
   مينا محمددوست*
مدت ها از زمان اين خاطره مي گذرد. زماني كه هنوز دنيا 
درگير اپيدمي كرونا نبود و م�ردم راحت به هر جا مايل 
بودند، مي رفتند. با دوس�ت نازنيني ب�راي تهيه لباس 
مناس�ب يك جش�ن، به خريد رفته بوديم. به خوبي به 
ياد دارم كه بعد از پياده ش�دن از ماش�ين دوست عزيز 
بي درنگ كار خريد را ش�روع كرد. خب ما هم به همين 
منظور در آن مركز بوديم؛ يعني خريد، اما ديري نپاييد 
كه من متوجه تفاوتي آش�كار شدم. دوستم فقط خريد 
نمي كرد. شايد به عبارتي، با  تركيب كمي اغراق، مي شد 
گفت در حال فتح ب�ازار بود! گويي هر آنچ�ه در بازار به 
چش�مش مناس�ب مي آمد، بايد از آن او مي شد! فرقي 
نمي كرد حاال براي چه منظور بازار بوديم، ميل به داشتن 
هر نوع پوشاك، كيف و كفش، همراه با عطش فراوان بود.

   
   خريد خوب است تا وقتي كه. . . 

پرواضح است ميل به خريد و داش��تن وسيله هاي نو، براي 
هر كسي مخصوصاً خانم ها بس��يار دلنشين است. نو شدن 
لذت بخش است، اما مش��كل زماني اس��ت كه اين فاكتور 
عامل مهمي براي آرامش فرد باش��د، تا جايي كه ش��خص 
وقتي مدتي خريد نكند، حال خوشي ندارد. هر چند گاهي 
به افرادي كه مقطعي خلق پايين دارند، پيشنهاد مي شود با 
توجه به وضعيت اقتصادي و همين طور اگر اين كار برايشان 
خوشايند است، خريد كنند، ولي يادمان باشد افراط و تفريط 
در تمامي جنبه ها اكثراً مسئله ساز است. چنانچه به شكل 
خيلي كلي خريد را طبقه بندي كنيم، دو دسته خريد هاي 
ضروري و غيرض��روري داريم. البته بايد ب��راي خريد هاي 
ضروري انرژي و زمان گذاشت و سعي كرد به شيوه درست 
و اصولي مبلغ مورد ني��از را تهيه كرد، زي��را گاه مي بينيم 
برخي حتي براي تهيه واجبات روزمره صرف نظر از وضعيت 
اقتصادي، راحت خرج نمي كنند كه اين هم جاي بحث دارد، 
اما سخن در مورد كساني اس��ت كه عطش اين كار را دارند. 
براي اين افراد فصل يا مناسبت فرقي نمي كند، هميشه بايد 
نو نوار باشند. يا فراتر، وسيله هايي مي گيرند كه اصاًل به آن 
نيازي ندارند، يا مشابه آن را به تعداد دارند از لباس گرفته تا 

لوازم منزل و لوازم آرايشي و همه چيز. . . 
   بيماري عصر جديد 

برخي محققان در حيطه جامعه شناسي و روانشناسي از دهه 
70 اين مسئله را بيشتر تحت بررسي قرار دادند و گاه از آن 
به عنوان »بيماري عصر جديد« نام مي برند. اين رفتار داليل 
رفتاري، اجتماعي و فرهنگي متعددي مي تواند داشته باشد. 
از عوامل اجتماعي مي توان به صنعت تبليغات اش��اره كرد. 
اين صنعت گام به گام با نياز هاي بشر، چه به لحاظ ضرورت 
و چه جنبه هاي شناختي و كسب س��ود، هر روز موفق تر از 
قبل عمل مي كند. نگاهي به جنبه هاي تبليغات بيندازيم، 

جمله هاي به كار برده شده، رنگ و تنوع در حين تبليغ چه 
در نمايش فيلم هاي كوتاه يا تابلوها همگي با ظرافت خاص ما 
را به اين مسير سوق مي دهد، گاه برخي تبليغات خواسته يا 
ناخواسته جنبه مادي گرايي افراطي را پرورش مي دهند، اما 
بسياري غافل از اين مهم هستيم كه به نفع مردم يك جامعه 
نيست كه صرفاً مصرف كننده باشند و صنعت تبليغات، گاه با 
تاخت و تاز افكار را به اين سمت سوق مي دهد. پرواضح است 
يكي از عوامل مهم پيشرفت يك كشور، اين است كه بيشتر 

