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 مختلف الرؤية من منظور  .. مقـاربات

 

  سيكولوجية في الشخصية العربية قراءات  
   

 *!!الخلفـاء والجنس

  
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

     

 !!*ســــــــــــــــــــاء والجنـــــــــــــــــــــالخلف

  
ن في ��� ال�أر�خ أن ال�لفاء �ال���ان الهائة ال��فل�ة ال�ي ت�ا , رس ال�' ع ة م�ات في ال�"م ال� وَّ

  .أو �األك3اش ال�ي هّ�ها أن ت��� أناث الق,+ع
, ومB واج� ال�ل+فة أن DEاجعهB , و��9 ت@"�� ق@"ر ال�الفة على أنها ج�ان ت>دح9 8ال"ار7 

وال3عO ی"رد أن ال�ل+فة الفالني ل Eه ثالثة آالف أو أرKعة آالف جار�ة وق  , فه" ُح� الFه"ات وم,ل"قها 
 Bمعه '�  !!بل ما إك�فى وUن�ا ل Eه ع د مB الغل�ان الSیE B,فR"ن شه"اته ال�P+ة ال��أجة, مارس ال

ن ال ی�"اف[ و\]+عة الPل"ك ال7�F3 نفP+ا وف�P"ل"ج+ا  فل" إف��ض�ا أن ال�ل+فة في ع�� ما , وهSا ال� وَّ
 Bارس ال, ) 29 -18(ب��E ه أن�f�E ث"g3أك�� ال راسات وال �Pفأنه وح '�, م�ة في الP�ة ) 112(

 B39 -  30(أما إذا �ان ع��ه ما ب� ( '�) 49 - )40وB�K, م�ة في الP�ة f�+m)86 (�ه أن �Eارس ال
  .م�ة في الP�ة) �E)69ارسه , 

 Bا أك�� م"F+pE 99 ال�لفاء لqس�ة) 50(ومع.  
ا ع د م�ات وضاعف�, ول" إف��ض�ا أن هSه ال راسات والg3"ث خا\Rة وال ت�,][ على زمانه9 

, ح�ى ول" �ان"ا في ت�ام ال@gة والعاm+ة , فأن ق راته9 الف�Pل"ج+ة ال ت�"اف[ مع ذلu , ال��ارسة ال�P+ة 
, و���اول"ن ال��� و��Pف"ن 8ال,عام , ب���ا مع9q ال�لفاء Eعان"ن مB أم�اض م>م�ة ووراث+ة قاس+ة 

  .وم@اب"ن 8ال�P�ة ال�ف�\ة ومDاعفاتها
م�ة ) 112(أf�E 7�ه م�ارسة ال�' ) 25(ت"لى ال�الفة في ع�� , ال��"�ل م�ال ول" أخSنا ال�ل+فة 

) 366 -  365(وUن ش�E 9�Rارسه �ل ی"م أ7 , م�ة في الP�ة )224(وUذا ضاعف�ا الع د فf+P"ن , 8الP�ة 
و�ل ی"م D�Eي وق�ه م��Pخ+ا , x�F8 أن ال ��Eض وال fE"ن في مه�ة خارج الق@� , م�ة في الP�ة 

  .> نفPه لل�لة ح��اء ال3yةل�ه�
 9َfس�ة) 16 - 15(أ7 ) 247 - 232(وح.  

  1792=   112في  16
  3584= 224في  16
  5856= 366في  16

  !!جار�ة وق  واقعهB أث�اء ف��ة ح�fه) E)3000  - 4000ق"ل"ن �ان ل Eه 
 �Fال�ا8عة ع Bي  في سP�� , أو ع� ما بلغ الgل9 , وK أ نFا\ه المB جار�ة ) ال���@� 8ا~(وأن

ول" ص�g هSه الف�ض+ة 8أنه ق  مارس , ) 10(ول Eه مB األب�اء وال]�ات أقل مB , ) 15(في ع�� 
  .ل�B هSا لgE 9@ل, جار�ة ) 50(فال ب  أن ت�gل م�ه على األقل , ال�' مع هSا الع د مB ال"ار7 
  هل �ان ال��"�ل ث"را هائا؟

المدوَّن في كتب التأريخ أن  
الخلفـاء كالثيران الهائجة  
المنفـلتة التي تمارس الجنس  

أو  , عدة مرات في اليوم  
كاألكباش التي هّمها أن تركب  
أناث القطيع

يتم تصوير قصور الخالفة على  
, أنها جنان تزدحم بالجواري  

ومن واجب الخليفة أن  
فهو ُحر الشهوات  , يضاجعهن  
والبعض يورد أن  , ومطلوقها  

الخليفة الفـالني لديه ثالثة آالف  
أو أربعة آالف جارية وقد مارس  

بل ما إكتفى  , الجنس معهن  
ما لديه عدد من الغلمان  وإن

الذين يطفئون شهواته الجنسية  
!!المتأججة

لو إفترضنا أن هذه الدراسات  
والبحوث خاطئة وال تنطبق على  

وضاعفنا عدد مرات  , زمانهم  
فـأن قدراتهم  , الممارسة الجنسية  

, الفسيلوجية ال تتوافق مع ذلك  
حتى ولو كانوا في تمام الصحة  
والعافية  
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  هل �ان م@ا8ا ب اء اله"س؟
  ام هSه ال�واEات أو اإلف��اءات؟هل ت@ح في األفه

  !!وهل ال�ل+فة ال ه9 ل Eه س"� ال�'؟
ول�ارت ق"اه وضعف� , ل" فعلها ل�ا إس�,اع أن ی�د7 ع�له , ف�P"ل"ج+ا ونفP+ا ال ت@ح هSه األرقام 

