الغربية
اإلستهالكية في الحياة
نقد
ّ
ّ
ّ
الهوية
"رقمنة" اإلنسان و"فقدان"
حميد لشهب

[[[[*]

تتناول هذه املقالة قض ّية االستهالك كنمط حياة يف املجتمعات الغرب ّية الحديثة واآلثار التي
ترتّبت عليها يف مجمل امليادين االجتامع ّية واالقتصاديّة والثقاف ّية .وألجل بيان مقصده سعى
فصل البحث يف موضوعات ومحاور
ثم ّ
الباحث يف مقدّ مات دراسته إىل تعريف االستهالكّ ،
رئيسة ترتبط بنقد االستهالك ّية يف الحياة الغرب ّية  ،حيث رشع يف تناول الهويّة الغرب ّية يف مقابل
النزعة االستهالك ّية – االستهالك ومعنى الحياة – أثر االستهالك عىل هو ّيتنا العرب ّية واإلسالم ّية .وقد
ختم الباحث دراسته برؤية نقديّة تركّزت عىل فقدان الهويّة يف الغرب.

ِّ
املحرر

مؤسس
فرضت الحضارة الغرب ّية املهيمنة حال ًّيا «منط حياة» مل يسبق له نظري يف تاريخ البرشيّةّ ،
عىل إقحام البرش يف رحى االستهالك؛ لإلبقاء عىل عجلة االقتصاد تدور ،ولرفع عائداتها عىل
حساب كرامة اإلنسان ،وهذا ما يؤ ّدي إىل استنفاذ املوارد الطبيع ّية ،مع ما يرافق ذلك من انزالقات
يف بناء هويّة مريضة لألفراد واملجتمعات ،مرت ّددة ،خائفة ،ضائعة ،غريبة عن ذاتها ،غري قا ّرة،
وبعبارة موجزة فاقدة ملعنى الحياة.
لدراسة أه ّم ّية االستهالك لبناء الهويّة الشخص ّية لفرد ما أو ملجموعة مع ّينة من األفراد أو حتّى
شعب أو أ ّمة ،سيكون املرء يف حاجة إىل مجلّدات قامئة بذاتها ،عوض دراسة مركّزة كالتي نقرتحها
هنا .فشبكة العالقات املتبادلة التي تحكم أثر االستهالك يف تحديد الهويّة معقّدة للغاية ومتن ّوعة،
*ـ باحث وأكادميي مغريب مقيم يف النمسا.
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وطبقات معنى االستهالك والهويّة متع ّددة األوجه ،باإلضافة إىل ذلك ،فإنّها ترتبط بوجهات نظر
مح ّددة حول االستهالك والهويّة مبختلف االفرتاضات النظريّة التي تهت ّم مبثل هذه الدراسات،
مثل ،وكذلك الليربال ّيون يشتغلون عىل سياقات املعنى
املاركيس ً
جه
فاملفكّرون من ذوي التو ّ
ّ
بطرق مختلفة متا ًما.
جا نظريًّا واح ًدا للعالقة بني االستهالك والهويّة،
ال ميكننا وال نريد يف هذا البحث أن نق ّدم منوذ ً
وال نريد أن نقوم مبقارنة اجتامع ّية نظريّة بني السياقات املختلفة املمكنة للمعنى .ال تستند مناقشاتنا
ين واحد واسع النطاق تناول رصاحة أه ّميّة االستهالك بالنسبة للهويّة ،وال
هنا عىل مرشوع علم إنسا ّ
مفصل ألعامل كبا ِر املنظّرين السوسيولوجيّني والسيكولوجيّني فيام يتعلّق باملوضوع؛
عىل تحليل ّ
موسعة لعدد من
بل سنحاول عمو ًما تركيب مختلف الدراسات الجديدة ،منطلقني من قراءات ّ
املراجع وربطها ببعضها واملرور من ذلك إىل محاولة تركيب أه ّم استنتاجات هذه الدراسات،
علمي جديد نق ّدمه برتكيز يف هذه الدراسة.
شخيص ،أي الوصول إىل اجتهاد
بغية الخروج بتص ّور
ّ
ّ

محل املعالجة املنهج ّية
يحل ّ
بالطبع ،ال ميكن وال ينبغي لتفكرينا يف املوضوع بهذه الطريقة أن ّ
والنسق ّية والعلم ّية لإلشكال ّية العا ّمة التي تشغلنا؛ فبسبب القيود الكثرية التي تفرضها هذه الدراسة،
ّصا قامئًا بذاته للوضع
ّ
حتم مج ّزأة واستكشافيّة؛ لذلك ال نرى أ ّن مساهمتنا تع ّد ملخ ً
تظل تفسرياتنا ً
مم يؤ ّدي إىل حقيق ِة أ ّن معنى االستهالك
يل للبحث يف املوضوع ،بل هي نداء لتغيري املنظورّ ،
الحا ّ
االجتامعي وعلم االجتامع ال يعترب موضو ًعا هامش ًّيا ،بل يتعلّق
للهويّات الحديثة يف علم النفس
ّ
األمر مبحاولة فهم إشكال ّية اجتامع ّية رئيسة[[[ .وسننطلق من بديه ّية كون االستهالك[[[ ميثّل يف
أساسا للحياة اليوميّة ،وبهذا املعنى فإنّه
رصا بنيويًّا مركزيًّا ،وبالتايل ميثّل
ً
املجتمعات الحديثة عن ً
يوفّر نقاطًا مرجع ّية مه ّمة لبناء الهويّة .ويف ضوء التع ّدديّة املتزايدة ألشكال الحياة وأمناطها وتضاعف
ظل األه ّم ّية املتزايدة للتغيريات الرسيعة يف الحياة عمو ًما والتعقيدات
الخيارات واملخاطر ،ويف ّ
والتح ّديات يف جميع مجاالتها ،ويف سياق املطالبة املتزايدة باملرونة واالستعداد للتغيري[[[ ،يتزايد
[[[ -ازدادت أه ّم ّية أبحاث املستهلك يف علم االجتامع وعلم النفس منذ سنوات بطريقة ملحوظة.
[[[ -نستخدم مفهوم االستهالك هنا مبعنى شامل وواسع ،مثل «استخدام السلع النادرة للخدمات لغرض ( )...تلبية احتياجات آخر
مستهلك» ( .)Hellmann, Kai-Uwe. Soziologie der Marke. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2003. S. 67وهذا يشمل
ًّ
كل من االحتياجات األساس ّية واالحتياجات الثانويّة التي تهدف إىل اإلشباع مبا يتجاوز الرضوريّات العمل ّية اليوم ّية للحياة .وال ينحرص
بكل أنواعها ،والرياضة والثقافة وقضاء الوقت الثالث
معنى االستهالك هنا يف املأكل واملرشب وامللبس إلخ ،بل يشمل كذلك الخدمات ّ
إلخ .سرنجع إىل هذا فيام بعد.
[3]- Beck, Ulrich/Lau, Christoph (Hrsg.): Entgrenzung und Entscheidung. Was ist neu an der Theorie reflexiver
Modernisierung? Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2004.
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الشخيص واالستمراريّة واألصالة .وهذا بالضبط
بالنسبة للفرد تح ّدي تطوير هويّة تضمن متاسكه
ّ
األسايس الذي يسمح بفهم
النقدي مع عامل االستهالك ،وهذا هو الرشط
ما ميكن تسميته بالتعامل
ّ
ّ
املتغية،
رصف واتخاذ القرارات والتك ّيف مع الظروف املعيش ّية
ّ
الذات كموضوع قادر عىل الت ّ
يل أو إىل طبقة اجتامع ّية/اقتصاديّة
فكلّام زاد االنتامء إىل أصل ّ
معي ومح ّدد بوضوح وبشكل مثا ّ
سيايس ما ،تفقد السامت الفرديّة أه ّميّتها ،وهي سامت
معيّنة ،أو إىل دين وثقافة وحضارة ومعسكر
ّ
االجتامعي للفرد أكرث أهم ّية من خالل االستهالك.
جه تط ّور الفرد ،كلّام أصبح الوضع
تو ّ
ّ

يل بأنّه« :إنسان متس ّوق
يذهب روبرت ميسيك  Robert Misikإىل ح ّد تعريف اإلنسان الحا ّ
ّ :[[[»homo shoppensis
«كل ما نفعله هو أنّنا نتس ّوق»[[[ ،ووفقًا لذلك يت ّم تحديد هويّتنا مبا نشرتيه
كل يوم ،ومينحنا الفرصة يف الوقت نفسه
إىل ح ٍّد كبري ،أو إجبارنا عىل اتخاذ قرارات االستهالك ّ
للتعبري عن هويّتنا ولتحديد َم ْن نو ّد أن نكون من خالل مجال االستهالك .ويفهم  Misikأيضً ا
مفهوم االستهالك باملعنى الواسع للمصطلح ،بحيث إنّه ال يقترص عىل معنى اقتناء السلع الفرديّة،
بل ميت ّد أيضً ا إىل املامرسات امل ُشَ كَّلة ثقافيًّا ،والتي تتعلّق بتسلسل مح ّدد من عمليّات الرشاء
واستخدامات البضائع ،مثل :عشاء
رومانيس عىل ضوء الشموع[[[.
ّ
كل مكان ،ويجب اتخاذ العديد من القرارات
وفقًا ملسيك ،فإ ّن مجال االستهالك حارض يف ّ
كل يوم فيام يتعلّق مبا يجب رشاؤه أو عدم رشائه ،وعند تحديد عادات استهالك مع ّينة واملواقف
ّ
بنيوي للحياة اليوم ّية الحديثة ،وبالتايل كفئة
املرتبطة بها تجاه الحياة ،تتضح أه ّم ّية االستهالك كعامل
ّ
مرجع ّية مركزيّة لبناء الهويّة .وتعكس اعتبارات  Misikاألطروحات االجتامع ّية النظريّة لزيغمونت
باومان  ،Zygmunt Baumannوالتي مبوجبها «أصبح سلوك املستهلك هو الشكل السائد للفعل
الذي يسود جميع مجاالت الحياة»[[[.

ربر حقيقة كون العوامل املؤث ّرة األخرى يف عمليّة بناء
إ ّن هذا الحضور الدائم لالستهالك ال ي ّ
الهويّة قد ت ّم إهاملها[[[ .يجب أن ال تكون تنمية الهويّة مساوية للقرارات الح ّرة التي غال ًبا ما تكون
االجتامعي يف املجتمع والفئات املح ِّددة
غري منتظمة من قبل األفراد دون مراعاة ترسيخهم
ّ
املبسط واملخترص للهويّة يظهر االستهالك برسعة باعتباره املجال
لهويّتهم هذه .وبهذا الفهم
ّ
[[[ -ويسميه إيريك فروم „اإلنسان املستهلك .»Homo consumens
[2]- Misik, Robert. Das Kultbuch. Glanz und Elend der Kommerzkultur. Berlin: Aufbau, 2008, S. 38.
[3]- Illouz 2003 zum Konsum der Romantik.
[4]- Rosa/Lorenz 2009.
[[[ -عالوة عىل ذلك ،وكام يؤكد « ،Rosa / Lorenzمن املمكن أيضً ا الحصول عىل تعميامت متنافسة من خالل فهم األدوار األخرى».
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الرئيس للباحث ،والذي من خالله يع ّرف الفرد نفسه ،كام لو أنّه ال توجد حدود له[[[ ،وإذا كان
صان ًعا لسعادته يف بيع خيارات الهويّة بالتقسيط ،فيمكنه تجميع نفسه وتغيريها كام يحلو له ،لك ّننا
ال ننخرط يف مثل وجهة النظر هذه؛ ألنّها ال تفكّر نظريًّا يف معنى الهويّة بشكل ٍ
كاف ،وبالخصوص
فيام يتعلّق بعمل ّيات تطوير الفرد يف سياقات مؤطّرة من قبل البنيات االجتامع ّية .إذا اهت ّم املرء
بدراسة أه ّميّة االستهالك ،فإ ّن هذا ال يعني إعفاءه من االهتامم مبجاالت الحياة املختلفة ،مثل
التوسط فيها
العمل ،واألرسة ،والشبكات االجتامع ّية املتاحة ،وكذلك أمناط التفسري التي يت ّم
ّ
اجتامع ًّيا يف مسار الحياة الشخص ّية.

