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Abstract 

Consumption is of pivotal importance in economic analysis both at the micro and 

macro level because of its vast effects on the economy as its main engine and motive 

for production. Moreover, many economic problems are due to the absence of 

rational behavior on the part of consumers. 

The study and analysis of consumer behavior also helps to explain economic 

phenomena and contributes to solve many of the dilemmas of economy. As a result, 

consumer theory has occupied a significant space in the earthly economic thought 

for a long period of time and occupied many economic researches and studies that 

aimed at explaining consumer behavior materially in isolation from ethics and 

morals. 

 

There are some studies, analyses and research in the Islamic economy that dealt with 

this theory, but there is still a need for more studies with a scientific methodology 

that would highlight the Islamic approach to consumer behavior, and determine its 

governing rules. 

 

Here comes the need to establish an integrated Islamic theory of consumer behavior 

independent of the perceptions of other economic systems; it needs to be based on 

the provisions of Islamic law and adopted according to their perceptions of man, the 

universe and life, and shaped within the framework of values and ethics. 

 

The present study attempts to attain the abovementioned goals. It is comprised of 

four sections. The first one defines consumer behavior linguistically and 

conventionally or pragmatically. The second section sheds light on consumer 

behavior in economics. The third topic deals with the behavior of the consumer in 

the light of economic capitalism, and the fourth one is devoted to study consumer 

behavior in Islamic economic theory. The research ends with a conclusion that 

summarizes the main findings of the study. The first one is that the theory of 
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consumer behavior in the capitalist economy has succeeded in finding theoretical 

models and analytical tools, but failed to explain consumer behavior objectively. 

The theory of consumer behavior in the Islamic economy is a theory in which 

spirituality, morals and legislation come together, so there is a balance between the 

demands of the individual and the community, and between the spiritual and the 

material. 

 

 

 الملخص

حيتل موضوع االستهالك أمهية بالغة يف التحليل االقتصادي سواء على املستوى اجلزئي أو الكلي، وذلك لتأثريه 
الكبري على االقتصاد باعتباره احملرك األساس له والدافع على اإلنتاج، باإلضافة إىل أن العديد من املشاكل االقتصادية 

 مردها إىل غياب السلوك االستهالكي الرشيد.

كما أن دراسة سلوك املستهلك وحتليله يساعد على تفسري الكثري من الظواهر االقتصادية ويساهم يف حل العديد   
معضالت االقتصاد، و هلذا فقد شغلت نظرية املستهلك حيزا كبريا من الفكر االقتصادي الوضعي لفرتات طويلة  من

من الزمان، واستحوذت على العديد من األحباث والدراسات االقتصادية اليت هدفت إىل تفسري سلوك املستهلك تفسريا 
 ماديا مبعزل عن اجلانب األخالقي والعقدي.

ات وأحباث يف االقتصاد اإلسالمي تناولت هذه النظرية بالدراسة والتحليل إال أهنا مازالت حتتاج كما وجدت دراس
إىل املزيد من الدراسات العلمية املنهجية  اليت تعمل على إبراز املنهج اإلسالمي يف سلوك املستهِلك، وحتدد قواعده 

 املنظمة له.

ة كاملة لسلوك املستهلك مستقلة عن تصورات األنظمة االقتصاديومن هنا تأيت احلاجة إىل بناء نظرية إسالمية مت
األخرى؛ تنطلق من نصوص الشريعة اإلسالمية وتبىن وفق تصوراهتا عن اإلنسان والكون واحلياة، وتصاغ يف إطار 

 منظومتها القيمية واألخالقية. 
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ك املبحث األول فحدد مفهوم االستهالوهذا ما حاولت هذه الدراسة بيانه، وقد جاءت يف أربعة مباحث أساسية، أما 
واملستهلك يف اجلانب اللغوي واالصطالحي، واملبحث الثاين فكشف عن ماهية سلوك املستهلك يف علم االقتصاد، 
واملبحث الثالث فتناول سلوك املستهلك يف النظرية االقتصادية الرأمسالية، وأما املبحث الرابع فخصص لدراسة سلوك 

ية االقتصادية اإلسالمية، وُذيل البحث خبامتة تضمنت أهم النتائج املستخلصة من هذه الدراسة، املستهلك يف النظر 
نظرية سلوك املستهلك يف االقتصاد الرأمسايل قد جنحت يف إجياد القوالب النظرية واألدوات التحليلية، ومن ذلك أن 

اإلسالمي فهي  سلوك املستهلك يف االقتصادلكنها أخفقت يف تفسري سلوك املستهلك تفسريا موضوعيا، وأما نظرية 
بني مطالب فلهذا جاءت توازن بني مطالب الروح واجلسد، و  نظرية تتكامل فيها اجلوانب العقدية واألخالقية والتشريعية،

  .الفرد واجلماعة، ومطالب الدين والدنيا
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 المقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني حممد بن عبد اللهوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
 إىل يوم الدين، وبعد:

 ،فلقد كثرت يف اآلونة األخرية األحباث والدراسات اليت هتتم باالقتصاد اإلسالمي تأصيال وتنظريا، حتليال وتطبيقا
وتعىن بقضاياه املتعددة ومسائله املتجددة، وتدعو إىل إجياد نظريات اقتصادية إسالمية، إال أنه بالرغم من املداد الكثري 
الذي أسيل يف هذا اجملال مازال االقتصاد اإلسالمي حيتاج إىل إجياد منهجية علمية واضحة يف معاجلة قضاياه واستجالء 

 رؤاه وتصوراته.

 سباب اختياره:أهمية الموضوع وأ

حيتل موضوع االستهالك أمهية بالغة يف التحليل االقتصادي سواء على املستوى اجلزئي أو الكلي، نظرا لتأثريه الكبري 
صادية مردها أن العديد من املشاكل االقتعلى االقتصاد باعتباره احملرك األساس له والدافع على اإلنتاج، باإلضافة إىل 

 إىل غياب السلوك االستهالكي الرشيد.

كما أن دراسة سلوك املستهلك وحتليله يساعد على تفسري الكثري من الظواهر االقتصادية ويساهم يف حل العديد   
فرتات طويلة لوضعي لمن معضالت االقتصاد، و هلذا فقد شغلت نظرية املستهلك حيزا كبريا من الفكر االقتصادي ا

من الزمان، واستحوذت على العديد من األحباث والدراسات االقتصادية الوضعية اليت هدفت إىل تفسري سلوك املستهلك 
 تفسريا ماديا مبعزل عن اجلانب األخالقي والعقدي.

ازالت حتتاج أهنا مكما وجدت دراسات وأحباث يف االقتصاد اإلسالمي تناولت هذه النظرية بالدراسة والتحليل إال 
إىل املزيد من الدراسات العلمية املنهجية  اليت تعمل على إبراز املنهج اإلسالمي يف سلوك املستهِلك، وحتدد قواعده 
املنظمة له. فلبناء نظرية اقتصادية إسالمية البد من الرجوع إىل مصادر الشريعة اإلسالمية األساسية: القرآن الكرمي 

 فة، من أجل استقراء النصوص الشرعية املتعلقة باملال واالقتصاد وتنظيم املعاش، واستنباط السلوكوالسنة النبوية الشري
االقتصادي الذي يريده اإلسالم، ومن مث  وضع الباحثني والدارسني على الطريق الصحيح لصياغة التصور االقتصادي 

 اإلسالمي. 
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نة "نظرية سلوك المستهلك في القرآن الكريم والسويف هذا السياق يأيت موضوع هذا البحث الذي عنونته ب:
، لدراسة سلوك املستهلك من خالل نصوص السنة النبوية الشريفة، واستخالص قواعد السلوك االستهالكي النبوية"

 اإلسالمي، وبيان خصائصه وحتديد ضوابطه.

 إشكالية البحث

 حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن اإلشكالية التالية:

 هل ميكن بناء نظرية اقتصادية إسالمية لسلوك املستهلك انطالقا من نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة؟

 وللوصل إىل إجابة هلذه اإلشكالية ميكن تقسيمها إىل األسئلة التالية:

 ما املقصود بسلوك املستهلك وما هي أمهية دراستة من املنظور اإلسالمي؟ -
 ت اليت تقوم عليها نظرية سلوك املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي؟ماهي األسس والثواب -
 وماهي القواعد احلاكمة لسلوك املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي؟ -

 هدف البحث

تسعى هذه الدراسة إىل املسامهة يف بناء نظرية إسالمية متكاملة لسلوك املستهلك مستقلة عن تصورات األنظمة 
نصوص الشريعة اإلسالمية وتبىن وفق تصوراهتا عن اإلنسان والكون واحلياة، وتصاغ  االقتصادية األخرى؛ تنطلق من

 يف إطار منظومتها القيمية واألخالقية.

