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 سازی استرس خصوصی 

 کسری بردبار مقدم  ه:ترجم ، پانک()کی  مارک فیشر

 

 

  مدت کوتاه  قراردادهای  بر   تکیه  –  بیکارینیمه  وضعیت  در  که  دورانی   در   چطور،  که  کندمی  نقل  را   داستانی  1سوتوود   ایور

  به  رفتن  خطای  مرتکب  صبح  روز  یک  برده،می  سر  به  –  شدهمی  اهدا   وی  به  کاریابی  هایآژانس  توسط  لحظه  آخرین  در  که

  کار  پیشنهاد  او  به   و  گذاشته  پیغامی  وی   برای  آژانس  یک   که  یابد درمی  گردد، می  باز  خانه  به  وقتی   او   . (1)دشومی  سوپرمارکت

 خاطر به  و  –  است  شده   پر  حال   همین  خالی   جای   که  شودمی  گفته  وی   به  گیرد،می  تماس   آژانس  با   وقتی   اما   .است  داده  روزانه

  مزدروز  کارگر  که   شودمی  محسوب  تجمالتی   حکم   در  دقیقه  ده »  دهد می  توضیح  چهچنان  .گیردمی  قرار  سرزنش  مورد  خود  اهمال

  تا  خدمت،  به  آماده   کارخانه،  استعاری  های دروازه  بیرون  صبح  روز   هر  که  رودمی  انتظار  کارگرانی  چنین  از.  «نیست   آن  درخور

 : شرایطی چنین  در. بمانند  انتظار در نفس آخرین

  هر   از   کار،.  شودمی   ناپذیرامکان   زندگی  عادی   روال  کردندایر  و  دشوار،  کردنریزی برنامه   قبل  از.  شودمی   متزلزل   روزمره  زندگی

  میان   و  کند  ایجاد  را  بعدی  فرصت  که  است  کارگر  دوش  بر  همیشه  بار  این  و  یابد،  پایان  و   آغاز  اشاره  یک  با  تواندمی   آن،  نوع

:  « اشتغال»  مقولۀ  بودن  ثابت  انداز،پس   مشخص،  درآمد.  ببرد  سر  به  دائم  باشآماده   حالت  در  باید  فرد.  بزند  پرسه  شغلی  هایسمت 

 ( 2).دارند  تعلق  دیگری  تاریخی  دنیای  به  همه

  کاهش   یا  افزایش  تواندمی  آنها  دستمزد  و  ساعت  که  جایی  -  کنند می  زندگی  شرایطی  چنین  در  افراد  وقتی  که  نیست  انتظار  از  دور

  نکتۀ ابتدا در شاید  و .کنند تجربه را ناامیدی  و افسردگی اضطراب، باید  – است بند مو به آنها استخدام وضعیت  و شرایط و یابد،

 
1. Ivor Southwood 
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  و  بپذیرند،  «طبیعی»  امری  بسان  را  زوالی  به  رو  شرایط  چنین  تا  اندشده  مجاب  کارگران  از  بسیاری  که  باشد  این  بحث  قابل 

  تاریخ  یا  مغز  شیمی  از  ناشی  –  بدانند  خود  اندرون  از  ناشی  کنند،  احساس  است  ممکن  که  را   استرسی  هرگونه  هایسرچشمه 

به    صرفاً  کند،می  توصیف  درون   از  سوتوود  کهزمینۀ ایدئولوژیکی  این  سازی استرس در  خصوصی   []مبحث  اما  .شانخود  شخصی

را برای توصیف   «دارانه سرمایه بینی واقع» من اصطالح. دشده اشاره دارزداییسیاست از قرار معلومجهان  یک  از سویۀ بدیهی آن

 . است داشته آن ظهور در حیاتی نقشی استرس سازی خصوصیاصطالحی که   ؛امگرفتهاین زمینۀ ایدئولوژیکی به کار 

 ای کنندهگمراه  اصطالح  شاید  «باور»  گرچه  –  داری بدیل نداردسرمایه  این باور شایع دارد که  هاشاره ب  دارانهسرمایه  بینیواقع

 آلتوسر  .کرده استا نیز بروز هرسانه و  کار هایمحل نهادی  هایافراد جای ندارد بلکه در روال  سرفقط در آن  منطق چون باشد، 

اش  باور از پی  ،کافی است زانو بزنی و لب به دعا بگشایی : »کندمی  نقل   را  پاسکال  رهنامۀ  ایدئولوژی،  باب  در  خود  مباحث  در

  این  . گیرندمی  انجام   رسمی  کردارهای   و   ها زبان  است که در راستای  « یحرکات  آوردنجاه ب»  ی ناشی ازروان  باورهای :  «خواهد آمد

  بریتانیا  نهادهای  در  1980  دهۀ  در  که   را  گراییمصرف  و  کارآفرینی  رقابت،  زبان  بسیاری  هایگروه  و  افراد  هرچند  که  معناست  بدان

 سازی طبیعی  خدمت  در  واژگان  این  با  ما  گستردۀ  وارمناسک  همکاری  اند،گرفته   سخره  به  یا  شمرده  خوار  است  شده  منصوب

 .است بوده آن علیه  مخالفت نوع هر کردنخنثی به کمک و سرمایه سلطۀ

 بینی واقع  که  را  فرمی  درنگبی  توانمی  «ندارد  وجود  یبدیل: » گویدمی  که  تاچر  آوازۀ  بلند  رهنامۀ  معنای  در  تغییر  دربارۀ  تأمل  با