جله
ً
ال نتعامل مع االستهالك يف هذه الدراسة
تعامل أخالقًّيا بحثًا نشيطنه منذ البداية أو نب ّ
سلبي ،وهذا أمر مه ّم ج ًّدا عند دراسة عالقة
يب وآخر
عمو ًما ،بل نعتربه رأس يانوس[[[ بوجه إيجا ٍّ
ٍّ
االستهالك ببناء الهويّة؛ أل ّن وعي هذه الثنائ ّية البنيويّة ،أو هذا التجاذب الرصيح ،يساعد عىل فهم
عميق ملوضوع الدراسة ،بل تعميق هذه الدراسة ليك ال تبقى سطحيّة ،تدخل هي نفسها يف إطار
االجتامعي للتفسري الذي ميكن العثور عليه أحيانًا يف تقارير
الدراسات االستهالكيّة .يفشل النمط
ّ
عا ّمة لبعض وسائل اإلعالم ،والذي بفهم االستهالك بداهة عىل أنّه ِس َمة أساس ّية حقرية لـ «العامل
ي» يف التع ّرف عىل املعنى املعقّد الذي ميكن أن يُنسب إىل االستهالك يف الحياة اليوم ّية
املا ّد ّ
حا ،يأخذ يف االعتبار الجوانب املزدوجة
الحديثة .وندعو يف دراستنا هذه إىل اتّباع منهج أكرث انفتا ً
لالستهالك يف أه ّميّته لبناء هويّتنا ،من خالل فحص دوره كركيزة داعمة دون إغفال الجوانب السلبيّة
املرتبطة به كعامل معطّل وحجر عرثة يف تطوير الهويّة .برصيح العبارة ،ال ب ّد أن نعي أنّه مل يَ ُع ْد من
يئ يف
املمكن السباحة ض ّد الت ّيار ،عىل الرغم من أنّنا نؤكّد عىل أنّه من املمكن عدم الغطس النها ّ
بركة االستهالك ،بل إبقاء الرأس دامئًا خارج املاء ،ليتس ّنى للمرء بناء هويّة نقديّة ،كرشط للوقوف
يف وجه ما يُحاك ض ّد اإلنسانيّة لنسفها من الداخل يف مق ّوماتها األخالقيّة والجامليّة ،بفرض منوذج
هويّة ينزلق أكرث وأكرث إىل تشييئ اإلنسان وتطبيق مبدأ البيع والرشاء عليه أيضً ا.

ً
ّأول :تعريف االستهالك

ومصطلحي لالستهالك ،بقدر ما سنحاول وصف
قامويس
ال نريد هنا خوض غامر تعريف
ّ
ّ
أفعال استهالك ّية ،وليس فقط
ً
معناه ،بالنظر إىل وجود عدد كبري من اإلجراءات اليوم ّية التي تعترب
[[[ -رايرن فونك .اإلنسان الالمحدود .ترجمة حميد لشهب ،جاهز للنرش.
[[[ -اإلله ذو الوجهني يف األساطري الرومان ّية القدمية.
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جهة نحو
الظاهري لألشياء أو استهالكها ،ولكن اإلجراءات التي تكون ّ
االستخدام
ّ
حا مو ّ
أقل وضو ً
هذا االستخدام واالستهالك تندرج تحت مفهوم االستهالك أيضً ا .وكام أرشنا إىل ذلك ،فإنّنا نختار
هنا تعريفًا واس ًعا لالستهالك ،بحيث إنّ« :جميع السلوكات التي تهدف إىل اكتساب واستخدام
السلع والخدمات االقتصاديّة»[[[ ،تعترب استهالكًا؛ لذلك يجب أن يُنظر إىل االستهالك عىل أنّه
يل ،وكذا مرحلة اتخاذ
عمليّة ديناميكيّة ،وقبل ّ
كل يشء ،عمليّة متع ّددة املراحل تشمل الرشاء الفع ّ
القرار السابقة ومرحلة االستخدام الالحقة ،بل مرحلة التع ّرف عىل السلعة من خالل الدعاية لها
أيضً ا .يبدأ التحليل الشامل لسلوك املستهلك بالبحث يف ظهور أو تحديد االحتياجات ،ويهتم
أيضً ا باختيار املعايري لقرار الرشاء ،ويهت ّم بعد ذلك أيضً ا بالبحث عن املعلومات ذات الصلة بهذا
القرار ،وبعد رشاء السلعة االستهالكيّة ،يكون نوع االستهالك وطريقته ،وتحديد مسار االحتياجات
مهم أيضً ا[[[.
املستقبل ّية إذا لزم األمر ،أم ًرا ًّ
ميثّل الرشاء واالستهالك أو االستخدام نفسه جوهر عمليّة االستهالك ،وعىل الرغم من ذلك،
فإ ّن للسؤال عن كيفيّة استخدام هذا االستهالك أه ّميّة مركزيّة من وجهة نظر سوسيو -نفسيّة؛ أل ّن
االجتامعي» ،فاملنتجات ليست أكرث من
هذا السلوك يكشف كيف يت ّم دمج الناس يف إطارهم
ّ
موضوعات ألنظمة مع ّينة من املعنى ،والتي مل يعد من املمكن قراءة وظائفها من األداة املساعدة
االجتامعي
جه
الرضوري االنتباه إىل التكوين
وحدها»[[[؛ لذلك من
ّ
االجتامعي من ناحية ،والتو ّ
ّ
ّ
لالستهالك من ناحية أخرى :يتشكّل االستهالك اجتامعيًّا ،بحيث يط ّور األفراد أمناط استهالك
مح ّددة يف سياق تنشئتهم االجتامع ّية التي تتشكل من خالل رشوط ال ُبنى والقيم االجتامع ّية
جهون أنفسهم نحو ردود أفعال
والثقاف ّية .ال يستهلك األفراد عادة مبعزل عن بعضهم البعض ،بل يو ّ
االجتامعي لالستهالك
اآلخرين  -سواء أكانوا افرتاضيّني أم موجودين بالفعل  -مام يجعل التوجه
ّ
تجاه اآلخرين مفهو ًما .وميكن للفرد نفسه استخدام املقارنة مع اآلخرين للتحقّق من مواقفه
الخاص به يتك ّيف مع املعايري
وإنجازاته وأمناطه السلوك ّية ومراقبة ما إذا كان سلوك املستهلك
ّ
املط َّبقة يف بيئته.
االجتامعي لالستهالك أيضً ا يف حقيقة أ ّن الشخص يرسل ثالثة أنواع من
جه
يت ّم التعبري عن التو ّ
ّ
اإلشارات تصاحب أنشطته االستهالك ّية :أ ّو ًل ،يُظهر بعض احرتام الذات (وظيفة التعبري) ،وميكن
[[[ -نفس املرجع السابق ،نفس ص
[[[ -نفس املرجع السابق ،ص 25
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لهذا املساهمة يف إنشاء هويّة الشخص أيضً ا .ثانيًا ،يشري إىل التذوق الواضح إىل ح ٍّد ما ،باإلضافة
إىل القدرة عىل استخدام السلع االستهالك ّية بذوق وجامل (وظيفة الكفاءة) .ثالثًا ،ميكن للفرد
ٍ
معي ،أي من خالل التك ّيف مع معايريها
إثبات االنتامء إىل مجموعة من خالل
سلوك استهاليكٍّ ّ
وقيمها أو مج ّرد متييز نفسه عن عمد عن مجموعة ما (وظيفة املوقع /االنتامء).

الرمزي للبضائع كوسيلة
ميكن إجراء هذا التوطني الذايتّ[[[ بشكل ج ّيد من خالل التعبري
ّ
للتواصل  -سواء أكانت ما ّديّة أم غري ما ّديّة-؛ ألنّها مه ّمة من حيث املعاين الواضحة واملشرتكة
بشكل
جامعي ،وهي مرئيّة كذلك ،أي قابلة للتواصل بشكل دائم [[[ .ويُنظر يف أبحاث االستهالك،
ّ
يل املشرتك اجتامعيًّا للسلع (العدوى اإليجابيّة) عىل أنّها إمكانيّة رمزيّة مه ّمة
إىل هذا الدمج الفع ّ
أي مشكل للفرد للمشاركة يف مجموعة ما.
وال متثّل نسب ًّيا ّ

ّ
ً
الهوية يف دورة احلياة
ثاني�ا .أسس

مع تنوع الخيارات وأساليب الحياة املتزايدة ،أصبحت درجة عالية من املسؤول ّية الشخص ّية
مبثابة قاعدة اجتامع ّية جديدة :تصبح الهويّة مه ّمة تدبرييّة ( .[[[)Managementوغال ًبا ما تفتقر
ح للهويّة ،كام أنها ال تنطلق من أمثلة تجريبيّة واضحة
النقاشات إىل مفهوم راسخ نظريًّا وواض ٍ
وملموسة من املامرسة الواقع ّية .فغال ًبا ما ت ُستخدم الهويّة كمفهوم قابل للتم ّدد عىل نطاق واسع
مغزى كبري .ويشبه كاوفامن ( )Kaufmann 2005هذا ببنية حلوى
ويف النهاية ليس مفهو ًما ذا
ً
القطن[[[ ،التي ت ُبنى طبقًا ملبدأ طبقات دقيقة تحدث بدوران آلة تهييئها ،ويتطابق هذا مع التفاف
املعاين والتفسريات األكرث تن ّو ًعا ملسألة الهويّة.
استنا ًدا إىل فهم الهويّة القائم عىل صريورة عمل ّيات مع ّينة ،أي االفرتاض األساس بأ ّن الهويّة تخضع
«اشتغال عىل الهويّة» يف
ً
الخاصة وباعتبار هذه العمليّة
لعمليّة تطوير مستم ّرة مرتبطة بحياة الشخص
ّ
االجتامعي والرصاعات األساس ّية والغموض والشكوك والتناقضات التي يجب
التعامل مع املحيط
ّ

ّ
املكاين للفرد وإدراكه ملكان إقامته ،أي وعيه بالفضاء حيث يوجد.
[[[ -املقصود التصنيف
[[[ -انظر يف هذا اإلطار.49-Stihler 1998a: 57; Wiswede 2000: 25, 48 :
[[[ -انظر يف هذا اإلطار ،رايرن فونك ،اإلنسان الالمحدود .ترجمة حميد لشهب.
العريب ،فهي عند املغاربة }حلوة الصوفة» ويف بالد الشام ومرص يطلق عليها اسم «غزل
[[[ -لهذه الحلوى أسامء متعدّ دة يف العامل
ّ
البنات» ،ويسميها التونسيون «لحية جدي» وهي «لحية الشايب» يف الخليج و«شعر البنات» يف األردن والعراق .تصنع من املاء والسكر
مركزي .تتج ّمع خيوط السكر عىل أطراف الوعاء املستخدم لهذا الغرض ،وتُجمع مشكّلة ما يشبه القطن
برتكيز عال وباستخدام مح ّرك طر ٍد
ّ
يف نعومته وبياضه.
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إعادة إنشائها مرا ًرا وتكرا ًرا[[[ ،سنحاول تسليط الضوء عىل أه ّميّة االستهالك لبناء الهويّة الحديثة.

