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چکید ه   
در روان شناسـی امـروز، نارسیسیسـم یا خودشـیفتگی، بـه عنوان نوعی اختالل شـخصیتی تعریف می شـود. در این 
اختـالل، فـرد خودشـیفته، دچـار نوعـی خودبزرگ بینـی شـده و بـا کوچک تریـن انتقـاد از جانـب دیگـران دربارۀ 
خـود، مهارت هایـش و آنچـه بـرای او واالمنشـي  محسـوب می شـود، عکس العمـل منفـی نشـان می دهد. بـا توجه 
بـه شـدت خودشـیفتگی، ایـن عکس العمـل می توانـد از سـطح لفظـی تـا دگـرآزاری را دربرگیـرد. ایـن تیـپ از 
شـخصیت ها، می خواهنـد کـه دیگـران در خدمـت اهـداف آنان باشـند و در غیـر این صـورت، از نظر آنهـا، دیگران 
اصـاًل وجودیتـی ندارنـد و حتـی در مـواردی دسـت بـه حـذف دیگـری می زننـد. 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 مـی رود، بر اثر انتقـادی که کنیـز از او می کند، 
چنـان بـه خشـم می آیـد کـه جـان آزاده را مي گیـرد. این پژوهـش در پی آن اسـت تا بـا تحلیل چیسـتِی اختالل 
خودشـیفتگی، بـه واکاوی ایـن پدیـده و عوامـل بـروز آن در شـخصیت بهـرام بپـردازد و جلـوۀ ایـن اختـالل را در 
داسـتان بهـرام و آزاده بررسـی کنـد. روش تحقیـق ایـن پژوهـش تحلیلـی بـوده و گـردآوری اطالعـات آن نیـز به 

شـیوۀ کتابخانـه ای و الکترونیکی انجام شـده اسـت.
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نارسیسیسـم1، نخسـتین  بـار در سـال 1899، توسـط هـوالک الیس2 
بـرای توصیـف نگـرش روانـی بـه کار رفـت. وی ایـن واژه را بـه عنوان 
یـک اختـالل شـخصیتی بـرای تحلیـل روان مورد اسـتفاده قـرار داد. 
امـا زیگمونـد فرویـد3، اولیـن فردی بود کـه موضوع خودشـیفتگی در 
روان کاوی را برجسـته سـاخت. خودشـیفتگی یا نارسیسیسـم، واژه ای 
بـود کـه او بـرای توصیـف عشـِق فـرد نسـبت به خـود بـه کار می برد 
)عبداللهی، جوکار و رحیمی، 1394، 64(. از دیدگاه فروید این اختالل 
وضعیت فکری و برداشـت خودانگیختۀ انسـان است که در آن، شخص 
خـودش را بـه جای دیگران هدف عشـق قرار می دهد. ایـن ویژگی، در 
حـد  عـام، در ذات وجـه بشـر وجـود دارد و یکـی از شـاخص های مهم 
اعتمـاد بـه نفـس و احترام بـه خود به شـمار می آید، اما خـروج از حد 
و افراط در آن، سـبب تکبر شـده و اسـتمرار این وضعیـت غرورآفرین، 
سـبب اختالل شـخصیتی می شـود. از مشـخصات افراد خودشـیفته، 
می تـوان بـه خودبزرگ بینـی آنها، کم تـر و بی اهمیت شـمردن نظرات 
دیگـران، غـرور و تکبر فراوان، بی توجهی به احساسـات اشـخاص، نیاز 
شـدید بـه توجه و منحصـر نمودن تمـام ویژگی های 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 می شـود. 
علم روان شناسـی امروز، خودشـیفتگی یا نارسیسیسـم را یک اختالل 
روانـی ناشـی از نوع تربیـت و کمبودهای شـخصی در دوران کودکی و 
بزرگسـالی تعریـف می کنـد. افـراد دارای اختالل خودشـیفته، اغلب با 
رویاهایـی در مـورد موفقیـت نامحـدود و درخشـان، قـدرت، زیبایی و 
مهـارت بی حـد خـود مشـغول هسـتند و حاضرنـد خودشـان و یا هر 

چیـزی را فـدای بت هـای ذهنی خـود کنند.

پیدایـش خودشـیفتگی و ارتبـاط آن با مقـام باالرتبۀ شـاه، با توجه به 
داشـتن قـدرت تام و تمجیـد اطرافیان، پدیـده ای دور از ذهن نیسـت. 
خودشـیفتگی یک ساختار چندبُعدی اسـت که به شکل پیچیده ای با 
سـالمت روانی پادشـاهان ارتباط داشـته اسـت و احسـاس محق بودن، 
اقتـدار رهبـری، برتری طلبـی، حساسـیت شـدید نسـبت بـه انتقـاد، 
خشـم های ناگهانـی، فقدان همـدردی، رعایت نکردن اصـول اخالقی و 
منطقـی، انعطاف ناپذیری و بدگمانی را در آنها پدید می آورده اسـت. با 
توجه به اختیار باالی این منصب، این اختالل می توانسـته اسـت یکی 
از خطرناک تریـن صـور جهت گیری روانی در فـرِد دارای چنین مقامی 
بوده باشـد. بهرام4، پادشـاه ساسـانی نیز از این قاعده مسـتثنا نیست و 
گویـا نبـوِد 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 محبوب ترین داسـتان های پیرامون 
ایـن پادشـاه اسـت، بـه رغـم انتظـار بهـرام، معشـوقه نه تنهـا مهارت 
وی را تحسـین نمی کنـد، بلکـه بـه خود جسـارت ایـن را می دهد که 
از مقـام واالی شـاه انتقـاد کنـد. با بررسـی نشـانه های خودشـیفتگی 
بهـرام، می توانیـم در این داسـتان نمود خشـم ناشـی از نارسیسیسـم 
را مشـاهده کنیـم. تا جایـی که بهـرام، اوج بی رحمی و خودرأیـی را از 

خـود بـروز می دهـد و معشـوقه اش را به کام مرگ می کشـاند.
در این پژوهش، ابعاد پنهان خودشـیفتگی بیمارگونۀ بهرام در داسـتان 
مذکور بررسـی می   شـود، چـرا که قصۀ بهـرام و آزاده، از شـاخص ترین 
نمونه هـای ادبـی اسـت کـه حضـور ایـن مفهـوم روانـی را بـه نمایش 
می گـذارد. هم چنیـن، بررسـی عوامـل بـروز این  اختـالل رفتـاری در 

بهـرام، از اهـداف دیگـر این پژوهش اسـت.