 منهج البحث

لقد سلكت يف هذه الدراسة املنهج التحليلي املقارن، حيث قمت بتحليل نظرية سلوك املستهلك يف االقتصاد 
د هر املنهج املقارن يف املقارنة بني النظرينت من حيث األسس واملقومات والقواعالرأمسايل ويف االقتصاد اإلسالمي، ويظ

 اليت قامت عليها كل نظرية.
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 والمستهلك  المبحث األول: مفهوم االستهالك

سنتطرق يف هذا املبحث إىل حتديد املصطلحات األساسية الواردة يف البحث، واليت تعد كلماته املفتاحية، إذ سنتعرض 
 االستهالك واملستهلك يف اجلانب اللغوي واالصطالحي من خالل املطالب اآلتية. ملفهوم

 المبطلب األول: مفهوم االستهالك لغة واصطالحا

ُم االستهالك في اللغة: -0 َاُء َوالالا أصل كلمة االستهالك يف اللغة مشتقة من هلك، جاء يف مقاييس اللغة: "اهله
ٍر  ُقوُط، َوِلَذِلَك يُ َقاُل لِلهَميِِّت َهَلَك"َوالهَكاُف: يَُدلُّ َعَلى َكسه اََلُك: السُّ ، وهلك الشيء يهلك هالكا 1َوُسُقوٍط. ِمنهُه اهله

 .3، وأهلك الشيء واستهلكه2وهلوكا

َلَك  تَ هه واالستهالك مصدر أصل فعله استهلك، زيد فيه اهلمزة والسني والتاء إلفادة الطلب، فجاء يف تاج العروس: "اسه
 املاَل:أَن هَفَقه وأَن هَفدُه أَنهَشَد ِسيبَ َويهِه: 

ئنَي الِئُق" يٌئ بَكفا ة ... ُفَكيَهُة َهشا ُت َماال لَِلذا َلكه تَ هه  .4تَ ُقوُل ِإذا اسه

ومن هنا يتبني أن كلمة االستهالك يف اللغة تدل على عدة معان منها: السقوط واهلالك واإلفناء، وإذا اقرتنت الكلمة 
 على اإلنفاق واإلنفاد واإلهالك واألكل وغريها من املعاين.باملال دلت 

مل يرد يف آيات القرآن الكرمي لفظ االستهالك، وإمنا وردت ألفاظ مشرتكة معه االستهالك في المصطلح القرآني: -8
 يف معناها اللغوي منها: هلك وأهلك وهالك وهتلكة، وقد ذكر أهل التفسري وجوها أربعة للهالك وهي:

 .5ول: افتقاد الشيء عنك، وهو عند غريك موجود، كقوله تعاىل: }َهَلَك َعِّنِّ ُسلهطَانَِيهه{األ-"

َل{- رهَث َوالناسه ِلَك احلَه  ، ويقال: َهَلَك الطعام.6و الثاين: َهاَلك الشيء باستحالة وفساد كقوله تعاىل: }َويُ هه

                                                           
 ( .2/26( مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة هلك، )1)

 (.2222/ 4( الصحاح تاج اللغة، الجوهري، مادة هلك، )2 )

 (232/ 6( أساس البالغة، الزمخشري، مادة هلك، )3 )

 (62/426( تاج العروس، الزبيدي، مادة هلك، ) 4 )

  62( الحاقة:5 )

 622( البقرة: 6 )
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ُرٌؤ َهَلَك{- ُر{ ، وقال7و الثالث: املوت كقوله تعاىل: }ِإِن امه هه ِلُكنا ِإالا الدا  . 8تعاىل خمربا عن الكّفار: }َوما يُ هه

ٍء هاِلٌك ِإالا - و الرابع: بطالن الشيء من العامل وعدمه رأسا، وذلك املسّمى فناء املشار إليه بقوله تعاىل: }ُكلُّ َشيه
َهُه{  10."9َوجه

د وردت يف ، ولعل أقرب لفظة ملعىن االستهالك قفهذه هي وجوه اهلالك األربعة اليت ذكرها املفسرون يف القرآن الكرمي
ا{ ُت َماالا لَُبدا َلكه :   11قوله تعاىل: }يَ ُقوُل َأهه ا، َأيه ُت َماالا لَُبدا وجاءت مبعىن أنفقت، قال ابن كثري: "يَ ُقوُل ابهُن آَدَم: أَن هَفقه

 .12َكِثرياا"

 َصلاى اهللُ ظ االستهالك يف قول َرُسول اهللِ وأما يف احلديث النبوي فقد ورد لفاالستهالك في الحديث النبوي: -3
ِلُكَها الصاَدَقُة" تَ هه َواِل الهَيَتاَمى اَل َتسه ، ومعىن تستهلكها تأكلها، أي على ويل اليتيم أن يتجر 13َعَليهِه َوَسلاَم: "اب هتَ ُغوا يف أَمه

تذهبها  رد هبا احلديث، حيث ذكرت لفظيف ماله حىت ال تأكلها الزكاة، وهذا املعىن تفيده الروايات األخرى اليت و 
 وتأكلها بدال عن تستهلكها.

كما ورد لفظ هلك وأهلك يف عدة أحاديث منها قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "ِإَذا قَاَل الراُجُل: َهَلَك النااُس 
" َلُكُهمه ناه أنا الَغاِلنَي الاذين يُؤيسُ 14فَ ُهَو أَهه ة اللاه يَ ُقولون: َهلَ ، قال صاحب النهاية: "وَمعه َك الّناُس: ون النااس ِمن رْحه

تَ وهَجبوا النااَر ِبُسوء أعهَماهلم، فَِإَذا قَاَل الراُجل َذِلَك فَ ُهَو الاذي أوهَجَبه هَلُم اَل اللاُه تَعاىل، أَ  ا قَاَل هَلُم َأِي اسه وه ُهَو الاِذي َلما
اََلِك"َذِلَك وآَيَسُهم َْحََلُهم َعَلى تَ رهك ا قَ َعُهم يف اهله ماِك يف الهَمَعاِصي، فَ ُهَو الاِذي أوه  .15لطااَعة واالهنِه

ثري إن املتتبع ألمهات الكتب الفقهية جيد مصطلح االستهالك واردا فيها يف كاالستهالك في المصطلح الفقهي: -9
 قطة والوديعة...من أبواهبا الفقهية، إذ استعمله الفقهاء يف باب الزكاة والرهن والغصب والل

                                                           
 222( النساء: 7)

 64( الجاثية: 8)

 22( القصص: 9)

 244( المفردات في غريب القرآن، الراغب األصفهاني، 10)

 2البلد:  (11)

 (424/ 2( تفسير ابن كثير )12 )

. وأخرجه الدارقطني في سننه، 2/4، ج22224البيهقي في سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو إقراضه رقم:( أخرجه 13 )

 3/2، ج2222كتاب الزكاة، باب استقراض الوصي من مال الزكاة، رقم 

 .4/6264، ج6362( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، باب النهي عن قول هلك الناس، رقم:14)

 622/ 2( النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثير، 15)
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غري أننا ال جند عند الفقهاء تعريفا خاصا لالستهالك ميكن اعتباره حدا جامعا مانعا عندهم، وإمنا ميكن استخالص 
بعض التعاريف من خالل تتبع السياق الذي وردت فيه كلمة االستهالك يف كتبهم حسب األبواب الفقهية، فمثال 

ُضوَعةا َلُه َمطهُلوبَةا ِمنهُه َعاَدةا يقول الكاساين: " َفَعةا َموه رَاُجُه ِمنه َأنه َيُكوَن ُمنهتَ َفعاا بِِه َمن ه ِء إخه يه اَلك الشا ِتهه  .16"اسه

اَلكُ  ِتهه َفَعِة َوااِلسه يِع الهَمن ه ٍه ِعَباَرةٌ َعنه إتهاَلِف َجَِ اَلَك الهُمطهَلَق ِمنه ُكلِّ َوجه ِتهه ِويِت  نه مِ  ويقول الزيلعي: "ااِلسه ٍه ِعَبارَةٌ َعنه تَ فه َوجه
ِض الهَمَناِفِع"  .17بَ عه

ومرد ذلك إىل أن مصطلح االستهالك كان واضحا جليا عند الفقهاء فلم يكن غامضا حىت حيتاج إىل توضيح وشرح 
 وبيان، باإلضافة إىل أن كتب الفقه كانت هتدف يف املقام األول إىل البحث يف األحكام العملية للمكلف.

اولت بعض املوسوعات و املعاجم املعاصرة اليت اهتمت بلغة الفقهاء أن تصوغ تعاريف لالستهالك تعرب عن ولقد ح
مراد الفقهاء من املصطلح، مثلما جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية ويف معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة 

ِء َهاِلكا  يه ِيرُي الشا ِهِ الفقهاء: "االستهالك ُهَو َتصه ِتاَلِطِه ِبَغريه ِب الهَبايل، َأِو اخه َاِلِك َكالث اوه رَاُدُه ا أَوه َكاهله  ِبُصورٍَة اَل مُيهِكُن ِإف ه
ُبهِز" ِن يف اْله مه اَلِك السا ِتهه  .18بِالتاَصرُِّف َكاسه

 مصطلح االستهالك يف معجم لغة الفقهاء مبعنيان:   وورد

 اإلتالف فيما ينفع.-"

 . 19وجد الشئ من أجل حتقيقها وإن بقيت عينه قائمة" زوال املنافع اليت-

وخنلص من هنا أن االستهالك يف اصطالح الفقهاء قد ورد مبعىن اإلتالف وهو إهالك الشيء وإفناؤه بزوال عينه، أو 
 إفساده بإحلاق الضرر فيه من غري زوال عينه.

                                                           
 (242/ 2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، )16) 

 (662/ 2تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي،)( 17 ) 

 .22(، معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، د.نزيه حماد، 262/ 4الفقهية الكويتية )الموسوعة ( 18) 

 22معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي و حامد صادق قنيبي، ( 19)
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االستهالك أحد أهم جوانب النشاط االقتصادي ألنه يتصل بشكل يعد االستهالك في المصطلح االقتصادي: -5
ن من فمن املعروف يف النظرية االقتصادية املعاصرة  أن الدورة االقتصادية تتكوا مباشر بعملية إشباع احلاجات اإلنسانية، 

 ثالث مراحل أساسية، حيث تبدأ باإلنتاج، ومتر بالتوزيع، وتنتهي باالستهالك. 

 حديد مصطلح االستهالك يف االقتصاد الرأمسايل ويف االقتصاد اإلسالمي.وسنقوم هنا بت

ل فأما االستهالك يف االقتصاد الرأمسايل فنجد له العديد من التعاريف املختلفلة واليت نقتبس منها مايلي على سبيل التمثي
 ال احلصر:

ية مادي أو نفسي من استخدام أو ملك يقول االقتصادي األمريكي جارتر آكلي: "االستهالك هو احلصول على إشباع
 20السلع واْلدمات االستهالكية وليس جمرد شرائها فقط"

ويعرف أيضا على أنه "اجلزء املستقطع من الدخل والذي ميكن إنفاقه على شراء السلع واْلدمات إلشباع حاجات 
 .21ورغبات املستهلك"

 .22حتقيق إشباع احلاجات املختلفة" ويقصد باالستهالك  أيضا "احلصول على السلع الستخدامها يف

ومن خالل التعاريف السابقة يتنب أن االستهالك يف النظرية االقتصادية الوضعية هو عملية احلصول على السلع املادية 
 أو اْلدمية من أجل إشباع حاجات املستهلك ورغباته املختلفة.

