک        

آشـتى امـر کلـى و جزئـى، آشـتى قاعـده عـام بـا                . سبک اسـت  ] مقوله[حال معادل نفى    
مقتضیات خاص موضوع اثر، که دستیابى بدان یگانه عامل اعطاى محتواى ذاتى و معنادار              
به سبک است، دیگر ثمرى ندارد زیرا اکنون کوچکترین تنشى میان قطبهـاى مخـالف بـر        

انگیـزى یکسـان و      این قطبهاى نهایى سازگار و هماهنـگ بـه نحـو غـم            : مانده است جا ن 
 .تواند جایگزین امر جزئى شود، و بالعکس اند؛ امر کلى مى اینهمان

manufacturing the cultural commodity.  But the thing 
itself has been essentially objectified and made viable 
before the established authorities began to argue about it.  
Even before Zanuck acquired her, Saint Bernadette was 
regarded by her latter-day hagiographer as brilliant 
propaganda for all interested parties.  That is what 
became of the emotions of the character.  Hence the style 
of the culture industry, which no longer has to test itself 
against any refractory material, is also the negation of 
style.  The reconciliation of the general and particular, of 
the rule and the specific demands of the subject matter, 
the achievement of which alone gives essential, 
meaningful content to style, is futile because there has 
ceased to be the slightest tension between opposite poles: 
these concordant extremes are dismally identical; the 
general can replace the particular, and vice versa.  

در . هذا، این کاریکاتور سبک معادل چیزى وراى سبک اصیل و راستین گذشته نیست             مع
سـلطه محسـوب    ] اصـل [سازى مقوله سبک راستین معـادل زیباشـناختى          صنعت فرهنگ 

سبک در مقام نظم و قاعده زیباشناختى صرف رؤیـاى رمـانتیکى اسـت کـه بـه                  . شود ىم
وحدت سبک چه در قرون وسطاى مسیحى و چـه در دوره رنسـانس              . گذشته تعلق دارد  

مبین ساختار متفاوت قدرت اجتماعى در هر مورد است، و نه بیانگر تجربه تیره و گمنام                
گاه آنانى نبودند    هنرمندان بزرگ هیچ  . فته بود ستمدیدگان که امر کلى در آن محصور و نه        

بخشیدند، بلکه کسانى بودند که سبک را به         نقص را تجسم مى    که سبکى سراپا کامل و بى     
بـه کـار     زده تجربه رنج   منزله راهى براى سخت و مقاوم ساختن خود در برابر بیان آشوب           

 گرفتند، به مثابه نوعى حقیقت منفى مى

Nevertheless, this caricature of style does not amount to 
something beyond the genuine style of the past.  In the 
culture industry the notion of genuine style is seen to be 
the aesthetic equivalent of domination.  Style considered 
as mere aesthetic regularity is a romantic dream of the 
past.  The unity of style not only of the Christian Middle 
Ages but of the Renaissance expresses in each case the 
different structure of social power, and not the obscure 
experience of the oppressed in which the general was 
enclosed.  The great artists were never those who 
embodied a wholly flawless and perfect style, but those 
who used style as a way of hardening themselves against 



the chaotic expression of suffering, as a negative truth.   

کـرد کـه بـدون آن زنـدگى           مى سبک آثار آنان به آنچه بیان گشته بود آن نیرویى را عطا           . 
انـد، نظیـر     آن شکلهاى هنرى که به کالسـیک معـروف        . رود آنکه شنیده شود بر باد مى      بى

موسیقى موزارت، گرایشهایى عینى را در خود نهفته دارند که در تقابل با سبکى که خـود      
 .اند اند، معرف امرى متفاوت بدان تجسد بخشیده

The style of their works gave what was expressed that 
force without which life flows away unheard.  Those very 
art forms which are known as classical, such as Mozart’s 
music, contain objective trends which represent 
something different to the style which they incarnate.   

بـه سـبک را      ، حتى تا دوره شوئنبرگ و پیکاسو، نـوعى بـدگمانى نسـبت            هنرمندان بزرگ 
چیـزى کـه    . انـد  ساخته] اثر[اند، و در مقاطع حساس آن را تابع منطق موضوع            حفظ کرده 

سبک به مثابه سـبک نامیدنـد، امـروزه در     دادائیستها و اکسپرسیونیستها آن را عدم حقیقت   
شده هنرپیشـگان سـینما، و       حساب وقار به دقت  اى آوازخوانها، در آراستگى و       زبان کلیشه 

آمیز عکسى کـه موضـوعش یـک کلبـه حقیـر روسـتایى اسـت،               حتى در خبرگى تحسین   
آنچـه بیـان    . اى در دل هر اثـر هنـرى اسـت          سبک معرف وعده  . حضورى پیروزمند دارد  

شمول زبـان    گیرد، تحت  شمول صور مسلط کلیت قرار مى      شود، به واسطه سبک تحت     مى
از ایـن طریـق بـا ایـده     ] شـده  امر بیـان [نقاشى، یا کلمات، آن هم بدین امید که      موسیقى،  

شده از سوى آثار هنرى، یعنـى ایـن وعـده     وعده عرضه. حقیقى سازگار خواهد شد    کلیت
که اثر هنرى با اعطاى شکلى جدید به صور اجتماعى متعارف، حقیقت را خواهد آفریـد،      

ن وعده صور واقعى زندگى موجود را به صورتى         ای. قدر ضرورى است که ریاکارانه     همان
 آن هم با طرح این نظر که بـراى کسـب رضـایت و کامیـابى        ،)Posit(نهد   نامشروط برمى 

تا اینجـاى کـار، دعـوى هنـر همـواره      . باید به سراغ مشتقات زیباشناختى این صور رفت  
 .موهوم و ایدئولوژیک نیز هست

As late as Schönberg and Picasso, the great artists have 
retained a mistrust of style, and at crucial points have 
subordinated it to the logic of the matter.  What Dadaists 
and Expressionists called the untruth of style as such 
triumphs today in the sung jargon of a crooner, in the 
carefully contrived elegance of a film star, and even in 
the admirable expertise of a photograph of a peasant’s 
squalid hut.  Style represents a promise in every work of 
art.  That which is expressed is subsumed through style 
into the dominant forms of generality, into the language 
of music, painting, or words, in the hope that it will be 
reconciled thus with the idea of true generality.  This 
promise held out by the work of art that it will create 
truth by lending new shape to the conventional social 
forms is as necessary as it is hypocritical.  It 
unconditionally posits the real forms of life as it is by 
suggesting that fulfilment lies in their aesthetic 
derivatives.  To this extent the claim of art is always 
ideology too.   

 However, only in this confrontation with tradition ofتواند تجربه رنـج را بیـان کنـد،          لیکن فقط در متن این برخورد با سنت است که هنر مى           .



آن عنصر یا عامل نهفته     . شود برخوردى که سبک هنرى سابقه یا گزارش آن محسوب مى         
تـوان   دهد از واقعیت موجود فراتر رود، مسلما نمـى         در اثر هنرى را که به اثر رخصت مى        

توان گفت که این عامل عبارت است از همان هماهنگى           از سبک مجزا ساخت؛ لیکن نمى     
یافته، یا نوعى وحـدت مشـکوک میـان فـرم و محتـوا، درون و                 به واقع تحقق  ) هارمونى(

بیرون، فرد و جامعه؛ این عامل را باید در دل آن ویژگیهایى جست که عرصه ظهور تنش                 
اثـر  . ابى به اینهمـانى   در دل شکست ضرورى تالش مشتاقانه براى دستی       : اند و ناسازگارى 

هنرى فرومرتبه به عوض آنکه خود را در معرض این شکست قرار دهد، شکستى که در                
متن آن سبک آثار هنرى بزرگ همواره موفـق بـه نفـى خـود گشـته اسـت، همیشـه بـر                       

 .  شده  بر یک اینهمانى یا هویت جانشین-خویش با دیگر آثار تکیه کرده است  شباهت

which style is the record can art express suffering.  That 
factor in a work of art which enables it to transcend 
reality certainly cannot be detached from style; but it does 
not consist of the harmony actually realised, of any 
doubtful unity of form and content, within and without, of 
individual and society; it is to be found in those features 
in which discrepancy appears: in the necessary failure of 
the passionate striving for identity.  Instead of exposing 
itself to this failure in which the style of the great work of 
art has always achieved self-negation, the inferior work 
has always relied on its similarity with others – on a 
surrogate identity.  

در چیـز آن     حـال کـه همـه     . شود سازى امرى مطلق مى    این تقلید نهایتا در صنعت فرهنگ     
مراتـب   اطاعـت از سلسـله    : کنـد  شـود، راز پنهـان سـبک را بـرمال مـى            سبک خالصه مى  

هـاى روح از     کنـد کـه آفریـده      امروزه توحش زیباشناختى نیرویى را کامل مـى       . اجتماعى
سخن . اند زمانى که تحت نام فرهنگ گردآورى و خنثى شدند، در معرض تهدید آن بوده             

فرهنگ به مثابه مخرج مشترک از قبـل        .  فرهنگ بود راندن از فرهنگ همواره در تضاد با        
زنى است که فرهنگ را در       بندى، و برچسب   سازى، دسته  حاوى جنین همان فرآیند شاکله    
شـمول آوردن، کـه      شده فرآیند تحت   و شکل صنعتى  . کند حوزه اداره و مدیریت ادغام مى     

. کنـد  گ کامال تطبیق مـى دهد، دقیقا همانى است که با این برداشت از فرهن  متعاقبا رخ مى  
اى واحـد و بـه منظـورى         هاى خالقیت فکرى به شیوه     با مطیع و منقاد ساختن همه حوزه      

واحد، و با مشغول کردن حواس آدمیان از زمان ترک کارخانه به هنگـام عصـر تـا زمـان                    
کارت زدن مجدد در صبح روز بعد با مواد و مسایلى که مهر و نشان همان فرآیند کـارى                   

شـمول   کننـد، ایـن حـت    هره دارند که آدمیان در طى روز به اجبـار تحملـش مـى            را بر چ  

In the culture industry this imitation finally becomes 
absolute.  Having ceased to be anything but style, it 
reveals the latter’s secret: obedience to the social 
hierarchy.  Today aesthetic barbarity completes what has 
threatened the creations of the spirit since they were 
gathered together as culture and neutralised.  To speak of 
culture was always contrary to culture.  Culture as a 
common denominator already contains in embryo that 
schematisation and process of cataloguing and 
classification which bring culture within the sphere of 
administration.  And it is precisely the industrialised, the 
consequent, subsumption which entirely accords with this 
notion of culture.  By subordinating in the same way and 
to the same end all areas of intellectual creation, by 
occupying men’s senses from the time they leave the 
factory in the evening to the time they clock in again the 



بخشـد، همـان     یافته را به صـورتى هجـوآمیز تحقـق مـى           درآوردن مفهوم فرهنگ وحدت   
 next morning with matter that bears the impress of the .اى بود مفهومى که از دید فیلسوفان هوادار شخصیت انسانى نقطه مقابل فرهنگ توده

labor process they themselves have to sustain throughout 
the day, this subsumption mockingly satisfies the concept 
of a unified culture which the philosophers of personality 
contrasted with mass culture.  

سازى، ایـن سـختترین و خشـکترین         شود که صنعت فرهنگ    بدینسان سرانجام معلوم مى   
همه سبکها، هدف و غایت لیبرالیسم است، کـه خـود همـواره بـه خـاطر فقـدان سـبک                     

شده گرفته تا شـو    از ناتورالیسم اهلى-نه فقط مقوالت و محتواهاى آن   . شود سرزنش مى 
دهنـده   شـود، بلکـه انحصـارات فرهنگـى مـدرن تشـکیل             از لیبرالیسم اخذ مى    -و اپرت   
هـاى   اند که در آن بخشى از حوزه عملیاتى این صنعت، همراه با گونـه       اى اقتصادى  عرصه

ضـمحالل در   ماند، آن هم به رغم تحقق فرآینـد ا         مشابهى از کارفرمایان، فعال بر جاى مى      
 .سایر بخشها

And so the culture industry, the most rigid of all styles, 
proves to be the goal of liberalism, which is reproached 
for its lack of style.  Not only do its categories and 
contents derive from liberalism – domesticated 
naturalism as well as operetta and revue – but the modern 
culture monopolies form the economic area in which, 
together with the corresponding entrepreneurial types, for 
the time being some part of its sphere of operation 
survives, despite the process of disintegration elsewhere.   

به عالیق خـویش بـیش از حـد لجـوج و سرسـخت نباشـد، و خـود را                     اگر آدمى نسبت  
تواند در حیطه سرگرمى راه خود را باز         پذیر نشان دهد، هنوز هم مى      چنانچه باید انعطاف  

بقـاى  ] در سیسـتم  [توانـد بـا جـا افتـادن          ورزد فقط مى   هر آن کسى که مقاومت مى     . کند
ل یا نوع خـاص انحـراف او از هنجـار رایـج             به محض آنکه شک   . خویش را تضمین کند   
سازى تشـخیص داده شـود، وى همانقـدر بـه ایـن صـنعت تعلـق                  توسط صنعت فرهنگ  

اعتـراض و مخالفـت     . دارى خواهد داشت که هوادار اصالحات ارضى بـه نظـام سـرمایه           
بینانه عالمت تجارى هر آن کسى است که صاحب ایده جدیدى در این کسب و کار                 واقع
کنـد؛ و اگـر      ر عمومى جامعه مدرن به ندرت اتهامى را با صداى بلند اعالم مى            افکا. است

هایى را ردیابى کنند دال بر آنکه فرد معترض بـه            توانند نشانه  بکند افراد تیزبین از قبل مى     
شعاردهنده فراختر   هرچه شکاف میان رهبران و جماعت     . زودى تن به آشتى خواهد سپرد     

It is still possible to make one’s way in entertainment, if 
one is not too obstinate about one’s own concerns, and 
proves appropriately pliable.  Anyone who resists can 
only survive by fitting in.  Once his particular brand of 
deviation from the norm has been noted by the industry, 
he belongs to it as does the land-reformer to capitalism.  
Realistic dissidence is the trademark of anyone who has a 
new idea in business.  In the public voice of modern 
society accusations are seldom audible; if they are, the 
perceptive can already detect signs that the dissident will 
soon be reconciled.  The more immeasurable the gap 
between chorus and leaders, the more certainly there is 
room at the top for everybody who demonstrates his 



وان گفت همه کسانى که برترى خود را با اصـالت و نـوآورى              ت باشد، با یقین بیشترى مى    
از ایـن رو، در صـنعت       . شده به اثبات رسانند، جایى در راس خواهنـد یافـت           ریزى برنامه

 .سازى نیز گرایش لیبرالى به بازگذاردن دست مردان قابل حاضر و باقى است فرهنگ
superiority by well-planned originality.  Hence, in the 
culture industry, too, the liberal tendency to give full 
scope to its able men survives.   

امروزه اعطاى این امتیاز به افراد کارآمد هنوز هم یکى از کارکردهاى بازار است، بـازارى               
شود؛ و تا آنجا کـه بـه آزادى نهفتـه در             که از سایر جهات به دست متخصصان کنترل مى        

شود، این امر، چـه در دوره اوج هنـر و چـه در سـایر مـوارد، در آزادى                     بازار مربوط مى  
نکته جالب توجه آن است که نظام صـنعت         . شد شیدن خالصه مى  ابلهان براى گرسنگى ک   

هاى شـاخص ایـن نظـام،        سازى محصول ملل صنعتى لیبرالتر است، و همه رسانه         فرهنگ
البته تردیـدى نیسـت     . شوند نظیر سینما، رادیو، جاز، و مجالت در آن کشورها شکوفا مى          

تهایى چـون گـامون و پاتـه،        شرک. که منشا پیشرفت آن در قوانین عام سرمایه نهفته است         
الشتاین و هوگنبرگ روند بازار جهانى را با موفقیت نسـبى دنبـال کردنـد؛ در ایـن میـان                    
تورم و وابستگى اقتصادى اروپا به ایاالت متحده در دوران پـس از جنـگ نیـز از جملـه                    

یـا  »  فاصـله فرهنگـى   «سازى نتیجـه     این باور که توحش صنعت فرهنگ     . عوامل مؤثر بود  
ه این واقعیت است که آگاهى آمریکایى همپاى رشد تکنولوژى جلـو نرفـت، کـامال                نتیج

به سوى انحصـار     این اروپاى عصر ماقبل فاشیسم بود که همپاى روند حرکت         . غلط است 
 .فرهنگى به پیش نرفت

To do this for the efficient today is still the function of 
the market, which is otherwise proficiently controlled; as 
for the market’s freedom, in the high period of art as 
elsewhere, it was freedom for the stupid to starve.  
Significantly, the system of the culture industry comes 
from the more liberal industrial nations, and all its 
characteristic media, such as movies, radio, jazz, and 
magazines, flourish there.  Its progress, to be sure, had its 
origin in the general laws of capital.  Gaumont and Pathe, 
Ullstein and Hugenberg followed the international trend 
with some success; Europe’s economic dependence on 
the United States after war and inflation was a 
contributory factor.  The belief that the barbarity of the 
culture industry is a result of “cultural lag,” of the fact 
that the American consciousness did not keep up with the 
growth of technology, is quite wrong.  It was pre-Fascist 
Europe which did not keep up with the trend toward the 
culture monopoly.   

بـاقى گـذارد و      اما دقیقا همین فاصله بود که حدى از استقالل را براى تفکـر و خالقیـت               
 در قلمرو وجود    -اى اندوهبار     هرچند به شیوه   -آخرین نمایندگان آنها را قادر ساخت تا        

در آلمان شکست روند کنترل دمکراتیک و عـدم نفـوذ آن در زنـدگى مـردم                . باقى بمانند 
بسیارى چیزها از تـن سـپردن بـه مکانیسـم           . آمیز شده بود   اقضمنجر به بروز وضعیتى تن    

نظـام آموزشـى، دانشـگاهها،      . بازار، که کشورهاى غربى را تسخیر کرده بود، معاف بودند         

But it was this very lag which left intellect and creativity 
some degree of independence and enabled its last 
representatives to exist – however dismally.  In Germany 
the failure of democratic control to permeate life had led 
to a paradoxical situation.  Many things were exempt 
from the market mechanism which had invaded the 



هـاى آلمـان مـورد       تئاترهاى برخوردار از معیارهاى هنرى، ارکسـترهاى بـزرگ، و مـوزه           
نـین نهادهـایى را از حکومـت        قدرتهاى سیاسى، دولت و شهرداریها، که چ      . بودند حمایت

مطلقه ارث برده بودند، بدانها اجازه داده بودند تا حدى از قید قدرتى که بر بازار مسـلط                  
است آزاد باقى بمانند، درست نظیر کارى که شاهزادگان و اربابان فئودال در قرن نوزدهم               

ال قانون عرضـه    این امر موجب شد تا در این مرحله یا فاز متاخر، هنر در قب             . کرده بودند 
شــود، و قــدرت مقاومــت آن در وراى حــد و میــزان واقعــى حمایــت  و تقاضــا تقویــت

در چارچوب خود بازار نیز امتیاز برخـوردارى از خصـلتى           . شده بسى افزایش یابد    اعمال
طریـق   اى برایش یافت نشده بود به قدرت خرید واقعى بدل گشـت؛ بـدین              که هیچ فایده  

توانستند به مؤلفانى کمک کنند که آثارشان سـود چنـدانى            ر مى دا ناشران ادبى اسم و رسم    
 .دربر نداشت مگر به لحاظ ستایش افراد خبره

Western countries.  The German educational system, 
universities, theatres with artistic standards, great 
orchestras, and museums enjoyed protection.  The 
political powers, state and municipalities, which had 
inherited such institutions from absolutism, had left them 
with a measure of the freedom from the forces of power 
which dominates the market, just as princes and feudal 
lords had done up to the nineteenth century.  This 
strengthened art in this late phase against the verdict of 
supply and demand, and increased its resistance far 
beyond the actual degree of protection.  In the market 
itself the tribute of a quality for which no use had been 
found was turned into purchasing power; in this way, 
respectable literary and music publishers could help 
authors who yielded little more in the way of profit than 
the respect of the connoisseur.  

و تهدیـدات جـدى   (بست، فشـار   ولى چیزى که دست و پاى هنرمند را به طور کامل مى        
راند تا همواره به عنـوان یـک کارشـناس هنـرى بـا               سو مى  بود که وى را بدان    ) همراه آن 

پـیش از آن هنرمنـدان نیـز، همچـون کانـت و هیـوم،       . زندگى شغلى و تجارى کنار بیاید  
، و در همان حـال  »بوس شما چاکر مطیع و دست   «ند  کرد هاى خود را چنین امضاء مى      نامه
امروزه آنان سـران حکومـت را   . کردند شاهى و محراب کلیسا را سست مى    هاى تخت  پایه

دهند، و با این وصف، در هرگونه فعالیت هنرى مطیع           با نام اولشان مورد خطاب قرار مى      
 . اند سواد خویش و تابع اربابان بى

But what completely fettered the artist was the pressure 
(and the accompanying drastic threats), always to fit into 
business life as an aesthetic expert.  Formerly, like Kant 
and Hume, they signed their letters “Your most humble 
and obedient servant,” and undermined the foundations of 
throne and altar.  Today they address heads of 
government by their first names, yet in every artistic 
activity they are subject to their illiterate masters.  

 The analysis Tocqueville offered a century ago has in theتحلیلى که توکوویل یک قرن پیش عرضه کرد، در این فاصله کامال دقیـق از آب درآمـده      
meantime proved wholly accurate. Under the private 



اسـتبداد تـن را بـه       «سلطه انحصار فرهنگى خصوصـى       این واقعیتى است که تحت    . است
فرمـانروا دیگـر   . سـازد  گذارد و حمله خود را متوجه روح یا جـان مـى          حال خود رها مى   

آزادى تا همچـون مـن فکـر        : گوید او مى .  بمیرى باید همچون من فکر کنى یا     : گوید نمى
چیزت از آن تو باقى خواهد ماند، ولى از امـروز بـه بعـد در                 نکنى؛ زندگى، اموال، و همه    

 عدم تطبیـق و سـازش بـه معنـاى پـذیرش عجـز و                )3(.»میان ما فردى بیگانه خواهى بود     
در اسـتخدام   « بـه عبـارت دیگـر شـما          -ناتوانى اقتصادى و در نتیجه عجز معنوى است         

هنگامى که فرد بیگانه یا خارجى از مساله و موضوع موردنظر حـذف             . خواهید بود » خود
 .کفایتى متهم ساخت توان او را به بى شده باشد، به راحتى مى

culture monopoly it is a fact that “tyranny leaves the body 
free and directs its attack at the soul.  The ruler no longer 
says: You must think as I do or die.  He says: You are 
free not to think as I do; your life, your property, 
everything shall remain yours, but from this day on you 
are a stranger among us.” Not to conform means to be 
rendered powerless, economically and therefore 
spiritually – to be “self-employed” When the outsider is 
excluded from the concern, he can only too easily be 
accused of incompetence.  

