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َّٗم ٌُح حلزلغ عَّ ٝطلل٘ل ق٘٠ش عالقش حري ٍٗدي حلي٘لٔدْب رـديٍ حليخٟدٖ

قسم الدين والسياسة

أى حلـي طْفٖ فٖ حلٌٔش حلظٖ ّلي فِ٘دخ كي٘ديٍ ،اأ ّ
أرٖ حلْل٘ي حري ٍٗيٍّ ،غن ّ
أى حرػدَ
حلٌٕ طَكَ حلـي فٖ حللي٘دي كدخى قْٗدخك ،كودخ ًلودْ هدي اٗدخٍحطَ حلوظ دٍَس لدَ فدٖ ريحٗدش
حلوـظِي ُّْ ،حل ظخد حلٌٕ رلغ رَ حري ٍٗي ىٍؿش حلييِخء حل زخٍ ،كوخ كدخى ٗدؤى ؿديٍ،
ّكوخ ًلودْ ًلدف فدٖ ػٌخٗدخ ه٘دَّي حلي٘لٔدْب ،ك٘دغ ًيظدَّ ٝ
أى ٌُدخل ٍّكدخ ك علو٘دش
كظدخرٖ بهٌدخُؾ
َٓص هي حلـي فٖ أعوخل كي٘يٍ ،فؤًظـض ف٠الك عدي بريحٗدش حلوـظِديب
ن
حرىلشب ّ بفٜل حلويخلب ،رل ّ
اى ٌُح حلـخًذ حلغخه ٞهي ٗوٜ٘ش حري ٍٗي ّحلوظعلق
رَّكَ حلْٜف٘ش حلظدٖ ًٜدخىفِخ ٌُدخل ٌُّدخل فدٖ هظٌدَ حليلٔديٖ ،أ ٗو دي أى ًيٜدلِخ
عي حلظْؿَ٘ حلَّكٖ لـ ّيٍ ،كوخ كخّلٌخ أى ًز٘ي فٖ ٌُح حلزلغ.
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ُّلي حري ٍٗي فٖ ف٠خء علوٖ كخًض فَ٘ عي٘يس حلٔلف ُٖ حلٔخثيس ّحلوٌُذ حلودخل ٖ ُدْ حلوِد٘ويًّ٘ ،دؤ فدٖ
قسم الدين والسياسة

أَٓس كخًض لِخ ه خًش ٍف٘عش عٌي حلوَحرط٘ي ،ك٘غ طْلٔ حلـدي ق٠دخء حلـوخعدش ريَ١زدش فدٖ عِديُنّ 1.حلل٠دٌخى
حلطز٘ع٘خى حللٌحى ٍع٘خ ٌٍُ حلٌزظش حلعلو٘ش ارّخى حًيظخكِخ ُوخ ّحلي حردي ٍٗدي ّؿد ّيٍّ .قدي اد ّل حللي٘ديٍ ،غدن أًدَ ٍأٓ
حلٌٍْ قزدل ٗدَِ ّحكدي فيد ٢هدي ّفدخس ؿد ّيٍٗ ،لظيدٖ رـد ّيٍ ّٗ٘د٘ي ردَّٗ ،دٌ ّكَ روْحقيدَ هدأ أُدل ُهخًدَ حلدٌٗي كدخًْح
ٗ٘٠يْى رخأؿظِخىّٗ .زيّ ّ
أى أّل ٗ٘ن أهٌ عٌَ ف٘لْٔفٌخ ُْ ؿ ُّيٍ .ف ٘ف أػَّ حلـ ّي فٖ حللي٘ي؟
لن ٗلق حري ٍٗي ٗو ٚؿ ّيٍ ،ل ي ٗزيّ ّ
أى حلٔلطش حلعلو٘ش للـيْٓ ،حء حلظٖ هليطِخ هئليخطَ ّفظخّحٍ أّ هْحقيَ
فٖ حرًيلْْٓ ،ب طُئػَّ فٖ حللي٘ي طؤػَُ٘خ حلزل٘غّ .قي أٗخٍ حري ٍٗي الٔ ؿ ّيٍ فٖ بكظدخد ريحٗدش حلوـظِديب 2أكؼدَ
هي هَّسّ ،هلي رع ٞهْحقيَ هأ فيِخء ُهخًَّ ،كخى ل ظدخد بحلويديهخصب أكزدَ كدن هدي حلدٌكَ فدٖ كد٘ي لدن ٗدٌكَ
كظخرَ حل٠ون بحلز٘خى ّحلظلٜد٘لب حلدٌٕ حعظٌدٔ حلوغخٍردش ردَ حعظٌدخ كء كز٘دَحكٍ ،غدن أًدَ قدي ٗ دْى هدظق هٌدَ حل ؼ٘دَ.
ّطـيٍ حإلٗخٍس ٌُخ الٔ ّ
أى حإلٗخٍحص حلظٖ كظٖ رِخ حلـي فٖ بكظخد حلوـظِيب طٌ ّن عي طييَٗ عو٘ق ركدي أٛدْل
حللي٘ي حلزْ٘لْؿ٘ش ّحلعلو٘ش.

 أ ّّل هْٟأ ٌٗكَ فَ٘ حللي٘ي ؿ ّيٍ فٖ كظخد حلوـظِي ،كخى عٌي حلليٗغ عي ك ن أٓخٍ حللْ٘حى ،ك٘غ ٗدٌكَحللي٘ددي هْقددف ؿدد ّيٍ هددي حللدديٗغ حل٘ددَِ٘ كددْل ّلدددْ حل لددذ فددٖ حإلًددخءُّ 3،ددْ حلوْقددف حلددٌٕ عَٟددَ فدددٖ
بحلوييهخصبّْٗ 4،ؿي لَ ًظٍَ٘ فٖ بحلؤخثلب 5.فعٌي هعخلـظَ لٌِح حلليٗغ فٖ بحلويديهخصبُّ ،دْ حللديٗغ حلدٌٕ
ٟعّيَ هخلف رًَ هزَ آكخى لن ٗع٠يٍ ق٘خّ أّ عودل أُدل حلويٌٗدشٗ 6،يدْم حلـدي رظعل٘لدَ رخعظزدخٍٍ هعيدْل حلوعٌدٔ

 -1حل٠زٖ ،ثغٛخ انًهزًس ف ٙربزٚخ زجبل أْم األَدنس ،طلي٘ق ٍّك٘ش عزي حلَكوي حلْٔٗيٖ ،ىحٍ حل ظذ حلعلو٘ش رَّ٘ص لزٌخى 43 ٙ ،1997 ،1١
2ـ حعظوديًخ فدٖ ىٍحٓدظٌخ ُدًٌٍٔ ،دوش ىحٍ حل ظدذ حلعلو٘دش هدي ريحٗدش حلوـظِدي فدٖ ٓدظش أؿدِحءّ ،حلظدٖ قدخم رخلعٌخٗدش رِدخ كدل هدي علدٖ هلودي هعدّْ ٝعدخىل أكودي عزدي
حلوْؿْى حلٜخىٍس ٌٓش 1996
 ًٚ -3حلليٗغ كوخ عَ َٟحري ٍٗي فٖ حلزيحٗش :باًح ّلدغ حل لدذ فدٖ اًدخء أكديكن فلَ٘قدَ ّل٘غٔدلَ ٓدزأ هدَحصب ّفدٖ رعدَ١ ٞقدَ بأّأُدي ردخلظَحدبّ ،فدٖ
رعِ٠خ بّعيٍَّ حلؼخهٌش رخلظَحدب ُّْ ،كيٗغ هظيق علٔ ٛلظَ كوخ ٗيْل حللي٘ي .ريحٗش حلوـظِي ،ؽ462 -460 ٙ ،1
 -4حري ٍٗي حلـي ،انًمديبد انًًٓداد نجٛبٌ يب الزضزّ زسٕو انًدَٔخ يٍ األحكبو انشرسػٛبد ٔانزصير ٛد انًصكًربد أليٓربد يهرباهٓب انًشرك د ،طلي٘دق
ى .هلوي كـٖ ،ىحٍ حلغَد حإلٓالهٖ ،حلطزعش حرّلٔ91-88 ٙ ٙ ،1988 ،
ٌُ -5خل فٖ هٔخثل حري ٍٗي حلـي ّقيش علو٘ش عٌي حلليٗغ ّهٌخق٘ظَ هي هالل هخ ٍّى فٖ حلويًّدش هدي قدْل ادخَُ ٗ٘د ف فدٖ ٛدلظَ ،فدٖ حطـدخٍ اػزخطدَ ّر٘دخى
ك وظَ .حًظَ :يهبام أث ٙانٕنٛد ثٍ زشد انجد ،طلي٘ق هلوي حللز٘ذ حلظـ خًٖ هٌٍْ٘حص ىحٍ حٙفخق حلـيٗيس -حلوغَد حلطزعدش حرّلدٔ -728 ٙ ٙ ،1922
733
 -6أرْ َُُس ،أصٕل انفمّ ،ىحٍ حلي َ حلعَرٖ حلوعخ160 ٙ ،1958 ،َٛ
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فخلليٗغ هعلل قسم
والسياسة حلٌـخٓش ،رل هي ٓزذ هخ ٗظْقأ أى ٗ ْى حل لذ حلدٌٕ ّقدأ فدٖ حإلًدخء اكلزدخ ك ف٘ودخب
الدينهي ٓزذ
بلْ٘

هي ًلف حلٔنّ...لٌلف ؿخء ٌُح حلعيى حلٌٕ ُْ حلٔزأ فٖ غٔلَّ ،
فبى ٌُح حلعيى قي حٓظعول فدٖ حل٘دَي فدٖ هْحٟدأ
والسياسة حرهَحٝب 7.ػن ٌُِٖٗ حللي٘ي عَ ٝهْقف ؿيٍ هؼ ّوٌخك :بٌُّح حلدٌٕ قخلدَ ٍ -كودَ
ّحلويحّحس هي
كؼَ٘س فٖ
حلعالؽسم الدين
ق
هللاّ ُْ -ؿَ كٔي علٔ َٗ١يش حلوخل ٘شبّ .هْقف حلـي ٗ ٘ف  -هي ؿولدش هدخ ٗ ٘دف -عدي ًِّعدَ حلعو٘دق الدٔ
حليٍحٗش أكؼَ هي حلَّحٗش ُّْ ،حلوْقف حلٌٕ ٓزّذ لَ رع ٞحلو٠خٗيخص ّٓ٘ئػَ فٖ كي٘يٍ طؤػَ٘حك رل٘غخك.
 أ ّهخ حلوْٟأ حلؼخًٖ حلٌٕ أطٔ فَ٘ حللي٘ي علٔ ًكدَ ؿد ّيٍ ،ف دخى فدٖ ردخد بر٘دْي حل٘دَّّ ١حلؼٌ٘دخب ،فدٖ ُدٌحأى أٛدلخد هخلدف ٗدَّى ّ
حلوْٟأ ٗعَ ٝحردي ٍٗدي أقٔدخم حل٘دَّّٗ ،١ئكدي ّ
بأى هٌُزدَ ُدْ أّلدٔ حلودٌحُذ ،اً
روٌُزَ طـظوأ حركخىٗغ كلِخّ ،حلـوأ عٌيُن أكٔي هدي حلظدَؿ٘قب ،ػدن ٗ٘دَ٘ الدٔ ّ
أى بللوظدؤهَٗي هدي أٛدلخد
هخلددف فددٖ ًلددف طيٜدد٘الص هظيخٍرددشّ ،أكددي هددي لددَ ًلددف ؿد ّيٕ ّحلوددخٍُٕ ّحلزددخؿٖب .فخللي٘ددي ٜٗددٌف ؿد ّيٍ ٟددوي
أٛدلخد هخلدف حلوظدؤهَٗي حلدٌٗي ٗددَّى حلودٌُذ حلودخل ٖ أّلدٔ حلودٌحُذٌِّٗ ،عددْى الدٔ حلـودأ رد٘ي حركخىٗددغ،
َّّٗى أًَ أف٠ل هي حلظَؿ٘ق ُّْ ،حلوْقف حلٌٕ ُٗعلي حلـي عٌَ فٖ حليظخّٓ ٌّٗظ َٜلَ حللي٘ي فٖ حلزيحٗش.
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 حلوْٟأ حلؼخلغ حلٌٕ ٌٗكَ فَ٘ حري ٍٗي ؿ ّيٍ ُْ بكظخد حليٜخٙب ،عٌي حلليٗغ عي حلؤؤلش بُل ٌٗظظدَرخلٜغخٍ كظٔ ٗ زَّح ف٘ ْى لِن حلو٘خٍ فٖ حليظل أّ حلعيْ أم أ؟ب َّ٘٘ٗ .حللي٘ي الٔ ّ
أى ُدٌٍ حلؤدؤلش ّقعدض فدٖ
ك٘خس ؿ ّيٍ فٖ قَ١زشّ ،أًَ أفظٔ فِ٘خ فظْٓ هخلف فِ٘خ أُل ُهخًَ حلٌٗي أفظْح فِ٘خ رخلَّحٗش حلوٍِْ٘سّ ،حلظٖ طيْل
اًَّ أ ٌٗظظَ حلٜغَ٘ ،فٖ ك٘ي ٗيظٖ حلـي رخًظظخٍٍ علٔ حلي٘خّّ .ل ّوخ قخم فيِخء حلعٌّّٗ َٜعْح عل٘دَ بلودخ كدخًْح
علَ٘ هي ٗيس حلظيل٘ي...حٟطَ أى ٗ٠أ فٖ ًلف قْأك ٌٗظ َٜفَ٘ لٌِح حلوٌُذ ُّْ ،هْؿدْى رؤٗديٕ حلٌدخّب 9،كودخ
ٗيْل حللي٘ي .ل ي هخ ىألش ًكَ حللي٘ي لٌٍِ حلْحقعش حلعلو٘ش ًحص حأهظيحىحص حلؼيخف٘ش -حأؿظوخع٘ش فدٖ عٜدٍَ؟ ُدل
ًكَُدخ لزعدديُخ حلعلوددٖ فيدد٢؟ أم أًِددخ هليددض فددٖ ًئددَ طددؤػَ٘حك رل٘غدخ ك كددخى هددي ؿولددش حلزْحعددغ حلظددٖ ًِ٠ددض رددَ الددٔ
طٌٜ٘ف حلزيحٗش حلٌٕ ؿعل هي هيخٛي كظخرظَ حلظوي٘ف هي غلْحء ٌُح حلظيل٘ي حلٌٕ آًٓ ؿ ّيٍ قيٗوخكّٗ ،ئًٕ حلوعَفدش
حلعلو٘ش فٖ ع ٍَٜكؼَ٘حك؟
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ٗ -7يْل حلـي فٖ حلوييهخص فٖ حلؤؤلش :بّحلٌٕ أقْل رَ فٖ هعٌٔ أهَ حلٌزدٖ ـ ٛدلٔ هللا عل٘دَ ّٓدلن ـ رغٔدل حإلًدخء ٓدزعخ ك هدي ّلدْ حل لدذ فَ٘...أًدَ أهدَ ًديد
ّاٍٗخى هوخفش أى ٗ ْى حل لذ كلزكخ ٗيهل علٔ آكل ٓئٍٍ أّ هٔظعول حإلًخء قزل غٔلَ هٌَ  ٍَٟفٖ ؿٔوَّ ،حلٌزٖ ـ ٛدلٔ هللا عل٘دَ ّٓدلن ـ ٌِٗدٔ ع ّودخ ٗ٠دَ
رخلٌخّ فٖ ىٌِٗن ّىً٘خُن...ب هَؿأ ٓخرق ،حلـِء حرّل90 ٙ ،
ٗ -8يددْل حلـددي :بّحلـوددأ ردد٘ي حٙػددخٍ أّلددٔ هددي حلظعددخٍٝب ى .مّٗ ،678 ٙ ،يددْل حللي٘ددي فددٖ حلزيحٗددش :بّحلـوددأ أّلددٔ هددي حلظددَؿ٘ق هددخ أه ددي عٌددي أكؼددَ
حرْٛل٘٘يب ،حلزيحٗش ،ؽ489 ٙ ،1
 -9حًظَ حلٌخُلش رظيٜ٘ل فٖ :هٔخثل حري ٍٗي حلـي طلض عٌْحى :بُل ٗلظين رلق حلٜغخٍ فٖ حلظيه٘ش الٔ ك٘ي حلزلْ ب؟ ُّٖ حلٌخُلش حلظٖ ًِلض ريَ١زدش ٓدٌش
ٓض عَ٘س ّهوْ هخثش .هَؿأ ٓخرق ،ؽ1060 -1054 ٙ ٙ ،2
 -10ثداٚخ انًجزٓد ،ؽ69 ٙ ،5
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 ػن ًكَ قسموالسياسةبكظخد حرق٘٠شب عٌي حلٌظَ فٖ حلٜيخص حلو٘ظَ١ش فٖ ؿدْحُ حلي٠دخء 11.فيدٖ ُدٌح
الدينؿ ّيٍ فٖ
حللي٘ي

حلوْٟأ َٗ٘٘ حللي٘ي الٔ ّ
أى ؿ ّيٍ بؿعل كْى حأؿظِخى فَ٘ (إٔ فٖ حليخ )ٖٟهي حلٜيخص حلؤظلزّشب ُّْ ،حليْل
والسياسةعي حلوٌُذ حلوخل ٖ كوخ ٗيْل حللي٘ي 12.فخليخٗ ٖٟـذ أى ٌُٗاَّٜذ هوي ٗٔدْ لِدن
حلوييهخص
فٖالدين
حلٌٕ ك خٍ حلـيقسم
حأؿظِخى ُّْ ،قْل حري كز٘ذ ّهطَب ّحري حلوخؿْ٘ى ّأٛزغ علٔ هخ ك دخٍ حردي ٍٗدي حلـدي فدٖ بحلويديهخصب،
ّلعلَ هْقف حللي٘ي أٗ٠خ ك حلٌٕ ّٟأ ر٘ي ٗيٕ حليخ ٖٟكظخد بريحٗش حلوـظِيب حلٌٕ َٗفأ عٌَ آفش حلظيل٘دي ّٗيهغدَ
ري٘٠لش حأؿظِخى حلظٖ ؿعلِخ حلوٌُذ حلوخل ٖ هي حلوٜخل حلؤظلزش فٖ طْل٘ش حلي٠خء.

ّؿي حري ٍٗي حللي٘ي ػَّس فيِ٘ش-كيٗؼ٘ش فٖ ر٘ظَ حلٌٕ ً٘ؤ فَ٘ ،كوخ ّؿي اٍػخ ك هي حلوٌخاَحص حلييِ٘ش حل اله٘ش
حلظٖ عييُخ ؿ ّيٍ هأ حلووخلي٘ي لَ هي فيِخء ّهظ لود٘يّ ،حلظدٖ كدخى ١دخرأ حليٍحٗدش هدي ؿِدشّ ،حإلهدال ٙللودٌُذ
حلوخل ٖ هي ؿِش أهَٓ هِ٘وٌخ ك علِ٘خ كوخ طظَؿوَ فظخّحٍ ٌٍُّ ،حلعٌخٗش حليخثيدش لـد ّيٍ ر ظدخر٘ي هدي أُدن حل ظدذ حلظدٖ
حعظزَص هٜخىٍ هِوش للوخل ٘ش ،أقٜي بحلويًّشب ّبحلعظز٘شب حللٌٗي ٛخغِوخ حري ٍٗي حركزَ ٘ٛخغش هزظ َس فٖ
كظخرَ بحلوييهخصب ّهْْٓعظَ بحلز٘خى ّحلظلٜ٘لب.
فوي ُْ حلييَ٘ أّأك عٌي حلـي؟ ّالٔ إٔ كي طـلض ٌٍُ حلٍْٜس فٖ ٗو ٚحللي٘ي؟
اى حلييَ٘ عٌي حلـي ُْ حلٌٕ ؿوأ حلليٗغ ّطييَّ فَّ٘ .
ّ
اى ًوًْؽ حري عزدي حلزدَ كخٟدَ ٌُدخ ّأٗدف ،بّؿدخهأ
حلليٗغ اًح لن ٗظييَ فَ٘ لْ٘ رييَّ٘ ،هعَفظَ للليٗغ ه٠لش لَ اًح لدن ٗظييدَ ف٘دَ...بّ ،13لودخ كدخى بأ ٜٗدق ٗدٖء
هي أهٍْ حليٗخًش ّحإلٓالم اأ رلٔخى حلعَدب ،14كخًض هعَفش حللغش حلعَر٘ش ٟدٍَّٗش لليي٘دَ .كودخ ّ
أى حلعدخلن علدٔ
حللي٘يش ُْ حلعخلن رخرْٛل ّحليَّيّ .أ ٗو ي للوَء أى ٗـي كزَ٘ هعخًخس فٖ ر٘خى ك٘ف أٛزلض ٌٍُ حلظْؿِ٘خص
ٗعخٍحك أري ٍٗي حللي٘ي ُّ نيٗخ ك لَ فدٖ عولدَ حلعلودٖ ،حلدٌٕ رٌدخٍ علدٔ حلَؿدْي الدٔ حرٛدْل روظخَُُدخ حلووظليدش
ّعلٔ ىٍحٓش عو٘يش للغش حلعَر٘ش ،رل ّ
اى حري ٍٗي فٖ أكي ً َْٜٛفٖ بريحٗش حلوـظِيب ٗعظزدَ حلوعَفدش رؤٛدْل
حلييَ ّحللغش حلعَر٘ش َٗ١خ ك أٓخٓ٘خ ك هي َّٗ ١حأؿظِخى حلييٍِّٖ 15.ع حردي ٍٗدي عدي ؿد ّيٍ ُدٌح حلـودأ رد٘ي حلييدَ
ّحلليٗغ ٌُّح حلٌِّي الٔ حأؿظِخىٍ ،غن ّ
أى حلـي ا ّل هخل ٘خ ك أٛدخلشُّ ،دْ هدخ ٓد٘ظطٍْ ليٗدَ هدأ ٗدْ٘م آهدَٗي
 -11حلزيحٗش ،ؽ205 ٙ ،6
 -12حًظَ :حلوييهخص حلووِيحص ،هَؿأ ٓخرق ،ؽ260 -259 ٙ ٙ ،2
 -13يهبام أث ٙانٕنٛد ثٍ زشد انجد ،هَؿأ ٓخرق674 ٙ ،
 -14ى .م477 ٙ ،
 -15ريحٗش حلوـظِي ،ؽ 69 ٙ ،5
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والسياسة
رعِ٠ن عخٍَٛقسم الدين
هٌِن لن ٗلق أٗوخِٛنّ ،لعل أّلِن طؤػَ٘حك فَ٘ أرٍْ .ل ي لعل أُ ّن طؤػَ٘ كخى للـي علدٔ
ّكؼَّ٘ى

حللي٘ي ُْ حلظؤػَ٘ حلٌٕ ِّٓ٘٘ت لَ أٍٟ٘ش ّلْؽ عخلن حلظيلٔف.
قسم الدين والسياسة

أ ٗو ي فٜل حل٘وٜ٘ش حليلٔي٘ش أري ٍٗي عي ٗوٜد٘ش ؿد ّيٍ حلييِ٘دشً ،لدف هدخ رديح لٌدخ ًّلدي ًيلد ٚهدظي
حلـي حلييِٖ ،ك٘غ أكظٌخ هظخَُ هي طؤػَ٘ فلٔيٖ هخٍَٓ حلـدي علدٔ حللي٘دي هخٛدش فدٖ ػدالع هٔدخثل :هٔدؤلظخى
أٓخٓ٘ظخى ٗو ي حعظزخٍُوخ ٍّحء طؤل٘ي٘ي هِو٘ي هي طآل٘ف
حردي ٍٗدي ّٗئٓٔددخى لو٘دَّعَ حلعلودٖ -حليلٔدديٖ ،أقٜدي بفٜدل حلويددخلب هدي ؿِدشّ ،بحل ٘ددف عدي هٌددخُؾ
حرىلشب هي ؿِش أهَّٓ ،حلؤدؤلش حرهدَٓ طظٜدل رؤُو٘دش حلـخًدذ حلٜدْفٖ فدٖ طغٌٗدش حلعودق حليلٔديٖ عٌدي حردي
ٍٗي.

