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النفس المطمئنة

بإمكاننا  كان  إذا  ألنفسنا  صورا  نلتقط  فلماذا   >
النظر إلى أنفسنا في املرآة كل صباح؟

< أليس األمر غريبا؟!
من  السلوك  هذا  تفسير  على  أقدر  أحد  يوجد  ال 

فرويد!
إذا أحببت نفسي، ستحبني بدورك.

العديد  وأرسى  النفسي،  التحليل  فرويد  استحدث 
من القواعد مثل الذات، والالوعي، والعالج النفسي.

وأحد هذه األفكار أو القواعد هو اإلفراط في حب 
الذات، أو ما ُيعرف بالنرجسية.

وتروي واحدة من األساطير اإلغريقية قصة شاب 
وقرر  النهر  بجانب  يمشي  كان  نارسيسوس،  ُيدعى 
في  صورته  انعكاس  رأى  وعندها،  املاء.  بعض  شرب 
إلى  ينظر  طويال  وقتا  وقضى  بنفسه  عجب 

ُ
فأ املاء، 

خياله لدرجة أنه انعزل عن كل ما حوله.
يعانق  أن  يحاول  وهو  غرقا،  بموته  األمر  وانتهى 

خياله.
ويقول فرويد إن القليل من حب الذات أمر طبيعي.

عندما  نفسي،  مرض  إلى  يتحول  قد  األمر  لكن 
حب  على  القدرة  تفقده  لدرجة  نفسه  املرء  يحب 

اآلخرين.
وهذا هو معنى النرجسية.

اختبارات
السمات  لقياس  اختبارات  النفس  علماء  وطور 

الشخصية، ومن بينها النرجسية.
وفيما يلي بعض النتائج:

- يميل النرجسيون إلى النشاط الزائد على مواقع 
التواصل االجتماعي.

- مشاركة صور السيلفي ترتبط بالحب الزائد 
للذات.

- وثمة غرابة عندما يتعلق األمر بالرجال...
النساء عادة أقل نرجسية من الرجال

الرجال،  من  نرجسية  أقل  النساء  عام،  بشكل 
إال أنهن يشاركن صور السيلفي بشكل أكبر.

النفس  عاملة  كشفت  أخرى،  ناحية  ومن 
تزايد،  في  النرجسية  أن  توينج،  جني  األمريكية، 
معدل  بنفس  األخيرة  العقود  في  زادت  أنها  حتى 

زيادة السمنة.
على األريكة

مالحظاته  من  أفكاره  أغلب  فرويد  واستمد 
بكمية  كثيرا  سيهتم  كان  ما  وغالبا  اليومية. 

املعلومات املتاحة لنا في العصر الحالي.
ظاهرة  تحليل  إلى  سيسعى  كان  ما  وغالبا 

السيلفي.
الناس  أغلب  أن  سيالحظ  كان  ما  وغالبا 
حب  منطلق  من  ليس  السيلفي  صور  يشاركون 

الذات، وإنما ألنهم يريدون أن يحبهم اآلخرون.
طلب االهتمام

ويجب أن نأخذ في االعتبار أن فرويد بدأ عمله 
اتسمت  فترة  وفي  عشر،  التاسع  القرن  نهاية  في 

بالقمع الجنسي أكثر من عصرنا الحالي.

بعضهم  عن  ُيعزلون  والنساء  الرجال  وكان 
عن  التعبير  من  الخجل  على  وينشأون  البعض، 

رغباتهم الجنسية، أو حتى االستمتاع بها.
وعانت الكثيرات من مريضات فرويد، الالتي 
حالة  من  إيطاليا،  في  البندقية  مدينة  في  عشن 
املشي  على  القدرة  عدم  وهي  بالشلل«،  »الهوس 

بدون سبب جسدي واضح.
كان ُيعتقد أن حاالت الهيستيريا تصيب النساء 
والشعور  األرق،  كان  أعراضها  بني  ومن  فقط، 
بعدم الراحة، والعصبية، وعدم الشعور بالسعادة.

ورأى فرويد أن هؤالء النسوة ال يمشني كنوع من 
طلب االهتمام.

