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چکیده

ــردازی،  ــی، خیال پ ــون خودنمای ــی همچ ــا و رفتارهای ــامل ویژگی ه ــیفته ش ــخصیت خودش ــالل ش اخت
خــود بزرگ بینــی، نیــاز بــه تحسین شــدن، فقــدان همدلــی، خودفریبــی و فقــدان عــزت نفــس اســت. ایــن 
ــه نتایــج بررســی ایــن اختــالل در آموزه هــای اســالمی و روش هــای  پژوهــش تــالش می کنــد ضمــن ارائ
درمانــی آن، میــزان هم گرایــی یافته هــای روان شناســی بــا ایــن آموزه هــا را مشــخص کنــد. در ایــن زمینــه، 
چیســتی، سبب شناســی و مالک هــای تشــخیصی ایــن اختــالل در اســالم و روان شناســی مــد نظــر اســت 
و در نهایــت، پژوهــش تطبیقــی بیــن آن هــا صــورت می گیــرد. ایــن پژوهــش بــا رویکــرد توصیفــی تحلیلــی 
ــر اســاس تحقیقــات روان شــناختی،  ــه همیــن منظــور بعــد از تعییــن ویژگی هــای ایــن افــراد ب اســت و ب
کلمــات معــادل آن در روایــات را جســت و جو کردیــم. در روایــات معصومــانb خودشــیفتگی بــا واژه هایــی 
همچــون تکبــر، فخرفروشــی، ُعجــب، تعصــب و غیــرت کاذب مطــرح و بحــث شــده اســت. ایــن صفــات 
بــروز رفتارهایــی همچــون خیال پردازی هــای بی انتهــا، خودســتایی و خودفریبــی، درک  نکــردن واقعیــت، 
انتقادناپذیــری، رشــد نیافتگــی، فقــدان روابــط اجتماعــی، حســادت ورزی و طلبــکاری را موجــب می شــود 
کــه هم پوشــانی زیــادی بــا شــخصیت خودشــیفته از دیــدگاه روان شناســی دارد؛ ولــی تفاوت هایــی بیــن 
آن هــا وجــود دارد و در روایــات معصومیــنb ویژگی هــا و پیامدهــای آن کامل تــر و دقیق تــر توضیــح داده 
شــده اســت. در پایــان، علــت اصلــی اختــالل خودشــیفتگی کــه جهالــت بــه خداونــد و خــود اســت و روش 
درمــان ایــن بیمــاری را مطــرح کرده ایــم تــا نشــان دهیــم بــا تکیــه بــر روایــات معصومــانb می تــوان بــه 

تشــخیص و درمــان ایــن اختــالل شــخصیتی پرداخــت.
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مقدمه

صفـات شـخصیت هـر کس الگوهـای دیرپـای ادراک، ارتباط و تفکـر دربارۀ خود و دنیـای اطراف 
هسـتند کـه در طیـف وسـیعی از موقعیت هـای فـردی و اجتماعـی مشـاهده می شـوند. صفـات 
شـخصیتی فقـط هنگامی بیانگر اختالل شـخصیت هسـتند کـه انعطاف ناپذیـر و ناسـازگار بوده و 

باعـث تخریب چشـمگیر عملکـرد فرد یـا ناراحتی فـرد شوند)شـولتز و شـولتز1، 1392: 12(.

در اختالالت شخصیت ویژگی های زیر مشاهده می شود:

روش هــای غیرعــادی در تفســیر رویدادهــا، نوســانات رفتــاری غیــر قابــل پیش بینــی، رفتارهــای 
بی پــروای ناگهانــی و بــدون تفکــر قبلــی؛

رفتارهای دایمی و ثابت که از انتظارات جامعه فاصلۀ زیادی دارد؛

نقص در عملکردهای اجتماعی و شغلی؛

این رفتارها و ویژگی ها ریشه در نوجوانی و اوایل بزرگ سالی دارند)گنجی، 1393: 211(.

اختــالالت شــخصیت بــر اســاس پنجمیــن راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختــالالت روانــی بــه 
ســه دســته تقســیم می شــوند:

الــف. اختــالالت شــخصیت پارانوئیــد، اســکیزوئید و اســکیزوتایپ کــه رفتارهای عجیــب و غریب 
و نامتعــارف دارنــد مثــل بددلــی و کناره گیــری از جمــع؛

ب. اختــالالت شــخصیت ضداجتماعــی، مــرزی، نمایشــی و خودشــیفته کــه رفتارهــای 
نمایشــگرانه، آشــفته و غیرقابــل پیش بینــی دارنــد. مثــل فیلــم بازی کــردن بــرای جلــب توجــه یــا 

آزار دادن دیگــران؛

ج. اختــالالت شــخصیت دوری جــو، وابســته و وسواســی کــه ویژگــی مشــترک آن هــا نگرانــی و 
ــکا2، 1396: 684(. ــکی آمری ــت)انجمن روان پزش ــی اس دلواپس

1. Schultz and schults
2. American psychiatric association
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خداونــد در قــرآن کریــم شــخصیت را بــا مفهــوم شــاکله معرفــی و خــود را به عنوان خالق هســتی، 
دارای آگاهانه تریــن دیــدگاه بــه شــخصیت های رشــدیافته و دارای اختــالل معرفی می کند)فقیهی 
ــر اســاس نیــت و عــادات کسب شــده  ــد: بگــو هــر کــس ب و همــکاران، 1395: 120( و می فرمای
خــود عمــل می کنــد و پــروردگار بــه کســی کــه راه یافتــه اســت، داناتــر است)اســراء، 84(. بــا توجــه 
ــراد اســت، شــناخت ویژگی هــای  ــار اف ــکار و رفت ــه این کــه صفــات شــخصیت، تعیین کننــده اف ب
ــان  ــای روان شناس ــاس پژوهش ه ــر اس ــه ب ــیفته ک ــراد خودش ــوص اف ــراد و به خص ــخصیتی اف ش
بیــن مــردم یــک درصــد شــیوع دارد، می توانــد در شــناخت ایــن اختــالل و چگونگــی تعامــل بــا 

مبتالیــان بســیار موثر باشــد. 

دالیل اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش به  قرار زیر است:

وجــود شــواهد قرآنــی و روایــی مبنــی  بــر وجــود افــراد خودشــیفته و این کــه آن هــا دارای اختــالل 
فکــری هیجانــی و رفتاری هســتند.

آثــار تخریبــی ایــن اختــالل کــه بیشــترین آثــار تخریبــی اش مربــوط بــه روابــط بیــن فردی اســت و 
بیــش  از خــود شــخص، افــراد مرتبــط را درگیــر و دچــار مشــکالت می ســازد )فقیهــی و همــکاران، 

.)123 :1395

ــه  هیــچ  وجــه  ــر و بی عیــب و نقــص می داننــد، ب ایــن افــراد چــون خــود را از همــه مــردم کامل ت
دنبــال درمــان مشــکل خــود نیســتند. پــس شــناخت ایــن افــراد می توانــد بــه شــکل گیری ازدواج 

ســالم و پایــدار و دوام خانــواده کمــک کنــد.

