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 104 -1399/91بهار و تابستان  /سومشماره  /دومسال  /فقهی زنان و خانوادههای پژوهش

 زنان و اصالح الگوی مصرف در سبک زندگی اسالمی

 1ساجده العبدالخانی

 دهیچک

اری از کشورهاست. جامعه يی از معضالت بسیگراخته مصرفيگسامروزه رشد لجام

ش در تمام اقشار جامعه ین گرایرسد. ای مییزده کمتر به خودکفاو کشور مصرف

ت انبوهی از يی جمعیه دارند. از سویای دوسورابطهز با آن ينفوذ کرده است و زنان ن

ژه یوگران بهیگرسو زنان بر الگوی مصرف دیهستند و از د کنندگان، زنانمصرف

گذارند، پس اصالح الگوهای مصرف در هرآنچه نگهداری و ر میيافراد خانواده تأث

ن یدر ا رسد.نظر میحفظ آن اثر مثبت در اقتصاد فرد و جامعه دارد، ضروری به

ن خود ینه کنند که ایی را درون خانواده نهادیجوتوانند فرهنگ صرفهارتباط زنان می

نی در یهای دشود. بخش مهمی از آموزهسازی در کل جامعه منجر میبه فرهنگ

ان الگوهای مصرفی مطلوب از نظر شرع مقدس يرابطه با مسائل اقتصادی ناظر به ب

نه ين زمیار کلی اسالم در اياضر در ابتدا معدر سبک زندگی است. در نوشتار ح

ی یگرامعرفی شده است، سپس با طرح مباحث اجتماعی مرتبط با بحث مصرف

ی در یگراهای مصرفبيشود. آسی زنان بررسی مییگراغات بر مصرفير تبليتأث

ی یگراب تجمليز از نکات مورد توجه نگارنده است که در قالب دو آسيجامعه زنان ن

ستی و یزق زهد، قناعت، سادهیی آمده است. از آنجا که شناخت مصادیراو مدگ

ویژه در زه کافی بهيتواند انگمیی در زندگی حضرت زهرایگرادوری از تجمل

ز از يستی و پرهیزی از سادهیهال هر بخش نمونهیجاد کند ذیزنان مسلمان ا

 زدگی در زندگانی آن بزرگوار پرداخته شده است.مصرف

ر.یی، اسراف، تبذیجواصالح الگوی مصرف، فرهنگ، صرفه واژگان کلیدی:

 

                                                                    
 العالمیه، ایران. المصطفیالهدی، جامعهپژوه سطح چهار فقه خانواده، مجتمع آموزش عالی بنت. دانش1
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 مقدمه. 1

ای اقتصادی و متأثر از فرهنگ جوامع است که پس از انقالب صنعتی رونق دهیی پدیگرامصرف

بالی »ر رهبر انقالب: يکشورهاست و به تعبده معضلی ملی برای ین پدیافته است. ایری يچشمگ

)مقام  «کندشتر میير و غنی را بين فقيهای طبقاتی بروز شکافبزرگی برای جامعه است که روزبه

رسد و به ی نمییزده به خودکفاد جامعه و کشور مصرفیترد(. بی15/9/1381معظم رهبری، 

حفظ آن در اقتصاد فرد و جامعه اثر  ل اصالح الگوهای مصرف در هر آنچه نگهداری ويهمين دل

سازی ی به فرهنگین استقالل و خودکفایدن به ايمثبت دارد، ضروری است. برای رس

د راهی یرد و بايگری افراد در خانواده شکل مییپذن مرحله جامعهيای نياز است. نخستگسترده

ران داخلی یشود. زنان که مد نه شود و به افراد منتقلین فرهنگ ابتدا در خانواده نهادیافت که ای

ر اعضا یی بر سایجواند با قدرت نفوذ عاطفی در همسر و فرزندان در القای فرهنگ صرفهخانواده

 رگذارند.يار تأثيبس

 میمفاه. 2

  . اصالح2-1

ر سودمند در ييزی است و مراد از اصالح امور، انجام تغيب و فساد از چيبه معنای رفع ع

 ( 25 /6 ،1342کارهاست. )دهخدا، 

 . الگو 2-2

( در فرهنگ فاطمی 7/77 ،1342در لغت به معنی سرمشق، مثال و نمونه آمده است. )دهخدا، 

ات يدر زمان ح که حضرت فاطمه زهراهای زندگی و روش و منشی است وهيبه مجوعه ش

 گویند.بست، الگو میکار میخود به

 ( consumptiom pattern) . الگوی مصرف2-3

زه، رفتار يار آنهاست و سه مؤلفه اساسی انگيرابطه نوع رفتار افراد با منابع و اموالی است که اخت 

 (1392شهسورای، های نهادی و فردی دارد. )تیو قواعد رفتار و محدود
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 ییگرا. مصرف2-4

گاه  ن شکاف طبقاتییکند و اشتر میيهای طبقاتی را بروز شکافی معضلی است که روزبهیگرامصرف

شود. براساس دهنده برتری اجتماعی قلمداد میرسد که مصرف برخی کاالها نشانحدی میبه

ش مصرف نشانه رشد اقتصادی و گسترش رفاه عمومی است، ولی در دو یهای جهانی، افزاشاخص

ل شده است. یکی یماری و نابهنجاری اجتماعی تبديه بود است که به بیرور مصرف چنان بیيدهه اخ

