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 چکیده

دهند و نیز، اند؛ آنها تعریفي، ولو مجمل، از مصرف ارائه نميدر دو خصیصه مشترک اکثر مطالعاتي که دربارة مصرف انجام پذیرفته

تمامي  رغماند؟ عليآمیزند. آیا این دو پدیده با یکدیگر مرتبطمقولة مصرف در هم مي های اخالقي را بادانسته یا نادانسته، ارزش

ای از ابهام همچنان در سایهصورت گرفته است، معنای دقیق و مُفاد این اصطالح « مصرف»هایي که برای تعریف و تعیین مدلول تالش

همیم چرا مقولة دهد تا بفناختي انجام پذیرفته است ابزاری به دست ما ميشناسيِ شباقي مانده است. تحقیقاتي که اخیراً در حیطة زبان

مصرف تا بدین اندازه مبهم است و چرا مصرف و مسائل اخالقي ربط وثیقي با یکدیگر دارند. ما از طریق پژوهش دربارة ساختار مفهوم 

توانیم فهمي بهتر از این موضوع مبهم به چنگ آوریم؛ يسازند مای که معاني آن را با یکدیگر مرتبط ميهای محوریمصرف و استعاره

ت زماني دهند بگیریم. این مشکالتوانیم جلوی برخي از مشکالتي را که اغلب در علوم اجتماعي رخ ميتر اینکه بدین ترتیب ميمهم

      1هستند. گیریم که گویي مفاهیمي تجربي و کليشوند که ما مفاهیم عامیانه را چنان به کار ميپدیدار مي

 مقدمه

دانشمندان  که بیشترِ ،را 3نشده و ناملموس مصرفمبهم، تعریف شد تا ماهیتِبرای من منبع الهامي  2«فریبنده مصرف»انگیز برعنوان هیجان

رف عام ع مصرف یکي از مفاهیمِ متعلق بهرسد مي نظر بهکنم.  تر بررسيدقیق، کننداجتماعي در کارهای خود به آن اشاره ميعلوم 

کنیم که آیا چیزی ذیل مقولة مصرف  قرار ندرت در این باره بحث مي؛ یعني ما به«وچرایي در آنها نیستجای هیچ چون»که  است

                                                           

آنها  دی برگردان و انعکاس دقیقتذکر این نکته ضروری است که نویسنده در متن بارها و بارها از تعابیر و اصطالحات مختص به زبان انگلیسی استفاده کرده است که در موار1 

 میسر نبود. ]مترجم[  

2Elusive consumption 

3consumption 
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یابیم که معنا و محدودة این عبارت ميدهیم تا مصرف را تعریف کنیم درتری به خرج ميگیرد یا نه. در عمل، هرچه تالش جدیمي

 ست.اشده لة مهمي پنهان ئمس مصرفانگارانة ما در مورد معني دهد که در ورای توافق سادهنشان ميمطلب و این  دشوتر ميپیچیده

و مسائل مینة در زکه  کارشناساني. مبرخورد متداول برخي موضوعات و مسائل همصرف ب فریبندة در حین تالش برای یافتن معنایِمن 

های مامي جنبهتقریباً ت اند.صحه نهادهها پیش بر ارتباط نزدیک مصرف و اخالقیات ز مدتکنند اميتحقیق مصرف مشکالت مربوط به 

که اند های اخالقي، و اغلب مذهبي، نگرشي را به مصرف شکل دادهارزش در نتیجهمصرف گرانبار از معاني ارزشي و اخالقي هستند؛ 

به  کنیدآغاز کرد، همچنین رجوع  1966 1این زمینه را داگالس )پژوهش مدرن در مصرف ندارد فعل هب ربطيخود چندان  به خودیِ

مصرف  ناپذیرهای اجتنابکه چرا مسائل اخالقي یکي از جنبه کندتبیین ميبرای معنا کردن مصرف . رویکرد من (1988 2هارویتس

 است. رسوخ کرده مصرفدر سطحي بنیادی در معنای اخالقي مسائل  ؛است

 هایيسمتق هایي از جامعه یاهای خاصي از مردم، بخشویژة گروهتعریف کنند که عنوان فعالیتي مصرف را بهتا اند بعضي تالش کرده

ست؛ به ا جهان گسترده شدهکه در سطح  انددانستهاند و مصرف را فرایندی تر داشتهانتزاعي رویکردی. برخي دیگر است از اقتصاد

ود ارزش آنها برای انسان کاسته شبه طریقي که هم آن ،نظم ز بین بردن ماده، انرژی یاعبارت است از کاستن یا امصرف  اعتقاد اینان

ه کاربرد کنند ککمي به شیوة استفادة مردم از این عبارت در گفتگوهای روزمره دارند و تصور مي هر دو دیدگاه توجهِ (.1997 3ترنس)ا

برای ن د. مماینُفایده ميهم بي ر عامة مردم باشد، تصوری که هم بعید وکلي جدا از معنای مورد نظتواند بهمي مفهوم مصرف تخصصيِ

                                                           
1Douglas 

2Horowitz 

3Stern 
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 4«کنندهتمایل مصرفمربوط به های استعاره»ای مهم با عنوان در مقاله - را 3«آسکگارد» و 2«گر»، 1«بلک»مصرف توصیة  انيدریافتن مع

ي شناسمرا از زمینة تخصص خودم در اقتصاد و انسانامر گیرم. این بهره مينیز  5شناختي شناسيِزبانو از ابزارهای  گرفتهکار هب  - (1996)

جرج »تنها با یاری و راهنمایي و  ای ندارمشناختي سررشته یا علومِ شناسيزبانمن به هیچ وجه از ؛ در واقع، تاریخي دور خواهد کرد

 کنم.  پیدا شناختي ورود  شناسيزباننوین رشتة  به ام، توانستهاین رشته است گذاران فکریکه از پایه 6،«لیکاف

ي ]که اصطالحات کنم که بسیاری از عبارات وگمان مي ِ آمریکایي است.نکتة دیگر آنکه اساس تحلیل من کامالً مبتني بر زبان انگلیسي

ها مرتبط تا چه اندازه به سایر زبان ی مناهدیگر نیز معادل داشته باشند اما اینکه تحلیل های اروپایيِدر زبان ام[در این مقاله به کار برده

 است جای بررسي دارد.

 شناختی چیست؟ شناسیِزبان

پدید آمده  ه، علوم شناختي، ریاضیات و فلسفشناسيزبان های متداولِتالقي رشتهکه از شناختي رشتة نسبتاً جدیدی است شناسيِ زبان

، لیکاف 1987، لیکاف 71980است )لیکاف و جانسن به شرح درآمده  شلیکاف و همکاران سلسله آثار های این رشته در. انگارهاست

                                                           
1Belk 

2Ger 

3Askegaard 

4Metaphors of consumer desire 

5Cognitive linguistics 

6George Lakoff 

7 Johnson 
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و  3،«کي»و  2«برلین»مانند  ،شناسانسان شناسانِزبان 1،«روش» انندم ،شناختي شناسانِاما مقالة حاضر بر اساس کار روان. (1999و جانسن 

اختي، است؛ ای شننوان حوزهعبه ،مصرفمبنای تحلیل من از مقولة سيِ شناختي شنازباناست. شکل گرفته  4«ویتگنشتاین»سرانجام فلسفة 

 کنم.ارائه مياین رشته از  یفشرده و مختصربه همین دلیل توضیح بسیار 

که  است شدهساخته  «هاتوپ»و « هاصندلي»های مجزایي مثل از پدیدهجهان  ،های سنتي در باب زبان و دستور زباننظریهبر اساس 

است،  مشترک شود که بین اعضاي تعریف ميهایویژگي حداقلِ هر مقوله بر اساسِاند. مشترک هاای از ویژگيمجموعهدر هرکدامشان 

