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 Bu çalışma rasyonel tüketim mefhumu ve tüketici davranışlarına yön 
veren değerleri, ilkeleri incelemekte ve bunların İslam ekonomisi ile 
konvensiyonel ekonomideki farklarını ortaya koymaktadır. 
Konvensiyonel ekonomide değerlerin kaynağı insan aklı ve 
tecrübeleridir.  Bu kaynak değişkendir. Tüketici davranışlarının arka 
planındaki güdü ise kişisel refah arayışıdır. Diğer taraftan, İslam 
ekonomisi sistemi, gücünü kendi kaynaklarının gücünden almaktadır. 
Bunlar Kur’an-Kerim ve Peygamberin Sünnetidir. Tüketici güdüsü ise 
Rabbinin rızasını kazanmak ve cennete girmektir. Çalışma İslam 
ekonomisinde rasyonel tüketim mefhumunu oluşturan değer ve 
ilkeleri ile Batı toplumlarındaki konvensiyonel ekonomi sistemini 
oluşturan değer ve ilkeleri ortaya koymaktadır. Batı toplumlarında 
insan isteklerinin ve gayri ahlaki mutlak hürriyetinin sınırları ancak gelir 
miktarı ile sınırlı iken İslam ekonomisinde rasyonel tüketim mefhumu 
yüce İslami değerlerin etkisiyle şekillenmiştir. İslam ekonomisinde 
tüketici davranışları için bu mefhumun kendi yöntemiyle tespiti, insan 
doğasıyla ilgili olmasına rağmen mümkün olabilecek nihai çözümdür.  
Bu çalışma, İslam ekonomisi ile konvensiyonel ekonomide rasyonel 
tüketim ilkelerinin farklı olmasının toplumdaki etkilerini ele almaktadır.  
Araştırmada şu sonuca varılmıştır. Mekasıd-ı Şeria’nın tüketime ilişkin 
öngördüğü öncelikler listesinde İslami rasyonel tüketim ilk sırada yer 
almaktadır. Çalışmada rasyonel tüketim mefhumu, Batıdaki 
konvensiyonel mefhumdan İslami mefhuma dönüştüğünde toplumda 
meydana gelebilecek değişim de ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
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 يتعلق أن ه إال   ممكنا   هنائيا   عالجا   يعد منهجه، بواسطة املستهلك لسلوك اإلسالمى االقتصاد ضبط إن  
 رشيد، سلوك إىل رشيد غري سلوك من للتغري، بقابليته هلا االستهالكي السلوك يتميز واليت البشرية، ابلطبيعة

 دائمة، بصفة ميارس هو إذ الوقائي، العالج الرشد، إىل الداعية اإلسالمية ابلقيم التذكري وميثل وابلعكس،
 أو جهال ، أو نسياان،   عنه خرجوا من إليه ويعيد به، يتحلون من عند االستهالكي الرشد على حيافظ كي

 العقايب العالج فإن مستمرءا   كا  وسلو  دائما ، موقفا   االستهالكي الرشد عن اخلروج كان  إذا أما طارائ . ضعفا  
 .الرشيد السلوك إىل هؤالء تعيد اليت املناسبة صورته يف يباح
 واالستهالكية، الشرائية، قراراهتم تفهم يف املستهلكني تساعد عامة املستهلك لسلوك احلاكمة القيم دراسة إن  

 تفهم على الدراسة هذه ساعدت كما  القرارات، هذه خلف الكامنة واألسباب الدوافع على التعرف ويف
 الدراسة تفسر كما  أخرى، دون جتارية وعالمة معينة، لسلعة اختيارهم يف تفكريهم على تؤثر اليت العوامل
 الشرائية قراراهتم حتسني املستهلكون يستطيع وبذلك التأثريات، هذه ضوء يف ونتائجه سلوكهم أسباب
 .والشرائي االستهالكي سلوكهم وتعديل

 يف لتشكل البعض بعضها مع ومتداخلة متعددة بعوامل يتأثر للبشر االستهالكي السلوك نأ شك وال
 تؤثر حيث اجملتمعات، من غريه عن ختتلف استهالكية سلوكيات جمتمع فلكل اجملتمعات، ثقافة النهاية

 وال استهالكا ، أو إنتاجا   سواء االقتصادية سلوكياته على اجملتمع أفراد يعتنقها اليت واألخالق القيم منظومة
 منها، االقتصادية وخاصة املسلم سلوكيات كافة  على تؤثر اإلسالمية القيم منظومة أن   على اختالف
 ذلك عن ينتج مث ومن وتضبطه، فتهذبه الغري، مع املسلم تعامالت ضبط على القيم هذه جل فتنصب

 .معا   والغري النفس حقوق مراعاة حيث من معتدلة استهالكية سلوكيات
 القيم منظومة اختالف من انبع اإلسالمى واالقتصاد الرأمساىل االقتصاد بني االختالف فإن وعليه،

 البحث هذا وأييت االستهالكي، الرشد ملفهوم نظرته اقتصاد كل  عليها يَبىن اليت الفلسفية والضوابط
 .عليه المياإلس االقتصاد يف القيم منظومة وأثر االستهالكي الرشد مفهوم لدراسة كمحاولة

 
 :البحث مشكلة

 واملفاهيم القيم مع الوضعي االقتصاد يف االستهالكي الرشد مفهوم تعارض يف البحث مشكلة تتمثل
 يف املستهلك سلوك قضية نشأت حيث اإلسالمي؛ االقتصاد يف املفهوم تشكيل على املؤثرة اإلسالمية

 االقتصادية فالعقالنية والنفعية، االقتصادية، ابلعقالنية يسمى ما نتاج وهي الرأمسالية، ظهور بعد الغرب
 ألكرب املستهلك حتقيق حنو وعناية حبذر موجهة دقيقة حسابية عملية نتيجة أن ه على البشري السلوك تفسر
 طيبة، سلع أو ضارة سلع بني تفرقة ودون غريه، قيد دون دخله حدود يف حاجاته إشباع من ممكن قدر
 .اجملتمع على االستهالكي السلوك هذا لتأثري مباالة أي وبال
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 واإلسراف التخمة يف الوقوع املقابل ويف العامل، من أحناء يف انتشرت اجملاعات أن   جند املعاصر الواقع وبقراءة
 منها تعاين اليت املشكالت من صورة إال هذه وما املعاصرة، اجملتمعات من أخرى قطاعات يف الغذائي

 منحرفة اجملتمعات استهالك يف السائدة والقواعد األمناط أن على يدل مما احلاضر، الوقت يف اجملتمعات
 صالحية عدم على يدل وكذلك صحيحة، قيم مبنظومة االلتزام عن البعد كل  وبعيدة الصحيح، اخلط عن
 .حبتة مادية نظرة من النابعة االستهالك وفلسفات قيم
 

 :البحث أسئلة
 وضوابطه؟ اإلسالمي االقتصاد يف االستهالكي الرشد حقيقة هي ما .1
 وضوابطه؟ الوضعي االقتصاد يف االستهالكي الرشد إفرتاضات هي ما .2
 اجملتمع؟ على واإلسالمي الوضعي االقتصاد بني االستهالكي الرشد ضوابط اختالف أثر ما .3

 
 :البحث هدف
 الرشد مفهوم تشكيل يف واإلسالمي الرأمسايل االقتصاد يف القيم ضوابط من كل  فعالية مدى مقارنة

 .اجملتمع لدي االستهالكي
 

 :البحث فرضية
 التطبيق مع الوضعي االقتصاد يف االستهالكي الرشد مفهوم حتكم اليت والضوابط القيم منظومة تصطدم"

 ."املسلم للمجتمع العملي
 

 :البحث أمهية
 املوضوعات من عليه اإلسالمي االقتصاد يف القيم منظومة وأثر االستهالكي الرشد مفهوم موضوع يعد

 املوضوع، هلذا والعلمية النظرية املنطلقات خالل من األمهية هذه وأتيت احلديثة، االقتصادايت يف املهمة
 :وهي

 القيم منظومة بيان خالل من املسلم اجملتمع ألفراد االستهالكي الرشد مفهوم ضبط يعد .1
 .اإلسالمي لالقتصاد العامة األهداف لتحقيق ضروراي   أمرا   اإلسالمية

 حيقق مبا اجملتمع ألفراد االستهالكي السلوك ترشيد يف اإلسالمي االقتصاد فعالية على التأكيد .2
 الفلسفية للمنطلقات كبديل  للمجتمع العامة املصاحل مع يتعارض وال ممكن نفع أكرب هلم

