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شفااثَهذٌااليذتةُالاارذتةدفعٕاارذيخااجتيذاعٔاارذشؽ ٔاا ذ ماازذويااُهذتةي ااًذعااهذيتَٔاارذعيٍااُعٓذتة  اا ذَتة ااه ذ ىاا ذ

تةدثـطذتأليُةٓذتةم ص اذـمٕ ذتةُتفٓ
1
عهذخالهذتصثخاًذفعيٍاُلذتة  ا ذَتة اهذَوظاجيذفآذتةوال"ذتألياُةٓف ذذ

َتةلْذٔ جؾذيشكثةٕرذتداجِ ذٔمكاهذياُ ٍثذفآذتة اآلتهذتٖشآكذيتتذتثواسذوياُهذتةي اًذل ،ٕار ذفكٕا  ذ اىؽ  ذ

ذتة  ،ٕثزذتةصٓذالذشص جقذيةٍٕثذتالـصمثالز؟

ما ٌثذ مماثاذتألياُهذفآذتال صداثاذٔصص ِذتصثجذفعيٍُلذتة   ذَتة هفذيةّذشف ٔ ذتأل سذتة،ممٕرذتةصٓذت ص

َتإلةغثا
2

؛ذ مّذو ثسذونذتأليُةٓذٔدىٓذتأل ةرذَٔ ، ذتة ُت   ذخث صدثاٌثذويُالًذشص زذخثة   ذالذتة ه ذعهذؼٍارذ

تةعدُزذَتة الةر ذفمثذتثنذ مّذ دٕلذتة   ذتو اغذفٓذ مزذتأليُه ذَعثذتثنذ مّذ دٕلذتة هذخاجغذعىاً ذَتاثنذ

ذ"ذتة،ممثا ةٍلتذتةم،ٕثاذوظجتًذفٓذتخصل

ٌلتذٌُذيمحذا ثةرذ تصُاتيذتةدثـطذتة تصُاذـمٕ ذتةُتفٓ ذ ٕجذونذتةج ثةرذشٍا "ذخاثةصد ذيةاّذتإلؼثخارذ اهذ

 آلتهذشؽ ٔ ذ مزذويُهذتةي ً ذألنذشف ٔ ذعيٍُلذتة   ذَتة هذٔاآلظجذفآذغدٕ،ارذتةصؽ ٔا ذتةم صاُ ذذفآذخىٕارذ مازذ

خؽالاذفآذتةيصالذتألخٕاجذعاهذتةكصاثج ذـٕاطذُٔظاؿذتأليُه ذفدٕىٍمثذ للرذشأظٕجذَشأظج ذَشفعاجٌليذتةجعٔارذ

ذتةدثـطذاعٔصًذةصؽ ٔ ذ مزذتأليُهذَفقذتأل سذتةمىٍؽٕرذَتةم،جفٕرذتةصٓذخىٓذ مٍٕثذتة،مز 

ينذتةدثـااط ذٌَااُذٔصصاا ِذةٍااليذتةمٍماارذتةدفعٕاارذتة لٕ اار ذٔاا ا ذووااًذوعااثلذيشااكثهذعااجشدػذخثأل ااثسذتةمىٍؽاآذ

ةٍلتذتأل ثسذعهذش ت ٕثزذفٓذتةمجتؼ،رذَتةصؽ ٔ  ذَةلةك؛ذلاجاذونذذَتةم،جفٓذتةلْذٔىدىٓذ مًٕذ مزذتأليُه ذَعث

ٔص اامؿذخمااىٍػذخفعاآذيااثالذة اادجذعيٍااُعٓذتة  اا ذَتة ااهذفاآذتةصااجتضذتأليااُةٓ ذَتوصوااحذخجٌااثنذتةؽاأُىٓذ

ٌاا(، ذعصُوااثًذفاآذتةدفااطذتة ات اارذ790ٌاا(، ذَعُتف ااثزذتةياثغدٓذ)زك505ٌا(، ذَع ااص يّذتةغيتةاآذ)زك874)زك

ذكمرذةدىٕرذ مزذويُهذتةي ً ةصؽمٕرذتةميثٌٕزذتةمي

ٔ ا ذتةدثـطذونذال دٕلذيةّذشؽ ٔ ذ مزذويُهذتةي ً ذيالذخصؽ ٔ ذعىٍػذ ات رذٌلتذتة،مز ذَعيصثؾذتةصؽ ٔا ذٌاُذ

 ات رذعصا مفثشًذتة تةارذ ماّذعيثٌٕماًذتةكداجِ ذ داجذفعاىٍػذتة ات ارذتةمصا مفٕرف ذتةصآذشٍا "ذيةاّذيخاجتغذ

ذلذتةمىٍؽٕرذتةصثاعر ش،جٔيثزذ لٕ رذ دجذشصد ذعؽمُ رذعهذتةمجتـ

                                                           
1
ذتةمغجج ذ- ثةزذَعيكجذعغجخٓذعصوصصذفٓذتةيكجذتأليُةٓ ذو صثتذخكمٕرذتٖ تجذَتة،مُلذتةغى ثوٕرذعكىثسذ-

2
عا(ذتةىثشاجذ تاذتة الل ذَتةكصاثجذٌاُذا اثةرذةىٕالذ1022ٌا( ذ2831 ذتة د،ارذتألَةاّذ3عيٍُلذتة   ذَتة هذَوظجيذفٓذتةوال"ذتألياُةٓ ذـمٕا ذتةاُتفٓذ ذذ-

ذشٍث ذذ تصُاتيذتة َةر 
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 مااّذو ااثسذٌاالتذتةدٕااثن ذ ااصصُيلذتةُالاارذيةااّذعفااُأهذو ث اإه؛ذتةمفااُاذتألَهكذشؽ ٔاا ذعااىٍػذتةدفااطذفاآذ

ذ ات رذ مزذويُهذتةي ً ذتةمفُاذتةعثوٓكذتةدىثاذتة تخمٓذة،مزذتأليُهذَ آلتهذتةصؽ ٔ  

تةاُتفٓذفآذوغجَـصاًذتة،ممٕار ذت صما ذ ماّذعاىٍػذؼ ٔا ذفآذتةدفاط ذٌَاُذفعاىٍػذتة ات ارذذينذتةدثـطذـمٕ 

تةمصاا مفٕرف ذةمد  ااًذتةاا تصُاذتةيااثٌ ذتةدُشاإوٓذعاا ذؼمث اارذعااهذغمدصااًذفاآذتة ات ااثزذتة،مٕااث؛ذتةمثؼ ااصٕجذ

ذَتةا تصُاتي ذـٕااطذتشؽاًذتةدُشاإوٓذيةاّذغااجؾذ اآلتهذتةمااىٍػذفاآذ ات ارذتةصااجتض ذَتشعاؿذةااًذعاهذخاالهذخفُظااً

تة،مٕ رذفٓذشجتضذتةؽثـظ ذَتةصجتضذتةي،جْذتةؽثٌمٓذَتإل لعٓ ذووًذال دٕلذيةاّذخفاطذ ممآذاتشا ذيالذخصؽ ٔا ذ

عىٍػذتةدفطذفٓذتةصجتضذعاهذعا خلذتةمصا مفثزذَتةمياثٌٕز ذفثخصا اذيةاّذشأ إسذعاىٍػذتة ات اثزذتةمصا مفٕر ذ

ُلذتةيااجٔ،رذويااُهذتةي ااًذَ ماالذ مااّذشؽجٔدااًذفاآذخفااُضذتةمغاارذَتأل ج ذَخفااُضذ ات اارذتةااُـٓ ذَخفااُضذ ماا

ومُتؼثً ذعهذخلهذشكمٕ ذتة،يجتزذعهذتةدثـعٕهذفٓذ مكذتة تصُاتيذ مّذيوؽاثيذخفاُظٍزذعاهذعى اُاذعصا مفٓذ

عيٍُعٓ ذَتثوسذتةىصثبػذخ، ذ يجٔهذ ىرذعهذتة،ملذتةدفعٓ ذشآلشجذ مّذيُتخٕرذٌلتذتةمىٍػذتةصثال ذع ذخ،اطذ

ذتةملـ ثزذتة يٕير 

ـرذتةصٓذشفثَهذتةُالرذيخاجتيذععاثعٕىٍثذٌآذشفاسذيشاجت"ذتة،ممآذةما تصُاذَٔمكهذتإلشثاذذيةّذونذتألغجَ

تةياثٌ ذتةدُشاإوٓ ذَةاالةكذفثةدثـااطذعماايلذخثشدااثلذٌاالتذتةمااىٍػذفاآذ ات اارذتةمصاا مؿ ذخصُيااثًذَووااًذٔجٔاا ذخٕااثنذ

