
  زهرا هنربخش
امروزه با توس�عه جوام�ع، تولي�د ان�واع زباله با 
آم�ار س�ريعي در حال گس�ترش اس�ت. اين امر 
موجب آس�يب به محيط زيس�ت و آلوده ش�دن 
آن مي ش�ود كه ب�ا تخريب منابع طبيعي توس�ط 
زباله هاي خش�ك و  ت�ر و ايجاد ش�رايط بحراني 
سبب مي ش�ود فوايد بازيافت زباله به امري مهم 
تبديل ش�ود.  صرف نظر از كيفي�ت و كميت مواد 
مصرفي، آنچه باعث شده پسماند بازيافتي به يك 
مس�ئله بحراني و حاد تبديل نش�ود، به كارگيري 
دوباره از آنها مي باش�د. اس�تفاده از زباله هاي  تر 
در تولي�د ك�ود، جداس�ازي زباله هاي خش�ك و 
تفكيك زباله هاي كاغذي، پالستيكي، شيشه اي، 
فل�زات و... آغ�ازي ب�راي بازيافت زباله هاس�ت. 

    
   با انواع زباله آشنا شويم

رها سازي زباله بدون در نظر گرفتن فوايد بازيافت، باعث 
هدررفت منابع طبيعي و گس��ترش آلودگي ها مي شود. 
در اكثر كشورها، تفكيك زباله هاي خشك و  تر در ميان 
مردم فرهنگ سازي و نهادينه ش��ده است و شهروندان 
ملزم به رعايت آن هستند. در شهرهاي پيشرفته نيز براي 
زباله هاي خشك و تر سطل هاي جداگانه در نظر گرفته 
مي شود تا زباله هاي بازيافتي به آساني شناسايي شوند و 
در چرخه بازيافت مورد استفاده قرار گيرند. پسماندهاي 
توليدي در هر منزل مي تواند به سه دسته تقسيم شوند. 
دو دسته شامل پسماند خشك و  تر جزو پسماند بازيافتي 

و دسته سوم مربوط به زباله هاي خطرناك است. 
 زباله هاي خش��ك داراي انواع بسياي هس��تند. عمده 
زباله هاي توليدي در خانه در دسته زباله هاي خشك قرار 
مي گيرند. اكثر پسماندهاي بازيافتي در اين دسته بندي 

مي توانند در چرخه توليد قرار گرفته و بازيافت شوند. 
 زباله هاي خشك شامل كاغذ و مقوا، پالستيك، فلزات، 
شيش��ه، منس��وجات و چرم، چوب، ل��وازم الكتريكي و 

الكترونيكي مي باشد. 
 زباله هاي تر عمدتاً شامل پس��ماندهاي غذايي هستند. 
مانند برنج، نان، لبنيات، گوشت، مرغ، ماهي، روغن هاي 

استفاده ش��ده، انواع ميوه و س��بزيجات، پوست ميوه و 
مواردي از اين دست همگي شامل پسماند  تر محسوب 
مي شوند. به طور معمول از زباله هاي  تر به عنوان پسماند 
بازيافتي در توليد انواع كود استفاده مي شود. البته بايد به 
اين نكته توجه داشت اگر پس��ماند  تر با پسماند خشك 
و ديگر انواع زباله مخلوط باش��ند، كيفي��ت كود توليد 
شده مناس��ب نخواهد بود و حتي مي تواند به بهداشت 
محيط زيست آس��يب وارد كند. جدا از پسماند خشك 
و  تر بخشي از پسماندها در دس��ته زباله هاي خطرناك 
قرار مي گيرن��د. زباله ه��اي خطرناك در كل ب��ه مواد و 
تركيباتي كه باعث گس��ترش انواع ميك��روب و باكتري 
شوند، گفته مي شود. همچنين برخي زباله ها در مواجهه 
با نور و حرارت، گازهاي مضر و خطرناك توليد مي كنند 
يا قابل اشتعال هستند كه در دسته زباله هاي خطرناك 

