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مصرف و مصرف گرایی 
چه نوع فعالیتی 
است؟

چکیده 
کاهـش مصرف گرایـی و اسـتفاده از آن در طراحـی، شناسـایی  به منظـور درک رویکـرد 
رفتار مصرفی و نوع و ماهیت این فعالیت ضروری اسـت. رفتار مصرفی پایین ترین حد 
که تبدیل به رفتاری بی ثمر و تکرارشونده  فعالیت انسانی و هم رده با زحمت است؛ چرا
شـده اسـت. ازطرفـی، عـادت خریـد و ایجـاد جایگزین بـرای کاالیی که نیـاز به جایگزین 
نـدارد، موجـب می شـود کـه کاالهـا بیـش از آنکه کهنـه و ازکارافتاده شـوند، کنار گذاشـته 
شـوند. مقالـۀ توصیفـِی »مصـرف و مصرف گرایـی چـه نـوع فعالیتـی اسـت« در جهـت 
شناسایی راهکاری صادقانه منطبق بر رویکرد کاهش مصرف گرایی و تالشی در جهت 
کاال دور انداختـه می شـود، تنظیـم شـده اسـت. آنچـه  کـه چـرا یـک  پاسـخ ایـن پرسـش 
گـی در جامعـۀ مصرفـی اسـت.  از ایـن مقالـه مشـخص می شـود، فرامـوش شـدن دو ویژ
که هر  ک در مصرف  فراموشـی عمل و فعالیت واال در انسـان و فراموشـی فرایند اسـتهال

دو حاصـل مصرف گرایـی اسـت.

کلیدواژه ها 
ک، کهنگی جامعۀ مصرفی، کاهش مصرف گرایی، استهال

سحر مکتبی دانش آموختۀ کارشناسی ارشد طراحی صنعتی
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ک به معنی از  ک« اشاره کرد. استهال در ساده ترین شکِل توجیه خرید و اضافه کردن کاالیی جایگزیِن کاالی سابق، می توان به بحث »استهال
بین رفتن ارزش استفاده در پروسۀ استفاده است؛ به بیانی، عمر مفید کاال به پایان می رسد و فرد، ضرورت ایجاد جایگزین را تشخیص 
کری، 1386(. اما ارزش استفادۀ یک کاال تنها وابسته به مصرف و میزان دوام کاال نیست. عوامل بیرونی )مستقل  می دهد )شا
کنند. سیاست ُمد و ِتِرند  در همین از بین بردن ارزش  کاال را تعیین  کاربر( می توانند عمر یک  کاال، میزان مصرف و  از 
مصرف در یک کاال و ارزشمند کردن کاالیی دیگر، خریدی دیگر و نیازی دیگر است. نیازی که شاید حیاتی 
نیست، اما همچنان حقیقی است؛ یعنی نیاز به مصرف؛ بنابراین آنجا که ضرورت نیاز به مصرف، 
جایگزین نیاز به کاال می شود، می توان گفت تفکیک و تشخیص تقاضای افراد پیچیده 
کمی بهتر  کمی نوتر،  می شود. از ُمد افتادِن برنامه ریزی شده یا تزریق چیزی 
عرضۀ  در  که  است  روندی  ضروری،  زمان  از  زودتر  کمی  مصرف کننده،  به 
کردن در نیاز و تشخیص افراد،  محصوالت دنبال می شود. این دست کاری 
که دیگر نمی توان نیاز به  سنجش نیاز آن ها را نیز پیچیده می کند؛ به گونه ای 
گرفت. پرسش اصلی این است  کاال نادیده  مصرف گرایی را در طراحی یک 
که هم زمان هم در فرایند مصرف و استفاده رو  کاال  که چطور می شود یک 
ک است و هم به آسانی و با سیاست گذاری های بیرونی، منقضی  به استهال
می شود را پایدار کرد؟ به عبارتی دیگر، چطور می توان مرگ یک کاال را به تعویق 
انداخت؟ بنابراین برای شفاف تر شدن نوع نگاه به فرایند مصرف، پاسخ این 

ک چه رابطه ای با مصرف گرایی دارد؟ پرسش ضروری است: استهال
این مقاله با عنوان »مصرف و مصرف گرایی چه نوع فعالیتی است« در قالب 
کاال تنظیم  ک در طراحی  مقدمه ای برای دعوت به توجه به مقولۀ استهال
نوع  و  مصرفی  جامعۀ  ماهیت  شناسایی  آن،  اصلِی  هدف  که  است  شده 
کهنگی، انتقاد  فعالیت مصرف بوده است. با اشاره به فراموش شدن پدیدۀ 
کاهش مصرف گرایی نیز  از مصرف گرایی تبدیل به انتقاد از طراحی با رویکرد 
که کهنه نشدن کاال یا در نظر نگرفتن این حقیقت در پروسۀ مصرف  شد؛ چرا
به معنی مصرف نشدن یک کاال و تسلیم محصول در برابر جریان مصرف گرایی 
است. الزم به ذکر است این نوشتار بخشی از یک پایان نامه با عنوان »طراحی 
که در راستای دو پرسش اصلی  کاهش مصرف گرایی« است  کفش با رویکرد 

