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 تعالیباسمه

 1«امتداد نهضت فاطمی در جنگ اقتصادی»

 27/10/1399فاطمیه دوم ـ  سومشب      االسالم محمد صادق حیدری    ةحج

 سوم شببحث  خالصه
 

 هاینمونه به توجه با «موجود مصرف الگوی شکستن» جهت در زنان جامعه عاطفی قیام برای مختلف سطوح بیان
 مادی هایعرف شکستن در( س) ازهر حضرت رفتار از سازحادثه

 

 

ناپذیر یک حقیقت انکار «جامعه زنان»برای حضرت زهرا )س( یک امر تشریفاتی نیست بلکه « سیدة النساء العالمین»بیان شد که لقب 
 ،گون خودمعجزه هایبا رفتارها و مجاهدتتوانستند و حضرت فاطمه زهرا )س(  ها و تحقیرهایی در آن جریان داردها و تجلیلاست که ارزش

عواطف اجتماعی را به نفع  های زنانه )مانند: عاطفه، محبت، احساسات و ظرافت( بدست بیاورند ورهبری این جامعه را براساس خصوصت
  تحریک و به حرکت در آورند.آرمان نهضت نبوی 

 یو بر اساس آن، رفتارهای نبوی ممکن نبوده م ابعاد نهضتتما ور و حساسیت روحی و تمرکز فکری نسبت بهاین رهبری، بدون حض البته 
. وقتی اژدهای شیطانی قریش )که قطب سیاسی و نمودو همراه می آوردو به لرزه در می کردمی شرمندهرا  مدینهاند که خبر آن، جامعه انجام داده

 ترین قبیلهاز قوی و هم ترس از ریختن خون کرد، هم ترس از قدرت نظامی آنمیاقتصادی جزیرة العرب بود( به حکومت نوپای اسالم حمله 
که به تعبیر خطبه فدکیه بود )ع(  در چنین فضایی، امیرالمومنین د کمتر کسی جرأت مقابله پیدا کند.ش( باعث میگراییفرهنگ قبیله )بر اساس

پیدا و جرأت باعث انفعال جامعه  ن بود کهایشاحضرت زهرا )س( در همراهی و پشتیبانی از نظیر رفت و رفتارهای بیدر دهان این اژدها می
مردم بعد از پیامبر)ص( به غیر کنند که چگونه بر این اساس وقتی از امام رضا )ع( سوال می شد.جهاد میشرکت در برای کردن مسلمان 

ه  »فرماید: )ع( تمایل پیدا کردند؟ ایشان میعلی نَّ
َ

ن   َقَتَل  َکاَن  َقد   ِلأ م   مأ هأ َد  َو  آَبائأ م  َأج  هأ م   َو  ادأ هأ َوانأ
خ  م   َو  إأ هأ َمامأ م   َو  َأع  هأ َوالأ

م   َو  َأخ  هأ َبائأ رأ
یَن  َأق  َحادِّ م  هأ  َال 

لَّ  َو  لأ
هأ  ولأ َرس  یرا   َعَددا   لأ م   َکثأ هأ

ی َعَلی  وا َأن  َیَتَولَّ بُّ حأ م  َفَلم  ی  هأ بأ و ل  ي ق  َك فأ َذلأ هأ لأ م  َعَلی  ه  د  ق  و رسول خدا، برای دفاع از توحید  منین )ع(امیرالمؤزیرا « ...َفَکاَن حأ
ها، از امیرالمومنین تمام صاحبان این خون و لذا ها و نزدیکان آنها به درک واصل کردتعداد زیادی از پدران و اجداد و برادران و عموها و دایی

به  از قبائل خون به گردن نگرفتند و نکردند و یشدند، چنین کاراما آن کسانی که مردم بعد از پیامبر )ص( دور آنها جمع  .کینه به دل گرفته بودند
حافظان نظام  عمال  خود را به عنوان توان گفت آنان با ترک فعالیت جدی در عرصه جهاد،ای از آنها به دل نداشتند. میمردم کینه این صورت،

