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 هذه األخرية اليت انتقلت، هتدف هذه الدراسة النظرية إىل تتبع العوامل املسامهة يف صناعة النزعة االستهالكية:ملخص
ضمن اجملتمع من االستهالك الضروري إىل االستهالك الرفاهي مث إىل سيولته مبضامني التف واهلوس يف االستهالك واكتساب
 حتاول الدراسة احلالية تتبع أسباب التأهب االستهالكي الذي مل يأت من فراغ وإمنا بسبقية،عادات استهالكية جديدة
 وهي دراسة نظرية تفسريية تتصل بتتبع مقاربات نظرية حديثة هتتم بتحليل.صناعية تعمل على خلق الدافعية لالستهالك
وتفسري تنامي النزعة االستهالكية مبناحي ماكروية تنحت ضمن التحوالت العوملية اليت تبسط اهليمنة واالمتداد عرب اجملاالت
 وضمن. وتصنع احلاجات قبل اإلنتاج.العامة واخلاصة بصناعة تعمل ثقافيا على اجلذب واإلغراق املادي كما الثقايف
السياق امليكروي الذي يعرب عن بنية من خصوصيات ثقافية بدأت تنسحب بتلك اإلزاحة املتسارعة اليت أنابتها مضامني
.جديدة ال تعرب عن السياق احمللي بقدر التعبري عن سياقات دخيلة
 اجلذب املمنهج، الرقمنة، اإلعالم طورا،إذ يعيش املستهلك ضمن عاملني يف آن واحد؛ كمراوحة يصنعها السوق تارة
 واليت تعد عوامل تنحت ثقافة النزعة االستهالكية وهي عوامل جد مركبة...للعالمات السلعية واملاركات وثقافة الصورة
.ت قوض معايري االستهالك قبل االستهالك نفسه واليت سيتم تتبعها بتفصيل يف هذه الدراسة النظرية
 االستهالك الرفاهي، االستهالك الضروري، اجملتمع االستهالكي، النزعة االستهالكية: كلمات دالة

