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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة
 

  )260( سـواهـــــا ومـا

   جولة نفسية في أعماق الحجاج بن يوسف الثقفي!! 
  
  
 

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -د. صـــــادق السامرائــــي 

      sadiqalsamarrai@gmail.com 
 

     
 

 

هذه محاولة للتعرف على دوافع القتل التي تملكت الحجاج بن يوسف الثقفي , والتي ال تزال أصداؤها 
تتردد في ذاكرة األجيال , وتحفل بها كتب التأريخ , وتضطرب األخبار عنها وتتقاطع , وتقدمه على أنه 

 .رمز للقتل وسفك الدماء وحسب
 

 أوال: الحجاج وما أهاج!!
 

بن يوسف الثقفي شخصية محّيرة يصعب التعرف الصائب على معالمها وما يعتمل فيها , الحجاج 
, أهمها الكتابات التي تواردت عنه , فهي ذات إتجاهين متناقضين تماما , وهذا التناقض  ألسباب كثيرة

 الكبير ربما يعكس شخصيته.
 

 خطيب المفّوه البليغ العبارة والتأثير.فهو المتدّين المتعّبد الحافظ للقرآن والُمحّب الشديد له , وال
, ويروى أنه في العراق فقط وهو القاتل الذي ال يرحم , وعنده قطع الرؤوس أسهل من قطف الزهور

قتل مئة وعشرين ألفا , وكثيرا ما كان يقتل بيده فيهوي على الضحية بسيفه , وكأنه يتلذذ بمنظر سفك 
 الدماء وٕازهاق األرواح.

 
 ي العراق " عمير بن ضابئ" وقبل آخرهم " سعيد بن جبير".فأول َمن قتل ف

 
ومن الجانب اآلخر فهو الذي قضى والروايات عن سفكه للدماء وقتله المتواصل ال تعد وال تحصى , 

على الفتن , وأرسى دعائم الدولة األموية  في زمن عبد الملك بن مروان وٕابنه الوليد , وانطلق بالفتوحات 
 .والصين ونقط القرآن وجّزأه وٕاهتم بقراءته وقّرائهفي الهند والسند 

 
وقتل الكثير مما يراه البعض جيدا والكثير الكثير مما يراه البعض سيئا , والدارس لشخصيته يحتار 

 بأمره  ,  ويصعب عليه الوصول إلى إستنتاج يرضى عليه األكثرية.
 

 .لتفاعل معه بالعقل والموضوعية والحيادفالعديدون يقتربون منه بإنفعالية عالية , وال يستطيعون ا
, وال يمكن القول بغير أنه كان يوّظف ما يستطيعه  ذلك أن السيئ الشائع عنه قد طغى على مسيرته

 من الطاقات والقدرات لسفك الدماء , وعلى يديه تم قتل عشرات اآلالف من المسلمين وغيرهم.

 
 

هذه محاولة للتعرف على  
دوافع القتل التي تملكت الحجاج  
بن يوسف الثقفي , والتي ال  

ا تتردد في  تزال أصداؤه
ذاكرة األجيال , وتحفـل بها  
كتب التأريخ , وتضطرب األخبار  
عنها وتتقـاطع , وتقدمه على أنه  
 رمز للقتل وسفك الدماء وحسب

  
 

 
الحجاج بن يوسف الثقفي شخصية  
محّيرة يصعب التعرف الصائب  
على معالمها وما يعتمل فيها , 
ألسباب كثيرة  

 
  
 
هو المتدّين المتعّبد الحافظ  

آن والُمحّب الشديد له , للقر 
والخطيب المفّوه البليغ العبارة  
 والتأثير.

 
 
 
هو القـاتل الذي ال يرحم , وعنده  
قطع الرؤوس أسهل من قطف  
 الزهور

 
 
 
من الجانب اآلخر فهو الذي  
قضى على الفتن , وأرسى  
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مشاعر , ويرمز للقسوة والجور والعدوان على وعلى مدى أكثر من ألف سنة ال يزال ذكره يثير ال
 اإلنسان.