اگرچه امروزه مکانیسم عرضه و تقاضا در عرصه تولید مادى رو به فروپاشى است، لیکن               
در قلمرو روبنا این مکانیسم هنوز هم به منزله نوعى مهار یا سـنجش بـه سـود حاکمـان                    

کنندگان عبارتند از کارگران و کارمنـدان، دهقانـان و اقشـار پـایینى               مصرف. کند عمل مى 
کند که   دارانه آنان را، به لحاظ جسم و جان، چنان محصور مى           ید سرمایه تول. طبقه متوسط 

همانطورکـه  . شـود  شوند که به آنـان عرضـه مـى    در نهایت درماندگى قربانى کاالهایى مى     
اتباع و بندگان به صورتى طبیعى همواره بیش از خود حاکمان اخـالق تحمیـل شـده بـر                   

خورده حتى بـیش از افـراد موفـق          هاى فریب  گرفتند، امروزه نیز توده    بندگان را جدى مى   
شده، دقیقا بر حفـظ همـان ایـدئولوژیى          آنان، در حالتى فلج   . اند مسحور اسطوره موفقیت  

عشـق نابجـاى مردمـان عـادى        .  ورزند که موجب بندگى و اسارت آنان اسـت         اصرار مى 
مراجـع  شود در قیاس بـا حیلـه و زیرکـى مقامـات و               به ستمى که بر ایشان روا مى       نسبت

نیـز  ) 4 (این عشق حتى از منطق خشک و قاطع دفتر آقاى هیـز          . قدرت نیرویى قویتر است   
نیرومندتر است، درست همانطور که در برخى ادوار مهم تاریخ این عشـق بـه نیروهـاى                 
قویترى، نظیر سلطه دهشتبار دادگاهها، دامن زده است که علیـه خـودش بـه کـار گرفتـه                   

Whereas today in material production the mechanism of 
supply and demand is disintegrating, in the superstructure 
it still operates as a check in the rulers’ favour.  The 
consumers are the workers and employees, the farmers 
and lower middle class.  Capitalist production so confines 
them, body and soul, that they fall helpless victims to 
what is offered them.  As naturally as the ruled always 
took the morality imposed upon them more seriously than 
did the rulers themselves, the deceived masses are today 
captivated by the myth of success even more than the 
successful are.  Immovably, they insist on the very 
ideology which enslaves them.  The misplaced love of the 
common people for the wrong which is done them is a 
greater force than the cunning of the authorities.  It is 
stronger even than the rigorism of the Hays Office, just as 
in certain great times in history it has inflamed greater 
forces that were turned against it, namely, the terror of 
the tribunals.  It calls for Mickey Rooney in preference to 



دهد و به عوض بتى بوپ       هره تراژیک گرتا گاربو ترجیح مى     ه چ ـشق، را ب  ـن ع ـای. شدند
)Betty Boop (خواهان دانلد داک است. the tragic Garbo, for Donald Duck instead of Betty Boop. 

سـر خـم     ته اسـت  ـیخـ ـرانگـاى که خود ب    ر راى و خواسته   ــسازى در براب   صنعت فرهنگ 
خـاص از قـرارداد بسـتن بـا فـالن هنرپیشـه رو بـه زوال                  ضررى که یک شرکت   . کند مى

 براى کل نظام در حکـم       -سوددهى کامل است    قراردادى که فاقد قابلیت    -شود متحمل مى 
ـ   . اى مشروع و موجه است     هزینه ا هـزار ترفنـد تقاضـا بـراى آشـغال را جـایز              این نظام ب
خبرگان فرهنگـى بـه     . کند شمارد و بدین طریق هماهنگى یا هارمونى تام را برقرار مى           مى

شوند، هرچند کـه خـود       خاطر دعوى کبرآمیزشان که از دیگران داناترند منفور شمرده مى         
بـه لطـف    . کند ىفرهنگ خصلتى دمکراتیک دارد و امتیازات خود را میان همگان توزیع م           

بس ایدئولوژیکى، سازشگرى خریداران و وقاحت تولیدکنندگانى که به تقاضاى           این آتش 
حاصل کار بازتولید دائمـى همـان محصـول واحـد           . شود گویند، فراگیر مى   آنان پاسخ مى  

 .  است

The industry submits to the vote which it has itself 
inspired.  What is a loss for the firm which cannot fully 
exploit a contract with a declining star is a legitimate 
expense for the system as a whole.  By craftily 
sanctioning the demand for rubbish it inaugurates total 
harmony.  The connoisseur and the expert are despised 
for their pretentious claim to know better than the others, 
even though culture is democratic and distributes its 
privileges to all.  In view of the ideological truce, the 
conformism of the buyers and the effrontery of the 
producers who supply them prevail.  The result is a 
constant reproduction of the same thing.  

در قیاس با مرحله    . شود رابطه آدمى با گذشته نیز توسط نوعى یکسانى دائمى هدایت مى          
. نماید، حذف امر جدید اسـت      اى جدید مى   لیبرالى پیشین آنچه در مورد فاز فرهنگ توده       

 که شکل و نوع مصـرف را        زند و در همان حال     این ماشین در همان نقطه واحد چرخ مى       
سازندگان . گذارد نشده را به مثابه نوعى ریسک کنار مى        کند، هرگونه امر امتحان    تعیین مى 

با . اند اى که پشتش به یک رمان پرفروش قرص نیست، بدگمان          به هر فیلمنامه   فیلم نسبت 
غـافلگیرى،  ها، نوآورى، و     ناپذیر در مورد ایده    این حال دقیقا به همین سبب حرافى پایان       

ضرب . یابد شود ولى هرگز وجود نداشته است، ادامه مى        در مورد آنچه مسلم پنداشته مى     
چیـز   ماند؛ همـه   هیچ چیزى به صورت سابق باقى نمى      . و پویش در خدمت همین روندند     

آهنگ تولید و    زیرا فقط پیروزى عام و سراسرى ضرب      . وقفه به حرکت ادامه دهد     باید بى 

A constant sameness governs the relationship to the past 
as well.  What is new about the phase of mass culture 
compared with the late liberal stage is the exclusion of 
the new.  The machine rotates on the same spot.  While 
determining consumption it excludes the untried as a risk.  
The movie-makers distrust any manuscript which is not 
reassuringly backed by a bestseller.  Yet for this very 
reason there is never-ending talk of ideas, novelty, and 
surprise, of what is taken for granted but has never 
existed.  Tempo and dynamics serve this trend.  Nothing 
remains as of old; everything has to run incessantly, to 
keep moving.  For only the universal triumph of the 



کند، و هیچ پدیده نـاجور       حامل این وعده است که هیچ چیز تغییر نمى        بازتولید مکانیکى   
افزودن هر چیز نوى به فهرست جاافتاده کاالهاى فرهنگى         . و نامناسبى ظاهر نخواهد شد    
 نظیـر   -شـده    اشکال هنرى خشـک و اسـتخوانى      . آمیز است  ریسکى بیش از حد مخاطره    

انگین استانداردشـده ذوق لیبـرال دوره        همان می  -هاى محبوب    داستان کوتاه، فیلم و ترانه    
افـراد شـاغل در سـطوح فوقـانى         . شـوند  متاخرند، که به یارى تهدید از بـاال دیکتـه مـى           

 آن هم بـه نحـوى کـه         -کنند   مؤسسات فرهنگى که جملگى به صورتى هماهنگ کار مى        
ار تواند با مدیرى دیگر، صرفنظر از سابقه دانشگاهى یـا بـازارى او، کـ               فقط یک مدیر مى   

این فکر به ذهـن     . اند  از مدتها قبل روح عینى را مجددا سازماندهى و عقالنى کرده           -کند  
جا حاضر مواد و موضـوعات را غربـال          کند که شاید مرجع یا مقامى همه       آدمى خطور مى  

کرده و فهرست رسمى کاالهاى فرهنگـى را تنظـیم کـرده اسـت تـا عرضـه نـرم و روان             
شوند،  ها در پهنه فلک فرهنگى نوشته مى       ایده.  تضمین کند  محصوالت ادبى تولید انبوه را    

هـایى کـه     ایـده -گذارى شده بودند  جایى که از قبل توسط افالطون شماره    یعنى در همان  
 .  ناپذیر خود به واقع اعداد و ارقامى بودند ناتوان از افزایش و دگرگونى

rhythm of mechanical production and reproduction 
promises that nothing changes, and nothing unsuitable 
will appear.  Any additions to the well-proven culture 
inventory are too much of a speculation.  The ossified 
forms – such as the sketch, short story, problem film, or 
hit song – are the standardised average of late liberal 
taste, dictated with threats from above.  The people at the 
top in the culture agencies, who work in harmony as only 
one manager can with another, whether he comes from 
the rag trade or from college, have long since reorganised 
and rationalised the objective spirit.  One might think that 
an omnipresent authority had sifted the material and 
drawn up an official catalogue of cultural commodities to 
provide a smooth supply of available mass- produced 
lines.  The ideas are written in the cultural firmament 
where they had already been numbered by Plato – and 
were indeed numbers, incapable of increase and 
immutable.  

سازى از مدتها پیش از آنکه این صـنعت          سرگرمى و تفریح و همه عناصر صنعت فرهنگ       
. شـوند  اکنون این عناصر از باال هدایت و روزآمـد مـى          . پا به هستى گذارد، وجود داشتند     

تواند به خود مغرور باشد که توانسته است فرآیند انتقال هنر بـه              سازى مى  صنعت فرهنگ 
گرفت، با انـرژى بسـیار تحقـق         حوزه مصرف را، که پیشتر به صورتى سردستى انجام مى         

لوحى بارز تفریح و سرگرمى را محو کند         بخشد، این امر را به یک اصل بدل کند، و ساده          
رحمـى   هرچه این صنعت مطلقتـر شـد بـا بـى          . و نوع کاالهاى تولیدشده را بهبود بخشد      

وى ورشکستگى یا عضویت در یـک سـندیکا سـوق           بیشترى همه رقباى خارجى را به س      
بـه   یافت کـه در نهایـت      داد، و رفته رفته به چنان حدى از ظرافت و ارتقاء فرهنگى دست            

Amusement and all the elements of the culture industry 
existed long before the latter came into existence.  Now 
they are taken over from above and brought up to date.  
The culture industry can pride itself on having 
energetically executed the previously clumsy 
transposition of art into the sphere of consumption, on 
making this a principle, on divesting amusement of its 
obtrusive naïvetes and improving the type of 
commodities.  The more absolute it became, the more 
ruthless it was in forcing every outsider either into 



منـد از پیـروزى      سازى بهره  صنعت فرهنگ . ترکیبى از بتهوون و کازینو موناکو بدل گشت       
کند به میـل     تواند حقیقتى را که در بیرون خود سرکوب مى         این صنعت مى  : ست مضاعفى

نفسه نـوعى    فى»  سبک«مشغولیات یا هنر    . خویش به منزله دروغى در درون بازتولید کند       
هر آن کسى که با افسوس از این نوع هنر به منزله خیانـت ورزیـدن                . شکل منحط نیست  

. به جامعه موجود دچار تـوهم اسـت        کند، نسبت  به ایدئال تجلى یا بیان هنرى ناب یاد مى        
داد، بـه    اب هنر بورژوایى، که در تقابل با آنچه در جهان مادى رخ مـى             خالص و ن   خصلت

بخشـید، از همـان آغـاز بـه          صورت کاذب به خود بـه منزلـه قلمـرو آزادى عینیـت مـى              
اش از    طبقاتى که هنر دقیقا به لطـف آزادى        -شد   حذف طبقات فرودست ابتیاع مى     قیمت

 یعنـى کلیـت واقعـى، همراهـى         اهداف و غایات کلیت کاذب، با هدف و آرمـان ایشـان،           
هنر جدى از همه آن کسانى دریغ شده است که سختیها و سـتم زنـدگى جـدى                  . کند مى

کند، کسانى که باید خوشحال باشند اگر بتواننـد   بودن را برایشان به امرى مسخره بدل مى    
خـویش   ساعتى را به عوض ایستادن در خط تولید، صرفا صرف ادامه زنـدگى و حرکـت               

ایـن هنـر همـان وجـدان معـذب          .  سبک همواره سایه هنر خودآیین بوده است       هنر. کنند
اش  همان حقیقتى که هنـر جـدى بـه واسـطه مبـانى اجتمـاعى              . ست اجتماعى هنر جدى  

نفـس ایـن تقسـیم و       . کنـد  ضرورتا فاقد آن بود به هنر سبک مشروعیتى ظاهرى عطا مى          
بیـانگر  ] ک و جـدى   میـان هنـر سـب     [کم ایـن جـدایى       دست: جدایى همان حقیقت است   

آشـتى دادن   . شـود  هاى متفاوت برساخته مـى     ست که توسط حوزه    خصلت منفى فرهنگى  
تـرین   این دو قطب متضاد از طریق ادغام هنر سبک در هنر جدى، یـا بـرعکس، نـاممکن        

 .یازید توان بدان دست کارى است که مى

bankruptcy or into a syndicate, and became more refined 
and elevated – until it ended up as a synthesis of 
Beethoven and the Casino de Paris.  It enjoys a double 
victory: the truth it extinguishes without it can reproduce 
at will as a lie within.  “Light” art as such, distraction, is 
not a decadent form.  Anyone who complains that it is a 
betrayal of the ideal of pure expression is under an 
illusion about society.  The purity of bourgeois art, which 
hypostasised itself as a world of freedom in contrast to 
what was happening in the material world, was from the 
beginning bought with the exclusion of the lower classes 
– with whose cause, the real universality, art keeps faith 
precisely by its freedom from the ends of the false 
universality.  Serious art has been withheld from those for 
whom the hardship and oppression of life make a 
mockery of seriousness, and who must be glad if they can 
use time not spent at the production line just to keep 
going.  Light art has been the shadow of autonomous art.  
It is the social bad conscience of serious art.  The truth 
which the latter necessarily lacked because of its social 
premises gives the other the semblance of legitimacy.  
The division itself is the truth: it does at least express the 
negativity of the culture which the different spheres 
constitute.  Least of all can the antithesis be reconciled by 
absorbing light into serious art, or vice versa.  But that is 
what the culture industry attempts.  

خصـلت  . سازى بـدان مشـغول اسـت    ولى این دقیقا همان کارى است که صنعت فرهنگ       
سازى همانقدر   خانه براى صنعت فرهنگ    غیرعادى و ناجور سیرک، شهر فرنگ، و فاحشه       

The eccentricity of the circus, peepshow, and brothel is as 
embarrassing to it as that of Schönberg and Karl Kraus.  



به همین دلیل اسـت کـه       . آور است که غیرعادى بودن شوئنبرگ و کارل کراوس         خجالت
 زهى بوداپست، در قیـاس بـا هـر نوازنـده        گودمن، نوازنده جاز، با کوراتت     نوازندگى بنى 

تر اسـت،    فروشانه تر و فضل   کالرینت عضو ارکستر فیالرمونیک، به لحاظ ریتمیک باقاعده       
به اندازه سبک گـاى لومبـاردو یکدسـت و           که سبک نواختن نوازندگان بوداپست     درحالى

 .لیکن ابتذال، حماقت، و شکیل نبودن نکته مهم و بامعنا نیست. عسلى است

And so the jazz musician Benny Goodman appears with 
the Budapest string quartet, more pedantic rhythmically 
than any philharmonic clarinettist, while the style of the 
Budapest players is as uniform and sugary as that of Guy 
Lombardo.  But what is significant is not vulgarity, 
stupidity, and lack of polish.   

سازى به لطف کمال خود، و با ممنوع ساختن و اهلى کردن عنصر آماتور،               صنعت فرهنگ 
آشغالهاى گذشته را به دور ریخت، هرچند که این صنعت گندکاریها و اشتباهات لپى را،               

امـا در ایـن     . شـمارد  که بدون آنها درک مالک و معیار سبک واال ممکن نیست، مجاز مى            
ناپذیر فرهنگ، هنر، و مشغولیات، جملگى تابع        اصر آشتى میان نکته جدید آن است که عن      

کلیـت صـنعت    : گیرنـد  شمول یک فرمـول کـاذب قـرار مـى          شوند و تحت   یک هدف مى  
گـاه   اینکه نوآوریهاى خـاص ایـن صـنعت هـیچ         . سازى که عبارت است از تکرار      فرهنگ

. سیستم است اى نیستند، امرى ذاتى      چیزى بیش از اصالح و بهبود بازتولید و اجراى توده         
شمار به سوى تکنیک معطوف      کنندگان بى  بر مبناى دالیلى محکم است که عالیق مصرف       

شود و امروزه    نما مى   که با سماجت تمام تکرار و نهایتا نخ        -شود، و نه به سوى محتوا        مى
شـود   آن قدرت اجتماعى که از سوى تماشاگران پرسـتش مـى          . اعتبار شده است   تقریبا بى 

شـده توسـط     هـاى تحمیـل    جایى کلیشه   مؤثرترى در حضور فراگیر و همه      خود را به نحو   
رمـق و   اى که محتواهـاى بـى   زده سازد، تا در ایدئولوژیهاى کپک     مهارت تکنیکى ظاهر مى   

 .  شوند هاى آنها محسوب مى آبکى نشانه

The culture industry did away with yesterday’s rubbish 
by its own perfection, and by forbidding and 
domesticating the amateurish, although it constantly 
allows gross blunders without which the standard of the 
exalted style cannot be perceived.  But what is new is that 
the irreconcilable elements of culture, art and distraction, 
are subordinated to one end and subsumed under one 
false formula: the totality of the culture industry.  It 
consists of repetition.  That its characteristic innovations 
are never anything more than improvements of mass 
reproduction is not external to the system.  It is with good 
reason that the interest of innumerable consumers is 
directed to the technique, and not to the contents – which 
are stubbornly repeated, outworn, and by now half-
discredited.  The social power which the spectators 
worship shows itself more effectively in the 
omnipresence of the stereotype imposed by technical skill 
than in the stale ideologies for which the ephemeral 
contents stand in.  

نفـوذ  . مانـد  سازى و کسب و کار و تجارت سرگرمى باقى مـى      با این همه صنعت فرهنگ    
این نفوذ نهایتا نه بـا یـک فرمـان          . شود کنندگان از طریق سرگرمى ایجاد مى      آن بر مصرف  

Nevertheless the culture industry remains the 
entertainment business.  Its influence over the consumers 



به آنچه از خودش بزرگتر      آشکار، بلکه به واسطه خصومت نهفته در اصل سرگرمى نسبت         
سـازى بـه      آنجا که همه رونـدهاى صـنعت فرهنـگ         از. است، در هم شکسته خواهد شد     

بـازار در   ] قـوانین [لطف کل فرآیند اجتماعى عمیقا در خود مردم ریشه دارند، پس بقاى             
تقاضا هنوز جاى خود را به اطاعت صاف        . شود این حوزه موجب تشویق این روندها مى      

سینما کمى   تدانیم، تجدید سازمان سراسرى صنع     همانطور که مى  . و ساده نبخشیده است   
شرط مادى گسترش این صـنعت، دقیقـا         پس از پایان جنگ جهانى اول، یعنى همان پیش        

 رویدادى کـه در  -عبارت بود از پذیرش عمدى نیازهاى مردم بر مبناى گزارشهاى گیشه      
امـروزه همـین عقیـده از سـوى         . شـد  روزهاى اولیه پیشگامى سینما ضرورى تصور نمى      

وبـیش همـان پدیـده       شود، کسانى که معیار قضاوتشـان کـم        ىسینما ابراز م   رهبران صنعت 
هاى محبوب است، لیکن همواره به نحوى خردمندانه از توسـل بـه معیـار مخـالف،         ترانه

این . کسب و کار ایدئولوژى آنان است     . کنند یعنى قضاوت معطوف به حقیقت احتراز مى      
آن بـا یـک نیـاز       سازى در یکى شـدن       نکته کامال صحیح است که قدرت صنعت فرهنگ       

شده نهفته است، و نه در تقابل ساده با آن، حتـى اگـر ایـن تقابـل نـوعى                     مصنوعا ساخته 
 .شد تقابل میان قدرت کامل و عجز کامل محسوب مى

is established by entertainment; that will ultimately be 
broken not by an outright decree, but by the hostility 
inherent in the principle of entertainment to what is 
greater than itself.  Since all the trends of the culture 
industry are profoundly embedded in the public by the 
whole social process, they are encouraged by the survival 
of the market in this area.  Demand has not yet been 
replaced by simple obedience.  As is well known, the 
major reorganisation of the film industry shortly before 
World War I, the material prerequisite of its expansion, 
was precisely its deliberate acceptance of the public’s 
needs as recorded at the box-office – a procedure which 
was hardly thought necessary in the pioneering days of 
the screen.  The same opinion is held today by the 
captains of the film industry, who take as their criterion 
the more or less phenomenal song hits but wisely never 
have recourse to the judgment of truth, the opposite 
criterion.  Business is their ideology.  It is quite correct 
that the power of the culture industry resides in its 
identification with a manufactured need, and not in 
simple contrast to it, even if this contrast were one of 
complete power and complete powerlessness.   

دارى پسین تفریح یعنى تداوم و استمرار کار، طلب آن مبین نوعى فرار از               در نظام سرمایه  
یند مکانیکى کار، و تجدیدقوا به قصد کسب توانـایى بـراى رویـارویى مجـدد بـا آن                   فرآ

شدن واجد چنان قدرت و تسلطى بر سعادت و فراغت آدمـى             با این حال مکانیکى   . است
کننـده اسـت، کـه تجـارب         است، و در نحوه ساخت کاالهاى تفریحى چنان عمیقا تعیین         

محتـواى  . خود فرآیند کار نیست )after image(آدمى ضرورتا چیزى جز تصویر تکرارى 

Amusement under late capitalism is the prolongation of 
work.  It is sought after as an escape from the mechanised 
work process, and to recruit strength in order to be able to 
cope with it again.  But at the same time mechanisation 
has such power over a man’s leisure and happiness, and 
so profoundly determines the manufacture of amusement 



کنـد   زمینه محو است؛ آنچه به راستى در آدمى رسوخ مـى  بارز و مشهود صرفا نوعى پیش   
گریختن از آنچه در محل کار، در کارخانه یا         .  توالى خودکار عملیات استانداردشده است    

 .شود دهد فقط با تقریب بدان در اوقات فراغت ممکن مى دفتر رخ مى
goods, that his experiences are inevitably after-images of 
the work process itself.  The ostensible content is merely 
a faded foreground; what sinks in is the automatic 
succession of standardised operations.  What happens at 
work, in the factory, or in the office can only be escaped 
from by approximation to it in one’s leisure time.   

لذت در قالب مالل سـخت      . ناپذیرند همه تفریحات و سرگرمیها دچار این بیمارى درمان       
گونه تالشـى باشـد، و    را براى آنکه لذت باقى بماند نباید مستلزم هیچ    شود، زی  و جامد مى  
. یابـد  به دقت در شیارها و مجارى مستعمل تداعى معـانى جریـان مـى             ] لذت[از این رو    

محصـول تجویزکننـده هـر      : گونه تفکـر مسـتقل را داشـت        نباید از تماشاگران انتظار هیچ    
کـه بـا انـدکى تامـل و بازاندیشـى           (اش   البته نه به واسطه ساختار طبیعـى      : واکنشى است 

بـه   از هرگونه پیوند منطقى که ممکن اسـت       . ها و عالئم   ، بلکه از طریق نشانه    )پاشد فرومى
هـر تغییـر و     . شـود  سعى و تالش ذهنى دامن زند با دقت و وسـواس بسـیار پرهیـز مـى                

ایـده کـل    بالفاصله پیش از خود ناشى شود، نـه از           المقدور، باید از وضعیت    تحولى، حتى 
. براى هر سینمارو دقیق و تیزبین هر صحنه منفردى گویاى کل فـیلم خواهـد بـود         ] . اثر[

رسـد، الگـویى کـه       حتى خود این الگوى ثابت و تکرارى نیز هنوز خطرناک به نظـر مـى              
کند، آن هـم در جـایى کـه فقـط             عرضه مى  - هرقدر هم که مفلوک باشد       -نوعى معنا را    

اى خبیثانه از آن بسـط و تحـولى          طرح داستان غالبا به شیوه    . تمعنایى قابل پذیرش اس    بى
. انـد  شود که شخصیتها و مضمون داستان بر اساس الگوى قـدیمى مسـتلزم آن              محروم مى 

در عوض، قدم بعدى همان چیزى است که از دید نویسنده سـناریو مـؤثرترین جلـوه در       
شـده    اما دقیق و حساب    غافلگیریهاى آبکى و مبتذل   . شود این شرایط خاص محسوب مى    

 .کنند جا متوقف مى خط سیر داستان را جابه

All amusement suffers from this incurable malady.  
Pleasure hardens into boredom because, if it is to remain 
pleasure, it must not demand any effort and therefore 
moves rigorously in the worn grooves of association.  No 
independent thinking must be expected from the 
audience: the product prescribes every reaction: not by its 
natural structure (which collapses under reflection), but 
by signals.  Any logical connection calling for mental 
effort is painstakingly avoided.  As far as possible, 
developments must follow from the immediately 
preceding situation and never from the idea of the whole.  
For the attentive movie-goer any individual scene will 
give him the whole thing.  Even the set pattern itself still 
seems dangerous, offering some meaning – wretched as it 
might be – where only meaninglessness is acceptable.  
Often the plot is maliciously deprived of the development 
demanded by characters and matter according to the old 
pattern.  Instead, the next step is what the script writer 
takes to be the most striking effect in the particular 
situation.  Banal though elaborate surprise interrupts the 
story-line.   



