
هل سيادة المستهلك حقيقة ثابتة؟
وعلم  االقت�صادية  النظريات  كتب  يف  ال�صائعة  املفاهيم  من  امل�صتهلك  �صيادة  مفهوم 
معطاة  كحقيقة  االقت�صاد،  علم  طلبة  اإىل  املفهوم  ه��ذا  وي��ّدر���س  اجل��زئ��ي،  االقت�صاد 

)Given( غري قابلة للجدل اأو النق�س.
»النيوكال�صيك«  و�صع  القيمة،  نظرية  على  واعتمادًا  لال�صتهالك،  االأهمية  هذه  �صوء  ويف 
نظرية عرفت ب�«نظرية �صيادة امل�صتهلك« )Consumer Sovereignty والتي تن�س على اأن 
الهدف النهائي لنظام االإنتاج هو بيع ال�صلعة للم�صتهلك، وبذلك يكون هو املرحلة االأخرية  
يحدد  والذي  ال�صعر،  يتحدد  لل�صلعة  امل�صتهلك  احتياج  وفق  وعلى  االقت�صادية،  للعملية 
فاإن  وعليه  امل�صتهلك.  يدفعه  اأن  يقبل  الذي  ال�صعر  اإىل  باال�صتناد  االإنتاج  تكاليف  بدوره 
امل�صتهلك بقراره املتمثل ب�صراء ال�صلعة هو الذي يحدد كل عملية االإنتاج، وبذلك تكون له 

ال�صيادة.

أ.د. أسامة عبد المجيد العاني
كلية الفارابي الجامعة
بغداد – العراق
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سيادة المستهلك)1(
يكون  ب���أن  لذلك  النظرية  افرت�ضت  وق��د 
وامل�ضتهلك  اقت�ض�ديً�،  ر�ضيدًا  امل�ضتهلك  
الر�ضيد هو الذي يعرف جيدًا مقدار دخله 
اأكرب منفعة يف �ضوء  وينفقه للح�ضول على 
م� يحت�ج اإليه من �ضلع وخدم�ت، اأ�ضف اإىل  
االختي�ر  يف  املطلقة  امل�ضتهلك  حرية  ذلك 
�ضوق  ويف  املت�ح،  دخله  �ضوء  يف  االإنف�ق  اأو 
اأو  لل�ضلع  البدائل  فيه�  تتوفر  ت�مة  من�ف�ضة 
ب�أن  اأي�ضً�  النظرية  وافرت�ضت  اخلدم�ت. 
اأكرب  على  للح�ضول  اإال  ينفق  لن  امل�ضتهلك 

اإ�ضب�ع ممكن.
ع�دة   امل�ضتهلك  �ضي�دة  م�ضطلح  وين�ضب 
يف   ،)1988  -  1899( ه��وت«  »ويلي�م  اإىل 
درا�ضة  واجل��م��ه��ور،  »االقت�ض�ديون  كت�به 
واآراء يف املن�ف�ضة« ي�ضتك�ضف مالمح �ضي�دة 

امل�ضتهلك، ويعرفه� على النحو الت�يل)2(:
يكون  ع��ن��دم���  امل�ضتهلك  ���ض��ي���دة  »ت��ت��م 
ي�ضمح  ال  م���واط���ن���ً�  ب������دوره  امل�����ض��ت��ه��ل��ك 
نفوذه�،  ب��ضتخدام  ال�ضي��ضية  للموؤ�ض�ض�ت 
يف ال���وق���ت ال����ذي ي��ك��ون ه���و ق�������درًا على 
خ��الل  م��ن  اج��ت��م���ع��ي��ً�  �ضلطته  مم���ر���ض��ة 
ع��ن��ه(«.  االم��ت��ن���ع  )اأو  ال��ط��ل��ب  ت���أث��ره يف 
ون�ضتدل من ذلك اأن لالأفراد )امل�ضتهلكني( 
خي�رين ملم�ر�ضة ت�أثرهم يف املجتمع. اأواًل: 
ال�ضلطة  ونقل  �ضلطتهم  تفوي�ض  ميكنهم 
قد  ف�إنهم  ث�نيً�:  ال�ضي��ضية.  املوؤ�ض�ض�ت  اإىل 
مي�ر�ضون �ضلطتهم مب��ضرة كم�ضتهلكني من 

