
  

 

 

 

 

 

 یکنترل یدر جامعه یزندگ 

 

نیکامرون کر ینوشته  

یدرفش دیفر یترجمه  
 

 ی کنترلیجامعه -۱

 انضباطیی سعی در بیان این امر دارد که ما چگونه از جامعه« نوشت در باب جوامع کنترلیپی»ژیل دلوز در 

ی دلوز بسیار مهم است و من به ایم. مقالهکنیم یا کردهای کنترلی گذار میمورد نظر میشل فوکو به جامعه

رسد دلوز پیشگویی زبردست نظر می کم باید گفت بهکنم آن را بخوانند. در این زمینه، دستهمه توصیه می

اکنون در »گوید: نکه اینترنت هژمونی یابد، به ما می، پیش از آ۹۰ی هایش در اوایل دههاست؛ او در نوشته

ای کنترلی به چه ولی زیستن در جامعه«. تر شده استهای قدیمیجایگزین ورزش 1سواریجا، موجهمه 

خواهم با کمک ی حاضر میبرانگیز و مهم است، در مقالهمعناست؟ اگرچه تأمالت دلوز در این باره اندیشه

اند شده هایی برگرفتهاصطالحاتی به این موضوع بپردازم که با اصطالحات او کمی تفاوت دارند و از تجربه
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های انضباطی قدیم ای است. ما نظامتا حدی پیامد زندگی در چنین جامعه -کم بنا به ادعای مندست -که

 2ایم.را تا حد زیادی پشت سر گذاشته

انجام دهیم. این  «هر کاری دلمان خواست»ی کنترلی آن است که ما مجازیم های مهم جامعهیکی از جنبه

توانیم ایم مید. ما که دیگر با ساختارهایی چون مدرسه یا کارخانه محصور نشدهنمایهمچون نوعی آزادی می

ماند، ولی باید توجه کرد تا چه صورت آنالین بگذرانیم یا دورکاری کنیم. این به آزادی میتحصیالتمان را به 

ولی  مطلوب باشد، کردن در خانه کند. شاید دورکاری یا کاررا نیز به زندگی تزریق می« بار مسئولیت»حد 

اکنون دیگر حتی دور از اداره نیز از ما انتظار دارند در قبال اقتضائات شغلی مسئول باشیم؛ ]مثالً[ به 

اقتضائات  ،«ایمآزاد شده»موقع پاسخ دهیم. هرچند از شر فضاهای بسته و محصور کاری هایمان به ایمیل

یک  به نتوانستم که امشده بازخواست دلیل این به خصهش به شغلی اوقاتمان را تماماً پر کرده است. من

دهم. جای تعجب دارد اگر دیگران نیز  پاسخ ساعت 12تا  ایمیل متعاقب آن و پیامک تماس و سپس به

ها و ها، پیامکاقتضائات شغلی مشابهی احساس نکرده باشند، هرچند ممکن است ]برخالف من به تماس

 های خود در امان بمانند.دهند تا از سرزنش باالدستیهایشان[ بالفاصله پاسخ ایمیل

خاطر توجه مفهومی که مرا به  -حقیقی است« اوقات آزاد»جا از دست رفته رسد آنچه در ایننظر میبه 

گیرد. منظورم اوقاتی است که کامالً خارج از ساختارهای قدرت قرار می -کنندبیش از حد به آن نکوهش می

ی انضباطی، با وجود آنکه مناسبات قدرت سرکوبگر خاص خود را داشت، به این اوقات معهرسد جابه نظر می

خودمان است، تا روز بعد  مان دیگر متعلق بهاوقات داد: پس از آنکه از کارخانه خارج شدیم،مجال ظهور می

رفته محو امکان رفتهاین  ی کنترلی،که برای گذراندن نوبت کاری دیگری به کارخانه بازگردیم. در جامعه

ی کنترل بر رسد آزادی بیشتر شده، از طرف دیگر، گسترهنظر میشود. اگرچه از یک طرف، به می

ی کانونی ( دارای یک نقطهpanopticonسراسربین ) جای چشم تر گشته است. بههایمان نیز وسیعفعالیت

 را هایی طرفیم که اطالعاتراگیر از الگوریتمشوند، با ماتریسی فها رصد میمرکزی که از طریق آن فعالیت
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چیز ردیابی و کدگذاری و در قالب کند. همه می آوریجمع[ هایمانفعالیت یجانبهارزیابی همه برای]

