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  فرزانه نوريان*
»انگار هيچ چيز س�ر جاي خود نيست. احس�اس عجيبي را تجربه 
مي كنم؛حس�ي آميخته به رنج و ي�أس. آخر چرا من؟ م�ن كه اين 
همه تالش كردم بهتر باش�م، بهتر ديده ش�وم، بي�ن اطرافيانم كم 
نياورم و ت�الش كردم كه ديگ�ران متوجه كمبودها و كاس�تي هاي 
زندگي ام نشوند، اما باز هيچ چيزي جاي خودش نيست و اين حس 

به شدت مرا آزرده خاطر مي كند. به رس�يدهاي پرداختي اقساطم 
نگاه مي كنم. چه پ�ول هنگفتي را بابت چيزهاي�ي كه اصاًل به دردم 
نخورده پرداخت كردم و دقيقًا زماني ك�ه همكارانم در كار مفيدي 
مي خواس�تند س�رمايه گذاري كنند من هيچ پس اندازي نداشتم؛ 
چراكه همه درآمد خود را صرف تجمالت زندگي كردم. از همه اينها 
گذشته هيچ آرامشي را حس نمي كنم، بلكه هر روز بيش از پيش در 

يأس و غم فرو مي روم و...«
اين مي تواند داستان هر كدام از ما يا اطرافيان ما در اين زندگي و 
عرصه پر از تكنولوژي باشد. تالشي كه هر يك فكر مي كنيم براي 
رفاه بيشتر مي كنيم اما در واقع هر روز خود را به ورطه افسردگي 
مي كشانيم. يكي از اين حالت ها تجمل گرايي است و اين مقوله را 

بسيار در جامعه مشاهده مي كنيم. 

زيباگراباشنهتجملگرا مفهوم خوب زندگي كردن 
را گم كرده ايم

حجت االسالم حسين جامه بزرگي* 
تجمل گرايي يك عام��ل ويران كننده ب��راي خانواده و 
جامعه است و موالي متقيان حضرت علي )ع( در اوصاف 
افراد تجمل گرا مي فرمايند:»زخارف لدنيا تفسدالعقول 
الضعيفه:زرق و برق هاي دنيا عقل انسان هاي ضعيف را 
فاسد مي كند« چراكه ما هنوز شايد فرق بين تجمل گراي، 
آراستگي و مرتب بودن را نمي دانيم. حقيقتاً بين اين دو 

تفاوت هاي زيادي به چشم مي خورد. 
اگر در معناي لغوي اين دو نگاهي بيندازيم اين موضوع را 
كامالً متوجه مي شويم چون تجمل به معناي زيبا و گرا به 
معناي گرايش است و آراستگي يعني هر چيزي در جاي 
خود در عين حال به صورت منظم و تميز. آنچه اهل بيت 
عصمت و طهارت )ع( از ما خواسته اند آراستگي است نه 
مصرف گرايي هاي بيش از ح��د و ما مفهوم واقعي خوب 
زندگي كردن را گم كرده ايم. در واقع مرتب بودن و تميز 
بودن س��ر و وضع ظاهري و با ريخت و پاش هاي اضافي 
زندگي فرق دارد. اگر تعبير جاري تجمل گرايي در يك 
زندگي رواج پيدا كند هر روز با عوض شدن مد، او نيز يك 

مد عوض مي كند. 
كسي كه درآم��د بااليي دارد ش��ايد به راحت��ي بتواند 
ريخت و پاش كند اما فرد متعلق به طبق��ه كم درآمد با 
هزار سعي و تالش و هزاران هزار مشكل و دردسر تالش 
مي كند مثاًل لباسي بخرد كه ش��بيه يا نزديك به طبقه 

باالي جامعه باش��د و همين كار او طبقه باالي جامعه را 
وادار مي كند سراغ لباسي ديگر برود كه قيمتش از قبلي 
بيشتر باشد و مانع از اين شود كه قشر پايين به او شبيه 
شوند و مدام تفكر مصرف گرايي، اسراف و تجمل را تكرار 
مي كند و ادامه مي دهد و نكته جالب تر از همه اينكه اين 
چشم و همچشمي را يك نوع منزلت و جايگاه اجتماعي 
مي پندارد و اين عادت غلط را در تمام ش��ئونات زندگي 

خود جاري و ساري مي سازد. 

