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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )286( سـواهـــــا ومـا

   !!النرجسي وما ُيرسي

  
 

  صـــــادق السامرائــــي. د 
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   

     
 

 

��ة ف����� �الغ�ور واألنان�ة , ال�ف ح� : ال��ج��ة��وال�عالي وال�ع#ر , وق& ت$#ن إض��ا�ا �ال
 .�األه��ة وال+�ع

وال , ول&Aه ق&رات ن+اح وذ=اء , وصاح:ها ی�4 �أنه ه# األف5ل واألق#4 واألج�ل واألرقى م0 غ��ه 
5���D= Eا ج&ا م, ی#ج& أح& ف#قه Fة الِق:ل له بها وIJ5ع نف�ه في م#اقف صF0 إن+ازاتهو. 

 . ف$ل ما Aق#م �ه عE�Q وف�F&, وF�F& إح��اما وتق&ی�ا م����ا وم&حا و�NOًء 
فه# م�ل#ق خاص �\اجة ل�فاعل خاص إل�Aانه �إم�الك ق&رات , و4�F أنه دائ�ا في ال�ق&مة والق�ة 

 .فال ��aة ألح& غ��ه, وFعامل ال�اس �إس�عالء وOح�قار وOن$ار , خاصة 
�ع�ون , عاناة اآلخ�0F وال ��Aلc شع#را ��A ا�� Eار=�ه�و�F#قع م0 غ��ه ال�ض#خ . فال �f�Aه م

 . فه# ال�A klأل وال �Aُأل, وOن سأل�ه زع�عF�:= hاءه وخ&شh معالE ذاته , ألف$اره وع&م إه�الها 
 . وF:&و إس�غالل�ا ج&ا ح�ى ول# أصاب غ��ه �أض�ار ج���ة

 0Fم0 ق&ر اآلخ� n\ه� لغة ب&ن�ة تQFُی�=�ون عل�ه ألن, و Eه:�\Fغارون م�ه وA Eع�ق& أنهA ه , هA&ول
 . ف$0 �ع�&ا ع�ه ألنه س��م�c أرضا حال إق��ا�c م�ه, م�اكل في عالقاته 

 .وه# غ�� واقعي وأه&افه خارقة وال معق#لة وم:��ة على رؤFة وه��ة
 

 .وفي داخله ال 
	ع� �األمان
ال��ج ال��� ال�ائ\ة األب�q الل#ن وال��Iاهي  إن =ل�ة ن�ج ال تl=�نا ب�Iات, والع+�� في األم�

 . �+�اله
ألن أحادی�Dا م�\#نة �ال�ف�دات ال�أساوFة ال\��Fة القاس�ة وال&م#Fة , بل وال ن$اد نع�فه ون�\&ث ع�ه

 .إلى ح& ال��اع
��Fة وFفعل Iال ��� ال�فA hاب سل#=ي مق���واض Eال��ج��ة ال�ي هي داء وخ�� �=lت ون�ج

 . علف�ها ما Aف
وع�قها ع�قا , الkl أح� نف�ه حIا ش&ی&ا , وهي م��قة م0 ال��Dل#ج�ا ال�#نان�ة ن�Iة إلى نار=��#س 

 ب0 ال�ل#ح لل�لى�a t� . فاق ع
 . وق& رفq نار=��#س ال�واج م0 إح&4 اآللهات ألنه م�غ#ل �ع�t ص#رته في ال�اء

وق& , &ا فأمه ح#رFة وأب#ه ال�ه�وvعq األسا��N تق#ل أن نار=��#س أو ن�س� =ان Nفال ج��ال ج

وقد  , حب النفس  : النرجسية
تكون إضطرابا بالشخصية فتتميز  

والتعالي  , بالغرور واألنانية  
والشعور باألهمية والجشع

يرى أنه دائما في المقدمة  
فهو مخلوق خاص بحاجة  , والقمة  

لتفـاعل خاص إليمانه بإمتالك  
ويعامل الناس  , قدرات خاصة  

فـال  , بإستعالء وإحتقـار وإنكار  
قيمة ألحد غيره

, ال يمتلك شعورا بمعاناة اآلخرين  
فـال يمكنه مشاركتهم بما  

ويتوقع من غيره  . يشعرون  
, الرضوخ ألفكاره وعدم إهمالها  

وإن سألته زعزعت كبرياءه  
فهو  , وخدشت معالم ذاته  

الذي يسأل وال ُيسأل

هي مشتقة من المثيلوجيا  
, اليونانية نسبة إلى ناركيسوس  
, ا  الذي أحب نفسه حبا شديد

