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تحلیل نشانههای خودشیفتگی در شخصیت بهرام
بر اساس داستان بهرام و آزاده

شکیال کریمی*

1

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ هنر جهان اسالم ،دانشکده هنرهای تجسمی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

چکیده

در روانشناسـی امـروز ،نارسیسیسـم یا خودشـیفتگی ،بـه عنوان نوعی اختالل شـخصیتی تعریف میشـود .در این
اختلال ،فـرد خودشـیفته ،دچـار نوعـی خودبزرگبینـی شـده و بـا کوچکتریـن انتقـاد از جانـب دیگـران دربارۀ
خـود ،مهارتهایـش و آنچـه بـرای او واالمنشـي محسـوب میشـود ،عکسالعمـل منفـی نشـان میدهد .بـا توجه
بـه شـدت خودشـیفتگی ،ایـن عکسالعمـل میتوانـد از سـطح لفظـی تـا دگـرآزاری را دربرگیـرد .ایـن تيـپ از
شـخصیتها ،میخواهنـد کـه دیگـران در خدمـت اهـداف آنان باشـند و در غیـر این صـورت ،از نظر آنهـا ،دیگران
ً
اصلا وجودیتـی ندارنـد و حتـی در مـواردی دسـت بـه حـذف دیگـری میزننـد .از مصادیـق ایـن مورد ،داسـتان
بهـرام و آزاده اسـت کـه در شـاهنامه و منابـع دیگـر ،روایـت شـده اسـت .با وجـودی که بهـرام یکی از پادشـاهان
بـزرگ ساسـانی اسـت ،امـا زمانـی که بـا کنیزش آزاده به شـکارگاه مـیرود ،بر اثر انتقـادی که كنيـز از او میکند،
چیسـتی اختالل
چنـان بـه خشـم میآیـد کـه جـان آزاده را ميگيـرد .این پژوهـش در پی آن اسـت تا بـا تحلیل
ِ
خودشـیفتگی ،بـه واکاوی ایـن پدیـده و عوامـل بـروز آن در شـخصیت بهـرام بپـردازد و جلـوۀ ایـن اختلال را در
داسـتان بهـرام و آزاده بررسـی کنـد .روش تحقیـق ایـن پژوهـش تحلیلـی بـوده و گـردآوری اطالعـات آن نیـز به
شـیوۀ کتابخانـهای و الکترونیکی انجام شـده اسـت.

واژههای کلیدی

اختالل ،نارسیسیسم ،خودشیفتگی ،بهرام ،آزاده.

*نویسندۀ مسئولvenuskarimi2@gmail.com :
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مقدمه

نارسیسیسـم ،1نخسـتینبـار در سـال  ،۱89۹توسـط هـوالک الیس
بـرای توصیـف نگـرش روانـی بـه کار رفـت .وی ایـن واژه را بـه عنوان
یـک اختلال شـخصیتی بـرای تحلیـل روان مورد اسـتفاده قـرار داد.
امـا زیگمونـد فرویـد ،3اولیـن فردی بود کـه موضوع خودشـیفتگی در
روانکاوی را برجسـته سـاخت .خودشـیفتگی یا نارسیسیسـم ،واژهای
عشـق فـرد نسـبت به خـود بـه کار میبرد
بـود کـه او بـرای توصیـف
ِ
(عبداللهی ،جوکار و رحیمی .)64 ،1394 ،از دیدگاه فروید این اختالل
وضعیت فکری و برداشـت خودانگیختۀ انسـان است که در آن ،شخص
خـودش را بـه جای دیگران هدف عشـق قرار میدهد .ایـن ویژگی ،در
حـ د عـام ،در ذات وجـه بشـر وجـود دارد و یکـی از شـاخصهای مهم
اعتمـاد بـه نفـس و احترام بـه خود به شـمار میآید ،اما خـروج از حد
و افراط در آن ،سـبب تکبر شـده و اسـتمرار این وضعیـت غرورآفرین،
سـبب اختالل شـخصیتی میشـود .از مشـخصات افراد خودشـیفته،
میتـوان بـه خودبزرگبینـی آنها ،کمتـر و بیاهمیت شـمردن نظرات
دیگـران ،غـرور و تکبر فراوان ،بیتوجهی به احساسـات اشـخاص ،نیاز
شـدید بـه توجه و منحصـر نمودن تمـام ویژگیهای مثبـت در وجود
خود اشـاره کرد (همان .)47 ،خودشـیفته ،فردی است انتقادناپذیر که
هـر انتقـادی بـه او ،باعث ایجـاد اضطراب و یا خشـم در وی میشـود.
علم روانشناسـی امروز ،خودشـیفتگی یا نارسیسیسـم را یک اختالل
روانـی ناشـی از نوع تربیـت و کمبودهای شـخصی در دوران کودکی و
بزرگسـالی تعریـف میکنـد .افـراد دارای اختالل خودشـیفته ،اغلب با
رویاهایـی در مـورد موفقیـت نامحـدود و درخشـان ،قـدرت ،زیبایی و
مهـارت بیحـد خـود مشـغول هسـتند و حاضرنـد خودشـان و یا هر
چیـزی را فـدای بتهـای ذهنی خـود کنند.
2

پیدایـش خودشـیفتگی و ارتبـاط آن با مقـام باالرتبۀ شـاه ،با توجه به
داشـتن قـدرت تام و تمجیـد اطرافیان ،پدیـدهای دور از ذهن نیسـت.
خودشـیفتگی یک ساختار چندبُعدی اسـت که به شکل پیچیدهای با
سلامت روانی پادشـاهان ارتباط داشـته اسـت و احسـاس محقبودن،
اقتـدار رهبـری ،برتریطلبـی ،حساسـیت شـدید نسـبت بـه انتقـاد،
خشـمهای ناگهانـی ،فقدان همـدردی ،رعایتنکردن اصـول اخالقی و
منطقـی ،انعطافناپذیری و بدگمانی را در آنها پدید میآورده اسـت .با
توجه به اختیار باالی این منصب ،این اختالل میتوانسـته اسـت یکی
از خطرناکتریـن صـور جهتگیری روانی در فـر ِد دارای چنین مقامی
بوده باشـد .بهرام ،4پادشـاه ساسـانی نیز از این قاعده مسـتثنا نیست و
گویـا نبـو ِد محبـت خانوادگی ،تمجید زیـاد اطرافیان و داشـتن قدرت
مطلـق ،سـبب بـروز این عارضـۀ روانـی در وی بوده اسـت .چنانچه در
داسـتان بهـرام و آزاده که یکـی از محبوبترین داسـتانهای پیرامون
ایـن پادشـاه اسـت ،بـه رغـم انتظـار بهـرام ،معشـوقه نه تنهـا مهارت
وی را تحسـین نمیکنـد ،بلکـه بـه خود جسـارت ایـن را میدهد که
از مقـام واالی شـاه انتقـاد کنـد .با بررسـی نشـانههای خودشـیفتگی
بهـرام ،میتوانیـم در این داسـتان نمود خشـم ناشـی از نارسیسیسـم
را مشـاهده کنیـم .تا جایـی که بهـرام ،اوج بیرحمی و خودرأیـی را از
خـود بـروز میدهـد و معشـوقهاش را به کام مرگ میکشـاند.
در این پژوهش ،ابعاد پنهان خودشـیفتگی بیمارگونۀ بهرام در داسـتان
مذکور بررسـی میشـود ،چـرا که قصۀ بهـرام و آزاده ،از شـاخصترین
نمونههـای ادبـی اسـت کـه حضـور ایـن مفهـوم روانـی را بـه نمایش
ن اختلال رفتـاری در
میگـذارد .همچنیـن ،بررسـی عوامـل بـروز ای 
بهـرام ،از اهـداف دیگـر این پژوهش اسـت.