يكي ديگر از آثارمنفي اين تفكر نامعقول اين اس��ت كه 
تربيت فرزندان را تحت تأثير خود قرار مي دهد و با همين 
تفكر، فرزند رش��د مي يابد و همچنين زندگ��ي او را نيز 
تحت تأثير قرار داده و به مخاطره مي اندازد و از اين بدتر 
س��ن ازدواج را نيز تحت الشعاع خود قرار مي دهد. چون 
فردي كه در يك خانواده معمولي بزرگ ش��ده اس��ت، 
معيارهاي ازدواج خود را سخت نمي گيرد ولي شخصي 
كه در خانواده اي بزرگ شده كه اهل تجمالت بوده اند به 

سادگي نمي تواند معيارهاي خود را از بين هزاران مورد 
انتخاب كند، زي��را يكي از معيارهاي اصلي او و ش��رايط 
خانوادگي آنها وضعيت مالي بااليي اس��ت كه جوابگوي 
همه دغدغه هاي مالي فرد باش��د و اينگون��ه موارد هم 
بسيار كم هستند و ممكن اس��ت فردي به خاطر همين 
مشكل و معضل خانواده و باال بودن سطح توقعات آنها از 
زندگي گاهي به گناه هم بيفتد و اين واقعاً خطري بزرگ 
اس��ت براي خانواده ها كه در صورت توجه نكردن به آثار 
نافرجام آن يك عمر بايد پشيمان��ي غيرقابل جبران در 
برخي از موارد را تحمل كنند.  اساساً تجمل گرايي امروز 
از معضالت بزرگ جامعه جهاني به شمار مي رود و از آثار 
روشن بي عدالتي در ميان بشر معاصر است. گاهي برخي 
افراد در جوامع مختلف و متعدد براي ارضاي اين عطش 
دروني و ميل به مصرف گرايي، از زندگي معنوي خويش 
چشمپوشي مي كنند و آنقدر با اين صفت منفي آميخته 
مي ش��وند كه هويت خويش را به تجمالت مي فروشند. 
اينگونه اف��راد تبديل به يك ابزار براي به دس��ت آوردن 
ماديات مي شوند و حتي نمي توانند آرامشي نسبي براي 
اهل خانه به ارمغان بياورند. اي كاش زنان با قدرت و نفوذي 
كه نسبت به همسران خود دارند اين موضوع را كنترل و 
با جلوگيري از تنش هاي ناشي از تجمل گرايي، اسراف و 

مشكالت ناشي از آن به تحكيم خانواده كمك  كنند. 
*كارشناس مذهبي و پژوهشگر حوزه سبك زندگي

نگاه

زندگي انسان مجموعه اي از فراز و فرودهاست. 
مثل حركت در جاده اي كه گاه به يك دش��ت 
مصفا و خرم مي رسد و گاه با بياباني خشك و 
بي آب و علف مواجه مي شود. زماني سنگالخ و 
ناهموار اس��ت و گاهي هموار. دمي سراشيب 
اس��ت و زماني س��ربااليي. آنچه هست رفتن 
است، توقفي نيست، برگشتي نيست، ماندني 
نيست، مراحل زندگي پشت سر هم مي روند و 
كودكي به نوجواني و جواني مي رسد، تحصيل، 
ش��غل ، ازدواج و تشكيل خانواده و رسيدن به 

ميانسالي و پيري و نهايتاً مرگ... 
انسان نمي تواند دل به چيزي بسپارد، نمي تواند 
بماند. زندگي رفتن و گذر كردن اس��ت، مثل 
جريان رودي كه مي گ��ذرد و بازگشتي ندارد. 
در س��پري كردن اين مراحل تنها چيزي كه 
مي ماند رضايتي است كه در فرد ايجاد مي كند 

