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 ) نارسیسم(فرهنگ خودشیفتگی 
 )بررسی دو دیدگاه(
  عبدالکریم رشیدیان *
 ید بهشتیدانشگاه شه   

 چکیده
اي از انسان را شکل داده است کـه خصوصـیات         چهره ، قرن بیستم به این سو     ۀهاي اجتماعی از نیم     دگرگونی

تـوان در مفهــوم    مــی،اش را بـه عقیــده بسـیاري از متفکــران حـوزة روانشناســی و فلسـفه     ذهنـی و رفتــاري 
هاي مختلف ایـن مفهـوم از دیـدگاه     هدف این مقاله اوالً بررسی الیه . خالصه کرد ) نارسیسم(» خودشیفتگی«

جانبه  ها یا یک ثانیاً کوشش در نشان دادن بعضی کاستی. کریستوفرالش یکی از مشهورترین طراحان آن است 
ؤثري براي تحلیل و درك بسیاري از رفتارهاي انسان       شناخت دقیق این مفهوم امکان م     . هاي دیدگاه او    نگري

 .کند فراهم می) هاي متأثر از آن و تا حدودي در فرهنگ(کنونی در فرهنگ غربی 
 . درمانی ساالري، منطقِ  گرایی، اخالق کار، دیوان خودشیفتگی، درمان :ها دواژهیکل
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Abstract 
Social upheavals from the mid-twentieth century have constituted a figure of 
human being whose mental and behavioral characteristics, according to many 
specialists of psychology and philosophy, could be resumed in the concept of 
"Narcissism". This present article aims at studying the various layers of this 
concept according to Christopher Lash's view, one of its outstanding theorists 
to show some of the lacks or narrow-mindednesses of his analysis. Precise 
understanding of this concept gives an efficient possibility to analyze and 
comprehend many of the present human behaviors in western society and to 
some extent, in societies influenced by western culture. 
Keywords: Narcissism, therapeutic sensibility, labor ethics, hierarchy, therapeutic 

logic.  
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  »شاهکارتان خودتان هستید«       
 )از یک آگهی تبلیغاتی(                                                                      

مریکایی در عصر ا زندگی :فرهنگ خودشیفتگی به نام 1با انتشار کتاب معروف کریستوفرالش
 بحث ،مریکا تبدیل شدهاي آ ترین کتاب  که به سرعت به یکی از پرفروش،2کاهش انتظارات

دربارة پدیدة خودشیفتگی به عنوان شاخص زندگی انسان غربی از نیمۀ دوم قرن بیستم به 
طور اخص به زندگی  گرچه کریستوفرالش در این کتاب به.  عمق و ابعادي ویژه یافت، سو این

 اي را که در متن آن پردازد و شخصیت جدید و خودشیفته مریکایی میاو فرهنگ معاصر 
هاي  دامنۀ دیدگاه  اما؛کند  بررسی می،گیرد  شکل می، به ویژه در شرایط افول خانواده،جامعه

کتاب . نمایاند رود و جوانب مهمی از کل فرهنگ غربی را باز می او از جامعه آمریکا فراتر می
 ، که پنج سال بعد منتشر شد،3 بقاي روانی در زمانۀ پرآشوب:خود کمینهدیگر او نیز به نام 

کند و  بررسی می) ژیکیو ایدئول، روانی،اقتصادي(فرهنگ خودشیفتگی را در ابعاد دیگري 
 ، تسلیحات،گیري انواع فجایع از قبیل جنایت کوشد نشان دهد که در جهانی که شاهد اوج می

مردم  ،اي تیره پیش چشم داریم  صدمات زیست محیطی و غیره است و آینده،تروریسم
اعتمادي به تعهداتی که نوید  که منفعت خود را جستجو کنند و با بی اي ندارند جز این چاره

وجه چشمگیر و غالب فرهنگ (  به خود و منافع خود بیندیشند،دهند مند را می اي سامان جامعه
  .جو کنند و و بقاي روحی و روانی خود را جست) استگونه  به اینمریکایی امعاصر 

طور موجز   خودشیفتگی را بهة الش دربارة پدیدايهکوشیم نخست نظر ما در این مقاله می
ها   نقاط قوت و ضعف آن، بعضی منتقدانهاي دیدگاهمعرفی و تحلیل کنیم و آنگاه با تکیه بر 

 .را بررسی کنیم
ف یهاي این شخصیت جدید را توص ها و گرایش الش در کتابش نخست بعضی نشانه

کند و به تبیین بالینی  ارسیسم مشخص میها را با عنوان ن  این گرایشۀ مجموع سپسکند می
 و آنگاه ؛کند پردازد و این نارسیسم جدید را با مضامین مشابه قبلی مقایسه می آن می
 . کند هاي اجتماعی آن را بررسی می ریشه

_____________________________________________________________ 
1- Christopher Lash. 
2 - The Culture of Narcissism: American Life in An Age of Diminishing Expectations 
New York, W.W. Norton & Company, Inc. 1979. 
3 - The Minimal Self: Psychic Survival in Troubled Times, New York, W.W. Norton & 
Company, Inc. 1984. 
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 ها نشانه
 که ادبیات »نوعی حس پایان «هاي پایانی قرن بیستم نظر الش با نزدیک شدن به دهه به

در وضعیت  .ها را نیز اشباع کرد اندك تخیل توده  اندك،سخیر کرده بودقرن بیستم را ت
 یعنی ،»هاي بقا استراتژي« مردم درصدد یافتن ،اي و غیره  هسته،آمیز زیست محیطی مخاطره
اند  شان برآمده شان و تضمین سالمت جسمی و آرامش روانی هایی براي تداوم زندگی برنامه

  .)»بقا«وان هاي گوناگون با عن فروش کتاب(
هاي صرفاً  ها به اشتغاالت و دغدغه  آمریکایی،م1960هاي سیاسی دهۀ  پس از آشوب«

شان به هیچ شیوة جدي  ها که امیدي به بهبود زندگی آن .اند شخصی خود بازگشته
 ؛بهبود بخشی روانی است ـ اند که چیزي که مهم است خود  به این نتیجه رسیده،ندارند

 رقص ، غذاهاي بهداشتی بخورند،هاي خودشان توجه کنند حساسبه این شکل که به ا
 را یاد بگیرند و بر »ارتباط برقرار کردن «،  به جاگینگ بپردازند،باله یا شکم بیاموزند

] دم را غنیمت شمردن[ زندگی کردن ۀدر لحظ.. . غلبه کنند»ترس از لذت بردن«
 . نه براي پیشینیان یا پسینیان یعنی زندگی براي خودتان و،اشتیاق و گرایش غالب است

ها را که در گذشته  اي از نسل  حس تعلق به زنجیره،ما به سرعت حس تداوم تاریخی
اقلیم معاصر حال و هوایی .. .دهیم  از دست می،شود ریشه دارد و در آینده گسترده می

  یا احیاء عصر،امروزه مردمان دیگر در عطش رستگاري شخصی. درمانی دارد نه مذهبی
اي خوشبختی و   بلکه مشتاق احساس کردن و توهم لحظه؛طالیی سپري شده نیستند

 .)5 ـ 4 :1979الش (» اند سالمت شخصی و امنیت روانی
 مریکایی که در قوالبی نظیراتر فردگرایی  اما این شخصیت نارسیست جدید با اشکال قدیمی

بیان شده و توکویل و ) imperial self (»خود امپریال«و ) American Adam (»مریکاییاآدم «
 نیز البته همانند اخالف »مریکاییاآدم «. اند تفاوت دارد  آن را توصیف یا ستایش کرده4دیگران
سابقه با جهان برقرار کند  اي بکر و بی کوشید خود را از گذشته رها سازد و رابطه اش می امروزي

 ).هاي خانوادگی  پیوند سست کردن، الغاء ارشدیت،هاي آن گسست با اروپا و سنت(
شرایط . در دست خودشان است شان تماماً کردند سرنوشت ها گمان می به تعبیر توکویل آن
شدند و   گذشتگان به سرعت فراموش می،گسست ها را می  پیوند نسل،اجتماعی ایاالت متحده

 که قرابت هایی بود آمدند نداشت و عالقه آدم محدود به آن کسی تصوري از آنانی که بعداً می
_____________________________________________________________ 

 .آمریکااش به نام   در کتاب»اتوپیاي تحقق یافته «از جمله نگاه کنید به تحلیل بودریار در فصل ـ 4
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 از نظر الش میان نارسیسم جدید و آدامیسم ،با این حال. و شباهت نزدیکی با خود او داشتند
یان کنونی همانند پیشینیانشان یمریکاایعنی گرچه . دارد هاي چشمگیري وجود گذشته تفاوت

