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سبك نگرش

اگرچ�ه ام�روز برخ�ي از صاحبنظران و 
متفكران علوم اجتماعي و روانشناس�ي 
به م�ا مي گويند كه وس�ايل ب�ه خودي 
خود معصوم هستند - مثاًل ممكن است 
صبح با چاقويي آش�پزي كنيد و شب با 
همان چاقو كسي را به قتل برسانيد - اما 
واقعيت آن است كه تمايل و اميال ما در 
طراحي وس�ايل نقش ايف�ا مي كنند. در 
واقع ميل و قص�د و نيت ما در وس�ايلي 
ك�ه مي س�ازيم نش�ت پي�دا مي كن�د

 متفكراني كه مظروف را مته�م و از ظرف دفاع 
مي كنند

اگرچه ام��روز برخ��ي از صاحبنظران و متفك��ران علوم 
اجتماعي و روانشناس��ي به ما مي گويند كه وس��ايل به 
خودي خود معصوم هس��تند - مثاًل ممكن است صبح 
با چاقويي آشپزي كنيد و شب با همان چاقو كسي را به 
قتل برسانيد - اما واقعيت آن است كه تمايل و اميال ما در 
طراحي وسايل نقش ايفا مي كنند. در واقع ميل و قصد و 
نيت ما در وسايلي كه مي سازيم نشت پيدا مي كند، مثاًل 
چون احتمال مي دهيم كه از ما سرقت شود مي رويم قفل 
را مي سازيم يا روي ديوارهاي خانه مان نرده هاي بلندي 

مي كشيم.
 آيا مي توان گفت در اين جا نرده كاماًل بي طرفانه است؟ 
آيا همان نرده ها وقتي روي ديوار س��وار مي شوند به من 
نمي گوين��د احتم��ال دزدي در اين كوچه زياد اس��ت؟ 
از طرفي مي ش��ود بي��ن طراحي، مهندس��ي، صنعت و 
نرم افزارس��ازي و هر دست ساز ديگر بش��ر و تمايالت و 
اميال انسان ها رابطه اي برقرار كرد. مثاًل بدافزارهايي كه 
امروز در اينترنت و فضاي مجازي وجود دارد آيا معصوم 

و بي طرف هستند؟ 

 رابطه ميان مصرف زدگي و بي طرف نبودن اشيا 
به ابتداي اين مطلب برگرديم. به تصحيح اين تصور كه اشيا 
بي طرف و معصوم هستند. آيا مي شود از گزاره »اشيا بي طرف 
نيستند« به گزاره »مصرف زدگي« پل بزنيم؟ تصور مي كنم 
بين اين دو رابطه موثقي وجود داشته باشد.  يكي از مهم ترين 
نش��انه ها كه مي تواند دال بر بي طرف نبودن اش��يا باش��د، 
مصرف زدگي و به تبع آن آشفتگي ذهني است كه امروز در 
زندگي هاي ما وجود دارد و معناي اصيل زندگي ما را تهديد 
مي كند. اشيا به تعبير آن متفكر به زبان بي زباني مي گويند: 
»از من استفاده كن.« ما وقتي روبه روي آگهي هاي تجاري اي 
كه تحت لواي مصرف زدگي از رسانه ها به ويژه رسانه هاي 
تصويري قرار مي گيريم، آن ش��يء به زب��ان بي زباني به ما 
مي گويد كه وقت آن رسيده است كه از ما استفاده كني. ما 
مثالً هر روز از جلوي ويترين يك شيريني فروشي رد مي شويم 
كه كيك ها و شيريني هاي خوشمزه اي دارد، آن كيك ها و 
شيريني ها به ظاهر خاموشند، اما در واقع آنها به زبان بي زباني 

به ما مي گويند كه پا پيش بگذار و مرا به خانه ببر. 
 چرا نبايد به خاطر يك بطري شير 