و معنايي است براي پيدا كردن زندگي ... 
نقطه مشخصي ب��راي آرام��ش يافتن وجود 
ندارد. اينكه آرامش را در ي��ك امر يا موضوع 
يا م��كان يا وضعيت ي��ا ارتباط دنب��ال كنيم 
موقتي اس��ت و به زودي تبديل به خواسته و 
نياز ديگري مي شود. احساس رضايت دروني 
مايه اصلي رسيدن به آرامش و آن چيزي است 
كه همواره انسان در جست وجوي آن است و 
در بهشتي اس��ت كه از آن رانده ش��ده است. 
اين آرامش در گرو احساس رضايت از كار، از 
ارتباط با ديگران، از كسب درآمد، از خانواده، 
از مكان زندگي، از جغرافي��ا و تاريخي كه در 
آن قرار دارد، از وضعيت زندگي، از توانايي ها 
و امكان��ات و از هر چه با آن س��ر و كار دارد و 
انجام مي دهد ايجاد مي شود. اينكه در بدترين 
ش��رايط چگونه به داش��ته هايش بينديشد و 
براي كسب نداش��ته هايش تالش كند تا آنها 

را به دست آورد. 
رضايتي كه يك كودك مي جويد با آنكه يك 
س��الخورده طالبش اس��ت، متفاوت است. يا 
آنچ��ه موجب آرام��ش يك معلم مي ش��ود با 
آنچه يك دانش آموز مي خواهد فرق مي كند. 
رضايت يك زن از ارتباط با همسرش با ديدگاه 
يك مرد متفاوت اس��ت و به همين ترتيب در 
تك تك افراد آرامش و رضايت معنايي دارد كه 
با ديگري فرق مي كند و هركس آن را در چيزي 

جست وجو مي كند. 
تالش براي بودن و ماندن و زندگي كردن يك 
جنبه است و تالش براي شدن و رضايتمندي 
جنبه ديگر. مهم اين اس��ت كه آرامش زماني 
ايجاد مي ش��ود كه تلفيقي از اي��ن دو صورت 
گيرد. انس��ان براي ارض��اي نيازهايش تالش 
كند، راه درست و اخالقي در پيش گيرد و براي 
رسيدن به آنها از امكانات و شرايط در دسترس 
خود استفاده كند و به دنبال مسيري باشد كه 
توان خود را بتواند در آن بيازمايد. در عين حال 
اسير روزمرگي و عادات نشده و معنايي براي 
بودن خود پيدا كند تا رضاي��ت و آرامش را از 

آن خود سازد. 
به زندگي خود نگاهي بيندازي��د. در اين دنيا 
چه مي كنيد و تا ب��ه حال چ��ه كرده ايد؟ آيا 
آرامش داري��د؟ آيا احس��اس رضايت داريد؟ 

آي��ا خواس��ته هايتان برآورده ش��ده اس��ت؟ 
آيا نيازهايت��ان را ارضا كرده اي��د؟ ببينيد در 
چه جايگاهي ق��رار داريد؟ آي��ا مي دانيد چه 
امكاناتي داريد و از آن چ��ه بهره اي مي بريد؟ 
آيا توانايي هايتان را مي شناسيد؟ براي رسيدن 
به خواس��ته هايتان تا به حال چ��ه كرده ايد؟ 
آيا مسير مناس��بي براي ب��رآورده كردنشان 
يافته ايد؟ آيا آن مسير توانسته است شما را به 
نتيجه دلخواه تان برس��اند؟ اگر نرسانده است 
راه هاي ديگر را امتح��ان كرده ايد؟ خودتان را 
بيازماييد. لحظه اي توقف كنيد و ببينيد چگونه 
مي توانيد هماني شويد كه مي خواهيد؟ آيا در 
انتخاب هايتان اش��تباه نكرده ايد؟ اگر اشتباه 
بوده چگونه مي توانيد جبران كنيد تا رضايت 