وفقًا لفهمنا األساس استنا ًدا إىل ( )Keuppو ( ،)Rosaيت ّم دامئًا دمج الهويّة يف إطار تاريخ الحياة،
كعالقة مح ّددة بني خطط تجارب الحياة السابقة والحاليّة واملستقبليّة[[[ .ويحاول هذا الفهم أن يجيب
جه؟ تشري الهويّة
عىل أسئلة من قبيلَ :م ْن أنا؟ كيف أصبحت ما أنا عليه؟ وإىل أين أريد أن أذهب /أتو ّ
إذن إىل أه ّم ّية عمل ّيات صريورة الحياة الشخص ّية والتجارب األساس ّية التي منتلكها خالل حياتنا.
العصبي أيضً ا[[[.
وتتأكّد أه ّم ّية مثل هذه التجارب الرئيسة من خالل نتائج علم النفس
ّ

يل وسيط ثقاف ًّيا ،وهو نوع من
وفقًا لروزا ( )Rosaاآلنف الذكر ،تستند هويّتنا عىل نظام قيم داخ ّ
س ما هو
«الخريطة األخالق ّية»[[[ التي تشكّل أفق قيمة
ضمني .وعىل أساس هذه الخريطة ،فإنّنا نف ّ
ّ
مه ّم وغري مه ّم ،ما هو صواب وما هو خطأ ،ما هو مرغوب فيه أو غري مه ّم بالنسبة لنا .نقوم بتطوير
حا
هذا يف سياق سريتنا الذاتيّة عىل أساس الخربات الرئيسة .وما يعترب ً
مهم بالنسبة لنا ونعتربه صحي ً
وجميل ،يعتمد عىل البيئة االجتامع ّية التي عشناها ونعيشها .ومن أجل فهم الهويّة ،من امله ّم ج ًّدا
ً
حا متا ًما ألفق قيمنا ،وبالتايل فإ ّن الهويّة ال تقترص عىل
أن نضع يف اعتبارنا أنّنا ال منلك وع ًيا واض ً
االجتامعي
املفصلة لغويًّا ،بل إ ّن املستوى املنعكس الشعوريًا للسلوك
مستوى الصورة الذات ّية
ّ
ّ
املتجسد» له أه ّميّة كبرية لفهم بنى الهويّة.
وللمامرسات كشكل من أشكال «التفسري الذايتّ
ّ

يك يجب إعادة تأسيسه مرا ًرا وتكرا ًرا يف مسار الحياة ،وهو
نفهم الهويّة عىل أنّها بناء دينامي ّ
يرتبط مبدى فهمنا ألنفسنا وللعامل من حولنا[[[ .وليك نتمكّن من إعادة بناء هذه الجهود ،منيّز
االجتامعي هايرن كوب ( )Heiner Keuppبني ثالثة مستويات بناء للهويّة[[[:
مع عامل النفس
ّ
اجتامعي مربك ومتن ّوع بشكل متزايد ،البحث عن األصالة
تحقيق التامسك ( )Kohärenzيف فضاء
ّ
( )Authentizitätكتعبري عن االستقالل واملكانة الفرديّة يف املجتمع ،إشباع الحاجة إىل االعرتاف
االجتامعي.
( )Anerkennungواالندماج ()Integration
ّ
 Keupp, Heiner/Ahbe, Thomas/Gmür, Wolfgang/Höfer, Renate/Mitzscherlich, Beate/Kraus, Wolfgangانظر [1]-
Rosa, Hartmut/Lorenz, Stephan Schneller Kaufen! Zum Verhältnis von Konsum und Beschleunigung. In: Berliner
Debatte Initial 20(1): (2009): 10- 18.
 Kühn, Thomas/Koschel, Kay-Volker/Barczewski, Jens (2008): Identität als Schlüssel zum Verständnis vonانظر [2]-
Kunden und Marken. In: Planung & Analyse 36(3): 17- 21.
 Scheier, Christian/Held, Dirk. Was Marken erfolgreich macht. Neuropsychologie in der Markenführung.انظر مثال [3]-
Freiburg: Haufe. (2007).
[4]- Rosa 1998.
[[[ -انظر يف هذا اإلطار بالخصوص :كتابات إيريك فروم.
[6]- Keupp. 2002: 243f.
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يخلق شعور الفرد بالتامسك انطبا ًعا داخليًّا بالق ّوة ومشاعر السيطرة واالستمراريّة ،باإلضافة
إىل عالقة ذات مغزى مع عمل الفرد يف مجاالت مختلفة من الحياة .و يف محاولة للحصول عىل
االجتامعي :يريد املرء أن يعرف مكانته يف املجتمع
االعرتاف ،تت ّم اإلشارة إىل الرغبة يف االندماج
ّ
وكذلك حقوقه ،ينتظر االحرتام من اآلخرين ويسعى إىل النجاح[[[ .ومبا أ ّن املرء ال يريد أن يرى
مجتمعي قابل للتبديل ،فإ ّن هناك أيضً ا رغبة يف عيش الذات بطريقة مختلفة عن
نفسه كعضو
ّ
اآلخرين وتحقيق أصالة ذات ّية .ويف هذا السياق يت ّم التأكيد عىل االستقالل ّية والح ّريّة واإلبداع ،مام
حقيقي وفريد يف و (من) نوعه.
يؤ ّدي إىل إدراك املرء لنفسه عىل أنّه
ّ
يجب فهم بناءات الهويّة كصريورة للحياة الذاتيّة .وهناك باختصار ثالثة مستويات لبناء الهويّة.
كل من الفضاءات التجريب ّية /املعيش ّية
يتم تطوير الهويّة يف إطار الحياة اليوم ّية ،وبالضبط يف ّ

املح ّددة (مثل السياقات العائل ّية واملهن ّية) ويف فضاءات مفصل ّية مح ّددة ،والتي تتيح للفرد الفرصة
األسايس للهويّة ،املستند
الخاصة وعن نفسه .وعىل وجه الخصوص ،يربر الفهم
للتعبري عن قيمه
ّ
ّ
إىل ( ،)Charles Taylor von Rosaرضورة مالءمة فضاءات التعبري هذه لتطوير هويّتنا.

ً
ّ
الهوية
ثالثا :االستهالك من منظور

عىل أساس مستويات الهويّة املوضحة أعاله بإيجاز كبري ،ميكن فحص معنى االستهالك
كل من دوره كدعامة للهويّة وكذا يف جانبه املظلم،
بطريقة شاملة ،بحيث يت ّم الرتكيز عليه يف ٍّ
نقدي ،ميكن مالحظة أ ّن االستهالك غال ًبا ما يتعارض مع االندماج
كتهديد لها .من منظور
ّ
جع عىل التكيّف
االجتامعي والتنمية الشخصيّة[[[ ،وحتى وإن افرتضنا بأنّه عكس ذلك ،فهو يش ّ
ّ
مع الوضع الراهن ( )Status Quoدون املستوى املطلوب .يعيق االستهالك ومينع املشاركة يف
يت عىل
جه االستهاليكّ ،تنتقل املصالح
ّ
الخاصة إىل مق ّدمة الوعي الذا ّ
الحياة العا ّمة ،وكنتيجة للتو ّ
حساب الشعور باملسؤول ّية تجاه الحياة العا ّمة .وميكن أن يؤ ّدي االستهالك أيضً ا إىل العزلة[[[،

السلبي لظروف معيّنة ال تكون صالحة لهم
ظل القبول
وبالتايل زيادة ضعف األفراد ،وذلك يف ّ
ّ
كأفراد وال كمجموعات أفراد ،وال حتى كشعوب[[[.

[[[ -لفحص معمق لإلعرتاف املجتمعي انظر :)1994( Honneth, Axel
Der Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
[[[ -انظر يف هذا اإلطار ،رايرن فونك ،األنا والنحن.
[[[ -انظر إيريك فروم ،االمتالك أو الوجود.
[[[ -كام يحدث حال ًّيا يف مجموع الدول العرب ّية وغالب ّية البلدان املسلمة ودول العامل الثالث.
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ميكن أيضً ا تحديد أه ّميّة تكوين الهويّة من خالل االستهالك والتأكيد عليها بهذه الطريقة:
توفّر العروض املق َّدمة للمستهلك التوجيه يف الحياة اليوم ّية ،بحيث إ ّن االستهالك يسري جن ًبا
إىل جنب مع الشعور باألمن واألمان .وفيام يتعلّق بخيارات االستهالك ،يت ّم إنشاء فضاءات عا ّمة
جديدة مرتبطة بإمكان ّية تكوين تجربة /معيش والتعبري عن الهويّة .والنتيجة هي تعزيز الحوار بني
إل
األشخاص وتبادل اآلراء؛ لذلك ال ميكن فهم أه ّميّة االستهالك يف إنشاءات الهويّة الحديثة ّ
عىل أنّها توت ّر ،وميكن توضيح هذا باستخدام املستويات الثالثة السالفة الذكر التساق الهويّة
( ،)Kohärenzواالعرتاف ( )Anerkennungواملصداق ّية /أصالة (.)Authentizität
إذا اختار املرء مثل هذا النموذج كنقطة انطالق ملزيد من البحث والتحسينات النظرية ،فإنه لرمبا
يضمن وصف األهمية املعقدة لالستهالك لتطوير الهويّة بطريقة جيدة وال يُنظر إىل دور االستهالك
من جانب واحد .وغال ًبا ما يكون هناك توتر بني التأثريات املختلفة لالستهالك ،والتي يتم تشكيلها
الخاص ،فعىل مستوى التامسك ،ميكن تحديد
يف سياقات مختلفة ،وبالتايل يجب فهمها يف شكلها
ّ

جه ( ،)Orientierungفإ ّن
جه والتجزئة ،فيام
ّ
يخص التو ّ
أه ّميّة االستهالك يف منطقة التوت ّر بني التو ّ
مشاعر األمن واألمان يت ّم نقلها من خالل االستهالك ،وبعبارة أدق ،ميكن توضيح ذلك مبثال االكتتاب
يف رشكات التأمني فيام يتعلّق بالحاجة إىل األمن[[[ .وبشكل عام ،مثّ ة ثقة يف أنّه يف املجتمع الحديث
الخاصة ،ومنها
ميكن للمرء الحصول عىل عروض كافية متاحة يف املستقبل كذلك لتلبية الحاجات
ّ
األسايس باألمن واألمان.
خصوصا األكل وامللبس ،مام يؤ ّدي إىل الشعور
ً
ّ

تتول العالمات التجاريّة
ّ
إضافة إىل ذلك ،يف عامل أصبح أكرث عرضً ا للمنتوجات االستهالك ّية،
يف وتق ّدم
بتغي الفرد والوسط
تتغي ّ
وظيفة رفيقة طريق الفرد ،وهي عالمات ّ
االجتامعي والجغرا ّ
ّ
منتجات مختلفة ملواقف الحياة املختلفة ،وبهذا فإنّها تساهم يف تغيري الفرد)طواعية أو قه ًرا) ،عن
كل البضائع واملنتوجات والخدمات :منتوجات زينة،
وعي أو دون وعي ،وتدخل يف هذا اإلطار ّ
مالبس ،أحذية ،س ّيارات ...ويف هذا السياق فإ ّن االستهالك يع ّزز اإلحساس بهويّة االستمراريّة،
األسايس بأنّها ستكون متوفّرة للمرء يف
يف الوقت نفسه ،تنقل العالمات التجاريّة الثقة والشعور
ّ
املستقبل ،كام سبقت اإلشارة[[[[[[.