پیشینهپژوهش
مطالعـات مقدماتـی حاکی از آن اسـت که تاکنون ،پژوهش مشـابهی
بـا عنـوان مذکـور انجـام نشـده اسـت اما بـا توجه بـه این مسـأله که
مطالعات روانشـناختی و میانرشـتهایِ ادبیات و روانکاوی گسـترده
اسـت ،در پژوهشهـای مختلـف ،تحلیـل روانکاوانـه در زمینـۀ وجود
و نمـو پدیـدۀ خودشـیفتگی در ادبیـات ایـران انجـام پذیرفتـه اسـت.
از جملـه ،مسـبوق ،آقاجانـی ،الـوار و عزیـزی ( )1394در مقالـهای
بـا عنـوان «خودشـیفتگی و خودسـتایی در اشـعار خاقانی و بشـاربن
بـرد» بـه بازیابـی پدیـدۀ نارسیسیسـم در ادبیـات و در البالی اشـعار
شـعرا میپردازنـد و بنـا بـر خودسـتاییهای بیـش از حد معمـول در
اشـعار خاقانی و بشـاربن برد ،آنهـا را اگوهایی از خودسـتایی میدانند.
عبدالهـی ،جـوکار و رحیمـی ( )1394در پژوهشـی بـا عنوان «عشـق
مجنـون در آیینه روانکاوی برپایه لیلـی و مجنون نظامی گنجوی» ،به

ابعاد پنهان عشـق بیمارگون مجنون و به وجود اختالل خودشـیفتگی
در او میپردازنـد کـه در نهایـت به خـودآزاری مجنون ختم میشـود.
نجاتـی ،مردانـی و میرقـادری ( )1398در پژوهـش «واکاوی جلوههای
خودشـیفتگی هنـری در اشـعار بـارودی» ،جلوههـای خودسـتایی
شـاعرانه در اشـعار بـارودی را بـه نمایـش میگذارنـد و بـه واکاوی
ش سـبزیانپور
ویژگیهـای نارسیسیسـم در آنهـا میپردازنـد .پژوهـ 
( )1397بـا عنـوان «خودشـیفتگی و مرکزیـت عالـم هسـتی تحلیـل
روانکاوانـه داسـتان طوطـی و روغـن در مثنـوی» از دیگـر تحقیقـات
صـورت گرفتـه اسـت کـه بـه تحلیـل رفتـاری افـراد خودشـیفته و
ظهـور حقیقـی این رفتـار در زندگی آنهـا ،با محوریت مثنـوی مولوی
ی است
میپردازد .پژوهشهای خودشـیفتگی یا نارسیسیسـم ،مفهوم 
روانشناسـانه که فروید ،نام آن را از افسـانهای یونانی وام گرفته اسـت.
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اسـت .امـا در عموم ایـن پژوهشها ،مور ِد پژوهش ،شـاعر و یا شـعری
خـاص بـوده اسـت .بنابراین ،سـعی مـا در پژوهـش حاضر ،این اسـت
که با تحلیل روانکاوانه و آنچه خودشـیفتگی نامیده شـده ،به بررسـی
شـخصیت بهـرام ،پادشـاه معـروف ساسـانی بپردازیـم و بـا نمایندگی
داسـتان محبـوب ادبـی از او ،این اختلال را ارزیابی و روشـن کنیم.

مبانی روانشناسی خودشیفتگی
در افسـانه ،چنین آمده که نارسـیس ،پسـر جوانی بود کـه دلدادههای
زیادی داشـت اما به این مسـأله بیتوجه بوده و پذیرای عشـق کسـی
دختران دلباختـه ،از خدایان مجـازات او
نبـوده اسـت؛ بـا این اوصـاف،
ِ
را خواسـتار میشـوند .خدایـان ،مقدمات را طـوری فراهم میکنند که
یکروز ،نارسـیس به هنگام شـکار مجبور شـود برای رفع تشـنگی به
لـب چشـمهای بـرود و در آنجـا عکـس خـود را در آب مشـاهده کند.
پـس از ایـن ،او بـه شـدت شـیفتۀ خویش میشـود ،بـه دنیـا بیاعتنا
شـده و روی تصویـر خـود چنان خم میشـود که پـس از اندک زمانی
غرقشـده و جـان میسـپارد (فرویـد.)59 ،1350 ،
افـراد مبتلا بـه اختلال شـخصیت خودشـیفتگی ،عزت نفـس خود
را بـر مبنـای نظـر دیگران اسـتوار میسـازند .آنهـا ،خود را اسـتثنایی
میداننـد و احسـاس نیرومندی از سـزاواری خویش دارنـد ،معیارهای
شـخصی را بـه طرز غیـر واقعگرایانهای عالی تعییـن میکنند و امکان
دارد کـه خـود را سـزاوار هـر چیزی کـه میخواهند بداننـد .اختالالت
آنهـا تعییـن هدف و تلاش مداوم برای جلـب تأیید دیگران را شـامل
میشـود .افـراد مبتلا بـه اختلال شـخصیت خودشـیفته ،از نظـر
احساسـی ،هویـت خودوصفـی و عزت نفـس خویش را از شـیوهای که
تصـور میکننـد دیگـران آنهـا را در نظـر میگیرنـد ،کسـب میکنند.
بـا این حـال ،اگرچـه آنها نسـبت به عقاید دیگران حسـاس هسـتند،
ولـی نمیتواننـد با آنهـا همدلی کننـد .در روابط شـخصی خاص خود
نمیتواننـد صمیمیـت واقعی با شـریک خویـش برقرار کننـد ،زیرا بر
خودشـان ،احساساتشـان و نحوهای که دیگران آنهـا را درک میکنند،
تمرکـز دارنـد .این احسـاس سـزاواری ،بـه توهم بزرگمنشـی تبدیل
میشـود و تمایـل آنهـا بـرای تحسـین ،باعـث میشـود که هـر زمان
کـه برایشـان امکانپذیر باشـد بـه دنبال تمجید باشـند .گرچه ممکن
اسـت بـه نظر برسـد افـراد مبتال بـه اختالل شـخصیت خودشـیفته،
خـود را بهتـر از دیگـران میداننـد ،امـا ایـن بزرگمنشـی ،در واقـع،
آسـیبپذیریِ زیربنایـی در خودپنـدارۀ آنها را میپوشـاند .متخصصان
بالینـی ،بـه آنهـا عنـوان باالنظر یـا خودشـیفته میدهنـد .آنهایی که
خودبرتربینی کمعمقی دارند ،آسـیبپذیر هسـتند و نسـبت به طرد،
حسـاسترند و بـه احتمال بیشتری ،احسـاس شـرم میکنند و کمتر
میتواننـد بـا خیالپردازیهـای بزرگمنشـانه ،پندار متزلـزل خویش

