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 أما بعد: احلمد هلل وكفى وصالة وسالًما على عبده املصطفى.
ومة  َمة،      االستهالك تناول إنساين مباشر للطيبات واألرزاق؛ إشباًعا حلاجات إنسانية حقيقيةة. إن 

فهو حمصلة عمل وخربة ومهارة وإبةدا،  كمةا أن    فاالستهالك سلوك إنساين مكتسب بالفطرة  أما اإلنتاج 
 االستهالك نشاط يقوم به اجلميع  بينما ال يقوم باإلنتاج إال جمموعة حمددة م  األفراد  وَوْفًقا ملنطق االقتصةاد 

 نة م  سلعة ما َوفًقا ملا ُيعرف بدالة الطلب على السلعة.يتخذ املستهلك قراره بشراء كمية معي
وم  جهة أخرى  يفترض عل، االقتصاد أن املستهلك يعرف حاجاته ورغباته  وخصائص السلع وبدائلها  
وقدرهتا على اإلشبا،  وترتيبها بني السلع األخرى حسب أمهيتها له  وكيفية توزيع دخله؛ ليحقق لةه أقصةى   

فإن ما تعاين منه اجملتمعات املعاصرة؛ م  قصور يف توفري املعلومات الصحيحة ع  السةوق    المنفعة  وواقع احل
وتأَر وسائل الدعاية واإلعالن املضلل لقرار املستهلك  وعدم ترتيب املستهلك ألولويات حاجاتةه ورغباتةه    

  واحنراف السلوك االستهالكي وتوزيع دخله ليالئ، هذه األولويات  كل ذلك أدى إىل غياب املستهلك الرشيد
 وتبع ذلك احنراف يف السلوك اإلنتاجي يف السوق  وختريب لالقتصاد. يف اجملتمع 

إن املشكلة اليت استمرت مصادر البحث يف تتبع نتائجها  ومواكبة تطورها  والبقاء على صلة مستمرة هبا 
 على السلع واخلدمات؛ إلشبا، حاجته امللحة منةها.  يف احلصول هي تقرير ُهوية املستهلك  ومقدار استعداده

ع  تصرُّفات الفةرد   وهذا املعىن االجتماعي واالقتصادي لعملية التطور للحياة البشرية أبرز مفهوًما جديًدا ُيعرب
 املستهلك يف االقتصاد أطلق عليه االقتصاد االستهالكي.
ع  قضايا اإلنتاج واالستثمار   اقتصادية معاصرة خترج ويف حني ال جتد كتاًبا اقتصاديًّا حديًثا أو كتابات

وتوزيع الثروات والتضخ،  والبطالة واالنكماش  إال أنه باملقابل يندر تناول تنظي، االستهالك أو تربية االستهالك 
 يف املناهج االقتصادية احلديثة.

 إن على علماء االقتصاد خاصة  والعلماء واملفكري  عامة:
 ات االستهالكية يف اجملتمع.وا بالسلوكأن يهتم -1
 دعوة أفراد اجملتمع إىل ترشيد وتنظي، عملياهت، االستهالكية. -2
   تبنِّى مادة التربية االستهالكية مقررًّا دراسيًّا ضم  مراحل -3
 التعلي، املختلفة. 
  حث وسائل اإلعالم على تقدمي القدوات االستهالكية الرشيدة  -4
 واعتماد الدعاية واإلعالن املوافقة للواقع واحلقيقة. 
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لقد قيل: إن عصرنا هذا هو عصر االستهالك  وإن جمتمعنا هو جمتمع اسةتهالكي  وال عجةب؛ إذ إن   
 االستهالك اليوم هو حمور االقتصاد.

ا  وأعمالنا وسلوكياتنا وحياتنةا  وم  َم،   فهل آن األوان لالهتمام بالتربية االستهالكية يف بيوتنا ومتاجرن
 كلها.
 
 

 
 
 
 
 
 

 :للتواصل مع املؤلف
/

0505150751

zrommany3@gmail.com 
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و 

كيف يستقي، ان نشكو م  صعوبة العيش يف زماننا  وحن  نرى اشكال اخلةريات وأنةوا، املرفهةات    
وأصناف النع،  كما نرى سهولة االتصال واالنتقال وانتشار املؤسسات التعليمية والتربوية وتعدد اخليارات امام 

 االنسان يف كل شأن م  شؤون احلياة.
م  خالل منظور حمدود ونظرية ضيقة أو م  خالل رؤية بعة    ينبغي ان ُترى إن كل هذه األشياء  ال

وإذا استخدمنا معايري هبذه السمات  فإننا سنجد أن قسةما   الناس وإمنا م  خالل معايري قيمية وضوابط توازنية
كبريا م  سكان األرض  ال يتمتعون بكثري م  خرياته  العصر احلديث  ولك  حتترق قلوهب، بسبب الصور الةيت  

م  خالل مشاهدة اهلوة اليت تفصل بينه،  فيها تنع، املترفني وتطلعات املتخمني  كما يرون بؤسه، الشديد يرون
 وبني سكان العامل الصناعي.

على كفايته، مة  الغةذاء  ويف    يف العامل  كما يفيد تقرير منظمة الفاو أكثر م  مليار نسمة ال حيصلون
 %33م  سكان أمريكا الالتينية و %36م  سكان افريقيا و %61و م  سكان آسيا %63تقرير آخر فإن 

 م  سكان الشرق االوسط  يواجهون حالة اجلو،.
إن املقارنةات تةأد دائمةا    : «عصرنا مالحمه وأوضاعه»يقول الدكتور عبدالكرمي بكار يف كتابه البديع 

أمةا   لعيش  لكنها كانت فوارق حمةدودة. يف مستوى ا ففي املاضي  كانت هناك فوراق بني الناس مبفارقات.
اليوم  فمأساة الفقراء واجليا، واحملرومني أهن، يف مواجهة احلياة املتفاقمة  أشبه مب  استعد بقوس وسه، ملواجهة 

 خص، مسلح بالدبابات والصواريخ!!
ب يف امةور الةدي  أن   إذ م  الواج إن الناس الذي  يقارنون أنفسه، مب  ه، أعلى منه،  ه، على خطأ 

ولألسف؛ فإن شح املوارد قد محل كةثريا مة     نعمة اهلل تعاىل عليه. ينظر املرء اىل َمْ  هو دونه  حىت يستشعر
وحتمل اجلور واهلوان  بل صار  على االختالس وقبول الرشوة واقتراف الكذب واالحتيال وإراقة ماء الوجه الناس

حياة هي أقرب اىل حياة النبات  هو يأكل ويشرب ما يتيسر له ويتةنف  ويتكةاَر     كثري م  املسلمني يعيش 
 ميوت!!
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كل مرتباته اليت يتقاضةاها خةالل    يف أكثر بلدان العامل االسالمي حيتاج املوظف متوسط الدخل اىل ان يدخر 
تبه ال يكفيه لإلنفاق علةى  عشري  سنة  حىت يتمك  م  امتالك بيت يؤويه مع أسرته!! فكيف اذا علمنا أن مر

 سوى نصف شهر  ويدِّبر نفقات باقيه ع  طريق االقتراض واالستدانة!! حياة شبه كرمية
وتظل مشكلة املشاكل بالنسبة لكثري م  الشباب هي البطالة الضاربة أطناهبا يف معظ، الدول االسةالمية   

حلصول على عمل ذي أجر مناسب  حىت قال أحد الباحثني: وصعوبة ا واآلخذة يف التفاق،  حيث الركود العام
 إن هناك أجيااًل قد تولد وتعيش ومتوت  دون ان جتد عماًل مالئمًا!!

وإذا تأملنا مرة أخرى يف املسافات الفاصلة بني الشعوب االسالمية والصناعية  وجدنا أن تلك املسةافات  
 تزيد واهلوة تتسع.

بصورة مطردة  فإن أسعار صادراتنا تتدهور أو تتجمد وهذا يعين أنةه   فعلى حني ترتفع أسعار منتجاهت،
 على عني القمْدر م  الواردات. حيب أن نصدِّر أكثر حىت نستطيع احلصول

أن هناك مليارًا مة  البشةر    دوالرا على حني 36300م كان دخول الفرد السويسري 1991يف عام 
 دوالرا يف السنة. 370 أكثره، مسلمون يكافحون ليعيشوا بأقل م 

ل الفةرد يف  يقيا خالل العقد املنصرم وهبط دخة ولألسف؛ فقد توقف النمو تقريبًا يف كثري م  دول أفر
 معظ، تلك الدول.

م أن متوسط الدخل احلقيقي للفرد يف العامل النةامي  1988جاء يف تقرير اقتصادي صادر يف جنيف عام 
م يف حني ارتفع متوسط الةدخل احلقيقةي   1987م وعام 1981عام  يف املدة اليت بني %6قد اخنف  مبعدل 

 .%13للفرد يف العامل املتقدم يف املدة نفسها حنو 
إنه لي  مثة مسوغ مقبول الجنراف املرء يف التسابق على إرواء حاجات اجلسد  ما دام يعتقد  ختامًا أقول:

أن اهلل تعاىل سائله عما استخلفه فيه م  مال  وما دام يعتقةد   أن اآلخرة هي دار العيش احلقيقي  وما دام يعتقد
 أن محاية البيئة واحملافظة على موارد األرض مسؤولة م  مسؤوليات املسل،.
 ويبقى السؤال قائمًا: هل حن  نعيش اآلن يف عصر العيش الصعب؟!!
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ألصحابه وتالميذه: أتدرون ما  -رمحه اهلل  -قول سفيان ب  حسني جاء يف تراَنا يف بيان معىن االقتصاد 
 لي  فيه إسراف وال خبل. وال تقصري؛ أي: االقتصاد؟! هو الشيء الذي لي  فيه غلو

: }َوالَِّذيَ  ِإذما أمْنفمُقوا لمْ، ُيْسِرُفوا َولمةْ،  -سبحانه  -ولي  ذلك إال تبيني وتفسري للقوام الذي جاء يف قوله 
 لبخل والتقتري هو املنزلة بني املنزلتني املتطرفتني؛ منزلة ا [  فاالقتصاد67 َيْقُتُروا َوكمانم َبْيَ  ذمِلَك قمَواًما{ ]الفرقان:

 ومنزلة اإلسراف والتبذير.
قيمة هذا االقتصاد ومكانته يف اإلسالم  حني جعلةه مة     -صلى اهلل عليه وسل،  -وقد بّي  لنا الرسول 
: ))السمت الصاحل  واهلمْدي الصاحل  واالقتصاد جزء مة  سسةة   -عليه السالم  -أجزاء النبوة  وذلك بقوله 

 زًءا م  النبوة((.وعشري  ج
عةز   -كان يقول: "إن م  أحب األمةر إىل اهلل   -رمحه اهلل  -كذلك  فقد ورد أن عمر ب  عبدالعزيز 

 القصد يف الغىن والعفو يف املقدرة". -وجل 
 -ع  غريه؛ فع  احلس  البصري  وهلذا  فقد كان االقتصاد وعدم اإلسراف م  العالمات اليت متيِّز املؤم 

يف دي   وحزًما يف لني  وإماًما يف يقني  وِحلًما يف عل، وكيًسةا يف   قال: "إن م  عالمة املؤم : قوة - رمحه اهلل
 وإعطاًء يف حق  وقصًدا يف غًنى  وجتمُّاًل يف فاقة  وإحساًنًا يف قدرة..". مال 

 -فقد نفى رسةول اهلةدى   هلذا  وملا كان التبذير يؤدي إىل الفقر  فقد لزم أن يؤدي االقتصاد إىل الغىن 
: ))ما عال مقتصةد((  ويف روايةة   -السالم الصالة و عليه - الفقر ع  املقتصد  فقال -صلى اهلل عليه وسل، 

 أخرى: ))السؤال نصف العل،  والرفق نصف العيش  وما عال م  اقتصد((.
ليهما وعدم اإلمهال أو التفريط وملا كان املأكل واملشرب ضروريني حلياة البشر  فقد لزم عليه، احلفاظ ع

: }َوُكُلوا َواْشةَرُبوا َولمةا   -عز وجل  -هلذا  فقال  -سبحانه  - فيهما؛ إذ ال قوام هل، إال هبما  وقد دعانا اهلل
 .[31 ُتْسِرُفوا ِإن ُه لما ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفنَي{ ]األعراف:
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 -بكونه حالاًل خالًصا بعيًدا ع  شبهة احلرام  فقةال  هذا املأكل واملشرب  -سبحانه وتعاىل  -وقّيد لنا 
[  وذلك بشرط عدم اإلسراف 172 َما َرَزْقَناُكْ،{ ]البقرة: : }َيا أميَُّها الَِّذيَ  َآَمُنوا ُكُلوا ِمْ  طميَِّباِت-جل ذكره 

 ىل نيل حمبة اهلل.ال حيب املسرفني  وم  هنا فقد كان القصد طريًقا إ -تعاىل  -أو التبذير؛ ألنه 
عليةه   -ومس ى ذلك شرًّا  بقوله  بشاعة م  يسرف يف مأكله  -عليه السالم  -وقد أظهر رسول اهلدى 

: ))ما مأل اب  آدم وعاء شرًّا م  بطنه  حسب اب  آدم أكالت )لقيمات( يقم  صلبه  فإن كةان ال  -السالم 
أدرك الكثري م  العلماء املتخصصني يف العلوم الطبيةة يف   وقد َلث شراب  وَلث نف ((. حمالة  فثلث طعام 

 م  الطعام. بعالج الكثري م  األمراض انطالًقا م  مبدأ التقليل وبدأواعصرنا احلاضر هذه احلقيقة  
إياك، والبطنة  فإهنا مكسلة ع   قوله: "أيها الناس  -رضي اهلل عنه -ورد ع  الفاروق عمر ب  اخلطاب 

ة للجس،  مؤشرة للسق،  ولك  عليك، بالقصد يف قوتك،  فإنه أدىن م  اإلصالح  وأبعد مة   الصالة  مفسد
 فإنه ل  ُيهلك عبد حىت يؤَر شهوته على دينه". -عز وجل  -السرف  وأقوى على عبادة اهلل 

ري الكثري م  يف األموال م  أجل توف وم  هنا  فقد كانت البطنة مؤدية إىل الفقر؛ إذ هي يف أوهلا إسراف
 إهدار لألموال ملعاجلة ما حلق اإلنسان املسرف م  أمراض ومتاعب. الطعام والشراب  وهي يف آخرها

واألمر باالقتصاد واالعتدال والتوسط يسري يف كل مناحي احلياة امللب  واملسك   واملركب واخلةادم   
 ووسائل االتصاالت واملواصالت والترفيه.

أن يعيش املسل، بعيًدا ع  التمتع  مهمة  هي أن االقتصاد يف احلاجات األساسية ال يعين بيد أن هناك قضية
ذلك ألن التمتع هبذه الدنيا ونعيمها ال يتناىف مع نظةرة   والقيود األخالقية. يف هذه احلياة وفق الضوابط الشرعية

ال نعي، هلا  املسةك    نعي، الدنيا  وإن كانت: ))َالث م  -صلى اهلل عليه وسل،  -اإلسالم االقتصادية؛ يقول 
 الواسع والزوجة الصاحلة واملركب املوافق((.

أدًبا حسًنا  إذا وسع عليه وسع  فإذا  -تعاىل  -ورح، اهلل احلس  البصري القائل: إن املؤم  أخذ ع  اهلل 
 قّتر عليه قتر.

د اَر اْلَآِخَرةم َولما َتْنَ  َنِصيَبَك ِمَ  الدُّْنَيا َوأمْحِسْ  كمَما أمْحَسَ  اللَُّه }َواْبَتِغ ِفيَما َآَتاَك اللَُّه ال وصدق اهلل القائل:
 [.77 ِإلمْيَك{ ]القصص:
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وال خيتلف اجملتمع احلديث يف ذلك عة    الغاية النهائية م  النشاط اإلنتاجي يف كل جمتمع هو االستهالك 

ادة االستهالك  والقدرة اهلائلةة  أي جمتمع سابق  إال يف األمهية املتزايدة اليت بدأت حتتلها ضرورة العمل على زي
 اليت توفرت هلذا اجملتمع للعمل على حتقيق هذه الزيادة باستمرار ومبعدالت متزايدة دائمًا.

إن االستهالك أصبح يف ذاته قيمة اجتماعية كربى  ويقاس مركز الفرد االجتماعي بقدر ما يستهلكه م  
 "املوضة" دائمًا يف تغيري  حىت يشعر الفرد حباجته إىل التغيري السلع واخلدمات  ومدى قدرته على التغيري املستمر 

 يف استهالكه  مما يؤدي إىل االستهالك املستمر.
وإذا كان االستهالك ونوعه وتنوعه حيدِّد يف العصر احلديث ة إىل حد ما ة مكانة العائلة االجتماعيةة     

ملركز االجتماعي يتحدد للفرد مبقدار ما يستهلكه  بل إنةه  فإن ذلك مل يك  كذلك دائمًا. ففي القدمي مل يك  ا
مة    م  مدعاة السخرية أن حياول الفرد أن جياري النبالء يف حياهت،  وأن حياول أن يستمد مركزه االجتماعي

  زيادة انفاقه االستهالكي.
القتصاد األمريكي فبل  يف كتابه هو ا ولعله  م  الطريف أن أول م  أشار إىل أمهية االستهالك التفاخري

))نظرية الطبقة املترفة((  وهو بذلك يشري إىل أن بذور هذا اجملتمع اجلديد قد ظهةرت يف الواليةات املتحةدة    
 منذ هناية القرن املاضي. األمريكية

دوزنربي ع  ))أَةر  إال عندما كتب  ومل ينظر إىل أَر االستهالك كقيمة اجتماعية يف النظرية االقتصادية
 ال يتوقف على ذوقه وما يريده هو  بقدر ما يتأَر مبا يستهلكه اآلخرون. التقليد((  حني بني أن استهالك الفرد

ومعىن ذلك أن االستهالك أصبح  وبذلك أدخل فكرة التداخل بني أذواق املستهلكني يف حتديد ذوق املستهلك.
ال يستهلك ما يريده فحسب  وإمنا يستهلك ما جيد جريانه وزمالءه يستهلكونه. وم  هنا قيمة اجتماعية. فالفرد 
 به اإلعالن يف العصر احلديث. نفه، الدور اليت يقوم

إىل الطبقةات الوسةطى ولةي  إىل     ولذلك  فإن أه، ما نالحظه يف الوقت احلاضر هو اجتاه االستهالك
ع  األذواق واملوضة قاصرًا على طبقة حمةددة مة  ذوي الةدخل     الطبقات العليا. ففي املاضي  كان احلديث

أما اآلن  فإن املنتجات احلديثة تتجه عادة إىل املستهلك العادي والذي يّكون الغالبيةة الكةربى مة      املرتفع 
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دون نظرة نقدية فاحصة  فهة،   ستهلكون العاديون ة يشترون عادة ما يقدم هل، املستهلكني. وهؤالء ة أي امل 
ولذا  فإن االستهالك التريف يف العصر احلديث لةي  قاصةرًا علةى     بطبيعته، م  مقدري االستهالك النمطي.

قد بدأت متيل حنو  الطبقات العليا  وإمنا هو م  أه، خصائص الطبقة الوسطى وما دوهنا. بل لعل الطبقات العليا
 التعفف ع  هذا االستهالك النمطي.

إن التقدم الفين اهلائل املتاح اآلن واملستخدم يف أساليب اإلنتاج قد وفر القدرة املستمرة على زيادة اإلنتاج 
على النظر إىل كما أّن سيطرة الفنيني على قرارات اإلنتاج قد ساعدت  واإلنتاجية مما زاد م  فرص االستهالك.

م  األهداف الرئيسة اليت يتوخاهةا   أي زيادة اإلنتاج وما يرتبط هبا م  ضرورة زيادة التصريف  باعتبارها النمو
أن االستهالك يف اجملتمع احلديث قد زاد بشكل مل يك  معروفًا فيما  مصدرو هذه القرارات. وقد جن، ع  ذلك

عنه جمموعة م  القي، والقواعد اليت تنظ، حياة اجملتمع يف ضوء زيادة االستهالك. وم  ذلةك  كما جنمت  سبق 
ة وقد سبقت اإلشارة إليه ة أن زيادة االستهالك قيمة اجتماعية كربى  وحمور مه، يف النشاط االقتصةادي.   

 ك املتزايد  قد أصةبحت فزيادة االستهالك يف حد ذاهتا  وبصرف النظر ع  احلاجات اليت يشبعها هذا االستهال
على االقتصاد  كما هلا آَةار ونتةائج    م  قواعد اإلنتاج يف العصر احلديث. وقد كان هلذه الظاهرة آَار بعيدة

 خطرية على السلوك االجتماعي.
ل م  وإذا كان جمتمع االستهالك قد أدى إىل الزيادة املستمرة يف استهالك الطبقات احملرومة؛ إال أنه مل خي

إىل االستهالك  وعدم وجود ُمثل خلقية وَقافية  الغرض منها تنمية الفرد  انتقادات عنيفة مردها إىل نظرته املادية
 وقدراته. فهذا اجملتمع جيعل م  الفرد أداة لالستهالك  دون أن جيعل منه إنسانًا حقيقيًا.

ال يستهدف سوى مزيد مة  اإلنتةاج    ج واالستهالك كما أن هذا اجملتمع يف سعيه املستمر لزيادة اإلنتا
دون أي هدف ظاهر. بل إن سعي هذا اجملتمع ملزيةد مة  اإلنتةاج     ومزيد م  االستهالك. فهو جرٌي حمموم

واالستهالك  جعله يستخدم املوارد الضخمة وبإمكانات كبرية للتأَري يف أذواق املستهلكني وتوجيهه، حنو أكثر 
جنح يف قصر دور الفرد على جمرد وحدة الستهالك ما يقدم  ر. وبذلك فإن هذا اجملتمع بإمكاناته الضخمة وأكث

 له يف السوق.
يقول فرانسوا دال يف كتابه ))مستقبل السياسات اإلدارية((: ))إن غزو املستهلك لشيء مثري...((. إن ما 

مماَلة أقل جودة  وبالطبع أقل سعرًا  ليقبل الناس عليها  حىت تعمد إليه بع  الشركات املنتجة م  إحالل سلع 
إغةراء املسةتهلك     تزول السلع األصلية م  السوق  وعندها ترفع سعر السلعة املثيلة  إن هذا منوذج م  مناذج

 وأسلوب م  أساليب غزوه.
البيئةة: السةيارات  والبيةوت     تقول اإلحصاءات األخرية  أن م  العوامل اليت متثل منطًا يف احلياة يؤذي

الفخمة  ومراكز التسوق الكربى  والسلع االستهالكية  ونو، الطعام املرتكز على اإلفراط يف أكةل اللحةوم    
 والغذاء غري الصحي.
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إما بسبب َورة املتغريات واإلنتاجية الكبرية  أو ألننا ننتهج   إن السلوكات االستهالكية بدأت تتغري اليوم
الكيًا إلخفاء شيء معني يف نفوسنا  كمستوانا املايل أو الثقايف مثاًل. ولذلك كان خيارنا عشوائيًا  مسلكًا استه

ففةي بعة     حسب ما ميليه ذوق املصم، أو حسب النص اإلعالين يف التليفزيون  وال خيار لنا كمستهلكني.
إعالن مثري. إن شةرحية كةبرية يف جمتمعنةا     يف األحيان نشتري بضاعة ال لتلبية حاجة خاصة  بل ألهنا ظهرت

مة    ال تتابع بدقة واهتمام وموضوعية جمريات األحوال السوقية داخل وخارج بالدنا.   إن كثريًا االستهالكي
ه م  فكل شيء نادر  يتسابق الناس الختطاف املستهلكني تستهويه، وتثري أحاسيسه، االستهالكية عقدة الندرة 

 األسواق.
إن النظ، االقتصادية اليوم تندفع وحتت ضغوط منافسة ال ترح، إلنتاج ماليةني السةلع الةيت ال متثةل     

غري احملدودة. ولذا  قام نظام إعالين هائل يتميز باجلاذبيةة   احتياجاٍت حقيقية للبشر  بل لتلبية الرغائب البشرية
   إلجياد الرغائب وتسعريها لسلع مل نك  يف حاجة إليها ألبتة.يف نف  الوقت واجلمْور والتكلفة

م 1989التابع جملموعة إيروكوم هافاس بباري  يف مارس  CCAلقد أعل  خرباء مركز االتصال املتقدم 
بلدًا أوروبيًا. وقد  23دراسة استغرقت عامني ع  أساليب احلياة السياسية وأمناط االستهالك ووسائل اإلعالم يف 

ع  اكتشاف تنويعات عديدة يف الشخصية األوروبية مثل الربيطاين الذي ميثل النمط املعةادي   ضت الدراسةمتخ
لألجانب  السعيد بالعيش يف جمتمع الغابة الذي ال يأبه كثريًا للمسئولية االجتماعية  وأمناط أخرى مثل األورويب 

 تصل الدراسة لستة عشر منطًا. الغيور واألورويب األخالقي  واألورويب املتساهل... إىل أن
 

خلصت إىل أن هناك جمموعةات   م كذلك 1989ويف دراسة أخرى أعدهتا صحيفة الصنداي تاميز عام 
هي األمريكية والربيطانية والفرنسية واليابانية  وأن العنةاوي  اإلعالنيةة    أربع عاملية تسيطر على سوق اإلعالن

السيارات  العطور  العزاء  وأن األموال املخصصة لدراسة اإلعالن واألسواق تقّدر بنحةو  الكبرية هي: البنوك  
 سسة مليارات دوالر يف العامل كله.

وتقول اإلحصاءات األخرية  أن م  العوامل اليت متثل منطًا يف احلياة يؤذي البيئة: السةيارات  والبيةوت   
كية  ونو، الطعام املرتكز على اإلفراط يف أكةل اللحةوم    الفخمة  ومراكز التسوق الكربى  والسلع االستهال

 والغذاء غري الصحي.
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وكان األطفةال يعتةربون نوعةًا مة       عيد  كانت األسرة تلعب دور شركة التأمني ببمنذ زم  لي   

مبثابة أموال استهالكية ولذلك فإن اختيارات األزواج هلذا النو، مة    االستثمار  ولكنه، اليوم  أي األطفال 
 اإلنتاج أصبحت مقيدة باالقتصاد.

أو يف شؤوهنا  وتركوا تلك املهمة  لقد حتفظ االقتصاديون حوايل قرنني م  الزم  ع  الكالم ع  األسرة 
واجلدير بالذكر أن البحث الوحيد املقدم يف تلك الفترة مة  قبةل أحةد     لعلماء االجتما، واحملللني النفسيني.

 يف جمال السكان مل يدع، باحلقائق. االقتصاديني
حتت عنوان )أصل املشكلة السكانية(  م1798فقد أطلق روبري مالتوس صرخة إنذار يف حبثه املقدم عام  

فكلما زاد الدخل تزوج الشباب يف  حينما قال إن الزيادة السريعة يف السكان متثل عائقًا ضخمًا يف طريق التقدم.
 س  صغرية وأجنبوا أطفااًل.

لعل اإلنتةاج الزراعةي لة      مدرسًا لالقتصاد السياسي حبثه قائاًل: واختت، مالتوس الذي أصبح فيما بعد
يستطيع وحده مواجهة هذا النمو السريع للسكان  ولك  احلل يكم  يف حتديد النسل برفع س  الزواج  لكةي  

 نتجنب تفشي اجملاعة والفقر.
 زيةادة مدهشةة يف اإلنتةاج    ويف الواقع  مل تتحقق توقعات مالتوس التشاؤمية  فقد أتاح التقدم التقين

الزراعي  ومل يسه، ارتفا، مستوى املعيشة يف دفع األزواج إىل إجناب عدد أكرب م  األطفال  بل على العك   
 بشكل ملحوظ  حىت أنه بات يهدد القدرة على التعوي  السكاين. اخنف  معدل املواليد

السيما فيما يتعلق بقيمة الوقةت   دة أفكار هامةويف حماولة لتفسري هذا التطور املذهل قدم جاري بيكر ع
وأمهية رأس املال البشري إذ اقترح رؤية جديدة متاًما لألسرة  وذلك م  خالل حبثه املسةمى )رسةالة حةول    

 األسرة( مما جعله يستحق فال أن جائزة نوبل يف االقتصاد.
عدد األطفال ولةي  نوعيةة    فقد أوضح بيكر أن مالتوس أخطأ يف توقعاته  ألنه وضع يف اعتباره فقط

األطفال  فقد أمهل الرعاية اليت تقدم إىل كل طفل  والتكاليف اليت ينفقها الوالدان لتربيته وصقله وتدريبه لكةي  
 يصبح جذاًبا وذكًيا.
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 ترفيه(. -تعلي،  -ة )صحة بيد أن هذه التكاليف تكون دائًما متغري
حىت لو ارتفع دخلةه،  ولكنةه،    وبناًء عليه  فإن األزواج ل  يفكروا يف إجناب عدد أكرب م  األطفال

سيلجؤون إىل تربيته بأفضل الوسائل  وأضاف بيكر أنه بني عصر مالتوس وعصرنا هذا حدث تغري تام يف وضع 
كةان  تمعات التقليدية الريفية خاصة  احلياة املعيشية. فيما مضى  ويف اجملاألطفال داخل األسرة  ويف شىت أحناء 

فقد كانت األسرة عامًلا مهًما  ألهنا حتمي  أو املصنع  األطفال يستطيعون املساعدة يف األعمال اليسرية يف احلقل
 وكانت مبثابة شركة تأمني ذات فاعلية. كل أفرادها م  غدر احلياة 

ومل يعد األطفال ميثلون حصة  مل تعد الروابط اليت تض، األجيال وَيقة كما كانت يف املاضي  ولك  اليوم
 يف األيدي العاملة  وليسوا مبثابة محاية للمستقبل.

عندما حتملت مسةؤولية التعلةي،    لقد فقدت األسرة جزًءا مهًما م  مهامها ألن آليات السوق والدولة
وبعد أن كان األطفال فيما مضى نوًعا م  االستثمار  حمل األسرة. الشيخوخة قد حلت بذلكوالبطالة واملرض و

هي أن الفردية حلت حمةل   إن أخطر قضية جتابه األسرة يف جمتمعاتنا املعاصرة أصبحوا اليوم موارد استهالكية.
 األسرية.
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 إّن زجيات املاضي اليت نظمتها اأُلسَر كانت تقلل م  فحص اخلطأ  وحاالت القلق  والتفكُّك االجتماعي.

م  زجيات احلب  وم  املفارقات أنه يشهد أيًضا أكرب عةدد مة  حةاالت    يشهد أكرب عدد فعصرنا هذا أما 
 الطالق.

والطاقات اليت تعطيها األسةرة للفةرد     أي: أمهية املعارف  - إّن أول م  بّي  أمهية رأس املال البشري
جةائزة نوبةل يف   هو االقتصادي األمريكي جاري بيكر احلةائز علةى    -ويكتسبها م  خالل التربية والتعلي، 

 االقتصاد.
؛ «األسرة»وقد اهت، بيكر باألزواج  وخاصة حاالت الزواج والطالق  وذلك م  خالل حبثه الرائد حول 

 خاصة أنه َيعترب الزواج مبثابة عقد لتوزيع العمل  إذ عرض بع  األفكار اليت أزعجت أنصار احلركات النسائية.
 .معني فكل م  الزوجني يتخصص يف جمال

وطبًقا للعادات والتقاليد االجتماعية  فإن الرجل هو الذي يعمل يف اخلارج  وتبقى املرأة يف املنزل للقيةام  
 باألعمال املنزلية  وممارسة األمومة.

وقد بّي  االقتصادي االجنليزي دافيد ريكاردو يف عصره )القرن التاسع عشر امليالدي(  وم  خالل نظرية 
   ملاذا جيب أن تتخصص دولتان يف التبادل التجاري؛ للحصول على أقصى الفوائد؟املزايا املتوازنة

ويطّبق جاري بيكر النظرية نفسها يف التبادل غري التجاري الذي يربط الزوج بالزوجة؛ حيث يؤكةد أن  
 وحيقق هل، الرفاهية. التخصص فقط هو الذي ينظ، موارد األزواج 

يف جمال السوق اخلارجية إىل إنقاص الربح االقتصادي للزوج مة  جهةة    لقد أدى دخول املرأة الواسع 
 وسهولة الطالق م  جهة أخرى.

يقول فيليب َورو: نستطيع أن نقول بتعبري اقتصادي إّن خروج أحد الشركاء يف الزواج م  السةوق مل  
أن ينتهي زواجه، بالطالق  فإهن، ال حيرصون على اإلسةرا،   يعد يكلف غالًيا  ومبا أّن األزواج الشبان يتوقعون

 كما كان حيدث يف املاضي. يف اإلجناب 
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ويقول دجنان: يبدو جليًّا أن الزواج مل يعد رحًبا كبرًيا  ويؤكد ذلك العدد الكبري م  االرتباطات احلةرة  
 يد دون زواج.وزيادة عدد النساء املسؤوالت ع  األسرة  وكذلك ارتفا، عدد املوال

يبدو ولألسف أّن هذا التطور يتوارث ذاتيًّا  فترغب الزوجات يف العمل كحماية هل   وأوالده  م  مصيبة 
 أّي طالق حمتمل.

ورمبا كان ذلك؛ ألن الزوجةات يكة     وم  املالحظ أن أجور النساء العامالت أقل م  أجور الرجال 
طنَي اجلهد نفسه يف نشاطه   املهين  ولذلك فه  يستثمرنم أقةل يف اخلةارج    مشغوالت باملهام املنزلية  فال يع

 وخيترنم أعمااًل تتطلب جهًدا أقل  ولذلك فإن أجوره   تكون أقل.
إّن عوامل اقتصادية واجتماعية وصحية تؤَر يف عدد املواليد؛ إذ ال تقتصر على عمل املرأة فقط  بل تشمل 

ث يف فترة التغريات التقنية السريعة  فإن كثرًيا م  األسر تفّضةل حتديةد أَاَهةا أو    ومثلما حيد التقدُّم التقين.
 يف نسبة املواليد. مما يؤدي إىل اخنفاض امليزانية املخصصة ألطفاهلا  وينتج ع  ذلك اخنفاض سياراهتا؛

عدل اخلصوبة  إضافة إىل ولذا  قام جاري بيكر وروبرت بارو ببناء منوذج حسايب يسمح بتحليل تطور م
درجة تضحية الوالدي   والنمةو  ومعةدالت الفائةدة واألعبةاء      التقدم التقين  فظهرت عوامل عديدة  مثل:

 تؤَر يف نسبة املواليد. االجتماعية
ك وذلك ألن وجود األطفال يضع املرء يف النهاية يف موقف اختياري بني االستهالك الفوري  واالسةتهال 

وكلما ارتفعت معدالت الفائدة الفعلية  حرصت األسرة على االدخةار  وخفضةت    املؤجل لصاحل األطفال.
وعلى العك   فإن زيادة األعباء االجتماعية على املوظفني خيف   مما يؤَر إجيابيًّا على عدد املواليد. االستهالك؛

 األطفال.االدخار  ويؤدي إىل ُفقدان الرغبة يف إجناب 
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مبجاالته املختلفة م  تغذية ومالب  وإدارة منزل ورعاية للطفولة يهت، باألسرة اليت هي إن االقتصاد املنزيل 
والقي،  تربية الطفل واملرأة واألسرة جمتمعة تربية إسالمية وغرس املبادئ وم  أهداف االقتصاد املنزيل نواة اجملتمع.

 اإلسالمية السمحة يف أذهان وعقول الناشئة.
فإن تعل، الفرد طرق تصنيع األطعمة  قتصاد املنزيل له عالقات كبرية باالقتصاد الوطين األم؛وال شك أن اال

 وحفظها يساعد على زيادة دخل األسرة.
إن دراية الفرد باقتصاديات األسرة ومواردها البشرية واملالية والتخطيط السلي، لإلنفاق يؤَر بدوره علةى  

 الب  لألسرة يعمل بدوره على تقليل املنفق على املالب   فيزيد دخل األسرة.االقتصاد الوطين    إن تصنيع امل
ملواجهة أعباء احلياة نتيجة زيادة أسعار السلع املختلفة واخلدمات؛ األمر الةذي   االقتصاد املنزيل ضروري

ة الةيت هتةت،   ومما ال شك فيه أن األسةر  يتطلب االنتفا، باملوارد املتاحة إىل أقصى حد ممك  وبطريقة سليمة.
 أسلوب حياهتا  سوف حتقق أهدافها.  بتخطيط

ينبغي مراعاة إمكانات األسرة واتبا، نظام اإلنفاق السلي،  م  حيث عدم زيادة مقدار املنفق علةى  لذا  
 الدخل وتوزيع الدخل قدر اإلمكان على أبواب اإلنفاق.