پیشینه پژوهش

مطالعـات مقدماتـی حاکی از آن اسـت که تاکنون، پژوهش مشـابهی 
بـا عنـوان مذکـور انجـام نشـده اسـت اما بـا توجه بـه این مسـأله که 
مطالعات روان شـناختی و میان رشـته اِی ادبیات و روان کاوی گسـترده 
اسـت، در پژوهش هـای مختلـف، تحلیـل روانکاوانـه در زمینـۀ وجود 
و نمـو پدیـدۀ خودشـیفتگی در ادبیـات ایـران انجـام پذیرفتـه اسـت. 
از جملـه، مسـبوق، آقاجانـی، الـوار و عزیـزی )1394( در مقالـه ای 
بـا عنـوان »خودشـیفتگی و خودسـتایی در اشـعار خاقانی و بشـاربن 
بـرد« بـه بازیابـی پدیـدۀ نارسیسیسـم در ادبیـات و در البالی اشـعار 
شـعرا می پردازنـد و بنـا بـر خودسـتایی های بیـش از حد معمـول در 
اشـعار خاقانی و بشـاربن برد، آنهـا را اگوهایی از خودسـتایی می دانند. 
عبدالهـی، جـوکار و رحیمـی )1394( در 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 می پردازنـد کـه در نهایـت به خـودآزاری مجنون ختم می شـود. 
نجاتـی، مردانـی و میرقـادری )1398( در پژوهـش »واکاوی جلوه های 
بـارودی«، جلوه هـای خودسـتایی  اشـعار  خودشـیفتگی هنـری در 
شـاعرانه در اشـعار بـارودی را بـه نمایـش می گذارنـد و بـه واکاوی 
ویژگی هـای نارسیسیسـم در آنهـا می پردازنـد. پژوهـش  سـبزیان پور 
)1397( بـا 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 
می پردازد. پژوهش های خودشـیفتگی یا نارسیسیسـم، مفهومی  است 
روان شناسـانه که فروید، نام آن را از افسـانه ای یونانی وام گرفته اسـت. 

مقدمه
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اسـت. امـا در عموم ایـن پژوهش ها، مورِد پژوهش، شـاعر و یا شـعری 
خـاص بـوده اسـت. بنابراین، سـعی مـا در پژوهـش حاضر، این اسـت 
که با تحلیل روان کاوانه و آنچه خودشـیفتگی نامیده شـده، به بررسـی 
شـخصیت بهـرام، پادشـاه معـروف ساسـانی بپردازیـم و بـا نمایندگی 

داسـتان محبـوب ادبـی از او، این اختـالل را ارزیابی و روشـن کنیم.

مبانی روان شناسی خودشیفتگی

در افسـانه، چنین آمده که نارسـیس، پسـر جوانی بود کـه دلداده های 
زیادی داشـت اما به این مسـأله بی توجه بوده و پذیرای عشـق کسـی 
نبـوده اسـت؛ بـا این اوصـاف، دختراِن دلباختـه، از خدایان مجـازات او 
را خواسـتار می شـوند. خدایـان، مقدمات را طـوری فراهم می کنند که 
یک روز، نارسـیس به هنگام شـکار مجبور شـود برای رفع تشـنگی به 
لـب چشـمه ای بـرود و در آنجـا عکـس خـود را در آب مشـاهده کند. 
پـس از ایـن، او بـه شـدت شـیفتۀ خویش می شـود، بـه دنیـا بی اعتنا 
شـده و روی تصویـر خـود چنان خم می شـود که پـس از اندک زمانی 