 مدرن صنعتی کنونی چنان ۀ اما در جامع،قادر به سازمان دادن یک زندگی جمعی نیستند
فرد را به و  برد  را از میان می»انزوا«با  یشی به ادغام فرد وجود دارد که امکان زندگی توأمگرا

 .سازد جامعه وابسته می
 دیگر قادر به ،اش را به اتحادیه تسلیم کرده است هاي تکنیکی فرد که اغلب مهارت«

ي طور که خانواده نه فقط کارکردها همان. کردن نیازهاي مادي خودش نیست فراهم
 مردان و ؛دهد اش را نیز از دست می  بلکه بسیاري از کارکردهاي تولید مثلی،اش تولیدي

توانند کودکانشان را بدون یاري متخصصان صاحب صالحیت  زنان هم از این پس نمی
 هاي روزمره را در  مهارت،تر خودیاري هاي قدیمی خشکیده شدن سنت. بزرگ کنند

 اتحادیه و سایر ،از بین برده و فرد را به دولتهاي مختلف یکی پس از دیگري  حوزه
شناختی این وابستگی  گر بعد روانننارسیسم بیا .ساالرانه وابسته کرده است نهادهاي دیوان

 او براي تأیید ،اش رغم توهمات گذراي نارسیست دربارة قدرتمندي همه جانبه علی. است
تواند بدون مخاطبینی که  او نمی.  وابسته به دیگران است،ارزشی که براي خود قایل است

و بندهاي  رهایی آشکارش از پیوندهاي خانوادگی و قید.  زندگی کند،اش کنند تحسین
 ، برعکس،یتش افتخار کنددهد که تنها بماند و به فرد  این آزادي را به او نمی،نهادینه

 »خود باشکوهش«که  تواند با دیدن این کند و او فقط می احساس ناامنی را در او ایجاد می
 قدرت و ، و یا با چسباندن خود به صاحبان شهرت،در معرض توجه دیگران قرار گرفته

 در ،براي نارسیست جهان یک آینه است. این احساس ناامنی غلبه کند جاذبۀ معنوي بر
بیند که باید آن  ریختگی و آشفتگی تهی می  جهان را یک بهم،حالی که فردگراي زمخت

 .)10 :همان( » و طرح خودش شکل دهدرا مطابق با نقشه
  همچون،الش یان کنونی به تعبیریمریکااهاي نارسیسم جدید این است که  یکی از نشانه

 خودشان را اسیر مالل و کسالتی نابود ،»حیواناتی که اسارت غرایزشان را خشکانده باشد«
جوي یک  و ر جست شکایت دارند و د»ناتوانی از احساس کردن«ها از  آن .بینند کننده می

نظر او مردمان قرن بیستم چنان موانع   به. ترند زندگی غریزي و حسی نیرومندتر و سرکش
توانند  اند که دیگر نمی شناختی پرشماري در مقابل احساسات و عواطف خود برپا کرده روان

 .داشته باشند تصوري از یک میل سرکش
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 سنتی و اقتدار پدرساالرانه را فرسوده  مدرن روابطۀدر این میان عامل مهمی که در جامع
 »ابرمن «بوروکراسی مدرن در هیئت یک .آساي آن است  بوروکراسی و رشد غول،کرده

 . قدیمی را گرفته است»ابرمن «جدید جاي) سوپراگو(
رشد بوروکراسی شبکۀ غامضی از روابط شخصی را خلق کرده و با پاداش دادن «

ی را یمریکاالگام گسیختۀ آدم ) اگوئیسم(  خودپرستی،هاي اجتماعی به مهارت
 در عین حال همۀ اشکال اقتدار پدرساالرانه را فرسایش ؛غیرقابل دفاع کرده است

 معلمان و ،اجتماعی را که قبالً پدران) سوپراگو(  ابرمن،ترتیب این داده و به
نه با این حال افول اقتدار نهادی . تضعیف کرده است،اند اش بوده کشیشان نماینده

شود، بلکه به   در افراد نمی»اضمحالل ابرمن«اي آشکارا روادار سبب  در جامعه
 ،اش را کند که عمدة انرژي روانی  خشن و کیفر دهنده رشد می»یابرمن«جاي آن 

هاي مخرب   از غرایز و کشش،هاي اجتماعی اقتدارگرایانه قبلی در غیاب ممنوعیت
عناصر ناخودآگاه و غیرعقالنی در  .ندک کسب می) id (»نهاد«و تجاوزگرانۀ درون 

هاي   چهره»اعتبار «همپاي از دست رفتن .یابند  بر عملکردش سلطه می»ابرمن«
 آغازین در افراد بیش از پیش از توهمات »ابرمن« ،صاحب اقتدار در جامعه مدرن

کند تا از   تغذیه میـ توهماتی مملو از خشم سادیستی ـ پدر و مادرشکودك درباة 
هاي بعدي او از الگوهاي محبوب و محترم  شدة اگو که تجربه  هاي درونی آرمان

طور  به) archaic(عناصر عتیق .. .ها را شکل داده باشند رفتار اجتماعی آن
 5شوند و به تعبیر موریس دیکستاین اي بر ساخت شخصیت مسلط می فزاینده

لق نشده و شکل  که در آن جهان خ،آغازینی منفعل و تسوي حال به )self( خود«
بین و بلعندة  اگوي امپریال خودبزرگ ».کند نشینی می  عقب،ماند نگرفته باقی می

» کند  کودکانه و تهی پس روي می، خودشیفته،ه به درون یک خود گندهبتجر
 .)12 ـ 11 :همان(

 
 هاي بالینی آن  و نشانهرخودشیفتگی معاص

 اما معتقد ؛داند ضعیت کنونی بشر مییلی از وث خودشیفتگی را تم،الش در بخشی از کتابش
برند که چیزي از معناي  کار می کاوان این واژه را با چنان ولنگاري بهاست بسیاري از روان

_____________________________________________________________ 
5 - Morris Dickstein.  
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 ،»بطالت« ،»خودپرستی« ،»خودستایی«ماند و همه اشکال  مشخص بالینی آن باقی نمی
  6.گیرد بر می  قومی و نژادي را در، محلی،هاي گروهی تعصب

کار   به»غیراجتماعی«این اصطالح را مترادف با فردگرایی « یک فروممثالً ار
 خودشیفتگی به عنوان آنتی تزي براي عشق آبکی به بشریت ،بنابراین.. .برد می

 ،کند  به عنوان سوسیالیسم از آن دفاع میفرومکه ) چشم داشت به بیگانه عشق بی(
د که نارسیسم وجه مشترك آور  به یادمان می7نت در حالی که سه.. .شود ظاهر می

 اما فروم از این دادة بالینی شناخته ،بیشتري با تنفر از خود دارد تا با تحسین خود
 غافل ،بخش عشق برادرانه ش به ستایش از نقش رستگاري به علت حرص،شده
خودشیفتگی فقط به این ] مفهوم[اهمیت دقت نظري دربارة ] بنابراین[ شود می

گرایانه  توان به این مفهوم نوعی فربهی اخالق میجهت نیست که به سهولت 
 بلکه به این دلیل نیز هست که مترادف کردن خودشیفتگی با هر چیز ،بخشید

 و ،ها همیشه خودخواه انسان. خودپرستانه و ناخوشایند مخل ویژگی تاریخی آن است
 ،ونه صفاتگ کاوانه به اینزدن برچسبی روان و با اند  بوده»مدار قوم«ها همیشه  گروه

 به عنوان ،حالی که پیدایش این اختالل شخصیتی در .شود چیزي عاید نمی
 همراه با تغییري در ساختار شخصیت که ،کاوانهوانشناسی ر بارزترین شکل آسیب

 ،اي در جامعه و فرهنگ ما  ناشی از تحوالت کامالً ویژه،این تحول بازتاب آن است
سازي زندگی   عقالنی،گرا هاي درمان لوژي ایدئو، تکثیر تصاویر،نظیر بوروکراسی

هایی در زندگی خانوادگی  نهایی ناشی از دگرگونی  و در تحلیل، کیش مصرف،درونی
 .)32 ـ 31 :همان(» و الگوهاي متغیر اجتماعی شدن است

_____________________________________________________________ 
 در توضیح تفاوت میان خودشیفتگی و خودپرستی معمولی با تکیـه بـر نظـرات    ،خودکمینه به نام الش در کتاب دیگرش ـ  6