 شدند. نها متمایللذا بسیاری از اشراف و قبائل به آ گرایی معرفی کردند وقبیله

عرض  یقه طاهره، همین مساله را در یک عبارت کوتاه اما پرمضمون به حضرت علی )بعد از ایراد خطبه فدکیه و رفتن به منزل(حضرت صد
: است به روابط اجتماعی و بصیرت ایشان نسبت جبهه حق فکری نسبت به مسائل حساسیت باالی روحی و ای ازکنند که این نشانهمی

َت » َمةَ  َفَنَقض  ج   َقادأ
َ یش   َفَخاَنَك  َدلأ َاِل  َزلأ  رأ ع 

َ  کسانی ارزشأ بی پرهای پس، شاهین را شکستی و شهپرهای دی که پرهای بزرگتو آن کسی بو ...َاِل 

                                                           
 :کنید مراجعه ذیل نشانی به «ایتا و بله» رسانپیام به مباحث این صوت دریافت جهت. است شده مطرح قم شهر مسجد شهرک صادقیه در( 99های فاطمیه دوم )سال شب در مباحث . این1
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ها در جنگ کسی است که سالح ندارد؛ همانند سران نفاق که« اعزل»یکی از معانی  «.بردند، به تو خیانت کردهکه دست به سالح نمی
حضور دائمی و تواند صادر شود که نظیر و پر معنا و واال از کسی میز قبایل قوی بر گردن نگیرند. این عبارات بیجنگیدند تا خونی انمی

آخرین نفری همیشه رفتند )که غالبا سفرهای ایشان برای جهاد بود( اکرم)ص( به سفر میوقتی نبی . لذااجتماعی در نهضت نبوی داشته باشد
با  .ندنیز صدیقه طاهره )س( بود کردنداولین نفری که دیدار می ،گشتندسفر برمی از و وقتیبود  (ا)سکردند حضرت زهرکه دیدار می

تواند تحلیل این کار، چنین مید بلکه رتحلیل کخود دختر  صرفا  بر اساس عالقه پدر بهاکرم )ص( را نباید این فعل نبی توضیحاتی که داده شد،
با مدیریت حضرت  . زیرارفتندی عواطف جامعه میو تحریک کنندهفرمانده پشت جبهه  دیدار بهپایان جهاد آغاز و باشد که پیامبر در هنگام 

 ،«هاارزش»کسی که با رفتار خود . شدندبه جهاد مردان خود می زهرا )س( بر عواطف جامعه بود که همسران و مادران انصار و مهاجرین راضی
 و فرزندان کار منزلو مشغول در خانه  دهد حتی اگرتغییر میاز محوریت مادی به محوریت الهی را  «هجامعمعیارهای »و  «هاو تجلیل تحقیر»

همراهی احساسات اجتماعی با اهداف نهضت را جامعه و  شود و مجذوب شدنانند بمب خبری، در تمام جامعه منتشر میرفتارهای او م، باشد
حضرت زهرا  وارد خانهخواستند می (طبق عادت همیشگی)ت از یکی از سفرهای خود، وقتی دربازگش )ص(پیامبربه طور نمونه،  .در پی دارد

بند نیز دست)ع( ، یک گردنبند جدید و بر دستان حسنین آویزان شده و بر گردن مبارک آن بانو یک پرده جدیدی بر دیوار خانه ددیدن بشوند،)س( 
ر چهره پیامبر نمایان شد. وقتی حضرت زهرا )س( این صحنه را و ناراحتی د د رفتندبه طرف منبر خوحضرت وارد نشدند و  جدید قرار دارد،

دادند کسی و به  در آوردندبندها را بین ایشان و پیامبر مطرح شود( پرده را کندند و گردنبند و دست یمشاهده کردند بالفاصله )بدون اینکه کالم
بود که  در این حادثه«. اینها را در راه خدا مصرف کنید»: برسانند که دخترتان عرض کردند ایشاناین پیام را به د و رساناکرم )ص( بتا به نبی

