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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . هـ 1395 خريف، 40لـالعدد ا، محكمة ةيعلم

 23-38 صص؛ م 2016

 اتهيأبي فراس الحمدانّي، و روم ةيّ في شخص ةيّ إثبات الذات، والّنرجس اتيتداع
 (ةيّ "کوهت" النفس ةي)في ضوء نظر 

 2جهانگير أميري ،1ین أمرايمحمدحس
 جبامعة رازمطالب الدکتوراه يف اللغة العربية كآداهبا . ُ
 أستاذ مشارک يف قسم اللغة العربية كآداهبا جبامعة رازم. ِ

 02/10/94: البحث خ قبوليتار     72/03/94: البحث خ استالميتار 

 صالملخّ 
ادلصػػابهب هبػػاد كقػػد وٌرلّػػا ا لٌػػ   یحالػػة سنسػػٌية ةاٌ ػػة لػػد یالنرجسػػٌية ونػػواف أطللػػو ولنػػاا الػػنن  ادلعا ػػركف ولػػ

وبارة ون االىتناـ الزائػد »دراسات ودیدة حوؿ ىذه الظاىرةد بأٌّنا  یکوىت"د الذم أجر   نزیالننسي الشّري "ىا
. تتنيٌػػػز الشةصػػية النرجسػػػٌية يف منظػػػور کوىػػػت دبيػػػزتهب «كالرتکيػػز ادلنػػػرط  ابػػػات الػػػذات مصػػووبان بػػػالزىو كاخلػػػي ا

الػذات  یالبوػ  وػن ادللاليٌػة لػدرغبػة ملوػة يف  -ِا وجاب كاالوتداد بالذات كاسػتعراض اللػٌوةد  -ُرئيسيتهب: 
کوىػػػت أٌف العوامػػػ  الوراايػػػة كالبيسيػػػة كالننسػػػٌية ىػػػي مػػػن أبػػػرز أسػػػباب سشػػػوا   یكاآلبػػػاا كاالوتػػػزاز بأرلػػػاد ادلا ػػػهب. یػػػر 

 يف النن .  لنرجسٌيةا
الشػػػاور العباسػػػي الػػػذائ   ةيٌ  ابػػػات الػػػذات يف  ةصػػػ ةيٌ کولوجيدراسػػػة سػػػ یالسػػػياؽ ذاتػػػو یرمػػػي ىػػػذا ادللػػػاؿ إلػػػ كيف
 ةػ ؿ مػن تبػهٌب  للػد. التوليلػي –ادلنّج الو ني  یيت أيب لراس احلنداين يف  وا آراا "کوىت" اوتنادان ولالص
االىتنػاـ البػالب بذاتػو اسػتجابةن لرغباتػو يف  یإلػ دلعتػومػن النرجسػٌية الػ   حبالػة مصػابان  کػاف الشػاور أفٌ  الدراسػة ىذه

عػػة كتػػراث احلنػػداسيهب افيػػد. كلينػػا یتعلٌػػّ بعوامػػ  تکػػٌوف ىػػذه کلػػريان باستصػػاراتو الرائ  یتبػػاى  يػػاسػػتعراض اللػػٌوةد ح
 یإلػاستنائػو ما استوحيناه من سظریات "کوىت"د أٌف سرجسٌيتو ساصبة ون  یأيب لراسد بناان ول یالظاىرة الننسٌية لد

أسرة ملکٌية مرموقة ذات مسعة طيبةد كتروروو يف بيسة أرستلراطية من جّةد كرٌدة لعلو حياؿ الوقػوع يف أسػر الٌركمػاف 
 .یمن جّة أةر 
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 المقدمة
االذباه الننسي يف النلد الذم  اع  يووان كاسعان يف أكاسط اللرف ادلا ػي لػتن سالػذة جدیػدة أمػاـ 

یطلٌػػوف مػػن ة ذلػػا ولػػی ةبایػػا  ةصػػية الشػػاورد كدكالعّػػا الػػ   (دُِٕ ـدُُٗٗد ةيػػاط)الناقػػدین 
لدی تکنن كراا ألکاره كأ عاره؛ كمن أبرز معطيات ىذا االذباه ىو الکشف ون ظاىرة النرجسٌية 

 ودد من الشعراا العرب اللدامی كاجليديد. 
بعػ  ذىػب حيػ   ؛منػردة النرجسػٌيةيف الكشػف وػن أ ػ   قوامي  اللغةد كادلعاجماةتلنت 

من الرٌیاحهب تٌشبو بو  كىو الٌنرج  د«سرج »ىي أ لّا کلنة لارسٌية  كالباحلهب إلی أفٌ  داللغویهب
النٌػرج  مػن »ننيٌػة حػوؿ ىػذه الکلنػة مػا یلػي: كال دمعجػم ادلصػطلوات العلنيٌػة أكردف. للػد و العي

 .(ّٕٓ:ـُُٗٗ دادلصدر سنسو)« لة الٌنرجسيةيالنارسيةد زىر من لص
 اتالنٌرجسػيٌ  لةيلصػ من سبت «النرج » :أفٌ  لغویان  «سرج » منّـو ون العرب لساف يف كرد قدك 
 .(ُِٗ:ُِْٔ منظورد )ابن «األوهب هبا تشٌبو كزىرتو رائوتود كطيب دزىره جلناؿ تزرع ال 

ا وجػػاب ادلنػػرط بالػػذات؛ »وبػػارة وػػن  يف كجّػػة سظػػر العلنػػاا السػػيکولوجيهب لنرجسػػيةكأٌمػػا ا
االو كیضاىيوحياتو  يفالنرجسٌي ا سساف  طيّحبي  ال ی  .(ْكّ: ـُٕٖٗد )البوريم «مىن ُیي

ىر للد ولرسا أاناا دراستنا يف  عر أيب لراس كةاٌ ة ركمٌياتػو ولػی للطػات  ػعریة تعکػ  مظػا
راا النرجسٌية كأ ػدااىا بشػک  یتنػاغم مػ  الدراسػات احلدیلػة لعلػم الػنن  كولػی كجػو اخلصػوص آ

دراسة أونّد كأمش  أل عاره. بناان ولی ما حصلنا وليو ورب  د كىذا الکشف حلٌنا ولی«کوىت»
یعػي  حالػة مػن تتٌبعنا يف الدراسات الننسٌية ادلتعٌللة بالنرجسٌية أسٌو ُیکننا اللوؿ بأٌف أبا لراس کػاف 

؛ حيػ  أاػارت  سرجسٌية باتت حصيلة مركره بظركؼ قاسػية رىيبػة وا ػّا يف غياىػب سػجوف الػٌرـك
ىذه التجربة ادلرٌكوة الشعور بالٌتيو كاالستع ا کرٌدة لع  سنسٌية دلا استابو من مشاور احللارة كادلّاسة 

مػػػػن النرجسػػػػٌية لػػػػدی  بنػػػػاان ولػػػػی مػػػػا یػػػػراه "کوىػػػػت" مػػػػن تػػػػأاري األك ػػػػاع السػػػػيسة ولػػػػی ظّػػػػور لػػػػوف
الشةصيات ال  سبلک األر ية اخلصبة لإل ابة بػو. مّنػا یکػن مػن أمػر لػاٌف ىػذا البوػ  زلاكلػة 
متوا ػػعة لتنسػػريد كتبيػػهب ظػػاىرة النرجسػػٌية لػػدی أيب لػػراس باالوتنػػاد ولػػی النظریػػات الػػ  اقرتحّػػا 

كلػػػو  ػػػأسود كمکاستػػػو يف  ادلنظٌػػػر الننسػػػي "کوىػػػت" ولنػػػان بأسٌػػػو قطػػػ  أ ػػػواطاى بعيػػػدة يف ىػػػذا افػػػاؿد
 البووثد كالدراسات احلدیلة يف ولم النن .
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 سطنن ورب ىذا ادللاؿ إلی البو  ون ا جابة ولی األسسلة التالية:
. ما ىي أىٌم األسبابد كالعوام  الباولة ولی الشعور بالنرجسٌية لدی أيب لراس احلنداين يف ُ

  وا آراا کوىت السيکولوجٌية؟
تػػػػداويات النرجسػػػػٌية يف ركميػػػػات أيب لػػػػراس احلنػػػػداين باالوتنػػػػاد ولػػػػی . مػػػػا ىػػػػي أ ػػػػدااد ك ِ

 معطيات العامل الننسي کوىت؟
 . ما ىي العوام  ادلؤارة ال  لٌجرت مشاور النرجسٌية لدی أيب لراس؟ّ