 �  .ور�Kا ل�ات, ق راته األخ�
  هل ال�ل+فة ح�"ان أم إنPان؟

  ول9g؟أم �F8 مB دم , وهل ه" ماك�ة ح ی Eة ال ت@ أ 
  !!وال ی�"�ع ی"ما؟, وهل ه" ال ��Eض أب ا 

 �ن ی�,ل[ مB م3الغات وتP"�[ أكاذی , وت@"رات وخ+االت 8ع� ة عB واقع الg+اة , ی] و أن ال���� م�ا ی وَّ
  .وق  أن> ما أن> وفعل ما فعل, ف�Bg  ن��ل9 عB خل+فة ی ی� دولة شاسعة األ\�اف معق ة ال�فاعالت 

وتع�ضه9 , وUس�افه9 8ال,عام وال�Fاب وف�x س���ه9 , �3ار أم�اضه9 ال�>م�ة إذا أخSنا ب��q اإلع
, فه�E 9ارس"ن ل3pة ال�,ع والP+� ع ة م�ات في األس]"ع ,  وق�له9 لل�اس , لDغ"\ات نفP+ة هائلة 

 �fPاألم�اض ال>ه��ة , وأك��ه9 م@اب ب اء الKو , �[Pة ال ت�+P�ا م�ارسات جSfالق]"ل 8أن ه Bf�E فال
  ).كالP+الن والPفل' وغ��ها (م�اض 8أ

فهSه األرقام غ�� , بل مgف"فة 8القل[ والfF"ك وال�"ف مB الSیB ح"له9 , وح+اته9 ل+�P آم�ة م�Pق�ة 
  .ال نفP+ا وال ب ن+ا, وال Eق ر عل�ها أصح األصgاء مB ال3Fاب , معق"لة 

فg+اة أ7 واحٍ  م�ا في هSا الع@� , ح+اة م��ل+ة ��ا ت@"رها ل�ا ��� ال�أر�خ فال�لفاء لF+pE 9"ا 
 ���f8 9ح+اته Bل مDمآسي ون�3ات , أف Bه9 �3ارة ع�qاة مع+gة , ف+Pوش ائ  إنفعال+ة , وت"ت�ات نف

وت@ارع مع م�افB�P على الPل,ان مB أق�ب األع"ان , وق�ل م�وع ألب��اء , وسفu دماء , خ,��ة 
  .وح�ى في ن"مه9 ی�تع]"ن مB الع وان, وته ی ات وم�غ@ات مB ج�+ع األل"ان , ان واإلخ" 
!!أم تلقي به9 إلى ف�اش اإلنهاك واإلس�هالك؟, فهل ُت3قي هSه الDغ"\ات القاه�ة ل یه9 ر�3ة ج�P+ة  

وال , وق' على ذلu الع ی  مB ال�لفاء الSیEُ Bقال أنه9 �ان"ا �gEفq"ن R�8ات ال"ار7 وKعO الغل�ان 
  !!أح  PEأل عB ال��ال+� وال�@�وفات ال3اهDة إلدامة ز��ة ال"ار7 وجاه>��هB لل�"اقعة

, فعل��ا أن ن�"ن عل���B في ن�qت�ا لل�أر�خ ال�Fg" 8اآلضال�ل وال�ه��ات ال�ق@"دة وال��@"رة 
ل� مة ال ولة والPائ  في ��ا8اته9 ال عاEة , فال��رخ"ن ل�fE 9]"ا عB ج"ان� ع ی ة مB ح+اة ال�لفاء 

فال ی ّون"ن أم�اضه9 ومعاناته9 وت@�فاته9 , ول��]�� أر�ان ال9fg ول�]��� ال�,اEا واآلثام  , والPل,ان 
� ال�"ف م�ه9 , الR�Pة إال m+�ا ن ر [P8  , 9 ال��ا8ات ف�ها م3الغة وم�ل للق س+ة وال��ال+ةqا فأن معSوله

ال رص�  لها في ال"اقع ال7S ی�فاعل"ن , فDاءات عل"�ة  وال�gل�[ به9 في, وUخ�اج ال�لفاء م���F8 Bه9 , 
  .بل وت�قا\ع مع ال,]+عة ال��F3ة, معه 
  .هSه ال�قالة ق�اءة نفP+ة سل"�+ة �g8ة وال ت��ل م"قفا أو رأEا*

ا يدوَّن ينطلق من  أن الكثير مم
, مبالغات وتسويق أكاذيب  

وتصورات وخياالت بعيدة عن  
فنحن  نتكلم عن  , واقع الحياة  

خليفة يدير دولة شاسعة  
, األطراف معقدة التفـاعالت  
.وقد أنجز ما أنجز وفعل ما فعل

فـالخلفـاء لم يعيشوا حياة مخملية  
, كما تصورها لنا كتب التأريخ  

هذا    فحياة أي واحٍد منا في
العصر أفضل من حياتهم بكثير

علينا أن نكون علميين في  
نظرتنا للتأريخ المحشو باآلضاليل  
والتهيؤات المقصودة  

فـالمؤرخون لم  , والمتصورة  
يكتبوا عن جوانب عديدة من  

والسائد في  , حياة الخلفـاء  
كتاباتهم الدعاية لخدمة الدولة  

ولتثبيت أركان  , والسلطان  
طايا واآلثام  الحكم ولتبرير الخ

معظم الكتابات فيها مبالغة  
وإخراج  , وميل للقدسية والمثالية  

والتحليق  , الخلفـاء من بشريتهم  
ال  , بهم في فضاءات علوية  

رصيد لها في الواقع الذي  
بل وتتقـاطع مع  , يتفـاعلون معه  

.الطبيعة البشرية
  : إرتباط كامل النص

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy33.pdf  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
  

  