 
 لكنه قائد عنيف يتميز بالقوة والفتك بالخصم وبقسوة غير معهودة ليجعل منه مثال وعبرة.

 
وأول خطبة له في الكوفة معروفة , وما أورده فيها من الشدة والوعيد , وٕابتدأ خطواته بقتل شخص من 

 .الكوفة فاتحا به مسيرته الدامية
 

والحجاج بنى مدينة واسط وسك الدراهم , وحاول تنظيم الوالية وفقا لما يراه صالحا ونافعا لخليفته , 
 الذي يتمسك به ويخدمه بوفاء مطلق.

 
فهو قائد مخلص لخليفته , وكانت عالقته بعبدالملك بن مروان وٕابنه الوليد فائقة الطاعة , حتى أمعن 

 في سلوكه المتطرف من أجلهما.
 
 ذي ال يطيعهما يقطع رأسه فورا!!فال

وال ُيعرف ما هي الدوافع التي جعلته يترجم قسوة سلوكية فائقة , وهو المستوعب آلي القرآن والملم 
بالعربية , وفي خطبه فكر عميق , وحجج قوية , فهو الحجاج الذي ُيحاجج وُيفِحم , وهو الذي يقول 

 الشعر.
 

 وجبت عليه اإلمعان  بسفك الدماء؟فهل هي إرادة السلطة والسيادة التي أ
 

 أم هي عاهة سلوكية كامنة فيه؟
 

 ال بد من قراءة موضوعية محايدة , تغربل ما ورد عنه من روايات ومدونات في كتب التأريخ.
 وسأحاول في مقاالت قادمة أن أسبر أغواره بحذر!!

 
 ثانيا: الحجاج مرآة خليفة!!

 
اب ال يمكن فهمها واإلقتراب منها بوضوح بمعزل عن عبد شخصية الحجاج المثيرة للجدل واإلستغر 

, ووجد نفسه في مأزق عدم  الملك بن مروان , الذي تولى قيادة الدولة األموية وهي على شفا اإلنهيار
 القدرة على السيطرة على الفتن واإلضطرابات.

 
في خطر , فكان ال بد من فالمسلمون لديهم قيادتان في دمشق والمدينة , فالدولة منشطرة , واإلسالم 

شخصية عنيفة ال تعرف الهوادة ذات قدرة فائقة على محق الفتن , فتم إختيار الحجاج بن يوسف الثقفي 
 لهذه المهمة , بتوصية من قائد شرطة عبد الملك بن مروان.

 
ة عالية الغريب في أمر الشخصيتين , أنهما من حفظة القرآن والمتعمقين بدراسته , ولديهما ثقافة فقهي

وٕالمام باللغة العربية , فعبد الملك بن مروان عرف بتقواه ومالزمته للقرآن , والحجاج بن يوسف الثقفي 

دعائم الدولة األموية  في زمن  
عبد الملك بن مروان وإبنه  

ات في  الوليد , وانطلق بالفتوح
الهند والسند والصين ونقط  
القرآن وجزّأه وإهتم بقراءته  
 وقرّائه.

 
 
 
العديدون يقتربون منه  
بإنفعالية عالية , وال يستطيعون  
التفـاعل معه بالعقـل والموضوعية  
 والحياد.
ذلك أن السيئ الشائع عنه قد  
 طغى على مسيرته

 
 
أول خطبة له في الكوفة معروفة  

الشدة  , وما أورده فيها من  
والوعيد , وإبتدأ خطواته بقتل  
شخص من الكوفة فـاتحا به  
 مسيرته الدامية

 
 
 
ال بد من قراءة موضوعية  
محايدة , تغربل ما ورد عنه من  
روايات ومدونات في كتب  
 التأريخ.
وسأحاول في مقـاالت قـادمة أن  
 أسبر أغواره بحذر!!

