
    فرصتی برای غذا درست کردن ندارم
فاطمه سلیمی/ کارمند/ 37 ساله

با کیسه ای پر از س��وپر مارکت بیرون می آید که حاوی 
کنسرو و سوسیس کالباس و نوش��ابه است. در پاسخ به 
این س��ؤال که چرا اینقدر سوسیس کالباس خریده اید، 
می گوید: من یک زن شاغل در شرکت خصوصی هستم. 
ساعت چهار و نیم پایان ساعت کار من است، ولی اغلب 
مواقع ما مجبور ب��ه ماندن در تایم اضافه کاری تا ش��ب 
هستیم. حاال تصور کنید من ساعت هشت و نیم به خانه 
می رس��م و تازه وظایف مادری من آغاز می شود. باید به 
امور خانه، درس و مش��ق بچه ها و مهم تر از آن تهیه غذا 
بپردازم. واقعاً چه چیزی می شود در نیم ساعت آماده کرد 
جز یک غذای یک سرهم بندی شده با مواد آماده؟کافی 
است نظرسنجی کنیم، بی شک همه پیشنهاد سوسیس 
سیب زمینی، سوسیس بندری و ژامبون و... می دهند. یا 
در بهترین حالت مجبورم خورشت های آماده داغ کنم. 
حاال به لطف تکنولوژی انواع غذاها به صورت کنسروی در 
دسترس مردم است و بیشترین مشتری این محصوالت 
آنهایی هس��تند که مثل من وقت برای آشپزی سنتی 
ندارند. اصاًل وقت��ی همه چیز به صورت آم��اده در بازار 
موجود است چرا باید به خودمان زحمت بدهیم غذاهای 
پر درد سر تهیه کنیم؟ قورمه سبزی محبوب ترین غذای 
ایرانی هاست که از کوچک و بزرگ همه دوستش دارند، 
ولی پروس��ه تهیه مواد و پختش بس��یار طوالنی است. 
می رویم فروشگاه و با یک قیمت نسبتاً مناسب خورش 
آماده می خریم. یا هر غذایی که تهیه آن دش��وار است. 
البته خودم از این وضعیت راضی نیس��تم و گاهی برای 
عطر و طعم غذای خانگی دلم تنگ می ش��ود و روزهای 

تعطیل سعی می کنم این کمبود را جبران کنم. 
    تهیه غذای آماده از کدبانوگری به دور است

سیده کبری حسینی / مادر بزرگ
او را در فروش��گاه با نوه اش می بینم. نوه اص��رار دارد از 
آن غذاهایی که در تبلیغ تلویزیون دیده اس��ت، برایش 
بخرد، ولی مادر بزرگ ش��یرین زبان به او وعده می دهد 
که خودش آن غذا را درس��ت کند. می گوی��د: این بچه 