 داری سرمایه:  بود  رجحان  بر   تأکید   کرد،   طرح  را  بدنام   ادعای   این   ابتدا  در   تاچر  وقتی   .کرد  درک  آورده   دست  به  اکنون  دارانهسرمایه

  –  کشد می  دوش   بر   را  شناسانههستی  وزن  یک   دعوی  این   اکنون،  . بودند   نامطلوب  ها بدیل  بود؛  ممکن  سیستم  بهترین  نئولیبرال

  .هستند  تصور  قابل   سختی  به  و   خیالی،  مبهم،   ها بدیل  است؛  ممکن  سیستم  تنها   نیست،  ممکن  سیستم  بهترین  صرفاً  داریسرمایه

نزدیک    –   بودنناهویدا  یعنی  –  ایدئولوژی  نهایی  هدف   تحقق  آن را به   خود  حریفان  شکست  در  داریسرمایه  ، توفیق1989از سال  

 رواین  از  و  کند،می  مطرح  ممکن  واقعیت  یگانه  بسان  را  خود  شمالی،  کرۀنیم  کشورهای  در  کم دست ،  داریسرمایه  .کرده است
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پردۀ صحنۀ   در  داده و  جایگاهتغییر    داریسرمایه  که  کندمی  بحث  2بورون   آتیلیو  .«آیدمی  نظره ب»  چنین  این  سختیبه پشت 

شده پنهان  است  معاصر  جامعۀ  ساختار  ناهویدای  شالودۀ  و  سیاست  گفتۀ  ،گردیده  این  می  برشت  برتولت  و  نقل    که  کندرا 

 ( 3). «بزندکسی او را به اسم صدا  ندارد دوست که است آقای متشخصی داریسرمایه»

 نوین   کارگر   کنندۀافسرده   بینی واقع 

 پیروزی   ولی  های تاچری )و مابعد تاچری( این تصور را اشاعه دهند که برنامۀ نئولیبرالیسم بدیلی ندارد. راست   داریم   انتظار  ما

 قدرت  بهای از دست دادنبه  و  تسلیم این دیدگاه شد کارگر حزب که شد تضمین بریتانیا در  زمانی فقط دارانهسرمایه بینیواقع

سوی کل وشمایل و سمتوشکل  با تصوری محدود از این منافع، ،  کسب و کارپذیرفت که »از این پس، باید اجازه داد منافع  

 شود، می  یتاچر  دارانۀسرمایه  بینیواقع  تسلیم  سادگی  به  کارگر  حزب  که  ادعا   این  جایبه  شاید  اما   (4)  فرهنگ را سازمان دهند«.

 اصلی  جریان به را دارانهسرمایه بینیواقع نخست که بود کارگر حزب خودِ این: کنیم ضبط و ثبت را نکته این که  باشد ترصحیح 

  در  واقع  کارگر،  حزب  کنفرانس  داخل  1976  سال  در  خود  بدنام   سخنرانی  کالهان  جیمز  کهوقتی  کرد،  معرفی  بریتانیا   سیاسی

 :داد ارائه را ،بلکپول

  مان ی اقتصاد  نظام  در  بنیادین  تغییرات  و  اساسی  هایانتخاب  برای  همت  گذاشتن  کنون،تا  جنگ  زمان  از  شاید  مدیدی،  مدت  برای

  یافت،   خواهد  ادامه  ابد   تا  گفتندمی   که  دنجی  دنیای]...[  ایمهاست که عاریتی زنده مدت ]...[  کردیم  موکول  دیگری  زمان  به  را

 ... است  شده  نابود  و  نیست  دنج  دنیای  آن  –  شود  تضمین   راعظمصد  قلمضرب  با  ستتوانمی   کامل  اشتغال  کهجایی

  یا   بینی کرده باشد، ها« را پیشاست کالهان حد خواست مشارکت حزب کارگر در سیاست »مماشات با شرکت  بعید  حالاین  با

وود وصف  که آیور ساوث  ناامنی  جهان سرتاسر  با   ،بود  آن  مناسک  واپسین  او مجری  که   دنجی  دنیای  حد  چه  تا  که  را  نکته  این

 جایگزین خواهد شد.  را کرده،آن 

 
2. Atilio Boron 
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 تجزیۀ  پیامد   این  :کرد  تلقی ساده  خطای یک  بسان تواننمی را دارانهسرمایه بینی واقع در برابر  کارگر حزب رضای و  تسلیم البته

این وضعیتهاویژگی.  بود  داریسرمایه  فوردیستیپسا   بازسازی  با  مواجهه  در  چپ  قدرت  قدیمی   پایگاه    سازی؛جهانی-  نیز  ی 

دیگر   که  قدری آشنایندبه اکنون - مصرفی  فرهنگ تشدید  کار، شدنیموقت  شدن،ای رایانه واسطۀبه فرآیندهای تولید شدنجابجا

  سیاسیپسا  ظاهراً  «واقعیت»  برای  را  زمینهپس  که  است  چیزی  همان   این   اند. م و بدیهی از نظر پنهان شدهای مسلّزمینهچونان پس

  و   هال  استوارت  هاینوشته   توسط  که  خطری  زنگ   .سازدمی  فراهم   است،  متکی   آن  به  دارانهسرمایه  بینی واقع  که  انکارغیرقابل  و

