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 مختلف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

  سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات
   

  !!السهللة /!!الرؤوس الُمبرمجة باألضاليل
  !!العمى العقـائدي/ !!العباسيون بعد مقتل المتوكل

 

  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

     

 !!ألضاليلالرؤوس الُمبرمجة با

  
وذل+ أنها م'&%مة $األضال�ل , رؤوس�ا م��ل�ة وم�ادرة العقل والق�رة على ال�ف�� وال����
 وال�ق��� 

 .ال�ع
زة $ال3اقات اإلنفعال�ة وال�%رات العا./�ة ال'ام�ة ال%.�-
أن , وه&6ا دوال�+ , وه6ه ال�?�%عة م< ال�اس ت�ه ه6ا وت'8 ه6ا , وه6ا 9&�ه ه6ا , فه6ا 9'8 ه6ا 

��قة في حال��< م�قا.ع��< C3�ة وم�D�وال 9�&< ألح�ه�ا أن ت�E $غ�� ما عل�ها أن ت�E , ال�ؤوس م
 .وت��%ر وتع�ق� وتIم< وت��ق

وال 9?%ز ال�%ه� $أن اآلخ� ق� تغ�� أو أنه , فال 9�&< أن 9&%ن ال'ال مCالفا ل�ؤ�Jها ال�اسCة ف�ها 
له وال دور وال �S�ة وال مع�ى في دوامة األضال�ل الفاعلة في ف�%ض%ع العقل ال وج%د , 9ف� وJ��ل+ عقال 

 !!ال�ؤوس وال�ف%س
ال�ي , ه6ا ال%اقع ال�ل%Vي ��C9 على ال'�اة وJق'�ها في دوامة ال%Jالت وال��ا�Uات األل��ة القاس�ة 

عاالت والع%ا.ف واإلنف, ألن العقل ال 9�&�ه أن 9ع�ل , ت�فاق� وت�%ال� م�ها مD&الت ع��ة على ال'ل 
 .هي ال�ي ت�%د وت�أك�

, وال ت���3ع أن ت�اه $غ�� ما ت�E أو ت��%ر ع�ه , فأن\ ت?
م أن فالن الفالني ی�6V Eا وه% 6Vا 
وfن�ا ه% ش�ئ آخ� وص%رة مغای�ة ل�ا , وما ه% به% الa6 ت�E , فه% في م%ا.< إدراك+ V�ا شّ�َه لَ+ 

 .ت�س8 في رأس+ م< األضال�ل واأل$ا.�ل
وت�أك� ب%ض%ح , وال?%اب أن ه6ه الiاه�ة تD�ل Vل م�احي ال'�اة , عّ�اذا ت�'�ث , ل ق� 9ق%ل قائ

وت'�mها ت?ارة ذات , وق�%ة في ال�%اض�ع ال�ی��ة وت��n�� ف�ها ال�3لعات ال3ائ/�ة وال�6ه�mة والفJ%lة 
 .م�دودات ماد9ة �mV�ة وم�o'ة


�Jها ق�%ة وش�ة ودم%Jة Jزها و
ن األضال�ل راسCة ومق�ونة $3اقات لي ت% , وله6ا ت?� ما 9ع
�8 ال��اج�ون بها , إنفعال�ة هائلة ت��ع العقل م< ال�i� ف�ها وت�'��ها &Jاد واإلم�هان و�pاإلس� qف��'ق

 .وo��J'%ن على ح�اب أرواح وم��� ال�غ�ر به� ال���ع�mی< $األضال�ل
ألن في , ة ال'�rقة وال%اقع و�mJو أن ال3�ع ال�a�D مّ�ال للقm%ل $األكاذی8 وال�جل وDCJى م%اجه

 .ال�%اجهة ج� وfج�هاد وفي ت��یq األكاذی8 راحة $ال
  !!فهل ن���3ع أن ن
ع
ع أرVان األضال�ل؟

رؤوسنا مستلبة ومصادرة العقـل  
والقدرة على التفكير والتمييز  

وذلك أنها محكومة  , والتقييم  
باألضاليل المعززة بالطاقـات  
ة  اإلنفعالية والسورات العاطفي
.الحامية الوطيس