 الدراسات السابقة
لينا یلي سشري  .كأدبو أيب لراسمن حياة  ی كمضاتكالباحلهب من العرب كالنرس إل دأ ار بع  النلاد للد
 :د كظاىرة النٌرجسيٌةالشّري العباسيحوؿ ىذا الشاور ال  أصلزت بع  الکتب كادللاالت ادلةتلنة  یإل

 « ـ(.ُِٖٗ )لراـ البستاينأنؤاد ل« د الٌرج  كالٌشاورندايناحلأبولراس 
 «اـ )التأ(.للباح  إذلاـ وبدالعزیز الغن«  االذٌباه الوجداين يف ركمٌيات أيب لراس احلنداين 
 «ـ(.ُِٓٗ) ألضبد بدكم «بين ضبداف د  اوربولراس احلنداينأ 
  «ـ(.َََِلبي  غراسربغر ) «النرجسٌية: دراسة سنسٌية 
 «ـ(.ُٕٖٗللدکتور وبدالرقيب أضبد البوريم )« دراسة يف  وا التولي  الننسيٌ  النرجسيٌةد الشةصيٌة 

أسٌنا مل احلليلة يف  .ادلواق  ا لکرتكسٌيةك  دكاف ت دالکتبكغريىا من الدراسات ادلتناارة يف انایا 
و تػػػ مػػػا کتبإاٌل  اللّػػػمٌ  احلنػػػداين لػػػراس سرجسػػػية أيب سسػػػتط  العلػػػور ولػػػی البوػػػوث الػػػ  رٌ ػػػزت ولػػػی

كقػػد  د«الػػذات كاآلةػػر يف ركميػػات أيب لػػراس احلنػػداين»الباحلػػة "سػػواؿ بػػراؾ اللنػػال" يف رسػػالتّا: 
لػراس  أيب ةتطبيلػي. تناكلػت يف اجلاسػب النظػرمد حيػاجػاس  النظػرم كالولػی  ااوتندت يف دراسػتّ
تطرٌقػت الباحلػة إلػی احلػوالز الػ  جعلػت أبػالراس  خیػدـ مو ػوع الدراسػةد  ٌ  دبػامن ةػ ؿ ركمياتػو 

 لينػػا یتعلٌػػّ تناكلػػت  ٌ . األرلػػاد كادلػػاار الػػ  سيػػجالت يف تػػراث احلنػػداسيهبمػػن ةػػ ؿ ینتةػػر بذاتػػو 
ادلؤارات العامة ال   ونت کياسو دبشاور ألينة كأحاسي  موجعة من السجوف الركميٌػة  "راآلةبػػػػػػ"

اجلاسػػب يف أمػػا  كالسػػلوک ادلشػػهب للركمػػاف كوػػدـ اوتنػػاا سػػيف الدكلػػة بػػو کنػػا اسعکػػ  يف ركمياتػػو.
ال   کلت قصائد الركميات كربدات ون براوة  تطرقت الباحلة إىل اخلصائص الدالليةالتطبيليد 

دراسػػة موسػػيٌلية أةػػريان قامػػت بكتوظينّػػا يف ةدمػػة الػػنٌص الشػػعرمد ك  دور يف اةتيػػار األلنػػاظالشػػا
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. لذلک شبٌة لارؽ کبػري كبػوف  اسػ  بػهب حبلنػا ىػذا كالػذم کتبتػو الباحلػة "سػواؿ"؛ إذ ضلػن للركميات
ا حاكلنػػا تنسػػري كتطبيػػّ ظػػاىرة النرجسػػٌية لػػدی أيب لػػراس باالسػػتناد إىل كجّػػات النظػػر الػػ  أبػػداى
ا ٌل  الننسي الشّري کوىتد بيننا تدة  دراسات النواؿ يف سطاؽ ادلطالعات النلدیٌةد كالللاليٌػةد 

 كاللغویٌةد كاألدبٌيةد كاألسلوبٌية أل عار أيب لراس.
يب أ مشريان إلی «د الٌرج  كالٌشاورندايناحلأبولراس » :لی ملالو لراـ البستاينألؤاد كدرس أیضان 

 إ ارة سریعة وابرة ةالية من أٌم ربلي د كتنليبد كدبعزؿ ون  واىد  عریة. توكسرجسيٌ  دلراس
د لػراس احلنػداينٌ  كسلػدىا يف  ػعر أيب دكدكالعّػا دةدراسػة النرجسػيٌ  یستّدؼدبا أٌف ىذا ادللاؿ 

تسػػاىم يف إزالػػة اآللػػاؽ مػػن حياتػػو األدبيٌػػة الٌػػ  كالبوػػ  وػػن  دلالدراسػػة تلتضػػي الٌتعریػػف بالشػػاور
 .بنرجسٌية الشاورادل من اخلاٌ ة  اللشور ون

 وقفة مع آراء کوهت في مجال ظاهرة النرجسّية 
 ػػػػّدت السػػػػنوات األةػػػػرية اىتنامػػػػان متزایػػػػدان لينػػػػا یتعلػػػػّ بالنرجسػػػػية کظػػػػاىرة ملػػػػرية للجػػػػدؿ ولػػػػی 

سلػػػػػٌدـ يف ىػػػػػذه الدراسػػػػػة النظریػػػػػة سبػػػػػذة سلتصػػػػػرة وػػػػػن  (.ّٕـ: ُٕٖٗ)البوػػػػػريمد مسػػػػػتویات النظریػػػػػة 
يلية ال  تنٌسر ظاىرة النرجسيةد كبواولّا كللان لرؤیػة "ىػاینز کوىػت" کػأبرز العلنػاا النظریات التول

 يف ولم النن  احلدی .
للػػد ك ػػ  "کوىػػت" أساسػػان لتشػػةيص الشةصػػية النرجسػػٌيةد حيػػ  قػػٌدـ تعرینػػا كا ػػوان ذلػػا؛ 

 (.ُٔٓـ: ُٕٖٗ) البوػريمد  حي  قاؿ: النرجسٌية ىي االىتناـ الزائدد كالرتکيز ادلنرط ولی الػذات 
النرجسي یصبو إىل إوطاا قينة والية أللعالو كالبوػ  »ٌ  حٌدد معامل الشةصية النرجسٌية قائ ن: 

كیلػػػوؿ حػػوؿ حاجػػػة النرجسػػيهب إلػػػی البوػػ  وػػػن  (.ُُٔ)ادلصػػػدر سنسػػو:« وػػن ادللاليػػة لذاتػػػو كآبائػػو
يف حػاؿ وػدـ كجػود اآلبػاا ألراد ىذه افنووة دائنو البو  ون اآلباا ادللاليهب الکرماا ك »ادللالية: 

ادلتنيٌػػزین یشػػعركف باالّنيػػار كا حبػػاط إذ إٌّنػػم ینتلػػدكف حينسػػذو الرکيػػزة الػػ  یعٌولػػوف وليّػػا  ابػػات 
. كونػػػد ذکػػػره (ُْٗ: ََِٔ)لينةػػػ د « الػػػذات كحنػػػو السػػػلوک ادلتػػػوازف كاالتػػػزاف الركحػػػي يف احليػػػاة
زكع إلػػػی ادلبالغػػػة يف مػػػدح الػػػػذات النػػػ»للنيػػػزات الػػػ  یتنيٌػػػز هبػػػا ا سسػػػاف النرجسػػػي قػػػػاؿ کوىػػػت: 

 (.َِٕ)ادلصػدر سنسػو: « بصنات العظنة كتضةيم ادلشػاک  یعػٌد مػن أبػرز السػنات لػدی النرجسػٌية
و بشأف السلوک الذم یظّره النرجسٌيوف يف حياهتم أٌّنم یرمسػوف ألسنسػّم ئکنا سستةلص من آرا
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  كال یعرتلوف بعيوهبم كلػدیّم رغبػات طنوحان واليان كأىدالان سبيلةن؛ حبي  ال یتوٌنلوف مواقف النش
اسػػػتع ئية ال تشػػػب . كلينػػػا یتعلػػػّ بالشةصػػػيات ادلسػػػتعدة لإل ػػػابة بالنرجسػػػٌية ألػػػاد کوىػػػت بػػػأٌف 

« امت ا النن  دبشاور التنةيم كاالستع ا یعترب لدٌم األرض اخلصبة لننٌو البذكر النرجسٌية ليّا»
لننسػي أیضػان البواوػ  الننسػية الػ  ربػرؾ النرجسػٌية للد بػهٌب ىػذا العػامل ا(. َِٓـ: ُٕٖٗ)البوػريمد 

الننسػٌية الػ  تتػولر ليّػا  ػركط االبػت ا بالنرجسػية تنتلػر إلػی »داة  النن  كتؤٌجج ذليبّػا قػائ ن: 
أسبابد كحوالز توقود كتلري تداويات ادلرض ليّا. كقد تظٌ  ادلشاور النرجسٌية راکدةن كةامػدةن يف 

یبػدك مػن کلنػات   (.َّٓ/ ُ: ُُٗٗ)ةيػاطد « ىل بركزىػا يف الواجّػةغياب األسباب الػ  تنضػي إ
 کوىت أٌف العوام  ادلؤارة ولی النرجسٌية متنووة ال ُیکن تصنينّا  نن ووام  زلٌددة. 