 .تناقضات من يفرزه وما الوضعي لالقتصاد
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 :البحث منهج
 مفهوم حتكم اليت القيم منظومة لسيادة امللموس الواقع خالل من تقرائياالس املنهج علي البحث اعتمد
 منظومة أي الستنتاج وذلك اإلسالمي، االقتصاد يف القيم منظومة بيان عن فضال الغريب االستهالكي الرشد
 اتمس إبراز على يعتمد الذي املقارن املنهج على البحث اعتمد كما  معا ، واجملتمع الفرد على ابلنفع تعود

 الوضعي االقتصاد من لكل الفلسفية املنطلقات بني واالختالف الشبه وأوجه الدراسة عناصر وأهداف
 يف االستهالكي الرشد مفهوم بناء إىل الوصول من الباحثان ليتمكن اإلسالمي لالقتصاد األخالقية والقيم

 .واجملتمع االقتصاد إصالح على وأثره اإلسالمي، االقتصاد
 

 ابقةالس الدراسات
 مقدم حبث االستهالكي"، السلوك ترشيد يف اإلسالمي االقتصاد "دور حممد، زرقون احلميد، عبد بوخاري

 العلوم مبعهد  املنعقد املستقبل"، ورهاانت الواقع... اإلسالمي، االقتصاد حول" األول الدويل امللتقى إىل
 .م2011 فرباير 24-23 يومي  اجلزائر، ،بغرداية اجلامعي ابملركز التسيري، وعلوم التجارية االقتصادية،

 النظام مبادئ عن االستهالكي للسلوك اإلسالمي االقتصادي النظام مبادئ بني االختالف الدراسة تناولت
 نظرة الختالف وتبعا   واإلنسان، للحياة والرأمسالية اإلسالم من كل    نظرة اختالف إىل يرجع وأن ه الرأمسايل
 .لالستهالك نظرهتم ختتلف واحلياة، نسانلإل والرأمسالية اإلسالم

 وسلوك االستهالك منط على افرتضها اليت الضوابط خالل من اإلسالمي االقتصاد أن   إىل الدراسة وتوصلت
 تقدم مراحل خالل من منوه واجتاهات وحجم الطلب نوعية حتديد يف مباشرا   أتثريا   ميارس املستهلك،

 اجملتمع احتياجات تشبع اليت التوليفة إلنتاج وختصيصها املطلوبة املوارد حجم يف ابلتايل يؤث ِّر وذلك اجملتمع،
 .الضوابط تلك إطار يف
 تتطرق مل كما  املستهلك سلوك على وأثرها اإلسالمية القيم ملنظومة كامل  توضيح إىل الدراسة تتطرق ومل
 تطرقها عدم إىل ابإلضافة اإلسالمية، القيم منظومة إبعمال املسلم املستهلك هبا يتوازن اليت الكيفية إىل

 .للمسلم استهالكي سلم ترتيب على وأثرها الشرعية للمقاصد
 
 اإلسالمي االقتصاد يف وضوابطه االستهالكي الرشد حقيقة .1
 االستهالكي"* يسمى:"الرشد أساسي قيمي ضابط االستهالكي ابلسلوك املتعلقة اإلسالمية القيم مجاع إن  

 يف الشيء وضع هو االستهالكي": و"الرشد اإلسالمية. القيم من جمموعة حتته يندرج أساسي ضابط وهو
 بينة على وهو ينفق بل هدى، غري على ينفقه وال واجب، من مينعه فال موضعه، يف املال وإنفاق نصابه،

 يقول ، تضحية من سبيله يف يتحمله وما منفعة، من اإلنفاق حيققه مبا وعي كامل  وعلى إنفاقه، عاقبة من
 (،67) رقم اآلية الفرقان سورة َقواما﴾ َذلِّك بني وَكان يْقرُتوا وملَ  يسرُِّفوا ملَ  أَنَفُقوا إَِّذا وال ذِّين ﴿ تعاىل: هللا
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 الوضعية النظم كل  هبا جاء ما جماراة عن تعجز حبيث االستهالك ترشيد مبدأ تضمنت الكرمية اآلية هذه
 التقتري بني ابلقوام امللتزمني املسلمني إنفاق الكرمية اآلية هذه وتصف ، االستهالك ترشيد على تعمل اليت

 لوكس وصفت وإمنا االستهالك، مستوايت من معني مستوى حتدد مل بذلك الكرمية واآلية واإلسراف
 وال يقرت ال فالغين يسرفون، وال يقرتون ال فقراء أم أغنياء كانوا  فسواء الدخل، حاالت مجيع يف املسلمني
 .يسرف وال يقرت ال كذلك  منهم الدخل ومتوسط يسرف، وال يقرت ال والفقري يسرف،

 يف ورُقيِّ   ديما إشباع أقصى حتقيق إىل هتدف ذاتية، وأخرى موضوعية بعوامل يتحدد االستهالك كان  إذا
 الرأمساىل االقتصاد مع تشابه وإن حىت إسالمي، اقتصاد ظل يف كذلك  ليس فاألمر رأمسايل، اقتصاد ظل
 اإلسالمية الشريعة وضوابط لقواعد نظرا   واجتاهه، أتثريها حجم يف معه خيتلف فإن ه املوضوعية العوامل يف

 .واضح بشكل االستهالكي سلوكه على روتؤث املسلم الستهالك حدودا   تضع اليت العليا والقيم
 السلوك حتكم عليا أساسية قيمة وأن ه اإلسالمي، االقتصاد يف االستهالكي" "الرشد مفهوم ولتحديد

 تشكل واليت اإلستهالكي" "الرشد ملفهوم احلاكمة الضوابط جمموعة الباحثان يبني للمسلم، االستهالكي
 خاصا   طابعا   للمسلم اإلستهالكي الرشد مفهوم ومتنح ستهالكي"اال "الرشد قيمة وحتقيق بناء يف اللبنات

 يعرض يلي وفيما رشده. عدم أو السلوك رشد على احلكم يف فيصال   تعد كما  به، مكلف هو ما غاية حيقق
 :الفرعية القيم أو الضوابط هذه البحث
 اإلسراف عدم 1.1

 اإلسرايف السلوك يتصف أنْ  العقل يقبل فال مةحمر   منطقة  -والرتف التبذير وكذلك – اإلسراف منطقة تعد 
 رقم اآلية من األنعام سورة اْلُمْسرِّفِّنَي﴾ حيِّب   اَل  إِّن هُ  ُتْسرُِّفوا ﴿َواَل  تعاىل: قوله أدلتها، ومن رشيد، سلوك أبن ه

 اإلسراف فإن   وعليه حالل، من كان  وإنْ  الدنيا يف والتوسع التنعيم، يف  احلد" جماوزة و"السرف: (،141)
 أصل هلا اليت النفس، لرغبات واالستجابة املباحات استهالك يف احلد جتاوز هو: االقتصادي مضمونه يف

  . والتوسط االعتدال حد عن ابلشخص خيرج الذي األمر مشروع،
 يتوازن أنْ  املسلم فعلى التضخم، إىل يؤدي ألنه وللمجتمع؛ للنفس ظلم ألن ه اإلسالم يف حمرم واإلسراف

 اإلسراف أن   كما  الرتفيه، وكذلك واملشرب، وامللبس املأكل يف صوره شىت يف اإلسراف ويتجنب وكهسل
 غري يف ماله وينفق الفاقة يعانون اإلسالم يف له أخوة يرتك فاملسرف واملساكني للفقراء غنب على ينطوي

 يؤثر الذي االجتاه يف للثروات وإضاعة للموارد تبديد اإلسراف عن ينتج اآلخر اجلانب وعلى . مقتضى
 خفض وابلتايل االدخار يقلل كما  حمله، غري يف التوسع إىل اإلنتاج وتوجيه االقتصاد على ابلسلب

 .االستثمار
 يسد ما مقدار "ففي أوجه: أربعة هلا مسألة الطعام خيص ما خاصة االستهالك أن   الشيباين اإلمام ويوضح

 له مباح هو الشبع حد إىل ذلك على زاد وفيما معاقب، غري مثاب هو الطاعة على به ويتقو ى رمقه به
 له مرخص هو احلالل من اللذات ونيل الشهوات قضاء ويف ابلعرض، يسريا   حسااب   ذلك على حماسب
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 فإن   معاقب، هو الشبع على زاد وفيما اجلائعني، وحق النعمة بشكر مطالب ذلك، على حماسب فيه،
 " .حرام الشبع فوق األكل
 أشد فالتبذير* التبذير، وهو احملرمات أنواع من آخر نوعا   يذكر جنده الشيباين لإلمام السابق النص يلوبتحل