را تقویـت کننـد .امـکان دارد که آنها خجالتی ،مهربـان و حتی همدل
بـه نظـر برسـند .آنها وقتی احسـاس کننـد مطابق با معیارهـای خود،
زندگـی نکردهانـد ،بـه احتمـال بیشتـر از لحـاظ اجتماعـی کنارهگیر
میشـوند .امـا شکسـت در زمینـه دسـتاوردهای شـخصی ،سلامتی
روان افـرادی کـه خودشـیفتگی عمیقتـری دارنـد را بیشتـر تهدیـد
میکنـد .آنها وقتی احسـاس کنند افرادی که برایشـان مهم هسـتند،
تحقیرشـان میکننـد ،بـه صورت منفیتـری واکنش نشـان میدهند.
ایـن تفاوت ،به طور روشـن مشـخص نیسـت اما متخصصـان بالینی و
پژوهشـگران معتقدنـد کـه این تمایـز ،در نـوع درمان آنها مهم اسـت
(هالجیـن و ویتبـورن.)602 ،1399 ،
نظریهپردازانـی کـه در ایـن چارچـوب روانـی کار میکننـد ،فـردِ
خودشـیفته را بـه صورتـی درنظـر میگیرنـد کـه نتوانسـته اسـت
خودپنـدارۀ منسـجمی را تشـکیل دهـد .فرد خودشـیفته ،میکوشـد
عـدم حمایـت اولیـۀ والدیـن را جبران کنـد و به همین سـبب ،ناامنی
شـخصی کاذب ابـراز میکنـد .این افـراد ،فاقد
را در احسـاس اهمیـت
ِ
ِ
شـالودۀ محکمـی برای روان سـالم هسـتند و خـود کاذبـی را پرورش
میدهنـد کـه آن را بر مبنـای نظر غیر واقعبینانه در مورد شایسـتگی
و مطلـوب بـودن خودشـان اسـتوار میکننـد .بنابرایـن ،مـا میتوانیم
اختلال شـخصیت خودشـیفته را از سرچشـمه ناامنیهـا در کودکی
و نیـاز بـه توجـه در فرد بزرگسـال بدانیـم .متخصصان بالینـی بر این
عقیدهانـد که آنهـا خود را آدمهایی اسـتثنایی میداننـد و اینکه بیش
از افـراد معمولـی ،سـزاوار برخورد مطلوب هسـتند و اجـازه نمیدهند
کـه تجربیات خـود را به صورت واقعبینانـهای در نظر بگیرند .هنگامی
کـه ذهنشـان بـا حس تجربه شکسـت در دنیـای عملی با توهمشـان
اختلاف پیـدا میکنـد ،با مشـکالتی روبـرو میشـوند (همـان.)606 ،
مالکهای تشـخیص اختالل خودشـیفتگی و الگـوی خودبزرگبینی
در عالـم خیـال ،با موارد زیر مشـخص میشـود:
پنداشـتن خود داشـته
ی به صورت مهم
فـرد ،احسـاس خودبزرگبینـ 
ِ
باشـدً ،
مثلا در مـورد دسـتاوردها و اسـتعدادهای خـود ،اغـراق کند و
انتظـار دارد حتـی در مـواردی بـدون آنکـه بـه موفقیت چشـمگیری
دسـت یافتـه باشـد ،او را آدم بزرگ و برتـری بدانند .در زمینۀ موفقیت
بیحـد ،قـدرت هـوش و اسـتعداد ،زیبایـی یا عشـق ایدهآل ،اشـتغال
ذهنـی دارنـد و معتقدنـد کـه خـاص و بیهمتا هسـتند و فقـط افراد
یا مؤسسـات خاص یا عالیرتبه ،قادر به درکشـان هسـتند و بایسـتی
تنهـا بـا آنهـا رابطه داشـته باشـند .آنها بسـیارخواهی مفرطـی در نیاز
بـه تحسـین دارنـد و احسـاس محقبـودن میکننـد ،یعنی به شـکل
مطلـق ،بایـد بـا آنها برخـوردی بسـیار مطلوب صـورت گیرد یـا افراد،
بیچـون و چرا تسـلیم خواستههایشـان شـوند .در روابط بیـن فردی،
اسـتثمارگر هسـتند ،یعنـی از دیگـران برای رسـیدن به اهـداف خود
سوءاسـتفاده میکننـد و هـرگاه به آنها نیاز نداشـته باشـند ،به راحتی
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حذفشـان میکننـد .فقـدان همدلـی در آنهـل دیـده میشـود ،یعنی
تمایلـی برای درک یا شـناخت احساسـات ،نظرات و نیازهـای دیگران
ندارنـد و اغلـب بـه دیگـران حسـادت میورزنـد یا معتقد هسـتند که
دیگـران بـه آنها حسـادت میکننـد .رفتارها یـا نگرشهـای متکبرانه
نشـان میدهنـد و بـه طـور معمـول ،توانایـی خـود را بیـش از حـد
تخمیـن میزنند .دسـتاوردهای خـود را بزرگنمایی میکننـد و اغلب،
خودسـتا و پرمدعـا بـه نظر میرسـند .آنها فرض میکننـد که دیگران
بـه انـدازۀ خودشـان بـرای تالشهایشـان ارزش قائـل هسـتند پس از
پـاداش مـورد انتظارشـان که احسـاس کردهانـد لیاقت
عـدم دریافـت
ِ
آن را دارنـد ،متعجـب و خشـمگین میشـوند .اغلـب بـه طـور ضمنی
در قضاوتهـای مغرورانـه دربـارۀ دسـتاوردهای خـود ،نقش سـایرین
را کمتـر تخمیـن زده و بـیارزش جلـوه میدهنـد .آنهـا ممکن اسـت
بـا تحسـین و امتیـازات عقبافتـاده ،نشـخوار ذهنی کننـد و در مقام
مقایسـه ،خـود را بهتـر از افـراد نـامآور بداننـد .افراد مبتال بـه اختالل
شـخصیت خودشـیفته معتقدند که برتـر ،خاص و بیهمتا هسـتند و
از دیگـران انتظـار دارنـد کـه آنها را ایـن چنین بشناسـند .آنها ممکن
اسـت احسـاس کنند که فقط از سـوی دیگر افراد استثنایی و از طبقه
اجتماعی باال درک میشـوند و باید با آنها معاشـرت داشـته باشـند .بر
ایـن باورنـد که نیازهـای آنان ،خـاص بـوده و فراتر از فهم عوام اسـت.
فـرد خودشـیفته نمیتواند بدون مخاطبی که تحسـینش کند زندگی
کنـد .او فقـط میتوانـد با دیـدن این که خـو ِد باشـکوهش در معرض
توجـه دیگـران قرار گرفتـه و یا با چسـباندن خود به صاحب شـهرت،
قـدرت و جاذبـه معنـوی را دریابد و بر احسـاس ناامنی خود غلبه کند.
آنهـا از دیگـران بـرای خشـنودی خـود بهرهکشـی میکننـد .عناصر
کیفـری و سادیسـتی در ایـن بیمـاران خـود را در مواجهـه بـا ترس از
قضـاوت نشـان میدهنـد .خودشـیفته نمیتوانـد با کـس دیگری هم
هویـت شـود مگـر اینکـه دیگـری را ادامـۀ خویـش ببیند و یـا هویت
دیگـری را محو کنـد (انجمن روانپزشـکی آمریـکا.)208 ،1399 ،
بـه گفتـۀ کارن هورنای  ،5خودشـیفته تصـور میکند که همـه باید او
را نابغـه بداننـد؛ توهمات شـخصی دربـارۀ خود و توقعـات عجیب وی
از دیگـران ،او را آسـیبپذیر میکنـد و چـون مـردم از خواسـته هـای
پنهانـی او بیخبر هسـتند ،لـذا در اغلب موارد ،رنجیدهخاطر میشـود
و دسـت بـه کارهایـی میزند کـه از لحـاظ اخالقی مردود اسـت مثل
کینهجویـی و بیاعتنایـی بـه دیگران و یا بروز خشـم (ابراهیمی طلب،
.)۹7 ،۱۳۹۳
عواملـی کـه گرایش به خودشـیفتگی را در انسـان به وجـود میآورند،
عبارتاند از:
نخسـت ،تلاش فرد بـه دنبال موفقیـت بیشتر و ایجـاد خصلتهای
اغراقآمیـز دربـارۀ خویـش؛ دوم ،انتظـار بیش از حد از جهان داشـتن.
به طور کلی ،افراد خودشـیفته ،دارای چند خصیصۀ مشـترک هستند

کـه عبارتاند از :احسـاس حقـارت درونی ،عـدم انتقادپذیـری ،فخر و
مباهات خویشتن.