 تأارىػػػا ونػػػد النرجسػػػية الشةصػػػية تبػػػدیّا اسنعػػػال  ػػػعور بأسٌػػػو النرجسػػػي الشػػػعور کوىػػػت ك ػػػف
 تکػػوف تکػػاد النرجسػػٌية» الصػػدد: هبػػذا للػػاؿ كالبيسيٌػػة كالننسػػٌيةد الوراايػػةد بالعوامػػ  مسٌاىػػا الػػ  بالعوامػػ 
 کرٌدة حياتو مراح  من مرحلة يف أك طنولتو يف ا سساف هبا ُیرٌ  وصيبة  عوریة حالة ون مىرى يان  تعویضان 
 بأٌّنػػا النرجسػػٌية تعریػػف ُیکػػن کوىػػت إليػػو ذىػػب مػػا  ػػوا لنػػي (.ُِٕ :ََِٔ )لينةػػ د «سنسػػٌية لعػػ 
 لػػدیّا  ةصػػية کػػ ٌ  تسػػاكر الػػذاتد إابػػات ضلػػو الزائػػد كادليػػ  كاخلػػي ا بػػالزىو ادلنػػرط الشػػعور مػػن حالػػة

 جبولػة سلػـو یلػي كلينػا الصػعبة. بػالظركؼ مركرىػا إاػر الننسػي ادلرض هبذا لإل ابة األساسية ادللومات
ظٌ  اآلراا الننسية سر د ليّا أبرز م من النرجسٌية يف  لعٌلنا احلنداين لراس أيب أ عار رلاين يف أدبية

الػػ  اسػػتليناىا مػػن العػػامل الننسػػي ادلعا ػػر ىػػابينز کوىػػت. كسعػػرض قبػػ  ذلػػک زلطػػات مػػن حيػػاة 
 الشاور شلٌا یساودسا ولی معرلة األسباب الرئيسية ال  أسنرت ون ظّور حالة النرجسٌية لدیو.

 حياته وأدبه عنفراس الحمداني ونبذة و أب
 ق(َِّ-ـ ِّٗضبػػدكف احلنػػداين كلػػد يف ادلو ػػ  سػػنة )احلػػارث بػػن سػػعيد بػػن ضبػػداف بػػن »ىػػو 

يف أكج العػٌز كافػد. ريیٌػة کاسػت أسػرة أم مػناضلػدر  (.ِٔ/ْ)ابن تغػرمد التػأ: من أب وريٌب كأـ ركمٌية 
 (.ُٓـ: ُّٖٗاللعال د ) قت  أبوه كىو طن  بعد

ٌّ قدرىا كجیٌلو لکـر أة  قو ك ػجاوتود کاف سيف الٌدكلة یلدر  اوریة أيب لراس كلركسٌيتو ح
ادلػػػرٌة ؛ يف (ُٓٓ: ٕد جُٖٔٗ)الزرکلػػػيد  قػػػد أسػػػره الػػػرـك مػػػرٌتهب حيػػػ  أوطػػػاه  ػػػيعة بأونػػػاؿ منػػػبج.

ا األسػػػر إذ . كمل ُیکػػػ  األمػػػري األسػػػري طػػػوی ن يف ىػػػذٗٓٗسػػػنة  «مغػػػازة الکوػػػ »سػػػر يف األكلػػػی أي 
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 ؛نٌيةيكضبلوه إلی اللسػطنط ٗٓٗيف ید الٌرـك سنة  أسر اللاسية ادلرٌة يفك  .ربریره إلی الٌدكلة سيف أسرع
 یػذٌ رطػاؿ بػو األسػرد للػم یػزؿ ربریػره ليف مػرتٌددان أربػ  سػنوات كکػاف سػيف الٌدكلػة ليّا حي  أقاـ 
دبكاسبو الرائعة كاستصاراتو الباىرة آلؿ ضبداف لعٌلو یسرع إىل زبليصو من السجن. إىل سيف الٌدكلة 

أبػػو لػػراس  أرسػػ النػػرتة تلػػک  كيف (دُٖٓ/ُـ: ُٖٕٗ)ابػػن ةلكػػافد  ٓٔٗسػػنة  أٌف ربٌللػػت أح مػػو
بع  أ عاره ادلسٌنی بالٌركميات أك األسریٌات اٌل  سظنّا يف أسره بب د الرـك إلی ابن وٌنو سيف 

ـ: ُّٖٗاللعال د )شلٌا حٌلّ لو  ّرة كاسعةن يف اآللاؽ  الدكلة أك إلی كالدتو الکسيبة أك إلی أ دقائو
کػاف   بعد ة ص ابن وٌنو من سجوف الػرـك بسػنة كاحػدة. ٕٔٗسنة توٌلی سيف الٌدكلة  (.ٖٓ/ُ

 ص  ةربه بػأيبلاتٌ  ولی شللکة ابن وٌنو لدة  ضبص كأقاـ ليّا. و أف یستولأبولراس یری من حلٌ 
أبولراس أةرياى حٌتی قت  اخلناؽد  ٌيّ وليو  وظيناى  جيشان  لجٌّز خلالو .کاف ابن أةتوالذم   ادلعال

 (.ُِٓ/ُؽ: َُّٕابن ودمید ) كاةتلف يف طریلة قتلو كتارخیو « دد»ػيف قریة تعرؼ بً 

 يّ فراس الحمدان ية في أشعار أبالّنرجسيّ أسباب 
کاف أبولراس ذا سن  طنوحة أبٌية تٌواقة إلی اجلاه كادلنصػب. استنػاؤ الشػعر إلػی بيػت صبػ  أطػراؼ 

كالعلػم كاألدب كالنركسػٌية النةر کٌلو مأل کياسػو ليشػعر بػاللٌوة كالعظنػة. للػد كرث  ػاورسا السػيادة 
مػػن بيػػت وریػػّ كىػػو بيػػت احلنػػداسيهب ادلشػػّور بالللالػػة كالنركسػػٌية. کػػاف أبػػولراس یػػری سنسػػو سبلػػاالن 
ألرلػػاد اآلبػػاا كتػػراث احلنػػداسيهب كونواسػػان لنضػػائلّم ةاٌ ػػة كأسٌػػو کػػاف جینػػ  بػػهب الشػػعر كالسياسػػة 

يػػدان کػػاف قائػػد ان وظينػػان كلػػارس احللبػػة أذاؽ الػػرـك ىزُیػػة كالشػػجاوةد لاسٌػػو لضػػ ن وػػن کوسػػو  ػػاوران رلي
سكراا مػراران كتکػراران. زد ولػی ذلػک؛ إسٌػو کػاف مو ػ  احػرتاـ كذبلٌػة مػن قبػ  ابػن ونػو سػيف الدكلػة  

صلػازات بػة وظينػة حٌللػت استصػارات رائعػة كإكحا يتو من الوجوه كاألمرااد کنا کاف ولی رأس کتي
ة حػذا حػذكه کػٌ  مػن یتطلػ  إلػی الرئاسػة كالعظنػة. باىرةد كلػذلک کػاف أبػولراس دبلابػة أسػوة حسػن

األسرة اجلليلة ال  أصلبت أبالراس كالبيسة األمريیٌة ال  سشأ كترورع الشاور يف أحضاّنا أكراتو سنسٌية 
ترٌبت كتعودت ولی العٌز كالکرامة. كسعيد إلی األذىاف ما ألاده کوىت يف ىذا افاؿد حي  قاؿ: 

لتنةيم كاالستع ا یيعدُّ األرض اخلصػبة الػ  تنشػأ ليّػا ادليػوؿ الننسػٌية إىل امت ا النن  دبشاور ا»
. كال ینوتنػػا أف سلػػوؿ إسٌػػو لػػي  کػػٌ  مػػن ُیتلػػ  االحسػػاس ((kuhut.h: 1971, 66« إابػػات الػػذات