از روی تسلیم و رضا به ، اگر  چپ  :بود  درست  کامالً  بود،  آمدهدر  صدا  به  1980  دهۀ  پایان  در  امروز  مارکسیسم  نشریۀ  در  دیگران

 منسوخیت   چهرۀ  با  ،ناکام بماند   پسا فوردیستی  نوینِ  جهانِ  کردنِفوردیستی بچسبد و در هژمونیزه  زوالِ  حالِ  جهانِ در  مفروضاتِ

 غیرممکن   تصدیق  بر  مبتنی  صریحاً  و  جدید  هژمونی  این  به  یابیدست  برای  تالش  ازبری  نوین،  کارگر  پروژۀ  اما   ( 5).شد  خواهد  روبرو

 نئولیبرال   استقرار از  اییافته  تعدیل  نسخۀ  داشت  امید  بدان  شدمی  که  چیزی  تمام :  بود  فوردیسم  پسا  چپ  سازیهژمونیزه  بودن

 .بود

  مطابقت  و بود گرفته شکل  آن در چپ که دنیایی آن تخریب با مواجهه به نیاز نیز نگری و براردی چون خودمختارانی ایتالیا، در

  در   خود  های نگارینامه  سری  در  نگری   . بودند  داده  تشخیص  را،   متفاوت   نسبتاً   ایشیوه  به  هم آن  فوردیسم،   پسا   دنیای   شرایط  با 

 را   گرافتح  ولیبرالیسمئن  از  شکست  به  انقالبی   امیدهای  از  دردناک  گذار  اند،شده  منتشر  انگلیسی  زبان  به  اخیراً  که  ،1980  دهۀ

   : کندمی توصیف چنین

  این   خاطرۀ  و  تداوم  بازنمایی،  تخریب  به   کمر  باید.  هستیم  مان،حقیقت   شکست  حقیقت،  شکست  تحمل   و  زیستن  به  محکوم  ما

  آمده،   سربه  حقیقت  دوران  و  کرده  تغییر  واقعیت  که  نکته  این  شناختنرسمیت به   از  اجتناب  برای  هاروی طفره   تمام.  ببندیم  حقیقت

 ( 6).است  شده  عوض  مانهایرگ   در  خون.  شوند  گذاشته  کنار  باید
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گزاف نیست اگر  و  ؛کنیممی زندگی  بود،  کرده  شناسایی  نگری  که  چالشی  مقابل  برخاستن  در  چپ   واماندگی  اثرات  با  اکنونهم  ما

و    گزینیعزلت از  و عالئم این مرض در ایشان بروز کرده است،  اند تن داده  صورتی از افسردگی جمعی ها بهبسیاری از چپبگوییم  

 .ناتوانی در عمل  تا گرفته  گیانگیزبی

 استنباط   موقت  و  مشروط  ایواقعه   منزلۀبه  را  خود  اندوه  که  حالی   در  که،  است  این  در  افسردگی  و  اندوه  میان  هایتفاوت  از  یکی

  هر   به  افسرده  فرد  دنیای  منجمد   سطوح  :داردمی  عرضه  ناپذیرپایان  و  واجب  ایواقعه  سانب  را  خود[  برعکس،]  افسردگی   کند،می

  غیرعادی  واقع  در  یا  بیمارگون  حالتی  ماخولیای خود را در قالب  وضعیت،  این  اعماق   در  ،افسرده  فرد   .کندمی  رخنه  تصوریقابل  افق

  تنها فایده است و پشت پردۀ پرهیزکاری  که کنش در هر صورت بی  کند پیدا میبر اثر افسردگی اعتقاد راسخ    : کندنمی  تجربه

استآزمندی   ب  .نهفته  افسرده  افراد  نظر  در  اعتقاد  میهاین  جلوه  حقیقتی  رسیدهسان  بدان  ایشان  که  دیگران  کند  اما  اند 

آنند که  خورده فریب از    و  آن،  نازل  شدیداً  هایداشتچشم  با  افسرده،   فرد  ظاهری  «بینیِواقع»  میان  وضوحبهرا دریابند.  آنتر 

 .دارد وجود ایرابطه  دارانهسرمایه بینیواقع

  .وارشدن افراد روی داداتم  جدید   هایحالت   در  جمع  تجزیۀ  قالب   در  دقیقاً  نشد: برعکس،صورت جمعی تجربه  این افسردگی به

  سابق که ایهمبستگی از بهرهبی باشند،  راهش  به چشم  بودند گرفته  یاد که  اشتغال پایدار هایشکل از شدن  محروم با  کارگران

  که  یافتند  ای کیایدئولوژی  مختصات  در  دیگریک  با  رقابت  به   ناچار  را  خود  رد،کمی  مینأ ت  برایشان  کارگری  هایاتحادیه  این  بر

  جهان   ناگهانی   حذف  دیدن  از  ناشی  زایآسیب  شوک  از  هرگز  کارگران  برخی  . دادمی  جلوه   طبیعی  را  رقابتی  چنین

 از  دموکرات  لیبرال  کار محافظه   ائتالف   حکومت   که  زمانی   در   اکنون  که  ایواقعه:  نیامدند   بیرون  فوردیست  دموکراتسوسیال 