به هايپرماركت رفت؟
از اين نكات مي توان به اتخاذ ش��يوه اي در زندگي به نام 

فيلتر كردن يا از صافي گذراندن اشيا رسيد. منظور از از 
صافي گذراندن اشيا چيس��ت؟ مثاًل چون مي دانيم كه 
فروشگاه هاي بزرگ ميل ما را براي خريدهاي غير ضرور 
بيدار مي كنند بهتر آن است كه در برابر اين ميل ايستادگي 
كنيم. وقتي آدم به يك سوپرماركت مي رود به راحتي و 
بدون خجالت مي تواند يك بطري شير را بردارد و پولش 
را بپردازد و با وجدان راحت و حس خوب از سوپرماركت 
بيرون برود اما وقتي شما به يك فروشگاه چند هزار متري 
زنجيره اي برويد و يك بطري شير برداريد احساس خجالت 
مي كنيد چون حس مي كنيد كه خيلي كم برداشته ايد، 
حس مي كنيد كه كسي در ش��ما مي گويد با اين بطري 
شير چه فتح الفتوحي كرده اي مرد ! و همه آدم ها آنجا دارند 
به تو و آن بطري شير نگاه مي كنند و تو را يك آدم كم عقل 
تصور كرده اند.  بنابراين مهم اس��ت كه ما در دعوت اشيا 
به زندگي مان كامالً برنامه ريزي ش��ده عمل كنيم چون 
مي دانيم كه اشيا بي طرف و معصوم نيستند و به محض 
اينكه ما آنها را مي بينيم، ميلي در ما بيدار مي شود. مثالً اگر 
من نيازي به خريدهاي زياد ندارم چرا بايد به يك فروشگاه 
بزرگ بروم و صرفاً به خاطر اينكه احساس خجالت نكنم 
چيزهايي را در سبد خريد خود قرار دهم كه واقعاً نيازي 

به آنها ندارم و عالوه بر اينكه هزينه اي بابت چيزي كه واقعاً 
نيازي به آن ندارم پرداخت مي كنم به تدريج خانه ام را پر 
مي كنم از وسايلي كه صرفاً مي  خواهم استفاده اي از آنها 
بكنم تا حضور آنها در خانه توجيهي داشته باشد و وجدانم 
ساكت شود و به اين ترتيب زمان هاي بسياري از من بلعيده 

مي شود و وارد بازي باخت - باخت مي شوم. 
 آيا من آماده ورود اين شيء 

به زندگي ام هستم؟
پس زندگي هوشمندانه و راحت تر زماني امكان پذير است 
كه ما اش��يا را بي طرف و معصوم به حساب نياوريم. اشيا 
پيك ها و حامالن خواست هاي سازندگان خود هستند 
و اين پيك ها نمي توانند بي طرف باشند. ما همچنان كه 
اجازه نمي دهيم غريبه اي وارد خانه هايمان شود اين رويكرد 
را درباره اشيا هم بايد داشته باشيم. بسته بندي هاي شكيل و 
زيبا و رنگي، تبليغات يا استفاده عموم دليل محكمي نيست 
كه ما چشم بسته به سمت اشيا برويم و دست آنها را بگيريم 
و وارد خانه مان كنيم، درست تر اين است كه ما بايد بدانيم 
اين شيء چرا مي خواهد وارد زندگي ما شود و آيا ما آمادگي 
اين ورود را داريم و مي توانيم آن وسيله را هم راستا با آنچه 

در زندگي دنبال كنيم درآوريم؟

   حسن فرامرزي
چند وقت پيش س�خنراني يك�ي از متفكران را  مي ش�نيدم كه در 
حين س�خنراني به يك نكته ظريف درباره رابطه ميان اشيا و اميال 
ما اشاره كرد. س�خنراني با تبيين اين بيت سعدي آغاز شده بود كه 
وقتي س�عدي مي گويد »چگونه ش�كر اين نعمت گذارم / كه دست 
مردم آزاري ندارم« معنايش اين اس�ت كه »دس�ت س�الم هم يك 
كمي آدم را به سيلي زدن تحريك مي كند. آدم وقتي دست نداشته 
باشد، به س�يلي زدن تحريك نمي ش�ود ولي با اينكه به ظاهر خود 
دست معصوم است و وس�يله اي در اختيار من و تو است، ولي آنقدر 
كه معصوم به نظر مي رسد، معصوم نيست«. در ادامه به اين موضوع 
پرداخته شد كه وسايل نيز از چنين خصلتي برخوردارند. مثاًل فرض 

