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موضوع ویژه

شماره هشتصدوسیزده ده مهر هزار و چهارصد

بررسی علل و عوامل خودشیفتگی با دکتر لیال بهنام

وقتي شيفته خودمان ميشويم...
يكتا
فراهاني

دوست داشتن و دوست داشته شدن حق هر
كسياستاماچگونگيدوستداشتنخودمان
و ديگران موضوع بسيار مهمي است كه علل

 :خود دوست داشتنهاي نخستين
و ابتدايي در كودكي چگونه منجر به
خودشيفتگي میشود؟
بسياري از روانكاوان تاكيدزيادي بر نقش
ضروري محيط در رشد كودك دارند .منظور
آنها هم از محيط ،فضاي تسهيلکننده رشد
اوست؛ محيطي كه به مراقبت ،توجه،نگهداري
و ابراز عشق كودك اختصاص دارد.
وينيكات،روانشناس و روانكاو معتقد است
رشد و تحول كودك بدون اطمينان از يك
محيط امن و مراقبتکننده با مشكالتي همراه
میشود كه فرد براي انطباق با آن دچار نشانههاي
روانشناختي میشود و در واقع نشانه وجود
اشكاالتي در سير رشد او به شمار میرود.
كودكي كه بنا به علل مختلف در محيط نامناسبي
رشد كرده و نتوانسته توجه كافي دريافت كند در
واقع حادثهای را تجربه كرده كه باعث ميشود
ترس از رها شدن و جدايي وجود او را فرا بگيرد.
با توجه به اينكه تجربه چنين حسي بسيار سنگين
است؛ فرد خود را به ابزاري مانند انكار ،اعتياد يا
خشونت و اوهام قدرتمند بودن مجهز ميكند.
در چنين شرايطي فرد به سوي خودشيفتگي
متمايل میشود.
 :والدين و مراقبان اوليه تا چه حد
در شكلگیری شخصيت خودشيفته دخيل
هستند؟
نوعمراقبتوالدينبسيارتاثيرگذاراست.مراقب
خوب مراقبي است كه در دسترس و پاسخدهنده
باشد و تالش كند نيازها و حسهاي كودك را
تشخيص دهد .ضمن اینکه میتواند در كودك
وهم « ابر تواني » ايجاد كند.
البته نوزاد در اين مقطع سني بايد بتواند چنين
حسي را تجربه كند كه خودش مركز هستي
است .بنابراين مراقبي كه بتواند اين حس را به
كودك بدهد در واقع به كودك كمك میكند
تا چنين احساس جذابي را تجربه كند اما قرار
نيست او در اين وهم باقي بماند زیرا اين گونه
احساسات فقط مربوط به آن مقطع رشدي
است كه میتواند كمكکننده و طبيعي باشد.
با ايجاد وقفههايي در مسير پاسخدهي ،كودك
كمكم به اين نتيجه میرسد كه با مراقب يكي
نيست .همين برداشت نيز به اوكمك ميكند
تا از فاز خودشيفتگي اوليه بيرون بیاید و
بتواندنيازهاي خود را از ديگران درخواست كند.
 :مشكل خودشيفتگي از چه زمان
و به چه شكل بروز پيدا میكند؟
اتفاق تلخ از آنجا شروع میشود كه كودك متوجه
میشود محيط بيرون با آسيبهايي همراه است.
بنابراين وقتي چنين حسهايي را تجربه میكند
توان مهم و ارزشمند بودن ديگران را ندارد.
بنابراين دوباره به درون خود پناه میبرد؛ جايي
كه فقط خودش را مهم ميدانست.
اين در واقع ويژگيهايي است كه در افراد
خودشيفته میبينيم .اين افراد به ديگران هم حس

البته قرار نيست كودك
هميشه تشويق وپيام
عالي بودن به او مخابره
شود اما اگر فرايند
تحسينها و تاييدها به
خوبي پيش برود؛ كودك به تدريج ياد
میگيرد با ناكاميها هم كنار بيايد .در
واقع كاميابي به موقع به كودك فرصت
تحمل ناكامي را هم خواهد داد

خودبزرگبيني القا میكنند .كوهات روانشناس
معروف هم در مورد خودشيفتگي میگويد« :هر
انساني با گرايش فطري خودشيفته به تحسين
شدن و تحسين كردن متولد ميشود و به تدريج
و به موازات حسهاي مثبت بسيار از خود
میتواند همين حسها را در مورد مراقب خود
هم تجربه كند» .
تحول و رشد اين گرايشها به احساسات
همدالنهای بستگي دارد كه والدين نثار فرزندان
شان میكنند .بنابراين اگر والدين توان داشته
باشند در اين فاز رشدي پاسخ مناسبي به كودك
بدهند ،در واقع بايد او را در مقابل آينهای قرار

