
    آرزوهاي دور و دراز انسان
انس��ان در س��بك زندگي خ��ود انتخابگ��ر اس��ت و اگر به 
خود شناسي و معرفت نرسيده باش��د و خودارزشيابي را در 
خود تقويت نكرده باشد آرزوپروري و آرزوهاي دور و دراز در 
او شكل گرفته و شيطان مي تواند اين آرزوها را كه با اهداف 
زندگي بسيار متفاوت است و معموالً واقعي نيستند از راه هاي 
نادرست تقويت كرده و انسان با عمل خود اين سبك از زندگي 

را انتخاب مي كند.
   تربيت و تجمل گرايي

در خانواده اي كه پدر و مادر به مصرف گرايي رو آورده و روش 
زندگي آنها استفاده از وس��ايل برند و مارك بوده و به دنبال 
تجمالت هستند فرزندان نيز به همان سمت كشيده مي شوند 
و اين گونه تربيت خانوادگي در نوجوان و جواني كه مراحل 

رشد را مي گذراند تأثير منفي مي گذارد.
   تبليغات گسترده براي مصرف

تبليغاتي كه در س��طح جهان و در فضاي مجازي به چشم 
مي خورد ش��امل خوردني ها، لباس هاي شيك و الكچري، 
آراستن و لوازم آرايشي، سفرهاي تفريحي و سرگرمي ها است 
و اين تبليغات گس��ترده در ذهن مردم باعث فرهنگ سازي 
اشتباه ش��ده و براي منفعت طلبي بيش��تر برخي نياز هاي 
زيستي انسان ها را به صورت زرورق پيچ و شيك به خورد آنها 
مي دهند و اين گونه برايشان فرهنگسازي مي كنند و همين 
موضوع باعث استقبال بيشتر افراد و منفعت طلبي شركت هاي 
توليد كننده شده و آنها را به سود سرشاري مي رساند. نتيجه 
منفعت طلبي شركت هاي توليد كننده باعث فرهنگ سازي 
و تبليغات عمومي ش��ده و مي تواند براي رو آوردن مردم به 

مصرف گرايي مزيد بر علت شود.
   مسئوالن هم مصرف گرايي را ترويج مي كنند

 زماني كه مصرف گراي��ي و تجمل گراي��ي در ميان مديران 
و مس��ئوالن اجرايي يك كش��ور به كرات ديده مي ش��ود و 

مسئوالن افراد مرفه هستند، ماشين هاي گران قيمت سوار 
مي ش��وند، خانه هاي چند ميلياردي، ويال و اتومبيل شيك 
دارند و حقوق نجومي يا چندي��ن برابر يك كارمند دريافت 
كرده و س��فرهاي خارجي مي روند؛ مردم با ديدن اين رفاه 
مسئوالن با خود مي گويند در نظام اسالمي مسئوالن جامعه 
اين گونه زندگي مي كنند و ديدن اين مسئله در جامعه مردم را 
به سمت مصرف گرايي سوق دهد. اگر الگوهاي جامعه، مديران 
و مسئوالن ساده زيست باش��ند و اين موضوع توسط مردم 

مشاهده شود افتخار به مصرف گرايي كاهش پيدا مي كند. 
در كشورمان ايران و در موقعيتي كه مشكالت اقتصادي بيداد 
مي كند، مسئوالن جامعه به افراد مي گويند ما در كنار شما 
هستيم و بايد هواي يكديگر را داشته باشيم اما در زماني كه 
اين شعار ها داده مي ش��ود باالترين حقوق را دريافت كرده و 

اختالف زيادي بين درآمد آنها و مردم وجود دارد .
   مصرف گرايي افتخار شده است

مصرف گرايي براي مردم باعث افتخارشده است، اين سبك 
از زندگي موجب فخرفروشي بين افراد جامعه شده و الگوها و 