Abstract: This theoretical study aims to track the contributing factors in the industry of
consumerism, the latter which has moved within society from essential consumption to luxury
consumption and then to its liquidity with the implications of luxury, obsession with
consumption and the acquisition of new consumption habits. It is noticeable to this that consumer
preparedness did not come from a vacuum .The current study is an explanatory theoretical study
related to tracing modern theoretical approaches concerned with analyzing and explaining the
growing consumer tendency in macro-aspects. but rather with an industrial precedence that
works to create motivation for consumption with Macro-aspects sculpted within the
globalization transformations that simplify hegemony and extension across the public and
private spheres of an industry which works culturally on physical as well as cultural attraction
and dumping .The needs are made before production. And within the micro-context, that
expresses a structure of cultural peculiarities that began to withdraw with that accelerating
displacement that gave it new contents that do not express the local context as much as the
expression of extraneous contexts, the consumer was in two worlds at the same time. As a
simulation created by the market at times, the media has developed, digitalization, the systematic
attraction of commodity brands, and image culture ... which are factors that erode the culture of
consumerism and are very complex factors that undermine consumption standards before
consumption itself. All these points will be followed in detail in the present study.
Keywords: Consumerism; consumer society; essential consumption; luxury consumption.
 مخبر التغير االجتماعي و العالقات العامة في الجزائر:المؤلف المرسل
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 -1مقدمة:
إن احلديث عن االستهالك ليس باألمر اهلني خاصة وأنه مفهوم مركب يتصل عضويا بعديد مفاهيم منها
اإلنتاج ،أحياز االستهالك مث ثقافته ،وال شك أن االستهالك وثقافته ال يتعلق باقتاب واحد بل مبقاربات متعددة
حتاول ضمنيا تتبع هذه العملية وسريورهتا ضمن التحوالت اليت تطرأ عليها اجملتمعات ومنها اجملتمعات العربية،
حيث تعد هذه األخرية من بني اجملتمعات اليت تتحول بشكل متسارع خاصة يف ظل تبين نظم جديد يتعلق بانفتاح
أكثر على السوق واقتصادياته.
من هنا كان احلديث على حتول العادات االستهالكية وأمناط السلوكيات ضرورة؛ وترشيد تلك العادات ضروري
أيضا ،ولكن قبل ذلك؛ البحث يف آليات تكريس تلك العادات االستهالكية وهو ما سيظهر مبسمى النزعة
االستهالكية ،وهي نزوع متكرر وكثيف للمستهلك يف االقتناء .هذه النزعة اليت حتولت ضمنيا وظاهرا بآليات
ميكروية وماكروية ،خاصة يف ظل انفتاح غري مسبوق واختاق متدفق لسيل السلع كمضمون متصل بالرأمسال
االقتصادي ،مزاوجا للرأمسال الثقايف املتصل بدفق الصورة والعالمات وصيغ اللوغو املصاحب للسلع .والذي مارس
نوعا من اجلذب املؤسس كصناعة حتركها بعض األدوات واآلليات.
ضمن هذا السياق ستكون الدراسة تتبعا ملفاهيم االستهالك ،النزعة االستهالكية ،اجملتمع االستهالكي ومواصفاته،
مث آليات تكريس تلك النزعة وخصائص كل أداة ومواصفاهتا ومنها اإلعالم ،اإلعالن ،السوق واملراكز التجارية ،مث
العالمات السلعية بوصفها زمكانات مكثفة وحوامل ثقافية مصاحبة للحمولة االقتصادية تقتن بسياقات جيد
املستهلك ضمنها نوعا من اجلذب والنزوع ،ويف املقابل ٍ
ختل عن السوابق باللواحق واخلاص بالعام ،واحمللي بالكوين
وامليكروي باملاكروي .واليت جعلت االستهالك ينتقل من االقتناء الضروري ،إىل الرفاهي أو التفاخري وحىت سيولة
االستهالك اليت ال تتصل مبضمون حمدد أو معيار للمفاضلة واالختيار.
من هنا كان تتبع تلك امليكانيزمات ضروري إلدراك أن النزعة االستهالكية اليت تتحول بأدوات سبقية تصنع
املعىن ،وتولد السلوك االستهالكي ،وألمهية املوضوع سيتم تتبعه؛ بطرح نظري من خالل ضبط املفاهيم واالستشهاد
بالدراسات احلديثة يف هذا اجلانب واليت حاولت تتبع االستهالك بوصفه عملية وصناعة فيها من امليكانيزمات
الدقيقة ما يبعث على التأمل واملراجعة.
 -2في مفاصل اإلشكالية:
ال شك أن احلديث عن االستهالك كان حمط أنظار كثري من الدراسات ملا تعتيه من صناعة مؤسسة ختاطب
النطاقني امليكروي واملاكروي ،وإذا كان االستهالك بشكل عام مهم بالبحث يف مقتضياته ،مظاهره ،ومآالته ،فهو
أكثر أمهية اليوم بالبحث يف عقلنته وترشيده ،خاصة يف ظل ما حيدث من اختاق املنظومات الطبيعية باالجتماعية
والدالالت املركبة للعيش ،واستغالل بل واستنزاف الطاقات املتعددة والثروات بشىت أصنافها ،واليت جعلت البحث
عن الرفاهية والعيش اآلمن عيشا غري آمن ،مبا أنتجته من سلبيات خطرية على االنسان وحميطه ،من أمراض
وأعطاب جعلت احلديث عن نظم العيش ومآالهتا حمط مراجعات للبحث يف الضوابط واملنظومات البديلة واحلمائية
وحىت العالجية برجع صدى عاملي وحملي يبحث يف تتبع أخطاء البشرية يف متبنياهتا احلياتية؛ واليت أغرقت العامل
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اليوم بسلبيات عديدة وجب الوقوف عليها ،كتفشي األمراض واألزمات والكوارث الطبيعية اليت جعلت املراجعات
اليوم واجبة.
من هذا املنطلق يعد احلديث عن االستهالك الفردي أو اجملتمعي ما هو إال حلقة من تلك احللقات؛ إذ ال ميكن
احلديث عن االستهالك دون مزاورة اإلنتاج ،ويف هذه الثنائية تطرح أسئلة منها :من ينتج ؟ ومن يستهلك؟ وهي
متالزمة ضرورية للبحث يف االستهالك بشكل عام فما بالك بالبحث فيه يف جمتمع بعينه.
إضافة إىل أن املستهلك ضمن السياقني احمللي والعاملي ،ما هو إال عقدة يف شبكة جد معقدة من التفاعالت
والعالقات االجتماعية املركبة واليت جتمع السياقني امليكروي باملاكروي يف تداول جد نشط للسلع ومضامينها الثقافية
وإغراق غري مسبوق للسوق واجملتمعات ،بإنتاج جمتمعات استهالكية هلا مواصفات خاصة ،أمهها اهلوس االستهالكي
بنزعة قوية لالستهالك املستمر .هبدر وهذر العامل الصناعي وما بعد الصناعي الذي اختق منظومات للعيش
مجيعها .بنوع من التنميط وسيطرة النماذج الكمية على اجملتمع وعن التسلع والتشيؤ.
احلديث عن االستهالك ليس بسيطا ملا حيمله من مستويات ،وأهداف وطريقة إنفاق ،وأمناط لالستهالك ،ومظاهر
وعادات استهالكية تعرب عن خصوصيات ثقافية لكل جمتمع بل للفئات االجتماعية ذاهتا يف نطاق اجملتمع الواحد
ملا تكتسيه من التعبري عن الطبقة واملستوى املعيشي ،وغريها.
االستهالك أيضا مضمون ثقايف وحامل مهم يعرب عن نسق قيمي جد مركب ويتصل بسبقيات ومنبتات تؤسس
لذلك السلوك االستهالكي ،وبعديات جتعل خملفات االستهالك وآثاره يف اجملتمع الواحد مؤشر على التصنيف
احلضاري له .ألن احلاجات تقتضي اإلشباع ولكن هذا االشباع له تعبرياته ومؤسساته الثقافية واحلضارية ،واإلفراط
يف النزعة االستهالكية وطرقها يبعث على التساؤل والبحث يف ظل مد يستدعي حتريك مضامني التشيد والعقلنة
االستهالكية.
من هنا كان تتبع مضامني وكوامن هذه النزعة ومصادر انتاجها ضروري ،ألنه قد يتبادر يف أذهاننا أن نزعة
االستهالك هي نزعة حتمية ،وأهنا نتاج طبيعي لواقع متخم بالعامل السلعي .ولكن ال ميكن ان نساكن هذه احلتمية
دون البحث يف مضامني تلك النزعة ،ومصادر إنتاجها بسؤال مهم ملاذا حتول اجملتمع اجلزائري إىل جمتمع استهالكي
بامتياز؟ ،وما هي أدوات صناعة ثقافة تلك النزعة االستهالكية بني السياقني امليكروي و املاكروي؟
 -3ضبط مفهمة الموضوع:

ال شك أن حتديد املفاهيم هو املدخل األساسي ألي دراسة ألهنا تفيد يف االقتاب والتّأطري الدقيق.
يف هذه الدراسة هناك مفاهيم مركزية ال ميكن جتاوزها للبحث يف مسبقات السلوك االستهالكي ومنها :االستهالك،
النزعة االستهالكية ،ثقافة االستهالك ،اجملتمع االستهالكي ومواصفاته.
 /1-3مفهوم االستهالك :يعد مفهوم االستهالك من املضامني البسيطة ظاهرة املركبة يف كوامنها لعدة أسباب
منها:
 االستهالك مفهوم مركب ألن القول باالستهالك يسبقه القول باإلنتاج ،إذ ال ميكن احلديث عن االستهالكإال إذا مت احلديث عن اإلنتاج؛ إذ الدورة االقتصادية وسريورهتا ال تتم اال بتكيبة أساسية تتصل بتلك الثنائية،
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حيث أكد آدم مسيث بأن االستهالك هو اهلدف النهائي لإلنتاج .ومن هنا يعد اإلنتاج واالستهالك أداتني
أساسيتني لتحريك الرساميل.