توليدكننده باشد تا مصرف كننده. 
    عطش خريد و چشم و هم چشمي 

از عوام��ل فرهنگ��ي عط��ش خري��د مي توان به چش��م و 
هم چشمي يا فخرفروش��ي اشاره كرد. ش��ايد بتوان گفت 
چشم و هم چشمي نوعي همپوشاني با تقليد كوركورانه دارد. 
در هر دوي اين رفتارها آنچه غالب است، عدم راحتي است! 
كسي كه با خود و فرمول زندگي خود راحت است، انرژي و 
وقتي براي اين صرف نمي كند كه در زندگي اطرافيانم چه 
مي گذرد، چه دارند و چه ندارند كه من هم مشابه آنها رفتار 
كنم. اگر در اطرافمان افرادي با اين ويژگي هس��تند تأمل 
كنيم، زيرا ما با ديدن ياد مي گيريم و برخي رفتارها به شكل 
كاماًل خزنده و بي صدا بر ما هم تأثير مي گذارد، بنابراين خود 

را از اين عوامل دور كنيم. 
از عوامل ش��خصي مي توان به موارد متعددي اش��اره كرد. 
اگر ش��خصي به اين رفتار اعتياد داش��ته باش��د، مي تواند 
نش��انه هايي با زيربنايي از افسردگي، عصبانيت هاي مزمن 
و حل نش��ده و اضطراب باش��د. در اين موارد فرد مانند هر 
رفتار اعتيادآور ديگري، زمان، ان��رژي و هزينه هاي بااليي 
صرف اين كار مي كند. اختياري بر كاري كه انجام مي دهد، 
ندارد. بلكه اين عمل )يعني خريد كردن( وي را تحت كنترل 
خود دارد، همين طور در اين م��وارد هيچ نوع اولويت بندي 
براي خريد نمي بينيم! خريد انجام مي ش��ود، حتي لوازمي 

كه نياز چنداني به آنها نداريم. صد البته در چنين مواردي 
ش��خص نياز به مداخالت درماني و روانشناختي دارد. اين 
نوع از اعتياد مانند تمام اعتيادها، باعث در بندبودن شخص 
است؛ يعني زماني كه فرد قادر به اين كار نباشد كالفگي و 
بي حوصلگي بر وي غالب مي شود، در اصل فرد براي آرامش 

به شدت وابسته به يك عامل بيروني مي باشد. 
   چرا خجالت مي كشيد؟ 

از ديگر عوامل ش��خصي ب��راي خريد، ب��ا درگيري ذهني 
كمتر و نه به ش��كل اعتيادي مي توان به ويژگي هايي مثل 
خجالتي بودن فرد اشاره كرد! شايد اين مسئله جالب باشد 
كه به شكل كلي، افراد خجالتي براي حضور در جمع براي 
پذيرايي از مهمانان، خريد بيشتري انجام مي دهند. اين افراد 
به دليل اعتماد به نفس كم از وسيله يا لباس به منظور سپري 
براي بهتر ديده شدن استفاده مي كنند. البته در نظر بگيريم 
ما در فرهنگي رشد مي كنيم كه به شكل غالب، آراسته بودن 
در حضور ديگران و سبك پذيرايي مناسب، بخش مهمي از 
آداب ماست، اما افراد خجالتي به ش��كل پررنگ تر اقدام به 
اين كار مي كنند، معموالً افراد خجالتي استنباط »حتماً« 
بايد اين وس��يله را براي پذيرايي داشته باش��م، يا »حتماً« 
اين تعداد از انواع غذا براي مهماني الزم اس��ت، در ابتداي 
معيار خريدشان وجود دارد، يعني نوعي ضرورت غيرقابل 
گريز ب��راي انواع خري��د در نظر مي گيرند كه ه��دف از آن 
بي نقص ديده شدن است. مناسب اس��ت اين افراد به روي 
اعتماد به نفس خود بازنگري داشته باشند و در صورت لزوم 
از درمانگر كمك بگيرند. مسئله مهم اين است كه افراد در 
حضور ديگران به شكل منطقي حس خوب داشته باشند، 
هر عاملي كه داشتن اين حس را تحت الشعاع قرار دهد، نياز 