شکل گرفت:
آیا کاهش مصرف گرایی رویکردی هوشمندانه برای استمراِر رفتار مصرف گرایی 

نیست؟
ک همان  ک در فرایند طراحی فراموش شده است؟ و آیا استهال چرا استهال

تجربۀ مصرف نیست؟

دور بینداز! 
در سال 1967 شرکت توليدکنندۀ خودروی ولوو  در یکی از تبليغات خود 
کاال را  که تفکر ضدمنسوخ سازی   کرده است  به طعنه از عباراتی استفاده 

نشان می دهد:
»در زمانه ای که مردم هر یکی دو سال، ماشين های خود را می فروشند 
ساختن  ما  بعدی  هدف  که  است  منطقی  می خرند،  نو  ماشينی  و 
شعار  این  با  جامعه ای  در  ما  روی هم رفته  باشد.  کاغذی  ماشين های 
گری  زندگی می کنيم. دور بینداز! خب چرا ما هم جفت پا وسط این سودا

.)Boradkar, 2010, p.193( »نپریم؟
راهکارهایی بسياری بر اثر توافق صنایع مختلف بر استفادۀ بهينه از 
کارکرد  کاالهایی با عمر و  کاالهای بادوام شده اند؛  متریال موجب ساخت 
بلندمدت. ازطرفی، مردم از استفاده از یک کاال خسته می شوند و این یک 
کاالهای بادوام، بسياری از هزینه ها را  پارادوکس است. شاید استفاده از 
کاال را در مدت زمان طوالنی، مناسِب استفاده  کاهش دهد، اما مردم یک 

نمی بینند. مگر اینکه آن شیء پتانسيل تبدیل شدن به نمادها و نشانه ها 
و ارزش عتيقه شدن را داشته باشد )Boradkar, 2010, p.194(. ازطرفی، 
طراحی محصوالت، مدام درحال توسعه و بهبود و تقویت تکنيکال است. 
که با خود نيز  هر توليدکننده نه تنها با سایر توليدکنندگان در رقابت است 
کيفيتی متفاوت به بازار عرضه می شود.  کاالیی با  هم؛ ازاین رو، همواره 
کمی تفاوت در  کاال با قيمت مناسب و قابليت برابر با  از راه رسيدن این 
کاال برای فروش و ترغيب افراد  کارکرد یا ظاهر و هدایت توليدکنندگان آن 
 Stacchetti and( کاال باشد گذاشتن  کنار  به خرید، شاید بزرگ ترین عامل 
Stolyarov, 2015(. بنابراین آنچه مسلم است این است که کهنگی به یک 
که  پدیدۀ فراموش شده در بسياری از محصوالت تبدیل شده است؛ چرا
گذاشته شود و هرگز به  کنار  کامل  ممکن است یک محصول در سالمت 
کهنگی بر اثر  که  گفت  کهنگی نرسد؛ بنابراین به صراحت می توان  مرحلۀ 

مصرف، یک صفت فراموش شده در جامعۀ مصرفی است.
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جامعۀ مصرفی د
گفت  که می توان  مصرف در دنيای امروز امری طبيعی است. تا جایی 
که مصرف  توقِف مصرف برای انساِن توسعه یافته غيرممکن است؛ چرا
کيفيت  کاربری و  عامل تعامل فرد با جهان شده است. با ارتقای سطح 
می کند  زحمت(  و  )کار  کردن  کار  صرِف  را  کمتری  زمان  انسان  ابزارها، 
بنابراین  را سپری می کند؛  زمان  آن  با  انسان  که  و مصرف عاملی است 
تملِک  دغدغۀ  و  دانست  پایدار  رفتاری  را  مصرف  رفتار  خوِد  می توان 
که اوقات ما را پر می کند. البته این رفتار  ابزاری بهتر را دغدغه ای دانست 
رفتار مصرف کننده،  با تحليل  از طریق سياست هایی تشدید می شود. 
بررسی بسترهای فرهنگی و روانی، به راحتی می توان انسان ها را به یک 
خوب،  محصول  یک  خرید  با  که  چرا داد؛  تقليل  صرف  مصرف کنندۀ 
می توان از یک چيز مطمئن بود؛ به زودی محصولی بهتر طراحی خواهد 
شد! بنابراین مصرف گرایی شاید درصدد ایجاد حس رضایت و افزایش 
مطلوبیت شکل می گيرد ولی خود نوید نارضایتی می دهد. انسان معاصر، 
که  مدام خود را در چرخه ای از نيازها و تمایالت و نارضایتی هایی می بیند 
چه جنبۀ حقيقی و حياتی داشته باشند و چه نداشته باشند، رهایی از 