[[[ -انظر يف هذا اإلطار رايرن فونك ،املرجعني السابقني.
مفصلة ملعنى العالمات التجاريّة.
[[[ -انظر  Hellmann 2003للحصول عىل مناقشة سوسيولوج ّية ّ
[[[ -ظهر هذا بوضوح عندما ظهرت جائحة كورونا مطلع عام  ،2020وزعزعت هذا األمن و«هرول» الناس إىل املحلّت التجاريّة لرشاء
تحس ًبا للجوع والعطش .ويعطي هذا االنطباع بأنّ الناس مل يرهبهم الفريوس يف حدّ ذاته ،بقدر ما أرهبتهم فكرة الخصاص
ما ميكن رشاؤه ّ
ونقص يف املواد التي يستهلكونها يوم ًّيا.
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يت
يت ّم نقل التوجيه أيضً ا من خالل األمناط االستهالكيّة ،سواء أكان فيام يتعلّق بالتقويم الذا ّ
يتغي منط االستهالك هذا من
االجتامعي ّ
أم بتص ّور وتقويم اآلخرين والواقع
ككل ،ويختلف أو ّ
ّ
مثل مرتبط يف
جهات شعوريّة مع ّينة ،فالشعور بالسعادة ً
بلد آلخر ومن قا ّرة ألخرى ،وهو مرتبط بتو ّ
محلت تجاريّة كربى( ،وقد باتت كنائس وجوامع العرص الحديث كام
ّ
بلدان مع ّينة بالتس ّوق يف
يرى إيريك فروم)[[[  ،وبقضاء اإلجازة يف مناطق معيّنة ،بينام نجد أ ّن هذا الشعور مرتبط يف دول
معي ملاركات تجاريّة بعينها.
أخرى بالحصول عىل منتوجات مع ّينة كالهواتف أو لباس ّ

بالطبع ،عىل املرء أن يحذر من التبسيط والتعميامت القشوريّة القامئة عىل عادات املستهلك
عندما يتعلق األمر بوصف الهويّة الجامعيّة[[[ .ولكن فيام يتعلّق بأه ّميّة االستهالك بالنسبة للهويّة
الفرديّة ،والتي لها األسبق ّية هنا ،ميكننا القول إ ّن عادات االستهالك هي جزء أساس ومنظّم من
اليومي؛
الزمني
الحياة اليوم ّية للفرد ،وتع ّد خيارات االستهالك رضوريّة أيضً ا إلدراك تنظيم الربنامج
ّ
ّ
وعىل سبيل املثال عندما يت ّم تنظيم أوقات الفراغ /الرتفيه ،مثل الربامج التلفزيونيّة ،وأوقات عمل
يخص الطقوس
محلت السوبرماركت واملقاهي ...فإ ّن اليشء نفسه ميكن أن يُقال أيضً ا فيام
ّ
ّ
الشخص ّية ،املرتبطة باملشاعر األساس ّية للتحكّم يف حياة املرء وإمكان ّية التعبري عنها ،مثل
اليومي واألمل
اإلجازات والحفالت و(املشرتيات املحبطة)[[[ واملكافآت أو التفاعل بني الروتني
ّ
يف الفوز باليانصيب (إعطاء الح ّ
شخيص) ،فإ ّن لالستهالك أيضً ا وظيفة
ظ فرصة) (من منظور ذايتّ/
ّ
الخاصة ،مثل رشاء منزل أو ا ّدخار لسفر إلخ.
مرجعي ألهداف الفرد
توجيه/توجيهيّة ،كإطار
ّ
ّ
األسايس بالتامسك
إذن ،ميكن لالستهالك ،كعامل توجيه ،أن يساهم بشكل حاسم يف الشعور
ّ
الفردي ( .)Kohärenzويف الوقت نفسه ،ميكن أن يكون له تأثري معاكس من خالل التسبّب يف
ّ
التجزئة[[[ .ويتضّ ح هذا يف النقاش حول العوامل الوهم ّية املتعلّقة باستهالك وسائل اإلعالم ،بالنسبة
َ
االستهالك كتهديد
للشباب عىل وجه الخصوص ،تعترب العديد من الدراسات النقديّة االجتامع ّية

[[[ -انظر املراجع التي ذكرناها إليريك فروم يف هذا البحث.
[[[ -كام ّ
حث عىل ذلك مثلً رايخر وهوبكينس .Reicher/Hopkins 2001
املتخصص الذي يشتغل مع من يُصطلح عليهم حال ًيا “مدمنوا االستهالك” يف الدول الغرب ّية بأنّ هناك استهالكًأ
[[[ -مبعنيني :يالحظ
ّ
محبطًأ ،عندما يقتني املرء سلعة أو يختار خدمة وال تكون يف مستوى انتظاراته وتطلّعاته .ويتحدّ ث املرء عن استهالك إحباط ،عندما
التعوييض.
الرضوري وغري املعقلن ،فيام يس ّمى االستهالك
يحاول املرء تغطية إحباطه ،ولرمبا كبته باللجوء إىل االستهالك غري
ّ
ّ
[[[ -املقصود التجزئة النفس ّية ،لكن ليس مبعنى الفصام ،حتى وإن كانت هذه التجزئة تُصاحب يف غالب األحيان بنوع من اإلحباط ،الذي
يس ّبب الكآبة عندما يتك ّرر بانتظام ،وذلك بدرجات متفاوتة من شخص إىل آخر.
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يل
افرتايض[[[ ،عىل حساب املشاركة
لهويّتهم ،ويف الغالب بسبب وضع أنفسهم يف واقع تخي ّ
ّ
األسايس بالسيطرة
يف الحياة العا ّمة «الحقيق ّية وغري االفرتاض ّية» ،ويف النهاية عىل حساب الشعور
ّ
مشكل
ً
عىل الذات والتعبري عنها يف التفاعالت االجتامع ّية الفعل ّية ،وال تعترب هذه الهويّة املج ّزأة
ككل أيضً ا ،ويتّضح هذا يف كثري من األمثلة الواقع ّية،
بالنسبة للفرد فقط ،ولكن بالنسبة للمجتمع ّ
مثل أعامل العنف من قبل الشباب يف الفضاءات العا ّمة والعموميّة (ميادين ،مالعب ،مدارس،
منها ً
رض
شوارع )...مبحاكاة ما يستهلكونه يف عوالهم الرقم ّية وبناء حقائق ذات ّية وهم ّية افرتاض ّية ،ت ّ
باألمن العا ّم.
أ ّما الوجه الثاين املتعلّق بتجزئة الهويّة من خالل االستهالك ،نشري إىل ظهور الالمكان والعواقب
الفرنيس
املرتبطة باألفراد ج ّراء ذلك[[[ .ت ّم تقديم مفهوم الالمكان من قبل عامل األنرثوبولوجيا
ّ

مارك أوجي ( ،)1994( )Marc Augéويشري هذا املصطلح إىل أ ّن هناك فضاءات آخذة يف الظهور
جهة نحو تلبية
بشكل متزايد ،ليست للناس عالقة شخصيّة بها ،وهي بذلك قابلة للتبديل ومو ّ
التسوق الضخمة
ّ
احتياجات معزولة مح ّددة ،وكأمثلة عىل مثل هذه الفضاءات ،ميكن ذكر
محلت ّ
وغياب فضاءات تسمح بتحديد الهويّة الشخص ّية عىل مدى فرتة أطول للفرد ،واالكتساب املتزامن
أله ّم ّية فضاءات العبور التي تجعل تطوير إحساس متامسك بالهويّة من الصعوبة مبكان[[[.

ميكن ربط انتقاد ميسيك ( )Misikلالستهالك بتحليالت أوجيه ( .)Augéويصف أوجيه مراكز
التس ّوق ،التي ت ّم توسيعها لتشمل مطاعم فن الطهي ،ونقاط التقاء الناس ودور السينام املتع ّددة،
بأنّها رسطان ّية ( ،)Karzinomوتضخيم ضواحي املدن بأنّها أماكن عا ّمة ،وهي بهذا ليست مدنًا
باملعنى الدقيق للكلمة ،بل خلفيّات وكواليس اجتامعيّة ،حيث ميكن للمرء أن يكون نشطًا ،ولكن
فقط بطريقة سلب ّية خاصة[[[.
«كل شخص يعرف الحياة الواقع ّية فقط من برنامج تلفزيون الواقع ،ويخترب
[[[ -عىل سبيل املثال عند بونروفايس ّ :Bonner/ Weiss
أي شخص يقيض معظم وقت فراغه مع الكمبيوتر أو وحدة التحكّم يف األلعاب ويعرف
أكرث األمس ّيات إثارة أمام التلفزيون لديه مشكلةّ .
موظفي أرض العجائب عىل اإلنرتنت أفضل من أولئك املوجودين يف رشيط الزاوية لديه مشكلة
.ص «Bonner, Stefan/Weiss, Anne: Generation Doof: Wie blöd sind wir eigentlich? Bergisch Gladbach: Bastei Lübbe، 2008، 330
[[[ -انظر مح ّمد سبيال.
[[[ -عىل حدّ تعبري مارك أوجي « :Marc Augéعامل ينفي الوالدة واملوت إىل املستشفى ،عامل يتزايد فيه عدد غرف العبور واملهن
املؤقّتة ( )...باستمرار (سالسل الفنادق و قاعات اإلقامة العابرة ،وقرى اإلجازات ،ومخيامت الالجئني ،واألحياء الفقرية املص ّممة للهدم
أو االضمحالل) ،عامل تتط ّور فيه شبكة كثيفة من وسائل النقل ،وهي أيضً ا مساكن متنقّلة ،حيث أولئك الذين لديهم دراية مبساحات طويلة
يك وبطاقات االئتامن ميكنهم استخدام إمياءات الروابط لحركة املرور الصامتة ،وهو عامل يستسلم بهذه الطريقة
من املوزعني األوتوماتي ّ
للفرد الوحيد والعبور واملؤقّت وعابر الزوال».
[4]- Misik 2007: 65.
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مؤشات عىل تجزئة الهويّة من خالل االستهالك ،عندما يرجع إىل التحليالت
يلمس املرء
ّ
االجتامع ّية للحداثة العابرة (بومان  )Baumannأو األطروحة األساس ّية للرفع من وترية الرسعة (روزا
ية برسعة ،فإنّه ال يخدم ذاته ،بل يكون غري
 .)Rosaإذا كان املرء كمستهلك يطارد[[[ املوضة املتغ ّ
للتغي الرسيع« :إ ّن الرسعة تؤ ّدي يف
الخاصة القابلة
مستق ّر وتحت رحمة االحتياجات واملطالب
ّ
ّ
آخر املطاف إىل استنزاف املوارد ذات املغزى؛ ألنّها ال تفي مبا تعد به ( )...ويف معنى باومان،
وباألخص
يعني االستهالك املشاركة يف السباق ،ولكن ال يعني ذلك أ ّن املرء سيصل إىل مكان ما،
ّ
إىل مكان أفضل (حالة ركود جنون ّية)»[[[ .من منظور حياة الفرد الشخص ّية ،فال وجود بهذا املعنى
لنم ّو عىل أساس العمل ّيات املفكّر فيها ،بل هناك سلسلة من أجزاء مختلفة من الخربة يقوم بها
تتأسس من
املرء ،ال ترقى إىل مستوى خربة أو معيش قائم بذاته ،قد يستفيد منه يف بناء هويّته؛ التي ّ
تتأسس عليه عىل «دروس» خربات وتجارب الحياة للفرد.
بني ما ّ
عىل مستوى االعرتاف كبنية للهويّة يؤ ّدي االستهالك من ناحية إىل االندماج ،ولك ّنه يؤ ّدي أيضً ا
من ناحية أخرى إىل الحرمان ،فنتيجة لتفضيالت االستهالك املشرتكة ،تنشأ فضاءات للتعبري عن
أفكار الفرد ومشاعره ،باإلضافة إىل فضاءات الخربة املشرتكة التي يت ّم فيها االعرتاف به .يحظى
املرء باالهتامم واالحرتام من قبل األشخاص ذوي التفكري املامثل ،عىل سبيل املثال يف املنتديات
ومجموعات اإلنرتنت .ويف هذا السياق ،تجدر اإلشارة إىل األه ّميّة املتزايدة ملجموعات العالمات
ِ
مبستخدمني لعالمات تجاريّة معيّنة لديهم شعور واضح
التجاريّة يف العامل الحديث[[[ .يتعلّق األمر
األخالقي بالتضامن[[[.
بذواتهم ويعتربون أنفسهم وحدة جامع ّية ،مرتبطني بالشعور
ّ

مثل أن أوضح بالفعل يف كتابه« :االختالفات الدقيقة» ( )1987كيف ترتبط
وقد ذكر لبيري بورديو ً
عضويّة املجموعة بعادات استهالك مع ّينة ،ويت ّم نقل هذه العادات من خالل االعرتاف املتبادل
داخل هذه املجموعات ،فباإلضافة إىل أمناط االستهالك غري الواعية ،مث ّة أيضً ا مجموعات مصالح
جعي كرة القدم الكبرية ولقاء
مختارة بوعي كفضاءات خربة تنقل االعرتاف ،تعاش ً
مثل يف أندية مش ّ
معي ،لحم شواء ،)...أي ما يس ّمى خرباء الذِّواقة[[[.
خرباء ما ّدة غذائيّة معيّنة (جبنة ،مرشوب ّ
السلبي لالستهالك من حيث بُعد االعرتاف :تفضيالت
بذكر بورديو ،يتّضح أيضً ا الجانب
ّ

[[[ -يتبع /يتهافت /يهرول /يجري وراء ،وكلّها كلامت تصلح لالستعامل هنا.