ذعيٍُعٓذتة   ذَتة هذ ى ذتةؽُٔىٓذَتةغيتةٓذَتةيثغدٓ 

انذراسةانًصطهحية:تعريفا  -أ

شص،مقذفٓذشيثيٕلذتة ات رذتةمص مفٕر ذخ ا اذعاثذشجٔا ذخٕاثنذوٌمٕارذٌالتذتةماىٍػ ذَةالةكذينذٌليذتةُالر؛ذةهذ

ذؼثاذفٓذتألَاتقذتةمآل  رذةًذع،جفثًذخٍلتذتةص،جٔ ك

فتة ات رذتةمص مفٕرذظاججذعاهذتةا اسذتة،ممآذةمصا مفثزذعوصما ذتة،ماُل ذَفاقذعاىٍػذخاث  ذخٍا "ذ

ص مفثز ذفٓذتلذ مز ذفٓذتةُتل ذَتةصثأخذع،ثف شدُٕهذَخٕثنذتةميثٌٕزذتةصٓذ دجزذوَذش،دجذ ىٍثذشمكذتةم
3
ذ

                                                           
3
ذذ25 ذتةيثٌ ذتةدُشٕوٓ ذ ذاتفيانًصطهحٔانًُٓجَظرذ-
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ينذٌلتذتةص،جٔ  ذٔآلت ذونذتةم صُ ذخثة ات رذتةمصا مفٕر ذوُ اثًذخثياثًذعاهذتة ات ار ذخماىٍػذعوصاُ  ذ

َفخٕثنفذتةميثٌٕز ذَع،ىّذتةصدٕهذعجـمارذتة ات ار ذَع،ىاّذتةدٕاثنذذةصف ٕقذٌ "ذعف   ذٌَُذفتةصدٕهفذفٓذتةميثٌٕز

ذعجـمرذتة،جض 

لٕ ذتةمىٍػذتةوث  ذشف ٔ ذتةمؽثهذتة،ممٓذتةلْذٔج ذفًٕذتةمص مؿ ذةمكيا ذ اهذَتل،اًذتةا الةٓ ذذٔعث"ذيةّ

ذوَذش ُايذ دجذتةصثأخذتمثذشآلت ذتةكذتةمصُنذتةم اَ ر 

يتتذتثنذتةيثٌ ذتةدُشٕوٓذَظ ذٌلتذتةص،جٔ ذةم ات رذتةمص مفٕر ذفإنذشلعلشًذعهذتةداثـعٕهذتةالٔهذووؽايَتذ

ٍزذتة،ممٕر ذَتةلٔهذت صعمجَتذٌلتذتةمىٍػ ذل عُتذش،ثأ ذوخجِ ذوالتجذعاىٍزذتةا تصُاذخفُضذتة تصُاتيذفٓذعؽثالش

فٌآذذفجٔ ذتألوصثاْذاـمًذهللا ذَتة تصُاذذفجٔ ذذيعج  ذـٕاطذ اج"ذتألوصاثاْذتة ات ارذتةمصا مفٕرذخ ُةاًك

ذذ ىاً ذخفطذفٓذتةمص مؿذةم،جفرذَتل،ًذتة الةٓ ذعهذـٕطذعيٍُعاً ذَخصثبصاًذتةمكُوارذةاً ذَفجَ اًذتةمصُةا 

ظمهذعؽثةًذتة،ممٓذتةم اَسذخًف 
4
ذ

ٌلتذتةص،جٔ ذٔوصصذخ لرذع صُ ذتةص،جٔا ذتألَه ذـٕاطذٔآلتا ذونذتةمصا مؿذتةما اَسذٔىدغآذونذٔىصمآذ

يةّذَتل ذ الةٓذٔكصىيذفًٕذتةمص مؿذعيٍُعثًذ ممٕثًذع،صدجتًذفآذتة،مازذتةما اَس ذـصاّذشصعاؿذخصثبصاًذتةمكُوارذ

ةمصاا مؿذََفٕيصااًذفاآذتةؽٍااثيذتةمصاا مفٓ ذَتةصعدااسذعااهذلُشااًذةمميٍااُل؛ذعااهذؼٍاارذتةص،ااج"ذ مااّذغدٕ،اارذت

تالي لـٕر ذَتةص،ج"ذ مّذتةى،ُزذتةصٓذو،سذخٍثذوَذتة،ُٕجذتةصٓذ ٕحذخٍث
5

 ذَتلةكذتةص،اج"ذ ماّذفجَ اًذيتتذ

تثنذتةمص مؿذتةم اَسذويلً ذـصّذشصعؿذغدٕ،رذتة،للرذخٕىًذَخٕهذخاثلٓذتةمصا مفثزذتةصآذشا َاذفآذشادكصًذ

ذتةميٍُعٕر 

ت اارذتةمصاا مفٕرذخٍاالتذتةم،ىااّ ذشٍاا "ذيةااّذتةكياا ذ ااهذفخ ثلاارذٌُٔاارفذتةمصاا مؿذتمااثذٔ ااُهذتةيااثٌ ذتة ا

تةدُشٕوٓ ذَشصف  ذٌليذتةد ثلرذعهذخلهذيخجتيذ للثشًذتةصجت فٕرذَتةع ٔرذَتةصكثعمٕر ذَخٕثنذفجَ اً ذَعياص ثشًذ

ذتةموصُ  َظمثبمً ذتلذتةكذعهذوؼلذَظ ذش،جٔ ذعف  ذةممص مؿذتةم اَسذفٓذتةمؽثهذتة،ممٓذ

 ممسذتة تصُاذذفجٔ ذذيعج ذفٓذوغجَـصٍثذفعيٍُلذتةصأَٔلذفٓذتة جآنذتةكجٔزذَتةف ٔطفذ مّذش ا ٔزذش،جٔا ذ

ف ات ارذعىٍؽٕارذذآخجذةم ات رذتةمص مفٕر ذخ،ا ذعجتؼ،صٍاثذةص،اثأ ذعاهذ اد ٌُثذفآذتةدفاط ذَ جفصٍاثذخ ُةٍاثك

                                                           
4
ذذ55 ذذ  ذفجٔ ذتألوصثاْانًصطهحاألصٕنيعُذانشاطبيذ-

5
ذ78 ذعفم ذتأليٌجْ ذ ذيصطهحانقافيةيٍاالخفشاألٔسطئنىحازوانقرطجُي-
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ةلتشٕارذةممصا مؿ ذَتعص ت تشاًذ تخالذتةى إػذشصدٕهذعيثٌٕزذتةمص مفثزذعهذوصُيٍث ذَشدإهذتةم ُعاثزذتة الةٕارذت

تةميٍُعٓذةمىصذ دجذظمثبمًذَتشص ثلثشً ذَتة عثٔثذتةمُيمرذخًف 
6
ذ

عثذل عصًذيعج ذعهذش،جٔ ذٌُذعئ ذش لٕقذفٓذخٕثنذـ ٕ رذتة ات رذتةمصا مفٕر ذفالذٌآذو عاسذتةص،اثأ ذ

ت زذ ماّذونذتة ات ارذتةمصا مفٕرذتة ثخ ر ذَالذٌٓذوخلشٍثذتمثذؼثازذ هذويفثخٍث ذخلذ ل سذفٓذتةص،جٔ  ذَو

ٌٓذ ات رذتةمص مؿذفٓذوصً ذخم،ىّذخٕثنذعيٍُلذتةمصا مؿذعاهذخالهذوصاًذخثةكيا ذ اهذخصاثبصذتةلتشٕار ذ

خدٕثنذو،ُشًذَ ُٕخًذَ للصًذتةع ٔ ذذَتةصجت فٕرذَتةصكثعمٕر ذَخٕثنذؤعثً؛ذتعص ت تشًذتةوثاؼٕرذ اهذغجٔاقذشف ٔا ذ

ذَي ىثاذتةميٍُل ظمثبمًذَعيص ثشً ذتةصٓذش ٍزذفٓذشكعٕجذ

لص زذتةدثـعرذيعج ذعهذٌلتذتةصا لٕقذيةاّذونذتة ات ارذتةمصا مفٕر ذشا اسذتةمصا مؿذفآذتةاىص ذالذ ماّذ

تةمواصصذفآذتٕيٕاارذَظا ذتةمصا مؿذوَذشىمٕ اًذوَذشُـٕا ي ذفٍاُذالذٍٔاصزذخكٕيٕاارذذف مازذتةمصا مؿفذ ادٕلذعاىٍػ

ثجذتةااىص ذتمااثذونذتة ات اارذشاا تَهذتةمصاا مؿذ تخاالذتةىصااُ  ذعاا ذونذتةمصاا مؿذالذٔمكااهذشصااُايذفاآذ ٕاا

تةاالْذٍٔااصزذخثةىصااُ  ذةكىااًذالذٔصوصااصذفاآذخٕااثنذتةدىااثاذتةميٍااُعٓذذف ماازذتة الةاارفذتةمصاا مفٕرذشصمٕاايذ ااه