غرق شـده و جـان می سـپارد )فرویـد، 1350، 59(. 
افـراد مبتـال بـه اختـالل شـخصیت خودشـیفتگی، عزت نفـس خود 
را بـر مبنـای نظـر دیگران اسـتوار می سـازند. آنهـا، خود را اسـتثنایی 
می داننـد و احسـاس نیرومندی از سـزاواری خویش دارنـد، معیارهای 
شـخصی را بـه طرز غیـر واقع گرایانه ای عالی تعییـن می کنند و امکان 
دارد کـه خـود را سـزاوار هـر چیزی کـه می خواهند بداننـد. اختالالت 
آنهـا تعییـن هدف و تـالش مداوم برای جلـب تأیید دیگران را شـامل 
می شـود. افـراد مبتـال بـه اختـالل شـخصیت خودشـیفته، از نظـر 
احساسـی، هویـت خودوصفـی و عزت نفـس خویش را از شـیوه ای که 
تصـور می کننـد دیگـران آنهـا را در نظـر می گیرنـد، کسـب می کنند. 
بـا این حـال، اگرچـه آنها نسـبت به عقاید دیگران حسـاس هسـتند، 
ولـی نمی تواننـد با آنهـا همدلی کننـد. در روابط شـخصی خاص خود 
نمی تواننـد صمیمیـت واقعی با شـریک خویـش برقرار کننـد، زیرا بر 
خودشـان، احساساتشـان و نحوه  ای که دیگران آنهـا را درک می کنند، 
تمرکـز دارنـد. این احسـاس سـزاواری، بـه توهم بزرگ منشـی تبدیل 
می شـود و تمایـل آنهـا بـرای تحسـین، باعـث می شـود که هـر زمان 
کـه برایشـان امکان پذیر باشـد بـه دنبال تمجید باشـند. گرچه ممکن 
اسـت بـه نظر برسـد افـراد مبتال بـه اختالل شـخصیت خودشـیفته، 
خـود را بهتـر از دیگـران می داننـد، امـا ایـن بزرگ منشـی، در واقـع، 
آسـیب پذیرِی زیربنایـی در خودپنـدارۀ آنها را می پوشـاند. متخصصان 
بالینـی، بـه آنهـا عنـوان باالنظر یـا خودشـیفته می دهنـد. آنهایی که 
خودبرتربینی کم عمقی دارند، آسـیب پذیر هسـتند و نسـبت به طرد، 
حسـاس ترند و بـه احتمال بیش تری، احسـاس شـرم می کنند و کم تر 
می تواننـد بـا خیال پردازی هـای بزرگ منشـانه، 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 نکرده انـد، بـه احتمـال بیش تـر از لحـاظ اجتماعـی کناره گیر 
می شـوند. امـا شکسـت در زمینـه دسـتاوردهای شـخصی، سـالمتی 
روان افـرادی کـه خودشـیفتگی عمیق تـری دارنـد را بیش تـر تهدیـد 
می کنـد. آنها وقتی احسـاس کنند افرادی که برایشـان مهم هسـتند، 
تحقیرشـان می کننـد، بـه صورت منفی تـری واکنش نشـان می دهند. 
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، 1399، 602(.
فـرِد  می کننـد،  کار  روانـی  چارچـوب  ایـن  در  کـه  نظریه پردازانـی 
خودشـیفته را بـه صورتـی درنظـر می گیرنـد کـه نتوانسـته اسـت 
خودپنـدارۀ منسـجمی را تشـکیل دهـد. فرد خودشـیفته، می کوشـد 
عـدم حمایـت اولیـۀ والدیـن را جبران کنـد و به همین سـبب، ناامنی 
را در احسـاس اهمیـت شـخصِی کاذب ابـراز می کنـد. این افـراد، فاقد 
شـالودۀ محکمـی برای روان سـالم هسـتند و خـوِد کاذبـی را پرورش 
می دهنـد کـه آن را بر مبنـای نظر غیر واقع بینانه در مورد شایسـتگی 
و مطلـوب بـودن خودشـان اسـتوار می کننـد. بنابرایـن، مـا می توانیم 
اختـالل شـخصیت خودشـیفته را از سرچشـمه ناامنی هـا در کودکی 
و نیـاز بـه توجـه در فرد بزرگسـال بدانیـم. متخصصان بالینـی بر این 
عقیده انـد که آنهـا خود را آدم هایی اسـتثنایی می داننـد و اینکه بیش  
از افـراد معمولـی، سـزاوار برخورد مطلوب هسـتند و اجـازه نمی دهند 
کـه تجربیات خـود را به صورت واقع بینانـه ای در نظر بگیرند. هنگامی 
کـه ذهنشـان بـا حس تجربه شکسـت در دنیـای عملی با توهمشـان 
اختـالف پیـدا می کنـد، با مشـکالتی روبـرو می شـوند )همـان، 606(. 
مالک های تشـخیص اختالل خودشـیفتگی و الگـوی خودبزرگ بینی 

در عالـم خیـال، با موارد زیر مشـخص می شـود:
فـرد، احسـاس خودبزرگ بینـی  به صورت مهم پنداشـتِن خود داشـته 
باشـد، مثـاًل 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 
بی حـد، قـدرت هـوش و اسـتعداد، زیبایـی یا عشـق ایده آل، اشـتغال 
ذهنـی دارنـد و معتقدنـد کـه خـاص و بی همتا هسـتند و فقـط افراد 
یا مؤسسـات خاص یا عالی رتبه، قادر به درکشـان هسـتند و بایسـتی 
تنهـا بـا آنهـا رابطه داشـته باشـند. آنها بسـیارخواهی مفرطـی در نیاز 
بـه تحسـین دارنـد و احسـاس محق بـودن می کننـد، یعنی به شـکل 
مطلـق، بایـد بـا آنها برخـوردی بسـیار مطلوب صـورت گیرد یـا افراد، 
بی چـون و چرا تسـلیم خواسته هایشـان شـوند. در روابط بیـن فردی، 
اسـتثمارگر هسـتند، یعنـی از دیگـران برای رسـیدن به اهـداف خود 
سوء اسـتفاده می کننـد و هـرگاه به آنها نیاز نداشـته باشـند، به راحتی 
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حذفشـان می کننـد. فقـدان همدلـی در آنهـل دیـده می شـود، یعنی 
تمایلـی برای درک یا شـناخت احساسـات، نظرات و نیازهـای دیگران 
ندارنـد و اغلـب بـه دیگـران حسـادت می ورزنـد یا معتقد هسـتند که 
دیگـران بـه آنها حسـادت می کننـد. رفتارها یـا نگرش هـای متکبرانه 
نشـان می دهنـد و بـه طـور معمـول، توانایـی خـود را بیـش از حـد 
تخمیـن می زنند. دسـتاوردهای خـود را بزرگنمایی می کننـد و اغلب، 
خودسـتا و پرمدعـا بـه نظر می رسـند. آ نها فرض می کننـد که دیگران 
بـه انـدازۀ خودشـان بـرای تالش هایشـان ارزش قائـل هسـتند پس از 
عـدم دریافـت پـاداِش مـورد انتظارشـان که احسـاس کرده انـد لیاقت 
آن را دارنـد، متعجـب و خشـمگین می شـوند. اغلـب بـه طـور ضمنی 
در قضاوت هـای مغرورانـه دربـارۀ دسـتاوردهای خـود، نقش سـایرین 
را کم تـر تخمیـن زده و بـی ارزش جلـوه می دهنـد. آنهـا ممکن اسـت 
بـا تحسـین و امتیـازات عقب افتـاده، نشـخوار ذهنی کننـد و در مقام 
مقایسـه، خـود را بهتـر از افـراد نـام آور بداننـد. افراد مبتال بـه اختالل 
شـخصیت خودشـیفته معتقدند که برتـر، خاص و بی همتا 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 می شـوند و باید با آنها معاشـرت داشـته باشـند. بر 
ایـن باورنـد که نیازهـای آنان، خـاص بـوده و فراتر از فهم عوام اسـت. 
فـرد خودشـیفته نمی تواند بدون مخاطبی که تحسـینش کند زندگی 
کنـد. او فقـط می توانـد با دیـدن این که خـوِد 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 بهره کشـی می کننـد. عناصر 
کیفـری و سادیسـتی در ایـن بیمـاران خـود را در مواجهـه بـا ترس از 
قضـاوت نشـان می دهنـد. خودشـیفته نمی توانـد با کـس دیگری هم 
هویـت شـود مگـر اینکـه دیگـری را ادامـۀ خویـش ببیند و یـا هویت 