گناهی ندارد. ذائقه اش به مصرف مواد آماده عادت کرده 
است. زمان ما اگر کس��ی برای مهمانی غذا از رستوران 
سفارش می داد، س��عی می کرد مهمان هایش بو نبرند. 
چ��ون از آداب کدبانوگری به دور بود ک��ه برای مهمان 
غذای بیرون سرو کنند. یا عروس ها خجالت می کشیدند 
بگویند غذا پختن بلد نیستند، ولی حاال زن ها در مصرف 
غذای آماده با هم مس��ابقه می دهند. برایشان تبدیل به 
یک فرهنگ شده است. متأس��فانه اگر کسی بگوید دو 
روز مشغول تهیه سبزی قورمه بودم یا ساعت ها داشتم 
پیاز داغ آماده می کردم مورد تمسخر قرار می گیرد. اگر 
زنی بگوید خودش ترشی درست می کند همکارهایش 
او را دس��ت می اندازند. زن های جوان ع��ار می دانند که 
خودش��ان موادغذایی را تهیه کنن��د. می دانم از حرف 
من دلخور می ش��وند، ولی خیلی هایش��ان راحت طلب 
ش��ده اند. خب ش��رکت ها هم می بینند که نیاز جامعه 
چه چیزهایی است و دس��ت به تولید همان محصوالت 
می زنند و اتفاقاً پرفروش هم می ش��ود. فکرش را بکنید 
یک زمانی در خانه ای که میررزا قاسمی درست می شد 
عطر سیر و بادمجان های کبابی کوچه را پر می کرد، ولی 
حاال تبدیل شده به یک غذای کارمندی یا آماده که هیچ 
طعمی ندارد. مگر می شود طعم تخم مرغ را برای مدت 
طوالنی حفظ کرد؟ جز با مواد نگهدارنده که عین خوردن 
سم است و تدریجی مردن. او از زن ها می نالد و می گوید: 
آنهایی که آشپزی را تحقیر شخصیت زن می دانند معده 
و ذائقه کودکان را با طعم های پوشالی موادی که به زور 
طعم دهنده ها قابل تحمل هستند عادت داده اند. بچه ها 
به نسبت گذش��ته بدغذا ش��ده اند و کم کم دارند طعم 
غذاهای اصیل و سنتی را از خاطر می برند. در عوض از هر 
کدام بپرس��ید غذای مورد عالقه اش چیست از بچه سه 

ساله تا 30ساله بی معطلی پاسخ می دهد، پیتزا!
    در جست وجوی کنسرو کله پاچه

 رضا احمدی/ کارمند/43 ساله
مردی کودکش را در س��بد خرید گذاش��ته و آن را در 
فروش��گاه می چرخاند. نگاهش به قفسه غذاهای آماده 
اس��ت. به س��متش می روم. کم��ی که خیره می ش��وم 

می فهمم دنبال کنسرو کله پاچه می گردد. همین بهانه 
گفت وگوی ما می ش��ود.  رضا احمدی می گوید: گرانی 
محصوالت غذایی و دشوار بودن تأمین مواد ارگانیک آنها 
را به سمت مواد کنسروی یا فست فود سوق داده است. 

فرض کنید بچه ام ه��وس کباب کرده باش��د، آیا من یا 
بس��یاری والدین دیگر قادریم گوشت س��الم با قیمتی 
کمتر از 100هزار توم��ان پیدا کنیم؟ کب��اب را باید با 
یک برنج ایرانی خورد. آیا می ش��ود برن��ج کیلویی 30 
هزار تومان خرید؟ پس اگر فرزن��دم هوس کباب کند، 
راحت تر است که یک بسته کباب آماده بخرم و هوسش 

را فرو بنشانم. 
می دانم طعم آنها فرقشان از زمین تا آسمان است، ولی 
همیشه این هوس ها قابل برآوردن نیست. اگر یکی مثل 

همسر من هوس کله پاچه کند چه باید کرد؟
 وقتی کنس��رو آن با قیمت مناس��ب در دسترس است 
کیفیت را فدای قیمت می کنیم و آن را می خریم. وقتی 
تهیه غذاهای محلی هزینه پیش پخت آن بیشتر از تهیه 
کنسرو آن است خب آدم راه دوم را انتخاب می کند. وقتی 
تهیه مرغ یا گوشت برای خیلی از خانواده ها دشوار است، 
با خرید دو تا سوس��یس و کمی کالباس کیفیت پایین، 

شکم خانواده چند نفری شان سیر می شود. 
وقتی غذای اصیل ایرانی تهیه اش از غذای آماده شرکتی 
ارزان تر است، طبیعی اس��ت که بین مردم طرفدار پیدا 
می کند.  او در البه الی صحبت هایش از تبلیغات رسانه ها 
گالیه کرده و می گوی��د: تبلیغات خوش رن��گ و لعاب 