 )1احساس حقارت

عقـدۀ حقـارت ،عبـارت ازگـره روانـیای اسـت که صاحبانش خـود را
از آنچـه مینماینـد ،فروتـر حـس میکننـد .البته این حقـارت ممکن
اسـت واقعـی یا خیالی باشـد اما به هر حـال ،صاحب این عقـده ،برای
تالفـی و جبـران حقـارت خویش ،غالباً بـا دیگران رفتـاری آمیخته به
تجـاوز یـا تحقیـر دارد (زرینکـوب .)۴۱۷ ،۱۳۷۸ ،نکتـۀ غیرطبیعی و
نابهنجـار ،تبدیل احسـاس حقـارت به عقدۀ حقارت اسـت ،بدین معنا
کـه فـرد بـرای رفع نواقـص ،ضعفهـا و کاهش احسـاس حقـارت ،به
جسـتجوی جبـران تواناییها و نقصهایـش برمیآید و بعضـاً کارهای
ضـد اجتماعی انجام میدهـد (اسـپربر .)۱۳ ،۱۳۷۹ ،ژان پیاژه 6معتقد
اسـت اشـخاصی کـه از عقـدۀ حقـارت رنـج میبرنـد ،ممکـن اسـت
کوشـش کننـد جنبههایـی را کـه موجـب احسـاس حقـارت در آنهـا
شـده ،از دیگران پنهان کنند و این احسـاس را در ذهن خود محبوس
کـرده و وانمـود کننـد کـه از هر کسـی تواناییهـای باالتـری دارند تا
بـا تظاهـر بـه بزرگـی ،از احسـاس دردآور پوچـی خـود رهایـی یابنـد
(ابراهیمی طلـب.)۹8 ،۱۳۹۳ ،

 )2عدم انتقادپذیری

قضـاوت دربـارۀ دیگـران زمانی صـورت میگیرد که رفتـار یا گفتار
کسـی بـا نظـام فکـری و باورهای مـا هماهنگ نیسـت ،بـه همین
روان سـالم
سـبب آن را نادرسـت و
ِ
غیرقابـل پذیـرش میدانیـمِ .
میفهمـد کـه او نیسـت کـه معیا ِر سـنجش عالم اسـت .بـه همین
سـبب ،میتوانـد از چارچـوب ذهنـی خـود رو بگیـرد و در ذهـن
دیگـران بنشـیند و بـر تجربۀ دیگـری صحه بگـذارد (سـبزیانپور،
 .)۱۲4 ،۱۳۹۷امـا فـرد خودشـیفته نمیتوانـد پدیدههـای متفاوت
بـا خـود را در ذهنـش جـای دهـد و هـر آنچـه را کـه بـا خـود
متفـاوت میبینـد ،دشـمن میپنـدارد .هـر انـدازه ،انسـان نتوانـد
فهـم و تجربـۀ دیگـری را از زندگی بـه عنوان فهمی دیگـر بپذیرد،
مشـکالت جدیتـری در وی بـروز میکند .اما انسـان خودشـیفته،
بـه جهـت سـاختار خشـک ذهنـی ،ایـن نکتـه را درنمییابـد و
تفکـرات دیگـران را پدیـدهای غریـب میپنـدارد که یا بایـد از وی
دوری کننـد یـا نسـبت بـه آنها دشـمنی مـیورزد (همـان) .هرچه
میـزان اعتقـاد فـرد انتقادناپذیـر بـه ایـن امـر بیشتـر باشـد کـه
حقیقـت و راه درسـت همـان اسـت که در ذهـن او اتفـاق میافتد
و غیـر از آن خطاسـت ،ارزشگـذاری منفـی شـدت میگیـرد و
واکنـش بـه آن هـم بـه تبـع میتواند شـدیدتر باشـد.
تفـاوت اصلی عـدم انتقادپذیری با انتقادپذیـری ،در ارزشگذاری و
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عـدم پذیرش اسـت .فـرد انتقادپذیـر ،انتقاد را تحلیـل میکند و از
جنبههـای مختلـف آن را کنـدوکاو میکند و ارزشگـذاری بر نظر
دیگـری در میـان نیسـت .اما زمانی کـه به فردی بـا خصیصۀ عدم
ی معنا میشـود
انتقادپذیـری میرسـیم ،انتقـاد در چارچوبِ ارزشـ 
کـه ممکن اسـت نظ ِر دیگـری را در ذهن ،بیارزش ،پسـت و حقیر
جلوه دهد.
ایـن یکـی از ویژگیهـای افـراد خودشـیفته اسـت که آدمهـا را به
شـدت قضـاوت میکننـد و باورهایی کـه کوچکتریـن ناهمخوانی
بـا موقعیـت آنها داشـته باشـد را به بدترین شـکل پاسـخ میدهند
(همـان .)۱۲9 ،در ذهـن آنهـا ،پذیرفتـن کسـی کـه بایدهـا و
نبایدهـای آنهـا را زیر سـوال ببرد ،امکانناپذیر اسـت و در مواردی،
ِ
خشـونت
خشـونتهایی با درجات مختلف از خود نشـان میدهند.
نمایشـی ،اولیـن و کمخطرترین صورتِ خشـونت اسـت کـه در آن
بـه جـای ویرانگـری ،اعمال خشـونت با گفتـار را بـه کار میبرند تا
مهارت فردیشـان نشـان داده شـود .این خشـونت ،تخریب نیسـت
بلکـه جلوگیری از تخریبشـدن به دسـت دیگران اسـت (رزیفام،
 .)۱۴۵ ،۱۳۹۵امـا در نـوع شـدیدتر خشـونت ،فرد خودشـیفته در
مقابـل انتقـاد دیگـران و زیـر سـوال رفتـن خـود ،موضـع سـختی
میگیـرد و دسـت بـه تخریب و یا حـذف دیگری میزنـد .از جمله
عوامـل بـروز این خشـم ،ناکامیهـای خانوادگی اسـت.

 )3فخر به مهارتها

خودشـیفتگی اختاللـی اسـت کـه فـرد ،خـود را از وابسـتگی بـه
غیـر میرهانـد و وابسـتگی را بـه عوامـل درونـی خـود از جملـه
مهارتهـای خویـش انتقـال میدهـد .مهارتهـای کسبشـده بـا
توجـه بـه مقبولیتـی که در میـان اطرافیان دارند ،سـبب شـیرینی
کام میشـوند و سـتایش و تمجیـد بیـش از حـد دیگـران باعـث
میشـود کـه فـرد ،خـود را در منزلتـی ببینـد کـه دیگـران سـ ِر
تعظیـم بـر مهارتش فـرود میآورنـد و آنگاه اختالل نارسیسیسـم
بـه وجـود میآیـد .خودشـیفته ،از فخـر و خودسـتایی بـه عنـوان
وسـیلهای تدافعـی و تهاجمـی در برابـر شـرایط و موقعیتهـای
حسـاس بهـره میگیـرد و بـا اسـتفاده از مهارتهـای خـود فخـر
میفروشـد.
ً
از عوامـل تأثیرگـذار در بـروز ایـن خصیصـه ،احتمـاال تربیـت
خانوادگـی و بلندپروازیهایـی اسـت کـه خانواده از کـودک انتظار
دارنـد و دالیلـی که از آمـوزش مهارتهـا به کودک القاء میشـود.
همینطـور ،اشـتغال منصبهـای عالـی در طی بزرگسـالی و دادن
قدرتهـای گوناگـون بـه یک شـخص میتوانـد به او این احسـاس
را انتقـال دهـد کـه مهارتهایـش بـه حدی بـوده که فـرد دیگری
حـق هرگونه
نتوانسـته کارهـای او را بـه نحـو بهتـری انجام دهد و ِ
فخرفروشـی به دیگران داده شـده اسـت.
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داستان بهرام و آزاده و نمو ِد خودشیفتگی بهرام در آن
داسـتان بهـرام و آزاده از شـهرههای ادب فارسـی اسـت کـه
شـهرتش سـبب شـده نه تنهـا در ادبیات کـه در نقاشـی ایران هم
رواج داشـته باشـد و قرنهـای متمـادی ،موضوع انـواع هنرها بوده
اسـت (کریسـتن سـن .)۲۰۰ ،۱۳۷۸ ،بنابر روایت شـاهنامه ،بهرام،
کنیزکـی رومـی و نوازنـدۀ چنـگ به نـام آزاده داشـت و او را چنان
دوسـت میداشـت کـه نامـش را همـواره بر زبـان مـیآورد .روزی
بهرام در حالی که آزاده را بر پشـت خود سـوار برشـتر نشـانده بود
بـه نخجیـرگاه رفت (شـکل .)1
به پشت هیون چمان برنشست
ابا سرو آزاده چنگی به دست
دالرام او بود و هم کام اوی
همیشه به لب داشتی نام اوی (فردوسی.)1653 ،1369 ،
نـاگاه بهـرام دو جفـت آهو که نـر و ماده بودنـد را میبیند .بهرام به
آزاده میگویـد کـدام یـک را میخواهـی بـه تیر بیفکنـم و کنیزک
در پاسـخ ،پیشـنهاد سـختی میدهـد کـه آهوی مـاده را نـر کن و
آهـوی نـر را ماده و سـپس حیـوان را برانگیز و چـون آهو از چنگ
تـو میگریـزد بـه گـوش او نیز تیـر بیفکـن و چون بـا پایش گوش
خـود خارانـد ،تیـری دیگـر بیفکـن و بـا آن سـر و پای و گوشـش
را بـه هـم بـدوز .بهرام ،نخسـت بـا تیر دوپیـکان ،شـاخهای آهوی
نـر را از سـرش جـدا کـرد و بدینگونـه نـر ،مـاده شـد در حالیکه
کنیـزک از کار سـرور خـود در شـگفت مانـده بـود ،بیدرنـگ دو
تیـر همچـون دو شـاخ بـر سـر آهوی ماده نشـاند ،سـپس شـتر را
سـوی جفـت دیگـر برانـد و همـان دم ،چنانکـه کنیزک خواسـته
بـود ،سـر و گـوش و پایـش را با پیـکان به هم بدوخـت (خطیبی،
:)15 ،1380
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به پیش اندر آمدش آهو دو جفت
جوانمرد خندان به آزاده گفت
که ای ماه من چون کمان را به زه
برآرم به شست اندر آرم گره
کدام آهو افگنده خواهی به تیر
که ماده جوانست و همتاش پیر
		