.)Chapman, 2005, p.30( آن ها دشوار است

چطور کهنگی فراموش شد؟
در خانۀ خود نشسته ای و در اوقات فراقت مجلۀ ایکيا  را ورق می زنی؛ 
که در تمام  یک مبل می خری؛ با خودت می گویی این آخرین مبلی است 
که تمام  عمر الزم دارم... و برای چندسالی از خرید مبل راضی هستی؛ چرا
آن سال ها مشغول به خرید ماشين لباس شویی، یک تخت ایدئال، یک 
گر به سایر نيازها موقتًا پاسخ داده  کتابخانه و... بودی. ا صندلی راحتی، 

شود، دوباره نوبت به خرید مبلی تازه می رسد.
بنابراین نياز انسان امروز رفع نياز نيست، و مصرف کردن و مصرف کننده 
 .)Chapman, 2005, p.32( بودن، خود تبدیل به یک ضرورت شده است
که  اما همگام با دغدغۀ مصرف، انسان دغدغۀ طبيعت را نيز دارد؛ چرا
گاه  آ به آسيب های واردشده بر محيط زیست و شيوه های زیستی خود 
گاهی به تفکر توسعۀ پایدار رسيده است؛ بنابراین  است و از طریق این آ
از  می شوند  مصرف گرایی  کاهش  به  منجر  که  راهکارهایی  کردن  لحاظ 
الزامات طراحی امروز است؛ بنابراین باید رفتار مصرف کننده در رابطه با 
هر محصول مورد شناسایی واقع شود. نيازهای مشخص و پنهان از خرید 
کنار دیگر رهيافت های  یک محصول شناخته شوند و این شاخص ها در 
شد،  بیان  که  آنچه  درنتيجۀ  گيرند.  قرار  مورداستفاده  پایدار  طراحی 
که از  کاهش مصرف گرایی را نيز یک اصل و رویکرد جدید دانست  می توان 
دِل توليدات امروز برآمده است و خود یکی از عوامل جلب رضایت و نتيجه، 
نادیده  را  پایدار  توسعۀ  ارزش های  نمی توان  که  چرا است؛  فروش  دوام 
گرفت و موردانتقاد واقع نشد یا همچنان در دنيای تجارت باقی ماند؛ 
بنابراین این ارزش ها خود تبدیل به عامِل رقابت در تجارت شده است. بر 
که چرا  این اساس با پذیرش و درک فرایند مصرف گرایی، می توان فهميد 

کهنگی در دنيای محصوالت فراموش شده است.

خرید بیشتر، خوشبختی بیشتر!
بودریار  برداشت جدید انسان ها از خوشبختی و سعادت را عامل نياز به 
مصرف می داند. معنای خوشبختی در پی آرماِن برابرِی همگانی، بعد 
که  از انقالب صنعتی و انقالب های قرن نوزدهم دگرگون شده است؛ چرا
خوشبختی به عنوان حق همۀ انسان ها برای آنکه حامل اسطورۀ برابری 
باشد، باید قابل اندازه گيری شود. درواقع خوشبختی دیگر لذتی درونی، 

که نمی توان آن را به دیگران نشان  وصف ناپذیر و مستقل از نشانه هایی 
نشان  به  نياز  مصرف کننده  انساِن  خوشبختی  برعکس،  نيست.  داد 
داده شدن دارد )بودریار، 1389، ص58(. در یک کالم، رفاه )توان خرید( 
با دامن زدن  توليدات  از  نمایِش خوشبختی و خود آن است. بسياری 
که  به این اصل، فرصت تصميم گيری را به مصرف کننده نمی دهند؛ چرا
و  از چندسو  برنامه ریزی شده  فرایند  رفاه طی  و  نشانه های خوشبختی 
هربار در یک محصول ظاهر می شوند. ازهمين رو، توقِف مصرف برای یک 
انساِن توسعه یافته و معاصر امری ناممکن است. مصرف، رفتاری است که 
گون شخصی، اجتماعی،  به واسطۀ آن ارزش های بی شماری در ابعاد گونا

