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  مريم ترابي
روايت است هنگام قحطي مدينه حضرت امام صادق)ع( از پيشكار 
خود مي پرس�ند كه ما چقدر ذخيره گندم داريم؟ پيشكارش�ان در 
پاسخ مي گويد: نزديك يك س�ال ذخيره داريم. حضرت مي فرمايد 
آنها را بفروش و روزانه گندم بخر و نصف غذاي ما را از گندم و نصف 
ديگرش را از جو بگذار. وقتي علت را مي پرسند حضرت مي فرمايند 

كه مي خواهم خداوند مرا مقتصد ببيند و ميانه روي كرده باشم. 
حضرت امام صادق)ع( اين رفتار خودش�ان يك نوع سبك زندگي 
مقتصدانه و معتدالن�ه و به دور از ح�رص و آز و  طم�ع را به ديگران 
معرفي مي كنند و اينكه خداوند بزرگ و ارحم الراحمين اس�ت. اگر 
اين رفتار حضرت را با كارهاي دولت امروز خودمان مقايس�ه كنيم، 
مي بينيم كاماًل تضاد دارد. دولت به جاي اينكه براي مردم جا بيندازد 

كه سكه هاي خود را بفروشيد و فقط موقع نياز بخريد، كاري مي كند 
كه مردم تا صبح در صف بخوابند تا سكه دولتي بخرند. حضرت امام 
صادق)ع( با س�يره خود روحيه  حرص م�ردم را از بين مي برند، ولي 
دولتمردان ما حرص و نفع طلبي م�ردم را تحريك مي كند. اينگونه 
مي شود كه مردم به فروشگاه ها هجوم مي برند، چون مي ترسند مبادا 

آن جنس و كاال ديگر گيرشان نيايد!

 به اندازه نياز بخريم تا تورم بشكند
در رسانه هاي مختلف خبرهايي از اين دست مي شنويم 
و مي خوانيم كه مردم فالن كش��ور در مقابل گراني فالن 
كاال با نخريدن آن كاال، تورم را شكست دادند. اين روال 
عادي بسياري از كشورهاي دنياس��ت كه وقتي جنسي 
گران و تورمي ايجاد مي شود مردم در جهت پايين آمدن 
نرخ اقالم و شكس��تن تورم، با نخريدن ب��ه اين موضوع 
كمك مي كنند و تا وقتي قيمت ها به آنچه قبل از گراني 
بوده اس��ت، برنگردد دس��ت از نخريدن بر نمي دارند. در 
نتيجه عامالن گراني را وادار به عقب نشيني مي كنند، اما 
چرا ما اين كار را نمي كنيم؟ دالر باال مي رود همه هجوم 
مي آورند دالر مي خرند كه يك س��ودي به جيب بزنند. 
به س��وپرماركت ها هجوم مي برند و دست به خريد اقالم 
در حجم باال مي زنند تا مب��ادا در زمان كمبود، آنها دچار 
مشكل شوند. در سايت هاي خريد خودرو چنان هجومي 
براي خريد ماشين هاي بي كيفيت داخلي مي آورند كه بايد 

ركورد رقم خريد اينترنتي را در كتاب گينس ثبت كرد!
خبرهايي كه هر روز از كش��ف احت��كار برنج، رب گوجه، 

چاي، قند، شكر و... در رس��انه ها پخش مي شود، ما را به 
دوران جنگ هشت ساله مي برد. همان دوراني كه عده اي 
سودجو با اس��تفاده از ش��رايط زمان جنگ، اقالم مورد 
 نياز مردم را احتكار مي كردند تا با گرانفروش��ي به سود و 
منفعتي برسند، اما آن موقع مردم نه تنها با آنان همراهي 
نمي كردند، بلكه دار و ندار خود را به جبهه ها مي فرستادند 
و حاال اصاًل قابل باور نيست كه بعضي ها دست به احتكار 
اقالم مورد نياز مردم مي زنند و باعث ايجاد گراني و تورم 
در جامعه مي شوند. در اين چند ماهه افرادي از قشرهاي 
مختلف جامعه دس��ت به احتكاره��اي مختلفي زده اند 
و همچنان مي زنند ك��ه باعث تعجب اس��ت. البته علت 
اين هجوم و احتكار، در نگاه خوش��بينانه همان ترس از 
نداشتن، نبودن و قحطي تصور مي ش��ود كه آنها را وادار 
به اين كار مي كند. بايد از آنها پرسيد بر فرض اينكه براي 
ش��ش ماه آينده خود آذوقه هم انبار كرديد، بعد از شش 
ماه اگر ديگر جنس��ي براي خريد وجود نداشت آن وقت 
قرار اس��ت چه كنيد؟! آيا هر كدام از شما كه رب گوجه، 
روغن، برنج و... را در خانه خ��ود انبار كرده ايد حتي براي 

