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 رامصرف گ یجامعه یفردگرا ی: عدسیسِلف

 یترجمه: هومن کاسب /ایکارلو مونگا

 

 یهایسِلف لیمتوجه س زبانیفارس یاجتماع یهاشبکه گریو د نستاگرامیا یدر فضا یمترجم: با گشت ادداشتی

متوسط که  یمتعلق به جوانان طبقه عمدتاً یادهیما را فراگرفته است. پد یاست جامعه یکه مدت میشویگوناگون م

 «یانهیآ یمرحله در یالیخ ثیح»همانند  ،ی. سلفشوندیم ییگرامصرف یِگانگیبغرق در ازخود یروزافزون طوربه

متن  یسندهی. نوشودیقشر از جوانان م نیا یرفتهازدست یو جمع یفرد تیهو نیگزیجا شتریژاک لکان، هر چه ب

وجود دارند؛ و چگونه  گرانید یتنها برا ابند،ییبازم یخودشان را در سلف ییهافیط نیکه چگونه چن دهدینشان م

 دارند تا مطمئن شوند هستند. یانیتماشاچ کیبه  ازین همواره شهیهم

*   *   * 

تجسم  نیممکن. هر عکس بنابرا ینماها گریتمام د نیاز ب یخاص ینما نشیانتخاب است: گز کیهر عکس  گرفتن

 زی، به عکاس نشودیمکه از آن عکس گرفته مربوط است  یاکه به ابژه قدرهمانعکاس است. هر عکس  تیذهن

 ه؟شود چ یبردارعکسزمان هم زی]خود[ عکاس ناز . اما اگر شودیمربوط م

که با  متوسط یطبقه خصوصبه ت،یاز جمع یتوجهقابلبخش  انی( ملیتلفن همراه )موبا یهایفناور گسترش

 چشیپ شود،یم فیتوص ژهیو یهاآموزش ایخاص  یهامهارتداشتن  اریاز در اخت یناش ینسب یاقتصاد ییخودکفا

عمل  ای« از خود یعکاس»شده است:   «یفسل»[ یدهیامر منجر به ظهور ]پد نیپرسش داده است. ا نیبه ا یدیجد

 .یاجتماع یهاشبکه ینترنتیاها در صفحات عکس یگذاراز خود به هدف اشتراک یبردارعکس

 یو چندپارگ یگانگیب

 یقدرتمند به رهبر یانحصار یدارهیهشت کشور سرما اریجهان در اخت یاقتصاد دیدرصد ثروت و تول 60تا  امروزه

 .دهدیم لیرا تشک ایدن تیدرصد جمع 14 صرفاًکشور  نیا کهنیبا ا ؛است همتحداالتیا
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عنوان منبع ، که بهاندشده میتقس یجهان یهاقدرت نیا انیمستعمره معنوان مستعمره و شبهجهان به یباق گر،یطرف د از

مازاد  یهیو سرما دشدهیتول یکاالهااز  یدانزباله عنوانبه نیو همچن دکننده،یتول-شبه ،یعیکار ارزان، منابع طبنیروی 

 هستند. [یبرتر اقتصاد یها]قدرت هاآندر خدمت 

در  خصوصبهده است، پروراندر دامان خود را  یو نابرابر دیمزمن، فقر شد یهابحران رعادالنه،یغ یِنظام جهان نیا

 ؛تثروتمند اس یخانواده 40در دستان آن  یناخالص داخل دیدرصد تول 76که  نیپیلیمانند ف یاوابسته یکشورها

 .کنندیم یدالر زندگ 2 یزتر از روکم یبا درآمد ینیپیلیف ونیلیم 65 کهیدرحال

 وکارکسبد به رون دنیسرعت بخش یبرا آن که یو امکانات ،ارتباطات یهایفناور یوحشتناک توسعه اریبس سرعت

 برده است. ترشیپرا  کینامید نیگشوده است، تنها ا یو معامالت مال

 صرفاً ،یاقتصاد دیتول ندیچرا که در فرآ ،اندقرار داشته گانهیازخودبدر حالتی  شهیدر خطوط مونتاژ هم ریفق کارگران

 یکارشان دسترس ییالت نهابه محصو یا نندیپروسه را بب تیبتوانند تمام آنکهیب شود،یواگذار م هاآنجداگانه به  ینقش

 داشته باشند.

را در  تیهو یگچندپار ،یدر بازار جهان یمصرف یبرندهاو بمباران  یتیچندمل یانحصارها یجهان اتیعمل دیتشد اما

در  تیکل ی ازحس بخشیدن یبرا هاآن ییتوانابتوان با  دیرا شا هایسلف تینشانده است. پس محبوب یگانگیب نیصدر ا

 داد. حیامروز توض یزدهنبحرا یایو چندپاره از دن گانهیب یتجربه یبحبوحه

 یحباب تا اندآن یاند، در پگرفته یاطالعات جا دیجد یهایکه در فناور گوناگون حواس یگرهااخالل گسترش

 پردازهینظر 1نید یطور که جود. همانداردیمرا از توجه همگان دور نگاه  یاجتماع یهایعدالتیب تیبسازند که واقع

 یهاو رسانه مداراناستیاجرا شده توسط س یهاشینمابه  گریما د یکار نیانجام چن یبرا  ،کندیماشاره  یفرهنگ

 .میندار یازین یجمع

 یلیخ نیو ا ؛میو در آن حضور داشته باش میخودمان را بساز یهاشینما میتوانیما م»: دیگویم نید یجود

ندارند که  یازی[ نگری]د هاشرکتو  یوجود دارد. قدرت دولت نترنتیدر ا یدیجد زیچ شهیاست. هم ترکنندهسرگرم