قرار مي گيرند. 
   آيا طالي كثيف را جدا مي كنيم؟

هرگونه كاربري مجدد از مواد زاي��د و زباله را بازيافت 
مي گوين��د. فرآيند بازيافت زباله ها عمليات س��خت و 
پيچيده اي نيست، براي نمونه به منظور استفاده دوباره 
از انواع پالستيك، قوطي هاي نوشابه و قوطي كنسرو در 
مرحله اول الزم اس��ت شست وشو و ضدعفوني صورت 
گيرد، س��پس طي فرآين��د خاصي به اقالم و وس��ايل 
جديد تري تبديل خواهند شد و در چرخه استفاده قرار 
مي گيرند. در حقيقت بازيافت شامل مراحل جمع آوري 
پسماند، تفكيك پسماند به صورت زباله هاي خشك و 
 تر و جداسازي پسماند بازيافتي است. طي اين عمليات 
انواع گوناگون پسماند بازيافتي دوباره وارد مرحله توليد 

مي شود. 
امروزه با توس��عه جوامع، توليد انواع زباله با آمار سريعي 
در حال گس��ترش اس��ت. اين ام��ر موجب آس��يب به 
محيط زيس��ت و آلوده شدن آن مي ش��ود كه با تخريب 
منابع طبيعي توسط زباله هاي خشك و  تر و ايجاد شرايط 
بحراني س��بب مي ش��ود تا فوايد بازيافت زباله به عنوان 

طالي كثيف به امري مهم تبديل شود. 
صرف نظر از كيفيت و كميت مواد مصرفي، آنچه باعث 
ش��ده پس��ماند بازيافتي به يك مس��ئله بحراني و حاد 

تبديل نشود، به كارگيري دوباره آنها مي باشد. استفاده از 
زباله هاي  تر در توليد كود، جداسازي زباله هاي خشك و 
تفكيك زباله هاي كاغذي، پالستيكي، شيشه اي، فلزات 

و... آغازي براي بازيافت زباله هاست. 
توجه عملي به شعار زباله طالي كثيف سبب دستيابي، 
شكوفايي و گسترش صنعت بازيافت و استفاده گسترده 
از فناوري تفكي��ك زباله در مبدأ در ايران ش��د. در واقع 
زباله هايي كه به آساني وارد سطل هاي زباله مي شوند و هر 
شب در ساعتي معين توسط شهروندان و ساكنان خانه ها 
درون سطل زباله شهري قرار مي گيرند، از نظر اقتصادي 
بسيار بااهميت بوده و مي توانند در چرخه اقتصاد كشور 

باعث كسب درآمد و اشتغالزايي شوند. 
   ثروتي كه در كشور ما مهم شمرده نمي شود!

اين ثروت بزرگ هنوز در كش��ور ما چندان مهم شمرده 
نمي ش��ود و اين آگاهي وجود ندارد كه ب��ا قدري توجه 
مي توان در كاستن از هزينه هاي دفع مواد زائد نقشي مهم 
و اساسي ايفا نمود، بي شك دستگاه تفكيك زباله در مبدأ 
مطلوب ترين روش براي جدا سازي به حساب مي آيد كه 
براي هر كدام از پسماندها سطل مجزايي در نظر گرفته 
شود، براي نمونه در يكي از س��طل ها انواع زباله هاي  تر 
مانند اضافي غذاها، لبنيات و... ريخته شود و سطل ديگري 
را به زباله هاي خش��ك مانند انواع ظروف پالس��تيكي، 
چوب، مق��وا، پارچه، فل��زات، قوطي هاي نوش��يدني و 
كنسرو و... اختصاص دهيم. براي جلوگيري از آلودگي و 
گسترش ميكروب ها مي توان قوطي ها، شيشه ها و ظروف 
آلومينيومي را شست و س��پس جمع آوري كرد، برنامه 
تفكيك مناسب و درست زباله از مبدأ و مديريت زباله هاي 
خانگي مي تواند س��هم زيادي از هزينه ه��اي خانواده، 
مصرف آب و انرژي را كاهش دهد و جلوي توليد بيش از 
اندازه زباله را بگيرد. براي مديريت زباله هاي منزل بايد در 
مرحله اول، مواد تجزيه پذير مانند پسماندهاي آشپزخانه 
و مواد غذايي را از ديگر م��واد جدا كرد. اين مواد راحت و 
سريع تجزيه مي شوند و به آغوش طبيعت بازمي گردند. 
پسماند هاي گياهي نيز به كود كمپوست تبديل مي شوند 
كه براي اصالح و غني سازي ويژگي خاك و تأمين مواد 
غذايي از دست رفته آن مفيد اس��ت. روزنامه ها، كارتن، 

مقوا و كاغذهاي باطله و دفترچه هاي تمام شده نيز قابل 
بازيافت هستند كه الزم است جداسازي شوند. 