چیده، اغلب مبهم و ها نوعاً پید نیستند که مفاهیم و مقولهشناختي معتق شناسانِزبان. برای صندلي گاهمثالً داشتن چهار پایه و یک تکیه

 کنند:های مشخصي سر و شکل پیدا ميهای مشترک هستند، بلکه معتقدند مفاهیم به شیوهزهای مفهوميِ مشخص یا خصیصهبدون مر

 چهار پایه و یک متعارف بایک صندلي آل ایده مثالًرد، داوجود  5نمونهعنوان پیشء یا عمل بهها یک شيدر مرکزیت مقوله 

 گاه.تکیه

  در براین عضویت شبیه صندلي باشند. بنا وبیشیعني کمتوانند کمتر یا بیشتر به مرکز نزدیک باشند، مي مجموعهسایر اعضای

 .شدهبندیطبقهج است تا رَّبیشتر مدَمجموعه 

                                                           
1Rosch 

2Berin 

3 Kay 

4Wittgestein 

5Prototype 

 بهترین مثال در هر نمونه. ]مترجم[
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 طریقي با آن در ارتباط به هرکدامتوانند نمونه در مرکز است و اعضای دیگر ميپیشد: دارن 1شعاعي یها اغلب ساختارمقوله

کدیگر. بعضي ارتباطشان با یاز طریق نه و نمونه به هم وابستگي دارند واسطة ارتباطشان با پیشهب مجموعه اعضای ي. تمامباشند

 .باشند داشته نمونهپیش با استعاری ارتباطي مقوله ممکن است مصادیقاز 

ترین شدهررسيترین و بپیوستگي دروني دارند. واضح هما ب های گفتار و اندیشه به طرق گوناگونشناختي، مقوله شناسانِزعم زبانبه

البته  .از صندلي بخشيگاه صندلي است و نشیمن نوعيهستند. بنابراین، مثالً، چهارپایه  3هاشناسيو دیگر نوع 2هامراتبروابط سلسله

کارکرد مغز انسان  های بنیادینهها در شیون مفهومبرای فهمیدن روابط بیترین نکته داند. مهموارد را نسبتاً پیش پا افتاده ميلیکاف این م

انتزاعي را  هایطور معمول مفاهیم و مقولهما به کند.ها میان مقوالت مختلف رابطه برقرار ميمدد استعارهاست؛ مغز انسان اغلب به نهفته

استعاری  . یک مفهوم انتزاعي از طریق پیونددشونفیزیکي درک مي نحوو به ترندعینيکه دهیم جای ميهایي وسیلة استعاره در مقولههب

 شود.ملموس و قابل درک مي ،که از آنها تجربة مستقیم فیزیکي داریم ،با گروهي از اشیاء

دهند ارتباط مي ،خصوص پولهها، باستعاری به ذخایر و دارایي یهای مدرن مفهوم انتزاعي زمان را با پیوندعنوان مثال آمریکایيبه

تنها در گفتگوی روزمره استفاده نه ،طور خاصهو پول ب ،(. ذخایر در کل 10-209صص 1987لیکاف ؛ 70ص  1980و جانسون)لیکاف 

ذخیره  4،مکنیروند: آن را صرف ميکار ميهبنیز  ،برای زمان متعارف استعاری منبع یکعنوان به ،شوند بلکه در شیوة تفکر مامي

                                                           
1 radial 

2hierarchy 

3typology 

4spend 



 

 

7 

 

 

 ها: معنای مصرفاخالقیات و استعاره
 مقدم عاطفه منتظریترجمۀ     ریچارد ویلک نوشتۀ 

 

ر اثما با زمان  رفتارِنحوة های پول بر در واقع ویژگي ؛بیش از یک شگرد زباني استامر چیزی و ... . این  2دهیمهدر مي 1،کنیممي

ه است، گیری و قابل مبادلپذیر، دارای قیمت، قابل اندازهشود گویا تقسیمبرخورد مي ایگونههزمان ب در این نحوة فهم  با گذارد.مي

 گذارد.های گفتار مياستعاره پا را بسیار فراتر از ساختاربندی مقوله اندازه و ارزش یکسان است. بنابراین انگار هر دقیقه مثل هر پني دارای

راد بشر مشترک است که بین همة اف -واسطة فیزیکي مثل درد یا گرسنگي در تجربیات بي ،معموالً ،گفتة لیکاف مفاهیم اصلي و اولیهبه

ی هم مبناهایي که ریشه در تجربیات ساده و روزمرة ما دارند، استعاره« های اولیههاستعار»نه از این نموعالوه صدها هبریشه دارند.  -

گهگاه  اند و. برخي از این تجربیات میان مردمان گوناگون مشترککنیمهم برای تفکر از آنها استفاده ميو  عملکردمان هستند

هایي استعاره  ها در سرتاسر جهان مشترک است.یزی قبلي، میان بسیاری از فرهنگرآورند که، بدون برنامههایي را پدید مياستعاره

 5.مطلوب امر تحقق مگر نیست چیزی هدف به رسیدنو  4است آتش عصبانیت 3،است گرسنگی خواستن: مانند

 ای وجود دارند که ویژة بعضي جوامع هستند.های مفهوميهمچنین استعاره (.415تا  380صص  1987)لیکاف

 شوند:های مفهومي بر اساس مفاهیم غیر استعاری متنوعي ساخته مياستعاره

 ؛هاحجم مثل اصلي حرکتيحسي هایچارچوب ها؛جهت از فیزیکي درک: که مبتني هستند بر حسي تصویریِ هایِچارچوب 

 .است تصویری هایچارچوبترین معمول ازیکي  مقصد←مسیر← مبدأ توالي. هاسطح و روان چیزهای ؛کل و جزء روابط

                                                           
1save 

2Waste 

]مترجم[ .روندمی این افعال در انگلیسی در رابطه با پول بکار  

3Desire is hunger. 

4Anger is Heat 

5Achieving a Purpose is Getting a Desired Object 
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 د، مثل خود گرفته باشن به را آشنا صحنة یا داستان یک شکل است ممکن که مفهومي هایساخت؛ وقایع طرح جمله از ،هاقالب

 رقیق دارد. ای کامل از ابر، رطوبت، بارندگي و مهِکه در خود یک طرح کلیشه« باران»

یت را بر حسب ها عصبانآمریکایيدهد که توانند از طریق دو یا چند استعاره مفهوم شوند. لیکاف نشان ميبسیاری از مفاهیم پیچیده مي

ابل وحشي )غیر ق يشود. اما عصبانیت حیوانشود و منفجر ميجوشد، از آن دود بلند مي، مياندسوزميفهمند: امری استعارة آتش مي

 ها چطوراست، اما برای فهمیدن اینکه آمریکایيترین استعاره اصليترین و مهم هست. آتش نیز 2(جنون )دیوانه و نوعي 1(کنترل

 ها نیز باید مد نظر قرار بگیرند.دهند سایر استعارهبروز مي کنند وعصبانیتشان را تصویرسازی مي

های استعاری نظام واحد ایدرون جامعهممکن است در که  دهدنشان مي 3سیاست اخالقيعالوه بر این لیکاف در کتابش با عنوان 

ها رالآنکه لیبحال ،است« گیرپدری سخت»کار های محافظهد. در مثال او دولت از نگاه آمریکایينباش مخالف و مغایر وجود داشته

 هاینقشالق، برای اخرا ای الگوهای جداگانهمغایر با هم  های استعاریِتعبیر کنند. نظام« گروالدیني پرورش»ممکن است نظام سیاسي را 

یچیده را های پموقعیت تاکنند آنها به مردم کمک مي ؛دارند ي واقعيها قدرتدهند. پس این استعارهو ... شکل مي اعدام حکم جنسیتي،

« گردین پرورشوال»یا « گیرپدر سخت»و اعمالي را برگزینند که با عقاید بنیادینشان دربارة  و ارزیاني کنند سازیساده، ویرسازیتص

یمي و های قدکه از استعاره اندمایلست که مردم در مواجهه با مسائل و موضوعات جدید ا تلویحاً بدین معنامطلب این سازگار باشد. 