) libidinal(هاي قبل از آگاهی از جدایی ریشه دارد باید هم از غرایز شهوانی  چون نارسیسم در تجربه «:نویسد گرونبرگر می
نه و کامالً مستقل از میل غریزي به ارضاي جسمانی  جداگا»سیستمی«و هم از غریزة صیانت نفس متمایز شود و به عنوان     

این زمین رها از میل و از  بر«است که  آرزومند. تفاوتی نسبت به لذات جسمانی است نارسیسم حاکی از نوعی بی. فهمیده شود
. نفس مخالف است به همین دلیل است که گرونبرگر با تعریف فروید از نارسیسم به عنوان تالی غریزة صیانت ».سر برد بدن به

اش نسـبت بـه جـدایی     نارسیسم در شکل اولیه. گیرد نارسیسم مقدم است بر پدیدار شدن اگو که در آگاهی از تفرد ریشه می        
به قول . اش همیشه در جستجوي الغاء آگاهی از جدایی است  اما در شکل بعدي   ، از جهان پیرامون در فراموشی است      »خود«

نارسیسم مشتاق نداشتن اشتیاق و آرامـش مطلـق اسـت کـه در      ...کند  را تحقیر می»بونپست و ز  «گرونبرگر همیشه اگوي  
کوشد خـود را از   او می. شود هاي عرفانی و نیز در هنر و ادبیات معاصر برترین حالت کمال روحی شمرده می    بسیاري از سنت  

 هیچ درکی از مرگ ندارد و اگوي جسمانی را  که،بلکه از آن رو ... اما نه از آن رو که طالب مرگ است       ،زندان جسم رها کند   
 .)183ـ182: 1979الش (» است شمارد که در تقاضاهاي پرخروش تن به محاصره افتاده شکلی پست از زندگی می

7 - Sennett.  

15 



فرهنگ خودشیفتگی                                                                                                                  Human Sciences 

 

221

 خودشیفتگی تکیه ةهاي بالینی در تحلیل پدید  الش بر ضرورت بررسی داده،بنابراین
 ترس از آن است ،که علت خودداري منتقدان جدید نارسیسم از این کارکند و معتقد است  می

را از سودمندي این مفهوم براي تحلیل  هاي بالینی ما که مبادا تأکید بر جوانب و نشانه
 در حالی که به عقیدة الش این مؤلفان با نادیده گرفتن بعد ؛اجتماعی محروم کند

دهند و از تشخیص روابط میان تیپ خودشیفته  می بعد اجتماعی را نیز از دست ،شناختی روان
 معناي دگردگون شدة ، ترس شدید از پیري و مرگ:و الگوهاي معینی از فرهنگ معاصر مانند

 چرا که هر ؛ ناتوانند، تخریب روابط میان زن و مرد، ترس از رقابت، شیفتگی به شهرت،زمان
 .کند تولید می در فرد باز »شخصیت«اي فرهنگ خودش را به صورت  جامعه

هاي بالینی متأخر توصیف  هاي خودشیفتگی را در نوشته  نشانهشالش در صفحاتی از کتاب
 :اش این است چکیده. کند می

 تا حدودي برخاسته از تصدیق این ،شناسی اگو شناسی غرایز به روان یقیناً تغییر جهت از روان«
 به ندرت ،کردند ي درمان مراجعه می برا1950 و 1940هاي  حقیقت است که بیمارانی که در دهه

در » .کند شباهت دارند طور همه جانبه توصیف می  کالسیکی که فروید به8به بیماران عصبی«
هاي کامالً تعریف شدة بیماري نیستند بلکه   که داراي نشانه، بیماران مرزي،بیست و پنج سال اخیر

ها از تثبیت  آن. اند  بسیار فراوان شده،وندر کاوان کنونی میهاي گسترده به سراغ روان ارضایتیبا ن
هاي عصبی مزمن رنج   یا از تبدیل انرژي سرکوب شدة جنسی به بیماري9ها فرساینده تشویش

کنند که  احساس می« شکایت دارند و »هاي مبهم و پراکنده از زندگی نارضایتی« بلکه از ،برند نمی
هاي  عین حال احساس هاي ظریف و در او تجربه ».هدف است شان عبث و بی شکل زندگی بی

نوعی ناتوانی از « و »نوسان شدید میان ارج نهادن به خود« ،نافذي از تهی بودن و افسردگی
به  دادن به خود را فقط با چسباندن خود احساس پربها«او . کند  را بیان می»سرکردن با آن

 گیشد ها احساس حمایت  آنکند و با ها را طلب می هاي نیرومند و محبوب که پذیرش آن چهره
دهد و حتی تمایز و تشخص  اش را انجام می هرچند وظایف روزانه .آورد دست می ه ب»کند می

 به او ، چیزي که ارزشی ندارددر جایگاهگریزد و زندگی اغلب   اما خوشبختی از او می؛کند کسب می
یر غرایز روبه روست و با تأث هاي آشفته و تحت کاوي امروز بیشتر با شخصیتروان. زند میضربه 

 .گذارند ها را به نمایش می  آن،هایشان بیمارانی سروکار دارد که به جاي سرکوب یا واالیش تعارض
یعنی از ایجاد روابط [ عمقی در روابط عاطفی را حفظ کنند ند نوعی کم هست این بیماران مایل

_____________________________________________________________ 
8 - neurosis.  
9 - phobia. 
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 چیزهاي برضد زیرا خشم شدیدشان ؛اند ها فاقد ظرفیت البه و ماتم آن]. هراسند عاطفی عمیق می
هاي شادمانه یا   مانع احیاء تجربه،شان  والدینبرضد به خصوص ،اند  که از دست دادهیمحبوب
 و از هستند 10بیمارپنداري خودگرفتار این بیماران اغلب .. .ها در حافظه است سازي آن ذخیره

دهند و نیز این   را رشد می»یهمه توان« توهمات ،در عین حال.  درونی شکایت دارنداحساس خأل
 کیفري و ،عناصر عتیق. اعتقاد را که حق دارند دیگران را براي خشنودي خود استثمار کنند

سادیستی در ابرمن این بیماران غالب است و سازششان با قواعد اجتماعی بیشتر از ترس مجازات 
ختالل شخصیت یافت گونه ا  که در این»شناختی خودشیفتگی آسیب«.. .است تا احساس گناه

مطالعات مربوط . اي اجتماعی باشد  باید گویاي چیزي دربارة خودشیفتگی به عنوان پدیده،شود می
 ،هاي شخصیتی که در مرز میان بیماري عصبی و بیماري روانی قرار دارند به این نوع اختالل

ی و فرهنگی را شوند و ادعاي روشن ساختن مسایل اجتماع اگرچه براي اهل درمانگاه نوشته می
درنگ به نحوي متقاعد کننده براي  کنند که باید بی اي از شخصیت را توصیف می  اما گونه،ندارند

 سهولت در اداره کردن :م آن این استی و عال؛ناظران صحنۀ فرهنگ معاصر قابل تشخیص باشد
ر کنندة گذارد؛ مشتاق ستایش و تحسین دیگران بودن اما تحقی تأثیراتی که روي دیگران می

ناپذیر براي تجربۀ  سازد تا او را تحسین کنند؛ عطش سیري دست می ها را آلت کسانی که آن
 .)38 ـ 36 :همان(» ی را پر کند که همان ترس از پیري و مرگ باشدیآن خأل با  تایاحساس

از کودك خودشیفته و تعمیم آن به  11کاوانۀ مالنی کالین هاي روان الش با تکیه بر تحلیل
تواند دیگران را  گیرد که بیمار خودشیفته اگرچه می  نتیجه می،ت خودشیفتۀ معاصرشخصی
ها زندگی  زدایی از دیگران همراه با فقدان کنجکاوي دربارة آن  اما ارزش،دهد تأثیر قرار تحت

او فاقد هرگونه تعهد . کند احساس تهی بودن را تقویت می ،محتوا کرده شخصی او را فقیر و بی
 به ،براي تحسین خود ،از این رو. ی داردکاقعی با جهان است و ظرفیت واالیش اندو پیوند و

هراسد و از  از وابستگی عاطفی می. دهد دیگران وابسته است و نوعی زندگی انگلی را ادامه می
کند و این روابط را پوچ و مصنوعی و  استفاده می اي سرد سوء  به شیوه خود روابط شخصی

و  ن وابستگیوجوي صمیمیت آنی و هیجان بد و او همواره در جست. کند غیرارضا کننده می
گر خودشیفتگی در رات ویران تأثی.است) pansexual( همه جنسی ، و در امور جنسی؛است تعهد
 ،اي که از پیري و مرگ هراس دارد در جامعه . دوم عمر فرد خودشیفته بسیار مهم استۀنیم