  اقدامی  چنین  .دارد  یادآوری  ارزش  بکشند،  دست  طرح  این  خواست  از  تا  خواهدمی  «ناتوان  افراد  از  مالی   حمایت»   طرح  خواستاران

 . شد  آغاز در بریتانیا  1980 دهۀ از که است استرس  سازیخصوصی آیندفر اوج
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 فوردیسم پسا   های استرس 

 ۀمجموع   هم  فوردیسمپسا  گفت  باید  کرد،  وارد  افراد  به  را  خود  خاص  روانی  صدمات  فوردیسمپسا  به  دیسمرفو  از  چرخش  اگر

  اداریِ   هایکاغذبازی  محو  عوضبه  گرایی،مدیریت  و  نوین  تکنولوژی  ترکیب  .است  آورده  پدید  استرس  جدید  هایحالت  از  کاملی

  ملزم  حال  که  را،  کارگران  به   شده  وارد  اداریِ  استرس  بود،  شده  داده  نئولیبرال  های ایدئولوگ  توسط  اشوعده  که   ای سالرانهدیوان 

  از   خارجی  بازرسان  نظر  زیر  از  را  کارگران  وجههیچبه  که  چیزی)  است  داده  افزایش  شدتبه  باشند،  خودشان  بازرسان  تا  اندشده

  تکمیل :  است  3کار - تام  اجرای  متضمن  عادی  طور  به  حال دیگر  باشد،  غیررسمی  که  هم   چقدر  هر  کار،   (.کندنمی  خالص  رنگ،  همه

  نویس،ی وبالگساوُنارول  .«ایحرفه   توسعۀ  ه دادنادام»  اصطالح  به  در  مشارکت  مقاصد،  و  اهداف  جزئیات  طرح  کار،  گزارش  دفتر

حالتی پایدار   ارزیابیْ  حاضرِ جاهمه  دائمی و  هایسیستم   چگونه  که دهدتوضیح می  را  روندیآکادمیک    کار  زمینۀ  در  اینوشته   در

 : کننداز اضطراب ایجاد می

ها، یعنی سوابق شغلی،  ها در نظام توزیع مدارک دانشگاهی در فضای نئولیبرالیِ جاری، تورم کارنامک ترین پدیده یکی از شایع 

شوند،  های کافکایی میکردن فردا-های ناموجه و امروزگذارند و دستخوش تعویق های در دسترس رو به افول میاست: وقتی شغل

تک  تک   د،بلکه تمام کارهای خو  چپ و راست پروژه قبول کنند،  فقطشوند تا نه  مجبور می  علمیبرگشتۀ سرمایۀ  بخت   النحمّ

]...[  حیث، گذر از ]...[ از این کردن وجود ندارد گناهی جز حذف .  تر شودشان پر و پیمان شان را ثبت کنند تا سوابق م تولیدی الاق

ادواری سنجش  و  دقیق  سنجش های  به  همه]...[  نتیجه-جا-های  دائمی،  و  قسمی  حاضر  جز  یا ]ای  بیمارگون  تولید    [ افزایش 

گذرد  میدر ابزاری هایبنیاد و پایهاش از همۀ در حوزۀ کار غیرمادی ندارد، که مانند سلف استالینیستی 4اصطالح استاخانوفی به

نخواهد داشت )از آنجا که متر و معیاری در کار نیست،  فرسا در پی و چیزی جز جریان نهفتۀ مداومی از اضطرابی جانکاه و توان 

 ( 7)تان را راحت نخواهد کرد(.هیچ میزان کاری هرگز خیال 

 
3. meta-work 
4. Stakhanovism 
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  که   است  غیرمترقبه  ثانوی  عارضۀ  یک  «فرسایشی  اضطراب  ثابت  و  تحتانی  جریان»  این  کنیم  تصور  اگر که  بود  خواهد  لوحانهساده

در کمال    .مانندمی  ناکام  خود   رسمی  اهداف  به  حصول  در  آشکارا  که  شده،  ایجاد  خودنظارت بر    هایمکانیسم  این  تحمیل  دلیل  به

  دیوانی  و  اداری  طویل  و  عریض  دستگاه  مداربازار  هایحلراه»  :است  داشته  اظهارچنین    نیز  5بلوند   فیلیپ  فردی مثلحتی    حیرت،

 ذکرشان   و  فکر  که  حسابرسان  و  ارزیابان  و  بازرسان  و  ممتحنان  و  حسابداران  ازمتشکل  دستگاهی  د،نآورمی  باربه   ایپرهزینه

  ( 8)  «.کندمی  گزاف  را  نو  کار  هر  هزینۀ  و  شودمی  ورزیآزمون   و  نوآوری  مانع  همین  و  است،  نظارت  بر  کیدأ ت  و  کیفیت  تضمین

[  ازبخشی]  6گراییمدیریت  آشکار  «هایشکست »  که  است  ایده  این  پذیرش  از  امتناع   مهم  نکتۀ  اما  است،   مغتنم  تصدیق  این

گرایانه  اقدامات مبتکرانۀ مدیریت  .است  بیشتر  کارآیی   به  معطوف  آن  اهداف   خالصانه  طوربه  که  ستسیستمی  «صادقانۀ  اشتباهات»

های  کردن پایهپیش کار و سست  ازکرد که چیزی نبود جز تضعیف بیش ها کمک میمطمئنا به تحقق اهداف واقعی اما نهان آن