 كما  والشهوات، واملعاصي احملر مات على اإلنفاق يف والتوس ع احلد ِّ، جتاوز يف املغاالة وهو: اإلسراف، من
 أودى األم ة يف الرتف* انتشر وإذا شهواهتا، يف وينغمس الدنيا مالذ ِّ  يف فيتوسع التبذير، من أشد الرتف أن  
 لَِّرب ِّهِّ  الش ْيطَانُ  وََكانَ  الش َياطِّنيِّ  إِّْخَوانَ  َكانُوا  اْلُمَبذ ِّرِّينَ  إِّن   * تَ ْبذِّير ا تُ َبذ ِّرْ  ﴿َواَل  تعاىل: هللا يقول الفناء، إىل هبا

 الطيبات برتك االستهالكي االنفاق يف احلد جتاوز والتبذير: (.27–26) رقم اآلية اإلسراء سورة َكُفور ا﴾
  .حق غري يف اإلنفاق عنهما: هللا رضى عباس وابن مسعود ابن وبتعبري اخلبائث، على واالنفاق
 تقع ولكن فقط، الفرد على تقع ال االقتصادية آاثرمها أن حيث ويرفضهما؛ والتبذير الرتف حيرم فاإلسالم

 حالة إىل ابلدولة يؤدى ذلك فإن   دولة يف الرتف حالة تحكمتاس إذا أن ه ذلك ككل،  اجملتمع عاتق على
 اإلستهالكي الرشد يتصف أنْ  ميكن ال وبذلك  الفرد. وميزانية الدولة موازنة يف واالختالل والضعف اهلرم

 وضع لذا مباحة، كانت  وإنْ  حىت نفسه، لرغبات وفقا   ممكن إشباع أكرب حتقيق جملرد ابإلسراف للمسلم
 تبديد إىل والتبذير اإلسراف يؤدي حيث للمسلم، املباح اإلستهالك يتجاوزه ال )معيار( بطضا اإلسالم

 .التضخم وزايدة اإلنتاج ارهاق إىل يؤدى مبا الضروري غري الطلب وزايدة ختصيصها وسوء املوارد
 التقتري عدم 2.1
 من أقل إنفاق أن ه إذ ، العيال" ومصاحل األهل أقوات مثل له مدافع وال منه البد فيما هو:"التضيق التقتري

 قد أمهيته أن   إال   فردية، ظاهرة ميثل كان  وإنْ  املباح. يف اإلنفاق عن اإلمساك به يقصد كما  االعتدال، حد
 من اآلخرين ابحتياجات الوفاء يف مسامهته وضرورة اجملتمع أفراد من فرد كل  أمهية عرفنا إذا كبرية  تكون
ما معا   والتقتري اإلسراف عن اإلسالم هنى لكفلذ يعول. ومن أسرته أفراد  أمناط من منطني ميثالن ألهن 

 .البشرية الفطرة مع يتناىف الذي السوي غري التصرف
 يََدكَ  جَتَْعلْ  :﴿َواَل -وتعاىل سبحانه - يقول التقتري، أو البخل أو الشح عدم على اإلسالم حيض كما

 أطاع وإذا (.29) رقم اآلية اإلسراء سورة حَمُْسور ا﴾ َمُلوم ا فَ تَ ْقُعدَ  اْلَبْسطِّ  ُكل    اتَ ْبُسْطهَ  َواَل  ُعُنقِّكَ  إِّىَل  َمْغُلوَلة  
  قبلكم" كان  منْ  أْهَلك فإنه الشح "اتقوا ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ويقول ذلك. على يثاب فإن ه تعاليمه، وات بع رب ه املسلم

 أن   يتضح املطهرة النبوية والسنة الكرمي القرآن يف األدلة من وغريهم الشريف واحلديث الكرمية اآلية ومن
 ال  يعول من وحاجات حباجاته ويفي ابلشخص يقوم الذي احلد وهذا االستهالك، من أدىن حد هناك
 وظلم للنفس، ظلم وفيه التقتري، إمث ارتكب فعل فإنْ  حتقيقه، على قادر أن ه طاملا حتته الفرد يعيش أن يصح

 يف هبا املنوطة وظائفها أداء عن ويعوقها إليه، حاجة يف هي ما حيرمها هفألن   النفس ظلم أم ا للمجتمع.
 بغريه. ابملقارنة منخفضة ستكون نفسه( على )الشحيح املقرت العامل إنتاجية أن   فيه الشك مما ألن ه احلياة؛

 .الكساد مرحلة إىل به ويصل فيه، الفعال الطلب نقص إىل يؤدي فألن ه اجملتمع ظلم أما
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 وبني اجملتمع بني حيول الذي االستهالكي" "الرشد مفهوم )معيار( حمددات أحد يعد التقتري فإن   مَث   من
 االستهالك حجم ارتفاع الفرعية القيمة هذه تكفل لذا اجلماعة، حياة يهدد الذي احلد إىل االستهالك تدىن

 أبن ه سلوكهم يتصف حىت بكفاءة احلياة يف دورهم ممارسة على قادرين األفراد جيعل الذي املستوى إىل
 .رشيد

 بني حتول وهي اإلستهالكي، الرشد مفهوم بناء يف هاما   معيارا   تعد التقتري عدم قيمة أن   يتبني سبق مما
 النافع. االستهالكي السلوك على األفراد وتشجع اجملتمع*، على للحفاظ اإلنتاجية القدرات وتعطيل إهدار
 عملية وبطء عاطلة، طاقات وجود وابلتاىل الطلب قلة إىل يؤدى التقتري حالة يف اجملتمع وقوع أن   كما

 . عديدة اقتصادية ومشكالت اختالالت إىل يؤدى ذلك ومجيع والكساد، والبطالة، التنمية،
 يقل أو يتجاوزه أنْ  يصح ال حدا   االستهالكي لإلنفاق وضع قد يكون والتقتري لإلسراف اإلسالم ومبحاربة

 الرشد مفهوم لتحقيق املطلوب هو االنفاق يف فالقوام واجملتمع، الفرد استهالك يقع احلدين هذين وبني عنه.
 .اإلسالم هبدي امللتزم اجملتمع ومن منه املتوقع وهو املسلم، به املخاطب اإلستهالكي

 واالعتدال( )الوسطية واإلسراف التقتري بني القوام 3.1 
 القيم ضوء يف إنفاقه وتطبيق تعظيم إىل يسعى االستهالكي" "الرشد مةبقي امللتزم املسلم املستهلك إن  

 يف واالعتدال التوسط املسلم املستهلك يراعي وهبذا االستهالكي، الرشد ملفهوم الضابطة اإلسالمية
 بطاعة ملتزم املسلم املستهلك يصبح حيث احملرمات استهالك وعدم الروحى، البعد يتضمن مبا استهالكه

 .هللا
 مسألة أن   حيث والتقتري، اإلسراف من كل  عن البعد حمصلة هي االستهالك يف واالعتدال توسطوال

 إال حيدها ال حيث الرأمساىل، االقتصاد يف احلال عليه هو كما  ليست اإلسالمي االقتصاد يف االستهالك
 عظم فمهما تدال،واع توسط مسألة هي وإمنا والطلب، العرض قانون يفرضه الذي الثمن أو املتاح، الدخل

 غري اإلنفاق يف إضاعته أو إهداره له اإلسالم يبيح فال واملال، الرزق يف عليه هللا ووسع املستهلك دخل
 .السريف( ) رشيد وغري االقتصادي،

 وهو املسلم، الفرد حركة جمال للمسلم اإلستهالكي" "الرشد ملفهوم بناءه يف واالعتدال الوسطية حد وميثل
 لإلمكانيات تبعا   أعالها، يف كان  شاء وإنْ  وسطها، يف كان  شاء وإنْ  أوهلا، يف كان  شاء إنْ  احلركة، حر فيها

 يف الرغبة من للمستهلك النفسي املوقفو  الرشيد، االقتصادى والفكر السليم العقل يهدى وما املتاحة،
 الكفاية، مستوى إىل ليصل كثريا ،  أو قليال   عليه الزايدة أو الكفاف، مستوى األدىن، احلد على االقتصار

 الوسطية ومنطقة اإلابحة، منطقة يف تقع استهالكية مستوايت كلها  وهى الرفاهية، مستوى إىل أو
 له تسمح فلم الضرورايت( )إشباع الكفاف مستوى عند شخصابل اإلمكانيات وقفت فإذا واالعتدال،

