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و  ثانویه ایهیدپد بیشتر  از آنکه صرفاً، ی گستردهمصرف در مقیاس افتد، در قرن حاضرتفاق میهرچند مصرف در تمام جوامع انسانی ا

برای حفظ حیات  هم برای حفظ حیات باشد، مصرفکه تولید  وقتیاست. بنیادی جامعه شده هایویژگی ی ازتبدیل به یک ،باشد فرعی

اقالمی مثل خوراک و در این شرایط  شود بدون آنکه چیزی از آن باقی بماند، وشود مصرف میتمام آنچه تولید می ؛بود خواهد

عموالً، آنچه ممگر در شرایط استثنایی.  ،بعید است ایحداقلیوجود چنین جامعۀ  البته. دنرسبه نظر می کاربردیکامالً ساده و  ،پوشاک

ه مازاد بر نیاز آنچ مسئلۀ توزیعِ ،در جوامع طبقاتیو  است؛برای ادامه و حفظ حیات نیاز  که مقداری استکند، بیش از تامین میتولید 

 ؛مصرف ذتل منشأ ،دیگر ایعده برای اما شودمی حیاتی ،عده یک برایتولید  ،شرایط این است. دربرانگیز بودهاست موضوعی بحث

 (.[1844] 1975)مارکس،  داردخاطر به 1ازخودبیگانگی مورد در او هاینوشته در حقیقت این از  را «مارکس» خشم احتماالً خواننده و

باشد که  بنابراین شاید زمان آن رسیده ، دسترسی دارند؛که پیوسته در حال تولید هستند ،به محصوالت مصرفیمردم اما امروزه عامۀ 

های رقابت میان گروه ،هظاهراً امروزاست، نه تولید.  مصرف معاصرموتور مرکزی جامعۀ سخن مارکس را وارونه کنیم و ادعا کنیم که 

ۀ مارکس که به گفتاست کشمکش میان طبقاتی  تر ازمهم ،اندشکل گرفتهمصرف  شیوة( بر اساس 1948)2«وبر»که به گفتۀ  ،اجتماعی

  .ندابر اساس شیوة تولید شکل گرفته

به تغییرات گستردة اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در اروپای قرن  آشنا هستند. این مفهوم 3تغییر بزرگشناسی با مفهوم دانشجویان جامعه

(. بنابراین اگر کسی از 1983:2639،  4داری همراه بود )لی و نیوبایسازی سرمایهصنعتی جریان تغییری که با ،اشاره دارد نوزده

احتماالً به راحتی آن را به اوایل قرن نوزده یا شاید کمی زودتر نسبت  ،کندتعیین نقطۀ آغاز جامعۀ صنعتی را شناسان بخواهد که جامعه

از  عدة زیادی. سردرگمی شود ردچا ممکن است کند،یین د نقطۀ آغاز جامعۀ مصرفی را تعبخواه شناسیجامعه. اما اگر دهدمی

                                                           
1 alienation 

2 Weber 

3 Great Transformatio 

4 Lee and Newby 
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این  .کمک به نوسازی اروپا کردمارشال طرح  یعنی دورانی کهتر نروند، جنگ جهانی دوم عقب پایانممکن است از  شناسانجامعه

تامین شد مردم  زندگی آن طبقاتی از ،دنبال این طرحهب .پنج سال به طول انجامیدوکه بیست تضمین کردرا  ایشکوفایی اقتصادی طرح

که ردند دسترسی پیدا کناگهان به کاالهایی این طبقات  ،را هم نداشتند. در آن دوران اندازیپس داشتنحتی امید  ،اینکه تا پیش از 

 طرحاما اشتباه است که فکر کنیم پیش از  است. 1950پس آن دورة کلیدی مورد نظر، دهۀ کردند. را هم نمیداشتن آنها والدینشان فکر 

زادگان نجیبگوید که اصرار الیزابت اول بر حضور ( می1988) 1«کراکنگرنت مک»است.  مصرف هیچ نقش مهمی نداشته ،مارشال

مینطور که توجه بود. ه این خوبی برای جلب راهِ ، و شیوة مصرفانجامیدمی جلب توجه بیشتربه رقابت میان آنها برای الجرم  ،درباردر 

االهای و کشد، تر میتر و پیچیدههم ماهرانهشان گرایانههای مصرفحربه ،کردندبرای مقام و موقعیت با هم رقابت می زادگاننجیب

در این زمان  .شدمی به یک رؤیا تبدیلبرای طبقۀ زیردست  ،بود ابزار کار مورد نیازکه برای این طبقه یک  ،یمتنوع بزرگ و کوچک

در نتیجه  ؛های اجتماعی شدندافراد بیرون از دربار نیز مشغول این رقابت ،کرد. تا قرن هجدهمدر نوع کاالهای مصرفی بروز می هاتفاوت

شد نگاه می «اسباب معیشت»به عنوان  «تجمالت» به از آن به بعد»رفی فراهم شد: اسب برای گسترش دسترسی به کاالهای مصبازاری من

        (.1982:1و همکاران  2کندریک)مک« زندگی «ضروریات»هم به عنوان  «اسباب معیشت»و به 

ضرورتاً انقالبی در تولید و مصرف بوجود آمد: همین که پول  ،کند که به موازات انقالب صنعتیمجدانه بحث می( 1987، 1983) کمبل

ها ینو هر دوی ا ؛نفسه تبدیل به یک هدف شد، در نتیجۀ آن مصرف اجناس نیز به خودی خود تبدیل به یک هدف شددرآوردن فی

وامع ج ها درانسان اما ؛گرفتندرا یاد می «صحیح»الگوهای خاصی از مصرف  افراد ،دهندة جدایی از سنت است. در جوامع سنتینشان

 یۀوحرنظام اخالقی پروتستان  در کند که همانطور کهادعا می کمبلاند. گیری عمومی به سمت مصرف را فراگرفتهمدرن یک جهت

                                                           
1 Grant McCracken 

2 McKendrick 
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یشرفت ها برای پخوانرمان؛ نقش اساسی داشت مصرف یۀروح در ایجادش از ابراز وجود فردی ی، رمانتیسم با جانبدارط بودتولید شر

 مصرف ضروری بودند.

 : دربار الیزابت اولریشۀ مصرف در سیاست است

ورة د یکبارة مصرف در انگلستانِکند: افزایش گرایی در اروپا اشاره میزمان مهم در گسترش مصرف( به دو 1988کراکن )رنت مکگ

در این دوره   1وودجاشا وجمثل ظروف سرامیکی که در قرن هجده رایج بود ) ،افزایش ناگهانی استفاده از کاالهای مصرفیو الیزابت

 مهمی است(.چهرة 

ن آن را کراکمکگرفت؟ در مصرف اتفاق افتاد؟ این میل به مصرف از کجا نشأت میناگهانی  یچرا در اواخر قرن شانزدهم افزایش

نه از گیرد دهد. اینجا مصرف از حوزة سیاست سرچشمه میخود نسبت می ایجاد تمرکز در سطلنتمستقیماً به تالش الیزابت اول برای 

ر فرمانروایی د به نظر بیاید که ادعا کنیم مصرفعجیب اید است. شمیل فردی تک تک اشخاص که در تئوری اقتصادی به آنها اشاره شده

سالن به  شدن تبدیلدر حال دربار  ،کند که اوالًکراکن بحث میتوانست کارساز باشد؟ مکچطور می ابزار این- بودیک ابزار الیزابت 

شکوه است. اما قتاً باحقی ،فرمانروایی الیزابت که به دنیا نشان دهد، سالنی  و تشریفات برای به نمایش گذاشتن منظرهبود  ینمایش مجلل

الیزابت  ؛اشتدسیاسی بود و این کار هزینۀ باالیی نیز  حقانیتِ شاید صورت نمایشیِ بلکه ،به خودی خود مسئله نبود ،شکوه و جالل

ها شوند. برای این منظور باید اول آنها را به دربار حسابخودشان مسئول صورت ،زادگاننجیبکه ترتیبی داد  ،کامالً هوشمندانه

ها ق واسطههای درباریشان بگذرانند و از طریتمام وقتشان را روی صندلی ،توانستند با خوشحالیمی زادگاننجیب ،پیش از اینکشاند. می

ابت به این روند پایان داد و اصرار داشت که همه چیز مستقیماً از جانب سهم خود را از اجناس و الطاف ملوکانه دریافت کنند. اما الیز