كنيد كه ش�ما مي رويد بازار و اجاق گازي مي خريد كه فردار است. 
وقتي قباًل اجاق گاز ش�ما فردار نبود طبيعتًا يك سري از آشپزي ها 
را نمي توانستيد انجام بدهيد اما حاال كه اجاق، فردار شده است اين 
ميل در شما بيدار مي ش�ود كه برويد غذايي را تهيه كنيد كه خاص 
اجاق هاي فردار اس�ت چون تلنگري در درونتان ايجاد مي شود كه 
اگر قرار نبود مثاًل كيكي يا پاس�تا يا پيتزاي�ي بپزيد، پس چرا اجاق 
گاز فردار خريديد؟ يا به فرض ش�ما مي روي�د و موبايلتان را نو نوار 
مي كنيد. قباًل دستگاه موبايل شما هوشمند نبود و فقط مي توانستيد 
با اس�تفاده از آن تماس بگيريد يا پيامكي بفرستيد و دريافت كنيد 
اما بنا به خواس�ت خودتان يا اطرافيان مي رويد بازار و گوشي تلفن 
همراه هوش�مند مي خريد كه امكان اتصال به اينترنت در آن وجود 

دارد و مي توانيد بسياري از كاربردهاي متنوع را با آن انجام دهيد، 
حال حتي اگر شما بخواهيد كه با اين گوشي تلفن همراه فقط تماس 
بگيريد و پيامكي بفرس�تيد يا دريافت كنيد صدايي در درون شما 
وجود خواهد داش�ت كه به ش�ما مي گويد اگر قرار بود فقط تماسي 
گرفته شود يا پيامكي دريافت كنيد پس چرا اين گوشي هوشمند را 
خريديد؟ بنابراين اين ميل هم در ادامه در شما بيدار خواهد شد كه 
برويد و قابليت هاي اين گوشي را ياد بگيريد تا از آن استفاده كنيد 
و  به دنبالش زماني كه ش�ما به تلفنتان اختصاص خواهيد داد سير 
صعودي به خود خواهد گرفت. به تعبير آن استاد »همه وسايل انگار 
دارند به زبان حال به ما مي گويند« از من استفاده كن! »و بنابراين آن 

وسيله يك ميلي در من و شما پديد مي آورد.«

    از قافله اسرافكاران عقب نمانيم!
بد نيست اشاره اي به موضوع همه گير فعاليت 
در ش��بكه هاي اجتماعي مج��ازي، گروه هاي 
گپ و گفت  و  گرفتن س��لفي داشته باشيم كه 
همه اين عوامل دس��ت در دس��ت هم داده اند 
تا به پديده اسراف و مصرف گرايي دامن زنند! 
چراكه هر فرد براي آنكه به افراد هم گروه خود 
اثبات كند از ايشان كم ندارد براي اينكه از قافله 
اسرافكاران عقب نماند و براي دريافت اليك از 
بقيه، چه خرج هايي كه نمي كند تا سفره هاي 
رنگين و پر زرق و برق پهن كند، عكس گرفته 
و با دوستان و حتي در اكثر اوقات با افراد غريبه 
به اش��تراك بگذارد و اين در حالي اس��ت كه 
برخي، از پرداخت حداقل مخارج زندگي عاجز 
هستند و شب هاي زيادي را سر گرسنه بر بالين 

مي گذارند!
براي دريافت اليك بيشتر در اينستاگرام ناقابل 
چه سفره هايي كه پهن نمي شود، چه غذاهاي 
اضافه اي كه براي شكيل تر شدن سفره پخته 
نمي شود و چه خرج هاي اضافي و غير ضروري 
كه نمي ش��ود. از طرفي ديگ��ر برخي با صرف 
هزينه هاي گزاف براي خري��د لباس و كيف و 
كفش مارك و برند هاي خارجي و پنهان كردن 
ش��خصيت خود در پش��ت اين زرق و برق ها 
شخصيتي متمدن، متمكن و سرمايه دار را در 
ذهن دوس��تان مجازي خود جلوه مي دهند و 
حال آنكه بسياري از افراد از خريد ارزان ترين 