افراد مشهور هم به آن دامن مي زنند. 
اگر در نوجواني و جواني يك فرد س��بك زندگي در خانواده 
مصرف گرايي و افتخار به آن باش��د ناگزير اين خصيصه در 
زندگ��ي او باقي مانده و در دوران ميانس��الي ني��ز با امالك، 
ماش��ين ها و برن��د لباس ب��ه ديگ��ران فخر مي فروش��د و 
زياده خواهي هر روز بيشتر و بيش��تر خواهد شد، زماني كه 
فرد به پايان زندگي نزديك مي شود عالقه دارد اموال خود را 

هر روز افزايش دهد.
    قناعت كنيم و به آن توصيه كنيم

بهترين روش ترويج فرهنگ امر به مع��روف و نهي از منكر 
اس��ت.  اگر عموم مردم كه از ايمان قوي يا ايمان متوسط به 
باالبرخوردارند و باور خوبي نسبت به مسائل اعتقادي مذهبي 
دارند سكوت را بشكنند و خودشان كه اهل تجمالت نيستند 

به ديگران نيز توصيه كنند كه دست از مصرف گرايي بردارند 
موجب كاهش روحيه مصرف گرايي در جامعه مي شود. 

اين مسئله از يك زن خانه دار كه روحيه قناعت داشته باشد 
آغاز مي شود، و در كنار خانم، مرد خانه نيز همين گونه بوده و 
هر دو به يكديگر نكاتي ازجمله نخريدن اجناس مارك و عدم 
اسراف را گوشزد كنند.  اگر خانواده هاي متمول جامعه تالش 
كنند تا به افراد كم توان در جامعه كه گاهي به وعده غذايي 
خود نيز محتاج هستند كمك كنند يا براي ازدواج افراد مجرد 
هزينه كرده يا در مسير اش��تغالزايي سرمايه گذاري كنند از 

مصرف گرايي جلوگيري مي شود.
   ادارات دولتي مصرف زده اند

اگر مسئوالن ادارات دولتي روحيه قناعت و ساده زيستي را 
در كارهايي كه حيطه كاري آنهاست حفظ كنند ميليون ها 
كارمندي كه زير دست آنها كار مي كنند روحيه ساده زيستي 
و صرفه جويي را در خود تقوي��ت مي كنند.  اما در اداراتي كه 
ريخت و پاش زياد است و مديرانش ميز و صندلي گران قيمت 

و تجمالتي از بودجه دولت تهيه مي كنند و اتاق هاي شيك 
و الكچري داش��ته و براي مهماني هاي خاص خود پذيرايي 
گسترده و هدايايي رد و بدل مي كنند كاركنان همه اينها را 
زير نظر دارند و اين روحيه مصرف گرايي مسئوالن دنيا زده به 
كاركنان منتقل شده و از طريق آنها به خانواده و به نوعي از 
اجتماع به اجتماع بازمي گردد. اگر الگوهاي جامعه و مسئوالن 
دقت بيشتري به زندگي خود داشته باشند مطمئناً روحيه 
مصرف گرايي در بين مردم كاهش پيدا كرده و روحيه قناعت 

افزايش پيدا مي كند.
    نقش تعيين كننده نظام تربيتي

نظام تربيتي براي كاهش مصرف گرايي در جامعه بس��يار 
حائز اهميت اس��ت، در تدوين كتب درسي بايد از مطالب، 
محتوا، تصاوير و نقاش��ي هايي استفاده شود كه جنبه هاي 
ساده زيس��تي در آنها لحاظ ش��ده و اهداف كالن و نگرش 
آنها به سمت مصرف سوق داده نش��ود و طراحي محتوا در 
كتاب هاي درسي بيشتر به سمت توليد باشد.  رسانه ها به 
ويژه صدا و سيما، سازمان امور سينمايي و وزارت ارشاد بايد 
توجه داشته باشند كه با ساخت يك فيلم نتيجه برابر با ترويج 