چــون رفتارهــای همــراه بــا غــرور و تکبــر ایــن افــراد ممکــن اســت توســط دیگــران تقلیــد شــود و 
هم نشــینی بــا آن هــا یکــی از عوامــل انتقــال بــه دیگــران اســت، پــس الزم اســت ایــن اختــالل بهتر 

و دقیق تــر شناســایی و معرفــی شــود.

ــود،  ــی خ ــخصیت واقع ــناخت ش ــن ش ــد ضم ــیفته بای ــراد خودش ــه اف ــان ها از جمل ــۀ انس هم
 gبــه اصــالح و درمــان ویژگی هــای منفــی خــود بپردازنــد، چنان کــه امیــر مؤمنــان علــی
ــر هســتید  ــان[ محتاج ت ــه کســب ادب و ]اصــالح رفتارهای ت می فرماینــد: به درســتی کــه شــما ب
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تــا کســب طــال و نقــره. یعنــی بــا وجــود این کــه ارزشــمندترین عنصــر مــادی جهــان طــال و نقــره 
ــر و  ــند را الزم ت ــات ناپس ــردن صف ــرف ک ــنه و برط ــات حس ــب صف ــرت، کس ــا آن حض ــت؛ ام اس
ارزشــمندتر می داننــد. ایــن بررســی اولیــن تحقیقــی اســت کــه درمــان ایــن اختــالل را بــا توجــه به 
روایــات امیــر مؤمنــان علــیg را مطــرح می کنــد. از آن جــا کــه ایــن اختالل نســبتًاً شــایع اســت، 
شــناخت درمــان آن از دیــدگاه ایشــان ضــروری بــه نظــر می رســد؛ بنابرایــن، بــا توجــه بــه این کــه 
دربــارۀ شــخصیت خودشــیفته در روایــات بحــث مســتقل و مشــخصی وجــود نــدارد و در ایــن زمینه 
 bپژوهــش کافــی انجــام نشــده، الزم اســت مفاهیــم و آموزه هــای پراکنــده در روایــات معصومــان
بررســی، اســتخراج و مفهوم ســازی شــود تــا عامــۀ مــردم بــا ویژگی هــای آن آشــنا شــوند و با بررســی 
و آگاهــی الزم و در نهایــت، بــا الهام گیــری از ایــن تطبیــق زندگی ســعادتمند و رشــدیافته ای را برای 

خــود بســازند. 

1. بیان مسئله

گرچـه بعضـی افراد تا حدی شـیفتۀ ویژگی های شـخصیتی خـود هسـتند و آن را در رفتار و گفتار 
خـود آشـکار می سـازند؛ امـا اگـر ایـن خودشـیفتگی رفتـار بارز و برجسـتۀ آن ها باشـد، شـخصیت 
خودشـیفته دارنـد. خداونـد در قـرآن کریم افـراد خودشـیفته را این گونه معرفی می کند: آیا کسـی 
که )در عین آگاهی به این که معبود حقیقی خداوند اسـت( خواسـته های نامشـروع خود را معبود 
خویـش قـرار داده و خداونـد )به کیفر این کار ظالمانـه( او را از علم و آگاهی در گمراهی واگذاشـته 
و بـه گـوش و دلش مهر عدم درک حقایق زده و بر چشـمش پرده ای کشـیده اسـت، بعـد از خداوند 

چـه کسـی او را هدایت می کند؟ آیا هشـیار نمی شـوید؟)جاثیه،23(

ــدون تأمــل و  ــراد خودشــیفته ب ــرار دادن ســبب می شــود کــه اف ــود خــود ق هــوای نفــس را معب
بررســی ایــن موضــوع کــه آیــا آنچــه دلشــان و هــوای نفس شــان طلــب می کنــد، شایســته اســت یــا 
خیــر؟ از خواســتۀ دل بیمــار خــود اطاعــت  کننــد. در نتیجــه، آن هــا هواهــای نفســانی را به عنــوان 
ــر  ــارۀ تفک ــی درب ــن تامل ــتند کوچک تری ــر نیس ــد و حاض ــرار می دهن ــی ق ــی زندگ ــد اصل مقص
و ویژگی هــای شــخصیتی خــود داشــته باشــند و بــه همیــن دلیــل روزبــه روز و هرچــه بیشــتر بــه 

ــوند. ــر می ش ــی نزدیک ت ــاط اخالق انحط
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امیــر مؤمنــان علــیg ســیمای متکبــران را این گونــه معرفــی می کنــد: موجب سرکشــی، ســتم 
و فســاد در زمیــن می شــوند؛ عامــل فریــب و هالکــت دیگــران و خــود می شــوند؛ ســبب جنــگ 
ــال دارد و  ــه دنب ــب را ب ــل  و نس ــه اص ــدن ب ــد و نازی ــای خداون ــکار نعمت ه ــت؛ ان ــزی اس و خون ری
ــا باطــل و ریشــۀ همــه گناهــان و انحرافــات اســت )نهــج البالغــه،  موجــب آمیخته شــدن حــق ب
خطبــۀ 192(. از بررســی منابــع و متــون دینــی اســتنباط می شــود کــه خودشــیفتگی بــا مفاهیــم 

تکبــر، عجــب، تعصــب کاذب و اســتکبار معرفــی و مطــرح شــده  اســت. 

