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  يــــــــــــــــور الوعــــــــــــــــام نـــــــــــــا... أمــــــــــــــد من تاريخنــــــــمشاه
 

 األمين الخليفة المذبوح!!
 أوقدت مشاعل الوعي النفسي , واإلدراك العقـلي

 
 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،    

     

  
) 5) , وح&% (22و+س(ل% ال'&% في ع"� () ه ��ة , 198 - 170دمحم أب� ع��هللا إب� هارون ال�ش�� (

) س0ة. ق(له وذر�(ه (;اه� ب� ال':��) قائ� أخ6ه ال"أم�ن 27) ه ��ة , وعاش (198 - 193س�0ات , (
) ه ��ة ,  252-  221, وذ?'�ه وُح"ل رأسه إل6ه , وه� أول خل6فة HIاسي ُیEَ?ح , والBاني ال":(ع�� ?ا< (

) 255 -  232اء , ?أم� م� الTل6فة ال":(Sعف ال"ع(Q ?ا< (الPE ذ?'ه (سع�� ال'اجN) في سام� 
  ه ��ة.
  

  رّ[اه ال]:ائي واألص"عي وق�Xب وح"اد ع �د (ال�او�ة).
"كان م� أح:� الHbاب ص�رة , أبa6 , ;��ال , ج"6ال , ذا ق�ة مف�;ة و[X^ وش اعة مع�وفة  , 

  ة.hُقال إنه ق(ل م�ة أس�ا ب��ه , وله فfاحة و[الغة وأدب وف�Sل
  ل]0ه nان س�ئ ال(�ب�� , ��Bn ال(�Eی� , ضk6l ال�أP , أرع� , ال fhلح لإلمارة".

  
  "إب(اع ال6fTان وغالى به% وص��ه% لTل�ته , وnان مغ�ما ?Tادمه �nث�"

ثاني ی�م م� خالف(ه أم� ب�0اء م��ان للعN ال]�ة ? �ار ق�f ال"�f0ر , ث% ?ع� ذلv جّ�د أخاه القاس% 
و[ع�ها خلع أخاه ال"أم�ن م� والhة العه� , و[�أت ال"0ازلة ال(ي قxS عل6ه وعلى  ع"ا واله ال�ش�� ,

  معال% ?غ�اد وذر�(ه.
  

  ) شه�ا.15) ه ��ة , وح�ص�ت ?غ�اد أث0اءه (198 - 195إس("� ال�fاع ب�0ه و[�� ال"أم�ن (
�� م� ز[��ة و[�0 ه� ض'6ة والhة العه� ال0Bائ6ة أو الBالث6ة , ال"أم�ن أك�� م0ه ?:(ة أشه� , و[(أث

هاش% , إض�X ال�ش�� أن hعل� والhة العه� لألم�� وه� في س� الTام:ة , و[ع�ها و[Sغ} م� ال��ام&ة 
جعل والhة العه� لل"أم�ن وه� في س� الBان6ة ع�bة , وع�0ما إتSح أمامه ال�fاع الbع�[ي لهEا الق�ار , 

  ل(�ازن وم0ع ال(fارع..أق� ب�الhة عه� ثالBة لل"�ت"� , ر["ا ~0ا م0ه ل('ق�{ ا
  

ف"ا قام ?ه هارون ال�ش�� خXأ س(�ات6 ي ف�6ع ی0% ع� ع�م خ��ة �6ادhة , إذ قّ:% ال�ولة الHlاس6ة إلى 
 , Pثالثة أقال6% ب�� أول6اء عه� ثالثة , األم�� وال"أم�ن وال"�ت"� , ول% ی(ع� م� ت �[(ه مع أخ6ه الهاد

  .و+ن(هى األم� إلى مأساة م�وعة ب�0ه%..
  

كان األم�� م0ه"&ا ?اللعN وال�bاب , وفي إنقXاع ع"ا ی�ور ح�له , فه� nأنه الTل6فة , ل]0ه ال hع�ف 
مع0ى أن h&�ن خل6فة , و���و ال یQال دون م�حلة الS0ج , و�عfف �6ه الQ0ق وال6X^ وحN ال"لEات , 

 وما أعار أه"6ة ل�bون ال'&% وت�ب�� أم�ر ال�ولة ال"(�ام6ة األ;�اف.

دمحم أبو عبدهللا إبن هارون  
) 198 - 170الرشيد (

هجرية , وإستلم الحكم في عمر  
) سنوات , 5) , وحكم (22(

) هجرية , 198 - 193(
) سنة. قتله  27وعاش (

وذريته (طاهر بن الحسين) 
قـائد أخيه المأمون , وذبحوه  

, وهو أول    وُحمل رأسه إليه
خليفة عباسي ُيذَبح  

ربـّاه الكسائي واألصمعي  
وقطرب وحماد عجرد  
(الراوية).
"كان من أحسن الشباب صورة  
, أبيض , طويال , جميال , ذا قوة  

مفرطة وبطش وشجاعة معروفة  

إبتاع الخصيان وغالى بهم  
وصيرهم لخلوته , وكان مغرما  
بخادمه كوثر"