تلویزیون همه را مسحور خود کرده است.
 هر روز از یک محصول جدید رونمایی می شود و آنقدر 
تش��ریفات و هنر میز آرایی ش��ان دقیق اس��ت که هر 
مخاطبی را وسوسه می کند. گاهی کودکم زنگ می زند 
که بابا آمدی فالن غذا را برایم بخر. حتماً هم فالن برند 
باشد. خیلی ها دوس��ت دارند تمام خوراکی های تبلیغ 
ش��ده را تجربه کنند و همین تحری��ک مخاطب، هدف 

اصلی سازندگان است. 
آنها برای نیل به اهداف اقتص��ادی خود فرهنگ غذایی 
مردم را قربانی خواسته هایشان کرده اند و کم کم غذاهای 

اصیل وس��الم رنگ می ب��ازد. ادامه این رون��د می تواند 
صدمات جبران ناپذیری به فرهن��گ غذایی خانواده ها 
و سالمتش��ان وارد کند. گرانی بیش از حد محصوالت 
اولیه غذایی از دیگر علت ه��ای رو آوردن مردم به غذای 
کنسروی و آماده است. احمدی همچنین معتقد است: 
یک چشم و هم چشمی میان بانوان در حال شکل گیری 
است که اگر کسی فالن غذای آماده را با فالن برند تست 
نکرده باشد، گویی از تمدن جا مانده است. او معتقد است 
قبل تر خانواده ها روز تعطیل یا ش��اید ماهی یک بار به 
رستوران فست فود می رفتند و خوردن ساندویچ یا پیتزا 
یک تفریح و تنوع محسوب می ش��د، ولی حاال برعکس 
شده و راه افتادن بوی غذاهای اصیل میان چندین شب 
غذای حاضری خوردن، اس��تثنا ش��ده است؛ این یعنی 
مرگ عادت های غذایی درست؛ این یعنی خداحافظی با 
بوی سبزی سرخ شده در خانه. بوی پختن رب یا حتی 
کز دادن کله پاچه! او نظ��رش را تکمیل می کند و ادامه 
می دهد: زندگی شهری هم دلیل مهمی برای این تغییر 
است. مردم اغلب آپارتمان نشین هستند و برای پختن 

غذاهای مورد عالقه شان قدرت مانور ندارند. 
مثال نمی ش��ود در آپارتمان بوی کله پاچه یا س��یرابی 
راه انداخت، چرا که هر کسی دوس��ت ندارد یا بسیاری 
از غذاه��ای کبابی را ب��ه دلیل مراعات ح��ال اقتصادی 
همسایه ها تهیه کرد. بنابر این یا باید با جیبی پر از پول 
به رستوران رفت یا همان غذاها را نیمه آماده تهیه کرده 

و در خانه درستشان کرد. 
تهیه غذای س��الم هزینه زی��ادی دارد. فرض کنید یک 
خانواده سه نفره بخواهند یک پرس ماهی بخورند. خدا 
می داند همان یک وعده چند هزار تومان برایش��ان آب 
می خورد. ولی با پول همان ماهی می ش��ود چند پرس 
غذای آماده تهیه کرد. هم متنوع تر است هم به صرفه تر. 
البته تمام اینها که گفتم دلیل نمی شود غذای فست فود 
را به غذای سنتی ترجیح بدهیم، بلکه شرایط اقتصادی 
و اجتماعی و فرهنگی این جب��ر را به ما تحمیل کرده و 
قورمه سبزی و قیمه بادمجان را در جدال با پیتزا و الزانیا 

مغلوب کرده است. 
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قصه زندگی

نگاه

   مونا دهقان
مصرف گرایی، تجمل گرای�ی و افتخاراتی 
که نه تنها در آن مهمانی بلکه در بس�یاری 
از زندگی ها،خری�د جهیزیه، سیس�مونی، 
جش�ن های عروس�ی،نامزدی، تولد و... به 
چش�م می خورد و اکث�راً در فضای مجازی 
از جمله اینس�تاگرام به نمایش گذاش�ته 
می شود، بی تردید یکی از مهم ترین آفات 
زندگی ماست. چند وقت پیش اتفاقی برایم 

افتاد که انگیزه نوشتن این مطلب شد.
         