دیگـری را محو کنـد )انجمن روان پزشـکی آمریـکا، 1399، 208(. 
بـه گفتـۀ کارن هورنای 5، خودشـیفته تصـور می کند که همـه باید او 
را نابغـه بداننـد؛ توهمات شـخصی دربـارۀ خود و توقعـات عجیب وی 
از دیگـران، او را آسـیب پذیر می کنـد و چـون مـردم از خواسـته هـای 
پنهانـی او بی خبر هسـتند، لـذا در اغلب موارد، رنجیده خاطر می شـود 
و دسـت بـه کارهایـی می زند کـه از لحـاظ اخالقی مردود اسـت مثل 
کینه جویـی و بی اعتنایـی بـه دیگران و یا بروز خشـم )ابراهیمی طلب، 

 .)97 ،1393
عواملـی کـه گرایش به خودشـیفتگی را در انسـان به وجـود می آورند، 

از: عبارت اند 
 نخسـت، تـالش فرد بـه دنبال موفقیـت بیش تر و ایجـاد خصلت های 
اغراق آمیـز دربـارۀ خویـش؛ دوم، انتظـار بیش از حد از جهان داشـتن.

به طور کلی، افراد خودشـیفته، دارای چند خصیصۀ مشـترک هستند 

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

1( احساس حقارت
عقـدۀ حقـارت، عبـارت از  گـره روانـی ای اسـت که صاحبانش خـود را 
از آنچـه می نماینـد، فروتـر حـس می کننـد. 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 )زرین کـوب، 1378، 417(. نکتـۀ غیرطبیعی و 
نابهنجـار، تبدیل احسـاس حقـارت به عقدۀ حقارت اسـت، بدین معنا 
کـه فـرد بـرای رفع نواقـص، ضعف هـا و کاهش احسـاس حقـارت، به 
جسـتجوی جبـران توانایی ها و نقص هایـش برمی آید و بعضـاً کارهای 
ضـد اجتماعی انجام می دهـد )اسـپربر، 1379، 13(. ژان پیاژه6 معتقد 
اسـت اشـخاصی کـه از عقـدۀ حقـارت رنـج می برنـد، ممکـن اسـت 
کوشـش کننـد جنبه هایـی را کـه موجـب احسـاس حقـارت در آ نهـا 
شـده، از دیگران پنهان کنند و این احسـاس را در ذهن خود محبوس 
کـرده و وانمـود کننـد کـه از هر کسـی توانایی هـای باالتـری دارند تا 
بـا تظاهـر بـه بزرگـی، از احسـاس دردآور پوچـی خـود رهایـی یابنـد 

)ابراهیمی طلـب، 1393، 98(.

2( عدم انتقادپذیری
قضـاوت دربـارۀ دیگـران زمانی صـورت می گیرد که رفتـار یا گفتار 
کسـی بـا نظـام فکـری و باورهای مـا هماهنگ نیسـت، بـه همین 
سـبب آن را نادرسـت و غیرقابـِل پذیـرش می دانیـم. رواِن سـالم 
می فهمـد کـه او نیسـت کـه معیاِر سـنجش عالم اسـت. بـه همین 
سـبب، می توانـد از چارچـوب ذهنـی خـود رو بگیـرد و در ذهـن 
دیگـران بنشـیند و بـر تجربۀ دیگـری صحه بگـذارد )سـبزیان پور، 
1397، 124(. امـا فـرد خودشـیفته نمی توانـد پدیده هـای متفاوت 
بـا  خـود را در ذهنـش جـای دهـد و هـر آنچـه را کـه بـا خـود 
متفـاوت می بینـد، دشـمن می پنـدارد. هـر انـدازه، انسـان نتوانـد 
فهـم و تجربـۀ دیگـری را از زندگی بـه عنوان فهمی دیگـر بپذیرد، 
مشـکالت جدی تـری در وی بـروز می کند. اما انسـان خودشـیفته، 
بـه جهـت سـاختار خشـک ذهنـی، ایـن نکتـه را درنمی یابـد و 
تفکـرات دیگـران را پدیـده ای غریـب می پنـدارد که یا بایـد از وی 
دوری کننـد یـا نسـبت بـه آنها دشـمنی مـی ورزد )همـان(. هرچه 
میـزان اعتقـاد فـرد انتقادناپذیـر بـه ایـن امـر بیش تـر باشـد کـه 
حقیقـت و راه درسـت همـان اسـت که در ذهـن او اتفـاق می افتد 
و غیـر از آن خطاسـت، ارزش گـذاری منفـی شـدت می گیـرد و 

واکنـش بـه آن هـم بـه تبـع می تواند شـدیدتر باشـد.
تفـاوت اصلی عـدم انتقادپذیری با انتقادپذیـری، در ارزش گذاری و 
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تحلیل نشانه های خودشیفتگی در شخصیت بهرام بر اساس  داستان بهرام و آزاده

داستان بهرام و آزاده و نموِد خودشیفتگی بهرام در آن

کـه  اسـت  فارسـی  ادب  شـهره های  از  آزاده  و  بهـرام  داسـتان 
شـهرتش سـبب شـده نه تنهـا در ادبیات کـه در نقاشـی ایران هم 
رواج داشـته باشـد و قرن هـای متمـادی، موضوع انـواع هنرها بوده 
اسـت )کریسـتن سـن، 1378، 200(. بنابر روایت شـاهنامه، بهرام، 
کنیزکـی رومـی و نوازنـدۀ چنـگ  به نـام آزاده داشـت و او را چنان 
دوسـت می داشـت کـه نامـش را همـواره بر زبـان مـی آورد. 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، 1369، 1653(.
نـاگاه بهـرام دو جفـت آهو که نـر و ماده بودنـد را می بیند. بهرام به 
آزاده می گویـد کـدام یـک را می خواهـی بـه تیر بیفکنـم و کنیزک 
در پاسـخ، پیشـنهاد سـختی می دهـد کـه آهوی مـاده را نـر کن و 
آهـوی نـر را ماده و سـپس حیـوان را برانگیز و چـون آهو از چنگ 
تـو می گریـزد 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، شـاخ های آهوی 
نـر را از سـرش جـدا کـرد و بدین گونـه نـر، مـاده شـد در حالی که 
کنیـزک از کار سـرور خـود در شـگفت مانـده بـود، بی درنـگ دو 
تیـر هم چـون دو شـاخ بـر سـر آهوی ماده نشـاند، سـپس شـتر را 
سـوی جفـت دیگـر برانـد و همـان دم، چنان کـه کنیزک خواسـته 
بـود، سـر و گـوش و پایـش را با پیـکان  به هم بدوخـت )خطیبی، 