َداَها»اکرم)ص( سه مرتب فرمودند: نبی وَها فأ ، به علت رابطه از مدینه و بازگشت به آندر خروج  با صدیقه طاهره همیشگی پیامبر اگر دیدار«. َأب 
 کرد و اجتناب از دیدار معنا نداشت. امانباید تغییر می)س( دیدن امکانات جدید در خانه حضرت زهرا با )ص( پیامبر  رفتارپدر و دختری بود، 

از  یرفتارهایچنین و  مضیقه اقتصادی و معیشتی قرار داشتیر شدن با قطب تجاری جزیرة العرب، به شدت در حکومت نبوی به علت درگ
معه را در جاکل فضای اکرم )ص(، با رفتار نبی هدر مواجه)س(  حضرت زهرای کنانهنظیر و عرف شالعمل بیپخش خبر عکسپیامبر )ص( و 

های بزرگ حجاز برود و تواند با الگوی مصرف متداول به جنگ قدرتزیرا این جامعه نمی .کردفشار شدید اقتصادی هماهنگ می تحمل این
 کستن این الگوی مصرف بسیج کند صدیقه طاهره )س( است.تواند عواطف جامعه را برای شبا مسابقه در زهد و ورع می که کسی

د، الگوی تولی» ات این جنگ، اموری از قبیلموضوعبرخی از و  از سوی نظام کفر مواجه شده اقتصادی جنگ امروز نیز نظام اسالمی با
تبا ارزش پول ملی ما در برابر دالر و مر ایمهای سنگینی شده. متاسفانه در این جنگ، متحمل ضربههستند« لگوی توزیع و الگوی مصرفا

ملی، عدم ترین دالیل این افت ارزش پول تر آمده و باعث فشار شدید معیشتی به مردم شده است. در مبحث گذشته بیان شد که از اصلیپایین
 ارزش ریال مداوم و شدید کاهشدر مّلی شده و اثر خود را  است که این امر باعث بدهکاری «وضعیت تولید ملی» با «الگوی مصرف»توازن 
ن کاالها در کشور متناسب با خرید آ ثروتأ تولید دهد که ابدا  سوق می مطالبه کاالهایی . یعنی الگوی مصرف موجود، جامعه را بهدهدمی نشان
منه و ؤدر این وضعیت، زنان مرسد به نظر می .تر از صادرات غیرنفتی باشده واردات دائما  سنگینشود که کّف نشده و این روند باعث می انجام

ابتدا در حیطه  گوی مصرف بسیار مؤثر باشند وتوانند از منزلت عطوفت و اوصاف زنانه در تحریک جامعه برای شکستن این الانقالبی می
دهند. به عبارت انقالبی و اسالمی حرکت های های مادی به سمت ارزشفضای جامعه را از ارزش ،خانواده خود و سپس با ابراز اجتماعی آن

قیام عاطفی برای یک بعهده بگیرند و  در این جنگ اقتصادی، مدیریت عواطف اجتماعی به نفع نظام اسالمی راما دیگر، باید زنان انقالبی 
 برای اینکه این مطالب در سطح بیان ضرورت و کلیاتپس  .( شکل دهندکه با تولید ملی ما هماهنگی ندارد)شکستن الگوی مصرف موجود 
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های ایمانی توان متناسب با ظرفیتمشخص شود، می «دفاع مقدس اقتصادی»برای تحقق زنان در این قیام عاطفی  جامعه باقی نماند و نقش
 ترسیم کرد:زنان  را برای جامعه تکالیف متفاوت، سطوح مختلفی از

کنند، ایرانی می ده خود را منحصر به خرید کاالیتری از ظرفیت ایمانی هستند همین که الگوی مصرف خانواافرادی که در سطح پایین
تری دارند، به این مطلب باالایمان اما کسانی که  چنین کاری گرچه محترم و مقدس است اما کافی نیست. ؛سهمی در این قیام خواهند داشت

 آیدد به بازار میو سطح بعدی م   رفاهعدی روز شدن است و هر روز سطح بی، مرتبا در حال بهمدهای جهان عموم کاالها طبق که کنندتوجه می
اما تولیدأ ثروتی که  وقتی اکثریت اقشار مردم مرتبا تقاضای این نوع کاالها را داشته باشند د.قیمت باالیی دار که به دلیل اتکاء به فناوری پیشرفته،