هراسند و به سبب اهمیتی که  ود که از وابستگی میش پیري سبب وحشتی خاص در کسانی می
_____________________________________________________________ 
10 - hypochondria. 
11 - Melanie Klein. 
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 شهرت و ،ییاز نظر زیبا( شود  تحسینی را که معموالً از جوانان می،شوند ل مییبراي خودشان قا
براي فرد خودشیفته پذیرش این حقیقت که اکنون نسلی . کنند براي خودشان مطالبه می) جاذبه
به تعبیر . ناممکن است ،استمند  ت و خالقیت بهره ثرو، قدرت،تر از او از لذات زیبایی جوان

هویت شدن و مشارکت فزاینده با  که فرد خودشیفته بتواند از طریق هم امکان این 12کرنبرگ
اي تراژیک فراسوي   از زندگی خودش لذت ببرد به گونه،خوشبختی و دستاوردهاي دیگران

هویت  تواند با کس دیگري هم زیرا خودشیفته نمی .هاي شخصیت خودشیفته قراردارد ظرفیت
  .)86 :همان( هویت دیگري را محو کندو  که دیگري را ادامۀ خودش ببیند شود مگر این

 غصب ،وسیله تبلیغات هاي کودکان به  تشدید و تحریک خواست13به عقیدة جول کول
کاذب  و عقالنی شدن زندگی درونی همراه با وعدة ،ها و مدرسه توسط رسانهپدر و مادر اقتدار 

اش نه یک   خلق کرده است که نتیجه»انسان اجتماعی«گونۀ جدیدي از ، ارضاي شخصی
 بلکه ،شود وسیله اقتدار پدرانه سرکوب می آن غرایز کودکانه به بیماري عصبی کالسیک که در

شوند و نه وسیله مناسبی براي ارضا  آن غرایز تحریک و منحط می نی است که دررنسخۀ مد
فرد  «،از همین روست که به تعبیر الش. هاي منسجمی براي کنترل هوییابند و نه ش می

اي  کاوي مذهب یا شیوه زیرا در روان».ناپذیر است کاوي پایانخودشیفته نخستین داوطلب روان
انی پشتیبانی بیرونی براي کند و امیدوار است در روابط درم جو می و از زندگی را جست

 .)40 :همان( انی ابدي خودش بیابد و جو»توانی همه« دربارة شتوهمات
هاي مبهم و   نارضایتی، افسردگی، قرن بیستم که از اضطراب»شناختی انسان روان«"

 نه طالب تعالی ،سازي فردي است  نه خواهان خودبزرگ،برد  درونی رنج میحسی از خأل
بلکه خواهان آرامش ذهنی است در اوضاع و احوالی که بیش از پیش مخل این . روحی

هستند که  14گران بلکه درمان.. .نه کشیشان یا اندرزگویان مردمی رو از این. اند رامشآ
آورد به  او به آنان روي می. روند شمار می متحد اصلی او در تالش براي یافتن آرامش به

درمان هم . دست آورد  را به»سالمت ذهن« یعنی،این امید که معادل مدرن رستگاري
 .)13 :همان ("است هم جانشین مذهب شدهجانشین فردگرایی زمخت و 

به عقیدة الش درمان از دو جهت  زیرا. است  گرایی به مذهبی جدید تبدیل نشده اما درمان
 اما جهت ؛کار بردن روش علمی شفا و معالجه است  یکی این جهت که مدعی به.ضدمذهب است

_____________________________________________________________ 
12 - Krenberg. 
13 - Joel Kovel. 
14 - Therapists. 
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گران از  و حتی وقتی هم که درماندهد  اي حواله نمی  مدرن به هیچ آیندهۀتر این است که جامع مهم
هاي  ها را صرفاً به عنوان وسیلۀ ارضاي خواست زنند آن  دم می»عشق«ي زندگی و »معنا«نیاز به 

ق و یق و نیازهایش را تابع عالیکنند که عال کنند و به ندرت او را تشویق می عاطفی بیمار تعریف می
 یا معنا به ،»ایثار « زیرا عشق به معنی؛خودش کندهاي خارج از  ها و سنت  یا آرمان،نیازهاي دیگران

 براي سالمت و خوشبختی شخص مضرند و به حساسیت »تر اطاعت از مشروعیتی عالی «عنوان
 از عشق »اي هاي از مد افتاده ایده« رهاسازي بشریت از چنین ،به تعبیر الش. زنند درمانی صدمه می

گرانی که سالمت ذهن   درمان،مدرن تبدیل شده است گران پست  اکنون به مأموریت درمان،و وظیفه
 .)13 :همان( ستها غریزهو  ها ها و ارضاء همۀ کشش ها به معناي سرنگونی همۀ ممنوعیت براي آن

ها و   مقاومت،15رغم عطش فرد خودشیفته براي درمان  باید تأکید کرد که علی،در عین حال
اي نزدیک  بودن زندگی عاطفیش مانع ایجاد رابطه  تهی. شود کاوي میهایش مانع موفقیت روان دفاع

 بسیاري ،رو از این. کند  استفاده می،از فکرش در جهت طفره رفتن و نه کشف خود. شود کاو میروان با
 .اند کاوان به موفقیت روانکاوي بیمار خودشیفته بدبیناز روان

هاي  نامه زندگی به ، ماۀگرانه در زمان ولوژي درمانئالش براي نشان دادن رسوخ اید
) Jerry Rubin( نظیر جري رابین 1970 و 1960هاي جدید دهۀ  بسیاري از انقالبیون و چپ

هاي جمعی را به مسایلی  کند که چگونه به درمان روي آوردند و کوشیدند دغدغه اشاره می
 این بسیاري از. حلی پیدا کنند گرانه راه هاي درمان توانند با دخالت مشخص تبدیل کنند که می

 ،هاي شرقی نظیر ذن  کیش،درمانی  انرژي، ماساژ، نظیر جاگینگ»هایی پراتیک«انقالبیون به 
 .آوردند    و غیره رويtai chi ، بیوانرژي،هایی نظیر یوگا ورزش

 
 شیفتگی ـ هاي اجتماعی خود سرچشمه
ثیرات  به تأ،هاي بالینی پدیدة خودشیفتگی ها و تبیین الش پس از توصیف نشانه کریستوفر

به عقیدة او هر عصري شکل خاص . پردازد گیري خودشیفتگی معاصر می اجتماعی در شکل
انی آن را مشخص یآمیزش ساخت بن دهد که در شکل اغراق د را پرورش میوشناسی خ روان
هاي بارز شخصیت بودند و این   شاخص،هاي عصبی وسواس ها و زمان فروید هیستري در. کند می

آمیز  هایی نظیر سرسپردگی تعصب داري که با پدیده رحله ابتدایی رشد سرمایهدر پیوند بود با م
_____________________________________________________________ 

» خودآزمایی انتقادي«و ) anxious self-scrutiny (»آمیز خودکاوي تشویش« ـ اما به عقیده الش باید میان 15
)critical self-examination( تفاوت نهاد ) 94 :1979الش(. 
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 ،هاي ماقبل اسکیزوفرنی زمان ما حالت اما در. بت همراه بودسرکوب خشن جنس  تملک و،کار به
اند و نوع  اي را جلب کرده  همراه با خود اسکیزوفرنی توجه فزاینده،هاي شخصیتی  یا اختالل،مرزي

 .)42 ـ 41 :همان(شود   می اند که خودشیفته نامیده صیت را شکل دادهخاصی از شخ
داري به مرحلۀ تاریخی جدیدي  الش پیدایش خصوصیات این شخصیت جدید را با ورود سرمایه

 دگرگونی اخالق :کند کند و در این میان بر سه عامل مهم تکیه می مرتبط می) از تولید به مصرف(
  16).سونتاگ( باز تولید مکانیکی فرهنگ و تکثیر تصاویر و ،ساالري  نقش دیوان،کار

اي نه چندان   تا گذشته،نظر الش و بسیاري از متفکران اجتماعی به :دگرگونی اخالق کار
است که مضامین   مریکایی بودهاهاي فرهنگ  ترین ستون دور اخالق پروتستانی یکی از مهم

 ، اعتدال، قناعت،ها و ابتکارهاي فردي تالش وابستگی موفقیت به :اند از عمده آن عبارت بوده
 ، به تعویق انداختن ارضاي نیازها،انداز پس(  زندگی براي آینده، اجتناب از قرض،انضباط شخصی