است؛ زیرا نظام يداری حاکم بر دنهیهای نظام سرمااستيی، سیگراش به مصرفیعوامل مهم گرااز 

های جمعی ری از رسانهيگی دامن بزند و با بهرهیگراج مصرفید به ترویداری برای تداوم خود باهیسرما

های ضد ز نقشهح مصرف ايها از الگوی صحها و دولتع بخشد. انحراف ملتین آن را تسریغات نويو تبل

های های استکباری، ملتقدرت»فرماید: می گانه است. امام خمينیيهای بانسانی قدرت

، نیيامام خم)« اندی مصرفی بارآوردهیز عقب نگه داشته و کشورهاير سلطه را در همه چیده زیستمد

 (. 156، ص1385

به سودهای کالن احساس ابی ياند با هدف دستا را به دست گرفتهيآنها که نبض اقتصاد دن

وه، ين شیکنند. آنها با اغ میيآورند و لذت مصرف کاالهای خود را تبلوجود میها بهاز را در ملتين

ن یق اياند. توفل کردهیشگی محصوالت خود تبديکشورهای جهان سوم را به بازارهای هم

از زندگی معنوی  ل به مصرفين عطش درونی و میی است که برخی برای ارضای ایاست تا جايس

ی آنقدر یگرامصرف»گوید: نام زندگی میسنده کتاب بهیك فروم نویاند. ارپوشی کردهخود چشم

ش همه زندگی معنوی یازهای مصرفی خويشود که او داوطلبانه برای رفع نن میيبا انسان عج

فراموشی ها به چشمیوهمغات و چشميدآمده از تبلیازهای پديخود را در سودای رفع ن

داری به افراد هی(. نظام سرما161تا، صاست جمهوری، بیی)مرکز امور زنان ر« سپاردمی

ن نگاه، ی( در اUtility) دن به وضع دلخواه است. وضع دلخواهيکردن، راه رسآموزد که مصرفمی

نی، يآورد )حسدست میا خدمات بهیای است که انسان از مصرف کاال دهیمندی و فاتیرضا

مندی درونی بشر است، ولی خوشبختی را تی(. اسالم در پی خوشبختی و رضا102، ص1379

دن به خشنودی يند. اسالم رسيبن لذت ناشی از مصرف کاالها و خدمات نمییشتريدن به بيرس

و برتر و م؛ يو رضوان من الله اکبر ذلك هو الفوز العظ»کند: ابی بزرگ معرفی میيخداوند را کام

)توبه:  «حقيقت فيروزی بزرگ استهر نعمت، مقام رضا و خشنودی خداست و آن بهتر از بزرگ
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ی یايازهای دنين نيم درآمد خود فقط به تأميکنننده مسلمان در تقسن دليل مصرفيبه هم .(72

 ادی دارد.یف او از وضع دلخواه سهم زیازهای معنوی در تعريشدن نشد بلکه برآوردهیاندنمی

ستی، یزمی چون سادهيهای اخالق کاربردی در مورد اخالق مصرف است و مفاهآموزهاری از يبس

است.  های زندگی معصومانژگییرد که از ويگر را دربرمییزهد، قناعت و دوری از اسراف و تبذ

ما در شرح حال رسول »سد: ینومیامبر اکرميره عملی پين سييدر تبد مطهریيشه

به  غمبر اکرميره پيزی که در سين چياول« ف المؤونةيالله خفرسولکان »م: يخوانمیاکرم

در نشست و برخاست  نيخرج بود، لباس و خوراکش و همچنن است که مردی سبكیخورد اچشم می

بودن را از خرجز کمين امبر اکرمي(. پ25/480 ،1385مطهری، )« ار ساده بوديو مسافرت بس

( و در جای 5/564، 1365نی، يکلکند )سته معرفی مییشا های اخالقی زن و صفات زنانبرکت

المرأة »داند: اور و همکار شوهر باشد زن صالحی مییی یجوگر زنی را که در اداره خانه و صرفهید

جمع بود و ها در حضرت زهراژگیین وی(. ا 614، ص1388طوسی، )« نيالصالحة أحد الکاسب

کرد و ن مییريشها را به کام امام علیبردباری همه تلخیت الزم و با صبر و یریآن حضرت با مد

تزوجت فاطمه و ما کان »د: یفرمامی کرد. حضرت علینی نمیينشدر برابر مشکالت مالی عقب

که ازدواج کردم درحالیهاشم لوسعتهم؛ با فاطمهعلی بنی وم لو قّسمتيلی فراش و صدقتی ال

م يهاشم تقسان بنیيقدری بود که اگر مه صدقه آن روز من بهم و حال آنکيراندازی در خانه نداشتیز

 .(41/43، 1403)مجلسی، « گشتنداز میينشد، بیمی

دن يا برای رسيها را در دنگونه تلخینیزم، ایای دختر عز»به دخترش فرمود:  امبريروزی پ

الله ا رسولی»و فرمود:  آن بانوی گرامی، زبان به سپاس پروردگار گشود«. را باشیبه پاداش اخروی پذ

ش را ارزانی یهای را که نعمتیالحمدلله علی نعمائه و الشکر علی آالئه؛ ای رسول خدا! سپاس خدا