لباس ها براي خود عاجز هس��تند! امر مذكور 
جداي از بحث اس��راف تاكنون موجب تلفات 
زيادي از قبيل دعواهاي زناشويي و خانوادگي 
شده است و چه بسا در مراحل شديد تر همين 
چشم و همچش��مي ها باعث طالق و جدايي 
زوجين نيز ش��ده اس��ت.  آيا چني��ن رفتار و 
وضعيتي سزاوار يك جامعه اسالمي است كه 
علي )ع( الگوي آن اس��ت ؟ امامي ك��ه اگر به 
همراه نان و نمك غذاي ديگري مانند شير بر 
سفره اش مي ديد عذاب وجدان گرفته و آن را 
زياده روي قلمداد مي كرد. امامي كه زير لباس 
خود جامه اي خش��ن مي پوشيد تا يادش نرود 
دنيا محل خوشگذراني و راحت طلبي و ريخت 

و پاش هاي اضافي نيست!
   قلم هاي خود را نازك كنيد

در اين بين برخي مس��ئوالن نه تنها با پديده 
اس��راف به مبارزه برنمي خيزن��د بلكه خود با 

بي اعتنايي به مصرف بي رويه بيت المال برخي 
اسرافكاري ها و تجمالت را از الزامات مديريتي 
دانسته و با برگزاري همايش هاي غير ضروي و 
كارهايي تشريفاتي از اين قبيل بخش عظيمي از 
سرمايه ملي را هدر مي دهند. حال آنكه از تبعات 
اجتماعي آن بي خبرن��د. در اين خصوص امام 
علي )ع( در دستورات اجرايي براي حكام خود 
با دقت و ظرافت بسيار مي فرمايند: » قلم هاي 
خود را نازك كنيد، فاصله بين سطرهاي نامه را 
نزديك و سخنان زائد را حذف كنيد.« مقايسه 
اين دستور امام با رفتارهاي برخي مسئوالن اين 

زمانه آدمي را به فكر فرو مي برد!
متأس��فانه در زمانه كنوني هرچ��ه بر روحيه 
مصرف و مصرف گرايي افزوده مي شود از روحيه 
انفاق و كمك به همنوعان كاسته مي شود. در 
اينجاست كه شيطان نقش خود را به خوبي ايفا 
مي كند. همانقدر كه وقتي انسان به خرج هاي 
بيهوده و زائد و اسرافكاري مي پردازد شيطان 
او را تشويق مي كند و اين رفتار را در نظر او به 
دست و دلبازي جلوه مي دهد، همان قدر هم 
وقتي انس��ان تصميم به ياري همنوع محتاج 
خود مي گي��رد او را با هزاران وع��ده و وعيد از 
آينده خود مي ترس��اند و او را از ابتالي به فقر 
و تنگدستي هشدار مي دهد. در آيه 268 بقره 
خداوند اين گونه مي فرمايد: »ش��يطان شما را 
وعده فقر و تهيدس��تي مي دهد و به فحشا امر 
مي كند، ولي خداوند وعده آمرزش و فزوني به 

شما مي دهد و خداوند قدرتش وسيع و به هر 
چيز داناست.« 

در گذشته غذاي نيم پرس در رستوران ها عرضه 
مي شد تا هر فرد به اندازه نيازش خريد كند و 
حتي براي غذاه��ا ظرف هاي��ي در اندازه هاي 
مختلف بود تا مشتري بتواند بر طبق اشتهايش 
ظرف مناسب را انتخاب كند اما امروزه چنين 
فرهنگي از جامعه ما رخت بر بسته و رستوران ها 
براي كسب س��ود بيش��تر به هر فرد به مقدار 
يكساني غذا مي دهند و بر طبق آنچه اين روزها 
تحت عنوان بي كالسي باب ش��ده است افراد 
براي آنكه كالس كارش��ان پايين نيايد مابقي 
غذا را در ظرف باقي گذاش��ته و روانه س��طل 
آش��غال مي كنند و اين مصداق بارز اسراف و 