إلى هذه  فإذا كانت حاجتنا لالهتمام شديدة 
صور  بعض  مشاركة  األفضل  من  أليس  الدرجة، 

السيلفي؟
ربما تكون اإلجابة نعم، لكن هذا ال يعني غياب 
يتعلق  فيما  الهوس،  هذا  عن  االضطراب  شبهة 
على  تأثيرها  قدر  بنفس  اآلخرين  على  بتأثيرها 

من يلتقطونها.
غير سعيد

يعيشون  وهو  الناس  السيلفي  صور  وتظهر 
بحرص  ل 

ّ
عد

ُ
وت لتقط 

ُ
وت حياتهم،  لحظات  أفضل 

شديد.
يعيشون  لناس  بصور  محاطني  هذا  ويجعلنا 

حياة مثالية، ويتمتعون بأجسام مثالية.
الصور  هذه  أن  مؤخرا  الدراسات  وأظهرت 
األمان،  وعدم  والعزلة،  بالغبطة،  شعورنا  تزيد 

وعدم االندماج.
أكثر  األمر  هذا  يجعلنا  فرويد،  منظور  ومن 
عرضة لألمراض العصبية. يمكن لصور السيلفي 

أن تجعلنا غير سعداء.
ويقول فرويد: »الهدف من التحليل النفسي هو 
الشقاء  محل  بالسعادة  الطبيعي  الشعور  يحل  أن 

العصبي.«
تذكر  سيلفي،  التقاط  في  تفكر  وعندما 
من  بدال  أصدقائك  على  وركز  نارسيسوس، 
بالقدر  نقرات إعجاب  نفسك. قد ال تحصل على 
بإعجاب  حظيت  قد  ستكون  لكنك  تريده،  الذي 

فرويد، وهذا يكفي.

إذا ذهبت إلى أجمل مكان في العالم، ستجد الناس يلتقطون الكثير من 
الصور.... لكنها ألنفسهم.

وقد نظن أن صور السيلفي أمر مستحدث، إذ إن مصطلح »سيلفي« ظهر 
ألول مرة في قاموس أوكسفورد عام 2013، وسرعان ما أصبح كلمة العام.

إال أن صور السيلفي ترجع إلى عصر ظهور التصوير الفوتوغرافي. 
قطت أول صورة سيلفي عام 1839، على يد األمريكي روبرت 

ُ
والت

كورنيليوس.

كيف يفسر 
فرويد هوسنا 

بصور السيلفى؟

توماس كامورو- بريموزيك
عالم نفس
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»شخص  أنت  كيف  تحدد  األسئلة  تلك  عن  إجاباتك 
النفس  علماء  من  مجموعة  بحسب  وذلك  صالح«، 
على  التعرف  إلى  تهدف  جديدة  طريقة  إلى  توصلوا 
سمات الشخصيات التي تميل إلى فعل الخير، التي ترى 

الخير في البشر أجمعني وتعاملهم من هذا املنطلق.
»الثالوث  تعريف  إلى  عاما   20 قبل  العلماء  توصل 
املظلم« للسمات الشخصية ملعرفة السبب في أن البعض 
هم  من  على  التنمر  أو  االمتحان  في  الغش  عن  يتورع  ال 

أضعف منه.
الشخصية  السمات  بتلك  كثيرا  الباحثون  واستشهد 
والسيكوباتية،  واملكيافيللية،  النرجسية،  وهي  الثالث، 
وبحثوا في مدى ارتباطها بأمور شتى كالنجاح في العمل، 
يعرف  ما  أو  املوبقات  وحتى  العالقات،  واضطراب 

بالخطايا السبع الكبرى.
ولهذا السبب تحديدا قرر سكوت باري كوفمان، عالم 
حان  الوقت  أن  نيويورك،  في  كولومبيا  بجامعة  النفس 
املشرق  الجانب  على  التركيز  خالل  من  الخلل  إلصالح 

في شخصيتنا.
بالجانب  الناس  ولع  أحبطني  »كم  كوفمان:  ويقول 

املظلم بينما يهملون الجانب املشرق للشخصية«.
كوفمان  يبحثه  الذي  املشرق«  »الثالوث  ويتألف 
وزمالؤه من ثالث سمات للشخصية، ترسم معا صورة 
عامة للشخص وتبرز كل واحدة منها جانبا من التعامل 
والصفح  الناس  في  األفضل  رؤية  من  بدءا  اآلخرين  مع 
ورفض  وتشجيعهم  اآلخرين  لنجاح  الفرح  إلى  بسهولة 

التالعب باآلخرين لخدمة أغراض شخصية.
ويقصد  اإلنسانية«،  بـ«النزعة  األولى  السمة  عّرف 

ُ
ت

إنسانية  وكرامة  قيمة  شخص  لكل  بأن  االعتقاد  بها 
الثانية »الكانطية« نسبة إلى  أصيلة، ويطلق على السمة 
األشخاص  معاملة  وتعني  كانط  إيمانويل  الفيلسوف 
وسائل  مجرد  وليس  أنفسهم،  في  غاية  بوصفهم  برقي 
لتحقيق الربح مثال، أو كبيادق الشطرنج، وتسمي السمة 
الثالثة بـ«اإليمان بالبشر« وهي االعتقاد بأن األساس هو 