هایی تان به سایتوگذار اینترنتیقبول. کافی است در گشتاند یا غیرقابلقبولالگوهایی درآمده که یا قابل

تان استفاده کنید تا شما را در نوعی برانگیز[ خاصی در جستجویواژگان ]حساسیت خاص سر بزنید یا از

 ( قرار دهند.watchlist« )فهرست تحت مراقبت»

سراسربین طرفیم: مهم نیست عمالً تحت مراقبت باشید یا نه، مهم برانگیختن  در عمل با همان آثار چشم

ی کنترلی، حتی رصدتان کنند. با این حال در جامعه توانندای میاین احساس در شماست که در هر لحظه

اعتنا بی آن کنند که بهشویم، ولی ترغیبمان میمی دانیم ردیابیشود. ما میهمین احساس نیز تقبیح می

دقیقاً از همین ]تالش  -چنان که شاهدش بودیم -بمانیم. خشم دولت نسبت به ماجرای ادوارد اسنودن

ی اعمالمان را، تا حدی که بتوانند، ها همهشود. درست است که آنت ناشی میبرای[ بهنجارسازی نظار

ی منزله خواهند آن را بهخواهند به این مسئله فکر کنیم. در عوض، مینظر دارند، ولی واقعاً نمیتحت 

سنودن مشاهده ها به اتوان در برخی از واکنشواقعیتی ناخودآگاه بپذیریم و به آن اعتنایی نکنیم. این را می

خواهند سرمان پرسند اصالً مگر چه اتفاقی افتاده که باعث تعجبمان شده است و از ما میکرد، کسانی که می

 به کار خودمان باشد.

شود ی چندانی ندارد. در بهترین حالت، به ما یادآوری میظاهراً فایدهها ی اینبدبختانه آگاهی یافتن از همه

و البته ممکن است شاکی شویم و از او بخواهیم که این کار را متوقف کند.  -پایدما را می 3ناظر کبیرکه 

هر حال، با  پاید. بهآید، وقتی ندانیم او ما را میولی شاید از خود بپرسیم که ناظر کبیر اصالً به چه کار می

نظر بودن امری الزم و اساسی  تحتشدن یا رسد این هراس از پاییده نظر میاورول، به  1۹۸۴رمان توجه به 

دهند او مراقب ماست. ، پوسترهایی از ناظر کبیر وجود دارند که به ما اطالع میهااسکرینتلهاست. عالوه بر 

این بدگمانی یا پارانویا  حزبولی ضامن قدرت  نظر دارد یا نه، توان دریافت که آیا او واقعاً ما را تحتنمی

شدن نماید که آگاهی از پاییده رصد شوند. پس، از این منظر، چنین می توانندمیاست که تمامی اعمال 



 

4 

ایم اصالً ها دست یافتهلطف اسنودن به آن کند. اگر مکاشفاتی که بهصرفاً به تقویت قدرت حاکمان کمک می

ای مالحظهطرز قابل بتوانند منشأ اثری واقع شوند، تنها به این دلیل خواهد بود که آپاراتوس قدرت کنونی به

جای آنکه به بدگمانی یا پارانویا سوق داده شویم، کرد تفاوت دارد. امروزه به با آنچه اورول تصویر می

زمان از ما عالوه هم ایم؛ بهاعتنا باشیم، چرا که هیچ کار اشتباهی انجام ندادهکنند که بیمان میترغیب

 نهایتاً گذارند و تصدیق کنیم کسانی که قوانین را زیر پا می خاطر داشته باشیم خواهند که اطمینانمی

زیر سؤال برد تا بتوان  -شوندهمواره گرفتار می« متخلفان»که  -شوند. احتماالً باید همین ایده راگرفتار می

 چالشی واقعی برای ساختارهای کنترلی ایجاد کرد.