 دیگر فضایل پروتستانی ،اما در عصر کاهش انتظارات). گذاري انباشت سرمایه براي سرمایه
 وحشت از ،بلعد و تبلیغات انداز را می گذاري و پس  سرمایه،اکنون تورم. انگیزند شوري نمی

. کنند که امروز بخرد و فردا بپردازد برند و مصرف کننده را ترغیب می مقروض بودن را از بین می
اي براي اعتراض و طغیان   مصرف را به عنوان گزینه:کند تبلیغات هدفی دوگانه را دنبال می

 یعنی مصرف را به ،کند ک کاال تبدیل می از خود بیگانگی را به ی،کند؛ تبلیغ مصرف عرضه می
 .)73 :همان( کند عنوان دواي درد کسالت زندگی مدرن عرضه می

 »حفظ خود«. افکنند ها شادي امروز را به فردا می  فقط احمق،انگیز است چون آینده هراس
  ).53 ـ 52 :همان(  را گرفته است»تکامل خود«به عنوان هدف زندگی زمینی جاي 

 از سوي دیگر برخالف قرن نوزدهم که کیش موفقیت تأکید چندانی بر :ريدیوان ساال
آل   نداشت و موفقیت را نه با مقایسه با دستاوردهاي دیگران بلکه با مقایسه با ایده»رقابت«

 ،اي در قرن بیستم بوروکراتیک شدن کار اتحادیه ،کرد گیري می مجرد انضباط و ایثار اندازه
گرکون کرده و بوروکراسی نوع خودشیفتۀ شخصیت را برجستگی شرایط پیشرفت شخصی را د

  پیشرفت وابسته است به قدرت،در رقابت براي تعداد محدودي پست و مقام. بخشیده است
_____________________________________________________________ 

 :دهد بندي متفاوت اما مرتبطی توضیح می الش در خودکمینه همین مطلب را با فرمولـ  16
 پیدایش :اند ز کمال اهمیت بودهیسوي تجربه حا گیري نارسیستی به جتماعی و فرهنگی در تشویق جهتسه خط تکامل ا«

 قرار ؛]گرایانه است  و مداخلۀ درمان،داري مصرفی  سرمایه،گرا ولوژي مساواتئخانواده مدرن محصول اید[گرا  خانواده مساوات
اي مدرن در   و تأثیر عمومی فرهنگ توده؛ه غیر از خانوادهگرفتن هرچه بیشتر کودك در معرض سایر عوامل اجتماعی کنند

 .)185 :همان( »فروریختن تمایزهاي میان توهم و واقعیت
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از همه  تر  انرژي و ابتکار و مهم، اعتماد به نفس،ها رقابت براي جلب توجه و تأیید مافوق
 .)»فرهنگ« مد و ،هنر گفتگو(وابط شخصی تالش براي اعمال جاذبۀ شخصی و استفاده از ر

مدیریت کردن روابط با اشخاص و تبحر در تأثیرگذاري بر دیگران جوهرة پیشرفت دانسته 
 ).58 ـ 57 :همان) (برنده بودن دیل کارنگی تصویر( شد می

که از این اختالل شخصیتی در رنج است اما  رغم این  فرد خودشیفته علی،به عقیدة الش
ساالرانه  ادي دارد که موجب پیشرفت او در نهادها و سلسله مراتب دیوانخصوصیات زی

هاي عمیق   استفاده از روابط شخصی براي ارتقا؛ جلوگیري از وابستگی: از جمله،17شود می
؛ ادارة تأثیرگذاري شخصی بردیگران؛ خواست  خود عاطفی و شخصی براي حفظ آزادي عمل
 عدم وفاداري حتی به شرکتی که برایش ؛»برنده«شناخته شدن در چشم دیگران به عنوان 

به عبارت دیگر نگاه مدیر به جهان نگاه نارسیست است که . کند؛ ترس از راکد شدن کار می
مند است که  بیند و فقط تا جایی به رویدادهاي بیرونی عالقه اي از خودش می ینهیجهان را آ

ید دیگران ی وابسته به تأ»خودبودگی«نارسیسم معاصر نوعی . تصویر خود او را بازتاب دهد
و  براي مدیر مؤسسه قدرت نه در پول. دارد ها را خوار می است که در عین حال نارسیست آن

  زیرا،است   نهفته»اشتهار به برنده بودن « در،»تصویر برنده بودن« در ،»وزن« بلکه در ،نفوذ
 .)45 :انهم(» قدرت در چشمان بینندگان است و هیچ مرجع عینی ندارد«

 ،»سفیدان  یقه«یدي بلکه از کارهاي مربوط به  زمانۀ ما حذف مهارت نه فقط از کار در
 را به خود »شخصیت«وجود آورده است که در آن نیروي کار عمدتاً شکل  شرایطی را به

 مردان و زنان به یکسان باید تصویري جذاب از . را»قدرت و هوش«گرفته است تا شکل 
 در حالی .ارند و هم بازیگر و هم خبره در شناخت اجراي خودشان باشندخود به نمایش بگذ

از قرن  ،کرد عناصر مشترك طبیعت بشري تأکید می که مفهوم قرن هفدهمی از شخصیت بر
. اي فردي دانسته شده همتاي ویژگی اندك شخصیت بیان یکه و بی نوزدهم به بعد اندك

وسواس دربارة اطوار و حرکات (. کردند نمودهاي ظاهري ناخواسته انسان درونی را بیان می
 .)92 :همان) (ظاهر و جزئیات لباس و آرایش و غیره

_____________________________________________________________ 
 خلق و خوها و ،ها ما به عنوان موجودات انسانی قاعدتاً انگیره« :کند از اروینگ گافمن را نقل می الش عبارت گویایی ـ 17

 نباید در معرض افت و خیز عبه عنوان کاراکترهایی در مقابل جم اما. کنند یر میلحظه تغی هاي متفاوتی داریم که هر انرژي
 هر دست در کمک آن بتوانیم بازي و اجرایی کامالً هماهنگ و یکه ب نوعی بوروکراتیزه شدن روحیه مورد نیاز است تا. ..باشیم

عنصري مهم از بیماري معاصر .. . شده و اکنونگرانه  بیش از پیش سرکوب»بوروکرانیزه شدن روحیه«این . »زمان ارائه دهیم
 .)90 :همان(» شود دانسته می
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 الش با تکیه بر تحقیقات سونتاگ دربارة :باز تولید مکانیکی فرهنگ و تکثیر تصاویر
کنیم که تجربه را متوقف و  ها زندگی می ی از تصویرها و طنین معتقد است که ما در گرداب،عکاسی

ها را ثبت و  هاي ضبط نه فقط تجربه ها و دستگاه دوربین. گردانند با حرکت آهسته به عقب بر می
 به بخش اعظم زندگی مدرن کیفیت یک اطاق پژواك ،ها کنند بلکه با تغییر کیفیت آن ضبط می

 ،هاي الکترونیکی زندگی به صورت توالی تصویرها و سیگنال. دبخشن  یک تاالر آینه را می،صدا
 و ترفندهاي پیچیدة ، تلویزیون، تصاویر متحرك،برداري وسیلۀ عکس تأثیرات ثبت و بازنمایی به

). سونتاگ( »بینیم شود که ما با دوربین می واقعیت بیش از پیش شبیه چیزي می«. آید ضبط در می
  .که دوربین آن را تأیید کند م مگر ایناعتمادی به ادراکاتمان بی ما

 »مواظبت از خود«دهد  هاي نارسیستی که سونتاگ به دوربین نسبت می میان بسیاري استفاده در«
نه فقط به این دلیل که وسیلۀ فنی بررسی و معاینه خود را در اختیار . هاست ترین آن از مهم] یدن خودیپا[

 و در عین حال ،کند بودگی را به مصرف تصاویر خود وابسته می د بلکه به این دلیل که حس خو،گذارد می
 ،با حفظ تصاویر خود در مراحل مختلف رشد و تکامل. دهد مورد تردید قرار میواقعیت جهان خارج را 

تري را   کمک کرده و ایدة منفعالنه»تکامل به عنوان تربیت اخالقی «تر دوربین به تضعیف ایدة قدیمی
جاذبه . داند امل را طی کردن مراحل زندگی در زمان مناسب و با ترتیب مناسب میدهد که تک رشد می

 به دستیابی به اهداف ،کار رایج چرخۀ زندگی تجسم این آگاهی است که موفقیت در سیاست یا کسب
بندي شده وابسته است؛ اما در عین حال بازتاب سهولت ضبط الکترونیکی تکامل  معینی طبق برنامۀ زمان