گویى ناب که، تا زمان چاپلین و برادران         آمیز به درغلطیدن به درون مهمل      گرایش شیطنت 
بازى بود، در انواعى از فیلم که        مارکس، بخش مشروعى از هنر مردمى، مضحکه، و دلقک        

ایـن گـرایش در مـتن       . کنند بیش از هرجاى دیگر نمایان است       به هنرى بودن تظاهر نمى    
که عمرى یکشبه دارنـد، در فیلمهـاى جنـایى ترسـناک، و در           هاى محبوبى    ترانه] شعرى[

کارتونها کامال به بار نشسته است، هرچند در فیلمهایى به بازیگرى گریر گارسون و بـت                
کننده چیزى نزدیـک      روانشناختى عرضه  -شناختى   دیویس وحدت مطالعه موردى جامعه    

هـاى کمـدى    اه با ابژهخود ایده، همر . به دعوى حصول نوعى طرح داستانى منسجم است       
هاى یکشـبه همـواره وجـود خـود را مـدیون        ترانه. شود پاره مى  و وحشت، قصابى و تکه    

ها، در مقام اسالف و اخـالف        اند که این ترانه    به معنا بوده   نوعى حس تنفر و تحقیر نسبت     
امـروزه  .  دهنـد  بار سمبولیسـم جنسـى تقلیـل مـى         روانکاوى، آن را به یکنواختى کسالت     

ه ــــهایى را بـایى نـــاى و کارآگــاهى دیگــر فرصــت تجربــه گرهگشــ اى حادثــهفیلمهــ
این ژانر تماشاگران باید صرفا بـه       ) non-Ironic(رکنایى  ـدر انواع غی  . دهند تماشاگران نمى 

ل و پیونـد را از      برخاسته از وضعیتهایى دلخوش کنند که تقریبا هر شکلى از اتصا           دهشت
 .  اند دست داده

The tendency mischievously to fall back on pure 
nonsense, which was a legitimate part of popular art, 
farce and clowning, right up to Chaplin and the Marx 
Brothers, is most obvious in the unpretentious kinds.  
This tendency has completely asserted itself in the text of 
the novelty song, in the thriller movie, and in cartoons, 
although in films starring Greer Garson and Bette Davis 
the unity of the socio-psychological case study provides 
something approximating a claim to a consistent plot.  
The idea itself, together with the objects of comedy and 
terror, is massacred and fragmented.  Novelty songs have 
always existed on a contempt for meaning which, as 
predecessors and successors of psychoanalysis, they 
reduce to the monotony of sexual symbolism.  Today, 
detective and adventure films no longer give the audience 
the opportunity to experience the resolution.  In the non-
ironic varieties of the genre, it has also to rest content 
with the simple horror of situations which have almost 
ceased to be linked in any way.  

آنهـا  . بودند) fantasy(گرایى، معرف و مدافع خیالپرورى       کارتونها زمانى، در تقابل با عقل     
کردند، آن   شان مى  زده ضامن تحقق عدالت در مورد جانوران و اشیائى بودند که خود برق           

ولـى امـروزه تنهـا کـارى کـه          . شـده  هاى مثلـه   هم با بخشیدن حیاتى دوباره به این نمونه       
تـا چنـد سـال قبـل        .  تایید پیروزى عقل تکنولوژیک بر حقیقـت اسـت         کنند کارتونها مى 

کارتونها داراى طرح داستانى منسجمى بودند که فقط در آخرین لحظات در هیـات یـک                
شـد، و بدینسـان بیشـتر بـه کمـدى روحوضـى              وار متالشـى مـى     تعقیب و گریـز دیوانـه     

)slapstick (  در همـان   . انـد  جا شـده   هولى اکنون روابط زمانى جاب    . قدیمى شباهت داشتند

Cartoons were once exponents of fantasy as opposed to 
rationalism.  They ensured that justice was done to the 
creatures and objects they electrified, by giving the 
maimed specimens a second life.  All they do today is to 
confirm the victory of technological reason over truth.  A 
few years ago they had a consistent plot which only broke 
up in the final moments in a crazy chase, and thus 
resembled the old slapstick comedy.  Now, however, time 
relations have shifted.  In the very first sequence a motive 



شود بدین منظـور کـه برنامـه تخریـب           نخستین دنباله نماها انگیزه یا مضمونى مطرح مى       
کننـدگان،   با استقرار تماشاگران در جایگاه تعقیب     : بتواند در جریان ماجرا بر آن پیاده شود       

کمیـت تفـریح    . شـود  ارزش اعمال خشونت همگانى بدل مـى       قهرمان فیلم به موضوع بى    
سانسـورچیان خودبرگزیـده    . دهد یافته تغییرشکل مى   سازمان خشونت یافته به یفیت   زمانسا

بر تحـول رخـداد جنایـت      ) اى بس نزدیک دارد    با آنان رابطه   که این صنعت  (سینما   صنعت
کیـف کـردن جـایگزین      . کنند، رخدادى که به اندازه یک شکار کشـدار اسـت           نظارت مى 

مشـاهده صـحنه در آغـوش گـرفتن ناشـى شـود، و              شود که گویا قرار است از        لذتى مى 
تا آنجا که کارتونها    . اندازد به تاخیر مى  ) 5 (هرگونه کامیابى و ارضا را تا روز وقوع پوگروم        

آهنـگ جدیـد زنـدگى     به راستى کارى بیش از عادت دادن حواس تماشاگران بـه ضـرب          
کنند که اصـطکاک     دهند، صرفا این درس قدیمى را به مغز تک تک افراد فرومى            انجام مى 

. دائمى، و درهم شکستن هرگونه مقاومت فردى، جزء شرایط زندگى در این جامعه است             
دانل داک در فیلمهاى کارتونى و شوربختان در زندگى واقعى سهم خـود را از چمـاق و                  

فت مجازات خویش را فرا     کنند تا تماشاگران بتوانند راه پذیرش و دریا        شالق دریافت مى  
 .  بگیرند

is stated so that in the course of the action destruction can 
get to work on it: with the audience in pursuit, the 
protagonist becomes the worthless object of general 
violence.  The quantity of organised amusement changes 
into the quality of organised cruelty.  The self-elected 
censors of the film industry (with whom it enjoys a close 
relationship) watch over the unfolding of the crime, 
which is as drawn-out as a hunt.  Fun replaces the 
pleasure which the sight of an embrace would allegedly 
afford, and postpones satisfaction till the day of the 
pogrom.  Insofar as cartoons do any more than accustom 
the senses to the new tempo, they hammer into every 
brain the old lesson that continuous friction, the breaking 
down of all individual resistance, is the condition of life 
in this society.  Donald Duck in the cartoons and the 
unfortunate in real life get their thrashing so that the 
audience can learn to take their own punishment. 

شـود بـه اعمـال خشـونت علیـه       ذت بردن از خشونتى که شخصیت فـیلم متحمـل مـى           ل
هیچکـدام از چیزهـایى کـه       . گـردد، و سـرگرم شـدن نیـز بـه زور زدن             تماشاگر بدل مى  

اند نباید از چشم خسته تماشاگر پنهـان         متخصصان به عنوان محرک طراحى و ایجاد کرده       
هـا و   یک از حقـه   سر حماقت و خنگى هیچ    وجه مجاز نیست تا از       بماند؛ تماشاگر به هیچ   

چیـز را دنبـال کنـد و حتـى همـان             ترفندهاى فیلم را نادیده انگارد؛ او باید تحـول همـه          
اى را از خود بـروز دهـد کـه در خـود فـیلم توصـیه و نشـان داده              واکنشهاى هوشمندانه 

 شود که آیـا صـنعت فرهنگـى کـارکرد منحـرف            در نتیجه این سؤال مطرح مى     . شوند مى

The enjoyment of the violence suffered by the movie 
character turns into violence against the spectator, and 
distraction into exertion.  Nothing that the experts have 
devised as a stimulant must escape the weary eye; no 
stupidity is allowed in the face of all the trickery; one has 
to follow everything and even display the smart responses 
shown and recommended in the film.  This raises the 
question whether the culture industry fulfils the function 
of diverting minds which it boasts about so loudly.  If 
most of the radio stations and movie theatres were closed 



بخشـد؟ اگـر بیشـتر      ورزد، بـه راسـتى تحقـق مـى         ساختن اذهان را، که بدان افتخـار مـى        
کننـدگان احتمـاال چیـز       شدند، مصـرف   ایستگاههاى رادیویى و سالنهاى سینما تعطیل مى      

امروزه قدم نهادن از خیابان به درون سـالن سـینما دیگـر بـه               . دادند چندانى از دست نمى   
یست؛ به محض آنکه نفس وجود این نهادهـا اسـتفاده از            معناى ورود به جهانى رؤیایى ن     

. آنها را اجبارى نکند، دیگر شور و شوق فراوانى براى استفاده از آنها در کار نخواهد بود                
هـاى   که در کارخانه  [آالت   اینگونه بستنها و تعطیل کردنها معادل تخریب ارتجاعى ماشین        

اشـى از ایـن تعطیلـى آنقـدرها از          سـرخوردگى ن  . نخواهد بود ] قرن نوزدهم رواج داشت   
سوى مشتاقان احساس نخواهد شد که از سوى افراد کندذهن، یعنى کسـانى کـه بـه هـر                   

به رغم فیلمهایى که هدفشان کامل کردن ادغام و جذب          . بینند حال از همه چیز آسیب مى     
کـه  یابد، جایى   دار است، این زن در تاریکى سالن سینما پناهگاهى براى خود مى            زن خانه 

تواند براى چند ساعتى آرام بنشیند بدون آنکه کسى به او نگاه کند، درست نظیر وقتى                 مى
که عادت داشت پشت پنجره به تماشا نشیند، البته در روزگارى که هنوز چیـزى بـه نـام                   

توانند به لطـف     در شهرهاى بزرگ بیکاران مى    . خانه و استراحت در شامگاه وجود داشت      
.  یابنـد  النها در تابستان بـه خنکـى و در زمسـتان بـه گرمـا دسـت                شده این س   دماى کنترل 

اش، هیچ شـرافت و      کرده تولید لذت، به رغم اندازه      گذشته از اینها، این دم و دستگاه ورم       
همـه امکانـات و منـابع       »  کـارگیرى کامـل    به«ایده  . کند وقارى به زندگى آدمى اضافه نمى     

اى خـود بخشـى از همـان نظـام           تـوده تکنیکى در دسترس بـراى مصـارف زیباشـناختى          
 .  زند کارگیرى منابع براى محو گرسنگى سر باز مى اقتصادى است که از به

down, the consumers would probably not lose so very 
much.  To walk from the street into the movie theatre is 
no longer to enter a world of dream; as soon as the very 
existence of these institutions no longer made it 
obligatory to use them, there would be no great urge to do 
so.  Such closures would not be reactionary machine 
wrecking.  The disappointment would be felt not so much 
by the enthusiasts as by the slow-witted, who are the ones 
who suffer for everything anyhow.  In spite of the films 
which are intended to complete her integration, the 
housewife finds in the darkness of the movie theatre a 
place of refuge where she can sit for a few hours with 
nobody watching, just as she used to look out of the 
window when there were still homes and rest in the 
evening.  The unemployed in the great cities find 
coolness in summer and warmth in winter in these 
temperature-controlled locations.  Otherwise, despite its 
size, this bloated pleasure apparatus adds no dignity to 
man’s lives.  The idea of “fully exploiting” available 
technical resources and the facilities for aesthetic mass 
consumption is part of the economic system which 
refuses to exploit resources to abolish hunger.  

دهـد   کنندگان خود را در مورد آنچه دائمـا وعـده مـى            سازى دائما مصرف   صنعت فرهنگ 
آراییهایش، از حسـاب     ها و صحنه   سررسید چکهایى که این صنعت، با نقشه      . زند گول مى 
، که کل نمایش عمال در      ]تیابى به لذت  دس[افتد؛ وعده    کشد، پیوسته به تاخیر مى     لذت مى 

تنها چیزى کـه در ایـن میـان مـورد تاییـد قـرار               : شود، امرى موهوم است    آن خالصه مى  

The culture industry perpetually cheats its consumers of 
what it perpetually promises.  The promissory note 
which, with its plots and staging, it draws on pleasure is 
endlessly prolonged; the promise, which is actually all the 
spectacle consists of, is illusory: all it actually confirms is 



گیرد آن است که غایت واقعى هرگز به دست نخواهد آمد و در مراسم شـام بایـد بـه                     مى
یـک  اشتهایى که به واسطه آن همه اسامى و تصاویر درخشان تحر          . صورت غذا اکتفا کرد   

شـود مگـر نیکـو شـمردن همـان جهـان روزمـره         رو نمـى  شده است نهایتا با چیزى روبه  
 sexualالبته آثار هنـرى نیـز نمایشـهاى جنسـى           . بارى که خواهان گریز از آن بود       کسالت

exhibition به منزله امرى منفى، به عبـارتى،        هذا این آثار با بازنمایى محرومیت      مع. نبودند
شد با ایجاد میانجیها     دن غریزه را لغو کردند و آنچه را نفى و طرد مى           برنامه به فحشا کشی   

)mediators (نجات دادند. 

that the real point will never be reached, that the diner 
must be satisfied with the menu.  In front of the appetite 
stimulated by all those brilliant names and images there is 
finally set no more than a commendation of the 
depressing everyday world it sought to escape.  Of course 
works of art were not sexual exhibitions either.  However, 
by representing deprivation as negative, they retracted, as 
it were, the prostitution of the impulse and rescued by 
mediation what was denied.   

اى کـه    رمز نهفته در تصعید زیباشناختى چیزى نیست جز بازنمایى کامیابى به منزله وعده            
ایـن  . کنـد  کند؛ سـرکوب مـى     سازى تصعید نمى   صنعت فرهنگ . زیر پا گذاشته شده است    

گیرى چسـبان یـا      هاى درشت در عرق    با به نمایش گذاشتن موضوعات میل، سینه       صنعت
اى  تنه عریان قهرمان ورزشى، صـرفا موجـب تحریـک لـذات مقـدماتى تصعیدنشـده                نیم
شود که محرومیت دائمى از مدتها پـیش آنهـا را بـه یـک نمـود جعلـى مازوخیسـتى                      مى

شهوانى وجود نـدارد کـه در        هیچ وضعیت ] در محصوالت این صنعت   .  [فروکاسته است 
عین ترغیب و تهییج تماشاگر، مبین این واقعیت تردیدناپـذیر نباشـد کـه بیـرون از پـرده           

دفتر مدیریت تولیدات سینمایى هیـز      . تواند تا این حد جور باشد      سینما اوضاع هرگز نمى   
کنـد کـه از قبـل توسـط صـنعت            را تاییـد مـى    ) 6 (صرفا همان مناسک شکنجه تانتـالوس     

انـد؛ صـنعت     زدگـى  زهدطلب و برى از شـرم      آثار هنرى . یافته است  سازى رسمیت  گفرهن
عشـق تـا مرتبـه داسـتان        . و جانمازآبکش اسـت   ) pornographic(نگار   هرزه سازى فرهنگ
شـود؛   و، پس از نزول، بسیارى چیزهـا مجـاز شـمرده مـى            . یابد تنزل مى ) رمانس(عشقى  

ى که بازار خوبى دارد واجد سهمیه خاص        ا حتى آزادى جنسى نیز در مقام محصول ویژه       
تولیـد انبـوه امـر جنسـى بـه صـورتى       .  »  جسـورانه «خود است مزین به عالمت تجارى     

ستاره سینما که ما قرار است عاشق او شـویم،          . شود خودکار به سرکوب این امر منجر مى      

The secret of aesthetic sublimation is its representation of 
fulfilment as a broken promise.  The culture industry does 
not sublimate; it represses.  By repeatedly exposing the 
objects of desire, breasts in a clinging sweater or the 
naked torso of the athletic hero, it only stimulates the 
unsublimated forepleasure which habitual deprivation has 
long since reduced to a masochistic semblance.  There is 
no erotic situation which, while insinuating and exciting, 
does not fail to indicate unmistakably that things can 
never go that far.  The Hays Office merely confirms the 
ritual of Tantalus that the culture industry has established 
anyway.  Works of art are ascetic and unashamed; the 
culture industry is pornographic and prudish.  Love is 
downgraded to romance.  And, after the descent, much is 
permitted; even license as a marketable speciality has its 
quota bearing the trade description “daring. ” The mass 
production of the sexual automatically achieves its 
repression.  Because of his ubiquity, the film star with 
whom one is meant to fall in love is from the outset a 



ش دوم خـوی  اش، از همان آغاز چیزى جز کپى یا نسـخه دسـت   جایى به دلیل حضور همه  
هـاى کـاروزو بـه گـوش         چونان یکى از صـفحه    ) tenor(صداى هر خواننده تنور     . نیست

دختران تکزاسى جملگى شبیه مدلهاى مـوفقى اسـت کـه           »  طبیعى«هاى   رسد، و چهره   مى
بازتولیـد مکـانیکى زیبـایى، کـه        . ها را قالب ریخته است     هالیوود به کمک آنان این چهره     

با تمام وجود بـدان خـدمت        سازى منظم از فردیت    تفناتیسم فرهنگى مرتجع به واسطه ب     
کند، هیچ جایى براى آن پرستش ناخودآگاه که زمانى عنصـر اساسـى و ذاتـى زیبـایى           مى

 .گذارد بود، باقى نمى

copy of himself.  Every tenor voice comes to sound like a 
Caruso record, and the “natural” faces of Texas girls are 
like the successful models by whom Hollywood has 
typecast them.  The mechanical reproduction of beauty, 
which reactionary cultural fanaticism wholeheartedly 
serves in its methodical idolisation of individuality, 
leaves no room for that unconscious idolatry which was 
once essential to beauty.   

اى   همـان لـذت موذیانـه      -شـود    طبعى جشن گرفته مـى     پیروزى بر زیبایى به یارى شوخ     
)Schadenfreude (     زنـد  بـدان دامـن مـى    که هر اقدام موفقى در جهت تحمیل محرومیـت .

خنـده،  . شود که دیگر چیزى براى خندیدن وجود نـدارد         وجود خنده از این امر ناشى مى      
دهـد کـه تـرس یـا         وف، همواره زمانى رخ مى    چه معطوف به آشتى باشد و چه از سر خ         

دهنده رهایى است، رهایى از خطر فیزیکى یا رهایى از           خنده نشان . وحشتى برطرف شود  
شـود؛   خنده معطوف به آشتى به منزله پژواک فرار از چنگ قدرت شنیده مى            . چنگ منطق 

رس غلبـه   خنده با تسلیم شدن به نیروهایى کـه بایـد از آنهـا ترسـیده بـر تـ                   نوع نادرست 
) fun(کیـف یـا تفـریح    . این خنده پژواک قدرت در مقام امرى گریزناپذیر اسـت      . کند مى

ایـن  . کنـد  گاه تجویز آن را فراموش نمـى       صنعت تولید لذت هیچ   . نوعى حمام طبى است   
هـاى   لحظـه . کنـد  امر خنده را به ابزار تحریف خوشبختى و نیرنـگ زدن بـدان بـدل مـى                

 فقط اپراهاى آبکى و فیلمهایند که تجربه جنسـى را همـراه             اند؛ خوشبختى عارى از خنده   
طبعـى اسـت کـه       اما بـودلر همانقـدر عـارى از شـوخ         . کشند با طنین خنده به تصویر مى     

در جامعه کاذب، خنده نوعى بیمارى است که خوشبختى و سـعادت را مـورد         . هولدرلین
خندیـدن  .  غـرق سـازد   ارزش خویش  بى رود تا آن را در کلیت      حمله قرار داده است و مى     

The triumph over beauty is celebrated by humour – the 
Schadenfreude that every successful deprivation calls 
forth.  There is laughter because there is nothing to laugh 
at.  Laughter, whether conciliatory or terrible, always 
occurs when some fear passes.  It indicates liberation 
either from physical danger or from the grip of logic.  
Conciliatory laughter is heard as the echo of an escape 
from power; the wrong kind overcomes fear by 
capitulating to the forces which are to be feared.  It is the 
echo of power as something inescapable.  Fun is a 
medicinal bath.  The pleasure industry never fails to 
prescribe it.  It makes laughter the instrument of the fraud 
practised on happiness.  Moments of happiness are 
without laughter; only operettas and films portray sex to 
the accompaniment of resounding laughter.  But 
Baudelaire is as devoid of humour as Hölderlin.  In the 
false society laughter is a disease which has attacked 
happiness and is drawing it into its worthless totality.  To 
laugh at something is always to deride it, and the life 



به چیزى همواره به معناى خوار شمردن آن است، و آن حیاتى که، به گفتـه برگسـون، از                   
کنـد، بـه واقـع نـوعى حیـات وحشـى             طریق خنده موانع را در هم شکسته و فوران مـى          

اشغالگر است، نوعى تحکیم و پافشارى بـر نفـس کـه آمـاده اسـت تـا هرگـاه فرصـت                      
ایى خود از قید هرگونه مالحظه اخالقى را در انظـار عمـوم             اجتماعى مناسب فرارسد ره   

. اى از بشریت اسـت     این جماعت تماشاچیان خندان فقط تقلید مسخره      . به نمایش گذارد  
اعضاى این جماعت مونادهایى هستند، جملگى سرسپرده لذت حاضر و آماده بودن براى             

آنان فقط کاریکـاتورى    هماهنگى  . خسران هر کسى جز خودشان     انجام هر کارى به قیمت    
نکته خبیث و شیطانى در مورد این خنـده کـاذب آن اسـت کـه ایـن                  . از همبستگى است  

خنده تقلیدى مسخره اما گیرا از بهترین نوع خنده است، یعنى همان خنـده معطـوف بـه                  
) res severa verum gaudium )7شعف، به واقع، اهل زهد و عارى از اسراف است . آشتى

هل صومعه که عمل جنسى، و نه زهد، به واقع مبین پشت کردن به سـعادت         این نظریه ا  . 
و خوشى قابل حصول است، در منش جدى و اندوهبار عاشقى که با سـوءظن بـه آینـده             

در . گیرد کند، به صورتى سلبى مورد تایید قرار مى        زندگى خویش را وقف لحظه حال مى      
شود که در خلسـه یـا         دردى مى  سازى ناکامى و نفى سرخوشانه جایگزین      صنعت فرهنگ 

ایـن  ] سـازى  صـنعت فرهنـگ  [قانون اعالى . از خود بیخود شدن و در زهد مشهود است    
به هیچ قیمتى امیال خود را ارضاء نخواهنـد کـرد؛ آنـان بایـد               ] تماشاچیان[است که آنان    

سازى، ناکامى   در هر یک از محصوالت صنعت فرهنگ      . بخندند و به خندیدن بسنده کنند     
شده از سوى تمدن بار دیگر به صـورتى قطعـى و روشـن               رومیت همیشگى تحمیل  و مح 

عرضه کردن چیزى به آنان و محروم ساختنشـان         . شود اثبات و بر قربانیان خود اعمال مى      
ایـن همـان چیـزى اسـت کـه در فیلمهـاى اروتیـک رخ                . از آن، عمال امرى واحد است     

 دقیقا از آن رو که ایـن عمـل هرگـز            آغوشى متمرکز است،   چیز بر عمل هم    همه.  دهد مى
در فیلمهاى سینمایى تایید وجود یک رابطه نامشروع بـدون بـداقبالى و             . نباید تحقق یابد  

which, according to Bergson, in laughter breaks through 
the barrier, is actually an invading barbaric life, self-
assertion prepared to parade its liberation from any 
scruple when the social occasion arises.  Such a laughing 
audience is a parody of humanity.  Its members are 
monads, all dedicated to the pleasure of being ready for 
anything at the expense of everyone else.  Their harmony 
is a caricature of solidarity.  What is fiendish about this 
false laughter is that it is a compelling parody of the best, 
which is conciliatory.  Delight is austere: res severa 
verum gaudium.  The monastic theory that not asceticism 
but the sexual act denotes the renunciation of attainable 
bliss receives negative confirmation in the gravity of the 
lover who with foreboding commits his life to the fleeting 
moment.  In the culture industry, jovial denial takes the 
place of the pain found in ecstasy and in asceticism.  The 
supreme law is that they shall not satisfy their desires at 
any price; they must laugh and be content with laughter.  
In every product of the culture industry, the permanent 
denial imposed by civilisation is once again unmistakably 
demonstrated and inflicted on its victims.  To offer and to 
deprive them of something is one and the same.  This is 
what happens in erotic films.  Precisely because it must 
never take place, everything centres upon copulation.  In 
films it is more strictly forbidden for an illegitimate 
relationship to be admitted without the parties being 
punished than for a millionaire’s future son-in-law to be 
active in the labour movement.  In contrast to the liberal 
era, industrialised as well as popular culture may wax 
indignant at capitalism, but it cannot renounce the threat 



روسـت تـا     تـرى روبـه    سـفت و سـخت     مجازات شدن هر دو طرف رابطه، بـا ممنوعیـت         
ـ        . مشارکت فعال داماد آینده فالن میلیونر در مبارزات کارگرى         ه در تقابل بـا عصـر و زمان

دارى  لیبرال، فرهنگ جامعه صنعتى و همچنین فرهنگ عامیانه ممکن است علیـه سـرمایه             
ایـن تهدیـد    . توانند تهدید اختگـى را محکـوم سـازند         گاه نمى  شعار سر دهند، لیکن هیچ    

 کـه هـم در      -یافته مـردان یونیفـورم پـوش         اصلى بنیادى است، و از سرسپردگى سازمان      
 دوام بیشـترى    -شوند، مشهود است     ین منظور تولید مى   واقعیت و هم در فیلمهایى به هم      

کننده است دیگر پیوریتانیسم نیست، هرچند این        آنچه امروزه مهم و تعیین    . خواهد داشت 
کند، بلکه نکته مهم ضرورت      آیین هنوز حضور خود را در قالب سازمانهاى زنان ابراز مى          

و رخصـت نـدادن بـه او تـا          کننده   نهفته در سیستم است، ضرورت تنها نگذاشتن مصرف       
 .پذیر است اى دچار این سوءظن شود که مقاومت امکان حتى براى لحظه

of castration.  This is fundamental.  It outlasts the 
organised acceptance of the uniformed seen in the films 
which are produced to that end, and in reality.  What is 
decisive today is no longer puritanism, although it still 
asserts itself in the form of women’s organisations, but 
the necessity inherent in the system not to leave the 
customer alone, not for a moment to allow him any 
suspicion that resistance is possible. 