ظ شود؛ ولی باید حواسمان به این باشد که ی کنترلی مهم است که وهم آزادی حفبرای ]تداوم[ جامعه

تواند هرچه کم تحت ضوابطی محدودکننده، میوهم نیست. فرد، دست جا صرفاً نوعیآزادی موردنظر در این

آنکه حتی تصوری دهیم، بیخواست بگوید یا هر کاری دلش خواست انجام دهد. اکثر ما به این ضوابط تن می

مان سیاسی هایی هستند که اساساً علیه نظامواقعاً ممنوع آن های گفتاریشکل زیرا تنها-از آن داشته باشیم 

ی منزله و از این رو، خود را به -قبیل این از و اعمالی «تروریستی»عمل  دعوت به کنند، مثالً اقدام می

ن است که درک ی زیستن و غیره کامالً آزادند. مهم آکنیم که در بیان دیدگاه، در نحوهافرادی تجربه می

هر کاری دلمان خواست انجام »دهد کنیم چگونه یک آپاراتوس قدرت دقیقاً از این طریق که به ما اجازه می

شوند رسمیت شناخته نمی ی اموری موجود بهمنزلهکند. اکثر رفتارهای ممنوع حتی به کنترلمان می« دهیم

کنیم. امری منفی ها نمیزمان چندانی صرف بررسی آنگیرند و ما اصوالً قرار می« بزهکار»ی یا تحت مقوله

ی این اندیشی دربارهو ما از ژرف -که آزادیم قرار دارد« ما»ای که در جایی خارج از طبقه -شودایجاد می

 دقیقاً  ی مذکور[ نیز به نوع بشر تعلق دارند. ماشویم که افراد ]متعلق به طبقهموضوع قویاً بر حذر داشته می

 «خودمان» جز اند افرادیقدرت شده آثار مقهور کسانی که کنیمگمان می که کنترلیم تحت حد آن به تا

 .هستند
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مان بسیار دشوار است، دشوارتر از آنچه افراد روی ها به معنای آن است که تکلیف سیاسی پیشی اینهمه

ها همچنان کند و به اینکه آنتردید میها ی اتحادیهاش در باب آیندهخواهند تصور کنند. دلوز در مقالهمی

هایی که زنی نیست. تالشی ما، دیگر احتیاجی به گمانهنگرد. در زمانهی شک میدیده ثمربخش باشند به

ها و کارفرمایان[ در ویسکونسین، اوهایو و جاهای های جمعی ]بین اتحادیهزنیاعتبار کردن چانهبرای بی

وبیش کم ها صورت گرفته )و معموالً دیگری که برای تضعیف قدرت اتحادیهدیگر و همچنین مساعی مختلف 

سختی در تالشند  ها بهما نیستند. آن ها ناجیوضوح حکایت از آن دارند که اتحادیهاند( به آمیز بودهموفقیت

جایگاهی  ها در الگوی انضباطیحفظ کنند. زیرا آن درپیهای پیکاریصرفاً حق خود را حتی برای سازش

ها بتوانند خود را با وضعیت سازد. شاید اتحادیهرفته محوشان میخاص داشتند، ولی الگوی کنترلی رفته

ها بتوانند شخصه امیدوارم اتحادیه جدید وفق دهند، البته مشروط به آنکه این وضعیت را درک کنند؛ و به

طور که دلوز مال قدرت بایستند. ولی همانی کنونی اِعبا وارد کردن نوعی فشار متقابل در برابر شیوه

 افزارهای تازه نیاز داریم.گوید، ما به جنگمی

ی گوید که این کار وظیفهکند و میافزارهای تازه اظهار نظر چندانی نمیی ماهیت این جنگاو خود درباره

ان نسل بعدی هستیم که توان انتظار داشت. ولی ما همهای او بیش از این نمیگویینسل بعد است. از پیش

های مقاومت در برابر این کنترل را بیابیم. با این حال، شاید مد نظر اوست. این وظیفه بر دوش ماست که راه

بریم کمک گرفت. در سر می ای که اکنون در آن بهی اندیشیدن دلوز و گواتاری به مخمصهبتوان از نحوه

 یدن بپردازم.ی اندیشکوشم به بیان این نحوهبخش بعد، می
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 4های حاصل از بازارگریمقاومت در برابر خوشی -۲

توان در برابر است که دریابیم چگونه می -یعنی ما -ی نسل بعدگوید این به عهدهاش میدلوز در مقاله

 بازارگری: انگیزدبرمی متعددی هایپرسش بالفاصله گفته این. کرد مقاومت «یبازارگرحاصل از  یهایخوش»

