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النف�س املطمئنة

السمات العامة للزوج األناني:
كيف  الزوجة  تعرف  أن  املهم  من   
معها  تتعامل  لكي  زوجها  أنانية  تكتشف 
إذا  منه  الزواج  تتجنب  أو  مناسب،  بشكل 
اكتشفتها في مرحلة الخطبة، ونذكر منها: 
أنه  يعتقد  فهو  ذاته:  حول  متمحور   –  1
وأن   ، االهتمام  محور  وأنه  الكون،  مركز 
مقدمة  ومصالحه  واحتياجاته  رغباته 
له  االنصياع  الجميع  وعلى  شيء،  كل  على 

وتحقيق رغباته. 
فآراؤه  يعتذر:  وال  بالخطأ  يعترف  ال   –  2
يحترموها  أن  الجميع  وعلى  صواب،  كلها 

ويأخذوا بها. 
3 – ال يقبل الرأي اآلخر. 

4 – يهمل زوجته.
5 – يهمل أوالده.

لآلخرين  واالنتقاد  اللوم  كثير   –  6
والتقليل من شأنهم والسخرية منهم. 

7 – يغضب وينفعل بسرعة وبشدة إذا لم 
تحقق الزوجة احتياجاته ورغباته. 

8 – ال يشعر بوجود زوجته أو أوالده.
املشاعر،  في  واضحة  أنانيته  تظهر   –  9
واالهتمام  والحنان  الحب  يتطلب  فهو 
أو  شيئا  يعطيها  ال  املقابل  وفي  زوجته  من 

يعطيها أقل القليل. 

إال  الحميمة  العالقة  في  يهتم  ال   –10
باحتياجاته هو من حيث توقيتها وتكرارها 
استعداد  عن  النظر  بصرف  وأوضاعها 

الزوجة واحتياجاتها.
أنماط الزوج األناني : 

السابق  العامة  السمات  من  الرغم  على 
للزوج  مختلفة  أنماطا  ثمة  أن  إال  ذكرها، 
تحدد  ألنها  معرفتها  يتوجب  األناني 
وهي  نمط،  كل  مع  التعامل  استراتيجية 

كالتالي: 
1– األناني النرجسي )الطاووس املعجباني(: 
د والتميز  بالتفرُّ وهو الشخص الذي يشعر 
ويتمحور حول ذاته، وال يحب إال نفسه، وال 
يرى أحدا حوله يستحق االهتمام والتقدير، 
ده وتميزه،  ويستغل كل من حوله لتحقيق تفرُّ

ويبدو شديد االهتمام بمظهره وصورته. 
2 – األناني الناجح الطموح: الذي يشغله 
شيء  أي  عن  وإنجازاته  وطموحه  نجاحه 
التميز  له  يحقق  ما  إال  يرى  فال  حوله، 
والتفوق، خاصة إذا كان موهوبا أو عبقريا، 
ده  لتفرُّ العالي  والتقدير  بالثناء  يشعر  فهو 
بكل  يتعلق  ولهذا  ما،  شيء  في  وتميزه 
أحالمه،  وتحقيق  نجاحه  بمواصلة  كيانه 
وينسى أن له زوجة لها حقوق وتحتاج منه 
االهتمام، ويريد أن يدور كل من حوله في 

الزوج األنانى ال يشعر بوجود زوجته وال أوالده

الزوج 
األنانى

ربما تكون صفة األنانية هي 
تلتصق  التي  الصفات  أكثر  من 
بالرجال عموما وباألزواج على 
في  وخاصة  الخصوص،  وجه 
املجتمعات الشرقية التي تجعل 
الدرجة  من  مخلوقا  الرجل 
واملرأة  الحقوق،  كل  له  األولى 
الثانية  الدرجة  من  مخلوقا 
والحياة  الواجبات.  أغلب  عليها 
على  تقوم  السوية  الزوجية 
والعدل  واملواجدة  املشاركة 
والرحمة،  واملودة  والسكن 
واألنانية كصفة وكسلوك تلغي 
كل هذه القواعد السوية للحياة 
الزوجية، ولذلك تهدد استمرار 

تلك الحياة. 

د. مـحمــد املهـــدى
رئيس قسم الطب النفسى
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إلى  يصل  جعله  في  يساهموا  وأن  فلكه، 
باالنتساب  بالفخر  ويكتفوا  املراتب  أعلى 

إليه والتصفيق له كلما حقق نجاحا.
الولد  يكون  قد  وهو  املدلل:  األناني   –  3
تكون  أن  وتعّود  األخير،  الولد  أو  الوحيد 
كل  وأن  خدمته،  في  البنات  وأخواته  أمه 
احتياجاته مقدمة على احتياجات الجميع.

الشخص  وهو  املجتمعي:  األناني   –  4
الذي نشأ في مجتمع ذكوري يعلي من قيمة 
ويجعل  القداسة،  ملنازل  ويرفعه  الرجل 
إلشباع  ووسيلة  له  خادم  مجرد  املرأة 

رغباته.  
5 – األناني املستبد: الذي ال يسمح ألحد 
احتياجاته،  عن  أو  نفسه  عن  بالتعبير 
فالرأي رأيه ، وعلى الجميع السمع والطاعة 

وتنفيذ التعليمات واألوامر. 
6 – األناني البخيل: الذي يضن على من 
حوله بأي عطاء مادي أو معنوي، ألنه يكره 

العطاء وال يعرف إال األخذ واالستحوذ . 
بآالم  يستمتع  وهو  السادي:  األناني   –  7
يستعلي  وهو  واألوالد(،  )الزوجة  ضحاياه 
لتحقيق  رهم 

ِّ
ويسخ فيهم  ويتحكم  عليهم 

مايريده هو.
يبحث  الذي  السيكوباتي:  األناني   –  8
وملذاته  رغباته  تحقيق  عن  دائما 
شخص،  أي  حساب  على  واحتياجاته 
وينتهك حقوق اآلخرين ويستنزفهم لصالح 
ال  تجعله  وجدانية  بالدة  ولديه  ذلك،  كل 

يشعر باحتياجات اآلخرين أو معاناتهم.

