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  ،روانشناس محترم

رم که در باره ديگران اصًال دوست نداالبته بگويم که .  يکی از آشناهايمان احتياج به راهنمائی دارم بهتربرای شناخت

 اين شخص می، هايماندر معاشرت. تـ آمده اس به تنگ در سختما دلمان از دست اين آدم زيادی از عده اّما بدگوئی کنم؛

به آن وسيله خودش را در او مرتب دست به اعمالی می زند تا .  قرار گيردتوجه بقيه فقط خودش مورد واهد که هميشهخ

اگر شخص ديگری راجع به . او تعريف و تمجيد کنندکارهای  از م جلوه دهد و انتظار دارد که همهنظر ديگران مه

اکثر بعدًا . ودـناراحت می شسخت و فورًا از کوره در رفته ده وی اظهار کند، او موضوع يا مطلبی نظری مغاير با عقي

 ا به زشتی مورد شماتت و سرزنشص ديگر او راشخا که ؛به شيوه دراماتيکی برای ديگران توضيح می دهداين موارد را 

نش وی نشان داده که واکبه همه  از وی انتقاد کند، چون تجربه  در حضور جمعکسی جرأت ندارد که. تـقرار داده اس

د ـاو هيچ توجهی به خواستها و عالئق اطرافيانش ندارد و چنين به نظر می رس. محيط دوستانه آن جمع را خراب می کند

تحمل کند که شخص ديگری بتواند  اصًال نمی تواند یو. ايد تماشاچيان صبور و با حوصله نمايشنامه های او باشندبقيه بکه 

تصور می کند .  کندفکراحتمالی اصًال  چنين ت ندارد که راجع بهـاو حّتی دوسواقع، در . ی را بهتر از او انجام دهدکار

نظرات وی مرتب در تغيير و تحول است؛ گاهی اّما در مورد اطرافيانش، . که در تمام زمينه ها صاحب نظر مطلق است

در روابط او . ه می نمايدظرش انسان ديگری جلوبه ننسبت به شخصی اظهار تنفر می کند و زمان ديگری همان شخص 

 شناسائی يکديگر را به غلط به آنها ،با اظهارات نادرست و ناشايستسعی دارد که ديگران با يکديگر نيز دخالت کرده و 

 بقيه عمرمان را با  بايدبدبختی اينجا است که. را کامًال باور می کنندنمايد؛ و متأسفانه بعضی از نزديکان او حرفهايش 

  ی هست؟آيا اميدی به تغيير چنين آدم. رانيمذچنين شخصی بگ

  ،پرسش کننده محترم

 خصی قدرت ديد و درکـ چنين ش. کرده ايد و تصويررا مطرحطاف ی با طبيعتی غير قابل انعخود آدمدر سؤال شما 

 او در .ندکل پيدا می کـه قاطعی برايش شيددفعتًا عقی  و موضوععيتموق  ديگران را ندارد و برای هر و افکاراحساسات

، و به همين دليل برای او اهميتی ندارد که به واقع در دنيائی زندگی می کند که به دور محور وجود خودش می گردد

مورد تمجيد و  تفکر است که  اين در احاطهتمام ذهن اين فرد. کندبقيه در زندگی توجه و نحوه تفکر  توقعات ،خواستها

 او را برای  ديگران، و شايسته و اليقی استفرداو به خودش ثابت نمايد که ن وسيله تحسين اطرافيانش قرار گيرد، تا به اي

اين شخص  که ؛آن استتوجه در واقع، عّلت اصلی اين احتياج شديد به تحسين و اّما  . ستايش می کنندششايستگی و لياقت

در عمل، رفتار اين  .پذيرند همانطور که هسـت او را می که ديگران شخصيت واقعی او را قبول داشته واطمينان ندارد 

، چون هيچ يک از ما دوست  افراد در جمع موجب تحريکات عصبی و حّتی برانگيختن خشم و نفرت بقيه می گرددليقب

ی که و است بدتر از همه اين ،مخصوصًا.  باشيمیتر زندگانی کس ديگرحنه يا سياهی لشگر تآـصجزئی از م که فقط نداري

 رفتار احساس فکر می کنم که دليل اين.  در روابط ديگران با يکديگر نيز دخالت می کند، به شرح فوق،یبه طريق زشت

 صفات خوب ديگران او از مشاهده. به کنترل آن نمی باشدحسادت و رشکی است که در درون او رخنه کرده و وی قادر 

نکته مهم اينجا . او هم باعث رنج و آزار آنها شودی دارد که  سع در عوض،نج می برد، وت رـاسا که خودش فاقد آنه

 و بر عکس، اعمال خود را منصفانه و ؛رفتارشان آگاهی ندارند اشخاص به هيچ وجه از انگيزه و منشأ  قبيلايناسـت که 

  .به حق می پندارند



در علم روانشناسی وقتی بحث . اشد بندگانی شما بايد سخت و طاقت فرسااگر با چنين شخصی در رابطه نزديکی هستيد، ز

؛ يا به اين معنی که طبيعت و خوی آنها دچار انند می د"اختالل طبع"از چنين افرادی می شود، اصطالحًا آنها را دچار 

 ،انواع مختلفی دارد؛ ولی مشکلی که در تمام آنها مشترک می باشد اين است" اختالل طبع". آشفتگی و پريشانی شده اسـت

 را  هيچ کس نمی تواند طبيعت يا خلق و خوی اونی که خود شخصی که دچار چنين اختاللی هست نخواسته باشد،که تا زما

 هبو برای خالصی از اين رنج  کند، اس رنج و عذابـ از اين اختالل يا آشفتگی احساّما اگر زمانی خودش. عوض کند

حتی در اين  . بتواند خودش را تغيير دهداس مربوطه با راهنمائی روانشنی مراجعه نمايد، احتمال دارد کهروانشناس

اين   به بهتر است که، بنا بر اين.انها را عوض کردـ طبيعت و خوی انسصورت هم مسلم نيست که بتوان با روان درمانی

ود را خآيا مجبوريد که ارتباط .  باشيد که چگونه می توانيد خود و نزديکان خود را از آسيب چنين شخصی حفظ نمائيدفکر

گوی خواسته های توجه و تحسين  بهتر آن است که زياده پاسخاگر چنين اجباری وجود دارد، با چنين فردی ادامه دهيد؟

 او را کنترل  زيادی توقعات و مناسـب، محدوديتهای معقول برعکس، با ِاعمال خود پرستی نباشيد؛ بلکهن آدم پر توقع وچني

د، تا او رفتار به طور طبيعی، محترمانه و انسـانی عمل نمائيتان با چنين شخصی برخوردمی کنم که در يه ـتوص. نمائيد

 با ی در خواسـته های نسبتًا کوچکش و مواجهه دادن اوين فردگاهی مأيوس کردن چن. شما را حمل بر بی احترامی نکند

  و واقعيتهای تجربياتبرخورد بادر . ودـ ش شده و موجب بهبودی حالش مفيد واقعت برايشـممکن استجربيات تلخ زندگی، 

 الم نيست؛وع پی ببرد که او بزرکترين، زيباترين و عاقل ترين انسان عـ، احتمال دارد که رفته رفته به اين موض زندگیتلخ

  . دارند که او می تواند از آنها برخوردار گردد و محاسنیبلکه ديگران هم توانائيها


