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  درآمد  

درآمد
داستان خودشیفتگی از آینه ها آغاز می شود - از مادر آینه ای 
1بازتاب دهنده ای که با چشمان درخشان و لبخند پاسخگوی 
خود، شادی و شعف نوزادش را منعکس می کند گرفته، تا »تاالر 
آینه ها«ی اغواگر و در عین حال، خفقان آوری که بعضی پدران 
و مادران، با مراقبت بیش از اندازه خود )برای فرزندانشان( 
و  لخت  دستشویی  در  که  بی روحی  سرد  آینه  تا  می سازند، 
خالی، رو به روی بیماری مستعد خودکشی قد علم می کند و 
سطح صیقلی آب گونی که با تالش عبث نارسیسوس2 برای در 

آغوش گرفتن انعکاس تصویر خودش، هزاران تکه می شود.
آینه خیره می شویم،  به  اما وقتی  آینه ایم.  مبهوت  ما همه 
چه می بینیم و به چه کسی نگاه می کنیم؟ آیا آنچه می بینیم، 
بیگانه به نظر می آید؟ غریبه ایست که آنقدرها نمی شناسیمش؟ 
آیا »همه چیز تمام« به نظر می آییم؟ آیا وقتی برای رفتن به 
مهمانی آماده می شویم، »آفرین«ی نثار خود می کنیم؟ آیا آنچه 

1. Mirroring Mother
2. یکی از اساطیر یونانی که اصطالح نارسیسیزم یا خودشیفتگی برگرفته از شرح حال اوست. 

نارسیسوس فرزند ِکفیسوس و لیریوپه است. )کلیه پاورقی ها از مترجم است(.
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را پیش روی خود می بینیم، در خفا تحسین می کنیم؟ یا مثل 
آن کوتوله افسانه های پریان1 که برای نخستین بار قامت ناساز 
بی اندام خود را دید، از دیدن خود به مغاک نفرت و وحشت 
در می غلتیم؟ آیا در مقابل آینه به سر و وضع خود می رسیم 
و سر از پا نمی شناسیم؟ آیا با نیم نگاهی خریدارانه به تصویر 
خود می بالیم؟ یا مثل رامبرانت2، خیره خیره به چهره ای که به 
ما ُزل زده نگاه می کنیم و با تمام قوا سعی می کنیم تا راهی به 
دنیای پر رمز و راز خود3 بگشاییم - خودی که بسیار آشناست 

و در عین حال، بسیار غریبه؟
َهوالک الیس، سکسولوژیست اواخر قرن نوزدهم، نخستین 
به مشکالت  را  نارسیسوس  اسطوره کالسیک  بود که  کسی 
روان شناختی پیوند داد و هم جنس خواهی را، که در آن ایام 
نوعی انحراف جنسی تلقی می شد، صورتی از خود-دوستداری 
مرضی خواند؛ به این معنا که مردی به مرد دیگر عشق می ورزد 
و زنی بر زنی دیگر عاشق می شود که شبیه )انعکاس( خود 
اینکه این حس و حال عاشقانه را با شخصی از  اوست، نه 
جنس مخالف تجربه کند که علی التعریف، جنسیت درست 

1. برای اطالع بیشتر، بنگرید به مجموعه کتاب های قصه های پریان که به ترجمه علی اکبر 
خداپرست، از سوی نشر هیرمند منتشر شده اند.

2. رامبرانت هارمنزون فان راین )1669-1606(: هنرمند تجسمی و نقاش شهیر هلندی.
3. Self
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و مناسب دوست داشتن به حساب می آمد. بر همین اساس، 
فرهنگ انگلیسی آکسفورد اصطالح خودشیفتگی را که ویلهلم 
این قرار  به  الیس وضع کرد،  آثار  َنک در پی نقد و بررسی 
تعریف می کند: »خود-دوستداری بیمارگونه یا تحسین مرضی 
خود«. الزم است به قید الزام آور »مرضی« یا »بیمارگون« توجه 
کنیم - دوست داشتن خود الزاما مشکل آفرین نیست و در واقع، 
نزد عموم متخصصان به عنوان نشانه ای از سالمت روان دیده 

می شود.
عبارت »خودشیفتگی« را می توان به چند شیوه مشخص 
و مجزا به کار برد. خودشیفتگی در مفهوم غیر تخصصی آن 
مترادف خود-محوری یا دلمشغولی با خود است و به درستی 
مملو  محاوراتشان  که  می رود  کار  به  کسانی  توصیف  در  و 
از ضمیر »من« است و مصاحبتشان، به تعبیر زنی که سال ها 
رنج همسری با یک خودشیفته مزمن را بر خود هموار کرده 
بود، شبیه گوش دادن به »رادیو من« است. چارلز رایکرافت1 

