نشرة الثقافة النفسية العدد رقم )  ( ١١ـ تصدر عن وكالة كلية اآلداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ـ جامعة بنھا
أشعر بالوحدة  ،وإني بحاجة ألن يسأل عني أخوتي
بصفة مستمرة  ،ال أن يتركوني فترة طويلة دون سؤال .
أنا حاسة إنھم مقصرين في حقي بعد وفاة أبي.

العصبية الزائدة
أسبابھا وداللتھا النفسية
أ.د /عادل كمال خضر
وكيل كلية اآلداب ــ جامعة بنــھا
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
أعرفك أوالً بنفسي يا دكتور  ،أنا موظفة
حكومية أبلغ من العمر  ٣٥عاما ً  ،غير متزوجة  ،من
أسرة كبيرة الحجم  ،وميسورة الحال  ،أبواي متوفيان
من أكثر من عشر سنوات  ،أنا الوسطى بين أخوتي
وأخواتي  ،جميع أخواتي وأخوتي تزوجوا وتركوا
منزل األب ما عداي أنا وأخي األصغر الذي يبلغ من
العمر  ٢٣عاما ً..
•

א :

أعاني من عص بيتي الزائدة  ،فأنا أتعصب ألتفه
األسباب  ،وأقذف بما في يدي على األرض من شدة
العصبية  ،وعصبيتي في الغالب تكون موجھة ضد
أخوتي  ،وبخاصة أخي األكبر  ،وكذا الخدم في البيت
وأيضا ً السائق  ،أبي كان يحبني للغاية  ،وفقدت الكثير
بوفاته وأنا كنت أحبه كثيراً ألنه كان مدلعني  ،أما أمي
فأنا أشعر إن إحنا ظلمناھا  ،على فكرة ھي غير عربية ،
وأنا أشعر تجاھھا بالذنب لما كبرت وفھمت ..

أصدقائي يقولون عني أني اجتماعية وذكية  ..لكن
أنا ال أري ذلك لدي  ،وأرى عكس ذلك  ،فأنا خجولة ،
وأشعر إني غير مركزة في األمور ..
المشكلة األساسية عندي إني عصبية بدرجة كبيرة ،
علي ؟؟
أنا عايزة أتخلص من عصبيتي  ..فماذا تشير َّ
•

א 

 :

أرى أن العصـبية التي لديك ما ھي إال رد فعل
عكسي لعدة عوامل بعضھا يرتبط بخصائص الشخصية
عندك  ،وبعضھا اآلخر يرتبط بظروفك الحياتية التي
مررت بھا .
وحتى يمكن لك أن تتخلصي من عصبيتك  ،البد أن
تتفھمي ذاتك  ،ولما أنت تتعصبين ألتفه األسباب !!
وفي أي ظروف تحدث العصبية ؟ ومن ھم األشخاص
الذين توجھين غالبا ً لھم عصبيتك بشكل مبالغ ؟؟ وما
أوصلك إلى ھذه العصبية التي ال تتناسب مع المواقف في
حياتك ؟؟
وبداية فإني أرى أن من أھم العوامل الشخصية
التي أدت إلى عصبيتك  ،كونھا رد فعل عكسي لشعورك
بالنقص وعدم ثقتك في نفسك  ..ومشاعر الوحدة ،
وإحساسك بالتجاھل من قبل اآلخرين وخاصة األخوة
ــ وبخاصة األخ الكبر الذي حل محل األب ــ وذلك بعد