:)15 ،1380

عـدم پذیرش اسـت. فـرد انتقادپذیـر، انتقاد را تحلیـل می کند و از 
جنبه هـای مختلـف آن را کنـدوکاو می کند و ارزش گـذاری بر نظر 
دیگـری در میـان نیسـت. اما زمانی کـه به فردی بـا خصیصۀ عدم 
انتقادپذیـری می رسـیم، انتقـاد در چارچوِب ارزشـی  معنا می شـود 
کـه ممکن اسـت نظِر دیگـری را در ذهن، بی ارزش، پسـت و حقیر 

دهد. جلوه 
ایـن یکـی از ویژگی هـای افـراد خودشـیفته اسـت که آدم هـا را به 
شـدت قضـاوت می کننـد و باورهایی کـه کوچک تریـن ناهمخوانی 
بـا موقعیـت آنها داشـته باشـد را به بدترین شـکل پاسـخ می دهند 
و  بایدهـا  کـه  کسـی  پذیرفتـن  آنهـا،  ذهـن  در   .)129 )همـان، 
نبایدهـای آنهـا را زیر سـوال ببرد، امکان ناپذیر اسـت و در مواردی، 
خشـونت هایی با درجات مختلف از خود نشـان می دهند. خشـونِت 
نمایشـی، اولیـن و کم خطرترین صورِت خشـونت اسـت کـه در آن 
بـه جـای ویرانگـری، اعمال خشـونت با گفتـار را بـه کار می برند تا 
مهارت فردیشـان نشـان داده شـود. این خشـونت، تخریب نیسـت 
بلکـه جلوگیری از تخریب شـدن به دسـت دیگران اسـت )رزی فام، 
1395، 145(. امـا در نـوع شـدیدتر خشـونت، فرد خودشـیفته در 
مقابـل انتقـاد دیگـران و زیـر سـوال رفتـن خـود، موضـع سـختی 
می گیـرد و دسـت بـه تخریب و یا حـذف دیگری می زنـد. از جمله 

عوامـل بـروز این خشـم، ناکامی هـای خانوادگی اسـت.

3( فخر به مهارت ها
خودشـیفتگی اختاللـی اسـت کـه فـرد، خـود را از وابسـتگی بـه 
غیـر می رهانـد و وابسـتگی را بـه عوامـل درونـی خـود از جملـه 
مهارت هـای خویـش انتقـال می دهـد. مهارت هـای کسب شـده بـا 
توجـه بـه مقبولیتـی که در میـان اطرافیان دارند، سـبب شـیرینی 
کام می شـوند و سـتایش و تمجیـد بیـش از حـد دیگـران باعـث 
می شـود کـه فـرد، خـود را در منزلتـی ببینـد کـه دیگـران سـِر 
تعظیـم بـر مهارتش فـرود می آورنـد و آن گاه اختالل نارسیسیسـم 
بـه وجـود می آیـد. خودشـیفته، از فخـر و خودسـتایی بـه عنـوان 
وسـیله ای تدافعـی و تهاجمـی در برابـر شـرایط و موقعیت هـای 
حسـاس بهـره می گیـرد و بـا اسـتفاده از  مهارت هـای خـود فخـر 

می فروشـد.
تربیـت  احتمـاالً   ایـن خصیصـه،  بـروز  در  تأثیرگـذار  عوامـل  از 
خانوادگـی و بلندپروازی هایـی اسـت کـه خانواده از کـودک انتظار 
دارنـد و دالیلـی که از آمـوزش مهارت هـا به کودک القاء می شـود. 
همین طـور، اشـتغال منصب هـای عالـی در طی بزرگسـالی و دادن 
قدرت هـای گوناگـون بـه یک شـخص می توانـد به او این احسـاس 
را انتقـال دهـد کـه مهارت هایـش بـه حدی بـوده که فـرد دیگری 
نتوانسـته کارهـای او را بـه نحـو بهتـری انجام دهد و حـِق هرگونه 

فخرفروشـی به دیگران داده شـده اسـت.
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فصلنامه مطالعات هنرهای زیبا   دوره2، شماره4، تابستان1400

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 هم چنان خوار بر دوش خویش

هم انگه ز مهره بخاردش گوش 
بی آزار پایش برآرد به دوش

به پیکان سر و پای و گوشش بدوز
چو خواهی که خوانمت گیتی فروز )فردوسی، 1369، 1653(.

کنیـزک، دلـش بـه حـال آهـو می سـوزد و بـا بهـرام بـه تنـدی 
سـخن می گویـد. بهـرام، رنجیده خاطـر شـده و چنـان خشـمگین 
می گـردد کـه کنیـزک را سـرنگون کـرده و بـر زمیـن می انـدازد و 
بـا شـتر، وی را لگدمـال می کنـد. کنیـزک بیچـاره در خـون خـود 
می غلتـد و جـان می دهـد. علـت خشمگین شـدن بهرام در نسـخۀ 
چـاپ سـنگی بمبئی از شـاهنامه چنین اسـت که کنیـزک، پس از 
شـکار به بهـرام می گوید اگـر اهریمن نبـودی چگونه می توانسـتی 
بدین سـان دقیـق تیـر بیفکنـی و همین سـبب می شـود کـه بهرام 

او را زیـر دسـت و پای شـتر بیفکنـد )خطیبـی، 1380، 17(
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، جسـارِت همـراه با دلسـوزی کنیزک 
اسـت کـه تیرانـدازی دقیـق او را نتیجـۀ تمریـن و ممارسـِت شـاه 

می دانـد:
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
در نسـخۀ عیـون االخبـار از ابـن قتیبیـه دینـوری 7، آمـده اسـت 
کـه علـت خشـمگین شـدن بهـرام این اسـت کـه بهـرام بـه آزاده 
می گویـد: تـو بر من سـخت گرفتـی و خواسـتی ناتوانیم را آشـکار 