صالح الناس، وأنهم ال يسعون دائما لإليقاع بك.
ويك  بجامعة  النفس  عالم  فليسون،  ويليام  ويقول 
فوريست بوالية نورث كارولينا، إن تلك السمات الثالث 
تتفق مع البحوث الحالية التي تتناول األسباب التي تجعل 
أحدهم شخصا صالحا، السيما االعتقاد بوجود الخير 

في اآلخرين.
قل  طيبون  اآلخرين  أن  املرء  اعتقد  »كلما  ويضيف: 
شعوره بالحاجة إلى درء شرهم وضرورة معاقبتهم على 

أخطائهم«.
وتعود فائدة اإلحسان ليس على اآلخرين فحسب بل 
على املحسن نفسه، إذ وجد كوفمان أن من تتوافر لديهم 
سمات فعل الخير يقولون إنهم أكثر شعورا بالرضا تجاه 
عالقاتهم باآلخرين، وبالحياة عموما، وبقيمتهم الذاتية 

وشعورهم بأنفسهم.
أخرى  بصفات  السمات  تلك  الباحثون  ربط  كما 
والحب  والحماسة  والتدبر  باملعرفة  الشغف  مثل  مفيدة 

والعطف والعمل الجماعي والصفح واالمتنان.
يفعلون  ال  الناس  فإن  ذلك  من  الرغم  وعلى 

أغلبهم  بل  مطلق،  نحو  على  الشر  أو  الخير  جميعهم 
ملعرفة  نفسه  اختبار  املرء  ويستطيع  بينهما.  يمزج 
مقياس سمات الشخصية املشرقة واملظلمة على موقع 

كوفمان.)باللغة اإلنجليزية(
وبينما ُيرَجح أن من تتوافر لديه سمات الشخصية 
املظلمة،  السمات  لديه  تقل  مرتفع  بقدر  املشرقة 
يتضح في ضوء دراسة كوفمان أن تلك السمات ليست 
ز االعتقاد بأننا جميعا نمزج 

ِّ
في تضاد بينها، ما يعز

سمات الشخصيتني.
الشخصيات  أصحاب  يميل  إذ  نافعة،  ضارة  ورب 
الذات  وتأكيد  الشجاعة  إلى  األرجح  على  »املظلمة« 
على سبيل املثال، وهما صفتان تساعدان على تحقيق 
تلك  بني  ارتباط  وجود  الباحثون  الحظ  كما  إنجاز، 

الشخصيات وتوافر مهارات القيادة واإلبداع.
هذه  لدينا  جميعا  أننا  »أعتقد  كوفمان:  ويقول 
باألمر  مظلم  جانب  قبول  يعد  ال  إذ  االزدواجية، 
في  كثيرا  الصحيح  بالشكل  تطويعه  يفيد  بل  السيئ، 
تحقيق أعلى درجات اإلبداع، وهو أفضل من التظاهر 

بعدم وجود هذا الجانب فينا من أساسه«.
املشرق،  الجانب  إلى  أكثر  يميلون  ممن  كنت  وإن 

فذلك ال يعني أن حياتك ستكون كلها نعيما وراحة.
سبيل  على  »الكانطية«،  سمات  أوجه  فإحدى 
أضر  لو  حتى  النفس  مع  بالصدق  التمسك  املثال، 
ذلك بسمعة الشخص، ومن يعيش بهذه الطريقة البد 
منطلق  من  املواقف  بعض  في  باآلخرين  يصطدم  أن 

التمسك بصدقه مع النفس.
املواجهة  أحيانا  الصدق  »يتطلب  كوفمان:  ويقول 
دون أن يكون الهدف من ذلك الضغط على اآلخرين 

لتحقيق رغباتك«.
وناشطة  صحفية  وهي  مثاال،  داي  دوروثي  لنأخذ 
للعدالة  حياتها  كرست   ،1980 عام  توفيت  أمريكية 
االجتماعية وخدمة الفقراء وأسست »بيوتا للضيافة« 

قدمت فيها املأوى واملأكل وامللبس للمحتاجني.
ومع ذلك لم تكن ترضي الجميع دائما بأعمالها، 

إذ يقول فليسون »لقد كانت شخصية شديدة التمسك 
خسرت  ما  وكثيرا  الفقر  حياة  وعاشت  باألخالق 