پيدا كنيد و آرامش بيابيد؟
مسيري كه از تولد تا م��رگ طي مي كنيم پر 
است از تنش، چالش و سنگالخ هايي كه بايد 
طي كنيم. گاهي خسته و دلشكسته مي شويم. 
گاهي بيمار و رنجور. زماني نااميد مي شويم اما 
زندگي متوقف نمي ش��ود، همچنان تند و تيز 
مي گذرد و ما به خود مي آييم و مي بينيم هنوز 

ناخرسند هستيم. 
در اين دنياي پر تنوع كه زيبايي هاي بسياري 
دارد و مواهب��ي كه گوناگون اس��ت، ما تحت 
تأثير خواسته هايي قرار مي گيريم كه برآورده 
ش��دني نيستند. براي رس��يدن به آنها گاهي 
موازين اخالقي را زير پا مي گذاريم. به ديگران 
لطمه مي زنيم، خودبين و خودخواه مي شويم، 
با كوچك ترين ناكامي به دام س��رخوردگي و 
نااميدي مي افتيم، ديگران را سرزنش و محكوم 
مي كنيم، آنها را سد راه خود مي بينيم، دشمني 
و عناد مي ورزيم، حس��ادت مي كنيم، ريزبين 
و حساس مي ش��ويم، بدبين��ي و منفي گرايي 
را در پيش مي گيريم، به ج��ان هم مي افتيم، 
عصبانيت و افسردگ��ي را انتخاب مي كنيم و 
همه رفتارهايي كه از خود بروز مي دهيم ما را 

ناكارآمد و مختل مي كند. 
در نتيجه روابطي مخت��ل مي يابيم، از زندگي 
و مواه��ب آن نمي توانيم لذت ببري��م، تنها، 
افس��رده، دل ش��كسته و ناراض��ي ب��ه جايي 
مي رس��يم كه ديگر آرامشي وجود ندارد. چرا 
به اينجا مي رس��يم؟ اين ناخرس��ندي كه در 
زندگي داريم از كجا برآمده است؟ با وجود اين 
همه تالش و تكاپو براي زندگي چرا نمي توانيم 

آرام باشيم؟
دلي��ل را باي��د در خ��ود بجويي��م. ج��واب 
آن در انتخاب هايم��ان، در ارزيابي هايم��ان 
و در تصميم گيري هايم��ان اس��ت. در اينكه 
نيازهايمان را نشناخته ايم يا در مسير درستي 
براي ارضاي آنها قرار نگرفته ايم. براي رسيدن 
به خواس��ته هايمان مسير درس��تي انتخاب 
نكرده ايم يا اگر همه انتخاب ها درس��ت بوده 
است شرايط و امكانات اجازه برآورده كردنشان 
را نداده و به در پيش گرفتن مسيري ديگر يا 
به تعويق انداختن آن و صبر كردن يا امتحان 
كردن مسيري مناس��ب تر و منعطف بودن و 
سيال بودن اقدام نكرده ايم. بر اشتباه خود پاي 
فشرديم و واقعيت ها را منكر شديم . تقصير را 
بر گردن ديگران انداختي��م و بدبيني كرديم 
و دشمن س��اختيم و عناد ورزيديم و دنيايي 
پر از قهر ، كينه ، رقابت ، حسادت و دش��مني 
ساختيم. يادمان رفت براي چه آمده ايم؟ چه 
مي كنيم و چه مي خواهيم؟ پس وقت آن است 
به خود بازگرديم و خ��ود را و هدف از خلقت 
خود را به خوبي بشناس��يم و به زندگي دوباره 
نگاه كنيم. بدون شك پس از اين شناخت، به 
گونه اي ديگر تصميم گيري، انتخاب و زندگي 
خواهي��م كرد و ب��ه آرامشي پايدارتر دس��ت 