 
 
 
 
شخصية الحجاج المثيرة للجدل  

همها  واإلستغراب ال يمكن ف
واإلقتراب منها بوضوح بمعزل  
عن عبد الملك بن مروان ,  
الذي تولى قيادة الدولة  
 األموية وهي على شفـا اإلنهيار

 
 
 
الغريب في أمر الشخصيتين ,  
أنهما من حفظة القرآن  
والمتعمقين بدراسته , ولديهما  
ثقـافة فقهية عالية وإلمام باللغة  
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 , ولديه قدرة خطابية مؤثرة. عرف بتعليمه للقرآن وحفظه له كما كان أبوه
 

أثرا به عندما والحجاج عنده نوازع غريبة وكأنه ولد منتميا لعبد الملك بن مروان , وال ُيعرف إن كان مت
كان في المدينة , ومبهورا بتقواه وعلمه , وكأنه ال يفرق بينه وبين الدين , ويحسبه هو اإلسالم الذي على 

 جميع المسلمين إتباعه والعمل بموجبه.
 

هناك تماهي مطلق ما بين الحجاج والخليفة عبدالملك بن مروان , ولهذا قد أبلى الحجاج بالًء أي أن 
 خدمته وتنفيذ أوامره وتأكيد سلطانه , وكأنه كان يعشقه إلى حد الهيام!!ال نظير له في 

 
ولوال الحجاج لما قامت قائمة لدولة بني أمية , فهو الذي أرسى دعائمها فقضى على الفتن 

واإلنشقاقات بقوة فتاكة , حتى صار القتل عنده من أبسط األمور , وقضاءه على عبداهللا بن الزبير 
للمدينة , ومن ثم العراق وما فعل في الكوفة وأهلها , وما قام به من فتوحات وصلت  , وواليته معروف

إلى الهند والسند والصين , وما أنجزه من تنقيط الحروف وتيسير القرآن للقارئين , وسك النقود وبناء مدينة 
 واسط , وغيرها من اإلنجازات التي طمستها سلوكياته العنيفة القاسية الدامية.

ف والة األمويين بدوره في تقوية وحماية دولتهم وتطويرها , فكان الوليد بن عبد الملك على نهج ويعتر 
والده , يدين للحجاج بقوة الدولة ويعتمد عليه ويطلقه بوجه العواصف والثورات , فيخمدها ويفتك بالقائمين 

 بها , ويقدم رؤوسهم هدايا للخليفة.
 

ي دمشق الخلفاء الرمزيون , وبعد وفاة الحجاج لم تتمكن الدولة وكأنه كان الخليفة الفعلي والذين ف
, وما وجدت َمن هو بكفاءة الحجاج  األموية الصمود لبضعة عقود لتعاظم الثورات واإلنشقاقات ضدها

 للذود عنها.
 

وبعد هذا عندما نعود إلى عبد الملك بن مروان الذي تولى الخالفة وتجربته محدودة في القيادة , لكنه 
فقيه مفّوه ويميل إلى التقى ومخافة ربه , وعندما أخبروه بتوليه المنصب بعد وفاة أبيه مروان بن الحكم , 
كان يقرأ القرآن فخاطبه بعد أن أغلقه , "هذا فراق بيني وبينك" , وبهذه العبارة لّخص معنى عالقة الدولة 

 بالدين.
 

األولى هي المتدينة التقية واألخرى الشرسة  فعبد الملك بن مروان كان وكأنه سخصيتان متناقضتان ,
الحجاج قد , لكن  والدموية الفتاكة التي ال ترحم , ويبدو أنه عاش صراعا بينهما أوجعه وقض مضاجعه

أنقذه من هذا الصراع العنيف إذ عّبر بقوة عن الشخصية السادية الكامنة فيه , فأطلق له العنان ليمعن 
, وأنه أي الحجاج يرى ما قام به لخدمة  لنفسه أن الحجاج فعلها وليس هوبالقتل وسفك الدماء , ليقول 

الدين والحفاظ على دورة المسلمين , وقد كفاني اهللا به شر الفتن واإلضطرابات واإلنقسامات , وأنه قدر 
 األمة وغضب اهللا على الظالمين فيها.