وعشقها عشقـا فـاق عشق قيس بن  
الملوح لليلى
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 . ت�Iأ له الع�اف ت�F�vاس �أنه س�F#N x�Jال ���w أن ال ی�4 نف�ه
��ب م0 �\��ةA ه أح& أع&ائه �أنFغ�A وع�&ما فعل رأ4 نف�ه في ال�اء ف�ات ل\اله وت\#ل , وذات ی#م

  .lاتال�ي صارت رم�ا لل\� �غ�� عاNفة أو شع#ر ل�&ة اله�ام �ال, إلى زه�ة ال��ج
�� ی�\#ل ما ب�0 ع�t اآلخ� وع�t الlات Iله حاجات نف��ة , وال tق\A اآلخ� ألنه t�وق& Aع

 . صارخة في ع�t الlات
��لn األم� فال نع�ف أن الع�t م�Iادل أم ع�t للlات A ة��D= وفي أح�ان ,  Ezن�ج�ي م�عا �وح

��Fة ال��فاعلة في معادلة الع�t أو ال\� أAا =انIاف ال�Nن#عها ل&4 األ. 
ح�{ ی�\#ل أص\اب ال$�اسي إلى , ولل��ج��ة أث� =:�� في ح�ات�ا خ�#صا الDقا}�ة ال��اس�ة م�ها 

. ال ت�4 وال ت��ع إال ما A\قt اللlة ال��ج��ة وتف��E ال�قام الlاتي إلى درجة ال�أل�ه, أورام ن�ج��ة م~ذAة 
ه ق& وضعه على ال$�سي ل�\ق�t وأن رvّ , فال��ج�ي A\�� ما Aفعله واج� مهE مN 0ق#س الIJادة 

 . غاAاته م0 خالله
ف���ع م0 ال+ال على , وت����ل قائ�ة ال��Iات ال��ج��ة وت�ف+� وت��ج ع0 ح&ود ال�عق#ل 

 . ال$�سي Nاغ#تا أو ف�ع#نا ی�عالى على =ل ق#ة أمامه
 

 . فال ی�" إال نف�ه في م�آة ال��ج��ة ال����ة
h�� , ح�م ال5#ء القادمة إل�ه ألنه ال ی�F& أن ی�4 إال ما }�ة  و5Fع أمام ع���ه ع&سات مقع�ة ت

�غي إلى ش�ا0�N ب�ي ال��ج ال�ي تع:{ في عقله وخ�اله, وال ی��Q إال إلى وجهه Fو . 
�ل �ه إلى حالة ال+�#ن A &نفعالي قOو k�$اب ف��إض� �اب ال����جA وفي ال���+ة . 

F#ا قf0 م��اسFاتي ی:&و لآلخ�lج�#نه ال Eغ�vة وIه� �ه , ا وصاحv#إلى ع� �Qف�د م0 ال� kت��ع أ
�ه ���ألن ذلc م0 ال�\�مات وال+�ائE ال�ي Aق5ي ��#ج:ها ال&س�#ر ال��ج�ي , وتأمل سل#=ه وت

 . �اإل�ادة 
وال\&ی{ ع0 إن+ازاته , وذلc ألن أ�ال�ة ال��ج��ة الlیA 0\��#ن �ال$�سي م�ه�f#ن في ت5��E ذاته 

 .ال�ارقة وذ=ائه و�Iق��Fه وق&راته
وفي غاAة ال\�اس�ة ألk نق& , إن ال��ج�ي ال+ال على ال$�سي م�\#ن �الع�Qة في خ�اله وتف$��ه 

فه# في ص�&وق ذاته , وال AفهE =�� ی�عاNف مع اآلخ�0F , وال �f�Aه أن A\��ل إم�&اح أحٍ& غ��ه , 
&Fما ی� t0 أدوات ل�\ق�F4 اآلخ��Fو . 

�ع�ه �أنه خاص وال م�Dل له وت�اه Aق�ب َم��A 0\ه ال�ع#ر ب�5Fُات وlال E��وعل�c أن ُتl=�ه �أن , 
�� على اإلNالقIل$ها أح& م0 ال�A ق&راته ال. 

