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 گرا مصرف یجامعه فردگرای عدسی: سِلفی

 

 مونگایا کارلو: نویسنده

 کاسبی هومن: ترجمه

 

 سیل متوجه زبانفارسی اجتماعی هایشبکه دیگر و اینستاگرام فضای در گشتی با :مترجم یادداشت

 جوانان هب متعلق عمدتا ایپدیده. است فراگرفته را ما یجامعه است مدتی که شویممی گوناگون هایسِلفی

 حیث» همانند سلفی،. شوندمی  گراییمصرف بیگانگیِ-خود-از در غرق روزافزونی طور به که متوسط یطبقه

 قشر این یرفته دست از جمعی و فردی هویت جایگزین بیشتر چه هر ،لکان ژاک« ایآینه یمرحله خیالی

 یابند،بازمی سلفی در را خودشان هاییفطی چنین چگونه که دهدمی نشان متن ینویسنده. شودمی جوانان از

 .هستند شوند مطمئن تا دارند تماشاچیانی یک به نیاز همواره همیشه چگونه و دارند؛ وجود دیگران برای تنها

  

*  *  * 

 

 عکس هر. ممکن نماهای دیگر تمام بین از خاص نمای یک گزینش: است انتخاب یک عکس هر گرفتن

 مربوط شودمی گرفته عکس آن از که ایابژه به که قدرهمان عکس هر. است عکاس ذهنیت تجسم بنابراین

 چه؟ شود برداریعکس زمانهم نیز عکاس[ خود] اگر اما. شودمی مربوط نیز عکاس به است،

 متوسط، یطبقه خصوص به جمعیت، از توجهی قابل بخش میان( موبایل) همراه تلفن هایفناوری گسترش

 توصیف ویژه هایآموزش یا خاص هایمهارت داشتن اختیار در از ناشی نسبی قتصادیا خودکفایی با که

:  است شده« سلفی[ »یپدیده] ظهور به منجر امر این. است داده پرسش این به جدیدی پیچش شود،می

اینترنتی  صفحات در هاعکس گذاریاشتراک هدف به خود از برداریعکس عمل یا« خود از عکاسی»

 .اجتماعی هایشبکه

 

 :چندپارگی و بیگانگی

 به قدرتمند انحصاری داریسرمایه کشور هشت اختیار در جهان اقتصادی تولید و ثروت درصد 60 تا امروزه

 .دهدمی تشکیل را دنیا جمعیت درصد 14 صرفا کشور این کهاین با. است متحد ایاالت رهبری
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 که اند،شده تقسیم جهانی هایقدرت این میان مستعمرههشب و مستعمره عنوانبه جهان باقی دیگر، طرف از

 تولیدشده کاالهای دانیزباله یک عنوان به همچنین و تولیدکننده، شبه طبیعی، منابع ارزان، کار منبع عنوانبه

 .هستند [اقتصادی برتر هایقدرت] هاآن خدمت در مازاد یسرمایه و

 به است، پرورانده نابرابری و شدید فقر مزمن، هایبحران خود دامان در غیرعادالنه، جهانی نظام این

 40 دستان در داخلی ناخالص تولید درصد 76 آن در که فیلیپین مانند ایوابسته کشورهای در خصوص

 .کنندمی زندگی دالر 2 روزی از ترکم درآمدی با فیلیپینی میلیون 65 که حالی در است، ثروتمند یخانواده

 روند به بخشیدن سرعت برای که امکاناتی و ارتباطات هایفناوری یتوسعه که وحشتناک بسیار سرعت

 .است برده ترپیش را دینامیک این تنها است، گشوده مالی معامالت و کار و کسب

 اقتصادی، تولید فرآیند در که چرا حالی در اند،شدهمی ازخودبیگانه همیشه مونتاژ خطوط در فقیر کارگران

 محصوالت به ببینند را یا پروسه تمامیت بتوانند آنکهبی شود،می واگذار هاآن به جداگانه نقش یک تنها

  .باشند داشته دسترسی کارشان نهایی

 چندپارگی جهانی، بازار در مصرفی هایمارک بمباران و چندملیتی انحصارات جهانی هایعملیات تشدید اما

 دادن برای اشتوانایی با بتوان شاید را هاسلفی محبوبیت پس. است هنشاند بیگانگی این صدر در را هویت

 .داد توضیح امروز یزدهبحران دنیای از چندپاره و بیگانه یتجربه یبحبوحه در کلیت حس یک

 جای اطالعات جدید هایفناوری هایتکنولوژی در که گرفته جای حواس، گوناگون گرهایاخالل گسترش

 نگاه دور همگان توجه از را اجتماعی هایعدالتی بی واقعیت که بسازند حبابی که آنند یپ در اند،گرفته

 به دیگر ما کاری چنین انجام برای  کند،می اشاره فرهنگی، پردازنظریه ،1دین جودی که طورهمان. داردمی

 .نداریم نیازی جمعی هایرسانه و مدارانسیاست توسط شده اجرا هاینمایش

 خیلی این و باشیم، داشته حضور آن در و بسازیم را خودمان هاینمایش توانیممی ما: »گویدمی دین جودی

 نیازی[ دیگر] هاشرکت و دولتی قدرت. دارد وجود اینترنت در جدیدی چیز همیشه. است ترکنندهسرگرم

 را ایویژه زحمت و هزینه آنان توجه سازیمختل و مردم داشتننگاه سرگرم و سازی،منفعل برای که ندارند

 .«بکنیم کار این خودمان دهیممی ترجیح ما[ چون] شوند؛ متقبل

 

 :فردگرایی و گراییمصرف

                                                

1 . Jodi Dean 
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 هایفناوری گونه این به ممتازی دسترسی که هستند، متوسط یطبقه جمعیت قلمرو جزو عمدتا هاسلفی