کنـی و پـس او را بـه زمیـن می زنـد و می کشـد. در کتـاب البلدان 
از ابـن فقیـه همدانـی8 نیز 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 
ناتوانـم جلـوه دهـد  کشـتم کـه می خواسـت مـرا رسـوا کنـد و 

)همـان، 18(. 
در نهایـت االرب فـی اخبـار فـرس و العـرب9 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 ثعالبـی10، علت 
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 می دهـد امـا سـپس دختـرک را به زیـر پای شـتر می افکند 
و بـه او ناسـزا می گویـد و می افزایـد کـه تـو بـا ایـن افزون خواهـی 

می خواسـتی مـرا سـرافکنده کنـی )همان(.
پایـان همراهـی بهرام بـا آزاده در نخجیرگاه، در هفـت پیکر نظامی 
متفـاوت از دیگـر منابع بیان شـده اسـت اما هم چنان خشـم بهرام 
نسـبت بـه او کـه اینـک فتنه نـام دارد، ثابت اسـت چرا کـه وی به 
سـبب گسـتاخی ای کـه کنیزک می کند و ُحسـن شـکار شـاه را از 
تجربـۀ زیـاد او می بینـد، فتنـه را به دسـت یکی از سـرهنگان خود 

می سـپارد 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، 1390، 500(.
مخاطـِب  آزاده،  و  بهـرام  داسـتان  در  کـه  ویژگـی ای  نخسـتین 
شـعر را غافلگیـر می کنـد، برخـورد خودپسـندانۀ بهـرام بـا آزاده 
اسـت. آشـکارترین و شـایع ترین عارضـه در خودشـیفتگی، فقـدان 
عینیـت و قضـاوت معقـول اسـت و در پـی آن، واکنـش در برابـر 
بهـرام  مهـارت  خوارشـمردن  اسـت.  واال  خـوِد  جریحه دارکـردن 
توسـط آزاده، خشـمی تـا سـرحد جنـون می آفرینـد کـه نشـان از 
ظرفیت هـای محـدود بهـرام می باشـد کـه هرچـه در ذهـن دارد، 
همان درسـت اسـت و هرکـس دیدگاهی غیـر از دیدگاه او داشـته 
باشـد، خطاکار و منحرف اسـت، حتی اگر شـخِص مـورد عالقه اش 
باشـد. چنیـن اشـخاصی با پافشـاری بـر بایدهـا و نبایدهـای خود، 
از یـک سـو زندگـی را بـرای خویش سـخت و دشـوار می کنند و از 
سـوی دیگـر، دیگران را بـه خطر می اندازنـد )سـبزیان پور، 1397، 
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123(. در ایـن داسـتان، در هـم  تنیدگِی خشـونت و خودشـیفتگِی 
بهـرام، بـارز اسـت. در واقـع، بهـرام نگـران ایـن می شـود کـه اگـر 
نتوانـد خواسـتۀ کنیـزک را انجـام دهد و یـا اگـر از آن امتناع کند، 
دیگـر بـه سـبب مهارتش مرکـز توجه واقع  نشـود. بـه همین علت، 
آزاده بـه تهدیـدی بـرای عـدم توجـه محیـط بـه او و آینـه ای از 
حـس حقارتـش تبدیـل می شـود. 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 
اختـالل نارسیسیسـم خود، آن چنان مغلوب این حس شـده اسـت 
کـه حتـی جـواب کوچک تریـن مخالفـت، انتقـاد و یـا اعتراضی را 
تنهـا بـا از میان برداشـتن انتقادکننـده می دهد. این خشـونت نوع 
عمیـق، خطرنـاک و بیمارگونـه ای از خودشـیفتگی در شـخصیت 
بهـرام می توانـد باشـد کـه در طـی زمـان طوالنـی  در او نهادینـه 
شـده  اسـت. بهـرام، آزاده را دیگر نـه کنیز محبوبش، بلکه شـریکی 
او  در  کـه  می شـود  اضطرابـش  سـبب  کـه  می بینـد  تهدیدآمیـز 
حـس ناتوانـی و ناامنـی را القـاء می کنـد و این سـبب می شـود که 

خشـونتی لگام گسـیخته از خـود بـروز دهـد.

نمودهای خودشیفتگی در بهرام

در برخـی از برهه هـای تاریخـی، بـه دلیـل سـیطرۀ نـوع خاصـی 
بـر  بیرونـی  تأثیرگـذار  عوامـل  و  اجتماعـی  فرهنـگ، شـرایط  از 
ویژگی هـای روحـی و روانی پادشـاهان، به نحو چشـمگیری شـاهد 
بـروز اختـالل خودسـتایی در آنها هسـتیم. زیرا از علـل اصلی بروز 
ایـن اختـالل در مقـام پادشـاهی، تحسـین مفـرط درباریـان، عدم 
پرسشـگری آنهـا و تـرس پادشـاه بـرای نشـان دادن کوچک تریـن 
ضعـف خـود و در پی آن، تزلـزل قدرتش می باشـد. در حوزۀ تاریخ 
بـه دلیـل عـدم دسترسـی بـه منابـع کافـی در خصـوص بررسـی 
دقیـق زمینۀ زندگـی بهرام و شـرایط اجتماعـی دوران او نمی توان 
بـه ریشـه های دقیـق روانـی وی و چرایی بـروز نارسیسیسـم در او 
دسـت پیدا کرد )مسـبوق و همـکاران، 1394، 84(. تنها می توانیم 
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 ریشـه های خودشـیفتگی و احسـاس حقارت را باید 
در ایـن دوران و حـوادث مهـم زندگـی بهـرام جسـتجو کـرد. البته 
نمی تـوان بـه طور مطلـق، پدیده خودشـیفتگی بهـرام را عارضه ای 
روانـی قلمـداد کرد زیـرا ارزش هـای اخالقی حاکم بر مقام پادشـاه 
نیـز در ظهـور و بروز این گونه 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؛ 
چنان کـه در تاریـخ آمـده، پـدر او، »یزدگـرد یکـم« که »بـزه کار« 
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، 1369، 1567(.
هنگامـی کـه او، صاحب پسـری بـه نام بهرام شـد، ستاره شناسـان 
وقـت، عاقبـت او را خـوب دیدنـد و موبـدان تصمیم گرفتنـد بهرام 
را بـه گونـه ای تربیـت کنند کـه مانند پدر سـتیزه جو نباشـد. پس 
بـا وسـاطت آنهـا، یزدگرد او را بـه نزد نعمان عـرب و منذر در یمن 