ع�فh ش��ا وغابh " ف�ا أك�D الlی0 ال ی~م�#ن �ق#ل ,  أما في عالE الDقافة واألدب فال\الة ت��ا�ه 
وأنهE ,  ق��ة ما Aع�ف#نه �\�ا م&ی&ا وهE الlی0 ح�:#ا , ف��اهE ی�#ه�#ن م�لt ال�ع�فة , " ع�c أش�اء

ف���Qون لغ��هE م0 , وOن ش�h أن:�اء اإلب&اع واألدب , األوص�اء على هlا ال+� األدبي أو غ��ه 
 .وتلc عاهات سل#=�ة في م+��عات م�$#vة ��ا ف�ها, أب�اجهE ال�ي ی�ونها �+#ار الق�� 

 
��Fة تعاني م0 داء Iوال�+��عات ال"ع�&ما , وت�اب �ال$��D م0 ال��Iات " سال�� "أو " ال��ج

ف���0f م0 ال�+��ع و5Fع الل+ام عل�ه , ت�\#ل إلى ح�ان ��A��ه ف�د ن�ج�ي ال�Iاع  في أk م�&ان 

ذات يوم يغريه أحد أعدائه بأن  
وعندما فعل  , يشرب من بحيرة

رأى نفسه في الماء فمات لحاله  
التي  , وتحول إلى زهرة النرجس  

صارت رمزا للحب بغير عاطفة أو  
شعور لشدة الهيام بالذات

للنرجسية أثر كبير في حياتنا  
, فية السياسية منها  خصوصا الثقـا

حيث يتحول أصحاب الكراسي  
ال  , إلى أورام نرجسية مؤذية  

ترى وال تسمع إال ما يحقق اللذة  
النرجسية وتفخيم المقـام الذاتي  
إلى درجة التأليه

تستطيل قـائمة الرغبات النرجسية  
وتتفجر وتخرج عن حدود  

فتصنع من الجالس  , المعقول  
نا  على الكرسي طاغوتا أو فرعو 
. يتعالى على كل قوة أمامه

في النتيجة يصاب المتنرجس  
بإضطراب فكري وإنفعالي قد  
. يصل به إلى حالة الجنون

وبرغم جنونه الذاتي يبدو  
لآلخرين متماسكا قويا وصاحب  

تمنع أي فرد من النظر  , هيبة  
إلى عيوبه وتأمل سلوكه  
 وتشخيصه

إن النرجسي الجالس على  
بالعظمة في    الكرسي مشحون

وفي غاية  , خياله وتفكيره  
وال يمكنه  , الحساسية ألي نقد  

أن يحتمل إمتداح أحٍد غيره
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 . وF\&د رؤ�Fه ووجه�ه
ال��ا�ة ب&اء اإلدمان على اإلAالم , وفي م+��عات�ا ال$��D م0 ب�ي ال��ج وأق#ام ال$�اسي واألح�اب 

��Iاء الlیOل�لة,  وlات الlالم الz ال\اجات ال��ج��ة القا�عة في tل$ي ت\ق. 
وه# مDل اإلنفل#ن�ا , ف&اء ال��ج وvاء م�م0 م�#0N �ال$�اسي وvاألش�اص اآلخ�0F م0 ح#لها 

��:هE ��ق�ل Fو ��Iب�0 ال ��ف$ل م0 ح#له وvق�vه وت\h , �ا فإذا =ان ال+ال على ال$�سي م���ج, ی��
 . وصای�ه س��اب#ن �ال&اء

�غل بها , وفي ال�+��ع ال��ج�ي ال c�f�A أن ت\قt ش��ا �Fغ�ق في ذاته وA ألن =ل ف�د }�ه ,
, وF\�� ما ی�اه هّ#  ال�ق�0 , و4�F وجهه ال��#ه �ال��آة ال�\&�ة , و�Q�F لألم#ر م0 خالل ع&ساتها 

وهlه ال��االت واألف$ار ال��+�lة إل�ها ت��ع م�ه , خ�االت ن�ج��ة م�وعة وه# الkl  ی�4 ما }�ه م0 
 . وتق5ي عل�ه�ا في آن واح&, ق#ة ض& نف�ه وض& م+��عه 