    زندگی ساده ای که الکچری شد
»زمانی که ازدواج کردند، عروس جهیزیه نیاورد؛ 
یعنی پ��درش تعداد زیادی فرزند داش��ت حتی 
به زور با پول مسافرکشی می توانست شکم شان 
را س��یر کند، از طرفی داماد هم که خیلی جوان 
بود و تازه از س��ربازی برگشته بود، پولی نداشت. 
ناگزیر با یک مراس��م کوچک به ی��ک اتاق خانه 
پدرشوهر رفتند و زندگی شان شروع شد.نزدیک 
به 10س��الی می ش��ود که از هم بی خبر بودیم و 
االن آدرس باالی ش��هر را به من داده، نمی دانم 
شرایط زندگیشان چطور است و البته برای اینکه 
کنجکاوی نکرده باش��م، چیزی نپرسیدم.« این 
صحبت های مادرم بود که برای معرفی دوس��ت 
دوران تحصیل��ش و ترغیب من ک��ه برای رفتن 
به مهمانی ناه��ار همان جمعه که ب��ا تعدادی از 
دوستانشان جمع شده بودند همراهی اش کنم. 
برای اینکه ذهنیتی در مورد آنها داش��ته باشم، 
گفتم چه مدل خانواده ای هستند؟ مادرم گفت: 
مثل خودمان، حتی خاکی تر هم هس��تند. روز 
مهمانی فرا رس��ید با اینکه صبح جمعه بود، اما 
زمان زیادی را به دلیل طول مسیر در راه بودیم. 
پس از ورود با بهترین خانه باغ در منطقه شمال 
تهران ک��ه حداقل 600 متر بود مواجه ش��دیم، 
دهانمان از محوطه سازی باز مانده بود و البته از 
چند ماشین آخرین مدلی که پارک بودند، مات و 
مبهوت به در ورودی خانه که چه بگویم به عمارت 
رسیدیم، وارد خانه ش��دیم دکوراسیون زیبا و به 
روز، گچ بری و سنگ کاری که معلوم بود هزینه اش 
به اندازه آپارتمانی است که در آن ساکن هستیم و 
پذیرایی، میز غذا و دسر، میوه، عصرانه و ... توسط 
آش��پز و خدمه که دیگر برایتان نگویم. یک جور 
پزدادن و فخرفروشی در رفتارشان بود که معذب 

می شدیم. دلم می خواس��ت مهمانی تمام شود 
و از این جو س��نگین راحت شوم... مهمانی تمام 
ش��د به مادرم گفتم از صمیمت و خاکی بودنی 
که صحبت می کردید، خبری نبود... مادرم که از 
این همه تغییر جا خورده بودند سکوت کرد تا به 
خانه رسیدیم، اما من در این فکر بودم چرا این دو 
نفر که زندگیشان را به این خوبی طی این سال ها 
ساخته اند به جای این همه بریز و بپاش و ساختن 
زندگی الکچری ب��ه زوج های ج��وان همچون 
خودشان کمک نمی کنند یا شغلی برای جوانان 