رهايي از تله خودشيفتگي
اختالل شخصيت خودشيفته معموال از كودكي پيريز ي میشود.
البته توجه داشته باشيم دو نوع خودشيفتگي سالم و مرضي داريم كه
هر دو نيز در دوران كودكي به وجود میآيند؛ يعني زماني كه «خود »
افراد شكل میگيرد.
به عقيده نظريه پردازاني مانند فرويد براي رشد سالم فرد ،مهم آن
است كه خواستههاي او به موقع برآورده شوند كه يكي از مهم ترين
آنها نيز غريزه جنسي است اما بعضي ديگر از نظريه پردازان هم عقيده
دارند غريزه چندان مهم نيست .بلكه آنچه مهم است و باعث رشد
سالم میشود ،نوع روابط ما با اطرافيان و مراقبان اوليه است كه باعث
میشود مراحل رشد به درستي يا به اشتباه شكل بگيرند.

اختاللخودشيفتگي

و عوامل بسياري در آن دخيل هستند كه ريشه واقعي آن به
كودكي و حتي لحظات نخست تولد بر ميگردد.
گاهي بر اثر توجه زياد يا بر عكس ،بيتوجهي والدين ،بچهها

اگر والدين رفتار مناسبي با فرزند خود داشته باشند و او در محيط سالمي
رشد كندبه تدريج ياد میگيرد خودش را دوست داشته باشد و فراموش
نكنيم اين نوع دوست داشتن با خودشيفتگي بسيار متفاوت است.
در خودشيفتگي ،خودخواهيهاي زياد فرد باعث آزار ديگران
میشود .البته همه ما به نوعي خودشيفتگي داريم كه میتواند
سالم و طبيعي هم باشد.
در صورتي كه خودشيفتگي مرضي يا ناسالم يعني فرد خودش

دهند كه بتواند به خودش برگردد ،تواناييهاي
او را تحسين كنند تا بتواند متوجه شود كه عالي
و بينظير است.
البتهقرارنيستكودكهميشهتشويقوپيام عالي
بودن به او مخابره شود اما اگر فرايند تحسينها
و تاييدها به خوبي پيش برود؛ كودك به تدريج
ياد میگيرد با ناكاميها هم كنار بيايد .در واقع
كاميابي به موقع به كودك فرصت تحمل ناكامي
را هم خواهد داد.
 :خودبزرگبيني افراد خودشيفته
چگونه قابل تشخيص خواهد بود؟
با دقت در رفتارهاي افراد خودشيفته متوجه
میشويم اگرچه اين افراد دچار خودبزرگبيني
افراطيهستندو«منبرتر»رابهنمايشميگذارند
اما در سطحي از هوشياري يا نيمه هوشياري
نیر درمیيابند چقدر حس بيارزشيمیکنند و
درون آشفته و به هم ريختهای دارند .دليل بروز
چنين رفتاري هم آن است كه در واقع پاسخدهي
مناسبي به نياز رشدي افراد نشده است.
توجه داشته باشيم اين افراد نتوانستهاندتصوير
بيارزشي خود را به درستي ارزيابي كنند و
به همين خاطر حس بيارزشي در آنها غالب
است .اين افراد مدام نگران برهم خوردن تصوير
برتر بودن خود نسبت به ديگران خواهند بود.

را خيلي مهم بداند و فكر كند آن قدر مهم است كه ديگران بايد
تمام خواستههايش را برآورده كنند خودشيفتهها فكر میكنند ديگران
موظف هستند هميشه اين كار را برايش انجام دهند و از پس انجام
خواستههايشان بر آيند.
بنابراين میتوان گفت چند عامل از جمله محيط ناسالم كه يا بيش از
حد به فرد توجه میدهد يا اصال توجهي به او ندارد باعث میشود
خودشيفتگي از حالت سالم تبديل به حالت مرضي شود.

عواملشكلگیریخودشيفتگي

مهمترينعاملشكلگیریخودشيفتگيناسالم،
نوعروابطياستكهفردازكودكيباوالدين
خود دارد كه موضوع بسيار مهمي در
شكلگيري خودشيفتگي است.
واقع بين نبودن پدر و مادرها
نيز در ايجاد خودشيفتگي
ناسالم بسيار تاثيرگذار
است .ناديده گرفتن
شكستها،تواناييها و تاييد
نكردن كودك باعث میشود نوعي
نگاهونگرشدراوبهوجودبيايدكهدرآينده
و بزرگسالي منجر خودشيفتگي خواهد شد.