 کند و در کند که پاسخی نارسیستی را روشن می را متوجه دگرگونی فرهنگی دیگري می این امر ما. است
گرایانه که برنامۀ  ولوژي درمانی ظهور یک اید:کند اي فلسفی براي آن فراهم می این مورد تأییدیه

را بیشتر تشویق   خودکند و نگرانی دربارة معاینه شناختی را علم می اي از تکامل روان بندي هنجارگونه زمان
ی یکند که هر انحرافی از هنجار داراي منشأ ایدة تکامل بهنجار این هراس را ایجاد می. کند می

ها و سایر ابزارهاي  که توسط دوربین( اند  منظم را باب کرده»آپ  چک« آیین پزشکان .شناختی است آسیب
اند که سالمتی به نظارت همیشگی و  دهشان تقویت کر و این ایده را در مشتریان) شود ضبط انجام می

مشتري فقط هنگامی از نظر . هاي درمانی وابسته است تشخیص زودهنگام نشانۀ بیماري با تکنولوژي
 »اش را تأیید کند کند که عکس اشعۀ ایکس او سالمت جسمی یا روانی احساس امنیت می

  ).49ـ  48 :همان(
کنند و شرایط  شخصیت را ایجاب می طور کلی اشکال جدید اجتماعی اشکال جدید به

اجتماعی امروز غرب ذهنیتی را که خواستار بقا و آرامش ذهنی است و حساسیتی 
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. شمارد رشد داده است  می»برترین صورت خردمندي« را »حفظ زندگی«گرایانه دارد و  درمان
ي کنونی ها شناختی دگرگونی شیفتگی راهی براي درك تأثیر روان به عقیده الش مفهوم خود

 . که ادعا کند این مفهومی کامالً ساخته و پرداخته است  البته بی آن،کند عرضه می
 شبه ،اش  زمان ما باجاذبه»آزاد شده«این مفهوم براي ما تصویر قابل قبولی از شخصیت «
  باخود،وسیله مادر با ترسش از اختگی به ...،اش لیاباگرایی ال  با همجنس،اش  از شرایط خودآگاهی

 با پرهیزش از ،]مقابل صدمات محیطی در[اش  بودگی حفاظت کننده  با تهی،اش يربیمارپندا
 .)50 :همان(» کند  فراهم می،اش از ندبه و ترسش از پیري و مرگ   با ناتوانی،وابستگی عاطفی

هاي  ها و اضطراب آمدن با تنش  بهترین شیوة کنار،گرایانه اي واقع  خودشیفتگی به گونهةجلو
 غالب خصوصیات نارسیستی را به درجات ،دهد و شرایط اجتماعی ی مدرن را نشان میزندگ

هاي بنیادي و   خانواده را نیز که ساخت،این شرایط. کنند مختلف در هرکس تقویت و ایجاد می
 توجه ،ترسد  از نداشتن آینده میهاي ک جامعه. اند دهد دگرگون کرده نهفتۀ شخصیت را شکل می

هاي نسل بعد ندارد و حس غالب ناپیوستگی و انقطاع تاریخی تأثیري مخرب چندانی به نیاز
شان  کنند احساس عزیز بودن را در کودکان مدرن که سعی می] جامعۀ[والدین . برخانواده دارد

یعنی دوري کسانی را که . کنند را پنهان نمی] در روابط[ در عین حال نوعی سردي ،وجود آورند به
. اند خودشان اولویت قایل همه حال براي ارضاي نیازهاي ل بعدي ندارند و درچیز چندانی براي نس

 نمونه ،ترکیب جدایی عاطفی با سعی در متقاعد کردن کودك نسبت به جایگاه ممتازش در خانواده
 .)همان(» گذارد خوبی از ساختار شخصیت خودشیفته را در اختیار ما می

تر  هایی را در سطحی عمیق  همان نگرانی،ضهطور کلی خودشیفتگی به عنوان یک عار به 
 .اند تر در روابط زندگی روزمره شیوعی گسترده یافته کند که در شکلی مالیم فاش می
 بکر و ،هاي الش از خودشیفتگی معاصر واجد نکات بسیار با ارزش فیتردید توص بی
رسد  اما به نظر می. تاس  هاي او را در معرض توجه جدي قرار داده برانگیزي است که کتاب تأمل
هاي نهایی او از شخصیت انسان   زیرا ارزیابیاست؛نگري  جانبه   نوعی یکها گرفتار دیدگاهاین 

. کند  تصویري کمابیش منفی و حتی گاه سیاه را عرضه می،گیتمعاصر در پرتو مفهوم خودشیف
رش مردان و زنانی که  خصمانه به ایجاد و پروۀجامع« :پردازیم براي نمونه به ذکر چند مورد می

ترین و  که در آن حتی نزدیک.. . همهبرضدجنگ همه «؛ )همان( »اند گرایش دارد  ضداجتماعیقلباً
خودشیفتگی «؛ )65 :همان (»شود  به شکلی از استثمار متقابل تبدیل می ها ترین مالقات صمیمانه
همیارتر و  پذیرتر اعیان واقعاً اجتمیمریکاا. حقه و پوششی است براي جنگ قدرت.. .معاصر
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 ماهرتر ،استفاده از قراردادهاي مربوط به روابط میان اشخاص به نفع خود بلکه در سوء.. .اند نشده
از دست رفتن آن، ترین خصوصیت   که مهم»فرهنگ سیاه«عمومی شدن « ؛)66 :همان (»اند شده

و   همۀ قید، پولی از بازارزوال پدرساالري و تبعیت همۀ روابط«؛ )68 :همان (»امید به آینده است
در  .وجود آورده است  همۀ هابز را بهبرضدمانده را از بین برده و حالت جنگ همه   بندهاي باقی

 لذت به یگانه مشغلۀ زندگی ،کرد بینی می طور که ساد پیش  همان،حالت هرج و مرج سازمان یافته
 :همان (»یخته قابل تشخیص نیست قتل و تهاجم لگام گس، اما لذتی که از تجاوز،شود تبدیل می

 با تأکید »شناسی اجتماعی جنگ جنسی  روان:گریز از احساس« و سرانجام در فصلی به نام ؛)69
هاي ارگاستیکی   زن را به علت ظرفیت، جدیدۀیافتن روابط میان زن و مرد در جامعبر وخامت 

حس ناتوانی را القا  او اند که درد انگیز براي مرد می ناپذیرش شریکی تهدید کننده و اضطراب پایان
اي لگام گسیخته را علیه زن بپرورد که گواهش برخورد  شود که مرد کینه کند و این سبب می می

را  همراه با آن فمینیسم کینه به مردان. هاي مکرر تجاوز است هاي کنونی با صحنه به زن در فیلم
این وضعیت . سازد هویت می  هم،تدهد و آن را با عامل سرکوب و مزاحم در زنان پرورش می

 ،که شاخص زمانه ماست) sexual warfare (»جنگ جنسی«اي به نام  شود که پدیده سبب می
 .) به بعد194 :همان(گسترش یابد 

 »خودشیفتگی«ها در ارزیابی الش از پدیدة  جانبه نگري براي نشان دادن بعضی یک
یم که میان خودشیفتگی به عنوان ی است بگومقدمتاً الزم. کنیم ها را بررسی می بعضی از آن

اي روانی و خودشیفتگی به عنوان الگویی از رفتار گستردة اجتماعی و تاریخی که  عارضه
 . گرچه پیوندي وجود دارد اما این دو عین یکدیگر نیستند،شود  نامیده می»نارسیسم جمعی«

به عالوه  .صبی تلقی کردتوان اکثریت اعضاء جوامع کنونی غربی را بیماران ع یعنی نمی
زیرا خود همین عقیده .  الزاماً شخصیتی ضداجتماعی یا غیراجتماعی نیست،نارسیست کنونی

دال بر  ، او باشندۀکند که آین الش نیز که نارسیست فقط تا جایی با دیگران رابطه برقرار می
 که همان  به عبارت دیگر خودشیفتگی کنونی مکملی دارد.اشتیاق به ایجاد رابطه است

اما تفاوت با گذشته این است . دیگرشیفتگی یا عالقه گسترده به ایجاد رابطه با دیگران است
. ها  نه منافع مجرد و کلی آن،که اکنون با منافع ریز و مینیاتوریزه اشخاص سروکار داریم

