
88498471سبك زندگي
سه ش��نبه 30 بهمن 1397 | 13 جمادی الثانی 1440 || روزنامه جوان |  شماره 85594

آدم تجمل گرا آرامش ندارد آسیب های تجمل گرایی از نگاه قرآن

   حجت االسالم علیرضا فرهنگ*
يك��ي از راه ه��ای کس��ب آرام��ش در زندگ��ی دوري از 
تجمل گرايي، اسراف، ريخت و پاش، چشم و هم چشمي، 
ياد مرگ و قیامت در زندگی اس��ت. دو تفكر کلی نسبت 
به خدا و قیام��ت به عنوان مبدأ و معاد وج��ود دارد. تفكر 
مادی گرا و معنويت گرا. در تفك��ر مادی گرا افراد در عمل 
اعتقادی به مبدأ و معاد ندارند و آس��یب هاي کسانی که 
اعتق��اد به خدا و مذهب ندارند، نس��بت ب��ه معتقدين به 
دين بیشتر اس��ت. علت اين امر را مي توان اين طور بیان 
کرد که اين افراد بیش��تر احس��اس بی هويتی مي کنند و 
ماديات نمي تواند جوابگوی همه نیازهای آنان مخصوصاً 
نیازهای درونی و روحی شان باش��د. پس اين قبیل افراد 
همیشه در پي اين امر ناآرام و مضطرب هستند .اين افراد 
خود را در چارچوب دنیا محدود مي کنند و همیشه از همه 
چیز محروم مي شوند. به ويژه از صفات اخالقی و الهی که 
در انسان هست و همین هم باعث ناآرامي  آنان در زندگی 
مي ش��ود. اينها اگر نتوانند به اهداف خود در دنیا برسند، 
ناآرام مي ش��وند چراکه فكر مي کنند اي��ن دنیا مي تواند 
آنها را به آرزوهايش��ان برس��اند .برخي وقتی نتوانند در 
اين دنیا به اهداف خود برسند، يا فشارهای روانی بر آنان 
زياد ش��ود، دچار جنون مي شوند. اين مسئله بیشتر براي 
تجمل گراهاس��ت و آنان به اين دلیل که يا اعتقاد به معاد 
ندارند يا دنیا را آخر خط مي دانند و با آخرت و وعده های 
خداوند نتوانسته اند ارتباط صحیحی برقرار کنند، گاهي 

دست به خودکشی مي زنند.
ما در تفكر معنويت گرا شاهد هستیم کسانی که بر اساس 
اعتقاد به خدا و معاد، زندگی را پايه ريزی کرده اند، هر چه 
ايمان و باورشان به معاد قوی تر باشد، آسیب های آنان در 
زندگی کمتر است چراکه بي شك آرامش انسان ها در پرتو 
ايمان به مبدأ و معاد به دست مي آيد و انسان معتقد به خدا 

و قیامت در زندگی، به خاطر اين اعتقاد در دنیا، به سوی 
عمل شايسته و طهارت روح رفته و نه غم و اندوهی دارد و نه 
ترسی از آينده زندگی و همیشه با آرامش زندگی مي کند.

از همین رو خداوند در آيه 62 از س��وره بقره مي فرمايند: 
ِم اْلِخِر َو َعِمَل صالِح��اً َفلَُهْم أَْجُرُهْم  ِ َو الَْی��وْ َمْن آَمَن بِاللهَّ
ٌف َعلَْیِهْم َو ال ُه��ْم يَْحَزنُون : هر گاه به  ِِّهْم َو ال َخ��وْ ِعْنَد َرب
خدا و روز رستاخیز ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند، 
پاداش شان نزد پروردگارشان مسلم است و هیچ گونه ترس 
و اندوهی برای آنها نیست. انسانی که به قیامت اعتقاد دارد، 
اين اعتقاد به زندگی او هدف مي دهد. در آيه 115 سوره 
هَُّكْم  هَّما َخلَْقناُکْم َعَبثاً َو أَن مؤمنون آمده است: أَ َفَحِسْبُتْم أَن
إِلَْینا ال تُْرَجُعون : آيا گمان کرديد شما را بیهوده آفريده  ايم و 
به سوی ما بازنمی  گرديد؟ اين يعنی ما بدون هدف آفريده 

