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 بهنام صدقي
افراط و تفريط در هر امري ناپسند بوده 
و مخالف با دس�تورات دين مبين اسالم 
و اخالق است. تن دادن به هر دوي آنها 
باعث دوري از اخالق انساني خواهد شد 
و نتايج سوئي را نيز به دنبال دارد. بهتر 
است در هر امري حد ميانه و وسط را مد 
نظر قرار داده و به قول معروف نه ش�ور 
ش�ور باش�يم و نه بي نمك. امروزه اين 
افراط و تفريط ه�ا به وض�وح و وفور در 
جوامع مختلف به چش�م مي خ�ورد. از 
خسيس بازي هايي كه باعث بيرون زدن 
چش�مانمان از حدقه مي ش�ود گرفته، 
ت�ا ريخت وپاش ه�اي عجيب وغريب و 
به يادماندن�ي! افراط، تفريط، اس�راف و 
تبذير ابتدا باع�ث رنجش و انزواي خود 
فرد و بعد طرد شدن او توسط آشنايان 
و خان�واده خواهد ش�د و جال�ب اينكه 
اسراف در هر امري هم امكان پذير است. 
مانند: مال، جلب توج�ه، فرزندپروري، 

شخصيت و... 
  

تفريط در ه��ر امري تنها موج��ب عذاب و 
كالفگي، بلكه به مرور زمان طرد شدن توسط 
جامعه و انزوا خواهد شد. از تفريط در مال و 
منال گرفته تا دين و... مرد س��الخورده اي 
را مي شناس��م كه تفريط عجيبي در مال و 
دارايي هاي��ش دارد. او داراي حقوق ثابتي 
است و شرايط مالي بسيار مطلوبي دارد. از 
طرفي هم تنها زندگي كرده و خرج زيادي 
هم ن��دارد. يعن��ي به راحت��ي مي تواند هم 
زندگي راحت و ايده آلش را داش��ته باشد و 
هم مقداري پس انداز. اما او بيشتر به تحمل 
زندگي س��خت و فراهم آوردن ش��رايطي 
همچون گرسنگان سومالي براي پس انداز 

بيشتر عالقه دارد. 
هر بار ك��ه او را مي بينم با خود مي انديش��م 
ك��ه آن پيرمرد با قرار دادن خود در ش��رايط 
فوق العاده سخت و ماندن حسرت همه چيز 
بر دلش به فكر جم��ع مال دنيا ب��راي كدام 
فرداس��ت؟ انگار درون پيله اي خود را حبس 
كرده. چنان رياضتي مي كشد كه مثال خاص 
و عام شده است. اين اخالق ناپسند او موجب 
طرد شدنش توسط خانواده و اقوامش شده تا 
جايي كه نوه هاي او ديگر در كنار پدربزرگشان 
لذت نمي بردند. حتي گاهي شنيدن نامش هم 

باعث رنجش آنها مي شود. 

اسراف نيز تجاوز از حد اعتدال است و در ابعاد 
گوناگوني ام��كان رخ دادن اين پديده وجود 
دارد. مانند: اسراف در آب، غذا، پوشاك، انرژي 
و... امام ص��ادق)ع( مي فرماين��د: »كمترين 
اس��راف دور ريخت��ن آب ته ظرف اس��ت.« 
جامعه بش��ري روزبه روز به بحران كم آبي و 
كمبود غ��ذا نزديك تر مي ش��ود و علت تنها 
در نحوه مصرف است، مانند: روش هاي غلط 
آبياري، دور ريختن غذا در خانه و بخش اعظم 
آن در تاالرها و رس��توران ها، اس��راف آب در 
شست وشو و مصارف خانگي، پر كردن روزانه 
آب استخرهاي خانگي و... همچنين اسراف در 
مصرف انرژي برق. كم نيستند خانه هايي كه با 
بي آبي و قطع برق سر مي كنند و دليل آن هم 
مصرف بي حد و بي مالحظه افراد ديگر بوده 
كه سبب افت فشار و بي سهم ماندن تعدادي 