 البته و کرد؟ مقاومت خوشی نوع این برابر در باید چرا چیست؟ خوشی از منظور دارد؟ کنترل به ربطی چه

 ها پاسخ دهم.جا آمد به این پرسشترتیبی که در اینوبیش به همین کوشم کمچگونه؟ می

ارگری سعی دارد برای فهم ارتباط بازارگری با کنترل، شاید بد نباشد با این مدعای دلوز آغاز کنیم که باز

کم مفاهیم فلسفی، ی فلسفه را بر عهده گیرد: خلق مفاهیم. البته بازارگری حقیقتاً مفهوم، یا دستوظیفه

 مرغوبیت ای تیفیبا ک برنددانیم که آفریند. اکنون دیگر همه می( میbrandکند؛ بلکه برند )خلق نمی

حتی با نوع مشخصی از محصول نیز پیوندی  ندارد؛ آن به ربطی هیچ اصالً  یا دارد کمی ارتباط محصول

کند، دهی میرا در قالب خاصی سازمان میلیا ساختاری متشکل از تأثرات است. برند « ایده»ندارد. برند یک 

ی معانی ضمنی زند. فانتزی، با همهقالبی که نام برند را به تصویری از خود و نسبت خود با جهان پیوند می

ها به محصوالتی از ها اساساً کاذبند. آنشود. ولی این فانتزیکار گرفته میجا تماماً به ، در ایناشکاوانهروان

 اند.هایی سترون گره خوردهشده یا ایدهساخته  پیش

 ( و بازقلمروگذاریdeterritorializationتوان با استفاده از مفاهیم قلمروزدایی )این بحث را می

(reterritorializationمیل توضیح داد. بازارگری میل را از آنچه سعی در خلق آن دارد منفصل می ) کند

گرداند. این بازقلمروگذاری با وساطت شده متصل میساخته  )قلمروزدایی( و بار دیگر به محصولی از پیش

زندگی فرد به تشکیل یک  -مثالی که شاید بیش از حد ساده باشد -عنوان مثال افتد. بهبرند اتفاق می

مثابه ساختاری  ورزد. برند خود را بهبخش، برقراری روابطی عمیق و جدی، مبتکر بودن و غیره میل میرضایت
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بخش داشته باشند توانند یک زندگی رضایتکند، چنان که گویی افراد زمانی میبرای این میل عرضه می

 ه کنند.ی مناسبی خرید یا از نوع مناسب تلفن همراه استفادکه در مغازه

برند هم بر کاالهای مصرفی حاکم است و هم بر سیاست. حزب سیاسی و کاندیدا نوعی برند هستند. باید 

« تغییر»که  2۰۰۸احساس کرده باشید که شباهتی وجود دارد میان کارزار انتخاباتی باراک اوباما در سال 

است. هر دوی « انتخاب نسل جدید» کرد[عنوان مثال، تبلیغات قدیمی پپسی که ]ادعا می نام داشت و به

متوسل شده بودند. ولی هیچ چیز نو و جدیدی اتفاق نیفتاد. بازارگری در « نو»ای تهی از امر ها به ایدهاین

ها در برابر آورد: پپسی در برابر کوکا؛ دموکراتجا تحرکی کاذب یا تضادی کاذب به وجود میهمه 

کند که امیال ما تنها جایی دیگر است. بازارگری متقاعدمان می خواهان. تحرک واقعی همواره درجمهوری

این ترتیب،  کند. بهتوانند به محصوالت در دسترس و موجود معطوف شوند و از این طریق، کنترلمان میمی

کنند، میل طور که دلوز و گواتاری تأکید میفروشند بخریم. همانها میتوانیم چیزی که آنما فقط می

 کند.ابژه و قالبش را خودش خلق می -( استproductiveمولد )حقیقی 

کم یا دست -ی آن با خوشی را نیز دریافت. خوشیتوان رابطهعالوه با توجه به پیوند بازارگری با میل، می به

لحاظی در موفقیت کند به با برند وجود دارد. فرد احساس می (identifyingیابی )واقعی در هویت -لذتی

ای ، احتماالً نمونه«متفاوت بیندیشیم»کرد د سهیم است. اپل با آغاز کردن کارزاری که ترغیبمان میبرن