   مواردي كه بايد رعايت كنيم
بهتر اس��ت براي خريد از س��اك هاي پارچ��ه اي كه از 
پارچه هاي اضافي موجود در خانه ساخته شده استفاده 
ش��ود، تا حد امكان ش��يريني و آجي��ل در پاكت هاي 
كاغذي خريداري و از اس��تفاده ظروف يك بار مصرف 
كاسته شود. مي توان مقداري از زباله ها و پسماندهاي 
غذايي مانند پوست تخم مرغ، ضايعات سبزي، ميوه و 
ضايعات گوش��تي و ديگر مواد قابل تجزيه را در گوشه 
باغچه منازل به كمپوس��ت تبديل كرد، در حدامكان 
بايد از مصرف نايلون پرهيز شود، زيرا اغلب پالستيك ها 
قابليت اس��تفاده مجدد ندارند. عموماً پالستيك ها از 
مواد غير قاب��ل تجزيه بوده و محيط زيس��ت را به طور 
وس��يع آلوده مي كنند. بهتر اس��ت از ظ��روف يك بار 
مصرف استفاده نكنيم. خريدهاي مد نظر را محاسبه و 
به قدر نياز خود و خانواده خريداري شود تا اجباراً مواد 
غذايي سالم به خاطر كهنه و فاسد شدن به زباله تبديل 
نش��ود، در زمان خريدهاي روزمره، تا جايي كه مقدور 
اس��ت از پاكت، نايلكس، مقوا براي انتق��ال اجناس و 
مواد خريداري شده استفاده نشود. از ظروف شيشه اي 
پالستيكي با دوام براي نگهداري مواد غذايي در يخچال 
يا مواد غذايي خشك مانند قند و شكر و ادويه استفاده 
شود. غذا را بايد به اندازه اي كه مي خواهيم بخوريم در 

ظرف خود بريزيم. 
برخي از پس��ماندها مانند پالس��تيك، شيشه، قوطي 
كنسرو، نوشيدني ها و... طول عمر بااليي دارند و سخت 
تجزيه پذير يا تجزيه ناپذيرند و در صورت تفكيك و مجزا 
نش��دن و رهايش در طبيعت آس��يب هاي بسياري به 
اكوسيستم و كره زمين مي زنند. برخي از پسماندهاي 
خطرناك و عفوني به خوبي بايد تفكيك و دفع ش��وند 
تا جل��وي انتقال بيم��اري و آلودگي گرفته ش��ود. اگر 
تفكيك در ابتدا از محل تشكيل انجام پذيرد، بسياري 
از هزينه هاي اضافي را مي كاهد و خيلي از پسماندها را 
مي توان به  درستي بازيافت كرد و مورد استفاده مجدد 

قرار داد. 

88498471سبك زندگي

دوش��نبه 4 م��رداد 1400 | 15 ذی الحج��ه 1442 || روزنامه جوان |  شماره 6264 8    

سبك رسوم

همه گيري كرونا به همه گيري مراسم تولد خاتمه داد

جشن تولد در قرنطينه!

هنوز تفكيك زباله را جدي نگرفته ايم

قدرطالي كثيف را بدانيم

توج�ه عملي ب�ه ش�عار زبال�ه طالي 
كثيف س�بب دستيابي، ش�كوفايي و 
گس�ترش صنعت بازيافت و استفاده 
گس�ترده از فناوري تفكي�ك زباله در 
مبدأ در ايران ش�د. در واقع زباله هايي 
كه ب�ه آس�اني وارد س�طل هاي زباله 
مي شوند و هر ش�ب در ساعتي معين 
توسط شهروندان و س�اكنان خانه ها 
درون سطل زباله شهري قرار مي گيرند، 
از نظر اقتصادي بس�يار با اهميت بوده 
و مي توانن�د در چرخه اقتصاد كش�ور 
باعث كسب درآمد و اشتغالزايي شوند