 ت والرغبات اإلنسانية املتعددة واملتجددة.فاهلدف األساسي من االستهالك يف هذه النظرية هو إشباع احلاجا

وأما مصطلح االستهالك يف االقتصاد اإلسالمي، فنجد بعض الباحثني يف هذا اجملال قد تداولوه بتعاريف تكاد تكون 
موحدة فيما بينها ومتوافقة إىل حد كبري مع ماجاء يف النظرية االقتصادية احلديثة، ومن ذلك قوهلم أن االستهالك هو 

                                                           
 6/222م، ج2222( االقتصاد الكلي النظرية والسياسات، ج.آكلي، ترجمةد.عطية مهدي سليمان، الجامعة المستنصرية، بغداد، 20 )

 .6222األردن، -، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان 662( األساس في علم االقتصاد، د. محمد الوادي ود. إبراهيم خريس،21)

  2/6222األردن ، ط–، دار الثقافة ، عمان 222( مبادئ  التحليل االقتصادي الجزئي والكلي، د.محمد مروان السمان وآخرون،  22)



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 642 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

، ويف تعريف آخر: "االستهالك معناه 23تناول اإلنساين املباشر للسلع واْلدمات، إلشباع رغبات اإلنسان وحاجاته""ال
 24اإلنفاق من مصادر الدخول املختلفة على حاجة اإلنسان من السلع واْلدمات إلشباع حاجاته ورغباته"

الستهالك اعتربه مرادفا له، وفريق آخر يرى أن ا ومن الباحثني من استخدم مصطلح االنتفاع بدل االستهالك، ومنهم من
 وجه من أوجه اإلنفاق.

إىل حتديد مفهوم االستهالك باعتبار املقاصد واملآالت اليت تفضي إليها  25وذهب فريق آخر منهم حممد أنس الزرقا
قيق اللذات اإلنسانية حت العملية االستهالكية، فليس اهلدف من االستهالك يف نظر هذا الفريق إشباع الرغبات احلسية أو

 وإمنا اهلدف األساسي منه هو حتقيق العبودية هلل تعاىل وأما املنفعة فتأيت كهدف وسيط تابع للهدف األمسى.

 المطلب الثاني: مفهوم المستهلك لغة واصطالحا

حد، قال ابن ااسم فاعل من استهلك، وقد جاء يف معاجم اللغة املستهلك واملهتلك مبعىن و المستهلك في اللغة: -0
َفه الناُس، َيَظّل 26فارس: "واملهتلك: الذي يهتلك أبداا إىل من يكفله" ، وقيل هو: "اهلاِلُك َمنه اَل َهما َله ِإال َأنه يَ َتَضي ا

َف اهلالِك اَل يَ َتماَلُك ُدونَه" ُفُله َخوه رََع ِإىل َمنه َيكه ِلُك الهِورهِد َأي . وجاء يف اللسان: " مُ 27هَنارَه فِإذا جاَء الّليُل َأسه تَ هه سه
ِلُك َوارَِدُه ِلطُولِِه" وورد يف آداب املواكلة: "واملستهلك: هو الذي يهلك أضراسه بشرب املاء عقب احللواء أو املاء ، 28يُ هه

 29الصادق الربد عقب الطعام احلار إال من إبريق.."

لشراء بقصد االستهالك أو هو " كل من يؤول إليه الشيء بطريق االمستهلك في االصطالح الفقهي: -8
 30االستعمال"

                                                           
، سلسلة دعوة الحق تصدرها رابطة العالم اإلسالمي، السنة 63الستهالكية في ضوء القرآن والسنة النبوية، زيد بن محمد الرماني، ص:( المفاهيم ا23)

 .223ه/ ع:2422الثالثة عشرة، رمضان 

 ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه.322( أصول االقتصاد اإلسالمي، د. أمين مصطفى عبد هللا، 24)

، ندوة قراءات في االقتصاد  222إسالمية لجوانب من دالة المصلحة االجتماعية ونظرية سلوك المستهلك، محمد أنس الزرقا،ص: ( صياغة 25 )

 م.2222-ه2422، 2اإلسالمي، المنشورة بمجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزيز، كلية االقتصاد واإلدارة، جدة،ط

 (222رس ، مادة هلك )ص: ( مجمل اللغة، ابن فا26 ) 

 (422/ 62(تاج العروس ، الزبيدي، مادة هلك )27)

 (23/ 3( لسان العرب ، ابن منظور، مادة هلك )28 ) 

  46ه، ص2422آداب المواكلة، بدر الدين أبو البركات محمد الغزي، تحقيق عمر موسى باشا، دار ابن كثير ،دمشق، ( 29 ) 

 42القرآن والسنة، مرجع سابق، ص:( المفاهيم االستهالكية في ضوء 30 ) 
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لقد وردت عدة تعاريف للمستهلك يف النظرية االقتصادية الرأمسالية، المستهلك في االصطالح االقتصادي: -3
 نذكر من ذلك:

أن املستهلك هو "الذي له القدرة لشراء السلع واْلدمات املعروضة للبيع هبدف إشباع احلاجات الشخصية أو  
 .31العائلية"

 .32ويعرف أيضا بأنه "اهلدف الذي يسعى إليه منتج السلعة أو مقدم اْلدمة والذي تستقر عنده السلعة أو يتلقى اْلدمة"

 وجند علم االقتصاد يستخدم مصطلح املستهلك لوصف نوعني من املستهلكني:

 السابقني بأنه: "كل ريفنيهو املستهلك الفردي:  ويسمى أيضا باملستهلك النهائي، ويعرف باإلضافة إىل التع األول- 
من يطلب السلعة أو اْلدمة من أجل استخدامها يف إشباع حاجاته احلالية أو املستقبلية، سواء قام بذلك األفراد 

 .33بصفتهم مستقلني أو جمتمعني"

فع ااملستهلك التنظيمي: ويسمى أيضا باملستهلك الصناعي، وهو عبارة عن الوحدات اإلنتاجية اليت يكون د الثاني-
، ويشمل املنشآت الصناعية والتجارية والزراعية واهليآت احلكومية 34الشراء عندها هو إلعادة اإلنتاج أو إعادة البيع

 وغريها..

 وجتدر اإلشارة إىل أن كتب االقتصاد قد درجت على أن مصطلح املستهلك إذا أطلق أريد به املستهلك الفردي.

لنهائي هو من لديه  رغبة وميلك قدرة على شراء السلع واْلدمات من أجل ومما سبق يظهر أن املستهلك الفردي أو ا
حتقيق اإلشباع الذايت واليهدف إىل حتقيق الربح، يف حني أن املستهلك التنظيمي أو الصناعي اليسعى من وراء عمليات 

مي إلنتاج سلع ك التنظيالشراء إىل حتقيق االستهالك الفردي أو األسري، وإمنا يقوم هبذه العمليات هبدف االستهال
 وخدمات أخرى وبيعها من أجل حتقيق الربح املادي.

                                                           
 .6/22، ج6223الجزائر،  -( سلوك المستهلك عوامل التأثير البيئية، عنابي بن عيسى، ديوان المطبوعات الجامعية31 ) 

 22ص: 6222( سلوك المستهلك، محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان ، األردن، 32) 

 .222ادئ التحليل االقتصادي الجزئي والكلي، د. محمد مروان السمان وآخرون، ص:( مب33) 

 22ص: 6222( سلوك المستهلك، ممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان ، األردن، 34 )
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كما خنلص إىل أن املستهلك مبعناه الفردي هو أهم عنصر يف السوق، ألنه احملور الذي تدور حوله  العملية االقتصادية 
 برمتها.

 المبحث الثاني: ماهية سلوك المستهلك 

لسلوك اإلنساين قبل الكشف عن ماهية سلوك املستهلك يف علم االقتصاد سنتناول يف هذا املبحث حتديد مفهوم  ا
حىت ننطلق من العام إىل اْلاص، مث بعد ذلك  سنبني عالقة سلوك املستهلك بالسلوك اإلنساين، وذلك من خالل 

 املطلبني التاليني:

 المطلب األول: مفهوم السلوك اإلنساني

صات دال كبريا بني الباحثني والدراسني سواء املنتمني منهم  إىل نفس التخصلقد أثار حتديد مفهوم السلوك اإلنساين ج
العلمية، أو إىل حقول املعرفة اإلنسانية املختلفة، نظرا لتعقد فهم السلوك اإلنساين وصعوبة تفسريه، وقد جتاذبت هذا 

ظرت ريها، وكل مدرسة قد ناملوضوع مدارس عدة يف علوم شىت منها: علم النفس وعلم االجتماع وعلم االقتصاد وغ
إىل السلوك اإلنساين من زواية خمتلفة وتناولته من جانب مغاير ، وبني هذه وتلك تغيب النظرة الشمولية التكاملية 

َِبرُي{ َلُم َمنه َخَلَق َوُهَو اللاِطيُف اْله  .35للسلوك اإلنساين املستنرية بالنور الرباين واهلدي النبوي }َأاَل يَ عه

فمن الباحثني من يرى أن تشكل السلوك اإلنساين تتحكم فيه املكونات العقلية والذهنية الداخلية لإلنسان، ومنهم من 
يرى بأنه ذو تكوين خارجي حمض تتحكم يف صدوره العوامل اْلارجية احمليطة بالشخص، وفريق ثالث يرى أن السلوك 

 خارجية. اإلنساين هو نتاج تفاعل عوامل ذاتية داخلية وعوامل

 وقد عرف السلوك اإلنساين مبجموعة من التعاريف، نقتبس منها مايلي: 

عرفه بعضهم على أنه "سلسلة متعاقبة من األفعال وردود األفعال اليت تصدر عن اإلنسان يف حماوالته املستمرة لتحقيق 
 .36أهدافه وإشباع رغباته املتطورة واملتغرية"

 .37"أي نشاط يصدر عن الكائن احلي نتيجة لعالقته يظروف منبهات معينة" كما عرف السلوك اإلنساين على أنه:

                                                           
 24( الملك: 35) 

 22، ص:2222التنظيمي، علي سامي،مكتبة القاهرة ،سنة ( السلوك 36 ) 

 22( سلوك المستهلك، محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، ص:37 ) 
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وعرف أيضا بأنه: "كل استجابة لفظية أو حركية للمؤثرات الداخلية واْلارجية اليت يواجهها الفرد واليت يسعى من 
 .38خالهلا إىل حتقيق توازنه البيئي"

 المطلب الثاني: مفهوم سلوك المستهلك

لك أحد أمناط السلوك اإلنساين الناتج عن تفاعل جمموعة من العوامل الداخلية لإلنسان واملؤثرات يعترب سلوك املسته
 اْلارجية احمليطة به، وقد قدم االقتصاديون َجلة من التعاريف لسلوك املستهلك نذكر منها مايلي:

دمات أو م السلع أو اْلسلوك املستهلك هو: "ذلك التصرف الذي يربزه املستهلك يف البحث عن شراء أو استخدا
 39اْلربات اليت يتوقع أهنا ستشبع رغباته أو حاجاته حسب اإلمكانيات املتاحة"

 إجراءات ويتضمن اْلدمة أو املنتج على من أجل احلصول لألفراد املباشرة التصرفات و أنه: "األفعال على عرف أيضا و
  40الشراء" قرار اختاذ

لكه الفرد يف ختطيط وشراء السلعة، مث أخرياا استهالكها"ويوضح تعريف آخر على أنه: " لوك الذي َيسه  41السُّ
األفعال والتصرفات الصادرة عن املستهلك  هو عبارة عن املستهلك سلوك ومن خالل هذه التعاريف ميكن القول بأن

ه وامكانياته وَجع اجاتللحصول على سلعة ما، واستهالكها إلشباع حاجاته، ويسبق ذلك ختطيط من الفرد ملعرفة احتي
 معلومات كافية عن السلعة قبل اختاذ قرار الشراء. 