وفاة األب ولكنه لم يمأل الفراغ الذي تركه األب في
حياتك ..
أما العوامل األخرى التي ترتبط بحياتك وأظھرت
العصبية في سلوكك  ،فھي ما ترتبط بظروف حياتك ،
وبخاصة العزلة التي تعيشين فيھا إلى حد ما ،
وعدم الزواج حتى اآلن وتكوين أسرة ..
وأرى أن العوامل الشخصية والحياتية متشابكة
وال عزلة بينھا  ،وھي بتفاعلھا الدينامي داخل
شخصيتك قد أدت إلى عصبيتك المبالغ فيھا  ..فأنا أرى
أنه ربما أن الوحدة ــ وبعض منھا راجع لعدم الزواج
وتكوين أسرة كما ھو الحال ألخواتك األكبر واألصغر
منك وعدم وجود أطفال حتى اآلن ــ قد أدى بك إلى
اتخاذ ردود أفعال قاسية تعبر عن قوتك ) من خالل
العصبية الزائدة (  ،لتخفين بھا ضعفك ..
وثمة عالقة كذلك بين عدم الثقة في الذات
والعصبية لديك  ،حيث أري أن العصبية منك إنما تغطين
بھا على عدم ثقتك في نفسك  ،فبدالً من التروي
والتفھم لألمور والمناقشة الھادئة لوجھة نظر الغير أو
ما يحدث من أمور  ،واالحتكام إلى العقل والبراھين
فإنك تتعصبين بشدة كي تخفين ضعفك وعدم ثقتك في
نفسك  ،ولتكوني أنت المتحكمة في األمور وليس
غيرك وتحرصين على أن تنھي المواقف لصالحك
بإرادتك ) من خالل العصبية ( وليس رغما ً عنك ،
وبذلك تثبتي لآلخرين أنك قوية  ،ولست بھذا الكيان
الضعيف الذي قابع بداخلك ..
ومن ثم فإني أرى أن الوحدة التي تعانين منھا ھي
أيض ا ً نتاج عصبيتك  ،فنظرة اآلخرين لك على أنك
عصبية ألتفه األسباب يجعلھم يتجنبونك  ،وأنت

نشرة الثقافة النفسية العدد رقم )  ( ١١ـ تصدر عن وكالة كلية اآلداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ـ جامعة بنھا
بعصبيتك ألتفه األسباب قد ساعدتيھم على ذلك دون وعي
منك  ..فكأنك تعاقبين ذاتك بأن تعانين مزيداً من الوحدة
بھذه العصبية ..
وقد تكون للعصبية داللة أخرى وھي إثبات الوجود ،
باعتبارھا رد فعل لشعورك بالتجاھل من قبل اآلخرين ــ
وكذا الشعور بعدم الثقة في الذات ــ ولذا فإنك تكونين
عصبية لتقولي لھم أنا موجودة  ..ولذا فأنت
تتعصبين ألتفه األسباب ) يعني بتتلككي وتتحينين
الفرص إلثبات وجودك ( كرد فعل للتجاھل والشعور
بالنقص  ..غير أن العصبية ھنا شكل سلبي إلثبات
الوجود.
أما كون العصبية في أغلبھا موجه إلى األخوة
والخدم  ،ألن بداخلك أنه بعد وفاة والدك سيقوم أخوتك
على رعايتك واالھتمام بأمرك  ،أي سيكونون في خدمتك
 ،أو الخدم عندك  ،وبخاصة األخ األكبر  ،ولكن ھذا ما
لم يحدث  ،فتبع ذلك إحساسك بأن أخوتك وبخاصة األخ
األكبر قصر في حقك  ..وبالتالي تثورين أكثر على األخ
األكبر لكونه حل محل األب المحبوب لديك والذي كان
يدلعك  ..واألخ األكبر أصبح بديل سيئ لألب  ،ويستحق
العقاب على تقصيره  ،وتودين أن توجھي له اللعنات ألنه
ليس الخادم المطيع كما كان األب  ،ولكونك ال تستطيعين
أن تتعصبي عليه ألتفه األسباب  ،فإنك دون أن تدري
تقومين بتحويل جم غضبك الذي من المفترض أن يوجه
إليه إلى الخادم في المنزل  ،وإمعانا ً في التمويه يتم
التعميم  ،حيث توجھين عصبيتك إلى كل الخدم دون
استثناء ) باعتبارھم بدالء لألخوة المقصرين (  ..وكذا
إلى السائق باعتباره خادم لديك ) وربما لكونه بديل عن
األخ األكبر الذي يقود المسيرة بعد وفاة األب ( ..