.)chapman, 2005, p.30( آموزشی شکل می گيرد

طراحی پایدار برای یک چرخۀ پایدار: تولید و مصرف
مصرف،  و  توليد  مسئلۀ  به  نسبت  انسان  موقعيِت  بهتِر  درک  برای 
همچنين  گرفت.  صورت  آرنت«   »هانا  بشر  وضع  کتاب  بر  مطالعه ای 
و  بر مسئلۀ مصرف  او  و مطالعۀ  تمرکز  که حاصل  بودریار  دستاوردهای 
از  یکی  شد.  مرور  بخش  این  در  مصرفی اند،  جامعۀ  خصوصيت های 
دستاوردهای این بخش، انطباق نيازهای انسان براساس هرم مازلو بر 
نظام فعاليت های انسانِی هانا آرنت است. قدم بعدی به چالش کشيدن 
این تقسيم بندی در جامعۀ مصرفی است؛ به صورتی که به واسطۀ مصرف، 
کار  و عمل  ماهيت خود را از دست داده اند و تمامی فعاليت ها تبدیل به 

زحمت  شده اند.

کمتر فکر کنیم بیشتر مصرف کنیم!
که افراد اوقات خود را با آن سپری  پیش تر گفته شد، مصرف رفتاری است 
کار و زحمت آزاد کرده اند. آرنت  که ابزارها، انسان را از مشقِت  می کنند؛ چرا
مصرف  در  شدنش  غرق  که  است  این  معاصر  انسان  مخمصۀ  می گوید 
که هرگونه مسئوليتی را در قبال جهان بشری برای فهم  بیش از آنی است 
قابليت های خود عهده دار شود. برای پرداختن به تعریف قابليت هاِی 
گفته ای از برگسون اشاره می کنيم: آنچه زندگی و  فراموش شدۀ انسان، به 
اجتماع از انسان می خواهد، دقت و هوشياری در تشخيص اوضاع واحوال 
که او آمادۀ سازگاری با جامعه شود )مشایخی،  کنونی اش است اما تا آنجا 
گفت  گرفتن نظام توليدی جامعۀ امروز، می توان  1392، ص8(. با در نظر 
گرفتار یک تکرار است؛ تکرار چرخۀ توليد و مصرف و  که امروزه اجتماع 
تحميل آن به هر فرد. دریک کالم، آنچه از انسان معاصر خواسته می شود، 
مصرف گرایی است و این چرخه در ساده ترین نگاه به معنی تکراِر یک تکرار 
که در انجام هر فعاليت تکراری، بدون توجه به ماهيتش،  است. ازآنجا
تفکر و بازنگری کمتر نياز است، می توان گفت آنچه جامعه از انسان معاصر 
می خواهد، همين تکرار و فکر نکردن به آن است. بی فکری از ویژگی های 

بارز روزگار ماست )آرنت، 1390، ص30(.
دارد شکل می گيرد.  که در جامعه وجود  توليدی  با شيوۀ  ما  زندگی 
کاال و خدمات  شيوۀ توليد، به معنی ابزارهای متنوع موجود برای توليد 
)نيروی انسانی، منابع طبيعی، تکنولوژی، سرمایه و...( و خود شيوه های 
که ما از طریق آن ها در مقام  سازمان دهی این ابزارهاست. شيوه هایی 
کاالها و خدمات به یکدیگر مرتبط می شویم  توليدکننده و مصرف کنندۀ 
)جيمسن و همکاران، 1391، ص70( و به واسطۀ آن )بیش از هر چيز دیگر( 
گر نظام توليد و  ا بنابراین  با خود، دیگران و جهان هستيم؛  در تعاملی 
مصرف، جهان کنونِی انسان را شکل می دهد، چه تأثيری بر فعاليت های 

انسان می گذارد؟
اشيا، لوازم، خانه ها - و فراتر از آن شيوۀ زندگی و خود انسان - به صورت 
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که روندهای خودکار توليد،  اقالم مصرفی درآمده اند و این در حالی است 
ضرب آهنگی شبه طبيعی پیدا کرده اند. روندی که آدميان ناچارند خود را 
با آن تنظيم کنند. با در نظر گرفتن این چرخه و تکرار، فقدان ثبات، فقدان 
اندیشه، انبوه کاال و انبوه نياز، می توان فهميد چرا هم جهان بشری و هم 
زمين با فجایعی که به دست خود انسان پدید آمده است، ویران شده اند 

)آرنت، 1390، ص23(.