 توانمی را هاسلفی ،کارلوس سان دانشگاه فلسفه گروه از ، 2مندوزا داریل پروفسور یگفته به بنا. دارند جدید

 .کرد درک دیجیتال دوران این در( recognition) بازشناسی جویوجست برای جدیدی یشیوه عنوانبه

 این. ببینند چگونه را من دیگران خواهممی که است این مسئله بازشناسی به میل این در: »پرسد می مندوزا

 را خودم طریق چه به و چگونه دهم؟ب نشان چیزیچه هاآن به که سازدمی رهنمون سؤال ینا به را ما امر

 «دهم؟ب نشان

 تصاحب افسون به اجتماعی، هرم باالتر هایپله در شدن پذیرفته آرزوی با نوعی، بوروژوایخرده همین و

 آن فهم کلید این. است شده فریفته گسیختهلگام گراییمصرف گسترش برای اشرانه و هاشرکت سود منافع

  .دارد جای اجتماعی هایرسانه در هاسلفی شدن گیری همهپرده پس در که است چیزی

 در نه هستم، من چه آن. است بیرونی که درونی نه هویت منبع ظاهر، سردرگمی این در» :گویدمی مندوزا

 .«دهندمی وام را هویتم نم به اطرافم هایابژه است؛ من از بیرون بلکه من درون

 بسیاری شود،می ناشی معاصر داریسرمایه آورسرگیجه سرعت از که زندگی یفزاینده چندپارگی و بیگانگی

 که کسی آن فقدان شان،اطراف کاالهای در تصرف و دخل با که کندمی قانع را متوسط طبقات افراد از

 . کنند پر را شان،ماعیاجت وضعیت آور اضطراب ثباتیبی نیز و هستند،

 خواهممی که است چیزی دهممی نشان چهآن دهم؛می نشان کنممی مصرفرا  آنچه» :گویدمی مندوزا

 که کتابی با پوشم،می که پیراهنی با من، عکس یزمینهپس با مساله این... بشناسند آن با را من دیگران

 گفتن برای حرفی نیز هاآن غیبت کههمچنان است؛ پیوند در اندکرده احاطه مرا که چیزهایی با خوانم،می

 .«دارد

 توانایی در بلکه دنیا، یاستثمارشده و دیدهستم جمعیت با جمعی همبستگی در نه دیگر دنیا مشکالت حلراه

 . است غیره و ،ویتون لویی ،نایک ،الگوس ،استارباکس ،مک بیگ بیشتر چه هر مصرف برای فردی

 یطبقه زندگی سبک و تجربیات همچنین بلکه کند،نمی مصرف را واقعی محصوالت صرفا فرد جا این در

 . کندمی مصرف نیز را شده، عرضه بازار به و یافته نمایش کاالها این توسط که هالیوود، از ملهم متوسط

 

 :بورژوایی وجود ابتذال

 مصرف به او تالش که وقتی تا شود؛نمی پر هرگز کند پُر دارد سعی بورژوا-خُرده[ فرد] که فقدانی آن اما

 توسط مستمرا که( overproduction) ایشده تولید نیاز حد از بیش کاالهای-اضافه از مقداری پایانبی

                                                

2 . Daryl Mendoza 
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 از نظرصرف امریکایی رویای. است خورده گره شوندمی عرضه بازار به جهانی هایشرکت انحصارات

 یا و محکم ایمان هیچ بدون متوسط، طبقات اعضای. ماندمی باقی دسترس از دور طبقه این اعضای تقالهای

 کنندهمصرف هایسوژه عنوان به را خودشان باشد، آنان راهبر که مندنظام آلترناتیو یک از اندازیچشم

 . هاستآن وجود گرضمانت که است چیزی تنها که بینند،می

 شده گرفته نظر در کسی چه [به نمایش] برای است؟ شده گرفته مناسبی ینقطه چه و زاویه کدام از عکس

 .است دیدن از خصوصیبه یشیوه تجلی عکسی هر است؟

  عنوان به .«هستم پس اندیشم،می نم» دکارت، ی«3تو جی کو» نوزدهم، قرن در مدرنیته ظهور با

 جایگزین« هستم پس کنم،می رفمص من» با امروزه امر این ..شد پدیدارمدرن  عقالنی یسوژه [یمشخصه]

 .مندنظام تغییر یک برای استثمار تحت و ستمدیده افراد جنبش با همبستگی هرگونه فاقد است؛ شده

 واقعی امر صحرای در که هستند چیزی آن تمام کننده،مصرف یسوژه این از تصویری عنوان به هاسلفی

 .ماندمی باقی

 .«هستم تصویر یک من. هستم شودمی ظاهر چه آن من. دهدمی نشان را نیاد ابتذال سلفی» :گویدمی مندوزا

 

*  *  * 

References: 

John Berger, Ways of Seeing. London: Penguin Books, 1972. 

Jodi Dean, Blog Theory: Feedback and Capture in the Circuits of Drive. Cambridge: Polity Press, 

2010. 

siuL aJiJadnau“ ,ehT ouiuiuan eTniiT’L elgirriT JrJuaLl tsiTguJiuLl nnsuaJluna Jad 

nTigTLLuna ”,tguLh ialu-tsiTguJiuLl ongis no 2113 .tTioJLl ,tgTiJad .aiaT 11 ,2113.  

*  *  * 

 

 :زیر ینوشته از است ایترجمه فوق متن :منبع

Selfie: The individualist lens of consumer society 

By: Karlo Mongaya | Hello Lenin!; July 2013 

                                                

3 . cogito 

https://karlomongaya.wordpress.com/2013/07/13/selfie-the-individualist-lens-of-consumer-society/
https://karlomongaya.wordpress.com/