به بررسي دارد. 
   وقت گذراني و بي برنامگي 

عامل ديگر بي برنامگي است! شايد در اطراف خود با اشخاصي 

برخورد داشته باشيم يا خودمان از آن دسته بوده ايم كه براي 
وقت گذراندن، بي هدف به مراكز خريد مي رويم. ويترين هاي 
زيبا، فروشندگان ماهر، ديدن زن و مردهايي كه با دست پر 
از مغازه بيرون مي آيند، همگي اشتياق خريد را دوچندان 
مي كنند. پيام��د اين نوع وقت گذراني ه��ا، مخصوصاً براي 
كساني كه حقوق معين دارند، مطابقت نداشتن دخل و خرج 
آخر ماه است. داشتن برنامه ريزي براي خريد ضروري است. 
چه بس��يار لوازمي كه با هزينه هاي باال و قسطي، بي هدف 
تهيه مي شود و ضروريات ناديده گرفته مي شوند. شايد در 
دهه هاي قبل بيش��تر اين جمله ها را مي شنيديم: »من كه 
مستأجرم، چه نيازي دارم اين وسيله را بگيرم!« گويي افراد 
با انضباط خاصي انتخاب براي خريد داشتند، فاكتوري كه 
در زمان حال كمي كمرنگ شده است، گويي عطش خريد 
غالب است. سؤالي كه پيش مي آيد، اين است آيا جامعه به 
سمت مصرف گرايي رفته است؟ چرا كاالهايي با درجه بندي 

ضرورت كمتر اكثراً در ليست خريد است؟ 
   افراط در تبعيت از مد

عامل ديگر تابع مد بودن اس��ت. برخي اف��راد از رنگ ديوار 
گرفته تا مبلمان و لباس و هر آنچه به فكر مي رس��د، دنباله 
رو مد هستند. به شكل كلي انتخاب آنچه مد است، در حد 
تعديل مي تواند بسيار هم دلنشين باشد. مشكل زماني است 
كه برخي آرام و قرار براي اين كار ندارند. رنگ لوازم پذيرايي، 
لباس ها در هم��ه موارد تابع بي چون و چراي مد هس��تند، 

يادمان باشد ما بايد مد را انتخاب كنيم نه مد ما را!
   از خريد كم كن و به كمك بيفزا 

با توجه به نكاتي كه اشاره شد و اينكه در روزهاي پاياني سال 
هستيم و بنا به رس��م اين روزها روزهايي است كه ما خريد 
بيشتري انجام مي دهيم، بايد گفت نو بودن واقعاً بد نيست. 
وقتي ما خريد مي كنيم حس خوب��ي داريم. اين يك رفتار 
بهنجار و كاماًل عادي است. اين كار وقتي خوب نيست كه ما 
اختياري به روي اين كار خود نداشته باشيم، هر جا چنين 
احساسي داشتيم، بهتر اس��ت رفتارمان را مرور كرده و در 

صورت لزوم گامي در جهت تغيير مثبت برداريم. 
نكته بسيار مهم اينكه انسان بودن مفهوم زيبا و گسترده اي 
دارد. هر كدام از ما چنانچه قدمي در جهت اصالح رفتارهاي 
نامناس��ب خود برداريم، ضمن ياري به خود چه بس��ا مايه 
دلگرمي ديگران هم باشيم. هدف از زندگي، به فكر ديگران 
بودن نيز هست. چه خوب است با تجديدنظر از هر آنچه براي 
خريد غيرضروري مي دانيم هزينه اي براي خريد ضروريات 
هم نوعانمان داشته باشيم. در ش��رايطي كه بسياري مثاًل 
كفش هاي متعددي براي هر مكان و مناسبت دارند، در مقابل 
هستند افرادي كه احتياج به فقط يك جفت كفش مناسب 
دارند و اين وظيفه انس��اني تك تك ماس��ت كه در راستاي 

كمك به عزيزان قدمي درحد توان برداريم. 
* مشاور خانواده 
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سبك نگرش