اسرافكاري است. 
   نقش همه مهم است، نقش زنان مهم تر

اما اينكه چه كنيم تا اين بالي خانمانس��وز از 
جامعه رخت بربندد؟! بي ش��ك اصالح الگوي 
مصرف مرب��وط به يك نفر يا يك مس��ئول به 
تنهايي نيست بلكه اين وظيفه هر فرد است كه 
از خود شروع كرده و س��پس خانواده اش را در 
اين زمينه آگاه سازد و خانواده ها دست در دست 
هم دهند و چه در مخارج افراد خانواده و چه در 
مراسماتي كه به علل مختلف برگزار مي شود از 
اسراف و تبذير جلوگيري كرده و جز در موارد 
ضروري خرج نكنند. پس نقش همه مهم است 

اما نقش زنان مهم تر. 
اگر زنان جامعه ما بر مص��رف افراد خانواده 
نظارت و مديريت داشته و خود از مسرفين 
نباشند تا حد زيادي از اين عادت غلط كاسته 
مي ش��ود. چراكه زن س��تون خان��ه و مربي 
اصلي فرزنداني اس��ت كه در آينده هر يك 
مس��ئوليتي در جامعه خواهند داشت و اگر 
كودكان ام��روز با اين روش هاي نادرس��ت 
مصرف گرايانه پ��رورش يابند صد در صد در 
آينده شاهد مشكالت عديده اي در اين باب 

خواهيم بود. 

   ندا طباخيان
امروزه آنچه با سرعت وصف ناش�دني در تار و پود جامعه ريش�ه دوانده است و باعث 
شكاف عميقي ميان نسل امروز و نسل هاي پيشين گشته است مسئله اسراف و عدم 
قناعت در زندگي افراد جامعه اس�ت. اگر كمي ريزبينانه به مقايسه بين روش زندگي 
سه نسل بعد از انقالب در كش�ور عزيزمان بپردازيم، به وضوح شاهد اين خواهيم بود 
كه به مرور زمان افراد جامعه ما، به علل مختلفي چون تهاجم فرهنگي و رواج رس�م و 
رسومات نادرست كه همگي برگرفته از چشم و همچش�مي هستند از فرهنگ اصيل 
قناعت پيشگي دور شده و به فرهنگ وارداتي اس�راف و تجمل گرايي روي آورده اند. 
اگر در قدي�م، تنها افراد متمكن و اش�راف، در جامعه به خرج هاي بيهوده و اس�راف و 
تجمل گراي�ي مي پرداختند، امروزه حت�ي افرادي كه از تمكن مال�ي خوبي برخوردار 
نيستند نيز دست از اين عمل زشت كه مخالف فرهنگ، دين و عقل است، برنداشته و 
روز به روز بر آداب و رسوم مبتني بر اس�رافگري هاي خود مي افزايند. تا جايي كه اين 
امر باعث ايجاد مشكالت عديده اي براي اكثر افراد جامعه شده است. از مراسم ازدواج 
كه سنتي الهي است گرفته، تا مراسم ارتحال و تدفين مردگان و عزاداري همه و همه 

درگير امر مذكور گشته اند. 

در عزا و عروسي اسراف مي كنيم

بريز و بپاش براي اليك بيشتر!

سبك رفتار

   آسيه كاليي
گاهي بعضي از واژه ه�ا آنچنان ب�راي ما تكراري 
مي شوند كه تأثيرگذاري شان را بر زندگي فردي 
و اجتماعي فرام�وش مي كنيم. همين بي توجهي 
است كه اين واژه ها را تبديل مي كند به عادت هاي 
رفتاري و كارهاي انجام شده اي كه دنيا و آخرت ما 
را به خود گره زده است. يكي از اين واژه ها اسراف 

است. 
        