مصرف و مصرف گرایی چه نوع فعالیتی است؟
منجر  زحمت،  از  آزادی  است  معتقد  آرنت  شد،  گفته  که  همان طور 
قابليِت  این  انسان  برعکس،  بلکه  نشده است؛  بشر  خودشکوفایی  به 
کرده  او ماهيت زحمت پیدا  کرده و تمام فعاليت های  را فراموش  خود 
که همواره و به صورت هوشمندانه حيات خود را منطبق  است. انسانی 
انطباق  در  را  رفتاری  الگوی  این  امروز  می ساخت،  طبيعت  تغيیرات  با 
تقاضا،  و  عرضه  توليد،  که  چرا می برد؛  به کار  مصرفی  جامعۀ  تغيیرات  با 
همچون روندهای چرخشی طبيعی )تکرار فصول، شب و روز و...(، در یک 

چرخۀ پایدار قرار دارند.
کار،  که او ميان  برای درک بهتر منظور آرنت، توضيِح مختصِر تفاوتی 
که این سه عمل، در تناظر  زحمت و عمل قائل بود، ضروری است؛ چرا
که به واسطۀ آن ها انسان  با یکدیگرند و هر یک پاسخی مستقل هستند 
حيات خود را سپری می کند. بحث را با این پرسش پیش می بریم که توليد 

و مصرف چه نوع فعاليتی است و چه ارزشی دارد؟

زحمت
»اینکه زندگی مادی و معنوی انسان در پیوند با طبيعت قرار دارد به بیان 
که  زیرا  پیوند می خورد؛  با خودش  که طبيعت  این معناست  به  ساده 

.)Marx, 1884( »انسان بخشی از طبيعت است
زحمت، فعاليتی است متناظر با روند زیستی بدِن انسان. تمام اعمال 
این  حيطۀ  در  گرسنگی  مثل  اوليه  نيازهای  رفع  برای  تالش  و  فيزیکی 
فعاليت قرار می گيرد. هدف از زحمت بقای فرد است؛ بنابراین می توان 
گفت زحمت حداقل فعاليت هایی است که برای زنده ماندن الزم هستند. 
در تقسيم بندی مازلو  از نيازهای انسانی در هرم مازلو ، به نيازهای هم رده 
 .)Murphy, 2005, p.6( با زحمت، نيازهای ابتدایی و حياتی گفته می شود
آرنت ریتم فعاليت برای رفع این نيازها را همگام با ریتم طبيعت می داند؛ 

بنابراین می توان گفت زحمت فعاليتی ناپایدار و در تکرار و چرخه است.

کار
کار بقيۀ افراد پیوند می زند به صورت روابط  کار یک فرد را به  که  »روابطی 
کار ظهور نمی کند؛ بلکه به سان  اجتماعی مستقيم ميان افراد در فرایند 
آنچه آن ها واقعًا هستند؛ یعنی روابط مادی افراد و روابط اجتماعی ميان 

.)Marxs, 1884( »اشيا جلوه می کنند
کار فعاليتی است متناظر با ناحيوانی و غيرطبيعی بودِن وجود انسان؛ 
کار جهانی مصنوع از اشيا را  کار نيز چيزی مصنوع است.  بنابراین حاصل 
کار ماندگار  توليد می کند و فعاليتی است اثرگذار بر جهان؛ بنابراین نتيجه 
است )آرنت، 1389، ص221(. در دیدگاه آرنت، ارزش گذاری های شغلی 
که توليد می کردند؛ بنابراین  گذشته براساس ماندگاری اثری بود  افراد در 
ارزش یک نانوا، با یک مجسمه ساز و یک معمار برابر نبوده است. همچنين 
کار موجب بروز فرد در اجتماع می شود و فرد را با جامعه پیوند می دهد. 
که در فرد از تعامل فرد با جامعه بیدار می شوند،  در هرم مازلو، نيازهایی 
بعد از نيازهای اوليه قرار دارند. ازآنجایی که الزمۀ بروز این نيازها تعامالت 

اجتماعی است )Murphy, 2005, p.6( و با استناد بر تأثير کار در شکل گيری 
روابط اجتماعی، می توان کار را منطبق با این نيازهای اجتماعی و احترامی 

افراد دانست.