وعلى ھذا فإنك تقومين بتوجيه عصبيتك ألي من
الخدم حال تقصيره في أي شيء ولو تافه  ،أو حدث منه
دون قصد  ..وأنت إذ تفعلين ذلك توجھين ألخوتك
رسالتين بين عصبيتك  ..الرسالة األول ) ھي رسالة لوم
وعتاب ( ومضمونھا  " :أي أخوتي  ،أنتم قصرتم في
حقي وفي خدمتي بعد وفاة والدي  ،ولم تقوموا على
شئوني وأھملتموني بالرغم أنه ليس لي غيركم " ..أما
الرسالة الثانية ) فھي رسالة إثبات الوجود ( وھي ليست
منفصلة عن الرسالة األولي بل ممزوجة بھا  ،وفيھا
تقولين وبحدة  " :أنتم تتجاھلونني أيھا الخدم ) األخوة
والخدم معا ً (  ،ھل ال تشعرون بوجودي  ..أنتم
تقصدون تحطيمي  ..ال أنا لن أسكت على ذلك  ..بل أنا
موجودة غصب عنكم  ..وأنا الذي سأحطمكم "  .فيكون
نتاج ذلك العصبية الزائدة منك على أتفه األسباب ــ
دون وعي منك ــ لتؤكدين لھم وجودك  ..وتقومين
بتحطيم األكواب واألثاث أو ما بيدك من أشياء بدالً من
التحطيم الفعلي لألخوة والخدم ) ميكانيزم نقل العدوان (
 ..فالعصبية منك إنما ھي تأكيد سلبي للذات  ..ولكنھا
تحقق لك شيئا ً من االرتياح النفسي بعدھا  ،حيث
تنفسين عن شحناتك االنفعالية  ،إذ تفرغين طاقة
الغضب المشحونة بين جنبات نفسك  ..غير أنھا في
ذات الوقت عقاب لك إذ تشوھين بعصبيتك الدائمة
صورتك أمام اآلخرين ..
وأرى أن المطلوب منك اآلن أن تتفھمي ذاتك ،
والدوافع الالشعورية التي تتحكم في سلوكك والتي تنظم
عالقاتك بأخوتك وباآلخرين  ،وكذا الخدم عندك  ..وأن
عليك كذلك أن تعدلي من سلوكك تجاه الخدم فليسوا
ھم األصل في عصبيتك  ،ولكنھم الضعفاء الذين تم
تحويل عصبيتك إليھم  ،وأن المقصود بعصبيتك ھم
أخوتك ) خدمك بعد وفاة والدك ( .

كما أن عليك أن تنمي قدراتك ومھاراتك ،
وتعيدين اكتشاف ذاتك  ،وتستغلي ظروفك في أنشطة
اجتماعية وأسرية تخرجك من عزلتك ..
كذلك تفھمي عزلتك وبعد أخوتك عنك فقد
ساعدتيھم بعصبيتك أن يبعدوا عنك  ..وقدري أن لھم
ظروفھم وحياتھم أيضا ً  ،فال تحملينھم ما ال يطيقون ..
تعلمي التسامح تجاه أخطاء الغير ــ وبخاصة
إذا كانت أشياء تافھة ــ ) فوتي شوية وال تمسكين على
الوحدة كما يقولون (  .فليست السوية سوى القدرة
على التسامح تجاه غدر األيام والليالي .
وختاما ً أذكرك بقوله  Xتعالى  " :الَّذِينَ ُينفِقُونَ
ن
س َّراء َوال َّ
فِي ال َّ
ض َّراء َوا ْل َكاظِ مِينَ ا ْل َغ  ْي َظ َوا ْل َعافِينَ َع ِ
اس َو ّ
ِب ا ْل ُم ْحسِ نِينَ " ) آل عمران ، ( ١٣٤ :
ُ ُXيح ُّ
ال َّن ِ
وفي تفسيره لآلية الكريمة يذكر القرطبي أنه روي عن
ميمون بن مھران أن جاريته جاءت ذات يوم بصحفة
فيھا مرقة حارة  ،وعنده أضياف فعثرت فصبت المرقة
عليه  ،فأراد ميمون أن يضربھا  ،فقالت الجارية  :يا
موالي  ،استعمل قول  Xتعالى  " :والكاظمين الغيظ "
قال لھا  :قد فعلت  ،فقالت  :اعمل بما بعده "
والعافين عن الناس" فقال  :قد عفوت عنك  .فقالت
الجارية  " :و Xيحب المحسنين"  .قال ميمون  :قد
أحسنت إليك  ،فأنت حرة لوجه  Xتعالى .
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