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به آن میقبوالند ،مانند کسانی که در باتالق فقر گرفتار شدهاند.
موالینیتن و شــفیر ،متکی به آخرین یافتههای علوم رفتاری و
اقتصاد ،تبیین میکنند که چطور ابعاد مختلف زندگی ما تحت
تاثیر ذهنیت کمیابی است .همچنین آنها توضیح میدهند که
چطور سازمانها و تکتک افراد میتوانند کمیابی را مهار کنند
تا به موفقیت و رضایت بیشتری دست یابند .همانطور که تیلر
برنده نوبل اقتصاد سال  2017میگوید ،این کتاب از نظر علمی
بیبدیل و از نظر روایی بســیار خواندنی و سرگرمکننده است.
ب ه گفته نویســندگان کتاب ،همین داســتان درباره مشکالتی
مانند فقر نیز صادق است .کسانی که خود را در چرخه کمیابی
مییابند ،ناگزیر عملکردشان دچار نقصان میشود ،تمرکزشان
کاهش مییابد و برنامههای بلندمدت آنان ،جایش را به برنامهای
کوتاهمدت میدهد.
همه ما آدمیان مصرفکنندهایم اما مقوله مصرف و تبدیل آن به
پدیدهای جنونآسا ،از دهه  ۱۹۵۰موضوع مطالعه نظریهپردازان
اجتماعی قرار گرفته اســت .امروز ،اگرچه منتقدانی که از منظر
اقتصاد سیاسی ،سرمایهداری مصرفی را نقد میکنند همچنان
به قوت خود باقی هســتند ،اما چرخش عظیمــی در مطالعات
فرهنگی و علوم اجتماعی اتفاق افتاده است؛ چرخشی به سوی
مطالعه مصرف به مثابه فعالیتی که مردم به طور روزمره انجامش
میدهند و بخشی از هویت انسانی است .جامعهشناسی مصرف
میکوشد پدیده مصرف را در ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،نمادین،
اقتصادی ،سیاسی و مادی آن مطالعه کند و قصد دارد نشان دهد
مصرف مولفه محوری زندگی روزمره و هویت و نظم اجتماعی در
جهان معاصر است.
کتاب «مصرف و زندگی روزمره» که اخیرا منتشر شده کتابی است
درباره چگونگی رواج مصرفگرایی و سیطره فرهنگ مصرفی بر
انسانها در اقصی نقاط جهان .کتاب بین کنشها و فرایندهای
مصرف تمایز قائل شده است .با بررسی کنشهای فردی مصرف،
یعنی بررسی آنچه مصرفکننده در لحظه مصرف انجام میدهد،
تاریخچه و نظریههای مصرف را از ابتــدا تا امروز مرور میکند و
سیر تغییرات آن را نشان میدهد« .مارک پاترسون» ،نویسنده
کتاب ،در مقدمه میکوشد توصیفی اجمالی از شخصیت و منش
مصرفکننده ارائه کند و طرحی کلی از فعالیتها و فرایندهای
مرتبط با مصرف به دست دهد .سپس مفهوم مناقشهانگیز «زندگی
روزمره» را به اختصار تشریح میکند .همچنین سیر بحثها و
استداللهای کتاب را معرفی میکند .هر فصل به تنهایی شرح
مفید و مختصری اســت درباره یکی از حوزههای اصلی مطالعه
مصرف و همه فصلها در کنار هم بحثی منسجم و کلی را تشکیل
میدهند که در آن از برخی لذات ،آداب ،مناسک و مسئولیتهای
مرتبط با مصرف ســخن رفته اســت :نوعی اخالق ،سیاست یا
بوطیقــای مصرف در زندگــی روزمره .بحث واحــدی در تمام
فصلهای کتاب دنبال میشود که نقطه شروعش در فصل اول
است با عنوان «شما همان چیزی هستید که میخرید» :بررسی
تاریخچه مصرف ،مفهوم کاال و وسایل مادی و پدیده امکانپذیر
شدن تجارت کاالهای خارجی به واسطه استعمارگری .کتاب در
فصول بعدی از بحث مصرف کاالهای مادی فراتر میرود و مساله
امر نمادین ،وانمودهها و فضای مجازی را پیش میکشــد .پایان
بخش همه اینها در فصل آخر بحثی است درباره ایماژها ،برندها،
لوگوها و عالئم تجاری (فصل هشــتم« :لوگو ،آری یا نه؟») .این
فصل پدیدههای مصرفی را در متن تاریخ استعمارگرایی بررسی
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میکند .در طول این مســیر وارد مباحثی پیرامون شکلگیری
هویت (فصل دوم« :مصرف و هویت») ،روانشناسی خردهفروشی
و تجربه جسممند (فصل چهارم« :خرید بدن») ،و فضاهای مصرف
(فصل هفتم« :مرکز خریدروها و صندوقهای عقب ماشــین»)
میشود.