رای آنکه به و ب –بستند رفتند و بار خود را جلوی چشمان ملکه میباید به لندن می زادگاننجیب ،ها. در نتیجهواسطهخودش باشد نه 

به این ترتیب  و کردند. البته این کار بسیار پرهزینه بودخواستند دست پیدا کنند باید در مهمانی و نمایش دربار شرکت میآنچه می

                                                           
1 Josiah Wedgwood 
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باشکوه به  سمجالشدند. به این ترتیب الیزابت نه تنها قدرت خود را از طریق به بخشش دربار محتاج می ،بیش از پیش زادگاننجیب

 (.1988:1112کراکن، ج. بپردازند )مک زادگاننجیبهای آن را بلکه کاری کرد که بخشی از هزینه ،مایش گذاشتن

خود،  منطقۀخانه و  در نجبازادگان ارتباط دارد. هر یک از موقعیت جدید اشراف باعامل دوم رابطۀ نزدیکی با عامل اول دارد و 

فقط  هاآن ،شد. اما در دربارها رفتار میبا آن مقام های محلی قرار داشتند و متناسب با همینمراتب مقامدر رأس سلسله ،چراوچونبی

چه کنند که مورد  :با چه مشکلی روبرو بودند:توانیم دریابیم این مردان بیچاره سادگی می؛بهبودندزادگان بین سایر نجیبزاده یک نجیب

ملکه برای مجالس  ههایی افتادند که بیشتر و فراتر از آن بود کآنها به خرج ، چطور در میان جمعیت به چشم بیایند.گیرندتوجه ملکه قرار ب

تری پیشکش پوشیدند، هدایای بیشتر و شاهکارهای ارزندهتری میکنندههای خیره، در حالیکه هر بار لباستوقعش را داشت دربار اعیانی

مصرف غرق  در غوغای»زادگانکراکن اشرافساختند. به گفتۀ مکهای شهری بهتری مینهشاید هم خا؛ کردندمی

  (.1988:12)«بودندشده

این  کند کهکراکن ثابت میاما مک – نداگر عواقبی فراتر از محدودة دربار نداشت، اهمیت چندانی نداشتها از این خرجهیچکدام 

اً به در این دوره صرفمحلی. مصرف خانواده  جوامعها و هم بر شکل تأثیراتی هم بر شکل خانواده ؛داشند یتروسیعهای تاثیر هاخرج

ل با این انگیزه که شأن و پرستیژ خانواده تا چند نس طور است. بلکه کاالهاامروز نیز عموماً همینالبته  ؛شداساسی محدود نمی نیازهای

 اجناس؛دآن را ادامه دهنرا بدست بیاورند و این شأن  کردند تایل گذشتگان استفاده می. افراد از وساشدخریداری می آینده حفظ شود

بودند تهزادگان که به لندن رفاما همانطور که دیدیم اشراف .طور آیندگانشان را باال ببرندخریدند تا سطح خانوادة خود و همینمیجدید 

 ی بکنند.چه برسد به این که بخواهند در دربار پرمصرف پیشرفت ،ند دوام بیاورندمجبور بودند پول بسیار زیادی خرج کنند تا فقط بتوان

ات کردند و بیشتر برای خودشان و ضروریهزینه می ،های بعدی باشددهندة نسلدیگر کمتر برای خانواده که قرار بود ادامه ،در نتیجه

مفهوم حال حاضر نیز دارای اهمیت است، چرا که با  بجای خانواده، فرد مبنای مصرف شد.کردند: خرج می 1حال حاضر

                                                           
1 here-and-now 
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 کرد. در نظام پیشین که کاالها برای انتقال ازقوانین جدید زمانی را برجسته میتر برای زمان در تضاد بود و های قدیمیگذاریارزش

شد شتر میماندند ارزششان بیاده باقی میشدند، هر چه این کاالها زمان بیشتری در خانونسلی به نسل دیگر و افتخار خانواده خریداری می

 ه شودکهن یاعی در دربار، هیچ کس فرصت نداشت که منتظر بماند تا هر چیزاجتم (. در نظام جدید رقابت13: 1988کراکن، ج.،)مک

بلکه ؛ آمدب نمیاث آبا و اجدادی خانوادگی و قدمت و ارزش آنها به حسابود: دیگر میر و ارزش پیدا کند. نظام قدیم وارونه شده

 بود: مد.اینجا  گرایی ترین پدیدة مصرفخاستگاه مهم  و متفاوت بود که اهمیت داشت.روزآمد چیزهای جدید، 

الترین مقام را در منطقه داشتند و این در کنار سایر مسائل به این ازادگان بپیامدها در جامعۀ محلی چه بود؟ باالتر اشاره شد که نجیب

دفاتر بازرگانی آنها بود که  کاالها وکرد. از طریق به درون منطقه راه پیدا می1که از طریق آن، منابع ندتنها کانالی بود آنهامعنا بود که 

چیز را برای خود و  همه (. نباید خیال کنیم که اشراف1988:14کراکن، ج.، شد )مکتر پخش میوسیع نسبتاً ای ثروت در محدوده

اما  اشند.ها و وظایفی هم در قبال سایرین داشته بمسئولیتزادگی این بود که برای اینکه اقتضای اشراف؛ داشتندهایشان نگه میخانواده

کردن توجه الیزابت را به خود جلب کنند و این پول خرج کردن قبل از هر چیز خرجکردند با پول آنها حاال در لندن بودند و سعی می

شهر  گشت بسیار کمتر از مقداری بود که درواضح است که در این شرایط پولی که به مناطق محلی بازمیداشت. نگه میروز بهآنها را 

زادگان انتظار داشتند اجناس و کاالها در نهایت به سمت آنها نجیباز افراد فرودست  ،شد. قبل از نقشۀ هوشمندانۀ الیزابتهزینه می

زادگان و زیردستانشان تا حد زیادی در زمینۀ بود. اگر هم زمانی نجیب وت مسدود شدهسرازیر شود، اما حاال این رودخانۀ خروشان ثر

 مفهوم مصرف با هم اتفاق نظر داشتند )یعنی کم و بیش در مورد کاالهای معقول و ارزشمند با هم موافق بودند(، حاال دیگر در دو دنیای

بود حتماً به نظر مردم عادی عجیب و غریب  زاده در دربار به آن رسیدهیک نجیب طرز فکری که –بردند به سر می متفاوت ذهنی

. از آنجا استای که در دنیای امروز چندین برابر شدهچندگانگی مصرف اینجا بود،های متفاوت در مورد بینیجهانمنشأ  پس آمد.می

                                                           
1 resource 
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ن، کراک)مک ف اجتماعی میان دو طبقه رو به افزایش بودرفتند، شکاهایشان میزادگان به ندرت ]از لندن[ به خانهکه نجیب

  (1988:1415ج.،

شاید  ،هرچند ،تأثیرگذار بودندتر زادگان هنوز بر شیوة مصرف افراد سطح پاییننجیب ،هاکند که با وجود همۀ اینکراکن بیان میمک

تأثیر و نوز ه ،کنندگان امور بودندکه اداره ،بود و سران اشرافجامعۀ قرن شانزدهم هنوز کامالً طبقاتی  نه به اندازة قبل. گذشته از این

که  ،وعهای مختلف و متنشود به شیوهکرد که می تدریجاً گسترش پیدا ، و این نگاه در سطح جامعهبودند ن را از دست ندادهنفوذشا

 سبک جدید زندگی آماده کرد. و طبقات مختلف را، حداقل به لحاظ روانی، برای  مدام هم در حال تغییرند، مصرف کرد

 قدیم و جدید

خواهد همۀ یدارد. دلم م باشد دردسر بیشتر از آنکه فایده داشتهام، از این همه پول خسته شده» :توجه کنید: ثروتمند اوله این مکالمه ب

تحقیر  حرف ثروتمند دوم را به نوعی حمل بربیشترمان  «!داری را پولکه خیلی وقت نیست این تو » :مند دومثروت« .آن را یکجا ببخشم

پول  ،ه پولآید کمی گیرند. اما مطمئناً این بحث پیشها را به سخره میرسیدهدورانبهان آباواجدادی، خودنمایی تازهکنیم: ثروتمندمی

رسیده دورانبهتازه ثروتمندِ اندازة ده دالرِروتمند به همان اندرنسل ثنسلی فرد ده دالرِ –یک آدم با پول آدم دیگر فرقی ندارد  است، پولِ

دالر برابر است.  xدالر همواره با  xتوانیم بگوییم اما می دانان موافق نباشنددانان و ریاضیممکن است اقتصاددانان، منطق ارزش دارد.