 ُيْسِرُفوا َولمْ، َيْقُتُروا َوكمانم َبْيَ  ذمِلَك قمَوامًا﴾.يقول تعاىل: ﴿َوالَِّذيَ  ِإذما أمنفمُقوا لمْ، 
 

لشؤون املنزل وتةدبري مصةروفاته    تلعب ربة املنزل دوًرا مهًما يف إسعاد أسرهتا  وذلك بإدارهتا احلكيمة
 وصحة أفراده.

  فاملنزل هو املكان الذي يسعد فيه مجيع أفراد األسرة.
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على توفري السعادة يف األسرة الناحية املادية م  حيث تقدير دخل األسرة وتنظةي،   وم  العوامل املساعدة
ميزانيتها  حيث توفر مجيع حاجات ومتطلبات األسرة؛ للمحافظة على صحة األفراد  وتأمني امللب  واملسةك   

 املريح.
دخار لوقت احلاجة والطوارئ املفاجئة؛ إذ إن بتخصيص مبالغ مالية للتوفري واالويا ليت لو اهتمت األسر 

 ربة املنزل الواعية هي اليت توز، ميزانية األسرة على األبواب الالزمة لإلنفاق.
ينبغي وضع ميزانية حمكمة لألسرة  تضبط النفقات وحتدد اإليرادات وأوجه الصرف  مةع املراقبةة   لذا  

 الدقيقة هلذه امليزانية.
 

كثرًيا ما يكون لدى الفرد العديد م  األعمال اليت حتتاج إىل إجناز يف وقت حمدد  أو حيتةاج إىل القيةام   
 بعمل مل يسبق له القيام به فيما مضى.

 وغريها يكون التخطيط هو احلل؛ إذ حيدد اخلطوات الواجب اتباعها للوصول إىل هدفيف هذه احلاالت  
معني  وحيدد الوقت املطلوب إلجناز هذه اخلطوات  وع  طريق ذلك ميك  تصور العقبات اليت قةد تصةادفنا    

هي تصةور لةبع     واخلطةفالتخطيط هو اخلطوة األوىل يف العملية اإلدارية   واهلدف الذي نريد الوصول إليه.
 األعمال املستقبلية  وهي مرحلة تسبق أي عمل م  األعمال.

فمرحلة التخطيط أه، املراحل الةيت ينبغةي    ينبغي أن يشترك مجيع أفرادها يف إدارة شؤوهنا  األسرة  ويف
ملناقشة املشكالت املتوقعة والرغبات املطلوبة واملفاضلة بني األهداف املطروحة علةى   إشراك أفراد األسرة فيها؛

 ضوء املوارد املتاحة.
تقوية للروابط األسرية  وتكوي  شخصيات فردية  -الفوائد االقتصادية العديدة  إىل جانب - إن يف ذلك

 ذات مسؤولية عالية وذات ختطيط وتفكري سديد.
 

لكي يلعب القطا، اخلاص دوًرا أكرب فعالية  ولكي يسه، يف مسرية التنمية بشكل أكثر إجيابية  فإن سبيله 
 مستوى الكفاية اإلنتاجية ع  طريق االستفادة م  عناصر اإلنتاج املتاحة. يف ذلك هو رفع

فإن دراسةة السةوق بغيةة     وملا كان السوق مبثابة املقياس الفعلي لتحديد مدى كفاءة العملية اإلنتاجية 
السةليمة املتعلقةة    يعد مدخًلا علمًيا الزًما الختاذ القرارات التعرف على نو، املنتج املناسب لفئات املستهلكني

 باإلنتاج واالستثمار.
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تفه، سلوك املستهلك الذي يؤَر على نو، حاجاته ورغباته يعد نقطة البةدء يف أي ختطةيط    وحيث إن
اقتصادي  فإن احلاجة ماسة إلجراء البحوث والدراسات اهلادفة للتعرف على احتياجات ومطالب املسةتهلكني؛  

 وبة يف الوقت واملكان املناسبني وبالسعر املعقول واجلودة العالية.واخلدمة املطل م  أجل تقدمي السلعة

ليست عملية الشراء سهلة  كما يظ  بع  الناس  بل حتتاج إىل تفكري ودراية. إن قرارات مثل: ك، م  
ماك  تشترى االحتياجات؟ وكيف النقود مع األسرة معدة للشراء؟ وما نوعية األطعمة اليت تشترى؟ وم  أي األ

هذه األطعمة؟!.. إن هذه القرارات تؤَر على أفراد األسرة؛ لذا ال بد م  التفكري العميق واخلربة واملقارنة  ختزن
 بني األمثان واألنوا،؛ ليكون قرار الشراء صائًبا حكيمًا.

أكثر م  احلاجة  أي شةراء كميةات   فأول ما ينبغي مراعاته أَناء عملية الشراء هو عدم شراء وم     
الغذاء الالزمة فقط؛ لتجنب التلف ملا يزيد ع  احلاجة  كما ينبغي الشراء م  احملال النظيفة اليت تتبع التعليمةات  

 الصحية يف العرض والتغليف والبيع.
ي اختيار فقد أدى التقدم التقين واالجتماعي واالقتصادي إىل ظهور األسواق املركزية اليت سهلت للمشتر

 وشراء ما يطلبه م  األطعمة بالنوعيات اليت حيتاجها وتناسب اقتصادياته.
 

وم  احلكمة تدريب الطفل يف س   إن جتربة الطفل األوىل مع النقود ميك  أن يكون هلا أَر انفعايل عميق 
 تعمال النقود  والسماح له بالتصرف يف نقوده.مبكرة م  حياته ويف مستويات الدخل املختلفة على اس

فالطفل بطبيعته مفطور على اجلمع والتملك واالدخار حسب بيئته االجتماعية. إذ امله، أن تكون املبةالغ  
 مع مراقبة سلوكه يف التعامل مع النقود. املعطاة للطفل مناسبة لسنه  وأن تعطى له بانتظام 

ينبغي التعامل معه بشيء م  احلرص.. فم  األفضل كما أن م  امله، أن يفه، الطفل أن املال شيء مثني  
اليت حيتاج فيها إىل النقود لبع  املصروفات العارضة؛ إذ إن ذلةك   أن حيصل الطفل على مبلغ َابت منذ اللحظة

 على إدراك قيمة النقود وكيفية التصرف هبا. يساعد
املناسب أن تتاح الفرص للطفل للتسوق لشراء مالبسه وألعابه وغذائه؛ ليدرك أن السلع املختلفة هلا  وم 

كثرًيا ما بدأ تعامل األطفال بالنقود منذ  علًما بأن أسعار متباينة. أسعار خمتلفة  وأن السلعة الواحدة قد تكون هلا
أو شراء احللوى م   دت م  البيت م  املتجر القريبعند شراء هدية لصديق  أو شراء سلعة نف نعومة أظفاره،

 املدرسة.
إن وجود القدوة السليمة لألطفال يساعد على سرعة التعل، وغرس العادات والقي، واجتاهات االستهالك 

 ومفاهي، ترشيد االستهالك وُحس  التعامل مع النقود.
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واعية أن تكون أول م  حيافظ على ميزانية األسرة  وحتاول االقتصاد يف املصةروفات  إن على ربة املنزل ال
 واالعتدال يف النفقات.

فقال سبحانه: ﴿.. وال تسرفوا..﴾ وقال فقد جاءت مناٍه شرعية وحتذيرات إهلية م  اإلسراف والتبذير  
يسرف..﴾  وقال تعاىل: ﴿.. وال تبذر..﴾؛ ذلك ألن  ﴿.. فال عز  وجلَّ: ﴿.. ومل يسرفوا..﴾  وقال سبحانه:

 ﴿ال حيب املسرفني﴾  كما أن املبذري  إخوان الشياطني. اهلل تعاىل:
ذلك املستهلك الذي يراعي مبدأ الرشد والعقالنية واالعتدال يف أكله ومشةربه   إن املستهلك الرشيد هو

 للكهرباء واملياه؛ محاية لنفسه وألسرته. وملبسه ومنزله وسيارته وأَاَه  واستخدامه
حبيث تكةون يف الوقةت املناسةب     الذي يراعي قرارات الشراء واالستهالك  إن املستهلك الرشيد هو

وللحاجة املطلوبة وم  املكان املناسب وبالسعر املناسب وباجلودة املطلوبة وبالقدر الالزم واحلجة، املناسةب   
 والنوعية املطلوبة.

حيقق الرشادة االقتصادية والعقالنية احلكيمة مة  وجهةة نظةر     ستهلك الذي يراعي ذلك ميك  أنوامل
االقتصاد املعاصر  حبيث ال يقع فريسة التالعب واالستغالل  وال ينساق خلف اإلسراف والتبذير  وال تتعةرض  

 سلعه وبضائعه للكساد والتلف والفساد.
الكية  ومراعاة االقتصاد يف النفقات  واالعتدال يف املصروفات  فال بد م  توفري القدوات االستهوم     

 والترشيد يف االستخدام  والتقليل م  مظاهر اإلتالف.
 
 

.  
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7

  
حىت ميكنه أن يشارك بنصيب م   إن االهتمام مبراقبة الطفل وتوجيه سلوكه التوجيه السلي، أمر ضروري 

 اجلهد والعمل يف تنظي، االستهالك.

وال شك أن التطبيع االجتماعي للطفل له أَره يف حتديد أمنةاط سةلوكه االسةتهالكي؛ إذ إن ترشةيد     
االستهالك م  أه، أهداف اجملتمعات عامة  فالدول تعمل على ترشيد استهالك املواطنني وحثه، علةى تنظةي،   

 االستهالك الفردي واألسري.
ومنط استهالك الفرد يتوقف على مدى َوْعِيه بأهداف الدولة وسياستها االقتصادية  كما يتوقةف علةى   

 نت وتأص لت لديه منذ الصغر باملمارسة اليومية.نوعية املعلومات والعادات واالجتاهات اليت تكو 
 

م  احلكمة تدريب الطفل يف س ٍّ مبكرة م  حياته  ويف مستويات الدخل املختلفة على استعمال النقود  
وينبغي مراعاة أن تكون املبالغ املعطاة للطفةل  حسب النقود اليت معه   وم  األفضل أن يأخذ الطفل قرار الشراء

 مناسبة لسنِّه  وأن ُتْعطمى له بانتظام.
وواجب األسرة تشجيع الطفل على الَبدء يف ممارسة عملية الشراء ع  طريق اختيار شيء معي      دفةع  

السلع املختلفة هلةا   مثنه  ويستحس  للطفل أن تتاح له الفرص لشراء املالب  واأللعاب والغذاء؛ حىت يدرك أن
علةى الةنف      كما أن ذهاب الطفل إىل املتجر للشراء بنفسه يشعره باالرتيةاح واالعتمةاد   أسعار خمتلفة 

 واالستقالل والرضا؛ لتنمية قوة الشخصية لديه.
 وتلعب املالب  دوًرا مهمًّا يف اإلنفاق االستهالكي  ويف تكوي  شخصية الفةرد  وتكةوي  صةداقات   

 جديدة  وزيادة شعوره بالثقة بالنف .
وعلى األسرة أن تنمي لدى األطفال عادات وسلوكيات سليمة يف اختيار املالب ؛ م  حيةث اجلةودة   
والثم   ويلعب الغذاء أيًضا دوًرا آخر يف مجيع مراحل العمر  وينبغي إكساب الطفل عادات غذائيةة صةحية   

 ، الطفل سلوًكا صحيًّا وغذائيًّا سويًّا عند الكرب.سليمة؛ حىت يكون له أكرب األَر يف اتِّبا
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أمناط السلوك االستهالكي يف اجلوانب املختلفة مة   »هذه م  أه، نتائج حلقة دراسية خصصت لدراسة 
   واليت نظمها مكتب التربية العريب لدول اخلليج.«حياة األطفال وُسبل ترشيدها

 

سلوك االستهالكي لدى الفرد يتأصل لديه منذ الصغر  ويتأَر بالعديد مة  العوامةل النفسةية    إن منط ال
 واالجتماعية واالقتصادية.

جاءت إجابة الدكتورة فاطمة الباكر حمدِّدة لتلك « أمناط السلوك لدى األطفال»ويف حتقيق ُصحفي حول 
 «.الدخل النقدي ووسائل اإلعالم واإلعالن..التقليد واحملاكاة و»العوامل املؤَرة على الطفل املستهلك  

إن تأَري التليفزيون واإلعالنات والدعاية ال ميك  إمهاله على أمناط استهالك األفراد  وكةثرًيا مةا تةؤَر    
 وتزيد م  الشراء العشوائي عند كثري م  األفراد. املعارض والدعايات على أمناط االستهالك 

اإلسراف؛ نتيجة تأَُّره باحمليط الذي حوله  وأسلوب تنشئته وتربيته  كما أن الطفل والطفل بطبيعته يتأَر ب
تقليد اإلخوة واألخوات  تقليد الزمالء  تقليد اجملتمع؛ يقةول   دائًما ما يتأَر ويشبُّ على التقليد؛ تقليد األبوي  

 أحد الشعراء:

 

 ويقول شاعر آخر:

 

 الولد سرُّ أبيه  وكل فتاة بأبيها معجبة. وكانت العرب تقول:
إن َعْدوى التبذير ميك  أن تنتقل م  اآلباء إىل األطفال  فينمو معه، انعدام احل  بقيمة األشةياء  فةال   

االسةتهالك هةذا   »فاتره،؛ ألن الطفل كما تقول مىن حسني يف حتقيق ُأْجِرَي حول حيافظون على ألعاهب، أو د
 يعرف أنه ما دام املال موجوًدا  فقليل م  البكاء قادر على إعطائه ما شاء.  «الغول اخلطري

وأَاث  وم  م  أجهزة وأدوات  الطفل فرد يف أسرة يستهلك الغذاء واملالب   واللعب وممتلكات األسرة؛
 َم،   فهو يف حاجة إىل وجود قدوة استهالكية.
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إن وجود القدوة السليمة  وخاصة يف فترة الطفولة يساعد على سرعة التعلُّ، وغرس العةادات والقةي،    
خلاصة بترشيد االستهالك  باإلضةافة إىل ذلةك   على املفاهي، ا والتركيز واالجتاهات الصحيحة حنو االستهالك 

مع تعويد الطفةل علةى االقتصةاد     توفري الفرصة للطفل منذ الصغر؛ للمشاركة يف عمليات االختيار والشراء 
 والتوفري.
 

 على السلوك االستهالكي السةلي،   وأخت، مقاليت هذه ببع  التوصيات؛ لتوعية وتربية الطفل املستهلك
 ومنها:

 ينبغي تعويد الطفل على التوفري وتزويده حبّصالة م  الزجاج. -1
 ضرورة تقدمي القدوة الصاحلة يف جمال األمناط االستهالكية الرشيدة   -2
 وخاصة داخل األسرة. 
 حيبذ مشاركة الوالدي  الطفل يف عمليات الشراء والتسوُّق. -3
 بدور فع ال يف توعية األفراد ينبغي أن تقوم وسائل اإلعالم واإلعالن  -4
 بأمهية النقود والقيمة الشرائية مسامهة يف بث السلوك االستهالكي املتزن. 
 توجيه برامج إعالمية لتوعية األطفال بأمهية وكيفية ترشيد استهالكه،   -5
 وكيفية تقليل الفاقد يف االستهالك يف مجيع نواحي احلياة. 
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الصوم مدرسة عظيمة القدر  ويف الصوم تتجلى املشاركة التامة بني الغين والفقري  ويف الصوم فرصة لتربية ملكة  

الصوم هو أحةد   وفريضة الصيام تريب يف نفسية الصائ، ملكة النظام. وبعبارة خمتصرة: األمانة يف شعور الصائ، 
 ))الصوم يل وأنا أجزي به((. :حلديث القدسيدعائ، اإلسالم وأركانه اخلمسة. جاء يف ا

وم  جهة أخرى  فإن م  معاين الصوم أنه إمساك ع  شهوة البط   وباملعىن االقتصادي: ختفي  اإلنفاق 
واملةرء   يف حياتنا املعاصرة عالقة طردية بني شهر الصوم واالستهالك الشره. أي ترشيده مبعىن أدق. َبْيَد أننا نرى

 يدهش م  هذا النه، االستهالكي الذي يستشري لدى الناس عامة يف هذا الشهر دون مربر منطقي.
يف رمضان يبدأ مبكرًا مصحوبًا بآلة  فاجلميع يرك  حنو دائرة االستهالك املفرط  واالستعداد لالستهالك

األسرة يف كل مكان وزمان وم  خالل أكثةر   رهيبة م  الدعاية واإلعالنات واملهرجانات التسويقية اليت حتاصر
م  وسيلة. فالزوجة تضغط باجتاه شراء املزيد واألوالد ُيلحون يف مطالبه، االستهالكية واملرء نفسه لديه حالةة  

 م  الالزم. شراهة لشراء أي شيء قابل لالستهالك وبكميات أكثر
الدخيلة على شهر رمضان واليت تتمثةل يف  وم  األسف أن اعتاد بع  الناس على بع  العادات السيئة 

 طريقة اإلنفاق االستهالكي وهي ليست م  اإلسالم.
ولك  هناك م  الرجال َمْ  هة،   الشائع بيننا أن املرأة أكثر إسرافًا م  الرجل سواء يف ملبسها أو إنفاقها 

يتوافر لدى الفرد م  مغريات حنةو  فاألمر نسيب ويرتبط حبج، ما  أكثر إسرافًا يف أمواهل، وسلوكه، ومقتنياهت، 
 اإلسراف.

 ويبقى السؤال امله،: أيهما أكثر إسرافًا الرجل أم املرأة أم االَنني معًا؟!.
 أكثر يف اجملتمع النسوي نسبيًا. واحلقيقة أن كاًل م  الرجل واملرأة مسؤول  وإن كان اإلسراف والتبذير

لذي جيلب وينفق كالمها مته، يف الشراهة االسةتهالكية  وم    فإن الزوجة اليت تُةعد وتطبخ والزوج ا
 اليت تنتاب جمتمعنا يف رمضان وغري رمضان.

م  مجلة االستهالك السنوي يف  وبلغة اإلحصاءات واألرقام فإنه يف أحد األعوام قّدر نصيب شهر رمضان
و شهر رمضةان  سة      أي أن هذه الدولة تستهلك يف شهر واحد وه%20إحدى الدول العربية مبا نسبته 
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استهالكها السنوي كله  بينما تستهلك يف األشهر املتبقية األربعة أساس الباقية  وقد كلف رمضةان يف ذلةك   
 مليون دوالر. 720العام اخلزانة حوايل 

وتشري بع  الدراسات اليت أجريت حديثًا أن ما يلقى ويتلف م  مواد غذائية ويوضع يف صناديق القمامة 
كما عملت دراسة ميدانية عة    م  حج، القمامة. %45د الذي قد تبلغ نسبته يف بع  احلاالت كبري إىل احل

اإلسراف والتبذير يف املأكوالت املرمية يف مدينة واحدة يف إحدى الدول  فكانت النتيجة أن اإلسراف اليةومي  
 مليون لرية. 365حنو مليون لرية واإلسراف السنوي 
ويف غريه  مسة م  مسةات منطقتنةا      إن اإلسراف يف هذا الشهر )رمضان(لذا  ميك  القول  بصفة عامة

 العربية
يف األشهر العادية  وتبدأ مبضاعفة  فعندما يأد شهر رمضان نرى أن أغلبية م  املسلمني يرصدون ميزانية 

 والليل طعامًا واستهالكًا غري عادي. استهالكها. ويكون النهار صومًا وكساًل
هؤالء أو تناسوا أن اختصار وجبات الطعام اليومية م  َالث وجبات إىل وجبتني اَنتني فرصة طيبة ونسي 

خلف  مستوى االستهالك وهي فرصة مواتية القتصاداتنا خصوصًا وحن  أمة مستهلكة أشارت كل اإلحصاءات 
االستهالك الزائةد دائمةًا    إىل أن أقطارنا كافة تستهلك أكثر م  إنتاجها وتستورد أكثر م  تصديرها  وما هذا

 واالسترياد الزائد غالبًا إال عامالن اقتصاديان خطريان تشقى بويالهتما املوازنات العامة وموازي  املدفوعات.
وغري خاٍف  أن اإلنفاق البذخي يف رمضان أمر ال ميك  أن يتسق مع وضعية جمتمعاتنا اإلسالمية الةيت يف  

فظة على كل جهد وكل إمكانية م  اهلدر وما نصنعه يف رمضان هةو بكةل   أغلبها جمتمعات نامية تتطلب احملا
 تأكيد هدر إلمكانات مادية وهدر لقي، سامية وهدر لسلوك منزلة القناعة.
على اخلارج؛ ذلك ألننا مل نصل َبْعُد  وم  املعلوم أن االستهالك املتزايد باستمرار معناه املزيد م  االعتماد

لذاد أو مستوى معقول لتوفري احتياجاتنا االستهالكية اعتمادًا علةى مواردنةا وجهودنةا    إىل مرحلة االكتفاء ا
ويسةتطيع أن   الذاتية  وهذا له ُبْعٌد أخطر يتمثل يف وجود حالة تبعية غذائية لآلخر الذي ميتلك هةذه املةوارد  

 يتحك، يف نوعيتها وجودهتا ووقت إرساهلا إلينا.
وهتدد أيضًا أمننا الوطين  فهل يكون  وم     كان لالستهالك أبعاد خطرية كثرية هتدد حياتنا االقتصادية

 إرادة التصدي حلالة االستهالك الشرهة اليت تنتابنا يف هذا الشهر الكرمي؟!!. شهر رمضان فرصة وجمااًل المتالك
لي  فقط باإلشبا، املادي بل  وإن منفعته وإشباعه يتحقق إّن صفة استهالك املسل، هي الكفاية ال التبذير

حنو املسلمني م  مال اهلل الذي رزقه إياه. وإن منفعته تتحقق حىت يف  م  خالل اإلشبا، الروحي بأداء الواجب
  فيشكر اهلل ولذا  يسعى املسل، إىل مرضاة اهلل تعاىل قيامه بواجبه حنو املسلمني وقبل ذلك أهله وزوجته وولده.

على نعمه وحيمده ليحقق منفعة بسد حاجته  وبلوغ متعته والكفاية ع  احلرام  وحتقيق مرضاة اهلل ونيل َوابه عز 
 وجل.
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إن شهر الصيام فرصة دورية للتعرف على قائمة النفقات الواجبة باملفهوم االقتصةادي  وعلةى قائمةة    
   فرصة كذلك للتعرف على مستوى الفائ  املمك .  االستبعاد النفقي   فرصة لترتيب سل، األولويات

   إن شهر رمضان فرصة لتحقيق ترشيد أفضل  ولتوسيع وعاء الفائ  املمك   ولك  شريطة أن يرتبط 
 ))كلوا واشربوا وال تسرفوا...(( هذه القاعدة  والشك هي ميدان الترشيد بالقاعدة القرآنية اإلرشادية املعروفة:
 على املستوى الفردي واملستوى العام.

تربز بوضوح  حينما تبدأ الزوجةة   لقد أكّد الباحثون على حقيقة مهمة تنص على أن فوضى االستهالك
 واملواد الغذائية اليت تبتلع فعاًل الدخل الشهري حىت آخر قرش فيه. بعرض نفقاهتا لتكون نفقات م  السلع

فال حيافظون بالتايل على ألعاهب،  تبذير إىل األطفال فينمو معه، انعدام احل  بقيمة األشياءوتنتقل عدوى ال
أو كتبه،. ويف ظل ذلك  ال يعود قضية وقتية حالية  بل مسألة متتد إىل املستقبل وال يعةود التبةذير والتةرف    

عد عام إىل مناسبة للترويج الكثيف مقتصرًا على األسرة بل والوط  كذلك. فشهر رمضان  جيري حتويله عامًا ب
 وفنون الدعايةة ووكةاالت اإلعالنةات.    واحلاد ملختلف السلع  وتسه، يف ذلك بقوة خمتلف وسائل اإلعالم

وهكذا  يتزايد إخضا، املشاعر الدينية لالستغالل كوسيلة م  وسائل توسيع السوق  بل وأحيانًا لترويج أكثةر  
يف التربية االستهالكية.  يه  فإننا نؤكد على أن مفتاح حل األزمات احلقيقي إمنا يكم وعل السلع ُبعدًا ع  الدِّي .

إن رمضان هو حماولة لصياغة منط استهالكي رشيد وعملية تدريب مكثف تستغرق شهرًا واحدًا تفه، اإلنسان 
ولساعات طويلة كل يوم. إنه  أن بإمكانه أن يعيش بإلغاء االستهالك  استهالك بع  املفردات يف حياته اليومية

 حماولة تربوية لكسر النه، االستهالكي الذي أمجع العلماء االجتماعيني والنفسيني أنه حالة مرضية.
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يف األقطار الصناعية يستهلكون  أن أقل م  )ربع( سكان العامل الذي  يعيشون إّن م  احلقائق الثابتة املؤملة

 كما يولِّدون قرابة )َالث أربا،( حج، النفايات الناجتة سنويًّا. أكثر م  )أربعة أساس( املوارد الطبيعية 

فإن ممارساتنا ينبغي أال تسةتمر   أن نوِّرث األجيال املستقبلية فرص احلياة اليت نستمتع هبا وإذا كنا نريد 
 كما هي اآلن على املدى البعيد.

"إن مفهوم احلقوق املتبادلة ما بةني  يقول منسق األم، املتحدة للسنة الدولية لألسرة هنري سوكالسكي: 
 يف مؤمتر ريودي جانريو  يشكل مسة مميزة للسنة الدولية لألسرة". األجيال  الذي كان موضوًعا مركزيًّا للتفكري

إّن املشكالت البيئية تثري اهتمام الباحثني؛ للحفاظ على سالمة البيئة الطبيعية واإلنسانية يف عصر أصبحت  
 ة بال حصر.وازدياد املخلفات الصناعية تشكل أخطاًرا على البيئ معه األمناط االستهالكية  وتطوير التقنية

"يف  تقول ماريا هريتادو مديرة احلمالت والسياسات العاملية باملنظمة الدوليةة الحتةادات املسةتهلكني:   
أما يف الشمال فإن تلك اآلَار تنشأ م  االستهالك والنفايات   اجلنوب تعزى اآلَار السلبية على البيئة إىل الفقر 
 م  إمجايل الطاقة يف البالد". %45 أملانيا تستخدم وعلى سبيل املثال  فإن التجمعات السكانية يف

؛ تقول مونيكا ليشةكا العضةو   واألسرة مكان أيًضا يت، فيه تطوير اجتاهات  ومواقف إجيابية حنو البيئة 
هي املكان األول الذي أصبحنا فيه على معرفة بالعةامل مة     املنتدب باملنتدى النمساوي للتعلي، البيئي: "األسرة

 حولنا".
االهتمام بالبيئة جتدده نوعية وتكرار اتصةال الطفةل بالطبيعةة  وأن األمنةاط     وتشري الدراسات إىل أن 

إنَّ قيًما ومعايري أولية  االستهالكية متأصلة يف العادات والتقاليد الثقافية  والعديد منها يتشكل يف مرحلة الطفولة.
 اليت قد تفهمها إما باحترام أو فقط باستهالك ونفايات. غنية  اكتسبت إما باجتاه بيئة معادية أو باجتاه بيئة

كان التفضيل الشخصي والنوعية  وقابلية  فحىت ظهور النظرية االستهالكية )نظرية االستهالكية اخلضراء(
 حتدد السلع اليت كان الناس يشتروهنا. االستمرار  واألداء والقي، املادية
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إن األسرة املستهلكة يف اجملتمعات الثرية رحبت م  يقول هيكو ستيفن  اخلبري مبسائل االستهالك املنزيل: 
اعترفت كثري م  األسر بوجود نوعني م  التبادلية بني  ولذا أسعار السوق أقل كثرًيا م  التكلفة احلقيقية لإلنتاج.

 القي، االقتصادية والقي، البيئية.
( م  خالل تعلي، املستهلكني املستهلكني ينبغي أن تروج مبدأ )امتنع لتتمتع باحلمايةفإن منظمات  وعليه 

 م  السلع واخلدمات الضرورية. كيفية اختيار املنتجات اخلضراء  ومقدار حاجته،
منظمات املستهلكني املؤسسة أصاًل لتوجيه املستهلكني يف الدول املتقدمة حنو الشةراء األفضةل   كما أن  
 ر أماًنا  وكذلك حلمايته، م  سوء املعاملة  ينبغي أن تدخل الُبعد البيئي يف أعماهلا.واألكث

وبالفعل فإن بع  هذه املنظمات بدأ خبف  األَر البيئي للمنتجات  فاملنظمة اهلولندية لالستهالك تقةيِّ،  
د املنبعثة والضجيج  والتعبئةة  السالمة البيئية للمنتجات؛ ألجل التصنيف الدقيق  واستخدام الطاقة واملاء  واملوا

والتجميع واملقايي   ومنظمة االستهالك األملانية تنشر صفحة خضراء يف جملتها؛ لتربز التطورات األحدث  كما 
 تنشر صوًرا للتغليف املميز ولتغليف النفايات.

دعًما يف العملية الةيت  إذا تلقى  على أنه م  املمك  أن يكون املستهلك رائًدا يف االستهالك القابل للنماء
مبوجبها تتكون استحالة شراء منتجات ضارة بالبيئة  بيد أن تطبيق آلية السوق ل  جيعل جمتمع االستهالك القابل 

 للنماء أكثر اقتراًبا. 
ذلك أن املعلومات اجلديةدة عة     فإنه يترتب على احلكومات أن تلعب دوًرا منظًما وداعًما  وم  هنا 

البيئية األكثر أمهية  وع  كيفية استطاعة األفراد املساعدة على حلةها  حامسةة يف تغةيري سةلوك     املشكالت 
 املستهلك.

إن على نظرية االستهالكية اخلضراء أن توضح إمكانات إجيادها فوارق قابلة للقياس. إذ عندما ترى غالبية 
ي تسببه ال بالوضع االجتماعي الذي متثله  فإن الناس أعدادًا كبرية م  السيارات ويفكرون أواًل بتلوث اهلواء الذ
 األخالقيات البيئية سيكون قد مت استيعاهبا م  قبل أولئك الناس.

خاصة أن تعديل أساليب حياة املواطنني األغنياء يف األقطار الصناعية ينبغي أن يت، دون أن يتطلب ذلةك  
ول البيئة  قد ال خيتارون املنتجات اخلضةراء إذا  إذ أنه حىت أولئك الذي  يعلنون قلقه، ح تضحيات غري مالئمة.

 أو تعذر احلصول عليها بسهولة  أو تتطلب تضحيات أو تنازالت. كانت أكثر تكلفة
فإننا مجيعًا اخلاسرون على املةدى   ختامًا أقول: إنه إذا تصرف كل شخص كما يشاء يف املدى القريب 

 .البعيد
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تقول برديتا هستون مستشارة صندوق األم، املتحدة للتنمية: مع تناقص املةوارد الطبيعيةة يف كوكبنةا    

هذه املوارد  سوف تتصاعد حدة املنافسة على احلصول على  األرضي  وزيادة طلب سكان العامل املتزايدي  على
 ما يتبقى منها  وسوف ينتج ع  هذا الصرا، على موارد حمدودة حروب جديدة م  أجل املوارد.

إن معد الت النمو السكاين املرتفعة يف بع  املناطق تفوق كثرًيا إمكانيات اجملتمعات والشعوب اليت ميك  
على النظ، البيئية اهلش ة يف بع  الةدول ذات اخلصةوبة املرتفعةة     إتاحتها للمواطنني اجُلدد  كما أن الضغوط

نفسه ينبغي أال ننسى أن الطفل الذي يولةد يف دولةة   املعدالت تتزايد إىل حد ُمنذٍر باخلطر  ولك  يف الوقت 
صناعية غنية يستهلك م  املوارد الطبيعية أكثر مما يستهلك منها طفل فقري يف دولة فقةرية    إن الصةناعات   
 واألعمال اليت تستهلك موارد وتنتج خملفات ملوَة للبيئة موجودة يف األغلب يف الدول ذات الصناعات املكثفة.

ه جارودي: إن الفالح الباكستاين يستهلك أقل مما يستهلك زميله األمريكي يف كاليفورنيةا  يقول روجي
بأربعمائة مرة  ويقول حممد بدجاوي: إن السويد بعشرة ماليني نسمة ينتج ويستهلك م  الطاقة الكهربائية مثاًل 

واسةتهالك مسةاٍو ملسةتوى    مليون نسمة  ولبلوغ مستوى إنتاج  600عدد سكاهنا  أكثر م  اهلند اليت يبلغ
إن عةدد   ميجاوات. 500مركز ذري  طاقة كل منها  10000السويد  يتوجب على حكومة "نيودهلي" بناء 

م  جممل  %55م  سكان العامل  ولكنه، يستهلكون  %6سكان الواليات املتحدة األمريكية ال يشكل سوى 
 املوارد الطبيعية للعامل.

تقول سوزان جورج: وما هو أشدُّ خطورة هو أن رجل العامل الثالث حمروم م  الطعام  وذلك بسةبب  
إن االستهالك احليواين يف البلدان الغنية ُمَؤم ٌ  قبةل االسةتهالك    رجل آخر م  بلد غين وبسبب حيوانه أيًضا 

ُربع إنتاج العامل م  احلبوب؛ أي: ما يعادل االستهالك البشري يف الدول النامية؛ فحيوانات الدول املتقدمة تأكل 
 مليون نسمة. 300البشري يف الصني واهلند مًعا؛ أي: قرابة مليار و

جاء يف تقرير نشرته نيويورك تاميز  ونيويورك بوست: أن القطة األمريكية الواحدة تسةتهلك يف السةنة   
 رطاًل يف السنة. 275يستهلك حوايل رطاًل م  األطعمة  كما أن الكلب األمريكي  150حوايل 

 مليون إنسان يف اليوم. 120إن أطعمة احليوانات األليفة تكفي إلطعام 
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ألي  م  اجملدي أن نسأل ع  ماهية احلاجة للكالب والقطط  وع  أمهية إشبا، حاجاهتا بالنسبة إلشبا، 
مليار م  البشر يعيشون  2  جند حوايل حاجات اإلنسان  إن املفارقة املذهلة أنه بينما حيدث ذلك وأضعاف مثله

 سوء التغذية.
أن بعة  األمنةاط االسةتهالكية     وبالتايل فم  الضروري أال ننسى وحن  نناقش مسألة البيئة والتلوث 

 مسؤولة ع  اضمحالل البيئة.
ظ، الطبيعية  ة على النجانب العسكرة والفقر ضغوًطا رئيسإذ تشكل أمناط االستهالك يف الدول الغنية إىل 

ولذلك فإن تقلي، أظافر االستهالك الزائد ع  احلاجة  وختفي  اإلنفاق العسكري وحتويل ما خيف  منه للتنمية 
 البشرية  واخلدمات االجتماعية  وعالج الفقر سوف تقلل م  حدة هذه الضغوط على البيئة الطبيعية.

م  اآلَار املدمرة ألشعة الشةم    ات احليةوالذي ال شك فيه أن َضعف طبقة األوزون اليت حتمي الكائن
يأد يف مقدمة التهديدات البيئية للحياة فوق الكرة األرضية  ومعها ظاهرة التغري املناخي وما يصحبها م  ارتفا، 
يف مستوى سطح املاء يف البحار  وم  التغريات يف أمناط إنتاج الطعام  مما ال يكون مة  املستسةاغ حتميةل    

الكيميائية  واحتراق الوقود  لأُلَسر الكبرية الفقرية  إذ الواقع أن اإلنتاج الصناعي غري النظيف وامللوَات مسؤوليته
 فوري إىل جانب اإلمهال يف تقليص اخلسائر اليت تسببها هذه األشياء أوىل بأن تكون حمل االهتمام.حاأل

ري هذه احلقوق  ئية واإلنسانية  وضرورة توفوالواقع  أن التنمية ينبغي أن ترتكز على ُأس  م  احلقوق البي
اليت تتخذ الفمْه، السلي، ملصاحل أفراد اجملتمع  واحترام البيئة حموًرا هلا  ستراتيجيات التنمية املستدميةاوينبغي أن حتلَّ 

لتوقعةات يف  حمل سياسة االقتصاد املوجه اليت كانت تتبع يف املاضي  وينبغي توفيق أسلوب احلياة احلالية  وأخذ ا
 لك  مث  العقود دونه سوف يكون أفدح. احلسبان  صحيح سوف يكون كل هذا العمل مكلًفا 
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الشك أن للمال عند االنسان جاذبية قوية  جتعله ينشّد إليه ويسري باجتاهه  متصورًا أن هذا املال حيقق له 
كل طموحاته وتطلعاته االستهالكية وهذا التصور هو أحد أسباب سيادة وشيو، َقافة االسةتهالك والعقليةة   

 اجملتمعات املعاصرة.يف  االستهالكية مؤخرًا
لقد أغرق السلوك االستهالكي املكثف االنسان يف طوفان م  املشاكل املتعلقة بتلوث البيئة واسةتنزاف  

وانتشار اجلرائ، واملخدرات  وشيو، اجملتمع االستهالكي  واإلعالم  املوارد واإلسراف والتبذير وتبديد املنتجات
 االستهالكي.