 قرنطينه يك سالگي اش را پر كرد و متولدين پارسال 
حاال دومين تولدشان را به دور از فاميل  جشن مي گيرند. 
در شبكه هاي اجتماعي تصاويري از آدم هايي ديده ايم 
كه با كاغذ رنگي هاي تزئيني و لبخندي شجاعانه، تنها، 
روي نيمكتي لب ساحل نشسته اند. تولد معموالً زماني 
براي ثبت گذر يك سال است، لحظه اي كه به خاطر 
دستاوردهايت حس كني خاص هستي و به خودت 
افتخار كني. امسال، تولدها يادآورهايي ناخوشايندند 
كه يادمان مي اندازند طي ۳۶۵ روز گذشته، اكثرمان 

كار بسيار كمي انجام داده ايم. 
در اواسط زمس��تان دلگير، براي پس��رم در قرنطينه 
جشني گرفتيم، البته اگر بش��ود اسمش را گذاشت 
جشن؛ اين روزها كل زندگي اسم بي مسماست. كيك، 
بادكنك و كادو داشتيم و سرخوش بوديم اما خبري 
از مهمان نبود. ابتدا اهميت زيادي برايمان نداش��ت 
تا اينكه نور را كم كرديم، ش��مع ها را روشن كرديم و 

زديم زير آواز. 
تا آن موقع نفهميده بودم كه آهنگ »تولدت مبارك« 
چقدر مالل آور اس��ت. آوازخواندن در آش��پزخانه اي 
خالي، كه هرچه مي گذشت بي روح تر مي شد، شبيه 
صداي ش��عري كودكان��ه و وحش��ت آور در فيلمي 
ترسناك بود. با رسيدن به آخرين نُت زير، واضح بود 
تنها وجه مثبت اين آهنگ معاش��رت است. اين هم 
يادآوري ديگري بود، گويي ني��از به يادآوري ديگري 
داشتيم، تا بعد از اين هرگز ديگر جشن هاي معمولي را 

سهل الوصول ندانيم. 
انگار نمي شود بي خيال تولد شد. كيست كه نخواهد 
روزي كه به دنيا آمده را گرامي ب��دارد؟ اما مثل تمام 
س��نت ها، مهماني تولد هم بايد ابداع مي شد. مورخ 
يوناني، هرودوت، در قرن پنجم پيش از ميالد نوشت 
كه ايراني ها تولدهايشان را با معركه اي بيشتر از هر روز 
ديگري در سال جشن مي گرفتند. اين روش مشخصاً به 
قدر كافي براي هرودوت بديع بود كه به آن اشاره كند. 
اگرچه جشن ها ريش��ه هايي كهن دارند، بسياري از 
چيزهايي كه ب��ه تولد مربوط مي داني��م جديدترند. 
مردم آلمان در اواخر قرون وس��طا كيك خوردن را به 
مراسم تولد بچه ها اضافه كردند و براي دوركردن ارواح 

شيطاني شمع روشن مي كردند. 
صنعتي شدن و جهاني شدن اليه اي از خامه را به كيك 
تولد اضافه كرد. مهاجران آلماني كيك تولد را در قرن 
نوزدهم به امريكا معرفي كردند. در آلمان ممكن بود 
نانواي محلي كيكي براي جشنوارۀ بچه ها بپزد، اما در 
امريكاي قرن نوزدهم اكثر خانواده ها در خانه هاي دور 
از هم زندگي مي كردند. هرچند، به لطف صنعتي شدن و 
كشاورزي مدرن، حاال ديگر آدم ها خودشان اجاق هاي 
ُچدني براي پختن كيك و مقدار زيادي آرد و تخم مرغ 
و كره براي درست كردنش داشتند. بيكينگ پودر كمك 
كرد كيك مي��وه  اي  غني و متراك��م اروپايي به كيك  
اسفنجي سبكي تبديل ش��ود كه بيننده مي توانست 

حباب هايي شبيه كف صابون را در آنها ببيند. 
البته مهم تري��ن عنصر تولد مدرن زم��ان بود. زماني 
زنان امريكايي روزهايش��ان را به دوش��يدن شير گاو 
و وجين زمين ه��ا مي گذراندند و ح��اال مهارت هاي 
خانگي و ارتباطات اجتماعي خ��ود را مي پروراندند. 