ها نشان از موفقیت یک خانواده در طول نسلشویم؟ گروه اول ها تمایز قائل میرسیدهدورانبهچرا میان ثروتمندان آباواجدادی و تازه

ن مسئله . ایدرست زندگی کنند و ثروتشان را از دست ندهند ،ها به عنوان افراد ثروتمندمدتطول اند در چطور توانستهدارد، و اینکه 

انگار طبیعت  – اندبودهها ثروتمند آید. اینچون ثروتمند بودنشان به نظر طبیعی میتضمین شود، گروه اول شأن اجتماعیِ شود باعث می

 موجه کامالًتر اعی باالشأن اجتمادعای برخورداری ایشان از کند و . هیچ کس آنها را بخاطر ثروتشان بازخواست نمیامر همین است

(. 1988:38کراکن، ج.، )مکشود انگاشته  «اصیل»بود تاوتمند میباید تا پنج نسل قبل ثر یک خانوادة غنی ،در زمان الیزابت است.

ثروتشان باشند و  پولدار شده بر اثر یک اتفاق ناگهانیای ندارند، ممکن است به سادگی و ها چنین پیشینهرسیدهدورانبهدرحالیکه تازه

های پول طوالنی روی آنها حساب باز کند، و راهتواند برای مدت تواند در عرض شش ماه یا یک سال به باد برود. کسی نمیمی
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أن ادعاهایشان برای ش ،شرایط جدید وفق دهند و در نتیجهقوانین اند خود را با آنها هنوز نتوانسته درآوردنشان هم کامالً واضح است.

 اجتماعی باال دوامی نخواهد داشت.

از  و جدید ثروت قدیمی ین شأن اجتماعی تأثیرگذار بود، تضاد میانتمایز میان نو و کهنه که در تعیهای مختلف شکل از میانشاید 

( بجای صحبت کردن در مورد 32: 1988کراکن )مک بود.هنوز به قوت خود باقی  ،گیر شدن مداز همهمعدود مواردی باشد که تا پیش 

 ها.نها و امثال ایقیمت، ساختمانهای گرانمبلمان و لوازم خانگی، کارد و چنگال –کند پول در مورد مظاهر جامعۀ مصرفی صحبت می

ه کردند. و هر چعی عمل میی برای حقیقی نشان دادن شأن و طبقۀ اجتماابزار هایی از کهنگی، به عنوانبا داشتن نشانهاین مظاهر 

ه آنها وارد ها استفاده بهایی که در طی سالو به لطف ضربات و لطمهشد. شان هم بیشتر میآمدند ارزش اجتماعیتر به نظر میدهکارکر

ر که همانطو خانواده این اشیاء را دارد،که ست ا زمان زیادیداد این زنگار نشان می؛بود ای از زنگار پوشاندهبود سطحشان را الیه آمده

هیچ  قیمت کهیک بشقاب گران قابل رؤیت از شأن اجتماعی بود. سندِ مثل یک ،کند این زنگار( هم اشاره می32: 1988کراکن )مک

 . زنگار رویاندبودهاش هم پولدار خانوادهدهد که دار است اما نشان نمیاثری از کهنگی ندارد ممکن است نشان دهد که کسی پول

را « واقعی»ط شرایبدون اینکه  ،رفی کنندمعخواستند خود را به عنوان اعضای موجه طبقات باال اشیاء مدرکی بود علیه کسانی که می

 .ودب مقابل متظاهرانسالحی در زنگار  مناسب بود.«  پشتوانۀ» فاقدای بود که این مقابله در برابر پول بادآورده –باشند داشته

ولی  ؛حقیقی مدعیان شأن اجتماعی و متوقف کردنشان وجود دارد آشکار کردن جایگاههای متعددی برای کراکن راهبه گفتۀ مک    

پوشش مناسب افراد  قوانین،بودند. این 1پاشوریخت از بازدارندة قوانینیک راه نسبتاً ناشیانه، هر کدام معایبی دارند.  زنگار،در مقایسه با 

االتر از سطح خودشان بود. مثالً فقط یک شوالیه مجاز است کرد، و راهی برای جلوگیری از لباس پوشیدن افراد، بطبقه را معین میهر 

وجود  اروپا  در سراسر این قوانین ها ویژة طبقۀ خاصی هستند.ها  ویا پارچهکه لباسی از جنس پوست بپوشد، یا اینکه تعدادی از رنگ

                                                           
:  sumptuary laws 1کرد ]مترجم[قوانینی که شیوة درست مصرف را، بویژه با توجه به طبقۀ اجتماعی افراد تأیین می 
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رنگ برای ایجاد مطابقت دقیق میان طبقۀ زنم. یک قانون قدیمی در ایرلند از داشت، و در اینجا دو نمونه از کشور خودم مثال می

 کرد:اجتماعی و ظاهر افراد استفاده می

نگ افسران ارتش و افراد غیردولتی دو ر  -آزادی در مورد تنوع رنگ لباس به این ترتیب بود: کشاورزان و سربازان یک رنگ 

مدیران و شاعران  –ها پنج رنگ زادگان اصیل و شوالیهاشراف –داران چهار رنگ خانهمهمان -ها سه رنگ فرماندهان گردان –

 (1788:16، 1رسمی شش رنگ و شاهان و شاهزادگان هفت رنگ. )واکر

های خود به ترتیب دامادها و کارگرها در لباسزادگان، مردم معمولی، تازه، نجیب1541در سال دوبلین صوبۀ پارلمان بر اساس م

(. البته به اجرا درآوردن این قوانین 67: 1943، 2کلینتوکمتر پارچۀ نخی بودند )مک 5و متر 6متر، 9، متر 10مجاز به استفاده از 

شناخت ا نمیکسی شخصی راگر شان بود و ظاهر افراد تنها راه تشخیص طبقهکردند. اگر مشکل بود و عدة کمی به آنها توجه می

وپاش اگر ریخت ضد قوانین باالتر از جایگاه خودش لباس پوشده یا نه. اینتوانست با اطمینان تشخیص دهد که او واقعاً نمی

 کرد که هر طبقه باید چه بپوشد.پرده آشکار میتر کرد، چون خیلی بیهم اثری داشت این بود که فریبکاری را ساده

 کنیکت کراکن آن رابود که مکهی ار ،کردندهایی که تظاهر به سطح باال بودن میرسیدهدورانبهشناسایی تازهراه دیگر 

گیرند که دانستنشان برای اعضای آنها الزامی است. بنابراین اگر می ها و طبقات چیزهایی را یادنامد. گروهمی «جوهر نامرئی»

 «نامتناسب»ای هیا کفش عالقمند باشید،  «متفرقه»نویس شما بخواهید عضو یک گروه باشید اما به یک خواننده، نقاش یا رمان

نویس . این تکنیک وقتی کارگر است که کسی خواننده، نقاش یا رمانبه گروه تعلق نداریدواضح است که  ،با گروه بپوشید

اهند خود را خوهایی که میرا نشناسد. پس برای اینکه این گونه اطالعات بتوانند به عنوان یک مانع در مقابل غریبه« مورد نظر»

کند که این راه واقعاً فقط کراکن خاطرنشان می. مکدگروه محفوظ بمان ند، باید توسط اعضایخودی جا بزنند عمل ک

                                                           
1 Walker 

2 McClintock 
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نین چیزی چالبته  ؛دائمی باشدآید که اعضای یک گروه کامالً یکپارچه باشند و عضویت در گروه نیز درصورتی بکار می

مصاحبۀ  هایی مثلکنم بسیاری از ما در موقعیتمیمن فکر  ،مناسب دنیایی که مدام در حال تغییر است نیست. عالوه بر این

معشان اضافه توانیم به جهستیم و می« مانند خودشان»به واقع نشان بدهیم تا  را بدهیم « های مورد نظرپاسخ»شغلی سعی میکنیم 

های ل تواناییمث یاضحهای وکننده عالوه بر ویژگیدانند هیئت مصاحبهاما بیشتر اوقات متقاضیان یک شغل واقعاً نمی؛ شویم

کنندگان احبهبا مصهمراه که در آن متقاضیان باید آورم میرا به یاد  یطوالنی مدت فرد به دنبال چه چیزی هستند. مصاحبۀ شغلیِ