هخ أ ّّل حلْحؿزخص :حإلٗوخى رخهلل طعخلٔ أم حلٌظَ ّحأٓظيأل؟ ُّل هعَفش َ١ق حلودٌُذ حرٗدعَٕ ٗدَ ١فدٖ
ٛلش حلعي٘يس أم أ؟
طُعظزَ هٔؤلش أ ّّل حلْحؿزخص (حإلٗوخى أم حلٌظَ) هي حلؤخثل حل اله٘ش حلظٖ كؼَ كْلِخ حلـيحلّ ،حلظٖ ٗييم حردي
ٍٗي حلـي كْلِخ طلل٘الك هظوِ٘حك فدٖ بهييهخطدَب16هدي هدالل عدَ ٝرعد ٞحلوْحقدف حلوظيخرلدش فدٖ حلؤدؤلش ّطيديٗن
هْقيَ .فخلزخؿٖ ٌُٗذ الٔ ّ
أى أ ّّل حلْحؿزخص ُدْ حإلٗودخى ردخهللُّ ،دٌح حإلٗودخى ُدْ حلظٜديٗق حللخٛدل فدٖ حليلدذ،
ّلْ٘ هي َّٗٛ ١لظَ عٌي حلزخؿٖ حلوعَفش حلٌظَٗش .أ ّهخ حلزودخٍٕ ّأردْ ر دَ حلزدخقالًٖ ،فبًِودخ ٗدٌُزخى الدٔ ّ
أى
حإلٗوخى رخهلل أ ٜٗق اأ رعي حلوعَفشّ ،أ ّّل ّحؿزخطدَ حلٌظدَ ّحأٓدظيألّ ،
رى هللا طعدخلٔ أ ُٗعلدن ٟدٍَّسّ ،اًودخ
ُٗعلن رخلٌظَ ّحأٓظيأل رخرىلش حلظٖ ًٜزِخ لوعَفظٌَّٗ ،يَى حلزخقالًٖ ردخليْلّ ،
اى حإلٗودخى لدْ٘ ُدْ حلعلدنّ ،اًودخ
ٓز٘لَ أى ٗظ٠وي حلعلن ،فخلظٜيٗق فٖ حليلدذ أ ٜٗدق ّؿدْىٍ هدأ حلـِدلّ ،أ رُد ّي أى ٗ دْى هظ٠دوٌخ ك للعلدنُّ ،دْ
قْل ٗزيّ ّ
أى حري ٍٗي حلـي ٗؼ ّوٌَ.
أى حلوٌُذ حلوخل ٖ ٗو٘ل الٔ حليْل ّ
ُالكن ّ
اى حلٌظَ أ ّّل حلْحؿزخصّ ،قي ٍ ّى ًلف ٗ٘ن حلزدخؿٖ حليخٟدٖ أردْ
ّٗ ا
ؿعيَ حلٔوٌخًٖ الٔ ريخٗخ حلوٌُذ حأعظِحلٖ فٖ حلوٌُذّ ،هدي ٌُدخ أ ٗيزدل حلزدخؿٖ هدٌُذ هدي ًدِي الدٔ ّ
أى أّل
 -16حري ٍٗي حلـي ،حلوييهخص حلووِيحص61-57 ٙ ٙ ،
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والسياسةؿعلددَ أ ّّل حلْحؿزددخص أّؿزددَ رخلعيددل )ّ( ،أ ٜٗددق أى ٗعلددن أكددي ّ
قسم الدين ّ
أى هللا أّؿددذ عل٘ددَ
برى هددي
حلْحؿزددخص حلٌظددَ،
أى هي أْٛل أُل حلُٔدٌّش ّ
حلٌظَ ُّْ ،أ ٗعلن هللا اأ رعي حلٌظَ( .فٖ ك٘ي) ّ
أى حلعيدل أ كظدَ ف٘دَ ّأ ارخكدشب.

17

زدخؿٖ ٗدَى رِدخ علدٔ هدي ًُدذ الدٔ ّ
أى حلٌظدَ أّل حلْحؿزدخص 18.ل دي حردي ٍٗدي حلـدي
أهدَٓ لل
كــد
والسياسة
سمخ كالدين
ّٗيديم حلـدي ق
هيِدْهٖ حل٘يد٘ي ّحلعلدن هدي ؿِدش أهدَٓٗ ،دَ ّى علدٔ
حًطالقخ ك هي طوٍِ٘٘ ر٘ي حل الم ّريِٗش حلعيدل هدي ؿِدشّ ،رد٘ي
ن
حلزخؿٖ ّعلٔ هي ِٗعن ّ
أى حلٌظَ لْ٘ أ ّّل حلْحؿزخص.
فخلٌظَ أ ّّل حلْحؿزخص عٌي حلـي ،ل ي ل٘ ْ علٔ ؿِش أُدل حل دالمّ ،هدخ ٗظو٘دِ ردَ هدي طعي٘ديّ ،اًودخ ُدْ علدٔ
ؿِش ريِٗش حلعيل ،اً بحلعخقل اًح ًظَ الٔ حلٔوخء ّحرٍّ ٝحهظالب حلل٘ل ّحلٌِخٍ ّالدٔ ًئدَ ّحهدظالب أكْحلدَ
ّهَّؿَ هي حلعيم الٔ حلْؿدْى ،علدن ّ
أى لدٌلف كلدَ هخليدخ ك ّهديرَّحك لدْ٘ كوؼلدَ ٗدٖءب 19،فعلدٔ ُدٌح حلْؿدَ ٗ دْى
حلٌظَ أ ّّل حلْحؿزخصّٜٗ ،ق رَ حإلٗوخى ّحل٘ي٘يّ ،اى لن ٗلٜل رَ حلعلن ،باً أ ٗيأ حلعلن اأ رعي اهعخى حلٌظدَب.
أ ّهخ ط٘يي حلوعظيي هي غَ٘ علن ،فٜل٘ق عٌي حلـي ،بفوي آهي رخهلل رظيل٘ي أّ ًظَ ٗلٜل رَ حل٘ي٘ي أّ ٗيدأ ردَ حلعلدن
فِْ هئهي كي٘يشّ ،اى كخى هَطزش هي آهي رخهلل ّعلوَ رخلٌظَ ّحأٓظيأل أٍفأ هي هَطزش هدي آهدي ر٘يد٘ي كٜدل
عٌيٍ هي غَ٘ علنب.

20

ّ
اى حري ٍٗي حلـيٍ ،غن ٌُح حلوْقدف حلْٓدُٗ ،٢دؼ ّوي حلٌظدَ ّحأٓدظيأل ّٗـعلدَ أّؿدذ حلْحؿزدخص ،رًدَ باًح
كخى أّل حلْحؿزخص حإلٗوخى ردخهللُّ ،دْ حلظٜديٗق ردَ ّرودخ أهزدَ عدي ًئدَ هدي ٛديخص ًحطدَ ّأفعخلدَّ ،
فدبى حلٌظدَ
ّحأٓظيأل حلوئىٕ الٔ هعَفش هللا طعخلٔ ّحؿذ أٗ٠خ ك أّؿزَ هللا علٔ عزخىٍ ّحفظَ َٟعلِ٘ن ّطعزديُن ردَ كٔدخثَ
حلعزخىحص حلْحؿزخص ،ػن ٗعَ ٝحلـي ؿولش هي حٗٙخص حلظٖ طئكي ٌُح حلوعٌٔ ،اً بهي عَب هللا طعخلٔ رخرىلش حلظٖ
ًٜزِخ لوعَفظَ فِْ هئهيّ ،هَطزظَ فٖ حإلٗوخى أٍفأ هي هَطزش هي آهي رَ هي غَ٘ علنب.

21

ل ي اًح كخى حري ٍٗي حلـي ٗيعْ الٔ حلٌظَ ّحأٓظيأل كوخ ٓ٘يعل حللي٘ي فٖ بفٜل حلويدخلب ،ك٘دغ ٓدَ٘فأ
حلٌظَ الٔ هٔظْٓ حلعيل حلوٌيّد ،فبًَ أ َٗٓ ٍَّٟس أى ٗوَ ٌُح حلٌظَ رطدَق حرٗدعَٗشُّ ،دْ هْقدف آهدَ
أكؼَ ىقش ٖٗ٠ء أكؼَ هْقف حلـي حلٌٕ ٌٓ٘يعل رَ حللي٘ي حًيعخأك كزَ٘حك ف٘وخ ٗزيّ.

 -17ى .م59-58 ٙ ٙ ،
 -18هٌِخ حٓظيألَ ربؿوخي حلؤلو٘ي علٔ طٔو٘ش حلعخهش ّحلويليٗي هئهٌ٘يّ ،هٌِخ حٓظيألَ رعالقش حلؤلو٘ي رخل يخٍ ٓخعش حللَد ،اً بلْ كدخى حإلٗودخى أ ٜٗدق
اأ رعي حلٌظَ ّحأٓظيأل لـخُ لل يخٍ اًح غلذ علِ٘ن حلؤلوْى أى ٗيْلْح لِن أ ٗلل ل ن قظلٌدخ ،رى هدي ىٗدٌ ن أى حإلٗودخى أ ٜٗدق اأ رعدي حلٌظدَ ّحأٓدظيأل
فؤهًَّخ كظٔ ًٌظَ ًّٔظيل ٌُّ ،ح ٗئىٕ الٔ طَكِن علٔ كيَُن ّأى أ ٗيدخطلْح كظدٔ ٌٗظدَّح ّٗٔدظيلْحّ ،أ هدالب فدٖ رطدالى ُدٌحب عٌدي حلزدخؿٖ .ى .مٙ ،
59
 -19ى .م59 ٙ ،
 -20ى .م60 -59 ٙ ٙ ،
 -21ى .م61 ٙ ،
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فٖ حلٔ٘خققسم
والسياسة فظْٓ كْل حلعالقش حلظٖ ٌٗزغٖ اقخهظِخ هأ حلوٌُذ حرٗعَٕ فٖ طؤْٓ٘ حلعي٘ديس،22
الدينّرٜيى
ًئَ،

رل ّفٖ ػٌخٗخ حليظخّٓ ؿو٘عِخٗ ،ي ّيم حردي ٍٗدي حلـدي قخًًْدخ ك فدٖ حلظعخهدل هدأ حرٗدعَٗشّ ،فدٖ هْٟدأ هدي هْحٟدأ
حري ٍٗي حلـي هٔظيظلخ ك رِخ كظخرَ بحلوييهخص حلووِيحصب ٗعَ ٝحري ٍٗدي حلـدي ر٘د ل
الدينكظزِخ
حلوييهش حلطْٗلشقسمحلظٖ
والسياسة
غ٘ددَ هزخٗددَ لِددٌٍ حلؤددؤلش ،حلظددٖ أٗددف ّ
أى فِوِددخ ٗ٠ددٖء فِددن كؼ٘ددَ هددي هْحقددف حرددي ٍٗددي حللي٘ددي فددٖ ه٘ددَّعَ
حلعلوّٖ ،هخٛش فٖ كظخرَ بهٌخُؾ حرىلشب.
اًح كخى حري عزي حلزَ ٌُٗخٛذ علن حل الم رَهظَ هْٜهش علو٘دش هئٓٔدش  -كودخ ٗزديّ فدٖ ؿدخهأ ر٘دخى حلعلدن،-
ّ
فبى حري ٍٗي حلـي فٖ حليظخّٓ ٗعظزَ حرٗعَٗش بحلعلوخء علٔ حللي٘يشب لوعَفظِن رؤٛدْل حلديٗخًخصّ ،لعلوِدن ردخهلل
ع ِّ ّؿلّّ ،هخ ٗـذ لَّ ،هخ ٌٗظيٖ عٌَّٗ ،23ئْٓ لٌلف هي حلليٗغ حلَ٘ٗفّ ،هي ٌُخ ٌِٗٔ حري ٍٗي عي ٓذّ
حرٗعَٗش ّطٌيِٜ٘نّ ،هي فعل ًلف ُٗز َّٜأّ ُٗدئ ّىد ،أّ ُٗٔدظظخدّ ،اأ ُٟدَدّ 24.أٗدف ّ
أى حًظٜدخٍ حردي ٍٗدي
حلـي لألٗعَٗش ٗـي أْٛلَ فٖ حٍطزخٌُ ١ح حلودٌُذ رخلييدَ حلودخل ّٖ ،حطودخً حلٌوزدش حلوَحرط٘دش حلودٌُذ حرٗدعَٕ
أٓخٓخ ك ليّلظِن.

25

ل ي ُل ٌُح حأًظٜخٍ لألٗعَٗش عٌي حري ٍٗي حلـي ٗعٌٖ أًَ أ ٗ ول اٗوخى حهَة اأ رظزٌّٖ َ١ق حرٗعَٗش
ّهٌُزِن فٖ علن حل الم؟
طؼودد٘ي حرددي ٍٗددي حلـددي للوددٌُذ حرٗددعَٕ أ ٗـعلددَ علددٔ ّفددخق هددأ هددي ٗددِعن ّ
أى حإلٗوددخى أ ٗ وددل اأ علددٔ
أْٛل حرٗعَٗش ّهٌُزِن ،رل اًٌخ ًـيٍ ٌٗيٖ ٌُح حلؤدلف عدي حرٗدعَٗش حلدٌٕ بأ ٗيد َّ ردَ أكدي هدي أثودظِنّ ،أ
ٗظؤّلَ علِ٘ن اأ ؿخُل غزٖ ،اً لْ كدخى حإلٗودخى أ ٗ ودلّ ،حإلٓدالم أ ٜٗدق اأ ردخلٌظَ ّحأٓدظيأل هدي َٗ١دق
حلعيل علٔ حليْحً٘ي حلظٖ ٍطزِخ أُل حل الم علٔ هٌُذ حرٗعَٗش ّحلوٌخُؾ حلظٖ ًِـُْدخ علدٔ أٛدلِن...لز٘ي ًلدف
حلٌزٖ ـ ٛلٔ هللا علَ٘ ّٓلن ـ للٌخّّ ،رلغَ الِ٘ن...ب.

26

ٗ -22زيّ أى أّل هي ًزَ الٔ أُو٘ش ٌٍُ حليظْٓ فٖ فِن بفيرم انًمربلب ّبيُربْ األلنرخب حلوَكدْم ؿودخل حلديٗي حلعلدْٕ ،حًظدَ :انًرزٍ انسشرد٘ ،ىحٍ طْريدخل،
198 ٙ ،1996 ،1١
 -23يهبام أث ٙانٕنٛد ثٍ زشد ،ؽ 838-837 ٙ ٙ ،2
 -24يهبام أث ٙانٕنٛد ،هَؿأ ٓخرق838 ٙ ،
 -25كْل أُو٘ش حلوٌُذ حرٗدعَٕ فدٖ حلغدَد حإلٓدالهٖ ،حًظدَْٓٗ :دف أكٌخًدش برطرٕز انًررْت األشرؼس٘ ثربنغسة ايسر يٙب ،هٌ٘دٍْحص ُّحٍس حرّقدخب
ّحل٘ئّى حإلٓاله٘ش رخلوغَد74-61 ٙ ٙ ،
 -26ى .م857 ٙ ،
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والسياسة ُ
ي حلٌخّ الٔ حإلٗوخى رَ هي َٗ١دق حلوظ لود٘ي ،فبًدَ ٗـدذ طل ّودْ َٗ١دق آهدَ لِدٌٍ
قسم حلالدينَٗن لن ٗي
هخ ىحم حليَآى
حلوعَفدددش حليلز٘دددش  -حلعييٗدددشُّ ،دددٌح حلطَٗدددق أٓٔدددظَ كؼ٘دددَ هدددي إٓ حل ظدددخد حلعِٗدددِ عٌددديهخ ىعدددض الدددٔ حأعظزدددخٍ
والسياسة رَ...ب.
الدين أهَ هللا
بُّْ هخ
رخلوولْقخص ،قسم
ّ
اى فٖ حليَآى حل َٗن كيخٗش عييٗش ،اً بأ كخؿش ركي فٖ اػزخص حلظْك٘يّ ،هخ ٗـذ لدَ هدي حلٜديخصّٗ ،ـدُْ
علَ٘ هٌِخّٔٗ ،ظل٘ل ّٛيَ رِخ ،الٔ ْٓٓ هخ أًِلَ هللا فٖ كظخرَّ ،رٌَ٘ علٔ لٔخى ٍْٓلَ ـ ٛلٔ هللا علَ٘ ّٓلن
ـ هي حٗٙخص حلظٖ ًزَّ علِ٘خ ّأهَ رخأعظزخٍ رِخ...ب 27.ػن َٗٔى حري ٍٗدي حلـدي ؿولدش هدي إٓ حل ظدخد حلعِٗدِ فِ٘دخ
بهي آػخٍ حلٌٜعشّ ،لط٘دف حلل ودش حلديحل٘ي علدٔ ّؿدْى حلٜدخًأ حلل د٘نّ ،أًدَ ّحكدي ،قدخىٍ ،عدخلن ،هَٗدي...ب،28
ّٗيعْ الٔ حلٌظَ فِ٘خ.
ّ
اى ٌُح حلؤلف ُْ حلٌٕ ع ّْل علَ٘ ٓلف حرهش عٌي حري ٍٗي حلـي ُّْ ،بحلْحؿذ ،اً ُْ أٛق ّأر٘يّ ،فٖ
حلظْٛدد٘ل الددٔ حلويٜددْى أقددَد ،رًددَ ًظددَ عيلددٖ ردديُٖ هَكددذ علددٔ هيدديهخص هددي حلعلددن ،أ ٌٗيددأ حلولددف فددٖ
ىألظِخبّ 29.هي ٌُخ ٌٗظِٖ حري ٍٗي الٔ ّ
أى بحأٓدظيأل علدٔ ًلدف رطَٗيدش حلوظ لود٘ي هدي حرٗدعَٗ٘يّ ،اى كدخى
هي َ١ق حلعلن حلٜل٘لش ،فال ٗئهي حلعٌض علٔ ٍحكزِدخّ ،حأًيطدخي علدٔ ٓدخل ِخبّ ،لدٌلف طدَل ُدٌح حأٓدظيأل
قيٗوخكّٗ ،يعْ حلـي الٔ طَكَ ،رل َّٗٓ ّ
أى بهي حللق حلْحؿذ علٔ هي ّأٍ هللا أهَ حلؤدلو٘ي ،أى ٌِٗدٔ حلعخهدش
ّحلوزظيث٘ي عي قَحءس هٌحُذ حلوظ لو٘ي هي حرٗعَٗ٘يّٗ ،وٌعِن هي ًلف غخٗش حلوٌأ ،هوخفش أى طٌزْ أفِخهِن عي
فِوِخ ،ف٘٠لْح ريَحءطِخّٗ ،لِهِن أى ٗيظَّٜح ،ف٘وخ ٗلِم حعظيخىٍ ،علٔ حأٓدظيأل حلدٌٕ ًطدق ردَ حليدَآىًّ ،زّدَ
علَ٘ عزخىٍ فٖ هل ن حلظٌِٗل ،اً ُْ رّ٘ي ّحٟق أثقٗ ،يٍل رزيِٗش حلعيل رؤَٗٔ طؤهل فٖ حلل٘ي...ب.
ٗظل هْقف حري ٍٗي حلـي ّٓطخك ،فِْ ك٘ي ٗوٌأ كظذ علن حل الم عدي حلعخهدش ،فبًدَ فدٖ حلْقدض ًئدَ ٗز٘لِدخ
لوددي بٗدديح فددٖ حلطلددذّ ،لددَ كددن ّحفددَ هددي حليِددنب ،فِددٌح أ رددؤّ فددٖ بأى ٗيَأُددخ اًح ّؿددي اهخهدخ ك فِ٘ددخ ٗيددظق عل٘ددَ
هٌغليِددخ ،رًددَ ٗددِىحى ريَحءطِددخّ ،حلْقددْب علِ٘ددخ رٜددَ٘س هددي حعظيددخىٍّٗ ،عددَب رددٌلف فٔددخى هددٌحُذ أُددل حلزدديي،
ّحٟولالل ٗزِِن...ب.

30

أ ّهخ حليْل رؤًَ بٗظع٘ي ...قَحءس هٌحُذ حلوظ لو٘ي هي حرٗعَٗ٘يّ ،حلزيحٗش رٌلف قزل طعل٘ن هدخ ٗيد٘ن ردَ أهدَ هللا
هي ّْٟثَّٛ ،الطَّٓ ،خثَ حلعزخىحص حلويظَٟش علَ٘ ّٗ ،يَّى روي هخلف ًلدف..ب ّ
فدبى حردي ٍٗدي ٗعظزدَ ُدٌح
 -27ى .م858 ٙ ،
 -28ى .م859 ٙ ،
 -29ى .م860 ٙ ،
 -30ى .م861 ٙ ،

9

قسم الدين والسياسة

حليْل ُْ حل يَقسم
والسياسة اًح لدن ٜٗدلْح ّلدن ٜٗدْهْح ّلدن ٗلـّدْح كظدٔ ٗعَفدْح هللا طعدخلٔ هدي طلدف حلطَٗيدش
الدين برًِدن
رعٌَ٘،

حلغخه٠ش حلزع٘يس ،قي أ ٜٗلْى الٔ هعَفش هي طلدف حلطَٗيدش اأ رعدي حلوديس حلطْٗلدش ،أّ طٌزدْ أفِدخهِن عٌِدخ ؿولدش
ّٗوَؿْى عي ؿولش حلؤلو٘يب.
حليٗي،
الدين والسياسة
ف٘وَقْى عي قسم

31

علٔ حلَغن هي حًظٜخٍ حري ٍٗدي حلـدي لألٗدعَٗش ،فِدْ ٌِٗدٔ حلعخهدش عدي قدَحءس كظدزِنّٗ ،زد٘ق ُدٌٍ حليدَحءس
للوخّٛش .ل ي هخ ٗؼَ٘ حأٓظغَحد ُدْ ّ
أى هْقدف حلـدي فدٖ عٜدَ حلودَحرط٘ي كدخى ٟد ّي حلظْؿِدخص حلَٓدو٘ش حلظدٖ
كخًض طٌِٔ عي علن حل دالم ؿولدشّ ،اى هيّدف هدي غلْحثدَ حًظٜدخٍٍ لطَٗيدش أُدل حلٔدلف أٗ٠دخ ك فدٖ حلوعَفدش .أ ّهدخ
هْقددف حرددي ٍٗددي حللي٘ددي ،فٔدد٘ؤطٖ أٗ٠دخ ك علددٔ هددالب حلظْؿِددخص حلَٓددو٘ش حلظددٖ ؿعلددض حلوددٌُذ حرٗددعَٕ  -فددٖ
ٗو ٚحري طْهَص  -حلوٌُذ حلَٓوٖ لليّلش ،فوْقف حللي٘ي ٓ٘ ْى أكؼَ ك ّيس ّؿٌٍٗش ،ك٘دغ ًـدي فدٖ حل ٘دف
ٍّكخ ك ٓلي٘ش أقَد الٔ حلعيل٘ش حلوَحرط٘شّ .لع ّل هْقيَ أقَد الٔ هْقف حري عزي حلزَ هي هْقف حلـي ،اً ٌُٓ٘ذ
حري ٍٗي حللي٘ي الٔ حًظيخى حلطَق حلظٖ ٗظّْٓل رِخ حرٗخعَس ًييحك عٌ٘يخكٌّٗ ،ظيي حرٓخّ حإلرٔظوْلْؿٖ حلدٌٕ ٗيدْم
علَ٘ حلوٌُذ حرٗعَٕ ،ل ٌَ ٓ٘ـّٔي ّّ٘ٛش ؿيٍ فٖ طييٗن هيظَف علوٖ للطَٗيش حليَآً٘ش حلظٖ أٓٔض للعي٘يس هي
هٌظٍْ هوظلف عي هٌظدٍْ حرٗدعَٗش ،رخعظزخٍُدخ حلطَٗيدش حلٜدخللش للعخهدش ّحلوخٛدش علدٔ حلٔدْحء .أ ّهدخ ١دَق
حرٗعَٗش ،فظيظيَ الٔ حلزٔخ١ش حليَآً٘ش ّالٔ حرٓخّ حلزَُخًٖ حلعلوٖ.