غیرعادی امتیازات  صاحبان  به  قدرت  و  ثروت  بازگرداندن  پروژۀ  از  بخشی  خود  این  و  کارگران،   اصطالح به]یا    7خودمختاری 

 [ بود. ی سیستمهانورچشمی

  آیرونیک »  ایمطالبه  متزلزل  کار  کند،می  بحث  8وین  ون  توبیاس  که  طورهمان  و  ؛دارد  ثباتیبی  با   تنگاتنگی   پیوند  وقفهبی  پایش 

  در  تا  رودمی  انتظار  همواره کارگر  از:  یابدنمی پایان  هرگز  کار  سو،یک  از  . دهدروی کارگران قرار میپیش  «فرساتوان  حالعیندر  و

  و  شغل  حیث  از  پذیرآسیب  یا]  متزلزل  طبقۀ  دیگر،  سوی  از   .باشد  داشته  را  شخصی  زندگی  یک  توقع  کهآنبی  باشد،   دسترس

  معطوف   امروز  گرایش   (9) .کندمی  شغل  حفظ   فدای  را  خود  خودمختاری  تمام  وقتی   حتی   است،  پوشی چشم  و   حذف   قابل [  رفاه

گیرد بلکه نمیبه خدمت    را  افراد  دیگر  داریسرمایه»  ،9براردی  فرانکو  تعبیر  به  .شوند  متزلزل  کار  اشکال   تمام   عمالً   کهاین  به  است

زمانی خریداری میسته ب تعویض  و   مقطعی  حامالنِ   از  شده   جدا   هاییبستهکند،  های    هایبسته »  قبیل   این  (10)  .«شانقابل 

 
5. Philip Blond 
6. managerialism 
7. hyperprivileged 
8. Tobias van Veen 
9. Franco Berardi 
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کارگران :  است[  قراربدین    قضیه  شاندارند ]و برای  سروکار  مطالبات  یا  حقوق   دارای  شخصی  با  مثال  رایب  که  پندارندنمی  «زمانی

 . نیستند دسترس در یا هستند دسترس در یا  در واقع

پدیده  مخابرات  شمارد؛برمی  نیز  را  دیجیتال  10مخابرات   اثرات  براردی ایجاد  که ویای میباعث   دهشت   پخشیدۀ  حس  شوند 

 : دهدها قرار میامان دادهبمباران بی معرض در را افراد چرا که ،خواندمی

  در   افراد  .گذاردمی  جمعی   ذهن  بر  ترفزون  حتی  و  انسان  فردی  ذهن  بر  زاآسیب   نوع  از  تأثیری]...[  ارتباطات  تبادل  در  تسریع

  تلویزیون،  صفحات  همراه،  هایتلفن  ها،رایانه  به   که  را  اطالعات  رشد  حال  در  همیشه   و   عظیم  تودۀ  بتوانند  که   نیستند   موقعیتی

  پیروز   و  جورقابت  کارآمد،   بخواهید  اگر  گرچه،  .کنند  پردازش  آگاهانه  طور  به  شود،می   وارد  سرشان  و  الکترونیکی  خاطرات  دفترچه

 ( 11).آیدمی   نظر  به  ضروری  اطالعات  این  تمام  پردازش  و  ارزیابی  شناخت،  پیگیری،  باشید،  میدان

  فضای  .بازیابد  را  خود  نیروی  بتواند  شخص  تا   گذاردنمی  جا  بر  بیرونی   هیچ  که  است  این  مدرن  مخابرات  فناوری  یراتأثت  از  یکی

  پاسخ  ایمیل  به  روزشبانه  از  ساعت  هر  در  شخص  داشت  انتظار  توانمی  که   اکنون  . کندمی  منسوخ  را  « کارمحل»  مفهوم  سایبر

  کار  که  دلیلبدین  فقط  نه  و   –  ندارد  وجود  گریزی  راه  هیچ  .شود  منحصر  محدود   ساعات  یا   خاص  مکان   یک   به  تواند نمی  کار  دهد، 

  که   «11بستی  و  بند»  نتیجه  در  اند،شده  هم   لیبیدو  ساحت  وارد  دزدانه  یندهایی آفر  چنین  . یابدمی  گسترش  محدودیت بدون

برای مثال،    .شودتجربه نمی  ناخوشایند   مستقیماً  امری  بسان  همواره  وجههیچبه  کند می  تحمیل  ها انسان  بر  دیجیتال  مخابرات

تا  می  والدین  از  بسیاری  ، کندمی  بحث  12ترکل   شری  که  طورهمان پیامکوشند  ایمیل و  ارسال  فناوری و  قافلۀ  با  های  همگام 

ها نیز ناخواسته ها شده است؛ آنالکترونیکی، به فرزندان خود نیز رسیدگی کنند و این موجب افزایش روزافزون استرس در آن 

 اند:هوش و حواس خود را به فناوری مخابراتی باخته

 
10. telecommunications 
11. tethering 
12. Sherry Turkle 
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 کنند می   شکایت  .شان استروی گوشی   شاندفتر کار  بروند؛   تعطیالت  به  توانندنمی   خود  با  کارشان   دفتر  داشتنهمراه   بدون  هاآن

  وسایل   به  شانشیفتگی  که  کنندمی   اقرار  سپس  اما  باشند  وصل  اینترنت  به  پیوسته  که  خواهندمی   ایشان  از  شانکارفرمایان   که