نشان داد که همه نیازهایش     ] کننده مصرف[کند که باید به او       اصل اساسى چنین حکم مى    
شدنى است، ولى آن نیازها باید چنان از قبل تعیین شـده باشـند کـه وى حـس کنـد                      رفع

این کار نه فقـط او      . سازى، است  کننده ابدى، یا ابژه صنعت فرهنگ      خودش همان مصرف  
اى که بدان سرگرم است عـین رضـایت و کامیـابى             یبکارانهدارد باور کند بازى فر     را وامى 

است، بلکه عالوه بر آن حاکى از آن است که وى باید، در هر اوضاع و احوالى، به آنچـه                    
فرار از نکبت و مالل زنـدگى روزمـره کـه کـل صـنعت               . شود بسنده کند   به او عرضه مى   

ن دختر در یکى از فیلمهاى      دهد، قابل قیاس با ماجراى ربود      سازى وعده آن را مى     فرهنگ
بهشتى که  . این پدر دخترک است که نردبان را در تاریکى سرپا نگه داشته           : کارتونى است 

فـرار و  . شود همان سختى و نکبت قـدیمى اسـت     سازى ارائه مى   از سوى صنعت فرهنگ   
اند تا دوباره به همان نقطه شـروع         گریختن با معشوق، هر دو، از پیش چنان طراحى شده         

وش لذت مشوق همان حس تسلیم و رضایى است که قاعدتا باید بـه فرامـ              . هى شوند منت

The principle dictates that he should be shown all his 
needs as capable of-fulfilment, but that those needs 
should be so predetermined that he feels himself to be the 
eternal consumer, the object of the culture industry.  Not 
only does it make him believe that the deception it 
practices is satisfaction, but it goes further and implies 
that, whatever the state of affairs, he must put up with 
what is offered.  The escape from everyday drudgery 
which the whole culture industry promises may be 
compared to the daughter’s abduction in the cartoon: the 
father is holding the ladder in the dark.  The paradise 
offered by the culture industry is the same old drudgery.  
Both escape and elopement are pre-designed to lead back 
to the starting point.  Pleasure promotes the resignation 



  .which it ought to help to forget .  کردن آن کمک کند

 

 )  وجود نداشتپیاده شده از اینترنت، ِ  انگلیسیاین قسمت در متنِ(
نهـاد هنـر، بلکـه در حکـم         تفریح و سرگرمى، اگر از هر قید و بندى رها شود، نه فقط بر             

معنـا از مـارک تـواین کـه صـنعت            آن تصویر مهمـل و بـى      . نقش افراطى آن خواهد بود    
هرچه هنـر  . کننده هنر باشد تواند تصحیح رود، مى گاه با آن ور مى  سازى آمریکا گه   فرهنگ
بیشتر ناسازگارى با زندگى را مد نظر قرار دهد، شباهت آن با جدیت زندگى، کـه                 با دیت 

تز یا برابر نهاد هنر است، بیشتر خواهد شد؛ و هرچه تالش بیشترى را صـرف بسـط           تىآن
یافتن تمام و کمال از دل قانون فرمال خاص خود کنـد، طالـب تالشـى بیشـتر از سـوى                     

آمیـز، بـه     در برخى فیلمهاى هـزل    . شود هوش و عقل آدمى براى خنثى کردن بار خود مى         
اى بـه    کان وقوع این نوع نفى براى چند لحظـه        ویژه در فیلمهاى مضحک و گروتسک، ام      

تفریح و سرگرمى ناب بـا توجـه        . ولى البته تحقق آن ممکن نیست     . گردد راستى عیان مى  
به پیامدش، یعنى واگذارى نرم و روان خود به دست هر نوع تـداعى معـانى و مهمـالت                   

، سرگرمى  در عوض : شود کاره قطع مى   بخش، توسط سرگرمى موجود در بازار نیمه       شادى
سـازى بـر    بخشد کـه صـنعت فرهنـگ       ناب جاى خود را به نوعى معناى جامع جعلى مى         

اى  به منزله بهانـه ] معنا[ورزد، و با این حال از آن  الصاق آن به محصوالت خود اصرار مى    
ها و دیگـر     زندگینامه. کند هاى معروف سوءاستفاده مى    صرف براى به کار گرفتن هنرپیشه     

معنایى را در قالب یک طرح داسـتان ابلهانـه بـه             هاى گنگى و بى    پاره کهداستانهاى ساده ت  
هاى دلقک شوخ خبرى نیست، و آنچـه بـه مـا             دیگر از کاله و زنگوله    . زنند هم وصله مى  

کلیدهاى عقل کاپیتالیست است که لذت ناشى از دستیابى به موفقیت            شود دسته  عرضه مى 
شغلى قهرمان   اى باید به پیشرفت    آمیز هر بوسه   لدر فیلمهاى هز  . دهد را بر پرده نمایش مى    

 



هاى محبوب بازارى که به شـهرت رسـیدنش باشـکوه و             مشتزن، یا فالن متخصص ترانه    
سازى در ایـن امـر       فریبکارى صنعت فرهنگ  . شود، کمک کند   جالل به تصویر کشیده مى    

کننـده سـرگرمى اسـت، بلکـه فریـب اصـلى آن اسـت کـه ایـن                    نهفته نیست که عرضـه    
دهد مالحظات تجارى این خوشى      کند، زیرا رخصت مى    خوشى و لذت را تباه مى      نعتص

هـاى ایـدئولوژیک تمـدن و فرهنگـى سـازند کـه خـود درگیـر فرآینـد                را درگیر کلیشـه   
بچگانـه و   «قید و بند را به منزله امرى         اخالق و ذوق، سرگرمى بى    . اضمحالل نفس است  

گرایـى روشـنفکرانه بـد       لوحى به انـدازه عقـل      ساده -کنند   کاره قطع مى   نیمه»  لوحانه ساده
سازى  صنعت فرهنگ . کنند  و حتى امکانات تکنیکى را نیز محدود مى        -شود   محسوب مى 

نه به این سبب که سرزمین معصیت است، بلکه از آن رو که معبدى است در                : فاسد است 
انم مینیور تـا    در همه سطوح؛ از همینگوى تا امیل لودویگ، از خ         . خدمت لذت سطح باال   

لون رنجر، از توسکانینى تا گى لومباردو، آن محتواى فکرى که حاضر و آمـاده از قلمـرو                 
سـازى، در قالـب آن       صـنعت فرهنـگ   . هنر و علم اخذ شده است، حـاوى کـذب اسـت           

سر و ته سوارکاران،     کند، در مهارت بى    ویژگیهایى که این صنعت را به سیرک نزدیکتر مى        
توجیـه و دفـاع از هنـر فیزیکـى در           «گر خویش است، و در        که توجیه  بندبازان، و دلقکها  

امـا  .  به واقع رد پایى از چیزى بهتر را در خـود حفـظ کـرده اسـت                 ،)8(»  برابر هنر فکرى  
پناهگاههاى مهارتى غیرفکرى، که در تقابل با مکانیزیسم اجتماعى معرف حیات انسـانى             

شود، عقلى کـه      جستجو و تخریب مى    رحمانه است، از سوى عقلى شماتیک به طرزى بى       
معنـایى   در نتیجه این امر، بى    .  خود را به اثبات رساند     دارد تاثیر و داللت    همه چیز را وامى   

در بخش تحتانى آثار هنرى همچون معنا در بخش فوقانى آنهـا، بـه طـور کامـل ناپدیـد                    
 .  شود مى

 به سـقوط فرهنـگ بلکـه        امتزاج فرهنگ و سرگرمى که امروزه شاهد وقوع آنیم، نه فقط          



مؤید این نظر این واقعیت اسـت کـه فقـط           .  شود الزاما به فکرى شدن سرگرمى منجر مى      
؛ در رادیـو، موسـیقى      ] هـا  هنرپیشـه [در سالن سینما، عکس     : شود نسخه یا کپى ظاهر مى    

: کـرد  در عصر گسترش لیبرالیسم، سرگرمى از ایمان راسخ به آینده تغذیـه مـى             . ضبطشده
امروزه این ایمان بار دیگر     . شود ماند یا حتى بهتر مى     بر جاى مى   نچنان که هست  چیز آ  همه

شود که دیگر هیچ هـدف یـا غـایتى را پـیش رو         گردد و چنان رقیق و محو مى       فکرى مى 
به واقعیت دارنـد از آن چیـزى بـیش از نـوعى نمـایش                بیند و براى کسانى که پشت      نمى
ارت است از تاکیدهاى بامعنایى که داسـتان فـیلم، بـه            این ایمان عب  . ماند ها باقى نمى   سایه

نهد، بر قساوت پنهان     مى) مهندس جوان، دختر جلد   (موازات خود زندگى، بر آدم زرنگ       
 حتـى در  -شده در جامه شخصیت، عالقه به ورزش، و نهایتـا بـر اتومبیلهـا و سـیگارها            

یغـاتى تولیدکننـدگان    هـاى تبل   هاى ویژه سرگرمى نه به حسـاب هزینـه         مواردى که برنامه  
سرگرم شدن، خود به یـک ایـدئال     . شود واسطه بلکه به حساب کل سیستم گذاشته مى        بى

کنـد کـه خـودش تـوده مـردم را از آنهـا               شود و جاى امور واالترى را اشغال مى        بدل مى 
تـر از شـعارهاى      اى اى حتـى کلیشـه     محروم کرده است، آن هم با تکرار این امور به شیوه          

گرایى، یعنى همان شکل به لحاظ ذهنـى محدودشـده حقیقـت،       درون. بلیغاتىهاى ت  آگهى
صـنعت  . شد در اختیار قدرتمندان جهان بـرون بـود         همواره بسى بیش از آنچه تصور مى      

اینک از آن چیزى باقى نمانده      . کند گرایى را به دروغى آشکار بدل مى       سازى درون  فرهنگ
روش دینـى، فیلمهـاى روانشـناختى، و        است مگر چرندیاتى مناسب حـال کتابهـاى پرفـ         

آورى دلپـذیر اسـت؛ و       سریالهاى ویژه بانوان، آن هم به مثابه بزکى که بـه نحـو خجالـت              
توان در متن زندگى واقعى عاطفه شخصى اصیل را با اطمینانى هرچه بیشـتر               بدینسان مى 

 تحقـق   در این معنا مشغولیات یا سرگرمى همان تزکیه یـا پـاالیش عواطـف را              . مهار کرد 
داد و مـورتیمر آدلـر اینـک آن را         بخشد که ارسطو زمانى آن را به تراژدى نسـبت مـى            مى

سازى حقیقت را در مـورد کاتارسـیس         صنعت فرهنگ . داند مناسب فیلمهاى سینمایى مى   



 .  کرد سازد همانطور که پیشتر در مورد سبک چنین مى عیان مى
توانـد حسـاب نیازهـاى      مـى  سـازى قـویتر شـود، بیشـتر        هرچه مواضع صـنعت فرهنـگ     

کنندگان را در جا روشن کند، آنها را تولید و کنترل کند، بدانها نظم بخشـد، و یـا                    مصرف
براى این نوع پیشرفت فرهنگى هیچ حـد  : حتى عرضه تفریح و سرگرمى را متوقف سازد    

اما این گرایش جزء درونى خـود اصـل سـرگرمى اسـت کـه بـه                 . و مرزى در کار نیست    
اگـر نیـاز بـه تفـریح و سـرگرمى           .  مند از روشنگرى است    یى اصلى بهره  مفهومى بورژوا 

سازى بود، که از این موضوع به منزله ابزارى براى توصیه            عمدتا محصول صنعت فرهنگ   
 پوسـتر رنگـى مشـابه تـابلو رنـگ و            -جست   ها سود مى   فالن محصول یا روش به توده     

ا فهرست مواد اولیه الزم بـراى       روغن به لطف لقمه لذیذى که در آن ترسیم شده است، ی           
 امروزه سرگرمى همواره تاثیر و نفوذ کسب        -پختن کیک به کمک تصویرى از یک کیک         

اما قرابت آغازین کسب و کار و سـرگرمى         . کند و کار، دغدغه فروش و غیره را برمال مى        
راحتى و خوش بودن یعنـى      .  دفاع از جامعه  : خاص دومى مشهود است    در معنا و اهمیت   

این امر فقط بـا جـدا و محفـوظ مانـدن از کلیـت فرآینـد اجتمـاعى ممکـن                     . ى گفتن آر
دلیـل دعـوى    زدایى، و، از بدو کار، با قربانى کردن بـى  شود، با منگ کردن و حساسیت  مى

 بـه مـنعکس سـاختن کـل در محـدوده            - هرقدر هم چرنـد و مهمـل       -گریزناپذیر هر اثر  
ن بـه هـیچ چیـز و فرامـوش کـردن رنـج       لذت همیشه به معناى فکر نکرد     . مرزهاى خود 

تجربه لذت اساسا همان حـس درمانـدگى اسـت،        . است، حتى آنجا که رنج مشهود است      
بار، بلکه گریز از آخرین      گویند، گریز از واقعیتى ذلت     نوعى گریختن، اما، نه آنطور که مى      

قـع  دهـد، بـه وا     رهاییى که سرگرمى وعده حصولش را مـى       . بقایاى ایده و خیال مقاومت    
خـود  «موهن بودن ایـن پرسـش سـخنورانه کـه           . تفکر و نفى کردن است    ] قید[آزادى از   

 تو گـویى مخاطبـان      -شود که خطاب آن      از این واقعیت ناشى مى    » خواهند؟ مردم چه مى  



 به همان مردمى است که قرار است مدبرانه و به عمد از این        -اند   افرادى اهل فکر و تامل    
 علیـه صـنعت     - در موارد استثنایى     -انى که افکار عمومى     حتى زم . فردیت محروم شوند  

کند، کل نیروهایى که قادر به بسـیج و تجهیـز آنهاسـت، در همـان        سازى عصیان مى   لذت
. به آنان القاء کـرده اسـت   شود که خود این صنعت رمقى خالصه مى   مقاومت ضعیف و بى   

نـرخ سـرعت    .  شده اسـت   با این حال، باقى نگهداشتن مردم در این وضع بسیار دشوارتر          
در . تنزل آنان به حماقت نباید از نرخ سرعت افزایش هـوش و شعورشـان عقـب بیفتـد                 

اند که خود را بـا میلیـونر روى          ها تیزتر از آن    روزگار ما، یعنى در عصر آمار و ارقام، توده        
بزرگتـرین عـدد را نادیـده       ] آمـارى [اند کـه قـانون       پرده سینما یکى کنند، و خرفتر از آن       

کـس   شـک همـه    بى. سازد ایدئولوژى خود را در پس محاسبه احتماالت پنهان مى        . بگیرند
کشـد، یـا بـه       شانس نخواهند بود، مگر آن کسى که بلیط برنده را مـى            برنده خوش  عاقبت

 کـه معمـوال خـود       -عبارت بهتر، کسى که، براى انجام این کار، از سـوى قـدرتى برتـر                
وقفـه   بـى  ت، صنعتى که بنا به تصـویر رایـج         مشخص شده اس   -سازى است    صنعت لذت 

آن کسانى که توسط صـیادان اسـتعداد کشـف و           . سرگرم جستجو و شکار استعدادهاست    
 Idealهاى آرمـانى   شوند، نمونه سپس توسط استودیو در مقیاس وسیع معرفى و تبلیغ مى

Types     بـوب  البته قرار بـر آن اسـت کـه هنرپیشـه مح           . انسان متوسط و وابسته نوظهورند
اى نمادپردازى کند که معلـوم شـود لبـاس مجلـل شـب               نویس معمولى را به شیوه     ماشین

ترتیب،  بدین. شود براى بازیگر زن دوخته شده است که از دختر واقعى متمایز شمرده مى            
کنند ممکن بود خودشان بر پرده سینما ظـاهر شـوند،            دختران تماشاچى نه فقط حس مى     

شـوند کـه آنـان را از پـرده جـدا              شـکاف عظیمـى مـى      بلکه در عین حال متوجه حضور     
توانـد   تواند بلیط برنده را برگزیند، فقط یـک مـرد مـى            فقط یک دختر جوان مى    . سازد مى

جایزه را ببرد، و اگرچه، از نظـر ریاضـى، همگـان صـاحب بختـى برابرنـد، لـیکن ایـن                      
ن آن و خوشـحال     براى هر فرد چنان ناچیز است که بهترین کار به واقع نادیده گرفت             خت



شدن از موفقیت دیگرى است، موفقیتى که کامال ممکن بود از آن او شود، ولـى از قضـا                   
سـازى فراخـوانى بـراى یکـى پنداشـتن           هـر زمـان صـنعت فرهنـگ       . شـود  گاه نمـى   هیچ
صادر کند، این دعوت بالفاصـله پـس گرفتـه          ] خود با فالن هنرپیشه یا نماد     [لوحانه   ساده
زمانى بـود کـه تماشـاگر سـینما هنـوز        . تواند از خود بگریزد    نمىکس   دیگر هیچ . شود مى
اکنون بـازیگران   . توانست عروسى خود را در قالب عروسى مشهود در فیلم نظاره کند            مى

هایى از همان مقولـه      شانس روى پرده، همچون هریک از آحاد جامعه، صرفا نسخه          خوش
شـباهت  . یر عناصـر انسـانى اسـت      ناپـذ  واحدند، لیکن این برابرى فقط مؤید جدایى غلبه       

هویت واحد و یکسان مقولـه مـانع بـروز هویـت مـوارد       . کامل همان تفاوت مطلق است    
آمیز، ایـده انسـان در مقـام         سازى، به نحوى طنزى    صنعت فرهنگ . شود خاص و منفرد مى   

اینک وجود هر شخصى    . بدل کرده است   را به اقعیت  ] یعنى نوع بشر  [عضوى از یک نوع     
تواند جایگزین هـر شـخص       کند که به لطف آنها مى      جود آن صفاتى داللت مى    صرفا بر و  

او در مقام یک فرد     . پذیر، یعنى یک نسخه یا کپى است       انسان شیئى تعویض  : دیگرى شود 
اهمیت است، و این دقیقا همان واقعیتى است که          شدنى و کامال بى    امرى به تمامى مصرف   

این امر ساختار درونـى     . برد وم سازد، بدان پى مى    او، وقتى زمان او را از این شباهت محر        
. دهـد   تغییر مى-شود  حفظ و نگهدارى مى  که از سایر لحاظ به دقت  -مذهب موفقیت را    

که مسـتلزم تـالش و تحمـل    () Per aspera ad astra )9امروزه به طرزى فزاینده بر جایزه 
که کـدام ترانـه و       اب این گیرى در ب   در فرآیند تکرارى و یکنواخت تصمیم     ) . سختیهاست

بازیگر سزاوار محبوب و ستاره شـدن هسـتند، عنصـر بخـت و تصـادف کـور از سـوى                     
بـا دسـت    . گذارند فیلمهاى سینمایى بر عامل بخت تاکید مى      . شود ایدئولوژى برجسته مى  

جـز آدم    زدن به هر کارى به منظور تضمین شباهت و همانندى اساسى همه شخصیتها، به             
هـایى همچـون چهـره گرتـا         مثال، چهره (هاى غیرسازشگر    حذف همه چهره  بد فیلم، و با     

 )"!Hello sister"(توان به آنها گفـت   اى نیست که گویى مى گاربو، که ظاهرشان به گونه



یابند کـه در     آنان اطمینان مى  . شود در قدم نخست ادامه زندگى براى سینماروها آسانتر مى        
توانند به همین خوبى از پـس کـار برآینـد و           نیز مى حالت موجود ایرادى ندارند، که آنان       

ولـى در عـین حـال اشـاره         . بیش از نیرو و توانشان چیزى از آنـان طلـب نخواهـد شـد              
فایـده خواهـد بـود، زیـرا حتـى           کنند دال بر آن که هـر تالشـى بـى           کوچکى دریافت مى  

آنان معنـاى   . ردپذیر کار خودشان هیچ پیوندى ندا      بورژوایى نیز دیگر با آثار محاسبه      بخت
که بـه لطـف آن      (دهند که بخت     در اصل همگى تشخیص مى    . کنند این اشاره را درک مى    

نیروهـاى جامعـه در     . ریزى اسـت   روى دیگر برنامه  ) شود هرازگاهى یک نفر ثروتمند مى    
تواند مهندس یـا مـدیرعامل       شوند که هر کس مى     راستاى عقالنیت چنان به کار گرفته مى      

همین علت این که جامعه چه کسى را براى چنین کارکردهایى تربیـت و        شود، و دقیقا به     
بخـت و   . شـود  اى عقالنـى محسـوب نمـى       تعیین خواهد کرد، دیگر به هیچ وجه مسـاله        

شوند، زیرا، با توجه به برابـرى آدمیـان، موفقیـت و             ریزى امرى واحد و یکسان مى      برنامه
بخت و  . ونه معناى اقتصادى است    فاقد هرگ  - تا باالترین سطوح جامعه      -شکست فردى   

شود، نه از آن جهت که بر سرنوشت این یا آن فرد خاص تاثیر               ریزى مى  اقبال خود برنامه  
بخـت و  . کنـد  رود بخت نقشى حیاتى ایفا مى     گذارد، بلکه دقیقا از آن رو که تصور مى         مى

آورد که در     مى ریزان، و این تصور را به وجود       برنامه اى است در خدمت    اقبال عذر و بهانه   
بخشند، هنـوز    متن مجموعه پیچیده طرحها و معامالتى که کل زندگى آدمیان را شکل مى            

گـزینش  . فضایى براى رشد روابط مستقیم و خودانگیخته میـان آنـان بـاقى مانـده اسـت                
سـازى   هاى گونـاگون صـنعت فرهنـگ       دلبخواهى افراد متوسط نماد این آزادى در رسانه       

صل فالن مجله در مورد سفرهاى تفریحى نسبتا باشکوهى که این           در گزارشهاى مف  . است
اى  شانس ترتیب داده است، که ترجیحا یک خانم تندنویس حرفه          مجله براى برنده خوش   