مقام معظم رهبری نیز چندین  تداوم خواهد یافت. و کاهش ارزش پول متناسب با این سطح از مصرف باشد، شکل نگیرد، همان بدهکاری ملی
د به دنبال سطح بعدی و م   ،افتخار توانند بامی پس کسانی که به دنبال درجات باالتر ایمانی هستند،. 2امر هشدار دادند این سال قبل نسبت به

چون این کار را منتسب  احساس تحقیر نیز نداشته باشند؛ از این رفتار، به سطح موجود از کاالهایی که دارند اکتفا کنند و کاالها نروند وجدید 
 دانند.می در افزایش قدرت اقتصادی برای اسالم)س( به ادامه راه صدیقه طاهره 

قرار دارند و نه تنها به دنبال سطح بعدی و جدیدأ رفاه نمی باالتری ظرفیت ایمانی سطح بعدی از این قیام، مربوط به کسانی خواهد بود که در
تر و اند دست بردازند و به سطح سادهرا هم کاهش دهند و از مصارفی که به آن عادت داشته خود سطح مصرف موجودأ  دارند سعی ند بلکهرو
در برابر کار بزرگ همسران و مادران شهدا بسیار ناچیز است زیرا آنها  شاید در ابتدا سخت به نظر برسد اما کارالبته این  .تری خو کنندهزینهکم

 اند.دهبرای اسالم و انقالب جان بهترین عزیزان خود را تقدیم کر

قطعا با سوال، برخورد و تحقیر اطرافیان و اکثر افراد جامعه  ایمانی خود به این تغییرات مبادرت کنند، وقتی زنان انقالبی ما به نسبت ظرفیت
شکستن الگوی زیرا  .کندپیدا میضرورت از اسالم  برای دفاع راین رفتا، لذا در اینجاست که بروز و ظهور اجتماعی خواهند شدمواجهه 
خواهد شد و  موجود در جامعه زنان مواجه فضایفشار  شود و بااز سوی عرف ماّدی محکوم می خود،خانواده حریم خصوصی در حتی مصرف 

نابراین باید جو اجتماعی را بشکنند تا خواهد کرد. باز این کار منصرف  هم را ، این فشارها، زنان مومنهر تبدیل به یک حرکت اجتماعی نشوداگ
 به نحوی درباره توقف درتوانند می وران جنگ تحمیلی کردند،های شهدا در دهمانند کاری که خانواده .دبتوانند خانواده خود را نیز حفظ کنن

عرف موجود در جامعه زنان تدریجا  که  ی جمعی به آن مبادرت نمایند، اعالم افتخار کنند و در یک حرکت ایثارگرانهیا کاهش آن الگوی مصرف
هستند در جامعه گرچه ممکن است زنانی که در این حد از ظرفیت ایمانی  .دست بردارد و همراه شود های ماّدیتغییر کند و از تحقیر و تجلیل

تواند می و با عاطفه و ایثار همراه شود، اجتماعی پیدا کندبروز  در شکستن الگوی مصرف موجود کم باشند اما اگر رفتارهای همین زنان
های شهدا و ایثارگران و رزمندگان به نسبت جمعیت طور که تعداد خانوادههمان .های زیادی را برای همراهی با اهداف انقالب ایجاد کندموج

  .در تحمل بالها و مشکالت دروان جنگ تحمیلی شدجامعه شدت ایثار و فداکاری آنها باعث شرمندگی و همراهی کشور زیاد نبود اما 

سطح دیگری از قیام عاطفی برای شکستن الگوی مصرف موجود نیز متصور است: وقتی که برای ایجاد یک فضای اجتماعی نسبت به پس 
توان تغییر در الگوی مصرف میاین مطلب تالش شود، تدریجا  معلوم خواهد شد که توان و مقدورات جامعه زنان دارای حد معّینی است و لذا ن