متقبل شوند؛  یاژهیو زحمت و نهیهز ،آنان توجه درایجاد اختالل داشتن مردم و و سرگرم نگاه یسازمنفعل یبرا

 «.میکار بکن نیخودمان ا میدهیم حی]چون[ ما ترج

                                                           
1 Jodi Dean 
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 ییو فردگرا ییگرامصرف

 دیجد یهایفناور گونهنیابه  یممتاز یکه دسترس متوسط هستند یطبقه تیقلمرو جمع بخشی از عمدتاً هایسلف

عنوان به توانیمرا  هایسلفدانشگاه سان کارلوس،  یاز گروه فلسفه 2مندوزا، لیپروفسور دار یدارند. بنا به گفته

 درک کرد. تالیجیدوران د نیدر ا یبازشناس یجوجست یبرا یدیجد یوهیش

امر ما را به  نی. انندیبمن را چگونه ب گرانید خواهمیماست که  نیمسئله ا ،یبه بازشناس لیم نیدر ا»: پرسدیم مندوزا

 «؟بدهمشان خودم را ن قی؟ چگونه و به چه طربدهمنشان  را یزیچ چه هاآنکه به  سازدیمسؤال رهنمون  نیا

سود  تصاحب منافعِ افسونِ با ،یباالتر هرم اجتماع یهاپلهشدن در  رفتهیپذ یبا آرزو ،ینوع یبورژواخرده نیهم و

 یزیچ همانفهم  دیلک موضوع نیشده است. ا فتهیفر ختهیگسلگام ییگرامصرفگسترش  یبرا اشرانهو  هاشرکت

 دارد. یجا یماعاجت یهارسانهدر  هایسلفشدن  ریگهمه یاست که در پس پرده

ن منه در درون  من هستم، آنچهاست.  یرونیکه ببل ینه درون تیظاهر، منبع هو یِسردرگم نیدر ا»: دیگویم مندوزا

 «.دهندیمرا وام  تمیاطرافم به من هو یهاابژهاز من است؛  رونیبلکه ب

از افراد  یاریبس شود،یم یمعاصر ناش یدارهیسرما آورجهیسرگکه از سرعت  یزندگ یندهیفزا یو چندپارگ یگانگیب

 زیو ن که هستند یآن کس فقدان توانند[]می اطرافشان یکه با دخل و تصرف در کاالها کندیمطبقات متوسط را قانع 

 را پر کنند. شانیاجتماع تیوضع آورطراباض یثباتیب

من را  گرانید خواهمیماست که  یزیچ دهمیمنشان  آنچه ؛دهمیمنشان  کنمیمآنچه را مصرف »: دیگویم مندوزا

که مرا  ییزهایبا چ ،خوانمیمکه  یبا کتاب ،پوشمیمکه  یراهنیعکس من، با پ ینهیزمپسبا  مسئله نای ند ...با آن بشناس

 «گفتن دارد. یبرا یحرف زیها نآن بتیغ کهاست؛ همچنان وندیدر پ ،اندکردهاحاطه 

 یفرد ییر توانادبلکه  ا،یدن یو استثمارشده دهیستمد تیبا جمع یجمع ینه در همبستگ گرید ایمشکالت دن حلراه

 است. رهیو غ تون،یو ییلو ک،یمک، استارباکس، الگوس، نا گیب شتریمصرف هر چه ب یبرا

ملهم  ،متوسط یطبقه یو سبک زندگ تجارب نیبلکه همچن کند،یرا مصرف نم یمحصوالت واقع صرفاًفرد  نجایا در

 .کندیممصرف  زیرا ن ،و به بازار عرضه شده افتهی شیکاالها نما نیکه توسط ا وودیاز هال

                                                           
2 Daryl Mendoza 
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 ییوجود بورژوا ابتذال

 انیپایبکه تالش او به مصرف  یتا وقت ؛شودینمهرگز پر  ،دارد پُر کند یبورژوا سعکه ]فرد[ خرده یآن فقدان اما

گره خورده  کنند،میبه بازار عرضه  مستمراًی جهانانحصاری  یهاشرکتکه  یاشده دیتول ازین ازحدشیب یکاالها

طبقات متوسط،  یاعضا. ماندیم یدور از دسترس باق ،طبقه نیا یاعضا ینظر از تقالهاصرف ،ییکایآمر یایرؤاست. 

 یهاسوژه عنوانبهمند که راهبر آنان باشد، خودشان را نظام بدیل کیاز  یاندازچشم ایمحکم  مانیا چیبدون ه

 هاست.گر وجود آناست که ضمانت یزیتنها چ ]مصرف[ ؛نندیبیمکننده مصرف

در نظر گرفته شده است؟ هر  یچه کس به[ شی]نما یگرفته شده است؟ برا یمناسب یو چه نقطه هیاز کدام زاو عکس

 است. دنیاز د یخصوصبه یوهیش یتجل ،عکس

 یسوژهی مشخصه وجه عنوانبه« پس هستم ،شمیاندیم» ی یعنیدکارت «یتویجکو»در قرن نوزدهم،  تهیظهور مدرن با

شده است؛ فاقد هرگونه  نیگزیجا« پس هستم ،کنمیممن مصرف »امر امروزه با  نی. اشد داریمدرن پد یعقالن

 .مندنظام یرییتغ یو تحت استثمار برا دهیبا جنبش افراد ستمد یهمبستگ

 .ماندیم یباق یامر واقع برهوتهستند که در  یزیکننده، تمام آن چمصرف یسوژه نیاز ا یریتصو عنوانبه هایسلف

 «هستم. ریتصو کیهستم. من  ،شودیمظاهر  آنچه. من دهدیمرا نشان  ایابتذال دن یسلف»: دیگویم مندوزا

*    *    * 
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