ك يعطیو لسوف »ه نازل شد: ین آین حال ایدر ا«. ان الهییپاای بییداشته و باز شکر در برابر عطا

(. 43/85، 1403مجلسی، ) «اضی شویم داد که ر يقدر پاداش خواهامبر، ما آنيربك فترضی؛ ای پ

کند الگوهای درست های نادرست مصرف که آدمی را از کمال دور میبا معرفی روش میقرآن كر

ه هالکت یزدگی را که ناهنجاری رفتاری در حوزه مصرف است مارفاه قرآنکند. ن میييمصرف را تب

را؛ يها القول فدمرناها تدميها فحق عليقوا فها ففسية أمرنا مترفیوإذا أردنا ان نهلك قر»کند: معرفی می

و ما چون اهل دیاری را بخواهيم به کيفر گناه هالک سازیم پيشوایان و متنعمان آن شهر را امر کنيم 

پس  ،به طاعت، ليکن آنها راه فسق و تبهکاری و ظلم در آن دیار پيش گيرند و مردم هم به راه آنها روند
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از  پيامبر .(16)اسرا:  مسازیگاه همه را هالک مید یافت، آنآنجا تنبيه و عقاب لزوم خواه

( 26؛ اسرا: 31اعراف:  .،ر.كر در هر شکل آن اجتناب کنند )یخواهد از اسراف و تبذمسلمانان می

 و الگوی مصرفی خود را اصالح کنند.

کردن را در درونین نهاد ید نقش ایشود باده میینی در خانواده دیاز آنجا که انتقال مؤثر فرهنگ د

ی در نظر گرفت. فرهنگ خانواده حد آرمانی مصرف یگراز از مصرفيستی و پرهیزی مانند سادهیهاارزش

ی همراه ین کارآیشتريآمدن بدستن مفهوم را برای فرزندان بهیکند. اگر مادر اف مییکاال را برای اعضا تعر

ز يخواه فرزندان نخواهد بود و قناعت نمسرفانه، دلگر مصرف یف کند دیوری مادی و معنوی تعربا بهره

ست برای يآور خانواده مجبور نن صورت، نانیدن را در شخص بپروراند. در ايرسدهیفاتواند احساس بهمی

ن برنامه، تعادل یآورد. با اجرای ا های دوم و سوم رویر واقعی اعضا به شغليازهای کاذب و غيبرآوردن ن

تواند با زهد و قناعت خود اعتدال روحی جه بر اجتماع حاکم خواهد شد. مادر میيو در نت روانی بر خانواده

 ز حفظ کند و الگوی جامعی برای فرزندان خود باشد.يدستی نو معنوی خانواده را در تنگ

 ی زنانیگراغات بر مصرفیر تبلی. تأث3 

ر انجام يگامياثرگذاری در نفس پ رسانی است که برایاميای کنونی نوعی پيغات در دنيمفهوم تبل

داران هیغات ابزاری قدرتمند در دست سرماي( امروزه تبل175، ص1379نی، يشود. )حسمی

شه مخاطبان را به یدرپی ذهن و انداند و پیار گرفتهيهای جمعی را در اختاست. آنان رسانه

عی يز طبیم غرايرمستقيم و غيك مستقیدهند و با تحرانتخاب کاالهای مورد نظر خود سوق می

داری هین زنان و سرمايان رابطه معناداری بين میکنند. در اج مییی را ترویگراه مصرفيآنها روح

ی یگراهای مصرفاميهستند. پ داریهیوجود دارد. زنان در واقع مخاطبان خاصی برای سرما

ار رابطه زنان را یر بودريتعب ها بهامين پیسازد. اش از هر گروهی در جامعه، زنان را مخاطب میيب

(. در کشورهای غربی که 202تا، ص، بیرزادهيمش) دهندبا خودشان براساس مصرف شکل می

ی مبتالست یگراماری مصرفيی به بیای دارد. از سوهستند زن نقش دوگانه ییگرامهد مصرف

غاتی و يای تبله(. زنان در دستگاه116، ص1385مظفری، گر آن است )غيگر تبلیو از سوی د

م يا برای فروش مستقیم و يرمستقيك کاال به شکلی غیها به عنوان مشوقان مصرف انبوه رسانه

ن حد از استفاده ابزاری از زنان در سطحی یتوان گفت که ااغراق میکنند. بیك کاال عمل میی

، رزادهيمشاست )سابقه بوده ا کمیسابقه گر بییهای اقتصادی دخ و در همه نظامیع در تاريوس

 (. 202تا، صبی
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ت و شرافت زن را يثيارزش، حغ کاالهای بیيهای زنانه در تبلبا استفاده از جاذبه

های جسمی او خالصه ژگییهای زن را در وستگیین شایگذارند و بهترز به حراج میيبرانگتأسف

های مؤثری ا گاميلبان دنطن سود قدرتيعی انسانی برای تأميز طبیختن غرايکنند تا با برانگمی

سم و رشد روزافزون ينيتکامل ماش»سد: ینون مطلب مییح ایدر تشر ذد مطهری يبردارند. شه

کننده با هزاران ل بر مصرفيها و ضرورت تحماز واقعی انسانيش از حد نيزان بيد به ميتول