                                                           
ها، هوسرانی افراد خانواده، مرد خانواده، زن خانواده، جـوان خـانواده، چشمیگرائیها، چشم و همگیرد. تجملاگون شخصی و خانوادگی، اسرافأ فردی صورت میدر مصارف گون». مقام معظم رهبری: 2

کنیم... بایـد خودمـان را چیزهائی است که ما بـرای آنهـا پـول صـرف مـیچیزهای غیر الزم خریدن؛ اینها از موارد اسراف است. وسائل تجمالت، وسائل آرایش، مبلمان خانه، تزئینات داخل خانه؛ اینها 
به مجـد  ینکهـه نـ  ایم؛ ه توی جیبمان گذاشتهاصالح کنیم. باید الگوی مصرف جامعه و کشور اصالح شود. ما الگوی مصرفمان غلط است. چه جوری بخوریم؟ چه بخوریم؟ چه بپوشیم؟ تلفن همرا

 .1/1/88بیانات در حرم رضوی؛  «اندازیم و آن مدل جدید را باید بخریم؛ چرا!؟این را کأّنه دور می ، شو مدل باالتد ویر  بازیر می
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دار چه کاالهایی هستند که بیشترین تاثیر را در را نسبت به هر کاالیی إعمال کرد بلکه مثال باید معلوم شود در الگوی مصرف جامعه زنان خانه
فضای اجتماعی توسط زنان  پس ایجاد همان کاالها متمرکز شود. مصرفأ  کنترلمقدورات بر  و خروج ارز از کشور دارند تا افزایش واردات

دارد تا « گفتگوها و جلسات پرسش و پاسخ و مناظرات»و « های تخصصیبررسی»، «بندیاولویت»، «اطالع از آمار»انقالبی، الزاماتی مانند 
« ا و تظاهرات زنانههتجمع»سازی، به سپس برای ایجاد حساسیت اجتماعی و حادثه تحقق پیدا کند.گری به نحو معقول باشد و قابلیت مطالبه

روی مردان مجاهد را کنار زند و تا این حرکت عاطفی ـ اجتماعی، غیرت مردان غافل را به جوش و خروش آورد یا موانع پیشتبدیل شود و... 
شود. در هی میاتفاقا موجب ترویج فضایل اخالقی و ال ،اجتماعی زنان در این موضوعات این نوع از فعالیتکلیت جامعه را به حرکت وادارد. 

نشینی نیست بلکه برخی حیاها مذموم هستند جا به معنای پردههمانند اکثر مفاهیم اخالقی، مفهوم مطلقی ندارد و همیشه و همه «حیا» واقع
 همانند حیا در احقاق حق.

از جناب سلمان نقل شده که کرد. در روایتی ، اخالق مادی یک جامعه را ذوب میخود با زهد غیر قابل تصورصدیقه طاهره نیز حضرت 
)ص( امر پیامبرفرستد تا پیغامی را برساند و وقتی صدیقه مرضیه )س( جهت اطاعت روزی پیامبر )ص( ایشان را به منزل حضرت زهرا )س( می

که خود به خرما است! وقتی سلمان ) وصله از برگ 12دت فرسودگی، دارای بیند چادر حضرت از شمیناب سلمان شود جاز منزل خارج می
با  حضرت زهرا )س( با مشاهده حالت سلمان، افتد.به گریه می ،بینداین صحنه را میرسیده و در اوج زهد قرار دارد( « البیتمّنا اهل»درجه 

ده که یا نقل ش «!ز، محل خوردن غذای شترمان استخوابیم، پشت آن در طول رواین زیراندازی که ما شبها روی آن می»فرماید: افتخار می
کرد که اکثرا پیراهنش دودآلود بود و آنقدر کرد که اکثرا غبارآلود بود و آنقدر آتش درست میحضرت زهرا )س( انقدر به تنهایی خانه را جارو می

روز  شد. یا در آن ماجرای معروف، وقتی امیرالمومنین)ع( و حضرت زهرا )س( سهکرد که از دستان مبارکشان خون جاری میگندم آسیاب می
کنند، شان را تحمل میدهند و برای رضای خدا گرسنگی شدید خود و فرزندان خردسالدرپی، افطار خود را به مسکین و یتیم و اسیر میپی