خواهيم يافت. 
*مشاور و روانشناس

چرا نمي توانيم آرام باشيم؟

دوباره به زندگي نگاه كن

سبك نگرش

    دكتر مريم رئوفي*
انسان از همان ابتداي تولد براي رسيدن به آنچه خواست طبيعي ، زيستي و رواني اش 
بود وارد تالش و چالش ش�د. زماني كه خواس�ته اش پاس�خ مي گرفت آرام بود و اگر 
ناكام مي ماند ناآرام و ناراضي مي ش�د. هرچه به دنياي بزرگ تري قدم مي گذاش�ت 
نيازهايش گسترده تر مي شد و براي كسب آرامش تالش بيشتري مي كرد. آدمي براي 
دريافت نيازهايي چون بقا، عشق، محبت، ارتباط با ديگران، آزادي ، انتخاب كردن، 
تصميم گيري قدرتمن�د و احاطه بر زندگي، تفريح و ل�ذت از زندگي، متحمل دردها، 
رنج ها ، ناكامي ها و نابرابري هايي ش�د و آرامش�ش مختل گرديد. ناچار ش�د تالش 
كند، حركت كند، مبارزه كند، كوتاه بيايد، احسان كند، ببخشد، بجنگد و رفتارهاي 
ديگري كه نامش زندگي كردن است. انسان در جست وجوي زندگي با فراز و فرودهاي 
بي ش�ماري مواجه اس�ت. وقتي نيازي از او پاسخ مي گيرد آرام مي ش�ود و زماني كه 

خواسته هايش ناكام مي ماند آرامش خود را از دست مي دهد. 

سبك رفتار

افرادي ك�ه از عدم عزت نف�س و اعتماد 
به نفس رنج مي برند گاهي با رفتارهايي 
از جن�س تجمل گرايي به دنب�ال اثبات 
خويشتن و ايجاد اعتماد به نفس هستند 
ت�ا بتوانن�د روي اين ح�س دروني خود 
س�رپوش بگذارند ول�ي از آنجا كه عزت 
نفس و اعتماد به نفس از درون سرچشمه 
مي گيرد باي�د به اين اف�راد گفت كه اگر 
مث�اًل پولت يا ماش�ينت را از ت�و بگيرند 
چه چيز ديگ�ري برايت باق�ي مي ماند؟ 

نگاه به تجمل گرايي از منظر روانشناسي

درد تجمل درمان پذير است به شرط آنكه بخواهيم

ت�الش ب�راي ب�ودن و مان�دن و 
زندگي ك�ردن يك جنبه اس�ت و 
تالش براي ش�دن و رضايتمندي 
جنب�ه ديگر. مه�م اين اس�ت كه 
آرامش زماني ايجاد مي ش�ود كه 
تلفيقي از اي�ن دو ص�ورت گيرد

 تجمل گرايي محصول يك ذهن سالم نيست
اينكه ما بخواهيم پذيرفته شويم و مورد احترام قرار بگيريم بد نيست 
و همه خواهانش هستيم ولي اگر اين مقوله به افراط برود و ما همه 
چيز را بر اين مبنا تنظيم كنيم كه بايد در جمع هميشه بيشترين 
توجه به سمت ما باشد و ما اگر مركز توجه نباشيم رنج مي كشيم، 
اين خود مشخصه اي از اختالل شخصيت است كه در صورت افراط 

و تكرار در ابعاد گوناگون باعث آسيب به شخص و اطرافيانش مي شود. 
تجمل گرايي محصول يك ذهن س��الم نيست، چون فردي كه س��المت روان 
دارد خود را به خاطر ديگران در شرايط بغرنج و س��خت قرار نمي دهد كه هم 
خود آسيب ببيند و هم ديگران، اما به هر حال وقتي ما به اين آگاهي مي رسيم 
كه خيلي از واكنش هاي ما براي سرپوش گذاشتن حسي است كه از درونمان 
سرچشمه مي گيرد، بنابراين در پي حل آنها مي رويم تا به شيوه درست حل و 