لحظه اي به اين موض��وع فكر كرده ايد؟ فك��ر نكرده ايد 
كه وقتي ش��ما تمام موادغذايي سوپرماركت محل خود 
را مي خريد هيچ جنس��ي را باقي نمي گذاريد تا ديگران 
آن را تهيه كنند. ش��ما فكر نكرديد كه ب��ا هجوم خود به 
دالرفروشي ها، سكه فروشي ها و سوپرماركت ها، به دليل 
باالرفتن تقاضا بر گراني دامن مي زنيد. ش��ما به عواقب 
كاري كه مي كنيد اصاًل فكر نمي كنيد كه در نهايت دامان 

خودتان را مي گيرد. 
 فرزندانمان از ما ياد مي گيرند

دبير دبيرس��تان فرزندم در جلس��ه اولي��ا و مربيان اول 
سال تحصيلي به والدين خاطرنش��ان كرد كه ما الگوي 
فرزندانمان هس��تيم. آنها همان كاري را انجام مي دهند 
كه ما انجام مي دهيم. اگر مي گوييم به حقوق ديگران بايد 
احترام بگذاريم در عمل نيز خود ما بايد آن را رعايت كنيم. 
اگر فقط حرف بزنيم فايده اي ندارد، چون فرزندانمان ما 
را مي بينند. فرزندان ما آينه رفتار ما هستند. حال تصور 
كنيد كه در اين وانفس��ايي كه در هر خانه حرف از دالر، 
سكه، گوجه و س��يب زميني و... است، تا جايي كه بچه ها 

هم دنبال نرخ دالر و سكه هستند، چگونه قرار است الگوي 
درستي براي فرزند خود باشيم. اگر موافق هستيم كه با 
اتحاد و همدلي مي توانيم شاخ هر غولي را بشكنيم بايد در 
عمل هم آن را نشان دهيم. خوشبختانه همه مردم به اين 
باور رسيده اند كه هركسي بايد از خودش شروع كند، ولي 

با عمل فاصله داريم. 
نكته مهم اين اس��ت كه والدين نباي��د از فرزندان خود و 
تربيت صحيح آنها غافل شوند. اين روزها همان روزهاي 
آزمون سخت تربيتي است كه هر پدر و مادري مي تواند 
خود را محك بزند. اگر هر كدام از م��ا به الگو بودن خود 
براي فرزندانمان اعتقاد داش��ته باش��يم، رفتار و اعمال 
خود را در مقابل اينچنين ش��رايطي تصحيح مي كنيم. 
اگر تربيت فرزندانمان برايمان مهم باشد آن را فداي چند 
ماه آذوقه بيش��تر داش��تن نمي كنيم. خانه  خود را محل 
نگهداري س��كه و دالر نمي كنيم. در خانه مرتب از انبار 
كردن فالن كاال حرف نمي زنيم. به اين روزها خوب نگاه 
كنيم، آينده فرزندانمان را فداي شرايط موقتي نكنيم و 

آنان را قحطي زده و دالل بار نياوريم!