فرماید. اساسا انتشار اخبار چنین افعالی بود که آنقدر این عمل عظیم است که خدای متعال سوره انسان را در وصف این فعل بزرگ نازل می
یا وقتی امیرالمومنین )ع( کرد. اکرم)ص( در درگیری با کفار تا دندان مسلح آماده و مهیا میی جامعه اسالمی را برای همراهی با نهضت نبیفضا

فرمایند چرا به من اطالع به صدیقه طاهره می ،شان بخورندشوند دو روز است چیزی در خانه وجود ندارد تا حضرت زهرا و فرزندانمتوجه می
در امور مربوط به جنگ  «!تان نیستکنم از شما چیزی طلب کنم که در توانمن از خدواند حیا می»فرمایند: ادید؟ حضرت در پاسخ میند

کند و اقتصاد مسلمین را نقیام برای شکستن الگوی مصرف، حق اسالم را پایمال  اید از خداوند متعال حیا کرد که عدم توجه بهنیز ب اقتصادی
از خدای متعال حیا کردند و این حیا باعث شد تا های شهدا در دوران جنگ تحمیلی دهد. خانوادهناضع نسبت به کفر قرار زیردست و خ

فرستند، حال نباید برای تغییر در الگوی مصرف خود فشاری به مراتب باز هم عزیز خود را به جهاد بیک عمر تنهایی و غربت،  رغم احتمالعلی
 رگران را تحمل کنیم؟! کمتر از خانواده ایثا

های زهد و ایثاری بوده است که جامعه با دیدن این هر جا پرچم اسالم برافراشته شده و کلمه توحید قدرت پیدا کرده، به دلیل وجود قله
دواج کردیم خانواده کنند که وقتی ازها، شرمنده شده و در دفاع از اهداف الهی همراه شده است. به طور نمونه، مقام معظم رهبری نقل میقله

 ا را فروختم و چندین گلیمههمسرم چند فرش را به ما هدیه دادند که دو تای آن جزو جهیزیه همسرم بود. من بخاطر فقر و نیاز طالب، بقیه فرش
که جهیزیه ایشان بود( تهیه کرده و به تعدادی از طالب دادم. وقتی همسرم متوجه این قضیه شد، به من اعتراض کرد که چرا این دو فرش دیگر )

 !هم انفاق نکردی؟ را
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وظایف و  های مذهبی نتوانستیمنخبگان و ما صاحبان منبر و تربیونرسد زنان مؤمنه و انقالبی ما چنین سطح از آمادگی را دارند اما به نظر می
رمندگی در برابر این حد از تحمل زهد حضرت ضمن شما زنان مؤمنه . ادی برای آنان تبیین و تشریح کنیمتکالیف معینی را در این جنگ اقتص

قدرت اسالم در برابر فشارهای اقتصادی  موجود را بشکنند تابا قبول مسئولیت و تحمل فشارهای جامعه، الگوی مصرف حاضرند زهرا )س(، 
ن ، همی«انتقام سخت»افتادن های عقب . در واقع از علتنشینی کننددر این جنگ اقتصادی عقبمستکبرین و کفار  برود ونظام کفر باال 

های نماز جمعه )بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی( نسبت به ضرورت مقام معظم رهبری در خطبه ضعف ما در موضوع اقتصادی است و لذا
 .کنندمیقوی شدن کشور در موضوع اقتصادی تاکید 

خواهد شد. یعنی تحقیر الگوی  نیزفرزندان  و تربیت  مهّمی در خانهتیأ تربی ارثمنشاء آ اگر این رویکرد در رفتار عملی زنان ما جریان پیدا کند
مورد تجلیل گرایی، فرزندان ما همیشه دنیا تحقیر شود و آخرتنگاه ، باعث خواهد شد در متداول است جامعه که در خانواده و مادی مصرف