ــن  ــه ای ــد ک ــت می دانن ــدادی صف ــامل تع ــخصیت را ش ــان، ش ــه روان شناس ــه این ک ــه ب ــا توج ب
صفــات شــخصیتی بــادوام و فراگیــر شــخص رفتــار، احساســات و افــکار افــراد را تعییــن می کنــد، 
ــی  ــراد بررس ــی اف ــناختی عاطف ــای ش ــت ویژگی ه ــاز اس ــخصیت نی ــوم ش ــرای درک مفه ــس ب پ
ــی  ــردی اجتماع ــرد ف ــخصیتی و عملک ــات ش ــر صف ــراد از نظ ــب اف ــد غال ــود. هرچن ــن ش و تبیی
ــات  ــناخت، احساس ــاظ ش ــه از لح ــود ک ــاهده می ش ــرادی مش ــا اف ــتند؛ ام ــار هس ــالم و بهنج س
و عملکرد هــای میان فــردی و کنتــرل هیجانــات دچــار اختــالل هســتند. ایــن اختــالالت در 
روان شناســی بــه نــام اختــالالت شــخصیت توصیــف و دســته بندی می شــوند. افــراد دارای 
اختــالل شــخصیت و به خصــوص افــراد خودشــیفته، رفتارهایــی از قبیــل انعطاف ناپذیــری، خــود 
بزرگ بینــی، نیــاز بــه تعریــف و تمجیــد دیگــران، خیال بافــی و... دارنــد کــه هــم بــرای خودشــان 
ــن  ــد ضم ــالش می کن ــش ت ــن پژوه ــد. ای ــاد می کن ــی ایج ــکالت فراوان ــران مش ــرای دیگ ــم ب و ه
ــی  ــزان هم گرای ــالمی می ــای اس ــیفته در آموزه ه ــخصیت خودش ــالل ش ــی اخت ــج بررس ــۀ نتای ارائ
یافته هــای روان شناســی بــا ایــن آموزه هــا را ارزیابــی و بــرآورد کنــد. بــه همیــن منظــور، ضــروری 
اســت بــه چیســتی، سبب شناســی، مالک هــای تشــخیصی و پیامدهــای ایــن اختــالل در اســالم 
و روان شناســی توجــه شــود و در پایــان تطبیقــی بیــن آن هــا صــورت گیــرد. بــرای طــرح بحــث بعــد 
از این کــه بــه پیشــینۀ پژوهــش اشــاره کردیــم، ابتــدا یافته هــای پژوهشــی روان شناســان را تبییــن و 
آن گاه نتایــج حاصــل از بررســی مفاهیــم اســالمی را ارائــه می کنیــم و بــا مشــابه آن در روان شناســی 
تطبیــق می دهیــم. همچنیــن بــا توجــه بــه این کــه شــناخت ایــن اختــالل هــم بــه پیشــگیری از 
بــروز آن و هــم بــه چگونگــی تعامــل بــا ایــن افــراد و درمــان کمــک خواهــد کــرد، روش هــای درمانی 

اســالم در پایــان مطــرح و توضیــح داده شــده اســت.  
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1-1. پیشینۀ پژوهش

بر اساس بررسی انجام  شده دو پژوهش در این خصوص یافت شد:

پژوهــش فقیهــی و همــکاران)1395( بــا عنــوان »اختــالل شــخصیت خودشــیفته از منظــر قــرآن 
و حدیــث« کــه بعــد از معرفــی ویژگی هــای افــراد خودشــیفته از دیــدگاه روان شناســی بــه بررســی 
ــل  ــواهد و دالی ــه و ش ــالمی پرداخت ــای اس ــیفته در آموزه ه ــراد خودش ــخصیتی اف ــای ش ویژگی ه

قرآنــی بــرای چگونگــی شــکل گیری آن را توضیــح داده انــد.

پژوهشــی بــا عنــوان »مفهوم شناســی تطبیقــی خودشــیفتگی از منظــر منابــع اســالمی« توســط 
ــخصیت  ــالل ش ــخیصی اخت ــای تش ــی مالک ه ــد از معرف ــه بع ــکاران)1398( ک ــی و هم رئیس

ــه  اختصــار بررســی کرده انــد. خودشــیفته، خودشــیفتگی را از منظــر قــرآن کریــم و روایــات ب

بــا توجــه بــه این کــه دربــارۀ ایــن اختــالل شــخصیتی بــه شــکل تطبیقــی و درمــان آن از دیــدگاه 
امیــر مؤمنــان علــیg تحقیقــی انجــام نشــده انجــام ایــن تحقیــق ضــروری بــه نظــر می رســد.

2. اختالل شخصیت خودشیفته در روان شناسی

ویژگی هــای اصلــی شــخصیت خودشــیفته تخمیــن باالتــر از واقعیــت توانایی هــای خــود، 
ــه تحســین دیگــران در همــه   ــاز ب ــر دانســتن موفقیت هــای خــود از آنچــه کــه هســت و نی بزرگ ت
چیــز اســت)گنجی، 1392: 253(. بــرای تشــخیص ایــن اختــالل، فــرد بایــد پنــج مــورد یا بیشــتر 

ــد: ــته باش ــر را داش ــای زی از ویژگی ه

احســاس خــود بزرگ بینــی بــه  صــورت مهــم پنداشــتن خــود. مثــاًل دربــارۀ دســتاوردها و 
اســتعدادهای خــود اغــراق می کنــد یــا بــدون داشــتن موفقیــت چشــمگیری دوســت دارد دیگــران 

ــد. ــی بدانن ــزرگ و مهم او را آدم ب

اشتغال ذهنی و خیال پردازی دربارۀ موفقیت، قدرت، هوش و زیبایی.

او معتقــد اســت فــردی خــاص و بی همتاســت و فقــط افــراد خــاص یــا عالی رتبــه قــادر بــه درک و 
معاشــرت با او هســتند.
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نیاز افراطی به تحسین شدن.

احساس صاحب حق بودن.

در روابط با دیگران فردی استثمارگر است و از دیگران سوءاستفاده می کند.

اغلب به دیگران حسادت می ورزد یا عقیده دارد که دیگران به او حسادت می کنند.

رفتارها یا نگرش پر نخوت و متکبرانه نشان می دهد)هالجین و ویتبورن، 1393: 310(.

2-1. ویژگی های شخصیتی افراد خودشیفته بر اساس آموزه های اسالمی 

2-1-1. خیال پردازی های واهی بی انتها 

ایـن افـراد امـوال، توانایی هـا و ویژگی هایـی را بـرای خـود در نظـر می گیرنـد و توصیـف می کننـد 
کـه بیشـتر خیـال اسـت تـا واقعیـت. در آیۀ 17 سـورۀ مائـده، خداونـد ادعای یهـود و نصـاری را که 
خـود را فرزنـدان و محبوبـان خـدا می دانسـتند، رد می کند و می فرماید شـما بشـری از جنس بقیه 
مخلوقـات هسـتید. امیـر مؤمنـان علـیg می فرماینـد: خـدا رحمـت کنـد کسـی را که همـواره 
اغـراض دنیایـی را از سـر دور کنـد، با خواسـته های دل مبارزه کنـد، آرزوهای دروغیـن را طرد کند و 
اسـتقامت را مرکـب نجات خود قـرار دهد)نهج البالغه، خطبۀ76(. همچنیـن می فرمایند: بدانید 
کـه آرزوهـای دور و دراز عقـل را غافـل و موجـب فراموشـی یـاد خـدا می شـود. آرزوهای نـاروا فریبی 

هسـتند که صاحب خـود را فریـب داده اند)همـان، خطبۀ86(.

افـراد خودشـیفته ویژگی هـا و توانایی هـای اندک خود را بسـیار بیشـتر از آنچه هسـت می پندارند 
و گاهـی اوقـات صفاتـی را بـرای خود در نظـر می گیرند که در حقیقت فاقد آن صفات هسـتند و در 

خیـال خود، خویشـتن را شـخصیتی بی نظیـر و منحصربه فرد به حسـاب می آورند.