از هم وطنانمان مي شود. 
تبذير نيز به معناي ريخت وپاش و هدر دادن 
مال اس��ت. تبذير در برگزاري مراسم هاي 
عروسي امروزه به وفور ديده مي شود. براي 
رسيدن دو فرد به هم و ازدواج و وصلت آنها 
با يكديگر واقعاً نيازي به آتش بازي و تبديل 
مجلس عروس��ي به سيرك نيس��ت. بارها 
ديده شده كه خانواده درجه يك عروس و 
داماد چنان رقابتي با يكديگر مي كنند كه 
در آن جمع تنها موضوع بي اهميت وجود 
عروس و داماد است! از لباس هاي ميليوني 
گرفته تا زيورآالت و رفتن به آرايشگاه ها با 
قيمت هاي نجومي! اين موضوع تنها موجب 
هدر دادن اموال مي شود و ممكن است براي 
جبران آن مدت ها گرفتار پرداخت قسط و 

وام باشيم. 
گاهي زياده روي و كوتاهي و اهمال حتي در 
اخالق برخي اف��راد نيز به چش��م مي خورد. 
بعضي ها س��اعتي تند و يك دنده ب��وده و با 
موضوعي موافق��ت يا مخالف��ت مي كنند و 
س��اعتي ديگ��ر موض��وع به كلي برايش��ان 
بي اهميت مي ش��ود. يك روز با آغوش باز از 
كسي اس��تقبال مي كنند و روز بعد حتي از 
جايشان هم بلند نمي ش��وند. همه چيز بايد 
در حد تعادل حفظ شود. حتي نظر و اعتقاد 
انسان ها. بهتر است ابتدا افراط و تفريط را در 
ذاتمان شناسايي و حل كنيم، سپس در ابعاد 
بزرگ تر و جامعه ب��ه آن بپردازيم. ثروتمند 
خس��يس و فقير ولخرج بودن هر دو خارج از 
مدار تعادل است، پس بياييم از افراط و تفريط 

دوري كنيم.

نگاهي به برخي مظاهر افراط و تفريط 

ثروتمندِ خسيس و فقيِر ولخرج نباش!

سبك رفتار

عده اي براي اينكه در مقابل مهمان خود 
بتوانند س�ربلند بيرون بيايند و مهماني 
رضايت بخش او را ترتيب دهند، مجبور 
به قرض شده اند، چون ايراني ها در بحث 
مهمان نوازي شهره خاص و عامند. بهتر 
است به اين فكر كنيم كه اگر امروز من اين 
مهماني را با يك نوع غذا و سفره اي ساده 
بگذرانم، روزي هم كه من در منزل ايشان 
مهمان هستم او در مضيقه نيست كه حتمًا 
براي من غذاهاي رنگارنگ تدارك ببيند

آسيب هاي اسراف از ديدگاه رهبر انقالب

 اسراف، همان كاري را با كشور مي كند 
كه دشمن مي خواهد

نگاه

  ُسها سپهري
اسراف معادل اس�ت با هر نوع مصرفي كه فراتر 
از نياز طبيعي يك انس�ان باش�د. اسراف نكردن 
به معناي منع لذت ي�ا جلوگيري از آن نيس�ت. 
اساساً كافي است بهينه استفاده كنيم. گاهي الزم 
است عالوه بر مصرف روزانه مان، اعم از خوراك و 
پوشاك، حتي اعمال و رفتارمان را هم از زير صافي 
رد كنيم. وقتي سفره ها بوي تجمل و رفتارها بوي 
تظاهر گرفت، اسراف و تجمل گرايي، صفا را از بطن 
خانه ها ربود. انگار در اسارت مرداب تجمل گرايي 