مصرف گرايي در جامعه نباشد. 
در حال حاضر ش��اهد زندگي هاي لوك��س و الكچري در 
فيلم هاي ش��بكه خانگي و قب��ل از آن در س��ينما و صدا و 
س��يما بوده ايم. فيلم ها و س��ريال هايي كه براي جلب نظر 
مخاطب نمايشگر ساختمان هاي پرزرق و برق و ماشين هاي 
گران قيمت كه به سمت ويال و باغ الكچري شمال كشور در 
حركت است فقط به خوشگذراني مي پردازد و نشانگر زندگي 
پرزرق و برق اس��ت كه باعث رواج روحيه مصرف گرايي در 
جامعه مي ش��ود. تهيه كننده، كارگردان و نويس��نده يك 
اثر تلويزيوني و نهادهاي ناظر بر آنها بس��يار در زمينه هاي 
فرهنگي تأثير گذار هستند و بايد نگاه ويژه اي به ساده زيستي 

داشته باشند.

88498471سبك زندگي

|| روزنامه جوان |  شماره 6038   8      1442 صف��ر   12  |  1399 مه��ر   9 چهار ش��نبه 

سبك مراقبت

جدي ترين مس��ئله در مورد زنان سرپرس��ت 
خانوار تأمين معاش و هزينه هاي آنهاست. در 
خانواده هاي زن سرپرست با توجه به موقعيت 
خانواده از لحاظ تعداد نفرات، سواد و شغل زن 
سرپرست خانوار، دسترسي به مشاغل سودآور، 
منابع توليد مانند زمين، دام، وضعيت اقتصادي 
و معاش آنها متفاوت است. متأسفانه در جامعه 
كنوني ما كمابيش تمامي خانواده ها با مسائل 
اقتصادي دس��ت و پنجه ن��رم مي كنند و عدم 
حضور يكي از زوجين به ويژه در صورت وجود 
كودكان، كار را مش��كل تر مي كن��د و آنها را به 

شدت در معرض فقر قرار مي دهد. 
بلد نبودن يك حرفه مش��خص و پولساز، عدم 
اشتغال قبلي، بي سوادي يا سطح سواد پايين و 
فرصت هاي اشتغال محدودتر باعث سردرگمي 
و آش��فتگي اين قبيل زنان مي شود. دسترسي 
به منابع و امكانات كمتر، مش��اغل كارگري و 
خدمات��ي و درآمد كمتر در مقايس��ه با مردان 
مس��ير دش��واري را پيش روي اين اف��راد قرار 
مي دهد. بماند كه بسياري از اين زنان در حاشيه 
شهر زندگي مي كنند، حرفه خاصي بلد نيستند، 
سن بااليي دارند و توان جسماني پايين به آنها 

فرصت اشتغال به كار را نمي دهد. 
در بسياري شرايط فرد يك رشته هنري مانند 
مرواريد دوزي يا گلدوزي را بلد است اما نحوه 
به كار گيري درس��ت براي درآمدزايي از آن را 
بلد نيست و نحوه عرضه كار را نمي داند. همين 
باعث مي شود تنها به صورت منقطع و محدود 
مشتري پيدا كند و نتواند پول خوبي از آن كسب 
كند. در صورتي كه وجود مؤسسات و ارگان هاي 
سازمان يافته باعث مي ش��ود اشخاص خود را 
معرفي كنند و از استعداد و هنر آنها به صورت 

منظم و سيستماتيك استفاده شود. 
خوش��بختانه دنياي مج��ازي راه خوبي براي 
عرض��ه اس��تعدادها را فراهم ك��رده و افراد در 
كمترين زمان ممكن مي توانند كارهاي هنري 
و توانايي هاي خود را به نمايش بگذارند، با افراد 
مربوطه پيوند بخورند و به توس��عه مش��اغل و 
كسب خود كمك كنند. چنان كه امروزه زنان 
سرپرس��ت خانوار در محروم ترين نقاط كشور 
با گالري ها و مراكز هنري در ش��هرهاي بزرگ 
در ارتباط هس��تند و مطابق با سفارشات آنها 
كارهاي خود را عرضه مي كنند و هنرهايي مانند 
گليم بافي، حصير بافي، كارهاي چوبي به خوبي 
وارد دكوراسيون خانه، زيورآالت و لباس هاي 
امروزي شده و از هنر اين اشخاص استفاده به 