32

حلٌظَ ّحؿذ عٌي حلـيّ ،ل ي هي غَ٘ َٗ١ق حلوظ لو٘ي حلظٖ طٌُذ علدٔ كؼ٘دَ هدي حلٌدخَّٗ١ّ ،دق حل ظدخد
حلعِِٗ ُهٔنعيش فٖ ٌُح حلوـخل ُّْ ،هخ ٌٓ٘خفق عٌَ حللي٘ي فٖ بحل ٘ف عي هٌخُؾ حرىلشب ،ك٘دغ ٓد٘ظَؿن فظدْٓ
ؿ ّيٍ ٌٍُ رـعلَ حلوعَفش حلَ٘ع٘ش حرّلٔ هعَفش ردخلوٌِؾ حلوْٛدل الدٔ هعَفدش حلٜدخًأ

33

إٔ أًِدخ هعَفدش عيل٘دش

رخليٍؿش حرّلٔ .ل ي حري ٍٗي ٓ٘ـي ٌُح حلوٌِؾ فٖ ػٌخٗخ بحل ظخد حلعِِٗب ،كودخ ٗلدذ أى ٗٔدوٖ حليدَآى حل دَٗن،
ُّْ هٌِؾ ٌٓ٘يظق هي هاللَ حري ٍٗي علٔ كؼ٘دَ هدي حلي٠دخٗخ حليلٔدي٘ش حلظدٖ ٌٗزّدَ علِ٘دخ حلدٌ ٚحليَآًدٖ ،لٜ٘دزق
كظخد حل ٘ف ًح ًيلش عييٗش فلٔي٘شّٗ ،ييم كؼَ٘حك هي حرىّحص ليِن هيخٛي حلوطخد حليلٔيٖ عٌي حري ٍٗي.
ٗظعلق هْْٟي بحل ٘ف عي هٌدخُؾ حرىلدشب ،كودخ ٗيٜدق عٌدَ حردي ٍٗدي فدٖ هييهدش حل ظدخد ،ردخليل ٚعدي
حلظخَُ هي حلعيخثي حلظٖ قٜي حلَ٘ي كول حلـوٍِْ علِ٘خّ ،طلَّٕ هيٜي حل٘خٍي فٖ ًلف رلٔذ ؿِي حري ٍٗي
ّحٓظطخعظَ ،هأ ّٛف أٟطَحد حلٌخّ فٖ حلَ٘ٗعش رٔزذ هخ عَ ٝلِن حل٠الل هي فِن هيٜدي حل٘دَٗعش.

34

 -31ى .م862-861 ٙ ٙ ،
 -32حًظَ :حري ٍٗي ،يُبْ األلنخ ف ٙػمباد انًهخ رح يصًٕل لبسى ،ه ظزش حرًـلْ هَٜٗشٛ ،1964 ،2 ١ ،يلخص167-153 -143 -139 -135 :
ٗ -33يْل حري ٍٗي :بأّل هعَفش ٗـذ علٔ حلو لف أى ٗعَفِخ هعَفش حلطَٗق حلظٖ طي٠دٖ الدٔ ّؿدْى حلٜدخًأ....ب هٌدخُؾ حرىلدش ،طلي٘دق هلودْى قخٓدنٙ ،
134
 -34حلوَؿأ حلٔخرق134 ٙ ،
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بحلوالسياسة
ليي ق ّيم حري ٍٗيقسمفٖالدين
٘فب ،حًطالقخ ك هي قَحءس هخٛش لليَآى حل دَٗن ،حلعيخثدي حلْحؿزدش فدٖ حل٘دَي حلظدٖ أ ٗدظ ّن

حإلٗوخى اأ رِخ ،35أّ رعزخٍس أهَٓ ق ّيم حري ٍٗدي حل٠دٍَّٕ فدٖ حلعيخثدي روٌِـ٘دش طَطيدأ عدي ك٠د٘ ٞحلويلديٗي
ّطٌل ٢عي

36

حلوظ لو٘ي.
والسياسة
ط٘غ٘ذالدين
قسم

حقظئ حري ٍٗي هطٔ ؿ ّيٍ ،فَؿأ الٔ حل ظخد حلعِِٗ للزلغ عي أهدَٗي حػٌد٘ي :حلزلدغ عدي حلوعَفدش حلعييٗدش
حلظٖ قٜي حلَ٘ي كول حلٌخّ علِ٘خ ،ػن حلزلغ فٖ حلوٌخُؾ حلووظليش حلظٖ أّٛلِن رِخ الٔ ٌٍُ حلوعَفشّ٘ٓ .ظؤٌ
حري ٍٗي لْ ٓوق لَ حلْقض رؤى َٗؿأ الٔ حليَآى ،هَّس أهَٓ ،إلطوخم هَّ٘ع٘ي علو٘٘ي أكيُخ هخ ٙرظيٜد٘ل
حليددْل فددٖ آٗددخص حلعٌخٗددش هددي حل ظددخدّ 37حٙهددَ هددخ ٙرز٘ددخى هددخ ٌٗزغددٖ أى ٗددئّل ّهوددخ أ ٗـددذ حأقظددَحد هٌددَ
رظؤّٗل٘ ّ٘ٓ 38.ف حري ٍٗي هي هالل طعخهلدَ هدأ حليدَآى حل دَٗن أكؼدَ هدي هزدَس ،هزدَس ردخلطَق حل٘دَع٘ش فدٖ
حلظيل٘ل علدٔ أهِدخص حلعيخثدي ه ٌظدَ أك٘خًدخ ك هدي أى ٜٗدلق للوظ لود٘ي رعد ٞفِوِدن غ٘دَ حلٜدل٘ق  ٕٙحل ظدخد.

39

ّهزَس رخلَ٘حثأ حلظٖ ط٠وٌِخّ ،حلظٖ ٗعظزَُخ حري ٍٗي هي٘يس للعلدن ّحلعودل ّللٔدعخىسّ 40.طدٌّقخ ك لدزع ٞعزخٍحطدَ
كوخ ًـي فٖ حكظيخثَ رلين بحلوِخىب ّعزخٍس بٓدزعخ ٗديحىحبّ 41.أ غَحردش فدٖ ًلدف ّ
فدبى حردي ٍٗدي ُدْ ٓدل٘ل أٓدَس
ُعَب ٍرُِّخ رعٌخٗش هخٛش رخليَآى حل َٗن ،ك٘دغ قد ّيم ف٘دَ أردْ حليخٓدنّ ،حلدي حردي ٍٗدي ،طئدَ٘حك هدي أٓديخٍ ،ردل ّ
اى
اٗخٍحص حري ٍٗي الٔ حلظٍْحس ّالٔ ٓخثَ حل ظذ حلوٌِلش طي ّل علٔ ّ
أى حلَؿل لن ٗ ي غَٗزخ ك عي ر٘جظَ ًحص حلؼيخفخص
حلؼالع.
ّ
ُ
ر٘دخى حلوٌدخُؾ ّحلطدَق حلظدٖ ٓدل ِخ حل٘دَي فدٖ طعلد٘ن حلٌدخّ هٔدخثل حلعي٘ديس
اى ُ ّن حري ٍٗي فٖ حل ٘دف ُدْ
حلوَطزطددش رْؿددْى حلوددخلقًّ ،يددٖ حل٘ددَٗف عٌددَّ ،هعَفددش ٛدديخطَّ ،طٌِِٗددَ عددي حلٌيددخثٓ ،ٚددْحء طعلددق حرهددَ
رخلـٔو٘ش أّ حلـِش أّ حلَإٗش ،ػن هعَفش أفعخلَ فٖ هٔظْٗخطِخ حلووظليش هٔظْٓ اػزخص هلق حلعخلنّ ،هٔظْٓ رعغ
حلَٓلّ ،هٔظْٓ حلي٠خء ّحلييٍّ ،هٔظْٓ حلظـِْٗ ّحلظعيٗلّ ،هٔظْٓ حلوعخىّ .ف٘ودخ ٗظعلدق رخلٜديخص ّحلظٌِٗدَ
ّحرفعخلٗ ،ئكي حري ٍٗي علٔ حلييٍ حلوعَفٖ حلٌٕ رَ طلٜدل حلٔدعخىس حلو٘دظَكش للـو٘دأ 42،هظلَّٗدخ ك فدٖ عدَٝ

 -35يُبْ األلنخ134 -133 ٙ ٙ ،
 -36حًظَ :حري ٍٗي ،فيم انًمبلًَ٘ ،س ألزَ٘ ًً َٕٜخىٍ ،3 ١ ،ىحٍ حلوَ٘ق ،رَّ٘ص58 ٙ ،
 -37هٌخُؾ حرىلش ،طق هلوْى قخٓن198 ٙ ،
 -38حلوَؿأ حلٔخرق251 ٙ ،
 -39حلوَؿأ حلٔخرق158 ٙ ،
 -40حلوَؿأ حلٔخرق219 ٙ ،
 -41حلوَؿأ حلٔخرق197 -196 ٙ ٙ ،
 -42حلوَؿأ حلٔخرق168 ٙ ،
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والسياسة
قسم الدين
حلظٖ ىعخ حلَ٘ي فِ٘خ ؿو٘أ حلٌخّ علٔ حهدظالب هٔدظْٗخطِن ّهدَحطزِن فدٖ حلوعَفدش،
حلَ٘ع٘ش
ًلف كلَ حلطَٗيش

43

ُّددٖ حلطَٗيددش حليَآً٘ددش فددٖ عددَ ٝحرىلددش حلظددٖ طظْحفددق ّفطددَ حلٌددخّ 44،رددل ّطٌطددق ف٘وددخ ُددْ هغددَُّ فددٖ ُددٌٍ
45
والسياسةٓعخىطِن هظـٌزش حلظعوق فٖ حرىلشٟ ،46يحك علٔ َ١ق حلوظ لو٘ي حلظٖ ٗديهل ط ل٘دف
الدين هخ فَ٘
ّطيْىُن الٔ
حليطَ.
قسم

حلٌخّ حلعلن رِخ فٖ برخد ط ل٘ف هخ أ ٗطخقب.

47

ّ
اى حلَؿْي الٔ حليَآى ّحٓظيَحء آٗخطدَ ريديٍ هدخ ُدْ اهدَحؽ ليظدْٓ حلـدي الدٔ حليعدل ُدْ أٗ٠دخ ك حٓدظـخرش لِدٌٍ
حلَّف بحلـيٗيسب حلظٖ ُزّض علٔ حلغَد حإلٓالهٖ ٍّف حلوْكيٗي حلظٖ أكديص علدٔ حلَؿدْي الدٔ حرٛدْل فدٖ
حلَ٘ٗعشّ ،أرَُص حلي٘وش حل زَٓ لليَآى ّحلليٗغّ٘ٓ .لَ ٙحري ٍٗدي علدٔ ر٘دخى ّ
أى حلظعلد٘ن حل٘دَعٖ حليَآًدٖ
ًخفأ لألكؼَّ 48،
ّأى حلعيّل عٌَ ٍهٖ فٖ عوخٗش ُّْ ،حرهَ حلٌٕ َٓ٘حفيَ فٖ بحلظِخفضب أٗ٠خ ك عٌي هخ ٗظودٌ هدي
اخَُ حليَآى كـش.

49

ّحًظٜخٍ حري ٍٗي لليل٘ل حليَآًدٖ ّكَٛدَ علدٔ ر٘دخى آل٘خطدَ ُدْ ٗد ل هدي أٗد خل حلظؤٓدْ٘ حل٘دَعٖ ليعدل
حلظيلٔف عٌي حري ٍٗي فخلديل٘ل حليَآًدٖ عٌدي حردي ٍٗدي ُدْ ىل٘دل ردخلطزأ ّحل٘دَي إٔ أًدَ ىل٘دل ١ز٘عدٖ رَُدخًٖ
ٗٔل َ حلوْح ٙهي حلعلوخء ّل ٌدَ هيٌدأ للـوِدٍْ أٗ٠دخكُّ .خطدخى حلوخٛد٘ظخى طـعدالى ُدٌح حلديل٘ل أٗدي ًٔدزخ ك الدٔ
حليلٔيش هي حليل٘ل حل الهٖ حلٌٕ ٗيظيي هخ٘ٛظٖ حل٘ي٘ي ّحإلقٌخي .50أ ّهخ حليَق ر٘ي حلـوٍِْ ّحلودْح ٙفدٖ هعَفدش
حليل٘ل حليَآًٖ ،فِْ فَق فٖ حليٍؿش في ٢بإٔ هي قزل حلظعوق فٖ هعَفش حلٖ٘ء حلْحكي ًئَب.

51

ّ
اى حأكظيددخء رخرىلددش حليَآً٘ددش حلظددٖ أٓٔددض للعيخثددي حلْحؿزددش ُددْ فددٖ حٙى ًئددَ طو دَّّ علددٔ َ١حثددق حليلٔدديش
ّحٗظغخل رؤقخّٗل طٌزَ علدٔ ق٠دخٗخ فلٔدي٘ش ّط٘دَي حلزدخد أهدخم حلظيلٔدفُّ ،دٖ رِدٌح حلوعٌدٔ ط٘د ل ؿٔدٍْحك ًلدْ

 -43حلوَؿأ حلٔخرق150 ٙ ،
 -44حلوَؿأ حلٔخرق153 ٙ ،
 -45حلوَؿأ حلٔخرق168 ّ155 ٙ ٙ ،
 -46حلوَؿأ حلٔخرق148 ٙ ،
 -47حلوَؿأ حلٔخرق137 ٙ ،
 -48حلوَؿأ حلٔخرق179 ٙ ،
 - 49حري ٍٗي ،رٓبفذ انزٓبفذ ،طق هٍْْٗ رْٗؾ ىحٍ حلوَ٘ق رَّ٘ص...357 -193 -191-189 -177 -52-51 -50 ٙ ٙ ،1987 ،2 ١ ،
 -50يُبْ األلنخ ،طق هلوْى قخٓن157 ٙ ،
 -51حلوَؿأ حلٔخرق154 ٙ ،
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حلظيلٔفّ ،حري قسم
والسياسةٌِّخ الٔ ٖٗء قَٗذ هي ٌُح حلوعٌدٔ عٌديهخ ٜٗدَّف ّ
أى كظدخد حل ٘دف ُدْ كظدخد فدٖ
ٍٗيالدينًئَ ٌٗز

أْٛل حلَ٘ٗعش هي أؿل اػزخص هطخريش ٌٍُ حرْٛل للل وش
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 فيل٘ل حلعٌخٗش ُّْ ،هي حرىلش حلظٖ حكظئ رِخ أٍٓطْ ّحٗدظغل رِدخ حليالٓديش حلؤدلوْى هدي قزدل ،كودخ ًـديعٌي حري ٌٓ٘خٔٗ ،ظٌزطَ حري ٍٗي هي آٗخص كؼَ٘س طيل علٔ أُو٘ظَ عٌيٍّ .حري ٍٗي ٗعظزَ ُدٌح حلديل٘ل ىلد٘الك قطع٘دخ ك
ّرٔ٘طخك 53،فِْ ىل٘ل ٗيٌب رخلوَء فٖ قلذ حلوْؿْىحص ،هْْٟي حليلٔيش حرػَ٘ ،طؤهالك ّفلٜدخ ك هدي أؿدل هعَفدش
هٌخفعِخٌُّ .ح حليل٘ل ٗيل ،هي ؿولش هخ ٗيل ،علٔ حلٍَّ٠س حلوْؿْىس فٖ حلعالقخص ر٘ي حلوْؿْىحصٌّٗ ،زدَ علدٔ
حرٓزخد ْٓحء كخًض أؿَحهخ ك ٓوخّٗش ٓ ّوَُخ هللا طعخلٔبإلٗـخى كؼَ٘ هي حلوْؿْىحص ربًًَب أّ كخًض ًيْٓخ ك ّقْٓ
١ز٘ع٘ش طلين ٌٍُ حلوْؿْىحص 54.فيل٘ل حلعٌخٗش رودخ ٌٗطدْٕ عل٘دَ هدي ٟدٍَّس ٗيدظق علدٔ ق٠دخٗخ فلٔدي٘ش فّٜدلض
حليْل فِ٘خ كؼَ٘ هي حل ظذ حلظٖ ع ف حري ٍٗي علٔ قَحءطِخ ّطيَٗزِخ.
 أهخ ىل٘ل حأهظَحي ،فِْ ىل٘ل ٗيٌب رخلوَء الٔ هعَفش بؿْحَُ حرٗ٘خءّ ...رى هي لن ٗعَب كي٘يدش حل٘دٖء
لن ٗعَب كي٘يش حأهظَحيبّ 55.لعل هي أُدن كيدخثق حل٘دٖء أًدَ هظلدَلَٗ١ّ ،دق حللَكدش ،عٌدي حردي ٍٗديُ ،دٖ
َٗ١ق حلوْح ٙفٖ حلوعَفش حلعييٗش ُّٖ ،طُي ٖ٠الٔ هعَفش ٗيٌ٘٘دش فدٖ ُدٌح حلوـدخلّ56.قدي ًزّدَ حليدَآى الدٔ ُدٌٍ
حلطَٗدق فدٖ حلوعَفدش ّٗ ،ؼدَ حردي ٍٗدي ،فدٖ ُدٌح حلوـدخل ،هدي حأٓظ٘دِخى روْقدف اردَحُ٘ن ـ عل٘دَ حلٔدالم ـ هدي
حرؿَحم حلٔدوخّٗشٓ ،دْحء فدٖ حل ٘دف أّ حلظِخفدض للظٌز٘دَ علدٔ أُو٘دش َٗ١دق حللَكدش فدٖ حلوعَفدشُّ ،دْ َٗ١دق
ُٗغلض حليلٔيش كؼَ٘حك رَ ّروخٛش فٖ حلويخلش حلٔخرعش ّحلؼخهٌش هي حلٔدوخي حلطز٘عدّٖ ،لعدل ُدٌٍ حرُو٘دش ُدٖ حلظدٖ
طئَّ حكظيخل حري ٍٗي رٌِح حل ظخد ،ك٘غ ٓدٌ٘ـِ ػالػدش بٗدَّكخصب عل٘دَ ،ف٘ ظدذ ف٘دَ بؿخهعدخكب ُ١زدأ أكؼدَ هدي
هَسّ ،بطلوٜ٘خكب ّبَٗكخكب أ ِٗحأى هييْىٗي.
ٗي٘ن ٌُحى حليل٘الى أكؼدَ عالقدش رخلظيلٔدف فِودخك ،ىلد٘الى قَآً٘دخى ّل ٌِودخ فدٖ حلْقدض ًئدَ ىلد٘الى فلٔدي٘خى،
ف٠الك عي ًلف فِوخ ىل٘الى هٌيظلخى علدٔ حلوعَفدش ّٗلَّكدخى حلظي ٘دَ الدٔ هِٗدي هدي حلعلدنّٗ ،يدٌفخى ردخلوَء الدٔ
هٜخكزش حلٌ ْٜٙحليلٔي٘ش حلطز٘ع٘ش ّحلو٘ظخفَٗي٘ش هي أؿل اكخ١ش طخهش رخلوٌْٜي ّاكخ١ش طخهش رخلٜخًأ ُديب
حلوعدَفظ٘ي حليلٔدي٘ش ّحل٘ددَع٘شّ .أٗدف ّ
أى ُددٌٍ حلوخٛد٘ش حلظددٖ ط ودي فددٖ حل ظدخد حلعِٗددِ هدي طٌز٘ددَ علدٔ ق٠ددخٗخ

 -52حلوَؿأ حلٔخرق184 ٙ ،
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03

قسم الدين والسياسة

قسم الدين
والسياسة ٍٗدي علدٔ حلظ٘ديٗي علِ٘دخ لز٘دخى ك٘دف ٌٗيدظق حليدَآى رزٔدخ١ظَ علدٔ حليلٔديشّ ،هدي
ٗلَ ٙحري
فلٔي٘ش هِوش ،ه ّوخ

حإلٗخٍحص حليحلش فٖ ٌُح حلٔ٘خق طٌزَ٘ حل ظخد حلعِِٗ الٔ هٔدؤلش فلٔدي٘ش هِودشُّ ،دٖ هٔدؤلش ريدخء حلدٌيْ فويخًٍدش
والسياسةخ ك ٗعطالى فعدل حلدٌيْٗ ،ديل علدٔ ّ
أى حلدٌيْ هدخ ىحهدض فدٖ حلٌدْم طظعطدل عدي فعلِدخ
الدينأًِوخ هع
رخعظزخٍ
حلوْص رخلٌْم قسم
ّكخى ٌُح حلظعطل غَ٘ هئي لٌحطِخ ريل٘ل أًِخ طعْى الٔ ١ز٘عظِخ حرّلٔ عٌي حأٓظ٘يخا ،ف ٌلف عٌي حلوْص طظعطل
آلش حلٌيْ أٗ٠خ ك ّل ي حلٌيْ أ ٗؤِخ هي ًلف فٔخى كودخ ُدْ حللدخل فدٖ حلٌدْم  57فخل ظدخد حلعِٗدِ ٌٗزّدَ علدٔ ريدخء
حلٌيْ .أ ّهخ طيٜ٘ل حليْل فٖ ٌُح حلزيخء فيًَّ حٓظيأأص حليالٓيش حلظٖ أ ٗييٍ علٔ حلوْ ٝفِ٘دخ ٓدْٓ بأفخٟدل
حلٌخّب رظعزَ٘ حري ٍٗي.
ل ّوخ كخًض هعَفش هللا علٔ حلظودخم ،اًودخ طلٜدل رعدي حلوعَفدش رـو٘دأ حلوْؿدْىحصّ ،لدن ٗ دي للعدَد ٓدزق فدٖ
حليل ٚعٌِخّ ،كخى حلًْ٘خى قي أكولدْح حلل ودش فِ٘دخّ ،
فدبى حردي ٍٗدي ْٗؿّدَ ىعدْس ٛدَٗلش فدٖ بحل ٘دفب طع٠دي
ىعْس بحليٜلب فٖ حإلقزخل علٔ حليل ٚحليلٔيٖ حلٌٕ لْ٘ غَٗزخ ك عي حليل ٚحلَ٘عٖ ،ردل ُدْ كوخلدَ ّطوخهدَ.
ّهي ٌُخ ًعظزَ ّ
أى ٌٍُ حلوعَفش حلظٖ أٍحى حلـي حٓظوَحؿِخ هي حليَآى هي أؿل طييٗن هدخ أ ٗٔدأ حلؤدلن ؿِلدَ هدي
هعَفش عييٗش قي ط يّل حللي٘ي رظييٗوِخّ ،ل ٌَ طييٗن ٓ٘يظق حلزخد أهخم هعَفدش كدخى حلـدي ٗوخٛدوِخُّ ،دٖ حلوعَفدش
حليلٔي٘ش.