ام دارد. و تا ن «ارزیابی با کارد و چنگال» قسمت ی از اعضای هیئت به من گفت که آنبعد از مصاحبه یک ؛رفتندبه ناهار می

. های آکادمیک آنها مالکی برای انتخابشان بودگفت، چرا که رفتار متقاضیان سر میز غذا در کنار قابلیتحدودی جدی می

 استفاده نیست.کند بیکراکن فکر میآنقدر هم که مک «جوهر نامرئی»تکنیک  پس

(. 1988:33کراکن، ج.، ها ناشی شود )مکها و افتخارات ویژه و امثال ایناز بعضی نشان ممکن است همچنین شأن اجتماعی

شکل مقام مبرای آن  ممکن است شود، اما پس گرفتن این افتخاراتخاص به افراد اعطا می مقامیک این افتخارات توسط 

 نباشد.  شاناز نظر شأن اجتماعیبنابراین ممکن است که چنین افتخاراتی دقیقاً بیانگر جایگاه افراد  .باشد

 به همین؛ها را نیز در خود داردهای ذکر شده را ندارد ضمن اینکه خیلی از مزایای آن روشمشکالت هیچ کدام از روش زنگارْ

 دهد که ثروت قدمتدرنگ نشان میدر جوامع اهمیت زیادی داشت. بود و نبود زنگار بی ،دلیل است که تا پیش از رواج مد

، در این دنپاش که برای داشتن ضمانت اجرا به حکومت وابسته بودوریخت از بازدارنده در مقابل قوانینیا جدید است. دارد 

روتمندان پایدارتر است، چرا که ث« جوهر نامرئی»تکنیک  همچنین توانند در مقابل ظاهرسازی بایستند.روش خود افراد جامعه می

(. 1988:35راکن، کبینانه از ظرائف زنگار دارند که بر بیشتر ثروتمندان جدید پوشیده است )مکقدیمی نوعی شناخت باریک

ممکن اند هایی که قبالً ثروتمند بودهتواند کامالً جدید باشد، چون خانوادهالبته زنگار به عنوان یک نمایانگر شأن اجتماعی می

ای وروثیاز دست دادن زنگار م به اندازة و از دست رفتن خود این اشیاء  –باشند اشیاء قیمتی خود را بفروشند  است مجبور شده
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طبقات باالی اجتماعی به زنگار شأن  . هرچه وابستگیِاهمیت ندارد است ها در خانواده دست به دست شدهکه در طی سال

 (.1988:35کراکن، ج.، شود )مکاعتبارشان هم کمتر می کمتر باشد،

از جایگاه خود خارج کرد.  ،شأن اجتماعی داشتتعیین ترین نقش را در های طوالنی اصلیزنگار را که برای مدت مدْ ظهور

ول از همه، ا کراکن این اتفاق پیامدهای زیادی به دنبال داشت.شد و نویی جایش را گرفت. به گفته مککهنگی دور ریخته

رقی نداشتند ها فهرسیددورانبههای مصرف، ثروتمندان چندین و چند ساله با تازهاین بدین معنا بود که دیگر در خیلی از زمینه

های های کهنگی نشانهباشی. دوم اینکه، حاال که بجای نشانهتوانی آن را داشتهاگر توان پرداخت چیزی را داری پس می –

ابیم یکراکن را درمیتۀ مکحاال گف –توانستند از طبقات باال تقلید کنند خیلی بهتر میتر بود طبقات پاییننویی اهمیت پیدا کرده

 سوم، که تکرار نکات باالست، (.1988:40)« کنندگان سطح پایینیدی و تصنعی در میان مصرفهای تقلانفجاری از رفتار»

مجدداً باعث  نتقلید طبقات پایین از طبقات باال باعث شد که طبقات باال بخواهند خودشان را از آنها متمایز کنند و ای اینکه

دیتی ادامه این چرخه ظاهراً بدون هیچ محدو -شد طبقات پایینمجدد طبقات باال وباز تقلید  الشو سپس ت تقلید طبقات پایین

کند که امروزه زنگار فقط برای ثروتمندان سطح باال اهمیت دارد. بقیه گرفتار ( بحث می1988:42کراکن )مک کند.پیدا می

خالصه  1 مد در جدول است. رابطۀ زنگار ورقابت بر سر شأن و طبقۀ اجتماعی هستیم که در جریان جاافتادن مد شکل گرفته

 است.شده
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 نگارمد در مقابل ز.1جدول

 مد زنگار

 دهد.ها می«جدید»به ثروت  دهد.بها می «قدیمی »به ثروت

دست به دست  خانوادههای معتقد است که ثروت در نسل

 اریخیت اصالت پرستیژ و ارزش فعلی، از  از فراتر پس: ،شودمی

 برخوردار است.

 نشانپس:  معتقداست که ثروت در حال حاضر در دست است،

 ای و پرستیژ مورد نیاز برایدهد که به موقع ثروتمند شدهمی

 حال حاضر را داری.

 تر است.های متفاوت راحتنزدیکی و برابری طبقه افتد.متفاوت به سختی اتفاق می هایطبقه یبرابرنزدیکی و 

 گرایی در میان طبقاتمصرفنگیزة کمتری برای گسترش ا

 کند.فراهم می جامعه
   اتگرایی در میان طبقگسترش مصرف انگیزة بیشتری برای

 کند.جامعه فراهم می

 برای به نمایشمناسب امروزه  فقط برای ثروتمندان راهی 

 .است اجتماعی پرستیژ گذاشتن
 امروزه برای همه بجز ثروتمندان راهی مناسب برای به نمایش 

 گذاشتن پرستیژ اجتماعی است.

 

 1988کراکن. ج.، منبع: بر اساس مک

 

 هجدهم قرن انگلستان:  شودمی ناشی اقتصاد از مصرف

دنیایی از اجناس مد روز را به سمت طبقات زیادی از جامعه روانه کرد و این همان  ،یشرفت اقتصادی انگلستان در قرن هجدهمپ

های مصرف رسد که ریشهدانند. به نظر می( آن را آغاز جامعۀ مصرفی می1982کراکن و همکاران )مقطع از زمان است که مک
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ازای مصرفی، مابه انقالب»کراکن به تشخیص مک د.کامالً با اهداف سیاسی الیزابت متفاوتند و باید آن را در اقتصاد جستجو کر

ضروری انقالب صنعتی بود. در یک طرف معادله غوغایی از تقاضا الزم بود تا غوغای عرضه در طرف دیگر به تعادل 

کراکن در دارد که مکقرار  خواصهستیم که درمقابل مصرف انبوه اینجاست که ما شاهد آغاز مصرف (. 1982:9)«برسد

اد نیروی محرک اقتص مصرفْ همچنان ادامه داشت که اعتقاداین   کند. تا اواخر قرن هجدهمبا قرن شانزده به آن اشاره میرابطه 

وح ای برای تالش بیشتر و نهایتاً محصول بیشتر است، مصرف باالتر توسط تمام سطهای بیشتر انگیزههمانطور که خواسته»است: 

 (. 1982:19کراکن و همکاران.، )مک «شودتولید بیشتر می جامعه نیز موجب ایجاد انگیزه برای

تر بودند کنسبتاً به هم نزدی جامعهسایر جوامع اروپایی آن زمان، انگلستان شرایط نامعمولی داشت، چرا که طبقات با در مقایسه 

و همکاران.،  1تر صورت گیرد )مکندریکو این نزدیکی باعث شد که جابجایی در میان طبقات نسبت به جاهای دیگر ساده

اموال تحت مالکیت هر فرد شاخص خوبی از جایگاه او در جامعه بود، و البته بدست آوردن کاالهایی که نمایانگر (. 1982:20

نگوییم  اگر  ،ابدست آوردن این کاالهرسد تظاهر به متعلق بودن به طبقات باال بود.  به نظر میبودند راه خوبی برای طبقات باال 

 و بنابراین نزدیکی طبقات به یکدیگر و امکاناست،  هدف بسیاری از مردم بوده ،انگلستان آن دوره درکم دستدر همۀ اروپا

ها به مام خانوادهبا پیوستن ت کنندگان کمک کرد.رقابتی در میان مصرف رشد مصرفِجابجایی از یک طبقه به طبقۀ دیگر به 

همکاران  مکندریک .کننده پیوستمصرف های در حال رشد، در این دوره حتی بخشی از طبقۀ کارگر نیز به جمع طبقۀگروه