جايي مي شود. 
نكته بعدي بحث توانمند سازي زنان سرپرست 
خانوار است. چنانچه آموزش هاي رسمي و غير 
رسمي در راستاي نيازهاي كشور باشد مي تواند 
يك س��ود دو طرفه باش��د. از ني��روي ذهني و 
جس��مي اين زنان مي توان به خوبي اس��تفاده 
كرده و پس از ي��ك آموزش دقيق و مناس��ب 
در بخش هاي آموزش��ي، بهداش��تي، هنري و 
خدماتي اس��تفاده ك��رد. چون اين اش��خاص 
همانند نيروهاي فعالي هستند كه تاكنون در 
جامعه به كار مش��غول نبوده اند. پس مي توان 

با برگزاري كالس و دوره هاي آموزش��ي و توان 
بخشي به خوبي از اين سرمايه ها استفاده كرد. 
رايگان كردن كالس هاي آموزش��ي براي اين 
افراد و تعامل بهينه سازمان بهزيستي و سازمان 
فني حرفه اي مي تواند گام بسيار مفيدي براي 
اين افراد باشد و آنها را از نظر اقتصادي توانمند 

كرده و به آنها اعتماد به نفس ببخشد. 
خانواده ه��اي داراي سرپرس��ت زن اغل��ب از 
فقيرترين افراد ب��ه وجود مي آين��د و تركيب 
اين خانواده ها باعث پديده اي به نام »تله فقر« 
مي ش��ود. چراكه اغلب فرزندان اين خانواده ها 
براي جست وجوي كار، مجبور به ترك تحصيل 
زود هنگام مي شوند يا كارهاي روزمره خانواده 
را به عه��ده مي گيرند تا مادر بتوان��د بيرون از 
منزل كار كند. تنهايي و عدم حمايت خانواده ها 
كار مديريت و كنترل فرزندان را براي اين زنان 

دشوار مي كند. 
در جامعه كنوني حفظ فرزن��دان از آفت هايي 
مانند اعتياد و مسائل غير اخالقي بسيار اهميت 
دارد. فق��دان انضباط پدران��ه و غفلت مادرانه، 
به دليل س��اعات طوالن��ي كار و از طرف ديگر 
مشكالت اقتصادي راه را براي گريز از مدرسه، 
كارهاي غير قانون��ي، گرايش ب��ه بزهكاري و 
اعتياد فرزندان فراهم مي كند و در نتيجه الگوي 
خانوادگي محروميت و فقر نهادينه و هميشگي 
مي شود. در نتيجه اگر حداقل درآمد براي اين 
خانواده ها فراهم نشود فقر بر فرزندان شان هم 
اثر خواهد گذاشت و همين موضوع هزينه هاي 
جبران ناپذيري براي جامعه به بار خواهد آورد. 
توجه به س��المت روان مادر و اعضاي خانواده 
و لزوم وجود مراكز مشاوره و روانشناسي كه با 
هزينه كمتر خدمات با كيفيت به اين افراد ارائه 

بدهند احساس مي شود. 
متأس��فانه ب��ه دلي��ل هزين��ه زياد جلس��ات 
روانشناس��ي اين اف��راد قادر ب��ه ارائه خدمات 
و ادامه فرآيند درم��ان نيس��تند و كار درمان 
نيمه كاره مانده و در نتيج��ه تاثير گذاري خود 
را از دس��ت مي دهد. در حالي كه اين قش��ر و 
فرزندان آنها به شدت نيازمند كمك حرفه اي 
هس��تند تا بتوانند به س��المت خود را به ثبات 
اخالقي و اقتصادي برسانند و خود نقش توليد 