 
ولهذا لم يمنعه إال فيما ندر من  أي أن عبد الملك بن مروان قد إستحضر ما يسّوغ سلوك الحجاج ,

القيام بما يعجز المرء عن تخيله من اإلقدام على قتل الناس بنفسه , إذ قتل عشرات اآلالف من الناس 
 وما فتيئ يقتل ويقتل , حتى إنتهى قبل آخر َمن قتل بسعيد بن حبير.

 

العربية , فعبد الملك بن مروان  
واه ومالزمته للقرآن , عرف بتق

والحجاج بن يوسف الثقفي عرف  
بتعليمه للقرآن وحفظه له كما  
 كان أبوه

 
 
 
الغريب في أمر الشخصيتين ,  
أنهما من حفظة القرآن  
والمتعمقين بدراسته , ولديهما  
ثقـافة فقهية عالية وإلمام باللغة  
العربية , فعبد الملك بن مروان  
عرف بتقواه ومالزمته للقرآن , 
والحجاج بن يوسف الثقفي عرف  
بتعليمه للقرآن وحفظه له كما  
 كان أبوه

 
 
 
لوال الحجاج لما قـامت قـائمة لدولة  
بني أمية , فهو الذي أرسى  
دعائمها فقضى على الفتن  
واإلنشقـاقـات بقوة فتاكة , حتى  
صار القتل عنده من أبسط  
األمور , وقضاءه على عبداهللا  
 بن الزبير معروف

 
 
 

الخليفة الفعلي  كأنه كان  
والذين في دمشق الخلفـاء  
الرمزيون , وبعد وفـاة الحجاج لم  
تتمكن الدولة األموية الصمود  
لبضعة عقود لتعاظم الثورات  
 واإلنشقـاقـات ضدها

 
 
 
عبد الملك بن مروان كان  
وكأنه سخصيتان متناقضتان ,  
األولى هي المتدينة التقية  
واألخرى الشرسة والدموية  

 ترحم , ويبدو أنه  الفتاكة التي ال
عاش صراعا بينهما أوجعه وقض  
 مضاجعه
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غرت أمامه األسماء والرموز وكان الحجاج ال يرى كبيرا إال الخليفة عبد الملك بن مروان , ولهذا تصا
 ., فتعامل معها على أنها موجودات جاهزة للقتل بسيفه البتار

 
وكان يبرر قتله للناس بحجج وأسانيد يستلها من القرآن ومن األحاديث , فهو حاضر الحجة نبيه 

 .البرهان , فكان لذلك دور كبير في سلوكه الدامي
 

تبريرات وتسويغات دينية تجعل من القتل طقس عبادة  فلكي تقتل بهذه الفظاعة والوحشية البد من
 وفعل جهاد للحفاظ على الدين ودولته.

 
ويمكن القول أن الحجاج هو عبد الملك بن مروان بشخصيته , التي يحاول عدم الكشف عنها أو 

 .تمويهها وٕاسقاطها على الحجاج الذي عبر عنها أصدق تعبير
 

 ريخ , لكنه عندما يحصل تتحقق العجائب الُعجاب!!وذلك تزامن تفاعلي قل حدوثه في التأ
 

 ثالثا:الحجاج والدم!!
 

ميالدية , وأمه الفارعة بنت همام بن عروة بن مسعود الثقفي ,  661ولد الحجاج في عام الجماعة 
 وكانت زوجة المغيرة بن شعبة فطلقها وتزوجها أبو الحجاج , ويبدو أنها كانت ذات مكانة وذكاء وثقافة.