قشات عمومي/ و منا است که مباحثات دلیلبه همین  ؛پیوندهای استعاری جدید سوار شوندافتاده بهره بگیرند. تغییرات در رفتار باید بر جا

 .هستندای و تصویری بسیار غني نمونههای پیشلحاظ طرحبه خصوصي

                                                           
1Out of control 

2Crazy 

 . ]مترجم[ رونداین صفات در انگلیسی برای عصبانیت بکار می

3Moral politics 
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 ها: معنای مصرفاخالقیات و استعاره
 مقدم عاطفه منتظریترجمۀ     ریچارد ویلک نوشتۀ 

 

 های اقتصادیاستعاره

وجود نداشت.  بلکه اصالًهای تحلیل نبود جزو مقولهتنها نهمصرف  ،دیدمآموزش ميشناس عنوان یک دیرینهمن بهزماني که 

اد کردند. تصور بر این بود که موتهیه مي« چرخة حیات مصنوعات»کردند و الگویي از جای مردم از اشیاء شروع ميشناسان بهدیرینه

کار  ساخته شوند و مورد استفاده قرار گیرند تا ازخام در طبیعت وجود دارند، تا زماني که توسط انسان برداشت و تبدیل به یک دست

 رسد:بنابراین چرخة اصلي اینطور به نظر مي .(1976 1شیفرمقایسه کنید با )د یفتند و بعد از رده خارج شونب

 دور انداختن←استفاده←تولید

 ، رشد و نمو یک موجود زنده از تولد تا مرگ.است گرفتهشناسي شکل بر اساس تجربة بشر از هستي« چرخة حیات»این استعارة 

 مرگ←زندگي ←تولد 

شناسان های کارشناسان موزه، باستانحیات دارند. صحبت از همین رو و هستند هاانسان اشیاءدر اینجا ساخت استعاری این است که 

ه های زماني وسیعي ککنند. در بازهبخشي ميهای مربوط به چرخة حیات که به اشیاء جانداران پر است از استعارهو کلکسیون

تعاره نامحسوس این اس اتتأثیراز  يیک«. رونداز بین مي»شوند و در نهایت مي« متولد»دهند اجسام ه قرار ميشناسان مورد مطالعدیرینه

ي وجود های درسکه در اکثر کتاب ،اند. مدل اصلي اقتصادچون اشیاء جایگزینشان شده ،شوندها دیگر دیده نمياین است که انسان

قسیم های تولید، بازار و خانوار ترسد. اقتصاددانان اقتصاد را به بخشمي یواحد گیریِهبا یک ساخت استعاری مشابه به نتیج ،دارد

 کنند، با یک پیکان میانشان.مي

 مصرف←مبادله←تولید  

                                                           
1 Schiffer 
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 ها: معنای مصرفاخالقیات و استعاره
 مقدم عاطفه منتظریترجمۀ     ریچارد ویلک نوشتۀ 

 

از دست دادن انرژی، کم شدن فایده و در نهایت شبیه گوید که مصرف شبیه پیر شدن است، استعارة چرخة حیات ميبر این اساس 

اء مصرف قسمتي از اقتصاد است که در آن اشی ؛اول است مرحلةمربوط به دو  . برای اقتصاددانان تمام فعالیت و هیجانْمرگ و نیستي

این ساخت استعاری این است که  معني ضمني ترینرسند. روشنپس از طي مراحل جالب در کارخانه و بازار به پایان کار خود مي

ان وجود پس این امک ؛ناپذیر استو برگشت وقفهبي ،درست مثل زندگي یک فرد ،ء. جریان زندگي یک شياست مرگ مصرف

 آورد. ميدر د که موتور اقتصاد را به حرکتنبینمي ي حیاتيیندارد که، مثالً، تقاضا از عرضه پیشي بگیرد. اقتصاددان تولید را نیرو

ي که مصرف یک فرایند منفعل یا حت گذارد، در حاليولید مياستعارة چرخة حیات تمام فعالیت، ارزش و رشد اقتصادی را بر دوش ت

در  ،تولید باید با مصرف متعادل شود ؛و در آخر با زوال به تعادل برسدرشد مانند حیات است، امری که باید امتداد یابد ضایعه است. 

مین ه ،القة اقتصاددانان نئوکالسیک استشدت مورد عکه به 1،«جادوی بازار»غیر این صورت تمام سیستم از تعادل خارج خواهد شد. 

 .(شوداقل اینطور تصور ميکند )یا حدتعادل را ایجاد مي

ه لیکاف خوبي است از آنچ مثالِاستعاره این . است آب پول: که باز بر مصرف تأکید دارد این است یرایج اقتصادی دیگر استعارة

عنوان ها، احساسات و نظرات به، فعالیتهارخداددر کل به ها استعاره گویند.اینمي 2«و مادیهای جوهری استعاره»و جانسن به آن 

های هیدرولیکي استعارهای از مجموعهاقتصاددانان از ( 25، ص 1980) یک مادی نیستنددرحالیکه هیچکنند، مينگاه های مادی پدیده

های فعالیتد؛ کشنوعي مایع به تصویر ميعنوان پول، سود یا ارزش را به اقتصادی، که ماهیت فعالیت هایي، استعارهکننداستفاده مي

اهل . کرد شانجاری چکهچکه فشار تحتتوان مي ،شوند سرازیرکه قبل از آنکه به سمت بازار هستند  هاییجریاناقتصادی 

 جوشبه خطرناک، اوضاع را  نشتی پول خرج کردن، آبمثل ، اقتصادی هایپمپ، جاری دارایی، مد و جرز از اقتصاد

شود، اما ازی ميکشي تصویرس. بنابراین اقتصاد معموالً مثل یک سیستم لولهگویندسخن مي ریختن مستراحو حتي پول را در  آوردن

                                                           
1magic of the market 

2entity and substance metaphors 
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 ها: معنای مصرفاخالقیات و استعاره
 مقدم عاطفه منتظریترجمۀ     ریچارد ویلک نوشتۀ 

 

ید گومي 1«آدام اسمیت». شودميآبي است که به فاضالب سرازیر  و مصرفْهای جالب این سیستم هستند قسمتها ها و لولهها، پمپچاه

ه اندازد کاین فکر مي اشتباه[ بهبه]هیدرولیکي اقتصاددانان را  هایهاما این استعار .(335، ص 1985« )تنها هدف تولید است مصرف»

 شود.هر چیزی که پمپاژ شده باشد طبیعتاً تخلیه هم مي ؛مصرف نیازی به تحلیل ندارد

 أثیرگذارشانتای و همینطور سیاستمداران در فن بیان تخصصي است که گروه کوچکي از افراد حرفه ایههیدرولیک اقتصادی استعار

های عامیانة مصرف هستم که زندگي و (. من در اینجا بیشتر به دنبال مدل1985کالسکي )رجوع کنید به مک کنند.استفاده مياز آن 

صرف در های ممبنای استعاره ،اقتصاد گرفته حول محورمباحث شکلبیشتر از  ها، شایدد، زیرا این مدلندهرفتار روزمره را شکل مي

 دیگر علوم اجتماعي هستند.