هخ حلعول اًح أ ّىٓ حلٌظَ حلعيلٖ حلزَُخًٖ الٔ كي٘يش لن ٗٔدظـذ حلدٌ ٚلِدخ حٓدظـخرش ادخَُس؟ فدٖ ُدٌح حلوـدخل
أٗ٠خ ك ٗـي حللي٘ي لـ ّيٍ اؿخرش هظوِ٘س ّىق٘يش.
أ ٗو ي فِن طي َ٘ حري ٍٗي فٖ اٗ خل عالقش حلل وش رخلَ٘ٗعش ىّى ّٟدعَ فدٖ حلٔد٘خق حلييِدٖ حلدٌٕ حًزؼدق
هٌَّ ،لع ّل اؿخرش حري ٍٗي عي ٌُح حإلٗ خل فدٖ بفٜدل حلويدخلب علدٔ ٗد ل فظدْٓ فيِ٘دش ٗو دي فِوِدخ أٗ٠دخ ك هدي
هالل ٌُح حلٔ٘خق حلييِٖ حلٌٕ َ١كض فَ٘.
فيٖ فظخّٓ حلـيً ،ـي هٔؤلش فيِ٘ش طُطدَف عل٘دَ طظعلدق ردـبهخ ْٗلدي عل٘دَ حر١يدخل ّهٜدَُ٘ن فدٖ حرهدَٓب،
ّق ّيم حلـي لِدٌٍ حلؤدؤلش طللد٘الك ٗغلدذ ف٘دَ حلعدَ ٝحلعيلدٖ علدٔ حأٓظ٘دِخى حلٌيلدٖ هظّْٓدالك رآل٘دش حلظؤّٗدل ّحلديل٘ل
حلزَُخًّٖ .عٌيهخ ٓ٘ٔدظيَ ٍإٔ حردي ٍٗدي علدٔ حلـدْحد حلدٌٕ حهظدخٍٍ لِدٌٍ حلؤدؤلش ٓدٌ٘طق رعزدخٍس أ ٗدف أًِدخ
ٓظظَل أػَُخ حلعو٘ق علٔ ٗوٜ٘ش حللي٘يّ ،قدي ط دْى ٍّحء كؼ٘دَ هدي ُْحؿٔدَ حلعلو٘دشٗ .يدْل حلـدي :بفدبًح ػزدض

 -57حلوَؿأ حلٔخرق246 ٙ ،
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ّطيٍَ ري٘خم قسم
والسياسةعل٘دَّ ،ؿدذ أى ٜٗدَب رخلظؤّٗدل ال٘دَ هدخ هدَؽ عدي ادخٍَُ هدي حٙػدخٍ أٓدظلخلش
الدينّحلديل٘ل
حلزَُخى

ٍّّى حلَ٘ي روخ ٌٗدخفٖ حلعيدلب ،58ػدن ٗيد ّيم حلـدي ًوًْؿدخ ك لودخ ٌٗزغدٖ أى ٗ دْى عل٘دَ حلظؤّٗدل عٌدي طعدخٍ ٝحلديل٘ل
حلعيلٖ هأ

59

حلٌزْٕ.
والسياسة
حلليٗغ الدين
قسم

ف ّ
أٗ ّ
أى ٌٍُ حلزٌٍس حلييِ٘ش  -حلعيالً٘ش قي ًوض هأ حلِهي فٖ ف َ حري ٍٗديّ ،أًظـدض هدي ؿولدش هدخ أًظـدض
كظخد بفٜل حلويخلب حلٌٕ ٓ٘ ْى لَ طؤػٍَ٘ حلزخلغ علٔ حلوَّ٘ي حلعلوٖ عٌي حردي ٍٗدي ،الدٔ ىٍؿدش أًٌدخ أ ًدَٓ
في ٌٍُ ٢حلزٌٍس حلييِ٘ش طظ٘ ل فٖ طٌظَ٘ هل ن فٖ بفٜل حلويخلب حلٌٕ ؿخء علٔ ٗ ل فظْٓ فيِ٘شّ ،كؤًدَ ٗدٌكَ
ريظْٓ ؿيٍ قيٗوخك ،رل ًَٓ كظخرخ ك كزَ٘حك ك ظخد هخ رعي حلطز٘عش كخَٟحك ًئَ فٖ فٜل حلويخل ،60هوخ ٗطدَف أٓدجلش
عو٘يش فٖ ٌُح حلٜيى كْل عالقش حري ٍٗي حلـي رخلوَّ٘ي حليلٔيٖ عٌي حري ٍٗي ،أّ رعزخٍس أهَٓ كْل حلظدؤػَ٘
حلعو٘ق حلٌٕ هخٍَٓ حلييَ فٖ فلٔيش حري ٍٗي.
ّ
اى كظخد بفٜل حلويخلب ،رل ّكظخد بحلوٌدخُؾب حلدٌٕ ٗدظ ّون حلو٘دَّي حلعلودٖ حلؼدخّٕ فدٖ حليٜدلٓ ،دٌُ٘زخى
ريظْٓ حلـي هٌُزخ ك قٜ٘خك ،ل ي ٌٍُ حلوَس هي أؿل حلظؤْٓ٘ ليعل حلظيلٔف طؤٓ٘ٔخ ك َٗع٘خكّ ،هي أؿدل ر٘دخى هطخريدش
حلل وش حلظٖ ُٖ حلوظَِ حركزَ للعيل عٌي حري ٍٗي ،هأ حل٘دَٗعش هدي هدالل حٙل٘دش حلظدٖ ًزّدَ علِ٘دخ حلـدي ،أقٜدي
آل ٘ش حلظؤّٗل .فـبحٓظلخلش ٍّّى حل٘دَي رودخ ٌٗدخفٖ حلعيدلب ًدْحس علو٘دش ،طو٘دِ حل٘دَٗعش حإلٓداله٘ش عدي غَُ٘دخ هدي
حلَ٘حثأ٘ٓ ،61ئْٓ علِ٘خ حري ٍٗي كظخرَ٘ بحليٜلب ّحل ٘فب ،رل ٗزيّ أًِخ ًْحس طل ن هٔخٍٍ حلعلوٖ كلَ.
ل ي حري ٍٗي لي ٗيف عٌي حلوعٌٔ حلٌٕ أعطخٍ حلـي للعيل ،كوخ أًَ لي ٗيف عٌي آل٘ش حلظؤّٗل عٌي حلـيّ ،اًودخ
ٌٓـيٍ ٗعظوي ٌٍُ حرٍٟ٘ش حلييِ٘ش حلظٖ ّٟعِخ ؿيٍ ،هٔظلِوخ ك ٌُح حلظَحع حليلٔيٖ حلٌٕ كدَي هٌدَ ّأً٘دؤٍ اً٘دخء
هي أؿل حليفأ رؤَّ١كش ؿيٍ ىفعخك ،لعل ؿيٍ لن ٗ ي ٗي َ فِ٘خ علٔ حإل١الق.
ٌٗل َٜحلظؤّٗل عٌي حلـدي فدٖ حلؤدخثل حل٘دَع٘ش فدزعُ ٞدٌٍ حلؤدخثل ٗدؤطٖ اخَُُدخ هوخليدخ ك لودخ طيدٍَّ فدٖ
حلعيلّ ،هي ٌُدخ أ ٗو دي أى ًـَِٗدخ علدٔ اخَُُدخ ،ردل ٛدَفِخ عدي اخَُُدخ ٜٗدزق ٟدٍَّٗخ ك إلًيدخً حلوعَفدش
حلَ٘ع٘ش ًئِخّ .
اى حلعيل عٌي حلـي هعَفش ّهخىس فِْ بهعَفش رع ٞحلعلْم حلٍَّٗ٠شب ُّْ ،بهدخىس ٗظدؤطٔ رِدخ
ٗ -58زيّ أى أّل هي حًظزَ الٔ ٌٍُ حلزٌٍس حلييِ٘ش بأًٍض ًٍخىب ك٘ي قخل :باى حلو ظزش حرُل٘ش رزخٍْٗ ط٠ن هـلديحك ٟدووخ ك ٗلظدْٕ علدٔ طلدف حلؤدخثل حلييِ٘دش
حلظٖ كخى ٗٔظ٘خٍ فِ٘خّ ،قي كْٓ ٌُح حل ظخد ف٘وخ كْٓ ف َس ؿل٘لش ٓظَحُخ هيٜلش ف٘وخ رعي أؿول طيٜ٘ل ليٓ كي٘يٍ ّفٖ هلخّلدش حلظْف٘دق رد٘ي حلديٗي ّحلعيدل،
ف ؤى حللي٘ي أهٌ علٔ ًئَ أى ٗظْٓأ فٖ عَ ٝآٍحء ؿيٍّ ،أى ٗوَؿِخ الٔ كِ٘ حلْؿْى ،فٖ أٍّي ٍْٛسب بحري ٍٗي ّفلٔيظَ حليٌٗ٘دشب  ،14ٙعدي كظدخد
هٔخثل أرٖ حلْل٘ي ري ٍٗي حلـي ،هَؿأ ٓخرق ،حلوـلي حرّل104 ٙ ،
 -59ى .م577 -576 ٙ ٙ ،
 -60هلوي حلوٜزخكٖ ،بحضٕز كزبة يب ثؼد انطجٛؼخ ف ٙكزربة فيرم انًمربل ثرٍ زشرد ب ٟدوي طلدْأص فدٖ طدخٍٗن حلْؿدْى ّحلعيدل ،ىحٍ حلغدَد حإلٓدالهٖ،
حلطزعش حرّلٔ147- 95 ٙ ٙ ،1995 ،
 -61فٖ كؼَ٘ هي حليَٗ ٙلَ ٙحري ٍٗي علٔ ر٘خى طوِ٘ حلَ٘ٗعش حإلٓاله٘ش عي ٓخثَ حلَ٘حثأ ،هٌخُؾ حرىلش ،طق هلوْى قخٓن219 ٙ ٙ ،
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قسم ّه خالدين
والسياسةفِْ بحلعيّل عدي ادخَُ حلليدن غ٘دَ حلودَحى هدي حل٘دخٍي الدٔ هدخ ٗدَحى هٌدَ رديل٘ل أّ
حلظؤّٗل،
ىٍل حلعلْمب 62.أ

قٌَٗشبّٗ 63.ي ّيم حري ٍٗي فٖ ٌُح حلٜيى آٗدخص ّأكخىٗدغ لدْ لدن ٗعديل رؤليخاِدخ بحلدْحٍىس فدٖ حليدَآى ّحلٔدٌش ّهدخ
والسياسةالٔ هخ ٜٗد ّق هدي هعخًِ٘دخ لعدخى حإلٓدالم ٗدَكخ ك ّحلديٗي لعزدخكب 64.اًى ،فظؤّٗدل رعدٞ
رخلظؤّٗل
اخَُُخ
الدين
ٗخكلِخ عي قسم
اخَُ حلَ٘ي الٔ هخ ٗطخرق هعخًٖ حلعيل قي ٗ ْى اًيخًحك للوعَفش حلَ٘ع٘ش عٌدي حردي ٍٗدي حلـديّ ،هدي ٌُدخ ٜٗدزق
حلظؤّٗل ّحؿزخك.
ٗئٌُ َ١ح حلعول حلييِٖ حلوخل ٚطي َ٘ حري ٍٗي حللي٘ي فيِ٘خ ك ّفلٔي٘خ ك كٌلف فآل٘ش حلظؤّٗل آل٘دش فيِ٘دش ٓد٘يِي
الِ٘خ حللي٘ي عٌي طعخٍ ٝاخَُ حرهزخٍ ،كوخ ًـيٍ ٗعول فٖ ريحٗش حلوـظِيّ ،ل ي طعخٍ ٝحلَ٘ٗعش رؤهزخٍُخ هدأ
هددخ طيظ٠ددَ٘ حلل وددش أك٘خً دخ ك ّهددخ ْٗؿزددَ فعددل حلظيلٔددف أكددخٗ٘ي كؼ٘ددَس ٓ٘٠ددطَ حرددي ٍٗددي الددٔ حلظٌظ٘ددَ للظؤّٗددل
ّهوخٍٓظَ كيخاخ ك علٔ حلَ٘ٗعش هي ؿِش ّاًيخًحك للل وش هي ؿِش أهَّٓ ،حٓظَ٘حفخ ك للـوأ رٌِ٘وخ هي ؿِش ػخلؼدش.
ّهي ٌُخ ٗزيّ أُو٘ش حلظؤّٗل ّهطٍْطَ عٌي حري ٍٗي.
أ ٜٗددزق حلظؤّٗددل هو ٌ دخ ك ىّى حلوٜددخىٍس علددٔ أهددَٗي :حلوٜددخىٍس علددٔ ٛدديق حل٘ددَٗعش حلدديحهلٖ ّٛدديق
هٌخُـِخ حلوْٛلش الٔ حللي٘يشّ 65،حلوٜخىٍس علٔ ٛيق حلل وش ّٛيق هٌخُـِدخ حلو٘دَعش علدٔ حل٘يد٘يّ .عٌدي
حهظالفِوخ ٜٗزق حلظؤّٗل ٍَّٟٗخ ك هي أؿل ٍفدأ حلظعدخٍّ 66.ٝللظؤّٗدل ػالػدش أٓدْ علدٔ حرقدل :حرٓدخّ حرّل
أٓخّ َٗعٖ ٗظوؼل فٖ حًئدخم حل٘دَي ًئدَ الدٔ ادخَُ ّردخ١يّ 67.حرٓدخّ حلؼدخًٖ أٓدخّ ٗدَعٖ  -حؿظودخعٖ
ٗظوؼل فٖ حهظالب فطَ حلٌخّ فٖ حلظٜيٗق ّحهظالب َ١قِن فٖ هعَفش حل٘دَٗعش 68.أهدخ حرٓدخّ حلؼخلدغ ،ف٘دَّم
اقخهش حلظؤّٗل علٔ حلوٍِْ٘ ف ل حلؤلو٘ي علٔ ّ
أى أليخا حلَ٘ي أ ٗـدذ أى طلودل كلِدخ علدٔ اخَُُدخّ ،69فدٖ
كل ُهي ٗظَِ علودخء ٗٔد ظْى عدي أٗد٘خء أ ٌٗزغدٖ ،فدٖ حعظيدخىُن ،أى ٗعلوِدخ ؿو٘دأ حلٌدخّ ،70ف٠دالك عدي ُدٌٍ

 -62حري ٍٗي حلـي ،حلوييهخص12 ٙ ،
 -63عزي حلولف كوخىٕ ،اثٍ زشد[انجد] أصٕنٛبٍٓ ،خلش هَقًْش ر ل٘ش حٙىحد رو ٌخّ ،ؽ 469 ٙ ،2
 -64يهبام اثٍ زشد انجد ،طق حلظـ خًٖ ،هَؿأ ٓخرق211- 210 ٙ ٙ ،
ٗ -65يْل حري ٍٗي :ب ٌٍُ ...حلَ٘ٗعش كق ّىحع٘ش الٔ حلٌظَ حلوئىٕ الٔ هعَفش حللقب فٜل حلويخلًَ٘ ،س عزي حلْحكي حلعَٕٔ96 ٙ ،
 -66حلوَؿأ حلٔخرق97 ٙ ،
 -67حلوَؿأ حلٔخرق109 ّٙ 98 ٙ ،
 -68حلوَؿأ حلٔخرق100 ٙ ،
 -69حلوَؿأ حلٔخرق98 ٙ ،
 -70حلوَؿأ ٓخرق100 ٙ ،
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والسياسة
حلي٘٠ش حلظٖ أقسم
هٔلن ،عٌي حري ٍٗي ُّٖ ،أًَ عٌي حهظالب حلٌظَٗي حلزَُدخًٖ ّحل٘دَعٖ ٗـدذ حليدِي
ٗ٘فالدينفِ٘خ

الٔ حلظؤّٗل.
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أ طـعل ٌٍُ حرْٓ ،حلظٖ ٗي٘ن علِ٘خ حري ٍٗي حلظؤّٗل ّطعطَ٘ َٗع٘ظَ ،حلظؤّٗل هزخكدخ ك للـو٘دأ ّهيظلودخ ك ردَ
ؿو٘أ حلو٘خىٗي فللظؤّٗل كيّىٍ حلظٖ ٗـذ أأ ٗظعيحُخ ُّٖ ،حلظٖ طو ّٚهزخىة حلَ٘ٗعش ،فظؤّٗل هزدخىة حل٘دَٗعش
كيَّ ،طؤّٗل هخ رعي حلوزدخىة ريعدشّ 72.هدي ٌُدخ هطدٍَ علدٔ حلٌدخّ ّعلدٔ حلوـظودأ فخلظؤّٗدل غ٘دَ حلوٌخٓدذ قدي
ٗزطل حلوٌيعش حلويٜدْىس رخل٘دَٗعشّٗ ،زدٌٍ ردٌٍّ حليَقدش ّحل٘ديخق ّحل َحُ٘دش فدٖ حلويٌٗدش ،كودخ فعلدض ُدٌٍ حليدَق
حإلٓاله٘ش حلظٖ رخعيص رٌِ٘خ حلظدؤّٗالص كظدٔ كيّدَص رع٠دِخ رع٠دخ ك فٌِعدض عدٌِن حلي٠د٘لش حلعول٘دش 73،ك٘دغ ٗدظ ّن
حلظَٜٗق رؤهٍْ طٌزْ عٌ ِخ أفِخم حلٌخّ ّٜٗعذ علِ٘ن طٍُْٜخ ف٘ ؼَ َُؿِن ّهَؿِنّ .لٌح ّقدف حلٔدلف عٌدي
اْحَُ حٙػخٍ ّحؿظٌزْح حلظؤّٗل ّهي ّقف هٌِن علٔ طؤّٗل هخ ٓ ض عٌَ.

74

ل ي هخ حلعول رعيهخ ف٘ض فٖ حلٌخّ حلل وش ًّحعض رٌِ٘ن حرقخّٗدل حلزَُخً٘دشّ ،حًظ٘دَص أقخّٗدل ٓئدطخث٘ش طدُْن
أى حلَ٘ٗعش حللق أ ط٠خى حلل ودش حللدقّ ،
اى حلْحؿذ فٖ كخل هؼل ٌٍُ ر٘خى ّ
حلل وش ُّٖ ،عي حلل وش رع٘يس؟ ّ
ّأى هدخ
ٗوخلف حلَ٘ٗعش هدي حلل ودش ُدْ ه ّودخ ٗيزدل حلظؤّٗدل علدٔ قدخًْى حللٔدخى حلعَردّٖ ،
ّأى هدخ أ ٗيزدل طدؤّٗالك فِدْ لدْ٘ هدي
حلَ٘ٗعش ّأ هي حلل وش فٖ ٖٗءّ .ارَحُ أُدن هٜدخث ٚحرقخّٗدل حل٘دَع٘شُّ ،دْ طٌزِِ٘دخ رُدل حللدق علدٔ حلظؤّٗدل
حللقّ 75.هي ٌُخ حًيظخكِخ علٔ حلظيلٔف.
ّ
اى ر٘خى ٌٍُ حلعالقش حلْ٘١يس ر٘ي حلَ٘ي ّحلعيلّ ،حلظٖ أكي علِ٘خ حلـيٓ ،ظٜزق هدي هِدخم حللي٘دي حرٓخٓد٘ش،
ل ددي حلعيددل ُددٌٍ حلوددَس ٜٓ٘ددزق عٌددي حللي٘ددي ٍهددِحك لليلٔدديش ًئددِخ بفخلعيددل ُددْ اىٍحل ًظددخم حرٗدد٘خء حلوْؿددْىس
ّطَط٘زِخب كوخ ٗيْل فٖ حلظِخفض ،76ل ي ٗ خى بحلعيلب ّبحلعلنب ّبحلل وشب ٗ ْى عٌدي حللي٘دي ٗد٘جخ ك ّحكديحك ،ك٘دغ
ٌٓـيٍ ٗعَّب حلعلن رؤًَ هعَفش حرٗ٘خء رؤٓزخرِخ .أ ّهدخ حلل ودش فدؤه ، ّٚك٘دغ ٗـعلِدخ هعَفدش رخرٓدزخد حلغخث٘دش.

77

ٌُّح حلظؤك٘ي علٔ حلعالقش ر٘ي حلل وش ّحلٔزذ ك٘ي ٗـعل حري ٍٗدي بحلل ودش يأٗ٠دخكي ُدٖ هعَفدش أٓدزخد حل٘دٖء

 -71حلوَؿأ حلٔخرق98 ٙ ،
 -72حلوَؿأ حلٔخرق111 ٙ ،
 -73حلوَؿأ حلٔخرق124 -123 ٙ ّٙ 122 ّٙ 121 ٙ ،
 -74حلوَؿأ حلٔخرق124 ٙ ،
 -75حلوَؿأ ٓخرق124 ٙ ،
339 ٙ -76
 -77هٌخُؾ حرىلش ،طق هلوْى قخٓن232 ٙ ،
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والسياسة
ُ ٌح رب١الق78قسم
علٔ هْقف حرٗخعَس هي اً خٍ حرٓزخد ُّْ ،هْقف ٌٗ َ حلل وش ّٗزطل حل٘دَٗعش.
الدينقْٕ
ُْ ٍى

فخلعيل حلٌٕ َُٗحى هٌَ أى ٗطخرق حلَ٘ٗعش ُدْ حلعيدل حلٔززدـٖ حلدٌٕ ط٘د ل فدٖ طدخٍٗن حليلٔديش عزدَ آل٘دخص هخٛدش،
حري ٍٗي الٔ هٔظْٓ حليْل حلوعْٜم حلٌٕ ٗلظخؽ في ٢الٔ حلَ٘ف ّحلظئَ٘ هدي أؿدل
َٗفعِخ
والسياسة
ّأًظؾ اًظخؿخص قٗسمخىالدين
حلظعلن ّحلظعل٘ن .لٜ٘زق حلظؤّٗل عٌي حري ٍٗي َٟرخ ك هي ططْٗأ حلوعٌٔ حلَ٘عٖ ل٘الثن ٌُح حلوعٌدٔ حليلٔديٖ حٙطدٖ
هي حلظخٍٗن ّحلولول ر ٍْٜهي حلوعخًٖ ّحلظؤّٗالص .فٌ٘يظق حللي٘ي هي هالل فظدْٓ ؿديٍ علدٔ ف٠دخء هعَفدٖ لدن
د هي حلٌٍِ.
ٗ ي ع َٜحلـي ّأ ع َٜحللي٘ي ٗـي فَ٘ ْٓٓ ٍ َٟ