خالل قرارات �ضرائهم لل�ضلع واخلدم�ت.
الطريقة  اإي�ض�ح  نط�ق  يف  »ه��وت«  ي�ضر 
ب���أن  االإن��ت���ج،  امل�ضتهلكون  به�  يحدد  التي 
ال�ضوق  خ��ي���رات  ب��ني  مت�ض�به  فعل  ه��ن���ك 
بعيد  الت�ضبيه  اأن  ومع  االق��رتاع.  و�ضن�ديق 
�ضبيل  فعلى  الفعلي،  الواقع  عن  البعد  كل 

امل�ضتهلك  رغب�ت  م�ض�بهة  ميكن  ال  املث�ل، 
ال�ضوقية برغب�ته ال�ضي��ضية، فرغب�ت الفرد 
احلكم  ميكن  الدميقراطية  يف  ال�ضي��ضية 
بت�ض�وي قوته� الأن كل �ضخ�ض يح�ضل على 
االأغني�ء  ف���إن  ال�ضوق  يف  اأم���  واح��د.  �ضوت 
امللي�رات،  حتى  اأو  املاليني،  على  يح�ضلون 
ب�أ�ضد  مق�رنة  )الطلب�ت(  االأ���ض��وات  م��ن 
الن��ض فقرًا، كم� اأن امل�ضتهلكني ال يحت�جون 
اإىل االأغلبية لتتفق مع تف�ضيالتهم للح�ضول 

على م� يريدون. 
�ضكل  ب�أي  امل�ضتهلك  �ضي�دة  مبداأ  ويحظر 
من االأ�ضك�ل التدخل يف اقت�ض�د ال�ضوق ت�م 
الليربالني،  االقت�ض�ديني  بح�ضب  املن�ف�ضة، 
حيث ميكن تاليف جميع التحدي�ت املرتبطة 
اآلية  خالل  من  املوارد  وتخ�ضي�ض  ب�الإنت�ج 

ال�ضوق. 
االقت�ض�د  يف  امل�ضتهلك  �ضي�دة  اإن  ب��ل 
توزيع  مبداأ  على  م�ضبقً�  تنطوي  الليربايل 
اإج��راء  يجعل  ال��ذي  االأم��ر  للفر�ض،  مت�ض�و 
�ضرورية  غر  االأف���راد  بني  الحقة  مق�رنة 
بب�ض�طة  الن��ض  يبداأه  م�  اأن  )اأي  وم�ضللة، 

فمن  اإل��ي��ه(  ينتهون  م���  اىل  ب�ضلة  مي��ت  ال 
الإنت�جيتهم  وفقً�  االأف��راد  مك�ف�أة  املفرت�ض 
االإنت�ج  عن��ضر  عوائد  مبوجب  اأو  احلدية، 
املك�ف�آت  ه��ذه  ك�نت  ومل���  ميتلكونه�.  التي 
ال�ضلع  مق�بل  ال��دف��ع  على  ال��ق��درة  حت��دد 
واخل���دم����ت، ف��ال داع����ي مل��ن���ق�����ض��ة ت��وزي��ع 
ب�أن  الق�ئلة  الفر�ضية  تكون  الدخل. عنده� 
تف�ضره�  ميكن  ل��ل��م��وارد  امل��ح��دد  ال��ت��وزي��ع 
امل�ضتهلك،  اهتم�م�ت  ���ض��وء   يف  ح�ضريً� 
الق�بلة لالختب�ر التجريبي. ويعد هذا االأمر 
م�ضتحياًل يف واقع احل�ل، الأ�ضب�ب خمتلفة، 
لتف�ضيالت  امل�ضبقة  املعرفة  ع��دم  تعد  قد 
اأهمية.  االأ�ضب�ب  اأقل  من  واحدة  امل�ضتهلك 
عقيدة  بعد  فيم�  امل�ضتهلك  �ضي�دة  ت�ضبح 
اأ�ض�ليب  يف  ال��ن������ض  يت�ضرف  اأن  تتطلب 
تتوافق  ال  �ضلوك  واأي  مبوجبه�.  حم���ددة 
و�ضي�دته  امل�ضتهلك  م�ض�لح  م��ع  نت�ئجه 
علم  ن��ط���ق  خ����رج  ك��ون��ه  ا�ضتبع�ده  ينبغي 

االقت�ض�د.     