[2]- Rosa/ Lorenz 2009: 16.

[[[ -راجع رايرن فونك ،اإلنسان الالمحود.
[[[ -انظر رايرن فونك ،األنا والنحن ،مرجع سابق ،وكذا .Hellmann 2007; Muniz/ O’Guinn 2001
[[[ -رايرن فونك ،األنا والنحن ،مرجع مذكور سابقًا.
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االستهالك ال تؤ ّدي إىل االندماج فحسب ،بل تؤ ّدي أيضً ا إىل اإلقصاء والوصم ،وهذا ما ذهب إليه
هيلامن ( )Hellmannيف تحاليله ال َّن َس ِق ّية ،آخذًا قواعد اإلدماج واالستبعاد التي تشكّلها العالمات
[[[
الخاص باملجموعة
التجاريّة كمثال ،ويت ّم استبعاد الذين ليس لديهم معرفة كلمة الرس (الكود)
ّ
الفرع ّية املرتبطة بأمناط مع ّينة من االستهالك ،كام يُستبعد أولئك الذين يفتقرون ببساطة إىل املوارد
للمشاركة يف أنشطة معيّنة ،إ ّن حقيقة رفض املجموعات املختلفة لالعرتاف بها بسبب تفضيالت
االستهالك املختلفة تعني أ ّن فضاءات الخربة والتعبري محدودة بالنسبة لهم ،فيت ّم توجيه األفراد
إىل مجموعات اجتامع ّية مح ّددة ،سواء أكانت مجموعات نوادي الجولف أم مجموعات مح ّبي
فرقة موسيق ّية ما يف األحياء الفقرية للمدن الكبرية .وتعمل تفضيالت االستهالك أيضً ا كنمط تفسري
الستنتاج قيم شخص آخر.
الشخيص
الفردي والذوق
إذا ت ّم تفسري عادات االستهالك املح ّددة اجتامع ًّيا كتعبري عن االختيار
ّ
ّ
واألقل جودة ،فإ ّن االستهالك يكون
ّ
هرمي قائم عىل خربة الحياة الجيّدة
وت ّم دمجها مع تسلسل
ّ
فعل
وسيلة لتطبيع عدم املساواة االجتامعيّة وجعلها غري مرئيّة[[[ .فام يبدو للوهلة األوىل بأنّه ُ
فردي يتجاوز االلتزامات االجتامع ّية ،مرتبط يف الواقع ارتباطًا وثيقًا بوجود أسس الفرصة
اختيا ٍر
ٍّ
لتحقيق هذا الفعل ،وهي فرصة تت ّم بوساطة اجتامع ّية ،ومبستويات مختلفة من املشاركة يف
الشبكات االجتامعيّة أيضً ا ،فبنيات الوقت املنقولة من خالل الشغل واملوارد التعليميّة اإلضافيّة،
الفردي.
عىل سبيل املثال ،تخلق ظروف بداية مختلفة متا ًما للعمل
ّ
خاصة ألفراد
ميكن أن يصبح االستهالك جز ًءا من النضال من أجل االعرتاف واالحرتام،
ّ
مثل للحفاظ عىل الكرامة الذاتيّة ظاهريًّا ،والظهور كأفراد قادرين
الطبقات األضعف اجتامعيًّاً ،
عىل الفعل وعىل إطعام أنفسهم أو تقديم يشء لعائالتهم واملحافظة عليها ،من هذا املنطلق يؤ ّدي
االستهالك إىل تخفيض قيمة الفرد ،حيث تتّجه مجهودات الجهات الفاعلة نحو ترتيب خالص
يل ،مع االستعداد لقبول مستوى منخفض والتعامل مع الظروف املعاكسة من
مع الوضع الحا ّ
أجل البقاء يف أمن قدر اإلمكان ،والبقاء مغطى ومستو ًرا قدر اإلمكان ،ومن أجل التمكّن من تلبية
احتياجات املستهلك بشكل
خاص[[[.
ّ
[[[ -انظر محمد سبيال ،األيديولوجيا .نحو نظرة متكاملة.
[2]- Souza, Jessé (2008): Die Naturalisierung der Ungleichheit. Ein neues Paradigma zum Verständnis peripherer
Gesellschaften. Wiesbaden: VS Verlag.
[3]- Kühn, Thomas/Koschel, Kay-Volker/Barczewski, Jens (2008): Identität als Schlüssel zum Verständnis von Kunden
und Marken. In: Planung & Analyse 36(3): 17- 21.
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فيام يتعلّق بالتوت ّر بني االرتباط واالغرتاب /االستالب عىل مستوى املصداقيّة /األصالة ،ميكن
بالفعل إجراء استنتاجات من األمثلة املذكورة أعاله .توضح أمثلة ( )Blocos Afrosواملجموعة
املوسيق ّية ( )Olodumكيف ميكن لالستهالك أن يساهم يف الشعور باألصالة والتف ّرد ،وعىل
يت للتعبري عن هويّة الفرد ،وينمو االنخراط وااللتزام يف املجتمع
هذا األساس ،ينمو الجهد الذا ّ
يف الوقت نفسه ،وتتاح هذه اإلمكانات أيضً ا يف مجموعات أخرى ،كاملنظّامت غري الحكوميّة
مثل.
جهة للتجارة العادلة ً
املو ّ

بشكل عا ّم ،تخلق تفضيالت ومصالح االستهالك املشرتكة فرصة للتواصل ،وبالتايل تفتح
إمكانيّة اكتشاف أشياء جديدة من خالل اقرتاحات مه ّمة من اآلخرين ،وبذلك يرى املرء نفسه
فرصا
كأصيل يف سياق صريورات حياته الشخص ّية ويلتزم بأهدافه وقيمه ،ويوفر االستهالك أيضً ا ً
للتغلّب عىل أزمات الهويّة املرتبطة بالشعور بنقص األصالة ،عىل سبيل املثال ،باستخدام عروض
صالونات الدردشة عىل اإلنرتنت ،التي تهت ّم بالشؤون االجتامعيّة ،فيمكن بناء تواصل جديد مع
أناس آخرين يهت ّمون باملوضوع نفسه ،أو من خالل املشاركة يف املناقشات حول املشكالت يف
املنتديات ،وميكن تقديم اقرتاحات تتجاوز البيئة االجتامع ّية املكان ّية املحل ّية والض ّيقة.

ميكن أن يؤ ّدي االستهالك إىل اختفاء فضاءات التعبري والخربة أيضً ا ،وقد يكون مرتبطًا باالغرتاب
الشعائري
واالستالب [[[ ،ويف هذا السياق تت ّم ،عىل وجه الخصوص ،مناقشة االستهالك املتك ّرر
ّ
أي
للمحتوى الذي تع ّممه وسائل اإلعالم /التواصل ،أي ما يصطلح عليه بالدردشة الفارغة من ّ
رت ما قيل إىل ما ال نهاية ،ولهذا االجرتار وظيفة مع ّينة؛ ألنّها تضمن تدجني املستهلكني
معنى ،تج ّ
وبناء منطيّة يف تفكريهم وسلوكهم وعاداتهم اليوميّة .إىل جانب هذا النوع ،هناك أيضً ا املوقف
األقل وع ًيا يف التهام الوجبات الخفيفة
ّ
مثل بصورة األشخاص
السلبي بشكل عا ّم ،الذي يرتبط ً
ّ
الجاهزة ،وعيش تجاربهم الحيات ّية بسطح ّية واضح .ويف هذا اإلطار ،تح ّدث بونر ()Bonner
وفايس ( )2008( )Weissعن تسطيح متزايد للواقع ،عوض التفكري والتأ ّمل األصيل ملشاكل هذا
جا له ،بل املحافظة
الواقع ،وقد نجح التس ّوق يف إنتاج جيل بأكمله ،أصبح مثل هذا التفكري منوذ ً
ين ،كام ذهب إىل ذلك باربر ( )2008( )Barberالذي
نفيس
عليه يف مرحلة تط ّور
اجتامعي صبيا ّّ
ّ
رب األطفال
تح ّدث عن اتجاهات نحو الصبيان ّية ( )Infantilisierungمن خالل االستهالك« :يُ ّ
أكرث فأكرث من خالل تدابري التسويق عىل عقل ّية :أريد أن أملك ،أريد هذا[[[ ،بحيث تصبح الرغبة
[[[ -انظر مراجع إيريك فروم التي ذكرناها سابقًا يف هذا البحث.
ّ
االستهاليك.
كثريا عىل هذا األمر ،وأظهرا العواقب الوخيمة ملثل هذا التط ّور
[[[ -اشتغل إيريك فروم ورايرن فونك ً
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يف االستهالك املتك ّرر للسلع مطلبًا وهدفًا فرديًّا مركزيًّا ،ويف هذا اإلطار ،يعني مصطلح االغرتاب/
االستالب التأكيد عىل أ ّن أفعال الفرد يت ّم تحديدها بشكل متزايد من قبل اآلخرين ،من خالل «فلك
( )Orbitاستهاليكّ» يه ّيئ املوضوعات والعامل[[[ .وعندما يت ّم تحديد الهويّة من خالل عروض
االستهالك الجاهزة ،فإ ّن هذا يؤ ّدي يف النهاية إىل االعتباط ّية ،ويعترب هذا عكس األصالة.

ً
رابعا :االستهالك ومعىن احلياة

عىل الرغم من جميع األزمات ،فإ ّن االستهالك يبقى بنية أساسيّة ،ذات مغزى يف املجتمع
وعب فيليكس روش ( )Felix Röschعن هذا بقوله« :املال هو ما ّدة التشحيم التي تح ّرك
الحديثّ .
للسوسيولوجي ماكس فيرب
كل يشء بدأ مع التنوير ،ووفقًا
املجتمع االستهاليكّ» .والواقع أ ّن ّ
ّ
( )Max Weberفقد ت ّم« :رفع الهالة السحريّة عن العامل ( ،»)Entzauberung der Weltمبعنى
والجامعي .وال ّ
شك يف
الفردي
ين
ّ
نجاح العلم يف تفسري قوانني الطبيعة ،ومن ث َ ّم السلوك اإلنسا ّ
ّ
أ ّن هذه اليقظة الفكريّة جلبت معها العديد من األشياء الجيّدة ،فبدون التنوير ،ال الثورة الفرنسيّة وال
إعالن االستقالل األمرييكّ ،وال األحداث التي شكّلت بداية الدميقراط ّية الحديثة ،كان من املمكن
تص ّورها ،لك ّنه يف الوقت نفسه حرم الناس من العقائد املطلقة لإلميان .لقد كان األمن والوعي
الكامل بهويّة الفرد شيئًا من املايض ،ومع ذلك يت ّم حاليًّا السعي لتحقيقه باستمرار ،عىل أسس
التيكنولوجي ،بل أصبح
بحق آخر خطوات تط ّور العلم
جديدة ،مبقتضيات االستهالك ،الذي يُعترب ّ
ّ
سب ًبا و ُمس َّب ًبا يف الوقت نفسه.
يبق سوى الليرباليّة االقتصاديّة التي غزت العامل ،مبا يف ذلك
من بني الـ «ية و يا»[[[ اليوم ،مل َ
روسيا والصني الشيوع ّية .وكام أوضح هانز مورجنثاو وهانا أرنت ،انتقل اإلنسان من «اإلنسان
العامل /الصانع ( ،»)homo faberواملواطن املبدع الذي يق ّرر مصريه بكثري من الح ّريّة،
إىل «الحيوان العامل ( ،»)animal laboransحيوان ُمتحكَّم فيه ال يعي حتى ما يقوم به .تقوم
كل
الق ّوة الدافعة لهذه األيديولوجيّة الرأسامليّة عىل االستهالك ،ويف الواقع ،تختزل الرأسامليّة ّ
ميتافيزيقاها فيها ،وال يعني هذا شيئًا آخر سوى أن أسئلة الوجود مستن َف َدة يف الوقت نفسه يف
االستهالك ،بنا ًء عىل شعار« :أرين ما تشرتيته وسأخربك من أنت»[[[ .ويستغل االستهالك الفردان ّية
[1]- Misik 2007: 57.
تخصصات منها تنتهي بـ„ :ية أو يا“ كالسوسيولوجيا ،السيكولوجيا ،األيديولوجيا والبنيويّة والوجوديّة إلخ.
[[[ -املقصود العلوم اإلنسان ّية أو ّ
[[[ -أو :أنا أستهلك ،إذن فأنا موجود.
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لتحديد الهويّة ،فعند رشاء سيارة فإ ّن مث ّة عد ًدا ال يحىص من اإلضافات االختياريّة ،أو التي يعتقد
املرء أنّه يختارها بنفسه ،يف حني أنّها اسرتاتيج ّية تسويق مدروسة ومج ّربة منذ سنوات .اليشء
مثل ،التي
نفسه يصدق عىل منتجات استهالك ّية أخرى ،كحقائب لويس فيتون (ً )Louis Vuitton
خاص باملشرتي .يكشف سلوك الرشاء عن الرغبة يف
ميكن تطريزها باستخدام حرف واحد فقط
ّ
االلتحاق مبجموعة ما ،تكون مح ّ
ط تحليل ودراسة من قبل أقسام التسويق وتوجيهها باإلجراءات
اإلعالن ّية املناسبة للرشكات[[[.
يعترب االستهالك إذن وسيلة لبناء الهويّة ،ويرتت ّب عىل ذلك أ ّن جودة أو فائدة هذه السلع
االستهالكيّة تصبح غري ذات صلة بالشخص نفسه ،واليشء الوحيد الذي يه ّم هو «جودة نافذة
املتجر لألشياء» ،كام أشار عامل االجتامع جورج سيميل قبل  100عام .يعني يف النهاية ال يشرتي
املرء سوى القرشة التي يأمل يف مساهمتها يف تكوين هويّة له من خالل وضعها وعرضها يف
األماكن العا ّمة[[[.