پس م�ا س�كوت را به  خاط�ر كاري دوس�ت 
داريم كه انجام نمي  دهد: ما را بيدار نمي  كند، 
آزار نمي  ده�د و نمي  كش�د، ام�ا چ�ه كاري 
انجام مي  ده�د؟ وقتي فلوران�س نايتينگيل، 
س�روصدا را »ظالمانه  ترين بي  مهري« خواند، 
بر نقطه مخالف آن نيز تأكيد داش�ت: سكوت 
بخش�ي از محب�ت اس�ت و ب�راي بيم�اران، 
ب�ه  ان�دازه دارو يا بهداش�ت ضروري اس�ت. 
اين ب�اوري عجيب اس�ت، اما پژوهش�گران 
به اين نتيجه رس�يده   اند كه درس�ت اس�ت.

     
 ش��بي س��رد در م��اه م��ارس ۲010، 100نفر 
كارشناس تبليغات در رس��توران سي هورث در 
هلسينكي فنالند جمع ش��دند تا اين كشور دور 
افتاده با مساحت متوسط را به مقصدي توريستي 
و مشهور در جهان تبديل كنند. مشكل اينجا بود 
كه فنالند به كشوري بس��يار آرام مشهور بود و از 
سال ۲00۸، هيئت نمايندگان برند ملي به دنبال 

برندي بود كه كمي سروصدا كند. 
كارشناسان  هنگام گلو تازه كردن، توانمندي  هاي 
مختلف كش��ور خود را به بحث گذاش��تند. اين 
كشور داراي معلماني اس��تثنايي، بي  شمار توت 
و قارچ وحشي و پايتخت فرهنگي سرزنده  اي به 
 اندازه نشويل، مركز ايالت تنسي بود. اين ها براي 
يك هويت ملي درست   و  حسابي كافي نبود. فردي 
پيشنهاد كرد كه شايد سكوت چيز چندان بدي 

نباشد. اين پيشنهاد آنها را به فكر فرو برد. 
چند ماه بعد، هيئت نمايندگان مجله  اي منتشر 
كرد به نام »گ��زارش برند ملي.« اي��ن گزارش به 
چندي��ن مضمون برجس��ته از جمله سيس��تم 
آموزشي مشهور فنالند و مدرسه طراحي عملي 
پرداخت. يكي از مضامين كليدي، چيزي كاماًل 
جديد بود: سكوت. در گزارش آمده بود كه جامعه 
مدرن معموالً به  طور تحمل  ناپذيري پر سروصدا 
و ش��لوغ به نظر مي  رس��د. به  گفته اين گزارش، 
»س��كوت يكي از منابع اس��ت« و مي  توان آن را 
مانند آب پاك يا قارچ وحش��ي تبلي��غ كرد. »در 
آينده، مردم حاضر خواهند بود براي تجربه سكوت، 

پول خرج كنند.«
همين حاال هم مردم اين كار را مي  كنند. در دنياي 
پرسروصدا س��كوت مش��تري دارد. هدفن  هاي 
رفع  كننده سروصدا با قيمت صدها دالر به دست 
مصرف  كنن��ده مي  رس��ند. هزين��ه كالس  هاي 
مديتيشن يك  هفته  اي س��كوت گاهي به هزاران 
دالر مي  رس��د. فنالند ب��ه اين نتيجه رس��يد كه 

مي  توان عمالً از هيچ، چيزي ساخت. 
در سال ۲011، هيئت توريسم فنالند مجموعه 
 تصاويري از افراد تنها در جنگل  هاي بكر را منتشر 
كرد و زير آن نوش��ت: »لطفاً س��اكت.« سايمن 
آنهولت، مش��اور بين  المللي »برندس��ازي ملي« 
جمله تبليغي ش��وخ   طبعانه  اي پيش��نهاد كرد: 
»حرف ممنوع، فقط عمل.« يكي از شركت هاي 
ساعت  سازي فنالندي به نام رونكو نيز شعار خود را 

ساخت:»دست  ساز در سكوت فنالند.«
اوا كيويرانتا، مدير رس��انه اجتماعي وب س��ايت 
VisitFinland. com مي  گوي��د: »تصمي��م 
گرفتيم به  جاي اينكه بگوييم كش��ورمان خيلي 
خالي و ساكت اس��ت و اينجا هيچ  كس راجع  به 
هيچ  چيز حرف نمي  زند، آن را با آغوش باز بپذيريم 