 وار از این ساختار ارائه کرده است.پارادایم

ای گونه به»شود جا کارکرد اسم را دارد: فرد ترغیب نمیدر این« متفاوت»باید به این نکته توجه کرد که 

این مساعی بسیار موفق بوده و اپل  5گردد با برندی متفاوت هویت یابد.ترغیب می ، بلکه«متفاوت بیندیشد

افزاری تنها برای افراد خالق )که ممکن است در آن امکانات نرم را به برندی مطلوب تبدیل کرده است، نه

یتی ندارد که شکن و امثالهم باشند. اهمخواهند خالق، سنتی کسانی که میبهتری بیابند(، بلکه برای همه
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ها ویژگی توان باتری دستگاه را تعویض کرد؛ یا شاید هم اینتصاصی دارد یا اینکه نمیافزارهایی اخاپل نرم

یابی با برند حکایت دارند. فرد دقیقاً به این دلیل از داشتن چیزی که خاص مهم باشند، زیرا از تقویت هویت

میرد با غلیانی ر سازگار نیست. در نتیجه، وقتی استیو جابز میبرد که آن چیز با اشیای دیگنماید لذت میمی

ی کنند! البته او نوآور بود، ولی در اصل در زمینهشویم! و او را به لقب نوآور مفتخر میاز احساسات طرف می

 خلق برند. 

جود ندارد که شویم. هیچ چیزی وطور کامل تسلیم کنترل مییابی است که ما به بردن از این هویتبا لذت 

بتوان واژگونش کرد، هیچ مرجع اقتدار بزرگی نیست که بتوان بر آن غلبه کرد، هیچ حاکم و حتی هیچ 

ایم، یا شاید این میل ماست که به بردگی و ی میل خود شدهی انضباطی واضح و مشخصی. ما بردهبرنامه

ورزی کاالهایی که به ما فروخته یلاسارت درآمده است. بنابراین مقاومت عبارت است از تن ندادن به م

روند، زیرا ما باید خوشحال باشیم از اینکه به هر ها رو به زوال میشوند. میل باید خالق شود. اتحادیهمی

شرط  ( چنین نیست، بهworkدانند. کار )آمیزند؛ همه این را میها فاجعه( داریم. شغلjobحال شغلی )

 اصالً هیچ کاری! د خواستار چنین چیزی باشیم: یا کار معنادار و جدی یاآنکه خالق باشد؛ و شاید ما بای

( the sameدام امر همسان ) ( و اجازه ندهید بهباشدای متفاوت گونهبگذارید متفاوت متفاوت باشد )به 

شهر و ها را نفی کنیم و نباید به تقسیم ما همواره به تمایزهای بیشتری نیاز داریم، باید دوگانگی -بیفتد

ی دولت و غیره( تن دهیم. ( به مردم و دیگری )بزهکاران، مهاجران، بیکاران مشمول اعانهpolisشهروندان )

آورد، باید بکوشد پتانسیلی دست می، فارغ از هر گونه موفقیتی که عمالً در امور حکمرانی به حزب برتر

( humorفروشند و همچنین از مطایبه )میها سیاسی را تسخیر کند که از صرف تن ندادن به خرید آنچه آن

 شود.حاصل می
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اش گرایش دارد: از ارتفاعات آیرونی به فاصله گرفتن از ابژه 6تمایز قائل شویم. آیرونیباید میان مطایبه و 

ای از سردرگمی گیر حقیقت را بسیار بهتر از خصمش که در چرخه کند، چنان که گویی اهل آیرونینقد می

تواند کند. سقراط یا جان استوارت ]طنزپرداز آمریکایی[ را در نظر آورید. آیرونی میدرک میافتاده است 

گرایی یا مفید واقع شود، ولی ممکن است به بهای نوعی انفصال و جدایی تمام شود و در نتیجه، به واپس

و از این رو،  کنداحساس رضایت می حقیقتاعتنایی و پذیرش وضع موجود بینجامد. فرد از دانستن بی

ای ایستد. در مقابل، مطایبه که حزب برتر محرک آن است بر گونههای موجود میاعتنا بر فراز تعارضبی

« خواهیم!پذیریم، چرا که برترین را میمایگی را نمیما میان»زند: پافشاری صادقانه بر میل فرد تکیه می

انجامد. ما روی سطح پیش به مطایبه می« یاسیبینی سواقع»مضحک یا یاوه بودن این خواسته از نظر 