نش��ده ايم و زندگی در دنیا با هدف اس��ت. پس بايد براي 
ايجاد انگیزه ادامه زندگی تالش کنیم و با توسل به خداوند 
متعال و کتاب خدا و همچنین دوري از تجمالت، اسراف و 

چشم و هم چشمي به آرامش برسیم.
انسان های معادگرا دنبال مال اندوزی و فخرفروشی نیستند 
و همیشه آرامش دارند و آرام ترند. انسان های معادگرا به 
دنبال ظلم نیستند و اگر هم در حق شان ظلمي  شود، اگر 
شخصی باشد، س��عی مي کنند روحیه عفو و گذشت را بر 
انتقام مقدم بدانند. چون مي دانن��د خدای متعال به آنان 
پاداش صبرشان را مي دهد و اگر اين ظلم به جامعه و مردم 
باشد و آنها نتوانند انتقام بگیرند، مي دانند که خدای متعال 

بهترين انتقام گیرنده است. پس باز هم آرامش دارند.
مثال عیني آن ه��م آيه 47 س��وره انبیا اس��ت. َو نََضُع 

الَْموازيَن الِْقْس��َط لَِیْوِم الِْقیاَمِة َفال تُْظلَُم نَْفٌس َشْیئاً َو إِْن 
کاَن ِمْثقاَل َحبهٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَتَْینا بِها َو َکفی  بِنا حاِسبین:  
ما ترازوهای عدل را در روز قیام��ت برپا می  کنیم. پس 
به هیچ کس کمترين ستمی نمی ش��ود و اگر به مقدار 
سنگینی يك دانه خردل )کار نیك و بدی( باشد، ما آن را 
حاضر می کنیم و کافی است که ما حساب کننده باشیم .  
با توجه به اين آثار، آيات و روايات درمي يابیم که آرامش 
در پرتو اعتقاد به واقعیات عالم هستی و خلقت و دوري از 
تجمل گرايي و ريخت و پاش و دل نبستن به اين دنیاي 

فاني به دست مي آيد.
* امام جمعه باغبهادران

سبک نگرش

 ت��ب تجمل گرايی در دو دهه اخی��ر باال رفته و 
بي ش��ك اين نوع س��بك زندگی از محصوالت 
س��رمايه داری غرب اس��ت. تجمل گرايی به دو 
اقتصاد ضرر جدی وارد مي کند: اقتصاد س��الم 
خانواده و اقتصاد جامعه. ضرر به اقتصاد س��الم 
خانواده باعث مي ش��ود کانون گ��رم خانواده و 
صفا و صمیمیت آن از بین برود و ضرر به اقتصاد 
جامعه نیز باعث مي ش��ود بحران اقتصادی در 
بلندمدت پیش آيد. بي ترديد تجمل گرايی آفت 
صرفه جويی است و کسانی که در اين آفت بزرگ 
غرق شده اند، ثروت و سرمايه بلكه تولید جامعه 
را به تباهی مي کشند. نقطه مقابل تجمل گرايی 
و تباهی تولیدات جامعه، اقتصاد مقاومتی است. 
از منظر رهبري صرفه جويی به معنای درس��ت 
مصرف کردن، بجا مصرف کردن و ضايع نكردن 