بدو گفت آزاده کای شیرمرد
به آهو نجویند مردان نبرد
تو آن ماده را نر گردان به تیر
شود ماده از تیر تو نر پیر
ازان پس هیون را برانگیز تیز
چو آهو ز چنگ تو گیرد گریز
کمان مهره انداز تا گوش خویش
نهد همچنان خوار بر دوش خویش
همانگه ز مهره بخاردش گوش
بیآزار پایش برآرد به دوش
به پیکان سر و پای و گوشش بدوز
چو خواهی که خوانمت گیتیفروز (فردوسی.)1653 ،1369 ،
کنیـزک ،دلـش بـه حـال آهـو میسـوزد و بـا بهـرام بـه تنـدی
سـخن میگویـد .بهـرام ،رنجیدهخاطـر شـده و چنـان خشـمگین
میگـردد کـه کنیـزک را سـرنگون کـرده و بـر زمیـن میانـدازد و
بـا شـتر ،وی را لگدمـال میکنـد .کنیـزک بیچـاره در خـون خـود
میغلتـد و جـان میدهـد .علـت خشمگینشـدن بهرام در نسـخۀ
چـاپ سـنگی بمبئی از شـاهنامه چنین اسـت که کنیـزک ،پس از
شـکار به بهـرام میگوید اگـر اهریمن نبـودی چگونه میتوانسـتی
بدینسـان دقیـق تیـر بیفکنـی و همین سـبب میشـود کـه بهرام
او را زیـر دسـت و پای شـتر بیفکنـد (خطیبـی)17 ،1380 ،
چنین گفت شه چون شکار افکنم
از اینسان که دیدی هزار افکنم
کنیزک بدو گفت اهریمنی
و گر نی بدینسان کجا افکنی
در نسـخۀ خطـی شـاهنامه محفـوظ در کتابخانه بریتانیـای لندن،
علـت خشـم بهـرام بـر آزاده ،جسـارتِ همـراه با دلسـوزی کنیزک
ِ
ممارسـت شـاه
اسـت کـه تیرانـدازی دقیـق او را نتیجـۀ تمریـن و
میدانـد:
چنین گفت آزاده کای مستمند
بیاید به جانت از اینسان گزند
ز ادمان تو آوردی این کارکرد
که آهو از آن کار شد جفت درد
7
در نسـخۀ عیـون االخبـار از ابـن قتیبیـه دینـوری  ،آمـده اسـت
کـه علـت خشـمگین شـدن بهـرام این اسـت کـه بهـرام بـه آزاده
میگویـد :تـو بر من سـخت گرفتـی و خواسـتی ناتوانیم را آشـکار

کنـی و پـس او را بـه زمیـن میزنـد و میکشـد .در کتـاب البلدان
از ابـن فقیـه همدانـی 8نیز چنیـن آمده که پس از کشـتن کنیزک،
ماننـد آنچـه در شـاهنامه ذکـر شـده ،او را بـا آهـو در گـوری دفن
کـرده و در شـرح ماجـرا چنین نگاشـته که کنیزک را بدان سـبب
کشـتم کـه میخواسـت مـرا رسـوا کنـد و ناتوانـم جلـوه دهـد
(همـان.)18 ،
9
در نهایـت االرب فـی اخبـار فـرس و العـرب داسـتان ،هماننـد
شـاهنامه نقـل شـده و در پایـان چنین آمـده« :آنگاه کنیـزک را با
وجـود افـراط محبـت به زیـر انداخت از خشـم این چنیـن تکلیفی
کـه اگـر از عهـده آن بـه در نیامـدی و تفصی نتوانسـت بـودن عار
بـدو بمانـدی و دیگـر آن جاریـه را بـا خـود مصاحبـت نکـرد» .در
غـرر اخبـار ملـوک الفـرس و سـیرهم از ابومنصـور ثعالبـی ،10علت
خشـم بهـرام بـر آزاده ،چنیـن بیـان شـده کـه پـس از شـکار آهو،
آزاده بـه بهـرام گفته اسـت :دسـتمریزاد سـرورم اینک تنهـا مانده
کـه دسـت و پای ایـن ماده آهو را بـه هم بدوزید .بهـرام این کار را
انجـام میدهـد امـا سـپس دختـرک را به زیـر پای شـتر میافکند
و بـه او ناسـزا میگویـد و میافزایـد کـه تـو بـا ایـن افزونخواهـی
میخواسـتی مـرا سـرافکنده کنـی (همان).
پایـان همراهـی بهرام بـا آزاده در نخجیرگاه ،در هفـت پیکر نظامی
متفـاوت از دیگـر منابع بیان شـده اسـت اما همچنان خشـم بهرام
نسـبت بـه او کـه اینـک فتنه نـام دارد ،ثابت اسـت چرا کـه وی به
سـبب گسـتاخیای کـه کنیزک میکند و ُحسـن شـکار شـاه را از
تجربـۀ زیـاد او میبینـد ،فتنـه را به دسـت یکی از سـرهنگان خود
میسـپارد تا او را بکشـد:
بود سرهنگی از نژاد بزرگ
تند چون شیر و سهمناک چو گرگ
خواند شاهش به نزد خویش فراز
گفت رو کار این کنیز بساز
فتنه بارگاه دولت ماست
فتنه کشتن ز روی عقل رواست (نظامی.)500 ،1390 ،
مخاطـب
نخسـتین ویژگـیای کـه در داسـتان بهـرام و آزاده،
ِ
شـعر را غافلگیـر میکنـد ،برخـورد خودپسـندانۀ بهـرام بـا آزاده
اسـت .آشـکارترین و شـایعترین عارضـه در خودشـیفتگی ،فقـدان
عینیـت و قضـاوت معقـول اسـت و در پـی آن ،واکنـش در برابـر
جریحهدارکـردن خـو ِد واال اسـت .خوارشـمردن مهـارت بهـرام
توسـط آزاده ،خشـمی تـا سـرحد جنـون میآفرینـد کـه نشـان از
ظرفیتهـای محـدود بهـرام میباشـد کـه هرچـه در ذهـن دارد،
همان درسـت اسـت و هرکـس دیدگاهی غیـر از دیدگاه او داشـته
شـخص مـورد عالقهاش
باشـد ،خطاکار و منحرف اسـت ،حتی اگر
ِ
باشـد .چنیـن اشـخاصی با پافشـاری بـر بایدهـا و نبایدهـای خود،
از یـک سـو زندگـی را بـرای خویش سـخت و دشـوار میکنند و از
سـوی دیگـر ،دیگران را بـه خطر میاندازنـد (سـبزیانپور،۱۳۹۷ ،
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تحلیل نشانههای خودشیفتگی در شخصیت بهرام بر اساس داستان بهرام و آزاده
خودشـیفتگی
تنیدگی خشـونت و
م
 .)۱۲۳در ایـن داسـتان ،در هـ 
ِ
ِ
بهـرام ،بـارز اسـت .در واقـع ،بهـرام نگـران ایـن میشـود کـه اگـر
نتوانـد خواسـتۀ کنیـزک را انجـام دهد و یـا اگـر از آن امتناع کند،
دیگـر بـه سـبب مهارتش مرکـز توجه واقعنشـود .بـه همین علت،
آزاده بـه تهدیـدی بـرای عـدم توجـه محیـط بـه او و آینـهای از
حـس حقارتـش تبدیـل میشـود .ایـن حالـت تهاجمی و اندیشـۀ
از میـان برداشـتن هرگونـه تهدیـد ،چیـزی جـز تجلـی و چیرگـی
نارسیسیسـم بـر بهـرام نیسـت .در واقـع ،وی بـا پر و بـال دادن به
اختلال نارسیسیسـم خود ،آنچنان مغلوب این حس شـده اسـت
کـه حتـی جـواب کوچکتریـن مخالفـت ،انتقـاد و یـا اعتراضی را
تنهـا بـا از میان برداشـتن انتقادکننـده میدهد .این خشـونت نوع
عمیـق ،خطرنـاک و بیمارگونـهای از خودشـیفتگی در شـخصیت
بهـرام میتوانـد باشـد کـه در طـی زمـان طوالنـی در او نهادینـه
شـده اسـت .بهـرام ،آزاده را دیگر نـه کنیز محبوبش ،بلکه شـریکی
تهدیدآمیـز میبینـد کـه سـبب اضطرابـش میشـود کـه در او
حـس ناتوانـی و ناامنـی را القـاء میکنـد و این سـبب میشـود که
خشـونتی لگامگسـیخته از خـود بـروز دهـد.