و سیاسی اسالم در گرایی، باالتر رفتن قدرت اقتصادی، فرهنگی روزه مصداق آخرتام نیست بلکهگرایی یک حالت فردی البته آخرت .قرار گیرد
. نیز تحقیر خواهد شد (بد حجابیخودنمایی و همانند ) ا تحقیر شود، قطعا مظاهر آن نیزاگر در نگاه فرزندان ما مطامع دنی برابر کفر است. لذا

عواطف جامعه زنان در درگیری با الگوی مصرف غربی قرار  رهبری های مربوط بهو فعالیت فرزندانی که توسط مادرشان در جریان اخبار
دها»و دیگر  کردههای آنها تغییر د، حساسیتنبگیر مشکل چندانی در امر حجاب نبود  اینکه در ابتدای انقالب د کرد.ننگاه خواه را با تحقیر« م 

مان را در صحنه عینی لیل بود که مردم قدرت اسالم و ایبه این د، ندو به آن مفتخر بود ندکردبه سمت حجاب حرکت می هاخانوادهاکثر  و
. اما اگر ما شدندمیمند نیز عالقه )مانند زهد و حجاب( لذا به دیگر مظاهر این قدرت و کارآمدی ندکردبا استکبار جهانی مالحظه می درگیری

از ما نمایان بشود، مردم در پوشش و سبک زندگی خود به نشان بدهیم و ناکارآمدی و ناهنجاری  اداره امور کشور نتوانیم قدرت اسالم را در
های مذهبی و اگر خانواده. اندکنند که قدرت خود در اداره امور و ثبات اقتصادی را به رخ دیگران کشیدهدا میسمت مظاهر جوامعی تمایل پی

 ریفات مادی خانه و الگوی مصرف خانواده اهمیت بدهند،دهند به تشمتدین، به همان اندازه که به نماز و روزه و عبادات فردی خود اهمیت می
د داشت و نقدرت مقاومت نخواه ر جو بدحجابی و مدگرایی جامعه،در براب بزرگ خواهد شد و در سنین باالترفرزندان آنها  امور دنیوی در چشم

دیگر زنان نیز نگاه صرفا مادی به مصرف تحقیر دان خود و فرزنزنان انقالبی ما باید کاری کنند که در رفتار  د کرد.نبه آن سمت تمایل پیدا خواه
تواند همانند میآلود به یک کاالی لوکس نیز در این شرایط، و حسرت گرت بلکه نگاه تجلیلنیس منحصر به نگاه جنسی« حرام نگاه»شود زیرا 

 . نگاه حرام باشد

برای متناسب کردن الگوی مصرف با الگوی تولید، نقش اصلی و  ، داشتن دولت جوان انقالبیهای اقتصادیحل این چالشبرای  البته
سخن به  از موضع مردم و خصوصا جامعه زنان نیز در این بحث های گذشته تفصیال به ابعاد آن پرداخته شد اماسال مباحث محوری دارد که در

به این نکته نیز اهمیت توجه  همچنین را تکان دهد.سؤوالن و م هاریزی نمود که دولتتوان حرکات اجتماعی را پیمی میان آمد تا معلوم شود
کیدی معموال مبتنی بر مبانی دارد که گرچه برخی دانشمندان اقتصاد متداول نیز بر اصالح الگوی مصرف در ایران تاکید می کنند اما چنین تأ

گذارد و نمایش مصرف مسرفانه و تفاخرآمیز و تجملی از داری است که بار اصالح این الگو را تنها بر شانه قشر مستضعف میاقتصاد سرمایه
شدن در داند و برای اقشار متوسط و ضعیف، حقی قائل نیست جز حق تحریکطبقات ثروتمند را برای انگیزش اقتصادی ضروری می سوی

تقاضای »دار از محوریت در است تا قشر سرمایه پذیرد و به دنبال آنشده ابدا  این مبانی ضداخالقی را نمیبرابر این مظاهر مادی! اما بحث ارائه
. زیرا جامعه و به آن، شکلی معقول و ساده بدهند الگوی مصرف را به دست بگیرند رهبریهای ایمانی، عزل شود و انگیزه« موثر اجتماعی

 های ماّدی ندارد.ایمانی برای دستیابی به قدرت اقتصادی، نیازی به محوریت انگیزه