، عجـز و    )ها در مسابقه برنده شـده اسـت        گنده که احتماال به لطف ارتباطش با کله      (است  
حـد کـه      تـا بـدان    -اند    ماده صرف  آدمیان جملگى در حکم   . یابد ناتوانى همگان نمود مى   



خصوصى خویش ارتقاء دهند و مجددا او        توانند هر کسى را به بهشت      صاحبان قدرت مى  
در این میان حقـوق انسـانى و کـار او هـیچ محلـى از اعـراب         : بیرون اندازند  را از بهشت  

 در  کننده و کارمند عالقـه و توجـه دارد، و          به مردمان صرفا در مقام مصرف      صنعت. ندارد
. واقع کل نوع بشر و هریک از آحاد آن را به مرتبه این فرمـول فراگیـر تنـزل داده اسـت                     

ریزى، زندگى یا    یا برنامه  ایدئولوژى حاکم، بنا به وجه غالب در هر برهه از زمان، بر بخت            
به  بگیر نسبت  به آدمیان در مقام کارکنان حقوق     . گذارد یا تمدن تاکید مى    تکنولوژى، طبیعت 

شوند تـا همچـون      شود و جملگى ترغیب مى     یر سازماندهى عقالنى تذکر داده مى     امر خط 
کنندگان، آزادى انتخاب و     در مقام مصرف  . انسانهایى معقول خود را با محیط تطبیق دهند       

شـود، آن هـم      جذابیت محصوالت نو بر پرده سینما یا در مطبوعات به آنان نشان داده مى             
کننـده یـا     در مقـام مصـرف    [در هـر دو مـورد       . ىهـاى انسـانى و شخصـ       به یارى لطیفـه   

 .  مانند آنان اشیائى صرف باقى مى] بگیر حقوق
سازى کمتـر باشـد، توانـایى آن در ارائـه تبیینـى              هرچه وعده و وعیدهاى صنعت فرهنگ     

حتـى  . شـود  یافتـه از سـوى آن توخـالیتر مـى          بامعنا از زندگى کمتر، و ایـدئولوژى رواج       
گى و سـودمندى اجتمـاعى نیـز در ایـن عصـر تبلیغـات عـام و                  آرمانهاى انتزاعى هماهن  

ایم چگونه با مفاهیم انتزاعى به منزله        ما حتى یاد گرفته   . اند سراسرى بیش از حد انضمامى    
یـا صـدق بـه سـادگى موجـب         زبان تماما مبتنى بر حقیقت    . تبلیغات فروش برخورد کنیم   

انجامش احتماال موضوع و مضمون     شود که    اى مى  صبرى براى پرداختن به معامله     بروز بى 
رسـند؛ مـابقى نیـز       معنا به نظر مى    کلماتى که وسیله و ابزار صرف نیستند بى       . اصلى است 

داوریهاى ارزشى یـا آگهـى تجـارى و یـا حرافـى پـوچ و           . نمایند خیالى و غیرحقیقى مى   
د بدل  طرف و غیرمتعه   بر این اساس ایدئولوژى به امرى مبهم، بى       . شوند مورد تلقى مى   بى

نفـس مـبهم بـودن، و       . گشته است، و بدین طریق نه روشنتر شـده اسـت و نـه ضـعیفتر               



پذیر نباشد، به منزله     کراهت تقریبا علمى آن به متعهد ساختن خود به هر چیزى که صدق            
ایدئولوژى بـه تصـویب و تـرویج پرحـرارت و از پـیش              . کند نوعى ابزار سلطه عمل مى    

سـازى تمایـل دارد خـود را بـه          صنعت فرهنـگ  . شود شده وضعیت موجود بدل مى     تنظیم
چـون و    تجسم عینى احکام و رهنمودهاى اقتدارگرا، و در نتیجه به مفسر و پیشگوى بـى              

هــاى گمــراه کــردن یــا  ایــن صــنعت از میــان صــخره. چــراى نظــام حــاکم، بــدل ســازد
نبـال  سوءاطالعات قابل اثبات و حقیقت عیان و مشهود مسیرى پیچ در پـیچ را ماهرانـه د    

اش  کند که ابهام و تیرگـى      اى را بازتولید مى    کند، و با نهایت وفادارى و صداقت پدیده        مى
نخورده را به منزلـه امـرى    جا حاضر و دست کند و واقعیت همه    راه هر بصیرتى را سد مى     

عکـس یـا تصـویر عینـى زنـدگى          : شـود  ایدئولوژى دو پاره مـى    .  سازد ایدئال مستقر مى  
 معنـایى دروغـین کـه       -یر و دروغ عریان درباره معناى این زندگى         سرسخت و تغییرناپذ  

. شـود  شود و با ایـن حـال خـرفهم مـى           شود بلکه تلویحا بدان اشاره مى      صراحتا بیان نمى  
شود تا سرشت الوهى آن به اثبات        مسلک تکرار مى   اى صرفا کلبى   واقعیت همواره به شیوه   

دقیق و قطعى نیست، لیکن     ) Photologic(ى  البته این نوع اثبات مبتنى بر عکسبردار      . رسد
. هر آن کسى که در قدرت یکنواختى و تکرار شک کند، ابله اسـت             . ناپذیر هست  مقاومت

شمارد کـه اعتـراض      سازى اعتراض علیه خود را دقیقا همانقدر مردود مى         صنعت فرهنگ 
وستن بـه   پی. شود سازى مى  طرفانه توسط این صنعت دوباره     علیه جهانى که به صورتى بى     

آن هنردوستان شهرسـتانى کـه      : قافله یا به حال خود رها شدن یگانه انتخاب ممکن است          
 بـه لحـاظ   -شوند  اى متوسل مى به عوض سینما و رادیو به زیبایى ابدى و تئاتر غیرحرفه          

اى هواداران خود را بـه       اند که فرهنگ توده     از قبل در همان موضعى قرار گرفته       -سیاسى  
این فرهنگ به قدر کافى سـخت و محکـم شـده اسـت کـه، در                 . دهد سوى آن سوق مى   

صورت لزوم، خیاالت و تصورات قدیمى، مثل ایدئال پدر و احساس مطلق، را بـه منزلـه      
. اعیان و موضوعات ایدئولوژى جدید همان خـود جهـان اسـت           . ایدئولوژى مسخره کند  



 از  ،)facts(ان واقعیتهـا    این ایدئولوژى صرفا با ارتقاء یک هستى نـامیمون بـه مرتبـه جهـ              
جـایى   ایـن جابـه   . جوید طریق بازنمایى مو به موى آن، از کیش پرستش واقعیتها سود مى           

هر آنچه توسـط  . کند نفس هستى یا وجود داشتن را به جانشینى براى معنا و حق بدل مى         
انداز که آدمى ممکـن اسـت      مایوس شدن از این چشم    . شود، زیباست  دوربین بازتولید مى  

بـرد، توسـط نمـایش       نویسى باشد کـه جـایزه سـفر بـه گـرد جهـان را مـى                 ان ماشین هم
شود که قـرار اسـت جزئـى از ایـن سـفر              کننده عکسهاى دقیق مناطقى تکمیل مى      مایوس
یک فـیلم   . شود عرضه مى ] به بیننده [نه خود ایتالیا، بلکه مدارکى دال بر وجود آن          . باشند

 رود کـه تصـویرى سـراپا سـرد و دلگیـر از همـان       تواند تا بدانجا پیش    سینمایى حتى مى  
پاریسى ارائه دهد که از دید دخترک آمریکایى قرار است محل ارضاى امیـال او باشـد، و         
بدینسان دخترک را با قاطعیتى هرچه بیشتر به آغوش همان پسرک زرنگ آمریکایى براند              

اقعیـت کـه خـود      ایـن وضـعیت، ایـن و      . با او آشنا شـود     توانست که در شهر خود نیز مى     
دهنـده آن هسـتند بازتولیـد        ترین فاز خود، زندگى کسانى را کـه تشـکیل          سیستم، در تازه  

شان را بدهد، بـه واقـع یکـى از محاسـن و      کند، به عوض آن که بالفاصله ترتیب همه   مى
. شود که حاضر شده به این زنـدگى معنـا و ارزش عطـا کنـد                الطاف سیستم محسوب مى   

 پیوستن به قافله به منزله توجیهى براى بقاى کور و لجوجانه سیستم،             تداوم قافله و تداوم   
کنـد، نظیـر چرخـه       هر آنچه خود را تکـرار مـى       . شود و حتى تغییرناپذیرى آن، مطرح مى     

همان نوزادان همیشگى جاودانه از دل مجالت به        . اى سالم است   طبیعى یا صنعتى، پدیده   
به رغم همه پیشرفتها در تکنیکهـاى  .  خواهد زدزنند؛ ماشین جاز تا ابد ضربه ما لبخند مى  

قـرارى صـنعت، نـانى کـه      بازتولید، در کنترلها و تخصصها، و به رغم تمامى تـپش و بـى    
این صنعت  . کند همان سنگ سخت کلیشه است      سازى به آدمى عرضه مى     صنعت فرهنگ 

ان، به رغم   کند، از این شگفتى و ناباورى بجا و مستدل که مادر           از چرخه حیات تغذیه مى    
دهنـد و گـردش چرخهـا بـاز هـم متوقـف              دار شدن ادامه مـى     چیز، هنوز هم به بچه     همه



هـاى ذرتـى کـه در        خوشـه . کند این امر به تایید تغییرناپذیرى اوضاع کمک مى       . شود نمى
ــاد تکــان مــى  ــاتور بــزرگ چــاپلین در ب ــد، دروغ نهفتــه در فراخــوان  پایــان دیکت خورن

اند  آنها همانند گیسوان طالیى آن دختر آلمانى      . کنند رمال مى ضدفاشیستى براى آزادى را ب    
که زندگیش در اردوگاه توسط کمپانى سینمایى نازیها در متن نسیم تابستانى فیلمبـردارى              

] فاسـد [طبیعت از سوى مکانیسم سلطه اجتماعى به منزله متضاد سـالم جامعـه              . شود مى
تصـاویرى کـه    . دهـد  را از دسـت مـى     خود   یا سرشت  شود، و در نتیجه طبیعت     تصویر مى 

هاى طبیعت را به     دهند، این جلوه   درختان سبز، آسمان آبى، و ابرهاى متحرک را نشان مى         
هـا و تعمیرگاههـا بـدل        براى دودکشهاى کارخانـه   ) cryptograms(معدودى عالئم رمزى    

اران ها و قطعات ماشینى، که منزلتشـان تـا حـد کـارگز             دنده از سوى دیگر، چرخ   . کنند مى
. بـه نظـر رسـند     ) expressive(روح درختان و ابرها تنزل یافته است، باید گویا و بیـانگر             

شوند؛ و حاصل کـار بـراى مـا          بسیج مى  طبیعت و تکنولوژى بر ضد همه اشکال مخالفت       
شده از جامعه لیبرال است، که در آن مردمان، بنا بـه فـرض، شـیفته اتـاق                  نمودى تحریف 

 بودند، به جاى آن که، همچون مردمان امروزى، در هواى بـاز             خوابهاى اروتیک مخملین  
حمام سالمتى بگیرند، یا در مدلهاى ماقبل تاریخى مرسـدس بنـز فروپاشـى و خرابـى را                  

یعنى همان جایى   (تجربه کردند، به جاى آن که با سرعت موشکهاى فضایى از نقطه الف              
 دقیقـا بـه همـین صـورت         چیـز  جایى که همـه   (به سوى نقطه ب     ) که در هر حال هستند    

آسـا بـر قـوه ابـداع و ابتکـار کـارگزاران            پیروزى شرکتهاى اقتصادى غول   . بشتابند) است
سـازى بـه منزلـه دوام قـوه ابتکـار اقتصـادى تحسـین                اقتصادى، از سوى صنعت فرهنگ    

خورده است، یعنى فرد اهل فکر، همان دشمنى اسـت           دشمنى که از قبل شکست    . شود مى
ضد بورژوا در آلمـان، و لـذت    "Haus Sonnenstosser"رستاخیز. شود  مىکه با او مبارزه

 .  ناشى از تماشاى زندگى بدون پدر، معنایى واحد و یکسان دارند



کس  همه: باید پذیرفت که این ایدئولوژى توخالى از یک جنبه واجد جدیتى مهلک است            
چنـین کنـد، جـایش در    هیچ کس نباید گرسنه یا تشنه بماند؛ اگر کسـى        «.  شود تامین مى 

توانـد بـه عنـوان یـک         این شوخى رایج در آلمان هیتلرى مى      » !اردوگاه کار اجبارى است   
ایـن شـعار بـا نـوعى        . سـازى بدرخشـد    اصل یا شعار بر همه سردرهاى صنعت فرهنـگ        

: کنـد  ترین مشخصه جامعه را به منزله پیشفرض خود تایید مـى           گرانه تازه  لوحى حیله  ساده
آزادى . تواند دریابد چه کسـانى مـدافع و هـوادارش هسـتند            ه راحتى مى  این که جامعه ب   

. هیچ کس رسما مسئول فکر و عقیده خـود نیسـت          . صورى همه افراد تضمین شده است     
در عوض همگان از سـنین پـایین در سیسـتمى متشـکل از کلیسـاها، کلوبهـا، کانونهـاى              

ا سـازنده حساسـترین ابـزار       شوند، که مجموع   اى، و دیگر موارد مشابه، محصور مى       حرفه
باید کارى کنـد کـه    هر آن که خواهان پرهیز از شکست و تباهى است   . اند کنترل اجتماعى 

در غیـر ایـن صـورت در زنـدگى          .  به هنگام سنجش در ترازوى این دستگاه کم نیـاورد         
ها، و به ویژه در مشـاغل آزاد         در همه حرفه  . عقب خواهد ماند، و نهایتا نابود خواهد شد       

، دانش تخصصى با معیارهاى تجویزشده براى رفتار، پیوند خورده است؛ این امر             )لیبرال(
تواند منجر به بروز این توهم شود که دانش تخصصى یگانه چیزى است که               به راحتى مى  

ریزى ضدعقالنى جامعه فعلى اسـت کـه         در واقع، این بخشى از برنامه     . آید به حساب مى  
. کنـد  وفـادار خـویش را تـا حـدى خـاص بازتولیـد مـى        این جامعه فقط زندگى اعضاى      

. استاندارد زندگى به دقت مطابق درجه وابستگى ذاتى افراد و طبقـات بـه سیسـتم اسـت                 
 بـه   -داگ وود   ] شخصـیت [تـر، نظیـر      مدیر قابل اتکاست، و همچنین کارکنان فرودست      

 کـه   هـر . شـود  همان شکلى که در صفحات مجالت کمیک یا در زندگى واقعى ظاهر مى            
اى روشـن پـیش رویـش     خورد، حتى اگر زمانى آینـده   بینوا و گرسنه بماند، داغ لعنت مى      

اینک او یک بیگانه است؛ و، گذشته از برخى جنایـات بـزرگ، بیگانـه بـودن                 . بوده است 
گاه به عنـوان مـوردى اسـتثنایى، بـه           در فیلمهاى سینمایى او، گه    . بدترین گناه کبیره است   



شود؛ لیکن به طـور معمـول او         طنزى افراطى و خبیث، بدل مى     شخصیت اصلى و قربانى     
همان تبهکار و شخصیت منفى فیلم اسـت، و در بـدو ظهـورش، مـدتها پـیش از آن کـه                  

ترتیب از بروز هرگونـه      بدین: شود ماجراى اصلى شروع شود، به همین عنوان شناخته مى        
در واقـع، در   . شـود  طینت جلـوگیرى مـى     سوءظنى در مورد خیانت جامعه به افراد خوش       

صاحبان مقامـات  . گیرى است اى باالتر، امروزه نوعى دولت رفاه عامه در حال شکل         مرتبه
دارند کـه در آن تکنولـوژیى    باال به منظور حفظ موقعیت خویش، اقتصادى را برپا نگه مى  

 کـارگران، یعنـى   . ها را در مقام مولدان زائد ساخته اسـت         یافته اساسا توده   به غایت توسعه  
از سـوى مـدیران اقتصـاد،    ) اگر بنا باشد سخن ایدئولوژى را باور کنـیم      (آوران واقعى    نان

در نظام لیبرالـى    . شود بدینسان جایگاه فرد متزلزل مى    . شود ها، تغذیه مى   یعنى چاق و چله   
هـر آن کـه     . فقرا تنبل تلقى شدند؛ اما اینک آنان به طور خودکار موضوع سوءظن هستند            

محیط بیرون مجهز نیست جایش در اردوگاه کار اجبارى، یا به هر حال در              براى مقابله با    
سـازى بـراى     اما صنعت فرهنگ  . ترین مشاغل است   ها و بر عهده گرفتن پست      جهنم زاغه 

کسانى که تحت کنترل مدیران هستند، رفاه عامه مثبـت و منفـى را بـه مثابـه همبسـتگى                    
کـس فرامـوش     هـیچ . کنـد  ، ترسـیم مـى    مستقیم آدمیان در جهانى متشـکل از افـراد کـارآ          

ها  جا حضور دارند؛ امثال دکتر گیلسپى      شود؛ همسایگان و مددکاران اجتماعى در همه       نمى
و فیلسوفان اتاق نشیمن که دلهایشان در جـایى درسـت قـرار دارد و بـه لطـف دخالـت                     

 شان موارد فردى مصایب تمدیدشده از سوى جامعـه را درمـان            مهرآمیز و چهره به چهره    
 البته همواره با قبول این فرض که هیچ مانع شخصى و فردى بر سـر راه رشـد                   -کنند   مى

رواج و ترغیـب جـوى دوسـتانه کـه          . برگشـته وجـود نـدارد      پستى و خباثت فرد بخـت     
اى براى افزایش تولیدات آن را به کـار          کنند و هر کارخانه    متخصصان مدیریت توصیه مى   

آورد، دقیقـا از     ا نیز تحت کنترل اجتماعى درمى     گیرد، حتى آخرین انگیزش شخصى ر      مى
رسد این کنترل اوضاع و احوال آدمیان را مستقیما به امر تولید مرتبط              آن رو که به نظر مى     



ایـن نـوع صـدقه      . بخشـد  سازد و به زندگى آنان مجددا رنگ و بویى خصوصـى مـى             مى
ا بیرون نهد، رنگـى از      معنوى، مدتها پیش از آنکه به قصد تسخیر کل جامعه از کارخانه پ            

لیکن خیرخواهان بزرگ نوع    . زند سازى مى  آشتى و سازش بر محصوالت صنعت فرهنگ      
دوستانه قلمداد شود تا رنگـى از        شان باید به منزله اعمال نوع      بشر، که دستاوردهاى علمى   

انـد، کـه در نهایـت      عالیق بشرى بر آنها زده شود، به واقع جانشینانى براى رهبـران ملـى             
تواننـد پـس از نـابود شـدن          کنند و بر این باورنـد کـه مـى          اى نوع دوستى را اعالم مى     الق

 .  آخرین آدمیان معلول از تکرار ماجرا جلوگیرى کنند
بـه رسـمیت     رنجى را که خود ایجاد کرده است      »  خوش طینت«جامعه با تاکید گذاشتن بر      

ست؛ و ایـدئولوژى بایـد      داند که اکنون در متن سیستم مستاصل ا        شناسد؛ هر کسى مى    مى
سازى به جاى آنکه رنج را زیر قباى خود دوختـه            صنعت فرهنگ . این را به حساب آورد    

کند، آنهم بـه رغـم شـدت         دوستى و مودت پنهان سازد به مواجهه مردانه با آن افتخار مى           
حفظ ظـاهر، جهـانى را توجیـه         حالت. کنند فشارى که آدمیان براى کنترل خود تحمل مى       

 بـس سـخت و دشـوار        -و این یعنى زنـدگى      . سازد که این حالت را ضرورى مى     کند   مى
. آورد این دروغ از تراژدى هم کم نمـى . انگیز و سالم  ولى دقیقا به همین دلیل بس شگفت      

کند، به همان نحوى که جامعه تمرکزیافته رنج اعضاى خود را            اى با آن تا مى     فرهنگ توده 
از این روست که این فرهنگ از هنـر        . کند ریزى مى  نامهکند بلکه آن را ثبت و بر       محو نمى 

این امر موجد همان جوهر تراژیکى است کـه سـرگرمى           . کند چنین مصرانه استقراض مى   
به اصـل بازتولیـد دقیـق        ناب قادر به عرضه آن نیست، اما اگر قرار باشد به نحوى نسبت            

اى پذیرفته و دقیقـا محاسـبه        جلوهتراژدى هرگاه به    . ها وفادار بماند به آن نیاز دارد       پدیده
این نوع تـراژدى محـافظى      . شود شده از جهان بدل شود، خود نوعى برکت محسوب مى         

به واقع با   ] حقیقت[است در قبال این سرزنش که حقیقت پایمال شده است، حال آن که              



ه اى ک  کننده این تراژدى به مصرف   . شود مسلکانه قبول و مال خود مى      نوعى پشیمانى کلبى  
 شـاهد روزهـاى بهتـرى بـوده اسـت، جانشـینى بـراى افکـار و                  - به لحـاظ فرهنگـى       -

اند؛ و بـراى سـینماروهاى       دهد که مدتها پیش دور افکنده شده       احساسات عمیقى ارائه مى   
طریـق پرسـتیژ خـویش را حفـظ          آورد تا بدین   هایى از فرهنگ فراهم مى     پاره اى تکه  حرفه

دهد که تحقق تقدیر بشـرى بـه شـکلى           یشه تسلى مى  کنند؛ و همگان را به کمک این اند       
دیده و اصیل هنوز هم ممکن است، و این تقدیر باید به هر قیمت که شده بدون هیچ                   آب

زنـدگى، در تمـامى وجـوهى کـه امـروزه ایـدئولوژى             . جرح و تعـدیلى بازنمـایى شـود       
ـ           اندرکار دوباره  دست ا قـدرت،   سازى آنهاست، هرچه بیشتر یادآور رنج ضرورى باشـد، ب

. شـود  رفتـه شـبیه تقـدیر مـى        بدینسان زنـدگى رفتـه    . نماید شکوه و جاللى بیشتر رخ مى     
کـه   یابـد، درحـالى    تراژدى تا حد تهدید به نابودى هر کسى که همکارى نکند، تقلیل مـى             

اى ناشـى    آمیز آن زمانى از مقاومت مایوسانه در برابر تقدیر اسـطوره           معنا و داللت تناقض   
شـود، یعنـى بـه همـان چیـزى کـه             راژیک به مجازات عادالنـه بـدل مـى        تقدیر ت . شد مى

اخالقیـات فرهنـگ    . زیباشناسى بورژوایى همواره سعى داشت تراژدى را بدان بدل سازد         
براى مثال، در یـک محصـول   . اى شکل پست کتابهاى کودکان در ادوار گذشته است        توده

البتـه مطـابق    (د کـه    شـو  درجه یک، شخصیت منفى در قالب زنى هیسـتریک ظـاهر مـى            
کوشد تا سعادت شخصیت مخالف خود را تباه سازد، شخصـیتى       مى) بینى دقیق طبى   پیش

البته ایـن   . گذرد خواناتر است و خودش نیز به مرگى کامال غیرتئاترى درمى          که با واقعیت  
تـر   تر قضایا سـاده    در سطوح پایین  . شود همه فرهیختگى فقط در سطوح فوقانى یافت مى       

ضـرر   اینک تراژدى بدون توسـل بـه روانشناسـى اجتمـاعى عقـیم و بـى           . شود ىبرگزار م 
بایست در پـرده دوم بـه      درست همانطور که هر اپرت وینى شایسته این نام مى         .  گردد مى

فینال تراژیک خود برسد، و نتیجتا چیزى جز روشن ساختن سوءتفاهمها براى پرده سوم              
ال روزمره امور جایگاه ثابتى بـراى تـراژدى         سازى نیز در رو    باقى نگذارد، صنعت فرهنگ   



صرف وجود و حضور مشهود نسخه راهنما براى فرو نشـاندن تـرس از              . گیرد در نظر مى  
دار از فرمول ثابت نمایشى به مثابه        توصیف زنان خانه  . گسیختگى تراژدى کافى است    لجام