 االستهالك عملية مجاعية وليست فردية ،كما أهنا تتصل مبكونات جد معقدة سبقية وبعدية للوصول إىلاالستهالك يف شكله النهائي كمقصد هنائي.
 االستهالك عملية ،والعملية تتابع إجراءات ،وهو مؤطر بأمناط وحمددات نفسية وثقافية واقتصادية وقيمية أيضاتنوع من االستهالك وتؤطره.
لكل تلك االعتبارات املركبة من الصعب إجياد تعريف موحد وجامع لالستهالك.
ومع ذلك ميكن تتبعه حبسب تعريفه اللغوي واالصطالحي كما يلي:
 -لغة " :من هلك هالكا وهلكا وهتلكة بزيادة األلف والسني والتاء وهلك مبعىن فىن ،مات استهالكه-

أي أهلكه" ) سوقال.(324 :2017 ،

االستهالك ضمنيا من أسرة اشتقاقية تفيد الصيغة الطلبية لإلهالك واإلفناء واإلبالء .واالهالك ال يعين إتالفها
بقدر ما يعين استعماهلا ،مبقاصد وأهداف ختاطب احلاجة والرغبة والقدرة واالنفاق .أي اهالك باالستعمال.
وقد ورد يف معجم العلوم االجتماعية أن االستهالك أي " البلي هو النقص الذي يطرأ على قيمة األصول
)الرأمسال( الثابتة ،على التكنيك وهو إما مادي ،يتمثل يف الفقدان التدرجيي للقيمة االستهالكية أثناء عملية اإلنتاج
بسبب التآكل والتهدم ،أو معنوي ،يقوم يف اخنفاض القيمة التبادلية نتيجة لظهور آالت أكثر اتقانا و إنتاجية أو

أقل تكلفة " ) يفرميوفا و سلوم(210:1992 ،

هذا التعريف يشري إىل أنواع لالستهالك ،وهو استهالك مادي كاملأكل واملشرب وامللبس...وهي كل ما حييط
باإلنسان من مقتنيات مادية سواء بإفناء حلظي أو تدرجيي .أو استهالك معنوي رمزي او ثقايف ،يشمل عوامل
األفكار.
وإذا كان االستهالك قد ربط يف التصور االقتصادي باملنفعة والتكلفة ففي السياق السوسيولوجي "عرف بأنه

منط عالئقي فعال ) ليس منط عالقات باألغراض وحسب ،بل باجلماعة وبالعامل ( منط فعالية مربجمة ورد إمجايل

يتأسس عليه كل نظامنا الثقايف .فكما سبق وطرحنا فكرة أن االستهالك ال يتعلق باجلانب االقتصادي فهو منط
من أمناط احلياة اليومية ذات عالقة وطيدة باجلانب القيمي والثقايف للمجتمعات وهو استبدال املنفعة اليت تقدمها
السلعة ماديا ومعنويا وميثل منط من أمناط التواصل والتبادل بني األفراد مبا حيمله من أبعاد ثقافية ) سوقال،

.(324 :2017

 /2-3مفهوم ثقافة االستهالك :اتصال االستهالك باالستعمال ليس عملية بسيطة كما متت اإلشارة إليه ،وإمنا
هو عملية مركبة متصلة بأبعاد مادية ومعنوية ،رمزية قيمية ووسائلية ،تعرب عن طبيعة االستهالك يف إطار زمكاين
معني .يدور حول جوانب معرفية ،وجدانية وسلوكية .تؤسس ملنطق قيمي يتاوح بني اإلفراط والتفريط بقيم البذخ
ورا()سورة
واالسراف أو التوسط) :وال ْجتع ْل يدك م ْغلولةً إ ٰىل عنقك وال ت ْبسطْها ك َّل الْب ْسط ف ت ْقعد مل ً
وما َّْحمس ً
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اإلسراء(اآلية .29من هنا كانت األبعاد القيمية والثقافية مندجمة يف السلوك االستهالكي كموجهات إدراكية قد ال
ينتبه إليها املستهلك وضمنيا ينتقل من منط قيمي إىل آخر دون شعور ،مبؤسسات جاذبة سنراها من بعد.
ولقد عرفت الثقافة االستهالكية عند البعض مبا يلي " :كل ما حيمله الفرد من معلومات وعادات وسلوكيات
يوظفها يف شراء السلع لتحقيق إشباع حاجاته" ) البيايت و داود.( 307 :2016 ،
اجلوانب الثقافية املصاحبة للعملية االستهالكية ،أي جمموع املعاين والرموز والصور واليت تصاحب العملية
االستهالكية واليت تضفي على هذه العملية معناها ،وحتفظ داللتها يف احلياة اليومية للثقافة االستهالكية ،هلا جوانب
مادية ،وجوانب معنوية ،واليت توسع من دائرة الثقافة االستهالكية لتشمل املعاين والرموز الصور العالمات،
اإلشارات ،الطقوس...واليت تصبغ على عملية االستهالك معناها .فيتجم االستهالك يف كل جمتمع الوضعية الثقافية
للثقافة األم باجملتمع ،الثقافات الفرعية فيه وكذا تأثريات الثقافات الدخيلة األخرى.
وقد حدد مايك فيزرستون ثالثة منظورات عن ثقافة االستهالك يعنوهنا بنظريات ثقافة االستهالك
هي):فيزرستون 10 :2010،بتصرف(:

 المنظور األول :أن ثقافة االستهالك وجدت مبقتضى اتساع اإلنتاج السلعي الرأمسايل ،وضرورة التمسكببناء األسواق اجلديدة وتربية العامة عن طريق وسائل االعالم واإلعالنات ليصبحوا مستهلكني.