ةمص مفثزذشمكذتةىصُ  
7
ذذ

و صومصذعمثذ دق ذونذتة ات رذتةمصا مفٕر ذٌآذعاىٍػذٔا اسذتةمصا مؿذفآذوصاًذةمكيا ذ اهذع،ماثايذ

ذتةميٍُعٓذفٓذعؽثهذ ممٓذع،ٕه 

ةانًصطهحية:يُٓجا انذراس-ب

ذ ثلذُٔظؿذتةيثٌ ذتةدُشٕوٓذع،ثةزذفعىٍػذتة ات رذتةمص مفٕرف ذ مّذووًذٌلتذتةمىٍػذٔ ُلذ مّذعيٍُعٕهك

َخث ؛ذفأعثذتة،ثل ذفٍُذغجٔ رذتةدفطذتةمٍٕمىرذتةمآلغجذذةممؽٍُ ذتةدفعآذتةمصا مفٓذتماً ذتة ثبمارذ ماّذاعٔارذ

ُي ذخثةُييٓذوَذتةصثأوٓذوَذعثذوشدً ذشمٕايتًذةاًذ اهذ ٕاجي ذٌَلتذتةلْذٔذع،ٕىرذفٓذتةصفمٕلذَتةص،مٕلذَتةٍ " 

فٌاُذغجٔ ارذتةدفاطذتةميصامرذ ماّذذَُٔظؿذؤعثذتةدُشٕوٓذتةميٍُلذتةوث ذةمىٍػذتة ات رذتةمص مفٕرذخ ُةًك

تلذعص مؿذعهذتةمص مفثزذتةم اَ ر ذفٓذيغثاذعىٍػذعهذعىثٌػذتة ات رذتةمص مفٕرذخثةميٍُلذتة،ثلف 
8
ذ

 رذتةمص مفٕرذالٔىيج ذ هذ ٕجيذفٓذتشدثلذعىثٌػذتةدفطذخم،ىثٌثذتة،ثل ذ ٕاجذوواًذٔ امكذينذتةدثـطذفٓذتة ات

عىٍؽثًذخثيثًذفٓذشيثيإلذتةماىٍػ ذفماعلذعاىٍػذتة ات ارذتةمصا مفٕرذخمجتـماًذتةوم ارذٌاُذعاىٍػذَيايٓ ذةكاهذ

ذشيثيٕمًذشى ؽزذع ذو جتضذتةدفطذفٓذتة ات رذتةمص مفٕر ذَعجتـمًذتةومسذٌٓذتثٖشٓك

                                                           
6
ذ34 ذفجٔ ذذيعج  ذ ذيفٕٓوانتأٔيمفيانقرآٌٔانحذيث-

7
ذ80 93 ذويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

8
ذذ11 ذتةيثٌ ذتةدُشٕوٓ ذ ذتفيانًصطهحٔانًُٓجَظرا-



 

  

 

 والسياسة الدين قسم

 

 والسياسة الدين سمق

اإلحصاء:-1ب/

ٔ ص ذخًذتال ص جتاذتةصثلذةكلذتةىصُ ذتةصٓذَا ذخٍثذتةمص مؿذتةم اَس ذَعاثذٔصصالذخاً ذةي اثًذَعيٍُعاثًذذ

ذَلعٕر ذفٓذتةمصهذتةم اَس ذَتةكذٔ،ىٓك

ذيـصثاذةيظذتةمص مؿذيـصثاذشثعث  -

يـصاثاذشثعاثًذتالةك ذ ماّذتةصيصإلذذيـصثاذتألةيثفذتالي لـٕرذتةميص رذعهذؼلايذتةمغاُْذَتةميٍاُعٓ -

 وي ً 

 يـصثاذتةصجتتٕحذتةصٓذَا ذخٍثذعيٍُلذتةمص مؿذوَذٔج ذخٍثذةي ً  -

 يـصثاذتة عثٔثذتة،ممٕرذتةمى اؼرذشفسذعيٍُعً  -

ذانذراسةانًعجًية:-2ب/

ٔ ص ذخٍثذ ات رذع،ىّذتةمص مؿذفٓذتةم،ثؼزذتةمغُٔر؛ذفثالي لـٕرذ ات رذشدص ئذعهذولا عٍثذع اؽمرذوٌازذذ

ثذفًٕ ذَشىصٍٓذخأـ ظٍثذع ؽمرذوٌزذعثذوظث" ذ ات رذشع ذوصحذ ٕىٍٕثذعا تاذتةماث ذذتةمغُٔارذةممصا مؿ ذَعاهذع

وْذتةم،ثوٓذتةمغُٔرذوخلذتةمصا مؿ ذَخاأْذتةياجَؾذشاجؾذتةمصا مؿ؛ذَتةاكذةصمٍٕا ذتة جٔاقذيةاّذف اًذتةمصا مؿذ

ذَشلَلً ذَةٕ ٍلذتألخ ثاذتةصٓذل ذٔكُنذؼمدٍثذتإلـصثا 

ة:انذراسةانُصي-3ب/

ٔ صاا ذخٍااثذ ات اارذتةمصاا مؿذَعااثذٔصصاالذخااً ذفاآذؼمٕاا ذتةىصااُ ذتةصاآذوـصاإسذلداال ذخٍاا "ذش،جٔيااً ذذ

ذَت صول ذتلذعثذٔ ٍزذفٓذشؽمٕرذعيٍُعً ذعهذييثزذَ للثزذَظمثبز ذَ ٕجذتةك 

انذراسةانًفٕٓيية:-4ب/

يٍثذشصاىٕيثًذٔ ص ذخٍثذ ات رذتةىصثبػذتةصٓذفٍمسذَت صومصسذعهذوصُ ذتةمص مؿذَعثذٔصصلذخً ذَشصاىٕذ

ذعيٍُعٕثً ذٔؽمٓذخليرذتةصصُاذتةم صيث ذةميٍُلذتةمص مؿذتةم اَسذتةمصهذتةم اَس 

ذعهذش،جٔ ذةًذٔف  يذخصعمىًذتلذتة،ىثيجذَتة مثزذتة الةٕرذتةمكُورذةمميٍُل  -

ييثزذةً ذشوصًذتثةصصىٕ ذفٓذتةؽٍثي ذَتةمُل ذفٓذتةى ق ذَتةعٕقذَتالش ثلذفآذتةمفصاُِ ذَتة اُذذ -

 تالي لـٕر ذَتةى،ُزذوَذتة،ُٕجذتةصٓذٔى،سذخٍثذوَذٔ،ثج وَذتةع، ذفٓذ

  للثزذةًذشجخ ًذخغٕجيذتثةمجت فثزذَتألظ ت ذَعثذيةٍٕث ذَتأليُهذَتةيجَلذَعثذيةٍٕث    -

 ظمثبزذيةًٕذشكعجذو مًذَشف  ذشُؼٍثزذومُيذتة تخمٓ ذتعمثبزذتإلظثفثزذَتألَيث"    -

 تزذومُيذتةوثاؼٓ عيص ثشًذـُةًذعهذعث شًذشفمٓذفٍجي ذَشدٕهذتعص ت  -



 

  

 

 والسياسة الدين قسم

 

 والسياسة الدين سمق

لعااثٔثذشااجشدػذخااًذوَذٔااجشدػذخٍااث ذَتةااكذ ااهذغجٔااقذشف ٔاا ذتأل اادثجذَتةىصااثبػذَتةمصااث اذَتةم ااثٌج ذ -

 َتةيجَغذَتةمُتو  ذَتةمؽثالزذَتةمجتشح ذَتألوُتلذَتةُفثب  ذَتةصأظجذَتةصأظٕج 

انعرضانًصطهحي:-5ب/

ٔ ص ذخًذتةكٕيٕرذتةصٓذٔىدغٓذونذش،جضذَشفاجاذ مٍٕاثذخليارذتة ات ارذتةمصا مفٕرذةممصا مؿذَوصثبؽٍاث ذذ

ذٌَُذتةجتهذتةُـٕ ذتةلْذٔجِذخ،ٕىًذالذخأظجي ذَتةكذخ،جضك

)تةص،جٔاا ؛ذفاآذتةمغاار ذَتالياا لؾذتة،ااثل ذَتالياا لؾذتةوااث  ذتةصاايثز؛ذتةصاايثزذتةمصااىير ذتةصاايثزذ

للااثز؛ذ للاااثزذتالباااصل" ذ للاااثزذتالخااصل" ذ للاااثزذتةصااا تخلذَتةصكثعااال ذتةمدٕىاار ذتةصااايثزذتةفثتمااار ذتة،

تةعمثبز؛ذظمثبزذتإلظثفر ذظمثبزذتةُي  ذتةميص ثز ذتة عثٔث، 
9

 