كيك هاي خانگي اين فرصت را به زنان مي داد تا، كنار 
ارتباطات اجتماعي، براي مهارت هاي خانگي ش��ان 

فخر بفروشند. 
تولدها عالوه  بر نشانه اي از سن افراد، نمايشگر عصري 
هس��تند كه در آن زندگي مي كنيم. اف��راط فزايندۀ 
جش��ن ها نمادي از تغييرات ديگري در جامعه است: 
ظهور فردگرايي و امت��داد و عزيزش��مردِن كودكي 
به عنوان دوراني كه بايد به آن ميدان داده شود. كاهش 
مرگ ومير نوزادان تا اوايل قرن بيستم به معناي اين 
بود كه مي شد تولدها را به جاي دلهره با شادي جشن 

گرفت. 
جاي تعجبي ن��دارد ك��ه آدم ه��اي بس��يار زيادي 
مي خواستند سهمي در آن داشته باشند. در شوروي 
دهۀ ۱۹۷۰، يك پنجم كودكان روستايي اصاًل تولدي 
به چش��م نمي ديدند. بچه هاي خوش ش��انس براي 
بزرگداشت اين روز سيب زميني و ماهي مي خوردند و 
گوش هايشان به اندازۀ تعداد سال هاي سنشان كشيده 
مي شد. بعد از آن، همه فقط »كازاك و مزاحم« بازي 

مي كردند. 
در چين براي قرن ها مردم حواس شان به سال تولدشان 
بود؛ مهم بود كه سال حيواني خود را بداني، اما تعداد 
معدودي تاريخ دقيق تولدشان را مي دانستند. بعد، در 
سال ۱۹۹۰، مك دونالد از راه رس��يد كه غذا و كيك 
و عم��و رونالد ]دلق��ك مك دونالد[ را ب��ا هم در يك 
بسته بندي و كاماًل بي دردسر عرضه مي كرد. طبيعتاً 
بچه ها عاشقش بودند و خيلي زود مردم زير طاق هاي 

طاليي مك دونالد جشن تولد برگزار مي كردند. 
وقتي مازاد درآمد در بسياري از نقاط جهان افزايش 
يافت، كودكي بيش ازپيش كااليي شد و جشن هاي 
تولد به افراطي هيجان انگيز رسيدند. بيسكويت ويفر 
صورتي و چسباندن دم روي االغ، به خاطر مهماني هايي 
با تم دزد دريايي يا شاهزاده، ميزهاي دسر شيك و در 
نمونۀ دختر كايلي جنر، ش��هربازي  سفارش��ي، كنار 
گذاشته شدند. يكي از برنامه ريزان تولد در نيويورك 
نقل كرد كه قيمت پايه براي بستۀ مهماني كودكان از 

۶ هزار دالر شروع مي شد. 
حتي »تولدت مبارك« كمي پخته تر شده است. اين 
آهنگ را دو خواهر امريكايي ساختند: ميلدرد و پتي 
هيل، كه يكي آهنگ ساز و ديگري معلم مدرسه بود. 
آنها »تولدت مبارك« را براي اولين بار در سال ۱۸۹۳ 
منتشر كردند. شعر اصلي حتي پيش پا افتاده تر بود: 
»صبحت بخير/صبحت بخير/صب��ح بخير بچه هاي 
عزيز/صبح همگي بخير«. اين شعر از اميلي ديكنسون 

نيست. 
و وقتي »تول��دت مبارك« مث��ل ويروس پخش 
ش��د، ترانه تغيير كرد. چيزي كه ابتدا به ش��كل 
يك تصنيف مهدكودكي نش��اط آور شروع شد، 
به پديده اي جهاني تبديل ش��د. در سال ۱۹۶۲، 
مرلين مونرو آن را براي ج��ان اف. كندي به زبان 
آورد كه بيش��تر عش��وه گري بود ت��ا ترانه. طبق 
ركورده��اي جهاني گينس، »تول��دت مبارك« 
شناخته شده ترين آهنگ در زبان انگليسي است و 
براي مدتي پرسودترين آهنگ جهان بوده است. در 
اواخر دهۀ ۱۹۸۰، شركتي كه حق معنوي آهنگ را 
خريده بود، بابت هربار پخش اين آهنگ در فيلم يا 