2-1-2.خودستایی و خودفریبی

ــد  ــه زیانکارن ــرادی ک ــما را از اف ــا ش ــد: آی ــد می فرمای ــات 103-104 خداون ــف، آی ــورۀ که در س
آگاه کنــم؟ آنــان کــه کوشش هایشــان در زندگانــی دنیــا تبــاه شــده  اســت ولــی خودشــان گمــان 
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می کننــد کــه نیکوکارنــد. از امــام صــادقg نقــل شــده  اســت کــه بــه حضــرت عیســیg عرض 
شــد: ای روح الّلــه احمــق چــه کســی اســت؟ ایشــان فرمودنــد: احمــق کســی اســت کــه تنهــا بــه 
رأی خــود و شــخص خــود عقیــده دارد و تمــام فضیلت هــا را تنهــا بــرای خــود می دانــد و چیــزی 
را بــر خــالف رأی خــود قبــول نــدارد. حــق را به  طــور کامــل بــرای خــود می شــمارد و هیــچ حقــی 
ــان او  ــرای درم ــی ب ــه راه ــت ک ــی اس ــان احمق ــن هم ــد و ای ــود روا نمی دان ــر خ ــران ب ــرای دیگ ب

ــت)مفید، 1414ق: 121(. نیس

ــن  ــر زمی ــی را ب ــر و برتری جوی ــای فخ ــردم تاج ه ــد: ای م ــیg می فرماین ــان عل ــر مؤمن امی
 نهیــد )نهــج البالغــه، خطبــۀ 5( و تــاج تواضــع بــر ســر نهیــد و خــود برتربینــی را زیــر پــا افکنیــد و 

ــرو نهیــد )همــان، خطبــۀ 192(.  ــر را از گــردن ف ــر تکب حلقه هــای زنجی

2-1-3. نداشتن درک صحیح از واقعیت

افراد خودشــیفته شــناخت صحیحــی از خــود، توانایی ها و نیازهــای واقعی اشــان ندارند)تمیمی 
آمــدی، 1388: 83(. چنان کــه امیــر مؤمنــان علــیg می فرماینــد کــه خودپســندی ضــد 

واقع بینــی و آفــت خیــر اســت. 

ــوان هســتند و عقــل را  ــراد از درک واقعیت هــا، صفــات و نقــاط قــوت و ضعــف خــود نات ــن اف ای
کــه چــراغ روشــنگر تشــخیص حقیقــت اســت چــون بــه کار نمی گیرنــد، هــوش آن هــا روزبــه روز 

ــی رود.  ــی م ــه تباه ــود و رو ب ــر می ش ضعیف ت

آن هــا هیچ گونــه حــق و حقیقتــی را کــه جایگاه شــان را در معــرض خطــر قــرار دهــد یــا 
نشــان دهندۀ معایــب آن هــا و برتــری دیگــران باشــد نمی پذیرنــد، فــرق نمی کنــد آن حــق را 
خودشــان فهمیــده باشــند، یــا این کــه فــرد دیگــری آن را گفتــه باشــد)فقیهی و همــکاران، 1395: 

.)134

2-1-4. انتقاد ناپذیری و خود بزرگ بینی

آن هــا  بــه  شــباهتی  کــه  می بیننــد  عــادی  افــرادی  را  مــردم  عمــوم  خودشــیفته  افــراد 
ندارند)هــود،27(. اگــر مجبــور بــه همنشــینی بــا مــردم شــوند آن هــا را پایین تــر از خــود پنداشــته 
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و از ایــن مصاحبــت ابــراز نارضایتــی می نماینــد کــه ایــن بینــش آن هــا ناشــی از نداشــتن شــناخت 
صحیــح از خودشــان اســت، چنان کــه امیــر مؤمنــان علــیg می فرماینــد: خرده گیــری انســان 
از خویشــتن و کارهــای خــود دلیــل بــر قــوت عقــل و گواهی بــر فزونی فضل اوســت و خودپســندی 

ــر نقــص و ضعــف عقــل اوســت)مکارم شــیرازی، 1390، ج 2: 257(. انســان دلیــل ب

همچنیـن آن حضـرت دربـاره این  گونـه افـراد می فرمایـد: از انسـان متکبـری کـه در گذشـته 
نطفـه ای بـد بـو بـوده و در آینـده مـرداری متعفن اسـت، تعجـب می کنم)تمیمـی آمـدی، 1388: 
579(. راسـتی وقتـی انسـان ابتـدا و انتهایش معلوم اسـت، چه جـای تکبر و خودشـیفتگی دارد؟ 

عزت نفــس آســیب پذیر مبتالیــان باعــث می شــود آن هــا بــه آســیب ناشــی از مــورد انتقــاد قــرار 
گرفتــن یــا تحقیــر شــدن از ســوی دیگــران خیلــی حســاس باشــند. اگرچــه ممکــن اســت در ظاهر 
نشــان ندهنــد، امــا انتقــاد از آن هــا باعــث می شــود کــه برنجنــد و احســاس پســتی، ســرافکندگی، 
پوچــی و تهی بــودن کننــد و درنتیجــه واکنشــی تــوام بــا تکبــر، خشــم یــا مقابلــه  بــه  مثــل نشــان 

دهند)انجمــن روان پزشــکی آمریــکا، 1393: 625(.

2-1-5. رشد نیافتگی

افــراد خودشــیفته بــه دلیــل خــود برتربینــی و کوچــک و حقیــر دیــدن دیگــران همیشــه از ابعــاد 
ــه ای  ــر زمین ــود را در ه ــون خ ــد و چ ــران عقب ترن ــی از دیگ ــی و اخالق ــی، مهارت ــف علم مختل
صاحب نظــر و عقــل کل می داننــد، حتــی ممکــن اســت اندیشــه های نادرســت و افــکار بــی ارزش 
خــود را ســنجیده و عالمانــه تلقــی کننــد و دیگــر دنبــال کســب کمــاالت نباشــند. چنان کــه امــام 

علــیg در حکمــت 167 می فرماینــد: خودپســندی مانــع ترقــی و رشــد اســت.

امــام هــادی g می فرماینــد: خودشــیفتگی مانــع تحصیــل علــم اســت و انســان را بــه نادانــی و 
خــواری می کشــاند )مجلســی، ج 72: 199(.

2-1-6. فقدان روابط اجتماعی سازنده

ــط  ــراری رواب ــی برق ــران، توانای ــت دیگ ــه و محب ــب توج ــه جل ــاد ب ــاز زی ــود نی ــا وج ــراد ب ــن اف ای
اجتماعــی بــا دیگــران را ندارنــد؛ زیــرا خــود را برتــر از همــه می داننــد و در روابــط بــا دیگــران تنهــا 
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هدفشــان اســتثمار دیگــران و اســتفاده ابــزاری از آن هاســت. دوســتی و رابطه شــان بــا انســان ها 
تنهــا تــا زمانــی ادامــه می یابــد کــه نفعــی عایدشــان شــود. امیــر مؤمنــان علــیg می فرماینــد: 

بدتریــن تنهایــی و وحشــت خودبینــی و خودپســندی اســت. 