ينذٌلتذتةمىٍػذتةلْذ  جيذتة تصُاذتةيثٌ ذتةدُشٕوٓ ذفآذشيثيإمًذتة لٕ ار
10

 ذَتةصآذعاهذتةصا،حذونذشالتجذ

ذتذتةمىٍػذعىية ٕهذ مدٕٕهذفٓذتةدفطذتة،ممٓكفٓذٌليذتةُالر ذشؽىحذتةدثـطذتةم صعمجذةٍل

عىيةاقذتةصؽئااكذينذٌالتذتةماىٍػذتةمآل اسذفآذوَةاّذعجتـماًذ ماّذتإلـصاثاذتةصاثل ذوَذتال اص جتاذتةصاثل ذ -

ٔؽ،الذتةدثـاطذٔى اجذفآذ ات اصًذةميٍاُلذعفا  ذو اجذذتمٕار ذش صصافحذتالذؼيبٕاثزذتةمُظاُل ذٌَاليذتةى اجذذ

ذشى،كسذ مّذتةىصثبػذتةصٓذٔصُيل 

إل  ثغكذينذٌلتذتةمىٍػذتة لٕقذَتةصثال ذٔ ف ذتةدثـطذ ف،ثًذةكٓذٔكُنذعفثٔ تً ذٔد،ا ذتتشاًذَآاتايذعىيةقذت -

فٓذت صى ثقذتةىصذتةم اَس ذَالٔ   ٍثذ مّذعجتـلذتة ات ر ذخصُيثذونذٌليذتةمجتـلذتةومسذش صى ذخيكلذ

  ثلذيةّذتةمىٍػذتةُييٓ 

:طعٔانظٍتطبيقيُٓجانذراسةانًصطهحيةفيدراسةيفٕٓوانق-ج

تي ذتةدثـطذـمٕ ذتةُتفٓذفٓذع  عثزذوغجَـصًذونذعىٍػذتةدفطذفٓذخفطذعيٍُلذتة   ذَتة اه ذٌاُذعاىٍػذ

تة ات رذتةمص مفٕر ذَ ملذتخصٕثايذٌالتذخأواًذٔجٔا ذتةكيا ذ اهذتةُتلا ذتةا الةٓذةمصا مفٓذتة  ا ذَتة اه ذَعاثذ

ةفقذخٍمثذعهذوَظثل ذوَذتلصجنذخٍمثذعهذوَيث" 
11
ذ

                                                           
9
ذ30 11 ذتةيثٌ ذتةدُشٕوٓ ذ ذَظراتفيانًصطهحٔانًُٓجذ-
10
يصإلذٔجؼ ذيةّذتةم  عرذتة ُٔمرذفٓذتصثجذعص مؿذتة ثفٕارذعاهذتألخياألذتألَ اػذيةاّذـاثيلذتة جغاثؼىٓ ذةما تصُاذعفما ذويٌاجْ ذٌاليذتةم  عارذشالتجذخثةصذ-

تمثذونذتة تصُاذعفم ذويٌجْذٔيصغلذـثةٕثذ مّذي  ت ذع،ؽازذةياجؾذعصا مفثزذتة ات ارذتةمصا مفٕرذلصا ذشٕ إجٌث ذألنذعصىٍاثذعىٍػذتة ات رذتةمص مفٕر ذ

ذتةمآل سذَتةلْذيث ًذتة تصُاذتةيثٌ ذتةدُشٕوٓذعجتيذتةم،ثوٓذَتة الالز ذفثةمصهذٔفصثغذيةّذشجؾذغُٔل 
11
ذ22 ذـمٕ ذتةُتفٓ ذ ذيفٕٓوانقطعٔانظٍذ-



 

  

 

 والسياسة الدين قسم

 

 والسياسة الدين سمق

 ىثيجذٌلتذتةمىٍػذتةمصمعمرذفٓذتةمجتـلذتةومس ذَتةصٓذوَظافىثذع،ثةمٍاثذتةكداجِذآوياثًذعاهذَل ذخٕهذتةدثـطذ

ذٌليذتةُالر 

وَهذعثذخ وذخًذٌُذشف ٔ ذتةمصهذتةم اَس ذَتؼصٍ ذفٓذتخصٕثاذظلظرذعصث اذويُةٕرذو ث ٕرذفآذشاثأخذتةيكاجذ

تف اثزفذتإلعاثلذتةياثغدٓ ذَ مالذتأليُةٓ ذٌَٓذفخجٌثنفذتإلعثلذتةؽُٔىٓ ذَفع صصيّفذتإلعاثلذتةغيتةآ ذَفعُ

ٌلتذتالخصٕثاذخ ُذذـعُاذتةمصا مؿذَتةميٍاُلذفآذٌاليذتةمصاث ا ذ َنذونذٔمغآذخاثلٓذتةمصاث ا ذَتةصآذٔجؼا ذ

يةٍٕثذةمدٕثنذَتةصُظٕؿ ذٌَٓذتةم،صم ذفٓذويُهذتةي ًذألخٓذتةف هذتةدصجْ ذَتإلـكثلذفآذوياُهذتألـكاثلذالخاهذ

ةيجتا ذَويُهذتةي ًذةمدي َْ ـيل ذَتة، ذذفٓذويُهذتةي ًذألخٓذٔ،مّذت
12
ذ

ٔدٕهذتةدثـط ذووًذفٓذعجـمرذي  ت ذتةمث ذ ذ مكذغجٔ ٕه؛ذتألَهكذيـصثاذعص مؿذتة  ا ذَتة اه ذؤىماثذَا ذ

تٕيمثذَا  ذتمثذٔ صعٓذتةكذعىٍػذتإلـصثا ذَتةعثوٓكذشصاىٕ ذتةىصاُ ذتةمفصاثذ ذإل ا ت ٌثذةم ات ار ذَتةاكذ

ش،مقذتةىصذخثةميٍُلذشف ٔ تًذَش،جٔيث ذتتجتًذةد،طذخصثبصً ذوَذذـ حذععمُوٍثذَعجت ثذذ ٕثلٍثذَ دثلٍث ذفإتت

 ج تًذةد،طذوَيثفً ذوَذ جظثًذةمجت فثشً ذوَذ ُلثًذةع ذعهذوظ ت ي ذٔ،صدجذتةىصذ تالذ ماّذتةميٍاُل ذفٕصاىيًذ

فٓذ تبجشً 
13
ذ

ذَٔ ٕجذ مّذويسذتةمىٍػذتةم جاذفٓذتة ات رذتةمص مفٕرذفٓذعجـمرذتةصصىٕ ذعهذتإلـصثا 

تةدثـطذتمثذٔدٕهذفٓذعىٍػذتةدفط ذووًذت صعمجذتة ات رذتةىصٕر ذفد، ذشصىٕيًذةمىصاُ ذٔياجلذفآذذظزذٔىص ل

 ات رذعيٍُلذتة   ذَتة ه ذفٓذوصُيٍث
14

 ذع ذت صفعثاذتةد، ذتةصثأوٓذفآذش اُاذتةميٍاُلذـ احذتةؽأُىٓذ

ذَتةغيتةٓذَتةيثغدٓ 

م،ؽمٕر ذَتةمجـمرذتةميٍُعٕر ذةكىاًذفآذٔلـظذونذتةدثـطذةزذٔصف ضذـٕهذخٕثوًذةمىٍػذتةدفطذ هذتةمجـمرذتة

ذشيثيٕلذتةدفطذت صم ذتة ات رذتةم،ؽمٕرذَتةميٍُعٕر 

ظزذٔيٕجذتةدثـطذفٓذآخجذعجتـلذتةمىٍػذتةم،صم  ذيةّذعىٍػذتة،اجض؛ذَٔصعاؿذونذتةدثـاطذةازذٔ داقذخفجفٕارذ

لذ ىصاجْذعىٍػذتة،جضذتمثذوشثازذيةًٕذتةُالرذ ثخ ثً ذَةكهذٔفثَهذونذٔجتايذفآذيامحذعُظاُ ً ذـٕاطذلا 

                                                           
12
ذ21 ذـمٕ ذتةُتفٓ ذ ذانظٍيفٕٓوانقطعٔ-

13
ذ21ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

14
ذ23ويسذتةمجؼ ذ ذذ-
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تة،للثزذَتة عثٔث ذ  حذتةص،جٔ  ذَٔدٕهذ دحذٌلتذتةص  ٔزذونذع تاذتة ات رذٌُذتةميٍُل ذفكثنذٔا َاذع،اًذـٕاطذ

 تا 
15
ذ

ينذتةدثـط ذٌَُذٔ جاذت صمث ذعىٍػذتة ات رذتةمص مفٕر ذفإوًذٔآلت ذخمثذالٔ لذعؽثالًذةميك ذووًذٔجٔ ذتخصدثاذ

ٓذتٖنذوي اً ذٌاآذ  اُذذةصؽ ٔاا ذعىاثٌػذتةدفااطذتةصآذٔ اامكٍثذٌالتذتةماىٍػذفاآذعؽاثهذفتة ات ااثزذتألياُةٕرف ذَفاا