فرسـتاد )عبدال وند، 1396، 490(:
چو بشنید زو این سخن یزدگرد

روان و خرد را برآورد گرد
نگه کرد از آغاز فرجام را

بدو داد پرمایه بهرام را )فردوسی، 1369، 1570(.
منـذر و نعمـان، هنرهـای زیـادی بـه بهـرام آموختنـد و همه  چیز 
در اختیـارش قـرار دادنـد. پـس می تـوان 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 می کنـد )اسـتاجی و بیانـی، 

 .)29  ،1395
از  مملـو  کـه  کـرده  پیـدا  رشـد  محیطـی  در  کودکـی  از  بهـرام 
اعمـال پهلوانـی سـتایش می شـده  بـوده و همـواره  تملق گویـان 
اسـت. بـا آموزش هـای ممتـد در ایـن زمینـه دسـت بـه تقلیـد از 
مـادرش،  بـودن  یهـودی  علـت  بـه  پهلوانـان می زنـد. هم چنیـن 
موبـدان او را شـاه یهودیـان می دانسـتند نه شـاه زرتشـتیان و این 
از کودکـی، عقـده ای را در دل بهرام پرورش می داده 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 
تملق آمیـزی تحسـین می کردنـد. حتـی زمانی کـه 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 می کرد و سـواری 

و زور بهـرام را بـه رخ آنهـا می کشـید:
بسی نامور برده از تازیان

کزیشان بدی راه سود و زیان
همی خواست منذر که بهرام گور

بدیشان نماید سواری و زور )فردوسی، 1369، 1575(.
بهـرام کـه حاال خـود را به قدر کافـی الیق می دید، پس از سـالیان 
دراز، بـا اشـتیاق بـه نـزد پـدر بـاز می گـردد امـا پـس از مدتـی، 
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نامـه ای بـه نعمـان و منـذر می فرسـتد کـه در آن از نامهربانی پدر 
نسـبت بـه خویـش سـخن گفتـه و فهمیده اسـت کـه در نـزد پدر 
جایـی ندارد و از شـوربختی خود می نالد )چمـن آرا، 1395، 210(:

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 خانـه ای زندانـی کردنـد و او در آن سـال، روی پـدر را ندیـد تـا 
نـوروز کـه فرسـتاده ای از روم آمده بود و بهرام از او خواسـت که از 
شـاه خواهـش کنـد تا او را ببخشـد و او را سـوی دایه اش بفرسـتد 
کـه منـذر برایـش از پـدر و مـادر بهتـر بـوده اسـت )چمـن آرا، 

:)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، 1369، 1579(.
بـا میانجی گری هایـی کـه صـورت می گیـرد، بهـرام از چنـِگ پـدر 
آزاد می شـود و بـه یمـن بـاز می گـردد. اگرچـه بهـرام در نـزد پدر 

جایگاهـی نداشـت، امـا وجـود شـجرۀ نیاکانـش، قدرت پشـتیبانی 
دایـه و پادشـاهی موروثـی، سـبب می شـد تـا بهـرام خـود را شـاِه 
آینـده ببینـد. تملـق و تمجیـد اطرافیـان نیـز چـه بـه دروغ و چه 
بـه راسـت، خودشـیفتگی اش را تشـدید می کـرد. او هـر فرصتـی 
را مغتنـم می شـمرد کـه عرصـه را بـرای خودسـتایی بـاز کنـد و 

شـجاعت و مهـارت خویـش را بـه رخ دیگـران بکشـد. 
چنان که در شـاهنامه آمده اسـت، بـزرگان و درباریان از پادشـاهی 
او سـرباز زدنـد بـه علـت ایـن کـه تصـور می کردنـد وی نیـز مانند 
پـدر، موجـودی خونخـوار اسـت. او کـه پشـتوانۀ سـپاه تازیـان را 
داشـت، بـه ایـران لشـگر می کشـد و بـرای تصـرف حق پادشـاهی 
خویـش نیـز نمایشـی خودسـتایانه در جهـت شـگفتی درباریان از 
مهارت هایـش بـه راه می انـدازد. بدیـن شـرح کـه دو شـیر جنگـی 
را در دو طـرف پایه هـای تخـت می بندنـد و  شـرط می گذارنـد که 
هـر آن کـس کـه تـاج را بتوانـد از میـان آنها بـردارد و دو شـیر را 
مغلـوب کنـد، بـه پادشـاهی می رسـد. خسـرو کـه جانشـین او از 
طـرف درباریـان شـده بـود، ناتوانی خـود را اعالم می کنـد و بهرام، 
بـا نمایشـی پیروزمندانـه، گـرز سـنگینی در دسـت می گیـرد و بر 
سـر دو شـیر می زنـد و بدین شـرح، تخـت پادشـاهی را از آن خود 

)عبدال ونـد، 1396، 498(.  می کنـد 
وی خـود را جانبخـش عدالـت می دانـد، از ایـن جهـت زمانـی کـه 
پادشـاه می شـود بـه هـر سـوی نامـه ای می نویسـد کـه پیـروزی 
خویـش را بـه همـگان نشـان دهـد )چمـن آرا، 1395، 213(. بـه 
سـخن دیگـر، وقتـی خودشـیفتگان از طرح های بزرگشـان صحبت 
می کننـد و می گوینـد کارهـای مهمـی انجـام می دهنـد، این فقط 
نقابـی بـر خشـم آنهاسـت، نقابـی کـه ناخرسـندی درونِی آنـان از 