نمودهای خودشیفتگی در بهرام
در برخـی از برهههـای تاریخـی ،بـه دلیـل سـیطرۀ نـوع خاصـی
از فرهنـگ ،شـرایط اجتماعـی و عوامـل تأثیرگـذار بیرونـی بـر
ویژگیهـای روحـی و روانی پادشـاهان ،به نحو چشـمگیری شـاهد
بـروز اختلال خودسـتایی در آنها هسـتیم .زیرا از علـل اصلی بروز
ایـن اختلال در مقـام پادشـاهی ،تحسـین مفـرط درباریـان ،عدم
پرسشـگری آنهـا و تـرس پادشـاه بـرای نشـاندادن کوچکتریـن
ضعـف خـود و در پی آن ،تزلـزل قدرتش میباشـد .در حوزۀ تاریخ
بـه دلیـل عـدم دسترسـی بـه منابـع کافـی در خصـوص بررسـی
دقیـق زمینۀ زندگـی بهرام و شـرایط اجتماعـی دوران او نمیتوان
بـه ریشـههای دقیـق روانـی وی و چرایی بـروز نارسیسیسـم در او
دسـت پیدا کرد (مسـبوق و همـکاران .)۸۴ ،۱۳۹۴ ،تنها میتوانیم
بـرای پی بـردن به حاالت روانـی او به دوران کودکـی و نوجوانیش
بازگردیـم ،روزهایـی کـه منش و شـخصیت او در آن شـکل گرفته
اسـت؛ چرا که ریشـههای خودشـیفتگی و احسـاس حقارت را باید
در ایـن دوران و حـوادث مهـم زندگـی بهـرام جسـتجو کـرد .البته
نمیتـوان بـه طور مطلـق ،پدیده خودشـیفتگی بهـرام را عارضهای
روانـی قلمـداد کرد زیـرا ارزشهـای اخالقی حاکم بر مقام پادشـاه
نیـز در ظهـور و بروز اینگونه عوامل روانی مؤثر بوده و خودسـتایی
بهـرام ،دسـتمایۀ تحقـق اهـداف فـردی و اجتماعی او بوده اسـت.
از عوامـل تأثیرگـذار بـر خودشـیفتگی بهـرام ،نـوع تربیت اوسـت؛
چنانکـه در تاریـخ آمـده ،پـدر او« ،یزدگـرد یکـم» که «بـزهکار»
لقـب داشـت ،فردی بسـیار مسـتبد بـوده اسـت .او به رغـم محیط

مذهبـی زرتشـتی زمان ساسـانیان ،با «شوشـاندخت» فرزند «رش
گالـوت» رهبـر یهودیان ازدواج کرده بود .در شـاهنامه آمده اسـت
کـه حتـی کسـی جـرأت گفتگو بـا یزدگرد را نداشـت:
همه عهد کردند با یکدگر
که هرگز نگویند زان بوم و بر
همه یکسر از بیم پیچان شدند
ز هول شهنشاه بیجان شدند (فردوسی.)1567 ،1369 ،
هنگامـی کـه او ،صاحب پسـری بـه نام بهرام شـد ،ستارهشناسـان
وقـت ،عاقبـت او را خـوب دیدنـد و موبـدان تصمیم گرفتنـد بهرام
را بـه گونـهای تربیـت کنند کـه مانند پدر سـتیزهجو نباشـد .پس
بـا وسـاطت آنهـا ،یزدگرد او را بـه نزد نعمان عـرب و منذر در یمن
فرسـتاد (عبدالوند:)۴۹0 ،۱۳۹۶ ،
چو بشنید زو این سخن یزدگرد
روان و خرد را برآورد گرد
نگه کرد از آغاز فرجام را
بدو داد پرمایه بهرام را (فردوسی.)1570 ،1369 ،
منـذر و نعمـان ،هنرهـای زیـادی بـه بهـرام آموختنـد و همه چیز
در اختیـارش قـرار دادنـد .پـس میتـوان دید کـه بهـرام در دوران
کودکـی و نوجوانـی خـود از نعمت پـدر و مادر محروم بوده اسـت.
بـر طبـق گفتـۀ لـکان ،کـودک ،عمـل تقلیـد و انطبـاق هویـت بـا
دیگـران را از شـش ماهگـی شـروع میکنـد (اسـتاجی و بیانـی،
.)29 ،1395
بهـرام از کودکـی در محیطـی رشـد پیـدا کـرده کـه مملـو از
تملقگویـان بـوده و همـواره اعمـال پهلوانـی سـتایش میشـده
اسـت .بـا آموزشهـای ممتـد در ایـن زمینـه دسـت بـه تقلیـد از
پهلوانـان میزنـد .همچنیـن بـه علـت یهـودی بـودن مـادرش،
موبـدان او را شـاه یهودیـان میدانسـتند نه شـاه زرتشـتیان و این
از کودکـی ،عقـدهای را در دل بهرام پرورش میداده اسـت .از دیگر
عواملـی کـه سـبب خودشـیفتگی بهـرام شـده ،چگونگـی برخورد
نعمـان و منـذر بـا او بـود چـرا کـه از خردسـالی او را بـه صـورت
تملقآمیـزی تحسـین میکردنـد .حتـی زمانیکـه بهـرام ،طلـب
کنیـز کـرد ،منذر بـود که چهـل کنیز زیبـاروی رومـی را در پیش
او آورد تـا بتوانـد به راحتـی انتخاب کنـد و او آزاده و کنیز دیگری
را بـرای خـود انتخاب کرد .منـذر از وی بـرای خودنمایی کردن در
مقابـل افـراد بانفـوذ تازی در شـکارگاه اسـتفاده میکرد و سـواری
و زور بهـرام را بـه رخ آنهـا میکشـید:
بسی نامور برده از تازیان
کزیشان بدی راه سود و زیان
همی خواست منذر که بهرام گور
بدیشان نماید سواری و زور (فردوسی.)1575 ،1369 ،
بهـرام کـه حاال خـود را به قدر کافـی الیق میدید ،پس از سـالیان
دراز ،بـا اشـتیاق بـه نـزد پـدر بـاز میگـردد امـا پـس از مدتـی،
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نامـهای بـه نعمـان و منـذر میفرسـتد کـه در آن از نامهربانی پدر
نسـبت بـه خویـش سـخن گفتـه و فهمیده اسـت کـه در نـزد پدر
جایـی ندارد و از شـوربختی خود مینالد (چمـنآرا:)210 ،1395 ،
یکی نامه بنوشت بهرام گور
که کار من ایدر تباهست و شور
نه این بود چشم امیدم به شاه
که زین سان کند سوی کهتر نگاه
نه فرزندم ایدر نه چون چاکری
نه چون کهتری شاددل بر دری
روزی در بزمـگاه ،بهـرام کـه مـدت طوالنی در پیش شـاه ایسـتاده
بـود ،خوابـش گرفـت و چشـمانش را روی هـم گـذارد امـا پـدرش
وقتـی ایـن صحنـه را دیـد بـه خشـم آمـد و دژخیـم را فراخواند و
دسـتور داد بهـرام را ببرنـد و دیگـر او رنـگ تـاج را نبینـد .بهرام را
در خانـهای زندانـی کردنـد و او در آن سـال ،روی پـدر را ندیـد تـا
نـوروز کـه فرسـتادهای از روم آمده بود و بهرام از او خواسـت که از
شـاه خواهـش کنـد تا او را ببخشـد و او را سـوی دایهاش بفرسـتد
کـه منـذر برایـش از پـدر و مـادر بهتـر بـوده اسـت (چمـنآرا،
:)1395،210
پدر چون بدیدش بهم برده چشم
به تندی یکی بانگ برزد به خشم
به دژخیم فرمود کو را ببر
کزین پس نبیند کاله و کمر
بدو خانه زندان کن و بازگردنزیبد برو گاه و ننگ و نبرد
به ایوان همی بود خسته جگر
ندید اندران سال روی پدر (فردوسی.)1579 ،1369 ،
ِ
چنـگ پـدر
بـا میانجیگریهایـی کـه صـورت میگیـرد ،بهـرام از
آزاد میشـود و بـه یمـن بـاز میگـردد .اگرچـه بهـرام در نـزد پدر

