
: خود دوست داشتن هاي نخستين 
به  منجر  چگونه  كودكي  در  ابتدايي  و 

خودشيفتگي می شود؟
نقش  بر  تاكيدزيادي  روانكاوان  از  بسياري 
ضروري محيط در رشد كودك دارند. منظور 
از محيط، فضاي تسهيل كننده رشد  آنها هم 
اوست؛ محيطي كه به مراقبت، توجه،نگهداري 

و ابراز عشق كودك اختصاص دارد. 
وينيكات،روان شناس و روانكاو معتقد است 
از يك  اطمينان  بدون  تحول كودك  و  رشد 
محيط امن و مراقبت كننده با مشكالتي همراه 
می شود كه فرد براي انطباق با آن دچار نشانه هاي 
روان شناختي می شود و در واقع نشانه وجود 

اشكاالتي در سير رشد او به شمار می رود. 
كودكي كه بنا به علل مختلف در محيط نامناسبي 
رشد كرده و نتوانسته توجه كافي دريافت كند در 
واقع حادثه ای را تجربه كرده كه باعث مي شود 
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 مي كند. 
در چنين شرايطي فرد به سوي خودشيفتگي 

متمايل می شود. 
: والدين و مراقبان اوليه تا چه حد 
در شكل گيری شخصيت خودشيفته دخيل 

هستند؟ 
نوع مراقبت والدين بسيار تاثير گذار است. مراقب 
خوب مراقبي است كه در دسترس و پاسخ دهنده 
باشد و تالش كند نيازها و حس هاي كودك را 
تشخيص دهد. ضمن اينكه می تواند 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 می كند 
تا چنين احساس جذابي را تجربه كند اما قرار 
نيست او در اين وهم باقي بماند زيرا اين گونه 
مقطع رشدي  آن  به  مربوط  فقط  احساسات 
است كه می تواند كمك كننده و طبيعي باشد. 
با ايجاد وقفه هايي در مسير پاسخ دهي، كودك 
كم كم به اين نتيجه می رسد كه با مراقب يكي 
نيست. همين برداشت نيز به اوكمك مي كند 
و  بيايد  بيرون  اوليه  خودشيفتگي  فاز  از  تا 
بتواندنيازهاي خود را از ديگران درخواست كند. 
: مشكل خودشيفتگي از چه زمان 

و به چه شكل بروز پيدا می كند؟
اتفاق تلخ از آنجا شروع می شود كه كودك متوجه 
می شود محيط بيرون با آسيب هايي همراه است. 
بنابراين وقتي چنين حس هايي را تجربه می كند 
توان مهم و ارزشمند بودن ديگران را ندارد. 
بنابراين دوباره به درون خود پناه می برد؛ جايي 

كه فقط خودش را مهم مي دانست. 
افراد  در  كه  است  واقع ويژگي هايي  در  اين 
خودشيفته می بينيم. اين افراد به ديگران هم حس 

خودبزرگ بيني القا می كنند. كوهات روان شناس 
معروف هم در مورد خودشيفتگي می گويد: »هر 
انساني با گرايش فطري خودشيفته به تحسين 
شدن و تحسين كردن متولد مي شود و به تدريج 
و به موازات حس هاي مثبت بسيار از خود 
می تواند همين حس ها را در مورد مراقب خود 

هم تجربه كند. « 
احساسات  به  گرايش ها  اين  رشد  و  تحول 
همدالنه ای بستگي دارد كه والدين نثار فرزندان 
شان می كنند. بنابراين اگر والدين توان داشته 
باشند در اين فاز رشدي پاسخ مناسبي به كودك 
بدهند، در واقع بايد او را در مقابل آينه ای قرار 

دهند كه بتواند به خودش برگردد، توانايي هاي 
او را تحسين كنند تا بتواند متوجه شود كه عالي 

و بي نظير است. 
البته قرار نيست كودك هميشه تشويق وپيام عالي 
بودن به او مخابره شود اما اگر فرايند تحسين ها 
و تاييدها به خوبي پيش برود؛ كودك به تدريج 
ياد می گيرد با ناكامي ها هم كنار بيايد. در واقع 
كاميابي به موقع به كودك فرصت تحمل ناكامي 

را هم خواهد داد. 
خودشيفته  افراد  خودبزرگ بيني   :