مال است.
انسان ذاتاً حريص است و به داشته های خودش 
راضی نیس��ت. حال اگر اين انسان که حريص 
است، غرق در تجمل گرايی ش��ود، ديگر تمام 
مي ش��ود و به عب��ارت ديگر، اين ام��ر نابودگر 
زندگی است. قرآن کريم زندگی مؤمن را ساده 
و به دور از اسراف مي داند. در قرآن کريم آمده 
مؤمن آن است که زندگی تجمل گرا و مسرفانه 
نداشته باشد. ترديدي نیست که تجمل گرايی 
باعث يك سري آسیب و بیماری نیز در جامعه 
مي شود. اين آسیب ها عبارتند از: بیماری های 
روحی و روانی، افس��ردگی، حسادت و چشم و 
هم چشمی، اختالفات خانوادگی و به مرور زمان 
افزايش طالق، رواج فس��اد اخالقی و... اين در 
حالي است که امروزه در کشور ما ديگر خبری 
از سنت های گذش��ته و ساده نیس��ت. امروزه 
شرايط ازدواج بیشتر به سوی خرج های کالن 
رفته است. برخي دخترها از خود مي پرسند: آيا 
جوانی که به خواستگاری من آمده، دارای فالن 
ماشین است؟ در فالن منطقه خانه و ويال دارد؟ 
جهیزيه من بايد فالن مارک باش��د و از بهمان 
کشور اروپايي آمده باشد! مسلماً جوانی که تازه 
قصد دارد طعم زندگی متأهلی را بچشد، با اين 
گونه شرايط ديگر میل به ازدواج ندارد و همین 
امر رفته رفته آمار ازدواج را کاهش مي دهد. اگر 
گاهی عاقالنه و ساده فكر کنیم و شروط ازدواج 
خود را کمتر کنی��م، قطع��اً از زندگی خوب و 

صمیمي  برخوردار مي شويم.
از سويی تجمل گرايی باعث مي شود فرد بیشتر 
از آنچه تولید کند، مصرف کن��د. اين در حالي 
است که دين مبین اسالم، دين اعتدال است و 
نوع زندگی ما هم بايد بر اساس اعتدال باشد و 
تالش کنیم تا مفاهیمي  چون زهد، ايثار، قناعت، 
انفاق و... با تجمالت بی حد و حصر جايگاه خود را 
از دست ندهند. در تاريخ زندگانی کريم اهل بیت 
امام حسن مجتبی )ع( مي خوانیم که هنگام نماز 
بهترين لباس هايش��ان را مي پوشیدند. در اين 
باره از حضرت سؤال ش��د و ايشان پاسخ دادند: 
خداوند زيباست و زيبايی را دوست دارد. خداوند 
متعال مي فرماين��د: يا بنی آدم خ��ذوا زينتكم 

عند کل مسجد و کلوا و اش��ربوا و ال تسِرفوا انّة 
ال يُِحب المس��رفین: ای فرزن��دان آدم، زينت 
خود را هنگام رفتن به مسجد با خود برداريد و 
بخوريد و بیاشامید و اسراف نكنید که خداوند 

اسراف کنندگان را دوست ندارد.
با توجه به آيات و روايات متوجه مي شويم زينت 
و زيبايی در حد اعتدال خوب است اما بسیاری 
از م��ردم در جريان زندگی راه اف��راط يا همان 
اس��راف را در پیش گرفته اند. يكی از موارد آثار 
ش��وم تجمل گرايی ترجیح دادن دنیا بر آخرت 
اس��ت. زندگی ما در اين دنیا امتحان اس��ت و 
هرکدام از انس��ان ها روزی به اين زندگی فانی 
پايان مي دهند. اگر کسی غرق در تجمل گرايی 
شود، عاشق و شیفته اين دنیا مي شود و فراموش 
مي کند که روزی از اين دنیا مي رود. س��ند اين 
مدعا کاماًل روشن و آشكار است و آن قبرستان ها 
هستند. پیامبر اکرم )ص( مي فرمايند: کسی که 
به دنیا عشق و عالقه بورزد و آرزوهای طوالنی 
برای خود بپردازد، خدا قلب او را کور مي کند، به 

هر اندازه ای که به دنیا عالقه بورزد.
ش��هید چمران جزو کس��انی بودند که انّا لل و 
انِّا الیه راجع��ون را درک کردند و فهمیدند دنیا 
زودگذر و فانی اس��ت. آنجا که مي گويد: »از آن 
دنیای مادی و راحت طلبی گذشتم و به دنیای 
درد و محرومیت، رنج و شكس��ت، اتهام و فقر و 
تنهايی قدم گذاش��تم. با محرومین همنشین 
ش��دم و با دردمندان و شكس��ته دالن هم آواز 
گش��تم، از دنیای س��رمايه داران و س��تمگران 
گذش��تم و به عالم محرومین و مظلومین وارد 

