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البـذخ !!!

د.وجدان التيجاني ال�ضديق عبا�س
جامعة نايف العربية للعلوم المنية

تلقيت دعوة قبل ب�ضعة اأ�ضابيع من اإحدى �ضديقاتي لح�ضور حفل زفاف ابنتها الوحيدة ,وتحت اإ�ضرار
�ضديقتي ب�ضرورة الح�ضور واإعالنها اعتزامها مقاطعة كل من ل ي�ضاركها فرحتها بهذا اليوم الذي طالما تمنته
لوحيدتها؛ ورغبة مني كذلك في روؤية �ضديقات حالت م�ضاغل الدنيا دون التوا�ضل معهن اأو روؤيتهن فقد قررت
الذهاب خا�ضة وقد طال عهدي بمنا�ضبات الزواج في ربوع الوطن ,يحدوني كذلك لتلبية الدعوة ف�ضول الباحث
الجتماعي لمتابعة حجم التغيرات في الطقو�س والممار�ضات الجتماعية ,وعلى الرغم من معرفتي بم�ضتويات
النفاق العالية والبذخ الذي ل حدود له في مثل هذه المنا�ضبات؛ اإل اأن ما راأيته من اإ�ضراف وبذخ فاق حدود
توقعاتي واأ�ضابني بالده�ضة.
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بدء ًا من مك�ن الحتف�ل وفخ�مته وم� حواه من ت�أثيث وديكورات
واإ�س�ءة مرور ًا ب�أ�سن�ف الطع�م املتنوعة وكمي�ته املهولة والتي
لالأ�سف م� اأكل املدعوون على كرثتهم ن�سفه� ،وانته� ًء بف�ست�ن
العرو�ض وزينته� وقيمة املجوهرات التي ترتديه� ،واأمه� تق�ض
علي بفخر واعتزاز مقدار املبلغ الذي اأنفق يف هذا الزواج،
َّ
ً
وعندم� ملته� على �سخ�مة املبلغ املنفق واأنه يعترب اإ�سراف� ل
لزوم له ب�درتني مبربراته� حيث تود اأن تفرح ب�بنته� الوحيدة
واأنه� حتلم بهذا اليوم وتعد له العدة منذ اأن ك�نت وحيدته� طفلة
�سغرية ،فكيف ل تفرح به� اليوم ول تبخل عليه� يف حتقيق هذه
الفرحة ب�سيء؛ خ��سة واأن اهلل قد اأعط�ه� هي وزوجه� من ف�سله
وو�سع عليهم�؟ ورمقتني بنظرة ا�ستنك�ر لفحوى حديثي معه�
فلزمت ال�سمت واآثرت ت�أجيل النق��ض معه� لوقت لحق ،ومل
اأملك يف تلك اللحظة اإل اأن اأتذكر قول اهلل �سبح�نه وتع�لى}:
ُث َّم َلت ُْ�س�أَ ُلنَّ َي ْو َم ِئ ٍذ َع ِن ال َّن ِعيم{ (�سورة التكوير ،الأية )٨ :وقول
ر�سوله الكرمي �سلوات اهلل و�سالمه عليه«َ :ل َت ُز ُ
ول َقدَ َم� َع ْب ٍد َي ْو َم
ا ْل ِق َي َ�م ِة َحتَّى ُي ْ�س�أَ َل َعنْ ُع ُم ِر ِه ِفي َم� اأَ ْف َن� ُه َو َعنْ ِع ْلمِ ِه ِف َيم َف َع َل َو َعنْ
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َم� ِل ِه ِمنْ أاَ ْينَ ا ْكت ََ�س َب ُه َو ِف َيم َاأ ْن َف َق ُه َو َعنْ ِج ْ�سمِ ِه ِف َيم اأَ ْب َال ُه» (رواه
الرتمذي)
وت�س�ءلت يف قرارة نف�سي عن حجم امل�سكالت الجتم�عية التي
ميكن اأن يحله� هذا املبلغ الذي اأنفق يف ليلة واحدة ول�س�ع�ت
حمدودة ،كم ج�ئع ميكن اأن ي�سبعه هذا الطع�م بد ًل عن اأن يلقى
به يف مكب النف�ي�ت يف اآخر الأمر ،وكم من اأمي ميكن اأن يزوج
بهذا املبلغ الذي اأنفق على زيجة واحدة ،وكم من بيت ميكن اأن
يعمر ،ودواء ي�سرتى وك�س�ء يقدم وديون تق�سى واأرواح تنقذ.