چگونه قابل تشخيص خواهد بود؟
با دقت در رفتارهاي افراد خودشيفته متوجه 
می شويم اگرچه اين افراد دچار خودبزرگ بيني 
افراطي هستند و »من برتر« را به نمايش مي گذارند 
اما در سطحي از هوشياري يا نيمه هوشياري 
نير درمی يابند چقدر حس بي ارزشيمی كنند و 
درون آشفته و به هم ريخته ای دارند. دليل بروز 
چنين رفتاري هم آن است كه در واقع پاسخ دهي 

مناسبي به نياز رشدي افراد نشده است. 
توجه داشته باشيم اين افراد نتوانسته اندتصوير 
بي ارزشي خود را به درستي ارزيابي كنند و 
به همين خاطر حس بي ارزشي در آنها غالب 
است. اين افراد مدام نگران برهم خوردن تصوير 
برتر بودن خود نسبت به ديگران خواهند بود. 

چون مخدوش شدن چنين تصويري باعث بروز 
تصوير بي ارزشي آنها خواهد شد. 

البته تجربه كمبود،فقدان و ضعف براي هيچ كس 
خوشايند نيست اما فرو ريزاننده هم نيست. در 
واقع افراد خودشيفته نمي توانند نقص خود را 
بپذيرند. به همين خاطر اين افراد براي رهايي 
از اين حس شكنندگي، خود را به مكانيسم هايي 

مجهز می كنند. 
: آيا همه افراد خودشيفته؛ احساس 
خودبرتر بيني شان را به طور عيان آشكار 

می كنند؟
نمايش خودبرتر بيني گاهي با خشم و عصبانيت 
و رشك و حسد توام خواهد بود و در واقع 
هر پيامي كه ضعف خودشيفته ها را آشكار كند 
باعث بروز خشم بيشتر در آنها خواهد شد. 

هستند،به  كنترلر  بسيار  اغلب  خودشيفته ها 
حقوقي  و  حق  و  نمي دهند  فضايي  ديگران 
براي آنها قائل نيستند. بلكه فقط دوست دارند 

خودشان در صحنه حاضر باشند. 
تيپ هاي  شخصيت هايي؛  چنين  كنار  در  اما 
كه  دارد  وجود  هم  خودشيفتگي  از  ديگري 
كمتر متوجه چنين ضعفي در آنها هستيم. يكي 
خودشيفته  هاي خجالتي هستند كه اين حس ها 
را به طور مخفيانه ای از خود بروز می دهند و 

حتي با ديگران هم مهربان هستند اما اين افراد 
نيز از روابط عميق و پايدار استقبال نمي كنند 
و اغلب خود را قرباني به حساب می آورند. 

گروه ديگر خودشيفته ها هم افرادي هستند كه 
خود را به شكل چسبنده و وابسته به افراد ايده آل 
ايده آل سازی  دنبال  مدام  آنها  می دانند.  ديگر 
ديگران هستند و خود را به او می چسبانند. به 
اين ترتيب آنها می توانند خودشان هم تجربه 

ايده آلي از خود داشته باشند. 
چه  از  معموال  خودشيفته  افراد   :

مكانيسم هاي دفاعي استفاده می كنند؟
كردن  آرماني سازی  و  وابستگي  چسبندگي، 
ديگران از مكانيسم هاي مهم آنها به حساب 
می آيد. ضمن اينكه بي ارزش 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 خودشيفته فرود 
می آيد. ضمن اينكه بيشتر شكنندگي او را برايش 

آشكار می كند. 
فراموش نكنيم تحمل ناتوانی برای خودشيفته ها 
خيلی سخت است چون نشان دهنده كمبود 
آنهاست؛ حال آنكه اين افراد در تصور خود 
چيزی كم ندارند. بنابراين با بی ارزش كردن 

طرف مقابل و توانايی های او و حمله كردن 
به آنها خود را آرام می كند. 