ّ
اى أُن ط ؤػَ٘ ٗو ي طلؤَ هي ٌٍُ حلز٘جش حلعلو٘ش حلظٖ عخٕ فِ٘خ حري ٍٗي ُْ ٌُح حلظْؿَ٘ حل زَ٘ حلٌٕ هخٍَٓ
حلـي علٔ حللي٘ي ًلْ حلٌظَ حلعيلّٖ ،حلٌٕ ٗعظزَ أكزَ ؿَٔ ًلْ حلظيلٔف ،ل ي ًـي أهَحك آهَ ُدْ ُدٌح حلظي٠د٘ل
حلٌٕ ٗو ٚرَ بحلـيب حلعخٍب رخهلل علٔ حلعخٍب رخرك خم كوخ ٓظظَؿوَ اكيٓ حليظخّٓ حلظٖ أفظٔ رِخّ .اًح كخًض
حلوعط٘ددخص حلٔددخريش حلظددٖ قدديهٌخ أّقيظٌددخ علددٔ حًظٜددخٍ بحلـدديب لؤددؤلش ّ
أى أّل حلْحؿزددخص حلٌظددَّ ،اى لطَّددف هددي
ىأأطِخ ،ك٘غ طٔأ فجخص هوظليش هي حلٌخّّ ،اى كخًض حليجش حلظٖ طٔلف للٌظَ حلؤلف حلعلوٖ آػَ عٌديٍ ّأف٠دل،
فبًٌخ ًَٗي أى ًيف ٌُخ عٌي فظْحٍ حلظٖ فّ٠ل فِ٘خ بحلعخٍب رخهللب علٔ بحلعخٍب رخرك خمب ،ػن ًظٔخءل ردؤٕ هعٌدٔ
ًَٓ فٖ ٌٍُ حليظْٓ ىفعش أهَٓ هي حليفعخص حلظٖ أليض رخري ٍٗي فٖ أطْى حلظيلٔدف؟ ُّدٖ حلؤدؤلش حلؼخلؼدش حلظدٖ
ًِعن أًِخ ّؿيص حٓظوَحٍٗظِخ فٖ ف َ حللي٘ي طلض غطخء فلٔيٖ.
فٖ ٌٍُ حليظْٓٗ 79يّ٠ل حري ٍٗي بحلعخٍب رخهللب علٔ حلييَ٘ إٔ بحلعخٍب رخرك خمب ،هيظي٘خ ك فٖ ًلف أػَ أرٖ
كخهي حلغِحلٖ فٖ حإلك٘خء حلٌٕ بق ّيم حرّل٘خء علٔ حلعلوخء ّفّ٠لِن علِ٘نب ،هظيّٜ٘خ ك أػَ حليَٕ٘٘ فٖ ًلفّ ،حلٌٕ
ٌٗعظددَ رخٓددن بحرٓددظخًبّ .
اى أُو٘ددش ُددٌٍ حليظددْٓ ط وددي فددٖ هٔددؤلظ٘ي حػٌظدد٘ي فِددٖ طٌزددَ أّأك الددٔ أُو٘ددش بحرٍٝ
حلْٜف٘شب لٌ٘ؤس حلظيلٔف عٌي حري ٍٗيٍ ،غن ّ
أى حلـي لن ٗ ي ّحع٘خ ك طوخهخ ك للويهش حلظٖ ٗي ّيهِخ حلظْٜب للظيلٔدف،
رل ّحهظِخًَ للظيلٔف ،كوخ طز٘ي ٌٍُ حليظْٓ أْٛل طي٘٘ن حري ٍٗي ل٘وٜ٘ش حلييِخء .ك٘ف ًلف؟
ٌّٜٗف حري ٍٗي حلـي حلعلوخء ،حًطالقخ ك هي هع٘خٍ بَٗب حلوعلدْمب هدي ؿِدشّ ،بػوَحطدَب هدي ؿِدش أهدَٓ
فخلعلوددخء حلددٌٗي ٗعَفددْى بروددخ ٗـددذ هلل هددي أّٛددخب حلـددالل ًّعددْص حل وددخلّ ،روددخ ٗٔددظل٘ل عل٘ددَ هددي حلع٘ددذ
 -78حلوَؿأ حلٔخرق145 ٙ ،
 -79حًظَُخ فدٖ :فزربٖٔ اثرٍ زشرد ،طيديٗن ّطلي٘دق ّؿودأ ّطعل٘دق حلووظدخٍ ردي حلطدخَُ حلظل٘لدٖ ،حلٔديَ حلؼخلدغ ،ىحٍ حلغدَد حإلٓدالهٖٙ ٙ ،1987 ،1 ١ ،
1629 -1624
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والسياسة رخرك خم...رل أف٠ل هي أُل حليَّي ّحرْٛلب ؿود٘عِنّ .
اى حلعلدن ردخهلل ّٛديخطَ
الدينحلعخٍف٘ي
قسمهي
ّحلٌيٜخى أف٠ل
عٌددي حلـددي بأٗددَب هددي حلعلددن ر ددل هعلددْمب ،رًددَ ٗظعلددق رددـبأَٗب حلوعلْهددخص ّأكولِددخبُ .ددٌح هددي ؿِددش بٗددَب
فبى هعَفش كل ٛيش هي حلٜديخص طْؿدذ كدخأك
بحلؼوخٍب فؼوخٍ حلعلن رخهلل بأف٠ل حلؼوخٍّ ،
حلوعلْمب ،أ ّهخ قهيسم ؿِش
الدين والسياسة
علٌَّ٘٘ٗ ،ؤ هي طلف حللخل هالرٔش أهالق ٌٓ٘ش ّهـخًزش أهالق ىً٘شبَ٠ّٗ ،د حلـي حرهؼلش علٔ ًلف فوعَفدش
ٓعش ٍكوش هللا طؼوَ هعَفش ٓعش حلَؿخءّ ،هعَفش ٗيس ًيوظَ طؼوَ ٗيس حلوْب حلٌٕ ٗؼوَ هالأك أهَّٓ ،هعَفدش
ّ
أى حلٌعن حلظٖ ٗظيلذ فِ٘خ حإلًٔخى هي هللا طٍْع كزَ حلٌٕ ٗؼوَ آػخٌٍٍ ُّ ...ح.
ّ
اى حلوْْٟي حلٌٕ ٗ٘ظغل روعَفظَ حلعخٍفْى رخهلل ّحٙػخٍ حلظٖ ٗـظًٌِْخ هدي حٗدظغخلِن ُدٌح ٗـعلِدن آػدَ عٌدي
حري ٍٗي حلـي ،أ ّهخ حلييِخء ف٘يْ٘ فِ٘ن حلئق ،برل أكؼَُن هـخًزْى للطخعش ّحأٓظيخهشب ،ردل أكؼدَ هدي ًلدف ّ
فدبى
بهٌِن هي هَؽ عي حلديٗيبّ ،حلٔدزذ فدٖ ُدٌح حلٔدلْل ّ
أى حأٗدظغخل ردـبهعَفش حرك دخم أ طدٍْع ٗد٘جخ ك هدي ُدٌٍ
حركْحلبّ ،لٌح كخى حلغخلذ بعلٔ علوخء حرك خم عيم حلو٘٘شب.
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عٌيهخ ٌٜٗف حري ٍٗي حلـي حلعلوخء رخرك خم الٔ ػالػش أقٔخم ،فبًَ ٗ دخى ٗدٍْى ؿو٘دأ أٛدٌخفِن أٓدْأ هدٍْى
فٌِخل حلئن حلٌٕ ٗظعلن هٌِن حلعلن ّٗعلوَ لغَ٘ هللاٌُّ ،خل حلئن حلٌٕ ٗظعلن حلعلن لغ٘دَ هللا ّل ٌدَ ٗعلودَ هللُّ ،دْ
ٌٛف قَٗذ هي هٍْى حلْٔء ،ػن ٌُخل حلئن حلؼخلغ ُّْ ،حلئن حلٌٕ طعلن حلعلن ّعلوَ هللُّ ،دْ عٌديٍ ٟدَرخى:
ٟددَد أ ٗعوددل رعلوددَ ُّددْ ٗدديّٖٟ ،ددَد ٗعوددل رعلوددَ ُّددٌح ٗ ددْى هددي حلٔددعيحء اًح بكددخى عخلودخ ك رددخهلل طعددخلٔ
ّأك خهَبّٜٗ ،زق بهي أف٠ل حلعخٍف٘ي ب اى بكخى هي أُل حركْحل حلعخٍف٘ي ردخهللبّٓ ،دزذ أف٠دل٘ظَ أًدَ ؿودأ
الٔ ؿخًذ حلعلن رخهلل حلعلدن رؤك خهدَ بّطعلد٘ن أُدل حإلٓدالمبّ 81.
اى كودخل حليي٘دَ عٌدي حردي ٍٗدي حلـدي أ ٗلٜدل اأ
عٌيهخ طـظوأ لَ الٔ ؿخًذ حلوعَفش حلييِ٘ش هعَفش عَفخً٘ش هأ كَ ٙعلٔ طعل٘ن حلٌخّ.
هع٘خٍ حلظيخٟل ر٘ي حلعلوخء عٌي حلـي بهعَفش هللا طعخلٔبُّ ،دٌٍ حلوعَفدش بأكؼدَ ؿِدخص طي٠د٘ل ٍٓدْل هللا ـ
ٛددلٔ هللا عل٘ددَ ّٓددلن ـ ّطي٠دد٘ل أٛددلخرَب ،بّهددخ ٓددزي ن أرددْ ر ددَ رٜددْم ّأ ٛددالس ّل ددي ر٘ددٖء ّقددَ فددٖ
ٛيٍٍبّ 82.رٌٍِ حلوعَفش فُ٠ل حلعخٍفْى علٔ حلييِخء ،بّهوخ ٗيل يأٗ٠خكي علٔ ف٠لِن علدٔ حلييِدخء هدخ ٗـَٗدَ
هللا طعخلٔ علِ٘ن هي حل َحهخص حلوخٍقش للعخىحصّ ،أ ٗـَٕ ٖٗء هي ًلف علٔ أٗيٕ حلييِخء اأ أى ٗٔل ْح َٗ١ق
حلعخٍف٘يبٌ ُّ 83.ح ٗ٘٠ف حلـدي هع٘دخٍحك آهدَ للظيخٟدل رد٘ي حلعلودخءُّ ،دْ هع٘دخٍ حل َحهدش حلدٌٕ ٗوطدت حلييِدخء

 -80حلوَؿأ ًئَ1626 ٙ ،
 -81حلوَؿأ ًئَّ ،حلٜيلش ًئِخ.
 -82حلوَؿأ حلٔخرق1629 -1628 ٙ ٙ ،
 -83حلوَؿأ ًئَ1628 ٙ ،
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والسياسة
هي الدين
َّٗفأ غَُ٘ن قسم
علٔ حللي٘يشُّ ،ن حلٌٗي ؿخءص حٗٙش حليَآً٘ش هي ٍْٓس فخ َ١فٖ هيكِن :باًوخ ٗو٘ٔ
حلعلوخء

ّ
برى
هللا هي عزخىٍ حلعلودخءبّٗ .دٌُذ حردي ٍٗدي الدٔ أًدَ أ ٗـدُْ كودل ُدٌٍ حٗٙدش حل َٗودش علدٔ علودخء حرك دخم
حلغخلذ علِ٘ن

84

حلو٘٘شب.
والسياسة
عيم الدين
قسم

فوخًح ًٔظول ٚهي ٌُح حلظلل٘ل حلٌٕ قوٌخ رَ لٌٍِ حليظْٓ حلطَٗيش عٌي حري ٍٗي حلـي؟
أّأك :هع٘خٍ حلظيخٟل ر٘ي حلعلوخء ُْ حلوعَفش رخهلل.
ػخً٘خك :حلييَ٘ علٔ حللي٘يش ُْ حلعخٍب رخهلل ،حلعخلن رخرك خم ،هعلن حلٌخّ حلوَ٘.
ػخلؼخك :هَطزش حلييِخء حلويظَٜٗي علٔ حلعلن رخرك خم هَطزش ىً٘خ.
ٍحرعخك :ىعدْس حردي ٍٗدي حلـدي حل٠دوٌ٘ش الدٔ ٓدلْل حلطَٗدق حلٜدْفٖ رظؤك٘ديٍ علدٔ كـ٘دش أقدْحل ٗد٘و٘ي هدي
ْٗ٘هَ حل زخٍ ُوخ أرْ كخهي ّحليَّٕ٘٘ ،حًظٜخٍٍ للوـخُيس حلْٜف٘ش َّ١قِخ فٖ طلٜ٘ل حركْحل.
ٗلق لٌخ حٙى أى ًظٔخءلُ :ل كخى حري ٍٗي حللي٘دي رع٘ديحك عدي طْؿِ٘دخص ؿد ّيٍ ُدٌٍّ ،غَُ٘دخ هدي حلظْؿِ٘دخص
حلظٖ ًكًَخ ،أم ّ
أى ٌٍُ حلوعخًٖ حلظٖ رٔطِخ حلـي ّحًظ َٜلِخ حللي٘ي هي حلوعخًٖ حلظٖ أري أى ٗ ْى ٌُح حرهَ٘ قي
طَرٔ علِ٘خ فيعلض فَ٘ فعلِخ؟ ػن ًظٔخءل رعي ًلدف فٌيدْل :ك٘دف لٌدخ أى ًئدَ طي٠د٘ل حردي ٍٗدي حللي٘دي حلي٘لٔدْب
علٔ حلييَ٘ ُّْ ،حلٌٕ ٗعظزَ طي٘٠ل حلييَ٘ علٔ حلي٘لْٔب طي٘٠الك كخًرخ ك رًَ هٔدظوي فيد ٢هدي حل٘دِخىس؟ 85.ػدن أأ
ٗ ْى حلعخٍب ردخهلل حٓدظْٓ هظٜدْفخ ك عٌدي حلـدي لٜ٘دزق عٌدي حللي٘دي ف٘لٔدْفخك ،هخٛدش ّ
ّأى حردي ٍٗدي أ ٗظدَىى فدٖ
طٔو٘ش حلي٘لْٔب عخٍفخ ك رخهلل؟ ّ
اى حري ٍٗدي أٟدَد عدي َٗ١دق حلظٜدْب لْؿدْى هْحًدأ كخلدض ىًّدَ ّحأًظٜدخٍ
لٌٍِ حلطَٗق ،ل ي ألن ٗييم لٌخ حري ٍٗي ف٘لْٔفَ فٖ اُخد ْٛفٖ ،ف٘لْٔب َٓ٘٠د الدٔ حلظٜدْب ٗٔدظلِن هٌدَ
كؼَ٘حك هي ٌٍُ حلوعخًٖ ،ل ي حلؼْد حلظٖ ٓ٘ظَُِخ فِ٘خ لي ٗ ْى ْٓٓ ػْد فلٔيٖ ُّْ ،حلعول حلٌٕ ٗدٌكًَخ رودخ
فعلَ حري ١ي٘ل أٗ٠خ ك فٖ ٍٓخلظَ حليلٔي٘ش كٖ ري ٗيظخى؟.
طـي ٌٍُ حليَٟ٘ش ٌٓيُخ فٖ هيِْم حلي٘لْٔب عٌي حري ٍٗي ،هؼلوخ طـيٍ فٖ ٌُح حلظيخرل حلٌٕ أعلي عٌَ حردي
ٍٗي ر٘ي حلظخَُ ّحلزخ١ي فٖ حليلٔديشّ ،طـديٍ فدٖ هْقدف حردي ٍٗدي هدي حلٜدْف٘ش رْؿدَ عدخمّ ،هظٜدْفش ُهخًدَ
رْؿَ هخ ،ٙكوخ طـي ٌٓيُخ أهَ٘حك فٖ فِي حري ٍٗدي أكؼدَ هدي هدَّس فدٖ كظخردَ حلييِدٖ بريحٗدش حلوـظِديب الدٔ هدخ
أٓوخٍ بحلٌّق حلييِٖب.
 -84حلوَؿأ ًئَّ ،حلٜيلش ًئِخ.
 -85حري ٍٗي ،رهخٛص كزبة انجدل ،طق هلوي ٓل٘ن ٓخلن ،حلِ٘جش حلوَٜٗش حلعخلوش لل ظخد153 ٙ ،1980 ،
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والسياسة
هْقف حري ٍٗي هي حلْٜف٘ش لن ٗ ي هْقيخ ك ٓلز٘خ ك كوخ طزخىٍ الٔ ًُي حل ؼَ٘ٗيً .لدف ّ
الدين ّ
أى
أى
قسمًلف،
لٌٔـّل ،قزل

حري ٍٗي أ ٗظلَؽ هي حإلٗخٍس الٔ هيدخأص حلٜدْف٘ش اٗدخٍس هدؼوي ّهٌظٜدَ ،كودخ ٗيعدل عٌدي كيٗؼدَ عدي هخُ٘دش
والسياسةعٌي حلْٜف٘ش  -كوخ ٗيْل -حأٓن حرعظنّ 86.كٌلف عٌي هعخلـظَ اٗ خل حلعلن حإللِٖ
الدين علِ٘خ
حلظٖ ٗيل
حلٌحص حإللِ٘ش قسم
ّطئ٘وَ حلْؿْى الٔ ّؿْىٗيّ :ؿْى أَٗب ّّؿْى أهّْ ،
ّأى حلْؿْى حرَٗب ُْ علش حرهدْ ،هئدَحك ردٌلف
هعٌٔ قْل حلييهخءّ :
باى حلزخٍٕ ٓزلخًَ ُْ حلوْؿْىحص كلِخ ّحلوٌعن رِخ ّحليخعل لِخب ػدن هئدَحك ُدٌح كلدَ ريْلدَ:
بّلٌلف قخل ٍإٓخء حلْٜف٘ش أ ُْ اأ ُْب ؿخعالك ٌٍُ حلوعَفش بهي علن حلَحٓو٘ي رخلعلنب.
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ٗئكي طؼو٘ي حري ٍٗي للطَٗق حلْٜفٖ ،فٖ ًظًَخ ،قَحثي هظعيىس أكٜدٌ٘خ رع٠دخ ك هٌِدخًّ ،يّٜدل حليدْل فِ٘دخ
ّفٖ غَُ٘خ ،هوخ ٗيَّرٌخ أكؼَ هي ؿخًذ َٗ١ف هي ٗوٜ٘ش حري ٍٗي:
أ -يٕلف اثٍ زشد يٍ يزيٕفخ شيبَّ:
عخٕ حري ٍٗي فدٖ عٜدَ كؼدَ ف٘دَ حلٜدللخء ّحٗدظي ف٘دَ حأُظودخم رخلظٜدْب الدٔ ىٍؿدش ّ
أى حليدَى حلٔدخىّ
حلِـَٕ ُّْ ،قَى حري ٍٗدي ،أٛدزق ٗعظزدَ حلعٜدَ حل الٓد٘ ٖ للظٜدْب حلوغَردُّٖ ،دْ حلعٜدَ حلدٌٕ أٛدزق
هَؿعخ ك لوي ؿخء رعيٍ هي حلوظْٜفشّ 88.حري ٍٗدي ٓد٘لظيٖ ردزع ٞحلٜدْف٘ش ّٗعخٛدَ رع٠دِن ّٜٗدخكذ رع٠دخ ك
هٌِن ّٗظظلوٌ لَ رعِ٠ن:
 فووي ليّٖ ،كخى كَٜٗخ ك علٔ حلليخء رَ ،هلٖ حليٗي ري عَرٖ حلٌٕ فظق هللا علَ٘ هي حلعلن هدي غ٘دَ ًظدَّأ قَحءس ،رل هي هلْس هال رِخ كوخ قخل عي ًئَ ّٗدِي لدَ رِدخ حردي ٍٗديّ 89.هْقيدَ هدي حردي عَردٖ ٗديل ،هدي
ؿولش هخ ٗديل ،علدٔ طيديَٗ عو٘دق ل٘دوُ ٚدٌح حلٜدْفٖ ٍّغزدش كز٘دَس فدٖ هطخريدش طـَرظدَ حليلٔدي٘ش هدأ طـَردش
ْٛف٘ش أًيلٔ٘ش عَٗيش لوظٜدْب ًخٗدت ٗ٘دِي أردي ٍٗدي رخإلهخهدشّ 90.رلؼدخ ك عدي ٓدٌي ٛدْفٖ لظـَرظدَ حليلٔدي٘ش
ً٘يحًخ ك أ١وجٌخى ًئٖ لوخ عٌيٍ هي علن ّهعَفش.
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 -86حًظَ :حري ٍٗي ،رٓبفذ انزٓبفذ ،طق هٍْْٗ رْٗؾ ىحٍ حلوَ٘ق ،رَّ٘ص ،حلطزعش حلؼخً٘ش364 ٙ ،1987 ،
 -87حري ٍٗي ،حلوَؿأ حلٔخرق 463 ٙ
 -88عزي حللط٘ف حل٘خًلٖ ،انزيٕف ٔانًجزًغ ًَبذج يٍ ق ْ 01ـ ،أَّ١كش ؿخهع٘ش هَقًْش ر ل٘ش حٙىحد رو ٌخّ71 ٙ ،
 -89حري عَرٖ ،انفزٕحبد انًكٛخٟ ،زطَ ّٛللَ ّّٟأ فِخٍَٓ أكوي ٗوْ حليٗي ،حلـِء حرّل هٌٍْ٘حص هلوي علٖ رْ٘٠ى ىحٍ حل ظذ حلعلو٘دش ر٘دَّص
لزٌخى 235 ّٙ ،490 ٙ
ٗ -90يْل حري عَرٌُٖ :ح حإلهخم ٌٍُّ أعوخلَ *** ٗخ ل٘ض ٗعَٕ ُل أطض آهخلَ ..بانفزٕحبد انًكٛخب ،حلوَؿأ حلٔخرق235 ٙ ،
ٓ -91ؤل حري ٍٗي حري عَرٖ:بك٘ف ّؿيطن حرهَ فٖ حل ٘ف ّحلي٘ ٞحإللِٖ ُل ُْ هخ أعطخٍ لٌخ حلٌظَ؟ّ .هوخ قخلَ حري ٍٗي هوخ١زخ ك حردي عَردٖ :بُدٌٍ كخلدش
أػزظٌخُخ ّهخ ٍأٌٗخ لِخ أٍرخرخّ ،فخللوي هلل أًٌخ فٖ ُهخى فَ٘ ّحكي هي أٍرخرِخ حليخطل٘ي هغخلق أرْحرِخّ ،حللوي هلل حلٌٕ ه ٌٖٜرَإٗظَ.ب حلوَؿدأ حلٔدخرق ّحلٜديلش
ًئِخ.
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 ّه ّوي قسموالسياسة ٗلئ ٗو ،َٜأرْ حلعزخّ حلٔزظّٖ ،هْقيدَ هدي ُدٌح حلوظٜدْب ٗديل علدٔ كَٛدَ
الدينىّى أى
عخ،َٛ

علٔ فِن هْحقف ْٛف٘ش ُهخًَ ّطلُّْٔ هٌحُزِن ّحٓظعخًظَ رظالهٌطدَ علدٔ ًلدفّ ،كَٛدخ ك علدٔ اٍؿدخي حلوْقدف
ٓخرق ،فخري ٍٗي ٗيَأ طـدخٍد حلٜدْف٘ش قدَحءس فلٔدي٘ش ،ك٘دغ ًـديٍ أ ٗـدي فَقدخ ك رد٘ي
فلٔيٖ
والسياسة
هْقفالدين
حلْٜفٖ الٔ قسم
طـَرش أرٖ حلعزخّ حلٔزظٖ ّهْقف فلٔيٖ قيٗنٍ ،غن ّ
أى أرخ حلعزخّ حلٔزظٖ كخى ٗلخؿؾ عي هٌُزَ رآٗدخص حل ظدخد
حلعِِٗ.

92

 ّهي حلٌٗي ٛدخكزِن ه ّودي كخًدض لِدن حُظوخهدخص رخلَقدخثق ٛدخكزَ أردْ ر دَ ردي ١ي٘دل حلدٌٕ ط ٘دف قٜدظَحليلٔي٘ش بكٖ ري ٗيظخىب عي حُظوخم عو٘ق رخلظْٜبّ ،كٌلف ٛخكزَ أرْ ر َ ري حلـي.

93

 ّهي حلٌٗي طظلوٌّح علَ٘ ه ّوي كخًْح أًٜخٍحك للظْٜب أرْ حليخٓن عزدي حلدَك٘ن حلوٍِؿدٍٖٓ ،دْلَ الدٔ أردٖحلعزخّ حلٔزظّٖ ،قي طَل أٗعخٍحك ٌٗلْ فٖ رعِ٠خ هٌلٔ ْٛف٘كخ.