 احلاجيات( )إشباع الكفاية مستوى بتحقيق إمكانيته تسمح منْ  أم ا املستوى، هذا عند وقف عليه، ابلزايدة
 يف يتحكم الذي هو النفسي موقفه فإن   الكماليات(، )إشباع العيش ورغد الرفاهية مستوى بتحقيق أو
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 أنْ  ميكنه املادية الناحية من فهو عنه، طواعية نزوله يف أو إمكانياته، به تسمح الذي ىاملستو  عند بقائه
 مستوى عند ابالستهالك يقف أنْ  يفضل قد لكن ه الرفاهية، مستوى أو الكفاية مستوى عند يكون

  . الكفاف
 املال رأس من وليس الدخل من االستهالك 4.1 

 اخلمس، الضرورايت كباقى  حبفظه الشريعة اهتمت الىت اإلسالم قيم منْ  أساسية كقيمة  املال حفظ إن  
 االستهالكى" "الرشد مفهوم بذلك وضبطت والتقتري، اإلسراف بعدم وذلك وصيانته حفظه إىل فوجهت

 ابتباع عليه للمحافظة وجهت بل استهالكي، مال إىل اإلنتاجى املال حتويل من حذرت كما  املال، يف
 االستهالك يكون أنْ  إىل ودعت واالستثمار، ابلتجديد وتنميته املستمر، واإلحالل لسالمته الفنية القواعد

 .كله  ال الدخل بعض
 إلجراءات الطبيعي املدخل فإن   ولذا املال" رأس سالمة بعد إال ربح "ال أن ه على والفقهاء املفسرون ويتفق

 هناك فليس . املال برأس املساس دون هتوزيع ميكن الذي الربح حتديد هو املال، رأس سالمة على احملافظة
 وإنتاجا ، استهالكا   يتوازن أنْ  جيب للمسلم القومي السلوك أن   على خيتلف ال العقلي املنطق أن   يف شك
 بغرض منه جزءا يدخر بل االستهالك، يف يستخدمه فال املال رأس على حيافظ أنْ  التوازن هذا قمة ومن

 .العامل املال رأس إىل اإلضافة
﴾ مِّنَ  َلُكمْ  َأْخَرْجَنا َوممِّ ا َكَسب ُْتمْ   َما طَي َِّباتِّ  مِّنْ  أَْنفُِّقوا آَمُنوا ال ذِّينَ  أَي  َها ﴿ايَ  تعاىل: قال  البقرة سورة اأْلَْرضِّ

 يعين جماهد: قال اكتسبوها. اليت األموال من رزقهم ما طيبات من عباس: ابن قال (،267) رقم اآلية
 رأس وليس الدخل هو والكسب الكسب، من ابإلنفاق أتمر الكرمية فاآلية . مهل إايها بتيسريه التجارة
 الكرمية فاآلية مال، رأس وليس دخل األرض من واخلارج األرض، من لنا هللا أخرج مما ابإلنفاق وأتمر املال،

ا االستهالك أن   توضح  أنْ  فينبغى فاق،اإلن وهو الثاين األمر أما األول، األمر وهذا الدخل، مِّنَ  يكون إمن 
 تعاىل قوله يف التبعيضية "مبن" التعبري إذ واضحة، عليه اآلية وداللة الدخل، كل  وليس الدخل بعض يكون

  .األرض من اخلارج وبعض الكسب بعض على يقع االنفاق أن   يفيد َأْخَرْجَنا﴾ ﴿ممِّ ا وقوله ﴿مِّْن﴾
 ينفق أال األول: أم        رين: يف املال حفظ لجع التجارة" حماسن إيل "اإلشارة كتاب  صاحب لذلك ويشري
 أال   والثاىن: البتة. شئ مْنه يبقى وال يفىن أنْ  املال يلبث مل ذلك فعل مىت فإن ه يكتسب، مما أكثر املسلم
 فيما وضيعة أو تؤمن، ال لنائبة عنده يكون ما ليبقى دونه، يكون بل يكتسب، ملا مساواي   ينفق ما يكون
  .غلته على جائحة أو اتجرا ، كان  إنْ  يعانيه
ْرُهمْ  اّلل ِّ  َسبِّيلِّ  يفِّ  يُ ْنفُِّقوهَنَا َواَل  َواْلفِّض ةَ  الذ َهبَ  َيْكنُِّزونَ  تعاىل:﴿َوال ذِّينَ  هللا يقول  سورة أَلِّيم ﴾ بَِّعَذاب   فَ َبش ِّ
 الدخل من اجلزء يرشد اإلسالم كان  إذا أن ه هو: ماسبق إىل ضمه نريد الذي واملعىن (.34) رقم اآلية التوبة
ا الباقي، اجلزء يكتنز أنْ  ينضر فإن ه االستهالكي اإلنفاق إىل يوجه الذي  هللا وسبيل هللا، سبيل يف ينفق وإمن 

 .مستمرة حركة حالة يف اجملتمع يف االقتصادية العجلة تبقى وهكذا . املسلمني مصاحل كل  يشمل
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 النشاط إىل اإلنتاج عوامل كل  يدفع أن ه يف الرأمسايل للرتاكم ىلاألو  الركيزة يضع اإلسالم أن   يتبني سبق مما
 اإلنفاق ترشيد على يعمل كما  االستهالك، يف يستخدم أنْ  منْ  املال رأس ومحاية اإلنتاجي، االقتصادي

 . الرأمسايل الرتاكم خلق يف يستخدم اقتصادي فائض خلق على يعمل هبذا وهو االستهالكي.
 لالستخدام حمال   يكون أنْ  عنْ  املال رأس تُبعد التشريعية املواقف كل  أن   جند اإلسالمية التوجيهات ابستقراء

 الدخل هذا من جزء يف االستهالكي اإلنفاق حَتُْصر مثَ  ومن للدخل، مصدرا   عليه وتُ ْبقِّي االستهالك، يف
 هبدف استثماره يعاد الدخل من جزء إبقاء إىل اإلسالمية النصوص تشري كما  الدخل، كامل  وليس املتولد،

 خَيْرُجُ  َما إِّىَل  أْنظُرُ  فَإين ِّ  " السحابة صاحب حبديث ذلك على يستدل و املستقبل، يف اإلنتاجية الطاقة رفع
ن َْها،  " .ثُ ُلَثهُ  فِّيَها َوأرد   ث ُُلثا ، َوعَِّيايلِّ  أانَ  َوآُكلُ  بِّثُ ُلثِّهِّ، فَأَتَصد قُ  مِّ
 فال اإلنفاق مصدر ينضبط أنْ  اإلسالمي االقتصاد يف ستهالكياإل الرشد مفهوم ضبط متام من فإن وعليه
 .الثروة وتنمية اإلنتاجية العملية على سلبا   يؤثر ال كما  الدخل، توليد مبصدر يضر

 االستهالكي الرشد ملفهوم ضابطة عليا كقيمة  اإلسالمية الشريعة مقاصد 5.1 
 اخلمس، اللوازم مِّنَ  احتياجاته اعتباره يف أيخذ فهو االستهالكي إلنفاقه خيطط عندما املسلم املستهلك إن  

 وهو خمتلفة، بدرجات مساعدهتم جيب أو عليهم، اإلنفاق عليه جيب َمنْ  أو يعول، مم ن غريه واحتياجات
 اللوازم ترتيب حبسب  املختلفة اإلنفاق أبواب أمهية اعتباره يف أيخذ منط على أسرته ميزانية يرتب بذلك

 لكل لالستهالك ثالث مبستوايت الشريعة مقاصد من مقصد كل  داخل فرد كل  ليتنق حيث اخلمس.
 :اآليت يف تتمثل معينة سلعية موعةجم مستوى
 الدين أبمور للقيام استهالكها عن غىن ال اليت السلع جمموعة وهي الضرورايت: سلع جمموعة .1

 اإلخالل عليه يرتتب بعضها أو كلها  عليها احلصول عدم أن   إذ املطلوب. النحو على والدنيا
 .بعضها أو األمور هبذه

 عن واملشقة احلرج رفع إىل استهالكها يؤدي اليت السلع جمموعة وهي احلاجيات: سلع جمموعة .2
 العيش إنعدامها على ويرتتب ويسر، سهولة يف ودنياه دينه أبمور القيام فيمكنه املسلم، الفرد

 .ومشقة حرج يف
 ابملالئم األخذ على استهالكها يساعد اليت السلع وعةجمم وهي التحسينيات: سلع جمموعة .3

 تشتمله ملا  الراجحات العقول أتنفها اليت املدنسات األحوال وجتنب احلسنة، احلياة أمناط من
  حرج إىل استهالكها عدم يؤدي وال وأدران، دنس على