فصل شود. 
تجمل گاهي تنش مي آورد نه آرامش

دنياي مدرن امروز از ما چيزهاي فراتري براي ارتباط مي خواهد، 
رفاه شايد در ابعادي نياز جامعه امروز است، اما به شرطي كه در 
راستاي درس��تي ش��كل گيرد، نه اينكه با بي تدبيري تبديل به 
اسراف شده و باعث آسيب اقتصادي به ما نيز شود و امنيت مالي 
ما و خانواده مان را به خطر بيندازد. اصاًل رفاهي كه ما خود را به 
خاطرش به سختي مي انداريم آيا واقعا نياز ماست؟ براي ما آرامش مي آورد يا 
تنش؟ باعث تقويت ارتباط ما با اطرافيان مي ش��ود يا صرفاً فاصله ما را با افراد 
بيشتر مي كند؟ اين كار ما توجيه اقتصادي درس��تي دارد يا صرفاً يك هيجان 
گذراست؟ در واقع آنچه براي افراد مي تواند شرايطي را فراهم آورد كه پذيرفته تر 
شوند و بتوانند ارتباط بهتري با اطرافيانشان داش��ته باشند از شخصيت آنان 

سرچشمه مي گيرد نه تجمالت!
زماني كه ما به شناخت درستي از خود برسيم و شخصيت خود را بهتر بشناسيم، 
طبيعتاً نيازهاي خود را بيشتر درك مي كنيم و بهتر مي توانيم نيازهاي واقعي 
خود را شناس��ايي كنيم. مثاًل اگر ما تجمل گرايي را به خاطر ديده شدن پيش 
مي گيريم و در تالش سختي هستيم تا خودمان را مطرح كنيم تا به نوعي ديده 
ش��ويم، با افزايش تجمل گرايي نه تنها توفيق نمي يابيم بلكه ما داريم به نوعي 
اختالل دروني خود را تقويت مي كنيم. پس اگر اي��ن حس دروني حسادت و 
ديده شدن ما را به ش��دت آزار مي دهد بايد در حل آن بكوش��يم. البته وجود 

فضاي مجازي و آنچه برخي افراد از خ��ود به نمايش مي گذارند نيز جاي بحث 
دارد. اين دس��ته از افراد معموالً نمي توانند در دنياي واقعي خود، مسائلشان را 
حل كنند و در فضاي مجازي داشته يا نداشته خود را با حالت اغراق به نمايش 
مي گذارند و اين نيز باعث برداشت اش��تباه خيلي از افراد مي شود و مي پرسند 
چرا سبك زندگي اينها خاص است و چرا ما نمي توانيم مانند اين  افراد زندگي 
كنيم؟ واقعيت اينجاست افرادي كه واقعاً موفقيت كسب مي كنند و افراد موفقي 
محسوب مي شوند، ممكن اس��ت از فضاي مجازي صرفاً براي اطالع رساني يا 
تبليغات اس��تفاده كنند اما قطعاً چيزي كه نيستند را به نمايش نمي گذارند يا 

آنقدر مشغول هستند كه فرصت اينكه به حواشي بي پايه بپردازند را ندارند. 
بهتر است اين قضيه را درك كنيم كه واقعاً افرادي كه در شرايط مناسبي هستند 
و در همه ابعاد به نسبت موفقيت كسب كرده اند در دنياي واقعي به دنبال اثبات 
خود و كسب اعتماد به نفس در دنياي مجازي نيستند. دنياي مجازي فضايي 

جهت ارتباطات سازنده است نه به نمايش گذاشتن آنچه نيستيم. 
افرادي كه از عدم عزت نفس و اعتماد به نفس رنج مي برند گاهي با رفتارهايي 
از جنس تجمل گرايي به دنبال اثبات خويشتن و ايجاد اعتماد به نفس هستند 
تا بتوانند روي اين حس دروني خود سرپوش بگذارند ولي از آنجا كه عزت نفس 
و اعتماد به نفس از درون سرچشمه مي گيرد بايد به اين افراد گفت كه اگر مثاًل 

پولت يا ماشينت را از تو بگيرند چه چيز ديگري برايت باقي مي ماند؟ 
پذيرش بيماري گام اول درمان است