جایگاهـی نداشـت ،امـا وجـود شـجرۀ نیاکانـش ،قدرت پشـتیبانی
دایـه و پادشـاهی موروثـی ،سـبب میشـد تـا بهـرام خـود را شـا ِه
آینـده ببینـد .تملـق و تمجیـد اطرافیـان نیـز چـه بـه دروغ و چه
بـه راسـت ،خودشـیفتگیاش را تشـدید میکـرد .او هـر فرصتـی
را مغتنـم میشـمرد کـه عرصـه را بـرای خودسـتایی بـاز کنـد و
شـجاعت و مهـارت خویـش را بـه رخ دیگـران بکشـد.
چنانکه در شـاهنامه آمده اسـت ،بـزرگان و درباریان از پادشـاهی
او سـرباز زدنـد بـه علـت ایـن کـه تصـور میکردنـد وی نیـز مانند
پـدر ،موجـودی خونخـوار اسـت .او کـه پشـتوانۀ سـپاه تازیـان را
داشـت ،بـه ایـران لشـگر میکشـد و بـرای تصـرف حق پادشـاهی
خویـش نیـز نمایشـی خودسـتایانه در جهـت شـگفتی درباریان از
مهارتهایـش بـه راه میانـدازد .بدیـن شـرح کـه دو شـیر جنگـی
را در دو طـرف پایههـای تخـت میبندنـد و شـرط میگذارنـد که
هـر آن کـس کـه تـاج را بتوانـد از میـان آنها بـردارد و دو شـیر را
مغلـوب کنـد ،بـه پادشـاهی میرسـد .خسـرو کـه جانشـین او از
طـرف درباریـان شـده بـود ،ناتوانی خـود را اعالم میکنـد و بهرام،
بـا نمایشـی پیروزمندانـه ،گـرز سـنگینی در دسـت میگیـرد و بر
سـر دو شـیر میزنـد و بدین شـرح ،تخـت پادشـاهی را از آن خود
میکنـد (عبدالونـد.)۴۹8 ،۱۳۹۶ ،
وی خـود را جانبخـش عدالـت میدانـد ،از ایـن جهـت زمانـی کـه
پادشـاه میشـود بـه هـر سـوی نامـهای مینویسـد کـه پیـروزی
خویـش را بـه همـگان نشـان دهـد (چمـنآرا .)213 ،1395 ،بـه
سـخن دیگـر ،وقتـی خودشـیفتگان از طرحهای بزرگشـان صحبت
میکننـد و میگوینـد کارهـای مهمـی انجـام میدهنـد ،این فقط
درونی آنـان از
نقابـی بـر خشـم آنهاسـت ،نقابـی کـه ناخرسـندی
ِ
خودشـان را پنهـان میکنـد.

نتیجهگیری
خودخواهــی ،خودبینــی ،خودپســندی ،خودکامگــی و
خودشــیفتگی از واژههایــی هســتند کــه بــه صــورت متــرادف بــا
کلمــه نارسیسیســم بــه کار میرونــد .از نشــانههای آن برنتافتــن
مخالفــت دیگــری ،تحقیــر دیگــران بــه جهــت پوشــاندن حقــارت
درونــی ،انتظــار الطــاف ویــژه ،حساســیت و زودرنجــی ،بــزرگ
جلــوه دادن مهارتهــا و بیوفایــی نســبت بــه نزدیکتریــن
افــراد میباشــد .ایــن کــه شــاهان بــه واســطۀ برخــورداری از
قــدرت و ســطح اجتماعــی از دیگــران متمایــز هســتند امــری
بدیهــی اســت و همیــن ســبب میشــود کــه اطرافیــان شــاه ،زبــان
بــه تمجیــد و تحســین مبالغهآمیــز از آنهــا بگشــایند .اینگونــه
چاپلوســیها ،از علــل پیدایــش نوعــی اختــال روانــی بــه نــام
خودشــیفتگی میباشــند .بهــرام ،زمــان زیــادی اســت کــه بــه

عنــوان شــاهی خوشــنام و درســتکار شــناخته شــده اســت امــا در
داســتان بهــرام و آزاده ،بــا گــذر از ارزش ادبــی آن ،نشــانههای
وجــود خودشــیفتگی در بهــرام قابــل شناســایی اســت .علــل ایــن
اختــال ،میتوانــد در الیههــای پنهــان شــخصیتی بهــرام در
مراحــل اولیــه شــکلگیری یعنــی دوران کودکــی و نوجوانــی
بــوده باشــد.
دالیــل احتمالــی چنــدی در ایــن خصــوص وجــود دارد :بهــرام از
مهــر مــادری و پــدری محــروم بــوده اســت ،دایــهاش منــذر در
تربیــت بهــرام چنــان خودبزرگبینــی را در وجــود وی نهادینــه
کــرده کــه بــه امــری غریــزی در او تبدیــل شــده اســت ،بهــرام
کــه بــه چنیــن جایــگاه واالیــی از طــرف منــذر رســیده ،از طــرف
پــدر طــرد میشــود.
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در داســتان مذکــور ،بهــرام خــود را مرکــز تجربــۀ شــکار در
عالــم میدانــد و بــر بنیــاد آن ،نظــر دیگــری را مطلقــاً مــردود
میشــمارد .از نظــر وی ،کمتــر افــرادی پیــدا میشــوند کــه
صفــات و مهــارت او را داشــته باشــند .بــه همیــن دلیــل اســت
کــه بــه خــود اجــازه میدهــد حتــی بــرای زندگــی آزاده تصمیــم
بگیــرد .اعتمــاد بــه نفــس غیرطبیعــی و تــرس از تزلــزل آن ،یگانه
راه تحمــل واقعیــت بــرای بهــرام را روی آوردن وی بــه سادیســم
یــا دگــرآزاری میکنــد .انتظــار تحســین و خودســتایی در بهــرام
موجــب شــده کــه انتقــاد ،دلســوزی و یــا انتظــار بیــش از ح ـ ِد
آزاده را تــاب نیــاورد و تــا بدانجــا پیــش رود کــه فــرد انتقادکننــده
را بــه رغــم محبوبیتــش در نــزد خــود ،از میــان بــردارد .ایــن
ی فــرد خودشــیفته اســت کــه نمیتوانــد نظــر
از ویژگیهــا 
دیگــری را نســبت بــه خــود تحمــل کنــد و مصــداق خطرنــاک
آن در ایــن داســتان ،بیتوجهــی بهــرام بــه جــان کنیــز مــورد
عالقــهاش آزاده و کشــتن بیرحمانــۀ او اســت .در ایــن مرحلــه،
تمــام هــدفِ فــرد خودشــیفته ایــن اســت کــه دیگــران در خدمــت
او و اهدافــش قــرار بگیرنــد تــا بتوانــد خــود را بــه قــدر جایگاهــش
بــزرگ و واال جلــوه دهــد .چــه بســا دســتیابی بهــرام بــه مقــام
ـب قــدرت مطلــق و تملقهــای بســیار نیــز ایــن
پادشــاهی ،کسـ ِ
اختــال را در وی تشــدید کــرده اســت.
.