 .ضيق أو .4
 أصل على زائدة خالق،األ ومكارم العادات حماسن من يليق مبا تتعلق التحسينات سلع فمجموعة

 جمرى جتري ألهنا حاجي، أو ضروري أبمر اإلخالل إىل هبا الوفاء عدم يؤدي وال واحلاجيات، الضرورايت
  .اإلنسانية احلياة على املتعة وتدخل والتزيني، التحسني
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 وتضيع ى،الفوض وتشيع احلياة، نظام خيتل بفقدها ألن ه املقاصد؛ أهم هي الضرورايت أن   سبق مما يتبني
 التحسينات؛ تليها والعسر، احلرج يف الناس وقوع فقدها على يرتتب ألن ه احلاجيات؛ تليها الناس، مصاحل

ا واملشقة، احلرج يف الناس وقوع وال احلياة، نظام اختالل فقدها على يرتتب ال ألن ه  فقدها على يرتتب وإمن 
 ابملراعاة، األحكام أحق الضرورايت حلفظ شرعت اليت األحكام فإن   هذا على اإلنساين. الكمال عن البعد

 .وهكذا احلاجيات، لتوفري شرعت اليت تليها مث
 كان  إذا حتسينيا   حكما   يُراعي ال املستهلك أن   للمسلم االستهالكى للسلوك ابلنسبة الرتتيب هذا وفائدة

، أو ضروري    حبكم إخالل   مراعاته يف  سلوكه ينضبط أنْ  املسلم ستهلكامل على يتوجب فإنه وعليه حاجي  
 .اإلسالمى الرشد مفهوم يضبط فيه شك ال مما الذي املقاصدي، الرتتيب هلذا وفقا   االستهالكي

 أن ه إذ ما، حد إىل نسبيا   تقسيما   يعد االستهالكية السلع جملموعات السابق التقسيم أن   إىل اإلشارة وجتدر
 السلع جمموعة من يعترب كان  ما التوضيح سبيل وعلى كان،وامل والزمان األشخاص ابختالف خيتلف قد

 حتسينيا   يعترب ما وكذلك اآلن. ضروراي   يعترب رمبا املاضي القرن من الثالثينيات عقد يف ما بلد يف احلاجية
 *.اقتصاداي   متقدم أخر بلد يف ضروراي   حىت أو حاجيا   يعترب رمبا اقتصاداي   النامية البلدان مِّنَ  ما بلد يف

 التمتع من احلرمان هبا يقصد ال الشرعية املقاصد حتقيق ظل يف اإلستهالك ترشيد إىل الدعوة أن   كما
ا الدنيا، مبلذات  من املسلم يتمكن حىت االستهالكي السلوك وضبط النفس تربية على العمل هبا يقصد إمن 

ا اإلستهالك ترشيد إىل عوةالد فإن   لذا األرض، يف اإلستخاليف بواجبه النهوض يف بدوره القيام  ترتبط إمن 
 أتيت اليت لألجيال السليمة احلياة وأتمني والبيئة األرض محاية يف دوره وتفعيل لربه، املؤمن عبادة حبسن
 . الشرعية املقاصد من املرجوة األهداف اإلجياىب االستهالكي السلوك هذا ظل يف حيقق وبذلك بعده،

 الشرع ألوامر ابالستجابة يتأثر للمسلم اإلستهالكي" "الرشد مفهوم أن   على الباحثان يؤكد سبق مما
 املسلم املستهلك توازن فإن لذا املختلفة. املقاصد وترتيب األمور نظام اتباع ويتطلب نواهيه، واجتناب

 ال قراراته يف هبا والعمل استيعاهبا يستطيع ميسرة بطريقة املختلفة والرتتيبات األمهية نظام إدخال يتطلب
 الباحثان ويرى خمتلفة. ظروف من يواجهه قد ما اعتبارها يف وأتخذ آلخر، شخص من كبري  حد إىل ختتلف

 الشريعة مقاصد عنْ  التعبري يف واستخدامها النسبية األوزان تقدير كيفية  يف اآلراء تتعدد أنْ  البديهي منَ  أن ه
ا إال   الة.ح كل  وحبسب ترتيبها، حول العلماء الختالف نظرا   اإلسالمية  األمهية عنْ  خترج لنْ  الطبيعي يف أهن 
 النسل، على وللعقل العقل، على وللنفس النفس، على األولوية للدين يعطي الذي الرتتيب ونظام الشرعية،
 .التحسينات قبل وهذه احلاجيات، قبل الضرورايت فيه تكون والذي املال. على وللنسل

 "الرشد مفهوم تشكيل على وأثرها الشرعية املقاصد ودور قةلعال السابق والتحليل الدراسة وخالصة
 ميكن ما إستخدام خالل من اإلنفاق يف التوازن مفهوم حتقيق سبل اإلسالم يبني للمسلم، االستهالكي"

 مث   أقرابئه، مث   أهله، مث   أو ال ، نفسه حاجات بسد اإلنسان يبدأ حيث األولوايت"، عليه:"سلم نطلق أن
 عنْ  فضل فإن فألهلك، شيء فضل فإن عليها، فتصدق بنفسك ابدأملسو هيلع هللا ىلص:" هللا رسول قال احملتاجني.
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 وعنْ  يديك "بني يقول: وهكذا". فهكذا شيء، قرابتك ذي عنْ  فضل فإن قرابتك، فلذي شيء أهلك
 " .مشالك وعنْ  ميينك

 يعرف: ما أو املسلم للمجتمع االستهالك سلم وحدة مبدأ تؤكد شرعية وترجيحات اعتبارات إىل ابإلضافة
 يراعي وال حباجي، إخالل مراعاته يف كان  إذا حتسيين يراعى ال إذ االجتماعية"، الرفاهية دالة "بوحدة
 للمسلمني االستهالك إلشباع املوارد ختصيص يتم وبذلك بضروري، إخالل مراعاته يف كان  إذا حاجي
 اليت الشرائية القدرة حبسب وليس املسلم، اجملتمع أفراد لعموم احلقيقية احلاجات أولوايت سلم حبسب

 اإلسالمي التوزيع نظام خالل من موضوعيا   النظرة هذه وتتأكد فقط. أبنائه من األغنياء دفعها يستطيع
 تستهدف اليت الشرعية السياسة قوامة خالل ومن املوارد، استخدامات على دميقراطيا   اقرتاعا   يدعم الذي
 . هاختصيص من الرعية مصلحة حتقيق

 الوضعي االقتصاد يف وضوابطه االستهالكي الرشد فرضية .2
 هو اإلنتاج أبن   السائد االعتقاد كان  حيث لإلنتاج، عرضيا   انجتا   الزمان من طويلة لفرتة االستهالك كان

 وطبقات االجتماعية الرتكيبة أتث ر إىل أدى املفهوم هذا وسيادة العكس. وليس االستهالك على املؤثر القطاع
 .واالقتصادية والفكرية، واالجتماعية، الفلسفية، الكتاابت أتثرت مث ومن اإلنتاجية، ابلعملية اجملتمع

 جْدوى عَدم األعمال رجال أدَرك حينما اخلمسينيات، بداية مع املستهلك سلوك بدراسة االهتمام بدأ لقد
ياسة  ساي" "لقانون وفقا منتجاهتم تصريف يف ي   بيع مفهوم تَبين ِّ  أو اإلنتاج، على الرتكيز على تقوم اليت الس ِّ

 وسيلة إال هي ما النقود وأن   مبنتجات تستبدل املنتجات )أن   بيعه يتم إنتاجه يتم ما كل  أن   األسواق يف
 فإن   نشاطها، جمال يف وتنمو تستمر أنْ  تريد منشأة أو منظ مة أي   أن   الواضح من أصبح فقد (، وواسطة

  .وخدمات سلع من واملرتقبون احلالي ون عمالؤها يريده ما حتديد يف جهودمب القيامَ  عليها
 أرضية جيد ال لذلك، وفقا   ابالستهالك قراراته اختاذ على وقدرته للمستهلك الرشيد السلوك افرتاض أن   كما

 الرشد عن بعيدا   تنحرف وجتعلها املستهلك، قرارات يف تؤثر اليت واإلعالن الدعاية جهود إزاء واقعية
 من معينة جمموعة ابستهالك القرار فاختاذ . املستهلك قرارات يف املفرتض ( الوضعي مبفهومه ) االقتصادي

 مفتعلة"، "حمرضات فهناك للمستهلك الرشيد السلوك إىل راجعا   يعد مل أخرى دون واخلدمات السلع
 .ستهلكامل توليفة تشكيل يف ابرز دور هلا أصبحت تقنياهتا تطور مع فالدعاية