 المنظور الثاني :فإنه يبحث يف طرق استخدام السلع وداللته على االختالفات االجتماعية ،وللسلعة قدرةعلى هدم احلدود االجتماعية ،وتفكيك الروابط املستقرة طويال بني األشخاص واألشياء؛ لذلك فاالستهالك
وأفضليات منط احلياة تتضمن أحكام تفرقة وأحكام متييز حتدد ذوقنا اخلاص وتصنفه بالنسبة لآلخرين.
 المنظور الثالث :يثري السؤال عن أحالم االستهالك وهبجته االنفعالية والعاطفية ،حيث يتطلب االستهالكبوصفه إفراطا وإسرافا وتبذيرا تراكم يف اإلنتاج كي يتم التغلب على الندرة ،وعندما جتتمع حاجات املستهلك
وسعادته تصبح األحالم والرغبات متحققة بالصور الثقافية االستهالكية.
هذه املناظري الثالثة تؤكد على أن االستهالك كمضمون سلوكي مدفوع بعديد مكونات وأدوات وآليات تصنع
السلوك االستهالكي وتؤطره.
وبالتايل لالستهالك ثقافته املتصلة بكل أبعاد العملية سواء قبلها أو بعدها أو أثناءها.
إضافة إىل أن الثقافة االستهالكية كما يشري اىل ذلك باومان " هي ثقافة تفضل املنتجات اجلاهزة لالستخدام
الفوري واالستعمال السريع ،واالشباع اللحظي ،والنتائج اليت ال حتتاج اىل جهد طويل ،و الوصفات السهلة
املضمونة ،و التأمني ضد املخاطر كافة ،وضمانات استداد النقود املدفوعة " )باومان(41 :2016 ،
/3-3مفهوم المجتمع االستهالكي والنزوع االستهالكي) :أنا استهلك يعنى أنا موجود(.
مت سابقا تأكيد أن االستهالك مفهوم مركب من عديد مضامني ،ال ميكن أن تنفك عنه .إضافة إىل أن هذا
املفهوم -يف ظل التف واالزدياد الالفت لإلقبال على االقتناء وما حتيطه من طقوسية-قد التصق مبفاهيم جماورة
منها النزعة االستهالكية واجملتمع االستهالكي.
والنزعة بداية تعرب عن " امليل ،أو وجهة تطور الظاهرة أو الفكرة ،أو أهنا استعداد لدى املرء ،ثابتا نسبيا ،يدفعه
للقيام بنشاط معني ") يفرميوفا و سلوم.(422 :1992 ،

- 71 -

ــــــــــــ صناعة النزعة االستهالكية في المجتمع :من االستهالك الضروري إلى االستهالك الرفاهي ــــــــــ

إذن النزعة والنزوع االستهالكي هو ميل تارة واختيار- ،وامليل مدفوع بعديد عوامل منها ما سيذكر الحقا.-
مث هي تطور لظاهرة االستهالك وسريورهتا؛ إذ هي تتشكل ضمن مرحلية وتدرج ،كما أهنا استعداد لدى املستهلك
مدفوع بأسباب.
النزعة االستهالكية إذن هي حركية مركبة تعرب عن نشاط املستهلك ،ولكن املالحظ أهنا انتقلت من االستهالك
الضروري إىل الرفاهي أو التيف أو التفاخري الذي جتاوز املقتنيات األساسية إىل الكمالية .أي االستهالك املفرط
أو سيولة االستهالك .بنوع من الوعي اجلديد يقابل الكوجيتو الديكاريت " :أنا استهلك يعىن أنا موجود"
النزعة االستهالكية أفسحت اجملال ملفهوم آخر وهو اجملتمع االستهالكي ،هذا األخري "مصطلح يطلق يف بعض
األحيان على اجملتمعات الغربية احلديثة ،ويشري إىل أهنا تتجه حنو مزيد من التنظيم املرتكز على االستهالك )استهالك

السلع واملتع ( بدال من إنتاج اخلامات .وتشري القائمة العادية لتصورات علماء االجتماع يف أواخر القرن العشرين
إىل ربط التطور يف هذا االجتاه بالظواهر التالية :تزايد الوفرة ،اكتساب أفراد من الطبقة العاملة بعض مسات الربجوازية،
ظهور الثقافة اجلماهريية ،منو اخلصخصة ،زوال الطبقة االجتماعية ،ظهور القطاعات االستهالكية وتشعبها ،منو
مذهب الفردية...وغريها " ) سكوت ومارشال(102 :2011 ،