که آنها زمانی  چیزهاییبه کنند که با استخدام و مشغول به کار شدن بسیاری از زنان، طبیعتاً ( به این نکته اشاره می1982:23)

ای خود درآمد بر توانستندوقتی زنان » شد.نیاز بود و حاال این نیاز توسط کاالهای تولیدی تأمین می کردنددر خانه درست می

کنندگان رود که تقاضا برای کاالهایی که مصرفرا افزایش دهند، توقع می های  خانوادهباشند ومجموع دارایی اشتهشخصی د

لباس، پرده، پارچه، ظروف سفالی، کارد و چنگال، مبلمان، ظروف برنجی  –افزایش پیدا کند  زن به آنها تمایل بیشتری دارند

اران، ) مکندریک و همک«ربند، دکمه و هر چیز دیگری که به مد مربوط بود و مسی برای خانه، و سگک و قالب کفش و کم

                                                           
1McKendrick  
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 توانیاما م؛ شدی نادیده گرفته می«کوچک»شناختی تأثیر مهم چنین چیزهای به ظاهر های جامعهدر تحلیل قبالً (.23: 1982

از چیزهای به این کوچکی ؛ دهندمیخودشان را نشان  هم در اقتصاد و هم در زندگی روزمرهاین چیزهای کوچک دید که 

شان طبق سلیقۀ خودشان را ظاهر خانه و زندگی  کهشد میاین فرصت فراهم  زنان برای آمد، وهای عظیمی بدست میثروت

تر از آنچه تا تأثیرگذارکنندگان زن در پیشرفت جامعۀ صنعتی به مراتب ی مصرفهاممکن است نقش تقاضا طراحی کنند.

 اما برای رسیدگی به این موضوع تحقیقات بیشتری الزم است. ؛ باشد است شدهیکنون تصور م

باال  این کاالها توسط طبقات «خاص بودن»دهندة یک طبقۀ اجتماعی باشد، و اگرنشان توانستمی «خاص» اگر داشتن کاالهای

گوهای مصرف طبقات از ال کردندسعی می توانستندکه می تا آنجا تر قرار دشتندتی که در سطح پایین، آنوقت طبقاشدمییین تع

باال یا خودشان مد را  طبقات .کردندا با آنها حفظ کنند تغییر میبرای اینکه فاصلۀ خود ر هم باال تقلید کنند، سپس طبقات باال

رار بگیرد ؟ قاین عوامل غیر از ملی عواسلیقۀ طبقات باال تحت تأثیر شود می آیا اما –کردند ساختند و یا از دربار تقلید میمی

وود در استفردشایر ، صاحب شرکت سفالگری وج1وودجاشیا وجشود. وارد عرصۀ مصرف میاینجاست که بازاریابی و تبلیغات 

وفقیت در م با این امید که؛ دهی کنداز طریق همین ابزارها سلیقۀ طبقات باال را جهتشده سعی کرد ای حساببه گونه ،شمالی

به دنبال محصوالت او خواهند آمد تا نشان بدهند که وضع مالی خوبی  نیز جامعهکه طبقات پایین است این کار به این معنا 

نیم که در مورد سایر موارد کدر این مورد هم همان کاری را می»گوید  آنطور که خود او می دارند و در سطح باالیی هستند.

 دانید که زنان کمی حاضرند ریسک کنند ومی» ، «رسیمتر میکنیم و سپس به افراد پایینشروع می هااز باالدست -کردیم

زنان اعیان و اشراف که  – کاری که توسط افراد باالتر از خودشانمخصوصاً »، «کاری خارج از چارچوب مد روز انجام دهند

(. مکندیک و همکاران 1982:110،112و همکاران،  )نقل قول شده در مکندریک« باشدکنند، مد شدهجو را تعیین می

 طرز چشمگیری موفق عمل کرد.چگونه به وود دهند که رویکرد وجنشان می (1982:45-100)

                                                           
1Josiah Wedgwood  
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رایت کرد. نکتۀ به سایر کاالها نیز س ،زدها دست میدهی سلیقهکه بوسیلۀ تبلیغات و بازاریابی گسترده به شکل ،این اقدام جدید

 .بودند تضعیف شدههای فرامحلی و نو شیوههای محلی و سنتی مصرف توسط مهم و قابل توجه در اینجا این است که شیوه

و  یشترهر روز اجناس ب .کردندانگلیسی آنها را ترویج می یهاو فروشنده شدتبلیغ می در انواع مجالت ی نو و فرامحلیهاشیوه

ز کار کرد: اگر هم چیزی اشان اهمیت کمتری پیدا میشد، و ارزش کاربردی اشیاء نسبت به ارزش مدگرایانهبیشتری مد می

؛ ه خطر بیندازیمباستفاده از چیزی که از مد افتاده توانیم آبروی خودمان را با شود، نمی به هر حال باید دور انداخته ،باشد نیفتاده

های کردنخریداین نوع نگاه به اجناس نگاه نویی بود. مد به معنای  آورد.مان را پایین میافتاده کالس اجتماعیمدکاالهای از 

ها و هم مد هم روی کاال ،. در نتیجهکردفراهم میواقعاً شرایطی رؤیایی برای کارشان  ،که در نگاه تولیدکنندگان مکرر بود

لیزابت که شاخصۀ دربار ا نجبا بود، در مقابل مصرفانبوه مصرف  آغاز جدهم شاهدروی طبقات اجتماعی تأثیرگذار بود: قرن ه

  بود.

 نظام اخالقی مصرفریشۀ مصرف در دل افراد است: رمانتیسم و 

کننده اما او در واقع تالشی برای نفوذ در عمق رفتار مصرف ؛کننده استکراکن در مورد افزایش مصرف جالب و قانعظر مکن

ای کند به شیوهتالش می1کمبل. اما کالین ماندمیسیاسی و رقابت بر سر شأن اجتماعی باقی مسائلکند. او در سطح نمی

به جای 2همانطور که وبر اند.واقعاً به چه دلیل به این شیوة مصرف روی آورده ،کنندگانکشف کند که مصرف «گرایانهآرمان»

سعی در  (های خاصی از پروتستاناندیشه و تفکرات )گونه در سطحها با مطالعۀ پیشرفتگرایی تاریخی مطالعه در سطح مادی

ۀ مصرف وجود ای در زمینبا بررسی این امکان که نظام اخالقی کمبل .موضوع تولید داشت رویکردهای مارکسیستی بهتکمیل 

نظام ر وبر د .بررسی کندمصرف را  موضوعکند سعی میها و تفکرات خاصی در فرد است، ن وجود اندیشهدارد که مبنای آ

                                                           
1  Colin Campbell 

2 Weber 
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پرهیزکارانۀ پروتستان را در  نقش آیینِتا  دهدمی[(، دالیل محکمی ارائه 1904]1976)1داریاخالقی پروتستان و روح سرمایه

همیشگی به خودی خود تبدیل به یک هدف  سازیِو ذخیره تولید در آنکه  دهد، نظامی  نشان گیری یک نظام اخالقیشکل

مکان او قصد دارد ببیند که آیا ا کند.بود. او مصرف را در بافت این شرایط بررسی نمی ای در مقابل پروردگار شدهو وظیفه

ه این چنین باشد چگون اگر ؛باشدباشد و به خودی خود یک هدف  این بحث وجود دارد که مصرف نیز تبدیل به اخالق شده

شود ، ذخیره می برای خوشنودی خداوند هاای بیابد که در آن سرمایه؟ حال که وبر توانسته نظام اخالقیاتفاق رخداده است

چه کسی؟ برای خوشنودی  د. گیرصورت میبرای خشنودی تواند نظامی اخالقی را کشف کند که در آن مصرف کمپل هم می

 برای خوشنودی خود فرد. رسدمیاینطور که به نظر 

است؟  دنکتۀ مشترک میان تولید و مصرف مدرن این واقعیت است که هر دو با سنت در تضادند. مصرف با چه سنتی در تضا

ها و تمایالتی سنتی کامالً تعیین شده و ثابت است: شمار معینی از نیازها وجود دارد که باید مرتفع شود و تنها خواسته مصرفِ

 وستاییان سنتیِنظر ر بههمانطور که   ین دامنۀ نسبتاً محدود است.همباشد آنهایی است که در ارتباط با  تواند داشتهفرد می که هر