و به چيز خوبي تبديلش كنيم.«
سكوت، نقطه شروع عجيبي براي كمپيني تبليغي 
است. هر چه باشد، سكوت را نمي  توان سنجيد يا 
ثبت و صادر كرد. نمي  توان آن را خورد، جمع   كرد 
يا بيرون ريخت. كمپين فنالند اين س��ؤال را به 
وجود مي  آورد كه سكوت واقعاً چه اثرات ملموسي 
دارد، علم به بررس��ي اين مطلب پرداخته است. 
در سال  هاي اخير، پژوهشگران بر قدرت عجيب 
س��كوت براي آرام  كردن بدن، بلندكردن صداي 
انديشه هاي دروني و توازن رابطه ما با دنيا تأكيد 
كرده  اند. اين يافته ها همان جايي آغاز مي  شود كه 

انتظارش را داريم: با سروصدا. 
كلمه سروصدا )noise( داراي ريشه  اي التين به 
يكي از دو معني تهوع يا درد است. به گفته هيلل 
شوارتس مورخ، حتي افس��انه  اي در بين  النهرين 
وج��ود دارد ك��ه در آن خداي��ان از س��روصداي 
انس��ان  هاي زميني چنان به خش��م مي  آيند كه 
شروع به قتل  عام انسان  ها مي  كنند. )شهرنشيناني 
كه همسايه هاي پرس��روصدا دارند، حتماً درك 

مي  كنند، اما اميدواريم زيادي درك نكنند.(
ش��وارتس در كت��اب خ��ود تح��ت عن��وان 
»س��روصداكردن: از بابل تا انفجار بزرگ و فراتر« 
مي  نويسد كه نفرت از س��روصدا باعث شده تا در 

طول تاريخ، افرادي به حمايت جانانه از س��كوت 
بپردازند. فلورانس نايتينگيل، پرس��تار و مصلح 
اجتماعي انگليسي، در س��ال 1۸۵۹ مي  نويسد: 
»سروصداي غيرضروري، ظالمانه  ترين بي  مهري  اي 
است كه مي  توان به مريض و سالم تحميل كرد.« 
به  گفته نايتينگيل، هرگونه سروصداي نامحتاطانه 
يا هر ش��وخي پيش  پا افت��اده  اي مي  تواند عامل 
اضطراب، پريش��اني و بي  خوابي ب��راي بيماران 
در حال   بهبودي باش��د. او حتي به سخنراني اي 
استناد مي  كند كه »س��روصداهاي ناگهاني« را 
يكي از عوامل مرگ ومي��ر ميان كودكان بيمار به 

حساب مي  آورد. 
جالب اينجاس��ت كه پژوهش هاي اخير، برخي 
از ادعاهاي جانانه نايتينگيل را تأييد مي  كند. در 
اواسط قرن بيس��تم، متخصصان امراض مسري 
رابطه  اي ميان فشار خون باال و منابع هميشگي 
سروصدا همچون بزرگراه ها و فرودگاه ها يافتند. 
پژوهش هاي بعدي به نظر س��روصدا را با افزايش 
بي  خوابي، بيم��اري قلب��ي و وزوز گوش مرتبط 
مي  دانند. )اين دس��ت پژوهش ها بود كه مفهوم 
دهه ش��صتي »آلودگي صوتي« را به وجود آورد، 
اصطالحي كه سروصداهاي گذرا را به نوعي سمي 

و داراي اثرات بلندمدت به شمار مي     آورد.(
مطالعات روان شناختي انس��ان به تبيين اين امر 
كمك مي  كند كه چرا پديده اي نامرئي، مي  تواند 
چنين اثر فيزيكي قابل   توجهي داشته باشد. امواج 
صدا، اس��تخوان  هاي گوش را به لرزه درمي  آورند 
و اين اس��تخوان  ها، حركت را ب��ه حلزون گوش 
منتقل مي  كنند. حلزون گوش، لرزه هاي فيزيكي 
را به پيام  هاي الكتريكي تبديل مي  كند و به مغز 
مي  فرستد. بدن حتي هنگام خواب عميق، فوراً و 
شديداً به اين پيام  ها واكنش مي  دهد. پژوهش هاي 
روانشناس��ي عصب  شناختي نش��ان مي  دهد كه 
س��روصدا ابت��دا آميگدال  ه��ا را فع��ال مي  كند. 
آميگدال  ها خوش��ه هايي از نورون  ها هستند كه 
در لوب   گيج گاهي مغز قرار داش��ته و مس��ئول 
شكل  گيري حافظه و احساسند. اين فعال سازي 
باعث ترشح فوري هورمون  هاي استرس همچون 
كورتيزول مي  شود. افرادي كه در محيط  هاي دائماً 
پرسروصدا زندگي مي  كنند، معموالً دچار افزايش 