تلويزيون، تا ۵۰ هزار دالر دريافت مي كرد. 
اين روزها جشن تولد رويدادي اَبَرناقل ديده مي شود، 
نه يك اتفاق اجتماع��ي؛ فقط به تم��ام آن بچه هاي 
پرهياهويي فكر كنيد كه با فريادهاي شلوغشان ذراتي 
را در هوا پخش مي كنند يا كار خطرناك فوت كردن 
ش��مع را در نظر بگيريد )كه تعداد باكتري هاي روي 
كيك را تا رق��م تكان دهن��دۀ ۱۴۰۰ درصد افزايش 
مي دهد(. آيا حاال شاهد افول معروف ترين آهنگ جشن 
تولد خواهي��م بود؟ اميدوارم اين طور نباش��د. به رغم 
ملودي وحشتناكش، مشتاقم بشنوم كه همُسرايان 
آش��پزخانه اي، متش��كل از ۲۰ كودك پُرسروصدا و 
ناهماهنگ، آن را مي خوانن��د. اين تولد حتماً مبارك 

خواهد بود. 
نقل و تلخيص از: وب سايت ترجمان
 نوشته: كاترين نيكسي
 ترجمه: نجمه رمضاني/ مرجع: اكونوميست 

سبك مصرف

يكى از مصاديق مهم خروج از حد اعتدال، اس��راف است. 
اس��راف داراى معنى عام اس��ت و هرگونه افراط را شامل 
مى ش��ود. مصاديق اس��راف در جامعه بس��يار است مانند 
پرخ��ورى، تجّمل گرايى، افزايش تش��ريفات ب��ر زندگى، 
استعمال مواد مخّدر، حتى سيگار، مهريه هاى سنگين، به 
دور ريختن اضافه هاى آب و نان و كاغذ و هرگونه غذا، تهيه 
دس��ته گل هاى گران قيمت براى روى قبرها، يا به عنوان 
عيادت بيماران، آرايش هاى افراطى، و استفاده هاى بى محتوا 
از اشياى لوكس، و به طور كلى ريخت و پاش ها، و غذا درست 
كردن چند برابر براى يك وعده مهمانى، و نخوردن كامل 
ميوه ها، زياده روى در مصرف بيت المال و حتى مصرف آن در 
موارد غيرالزم و عدم توجه به اولويت ها، و حتي انفاق بيش 
از حد اعتدال نيز يك نوع اسراف اس��ت،  اسراف در روايات 
انعكاس گسترده اى دارد. پيش��وايان دينى به طور دقيق و 

موشكافانه اين بليه اجتماعى را مورد توّجه قرار داده اند. 
امام ص��ادق)ع( درباره پايين ترين مرتبه اس��راف فرموده 
است: ۱- دور ريختن آبى كه از آشاميدن اضافه آمده است. 
۲- اينكه لباس كار و لباس بيرونى، يكى باشد. ۳- به دور 
انداختن هسته خرما پس از خوردن خرما )چون از هسته 

خرما ماده غذايى براى شتران تهيه مى شد. (
امام صادق)ع(، طبق اين روايت، پايين ترين حّد اسراف را سه 
مطلب بيان فرموده است: اول: هر گاه آب بنوشى، و مقدارى 
از آب ته ليوان شما اضافه بيايد، و آن را دور بريزى، اين كار 

اسراف محسوب مى شود! بدين جهت نقل مى كنند كه امام 
خمينى )رحمت اهلل( در اين گونه موارد قطعه كاغذى روى 
ليوان مى گذاشت و بعداً باقيمانده آب را مورد استفاده قرار 

مى داد و حّتى آن مقدار از آب را اسراف نمى كرد. 
دوم: معموالً لباس بيرون انسان با لباسى كه داخل منزل 
مى پوشد تفاوت دارد؛ لباس بيرون به شكلى است كه آبروى 
انسان را حفظ كند. اسالم مى گويد پوشيدن لباس مهمانى و 

استفاده از آن در داخل منزل، اسراف محسوب مى شود. 
سوم: مسلمان بايد از همه چيز بيشترين بهره را ببرد؛ مثاًل 
در صورت امكان از هس��ته خرما براى تنور و پختن نان و 