ذوقی، هنری ل سمعی، بصری، فکری، احساسی، یت استخدام همه وسایرنگ و فوريافسون و ن

جاب کرد که یگر ایاراده مصرف، بار دصورت عامل بیها بهل انسانیو شهوانی برای تبد

ك کارگر یصورت روی بدنی و قدرت کار زن بهيکشی کند، اما نه از نداری از وجود زن بهرههیسرما

تش يثيرافت و حی او و از گروگذاشتن شیبایروی جاذبه و زيد، بلکه از نيك با مرد در تولیساده و شر

ل مصرف بر يها و مسخ آنها و در تحمها و ارادهشهیر انديگری او در تسخو از قدرت افسون

اش با مرد گذاشته نها به حساب آزادی او و تساوییهی است که همه ایکننده و بدمصرف

 طلبی زنانه تجمليداری با درنظر گرفتن روحهی(. نظام سرما18، ص 1385مطهری، )« شودمی

ش و یشتر برای آسايدهد و با شعار مصرف ببرای مصرف کاالهای خود، آنان را هدف قرار می

گر یآماده و دمهيی آماده و نیفاتی، مصرف مواد غذایل تشریشتر به استفاده از انواع وسايلذت ب

کننده خوب را زن شاد و موفق و ن نظام، زن مصرفیکند. اقشان مییدی خود تشويکاالهای تول

ی برای مورد پسند یگراهای مصرفن صورتیکی از بارزتریکند. برای مثال بخت معرفی میخوش

 (.202تا، ص، بیرزادهيمششی است )یق به استفاده از لوازم آرایقرارگرفتن، تشو

ه لوازم یروها نقش اساسی در مصرف بیبنده زنان و دختران جوان در رسانهیغات فريتبل

ن لوازم گوی سبقت یانگر آن است که متأسفانه زنان شرقی در استفاده از ايشی دارد و آمارها بیآرا

ق به مصرف روزافزون در ی( تشو12/1383 /22روزنامه خبر جنوب، اند. )ها ربودهرا از غربی

اجتماعی است که با  -گر عوامل فرهنگییها و دن رسانهيغات دروغيده تبلیيخانه و خانواده زا

شود و به منافع ملی ن نهاد مقدس مییختگی ايگسخانواده موجب ازهمزدن تعادل روانی برهم

غات ينش ژرف و مقاومت در برابر تبليکند. زن مسلمان با داشتن آگاهی و بب وارد میيز آسين

نی در یرديکند و راه را برای ورود الگوهای غهای استعماری غرب را خنثی میلهيبنده، حیفر

 کند.جامعه مسدود می
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 ی در زنانیگراهای مصرفبی. آس4

کره اجتماع وارد ينی بر پيهای سنگا مصرف بدون اعتدال خسارتیی، مصرف نامتعارف و یگرامصرف

ب جدی خود را يی، دو آسیبانمایی و زیبایل به زيدتربودن میکند. در بانوان و دختران باتوجه به شدمی

 ی.یی و دیگری مدگرایگرادهد: یکی تجملنشان می

 ییگراتجمل .4-1 

( ل ماده جملیالمنجد، ذباکردن است. )یمعنای آراستن و زی مثبتی دارد و بهیواژه تجمل در لغت، بار معنا

های خود ن لباسیخاست بهترهنگامی که برای نماز برمیات آمده است که امام حسن مجتبییدر روا

حب یل يإّن الله جم»؟ فرمود: یپوشمیهای خود را ن لباسیدند چرا بهتريشان پرسید. از ايپوشرا می

اشی، يع)« ابیينتکم عند کل مسجد. فأحب أن ألبس أجود ثیقول؛ خذوا زیالجمال فأتجمل لربی و هو 

ر يی متفاوت دارد و معنای اصطالحی آن استفاده از کاالهای لوکس و غیی معنایگرا(. تجمل2/14، تابی

ی شده یگراها تجملاری از خانوادهيست. سبك زندگی بسر زنان شده ايگژه دامنیوضروری است که به

اند. مقام معظم چشمی به آن خوگرفتهوهمه چشميط خانوادگی و روحيط و محیاست و افراد براساس شرا

رد. يگمی در مصارف گوناگون شخصی و خانوادگی، اسراف فردی صورت»د: یفرمان مورد مییرهبری در ا

رانی افراد خانواده، مرد خانواده، زن خانواده، جوان خانواده، ها، هوسیچشموهمها، چشمییگراتجمل

عادت  (.۰۱/۰۱/1388، )مقام معظم رهبری« نها از موارد اسراف استیدن، ایر الزم خريزهای غيچ

کند: اول، فشار اقتصادی؛ زیرا با افزایش تقاضا درآمد دو فشار وارد میی بر اقشار کمیگراناپسند تجمل

د يه، تولید و سرمايد آن و محدودبودن منابع توليدکنندگان به توليش تولیکاالهای لوکس و گرابرای 

(. دوم، فشار روانی به 80، ص1380آبادی، شاهابد )یش مییمت آنها افزايکاالهای اساسی کاهش و ق

 شود وی و فخرفروشی مییل تجمالتی، اسباب خودنمایصورت که اسراف در استفاده از وسانیا

دادن شأن درآمد برای باالتر نشانت، اقشار کمين وضعیست. در ايستی، ارزش برتر نیزی و سادهیجوصرفه