 اش خطرناک بود ) و حقعجیب وشاید هم برای زندگی کردآنچه برای امرار معاش الزم بود کار می بیش از یکس اگروبر 

لبته . انمودغریب می ،کردکسی که خارج از محدودة مجاز سنت مصرف می دة سنتی همکنندر نگاه مصرفهم با آنها بود(، 

یزهای ای به چکنندة مدرن کسی که تمایل به مصرف زیاد ندارد و عالقهدر نظر مصرف؛ است گذشته برعکس ه، عقایدامروز

  است. جدید و نو ندارد عجیب است. زمانه به کلی عوض شده

قالبی بودن جوامع سنتی به این معنا  کهکند ( بحث می1983:281) کمبلیابی کنیم. بیایید تفاوت مصرف سنتی و مدرن را ریشه

به ذهن ناخودآگاه  اساساًشمار کامالً محدودی از چیزها  – توانست الگوهای دقیق مصرف را بیاموزدبود که هرکسی می

ما در جوامع ا توانست نسبتاً راحت بیاموزد.های صحیح مصرف را نیز میروشکننده مصرفرسید، بنابراین کننده میمصرف

                                                           
1  The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism 
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د توانشود محدودیتی از نظر نوع یا تعداد ندارد و میچیزی که مصرف می –تمایلی عمومی برای مصرف الزم است  ،مدرن

خواستن  باشیم، در واقع بیشتر خود ا داشتهی رافتد که ما آرزوی چیزهای خیلی خاصدچار تغییرات سریع شود. زیاد اتفاق نمی

آید، و در حالتی از نارضایتی مدام خواهان چیزهای جدید و متفاوت هستیم دوست داریم، از خود آرزو داشتن خوشمان میرا 

ن ممکملموسی که چیزهای واقعی و  بادر واقع یک سبک زندگی است و  خواستن و آرزومندی (. این روند1983:282ِ، کمبل)

تقید اساسی او برای  ،کنندة مدرنویژگی مهم مصرف»(، 1983:282) کمبل. به گفتۀ .متفاوت است ،است آنها را بخواهیم

 شازواقعاً مورد نی خدماتی، مایل است که بخواهد، در هر شرایطی و هر زمانی بدون توجه به اینکه چه کاالها یا خواستن است

ای )یعنی هیچ غریزه و خصلت ذاتی ندارد انسانخصوصیات روحی یچ ارتباطی با ه موضوع کند که ایناو اضافه می «.هستند

رهنگی ففرهنگ صنعتی است،  ،تن وجود ندارد(، اما با نوعی فرهنگ خاص در ارتباط است. این نوع فرهنگ خاصسبرای خوا

رخالف برف سنتی دارند ناشناخته است. کند که برای جوامعی که تولید و مصاز هم جدا می به روشی که تولید و مصرف را

ر یک برخالف تصوو  ،نیستعقالنی مربوط  یحساب و کتاب صرفاً بهدر جوامع صنعتی مصرف تصور یک اقتصاددان، 

؛ وی داردیک احساس وظیفۀ قمصرف ریشه در  نوع . کمپل معتقد است که اینداردنغیرعقالنی ارتباط  یتمایلبا  روانشناس، 

در  (.1983:284شود )می محسوبکه به خودی خود یک هدف  «ناشی از خواستن خرسندی» کردن تجربهیک تعهد برای 

ولید نظامی اخالقی زیربنای تولید بود. اگر تهای وبر  شود، همانطور که در گفتهنتیجه نوعی نظام اخالقی، زیربنای مصرف می

تیسم شود. اما رمانتواند به نظام اخالقی رمانتیک ربط دادهمیشود، مصرف هم  تواند به نظام اخالقی پروتستان ربط دادهمی

 چگونه باعث شد که مصرف تا این حد اهمیت پیدا کند؟

 بود نعتیجامعۀ صبه العملی است این است که رمانتیسم در واقع عکس که تاریخ هرازگاهی به آن بها داده هاییهکناییکی از 

نطق و گرا و مگرا و مادیهای عقلفلسفه ، همچونکرددفاع می صنعتی از آنۀ جامعآنچه  یتماماین مکتب برای مقابله با  و 

تخیل را به  ،کردن را به دانستن رمانتیسم حس ،. در نتیجهبوجود آمده بود ،باالیی داشتعلمی که در عصر روشنگری اهمیت 

مانتیسم راین است که . آنچه در بحث حاضر اهمیت بیشتری دارد .دادترجیح میواقعیت و دنیای درونی فرد را به دنیای خارج او 
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بر » پیش از رمانتیسم تعریف فرد کمبل(. به گفتۀ 1983:284285 ،کمبلتعریف جدیدی از فرد را جایگزین تعریف قبل کرد )

 «.دندبرخوردار بو کرد، فضایی که در آن همۀ مردم در یک سطح قرار داشتند و از حقوق یکسانها تأکید میبرابری انسان

باشند، توانستند در این تعریف از فرد جایی داشتهدر اینجا اتفاقی نیست، چرا که به طور طبیعی زنان نمی 1«ردم»استفاده از کلمۀ 

یدن به فردیت برای رس فضای بیشتری اما ممکن است که نگاه رمانتیسم به فرد برای زنان؛ کنداین را بیان نمی کمبلهرچند 

های لتخص برای تعریف فرد،  –کنند ها به فرد به عنوان یک موجود مستقل و آزاد نگاه میکند. رمانتیکخاص فراهم می

 .(1983:285286 ،کمبل) های کلی و مشترک آنها در مرکز توجه قرار گرفتهر یک از افراد به جای ویژگی فرد منحصر به

بود  شد، و حتی شاید فقط از طریق همین ارتباطای متصل به جامعه نگاه میبه فرد رسماً به عنوان رشته پیش از دورة رمانتیسم

 ؛بجای یکرنگی میان فرد و جامعه میان این دو تضاد و مخالفت وجود داشت ،هااما از نظر رمانتیک؛ یافتتشخص می که فرد

عه را رها که جامشدند نه مکمل هم. فرد به عنوان عضوی وم متضاد جامعۀ ناخوشایند بیرون تبدیل به دو مفه وخویشتن فرد 

. یکی از شودر واقع تبدیل به یک وظیفه میاین د – شودمی شهای فردی خودشود و کار او  ارتقاء ویژگیشناخته می کرده

 های گوناگون بود، و این در کل به معنای خارج شدنایجاد و پرورش تجربه ،های اصلی رمانتیسم برای جاانداختن این تفکرراه

قابل ها موظف بودند در مبود. رمانتیک از قید و بندهایی بود که جامعه برای محدود کردن امکانات تجربی افراد ایجاد کرده

 ه کند. البته اینگذارد تجربرا دنیا در اختیار او می هتواند تمام آنچقید و بندها بایستند، زیرا فقط با خالصی از این قیدها فرد می

 کند،اشاره می کمبلشد. همانطور که آفرین نیز میشامل تمام تجربیات لذت موضوع

راد از طریق کار به جای اینکه اف رمانتیسم تعریف جدیدی از دکترین فردگرایی و عقاید وابسته به آن را در زمینۀ پیشرفت و ترقی ارائه کرد.

ای را جایگزین کردند که در آن افراد از طریق تسلیم شدن به ها اندیشه، رمانتیکگرفتن خود ترقی پیدا کنندنادیدهزیاد، نظم و 

 (1983:287، کمبلکردند. )خود دست پیدا می «شناخت»و  «ابراز وجود»های هیجانی به و با تجربه قویاحساسات 

                                                           
 کند.]مترجم[تواند به معنای انسان باشد، در اینجا نویسنده به همین موضوع اشاره میدر زبان انگلیسی هم مثل زبان فارسی کلمۀ مرد می1 
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اید و واضح است که این رفتاری ضد سنت بود. حاال شبرای ارضا نیازها کشف شوند متنوعِهای جدید و اعتقاد بر این بود که شیوه

 .ببینیمام اخالقی رمانتیک در تجربۀ فرد و رفتارهای مصرفی را ارتباط بین نظتوانیم میتر قدری ساده

 خوبی چیزهای ما نظر به دیگر حاال 3و ارتقاء خویشتن 2. مفاهیم ابراز وجود1این رابطه، مفهوم خویشتن استترین مفهوم در اصلی

 مطرح را موردی کمبل. هستند جدیدی نسبتاً مفاهیم که داد تشخیص بتوان سخت شاید که است واضح آنقدر شانخوبی و آیندمی