كننده را ايفا كنند. 
متأس��فانه ع��دم حماي��ت مال��ي و روان��ي از 
زنان سرپرس��ت خانوار گاهي آنه��ا را در برابر 
خواس��ته هاي غي��ر اخالقي م��ردان ضعيف و 
ش��كننده مي كنند و باعث شكس��ته ش��دن 
هنجارهاي اخالقي اجتماع و تش��ديد آسيب 
در كانون خانواده ها مي ش��ود. در نتيجه گاهي 
اين زنان كه غم نان خود و فرزندان را دارند براي 
تأمين هزينه هاي سرسام آور زندگي يا همسر 
دوم مي شوند يا چاره را در روسپيگري مي يابند. 
همين امر نيز فساد اخالقي و انواع بيماري هاي 
مقاربتي را به همراه دارد و جامعه براي جبران 
آسيب هاي آن بايد بهاي گزافي بپردازد. پس در 
گام اول بايد مسيرهاي سالم و اخالقي را براي 
اين گونه زنان باز گذاشت تا راه بر انتخاب هاي 

دور از اخالق و شان آنان بسته شود. 
بي تردي��د ب��ه دليل عمي��ق بودن مش��كل و 
گستردگي آس��يب هاي آن تنها يك ارگان يا 
س��ازمان نمي تواند عهده دار تم��ام جوانب آن 
ش��ود، بلكه بايد همتي دس��ته جمعي صورت 
بگيرد تا اي��ن زنان جايگاه خ��ود را در اجتماع 
پيدا كنند. نكته مهم اينجاس��ت ك��ه پيش از 
هرچيز اين افراد بايد از لح��اظ رواني و ذهني 
خود را قدرتمند بدانند و احس��اس تس��لط و 
كنترل بر روي امور پي��دا كنند. منفعل بودن و 
احساس وابستگي باعث مي شود به جاي تالش 
بيشتر، چشمان شان به دست افراد ديگر باشد يا 
براي تأمين هزينه ها به راه هاي آسان تر اما غير 
اخالقي كشيده شوند كه نتيجه فردي و جمعي 

آن هم از قبل معلوم است. 

آسيب هايي كه زنان سرپرست خانوار را تهديد مي كند

زناني با غم نان
   ساحل گرامي

از ديرباز در فرهنگ ايران مردان به عنوان سرپرست خانوار و نان آور خانواده محسوب 
مي ش�دند و وظيفه تأمين معاش و برآورده كردن نيازهاي همس�ر و فرزندان بر عهده 
مرد خانواده بود. اما گاهي جبر زمانه طوري رقم مي خورد كه زنان مجبور به سرپرستي 
و به عهده گرفتن هزينه هاي زندگي مي ش�وند و اين امر خطير را خواسته يا ناخواسته 
مي پذيرند. طالق، مرگ، بيماري و از كارافتادگي، اعتياد، غيبت و گاهي بي مسئوليتي 
مرد خانواده، زن را در چنين موقعيتي قرار مي دهد. كار از جايي سخت مي شود كه زني 
كه تا چند وقت پيش فقط در خانه كار مي كرد و مس�ئوليت امور داخلي خانه و پرورش 
فرزندان را به عهده داشت با انبوهي از هزينه ها و مشكالت روبه رو مي شود و گاهي مدتي 

طوالني الزم است تا خود را با اين وقايع هماهنگ كند. 

آسيب شناسي مصرف گرايي از نگاه دكتر محمدحسين توانايي، مدرس مهارت هاي زندگي

ريشه هاي تجمل گرايي در زمين مسئوالن رشد مي كند

سبك رفتار

   مونا دهقان
خيلي وقت ها در مكالمات جمع يك خانواده يا فاميل، دوستان قديمي 
و... بس�يار مي ش�نويم كه از س�ادگي و حال و هواي قديم مي گويند 
كه »آن روزه�ا حال و هوا و صفايي ديگر داش�ت« يا »ه�ر چه زرق و 
برق زندگي ها زياد شده آرامش كم ش�ده« و اينكه »ديگر آن روزها 

بازنمي گردد، آن قدر تجمالت زياد ش�ده كه دور هم جمع ش�دن هم 
سخت اس�ت«. در اين زمينه با محمدحس�ين توانايي استاد حوزه و 
دانش�گاه و مدرس مهارت هاي زندگي به گفت وگو نشس�ته ايم. وي 
مي گويد: »ماهيت زندگي در دنيا وجود آرزو اس�ت ك�ه اولين دليل 
مصرف گرايي بوده و اين مشخصه انسان ها را به سمت مصرف گرايي 