االقتصاد  علماء  مــن  المفهوم  نقد 
أنفسهم

االقت�ض�دية  االأدبي�ت  يف  ج�ء  م�  وفق  على 
هو  امل�ضتهلك  ب����أن  يت�ضح  ال��راأ���ض��م���ل��ي��ة، 
وهو  االق��ت�����ض���دي،  الن�ض�ط  حي�ة  ع�ضب 
ن�ض�ط  اأي  هن�ك  يكون  لن  وبدونه  حمركه، 
اأو ف��ع���ل��ي��ة اق��ت�����ض���دي��ة. وق���د ي��ب��دو ه��ذا 
اإال  النظرية،  الن�حية  من  مقبوال  الكالم 
النظ�م  يف  ق�نون  اأ�ضهر  مع  يتن�ق�ض  اإن��ه 
اأو  »���ض���ي«  بق�نون  وامل��ع��روف  ال��راأ���ض��م���يل 
ق�نون املن�فذ، والق��ضي ب�أن العر�ض يخلق 
الطلب عليه وي�ض�ويه. فكيف يخلق العر�ض 

الطلب ويبقى وامل�ضتهلك هو ال�ضيد.
نقد االقت�ض�ديون ابتداًء االفرتا�ض�ت 

المستهلك هو عصب 

حياة النشاط االقتصادي 

ومحركه وبدونه لن 

يكون هناك أي نشاط أو 

فعالية اقتصادية
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منه�  جعل  والتي  املفهوم،  عليه�  ق�م  التي 
»النيوكال�ضيك«  م�َضلمّ�ت، حيث يرى )ثور 
اأن  م��ن  اأع��ق��د  االإن�����ض���ن  اأن  فبلن(  �ضت�ين 
ف�لن��ض  واالأمل،  لّلذة  ح��ضوب  جمرد  يكون 
وله�  ب�لفطرة،  مبدعة  غريبة  خملوق�ت 
�ضلوك وع�دات وميول غريزية ت�ضكل جذور 

املوؤ�ض�ض�ت الب�ضرية)3(.
الراحل  الكبر  االقت�ض�دي  الع�مل  يقول 
ال�ضهر  ك��ت���ب��ه  يف  غ���ل��ي��ربث  كينث  ج���ون 
معر�ض  وذل���ك يف  االق��ت�����ض���د«  »اأك����ذي���ب 
امل�ضتهلك(،  �ضي�دة  )نظرية  ع��ن  ك��الم��ه 
���ض��ي���دة حقيقية  ب��وج��ود  ي��ع��ت��ق��د   ال  ب���أن��ه 
الذي  هم  ف�ملنتجون  اأب��دًا،  امل�ضتهلك  لهذا 
امل�ضتهلكني دون  ويحددون خي�رات  يقررون 
اإرادتهم. وذلك من خالل ت�أثرات الدع�ية 
تدعمهم  فيم�  البيع،  واإغ���راءات  واالإع��الن 
من  بذلك  االقت�ض�دية  النظري�ت  بع�ض 
خالل املع�دالت الري��ضية والر�ضوم البي�نية 
خي�رات  اأن  على  تن�ض  التي  واملنحني�ت 
التي  ه��ي  املنتجني  ق���رارات  ال  امل�ضتهلكني 
نتيجة  اإىل  وي�ضل  الطلب،  منحنى  تر�ضم 
امل�ضتهلك  ك��ون  اأن  يف  االقتن�ع  اأن  مف�ده� 
هو  ال�ضوق  اقت�ض�د  يف  ال�ضي�دة  �ض�حب 
الب�ض�ئر  �ضللت  التي  االأك�ذيب  اكرب  اأحد 
التي  التقليدية  احل��ك��م��ة  واأن  وال��ع��ق��ول، 
يتداوله� املنتجون فيم� بينهم هي »ال حت�ول 
اأن تنتج اأو تبيع قبل توجيه ال�ضوق والهيمنة 

على خي�رات امل�ضتهلك«)4(. 

نظرة االسالم إلى سيادة المستهلك
يرتدد اال�ضتهالك يف االقت�ض�د الراأ�ضم�يل 
�ضبه  وال��ت��ق��ي��ي��د  امل��ط��ل��ق��ة  ب���ني احل���ري���ة 
اىل  االإ���ض��الم  نظرة  هي  م�  ولكن  املطلق. 