مزمن هورمون  هاي استرس هستند. 
همان طور كه صداي صدها ماشين تكي، روي هم 
جمع شده و ديواري آزارنده از سروصداي زمينه 
را به وجود مي  آورند، اثرات فيزيكي سروصدا نيز 
انباشته مي  شوند. در سال ۲011، سازمان جهاني 
سالمت تالش كرد موانع س��المت را در اروپا به  
صورت كمي بس��نجد. اين سازمان به اين نتيجه 
رسيد كه در س��ال، ۳۴0ميليون شهروند اروپاي 
غربي )تقريب��اً برابر با جمعيت اي��االت متحده(، 
يك ميليون س��ال از عمر س��الم خود را به  خاطر 
س��روصدا از دس��ت مي  دهند. اين سازمان حتي 
اس��تدالل مي  كند كه ۳ هزار مورد مرگ به دليل 
بيماري قلبي، ريشه در سروصداي زيادي دارند. 

پس ما سكوت را به  خاطر كاري دوست داريم كه 
انجام نمي  دهد: ما را بيدار نمي  كند، آزار نمي  دهد 
و نمي  كش��د، اما چه كاري انجام مي  دهد؟ وقتي 
فلورانس نايتينگيل، س��روصدا را »ظالمانه  ترين 
بي  مهري« خواند، بر نقط��ه مخالف آن نيز تأكيد 
داشت: سكوت بخش��ي از محبت اس��ت و براي 
بيماران، به  اندازه دارو يا بهداشت ضروري است. 
اين باوري عجيب اس��ت، اما پژوهشگران به اين 

نتيجه رسيده   اند كه درست است. 
»لطفاً ساكت« يكي از محبوب  ترين مضامين در 
برندسازي فنالند و يكي از پرطرفدارترين صفحات 
وبسايت VisitFinland. com از آب درآمده 
است. شايد سكوت به اين دليل مشتري دارد كه 
معموالً آن را چيزي ملموس به حساب مي  آوريم، 
چيزي كه به  آس��اني مي  ش��كند؛ مثل چيني يا 
شيشه، چيزي ظريف و ارزشمند. ويكمن زماني را 
به ياد مي  آورد كه تجربه نادر سكوت مطلق را حس 
مي  كرد. او در جنگل  هاي بكر فنالند، گوش  هايش 
را تيز مي  كرد تا ضعيف ترين صداهاي حيوانات يا 
باد را بشنود. او مي  گويد: »عجيب است كه چطور 
تغيير مي  كنيد. تمام قدرت دس��ت شماس��ت: 
مي  توانيد حتي با كوچك ترين صدا هم س��كوت 
را بشكنيد، اما مي  بينيد كه دوست نداريد اين كار 
را كنيد. سعي مي   كنيد تا جايي كه ممكن است 

ساكت باشيد.«
 نقل و تلخيص از: وب سايت ترجمان
/ نوشته: دن  يل اي. گروس/ ترجمه: عليرضا 
 شفيعي نسب/تلخيص: سيمين جم
/ مرجع: نوتيلوس 

سروصدا بي مهري ظالمانه اي است
سكوتروزبهروزگرانترميشود!

درباره آنان كه عطش خريد دارند

به قصد خريد آمده اي يا فتح بازار؟! 