و تجمل گرايي س�وق مي دهد.« به اعتقاد وي هر چند عوامل متعدد 
داخلي و خارجي در مصرف گرايي دخيل هستند ولي ريشه ها و نهال 
مصرف گرايي در خاك خودمان و در خ�اك خودي ها و الگوي داخلي 
و مس�ئوالن رش�د مي كند. در ادامه ماحصل نظرات و گفته هاي اين 

كارشناس و پژوهشگر سبك زندگي را بخوانيد.

در ادارات�ي كه ريخ�ت و پاش زياد اس�ت 
و مديرانش مي�ز و صندل�ي گران قيمت و 
تجمالتي از بودج�ه دولت تهيه مي كنند و 
اتاق هاي شيك و الكچري داش�ته و براي 
مهماني هاي خاص خود پذيرايي گسترده 
و هداياي�ي رد و ب�دل مي كنن�د كاركنان 
همه اينها را زي�ر نظر دارن�د و اين روحيه 
مصرف گرايي مسئوالن دنيا زده به كاركنان 
منتقل ش�ده و از طريق آنها ب�ه خانواده و 
به نوعي از اجتماع ب�ه اجتماع بازمي گردد

    بهنام صدقي
مي گويند شخصي كه با عصا راه مي رفت با 
ديدن فردي پياده كه در ح�ال دويدن بود، 
اظهار ناشكري و نااميدي كرد و رو به آسمان 
گفت: »خداي�ا! من اگر مثل او دو پا داش�تم 
ديگر چي�زي از تو نمي خواس�تم«. غافل از 
اينكه ش�خص پياده به دوچرخه س�واري 
نگاه مي كرد و با خ�ود مي گفت: »خدايا! من 
اگر مثل او يك دوچرخه داشتم، ديگر هيچ 
درخواس�تي نمي كردم«. دوچرخه س�وار 
نيز به رانن�ده اي كه در خودرويي نشس�ته 
بود، خيره بود و آرزو مي ك�رد كه كاش اين 
پا زدن ها و دوچرخه س�واري تمام مي ش�د 
و مث�ل او ي�ك خ�ودرو داش�ت! در همين 
حين آن رانن�ده نيز در حال ن�گاه كردن به 
ماش�يني مدل باال با آخرين سيس�تم بود 
و در حال حس�رت! پس اين ط�ور مي توان 
نتيج�ه گرفت كه اي�ن زنجي�ره در صورت 
ش�روع، هرگ�ز تمامي ن�دارد و ه�ر چقدر 
هم كه هزينه صرفش ش�ود، باز كم اس�ت. 

         
در گذشته افراد براي رفع نيازهاي جسمي خود 
همچون نياز به تأمين خوراك، پوش��اك و... از 
مبادله كاال به كاال استفاده مي كردند، تا اينكه 
چيزي به نام پول وارد بازار مبادله كاال به كاال و 

به مبادله پول در ازاي كاال تبديل شد.  
در ابتدا اين روش بسيار پسنديده و منطقي و با 
كارايي باال به نظر آمد اما رفته رفته به دليل ذات 

سيري ناپذير انسان مش��كالتي در اين زمينه 
پديدار گش��ت كه تا امروز هم ما را درگير خود 
ساخته است. در پي ايجاد پول، واژه ثروت نيز 
شكل گرفت. به طور كلي مجموع دارايي هاي 
مالي نشان دهنده جايگاه اقتصادي شخص بوده 
و تبديل به معياري از قدرت و بزرگي شده و رفته 

رفته واژه و كلمه ثروت و ثروتمند در بين مردم 
شكل گرفت. سرمايه، پول و درآمد نوعي رقابت 
را در بين افراد جامعه ايجاد ك��رده و افراد را به 
اقشار كم درآمد يعني داراي مال اندك و اقشار 
پر درآمد و داراي مبالغ و دارايي هاي ميلياردي، 

دسته بندي كرده است. 