 لتقاليد تراكمات لكنها معينة، زمنية فرتة وليدة ليست االستهالكية واألمناط الشرائية العادات أن كما
 االفرتاض، طريق عن إال   قياسها ميكن ال  واجتماعية دينية، اعتبارات فيها تدخل مكتسبة، وقيم موروثة،

 "الرشد ملفهوم احلاكمة لضوابطوا القيم من جمموعة هناك أنْ  إال   آلخر. شخص من ختتلف وهي
 أن حيث – الرأمسايل االقتصادي املذهب على القائمة الوضعية االقتصادية النظم يف االستهالكي"

 للمدارس والضوابط القيم منها ينبع  واليت -اآلن حىت الصدد هذا يف اعتباراهتا هلا الرأمسايل النظام إسهامات
 .الغريب معللمجت تنتمي اليت املختلفة االقتصادية
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 الذاتية( املصلحة قيمة )تعلية الشخصية للمصلحة األوىل األولوية 1.2 

 يف املستهلك ويتصف ألفراده؛ الشخصية املصاحل جمموع هي اجملتمع مصلحة أن   الرأمسايل اجملتمع يرى
 وتقضي نية،والعقال ابحلكمة يتصف سلوكا   يسلك وهو رشيد، إنسان أبن ه الرأمسالية االقتصادية النظرية

 املصلحة لقانون وفقا   أساسي كهدف  االقتصادي وضعه حتسني إىل يسعى اإلنسان "أبن   الفرضية هذه
 اختاذ طريق عن وذلك اخل، واخلدمات... السلع من اإلشباع أو ابلدخل التحسني تعل ق سواء الشخصية

 ."التضحيات أبقل ذلك له حتق ِّق اليت االقتصادية القرارات أفضل
 اإلنسان وجود افرتاض على املتشابكة االقتصادية الظواهر مجيع الكالسيك االقتصاديون اعتمد لقد

 عن البحث حنو سلوكه يف دائما   يتجه جتعله اليت اإلنسان هذا يف املتأصلة الغريزة فكرة وعلى االقتصادي،
 لتفسري يكفي واحد ابعثا   هناك أن   على االقتصاديون هؤالء ركز حبيث الذاتية، واملنفعة الشخصي الصاحل
 .الشخصية املصلحة هو: االقتصادية الظواهر

 الرأمسايل النظام ضوابط كأحد  احلرة املنافسة 2.2 
 فيقول: احلرة، واملنافسة الذاتية، املصلحة مها: قانوانن، املستهلك سلوك يف يتحك م ما أن   مسيث آدم حيدد

 اجملتمع يريده ما عمل إىل الناس توج ه اليت احملركة القوة بدور تقوم الذاتية املصلحة ألن   أوال   هذا "حيدث
 رعايتهم من نتوقعه ولكنا اخلباز، أو اجلزار كرم  من عشاءان نتوقع لسنا مثنه، يدفع أنْ  استعداد وعلى

 مينع أنْ  جيب آخر شيئا   ولكن احلقيقة، نصف سوى متثل ال الذاتية املصلحة ولكن الذاتية، مصلحتهم
 " . املنافسة هو العامل هذا القساة، املستغلني من الفاحش الثمن اقتضاء من الربح إىل ملتعطشنيا األفراد
 وهكذا والتجار، املنتجني جشع من للمستهلكني األمني احلارس هي املنافسة أن   يرى مسيث آدم فإن   وعليه

 ميكن ال وخرافة وهم جمر د هي ديةاملا الرفاهية قمة إىل والوصول لالستهالك الرأمسايل املفهوم أن   يالحظ
  .حتقيقها

 املنفعة قيمة تعلية 3.2 
 النظام يف واجملتمعات األفراد قَِّبل من يُ ْنَشد أنْ  جيب الذي األمْسَى واهلدف اخلري هي املنفعة أو املْتعة إن  

 سلوك حتكم اليت ةاألخالقي للقَِّيم املعني تعد الرأمسالية، فلسفة يف النفعية والنظرة الوضعي، االقتصادي
 .املستهلك

 املتاحة واخلدمات السلع من ممكن إشباع أكرب على حيصل أنْ  حياول الذي هو الرشيد املستهلك فإن عليه
 املخصص دخله حدود يف واخلدمات السلع شراء من ممكنة منفعة أكرب على حيصل أنْ  حياول أو السوق، يف

 املستهلك أبن   يقضي -الوضعي النظام افرتضه كما  - دالرشي السلوك أن   كما  واخلدمات. السلع لشراء
 .منفعته وحتديد السوق يف السلع من متاح هو ملا العقالين ابالختيار القيام على قادر
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 يف املنفعة ففكرة للشخص، نفعها أو فائدهتا وبني السلعة منفعة بني عالقة توجد ال أن ه إىل اإلشارة وجتدر
 خيالف أنه من الرغم على ما سلعة إىل املستهلك يرغب فقد أخالقية، داللة يأ هلا ليس الوضعي االقتصاد

 اجملتمع يف االستهالك من الكم هذا املثال سبيل وعلى الصحة، أو الدين أو األخالق متطلبات بذلك
 ألهنا االقتصادية النظر وجهة من منفعة هلا أبن   اخلمور توصف ذلك ومع ضررها، رغم للخمور الغريب
 .استهالكيا ؟ رشدا   هذا يعد فهل الغريب للمستهلك حاجة إشباع يف دمتستخ

 احلر ِّية مبدأ 4.2 
 هنا ابحلر ِّية ويقصد االقتصادي، جانبه يف وخاص ة الرأمسايل، االقتصاد يف الزاوية حَجرَ  ميث ِّل احلرية مبدأ

 قيودا   الرأمسايل االقتصاد يضع فلم ، االستهالك حرية ومنها والقدرات، املواهب واستغالل املِّلكية، حقوق
 السلع هذه كانت  أاي    واخلدمات السلع شراء على القدرة لديه دام فما االقتصادية، املستهلك سلوك على
 .استهالكها حرية فله
 سلوك التصاف احلاكمة والضوابط القيم أن يتضح السابقة والعناصر العنصر هذا يف مناقشته سبق مما

 يدل وما بتجربته، أو بعقله اإلنسان ومرجعها مصدرها الوضعية االقتصادية لنظما يف ابلرشد املستهلك
 النظام لبث ما واليت املطلقة، احلرية مبدأ مير"، دعه يعمل "دعه الشهري املبدأ الرأمسايل النظام يف ذلك على

 على والتوجيه التخطيط امنظ على االشرتاكي النظام اعتمد بينما لتجربته، وفقا   قيود هلا ووضع إال   الرأمسايل
 االهتمام درجة تفاوت مع ولكن الس وق، يف موجود لطلب وتلبية حلاجات، إشباع ا اإلنتاج عملية تتم أنْ 

 . الرأمسايل االقتصاد يف عنها وحاجاته املستهلك لرغبات تُ ْعَطى اليت
 
 .اجملتمع على واإلسالمي الوضعي االقتصاد بني االستهالكي الرشد ضوابط اختالف أثر .3

 اإلنسان فكرة أساس على يُ ْبىن الوضعي االقتصاد يف االقتصادي" "الرشد افرتاض أن إليه اإلشارة جتدر مما
ا ذاته اإلنسان إىل:"أن   املفهوم هذا ويشري االقتصادي  ابعتباره أو االقتصاد، يف فقط جمرد كشكل  يدخل إمن 

 ابملصاحل حمددا   سلوكه يكون الذي "اإلنسان أبن ه: ر فيُ عَ  كما  ، الرفاهية" تعظيم أو الربح لتعظيم أداة
 إذا ، فئوي" أو بيئي، أو اجتماعي، أو ديين، أو أخالقي، أو عاطفي، دافع أي دون وحدها، االقتصادية

 اآللة تلك خمه، يوجهه حيث إىل يسري ملخلوق الشاحب الطيف "ذلك االقتصادي: ابإلنسان فاملقصود
 وال الشخصية، مصلحته سوى حتركه ال الذي اإلنسان هذا فإن   وعليه ، والطرح" معاجل عمليات تتوىل اليت
  واإليثار" والرمحة، والعدل، كاخلري،  اإلنسانية للقيم ابال   يلقي وال اجملتمع، مبصاحل أو اآلخرين، مبصاحل يهتم