يخچال سايد باي سايد در آشپزخانه 5 متري! سوار گردونه مصرف گرايي 
نشويم

  الهام شريفي نيا*
امروزه مفهوم ساده زيستي در جامعه ما بيشتر در حد 
شعار باقي مانده است و برخي افراد نيز تصور مي كنند 
ساده زيس�تي به معني زندگي بي كيفيت اس�ت. در 
صورتي كه اينطور نيس�ت و ساده زيستي مفهومي 
مقابل مفه�وم مصرف گرايي و تجمل گرايي اس�ت. 
متأس�فانه جامعه ما هر روز بيشتر از ديروز به سمت 
مصرف گرايي و تجمل گرايي س�وق پي�دا مي كند. 
مصرف گراي�ي يك معض�ل اجتماعي اس�ت كه اگر 
گريبان هر جامعه اي را بگيرد، خطرات بزرگي مردم 
آن جامعه را تهديد مي كند. دولت سوئد- كشوري كه 
مرفه است- در سياستي جديد در راستاي مبارزه با 
فرهنگ مصرف گرايي، براي تعمير كاالها از دوچرخه 
گرفته تا ماشين لباسشويي، تخفيف مالياتي در نظر 
مي گيرد. در واقع هدف اين دولت تشويق شهروندان 
به تعمير لوازم كهنه به جاي خريد كاالي جديد است 
كه نتيج�ه آن مبارزه ب�ا مصرف گرايي اس�ت. حال 
ببينيم در جامعه ما معض�ل مصرف گرايي تا چه حد 

گريبان ملت و دولت را گرفته است؟
  فقيران پولدار!

ديويد لي، كاپيتان تيم ملي واليبال امريكا طي سفري كه 
به ايران داشت، در اثر سلفي هايي كه مردم يا خبرنگاران با 
او مي گرفتند، يك سؤال در ذهنش پيش آمد. او به يكي از 
خبرنگاران گفت: چرا اينقدر مردم ايران به گوش��ي آيفون 
عالقه دارند؟ نكند كارخانه آيفون در ايران است؟! در پاسخ 
به او بايد گفته مي شد: نه تنها كارخانه آيفون، بلكه كارخانه 
پورشه ، بنز و مازراتي هم در ايران است! اصاًل تمام برند هاي 
بزرگ دنيا در ايران اس��ت! اما اش��تباه نكنيد. ما ثروتمند 
نيستيم. فقيران پولداري هستيم كه از شدت مصرف گرايي 
افسارگسيخته به اين روز دچار ش��ده ايم! ما به هر قيمتي 
بايد با كالس باش��يم! پن��ج نفري در آپارتم��ان 60 متري 
زندگي مي كنيم، اما در آش��پزخانه پنج متري مان يخچال 
سايدباي سايد داريم! در تمام س��ال، 20 هزار تومان خرج 
كتاب خريدن نمي كنيم، اما 10 ميليون تومان براي خريد 
تلويزيون ال اي دي پول مي دهي��م! در طول روز 10 دقيقه 
پياده روي نمي كنيم، اما يك تردميل آخرين مدل گوش��ه 

خانه هايمان خاك مي خورد!
  ريشه مصرف گرايي افراطي كجاست؟

افراد براي برطرف كردن احساس نارضايتي، كسالت و خأل 

دروني كه بشر امروزي به آن مبتالست، سعي مي كنند به 
صورت ديوانه وار اقدام به كاره��اي گوناگون كنند تا فقط 
بتوانند آن خأل و احساس نارضايتي را جبران كنند. به عبارت 
بهتر افراد در جهت اعتراض به اين نارضايتي و خأل است كه 
سعي مي كنند به هر صورتي كه شده با خريد، مصرف گرايي 
و... اين خأل را پر كنند فارغ از اينكه تمامي اين اقدامات تنها 
راهي براي رو به رو نشدن با خود فرد هستند. اين تهي بودن 
دروني است كه به صورت عزت نفس پايين و مصرف گرايي 
مزمن نمود پيدا مي كند، بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه 
هر چه افراد بيشتر به سمت مصرف گرايي مي روند و به حفظ 
ظاهر به صورت شيك تر بودن مي پردازند، حال درون آنها 

افسرده تر و اعتماد به نفس آنها پايين تر است. 
  كمرنگ شدن باورهاي سنتي

از منظر ديگر مي توان گفت اين تجمل گرايي هاي افراطي 
نش��ان مي دهد از باورهاي س��نتي فاصل��ه گرفته ايم و به 
سمت آش��فتگي ارزش ها پيش مي رويم. براي كودكانمان 
اس��باب بازي هاي لوك��س و گرانقيمت مي خري��م كه نه 
تنها نيروها و اس��تعدادهاي نهفته او را بيدار نمي كند و او 
را به جن��ب و جوش وا نم��ي دارد، بلكه روحي��ه مصرفي و 
تجمل گرايي و فخرفروشي را در كودك تقويت مي كند. ما 
در واقع با اين اقدامات، فرزندانمان را كم تحمل بار مي آوريم. 
ايجاد روحيه تجمل گرايي و تأمين تجهيزات و وسايل لوكس 
براي فرزندان از عواملي است كه مي تواند نقش مهمي در كم 

تحملي آنها داشته باشد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه 
يكي از اثرات منفي تجمل گرايي، كم تحملي است. 