 حذره فقد يغرقه هذا السلوك يف طوفان حقيقي أكرب.ومامل يأخذ االنسان 
إن أكثر ما يشغل تفكري العقلية االستهالكية هو توفري االحتياجات املادية  واقتناء كل ما يستجد عرضةه  

 يف االسواق  وعلى صفحات االعالنات والدعايات التجارية يف وسائل االعالم املختلفة.
ر األمراض االجتماعية واالقتصادية والنفسية والفكرية اليت تعرضت إن فريوس االستهالك اجلائر وراء أخط

 هلا كثري م  اجملتمعات.
وم  أبرز أوجه السلبيات اليت تتعرض هلا االم، واحلضارات  هو استشراء داء االستهالك اجلائر يف نفوس 

ي الوقت الذي تنع، فيه بعة   أبنائها  إذ ينمي هذا االستهالك يف االنسان الترهل  ويبعده ع  القي، الفاضلة فف
القمامة  هناك ماليني البشةر   لوم برمي أطنان م  األطعمة يف سالالشرائح االجتماعية بكل مالذ وطاب  وتق

 تتعرض لسوء التغذية واجملاعة واملوت.
  إن مشاكل التلوث البيئي يف هذا العصر  أحد أسبابه املهمة هو االستهالك الشره للمةوارد واملنتجةات  

بع  االحصاءات إن معدالت االستهالك العالية هي السبب األكرب يف إحلاق األذى بالبيئةة  وأن مة     تقول
والسةلع   العوامل اليت متثل منطًا حياتيًا يؤذي البيئة: السيارات  والبيوت الضخمة  ومراكز التسةوق الكةربى  

 االستهالكية والغذاء غري الصحي.
سبب رئي  م  أسباب تدهور البيئة واستنزاف مواردها  ونتيجته الرئيسةة   ولذا  فإن االستهالك الشره 

 .إهالك احلرث والنسل  وتدمري التوازن البيئي
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ويف الواقع  فإنه ما م  سلعة إال ابتكر منتجوها وسائل للدعاية تغري املستهلك باقتنائهةا حةىت أصةبح    

 يضًا متخبط يف هذا االستهالك  وأحيانًا خمدو، فيه.بل هو أ االنسان احلديث لي  جمرد كائ  استهالكي
إن الك، اهلائل م  االعالنات الدعائية هو أحد املقايي  األمينة لنزعة االستهالك  اليت أملةت بالبشةر يف   

 الزم  احلديث  إذ يلجأ املنتجون إىل كل وسيلة متاحة حلث البشر على زيادة االستهالك.
دة  تبني أن االعالنات التجاريةة متةارس دورًا كةبريًا يف خةدا،     وم  خالل دراسات وحتقيقات عدي

 املستهلك  ودفعه للشراء واملزيد منه.
وتستند فاعلية االعالن التجاري إىل حد بعيد على التفاوت يف مستوى املعيشة الذي هو احملرك األسةاس  

 ا حيظى به سواه.حي  بفقره قياسًا على م يف جمتمع االستهالك فاإلنسان  جملتمع االستهالك
ويف اجملتمع احلديث زاد االستهالك بشكل مل يك  معروفًا فيما سبق  كما جنمت عنه جمموعة م  القةي،  

يقول دافيد ريسمان: إن الفرد املتهالك على الكسب  والقواعد اليت تنظ، حياة اجملتمع يف ضوء زيادة االستهالك.
كةي يشةعر    الالزم كي يتصل باآلخري   كي يصغي إليه، جيد الوقت  بغية زيادة قدرته على االستهالك  ال

 معه،  كي يتبادل وإياه،.
ولذا  تنكر اجملتمع االستهالكي احلديث لقيمة املشاركة بني الناس  إذ شغله، بالسعي الالهث وراء أشياء 

 ميتلكوهنا ويتنافسون يف التسابق إليها.
وأخيه  تنتج شعورًا بالفراغ والقلق والعنةف  يقةول   وهكذا ينشئ جمتمع االستهالك غربة بني االنسان 

روجيه غارودي: يف جمتمعات ُيحرم فيها السواد األعظ، م  الناس م  التمتع باملشاركة  يصبح العنف شةريعة  
األفراد واجلماعات  إذ يوظف جمتمع االستهالك زسه يف سعي الهث إىل امتالك األشياء واستهالكها  مومهةًا  

 اك، االشياء لديه وجتددها املستمر كفيالن بأن يرويا غليل قلبه.االنسان بأن تر
يفرز العزلة والفراغ وحيك، على حياة االنسان  -كما يقول كوسيت بنديل  -إذن  يفرز جمتمع االستهالك 

بالعبثية والتفاهة  فاذا باملرء فقري وسط خرياته املتراكمة  جائع وسط ختمته  يستحوذ عليه السأم رغة، تنةو،   
 يفتك به القلق  رغ، كل الضمانات. املالهي 

إىل االستهالك وعدم وجود مثةل   ومل خيُل جمتمع االستهالك م  انتقادات عنيفة  مردها إىل نظرته املادية
 يًا.فهذا اجملتمع جيعل م  الفرد أداة لالستهالك دون أن جيعل منه انسانًا حقيق  خلقية وَقافية  لتنمية الفرد وقدرته

 
ويالحظ أن جزءًا كبريًا م  الدول جتاوزت جمتمع االستهالك والرخاء  ودخلت عصر جمتمعات التبةذير   

 ف  التبذير.بة  ولعل هذا ما دفع فان  باكارد اىل أن يعنون أحد كتبه
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صرخة إنذار حيذر مواطنيه مة  عبةادة     عهد الرخاءعنوانه ومنذ سنوات أطلق غالربيث يف كتاب مه، 
 الذي يتحول إىل تبذير على حساب االستثمارات. ات اآللية  وم  جنون االستهالك احلر األدو

ويف كتابه امله،  مشرو، األمل يذكر روجيه غارودي أن الدعاية واإلعالن يلعبان دورًا رئيسًا كطقة   
بالتبذير  كمةا أن هلةا دورًا    جنوين يف ديانة النمو الوحشي  جمتمع النمو االعمى الغريب  وهذه الدعاية مرتبطة

وكأن لسةان   كبريًا يف تبليه اإلنسان  فأصبح إنسان اليوم  نتيجة لذلك يعيش بأسلوب استهالكي غري مسؤول 
 حاله يقول أنا وبعدي الطوفان.
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يف أوائل عصر الرخاء الذي أعقب احلرب العاملية الثانية  اد عى فيكتور ليبو أن جمتمعنا املنتج إنتاًجا هائاًل 

وأن حنوِّل الشراء واستعمال السلع إىل طقوس  وأن ننشِّط رضانا  يتطلب أن جنعل م  االستهالك أسلوَب حياتنا 
األشياء لنستهلكها وحنرقها ونبليها ونستبدهلا  وننبذها  مبعد ل الروحي  رضانا األناين يف االستهالك  حن  حنتاج 

 يتزايد دائًما  ولقد استجاب األمريكيون وغريه، لنداء ليبو.

هو كام  أبًدا يف القةي، االجتماعيةة   و دعامة مركزية للحياة يف الدول الصناعية  االستهالكلقد أصبح 
وتوضِّح استطالعات الرأي يف أكرب اقتصادَي  يف العامل اليابان والواليات املتحدة أن تعريفات املستهلك للنجاح 

 هي السائدة على حنو متزايد باطراد. قد أصبحت
شيء فيما عدا النمةو السةكاين    واالستهالك املفرط للعامل مشكلة بيئة ال يضارعها يف التأَري والشد ة أيُّ

فاالستغالل السيئ للموارد يهدِّد باستنفاذ أو تشويه ال مفر  منه للغابات والتربة واملاء واهلواء والطقة  ومة    
 أو االستهالك العاملي قد يكون نعمة  وكذلك نقمة يف الوقت نفسه. املتناقضات 

ول الصناعية لديه، إحساس بأن عامل الوفرة الذي يعيشون فيه أجةوف   وعلى ذلك  فإن الكثريي  يف الد
وأهن، حياولون بال جدوى إرضاء كل ما هةو يف جةوهره    وأهن، قد خدعوا باملظهر الكاذب لثقافة استهالكية 

 اجتماعي بأشياء مادية.
إن  ة واإلنسةانية  وبالطبع  فإن عك  االستهالك املفرط الفقر لي  حالًّ أليِّ م  املشةكالت البيئية   

االستهالك املتزايد صاروخيًّا مسة لعصرنا احلايل  ولقد رفع التقدُّم التقين املذهل واملكاسب املالية املتزايدة  وبالتايل 
 إنتاج سلع مادية أرخص  م  االستهالك اإلمجايل إىل مستويات مل يك  أحد حيل، هبا م  قرن مضى.

منذ منتصف العشري   م  النحاس والطاقةة واللحةوم والفةوالذ     وعلى النطاق العاملي  فإن االستهالك
واستهالك األمسنت قد تضاعف كذلك يقول "آالن وريننج":  واخلشب  قد تضاعف تقريًبا وامتالك السيارات 

إن اهنيار احلكومات االشتراكية  قد أطلق العنان ملوجة مادية م  الطلب االستهالكي  الذي مل تتيسر تلبيتةه يف  
 تصاديات اهلزيلة اليت سيطرت عليها دول املنطقة.االق
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يف التحةول إىل أسةاليب    وقد شاهدت فترة أواخر الثمانينيات بع  اجملتمعات الفقرية  وهةي تبةدأ   
 استهالكية.

ومع ذلك  فقبل أن يتمك  الناس يف أرجاء العامل م  حتقيق احلل، االستهالكي  بوقت طويل سةيكون   
كوكبنا األرضي ضحية للنفايات  وآكلي اللحوم  وسائقي السيارات  واملستهلكني الذي  ال ُيبالون مبا ُيلقون م  

اليت أحلقها البشر بةاملوارد    األضراروالبالغ عدده، حنو بليون شخص مسؤولون ع  نصيب األسد يف فضالت 
 العاملية املشتركة.

م  بالد بعيدة  فاسةتهالك   وم  أسباب ذلك  أن احلفاظ على أسلوب الرخاء يتطلب استجالب املوارد
الشخص م  الغذاء واخلشب واأللياف الطبيعية  واملنتجات الزراعية األخرى  يضم  استغالل أراض م  خارج 

 ومعظمها يأد م  العامل الثالث. البالد 
وتستعمل الدول الصناعية ما يقارب م  َلثي االستعمال العاملي م  الفوالذ  وأكثر مة  الثلةثني مة     

 األلومنيوم  والنحاس  والرصاص  والنيكل والقصدير والزنك  وَالَة أربا، الطاقة.
احمليِّرة اليت توص ل إليها علماء االجتما، تلقي ظةالاًل  وإىل جانب التكاليف البيئية لإلسراف  فإن بع  النتائج  

م  الشك على احلكمة يف االستهالك العايل بوصفه هدًفا شخصيًّا ووطنيًّا  فاجملتمعات الغنية مل تلق سوى جناح 
 يف حتويل االستهالك إىل اكتفاء وشعور بالرضا. ضئيل

يئة االكتفاء الشخصي موضع شك  فلعل اهلموم البيئية قد وإذا كانت فعالية وفاعلية هذا االستهالك يف هت
 تساعدنا يف إعادة حتديد أهدافنا.
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مضى القرن العشرون وما زال يطرح امللف الثقايف وقضية العقل العريب وأدبيات هائلةة حةول هةذي     
املوضوعني: اهلوية الثقافية  مسائل الثقافة  وإشكاليات الفكر  أزمات الثقافة  الغزو الثقايف  والتثاقف  وتطةول  

قافة الصورة يف قوة تأَريها وانتشارها متثل فرصة غةري مسةبوقة يف   إن َ واملفاهي، واألطروحات. قائمة القضايا
 تاريخ البشرية لإلعالم والتوعية والتثقيف  إهنا فرصة للتوعية والتربية والتنشئة.

فقد دخلت التكتالت الصناعية الكربى إىل جمال اإلعالم وَقافة الصورة  وفرضت سيطرهتا عليه م  خالل 
ة ذات السياسة اإلعالمية املوجهة حنو َقافة االسةتهالك  وشةركات   يفزيون الرئيسمتعددة: قنوات التلمداخل 

املعلوماتية ذات الطابع التجاري الرحبي  وشركات التليفزيون اليت متول إنتاج مسلسالت تليفزيوينةة خاصةة    
حداث الةيت تتصةف   والشركات الكربى املهتمة بنشرات األخبار  وشركات البثِّ املعني ة بالتغطية اإلعالمية لأل

 باإلَارة واإلهبار وشد انتباه املشاهدي .
يقول مصطفى حجازي يف كتابه "حصار الثقافة": إن املقاربة البحثية لةربامج القنةوات الدوليةة الةيت     
تتخصص يف األخبار  وتلك اليت تتخصص يف التسلية والترويج  تبني أن هناك مكونات أساسةية  أصةبحت   

يف العديةد مة     نشرة األخبار  على سبيل املثال  أصبحت مقننة يف عناصرها وحمتوياهتا.تشكِّل مالمح الربامج 
 الطق  والرياضة. احملطات: أخبار األحداث  اإلعالنات  سوق املال 

إننا بصدد تكثيف معلومة  وإحاطتها بأكرب قدر م  الز ْخ، يف احملتوى  وضغط الزم  إىل أقصى احلةدود  
 مكنة؛ سواء يف األخبار أو اإلعالنات.امل

لقد أصبحت أخبار األسه، وأسواق املال مكوًِّنا أساسيًّا م  مكونات نشرات األخبار عامليًّا  كما حمليًّةا   
حتمل الشاشات يف بنية أخبارها مشاهد أسواق املال وأسعار الُعْمالت واملؤشرات صعوًدا وهبوًطا  كما حتمةل  

 ومشاهد آالت عدِّ النقود.حركة وكالء البورصة  
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أن اخلرباء واملتعاملني يف هذه األسواق  والسؤال امللح: ملاذا هذا التركيز على أخبار أسواق املال؟! مع العل،
هل، شاشاهت، الدائمة اليت توافيه، بتحركات السوق املالية الكونية  فهل املقصود التثقيف املايل ؟ أو أن املقصةود  

 املال والسوق املالية مرجعية أساسية عند املشاهد؛ سواء أكان ميلك أم ال ميلك؟!هو جعل 
  أال يفتح هذا األمر الباب لتحويل الناس إىل قن اصني للُفَرص: هوس األسه، واالستثمارات املالية؟ أو ال 

املايل حمل العلة، واجلهةد    يفتح شهي ة جتربة احلظ الذاد يف الدخول إىل حلبة رأس املال الطيار  وإحالل احل 
 والعمل واإلنتاج.

واحلقيقة  فلي  هناك م  حالة تعبِّر ع  َقافة السوق بقدر اإلعالنات اليت تدعو إىل متعةة االسةتهالك   
 اآلين  إننا بصدد اإلَارة واملتعة  على األقل إذا استعرضنا واقع اإلعالن التجاري الذي يغمر الثقافة املرئية.

 م املرئي على الثقافة  وسيطر اإلعالن على اإلعالم.لقد سيطر اإلعال
 إن املشكلة ليست يف اإلعالن حبد ذاته  بل يف توجُّهاته والقي، االستهالكية اليت يروِّجها.

واملشكلة أن العامل العريب كالعامل الثالث يستهلك هذه الثقافة اجلديدة ع  طريق االسترياد أساًسا؛ نظةًرا  
لفقر إمكاناته يف جمال اإلنتاج  إننا ال ندعو إىل حظر التسلية والترويح  واملتعة وهبجة احلياة  بل ندعو إىل بةذل  

اإلعالم؛ لالرتقاء بنوعية احلياة يف العمةل واجلهةد والتةدريب     م  الفرص اليت توفرها تقنية اجلهد لالستفادة
 والتأهيل  كما يف االنتماء والتسلية والترفيه والتثقيف.
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تستشري كثرًيا؛ ألن ضغوط الشراء الدعائية والتسابق م  أجل رفع مسةتوى   والتسوقاتت محى الشراء ب

 ى الشراءإن ظاهرة مح اإلنسان  وقد أوقعت بُأَسر كثرية. تتحك، يف شة  وتسهيالت البيع وأسلوب العرضاملعي
بني الناس أفراًدا وُأسًرا  وجمتمعات ودوًلا وعوامل  ظاهرة اخترقت حواجز العةرف والعةادة     ظاهرة انتشرت

على ما تبقى م  األهداف الشريفة والغايات النبيلة  ظةاهرة فريةدة يف   ودم رت قواعد العقل والقي،  وأجهزت 
النه، االستهالكي  وهوس التسوق  وإدمان اإلنفاق  ظاهرة َتنِخةر يف   نوعها  ذات ارتباطات قوية مع أخواهتا:

 جسد األمة  وهتدم ِكياهنا باستمرار م  قدمي الزم .
رعاية وعناية خاصةة  واسةتخدام إىل آخةر حةدود      فيما مضى كان كل شيء ُيقتىن وُيشترى موضع

أما اليوم  االستخدام  وكانت األشياء والسلع ُتشترى ليحافظ عليها  وكأن شعار ذلك الزمان: ما أمجل القدمي.
 وأصبحت األشياء ُتشترى كي ُترمى  فأيًّا كان الشةيء ولي  على احلفظ   االستهالكفقد أصبح التأكيد على 

الذي ُيشترى  فإن الشخص سرعان ما َيَمل منه  ويصبح تو اًقا للتخلص م  القدمي وشراء آخر طراز وموديةل   
 وكأن شعار هذا الزمان: ما أمجل اجلديد.

اوز عمرها االفتراضةي بضةع   ولألسف  فقد أصبحت املصانع تنتج آالف السلع الكرتونية اليت ال يتج 
 -يدفع مثنه الفرد برضا تام  وَمْ  يبقى على قيد احلياة  فإنةه   سنوات قليلة؛ مما جيعلها ال تعدو كوهنا قرًبا متناقًلا

فهناك السموم املزخرفةة   سوف يقوم بإصالح ذلك القرب املتنقل بكل مدخراته أو جزًءا كبرًيا منها  -بال شك 
 خارجيًّا املليئة بالكيماويات واملواد احلافظة وامللونة  واملسرطنة داخليًّا!

إن اإلدمان على الشراء قد يكون ردة فعل للكآبة والتوتر النفسي وحاالت القلق  فيجد املةرء املتةنف    
يعاين نوًعا مة    الوحيد له يف اإلغراق يف الشراء  وقد يشتري سلًعا لي  يف حاجة هلا    إن املدم  على الشراء

 .الندم أو تأنيب الضمري؛ ألنه يندم بعد الشراء
كما أن املدم  على الشراء كثرًيا ما يعاهد نفسه أال يفعل ذلك  ومما يالحظ أن اإلدمان علةى الشةراء    

 ينتشر كثرًيا بني الناس غري السعداء يف حياهت، الزوجية  وه، جيدون فيه عملية هروب م  وضع غةري مةريح.  
ورمبا  ف  فإنه نتيجًة لإلدمان على الشراء  فإن املدم  على ذلك يصاب بنو، م  االستهتار بااللتزامات ولألس
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يكون عرضة ملشاكل الديون واألقساط؛ يقول أحد الباحثني: تنشأ املشكالت الزوجية بسبب رغبة قوية يف نف  
 وما ال حتتاجه. الزوجة بالشراء  شراء ما حتتاجه

وبأقل نفقة  فإننا نوفر الكثري مة    إذا استطعنا تعلي، املستهلك األصناف اليت تعطي قيمة غذائية أفضل إننا
 العمل اإلنتاجي.

فقد يعمد املعلنون  إن اإلعالن يعد مسؤواًل إىل حد كبري ع  تكوي  مثل هذه العادات الشرائية اخلاطئة. 
 إىل شراء سلع جديدة  وهذا ميثل ضياًعا يف املوارد االستهالكية. إىل تشكيك الناس يف سلع قدمية لينصرفوا عنها

دوًرا كبرًيا يف خدا، املستهلك  وم  خالل دراسات وحتقيقات عديدة تبني أن اإلعالنات التجارية متارس
ومتةارس  بةل   ال حاجة به إليها فعًلا  وهذا هو اإلسراف بعينةه.  ويف دفعه إىل املزيد م  الشراء ألشياء كثرية

والدهشة علةى   اإلعالنات دوًرا كبرًيا يف تغليب البواعث الوجدانية مثل التقليد وحب التميز والزهو والطموح
 البواعث العقالنية.

م  دخل األسرة ينفةق   %60-40ففي دراسة علمية أجريت على سلوك املستهلك السعودي تبني أن 
علةى التأَيةث    % 10 -5لترفيه والعالج والسياحة  وعلى الكساء  ومثلها على ا %20-15على الغذاء  و

 على التعلي، ومثلها على السك   ومثلها كمدخرات. %15-5و ومثلها على األجهزة الكهربائية 
إننا يف حاجة عاجلة لتصحيح عاداتنا الشرائية اخلاطئة  وترشيد أمناطنا االسةتهالكية وتقةومي أوضةاعنا    

 وواقعية.االقتصادية  لتكون أكثر عقالنية 
أحاديث ال تنقصها الصراحة( لألستاذ حممد رشيد العويد: تنشأ املشةكالت   -جاء يف كتاب )إىل مؤمنة 

شراء ما حتتاجه وما ال حتتاجه  فأمتع وقت لديها هو الةذي   الزوجية بسبب رغبة قوية يف نف  الزوجة بالشراء 
 تنتقل م  حمل إىل آخر. متضيه يف السوق

شهوة عارمة للشراء واملزيد منه. وقد أشارت باتريشيا روبرت  خلطةر هةذه الشةهوة     إنه إدمان الشراء
 ودماًرا نفسًيا ع  خطر اإلدمان على الكحول أو املخدرات. إن اإلدمان على الشراء ال يقل خطًرا بقوهلا:
  
  

 وم  النصائح املوجهة يف هذا اجملال:
يفتقدون احلاجات األساسية  كما يفتقةدون السةك     ضرورة تذكر ماليني املسلمني واملسلمات الذي 

 املريح والطعام الوفري والثوب الدافئ.
على األموال الالزمة واليت ينفةق   ضرورة تقدير الزوجة ملا يبذله زوجها م  جهود وعمل لقاء احلصول 

 والسلع الضرورية لألسرة. أجزاء منها على شراء االحتياجات
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وقد مت باألسرة أيةام صةعبة    املعيشة اهلانئة والسعيدة وسعة العيش قد ال يدوم ذلك كلهأمهية معرفة أن 
 حيتاجون معها إىل كل ما أنفق دون حساب.

ضرورة توفري مبالغ كافية لتنشئة األطفال وحتقيق احلياة الكرمية هل،  مصداًقا حلديث رسول اهلل صلى اهلل  
 م  أن تذره، عالة يتكففون الناس((. عليه وسل، ))ألن تذر ورَتك أغنياء خري

القائل لرجل م  أصحابه اشترى حلًما: )ما هةذا؟( قةال: حلة،     -رضي اهلل عنه  -ورح، اهلل الفاروق 
 )أكلما اشتهيت اشتريت؟(. قائًلا: -رضي اهلل عنه  -اشتهيته فاشتريته  فرد عمر 

ضول ويدعو إىل املغامرة أحياًنا  ويفتح أبواًبا جديدة يف إنَّ اإلعالن التليفزيوين يثري الشهية وحيث على الف
 الشراء واالستهالك والتسوق  ولذا يعمد املنتجون إىل إيهام املشاهدي  باحلاجة امُلِلح ة هلذه السلعة أو تلك.

العمةل  يف الشراء الدائ، م  خالل  إن مهمة اإلعالن التليفزيوين األساسية تكم  يف جعل الناس يستمرون
 الدائ، للحصول على املال الالزم للشراء.

يف الدعاية واإلعالن ع  السلع  مليار دوالر 84وال عجب  فإنه حسب بع  اإلحصاءات مت إنفاق حنو 
 واخلدمات يف عام واحد فقط!!

صةاد يف  وقد قيل: إن اقتناء التليفزيون والفيديو أو أحدمها ُيعدُّ إشارة واضحة لتخطي األسرة حدود االقت
 ومحى الشراء اليت يعمل منتجو السلع على تعميمها وإشاعتها!! املعيشة إىل االنغماس يف محأة االستهالك 

يف ذه  املشتري قبةل دخولةه    إن الشراء النزوي أو التلقائي كما اصطلح عليه  يعين شراء سلع مل تك 
استهالكية وظاهرة سلوكية نتيجة حلدوَها باستمرارها   وقد أصبح هذا النو، م  الشراء عادة املتجر أو السوق.

اليت تعرض السلع بشةكل جيةد    –األسواق املركزية  –خاصة بعد انتشار املتاجر وما يعرف بالسوبر ماركت 
 وجذاب وتستخدم أسلوب اخلدمة الذاتية.

 
 قرارات نزوية!!. م  قراراتنا %60وحسب بع  الدراسات واإلحصاءات فإن هناك  

بني األصدقاء أو الزمالء أو األسةر أو   إنَّ جزًءا م  عمليات الشراء فيه مسايرة ملا حيدث يف اجملتمع سواء
اجلريان م  أجل ظهور الشخص بالصورة املقبولة اجتماعًيا. وما حيدث يف حفالت األعراس واملناسبات العامةة  

لضغوط اجملتمع  وحىت يظهر أمام  كثري م  األمور مسايرةعلى ذلك؛ فبع  الناس ينفق يف هذه احلفالت ال دليل
 اآلخري  أحس  الناس.

وم  النماذج اليت تؤكد وجود ما يعرف باحملاكاة والتقليد الستهالك اآلخري  هو ما نشةاهده مة  أن   
، ال يوجد حسة   وكذلك اجملوهرات  بل ويف مناسبات الوالئ فساتني األفراح ال تلب  ألكثر م  مرة أو مرتني

 بل عنصر التفاخر والتبذير. تدبري 
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يف السنوات األخرية هةي الثقافةة    أصبحت –وعلى كافة املستويات  –ولألسف  فإن َقافة االستهالك 
 املهيمنة على كثري م  الناس.

يلهثون وراء املادة واستهالكها  وما ذلك إال لعدم جتذر الثقافة الدينية يف النفوس؛ ففي حني أخذ الكثريون
 وختلوا ع  قيمه، ألجل املادة واملال!!. عقائده، –أو تناسوا  –نسي أولئك 
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شهد اجملتمع الغريب يف أعقاب احلرب العظمى الثانية عهًدا م  الرخاء والوفرة  حتو ل فيه االسةتهالك إىل  

"فيكتور ليبور" دعا األمةريكيني إىل أن  فلسفة وأسلوب حياة سائد  بل إن أحد مفكري ذلك الوقت  وُيْدعى: 
بةل إهنةا    ووجدت تلك الدعوة استجابة واسعة  يتخذوا م  االستهالك وسيلة خلالص الروح وحتقيق الذات.

الدول الصناعية  فأصبح االستهالك صبغة للحياة  تعدت حدود الواليات املتحدة األمريكية إىل عدد م  جمتمعات
بل إن اليابةانيني   القي، اليت أفرزها تزحزح القي، االجتماعية التقليدية الراسخة يف تلك اجملتمعات. فيها  وتسللت

استبدلوا بع  ِقَيِمه، املوروَة بِقَي، استهالكية جديدة  فأصبحت بنود احلكمة الثالَة لديه، هي: التلفاز امللون  
 وجهاز تكييف اهلواء  والسيارة.
م  الطبقة الوسطى أغىن م  جدِّه  ألغنياء الذي  تزايد عدده،  فقد أصبح الفردلقد جاءت االستجابة م  ا

 أربع مرات ونصف  وهكذا صار يعيش يف نف  العامل  بليون إنسان الذي عاش يف مفتتح القرن العشري  مبقدار
 يف رغد ورفاهية  وبليون آخر عند حد العوز.

يد يف كتابه "أجراس اخلطر": لقد وصل مصروف اجليب للطفل األمريكي يقول الدكتور رجب سعد الس
 دوالًرا سنويًّا  وهو مبلغ يفوق الدخل السنوي للفرد بني نصف بليون م  فقراء العامل. 230الواحد إىل 

ولقد كانت هلذه املوجة الضاربة م  السلوك االستهالكي تبعاهتا على البيئة  فقد جارت علةى املةوارد   
وقد شهد العامل طفرة هائلة يف التقدم  إىل املناخ العام لألرض. وأساءت ية؛ م  غابات وتربة  وماء وهواء الطبيع

وأدى ذلك إىل ارتفا، مةذهل   التقين  وارتفا، الدخل الفردي  ورخص املواد اخلام  واخنفاض أسعار املنتجات 
 يف مستوى االستهالك تؤكِّده اإلحصائيات.

م  النحاس والطاقة  واللحوم  منذ منتصف هذا القرن تضاعف متوسط االستهالك العاملي للفرد الواحدف
والصلب واخلشب مرة واحدة  بينما تضاعف متوسط استهالك األمسنت كما تضاعف عدد مالكي السةيارات  

 أربع مرات  وتضاعف استهالك البالستيك س  مرات  واأللومنيوم سبع مرات.
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عامة  فإن األم، الصناعية تستهلك َلثي صلب العامل  وأكثر م  َلثي إنتاج األلومنيةوم العةاملي    وبصفة 
ومنةذ عةام    وكذلك احلال بالنسبة للنحاس والرصاص والنيكل  والقصدير والزنك  وأربعة أساس الطاقةة. 

 فجر التاريخ اإلنساين. م  استهلك سكان العامل م  السلع واخِلْدمات ما ُيعادل ما استخدمه البشر منذ1950
 وقد وصلت عدوى االستهالك إىل بع  اجملتمعات الفقرية. 
فإن ذلك ميثل عبًئا شديًدا على  وإذا افترضنا أن تعداد املستهلكني املسرفني بليون واحد م  سكان العامل  

  األغىن علةى  األرض  فبني هؤالء البليون مستهلك مسرف يوجد أغىن س  تعداد البشر  ويسيطر هذا اخلم
 م  الرؤوس النووية احلربية. 99%

مثل: اخلشب  يتضم  حفًزا إىل اقتطا،  إن إسراف هؤالء املستهلكني م  سكان األرض يف مادة طبيعية؛
 مزيد م  أشجار الغابات.

امةل؛ حجة،   وال ينبغي أن يفوتنا أنَّ لكل نشاط اقتصادي أعباءه البيئية اليت تثقل أو ختف بتأَري َالَة عو
ومتوسط االستهالك  ودرجة تقةدم التقنيةة املسةتخدمة؛ لتةوفري      التجمع البشري املستفيد م  هذا النشاط 

 االحتياجات واخِلْدمات ألفراد التجمع البشري.
أن اجملتمع األمريكي يتقدم  : اجلدير باملالحظةHow Much isenoughيقول أل  شني يف كتابه  
وتبدو صورة السباق  النقل واملواصالت  والغذاء واملواد اخلام. :يف َالَة أنوا، م  السلوك االستهالكيالسباق 

 يف النو، األول  وعند قاعها بليون إنسان م  سكان العامل ال يعرفون م  وسائل املواصالت سةوى أقةدامه،.  
م  السيارات  %9يارات أو أكثر  وإن م  اأُلَسر يف أمريكا متتلك َالث س %20تقول بع  اإلحصاءات؛ إن 

 احلديثة مكيفة اهلواء  وهذا َيعين ِعبًئا إضافيًّا على حساب استقرار املناخ العاملي.
مليون إنسان يأكلون طعاًما غري صحي  ومثة  360وحسب إحصاءات أخرى للبنك الدويل تبني أن َمم ة  

يف العامل املتقدم؛ إذ ينتقل الكثري م  أنوا، الطعام املتميز علةى   تعقيدات بيئية غري ظاهرة مرتبطة برفاهية الغذاء
 حساب الطاقة املستمدة م  الوقود األحفوري.

على اخلامات احمللية يف بيئاهت، الفقرية   ومثة بليون إنسان معدم يعيشون خارج املدن  ويعتمدون يف حياهت،
 م  احلبوب  وكيلو جرام م  خشب الوقود. فال يزيد استهالكه، اليومي ع  نصف كيلو جرام

وبصفة عامة  فإن ربع سكان العامل الذي  يعيشون يف الدول الصناعية الكربى يزيد استهالكه، يف بع   
مرات  ويف الوقود  10مرة  ويف الصلب  15كما يلي: يف الورق  املواد األولية ع  استهالك دول العامل الثالث

 مرة. 12
حيث أصبحت عمليةات   الستهالكي يف جمتمعات الوفرة مبا ميك  أن ُيسم ى باإلهدارويرتبط السلوك ا 

 على السلع اليت تستخدم ملرة واحدة    هتدر أو هتمل. التعبئة والتغليف صناعة ضخمة  كما تزايد االعتماد
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ملستهلكني أنفسةه،   هكذا جيري االستهالك يف عاملنا  وجيرُّ وراءه األمراض اليت تصيب البيئة وأجسام ا 
وحن  ال ندي  كل جمتمعات الوفرة  أو مبعًنى آخَر أفراَدها؛ فثمة م  ميلكون القدرة على االختيار املناسب مة   

 أجل حياة بسيطة خالية م  املتاعب الصحية والبيئية  وإن كانوا ميثلون الِقلَّة.
 ة؟!وهنا يرد سؤال مه،: ما الذي يدفع الكثري إىل االستهالك بشراه 

ال يرتوي؟ أو أن السةبب   هل ألن البشر بطبعه، ال يقنعون مبا لديه، كما أكد أرسطو أن جشع اإلنسان
 يرجع إىل أن األحفاد أغىن م  األجداد؟

واإلجابة ع  كل م  السؤالني: بنع،  ال جيب أن جتعلنا نغفل حقيقة وجود قوى أخرى دافعة إىل تنشيط 
 مسبوقة.الرغبة يف االستهالك  بصورة غري 

لقد تضاءلت قيمة الفضائل  مثل: االستقامة  واإلتقان  وتراجعت كمعيار للمكانة االجتماعيةة؛ ليحةل   
 حملها مجيًعا مؤشر واحد حيترمه اجلميع هو املال.

ولألسف  فقد أَبتت استقصاءات عدة أن االجتاه االستهالكي غري قادر على إشةبا، كةل حاجةات    
 مرتبطة بعوامل أخرى أبرزها احلياة اأُلَسرية املستقرة  والنجاح يف العمل  وراحةة  اإلنسان  فالسعادة مثاًل: تأد

البال  والصحة اجليدة والصداقة  فإذا غابت هذه العوامل  جلأ اإلنسان إىل االستهالك؛ ليضةفي علةى نفسةه    
 إحساًسا بالتميز والقدرة.

 ن واحدة م  أسر، الصناعات منوًّا.وال جيب أن نغفل قوة اإلعالن وسحره  فقد أصبحت صناعة اإلعال
م   %96وم     فلي  غريًبا إًذا حتت تأَري هذا السحر املستمر أن يصبح الشراء َقافة عامة  ومتعة عند نسبة 

 الشباب.
إىل الطعام السةابق التجهيةز  وإىل    وطغى اإلعالن حىت على توجهات رب ات البيوت  وأصبح  يسعنَي 

القدرة  وإىل سلع عديدة جتد طريقها إىل وعاء القمامة فوَر االنتهاء م  اسةتخدامها  وهكةذا    املنظفات عالية
 م  وحدة اقتصادية أساسية إىل عامل سليب التأَري على البيئة. تتحول ربة البيت

بةنع،   إن اإلجابة ع  هذا السؤال وبعد  فهل ميكننا مواجهة جاذبية السلوك االستهالكي وكبح مجاحه؟
ميك  أن تتحقق إذا التزم املستهلكون بقاعدة ذهبية  تقول: ِم  حقِّنا أن حنصل على احتياجاتنا  ولك  لي  على 

 حساب مستقبل أبنائنا وأحفادنا.
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وحمرك الرأمسالية. إنه أساس غريةب   أن متتلك أو ال متتلك هذا هو جوهر النزعة االستهالكية يف الغرب 

هي بشكل مباشر أو غري مباشر يف م  قوة العمل يف أمريكا مثاًل   %90ألي حضارة  ولكنه أساس فعال. إن 
 األعمال التجارية إلنتاج السلع االستهالكية واخلدمات.