بناء  ثاني يوم من خالفته أمر ب
ميدان للعب الكرة بجوار قصر  
المنصور , ثم بعد ذلك جرّد  
أخاه القـاسم عما واله الرشيد , 
وبعدها خلع أخاه المأمون من  
والية العهد  

إستمر الصراع بينه وبين  
) 198 - 195المأمون (

هجرية , وحوصرت بغداد  
) شهرا15أثناءه (

بتأثير من زبيدة وبنو هاشم ,  
لن والية  إضطر الرشيد أن يع
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ش�fT(ه الب� م� اإلع("اد على ما ورد في ?عa ال](N ال(ي ال hُع�ف م�� ص�قها  و[�fTص
ونQاه(ها , ودرجة إن'6از�(ها ل�Xف دون ;�ف , ل]� األم�ر ?�Tات"ها , وما إن(هى إل6ه األم�� ��bh إلى 

  مالمح سل�6nة تفاعلx وت�اك"x وأنهx ح6اته.
  

  وخلعه ال"أم�ن؟فهل nان ح&6"ا ب( ��� أخ6ه القاس% م� إقل6"ه , 
 Nان عل6ه أن ی(عامل مع ال"أم�ن ?أسال�nلفق�ان ال'&"ة وح:� ال(�ب�� , و ��b6اتها تIاألح�اث ب(�ا
أخ�� ب�ال م� إذnاء الع�اء وال(0اف� ب�0ه"ا , وه"ا اللEان ت�[6ا س��ة n(�أم , وتل�6ا أرقى ال(عل6% ع� أساتEة 

  كان�ا جهابEة ع�fه%.
  

Tلة ال(ي ت�اجه ال&b"عان وال�الفة وه� في رTة العه� , أن مع�"ه% ی(:ل% الhلفاء وفقا ألسل�ب وال
شHا?ه وف�ران ر�Hاته ونQواته , �6 � نف:ه وس} ما Xhل{ ما �6ه م0ها , ف�0غ"� ?"ا لE و;اب و�(غافل ع� 

ت ال"فل�تة لل(فاعل ?أسل�ب آخ�, ف�('&% ?ال�ولة القادة أم�ر ال�ولة , فال ;اقة له ?ع� أن أنه&(ه ال��Hا
  وال�زراء وما ح�له م� ال'اش6ة.

  

فfغ� س� الTل6فة م� األسHاب الفاعلة في ال(�ه�ر والف:اد , وهEه ~اه�ة فاعلة ع�0 مع�% الTلفاء , 
واضح في ال:� فالEی� ت:0"�ا الTالفة ?ع� الBالث�� nان�ا أح&% وأحQم م� غ��ه% , فالb6Xان ال:ل�nي 

  ال"H&�ة , وَم� ت�الها مH&�ا أ;اح بها وأ;احx ?ه.
  

و���و أن "الفSل ب� ال�[6ع"  و"الفSل ب� سهل" , ه"ا اللEان أوق�ا ن��ان الف(0ة وأج اها ل(أم�� 
مfال'ه"ا ال6fTbة , الفSل ب� ر�Hع hُقال ه� الn PEان h'� األم�� على خلع ال"أم�ن , والفSل ب� 

ل"أم�ن على ال('�P وال"�اجهة , ح(ى إن(هx الغلHة لألخ�� , ف"ات األم�� , وأص�N سهل nان h'� ا
  ال"أم�ن ب(�ا6Iات نف:6ة أث�ت على رؤ�(ه وم:��ته وما ت'ق{ في زمانه , n(]ف�� ع"ا إق(�فه ?'{ أخ6ه!!

دوره"ا في  فاألَخ�ان ل% h&�نا على ما ی�ام نف:6ا وسل�6nا , ول]ل م0ه"ا م0عXفاته وخXاhاه , وللفSل��
 تأج6ج الع�اوة ال�bی�ة ب�0ه"ا.

العهد لألمين وهو في سن  
الخامسة , وبعدها وبضغط من  
البرامكة جعل والية العهد  
للمأمون وهو في سن الثانية  
عشرة , وعندما إتضح أمامه  
الصراع الشعوبي لهذا القرار ,  
أقر بوالية عهد ثالثة للمؤتمن , 
ربما ظنا منه لتحقيق التوازن  
ومنع التصارع..

رشيد خطأ  ما قـام به هارون ال
ستراتيجي فظيع ينم عن عدم  
خبرة قيادية , إذ قّسم الدولة  
العباسية إلى ثالثة أقـاليم بين  
أولياء عهد ثالثة , األمين  
والمأمون والمؤتمن  

كان األمين منهمكا باللعب  
والشراب , وفي إنقطاع عما  
يدور حوله , فهو كأنه الخليفة , 
لكنه ال يعرف معنى أن يكون  

بدو ال يزال دون  خليفة , وي
مرحلة النضج , ويعصف فيه  
النزق والطيش وحب الملذات  

المشكلة التي تواجه الخلفـاء  
وفقـا ألسلوب والية العهد , أن  
معظمهم يتسلم الخالفة وهو في  
ريعان شبابه وفوران رغباته  
ونزواته  

 إرتباط كامل النص:
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow37-211122.pdf  
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