 سایرنامد و نمونه در مرکز ميمان چیزی است که لیکاف آن را یک مقولة شعاعي با یک پیشه« فمصر»یي آمریکانگلیسيِ در زبان ا

رای مثال، نقاشي کشیدن . پس، بیکدیگر با شانمنطقي ارتباط تا گیرندمي جای مقوله این در نمونهپیش با ارتباطشان اساس بر بیشتر اعضا

اما غیر ممکن  ،های قابل قبولي از مصرف هستندروی دیوار، دراز کشیدن در ساحل زیر آفتاب، کشیدن سیفون دستشویي همگي مثال

اند هم شباهت دارند )و بسیاری از کارشناسان تمام تالششان را کردهه چطور بنمونه که این امور جدا از ارتباطشان با پیشاست بفهمیم 

شان عاریفقط به دلیل ارتباط استها این مثال. باشد( ها را در خود داشتههای مشترک این مثالتعریفي از مصرف ارائه دهند که ویژگيتا 

 .ندابه هم مربوطای که در مرکز قرار دارد نمونهبا پیش

گیاهان »گوید مي 2«برگمن»تا بعضي دیگر.  رسندميهای بهتری از مصرف مدرج نیز هست. بعضي چیزها به نظرمان مثال یاهمصرف مقول

علف خوردن گاوها بیشتر شبیه به مصرف به نظر اما (، 418، ص 2000...« )کنند مصرف ميکنند، حیوانات گیاهان را کربن مصرف مي

 ؛پة کود گیاهيها روی کبا ریختن همان برگ کنید مقایسه سوزاندن یک کپه برگ را؛ وسنتزفت فرایند طيرسد تا تبدیل کربن مي

                                                           
1Adam Smith 

2Borgmann 
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 مقدم عاطفه منتظریترجمۀ     ریچارد ویلک نوشتۀ 

 

شتن برای همانطور که رفتن به خرید، باال و پایین رفتن راهروها و گ ؛ها بیشتر شبیه مصرف است تا تبدیل کردنشان به کودسوزاندن برگ

نمونه باهتشان به پیشنزدیکي و ش دلیلهوش کردن به رادیو. بعضي کارها بگونه است تا نشستن در ماشین و گلباس مناسب بیشتر مصرف

 بیشتر از بقیه شبیه مصرف هستند.

 مصرف آتش است

ست. ا خوردننمونة عمل با پیش آنها ارتباط استعاری کندمي بندیطبقه مصرفدر مقولة ناهمگون را  هایفعالیتچیزی که این 

ي اولین ند. در تاریخ زبان انگلیسابه هم مربوط و عمل سوزاندن ی مشترکشان با آتشرابطة استعار رف کردن نیز از طریقخوردن و مص

در آتش فنا »میالدی( آمده است که  1382) 1ویکلیف انجیلاست؛ در یکي از بندهای  شدهسوزاندن استفاده برای بار از فعل مصرف 

 3«.آنها انساني را به خاکستر بدل خواهند کرد» به مورد زیر نیز اشاره کرد:توان مي های قدیمياز جملة دیگر استفاده 2.«خواهد شد

 ادهد نسبت مصرف به نیز - کردن نابود و بردن بین از تخریب، – آتش دیگر آثار بعضي (19ص  1555 5، لیدگیت4،1430دیای)اُ

 ذارد.گنمي جابهدردبخوری به چیزهیچبرد و از بین مي کليبهکه  ؛ امریقوی برای مصرف است ایهاستعار آتش هنوز همد. شمي

 از بین ببرند[ آن را بسوزانند تا مردم پول دارند[. 

 شوند.ها در ابری از دود محو ميفرصت 

 است. چیزهمهبه آتش کشیدن مخدر  روی در مصرف موادزیاده 

                                                           
1Wyclif Bible 

2With fiershalbbeconsumyd. (Lev. 6:23) 

3Unto ashes they will a man consume. 
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ز قلب در مرک ؛کندعفوني مي ضدِ؛ بخشدآرامش مي ؛کندميگرم آتش زا و هم مفید. هم آسیب :ای داردالبته آتش طبیعت دوگانه

) رجوع کنید به  .مثبت و منفي دارد ضمنيِ معانيِ ،استعاری آتشِ مثلِ ،کند. عجیب نیست که مصرف همنشیند و قرباني را تطهیر ميمي

مصرف،  ؛دشومنجر به فساد و نابودی مي افراطي که يناپذیر شود، تجملتواند از کنترل خارج شود و ولعي توجیه(. مصرف مي 1نرمن

 رأس زندگي اجتماعي و خانوادگي. :آوردکه موتور بشر را به حرکت درمياست ای سوخت روزانهدر عین حال، 

بود بر  تهای که آتش گرفاو چون بوتهترین معجزات خدای عهد عتیق با آتش انجام پذیرفته است: دو معجزه از مهمتعجبي نیست که 

 ،چراغ معبد را تا هفت روز روشن نگاه داشتنیز شد، و در محاصرة اورشلیم سوخت و تمام نميميکه  ای، بوتهظاهر شدموسي 

 تش معبودآدر سوختن  ؛یک روز سوخت داشت. بعدها مسیحیان آتش پروردگار را به خودی خود مقدس داشتند اندازةبهدرحالیکه تنها 

 .تربزرگ يشدن و فنا شدن در آتشترک میل، تسلیم عملي بود از روی 

کند. و حتي ماوراءالطبیعي(، انسان را شخصیت اصلي فرایند مصرف معرفي نميعنوان یک نیروی طبیعي )به ،های مربوط به آتشاستعاره

مسیر خود را در  چیزهمهشود و اگر آن را آزاد بگذارید اگر تغذیه نشود خاموش مي ؛سوزاندآتش آنچه را درون آن بریزید مي

گویای این است که مردم  است آتش مصرفاز خود اراده و نیرو دارد و ما معموالً در مقابل آن ناتوانیم. استعارة  ؛ آتشسوزاندمي

در طول قرن ه البتکنند چون سوخت بیشتری دارند. ثروتمندان بیشتر از فقیران مصرف مي ؛کنندآنچه را بهشان داده شود مصرف مي

؛ ش نیستهمچون آت طبیعي يچنان هم نیرویای شخصي و ارادی است و آنها به این باور رسیدند که مصرف مسئلهیيبیستم، آمریکا

عنوان یک استعاره انسان را به خوردندهد. تحت کنترل خودآگاه که شخصیت و ماهیت دروني فرد را نشان ميامری است  مصرف

 کنند و ضایعات را دفع.اد و طبیعت که سوخت را فراهم ميبا نیروهای غیر شخصي اقتص ،دهددر رأس قرار مي
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 مقدم عاطفه منتظریترجمۀ     ریچارد ویلک نوشتۀ 

 

 مصرف خوردن است

شي است نیست بلکه از آن جهت که بخواحد  يعملمصرف تجربة فیزیکي انساني ریشه دارد.  ست که درای انمونة پیچیدهپیش خوردنْ

 .های متفاوت انجام دهند(شود )هرچند جوامع ممکن است این کار را به شیوهبه مراحلي تقسیم مي ،معموالًای، نمونهاز طرحي پیش

 دفع←هضم←جویدن و بلعیدن←سازییافتن و آماده←گرسنگي 

 ،سازدمي ی رادهد و فرایند مفهومي واحدرا به هم پیوند ميیي هاو این ورود فعالیت شودوارد بدن شخص مي ایماده در این طرح

 ؛ در واقعندهای طبیعي نیستمقولهاز جنس مراحل  سلسله . مهم است به خاطر داشته باشیم که ایندارد يمیان و پایان ،شروعفرایندی که 

 اند.بسیاری از این عناصر اختصاص به فرهنگي خاص دارند و امری تصادفي

به همین دلیل  ؛استتر تر باشد به مصرف واقعي نزدیکشبیههر چه عملي به خوردن را در نظر بگیرید:  نمونهعنوان یک پیشخوردن به

د که وقتي گویمصرف مياستعارة است که گوش کردن به موسیقي کمتر از سوزاندن بنزین حین رانندگي به مصرف شباهت دارد. 