 ( 12).رودمی   فراتر  ایحرفه   توقعات  همۀ  حد  از  ارتباطی

 نامعقول   مطالباتی  بسان  ابداً  شوند،  انجام  شب  اواخر  یا  تعطیالت  در  اگر  حتی  گیرند،می  صورت  کار  برای  معلوم  قرار  از  که  اقداماتی

  توانندوجه نمیهیچبه  که   مطالباتی  –   مطالباتی   چنین  چرا  که  فهمید   توانمی  سهولت  به   کاوانه،روان  نظرینقطه  از  .شوندنمی  تجربه

  خود   به  کاوانهروان   که رانۀ  است  فرمی  همان  با  مطابق  دقیقاً  مطالبه  قسم  این  که  چرا  شوند،  لیبیدویی  توانندمی  –  شوند  محقق

افراد را اسیر   ،دیجیتال  ات ارتباط  کار با  در قبال  14اختیاری بی  که  بحث کرده است  کننده اقناع  نحوی  به  13دین  جودی  . گیردمی

  حالاین  با  ولی  اند،آگاه  خود  هایفعالیت  بودنبیهوده  از  و  شده  حبس  شونده  تکرار  هایحلقه   در  فراد ا  :کندمی(  لکانی  /فرویدی)رانۀ  

  اشتیاق   :دارد  قرار  لذت  اصل  ورای  در  دیجیتال  ارتباطات  وقفۀبی  گردش  (13)نیستند.[  آیندفر  این  از]  کشیدنکنار  به  قادر

یشتر ب  ، خارانیممی  قدرهرچ  که  خراشی  خاراندن  همانند   است،  گونهاختیار بی  بوکفیس  یا   ایمیل  ها، پیام  کردنچک  به   ناپذیرسیری 

اگر پیامی در کار نباشد، احساس ناامیدی    . گیردمی  خوراک  نارضایتی   از  هااختیاریبی  تمام   همانند  رفتار  این   .کندتشدید پیدا می

  :کنید می  ناامیدی  احساس  دوباره  باشد   کار  در  هم   پیامی  اگر  کنید. اما می  چکها را  کنید و خیلی سریع دوباره قسمت پیاممی

  دریافت و  ارسال به  اشتیاق  برابر در  مقاومت به  قادر که  کرده صحبت افرادی با   ترکل شری . نیستند کافی   وقتهیچ ها پیام مقدار

  این   آید،  نظربه  ثقیل  جناسی  است  ممکن  گرچه  .رانندمی  را  خودرو  یک  کههنگامی  حتی  نیستند،  شانهمراهتلفن   طریق  از  متن

  را   فرد  که  قدرتمند  انچن  ایاختیاریبی  چنگ  در  بودن  با   بلکه   مرگ،  به  میل   با  نه  که  است،  مرگ  رانۀ  از  عیارتمام  نمونۀ  یک

  چیزی   تراژدی  این  .است  رانه   مبتذل  محتوای  است  توجه  شایان  جااین   در  آنچه  .یابد، مشخصه میکند می  تفاوتبی  مرگ  به  نسبت

  هستند   افرادی  اینان :  دهدجان خود را از دست می  رقص  والی  خلسۀ  به خاطر   بالرین   آن   در  که  نیست  15قرمز  هایکفش  به  شبیه

 
13. Jodi Dean 
14. Compulsion 
15. The Red Shoes (1948) 
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  با  برابر  دانندمی  خوبیبه  که   کاری  بپذیرند،  کنند  باز  را  ایکلمه  140  پیام  یک  بتوانند  اینکه  برای  را  مرگ  خطر  حاضرند  که

   .است مغزیسبک 

 خصوصی؟   عالج   یا  عمومی   نوسازی 

  بیمار  را  کارگران  سرمایه  عیار خود نظیر ندارد. نقص است که در سبعیت تمامیک سیستم اسارت بی  سازی استرسخصوصی 

  نارضایتی  که  حالهماندر  .فروشندمی  دارو  هاآن   به  شانحال  کردنبهتر  برای  ملیتی  چند  دارویی  هایشرکت  سپس  و  کند،می

  بحث   16هایند   دن  .شودمی  گذاشته  کنار  ایماهرانه  شکل  به  اندوه  سیاسی  و  اجتماعی  علیت  شود،می  سازیدرونی  و  سازیفردی

  مانند   ناخشنودی،  اجتماعی   هایریشه  ازبرخی  افسردگی  مفروض  «علت»  عنوانبه  17سروتونین   کمبود  بر  تمرکز  که  کند می

  فردی  خشنودی  میان پیوندهای که  دارد   وجود  میزان زیادی کار   گرچه  . بردمی  فرو   ابهام   در  را درآمد   نابرابری  و   رقابتی   فردگرایی

 خصوصی   اندوه   به   عمومی   واکنش   ، دهدرا نشان می(  برابر  عمدتاً   درآمدهای   نیز  و )  های وسیع اجتماعیعلقه  و   سیاسی   مشارکت   با 

 نحوۀ   در  سرتاسری  تغییر  از  ترراحت   دارو  تجویز  که  است  واضح   پر  (14).شودمی  گرفته  نظر  در  گزینه  اولین  عنوانبه  ندرتبه

ها  انسانهستند که امروزه به    کارآفرینان  از  انبوهی»  کند می  بحث  هایند   دنچه  چنان  ،در این ضمن  .است  جامعه  دهی سازمان