 
ميالدية , أي أن  683ميالدية  الذي كان خليفة منذ عام  693ل الحجاج عبد اهللا بن الزبير عام وقت

 سنة أو قبلها بقليل عندما إنطلق في مسيرته القيادية.  32عمره كان 
 

, وتم نقله للعراق ليستقر في الكوفة , ويستمر لمدة عشرين  695وأصبح واليا على الحجاز حتى عام  
 سنة , وبقي قبره مجهوال خوفا من نبشه!! 53ميالدية  وعمره  714سنة  سنة  , وتوفى

وُيروى أنه عندما ُوِلد كان مخرجه مسدودا فتم شقه , وأبى الرضاعة فتم إطعامه دم جدي لبضعة أيام 
 حتى تمكن من الرضاعة.

ته فتمنعه ويبدو أن إنسداد شرجه قد لعب دوره في ذلك , ألن أمعاءه كانت محشوة وتضغط على معد
 من الرضاعة.

وُيروى أن وجهه كان ُيلطخ بالدم في أول أيامه , وكأن حّب الدماء قد إنغرز في أعماقه , فالبدم تمكن 
 من الحياة وبالدم ربما سيصنع الحياة التي يريد.

يمكن القول بأن طعم لم أتمكن من العثور على بحوث ودراسات توضح عالقة الدم بالسلوك , لكن 
رائحته وتلطخه به أليام في بداية أيامه , ربما تفاعلت مع الخاليا الدماغية وجعلتها تميل إلى الدم و 

, فالبدم تمكن من الحياة ,  الدموية وحب الدماء , ألنها تمنحها لذة الحياة وقوتها والقدرة على مواصلتها
 ولهذا فأن توجهاته ومداركه الجوهرية ذات صبغة دموية.

 
كان دمويا في صباه وشبابه , لكن الشائع عنه أنه قد حفظ القرآن وعلمه لآلخرين  وال ُيعرف عنه إن

وتفقه باللغة العربية , فكان يعلمها , ومع ذلك فأنه يكنز تطلعات ذات قيمة قيادية , وربما يكون قد إتخذ 
إلى دمشق للعمل فغادر الطائف موقفا ما ضد عبداهللا بن الزبير الذي ُيقال أن حكمه كان قاسيا ومتزمتا , 

 
الحجاج قد أنقذه من هذا  
الصراع العنيف إذ عّبر بقوة  
عن الشخصية السادية الكامنة  
فيه , فـأطلق له العنان ليمعن  
بالقتل وسفك الدماء , ليقول  
 لنفسه أن الحجاج فعلها وليس هو

 
 
 
 
كان الحجاج ال يرى كبيرا إال  

ة عبد الملك بن مروان , الخليف
ولهذا تصاغرت أمامه األسماء  
والرموز , فتعامل معها على أنها  
موجودات جاهزة للقتل بسيفه  
 البتار

 
 
 
كان يبرر قتله للناس بحجج  
وأسانيد يستلها من القرآن ومن  
األحاديث , فهو حاضر الحجة  
نبيه البرهان , فكان لذلك دور  
 كبير في سلوكه الدامي

 
 
 

لقول أن الحجاج هو عبد  يمكن ا
الملك بن مروان بشخصيته ,  
التي يحاول عدم الكشف عنها  
أو تمويهها وإسقـاطها على  
الحجاج الذي عبر عنها أصدق  
 تعبير

 
 

 
ُيروى أن وجهه كان يُـلطخ بالدم  
في أول أيامه , وكأن حّب الدماء  
قد إنغرز في أعماقه , فـالبدم  
تمكن من الحياة وبالدم ربما  

 لحياة التي يريدسيصنع ا
 
 
 
يمكن القول بأن طعم الدم  
ورائحته وتلطخه به أليام في  
بداية أيامه , ربما تفـاعلت مع  
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في الشرطة حتى أظهر قدرات قيادية وٕانضباطية صارمة أهلته للقيادة والتقرب من الخليفة عبد الملك بن 
 .مروان

فلكي نستطيع أن نرسم صورة واضحة لشخصيته نحتاج إلى بعض المعلومات عن طفولته وما كان 
ومنعه من التعبير الواضح عنه , كما أنه  يفعله , وهل كان عنيفا وعدوانيا  , أم أن القرآن قد ضبط عنفه