 خوشحال سنتی جامعۀ سقوط از هنرمندان(. 1983:288) «خویشتن مفهوم متخصص مدرن، هنرمند» گویدمی آن به خود که کندمی

 ینا وقتی اما. بود خودشان فردی هایتجربه کسب و رایج هایمحدودیت از آزادی معنای به آنها برای سقوط این زیرا بودند،

 این اشهنتیج که بود عمومی سلیقۀ برای بازاری هنر تولید راه، یک ؛شدند روبرو دوراهی یک با آنها رفت، بین از هامحدودیت

 زیرشیروانی اتاق کی در و کنند پافشاری خود باورهای براین بود که دیگر راه دربیایند، مردم عامۀ ثباتبی سلیقۀ خدمت به که بود

: زدند دور را ناخوشایند انتخاب این گوید،می «گویا» هنر تئوری آن به (1983:288) کمبل که روشی با آنها. بکشند گرسنگی

 کارهایشان که ندبود هایینابغه آنها بلکه بگیرند، تحویل هاسفارش اساس بررا   کار مردم تودة میان در هم هنرمندان که نبود اینطور

 .نبود مطرح رمانتیسم از پیش تا اصالً هنرمندانه نبوغ واقع در. بود باالیشان هایحساسیت نشانگر

 عادی خیلی 5رمبرنت یا 4آنجلومیکل مثل گذشته هایدوره نقاشان که واقعیت این .دید را تفکر طرز این نفوذ نتوامی هم هنوز

 معتبری ارآث کنیممی احساس و.کندمی مانزدهتعجب سپردندمی شاگردانشان دست به را «خودشان» هاینقاشی هایقسمت بعضی

ممکن . ایمتهگرف انس شدت به هنرمند رمانتیک مفهوم با اینکه برای. است شده گرفته ما از بوده هنرمندانه نبوغی تراوشات که

                                                           
1 self 

2 self-expression 

3 self-development 

4 Michelangelo 

5 Rembrandt 
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 تو تو، با هااکستریخ و هاقرمزی ببینم، بیا»: باشد سپرده مختلف شاگردان به را کارهایش از هاییقسمت پیکاسو که بشنوید است

متداول و  یزیچ ینچن یسمرمانت ةاز دور یشکه تا پ یتواقع ینا «.بکش برایم را پایین این نامنظم خطوط بلدی کردن نقاشی که

 یشنابغه پ ینا یککه  ایشیوه. ی: نمود نبوغ فردیماز هنر دار یمتفاوت یفکه اکنون ما واقعاً تعر دهدیاست نشان مقابل قبول بوده

 .کروفریما یکاست که وجود  یعیطب اندازه همان بهنابغه  یکوجود  –است  یصنعت ۀجامع یواقع واکنش به تنگناها در گیردیم

 یکاز ظهور هنر رمانت یشاگر تا پ یست؟چ یکهنر رمانت ینکننده با امصرف یدگاهارتباط د .بگذریم هانابغه از انتقاد از

وابسته به  خالق اثر ندارد بلکه یتبه شخص یدر واقع ربط یاثر هنر پیام) بگیرد اخالق درس هنری رقرار بود از اث ایکنندهمصرف

 احساسات و هاتجربه که کردندمی سعی باید گویدمی سخن آنها از کمبل که رمانتیک هایکنندهمصرفبرداشت جامعه است(، 

 از نو تجربه کند. ،بود شده ارائه او هنری اثر طریق از که، را هنرمند

بود که  ینا ،نفس تربیت در اساسی رکنی عنوان به ،عمیق و گسترده کردن تجربه وظیفۀ این به پرداختن هایراه از یکی پس

 مصرف کنند. گونهینرا ا یمحصوالت فرهنگ

 :نویسدمی کمبل

 توجیهاتیو  هازهیبوجود آورد. انگ فرهنگی صوالتمحمصرف  یبرا یاتازه یهاتو توج هایزهانگ رمانتیک دکترین بنابراین

بر  هاکیرمانت یدنگاه در کنار اصرار اک ینا یداشت. وقت تأکید  مصرف تجربۀ از شخصی ادراک بر به خودی خود که

 توانیم شود، گذاشتهخلق آثارشان  در یمذهب یا ی،اخالق ی،سنت یتهنرمندان از هرگونه تابو و محدود قیدییو ب یآزاد

که  ییهادر تجربه کردن انواع تجربه آزادی؛ بود خواهد کنندهمصرف آزادی جدید، تعالیم این طبیعی نتیجۀ چگونه یدد

 ایفرهنگی وانۀپشت هنرمند و هنر مورد در رمانتیسم تعالیم پیامدهای از یکی نتیجه در و .گیرندمی جا تعریف این درهنرمندانه 

 هاتیکرمان از کمی تعداد شاید که پیامدی آمد، بوجود فرهنگی محصوالت با رابطه در مداریمصرف اصل برای که بود

 (1983:289). باشند پذیرفته را آن
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 هنرمندان جزو هم نویسانرمان. کردآنها را تحسین می  نخبه مخاطب که ندنبود قیمتیگران هاینقاشی فقط فرهنگی محصوالت اما

 پس. بود دسترسی قابل راحتی به ،بود پیشرفت حال در حاال که متوسط طبقۀ «فرهنگبی» جمعیت انبوه برای نیز آثارشان و بودند

 خاطرنشان( 1983:289.90) کمبل. آورد بوجود عوام برای را دنیا با مواجهه از ایتازه شیوة بود توانسته رمانتیسم گفت توانمی

 از که ودندب ابزارهایی ترینمهم از یکی مردم میان در شانگسترده توزیع همچنین و داشتند که قالبی دلیل به هارمان که کندمی

 باال سطح یادب اثر یک عنوان به رمان یک که نداشت هم اهمیتی واقعاً. کردمی پیدا گسترش رمانتیک عقاید و هاارزش آنها طریق

 البق ترینمتداول نوزده قرن اوایل و هجده قرن اواخر در که گوتیک هایرمان مثل ؛پایین سطح کاری یا شدمی دست به دست

 اصلی گانکنندمصرف ،متوسط طبقۀ جوان زنان که است باور این بر کمبل. بود ممکن سطح دو هر در رمانتیک نگرش: بودند

 از پیش هایانخوکتاب. کردمی حفظ تأثیرگذار شکلی به را رمانتیک اخالقی نظام که بود گروه همین عمدتاً پس بودند، هارمان

 خوانتابک حالیکه در ؛شدمی نوشته اخالق رشد فهد با هانوشته و خواندندمی کتاب یترق و پیشرفت قصد به رمانتیک دورة

. شوند گرااساحس کامالً هارمان که بود منطقی بنابراین و کند تجربه و درک را نویسنده نبوغ بیشتر هرچه خواستمی رمانتیک

 یشرفتپ یک زیادی عدة نگاه در این و اخالق، تعالی یا ترقی برای تا خواندندمی کتاب شدن سرگرم برای بیشتر ،مردم حاال

 شده هممت رمانتیک عشق خیاالت و اخالقیبی ترویج به که این از گذشته ،رمانتیک هایرمان(. 1983:290 ،کمبل) بود دهندهتکان

 اساس بر ازدواج تمسیس ضرورتاً بود گرفته شکل فردگرایانه عقاید با که رمانتیک عشق چون بود،به جا  کامالًاتهامی  که) ندبود

 از نیایید به زن طبقۀ متوسط . بود نیز خواننده در نارضایتی حس ایجاد به متهم ،(کردمی رو و زیر را دارایی و اموال بستانبده

 او و شیدکمی رخش به را او زندگی هایمحدودیت که دنیایی ؛رسیدمی نظر به ممکن هرچیزی آن در که شدمی کشیده تخیالت

 رد،کمی پیدا رواج نیز کارگر طبقات میان در سواد و شدمی سپری نوزده قرن هک طور همین .کردمی زده خودش شرایط از را

 زندگی از ودشانخ وتجربیات جایگاه به نسبت جامعه از بیشتری طبقات ،نتیجه در و کردند عادت داستان خواندن به بیشتری مردم

 رفتار و اخالق یسنت بندهای و قید و  کنند راضی را خودشان تا خواستندمی بیشتری و بیشتر چیزهای مردم .شدند نارضایتی دچار
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 این رفمص  ،نتیجه در و دیگر فرهنگی محصوالت تمام سراغ به رمان و نقاشی از توانیممی. شدند پاگیر و دست تدریج به