األصدقاء بسبب مواقفها«.
إلى  املشرقة  الشخصيات  أصحاب  يميل  كما 
سيئا،  أمرا  بالضرورة  ليس  وهو  بالذنب،  الشعور 
بجامعة  لألعمال  تيبر  بكلية  كوهني،  تايا  تقول  إذ 
كارنيجي ميلون في بيتسبرج، إن ثمة فرقا بني الشعور 
جيد،  شعور  وهو  املرء،  اقترفها  أفعال  جراء  بالذنب 

واجترار الذنب باستمرار والشعور بالخزي.
وتضيف: »رغم أن الشعور بالذنب ليس مريحا، إال 

أنه يحمل الشخص على التصرف بلياقة أكثر«.
وربطت األبحاث بني امليل للشعور بالذنب وأشكال 
شتى من السلوك الحسن في مناحي الحياة املختلفة، 
سجادة  على  بالخطأ  مشروبًا  أوقعت  لو  فمثال 
بتحريك  قمت  ثم  اللون  فاتحة  الجديدة  صديقك 
اليوم  في  ستشعر  كيف  البقعة  على  للتغطية  كرسي 

التالي؟
يقترن  كهذا  لتصرف  بالذنب  يشعرون  من 
اآلخرين،  تجاه  باملسؤولية  عميق  بإحساس  شعورهم 
وهو ما تصفه كوهني بضوء تحذير داخلي يرشدهم 
بني  من  لست  أنك  اعتقدت  لو  أما  الصواب.  فعل  إلى 
أصحاب الشخصيات املشرقة فال تيأس فالشخصية 

قابلة للتغير على نحو أكثر مما قد تعتقد.
وعلى الرغم من أن األبحاث التي أجراها فليسون 
كثيرا  أخالقيا  يتغيرون  ال  الناس  أن  أظهرت  ورفاقه 
األمد  على  قائم  التغير  أن  إال  القصير،  املدى  على 

األطول.
أغلب الناس يجمعون بني الخير والشر

رسميا  منح 
ُ

ت أن  ُيتوقع  التي  داي،  دورثي  وكانت 
لقب »قديسة«، تعتقد أن اإلنسان قادر على اختيار أن 
يصبح شخصا أفضل عبر دفعه لنفسه صوب التغيير 

ببطء وباستمرار مع الوقت.
توافر بحث حتى اآلن يؤكد  الرغم من عدم  وعلى 
انطباق فكرتها على الجميع، فهناك ما يدلل على أن 

الشخصية قابلة للتشكل نوعا ما على مدار الحياة.
ليست  الشخصية  أن  »أعتقد  كوفمان:  ويقول 
والسلوك  الذهنية  والحالة  العادات  من  مزيجا  إال 

والشعور ونحن قادرون على تغيير تلك العادات«.
كما تظهر دراسات أن امليل للذنب يزداد مع التقدم 
الستني  إلى  العشرين  بني  ما  تحديدا  العمر،  في 
تقريبا، ولذا، هناك فرصة في أن يصبح املرء »أكثر 

صالحا« مع تقدمه في السن - شاء أم أبى.
»الثالوث  سمات  بشأن  كوفمان  أبحاث  وتحمل 
أكثر  خضع  فقد  عموما،  للبشر  أمل  بارقة  املشرق« 
من ألف شخص الختبارات خاصة بالسمات املشرقة 
بميل  يتعلق  فيما  إيجابية  النتائج  وجاءت  واملظلمة 

الشخص العادي بفارق كبير إلى الجانب املشرق.
ويقول كوفمان: »يؤكد ذلك أنه على الرغم من كل 
ما نراه من فظائع في العالم، يميل الناس في األساس 

إلى الجانب املشرق«.
ولو أكدت أبحاث أخرى ذلك في »الثالوث املشرق«، 
فسوف يتأكد االعتقاد بأننا رغم كافة ما يعترينا من 
عيوب نميل بالسليقة إلى فعل الخير، وربما يكون ذلك 
بني  منهم  يتأرجح  وبمن  بالبشر  أكثر  لإليمان  دافعا 
أكثر  بثقلنا  لنلقي  شخصياتهم،  في  واملظلم  املشرق 

باتجاه الصالح في حياتنا اليومية

هل تميل لرؤية أفضل ما يميز البشر حولك، أم تفترض أن اآلخرين 
يريدون إلحاق الضرر بك؟ هل تلتزم دائما بالصدق في الحديث أم تعمل 

على إغراء اآلخرين بما لديك من ملكات إلبهارهم؟

كيف تعرف سمات الشخصية
 التى تميل إىل الغش وخداع اآلخرين؟

كيلي أوكيس
بي بي سي