لي�ض ذلك فح�سب واإمن� رحت اأت�س�ءل واأن� اأقلب وجهي بني احل�سور
عن حجم امل�سكالت الجتم�عية التي ميكن اأن يثريه� هذا الإنف�ق
البذخي يف مثل هذه املن��سبة ،وك�أين اأرى بني احل�سور من الفتي�ت
اأو الأمه�ت من التمني�ت ب�أل يقل م�ستوى زواجه� اأو زواج ابنته�
عن هذا الزواج ،فتجده� بعد ذلك ترفع من �سقف الطلب�ت التي
تثقل من ك�هل العري�ض وتتم�سك مبطلبه� على اأ�س��ض اأن هن�ك
من ي�ستطيع تلبية مثل هذه الطلب�ت واأنه� اأو ابنته� لي�ست اأقل
�س�أن ً� ول مك�نة من هذه العرو�ض ليقل تقديره� وحظه� يف زيجته�،
ونكون بذلك قد اأوجدن� جم� ًل وا�سع ً� للمق�رن�ت غري املن�سفة
واأثقلن� كواهل ال�سب�ب املقبلني على الزواج بتك�ليف ل قبل لهم
به� ولن تفيدهم ب�سيء يف مقبل حي�تهم الزوجية �سوى مواكبة
التف�خر الجتم�عي والذي هو يف حقيقته لي�سمن ول يغني من
جوع ،وكم من خ�طب رف�ض مل�ستواه القت�س�دي الذي لن ي�ستطيع
اأن يك�سب به �سب�ق التب�هي والتف�خر ،ذلك الذي ب�ت ملزم ً� يف
جمتمع�تن� ،ثم نعود ونت�س�ءل بعده� عن اأ�سب�ب عزوف �سب�بن�
عن الزواج ،ومل�ذا ارتفعت معدلت العنو�سة بني ظهرانين�؟ ومل�ذا
اأ�سبح اأبن�وؤن� مقبلني على الزواج من الأجنبي�ت؟! والإج�بة
بب�س�طة لأن الزيج�ت الأخرى ل تكلفهم ربع م� يكلفه زواجهم من
بن�ت جلدتهم وفق ً� للع�دات والتق�ليد.
لي�ض ذلك فح�سب بل ك�أين اأرى نظرات التح�سر يف نفو�ض بع�ض
احل��سرات على حظهن الع�ثر الذي مل يجعلهن �سليالت الأ�سر
ذات امل�ل واملك�نة ،اأو مل يوقعهن يف مثل هذا الزوج الغني ليحظني
مبثل هذا الزواج .ولعل هذا اأحد الأ�سب�ب الذي ب�ت يدفع الكثري
من الفتي�ت على الإقدام على قبول زواج غري متك�يفء بدافع امل�ل
واحل�سول على مثل هذه اللي�يل الأ�سطورية اإن �سحت الت�سمية.
واخل�سية كل اخل�سية من اأن يتحول الزواج مبثل هذه املم�ر�س�ت
التف�خرية اإلى منظومة طبقية ل ي�ستطيعه� اإل من ميلك امل�ل،
ولي�ض الدين واخللق كم� هو املعي�ر ال�سرعي التف�سيلي للزواج
ا�ستن�د ًا اإلى توجيه امل�سطفى �سلوات اهلل و�سالمه عليه« :اإذا
ج�ءكم من تر�سون دينه وخلقه فزوجوه» (اأخرجه الرتمذي ،
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وابن م�جه)
كم� اأن مثل هذا النف�ق البذخي التف�خري يت�سبب يف العديد
من امل�سكالت الجتم�عية فهو اإم� يثري حفيظة النفو�ض التي ل
ت�ستطيعه ،فيورثه� غبن ً� اجتم�عي ً� قد يت�سبب يف م� ل حتمد عقب�ه
من ال�سغ�ئن والأحق�د التي قد تقود اإلى العنف والنحراف�ت،
وقد اأ�س�رت العديد من الدرا�س�ت اإلى كثري من �سلبي�ت هذه
اللي�يل الأ�سطورية التي اأ�سبحت املعي�ر للمم�ر�سة الحتف�لية
يف مثل هذه املن��سب�ت واملقي��ض للقبول والر�س� الجتم�عي؛
فيجرب الذين ل ي�ستطيعون له� ط�قة على التي�ن مبثله� ولو
ك�ن ذلك على ح�س�ب اأ�سول ممتلك�تهم وحتملهم لأرت�ل من
الديون قد تنتهي بهم اإلى املالحق�ت الق�س�ئية ،وكم �سمعن� عن
اأب ب�ع منزله ليزوج ابنه اأو ابنته ،وكم من عر�س�ن غرقوا يف
عبء الديون التي األقت بظالله� ال�سوداء على بداي�ت حي�تهم
الزوجية ف�أف�سدته� ،وقد اأجربت هذه املم�ر�س�ت الجتم�عية
البذخية �سرائح وا�سعة يف املجتمع على التقليد الجتم�عي
الأعمى الذي م� ع�د بنفع على اأحد من الأطراف �سوى هدر
لروؤو�ض اأموال لو اأنه� ا�ستثمرت يف جم�لت اأخرى لع�دت ب�لنفع
على العرو�سني وذويهم وك�فة املجتمع.