خود را غرق كرده ايم. 
قرار است زندگي را زندگي كنيم نه آنكه صرفاً براي يك 
زندگي، در چشم و همچشمي ها غرق شويم. تجمل به 
حدي مبناي زندگي ها قرار گرفته كه اكنون براي يك 
مهماني دادن تب ب��ه جان ها مي افت��د. كاش بدانيم با 
اس��راف تنها خود را گول زده ايم و صميميت ها را از هم 

دريغ كرده ايم. 
آراستگي زيباست، اما فرهنگ و ش��خصيت گران تر از 
لباس هاي ماركي است كه بر تن مي كنيم. گاهي خجالت 
مي كشيم يك لباس را چند بار يك جا بپوشيم، اما اين 
ترسناك تر است اگر يك رفتار ناپسند را چند بار تكرار 
كنيم.  بهتر است بدانيم اسراف فقط به معناي زياده روي 
در اس��تفاده طعام يا لباس نيس��ت، بلكه زياده روي در 
هر كاري يا در ه��ر چيزي تا حدي كه مس��بب صدمه 
وارد ش��دن به زندگي و مخل آس��ايش دروني انس��ان 
شود، اسراف است. مثل اس��راف در صحبت كه موجب 
گزافه گويي مي شود، اسراف در خواب كه به تن پروري و 
تنبلي ختم مي شود، اسراف در عبادت كه موجب غفلت 

از بقيه امور دنيوي مي شود و... 
تجمل و تظاهر س��مي اس��ت كه يك جامعه به واسطه 
آن مس��موم مي ش��ود. چه بس��ا در اين بره��ه از زمان 
جامعه نيازمند يك س��م زدايي جانانه است. شعار معلم 
مدرس��ه مان اين بود: »به جاي آرزوي خاموش ش��دن 
ش��مع خانه ديگري، براي خانه ها نور آرزو كن تا خانه 
خودت هم از اين كم سويي درآيد.« عمق اين حرف يعني 
خارج از دنياي تجمل و حس��ادت و چشم و همچشمي 

به كردارت فكر كن. 
از عروس��ي ها گرفت��ه ت��ا عزاداري ها، از خوش��ي ها تا 

ناخوشي ها، متأسفانه تجمل حرف اول را مي زند و باعث 
اسراف و خرج هاي كالن مي شود. 

كاش مي شد در كمك كردن به كودكان بي سرپرست 
يا بدسرپرس��ت هم اس��راف مي كردي��م! زلزله زدگاني 
كه چشم انتظار كمك بودند. شايد اس��راف كلمه اي با 
معناي زيبايي مي ش��د اگر در راه كم��ك و مهرباني به 
ديگران بود. از ما بعيد اس��ت اينكه در كشوري اسالمي 
زندگي مي كنيم و در مراسم هاي عزاداري با تاج گل هاي 
گران قيمت حاضر مي ش��ويم. نه براي شاد كردن روح 
آن مرحوم يا مرحومه بلكه تنها براي انداختن نام خود 

بر سر زبان ها!
سال هاس��ت در قلعه تجمل گرايي محاصره ش��ده ايم، 
بي آنكه به عم��ق عملمان فكر كرده باش��يم. به تعويق 
افتادن سن ازدواج و بچه دار شدن، كاهش ديد و بازديدها 
و... ازجمله آسيب هاي اسراف و تجمل گرايي است كه 

زندگي را به كام عامه مردم تلخ كرده است. 
حسادت ما در تجمل گرايي بوده و امروزه در بطن زندگي 
اكثر افراد جامعه ريش��ه دوانده است. حسادت كشنده 
اس��ت و تجمل و اسراف ازجمله آس��يب ها و موجباتي 
است كه به بار مي آورد. آدم حسود خواهر و برادرش را 
هم نمي شناسد؛ چراكه در وهله اول خودش را در درياي 

حسادت گم كرده است.  
الزم است بدون مقايسه و حسادت از زندگي لذت ببريم تا 
گرفتار تجمل و اسراف نشويم. بهتر است با حذف رفتارهاي 
غلط و كهنه خود، به اسراف و ريخت وپاش هايمان پايان 
دهيم. وقتش رسيده به خود فرصت ساده زيستن بدهيم 
و سفره هاي تجمل را برچينيم تا بتوانيم ساده تر لبخند را 

روي صورت هم بنشانيم.