تةدثـعُنذفآذ ماُلذتةياجٔ،ر ذَتةصآذعاهذ َنذشاكذونذتة ات اثزذفآذٌالتذتةمٕا تن ذش،اج"ذتاشدثتاثًذَفُظاّذفآذ

تة ات ر ذَفٓذٌلتذتةم،ىّذٔيإجذفجٔا ذتألوصاثاْ ذيةاّذتالاشداث ذتةفثيالذفآذشجتٕايذتةكعٕاجذعاهذتةداثـعٕهذ ماّذ

 ذتةي ٍٕرذَتألياُةٕرف ذَوفٌُاث؛ذَت صداجذونذٌاليذتةدفاُضذينذةازذشدا وذخ ات ارذتةمصا مفثزذعُظُ ثزذفتة ُت 

َتةميثٌٕزذتخص تا ذفإوٍثذشفجقذعجـمرذعٍمرذؼ ت ذَخٕهذونذتة دقذيةّذ ات رذتة ُت  ذلدالذعصا مفثشٍثذظاجخثذعاهذ

ثـعٕهذتةمدص بٕه تةمغثعجذ ذتةصٓذاخمثذينذوؽؿذفٓذخُظٍثذعهذخدجذتةصجتض؛ذفإوًذٍٔمكذ َوٍثذتعٕجذعهذتةد
16
ذ

ينذ ات رذعيٍُلذتة   ذَتة هذ ى ذتلذعهذتةؽُٔىٓذَتةغيتةٓذَتةيثغدٓ ذشٍ "ذيةّذخٕاثنذتأل اسذتةمىٍؽٕارذ

تةصُيلذيةّذٌلتذتةدٕثنذيالذخ ات ارذتةمياثٌٕزذتةكداجِذةٍالتذذَتةم،جفٕرذتةصٓذٔ صى ذ مٍٕثذ مزذويُهذتةي ً ذَالٔمكه

تة،مز ذَالٔمكهذتةكذيالذخمىٍػذتة ات رذتةمص مفٕرذتةلْذٔ ث  ذ مّذئعثؾذتةم،مثاذتةمياثٌٕمٓذتةالْذٔا هذ مٕاًذ

ذتةمص مؿذتةم اَس 

 :ْمأصٕلانفقّقطعية؟ياإلشكالانًُٓج -أ

َتةغيتةآذَتةياثغدٓ ذَ اىفثَهذفآذٌاليذتةُالارذونذو ا لذشصد ذتةدثـطذعيٍاُلذتة  ا ذ ىا ذتالذعاهذتةؽأُىٓذ

ذخليرذعثذؼثاذفٓذوغجَـرذتةدثـط 

 يفٕٓوانقطععُذانجٕيُي-1أ/

ٔ ص،ملذتةؽُٔىٓذع،ىّذتة   ذخم،ىّذاف ذتالـصمثهذ هذع ثبلذتأليُهذعهذـٕطذتة الةرذَتةعدُز 
17
ذ

ة  اا ذتةمىيصالذ مااّذتة اه ذفاالذٔ،صدااجذَٔ،صداجذتةؽاأُىٓذونذتألياُهذالذشصف ااقذظدُشٕصٍاثذيالذيتتذخىٕااسذ ماّذت

تأليلذويلًذيتتذشثخصًذتةيكُ ذَتة ىاُنذعاهذـٕاطذظدُشاً ذَعاهذتألياُهذتةعثخصارذل ،اثًذ ىا يذ)ـؽٕارذتإلؼماثل ذ

                                                           
15
ذذ23ويسذتةمجؼ ذ ذذ-

16
ذ50 ذفجٔ ذتالوصثاْ ذ ذانًصطهحاألصٕنيعُذانشاطبيذ-

17
ذ11 ذـمٕ ذتةُتفٓ ذ ذيفٕٓوانقطعٔانظٍذ-



 

  

 

 والسياسة الدين قسم

 

 والسياسة الدين سمق

ـؽٕارذخداجذتةُتـا  ذوياالذتة ٕاثس   ، ذَوعاثذعااهذؼٍارذتة الةارذتة  ،ٕاار ذفماهذتألياُهذعااهذتوصياسذفىٕارذ الةصٍااث ذ

وصُيٕصٍث ذعهذععلذ) الةرذتة،ثل ذَيةفثقذتةم مقذخثة،ثل، ذَتةصف سذخثة    ذٌَٓذخلةكذشف  سذ
18
ذ

يتتذتثنذتةؽُٔىٓذٔآل سذة،ممٕرذويُهذتةي ًذعهذؼٍرذل ،ٕارذتة الةارذَتةعداُز ذفإواًذفآذخ،اطذتألـٕاثنذشعاثاذ

ذخ،طذتأل ةمرذـُهذي خثةًذخ،طذتأل ةرذتة ىٕرذيةّذويُهذتةي ًذعهذععلذ)خدجذتٖـث  ذَتأللٕ ر، 

ذلتذتإل خثهذتة،ممٓ؟فكٕ ذٔي جذتةؽُٔىٓذٌ

ذةمؽُتجذ مّذٌلتذتة آلته ذٔدٕدهذتةدثـطذونذع،ىّذتة   ذ ى ذتةؽُٔىٓذ مّذ اؼصٕهك

َٔ،صم ذ ةٕلذفٓذع ثنذتة    ذتة اؼرذتألَةّكذعثذـصلذتة   ذخًذةلتشً ذ مّذع صُِذتة الةر
19
ذ

خثة ةٕلذتة ثغ ذووًذظازذتة اؼرذتةعثوٕركذتة،ملذخثةم ىُنذيتتذشفصلذةم ةٕلذييرذتة   ذفٓذتة،ملذخً ذـٕطذظدسذ

تة،ملذخً ذ ٕجذونذٌلتذتة ةٕلذتة ىٓذالذٔفُيذييرذتة  ،ٕرذتةلتشٕرذَيومثذـثيٌثذعهذؼٍرذتة،ملذخً 
20
ذ

يفٕٓوانقطععُذانغساني:-2أ/

ٔ،ج"ذتةغيتةٓذتة   ذخجف ذتالـصمثهذ هذع ثبلذتأليُهذعهذـٕطذظدُشٍثذوَذ الةصٍث 
21
ذ

خأخلذتةصفثخرذخثإلؼمثلذَتة،مالذخاً ذةإسذعاهذؼٍارذتةا ةٕلذتة ىآ ذتة   ذتةعدُشٓذ ى ذتةغيتةٓ ذٔمعلذةًذ -

َيومثذعهذؼٍرذعؽمُلذ ممٍز ذَتشصٍثاذ ملذتةصفثخرذخثة،ملذخودجذتٖـث  
22
ذ

تة   ذتة الةٓذ ى ي ذٔمعلذةًذخثةمفكز ذَتةىص ذَ الةرذتألعج ذ الةرذتة جتبه    -
23

 

تألَه ذعاثذوفاث ذتة،مازذتة اثغ ذخعدُشاً ذتثةكصاثج ذذٔيٕجذتةدثـطذيةّذونذتةغيتةٓذٔ  زذتةعثخسذل ،ثًذيةاّذل امٕه؛

َتة ىرذتةمصُتشجذ
24

 ذَتةعثوٓ؛ذعثذوفث ذتة،ملذخًذل ،ثً ذـٕطذينذ ا  تًذعاهذتألياُهذَتة ُت ا ذفآذويامٍثذع ىُوار ذ

ةكهذل  ذخثة،ملذخٍث ذتودجذتةُتـ  ذَتة ٕثس 
25
ذ

                                                           
18
 15ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

19
ذ31ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

20
ذ33ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

21
ذ55ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

22
ذ54ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

23
ذ70ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

24
ذ75 ذ ذيفٕٓوانقطعٔانظٍذ-

25
ذ77ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-



 

   

 

 والسياسة الدين قسم

 

 والسياسة الدين سمق

يفٕٓوانقطععُذانشاطبي:-3أ/

 زذيشكثةٕرذل ،ٕرذويُهذتةي ً ذفٓذوَةّذييفثزذتةمُتف اثزذـٕاطذٔدٕهذتةدثـطذـمٕ ذتةُتفٓذونذتةيثغدٓذـ

فويُهذتةي ًذفٓذتة ٔهذل ،ٕرذالذفىٕرف ذلثهك
26
ذ

َُٔظااؿذتةدثـااطذونذتةيااثغدٓذٔمٕاايذخاإهذع ااصُٕٔهذفاآذو االذتةودااج ذتةى االذتة ااثغ  ذَٔكااُنذعصااُتشجتً ذَتةى االذ

ماًذل ،ٕارذتة الةار ذخم،ىاّذلا ذٔكاُنذفىآذتةم ىُنذَٔكُنذآـث ت ذَينذشُفجذتة   ذفٓذتةى لذفٓذتةمصُتشج ذفمٕسذت

تة الةر ذَةٍلتذـ حذتةيثغدٓ ذفثؼصمثلذل ،ٕرذتة ةٕلذتةصيصٕمٓذ مّذع صُِذتةعدُزذَتة الةرذوث ا 
27
ذ