94

ة -يمديبد انطسٚك انيٕفٔ ٙانُظس انفههف:ٙ
ٗظليع حري ٍٗي فٖ فٜل حلويخل عي حلويْٜى حلٌٕ َّٗهَ حل٘دَي ،ف٘ـديٍ فدٖ بطعلد٘ن حلعلدن حللدق ّحلعودل حللدقب،
هزَُحك ّ
أى حلوعَفش رخرفعخل حلوي٘يس للٔعخىس ّحلوي٘يس لل٘يخء ُٖ هْْٟي حلعلن حلعولٖ ُّْ ،حلـدِء حلؼدخًٖ هدي حليلٔديش كودخ
فِوِخ حرٓالبّٗ .يف حري ٍٗي عٌي ٌٍُ حرفعخل ّٗئوِخ الٔ قٔو٘ي :قٔن ٗظعلق رـبحرفعخل حلظدخَُس حلزيً٘دش حلظدٖ ط٘د ل
هْْٟي حلييَب ،ػن قٔن ٗظعلق رخرفعخل حلٌئخً٘ش ،هؼدل حل٘د َ ّحلٜدزَ ّغ٘دَ ًلدف هدي حرهدالق حلظدٖ ىعدخ الِ٘دخ حل٘دَي.
ّقي حعظزَ أرْ كخهي ّ
أى ُدٌح حلئدن حره٘دَ ٗ٘د ّل هْٟدْي حلُِدي ّعلدْم حٙهدَسّ ،أفدَى لدَ ٓديٍَ باك٘دخء علدْم حلديٗيب
رعدديهخ ٍأٓ حلٌددخّ أٟددَرْح عددي ُددٌٍ حلعلددْم ّهخٟددْح فددٖ حلييددَ ،فددٖ كدد٘ي ّ
أى حلُِددي بأهلددف للظيددْٓ حلظددٖ ُددٖ ٓددزذ
حلٔعخىسبّ 95.طـيٍ حإلٗخٍس ٌُخ الٔ ّ
أى حري ٍٗيْٗ ُّْ ،هت الٔ كظخد حإلك٘خء اٗوخءس هدؼويُ ،دْ أقدَد الدٔ بؿديٍب هٌدَ
الٔ هْقف ٗ٘وَ حلوخٍُٕ هي ٌُح حلٔيَ.
اى حلوظؤهل فٖ ٌٍُ حلوعط٘خصّ َٓٗ ،
ّ
أى حري ٍٗي أ ٗـي غ٠خٟش فدٖ حأعظدَحب ر٠دٍَّس علدْم حٙهدَس للٔدعخىس،
هٌظَٜحك لطَٗق حلُِي ،هؼوٌخ ك ٟوٌ٘خ ك ٌ٘ٛأ أرٖ كخهيّ ،كؤًَ ٗعظزَ ًلف هي هييهخص حلٌظَ حليلٔيّٖ ،هخ ٗئكدي ُدٌح حرهدَ

ٗ -92ل ٖ أرْ حليخٓن حلوٍِؿٖ ّ
أى أرخ حلْل٘ي ري ٍٗي رعؼَ هي قَ١زشّ ،قخل لَ :اًح ٍأٗض أرخ حلعزخّ حلٔزظٖ روَحكٖ ،فخًظَ هٌُزَ ّأعلوٌٖ رَ .قدخل :فـلٔدض
هأ حلٔزظٖ كؼَ٘حك الٔ أى كّٜلض هٌُزَ ،فؤعلوظَ رٌلف .فيخل لٖ أرْ حلْل٘يٌُ :ح ٍؿل هٌُزَ أى حلْؿْى ٌٗيعل رخلْؿْىُّ ،دْ هدٌُذ فدالى هدي قديهخء حليالٓديش.
حًظَ :حري حلِٗخص ،انزشٕف ،أهزخٍ أرٖ حلعزخّ حلٔزظٖ ،طق أكوي طْف٘ق هٌٍْ٘حص كل٘ش حٙىحد رخلَرخ454 -453 ٙ ٙ ،1984 ،١
 -93انرٚم ٔانزكًهخ ،حلٔيَ حلٔخىّ ،طق اكٔخى عزخّ ،1١ ،ىحٍ حلؼيخفش ،رَّ٘ص326 ٙ ،1956 ،
 -94انرٚم ٔانزكًهخ ،حلٔيَ حلٔخىّ22 ٙ ،
 -95حري ٍٗي ،فيم انًمبلًَ٘ ،س حلـخرَٕ ،هَكِ ىٍحٓخص حلْكيس حلعَر٘ش 115 ٙ
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الدينأٓخٓدخ ك
والسياسة
حعظزخٍٍ اهخطش قسم
هدي أٓدْ حلٌظدَ حلعلودُّٖ 96،دْ فعدل أ ٗ دْى رغ٘دَ ُُديّ ،هدخ ٗئكدي هوخٍٓدش ف٘لٔدْفٌخ
حل٘دِْحص
للُِي رع ٞحلي٠خثل حل٘ ل٘ش حلظٖ هِ٘ص ٗو ،َٜهٌِخ ٍّعَ حلٌٕ عدَب ردَ ٓدْحء فدٖ حهظ٘خٍحطدَ حلعلو٘دش ،ك٘دغ ًـديٍ
حرقْ٘ ،97أّ فٖ ك٘خطَ ك٘غ عَب رخلٍْي ّحلُِي ُّْ ،هخ ِٗي لَ رَ طلوٌٍ٘ أردْ رلدَ ريْلدَ
علٔ
حرٍّي
والسياسة
الدين
فٖ حلزيحٗش هأ قسم
عٌددَ بٍّّي أ ٗعخٍٟددَ هددي ح نًِادد َّل رخلٌٔددف عخٍٟددَّ ،حًيزددخ ٝعددي حلدديً٘خ أ ٗٔددخؿلَ هددي ١يلددض رؤٓددَحٍ حلو٘دد٘ش
هَحؿلَب ُّْ 98،هخ طـلَ٘ ٍػخػش لزخّ حري ٍٗيّ 99،طْحٟعَ حل ز٘دَ ّهي٠دَ لـٌخكدٍَ ،غدن ٗدَفَ حلدٌٕ عدَب ردَ.
ّٗيس طلَؿَ هي ًيي حلغِحلٖ ك٘ي أكي علٔ أًَ لن ٗ ي ٗٔظـِ٘ ًيي أرٖ كخهي لْأ هلزظَ لللق.

100

101

ّرووخٍٓددش فعددل حلُِددي طظليددق حلي٠دد٘لش ّبأ ٓددز٘ل للٜددْل حلعلددن اأ رعددي كٜددْل حلي٠دد٘لشبّ ،102رظليددق
حلي٠دد٘لش ٗلٜددل حل وددخل حلوليددُّٖ ،ددْ ٗددَ ١لل وددخل حلٌظددَّٕ ،103ردد٘ي حل وددخل حلٌظددَٕ ّحأطٜددخل رددـبحلوَ٘
حرٓؤب رعزخٍس أٍٓطْ أّػق حرٓزخد ،رل لعل ُدٌح حل ودخل حلٌظدَٕ أ ٗظليدق اأ رخأطٜدخلُّ ،دْ ٟدَد هدي
َّٟد حلو٘خُيس حلْٜف٘ش ،اأ أًَ ٗيظيَ الٔ بُٗخىس ّْٟف ّعظ٘ن حلظٌحًب اًح ًلي حٓظعًَخ عزخٍس ٛخكذ حري
ٍٗي ،أرٖ ر َ ري ١ي٘ل .ل ي أأ ٗو ي أى ٗ ْى حري ٍٗي قي أف ،ٔ٠فعالك ،الٔ حلو٘خُيس حلْٜف٘ش؟
ٗزيّ هي رع ٞحليَحثي ّ
أى حري ٍٗي لن ٗ ي رع٘يحك عي حلوـخُديحص حلٜدْف٘ش ّهدخ طي٠دٖ ال٘دَ هدي ه٘دخُيحص،
ًلف هخ ٗو ي أى ٗيِن هي قْلَ :بٌُّح ر٘ي عٌي هي أًٜف ّحعظزَ حرهَ رٌئدَب عٌدي ًِخٗدش كيٗؼدَ عدي حلطَٗدق
حلْٜفّٖ 104.هيِْم حأعظزخٍ ،فٖ ٌُح حلٔد٘خق ،أقدَد الدٔ حلوعٌدٔ حلدٌٕ ٗٔدظٌي عل٘دَ حلٜدْف٘ش هٌدَ الدٔ حلوعٌدٔ
حلٌٕ كدَ ٙعلدٔ ٟدزطَ فدٖ بفٜدل حلويدخلب ،فدٌلي ٌُدخ هدأ حلعزدٍْ هدي حل٘دٖء الدٔ غ٘دٍَ ّهدي ادخٍَُ الدٔ
ٓددٍَُّ ،105ددٌح حلعزددٍْ ُددْ حًظيددخل هددي كددخل الددٔ كددخلّ ،كد ّ
دؤى حرددي ٍٗددي ٌُددخ حًظيددل هددي كددخل حلٔددخهع٘ي رخلظـَرددش
حلْٜف٘ش الٔ كخل حلوعخٌٗ٘ي لِخ ،فعزَ حلظْحَُ الٔ حلزخ١ي ،كظٔ طزٌ٘ض لَ كي٘يش ٌٍُ حلظـَرش ،فَأٓ ٍإٔ حلعد٘ي
هخ أ ٗٔظط٘أ أى ٗ خرَ فَ٘ اأ هـخىل غَ٘ هٌٜف ،فؤٛزق ّكؤًَ ٗظوؼل ريْل حل٘خعَ:

 -96يُبْ األلنخًَ٘ ،س هلوْى قخٓن149 ٙ ،
 -97انجداٚخ ،ؽ 161 ٙ ،3
ّ ،133 ٙ -98حًظَ ًٚ :حلويخهش ؿو٘عِخ حلظٖ أً٘ؤُخ أرْ رلَ فٖ حري ٍٗي ّأرٌخثَ ،فٖ حري ٍٗي حللي٘ي139-128 ٙ ٙ ،
 -99كوخ ٓـل ًلف حري أرٖ أ٘ٛزعش عي أرٖ هَّحى حلزخؿٖ ،عْ٘ى حرًزخء ،ؽ 132 ٙ ،3
 -100انزكًهخ554 ٙ ،
 -101انزٓبفذ430 ّٙ 410 ّٙ 209 ٙ ،
 -102رٓبفذ انزٓبفذ514 ٙ ،
 -103حري ٍٗي ،انضسٔز٘ ف ٙانهٛبسخً ،يلَ هي حلعزَٗش الٔ حلعَر٘ش أكوي ٗلالى ًَ٘ ،هَكِ ىٍحٓخص حلْكيس حلعَر٘ش155 ٙ1998 ،1١ ،
 -104يُبْ األلنخّ ،177 ٙ ،قخٍى ريحٗش حلوـظِي ،ؽ 199 ٙ ،3
 -105يشكبح األَٕاز ٔييفبح األسساز ،طق عزي حلعِِٗ حلَّٔ٘حى ،عخلن حل ظذ161 ٙ ،1950 ،
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والسياسة
ٔلع شٛئب سًؼذ ثّ
الدينيب رساِ
قسمخر

ف ٙطهؼخ انشًس يب ٚغُٛك ػٍ شحم

فليٗؼَ عي حلظْٜب ،هي هالل ٌُح حأعظزخٍ حلدٌحطٖٗ ،و دي أى ٗ دْى كديٗغ طـَردش ٗوٜد٘شٗ ،دخُي فِ٘دخ هدخ أ
قسم الدين والسياسة

ع٘ي ٍأصّ ،أ أًى ٓوعضّ ،أ هطَ علٔ قلذ رَ٘ ،طـَرش أ ًعَب عٌِدخ ٗد٘جخ ك هدخ عديح ُدٌٍ حإلٗدخٍحص حليحلدش حلظدٖ
طزخىلِخ هأ حري عَرٖ .فوي ٌٍُ حإلٗخٍحص ٗلدْف لٌدخ ّ
أى حلي٘لٔدْب عٌدي حردي ٍٗدي لدْ٘ غَٗزدخ ك عدي حلوـخُديسّ ،اى اد ّل
أهخم حلوأل أقَد الٔ هـخُيس حلظيدّْٓ ،الدٔ هـخُديس حأٓدظيخهش أكؼدَ هدي هـخُديس حل ٘دف حلظدٖ ُدٖ أهد ٚهٜدخثٚ
حلوعَفش حلْٜف٘ش اًح ًلي فِعٌخ الٔ حلظوِ٘٘ حلوليًّٖ فٖ ٌُح حل٘ؤىّ 106،اى كخى هلٖ حليٗي ري عَردٖ قدي ًٔدذ الدٔ
حرددي ٍٗددي حلعلددن بروددخ هدد ّٚهللا عزددخىٍ هددي حلٌزّ٘دد٘ي ّأطزددخعِن هددي حرّل٘ددخء هددي حلعلددن رددخهلل هددي ؿِددش حليدد٘ ٞحإللِددٖ
حأهظٜخ ٖٛحلوخٍؽ عي حلظعلن حلوعظخى هي حليٍّ ّحأؿظِخى هخ أ ٗييٍ حلعيدل هدي ك٘دغ ف دٍَ أى ٜٗدل ال٘دَب 107هدخ
ٗئكي عيم غَحرش حلظـَرش حلْٜف٘ش عي حلَّف حلَٗيٗش.
عخٕ أرْ حلْل٘ي هيزالك علٔ حلٌظَ حلعيلٖ ليِن حل ْى هدي كْلدَ ،هوخٍٓدخ ك للوـخُديس للظللدٖ رخلي٠دخثلّ ،لعدل
حٗظَحٌُٗ َ١ي حليعل٘ي حرهالقٖ ّحلي َٕ ،فٖ ٗو ٚحلي٘لْٔب ُْ ،هخ كيح رَ الٔ أى ٗ٠ديٖ علدٔ حلي٘لٔدْب
حٓوخ ك حعظزٍَ حلْٜف٘ش هي أٓوخثِن حلوخٛش ُّْ ،بحلعخٍب رخهللبّ .
اى لٌِح حأٓن حلدٌٕ حهظدخٍٍ حردي ٍٗدي لةٗدخٍس
الٔ حلي٘لْٔب ُّْ ،108حأٓن حلٌٕ ٍّى فٖ فظْٓ حلـي ،ىألظَ فٖ ٌُح حلٔ٘خق ،اً ٗزيّ ّ
أى حري ٍٗدي َٗٗدي لعخٍفدَ
أى ٗ ْى ف٘لْٔفخ ك ًح عوق ْٛفٖ ،فـوأ لَ ر٘ي هييهخص حلطَٗق حلْٜفٖ ًِّخٗخص حل وخل حلٌظَٕ قزل أى ٗيٌب
رَ فٖ أطْى حل ٘ف حلْٜفٖ.
ج -ػٍ انصٔج ظبْس ـ ثبطٍ:
ْٗاّددف حرددي ٍٗددي كؼ٘ددَحك هددي هيددخُ٘ن حلظٜددْب ّآل٘خطددَ فددٖ ٓددز٘ل حلوعَفددش حليلٔددي٘شّ ،هددي أُددن ُددٌٍ حلويددخُ٘ن
هيِْهخ حلظخَُ ّحلزخ١يُّٗ ،عظزَ هيِْهخ حلظخَُ ّحلزخ١ي هي حلويخُ٘ن حرٓخٓد٘ش للظيل٘دي حلٜدْفّٖٗ ،زديّ أ ّى حردي
ٍٗددي ًيلِوددخ هددي هعٌخُوددخ حلٜددْفٖ الددٔ هعٌددٔ فلٔدديٖ ،فٜددَب حلودديلْل حلٜددْفٖ للزددخ١يّ ،حٓددظزيل رددَ هدديلْأك
ٗ -106وِ٘ حري هليّى ر٘ي أًْحي ػالػش هي حلوـخُيحص:
 هـخُيس حلظيْٓ ُّٖ ،حلْقْب عٌي كيّى هللا (ٍّ )75ٙعخٗش حرىد هأ هللا فٖ حلظخَُ ّحلزخ١ي رخلْقْب عٌي كيّىٍ ،هَحقزخ ك أكْحل حلزخ١ي ()92ٙ هـخُيس حأٓظيخهش ُّٖ :طيْٗن حلٌيْ ّكولِخ علدٔ حلظْٓد ٢فدٖ ؿو٘دأ أهالقِدخ ،كظدٔ طظِدٌد ردٌلف ّطظليدق ردَ ،فظلٔدي أهالقِدخ ّطٜديٍ عٌِدخ أفعدخل حلو٘دَرِْٔلشّ...كْٜل ٌٍُ حأٓظيخهش رعالؽ هلق حلٌيْ ّهيحّحطِخ رو٠خىس حلِْ٘س ّهوخليش حلِْٓ ّهيخرلش كل هلق ٗلْ هي ًئَ ُّدْحٍّ ،حلو٘دل ال٘دَ ّحأعظديحى
رَ ،رخٍط خد ٟيٍ حٙهَ...ػن هأ ٌُح حلعالؽ أري هي حلٜزَ علٔ هَحٍطَب ()77 -76
 هـخُيس حل ٘ف ّحأ١الي ُّٖ ،هلْ حلٜيخص حلزَ٘ٗش ّطعط٘ل حليْٓ حلزيً٘ش رخلَٗخٟش ّحلوـخُيس ،كظٔ ٗلٜل للَّف هدخ ٓد٘يأ رعدي حلودْص هدي حلوطلدأ أّ هدخ ٗيدَدهي ًلف .)82ٙ(...حًظَ :شفبء انهبام ٔرٓرٚت انًهبام ،طق هلوي هط٘أ حللخفن ،ىحٍ حلي َ ىه٘قٍْٗٓ -ش ،ىحٍ حلي َ حلوعخ َٛرَّ٘ص -لزٌخى1996 ،1١ ،
 -107انفزٕحبد انًكٛخ ،حلوَؿأ حلٔخرق490 ٙ ،
 -108فيم انًمبل89 ٙ ،
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َٜٗ٘الدين
فلٔي٘خك ،ك٘غ قسم
والسياسةهعٌٔ بحلزَُخىب .109ليدي أّٓدْ حلٜدْف٘ش هيِدْم حلزدخ١ي ،حًطالقدخ ك هدي أػدَ ه٘دٍِْ
عٌيٍ ُْ

ٗيددْل ّ
اى لليددَآى اددخَُحك ّرخٌ١دخ كّ ،110حعظٌددٔ حلٜددْف٘ش رخلزددخ١ي كظددٔ أٛددزق علودخ ك هددي حلعلددْم ،رددل أٛددزق غخٗددش
111
والسياسة حلْٜف٘ش رخرَٓحٍ حلظٖ أ ٌٗزغٖ ك٘يِخ لغَ٘ أُلِخ فخلوَق ك ّل حلوَق ّ
ردغ حلعلدن
حلزخ١ي عٌي
حلعلْم.
ّحٍطز ٢الدين
قسم

لغَ٘ أُلَ كوخ ٗيْل أرْ كخهي ،112فخلعْحم فٖ غطخء حلٔـظدـَّٗ 113ـدذ أى ٗزيدْح كدٌلف ،اً لدْ٘ كد ّل ٓدَ ٗ ٘دف،
ّأ ك ّل كي٘يش طُعَّ ٝطُـلّٔ ،هي أف٘ٔ َٓ حلَرْر٘ش فيي كيَ.
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ل٘ٔض ٌٍُ حلوعخًٖ حلْٜف٘ش رع٘يس ك ّل حلزعي عي طي َ٘ حري ٍٗيّ ،اى كخى حإلُخد حلٌٕ ٓد٘وَؿِخ ف٘دَ اُخردخ ك
ٗلَ ٙعلٔ هعيْل٘ش أكؼَّٗ ،ظوٌ هٔلش فلٔي٘ش أّٟق٘ٓ .ئْٓ أردْ حلْل٘دي ٛدَكَ حليلٔديٖ علدٔ ُدٌح حلدِّؽ
حلٜددْفٖ :اددخَُ /رددخ١ي ،حلددٌٕ ٜٗددزق ه٘ دَّعخ ك فددٖ ف٠ددخء أًددخًٖ طوظلددف ف٘ددَ فطددَ حلٌددخّ فددٖ حلظٜدديٗق.
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ّٓدد٘لَ ٙعلددٔ اعطددخء حلـوِددٍْ هددخ ٗددٌيعِن هددي اددْحَُ فددٖ ًْٜٛددَ حلظددٖ ّؿِِّددخ الددِ٘نّ ،روخٛددش بهٌددخُؾ
حرىلشب ّبريحٗش حلوـظِيب ،ك٘غ ٗي ّيم فٖ حرّل حلعيخثي حلْحؿزش ّفٖ حلؼخًٖ حرك خم حلييِ٘ش حلوٍِْ٘س ،هعظٌ٘خ ك رٌٍِ
حلظْحَُ لظؤػَُ٘خ حل زَ٘ فٖ حلٌيّْ هظـٌزخ ك طؤّٗلِخ ،كظٔ أ طييي حل٘دَٗعش أُو٘ظِدخ فدٖ ك٘دخس حلٌدخّّٓ 116.د٘ظي َّ
فٖ كظذ حلزَُخى لوخ ٗعظييٍ حلليخثق حلوي٘ش حلظٖ ٗـذ أأ ٗطّلأ علِ٘خ اأ حلعخٍفْى رخهللُ .دٌح حلظو٘٘دِ رد٘ي حلظدخَُ
ّحلزخ١ي عٌي حردي ٍٗدي ،لدْ٘ طو٘٘دِحك رد٘ي حلل ودش ّحل٘دَٗعش ،ردل ّ
اى حل٘دَٗعش ًئدِخ طلودل ُدٌح حلظو٘٘دِ ،فٌ٘ئدن
حلَ٘ي ًئَ اخَُحك ّرخٌ١خك ،كوخ حًئن حليَآى عٌي حلْٜف٘ش الٔ اِدَ ّرطدي ّكدي ّهطلدأّ .حًئدخم حل٘دَي الدٔ
اخَُ ّرخ١ي ُْ حلٌٕ ٓ٘ٔدوق رِدٌح حلظالقدٖ رد٘ي حل٘دَي ّحلل ودش ،عٌديهخ ٗظعدخٍ ٝادخَُ حل٘دَي هدأ حللي٘يدش
حليلٔي٘ش ،فظظي هل آل٘ش حلظؤّٗل هي أؿل حلـوأ ر٘ي حلليخثق حلوظعخٍٟش ،رد٘ي حلزدخ١ي حل٘دَعٖ ّحلزَُدخى حليلٔديٖ.
ٌٍُّ حلليخثق حلوظعخٍٟش اخَُحك حلوظْحفيش رخٌ١خ ك ُٖ حلَٔ ْٓحء كخى ٓ َّحك َٗع٘خ ك أّ ٓ َّحك فلٔي٘خك ،فِٖ هي بحلعلدن
حلٌٕ أ ٓز٘ل الٔ اف٘خثَب فٖ غَ٘ هْحٟعَ 117.هدي ُدٌح حلعلدن هدؼالك بحل دالم فدٖ علدن حلزدخٍٕ ٓدزلخًَب فِدْ هودخ
ٗلَم اػزخطَ فٖ كظخد ،118فِْ اًى ،هي حلَٔ حليلٔيٖ حلٌٕ ُْ أٗزَ رؤٓدَحٍ حلٜدْف٘ش حلظدٖ هٌعُْدخ عدي حلولدق.
 -109حًظَ َ١ :عزي حلَكوي ،رجدٚد انًُٓ ف ٙرمٕٚى انزساس ،حلوَكِ حلؼيخفٖ حلعَرٖ ،د.ص154 ٙ ،
 -110حًظَ :حلغِحلٖ ،يشكبح األَٕاز ٔييفبح األسساز ،طق عزي حلعِِٗ حلَّٔ٘حى عخلن حل ظذ161-160 ٙ ٙ ،1950 ،
 -111حلغِحلٖ ،إحٛبء ػهٕو اند ،ٍٚىحٍ حلوعَفش ،رَّ٘ص ،ؽ 19 ٙ ،1982 ،1
 -112يشكبح األَٕاز118 ٙ ،
 -113حًظَ :حليَٕ٘٘ ،انسسبنخ انمشٛسٚخ ،طق عزي حللل٘ن هلوْى ّهلوْى ري حلَ٘ٗف ،ىحٍ حل٘عذ ،حليخَُس ه١ ،َٜزعش 157 ٙ ،1989
 -114يشكبح األَٕاز117 ٙ ،
 -115فيم انًمبل100 ّ 98 ٙ ،
 -116يُبْ األلنخ ،هَؿأ ٓخرق173 ٙ ،
 -117رٓبفذ انزٓبفذ29 ٙ ،
 -118انزٓبفذ356 ٙ ،
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والسياسة
الدين
قسم
فٖ ّ
أى هي حلعلن هخ بأ ٗـذ أى ٗ ظذّ ،أ أى ٗ لف حلٌدخّ حعظيدخىيٍيّ ...،هدي أػزظدَ
ٗلظيْى
ّحلْٜف٘ش
فخليالٓيش