�ع� عالجها, وال�+��عات ال�ي ی�E ال����ة عل�ها �ال$�اسي ال��ج��ة A اب �أم�اض� . ت
��k " إع�ف نف�c"و�v:� هlه اآلفة وأمDالها دّوت في األرض ص�خة Iأن ب&أ ال�+��ع ال lم�

 . �ال�عق�&
وذلc ب�هlی:ها وتق�Fعها وت#ج�هها , وال زل�ا نق#ل إن أعEQ ح�ب Aق#دها اإلن�ان هي ال\�ب على نف�ه 

وأن ال$��D , وغ��ها م0 العاهات ال�ف��ة ال�~ذAة , ألن مع�فة ال�ف تقي م0 اإلض��ا�ات ال��ج��ة , 
�� �ال�فّIجها م0 عاهاتها م0 العقائ& وال�ساالت ت��وت+علها ت&رk ح��ق�ها ومعاني ,  وت��vها وت

 . وج#دها في ال\�اة
��Fة ب��ج���ها ال�~ذAة Iال ت~=& , وق&راتها ال��\#نة �ال�&م�� واإلمعان �الق�#ة , وتلc هي ال�ف

�� في أع�اقه ال�ائIةIات�ة ال�ي ش�&ها الlال  .ع�ارة ال��ج
 "ا وتق#اهاونف وما س#اها أله�ها ف+#ره"

ألنه ال ی�فع�ا وال ی�فع " سل�ة ال��س��ي"ولَ�\lر , ول�0 ی&ی0 �ال��ج��ة الع��اء " لل��س��ي" ف�Iا 
 .بل A\قt أف&ح األض�ار ل�ا وله, نف�ه 

 .ول�&ن# م0 زه�ة ال��ج ون��ها ون���ع �أرF+ها ول#نها ال�الب
  !!ول��عE هللا عل��ا �ع�� ال��ج وال�F\ان

فداء النرجس وباء مزمن متوطن  
بالكراسي وباألشخاص اآلخرين  

وهو مثل اإلنفـلونزا  , من حولها  
ينتشر بين البشر ويصيبهم بمقتل  

المجتمعات التي يتم السيطرة  
, ي النرجسية  عليها بالكراس

تصاب بأمراض يصعب عالجها

ال زلنا نقول إن أعظم حرب  
يقودها اإلنسان هي الحرب على  

وذلك بتهذيبها  , نفسه  
ألن معرفة  , وتقريعها وتوجيهها  

النفس تقي من اإلضطرابات  
وغيرها من العاهات  , النرجسية  

النفسية المؤذية  

ولمن يدين  " للنرسيسي" فتبا  
ولَنحذر  , لعمياء  بالنرجسية ا

ألنه ال ينفعنا  " سلطة النرسيسي"
بل يحقق أفدح  , وال ينفع نفسه  

األضرار لنا وله

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa286-300121.pdf  

***   ***   ***   
 

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

***   ***   *** 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa286-300121.pdf 
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  الويب على18و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
  

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "زالمميّ  الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3@

  

*** *** *** 
 .... شاركونا اعمالنا على صفحاتكم للتواصل االجتماعي

  ...معا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبعد

  معا نرقى بانساننا، فترقى اوطاننا، وترقى امتنا
 

 

***   ***   *** 

 العربيـة   النفسيـة العلـوم شبكـة "
  العلمـي الموقـعانجازات  

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf      

   صفحة االستقبال  -
http://www.arabpsynet.com/   

  نفسانيـــــــــــون: االول الرابــــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ISTGIST.Ar.HTM&current_c2=2  

  مجــــــــــــــــــالت:الثانـــي الرابــــط  -
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/RevAr3.htm&current_c2=3  

  كتـــــــــــــــــــب :الثالـــث الرابــــط  -
w.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/BOOKS.ArLibr.htm&current_c2=4http://ww  

  معاجـــــــــــــــــم :الرابــــع الرابــــط  -
c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_  

  مؤتمــــــــــــــرات :الخامــس الرابـط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/CongAr.3.htm&current_c2=6  

  جمعيـــــــــــــــات:السـادس الرابـط  -
://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Ar3.htm&current_c2=7http  

  وظائــــــــــــــف :السابـــع الرابـــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsAr.3.0.htm&current_c2=8  

   
 

 