اال�ضتهالك؟

ام��ت��دادًا  االإ���ض��الم  يف  اال�ضتهالك  ميثل 
به�  ج���ء  التي  للفطرة  وم��راع���ة  للو�ضطية 
واإمن�  يقيده،  يطلقه ومل  االإ�ضالم، حيث مل 
االأمثل.  التوجيه  لتوجيهه  �ضوابط  له  و�ضع 
من  تتميز  لال�ضتهالك   االإ���ض��الم  ون��ظ��رة 

خالل االآتي:
موقف  ع�ن  االإ���ض��الم  موقف  يختلف   -1
ع��ل��م االق��ت�����ض���د احل���دي���ث يف ال�����ض��ل��وك 
االختالف  ه��ذا  وم��رد  للفرد،  االقت�ض�دي 
من  قيمي  نظ�م  االإ���ض��الم  اأن  يف  منح�ضر 
علم  االقت�ض�د  علم  بينم�  االأ���ض��ل،  حيث 

و�ضعي  من حيث االأ�ضل)5(.
اإىل  ال��ن��ظ��رة  ال��ث���ين يف  االإخ��ت��الف   -2
اال�ضتهالك  ع��الق��ة  م��ن  تنبع  اال�ضتهالك 
ب�ملنفعة الفردية، ف�الإ�ضالم كنظ�م �ضمويل 
ويع�لج  ن��واح��ي��ه���،  جميع  يغطي  ل��ل��ح��ي���ة، 
واح��د.  اآن  يف  واجل��م���ع��ة  ال��ف��رد  م�ضلحة 
اأن  االقت�ض�د  فيه  ي��رى  ال��ذي  ال��وق��ت  ويف 

االقت�ض�دي  الفرد  �ضلوك  تط�بقً� يف  هن�ك 
ممكن(  اإ�ضب�ع  )اأك��رب  م�ضلحته  وحتقيق 
يرى  االإ�ضالم  اأن  نلحظ  املجتمع،  وم�ضلحة 
اإمك�نية االختالف بني االأمرين. ق�ل تع�ىل 
وع�ضى  لكم،  ُكره  وهو  القت�ل  عليكم  )ُكتب 
اأن  وع�ضى  لكم،  خر  وهو  �ضيئً�  تكرهوا  اأن 
واأنتم  حتبوا �ضيئً� وهو �ضر لكم، واهلل يعلم 

ال تعلمون( البقرة216.
االإن�ض�ن،  رغبة  يف   يتمثل  ال  ف�ل�ضواب 
ب��دل��ي��ل اأن م���� ي��ك��ره��ه م���ن وج��ه��ة ن��ظ��ره 
امل�����ح�����دودة، ه���ي خ���ر ل���ه م���ن ال��ن���ح��ي��ة 
يظنه  م�  ف�إن  ذلك  على  وقي��ضً�  ال�ضرعية. 
الفرد من منفعة من جراء ا�ضتهالك �ضلعة 
م�، قد يعود عليه ب�ل�ضرر وهو ال يعي بذلك.  
اأجل  من  حثيثً�  �ضعيً�  االإ���ض��الم  وي�ضعى 
حت��وي��ل ���ض��ل��وك ال���ف���رد ل��ي��ج��ع��ل��ه يف ح���ل 
وهو  املنفلتة،  بح�لته  يرتكه  وال  من�ضبطة، 
�ضلوكه  ويعدون  االقت�ض�ديون  يتقبله  ال  م� 
اأمرًا م�ضلمً� به. لذا جند يف االإ�ضالم كثرًا 
والرتغيب  والرتهيب  والنواهي  االأوامر  من 

والتوجيه�ت غ�يته�)6(:
الفرد  دالة منفعة  اإزاحة )حتريك(  )اأ( 

بحيث تتط�بق مع م�ضلحته احلقيقية.
دالة  يف  جديدة  متغرات  اإدخ����ل  )ب( 
تتط�بق  بحيث  وتعديله�،  ال��ف��رد  منفعة 