مان را با انتساب آن به هنجارهای از خواهد میلرویم ]و نه در ارتفاعات[؛ و از پذیرش واقعیتی که میمی

 زنیم. مستقر کنترل کند سر باز میپیش 

های حاصل از بازارگری مقاومت توانیم در برابر خوشیتنها با پافشاری بر میلی که حقیقتاً خالق است می

ای متفاوت بیندیشید. اگر این گونه کنیم. به عوض انتخاب یک برند، باید مفاهیمی جدید خلق کنیم. به

نیست. بلکه پافشاری بر نیروی ی برج عاج نشینی منشانهفراخوانی به فلسفه باشد، از نوع دعوی اشرافی

مسئله این است که چگونه در باب  -گرایانه یا مستقیماً سیاسی استعنوان نیرویی مستقیماً عمل فلسفه به

کنیم و این مفاهیم چگونه ساختار میل ما را شکل خواهند پردازی جهانی که در آن سکونت داریم مفهوم

تواند در عین حال، هم ناشی از عمل و شود و این نیز میداد. مقاومت از طریق خلق امر نو حاصل می

ی طور کلی مردم، باشد و هم ناشی از عمل و ممارست کسانی که در محدودهممارست هنرمندان، یا به 

 کنند. آکادمی فعالیت می
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بر  تانهدسای شامل پافشاری خامخنداند، یا مطایبهوجود دارد که ما را می 7تصور کنید نوعی جنبش اشغال

 زیرا دهیم، رأی باشد ما دیدگاه به همه از ترنزدیک کهاین خواسته که به کاندیدایی )احتماالً از حزب سوم( 

باید این انگاره را نفی کنیم که برای ایجاد نظمی نو،  صورت، هر در نیست؟ همین جمهوری کارکرد مگر

شود. راه نو و بهتر یا بهترین راه برای ساختن میای جامع و کامل الزم است. امر نو در طی روند خلق برنامه

کار اهمیتی ندارد؛ مسئله بر سر متعهد ماندن دار است. از پیش دانستن راهای پرابلماتیک یا مسئلهجامعه ایده

نفسه. هدف مطایبه استوار سمت آن است. مطایبه نوعی تاکتیک است و نه غایت فی به روند پیشروی به

داند. البته این صرفاً یلی است که واقعیت موجود و کنونی آن را مضحک و پوچ میساختن و تحکیم م

های دیگری نیز برای مقاومت در برابر نخستین گام به سوی خلق امر نو یا امر متفاوت است. احتماالً راه

 های حاصل از بازارگری وجود دارد.خوشی

توانند با نیروهای موجود سازگار و ها خیلی راحت میی اینبا این حال، باید خیلی مراقب باشیم، زیرا همه

مواجه شدم. اپل به ما « اشغال»بندی شوند. من اخیراً با یک کارت اعتباری با عنوان در قالب یک برند بسته

 چنین متفاوت، ایگونه به اندیشیدن مقابل، عبارتست از در مقاومت، اگر ولی«. متفاوت بیندیشید»گوید می

 .است ترخطرناک همه از ماالًاحت لغزشی

 

 

 منتشر شده است. www.themantle.comاین مقاله در دو بخش در سایت *
 

برد. او ی کنترلی به کار میی زیستن در جامعهشکلی استعاری در توصیف نحوه را به Surfی واژه« نوشت در باب جوامع کنترلیپی»ی دلوز در مقاله1
استاندارد طال در اولی در برابر  -کندهای پولی این دو جامعه را با هم مقایسه میی کنترلی، نظامی انضباطی و جامعهابتدا، برای توضیح تمایز بین جامعه

اند، انسان سپس با استفاده از اصطالحاتی که از فیزیک جدید وام گرفته شده -در دومی« های استانداردنرخ»وسط ت« شدههای ارز شناور تعدیل نرخ»
 surfفعل «. کندای دائمی در حرکتی دوار سیر میدرون شبکه»کند که توصیف می (ondulatoire« )شکلموجی»ی کنترلی را انسانی ساکن در جامعه

                                                           

http://www.themantle.com/


 

11 

                                                                                                                                                                                 
قول فوق معنای رسد نویسنده در نقلنظر میرود. به کار می ( نیز بهsurf the internet« )وگذار در اینترنتگشت»مروزه در معنای ( اsurferفرانسه:  )به