بیکار راه نمی اندازند؟
    حیات سرمایه داری در گرو مصرف گرایی 

است
خدیجه س��رخوش مش��اور و درمانگ��ر خانواده 
می گوی��د: ساده زیس��تی بای��د توس��ط اف��راد 
صاحب نف��وذ در جامعه تبلیغ ش��ود. مهم ترین 
دلی��ل مصرف گرایی به سیاس��ت های تولید در 
کش��ورهای س��رمایه داری برمی گردد، که برای 
فروش محصول تولید ش��ده خود،ابت��دا ایجاد 
احس��اس نیاز کرده،به طوری که مصرف کننده 
احس��اس کند، قطعاً به آن محص��ول نیاز دارد و 
روزی قطعاً به دردش خواهد خ��ورد، این نیاز از 
طرف تولیدکننده به ش��کل تبلیغات گستره به 
وجود می آید، در کشور ما هم عالوه بر گرته برداری 
از الگوی س��رمایه داری غرب، نادانس��ته در دام 
مصرف گرایی می افتند. به عن��وان مثال، در بین 
خانواده و اقوام به کرات وس��ایلی دیده می شود 
که به ندرت به کارآمده یا نب��ودش تأثیر زیادی 
در زندگ��ی ندارد، مانند چای س��از، قهوه جوش، 
سرخ کن، س��والر و... اما برخی خود را مجبور به 

خرید این وسایل و لوازم می کنند .
افراد جامعه به تدریج از طریق تبلیغات فریبنده 
که هر روز در مقابل چشمانشان قرار دارد،احساس 
نیاز کرده و در این دام گرفت��ار می آیند، غافل از 
اینکه این نیاز کذب سیر ش��دن را بر نمی تابد و 
به طور دائم فزونی می گیرد، افراد هم برای عقب 
نماندن از این قافله که بی شباهت به حکایت خر 

دجال نیست، آن را دنبال می کنند.
از آنجا که الگوهای اکثریت افراد یک جامعه، اغلب 
در بین همان جامعه زندگ��ی می کنند، اصالح 
این الگوها از طریق تبلیغ ساده زیستی،خصوصاً 
از طرف افراد صاحب نف��وذ در جامعه، می تواند 

راهگشا باشد.

    امیر بانی*
مدنیت، پدیده ای اس��ت که اکنون گس��تره 
آن مرزهای این شهر و آن ش��هر را شکسته و 
همسایگی شهری با شهر دیگر اغلب با فاصله ای 
خیلی کم حس می شود. در این میان مدیریت 
شهری در فضای شهرنشینی مشغله ای خطیر 
و مهم است، بسیار مهم تر از آنکه بخواهیم به 
معنای لغوی و عنوانی آن بسنده کنیم. تمدن 
هر شهری تا حدی بس��تگی به اقلیم آن دارد، 
با این حال سنگ بنای ساختمان ها و معماری 
آنها، خیابان ها، نوع زیس��ت م��ردم و... بیانگر 

درونیات، تفکرات، فرهنگ یک شهر است. 
مروزه مدیریت شهری در سطح کالن با مشکالت 
زیادی روبه رو اس��ت که یک��ی از عوامل مهم آن 
رشد جمعیت است که در پی آن عالیق و سالیق 
مختلف، باوره��ا و فرهنگ ها و حت��ی اعتقادات 
گسترده و متفاوت مردم و به ویژه سبک زندگی 
آنها باعث ایجاد مسائل مختلف می شود و مدیریت 
شهری با پای کار آمدن در همه این موارد می تواند 
نقش مؤثری را در جهت رش��د و عدم مشکالت 
احتمال��ی ایفا کن��د. تصور کنید ش��هرها دچار 
بحران های مختلفی بش��وند، یا نیازهای اقش��ار 
مختلف جامعه، یا امنیت و رف��اه اجتماعی افراد 