باالستي ا كاخلي ا یصاب يف ّنایة ادلطاؼ بالنرجسية إذ لو کاف األمر کذلک لکاف من الواجب 
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إدراج ادلزید من الشعراا  نن الئوة النرجسٌية؛ ألسٌو قٌلنا یوجد  اور خیلو من سزوة استع ئٌية أك 
رغبة يف النةر كاالوتداد بالذات كاآلبااد ب  اوتنادان ولی ما قالو کوىت أسٌو البٌد لنشوا النرجسٌية 

كالػػػنن  الػػػ  تنٌجػػػر  كظّورىػػػا يف کينوسػػػة الشػػػاور مػػػن كجػػػود ووامػػػ  ا اػػػة ىػػػي: الورااػػػةد كالبيسػػػةد
كالسؤاؿ (. ْٖـ: َََِ)غراسربغرد بي د الطاقات الكامنة كزبرجّا من ةبایا النن  إىل كاجّة احلياة 

الذم یطرح ىنا سنسو ىو أسٌو مػا ىػو العامػ  األساسػٌي الػذم أاػار ركح النرجسػٌية لػدی  ػاورسا أيب 
 غياىػػب إلػی ايقتيػد ك الػػرـك أیػدم ولػی سػرأ دلػػا أسٌػو كاجلػواب األرسػتلراطٌية؟  ةصػػيتو لػراس كىػٌز أكتػار

 لدیػو. كا حبػاط النػراغ مػن حالػة حػدكث إلػی ألضػی شلٌػا كمشػاوره کياسػو احلػادث ىػذا زوػزع السجوف
 لکاسػػت  ػػاورساد يف النرجسػػٌية لتيػػ  إ ػػعاؿ يف دكره  الشػػاور زبلػػيص يف الدكلػػة سػػيف السػػتبطاا کػػاف

 وػػن النػػاجم كاالسػػداار بالضػػياع الشػػعور وػػن للتعػػوی  منػػو حامسػػة لعػػ  رٌدة أك جػػاٌدة زلاكلػػة سرجسػػيتو
ككرث احلنداسيهب  كالسؤددد باجل لة زلاطة أسرة يف كترورع سشأ  اورسا أفٌ  سنسی كال األسر. يف كقووو

طيب مسعتّم كولٌو جاىّم. سعيد إىل األذىاف أسٌو کاف يف كقوع أيب لراس يف سػجوف الػرـك إسػااة 
ا شلٌػا أحػػدث يف سنسػو لراغػػان واطنيػػان ىػائ ن. كمػػا أسػلنناه سػػابلان مػػن إلػی رلػػده التليػد كوزتػػو اللعسػػا

إٌّنا )النرجسٌية( تعوی  مىرى ي ون و قة »سظریات کوىت يف ىذا الشأف یؤید رأیناد حي  قاؿ: 
 (. ّٓ: َُِِ)جودةد « لا لة م  األبوین يف مرحلة الطنولة أك حادث رىيب أاناا احلياة

 أبي فراس الحمداني مالمح النرجسّية في أشعار
للػػد ذکرسػػا لينػػا مضػػی العوامػػ  الوراايػػة كالننسػػٌية كالبيسيػػة الػػ  غرسػػت بػػذكر النرجسػػية يف سنػػ  أيب 

 لراس كلينا یلي سستعرض أبرز م من سرجسٌية الشاور باالوتناد ولی أ عاره بادئهب بػػػػ:

 تفضيل الّنفس. إثبات الذات و 1
ضػةيم كادلبالغػة يف مػدح الػذات بصػنات العظنػة كالکربیػاا أٌف النػزكع إلػی التهاينز کوهـت" یػری "

كقػػد ك ػػف   (.ّْـ: ُٕٖٗ)البوػػريمد ىػػو مػػن أىػػٌم ادل مػػن الػػ  تو ػػف هبػػا الشةصػػٌية النرجسػػٌية 
 وىت األلػراد ذكم الشةصػٌية النرجسػٌية بػأٌّنم یظّػركف طنوحػان واليػان كأىػدالان سبيلػة كال یتوٌنلػوف 

كلػدیّم رغبػات جازلػة ال تشػب  ألف یکوسػوا مو ػعان لإلوجػاب  مواقف النش  كال یعرتلوف بعيوهبم
 (.ّْ)ادلصدر سنسو: 
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احلاجة إلی تعظيم النن  تکوف دبلابة النلک الذم تدكر حولو الشةصية النرجسية کنا وٌرؼ  
 (.ٓٓٓـ: َُِِ)جػػػػودةد « إابػػػات الػػػذات كاسػػػتعراض اللػػػوة»کوىػػػت النرجسػػػٌية بأٌّنػػػا وبػػػارة وػػػػن: 

سنسػو ینٌةػم  مػن قصػائد أيب لػراس احلنػدايند حيػ  ننسػٌية يف وػدد ىائػ الصػنات ال هىذتبلورت 
مػا ك « إيٌن....»أك « كأسػا الٌػذم..»  نري ادلتکٌلم يف کلري من أبياتو لنراه دائنػان یلػوؿ:باستةدامو 
 . کنا سری يف قولو: ابو ذلک

ـى لى س ػػػػػػػػػػػ ى اأٍلى ضىػػػػػػػػػػػم لى ا الٌػػػػػػػػػػػذً سىػػػػػػػػػػأى كى   اوٍ وي بى  ٍػػػػػػػػػػػأى ا
 

 اًئ ً ضىػػػػػػػػػػػػػلى  تا ًسػػػػػػػػػػػػػران بً د قىسٍػػػػػػػػػػػػػوي وػػػػػػػػػػػػػان لىػػػػػػػػػػػػػوٍ طى  
 
 

  و اًئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى قػى  و كى اًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى وى  و كى اىً وى صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً 
 

  ً اً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى مى  و كى اًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ذى ـو كى ارً کىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى كى  
 (ِٕٗـ: ُْٗٗالدیوافد ) 

األسػػاـد معتػػربان إیٌػػاىم منلػػادین لػػو كرىػػن ولػػی سػػائر إٌف الشػػاور احػػرـت سنسػػو حيػػ  سػػراه ینٌضػػلو 
دکأسٌو یریػد الصػارمة كالسػٌيوؼ دكاللبائػ  دكالٌرمػاحكاجليػوشد  داخليوؿإ ارتو؛ ألسٌو ىو الذم ُیتلک 

كال خینػی ولػی اللػارئ ادلتتبػ  جنػوح الشػاور إلػی الشػعور بالعظنػة  كلركسػٌيتو. بذلک النةػر ببأسػو
معطيػات الشةصػٌية »كالتعال ولی اآلةػریند شلٌػا یعػٌد مػن كجّػة سظػر العلػم الننسػٌي التوليلػٌي مػن 

 .(ٔٓٓ ـ:َُِِ)جودةد  «ادلصابة بالنرجسٌية
ولی سبي  التأکيػدد ولػی أسٌػو ىػو إسکاریان سائ ن إیٌاىم سؤاالن  خیاطب الٌناس یيف قصيدة أةر ك 

د إلی حدٍّ یعرٌب ون سنسو بأسٌػو ألضػ  لتػین یعػي  يف كالبأس دملي ى لو يف الٌشجاوة ال الوحيد الذم
 الزسزاسة كةلف اللضباف:

ًلػػػػػػػػفي األى تىػػػػػػػػمى  ـي مً ی ػػػػػػػػی زبي  تػػػػػػػػین لى  مٍ کيػػػػػػػػي لى ًلػػػػػػػػلٍ ا
 

يلى يًف رىحٍػػػػػػػػػػاًد الس ػػػػػػػػػػ ى صلىػػػػػػػػػػیٍػػػػػػػػػوً طى    ًد؟ل ػػػػػػػػػػبى ادل
 
 

ـي مً ی ػػػػػػػػػی تىًلػػػػػػػػػدي  األى تىػػػػػػػػػمى   تػػػػػػػػػػین لى  مٍ کيػػػػػػػػػي لى ًلػػػػػػػػػلٍ ا
 

 ّ ػػػػػػػػػػػػدً رى ميلى يػٍػػػػػػػػػػػػغى  ااً أسىػػػػػػػػػػػػبى ی الٍ لىػػػػػػػػػػػػدان وى دیٍ  ىػػػػػػػػػػػػ 
 کيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ  ى عي كا لً دي تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ كين تػى دي تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ تػى  فٍ إً كى  

 
 يىػػػػػػػػػػػػدً أك الٍ  افً سىػػػػػػػػػػػػلا كدً الٍ دي رٍ رى مىػػػػػػػػػػػػيػٍػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػین غى لى  

 وً اسً سىػػػػػػػػػػػػػػػػػلً بً  مٍ کي راً ػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ أى  نٍ ني وىػػػػػػػػػػػػػػػػاوً یيطىػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

يّىن ػػػػػػػػػػػػػػػدً  اـً سىػػػػػػػػػػػػػػػاحٍلي بً  مٍ کي نٍ بي وىػػػػػػػػػػػػػػػرً كیىضٍػػػػػػػػػػػػػػػ   ادل
 (ٖٗ :)ادلصدر سنسو 

ٌ   د منلط  الٌنظريکٌرر الشاور ىذا ادلضنوف سنسو يف الللطة ادلا ية لينتةر بأسٌو  اور متنٌرد
الٌشػدائد.  ٌ یطلػب سػيف الٌدكلػة أف ك أمػاـ ادلصػائب كالصػنود  ةدنركسػيٌ بالبسػالةد كالیصف سنسػو 

 یبادر  إىل ربریره  لکي یدال  ون ور و كشللکتو بأ عاره كسينو ادلا ي.