ذَعجتشحذتة   ذ ى ذتةيثغدٓذ مّذ اؼصٕهك

 تة اؼرذتألَةّكذتة   ذخثة ص ذتألَه؛ذٌَُذعثذظدسذخثةصُتشج ذَ الةصًذل ،ٕر ذٌَلتذوث اذـ حذتةيثغدٓ
28
ذ

تة اؼرذتةعثوٕركذتة   ذخثةصد  ذَتُوًذع  ُ ثذخًذالٔ،ىٓذووًذيثاذويل ذيومثذَل ذتة   ذخأيمً ذَعهذظزذوخلذ

ييرذتة    ذفٍٓذـثيمرذخثةُت  ر ذَتةكذخث صىث يذيةّذل ،ٓ ذَينذتثنذفٓذتتشًذع ىُوث 
29
ذ

:انًستُذانًعرفينهقطع -ب

تلذ ثةزذعهذ ممثاذتأليُهذٔ صى ذفٓذيظدثزذل ،ٕرذتأل ةرذ مّذع،ثٕٔجذعف  ذ ذفصؽ ذٌلتذتة،ثةزذُٔ،ملذٌالتذذين

ذتة ةٕلذفٓذويُهذتةي ًذَشؽ ذٌلتذتة،ثةزذٍُٔممً 

عُذانجٕيُي:-1ب/

ذعهذتةم صى تزذتةم،جفٕرذةم   ذ ى ذتةؽُٔىٓ ذعثذٔمٓك

لذعثذتةفثؼرذيةًٕذع ج ذ ذَتةىثسذفٓذشيُ"ذيةًٕ ع صى ذفتغجت ذتة،ث ذفذَع،ىثي ذونذتة،ج"ذلثضذخى ذ-
30
ذ

َتااأنذتغااجت ذتة،ااث ذ ذٔااجشدػذخمااثذيااثازذ مٕااًذتةؽمث اارذتةديااجٔرذعااهذ ُتباا ذظثخصاارذَع ااصمجذذٌاآذفاآذوعااسذ

تةفثؼرذيةٍٕث ذَعهذتةم صفٕلذشجتٍث ذٌَلتذظثخسذععلًذفٓذونذتإلو ثنذ داجذشاثأخذتةدياجٔرذتاثبهذعصا ٔه ذَعاثذعاهذ

ذكذع،د تً ؼمث رذخيجٔرذيالذَشمصم

                                                           
26
ذ238ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

27
ذ235ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

28
ذ285ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

29
ذ252ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

30
ذ80ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-



 

   

 

 والسياسة الدين قسم

 

 والسياسة الدين سمق

َش جاذ ى ذتةؽُٔىٓذونذتغجت ذتة،ث ذذعهذوٌزذع صى تزذتة    ذَٔيٕ ذٌلتذتةم صى ذفٓذخثجذو الذتألخداثا ذفماهذ

تةم صفٕلذشُتغآلذؼمث رذ مّذتةكلجذخصُيثذفٓذوعجذتْذخثهذَونذٔكُنذتمٕثذالذؼيبٕثً 
31
ذ

ذيظثفرذيةّذع صى تزذوخجِ ذتثإلؼمثل ذَتةصُتشج ذَتةم،ؽيذ ذَتال ص جتا ذ

عُذانغساني:-2ب/

ذَوعثذتةم صى تزذتةم،جفٕرذةم   ذ ى ذتةغيتةٓ؛ذفٍٓذتمثذٔمٓك

تةصااُتشجكذفٍااُذع اامكذٔيااطذيةااّذتة  اا ذ-
32

 ذَعااهذظاامىًذتةصااُتشجذعااهذعاا تا ذتة،مااُلذتةٕ ٕىٕاارذتااثة،مزذخُؼااُ ذ

تةيثف،ٓ 
33
ذ

وداايذتغااجت ذتة،ااث ذ ذَع صااُ ذتغااجت ذتة،ااث ذذفاآذتةصؽجٔدٕااثز ذَتةااكذععاالذـكمااكذخااأنذتةىااثاذعفجلاار ذَتةذ-

عيد 
34

 ذٌَلتذٔ،ىٓذشليلذتأل دثجذَتةم ددثزذشليعثذل ،ٕث 
35

 

يؼمااثلذتةصاافثخر؛ذٔ،صماا ذ مٕااًذتةغيتةاآذفاآذتأليااُهذتة  ،ٕااثز ذفماإسذخاإهذتةصاافثخرذخاال"ذفاآذياافرذذ-

تة ٕثس ذَالذفٓذخدجذتةُتـ ذَالذفٓذتإلؼمثل
36

  ذـٕطذ ممُتذخٍليذتأل ةر 

كزذخفكمٍااثذ ماّذوعااجذٔياصملذ مااّذشماكذتةؽيبٕااثز ذتال اص جتا؛ذٌَاُذ دااثاذذ اهذشصاايؿذوعاُاذؼيبٕاارذةاىفذ-

َت صعمثاذتال ص جتاذ ى ذتةغيتةٓذعف َ  
37
ذ

عُذانشاطبي:-3ب/

عهذخلهذتةصأعلذفٓذعيٍُلذتة   ذ ى ذتةيثغدٓ ذٔ جؾذتةدثـطذـمٕ ذتةُتفٓذٌالتذتة اآلته ذتٕا ذودفاطذ اهذ

ذل ،ٕرذويُهذتةي ًذعهذ ةٕلذ م،ٓذوث اذونذٔؽم ذل ،ٕرذتةعدُزذَتة الةر؟

ذَوعثذتةم صى تزذتةم،جفٕرذةم   ذ ى ذتةيثغدٓ ذفٍٓذتمثذٔمٓك

                                                           
31
ذ85 ذ ذيفٕٓوانقطعٔانظٍذ-

32
ذ45ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

33
ذ47ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

34
ذ91ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

35
 93ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

36
ذ225ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

37
ذ229ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-



 

   

 

 والسياسة الدين قسم

 

 والسياسة الدين سمق

تال ااص جتا؛ذٌَااُذشكااثظجذتأل ةاارذتة ىٕاارذ مااّذتةىااثفجذَشعااثفجٌثذ مااّذع،ىااّذَتـاا ذٔ،عاا ذخ،عااٍثذخ،عااث ذذ-

فصثازذخمؽمُ ٍث ذعيٕ ذذةم    
38
ذ

 ماّذتال اص جتاذذينذتةىثفجذفٓذعفثَةرذتةيثغدٓذفٓذيظدثزذل ،ٕرذويُهذتةي ً ذلُت  ذَو ةر ذٔ ا ذووًذخىثٌاث

تةصثلذتةميٕ ذةم    
39
ذ

فةاُالذذ ذتة،ث ذ؛ذَةدٕثنذع،ىّذل ،ٕرذتغجت ذتة،ث ذذ ى ذتةيثغدٓ ذٔدٕهذتةكذخٍليذتةي جذذتةصٓذٔ ُهذفٍٕثكتتغجذ-

ونذتغجت ذتة،ث ذذع،مُلذةمثذ ج"ذتة ٔهذعهذويمً ذفعلًذ هذش،ج"ذفجَ ً ذألنذتة ٔهذالذٔ،اج"ذيالذخاثال صجت"ذ

ةّذتال صجت"ذخثةىدُذذيالذخُت  رذتةم،ؽيذ ذَالذع،ىّذةمم،ؽيذ ذيالذووٍثذف،لذخثاقذةم،ث ذ ذَالذخثةىدُذ ذَالذ دٕلذي

ٔفصلذف،لذخثاقذةم،ث ذ ذيالذخ، ذش جٔجذتغجت ذتة،ث ذذفٓذتةفثهذَتال ص دثهذتمثذتغج زذفٓذتةمثظٓف 
40
ذ

م صى تزذتة  ،ٕرذتةصٓذينذتةف ٔطذ هذيشكثهذل ،ٕرذويُهذتةي ً ذةٕسذعهذوؼلذتةصأتٕ ذ مّذل ،ٕصٍثذخدٕثنذتة

خىٕااسذ مٍٕااث ذَةكااهذعااهذوؼاالذتةى ااجذفاآذـ ٕ اارذ  ااُِذفشؽ ٔاا ذويااُهذتةي ااًف ذفااإتتذتثوااسذويااُهذتةي ااًذل ،ٕاار ذ

خث صىث ٌثذيةّذتة  ،ٕثز ذٌلذ آلتهذشؽ ٔ ذويُهذتةي ًذٔكص آذؼ ٔارذت ممٕارذولذونذتألعاجذالذٔ،ا َذونذٔكاُنذشجفاثًذ

ذفكجٔثذَةغ ثذةغُٔث؟

:جذيذأصٕلانفقّٔسإالانت-ج

ٔصعؿذة ثائذوغجَـرذـمٕ ذتةُتفٓ ذونذعجتعٓذوغجَـصًذشصؽثَيذيشكثةٕرذتة   ذَتة هذَتأل ثسذتةم،جفٓذذ