»وحشــت« در لغــت هــم بــه  معنــای تنهایــی آمــده اســت و هــم به  معنــای تــرس و ناراحتی ناشــی 
از آن. به  یقیــن افــراد خــود بزرگ بیــن، دوســتان خــود را بــه  زودی از دســت می دهنــد؛ زیــرا مــردم 
ــه  این ترتیــب آن هــا در  ــد و ب ــار چنیــن افــراد خودبیــن و خودخواهــی برون ــر ب حاضــر نیســتند زی

زندگــی تنهــای تنهــا می مانند)مــکارم شــیرازی، 1390، ج 12: 257(.

2-1-7. حسادت ورزی

خودشــیفته ها افــراد حســودی هســتند کــه چشــم دیــدن دیگــران، به خصــوص افــراد مهم تــر و 
رشــدیافته تر را ندارنــد. امــام علــیg حســد را دشــمن ایمــان می داننــد و می فرماینــد: حســد 
نورزیــد کــه حســد ایمــان شــما را چونــان آتشــی کــه هیــزم را خاکســتر می کنــد نابــود می کنــد. بــا 
یکدیگــر دشــمنی و کینه تــوزی نداشــته باشــید کــه نابودکننــده هــر چیــزی اســت)نهج البالغــه، 
ــاری  ــی بیم ــته و نوع ــود دانس ــالمت خ ــت از س ــادت را غفل ــان حس ــن ایش ــه86(. همچنی خطب

می داننــد. شــگفتا کــه حســودان از ســالمتی خــود غفــال مانده اند)همــان، حکمــت226(.

2-1-8. طلبکار بودن از دیگران

ــچ  ــدون هی ــند و ب ــا باش ــع آن ه ــکار و مطی ــردم خدمت ــه م ــه هم ــد ک ــار دارن ــیفته ها انتظ خودش
ــا بیانــی زیبــا می فرماینــد: البتــه  ــرآورده ســازند. قــرآن کریــم ب پرسشــی خواســته های آن هــا را ب
گمــان مکــن کســانی کــه بــه  ســبب کارهایشــان شــادمان هســتند و دوســت دارنــد به خاطــر آنچــه 
ــان عــذاب دردناکــی  ــرای آن ــد! آری ب ــد، ســتایش شــوند از عــذاب خــدا در امان ان انجــام نداده ان

خواهــد بود)آل عمــران، 188(.

ــد  ــع دارن ــد، توق ــاع می پندارن ــبد اجتم ــب و گل سرس ــه بی عی ــه ب ــود را همیش ــون خ ــا چ آن ه
دیگــران بــه آن هــا احتــرام بگذارنــد و در خدمــت آن ها باشــند. بــه همین دلیل، دوســتان و آشــنایان 
از آن هــا ناراحــت و خشــمگین هســتند. امیــر مؤمنــان علــیg فرموده انــد: خودپســند مبــاش؛ 
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زیــرا افــراد زیــادی از تــو ناراضــی خواهنــد شــد و محصــول خودشــیفتگی، خشــم و کینــه دیگــران 
اســت)نهج البالغــه، حکمــت6(. آن هــا ممکــن اســت انتظــار داشــته باشــند کــه در بــدو ورود بــه 
جلســه ای بــا ســروصدای زیــاد اســتقبال شــوند و چنانچــه دیگــران بــه داشــته های آن هــا چشــم 
ندوختــه باشــند، شــگفت زده می شــوند. آن هــا ممکــن اســت بــا چرب زبانــی زیــاد، مــدام در پــی 
صیــد تحســین باشــند. احســاس محــق بــودن در آن هــا بــه ایــن صــورت آشــکار می شــود کــه بــه 
صورتــی غیرمنطقــی انتظــار دارد دیگــران رفتــاری بی نهایــت مودبانه با وی داشــته باشــند)انجمن 

روان پزشــکی آمریــکا، 1396: 709(.

2-2. پیامدهای خودشیفتگی

2-2-1. فخرفروشی و مباهات بر دیگران

ــرس  ــی ت ــد. یک ــاره می گردان ــالک و بیچ ــردم را ه ــز م ــد: دو چی ــینg می فرماین ــام حس ام
از ایــن  کــه مبــادا در آینــده فقیــر و نیازمنــد شــوند و دیگــری فخــر کــردن و مباهــات بــر دیگــران 

)مجلســی، ج 75: 54(. 

امیــر مؤمنــان علــیg می فرماینــد: شــیطان بــر آدمg بــه  جهــت خلقــت او از خــاک، فخــر 
فروخــت و بــا تکیــه بــه اصــل خــود کــه از آتــش اســت دچــار تعصــب و غــرور شــد. پــس شــیطان 
دشــمن خــدا و پیشــوای متعصبیــن و ســر سلســله متکبــران اســت کــه اســاس عصبیــت را بنــا 
نهــاد. آیــا نمی نگریــد کــه خــدا بــه  خاطــر خــود بزرگ بینــی، او را کوچــک ســاخت؟ و بــه  جهــت 

ــروازی او را پســت و خــوار گردانید؟)نهــج البالغــه، خطبــه 192(.  بلندپ

آن هــا اغلــب نگرش هــای فخرفروشــان، تحقیرآمیــز یــا اربــاب منشــانه را بــه نمایــش می گذارنــد. 
مثــاًل فــرد مبتــال بــه ایــن اختــالل ممکــن اســت دربــارۀ گســتاخی یــا حماقــت یــک خدمتــکار 
دســت  و پــا چلفتــی شــکایت کنــد یــا بــا ارزیابــی تحقیرآمیــز از یک پزشــک، دربــارۀ معاینۀ پزشــکی 

وی نتیجه گیــری نماید)هالجیــن و ویتبــورن1، 1394: 310(.

1. Halgin and whitbourne



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 3 . پاییز1401

146با تأکید بر روایات امیرمؤمنان علی بررسی تطبیقی خودشیفتگی از منظر روان شناسی و روایات معصومان
)علیرضا ذوالفقاری، حسن رضا خلجی(

2-2-2. حرکت به سوی جهالت و خواری

امــام هــادیg می فرماینــد: خودشــیفتگی مانــع تحصیــل علــم اســت و موجــب تحقیــر شــدن 
و مانــدن در جهالــت و نادانی)مجلســی، ج 72: 199(.