املستهلكني، ألن الواقع يثبت بأن املستهلكني ليسوا على درجة واحدة  َجيع على التعريف هذا ميكن تعميم ال إال أنه
 ما منهم هو عقالين رشيد، و نم املستهلكني من الوعي والعقالنية حىت خيططوا ويرتيثوا قبل اختاذ قرار الشراء، فمن

ومنهم من هو سفيه مبذر ملاله وال حيسن التصرف. وهذا  االستهالكية، قراراته على عاطفته مندفع تطغى عاطفي هو
ما غفل عنه االقتصاد الرأمسايل حيث اعترب املستهلك رجال عقالنيا رشيدا وبىن نظريته يف سلوك املستهلك على هذا 

 األساس.
 : سلوك المستهلك في النظرية االقتصادية الرأسماليةالمبحث الثالث

                                                           
 22(  سلوك المستهلك، محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، ص:38)

 23، ص:3/6222للنشر، عماناألردن، ط( سلوك المستهلك مدخل استراتيجي، محمد إبراهيم عبيدات، دار وائل 39)

 344، ص: 6226( أساسيات التسويق الشامل والمتكامل، محمود جاسم الصميدعي، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن،40)

)41 (Runyon - Consumer Behavior, Charle Merrill - Publishing Company, 1980, p. 48. 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 642 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

سيتم يف هذا املبحث حتليل نظرية سلوك املستهلك يف االقتصاد الرأمسايل، عن طريق بيان ماهية النظرية وفرضياهتا، 
 ومناقشة قواعدها احلاكمة لسلوك املستهلك، وذلك من خالل املطالب التالية.

 المستهلك الرأسماليةالمطلب األول: ماهية نظرية سلوك 

تخذه هتتم نظرية سلوك املستهلك يف الفكر االقتصادي الرأمسايل بتحليل سلوك املستهلك وتفسري تصرفاته للتنبؤ مبا سي
هذا املستهلك من قرارات استهالكية، وهي ترى أن هناك جمموعة من العوامل الداخلية واْلارجية اليت  تؤثر على سلوك 

ن خيصص مالديه من دخل حمدود لإلنفاق على شراء جمموعة من السلع واْلدمات إلشباع املستهلك الذي حياول أ
 حاجاته ورغباته منها.

وتسعى هذه النظرية لإلجابة على السؤال التايل: كيف يستطيع املستهلك ذو الدخل احملدود أن حيقق أقصى إشباع 
 دة يف السوق؟ممكن، وهو يواجه جمموعة من السلع واْلدمات ذات األسعار احملد

تعتمد هذه النظرية يف حتليلها على تقدمي منوذج اقتصادي لتفسري سلوك املستهلك، إذ تفرتض أن املستهلك مبا ميلكه 
 قرارات رشيدة جتعله حيقيق أقصى منفعة ممكنة.  من قدرات عقلية سيتخذ

 المطلب الثاني: الفرضيات التي تقوم عليها نظرية سلوك المستهلك

 42سلوك املستهلك الرأمسالية يف حتليلها على جمموعة من الفرضيات أمهها مايلي:تعتمد نظرية 

 أن املستهلك يسلك سلوك عقالنيا رشيدا-2

 أن املستهلك لديه دخل نقدي حمدود-1

 أن املستهلك يواجة جمموعة من السلع واْلدمات ذات األسعار احملددة يف السوق-3

 أن ذوق املستهلك وتفضيالتة ثابتة.-4

 أن املستهلك يهدف إىل تعظيم إشباعه.-5

                                                           
 232ود الوادي، ص:( االقتصاد الجزئي، د. محم42 )
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 المطلب الثالث: القواعد الحاكمة لسلوك المستهلك في النظرية االقتصادية الرأسمالية

إن هناك جمموعة من القواعد اليت حتكم سلوك املستهلك يف النظرية االقتصادية الرأمسالية، وميكن إَجاهلا يف أربعة قواعد 
 أساسية هي: العقالنية االقتصادية، تغليب املصلحة الذاتية، سيادة املستهلك، تعظيم املنفعة.

 العقالنية االقتصادية أو الرشد االقتصادي: – 0

حتكم سلوك املستهلك يف النظرية االقتصادية الرأمسالية قاعدة أساسية تعرف بالعقالنية االقتصادية، أو ما يعرف بفرض 
 ، وهو من االفرتاضات الرئيسة يف التحليل االقتصادي الرأمسايل.الرشد االقتصادي

يطلق أصحاب هذه النظرية وصف الرشد على سلوك املستهلك "إذا استطاع أن يصل بإنفاق دخله احملدود وفق أسلوب 
ر السلع واْلدمات ذات األسعا، أي أن املستهلك يواجه يف السوق جمموعة من 43عقالين إىل أقصى منفعة ممكنة"

ليت يف دخله احملدود على شراء السلع واْلدمات اأن ينفق بأسلوب قائم على املوازنة واملفاضلة احملددة، فإذا استطاع 
نظره ستحقق له أقصى إشباع ممكن وأعظم منفعة بغض النظر  عن ماهيتها ونوعها، فإن ذلك سيكسبه صفة الرشد 

 االقتصادي.

لقوانني االقتصادية من على استنباط ا يف التحليل فلسفتهاسيكية اليت أقامت وترجع هذه النظرية إىل املدرسة النيوكال
 فمن هو هذا الرجل االقتصادي ؟«  Economic man الرجل االقتصادي»سلوك فرد معني، مسته 

ه صلحة الذاتية  تدفع)حتقيق امل خيضع يف سلوكه االقتصادي إىل دوافع اقتصاديةحسب النيوكالسيك هو إنسان رشيد ف 
 .بأقل جهد وأمل ةنفعمحتقيق أكرب لذة و إىل 

يقول ليونارد سلك: "إن اإلنسان ذاته إمنا يدخل كشكل جمرد فقط يف االقتصاد، أو باعتباره أداة لتعظيم الربح واملنفعة 
، إذن فالرجل االقتصادي الرشيد هو إنسان حتركه دوافع 44أو تعظيم الرفاهية وهو ما يعرف باإلنسان االقتصادي"

 قتصادية نفعية حبتة.ا

                                                           
 .62ه، ص:2422( نظرية المستهلك، د. حسين غانم، دون ناشر، سنة 43) 

 .2م، ص:2223( االقتصاد للجميع، ليونارد سلك، ترجمة سميرة بحة، سجل العرب، القاهرة، 44 ) 
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ولقد وجهت عدة انتقادات ملفهوم الرشد االقتصادي يف النظرية االقتصادية الرأمسالية ، ألنه قصر الرشد على األسلوب 
الذي يصل به املستهلك إىل تعظيم منافعه الذاتية، دومنا اعتبار لطبيعة هذه املنفعة ووسائل حتقيقها، وآثارها على 

 .45ة جمتمعهمصلحتة احلقيقية ومصلح

فمثال إذا خري املستهلك بني جمموعة من السلع فيها ماهو نافع وما هو ضار، فاختار بناء على مبدإ املفاضلة السلع 
الضارة، فإنه حسب هذه النظرية يعد رجال رشيدا ومستهلكا متوازنا، طاملا يطبق يف سلوكه االستهالكي مبدأ املفاضلة 

ا حصل عليه من منفعة، ومادام يرى فيما اختاره من سلع سيحقق له أقصى إشباع واملوازنة بني ما أنفقه من دخل وم
 وأعظم منفعة.

وهبذا يتضح أن فكرة الرجل االقتصادي الرشيد أو العقالنية االقتصادية هي فكرة مغلوطة، جترد اإلنسان من قيمه 
 ات.الشهوات وتتالعب به النزو  اإلنسانية واألخالقية، وتغرقه يف األنانية وحب الذات، وجتعله جسدا حتركه

 تغليب المصلحة الذاتية-8

إن من القواعد احلاكمة لسلوك املستهلك يف االقتصاد الرأمسايل، قاعدة تغليب املصلحة الذاتية أو الفردية، فحسب 
 هذه النظرية إن الدافع األساسي  للمستهلك على االستهالك هو املصلحة الشخصية الذاتية.