ها ن هدف سالیدن به ايمت دارند. آنها گاه برای رسيقل گرانیه وسايو رتبه اجتماعی خود سعی در ته

ادگی و نگرانی روحی کنند که خود، عاملی برای اختالف خانور میيخود را در دام زندگی قسطی اس

ت زندگی خود با اشخاص ثروتمندتر نهی يسه وضعیات، افراد از مقایل در رواين دليشود. به هممی

أنظر من هو دونك فی المقدرة وال تنظر إلی من هو »کی از اصحاب فرمود: یبه اند. امام صادقشده

تر از خود بنگر و هرگز نیيا به افراد پايوسته در امور دنيفوقك فی المقدرة فإن ذلك أقنع لك بما قسم لك؛ پ
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 «شود که تو بر امکانات موجود خود قانع و راضی باشیوه باعث میين شیرا ایبه توانگران توجه نکن؛ ز

 .(8/244، 1365 ،یني)کل

کند رو میسوی اهداف مقدس خود با مانع روبهی حرکت خانواده را بهیگراش تجملیروند افزا

های ن مصارفی به شغليهای گزاف چننهیآوران خانواده برای برآوردن هزا نانیآور که نانایگونهبه

ژه یوف بهیر وظاینند و از سايبن معاش اعضا میيفه خود را فقط تأميآورد و وظدوم و سوم روی می

های راهن درآمد از يبسا به تأمن رقابت ناسالم چهیرد. در ايگتی و فرهنگی خود فاصله میيف تربيتکال

زمانی فرارسد که »کند: نقل می بن مسعود از رسول اکرمتی عبداللهیآورد. در روا نامشروع روی

امبر جواب ين خواهد شد؟ پيامبر چه زمانی چنيدند ای پيماند. اصحاب پرسدار سالم نمینین دید

های خالف راهنکه به یشود جز اعی و مشروع اداره نمیيق طبیکه زندگی مردم از طرداد زمانی

رد. يگا همسر و فرزندان صورت مییق پدر و مادر یمتوسل شوند. در آن عصر، هالکت شخص از طر

شتر عرض کردند چگونه؟ فرمود: او را در اثر فقر و نداری سرزنش نموده و به ياصحاب با تعجب ب

، 1382، نوری)« درساننگونه وی را به هالکت واقعی مینیسازند و ازندگی مافوق توانش مجبور می

ح يتوانند با آموزش فرهنگ صحت مصرف خانواده را در دست دارند، مییری(. زنان که مد11/387

ل به تجمل يهای بارز مگر نمونهیری کنند. از ديی جلوگیهابين آسيه اعضا از بروز چنيمصرف به بق

شمار انداز بهنت و هم پسیزژه طالست که هم یوش از اندازه بهيورآالت بیدر زنان عالقه به داشتن ز

طور ن کار بهیست. ايانداز مولدی نانداز طال راکدکردن بخشی از ثروت است و پسد. پسیآمی

های وهيرمولد از شيهای غهیرا استفاده از سرمایدهد؛ زج مییچشمی را ترووهمه چشميده روحيپوش

ر شده است. زراره در يمال صامت تعبات از مال راکد به یت است. در روايدادن ثروت و موقعنشان

ه من المال يئا اشد عليخلف الرجل بعده شیما »کند که فرمود: نقل می حدیثی از امام صادق 

زی که ين چیجعله فی الحائط و البستان و الدار؛ بدتریصنع؟ قال: یف يالصامت. قال قلت له: ک

س با آن چه کند؟ فرمود آن را در گذارد مال راکد است. زراره گفت: پجای میشخص از خود به

 .(3/170، 1413صدوق، خي)ش «گذاری کندهیای سرماا خانهیی، بستان یساختن بنا

ن است که در دورانی که یشأن زن مسلمان باالتر از ا»د: یفرماباره مینیمقام معظم رهبری در ا

آالت بخرند، نتیبخرند، زاند کسانی بروند پول بدهند، طال اری از مردم جامعه ما محتاج کمكيبس

های زندگی اسراف کنند. اسراف، ها و منشل زندگی رنگارنگ بخرند و در انواع و اقسام روشیوسا

گذاری هی( اگر زنان با بازار سرما9/1371 /25، )مقام معظم رهبری «. ستيالگوی زن مسلمان ن
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د ثروت يدر رشد اقتصادی و تولی از اموال خود یگرازدن به فرهنگ تجملجای دامنآشنا باشند به

قی باشد نشان يازهای حقيگوی نداری شود که پاسخیرند. اگر محصوالتی خريگملی بهره می

های ونی، زوجیزیهای تلومجموعه اری ازيغات در جامعه اثر نکرده است. در بسيدهد که هنوز تبلمی

ن کار هم سطح توقع جوانان یند. ارضروری دار يل تجمالتی و غیای با تمام وساجوان از ابتدا خانه

ك زندگی است که با یاز برای شروع ين امکانات مورد نیآموزد که کمتربرد و هم میرا باال می

که و حضرت علیز در تضاد است. حضرت زهرايل خانواده نينی برای تشکیالگوهای د

مختصر زندگی مشترك خود را ه ساده و یزين افراد امت و خانواده نمونه اسالم بودند با جهیبرتر