تةلْذخىّذ مًٕذ مزذويُهذتةي ً ذيوًذٔجٔ ذتإلؼثخرذ هذ آلتهذتةصؽ ٔا ذعاهذوصاثبػذخفاط ذت اصعمجذفآذـالذيشاكثالشًذ

  ذٔكُنذ مّذشلَقذ مٕقذةمدىثاذتة تخمٓذة،مزذتةميثٌٕمٕر ذعىٍػذتة ات رذتةمص مفٕر ذـصّذونذو ثشذ آلتهذتةصؽ ٔ

ويُهذتةي ً ذَةلةكذفٓذتةيصلذتألخٕجذعهذوغجَـصًذغجؾذاعٔصًذةصؽ ٔ ذ مزذويُهذتةي ً ذَةٍالت ذفمفثَةصاًذفآذ

ذشؽ ٔ ذويُهذتةي ًذشص فحذٌليذتةوميٕرذتةمىٍؽٕرذتةم،جفٕر 

ذرؤيةفيتجذيذعهىاألصٕل:-1ج/

ذ ٔ ذفٓذ مزذويُهذتةي ًذ مّذتةيكلذتٖشٓكٔمكهذشموٕصذاعٔرذـمٕ ذتةُتفٓذةمصؽ

                                                           
38
ذ272ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

39
ذ273ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

40
ذ275 ذ ذيفٕٓوانقطعٔانظٍذ-



 

   

 

 والسياسة الدين قسم

 

 والسياسة الدين سمق

ل لذةجعٔصًذخثةف ٔطذ هذعيٍُلذتة   ذتةفثتزذة،مزذويُهذتةي اً ذفأتا ذونذوياُهذتةي اًذتةم  اُلذخٍاثذل ،اثًذذ-

تتشٕثذوَذشد،ٕثً ذةٕ سذعفلذشؽ ٔ ذوَذعجتؼ،ر ذَونذتةول"ذفٍٕثذ ى ذتةصىئلذوَذ ى ذتةص،ثاضذخٕهذع صعٕثزذشماكذ

تأليُه 
41
ذ

خم،ىااّذونذتأل ةاارذتةصاآذشيٕاا ذتة  اا ذعااهذؼٍاارذتةعدااُزذَتة الةاارذخثأليااثةر ذالذٔمكااهذشؽ ٔاا ٌث ذتثةاا ةٕلذتةعثخااسذ

خثةصُتشج ذَ الةصًذشيٕ ذتةىصُيٕر ذتثة جآنذَتة ىرذتةمصُتشجذ ذٌَلتذعثذٔصا مؿذ مٕاًذخاثة   ذتةالتشٓ ذوعاثذعاثذوفاث ذ

تثال اص جتاذعاعل ذوَذاؼا ذيةاّذويالذفآذتةعداُزذتة   ذتةصد،ٓ ذفٍُذعثذٔجؼا ذيةاّذع اصى ذل ،آذٔ اُْذ الةصاً ذ

ذٔ،ع ي ذتصُتشجذتة،ملذخودجذتٖـث  ذفٍُذفىٓذتةعدُز ذةكهذشُتشجذتة،ملذخً 

َع،ىّذونذتةول"ذفٍٕثذ ى ذتةصىئلذوَذتةص،ثاض ذفٍلتذا ذ مّذعهذٔىص  ذتأليُه ذَٔ  ُذيةّذشؽ ٔ ٌثذعاهذ

َفٕيرذتأليُةٓذشأيٕلذتأليُه ذيظدثشثًذَويٕثً ذَشجشٕاحذؼٍرذ  لذعى،ٍثذةمول" ذَفٓذٌلتذٔدٕهذـمٕ ذتةُتفٓذونذ

عدثـعًذش  ٔمثًذَشأخٕجتً ذوعثذشُلٕا ذتةمواثة ذ ممٕاث؛ذفاثألعجذٔواجغذ اهذيعكاثنذتة،اثةز ذَوعاثذشُلٕياًذ ممٕاثذَل ا ذ

ـؽصً ذفٍٓذَينذتثوسذعٍمرذتةؽ ةٓ ذفإوًذ ى ذتإلعثلذتةؽُٔىٓذلُتغ ذوَل ذ ى ٌثذتةموثة  
42
ذ

تةُتفٓ؛ذيوًذةٕسذعهذشأنذتة ُتغ ذونذشمى ذتلذخل" ذَشىيٓذتلذوايتل ذ اُتاذفآذذَفٓذخليرذخ ٔ،رذٔدٕه

تأليُهذوَذفٓذتةم ثي ؛ذألوٍثذينذعى،صًذ مّذع صُِذتةصأيٕل ذفمهذ ٕاجذتةاليلذ ممٕاثذَعىٍؽٕاثذونذشمى،اًذ ىا ذ

تةصىئل؛ذألوًذعفلذتؼصٍث  
43
ذ

ذشٕركظزذتوص لذتةُتفٓذةمف ٔطذ هذع  عثزذ ثعر ذوظثاذفٍٕثذتة عثٔثذتٖ

تةفكزذٌُذتةو ثج ذَونذتةيجلذٌُذعآل سذتألـكثل ذَتةكذووٍثذش،كسذتةجعٔرذتةيم يٕرذة دٕ،رذتةياجٔ،ر ذ -

ذََفٕيصٍثذفٓذتة،ثةمٕه 

تةج اثةر ذَ ثةمٕاارذتةصكمٕا ذتةمااجشدػذخثإلو ااثن ذذ ماُلذتةو ااثج؛ذتةاكذونذتة،مااُلذتةمآل اسذ مااّذخثشمٕاار -

َٔ صيث ذتةكذعهذع مكذشى ٕؿذتة،مل ذتة ثظٓذخص،مٕز ذتةفكزذَ  لذتخصصثيًذخثأل دثجذَتالشوث  ذَيومثذٔص،مقذ

                                                           
41
ذ321ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

42
ذ155ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

43
ذ157عيٍُلذتة   ذَتة ه ذ ذذ-



 

   

 

 والسياسة الدين قسم

 

 والسياسة الدين سمق

خثة ثٌجذذتإلو ثوٕرذعؽاج ذذ اهذتةيعاثنذَتةمكاثن ذَتةفاثه ذَينذتاثنذةٍاثذعاهذت صداثاذفٍاُذعص،ماقذخصغٕٕاجذتةفكاز ذ

َةٕسذيةغثبً 
44

 

توص لذتةُتفٓذةصف ٔ ذتأليُهذتةفثتمرذفٓذيوصثغذتألـكاثل ذَخإهذونذتةدفاطذالذٔصؽاًذيةاّذـؽٕارذتةكصاثجذذظز -

َتة ىر؛ذفلةكذوعجذش جاذفٓذتأليُه ذٌَلتذعثذخٕىًذغٕمارذخفعاً ذَيوماثذٔا اسذتة اجآنذَتة اىرذ ات ارذ الةٕار ذعاهذ

خلهذلُت  ذتالؼصٍث ذتال صىدثغٓ ذٌَٓذلُت  ذتثشيرذ هذتةم،ىّ 
45

 

ذٌلتذ مّذع صُِذتةكصثجذَتة ىر ذَعثتتذ هذتة ٕثس؟يتن ذ

ٔلٌحذتةُتفٓذيةّذونذتة ٕثسذٔىدغٓذونذٔىص لذعهذتأل ةرذتةموصم ذفٍٕث ذيةّذت صداثايذَؼٍاثذعاهذَؼاُيذتة الةار ذ

َغجٔ ثذعهذغجقذتةُلُ"ذ مّذتةمجت  ذَينذت صمجذتةول"ذفًٕذخ، ذتةكذالٔجؼ ذيةّذتُوًذويلًذت ص الةٕث ذَيومثذ

مكثًذ الةٕثً ذـٕطذالٔؽجْذ مّذويُهذتٌلذتة ثٌج ذَٔ  ذتال صغىثاذ ىًذخثة،مُلذتةمي ٓ ت صدثايذع 
46
ذ

َشف ٕ ااثذةم،ىااّذ مااُلذتةو ااثج ذٔآلتاا ذتةدثـااطذتةااُتفٓذ مااّذظااجَاذذت ااصعمثاذتال ااص جتاذتمااثذٔدٕىااًذتإلعااثلذ

غااج ذةااًذتةااكذتةيااثغدٓذفاآذعُتف ثشااً ذـٕااطذٔياإجذيةااّذونذتةمؽصٍاا ذيتتذت ااص جِذع،ىااّذ ثعااثًذعااهذو ةاارذخثياار ذَت

تةم،ىااّ ذةاازذٔيص ااجذيةااّذ ةٕاالذخااث ذ مااّذخصااُ ذوثيةاارذش،ااه ذخاالذٔفكاازذ مٍٕااثذخثةاا خُهذشفااسذ مااُلذتةم،ىااّذ