هاى ابلهانـه ویـژه     اى از سریال   ، کل فرهنگ توده   » افتادن به دردسر و دوباره خالص شدن      «
حتـى بـدترین و دردنـاکترین پایانهـا کـه          . شود بانوان تا عالیترین محصوالت را شامل مى      

کنـد و موجـب      تدارک آنها با نیات خیر آغاز شده است، نظم حاکم بر امور را تاییـد مـى                
خـالف   سبب که زنى که عشـقش در جهـت         شود، یا بدین   فساد نیروى درونى تراژدى مى    

یابد براى دستیابى به فرجه کوتاهى از خوشبختى بـا مـرگ خـویش               ط مى قواعد بازى بس  
انگیز فیلم با روشـنى هرچـه بیشـترى بـر صـالبت              کند، یا از آن رو که پایان غم        بازى مى 

. شـود  فیلم تراژیک به نهادى براى بهبود اخالقى بـدل مـى          . گذارد زندگى واقعى تاکید مى   
اند و صـرفا در آن وجـوهى از        ستم دلمرده شده  ها، که به واسطه زیستن زیر فشار سی        توده

هایى از تمـدن     رفتار که بر آنان تحمیل گشته و سراپا آغشته به خشم و بغض است نشانه              
دهند، باید با مشاهده رفتار نمونه و زندگى کامال جـدى تحـت انضـباط                از خود بروز مى   

البـى ایفـا کـرده      فرهنگ همواره نقش خود را در رام کردن غرایـز وحشـى و انق             . درآیند
کنـد   این فرهنگ شرایطى را معرفى مى     . کند فرهنگ صنعتى نیز سهم خود را ادا مى       . است

فـردى کـه کـامال خسـته و     . گردد رحم ممکن مى که تحت آن نفس زیستن این حیات بى   
باید از فرسودگى خویش به منزله نیرو و توان تسـلیم شـدن بـه همـان             فرسوده شده ست  

در فیلمهاى سینمایى همـان     .  که عامل اصلى فرسودگى اوست    قدرت جمعى سود جوید     
ناپذیرى کـه در زنـدگى عـادى موجـب خـرد شـدن فـرد نـاظر                   وضعیتهاى همواره چاره  

توانـد بـاز هـم بـه      شوند حاکى از آن که آدمى مـى      اى مى  شوند، به نحوى بدل به مژده      مى
یش آگـاه شـود و      فقط کافى است آدمى از نیستى و فناى خـو         . زندگى خویش ادامه دهد   

جامعه انباشـته از مردمـان بـه تنـگ          . گاه با کل وحدت یابد     شکست را تصدیق کند تا آن     
ایـن رونـد در برخـى از مهمتـرین و           . آمده و از این رو طعمه خوبى براى شیادان اسـت          



گویاترین رمانهاى آلمانى دوره ماقبل فاشیسم، نظیر میدان آلکساندر برلین اثـر دوبلـین و               
Kleiner Mann, Was Nun  اثر فاالدا)Fallada(       همانقـدر بـدیهى بـود کـه در هـر فـیلم ،

مشـترک همـه اینهـا، تحقیـر و          وجـه . متوسط و در تمهیدات و ترفندهاى موسـیقى جـاز         
در عرصـه   ) subject(امکان بدل شدن به یک فاعـل        . خویش است  تمسخر انسان به دست   

واحـد تولیـدى   .  از میان رفتـه اسـت  اقتصاد، مثال یک کارفرما یا یک مالک، به طور کامل        
مستقل، که اداره و وراثت آن سنگ زیربناى خانواده بورژوا و مقام رئیس خانواده بود، از                

بگیـر   همگـان کارکنـان حقـوق     . سطوح باال گرفته تا کوچکترین مغازه، کامال وابسته شـد         
هر حال جاى   که در   (بگیران اعتبار و حیثیت پدر       شدند؛ و در این تمدن متشکل از حقوق       

نگرش و رفتار فرد در قبال داللى، کسب و کـار، حرفـه یـا        . شود ناپدید مى ) سؤال داشت 
ها، یا اداهـاى عاشـق در    ، ادا و اطوار پیشوا در برابر توده )پیش یا پس از عضویت    (حزب  

نگرشـى کـه بـر      . کننـد  برابر دلبرش، جملگى خصوصیاتى مشخصا مازوخیستى پیدا مـى        
د تا مناسب بودن اخالقى او براى این جامعه را مکررا اثبات کنـد،          شو کس تحمیل مى   همه

اى  اى، با لبخندى کلیشـه     اندازد که، طى آیین تشرف قبیله      آدمى را به یاد پسران جوانى مى      
زنـدگى  . زنـد  چرخند آن هم در حالى که کشیش آنها را شالق مى           اى مى  بر لب گرد دایره   
هر کس بایـد ثابـت کنـد کـه          . ست شرف دائمى دارى پسین نوعى آیین ت     در عصر سرمایه  

در موسـیقى جـاز تحقـق       ) syncopation )10خود را به تمامى با قدرتى که بر وى مسـلط            
کنـد و آن را بـه یـک          یابد، اصلى که به طور همزمان سکندرى خوردن را مسخره مـى            مى

 دختـرک   وار گوینده ملیح رادیو، یـا نـامزد اتوکشـیده          صداى خواجه . سازد قاعده بدل مى  
افتد، الگوهایى هستند    اش به درون استخر مى     نشینى صاحب ارث، که با کت و شلوار شب       

توانـد   هـر کسـى مـى     . خواهد بدل شوند   براى همه کسانى که باید به هر آنچه سیستم مى         
باشد، البتـه تنهـا      تواند شاد و خوشبخت    همانند این جامعه قدر قدرت باشد؛ هر کسى مى        

جامعـه  . ر کامل تسلیم شود و دعوى خود به خوشبختى را فدا کند           به این شرط که به طو     



شناسد، و بخشى از ایـن قـدرت را بـه او             در ضعف و ناتوانى او قدرت خویش را بازمى        
و بدینسـان تـراژدى بـه دور    . سـازد  دفاع بودن فرد او را قابل اطمینان مـى        بى. کند عطا مى 

جامعـه در   . معه مایه و جوهر جامعه بـود      زمانى بود که مخالفت فرد با جا      . شود افکنده مى 
ظهور جسارت و آزادى احساس در برابر دشمنى نیرومند، مصـیبتى باشـکوه، و         «آن زمان   

امروزه تراژدى در پوچى و نیستى یگانگى کـاذب         . کرد را تجلیل مى  ) 11(»  معضلى هولناک 
اى  حظـه جامعه و فرد مستحیل شده است، یگانگى کاذبى که دهشت آن هنوز هم بـراى ل               

، ]فـرد در جامعـه    [اما معجـزه ادغـام      . شود در قالب مشابه توخالى امر تراژیک نمایان مى       
 پـس از پـاى نهـادن بـر          -دفـاع را     نزول دائمى فیض از سوى مقام و مرجعى که فرد بى          

توان در نگـرش     این نکته را مى   . پذیرد، مبین فاشیسم است     به درون مى   -عصیان خویش   
دهـد   برکف مجال مـى    دوبلین با استفاده از آن به قهرمان خویش بى        گرایى یافت که     انسان

قابلیـت  . چنـین در فیلمهـاى سـینمایى واجـد گـرایش اجتمـاعى             پناهگاهى بیابد، و هـم    
یافتن به پناهگاه و زنده ماندن به رغم تباه شدن، که موجب شکست تراژدى اسـت،          دست

 کارى هستند زیرا فرآیند کار بـه        خورد؛ آنان قادر به انجام هر      در نسل جدید به چشم مى     
اعتقـادى   این امر آدمى را به یاد بـى . دهد به هیچ کار خاصى خو گیرند     ایشان فرصت نمى  

بـه خانـه     اى نداشته اسـت    اندازد که از جنگى که بدان هیچ عالقه        انگیز آن سربازى مى    غم
نظـامى    شبه اى که سرانجام کارش عضویت در یک سازمان        گردد، یا آن کارگر ساده     بازمى
 .  این اضمحالل تراژدى مؤید محو و نابودى فرد است. است

سازى فرد نوعى توهم است، آن هم نـه صـرفا بـه سـبب یکدسـت و                   در صنعت فرهنگ  
شـود کـه شـکى در مـورد          وجود او فقط تا وقتى تحمـل مـى        . استاندارد شدن ابزار تولید   

فردیت امرى رایـج     غین یا شبه  فردیت درو . یگانگى کاملش با امر کلى وجود نداشته باشد       
نوازى استانداردشده در موسیقى جـاز گرفتـه تـا آن سـتاره اسـتثنایى کـه                  از بدیهه : است



امـر  . اش فر خورده است تـا اصـالت و یکتـایى او را اثبـات کنـد      گیسوانش روى پیشانى  
فردى چیزى نیست جز قدرت جامعه در برجسته ساختن جزئیات تصـادفى بـه صـورتى               

خوددارى و سکوت سرکشانه یا ظاهر      . و محکم که موجب پذیرش آنها شود      چنان قاطع   
به مانند قفلهایى که یگانـه تفاوتشـان فقـط           آراسته فردى که به نمایش گذاشته شده است       

خصوصیت . شود برحسب کسرى از میلیمتر قابل سنجش است، به صورت انبوه تولید مى         
گردد؛ و بـه نحـوى       امعه تعیین مى  ویژه نفس آدمى کاالیى انحصارى است که از سوى ج         

این خصوصیت چیزى بیش از سبیل، لهجه       . شود کاذب به منزله امرى طبیعى بازنمایى مى      
بـر کارتهـاى هـویتى کـه از سـایر       آثار انگشـت : فرانسوى، یا صداى بم زن کاردان نیست 

 تـک افـراد را بـا آنهـا قالـب           اند، و قدرت جامعه زندگى و چهره تک        لحاظ کامال یکسان  
پذیرش مجـدد   : شرط فهم تراژدى و خارج ساختن زهر آن است         فردیت پیش  شبه. زند مى

عیار افراد به درون امر کلى فقط از آن رو ممکن اسـت کـه آنـان دیگـر خودشـان                      و تمام 
اند که گرایشهاى عام و کلى در آنها با هـم تالقـى              نیستند بلکه صرفا به مراکزى بدل شده      

در عصـر بـورژوایى را بـرمال        » فرد«اى خصلت غیرواقعى     دهبدینسان فرهنگ تو  . کنند مى
کند، و در نتیجه در همه موارد محق است مگر در مورد خودستایى و تفاخر به خـاطر                   مى

اصل فردیت همواره سرشـار از تنـاقض        . مزه میان امر کلى و امر خاص       این هماهنگى بى  
کـس را در     یات طبقه همه  صیانت نفس در ه   .  تفرد هرگز به واقع حاصل نشده است      . بود

بورژوایى،  هر ویژگى یا صلت. صرف نگه داشته است species beingمرحله وجود نوعى 
سـختى و  : کرد به رغم انحراف از هنجار و در واقع به خاطر آن، حقیقتى واحد را بیان مى             

فرد که پشتیبان جامعه بود، نشان یا داغ زشـت جامعـه          . دشوارى زندگى در جامعه رقابتى    
شد، به واقع محصول دستگاه اقتصـادى        ا بر چهره داشت؛ او که ظاهرا آزاد محسوب مى         ر

پذیرفتنـد،   قدرت به هنگام طلب تایید کسانى کـه از آن تـاثیر مـى   . و اجتماعى جامعه بود 
جامعــه بــورژوایى، همپــاى . خــود را بــر شــرایط رایــج اعمــال قــدرت اســتوار ســاخت



وژى، در تقابل با خواست رهبـرانش، آدمیـان را   تکنول. خود، به فرد شکل بخشید    پیشرفت
لیکن هر پیشـرفتى در زمینـه ایـن نـوع تفـرد بـه          . از کودکان به اشخاص بدل کرده است      

ترتیب هـیچ    داد، و بدین   به نامش رخ مى    قیمت همان فردیتى تحقق یافت که این پیشرفت       
فـرد  .  خـود باقى نماند مگر عزم فرد به دنبال کـردن مقاصـد خـاص              ] از فردیت [چیزى  

شـود، و    اش به دو بخش کسب و کار و زندگى خصوصى تقسیم مـى             بورژوایى که هستى  
اش به دو بخش حفظ ظاهر اجتماعى و روابط گرم و صـمیمى تقسـیم                زندگى خصوصى 

خصـمانه در ازدواج و لـذت و         اش به دو بخش شراکت     شود، و روابط گرم و صمیمى      مى
ود، فردى است ناسازگار و درگیر با خود و هـر           ش آسایش تلخ کامال تنها بودن تقسیم مى      

کس دیگر که از قبل عمال یک نازى است، انباشته از شهوت و زخم؛ و یا یک شهرنشین                  
قابل تصـور   »  قرارداد اجتماعى «مدرن که هر شکلى از دوستى برایش فقط به منزله نوعى            

گونه تماس درونـى بـا      یعنى به منزله بستن قرارداد اجتماعى با دیگرانى که فاقد هر          : است
توانـد بـه صـورتى چنـین         سـازى مـى    یگانه دلیل این که چـرا صـنعت فرهنـگ         . آنهاست
برخورد کند آن اسـت کـه فردیـت همـواره شـکنندگى جامعـه را                 آمیز با فردیت   موفقیت

ظاهرسازى و فریبـى کـه اکنـون هـیچ کـس بـدان بـاور نـدارد، بـر                    . بازتولید کرده است  
هرمانان فیلمها، کـه بـر اسـاس الگوهـاى روى جلـد مجـالت       هاى افراد حقیقى و ق   چهره
بازد؛ محبوبیت قهرمان نمونه بعضـا از ایـن رضـایت پنهـان              اند، رنگ مى   بندى شده  سرهم

سرانجام جاى خـود را بـه تـالش بـراى            شود که تالش براى دستیابى به فردیت       ناشى مى 
ه ایـن امیـد کـار لغـوى     دل بستن ب.  گیرتر است شک تالشى نفس تقلید داده است، که بى  

در حال فروپاشى و متناقض با خـود بـراى نسـلها دوام نخواهـد               »  شخص«است که این    
یافت، که سیستم به سبب وجود این شکاف روانشناختى حتما سقوط خواهد کرد، یـا آن                

خود براى نوع بشر غیرقابل تحمـل خواهـد          با کلیشه خودبه   که تعویض فریبکارانه فردیت   
بشرى  شکسپیر این نکته عیان بوده است که وحدت شخصیت         گارش هملت از زمان ن  . شد



فیزیونومیهایى که به صورت مصـنوعى و ترکیبـى         . صرفا نوعى فریب و ظاهرسازى است     
اند کـه زمـانى مفهـومى        اینک از یاد برده    دهند که مردمان امروز هم     اند نشان مى   تولید شده 

اندرکار تدارک ظهور     از قرنها قبل دست    جامعه. مبین زندگى بشرى نیز در کار بوده است       
 .  نشینند آنها با نابود کردن به ثمر مى. ویکتور ماچور و میکى رونى بوده است

هـایى کـه     سـتاره . ساختن از امر مبتذل مستلزم تبدیل امر متوسط به امر قهرمانى است            بت
درهم را تبلیغ گیرند، همانند تصاویرى هستند که فروش اجناس       باالترین دستمزدها را مى   

دلیل نیست که آنان غالبا از میان مشهورترین مدلهاى تبلیغات تجارى انتخاب             بى. کنند مى
ذوق رایج، ایدئال خود را از قلمرو تبلیغات، یعنى از زیبایى اجنـاس مصـرفى،               . شوند مى

 -ترتیب این حکم سقراطى که امر زیبا همان امر سودمند است، امروزه              بدین. کند اخذ مى 
کنـد؛   سینما براى مجموع فرهنگ در کل تبلیغ مـى        .  تحقق یافته است   -ه نحوى طنزآمیز    ب

در رادیو، اجناسى که کاالى فرهنگى به خاطر آنهـا وجـود دارد، بـه صـورت منفـرد نیـز             
تواند با پرداخت چند سنت فیلمى را تماشـا کنـد کـه میلیونهـا           آدمى مى . شوند توصیه مى 

توانـد آدامسـى را بخـرد کـه          اخت قیمتى باز هم کمتر مـى      دالر خرج برده است، و با پرد      
 ثروتى که به واسطه فروش بـاز        -کارگیرى ثروتهایى عظیم بوده است       تولیدش مستلزم به  

هاى ارتشها، در غیاب آنها، به لطف حق راى همگانى، بـرمال             گنجینه.  یابد هم افزایش مى  
بهترین . شود  مجاز شمرده نمى   شود، ولى در همان حال استمرار فحشا در درون کشور          مى

اى بـه درون اتـاق        بدون هـیچ هزینـه     - که به وضوح بهترین نیستند       -ارکسترهاى جهان   
اى از سـرزمین رؤیاهاسـت، درسـت     کل ماجرا تقلید مسخره. شوند نشیمن شما آورده مى  

شما فقط لـب تـر کنیـد،        .  همانطور که جامعه ملى تقلید مضحکى از جامعه انسانى است         
مردى که تازه از روستا آمده بود در تئاتر قـدیمى بـرلین متروپـل اظهـار                 . اش با ما   عرضه
کنند؛ اکنون مدتهاست    کارها که نمى   آور است که اینها براى دریافت پول چه        شگفتى داشت



سازى این نظر را سرلوحه کـار خـویش قـرار داده و آن را بـه جـوهر                    که صنعت فرهنگ  
 این امر همواره آمیخته بـه احسـاس پیـروزى از عملـى              .اصلى امر تولید بدل کرده است     

سـاخت  . شدن کار است؛ ولى البته، در مقیاس کالن، نفس انجام کار معادل پیروزى است             
حتى . به همگان  و نمایش یک شو یعنى نشان دادن آنچه هست و آنچه قابل حصول است             

ناپـذیر   ه به طرزى درمانامروزه نیز این نمایش هنوز نوعى بازار مکاره است، اما بازارى ک          
درست همانطور که افرادى که جذب بازار مکـاره شـده           . از بیمارى فرهنگ در رنج است     

کردند، زیـرا بـه      ها غلبه مى   بودند به کمک لبخندى شجاعانه بر سرخوردگى خود از غرفه         
بـه  اى در انتظارشان است، سینماروها نیز عالما و عامـدا    دانستند چه واقعه   واقع از قبل مى   
انـد و    به لطف ماهیت پست اجناس لوکسى کـه تولیـد انبـوه شـده             . چسبند نهاد سینما مى  

. مکمل آن، یعنى کالهبردارى همگانى، خصلت خود کاالى هنرى نیز در حال تغییر است             
نکته جدید و نوظهور کاال بودن آن نیست، بلکه این واقعیت است که امـروزه هنـر کـاال                   

ایـن امـر کـه هنـر اسـتقالل و خـودآیینى             . دهد ایید قرار مى  بودن خود را آگاهانه مورد ت     
دهـد، مبنـاى    کند و با افتخار خود را در میان کاالهاى مصرفى جاى مى      خویش را نفى مى   

اى مستقل و مجزا همواره      وجود هنر در مقام حوزه    . اصلى لطف و جذابیت نوآورى است     
آن قصـدیت و هدفمنـدى      حتـى در مقـام نفـى        . اى بورژوایى ممکن بـود     فقط در جامعه  

شود، آزادى هنر ذاتا به وجود اقتصاد کاالیى به منزله           اجتماعى که از طریق بازار شایع مى      
به واسطه تبعیـت     آثار هنرى ناب که درست    . ماند شرط، وابسته و مقید باقى مى      نوعى پیش 

ه از  کنند، به رغم ایـن همـه، همـوار         کردن از قانون خاص خود جامعه کاالیى را انکار مى         
خریدار، هنرمند را از نفوذ بازار مصون نگاه         تا زمانى که مایت   . زمره اجناس تجارى بودند   

.   هنرمنـدان بـه خریـدار و اهـداف او وابسـته بودنـد              - یعنى تا قرن هجدهم      -داشت   مى
نام و نشان بـودن بـازار        هاى بزرگ آثار هنرى مدرن متکى بر بى        فقدان قصدیت در نمونه   

کنـد کـه هنرمنـد از تـن          ها گذر مى   زار از خالل چنان تعدادى از واسطه      مطالبات با . است



 البته به وضوح فقط تا حدى خـاص،         -شود   سپردن به هر الزام خاص و معینى معاف مى        
شـد، و در نتیجـه       زیرا در سراسر تاریخ طبقه بورژوا خودآیینى هنرمند صرفا تحمـل مـى            

بتهـوون، در   . اجتمـاعى هنـر انجامیـد     حاوى عنصرى از کذب بود که نهایتا به اضمحالل          
: روزهاى آخر بیمارى خویش، رمانى از سر والتر اسکات را با این فریـاد بـه دور افکنـد                  

، و با این حال بـه هنگـام روشـن سـاختن تکلیـف آخـرین                 »نویسد مردک براى پول مى   «
جرى کوارتتها، که مبین افراطیترین شکل طرد و نفى بازار بودند، معلوم شد که خودش تا              

بتهوون بارزترین نمونه وحـدت دو قطـب مخـالف،          . به غایت مجرب و سرسخت است     
آن هنرمنـدانى کـه تسـلیم ایـدئولوژى         . یعنى بازار و استقالل، در هنـر بـورژوایى اسـت          

گذارند، بـه عـوض      شوند دقیقا همانهایى هستند که بر حضور این تناقض سرپوش مى           مى
. گـاهى محصـول هنـرى خـویش انتقـال دهنـد           آن که، همچون بتهوون، آن را به درون آ        

کوشد تا با به درون کشیدن فشـار جهـان    که مى(متافیزیکى را ) Es Muss Sein )12بتهوون 
از تقاضـاى مسـتخدمه در مـورد        ) بیرون، این فشار را بـه لحـاظ زیباشـناختى پـس زنـد             

ون قصد  بد  قصدیت -اصل زیباشناسى ایدئالیستى    . اش استنتاج کرد   حقوق ماهانه  پرداخت
کند،   طرح یا شاکله اشیاء و امور را که هنر بورژوایى به لحاظ اجتماعى از آن تبعیت مى             -

قصـد  . شـده از سـوى بـازار       فقدان قصدیت در خدمت مقاصـد اعـالم       : سازد معکوس مى 
سرانجام، در هیات تقاضا براى سرگرمى و استراحت، قلمرو فقدان قصـدیت را در خـود                

پـذیرى   یکن همراه با مطلق شدن اصرار بر ضرورت مصـرف         ل. جذب و ادغام کرده است    
رفتـه ظـاهر     جایى در ساختار درونى کاالهاى فرهنگى رفته       هنر برحسب پول، نوعى جابه    

کننـد و کسـب آن    اى که آدمیان در این جامعه پرستیز از اثر هنرى طلب مى     فایده. شود مى
فایـده   ز نفـس وجـود امـر بـى        دهند، خود، تا حد زیادى، عبارت ا       را به خویشتن نوید مى    

اثر هنرى، با جذب و     . است که، به واسطه احاطه کامل مقوله فایده بر آن، لغو گشته است            
ادغام کامل خود در مقوله نیاز، به نحوى فریبکارانه آدمیان را دقیقا از همان رهایى موعود                



ن بخشـى از    آ. کند، رهایى از سودمندى که اثر هنرى خود باید مبشر آن باشـد             محروم مى 
توان آن را ارزش مصرف نامید جـاى خـود را            دریافت و مصرف کاالهاى فرهنگى که مى      

خـود آثـار، جـایگزین لـذت      بخشد؛ سـر زدن بـه گالریهـا و شـناخت     به ارزش مبادله مى   
کننـده بـه     مصـرف . دهـد  خبره آثار هنرى جاى خود را به فرد جویاى پرستیژ مى          : شود مى

شود، کـه فـرار از نهادهـاى آن بـراى وى ممکـن               بدل مى ایدئولوژى صنعت تولید لذت     
نیور را دیده باشـد، درسـت همـانطور کـه            سریال خانم مى  » باید«آدمى به سادگى    . نیست

بـه همـه چیـز فقـط از یـک جنبـه نگریسـته         . مشترک مجالت الیف و تایم باشـد      » باید«
اده قـرار گیـرد،     این که هر چیز باید براى دستیابى به چیـزى دیگـر مـورد اسـتف               : شود مى

هیچ شیئى واجـد  . نظر از میزان گنگ و ناروشن بودن این مفهوم از استفاده یا فایده        صرف
بـا ارزش  . ارزشى ذاتى نیست، بلکه فقط تا آن حد ارزشمند است که قابـل مبادلـه باشـد                