بندي به اهداف همگانی و  هاي فراگیر و پاي اکنون مردم در جستجوي عضویت در سازمان
ها و  سلیقه ها هم  همرنگ، بلکه بیشتر به اقتضاي اوضاع و احوال همانندها،زمدت نیستنددرا
هاي بسیار مخصوص و موقتی نظیر  گیري گروه شکل. کنند هاي خود را جستجو می دغدغه هم
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به عبارت .  گواه این امر است،غرب بازان و غیره در  همجنس، معتادان،ها  الکلی،ها محافل بیوه
سازي متغیر برحسب نیازهاي خاص و   و شبکه»ها همبستگی میکروگروه«پدیدة دیگر با 

به تعبیر . گیرد هایی شکل می نارسیسم معاصر در بستر چنین شبکه. داریم موقتی سروکار
 بلکه ویژگی آن نیاز ما ،جویانه نیست لیپووتسکی این خودشیفتگی فقط یک خودشیفتگی لذت

 .  ماستبه جمع شدن با موجودات شبیه خود
هاي  دیگر بیان اجتماعی بارز نارسیسم معاصر روند منظم شخصی شدن کثیري از فعالیت

روندي که به شکل تنوع . شدند اجتماعی و سیاسی است که قبالً غیرشخصی تلقی می
ما،   گیري  پیشنهاد و عرضۀ چیزهاي بیشتر براي ارتقاء قدرت تصمیم،بخشیدن به تقاضاها

. است  کشی با ارضاء تمایالت درآمده کنواخت با انتخاب آزاد و ریاضتجایگزین کردن اجبار ی
 . دیده است حتی زبان را در نور  ورزش، سیاست، هنر، آموزش،اکنون جهان کار  این روند هم

. اند سابقه یافته  سیاست گریزي و سندیکا گریزي ابعادي بی:کریستوفرالش معتقد است
ها را در درازمدت جمع و هدایت کنند  هایی که انرژي  آرماناند و امیدهاي انقالبی ناپدید شده

 طراوت خود را از دست داده و مسایل بزرگ) res publica( امر عمومی. ند هستنادر
انگیزند که هر  قدر کنجکاوي ما را بر می  اقتصادي، سیاسی و نظامی تقریباً همان،»فلسفی«

سازي و  چرخۀ گستردة خنثی ریزند و در  فرو می»ها قله« و »ها ارتفاع«کلیه . امر متفرقۀ دیگر
 خصوصی از مد فراگیر و ةرسد که حوز نظر می فقط به. شوند سازي گرفتار می افتاده پا پیش
آل و بدون  رسد زندگی بدون ایده نظر می اکنون به. است  پیروزمندانه خارج شده،ساز تفاوت بی

 شوند که در ق الش زمانی کامل میاما این مشاهدات دقی. هدف متعالی ممکن شده است
 یعنی روند ،است تري که حاکم بر عملکرد اجتماعی افراد ارچوب روند عمومیهچ

 فهم »من«العادة  یابی فوق داري و ارزش سازي در شرایط تاریخی معینی از سرمایه شخصی
ه با انقالب در نیازها و اخالق هدونیستی حاصل از آن است ک «به تعبیر لیپووتسکی. شوند

و با تهی ساختن گام به ) سازي اقتدار منشانۀ قبلی مقابل اتمی در(اتمی ساختن مالیم افراد 
شناسانه اجازه داده است با پیوند نشان به گفتمان روا هاي اجتماعی از معانی عمیق گام غایت

 »ماتریالیسم«در واقع این . اي جدیدي تبدیل گردد خوردن به امر اجتماعی به اخالق توده
 امکان ظهور فرهنگی متمرکز بر گسترش نما متناقضاي  گونه هافراطی جوامع مرفه است که ب

 نارسیسم نه ،بنابراین.  میسر ساخته است»جویی انتخابی عزلت«وسیلۀ  به.. .سوبژکتیوتیه را
 نیست بلکه فرآوردة تالقی یک منطق »خودآگاهی سرخورده و مأیوسانه«تنها حاصل نوعی 
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 و یک منطق ،18ها ها و نشانه ایانۀ هدونیستی تحت تحریک جهان اوبژهاجتماعی فردگر
شناسی روانی ساخته و  شناختی است که از همان قرن نوزدهم برپایۀ آسیبدرمانی و روان
 ).76 ـ 75 :1993 لیپووتسکی(» پرداخته گردید

قالب با خارج شدن توسعه شتابناك اقتصادي به سبک گذشته از دستور کار و همزمان با ان
انقالب «حال تجربۀ یک  مدرن در جوامع پست.  توسعه روانی شتاب گرفته است،انفورماتیکی

سابقه براي شناخت و   هستند که جوهرة آن اشتیاق بی»جنبش عظیم آگاهی« یا یک »درونی
 ،شود و در اثر روانشناختی شدن جسم جا ثنویت روح و جسم نفی می در این.  است»خود «تحقق
. شود گیرد و آگاهی از بدن خود به غایت نارسیسم تبدیل می ختی جاي بدن عینی را میشنا بدن روا

به . شود  سازي بدن و رهایی آن از تابوهاي سنگین انجام می»نرمال«ها در جهت  همۀ کوشش
 که اینک به کانون یا ،»من«و عواطف به سوي  ها عبارت دیگر درمان روانی با هدایت احساس

هویت  شناختی هم را با انسان روانتسابقه نارسیس طرزي بی  به، شده است تبدیل»ناف جهان«
 این است که به تعبیر ،شود اي که الش تا حدودي از آن غافل می اما نکته. است  ساخته

 بلکه با جدیت ، گرفتار در وسواس نسبت به خویش در چرت و نشئه نیستتنارسیس«لیپووتسکی 
من . کند وشت بزرگ خودمختاري و استقالل کار و تالش می یعنی براي سرن،»من«براي رهایی 

  ).78 ـ 77 :همان(»  مشاهده و تفسیر و تعبیر درگیراست،ناپذیر آزادسازي خود فعاالنه در کار پایان
 زیرا گرچه همه .جانبه است  نارسیسم معاصر نیز یک»ضداجتماعی«تلقی الش از خصلت 

تواند به  کنند و نارسیسم بدون مانع می  میهاي بیرونی در مقابل نارسیسم سقوط مرجع
و نوعی خودآگاهی نارسیستی به جاي آگاهی طبقاتی و سیاسی  اي رادیکال تکامل یابد گونه
یک تکنولوژي جدید کنترل مالیم و  « اما در عین حال نارسیسم به صورت،نشیند می

ر اجتماعی پودر شده ام  و افراد را با؛کند  اجتماعی می،خودگردان، با غیراجتماعی کردن
 هب .)79 :همان (»پردازد کند و به تعظیم حاکمیت شکوفایی اگوي محض می هنگ میاهم

 ،تعبیر لیپووتسکی و برخالف نظر الش، اگر نارسیسم معرف مرحلۀ جدیدي از فردگرایی است
سابقه با بدن،  اي بی طور که رابطه  را فرض بگیرد، همان»دیگري «اي اصیل با باید رابطه

_____________________________________________________________ 
 با مرتبط ساختن خودشیفتگی »نارسیسم هدایت شده« به نام  مبادله نمادین و مرگبودریار در فصل کوتاهی از کتاب ـ 18

اي از  ن نارسیسم به طرزي ریشهای «:دهد معاصر به کنترل اجتماعی و تفاوت آن را از اشکال کالسیک خودشیفتگی توضیح می
 یعنی ،است  این نارسیسمی هدایت شده. خودشیفتگی گربه یا کودك متمایز است از این جهت که تحت نشانۀ ارزش قرار دارد

در  اغوایی فقط به ظاهر مجانی است، ـ این خود. ها تهییج هدایت شده و کارکردي زیبایی با نیت ارزش بخشی و مبادله نشانه
وابسته ) نئونارسیسم(این خودشیفتگی جدید . هاست یات آن تابع غایت هنجار کارکرد بهینۀ بدن در بازار نشانهئام جزواقع تم

 .)172 :همان( » ...این یک اقتصاد هدایت شدة بدن است. مثابه ارزش است به استفاده از بدن و دستکاري آن به
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اعتبارسازي سلسله  نارسیسم جنگل انسانی را از طریق بی. کند زمان، و احساسات برقرار می
 مشابهان خودشان ۀکه موضوع تحسین و غبط مراتب اجتماعی و با تقلیل میل اشخاص به این

انقالب عمیق خاموش در «در این . کند آرام و نرم می) ها نه موضوع احترام یا ترس آن( باشند
 مهم این است که انسان مطلقاً خودش باشد و مستقل از معیارهاي » اشخاصروابط بین