در آينده و هنگام بزرگسالي دچار اختالالت رفتاري میشوند كه
مشكالت زيادي در روابط آنها به وجود خواهد آورد.
يكي از مهمترين آنها خودشيفتگي است كه در درجات مختلف

چون مخدوش شدن چنين تصويري باعث بروز
تصوير بيارزشي آنها خواهد شد.
البته تجربه كمبود،فقدان و ضعف براي هيچ كس
خوشايند نيست اما فرو ريزاننده هم نيست .در
واقع افراد خودشيفته نميتوانند نقص خود را
بپذيرند .به همين خاطر اين افراد براي رهايي
از اين حس شكنندگي ،خود را به مكانيسمهايي
مجهز میكنند.
 :آيا همه افراد خودشيفته؛ احساس
خودبرتر بيني شان را به طور عيان آشكار
میكنند؟
نمايش خودبرتر بيني گاهي با خشم و عصبانيت
و رشك و حسد توام خواهد بود و در واقع
هر پيامي كه ضعف خودشیفتهها را آشكار كند
باعث بروز خشم بیشتر در آنها خواهد شد.
خودشیفتهها اغلب بسيار كنترلر هستند،به
ديگران فضايي نميدهند و حق و حقوقي
براي آنها قائل نيستند .بلكه فقط دوست دارند
خودشان در صحنه حاضر باشند.
اما در كنار چنين شخصيتهايي؛ تيپهاي
ديگري از خودشيفتگي هم وجود دارد كه
كمتر متوجه چنين ضعفي در آنها هستيم .يكي
خودشيفتههاي خجالتي هستند كه اين حسها
را به طور مخفيانهای از خود بروز میدهند و

شاهد آن هستيم اما چگونه بايد چنين مشكالتي را شناسايي و
در برابر آنها رفتار كرد .در اين خصوص با دكتر ليال بهنام،
روانشناس وروان درمانگر تحليلي گفتوگو كرده ايم.

حتي با ديگران هم مهربان هستند اما اين افراد
نيز از روابط عميق و پايدار استقبال نميكنند
و اغلب خود را قرباني به حساب میآورند.
گروه ديگر خودشيفتهها هم افرادي هستند كه
خود را به شكل چسبنده و وابسته به افراد ايدهآل
ديگر میدانند .آنها مدام دنبال ايدهآلسازی
ديگران هستند و خود را به او میچسبانند .به
اين ترتيب آنها میتوانند خودشان هم تجربه
ايدهآلي از خود داشته باشند.
 :افراد خودشيفته معموال از چه
مكانيسمهاي دفاعي استفاده میكنند؟
چسبندگي ،وابستگي و آرمانيسازی كردن
ديگران از مكانيسمهاي مهم آنها به حساب
میآيد .ضمن اينكه بيارزش كردن ديگران و
دادن حس حقارت به آنها هم در آنها بسيار
متداول است.
در واقع هر نوع قدرت و قوت طرف مقابل
مانند پتكي است كه بر سر خودشیفته فرود
میآيد .ضمن اينكه بيشتر شكنندگي او را برايش
آشكار میكند.
فراموش نكنيم تحمل ناتوانی برای خودشیفتهها
خیلی سخت است چون نشاندهنده کمبود
آنهاست؛ حال آنکه اين افراد در تصور خود
چیزی کم ندارند .بنابراین با بی ارزش کردن

توجه داشته باشيم نبايد كودكان را با همديگر مقايسه كرد ،چون
اين موضوع اغلب تاثيرات بسيار مخربي بر ذهن وانديشه آنها به جا
ميگذارد اما توجه به تواناييها و استعدادهاي آنها میتواند در رشد
شخصيتيکنندگان بسيارموثر باشد؛ به گونهای كه در آينده به جاي
اينكه بيش از حدخودخواه و خودشيفته باشند ،از عزت نفس بااليي
برخوردار شوند.
پدر و مادراني كه به فرزندشان القا میكنند او در مقايسه
بابچههاي ديگر خيلي بهتر با بدتر است؛ در واقع مانع
پيشرفت و رشد استعدادها و تواناييهاي خود او
میشوند.