 باشد. موسیقي بعد از مصرف و تبدیل به زباله شده چیز هم باید تمام شده آن -همزمان با اتمام کارمان  -کنیم چیزی را مصرف مي

توانند درحالیکه در استعارة خوردن دو نفر نمي -توانند به همان موسیقي در همان زمان گوش کننددیگر ميبسیاری شود و ناپدید نمي

ه دارید و هم نگ تان راتوانید کیکتوانید همزمان هم غذا را داشته باشید و هم آن را بخورید )نمينمي ؛یک تکه از غذا را مصرف کنند

 شوند.از خوردن گرفته مي رید(. بسیاری از لغات مزبور به مصرف مستقیماًهم بخو

 است. ای را مکیدهاو شیرة هر تجربه 

  ام.کرده يپشملباس  هوسمن 

 های جدید را بلعیدند.ها کراواتمشتری 

 اندازمان را خورد.خرید همة پس 

 .من همیشه تشنة تجربیات جدید هستم 
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 1لف خوردند.های صفر را لفخریداران ماشین 

 اندازد.آن لباس دهان آدم را آب مي 

اند؛ تبطالخصوص تجربیاتي که با مقولة خرید مر، عليکنیممصرف همراه ميتجربیاتمان در زمینة با سایر را خوردن  فیزیکيتجربة  ما

میشه گرسنه باشید ه مقدار کافي غذا داشتهبهنتوانید  اگر. است ردنخو مصرفدهندة قدرت این استعاره است که: خوبي نشاناین امر به

ثالً یکي از امیال، مکه امری  :کنیم. ما مصرف را به همین شکل تصویرسازی ميخواهد کرد کالفهشما را احساس نیاز  و ماندخواهید 

 با این امید که تا حد بیمار کردنمان پیش نرود ) رجوع، البته گیردفقط با مصرف کردن آرام ميکرده است و  گرسنگي، آن را ایجاد

و مصرف کردن نوع  است خوردن همان میل ارضای ، بنابرایناست گرسنگی میل(. 1996کنید به بلک، گر و آسکگارد 

 .است خوردن مصرفنتیجه اینکه ارضای میل است؛ خاصي از 

صرف سرایت ممرتبط با حیطة مال عبه دیگر انیز آلودگي ش و خوابآرامشدن، تا خرخره خوردن،  به همین شکل، تجربة فیزیکي سیر

شود، آرام آوری کنند، نیازشان تا مدتي رفع ميمقدار کافي خرید کنند یا وسایل مورد نیازشان را جمع، اگر مردم بهبنابراین ؛استکرده

اگر یک  گویدميمرفه  جامعةدر کتاب 2«گالبرایت» کنند.تر پیدا نميی برای خرید، خرج و مصرف بیشدیگر نیازو  شوندو راضي مي

 ند، توانستهشویي و...( را تأمین کاش )مثل ماشین لباسای کوچک، یک اتومبیل و وسایل خانگي اساسيخانوادة آمریکایي بتواند خانه

، در عوض رضایت را در فراغت مردم دیگر کاالیي نخواهند خواست ودر چنین شرایطي . کندبرای همیشه رفع را یک بار و نیازهایش 

گالبرایت به این مطلب توجه  (1958) پیشرفت و گذراندن وقت بیشتر با دوستان و خانواده جستجو خواهند کرد.، تفریحات آموزنده

یک ا تنه این برداشت که مصرفبا این حال، شوند. مردم باز گرسنه مي نیزترین غذاها ترین و باشکوهکه حتي بعد از مفصلکند نمي

                                                           
 لف خوردن: با تمام دهان خوردن )فرهنگ معین(. ]مترجم[لف 1 

2Galbraith 



 

 

16 

 

 

 ها: معنای مصرفاخالقیات و استعاره
 مقدم عاطفه منتظریترجمۀ     ریچارد ویلک نوشتۀ 

 

عد از مدتي مردم را اگر ب، اغلب، برداشتي که، های مصرف وجود داردکند و باید اشتها را رفع کند در بیشتر استعارهنیاز را برطرف مي

 کند.مصرف احساس رضایت نداشته باشند به خاطر گناه پرخوری سرزنش مي

 !بس است دیگر 

 بخواهي؟تواني باز هم کمدت همین اآلن هم پر است چطور مي 

 .فقط یک کت دیگر الزم دارم 

 کنم.من همیشه در بهار برای کفش ولخرجي مي 

 تر از دهانش برداشته.این بار لقمة بزرگ 

 ای.همین االن هم بیش از اندازة جیبت برای لباس خرج کرده 

کنیم، مي پیدا نیازمان همخواني دارندکه با را نیازی داریم، چیزهایي  ؛خوردن یک وعدة غذایي استانند مصرف منظم و طبق برنامه م

ازی شوند(. وقتي نی)دور انداخته مي شوندعنوان ضایعات دفع ميدهند بهکنیم و در آخر وقتي ارزششان را از دست ميمصرفشان مي

قریباً راضي و ت هضم(رایند مصرف )از فما  ؛بریمخواهیم لذت مياز یافتن و پرداختن هزینة آنچه مياما  ،داریم نگران و معذب هستیم

ای از یافتن مدرن بر اساس استعارهدر دوران مصرف  زنجیرة نمونةدهیم دربارة دفع ضایعات صحبت نکنیم. پیشو ترجیح مي یمخبربي

با د دار یمشابهت آشکاراین زنجیره  .دورانداختن←استفاده←پرداخت←خرید←خواستناست:  گرفتهغذا و خوردن آن شکل 

 آورد.ها را به دنبال ميسازیای از معادل؛ همین امر مجموعهدنبال غذا و خوردنگشتن به زنجیرة 

 .خواستن گرسنگي است 

 .خریدن شکار کردن است 

 .خریدن به دست آوردن است 

 .استفاده کردن خوردن و هضم کردن است 
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 .دور انداختن دفع کردن است 

 ست کهه گرفته شده ااستعاراین شوند از مراحل های گوناگون دخیل در مصرف استفاده ميهایي که برای فعالیتاز عبارتبسیاری 

  .است خوردن مصرف

  را زیر و رو کردم. جاهمهبرای پیدا کردن یک لباس خوب 

  شکار کردم. شرت سوئيدر حراجي سه تا 

 ورمشان.خواستم بخآن انگشترها آنقدر زیبا بودند که مي 

 .آن شلوارک کهنة مزخرف را دور انداختم 

 ها هستم.من عاشق شکار فرصت 

 ود، حیف که خراب شد.شلوار خوبي ب 

برانگیز و حتي کمي خطرناک است. خواستن هر چیزی بیچارگي و چالش، انگیزبرهیجان غذاطور ضمني، خرید کردن مثل یافتن هب

 مایة لذتگاهي اوقات ، آورء معموالً ماللاستفاده کردن از یک شيبخش است. و در مقابل خرید خوب آرامش شکنجة محض است

جهیزات و ت و خصوصي است و اغلب به ست. دفع ضایعات خطرناکساده یا یک سرخوردگي بزرگ ا یهای دیگر نیازو بعضي وقت

 شود.کادر متخصص واگذار مي

 شناسیآسیب

یل کنیم و از مخوردن دارد. بعضي از ما پرخوری مي شناسياستعاری در آسیب يهایمعادلمصرف مشکالت اخالقي ها و قاعدگيبي

در  توانرا ميدانیم که برایمان خوب نیست. معادل استعاری پرخوری و ثروت هر چند مي ،بریمبه خوردن رنج ميکنترل  از خارج

 تر کساني هستند که غذای زیادی دارند اما آن را پنهان و احتکارهشایان توجي مربوط به ثروتمندان حریص و عیاش یافت. های سنتمثال

افراد یادآور تصویرهای سنتي انجیل دربارة ثروتمندان نحیفي هستند  کنند. اینکنند و آن را از خود  و خانواده و دوستان دریغ ميمي
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مکند، کنند، خون ميبرند، منابع را تمام ميرا مي بهرهین از زندگي بیشترکه از الغری پوستشان به استخوانشان چسبیده است، افرادی که 