خودشـان را پنهـان می کنـد.
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و  خودکامگــی  خودپســندی،  خودبینــی،  خودخواهــی، 
خودشــیفتگی از واژه هایــی هســتند کــه بــه صــورت متــرادف بــا 
کلمــه نارسیسیســم بــه کار می رونــد. از نشــانه های آن برنتافتــن 
مخالفــت دیگــری، تحقیــر دیگــران بــه جهــت پوشــاندن حقــارت 
ــزرگ  ــی، ب ــیت و زودرنج ــژه، حساس ــاف وی ــار الط ــی، انتظ درون
جلــوه دادن مهارت هــا و بی وفایــی نســبت بــه نزدیک تریــن 
ــورداری از  ــطۀ برخ ــه واس ــاهان ب ــه ش ــن ک ــد. ای ــراد می باش اف
ــری  ــتند ام ــز هس ــران متمای ــی از دیگ ــطح اجتماع ــدرت و س ق
بدیهــی اســت و همیــن ســبب می شــود کــه اطرافیــان شــاه، زبــان 
ــه  ــایند. این گون ــا بگش ــز از آنه ــد و تحســین مبالغه آمی ــه تمجی ب
ــام  ــه ن ــی ب ــالل روان ــی اخت ــش نوع ــل پیدای ــی ها، از عل چاپلوس
ــه  ــه ب ــت ک ــادی اس ــان زی ــرام، زم ــند. به ــیفتگی می باش خودش

عنــوان شــاهی خوشــنام و درســتکار شــناخته شــده اســت امــا در 
ــانه های  ــی آن، نش ــذر از ارزش ادب ــا گ ــرام و آزاده، ب ــتان به داس
وجــود خودشــیفتگی در بهــرام قابــل شناســایی اســت. علــل ایــن 
ــرام در  ــخصیتی به ــان ش ــای پنه ــد در الیه ه ــالل، می توان اخت
ــی  ــی و نوجوان ــی دوران کودک ــکل گیری یعن ــه ش ــل اولی مراح

ــوده باشــد.  ب
دالیــل احتمالــی چنــدی در ایــن خصــوص وجــود دارد: بهــرام از 
ــذر در  ــه اش من ــوده اســت، دای ــدری محــروم ب ــادری و پ ــر م مه
ــه  ــود وی نهادین ــی را در وج ــان خودبزرگ بین ــرام چن ــت به تربی
ــل شــده اســت، بهــرام  ــزی در او تبدی ــه امــری غری کــرده کــه ب
کــه بــه چنیــن جایــگاه واالیــی از طــرف منــذر رســیده، از طــرف 

ــود.  ــرد می ش ــدر ط پ
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ــکار در  ــۀ ش ــز تجرب ــود را مرک ــرام خ ــور، به ــتان مذک در داس
ــردود  ــاً م ــری را مطلق ــر دیگ ــاد آن، نظ ــر بنی ــد و ب ــم می دان عال
می شــمارد. از نظــر وی، کم تــر افــرادی پیــدا می شــوند کــه 
ــل اســت  ــن دلی ــه همی ــارت او را داشــته باشــند. ب ــات و مه صف
کــه بــه خــود اجــازه می دهــد 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 می کنــد. انتظــار تحســین و خودســتایی در بهــرام 
موجــب شــده کــه انتقــاد، دلســوزی و یــا  انتظــار بیــش از حــِد 
آزاده را تــاب نیــاورد و تــا بدانجــا پیــش رود کــه فــرد انتقادکننــده 
ــن  ــردارد. ای ــان ب ــود، از می ــزد خ ــش در ن ــم محبوبیت ــه رغ را ب
از ویژگی هــای  فــرد خودشــیفته اســت کــه نمی توانــد نظــر 
ــاک  ــد و مصــداق خطرن ــه خــود تحمــل کن دیگــری را نســبت ب
ــورد  ــز م ــان کنی ــه ج ــرام ب ــی به ــتان، بی توجه ــن داس آن در ای
ــه،  ــن مرحل ــۀ او اســت. در ای ــه اش آزاده و کشــتن بی رحمان عالق
تمــام هــدِف فــرد خودشــیفته ایــن اســت کــه دیگــران در خدمــت 
او و اهدافــش قــرار بگیرنــد تــا بتوانــد خــود را بــه قــدر جایگاهــش 
ــام  ــه مق ــوه دهــد. چــه بســا دســتیابی بهــرام ب ــزرگ و واال جل ب
ــن  ــز ای ــق و تملق هــای بســیار نی ــدرت مطل پادشــاهی، کســِب ق

اختــالل را در وی تشــدید کــرده اســت.
.

پی نوشت

Narcissism .1
2. روان شـناس انگلیسـی که آثار متعددی در باب روان شناسـی مسـائل جنسـی 

دارد. مهم ترین اثرش، مطالعاتی در روان شناسـی مسـائل جنسـی اسـت. 
3. عصب شـناس برجسـتۀ اتریشـی و بنیان گـذار علـم روان کاوی بـه عنـوان یک 

روش درمانـی در روان شناسـی بود.
4. بهـرام پنجـم، معـروف به بهرام گور، پانزدهمین شاهنشـاه ایـران و از دودمان 
ساسـانی بـود کـه در سـال 421 میـالدی بـه  جـای پـدرش، یزدگـرد یکـم، بـر 

تخـت  شاهنشـاهی ایـران نشسـت و تـا سـال 438 میالدی سـلطنت کرد. 
5. روان کاو آلمانـی پیـرو مکتـب فروید بود کـه معتقد اسـت بیماری های روانی، 

حاصـل روابط خشـن و ناهنجـار افراد محیط با کودک اسـت. 
6. در روان شناسـی رشـد و شناخت شناسـی شـهرت دارد، از جملـه نظریـات 
وی، »رشـد مرحلـه ای« اسـت کـه نشـان می دهـد توانایـی کـودکان در تفکـر و 
اسـتدالل، از یـک سـری مراحـل عبـور می کنـد؛ مراحلی کـه از لحـاظ کیفی با 

یکدیگـر تفـاوت دارند. 
7. تاریخ نگار ایرانی تبار سدۀ سوم هجری. 

8. مورخ و جغرافیدان ایرانی سدۀ چهارم هجری. 
9. ایـن کتـاب، بـه زبـان عربـی بـا موضـوع تاریـخ و داسـتان و بـه گمـان مـا، 

در روزگار هـارون الرشـید نوشـته شـده اسـت و سرگذشـت ها و رویدادهـا را از 
حضـرت آدم تـا آن دوره در بـردارد و نویسـندۀ آن گمنـام اسـت. 

10. شـاعر، لغـوی، کاتـب و تاریخ نـگار ایرانـی عرب زبـان سـدۀ چهـارم و پنجـم 
هجری.
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