 كان يقلد أباه في العمل الذي ال يتقاضى عليه أجرا حسب ما ُيذكر.
ومن الواضح أن أباه كان ذكيا وصاحب جاه , وكذلك أمه تتمتع بذكاء وشخصية مؤثرة , وقد تزوجت 

من , والقدرة القيادية المتأصلة فيه من علية القوم في زمانها , فامتزج في تكوينه الدم والذكاء والعنف الكا
 , ويبدو أنه قد أخذ عن أمه الكثير من الخصال التي تحملها فأورثتها إياه. بالوراثة

وبتفاعل العناصر المتنوعة وتداخلها جعلت منه حالة ذات سلوكيات قاسية وتجسدت بوضوح وشدة 
 ه المتراكمة وكينونته المتعاظمة.بعد أن رأى فيها مصلحة للدين الذي يمثله الخليفة وفقا لرؤيت

وعندما يرتبط الدين بالقوة فأن البشر يجد ما يسّوغ سلوكه مهما كان قاسيا , والحجاج كان صاحب 
 .حجة ويبرر قتله لآلخرين , بأنه دفاعا عن الدين

 
بها  فهل كان الحجاج سليم السلوك أم يعاني من إضطرابات في الشخصية تمّكن من توظيفها واإلنتقال

 إلى مدارات الجهادية والحفاظ على دولة الدين؟!!
 

 رابعا: "...خلقَك شقيا"!!
 

 "يا ُبني واهللا إني ألظن أن اهللا عّز وجل خلقَك شقيا"!!
هذه مقولة والد الحجاج بإبنه في حادثة معروفة ومدونة في كتب التأريخ , بعد أن أفصح له عن موقفه 

 السياسي واإلجتماعي آنذاك.ووجهة نظره عّما يدور في الواقع 
 

 ويمكن قراءة شخصيته وفقا لآلتي:
 أوال: العصبية: 

وهي الميل إلى القبيلة والعشيرة والطائفة واإلمعان بتأكيد اإلرادة الذاتية والجمعية , وقد عّبر عن ذلك 
كادت أن تنهار  بقوة وٕادمان في سلوكه , الذي تفتق بعد أن تسنم مواقع قيادية في الدولة األموية , التي

لوال إقدامه وٕاصراره على تثبيت أركانها وٕاعالء لوائها , وفقا لمفاهيمه القيادية الحازمة التي ال تقبل القسمة 
 إال على نفسها.

وقد ترجم بسلوكه صدق والئه وٕانتمائه للنهج الذي تبناه الخليفة عبد الملك بن مروان , والذي بموجبه 
قوية القادرة على التمدد والهيمنة على أصقاع الدنيا , وذلك بالقوة واإلقدام تم تأسيس الدولة األموية ال

, فالحجاج إنطلق كالصاروخ نحو أهدافه المتنوعة المتنامية  الشديد الذي ال رجعة فيه أو إلتفاتة إلى الوراء
 بإرادة فوالذية حازمة.

ن قاسيا , فترك الطائف وٕالتحق بالشرطة ويبدو أنه قد سئم من حكم عبداهللا بن الزبير الذي ُيقال أنه كا
 األموية في دمشق.

 
 ثانيا: النرجسية:

من الواضح أن الحجاج يتمتع ببعض الصفات النرجسية ,  لكنه لم يصل إلى درجة تعظيم الذات 
والخروج عن كونه إنسان من عباد اهللا الذين يجاهدون في سبيل إعالء كلمته وٕاقرار الحق والقضاء على 

الخاليا الدماغية وجعلتها تميل  
إلى الدموية وحب الدماء , ألنها  
تمنحها لذة الحياة وقوتها  
 والقدرة على مواصلتها

 
 
 
غادر الطائف إلى دمشق للعمل  

درات  في الشرطة حتى أظهر ق
قيادية وإنضباطية صارمة أهلته  
للقيادة والتقرب من الخليفة  
 عبد الملك بن مروان