دي�دگاه  محص�ول  خودخواه�ي،  س�رطان   
مصرف گرايي

يكي ديگر از اثرات منف��ي روحيه تجمل گراي��ي، ميل به 
خودخواهي اس��ت. يكي از بدترين و مشكل زاترين ويژگي 
انس��اني، خودخواهي اس��ت. خودخواهي باعث مي ش��ود 
افراد منافع خود را تا حدي مهم بدانند كه حقوق ديگران را 
ناديده بگيرند. در اين حالت اخالقيات و انسانيت تنزل پيدا 
مي كند. همانطور كه مي بينيم امروزه بسياري از انسان ها 
دچار سرطان خودخواهي ش��ده اند. در واقع مي توان گفت 

خودخواهي امروز انسان ها، محصول ديدگاه مادي گرايي، 
لذت گرايي و مصرف گرايي است. 

  اسير منفي بافي نشويم
مردم به دليل ترس از قضاوت ش��دن هم به مصرف گرايي 
روي مي آورند. زود قضاوت كردن اطرافيان نيز يك معضل 
فرهنگي در جامعه امروز ماست كه اكثر افراد يا به آن مبتال 
هستند يا از زود قضاوت شدن توسط ديگران رنج مي برند. 
زود قضاوت كردن در واقع يعني قضاوت كردن شخصيت، 
اخالق و در كل درونيات افراد از روي صرف��اً ظاهر آنها. به 
همين دليل است كه افراد بيشتر در تكاپو هستند تا ظاهر 
را خ��وب حفظ كنند. آنه��ا تا حدي تمركزش��ان به حفظ 
ظاهر زندگي ش��ان اس��ت كه از باطن و اصل زندگي غافل 
شده اند. غيراخالقي ترين عادت افراد، اين است كه مدام و 
بي وقفه، درباره هر كس، پيش از آنكه بفهمند يا درك كنند، 
قضاوت مي كنند. اين آمادگي پرشور براي قضاوت كردن از 
مخرب ترين رفتارهاست. در واقع قضاوت و نظر دادن بيجا 
در مورد ديگران، انتقاد نيس��ت، بلكه نوعي توهين اس��ت. 
بنابراين مي توان گفت يكي از راه هاي پيش��گيري از رشد 
مصرف گرايي مزمن، بي عالقگي به قضاوت كردن ديگران 
در اين زمينه اس��ت. اگر به ديگران اجازه دهيم بيش��تر از 
اينكه بازده اي به زندگي ما بدهند، از آن كسر كنند، تعادل 
زندگي مان برهم مي خورد و بدون اينكه متوجه ش��ويم و 
بخواهيم، اسير منفي بافي خواهيم شد. بنابراين اگر كمتر 
به قضاوت ديگران اهميت دهيم، كمتر اس��ير بند روحيه 

مصرف گرايي و تجمل گرايي مي شويم. 
  سوار گردونه مصرف گرايي نشويم

سعي كنيم صبر كردن را بياموزيم. صبر كردن و تحمل زياد 
را تمرين كنيم. اگر براي رس��يدن به خواسته هايمان صبر 
داشته باشيم، همچنين اگر براي برآورده كردن خواسته هاي 
فرزندانمان عجله نداش��ت باش��يم، نتيجه اش سازندگي 
دروني است.ضمناً مي توانيم با تقويت فرهنگ ساده زيستي 
مخصوصاً براي عروس و دامادهايي كه تازه تشكيل خانواده 
داده اند، با مصرف گرايي مبارزه كنيم. ما مي توانيم با تعيين 
معيارهاي ساده زيستي براي زندگي هايمان، جلوي هرگونه 
تجمل گرايي افراطي را بگيريم و به اين نكته توجه كنيم كه 
يكي از راه هاي افزايش ش��ادماني و رضايت از زندگي مان 
اين است كه مراقب باش��يم بر گردونه مصرف گرايي سوار 