وتشكل املنتجات االستهالكية ما حن  عليه. إذ تسافر هذه املنتجات إىل بالد لديها أقل أو ال شيء مة   
عة  طريةق     يف يوم ما نفسهاعلى املزيد  حىت جتد هذه البالد  هذه املنتجات  وتأد معها الرغبة يف احلصول

 أو ال متتلك. الشراء واإلنفاق متتلك
إذًا فلي  األمر أنَّ دافع االمتالك هو بدون مزايا  وال ألن العمل به يصاحبه الندم  أو إعادة النظةر مة    

 الناحية املعنوية  اليت هي جزء م  العملية االستهالكية.
نعرف أيضًا كيف يكون ذلك يف االجتاهني  فيما يتعلةق   حن  ال نعرف فقط كيف منتلك أو ال منتلك  بل

 باآلَار األخالقية للشهية املفرطة.
االزدهار االقتصادي  يقوم هؤالء الذي  يتبنون وجهة نظر لوم املستهلك  بتقدمي الشعور بالذنب  يف عصر
 كمسك  لألمل.

األخالقي والفقر العاطفي عنةدما  وحىت تعبرياتنا ع  الندم هلا تأَري ذو حدي . حن  نتحدث ع  اإلفالس 
ننتقد َقافة اإلسراف يف اإلنفاق  كما لو أن مسائل الروح مثل السلع األخرى  يت، فهمهةا بشةكل أفضةل    

 باستخدام مصطلحات مالية.
يف مقاهلا )األفالم وبيع الرغبة( تشري مويل هاسكل إىل أن الناس يف حالة دائمة وغالبًا مأساوية م  احلنني. 

إدوارد لوتفاك يف مقالته )االستهالك م  أجل احلب( ع  الرغبة اليت جتعل أفقر الناس الذي  ليسةت   كما يكتب
لديه، مدخرات ودخوهل، صغرية  يقترضون حىت املوت. فالرغبة تدفع لالستهالك وهناك طريقة واحدة للبدء يف 

 اطة أن لدينا رغبة.فه، هذا الدافع الواسع واملمتع واملؤمل وأخريًا املدمر وهو أن نفه، ببس
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م  اإلدمان بدياًل ع  رعايةة   لوتفاك االستهالك نوعًا وتأد كلمة الرغبة بشكل منتظ،  حيث يرى مثاًل
األسرة. وتناقش جوليت شور يف مقاهلا )ما هو اخلطأ يف اجملتمع االستهالكي؟( فجوة الطموح اليت هلةا عالقةة   

يف مقاله )استهالك الطبيعة( أنه بالنسبة لنا  كل األشةياء تةدور حةول     ويقول بيل ماككيبان بعبء اإلرادة.
 الرغبات. وتسّمي ميلز النزعة االستهالكية مبجاعة الروح.

مثل البضائع اجلافة على األرفف.  ويوضِّح أندريه شيفري  يف بع  كتاباته ع  استهالك األدب أن الكتب
 بشكل أساس وفقًا ألبسط املعايري.ويذكر أن اختاذ قرار بشأن كتاب يت، اآلن 

وحيث إن وسائل االعالم تقوم بتدعي، ذلك القدر الكبري م  رغبات املستهلكني  فإن الصحافة نفسةها  
 خمزن للتخزي . ينبغي أن تدرك نتيجة ما آلت هي إليه:

 تقول سوزان ليفني: حن  حباجة إىل ميثاق حقوق ملستهلكي األنباء اإلخبارية.
الناس يعتقدون أن اجملتمع يعتمد على أن كل فرد عليه االهتمام بنفسه على حساب اآلخري   فل   وما دام

ُتجدي كثريًا أي وسيلة م  وسائل اإلنذار. ويبدو أنه لي  هناك شيء مينح املرء الشعور باالهتمام بالذات كما 
لكي يؤكد لنفسه  دام األم  هو إجراء جرد ملمتلكاتهكل ما حيتاجه الفرد يف حلظة الشعور بانع يفعل االستهالك 

 أنه كائ  ُمجٍد وجوهري.
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أن جنح جمتمع بشري يف تأمني حاجاته وكمالياته كما جنحةت جمتمعةات   مل حيدث يف التاريخ اإلنساين  

فالفتوحات العلمية والتقنية والثورات املعلوماتية  واالستغالل الواسع ملوارد الرب والبحر واجلةو   عصرنا احلاضر.
 مّكنت اإلنسان م  توفري سلع وِخْدمات بكميات هائلة.

مما يؤسف له أنه نتيجة لإلفالس الروحي قام كثري م  الناس بإحالل الشهوات وأصناف املتع حمل َبْيَد أنه 
 السعادة القلبية واإلشراق الروحي.

فتحّول اإلنسان املعاصر إىل مستهلك  وصار رفع مستوى املعيشة هدف احلياة األكرب  وأصبحت احليةاة  
اإلنتاج  م  أجل مزيد م  االستهالك  م  أجل مزيةد مة     م  تتمحور حول مزيد م  العمل م  أجل مزيد

ودور الدعاية واإلعالنات يف هذا اجملال كبري؛ حيث فتحت شهية اإلنسان املعاصر لالستهالك والتبةذير   املتعة 
 وتبديد املوارد والثروات.

واإلعالن ع  السلع واخلدمات مليار دوالر يف الدعاية  84تذكر بع  اإلحصاءات مثاًل أنه مّت إنفاق حنو 
 يف عام واحد فقط!!

يؤسفين القول: إن ف  الدعاية لدينا «: عصرنا مالحمه وأوضاعه»يقول د. عبدالكرمي بّكار يف كتابه الرائع 
 يسري باجتاه النمط الغريب  مع أهنا تؤَر تأَرًيا مباشًرا يف حج، االدخار الوطين.

ساين ينتجون ما حيتاجون إىل استهالكه؛ م  أجل إبقاء مسرية احلياة لقد كان الناس على مدار التاريخ اإلن
مستمرة  َبْيَد أن الذي أحدَته الفلسفة الرأمسالية وأدبياهتا وطيوفها النفسية والفكرية هو الرغبة يف االستهالك م  

 أجل االستهالك!!
ت أدى إىل تسار، نضوب موارد إّن جنون االستهالك والتبذير غري املنضبط  واإلسراف الشديد يف املنتجا

 املعادن والطاقة غري املتجددة.
كما أدى ذلك إىل تلويث هائل للهواء واملاء  وانتشرت بسبب التلوث األمراض اخلطرية  ولو ُقدِّر لسكان 
اهلند والصني مثاًل أن يسلكوا املسلك االستهالكي الذي يسلكه الغرب وال سيما أمريكا  الختنق العامل يف بضع 

 نوات.س
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فيه الدول الصناعية مة  اسةتهالك    ومما يؤسف له أن العامل اإلسالمي يسري يف الطريق نفسه الذي تسري
 وتبذير وإسراف.

على احلفالت واملناسبات والوالئ،   بل إننا قد جتاوزنا منط املعيشة الغربية يف بع  اجلوانب  مثل: ما ُينفق
 ري م  النساء على شراء الثياب واحُللي وأدوات الزينة.ومثل ما يت، استهالكه م  ِقَبل كث

وكأن الناس أو غالبيته، غافلون ع  النصوص الشرعية اليت تدعو إىل ترشيد اإلنفاق والتنفري م  اإلسراف 
 والتبذير.

بل إنه لي  مثة مسوِّغ مقبول الجنراف املسلمني حنو التسابق على إرواء حاجات اجلسد واملتع الدنيويةة   
 سائل كل إنسان عم ا استخلفه فيه م  مال. -سبحانه وتعاىل  -هلل وا

 ومع ذلك كله يبقى السؤال املهّ،:
 َمْ  املسؤول ع  جنون االستهالك املدمِّر لكل ِقَي، إنسانية  وآداب سلوكية  وأخالق فاضلة؟  
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تريليون دوالر م  جممو،  20يبلغ ما تنفقه النساء   فعلى مستوى العامل  إن النساء اليوم حترك االقتصاد العاملي 

كمةا سةترتفع     تريليونًا يف السنوات اخلم  املقبلة 28هذا الرق، إىل  وميك  أن يرتفع  اإلنفاق االستهالكي
 ليونًا يف الفترة نفسها.تري 18تريليون دوالر إىل  13دخوهل  السنوية م  

مبقدار الضةعف يف   –وباجملمو، تشكل النساء سوقًا متنامية تفوق حبجمها سوقي الصني واهلند جمتمعني 
ومع ذلك فةإن    ال ينبغي جتاهل قطا، االستهالك النسائي أو التقليل م  أمهيته  الواقع. وعلى ضوء هذه األرقام
إن  م  النساء. ستراتيجية ناجعة حول عمالئهااك الواَقة م  أن لديها حىت تل  الكثري م  املؤسسات تفعل هذا

إىل النساء. لقد أجريت دراسة ميدانية شةاملة   أمام معظ، املؤسسات الكثري لتتعلمه حول كيفية تقدمي خدماهتا
 وقد تبني أنه ال تزال مثة  ومدى تلبية القطا، اخلاص ملتطلباهت  حول نظرة النساء إىل عمله  وحياهت  الشخصية

 فسحة كبرية للتطوير والتحسني.
ألف امرأة م  أكثر م  أربعني منطقة جغرافية وفئات خمتلفةة مة     12وقد شارك يف الدراسة أكثر م  

سؤااًل حةول حتصةيله     120ع   –يف أغلب احلاالت  ة بصراحة بالغة  وقد أجنب  الدخل وجماالت احلياة
  ونشةاطاهت  واهتمامةاهت     وأعماهل  وحيةاهت  املهنيةة    ومساكنه  ومقتنياهت  ملاليةالدراسي وأوضاعه  ا

باإلضافة إىل سلوكه  التسوقي وأمناط إنفاقه  يف حنو َالَني فئة م  املنتجةات    وآماهل  وخماوفه   وعالقاهت 
 واخلدمات.

إذ   يف ما يقدم هل  م  خدمات كبري تشعر النساء بأهن  لس  حمل اهتمام :وقد خلصت الدراسة إىل اآلد
أهن  ال يةزل    بيد. على الرغ، مما حققنه م  قفزات الفتة يف القوة السوقية واملركز االجتماعي يف القرن املنصرم

كمةا أن وقتةه      على أقل مما يستحقق  يف سوق العملوحيصل    ُيبخ  قدره  يف أسواق السلع واخلدمات
 وه  دائمًا رهينات التشتت بني األولويات املتضاربة ) العمل واملنزل واألسرة(.  تتنازعه متطلبات كثرية

إن قلة م  املؤسسات استجابت حلاجته  إىل حلول توفر وقته  أو بطرح منتجات وخدمات مصةممة  
أو طلب املشةورة    أو شراء وجبة صحية  وال يزال م  الصعب على النساء العثور على املالب   خصيصًا هل 

ومع أن النساء ميسك  بزمام  أو استغالل الوقت للحفاظ على مظهره .  املالية دون الشعور بأهن  حتت الوصاية
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اإلنفاق يف معظ، فئات سلع االستهالك إال أن الكثري م  الشركات املنتجة هلذه السلع تتجاهل هذه احلقيقة. وال 
تروج   وتتبع يف ذلك لغة تسويقية وىل زمنها  تزال املؤسسات تقدم هل  منتجات وخدمات دون املعايري املتوقعة

 وي.للقالب النمطي األنث
وما كان إىل فترة قريبة شأنًا   لقد وصف َلثا املشاركات يف الدراسة املسحية أنفسه  بأهن  زائدات الوزن

 بات اآلن ظاهرة عاملية.  داخليا
أن توظف بصورة جذابة التقنيات  وقد تسىن للعديد م  الشركات الرائدة يف حقل مستحضرات التجميل

أكثر شبابًا. إن منتجات الرعاية ببشرة الوجه  على سبيل املثةال  قةد    اء يف أن يظهرناجلديدة لتلبية رغبة النس
إىل شرحية سوقية مستقلة تقدر قيمتها بعشري  مليار دوالر على مستوى العامل. وكانت التكلفة املرتفعةة   حتولت

 ي.للمالب  م  اإلشكاليات األخرى اليت اعترضت النساء حسب املسح الذي أجر
فرصة أعظة،   –أي كسوق جتاري واحدة   إذا ما نظرنا إليه  باجملمو، –متثل النساء  :يقول مايكل جيه

 مما ميثلها سوقا الصني واهلند معا  وبالتايل  ملاذا ال تلقى املرأة االهتمام الالزم م  قبل القطا، اخلاص؟
مثة سبب يدعو الختيار املنتجات اليت تتجاهل متطلبةاهت   ختامًا ميك  القول إن النساء ه  العمالء. ولي  

 كما أن فه، متطلبات النساء وتلبيتها سيكون خطوة أساسية حنو إعادة بناء االقتصاد. أو ختفق يف تلبيتها.
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أوجدهتا أوضا، وتطورات متتالية يف جمةاالت اإلنتةاج    تسود عاملنا املعاصر ميول حادة حنو االستهالك 
وم  َم،  مل تعد النزعة االستهالكية مقصورة على العةامل الصةناعي    والتوزيع واالحتكار واالتصال واإلعالن.

وصار السلوك االسةتهالكي موضةوًعا    املتقدِّم فقط  بل طالت أرجاء أخرى عديدة يف العامل الفقري والنامي 
 وعلة، االجتمةا،  مةع    للبحث الِعْلمي يف ُنظ، معرفية خمتلفة جييء يف مقدمتها عل، االقتصاد  وعل، النف  

 اختالف يف املرجعيات والتوجهات وجماالت التركيز.
وإن كان الباحثون يف تلك العلوم يتفقون على أن هذا السلوك مل يعد سلوًكا فرديًّا حبًتا خيةص شخًصةا   

وعوامل متعددة متارس تأَريات متنوعة على الفرد املسةتهلك  إن   بل أصبحت تسه، يف تشكيله قوى مستقالًّ.
 ل تتراوح م  املستوى احمللي احملدود إىل املستوى العاملي الواسع.هذه العوام

لقد ظلت ظاهرة االستهالك  ولفترة طويلة م  الزم  أسرية للدرس االقتصادي األكادميي مة  ناحيةة    
وكانت الفكرة السائدة لدى معظة،   م  ناحية َانية. ولالهتمام العملي م  قبل أصحاب املشروعات التجارية

ني هبذه الظاهرة هي أن السلعة اجليدة سوف تبيع نفسها وهي فكرة كانت مالئمة يف ظل أوضا، كةان  املهتم
ما ينتج تقريًبا  وبالتةايل   الطلب فيها أكثر م  العرض بالنسبة للعديد م  السلع  وكان املستهلكون يشترون كل

 ن إىل اقتنائها.أو يطمحو مل يكونوا يسألون ع  بضائع بعينها يرغبون فيها
لك  هذه األوضا، تغي رت بعد احلرب العاملية الثانية؛ حيث اكتشف العديد م  أصحاب املشةروعات يف  

عندئذ مل يعةد اهتمةام    دول الغرب الصناعية أهن، ميلكون طاقات إنتاجية تفوق ما ميك  أن يستوعبه السوق.
ية العناصر األخرى م  العملية االقتصادية  خاصة الباحثني مركًزا على عنصر اإلنتاج فحسب  بل توز، على بق

 ما تعلَّق منها بالتسويق سعر السلعة  جودهتا  توزيعها.
وصار التساؤل الذي يوّجه معظ، الكتابات يف هذا اجملال هو: أي هذه العناصر له أيُّ تأَري على سةلوك  

 الشراء  ولدى أي منط م  املستهلكني.
وكان م  الطبيعي أن يفضي هذا التساؤل إىل انعطافة واضحة حنو العلوم اإلنسانية؛ أماًل يف العثور علةى   

 على سلوك املستهلك. استبصارات جديدة تلقي مزيًدا م  الضوء
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لعينني: د. أمحد زايد  ود. فتحي أبو ا جاء يف حبث السلوك االستهالكي للطفل العريب اخلليجي لألستاذي 
يف جمال التسويق يستعريون العديةد ممةا توص ةلت إليةه الدراسةات       منذ منتصف هذا القرن أخذ الباحثون

وأخذت حبوث املستهلك    اجتهوا بعد ذلك لإلفادة م  دراسات عل، االجتما،  واإلنثربولوجيا  السيكولوجية 
 هالكي.تتسع وتقدم بيانات وفرية حول السلوك االست

وهذا بال شك ساعد الباحثني يف هذا اجملال على صياغة جمموعة م  املفاهي، والفرضي ات والنماذج النظرية 
 اليت تتعلق بأمناط تفضيل السلع لدى املستهلكني.

وركز الرواد منه، اهتمامةاهت، علةى    ومنذ حوايل ربع قرن بدأ علماء النف  يرتادون جمال االستهالك 
جتاهات املستهلكني حنو سلع معينة  ودوافع الشراء لديه،  وما يرتبط بذلك م  متغريات  مثل: النةو،  دراسة ا
 والس .

وتركَّز اهتمام الباحثني النفسيني بصفة خاصة على دراسة العمليات السةيكولوجية املصةاحبة لتعةرُّض    
والتذّكر  وتكوي  الدافعية  واالقتنا،   التعل،  م  عمليات مثل: املستهلك لإلعالنات ع  السلع  وما يلي ذلك

إن معظة،   وقد وصلت دراساهت، يف هذا اجملال إىل درجة ملموسة م  الُعمق واحلذق املنهجي.   قرار الشراء 
والسلوك االستهالكي كانت وما زالةت موّجهةة خلدمةة     الدراسات االقتصادية والنفسية يف جمال االستهالك

وقد شهد هذا اجملال يف السنوات األخرية مؤلفات عدة يقةوم   يت هت، الشركات املنتجة.عمليات تسويق السلع ال
حمتواها أساًسا على وصف مواقف تسويقية معينة ختصُّ شركات إلنتاج سلع معينة؛ كالسةيارات  واألغذيةة    

 واإللكترونيات  ولعب األطفال واألَاث.
التسويقي  لي  على نطاق اجملتمعات الغربية فحسب  واهلدف النهائي ملثل تلك املؤلفات هو دع، النشاط 

 بل على نطاق العامل بأرجائه املختلفة.
يقول د. أمحد زايد: لقد أدرك أصحاب املؤلفات احلديثة ع  االستهالك والسلوك االستهالكي أن العةامل  

  .تسوده اليوم ما ُيعرف بثقافة االستهالك
ركها نزعات استهالكية واضحة مما شج ع الشركات املنتجة علةى  وعليه فهناك اليوم طبقات اجتماعية حت       

 توسيع عملياهتا التسويقية؛ للوصول إىل تلك الطبقات.
يقول َالَة م  أشهر الباحثني يف هذا اجملال وه،: اجنل وبالك  ويل ومينارد: إنه مع نشأة اجملتمع املوّجه حنةو   

وسطى ذات دخول قابلة للصرف  وإن هذه الطبقة توجد يف كل االستهالك بدأت تظهر إىل حيز الوجود طبقة 
 مكان م  العامل.

لقد حان الوقت لتوسيع اآلفاق لتجاوز العامل الغريب  وللنظر إىل حبوث املستهلك كضرورة كونية  وذلك 
وم  جهة أخرى  فإن علماء االجتمةا، يؤكِّةدون أن    ألن احلاجات اإلنسانية األساسية هي حاجات كونية.

ملا متارسه املصةادر   يف عصرنا الراه  قد صارت عنصًرا م  عناصر كل َقافة  وذلك نتيجة لثقافة االستهالكيةا
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بل وجعل االستهالك هدًفا يف حدِّ ذاته  وه،  إىل االستهالك  املختلفة م  تأَري على سلوك اإلنسان يف اجتاه امليل
هذه العةوامل   ك  إمنا يؤكدون أن عوامل السلع واملبادئ اليت تقوم عليها بنيةباستخدامه، ملصطلح َقافة االستهال

 تعد مدخاًل أساسيًّا؛ لفمه، اجملتمعات املعاصرة.
إن االهتمام بالتأَري السليب لثقافة االستهالك على حياة األفراد واجلماعات ميك  تتبع بداياتةه املنظمةة يف   

 ماعيني.أعمال جمموعة م  الباحثني االجت
وميثل أعمال الباحثني االجتماعيني كتابات جورج لوكاتش  وكتابةات تيةودور إدورنةو  ومةاك      
هودكهامير  وهربرت ماركوز  وليو لوفنتال  الذي  حاولوا الربط يف كتاباهت، بني ما طرأ على اإلنتاج الرأمسايل 

تقةوم    جمتمعات الغرب م  سيولة َقافيةم  تطور وتوسع  وبني ما أخذ حيدث يف الصناعي يف القرن العشري 
 على أساس املنطق السلعي  والِقَي، االستهالكية اليت تغوي مجاهري الناس وجتذهبا إىل السوق.

يف املناقشات  وبالنسبة لعلماء  يقول د. فتحي أبو العينني: إن فكرة الثقافة االستهالكية هي دائًما حاضرة
إىل حبوَه، احلديثة خاصة البحةوث الةيت تنتمةي إىل َميةدان      االجتما،  فإن هذه الفكرة قد أخذت طريقها

 وسيسيولوجيا الثقافة.
إن جمتمعاتنا العربية بوصفها جزًءا م  العامل معر ضة للثقافة االستهالكية  وخاضعة للعديد م  تأَرياهتا اليت 

بيد أن طبيعة اجملتمعات املعاصةرة   ك  تلمسها يف أشكال عدة م  العالقات واملمارسات االجتماعية والثقافية مي
 اإلطةار تفرض ضرورة عدم إغفال  يف ضوء النزعات االستهالكية املتعاظمة وسيادة الثقافة االستهالكية خاصة
 الكوين.
قد جعلت العديد مة  األفةراد    العالقات التجارية واالتصاالت فالتطورات اليت شهدها العامل يف جمال  

واجلماعات يف أبعد القرى وأصغرها تتأَر يف ظروفها املعيشية  وأمناط سةلوكها االسةتهالكية بالعديةد مة      
 والقرارات اليت تتخذ يف املراكز املؤَرة م  العامل. األحداث اليت تقع 

ية م  مركز النظ، الرأمسالية إىل حميطات العامل الثالث قد أوجد أيديولوجيةة  إن انتشار الثقافة االستهالك
استهالك قوامها النظر إىل االستهالك كهدف يف حد ذاته وربطه بأسلوب احلياة  وبأشكال التميز االجتمةاعي   

 األمر الذي جعل الناس يتدافعون حنو االستهالك بغ  النظر ع  حاجاهت، الفعلية.
وم  َم،  حتولةت   فراد يف ظلِّ أيديولوجيا االستهالك أكثر تأًَُّرا باآلخري  ومبتغريات السوق.لقد أصبح األ

ذواهت، حتت تأَري االستهالك املادي واملعنوي إىل ذوات خاضعة ال متلك م  أمرها شيًئا  وصةارت اجلماعةات   
ها يف اجملتمع  واجته عدد كبري مة   تسعى م  خالل االستهالك إىل تأكيد وضعها االجتماعي ومكانت االجتماعية

 تواكًبا مع كل املنتجات اليت هتدف إىل جتميل اجلسد أو الترفيه عنه. األفراد حنو اْلُمَتع احلسِّية واالعتناء باجلسد؛
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  وم  يف عملية التنشئة االجتماعية يف ضوء ما سبق ميك  القول: إن النزعة االستهالكية تلعب دوًرا معوًقا
َم،  يف عملية التنمية الشاملة  فإذا كانت الوفرة املالية وما يصاحبها م  نزعة استهالكية تؤَِّر على اجملتمع  فإهنةا  

 أيًضا جتعل األفعال االجتماعية لألفراد متيل إىل االحنراف ع  أهدافها املثالية.
وإىل نشر الروح الفردية األنانية  ل النقدي فالنزعة االستهالكية هتدف إىل نشر ِقَي، االستهالك وقي، التعام

 وإجياد الرغبة يف التميز م  خالل اقتناء أشياء استهالكية ُمعي نة  فضاًل ع  إهدار ِقَي، العمل.
أن الوعي هبذه املشكلة أصبح ضرورة يف البلدان اليت ختترقها النزعة االسةتهالكية بصةورة    ختاًما أقول:

ضع شعار ترشيد االستهالك موضع العناية احلقيقية  فالناس ال يتجهةون لالسةتهالك   وم  َم،   ينبغي و حادة.
كما ل   ول  حيدث هذا يف يوم وليلة  الرشيد  إال إذا أح  عدد منه، بالرغبة يف تغيري أمناط حياهت، وسلوكه، 

علَّ هذه العملية تبةدأ مة    حيدث مبرسوم أو تشريع  وإمنا األمر يتطلب عملية تربوية وتعليمية طويلة األمد  ول
 مرحلة الطفولة باعتبار أن املستقبل لألطفال.
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فإن نصيب الفرد منه آخةذ يف التنةاقص    املاء العذب مورد حيوي ال غىن عنه  إال أنه نتيجة للضغط السكاين 

علةى   لتوافر قدر حمدد م  املوارد الطبيعية تأَري حاسة،  «:املاء مصدر حيوي» تقول آن بري يف كتاهبا املستمر.
 األحوال.نوعية حياتنا  بل وعلى بقائنا يف كثري م  

وخيتلف املاء الذي هو مصدر للحياة كلها ع  املوارد األخرى؛ م  حيث إنه ال بديل له؛ إذ إن النشاطات 
اليومية كالشرب واالغتسال  وري احملصول تعتمد مجيعها على موارد املياه  غري أنه نتيجة للضغط السكاين  فإن 

م  املاء فيها  تعةاين   إن البلدان اليت اعتادت وجود وفرةم  املاء العذب يف نقصان مطرد  وحىت  نصيب الفرد
 حالًيا أو ستعاين يف القرن القادم م  عجز ال يعرف مداه  فإىل أي مدى سنمضي؟ وما الثم  الذي سندفعه؟

هذا القرن  وتعزى هةذه الزيةادة    لقد زاد استهالك املاء على املستوى العاملي عشرة أضعاف منذ بداية
 جرة إىل اجتاهني مترابطني.املتف

باليني متوقةع   6 2م إىل  1900بليون يف عام  1  6تضاعف عدد سكان العامل حنو أربع مرات  م  
م كةان معةدل   1940م  يف حني زاد استهالك الفرد زيادة واضحة  ويف عةام  2000الوصول إليها يف عام 

ويف البلةدان   م تضاعف هذا الرق، 1990حبلول عام   و3م 400يف مجيع األغراض  استهالك الفرد م  املياه
النامية بلغ معدل االستهالك الشخصي السنوي بالنسبة الحتياجات الزراعة والصناعة واالستعمال املنةزيل حنةو   

 م  املاء العذب. 3م 1200
تهالك املنزيل يف العام وباستعراض االس 3م 520ويف العامل النامي ينخف  استهالك الفرد بشكل عام إىل 

لتر يف اليوم  هي كمية تساوي أكثر م   700كبند منفصل  جند أن أعلى مستوى سجل بالدول الصناعية وهو 
 ِضْعًفا للكمية املستخدمة يف الدول النامية. 24

فعند مقارنة مستويات التنميةة قةد    إن االرتباط بني مستوى املعيشة واستهالك املياه ارتباط وَيق للغاية 
 يتفاوت الطلب على املياه تفاوًتا كبرًيا.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





54 

 

بني كميةات امليةاه املسةتخدمة     وقد قدرت "جيان مارجت" املتخصصة يف عل، حركة املياه أن النسبة
  ويرجع ذلك يف أحد جوانبه إىل األمهية 1000000إىل  1م   ووحدة إمجايل اإلنتاج القومي قد تصل بالنسبة

 نشاط اإلنتاجي  ويف الكفاءة أو م  ناحية أخرى يف استخدام املاء للري.النسبية للزراعة يف ال
وتتوافر الكثري م  التقنيات القدمية أو احلديثة لتفادي العجز  ومنع التبديد واإلسراف  وباستخدام هةذه  

ك الصناعي للمياه م  يف املائة  وخف  االستهال 50و 10ما بني  التقنيات ميك  تقليل استهالك الزراعة للمياه
يف املائة  يف حني إن االستهالك احلضري ع  طريق الصيانة وإدارة الطةرق السةريعة ميكة  أن     90إىل  40

لةذا فمة     ينخف  مبقدار الثلث.ويعتمد أيُّ اخنفاض يف االستهالك املنزيل أساًسا على سلوكيات املستهلك؛
 جتعل الناس على وعي مبسؤولياهت،.واجب الدولة أو البلديات تقدمي املعلومات اليت 

م سيكون أشد يف البلدان اليت وصلت األمةور   2050إن النمو السكاين املستشرف م  اآلن وحىت سنة 
فيها إىل حالة اخلطر  أو الندرة النسبية أو الندرة اخلطرة  بينما سيبقى عدد سكان البلدان ذات الوفرة يف املةاء  

 َابًتا إىل حد ما.
وتأسيًسا على أحدث تنبؤات األم، املتحدة سيصل تعداد السكان املرتبطني بالبلدان اليت تعاين م  النقص 

 م  وهو نف  عدد السكان تقريًبا املرتبطني بالبلدان املزودة جيًدا باملاء. 2050باليني يف عام  سسةإىل 
و السكان  أو م  خالل التخفي  احلاد إن وسيلة عالج ندرة املاء ال تتأتى م  خالل التخفي  احلاد يف من

 يف االستهالك  ولكنها تتأتى م  خالل توحيد لإلجراءي ؛ السكان واالستهالك يتس، باحلكمة والترشيد.
ما يكون  غالًبا مةا يسةتمر منةو     وجيب التأكيد على أنه يف تلك البلدان اليت يكون فيها توريد املاء أقل

مُّله  لك  إبطاء النمو السكاين  رغ، أنه مينح مزيًدا م  الوقت للبحث ع  حلول  السكان مبعدل م  الصعب حت
 فإنه ال ميك  اعتباره حالًّ ملشكالت املاء وموارد املياه.

كما هو حادث على حنو واسع يف الوقت الراه  سيكون أمًرا غري سةلي،؛ نظةًرا    -واملضي بال ختطيط 
 إن علينا أن نطبق املبدأ الوقائي. ي السالمة خري م  الوقو، يف الندم.للتهديدات الوشيكة لندرة املياه  وتوقِّ

 إن املستقبل يكم  يف تطوير استخدام ماء قليل امللوحة  وتكرير ماء النفايات  ومالحقة للثورة اخلضراء.
 إن الوقت قد حان للثورة الزرقاء.
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 زم  بعيةد.   هذا معروف منذ يف البيئة يسبب التدخني املوت واملعاناة للبالغني أكثر م  أي مواد سامة أخرى 

م  املعروف أنه حىت اآلن مل تتخذ أية دولة خطوات فع الة ضد التدخني تتناسب وحجة،  يقول ولي، تشاندلر: 
 .%75ما يقارب ال واستخدام )الت ْبغ( يف خمتلف أحناء العامل زاد خالل العقدي  األخريي  الضرر الذي يسببه.

وهةذا  سجائر يتطلب تغيًُّرا ملحوًظا يف تعامل اجملتمع مع التةدخني   إن محاية غري املدخنني م  دخان ال
وقد وصلت اخلسةائر يف األرواح يف العةامل    على املدخنني أنفسه،. يف ختفيف ضرره املباشر -أيًضا  -يساعد 

نية  ومع ذلةك  َا 13مليون نسمة سنويًّا  والتدخني يقتل شخًصا يف أحناء العامل كل  5 2إىل  بسبب التدخني
 مليار دوالر سنويًّا. 100فالبشرية تستهلك م  هذا الس، الفت اك ما قيمته 

 مليارات دوالر. 3وكشفت إحصائية علمية أن َتْكلفة إعالنات التبغ يف العامل بلغت يف عام واحد حوايل 
سة ماليني طفةل يف  مليون دوالر تكفي لتطعي، س 50يف حني أوضح تقرير أصدرته منظمة الصحة العاملية أن 

 العامل الثالث  ميوتةون سةنويًّا لعةدم تةوافر تطعيمةات ضةد شةلل األطفةال والسةعال والةدفتريا.          
مع ما لديها م  إمكانات كبرية  فإن  وإذا كانت البالد الصناعية تعاين مشاكل ضخمة م  جر اء استخدام التبغ  

ه باملسغبة واألمراض املتوطِّنة  هي بدون شك أكرب ممةا تعانيةه   معاناة العامل الثالث الفقري املصاب أغلب سكان
 الدول الصناعية.

م  حاالت اإلصابة بسرطان  %83ذكرت اجلمعية األمريكية ملكافحة السرطان أن السجائر مسؤولة ع  
م  األشخاص املصابني بسرطان الرئة ميوتون متأَري  مبرضه، يف غضون س  سنوات  وم   %90الرئة  وأن 

 َم،  طالبت اجلمعية باحلظر الشامل للدعاية واإلعالن ع  السجائر.
ومة    سنويًّا  وهذه النسبة أكثر م  نسبة تزايد السكان يف العامل. %1 2إن التدخني وباء يزداد بنسبة 

ة؛ مليون مدخ  يتوىف سنويًّا؛ نتيجة اإلصابة بأمراض القلب  وسرطان الرئة  5 2اجلدير بالذكر أن ما ُيقارب ال
 إلدماهن، على التدخني.
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إىل اإلصابة هبذا السرطان بنسةبة   إن سرطان الرئة وباء ناتج ع  التدخني  فعادة التدخني بشراهة تؤدي
85%. 

وانتفةاخ الرئةة     ويسبب التدخني حالتني خطريتني م  أمراض الرئة؛ مها: التهاب القصبات اهلوائيةة  
 م  أَر أمراض انسداد الرئة املزم . شخص سنويًّا 000 52فالتدخني يقتل حوايل 

مع منظمة الصحة العاملية أن وفيات  وما يؤكد ما سبق ما جاء يف دراسة ميدانية ُأْجريت يف مصر بالتعاون
حالة اللتهاب الشةعب اهلوائيةة املةزم       7939حالة موت بسرطان الرئة  و 449التدخني بلغت يف مصر 

م  نسبة اإلصابة بسرطان  %90أن وم  املتفق عليه بني األوساط العلمية والطبية  حالة ذحبة صدرية. 6249و
 م  حاالت الذحبة الصدرية. %25م  التهاب الشعب اهلوائية املزم   و %75الرئة ترجع إىل التدخني  و

إن سرطان الرئة ازداد زيادة كةبرية يف مصةر  وصةار     التجارة اخلاسرة: يقول د. حممد البار يف كتابه
السرطان الثاين يف نسبة احلدوث بعد سرطان املثانة الناتج ع  البلهارسيا والتدخني  مما جعل مصر ذات الةرق،  

 األعلى يف العامل يف حدوث سرطان الرئة واملثانة.
بة ملعظ، دول العامل الثالث  ك، هي الوفيات الناجتة ع  وغري موجود بالنسإن حساب اخلسائر أمر معقَّد  

التدخني؟ ك، هو مث  التبغ املستهلك؟ ك، هي احلرائق الناجتة ع  التدخني؟ ك، هي تكاليف الرعايةة الصةحية   
 ألمراض ناجتة ع  التدخني؟ ك، هي أيام الغياب ع  العمل سنويًّا بسبب التدخني؟ وك، هو الفاقد االقتصادي؟!