می نویسد که خودشیفتگی دگره2ای از:

1. چارلز فردریک رایکرافت )1998-1914(: روانپزشک و روانکاو انگلیسی. او مؤلف آثار 
بسیاری است که شاید مشهورترینشان، فرهنگ انتقادی روانکاوی )1970( باشد. از کتاب 

ویلهلم رایش او تا کنون دو ترجمه به زبان فارسی ارائه شده است.
2. Variant
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اصالت من1 است... )یعنی( گرایش به درک خود به مثابه 
نقطه مرجعی که نفس تجربه، حول آن شکل می گیرد و 
نظم می یابد. در این معنا، کشف این نکته که ما تنها نمونه 
به خاطر  تنها  تنها و  نیستیم و جهان  موجود در کائنات 
نفع شخصی ما پدید نیامده، متضمن شکست خودشیفتگی 

است )1(.
در اینجا و به تلویح، شاهد نوعی قضاوت ارزشی هستیم که 
روانکاوی، همانطور که پیشتر خواهیم دید، در پی نظریه پردازی 
در باب آن است و آن این است که خود-محور بودن در صغر 
دست  این  از  »خودخواهی«های  اگر  اما  است،  پذیرفته  سن 
به بزرگسالی کشیده شود، صفتی است مذموم و غیرانطباقی. 
ناتوانی  با  تقابل  در  نوع دوستی،  مراعات دیگران و  اینجا  در 
از منظر خود قرار  از منظری غیر  از دیدن جهان  اعراض  یا 
می گیرد که بالقوه، امکان جریحه دار کردن احساسات دیگران 

را نیز در پی دارد.
در  را  خودشیفتگی  مفهوم  َلش2  کریسُتفر  نظیر  مؤلفانی 
ساحتی جامعه شناختی به کار گرفته اند تا بتوانند منظومه ای از 
1. اصطالح solipsism به معنای چیزی جز خویشتن را موجود یا شناختنی ندانستن است. در 
زبان فارسی، ارباب فلسفه معادل هایی نظیر من-محوری، من گرایی، خودتنهایی، بس خودی، 

اصالت نفس، بس منی و امثال اینها را نیز در برابر این واژه طرح کرده اند.
2. کریستفر لش )194-1932(: مورخ، منتقد اجتماعی و استاد رشته تاریخ در دانشگاه راچستر 

ایاالت متحده آمریکا.
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دیدگاه ها و رویکردها را توصیف کنند که با ویژگی هایی چون 
فردگرایی افراطی، بی عالقگی به گذشته یا آینده، بی اعتنایی به 
دیگران، دلمشغولی با روابط شخصی به قیمت حذف فعالیت 
سیاسی )و اجتماعی( و بی دغدغگی نسبت به همِگنی و انسجام 
اجتماعی متمایز می شود )2(. می توان آنهایی را که متصف به 
چنین صفاتی می شوند )انتسابی که صد البته از رگه هایی از 
رشک و تنگ چشمی جزم اندیشانه هم بری نیست(، در میان 
»نسل “من“1« جوانان متمّکن طبقه متوسط امروز یا لذت گرایان 
اروپایِی رو به انقراِض طبقه مرفه انتهای قرن نوزدهم سراغ 
کرد که به زیبایی هر چه تمام تر به قلم اسکار وایلد2 )که در 
ادامه به او بیشتر خواهیم پرداخت(، به تصویر کشیده شده اند. 
خودشیفتگی جمعی یا گروهی مشتمل بر پدیده هایی متعدد 
و گوناگون، مثل انواع توهم های برتری نژادی و بسیاری از 
آنها،  در  که  است  منجیانه  دسته بندی های  و  باطنی  فرقه های 
خودشیفتگی فردی مشروعیت پیدا کرده یا در سرسپردگی به 

رهبری مقتدر و متنفذ استحاله می یابد.
آراء روانکاوانه در باب خودشیفتگی زیر سه عنوان متمایز 
1. اصطالحی که از سوی منتقدین اجتماعی، عموما به متولدین سال های 1946 تا 1964 
آمریکا و در اشاره به روحیات خودمحورانه آنها اطالق شد. این عبارت توسط کریستفر لش 

و تام وولف جونیور، خبرنگار سرشناس آمریکایی، وضع و مصطلح شد.
2. اسکار فینگل اُ. ِفالهرتی ویلز وایلد )1900-1854(: شاعر و نمایشنامه نویس شهیر ایرلندی. 

آثار او به فارسی نیز ترجمه شده اند.