و... آیا یک دهیار،بخش��دار، ش��هردار، فرماندار 
و دیگ��ر عناوین مدیریتی به تنهایی قادر اس��ت 
همه این مشکالت را حل کند؟ بدون شک برای 
رفع نیاز و مش��کالت ش��هروندان وجود نیروی 
انس��انی دانش��ور در کنار مدیران اجرایی بسیار 
ضروری است. آنچه این روزها در مدیریت شهری 
جایش خالی اس��ت و به خوبی حس می ش��ود، 
نبود جامعه شناس��ان در قس��مت ها و پست ها و 
رده های باالی ش��غلی و مش��ورتی دستگاه های 
مدیریتی ش��هر و کالنش��هرهای مختلف است، 
افرادی که جامعه شناسی، جامعه شناسی مدرن، 
جامعه شناس��ی اقتصاد و روانشناسی اجتماعی 
بدانند و نیز در کنار همه اینها در پست مدیریت 
شهری باش��ند به خوبی می دانند کجای شهر با 
افرادی که در آن ساکن هستند دچار چه مشکالت 
و معضالتی خواه��د بود. یک جامعه ش��ناس با 
دید جامعیت و مردم شناس��ی و به��ره گیری از 
جغرافیای اقلیمی و سیاسی شهر، کمک فراوانی 
میکند تا شهر دارای رشد خوبی باشد. امید است 
با بهره گیری مناسب از تخصص های مختلف در 
مدیریت شهری جامعه ای همیشه ایمن و رو به 

رشد در سطوح مختلف داشته باشیم. 
* پژوهشگر برنامه ریزی و مدیریت شهری

روایتی  از آفت مصرف گرایی  و زندگی الکچری

ازجنوبتاشمالشهر

جایخالیجامعهشناساندرمدیریتشهری

مردم می گویند وقت و پول برای خوردن غذای سالم ندارند

تبعیدقیمهوقورمهسبزیدرهجومپیتزاوالزانیا!

سبک تغذیه

   مرضیه بامیری
در دنیای پرش�تاب ام�روز که همه چیز به س�رعت ب�رق می گذرد و 
زندگی ها به واسطه تأمین معاش دش�وارتر از قبل شده، افراد به یک 

زندگی ماشینی با دور تند دچار می شوند. 
حاال دیگر کمتر زنی ساعت ها پای گاز می ایس�تد یا درکمتر خانه ای 
پیدا می ش�ود که بتوان در آن به واس�طه تأمی�ن موادغذایی خانگی 

رایحه های مختل�ف ایجاد کرد. زندگی های آپارتمان نش�ینی تحمل 
این کدبانوگری ها را ندارد. 

گرایش م�ردم در س�ال های اخیر به س�مت مصرف غذاه�ای آماده 
و کنس�روی به حدی ش�ده که آم�ار چاقی، ابت�ا به دیابت و س�ایر 
بیماری های قلبی عروقی مانند سکته رو به افزایش است، اما آیا تحلیل 
و علت یابی این پدیده اجتماعی و تغییر فرهنگ غذایی مردم با حرف و 

نظریه قابل تغییر است؟ آیا آپارتمان نشینی و گرایش به شهرنشینی، 
کمبود وقت و گرانی محصوالت غذایی موجب این وضعیت شده است؟ 
زنان به عنوان عامل اصلی سفره ایرانی، از جمله مهم ترین مشتریان 
فست فودها هستند و اگر قرار باشد علت تغییر ذائقه ها را جویا شویم 
باید پای حرف های بانوان بنش�ینیم. البته گفت وگو با مردها را هم به 

عنوان یک طرف دیگر این وضعیت نباید فراموش کرد. 

قبل تر خانواده ها روز تعطیل یا شاید ماهی 
یک بار به رستوران فس�ت فود می رفتند 
و خوردن س�اندویچ یا پیتزا یک تفریح و 
تنوع محسوب می شد، ولی حاال برعکس 
شده و راه افتادن بوی غذاهای اصیل میان 
چندین شب غذای حاضری خوردن، استثنا 
ش�ده اس�ت؛ این یعنی م�رگ عادت های 
غذایی درس�ت؛ ای�ن یعن�ی خداحافظی 
با بوی س�بزی س�رخ ش�ده در خانه. بوی 
پختن رب ی�ا حتی ک�ز دادن کل�ه پاچه!