 جهانگير أميري ،ین أمرايمحمدحس  أبي فراس الحمدانيّ  ةيّ في شخص ةيّ إثبات الذات، والّنرجس اتيتداع
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یعتلػػد کوىػػت أسٌػػو ُیکػػن الٌتعػػرؼ ولػػی النرجسػػيهب ونػػدما یتکلنػػوف وػػن أسنسػػّمد كألکػػارىمد 
 حػبٌ  حػدا (.ُٓ ـ:ُٕٖٗ )البوريمد النن  كحبٌ  باألساسية  ارةة بنربةو  یتوٌداوف إٌّنم حي  كقينّم؛
 جعلّػػا الٌػػ  افػػاالت أبػػرز كمػػن كلعػػ ن. قػػوالن  الػػذات إابػػات كراا جاىػػدان  یسػػعی أف إلػػی بشػػاورسا الػػذات
بذؿ   أسو وت اكا سنسو تعظيم يف قالو وٌنا لض ن  لاسو الٌشعر رلاؿ ىو االستعراض حلبٌ  كرلاالن  ور ة

مػػا يف كسػػعو الحتلػػار األوػػداا كاحلٌسػػاد دبةتلػػف اآلليػػات الننيػػةد كاألسػػاليب البياسيٌػػة کاالسػػتنّاـد 
ببسػاطة « کوىػت»كادلغاالةد كالتأکيدد كما  ابو ذلک شلٌا خیػدـ أىدالػو. كردٌبػا یػربٌر ذلػک مػا قالػو 

 .(ُٓ: ادلصدر سنسو)« االىتناـ أك الرتکيز ولی الذات» دیدةد حي  وٌرؼ النرجسٌية بأٌّنا: 

 تفضيل اآلباء واألسرة .2
د للػد أ ػرسا سػابلان ةة ادلصػابة بالٌنرجسػيٌ الشةصيٌ  ميزات من اوتربىا "کوىت"االوتداد باآلباا ميزة 

إلػػی ادليػػزتهب اللتػػهب تتنيٌػػز هبنػػا الشةصػػيات النرجسػػٌية مػػن منظػػور  وىػػت أال ك ػػا: تنضػػي  الػػنن  
إٌف ألراد ىذه افنووة دائنوا البو  وػن »ليهب. حي  قاؿ: ولی اآلةرین كالبو  ون اآلباا ادللا

اآلبػػػػاا ادللػػػػاليهب الکرمػػػػاا كونػػػػد وػػػػدـ كجػػػػود ىػػػػؤالا اآلبػػػػاا الػػػػذین یسػػػػندكف إلػػػػيّم لػػػػاّنم ینّػػػػاركف 
كیتوطنػػػوف؛ كینلػػػػدكف حالػػػػة االتػػػػزاف كاالسػػػػتلرار يف السػػػػلوؾ كالشةصػػػػية يف حالػػػػة وػػػػدـ الشػػػػعور 

. كللشػاور أسػرة وریلػة تسػنو (bursten, Ben, 1978: 52 - 51)« باالستنػاا إىل أسػرة ملاليػة
مکاستّا حٌتی تعاسّ النجـو الزاىيةد كت م  اآللاؽ السامية حيرسّا النرسافد كزبدمّا اخلادمات. 

 رٌلد الشاور قومو بالنب د كکـر ا تدد كوراقة ادلنبت يف البيتهب التاليهب:
ًّ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػته وى يٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى   ای ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى لػُّ الٍ  ی وينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
ـً اًب نىػػػػػػػػػػػػػػػػػطٍ ًب اأٍلى اىً ذى دي مىػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػعً بى    د سىػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 

 اًل وى عى الٍ سي ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً وى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي الٍ تيظىلا 
 

ـً عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  الٍ دي بً ًئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى وى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي الٍ رً نٍ تػى كى    ُا
 (ُِّ :)ادلصدر سنسو 

 أ بن إکبار اآلباا كإج ؿ اللـو سغنة مرحية یعزلّا أبولراس بليلارة  عره مراران كتکػراراند إذ أفٌ 
كالبوػ  وػن ادللاليػة يف  آاػارهُیي  ضلػو إوطػاا قينػة واليػة أللعالػو ك »حسبنا یری کوىت  الٌنرجسي
ُیکػػن اللػػوؿ إٌف الٌشػػاور کٌلنػا یيشػػيد بأ ػػلو كسسػػبو ُیػػدح يف احلليلػػة  .(ٖـ: ُٕٖٗالبوػػريمد ) «آبائػو

                                                                                                                                                       
 .الوالئد منردىا الوليدة: اجلاریة الشابة كالغضة .ُ
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یؤیٌػد ذلػک سنسو إذ إسٌو ىو اٌلذم ُیٌل  كجیٌسد آبااه ادلا ػيهب الٌػذین  ػاركا وظامػا طلػرة باليػة. كمػا 
أٌف الشةصية النرجسٌية يف ظٌ  ما قالو کوىت تنتلر إلی االوتناد ولی أرلاده ادلا ية. اسظر کيف 

ك ػا ةػري مػن « سػعيد»كأبيػو « ضبػداف»یتوٌدث  اورسا يف أجواا من الکربیاا كالعظنة وػن جػٌده 
د كالنضػائ ؛ حيػ  ال یضػاىيّنا كال یسػبلّنا أحػد يف ذلػک.  ُیشی ولی كجو األرض يف ادلکػاـر
 لاذا خبلت الٌسناا بأمطارىا كظلىم الٌدىر الٌناسد ظٌلت ضبداف تغدؽ وليّم كتؤكیّم:

ٍػػػػػػػ  یرى لػ ػػػػػػػكًطػػػػػػػ ى الٍ  ريي مىػػػػػػػنٍ م ةىػػػػػػػدا دافي جىػػػػػػػضبى
 

 دي حىػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ أى  ـً ارً کىػػػػػػػػػػػػػػػػػنى  الٍ يف  «ده يٍ عً سىػػػػػػػػػػػػػػػػػ»كأيب  
 
 

 مػػػػػػػػػػػػػان رُّ کى ابي تى وى س ػػػػػػػػػػػػػالٍ  ن  ا  ىػػػػػػػػػػػػػذى ي إً ًطػػػػػػػػػػػػػیػيعٍ 
 

 دي کىػػػػػػػػػػػػػػػػػسٍ اأٍلى افي مىػػػػػػػػػػػػػػػػػالز   ارى جىػػػػػػػػػػػػػػػػػ ري إفٍ يػٍػػػػػػػػػػػػػػػػػجیيً كى  
 (ُٗ ـ:ُْٗٗالدیوافد ) 

شلٌػػا یسػػرتوي االستبػػػاهد أٌف أبػػالراس لٌضػػ  األسػػػرة احلنداسيٌػػة الٌػػػ  ینتنػػي إليّػػا ولػػػی غريىػػا كىػػػذا 
أٌف النرجسػي یبوػ  »ینسجم م  ما ألاده کوىػت يف ىػذا السػياؽ؛ حيػ  قػاؿ مػا مغػزاه كمنػادهد 

 «:ون اآلباا ادللاليهب
ّى األى  نٍ سً لىػػػػػػػػػػػػػػػ ـي حًل س ػػػػػػػػػػػػػػػةيًلػػػػػػػػػػػػػػػ  سو أٍ سٍػػػػػػػػػػػػػػػًو کىػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 دً وٍ ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورو كى بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطينٍ عىةو كى نً كميسٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 
 

ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وٍ نػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػى » ٍّ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػخیيٍ  مٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػلػى   ال  إً  «افى دى ضبى
 

 دً وٍ جًليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كٍ دو أى نٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحًلى  كٍ دو أى جٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى لً  
 (َُٖ :)ادلصدر سنسو 

لبيننػػا کاسػػت  ٌػػة اللبائػػ  تلتصػػر ولػػی احتسػػاا الشػػراب كاسػػتناع ادلوسػػيلی كمنادمػػة اجلػػوارم 
 ضبداف سبضي قدمان ضلو ا امد كاألرلاد خبطى اابتةد كمتأسية.كالغلناف کاست بنو 

؛ لٌضػػػػ  الشػػػػاور سنسػػػػود كأجػػػػداده ولػػػػی سػػػػائر النػػػػاس معتػػػػزان دبکاستػػػػو النریػػػػدةد آةػػػػر اؿكيف رلػػػػ
كادلرموقػػةد كآبػػااه األکػػرمهب باسػػتةدامو أسػػلوب االسػػتنّاـ التلریػػرم تأکيػػدان ولػػی أسٌػػو ال  ػػٌک يف 

 رلده كسناسة جدكده:
 وٍ رىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػکٍ دي اأٍلى كٍ دي اجٍليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًلنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنً 

 
 ؟ًليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  ال  إً  یدرى وى الٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نى فىد ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 

 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ ا أي نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ کى عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا یػي ذى  مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ 
 

 ؟اًليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ عى ًد الٍ كٍ دي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى اجٍليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 هً ريًٍ غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـي لً وٍ ا یػىليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى  نٍ مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 ؟وٍ يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامً لى وًؼ مى ني صُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الٍ هٍبى بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 (ُّٓك ّّٓ :)ادلصدر سنسو 
منػػو  نيػ كال ا یلػاع بػود وػنإلػی وجػز األوػػداا  مشػريان  د ك ػػـر زلتػدهكرلػده دكوػزٌه دنضػلوأ ػاد ب
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 کابر:ون  کابران سزیّة   أسرة ك إلی أسٌو من أ   کرمید  منٌوىان 
 وي تىػػػػػػػػػػػرى تػٍ وً  ري د ىٍ بي الٍػػػػػػػػػػػيٍ ًصػػػػػػػػػػػیي م الى ذً ا الٌػػػػػػػػػػػسىػػػػػػػػػػػأى 

 
 هي ري اكً ؼو رليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ ی ةىػػػػػػػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي وى يٍػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  یى الى كى  

 
 

 ًرجيػػػػػػػػػ و  ااي ًمػػػػػػػػػنٍ دى وٍػػػػػػػػػتىًصػػػػػػػػػفي اأٍلى فى تػىنٍ کىيٍػػػػػػػػػلى 
 

 ؟دي آًةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريهنىجٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٍ وي كى ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  أى  زُّ ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ أى  
 مىػػػػػػػػػػنٍ  كى هٍبً تػىػػػػػػػػػػعى بػٍ ن  میي الٍ رً کىػػػػػػػػػػ  وًؿ  يػػػػػػػػػػاأٍلي  ياًکػػػػػػػػػػزى  

 
 رهي اًةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى أى  تٍ ابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي طى ائً كى أى  زىکىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  

 (ُْٕ :)ادلصدر سنسو 
 الننػػاذج كلکػػن ادللػػاـ بنػػا لطػػاؿ كأجػػداده ذاتػػو ليّػػا الشػػاور جبٌػػ  الػػ  األ ػػعار تلٌصػػي أف أردسػػا لػػو
 سنسػو لتنضػي  ملوػة رغبػة مػن لػراس أيب لػدی مػا إابػات يف تکنػي افػاؿ ىػذا يف أكردساىا ال  الشعریٌة
 إاٌل  لراس أيب أ عار يف االستع ئية الصرةات ىذه ک ٌ  تنسري ادلنکن من لي  ردٌبا غريىا ولی كأسرتو

و ولی اآلةریند ف النرجسٌي ولی تنضي  سنسود كآبائتربٌر حرص ا سسا ال  الننسية اآلراا  وا يف
نلّا يف:    .(Reich, 1960: 215)« تعظيم الذات كالبو  ون ادللالية يف اآلباا اللدامی»كصلي

 . تضخيم الشدائد والمحن3
 کا أبػولراس بللػب منکسػرد كسنػ  کسيبػة مػن رلػد تبٌةػرد كوظنػة ت  ػتد كکربیػاا زالػت؛ لنػراه 

د ليبػدك كکأسٌػػو لػػي  ذاک البطػػ  ادلغػػوار یبکػي بکػػاا طنػػ  للػػدى أٌمػػود كیػسٌن أسػػهب أسػػري دا تػػو اذل نػػـو
الػػػذم یصػػػارع الشػػػجعافد كینػػػتن الػػػب دد كاألمصػػػار. یشػػػکو  ػػػاورسا الػػػداا العضػػػاؿ الػػػذم أوجػػػز 
األطباا من و جود كىو داا األسر الذم جرح مشاورهد كأاار  ومػو الدلينػةد كجعػ  لياليػو طویلػة 

 قاطعة  ارمة: مرىلة یغنرىا ظ ـ حال  تلن  صلومّاد ك أٌّنا سيوؼ
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  دميصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػايب جىًليػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه   كىالعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىااي صبًى

 
 كىظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌن ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف ا  سىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوؼى یيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدی ي  

 
 

ولىػػػػػػػػػػػػػػػػة ًجػػػػػػػػػػػػػػػػرىاحهد ربىامىاىػػػػػػػػػػػػػػػػا األيسىػػػػػػػػػػػػػػػػاةيد  سلى
 

د منّنػػػػػػػػػػػػػػػػا كدةيػػػػػػػػػػػػػػػػ ي    كسػػػػػػػػػػػػػػػػلناًف: بػػػػػػػػػػػػػػػػادو
  

 كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره أقاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًود كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه صلومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 

د غىػػػػػػػػػػػػػػػػريىىينٌد یػىػػػػػػػػػػػػػػػػزيكؿي    أرىل  يػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌ  ىػػػػػػػػػػػػػػػػيٍاو
 
 

ـى الليػػػػػػػػػػػػػً   يػػػػػػػػػػػػػو  كىىػػػػػػػػػػػػػيى  ىػػػػػػػػػػػػػواًرـه لىًليػػػػػػػػػػػػػتي صلي
 

ّيػػػػػػػػػػوؿي    كىةيضٍػػػػػػػػػػتي سىػػػػػػػػػػوىادى اللٌيٍػػػػػػػػػػً د كىٍىػػػػػػػػػػوى یػى
 (َِّ ـ: ُْٗٗالدیوافد ) 

شبٌة ملنن من م من النرجسٌية سستجليو من ىذا الننوذج الشعرٌید كما  اهبو كىو أٌف الٌشاور 
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ی ُیيػػ  إلػػی تنةػػيم مػػا یعاسيػػو مػػن ادلشػػاک د كالشػػدائد يف أسػػر الركمػػافد كردٌبػػا یّػػدؼ كراا ذلػػک إلػػ
التبػػاىيد كاالوتػػداد بالصػػربد كالتجلٌػػدد كاألسػػاة. كلينػػا قالػػو کوىػػت يف سظریتػػو حػػوؿ النرجسػػٌية ةػػري 
دليػػ  ولػػی مػػا رأینػػاه يف أ ػػعار أيب لػػراس مػػن ا وجػػاب بننسػػود كآبائػػو؛ حيػػ  ةلػػص إىل اللػػوؿ: 

لػػة أك أٌف الشةصػػية النرجسػػٌية مغرمػػة بػػالرتکيز ولػػی الػػذات كاالىتنػػاـ بکػػٌ  مػػا یتعلػػّ بننسػػو بطری»
ـ:  ََِٔ)لينةػػ د  «بػػأةری ذلػػک ألٌف النرجسػػي حباجػػة ماٌسػػة ألف یکػػوف مو ػػ  اىتنػػاـ اآلةػػرین

من أج  ذل د سستطي  اللوؿ إٌف أبا لراس کنا یبدك من أ عاره حاكؿ استلطاب اىتناـ  (. ََِ
 النػػاس كإاػػارة إوجػػاهبمد كاستوسػػاّنم كذلػػک بتضػػةيم معاساتػػود كآالمػػو أانػػاا األسػػرد كالتعبػػري وػػن

 مشاوره االستع ئية الناصبة ون إابات الذاتد كتنضي  سنسو ولى اآلةرین.