 امبريه عروس فراهم شد به حضور پیزيل ساده برای جهیکه آن وساآغاز کردند. هنگامی

بارالها »رورو کرد و سپس فرمود: یلحظاتی آن لوازم را با دست مبارك خود زامبريآوردند. پ

)مجلسی، « ك فرمان است، مبار ين و سفاليشتر ظروفشان گلين خانواده که بین ازدواج را بر ایا

ی یشی ساده برگزار شد و با غذایز با لباس و آرايمه و جشن عروسی آنان ني(. ول43/130، 1403

دستور داد  امبر اکرميی شد. فقرا در آن مهمانی دعوت بودند و پیرایها پذمتعارف از مهمان

 ز غذا فرستاده شود.يامدند نيی که به مجلس نیبرای فقرا

ابتدا علی ای مستقل نداشتند. حضرتخانهو حضرت فاطمهت علیدر آغاز زندگی، حضر

ارش نهاده بود، قرار داد. پس از يکی از انصار در اختیمحل سکونت همسرش را در اطاقی که 

کی خانه یالنجار در نزددر محله بنی بن نعمان کهن زوج جوان به خانه حارثیمدتی ا

شد برای آنها ساختهامبريدر کنار حجره پای بود، منتقل شدند. بعدها حجرهامبريپ

ل يدلن بس که بهين منزل همیان ارزش واقعی ايان زندگی مشترك در آن ساکن بودند. در بیو تا پا

فه: یشر هیث آمده است وقتی آیگر بود. در احادن خانه، نور خدا از آن جلوهیهای اهل التيفض

َع وَ يِفی بُ »
َ
ن ُتْرف

َ
ُه أ

َّ
ِذَن الل

َ
َکَر فِ ی وٍت أ

ْ
ُه فِ یَها اْسُمُه يذ

َ
ُح ل ُغُدوِّ َو اْلَصال؛ يَسبِّ

ْ
در  (آن مشکات)و َها ِبال

هایی )قرار دارد مانند معابد و مساجد و منازل انبيا و اوليا( که خدا رخصت داده که آنجا خانه

نازل  (63)نور:  «رفعت یابد و در آنها ذکر او شود و صبح و شام تسبيح و تنزیه ذات پاک او کنند

هاست؟ حضرت ن خانهیاز او علیا خانه فاطمهیآ»د: يپرسامبريشد ابوبکر از پ

در زندگی مشترك آنها دختر گرامی نبی اکرم  «. هاستن خانهیترلتيفرمود: بله خانه آنان از بافض

ا ی»فرمود: ی فراتر از توان از همسر خود نکر و مییگاه تقاضاچيافته مکتب وحی بود هیتيکه ترب

ا اباالحسن، من از پروردگار یه؛ يی من الهی أن تکلف نفسك ماالتقدر علياباالحسن إنی ْلستح
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، 1403 ،ی)مجلس «شتر از آنچه که در توان توست انتظار داشته باشميدارم که از تو بشرم

د جلب رحمت الهی انتخاب کرده بود و در يقناعت و زهد را به ام. حضرت زهرا(23/325

اب و الکراسی يا سلمان، ان الله ذّخر لنا الثی»ستی حضرت، فرمود: یزب سلمان از سادهبرابر تعج

امت يی را برای ما در روز قیهای طالنتی و تختیهای زوم آخر؛ ای سلمان، خداوند بزرگ لباسيل

 .(233، ص1377پور، لیي)ن« ره کرده استيذخ

 یی. مدگرا4-2

ان یورزی در انتخاب نماقهيشکل سلذاتی انسان است که بههای ژگییبادوستی از ویی و زینوگرا

د یينه از آن باشد مورد تأيد کاالی مرغوب برای استفاده بهیورزی برای خرقهين سلیشود. اگر امی

کو يکو بخر و کاالی نيکاالی ن»د فرمود: يبن حمبه عاصم ز است. امام صادق ين نیان دیشوايپ

« ات را برکت دهدند: خداوند تو و فروشندهیگورا بفروشی، میرا وقتی کاالی خوب یبفروش؛ ز

ز داده يی پرهیورزی در قالب مدگراقهي(. اسالم انسان را از آفت سل2، ح 5/202، 1365)کلينی، 

ی و غفلت از محتوای واقعی و معنوی یگراتياست و او را از گرفتارشدن در دام تکبر، تفاخر، اشراف

کننده در استفاده از ی را ولع مصرفیشناسی اقتصاد، مدگرادر جامعه زندگی برحذر داشته است.