تةم ص جِذعهذ ٕجذت صدثاذخ ٕثسذوَذ ٕجي 
47
ذ

َعهذتأليُهذتةفثتمرذؤعثً ذشأتٕ يذ مّذتإلؼمثل ذةٕسذخث صدثايذ ةٕلًذفآذوي اً ذَةكاهذخث صداثايذآةٕارذةى الذ

ةم اصى ذيةاّذتةاجوْذَتالؼصٍاث ؛ذفٍاُذٔا خلذظامهذتالؼصٍاث ذتةؽماث ٓذ اُتاذش،ماقذخثالؼصٍاث ذخدج ذَوعثذتإلؼمثلذت

تال صىدثغٓ ذوَذتةصىئمٓ ذوَذتةصجؼٕفٓ 
48
ذ

تالؼصٍث ذخث صدثاذعآهذتةي،ل ذَفٓذٌلتذشؽ ٔ ذة،ممٕر ذتةصجؼٕؿ ذتةصآذتوفصاجزذفٕماثذخإهذتأل ةارذتةؽيبٕارذ -

ظدُشثذَ الةر ذةص،صم ذتةم ثي ذع مكثذشجؼٕفٕث 
49
ذ

                                                           
44
ذ303ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

45
ذ303تةمجؼ  ذ ذويسذذ-

46
ذ308ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

47
ذ308ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

48
ذ305ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

49
ذ305ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-
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َٔ ص ذتةدثـطذخٍلت ذونذتةمؽصٍ ذ ى ذشف ٕ ًذةممىثغذفٓذتالؼصٍث ذتةصىئمٓ ذٔ،ملذ مّذت صياثاذذوٌالذتةوداجذذ

عهذتةمصوصصٕهذفٓذتةىثيةرذتةصٓذٌٓذلٕ ذتة ات ر ذَـٕىمثذٔف قذتةمىاثغذخ،ا ذتةاك ذٔىص الذيةاّذتةى اجذفآذعاآالزذ

تالعصعثهذَتةصكمٕ  ٌلتذتةصىئل ذوتثوسذفٍٕثذعصثةؿذولذعيث   ذةٕصف قذخ، ذتةكذلص ذ
50
ذ

يُاقشةنًحأالتانتجذيذفيعهىأصٕلانفقّ:-2ج/

ينذتةدثـط ذٌَُذٔ ا لذٌاليذتةجعٔار؛ذف ا ذاتؼا ذوٌازذتةمفاثَالزذتةصؽ ٔ ٔارذة،مازذوياُهذتةي اً ذَعاهذظامىٍث؛ذ

جاذذعفثَهذـ هذتةصجتخٓذتةصٓذت صدجذونذ  ُتيذتةصؽ ٔ ٔر ذعثذٌٓذيالذ  اُذذيةاّذشُفٕا ذتة ُت ا ذتألياُةٕرذتةم ا

فٓذشؽ ٔ ذتةي ً ذٌَلتذةٕسذشؽ ٔ تًذفٓذتأليُه ذتمثذووًذوت ذ  ُشًذةُظ ذويُهذظُتخػذةمي ًذتالؼصٍث ْ ذٌَٓذ

 ممٕرذش ىٕىٕر ذة،ممٕرذتةيُاِ ذٌَُذوعجذٔفصثغذيةّذشؽ ٔ  ذألنذو محذيُاذتةصجؼٕؿذ ى ذتةص،اثاضذخإهذتأل ةارذ

تةؽيبٕر 
51
ذ

رذةصومٕصذويُهذتةي ًذعهذلعثٔثذ مزذتةكالل ذَخإهذتةاُتفٓذتمثذووًذوثلألذعفثَةرذغًذؼثخجذتة،مُتوٓ ذتة ت ٕ

ونذتةصؽ ٔ ذتةف ٕ ٓذةٕسذخإةغثاذٌليذتةمدثـط ذَةكهذخص ُٔجذتةدفطذفٓذتةىمثتغذَتألععمر؛ذةىؽٕحذعهذخلةٍاثذ ماّذ

يشكثالزذعمثظمرذفجظصٍثذفجَ"ذتة،صج ذش ،ّذيةّذشؽثَيذتةيجٔ،رذخث زذ ثةمٕارذـ اُقذتإلو اثنذَتُوٕصٍاث ذوَذ

ثذٔص اذ هذٌٕةرذتالعزذتةمصف ذ ذَتةمى مثزذتة َةٕر ذٌَٓذيشكثالزذشص،مقذخثة،مقذتةفعثاْذةميجٔ،ر خث زذع
52
ذ

تمثذووًذوثلألذعفثَةرذعفم ذتة  ُلٓ ذتة ت ٕارذيةاّذشا أسذتةم ثيا ذتةياج ٕرذخصاُاذذَتفٕار ذـٕاطذت صداجذ

ٕ ؛ذَتةكذة، لذلُذذتةجخػذخٕهذتةُتفٓذونذش أسذتةم ثي ذالٔمكهذت صدثايذشؽ ٔ تًذة،مزذتأليُهذيالذ مّذَؼًذظ،

تةص أس ذَخٕهذتالؼصٍث ذخىثاذ مّذتةم ثي  ذظزذينذتإلشكثهذتةف ٕ ٓذٌُذعثذَفٕيرذتةم ثي ذعهذتةىثـٕرذتةمىٍؽٕر؟ذ

ٌلذٌٓذت صىدثغٕرذتلذشجؼٕفٕر؟ذَعثذٌٓذظُتخػذي ماثهذتةم ثيا ذتةكمٕارذ ىا ذع،ثاظارذتةىصاُ ذتةؽيبٕار؟ذخالذ

تةم،إهذٌاُذعاهذتةعاجَاْذوَذتةفاثؼٓذوَذتةصف إىٓ؟ذٌَالذٔمكاهذت صماث ذتٕ ذوف اقذتة اُهذخاأنذتألعاجذَتةىٍآذ

تةم ثي ذفٓذتالؼصٍث ذتال صىدثغٓ؟
53
ذ

ينذٌليذتة جتاذذتةدفعٕرذفٓذتصاثجذعُظاُ ً ذوغجَـارذش ا لذخٍاثذتةدثـاطذةىٕالذشاٍث ذذتةا تصُاتي ذفآذعيٍاُلذ

تةمىٍػذتةم،صم ذفٓذتةدفط ذذتة   ذَتة هذفٓذ مزذتأليُه ذٌٓذلجتاذذـثَةسذل اذتةم ص  ذونذشكي  ذ هذؼ ٔر

                                                           
50
ذ305ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

51
ذ149عيٍُلذتة   ذَتة ه ذ ذذ-

52
ذ192ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-

53
ذ194ويسذتةمجؼ  ذ ذذ-
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َ هذعجتعٓذتةدفطذتةصؽ ٔ ٔرذتةلْذوثلألذيشكثةٕرذع،  ذذفٓذويُهذتةي ً ذتاش ّذخٍثذتةدثـطذيةّذع اصُِذتأل اسذ

تةمىٍؽٕرذَتةم،جفٕرذتةصٓذٔىدىٓذ مٍٕثذ مزذويُهذتةي ً ذـٕطذوت ذخ َنذشج  ذونذٌليذتأل اسذالذش دالذتةصؽ ٔا  ذيتتذ

ذةصؽثَي تثنذتةصؽ ٔ ذخم،ىّذتإلةغثاذَت
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ع( ذ م مرذتةج ثبلذتة،ممٕر ذخص،اثَنذ1008ٌ( 2818 ذفجٔ ذتألوصثاْ ذتة د،رذتألَةّ ذانًصطهحاألصٕنيعُذانشاطبي -

 خٕهذتةم،ٍ ذتة،ثةمٓذةميكجذتإل لعٓذَع،ٍ ذتة ات رذتةمص مفٕر 

ل ذ اثةزذ1020ٌا( 2832تألَةاّ ذ ذعفما ذتأليٌاجْ ذتة د،ارذيصطهحانقافيةيٍاألخفشاألٔسطئنىىحىازوانقرطجُىي -

 تألا ن ذ-تةكصحذتةف ٔعرذةمىيجذَتةصُئ  ذياخ 

 خجتوس ذ-ع( ذع د،رذووي1005ُ ذفجٔ ذذيعج  ذتة د،رذتةعثوٕرذيفٕٓوانتأٔيمفيانقرآٌٔانحذيث -

ذ لل ع(ذتةىثشجذ تاذتة1022ٌ( ذ2831 ذـمٕ ذتةُتفٓ ذتة د،رذتألَةّذيفٕٓوانقطعٔانظٍٔأثرِفيانخالفاألصٕني -

 خجتوس ذفثس ذ- ذتةيثٌ ذتةدُشٕوٓ ذتة د،رذتةجتخ،ر ذع د،رذوويَُظراتفيانًصطهحٔانًُٓج -
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