ــق  ــاری و تصدی ــیطان را ی ــه ش ــانی ک ــد: کس ــه می فرماین ــۀ قاصع ــیg در خطب ــرت عل حض
کردنــد و می کننــد فرزنــدان خودپســندی، بــرادران تعصــب و خودخواهــی و ســواران مرکــب 
جهالــت و خودپرســتی هســتند. در نتیجــه، آن حضــرت، شــیطان را ســر سلســلۀ متکبــران معرفی 
و افــراد خودشــیفته را افــراد جاهــل و  خــواری می دانــد کــه تابــع شــیطان هســتند)نهج البالغــه، 

ــه 192(. خطب

2-2-3. دوری از خداوند

امـام صـادقg می فرماینـد: در آنچـه خداونـد متعال بـه حضـرت داوود پیامبر وحـی کرده  
اسـت »ای داود! همـان  طـوری کـه نزدیک تریـن مـردم بـه خداونـد انسـان های متواضع هسـتند، 

دورتریـن مـردم از خداونـد نیـز انسـان های متکبـر هسـتند«)کلینی، 1405 ق، ج2: 123(.

ــیطان و  ــود و ش ــان خ ــنگر می ــی را س ــع و فروتن ــد: تواض ــیg می فرماین ــان عل ــر مؤمن امی
لشــکریانش قــرار دهیــد؛ زیــرا شــیطان از هــر گروهــی لشــکریان و یارانــی ســواره و پیــاده دارد. و 
شــما هماننــد قابیــل نباشــید کــه بــه بــرادرش تکبــر کــرد خــدا او را برتــری نــداد، خویشــتن را بزرگ 
می پنداشــت و حســادت او را بــه دشــمنی واداشــت. تعصــب آتــش کینــه را در دلــش شــعله ور کــرد 

و شــیطان بــاد کبــر و غــرور در دماغــش دمید)نهــج البالغــه، خطبــه 192(.

2-2-4. هالکت و نابودی

پیامبــر اکــرم می فرماینــد: ســه چیــز اســت کــه انســان را هــالک می کنــد؛ بخلــی کــه انســان 
از آن پیــروی کنــد، هوای نفس که شــخص در برابر آن تســلیم شــود و خودخواهی و خودشــیفتگی 
انســان بــه خــودش )حــر عاملــی، 1390ق، ج 1: 101(. امــام صــادقg نیــز فرموده انــد: کســی 

که گرفتار خودشــیفتگی شــود هــالک می شــود)کلینی، 1405 ق، ج2: 313(.



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 3 . پاییز1401

147 با تأکید بر روایات امیرمؤمنان علی بررسی تطبیقی خودشیفتگی از منظر روان شناسی و روایات معصومان
)علیرضا ذوالفقاری، حسن رضا خلجی(

امیــر مؤمنــان علــیg فرموده انــد: خــدا را! خــدا را! از تکبــر و خودپســندی، از تفاخــر جاهلــی 
بــر حــذر باشــید کــه جایــگاه بغــض، کینــه و رشــد وسوســه های شــیطانی اســت کــه ملت هــای 
ــرو  ــت ف ــای جهال ــه در تاریکی ه ــا ک ــا آن ج ــت، ت ــب داده اس ــین را فری ــای پیش ــته و امت ه گذش

رفتنــد و در پرتــگاه هالکــت ســقوط کردند)نهــج البالغــه، خطبــه 192(.

2-2-5. قضاوت متعصبانه و مطلق گرایی

از پیامدهــا و آثــار خودشــیفتگی قضــاوت متعصبانــه و مطلق گــرا بــودن اســت بــه خــود و آنچــه بــه 
خــود مربــوط می شــود. در روایتــی کــه مرحــوم شــیخ کلینــی از حضــرت علــیg نقــل می کنــد، 
بیــان شــده  کــه خودشــیفتگی بــر چهار شــعبه اســت: تکبــر، فخــر، غیــرت کاذب و نابجــا و تعصب 
جاهالنــه. هــر کــس خــود را بــاال ببینــد بــه حــق پشــت می کنــد و هــر کــس فخــر کنــد بــه فســق 
و فجــور مبتــال می شــود و هــر کــس غیــرت کاذب نشــان دهــد بــر گناهــان اصــرار مــی ورزد و هــر 
کــس تعصــب جاهالنــه بــه خــرج دهــد ظلــم می کنــد. و چــه بد چیــزی اســت در پــل صــراط کاری 
کــه بیــن پشــت کــردن بــه حق و فســق و فجــور و اصرار بــر گناهــان و ظلــم باشــد)کلینی، 1405ق، 

ج2: 394(.

آن هــا فقــط بــه شــرطی روابــط دوســتانه یــا عاشــقانه برقــرار می کننــد کــه ایــن احتمــال وجــود 
داشــته باشــد کــه طــرف مقابــل بــه پیشــبرد مقاصــد آنــان کمــک کنــد یــا بــه طریقــی دیگــر عــزت 

نفــس آن هــا را افزایــش دهد)انجمــن روان پزشــکی آمریــکا، 1396: 709(.

2-2-6. آشکار شدن عیوب

ــه  ــرد ب ــم ف ــود و کم ک ــکار می ش ــان آش ــوب انس ــیفتگی، عی ــود ش ــالل خ ــه اخت ــال ب ــر ابت ــر اث ب
بدی هــا و گناهــان روی مــی آورد. در ایــن بــاره امــام علــیg فرموده انــد: بــر اثــر خودشــیفتگی و 

ــدی، 1388: 251(. ــود)تمیمی آم ــکار می ش ــا آش ــا و عیب ه ــود، بدی ه ــنودی از خ خش

2-2-7. غفلت از گناه

خودشــیفتگی ســبب غفلــت و فراموشــی از عیــوب و گناهــان می شــود یــا فــرد آن هــا را کوچــک 
و ناچیــز می شــمارد. شــخص گرفتــار ایــن بیمــاری هرگــز حاضــر نیســت از دیگــران ســؤالی بپرســد 
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یــا مشــورتی بگیــرد. بــدون داشــتن آگاهــی الزم در همــه امــور اظهــار نظــر می کنــد و خــود را در 
تمامــی زمینه هــا صاحــب  نظــر و باالتــر از بقیــه می پنــدارد. ایــن مــوارد باعــث می شــود کــه فــرد 
رشــد نکنــد، در غفلــت و بی خبــری بمانــد و نتوانــد خطاهــا و گناهــان خــود را تشــخیص داده و از 

آن هــا دوری کند)مجلســی، ج 72: 316(.

2-2-8. تنفر عمومی

خودشــیفته ها افــراد از خودراضــی هســتند کــه هرگــز عیــوب خــود را نمی بیننــد. آن هــا همیشــه 
ــع  ــل توق ــن دلی ــد و به همی ــاع می پندارن ــبد اجتم ــب و گل سرس ــناس، بی عی ــود را وظیفه ش خ
دارنــد کــه دیگــران بــه آن هــا احتــرام بگذارنــد و در خدمــت آن ها باشــند.به همیــن دلیــل، اطرافیان 
از آن هــا ناراحــت و خشــمگین می شــوند و بــه آن هــا بی اعتنایــی می کننــد. امیــر مؤمنــان 
ــت  ــی و ناراح ــاد ناراض ــی زی ــو خیل ــران از ت ــرا دیگ ــاش، زی ــند مب ــد: خودپس ــیg فرموده ان عل

خواهنــد شــد)نهج البالغــه، حکمــت 6(.