سفره هاي تجمل را برچينيم
زندگي را زندگي كردن يا در چشم و همچشمي ها غرق شدن؟ 

سبك مراقبت

روش حضرت ام�ام در خريد مواد غذايي 
اين بود كه دس�تور مي دادن�د روزبه روز 
و به اندازه مصرف روزانه خريد ش�ود اما 
حاال اكثر ما ميوه را كيل�و كيلو خريده و 
در يخچال  نگه مي داريم كه بيشتر آن را 
به اجبار به خاطر خرابي بايد دور ريخت. 
مگر مصرف مي�وه و خوراكي ه�ر نفر در 
طول هفته چقدر اس�ت؟ با يك محاسبه 
سرانگش�تي اگر فردي روزانه سه واحد 
ميوه مصرف كن�د براي هر نف�ر در هفت 
روز 21 ع�دد مي�وه باي�د در نظ�ر گرفت

 موضوع قناعت را جدي بگيريد. منظورم 
از قناعت اين نيست كه دست به نعمت هاي 
الهي نزنيد و از آنها بهره مند نشويد. مقصود 
اين است كه حد و اندازه نگه داريد؛ زياده روي 
و اس��راف نكنيد؛ نعمت هاي اله��ي را ضايع 
ننماييد؛ كه متأس��فانه بس��ياري مي كنند. 
در جمهوري اس��المي، كس��اني هستند كه 
دستش��ان به نعمت ه��اي الهي نمي رس��د. 
نه ب��ه خاط��ر اين كه ك��م داريم. ب��ه خاطر 
اين كه بسياري به خودش��ان حق مي دهند 
كه نعمت ه��اي الهي را بي حس��اب و كتاب 
مصرف كنند؛ بي ان��دازه مصرف كنند؛ هيچ 
مالحظه اي نكنند؛ هي��چ حدي نگه ندارند و 
حتي نعمت هاي اله��ي را ضايع كنند. چقدر 
نان ضايع مي ش��ود! چقدر غذاي طبخ شده 
ضايع مي شود! چقدر ميوه مصرف نشده ضايع 
مي ش��ود و از خانه ها بيرون ريخته مي شود! 
چقدر لباس زيادتر از ان��دازه الزم چند برابر 
اندازه  الزم خريداري مي شود و در خانه ها و 
صندوق ها مي ماند، ب��راي اين كه يك بار در 

مراسمي پوشيده شود! اينها اسراف است. 
 اين مطل��ب را مل��ت عزيزم��ان بدانند كه 
اس��راف، فعل حرام اس��ت؛ گناه است؛ خالف 

شرع است؛ آنجايي كه اس��راف باشد و اسراف 
مال و اس��راف نعمت هاي اله��ي انجام گيرد، 
تضييع و تلف ك��ردن نعمت اس��ت. تصميم 
بگيريد اين كار را نكنيد. البت��ه خانواده هاي 
كم درآمد، شايد وسعشان هم نرسد كه بخواهند 
اسراف كنند؛ اما خانواده هاي پردرآمد و حتي 
بس��ياري از خانواده هاي متوس��ط، متأسفانه 
اسراف مي كنند. من اين جمله را عرض كردم، 
بر آن تأكيد و پافشاري مي كنم و خواهشمندم 
كه ملت عزيزمان، اين سخن را مورد توجه قرار 
دهند، به آن اهميت دهند، براي آن حسابي باز 

كنند و سعي شان بر اسراف نكردن باشد.
 ببينيد اس��راف چه كار مي كند؟ اسراف در 
نان، اسراف در آب، اسراف در برق، اسراف در 
مصالح س��اختماني، اس��راف در انواع و اقسام 
كاالهاي گوناگون، اسراف در اسباب بازي بچه 
و در وسايل تجمالتي! عزيزان من اين اسراف، 
همان كاري را با كش��ور مي كند كه دش��من 
مي خواه��د! او از آن طرف به وس��يله نفت، به 
وسيله تحريم اقتصادي و انواع و اقسام ضربه ها، 
بر ملت ايران ضربه وارد مي كند، از اين طرف 
هم خود م��ا با اس��راف و صرفه جويي نكردن، 

ضربه او را تكميل مي كنيم.