 »جوهرزدایی شده« و »اعتنا بی «رابطه با غیر وجود دارد اما.  خود را شکوفا کند»دیگري«
 در آن اعتنایی  بلکه بی، نه رقابتی،آمیز است  یعنی نه خصومت، استرابطۀ اجتماعی خأل. است

 از این پس قطب ارجاع نیست، فضاي زندگی عمومی ،ند نهادها همان،»دیگري«. حاکم است
 که خواهان   بیش از آن»شناختی انسان روان«. هاي عقب مانده نیست صحنۀ عمل احساس

  در محیطی،باالتر رفتن از دیگران باشد خواهان زندگی در محیط زیستی گسترده و ارتباطی
شود  مبارزه براي شناسایی ناپدید نمی. ست، بدون برجستگی و افراط کاري ا)رفیقانه( سمپا،«

 ).101 ـ 99 :همان) (در محافل خودمانی و ارتباطات نزدیک(شود  بلکه خصوصی می
  و گونۀ،اي از استانداردزدایی و استانداردسازي سابقه نارسیسم معاصر ترکیب بی

 .دهد ها را نشان می ها و بدن اي از کنترل اجتماعی ذهن سابقه بی
.  نیز محتاج تصحیح است»جنگ جنسی «ز روابط کنونی زن و مرد به عنوانتلقی الش ا

هاي سنتی میان   زن و با نقد تقابل»طبیعت«وقفه دربارة  هاي بی زیرا اوالً فمینیسم با پرسش
اي  سابقه کند و ثانیاً رواج اشکال بی ثبات می متزلزل و بی ها را  آن هاي سنتی زن و مرد جایگاه

 ؛شدت مخدوش کرده استه  طبقات نسبتاً همگون جنسی قبلی را ب،از مناسبات جنسی
زنان و ( توان از جنگی جنسی میان دو طبقه جنسی کامالً رودررو  تنها نمیهاي که ن گونه هب

شناختی کهن آن  هاي انسان بلکه چه بسا باید پایان جهان جنسی و تقابلی سخن گفت) مردان
  .)101 :همان( بینی کرد را پیش

 نیز تا 19»فرار انسان کنونی از احساسات« الش دربارة ةمین زمینه است که عقیددر ه
 . رسد نظر می جانبه به حدودي یک

 ،cool sex »روابط جنسی سرد« غربی نظیر تبلیغ ۀهایی در جامع الش با تکیه بر پدیده
  تصفیۀ،شریک خود سازي حسادت و احساس مالکیت بر روابط جنسی آزاد همراه با محکوم

 مقابل روابط جنسی از هرگونه تنش عاطفی و احساسی جهت حراست از خود در
هاي عشقی و حتی در مقابل محرکات خود شخص که ممکن است مخل تعادل  سرخوردگی

_____________________________________________________________ 
19 - flight from feeling. 
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ها آگهی  اما وجود میلیون. کند  را اعالم می»پایان فرهنگ احساساتی «؛روحی و روانی او باشند
ها مردان و زنان اشکال گوناگونی از پیوندهاي  آن دیگر که درهاي  ها و رسانه کوچک در روزنامه

اگر نوع خاصی از احساسات با . کنند خالف این مدعا است جو می و حسی و عاطفی را جست
توان آن   است نمی حتی ناپدید شده اي معین تضعیف یا محتوا و صورتی خاص متعلق به جامعه

رسد شرایط اجتماعی جدید غرب  نظر می به. ستندا ،اي مطلق گونه را معادل زوال احساسات به
 شرایط جدید راحساسات را نیز مانند هر پدیدة دیگري تغییر داده و محتوا و صورتی جدید در خو

اگر تحوالت عمیق . تر است براي آن پدید آورده است که شایسته تأمل و بررسی عمیق
توان انتظار داشت ساخت   نمی،استهاي روابط مردان و زنان را تغییر داده  اجتماعی شاکله

اما این تغییر را نباید مترادف زوال احساسات یا . مانده باشد  احساسات افراد دست نخورده باقی
شاید عقیدة الش در این زمینه برخاسته از همان . از احساس کردن فهمید ها فرار مطلق انسان

پایان جهان «  ما اگر جهان کنونی ماا.  زمانه ما باشد»جنگ جنسی«جانبۀ او دربارة  عقیدة یک
دة مشاهده و تحلیل تردید باید آما  در آن صورت بی،هاي کالسیک آن باشد  و تقابل»جنسی

 .  چه از نظر محتوا و چه از نظر صورت باشیم،احساساتاز اشکال جدیدي 
 ،جویی  لذت،رفت شیوة احساساتی در اثر سکس  یقیناً کریستوفرالش حق دارد از پس«
 شده دمختاري و خشونت آشکار سخن بگوید؛ احساساتی بودن به همان سرنوشت مرگ دچارخو

هاي   بیان مؤکد جنبش، گریستن، اعالم پرشور اشتیاق،این پس بروز دادن عواطف از. است 
در . است طور که احساساتی بودن در مقابل مرگ هم ناخوشایند  همان،درونی خوشایند نیست

از    روندي ناشناخته»احساس ممنوع«پدیدة  اما. دار بود  و خویشتنامور احساسی باید متین
ینی یهاي آ کنی نشانه  زدایی نیست بلکه نتیجۀ روند شخصی شدن است که در جهت ریشه انسان

اش نایل آید و قوالب  احساس باید به مرحلۀ شخصی شده. کند و متظاهرانۀ احساسات عمل می
 شاخص زمانۀ ما نه فرار از ،بنابراین.  قرارداري را طرد کندمی نمایش ملودراماتیک و عال،ثابت

چنین نیست که افراد خواهان جدایی . هاي احساساتی بودن است  بلکه فرار از نشانه،احساسات
  بلکه باید در مقابل این دوزخ پر،کنند اند و از خود در مقابل فوران احساسات حفاظت می عاطفی

 ،هاي مالقات وجود کلوب کند به ی که الش ترسیم میاحساس و مستقل از مونادهاي بی
 ارتباط و عشق اشاره کرد که البته ،امید به مالقات  میلیاردها،»ها شبکه« ،»هاي کوچولو آگهی«

از  تر شود و به همین دلیل است که درام کنونی عمیق تحقق این امیدها بیش از پیش دشوار می
دان و زنان هنوز به همان اندازه طالب احساسات واقع مر در.  است»سرد جدایی«به اصطالح 
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اما هرقدر انتظار شدیدتر باشد معجزة آمیزش نادرتر و در هر صورت .. .پرشور و روابط ممتازند
تنهاتر حس   افراد خود را،کند هرقدر شهر امکان مالقات بیشتر را فراهم می. شود تر می کوتاه
در همه جا . شود اي پرشور نادرتر می ن داشتن رابطهکنند؛ هر قدر روابط آزادتر باشند امکا می

هاي احساس کردن و به بیرون از خویش برده شدن؛ و از  ها و دشواري خأل،یابیم تنهایی را می
 عاطفی »تجربۀ«جوي  و  که تأییدي است بر جست،ها این جاست فرار به جلو در تجربه

 ،ته باشم؟ و از این جاست اندوه نارسیسلرزیدن دوست داشت توانم تا سرحد نمی چرا. نیرومندتر
ریزي شده که قادر نیست از دیگران متأثر و از خود خارج  اي خودشیفته برنامه گونه که چنان به

اي عاطفی   زیرا هنوز طالب رابطه،ریزي نشده  اما در عین حال آنقدرها هم خوب برنامه،شود
 ).112 ـ 110 :1993 لیپووتسکی(» است

 
 گیري نتیجه

رفتاري انسان غربی  اصلی شخصیتی و يها ارچوبهچ توان یکی از تردید می  را بی»دشیفتگیخو«
 واکنشی انفعالی و اًصرف چنین بازگشتی به خود را نباید .هاي قرن بیستم به این سو دانست از نیمه

 همچون اضطراب ،هاي تهدید کننده نوعی دنیاگریزي در مقابل جهانی خصمانه و سرشار از پدیده
 بلکه ؛ دانست»بقاي شخصی«محیطی و نوعی استراتژي براي   تاریک زیستةیندآاي و  ستهه

داري   سرمایهۀتر جامعه غربی از جمله درگذار از جامع هاي عمیق ن را باید در دگرگونیآهاي  ریشه
 ،طور که بیان شد به همین دلیل همان. خر مرفه و مصرفی جستجو کردأداري مت  به سرمایهآغازین
که با مفهوم ) جویانه و غیره هاي ارتباط مانند ویژگی(شیفتگی انسان کنونی مختصاتی دارد  خود

 .کالسیک نارسیسم تفاوت دارند و جز با شرایط جدید قابل تبیین نیستند
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