درمانخودشيفتگي

به نظر میر سد با توجه به
اينكه افراد خودشيفته
خودشان را خيلي
دوست دارند پس بايد
از اعتماد به نفس بااليي هم
برخوردارباشند؛ در صورتي كه
اين گونه نيست .توجه داشته باشيم
نگاه باال به پايين افرادخودشيفته ناشي
از مشكالت شخصيتي آنهاست؛ نه به خاطر

طرف مقابل و تواناییهای او و حمله کردن
به آنها خود را آرام میکند.
البته افراد خودشیفته برای مراقبت
از شکنندگی شان از مکانیسم
اطاعت و حمایت از دیگران
استفادهمیکنند .به این
ترتیب رنج بسیاری
را در وجود خود
حمل میکنند.
به طور کلی
خودشیفتهها اغلب در
وحشت زیادی از اینکه
مجبور باشند دیگری را مهمتراز
خود بشمارند به سرمیبرند.
اما با آگاهی و شناخت بيشتر در ارتباط
با افراد خودشيفته میتوان این پیام را به
آنها داد که بهتر است بتوانند به این رنج
دروني خود فائق آیند و در سیر درمان
از طریق مشاوره و روانکاوی ،سیر رشد
ناقص مانده شان را بازیابی كنند.
 :در ارتباط با افراد خودشیفته چگونه
باید رفتار کرد؟
همدلی با دنیای افراد خودشیفته و با فهم دنیای
آنها و اینکه چطور به چنین روزی رسیدهاندو
چرا تا این حد به ما آسیب میرسانند به ما
کمک خواهد کرد تا بتوانیم حس متفاوت
تری پیدا کنیم.
ضمن آنکه بهتر هم میتوانیم آنها را تحمل کنیم.
البته در عین حال باید در برابر رفتارهای او از
خودمان مراقبت کنیم .یعنی در دام سرزنش،
تحقیر و بی ارزش کردن آنها نیفتیم.
گاهی هم میتوان با طرح یک سوال؛ بیارزش
کردن آنها را به خودشان برگرداند .ضمن اینکه
بايد مراقب باشیم تعامل با این افراد ما را ضعیف
و ناتوان نکند .البته در مقابل خودشیفتهها نباید
خیلی تواناییهای خود را نمایان کنیم .به اين
ترتيب میتوانيم امنیت بیشتری در رابطه با
آنها داشته باشیم.
توجه داشته باشيم افرادي كه مبتال به
خودشيفتگي هستند چند ويژگي جدي دارند
كه میتوانند ديگران را خيلي تحت فشار قرار
دهند؛ نخست آنكه قدرت همدلي با ديگران
ندارند همچنين نميتوانند دنياي طرف مقابل
را درك كنند.
ضمن اينكه از تحقير و بيارزش كردن ديگران
به عنوان مكانيسمي براي تنظيم رفتار خودشان
استفاده میكنند .اگراز سوي ديگران تاييد
و تشويق نشوند هم خشمگين میشوند.
البته در مقابل نظر متفاوت ديگران هم بر
آشفته میشوند.
بنابراينبرايبرقراريارتباطبهترباچنينافرادي
بايد بتوانيم دنياي آنها را درك كنيم و بدانيم در
چه رنج و فشاري هستند .ضمن اينكه میتوانيم
صفات خوب شان را هم تحسين كنيم.

اعتماد به نفس آنها .آنها اغلب گاهي اهداف بسيار غير واقع بينانهای
را براي خود تعريف میكنند چون به نظر خودشان افراد خاصي
هستند .در صورتي كه از درون بسيار شكننده هستند و ضعفهاي
زيادي دارند و بر عكس آنچه به نظر میرسد ،به خودشان اعتماد
و اطمينان الزم را ندارند.
يكي از مهم ترين مشكل ديگران هم با آنها اين است كه نميتوانند
ديگران را درك كنند .در واقع خواستهها و نيازهاي ديگران برايشان
اهميتي ندارد .چون هميشه خودشان را مهمتراز بقيه میدانند
و حاضرند به هر قيمتي از ديگران به نفع خود و براي رفع
نيازهايشان استفاده كنند.
تحملرفتارهايافرادخودشيفتهبسيارسختاست.البتهشايدمصاحبت
با آنها ابتدا به نظر جذاب بيايد،ولي در طوالني مدت ماندن در كناراين
افراد و برقراري روابط نزديك با آنها ،كار آساني نيست.
به همين خاطر ،بهترين كار براي رهايي از آسيبهاي افراد خودشيفته
اين است كه يا با آنها وارد روابط مهم نشويم يا اگر در تله چنين افرادي
گير افتاديم؛ رفتارشان را بپذيريم و همچنين در مقابل رفتارهاي ناشي
از خودخواهي آنها نيز بيتفاوت باشيم.
اگر قبول كنيم مشكالت افراد خودشيفته به كودكي ،ضعف و مشكالت
رفتاري و شخصيتي آنها بر میگردد و در مقابل رفتارهايشان كاري از
ما بر نميآيد ،خودمان كمتر آسيب میبينيم؛ در اين صورت مقاومت
و خودخواهي آنها هم كمتر میشود و آسيب كمتري خواهيم ديد.