مانند آن استفاده كند؛ مخصوصاً كه در زمان ما هيچ چيز 
بى فايده و بالاستفاده نمى ماند تا آنجا كه زباله ها را تبديل به 
كود مى كنند و بعضاً از آن برق توليد مى كنند! يا فاضالب ها 
را با دس��تگاه هاى مدرن تصفيه نموده، و براى كشاورزى 
آماده مى كنند، بلكه گاه به عنوان آب آشاميدنى نيز مورد 

استفاده قرار مى دهند!
زندگي حض��رت امام خمين��ي)ره( نمونه اي ش��اخص از 
رعايت اعتدال و پرهيز از اس��راف بود. يك��ى از نزديكان و 
خادمين بيت امام راحل نق��ل مى كند: روزى پيش ازظهر 
آقا زنگ زدند خدمت ايش��ان رفتم، فرمودند چراغ داخل 
حياط روشن است، آن را خاموش كن؟ گفتم چشم، چند 
روز بعد كه باز چراغ روشن مانده بود، امام مجدداً زنگ زد، 

خدمتشان رفتم، فرمودند: اگر براى شما مشكل است، آن 
چراغ را خاموش كنيد، كليدش را در اتاق من بگذاريد، من 
خودم شب ها روشن و روزها خاموش مى كنم. گفتم نه آقا، 
مشكل نيست. تا مدتى حواسم را جمع مى كردم كه مبادا 
چراغ در روز روش��ن بماند، يك روز بامداد ك��ه امام روى 
صندلى نشسته بود، چراغ اتاق آقاى رسولى روشن بود، و 
يك چراغ هم پشت حياط روشن بود، امام به من فرمود: بيا 
جلو، نزديك رفتم، با عصبانيت به من فرمود: »در منزل من 
و فعل حرام؟ در منزل من و اسراف؟« من كه بسيار تحت 
تأثير قرار گرفته بودم عرض كردم: آقا! چه شده؟ فرمودند: 
»چند بار بايد بگويم؟ اين چراغ ها را خاموش كنيد، مگر شما 

نمى دانيد كه اسراف حرام است.«

اهميت اعتدال و پرهيز از اسراف در اسالم

چراغ ها را خاموش كنيد

راهنما

اين روزها جش�ن تولد رويدادي 
اَبَرناقل دي�ده مي ش�ود، نه يك 
اتفاق اجتماعي؛ فقط به تمام آن 
بچه هاي پرهياهوي�ي فكر كنيد 
كه با فريادهاي شلوغشان ذراتي 
را در ه�وا پخش مي كنن�د يا كار 
خطرناك فوت كردن ش�مع را در 
نظر بگيريد كه تعداد باكتري هاي 
روي كيك را تا رقم تكان دهندۀ 
۱۴۰۰ درص�د افزاي�ش مي ده�د

امام صادق)ع( درباره پايين ترين مرتبه 
اسراف فرموده اس�ت: ۱- دور ريختن 
آبى كه از آشاميدن اضافه آمده است. 
2- اينكه لباس كار و لباس بيرونى، يكى 
باشد. 3- به دور انداختن هسته خرما 
پس از خوردن خرما )چون از هسته خرما 
ماده غذايى براى شتران تهيه مى شد(

 همۀ ما دوست داريم اطرافيان تولدمان را روزي خاص بدانند و با جشني هرچند مختصر نشان بدهند 
كه از آمدِن ما به اين دنيا خوش�حالند. اما سنت تولدگرفتن هميشه اين قدر عادي و همه گير نبوده. 
هرودوت، مورخ يوناني قرن پنجم پيش  از ميالد، از اينكه ايرانيان تولد مي گرفتند شگفت زده شده بود 
و مسيحيان قرون وسطا اين جشن را كار ملحدان مي دانستند. آلماني ها براي دوركردن ارواح شيطاني، 
در روز تولد، شمع روشن مي كردند و مدرن شدن صنعت غذا كيك هاي حجيم را به تولد اضافه كرد. 
كاترين نيكسي توضيح مي دهد كه جشن تولد چگونه جهاني ش�د و كرونا چگونه به آن پايان داد. 