مراقبت  برای  خودشيفته  افراد  البته 
مكانيسم  از  شان  شكنندگی  از 
ديگران  از  و حمايت  اطاعت 
اين  به  استفادهمی كنند. 
بسياری  رنج  ترتيب 
را در وجود خود 

حمل می كنند. 
كلی  طور  به 
خودشيفته ها اغلب در 
اينكه  از  زيادی  وحشت 
مجبور باشند ديگری را مهم تراز 

خود بشمارند به سرمی برند. 
اما با آگاهی و شناخت بيشتر در ارتباط 
با افراد خودشيفته می توان اين پيام را به 
آنها داد كه بهتر است بتوانند به اين رنج 
دروني خود فائق آيند و در سير درمان 
از طريق مشاوره و روانكاوی، سير رشد 

ناقص مانده شان را بازيابی كنند. 
: در ارتباط با افراد خودشيفته چگونه 

بايد رفتار كرد؟
همدلی با دنيای افراد خودشيفته و با فهم دنيای 
آنها و اينكه چطور به چنين روزی رسيده اندو 
چرا تا اين حد به ما آسيب می رسانند به ما 
متفاوت  بتوانيم حس  تا  كرد  خواهد  كمك 

تری پيدا كنيم. 
ضمن آنكه بهتر هم می توانيم آنها را تحمل كنيم. 
البته در عين حال بايد در برابر رفتارهای او از 
خودمان مراقبت كنيم. يعنی در دام سرزنش، 

تحقير و بی ارزش كردن آنها نيفتيم. 
گاهی هم می توان با طرح يك سوال؛ بی ارزش 
كردن آنها را به خودشان برگرداند. ضمن اينكه 
بايد مراقب باشيم تعامل با اين افراد ما را ضعيف 
و ناتوان نكند. البته در مقابل خودشيفته  ها نبايد 
خيلی توانايی های خود را نمايان كنيم. به اين 
ترتيب می توانيم امنيت بيشتری در رابطه با 

آنها داشته باشيم. 
به  مبتال  كه  افرادي  باشيم  داشته  توجه 
خودشيفتگي هستند چند ويژگي جدي دارند 
كه می توانند ديگران را خيلي تحت فشار قرار 
دهند؛ نخست آنكه قدرت همدلي با ديگران 
ندارند همچنين نمي توانند دنياي طرف مقابل 

را درك كنند. 
ضمن اينكه از تحقير و بي ارزش كردن ديگران 
به عنوان مكانيسمي براي تنظيم رفتار خودشان 
تاييد  ديگران  اگراز سوي  استفاده می كنند. 
می شوند.  خشمگين  هم  نشوند  تشويق  و 
بر  ديگران هم  متفاوت  نظر  مقابل  در  البته 

آشفته می شوند. 
بنابراين براي برقراري ارتباط بهتر با چنين افرادي 
بايد بتوانيم دنياي آنها را درك كنيم و بدانيم در 
چه رنج و فشاري هستند. ضمن اينكه می توانيم 

صفات خوب شان را هم تحسين كنيم.

بررسی علل و عوامل خودشیفتگی با  دکتر لیال بهنام

وقتيشيفتهخودمانميشويم...
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دوست داشتن و دوست داشته شدن حق هر 
كسي است اما چگونگي دوست داشتن خودمان 
و ديگران موضوع بسيار مهمي است كه علل 

و عوامل بسياري در آن دخيل هستند كه ريشه واقعي آن به 
كودكي و حتي لحظات نخست تولد بر مي گردد. 

گاهي بر اثر توجه زياد يا بر عكس، بي توجهي والدين، بچه ها 

در آينده و هنگام بزرگسالي دچار اختالالت رفتاري می شوند كه 
مشكالت زيادي در روابط آنها به وجود خواهد آورد. 

يكي از مهم ترين آنها خودشيفتگي است كه در درجات مختلف 

شاهد آن هستيم اما چگونه بايد چنين مشكالتي را شناسايي و 
در برابر آنها رفتار كرد. در اين خصوص با دكتر ليال بهنام، 

روان شناس وروان درمانگر تحليلي گفت وگو كرده ايم. 

 رهايي از تله خودشيفتگي 
می شود.  ي  اختالل شخصيت خودشيفته معموال از كودكي پي ريز 
البته توجه داشته باشيم دو نوع خودشيفتگي سالم و مرضي داريم كه 
هر دو نيز در دوران كودكي به وجود می آيند؛ يعني زماني كه »خود « 

افراد شكل می گيرد. 
به عقيده نظريه پردازاني مانند فرويد براي رشد سالم فرد، مهم آن 
است كه خواسته هاي 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 می شود، نوع روابط ما با اطرافيان و مراقبان اوليه است كه باعث 

می شود مراحل رشد به درستي يا به اشتباه شكل بگيرند. 