واأذكر اأن اإحدى ط�لب�تي املتميزات ج�ءت تدعوين لعقد قرانه�
معتذرة بكربي�ء و�سع�دة م�سوبة ب�لنت�س�ر اأن القران يقت�سر
على حفل ب�سيط يف منزله� خ��ض ب�لأهل واملقربني علم ً� ب�أنه�
ابنة اأ�سرة مي�سورة احل�ل وم�سهورة وله� �س�أن يف املجتمع ،وتربر
لذلك ب�أنه� راأت وخطيبه� اأن ي�ستثمرا اأموال تكلفة الزواج من
�س�لة وع�س�ء ف�خر ومالب�ض و حفل تف�خري بهيج و�سهر ع�سل
اأوربي يف ت�أ�سي�ض م�سروعهم� ال�ستثم�ري اخل��ض ليبد أا حي�تهم�
على اأ�س�ض م�لية قوية دون ديون اأو م�س�عدة من اأحد ،ولكم
اأعجبت حينه� بعقليته� العملية و�سج�عته� الجتم�عية يف رف�ض
مثل هذه املم�ر�س�ت املجتمعية التي ل تعود ب�لنفع بل وت�سبب
ال�سرر ،غري اأنه� ك�نت تق�ض علي حجم الهجوم والنتق�دات
التي واجهته� وخطيبه� من اأ�سرتيهم� واملقربني ،حتى ب�توا حمط
�سخرية املج�ل�ض الجتم�عية ممن حولهم ،واأكرث م� اأده�سني
واأعجبني فيه� اأنه� ك�نت تبت�سم وهي تق�ض علي تف��سيل م�
تعر�ست له من هجوم حتى من اأقرب الن��ض له� ف�أمه� غ��سبة
من موقف ابنته� الذي و�سفته ب�أنه تقليل مل�ستوى الع�ئلة اأم�م
الن��ض ،وك�نت هذه الع�ئلة ل متتلك م� ًل تنفقه على زواج ابنته�،
وعندم� �س�ألته� عن �سر قوته� وعدم ت�أثره� مبواقف من حوله�
اأج�بتني بب�س�طة اأن� وزوجي نريد اأن نبداأ حي�تن� على بركة من
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اهلل وتوفيقه ولي�ض على بذخ وترف يزيل النعم ،يكبلن� بديون من
اأجل اأن نتف�خر ونتب�هى اأم�م الن��ض ل�س�ع�ت معدودة ينف�سوا
بعده� ويرتكونن� نتحمل وزر ذلك اأمد ًا بعيد ًا.
وعلى الرغم من ب�س�طة الرد ومنطقية الفكرة وو�سوحه� اإل
اأن تنفيذه� يتطلب يف هذا الزم�ن قوة يف القتن�ع و�سالبة
يف الثب�ت على املبداأ عجز عنه� الكثريون بحجة اأن هذه هي
املم�ر�س�ت ال�س�ئدة وهذا هو العرف فم�ذا ن�سنع!
ل �سك يف اأن العديد من املم�ر�سني لظ�هرة النف�ق البذخي
يف املن��سب�ت مت�سرر منه� ورمب� مت�أفف ،لكنه مي�ر�سه�
ب�عتب�ره� العرف ال�س�ئد اأو املتع�رف عليه الذي ل ي�ستطيع له
رف�س ً� واإل فقد القبول الجتم�عي ،وم� اأدرك هوؤلء اأن الكثري
من املم�ر�س�ت والع�دات الجتم�عية خ�سعت طقو�سه� للتغيري
والتبديل وفق املمكن واملت�ح ومتغريات الأو�س�ع والظروف ،واإنن�
نحن الذين ن�سنع هذه املم�ر�س�ت الجتم�عية ونحن الق�درون
على حم�ربته� وتغيريه�.
هذا واحلديث عن النف�ق البذخي يف الزواج وم� �س�بهه من
املن��سب�ت الجتم�عية ال�سعيدة يهون اأم�م احلديث عن الأتراح
وم� ي�سنع فيه� من مم�ر�س�ت بذخية ف�لأمر ط�مة اأخرى،
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ينبغي االعتدال في االنفاق التزام ًا
بمبدأ عدم الضرر المادي والنفسي
للفرد والجماعة
ومن هول م� ي�س�حبه� من انف�ق بذخي على ا�ست�س�فة واطع�م
املعزين من اأق�رب واأ�سدق�ء وجريان لأي�م قد ت�سل يف بع�ض
املجتمع�ت لأ�س�بيع ،حتى يك�د يتحقق فيه� املثل امل�سهور( :ميتة
وخراب دي�ر).
لذا جتدن� اأحوج م� نكون اليوم يف جمتمع�تن� لنهج العتدال
يف النف�ق يف من��سب�تن� الجتم�عية كله� ال�سعيدة واحلزينة،
التزام ً� مببداأ عدم ال�سرر امل�دي والنف�سي لالأفراد واجلم�عة
واملجتمع.
ولو اأدركن� حجم الأمرا�ض و امل�سكالت الجتم�عية التي تت�سبب
فيه� اأو ت�س�هم يف تر�سيخه� مثل هذه املم�ر�س�ت البذخية لتمثلن�
قوله �سبح�نه وتع�لى َ } :وا َّل ِذينَ اإِ َذا اأَ ْن َف ُقوا َ ْمل ُي ْ�س ِر ُفوا َو َ ْمل َي ْق ُرتُوا
َو َك�نَ َب ْ َني َذ َ
لك َق َوا ًم�{ (الفرق�ن.)67،
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