 مطهره تنگستاني
پنج ش�نبه بود و طب�ق قرار هميش�گي ب�ه بازار 
شهرمان س�ري زدم. اما اين بار با نگاهي متفاوت. 
همه ما اين اتفاقات را در مقابل خود بارها ديده ايم 
اما متأسفانه به سادگي از كنار آن مي گذريم. آن روز 
س�عي كردم با نگاهي متفاوت وارد بازار محله مان 
ش�وم. از كنار افراد زيادي گذش�تم و كيس�ه ها را 
در دستشان وارس�ي كردم. هركسي به زور حجم 
س�نگين پالس�تيك ها را با خ�ود حم�ل مي كرد. 
كيلو كيلو ميوه و صيفي جات و... دوس�تم را ديدم. 
خانواده اي دو نفره بودند. آنها هم دستشان پر بود. 
همراه همس�رش بود. چهار دست داش�تند، فكر 
مي كنم بايد چهار دست ديگر هم قرض مي كردند 

تا به آنها در حمل خريدشان كمك مي كرد!
امان از خانواده هايي كه ساك هاي چرخ دار خريد 
هم به كمكشان آمده بود. تا جايي كه ديگر نه ساك 
جا داشت و نه دستشان! از دوستم پرسيدم چه خبر 
است؟ مهمان داريد؟ گفت: »نه؛ اين خريد هفتگي 
ماست و هميشه كارمان همين است.« تعجب كردم 
و پرس�يدم: »فاطمه جان! ش�ما كه دو نفر بيش�تر 
نيستيد. يعني اين همه ميوه و خوراكي را در طول 
يك هفته شما دو نفر مي خوريد؟« پاسخش جالب 
بود. گفت: »شايد مهمان بيايد، بهتر است در منزل 

داشته باشم!« 
با خود فكر كردم چند نفر از ما به اين ش�كل خريد 
مي كنيم و ب�ا طناب اين ش�ايدها به چاه اس�راف 
مي افتيم. بله! صحيح است! اس�راف! تا حاال دقت 
كرده ايد شايد همه ما درگير اين اتفاقات شده ايم و 
تا يك چيزي را كمي ارزان تر از حد معمول ببينيم 
بيش�تر از نياز خود خريد مي كنيم؟ حتي به قيمت 

اينكه در منزل ما خراب شود. 
  

 هر روز چند دانه ميوه مي خريم؟
يكي از همراه��ان حضرت امام خمين��ي)ره( در پاريس 
تعريف مي كند كه روزي براي خري��د ميوه بيرون رفتم. 
امام فرموده بودند كه مثاًل يك كيلو پرتقال بخريد. من كه 
ديدم پرتقال هاي خوبي است و قيمتش نيز ارزان تر است 
به جاي يك كيلو مقدار بيش��تري خريد كردم. در هنگام 

برگشت امام پرس��يدند: »چرا بيش از اندازه هر روز ميوه 
خريده اي؟« پاسخ دادم: »قيمت ارزان تر از روزهاي ديگر 
بود، بيشتر خريدم.« پاسخ امام به او زيباست. امام فرموده 
بودند: »آن مقدار كه بي��ش از اندازه ه��ر روز خريده اي 
را به بازار ببر و به فروش��نده برگردان، اگ��ر ميوه ارزان تر 
اس��ت، بايد همه از آن اس��تفاده كنند نه اينكه ما بيشتر 
استفاده كنيم« و خدمتكار هم طبق امر امام زيادي ميوه 