عمل
کلمه می خواهد جسم شود و  گردد و  کردار  »اندیشه می کوشد مبدل به 
کنون بیا و ببين که آدمی... کافی است فقط فکر خود را بیان کند تا جهان  ا
کلمه است و بس. هاینریش  شکلی تازه بگيرد؛ زیرا جهان جلوۀ برونی 

هاینه« )برلين، 1386، ص79(.
که بدون واسطۀ اشيا و مواد، مستقيمًا  عمل آن یگانه فعاليت است 
که انسان ها و  ميان انسان ها جریان دارد. عمل متناظر است با این امر 
کرۀ زمين جای دارند. عمل تأثير همزیستی انسانی با  نه یک انسان بر 
انسان دیگر است )آرنت، 1389، ص275(. در هرم مازلو، بعد از رسيدگی 
واالتر  نيازی  تولد  فرصت  اجتماعی،  و  شخصی  فيزیکی،  نيازهای  به 
به وجود می آید و آن نياز، نياز به خود شکوفایی است؛ بنابراین انسان 
از نهایت قابليت خود استفاده می کند و در این مرحله بر خود و دیگران 
تأثير می گذارد. تصویر زیر، هرم مازلو از نيازهای افراد و تقسيم بندی آرنت 
که در جهت پاسخ به آن نياز هستند، نشان  از فعاليت هایی از انسان را 

می دهد.

   تصویر 1. هرم مازلو و نظام فعاليت های انسان

مصرف و تولید، صورت جدید زحمت
مختلف  جنبه های  به واسطۀ  گاه  انسان ها،  نياز  رفع  برای  مصنوعات، 
خود، به مقام یک اثر هنری می رسند و به موجب آن، انسان را به یک 
سازنده، صنعتگر و هنرمند مبدل می سازند. آن ها هر ميزان که در رسالت 
کنند بر اصالت و ارزش سازندۀ خود می افزایند؛ اما در  خود موفق تر عمل 
جامعۀ مصرفی، ارزش هر فرد در کاالیی است که آن را به مصرف می رساند! 
که  از اشيائی  پایدار مرکب  و  ثابت  انسان ها به جای سکونت در جهانی 
کام روند رو  برای دوام یافتن توسط آن ها ساخته شده باشند، خود را در 
کاالیی  به شتاب توليد و مصرف )تغيیر( می بینند و به آن تن می دهند. 
از چرخه خارج  بار  تکرارشونده، هر  روندی  و در  که عمری محدود دارد 
که خود بی شباهت  می شود و با صورتی تازه، به آن بازمی گردد. چرخه ای 
به ماهيت تکرارشوندۀ زحمت نيست. البته گرچه هدف از زحمت، زیست 
و بیش از هر چيز زنده ماندن با تمرکز بر قوای جسمانی فرد است، نظام 
کمتر با این اصل سروکار دارد. برای مثال، صنعت اسلحه سازی  توليدی 
یا توليد سيگار و مواد مخدر، نه تنها در راستای اهداف زحمت نيستند؛ 
کامل با آن هستند. اما در این بحث تنها الگوی رفتاری  بلکه در تقابل 

زحمت
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که به چرخۀ توليد و مصرف د فعاليت تکرارشوندۀ زحمت، موردنظر است 
کمتر فرصت بروز تفکر  شباهت دارد. زحمت به موجِب مشقت و تکرارش، 
و خودشکوفایی ای را می دهد، همان طور که توان فکر کردن که در چرخۀ 
نظام مصرفی، کمتر به انسان داده می شود؛ توان فکر کردنی که در صورت 

بروز، در جهت توليد و رشد سرمایه داری مصرف می شود.
کار ساخت و ایجاد مصنوعات به دست انسان است.  ازطرفی، نتيجۀ 
گر همچنان  با صرف نظر از حذف نيروی دست و انسانی از نظام توليدی، ا
نيروی انسان )با واسطۀ ماشين آالت و سيستم( را نيروی اصلی توليدات 
بدانيم، برای پاسخ به اینکه چرا توليدات ما بیشتر هم ردۀ زحمت است 
که پیش تر  کرد. همان طور  کار، باید به هدِف توليد مصنوعات توجه  تا 
ایجاد توان تطابق  پایدارتر و  ایجاد جهانی  کار،  از  ذکر شد، هدف اصلی 
گرم در فصل سرد و  با تغيیرات طبيعت بود؛ برای مثال، ساخت لباسی 
بسنده  این هدف  به  توليد  آیا  اما  گرم.  لباسی خنک در فصل  ساخت 
می کند؟ یا برعکس آن؛ یعنی ایجاد تنوع با هدف مصرف. آیا هدف از توليد 
در شفاف ترین حالت آن، مصرف نيست؟ و آیا نظام توليدی ما در شتابی 
حتی بیشتر از تغيیرات طبيعت قرار ندارند و این نظام هرروز بیشتر از ثبات 