يت ّم رشاء هذه الهويّة املفرتضة بسعر مرتفع معنويًّا يف املقام األ ّول .وعىل املرء أن يستهلك
تتغي .ووفقًا
باستمرار ليضمن لنفسه فردان ّيته وليبقى جز ًءا من مجموعة مع ّينة؛ أل ّن (املوضات) ّ
لهانا أرينت ومورجنثاو ،فإنّنا نعيش يف «مجتمع نفايات» ،مجتمع ُم ْه ِمل ينتج القاممة باستمرار،
ويتعي عليه إنتاجها .يف دونغيانغ ( )Dongyangالصين ّية عىل سبيل املثال ،يت ّم تصنيع أكرث
بل
ّ
من ثلث الجوارب املباعة يف جميع أنحاء العامل .األمر نفسه ينطبق عىل سوكيس  Suxiومدينة
املتخصصة يف السلع االستهالك ّية
القمصان ومدينة األزرار وعدد ال يحىص من املدن األخرى
ّ
واملظلت إلخ .وبعد استهالك هذه البضائع يف الدول
ّ
الولعات وربطات العنق
األخرى ،مثل ّ
الغرب ّية ،يت ّم إرجاعها م ّرة أخرى كقاممة إىل البلدان املنتجة نفسها ،ومن ذلك تصدير الس ّيارات
املستعملة من أوروبا إىل إفريقيا ،فهذا مثال واضح املعامل لثقافة القاممة ،حيث إ ّن هذه الس ّيارات
بعد استعاملها لعرشات السنوات يف الدول املص ِّنعة ومنع استعاملها لحالتها التقن ّية وامليكانيك ّية
ُص َّدر إىل إفريقيا ،التي تضمن املادة الخام لصناعة السيّارات يف الغرب .اليشء نفسه
يف أوروبا ،ت َ
يقال عن السفن التي تنقل السلع االستهالك ّية حول العامل ويت ّم التخلّص منها مبارشة عىل شواطئ

[[[ -انظر رابرن فونك ،األنا والنحن ،مرجع سبق ذكره يف هذه الدراسة.
االستعرايض ،الذي عرف تط ّورات سلب ّية خطرية يف املنطقة العرب ّية عا ّمة ،وبالخصوص يف اإلمارات
ّ
[[[ -ما يصطلح عليه :االستهالك
السياحي للمرتفني
يب .ويالحظ من يعيش يف الدول الغرب ّية النشاط
البرتول ّية .فقد تجاوز األمر البذخ ،ليصبح هد ًما لهويّة اإلنسان العر ّ
ّ
ّ
محلت املاركات للتبضّ ع
وخاصة لجهة إقبالهم عىل
الخليج ّيني ،الذي يقضون الجزء األكرب من إجازتهم يف زيارة مساجد االستهالك،
ّ
-ولرمبا للتض ّبع أيضً ا.-
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البلدان النامية ،يف شيتاغونغ (بنغالديش) أو آالنج (الهند) مثال.
يل سلطته
لهذه األمثلة عالقة وطيدة ببناء الهويّة الفارغة من ّ
أي معنى ،يك ّرس الغر ّ
يب اإلمربيا ّ
و«تف ّوقه» بإنتاج القاممة وفرضها عىل العامل الثالث ،بينام يبني هذا األخري هويّته عىل تبعيّته للغرب،
بل انبهاره به ،ويلهث وراء نفاياته التكنولوجيّة :هويّة ُم ِ
صبة .وسرنجع إىل
غتصبة يف مقابل هويّة ُمغتَ َ
هذا بعد قليل.
كل يشء وفقًا
أي يشء كأمر مسلّم به ،فيجب تصميم ّ
ال يأخذ كثري من املستهلكني اليوم ّ
للرغبات واألفكار :الجسد ،الذكاء ،العمر ،الحياة اليوم ّية ...بعبارة أخرى :إ ّن الكامل هو الهدف.
منصة الصور الشخص ّية
ويت ّم تعزيز هذه اإلرادة الجديدة من خالل وسائل التواصل
االجتامعي مثل ّ
ّ
( .)Instagramوقد أ ّدى ذلك إىل تفاقم الضغط إىل ح ّد كبري .وأحد األمثلة عىل أجندة االستهالك
الشعبي «الكونتور» ،والذي يدور حول جعل األنف يبدو أضيق وعظام
الجديدة هو اتجاه املكياج
ّ
الوجنتني أعىل ،وقد حقّق اإلتقان الكبري يف سوق مستحرضات التجميل أرقا ًما قياس ّية يف املبيعات.
يت[[[ ،فإذا كان هذا
يئ أو التحسني الذا ّ
وغال ًبا ما يكون االستهالك اليوم يف اتجاه تحقيق الذات النها ّ
عىل رأس أولويّات املستهلك يف جميع املجاالت يف املستقبل ،فقد يؤ ّدي يف النهاية إىل رغبة
العادي يف رشاء هويّة جديدة ومثاليّة .أصبحت العالمات التجاريّة األنا ( )ICHالذي
املستهلك
ّ
ينشئ الهويّة؛ رمبا حتى من َه ِويَّات تجاريّة مختلفة؛ حسب االستهالك ومزاج املستهلك؛ وبهذا
سيعيد املستهلك «اخرتاع» نفسه[[[.

جذري؟ يبدو اآلن
سيغي الهاتف الذيكّ عاملنا بشكل
من كان يتخ ّيل قبل أحد عرش عا ًما كيف
ّ
ّ
كام لو أنّنا عىل وشك إجراء مزيد من التغيريات الجذريّة بفضل «الهواتف الذك ّية» الجديدة ،ومن
املمكن أن تحدث هذه التغيريات التخريب ّية بشكل أرسع وأكرث جذريّة ،باإلضافة إىل ذلك ،يف
ين»[[[ ،يبدو
عرص الطاوالت ( )Tabletsاألسيويّة الصنع واإلنرتنت ومع إمكانيّات التس ّوق «األمازو ّ
بغض النظر عن سببه وما إذا كان املرء
أ ّن مث ّة شيئًا جدي ًدا قد حدث :التس ّوق كهدف يف ح ّد ذاتهّ ،
ٍ
مستهلك
يف حاجة إىل ما يقتنيه أم ال ،وهنا بالضبط تحدث تلك الطفرة الالواعية يف بناء هويّة
[[[ -يشرتك يف هذا األمر الرجال والنساء عىل قدم «املساواة» ،ليس فقط يف الغرب ،بل يف الدول العرب ّية واإلسالم ّية أيضً ا ،وبالخصوص
الخارجي لبعض «الرجال (الفنانة)» ،وطريقة لباسهم وماكياجهم
فيام يسمى عبثًا وبهتانًا «عامل الفنّ» ،حيث مل يعد املرء مي ّيز بني املظهر
ّ
ديني واضح،
نص
عىل
يستند
وال
،
رشعي
أساس
أي
عىل
س
مؤس
ّ
ربج الرجال غري ّ
ربج النساء ،فإنّ ت ّ
إلخ .فإذا كان اإلسالم قد نهى عىل ت ّ
ّ
ّ
ّ
يب واملسلم ،وليس فقدان هويّته فقط.
وبهذا أصبح بناء هويّة «الرجال» مبساعدة ثقافة االستهالك عنوانًا لفقدان اإلنسان العر ّ
[[[ -مراجع إيريك فروم ،املذكورة سابقًا.
منصة „أمازون“
[[[ -إشارة إىل التس ّوق عن طريق ّ
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ألي سلعة ،وميكن أن نطلق عىل هذا النوع من الهويّة« ،الهويّة
يتس ّوق دون أن يكون يف حاجة ّ
الصمء» .فعمل ّية الرشاء يف ح ّد ذاتها مل تعد مه ّمة ،وكذلك األمر بالنسبة إىل
االستهالك ّية» «العمياء،
ّ
عمل ّية استهالك السلعة ،كام أ ّن قرار الرشاء مل يعد مرتبطًا بإرادة فرديّة واضحة ،بل بنوع من « الهويّة
جهة بعناية إىل هدف غري مس ّمى ،غري مح ّدد ،ولرمبا غري مرغوب فيه
جنة ،املو ّ
املستد َرجة» ،املد ّ
إطالقًا .فتشكيل الهويّة مل يعد يقترص عىل مثاليّات وأمثلة إنسانيّة ،بل تدخلت يف هذا التشكيل
العالمات التجاريّة والتصميامت «الديزاين »Design؛ لذلك إذا كان الناس يتق ّبلون هويّتهم الطبيع ّية
حاتني ألجسادهم البدن ّية[[[ ،ولك ّنهم يريدون
والثقاف ّية بشكل ّ
أقل ،وإذا مل يعودوا راضني عن كونهم ن ّ
حاتني لهويّتهم الجديدة واملثال ّية ،فسيت ّم تحديد ذلك للمنتجات والخدمات وإعطاء
أن يصبحوا ن ّ
العالمات التجاريّة خيارات تصميم جديدة ورائعة.
يرافق هذا ارتقاء إشباع احتياجاتنا الوظيف ّية والعاطف ّية إىل مستوى جديد .مل يعد األمر يتعلّق
يئ وامللموس يف الشقة والسيارة
بشكل أسايس باألمور الخارجيّة مثل منط الحياة الفاخر املر ّ
والسفر ومستحرضات التجميل واملالبس والطعام واملرشوبات وما إىل ذلك ،بل يتعلّق األمر
بهويّتنا ،بكياننا ،بالحياة الالنهائ ّية والسعادة .أو كام وصفها يوفال نووا هراري[[[ (Yuval Noah
« :)Harariسنسعى اآلن لتحويل الناس إىل آلهة وإخراج اإلنسان من اإلنسان العاقل»[[[ .تخدش
معظم العالمات التجاريّة اليوم مشاعرنا وهويّتنا.
مث ّة كثري من امليادين االستهالك ّية ،التي ميكن عن طريق التأمل فيها تلمس نوع من االنزالق
خاص ،و
يف فهم وعيش الهويّة الشخص ّية ،ومن بني هذه امليادين يربز ميدان التجميل بشكل
ّ
«محاربة الشيخوخة» ،فعدم تقبّل الحتميّة الطبيعيّة املتمثّلة يف كون نصيب جامل الناس غري
متكافئ ،بل تعترب معايري الجامل مسألة ذوق وتنشئة اجتامع ّية؛ وكذا عدم تق ّبل الشيخوخة كحدث