جه ي( که در نت210، ص1388، صائمیکنند )ف مییت تعريآوردن مطلوبدستی خاص برای بهیکاال 

زند و ج فرهنگ مصرف دامن مییی که مد روز شده است به تروید کاال یاز واقعی با خريدار بدون نیخر

 برد.یبه ظاهر از آن لذت م

شده در قه ناشی از الگوهای نشان دادهيل سليی دخالت دارند که تحمیعوامل مختلفی در مدگرا

های عمومی با آنچه خود در نظر قهير و مانندکردن سليين الگوها با تغیغات از آن جمله است. ايتبل

ر مزاج ييگر با تغیکنند. به عبارت دت مییسوی دلخواه خود هدادارند مصرف جامعه را به

ا رنگ یشود که مدل لباس ده مییکنند. گاه دل میيکنندگان، کاالی خود را بر آنان تحممصرف

قه ين سليا تلقیل يد. مدپرستی تحمیپسندا رنگ را نمییشتر کسی آن مدل يشود که پای، مد میژهیو

فرهنگی خود درآورد. ر سلطه یژه زنان را زیوکوشد با آن تمام جامعه بهداری میهیاست که نظام سرما

ان و طبقات ممتاز جامعه يداری مختص اعهیهای ماقبل سرماداری حوزه مد را که در فرهنگهیسرما

ق توانست بازاری دائمی و ین طریت مؤنث بسط داد و از ايز طبقاتی آنها بود به کل جمعیو ابزار تما

، رزادهيمشوجود آورد )امد بهنقه میيك شاخه از صنعت که بوستلو آن را صنعت سلیمطمئن برای 

ی در جامعه باعث شده است که بازاررفتن و یاست مدگرايامدهای منفی سي(. پ203ص تا،بی
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ای برای حضور کاذب زنان د بهانهیهای جدها و مدلن مغازهیتریابان برای تماشای ويزدن در خپرسه

ی ید. برای رهایوجود آران و زنان بهد و مصرف کاالهای مد روز در دختیاد به خريدر جامعه شود و اعت

ری از فرهنگ یرپذيان بانوان برای تأثينش و آگاهی در مين هجمه فرهنگی راهی جز کسب بیاز ا

 فاطمی وجود ندارد.

همسرش به او  ورآالتی را کهیزشود که حضرت زهراخ مواردی دیده مییهای تاردر نقل

 امبريدن زهد دختر پینه با دیان مدیهودیکرد. برخی م میين فقرا تقسيداد در به مییهد

ات ین روای( ا43/69 ،1403شدند. )مجلسی، د و مسلمان میيتابهاشان میمان بر دلینور ا

بود. حضرت با داشتن ر فرهنگ حاکم بر زندگی حضرت زهراا ديی به دنیاعتنانشانگر بی

کرد و ازمندان کمك میيتوانست به نکه می رانه برای خشنودی خداوند از هر راهیيزندگی فق

 کرد.جو را به اسالم متوجه میقتيهای حقشان دلیاخالص عمل ا

 نه از انرژیی. نقش زنان در استفاده به5

های انرژی مانند آب، برق و مواد سوختی در اثر استفاده ای حاضر، هدررفت حامليدر دن

ن بحران یت ایریکه چگونگی مدایگونهده است بهرو کر نادرست، جهان را با بحران مصرف روبه

افته يناری از کشورهای توسعهياسی است. امروزه بسيس-رگذار در مسائل اقتصادیياز عوامل تأث

عی فراوان از آنها ير طبیل نداشتن الگوی مطلوب مصرف باوجود برخورداری از منابع و ذخايدلبه

رفت اند. کشورها برای برونرو شدهرشد با موانع بزرگی روبهکنند و در روند نه نمیيبرداری بهبهره

نکه هر نوع یازمندند. با توجه به اين در الگوی مصرف ملی نیادين بحران به دگرگونی بنیاز ا

توان هاست میدگرگونی در الگوی مصرف ملی مربوط به دگرگونی در باور و رفتار افراد و خانواده

ر در رفتار ييجاد تغیری برای ايسازی جامعه و اتخاذ تدابآگاه های فرهنگی مناسب،استيبا س

ر، افراد جامعه را یری از اسراف و تبذينه و جلوگيافراد نسبت به چگونگی مصرف و مصرف به

ت کرد. یت و اصالح الگوهای مصرف تقویزه آنها را در رعايت موضوع ساخت و انگيمتوجه اهم

ح انرژی دارند. آمار نشان يسازی جامعه برای مصرف صحای در آگاهنی نقش سازندهیمبلغان د

ن نهادی يدهد، پس خانواده نخستن هدررفت انرژی در مصارف خانگی روی مییشتريدهد بمی

ح منابعی همچون آب، برق يت صحیرینه مؤثر عمل کند. زنان با مدين زمیتواند در ااست که می

 ای دارند.کنندهنيينقش تعی یجوشدن فرهنگ صرفهنهیو مواد سوختی در نهاد
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 . مصرف آب1-5

شود. )مجلسی، ر میيات تعبينی از آن به طعم حیه ملی است. در متون دیآب نعمت الهی و سرما

 داّبٍة ِمن ماء؛ »د: یفرماگر خداوند میی( در جای د6باب  ،10/84، 1403
َّ

و خدا هر و اللُه خلق کل

های فراوانی شده ز سفارشيی در مصرف آب نیجوصرفه. برای (45)نور:  «حيوانی را از آب آفرید

الوضوء بمد »فرمود:  خ صدوق آمده است که رسول خدايعه بنابر نقل شيالشاست. در وسائل

ستقلون ذلك اولئك علی خالف سنتی و اْلخذ علی سنتی معی یأتی أقوام بعدی يو الغسل بصاع و س

زودی پس از من مردمی رد و بهيع آب انجام بگك صایك مد و غسل با یرة القدس؛ وضو با يفی حظ