پی نوشت
Narcissism .1
 .2روانشـناس انگلیسـی که آثار متعددی در باب روانشناسـی مسـائل جنسـی
دارد .مهمترین اثرش ،مطالعاتی در روانشناسـی مسـائل جنسـی اسـت.
 .3عصبشـناس برجسـتۀ اتریشـی و بنیانگـذار علـم روانکاوی بـه عنـوان یک
روش درمانـی در روانشناسـی بود.
 .4بهـرام پنجـم ،معـروف به بهرام گور ،پانزدهمین شاهنشـاه ایـران و از دودمان
ساسـانی بـود کـه در سـال  ۴۲۱میلادی بـهجـای پـدرش ،یزدگـرد یکـم ،بـر
تخـت شاهنشـاهی ایـران نشسـت و تـا سـال  ۴۳۸میالدی سـلطنت کرد.
 .5روانکاو آلمانـی پیـرو مکتـب فروید بود کـه معتقد اسـت بیماریهای روانی،
حاصـل روابط خشـن و ناهنجـار افراد محیط با کودک اسـت.
 .6در روانشناسـی رشـد و شناختشناسـی شـهرت دارد ،از جملـه نظریـات
وی« ،رشـد مرحلـهای» اسـت کـه نشـان میدهـد توانایـی کـودکان در تفکـر و
اسـتدالل ،از یـک سـری مراحـل عبـور میکنـد؛ مراحلی کـه از لحـاظ کیفی با
یکدیگـر تفـاوت دارند.
 .7تاریخنگار ایرانیتبار سدۀ سوم هجری.
 .8مورخ و جغرافیدان ایرانی سدۀ چهارم هجری.
 .9ایـن کتـاب ،بـه زبـان عربـی بـا موضـوع تاریـخ و داسـتان و بـه گمـان مـا،

در روزگار هـارون الرشـید نوشـته شـده اسـت و سرگذشـتها و رویدادهـا را از
حضـرت آدم تـا آن دوره در بـردارد و نویسـندۀ آن گمنـام اسـت.
 .10شـاعر ،لغـوی ،کاتـب و تاریخنـگار ایرانـی عربزبـان سـدۀ چهـارم و پنجـم
هجر ی .

منابع
ابراهیمـی طلـب ،نجلا« .)1393( .بررسـی پدیـده خودشـیفتگی
نارسیسیسـم در قصایـد خاقانـی و متنبـی» .گردهمايـي انجمـن
ترويـج زبـان و ادب فارسـي ايـران.
اسـتاجی ،ابراهیم و بیانی ،محمد« .)1395( .سنجش خودشیفتگی
در شـخصیت گرشاسـب بـر پایـهی نظریـهی ژاک لـکان» .ادبیات
پهلوانی ،شـمارۀ .45-23 ،5
«انجمـن روانپزشـکی آمریـکا» .)1399( .راهنمـای تشـخیصی و
آمـاری اختاللهـای روانـی . DSM-5ترجمۀ فرزیـن رضاعی ،علی
فخرایـی ،آتوسـا فرمنـد ،علی نیلوفـری ،ژانت هاشـمی آذر و فرهاد
شـاملو .تهران :کتـاب ارجمند.
چمـن آرا ،سـهراب .)1395( .گفتـار شـورانگیز فردوسـی .قـم:
موسسـه فرهنگـی و اطالعرسـانی تبیـان.
خطیبـی ،ابوالفضل« .)1380( .داسـتان بهرام گـور و آزاده و نکاتی
در تصحیح متن شـاهنامه» .نشـر دانش ،شـمارۀ .21-15 ،102
رزی فـام ،حسـین« .)1395( .تحلیل نشـانههای رشـد و تباهی در
شـخصیت فریـدون و ضحـاک از دیـدگاه اریک فـروم» .مجله زبان
و ادبیات فارسـی ،شـمارۀ .162-141 ،81
زرینکـوب ،عبدالحسـین .)1350( .پیـر گنجـه در جسـتوجو
ناکجاآبـاد .تهـران :انتشـارات سـخن.
سـبزیانپور ،ناصـر« .)1397( .خودشـیفتگی و مرکزیـت عالـم
هسـتی تحلیـل روانکاوانـه داسـتان طوطـی و روغـن در مثنـوی».
نشـریه کارنامـه متـون ادبـی دوره عراقـی ،شـمارۀ .146-123 ،5
عبدال وند ،لیال .)1395( .شاهنامه به نثر روان .قم :نشر الینا.
عبدالهـی ،علی؛ جـوکار ،نجف و رحیمی ،چنگیز« .)1394( .عشـق
مجنـون در آیینـه روانـکاوی (بـر پایـه «لیلـی و مجنـون» نظامـی
گنجـوی)» .پژوهشـنامه ادب غنایی ،شـمارۀ .78-61 ،25
فردوسـی ،ابوالقاسـم .)1369( .شـاهنامه .تهـران :انتشـارات و
آمـوزش انقلاب اسلامی.
فرویـد ،زیگمونـد .)1350( .اصول روانکاوی .ترجمۀ هاشـم رضی.
تهران :انتشـارات آسیا.
گنجـوی ،نظامـی .)1390( .کلیـات خمسـه نظامـی .تدوين کاظم
عابدینـی مطلـق .تهران :کتـاب آبان.
مسـبوق ،سـیدمهدی؛ آقاجانـی ،حمیـد؛ الـوار ،کبـری و عزیـزی،
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علـی« .)1394( .خودشـیفتگی و خودسـتایی در اشـعار خاقانـی و
بشـاربن بـرد» .مطالعـات ادبیـات تطبیقـی.۱۰۳-۸۱ ،)۳۵( ۹ ،
نجاتـی ،داوود؛ مردانی ،عفت و میرقادری ،سـید فضلاهلل.)1398( .
«واکاوی جلوههـای خودشـیفتگی هنـری در اشـعار بـارودی» .نقد
ادب معاصـر عربی ،شـمارۀ .139-121 ،16
کریستینسـن ،آرتـور .)1395( .ایران در زمان ساسـانیان .ترجمۀ:
رشـید یاسـمی .تهران :انتشـارات صدای معاصر.
هالجیـن ،ریچـارد و ویتبـورن ،سـوزانکراس.)1399( .
آسیبشناسـی روانـی :دیدگاههـای بالینـی درباره اختلاالت روانی
بـر اسـاس  . .5-DSMجلـد 1و .2ترجمـۀ یحیـی سـیدمحمدی.
تهـران :روان.
Url 1: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451377