فٖ غَ٘ هْٟعَ فيي الن ،كوخ ّ
أى هي كظودَ عدي أُلدَ فيدي الدنبّ 119.أ ٗو دي أى ٗيِدن حلظلدن ٌُدخ اأ فدٖ ٟدْء
كخهي حلٌٕ َٗر ٢اف٘خء حلَٔ رخل يَُّ ،دْ هدخ ٓد٘لخكن حردي ٍٗدي ًئدَ علدٔ ٟدْثَ أردخ
الدينأرٖ
حلْٜفٖسمعٌي
حلٔ٘خق
والسياسة
ق
كخهي ،ف٘ خى ٗظِوَ ردظِن قَٗزدش هدي ُدٌح حلوـدخل .ل ّ
دي حردي ٍٗدي حليي٘دَ ،علدٔ هدالب حلٜدْف٘ش ،أ ٗعظزدَ حلظدخَُ
قٍْ٘حك ،رل ّ
اى حلظخَُ عٌيٍ قي ٗ ْى هٌزأ حلوعَفشّ ،هي ػن كَ َٛعلَ٘ ّكليَ رَ.
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ل -ث ٍٛانرٔق انفمٓٔ ٙانرٔق انفههف:ٙ
ًي ّيم ٌُخ فَٟ٘ش طِعن ّ
أى هٌخىحس حري ٍٗي ،فدٖ بريحٗدش حلوـظِديب رودخ أٓدوخٍ بحلدٌّق حلييِدٖب ،طلودل هٔدلش
ْٛف٘ش ادخَُسٗ ،و دي حعظزخٍُدخ هدي آػدخٍ حلز٘جدش حلييِ٘دش حلٜدْف٘ش حلظدٖ طَعدَي فِ٘دخ ،هخٛدش ّ
ّأى حردي ٍٗدي لدن
ٗ٠ز ٢هخ ٗعٌَ٘ رٌِح حلويِْم علدٔ غ٘دَ عخىطدَّ .عٌديهخ ٗظدل هيِدْم هدخ عٜدّ٘خ ك عدي حلظليٗديّ ،
فدبى حللدَؽ ٗدالُم
ططز٘يخطَ.
ّ
اى حليألش حلعَر٘ش ل لوش ًّق طَطز ٢فٖ حللي٘يش رخلولْٔٓخصّ ،ططلدق كلودش ًّق علدٔ حلوعدخًٖ هـدخُحك،121
َّٗر ٢حلوعـن حليلٔيٖ حلٌّق رخلظـَرش حل٘وٜ٘ش حلظٖ أ طظي٘ي ريْحعي هعٌ٘شّ ،طظيهل فَ٘ حلوْ٘أص ،122ل ي ٌُح
أ ٗعٌٖ ّ
أى حلٌّق حلييِٖ لَ عالقش رخأٓظلٔخى .فخأٓظلٔخى رخعظزخٍٍ بىل٘الك ٌٗيديف فدٖ ًيدْ حلوـظِدي أ طٔدخعي
ّ
برى هخ أ ٗييٍ علٔ حلظعزَ٘ عٌَ أ ٗيٍٕ أًَ
حلعزخٍس عٌَ ّأ ٗييٍ علٔ ارَحٍُ ّااِخٍٍب ُّْ عٌي أرٖ كخهي،
ُّن ّه٘خل أّ طلي٘قّ ،أ ري هي اٍٍِْ ل٘عظزدَ رؤىلدش حل٘دَٗعش لظٜدللَ رخرىلدش أّ طِٗيدَب 123.اًح كدخى حلدٌّق
لْ٘ حٓظلٔخًخ ك رٌِح حلوعٌٔ ،فوخًح ٗعٌٖ؟
أ ّهخ أرْ كخهي حلغِحلٖ ،حلدٌٕ ٗزديّ ّ
أى حردي ٍٗدي ٗٔدظلِوَ ،ف٘ظلديع عدي ًّق حل٘دعَ حلدٌٕ ٗيدَّق ردَ ٛدخكذ
حلعددَّ ٝردد٘ي حلوددُّْى ّغ٘ددَ حلوددُّْىُّ ،ددْ ًّق ٗوددظ ٚرددَ قددْم ُّٗلددَم هٌددَ آهددَّى .فخلددٌّق ًددْي هددي
باكٔخّ ّاىٍحلب ّؿيحًٖ ٗيْٓ عٌي رع ٞحلٌخّ ،ف٘ٔظوَؿْى هٌدَ بحلوْٓد٘ئ ّحرغدخًٖ ّحرّطدخٍب ّٗعطدل
عٌي آهَٗيّ 124.هي ؿولش هي ٗيْٓ حلٌّق عٌيُن حلييِخءّ ،حلويْٜى :بحلوـظِيّىبّ ،
رى حري ٍٗي ٗعظزَ حلييَ٘

 -119انزٓبفذ463 ٙ ،
 -120هٌٔ أرْ ُٗي ،انًدُٚخ انفبضهخ ػُد اثٍ زشد ،هٌ٘ؤس حلوعخٍب172 ٙ ،2000 ،1 ١ ،
 -121حًظَ :حري هٌظٍْ ،نهبٌ انؼسة ،حلوـلي حلعخَٗ ،ىحٍ حلي َ112-111 ٙ ٙ ،
 -122حًظَ :انًؼجى انفههف ،ٙحلٜخىٍ عي هـوأ حللغش حلعَر٘ش ،حلِ٘جش حلعخهش ل٘ئّى حلوطخرأ حرهَ٘ٗش89 ٙ ،1983 ،
 -123انًهزيفٗ ،هَؿأ ٓخرق173 ٙ ،
 -124حلغِحلٖ ،يشكبح األَٕاز ٔييفبح األسساز ،طق عزي حلعِِٗ عِ حليٗي حلَّٔ٘حى ،عخلن حل ظذ167 ٙ ،1950 ،
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والسياسة
هـظِيحكّ ،عٌيهخقسم الدين
حلٌّق فٖ حلييَ ،فبًَ ٗظلَل فٖ ف٠خء ٌٍُ حلؤخثل حلظٖ لن ٌٜٗذ علِ٘خ ىل٘ل ّأ ٌٗظزَ
ٗٔظعول

الِ٘خ هي حلييِخء اأ هْحِٛن هوي ه ّٚرٌٍِ حللخّٓدش كخّٓدش حلدٌّقُّ ،دٖ أقدَد الدٔ هيِدْم حللديّ حلوئٓدْ
فخلوـظِددي هددي حلييِددخء ،عٌددي أرددٖ كخهددي ،لددَ بفددٖ كددل هٔددؤلش ًّق ٗوددظ ٚرِددخبّٗ ،يد ّْٝ
حلعلو٘د
دش .والسياسة
الدين
علددٔ حلوعَفددش قسم
حلغِحلٖ بًلف الٔ ٍإٔ حلوـظِيب ،125ف ّ
ؤى ٌُخل هٌطيش فيِ٘ش أ ٗل ن فِ٘خ ْٓٓ حلٌّق حلييِٖ.
فخلييَ٘ حلٌٕ لَ الوخم كزَ٘ رخلييَ قي طعظَ َٟرع ٞحلؤدخثل حلظدٖ أ ٗٔدظط٘أ ر٘دخى ىل٘دل ّحٟدق علِ٘دخ ،هؼدل
حلٌخقي حلٌٕ ٌٜٗض الٔ حل٘عَ ،ف٘ـيٍ ؿو٘الك هًُّْخ ك ىّى أى ٗٔظط٘أ ؿالء هْح١ي حلـوخل ّحلُْى فَّ٘ .ك٘ف هخ
كخى حللخل ،فٌلي فٖ هـخل حلييَ ً٘ظغل رول ش هظعخل٘ش عي كل طليٗي ،هل ش طئَ رطَٗيدش ًحط٘دش ٓدززخ ك هدي أٓدزخد
حأهظالب حلييِٖ ّطئْٓ لظْٜٗذ حلوـظِيٗي عٌيٍ ،126اًِخ هل ش طٌيديف ٗدَحٍطِخ هدي حلعودل حلييِدٖ حلو٠دٌٖ،
كوددخ ٌٗيدديف بحللدديّ حلٜددٌخعٖب هددي عوددل حلطز٘ددذ ّطـَرظددَ حلعلو٘ددشّ 127.حلددٌّق حلييِددٖ ٌُددخ ًددْي هددي حللدديّ
حلٜددٌخعٖ حلددٌٕ ٌٗيدديف هددي عوددل حليي٘ددَ ّطـَرظددَ حلييِ٘ددش ،ل ددي طي٠دد٘ل حرددي ٍٗددي طعز٘ددَ بحلددٌّق حلييِددٖب علددٔ
هظعدخل لعلدَ ُدٌح
بحلليّ حلٌٜخعٖب ُْ حهظ٘خٍ ىحل علٔ هل ش عٜ٘ش علٔ حلظليٗدي ،128هل دش طٌظودٖ الدٔ ف٠دخء
ٍ
حلي٠خء حلييِٖ  -حلْٜفٖ حلٌٕ طَعَي فَ٘ حري ٍٗي.

ل ي ،اًح كخى هْقف حري ٍٗي هي حلظّْ ٜب هْقيخ ك اٗـخر٘خك ،فلدن لدن ٌٗظيديٍ ّلدن ٌٗظٜدَ لدَ حًظٜدخٍحك كدخهالك كودخ
فعل ؿيٍ ّأرْ كخهي هي قزل؟
ّ
اى عيم حأًظٜخٍ حلَٜٗق ّحلوزخٗدَ للظٜدْب ٗئدٍَ عٌدي حردي ٍٗدي كدْى َ١حثدق حلظٜدْب َ١حثدق غ٘دَ
ًظَٗش هي ؿِدشّ ،كدْى حلظعلد٘ن حلٜدْفٖ لدْ٘ هدي حلظعلد٘ن حل٘دَعٖ فدٖ ٗدٖء هدي ؿِدش أهدًَٓ ،لدف ّ
أى حلظعلد٘ن
حلَ٘عٖ طعل٘ن ًخفأ لألكؼَ فٖ ك٘ي ّ
أى حلظعل٘ن حلْٜفٖ طعل٘ن هخ٠ٗ ٙدَد الدٔ حلزدخ١يًّ ،لدي ،كودخ ٗيدْل أردْ
كخهي حلغِحلٖ:ب ...لن ًظعزي رخلزخ١يّ ،اًوخ أ ّهش هلوي هي آهي رولوي ـ ٛلٔ هللا علَ٘ ّٓلن ـ اخَُحك ،اً أ ّقْب
علٔ حلزخ١ي...ب.
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 -125انًهزيفٗ322 ٙ ،
 -126ريحٗش حلوـظِي ،ؽ 11 ٙ ،5
 -127حًظَ :حري ٍٗي ،زسبام اثٍ زشد انطجٛخ ،طق ؿٍْؽ قٌْحطٖ ّٓع٘ي ُحٗي ،حلِ٘جش حلوَٜٗش حلعخهش لل ظخد330 ٙ ،
ٗ -128يْل حلغِحلٖ :بّلْ حؿظوأ حلعيالء كلِن هي أٍرخد حلٌّق علٔ طيِ٘ن هعٌٔ حلٌّق لن ٗييٍّح علَ٘ب حلو٘ خس167ٙ ،
 -129حلغِحلٖ ،انًهزيفٗ يٍ ػهى األصٕل١ ،زعش هلوي عزي حلٔالم عزي حل٘خفٖ ،ىحٍ حل ظذ حلعلو٘ش رَّ٘ص لزٌخى148 ٙ ،1993 ،1١ ،
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الدين ّ
والسياسةطعل٘ن غَ٘ َٗعٖ طعل٘ن هَفدْ ٝفدخلظعل٘ن حليلٔديٖ ُدْ أٗ٠دخ ك طعلد٘ن غ٘دَ ٗدَعٖ
أى كل
قسمٗعٌٖ
ّل ي ٌُح أ
ّل ٌَ طعل٘ن هيزْل ،ك ّل هدخ فدٖ حرهدَ أًدَ طعلد٘ن ٗـدذ كـزدَ عدي غ٘دَ أُلدَ كدخلظعل٘ن حلٜدْفّٖ ،اػزخطدَ فدٖ غ٘دَ
حعظيخىٍ النّ .لعل ٌُح حلوْقف حلَٗيٕ هي حليٍّّ حلظٖ طليخُخ أٗ٠خ ك هي بحرهَ حلغخلذ
حلٌخّوالسياسة
ل٘فسم الدين
هْٟعَ ّط ق
ب فٖ ع ٍَٜإٔ هي كظذ حري طْهَص حلٌٕ ُعَب عٌَ حلعٌخٗش رِخ ،فيي ح١لأ حردي ٍٗدي علدٔ هـودْي بأعدِ هدخ
ٗطلذب َّٗف بحلعي٘يس حللوَحً٘شب حلظٖ أكي فِ٘خ حري ٍٗي ّ
بأى فدٖ حلطَٗيدش حلـوٍِْٗدش حأكظ٘دخّ ١حلٔدالهش هدي
كل ع٘دذ ّحلٌـدخس هدي كدل ط٘دْٖٗ ّفظٌدشبّ ،
رى حلوطلدْد حلوْحازدش علدٔ حلْادخثف حل٘دَع٘ش ّحألظدِحم رظعظد٘ن
حلليْق حإلٓاله٘ش ّٓلْل حلطَٗيش حللٌي٘ش حلٔولش ّحلزعي عوخ ٗييف عيخثي حلوئهٌ٘ي.
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ّ
اى غلزدش حلظؤهددل حليلٔدديٖ علددٔ حرددي ٍٗدي ّغلزددش هٌِددش حلي٠ددخء ّٗوٜدد٘ش حليي٘دَ عل٘ددَُ ،كد ّل ًلددف ٓددٌ٘ظؾ ليٗددَ
هْحقددف هددي حلوعددخٍب حلظددٖ طٌد ّي عددي حلظعلدد٘ن حل٘ددَعٖ ،ف٘يددف هددي حلظٜددْب هْقددف حلٔد ْص أ هْقددف حلددَف،ٞ
ّٗزيٕ َٛحهش فٖ اًحعش هيخأص حلْٜف٘ش فٖ حلويٌٗش حإلٓاله٘ش ه٘يش حليظٌش ،كوخ أريٓ حلوْقف ًئَ هي هيدخأص
حلوظ لودد٘ي ّحلظٜددَٗق رويددخأص حليالٓدديش ،كوددخ علَّوددَ حلظيل٘ددي حليلٔدديٖ حرًيلٔددٖ هخٛددش هددأ حرددي ١ي٘ دل .ليددي ٗددّ٢
حلْٜف٘ش فٖ حلظؤّٗدل كودخ ٗد ّ٢غ٘دَُن هدي حلوظ لود٘ي ّبهظيلٔديش حلعٜدَب فؤً٘دئّح أقخّٗدل غَٗزدش عدي حلوـظودأ
حإلٓالهٖ برع٘يس عي اخَُ حلَ٘ٗعشب كي٘لش ربٗخعش حليْ ٟٔحلعييٗش ،131لٌح ٓ٘ ْى هْقف حليخٛ ٖٟخٍهخك ،هي
ٌٍُ حرقخّٗل ؿو٘عِخ ،حًٔـخهخ ك هأ هيٜي حل٘خٍي حلٌٕ هخ رعغ اأ لَفأ حأهظالب.
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ّ
ّرى فدٖ حلوعَفدش حلييِ٘دش ،حلظدٖ ُدٖ
ٓ ض حري ٍٗي ،كًَْ فيِ٘خك ،عي حلوعَفدش حلٜدْف٘ش رغدَح ٝعول٘دش،
هعَفددش قَٗزددش هددي حلٌددخّ ،كيخٗددش ّهخٛددش عٌددي هددي أ ٗددَٓ هددي حلييِددخء فَقدخ ك ردد٘ي حلْحؿددذ ّحلي٠دد٘لش ،رددل ُٗدديهل
اى حلظْٜب اًح لن ٗ ي ٗغٌٖ عي حلييدَّ ،
حلي٘٠لش فٖ حلْحؿذّ 133.
فدبى حلييدَ ٗغٌدٖ عدي حلظٜدْب ،كودخ ٗئكدي ًلدف
أقطخد حلْٜف٘ش أًئِن 134.أ ّهخ حلظْٜب ،فلْ٘ اأ فلٔديش كوخل٘دش لعلدن حلييدَّ 135.حردي ٍٗدي ٗديٍل ّ
أى حلييدَ ًحطدَ
ٗيظ ٖ٠حلي٘٠لش حلعول٘ش حلظٖ ُٖ حلظيْٓ حلظٖ طظـٔي فٖ ٛلش حلٌيّْ ،فدٖ حلٜدلش حلظدٖ طظَطدذ علِ٘دخ حلٔدعخىس

 -130هلوي ري َٗٗيش ،اثٍ زشد انصفٛد ،ىٍحٓش ّػخثي٘ش ،1١ ،هطزعش حلٌـخف حلـيٗيس48 ٙ ،1999 ،
 -131يُبْ األلنخ ،هَؿأ ٓخرق251 ٙ ،
 -132ثداٚخ انًجزٓد ،ؽ 87 ٙ ،3
 -133ثداٚخ انًجزٓد ،ؽ 355 ٙ ،2
 -134حًظَ :أكوي ٍُّق ،لٕاػد انزيٕفٛ ،للَ هلوي َُُٕ حلٌـخٍ ،علٖ هعزي فَغلٖ ،ىحٍ حلـ٘ل رَّ٘ص153 ٙ ،1992 ،1 ١ ،
 -135حللـْٕ ،انفكس انهبي ،ٙؽ 58 ٙ ،2
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ٌُخوالسياسة
الدين
حرهَّٗش ،136،قسم
طؤك٘ديٍ ّ
أى هلخٓدي حرهدالق هدي حلييدَ طٌزدأّ 137حًظٜدخٍٍ للوعَفدش حلييِ٘دش ّٓد ْطَ عدي
ّهي

حلوعَفش حلْٜف٘ش.
قسم الدين والسياسة

ّ
اى حري ٍٗيَٗ ُّْ ،ر ٢حلييَ رخلي٘٠لش ّرخرهالق عوْهخكٗ ،عٖ كيّى حلوطخد حلييِٖ فٖ عالقظَ روْحٟد٘أ
حلظْٜب حرػَ٘س ،ك٘غ ٗيٍل ّ
أى حرهٍْ حلَحؿعدش الدٔ حلل دن حرهدَّٕ أطِدن حليي٘دَ رخليٜدي حرّل 138.رخلظدخلٖ،
فٌِح حلـخًذ حلٌٕ ُٗيٜل حليْل فَ٘ حلظْٜب ُْ ؿخًذ طلٜل لليي٘دَ هٌدَ كيخٗدش اًح ُدْ طٌدخّل حلووخٍٓدش حلييِ٘دش
فٖ ط خهلِخ ّحًظزَ الٔ هيخٛيُخ ،أ ّهخ اًح حقظ َٜحلييَ٘ علٔ حلٌظَ الٔ حرك خم ًظدَس هـدَىس عدي هيخٛديُخّ ،
فدبى
كؼَ٘حك هي حلييِخء ٗظَِ فِ٘ن قلش حلظٍْي لعيّلِن عي حلوٌيعش حلويٜدْىس رخل٘دَٗعش ،فْ٘٘ٗدْى علدٔ حلوعَفدش فدٖ
عَُٜن كلودخ طٜديٍّحٓ ،دْحء كخًدض حلوعَفدش هعَفدش فيِ٘دش أّ فلٔدي٘ش أّ ٛدْف٘ش ،فٜ٘دزلْى ٓدِخهخ ك للٌيدي هدي
َ١ب حلييِخء كخري ٍٗي حلـي ،كوخ ٍأٌٗخ هي قزلّ ،حري ٍٗي حللي٘ي حلٌٕ ٗ ا ؼَِّ عيى حلييِخء حلدٌٗي كدخى حلييدَ ٓدززخ ك
ليلش طٍْعِن ،فٖ ك٘ي ّ
أى حلييَ ٗيظ ٖ٠رٌحطَ حلي٘٠لش حلعول٘شّ 139كخري كِم حلٌٕ ٜٗوِن رخلئق ّحأًظٔخد الٔ
حلييَ بحلالرْٔى ؿلْى حل٠ؤى علٔ قلْد حلٔزخي ،حلوٌِْٗى رُل حلَ٘ َُٗن ،حلٌخَّٛى لِدن علدٔ فٔديِنب،140
فعَّحُن هي كل ف٘٠لش أهالق٘ش .كوخ ٜٗزلْى ِٓوخ ك للْٜف٘ش كخلغِحلٖ فٖ حإلك٘خء حلٌٕ لن ٗظَل ّٛف قيف فٖ
كظخد حلعلن اأ ًزُِن رَّ ،141هي َ١ب حليالٓيش.
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ل ددي ،لعددل أكؼددَ هددخ ٛددَب حرددي ٍٗددي  -حلي٘لٔددْب عددي حلظٜددْب أًددَ ّؿددي فددٖ حليلٔدديش حللٔددٌٔ ُّٗددخىس
فخلي٘٠لش حلظٖ ٗيًيى كْلِخ حلظٜدْب أ طغ٘دذ عدي حأُظودخم حليلٔديٖ ،ك٘دغ طُيٜدل حليلٔديش حليدْل فِ٘دخ فدٖ أفدق
ًظَٕ َٗ١ ٖٟوْف ٍؿل غلزض علَ٘ حلعزخىس حلعيل٘ش ّ١ولض ُوظَ الٔ حليِن حلٔزـزدـٖ حلعيالًدٖ ل دل حلظدْحَُ
حلظٖ طل٘ ٢رَ ،رًَ كخى ٗئهي ّ
أى حلعيل اىٍحل حرٗ٘خء رؤٓزخرِخ ،ف خًض ًظَطَ الٔ حلي٠دخثل ًظدَس ف٘لٔدْب كودخ
كخًض ًظَطَ الٔ حلعزخىس ًظَس ف٘لْٔب فؤك ٜٔحلي٠خثل ٍّطزِخ ّعَب هٌِلظِخ فٖ حلويٌٗش ّأٍٗدي الدٔ ١دَق
كوددل حلٌددخّ علِ٘ددخ ،لظٜددزق حلويٌٗددش هيٌٗددش فخٟددلش ،أ ًظددَس هظٜددْب هٌ٘ددغل رخلددٌحص أكؼددَ هددي حً٘ددغخلَ رِوددْم

 -136فيم انًمبل121 ٙ ،
 -137ثداٚخ انًجزٓد ،ؽ ٔ ،63 ٙ 2ثداٚخ انًجزٓد ،ؽ 373 ٙ ،5
 -138ثداٚخ انًجزٓد ،ؽ 343 ٙ ،1
 -139حًظَ :حري ٍٗي ،فيم انًمبلًَ٘ ،س ألزَ٘ ًً َٕٜخىٍ ،ىحٍ حلوَ٘ق رَّ٘ص لزٌخى34 ٙ ،3 ١ ،
 -140حًظَ :حري كِم ،بزسبنخ انزهخٛص نٕجِٕ انزخهٛص ب ٟوي ٍٓخثل حري كِم حرًيلٖٔ ،طق اكٔخى عزخّ ،ؽ 3حلوئٓٔدش حلعَر٘دش لليٍحٓدخص ّحلٌ٘دَ١ ،
173 ٙ ،1987 ،2
ٗ -141ظِن حلغِحلٖ حلييِخء رخلٌيخق (ّ ،)5ٙحإلقزخل علٔ حليً٘خ ( ،)42 ٙحإلك٘خء ،هَؿأ ٓخرقٌُّٗ .ذ  َ١عزي حلَكوي الٔ ّ
أى حرهالق٘٘ي كخًْح ٗظعَٟدْى
للو٠خٗيش ّحلوَحقزدش كلودخ ّقدأ طيَٗدذ فيِدخء حليدَّي ّطْٓد٘أ ًيدًُْن .حًظدَ ىٍحٓدظَ :حإلٓدِخم حلوغَردٖ فدٖ حلظدَحع حإلٓدالهٖ آدِخم أهالقدٖ ،هـلدش حلظدخٍٗن
حلعَرٖ ،حلعيى حلَحرأ عَ٘24 ٙ ،2000 ،
ّ -142حًظَ أٗ٠خ ك ًيي أرٖ حللٔي حلعخهَٕ للييِخء ،ايػ و ثًُبلت ايس وّ .154 ٙ ،حل ٌيٕ ،زسبنخ ف ٙانفههفخ األٔنٗ90 ٙ ،
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قسم
والسياسة أُو٘ش حلعزخىس حلعيل٘ش حلوٌٜزّش علٔ حلظؤهل فٖ حل ْى عْ ٌٍُ ٝحلعزخىس حلظٖ طـعل
الدين ًزَّ الٔ
ّق٠خٗخٍ .كوخ
هـظوعَ