چندي است تفكرها عوض و داشتن پول و ثروت 
مهم ترين هدف اشخاص شده است. امروزه عده 
زيادي پول را نه تنها با نيازهاي جس��مي خود 
بلكه با همه چيز مبادل��ه مي كنند. پول آنقدر 
قوت و قدرت گرفته كه مي توان با آن هر چيزي 
را كه اراده كرد، خريده و به دست آورد. عده اي با 
آن براي خود ارج و قرب مي خرند. عده اي خدم 
و حشم جمع مي كنند! برخي با آن صاحب كاخ 
و زمين لب دريا مي شوند و برخي هم ارزش و 

جايگاه و برو و بيايي به هم مي زنند. 
در پي اي��ن اتفاق��ات آس��يب هاي اجتماعي 
زيادي ني��ز همچون طالق به دلي��ل بي پولي 
همسر، ازدواج جوانان فقير با افراد مسن پولدار، 

رشوه گيري و پايمال شدن حق، درگيري، قتل، 
ابتال به اعتياد، فروش فرزندان، فروش جنين، 

فروش اعضاي بدن و... پديدار شده است. 
افراد سس��ت و بي ايمان وابستگي شديدي به 
ماديات اين جهان و زيور آالتش پيدا مي كنند 
و به حدي درگي��ر اين موضوع مي ش��وند كه 
فراموش مي كنند خالق شان كيست، براي چه 
به اين دنيا آمده اند، هدف از زندگي در اين دنيا 
چيست و به كجا مي روند. در نتيجه كوچك ترين 
چالش هاي زندگي ب��راي اين دس��ته از افراد 
زمينه ساز آسيب هاي شديد به روح و روان شان 
مي شود.  اشيای لوكس و پول رفته رفته چنان 
اهميتي به خود مي گيرند كه هيچ چيز حتي 
خان��واده و والدين نيز از لحاظ ارزش��ي با آنها 
توان برابري نداش��ته و براي حفظ آن دس��ت 
به هر كاري مي زنند و موجب انواع مشكالتي 
مي شوند كه ريش��ه در نبود بعد معنوي شان 
دارد. حضرت علي )ع( در رابطه با حرص و طمع 
مي فرمايند: »هو طلب القليل باضاعة الكثير«- 
»حرص طلب چيزی اندك و بى مقدار به وسيله 
تباه ساختن چيزی بس��يار و با ارزش است.« 
جان كالم اينكه فراموش نكنيم هر چقدر هم 
كه پولدار و صاحب ط��ال و جواهرات و ملك و 
امالك باشيم، تنها چيزي كه با خود به آرامگاه 
ابدي مان مي بريم، كفن اس��ت. درون كوله اي 
كه براي س��فر به عالم آخرت مي بنديم، تنها 
اعمال مان جا مي شود و كارنامه مان نجات مان 

مي دهد نه زر و زور و زيور. 

حرصنزن،چونسيرنميشوي
حد نيازها و خواسته هاي انسان كجاست؟

سبك نگرش

خانواده ه�اي داراي سرپرس�ت 
زن اغل�ب از فقيرتري�ن اف�راد به 
وج�ود مي آين�د و تركي�ب اي�ن 
خانواده ه�ا باعث پدي�ده اي به نام 
»تله فقر« مي ش�ود. چراكه اغلب 
فرزن�دان اي�ن خانواده ه�ا ب�راي 
جس�ت وجوي كار، مجبور به ترك 
تحصي�ل زود هن�گام مي ش�وند

ام�روزه ع�ده زي�ادي پ�ول را نه 
تنها ب�ا نيازه�اي جس�مي خود 
بلكه با همه چيز مبادله مي كنند. 
عده اي ب�ا آن ب�راي خ�ود ارج و 
قرب مي خرن�د. ع�ده اي خدم و 
حش�م جمع مي كنن�د! برخي با 
آن صاحب كاخ و زمي�ن لب دريا 
مي ش�وند و برخ�ي ه�م ارزش و 
جايگاه و برو و بيايي به هم مي زنند