وامل�ضلحة االجتم�عية للمجتمع.
امل�ضلم  للفرد  اال�ضتهالك  دال��ة  اأن  كم� 
يف  االقت�ض�دي،  للفرد  مثيلته�  عن  تتميز 
كون دالة اال�ضتهالك لالإن�ض�ن امل�ضلم يظهر 
)الثواب(  هو  جديد  اقت�ض�دي  متغر  فيه� 
االأمر  االآخ���رة)7(،  احلي�ة  يف  )العق�ب(  اأو 

الذي ال تعر له النظرية االقت�ض�دية ب�اًل. 
ال��ت��ي  3- م���ن االخ���ت���الف����ت اجل��وه��ري��ة 
بني  وم���  لال�ضتهالك  االإ���ض��الم  نظرة  متيز 

االستهالك في اإلسالم 

يمثل امتدادًا للوسطية 

ومراعاة للفطرة
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ف�لغ�ية  الغ�ية،  االإ�ضالمي؛  االقت�ض�د  علم 
و�ضواًل  والرغب�ت  احل�ج�ت  اإ�ضب�ع  حتقيق 
اإىل اقت�ض�د الرف�هية، فهي منتهية بتحقيق 
اال�ضتهالك  م��ن  ال��غ���ي��ة  اأن  وم��ع  االإ���ض��ب���ع، 
تع�ىل  ق�ل  اأي�ضً�،  ذلك  حتقيق  االإ�ضالم  يف 
لعب�ده  اأخ��رج  التي  اهلل  زينة  ح��ّرم  من  )قل 
اآمنوا يف  والطيب�ت من الرزق قل هي للذين 
كذلك  القي�مة  ي��وم  خ�ل�ضة  الدني�  احلي�ة 
االأع���راف32،  يعلمون(  لقوم  االآي���ت  نف�ضل 
الغ�ية  لتحقيق  و�ضيطة  غ�ية  جعله  اأن��ه  اإال 
اخلالفة  مبهمة  القي�م  يف  املتمثلة  النه�ئية 
من  اأن�ض�أكم  )ه��و  ت��ع���ىل:  ق���ل  االأر�����ض،  يف 
ومعنى  ه��ود61،  فيه�(  وا�ضتعمركم  االأر���ض 
بت�ضخر  ت��ع���ىل  اهلل  خ��ط���ب  اال���ض��ت��خ��الف: 
الأن  �ض�حلة  وجعله�  خلقه�  ال��ت��ي  االأ���ض��ي���ء 
اأ�ضب�ب  ب�أحد  امللك  االإن�ض�ن حق  يب��ضر فيه� 
ك�ضب امللكية املقرة �ضرعً�)8(. وحيث اإن بطل 
لزامً�  ك���ن  االإن�����ض���ن،  هو  اال�ضتخالف  ه��ذا 
املح�فظة عليه ومده بكل م� يحت�ج اإليه ليقوم 

مبهمته، ومن تلك املقوم�ت اال�ضتهالك. 
يالحظ  ال�ض�بقة،  املعطي�ت  �ضوء  ويف 
م��ب��داأ  ي��ق��ر  ال  االإ���ض��الم��ي  االق��ت�����ض���د  اأن 
امل�ضتهلك  تن�ول  يتم  بل  امل�ضتهلك،  �ضي�دة 
ال�ضلوك  م��ن  ينبع  واح��د  نط�ق  يف  واملنتج 
دوره  ب�ختالف  امل�ضلم  لالإن�ض�ن  الو�ضطي 
فهو  م�ضتهلكً�  ك���ن  م���  ف����إذا  االقت�ض�دي، 
احل��الل  حم���ددات  �ضوء  يف  ح�ج�ته  ي�ضد 
واإذا  االأر����ض،  يف  االإف�ض�د  ودون  واحل���رام 
ابتغ�ء  اإىل  اإنت�جه  يف  �ضعى  منتجً�  ك�ن  م� 
ا�ضتغالل  دون  اإن��ت���ج��ه،  يف  اهلل  م��ر���ض���ة 
واإحل�ق  لالأر�ض  ا�ضتنزاف  اأو  للم�ضتهلكني 
عجز  الثن�ئية  هذه  به�،  )الف�ض�د(  ال�ضرر 
اأن  ذلك  ت�ضوره�،  عن  الغربي  االقت�ض�د 
ق�ئم  الغربي  االقت�ض�دي  الن�ض�ط  جوهر 