و پایداری به سمت تغيیری پایدار پیش نمی روند؟

    تصویر 2. تقليل فعاليت های انسان به زحمت

نتیجه گیری 
و  توليد  چرخشی  ریتم  با  هماهنگی  در  ما  فعاليت های  تمام  بنابراین 
گذشته خود را از دست داده اند و مصرف مانند  مصرف ماهيت و تعریف 
که  فاجعه ای  به  پرداختن  از  گر  ا است.  شده  بقا  شرط  خود  زحمت، 
کنيم و به بحث های  به موجب مصرف گرایی بر سِر زمين آمد، صرف نظر 
زیست محيطی نپردازیم و مصرف گرایی را با تحولی که در نظام فعاليت های 
انسان به وجود آورده است، بسنجيم، این بخش از مقاله تالشی است برای 
تشریح این جمله »مصرف عامل تعامل فرد با جهان شده است«. صحبت 
که فرصت خودشکوفایی و تجربۀ عمل را نمی یابند؛  از انسان هایی است 
که در صفت مصرف کننده، با دیگر انسان ها مشترک است و  انسان هایی 

شاید این تنها همزیستی مشترک و متقابل همگانی فعلی باشد!
کاال و محصوالت آورده است؟ چه  اما نظام مصرفی چه بالیی بر سر 
کاال  در  خصوصياتی  چه  است؟  شده  تغيیر  دچار  کاال  در  خصوصياتی 
پایدار  طراحی  مدعی  می توانند  چطور  طراحان  است؟  شده  فراموش 

باشند، درحالی که تحولی در نظام مصرفی صورت نگيرد؟
با توجه به رفتار مصرفی، چگونه می توان به کهنگی به عنوان یک امتياز 

غ از تمام خصوصياتی که با کهنه بودن یک کاال القا می شود،  نگاه کرد؟ فار
ایجاد  و  خرید  عادت  مصرفی،  جامعۀ  در  است.  مصرف  معرف  کهنگی 
جایگزین برای کاالیی که نياز به جایگزین ندارد، موجب می شود که کاالها 
بیش از آنکه کهنه و ازکارافتاده شوند، کنار گذاشته شوند؛ بنابراین کهنگی 
تبدیل به یک صفت نایاب در کاال و فراموش شده در پروسۀ طراحی شده 
است. در بخش دوم این مقاله، مقولۀ کهنگی و جایگاه آن در طراحی مورد 

شناسایی قرار گرفته است.

فراموشِی خصوصیِت کهنگی در محصوالت
کنيم، یک مسئله  کاالها را مشاهده  گر تأثيِر ضرب آهنگ مصرف گرایی بر  ا
بدیهی است: کاال همواره پس از توليد و خرید کنار گذاشته می شود! و این 
کاال فرصت کهنه شدن را نمی یابد. البته  که یک  رفتار به معنای آن است 
کهنگی نيز برسد بر رفتار مصرف کننده تأثير می گذارد  کاالیی به مرحلۀ  گر  ا
ک، تجربۀ  و بررسی این تأثير در بخش دوم این نوشتار با عنوان استهال
مصرف مشخص شده است. اما آنچه در این بخش مورد هدف بود، درک 
بهتر عوامل ترغيب کننده به مصرف و تعيین نوع و جنس فعاليت مصرف 
گر در پاسخ به پرسش اصلی  در نظام فعاليت های انسان بود؛ بنابراین ا
کاال، مصرف گرایی را  گذاشتن یک  کنار  این مقاله یعنی شناسایی دالیل 
به عنوان یک عامل اصلی در منسوخ سازی یک کاال بدانيم، در این نوشته 
سعی بر آن بود تا ماهيت رفتار مصرفی و ارزش و نيت آن مشخص شود. 
گفته شد، امروزه مصرف عامل تعامل انسان ها با جهان  که  همان طور 
کمتری  کيفيت ابزارها، انسان زمان  کاربری و  شده است. با ارتقای سطح 
که انسان  کردن )کار و زحمت( می کند و مصرف عاملی است  کار  را صرِف 
گذران  که تنها برای  با آن زمان را سپری می کند و در نگاه آرنت، فعاليتی 
گيرد، زحمت است. همچنين مصرف گرایی به  زندگی و دوام آن صورت 
گر از  لحاظ ماهيت تکرارشوندۀ خود نيز با زحمت دارای تشابه است. اما ا
پیچيدگی شناسایی نوع و جایگاه رفتار مصرفی صرف نظر کنيم، نمی توان 
از پیچيدگِی رفتار توليد چشم پوشيد. با توجه به اصل توسعۀ پایدار و 
کيد  شعارهای طراحی پایدار، فرهنگ توليدِی امروز، هم زمان بر دو اصل تأ
می کند، مصرف بیشتر و انتقاد از آن؛ بنابراین درک فرهنگ مصرف امروز 
کاهش مصرف گرایی در نظام  کردِن رویکرِد  امری پیچيده است و دخيل 
این  به  توجه  بنابراین  است؛  پیچيدگی  همين  به  اشاره  امروز،  مصرفی 
مسئله برای طراحان به عنوان محرکان اصلی توليد، امری ضروری است؛ 
که این توضيحات می تواند نقش کليدی طراحی را در جامعۀ مصرفی  چرا
می کند  تالش  طراحی  می دانيم،  که  همان طور  سازد.  مشخص  کنونی 
که می تواند  مشکالت و بعدازآن، نيازهای جوانب متنوع زندگی مردم را 
الهام بخش به وجود آمدن مصنوعات خالقانه شود در عمل شناسایی 
کند )مارک استيکدورن، 1393، ص48(؛ اما توجه به چه عواملی می تواند 
موجب تعادل ميان توليد و مصرف شود؟ یا به عبارت دیگر، نقطۀ تالقی 
گفته شد  کاال کدام است؟ پیش تر  مصرف گرایی و پایداری در طراحی یک 
که بر  کاالیی  که  کهنگی یک رفتار فراموش شده در محصوالت است؛ چرا
کهنه شدن را ندارد.  گذاشته می شود، هرگز فرصت  کنار  اثر مصرف گرایی 
گرچه  که  کهنه نماد استفاده و استمرار در مصرف است  کاالی  ازطرفی، 
کهنگی  به موجب  است  ممکن  اما  است،  متضاد  مصرف گرایی  با  خود 
کهنگی، این  غ از نوع نگاهمان به مسئلۀ  گذاشته شود. فار کنار  کاال  یک 
پرسش پابرجاست که چرا در بحث طراحی با رویکرِد کاهش مصرف گرایی، 
مصرف گرایی  مقولۀ  در  که  می شود  گرفته  نادیده  ميزان  همان  کهنگی 
که  گفت، مصرف گرایی همان ميزان  فرصت ظهور نمی یابد. آیا می توان 
داده  تقليل  زحمت  و  تکرارشونده  رفتار  به  را  انسان  واالی  قابليت های 