نشويم. 
*روانشناس و مشاور خانواده

سبك مصرف

پنج نفري در آپارتم�ان 60 متري زندگي 
مي كنيم، اما در آشپزخانه پنج متري مان 
يخچال سايدباي س�ايد داري�م! در تمام 
سال، 20 هزار تومان خرج كتاب خريدن 
نمي كني�م، ام�ا 10 ميليون توم�ان براي 
خريد تلويزيون ال اي دي پول مي دهيم!

   سميرا عموپور
زندگي تجمالتي گريبانگيرمان شده و همچنان 
دس��ت از آن برنمي داريم. تجمالت در جامعه ما 
باعث شده است س��ادگي، يكرنگي و گرمي بين 
افراد كمرنگ شود؛ چراكه تجمالت در ارتباطات 
بين فردي تأثي��ر دارد و همچنان مي توان گفت 
كه افراد درگير در اين ماجرا، در رقابت و سبقت 
غيرفرهنگي با يكديگر هستند. اينگونه مي شود 
كه پايه و اساس همدلي و محبت از بين مي رود 
و زم��ان پيش رويم��ان در اوقات بيه��وده هدر 
م��ي رود.  اي كاش مي دانس��تيم تجمل گراي��ي 
است كه پيش��رفت هاي زندگي را از ما مي گيرد. 
يكي از م��واردي ك��ه باعث پايين آمدن س��واد 
فرهنگي و حتي علمي در كشور مي شود همين 
تجمل گرايي هاي بيهوده و دور از اخالق است كه 

وقت را برايمان بي ارزش كرده است. 
البته به اين معنا نيست كه اگر تجمل گرا نباشيم 
قطعاً س��واد علمي و فرهنگي باال م��ي رود، ولي 
با قاطعيت مي توان گفت ك��ه آدم هاي ثروتمند 
ول��ي ساده زيس��ت نس��بت ب��ه تجمل گراه��ا 

بافرهنگ ترند. 
تجمل گرايي ها باعث اتالف وقت و ثروت مي شود 
و هدر دادن وقت و پول مساوي است با بيهودگي ، 

روزمرگي و باري به هر جهت بودن. 
به عنوان مث��ال فردي كه براي بي��رون رفتن از 
منزل يا يك مهماني س��اده نيمي از روز خود را 
در آرايش��گاه مي گذراند يا كس��ي كه براي يك 
مهماني كوچ��ك از يك هفته قب��ل وقت و پول 
خود را درگير آن مي كند مصداق بارز بيهودگي 

و روزمرگي است. 
ساده زيس��تي بر زندگي فردي و اجتماعي تأثير 
مستقيم دارد، اما متأس��فانه در زندگي امروزي 
كه تكنول��وژي آن را فرا گرفته اس��ت  كمتر به 
ساده زيستي توجه مي شود و ماديات در زندگي 
ساده زيستي را از بين برده است؛ چراكه بسياري 
آنچنان غرق در ماديات و تجمالت هس��تند كه 
س��اده بودن و قناعت را ب��ه كل در زندگي از ياد 
برده اند و همين مسئله از جمله مواردي است كه 

باعث عقب ماندگي فرهنگي در جامعه مي شود. 
نكته قابل توجه اينكه بسياري از مردم برداشت 
غلط��ي از ساده زيس��تي دارند. فك��ر مي كنند 
ساده زيس��تي يعني از تكنولوژي عقب ماندن يا 
اينكه جهان سوم ماندن ناش��ي از ساده زيستي 
اس��ت. ساده زيس��تي را بايد آموخت، اينكه ياد 
بگيريم اس��راف نكنيم، چيزه��اي اضافه مانند 
وس��ايل مصرفي و بريز و بپاش هاي��ي كه دهها 
گرسنه را سير مي كند حذف و فقط به مايحتاج 
بسنده كنيم. ساده زيستي كم داشتن در زندگي 
نيست، ساده زيس��تي درست اس��تفاده كردن 
اس��ت. بايد به اهميت آن توجه و تأكيد كرد كه 
برداش��ت غل��ط آن از ذهن مردم پاك ش��ود. با 
زندگي اش��رافي و اس��راف نمي توان ارزش هاي 