شود؛ و ایـن بـت، یعنـى         برخورد مى  مصرف هنر، یعنى وجه وجود آن، به مثابه نوعى بت         
بـه ارزش  ) شـود  که به غلط به مثابه منزلت هنرى آن تعبیر مى  (مره اجتماعى اثر    مرتبه یا ن  

کارکرد کاالیى هنر ناپدیـد     .  یگانه ویژگى یا خصلت قابل مصرف      -گردد   مصرف بدل مى  
منظور که به هنگام تبدیل هنر به یکـى از انـواع پدیـده عـام کـاال، کـه            شود فقط بدین   مى

 قابل ارائه به بازار است، بـه طـور کامـل تحقـق              پذیر و  همچون محصول صنعتى تعویض   
اما به محض آن که معامله از حالت قصد و نیت صـرف خـارج گشـته و بـه یگانـه             . یابد

شود، اثر هنرى در مقام نوعى محصول که براى فـروش رفـتن              اصل حاکم بر هنر بدل مى     
نـه بـه تجسـم      ناپذیر است، به تمامى و به نحـوى ریاکارا         وجود دارد و با این حال فروش      

هنگامى که توسکانینى در رادیو به رهبـرى ارکسـتر          . گردد بدل مى »  ناپذیرى فروش«عینى  
شـد، و چنـان بـود کـه          پرداخت، فروش بلیط ناممکن بود؛ موسیقى او مجانى شنیده مـى          

شـود کـه هـیچ       گویى هریک از اصوات سمفونى با این تبلیغ و تحسین واال همراهى مـى             
این کنسرت در چـارچوب     «: شود قطع پخش این سمفونى نمى    نوع آگهى تجارى موجب     



ایجاد این توهم فقط به لطف سـودهاى        » . شود ارائه خدمات عمومى براى شما پخش مى      
کارتل متحد تولیدکنندگان خودرو و صابون ممکـن گشـته بـود، کـه بقـاى ایسـتگاههاى           

ان فـروش صـنایع      و البته به لطف افزایش میـز       -رادیویى در گرو کمکهاى مالى آنهاست       
رادیو، این عضو مترقـى و متـاخر فرهنـگ          . الکتریکى که تولیدکننده دستگاههاى رادیوند    

جوید کـه سـینما در حـال حاضـر بـه خـاطر               اى، از همه نتایج و پیامدهایى سود مى        توده
 .  بازار خود از آنها محروم است شبه

کنـد،   لیبرالـى مصـون مـى     ساختار تکنیکى نظام رادیوى تجارى آن را در قبال انحرافـات            
توانند وقوع آنها را در حـوزه        انحرافاتى نظیر آنهایى که صاحبان صنایع سینمایى هنوز مى        

رادیو صنعتى خصوصـى اسـت کـه بـه واقـع نماینـده و معـرف                 . کار خود جایز شمارند   
. حاکم است و از این رو چند گام جلوتر از دیگر صنایع یا شـرکتهاى منفـرد اسـت                   کلیت

رادیـو، بـا    . شـود  د صرفا سیگار ملت است، اما رادیو صداى ملت محسوب مى          چستر فیل 
کوشد تـا اجنـاس فرهنگـى        انتقال تمام و کمال محصوالت فرهنگى به حوزه کاالها، نمى         

گونـه   در آمریکـا رادیـو هـیچ     . کننـده دهـد    خود را مستقیما به منزله کاال به خورد مصرف        
کنـد، و در نتیجـه شـکل موهـوم مرجعـى             عوارض یا بهایى از عموم مردم دریافت نمـى        

رادیـو بـه    . غرض و مستقل را به خود گرفته است که به خوبى مناسب فاشیسم اسـت               بى
سان زوزه آژیرهـاى     شود؛ صداى او از بلندگوهاى خیابانى به       بلندگوى عام پیشوا بدل مى    

ز آن  توان تبلیغـات مـدرن را ا       اى که در هر حال به ندرت مى         زوزه -شود   خطر پخش مى  
سـیم بـه آرمـان آنـان         دانستند که رادیو و بى     ناسیونال سوسیالیستها به خوبى مى    . تمیز داد 

. . . شکل بخشیده است، درست همانطور که دستگاه چاپ موجد آرمان اصالح دینى بود            
شـود،   جا، جایگزین محتواى این سخن مى      آساى نفوذ سخن بشرى در همه      واقعیت غول . 

 مجانى و همگانى کنسرت رادیـویى توسـکانینى جـاى خـود             درست همانطور که برکات   



تواند معناى حقیقـى ایـن سـخنان را          اى دیگر نمى   هیچ شنونده . کند سمفونى را اشغال مى   
توصـیه مصـرف    . شـود  اى بـه یـک دسـتور بـدل مـى           در رادیو هر توصیه   . . . . درک کند 

علمـى از فـالن     کاالهایى واحد تحت نامهاى تجارى و صنعتى متفـاوت، سـتایش کـامال              
درآمـد اپـراى التراویاتـا و        مسهل با صـداى نـرم گوینـده در فاصـله میـان پخـش پـیش                

درآمد رانیزى، یگانه چیزى است که دیگر، به خـاطر احمقانـه بـودنش، مـؤثر واقـع                   پیش
کـه در حـال   (روزى سرانجام فرمان تولید، یعنى همـان ماهیـت واقعـى آگهـى       . شود نمى

تواند بـه    مى) اسطه تظاهر به وجود حق انتخاب مخفى است       حاضر ماهیت واقعى آن به و     
آسـاى   اى متشـکل از بانـدهاى غـول       در جامعـه  . فرمان صریح شخص پیشـوا بـدل شـود        

گیرند چه بخشى از تولید اجتمـاعى بایـد بـه رفـع              فاشیست که در جمع خود تصمیم مى      
یتـا کـارى    نیازهاى ملت اختصاص داده شود، توصیه به مصرف نوع خاصى از صابون نها            

دنگ و فنگ فرامین مسـتقیم در        پیشوا به جهت صدور بى    . رسد ناخوانا با زمانه به نظر مى     
 .  مورد کشتار همگانى و عرضه آشغال، هر دو، روزآمدتر است

سازى آثار هنـرى را همچـون شـعارهاى سیاسـى تـزئین              حتى امروزه نیز صنعت فرهنگ    
آثار هنرى همچـون پارکهـا   . دهد رغبت مى بىکند و آنها را با تخفیف به خورد مردمى     مى

لیکن ناپدید شدن خصلت کاالیى راستین آنهـا،        . اند در دسترس استفاده و تفریح همگانى     
انـد، بلکـه گویـاى       اى آزاد ملغى شـده     معنا نیست که این آثار در متن زندگى جامعه         بدین

لغـو  . فرهنگـى اسـت   سقوط آخرین دژ دفاعى آنها در برابر تنزل یافتن به مرتبه اجنـاس              
هـایى را    امتیازات فرهنگى و آموزشى به یارى شگرد حراج موجودى انبار، دروازه حـوزه            

گشاید که پیشتر از ورود به آنها محروم شده بودند، بلکه، با توجه بـه      ها نمى  به روى توده  
معنـایى   بـى  شرایط اجتماعى موجود، مستقیما موجب افزایش انحطاط آموزش و پیشرفت         

آنانى که در قرن نوزدهم یـا اوایـل قـرن بیسـتم پـول خـود را صـرف                    . شود ه مى وحشیان

Even today the culture industry dresses works of art like 
political slogans and forces them upon a resistant public 
at reduced prices; they are as accessible for public 
enjoyment as a park.  But the disappearance of their 
genuine commodity character does not mean that they 
have been abolished in the life of a free society, but that 
the last defence against their reduction to culture goods 
has fallen.  The abolition of educational privilege by the 
device of clearance sales does not open for the masses the 
spheres from which they were formerly excluded, but, 
given existing social conditions, contributes directly to 
the decay of education and the progress of barbaric 



کردند، به اندازه پولى که خـرج کـرده بودنـد            تماشاى یک نمایش یا رفتن به کنسرت مى       
خواسـت در    فرد بورژوایى کـه مـى     . شدند براى اجراى نمایش یا کنسرت احترام قائل مى       

کوشید تا با خود اثر ارتبـاطى برقـرار          گاه مى  همقابل پولى که داده چیزى به دست آورد، گ        
شـده در    ادبى بر آثار، یـا در شـروح نوشـته         »  هاى مقدمه«توان در    گواه این امر را مى    . کند

اى از زندگینامه    اینها در حکم نخستین گامها به سوى تزئین اثر با الیه          . یافت مورد فاوست 
 .شود هنرى تحمیل مىمؤلف و دیگر اعمالى بودند که امروزه بر یک اثر 

meaninglessness.  Those who spent their money in the 
nineteenth or the early twentieth century to see a play or 
to go to a concert respected the performance as much as 
the money they spent.  The bourgeois who wanted to get 
something out of it tried occasionally to establish some 
rapport with the work.  Evidence for this is to be found in 
the literary “introductions” to works, or in the 
commentaries on Faust.  These were the first steps 
toward the biographical coating and other practices to 
which a work of art is subjected today.   

 مبادلـه ارزش مصـرف را بـه         حتى در همان دوران اولیه، دوره رونق کسب و کار، ارزش          
شـرط وجـود خـودش       کرد که آن را صرفا به مثابـه پـیش          اى با خود حمل مى     منزله زائده 

هنـر تـا    . این امر به لحاظ اجتماعى به نفع آثار هنرى بود         . بسط داده است  ] ارزش مبادله [
ن اکنـو . اى مالى در بر داشت تا حدى مهار فرد بورژوا را به دست داشت              زمانى که هزینه  

اى را از دسـت      حال که هنر هرگونه قـدرت بازدارنـده       . این امر فقط به گذشته تعلق دارد      
داده است و دیگر نیازى به پرداخت هیچ پولى نیست، نزدیکى و تقرب هنر به کسانى که                 

کننده بیگانگى است و هر دو طرف این رابطه را تحـت لـواى               گیرند، کامل  از آن تاثیر مى   
در مـتن صـنعت     ] به اثـر  [نقد و احترام    . کند دیگر حل و ادغام مى    عینیت پیروزمند در یک   

گـردد، و دومـى جـاى        شوند؛ اولى به تخصصى مکانیکى بدل مى       سازى ناپدید مى   فرهنگ
اکنــون هــیچ چیــز بــراى . بخشــد خــود را بــه کــیش مبتــذل شخصــیتهاى برجســته مــى

ینـه یـا خـرج کـار     کنند هرچه هز   با این حال، آنان گمان مى     . کنندگان گران نیست   مصرف
به فرهنگ سنتى به مثابه      سوءظن مضاعف نسبت  . آید کمتر باشد، چیز کمترى گیر آنان مى      

. شـود  به فرهنگ صنعتى در مقـام دوز و کلـک، ترکیـب مـى              ایدئولوژى با سوءظن نسبت   
اند، به صورت مجانى همراه بـا آشـغالهایى          وقتى آثار هنرى که اینک پست و منحط شده        

Even in the early, prosperous days of business, exchange-
value did carry use value as a mere appendix but had 
developed it as a prerequisite for its own existence; this 
was socially helpful for works of art.  Art exercised some 
restraint on the bourgeois as long as it cost money.  That 
is now a thing of the past.  Now that it has lost every 
restraint and there is no need to pay any money, the 
proximity of art to those who are exposed to it completes 
the alienation and assimilates one to the other under the 
banner of triumphant objectivity.  Criticism and respect 
disappear in the culture industry; the former becomes a 
mechanical expertise, the latter is succeeded by a shallow 
cult of leading personalities.  Consumers now find 
nothing expensive.  Nevertheless, they suspect that the 
less anything costs, the less it is being given them.  The 
double mistrust of traditional culture as ideology is 
combined with mistrust of industrialised culture as a 
swindle.  When thrown in free, the now debased works of 



اند، ایـن آثـار مخفیانـه از         ها آثار هنرى را در آنها مستحیل کرده         رسانه شوند که  عرضه مى 
شوند که قاعدتا باید از این واقعیـت صـرف راضـى             اقبالى طرد مى   سوى مخاطبان خوش  

تـوان   اکنون به هـر چیـزى مـى       .  باشند که این همه چیز براى دیدن و شنیدن وجود دارد          
هاى فرهنگى در مـورد حـدس        سینما، مسابقه ها و شوهاى کوتاه سالن       واریته. یافت دست

شـده در برخـى      زدن نام قطعات موسـیقى، کتابهـاى مجـانى، هـدایا و پاداشـهاى عرضـه               
هاى رادیویى، هیچ کدام امورى صرفا تصادفى نیسـتند بلکـه گویـاى تـداوم نحـوه                  برنامه

ى سمفونى بـه پاداشـى بـرا      . یابد عملى هستند که همراه با محصوالت فرهنگى تحقق مى        
 فیلمهـا نیـز     - اگـر تکنولـوژى تـوانش را داشـت           -شود، و    گوش دادن به رادیو بدل مى     

سـینما در   . شـدند  هاى مردم به آنان تحویل داده مـى        هاى رادیویى در خانه    همچون برنامه 
کنـد کـه     تلویزیون به وقوع تحولى اشاره مى     . به سوى یک نظام تجارى است      حال حرکت 
ادران وارنر را به سوى قرار گـرفتن در جایگـاهى برانـد کـه       تواند کمپانى بر   به راحتى مى  

کاران فرهنگـى نخواهـد      یقینا چیزى جز جایگاه ناخوشایند موسیقیدانان جدى و محافظه        
کـه   درحـالى . کنندگان جا افتاده است    اینک در میان مصرف    اما نظام هدایا و جوایز هم     . بود

کـه یقینـا واجـد مزایـاى خصوصـى و      شود  معرفى مى ) bonus(اى   فرهنگ به مثابه جایزه   
آنـان  . شمردن این بخـت ندارنـد      اى جز غنیمت   کنندگان نیز چاره   اجتماعى است، مصرف  

این که این چیـز  . بدهند آورند مبادا بخت دستیابى به چیزى را از دست    جملگى هجوم مى  
براى هیچ کس روشن نیست، ولـى در هـر حـال فقـط آنـانى کـه در بـازى                      دقیقا چیست 

هذا فاشیسم امیدوار است تا از آموزشـى کـه           مع. اند  دارند، صاحب چنین بختى    مشارکت
کنندگان جـوایز داده اسـت، بـراى سـازماندهى آنـان در              سازى به دریافت   صنعت فرهنگ 

 .  لشکرهاى اجبارى خود، سود جویدقالب 

art, together with the rubbish to which the medium 
assimilates them, are secretly rejected by the fortunate 
recipients, who are supposed to be satisfied by the mere 
fact that there is so much to be seen and heard.  
Everything can be obtained.  The screenos and 
vaudevilles in the movie theatre, the competitions for 
guessing music, the free books, rewards and gifts offered 
on certain radio programs, are not mere accidents but a 
continuation of the practice obtaining with culture 
products.  The symphony becomes a reward for listening 
to the radio, and – if technology had its way - the film 
would be delivered to people’s homes as happens with 
the radio.  It is moving toward the commercial system.  
Television points the way to a development which might 
easily enough force the Warner Brothers into what would 
certainly be the unwelcome position of serious musicians 
and cultural conservatives.  But the gift system has 
already taken hold among consumers.  As culture is 
represented as a bonus with undoubted private and social 
advantages, they have to seize the chance.  They rush in 
lest they miss something.  Exactly what, is not clear, but 
in any case the only ones with a chance are the 
participants.  Fascism, however, hopes to use the training 
the culture industry has given these recipients of gifts, in 
order to organise them into its own forced battalions.  

 

 Culture is a paradoxical commodity.  So completely is itفرهنگ چنان کامل تابع قانون مبادلـه اسـت کـه دیگـر             . آمیز است  فرهنگ کاالیى تناقض  



تواند  شود که دیگر نمى    شود؛ و به هنگام مصرف چنان کورکورانه مضمحل مى         مبادله نمى 
هرچـه ایـن تبلیغـات    . آمیزد از این رو فرهنگ با تبلیغات تجارى در هم مى       . مصرف شود 

هـا آشـکارا     انگیـزه . شـود  معناتر بـه نظـر رسـد، قـدرتر مـى            بى یک نظام انحصارى   تحت
 .اند اقتصادى

subject to the law of exchange that it is no longer 
exchanged; it is so blindly consumed in use that it can no 
longer be used.  Therefore it amalgamates with 
advertising.  The more meaningless the latter seems to be 
under a monopoly, the more omnipotent it becomes.  The 
motives are markedly economic. 

سـازى زنـدگى کنـد، در نتیجـه ایـن صـنعت              تواند بدون صنعت فرهنگ    آدمى مطمئنا مى  
نفسـه،   سـازى خـود، فـى      صنعت فرهنگ . کند و انفعال بیشترى تولید مى    ضرورتا سیردلى   

ولى . تبلیغات اکسیر حیات آن است    . منابع معدودى براى تصحیح این امر در اختیار دارد        
دهنـد تـا حـد یـک         از آنجا که محصوالت آن همواره لذتى را که به منزله کاال وعده مـى              

 نهایتـا معـادل تبلیغـات عمـومى         سـازى  دهند، پس صنعت فرهنـگ     وعده صرف تنزل مى   
در یـک جامعـه     . شود، تبلیغاتى که بدان نیاز دارد زیرا بـدون آن فاقـد مشـترى اسـت                مى

بـازار   رسانى به خریدار در مـورد وضـعیت        رقابتى تبلیغات مجرى خدمت اجتماعى اطالع     
دتر کرد و به فروشـنده ناشـناخته ولـى کارآمـ           بود؛ تبلیغات کار انتخاب کاال را آسانتر مى       

گیـر نبـود بلکـه موجـب      تبلیغات نه فقط وقـت . کرد تا اجناس خود را آب کند       کمک مى 
 .شد جویى در وقت مى صرفه

One could certainly live without the culture industry, 
therefore it necessarily creates too much satiation and 
apathy.  In itself, it has few resources itself to correct this.  
Advertising is its elixir of life.  But as its product never 
fails to reduce to a mere promise the enjoyment which it 
promises as a commodity, it eventually coincides with 
publicity, which it needs because it cannot be enjoyed.  In 
a competitive society, advertising performed the social 
service of informing the buyer about the market; it made 
choice easier and helped the unknown but more efficient 
supplier to dispose of his goods.  Far from costing time, it 
saved it.   

 )  وجود نداشتپیاده شده از اینترنت، ِ  انگلیسینِاین قسمت در مت(
امروزه، یعنى زمانى که بازار آزاد در حال نابودى است، آن کسانى که کنتـرل نظـام را در                   

هـاى تجـارى پیونـد       تبلیغـات و آگهـى    .  انـد  دست دارند در سنگر تبلیغات موضع گرفته      
فقط آن کسانى که قادر بـه       . کند کننده و شرکتهاى بزرگ را تقویت مى       محکم میان مصرف  

هاى  آور آژانسهاى تبلیغاتى هستند، که بزرگترین آنها خود شبکه         پرداخت نرخهاى سرسام  
اینک از چنین قدرتى برخوردارند، یا از سوى بانکها و           اند؛ یعنى فقط آنانى که هم      رادیویى

 



. ازار شـوند  ب توانند به عنوان فروشنده داخل این شبه       شوند، مى  سرمایه صنعتى حمایت مى   
شود، شکست دادن بیگانگان مـزاحم       هزینه تبلیغات، که نهایتا به جیب شرکتها سرازیر مى        

شود که قـدرت   ترتیب تضمین مى بدین. سازد از طریق رقابت پردردسر را غیرضرورى مى    
با آن تصمیمات اقتصادى نیست که       شباهت  امرى که بى   -در دست همان افراد باقى بماند       

. شـود  اندازى و اداره فعالیتهاى اقتصادى توسط دولتى توتالیتر کنترل مـى           راهاز طریق آنها    
هر آن چیزى که مهر آن را بر خـود          : امروزه تبلیغات اصلى منفى، نوعى سد و مانع، است        

تبلیغات سراسـرى و همگـانى بـه هـیچ          . شود ندارد به لحاظ اقتصادى مشکوک تلقى مى      
 اجناسـى   - انواع اجناس موجود ضرورى نیست       وجه براى آشنایى و باخبر شدن مردم از       

تبلیغات فقط به طـور غیرمسـتقیم بـه         . که عرضه آنها در هر حال داراى محدودیت است        
خـاص کنـار نهـادن شـیوه فعلـى           براى یک شـرکت   . رسانند فروش محصوالت یارى مى   

تبلیغات در حکم از دست دادن پرستیژ و ایجاد گسست در انضباطى است کـه از سـوى                  
در زمـان جنـگ     . شـود  بر اعضاى این محفل تحمیل مـى      ] صاحبان صنایع [ پرنفوذ   محفل

بـاقى نگهداشـتن     شوند، صرفا بـه جهـت      اجناسى که قابل حصول نیستند باز هم تبلیغ مى        
کاال [هاى ایدئولوژیک مهمتر از تکرار نام        اعطاى یارانه به رسانه   . قدرت صنعتى در صحنه   

کند، امر    محصولى را وادار به استفاده از تبلیغات مى        از آنجا که نظام هر    . است] یا شرکت 
پیروزى تبلیغـات  . سازى نفوذ کرده است   صنعت فرهنگ  -»  سبک «-تبلیغات به کنه زبان     

: چنان کامل است که دیگر حضـورش در جایگاههـاى کلیـدى آشـکار و بـدیهى نیسـت            
الب نـور، بـرى از      هاى سنگى غرقه در سـی      ها، این آگهى   گنده آساى کله  ساختمانهاى غول 

بر بامهـاى آسمانخراشـهاى خـویش        هرگونه آگهى تبلیغى هستند؛ و حداکثر ممکن است       
حروف اختصارى نام شرکت را بدون هیچ نوع تجلیل از نفس، همچـون بناهـاى یـادبود                 

اما بنگاههاى تجـارى قـرن نـوزدهم کـه معمـارى آنهـا هنـوز                . تابناک، به نمایش گذارند   
توان بـه منزلـه کـاالى مصـرفى سـود جسـت و           ت که از آنها مى    شرمگینانه گویاى آن اس   



بـرعکس از کـف تـا سـقف و حتـى       زیستن در آنها از جمله کاربردهایشان است، درست   
حـد کـه از ایـن        تا بـدان  : اند هاى تجارى  باالتر از آن پوشیده از پوسترها و عالئم و آگهى         

 .  ماند  نمىاى براى تابلوهاى اعالنات باقى زمینه بناها چیزى جز پس
 بـا   -شـود، درسـت همـانطور کـه گـوبلز            تبلیغات به هنر و نه چیزى جـز آن بـدل مـى            

هنر براى هنر، تبلیغات براى نفس تبلیغ کردن،        : کند  آنها را با هم ترکیب مى      -دوراندیشى  
اکنون در بانفوذترین مجـالت آمریکـایى،       . نوعى بازنمایى ناب و خالص قدرت اجتماعى      

هـاى تبلیغـاتى را از متـون و          تواند آگهى   یک نگاه سریع به سختى مى      الیف و فور چون،   
مطالب مربوط بـه سـردبیر حـاوى و بیـانگر           . تصاویر مربوط به هیات تحریریه تمیز دهد      

همـراه بـا تصـاویرى از زنـدگى و عـادات            (توصیفى پرهیاهو و بیجا از مرد بزرگ است         
اهد آورد، در همین حال صفحات      که هوداران جدیدى براى او به ارمغان خو       ) مجلل وى 

هاى تبلیغاتى چنان شـمارى از جزئیـات و عکسـهاى مسـتند را بـه کـار                   مربوط به آگهى  
شوند، آرمـانى کـه بخشـهاى        رسانى بدل مى   گیرند که عمال به نمود کامل آرمان اطالع        مى

 .اند مربوط به سردبیر و هیات تحریریه تازه تالش براى دستیابى بدان را آغاز کرده
و ) Synthetic( ســـازى و روش ترکیبـــى  خـــط تولیـــدى صـــنعت فرهنـــگ خصـــلت

هـاى اسـتودیویى     که نه فقـط در برنامـه      (شده ارائه محصوالت در این صنعت        ریزى برنامه
مستند و   هاى مبتذل، رمانهاى شبه    بندى کردن زندگینامه   وبیش در نگارش و سرهم     بلکه کم 

: کامال مناسب و درخور امر تبلیغات اسـت       ) ارداى د  هاى محبوب نیز حالتى کارخانه     ترانه
پـذیر شـدن، و حتـى بـه لحـاظ           پذیر شدن، تعویض   یکایک نکات مهم، به واسطه تفکیک     

بـه اثـر     سپارند که نسبت   تکنیکى بیگانه شدن از هرگونه معناى منسجم، تن به اهدافى مى          
بـه نمـایش     جهـت ها، و شگردهاى معین تکرارپـذیر همـواره در           ها، حقه  جلوه. اند بیرونى

اند، و امروزه هـر کلـوزآپ هیـوالوش          گذاشتن اجناس براى مقاصد تبلیغاتى به کار رفته       

The assembly-line character of the culture industry, the 
synthetic, planned method of turning out its products 
(factory-like not only in the studio but, more or less, in 
the compilation of cheap biographies, pseudo-
documentary novels, and hit songs) is very suited to 
advertising: the important individual points, by becoming 
detachable, interchangeable, and even technically 
alienated from any connected meaning, lend themselves 
to ends external to the work.  The effect, the trick, the 
isolated repeatable device, have always been used to 
exhibit goods for advertising purposes, and today every 



فالن ستاره سینما در حکم نوعى آگهى تبلیغاتى براى نام اوست و هـر ترانـه محبـوب و                   
سازى بـه    تبلیغات و صنعت فرهنگ   . اى در حکم تبلیغى براى آهنگ خودش است        عامیانه

در هـر دو مـورد تحقـق        . آمیزنـد  چنین به لحاظ اقتصادى در هم مـى       لحاظ تکنیکى و هم   
شـمارى مشـاهده کـرد، و تکـرار مکـانیکى یـک              توان در مکانهاى بـى     امرى واحد را مى   

در هـر دو    .  محصول فرهنگى واحد عمال با تکرار یک شعار تبلیغاتى یکـى شـده اسـت              
 Psychoکنولـوژى  مورد خواست مصرانه مؤثر بـودن محصـول تکنولـوژى را بـه روان ت    

Technology،             در هـر دو    . کنـد   یعنى به روشى براى دستکارى و کنترل آدمیـان، بـدل مـى
مورد معیارهاى به کار رفته بسى چشمگیر اما آشنایند، شگردهاى آسان اما گیـرا، ماهرانـه     

کننده است که همـواره حـواس پـرت یـا            اما ساده؛ هدف اصلى مستولى شدن بر مصرف       
 .  شود مقاوم محسوب مى

monster close-up of a star is an advertisement for her 
name, and every hit song a plug for its tune.  Advertising 
and the culture industry merge technically as well as 
economically.  In both cases the same thing can be seen 
in innumerable places, and the mechanical repetition of 
the same culture product has come to be the same as that 
of the propaganda slogan.  In both cases the insistent 
demand for effectiveness makes technology into psycho-
technology, into a procedure for manipulating men.  In 
both cases the standards are the striking yet familiar, the 
easy yet catchy, the skilful yet simple; the object is to 
overpower the customer, who is conceived as absent-
minded or resistant.   