 .دهدبطور خالصه نشان می  تاریخی دورة در را انگلستان مصرف 2 جدول. برویم گسترده مقیاسی در حصوالتم

 پیشرفت نیز مبلک داند،می خود گرفتن نادیده و دنیا از درونی پرهیز با همراه کار به منوط را کاپیتالیسم پیشرفت وبر که همانطور

 تولید ردد به یکی اما ،بیاید متناقض نظر به اخالقی اصول این شاید .داندمی خود رضایت جلب عادت به منوط را گراییمصرف

 زندگی بکس یک عنوان به را مصرفی کاپیتالیزم تا روندمی پیش هم دست در دست اصول این: مصرف درد به دیگری و خوردمی

 رفتار با نزدیکی ارتباط چه درواقع پیوریتان اخالقی نظام که دهدمی نشان 1987 سال در خود بعدی اثر در کمبل. دهند شکل

. کرد واهیمخ بحث  ارتباط این چگونگی مورد در. است آمده بوجود کنندگانمصرف رفتار در تازگی به که دارد ایهطلبانلذت

  .است خودکنترلی اینجا در کلیدی مفهوم

 تجمالت و کنندمی رضایت ایجاد ضروری کاالهای. شویممی قائل تمایز تجمالت و ضروری یهاکاال میان معمول طور به ما

 آنکهحال ،کنندمی فراهم را راحتی اسباب و کنندمی تأمین داریم احتیاج زندگی ادامۀ برای را آنچه ضروری کاالهای. لذت ایجاد

 هااین که کندمی خاطرنشان( 1987:60) کمبل. هستند بردن لذت برای راهی باشند راحتی تأمین برای صرفاً آنکه از بیشتر تجمالت

 تا کندمی رفع ار کمبودی اولی. نیستند جنس یک از لذت تأمین و نیاز به پاسخ: هستند انسان رفتار در متضاد الگوی دو واقع در

 برای ام ظرفیت به لذت. گیردمی صورت تربزرگ محرکی تجربۀ جهت در دومی درحالیکه ببرد، ینب از را تعادل عدم نوعی

 فقط ماا ببریم فراوانی لذت خاص غذایی به فکرکردن از است ممکن مثال برای .است خورده گره محرک یک بر گذاریارزش

 با هم نافاتیم البته نیست، خوردن به نیازی واقعاً بردن، لذت برای. بخوریم را غذا آن واقعاً که رسیممی رضایت احساس به وقتی

. دهدیم قرار هم مقابل در را گراییلذت جدید و قدیمی هایگونه کمبل کند؟می عمل چگونه بودن لذت دنبال به پس. ندارد هم

 برآورده که بود ثروتمندی و نخبه طبقۀ ایبر فقط لذت این و. است بودن هیجان و شور دنبال به ،بودن لذت دنبال به سنتی جوامع در

 برای نان دیگر ،بهاگران متاع شرایطی چنین در. شوند آواره یا بمانند گرسنه نبود قرار  - یود شده تضمین شاناساسی نیازهای شدن

 تواندمی ترضای. است هدف یک خود خودی به که لذتی ؛است شده تضمین مایجتاج از جدای که است لذتی بلکه نیست خوردن
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 دبتوانن تا بودند خورده آنچه باالآوردن ؛آیدمی بدست هارومی دیرینۀ عادت با لذت اما ،شود حاصل غذا وعده یک خوردن با

 اما. بود ورینوآ و پیشرفت حال در همیشه که بود( دیگر مرتبط هنر هر یا) آشپزی هنر دیگر منطقی حل راه. بخورند بارها و بارها

 توانایی فقط( دارد همراه هم را بویایی حس که) چشایی حس مثال، برای»: دارد همراه به جدی هایمحدودیت هم لذت این حتی

 و جدید هایلذت خلق در زودی به هم توانمندی فرد  هر که است واضح. دارد را ترش و تلخ شیرین، شور، مزة چهار تمایز

 (.1987:66.7 ،کمبل)«مانددرمی باشند داشته را آوردنشان بوجود توان هامزه این که ایکنندهتحریک

 سکس امیدن،آش خوردن، مثل مشخصی هایفعالیت با که است هاییلذت دنبال به که است این سنتی گراییلذت شاخصۀ کل، در

 ستجوج دارند بودن بخشلذت امکان که هاییجنبه امور، همۀ در که است این ترمدرن و جدید روش. است خورده گره قبیل این از و

: ودب لذت دنبال به توانمی امور همۀ در مدرن، گراییلذت در ؛ددار وجود خاصی هایفعالیت در لذت سنتی، گراییلذت در. دشو

 افتد؟می اتفاق چطور مدرن به سنتی سبک از وضعیت تغییر این اما. شودمی لذت برای بستری به تبدیل زندگی خود

 2احساسات در لذت جستجوی به تبدیل 1هیجانات در لذت جستجوی که است این عمده تغییر که کندمی بحث( 1987:69)کمبل

 مشخصی زانمی با که کند ایجاد را مدتیطوالنی تحریکات تواندمی احساسات که است این در امر این فایدة او نگاه در -استشده

 که است این خودمان به حتی ما، هایالعملعکس اولین از یکی حتماً هستیم، «3حساس و خسته» وقتی. است همراه خودکنترلی از

 کنندةنترلک را احساسات ما نیست؟ تعارض در خودداری با احساسات آیا. است بعید واقعاً( شرایطی چنین در)خودداری کنیم فکر

 کنیم، صحبت حس یک از بردن لذت دربارة آنکه از پیش گویدمی کمبل. احساسات کنندةکنترل را خودمان نه دانیممی خود

 دارد همراه به که ایناخواسته ظاهری رفتارهای از و شود مهار آن شدت ،بگیرد قرار ارادی خودداری کنترل تحت» باید حس این

                                                           
1  sensations 

2  emotions 

3 Emotional 
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 «ستا خودش احساسات قدرت و ماهیت برای گیریتصمیم در فرد توانایی میزان در دقیقاً مدرن گراییلذت راز. . .    شود مجزا

 (.1987:70 ،کمبل)

 کمبل بیفتد؟ اتفاق تواندمی چطور چیزی چنین اما. ببریم لذت آنها از بتوانیم تا بگیریم فاصله احساساتمان از بتوانیم باید ما پس

 ناخواسته حساساتا بروز باشند توانسته هاپیوریتان است ممکن هرچند. داندمی کلیدی اتفاقی شرایط این در را پیوریتانیسم ظهور

 احساسات بسرکو در آنها که ایتوانایی – اندداده انجام آنها که است کاری همۀ این کنیم گمان که است اشتباه کنند، سرکوب را

 ابراز از پیوریتان اخالقی نظام (1987:74 ،کمبل) شود گرفته بکار شدهکنترل روشی به احساسات ابراز راه در توانستمی داشتند

 به که ساساتیاح بروز برای را راه و گرفت،می بدست را ما کنترل و اختیار که احساساتی ،کردمی جلوگیری «طبیعی» احساسات

 به را ما ندرو ،احساسات اینکه نه کردیممی بیان را احساسات که بودیم خودمان دیگر :شتاگذمی باز گوییممی تصنعی آنها

 یمعنا از گیریبهره در نهفردگرایا توانایی ایگونه رشد به منجر ایگسترده صورت به» پیوریتانیسم ،کمبل گفتۀ به .بگذارند نمایش

 را توانایی این حاال(. 1987:74)«افزایش یافت گوناگون احساسات تجربۀ از شخصی تعاریف، هدرنتیج وشد   وقایع و موضوعات

 چون ودب بخشلذت برایمان ترسناک فیلم یک از ترسیدن: بگیریم را خودمان  عالقۀ مورد معنای ،الگویی هر از که داشتیم

 آیدمی در ما کنترل تحت ترس. بگذاریم کنار معینی مدت برای را مانناباوری که ایمگرفته تصمیم خودمان اختیار به که دانستیممی

 اولی در هک است واقعیت این در مدرن و سنتی گراییلذت بین ةعمد تفاوت بنابراین. شودمی تفریحمان باعث خاطر همین به و

 یامعن نترلک در را لذت ،دوم نوع درحالیکه ؛ببرند لذت هاآن از تا کنند کنترل را دنیا اتفاقات و موضوعات  که بود براین سعی

   .ببرد لذت هرچیزی از تقریباً تواندمی مدرن طلبلذت پس. بیندمی چیزی هر
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