شدم و با تمام اين احوال متأسف نیستم...« 
تجمل گرايی باعث اسراف هم مي شود و اين عمل 
قبیح از سوی امامان معصوم و خداوند متعال رد 
ش��ده اس��ت. تجمل گرايی غالباً از حسادت يا 
چشم و هم چشمي  نشئت مي گیرد و برای اينكه 
اين افراد زياد در ديد مردم باشند، از خرج های 
کالن و بیهوده استفاده مي کنند و باعث اسراف 
مي شوند. تجمل گرا نبودن خود نمونه ای از جهاد 
با نفس است. الُمجاِهُد َمن جاَهَد نَفَسُه: مجاهد 
کسی اس��ت که با نفس خود جهاد مي کند. به 
همین خاطر اس��ت که امیر بیان، حضرت علي 
)ع( شجاع ترين مردم را افرادي مي دانند که بر 

هوای نفسانی خود پیروز شوند.
روزی حضرت رسول در مجلسی نشسته بودند و 
اصحاب هم حاضر بودند که شخصی تهیدست با 
لباسان کهنه وارد جلسه شد و در جايی که خالی 
بود، نشست. در کنارش شخصی بود که از لحاظ 
مالی وضعیت خوبی داشت. زمانی که مرد فقیر 
نشست، آن مرد پولدار لباس هايش را جمع کرد 
و کناره گیری کرد. پیامب��ر متوجه اين صحنه 
شدند و به آن مرد پولدار گفتند ترسیدی از فقر 
او به تو چیزی بچس��بد؟ گفت: نه يا رسول الل. 
فرمود: ترسیدی از ثروت تو چیزی به او برسد؟ 
گفت: نه يا رسول الل. فرمود: پس چرا خودت را 
کنار کشیدی؟ مرد ثروتمند با شرمندگی گفت: 
قبول دارم اش��تباه کرده ام و شرمس��ارم از اين 
اخالق ناپسندم و حاضرم نیمي  از مال خود را به 
اين مرد بدهم تا مرا ببخشد. آن مرد فقیر گفت: 
من مال تو را نمي خواهم. چون مي ترسم من هم 
مانند تو ثروتمند ش��وم و غرور مرا فراگیرد و با 
فقیران چنین رفتاري داشته باشم. پس با تدبیر 
در اين مهم درمي يابیم که تجمل برابر است با 
اس��راف، تجمل گرايی برابري مي کند با غرور و 
آدم مغرور، ماحصل غرور و اسراف، گناه است و 

فرجام آن نیز دوری از خداوند و اهل بیت )ع(.

دوری از زندگی سالم با چشم و هم چشمي 
جهيزیه من باید از اروپا آمده باشد!

نگاه سبک رفتار

گرفتار آنومي مصرف گرایی شده ایم

ریخت و پاش مي کنیم و معترض هم هستیم!

  ماهان بادپا
نوجوانی برای رسیدن به خواسته هایش از فروشگاه دایی اش سرقت میلیونی مي کند و 
خیلی زود از سوی پلیس بازداشت مي شود. او تنها 16 سال دارد و سال دوم دبیرستان 
اس�ت. زمانی که مادر و پدرش برای دیدنش مي روند، او در حالی که س�رش را پایین 
انداخته و گریه مي کند، مي گوید: من نمي خواستم از مغازه دایی سرقت کنم اما مجبور 
شدم! چون بیشتر همکالس�ی هایم لباس های مارک دار مي پوشند. حتی بعضی ها با 
خودرویی که پدرش�ان خریداری کرده، به کالس درس مي آیند. زمانی که آنها را در 
مقابل خودم مي دیدم، احس�اس حقارت مي کردم و برای اینکه جلوی دوس�تانم کم 
نیاورم! دس�ت به این کار زدم تا من هم با لباس هایم توجه آنان را به خود جلب کنم و 
خودم را نوجوانی خوش تیپ معرفی کنم ولی وضعی�ت مالی پدرم این اجازه را به من 

نمي داد. در نهایت من هم مجبور به این کار شدم.
نوع پوشش و نوع خرج کردن دوستان این نوجوان باعث شده بود خود را خیلی کوچک 
و حقیر بداند و از هدف اصلی مدرسه که تحصیل علم است دور شود. اگر تجمل گرایی 
این قدر مورد اهمیت خانواده ها نبود، این وضع پیش نمي آمد... اگر سری به دادگاه های 
خانواده و دادسراهای عمومي  بزنیم، مي بینیم که برخی جدایی ها به خاطر تجمل گرایی 

و چشم و هم چشمي  یا جرمي  که به خاطر این موضوع اتفاق افتاده، است.