ك��ل منهم�  ب��ني ط��رف��ني  م���  ال�����ض��راع  على 
الأن��ه  ذل���ك  م��ن��ف��ع��ت��ه،  تعظيم  اإىل  ي�ضعى 
اقت�ض�د ق�ئم على البق�ء لالأ�ضلح ولالأقوى، 
ل�ضلوك  ال��روح��ي  اجل���ن��ب  اأث���ر  ي���درك  وال 

االإن�ض�ن، م�ضتهلكً� ك�ن اأو منتجً�. 
ه���ذا االأم����ر جت������وزه  االإ����ض���الم عندم� 
يف  واالن��ت���ج  اال�ضتهالك  حم���ددات  �ضبط 
ق�نون  �ضوء  ويف  واحل���رام،  احل��الل  �ضوء 
اآف����ق،  م��ن  ب��ه  يحيط  م���  بكل  )امل���ي���زان( 
وحي�ة  الدني�  حي�ة  م�بني  التوازن  ال�ضيم� 
ِفيَم�  )َواْبَتِغ  تع�ىل  لقوله  االآخرة، م�ضداق� 
يَبَك  َن�ضِ َتن�َض  َواَل  ااْلآِخ��َرَة  اَر  ال��دَّ  ُ اآَت���َك اهللَّ
اإَِلْيَك   ُ اهللَّ اأَْح�َضَن  َكَم�  َواأَْح�ِضن  ْنَي�  الدُّ ِمَن 
ُيِحبُّ  اَل   َ اهللَّ نَّ  اإِ ااْلأَْر���ضِ  يِف  اْلَف�َض�َد  َتْبِغ  َواَل 

امْلُْف�ِضِديَن( الق�ض�ض77. 
ال�ضخ�ضي  الت�ضرف  ج���ن��ب  على  ه��ذا 
اختل  م�  ف���إذا  للفرد،  االإمي����ين  وال�ضلوك 
ال�ضبط  اأج��ه��زة  ك�نت  االإمي����ين،  اجل���ن��ب 
وغره�(  احل�ضبة  ون��ظ���م  ال��ويل  )�ضلطة 
دون  و�ضطيته�،  اإىل  العالقة  ب�إع�دة  كفيلة 

االإ�ضرار ب�أي طرف من اأ�ضح�ب العالقة. 

ال��ذي  ال��وق��ت  يف  اأن��ه  �ضبق  مم���  ن�ضتنتج 
حلرية  العن�ن  الراأ�ضم�يل  النظ�م  اأط��ل��ق 
ي�ض�ء  كيفم�  ح���ج���ت��ه  لي�ضبع  امل�ضتهلك 
ال�ضلع  من  يريده�  ال��ذي  الكمية  وي�ضتهلك 
ال  ل�ضي�دته،  زائ���ف  ادع����ء  يف  واخل��دم���ت 
اإىل  ال�ضلع  تدفق  ل�ضم�ن  واإمن���  الإ�ضب�عه 
املنتج )الراأ�ضم�يل(، جند  اأي ايل  ال�ضوق، 
به  �ضبط  و�ضطيً�  موقفً�  وقف  االإ�ضالم  اأن 
حم��ددات  �ضمن  واملنتج  امل�ضتهلك  حرية 
بكل  الف�ض�د  من  ومبنعهم�  والعقل،  الدين 

مع�ين هذه الكلمة.
م��ن مف�هيم  م��� در���ض��ن���ه  ف�����إن  ل��ذل��ك 
ال  اأن  ينبغي  الغربية،  االقت�ض�دية  للنظرية 
نعده� مقد�ضة منزهة عن اخلط�أ، وب�لت�يل 
مبداأ  الب�ضر  اخ��رتع��ه  م���  على  ن�ضفي  ال 
تفعيل  يتطلب  الذي  االأمر  واخللود،  التفوق 
لقوانني  اال�ضت�ضالم  وعدم  النقدي  اجل�نب 
حظوته  فلي�ضت  ال��غ��رب��ي،  االق��ت�����ض���د  ف��ن 

و�ضي�دته  موؤ�ضرًا على �ضحته دائمً�.

اإلسالم وقف موقفًا 

وسطيًا ضبط به حرية 

المستهلك والمنتج 

ضمن محددات الدين 
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