 . الشکوی من الحّساد والوشاة4
أسٌو یشػکو ةاٌ ة يف ركمياتو ه ك يف موا   کلرية من أ عار  ییر  لراس احلنداين أ عار أيب ادلتتب  يف
 الذین حيسدكف مکاستو النٌذةد كمنّا: احلٌساد
ـى  يًلػػػػػػػػػػػػػػلٍ رى مً أى  ملىٍ كى   دان اًسػػػػػػػػػػػػػػحى  رى لػىػػػػػػػػػػػػػػکٍ أى  اليػىػػػػػػػػػػػػػػٍو

 
 دو اًحػػػػػػػبي كى لٍػػػػػػػقػى  دًل  داسً ن ػػػػػػػبى الٍ وٍ ليػػػػػػػقػي  ف  أى کىػػػػػػػ 

 
 

  ن اً ػػػػػػػػػػػػم لى ريًٍ ٌدىري غىػػػػػػػػػػػػا الٍػػػػػػػػػػػػذى رى ىىػػػػػػػػػػػػیػىػػػػػػػػػػػػ ملىٍ أى 
 

 ؟دً اًجػػػػػػػػػػػػػػػدبى  قػىبًٍلػػػػػػػػػػػػػػػيادي س ػػػػػػػػػػػػػػػاحٍلي ر ً نىػػػػػػػػػػػػػػػظٍ یى  ملىٍ كى  
 (ٗٗ ـ: ُْٗٗالدیوافد ) 

شبػػػػػة مػػػػػػن ینوقػػػػػػو أدبػػػػػػاند كالالػػػػػػةد یبػػػػػدك جليػػػػػػان مػػػػػػن البيتػػػػػػهب السػػػػػابلهب أٌف الٌشػػػػػػاور یػػػػػػأ  أف یكػػػػػػوف 
ك ػػػجاوةدکنا یٌتضػػػن مػػػن اسػػػتةدامو ألسػػػلوب االسػػػتنّاـ التلریػػػرٌم أسٌػػػو یعتػػػرب سنسػػػو أغلػػػی  ػػػأسان 

 كأمسی مکاسةن ًمن کٌ  مىن یعي  ربت أدمی السنااد إذف جدیر بو أف یکوف مو   احلسد.
  ة باألحلادد كالظغائندالنكرة ال  تراكد أبالراس ىي أٌف الناس برٌمتّم حيسدكسو بللوب مشووس

كبلب احلزفد كاالستياا بالٌشاور إلی حٌد أسٌو یصػٌب ولػى الػدىر  ػؤكسى العتػابد كالشػكول دلػا لليػو 
مػػن حسػػد احلاسػػدیند كحلػػد احلاقػػدین. كجػػاا يف  لنػػات کوىػػت مػػا یو ػػن لنػػا  ػػغف أيب لػػراس 

الشةصػػػػية لإلکلػػػػار مػػػػن احلػػػػدی  حػػػػوؿ األوػػػػدااد كاحلٌسػػػػادد كالو ػػػػاة؛ حيػػػػ  أ ػػػػار إلػػػػی حاجػػػػة 
النرجسٌية ل ىتناـ بالذاتد كالرتکيز ولی النن د كادلبالغة يف ادلشاک د كا ن. إذ ُیکن اللوؿ بناان 
ولی ذلک إٌف إحدی الطرؽ جلذب اىتنػاـ اآلةػریند أسٌػو یتوػٌدث حبنػاس  ػدید كسػربة واليػة وػن 

 األودااد كاحلٌساد الذین یرملوسو بعيوف مليسة باحللدد كاحلسد.
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 ةولػو وػن ساصبػان  كلي  ةصومو كکلرة أسصاره قٌلة  ون ساجم ادلکاره من أ ابو دلا الٌشاور ربٌن  إفٌ 
 إلػػی للةػػوؼ یػػرتک أف بشػػاورسا یليػػّ ال إٌسػػو إذ التػػاليهب البيتػػهب يف صلػػده حسػػبنا األوػػداا. مػػن كةشػػيتو
ةطره ما یلٌل  من  أسو كحيٌط من  ک ٌ  یتوا ى النرجسي أفٌ  ولی كا ن مؤ ر كذلک سبي ن. سنسو

 كىو یتنا ی م  ما قالو کوىت حوؿ الشةصيات النرجسٌية من تعظينّا للذات كإوجاهبا هبا:
 تٍ ًبػػػػػػػػػػػأى  ملىٍ ك  كى دي عىػػػػػػػػػػػتي الٍ رٍ اىى تي جىػػػػػػػػػػػسٍ ا ً ػػػػػػػػػػػذى إً 

 
 دً اًئػػػػػػػػػػػػػػکى نى الٍ  هً وٍ جيػػػػػػػػػػػػػػ كي م يف رً ٍکػػػػػػػػػػػػػػبي لً لاػػػػػػػػػػػػػػقػى أي  

 
 

 ةو ر  حيػػػػػػػ نً رى ابٍػػػػػػػبػٍ  ىػػػػػػػ ااً كى أل ٍ ی الٍػػػػػػػلىػػػػػػػتي وى رٍ بػى  ىػػػػػػػ
 

 دً اوً سىػػػػػػػػػػػػني الٍ   ً يٍػػػػػػػػػػػػلً ا قى ّىػػػػػػػػػػػػيػٍ ا لً ًعػػػػػػػػػػػػدى الٍ  ريًٍ ًلػػػػػػػػػػػػکى  
 (ََُ :)ادلصدر سنسو 

 وػربالػٌدىر ینوػي بال ئنػة ولػی لنػراه  کػؤكس غضػبو كلؤمػود الػدىر اخلػؤكف ولی اورالشٌ  أىوی
ادلرىلة شعوریة ال م معربان ون احلالةللواق  ادلزر لد باحل ادلنعنةمن أوناؽ سنسو ال  سشأت األبيات 

 .ال یرک  أماـ الدىر الکنود ب  یواجّو بعـز ال یيلّر كإرادة ال تيکسرإاٌل أٌف  اورسا   یعاسيّاد الٌ 
 وىًللىػػػػػػػػت بػىنىػػػػػػػػاتي الػػػػػػػػػٌدىًر تىطػػػػػػػػريؽي سىػػػػػػػػػاحىً  

 
 ًلنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لىضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلتي بىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو يف حىاالًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 
 

 لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحلىربي تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًمييًن ًبًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػيً  ًرجىاذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ىري یىطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريقييًن ًبسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًد بػىنىاًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 (ْٕ :)ادلصدر سنسو 

ـٌ  الشػػاور كبلّجػػة یشػػوهبا االوتػػزاز بػػالنن  الركمػػاف الصػػليبيهب الػػذین ك ػػنّم بػػػػػػػػ"رجاؿ للػػد ذ
ـٌ الػػٌدىر كسوائبػػو الػ  ك ػػنّا بػػػػػػ"سود بناتػػو"  کنایػة وػػن  ػػركؼ الػػدىر كتللباتػػو »الػٌدىر البػػي " كذ

 كىكػذا زبيػػ  الشػاور سنسػو بػػهب مطرقػة الركمػاف كسػػنداف الػدىر؛ شلٌػا یػػٌدؿ ولػی تنةػػيم«. الشػدیدة
الذاتد كاستعراض اللٌوةد كاالزدراا باألودااد كىذا أکرب مسة تٌتسم هبػا  ةصػية الشػاور النرجسػٌية 

 كللان دلا بٌينو  کوىت يف آرائو السيکولوجٌية ال  أكردساىا مراران يف ما سبّ.

 النتيجة
كسػػط . النرجسػػٌيةد يف رأم کوىػػتد وبػػارة وػػن االىتنػػاـ الزائػػد كالرتکيػػز ادلنػػرط ولػػی الػػذات ُ

 الشعور بالزىو كاخلي ا.
. تعود أسباب النرجسية إلی ووام  سنسٌيةد كبيسٌيةد ككراايٌػة حسػبنا اسػتندساه مػن اآلراا الػ  ِ

 أدلی هبا "ىاینز کوىت"د من ولناا النن  ادلعا رین الذین اوتندسا سظریاتو يف ىذا ادللاؿ.
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كباآلبااد كتنضي  الذاتد كأجداده  . تبلورت سرجسٌية أيب لراس متنلٌلة يف االوتداد بالنن دّ
 احلنداسيهب ولی غريىم. ولی غرار ما سستلّم من رؤیة کوىت.