هذه اخلسائر املهولة؛ على املستوى  جامعاتنا ومراكز البحث مطالبة بأن تنزل إىل امليدان  وتوضح لنا باألرقامإن 
 الصحي  واالجتماعي  واالقتصادي.
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لقد أصبحت املخدرات آفة م  آفات هذا العصر  وتفاقمت تلك اآلفة  وازدادت انتشاًرا يف العةامل أمجةع     

ووصةل األمةر بتلةك     واقتصادها ومستقبلها.على شباهبا  وأصبحت اجملتمعات املعاصرة ختشى آَار تلك اآلفة
املشكلة أن أصبحت ترتبط مبشكالت أخرى عديدة  مثل: انتشار اجلرمية  وما يصحب ذلك م  تفكك اجملتمع  

إذ إهنا غالًبا مةا تنةتج يف بلةد     فأضحت املخدرات مشكلة دولية تؤرق العامل بأكمله؛ وحتطُّ، كيان األسرة.
 مارة عرب بلد َالث.وتستهلك يف بلد َاٍن 

إن جرائ، املخدرات تعترب م  اجلرائ، القدمية يف أي بلد  غري أهنا يف العصر احلديث  وخاصة يف الةزم   
وجةرائ،   مما جعل منها أخطر اجلرائ، يف كثري مة  بةالد العةامل.    املعاصر أخذت شكاًل وبائيًّا بدرجة عالية؛

ي إىل الترويج واالجتار فيها  والتصنيع والزراعة والتهريب  وحيةث إن  م  االستعمال الشخص املخدرات تتدرج
ال ختفى على كل شخص  وخاصة املهتمني باملكافحة؛ سواء  آَارها االقتصادية واالجتماعية  والصحية واألمنية

 م  رجال مكافحة املخدرات أم سالح احلدود أم العاملني يف اجلمارك.
تعترب ظاهرة التهريب واالجتار باملخدرات وتعاطيها «: العامل يف خطر»رفلي يف كتابه يقول األستاذ علي أو

 م  الظواهر االجتماعية اخلطرية على اجملتمع؛ نظًرا آلَارها السلبية.
إن اآلَار املدمرة لتعاطي املخدرات يف حميط األسرة رمبا كانت هي اليت تشكل التهديد األكرب للمجتمع  

سواء كان أحد الوالدي  أم األبناء أم أي فرد يف األسرة  فإن ذلك  أحد أفراد األسرة املخدرات؛فعندما يتعاطمى 
وهذا بدوره يؤدي إىل اهنيار  فالذي  يتعاطون املخدرات غالًبا ما تنتاهب، اهلواجي  والقلق  يسبب التمزق والتنافر.

االكتئاب نفسيًّا وجسمانيًّا  ونتيجة لذلك يعاين مجيةع أفةراد    م  إن متعاطي املخدرات شخص يعاين األسرة.
 األسرة األمل والعذاب وه، يرون الدمار التدرجيي لفرد م  أفراد األسرة.

إن معظ، الذي  يتعاطون املخدرات يبدؤون ذلك يف عمر مبكر  كمراهقني حىت أصغر م  ذلك  فتعاطي 
يتكون تعيق عملية النضج الطبيعي له  وتضاعف األخطةار الةيت   املخدرات يف فترة فيها ما زال الطفل ينمو و

 ستواجهه عندما يكرب.
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يرى بع  الباحثني أن استعمال املخدرات يعترب مشكلة مدرسية؛ ألنه يضعف املقدرة التعليمية  ويعيةق  
لى الةدرجات  بانتظام حيصلون ع« املاريغوانا»فقد أَبتت األحباث أن الطالب الذي  يستعملون  األداء الدراسي.

كما َبت أن أكثر م  نصف هؤالء الطالب ال يشاركون عمليًّةا   األقل م  زمالئه، اآلخري  وأحياًنا الرسوب.
 يف النشاط املدرسي  ويغلب عليه، الغياب؛ نتيجة لتعاطيه، املخدرات.

درات إن املخة  إذ عندما يستعمل الطالب املخدرات  فإن مقدرته على التعل، والتحصيل ستكون ضعيفة.
ميك  أن تؤدي إىل متزُّق وتفتيت مدرسة بأكملها  فعندما يكون كثري م  الطالب يف فصل دراسي حتت تةأَري  

 املخدرات أو غائبني بسبب تعاطي املخدرات  فإن تقدم مثل هذا الفصل سيعاق.
 تةرتبط  واستعمال املخدرات جيلب إىل بيئة املدرسة كثرًيا م  املمارسات واألنشطة غري املشروعة الةيت 

والنتيجةة أن   باملخدرات  كالسرقة والدعارة  وبيع املخدرات لآلخري ؛ مما يساعد علةى انتشةار التةرويج.   
فمعظ، متعاطي  اجملتمعات تدفع ضريبة باهظة الثم  م  حيث النواحي االقتصادية والبشرية؛ بسبب املخدرات 

 سنة. 35-18املخدرات يف العامل تتراوح أعماره، بني 
واملشكلة أن االنتشةار   ولألسف فإن هؤالء الذي  يتعاطون املخدرات حيملون سلوكه، إىل حميط عمله،.

الكبري الستعمال املخدرات يولد عدًدا م  املشكالت اخلطرة  فهناك الكثري م  عمليات التجارة باملخدرات تت، 
أن متعةاطي    إحدى الةدول الصةناعية  فقد أوضحت الدراسات اليت أجريت يف بني العمال. يف مواقع العمل

َالَة أضعاف  ومعدل الغياب بالنسبة هل، ضعف  املخدرات أقل إنتاجية مبقدار الثلث  ونسبة حوادَه، الوظيفية
كذلك بلغ ما تدفعه اجلهات الصحية ملتعاطي املخدرات  ال يستعملون املخدرات. ما لغريه، م  املوظفني الذي 

ستوى املتوسط هدًرا  وأن سوء اإلنتاج يرفع م  تكلفة املستخدم يف أداء عمله  وهذا بةدوره رمبةا   أكثر م  امل
 يعيق مقدرة الشركة على املنافسة يف جمال السوق.

يضاف إىل ذلك أن املنتجات واخلدمات الرديئة متثل جمازفة ومصدر خطر للعامة  وأن املستهلك يقع عليه 
يف حميط العمل  وذلك بشرائه لسلع رديئةة بأسةعار عاليةة      استعمال املخدرات تبعية التكاليف العالية بسبب

 مع تكاليف اإلنتاج املتزايدة. وضعت لتتكافأ
 

على جمةاالت الصةناعة والتجةارة     إن املشكالت اليت تسببها املخدرات يف حميط العمل ال يقتصر أَرها
فاإلنتاج غري املشرو، للمخدرات حيدث عادة يف مناطق نائية م  البلةدان   فحسب  وإمنا ميتدُّ إىل الزراعة أيًضا.

 وهي غالًبا ما تكون مناطق خارجه ع  السيطرة الفعلية للحكومة املركزية. املنتجة 
إال أن املزار، رمبا يبدأ إنتاج النباتات املخدرة احملظورة حتت هتديد جتار املخدرات  ورمبا فعل ذلك هبدف 

 خل مزرعته.زيادة د
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فالذي  يستعملون املخدرات ال يتورعون  وال شك أن استعمال املخدرات واجلرمية يسريان جنًبا إىل جنب 
 على املزيد منها إلشبا، عادهت،. م  فعل أي شيء هبدف احلصول

ملال وبأقل جهد  على أكرب مبلغ م  ا إن جرائ، متعاطي املخدرات هي تلك اليت حيصل بواسطتها املتعاطي
فإهنا ال تقتصر على هذه األنوا، فقط  فعندما يبدأ األفراد يف اسةتعمال   كالسرقة والدعارة والترويج  ومع ذلك

املخدرات  فإهن، يقبلون على كل شيء  فاملشكلة تتفاق، خاصة أن أكثر اجلرائ، تت، عندما يكةون مرتكبوهةا   
 حتت تأَري املخدرات.

على الطريق العام وجدت جبةوزهت،   م  الذي  استوقفوا %50وقد أوضحت دراسات عديدة أن حوايل 
 نوعيات خمتلفة م  املخدرات.

وعلى الرغ، م  النجاح الذي يت، مؤخ ًرا يف بع  أجزاء العامل يف جمال السيطرة على متويةل االجتةار يف   
 فوق فرض القانون ومسائل الصحة.املواد املخدرة احملظورة  إال إن التحدي ي

اليت تعترض سيل عملياهت، اإلجراميةة   يف املاضي كان جتار املخدرات ينظرون إىل جناح القوانني وفعاليتها
م  احلكومات مع احلرص على عدم مصادمتها؛ لعدم اختاذ إجةراءات صةارمة    كثم  ملا يقومون به  ورد فعل

أن كثريًا م  املنظمات املهيمنة على جتارة املخدرات أصبحت يف موقةف املةدافع  إىل   لك  اليوم جند  ضده،.
 وكذا انتهاج أسلوب العنف واإلرهاب. جانب ابتكار طرق جديدة للتجارة 

مبا هو مرتبط بالوضع االقتصادي  حن  اليوم نعيش أزمة حضارية خطرية  وم  الصعب التنبؤ ختاًما أقول:
وقد آن  إن األخطار اليت سيواجهها اإلنسان يف القرون القادمة كبرية جدًّا. ملي  وما يهدد اإلنسان يف كيانه العا

 أوان أخذ احليطة واحلذر م  كل مشكلة وأزمة اقتصادية وسياسية  واجتماعية وأمنية.
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إن هناك سلوكيات اقتصادية بدأت يف الظهور واالنتشار يف اجملتمعات املعاصرة متثل عبئًا اقتصاديًا هلا آَار 
 وكذا االقتصاد الوطين فضاًل ع  اقتصاد اجملتمعات والدول.   ضارة على االقتصاد األسري 

وتعد سلوكيات التخمة وإدمان الشراء واالستهالك الشره وهوس التسوق واإلسراف والترف والتبةذير  
وقد ساعد على انتشار تلك السلوكيات والعادات عوامل عديةدة    أمثلة منوذجية لتلك السلوكيات االقتصادية.

إغراق السوق بصنوف الكماليات واإلعالن عنها بطريقة مثرية  وكذا اخنفاض الوعي االستهالكي لةدى   أمهها:
 معظ، أفراد اجملتمع  وعدم توجيه الناس بشكل مباشر. 
على الكحول واملخدرات. جاء يف  يًا ع  خطر اإلدمانإن اإلدمان على الشراء ال يقل خطرًا ودمارًا نفس

أنزل إىل السوق ولي  لدي نية للشراء فخطرت على بةايل أشةياء    بع  التحقيقات الصحفية: أحده، يقول:
زائدة  دائمًا أشتري أشياء ال حنتاج إليه. وَالث يقول: وآخر يقول: إننا نستسل، لإلغراء  فنشتري ما فاشتريتها.

ع  حاجيت. وإحداه  تقول: إن السبب الرئي  الذي يكون وراء دفع النساء إىل اإلفراط يف إنفةاق املةال يف   
 م  أجل احلصول على إحساسه  بالرضا.   الشراء هو السعي الدائ، منه 

 ولألسف  فلقد باتت محى الشراء والتسوق تستشري كثريًا؛ ألن ضغوط الشراء الدعائية والتسابق مة  
وأسلوب العرض تتحك، يف اإلنسان  وقد أوقعت بأسةر كةثرية يف    أجل رفع مستوى املعيشة وتسهيالت البيع

 شباك اهلوس.  
إن ظاهرة محى الشراء  ظاهرة انتشرت بني الناس أفرادًا وأسرًا وجمتمعات ودواًل وعوامل. ظاهرة اخترقت 

هزت على ما تبقى م  األهداف الشريفة والغايةات  حواجز العرف والعادة  ودمرت قواعد العقل والقي،  وأج
النبيلة. ظاهرة فريدة يف نوعها  ذات ارتباطات قوية مع أخواهتا: النه، االستهالكي  وهوس التسوق  وإدمةان  

 .اإلنفاق. ظاهرة تنخر يف جسد األمة  وهتدم كياهنا 
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موضع رعاية وعناية خاصةة واسةتخدام إىل آخةر حةدود     فيما مضى  كان كل شيء ُيقتىن وُيشترى 
 االستخدام  وكانت األشياء والسلع تُةشترى ليحافظ عليها  وكأن شعار ذلك الزمان: ما أمجل القدمي. 

وأصبحت األشياء تشتري كي تةُةرمى   أما اليوم  فقد أصبح التأكيد على االستهالك ولي  على احلفظ 
أو مالب  أو آالت م  أي نو،  فإن الشخص سرعان مةا ميةل منةه     شترى  سيارة فأيًا كان الشيء الذي ُي

 ما أمجل اجلديد.  ويصبح تّواقًا للتخلص م  القدمي وشراء آخر طراز وموديل  وكأن شعار هذا الزمان:
  زعمًا منه بأن يقول أحد الباحثني: شخص حيتاج إىل سيارة واحدة فقط  لكننا جنده جيمع َالث سيارات

منزلته االجتماعية سوف ترتفع وتكون له وجاهة بني الناس. وآخر حيتاج إىل هاتف  ولكنه يطلب ة أيضًا ة   
 هاتفًا نقااًل  وجهاز نداء آيل  وهاتفًا خاصًا بالفاك . إنه إغراء االستهالك غري املتزن!!!

 

شراء واالستهالك ال يعدو كونه فأرًا لتجارب املصانع التجارية ذات األهةداف  إن اإلنسان املدم  على ال
غةري   حيث تتسابق املصانع لتسويق منتجاهتا وإغراء املستهلكني لشرائها ومتلكها  االقتصادية البحتة بكل املعايري.

 بع  تلك السلع!!.  سببهاأو االقتصادية اليت قد ت آهبني باألضرار الصحية أو االجتماعية
 

لألسف  فقد أصبحت املصانع تنتج آالف السلع الكرتونية اليت ال يتجاوز عمرها االفتراضي بضع سنوات 
يدفع مثنه الفرد برضى تام  وَمْ  يبقى على قيد احلياة  فإنه ة بةال     قليلة  مما جيعلها ال تعدو كوهنا قربًا متناقاًل

فهناك السةموم املزخرفةة    شك ة سوف يقوم بإصالح ذلك القرب املتنقل بكل مدخراته أو جزءًا كبريًا منها  
 !!وامللونة واملسرطنة داخليًا! خارجيًا  املليئة بالكيماويات واملواد احلافظة

 

يف ذه  املشتري قبةل دخولةه    إن الشراء النزوي أو التلقائي كما اصطلح عليه  يعين شراء سلع مل تك  
املتجر أو السوق. وقد أصبح هذا النو، م  الشراء عادة استهالكية وظاهرة سلوكية نتيجة حلدوَها باسةتمرار   

بشكل جيةد   ر ماركت ة األسواق املركزية ة اليت تعرض السلع  خاصة بعد انتشار املتاجر وما يعرف بالسوب
 وجذاب وتستخدم أسلوب اخلدمة الذاتية. 

 قرارات نزوية!!.   م  قراراتنا %60وحسب بع  الدراسات واإلحصاءات فإن هناك 
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وحاالت القلق. فيجد املةرء املتةنف     إن اإلدمان على الشراء قد يكون ردة فعل للكآبة والتوتر النفسي
 وقد يشتري سلعًا لي  يف حاجة هلا.   إن املدم  على الشراء يعاين م  نةو،  الوحيد له يف اإلغراق يف الشراء.

ل م  الندم أو تأنيب الضمري؛ ألنه يندم بعد الشراء. كما أن املدم  على الشراء كثريًا ما يعاهد نفسةه أال يفعة  
بني الناس غري السعداء يف حياهت، الزوجية وه، جيدون فيه  ذلك. ومما يالحظ أن اإلدمان على الشراء ينتشر كثريًا

 م  وضع غري مريح.  عملية هروب
ولألسف  فإن نتيجة لإلدمان على الشراء  فإن املدم  على ذلك يصاب بنو، م  االستهتار بااللتزامةات  

يقول أحد الباحثني: تنشأ املشكالت الزوجية بسبب رغبة قوية يف  شاكل الديون واألقساط.ورمبا يكون عرضة مل
 نف  الزوجة بالشراء  شراء ما حتتاجه وما ال حتتاجه. 

 

)وقيل جابر ب  عبداهلل( رضي  ذات يوم أوقف الفاروق عمر ب  اخلطاب ة رضي اهلل عنه ة ابنه عبداهلل  
عنه، ة وسأله إىل أي  أنت ذاهب؟ فقال عبداهلل: للسوق. فقال الفاروق له ملاذا؟! فأجاب: ألشتري حلمًا   اهلل 

بأنه اشتهى حلمًا فخرج للسوق ليشتري بعضًا منه  فقال له الفاروق: أكلما اشةتهيت شةيئًا    وبرر ذلك الشراء
يدة  خاصة وحن  نشهد يف أيامنا هذه سباقًا حممومًا اشتريته. إهنا حكمة اقتصادية خالدة  وقاعدة استهالكية رش

يترافق معه أساليب تسويقية جديدة وأساليب إعالنية مثرية ووسائل إعالمية جذابة ودعايات كثيفة مة  أجةل   
 الشراء واملزيد منه.

 
 

الستهالك التريف يف وجود الفقةر وسةط   ختلص م  القي، االستهالكية السيئة الضارة  حىت ال يتسبب ا .1
 الرخاء  إذ باستمراره قد تضيع موارد األسرة وُيفقد معها التوازن األسري والنفسي واالجتماعي.

 قدِّر الكميات املطلوبة واجلودة والنوعية والفترة الزمنية الستهالك السلع واخلدمات. .2

املطلوب شراؤها واستهالكها سواء علةى مسةتوى   اكبح مجاح انفعاالتك العاطفية املتعلقة بالكميات  .3
 األطفال أو النساء أو األسرة.

راقب االستهالك بصفة مستمرة وحتك، فيه ع  طريق التوعية املستمرة والقرارات الرشيدة ونبِّه أفةراد   .4
 األسرة على خطورة االستهالك املرتفع.
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خار اإلجيايب وضرورة تيسري قنوات فعالةة  شجِّع أفراد أسرتك وجمتمعك أطفااًل وشبانًا ونساًء على االد .5
 وأوعية مناسبة الستثمار مدخراهت،.

احذر تأَري وسائل اإلعالن وفنون الدعاية اليت تدعو إىل الشراهة االستهالكية وهن، اإلنفاق ومحى الشراء  .6
 والتسوق.

 رف.املتالف املت ابتعد ع  تقليد اجملتمعات املترفة ذات النمط االستهالكي الشره .7

 

ينبغي للمرأة عندما تشعر بأن حافز اإلنفاق يدفعها إىل مزيد م  اإلسراف والتبذير والتسوق والشةراء أن  
 تتعامل مع ذلك باتبا، اخلطوات التالية:

   أواًل: متهلي قلياًل قبل أن خترجي نقودك  واسأيل نفسِك إن كان هذا الشعور
 حقيقيًا أم انفعاليًا. 

 َانيًا: احرصي على أال تشتري حمبة اآلخري  باهلدايا واإلنفاق املفرط.
 َالثًا: اسأيل نفسِك قبل الشراء إذا كان باإلمكان شراء ما هو أفضل إذا اتيحت 

 فرصة عرض سعري أفضل. 
 رابعًا: اسأيل نفسِك ع  احلاجة الضرورية للشراء هذا اليوم.

 خامسًا: حدِّدي جوانب النقص العاطفي عندِك؛ ملعرفة إن كان هذا الشراء 
 املفرط يعوِّض هذا النقص. 
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ووسائل تواصل اجتماعية إن اإلعالم اآلن بتعدد وسائله م  صحافة مطبوعة  وإذاعة  وتلفزة  وقنوات فضائية  

ومعلومات تتبادهلا أجهزة الكمبيوتر والفاك  واحملمول  حتول إىل سلطة رقابة عامة م  جهة  وأداة لتشةكيل  
 عته  وقوة سياسية خيشاها الساسة والعامة على حد سواء  م  جهة أخرى.الرأي العام وصنا

إن يف الغرب مفكري  يطلقون الصرخات بني احلني واآلخر  منذري  قومه،  ومشريي  إىل مكم  الةداء   
 فطرة اإلنسان ومتطلباته.   وإن مل يوفقوا َبْعد يف الوصول إىل حلول تناسب

ة نتيجة سسة عشر عامًا عاشةها    ر األمريكي الذي أفزعه ما حتقق لديهوم  هؤالء )جريي ماندر( املفك
مدير دعاية وعالقات عامة ة م  آَار التليفزيون ة كإحدى وسائل اإلعالم ة املدمرة لإلنسان  فألف كتابةًا     

م  خاللةه اإلشةارة إىل   م  التليفزيون أمساه )أربع مناقشات إللغاء التليفزيون( استطا،  دعا فيه إىل التخلص
مكام  اخلطر يف هذا اجلهاز العجيب  وكانت آراؤه وليدة جتربة حقيقية لطبيعة عمله يف جمال اإلعالم  مما أتاح 

 له مالحظة ما ألجهزة اإلعالم م  تأَري احنرايف يف هذا العامل  يتعذر اجتنابه أو تفاديه.
نًا استسلمت له طوائف كثرية م  الناس  ودخل لقد فاقت جاذبية التليفزيون كل حد  حىت أضحت إدما

يف مركباهت،  واملتنزهني يف نزهاهت،  حىت أصبح الرفيةق الةدائ،    التليفزيون إىل املصنع واملتجر  ورافق املسافري 
ام على ازدراد الطع الذي ال ُيمل. وطاب لكثري م  الناس أن يتناولوا طعامه، أمام شاشة التليفزيون  ليساعده،

والتهام أكرب كمية منه  حىت أطلقوا يف أمريكا على طريقة األكل هذه )غذاء التليفزيون(  والةيت تشةري إىل أن   
وجبات طعامه، أَناء مشاهدة التليفزيون؛ إذ يستسل، شعوره، وإحساساهت، للربامج  فةال   الناس غدوا يتناولون

 يدرون ك، أكلوا وشربوا.
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على اقتصاد الفرد واجلماعةة    ومما الشك فيه أن للتليفزيون ة وغريه م  وسائل اإلعالم ة آَارًا خطرية  
إذ هي أصاًل سلعة ليست رخيصة  وابتياعها يعطي دافعًا قويًا لإلعالم االستهالكي والنظام االستهالكي. ومة   

 هذه اآلَار ما يلي:

لدى معظ، املشاهدي   ومبا تبثه م   تعترب وسائل اإلعالم حمرضًا قويًا على االستهالك؛ مبا متتلكه م  الثقة
 الربامج املعّدة خصيصًا لتوجيه اجلمهور ودفعه إىل االستهالك.

قاهلا إىل مرحلة جديدة يف منةط  ولعل األسر اليت تقتين مثل هذه الوسائل تشعر منذ أن تقوم بدفع مثنها بانت
جديد للحياة اليومية  وما دامت اللحظات األوىل المتالك وسيلة اإلعالم تقترن بدفع مبلغ م  املال لي  باليسري 
بالنسبة ملعظ، األسر على امتداد وطننا اإلسالمي  فإن هذا يعين تدريب هذه األسر على اقتحام جمال اإلسةراف  

تلك الفوضى اليت ال تعرف توازنًا بني احلق والواجب  واأله، واملهة،  والضةروري    الذي تبدو أه، مالحمه يف
والكمايل. وقد قيل إن اقتناء التليفزيون والفيديو أو أحدمها يعّد إشارة واضحة لتخطي األسرة حدود االقتصةاد  

 شاعتها.يف املعيشة  إىل االنغماس يف محى االستهالك اليت يعمل منتجوا السلع على تعميمها وإ
 

اإلعالن التليفزيوين يثري الشهية  وحيث على الفضول  ويدعو إىل املغامرة أحيانًا  ويفتح أبوابًا جديةدة يف  
مل تك  م  قبل معروفة  وليست هناك حاجة إليها  ولذلك  االستهالك  ويساعد على استنباط أنوا، م  السلع

 املنتجون إىل إيهام املشاهدي  باحلاجة امللحة هلذه السلعة أو تلك.. يعمد
إن مهمة اإلعالن التليفزيوين األساسيةة كما يقول جريي ماندرة ))تكم  يف جعل الناس يستمرون يف 
 الشراء الدائ، م  خالل العمل الدائ، للحصول على املال الالزم للشراء  وألن التليفزيون هو اجلهةاز الةذي مت  
اختراعه الختراق حاجز اجللد م  خالل تدخله املباشر يف إعادة تشكيل أحاسي  اإلنسان وإجيةاد أحاسةي    

مبا ال حيتاجون. يقول مانةدر:   أكثر مالءمة لإلفراط يف االستهالك...((. إذن  ُوجد اإلعالن فقط إلمداد الناس
م  املواد االستهالكية اليت  %99أي حاجة لة ))أنا شخصيًا مل أصادف أي رجل إعالن يعتقد صراحة بوجود

 متأل موجات األَري  وصفحات الصحف واجملالت...((.
وهكذا  يتبني لنا بشكل واضح ما هلذه األجهزة والوسائل اإلعالمية م  آَار سلبيه على الفرد واجلماعة  

ي على الكمايل  والنةافع علةى   ولذلك فإن م  اخلري لنا ة أفرادًا وأمة ة أن نقدم األه، على امله، والضرور  
وأال نصدق أن مقالة اللحاق بركاب التقدم تعين االستمساك بأسوأ ما لدى األم، م  التطلعات السُّفلية  الضار 

 اليت ما هّبت رياحها على قوم إال حاولت أن تقتلع منه، جذور اخلري والطهر والكرامة.
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على شراء سلعة أو خدمةة مقابةل أجةر     اإلعالن نشاط يقدم رسائل مرئية ومسموعة ألفراد اجملتمع؛ إلغرائه 

غري شخصي مدفوعة الثم   تتبعها منشآت األعمةال واملؤسسةات الةيت     وم     فهو وسيلة اتصال مدفو،.
 تستهدف الربح؛ بقصد تقدمي السلع واخلدمات واألفكار جملموعة م  املستهلكني.

ومما سبق تتضح اخلصائص املميزة لإلعالن م  حيث كونه عملية اتصال  واستخدامه بواسطة املنظمات  
والشركات املستهدفة للربح االقتصادي واستخدام اإلعالن لكافة الوسائل اإلعالنية واستهداف اإلعالن إقنةا،  

 طلب اخلدمة املعل  عنها. املستهلكني بشراء السلعة أو
إليه وإقناعه باإلقبال على اقتناء  إن النشاط اإلعالين يستهدف يف املقام األول االستحواذ على رضا املعل  

يف النمط السلوكي القائ، لدى املعل  إليه،  وذلك  بالتأَريإال  يتأتى ذلك ع واخلدمات موضو، اإلعالن والالسل
 مع اجملتمع. ع  طريق احلصول على معلومات متكاملة للخصائص الفردية لكل منه، ومدى تفاعل الفرد

 حترك السلوك االجتماعي  وتؤَر يف نوعية وتتركز هذه املعلومات على الرغبات والدوافع واالجتاهات اليت
 كذلك نقطة البداية ألي نشاط. القرارات اإلعالنية  فاملستهلك هو نقطة اهلدف م  عملية االتصال  وهو

 :الدوتتحقق األهداف اإلعالنية م  املستهلك على النحو ا 
قيامه بتزويده، مبجموعة م  ( يتمك  اإلعالن م  االستحواذ على رضا املستهلكني للسلعة؛ ع  طريق 1)

املعلومات والبيانات اليت تساعده، على اكتشاف بع  اخلصائص اخلاصة بالسلعة أو اخلدمة وأماك  وأوقةات  
إ مكانيات السلعة أو اخلدمة يف إشةبا، حاجاتةه    وجودها يف السوق  وبذلك ميك  للمستهلك التعرف على

 حقيق أمنيات املستهلكني.ورغباته  وم  هنا فإن اإلعالن يعترب وسيلة لت
وذلك إذا ما بين تصميمه على دراسة  ( يؤَر اإلعالن يف تغيري اجتاهات املستهلكني ورغباهت، الشرائية 2)

 وتسلسل العمليات الفكرية والذهنية اخلاصة بقراراته الشرائية. وافية ملكونات السلوك اإلنساين 
معينة إمنا ينبع م  رغبته يف احلصول على منفعة معينة  وذلك مة    إن قرارات الفرد بشراء سلعة أو خدمة

 خالل خطوات أربع:
 )أ( الشعور باحلاجة.
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 )ب( االجتاه للشراء.
 )ج( قرار الشراء.
 )د( ما بعد الشراء.

ويتميز اإلعالن بالنسبة للمستهلك أو املشتري يف كون اإلعالن يربط املستهلك واملشتري إىل املتاجر اليت  
كمةا   إىل االبتكارات  ويرشده كذلك إىل املتاجر اليت تبيع السةلع املخفضةة    ، فيها سلع معينة  ويرشدهتبا

 م  انتفا، املستهلك هبا. تتضم  بع  اإلعالنات شرًحا ملزايا السلعة وطرق استعماهلا؛ مما يزيد
 على اجتاهاته ورغباته  وأساليب إدراكةه لألمةور   إن اإلعالن يستهدف تغيري سلوك املستهلك بالتأَري 

واألشياء احمليطة به  إن ذلك ل  يتأتى إال إذا توافرت معلومات صحيحة وكافية حتدد العوامل اليت تةتحك، يف  
 على البيانات املتعلقة وتعمل على توجيهه يف ناحية دون أخرى  باإلضافة إىل ضرورة التعرف سلوك املستهلك 

 بأمناط السلوك االستهالكي.
فاإلعالن أحد األشكال الرئيسية لترويج املبيعات  الذي يستهدف تعريف جمموعات املستهلكني بالسةلع  
واخلدمات وخصائصها ومزاياها  وحث املستهلكني وإقناعه، باختاذ خطوات استهالكية معينة وفق األهةداف  

يد حيقق زيادة يف كمية املبيعات م  السلعة  وبذلك حيقق خفًضا يف وال شك أن اإلعالن اجل التسويقية األساسية.
 السلعة للمستهلك. تكلفة اإلنتاج  وم  َم،  يؤدي على املدى الطويل إىل خف  سعر بيع

الةيت تةدر أرباًحةا حاضةرة      وعليه  فإن كل مبلغ يصرف على اإلعالن  فإنه يصب يف االستثمارات 
على عدة عوامل منها: وجود دوافع شرائية قوية  ووجود  غي تأكيده أن جناح اإلعالن يتوقفومما ينب ومستقبلة.

السلعة أو اخلدمة  وتوافر خمصصات إعالنية كافية ألداء العمل اإلعالين بكفاءة  والزيةادة   إمكانية كبرية لتمييز
وازدياد التطور التقين الذي يةؤدي إىل   املستمرة يف الدخول القابلة لإلنفاق  وازدياد عدد متاجر اخلدمة الذاتية

 التوسع اإلنتاجي والتسويقي.
إن أمهية اإلعالن وازدياد النفقات  واجلهود اليت تبذهلا اإلدارة احلديثة يف هذا النشاط حتت، ضرورة إجيةاد  

 األهداف املرجو ة منه.وإمكان إصدار حك، على مدى فاعليته يف حتقيق  بع  الوسائل لتقومي اآلَار املترتبة عليه 
 ولذا  فينبغي أن تقوم وكاالت الدعاية واإلعالن يف هذا الصدد مبا يلي:  
   إجراء دراسات تسويقية لعمالئها  تتناول رغبات وحاجات املشتري  (1)

 م  السلع واخلدمات موضو، اإلعالن.
 املستهلكني   اختيار الوسيلة اإلعالنية املناسبة لنقل الرسالة اإلعالنية إىل (2)

 واملشتركني املستهدفني.
   مجع البيانات واملعلومات اخلاصة بالسلع واملستهلكني موضو، (3)

 اإلعالن.
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ا يف حياتنا اليومية االجتماعية  فهو املتحدث الرمسي عة  نشةاط املنشةآت    ًسلقد أصبح اإلعالن جزًءا أسا 
واخلدمات  وهو أداة استشةارية عنةد اختةاذ قةرارات     واألفراد  وهو وسيلة املستهلكني للتعرف على السلع 

 استهالكية رشيدة.
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يف االجتاه املقّرر عامليًّا مة  ِقَبةل    ُيسّير عقليات الناس دون أن يدروا غالًبا اإلعالن مسار تثقيفي استهالكي   
   مصممي اإلعالنات واألزياء والصرعات.

وإن التةاجر املسةتفيد    عيوهن،.أمام  إن مصري املستهلكني مل يعد يف جيوهب،  وال بني أيديه،  إنه يلعب
املباشر م  اإلعالنات التجارية خيفي وراءه املستفيد األكرب الشركات املنتجة  وما يتصل هبا م  نظام سياسةي  

 !!تؤامني وإعالناتهكانت دعايته 
ا بةدأت مةع   اإلعالن أخطر واقعة اجتماعية وإعالمية  وَقافية واستهالكية يف عصرنا  وهذه الواقعة رمب

عصر املقايضات االقتصادية واالجتماعية  فقد كان املستهلك القدمي يسعى إىل التأكد م  جةودة السةلعة أو   
الشيء املعروض  فيلمسه ويقلبه ويقارنه بسواه  ويفيد م  خربة سواه  ورمبا ذهب إىل حد جتريبةه أو تذّوقةه؛   

فمنذ أن يأكل املرء ما يشبع جوعه   تظاهر باالستهالك إننا ن ليتأكد م  أنه على صواب فيما يشتري ويستهلك.
 يستعمل فعل االستهالك لبناء صورته االجتماعية  بقدر ما يستخدم يف جتديد قوة عمله أو إشبا، رغباته.

اليوم  أكثر م  أي وقت مضى  ُينغِّص اإلعالن حياتنا اليومية؛ م  خالل الصحيفة والنشةرة وامللصةق  
أصبح يف مستطا، املثقفني اإلعراب ع  أحكام غري مشّجعة ع   وم  َم،  .وغريها ذاعة والتلفزيونوالسينما واإل

اإلعالن  رمبا ألن معلمِّينا الفكريني حيسُّون بأن كل إعالن هو مبنزلة مناف  غري شرعي على هذا الصعيد يبةدو  
ذي يرى أن األفضل هو متييةز حاجاتنةا   مميًزا  ما اعتمده هربرت ماركوز )يف اإلنسان ذي البعد الواحد(  وال

  احلقيقية م  حاجاتنا الزائفة.
فهذه األخرية إمنا ُتفرض على الفرد م  اخلارج االسترخاء  والتسلية  واحلركة  واالستهالك وفًقا لإلعالن 

 أو اإلشهار  حب وكره ما حيبه أو يكرهه اآلخرون هذه كلها حاجات زائفة يف معظمها.

وصور مدهشة وملء حياتنا هبا  فال بةد   خياالتإن وجهة اإلعالن هي ابتكار  ملثقفني:ولذا قال بع  ا
لإلعالن يف املقابل م  تقبُّل تشويهه يف األدب والسينما واملسرح  ذاك أن مقامه كوزير أول يف مملكةة الثقافةة   
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ية مفرطة  فهو سيثري احلةذر  ولئ  كان املبشر اإلعالين خيدم زبائنه بفعال يستدعي اهلجاء والرف . االستهالكية
واخلوف يف رأي عام يهّدده تالعب مفضوح  ولكنه لو كان ُيظهر وجًها يف غاية البشاعة  لمَما صار يف إمكةان  

 املنتجني الوَوق به للتأَري يف الطلب  ولسحبوا بساط الزبائ  م  حتت قدميه.
يتالعب هبا النشاط اإلعالين غري معروفة كفاية  إن م  املفارقات التأكيد على أن الظواهر االجتماعية اليت 

 وغري متميزة بالدرجة املطلوبة  خالًفا ملا نعتقده.
إن جهلنا يف املوضو، سيكون كبرًيا على قدر ما تكون املرسالت املوجهة إلينا املسم اة نوعيًّا إعالنات  واملنظمة  

يكون فيها الناس مستعبدي   فهي تدور بني َالَة أشخاص  الستراتيجيةيف محالت إعالنية هي الثمرات املتوقعة 
 :  منوذجيني
 عليه بيعها. املعل  الذي سيدفع ألجل احلديث عنه وع  السلع اليت يتعي   (1)
 الوكيل منتج املرسالت الذي يعمل حلساب املعلنني. (2)
عملوه لنقل الرسةائل  لكي يست ( الناقل مالك الواسطة اإلعالنية الذي يؤجر للمعلنني جزًءا م  جماله؛3) 

 اإلعالنية.
 إن قواعد اللعبة تتحدد باملوقع النموذجي لكل منه،  ويكون الناس ُيستخدمون شهوًدا علةى اإلعةالن.  

لقد نشأ اإلعالن م  حرية املستهلكني اليت حلَّت حمل النظام  يقول جريار النيو يف كتابه "سوسيولوجيا اإلعالن":
حبرية صورية كان ينكرهةا   نظًرا ألن الرأمسالية مل تتمك  م  النمو إال م  خالل االعتراف للمنتجني التوجيهي؛

 عليه، وبصفات شىت النظام اإلقطاعي.
وَسرعان ما كان لإلعالن أَر َقايف؛ م  حيث اضطراره الستخدام وسائل اتصال مجاهريية لبيع املواد اليت 

كذلك فإن بع  االقتصاديني يرون أن اإلعالن سالح التناف  يسةتمد   كبرية. أنتجها اجملتمع الصناعي بكميات
 مزاياه الكربى م  التجارة اليت يريد أن يكون خادمها.