را برگرداندند. 
روش حضرت امام در خريد مواد غذايي اين بود كه دستور 
مي دادند روزبه روز و به اندازه مصرف روزانه خريد شود. اما 
حاال اكثر ما ميوه را كيلو كيلو خريده و در يخچال ها نگه 
مي داريم كه بيشتر آن را به اجبار به خاطر خرابي بايد دور 
ريخت. مگر مصرف ميوه و خوراكي هر نفر در طول هفته 
چقدر است؟ با يك محاسبه سرانگشتي اگر فردي روزانه 
سه واحد ميوه مصرف كند كه اين يك واحد متعارف رو به 
باالست )بر اساس آماري كه مركز بهداشت اعالم مي كند 
سهم هر نفر روزانه دو ميوه اس��ت( براي هر نفر در هفت 
روز 21 عدد ميوه بايد در نظر گرفت. از ميوه هاي مختلف. 

فرقي هم نمي كند. 
مثاًل اگر از هر ميوه چهار عدد هم بگيريم و پنج مدل ميوه، 
اين كافي است براي يك هفته يك نفر، اما خريد هميشگي 
ما اين است كه بدون حساب و كتاب سه كيلو سيب، چهار 
كيلو زردآلو، دو كيلو آلو و... بخريم. كدام يك از ما شده كه 
يك جا ارزاني باشد يا حراج كرده باشند اما چون آن ميوه 
را در خانه داريم ديگر نخريم يا به اندازه مصرفمان بخريم 
تا شايد اين بار ميوه ارزان به همسايه مان هم برسد؟ تا به 
حال به اين فكر كرده ايم؟ ما بايد چيزي را كه ارزان است 
به جاي يك كيلو، سه كيلو بخريم و گنديدنش در منزل را 

مشاهده كنيم به اين قيمت كه به دست ديگران نرسد؟
 آثار و تبعات منفي اسراف بي شمار است

اسراف كردن ازجمله اعمال نكوهيده اي است كه عالوه بر 
زيان هاي فردي مانند هدر رفتن پول خانواده و... زيان هاي 
اجتماعي متعددي همچون ضايع كردن حقوق ديگران 
و ناعادالنه تقسيم شدن كاالهاي مصرفي را نيز به دنبال 
دارد. اس��راف به معناي زياده روي و تجاوز از حد و اندازه 
است و شامل هر عملي مي شود كه از نظر كيفي و كمي از 

حد طبيعي خارج شده باشد. 
پس نه تنها در خريد يا حتي در روابطمان با ديگران، بلكه 

در هر عمل و امري بايد مراقب اين كمينگاه پنهان باشيم. 
مصداق ديگر اس��راف را مي توانيم مهماني هايي در نظر 
بگيريم كه بي��ش از اندازه مهماني رفت��ن و مهماني هاي 
تجمالتي دادن و در سفره چندين مدل غذا آماده كردن 
و... اس��ت. هيچ به اين فكر نمي كنيم كه فردايي كه قرار 
است مهمان طرف مقابل باشيم ش��ايد او نتواند از عهده 

اين جور مهماني برآيد؟
بارها شاهد بوده ايم كه عده اي براي اينكه در مقابل مهمان 
خود بتوانند سربلند بيرون بيايند و مهماني رضايت بخش 
او را ترتيب دهند، مجبور به قرض شده اند، چون ايراني ها 
در بحث مهمان نوازي شهره خاص و عامند. بهتر است به 
اين فكر كنيم كه اگر امروز من اين مهماني را با يك نوع 
غذا و سفره اي س��اده بگذرانم، روزي هم كه من در منزل 
ايشان مهمان هس��تم او در مضيقه نيست كه حتماً براي 