   منشأ رنجش ها و دردها
كمي دقيق تر كه به دنياي اطراف خود نگاه كنيم خواهيم 
ديد جامعه ما چگونه درگير موضوعي به نام اسراف است. 
اسراف به نظر واژه اي كليشه اي است كه همه ما خودمان 
را از آن مبرا مي دانيم ولي خيلي از چيزهايي كه در جامعه، 
من و شما را مي رنجاند مثل بي عدالتي، فاصله طبقاتي، 
حسرت ها، چشم و همچشمي، مصرف گرايي و... به نوعي 
به ريسمان اسراف متصل است. ريسماني كه خود ما تار 
و پودش را مي سازيم. ريخت و پاش هاي مختلف به بهانه 
آبروداري هاي خيالي در مهماني ها و در مراسمات عروسي 
و عزا، خريدهاي نامعقول و بدون ضرورت به بهانه اين عيد 
و آن عيد، گرفتن س��مينارها و همايش ها با هزينه هاي 
باال، اس��راف در خوراك، پوش��ش، ابزار و... تار و پود اين 
ريسمان را تشكيل مي دهند. اسراف پيامد هاي اجتماعي 
جبران ناپذيري دارد. آس��يب هايي كه به نابودي اقتصاد 
يك جامعه ختم مي شود و قطعاً اگر از اسراف و زياده روي 
و ريخت  و پاش اموال ش��خصي حتي آب و نان، وسايل 
تشريفاتي زيادي در مهماني  ها، در عقدها، در عروسي  ها، 
در بقيه  مراسم و چه در موارد ديگر پرهيز شود، به اقتصاد 

يك كشور كمك مي شود. 
بنابراين مس��ئله  اجتناب از اس��راف، فقط يك مسئله  
اقتصادي نيست. بلكه يك مسئله  اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي است كه آينده  كشور را درگير مي كند. زندگي 
بدون اس��راف و همراه با مصرف درست نعمات الهي در 
قران كريم بارها تذكر داده شده است كه اين خود حاكي از 

اهميت و تأثير گذاري اين موضوع بر زندگي بشر است. 

   اعتدال، حتي در انفاق 
خداوند متع��ال خطاب به پيامبر اس��الم مي فرمايند: 
» ال تجع��ل ي��دك مغلوله ال��ي عنقك و ال تبس��طها 
كل البس��ط«: حتي در انفاق براي خدا ه��م افراط و 
تفريط نكنيد. »و الذين اذا انفقوا«: كس��اني كه وقتي 
مي خواهند خرج كنند، » لم يس��رفوا و لم يقتروا«: نه 
زياده   روي مي  كنند و نه تنگ مي گيرند.»و التسرفوا انّه 
ال يحب المسرفين كلوا و اشربوا و التسرفوا«: بخوريد، 
بياش��اميد، اما زياده روي نكنيد. در آيه ش��ريفه  ديگر: 
» كلوا من ثمره اذا اثمر و اتوا حّقه يوم حصاده و التسرفوا 
انّه اليحب المسرفين«: خداوند اس��راف كنندگان را 
دوس��ت نمي دارد. در روايات داريم كه كسي ميوه  اي 
را خورد و نيمي از ميوه مان��د، آن را دور انداخت. امام 
صادق )ع( به او نهيب زد كه چرا ميوه را دور انداختي؟ 
چرا اسراف مي كني؟ در روايات ما حتي آمده است كه 
از دانه  خرما استفاده كنيد، خرده هاي نان را استفاده 

كنيد. حال بايد ديد زندگي ما تا چه حد به اين فرهنگ 
قرآني و سيره اهل بيت )ع( شباهت دارد؟ خيلي از ما 
فكر مي كنيم زندگي بدون اسراف امكان پذير نيست يا 
در جامعه امروزي جايگاهي ندارد در صورتي كه اتفاقاً 
جامعه امروزي با توجه به پر رنگ شدن موضوع اقتصاد 
در زندگي مردم بيشتر از قبل اين را مي طلبد كه جامعه 
به سمت يك جامعه غير مس��رفانه حركت كند. الزمه 
اين حركت اين است كه ياد بگيريم بدون اسراف هم 
مي شود خوب زندگي كرد، خوب پوشيد، خوب خورد 
و خوب استفاده كرد ولي قبل از هر چيزي بايد اسراف 
نكردن را هم خوب آموخت. بايد دانست عدم اسراف 
به معناي رياضت و س��ختي اقتصادي يا زندگي بدون 
مصرف نيس��ت. با توجه به آموزه هاي ديني و س��يره 
بزرگان مي توان گفت اس��راف نكردن ترادف معنايي 
دارد با درس��ت مصرف كردن، ميان��ه روي در مصرف 
و صرفه جوي��ي در اس��تفاده از ه��ر كاالي مصرفي. با 