انساني را حفظ كرد. 
در ساده زيس��تي آرامش و آسايش توأم است. 
همچنين دغدغه افراد براي اينكه از هم عقب 
نمانند كم مي شود. در واقع ارتباط مستقيمي 
بين ساده زيستي و آرامش وجود دارد. التهاباتي 
كه در زندگي تجمالتي است و مشغوليت هاي 
ذهني كه اف��راد را درگير خود ك��رده همگي 
ناشي از ناديده انگاشتن سادگي و بي آاليشي 
است. وقتي سادگي باشد روان در آرامش است. 
بايد خود را به ساده زيستن عادت دهيم، بايد 
فرزندان را به پارسايي و در پارسايي كوشيدن 
و پاكدامني و درس��تي ورزيدن عادت دهيم. 
تجمالت به طور آش��كار در برخي مراسم هاي 
مذهبي هم رواج پيدا كرده است، به طوري كه در 
بسياري از اعياد و مناسبت هاي مذهبي و حتي 
ايام محرم بريز و  بپاش ها و اس��راف هايي ديده 
مي شود كه قابل توجيه نيست. مهماني هايي 
به پا مي ش��ود كه نيازمندان و تنگ دستان در 
آن مهماني ها جايي ندارند. مگر نه اين نيست 
كه پيامبران و امامان ما به ساده زيستي تأكيد 
داش��تند، خود الگوي ساده زيس��تي بودند و 
ساده زيستي س��نت پيغمبر ماس��ت؟ پس به 
س��نت و س��يره و آموزه هاي دينم��ان پايبند 

باشيم. 

  حامد جمالي
از جمله مهم ترين مشكالت جامعه بحث اسراف 
و قناعت نداشتن است و مي توان گفت بخشي از 
مشكالت اقتصادي مردم نيز همين اسراف است. 
دين مبين اسالم همواره اسراف و اسراف كنندگان 
را مورد مذمت قرار مي دهد ت��ا جايي كه آنها را 
ْر تَْبِذيراً. إِنَّ  برادران شياطين مي خواند: »َو ال تَُبذِّ
ْيطاُن  ياِطيِن َو كاَن الشَّ ِريَن كانُوا إِْخواَن الشَّ الُْمَبذِّ
ِِّه َكُفوراً؛ هرگز اس��راف و تبذير نكنيد. همانا  لَِرب
اسرافكاران برادران شيطان ها هستند و شيطان 

نسبت به پروردگارش بسيار ناسپاس بود.« 
اندكي تفكر كنيم مي بينيم ك��ه واقعاً چقدر در 
زندگي اس��راف مي كني��م، چق��در در خوراك، 
پوشاك و خريدها اسراف مي كنيم. چرا هميشه 
در اسراف ما بايد در جهان حرف اول را بزنيم، در 
حالي كه دين ما كه داراي برنامه اي كامل است 
در اين باره م��ا را همواره از اس��راف و زياده روي 
در مصرف نهي مي كند، چطور مي ش��ود كه آن 
بي دين مي فهمد و قناعت و درست مصرف كردن 
را براي خودش فرهنگ مي داند، اما ما كه ادعاي 

مسلماني داريم به اين قضيه بي توجه هستيم. 
چشم و همچشمي ها در زندگي از جمله مصاديق 
اسراف است كه فقط به خاطر اينكه ديگري كاري 
انجام داده يا وس��يله اي خريده ي��ا به هر نحوي 
پله اي از ما باال ت��ر رفته و ما چش��م ديدن آن را 
نداريم و مي خواهيم هر جور ش��ده ما هم داشته 
باشيم و اين برتري خواهي گاهی با اسراف مواجه 
مي ش��ود. غافل از اينكه هر ك��س براي خودش 

زندگي مي كند نه براي ديگران. 
مدگرايي نيز مصداق ديگر اس��راف است، به چه 
هدفي مبلمان، پرده ها، وس��ايل منزل، لباس ها 
و... را كه مدتي از اس��تفاده آن نگذشته تعويض 
مي كنيم، فقط ب��ه خاطر اينكه از م��د افتاده يا 
تكراري شده اس��ت. اين رنگ نه رنگ ديگر اين 
مدل نه مدل ديگر، چه تفاوتي مي كند؟ آيا هدف 
انسان در زندگي تعويض رنگ ها و مدهاست؟ آيا 
انس��اني كه از تمام موجودات باالتر است به اين 