 
 
 
من الواضح أن أباه كان ذكيا  
وصاحب جاه , وكذلك أمه  
تتمتع بذكاء وشخصية مؤثرة , 
وقد تزوجت من علية القوم في  
زمانها , فـامتزج في تكوينه الدم  
والذكاء والعنف الكامن , 

ة المتأصلة فيه  والقدرة القيادي
 بالوراثة

 
 
عندما يرتبط الدين بالقوة فـأن  
البشر يجد ما يسّوغ سلوكه مهما  
كان قـاسيا , والحجاج كان  
صاحب حجة ويبرر قتله لآلخرين , 
 بأنه دفـاعا عن الدين

 
 
 
هل كان الحجاج سليم السلوك أم  
يعاني من إضطرابات في  
الشخصية تمّكن من توظيفها  

دارات  واإلنتقـال بها إلى م
الجهادية والحفـاظ على دولة  
 الدين؟!!

 
 
 
قد ترجم بسلوكه صدق والئه  
وإنتمائه للنهج الذي تبناه  
الخليفة عبد الملك بن مروان , 
والذي بموجبه تم تأسيس الدولة  
األموية القوية القـادرة على  
التمدد والهيمنة على أصقـاع  
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, فقد أبدى الكثير من المواقف التي تشير إلى أنه متواضع أمام خليفته , ويذعن ألوامره وينفذها  مناوئيه
مهما كانت صعبة ومذلة لشخصه , لكنه يمتلك حب الذات والقدرة على اإلفتخار بكونه قد أنجز وحقق ما 

 داد بأصله وفصله.لم يحققه غيره , ويرى أنه أهم أعمدة الدولة األموية , وعنده عزة وكبرياء وٕاعت
 

 :ثالثا: الغاية تبرر الوسيلة
الحجاج مارس هذا السلوك بقوة وشراسة , فغايته القضاء على معارضيه وٕاخماد الفتن واإلضطرابات , 
وقد إتخذ لذلك الهدف جميع الوسائل المتاحة التي توصله إلى ما يريد , وال يعنيه في األمر إال الوصول 

 إلى الغاية المنشودة.
تضح هذه القاعدة السلوكية في مواقفه المتنوعة , وقراراته القاسية التي ينفذها بآليات فورية قاصمة وت

 ومرعبة , وكأنه السلطان المطلق الصالحيات , والذي ينفذ أوامر ربه بدأب وٕاصرار وعزيمة متوقدة.
 سب.فهو يشرعن قتله لآلخرين ويستحضر لهم حجة ودليل , وال يقتل حبا في القتل وح

 
 رابعا: السايكوباثية:

ال توجد أدلة ومواقف تؤكد هذه الشخصية , فطفولته وصباه مشحونتان بالعلوم القرآنية والعربية , وكان 
معلما ومؤدبا , وقد أدبه وعلمه أبوه الذي كان معروفا بالتفقه بالقرآن , ويبدو أنه كان صاحب منزلة عند 

 بني أمية , وعلى عالقة بالخليفة.
جاج صاحب بينة وحجة ويقتل وفقا لحجة وسبب واضح , فأول َمن قتل في الكوفة شخص كلمه والح

فسألوه هل يعرفه فنفى , وعندما أخبروه بأنه هو الذي ركل جثة عثمان بن عفان وكّسر أضالعه , أمر 
 بقتله فورا.

 .نفذ أمر قتلهوقتله سعيد بن جبير كان ألنه كان معارضا وخارجا عن طاعة الخليفة وقد حاججه و 
فهو يقتل َمن يعارض وال يعنيه شأنه أو مقامه , فحالما تثبت عليه تهمة المعارضة والخروج عن 

 .الخليفة ينفذ حكم اإلعدام فيه
 ولهذا كثر قتله ألسباب سياسية بحتة.

 
 وشأنه كأي قائد يريد تثبيت أركان دولة , فال تأخذه لومة الئم بما يفعل.