های اخالقي حرص و طمع و خست مانند کند. آسیبهایشان را پر ميشود گنجینهدر حالیکه آنچه از تالش دیگران نصیبشان مي

 دانیم.ها را از یک جنس ميبارگي و به خود گرسنگي دادن است و ما آنشکم

چون  ،یمخورما ميهای اخالقي مربوط به اشکال مصرف همان معضالتي هستند که ما در مسئلة خوردن نیز با آنها مواجهیم. پیچیدگي

شیم. توانیم دست از خوردن بکو حتي معتادمان کند تا جایي که دیگر نمي تواند وسوسهبر ما تسلط هم دارد. ميهم نیاز داریم اما غذا 

اما امروزه، و در . شدمحسوب ميگناه اخالقي روی در غذا خوردن دادند زیادهدر زمانة ]تدوین[ اناجیل رخ مي هایي کهقحطيدر 

بر اساس ت. نیسدیگران به معنای محروم ماندن دیگر چاق بودن ای که اقشار باالی طبقة متوسط در آمریکا غرق در ثروت هستند، زمانه

وان نوعي عنپرخوری، بهوزن دارند. ها به لحاظ بالیني چاق هستند و هفتاد درصد اضافهکایيسي درصد از آمریها حدود برخي تخمین

 آلود برای خوردن بدهد.  ضعف، کامالً قابل درک است، فقط کافي است اشتهای طبیعي انسان جای خود را به وسوسة گناه

ی ل غذا و پرخوراکه در قب ای راهدوگان موضع همانها . آمریکایياست چاقی ثروتگوید که مي است خوردن مصرفاستعارة 

ربانیاني در نظر عنوان قشوند بلکه بیشتر بههای بدی محسوب نميثروتمندان انساندهند. تسری مي نیزثروتمند ، ثروت و دارند به پول

 ت. وگاس در برابر میز قمار نشسته اسسان فردی که در الساند، بههای آنها شدهشوند که اسیر وساوس کاالها و زرق و برقگرفته مي

میشه گرسنه . مردم گرسنه هاست شدهکلیشه  نوعيبدل به «فقیر و گرسنگي»ر معادل گرسنگي است، تا جایي که از طرف دیگر، فق

ت آنقدر ممکن اس شود دادهغذای کامل به آنها وعده یک مردماني که فکر غذا چنان آنها را به خود مشغول داشته که اگر   هستند،

مصرف، معادل گرسنگي است توقع این است که افراد فقیر با حس محرومیت زندگي  یعني عدمبخورند که بیمار شوند. از آنجا که فقر، 

 ،تماالًاحخلد و اگر به آنها پولي داده شود، دور از دسترس مردم فقیر است همچون خاری در ضمیر آنها مي کنند. ثروت و اجناسي که

ه برای کمک که به فقیراني کزنند. به همین دلیل است دهند و بدون در نظر گرفتن پیامدها دست به ولخرجي مياز دست مي کنترلشان را

ها توانند با بنشود و با انواع قوانین در مورد آنچه ميمي شود توضیحات خیلي دقیق در مورد خرید دادهها بن خرید داده ميبه آن

شکل  (. به همیناندمتفاوتدهد گرسنگي و فقر بسیار با هم رغم شواهد بسیاری که نشان ميوند )عليشخریداری کنند محدود مي
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 1ین)رجوع کنید به چ .شودرهنمون مي –توانایي کم در یافتن  –ما را به توضیحي ساده برای فقر  است خوردن مصرفاستعارة 

2001.) 

های قومي اقلیت لاالخصوص در قبعلي ،سازدل مصرف ميانگرش اخالقي در قباتخاذ بستری برای  است ماندن گرسنه فقراستعارة 

شوند که پولشان خواهند تلویزیون یا دوچرخه بخرند متهم ميزماني که فقرا مياند. معرفي شده «فقیر» و «نیافتهتوسعه»و کشورهایي که 

د. خورد که فقرا باید گرسنه باشنفرض آب ميین اتهام از این پیشاند؛ ااند که نیازی بدانها نداشتهرا برای خرید چیزهایي هدر داده

برند که با افزایش ثروت در چین و هند چه بر سر محیط زیست خواهد رفت؛ این مثال طرفداران محیط زیست در این وحشت به سر مي

اینکه پولي  محضهبهای گرسنه رفتار کنند، یعني مثل انسان فقرا ما توقع داریم کهگفته است. دهندة ]قدرت[ استعارة پیشخوبي نشانبه

ناس بکنند یا فرزندانشان را به مدرسه بفرستند با ولع به سراغ اج وکارشانکسبها یا اینکه آن را صرف مزرعه جایبهرسد ب به دستشان

 قیمت بروند.گران

ه در بحبوحة اند. در گذشته به افرادی کزیستن را برگزیدهافرادی ایجاد کرده است که داوطلبانه سادههمین استعاره مشکلي اساسي برای 

بتال به کنند که مگفتند، اما، امروزه این افراد را در زمرة بیماراني محسوب ميدادند خسیس ميوفور نعمت به خودشان گرسنگي مي

گذارد هر کس داوطلبانه فقر را انتخاب کند کسي است که ميند و باید درمان شوند. اند، افرادی که از نظر ذهني بیماراشتهایيبي

ا زماني که ت. انددیوانهدست کم اگر مجرم نباشند . چنین افرادی فرزندانش گرسنه بمانند درحالیکه غذای خوب در اختیارشان است

هایي استعاری اشتای را تصور کرد که در برابر بيتوده توان جنبشيسختي ميبر اذهان حاکم است، به است خوردن مصرفاستعارة 

 بایستد. 
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 ؟نگرانی چرا

شوار نیست. د اندپیش کشیدهرا  خوردنو  آتشهای مصرف استعارهدربارة هایشان فهمیدن اینکه چرا منتقدان اقتصاد جهاني در بحث

ه هشدارهایي که ب« گرایي آتشي سرکش یا هیوالیي گرسنه استمصرف»یا « اندها در حال بلعیدن منابعانسان»اینکه  هایي مانندگفته

 ربارة فرهنگدها بسیاری از مسائل کلیدی اما این استعارهبخشد. دلیل ميشود نیرویي عیني و بيدربارة وضعیت زمین و منابع آن داده مي

 بسیاریدر ما، اشبیه خوردن و سوختن هستند، اً حقیقتهای مصرف که بعضي جنبهرست است کند. دمي مغشوشپنهان و نیز مصرفي را 

 .اندمتفاوتبا هم  نیزچیزها 

رف وقتي مص؛ را هم بخورید و هم نگه دارید کیکتانتوانید ام. در مورد غذا، شما نميپیش از این هم به چند مثال روشن اشاره کرده

از بازاریان در  بسیاری ؛طور هستنداری از کاالهای مصرفي همینکنید. بسیارزش ميبرید و آن را بيکنید صورت اصلي را از بین ميمي

 وقتیچهمصرف کنند، اما هنوز کاالهای مقاومي هستند که  باریکاند که تا حد امکان کاالها را ای کردهطول قرن حاضر تالش مجدانه

طال  :ل شوندشوند و حتي از نسلي به نسل دیگر منتقتوانند تعمیر شوند، تکمیل شوند، سفارشي ميکاالهایي که  :شونداز کارافتاده نمي

ما . های چینيهای جالب کتاب و ظرفهای مرغوب بامبو، مبلمان چوب بلوط، کلکسیوندستيو جواهرات، چوب گلف، چوب

نیم یا یک گ گوش کروی برویم ، بعدازظهرمان را بگذرانیم و برای دهمین بار به یک آهندر اطراف شهر به پیاده دیگرتوانیم با هممي

 شود.مينخراب، دفع یا سوزانده  چیزهیچشود و اینکه کم شود بیشتر مي جایبهفیلم را تماشا کنیم. در هر کدام این موارد لذتمان  