 ة الفردية من املبادئ الرئيسة اليت قام عليها النظام االقتصادي الرأمسايل، حيث اعترب أدم امسيث الفردوتعد فكرة املصلح
هو الوحدة األساسية للنشاط االقتصادي، وأنه خيضع يف قيامه هبذا النشاط لدافع املصلحة اْلاصة، وأن كل فرد يف 

لها إىل حتقيق ية توجه املصاحل اْلاصة يف تنافسها وتفاعاجملتمع يسعى إىل حتقيق مصلحته الذاتية، وأن هناك يدا خف
 .46املصلحة العامة بطريقة غري مباشرة

فإذا كانت املصلحة الشخصية الذاتية هي احملرك للمستهلك على االستهالك، فإننا نتساءل عن أي نوع من السلوك 
 اإلنساين يهدف إليه املستهلك يف استهالكه؟

 حب الذات والطمع واجلشع هي الصفات البارزة الطاغية على سلوك هذا  املستهلك.الشك أن األثرة واألنانية و 

 سيادة المستهلك: –3

                                                           
 .23م، ص6222-ه2/2466السعودية، ط -( الرؤية اإلسالمية لسلوك المستهلك ، زيد بن محمد الرماني، دار طويق للنشر والتوزيع، الرياض45 ) 

 226( تاريخ الفكر االقتصادي، د.لبيب شقير، مكتبة نهضة مصر، من دون طبعة، ص 46)
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يقصد بسيادة املستهلك يف االقتصاد الرأمسايل أن كل مستهلك ميتلك حرية مطلقة يف إنفاق دخله على  شراء ما يريد 
جات وحده أعلم مبا هو أنفع له فيما خيتاره من منتمن السلع واْلدمات مادام ميتلك قوة شرائية متكنه من ذلك، فهو 

 وما يتخذه من قرارات الشراء.

فحسب هذه النظرية املستهلك هو سيد السوق، ألن ما كل ينتج من سلع وخدمات داخل اجملتمع  هي موجهة إىل 
؟ وكم ينتج؟ وملن جهذا املستهلك، فهو الذي  يقرر عن طريق التصويت يف ساحة السوق ماذا ينتج املنتج؟ وكيف ينت

 ينتج؟

توجه كل املوارد االقتصادية واإلمكانيات املتاحة يف اجملتمع إىل املنتجات اليت يرغب املستهلك يف  وبناء على ذلك
 احلصول عليها، فما يتخذه املستهلك من قرارات الشراء تؤثر بشكل كبري ومباشر على قرارات اإلنتاج.

اجلميع مصوتون  -كما يقولون  -املستهلك هو امللك»ي بول ساملويلسون يف قوله: وهذا ما عرب عنه االقتصادي األمريك
، يستخدمون أمواهلم كأصوات من أجل عمل ما يريدون عمله، فاألصوات تتنافس مع بعضها، واألشخاص الذين 

 47«لديهم أصوات أكثر هم الذين لديهم معظم التأثري يف ماذا ينبغي أن ينتج وإىل أين تذهب السلع

الصورة اليت يقدمها االقتصاد الرأمسايل عن املستهلك تظهره أنه مالك زمام السوق  واملرتبع على عرشها، والشيء يسري ف
فيها خبالف رغبابته وقراراته، لكن الواقع غري ذلك ألن هذا املستهلك يقع ضحية أجهزة التسويق اليت تستخدم أساليب 

إىل حتقيق  اختياراته وتفضيالته، وختلق لديه أذواقا جديدة، وهي يف ذلك تسعىالدعاية واإلعالنات التجارية للتأثري على 
رَة اللون، غري  األرباح املادية، ا مغي ا د أنا احلقيقة دائما يقول "فرانسوا دال": "إن غزهو املستهلك لشيء مثري، وهو ما يؤكِّ

 .48واضحة املَعامِل، بالنسبة للمستهلك، كما هي بالنسبة للمنتج"
وتستمر أجهزة التسويق يف التأثري على املستهلك حىت يغري من قراراته الشرائية السابقة ويتجه حنو استهالك اجلديد من 

طة وحاجياته وكمالياته، ودون مراعاة للقواعد األخالقية واالجتماعية الضابالسلع واْلدمات، دون اعتبار لسلم ضرورياته 
احنراف اإلنتاج عن االستخدام األمثل للموارد االقتصادية يف توفري االحتياجات هلذا األمر، مما يؤدي يف األخري إىل 

احلقيقية للمجتمع، إىل التوسع يف إنتاج السلع الكمالية وحتقيق  الرتف والرفاهية لفئة اجتماعية قليلة، على حساب 
 إنتاج احلاجات الضرورية واألساسية للسواد األعظم من اجملتمع.

مد الرماين:"إن فكرة سيادة املستهلك يف االقتصاد الرأمسايل منتَ َقدة؛ حيث إنا حرية املستهلك يف يقول د.زيد بن حم
له على ما يشاء من السلع واْلدمات تتعراض يف جمتمعات االستهالك العايل لقيود غري مرئية، تَفرض عليه  توزيع دخه

                                                           
 222، ص 6222/ 6األردن، ط–بول ساملويلسون، ترجمة هشام عبد هللا، الدار األهلية للنشر والتوزيع، عمان االقتصاد،  (47) 

 222م، ص2222وا دال، ترجمة فؤاد نجيب، دار نهضة مصر، القاهرة، ( مستقَبل السياسات اإلدارية، فرانس48)
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ية مغهرِضة أو ك فريسة ملؤثِّرات مصطَنعة، وضغوط اجتماعمناذج معيانة من االستهالك، ففي هذه اجملتمعات يقع املستهل
د الرتويج ملنتجات معينة، أو بقصد دفع الناس إىل اللهث املستمر وراء االستهالك،  ا بقصه عفوياة، تُزرع أو تُنمى عمدا

 .49فاملزيد من االستهالك بوجه عام"

 تعظيم المنفعة: - 9

ة أو من وراء استهالكه يف النظرية االقتصادية الغربية هو تعظيم املنفع اهلدف األساس الذي يسعى إليه املستهلك إن 
 الوصل إىل أقصى حد من املتعة واللذة، أو حتقيق أقصى إشباع من السلع واْلدمات.

وتعرف املنفعة يف إطار هذه النظرية بأهنا "قدرة السلعة أو اْلدمة على إشباع حاجة ما حيس هبا اإلنسان يف حلظة معينة 
 50 رروف حمددة"ويف

وتعد فكرة املنفعة يف النظرية االقتصادية الرأمسالية أداة من أدوات تفسري سلوك املستهلك وأسلوبا من أساليب حتليله، 
ويعود استخدامها يف هذه النظرية إىل الربع األخري من القرن التاسع عشر مع رواد املدرسة النيوكالسيكية، حيث قام 

منهم ستانلي جيفونز وليون فلراس وكارل منجر بتحليل سلوك املستهلك باالعتماد على فكرة جمموعة من االقتصاديني 
أن اإلنسان دائما يبحث عن املنفعة ويسعى إىل حتقيق أكرب قدر من املتعة وبأقل درجة من األمل، وحتت تأثري هذين 

 .51املتغريين "املتعة واألمل" مت إخضاع َجيع التصرفات اإلنسانية االقتصادية

فإذا ما مت طرح السؤال التايل على أصحاب هذه النظرية: ملاذا يستهلك املستهلك ؟ كان اجلواب يستهلك ألجل تعظيم 
 املنفعة وحتقيق أكرب قدر ممكن من اللذة.

وهكذا أصبح تعظيم املنفعة كهدف للمستهلك مسلمة عند االقتصاديني الرأمساليني، بغض النظر عن مشروعية املنفعة  
 ل حتصيلها.ووسائ

 المبحث الرابع: سلوك المستهلك في النظرية االقتصادية اإلسالمية

                                                           
 22م، ص6222-ه2/2466السعودية، ط -( الرؤية اإلسالمية لسلوك المستهلك ، زيد بن محمد الرماني، دار طويق للنشر والتوزيع، الرياض49 )

 232االقتصاد الجزئي، د. محمد الوادي، ص: ( 50 ) 

، واالقتصاد الجزئي، د. محمد 262مبادئ التحليل االقتصادي الجزئي والكلي، د. حمد مروان السمان وآخرون، ص انظر لمزيد من التفصيل: (51) 

 232الوادي، ص: 
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سنتطرق يف هذا املبحث إىل بيان أمهيتة دراسة سلوك املستهلك من املنظور اإلسالمي، مث حتديد األسس اليت تقوم 
تصادية اإلسالمية ظرية االقعليها نظرية سلوك املستهلك اإلسالمية، وحتليل العناصر املكونة لسلوك املستهلك يف الن

 وذلك من خالل املطالب التالية:

 أهمية دراسة سلوك المستهلك من المنظور اإلسالمي المطلب األول:

تصورات اإلنسان الداخلية، وترتجم أحاسيسه ومشاعره الباطنية، وتظهر نزعاته  اإلنساين مرآة تعكس السلوك يعد
عام، جاته اإلنسانية، وما سلوك املستهلك إال جزء من السلوك اإلنساين الوميوالته التفضيلية، وتكشف عن رغباته وحا

 وما دراسته إال دراسة للسلوك اإلنساين يف جانب ممارسته للعملية االستهالكية.

وتعد نظرية سلوك املستهلك األساس العلمي لعلم االقتصاد كما ذهب إىل ذلك العديد من االقتصاديني منهم 
املستهلك يعترب أهم عنصر يف السوق، فهو احملور الذي تدور حوله  العملية االقتصادية ، ألن 52"االقتصادي "بانفليد

االستهالك يعد احملرك األساس والفعال للنشاط االقتصادي والدافع على اإلنتاج، وهلذا كان االهتمام برمتها، كما أن 
 يل اجلزئي والكلي.ببحث هذا املوضوع يف جانيب النظرية االقتصادية على مستوى التحل

وملا كان املستهلك أساس أي نشاط اقتصادي بوجه عام وأي عملية تسويقية بوجه خاص، باعتباره منطلقا لوضع 
السياسات وصياغة االسرتاتيجيات االقتصادية ألي وحدة إنتاجية أو منشأة صناعية، كان البد من دراسة سلوكه 

تصرفاته  تؤثر على اليت اْلارجية و الداخلية وحتديد العوامل واملؤثراتاالستهالكي لفهم حقيقة الدور الذي يقوم به، 
وتفسري ها، وحماولة التنبؤ مبا سيتخذه املستهلك من قرارات وما سيقدم عليه من تصرفات  مما يساعد على حل كثري 

 من الظواهر واملعضالت االقتصادية.

القتصادية املنظومة االقتصادية، وتأثريه اْلطري على احلياة ا ونظرا هلذه األمهية البالغة اليت يتبوؤها املستهلك يف 
واالجتماعية ألي جمتمع إنساين؛ فقد شغلت نظرية املستهلك حيزا كبريا من الفكر االقتصادي الوضعي لفرتات طويلة 

لك تفسريا همن الزمان، واستحوذت على العديد من األحباث والدراسات االقتصادية اليت هدفت إىل تفسري سلوك املست
 ماديا مبعزل عن اجلانب األخالقي والعقدي. 