جاج كان قائدا يبرر سلوك السيف ويبحث له عن حجة وبينة , لكي يكون فاعال وفي الختام فأن الح
ومنفذا ألمر رؤيته التي ملخصها , أما أن تكون معي أو أنت عدوي , ووفقا لذلك مضى أكثر من عقدين 
على ذات المنهج التفاعلي مع الرعية , فصار مرهوب الجانب , مرعوب الذكر , تتنافر من أمامه الرجال 

ومات كأي مستبد بذل ضغطا شديدا على الناس , فتنفسوا ظا على أرواحها ومبررات حياتها , حفا
, وهكذا دّب الضعف في الدولة األموية , كما  الصعداء من بعده , وتشظى وجودهم وتدهورت أحوالهم

في دّب فيها بعد وفاة مؤسسها , لكن هذه المرة تواصل وتعاظم حتى إنتهت قبل أن تتم عشرة عقود 
 الحكم.

ولقلة الدراسات السلوكية عن هذه الشخصية المثيرة للجدل , أرجو أن تكون هذه المحاولة فاتحة 
  .إلقترابات ترشدنا إلى معرفة دوافعنا السلوكية وعالقتها بالكرسي

الدنيا , وذلك بالقوة واإلقدام  
فيه أو  الشديد الذي ال رجعة  

إلتفـاتة إلى الوراء  
 
 
 
من الواضح أن الحجاج يتمتع  
ببعض الصفـات النرجسية ,  لكنه  
لم يصل إلى درجة تعظيم الذات  
والخروج عن كونه إنسان من  
عباد اهللا الذين يجاهدون في  
سبيل إعالء كلمته وإقرار الحق  
 والقضاء على مناوئيه

 
 
 
 
قتله سعيد بن جبير كان ألنه  

وخارجا عن طاعة  كان معارضا  
الخليفة وقد حاججه ونفذ أمر  
 قتله

 
 
 
هو يقتل َمن يعارض وال يعنيه  
شأنه أو مقـامه , فحالما تثبت عليه  
تهمة المعارضة والخروج عن  
 الخليفة ينفذ حكم اإلعدام فيه

 
 
 
مات كأي مستبد بذل ضغطا  
شديدا على الناس , فتنفسوا  
الصعداء من بعده , وتشظى  

أحوالهم  وجودهم وتدهورت  
 
 
 
لقـلة الدراسات السلوكية عن  
هذه الشخصية المثيرة للجدل ,  
أرجو أن تكون هذه المحاولة  
فـاتحة إلقترابات ترشدنا إلى  
معرفة دوافعنا السلوكية  
  وعالقتها بالكرسي

 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa260-290620.pdf  
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*******************  
 روابط ذات صلة

*******************  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  يالموقع العلم
http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 
***   ***   *** 

 (االصدار السادس)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2020الكتاب السنوي  

  من التأسيس العشرون  وتدخل عامها    ةعشر تاسعة  الشبكة تطفئ شمعتها ال

  عامـــا من التواصل " 17عامــــا من الـــكدح...  91

  ) 13/06/2003على الويب:    -   01/01/2000( التأسيس: 

  (رابط الكتاب)
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

*** *** *** 

 .... شاركونا اعمالنا على صفحاتكم للتواصل االجتماعي

  ...معا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبعد

  معا نرقى بانساننا، فترقى اوطاننا، وترقى امتنا

--  --  --  --  

  " أفضل لحياة طيّبةنحو لياقة نفسانية    "

  للدكتور جمال التركي  الصفحة العلمية

  تسجيل االشتراك

www.facebook.com/turky.PsyFitness 
 

 "COVID-19 جائحة " الكورونا فـايروسوباء   زمن  

  النفسية العربية " للدعــم النفسانــيالمنصــة التفـاعليــة لـ " شبكة العلوم  

  تماعيةالنفس واالعتبارات والذهنية النفسانية الصحة
 

*******************  
 

 
 