في  يتعلم  لم  الذي  الجاهل:  األناني   –  9
نشأته معنى املشاركة والعطاء.

كيف تتعامل املخطوبة
 أو الزوجة مع الرجل األناني:

1 – إذا اكتشفت أنانيته في فترة التعارف 
أو الخطبة فمن األفضل االبتعاد عنه، حيث 
ومزعجة،  صعبة  ستكون  معه  الحياة  إن 
أو  النرجسي  النوع  من  كان  إذا  خاصة 

السادي أو البخيل أو السيكوباتي. 
فهذا  أنانيته،  ونمط  سبب  معرفة   –  2
وربما  أناني  هو  ملاذا  تتفهم  الزوجة  يجعل 
من  للتخلص  مساعدته  في  دور  لها  يكون 
في  على جذورها  تعرفت  إذا  أنانيته  بعض 

نشأته. 
3 – معرفة أن األنانية ال تعني بالضرورة 
انتفاء الحب، وإن كان األناني مشغوال بحب 
يحب  قد  ولكنه  اآلخرين،  من  أكثر  نفسه 
زوجته كمصدر لتحقيق احتياجاته، ويحب 
بالدفء  وشعوره  لسعادته  كمصدر  أوالده 

العائلي والعزوة والتفاخر. 
والثناء  باملدح  ذاته  تضخيم  عدم   –  4
ببعض  تبصيره  األفضل  بل  فيه،  املبالغ 
أخطائه وبانشغاله املبالغ فيه بنفسه، ولكن 

بطريقة ودودة تجعله يتقبل ذلك. 
5 – مصارحته بأن سلوكه األناني يسبب 
إبداء  مع  أيضا،  وألبنائهما  مشكلة  لها 
ومساعدته  واحتياجاته  لظروفه  تفهمها 
السلوك  في  املبالغة  دون  عليها  للحصول 

األناني. 

6 – إشعاره باألمان، فالشخص  يزداد 
أو  باألمان  احتياجه  نقص  كلما  أنانية 

هدده شيء.
معه  سلوكها  في  الزوجة  تكون  أن   –  7
وسلوكها مع أبنائها نموذجا جيدا للعطاء 

واإليثار واملشاركة. 
شيء  كل  فعل  الزوجة  تتجنب  أن   –  8
بالنيابة عنه وتحمل كل مسئوليات األسرة 
ألن  احتياجاته،  كل  تلبية  في  واملبالغة 
خ لديه الشعور بأن النموذج  ذلك قد يرسِّ
مدلل  شخص  أنه  هو  لألسرة  الطبيعي 
مخلوق  كائن  الزوجة  وأن  الحقوق  كل  له 
لتحقيق رغباته. وهذا السلوك األناني قد 
يكون من صنع الزوجة نفسها، ومع ذلك 

تشكو منه بعد فوات األوان.   
تحقيق  في  املساعدة  منه  اطلبي   –  9
وأثني  أبنائك،  ومطالب  مطالبك  بعض 
عليه وأشعريه باألهمية كلما كان إيجابيا 

في ذلك. 
10 – شاركيه هواياته واهتماماته قدر 
اإلمكان حتى يكون بينكما شيء مشترك 

تمارسانه معا.
خاصة  أنانيته  بعض  تجاهلي   –  11
أو  تربيته  بنمط  مرتبطة  كانت  إذا 
انتقاد  دون   – وحاولي  مجتمعه،  بمعايير 
– مساعدته على رؤية احتياجات ورغبات 
اآلخرين، وقدمي له القدوة في ذلك من 

نفسك دون تفاخر أو تعاٍل.
ماسبق  كل  في  فشلت  إذا   –  12
مستحيلة  أو  صعبة  حياتك  وأصبحت 
عليه  اقترحي  األناني،  الزوج  هذا  مع 
الذهاب ألحد املتخصصني في العالج أو 
فشلت  أو  رفض  وإذا  الزواجي،  اإلرشاد 
حساباتك  راجعي  عندئذ  عالجه،  عملية 
العالقة  هذه  في  االستمرار  يخص  فيما 
الزوجية أم ال بناًء على ظروفك وظروف 

أبنائك.
13 – وفي كل األحوال ال تسمحي للزوج 
بل  أنانيته،  لحساب  باستنزافك  األناني 
واستمتعي  بها  واعتني  بنفسك  اهتمي 
ملكاتك  ي  ونمِّ إياه،  الله  وهبك  بما 
ونجاح  بنجاحك  واعتني  وقدراتك، 
متميزة  عالقة  على  واحرصي  أبنائك، 
بالله، وأن تكون لديك روحانيات تحميِك 
من االنهيار، وأن تكون لك دوائر سعيدة 
والصديقات  األقارب  من  حياتك  في 

والهوايات واالهتمامات.

كثري اللوم واالنتقاد لآلخرين والتقليل من شأنهم والسخرية منهم