. ُیکن اوتبار حالػة النرجسػٌية لػدی الشػاور رٌدة لعػ  سنسػٌية إزاا مػا واسػاه مػن مشػاور مؤدلػة ْ
كمؤذیػػة إاػػر كقووػػو يف سػػجوف الركمػػاف كوػػدـ احتنػػاا ابػػن ونػػو سػػيف الدكلػػة بػػود حيػػ  كٌجػػو ىػػذا 

حلادث بو لة ميولو الننسٌية ضلو إابات الػذات كیلبػت ذلػک مػا ألػاده کوىػت هبػذا الصػدد حيػ  ا
شبٌػة ووامػ  مػؤارة ربػٌوؿ الرغبػات النرجسػية الكاملػة يف ال كويػة إىل أونػاؿ كسػلو يات ولػػى »قػاؿ: 

 «أرض الواق .
بيسيػة كالننسػػية . یػری کوىػت أٌف الشػعور بالعظنػة كاالسػتع ا النػاجم وػن العوامػ  الوراايػة كالٓ

ىػػو مػػاٌدة دمسػػة كأر ػػية ةصػػبة لإل ػػابة بالنرجسػػٌية  ػػریطة أف یواجػػو ا سسػػاف النرجسػػي مػػا یلّػػب 
  رارة النرجسية يف سنسو كیذ ي لتيلّا.

 صادرالم

 العربية
 د سسةة مصٌورة من طبعة دارالکتبد مصر.النجوم الزاهرة في ملوک مصر والقاهرةابن تغرمد بردم )التأ(د 

 دار ولم الٌلغة كاألدب.د بريكتوفيات األعيان وأتباع أبناء الّزمان، (د ُٖٕٗابن ةلکاف )

 د ربليّ: سامي الدىافد دمشّد السا.زبدة الحلب من تأريخ الحلبؽ(د َُّٕابن ودمید ونر )

 مؤسسة الٌصادؽ للطٌباوة كالنشر. دد قم ادللدسةلسان العرب(د ُِْٔابن منظور )

 دارادلعارؼ. داللاىرة ،1ط ة،ة الّنرجسيّ الّشخصيّ (دُٕٖٗوبدالٌرقيب أضبد )البوريمد 

 استشارات ذكم اللربی.قم ادللدسةد د المجاني الحديثةش(د ُّٖٔ-ؽُِْٗالبستايند لؤاد ألراـ )

 العلنية.د بريكتد دارالکتب ُد ربليّ: منيد زلٌندد ط:يتيمة الدهر ـ(دُّٖٗ – قَُّْ) أبومنصور اللعال  النيسابورمد

 د  رح الدکتور ةلي  الدكیّيد الطبعة اللاسٌيةد بريكتد دارالکتاب العريب.الديوانـ(د ُْٗٗ–قُُْْاحلندايند أبولراس )

 د اجلزا األكؿد المکد السا.أبولراس احلنداين ك عره يف الغدیرد أ(_____________ )الت

 داراجلي . دلو كحللو العٌ مة الٌشيخ وبدا  الع یليد بريكت د قٌدـمعجم المصطلحات العلمية والفنيةـ(د ُُٗٗ)د یوسف ةياط



 جهانگير أميري ،ین أمرايمحمدحس  أبي فراس الحمدانيّ  ةيّ في شخص ةيّ إثبات الذات، والّنرجس اتيتداع
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 د الطب  الساب د بريكتد دارالعلم للن یهب.األعالم ـ(دُٖٔٗالزرکليد ةريالدین )

 د الطب  اللال د بريكتد داراأل واا.الذريعة إلی تصانيف الشيعةؽ(د َُّْالطّرايند الشيخ آغا بزرگ )

 د بريكتد دارالنّضة العربية.ِد طفي النقد األدبيـ(د ُِٕٗوتيّد وبدالعزیز )

 د ترصبة: كجيو أسعدد دمشّد منشورات كزارة الللالة.النرجسّية: دراسة نفسّيةـ(د َََِغراسربغرد بي  )

 ادلصریٌة. األصللو مکتبة اللاىرةد رزؽد كوبده سلينر   ح ترصبة: دالعصاب في النفسي التحليل نظرية ـ(دََِٔ) أكتو لينة د

 د بريكتد داراجلي .موازنة بين الشعراءمبارکد زکي )التأ(د 

 الدوريات
د السنة السادسة ْد العددنشرة المشرق نيساند «أبو لراس احلندايند الٌرج  كالٌشاور»(د ُِٖٗالبستايند لؤاد الراـ )
 .ِْٕ-ِٓٔكالعشركفد  ص 

جبامعة  مجلة بحوث في الّلغة العربية وآدابها،« ٌن  كحياتوم من الٌنرجسٌية يف لةر ادلت»ش(د ُُّٗحبرمد ةداداد )
 .ِٕ – َْد ربي  ك يفد  ص ٔإ نّافد العدد

مجلة الجامعة د «النرجسٌية كو قتّا بالعصابية لدی وينة من طلبة جامعة األقصی»ـ(د َُِِجودةد آماؿ وبداللاىر )
 .ْٗٓ – َٖٓد العدد اللايند یوسيود  ص د افلة العشركفاإلسالمّية للدراسات التربويّة والنفسّية

ووام  الشةصٌية اخلنسة الکربی کننبسات للنرجسيٌة لدی وينة من طلبة جامعة اللدس »ـ(د َُِْجودةد آماؿ كأبوجرادد ضبدی )
 سيساف.د افلد اللايند العدد السادسد مجلة جامعة القدس المفتوحة األبحاث والدراسات التربويّة والنفسيّةد «ادلنتوحة

 المصادر اإلنجليزية
Bursten, B. A diagnostic Frame work. Int. Rev. Psycho. Anal, 1978. 

Kuhut. H. the analisis of the self. New York: International universities press. 1971. 

Otto. F.Krenberg, structural derivatives of object relationships. International 

journal of psychoanalises, 1966. 

Reich, A. Pathologic Forms of self – esteem regulation psychoanal study child, 

1960. 

  



 1395 خريف، 40العدد الـ  محكمة ةيعلمفصلية ، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها 

22 

 

فراس ابًابراز يجًد در شخصيت خًدشيفتة  شىاختی نريابررسی 

 حمذاوی ي ريميات اي

 («تکًََايىس»ختی شىا نريا وظريات رب کيٍ)با ت
2یجُاوگير امير، 1یه امرايحسمحمذ

 

 ْداوشگبٌ راز ٓزببن ي ادبٕبت عرب ْدکتر ْداوشجً. 3

 ْداوشگبٌ راز ٓزببن ي ادبٕبت عربگريٌ داوشٕبر . 3

 ذٌيچک
برٍ کربر    ٓخبصر  ٓرياور  ِپدٔرد  ْبررا  آن را بن معبصرشىبس رياناست کٍ  ٓعىًاو ٓفتگٕخًدش

گًورٍ   أره معبصرر آن را   ّشىبس برجست ريانَبٔىس کًَت  .آٔدٓ کٍ در افراد بٍ يجًد مبرود  مٓ

غررير ي افتاربر ي    بباحسربس برٍ خرًد َمرراٌ     ازحرد  بٕشتًجٍ ي تمرکس »است:  تعرٔف کردٌ

ي ومربٔش   ٔٓخًدسرتب  (3عمردٌ دارد:   ٓدر دٔردگبٌ کًَرت دي ئ گر    ٓفتگٕخًدش .«ٓىٕخًدب

آوُرب.   ْدسرتبيردَب ي پدران ي مببَبت ومًدن بٍ  خًٔش ْبرتربٍ  ازحد بٕش ّعالق (3قدرت، 

ديرِ را در شاصٕت شبعر مشًُر  ٓفتگٕخًدش ِتب پدٔد کًشد مٓدر َمٕه راستب أه پ يَش 

 ٓ ر تًصٕف ِي بب استفبدٌ از شًٕ «َبٔىس کًَت» َبْ بر دٔدگبٌ کٍٕبب ت ،ٓفراس حمداوابً ،ٓعببس

ٓ  ومبٔد. وتبٔج تحقٕر    ٓبررس تحلٕلٓ بة برب تًجرٍ برٍ وارٔربت کًَرت در بر       دَرد،  وشربن مر

ي  ٓريحر  ِبٍ أه پدٔد ْتًان گفت يٓ ابً فراس م« ريمٕبت»ي بب تأمل در اشعبر  ٓفتگٕخًدش

 است. دچبر بًدٌ ٓرياو

 ٓ؛فارفريشر  ؛برًدن  برترر  احسربس  ٔٓ؛خًدسرتب  ؛ٓحمداو ابًفراس ؛کًَت ؛ٓفتگٕخًدش: َا کليذياشٌ

 ريمٕبت.
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