2-3. علل خودشیفتگی 

بــزرگان معرفــت و اخــالق علــت اصلــی خودشــیفتگی را جهالــت برشــمرده  و اکتســاب معرفــت 
را تنهــا راه درمــان ایــن بیمــاری ذکــر کــرده اند)فیــض کاشــانی، ج 6: 277(. در عیــن حــال، ایــن 
عالمــان اخــالق، علــل و انگیزه هــای فرعــی مختلفــی نیــز بــرای آن بیــان کرده اند)همــان: 276( 
کــه می تــوان گفــت آن هــا در حکــم میانجــی یــا واســطه هایی تلقــی می شــوند کــه جهالــت فــرد 
خودشــیفته در قالــب یــک یــا چنــد مــورد از آن هــا تبلــور پیــدا می کنــد. برخــی از ایــن میانجی هــا 
ــب و  ــل ت. نس ــوش و عق ــی پ.ه ــدرت و توانای ــی ب. ق ــال و زیبای ــف. جم ــت از: ال ــارت اس عب
خانــدان ث. انتســاب بــه قدرتمنــدان و حاکمــان ج. زیــادی فرزنــدان چ. مــال و ثــروت ح. فکــر و 
اندیشــه)همان :282-287(. ذکــر علــت و اســباب ایــن اختــالل از آن جهــت ضــروری اســت کــه 

بــرای درمــان بایــد بــا علــل و ریشــه ها مبــارزه کــرد نــه بــا معلــول.

2-4. درمان

ــه دو صــورت عــام و خــاص مطــرح  ــن بیمــاری ب ــات معصومــانb درمــان و معالجــه ای در روای
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و توضیــح داده شــده اســت. مقصــود از درمــان عــام، درمانــی اســت کــه درمــان ایــن اختــالل را 
در همــه اقســامش بــا هــر علتــی هــدف قــرار داده و کارایــی دارد و منظــور از درمــان اختصاصــی 

درمــان خودشــیفتگی بــا توجــه بــه علــت آن اســت.

2-4-1. درمان عام

چنان کــه گفتــه شــد، بــزرگان اخــالق اصلی تریــن ســبب خودشــیفتگی را جهالــت دانســته اند؛ 
بنابرایــن، راه درمــان آن را هــم معرفــت ذکــر کرده انــد: معرفــت بــه خداونــد متعــال و معرفــت بــه 
خــود. بدیــن شــکل کــه انســان پــروردگار خــود را بشناســد و بدانــد کــه عظمــت، کمــال و عــزت 
ســزاوار غیــر او نیســت و خــود را نیــز بشناســد و بدانــد کــه بــدون تکیــه بــر خداونــد متعــال از هــر 
ذلیلــی ذلیل تــر اســت. بزرگــی برازنــده کســی اســت کــه وجــود همــۀ موجــودات مســتند به اوســت 
ــد  و کمــاالت دیگــران همــه پرتــوی از آن کمــال مطلــق اســت. پــس اگــر کســی بزرگــی کنــد بای
به واســطۀ پــروردگار خــود بزرگــی کنــد و اگــر بــه چیــزی فخــر و مباهــات کنــد، بــه آفریــدگار خــود 

افتخارکنــد و خــود را حقیــر و ناچیــز بدانــد. 

امیــر مؤمنــانg خطــاب بــه مالــک اشــتر می فرماینــد: و اگر بــا مقــام و قدرتــی کــه داری، دچار 
تکبــر یــا خودبــزرگ بینــی شــدی، بــه بزرگــی حکومــت پــروردگار کــه برتــر از حکومــت توســت نــگاه 
کــن، تــا تــو را از آن سرکشــی نجــات دهــد و تنــدروی تــو را فرونشــاند، و عقــل و اندیشــه ات را بــه 
جایــگاه اصلــی بازگرداند)نهــج البالغــه، نامــۀ53(. اگــر انســان در عظمــت و بزرگــی پــروردگار و در 
کوچکــی و ضعــف خــود بیندیشــد، دیگــر جایــی بــرای رســوخ صفــت خودشــیفتگی در روحــش 
باقــی نمی مانــد. آری انســان همیشــه بایــد در نظــر داشــته باشــد کــه او از نطفــه ای بــد بــو و پســت 
آفریــده شــده و بعــد از مــرگ، بدنــش می گنــدد و از بــوی تعفنــش همــه بیــزار و فــراری هســتند 
ــد و  ــر ســرش چــه می آی ــر دارد کــه ب ــه خب ــن دو نیســت. ن ــۀ بیــن ای و زندگــی چیــزی جــز فاصل
ــری را  ــه خی ــی دارد ک ــه قدرت ــت. ن ــش اس ــی در کمین ــات و بیماری های ــه آف ــه چ ــد ک ــه می دان ن
بــه ســوی خــود بکشــاند یــا شــری را از خــود دفــع نمایــد. پــس چنیــن موجــودی چگونــه ســزاوار 

خودشــیفتگی اســت؟
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2-4-2. درمان خاص 