ال يجوز التوهم بأن اآلخر قد تغير  
, أو أنه يفكر ويمتلك عقـال  

فموضوع العقـل ال وجود له وال  
دور وال قيمة وال معنى في  
دوامة األضاليل الفـاعلة في  

!!الرؤوس والنفوس

هذا الواقع السلوكي يخيم على  
الحياة ويقحمها في دوامة  
الويالت والتداعيات األليمة  

التي تتفـاقم وتتوالد  , قـاسية  ال
, منها مشكالت عصية على الحل  
, ألن العقـل ال يمكنه أن يعمل  

والعواطف واإلنفعاالت هي  
التي تسود وتتأكد

يبدو أن الطبع البشري ميـّال  
للقبول باألكاذيب والدجل  
ويخشى مواجهة الحقيقة والواقع  

ألن في المواجهة جد وإجتهاد  , 
احة  وفي تصديق األكاذيب ر 

.بال
فهل نستطيع أن نزعزع أركان  

!!األضاليل؟
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  !!ةـــــــــــــــــــــــــــالسهلل
  

  ال����: ال�هل
 

وfیهامه� $أن ال'�اة سهلة وما ن�اله ف�ها , ال 9ُع�ف v�V ت� غ�س مفه%م ال�ه%لة في وعي األج�ال 
 .ةوت'ٍ� ومnاب�ة وم3اولة وf.الق لل3اقات والق�رات ال6ات�ة وال?��p, 9أتي $�ه%لة دون ج� وfج�هاد 

ون��ع ال3Cا$ات وال���J'ات ال�ي ت�D� إلى , ف�?�نا نق�أ ال�قاالت , ال 9�&< تف��� ه6ه الiاه�ة 
وVأنه� 9ق�ون $الDلل وع�م اإلق�ام على الع�ل وتفع�ل العقل , أن م< الع��� ال%ص%ل إلى ما ن�z�mه 

 .وال�%ث8 ن'% اله�ف ال��D%د, وت���ة ال3اقات وfس�n�ار الق�رات 
وم< , فهي مه
ومة ذات�ا , إال األم� ال�ي ت��ع اله
J�ة في نف�ها , مة أرادت وما نال\ ال ت%ج� أ

 .ی�ه
م نف��ا ال 9'قq إال ما ت�ل�ه عل�ه إرادة اله
J�ة
 

�ار , و�mJو أن ه6ا ال�ل%ك م�س%م وم3ل%ب إدام�ه في ال%عي ال?�عي ل�أم�< تفاعالت اإلن
وال�قهق� إلى , واإلمعان $ال��اوحة وال�3Dي وال�iل� وال�%اح , ن واإلن�اس وع�م الق�رة على م�ارحة ال�&ا

 .ما وراء الغاب�ات
 

�8m ه6ا الفه� ال�لmي لل'�اة سادت ال%اقع ما ی�%افq معه م< ال�فاعالت oو , �J
ال�ي تع
زه وت���ة وت
ة ما ی��Jه وJ'قq ال3امع $األم, ل�&%ن اله�ف ُم��ه�فا $�ا ~�ه , م< ت�س�Cه في ال�ف%س واألذهان 

�V6ائ� ت��ه%لة وoال خ$. 
 

�ه%لة وJأتي إل��ا $ال جه� وع�اء , " إن�ا تIح6 ال�ن�ا ِغال$ا" أیها ال�اس $ qئ أن ی�'ق�D&< ل�وال 9
لها , فل�ی�ا إم&انات ح�ارJة وfب�ارJة معاص�ة , وت��a ومnاب�ة وم?ال�ة  �ا ال ُنَفعِّ�وال ن��J أن ن%ن , ل

ف���قها , ف�ل�ق%ن ب�ا ت%ص�فات ت%ه��ا $أنا 6Vل+ , %نا وأعّ�ونا ل�ور ال�فع%ل به� بل أهل, م< الفاعل�< 
�ا م< أب�اء األرض ��ا أص�اًء , وfن�ا م< شع%ب خارجة ع< ه6ا ال%8V ال�ّوار , وVأن�ا ل'�ح�ى أص

 .ون�اخا ل�ا ی��?ه اآلخ�ون 
 

%ن؟� !!فهل م< إس�فاقة وفه� ل%اقع ال'�اة ل
��'�ل فل م�اد صع8 ول�-�$!! 