                                                           
 .235م، ص2551  مبادئ االقتصاد، الفرد مارشال، ترَجة: وهيب مسيحة، مكتبة األجنلو املصرياة، القاهرة،  52)
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فعلى الرغم مما قدمه االقتصاديون وعلماء النفس واالجتماع من اجتهادات يف دراسة سلوك املستهلك، وما اقرتحوه من 
سريات واضحة فأساليَب ومناذج حتليلية متباينة، إال أن األمر مازال حماطا جبانب كبري من التخبط واالضطراب يف إجياد ت

لتصرفات املستهلك، نظرا ألن األمر يتعلق بدراسة السلوك البشري الذي يتسم بالتغري والتبدل هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى أن وضع السلوك اإلنساين حتت اجملهر املختربي مل ولن يأت بنتائج دقيقة كما هو احلال يف العلوم التطبيقية وهذا 

 ما أغفلته النظريات الغربية.

وهنا تربز ضرورة دراسة سلوك املستهلك من املنظور اإلسالمي انطالقا من نصوص القرآن الكرمي  والسنة النبوية الشريفة، 
الستخالص قواعد السلوك االستهالكي اإلسالمي الرشيد، وبيان خصائصه وحتديد ضوابطه احلاكمة له من أجل إجياد 

نسان: روحه وعقله ستهلك وحتليله حتليال مشوليا يراعي األبعاد الثالثية لإلنظرية اقتصادية متكاملة تقوم بتفسري سلوك امل
 وجسده.

ولقد وجدت دراسات وأحباث يف االقتصاد اإلسالمي تناولت هذه النظرية بالدراسة والتحليل إال أهنا مازالت حتتاج إىل 
واعده املنظمة مي يف سلوك املستهِلك، وحتدد قاملزيد من الدراسات العلمية املنهجية  اليت تعمل على إبراز املنهج اإلسال

 له.

 المطلب الثاني: أسس سلوك المستهلك المسلم

إن نظرية سلوك املستهلك يف اإلسالم ماهي إال جزء من النظرية االقتصادية العامة، وإن القواعد اليت حتكم سلوك 
لوك املستهلك د واجملتمع، وهلذا فإن نظرية ساملستهلك املسلم هي نفس القواعد واألسس اليت تضبط السلوك العام للفر 

 يف االقتصاد اإلسالمي تقوم على أسس عقدية وأخالقية وتشريعية.

مادام سلوك املستهلك املسلم جزء من سلوك املسلم العام، فإنه األسس العقدية لسلوك المستهلك المسلم: -0
 ينبِّن على أسس وثوابت العقيدة اإلسالمية، نذكر منها مايأيت:

يعد االستهالك يف اإلسالم نوعا من أنواع العبادات ولونا من ألوان الطاعات إذا قصد به االستهالك عبادة وطاعة:  -
ُبُدوِن{ الذاريات:  نهَس ِإالا لِيَ عه نا َواإلهِ ُت اجلِه ، وقوله 55وجه اهلل تعاىل، ويدل على ذلك قول اهلل سبحانه: }َوَما َخَلقه



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 622 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

ُبُدوَن {تعاىل: }يَا أَي َُّها الا  ُكُروا لِلاِه ِإنه ُكنهُتمه ِإيااُه تَ عه َناُكمه َواشه ، فيتضح من اآلية 53ِذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمنه طَيَِّباِت َما َرَزق ه
األخرية أن أكل الطيبات إذا اقرتن بالشكر عد عبادة، فبالرغم من كون االستهالك عملية فيزيولوجية حمضة إال أن 

 ثاال ألوامر ربه عز وجل كان طاعة من الطاعات.اإلنسان إذا قام به امت

يعترب االستخالف يف اإلسالم أحد األسس اليت تقوم عليها املنظمومة العقدية يف اإلنسان مستخلف فيما يملك:  -
اإلسالم، وبناء على مفهوم االستخالف فإن كل مايف هذا الكون ملك هلل تعاىل ملكية مطلقة تامة، وأما ملكية اإلنسان 

{فه ِض  54ي ملكية استخالفية، لقوله تعاىل:}َوآتُوُهمه ِمنه َماِل اللاِه الاِذي آتَاُكمه َره َماَواِت َواأله وقوله تعاىل: }لِلاِه ُملهُك السا
}  55َوَما ِفيِهنا

سلوك  املسلم عامة، وتضبط من األسس اليت توجه سلوك إن الثواب والعقابالثواب والعقاب على االستهالك: -
لك خاصة، وهو ما يعرب عن امتداد البعد الزمِّن لسلوك املستهلك املسلم، والذي يصل إىل احلياة اآلخرة، وهذا املسته

مايساهم يف بناء السلوك االستهالكي املتوازن، وإعداد الشخصية االقتصادية السوية، ويدل على ذلك الكثري من 
َكِنِهمه آيٌَة َجناَتاِن َعنه ميَِ الشواهد القرآنية واحلديثية، نذكر منها قوله تعاىل: }َلقَ  نٍي َومِشَاٍل ُكُلوا ِمنه رِزهِق ده َكاَن ِلَسَبٍإ يف َمسه

ُكُروا َلُه بَ لهَدٌة طَيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر ) لهَناُهمه جِبَناتَ يهِهمه َجنات َ 25َربُِّكمه َواشه َرُضوا فََأرهَسلهَنا َعَليهِهمه َسيهَل الهَعرِِم َوبَدا ِ َذَوايَته أُُكٍل   َفَأعه نيه
ٍر قَِليٍل ) ٍء ِمنه ِسده  .56  َذِلَك َجَزي هَناُهمه مبَا َكَفُروا َوَهله جُنَازِي ِإالا الهَكُفوَر{25ََخهٍط َوأَثهٍل َوَشيه

إن سلوك املستهلك املسلم يقوم على أسس أخالقية وقيم تربوية كثرية األسس األخالقية لسلوك المستهلك: -8
 نذكر منها:

اإلسالم منهج وسطية واعتدال يدعو الناس إىل حتقيق التوازن يف حياهتم على  العتدال والتوسط في االستهالك: ا-
كافة مستوياهتا، واالستهالك جمال من جماالت حياهتم االقتصادية، فلهذا جند الشريعة حتث على التوسط واالعتدل يف 

تُ ُروا َو اإلنفاق واالستهالك ويظهر ذلك جليا يف قوله تعاىل: } رُِفوا وملَه يَ قه ا َوالاِذيَن ِإَذا أَن هَفُقوا ملَه ُيسه َ َذِلَك قَ َواما َكاَن بَ نيه

                                                           
 271البقرة:   53)
 33النور:   54)
 210ة: املائد  55)
 27 - 25سبأ:   56) 
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ا حَمهسُ 57{ ُعَد َمُلوما ِط فَ تَ قه قد روي ، و 58راا{ و ، وقوله سبحانه:}َواَل جَتهَعله يََدَك َمغهُلوَلةا ِإىَل ُعُنِقَك َواَل تَ بهُسطهَها ُكلا الهَبسه
َتَصدَ »عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:  ، فالتوسط يف االستهالك  يكون بني احلد األدىن 59«َما َعاَل َمِن اق ه

 الذي دونه يكون التقتري، وبني احلد األقصى الذي فوقه يكون اإلسراف والتبذير.

من االتصاف  الشح والتقتري، وحذرت الناس لقد هنت الشريعة اإلسالمية عنتجنب الشح والتقتير في االستهالك: -
ِلُحوَن {  ِسِه فَُأولَِئَك ُهُم الهُمفه ، فاهلل تعاىل قد أنعم على عباده من الطيبات و 60به، فقال تعاىل: }َوَمنه يُوَق ُشحا نَ فه

رَ   َوالطايَِّباِت ِمَن الرِّزهِق ُقله ِهَي َج ِلِعَباِدهِ حيب أن يرى أثر نعمه على عباده، قال عز وجل: }ُقله َمنه َحراَم زِيَنَة اللاِه الايِت َأخه
َم الهِقَياَمِة{ ن هَيا َخاِلَصةا يَ وه ََياِة الدُّ للاَه ِإنا ا»وجاء يف احلديث قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 61لِلاِذيَن آَمُنوا يف احله

با َأنه يَ َرى أَثَ َر نِعهَمِتِه َعَلى َعبهِدهِ   عا َرُسوُل اللاِه َصلاى اهلُل َعَليهِه َوَسلاَم إىل جتنب الشح وتوقيه ملا فيه من، كما د62«حيُِ
، أََمَرُهمه بِاله »اهلالك االجتماعي واالقتصادي، فَ َقاَل:  حِّ َلُكمه بِالشُّ َا َهَلَك َمنه َكاَن قَ ب ه ، فَِإمنا حا ِل فَ َبِخُلوا، ِإيااُكمه َوالشُّ ُبخه

 63«ِة فَ َقَطُعوا، َوأََمَرُهمه بِالهُفُجوِر فَ َفَجُرواَوأََمَرُهمه بِالهَقِطيعَ 

ت من لقد منح اهلل عز وجل لألفراد حرية يف االستهالك والتمتع بالطيباتجنب اإلسراف والتبذير في االستهالك: -
ِجٍد وَُكُلوا نه الرزق، لكنه منعهم من اإلسراف يف الرتف واالنغماس يف امللذات، }يَا َبِِّن آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكمه عِ  َد ُكلِّ َمسه

رِِفنَي { بُّ الهُمسه رُِفوا ِإناُه اَل حيُِ َربُوا َواَل ُتسه ره تَ بهِذيراا  64َواشه ، كما حرم تبذير النعم وإضاعتها يف قوله سبحانه: }َواَل تُ َبذِّ
َياِطنِي{15) َواَن الشا رِيَن َكانُوا ِإخه   65  ِإنا الهُمَبذِّ

إن اإلسالم يدعو إىل جتنب خصال الفخر واْليالء يف سلوك املسلم عامة ي االستهالك: تجنب الفخر والخيالء ف -
ِض }َواَل مَته : سواء كان مستهلكا أو منتجا أو غري ذلك، ملا له من آثار اجتماعية واقتصادية خطرية، قال تعاىل َره ف ِِش يف األه