بدون ش��ك افرادي كه ش��ديداً درگير تجمل گرايي هستند كم 
نيستند و هر كدام طبعاً از چيزي رنج مي برند و شايد خودشان هم 
از اينكه در ورطه تجمل گرايي افتاده ان��د در رنج هستند ولي با 
آگاهي نسبت به اين مسئله و آموزش مهارت هاي درست مي توان 
بر مشكل فائق آمد. اگر در وجودتان  احساس فشار مي كنيد كه 
بايد حتماً به خاطر اثبات خود به هر طريقي از تجمالت استفاده كنيد تا ديده 
ش��ويد يا جهت دريافت توجه ديگران خود را به س��ختي بيندازيد و اگر از اين 
وضعيت ناخشنود هستيد بدانيد كه براي مشكل شما راه درمان هم وجود دارد، 
اينكه ش��ما مي توانيد با رجوع به يك مشاور خوب و شناخت شخصيت خود و 
ديگران بدون اينكه نياز باشد هزينه سنگيني را متقبل شويد، فرد ارزشمندي 
به معناي واقعي باشيد. فراموش نكنيد پايه اول درمان، پذيرش و آگاهي است، 

پس هيچ گاه از اينكه بهتر شويد نترسيد. 
*روانشناس باليني

تجمل گرايي، مرهمي كاذب بر زخم هاي شخصيتي 
افرادي كه به تجمل گرايي رو مي آورند معموالً چيزي از درون 
آنها را آزار مي دهد. مراجعي داش��تم كه خان��واده اش را در 
شرايط سختي قرار داده بود تا جهيزيه بسيار سنگيني برايش 
تهيه كنند كه خ��ود اين عامل دليل ب��ر ناراحتي و تنش در 
زندگي مشتركش ش��ده بود، از آنجا ك��ه خانواده همسرش 
ش��رايط مالي بهتري نسبت به او داش��تند، وي خواسته بود بهترين 
وسايل از نظر خود را تهيه كند تا مورد احترام بيشتري واقع شود و از 
آنجا كه چنين مسئله اي براي��ش توقع بيشت��ري را ايجاد مي كرد، 
بنابراين آنط��ور كه تمايل داش��ت مورد احت��رام قرار بگي��رد، قرار 

نمي گرفت. 
اين مقوله باعث تن��ش و اختالفات خانوادگي بي��ن او و همسرش و 
خانواده او شده بود و نه تنها سازه زندگي خودش به هم ريخته شده 
بود، بلكه شرايط س��نگين تحميل ش��ده بر پدر و مادرش هم باعث 
اختالفات شديدي بين آنها ش��ده بود و احساسي كه اين فرد تجربه 
مي كرد پر بود از حس يأس و غم و اندوه و احساس بي ارزشي و پوچي 

كه با آن دست و پنجه نرم مي كرد. 
به گفته خودش زندگي اي كه تصور مي كرده اصاًل اينطور نبوده و تمام 
آرزوهايش با تجمل گرايي نقش بر آب شده بود... حال مهم اين است 
كه اين فرد به دنبال چه چيزي اي��ن همه خود و اطرافيانش را تحت 
فشار قرار داده است؟ آيا واقعاً داشتن وسايل مارك توانسته بود احترام 
مضاعفي برايش به ارمغان بياورد؟ اين فرد به دنبال چه حس دروني و 

چه نتيجه گيري در درون خود دست به چنين اقدامي زده است؟
اغلب افرادي كه اسير تجمل گرايي و افراط در تهيه وسايل يا امكاناتي 
كه لزوماً نمي شود اسم امكانات مورد نياز را براي آنها گذاشت مي روند 
به دنبال پوشش دادن  حس هاي دروني خود هستند كه از آنها رنج 
مي برند. مثاًل همين فرد خواسته اش، پذيرش و مورد احترام بودنش را 
توسط همسر و خانواده همسرش مي خواست اما راهي كه رفت چهره 
بدي از خود نشان داد كه نه تنها پذيرفته نشد، بلكه طرد هم شد و افراد 
معموالً چيزي را مي خواهند ولي مسيرهاي انتخابي را از راه درستي 

نمي روند و مرهمي كاذب بر زخم هاي شخصيتي خود مي گذارند. 