دنيا آمده تا رنگ ها را عوض كند؟
اش��رافي گري و تجمل گرايي منجر به اس��راف 
در زندگي مي ش��ود كه در اسالم هيچ جايگاهي 

ندارند. فاطمه زهرا)س( به عنوان الگوي جامعه 
بش��ري داراي زندگي س��اده و بدون تجمالت و 

اسراف بود. 
در كنار بحث اس��راف كه همواره در اسالم مورد 
مذمت قرار گرفته است، موضوع قناعت، خصلت 
و ويژگي ارزش��مندي براي هر فرد مسلمان به 
ش��مار مي آيد. صرفه جويي به معناي درس��ت 
مصرف كردن، بجا مصرف كردن، ضايع نكردن 
مال و مصرف را كار آمد و ثمربخش كردن است. 
در فرهنگ اس��المي صفت قناع��ت از صفات و 
فضايل اخالقي است و از آن به عنوان وسيله اي كه 
سعادت ابدي انس��ان را در پي مي آورد، ياد شده 
است. امام باقر )ع( در اين باره مي فرمايند:»هركس 
به آنچه خدا به او مي دهد قناعت كند، غني ترين 
مردم است.« در حديثي از امام صادق )ع( است 
كه فرمودند: »هر كس در زندگي و معيشت خود 
جانب اعتدال را رعايت كند، من ابتال نش��دن به 

فقر را براي او تضمين مي كنم.« 
مقام معظم رهب��ري بارها بر اي��ن امر تأكيد 
كرده و آن را از همه آحاد جامعه اعم از مردم 
و مس��ئوالن مطالبه كرده اند. ايش��ان در اين 
زمينه مي فرمايند:»اين حركت )اصالح الگوي 
مصرف(، گامي اساس��ي در روند پيشرفت و 
عدالت است؛ چراكه بيماري اسراف از لحاظ 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، آس��يب ها و 
مش��كالت گوناگوني به وجود آورده و آينده 
كش��ور را تهديد مي كند.« ايش��ان در جايي 
ديگر مي فرمايند:»قناعت كني��د، از قناعت 
خجالت نكش��يد. بعضي ها خي��ال مي كنند 
قناعت مال آدم هاي تهيدست و فقير است و 
اگر آدم داشت، ديگر الزم نيست قناعت كند. 
نه، قناعت يعني در حد الزم، در حد كفايت، 

انسان توقف كند.« 
به طور كلي بايد توجه داش��ت كه قناعت، بخل 
ورزيدن يا مصرف نكردن نيست، قناعت آن است 
كه انسان از امكانات خويش به صورت صحيح و با 
بهره وري مناسب و رعايت الگوي مصرف توصيه 
شده در جامعه و مطابق دستورات اسالم استفاده 
و در اين امور از زياده روي و ريخت وپاش اجتناب 

كند. قناعت راز آرامش زندگي است.

ريخت و پاش و تجمل گرايي همان بيهودگي و روزمرگي است

ساده زيست ها با فرهنگ ترند

قناعت، راز آرامش زندگي

نگاه

سبك اعتدال

سبك رفتار

مصائب هيجان سكه و دالر در خانه و خانواده

فرزندانمان را دالل بار نياوريم!

اين روزها همان روزهاي آزمون س�خت 
تربيتي است كه هر پدر و مادري مي تواند 
خود را محك بزند. اگر هر كدام از ما به الگو 
بودن خود براي فرزندانمان اعتقاد داشته 
باش�يم، رفتار و اعمال خ�ود را در مقابل 
اينچنين شرايطي تصحيح مي كنيم. اگر 
تربيت فرزندانمان برايمان مهم باشد آن 
را فداي چند ماه آذوقه بيش�تر داش�تن 
نمي كني�م. خانه  خود را مح�ل نگهداري 
س�كه و دالر نمي كني�م. در خان�ه مرتب 
از انبار ك�ردن فالن كاال ح�رف نمي زنيم