 .الوضعي االقتصاد ظل يف )العقالين( النموذج اإلنسان يكون
 عنها يدافع اليت االقتصادي" "اإلنسان فكرة على الوضعي االقتصاد يف ستهالكي"اال "الرشد فرض ويعمل
 عملها ميتد ما اندرا   ولكن االقتصادية، الدوافع من عمقا   أشد الدينية الدوافع "إن   بقوله: مارشال" "الفريد



233

E.K. Hassan ve S. Hawadeh / İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi 2018 4(2) 219-237 

 

 الوقت أغلب هذهن على يسيطر عيشه، املرء به يكسب الذي العمل أن   ذلك احلياة، من كبري  جانب إىل
 "حاالته أفضل يف ذهنه فيها يكون اليت الساعات تلك خالل يف

 أنْ  استطاع إذا املستهلك سلوك على )العقالنية( الرشد وصف الوضعي االقتصادي الفكر يسبغ هكذا
 املنفعة مضمون عن النظر بصرف ، ممكنة منفعة أقصى إىل عقالين أسلوب وفق احملدود دخله إبنفاق يصل

 القرارات تكون أنْ  ذلك على ويرتتب واألخالقية؛ واالجتماعية، االقتصادية، آاثرها وعن وحقها،
 حبتة، مادية كمية  صفة ذات قرارات الوضعي االقتصاد يف االقتصادي" "اإلنسان يتخذها اليت االستهالكية

 عن يتورع ال إنسان وهو ه؛قرارات أو تصرفاته وال تفكريه يف هلا مكان فال واألدبية األخالقية االعتبارات أم ا
 .وحتركه نفسه عليه متلك اليت املادية الغاية تلك حتقيق سبيل يف اآلخرين اجملتمع أعضاء مصاحل سحق

 اإلسالمي االقتصاد يف االستهالكي" "الرشد مفهوم بني الشاسع والبون الكبري االختالف يتبني سبق مما
 القصد مبدأ على اإلسالمي االقتصاد يف فيقوم املستهلك، لسلوك حاكمة كقيمة  الوضعي واالقتصاد

 وتقتري(، خبل وال وتبذير إسراف فال ) واالستهالك اإلنفاق يف واالعتدال الوسطية يعين والذي والعدل،
 أدى سواء ممكن إشباع أقصى املستهلك حيقق أنْ  - بيانه سبق كما  – الوضعي االقتصاد يف به يراد بينما
 من جعل الذي املسلم غري املستهلك ذلك حق ويف يؤد، مل أم والتبذير فاإلسرا إىل االستهالك ذلك

 اأْلَْنعام أَتُْكلُ  َكما  وأْيُكلون يَتمت عون َكَفروا  وال ذِّين ﴿ تعاىل: هللا يقول غايته املادي ابالستهالك التمتع
 هو املعيب وإمنا معيبا ، سلي ذاته حد يف والتمتع واألكل (.12) رقم اآلية حممد سورة هَلُْم﴾ مْثوى والن ار
 يظل أوسع، خبطى أمامه متحركة غاية وراء جيري اإلنسان يظل حيث األنعام لدى هو كما  غاية كونه
 وانقلبت هلا احلاكمة الضوابط عن االقتصادية احلركة جتردت إذا عليه سراب؛ وراء جيري كمن  ويلهث جيري

 .ضنكا املعيشة جتعل واقتصادية واجتماعية،   نفسية، أزمات إىل ابإلنسان األمر انتهى غاية إىل الوسيلة
 كما  فقط املادي التقدم هدفه يكن ومل وروحيا ، ماداي   وارتقائها البشرية لتقدم يسعى اإلسالمي فاالقتصاد

 الروحي للتقدم يهدف مل أن ه كما  اإلنسان، لسعادة يكفي ال التقدم هذا ألن   الوضعي، االقتصاد يفعل
 املطلوب التقدم هو ليس املادي التقدم دون وحده الروحي االرتقاء ألن   الدايانت؛ بعض فعلت كما  فقط

 ، اإلسالمي االقتصاد هدف هو والروحي املادي التقدم بني اجلمع إن   بل أرضه، يف  هللا خليفة لإلنسان
 ال اإلسالمي الفكر ألن   ذلك اإلسالم؛ مبفهومها االستهالكي" "الرشد بقيمة ابألخذ إال   هذا يتحقق وال

 كما  فقط، دنيوية منفعة أقصى أو مادية، حيازة أكرب حتقيق على االقتصادي( )الرشد النجاح مفهوم يقصر
 ويربط واآلخرة، الدنيا فالح بني ميزج بل الدنيا، احلياة على للمستهلك لسلوك الزمين األفق يقصر ال أن ه
 احلياة يف اإلنسان تصرفات جيعل مما واملعلول العلة وشيجة وهى متينة، بوشيجة واآلخرة الدنيا حياته بني

  .اآلخرة نتائج يف مؤثرة الدنيا
 النظرايت مجيع تفرتض كما  االقتصادي التحليل يف الرئيسية االفرتاضات من االقتصادي الرشد افرتاض يعترب

 رشيدا   -ستهلكا ...اخلم أو كان  منتجا   – االقتصادي اإلنسان أن   ضمنا أو صراحة الوضعية االقتصادية
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 ويعترب املتاحة؛ االقتصادية ظروفه حدود يف الشخصية منفعته من ممكن قدر أكرب لتحقيق يتصرف أن ه مبعين
 منْ  الرغم وعلى الفكرية اجتاهاته جبميع الوضعي االقتصاد علم عليه ُبين الذي األول األساس الفرض هذا
 ابلنسبة أحياان واقعيا يكون فرضا ، الوضعي االقتصادي يف يظل هأن   إال   منطقيا   يكون قد الرشد فرض أن  

  .اآلخرين األشخاص ألكثر ابلنسبة أخرى أحياان واقعي وغري األشخاص، لبعض
 االقتصادي السلوك لتحليل الذاتية( )املنفعة الشخصية املصلحة فكرة إىل العلمانيون االقتصاديون عمد كما

 ال مصطنعا   العزل كان  وإنْ  السلوك، تفسري يف االقتصادية غري عن قتصاديةاال االعتبارات عزل أو اجملرد،
 السلوك يف للتأثري اقتصادية وغري اقتصادية واحلوافز الدوافع خمتلف فيها متتزج اليت احلياة واقع مع يتفق

 نعهايصط اليت هذه العزل وعملية -خاص بوجه الدراسة حمل االستهالكي والسلوك - عام بوجه اإلنساين
 وهو اإلنساين، السلوك أنواع من معني نوع لتفسري واقعي غري حتليلي ابتكار جمرد العلمانيون االقتصاديون

 السلوك ذي اإلنسان أن   يرون احملدثني االقتصاد علماء إن حىت اجلماعة، أو للفرد االقتصادي السلوك
  .وحدها التحليلية اضاألغر  يف يستخدم البشري للسلوك جمرد منوذج إىل يرمز االقتصادي

 مستوايهتا حتسني من ومُيَك ِّنها االقتصادية األم ة قدرات فيدعم اإلسالمي ابملفهوم االستهالكي" "الرشد أما
 يرتتب والذي االدخار، على االستهالك تغلب دون حيول والتبذير اإلسراف من كل  واستبعاد املعيشية،

 وشبه الضرورايت على الطلب تكييف على يعمل كما  تثمارات،االس وزايدة الرأمسايل، الرتاكم زايدة عليه
 .الكماليات على نسبيا   الطلب ونقصان الضرورايت

 
 اخلامتة 

 سلوك على أثرها وبيان اإلستهالكي، الرشد مفهوم ضبط يف الشرعية املقاصد دور بيان البحث تناول
 الضرورايت سلع جمموعة إشباع يف تمثلي استهالك لسلم وفقا   أولوايته ترتيب حيث من املسلم، املستهلك

 هذا أن   إىل البحث وتوصل التحسينات، سلع جمموعة إشباع مث احلاجيات، سلع جمموعة إشباع مث أوال ،
 حاجات إشباع يف اجملتمع األول املقام يف خيدم اإلسالمي االستهالكي الرشد ملفهوم املكون الرتتيب

 شرحية من الضرورايت حتت تقع اليت السلع جملموعة اختالف دوجو  رغم وذلك منضبطة، بطريقة املستهلك
 .املسلم اجملتمع داخل ألخرى

 أسس على مبين اإلسالمي االقتصاد يف اإلستهالكي الرشد ملفهوم مقرتح تصور تقدمي الباحثان حاول كما
 املصطلحات استخدام يف حرجا   الباحثان يرَ  ومل احلايل، الوضعي االقتصاد يف املفهوم هذا مناقشة بعد شرعية