من هنا تكريس الفردانية يف ظل الوفرة والعروض املتدفقة يصنع جمتمعا ينزع أفراده لالستهالك املفرط.
و ميكن رصد أهم قيم ومفاهيم اجملتمع االستهالكي فيما يلي) :حجازي وآخرون15-14 :2001 ،بتصرف(
االستهالك قيمة اجتماعية يف حد ذاته ،فاألفراد يتم تقديرهم اجتماعيا ،كما تتحدد مراكزهم االجتماعيةبقدر استهالكهم للسلع.
 القدرة على التغيري السريع للسلع االستهالكية ،أو ظهور ما يسمى باملوضة يف السيارات واملالبس واملآكلواالحتفاالت ،والسكن وغريها أو ما يسمى باالستهالك التفاخري أو التيف.
 حتول اجملتمع اىل حتقيق ما يسمى) باإلنسان ذي البعد الواحد(  ،اإلنسان ال يستهلك ما يريده إمنا ما جيدجريانه وزمالءه يستهلكونه ،فأفرز نوعا من الذات املوجهة باآلخرين ،وبالسوق ،تعتمد على أحكام اآلخرين.
 السلعة أصبحت ذات طابع أسلويب تزيح أمامها الطرق القدمية والتقليد والقيم الراسخة يف اجملتمع. يف اجملتمع االستهالكي كل شيء قابل للتبادل مع أي شيء ،ومن مث ختضع املعاين فيه اىل التزييف ويتمتغييب الوعي القائم على أصول راسخة يف اجملتمع بسبب وجود املتناقضات.
 فقدان احلرية الشخصية ،فالفرد يف اجملتمع االستهالكي يغتب يف االستهالك فهو أسري االستعراض واإلفراطيف اقتناء وسائل االستهالك املادي.
 /4آليات صناعة النزعة االستهالكية والمجتمع االستهالكي :عوحلية الثقافة االستهالكية.
مما سبق يتضح أن النزعة االستهالكية بكل مضامينها التدرجيية واملرحلية صنعت مفاهيم ومواصفات جديدة.
منها اجملتمع االستهالكي .وانتقل املستهلك ضمنه عرب مرحلية زرعت اهلوس والنهم والنزوع اىل الكم والوفرة يف
االقتناء ،وهو ما حيدث اليوم ضمن اجملتمع اجلزائري الذي يعد جمتمعا منفتحا على ثقافات كثرية ،واحلديث عن
الثقافة االستهالكية فيه ال ميكن أن يكون حبيس مواصفات اجملتمع اجلزائري بانغالق؛ بل كنسق مفتوح ملا يعتيه
من مدخالت مادية وثقافية تبعث على التأمل يف االستهالك ذاته الذي مل يعد مرهونا بالطابع احمللي بل بالعاملي
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ليندة العابد
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أيضا ،وهو ما أشرنا إليه سابقا من أن املواطن اليوم أصبح يعيش يف عاملني يف آن ،وهو ما أطلق عليه توماس
فريدمان ب "العوحلية" ) زبريي(11 :2017،؛ وهي كلمة جامعة من شقني العوملة واحمللية ،أي احمللية املعوملة،
حيث يعد االستهالك كمضمون؛ مشدودا لالجتاهني؛ مضمون عاملي وعوملي مبا يضخ من عوامل األفكار واألشياء
يف السوق واالعالم والتكنولوجيات احلديثة ،ومضمون عامل حملي حبمولته وخصائصه الثقافية ،االجتماعية اليت
تنافح تارة وختضع لإلزاحة طورا نتيجة للسيل اهلائل من الرموز واألشياء اليت تغرق الواقع كل مرة.
وبني الشقني يعد االستهالك رهني االثنني سياقه غري حمبوس يف ثنايا احمللي فقط بل مصنوع بأدوات تعمل على
إكساب اجملتمعات عادات استهالك جديدة.
وال ميكن أن ننكر مسار التمدد الرأمسايل يف هذا الصدد إذ " النظام الرأمسايل عاكف على الدخول يف شيء
يشبه حقبة كوكبية مبا يسوغ مثل هذا البحث ،على الرغم من أن ظواهر صناعية واجتماعية معينة تبدو دائبة على
مقاومة العوملة ،وعلى الرغم من وضوح عدم اختفاء الدولة القومية" ) سكلري( 129 :2010،
وبالتايل ال ميكن أن نتحدث عن الثقافة االستهالكية مبتعدة عن سياق ذلك التمدد الذي يكرس لصناعة
نقلت اجملتمعات من اإلنتاج ألجل احلاجة إىل احلاجات سابقة لإلنتاج ،أو ما يسمى "خلق مزاج الشراء" فأصبح
املستهلك ينزل األسواق ألجل حاجات ضرورية ،فريجع مبقتنيات مل تكن من حاجاته ابتداء.
التمدد العوملي له أدواته وآلياته اليت تسهم يف صناعة الثقافة االستهالكية ،وجدانيا وسلوكيا ،وأبرزها:
 –1-4اإلعالم واإلعالن والومضة االشهارية :النظام الشبكي كنظام تعبئة:

أ/اإلعالم :تعد وسائل اإلعالم واالتصال اجلماهريية وسائط مهمة يف اجملتمعات احلديثة ،بدء من الصحف وكل
الوسائط السمعية والسمعية البصرية إىل الوسائط الرقمية اليوم ،وهي تعمل على نقل اآلراء وصناعة الرأي العام،
فكانت وسيلة للتغري االجتماعي يف مجيع مضامينه املادية والثقافية إذ" إهنا ال تزودنا بوسائل التويح عن النفس،
بل تسهم يف تشكيل نوع املعلومات اليت نتلقاها ونتصرف على أساسها يف حياتنا اليومية" ) غدنز:2005 ،

(532

ذلك التشكل الذي ال جيعل تلك الوسائط حمايدة بل ختضع الستعماالت كثرية ،أبرزها تشكيل الوعي اجلمعي
واملوجهات اإلدراكية العامة يف اجملتمع الواحد ،سواء يف نطاق حملي او ارتباط ذلك احمللي بالعاملي.
ويف هذا الصدد يقول العامل دوران إلني " لكي تسيطر على جمتمع ما لست حباجة أن تسيطر على احملاكم أو
اجليش فيه ،كل ما عليك عمله هو أن تسيطر على قصصه ،والتلفزيون واالعالم هو الذي يروي معظم القصص
ملعظم الناس معظم الوقت ،ما بني التلفزيون والسينما واالنتنت ،أصبح االعالم هو املسيطر على األرض ،خالل
هذه الساعات تركز معظم منتجات االعالم على تعزيز األمناط االستهالكية والتويج للقيم املادية ،إما بصورة
مباشرة ،عن طريق عرض أساليب احلياة املتفة اليت يعيشها املشاهري ،واألغنياء ،أو بصورة غري مباشرة عن طريق
القصص اليت تعزو القناعة بأن السعادة تأيت من حتسني األوضاع املادية ومن شراء سلع جديدة وإنتاج املوضة" )

سوقال. (326 :2017 ،

إن مهمة االعالم ليست مقتصرة على السرد والتقصيص بقدر تثبيت تلك القيم والعادات امللتفة حول املشاهري
والنجوم ،إذ هؤالء يسهمون بشكل مباشر بالتغيري ،التسريع والتطبيع مع غري الطبيعي ،فتستنطق شهاداهتم عرب
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لباسهم ،طريقة عيشهم ،ماركاهتم...وهي من أسرع مسارات التغيري ملا لإلعالم من قدرة على النفاذ اىل األسر
ومزامحة اخلصوصيات.
واإلعالم يف سياق االستهالك هو" نوع من إعادة صياغة النزعة االستهالكية مبا أدى إىل قلب كل وسائل االعالم
اجلماهريية ومضامينها إىل فرص مناسبة لبيع األفكار ،والقيم ،واملنتجات؛ لتسويق وجهة نظر استهالكية عاملية"
) سكلري(134 :2010 ،