حلْٜفٖ هٌ يجخ ك ْ١ل حلْقدض علدٔ حلدٌحص ّط دخى طٜدَفَ عدي حل دْى هدي كْلدَ 143.فدبًح كخًدض حل٘دَٗعش حلوخٛدش
والسياسة علن َٗ١ق حٙهَس ،حلٌٕ بُْ حلعلدن ر ٘ي٘دش طٜدي٘ل ُدٌٍ حلودَآس عدي ُدٌٍ حلوزخثدغ
كخهيُٖ ،
أرٖالدين
رخ لل وخء ،عٌي قسم
حلظٖ ُٖ حللـخد عي هللا ـ ٓزلخًَ ّطعخلٔ ـ ّعي هعَفش ٛديخطَ ّأفعخلدَبّ ،144
فدبى ُدٌٍ حل٘دَٗعش عٌدي حردي ٍٗدي
ُٖ حلعلن رخلوٌْٜعخص علوخ ك طخهخ ك لوعَفش حلٜخًأ هعَفش طخهش.
ٓ د ض حرددي ٍٗددي عددي حلوعَفددش حلٜددْف٘ش رٓددزخد ع نلو٘ددش ّ اع اول٘ددشٍ ،غددن طؼوٌ٘ددَ للطَٗددق حلٜددْفّٖ ،ط٘ددزعَ
رَّكَّ ،كَ َٛعلٔ هطخريش طـَرظَ حليلٔي٘ش هأ طـخٍد ْٗ٘م حلٜدْف٘ش ّأقطدخرِن حلدٌٗي كدخى ٗد٘وِن حركزدَ
ٗ ّي طييَٗحك كزَ٘حك رٓظخًٍ حري ٍٗيّٓ ،ظظل حلعالقش ر٘ي حلدَؿل٘ي عالقدش غخه٠دش هدخ ىحهدض حلوعط٘دخص حلظخٍٗو٘دش
ٗل٘لش فٖ ٌُح حلوـخلّ ،كلوخ ك٘ف عي هعطٔ حط٠لض حلعالقش أكؼَ..
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أكول حري ٍٗي هَّ٘ي ؿ ّيٍ علٔ ػالػش هٔظْٗخص علٔ حرقل:
 هٔظْٓ ر٘خى ٌٍُ حلولزش حلطز٘ع٘ش حلوْؿْىس ر٘ي حلعيل ّحلَ٘ي ُّٖ ،حلولزش حلظٖ ْٓ٘هت الِ٘خ ؿ ّيٍ اٗوخء،ّٗعخلـِخ حللي٘ي فٖ بحليٜلبًّ ،ـيُخ لَ فٖ بحلوٌخُؾب ّبحلظِخفضب ،فٖ أفق اقخهش عالقش كو٘و٘ش ر٘ي حلوٍّْع
حإلٓالهٖ ّحلوٍّْع حليلٔيٖ حلًْ٘خًٖ حلٌٕ َٓ٘فأ حري ٍٗي هٔظْٓ حأُظوخم رَ الٔ ىٍؿش حلٌيد حلَ٘عٖ.
 هٔظْٓ طييٗن هخىس عييٗش هٔدظيخس هدي حل ظدخد حلعِٗدِ ،ط٘د ل هدخ ٗو دي أى ًٌعظدَ ،اًح ًلدي حٓدظعًَخ عزدخٍسٍٗيٗش أػَ٘س رـ بحل ٍَّٕ٠فٖ حلعيخثيب ،كوخ ٗو ي أى ًٜيَ اًح ًلي حٓظعًَخ عزخٍس أري ٍٗي حلـي أًِخ بؿولدش
أهٍْ أ ٗٔأ ؿِلِدخّ ،أ ٗٔدظي٘ن حلظييدَ فدٖ ّ
فدي هدي فٌدْى حل٘دَي ىًِّدخب ،146هدخىس هزٌ٘دش علدٔ أٓدْ هدي حلٌظدَ
ّحأٓظيأل ،ط ْى ريٗالك للٌظَ حل الهّٖ ،طيدَّد ُدٌٍ حل٘ديّش حلظدٖ هدخ فظدـجض طظّٔدأ رد٘ي حل٘دَٗعش ّحلل ودش رٔدزذ
كؼَس حلظؤّٗالص حلظٖ أىهلض علٔ حلَ٘ٗعشّ ،حلظٖ أق٘وض هيخم حلَ٘ٗعش حرّلدٔ ،فدٖ حلْقدض حلدٌٕ ه ِّقدض ف٘دَ ُدٌٍ
حلظؤّٗالص حلَ٘ي ّأرعيطَ عي هْٟعَ حرّلّ ،أفٔيص هخ رٌَ٘ ّر٘ي حلل وش هي ّ ّى ١ز٘عٖ.

ٗ -143يْل أرْ كخهي حلغِحلٖ :بحلْٜف٘ش لن ٗلَْٟح علٔ طلٜ٘ل حلعلْم ّىٍحٓظِخ ّطلٜ٘ل هدخ ٛدٌيَ حلوٜدٌيْى فدٖ حلزلدغ عدي كيدخثق حرهدٍْ ،ردل قدخلْح:
حلطَٗق طييٗن حلوـخُيس رولْ حلٜيخص حلوٌهْهشّ ،قطأ حلعالثق كلِخّ ،حإلقزخل ر ل حلِوش علٔ هللا طعخلّٔ ،هِودخ كٜدل ًلدف ،فخٟدض عل٘دَ حلَكودش ّحً ٘دف
لَ َٓ حلول ْصّ ،اَِص لَ حلليخثقب حًظَ :يٛصاٌ انؼًم ،طق ٓل٘وخى ىً٘خ ىحٍ حلوعخٍب روٓ ،َٜلٔلش ًهخثَ حلعَد 223 ٙ ،1964 ،1 ١ ،38
 -144إحٛبء ػهٕو اند ،ٍٚؽ 20 ٙ ،1
 -145أف َ ٌُخ علٔ حلو ْٜٙروخ ْٗؿي علٔ حلٌٔوش حلظَك٘ش لزيحٗش حلوـظِي هي قَحءس هلٖ حليٗي ري عَرٖ لِخ علٔ حري ٍٗي ،كوخ ًكَ حرٓدظخً هلودي كـدٖ
فٖ هيخلَ حليّ٘ن عي حري ٍٗي .هَؿأ ٓخرق.
 -146حري ٍٗي حلـي ،انًمديبد انًًٓداد ،هَؿأ ٓخرق10 ٙ ،
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والسياسة
 هٔظْٓ قسمفلٔي٘ش للعخٍف٘ي رخهلل ،أُل حلزَُخى عٌي حري ٍٗي حلٌٗي ٗٔظو ّيّى حلوديى حإللِدٖ رْحٓدطش
الدينخىس
طييٗن ه

اعوخل حلزَحُ٘ي 147كوخ ٗٔظو ّي حلْٜف٘ش هيىُن حإللِٖ رْحٓطش طـَّىُن ،هخىس ٗو ي حليْل اًِخ ط٘د ل حل٠دٍَّٕ
والسياسة حلـخًذ حلوَ٘ق فٖ ُدٌح حليدْلّ ،طولد ٚحليدْل حليلٔديٖ هودخ علدق ردَ هدي أُّدخم
حليلٔيٖ ،طالدين٘ف عي
فٖ حليْل
قسم
ّأرخ٘١ل طـعلَ هٜطيهخ ك رخلَ٘ٗعشً٘ ،خُحك فٖ حلوـظوأ حإلٓالهّٖ ،قٌٓ فدٖ أعد٘ي حلـوِدٍُّْ ،دْ هدخ فعلدَ فدٖ
بحلظِخفضب حلٌٕ ٗو ي حعظزخٍٍ ،رـِش هخ ،حٓظوَحٍحك لِوْم بفٜل حلويخلب ّاٗ خأص بهٌخُؾ حرىلشب.

ّ
اى اكوخل حري ٍٗي لوَّ٘ي ؿيٍّ ،حأًظيخل الدٔ فعدل حلظيلٔدف ّحأٓدظغَحق ف٘دَُ ،دٌح حأٓدظغَحق حلدٌٕ كدخى
ٗ ْى كلّ٘خك ،هخ كخى ل٘ظليق لْأ ٌٍُ حل٘وٜ٘ش حلعلو٘ش حلظٖ غلذ كزِخ علٔ أُل حرًيلْ ،هدأ هـدٖء حلوْكديٗي،
ّحلظٖ أٛزلض كظزِخ ًحثعش ر٘ي هؼييٖ حلعّ ،َٜأػَّص فِ٘ن طؤػَ٘حك رل٘غخكّ ،حلظدٖ أ ٗٔدظزعي أى ٗ دْى حردي ٍٗدي قدي
ً٘ؤ علٔ كزِخ ّكَي هي هع٘ي هٌٜيخطِخ طيل٘يحك ،قزل أى ٗظوٌ هٌِخ هٔخفش ًييٗش ،ل٘ؼوَ ٌُح كلَ ٌٍُ حل ظذ حلعلو٘ش
حلظٖ هليص حٓن حللي٘ي فٖ حلييَ ّحليلٔيش علٔ حلْٔحء .أقٜي ٗوٜ٘ش أرٖ كخهي حلغِحلٖ حلٌٕ كخى أػَ٘حك عٌدي حردي
ٍٗي حلـي ُّْ ،148هْْٟي لليٗغ َٗ١ف ،رًَ ٌٓ٘يل حري ٍٗي حلييَ٘ هدي عدخلن فيِدٖ ٟدّ٘ق الدٔ عدخلن فلٔديٖ
أّٓأ ،ك٘غ لي ٗويٖ حري ٍٗي فٖ أكؼَ هي هٌخٓزش أف٠ل٘ش حلووخٍٓش حليلٔدي٘ش علدٔ حلووخٍٓدش حلييِ٘دش فخليلٔديش
اى حلل٘خس حليلٔي٘ش أّٓأ هي حلييَّٗ ،ئكي ًلف هخ َٗحٍ ف٘لٔدْفٌخ هدي ّ
أف٠ل هٌِلش هي حلييَ عٌيٍ ،اً ّ
أى حلي٘لٔدْب
أكول هي حلييَّ٘ ،
ّأى أف٠ل أٌٛخب حلٌخّ ُن حليالٓيشّ 149أف٠ل أًْحي حلويى ُٖ حلوديى حلظدٖ طديرَُخ حلل ودش.
ف٠الك عي ًلف ،فخليلٔيش طْؿي فٖ حلويٌٗش هي ؿِش حرف٠ل .أهخ حلييَ ،فْ٘ؿي فٖ حلويٌٗش هي ؿِدش حل٠دٍَّس،150
ّهخ كخى هي ؿِش حرف٠ل فِْ أف٠ل ه ّودخ ُدْ هدي ؿِدش حل٠دٍَّسّ 151.
اى حليلٔديش ،كل ودش أًدخً٘ش152أ طديحًِ٘خ
هٌِلش ٌٛخعش حلييَ كووخٍٓش عول٘ش ٗيٜي رِخ حلل ن علٔ أفعخل حلو لي٘ي ّطْؿِِ٘ن.

 -147يُبْ األلنخ163 ٙ ،
 -148حًظَ ىفخي حري ٍٗي عي حلغِحلٖ ٟي ط يَ٘ حري حرلزَٕ٘ لَ فٖ هٔؤلش حلَّف ،يهبام اثٍ زشد ،طق حلظـ خًٖ346 ٙ ،
ٗ -149يْل حري ٍٗي :يحإلًٔخى كْ٘حى فلٔديٖ بكد يي ٜٗديق فيد ٢علدٔ أف٠دل أٛدٌخب حلٌدخّبي حًظدَ :رهخرٛص انجردل ،طدق هلودي ٓدل٘ن ٓدخلن ،حلِ٘جدش حلوٜدَٗش
حلعخهش لل ظخد363 ٙ ،1980 ،
 -150حري ٍٗي :انضسٔز٘ ف ٙانهٛبسخً ،يلَ عي حلعزَٗش الٔ حلعَر٘ش أكوي ٗلالى ،هَكِ ىٍحٓخص حلْكيس حلعَر٘ش101 ٙ ،1998 ،
 -151حلوَؿأ حلٔخرق149 ٙ ،
ٍْٗ -152ى حري ٍٗي قْأك لٔيَحً ١ح ىألش عو٘يشٗ ،و ي أى ٖٗ٠ء ط ٍْٜحري ٍٗي للل وشٗ ،يْل ٓيَح :١باًدٖ لٔدض أقدْل ل دن ّ
اى ك ودظ ن ُدٌٍ حإللِ٘دش أهدَ
رخ١لّ ،ل ي أقْل اًٖ ك ٘ن رل وش أًخً٘شب حًظَ:
طلو٘ ٚحللْ ّحلولّْٔ ،طق رلْهزَؽ حركخىٗو٘ش حرهَٗ ٘ش للع ٍْٜحلْٓطٔ ،كخهزَىؽ74-73 ٙ ٙ ،1972 ،
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دي ُددٌح قسم
لد ّ
والسياسة ردد٘ي حليلٔدديش ّحلييددَّ ،حلددٌٕ طزدديّ ف٘ددَ هٌِلددش حليلٔدديش أٗددَب ،أ ٗغدد ٞكؼ٘ددَحك هددي
الدينحلظددخَُ
حليٜددل

حرُو٘ش حلظٖ حكظلِخ حلييَ فٖ حلووخٍٓش حلعول٘ش ،رل ّحلووخٍٓش حلعلو٘ش أٗ٠خ ك عٌي حري ٍٗي .ردل اًدَ لد٘و ي حليدْل،
ّ
طل٠دَ فدٖ قلدذ حليدْل حليلٔديٖ حلودخل ٚهدي هدالل حًظٜدخٍُخ ،ف٘ودخ رعدي حلطز٘عدش،
الدينحليي٘دَ
حريسمٍٗي
والسياسة
اى ٗوٜ٘ش ق
لألقخّٗل حلعخىلش 153.ف٠الك عٌي ًلف ،فخلوَّ٘ي حلعلوٖ عٌي حري ٍٗدي ُدْ هزخكدغ فدٖ حلعيدلٓ ،دْحء حطودٌ هـخلدَ
حليلٔيش أّ حلٔوأّْٓ ،حء كخى فيِخ ك أٛغَ أّ أكزَ ،فْكيس حأٗظغخل حلَٗيٕ فٖ حلييَ ّحليلٔيش طظؤٓدْ علدٔ فِدن
هخ ٙللعيل ٗعَ َٟفٖ كظزَ حلظٖ أً٘ؤُخ حرظيحء 154.فخلعيل ُْ اىٍحل حلوْؿْىحص رؤٓزخرِخُّ ،دٌح حلعيدل كخٟدَ
فٖ قلذ حليلٔيشّ ،ل ٌَ كخ َٟأٗ٠خ ك ّريْس فٖ قلذ حلوعَفش حلييِ٘ش .رخإلٟخفش الٔ ًلف ،فخل ظخرش حلَٗيٗش طللوِدخ
هيخُ٘ن كؼَ٘س ٗظيخ١أ فِ٘خ حلييدَ ّحليلٔديش ،هؼدل هيِدْم حل دخفٖ ّحلظدٌكَس ّحرٗدَِ ّحل لدٖ ّحلـودأ ،كودخ ّ
أى ٌُدخل
هيِْهخ ك فيِ٘خ ك آهَ ّاّيَ حلغِحلٖ فٖ قَحءطَ للدٌ ٚحليلٔديّٖ ،حٗدظغل عل٘دَ حردي ٍٗدي كؼ٘دَحك فدٖ كظخرخطدَ حلعلو٘دش،
ُّدْ هيِدْم بحلويٜديب حلدٌٕ ٜٓ٘دزق علاودخ ك علدٔ هعَفدش ٗدَع٘ش قخثودش ردٌحطِخ .فلدَ ٙحردي ٍٗدي علدٔ طلددَٕ
حلويخٛي حرَٓحٍ ّحلغخٗخص ّحرُيحب ،هي حرقخّٗل حليلٔي٘ش ػخرض فٖ حل ظخرش حلَٗيٗش ُّْ ،هخ ٗٔل َ كؼ٘دَحك فدٖ
َّٗكَ علٔ حلوعخًٖ كوخ ٓ ّؤ رع٠خ ك هي كظخرخطَ ُّٖ ،155هيخُ٘ن طظَِ هخ ٗو ي أى ط ْى فعلظدَ آل٘دش حأٗدظغخل
حلييِٖ فٖ حري ٍٗي حلي٘لْٔب.
ل ي لع ّل حلْؿَ حللٖ حلوظلَل لٌٍِ حلعالقش ر٘ي حلييَ ّحليلٔديش ُدْ ّ
أى حلي٘لٔدْب حلؤدلن ُدْ في٘دَ ٟدٍَّس
فَغن حلٌوزْٗش حلظٖ طوِ٘ حلي٘لْٔبّ ،
فبى كخؿظَ الٔ حلو٘خٍكش فٖ حلويٌٗدش كخؿدش هخّٓدشُّ ،دْ حرهدَ حلدٌٕ ٗوظٌدأ
علَ٘ اًح كخى أ ٗيظٔن ٍْٛس هعَف٘ش كل٘ش أّ ؿِث٘دش هدأ ٓدخكٌش حلويٌٗدشُّ ،دْ هدخ ٗييهدَ حلييدَ فدٖ هـظودأ طعظزدَ
ك٠خٍطَ بك٠خٍس فيَب كوخ قخل حرٓظخً حلـخرَّٕٗ ،عظزَ فَ٘ حلٌظخم حلييِٖ بأُن ًظخم هعَفدٖ هظ خهدل أهَؿدَ
حلعَرٖ للٌخّ156ب .فخلي٘لْٔب رخعظزخٍٍ ٗولف هعَفش رَُخً٘ش ّٗولف حلييٍس علٔ حلظزل٘غ ّحلظيِ٘ن لوزَطدَ ردخلطَق
حلوٌطي٘ددش قَٗددذ هددي حلٌددخّ ّٗـعددل حليلٔدديش فددٖ هيهددش حلـوِددٍْ بلل٠ددٍَّس حليحع٘ددش فددٖ حؿظوددخعِن علددٔ حلعدديل
ّحلي٠دد٘لش ّحعظيددخى كؼ٘ددَ هددي حرهددٍْ حلٌظَٗددش حلٌخفعددش لِددن فددٖ حأؿظوددخي حلودديًٖبُّ 157،ددْ هددخ فعلددَ فددٖ بريحٗددش

 -153حري ٍٗي :يمبنخ انصا٘ يٍ رفهٛس يب ثؼد انطجٛؼخ ،هَؿأ ٓخرق ّ ،71ٙ ،ى .هلوي حلوٜزخكٖ :أَصبء انٕحدح ٔرجهٛبرٓب ػُد اثٍ زشردب أَّ١كدش لٌ٘دل
ىكظٍْحٍ حليّلش فٖ حليلٔيش ،1996 ،هَقًْش ر ل٘ش حٙىحد رخلَرخٔ .184ٙ .١انٕجّ اٜخس نصداثخ اثٍ زشد ،هَؿأ ٓخرق65 ٙ ،
 -154حًظَ حري ٍٗي :رٓبفذ انزٓبفذ ،طق هٍْْٗ رْٗؾ ىحٍ حلوَ٘ق رَّ٘ص522 ّٙ ،479 ّٙ ،339 ّٙ ،338 ّٙ ،215 ٙ ،1987 ،2١ ،
 -155حري ٍٗي :كزبة انهفهطخ ،طلي٘ق هلوي ٓل٘ن ٓخلن ،هطزعش ىحٍ حل ظذ177 ٙ ،1972 ،
 - 156كٔي عزي حللو٘ي عزي حلَكوي ،حلوَحكل حأٍطيخث٘ش لوٌِـ٘دش حلي دَ حلعَردٖ حإلٓدالهٖ ،حلودٌِؾ فدٖ حلٌٔدق حلييِدٖ حإلٓدالهٖ ،كْل٘دخص كل٘دش آىحد ؿخهعدش
حل ْٗض ،حللْل٘ش حلؼخهٌشُ1408-1407 ،ـ14 ٙ ،1987 -1986 ،
 -157حري ٍٗي ،رهخٛص كزبة انجدل ،هَؿأ ٓخرق ّ ،8ٙقخٍى هأ حليخٍحرٖ :كزبة انجدل ضًٍ انًُطك ػُرد انفربزاث ،ٙطلي٘دق ٍف٘دق حلعـدن ،حلـدِء حلؼخلدغ،
كظخد حلـيل ىحٍ حلوَ٘ق رَّ٘ص37-36 ٙ ٙ ،1986 ،
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والسياسة
ٍٗي رز٘خى هخ فدٖ حلولدش هدي آٍحء ردل ع دف علدٔ ر٘دخى هدخ فدٖ حلولدش هدي أفعدخل كدٌلف.
الدين حري
قسم ظف
حلوـظِيب ،اً لن ٗ

فخلْؿَ حللٖ لعالقش حليلٔيش رخلييَ ُخٌُخ ُْ عالقش حلي٘لْٔب رخلـوٍِْ.
قسم الدين والسياسة

اى ُددٌح حلوْقددف ٗظؤٓددْ عٌدديٍ علددٔ ّ
اًح أٍىًددخ أى ًُـوددل هْقددف حرددي ٍٗددي هددي عالقددش حلييددَ رخليلٔدديش قلٌددخّ :
أى
حلوعَفش حلز٘خً٘ش حإلٓاله٘ش أ ٗلظخؽ فٖ هعَفظِخ ْٓٓ لييٍ قل٘ل هي حلوعخٍب كخف٘ ٍش فٖ حلل٘خس حلٔدع٘يس لدـبحلؤلن
رخللي٘يشب ُّْ ،هخ أ ٗٔ ُأ حلؤلن ؿِلَ هي حلوعَفش حلييِ٘ش ّأىّحطِخ حلٍَّٗ٠ش ُّْ ،هدخ ق ّيهدَ فدٖ كظزدَ حلز٘خً٘دش
حلوعَّب هٌِخ ّحلوـِْل .أ ّهخ حلوعَفش حليلٔي٘ش ،فِٖ حلوعَفش حلـيَٗس رؤى ٗ٘غل حإلًٔخى رِخ عوٍَ ُّٖ ،رـِدش
هخ كوخل للوعَفش حلييِ٘شّ ،اًح ًلي أٍىًخ حأٓظجٌخّ رعزخٍس أري ٓزع٘ي قلٌخّ :
اى حلزيحٗش فيِ٘ش ّحلٌِخٗش فلٔدي٘ش.

158

ّهي ٌُخ فخليلٔيش أف٠ل .ل ي أ ك٘خس حؿظوخع٘ش رديّى فيدَ إٔ رديّى قدخًْىُّ ،دْ هدخ أىٍكدَ حردي ٍٗديّ ،عخٗدَ
علوخ ك ّعوالك ري٠ل حلظؤػَ٘ حليْٕ رَٓطَ حلييِ٘ش ّحًيظخكَ علٔ علْم حرّحثل.

ٗ -158يددْل حرددي ٓددزع٘ي :بّحلٜددْفٖ ٗعظيددي ّ
أى حلزيحٗددش فيِ٘ددش ّحلٌِخٗددش ٛددْف٘شب حًظددَ :ثررد انؼرربزف ،طلي٘ددق ّطيدديٗن ؿددٍْؽ كظددٍْس ،ىحٍ حرًدديلْ – ىحٍ حل ٌدديٕ
رَّ٘ص95 ٙ ،1978 ،1١ ،
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