 ومنهج بضوابط ضبطها بعد ولكن الفنية األساليب وكذلك الوضعي االقتصاد يف املستخدمة واملفاهيم
 .اإلسالمي االقتصاد
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 :والتوصيات النتائج
 : النتائج

 وابلتايل اإلسالمي، االقتصاد يف عنه الوضعي االقتصاد يف اإلستهالكي الرشد مفهوم خيتلف -1
 .املسلم غري املستهلك سلوك عن للمسلم االستهالكي السلوك خيتلف

 الضابط االستهالكي الرشد مفهوم على الشرعية املقاصد جبانب اإلسالمية القيم منظومة تؤثر -2
 .بناءه فيكتمل للمسلم االستهالكي للسلوك

 ياتالكمال مث   احلاجات مث   أو ال ، الضرورات بتلبية املستهلك قيام اإلنفاق أولوايت سلم يتضمن -3
 .اإلسالمي االقتصاد يف االستهالكي الرشد مفهوم بذلك لينضبط

 :التوصيات
 لدى الوعي مستوى ورفع لتنمية كامل  تربوي منهج ببناء االختصاص أصحاب نوصي -1

 االستهالك، على أثرها وبيان الشرعية واملقاصد القيم منظومة نشر هبدف املسلم املستهلك
 املعنية احلكومية األجهزة بني اإلعالمي التكامل وتعزيز احلوار قنوات توسيع خالل من ونشره
 للدول االقتصاد وعلى اجملتمع أفراد على للتأثري اإلعالم وسائل وبني املستهلك ومحاية بتوعية

 .االستهالكي الرشد إىل الداعية اإلسالمية ابلقيم ككل  اإلسالمية
 لإلنفاق اإلسالمية القيم مبنظومة التوعية مناهج بتطوير التعليمية اجلهات نوصي كما -2

 الفرد على أثرها وبيان اجلامعي، قبل التعليم مرحلة يف والرتبوي التعليمي النظام يف واالستهالك
 مرتفعة اقتصادية تنمية ملعدالت وحتقيقها للدولة االقتصادي األمن وعلى املسلم اجملتمع يف

 .رفاهيته ومستوى ككل  اجملتمع أفراد على أبثرها تعود
 جمال يف واألحباث الدراسات تشجيع على تعمل سياسات البحثية واملراكز اجلامعات تبين -3

 .اجلانب هذا يف متكاملة نظرايت إىل للوصول املستهلك سلوك
 

 واملراجع املصادر
 بريوت. الرتاث، احياء دار ،مسلم" "صحيح النيسابوري، القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم

 األزهرية، الكليات مكتبة التجارة"، حماسن إىل "اإلشارة (. ه 1397 ) الدمشقي. علي جعفر الفضل أيب
 .القاهرة

 احلديث". احملاسيب والفكر اإلسالمي الفكر بني املال رأس على حمافظة عن مقارنة دراسة " سامل، متام أمحد
 .القاهرة األزهر، جامعة التجارة، كلية  منشورة، غري املاجستري رسالة (. م1975 )

 .بريوت العربية، النهضة دار والتعاونية"، التجارية املصطلحات "معجم (. ه 1404 ) بدوي. زكي أمحد
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 اإلستهالك"، أولوايت حتديد يف الشرعية املقاصد دور " (. م2004 ) حامد. محزة عوض احلسني أم
 .السودان االسالمية، درمان أم جامعة السياسية، والعلوم اإلقتصاد كلية  منشورة، غري ماجستري رسالة

 وفقهي اقتصادي حتليل – اإلسالمي االقتصاد يف املستهلك سلوك "نظرية (. م2002 ) منتصر. أمني
 .األزهر جامعة اإلسالمي، لالقتصاد كامل  صاحل مركز ورايضي"،

 " (. م1997 -ه1418 ) البخاري. املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد هللا عبد أبو البخاري،
 الدليل، مكتبة الرابعة، الطبعة األلباين، الدين انصر حممد حتقيق البخاري"، لإلمام املفرد األدب حصحي

 .السعودية العربية اململكة
 الطبعة الثامن، اجلزء البخاري"، صحيح شرح القاري "عمدة (. م1998 ) حممود. حممد أيب الدين بدر

 .بريوت الفكر، دار األوىل،
 مركز جملة الرابع، العدد اإلسالم"، يف االستهالك ترشيد "ضوابط (. م1998 ) .مربوك حممد سيد بدوية
 .األزهر جامعة االسالمي، لالقتصاد كامل  هللا عبد صاحل

 مؤسسة اإلسالمية"، الشريعة يف املصلحة "ضوابط (. ه 1402) البوطى. رمضان سعيد حممد البوطى،
 .بريوت الرسالة،

 والنشر للدراسات اجلامعية املؤسسة احلديث"، السياسي االقتصاد " .( ه 1408 ) بيضون. سعيد توفيق
 .بريوت والتوزيع،

 .جدة الشروق دار الثالثة، الطبعة االقتصادية"، املصطلحات "موسوعة (. ه 1399 ) عمر. حسني
 .انشر بدون االقتصادية"، السلعة " (. ه 1406 ) غامن. حسني
 بدون االقتصادية"، النظرية يف إسالمية دراسة -املستهلك سلوك نظرية " (. ه 1406 ) غامن. حسني

 .انشر
 الغيب"، مفاتيح -الكبري ابلتفسري املشهر الرازى "تفسري (. م1981 ) الدين. فخر الرازي حممد الرازي،

 .بريوت والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار ،13 اجلزء األوىل الطبعة
 مطبوعات من اإلسالمي"، االقتصاد يف واالستثمار االدخار "منهج (. م1980 ) العوضي. السيد رفعت

 .القاهرة اإلسالمية، للبنوك الدويل االحتاد
 والدراسات الشريعة كلية  حولية ،2 العدد الوضعي"، االقتصاد منهج يف "رؤية ( ه 1402) العوضي. رفعت

 .قطر اإلسالمية،
 واالقتصاد، اإلدارة جملة (،7) رقم العدد هلك"،املست سلوك إىل سلوكية "نظرة (. م1982 ) الصباغ. زهري

 .بغداد املستنصرية، اجلامعة
 .الرايض للنشر، طويق دار األويل، الطبعة املستهلك"، لسلوك اإلسالمية الرؤية " الرماين. حممد بن زيد
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 واملدرسة"، األسرة يف وتطبيقاهتا الكرمي القرآن يف االقتصادية الرتبية " العلياين، حممد بن هاشم بن سعد
 اململكة القرى، أم جامعة الرتبية، كلية  للرتبية، اإلسالمية األصول يف الدكتوراه درجة لنيل مكمل حبث

 .السعودية العربية
 دار العاشرة، الطبعة الظالل"، "تفسري (. م1982 ) الشاريب حسني إبراهيم قطب سيد قطب، سيد

 .القاهرة الشروق،
 كتاب  املوافقات"، " (. م2003 ) الشاطيب. اللخمي حممد بن موسى نب إبراهيم إسحاق أبو الشاطيب،

 .مصر عفان، ابن دار -القيم ابن دار الثاين، اجلزء املقاصد،
 جملة ،26 العدد اإلسالم"، الفكر يف عليه واحملافظة املال "رأس (. م1981 ) شحاته. إمساعيل شوقي
 .بريوت املعاصر، املسلم

 .بريوت البشائر، دار الكسب"، "كتاب (. م1997) الشيباين. احلسن بن حممد الشيباين،
 األحكام"، أدلة من املرام بلوغ شرح – السالم "سبيل (. م1980 ) الصناعين. إمساعيل حممد الصناعين،

 .بريوت اجلبل، دار الثالث، اجلزء
 جملة الكرمي"، القرآن يف االقتصادي "االستهالك  م(2006     ه 1427) مصطفى. عثم ان الواح  د عبد

 .عشر الث  الث الع  دد اإلسالمية، والعلوم الكرمي القرآن جامعة
 .القاهرة العرب، سجل حبرة، مسرية ترمجة للجميع"، االقتصاد " م(1983 ) سلك. ليوانرد

 كامل  صاحل مركز األول، الكتاب اإلسالم"، يف االقتصادية "النظرية (. م1995) عفر املنعم عبد حممد
 .القاهرة األزهر، جامعة اإلسالمي، لالقتصاد

 كامل  صاحل مركز األول، الكتاب اإلسالم"، يف االقتصادية "النظرية (. م1995 ) عفر. املنعم عبد حممد
 .القاهرة األزهر، جامعة اإلسالمي، لالقتصاد

 .بريوت قتيبة، دار اإلسالم"، ميزان يف واآلخرة "الدنيا (. ه 1411 ) عللوه. حممد
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