وميك  إرجا، مفهوم التجارة إىل  -لك  التاريخ هو الذي جعل م  إعالننا واقًعا اقتصاديًّا يف املقام األول 
إن  وفلسفيًّا أمك  حتديد اإلعالن بوصفه تبادل اجلميع مع اجلميةع.  -س أي شكل م  أشكال التواصل بني النا

والواقع فإن الصحافة القليلة  اإلعالن التجاري يستلزم التفاعل بني املعلنني ووسائل اإلعالن  وصانعي اإلعالنات.
الضطال، هبذا الدور إال لكنها مل تستطع ا الكلفة هي الناقل الرئيسي لإلعالن ُيساعدها يف ذلك امللصق والدليل 

 م  خالل التقدم التقين.
بينما كان االقتصادي َورستاي  فبل  وم  خالل كتابه "نظرية الطبقة املترفة" يصف  يف مستهل هذا القرن

ظهور خنبة طفيلية يف صمي، أمريكا املساواتية  كان العامل االجتماعي "سيمل" ينسِّق هذا النمط م  الظةواهر   
وهة، يتخةذون    ساًسا لنظرية املوضة األشكال االجتماعية واملالب   وكل ما ُيعّبر به النةاس وكان يرى فيه أ

إن نظرية املوضة ختضع يف الواقع لنموذج ترويج السلع م   ألنفسه، أسلوًبا  إن هذا كله خيضع لنموذج املوضة 
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م  الطبقات العليا إىل الةدنيا  إاّل أن حركةة الصةعود     خالل اجلس، االجتماعي  طبًقا حلركة عمودية هتبط
 االجتماعي لألفراد تعطي للظاهرة طابعها الدائري.

إن تذوق املبتكرات اجلديدة هو التعبري النموذجي ع  الرغبة الفارغة اخلاصة بأولئك الةذي  ال ميكنةه،   
منوذًجا للمراتب الدنيا  وم  َم،  فالقصف الصعود إىل األعلى  وم  املفارقات أن هذا االستهالك الباذخ يستعمل 

ال يطال ضحايا جمّردة م  سالحها ومعزولة فقط  يف الواقع تنصب مح، اإلعالن على ُزمر  املتواصل للمرسالت
 وجماميع اجتماعية خمتلفة؛ أي: على كائنات مجاعية.

املستهلك انطالًقا م  املنتج ينبغي علينا  إًذا ال بد م  تغيري وجهة نظر اإلعالن برمتها  فبداًل م  النظر إىل
 إن منظار املستهلك يرغ، املعل  على التساؤل ع  أذواق الناس. النظر إىل املنتج بعيين املستهلك.

هل استهالك اإلعالنات هو م   :إن األسئلة املثارة حول املستهلك اإلعالين أكثر غًنى وخصوبة م  مثل 
 وما العالقة القائمة بني االستقبال املخصص للخطاب اإلعالين وللوسائل مثل باقي االستهالكات؟منوذج واحد 

 اليت يتوسلها  وللمنتجات اليت يتحدث عنها؟!
احلقيقة أن منظار املستهلك خيدم املصاحل اخلاصة للمعلنني  إىل جانب توسةيع جمةال تةأَري اإلعةالن      

 قيود املفروضة على اإلعالن القدمي.واالنفالت م  ال
إن نظاًما يتجابه ويتوازن العرض والطلب فيه  م  خالل إنتاج السلع واخلدمات واستهالكها  إمنا جيةرب   

 حمرك التناف  اإلعالين على تفاق، تناقضات اجملتمع االستهالكي.
لخلة االجتماعية واالقتصادية املعاصرة يف كثري أقول: إن اإلعالن يتحدد بوصفه الفريوس املسؤول ع  اخل ختاًما 

 م  اجملتمعات احلديثة.
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يف الرأي القائل بأن األدلة معقدة بالقدر  وإذا طال اجلدل الذي يسوده التحم  قرنني تقريبًا  فهناك حتمًا أصالة 

بل إن كاًل م  الطرفني منهمك يف متحيص األدلة وفرزها جمّمعًا ما يؤيد  الكايف لتأييد الطرفني  لي  هذا فحسب
 أفكاره املتصّورة سلفًا فقط.

ن التنمية كمفهوم مل يوضع أساًسا إاّل ليتجاوب مع حاجات السكان يف أّي بلد  فكيف إذا كان هةذا  إ
إن االنفجار االستهالكي يرتبط بعدة عوامل  وما يتبعه م  انفجار استهالكي. البلد يعاين م  االنفجار السكاين؟

 مؤَرة؛ منها:

االنفجار السكاين؛ إذ إن يف زيادة األفواه اليت ينبغي أن نغذيها  واألجساد اليت ينبغي أن نكسةوها    - 1
 م  رفع درجة االستهالك  وزيادة مستوياته. واخلدمات اليت ينبغي على الدولة أن تقدمها

س  فال خيرج منةها  الدعاية والتقسيط  وانتشار األسواق الكربى  واحملالت التجارية اليت جتذب النا - 2
اإلنسان إاّل وقد اشترى باإلضافة إىل ما حيتاجه  كماليات وأغراض أخرى قد ال يكون حباجةة إليهةا    

 ع  طريق التسوق بالتلفزيون؛ ليكتشف الحًقا أهنا تقليد أو ال قطع غيار هلا. كذلك شراء حاجات
سيط املشتريات  فإن بع  املشةتري  جيةدون   التسهيالت املصرفية؛ لشراء املواد االستهالكية  وتق - 3

أنفسه، يف فترة الحقة م  الشراء غري قادري  على تسديد ديوهن،  فيضيِّقون على ُأسةَره،  أو يعطةون   
 وقد ينتهون إىل السج  جزاًء. شيكات بال رصيد 

ا لالقتناء والظهور املباهاة عند بع  املوسري ؛ حيث يتجدد شراء بع  احلاجات والسلع فصليًّا ُحبًّ - 4
إّن االستهالك املرتبط باإلنتةاج  «: التحدي احلضاري العريب»بآخر موضة  يقول عدنان احلاج يف كتابه 

احمللي جّيد؛ ألنه ينشط الدورة االقتصادية الوطنية  أما االستهالك الكبري ملةواد وأغةراض  ومعةدات    
 االقتصاد األجنيب.وحاجات معظمها مستورد هو خروج لألموال م  البلد لصاحل 

 
إنَّ ذلك بال شك يؤدي إىل َضعف االقتصاد احمللي الذي ال يستطيع املنافسة مع اخلارج  وقد يتعرض االقتصاد  

م  التضةخ، مة     %4فال تبقى سلعة مستوردة إاّل ويلحق هبا على األقل  الوطين جر اء ذلك للتضخ، املرتفع 
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خ، الداخلي  وذلك حتًما يؤدي إىل اخنفاض القيمة الشةرائية للعملةة الوطنيةة     اخلارج تضاف إىل نسبة التض
وقد يلحق بذلك أيًضا مطالب عمالية وموظفني يف الدولةة؛ لتصةحيح األجةور      وارتفا، أسعار احلاجات.

   ضرائب جديدة يف حلقات متسلسلة ال تنتهي. واضطرابات وزيادات رواتب 
يتحدث د. عصام احلناوي « السكان  والبيئة  واالستهالك  والتنمية»ة القائمة فيما بني ويف إشارة للعالق

قائاًل: إّن فرص النمو السكاين السريع على اجملتمعات الفقرية أدى إىل ضغوط متزايدة على املوارد املالية والطبيعية 
 والبشرية.

لة  وزيادة اإلنتةاج الزراعةي  والقيةام    وم  الواضح أن هذه الضغوط فاقمت حدة الفقر  وتوفري الِعما
فمع تزايد عدد السكان يتزايد الطلةب   باالستثمارات الالزمة يف اهلياكل األساسية  وحتسني األحوال املعيشية.

إضةافة إىل   على الغذاء واملاء  والصحة واملرافق الصحية  والسك  والطاقة  والنقل والتعلي،  ووسائل الترفيةه. 
طور مع تزايد التطلُّع إىل حتسني مستويات املعيشة  ونوعية احلياة  وانتشار املعرفة واملعلومات ذلك  فإن الطلب يت

إن مفهوم القدرة االستيعابية مه، بالنسبة لدراسة بةني النمةو    بالتغيريات املمك  إجراؤها يف أمناط االستهالك.
، عدد متزايد م  السكان على مستوى معيشة السكاين  وقاعدة املوارد الطبيعية  وهو يعين ضمًنا القدرة على دع

 متزايد.
كما يقول د. شفيق السيد صاحل  إن الزيادة السكانية كانت ُتَحل تارخييًّا ع  طريق العوامل الثالَة التالية 

 «:آليات التكاَر السكاين»يف دراسته 
 اهلجرة إىل جمتمعات جديدة. -1 
 اجملاعات واألوبئة. -2
 طريق الصناعة والتجارة.اإلَراء ع   -3

احلقيقة السكانية الثابتة اليوم تؤكد على أن النمو السكاين الكةبري يرهةق ميزانيةات الةدول العربيةة      
كما أن التزايد السكاين الكبري الذي  واإلسالمية  خاصة يف جماالت اإلسكان والتربية  والصحة واألم  الغذائي.

إن ما ينبغي لفةت   ر البشري  يؤدي إىل تفشي البطالة والفقر واحلرمان ال يقابله إمناء متوازن  واستثمار للعنص
وإيقاف هجرة األموال م  داخل البالد إىل خارجهةا    النظر إليه يف مجيع ما سبق هو كبح االنفجار السكاين 

 واحلفاظ على البيئة احمللية  وحتقيق مستويات تنموية مناسبة لصاحل االقتصاد الوطين.  
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





74 

 

28

 
حيث يصاب بالتخمة وُعْسر اهلض،  وقةد حيةدث أن   إن اإلنسان إذا أكثر م  الطعام  مل يستطع له هضًما؛  

وإن تناول طعاًما مل يستطع له هضًما  فقد يصاب نتيجة لذلك باإلسهال  تصاب املعدة فيفقد املرء شهي ته لألكل 
ضةغط   أو اإلمساك  كما أن اإلسراف يف الطعام يؤدي إىل البدانة  وم  َم،  يتعر ض ألمراض القلب  وارتفا، ال

 وأمراض الُكلمى والسكر.
إن العادات السيئة واملفاهي، االجتماعية اخلاطئة قد تسيطر على بع  األفراد؛ حبيث تصبح هذه العةادات  
ِقَيًما اجتماعية  ولو حبثنا ع  أصل هذه العادات  لوجدناها تتمثل يف هوى النف   وحبِّ الظهةور والتقليةد   

إىل حد التخمة والش ةَره والبطنةة؛    غة يف األكلعادة املبالآلداب اإلسالمية وم  هذه العادات املنافية ل األعمى.
 إىل حد االمتالء والشبع. حبيث يتناول الفرد الطعام عدة مرات يف اليوم

أن يعرف حدوده  ويلتزم هدي  وذلك وال شك يعترب مرًضا وضرًرا وإسراًفا منهيًّا عنه؛ وإذ جيدر باملسل،
وصحبه الِكرام  والسلف الصاحل م  التخفف يف الطعام  واالبتعاد ع   -صلى اهلل عليه وسل،  -الرسول الكرمي 

-رضي اهلل عنه  - قوله أليب جحيفة -عليه الصالة والسالم  -فقد ورد ع  رسول اهلل  الشره  والنه، واجلشع.
ءك((؛ التكرُّ،  وهو صوت خيرج م  املعدة عند امتالئها  وقد جتشأ يف جمل  رسول اهلل    : ))كف عنا جشا

 ))فإن أطول الناس جوًعا يوم القيامة  أكثره، شبًعا يف الدنيا((. أردف رسول اهلل قائاًل:
))لو كان هةذا يف   وقال له: وقد رأى رجاًل عظي، البط   فأومأ إليه  -عليه الصالة والسالم  -كما أنه 

على القاعدة الذهبية التالية: ))ما مأل آدمي وعاء قط شًرا م   إن اهلدي النبوي ينصُّ غري هذا  لكان خرًيا لك((.
 وَلث لَنفمِسه((. بطنه  حبسب اب  آدم لقيمات يقم  ُصلبه  فان كان البد فاعاًل  فثلث لطعامه  وَلث لشرابه 

 عليه –إن مراتب الغذاء كما يتضح م  حديثه  معلًقا على هذا احلديث: -رمحه اهلل  -وزية وقد قال اب  قي، اجل
 َالث:  -السالم  الصالة و

 والثالثة: مرتبة الفضلة. والثانية: مرتبة الكفاية. إحداها: مرتبة احلاجة.
فإهنا مفسدة للجسد   قوله: إياك، والبطنة يف الطعام والشراب؛ -رضي اهلل عنه  -كما ورد ع  الفاروق 

 مورَة السق،  ومكسلة ع  الصالة.
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ما أفلح مسني قةط  إال أن   قوله: -رمحه اهلل  -قيل: البطنة تذهب الفطنة  كما ورد ع  الشافعي ولذا  
إحةدى  فقيل له ِلَ،؟ قال: ألنه ال يعدم العاقل  -رمحه اهلل  - يكون حممد ب  احلس  الشيباين صاحب أيب حنيفة

حالتني: إما أن يهت، آلخرته ومعاده  أو لدنياه ومعاشه  والشح، مع اهل، ال ينعقد  فإذا خال م  املعنيني صار يف 
 حد البهائ،  فينعقد الشح،.

فيالحظ أن الدنيا أصبحت عند كثري م  الناس أكرب مهِّه، ومبلغ علمه،  فأصبح الطعام هلة،  أما اليوم  
حثون يف األسواق ع  أنوا، الطعام  ويسرفون يف قضاء أوقاهت، يف احملالت التجاريةة  هدًفا ال وسيلة  فتراه، يب

يف صةناعات   ما استجدت صناعته  واختلف نوعه ولونه  وساعد على ذلك التطور الكبري واألسواق يشترون
به على الناس يف هذا الزمان األغذية  فترى أصناف األجبان  وكذلك اللحوم واحللويات واملعلبات  وما فتح اهلل 

 مما مل يشهده عصر سابق.
ويؤدُّوا حق  شكرها ويستهلكوها علةى   وكان األوىل واألجدر هب، أن يرعوا هذه النع،  وحيافظوا عليها 

 أو شراهة تؤدي هب، إىل التخمة  وم  َم،  السمنة والبدانة. الوجه املفيد النافع دون مبالغة أو إسراف
وهلا آَار هناك سلوكيات اقتصادية بدأت يف الظهور واالنتشار يف اجملتمع السعودي متثل ِعبًئا اقتصاديًّا  إن 

ضارة على االقتصاد الوطين ينبغي أن يتصدى هلا رجال الفكر واالقتصاد والسياسة  وتعترب سلوكيات التخمةة  
 ت االقتصادية.وإدمان الشراء  واالستهالك الشره أمثلة منوذجية لتلك السلوكيا

تصرفات ال مربر هلا سوى العادات واهلوى   -حىت ذات الدخل احملدود  -وما زلنا جند عند أغلب اأُلَسر 
والتقليد واملباهاة؛ خدًما ومربِّيات  وسائقني  مستوردي  م  اخلارج  واحتفاالت مكلفةة  ومالبة  للنسةاء    

تثقل كاهل ميزانية األسرة  ومةا ذلةك إال لتلبيةة دواعةي     وبنود استهالكية  واألطفال بأسعار مرتفعة جدًّا 
 االستعراض االجتماعي وحبِّ الظهور.

إن ظاهرة ختمة االستهالك  وعادة الصرف واإلنفاق غري املوجه م  العادات والظواهر الةيت أدت إليهةا   
لةى انتشةار الثقافةة    ظروف احلياة اجلديدة؛ نتيجة النقلة االقتصادية اليت مرت هبا جمتمعاتنا  وقةد سةاعد ع  

وكذا اخنفاض إغراق السوق بصنوف الكماليات واإلعالن عنها بطريقة مثرية   :االستهالكية عوامل عديدة منها
الوعي االستهالكي لدى أفراد اجملتمع  وعدم توجيه أفراد اجملتمع منذ نعومة أظفاره، وتعويده، على السةلوك  

 اإلسالم املنظمة لالستهالك.االستهالكي الرشيد املنضبط املهتدي بآداب 
تبي   أن اإلعالنات التجارية متارس دوًرا كبرًيا يف خدا، املستهلك  وم  خالل دراسات وحتقيقات عديدة 
له حاجة إليها ِفعاًل  وهذا هو اإلسراف بعينه  بةل ومتةارس    لي  ويف دفعه إىل املزيد م  الشراء ألشياء كثرية

 يف تغليب البواعث الوجدانية؛ كالتقليد  وحب التميز  والزهو. اإلعالنات دوًرا
إذ قد يعمد املعلنون إىل تشةكيك   ويعد اإلعالن مسؤواًل إىل حد كبري ع  تكوي  عادات شرائية خاطئة؛

إن الك،  مل تستنفد؛ لينصرفوا عنها إىل شراء سلع جديدة أخرى. الناس يف سلع قدمية أو سلع جديدة يف حوزهت،
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م  اإلعالنات الدعائية اليت تزخر هبا أجهزة اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة يف مجيع دول العامل هةو   اهلائل
 اليت ألمم ت بالبشر يف هذا الزم ؛ إذ يلجأ املنتجون إىل كل وسيلة متاحة؛ أحد املقايي  األمنية لنزعة االستهالك

وال يقتصر األمر على اإلعالنات والدعاية اجلذابة  وإمنةا يتجاوزمهةا إىل    اس على زيادة استهالكه،.حلثِّ الن
مثل: التسهيالت يف عمليات الشراء  ومحل السلع إىل املستهلك يف مقر سكنه أو عملةه  ويف   أساليب أخرى 

وقةد   االستهالكي والشةرائي.  أساليب الدفع بالبطاقات  واألقساط  ومكافأة املشتري كلما كثَّف يف سلوكه
م  خالل نفسية املستهلك أنسب أسةاليب   سهل احلاسب اآليل مهمة املنتجني واملتسوقني؛ إذ يدرس املنتجون

 الدعاية ووسائل اإلعالن لسلعه، ومنتجاهت،.
 فكلما ازداد االستهالك  منت جبال النفايات على وجه األرض مبا حتويه م  مواد مستعصيةوحقيقة األمر  

 على التحّلل واهلض،  وم  مواد متباينة السمية.
االستهالك التريف لألَاث املنزيل  ومثة أمناط يف االستهالك ينج، عنها تلوث البيئة مبواد ضارة ومسوم  مثل:

اليت تنتهي فترات صالحيتها  ولذا قيل: االستهالك هو طوفان التلةوث   يف زمننا املعاصر  ومثل األدوية والعقاقري
 دم.القا

وقد ترتب على فشو االستهالك الشره وانتشاره يف اجملتمع عدد م  اآلَار والنتائج الضارة  مثل: انشغال 
العقلية االستهالكية بالتبذير وعدم االكتراث بالنع،  وكذلك اإلتالف والنبذ  واالستبعاد لكثري مة  الطيبةات   

ادية وسيادهتا  ولذا قيل: االستهالك يعترب عائًقا أمام والسلع  إضافة إىل التفكك االجتماعي؛ نتيجة بروز القي، امل
 التوجيه االجتماعي اإلجيايب.

أن أوجه الصرف الباذخ أو غري الضروري ينبغي على األفراد واأُلَسر م  املواطنني إعادة النظر وم  املعلوم 
لتعايل املتمثلة يف مناسبات األعراس  فيها؛ للتخلُّص م  األمناط البذخية واالستهالكية املفرطة  ومظاهر املباهاة وا

 .والوالئ، واملآمت
 
 
وم  املعروف اقتصاديًّا يف كل دول العامل أن أنسب وسيلة لتقريب القرارات االستهالكية لألفراد هةي   
 هلذه األسعار فعالية يف التخلُّص م  االستهالك التبةذيري أو  حبيث تكون د االقتصادي املتمثل يف األسعار الرش

 ألغراض التفاخر واملباهاة.
وهذه عبارة تدلنا على عقليةة   لقد ولد األمريكي؛ لكي يشتري  لقد شاعت يف دول غرب أوروبا مقالة:

الغرب االستهالكية اليت تنادي باحلرية والنفعية وامللكية اخلاصة غري املنضبطة  وإن كانت هذه العبارة صةحيحة  
وم  َم،  يقةوم مبتطلبةات    عند الغرب  فلي  هلا مصداقية مماَلة عند املسلمني؛ ألن املسل، ولد؛ لكي يعبد رب ه 

ارة  وسعيه يف طلب املعاش  وأكله وشربه ولبسه  وسائر أعماله كلها  إذا صدقت النية وخلصت اخلالفة والعم
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م  القربةات   فإهنا عبادة م  العبادات وُقْربة -عليه الصالة والسالم  -وابتغى املسل، وجه ربِّه  واتبع هدي نبيِّه 
ويعيش ليعبد رب ه  يف حني إن الكافر يأكةل ليعةيش     يثاب عليها وجيزى اجلزاء األوىف  فاملسل، يأكل ليعيش 

: -[  وقوله سةبحانه  44 : }ِإْن ُهْ، ِإلَّا كماْلأمْنَعاِم َبْل ُهْ، أمَضلُّ{ ]الفرقان:-لقوله تعاىل  ويعيش ليأكل؛ مصداًقا
 }ُأولمِئَك كماْلأمْنَعاِم َبْل ُهةْ، أمَضةلُّ{   :-ه عز وجل وقول [ 3}ذمْرُهْ، َيْأُكُلوا َوَيَتَمت ُعوا َوُيْلِهِهُ، اْلأمَمُل{ ]احلجر: 

 [.179 ]األعراف:
إن الشريعة اإلسالمية وم  خالل الضوابط والتوجيهات اليت افترضتها على منط االسةتهالك  وسةلوك    

ؤَر بالتايل يف حج، املستهلك املسل، متارس تأَرًيا مباشًرا يف حتديد نوعية الطلب وحج، واجتاهات منوه  وذلك ي
 املوارد املطلوبة وختصيصها؛ إلنتاج الطيبات اليت تشبع احتياجات اجملتمع.

وتفضةيل التقشُّةف والبسةاطة     إن ضوابط السلوك االستهالكي م  حيث كراهية املباهاة والتظةاهر  
لع ذات احملتةوى التةريف؛   للحد م  إنتاج السلع الكمالية أو الس واالعتدال يف املعيشة تؤدي بصورة غري مباشرة

 حىت يتحقق للمجتمع مزيًدا م  النمو والر فاء واالستقرار االقتصادي.
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)وقيل جابر ب  عبد اهلل( رضي اهلل  ذات يوم أوقف الفاروق عمر ب  اخلطاب رضي اهلل عنه ابنه عبد اهلل 

عنه، وسأله: إىل أي  أنت ذاهب فقال عبد اهلل: للسوق. فقال الفاروق له: ملاذا؟! فأجاب: ألشتري حلمًا  وبّرر 
 أكلما اشتهيت شيئًا اشتريته. عضًا منه  فقال له الفاروق:بأنه اشتهى حلمًا فخرج للسوق ليشتري ب ذلك الشراء 

يف أيامنا هذه سباقًا حممومةًا   إهنا حكمة اقتصادية خالدة  وقاعدة استهالكية رشيدة. خاصة وحن  نشهد
م  أجل يترافق معه أساليب تسويقية جديدة  وأساليب إعالنية مثرية  ووسائل إعالمية جذابة  ودعايات كثيفة 

 الشراء واملزيد منه.
ما ال حتتةاج  وتسةتهلك مة      وقد تبّي  م  خالل حتقيقات عديدة أن شرحية واسعة م  الناس تشتري

 املنتجات والسلع أكثر م  الالزم.
وهكةذا   يقول وليام بّ : إّن ما ننفقه على أغراض الزينة الزائفة يكفي لكساء مجيع العةراة يف العةامل.  

ا املترفة متأل البطون مبا لّذ وطاب وتغذي األرواح بأشياء فارغة وفاسدة. فك، هو سخف اإلنسان أصبحت حياتن
أو  يقول مسايل: إّن احلياة السهلة املترفة ال تدّرب الرجال على بذل اجلهةد  الذي يتظاهر دومًا بالذكاء واملعرفة.

 ّعال يف احلياة.مواجهة الصعاب وال توقظ فيه، تلك املقدرة الالزمة للجهد الف
بع  الرجال يعترب اهتمام النساء الزائد باملوضات وبضرورة التجاوب معها بأنه انعكاس لعةدم حتلةّيه    

الشائع بيننا أن املرأة أكثر إسرافًا م  الرجةل  سةواء يف    :يقول على غلوم بقدر كاف م  املعقولية يف التفكري.
فاألمر نسةيب   َمْ  ه، أكثر إسرافًا يف أمواهل، وسلوكه، ومقتنياهت،  ولك  هناك م  الرجال ملبسها أو إنفاقها 

يف معرض حديثها عة    -وتقول صباح املالكي  ويرتبط حبج، ما يتوفر لدى الفرد م  مغريات حنو اإلسراف.
 هلا م  أسباب اإلسراف حاجة املرأة لتملك بع  األشياء اليت ترى أهنا يف حاجة إليها لتجميل منز –اإلسراف 

 ومالب  واحتياجات. أو إلضفاء البهجة على األسرة واألبناء بوجه خاص م  ألعاب
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





79 

 

 إىل اإلسراف يف استغالل مصادر الدخل. وتؤدي األنانية والنفعية الشخصية يف كثري م  األسر واجملتمعات
شرائي كبري  ومحى استهالكية عجيبة  يؤّجج ذلك كله  هوس تسّوقي غريب وإدمان ظهر على الساحة  وم   

 إعالنات مثرية ودعايات جذابة ومسابقات مغرية وحوافز مشّجعة.
ويف أماك  ميك  رؤيتها م  قبل أعةداد   متعددة  ميك  إعادهتا بصيغ وأكثر اإلعالنات أَرًا هي تلك اليت
 للمشاهدي  والصحف واألسواق املركزية.كبرية م  الناس كربامج التلفزيون احملّببة 

يف معرض مشاركتها يف حتقيق حول )هوس التسوق عند املرأة(: إن هوس التسةوق   –تقول فوزية خليل 
عادة ما يكون انفعاليًا  وميثِّل عند املرأة طريقة تعوي  ع  معاناة عاطفية  أو نتيجة حرمان أو قلةق أو تعاسةة   

تقول بدريةة   ويف التحقيق نفسه ذا اهلوس التسوقي عند النساء أكثر شيوعًا.زوجية أو قلة حنان  وقد يكون ه
وال يف حدود إمكانياهت   ويدفع  بالرجال إىل دفع  املطريي: هناك م  النساء َمْ  يشتري  أغراضًا ليست ضرورية

 رغباهت  اجلنونية. الكثري م  أجل إرضاء
نات التجارية واإلسراف(: اإلعالنات تدفع املرأة للشراء واملزيد وم  أه، نتائج حتقيق أجري حول )اإلعال

واملسابقات العديةدة تغةري    على سبيل التجريب نتيجة اإلعالن عنها. منه. كما أن املرأة تشتري السلعة عادة
 دفةع  إىل حد كةبري يف  األطفال بالشراء بكثافة. ووصل التحقيق إىل نتيجة مهمة: اإلعالنات التجارية مسؤولة

 الناس إىل اإلسراف وخاصة املرأة  جريًا وراء التفاخر واملباهاة أو حبًا لالستطال، أو رغبة يف التقليد.
م  األجناس  بل إهنا عةادة عامليةة    إن عادة التقليد بني الناس ال تقتصر على قطر م  األقطار أو جن 

تشبع  ويف الوقت نفسه ال تقنع  فهي ُطلعة لكل نو،  متشّوفة لكل  نف  ال إّن النف  البشرية يصعب تغيريها.
وم  نف  ال تقنع  ومة  بطة  ال    نعوذ باهلل م  عني ال تدمع  وم  قلب ال خيشع  شكل  فضولية لكل لون.

 يشبع  وم  دعاء ال يستجاب له.
تالل النفايةات والقمامةة  الثنائيةات     اف والتخمة  السُّمنة  السرف  التبذير  الترف  التبديد  االستنز

ما هةةذه إال بع  آَةار  ال شك أهنا تتولد م  السلوك  الالمباالة  كفر النعمةةةة  االجتماعية  الترهل
 وم  اإلدمان االستهالكي غري املتزن  وم  االنفاق البذخي غري الرشيد. الشرائي غري املنضبط 

تشهد أكياسًا م  الزبالة وألوانًا م  النفايات املنزلية أشبه بالتالل نتيجةة االسةتهالك    إن صناديق القمامة
 هو طوفان التلوث القادم. املنزيل الشره  وصدق َمْ  قال إن االستهالك

فإذا أضفنا إىل ما سبق شيو، أخالقيات األنا واحلسد واجلشع واملباهاة والتقليد وكسر قلةوب الفقةراء   
ملساكني واحملتاجني واختالل امليزانيات األسرية واالستدانة.. فإن هذا كله يستلزم أن نقف يف وجه الةوحش  وا

االستهالكي والغول الشرائي واإلدمان االنفاقي واهلوس التسوقي م  أجل أن نغلق وبشكل هنائي امللف األسود 
  ولة.لالستهالك يف كل بيت  وعند كل أسرة  وداخل كل جمتمع  ويف أي د
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إننا لو مجعنا كل ما ينفق على األمور التافهة يف صندوق موّحد    أنفق هذا على إزالة أسباب املأساة م  
وإذا متثلت أعمالنا بالتدبري وحس  التصرف فإننا نسةتطيع   حياة الكثريي   لصلحت األرض وطاب العيش فيها.

سّد حاجات  ك  وحاالت العوز والفقر  إذ ميك  لألولالتخلص م  النقيضني ومها اإلفراط يف االنفاق واالستهال
 الثاين  حبيث يقترب النقيضان إىل معدل معقول.

ندفع أمثانًا لسلع ما كنا نرغةب   عندما نذهب للسوق لشراء بع  احلاجيات  فإننا ولألسف  يف الغالب 
فع مبالغ كثرية  أضعاف ما كنةا  شراءها فهذه رخيصة وتلك رائعة وهنا عرض خاص  ويف النهاية فاملطلوب د

 ننوي دفعها.
 وم     وحىت ال نقع فريسة سهلة يف فخ األسواق ونبدِّد أموالنا بأيدينا.

يف األسواق بأمةان وتسةهِّل    فإين أقدِّم لنفسي وإلخواين وأخواد عشر نقاط مهمة تساعدنا على اإلحبار
 أن نطبق هذه النصائح الذهبية بدقة وجدية. بشرط علينا اإلفالت م  دوامات التسّوق وأعاصريه 

ينبغي أن حندِّد األشياء املرغوب يف شرائها قبل الذهاب إىل السوق ونسّجلها يف ورقة صغرية  بدءًا  
بالضروريات   الكماليات  حبيث ال نترك ألنفسنا العنان يف شراء كل ما نريد وحنتاج ونشةتهي  إذ القاعةدة   

 ما ُيشتهى ُيشترى. تقول: لي  كل
يفضل ختصيص مبلغ معني للتسّوق يتناسب مع ميزانية األسرة والكميات املطلوب شةراؤها  مةع   
حتديد وقت مناسب للتسوق  مع احلرص على شراء املطلوب دفعة واحدة دون االضطرار للذهاب إىل السةوق  

 مرة تلو أخرى.
ت النوعية اجليدة ولي  غالية الثم   فلةي  صةحيحًا علةى    ينبغي تركيز االهتمام على السلع ذا 

اإلطالق ما يقال أن الغايل منه وفيه  مع حماولة اختيار األسواق اليت يكون هبا ختفيضات حقيقية  على أنه ينبغي 
 ما فوق احلاجة ولو كان الثم  رخيصًا. احلذر م  شراء
ت املغرية م  أجل حصر االهتمام وتركيز الوقت التسّوقي فيمةا  جيب أاّل نلتفت كثريًا إىل اإلعالنا 

 هو مدّون يف الورقة الصغرية  حذرًا م  أن جنعل جيوبنا فريسة ألصحاب اإلعالنات اجلذابة.
فيها املعاصي  ولذا ينبغي احلذر  ينبغي أاّل ننسى أدعية دخول األسواق  إذ أن األسواق غالبًا يكثر 
 يف السوق شيئًا م  قيمنا الدينية وأخالقنا االجتماعية فوق ما خنسره م  جيوبنا!. م  أاّل خنسر

م  املنتجات اجلديةدة أو تعرضةه    لنحذر م  أن جنعل أنفسنا ميدانًا للتجريب لكل ما يعل  عنه 
 أو ملبوسات أو أدوات جتميل. الدعايات بأشكال مغرية سواء أكان مأكوالت

تلك املنتجات عالية القيمة بأخرى  ينبغي أن نالحظ األسعار  فكلما كانت مرتفعة فيمك  استبدال 
 ما دام أنه يفي بالغرض.  ولو كانت أقل جودة
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 لنعلةة، أن السوق لي  بةمنتزه وال مكانًا للترفيه. 
أيام معينة للتسةوق أو إلةزام أنفسةنا     دون حتديد  ليك  تسوقنا حني احلاجة ويف أوقات حمددة 

 بالتسوق يف ساعات معينة.
 ينبغي أن حنذر م  الذهاب إىل األسواق وحن  جيا،  فإن العواقب غري محيدة واسألوا اجملربني. 
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فإن االقتصاديات املشبوهة تعيد تشكيل حياتنا  بغ  النظر ع  أماك  عيشنا  سواء يف الدول النامية أو املتقدمة  

 بأن متلي علينا كيف حنيا وحسب  بل وتكون سببًا يف موت كثري م  البشر. الشخصية وال تكتفي
الذي يتسبب مبقتةل أكثةر مة      ففي أمريكا مثة قاتل جديد حييا طليقًا بني الناس أال وهو مرض البدانة

 م  حاالت الوفاة كافة يف أمريكا. %19شخص سنويًا أي ما يعادل  500.000
حقًا أن هذا الوباء الذي تعود جذوره إىل سبعينات القرن املاضي  ازدهر وانتشةر يف   وم  املثري للسخرية

أواخر مثانينات القرن نفسه عندما استفاقت أمريكا على خماطر زيادة الوزن  ففي اللحظة عينةها الةيت يقةرِّر    
 الشخص فيها أن يصبح حنياًل يبدأ يف احلقيقة باكتساب الوزن الزائد.

املرض )البدانة( مل يلبث ان انتقل م  العامل الغريب وجتاوزه فسرعة انتشار البدانة اليةوم   والعجيب أن هذا 
 يف آسيا تفوق سرعة انتشاره يف أمريكا وأوروبا.

لقد أدت حماربة االنتفاخ إىل ظهور احلميات منخفضة الدس،  فت، انتزا، الدس، مة  املةواد الغذائيةة    
تفع فيها عدد السعرات احلرارية وحسب  بل تنتج الدهون أيضًا. فمنذ القدم واستبداله بالكربوهيدرات اليت ال ير

 يعرف املزارعون أن احلبوب تسمِّ  احليوانات  واملبدأ نفسه ينطبق على البشر.
إن معظ، األغذية منخفضة الدس، املوجودة يف احمّلال التجارية مشبعة بالكربوهيدرات إىل درجة تصةبح  

 ارية املوجودة يف هذه األغذية مماَلة لألغذية العادية.معها جرعة السعرات احلر
ويف وسعك عند الذهاب للتسوق يف املرة املقبلة أن تقارن عدد السعرات احلرارية املوجودة يف املنتجةات  

 العادية ومنزوعة الدس، م  الغذاء نفسه وسُتدهش للفارق الضئيل بينهما.
ات اليت يت، الترويج هلا على أهنا منحِّفة ال تساعده، علةى  ولألسف جيهل كثري م  املستهلكني أن املنتج 

 ذلك  بل إهنا تؤدي إىل هالكه، يف بع  احلاالت  فه، يشتروهنا وامهني أهنا إكسري الشباب الدائ،.
وغالبًا ما تكون اإلعالنات ع  األغذية منخفضة الدس، جمرد كذبة تطلقها شركات األغذيةة والباعةة    

 كومية؛ لكوهنا صناعة تدر مليارات الدوالرات على أصحاهبا.وحىت بع  اهليئات احل
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بل ويتعةداها إىل القرصةنة    ويكاد كل منتج نستهلكه خيفي تارخيًا أسود ال يقف عند العمالة املسترقة  
 وأعمال التزوير والسرقة وغسيل األموال.