                                                           
 [22]الفرقان: ( 57 )

 [62( ]اإلسراء: 58 ) 

 .2/326، 4622، مسند عبد هللا بن مسعود، رقم ÷( أخرجه أحمد في مسند59 ) 

 [2( ]الحشر: 60 )

 [36(]األعراف: 61)

 (264/ 2، )6222على عبده، رقم: (أخرجه الترمذي في سننه، أبواب األدب، باب ما جاء في أن هللا تعالى يحب أن يرى أثر نعمته 62) 

 6،2222/233( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب في الشح، رقم 63 ) 

 [32( ]األعراف: 64 ) 

  ) 65( ]اإلسراء: 62، 62[
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بُّ ُكلا خُمهَتاٍل َفُخوٍر{  ا ِإنا اللاَه اَل حيُِ َربُوا وَ »قَاَل َرُسوُل اللاِه َصلاى اهلُل َعَليهِه َوَسلاَم: و  66َمَرحا ُقوا َوالهَبُسوا َما ُكُلوا َواشه َتَصدا
يَلةٌ  رَاٌف، أَوه خمَِ  .67«ملَه خُيَاِلطهُه ِإسه

ا و من خصال املستهلك املسلم حسن معاملة الناس عند الشراء والبيع لقوله تعاىل: }َوُقولُ  السماحة في المعامالت:-
ناا {  تَ َرى، َوِإَذا 68لِلنااِس ُحسه ا ِإَذا بَاَع، َوِإَذا اشه ، وقول رسوله الكرمي صلى اهلل عليه وسلم: "َرِحَم اللاُه َرُجالا مَسهحا

َتَضى"  69اق ه

إن هناك جمموعة من األسس التشريعية احلاكمة لسلوك املستهلك املسلم األسس التشريعية لسلوك المستهلك:  -3
 منها:

إن االقتصاد اإلسالمي ال يبيح إلشباع احلاجات اإلنسانية إال ما كان حالال ة الطيبات و تحريم الخبائث: إباح-
 الذي ال ينظر إىل هذا االعتبار، ويف هذا يقول الرسول صلى اهلل طيبا من السلع واْلدمات خبالف االقتصاد الوضعي

ِمِننَي مبَا أََمَر ِبهِ عليه وسلم: "أَي َُّها النااُس، ِإنا اهلَل طَيٌِّب اَل  َبُل ِإالا طَيِّباا، َوِإنا اهلَل أََمَر الهُمؤه  الهُمرهَسِلنَي، فَ َقاَل: }يَا أَي َُّها  يَ قه
َمُلوا َصاحلِاا، ِإينِّ مبَا تَ عهَمُلوَن َعِليٌم{  ا ُكُلوا ِمنه طَيَِّباِت مَ َوقَاَل: }يَا أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا   70الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطايَِّباِت َواعه

} َناُكمه ، َوَمطه 71َرَزق ه ، يَا َربِّ َماِء، يَا َربِّ بَ َر، مَيُدُّ يََديهِه ِإىَل السا َعَث أَغه َفَر َأشه َربُُه ، مُثَّ  ذََكَر الراُجَل يُِطيُل السا َعُمُه َحرَاٌم، َوَمشه
رَاِم، فََأىنا  َتَجاُب ِلَذِلَك؟ "َحرَاٌم، َوَملهَبُسُه َحرَاٌم، َوُغِذَي بِاحلَه   72 ُيسه

َواَلُكُم الا :إن اإلسالم قد منع كل أشكال اإلضرار باملال لقوله تعاىلمنع الضرر: - َفَهاَء أَمه تُوا السُّ يِت َجَعَل اللاُه }َواَل تُ ؤه
ا { رََة َه َلُكمه َثالَثاا: ِقيَل وَ ، وعن النايبّ َصلاى اهلُل َعَليهِه َوَسلاَم يَ ُقوُل: "ِإنا اللاَه َكرِ 73َلُكمه ِقَياما اِل، وََكث ه

َ
قَاَل، َوِإَضاَعَة امل

َؤاِل"  75«اَل َضَرَر َواَل ِضرَارَ »وقَاَل َرُسوُل اللاِه َصلاى اهللُ َعَليهِه َوَسلاَم: ،  74السُّ

                                                           
 [22]لقمان: ( 66 ) 

 6/2622، 3222( أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب اللباس، باب لبس ما شئت ما أخطأك سرف ومخيلة، رقم 67 ) 

 ) 68( ]البقرة: 23[
 3/22، 6222( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، رقم: 69)

 [22( ]المؤمنون: 70 )

 [226( ]البقرة: 71 ) 

 6/223، 2222( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الكسوف، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، رقم 72 )
 2( النساء: 73 ) 
اَس إِْلَحاًفا{، رقم ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب74 ) ِ َتَعالَى: }الَ َيْسأَلُوَن النه  .6/264، 2422َباُب َقْوِل هللاه

 224/ 6، 6342( أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب األحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رثم 75)
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َا الصادَ أداء حقوق المال: - َقرَاِء َوالهَمَساِكنِي قَاُت لِلهفُ من حقوق املال يف اإلسالم أداء فريضة الزكاة لقوله تعاىل: }ِإمنا
بِ  َها َوالهُمَؤلاَفِة قُ ُلوبُ ُهمه َويف الرِّقَاِب َوالهَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اللاِه َوابهِن السا ِل َفرِيَضةا ِمَن اللاِه َواللاُه َعِليٌم َحِكيٌم{ يَوالهَعاِمِلنَي َعَلي ه

ُهمه َأنا ا، وقول النايبّ َصلاى اهللُ َعَليهِه 76 ِلمه تَ َرَض َعَليهِهمه َصَدَقةا يف َوَسلاَم ملعاذ َرِضَي اللاُه َعنهُه ملا بعثه ِإىَل الَيَمِن: "فََأعه للاَه اف ه
" ِنَيائِِهمه َوتُ َردُّ َعَلى فُ َقرَائِِهمه َواهلِِمه تُ ؤهَخُذ ِمنه أَغه  77أَمه

 االقتصاد اإلسالمي أن ينفق املستهلك حسب سعته من قواعد االستهالك يفالموازنة بين الدخل واالستهالك: -

لهيُ نهِفقه مماا ومستواه االقتصادي من غري إسراف وال تقتري، لقوله تعاىل: }لِيُ نهِفقه ُذو َسَعٍة ِمنه َسَعِتِه َوَمنه ُقِدَر َعَليهِه رِزهقُُه ف َ 

ا ِإالا َما آتَاَها َسيَ  سا راا{آتَاُه اللاُه اَل يَُكلُِّف اللاُه نَ فه ٍر ُيسه َد ُعسه َعُل اللاُه بَ عه ان ذا سعة وقرت على نفسه وعياله ، فمن ك 78جه

فسينتج عن ذلك نقص يف الطلب مما سيؤدي إىل حدوث الكساد واهلالك االقتصادي، ومن كان ممن قدر اللاه عليه 

وها َما عاىل يف قوله سرزقه فأنفق بأكثر من دخله حماكاة وتقليدا لغريه، فإنه سيكون خمالفا ألمر اللاه ت بحانه: }َوال تَ َتَمن ا

ٍض{ َضُكمه َعَلى بَ عه  وسينتهي به األمر إىل الوقوع يف العجز والضيق وسيضطر إىل االستدانة.  79َفضاَل اللاُه ِبِه بَ عه

 المطلب الثالث: مراتب سلم االستهالك اإلسالمي

 االستهالك تعتريه األحكام الخمسة: -0

 فيكون واجبا: إذا كان يف مرتبة الضروريات. -

 ويكون مندوبا: إذا كان يف مرتبة احلاجيات. -

 ويكون مباحا: إذا كان يف مرتبة التحسينيات. -

 ويكون حراما: إذا كان يف منطقة احملرمات واإلسراف والتبذير. -

                                                           
 [22( ]التوبة: 76 ) 

 ( متفق عليه.77) 

 2الطالق: ( 78 )

 36( النساء: 79 )
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 ويكون مكروها: إذا اقرتب من منطقة اإلسراف.  -

إن الشريعة اإلسالمية قد ضبطت حاجات املستهلك بسلم بسلم مقاصد الشريعة: ضبط حاجات المستهلك -8
توحيد السلم االستهالكي للمجتمع املسلم، والوصول إىل االستخدام األمثل للموارد االقتصادية، املقاصد من أجل 

 وميكن حتديد مراتب احلاجات االستهالكية  على الشكل التايل:

 ة حبفظ الضروريات اْلمس: الدين والنفس والعقل و النسل و املالحاجات ضرورية: وهي املتعلق -

 حاجات حاجية: وهي اليت فيها رفع للحرج واملشقة على املستهلك، كالتوسع يف املسكن واملركب -

والتوسع  حياة املستهلك وحتسني مستوى معيشته كاألخذ بالزينة من اللباس،حاجات حتسينية: وهي املتعلقة بتجميل  -
 فيما لذ وطاب من الطعام وغري ذلك.

ال يشبع املستهلك حاجة حتسينية إذا كان يف إشباعها إخالال حباجة حاجية، وال  يشبع حاجة وانطالقا من هذا السلم 
 حاجية إذا كان يف إشباعها إخالال حباجة ضرورية.