    حامد جمالی
اعتقادات عجیب�ی دارد. به قول خ�ودش به روز 
اس�ت. همیش�ه ج�زو اولین اف�رادی اس�ت که 
تازه ترین مدها را مي پوشد. بیچاره پدرش هر چه 
از صبح تا شب در آن مغازه الکتریکی کار مي کند، 
پولش را به صابر مي ده�د. من و صابر خیلی وقت 
است که یکدیگر را مي شناسیم. همین چند وقت 
پیش وقتی از دانشگاه برگش�ته بود، او را دیدم. 
کار به مدل مو و خط ریش و ش�لوار پاره پاره اش 
نداش�تم، چون اتفاق ت�ازه ای نب�ود. آنچه برایم 
عجیب بود، موتورش بود! با تعجب س�الم کردم. 
اولین چیزی که پرس�یدم این بود: موتور خودت 
کو؟ این را دیگر از کجا آوردی؟ گفت: 3 ماه است 
به پدرم فش�ار مي آورم که برای�م عوضش کند، 
گفتم: مال خودت که خوب بود. تا جایي که یادم 
هست پارسال هزینه زیادی بابتش دادي. گفت: 
این آپاچی 220 سی س�یه. دو براب�ر قبلی. فقط 
پیش قسط دادم، قدرتش 22 اسب بخاره. خالصه 
خیلی الکچریه!  از آنجا که مي دانستم بحث کردن 
با او بی فایده است، فقط گفتم: یه کم به فکر پدر 
و مادرت باش. تا ک�ی می خواهی دنبال تجمالت 
باشی؟ تو مگه نمي خوای زن بگیری؟ با این جور 
زندگی کردن در آیندت به مشکل برمي خوری...

          
    از ریخت و پاش تا اعتراض

محمدجواد، پسر دايی من، 10 س��ال است که متأهل 
شده و صاحب يك پسر به نام »ياش��ار« است و خیلی 
هم به پسرشان عالقه دارند. هر چه فكرش را بكنی که 
يك بچه دلش بخواهد را برايش فراهم کرده اند. مادرش 
مي گويد: به خ��دا جا براي لباس های ياش��ار نداريم. تا 
جايي که خبر دارم هر لباس��ش را دو، س��ه بار بیشتر 
نمي پوشد. اسباب بازی های گران قیمتش که ديگر هیچ. 
وقتی هم از او مي پرسم چرا برای ياشار برادر يا خواهری 
به دنیا نمي آوريد؟ س��رش را تكان مي دهد و مي گويد: 

با اين اوض��اع گرانی نمي توانیم يك بچ��ه ديگر به دنیا 
بیاوريم! الكی که نیست. خرج دارد. راست مي گويد. اگر 
بخواهند به او هم مثل ياشار برسند و برايش خرج هاي 
آنچناني کنند، بله، فرزند دومشان مطمئناً خیلي خرج 
خواهد داشت و با اين منطق هر کسی نمي تواند بچه دوم 
بیاورد. همیشه برايم سؤال بوده که چرا ما در عین اينكه 
ريخت و پاش و هزينه هاي کالن براي مسائل بي اهمیت 
مي کنیم، باز هم نس��بت به همه چی��ز معترضیم؟ هم 

ريخت و پاش مي کنیم، هم معترضیم!
بارها به او گفته ام مرد حسابی! اگر تو يك دهم هزينه ها 
و تجمالتی که برای ياشار مي کنی را کم کني، آن وقت 
مي تواني خرج چند بچه را با هم بدهي. تو فكر مي کنی به 
پسرت خدمت مي کنی؟ در واقع او را طوری بار آورده ای 
که فردا اگر در زندگی س��ختی ببیند، نتواند خودش را 
نجات دهد. ياشار چند سال بعد احتیاج به کس و کاری 
مثل برادر و خواهر دارد اما آن موقع تنها خودش هست و 
خودش. چه لزومي دارد برای بچه اي که هنوز پنج سالش 
نشده، گران ترين تبلت را بخری؟ چرا هر بار که به بازار 