گیـرى فرهنـگ بـه       گوید سهم خـود را در شـکل        آدمى از طریق زبانى که با آن سخن مى        
هرچه زبان در بیانیه یا اعالم نظر کاملتر مستحیل شود، کلمـات            . کند منزله تبلیغات ادا مى   

هـایى بـرى از      گردنـد و بـه نشـانه       نیز در مقام حامالن مادى معنا بیش از پیش منحط مى          
را ] گوینده[شوند؛ هرچه کلمات منظور و مقصود        یا کیفیت ذاتى بدل مى     ه خصلت هرگون

 .شوند به صورتى نابتر و شفافتر منتقل کنند، نفوذناپذیرتر مى

By the language he speaks, he makes his own 
contribution to culture as publicity.  The more completely 
language is lost in the announcement, the more words are 
debased as substantial vehicles of meaning and become 
signs devoid of quality; the more purely and transparently 
words communicate what is intended, the more 
impenetrable they become.   

 عنصرى از کـل فرآینـد روشـنگرى در نظـر گرفتـه              زدایى از زبان، هرگاه به مثابه      اسطوره
کلمـه و محتـواى ذاتـى و اساسـى          . شود، در حکم درافتادن مجـدد بـه درون جادوسـت          

مفاهیمى چون ماخولیا و تـاریخ، یـا        . ناپذیر از یکدیگر بودند    عناصرى متمایز لیک جدایى   
شـناخته  کـرد، باز   سـاخت و حفـظ مـى       حتى زندگى، در قالب کلمه، که آنها را مجزا مـى          

سـاخت و آنهـا را مـنعکس     شکل کلمه به طور همزمـان ایـن مفـاهیم را برمـى          . شدند مى

The demythologisation of language, taken as an element 
of the whole process of enlightenment, is a relapse into 
magic.  Word and essential content were distinct yet 
inseparable from one another.  Concepts like melancholy 
and history, even life, were recognised in the word, which 
separated them out and preserved them.  Its form 
simultaneously constituted and reflected them.  The 



کلمه را امرى تصادفى و رابطه آن با موضـوع را           ] عاطفى[جدایى مطلق، که تاثیر     . کرد مى
 absolute separation, which makes the moving accidental .نهد ء مى کند، نقطه پایانى بر امتزاج خرافى کلمه و شى مصنوعى و دلبخواهى مى

and its relation to the object arbitrary, puts an end to the 
superstitious fusion of word and thing.   

هر عنصرى از یک دنباله یا توالى معین غیرمجازى که از حـد بسـتگى و ربـط بـا واقعـه                      
ولى نتیجه این امـر آن      . شود فراتر رود، به منزله امرى ناروشن یا متافیزیک لفظى طرد مى          

ء  اى بدون هرگونه معنا باشد، چنان بـه شـى          تواند صرفا نشانه   است که کلمه، که اینک مى     
این امر بر زبان و     . ماند  دیگر چیزى جز فرمولى منجمد از آن باقى نمى         شود که  متصل مى 

یافتـه بـه عـوض آنکـه موضـوع را            کلمـه پـاالیش   .  گـذارد  موضوع به یکسان تـاثیر مـى      
کند، و   پذیر و تجربى سازد، با آن به منزله نوعى مورد یامثالى تجریدى برخورد مى              آزمون

رحمانه از حوزه بیـان      ستیابى به روشنى بى   که اکنون به لطف خواست د     (هر چیز دیگرى    
در عرصـه اقعیـت محـو       ) اى که خود اینک طرد گشـته اسـت          حوزه -حذف شده است    

یک هافبک چپ در بازى فوتبال، یک پیراهن سیاه، یک عضو جوانـان هیتلـرى،           . شود مى
شـدنش   اگر کلمـه پـیش از عقالنـى   . و از این قبیل، جملگى چیزى بیش از اسامى نیستند         

شـدنش   شده بود، اکنون، پس از عقالنى) Longing(جب ظهور دروغها و همچنین تمنا       مو
 .براى تمنا حتى بیش از براى دروغها در حکم نوعى قفس است

Anything in a determined literal sequence which goes 
beyond the correlation to the event is rejected as unclear 
and as verbal metaphysics.  But the result is that the 
word, which can now be only a sign without any 
meaning, becomes so fixed to the thing that it is just a 
petrified formula.  This affects language and object alike.  
Instead of making the object experiential, the purified 
word treats it as an abstract instance, and everything else 
(now excluded by the demand for ruthless clarity from 
expression – itself now banished) fades away in reality.  
A left-half at football, a black-shirt, a member of the 
Hitler Youth, and so on, are no more than names.  If 
before its rationalisation the word had given rise to lies as 
well as to longing, now, after its rationalisation, it is a 
straitjacket for longing more even than for lies.   

کاهد بـه درون خـود زبـان         مىها که پوزیتیویسم کلمات را بدانها فرو         کورى و کرى داده   
هـا و    واژه. سـازد  ها محـدود مـى     شود، زبانى که خود را به وظیفه ثبت آن داده          سرازیر مى 

شوند؛ آنها به نیرویى بارز، به قدرتى بـراى چسـبانیدن و             اصطالحات خود نفوذناپذیر مى   
یه یابند که آنها را به قطب مخـالف خـود، یعنـى اوراد جـادویى، شـب              دفع کردن دست مى   

شوند، زیرا نام خواننده اپرا در واقـع در          رفته به نوعى حقه تبدیل مى      ها رفته  واژه. سازد مى
شود، یا زیرا اصـطالح دولـت رفـاه عامـه بـه لطـف        استودیو و بر مبنایى آمارى جعل مى     

شود، یـا از     تکفیر مى »  روشنفکران«یا  » بوروکراتها«استفاده از اصطالحات مکروهى چون      

The blindness and dumbness of the data to which 
positivism reduces the world pass over into language 
itself, which restricts itself to recording those data.  
Terms themselves become impenetrable; they obtain a 
striking force, a power of adhesion and repulsion which 
makes them like their extreme opposite, incantations.  
They come to be a kind of trick, because the name of the 
prima donna is cooked up in the studio on a statistical 
basis, or because a welfare state is anathematised by 



 using taboo terms such as “bureaucrats” or .شود  اعمال کثیف به کار گرفته مىم کشور به منزله افسونى زیبا براى تسمیهآن رو که نا
“intellectuals,” or because base practice uses the name of 
the country as a charm.   

 تغییـرى شـیمیایى را تجربـه        -چسـبد     که جادو در نهایت راحتى بدان مـى        -در کل، نام    
نوعى استحاله به عالئم بوالهوسانه قابل دستکارى که اینک تاثیر آنها بـه وضـوح               : دکن مى

قابل محاسبه است، لیکن دقیقا به همین دلیل درست همانقدر جبارانه است که تـاثیر نـام                 
مند شدن   هاى باستانى، یا به لطف قاعده      مانده نامهاى نخست، این پس   ) archaic. (باستانى  

بدل  هاى سینما به نامهاى نخست     نامهاى خانوادگى ستاره  (ى تبلیغاتى   در مقام عالئم تجار   
 .اند یا از طریق استاندارد شدن جمعى، روزآمد شده) شده است

In general, the name – to which magic most easily 
attaches – is undergoing a chemical change: a 
metamorphosis into capricious, manipulable designations, 
whose effect is admittedly now calculable, but which for 
that very reason is just as despotic as that of the archaic 
name.  First names, those archaic remnants, have been 
brought up to date either by stylisation as advertising 
trade-marks (film stars’ surnames have become first 
names), or by collective standardisation.  

در قیاس با آنها، نام خانوادگى بورژوایى که، بـه عـوض عالمـت تجـارى بـودن، زمـانى                    
بخشید، کهنه و عتیقـه بـه        حامل خود را با مرتبط ساختن او به تاریخچه خویش تفرد مى           

نوادگى در میان آمریکاییهـا بـه نـوعى شرمسـارى عجیـب دامـن       این نام خا. رسد نظر مى 
»  بـاب «زند، آنان به قصد پنهان ساختن فاصله ناجور و نامناسب میان افراد یکدیگر را                مى
ایـن نحـوه عمـل روابـط        . پذیر تیم  زنند، یعنى به منزله اعضاى تعویض      صدا مى »  هرى«و  

دهـد و در واقـع در        ورزشى تنزل مى  میان انسانها را تا حد همیارى خوب اعضاى جامعه          
 .حکم دفاعى علیه نوع حقیقى روابط انسانى است

In comparison, the bourgeois family name which, instead 
of being a trade-mark, once individualised its bearer by 
relating him to his own past history, seems antiquated.  It 
arouses a strange embarrassment in Americans.  In order 
to hide the awkward distance between individuals, they 
call one another “Bob” and “Harry,” as interchangeable 
team members.  This practice reduces relations between 
human beings to the good fellowship of the sporting 
community and is a defence against the true kind of 
relationship.   

 

شده کلمات در حیطه معناشناسى است، در قالـب نشـانه            داللت، که یگانه کارکرد پذیرفته    
یا به غلـط شـکلى       هاى مردمى به درست    نظر از این نکته که ترانه      صرف. رسد به کمال مى  

Signification, which is the only function of a word 
admitted by semantics, reaches perfection in the sign.  
Whether folk-songs were rightly or wrongly called upper-



هـا   شدند، شکى نیست که عناصـر ایـن ترانـه         باال محسوب مى  از انحطاط فرهنگ طبقات     
از سوى  . اند فقط از طریق فرآیند طوالنى انتقال مکرر شکل مردمى خویش را کسب کرده            

اصـطالح آمریکـایى    . دهـد  برق رخ مى   هاى عامیانه به سرعت    دیگر گسترش و رواج ترانه    
]Fad[،       یعنـى   -شوند   یدمى ظاهر مى  رود که همچون اپ     که براى تسمیه مدهایى به کار مى 

 مـدتها پـیش از آنکـه    -گیرند  مدهایى که توسط نیروهاى اقتصادى شدیدا متمرکز گر مى 
] بـر همگـان   [صنعت تبلیغات خطوط کلـى فرهنـگ را         ) Totalitarian(رؤساى خودکامه   

هنگامى که فاشیستهاى آلمانى ناگهان روزى تصـمیم        . تحمیل کنند مبین همین پدیده بود     
انـدازى کننـد،      را از درون بلنـدگوها راه      -» ناپـذیر  تحمل« مثال   -اى خاص    د واژه گیرن مى

به پیروى از همین الگو ملتهـایى کـه         . شود ورد زبان همه ملت مى    » ناپذیر تحمل«روز بعد   
) jargon(بودنـد ایـن واژه را جـذب زبـان زرگـرى             ] »وار نبرد یا حملـه صـاعقه     «[هدف  

ا براى مشخص کردن اقـداماتى کـه بایسـت از سـوى             تکرار عمومى نامه  .  خویش کردند 
سازد، درست همانطور کـه ورد زبـان         مقامات اجرا شود، به تعبیرى، این نامها را آشنا مى         

تکرار کورکورانه  . شد شدن فالن نام تجارى موجب افزایش فروش در عصر بازار آزاد مى           
لیغـات را بـا کلمـات       و سریعا رو به گسترش کلمات با توجه به داللتهاى خاص، امـر تب             

کـه کلمـات را     ] بشـرى [اى از تجربه     آن الیه . زند اخطاردهنده حکومت توتالیتر پیوند مى    
براى گویندگانشان آفرید کنار زده شده است؛ زبان در این فرآیند جذب و ادغـام سـریع                 

شود که تا به حال فقط مخـتص زبـان تابلوهـاى اعالنـات و                واجد خشکى و سردیى مى    
برند  شمارى کلمات و عباراتى را به کار مى        مردمان بى . ها بود  هاى روزنامه  ىستونهاى آگه 

کنند کـه    اند یا فقط به این سبب آنها را استعمال مى          که یا قدرت فهمشان را از دست داده       
شوند؛ در این معنـا، کلمـات بـه واقـع           این کلمات موجب تحریک انعکاسهاى شرطى مى      

رچه پیوندشان با اشیاء یا مصادیق خود محکمتر باشـد،         اند که در نهایت ه     عالئمى تجارى 
اى به نحوى غیرقابـل فهـم        وزیر آموزش توده  . شود معناى زبانشناختى آنها کمتر درک مى     

class culture in decay, their elements have only acquired 
their popular form through a long process of repeated 
transmission.  The spread of popular songs, on the other 
hand, takes place at lightning speed.  The American 
expression “fad,” used for fashions which appear like 
epidemics – that is, inflamed by highly-concentrated 
economic forces – designated this phenomenon long 
before totalitarian advertising bosses enforced the general 
lines of culture.  When the German Fascists decide one 
day to launch a word – say, “intolerable” – over the 
loudspeakers the next day the whole nation is saying 
“intolerable.” By the same pattern, the nations against 
whom the weight of the German blitzkrieg was thrown 
took the word into their own jargon.  The general 
repetition of names for measures to be taken by the 
authorities makes them, so to speak, familiar, just as the 
brand name on everybody’s lips increased sales in the era 
of the free market.  The blind and rapidly spreading 
repetition of words with special designations links 
advertising with the totalitarian watchword.  The layer of 
experience which created the words for their speakers has 
been removed; in this swift appropriation language 
acquires the coldness which until now it had only on 
billboards and in the advertisement columns of 
newspapers.  Innumerable people use words and 
expressions which they have either ceased to understand 
or employ only because they trigger off conditioned 
reflexes; in this sense, words are trade-marks which are 
finally all the more firmly linked to the things they 
denote, the less their linguistic sense is grasped.  The 



و »  خیـالپردازى «وقفـه از     هـاى محبـوب بـى      رانـد، و ترانـه     سخن مـى  » نیروهاى پویا «از  
دقیقا بـر پایـه جـادوى امـر     کنند، لیکن محبوبیت همگانى خود را       ستایش مى »  راپسودى«

. باید شعف و لرزه حیاتى واالتر را ایجاد کنـد          سازند، جادویى که مى    ناپذیر مستقر مى   فهم
شـوند، لـیکن از قلمـرو        اى دیگر، نظیر خاطره، هنوز بعضا فهم و درک مـى           مفاهیم کلیشه 

 چونـان   این مفاهیم و کلمـات    . اند به آنها محتوایى عطا کند گریزان      تجربه که ممکن است   
و هیتلـر ایـن     ) Flesch(در رادیوى فلش    . شوند جزایرى در دریاى زبان ملفوظ نمایان مى      

توان از نحوه تلفظ آمیخته به تظاهر گوینده بازشناخت، به ویژه زمانى که او               کلمات را مى  
این صداى جوانـان هیتلـرى      «یا  » !عزیزان شب همگى بخیر   «گوید   خطاب به کل ملت مى    

. شـود  کند که از سوى میلیونها نفر تقلید مى        را با لحنى ادا مى    » پیشوا«ژه  ، و حتى وا   » است
هایى است که آخرین پیونـد میـان زبـان و رسـوب تجربـه گسسـته                  در متن چنین کلیشه   

آمیـز و    ها هنـوز واجـد تـاثیرى مـودت         شود، پیوندى که در قرن نوزدهم در متن لهجه         مى
پذیر خود بـه مقـام    گارى که به لطف نگرش تطابقن اما در نثر آن روزنامه  . دهنده بود  آشتى

هـایى جامـد و      یافـت، کلمـات آلمـانى بـه واژه         ویراستار و سردبیر کل زبان آلمانى دست      
دهـد کـه تـا چـه حـد بـه واسـطه اجتمـاع                 اى نشـان مـى     هر کلمـه  . شوند بیگانه بدل مى  

 خلقى به پستى کشیده شده است شبه فاشیست

minister for mass education talks incomprehendingly of 
“dynamic forces,” and the hit songs unceasingly celebrate 
“reverie” and “rhapsody,” yet base their popularity 
precisely on the magic of the unintelligible as creating the 
thrill of a more exalted life.  Other stereotypes, such as 
memory, are still partly comprehended, but escape from 
the experience which might allow them content.  They 
appear like enclaves in the spoken language.  On the 
radio of Flesch and Hitler they may be recognised from 
the affected pronunciation of the announcer when he says 
to the nation, “Good night, everybody!” or “This is the 
Hitler Youth,” and even intones “the Fuehrer” in a way 
imitated by millions.  In such cliches the last bond 
between sedimentary experience and language is severed 
which still had a reconciling effect in dialect in the 
nineteenth century.  But in the prose of the journalist 
whose adaptable attitude led to his appointment as an all-
German editor, the German words become petrified, alien 
terms.  Every word shows how far it has been debased by 
the Fascist pseudo-folk community.   

تمـام  . شـده اسـت   ) توتـالیتر (گـرا    اینک سراسرى، همگانى، و تام     البته این نوع زبان هم    . 
تواند باز   انگیز است که آدمى به سختى مى       شود چنان نفرت   خشونتى که بر کلمات روا مى     
 پرطمطـراق سـخن     فرد گوینده نیازى ندارد تـا بـه نحـوى         . هم شنیدن آنها را تحمل کند     

بگوید؛ در واقع اگر نحوه بیان او با بیان مخاطبان خاص خودش تفاوت داشت، وجود او                
اما، در مقابل، زبان و ژستهاى شنوندگان و تماشاگران حتـى شـدیدتر از              . بود ناممکن مى 

گیرد، آن هم در قالب ظرایـف و         سازى را به خود مى     گذشته رنگ و بوى صنعت فرهنگ     

By now, of course, this kind of language is already 
universal, totalitarian.  All the violence done to words is 
so vile that one can hardly bear to hear them any longer.  
The announcer does not need to speak pompously; he 
would indeed be impossible if his inflection were 
different from that of his particular audience.  But, as 
against that, the language and gestures of the audience 
and spectators are coloured more strongly than ever 



امـروزه صـنعت    .   که توضیح و تبیین تجربـى آنهـا هنـوز ممکـن نیسـت              روشنهایى سایه
 -دنیایى را از آن خود کرده است         ساز دمکراسى رقابتى و ینگه     سازى میراث تمدن   فرهنگ

سـنج   گاه چندان ظریف و نکته     به انحرافات فکرى هیچ    دمکراسیى که حس تمیزش نسبت    
 .نبود

before by the culture industry, even in fine nuances which 
cannot yet be explained experimentally. 

شـدن   ادند تا برقصند و کیف کنند، درست همانطور که، از زمـان خنثـى             امروزه همگان آز  
اما . شمار موجود بپیوندند   هاى بى  اند تا به هر یک از کیشها و فرقه         تاریخى دین، آزاد بوده   

 از آنجا که ایدئولوژى همواره بازتاب جبـر و زور اقتصـادى             -آزادى انتخاب ایدئولوژى    
. آید جز آزادى انتخاب آنچه همواره یکسان است        ىجا چیزى از آب درنم      در همه  -است  

نحوه پذیرش و پایبندى فالن دختر به امر واجب قرار گذاشتن با دوست پسـرش، لحـن                 
صدا در گفتگوى تلفنى یا در صمیمیترین و خصوصیترین موقعیتها، انتخـاب کلمـات در               

 که امروزه   شده توسط روانشناسى اعماق    بندى صحبت کردن، و کل آن حیات درونى طبقه       
ارزش شده است، جملگى گواه تالش آدمى است تـا خـود را بـه دسـتگاهى                  تا حدى بى  

شـبیه مـدلهایى اسـت کـه از     ) حتى به لحاظ عاطفى(دقیق و کارآ بدل کند، دستگاهى که    
 .شود سازى عرضه مى سوى صنعت فرهنگ

Today the culture industry has taken over the civilising 
inheritance of the entrepreneurial and frontier democracy 
– whose appreciation of intellectual deviations was never 
very finely attuned.  All are free to dance and enjoy 
themselves, just as they have been free, since the 
historical neutralisation of religion, to join any of the 
innumerable sects.  But freedom to choose an ideology – 
since ideology always reflects economic coercion – 
everywhere proves to be freedom to choose what is 
always the same.  The way in which a girl accepts and 
keeps the obligatory date, the inflection on the telephone 
or in the most intimate situation, the choice of words in 
conversation, and the whole inner life as classified by the 
now somewhat devalued depth psychology, bear witness 
to man’s attempt to make himself a proficient apparatus, 
similar (even in emotions) to the model served up by the 
culture industry.  

اند کـه حتـى ایـده هـر چیـز       ءواره شده صمیمیترین واکنشهاى آدمیان چنان به تمامى شى    
مقولـه  : اى سراپا تجریدى بر جاى مانده اسـت        مختص به آنان، امروزه فقط در مقام مقوله       

زى نیست جز داشتن دندانهاى سفید بـراق و رهـایى یـا             شخصیت دیگر عمال دال بر چی     
سـازى   پیروزى تبلیغات در چارچوب صنعت فرهنـگ      . منزه بودن از بوى بدن و عواطف      

The most intimate reactions of human beings have been 
so thoroughly reified that the idea of anything specific to 
themselves now persists only as an utterly abstract 
notion: personality scarcely signifies anything more than 
shining white teeth and freedom from body odour and 



کنند مجبـور و موظـف بـه خریـد و اسـتعمال        کنندگان حس مى   معناست که مصرف   بدین
 emotions.  The triumph of advertising in the culture .اند اند، هرچند که به خوبى به ماهیت آنها واقف محصوالت این صنعت

industry is that consumers feel compelled to buy and use 
its products even though they see through them.  
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