منظور از درمان خاص یا تفصیلی آن اسـت، انسـانی که به بیماری خودشـیفتگی مبتالسـت و از 
آن رنـج می بـرد، بررسـی کنـد که چه عاملی سـبب خودشـیفتگی او شـده، بـر روی آن تمرکز کند و 
بـه درمـان خـود بپردازد. اگر به سـبب جمال و زیبایـی که از آن برخوردار اسـت، دچـار این بیماری 
شـده بایـد به این موضوع بیندیشـد کـه این زیبایی بـه زودی در معرض زوال اسـت و با کوچک ترین 
بیمـاری یـا عبـور از جوانـی و رسـیدن پیـری از بیـن خواهـد رفـت و مرگـی کـه همـه آن را خواهنـد 
چشـید، ایـن زیبایی را تبـاه می کند. چنان کـه امیر مؤمنان علـیg درباره مـردگان می فرمایند: 
اگرچـه آثارشـان نابـود و اخبارشـان فراموش شـده، اما چشـم های عبرت بیـن آن ها را می نگـرد و با 
گـوش جـان اخبارشـان را می شـنود که با زبان دیگـری با ما حرف می زننـد و می گویند: چهره های 
زیبـا، پژمـرده و بدن های نازپرورده پوسـیده شـد و بـر اندام خود لباس کهنگی پوشـانده ایم و تنگی 
قبـر، مـا را در فشـار گرفته، وحشـت و تـرس را از یکدیگر بـه ارث برده ایم. خانه هـای خاموش قبر بر 
مـا فـرو ریختـه  و زیبای های انـدام ما را نابود و نشـانه های چهره هایمان را دگرگون کرده اسـت)نهج 
البالغه، خطبۀ 221(. اگر انسـان به خاطر قدرت و توانایی اش دچار خودشـیفتگی شـده اسـت، 
بایـد همـواره بـه یاد داشـته باشـد کـه چه بسـا بیماری بـر او مسـلط و قدرتـش ضعیف شـود. یا اگر 
قدرتـش ناشـی از موقعیـت اجتماعـی  اوسـت، باید در نظر داشـته باشـد که این قدرت همیشـگی 
 gنبـوده و رو بـه زوال اسـت وگرنه از قدرتمندان پیشـین به او نمی رسـید. چنان کـه حضرت علی
دربـارۀ مـردگان مدفون در قبرسـتان فرموده اند: برخـی از آن ها دارای عزتی پایـدار و درجات واالی 
افتخـار بودنـد. پادشـاهان حاکـم، یـا رعیـت سـرافراز بودند کـه سـرانجام بـه درون بـرزخ راه یافتند 
و زمیـن آن هـا را در خـود گرفـت و از گوشـت بدن هـای آن هـا خـورد و از خـون آنـان آشـامید، پـس 
در شـکاف گورهـا بی جـان و بـدون حرکـت پنهـان مانده اند)نهـج البالغـه، خطبـۀ221(،  امـا اگـر 
خودشـیفتگی به سـبب عقل و زیرکی انسـان باشـد، پس باید توجه کند که انسـان عاقل پیرامون 
صفت خودشیفتگی نمی گردد و این صفت حکایت از نادانی صاحبش دارد. باید فکر و ذهن خود 
را خطا و اشـتباه پذیر بداند و به رأی و نظر خویش مطمئن و مغرور نشـود و بداند که خودشـیفتگی 
باعـث هالکـت آدمی می شـود و آنچه باعث هالکت شـود، عقـل نبوده، بلکه نادانی و جهل اسـت. 
چنان کـه امیـر مؤمنـانg فرموده انـد: عقـل هدایت می کنـد و انسـان را نجات می دهـد و نادانی 
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انسـان را گمـراه و هـالک می گرداند)تمیمـی آمـدی، 1388: 256(. نیز روایت شـده که شـخصی 
از امام صادقg پرسـید: عقل چیسـت؟ ایشـان فرمودند: چیزی اسـت که به وسـیلۀ آن خداوند 
رحمان پرسـتش و بهشـت بـه دسـت می آید)کلینـی، 1405،ج1: 11(. مطابق این روایت، کسـی 
کـه بـه علـت هوش و عقل خودشـیفته شـده، باید دریابد کـه آنچـه در او به عنوان عقـل خودنمایی 
می کنـد، نمایـش عقل اسـت، چون پایان عقل ورود به بهشـت اسـت و پایان خودشـیفتگی جهنم 

و عذاب هـای آن.

3. نتیجه گیری

آنچــه در روان شناســی بــه نــام خودشــیفتگی مطــرح  شــده، در تعلیمــات اســالمی بــا مفاهیــم 
تکبــر، عجــب، فخرفروشــی، تعصــب و غیــرت کاذب معرفــی شــده اســت. در ایــن بررســی، هشــت 
ویژگــی اصلــی اختــالل خودشــیفتگی کــه در پژوهش هــای روان شناســان مطــرح شــده بــود، در 
روایــات اســالمی یافتــه و دربــارۀ آن هــا بحــث شــد کــه نشــان داد هم پوشــانی  و هم راســتایی زیــادی 
ایــن اختــالل شــخصیتی از منظــر روایــات بــا معــادل روان شــناختی خــود دارد و ویژگــی برجســته 
و اصلــی مبتالیــان بــه ایــن اختــالل کــه داشــتن توجــه و عالقــه افراطــی  بــه نیازهــا، تمایــالت و 
باورهــای خــود اســت ســبب می شــود فــرد در حــد ســتایش و پرســتش خــود پیشــروی کنــد و حتی 
بــه شــخصیت، حقــوق، دیدگاه هــا و باورهــای دیگــران توهیــن و تجــاوز نمایــد. ویژگی هایــی مثــل 
نداشــتن درک صحیــح از واقعیــت، رشــدنیافتگی و جمــع آوری ثــروت و قــدرت مختــص آموزه هــای 
روایــی اســت و در روان شناســی بــه آن اشــاره ای نشــده اســت. دربــارۀ پیامدهــای ایــن اختــالل بــا 
وجــود هم پوشــانی در روایــات اســالمی بــا دیــدگاه روان شناســی، ویژگی هــای حرکــت بــه ســوی 
جهالــت و خــواری، دوری از خداونــد، هالکــت و نابــودی و غفلــت از گنــاه خــاص دیــدگاه اســالمی 
اســت و در مجمــوع در روایــات معصومیــنb ایــن اختــالل شــخصیتی دقیق تــر و کامل تــر بحــث 
شــده اســت. از دیــدگاه امیــر مؤمنــان علــیg خودشــیفتگی ممکــن اســت آن قــدر قــوی باشــد 
ــا آنچــه هــوای نفــس و دلشــان طلــب می کنــد،  کــه فــرد مبتــال بــدون بررســی ایــن نکتــه کــه آی
مناســب  اســت یــا خیــر، از خواســتۀ دل بیمــار خــود اطاعــت کنــد و هواهــای نفســانی را به عنــوان 
دلبــر و مقصــد اصلــی زندگــی قــرار دهــد و حاضــر نباشــد دقیقــه ای دربــارۀ نادرســت بودن تفکــر 

ــد. خود بیندیش
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ــردی  ــی و ف ــرب اجتماع ــار مخ ــیب و آث ــالل آس ــن اخت ــه ای ــه این ک ــه ب ــا توج ــات ب ــر روای از منظ
فراوانــی از قبیــل قضــاوت متعصبانــه، تحصیــل نکــردن علــم، تنفــر عمومــی، غفلــت از گناهــان، 
ــت  ــت، هالک ــوب و در نهای ــال خ ــاداش اعم ــن پ ــال، از بین رفت ــد متع ــدن خداون خشمگین ش
ــود، در  ــا در خ ــن ویژگی ه ــاهدۀ ای ــورت مش ــراد در ص ــه اف ــت ک ــته  اس ــال دارد، شایس ــه دنب را ب
جســت وجوی درمــان باشــند. بــا توجــه بــه این کــه علــت اصلــی ایــن بیمــاری جهالــت بــه خداونــد 
و خــود ذکــر شــده و از میانجی هایــی همچــون جمــال و زیبایــی، قــدرت و توانایی، نســب و خاندان 

ــت.  ــت اس ــب معرف ــان آن کس ــد، درم ــتفاده می کن ــباب اس ــوان اس ــروت و ... به عن ــال و ث وم
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