  

ال ُيعرف كيف تم غرس مفهوم  
, السهولة في وعي األجيال  

وإيهامهم بأن الحياة سهلة وما  
نناله فيها يأتي بسهولة دون جد  

وتحٍد ومثابرة  , وإجتهاد  
ومطاولة وإطالق للطاقـات  
والقدرات الذاتية والجمعية

, ال توجد أمة أرادت وما نالت  
في  إال األمم التي تصنع الهزيمة  

, فهي مهزومة ذاتيا  , نفسها  
ومن ينهزم نفسيا ال يحقق إال ما  
تمليه عليه إرادة الهزيمة

بسبب هذا الفهم السلبي للحياة  
سادت الواقع ما يتوافق معه من  

التي تعززه وتنمية  , التفـاعالت  
وتزيد من ترسيخه في النفوس  

ليكون الهدف  , واألذهان  
ويحقق  , ُمستهدفـا بما فيه  

باألمة ما يريده بسهولة  الطامع  
وبال خسائر تذكر

إنما تؤحذ الدنيا  " أيها الناس  
وال يمكن لشيئ أن  , " ِغالبا

يتحقق بسهولة ويأتي إلينا بال  
جهد وعناء وتصدي ومثابرة  
ومجالدة  

فهل من إستفـاقة وفهم لواقع  
!!الحياة لنكون؟

فكل مراد صعب وليس  
!!بمستحيل

  !!لـــــــــــــــــــــــــكل المتو ــــــــــــــــد مقتـــــــــــــــــــــــون بعـــــــــــــــــــــــــالعباسي
 

�اس�%ن ه��mه� ودوره� , م< قmل إب�ه ال����� $ا� ) ه?�Jة 247($ع� مق�ل ال��%Vل pلفاء الCفق� ال
وأع�اد , E م�ع�دة وت'�mه� رم%زا ل���J� م3امعها وعاش%ا مأزوم�< م�ع%�o< ت�'&� به� ق% ,  في ال�ولة 

فأنه� ال�مى ال�ي ت'�Vها الق%E ال�ي جاءت , وج�ت على رؤوسه� ال%Jالت , م�ه� ق�ل%ا ش� ق�لة وأه��%ا 
�اس�ة؟, وله6ا ل� یm�ز خل�فة ق%a $ع� ال��%Vل , به� pة لل�ولة ال�r�r'ها9ة ال� وVأن مق�له Vان ال

 
�اس�ة قmل ه%الك% $ق�ون  ول% ت%ف�ت ق%ة �mV�ةpالفة الCها ل�� الق�اء على ال�ل< الi�وف , في ح�

 .وله6ا Vان\ وا��ة ع��ما داه�ها ال��ار, كان\ م%ات�ة إلس���ارها في ال��3�ة على ال�ن�ا 

 247(بعد مقتل المتوكل  
من قبل إبنه المنتصر  ) هجرية
  nفقد الخلفـاء العباسيون  , با

,  هيبتهم ودورهم في الدولة  
وعاشوا مأزومين مرعوبين تتحكم  
بهم قوى متعددة وتحسبهم  
رموزا لتمرير مطامعها  
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ت��
وا $ال�عف وفق�ان اله��ة وع�م , وoع�ه جاء س�ة وعD�ون خل�فة , ال��%Vل Vان الCل�فة العاش� 
 ).ه?�Jة 659(ح�ى سق%� $غ�اد , لى إتCاذ الق�ار الق�رة ع

وَم< س�قه م< الCلفاء $اله��ة والق%ة والق�رة , فألكn� م< أرoع�lة س�ة ل� یm�ز خل�فة �9اهي ال��%Vل 
 .على اإلن?از

 
فان%ا Vالق�اب�< ال�ي ی�� , وoع� مق�له صار ق�ل الCلفاء وال���nل به� وتع6یmه� أم�ا عاد9ا وم��را 

 .ا واإلت�ان $ق�oان غ��ها ی�قى في ال�ل3ة إلى ح�< ج
رهذ$'ه
 

 :وهIالء الCلفاء ال6ی< ت� ق�له� $ع� ال��%Vل
, ال�ق��ر $ا� , ال�ع��� على هللا , ال�ه��a $ا� , ال�ع�
 $ا� ,  ال���ع�< $ا� ,ال����� $ا� "