نيازهای
خودشکوفایی

نيازهای احترامی

نيازهای اجتماعی

نيازهای امنيتی

نيازهای فيزیولوژیکی

فرصت بروز نمی یابد
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کاال را نيز به یک رفتار ناشناخته و فراموش شده  کهنگی در  است، عادت 
کرده است؟ و این فراموشی در تمام پیکرۀ طراحی  در محصوالت مبدل 

سایه انداخته است.
با هدف توسعه بدانيم، این  را  توليدات  گر خوش بینانه تمام  ا حتی 
که ما در چرخۀ توليد و مصرف محبوس  مسئله همچنان باقی می ماند 
کاالهایمان را از رده خارج می کنند. این  شده ایم و توليدات بهتر همواره 
می تواند  نيز  مصرف گرایی  کاهش  رویکرد  با  طراحی  که  بدان جاست  تا 
موجب  بسياری  عوامل  که  چرا بزند؛  دامن  مصرف گرایی  به  ناخواسته 
نخستين  بنابراین  می شوند؛  پایدار  و  بادوام  کاالی  یک  شدن  منسوخ 
برکنار  را  که طرح  با عواملی است  و مقابله  رسالت هر طراح، شناسایی 
کاربر بدانيم، فرصت طرح  کهنگی را یک پدیدۀ مؤثر بر رفتار  گر  می کند. ا
کهنگی  ک و  که چرا در پروسۀ طراحی استهال این پرسش پیش می آید 
گرفته نمی شود؟ و با اشاره به مقدمۀ این بخش با عنوان طراحی  در نظر 
پایدار برای یک چرخۀ پایدار، آیا می توان گفت بی فکری ای که خصوصيت 
را در  او  و  برگرفته است  نيز در  را  انسان مصرف کننده شده است، طراح 
که به مصرف نمی رسد.  حد یک توليدکننده تقليل داده است؟ توليدی 

توليدی که با هدف توليد به وجود می آید و نه مصرف!

قدردانی 
که  اژدری هستم  عليرضا  آقای دکتر  با جناب  قدردان فرصت همکاری 
ظرافت دیدشان، موجب درک بهتر مسائل مذکور شد. همچنين قدردان 
که همواره  گرامی، جناب آقای دکتر محمد رزاقی هستم  زحمات استاد 
یافتن  و  بنيادین  پرسش های  کردن  مطرح  در  دانشجویان  مشوق 

راهکارهایی بدیع و خدمت رسان به جامعه هستند.
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