من غذاهاي رنگارنگ تدارك ببيند. 
اس��راف فقط در ماديات نيس��ت. نم��ود آن در ماديات 
مشهودتر است. در نفس��انيت نيز انسان ها گاهي اسراف 
مي كنند. مثاًل اسراف در صحبت كردن، اسراف در بذل و 
بخشش تا جايي كه خانواده فرد در مضيقه بيفتد، حتي 
اسراف در عبادت، تا جايي كه كل وقت خود را فقط براي 

عبادت صرف كند. هر انس��اني با كمك عقل خود و عرف 
جامعه مي تواند تش��خيص دهد كه اكنون از مرز اعتدال 

خارج شده است. 
براي اسراف آس��يب هاي فردي فراواني ذكر شده است. 
ازجمله آس��يب هاي جس��مي، گمراهي، فق��ر و نابودي 
انس��ان، عذاب آخرت، غفلت از ياد خدا و... همينطور كه 
امام علي)ع( فرمودند: »اس��راف، موجب هالكت است و 

ميانه روي، مايه زياد شدن ثروت.« 
براي اس��راف تبعات منفي اجتماعي فراواني آورده شده 
است. ازجمله مهم ترين آنها نابودي منابع اقتصادي است. 
امام علي)ع( مي فرمايند: »اسراف ثروت زياد را هم به فنا 

مي دهد.«
در جامعه اي كه اس��راف تبديل به عرف ش��ود، مانند 
همين خريدهاي كنوني ما يا اينك��ه افراد آب و برق را 
زيادي مصرف مي كنند و بگويند: »پولش را مي دهيم«، 
خب ب��رادر من! خواهر م��ن! به اين فك��ر مي كنيد كه 
شايد همسايه ش��ما االن آب و برق نداش��ته باشد؟ در 
چنين جامعه اي نبايد انتظار داشت كه رشد اقتصادي 
چشمگير ش��امل خانواده ها و... شود.  يكي ديگر از آثار 
اجتماعي اسراف، اختالف طبقاتي است. وقتي من سه 
كيلو مي��وه ارزان قيمت خريد كنم ام��ا خانه كناري ام 
براي خريد، ميوه پيدا نكند، اين اختالف طبقاتي چند 

برابر مي شود. 
در روايات ديني ما اس��راف به ش��دت مذمت شده است. 
لقمان ب��ه فرزندش گفت: »س��ه عالمت براي ش��خص 
اس��راف گر وج��ود دارد: اول اينكه مي خ��رد آنچه براي 
او نيست )در ش��أن او نيس��ت( و مي پوش��د آنچه براي 
او نيس��ت )برازنده او نيس��ت( و مي خورد آنچ��ه براي او 
نيست )فراخور حال او نيست(. در قرآن كريم نيز همواره 
بر رعايت حد اعتدال تأكيد ش��ده اس��ت. آيه 31 سوره 
اعراف را بي ش��ك همه ما ش��نيده ايم: »كلوا واشربوا و ال 
تسرفوا انه ال يحب المس��رفين: بخوريد و بياشاميد ولي 
اسراف نكنيد كه خداوند مس��رفان را دوست ندارد.« اما 
واقعاً چقدر به آن عمل كرده ايم؟ گاهي اوقات متأسفانه 
بعضي خصلت هاي غلط و اشتباه براي ما تبديل به عادت 
مي شود. بايد حواسمان باشد عادت هاي غلط برايمان به 
باور تبديل نشود؛ چراكه وقتي باور شد، تبديل به فرهنگ 

نيز مي شود.

با طناب »شايد«ها به چاه اسراف نيفتيم

مقدار بيش از اندازه را به فروشنده برگردان!

سبك خريد

بدون مقايس�ه و حس�ادت از زندگي 
ل�ذت ببري�م ت�ا گرفت�ار تجم�ل و 
اس�راف نش�ويم. ب�ه خ�ود فرص�ت 
س�اده زيس�تن بدهيم و س�فره هاي 
تجمل را برچينيم تا بتوانيم س�اده تر 
لبخن�د را روي ص�ورت هم بنش�انيم