سبك رفتار

1- ما بايد مصرف كردن را مدبرانه و عاقالنه مديريت كنيم. 
مصرف ن��ه فقط از نظر اس��الم، بلكه از نظ��ر همه عقالي 
عالم، چيزي اس��ت كه بايد تحت كنترل عقل قرار بگيرد. 
با هوا و هوس، با خواهش دل و آنچه نفس انس��ان از انسان 
مطالبه مي كند، نمي شود مصرف را مديريت كرد. كار به 
جايي مي رسد كه منابع كشور به هدر مي رود، شكاف بين 
فقرا و اغنيا زياد مي شود، عده اي در حسرت اوليات زندگي 
مي مانند و عده اي با ولخرجي و ولنگاري در مصرف، منابع 

را هرز و هدر مي دهند. 
۲-  مصرف گرايي، اسراف و اين چيزها... اين جزو ميراث هاي 
ما از گذشته است و متأسفانه اين ميراث را نگه داشتيم. ما 
ملت ايران بايد اين جامه ناس��از بي اندام زشت را از تنمان 
بيرون بياوريم. ما خيلي مصرف زده هس��تيم، بايد اين را 

حلش كنيم. 
۳-  ما در زمينه مصرف، در زمينه هزينه كردن منابع مالي 
كشور به وسيله خود ما و به وسيله همه برادران هم ميهن ما 
و به وسيله مسئوالن كشور با زحمت زياد به وجود مي آيد، 
دچار نوعي بي توجهي هستيم كه بايد اين را تبديل كنيم 

به يك توجه و اهتمام خاص. ما دچار اسراف هستيم ما دچار 
ولخرجي و ولنگاري در مصرف هستيم. 

۴-  مسئوالن كش��ور در درجه اول چه قوه مقننه چه قوه 

مجريه و چه ساير مسئوالن كشور، قوه قضائيه و غير آنها 
و اشخاص و شخصيت ها در رتبه هاي مختلف اجتماعي و 
آحاد مردم ما از فقير و غني، بايد به اين اصل توجه كنند كه 

الگوي مصرف را اصالح كنند. 
۵- ما اگر آدم هاي اهل اسراف و ولنگاري در خرج باشيم، 
ممكن است تحريم براي آدم مسرف و ولنگار سخت تمام 
بشود، اما ملتي كه نه، حساب كار خودش را دارد، حساب 
دخل و خرج خود را دارد، حس��اب مصلحت خود را دارد، 
زياده روي نمي كند، اسراف نمي كند، خوب تحريم كنند، 

بر يك چنين ملتي از تحريم ضرري وارد نمي شود. 
6-  مردم عزيزمان توجه داش��ته باش��ند صرفه جويي به 
معناي مصرف  نكردن نيست؛ صرفه جويي به معناي درست 
مصرف كردن، به جا مصرف كردن، ضايع نكردن مال، مصرف 

را كارآمد و ثمربخش كردن است. 
7-  اس��راف در اموال و در اقتصاد اين است كه انسان مال 
را مصرف كند، بدون اينكه اين مصرف اثر و كارايي داشته 
باشد. مصرف بيهوده و مصرف هرز در حقيقت هدر دادن 

مال است. 
۸-  مصرف ما به نسبت از توليدمان بيشتر است؛ اين كشور 
را به عقب مي رساند؛ اين ضررهاي مهم اقتصادي را بر ما 

وارد مي كند؛ جامعه دچار مشكالت اقتصادي مي شود. 

مصرف گرايي و اصالح الگوي مصرف در كالم مقام معظم رهبري

مصرفراكارآمدوثمربخشكنيد
رهنما

از عوام�ل فرهنگي عطش خري�د مي توان 
به چشم و هم چشمي يا فخرفروشي اشاره 
كرد. ش�ايد بتوان گفت چشم و هم چشمي 
نوعي همپوش�اني با تقليد كوركورانه دارد. 
در هر دوي اين رفتارها آنچه غالب اس�ت، 
عدم راحتي است! كسي كه با خود و فرمول 
زندگي خود راحت است، انرژي و وقتي براي 
اين صرف نمي كند كه در زندگي اطرافيانم 
چه مي گذرد، چه دارند و چه ندارند كه من هم 
مشابه آنها رفتار كنم. اگر در اطرافمان افرادي 
با اين ويژگي هس�تند تأمل كنيم، زيرا ما با 
ديدن ياد مي گيريم و برخي رفتارها به شكل 
كامالً خزنده و بي صدا بر ما هم تأثير مي گذارد، 
بنابراي�ن خ�ود را از اين عوام�ل دور كنيم ان
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