حفظ ميانه روي در مصرف و درست مصرف كردن هر 
محصول مصرفي، عالوه بر هم��ه جنبه هايي كه گفته 
شد، خود فرد هم با دوري از اسراف از نظر روحي به يك 
آرامش رواني خواهد رسيد، آرامشي كه فرد مسرف آن 
را هيچ گاه در ميان حس نابسامان مصرف گرايي، عدم 
رضايت، عدم قناعت و ميل ب��ه تجمالت واهي حس 

نخواهد كرد. 
   مصرف تا سرحد بيماري

بسياري از روانشناسان اس��راف را يك بيماري فردي و 
اجتماعي مي دانند كه به س��رعت در حال رش��د است. 
بيماري كه انس��ان را غرق در رفع نيازهاي غير ضروري 
مي كن��د و وي را از رس��يدگي به نيازه��اي اصلي خود 
بازم��ي دارد. مصرف گرايي، توجه بي��ش از حد به زرق و 
برق ها، تبليغات كاالهاي مختلف و مسابقه براي به دست 
آوردن مارك ها و برند ها، اين روزها گناه بزرگ اس��راف 
را تبديل به هنر كرده اس��ت. هر كس كه بيشتر مصرف 
كند هنرمندتر است و حاصل اين سبك زندگي جواناني 
خواهد شد كه همه دغدغه ش��ان تعويض مدل ماشين، 
لباس، گوش��ي و... خواهد بود. پديده بچ��ه پولدارها در 
جامعه راه مي افتد و اين همان چيزي است كه از طرفي 
عده اي از جامعه را س��رخورده و ناامي��د و از طرف ديگر 
عده اي را تبديل به غول ثروت مي كند. حال انتظار اينكه 
در چنين جامعه اي باز ه��م جواناني همچون همت ها و 
باكري ها تربيت شوند كمي س��خت است. قطعاً يكي از 
مشخصه هاي جوانان نابي كه نامشان با شهادت عجين 
ش��د توجه به همين نكات بود؛ جواني كه قبل از رفتن 
در ميدان مين و شكستن معبر لباس نو خود را تعويض 
مي كند كه اگر شهيد شد بعد از او فرد ديگري هم بتواند 
از آن لباس اس��تفاده كند! نكات در باب آسيب شناسي 
موضوع اسراف زياد اس��ت ولي آنچه مشخص است اين 
است كه براي رهايي از يك جامعه اسرافگر و نجات جامعه 
از عواقب اسراف بايد درست مصرف كردن تبديل به يك 
فرهنگ عمومي شود و اين امكان پذير نيست جز با تغيير 
و تحول سبك زندگي فردي ما كه منجر به تغيير سبك 

زندگي اجتماعي ما نيز خواهد شد. 

گناهي كه تبديل به هنر شده است!

حتي در انفاق هم اسراف نكنيد

سبك مصرف

براي درياف�ت اليك بيش�تر در 
اينستاگرام ناقابل چه سفره هايي 
كه پهن نمي ش�ود، چ�ه غذاهاي 
اضاف�ه اي ك�ه ب�راي ش�كيل تر 
شدن سفره پخته نمي شود و چه 
خرج هاي اضاف�ي و غير ضروري 
كه نمي شود. از طرفي ديگر برخي 
با ص�رف هزينه هاي گ�زاف براي 
خريد لباس و كيف و كفش مارك 
و برند هاي خارجي و پنهان كردن 
شخصيت خود در پشت اين زرق و 
برق ها شخصيتي متمدن، متمكن 
و س�رمايه دار را در ذهن دوستان 
مج�ازي خ�ود جل�وه مي دهند

اشيامعصومنيستند،آنهااميالمارابيدارميكنند!
بررسي مصرف زدگي از نگاهي ديگر