ال���ع�� , ال�اش� $ا� , ���ش� $ا� ال�, ) س�ة ح�ى مات 25س?< (ال��قي � , ) سّ�ل(القاه� $ا� 
 "$ا�

 aا له� األم�< والهاد��اس�< ق� ت� ق�له� وس�ل ع�%نه� , وfذا أضفpلفاء الCم< ثل� ال �nفأن أك
 .وتع6یmه� وس?�ه� وfهان�ه�

 
�اس pي ال��اس��< القادر $ا� , ) 36(فCلفاء بpة ) 422- 381(وأ.%ل َم< ح&� م< الJ�?ه , ه�وfب

 .ه?�Jة) 467-422($أم� هللا  القائ�
 

�اس�ة بلغ\ أوجها في م�حلة الCلفاء العD�ة األوائل pفال�ولة ال , qال6ی< إن3لق\ به� رغ� ما راف
 .وfن'�رت ب�3ئ ش�ی� إلى نهای�ها $ع� مق�ل ال��%Vل, م���ته� م< ت'�9ات 

 
�اس�ة هي p3%ع ال�ولة ال�ه?�Jة Vان\ ) 659- )249والف��ة , ه?�Jة 249(- 132(فالف��ة ال'�r�rة ل
 .أ.%ل ف��ة هm%� في تأرJخ اإلمm�ا.%رJات وال�ول

  

, توكل كان الخليفة العاشر  الم
, وبعده جاء ستة وعشرون خليفة  

تميزوا بالضعف وفقدان الهيبة  
, وعدم القدرة على إتخاذ القرار  

).هجرية 659(حتى سقوط بغداد  

ألكثر من أربعمئة سنة لم يبرز  
وَمن  , خليفة يضاهي المتوكل  

سبقه من الخلفـاء بالهيبة والقوة  
والقدرة على اإلنجاز

قتله صار قتل الخلفـاء  بعد م
والتمثيل بهم وتعذيبهم أمرا  

فكانوا  , عاديا ومتكررا  
كالقرابين التي يتم ذبحها  
واإلتيان بقربان غيرها يبقى في  
السلطة إلى حين جزره

الدولة العباسية بلغت أوجها في  
, مرحلة الخلفـاء العشرة األوائل  

الذين إنطلقت بهم رغم ما رافق  
 ,مسيرتهم من تحديات  

وإنحدرت ببطئ شديد إلى  
نهايتها بعد مقتل المتوكل

الفترة الحقيقية لسطوع الدولة  
هجرية  )249- 132(العباسية هي  

هجرية  ) 659- 249(والفترة  , 
كانت أطول فترة هبوط في تأريخ  
اإلمبراطوريات والدول

  !!ديــــــــــــــــــــــــى العقـائـــــــــــــــــــــالعم
 

وه% ن%ع م< , وال�?��عات واألم�  ت��8 األف�اد, إض3�اب إدراكي وخ�� ی��8m ب��ا�Uات خ�3�ة 
�ّ%غ ال�ل%�Vات ال���لة $ه, ال%ه� الa6 ی��ّ�� على ال�ؤE وال��%رات Jو. 

فال'
ب , وIJدa إلى م%تها ودمارها , و8��J األح
اب وال�?�%عات والفlات وال'�Vات العقائ�9ة 
 aى العقائ��عي ال�وسي ق�ى عل�ه الع%�Dال , E�اب أخ
ب ال�D%عي ال���ي ن?ا ل< ال'
 , و6Vل+ أح

��ة على دراسات وأ$'اث , ألنه مال لل%اق�pة أكn� م�ه إلى العقائ�9ة ,  mان\ خ3%اته وق�اراته مف
 .وfس���اجات ع�ل�ة واض'ة

و�Jفعها إلرتاب أ$Dع , والع�ى العقائ�a ی�أك� في األح
اب والفlات ال�Iدی�ة وJ?علها أخ3� ال'�Vات 
 .وت'�8 فعلها األف�ل وال�عm� األص�ق ع< عقائ�ها مه�ا Vان ن%عها, اء ال?�ائ� واآلثام ألنها ع��

وfن�ا عقائ�ها , فاألح
اب ال�Iدی�ة والعقائ�9ة ال ت�E ج�ائ�ها ض� اإلن�ان�ة على أنها سل%ك خا.ئ 
ف�ق%م  ,ال�ي ت�q3 بها وت�ادa $إّت�اعها , وله6ا تاتي $�ا ی��افى مع أ$�� ال��r وال�عای�� وال��اد� , تm�رها 

 .ألن ف�ها ال�ع�m� األمnل ع< عق��تها, $أع�ال وح�Dة ال م�nل لها 

العمى العقـائدي يتأكد في  
األحزاب والفئات المؤدينة  
, ويجعلها أخطر الحركات  

ويدفعها إلرتكاب أبشع الجرائم  
وتحسب  , واآلثام ألنها عمياء  

فعلها األفضل والمعبر األصدق  
نوعها  عن عقـائدها مهما كان

ال يمكن مواجهة األعمى  
ألنه يحسبه  , عقـائديا بما يفعله  

ولهذا تجدنا أمام  , واجبا وفرضا  
سلوكيات شنيعة حمقـاء في هذه  
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�ه واج�ا وف�ضا , فال 9�&< م%اجهة األع�ى عقائ�9ا $�ا 9فعله  �وله6ا ت?�نا أمام سل%�Vات , ألنه 9'
 .ش��عة ح�قاء في ه6ه األح
اب وال'�Vات

وهي ال�ي ت��r , وه% اآلث� وال�?�م  وغ��ها على خ3أ, فهي صاح�ة ال'q األوح� وال'�rقة ال�3لقة 
واآلخ�ون ال6ی< , وت�ف6 أم� رoها $Cلقه الفاس�ی< , الع�ل وت��ع ال'�اة ال'�ة ال�J�ة ال�ال'ة 

 .9عارض%نها ی��Jون ح�اة ذات آثام وخ3ا9ا وَمiال�

 خان وه%الك% �� .والِق%E ال�ي ف�\ $ال�J�Dة على م� الع�%ر, وه% م�q3 ج

تm�ره $�ا ع��ها , واإلع��اء على حق%ق اآلخ�J< , ة ال?�ا�Uة ال ُتع�m� ج�ائ� في نi�ها ف?�ائ� اإل$اد
 .م< ه96انات وأوهام

بل تع�m�ا , ال�ي ال ت�E أa س%ٍء ~��ا تق��فه في غ�� $الدها , وه6ا ی�qm3 على ال�ول العقائ�9ة 
$ق%ة $3Cا$ات وت��J'ات وف�اوE ألنها تm�ره , فال 9�&< أن ت%اجهها $�ا فعل\  , ص'�'ا ع< عق��تها 

 .وله6ا فأن الa6 9ع��ض على سل%Vها 9ُع�mَ� ع�وا لها, عقائ�9ة ص�فة 
ألنه� , وJأخ6ه� إلى نها9ات وخ��ة , ووفقا ل�ع�3ات ال�أرJخ فأن الع�ى العقائ�a ُی�دa أص'ا$ه 

تهاوت على ع�وشها في ال�ي , ك�ا ح�ل لألنi�ة العقائ�9ة ,  9'ارo%ن أع�اًء وه���< وJه�ل%ن ال%اقع 
 .ل'iة حام�ة م< ال
م<

  !!فهل م< واق�pة ب�ال م< العقائ�9ة؟

األحزاب والحركات

وفقـا لمعطيات التأريخ فـأن  
العمى العقـائدي ُيردي أصحابه  

, ويأخذهم إلى نهايات وخيمة  , 
ألنهم يحاربون أعداًء وهميين  

كما حصل  ,  ون الواقع  ويهمل
التي تهاوت  , لألنظمة العقـائدية  

على عروشها في لحظة حامية من  
.الزمن

فهل من واقعية بدال من  
!!العقـائدية؟

 

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy27.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  

  الويب على18و    من التأسيس  20الشبكة تدخل عامها  
w.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdfhttp://ww  

 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
 "الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

 العضوية  اهــــــداء
 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -

  ) الشرفية عضوية( "  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy27.pdf