ر االقتصادية اخلفية حول مةا  وبالرغ، م  أننا مستهلكون  فبالكاد نعرف الشيء القليل ع  هذه األسرا 
 م  األوهام اليت صنعتها اإلعالنات التجارية. نستهلكه  ذلك ألننا عالقون يف شبكة سوق حمكمة

فلألسف  فإن بع  املستهلكني يعيشون يف عامل خيايل  حيث نعتقد بأن حياتنا يف أفضل حاالهتا  ألننةا  
أجدادنا بامتالكها. هذا وه،  فكوكبنا غارق يف فوضى جتارية قادرون على دفع مث  أشياء مل يك  حيل، آباؤنا و

 عارمة.
إن السوق العوملية هي أخطر مرتع لالقتصاديات املشبوهة  ألن منتجاهتا تتسلل إىل االقتصاديات التقليدية 

 لذا فإن االقتصاديات املشبوهة ليست استثنائية  وإمنا هي قوة شريرة مستفحلة يف صةمي، وجودنةا   وتفسدها.
 االجتماعي تنشب خمالبها باستمرار يف اجملتمعات اليت حنيا فيها.

إن جتريد احلياة احلديثة م  غطاء أو اَنني م  األغطية اليت تكسوها  ال يكفي لكشف النقاب ع  حقيقةة  
 هذه الظاهرة اليت كانت دومًا جزءًا م  تاريخ البشرية.

ة  البد لنا م  التعرف على أساساهتا الةيت تشةكلت   ختامًا ميك  القول لفه، طبيعة االقتصاديات املشبوه
 واليت دارت رحاها الطاحنة على مر العصور. جراء املعركة األزلية بني السياسة واالقتصاد 
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 يتخذ االستهالك م  متزايدًا قسمًا هناك إن :هريش يف كتابه ) القيود االجتماعية للنمو االقتصادي ( يقول فريد 

 واخلةدمات  البضائع م  األفراد اشبا، أن أي املتوسط االستهالك مستوى يرتفع عندما وفرديًا اجتماعيًا مظهرًا
 .أيضًا اآلخري  استهالك وعلى بل فحسب  الشخصي استهالكه، على ال متزايدة بدرجة يتوقف

 أو اآلخرون  يتناوهلا اليت الطعام بوجبات دمسة وجبة م  املستمد اشباعه يتأَر ال اجلائع  للشخص فبالنسبة
 مصةلحة  فهةي  شخصيًا  شأنًا تشكل طعامه وجبة أن ذلك متامًا  جائعًا هو كان إذا يفعلونه  آخر شيء بأي

 .خاصة
 أقرانه به يسه، ما على متامًا تتوقف مدينة  قلب يف فرد يستنشقها اليت اهلواء كمية فإن أخرى  جهة وم 

 اجتماعيةة  حصيلة هو رئيسية مدينة يف النظيف واهلواء مباشرة  غري أو مباشرة بطريقة سواء التلوث مقاومة حنو
 .عامة ومصلحة عام خري هو أي

 ان االسةتهالكية  النظرية يف املتخصصني االقتصاد علماء لدى األخرية اآلونة يف به املسل، م  أصبح لقد
 يتأَر شخصيًا أو خاصًا استهالكًا بصفته عادة إليه يشار وما عامًا  وال خاصًا لي  االستهالك م  األكرب القس،

 .اآلخري  قبل م  املستهلكة نفسها اخلدمات أو البضائع باستهالك جوهره يف
 فانه عام  استهالك أنه على إليه  يشار وما اجتماعي  عنصر على حيتوي انه ذاته  الوقت يف القول  وميك 

 .اخلاصة املنافع صفات بع  يض،
 ليسةت  احلياة يف املفيدة األشياء بان القائلة الفكرة ع  تعرب إذ ًا رئيس مفهومًا االجتماعية الندرة وتشكل

 حمدودة امكانية االجتماعية البيئة لدى تكون فعندما االجتماعية  بالقيود وأيضًا بل فحسب  املادية بالقيود حمددة
 .االستهالك على اجتماعية قيودًا تفرض فإهنا النوعية  افساد دون االستفادة لتوفري

 أو اآلخةري   اشبا، على تتوقف ال اليت الفردي االشبا، على التأَريات ع  االجتماعي القيد ينشأ قد إذ
 .نشاطه، أو اآلخري  باستهالك ذلك مع تتأَر بل به  يتمتعون الذي الرفيع املركز
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 أجوبةة  إعطاء Social Lemites Of Growth·  ْب املعنون مشروعه يف هريش حاول  ولذا
 :هي َالَة أسئلة ع 

 الةرغ،  على احلد  هذا إىل كأفراد مجيعًا علينا مفروضًا وبقي هدفًا االقتصادي التقدم أصبح ملاذاةة  1
 لآلمال؟ خميبة مثارًا يعطي أنه م 

 الواضةح  م  أن مع احللوى  بتقسي، أي بالتوزيع النحو هذا على مهتمًا احلديث اجملتمع أصبح ملاذا ة  2
 أكرب؟ حلوى قطعة انتاج طريق ع  إال معيشتها مستويات رفع تستطيع ال الناس م  العظمى الغالبية أن

 اجملةاالت  يف احلكةومي  والتنظي، اجلماعي التزويد حنو عامًا سائدًا اجتاهًا العشرون القرن شهد ملاذا ة  3
 االقتصادية؟

 :يلي ما الثالث النقاط هذه على نطلق أن وميك  
 .للتناق  املومهة ة البحبوحة ْأ

 .للتوزيع االضطراري الدافعة  ب
 .املعارضة ة اجلماعية ج

 وهةذا  مشةترك  أصل م  وتنبع متبادلة عالقة ذات الثالث النقاط هذه أن هي الرئيسية املشرو، وفرضية
 والغمةوض  التعقيةد  يف املشكلة ُلّب ويكم   املتقدمة اجملتمعات يف االقتصادي النمو طبيعة يف موجود األصل
 البقةاء  علةى  للمحافظةة  األساسية احلياتية حاجاته السكان معظ، يشبع حاملًا االقتصادي النمو ملفهوم اجلزئي
 .واملأوى وامللب  كاملأكل
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حيث تعترب املةرأة يف اجملتمةع ذات    إن املرأة وبصفة عامة تتمتع بنصيب األسد يف تصرفها االستهالكي.

د فالنساء وما جلنب عليه عامة م  حب الظهور والتفاخر وإَبات الوجو العالقة الكربى والصلة الوَيقة بالسوق!!
وبسهولة وإىل حد الوقةو، يف   املادي لكياهن   قد سهل  على البائع السري يف الطريق الذي يؤدي إىل استغالهل 

اخلطأ العفوي يف مسألة اإلنفاق مبا ميلك  م  دخل على سلع تقع أغلبها خارج نطاق حدود الضرورة الالزمةة  
 تلك السلع وإشبا، احلاجة منها. للحصول على أمثال

وما ميلةك أزواجهة  أو آبةائه  أو     غلبية م  نساء العامل املتمدن على عل، تام مبستوى معيشته إن األ
 ودراية كافية مبا يتواجد يف بيوهت  م  السلع الضرورية وغري الضرورية. إخواهن  م  َروة. وأهن  على عل، أكيد

مبا فيهةا املالبة  واألواين    غري حاجة إىل مثل تلك السلعوأهن  كذلك على معرفة أن البيت الذي تعيش فيه ب
ومع ذلك فإهن  يكثرن م  الشةراء حةىت    إخل. واحللي وأدوات الزينة والديكور.واألَاث واألدوات الكهربائية 

فاخر بدافع الت على رحبه بالفائ  م  تلك السلع اليت تسبب يف وجودها تصرفه  اخلاطئ يكاد البيت غري متسع
 والتقليد وتلك هي مشكلة املرأة العربية والبيت العريب!!

وخاصة يف كيانات وأنظمة الدول  والتقليد واحملاكاة هي أحد صفات التخلف يف الكيان البشري وأنظمته
ن إ :غ (الفرا وأوقاتاجملتمع االستهالكي يقول الدكتور خضري عباس املهر يف كتابه ) النامية واملتخلفة حضاريًا.

حماوالت التقليد واحملاكاة هي م  عناصر النظام الرأمسايل اليت تعمل بعك  االجتاه الةذي يةؤدي إىل التنظةي،    
 والترشيد ألخالقيات اجملتمع.

وكأنه إجراء أو عمل جيب مزاولتةه   إن سوء التصرف بالثروة ومنها موجودات البيت أصبح شيئًا مألوفًا
ميثل شكاًل م  أشكال التفاخر والتبةاهي واحملاكةاة لتصةرفات     زعمه، حد علىواالستمرار على أدائه ألنه 

 اآلخري !!
 

والغريب يف ))مشكلة التقليد(( أهنا يف مظهرها وكيفية تطورها وتعدد أشكاهلا ختتلف يف وقع مراحلها يف 
!! على الرغ، م  أن الظاهرة واحدة. أقول يف اجملتمع الغريب الصناعي جمتمعنا العريب ع  ما كانت وال زالت عليه
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أهنا ظاهرة غريبة ومستغربة: حيث إن الكثري م  العائالت اليت تطورت حياهتا االقتصادية تستبدل الكةثري مة    
 موجودات بيوهتا وملا مل تستعمل بعد تلك األَاث.

االقتصةادية واالجتماعيةة    لقد فه، العامل املتقدم الصناعي ))مبتد، مبدأ اجملتمع االستهالكي(( أوضاعنا
وحىت يدخل إلينا وم  أوسع األبواب وهو حممةل بأفكةاره    والدينية قبل غزوه لنا بفكرة اجملتمع االستهالكي

م  اجملتمةع   اجلهنمية اليت أكسبها بريقًا ينبعث م  مفاهي، ظاهرها البساطة وسهولة اإلدراك حىت بالنسبة للعامة
وكان أن انبهرنا بأضوائها حىت أصةابنا العمةى    وصعوبة التخلص م  جدلية طروحاهتا. العريب وباطنها التعقيد

 الفكري قبل عمى العيون.
وكان أن تأَرنا وبفرحة غامرة أبكت العيون والقلوب على الزم  الذي وىل وكان هدرًا زم  اجلهل بتلك 

.. وكان اقتناء للخدم واقتناء للسلع غةري الضةرورية   وكان ما كان املفاهي، واألفكار اليت غزتنا يف عقر دارنا..
غري العقالين إلشبا، ظمأ النف  ولي  العقل وكان أخريًا تقليعة ))السوبر ماركةت(( واملعلبةات    وكان التنقل

جتد الدول املصدرة هلا لسوف يضنيك التعب ول   املستوردة والسلع الكمالية اليت حىت لو حبثت عنها يف أسواق
 يف جمتمعنا االستهالكي الناشئ حتت مبدأ تطور الدخول وتطور األذواق إىل األفضل السيء.هذا حدث  هلا أَرًا.

يف جمتمعنا العريب وخاصة اخلليجي قد حصل يف عملية التصور ألمهية االدخار كثري م  التباطؤ والضةعف  
والذي تضم  شيئًا م  النظرة السلبية يف  اه االدخاروبالذات يف حميط العائلة أي شعور العائلة العربية اخلليجية جت

 قوة الدفع العائلي جتاه االدخار.
فاالهتمام باالدخار وتعلي، أفراد اجملتمع على كيفية القيام به وشرح منافعه للفةرد وللمجتمةع والدولةة    

اه السةلع  سيكون له تأَري كبري على سلوكه، أَناء العمل ويف أوقات فةراغه، وكةذلك يف تصةرفاهت، جتة    
االستهالكية. ألن امليل لالدخار سيخلق لدى أفراد اجملتمع أهدافًا جديدة حتددها مسبقًا مفاهي، جديةدة جتةاه   

 النظر للحياة.
يف االجتاه الصةحيح وباجتةاه    إن امليل لالدخار والتفكري به يعين أن اجملتمع قد بدأ يفكر يف كيفية السري

واالقتصادي واألخالقي والتربوي.. معناه أن الفرد قد بدأ يفكر وإذا ما بةدأ   ومسار التوازن الطبعي االجتماعي
 منها القيمة االستهالكية. م  حياته الصعبة بدأ يشعر أنه إنسان ذو مكانة وأن الزم  له قيمة: هبذه املرحلة
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م. فةإّن  1945إذا كان املشرِّ، الوضعي الغريب مل يضع محاية للمستهلك يف قوانينه الوضعية إال بعد عام 

 يف عصر تكوي  الرسالة يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسل،. صياغة حقوق املستهلك يف اإلسالم مّتت
حقوق املستهلك وتطبيقات محايته ال ميثةل   لذا  فإن ختلف أكثر النظ، اإلسالمية املعاصرة يف جمال تأصيل

فقد حّدد اإلسالم احلقوق اليت يتمتع هبا الفرد يف الدولة اإلسالمية حتديةدًا   االهتمام احلقيقي للفكر اإلسالمي.
 إذ وجدت أسسها يف القرآن والسنة    توىل الفقهاء بياهنا وحتديد نطاقها. واضحًا 

وحق خاص  ومثلوا ملا سبق: حبق  اىل  وهناك حق العبد  وقيل: احلق ينقس، إىل حق عامفهناك حق اهلل تع
وحق امللكية  وحق الشفعة  وحق اخليار. وتربز م  هةذه التقسةيمات    اإلميان  وحق القذف  وحق القصاص 

لفكر اإلسالمي قد أفرد خاصة أن ا عناية الفكر اإلسالمي حبقوق الفرد  وم  ضمنها حقوقه املتعلقة باستهالكه.
 للمستهلك ضم  ما يسميه الفقهاء )حقوق العباد( حقوقًا تندرج ضم  احلقوق العينية املالية.

إّن مدلول مصطلح املستهلك يتسع ليطلق على َمْ  حيصل على متطلباته األساسية أو الكمالية لسد حاجاته 
ناول اإلنساين املباشر للسلع واخلدمات إلشةبا،  الشخصية واألسرية. ذلك ألن عملية االستهالك تنصب على الت

إن  رغبات اإلنسان وحاجاته. ولذا  اعترب االقتصاديون االستهالك اهلدف النهائي مة  النشةاط االقتصةادي.   
وسد احلاجات اإلنسانية  إنه عبادة مة  العبةادات    االستهالك يف اإلسالم لي  جمرد استهداف إلشبا، الغرائز

وقربة م  القرب  وهو تعود فطري حياد وهو وسيلة مؤدية إىل رضا اهلل سبحانه  بشةرط   توطاعة م  الطاعا
واستهالك الطيبات والتقوي على عبادة اهلل   العمةل املثمةر    اإلخالص والنية الصاحلة وحتري الكسب احلالل

 لصاحل اجملتمع املسل،.
إن كنةت، إيةاه تعبةدون((     ا م  طيبات ما رزقناك، واشكروا هلليقول تعاىل: ))يا أيها الذي  آمنوا كلو

 حتوله م  عادة ومطلب غريزي إىل عبادة يثاب عليها اإلنسان.   وقد قيل إن النية يف االستهالك172البقرة/
 حد الكفاية وحريته املنضبطة  وتوفري إن أه، حقوق املستهلك يف اإلسالم حقه يف امللكية اخلاصة الفردية 

 له  وحقه يف اخليار  وحقه يف الضمان  وتوفري نظام لرقابة األسواق  ودفع أسباب الضرر  وحقه يف احلصةول 
 على معلومات كافية.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





89 

 

فالتملك غريزة فطرية لإلنسان  وحٌق للمستهلك م  هذا الباب  َبْيَد أنه لي  حقًا مطلقًا فاإلسالم ينادي 
ك  ويضع م  القيود واحلدود ما يضم  قيام امللكية دون ظل، أو استغالل أو إضرار باآلخري   مببدأ اإلباحة للتمل

 فهي مقيدة بالطيبات واملباحات.
بالتزام الضوابط الشرعية يف كسب املةال   واحلرية االستهالكية حق للمستهلك بشرط أن تكون منضبطة 

 فال تصح العقود إال إذا خضعت للشروط املعتربة شرعًا. وإنفاقه  فحرية التعامل يف اإلسالم مقيدة 
وأن يكون له سةك  مناسةب     وتوفري حق الكفاية حق للمستهلك  حبيث تصان هيئته باللباس والزِّينة 

ووسيلة مواصالت جيدة  وأن ينال م  طيبات املطع، واملشرب  قال تعاىل ))ولقد كّرمنا بين آدم ومحلنةاه، يف  
 .70ورزقناه، م  الطيبات وفضلناه، على كثري مم  خلقنا تفضياًل(( اإلسراء/  الرب والبحر

خيار الشرط  وخيار التعيني  وخيةار   وللمستهلك يف عمليات البيع والشراء حق اخليار بأنواعه املختلفة:
ألنوا، ميكة  االطةال،   الرؤية  وخيار العيب  وخيار اجملل   وخيار الغنب  وخيار التدلي   وتفصيالت هذه ا

عليها ضم  حبث معاصر موَق للدكتور: يوسف املرصفي  وحبثه بعنةوان ))اخليةارات يف العقةود يف الفقةه     
 اإلسالمي((.

على الناس  وجتنبًا ملا قد يلحق بأحد  إن م  يسر اإلسالم ومساحته إقراره حق اخليار  رفعًا للحرج وتيسريًا
 لة لزوم العقد  وهذا هو سبب وحكمة تشريع اخليار يف اإلسالم.املتعاقدي  م  ضرر وحرج يف حا

وم  أجل حفظ حقوق املستهلك وتوفريها له  أقّر اإلسالم ضوابط حتمي املستهلك واملشتري م  صةور  
أو فريسة لعقد ضا، حقه فيه بسبب غةنب  التبادل والبيو، واملمارسات التسويقية احملّرمة  اليت تستغله أو جتعله 

 أو تطفيف أو خدا، أو مكر أو احتكار م  البائع أو املنتج. و غررتغرير أ
حلقوق املستهلك يف عمليةة البيةع    وم    فقد دعا اإلسالم إىل جمموعة م  الضوابط واألحكام الضامنة

سةتهلك أن  إّن م  حق امل والبعد ع  التغرير والتدلي   ومنع االحتكار. والشراء م  مثل: جتنب الغش واخلدا،
يعرف أفضل ما ميك  أن يتاح له م  معلومات تتعلق مبا ينفق عليه دخله وذلك حىت يكون يف إمكانه حتقيق أمثل 

 درجات اإلشبا، االقتصادية والنفسية براحة واطمئنان.
 وم  أه، اجلوانب اليت تدخل ضم  توفري املعلومات الكافية الختاذ قرار املستهلك بشكل سلي،:

 ار السلعة املعروضة.ة وضوح أسع1
 ة تاريخ صالحية السلعة.2
 ة مكونات السلعة.3

وقد توصلت دراسة فقهية خاصة مبجال محاية املستهلك يف الفقه اإلسالمي إىل أنه جيب على كةل مة    
 وتاريخ صالحيتها وإال كان غشًا حمرمًا منعه اإلسالم. يقدم سلعة للمستهلك أن يبيِّ  كيفية استعماهلا
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وألمهية محاية املستهلك يف اإلسالم  كان على املنتج أن ُيْعةِل، املستهلك بالبيانةات اخلاصةة بصةفات    
 وخصائص السلعة.

ويتضح مشول الفكر اإلسةالمي   إن اإلسالم نظام كامل للحياة  يشمل النشاطات اليت يقوم هبا اإلنسان.
اجلانب املادي حلياة اإلنسان  إىل اجلوانب املعنوية  سواء جاء ذلك يف أو  لالقتصاد خاصة بتجاوزه املنافع املادية

 شكل توجيهات خلقية لنمو حياة البشر  أو جاء يف شكل خدمات يصل نفعها إىل اإلنسان.
عليةه مة  منةافع يف سةلوكه      لذا  فاإلسالم ال يرى حرجًا يف سعي الفرد املسل، إىل تكثري ما حيصل

ويف سبيل ذلك وفر اإلسةالم   وال ضرار  وال ترف ومباهاة. إسراف وال تبذير  وال ضرراالقتصادي  حبيث ال 
له وألسةرته   للمستهلك الضمانات الكافية واحلقوق الضرورية والتنظيمات املناسبة ليستطيع توفري احلياة الكرمية

 رغباته وطموحاته.وجملتمعه وأمته  وليتمك  م  حتقيق رفاهيته وإشبا، حاجاته األساسية ويلىب 
هنا أحاول وم  خالل عدة وقفات أن أتناول أبعادًا مهمة ترتبط باملستهلك وسلوكه ارتباطًا وَيقةًا  وأن  
أذّكر حبقائق رمبا غابت ع  الكثريي   وأن أقّدم توصيات مفيدة يف جمال التوعية االقتصادية املطلوبةة يف هةذا   

 العصر.
 

فهو شخص أو أسرة يقوم )أو تقوم(  إن تعريف املستهلك فيه درجة عالية م  العمومية  
 بشراء سلع وخدمات بغرض التحقيق املباشر لإلشبا،. متييزًا ع  الشراء م  أجل إنتاج سلع وخدمات أخةرى. 

ة هذا الشخص  رجل أو امرأة  ذكةي أو أبلةه  مسةل، أو    مرحل أو املعروف مهنة أو طبقة أو وط  فم  غري
 مسيحي  ريفي أو حضري.

 
م  اإلشبا، أو املنفعة. ويف هذا  الغرض م  االستهالك هو حتقيق أكرب قدر 

ي والظهةور   إذ هناك أهداف أخرى لالستهالك ومنها: غريزة البقاء  اللذة  التبةاه  شيء م  العمومية أيضًا 
 األم   الترفيه.

 
الدخل وسعر السلعة وأسعار السلع األخرى وذوق املستهلك  كمةا   

وهي أكثر أمهية  م  مثل: الظروف املتعلقة بالدي   والتاريخ  يقول االقتصاديون  والسؤال أي  العوامل األخرى 
 قي، االجتماعية  والتركيب الطبقي للمجتمع؟!.والس   واجلو  واملؤسسات وال
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اجلانب الشيق واجلدير باالهتمام يف موضو، االستهالك واملستهلك هو الالعقالنية أي  
أن سلوك املستهلك اآلدمي قد يصيبه امللل أو التعب  أو يكون للمستهلك عادات  وأنه قد خيد، بلون السةلعة  

فريسة لإلعةالن  أو شكل الورق  أو تصمي، الزجاجة  أي أن املستهلك اآلدمي وحده هو الذي ميك  أن يقع 
بتوه، وجود عالقة بني السلعة وما حتققه بالنسبة له. هذا اجلانب م  السلوك الالعقالين هو املثري بالفعل للفكر 

ما عقالين عقالنية كاملة  أقرب  واملستحق حقًا باالهتمام  ولي  ما يقرره االقتصاديون م  أن املستهلك كائ 
  بينما هو يف الواقع غري ذلك  والسؤال: أي  عل، النف  الذي يدرس يكون إىل اآللة اليت حتسب بدقة كل شيء

 بواعث اإلنسان النفسية وآماله م  االقتصاديني ودراساهت،؟!.
 

لسوقية داخل إن شرحية كبرية يف جمتمعنا االستهالكي ال تتابع بدقة واهتمام وموضوعية جمريات األحوال ا
وتثري أحاسيسه، االستهالكية عقدة الندرة  فكل شةيء نةادر     وخارج بالدنا. فمعظ، املستهلكني تستهويه،

يتسابق الناس الختطافه م  األسواق. ولذا  عمدت بع  الشركات املنتجة إىل إغةراء املسةتهلك بأسةاليب    
  وبالطبع أقل سعرًا  ليقبل الناس عليها  حةىت  عديدة  وم  ذلك: إحالل سلع مماَلة للسلع األصلية  أقل جودة
إن الثروة االستهالكية واإلنتاج الكبري أجربت  تزول السلع األصلية م  السوق  وعندها ترفع سعر السلعة املثيلة.

ع  ذوقه وقدرته على االختيار. حىت أصبح خيارنا خيارًا عشوائيًا  حسب ما ميليةه ذوق   املستهلك على التخلي
م،  أو حسب النص اإلعالين يف التليفزيون  وال خيار لنا كمستهلكني  ففي بع  األحيان نشتري بضاعة املص

 يف إعالن مثري. ال لتلبية حاجة خاصة  بل ألهنا ظهرت
إن األسواق االستهالكية يف منطقة اخلليج تتميز بشدة التناف  واحليوية  وتتأَر مبيعات هةذه األسةواق   

تغريات مبا يف ذلك القوة الشرائية للمستهلك  واملستويات العامة لألسعار  ومسعة العالمة التجارية مبجموعة م  امل
 العمالة األجنبية يف املنطقة. وتوفر التقنية احلديثة  واإلعالن وخدمات الصيانة  وتغري حج، وطبيعة للسلعة 

واإلنتاجية الكبرية  أو ألننا ننتةهج   رة املتغرياتولقد بدأت السلوكيات االستهالكية تتغري إما بسبب َو
 مسلكًا استهالكيًا  إلخفاء شيء معني يف نفوسنا كمستوانا املايل أو الثقايف مثاًل.
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ي واحلرص على فهمه هذا الوع : أيها املستهلكون  إن الوعي االستهالكي حمدود  وأنت، يف حاجة إىل تنمية
 واتقانه.

يسه، إىل حد كةبري يف ارتفةا،    : البد م  تنمية مفهوم العرض والطلب  وكيف أن املستهلك غري الواعي
 م  ال يفرِّق بني اجلملة والتجزئة. قيمة السلعة  وأن هناك م  اجملتمع

ووسائل التسويق  وكذلك م  خةالل   : البد أن نتحرك معًا يف اجتاه واحد لتصحيح أوضاعنا االستهالكية 
 يف رفع مستوى مفهوم االستهالك لدى املستهلكني. القنوات املتاحة لنا  للمسامهة

سلوب التعامل مع كل جديةد   : أيها املستهلكون  أنت، يف حاجة إىل إعالم استهالكي وا،  يقوم بتعلي، أ
 إعالم خليٍط م  الف   واحلرفية  والتجارة  وشيء م  التقنية.

يف أغلب الدول  ويكون دورها تقدمي  : إن السوق اآلن يف حاجة إىل هيئة املستهلكني  واملوجودة مثيالهتا
الت اإلعةالن  الةيت تقةوم    خدمات إىل املستهلكني والصناعيني واملنتجني واملستوردي   وكذلك وكا

 حبمالت إعالنية مستمرة للمنتجات.
هذه املفاهي، واملسامهة بشكل إجيةايب يف   : أيها املستهلكون  أنت، يف حاجة إىل إقامة مجعية أهلية  لتعميق

 ا االجتاه.هذا الصدد  وإن كان هذا ال يغنينا ع  إدارة محاية املستهلك  وع  املبادرات الفردية يف هذ
أبوهةاين العبةادي بتةاريخ     وهذه املناداة جبمعية أهليةة للمسةتهلك سةبق وأن أطلقهةا األسةتاذ     

 هة م  خالل جريدة الرياض  يف الصفحة اخلامسة  حتت عنوان ))مجعية أهلية للمستهلك((.13/8/1409
 

ضرورة ملحة  ليتفاعل الناس مع فعاليات االقتصاد بطريقة إجيابية ختدمه، وختةدم  إن التوعية االقتصادية 
االقتصاد  ذلك ألن الغالبية العظمى م  أفراد اجملتمع تفتقر إىل هذه امليزة وتتلةهف إىل املعلومةة االقتصةادية     

 ال األعمال واملبتدئني.والروشتة االقتصادية والتحليل االقتصادي  واليت تتمثل يف املواط  العادي وصغار رج
ولك : َمْ  املسئول ع  التوعية االقتصادية؟!. إهنا مسؤولية فعاليات االقتصاد يف القطا، العام والقطةا،  

واألقالم املتخصصة م  جهة أخرى. ومعىن ذلةك أن قنةوات    اخلاص م  جهة  وأصحاب الفكر االقتصادي
 التوعية االقتصادية ميك  أن تتمثل يف اآلد:

يعترب م  أه، قنوات اإلعالم املعنية بالتوعية عامةة     (1
أن يسه، بدور فّعال يف إجياد برامج جادة تسه، يف التوعيةة   والتوعية االقتصادية خاصة. والذي ينبغي

 االقتصادية.
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قتصادية  والةذي ينبغةي أن تقةدم    م  قنوات التوعية اال  (2
خدمات جليلة يف التوعية االقتصادية  م  خالل كتابات وحتليالت أصحاب املقدرة علةى التحليةل   
االقتصادي  ومحلة أقالم اخلربة االقتصادية يف التعاون لتقدمي مادة اقتصادية حتليليةة تعةاا القضةايا    

 ية والعربية والدولية.االقتصادية املختلفة املطروحة على الساحات احملل

وم  خالل ندواهتا ودوراهتا التدريبية وإصداراهتا  متثل خطوات إجيابية حنو   (3
 إَراء مسألة التوعية االقتصادية.

أن تكون أكثر تواجدًا وحضورًا  تسه، يف التوعية االقتصادية  ولك  ينبغي  (4
 حة اإلعالمية االقتصادية.يف السا

تتحمل مسئولية املسامهة يف مسألة التوعية االقتصادية  وإن كان دورها حىت   (5
 اآلن ضعيفًا.

إن هلا دورًا ال ينبغي إغفاله يف سبيل املسامهة يف خدمة اجملتمع مة     (6
 ت والدورات التدريبية إلَارة وعي املستهلك.خالل إقامة الندوات وامللتقيا

م  معاهد ومدارس: ينبغي أن تلتزم بدورها يف جمال توعية الطةالب    (7
 والدارسني وإجياد مفاهي، صحيحة وجديدة لالستهالك والترشيد وتوز، عليه، املطبوعات الالزمة.

 التوعية االقتصادية. جوانبم  جهات أخرى يف إَراء وبال شك فإن هناك حماوالت جادة وناجحة 
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كتابه نتملك أو نكون النزو، لالستهالك هو نزو، البتال، العةامل بأسةره واإلنسةان    يقول إريك فروم يف  

هو الرضيع الذي ال يكف ع  الصياح يف طلب زجاجة الرضاعة ويتضح هذا يف الظواهر املرضةية   االستهالكي
وضةوعات  ويقول كذلك إن السيارات والتلفاز والسياحة واجلن  هي امل مثل إدمان املخدرات واخلمر . خاصة

 األساسية للنزعة االستهالكية املعاصرة .
كما أن االستهالك هو أحد أشكال التملك ورمبا هو أكثرها أمهية يف جمتمعات الةوفرة الصةناعية املعاصةرة     

ال ميكة    ألن ما ميتلكه اإلنسان خالهلا  واالستهالك عملية هلا مسات متناقضة: فاالستهالك عملية ختفف القلق
لك  العملية تدفع اإلنسان إىل مزيد م  االستهالك ألن كل استهالك سابق سرعان ما يفقةد تةأَريه   انتزاعه و
 . اإلشباعي

 أنا موجود بقدر ما أملك وما أستهلك. :وهكذا فإن هوية املستهلك املعاصر تتلخص يف الصيغة اآلتية 
قتىن يصبح موضع رعاية ويعتىن به  ويستخدم إىل آخر حدود يف القرن التاسع عشر امليالدي  كان كل شيء ي 

 كانت األشياء تشترى ليحافظ عليها وكأن شعار ذلك القرن ما أمجل القدمي. االستخدام.
فأيًا ترمى . أصبحت األشياء تشترى لكي   ال على احلفظ االستهالكنشاهد تأكيدًا دائمًا على  فإنناأما اليوم   

ويصبح تواقةًا    فإن الشخص سرعان ما ميل منه تو،سيارة أو مالب  أو آلة م  أي  شترييكان الشيء الذي 
 :وكأن شعار اليوم  الشراء –دائرة االستهالك   وتلك هي الدائرة اخلبيثة  للتخلص م  القدمي وشراء آخر طراز

 ما أمجل اجلديد.
فهذا العصر يسةتحق أن يسةمى     الشرائية – االستهالكيةورمبا كانت السيارة اخلاصة هي أه، مثل للظاهرة  

 وشرائها وبيعها.  أو تركيب السيارات إنتاجحيث ُبين اقتصادنا حول   عصر السيارة
 
 
؟ ويعين هذا اخليار بني حيةاة الزهةد وحيةاة     هل ميلك اإلنسان أو ال ميلك :وقد دار كثري م  اجلدل حول 

غري احملدودة ولك  هذا االختيار يفقد معظ، معناه إذا ركزنا على كةل   ة املتعة واللذةوتتضم  األخري  الالزهد
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فالزاهةد بانشةغاله     السلوك عمومًا إليهومل نلتفت إىل املوقف أو االجتاه الذي يستند   سلوك منفرد على حدة
صحيح   رغبات جاحمة يف التملك واالستهالكالدائ، باالبتعاد ع  املتعة رمبا ال يكون سلوكه إال حماولة لتجاهل 

 يقمع هذه الرغبات ولك  حماولة قمع الرغبة يف التملك واالستهالك رمبا تنطةوي  إنأن الشخص الزاهد ميك  
 على حقيقة أن الشخص لي  أقل انشغااًل هبما م  غريه.

االقتصاد الحتياجات الناس مة    خضا،بإتنادي   وقد صدر يف السنوات القليلة املاضية عدد ضخ، م  الكتب 
 وم  أجل حتسني نوعية حياة الناس َانيًا.  أجل ضمان جمرد البقاء أواًل

ويتفق معظ، املؤلفني على أن الزيادة املادية لالستهالك ال تعين بالضرورة حتسينًا لنوعية احلياة وأن تغيريًا روحيًا  
أن يسريا جنبًا إىل جنب مع تغيريات اجتماعية ضرورية وأنه إذا مل نكةف   وآخر أخالقيًا يف بنية الشخصية جيب

فإنه ميك  رؤيةة    ع  تبديد مواردنا الطبيعية وع  اإلخالل بظروف البيئة املالئمة الستمرار بقاء النو، البشري
 الكارَة يف غضون سنوات قليلة قادمة.

ويدعو إىل وضع التقنيةة يف    هي نتيجة جناحاتنا إخفاقاتناأن يبّي  شوماخر يف كتابه الصغري هو اجلميل   ولذا 
مرض قاتل وذلك ألن التنميةة    كمحتوى للحياة االقتصاديقول شوماخر  لإلنسان خدمة االحتياجات احلقيقية

لإلنسةانية أن  وقد علمتنا والكالم مازال لشوماخر رسائل املعلمةني الكبةار     ال تناسب عاملًا حمدودًا الالهنائية
 والواقع املعاش اليوم يدل بوضوح على استحالة ذلك.  االقتصاد جيب أال يكون حمتوى احلياة

  إن مهمة الدولة هي أن حتدد معايري االستهالك الرشيد يف مواجهة االستهالك املرضي أو االستهالك االعتباطي 
إذا أح  عدد متزايد منه، بالرغبة يف تغةيري أمنةاطه،   ذلك ألنه ال ميك  أن يتجه الناس لالستهالك الرشيد إال 

ول  يكون هذا ممكنًا إال إذا عرض على الناس منط استهالكي أكثةر جاذبيةة     االستهالكية وأساليبه، احلياتية
 وإمنا األمر  كما ل  حيدث مبرسوم أو تشريع  ول  حيدث هذا يف يوم وليلة  وإقناعًا م  النمط الذي اعتادوا عليه

حتد  إننا ل  نستطيع أن حنقق االستهالك الرشيد إال إذا وضعنا حدودًا يتطلب عملية تربوية وتعليمية طويلة األمد.
 هو الربح والتوسع. لإلنتاجالكبرية يف جعل األساس الوحيد  اإلنتاجيةم  حق املنشآت 

واخلطوة األوىل احلامسة لتحقيق هذا اهلدف هي  أصحاء أناسإن املهمة تتلخص يف بناء اقتصاد صحي م  أجل  
 م  أجل نو، جديد م  االستهالك الرشيد. اإلنتاجتوجيه 

  خنبة قليلة العدد تتمتع وحدها بأشكال م  امللذات واملتع الفارغة أَناءهالقد شاهد التاريخ أحقابًا طويلة ظلت  
وأن عليها   ألهنا كانت تعرف أن السلطة يف قبضتها  اها العقليةغري أن هذه القلة ظلت قادرة على االحتفاظ بقو

متارسها الطبقة املتوسةطة   أما اليوم فقد أصبحت حياة االستهالك الفارغة  وأن تعمل للمحافظة عليها أن تفكر
 إال يف أضيق احلدود.حتمل أي مسؤولية شخصية  أو اقتصادية وال بينما هي جمردة م  أي سلطة سياسية  كلها

يف الغرب غري أن عةددًا متزايةدًا مة      لقد أصبحت مزايا السعادة االستهالكية معروفة لدى أغلبية املواطنني 
 أي بدأوا يدركون أن االقتناء الكثري ال يعين احلياة الطيبة اهلنيئة.  املستفيدي  منها بدأوا يدركون أهنا ال تكفي
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ويل لكل مهةزة  ) القرآن الكرمي دعوة احلق تبارك وتعاىل إىل أن ينبذ البشر طريق اجلشع والتملك  ولذا جاء يف
  وكذلك دعوة إىل أن يسلكوا طريةق احليةاة   3-1اهلمزة  (ملزة الذي مجع مااًل وعدده حيسب أن ماله أخلده

 . 10 البلد ( وهديناه النجدي )  وإىل أن يستخدم اإلنسان عقله وبصريته  الطيبة
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احلديثة م  تلك اليت كانت سائدة يف عصور سابقة  هي أننا أكثر َراًء  العادات االستهالكيةإن الذي مييز  

ك م  أسالفنا  وبالتايل فإن لنا تأَريات أكثر تدمريًا للبيئة  ولي  م  شك يف وجود قدر كبري م  احلقيقة يف تلة 
النظرة  إال أن هناك أيضا سببًا يف االعتقاد بوجود قوى معينة يف العامل احلديث هي اليت تشةجع النةاس علةى    

 التصرف إزاء رغباهت، االستهالكية تصرفًا كان نادر احلدوث م  قبل.
 وتوجد سسة عوامل جديدة مميزة يبدو أهنا تلعب دورًا يف غرس الشهوات اجلشعة يف النفوس  وهي تأَري
الضغوط االجتماعية على اجملتمعات البشرية واإلعالنات  وَقافة التسةوق والشةراء  والسياسةات املختلفةة     

 للحكومة  وتغلغل سوق اجلملة يف دنيا املنازل ويف االعتماد الذاد احمللي.
القيمةة  إن القيمة الصافية تسةاوي   ولقد عرب مصريف يعمل يف وول ستريت لصحيفة نيويورك تاميز قائاًل

الذاتية  مبعىن  أن قيمتك احلقيقية هي قيمة ما متلك م  مال  وبناء على هذا التعريف يصبح االستهالك طاحونًا 
 دوارا  حيث يقدر الناس حالته، االجتماعية مبدى غىن أو فقر كل واحد منه،.