 لم إنفاق المستهلك في اإلسالمس-3

ُقوا"»قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلاى اهلُل َعَليهِه َوَسلاَم:  قه بِِه َعَلى »، قَاَل: فَ َقاَل َرُجٌل: يَا َرُسوَل اهلِل، ِعنهِدي ِديَنارٌ « َتَصدا َتَصدا
ِسكَ  قه بِِه َعَلى َزوهَجِتكَ »قَاَل: ِعنهِدي آَخُر، قَاَل: « نَ فه قه بِِه َعَلى َوَلِدكَ َتصَ »: ِعنهِدي آَخُر، قَاَل: قَالَ « َتَصدا قَاَل: « دا

قه بِِه َعَلى َخاِدِمكَ »ِعنهِدي آَخُر، قَاَل:  ، فانطالقا من هذا احلديث 80بِِه"« أَنهَت أَبهَصرُ »قَاَل: ِعنهِدي آَخُر، قَاَل: « َتَصدا
 ميكن حتديد سلم إنفاق املستهلك فيما يلي:

 نفسهإنفاق املستهلك على  -
 إنفاق املستهلك على زوجته -
 إنفاق املستهلك على ولده -
 إنفاق املستهلك على خادمه -
 إنفاق املستهلك يف سبيل اهلل -

                                                           
 .6/236، 2222( أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، رقم: 80 ) 
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 المطلب الرابع: العناصر المكونة لسلوك المستهلك المسلم

قواعد منضبطا يف سلوكه االستهالكي ل إن األصل يف املستهلك املسلم أنه رشيد، مادام الرشد االقتصادي: -2
ِلُموَن َوِمناا الهَقاِسطُوَن }َوأَناا ِمناا الهُمسه  لقوله تعاىل: إلسالم و قيمه وأحكامه اليت وردت يف القرآن الكرمي والسنة النبوية،ا

ا{ ا َرَشدا َلَم فَُأولَِئَك حَتَراوه   81َفَمنه َأسه
ف ذلك من ادي، ومن خالفلقد رمست الشريعة للمستهلك الطريق الذي يسري عليه ليبلغ مستوى الرشد االقتص

املستهلكني الميكن اعتباره رشيدا، ومن هؤالء السفهاء، الذين منعهم  اهلل تعاىل من التصرف يف أمواهلم مادمت صفة 
السفه مالزمة هلم، فإذا ارتفعت عنهم أمر بدفع أمواهلم إليهم، وكذلك األمر بالنسبة للصيب ال ميكن من ماله حىت 

ا َوارهزُقُ  ال تعاىل:يكتمل عقله ويبلغ رشده ق َواَلُكُم الايِت َجَعَل اللاُه َلُكمه ِقَياما َفَهاَء أَمه تُوا السُّ ُسوُهمه }َواَل تُ ؤه وُهمه ِفيَها َواكه
ُروفاا ) دا 5َوقُوُلوا هَلُمه قَ وهالا َمعه ُهمه ُرشه ُتمه ِمن ه َواهَلُمه {  ا  َواب هتَ ُلوا الهَيَتاَمى َحىتا ِإَذا بَ َلُغوا النَِّكاَح فَِإنه آَنسه فَ ُعوا إِلَيهِهمه أَمه  82فَاده

كما أن االقتصاد اإلسالمي ال يقصر  الرشد على حجم السلع واْلدمات اليت حيصل عليها املستهلك، وال على 
إشباعها كما هو احلال يف الفكر االقتصادي الرأمسايل، وإمنا ينظر إىل طرق احلصول على هذه السلع هل هي مقدار 

وهل هي يف دائرة الطيبات أم احملرمات؟ وهل يف ذلك إضرار باملصلحة اجلماعية أم هناك توافق بينها  مشروعة أم ال؟
 وبني املصلحة الفردية للمستهلك؟ 

حرية  املستهلك ، فال هو منحهإن االقتصاد اإلسالمي قد جاء مبنهج وسط يف مسألة حرية الحرية الموجهة:  -8
و  ،مطلقة يف اختياراته االستهالكية كما فعل االقتصاد الرأمسايل، وال سلبه إياها كما هو األمر يف االقتصاد االشرتاكي

 إمنا منحه حرية موجهة حتقق توازنا بني املصلحة الفردية واجلماعية.
كل سلوك يصدر عن املستهلك ليس مرتبطا إن   من املنظور اإلسالميالبعد الزمني لسلوك المستهلك:  -3

 فحسب بالبعد الدنيوي، وإمنا متتد نتائجه إىل البعد األخروي، وهذا خبالف النظرية الغربية املادية اليت تربط كل تصرفات
يف  ااملستهلك بالنتائج الدنيوي، وإن هناك من التصرفات واألفعال اليت خيتارها املستهلك املسلم وال يرى هلا أثرا مادي

 احلياة الدنيا وإمنا جيِّن نتائجها يف احلياة األخرى كاإلنفاق يف وجوه الرب واْلري.

                                                           
 [24]الجن: ( 81 ) 

 [2، 2]النساء: (82) 
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 إن هدف املستهلك من استهالكه  يف االقتصادي اإلسالمي ال يقتصر على حتقيقتحقيق المنفعة المادية والروحية: 
 املنافع املادية الصرفة، وإمنا يهدف إىل حتقيق هدف أمسى وهو عبودية اهلل تعاىل، يقول تعاىل: }َواب هَتِغ ِفيَما آتَاَك اللاهُ 

َسَن اللاُه إِلَيهَك َواَل تَ بهِغ الهَفَسادَ  ِسنه َكَما َأحه ن هَيا َوَأحه ِخرََة َواَل تَ نهَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ اَر اآله َ يف  الدا بُّ  األه ِض ِإنا اللاَه اَل حيُِ ره
ِسِديَن{   83الهُمفه

إن اإلسالم دين يوازن املطالب املادية والروحية لإلنسان، فلهذا يشجع املستهلك على السعي لتحقيق منافعه املادية 
 ما كانت منضبطة بالقواعد اإلسالمية ومتوافقة مع التعاليم الشرعية.  

 خاتمة:

 توصل إليها بعد دراسة هذا املوضوع هي كالتايل:وأهم النتائج واْلالصات امل

 يف أي جمتمع، يعكس تصور وقيم ومعتقدات هذا اجملتمع. سلوك املستهلك  -2
نظرية سلوك املستهلك يف االقتصاد الوضعي جنحت يف إجياد القوالب النظرية واألدوات التحليلية، لكنها  -1

 أخفقت يف تفسري سلوك املستهلك تفسريا موضوعيا.
 وشرعية.أخالقية و تأسس على ثوابت عقدية تسلوك املستهلك يف اإلسالم نظرية  -3
 نظرية سلوك املستهلك تتكامل فيها اجلوانب العقدية واألخالقية والتشريعية -4
نظرية سلوك املستهلك من املنظور اإلسالمي هي جزء من النظرية االقتصادية العامة اليت حتكم سلوك املسلم  -5

 .وتصرفاته
 قتصادي يف سلوك املستهلك املسلم حيميه من نفسه ومن املنتج والتاجر.حتقيق الرشد اال -5
نظرية توازن بني مطالب الروح واجلسد، وبني مطالب الفرد واجلماعة، نظرية سلوك املستهلك اإلسالمية  -7

 .ومطالب الدين والدنيا

 

 

                                                           
 [22( ]القصص: 83 )
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 الئحة المصادر والمراجع
 القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم -2
 ه.2407ر الدين أبو الربكات حممد الغزي، حتقيق عمر موسى باشا، دار ابن كثري ،دمشق، آداب املواكلة، بد -1

 م.2558ه/2425: 2أساس البالغة، الزخمشري، حتقيق حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط -3
ألردن، ا-عماناألساس يف علم االقتصاد، د. حممد الوادي ود. إبراهيم خريس،دار اليازوري للنشر والتوزيع،  -4

1007. 
 أساسيات التسويق الشامل واملتكامل، حممود جاسم الصميدعي، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، -5
 .1005/ 1األردن، ط–بول ساملويلسون، ترَجة هشام عبد اهلل، الدار األهلية للنشر والتوزيع، عمان االقتصاد،  -5
 م، 2583سجل العرب، القاهرة، االقتصاد للجميع، ليونارد سلك، ترَجة مسرية حبة،  -7
االقتصاد الكلي النظرية والسياسات، ج.آكلي، ترَجةد.عطية مهدي سليمان، اجلامعة املستنصرية، بغداد،  -8

 م.2580
 أصول االقتصاد اإلسالمي، د. أمني مصطفى عبد اهلل،  مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاؤه.   -5

 م2585ه/2405: 1دار الكتب العلمية،طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين،  -20

 تاج العروس، الزبيدي، حتقيق جمموعة من املؤلفني، دار اهلداية، من دون طبعة -22
 تاريخ الفكر االقتصادي، د.لبيب شقري، مكتبة هنضة مصر، من دون طبعة. -21
 ه.2323: 2القاهرة، ط-تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي،املطبعة  الكربى األمريية -23

ه/ 2410: 1فسري القرآن العظيم، ابن كثري، حتقيق سامي بن حممد سالمه، دار طيبة للنشر والتوزيع، طت -24
 م.2555

السعودية،  -الرؤية اإلسالمية لسلوك املستهلك ، زيد بن حممد الرماين، دار طويق للنشر والتوزيع، الرياض -25
 م.1002-ه2/2411ط

 .2575نة السلوك التنظيمي، علي سامي، مكتبة القاهرة ،س -25
، 1003زائر، اجل -سلوك املستهلك عوامل التأثري البيئية، عنايب بن عيسى، ديوان املطبوعات اجلامعية -27

 .1/25ج
سلوك املستهلك، حممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -28

1005  
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ن يوسف، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان ، األردن، سلوك املستهلك، ممود جاسم الصميدعي، ردينة عثما -25
1005  

 .3/1002سلوك املستهلك مدخل اسرتاتيجي، حممد إبراهيم عبيدات، دار وائل للنشر، عماناألردن، ط -10
 بعة.بريوت، من دون ط-سنن أيب داود، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا -12
: 1مصر، ط-مد فؤاد عبد الباقي وأْحد حممد شاكر، مطبعة مصطفى البايب احلليبحتقيق حمسنن الرتمذي،  -11

 م.2575ه/2355

 م.1004ه/ 2414: 2لبنان، ط -سنن الدارقطِّن، حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون،مؤسسة الرسالة، بريوت -13
ه/ 2414 :3لبنان،ط-السنن الكربى للبيهقي، حتقيق حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت -14

 م.1003
 سنن ابن ماجه، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، من دون طبعة. -15
ه/ 2407: 4بريوت، ط -الصحاح تاج اللغة، اجلوهري، حتقيق أْحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني -15

 م.2587
 ه. 2411: 2ط صحيح البخاري، حتقيق حممد زهري بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، -17
 بريوت، من دون طبعة. -صحيح مسلم، حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب -18
صياغة إسالمية جلوانب من دالة املصلحة االجتماعية ونظرية سلوك املستهلك، حممد أنس الزرقا، ندوة قراءات  -15

 اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، كلية االقتصاديف االقتصاد اإلسالمي، املنشورة مبجلة أحباث االقتصاد 
 م.2587-ه2407، 2واإلدارة، جدة،ط
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