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  يــــــــــــــــور الوعــــــــــــــــام نـــــــــــــا... أمــــــــــــــد من تاريخنــــــــمشاه
 

 أسماء الخلفـاء المقرونة با�!!
 
 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،    

     

 

ال,فاح ,  م* ال�الح'ات الغ�%�ة ان خلفاء ال�ولة ال��اس�ة 
ع� ال�أم�ن أق��ن� أس�اؤه� 
ا� , ف��أت

وأب� جعف� ال�;:�ر , وال�ه�8 , والهاد8 , وهارون ال�ش�4 , واألم4* وال�أم�ن , و3ان� ف��ة ح�1ه� ت�.ل 
  الع:� الAه�ي لل�ولة , رغ� ما أشابها م* ت�ت�ات.

  
وأول م* إق��ن إس�ه 
ا� ه� ال�ع�:� 
ا� , وه� دمحم ب* هارون , و3;�4ه أب� إسDاق , وم* 
ع�ه 


 I, ال�اث �د م* هللا , ف;ق�ل ال�ع�:�Mال� �إس�ه
ا� , وم* ث� ال���3ل على هللا , وهPالء 3ان�ا مع�وف4* 
  ال�اثI , ال���3ل.

  وTع� مق�ل ال���3ل , صارت األس�اء مق�ونة 
ق�ة 
1ل�ة هللا.
والع��ان , والف�ق في الDاالت ال.الثة , أن ال�ولة أس,� لع:�ها الAه�ي  , وم* ث� لف��ة الق�ة الفاعلة 

��ا ن�ر , وم�V أUامه� على أنه� W اذ ق�ار , إالYال ق�رة على إت
وTع�ها ت�Dل الYلفاء إلى م�ج�دات 
.Z,رم�ز وح  

  

ع� ال���3ل صار الYل�فة ی;�ب ع* هللا في ال1D� أك.� م* أ8 وق� مVى , وتDقI تع[%[ ال�فه�م 

�اة العامة.لaي U,�غله ال��;فAون القا
�Vن على مف�دات الق�ة وع;اصDث�ة في الPها ال��  
  

فالYل�فة م�ج�د 3األس�4 في دار الYالفة , والق�اد واألم�اء ه� الDاك��ن 
إس�ه و%�3Aونه في خ�bه� , 
�ة ال;اس له� ورض�خه� ل��c4dه�.��  فaان أداته� الالزمة ل�أم4* ت

  
سا
قاتها , م�ا �4dU إلى أن فaان� ف��ة خالفة األس�اء ال�ق�ونة 
ا� أش� ف,ادا وhل�ا وgض�bا
ا م* 

�ات ال�فل�تة , ألنه iلها إلى م�تع لل��D%اة , و�Dة للDأتي ب;�ائج صالU ال �1Dإس�ع�ال ال�ی* في ال
  س��dع;ها , ف��aن ذات إرادة م��Dرة م* ال�,Pول�ة الف�دUة , وتD:ل 
أم� هللا!!

  

غ�اد (247وم;A مق�ل ال���3ل ( rة , ح�ى سق�%�Mة 659) ه%�Mة  ) ه�, ت�الى على ال�ولة ال��اس

)ه�M%ة ,  ت� خلعه في 295 - 247) خل�فة م* األس�اء ال�ق�ونة 
ا� , وع;�ما ب�%ع (إب* ال�ع�[) (27(
  أقل م* ی�م , وTع�ها سM;�ه وق�ل�ه.

  
�ة , ولهAا تDقI اإلس�.�ار ف4ها yة على ال��b�و%��و ان 3ل�ة هللا 3ان� ض�ور%ة ومbل�Tة إلح1ام ال,

  , واإلس���ار 
إق�انها 
أس�اء الYلفاء؟
  

أول من إقترن إسمه با� هو  
المعتصم با� , وهو دمحم بن  
هارون , وكنيته أبو إسحاق , ومن  
بعده الواثق با� , ومن ثم  

ل على هللا , وهؤالء كانوا  المتوك
معروفين بإسمهم المجرد من هللا  
, فنقول المعتصم , الواثق ,  
المتوكل.
وبعد مقتل المتوكل , صارت  
األسماء مقرونة بقوة بكلمة هللا

بعد المتوكل صار الخليفة ينوب  
عن هللا في الحكم أكثر من أي  
وقت مضى , وتحقق تعزيز  

ن  المفهوم لكي يستغله المتنفذو 
القـابضون على مفردات القوة  
وعناصرها المؤثرة في الحياة  
العامة

الخليفة موجود كاألسير في دار  
الخالفة , والقواد واألمراء هم  
الحاكمون بإسمه ويذكرونه في  
خطبهم , فكان أداتهم الالزمة  
لتأمين تبعية الناس لهم ورضوخهم  
لمشيئتهم

) 247منذ مقتل المتوكل (
قوط بغداد  هجرية , حتى س

) هجرية  , توالى على  659(
) خليفة من  27الدولة العباسية (

األسماء المقرونة با� , وعندما  
 -  247بويع (إبن المعتز) (

)هجرية ,  تم خلعه في أقـل  295
.من يوم , وبعدها سجنوه وقتلوه

يبدو ان كلمة هللا كانت  
ضرورية ومطلوبة إلحكام السيطرة  

قق  على الرعية , ولهذا تح
اإلستثمار فيها , واإلستمرار  
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ال�الد وال��اد , ت,��عي أن  �1Dة وال��b�ت�~ هل هي م* إخ��اع ال�ع�:� , ال8A أدرك آل�ات ال,
  ؟!!�1Uن لإلله دور واضح وق�8 في ال,لbة

  
إنها ذات الق�aة ال�ي مارس�ها الVDارات الق��Uة ق�ل ال�أر%خ , ع;�ما 3ان اإلله 1DU� وم* ث� َم* له 

  صلة ما 
ه.
  فaأّن هللا في ال�aسي!!

بإقرانها بأسماء الخلفـاء؟

إنها ذات القكرة التي مارستها  
الحضارات القديمة قبل التأريخ , 
عندما كان اإلله يحكم ومن ثم  
َمن له صلة ما به

 رتباط كامل النص:إ 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow39-051222.pdf  

 

***   ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 (االصدار الثاني عشر)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20.. .الـــكدح من عامــــا 22

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

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

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم سسةلمؤ  العلمــي النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

AlHassad2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet  
 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 للعــــام  العربيـــة ـةالنفسيــ العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf 
  

  2022لعلوم النفسية العربية للعام  ية بموسسة االعضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3@

  

*** *** *** 

 .... شاركونا اعمالنا على صفحاتكم للتواصل االجتماعي

  ...معا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبعد

  فـامتنا فـأوطاننا، مجتمعاتنا فترقى بانساننا، نرقى معا
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