اختالل خودشيفتگي 
اگر والدين رفتار مناسبي با فرزند خود داشته باشند و او در محيط سالمي 
رشد كندبه تدريج ياد می گيرد خودش را دوست داشته باشد و فراموش 

نكنيم اين نوع دوست داشتن با خودشيفتگي بسيار متفاوت است. 
در خودشيفتگي، خودخواهي هاي زياد فرد باعث آزار ديگران 
می شود. البته همه ما به نوعي خودشيفتگي داريم كه می تواند 

سالم و طبيعي هم باشد. 
در صورتي كه خودشيفتگي مرضي يا ناسالم يعني فرد خودش 

را خيلي مهم بداند و فكر كند آن قدر مهم است كه ديگران بايد 
تمام خواسته هايش را برآورده كنند خودشيفته ها فكر می كنند ديگران 
موظف هستند هميشه اين كار را برايش انجام دهند و از پس انجام 

خواسته هايشان بر آيند. 
بنابراين می توان گفت چند عامل از جمله محيط ناسالم كه يا بيش از 

حد به فرد توجه می دهد يا اصال توجهي به او ندارد باعث می شود 
خودشيفتگي از حالت سالم تبديل به حالت مرضي شود. 

عوامل شكل گيری خودشيفتگي
مهم ترين عامل شكل گيری خودشيفتگي ناسالم، 

نوع روابطي است كه فرد از كودكي با والدين 
خود دارد كه موضوع بسيار مهمي در 

شكل گيري خودشيفتگي است. 
 واقع بين نبودن پدر و مادرها 

نيز در ايجاد خودشيفتگي 
تاثير گذار  بسيار  ناسالم 

گرفتن  ناديده  است. 
تاييد  و  شكست ها،توانايي ها 

نكردن كودك باعث می شود نوعي 
نگاه و نگرش در او به وجود بيايد كه در آينده 

و بزرگسالي منجر خودشيفتگي خواهد شد. 

توجه داشته باشيم نبايد كودكان را با همديگر مقايسه كرد، چون 
اين موضوع اغلب تاثيرات بسيار مخربي بر ذهن وانديشه آنها به جا 
مي گذارد اما توجه به توانايي ها و استعدادهاي آنها می تواند در رشد 
شخصيتي كنندگان بسيارموثر باشد؛ به گونه ای 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 می كنند او در مقايسه 
بابچه هاي ديگر خيلي بهتر با بدتر است؛ در واقع مانع 
پيشرفت و رشد استعدادها و توانايي هاي خود او 

می شوند. 

درمان خودشيفتگي 
به  توجه  با  سد  می ر  نظر  به 
خودشيفته  افراد  اينكه 
خيلي  را  خودشان 
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 

اعتماد به نفس آنها. آنها اغلب گاهي اهداف بسيار غير واقع بينانه ای 
را براي خود تعريف می كنند چون به نظر خودشان افراد خاصي 
هستند. در صورتي كه از درون بسيار شكننده هستند و ضعف هاي 
زيادي دارند و بر عكس آنچه به نظر می رسد، به خودشان اعتماد 

و اطمينان الزم را ندارند. 
يكي از مهم ترين مشكل ديگران هم با آنها اين است كه نمي توانند 
ديگران را درك كنند. در واقع خواسته ها و نيازهاي ديگران برايشان 
می دانند  بقيه  مهم تراز  را  خودشان  هميشه  چون  ندارد.  اهميتي 
رفع  براي  و  خود  نفع  به  ديگران  از  قيمتي  هر  به  حاضرند  و 

نيازهايشان استفاده كنند. 
 تحمل رفتارهاي افراد خودشيفته بسيار سخت است. البته شايد مصاحبت 
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 آسيب هاي 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 بي تفاوت باشيم. 
اگر قبول كنيم مشكالت افراد خودشيفته به كودكي، ضعف و مشكالت 
رفتاري و شخصيتي آنها بر می گردد و در مقابل رفتارهايشان كاري از 
ما بر نمي آيد، خودمان كمتر آسيب می بينيم؛ در اين صورت مقاومت 

و خودخواهي آنها هم كمتر می شود و آسيب كمتري خواهيم ديد. 

 يكتا 
فراهاني 