 دوم این واژه را نیز مد نظر داشته است. م.
 ها را توضیح داد، به]ساختار[ انضباطی، بهتر بتوان آنی ها همچنان ممکن است ساختارهایی را نمایش دهند که با تفکر دربارهالبته نه کاماًل، زیرا زندان2

اند، جا هدفم آن نیست که ادعا کنم ساختارهای انضباطی از بین رفتههذا در اینعالوه نهادهای دیگر نیز ممکن است به عناصر انضباطی متوسل شوند. مع
الگوهای  ها و امثالهم بههایی برای سوق دادن زندانعالوه ممکن است شیوهاند. به های جدید کنترلی درآمدهبندی آپاراتوسیا حتی در خدمت مفصل

 تر بیندیشیم.به شکلی عمیق *صنعتی-خبر باشم. در هر حال، باید به مجتمع زندانیها بیکنترلی وجود داشته باشند و من از آن
prison-industrial-complex*ها است، سازی زنداندر آمریکا اجرا شده و هدفش خصوصی ۸۰ی از دهههایی اشاره دارد که ها و سیاست؛ به برنامه

 کنند. م.ها را تأمین میقیمت زندانیان مایحتاج زندانها و مؤسسات خصوصی در ازای کار ارزاناین صورت که کمپانی به
3Big Brother ۱۹۸۴»؛ شخصیتی است در رمان »( جرج اورول که دبیر حزبPartyو در رأس حکو ) متی توتالیتر است. هیچ کس ناظر کبیر را از

دهند هایی که هم تصویر او را نشان میدستگاه -(Telescreensهایی )اسکرینجا هست؛ او از طریق تله کند، ولی تصاویر او در همهنزدیک مالقات نمی
ی صالح حسینی )انتشارات نیلوفر( برگرفته ها از ترجمهمعادل کند.ها را نظاره میهای مردم حضور دارد و آندر خانه -کنندو هم صدایش را پخش می

 اند. م.شده
4Joys of Marketingدهد، دهد و چنان که نویسنده در ادامه توضیح میها و لذاتی است که در اثر اشتغال به امور بازار به انسان دست می؛ منظور خوشی

را معمواًل معادل تالش برای تبلیغ  marketingشود. حاصل می -یا برند -ای خاص از کاالهاهسازی با مجموعیابی یا همسانای هویتاز طریق گونه
یعنی هرگونه اشتغال به امور  تر مد نظر است،جا معنایی عامولی در این گذارند؛را در برابر آن می« بازاریابی»برند و کار می کاالها یا جلب مشتری به

 برای آن انتخاب شده است. م.« بازارگری»همین دلیل، معادل  و مناسبات بازاری. به بازاری و درگیری در مبادالت
بلکه مانند  دهد،را به آن برند نسبت نمی معنای دستورزبانی آن( یک ویژگیبودن برند دیگر صرفًا همچون یک صفت )به  منظور این است که متفاوت5

نمایش همین عبارت دیگر، آن برند از این پس دیگر چیزی متفاوت است، چیزی که سرشتکند؛ به نشیند و آن را بازنمایی میجای آن می یک اسم به
شکلی ای متفاوت، به گونه )به differentlyرا در مقابل قید  the differentکردن این تمایز تفاوت و تمایز با سایر کاالهاست. نویسنده برای مشخص

 دیگر( قرار داده است. م.
 گذارد.بین مطایبه و آیرونی می، منطق معنا، و همچنین در سردی و شقاوتگیرم که دلوز در جا از تمایزی کمک میمن در این6
7Occupy Movementعدالتی اقتصادی و اجتماعی که در نیویورک آغاز شد و سپس به سراسر جهان اشاعه یافت. ؛ جنبشی بود علیه نابرابری و بی

ی این جنبش د. وجه تسمیهمشهور ش« استریتجنبش اشغال وال»در نیویورک صورت گرفت و به  ۲۰۱۱سپتامبر  ۱۷نخستین حرکت اعتراضی مهم در 
چیز را اشغال  این صورت مطرح شد: همه رسد نخستین بار توسط دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا بهنظر می است که به« چیز را اشغال کنید همه»شعار 

 چیز نباشید! م. کنید، خواستار هیچ
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