وسائط االعالم إذن ليست وسائط إخبارية فقط؛ بل هي أيضا وسائط لتثبيت وصناعة املعىن ،بل وازاحة
املعاين السابقة والرائجة ويف هذا السياق يرى بودريارد أن " فيضان الصور والرموز والتصنعات خالل وسائل اإلعالم
ميحو التمييز بني الواقع واخليال أو بني الصورة والواقع ،ويصبح اجملتمع االستهالكي جمتمعا ثقافيا ،وتصبح احلياة
االجتماعية غري منظمة ،وتصبح العالقات االجتماعية أكثر حتوال ،وال تبىن على مباديء أو قواعد ثابتة" )
فيزرستون.(11 :2010 ،
من هنا أصبح اإلعالم سلطة يف حد ذاته ،وأداة لتغيري األنظمة االجتماعية ،من خالل الدفق واالنسياب
الكثيف للعوامل االجتماعية وهو أكثر تأثريا من خالل تنوع الوسائط الرقمية احلديثة اليت أنابت العالقات
االجتماعية .وكرست مضامني قيمية جديدة.
ب /اإلعالن واالشهار :يعترب اإلعالن من املضامني اإلعالمية املتكررة ،ومع قصر جالء اإلعالن إال أنه متصل
بتشكيل النزعة االستهالكية بشكل مباشر .إذ أشرنا سابقا إىل أن االستهالك يف مضمونه يتصل بأبعاد سبقية
وبعدية وهو ذاته مربوط عضويا باإلنتاج يف ظل الدورة االقتصادية ،من هنا كان اإلعالن عميلة أو آلية الختزال
املسافة بني اإلنتاج واالستهالك باستقطاب وجذب الفئة املستهلكة وأيضا صناعة قيم النزعة االستهالكية .إذ "
اإلعالن عملية اتصالية هادفة يهدف للقيام بعملية اقناع وثيقة الصلة بالنشاط اإلنساين ،خيتزل عقائده ،أفكاره
تصوراته وثقافته ،رموزه وقيمه ومثله العليا عرب رموز يشحن هبا رسائله ومضامينه اإلعالمية" ).حجازي

وآخرون( 11 :2001،

من هنا كانت تلك الومضة القصرية هلا من املدلول وعمق التأثري ما قد تعجز عليه اآلليات األخرى ،ملا هلا من
قدرة يف التأثري على الالشعور اجلمعي ،بتحريك سلوكه أو تغيريه وبالتايل تثبيت مضامني النزعة االستهالكية.
وميكن لإلعالن من حتقيق تلك املقاصد من خالل خصائصه الالفتة ومنها:
 أستخدام أساليب الدعاية وفنون التويج املبهر للسلع ،وبالتايل خلق ثقافة جذب قوية :وهذا بالتكيزعلى الصورة والصوت ومجالية اللون واملوقف بعديد تركيبات تصنع اإلثارة والعيش يف تلك الومضة بالتكيز
على حماسن املنتج وجاذبيته بأقصى الطرق املمكنة.
 التكرار واإلصرار :مع ان الومضة اإلعالنية قصرية يف وقتها ولكن ذلك القصر يعاد بالتكرار فيكون لهوقعه الكبري كما "تفعل قطرات املاء يف حنت احلجر بالتكرار" .إذ املعاودة تصنع الصورة الذهنية للمتلقي،
ألن " كثرة املشاهدات تولد امللكات" .فتصنع اهلوس بالشيء من خالل الصورة.
 ليس الغرض من اإلعالن التويج للسلعة فقط؛ وإمنا التطبيع مع السلعة ونقلها من الكمايل إىل األساسي.وزيادة االستهالك ،ألهنا وسيلة للتأثري والتعبئة وصنع الرأي العام .إذ " تزيد من سرعة دوران السلع املادية
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عرب اإلعالن مبا يؤدي إىل اختزال الوقت الفاصل بني اإلنتاج واالستهالك .إهنا تبدأ بغرس األيديولوجيا
السائدة يف سن مبكرة") سكلري(.133 :2010 ،
اإلعالنات اليوم ليست متصلة فقط بالسياق احمللي بل أصبح اإلعالن يتصف حبمولة ثقافية ماكروية نظرا
المنحاء اخلطوط الفاصلة بني احمللي والعاملي ،واليت جعلت الكثري من العادات والسلوكات واملضامني املاكروية
تتدفق عن اإلعالن وتكرس قيما جديدة وخيارات ومفاضلة تقض البنية التقليدية للمجتمعات احمللية ،وهذا
ما أنتج نوعا من الصناعة اجلديدة؛ وهي صناعة الوعي بانكماش العامل عرب عوملة ثقافته .بتلك القوة االعالمية
واالعالنية اللينة .إذ وظيفة اإلعالن هو نوع من تقطيع الوقت واملزامحة يف الصور الذهنية لتحقيق الغرض
والتأثري الدائمني.
إذ " ال ميكن تصور أي منتج مادي غري مشبع بثقافة أو أفكار منتجة ،فهو جتسيد لثقافة املنتج وحتويل
أفكار جمردة إىل أشياء جمسدة ،فاإلعالن مضمونه ،بذلك ثقافة من الدرجة األوىل ،وتعترب فنون اإلعالن اليوم قسيم
اهلواء الذي نتنفسه ،فهي أشبه بعقود اإلذعان اليت حتتل بيوتنا ومتأل أوقاتنا ،وتضع اهتماماتنا ،وتسلب إرادتنا
وتقودنا ،إىل حيث تريد ،وهذا اختصار القدرة االعالنية" ) حجازي(.12 :2001 ،
ومع أن منطق احلتمية وسلب اإلرادة فيها من النقد والرد إال أنه ال ميكن إلغاء دور اإلعالن يف صناعة االنتقاء
الالواعي وتوجيه السلوك العام للمستهلكني .وهوما أبرزه ريتشارد سينيث يف كتابه ثقافة الرأمسالية اجلديدة حيث
فسر الشغف املستهلك لذاته بتفسريين كان أحدمها يتصل مبا سبق حيث امساه " "حمرك املوضة" ،الذي يعين أن
اإلعالن والوسائط تعلمت كيف تضع الرغبات يف قوالب فشعر الناس بانعدام الرضا على ما لديهم" وأيضا التسويق
حيث أورد وصفا لذلك باملقنعون اخلفيون) سينيث.( 173 :2008 ،