  روایت   چارچوب  در  دغدغهبی  کنند »کهرا کسانی داغ می  انبازار این  دهند«.در چند گام ساده می  شادکامیوعدۀ دستیابی به  

  و  کنندمی  ییدأ ت  را  «تجاری  18اقناع   گستردۀ  کارایی»  که  کسانی  ، «کنندمی  فعالیت  کامیابی  و  شادکامی  از  فرهنگ  مسلط

 . شوندمی برخوردار آن ییدأ ت از حالعیندر

  حتی  شاید   نقشِ  از  که  است  این  مهم  اما  داشته،  استرس  سازیخصوصی  در  مرکزی  نقش  پزشکیروان   دارومحور  رژیم

  ، 19اسمیل  دیوید   . نشویم  غافل  داشته  اندوه   از  زداییسیاست  در  درمانیروان   گراترجانبههمه  اقدامات  معلوم  قرار  از  که  تریگرانه حیله 

 
16. Dan Hind 
17. serotonin 
18. commercial 
19. David Smail 
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  دارد  وجود  آنچه  ندارد،  وجود  جامعه  عنوانبه  چیزی  کهاین  برمبنی  تاچر  مارگاریت  دیدگاه   که  کند می  بحث  رادیکال،   گردرمان

  از  ایدرمانی  های روش  (15).یابدمی  «ارزشبی  پژواکی   درمانی   رویکردهای   تمام   تقریباً   در»  است،  هایشان خانواده  و   افراد  تنها

  توانند می  آن  طریق  از  افراد  که  خودیاریْ  رهنامۀ  با  را  آرشیو(  -کاوی )نوعی روان  اولیه  زندگی   بر  تمرکز   درمانیْ  شناخت  -رفتار  قبیل

  دید  به این  را  20سحرآمیز   گرایی اراده  متداعی  اندازهبی  نام  اسمیل .کندمی  ترکیب  یابند،  صیرورت  خودشان  سرنوشت  اربابان  به

برایتان مشخص  ]  آنالیز  آخرین  در  که  را  دنیایی   خود،  مشاور  یا  درمانگر  متخصص  کمک  به  توانیدمی  شما [ »دارد  ادعا]  که  دهدمی

 ( 16).«نشود شما  اندوه موجب دیگر کهطوری به دهید،  تغییر هستید آن مسئول شما  شخص[ اندکرده

  بگوییم  که   برویم   پیش   آنجا  تا   توانیممی  است؛   بوده   اهمیت  حائز  ولیبرالیسمئن  موفقیت  برای  سحرآمیز  گرایی اراده  ترویج  و   تبلیغ

  از[  شدهساطع]  هایایده  مثال،  برای  دلیل،همینبه  . آیدمی  حساب  به  ما  دوران  خودجوش  ایدئولوژی  به  شبیه  چیزی  بسان

 احتمالً   21وینفری   اپرا  نمایش   (17). اندشده  تأثیرگذار  بسیار  پسندعامه  تلویزیونی  هاینمایش  در  «درمانی  خودیاری»

 23هاشغلمام  پری،   و   22ها فروشگاه  ملکۀ  مری،   برنامۀ  نظیر  بریتانیا   هایبرنامه  در  اما   است،   نمونه  ترینشدهشناخته 

  موانع  که  کنندمی  مجاب  را  ما   هابرنامه  این:  شودداده می  ترویج  ترین شکلصریح   به  سحرآمیز  گراییاراده  روانیِ  24گراییِ کارآفرینی

  برای  را لزم کوشش: ندارد بیشتر علت یک نیابیم توفیق اگر .است نهفته ما درون خود  در مولدمان هایپتانسیل  برابر در موجود

 .ایمنبسته کاربه خویش بازساختن

 چیزیهمان  –   بوده است  امر عمومی  مفهوم  کمالو تمام  تقریباً  انهدام  هدف آن  که   هبود  ایپروژه  از  بخشی  استرس  سازیخصوصی 

  که  است  ذهنی   سالمت  جهت  در  نوینی   سیاست  داریم  نیاز  بدان  درنگبی  آنچه  .است  وابسته  آن   به  اساس  از  روان  تندرستی  که

 یک   خواستار  ،ی قدیمیاستالینیست  چپ  حین انفصال از  جدید،  متنوع  هایچپ  .باشد  یافتهسازمان  عمومی  فضای  ۀمسئل   پیرامون

 
20. magical voluntarism 
21. The Oprah Winfrey Show 
22. Mary, Queen of Shops 
23. The Fairy Jobmother 
24. entrepreneurialism 
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  سیاسی  اوضاع  . بود  خرید  و   گراییمدیریت  آمد  گیرشان  آنچه:  شدند   کارگران  خودمختاری  و   شدهزداییسالریدیوان  عمومی   فضای

  دوزخی  وارونگی   نوعی   –  هستند   دموکراسی  سوسیال  بقایای  تخریب  حال   در  که   آن  متحدان  و   کار   و   کسب  با   –  انگلیس   در  جاری

  متوجه   کارگران  آور،حیرت   انحرافی  پیچ  یک  در  .سازدمی  سالریدیوان   و  رؤسا  دولت،  از  رسته شده  کارگرانِ  خودمختاریِ  رویای  از