حي ،وبالخصوص اإلنسان ،يدفعان إنسان «ثقافة االستهالك» إىل
طبيعي
حتمي يف حياة ّ
أي كائن ّ
ّ
ّ
االعتقاد بأ ّن «العلم» والتكنولوجيا قادران عىل تحقيق بناء هويّة جديدة بتوفري مواد التجميل ومواد
أي عقار
«محاربة» الشيخوخة .وعىل الرغم من أ ّن العلم
البيولوجي ال يق ّر وال يعرتف وال يعرف ّ
ّ
ض ّد الشيخوخة وض ّد «القبح» ،إلّ أ ّن ماليني الدوالرات تصب يف صناديق رشكات بعينها تهت ّم أو
يصا
خص ً
توهم بأ ّن عقاقريها صالحة لـ «مكافحة» هذين األمرين ،وير ّوج عدد هائل من البضائع ّ
[[[ -إشارة إىل ما يس ّمى عبثًا “بناء األجسام”.
[[[ -يف كتابه « .»Homo Deusقبله تحدث إيريك فروم عن ميول اإلنسان ليك يصبح إل ًها.
[[[ -الطرح نفسه قدّ مه إيريك فروم يف دراساته حول االستهالك واملاركتني.
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«الحق يف الحياة» ،فإ ّن
العاملي لحقوق اإلنسان يتح ّدث عن
لهذا الغرض .وإذا كان اإلعالن
ّ
ّ
الحق يف استهالك
ين مرشوع إىل
مستهلَك اليوم يأخذ هذا
ّ
الحق حرف ًّيا أكرث فأكرث ،لينزلق ّ
ّ
حق إنسا ّ
وهم «الحياة األبديّة» عىل هذه األرض .يتعلّق األمر إذن ببناء هويّة «أبديّة» ،ال تشيخ ،ال مترض،
أصل ،أي
ً
بل أكرث من هذا «جميلة» وخالية من العيوب ،إنّه البحث عن هويّة دامئة مثال ّية ال توجد
«وثني» تغ ّنت به كثري من الحضارات اإلنسانيّة الغابرة .إنّه فقدان
«أسطوري» بل
البحث عن وهم
ّ
ّ
املعنى يف الحياة ،ونسف اإلنسان من الداخل ،وإبقائه يف تبع ّية دامئة لس ّيد يشتغل وراء الستار،
وال يه ّمه ال مصري اإلنسان كفرد ،وال اإلنسان ّية كجامعة برشيّة .إ ّن هذا «الس ّيد» يعمل جاه ًدا لهدم
الخاصة واختياراته الوجوديّة التي ال تعرتف
ما تبقّى من القيم اإلنسان ّية الصالحة ،وتعويضها بقيمه
ّ
بالوجود كوجود ،بل مبا هو موجود من الخريات لبسط نفوذه عليها .واالستهالك يف هذا اإلطار
هو سالح ذو ح ّدين يف يد هذا «الس ّيد» ،يوهم بأ ّن إيجاب ّياته أكرث من سلب ّياته ،وبأنّه يخدم يف املقام
األ ّول «رفاه ّية» اإلنسان؛ يف حني أ ّن الهدف املسترت هو خلق عامل فوىض استهاليكّ ،وإفراغ
كل محتوياته األخالق ّية والروح ّية والنقديّة وامل ُقاوِمة ،كام يُفرغ قرع /يقطني يف حفالت
اإلنسان من ّ
«الهالوين»[[[ ،وتشويه هويّته وجسده بفرض هويّة غري قا ّرة عل حال ،وغري قابلة للبناء الصلب.

اإلسالمية يف ّ
ّ
ّ
خامساّ :
ً
مهب فقدان معىن احلياة؟
العربي�ة
هويتن�ا

واإلسالمي عا ّمة .ال
يب
يف
ّ
والحضاري العر ّ
ال يستقيم حال هذا البحث إال بربطه بواقعنا الثقا ّ
ّ
نوجد يف مأمن من بناء هويّة فاقدة للمعنى ،بل لرمبا نوجد حال ًّيا يف قلب هذا «الفقدان» ألسباب
ال حرص لها ،ونذكر منها بالخصوص األدوات التسلّط ّية التي أحكم الغرب بفضلها سيطرته علينا،
وبالخصوص فرضه علينا لحكّام ظاهريًّا عرب ولرمبا مسلمون ظاهريًّا ،ولك ّن داخلَهم غريب عن
إل من رحم ربّنا-بكل املعايري ،فـ «طبقاتنا الحاكمة» ّ
اللُحمة العربيّة واإلسالميّة ،بل خطر عليها ّ
هي امتداد للسيطرة الغرب ّية علينا ،بل تعترب الخادمة الط ّيعة له ،وليك ال نبقى يف سياق شعارات
زج الغرب للعرب
نقديّة ،مستهلَكة و َملُوكة يف أدب ّياتنا ،فسنحاول يف السطور القادمة تفكيك لوالب ّ
واملسلمني يف طاحونة االستهالك ،ونسفهم من مق ّوماتهم األصيلة واألصليّة ،التي كانت دعامة
اعتباطي أو رغبة ذاتيّة ح ّرة ُ -متو َّه َمة ،-إنّه
أساس يف بناء هويّتهم .فاالستهالك ليس مج ّرد قرار
ّ
ّ
األنجلوساكسوين
[[[ -إشارة إىل حفالت الهالوين ،التي تقام بداية شهر نوفمرب يف مختلف البلدان الغرب ّية ،وبالخصوص يف العامل
وتخريبي ،دفع بالكثري من املناطق واملدن يف أوروبا بحذرها .و“بطل“ هذه الحفالت هو
وثني،
ّ
وباألخص يف أمريكا .أصل هذه الحفالت ّ
ثم يُوضع أمام أبواب املنازل.
„اليقطني“ األحمر بالخصوص ،يفرغ ،وينحت عىل شكل وجه مخيف ،ويضاء بشمعةّ ،
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كواليس خفيّ ٍة ،للرفع من وقع
أيديولوجي كامل املعامل[[[ .يتحكّم العبون مختفون يفيف
َ
نظام ثقا ّ
ّ
وكل التقنيات النفس ّية املعروفة للتحكّم يف نفوس البرش وعقولهم ،ال يه ّم من
وإيقاع ضغط اإليحاء ّ
أي منطقة من العامل .هؤالء «الالعبون» هم خَدم بدورهم لكبار الرشكات العابرة للقارات ،وبالتايل
ّ
[[[
فهي املتحكّمة يف مصري العامل .إن األمر يتعلّق بأبرتهايد جديد وباستعامر واضح املعامل،
رئيسا لألبرتهايد االستهاليكّ.
يب
ويعترب العامل العر ّ
واإلسالمي هدفًا ً
ّ

ّ
ين من أصول باكستان ّية ،ضياء الدين رسدار[[[ ،أفضل
لعل املثال الذي ساقه الباحث الربيطا ّ
االستعامري إىل الدول املسلمة
العنرصي،
األبرتهايدي،
رسب االستهالك
ّ
ّ
ّ
مدخل للنبش يف كيفيّة ت ّ
التكنوقراطي للدراسات املستقبليّة وامل ُهي َمن عليه
«يكن تشبيه البُعد
عمو ًما والعربيّة
ً
خصوصاُ :
ّ
من قبل رجال األعامل حيث يكون املستقبل مصدر قلق بالغ للرشكات الكبرية ،ويكون املستقبل
ريا من الصفقات ،فتأ ّمل عدد املستقبل ّيني األمريكّيني
ً
يف ح ّد ذاته
عمل ألولئك الذين يعقدون كث ً
الذين يعملون يف التجارة بوصفهم رجال أعامل تقليديّني يتاجرون يف سلعة تُس ّمى [املستقبل]
مبا ُيكن أن نُطلق عليه اسم [محنة كولومبوس] .ويكمن وجه الشبه يف سعى كولومبوس مدفو ًعا
بظهور أزمة يف أوروبا إىل اكتشاف عوامل جديدة الحتاللها واستعامرها واستغاللها ،وكذلك يسعى
جزء كبري من الدراسات املستقبل ّية إىل البحث عن مجاالت جديدة ال ميكن تص ّورها حتى اآلن
ذيك للغاية ،يف نظرنا؛ ألنّه يلخّص الهويّة االستبداديّة
لغزوها»[[[ .واختيار استعارة «محنة كولومبس» ّ
والكولونياليّة للغرب بر ّمته .وفهم تكتيكاته وديناميّاته واسرتاتيجيّاته يف هذا السبيل مه ّمة للغاية لغري
يب ،الذي يحاول تفكيك الغرب قصد فهمه وفهم طرق اشتغاله ،وذلك كخطوة أوىل رضوريّة
الغر ّ
مؤسسة بطرق أخرى أيضً ا ،بحيث
للغاية ،ليس فقط للتعامل معه ،بل لتقديم بديل أو بدائل لهويّات ّ
تكون أكرث إنسانيّة وأكرث احرتا ًما للبرش.
أنتجت «محنة كولومبس» كذلك رواية «يوتوبيا» لتوماس مور ،الصادرة عام  ،1516أي مبا يناهز
واقعي عن أزمة الهو ّية األوروب ّية يف
حقيقي/
ربع قرن عىل مغامرة كولومبوس .والرواية هي تعبري
ّ
ّ
حينها ،التي مل تخرت لبنائها أو إعادة بنائها يف املستعمرات ّ
إل تنحية اآلخر ،أي الشعوب والثقافات
والهويّات األصل ّية للمستعمرات األوروب ّية« :وكان هذا العامل الجديد مبنزلة املدينة الفاضلة امل ُ َع َّدة

[[[ -انظر يف هذا اإلطار محمد سبيال ،مدارات الحداثة ،الشبكة العرب ّية لألبحاث والنرش .بريوت ،لبنان2009 ،
[[[ -انظر كتابنا األبرتهايد
[[[ -انظر« :استعامر املستقبل :ال ُبعد «اآلخر» للدراسات املستقبل ّية» ضياء الدين رسدار ،ترجمة :يارا عبدالرحمن املحيميد.
مجال الدراسات املستقبل ّية واستعامر املستقبل :ال ُبعد اآلخر  -ضياء الدين رسدار | مجلّة حكمة ()hekmah.org
[[[ -نفس املرجع السابق
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الس ْي توماس املثال
لعرص النهضة عند
السِّي توماس والطوباويّني الذين تبعوا خُطاه ،حيث يُق ّدم لنا ِّ
ْ
يب ،واستخدم واقع أرض يعيش يف كنفها أناس
األ ّول لنهج كان ل ُيصبح ِس َمة محوريّة للفكر الغر ّ
يتبعون آرا ًء سائدة مختلفة وأمناطًا متفاوتة من املعرفة والحياة ،وكانت هذه األرض مكانًا لعرض
أفكار أوروب ّية األصل واالهتاممات ،وال تزال [متالزمة مور] تظهر يف الدراسات املستقبل ّية؛ حيث
يستويل العديد من املستقبل ّيني املعارصين عىل أفكار املجتمعات والثقافات األخرى ومعلوماتها
يب [ ]...ولفهم امتداد االستعامر
ين الغر ّ
وخرباتها ،ومن ثم يعرضونها يف شكل رؤى للمستقبل العلام ّ
املهم فهم :كيف تُه َّيأ املساحات الفكريّة يف
املرتقب وتع ُّمقه حال ًّيا يف الدراسات املستقبل ّية ،من
ّ
االنضباطي
ُصان؟ وكيف تتبع الدراسات املستقبلية منطًا راسخًا من التط ّور
ثقافة الغرب وتُض َبط وت َ
ّ
ص ِّمم لكسب السمعة والشهرة ،وصناعة حرصيّة لنخبة العامل األبيض
الذي ال تخرج عنه ،وهو منط ُ
لتتحكّم يف فرض النظم ولتق ّرر الجوانب امله ّمة وغري امله ّمة يف مجال الدراسات املستقبل ّية».
املؤسسات الدوليّة
ال تتو ّرع هذه القوى العمياء ،يف سياسات فرض هيمنتها ،عىل استغالل
ّ