ش، ارزارزش یا بيکم ، اموریناپذیر مصرف خاکستر و ضایعات استکه نتیجة اجتناببیانگر این هستند های خوردن و سوزاندن استعاره

در این مورد که زنگار به 1«گرنت مک کرکن»بحث  ؛کندارزش چیزها را بیشتر مي متعفن و زشت . در واقعیت بعضي انواع مصرفْ

درست همانطور  ،کنیدمي 2کنید و از آن استفاده(. شما یک خانه را خریداری مي1988دهد مؤید همین مطلب است )عتیقه قیمت مي

                                                           
1Grant McCracken 

2consume 
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ای که یدکنید، اما یک خانه معموالً بعد از ده سال ارزشي بیش از زمان خریداری دارد. سيکه از یک ماشین یا تلویزیون استفاده مي

ما هیچ گوش کردن ش ؛دی آکبند قابل تشخیص نیستدهید از یک سياش قرار ميبندیدهید و بعد درون بستهشما به آن گوش مي

نیز مانند ارها ب برای بارها و . گوش کردن به موسیقياست نیامدهوجود هماندی بای ایجاد نکرده و هیچ ضایعات یا پسکيآسیب فیزی

 شود. چون مغز پر و چاق نمي ،پرخوری نیست

ه محصول بیشتر جوامع غربي است ک نگرش کلياین ایجاد کند که کمترینشان  ينیز ممکن است مشکالت 1است تعفن ضایعاتاستعارة 

 ن دور ریخته شود. در نتیجه آن بخش از اقتصاد که با مواداباید با ابزارهای نامرئي از نظر دور شود و توسط متخصص شدهنهایي مصرف

ست. ا نخورده جداهای مربوط به اجناس دستکل از بخشبه -اند سر و کار دارد مصرف و مطرود شدهبي پس از آن که توسط افرادْ -

لحاظ . بهدباش داشتهمگر اینکه خطر نشتي یا سرریز وجود  ،افتدعمدتاً دور از چشم جامعه اتفاق مي «ماندمدیریت پس»ی هافعالیت

را در  یاکتیوترین ضایعات رادیودفع خطرناک درازمدترسد که دولت ایاالت متحده سیاست استعاری کامالً منطقي به نظر مي

 . است تهرفترین مراجع زیر سؤال کند، با اینکه هم ضرورت و هم منطق این فرایند از سوی علميهای عمیق درون زمین دنبال ميگودال

ت. در هر کننده اسطور خاصي گمراهبه است گرسنگی خواستناستعارة ، است خوردن مصرفهای داستان از میان تمام قسمت

ای طال بر یناپذیربا نیروی عطش سیریاین مطلب آمده است که کرتس ام از فتح مکزیک که خوانده 2«کرتس»های یک از گزارش

شود اعث مياین استعاره ب نیست.ها مثل گرسنگي زمینه بسیاریکند؟ خواستن در . اما این واقعاً چه چیزی را روشن مياست رفتهجلو 

جود ندارد. در حالیکه هیچ زمینة ژنتیکي یا زیستي برای آن و ،به بیراهه رفته اینطور به نظر برسد که حرص یک تمایل طبیعي است که

رای طمع کرتس برای طال از یک میل شدید ب ؛دارتر از آن است که استعاره نشان بدهدلحاظ تاریخي ریشهتر و بهپیچیده بسیارطمع 

ه اسپانیا ک ،تاریخي آن زمان باید در بافتامر را و این د بو شدهزادگي و تأکید بر خون اصیل ناشي منزلت اجتماعي و امتیاز نجیب
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رگذار مدرن مانند های تأثیای که انسان. تفاوت بسیار زیادی در نوع انگیزهکرد فهم ،بود تازگي بر مغرب عربي غلبة مجدد پیدا کردهبه

یروی ن عنوانبهاجناس و منابع  کردنجمعوت برای های متفاراند وجود دارد. روی هم گذاشتن تمام انگیزهرا به پیش مي 1«سبیل گیت»

از این  حاکي هاانگیزهاین  همچنینهای بشر است. طبیعي طمع راه حلي آسان اما غیرقابل توضیح برای مسئلة تنوع و فراواني خواسته

وصي های خصبرای اندوختنهای گوناگون تواند چرایي انگیزهمي سختيبهنتیجة طمع است، که  2های مختلف اندوختناست که شکل

 (.1995و عمومي را توضیح دهد) بلک

بي چیز خواعتدال  :شودناشي ميخوردن از استعارة وجود دارد که مصرف صحیح  بارةهای اخالقي و عملي دربحثای دیگر از مجموعه

غذای  ؛غذا را پیش از آنکه قورت بدهید خوب بجوید ؛دنهاضمه کنتواند ایجاد سوءهای تند ميادویه ؛خیلي تند غذا نخورید ؛است

زمینة مصرف دارند: تمامي پول خود را هایي در معادلها مثال بعد از غذا به خود فرصت هضم بدهید و ... . تمام این ؛ها را نخوریدغریبه

 دار چیزهای بخرید کهجناس زرق و برقجای خریدن اجای خریدن چیزهای تازه از آنچه دارید لذت ببرید؛ بهجا خرج نکنید؛ بهیک

بهترین  ،لزوماً ،و هماهنگي به استانداردهای جامعه اعتدالاما تحمیل کردن مقاوم بوده و عمری طوالني داشته باشند؛ و اموری مانند اینها. 

سیار امر بکم و سیار میان امر باخالقي  وازنتنوعي  جامعه در کل. مصرف همیشهدر سطح چه در سطح فرد چه  ،صورت مصرف نیست

ف که اگر محصوالتي را بازیافت کنیم که مصر انداشاره کرده بسیاری مواردشناسان در زیاد نیست. کارشناسان محیط زیست و بوم

 (.1998 3) لینیفلد و رتجيایم داشتنشان مضر است، به محیط زیست لطمة بیشتری زدهتر آنها مفید فایدة است یا نگهبیش

در  را ایدهن در تضادند. برای مثال ای یاستعاربنیادی  ارد که با ساختنهای مشترکي دارقدرت عجیبي در سرکوب کردن تلقي هااستعاره

 ؛برای همین است که باال بردن مصرف نوعي پیشرفت است ؛است ،مثل غذا خوردن ،بخشبگیرید که مصرف نوعي سرگرمي فرح نظر

است در عمق نظرات منتقدین پیوریتان جوامع  آفرینشادیتند! این نگاه که مصرف زیاد خورند و خوشحال هسخوبي غذا ميهمه به
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 آفرین ومصرف لذت شود. اما آیا واقعاًکننده است و باعث فساد اخالقي مي، چراکه لذت زیاد تباهاست دواندهمصرفي ریشه 

بخش. در لذت ندرتدانند، کاری الزم اما بهمي روزمرگي و اجبارنوعي بسیاری از مردم مصرف هر روزه را  بخش است؟رضایت

ت که خرید یک این اسحاکي از یافته گذشته در دنیای توسعه سال بیستکار است نه تفریح. واقعیت  حقیقت بخش زیادی از مصرفْ

یر را هم ه این موارد، امور زب است.ها ها و مدلکننده از گزینهمیان تنوعي سرگردان هبادوام نیازمند بررسي دقیق و مقایس کاالی اساسيِ

 ها عدم موفقیت درها سرهم کردن و نصب، خواندن دستورالعمل و معموالً ماهها، ساعتبرخوردهای ناخوشایند فروشندهاضافه کنید: 

« تولید مصرفي»و « دیمصرف تولی»تعابیری مثل تا با توسل به  جبور بودندم هایسینایم. آکادمکارگیری صحیح آنچه خریدههیادگرفتن ب

مشکل در هر صورت وجود دارد. در دنیای واقعي هیچ مرز  مصرف خوردن استدلیل قدرت استعارة ، اما بهاین وضعیت را تبیین کنند

 قاطعي بین مصرف و تولید یا کار و سرگرمي وجود ندارد.