م  املال ال يتحقق م  جمةرد   الصادرة م  دول عديدة ان الرضا املستمدالسيكولوجية وتؤكد البيانات  
 م  اآلخري   وم  امتالكها يف هذا العام أكثر م  العام املاضي. حيازته  وإمنا يتحقق م  امتالك أموال أكثر

أن املقومات الرئيسية للسةعادة يف   ولعل م  األمور األكثر غرابة أن غالبية البيانات السيكولوجية توضح
فم  أبرز هذه املقومات الرضا باحلياة األسرية   الرضا بالعمل  ووقت  احلياة ال ترتبط باالستهالك على اإلطالق

الحظ جوناَان فريدمان انةه فةوق    ويف استقصاء شامل ع  العالقة بني الرخاء والرضا  الفراغ  والصداقات.
 ستوى الفقر  فان العالقة بني الدخل والسعادة ضئيلة على حنو ملحوظ.م

ووسيلة للقبةول االجتمةاعي  أي    يقول آالن درنج لقد أصبح شراء األشياء برهانًا على االحترام الذاد 
 عالمة مميزة ملا امساه االقتصادي َورشتاي  فبل  اللياقة املالية.

تتزايد دومًا لترويج سلعه، فاإلعالنات تذا، بواسطة أكثةر مة    ولقد وجد اخصائيو التسويق وسائل  
حمطة تلفزيون وراديو يف الواليات املتحدة مثاًل  وهي تلصق على لوحات اإلعالنات  ويف املالعةب   000 10

الرياضية  وترسل حول األرض م  األقمار الصناعية  ويف حمطات مترو األنفاق  على شاشات فيةديو بعةرض   
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ألسواق التجارية  واإلعالنات تدلف إىل حجرات الدراسة وعيادات األطبةاء ومواقةع االنترنةت     احلائط يف ا
 وتوضع على لوحات املباريات الرياضية.

لقد أصبح اإلعالن واحدًا م  أسر، الصناعات منوًا يف غضون نصف القرن املاضي  ففي الواليات املتحدة 
يف  دوالرًا 498دوالرًا بالنسبة للفرد الواحد يف اخلمسينات إىل  198م   مثاًل  ارتفعت مصروفات اإلعالنات

 الثمانينات أي أهنا تنمو بأسر، م  اإلنتاج االقتصادي.
على الشراء وكثري م  النقةاد   كذلك فقد أدى تكاَر مراكز التسوق  بطريقة ملتوية  إىل تشجيع اإلجبار

 يف حد ذاته  يشجع على التهور االقتنائي. احملالت التجارية يعتقدون أن تصمي، ساحات 
إن األهداف االقتصادية الوطنية تبىن صراحة على أن األكثر هو األفضل وعلةى سةبيل املثةال تشةري     

ال مواطنني يف اغلب األحوال وملا كانت السياسة االقتصادية  اإلحصائيات الوطنية إىل الناس بوصفه، مستهلكني
 تبىن على نظام االقتصاديات احلديث فإهنا تعترب االستهالك املفرط واحملموم مبثابة منو صحي.

وجدير بالذكر القول بأن صناعة اإلعالن تعترب عدوًا لدودًا للبشر فهي تتغلغل يف كةل أرجةاء العةامل     
إلعالنات ع  السجائر ينطبق ولكنها تكون قابلة لالنتقاد حينما تلح على سلع تعرض احلياة اإلنسانية للخطر  وا

 أن تلغى م  التليفزيون يف كل أرجاء العامل. عليها هذا القول  ولذا ينبغي
واخلالصة  فان كبح الذات سوف يكون قليل األَر ما مل يقترن خبطوات سياسية جريئة يف مواجهة القوى 

واالجتماعية الالزمة لتحقيةق أهةداف    املشجعة على االستهالك إضافة إىل الدعوة املتكررة لإلصالحات البيئية
مثل ترشيد أنظمة الطاقة  وموازنة النمو السكاين  وإهناء الفقر يلزم اختاذ إجراءات للحد م  اإلفةراط   متواصلة 

 . اليت تدفع إىل االستهالك يف اإلعالن  وكبح َقافة التسوق  وإلغاء السياسات
 استهالكنا أقل.إننا  ميك  أن نكون أكثر سعادة  لو كان  
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األيكولوجية اليت يقوم عليها هو دالة لثالَة متغريات هي: إن العبء الكلي الذي يثقل به نظام اقتصادي النظ،  
 حج، السكان ومتوسط االستهالك وجمموعة التقنيات.

وما حيدث بوجه عام  هو أن املهتمني بشؤون البيئة يبحثون يف تنظي، التقنيات وتغيريها  ومؤيدي تنظةي،  
 األسرة يرّكزون على إبطاء النمو السكاين.

ن يكفي التغيري التقين وتثبيت عدد السكان وحدمها إلنقاذ الكوكب م  دون تكميلهما َبْيَد أنه ال ميك  أ
 خبف  االحتياجات املادية.

فيما يتعلق باإلنسان أيضًا. فالناس الذي  يعيشةون   األوجهولألسف  فإن االستهالك املرتفع نعمة متناقضة 
لقرن أربع مرات ونصف  ولكنه، ليسوا أسعد منه، يف بداية ا يف التسعينيات ه، يف املتوسط أغىن م  أسالفه،

 أربع مرات ونصف.
وما هو أسوأ أن هناك مصدري  رئيسني للرضا اإلنساين ومها العالقات االجتماعية ووقت الفراغ  يبةدو  

وعلى ذلك  فلدى كةثريي  منةا يف اجملتمةع     أهنما قد ضويا أو توقف تقدمهما يف زمحة االندفا، طلبًا للثراء.
الكي إحساس بأن عامل الوفرة الذي نعيش فيه أجوف بطريقة أو بأخرى  وبأننا قد خدعنا بالثقافة احملّبذة االسته

 لزيادة االستهالك. 
والنفسية والروحية أساسًا بأشياء ماديةة فقةط    ةاالجتماعيفقد كنا حناول بال جدوى تلبية االحتياجات 

  منقادي  خلف خياالت وتصورات متومهة.
هو احلل للمشكالت البيئيةة أو   ويف املقابل  فإن نقي  " فرط االستهالك "  وهو " العوز " بالطبع لي 

 اإلنسانية. فهو أسوأ بال حدود بالنسبة لكثري م  الناس وسيء للعامل البيئي.
ن نتساءل: ومةا  فلي  أمامنا إّلا أ فإذا كان الدمار حيل عندما يكون ما لدى الناس أقل أو أكثر مما ينبغي 

مقدار ما يكفي؟ وما مستوى االستهالك الذي تطيقه األرض؟ ومىت تتوقف زيادة الثراء ع  زيادة رضا اإلنسان 
يف تدهور ازدهةار   وهل ميك  جلميع السكان يف العامل أن يعيشوا عيشة مرحية بدون أن يتسّببوا بقدر حمسوس؟

 الكوكب البيئي؟
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لى م  الفقر والكفاف ولك  دون أسلوب احلياة االستهالكي؟ وهل ميك  وهل يوجد مستوى معيشي أع

أن يكون لدى مجيع الناس يف العامل تدفئة مركزية وَالجات وجمففات مالب  وسيارات وأجهزة تكييف اهلةواء  
مة  هةذه    احلقيقة  ال ميك  اإلجابة بشكل قاطع ع  كثري وأحواض سباحة مياهها دافئة ومنزل لكل منه،؟!!

ولك   التساؤل أساسي  على الرغ، م  ذلك  بالنسبة ألعضاء اجملتمع االستهالكي. فإذا مل نةدرك أن   سئلة.األ
 أفضل  فإن جهودنا إلحباط التدهور البيئي ستطيح بغالبية شهواتنا. املزيد لي  دائمًا

تثري هذه الشهوات مثل وإذا مل نتساءل  فاحملتمل أننا سنكون عاجزي  ع  إدراك القوى احمليطة بنا  واليت 
 والضغوط االجتماعية جملاراة اخلاّلن واجلريان. االستهالكيةاإلعالن املستمر بال هوادة واملراكز التجارية 

ولألسف  فقد ال ننتهز الفرص لتحسني مستويات حياتنا بتخفي  االستهالك املرتفع  وخف  سةاعات  
 العمل وقضاء بع  الوقت مع األسرة واألصدقاء.

إىل جمتمع متواصل صعب. فةنح    ذا  فليست هناك مغاالة يف أن التحّول م  اجملتمع االستهالكيومع ه
 كل إنسان تقريبًا  ومل ال؟! املستهلكني ننع، بأسلوب حياة يطمح إليه

م  األرض يةتحك، يف درجةة    فَمْ  ذا الذي ال يسار، إىل اقتناء سيارة ومنزل كبري على مساحة واسعة
شخص املادية تنحةاز  ستة باليني إن زخ، قرون التاريخ االقتصادي وشهوات ال احلرارة داخله طوال أيام السنة؟
وعلى ذلك  فرمبا نكون أمام مشكلة ال تسمح بأي حال بعالج مقبول. فالتوسةع   إىل جانب زيادة االستهالك.

فالبيئة العاملية ال تستطيع  احمليط احليوي. يف أسلوب احلياة االستهالكي ليشمل اجلميع م  شأنه أن يعّجل خراب
أو  باليني شةخص  6.5على منط معيشة املستهلكني الغربيني  وال بالتأكيد  بليون شخص يعيشون 1.5إعالة 

 سكان العامل يف املستقبل الذي  ل  يقل عدده، ع  مثانية باليني شخص. 
وكةبح الطمةوح املةادي يف     اجملتمع االسةتهالكي  وم  ناحية أخرى  فإن خف  مستويات استهالك

 ولو أنه مقبول أخالقيًا. ومع هذا فقد يكون هو اخليار الوحيد.   اجملتمعات األخرى اقتراح خيايل غري عملي 
ني فإذا أريد ألحفادنا أن يرَوا كوكبًا عامرًا بالوفرة واجلمال  فيتحت، علينا حن  املنتمني إىل طبقة املستهلك

أن نأكل ونتنقل ونستخدم الطاقة واملوارد بأسلوب أقرب شبهًا لألسلوب املتبع يف الدرجة الوسطى م  السةل،  
 االقتصادي العاملي.

 ختامًا أقول: إن غىن املرء يتناسب مع األشياء اليت يطيق أن يدعها وشأهنا!!.
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بكةل سةهولة هةو: ال شةيء.      ما اخلطأ الذي حدث يف اجملتمع االستهالكي؟! اجلواب على السؤال

بل يفترض أنه حلٌّ يضم  الرفاهية بالقضاء على األمل وإجيةاد   فاالستهالك عند بع  االقتصاديني  لي  مشكلة 
 متعة وتوفري منفعة.

)اجلو،  الربد  الضجر...(. هةذا   وهكذا فإن االستهالك هو الطيب الذي حيل مشاكل الشرير املختلفة
 االجتاه يف معظمه  يؤكد على اخلصائص الوظيفية أو النفعية للسلع واخلدمات.

أي يرضي حاسةة التةذوق     املالب  للمرء الدفء  أي تسبب له السعادة  ويشبع الغذاء اجلو،إذ توفِّر 
 وتنقل املواصالت املرء م  مكان آلخر.

ولي  بالشيء اجلديد حقيقة أن أمناط اإلنفاق ختتلف حسب الطبقة االجتماعية. فمنةذ زمة  جةادل     
ستهالك الواضح كان الوسيلة اليت يكشف األفراد هبا عة   َورشتاي  فبل  يف مؤلفه )نظرية الطبقة املترفة( أن اال

 وبالتايل ع  وضع اجتماعي مستقر. موارده، االقتصادية
ويؤكد بورديو بأن الطبقة االقتصادية ليست هي فقط اليت تؤَر على أمناط االستهالك لك  أيضًا ما أمساه  

ال الثقايف م  خالل التنشئة االجتماعية واألسرية  ومة   برأس املال الثقايف. ويف رأيه أن الناس تكتسب رأس امل
 خالل اخللفية التعليمية. ويشكِّل رأس املال الثقايف هذا أذواقه، وما يفضلِّون.

بداية م  مثانينات القرن التاسع عشر ظهر ما أطلق عليه النزعة االستهالكية اجلديدة. وهي أكثةر رقيةًا.   
 مع أساليب حياة الطبقة األعلى يف التسلسل اهلرمي االقتصادي. فالناس أكثر عرضة ملقارنة أنفسه،

أن االحياء أصبحت تض، أفرادًا م   وم  األسباب الرئيسة هلذا التعبري  هو تراجع دور اجلريان  إىل جانب 
قةد  وألن الناس أصبحوا يقضون وقتًا أقل يف منازل جرياهن،  وحىت يف بيوت األصدقاء  ف ذوي الدخل املماَل.

وهكذا زادت أمهية التليفزيةون كوسةيلة لتةوفري     لتحل مقام العالقات االجتماعية. جاءت مشاهدة التليفزيون
 املعلومات حول أمناط إنفاق اآلخري .

وشخصيات التليفزيون أصدقاء التسعينات ه، املصدر الرئي  ألفكار االستهالك وللتوقعات والتصورات  
 والتطلعات واملقارنات.
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يف املستهلك. وإذا أخذنا منظور القةرن   الواقع  م  املغري التكه  مبشكلة طويلة املدى وهي التحك،يف  
عما إذا كان ميك  للبشر أن يتحكموا يف أنفسه، بشكل كاف يف هةذه اجلنةة    املاضي بأكمله قد يتساءل املرء

 االستهالكية احلديثة.
اصل االجتماعي أصبحت أكثر أمهية يف مجيع أحناء العامل  فيمكننا مالحظةة  ومبا أن وسائل االعالم والتو 

 الدور الكبري واملتزايد لتلك الوسائل يف حتديد تطلعات املستهلك.
 هكذا  عامليًا  فإن َقافة االستهالك قد تكثف عملية اإلنفاق التنافسي. 
بني املستهلكني  والذي ال ميك  عالجه  روأخريًا فإن ظهور فجوة التطلع تسببت يف عدم االرتياح املستم 

 على أي مستوى م  الدخل املطلق.
ذات الدخول املتزايدة فسيكون مةا   فإذا كان ما يريده الناس يتحدد إىل حد كبري مبا لدى اجملموعة الثرية 

إىل جانب  السلوكيات املةدمرة  مل حتقق ما يكفي. هذا التطلع   زال لدى أعداد كبرية م  الناس االعتقاد بأهنا
 حيدث مأساة مستمرة يف اجملتمع االستهالكي احلديث. املرتبطة به 
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يقينا م    على اختاذ موقف نقدي منه م  شأنه أن يساعدنا  إن وعينا ألغراض جمتمع االستهالك وأّوالياته

  االجنراف يف تياره.
يف حبةر جيةل     علمًا بأنه ينبغي أن نتذكر أن اإلنتاج املهووس الذي يفترضه اجملتمع االستهالكي قد بدد

  متراكمة يف أحشاء األرض منذ ماليني السةنني   الفح، احلجري والنفط :نسبة مرتفعة جدًا م  َروات  واحد
 عناصر حياهتا. تستمد منها اإلنسانية وأفسد التربة ودمر الغابات وخف  موارد البحر  ولوث البيئة اليت
ينبغي أوال التنبه إىل اخلدا، األساسي الذي  :يقول كوسيت بنديل يف كتاب ) اإلميان وجمتمع االستهالك (

 أي أنه حيقق  ما ميتلك أال وهو اإلحياء بأن اإلنسان )) يكون (( بقدر  يشكل الدعامة املعنوية جملتمع االستهالك
مع أن البون شاسع بني)) الكينونة (( و)) االمةتالك    ملء وجوده ع  طريق اقتناء أكرب عدد ممك  م  اخلريات

. )) 
  إن اجملتمع االستهالكي يتنكر لقيمة املشاركة بني الناس. ذلك أنه يشغله، ع  املشاركة فيمةا بينةه،   

 التسابق إليها. م  هنا العزلة اليت يتخبط فيها الناس وسةط  يف بالسعي الالهث وراء أشياء ميتلكوهنا ويتنافسون
)) وحدة وسط اجلمهور (( حسب عنوان كتةاب شةهري   الضخمة اليت يعاين فيها املرء م  التجمعات السكنية 

 للعامل االجتماعي األمريكي دافيد ريسمان.  
ال جيد الوقت الالزم كي يتصل فعةاًل    إن الفرد املتهالك على الكسب بغية زيادة قدرته على االستهالك 
هذا ما قد ينطبق على العالقات ضم  العائلة  كي يتبادل وإياه،.  كي يشعر معه،  كي يصغي إليه،  باآلخري 
فالزوج وزوجته قد يصبحان مرهقني بالعمل م  أجل تأمني الرفاهية للعائلة إىل حد أنه ال يبقةى هلمةا    :نفسها

 أحدمها لآلخر وكالمها لألوالد.  ليؤّمنا حدًا أدىن م  التفرغ  حياة عائلية حقة جمال ليعيشا
 

الذي كانت تتميز بةه   –وإذا ما التقت العائلة عند املساء  فقد يكون الزوجان متعبني إىل حد أن احلوار 
عائلة كلها )) جتتمع (( حول التلفزيون وإذا بال  ومع أوالدمها يصبح مستحياًل بينهما –السهرات العائلية سابقًا 

 معًا صورًا جاهزة تلهيها ع  التعامل فيما بينها. )) تستهلك ((

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





104 

 

أن جمتمع االستهالك يعترب الكسب قيمته األساسية ومقياس قيمةة اإلنسةان.     ومما يعطل املشاركة أيضًا
  إنه بالتايل جمتمع مبين علةى املنافسةة  فاإلنسان فيه يقوم حسب قدرته على االستهالك وبالتايل حسب دخله. 

 متجاهاًل اآلخر ومتنكرًا له.  يلهث فيه كل امرئ وراء حاجاته الذاتية والتفوق يف مستواه املعيشي
تنتج شعورًا مضنيًا بالفراغ والقلق. ولك  هةذه    هكذا ينشئ جمتمع االستهالك غربة بني اإلنسان وأخيه

 فعل على القلق.الغربة عينها تثري العدوان كرد 
املبين على التنكةر    أما جمتمع االستهالك  فاملشاركة وحدها قادرة على جل، النزوة العدوانية يف اإلنسان

للمشاركة واستبداهلا بالسباق الفردي الالهث وراء األشياء والتنةاف  الشةرس علةى الكسةب والرفاهيةة      
فردية كانت أو   ًا مستمرًا لعدوان يهدد دومًا باالنفجار يف ممارسات عنيفةفال عجب إذا كان حافز  واملمتلكات

 ما أكثرها يف عصرنا!  مجاعية
هكذا فان جمتمع االستهالك يفرز العنف كنتيجة طبيعية هليكلياته وممارساته. وقد كتب روجيه غةارودي  

مما يدعوه، النسق االجتماعي كله إىل التمتع ))... يف جمتمعات حيرم فيها السواد األعظ، م  الناس  :هبذا الصدد
)) كل تفكري حول العنف غري جمد وومهي إذا مل يربز  :ويضيف  يصبح العنف شريعة األفراد واجلماعات ((  به

هذا اجملتمع الذي حيمل   بني األفراد واجلماعات والشعوب أال وهو جمتمع النمو والتناف  الوحشي  جذره احلايل
 جرام يف ذاته ويولده بالضرورة((.اإل

يسري بنمط يصبح اإلنسةان مبوجبةه ذئبةًا     املؤس  على املنافسة  ))... هذا اجملتمع :وخيلص إىل القول
 لإلنسان((.

ختامًا نقول: إن جمتمع االستهالك يفرز العزلة والفراغ وحيك، على حياة اإلنسان بالعبثية والتفاهة. فةإذا  
  يستحوذ عليه السأم رغ، تنو، املالهي وجتددها املستمر  جائع وسط ختمته  اته املتراكمةباملرء فقري وسط خري

 ويفتك به القلق رغ، كل الضمانات اليت يقدمها اجملتمع له يف البالد املتقدمة.
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





105 

 

39

 
يتأكد ألمهية االحتياط وتغطية النفقةات الطارئةة والظةروف     -ويف هذا العصر خاصة  -إن االدخار 

وتوفري فرص احلياة الكرمية للشباب وأهليه،. فاهلل عةز وجةل يف   املفاجأة  وسداد املستحقات املالية لآلخري   
ْقُعَد َمُلوًمةا  كتابه العزيز يأمر عباده "بالتوازن"  ﴿ َولما َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلولمًة ِإلمى ُعُنِقَك َولما َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فمَت

يد اإلنفاق االستهالكي  وهذا يف صاحل كميةة  [. ويف هذه اآلية دعوة صرحية لترش29َمْحُسوًرا ﴾ ]اإلسراء: 
 االدخار املتبقي م  الدخل بعد االستهالك.

ذمِلَك ويقول سبحانه مادحًا عباده املؤمنني "بالقوام" ﴿ َوالَِّذيَ  ِإذما أمْنفمُقوا لمْ، ُيْسِرُفوا َولمْ، َيْقُتُروا َوكمانم َبْيَ  
كية خاصة  وهةذا  رة أكيدة لالعتدال وأمهيته يف النفقات االستهال[. ويف هذه اآلية إشا67قمَواًما ﴾ ]الفرقان: 
 االدخار وحج، املدخرات. يعين فرصة لتكبري

[ ﴿ 31ُفوا ﴾ ]األعةراف:  َولما ُتْسِر " ﴿ َوُكُلوا َواْشَرُبوااإلسراف والتبذيرويقول تعاىل ناهيًا عباده ع  " 
[. ويف هذه اآليات توجيه رباين بعدم املبالغة يف اإلنفةاق  وهةذا يف صةاحل    26َولما ُتَبذِّْر َتْبِذيًرا ﴾ ]اإلسراء: 

 املدخرات.
َبْيَد أنه حيس  اإلشارة إىل حقيقة عصرية  أال وهي صعوبة االدخار يف عصر اجملتمع االستهالكي وعنةد  

 تهالكية وَمْ  ترسخت يف نفوسه، الثقافة االستهالكية غري الرشيدة.أرباب العقلية االس
إضافة إىل أن هناك التزامات وحقوق للناس يف ذم، الشباب  سةواء يف شةكل ديةون أو أقسةاط أو      

 مستحقات  ال متكنه، م  أن يكونوا قادري  على االدخار.
على ميزانية البيت  مما جيعةل رب   ري خفي  إن املستلزمات األسرية واألعباء االجتماعية تشكل ضغطًا غ

 األسرة يف حرج وضيق م  صعوبة التقيد مبيزانية حمددة.
وإذا أضفنا إىل ما سبق عنصرًا مهمًا أال وهو حج، الدخل النقدي وكميته  كعامةل مةؤَر يف قةدرة    

 بيًا على صاحبه مهمة االدخار.تيسري الدخل املرتفع نس الشخص على االدخار. فإننا ال نبالغ إذا أكدنا حقيقة
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إّن االدخار ميك  صاحبه م  أن يكون رشيدًا متوازنًا معتداًل يف شرائه وإنفاقه واستهالكه وأخذه وتوزيعه 
 وتعامالته االقتصادية األخرى.

وم  خالل ما يتوافر م  مدخرات نقدية ميك  للشاب أن يغطي التزاماته وديونه ومستحقات اآلخةري   
 أن يوفر بع  املستلزمات الترفيهية. كما ميكنه

لديه م  الفوائ  ما يسةاعد بةه    كما أن الشاب مطالب دينًا وعرفًا بأن يكون مستكٍف ع  اآلخري  
 إخوانه احملتاجني  يقول رسول اهلدى عليه الصالة والسالم ))اليد العليا خري م  اليد السفلى((.

 إذن كيف نستطيع االدخار؟!
م  شباب اجملتمةع. إضةافة إىل    غاية يف الصعوبة لضعف القدرة االدخارية لدى قطا، عري  إّن األمر

َبْيَد أنه حيس  أن نقّدم هلة،   الديون واألقساط املترتبة عليه،.حمدودية دخل تلك الفئات  وحج، املستحقات و
 بع  النصائح والتوجيهات املهمة يف هذا اجملال  ومنها:

ه، فاأله،  الضروري فاحلاجي  فالكمايل؛ وإن استطعت تأجيل بعضةها إىل وقةت   ابدأ باألولويات  امل
 آخر  فحسٌ .

 ال تتهاون يف الفراطة مهما كانت  فاجلبل يتكون م  حبات رمل.
احذر اإلفراط يف املسلك االدخاري املوصل إىل منطقة التقتري والبخل والشح املنهي عنها  ألنه ال إفراط  

 وال تفريط.
 فخري األمور الوسط. ًا يف إنفاقك وصرفك واستهالكك معتداًل يف أمورك كلها كْ  حكيم

 احبث ع  مصدر آخر للدخل مهما كان عائده قلياًل  أو كانت طبيعته مهنية  فالعمل شرف وعبادة.
ادخر الفوائ  املتاحة يف وقت اليسر والسعة للحاجة إليها يف وقت العسر والشدة وكما قيةل احفةظ   

 شك األبي  ليومك األسود.قر
خطط لنفسك وأسرتك ومصروفاهتا وفق ميزانية معتدلة  مع مراعاة التنويع املنضةبط والترفيةه العةادي    

 واملتطلبات األساسية.
 قّوم ميزانيتك دوريًا  شهريًا أو نصف سنوي أو سنويًا  واستفد م  نتائج التقومي.

مةع دخلةك ووضةعك     استفد م  جتارب اآلخري  يف مسائل االدخار وإذا كانت مناسبة ومتناسةبة 
 هو أحق هبا أىن وجدها. االجتماعي وأسرتك ومتطلباتك  فاحلكمة ضالة املؤم 
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يبدأ العدد األكرب م  كتب االقتصاد باآلد: عل، االقتصاد هو توزيع املوارد النادرة بني املنافسني. أو كما 
االقتصاد هو دراسة كيفية حتديد اجملتمع ملا سينتجه وكيفيةة  إن عل،  جاء يف الكتب املنهجية واملستعملة بكثرة؛

 انتاجه واملستفيد م  هذا االنتاج.
تعترب هذه التعريفات رائعة وهي بدون شك صحيحة بقدر ما ميك  اجلزم به  مع أن هبا عيبني مهمةني  

 عل، االقتصاد. إال عندما تدرس الكثري م  األول هو أنك ل  تستطيع فه، معىن هاتني العبارتني
 حمدودتني للغاية.  والعيب الثاين هو كوهنما

إن عل، االقتصاد يشكل حياتنا اليومية ويتحك، فيها  حىت لو مل نك  على وعي بذلك. فهذا العل، يشمل 
كل شيء  لك  هذا ال يعين أننا رجااًل ونساًء نعيش كخرباء يف االقتصاد أو أن هواج  املال تستحوذ علينةا  

 عين أنه ينبغي التعرف على عل، االقتصاد وال مفر م  ذلك.ولك  ي
يتأَر الكثري م  الناس م  فكرة كون السلوك اإلنساين قاباًل للتنبؤ به. بالتأكيد سةيزع، الغالبيةة أن     لذا

الواقع هو عدم القدرة على توقعه. فم  املمك  تقبل وجود الرجل واملرأة م  ذوي املنطق االقتصادي السديد يف 
 الكتب املنهجية  ولك  هل م  املمك  أن يكونا موجودي  يف الواقع؟

وبصرف النظر ع  حقيقة عدم وجود شيء ما عشوائي يف أسلوب معيشة النمل  فةإن جةوهر علة،    
 االقتصاد هو اتبا، السلوك اإلنساين ألمناط معينة متوقعة.

اء املزيد منه. وال يدل ذلك علةى أي  فعندما ينخف  سعر منتج م  املنتجات مثاًل  مييل الناس عادة لشر
 بع  الناس أن ذلك لي  سوى هراء علمي. شيء مدهش أو يصعب فهمه  ومع ذلك فقد يرى

فهذا ديني  هيلي مل يك  مقتنعًا بفوائد عل، االقتصاد ككل  إذ كتب يف سريته الذاتية: لقد قررت أنه يف 
فإهنا نادرًا ما تعك  قواعد واضحة ألداء احلكومةة  ألن  حني تعطيك النظرية االقتصادية رؤى قيمة ملا حيدث  

 قد يتغري م  عام آلخر  وخيتلف م  دولة ألخرى. السلوك االقتصادي
فقد كانت الفكرة األساسية اليت يعتمد عليها أن السلوك االقتصادي يتغري م  عام   مل يك  هيلي مزعجًا

 يصعب فهمه على خرباء االقتصاد.ال  آلخر وخيتلف بني الدول  وهو األمر الذي
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 كتب ستيف  الندسبريج يف كتابه )فيلسوف االقتصاد( يف كلمات خمتصرة: الناس تستجيب للحوافز.
ما يريدون أو ما حيتةاجون  ال   إن عل، االقتصاد يف جذوره هو دراسة احلوافز  كيف حيصل الناس على

أو حيتاجونه؛ واالقتصاديون حيبون احلةوافز  حيبةون أن    سيما عندما يكون أناس آخرون يريدون الشيء ذاته 
 وأن ينفذوها ويدرسوها. حيلموا هبا

فعندما ينخف  سعر منتج معةني   وم  أكثر األمثلة وضوحًا فيما خيص احلوافز ما جاء وصفه فيما سبق 
 َد أهنا ليست بالكثرية.منيل إىل شراء املزيد منه. وبالطبع هناك استثناءات هلذه القاعدة  َبْي

سؤال مه،: ملاذا نشتري الكثري م  شيء ما عندما ينخف  سعره؟ يتقيد غالبية الناس مبستوى دخوهل، وما 
 على أساس الضرورة والرغبة. يستطيعون إنفاقه  وبسبب هذا التقيد حندد ما ننفقه

إنفاق نقودنا. ملاذا نفضل بع  األشياء أما االن فقد حان الوقت ملناقشة لغز بسيط؟! ما الذي حيدِّد كيفية 
على غريها؟! قد تكون إجابة بع  األفراد على هذه األسئلة: احلاجة. لك  هناك شيء آخر حيدد كيفية إنفةاق  

 أذواقنا الشخصية. أموالنا وهو الذوق 
وسةائل  تبني أهن، ينفقون علةى   أسرة 7000ففي دراسة إحصائية على عينة م  األسر عددها أكثر م  

 الترفيه أكثر م  إنفاقه، على مأكله،.
هبذه الطريقة؟. قد يبدو ذلك تافهةًا   وَبْعُد  فإننا ما زلنا حنتاج إىل اإلجابة على السؤال: ملاذا ننفق أموالنا

ولك  شغل هذا األمر بال العدد م  خرباء االقتصاد. فلقد اهتموا بقدر اإلشبا، أو املنفعة اليت يتحصل عليهةا  
 م  استهالك األشياء. ألفرادا

وقد اعتقد بعضه، أنه م  املمك  قياس ذلك. لك  احلقيقة تقول إن قانون تناقص املنفعة احلدية ال ينطبق 
 على كل شيء. فم  األمور املمتعة اليت يكشفها عل، االقتصاد  التفكري يف استثناءات لكل قاعدة.

م  عل، االقتصاد. وميكة  توصةيلها    ختامًا ميك  القول إن الفكرة األساسية هي أن احلوافز جزء أساس
 جملاالت أخرى يف احلياة.
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 قيل: خري األمور أوسطها. 

 .يقول الشيخ مصطفى الغالييين يف كتابه ))عظة الناشئني((: َمْ  نشد الفضيلة فليطلبةها يف االعتةدال   
 فاالعتدال يف الفكر واملذهب واملأكل واملشرب وامللب  والبذل وكل أمر حسِّي أو معنوي  هو الفضيلة.

. فالشجاعة وسط بني نقيصتني: التهور واجُلنب  واجلود وسط قصد بني ءاالعتدال هو التوسط يف كل شي
 رذيلتني: اإلسراف والُبْخةل.

يف األعمال  وإن نقص كان الَبله والغباوة. والتقوى املطلوبة  وهكذا  فإن الذكاء  إذا زاد أدى إىل اخللل
شرعًا  إن جاوزت حّدها الشرعي كان منها الوسوسة. لذا  هنت الشريعة ع  الغلو يف الدي  وأمةرت باتبةا،   

 القصد فيه.
عتةدال  بةّي  أن االقتصةاد واال   حىت إن عز الدي  ب  عبدالسالم رمحه اهلل يف كتابه ))قواعد األحكام((

مطلوب يف أمور الدي   م  مثل االقتصاد يف استعمال مياه الطهارة واالقتصاد يف املواعظ واالقتصاد يف قيام الليل 
يف العقوبات واحلدود والتعزيرات واالقتصاد يف الدعاء واالقتصاد يف األكل والشرب واملزاح واجلما،  واالقتصاد

 دح.وطلب العل، وزيارة اإلخوان وامل
وهي قاعةدة تعة،ُّ احليةوان     إن القاعدة الشاملة تنص على: أّن كل شيء جاوز حده انقلب إىل ضده 

 والنبات واجلماد واملعقوالت واحلّسيات واالجتما، والعمران وبين اإلنسان.
االعتدال  والعاقل م  ألزم نفسه التوسط يف األمور واالعتدال يف أحواله املعاشية واالجتماعية والدينية. فإن

 هو السالمة وما ضر األمة إال ترك االعتدال.
وال ألمته  فيصبح بعد حني عداد  إن صاحب املال يتلف ماله اإلسراف واإلنفاق على ما ال خري فيه لنفسه

الفقراء  خايل الوفاض  صفر اليدي  فارغ الكفني. والشح باملقابل  يسوق صاحب املال إىل النّصب يف كسةب  
هبةا   حيول دونه ودون أن حييا حياة السعداء. فإن كان يف اإلسراف إتالف األموال  ففي الُبْخةةل  الذهب   

 إرهاق النف  ُعْسرًا. فالويل يف كلتا احلالتني نازل مب  ختلق هبما.

إن االعتدال هو اجلود داعية السعادة باملال  يقول جل شأنه ))وال جتعل يةدك مغلولةة إىل عنقةك وال    
كل البسط فتقعد ملومًا حمسورًا((. فلزوم القصد واتبا، وسط األمر  هو املنجى م  الويالت  فلينفةق  تبسطها 

 اإلنسان على نفسه وعياله  واحملتاجني م  الناس  وعلى املشروعات النافعة  ما لي  إسرافًا وال ُبْخةاًل.
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الفاسدة. واالعتدال يف التنزه  واألخالط إن التوسط يف املأكل واملشرب سبب حلفظ الصحة م  األمراض
واللهو داعية سرور النف  ونشاط اجلس،. واالقتصاد يف كسب املال وبذله يهدي إىل وجوه اخلري يف مكسةبه   
وترك الشره يف مجعه م  حله وغري حله ويرشده إىل طرق اإلنفاق القومية  فال يكون خبياًل وال مسرفًا  بل يعيش 

 عيشة السعادة والرفاهية.
 واهلناء والكفاية.   إن االعتدال فضيلة أخالقية واقتصادية يدعو إىل السعادةحقًا

 :للتواصل مع املؤلف
/

0505150751

zrommany3@gmail.com
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