   ُسها سپهري
آدمي اگر ب��ه اولویت هاي خود در زندگي دسترس��ي 
داشته باشد، احساس خوش��بختي مي کند، اما اگر به 
یکي از اولویت هاي خود دس��ت نیابد، از نداش��تن آن 
احساس عدم رضایت کرده و خود را بدبخت مي شمارد. 
به عنوان مث��ال اگر ف��ردي اولویتش کس��ب مقام یا 
شخصیت اجتماعي خاص باشد، اما در زندگي از لحاظ 
ش��خصیت اجتماعي آنچه در فکرش از خویش انتظار 
داشت را در خود نیابد، به افرادي که در اجتماع صاحب 
مقام و منزلت هستند به نحوي حسادت کرده و حسرت 
زندگي شان را مي کشد! اگر فردي از لحاظ اقتصادي در 
رفاه الزم نباش��د، خوش��بختي را در پول و ثروت تلقي 
مي کند. به طور خالصه خوش��بختي ی��ا بدبختي یک 
نگاه نسبي اس��ت؛ مانند زیبایي و زشتي. شاید یکي را 
که ما زشت مي پنداریم، دیگري زیبا ببیند یا برعکس. 
به قول معروف همیشه مرغ همسایه غازه! این داستان 
زندگی اکثر ما انسان هاست. همیشه نگاه مان به دنیای 
بیرون اس��ت. ایده آل ها و زیبایی ها را در دنیای بیرون 
جست و جو می کنیم. خوشبختی و آرامش را از دیگران 
می خواهی��م. فکر می کنیم مرغ همس��ایه غاز اس��ت. 
خود کم بینی و اغل��ب خود نابینی باعث می ش��ود که 
انسان خویشتن را به حساب نیاورد و هیچ شأنی برای 
خودش قائل نباش��د. امروزه متأسفانه یا خوشبخاته به 

عینه مي بینیم فضاي مجازي براي عده اي از انس��ان ها 
محل رقابت و تظاهر ش��ده و برخي افراد خبر ثانیه اي 
از زندگ��ي خصوصي خ��ود را به اش��تراک مي گذارند. 
از خوش��ي ها و عاشقانه هایش��ان گرفته تا نوع خورد و 
خوراک شان! هرگاه غرق در خوشي و محو آن لحظات 

و شور و شوق مان باش��یم، فرصتي براي دنیاي مجازي 
گیرمان نمي آید. حت��ي گاهي از ش��دت ذوق یادمان 
مي رود عکسي بگیریم. این مثالي بود تا دریابیم توجه 
و درگیرک��ردن خود ب��ه کارهاي افراط��ي مردم عمل 
شایسته اي نیس��ت؛ چراکه خوشبختي مختص همان 

فردي اس��ت که آن را تجربه کرده و از درونش نشئت 
گرفته اس��ت. البته تمام آنچه گفته ش��د تعریف های 
انس��انی اس��ت و بی تردید وقتی به آموزه ه��ای دینی 
مراجعه می کنیم انس��ان خوشبخت مس��اوی با همان 
انسان سعادتمند است که دین مبین اسالم به روشنی 
ترسیم کرده است. چه خوب است که قدردان و شکرگزار 
نعمت هاي خدا و نعمت ها و آدم هاي زندگي مان باشیم و 
به جاي آنکه از نداشته هایمان احساس بدبختي کنیم، 
به خاطر داش��ته هایمان غرق در حس خوب ش��ادي و 

احساس خوشبختي باشیم. 

جست وجوی خوشبختی در زندگی دیگران!
سبک نگرش

وقت�ی ب�ه آموزه ه�ای دین�ی مراجع�ه 
می کنیم انس�ان خوش�بخت مس�اوی با 
همان انس�ان س�عادتمند اس�ت که دین 
مبین اس�ام ب�ه روش�نی ترس�یم کرده 
اس�ت. چه خوب اس�ت ب�ه ج�اي آنکه از 
نداش�ته هایمان احس�اس بدبختي کنیم، 
ب�ه خاط�ر داش�ته هایمان غ�رق در حس 
خوب شادي و احساس خوشبختي باشیم