مل آورد. خوردن یک عوجود ميهب برای مسئلة عاملیت انسان در مصرف يپیچیدگي عجیب است خوردن مصرفدر آخر، استعارة 

ک هنر توانیم در مقام یما مي ؛شود. اما خوردن عملي اختیاری نیز هستطبیعي زیستي است که خواه ناخواه بر اثر گرسنگي انجام مي

گ یعت و فرهنبخش است. همة ما در خوردن با مرز میان طبها را خلق کنیم و بپروریم، و خوردن برای بسیاری از مردم عملي لذتمزه

زیر سؤال عاملیت ما را بیم که در یک عمل هم نیاز اصلي و هم لذت هنری وجود دارد. فشار نیاز طبیعي یاشویم و درميمواجه مي

 -با تجمل  -داریم  نیازآنچه  -وجوی خط فاصل میان ضرورت دارد تا پیوسته در جستميوا ما رانوبة خود و خود این امر به رودمي

کنترل  ها در شناسایي ومورد توانایي انسان خوردن مسائل فلسفي عمیقي در ،هاترین تمدنابتدایيدوران از باشیم.  - خواهیمميآنچه 

 (.1997 1)دیویدسون است. آوردهوجود ههیجاناتشان ب

را از  لة دیگر اشکال مصرف، که خودانساني پیشاروی ما وجود دارد، عیناً، در مسئ ، نیاز و تمایلعاملیت بارةدرکه  یيمسائل و تضادها

ده تا  شرت تمیز برای سفر الزم است اما برداشتنمثالً ممکن است بگوییم، حداقل یک تيدهند، نیز وجود دارد.  طریق استعاره نشان مي

                                                           
1  Davidson 



 

 

24 

 

 

 ها: معنای مصرفاخالقیات و استعاره
 مقدم عاطفه منتظریترجمۀ     ریچارد ویلک نوشتۀ 

 

های فرهنگي و هساختبیش از آنکه مربوط به نیروی بیولوژیک گرسنگي باشند از براند و است. اما این نوع نیازها همیشه نسبي تجمل

های بچه» مورد دهد؛ وقتي دروط به نیاز مي، استعارة خوردن وزن فیزیکي خود را به عبارات مرباین با وجود شوند.اجتماعي محسوب مي

اموری در  مصرفمربوط به  «نیازهای»شان در خطر است. مسئلة تعریف گيکنیم منظورمان این است که اصل زندصحبت مي «نیازمند

مطمح  فرد فقیر ارزیابي فقر و تشخیص 1،توسعه مشارکتمسائل مربوط به در ، همواره، هامسکن، پوشاک، تفریح و امثال اینقبیل  از

 ،زیستيی توان نیازهاها را نمينیازاین چرا که  ،هستندبخواهانه دلیل و دلبيحقیقت زشت این است که تمام این نیازها نظر بوده است. 

 ،ضمني طوربهدرجات مختلفي از گرسنگي وجود دارد. خواستن، نیز دانیم که حتي در حوزة غذا مي، دانست؛ مثل گرسنگي برای غذا

ی که نحوهم به، آنکنداز هم جدا ميدوشاخگيْ طبیعت و عاملیت را  و فیزیکي است. اینغریزی  امریرا در خود دارد اما نیاز عاملیت 

 کند. در واقع هیچ مرزبندی مشخصي وجود ندارد.پنهان مي ،های گوناگون تأثیر داردکه در ابعاد و زنجیره ،را پیچیدة ارزش سیاستِ

 امیدی وجود دارد؟آیا 

ستعاره یکي چرا که ا ،بیني علمي مطلق در مورد مصرف تصوری باطل و بیهوده استرا کنار بگذارد. ایدة واقع استعاره تواندنميکسي 

چرا تصور ما از مصرف که  دالیل مناسبي وجود دارد(. 1999)لیکاف و جانسون  .دهدساسي فرایند شناختي ما را شکل ميهای ااز قسمت

استعارة عني یو دنبالة آن،  است گرسنگی میلاستعارة قرار نیست . است شدهبندی تجربیات فیزیکي و عملي قالبچهارچوب در 

انات جدیدی امکواقعیات و های دیگری بیابیم که توانیم استعارهسؤال این است که آیا مي ، را به یک سو نهیم.است خوردن مصرف

تری صورت کنند تا اقدامات تازهگشایند و راه را باز ميای پیشاروی تفکر ما ميهای تازه امکانات تازه. استعارهبرای ذهنمان فراهم کند

 ود.های جدیدی برای آموزش مردم ایجاد شپذیرد و روش
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اند. پیش از این هم در تأکید بر معاني جدید برای مصرف خالق بوده 1جهاني های طرفدار محیط زیست و ضد تجارتفعاالن جنبش

است که ثبت کرده 1990را در کالیفرنیا در اواخر هایي ( اقدامات کمپین3«مِدیا فاندیشین»رسمي ) نشریة  2«ادباسترز»برای مثال مجلة 

در  .کردنده ميتشبی به تجاوز بیگانگانرا هجوم کاالهای مصرفي مدرن ها کردند؛ برخي از این کمپیني را خراب ميرهای تبلیغاتتیز

ع و المنافیا توسط مقامات مشترکاند شدن در دریایي از اجناسشوند که در حال غرقي نشان داده ميمردم تصاویر دیگر این مجله،

مصرف یک بیماری قابل درمان » گویدبا امیدواری بیشتر مي 5«تیبور کالمن»شوند. وادار به مصرف مي 4«جو کمل»نمادهای تبلیغاتي مثل 

أسفانه مبنای مت کند.اینجا او، شاید از روی عمد، از کاربرد ویکتوریایي کلمة مصرف برای توصیف بیماری سل استفاده مي در«. است

فعاالن برای  ایدششمول باشد. گسترده نیست، چه رسد به اینکه جهان است میل گرسنگیاندازة استعارة ها بهکدام از این استعارههیچ

 یستم جاافتاده هستند.یافتة سهایي را به کار گیرند که بسطهای جدید دست بردارند و استعارهتأثیرگذاری پیامشان باید از ساختن استعاره

در  مصرفمقولة گذاریم؟ ب کلي کنار آیا باید موضوع مصرف را بهرساند؟ شناس سردرگم را به کجا ميجامعه هابحث همة این    

گیر شده است؛ به همین دلیل ما باید مصرف را دقیقاً در سیاق کاربرد متعارفش بررسي عنوان مفهومي عامیانه کامالً جایدنیای مدرن به

یا فعالیتي دانست  توان آن را ابژهای ابژکتیو نیست و نميقولهمصرف م از سوی دیگرای با تاریخي خاص و بافتاری فرهنگي. کنیم: مقوله
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 ]مترجم[ گرایي است.های آن مقابله با مصرفدر کانادا شکل گرفت و ازجمله دغدغه 1989جنبشي است که در سال 
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یو از ای ابژکتمنزلة مقولهوجود دارد؛ تالش برای تعریف مصرف به« جهان خارج»گیری و مجزا در ای قابل اندازهمثابة مجموعهکه به

 همان ابتدا محکوم به شکست است.   

 قدردانی

بود که با  ایهمدالنههای صحبتيمند شوم، که شروع آن با همجرج لیکاف در این مقاله بهره مایة افتخار من بود که توانستم از کمک

های دقیق آخرین نسخة نگاشته شده انجامید. البته ایشان به هیچ گیریها و غلطخوانيموضوع مصرف میان ما شکل گرفت و به نمونه

را  ،این مقاله از ابتدا تا انتهای ،های فکریهای نادرست من از نظراتشان مقصر نیستند، اما بدون شک بیشترین مایههوجه بابت استفاد

 مرهون ایشان هستم!
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