نان برخالف سنت من هستند و کسانی که بر سنت یشمارند. ان مقدار را اندك مییخواهند آمد که ا

 .(44تا، صی)راوندی، ب« قدم باشند همراه من در بهشت خواهند بودمن ثابت

فاده کرد اسراف شمرده گر استیث هدردادن مقدار آبی که بتوان از آن در جای دیدر احاد

ط ياد زنان با بهداشت و نظافت محیل ارتباط زيدل( به10/84، 1403شده است. )مجلسی، 

های مصرف کمتر آب ری راهيکارگکننده است. بهنييی آنها در مصرف آب تعیجوزندگی صرفه

نه يزمن یکند. در اشده میهير آب تصفیادی به حفظ ذخایدر هنگام نظافت و استحمام کمك ز

 دنبال خواهد داشت.نه را بهيی و مصرف بهیجودار صرفههای خانهبخشی به خانمآگاهی

 . مصرف برق2-5

رو، آن را نیره دارد و ازايای در صنعت، کشاورزی، مصارف خانگی و غکنندهنييبرق نقش تع

ب یبودن ضرفين برق و ضعينه تأمی( باالبودن هز6/460، 1365اند. )کلينی، دهيانرژی مادر نام

ات یکند. در روانه آن را دوچندان میيی و لزوم استفاده بهیجوسازی آن ضرورت صرفهرهيذخ

ع مال معرفی شده ييق تضیست از مصاديازی نيکردن چراغی که به آن نی چون روشنیکارها

کردن مال د را اسراف و تلفيکردن چراغ در نور خورشتی روشنیدر روا است. حضرت علی

ذهب والضوء یشمس الدهن یاعا: سراج تقده فيخمس تذهب ض»د: یفرمادانسته است و می

د يکی از آنها( چراغی که آن را در نور خورشیرود: )ن میيشود و ازبع مییز ضاينتفع به؛ پنج چیال 

« شودای برده نمیرسد، ولی از نور آن بهرهن فرض( روغن به مصرف مییبرافروزی. )در ا

نه از آن يوری بهی در مصرف آب و برق و بهرهیجو. لزوم صرفه(68/47 ،1403 ،ی)مجلس

اند. در استفتائات ح کردهیز به آن تصريای شرعی است چنانچه فتاوای فقهی عصر حاضر نمسئله

روی در مصرف آب و برق موجب اتالف و ضرر باشد موجب ادهیاگر ز»آمده است: نیيامام خم
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ساده نقش  یهاری از روشيگ(. زنان با بهره2/622 تا،بی ،)امام خمينی« ضمان است

ی با آب یشون لباسيری از اتالف انرژی برق دارند. برای نمونه مصرف برق ماشيمهمی در جلوگ

شود. ش آب استفاده مییساعت آن برای گرمالوواتيک 7/2ساعت است که لوواتيک 5/3سرد 

ی یجون نسبت در مصرف برق صرفهيشود به هم جای آب سرد از آب گرم استفادهحال اگر به

 (.60تا، صاست جمهوری، بییخواهد شد )مرکز امور زنان ر

 رییگجهی. نت6

ار ين امور بسیدهد که نقش زنان در اروشنی نشان میژه در خانواده بهیونگری در مصرف بهژرف

ز يه اعضای خانواده نيکه افزون بر مهار مصرف شخصی در بقایگونهمهم و اثرگذار است به

توانند با ن الگو برای دختران جامعه، زنان هستند که مییتوانند مؤثر باشند. بهترمی

ری از فرهنگ یرپذينه کنند. با تأثیح مصرف را در فرزندان نهاديهای مادرانه الگوی صحادآوریی

ستی یزر سادهيستی و قناعت در زندگی، زنان و مردان در مسیزق سادهیاسالمی و شناخت مصاد

ت منابع یریت مديش خواهند رفت. اهميری از اسراف و اصالح الگوی مصرف پيشگيو پ

ان خانواده و کاهش يم بنين بخش به تحکیت درست در ایریاقتصادی خانواده تا آنجاست که مد

ش یانجامد. زن که مشاوری دلسوز در امور اقتصادی همسر خوها و مشکالت خانوادگی میتنش

م يشتی را متناسب با سطح درآمد خانوار تنظيهای معنهیهای اقتصادی و هزد برنامهیاست با

ری کند. يه جلوگیکردن مصارف از جمله مصرف انرژی از هدررفت سرمانهير در بهيکند و با تدب

زه الزم برای يشتی و دخل و خرج خانه به زنان نشان داده است که آنها انگير امور معيسپردن تدب

گر راهکارهای زنان در راه اصالح الگوی مصرف، مبارزه با یها را دارند. از دنهیی در هزیجوصرفه

د خانوار را به خود اختصاص داده است. برای یهای زانهیادی از هزیزدگی است که بخش زرفاه

مان از عهده آن یم و باايد انجام داد که فقط بانوان فهیی بایزدگی کارهامبارزه عملی با رفاه

ا استفاده از چند لباس مختلف یگذاشتن مقداری از غذا در ظرف طی که باقیيند. در محیآرمیب

خته، تمام يی فرهیدهنده شأن اجتماعی افراد است رفتار اقتصادی بانوك جشن نشانیدر 

 کند.ی را خنثی مییگراهای کاذب تجملارزش
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