مي رويد، اين همه لباس و... برايش مي خريد؟ 
   قید مد و برند را بزنیم

س��بك زندگی مان عوض ش��ده و خیل��ی از جوانان با 
وجود اينكه از سن ازدواج شان گذشته اما وقتی از آنها 
مي پرس��ی که چرا ازدواج نمي کنی؟ با پوزخند هزاران 
مشكل نام مي برند! در حالی که اگر تفكرشان را عوض 
کنند، خیلی از اين مش��كالت حل مي ش��ود. قطعاً اگر 
به قناعت اعتقاد داشته باش��یم، خیلی از موانع برطرف 
مي شود. اگر به ساده زيستی معتقد باشیم، خود به خود 

خیلی از هزينه های ازدواج و زندگی کاهش مي يابد.
اگر بتوانیم از کنار تجمالت، مث��ل پرده های آنچنانی، 
مبلمان لوکس، سرويس خواب، بوفه دکوری و بسیاری 
از وسايلی که واقعاً ضرورتی ندارد، يعنی با بود و نبودشان 
باز هم زندگی مي چرخد، بگذريم و قید مد و برندهاي 
گوناگون را بزنیم، مطمئناً مش��كلی برای ازدواج باقی 

نخواهد ماند.

   جمله تکراري شما 1400 سال عقب هستید!
تجمل گرايی، میل بیش از حد به زيبايی ها و دنبال کردن 
مدل های روز، دامنگیر خیلی از مردم شده است. البته 
اين اخالق در خانم ها بیشتر به چشم مي خورد و ظاهراً 
هر قدر هم برايش��ان بگويی کمتر تأثیر خواهد داشت. 
هستند زناني که همس��ران خود را مجبور مي کنند به 
خاطر تكراری شدن دکوراسیون منزل، مبلمان خانه را 
عوض کنند و پرده های جديد بگیرند، فرش ها را همرنگ 
پرده ها و به قول معروف با هم ست کنند و هزاران بهانه 
ديگر ک��ه تنها ناش��ی از حس تجمل گرايی و چش��م و 

هم چشمي  است.
وقتی برای اين طیف از افراد از حضرت زهرا )س( سخن 
مي گويی و سیره اين بانوی جهان اسالم را بازگو مي کنی، 
با حالتی عجیب و با لبخندی پرمعنا مي گويند: شما چرا 
اين گونه فكر مي کنید؟ 1400 سال عقب هستید! کمي 
به روز باشید. به روز فكر کنید. االن علم پیشرفت کرده. 
مردم آگاهند... اين در حالی است که حضرت زهرا)س( 
مي توانس��ت بهترين جهیزيه را داش��ته باشد، بهترين 
زندگ��ی از لحاظ مادی را داش��ته باش��د. چون پدرش 
پیامبر ي��ك امت بود و اگر مي خواس��ت، مردم بهترين 
هديه ها را با افتخار به س��احت ايشان تقديم مي کردند 
اما ايش��ان طور ديگری فكر مي کردند. هدف ش��ان از 
زندگی را چیزی غیر از تجم��الت و زرق و برق دنیايی 
مي دانستند. مي خواستند روش و سبك صحیح زندگی 
را به ما بیاموزند. مي خواستند به ما بفهمانند که زندگی 
تجمالتی و پیروي از مدگرايی، ارزش��ی ندارد و رضای 

خداوند متعال در آن نیست.
ايشان به عنوان کسی که پیامبر او را سرور زنان جهان 
خواندند، زندگی خودش را در مدار ساده زيستی و قناعت 
قرار داده و ارزش انس��انیت را در چنین زندگی قلمداد 
مي کنند. اينكه کس��انی را که از روش ايش��ان پیروی 
مي کنند، متحجر مي خوانن��د، نوعی تحكم و زورگويی 
است. چون هس��تند افرادی که در همین عصر شرايط 
ايجاد زندگی تجمالتی را دارند اما ساده زيس��تی را بر 