 /2-4السوق والمول :اإلغراق الثقافي وصناعة المجتمع االستهالكي :من املعلوم أن السوق هي املوضع
الذي يلتقي فيه املستهلك مباشرة بالسلعة قصد االبتياع واالقتناء ،وهو حمل للعرض وجتميع السلع بأصنافها وجلذب
املستهلك ،وتسهيل ربط اإلنتاج باالستهالك .ولذلك يعترب آلة عمالقة خللق الثروات.
السوق اليوم فيه من اإلغراق املتدفق جدا للسلع واالصناف ،حىت أصبح بازارا كبريا .واملالحظ أنه ليس إغراقا
ماديا اقتصاديا فقط بل إغراق ثقايف أيضا بأمناط السلع والرموز السلعية املعروضة ،إذ تتزاوج السلعة مع الصورة يف
عملية العروض السلعية .وختاطب احلاجات بل تصنع احلاجات قبال ،بثنائية )الواقع واملأمول( وثنائية )املوجود

واملنشود( لتجاوز حدود السلع الضرورية إىل التفيهية ،الستمالة السلوك االستهالكي ،وصناعة اهلوس واهللوسة
االستهالكية املتكررة واملعاودة والزيارة املتكررة للسوق باإلنفاق الالعقالين والتاكم األدايت املتكرر.
السوق يف الظاهر هو عرض للسلع والبضائع ولكن هو أيضا موضع وحقل للعالقات االجتماعية ،إذ يرى"
فيبلني أن الناس ال يستهلكون البضائع من أجل أن يرضوا احتياجاهتم كما يظن علماء االقتصاد وإمنا بدال من
ذلك يستهلكون حىت يؤثروا على اآلخرين عن طريق إظهار ثروهتم ،لذا فإن الرأمسالية تلعب على اخلط من غرائز
تنافسية جوهرية موروثة يف طبيعة االنسان وتدفع األفراد حىت أولئك الذين ال ميلكون ماال كثريا على االستهالك
بشكل اسرايف مدمر كوسيلة لكسب الشرف والشهرة ،إهنا آلة عظيمة لإلنتاج اإلسرايف تشجع باستمرار على دعم
التنافس االجتماعي ،هذه الدافعية لالستهالك اإلسرايف ،وبالتايل هلا تأثري تبخيسي عميق على حكم وسلوك
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األفراد .إهن ا حتول قوانني االخالق والذوق اجلمايل والشعور بالتقوى عن طريق استبداهلا بنوع من االحتام العام
للثروة والقدرة على التفاخر باملال" ) فوكايد و هيلي. (.422-421 :2013 ،
يضاف إىل منط السوق التقليدي السوق التجميعي اليوم باسم املول أو املراكز التجارية؛ وما حيمله من فضاء
جاذب أو كما ينعت ب "سحر ركن التسوق" إذ أصبح املول " مضطلعا بدور مركزي على الصعيدين الرمزي
واجلوهري كما يقول كروفورد يف العامل -ركن التسوق -لقد أصبح تزاوج التصميم اهلندسي لركن التسوق مع ثقافة
حمطة املوضوع الرمز املفتاحي والنقطة املكانية املرجعية املفتاحية للرأمسالية االستهالكية ".

) سكلري.(134 :2010 ،

إضافة إىل أن تلك املراكز ليست نقاطا للعرض فقط بل هي تعمل على ترتيب أولويات العيش حيث "بذلت
حمال التسوق ما يف وسعها إلعادة تصنيف ضرورات البقاء على أهنا تسلية وترويح عن النفس .فما كان يعانيه
االنسان وحيتمله مبزيج كبري من االمشئزاز والنفور حتت الضغط الشديد للضرورة اكتسب القوى املغوية لوعد بلذات
ال تنتهي ،ومن دون خماطر غري حمسوبة" ) باومان. (105 :2016،
تلك األماكن هي نقاط جتيمعية للعالقات مع اإلغراق املادي التسليعي ،إذ هي حماور التقاء للمحلي مع
ال عاملي ،للمستهلك مع املنتج ،لألنظمة االقتصادية واألنظمة احمللية .فهي بوتقات لالنصهار الثقايف واإلزاحة قبل
أن تكون عالقات مادية صرف .وهو أيضا حمل خللق الرغبات وشحذ السلوكات االستهالكية.
إذ يقدم " لني وهو منظر سياسي إحالة قوية تقول أن السوق خيلق رغبات ،والرغبات الكامنة داخل االفراد ،إذ
يرى يف احلقيقة أن الرغبات ،إمنا هي نتاج داخلي لعمليات السوق ") فوكايد و هيلي.(422-421 :2013 ،