مثل ،ما هي
عىل الرغم من أ ّن هذا أمر ال يدهش ،ذلك أ ّن ما يس ّمى مبنظّمة األمم املتّحدة ًمثل ،يف
إل منظّمة للتغطية والتسرت عىل هيمنة القوى العظمى .-ذلك أ ّن اليونسكو ً
يف العمق ّ
تقريرها األ ّول لعام 1992م حول الدراسات املستقبل ّية ،مل تدرجع إال اسم عالِمِ مستقبل ّيات واحد
صمم التدقيق
يب ،أي أنّها تساهم يف وضع حدود ِعرقيّة « :وعىل عكس تقرير املستقبلُ ،
غري غر ّ
أي شخص من دولة نامية
يل لليونسكو بتصميم واضح بوصفه أداة مرجع ّية عامل ّية ،وال يُالم ّ
املستقب ّ
يل لليونسكو إذا اعتقد بأنّ الدراسات املستقبل ّية موضع اهتامم
يقرأ العدد األ ّول من التدقيق املستقب ّ
يب ضئيل ،وال عالقة لهذه األداة بالعامل الثالث ،ومل
الواليات املتحدة فقط ،وأنّها تحظى بدعم أورو ّ
يستحق الذكر يف
أي بقعة من بقاع العامل الثالث بكتابة عمل عن املستقبل
ّ
أي شخص من ّ
يُشارك ّ
يف ،وبدمج هذا التدقيق مع مجلّدات تقرير املستقبل السنويّة امله ّمة التي
أي عمل
ّ
مرجعي ببليوغرا ّ
ّ
تغطّي أكرث من عقدين من العمل يف الدراسات املستقبل ّية ،تتضح لنا الصورة كاملة لرنى أنّ العامل
ً
ومجال غرب ًّيا،
يبدأ وينتهي بالواليات املتحدة األمريك ّية ،ولذلك ُيصبح املستقبل بالفعل شأنًا غرب ًّيا
وتبقى الثقافات غري الغرب ّية ببساطة خلف ّيات ثقاف ّية».

يب واملسلم وعيه هو أنّ الدراسات
من بني ما يجب عىل إنسان العامل الثالث ،مبا فيه العر ّ
يب واضح ،مبا يحمله متجيد
يب بطابع غر ّ
املستقبل ّية الحال ّية هي التي تطبع ثقافات العامل الغر ّ
الغرب لذاته من دالالت منذ حركات االستعامر الكالسيك ّية .ومن بني الدراسات املعارصة التي
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يذكرها ضياء الدين رسدار يف بحثه هي دراسة جوزيف ف.كواتس وجنيفر جارات[[[ ،والتي تتض ّمن
كخالصة السؤال اآليت« :هل ستختلف أحوال هونغ كونغ يف القرن امل ُقبل؟ وما هي فرص التسويق
السوفيتي خالل السنوات العرشين القادمة؟ وبهذا فقد عدنا من جديد إىل أرض
الشامل يف االتحاد
ّ
كولومبوس التي تصيغ العالقة الوحيدة بالثقافات غري الغربيّة بكونها تقترص عىل أسواق الغرب[[[».

الجدير بالذكر هو أ ّن الدراسات املستقبليّة هي مصباح الجيب لالسرتاتيجيّني الغربيّني ،مهنديس

«خطط تنمية شعوب العامل الثالث» ،الذين ال يعملون باسرتاتيج ّياتهم من أجل إمناء هذا األخري،

بل عىل العكس من ذلك ،يكون الهدف األخري لهذه االسرتاتيجيّات هو تكبيل أيدي العامل الثالث
واإلبقاء عىل حاله كام كان يف أحسن األحوال أو العبث به وخلق فوىض حقيق ّية الستمرار سيطرة
الغرب وهيمنته عىل خريات الدول الفقرية« :من هنا تته ّيأ الدراسات املستقبل ّية ل ُتصبح أداة أكادمي ّية

وفكريّة أخرى الستعامر املجتمعات غري الغرب ّية مثلام استعمرت حركة االسترشاق تاريخ الثقافات

غري الغرب ّية ،واستعمرت األنرثوبولوجيا ثقافات املجتمعات غري الغرب ّية ،واستعمرت التنمية حارض

العامل الثالث ،واآلن تتط ّور الدراسات املستقبل ّية ل ُتصبح أدا ًة الستعامر الحدود األخرية للمستقبل

يب نفسه[[[».
غري الغر ّ

واإلسالمي يدوران يف فلك الغرب من خالل حكّامهام ومن خالل
يب
مبا أ ّن العاملني العر ّ
ّ

يب ،فإ ّن الهويّة العرب ّية واإلسالم ّية توجد
شعوبهام أيضً ا ،الدائرة بدورها حول فلك االستهالك الغر ّ
استالب مل يسبق له مثيل يف املجتمعات
الكل يف
منذ قرون عىل حافة اإلفالس واالنخراط
ٍ
ّّ
يل املعلَن هو القضاء عىل هويّة العرب واملسلمني عىل ح ّد سواء،
اإلنسان ّية؛ أل ّن هذف الغرب الحا ّ

ملا ميثّلونه من خطر ُمتو َّهم للغرب لهم وملا ميثّلونه من سوق شاسعة األطراف لرتويج سلعهم
وإغراق األسواق العرب ّية واملسلمة بنفايات الغرب ،من سلع مستهلكة وقاممة فعل ّية[[[ ونفياث من

كل األنواع[[[ .إذا أخذنا هذا األمر كرمز لبناء الهويّة العرب ّية واملسلمة مبحاكاة الغرب أو بضغط من
ّ
[[[ -ما يعتقده املستقبل ّيون What Futurists Believe

[[[ -املرجع السابق نفسه.
[[[ -املرجع السابق نفسه.
[[[ -قبل بضعة سنوات ضُ بطت سفينة إيطال ّية ضخمة مح ّملة بنفياث البالستيك لتفرغها يف شاطئ من شواطئ املغرب مبوافقة السلطات
حا للمغرب،
(أو باألحرى املتسلّطني) املغرب ّية .وكان ر ّد فعل الوزيرة التي كانت املسؤولة عىل حقيبة “البيئة” هو أنّ هذه النفياث متثّل رب ً
ألنّها ستصبح مادّة خام من جديد وتصدّ ر إىل أوروبا ،وكأنّ املغرب إىل حدّ اآلن مؤهّل ملثل هذا التدوير ،أو وكأنّ أوروبا غري قادرة عىل
إنشاء مصانع لهذا الغرض.
[[[ -ر ّوجت بعض وسائل اإلعالم أخبا ًرا مفادها أنّ الغرب يصدر نفاياته الذريّة إىل بلدان عرب ّية وإفريق ّية لدفنها يف فيايف صحاريها.
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الحقيقي لن يلوح يف أفق تاريخ
جانبه ،فال نندهش إن تنبّأت الدراسات املستقبليّة بأ ّن استقاللنا
ّ
اإلنسان ّية حتّى بعد قرن من الزمن.

ليست معي كباحث عىص سحريّة ميكّنني استعاملُها ألرى أحوال أ ّمتي وقومي أفضل وأعقل،
لك ّنني أعتقد بأ ّن الضامئر الحيّة عندنا متوفّرة ،وبأ ّن اإلرادة الفرديّة والجامعيّة متوفّرة ،وأ ّن الجهاد
الحقيقي هو الجهاد ض ّد أنفسنا ورفض هويّة ممسوخة يفرضها علينا الغرب يوم ًّيا وبطرق شتّى،
ّ
لنظل رقيقه.
وذلك لغرض وحيد :هو تدجيننا أكرث واستغاللنا أكرث ودفعنا إىل مستنقعات استهالكه ّ
واإلسالمي ،الذي عندما يسقم من
يب
يل ثقّة أيضً ا يف ديناميكيّة اإلنسان املقهور يف العامل العر ّ
ّ
حياة دون معنى ،فإنّه لن يركن للسقم واالكتئاب ،بل سيستفيق ولو بعد أجيال إلعالن مقاومة حقيقيّة
ض ّد األصفاد التي ُوضعت يف معصميه ،ومنها بالخصوص االستهالك.
إل أ ّن األ ّمة
مظلم ،وتحقيق هذا الهدف صعب وبعيد املنالّ ،
وعىل الرغم من أ ّن األفق ظهر
ً
العرب ّية واملسلمة حبىل بأبنائها األبرار وبناتها البا ّرات من مفكّرين ومفكّرات علامء وعاملات يف
جا لكثري من شبابنا وأطفالنا لالستمرار يف تهيئة الطريق
مختلف
ّ
التخصصات ،قد يكونون منوذ ً
لوعي ذواتنا وهويّتنا وبنائها عىل أسس صحيحة وأصيلة وتحريرها من جربوت األيدي العابثة.

خاتمة
هدفت مساهمتنا إىل إظهار كيف ميكن توضيح املعنى املعقّد لالستهالك ألسس الهويّة الحديثة
أل نفهم االستهالك يف ح ّد ذاته كعامل
من خالل منوذج الكشف عن مجريات األمور .نقرتح ّ
سلبي عىل من ّونا ،بل اعتباره محاولة لفهم التوت ّر بني الجوانب الداعمة للهويّة وبني الجوانب
مؤث ّر
ٍّ
الفردي وعمل ّيات التنمية أه ّم ّية
التي ته ّددها .فلمنظور العمل ّية التي ميكن من خاللها تت ّبع التفكري
ّ
الفردي
جهة حرصيًّا نحو قرارات االستهالك
ّ
ّ
خاصة[[[ .وبهذا تتميّز هذه الدراسة بفهم الهويّة املو ّ
التي ال تويل أه ّم ّية كبرية للعوامل البنيويّة اجتامع ًّيا.

كانت األفكار التي ق ّدمناها منوذجيّة ،مل تتو ّخ الكامل -ولن تستطيعه-؛ أل ّن موضوع الدراسة
ومنهجي كاف لتعميقه
يف
شاسع وعميق ،والدراسات التي تهت ّم به حديثة ج ًّدا مل يتوفّر بعد ركام معر ٍّ
ٍّ
يوسعون أفكارنا هذه
أكرث والقيام باستنتاجات عا ّمة صالحة .ما نتم ّناه هو أ ّن باحثني وباحثات عرب ّ
لتشمل جوانب إضاف ّية ،مل نتط ّرق لها هنا ،أو مل نهتد لها .فدراسة االستهالك مه ّمة للغاية؛ أل ّن

[[[ ،Kühn / Koschel 2007 -مرجع سابق.
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رشا عىل العديد من الجوانب وعىل مستويات عديدة يف تطوير هويّتنا ،وبالتايل فإنّه
له تأث ً
ريا مبا ً
يستحق االهتامم أكرث يف املستقبل يف إطار أبحاث الهويّة.
ّ
للهويّة عالقة وطيدة بالحياة بصفة عا ّمة ،فإذا كانت هذه الهويّة متذبذبة ،تابعة ،مريضة ،غري
أصيلة ،فإ ّن فقدان معنى الحياة يكون النتيجة الحتميّة لهذا؛ وإذا فقد الفرد معنى لحياته ،ومل يعد
ججة باألنواع املختلفة لألسلحة
جياته العضويّة ،يف إطار ثقافة استهالك مد ّ
يعيش إلّ لتلبية حا ّ
كل املق ّومات
السيكولوج ّية واالجتامع ّية واالقتصاديّة الستعامر دواخل هذا الفرد ،فإنّه يفقد أيضً ا ّ
األخالقيّة والفرامل الدينيّة التي تنظّم املجتمعات لتعيش يف سالم .يقود االستهالك الهويّة إىل
تشيئي ملعنى الحياة واإلنسان.
فقدان ركائزها اإلنسانيّة ،وبالتايل إىل بناء فهم
ّ
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