زندگی اشرافي ترجیح مي دهند.
   تجمل گرای�ی، عام�ل اصلي کمرنگ ش�دن 

دورهمی هاي خانوادگي
مصرف گرايی، تجمل گرايی و مدگرايی مهم ترين عامل 
برای کمرنگ شدن و حذف ديد و بازديدها و دورهمی ها 
ش��ده اس��ت. چون خیلی ها عامل اصلی قطع رابطه با 
اقوام ش��ان را هزينه های زياد مي دانند و مي گويند: به 
خانه فالنی نمي رويم، چون نمي توانیم او را دعوت کنیم 
و مثل او پذيرايی کنیم. هزينه هايی همچون سفره های 
رنگین، غذاهای متعدد، میوه های متنوع و... که همگی 
به خاطر خودنمايی و چشم و هم چشمي  است از ديگر 
عواقب تجمل گرايی و تك فرزندی است. امروزه خیلی 
از مردم معتقدند با اين شرايط اقتصادی نمي شود فرزند 
زيادی داشت. پس با اين توجیه به فرزند خودشان ظلم 

مي کنند و او را در تنهايی قرار مي دهند.
   مشکل کجاست؟

مش��كل در طرز فكر ماس��ت. تفكرهاي مسمومي که 
گرفتار تقلیدمان کرده و هر مدل و برندی که به اصطالح 
مد مي شود را مي پسنديم و به قول خودمان سخت پسند 
ش��ده ايم. بايد اعتراف کنیم م��ا امروز گرفت��ار آنومي 
اجتماع��ي در مدپرس��تی و تجمل گرايی هس��تیم. از 
غربی ها در نحوه زندگی کردن الگو گرفته ايم اما افراط 
کرديم و از آنها هم جلو زديم. حاال در اسراف کردن در 

جهان حرف اول را مي زنیم.
آيا تا به حال از خود پرسیده ايد اين همه تجمل گرايی 
برای چیس��ت؟ هر بار تولد بچه مي شود، اندازه خرج 
يك ماه خانواده، چه بسا بیشتر برای او هزينه مي کنند. 
اين اسراف اس��ت. اين تجمل گرايی است. اين يعني 
غافل شدن از خدا و ظلم کردن به خود. تنها با هدف 
درآوردن چشم فامیل! ما چگونه مسلمانی هستیم که 
به راحتی اسراف مي کنیم؟ شايد هم اين آيه از قرآن 
را نخوانده ايم که مي فرمايند: وال تس��رفوا انه ال يحب 
المسرفین: اسراف نكنید. همانا خداوند اسراف کاران 

را دوست ندارد.

مشکل در طرز فکر ماس�ت. تفکرهاي 
مس�مومي که گرفتار تقلیدم�ان کرده 
و هر م�دل و برندی که ب�ه اصطالح مد 
مي ش�ود را مي پس�ندیم و ب�ه ق�ول 
ش�ده ایم.  سخت پس�ند  خودم�ان 
بای�د اعت�راف کنیم م�ا ام�روز گرفتار 
آنوم�ي اجتماع�ي در مدپرس�تی و 
تجمل گرای�ی هس�تیم. از غربی ه�ا در 
نح�وه زندگی کردن الگ�و گرفته ایم اما 
اف�راط کردی�م و از آنها هم جل�و زدیم

تجمل گرای�ی به دو اقتص�اد ضرر 
ج�دی وارد مي کن�د: اقتص�اد 
س�الم خان�واده و اقتص�اد جامعه

ما در تفکر معنویت گرا ش�اهد هس�تیم 
کس�انی که ب�ر اس�اس اعتقاد ب�ه خدا 
و مع�اد، زندگ�ی را پایه ری�زی کرده اند، 
هر چه ایمان و باورش�ان ب�ه معاد قوی تر 
باشد، آس�یب های آنان در زندگی کمتر 
اس�ت چراکه بي ش�ک آرامش انسان ها 
در پرت�و ایمان ب�ه مبدأ و معاد به دس�ت 
مي آید و انس�ان معتقد به خ�دا و قیامت 
در زندگی، به خاطر این اعتقاد در دنیا، به 
سوی عمل شایسته و طهارت روح رفته و 
نه غم و اندوهی دارد و نه ترسی از آینده 
زندگی و همیشه با آرامش زندگی مي کند