  بدتری  اجرت  واقع   در  آنچه  برای  و   زوال  به   رو  شرایط   یک  در  کار، وکسب  نخبگان   دولت   مالی کمک  تأمین   منظور  به  دارند   که   شدند 

 کارگران   که  ایعمومی  خدمات  بیشتر  تخریب  ۀنقش  ،نخبگان  آن  کارگزاران  کهحالیدر  همآن  کنند،می  کار  قبل  از  ترسخت  دارد،

   .دارند دست در را اندزده تکیه آن به

  مزتُری در گراراست  خودمختارگرایی نوعی کند،می ریزیطرح  را خود پروژۀ  تشدید افتاده  اعتبار از ولیبرالیسمِئن که حالهمان در

 نئولیبرال   و  دموکراتیک  سوسیال  سالریدیوان  نقد  جااین  در  .شودمی  ظاهر  گالسمن  موریس  26آبی   مزبرییل  و  بلوند  فیلیپ  25سرخ 

  که  بود  کارگرانی  تمایالت  آوردنچنگ  به  گرو  در  ولیبرالیسمئن  موفقیت  . کندمی  حرکت  سنت استرداد  برای  فراخوانی  دوشادوش

  هستیم  ورغوطه  آن  در  ما  همۀ  اکنون  که  بینوا  فردگرای  گراییمصرف  گرچه)  بگریزند  فوردیسم  هایگیریسخت   از  خواستندمی

 طبقۀ   سفیدپوست  هایجماعت»  و  است  خنده  اسباب  بیشتر  که  بلوند  «بزرگ  جامعۀ»  (.باشد  ها آن  میل  مطابق  که  نیست  بدیلی 

 شمار به  مسئله  این  به  قبولیقابل یا کنندهمجاب هایواکنش نظر هستند،تنگ  ایکنندهنگران   طرزبه  که  گالسمن  موریس  «کارگر

  آنان  به  را  چیز  هیچ   و   کرده  نابود  و   نیست  داشتند   سر  در  را  شانسودای  گالسمن  و  بلوند  که  را  هایی سنت  سرمایه  آیند.نمی

 .گردانده استنباز

  اندخورده  شکست  که  اجتماعی  هایآراییصف  نه  کنیم  احیا  تا  داریم  نیاز  بدان  آنچه  .وجههیچبه  شود؛  تأسف  باعث  نباید  این  اما

  نیفتاده  اتفاق   راستیبه   هرگز  که  است  سیاسی  ایپروژه  بلکه  ،(است  هم بنا به دلیلی که قاعدتاً مایۀ خشنودی نیروهای مترقیآن )

 
25  .Red Toryism  : های اجتماعی  سیاست  به سمت این فلسفه    گویند.سرخ می  رو در بریتانیا و کانادا تریکار میانهفلسفۀ سیاسی محافظه  ربه طرفدا

 م.    –. گرایش دارداشتراکی 
26  .laboursimBlue   :الملیو بین  ای دربارۀ مسائل مختلف اجتماعیکارانههای محافظهکه ایده  است  نفوذ در حزب کارگر انگلیسگروه ذی  آبی یک  رلیب  ،

 م.   –  .زندمی اقتصاد نئولیبرال دست رد بر سینۀ و است  مانند مهاجرت، جرم و اتحادیۀ اروپا دارد. این گروه حامی سوسیالیسم صنفی
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 داد   تشخیص  را  هژمونیک تغییری  سیمای  توانمی  نیز  بلوند  فیلیپ  کار  در  حتی  .دموکراتیک  عمومی   حوزۀ  یک  به  حصول:  است

  برخالف  جا کهآن  و   کند؛ می  حمله  گراییمدیریت  به   و   انکار  را  ولیبرالیسمئن  اساسی   مفاهیم   ای دهندهتکان  طرز  به  که   جاآن  –

  دریابیم  تا   دهند می  دست  به  سرنخی  هایی اقدام  چنین  .دارد  وجود   جامعه  اسم  به  چیزی  بگذریم   چه  هر  از  شودمی  معلوم  تاچر،  نظر

 .است داده دست از بالکل را اعتبارش ولیبرالیسمئن – ورشکسته هایبانک به مالی  هایکمک با وجود –

  فروپاشی   حال  در  استرس  سازیخصوصی  که  دهد می  نشان  جوانان،  میان  در  خصوصبه  انگلیس،  در  طلبیمبارزه  اخیر  طغیان

ضابطۀ    از  نارضایتی   در  و  جا، این  در  .هستیم  عمومی   خشم  انفجار  شاهد  اکنون  دارویی،   فرد  یک  افسردگی   جای  به:  است

 روی   از  که  موادی  از  برخیبرداری نشده است،  ای که هنوز چنانچه باید از آن بهرهبسیار گستردهگرایانۀ کار، نارضایتی  مدیریت

 ای حوزه   برساختن  به  قادر  گرایانهچپ  تجددطلبی  این  تنها.  است  نهفته  ساخت،  را  نوینی  گرایانۀچپ   تجددطلبی  توانمی  آن

 . کند عالج است کرده  وارد  ما روان و  روح به ارتباطی داریسرمایه که را شماریبی هایآسیب تواندمی که است عمومی
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 این متن ترجمۀ مقالۀ نهم از فصل چهارم کتاب زیر است: 

K-punk: The Collected and Unpublished Writings of Mark Fisher, Edited by Darren Ambrose 
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