إضافة إىل أن ذلك الشحذ مل يعد حبيس املكان بل انتقل السوق إىل العامل الشبكي والرقمي مبساحات من
التسوق االلكتوين الذي يرتفع عن املكان لعرض السلعة بنوع من اجلذب التواصلي الذي يؤسس لسوق رقمية
جديدة هي أيضا تسهم يف حتقيق الدافعية والرغبة لالستهالك املفرط.
-3-4الحمولة السيميائية للصورة المحاكية والعالمة السلعية :يؤكد بودليار :أن " املوقف املعاصر يتحدد
بقوة الصور احملاكية؛ أي بقوة الصور واإلشارات أو العالمات اليت جاءت ملساندة األشياء)السلع( يف احلياة اليومية
يف عامل الرأمسالية املتأخرة ،فالصورة احملاكية هي شيء يستبدل احلقيقة بتمثيالهتا" ) عبد اهلل(138 :2013 ،
إن املتأمل يف حال التسليع اليوم جيد أن السلعة ليست منفصلة عن سياق الصورة احملاكية كما سبق ،هذه
الصورة اليت تتضمن املاركات والشعارات والعالمات السلعية وااللوان واليت تتضمن محولة سيميائية لثقافة الصورة
املركبة واملكثفة؛ قصد تضمينها مجلة من القيم الثقافية واملقدسة واحلضارية والتارخيية اليت تؤسس ضمن لوغو أو
شعار أو شارة حتمل معاين تتصل بسياق تارخيي وثقايف آخر مزاحم -بالسلعة واالستهالك-الواقع احمللي مبا فيه
من تراثيات وخصوصية ،ضمن فتح اجملال الواسع لالسترياد وجعل السوق احمللية سوقا منفتحة دون ضمانة أو
تصفية للوافد املادي املقرون بالثقايف .إذ " ثقافة الصور خليط من التصنع والتنوع النمطي وعدم التجانس اليت
تؤدي إىل فقد الداللة وموت املوضوع " )فيزرستون.(10 :2010 ،
الشارة سيميائيا قد حتل حمل املعىن بل املعىن حال فيها ،فهي ناطقة بصمتها ،يف إطار خطاب جد مركب حيطم
احلدود بني احلقيقي والزائف ،وبني الطبيعي واملصطنع ،ويف هذا السياق أيضا يقول بودليار" إن جمتمعنا أصبح
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متكال على النماذج واخلرائط اليت أفقدتنا كل االتصال بالعامل احلقيقي الذي يسبق اخلريطة ،وبدأت احلقيقة ذاهتا
تكون جمرد تقليد للنموذج ،الذي يسبق اآلن العامل احلقيقي بل ويقرره ) ".عبد اهلل. (144 :2013 ،
هذه املآالت اخلطرية وأخرى جعلت اإلغراق بالشارات ومناذج اللوغو متارس نوعا من االختاق الداعم تارة للثقافة
املعوملة ،وطورا للتدمري اخلالق كما نعته شومبيت ،أين متارس تلك الشارات حبمولتها الثقافية ،نوعا من اإلزاحة
للمورثات االجتماعية تارة ،وطورا بشطف وتشظي كل قابلية توحيدية تنبع من اخلصوصية .إذ " جمتمعات اجلملة
هي اليت يستجيب أعضاؤها لنفس املثري باستجابة متماثلة وطريقة واحدة على الرغم من حرية واستقالل الواحد
عن اآلخر وانفصاله عنه ،هذه اجملتمعات هي نفسها اليت يطلق عليها البعض اآلخر جمتمع " االستهالك الكبري"
أو جمتمع االنسان ذي البعد الواحد الذي يسلم إىل ضمور بعد الرفض وإرادة التغيري حلساب بعد التوافق واالمتثال"
) قنصوة. (16 :2007 ،
من هنا كان التطبيع مع العالمات السلعية دون تفكر أمر خميف ملا له من دالالت تصطدم بثوابت الوعي
اجلمعي للمجتمع الواحد مبحاولة عوملة األفكار من خالل السلعة وهنا ميكن إبراز عديد من املظاهر للعالمات
السلعية سيميائيا كما يلي:
 التعبري من خالل تلك األيقونات عن الرأمسال الثقايف من خالل الرأمسال االقتصادي. االدراك اجملزأ للعامل عند املستهلك .وحتطيم العالقة بني املعاين. تثبيت ثقافات جديدة يف مقابل الثقافات القائمة. حتييد املقدس مبقدسات أخرى. حتطيم للذاكرة والوقت والتاريخ. صناعة الذوق اخلاص يف مقابل الذوق املشتك وهو ما يفسح اجملال أمام الفردانية. حتطيم احلدود بني الزائف واحلقيقي. حتطيم احلدود بني اخلري والشر. -تطبيع عالقات جديدة منها مثال املثلية.

 -سيادة العقالنية األداتية :أنا استهلك يعين انا موجود.

 فسح اجملال للتلون يف الذوق وعدم الثبات عليه جبعل املوضة معيارا للمفاضلة والذي يعمل على عدم االنتباهالصطدام باملعايري األخرى كالدين والعرف.
 تركيز العالمة بالصورة وصنع البهجة االستهالكية يصنع نوعا من ثقافة القطيع ،واملنتسبون هلا يفقدون القدرةعلى النقد أو التأمل للتقبل واالجنذاب وهو ما يصنع ثقافة استهالكية ال واعية .إذ " تغري الصورة االدراكية
اليت أنظر من خالهلا إىل احلياة ،التاريخ واالنسان .إذ" يف عامل احلداثة ال يوجد شكل مفهوم ،إذ يفقد االنسان
ما مييزه كإنسان ويتساوى الرجل مع الشيء ،بل تتحرر األشياء من اإلنسان وتسيطر عليه ) املسريي و التيكي،

.( 13 :2012
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إن لتشكل الثقافة االستهالكية أدوات تصنع البهجة باإلغراء الناعم؛ فتؤسس للرمز واملعىن بشكل مكثف
وجلي عرب التدفقات واالختاقات الكبرية بقنوات هي آليات لدعم تغيري الثقافة االستهالكية املتصلة بشره األنظمة
االقتصادية ،واليت أوردنا أمثلة عنها سابقا وغريها من أدوات بسط السيطرة وتغيري السلوك االستهالكي.
 -5الخاتمة:
مما سبق يتضح أن االستهالك عملية مركبة وسيطية تتصل باألبعاد االقتصادية كما الثقافية ،هلا مظاهرها وطرق
االشباع فيها ،وهي اليوم أكثر جالء لتغري العادات والسلوكات االستهالكية بنوع من الوفرة بل التخمة يف االقناء؛
أين انتقل االستهالك من الضروري إىل الرفاهي ،وغدت املباهاة والعدوى االجتماعية ظاهرة بارزة تتصل باجملتمع
اجلزائري كما اجملتمعات األخرى.
احلديث عن االستهالك حيتاج ملقاربات مركبة وبينية ،ألن مضمونه مركب أيضا من مكونات اقتصادية،
اجتماعية ،ثقافية ،قيمية ،سياسية ،ميكروية وماكروية ،واليت جتعل االقتاب والتناول لالستهالك صعب املنال يف
ظل غياب متغريات تفسريية تتصل باملنطق الشبكي للعملية.
إن احلديث عن آليات النزعة االستهالكية يفتض إعادة املراجعة وحماولة توجيه وفلتة حوامل االستهالك من
إعالم وإعالن وما ذكر سابقا وغريه ،كي يتم التأسيس لثقافة تكبح وترشد االستهالك بالقيم التدبرية وعدم النزوع
إىل اإلفراط ضمن مقاربة األمة املقتصدة.
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