آلبــرت هیرشــمن ( )1915-2012اقتصــاددان آلمانیتبار
شناختهشده در حوزه اقتصاد توسعه است .هیرشمن در آثار خود
از حوزه مطالعات اقتصادی فراتر رفت و به عرصههای گوناگونی
از علوم اجتماعی و روانشناسي رفتاري و ارتباط آنها با علم اقتصاد
نيز پرداخت .اخيرا كتاب «جامعه بازار؛ تفاســير رقيب» از اين
اقتصاددان به فارسي ترجمه شده است .پس از مرگ هیرشمن
کتابی با عنوان «نوشتههای اساسی هیرشمن» توسط «جرمی
آدلمن» دوست و همکار او در موسسه تحقیقاتی پرینستون منتشر
شد .چهار مقاله انتخابی در کتاب حاضر بخش دوم کتاب مذكور
است .هيرشمن در اين مجموعه مقاالت ضمن كنكاش در مفهوم
منفعت به بررسي تفاسير رقيب و بعضا متضاد از جامعه بازاري
ميپردازد و نشان ميدهد يك قاعده مشخص براي داشتن يك
جامعه بازار و سرمايهداري خوب و خوشبختي انسان وجود ندارد و
وابستگي به مسير و تغييرات نهادي مانند داشتن گذشته فئودالي
يا نداشــتن آن از رهگذر عناصر مختلف ميتواند جوامع بازاري
متفاوتي را با سرانجام خوب يا بد رقم زند.
مقاله اول از کتــاب حاضر «مفهوم منفعت؛ از حســن تعبیر تا
همانگویی» نام دارد .در دهه  ۱۹۸۰مفهوم «منفعت شخصی»
در میان اقتصاددانان راست و چپ بهشــدت مورد مناقشه بود.
هيرشــمن در مقاله اول كتاب كه از مهمتريــن مقاالت حيات
فكري اوست به واکاوی دگردیسی مفهوم «منفعت» از سدههای
شانزدهم تا ســده بیستم و ســیر دگرگونی معنایی آن از منظر
اندیشه اقتصاد سیاسی میپردازد .مقاله دوم كتاب «تفاسیر رقیب
از جامعه بازار» مقاله مهم دیگری از هیرشمن است که اوایل دهه
 1980نوشته اســت .او در اين مقاله در جستوجوي روشهای
چندگانهای بود که اقتصاددانان درباره سرمای هداری میاندیشیدند
و ازاینرو در دهه  1970طیف روشهای ممکنی را روشن کرد که
ممکن بود یک نفر در قالب آنها درباره بازارها و مالکیت بیندیشد که
درست به منزله نوع مشخصی از راستآیینی مرتبط با «بازارهای
آزاد» قوت گرفته بود .سومین مقاله با عنوان «علیه خست؛ سه
روش آسان پیچیدهسازی بعضی مقوالت گفتمان اقتصادی»،
ســنگ بنای مهمی در چرخش اخیر اقتصاد رفتاری و مقالهای
پیشگام در این حوزه اســت .ایده اصلی هیرشمن در این مقاله
این است که رویکرد اقتصادی روایتی بهشدت سادهلوحانه حتی
در خصوص فرایندهای اقتصادی بنیادین مانند تولید و مصرف
به دست میدهد .دستکشیدن از این سادهسازیهای افراطی
به اقتصاددانان اجازه میدهد بتوانند بــه وجود دیگر مضامین
قدغنشده برای تحلیل اقتصادی یعنی عشق ،طمع و حسادت نیز
اقرار کنند .آخرین مقاله از این مجموعه «سه استفاده از اقتصاد
سیاسی در تحلیل اتحاد اروپایی» نام دارد .هیرشمن در این مقاله
در فضای پس از جنگ جهانی دوم به طــرح موضوعات ظاهرا
فراموششده بحرانهای دولت رفاه پرداخته است .موضوعاتی که
سالها پیش از آن در کتاب قدرت ملی و ساختار تجارت خارجی
در مورد آنها بحث کرده و مجددا مورد اقبال اقتصادسیاسیدانان
بینالمللی قرار گرفته بود.

