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اإلالذمت :
جباًيذ وؿُفت الذولت في مشاخل الخاسٍخ خُث فُما ظبم واهذ وؿُفتها ملخصشة كلى خماًت ألامً
داخل اإلاجخمم ,وصذ أي كذوان ًىاحه الذولت واللمل كلى ئكامت اللذٌ بين الىاط ,وبهزه الىؿُفت وان
ًؼلم كليها بالذولت الحاسظت  ,جؼىسث وؿُفت الذولت في اللصش الحذًث خُث أصبدذ جخذخل في شتى
اللؼاكاث مً أحل جدلُم اإلاصلحت اللامت ,وللىصىٌ الى رلً ششكذ الذولت باجخار مجمىكت مً
الىظائل والخذابير التي جمىنها مً الخغلب كلى أي اكخذاء بأي شيل وان وظمُذ جلً الىظائل وؤلاحشاءاث
بالظبؽ ؤلاداسي .
لزلً ٌلذ الظبؽ الاداسي الىؿُفت الاظاظُت لإلداسة اللامت التي جمثله العلؼت الخىفُزًت في ول دولت
وهزه الىؿُفت الظبؼُت هي الاهثر خؼىسة واهمُت فهي طشوسة لصمت لظخلشاس الىـم وصُاهت الحُاة
الاحخماكُت واإلادافـت كليها فبذون جلً الىؿُفت حلم الفىض ى وٍنهاس الىـام الاحخماعي ,فال ًخصىس وحىد
دولت كائمت جماسط ظُادتها كلى اكلُمها وجخدىم في ظلىواث افشادها ارا لم جلجأ الى اظخلماٌ احشاءاث
ووظائل الظبؽ لفشض هـام ملين وطمان خذ ادوى مً الاظخلشاس .
ولظمان اإلادافـت كلى الىـام اللام في اإلاجخمم جلىم العلؼت بدىـُم وشاغ الافشاد وسكابخه وٍـهش رلً
في صىسة كُىد جفشطها الذولت كلى مماسظت الافشاد لحىكهم وخشٍاتهم اللامت هأن جمىم هُئاث الظبؽ
الافشاد مً الخـاهش او مماسظت خشٍت الخجاسة والصىاكت وٍىىن رلً كً ػشٍم مجمىكت مً الىظائل
الظبؼُت .
وهزه الىظائل لها اشياٌ مخخلفت وحمُلها جخخص بها العلؼت الخىفُزًت ظىاء الىظائل اللاهىهُت او
اإلاادًت فالىظائل اللاهىهُت جصذس كلى شيل لىائذ جىـُمُت كامت جىـم خُاة اإلاجخمم بأهمله ومنها اًظا
الاوامش الظبؼُت الفشدًت التي جؼبم كلى فشد او افشاد ملُىين بزواتهم ومنها ما ًىىن كلى شيل وظائل
مادًت حعخخذمها الاداسة إلحباس الافشاد كلى جىفُز اللىاهين واللىائذ واللشاساث كً ػشٍم الخىفُز الجبري
اإلاباشش الزي ًىىن خاسج اسادة الشخص ومنها اًظا الجضاءاث الاداسٍت الىكائُت وحمُم هزه الىظائل
ششكذ مً كبل الاداسة بغُت اإلادافـت كلى الىـام اللام .

مجمىق هزه الىظائل جلُذ مً خشٍت الافشاد في اإلاجخمم وحلذ وظُلت الخىفُز الجبري مً اهثر الىظائل
الظبؽ شذة وكىفا باكخباسها حعخخذم اللىة الجبرًت ول ًخفى ما لزلً مً خؼىسة كلى خلىق الافشاد
وخشٍاتهم ,ولىً لم جلذم الاداسة اللامت بعً مثل هزه اللىاهين الا مً احل جدلُم الاهذاف اللامت التي
حععى اليها وهي الامً اللام والصحت اللامت والعىُىت اللامت وججذس الاشاسة الى اهه كىذ جىفُز هزه
اللىائذ ل حعخؼُم الاداسة الخشوج كً الحذود التي جم سظمها لها ألهه بزلً حلخبر اكمالها غير مششوكت .
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حلشٍجا كلى ما ظبم فاهىا في هزه الذساظت ظىلىم بالخلشف كلى الىظائل الظبؼُت التي ششكتها الاداسة
مً احل الحفاؾ كلى الىـام اللام للذولت  ,هزلً ظُدىاوٌ الباخث الاظالُب الشكابُت كلى جذابير
الظبؽ الاداسي بهذف الىصىٌ الى العُاظت الشكابُت التي جبلتها مدىمت اللذٌ الللُا الفلعؼُيُت لن
الشكابت جمثل الظماهت الاظاظُت والحلُلُت لألفشاد طذ حلعف ظلؼاث الظبؽ الاداسي .

مشيلت الذساظت :
ئن مشيلت الذساظت جخمدىس خىٌ وظائل الظبؽ الاداسي في دولت فلعؼين ,ئر ئن اللذًذ مً هصىص
اللاهىن الفلعؼُني غامظت في جدذًذ وظائل الظبؽ الاداسي وخاصت الظبؽ الزي ًخللم باإلاشافم
اللامت مىطىق الذساظت ,مما ًخلم اشيالُاث كذة  ,وجأظِعا كلى رلً ظِخؼشق الباخث لؼشح مفهىم
الظبؽ الاداسي وجدذًذ وظائله ووظائل الشكابت كلى جىفُز هزه الىظائل .
هما جبرص مشيلت الذساظت في كلت الباخثين في هزا اإلاىطىق ار اهه لم ًخؼشق لهزا اإلاىطىق اخذ مً كبل
,خُث ان ول مً رهش الىظائل في دساظت او جألُف جيلم كنها بشيل مىحض وبعُؽ .

أهمُت الذساظت :
جخجلى اهمُت هزه الذساظت في جدذًذ الىظائل والخذابير التي جبىاها اإلاششق الفلعؼُني مً احل
اإلادافـت كلى الىـام اللام في الىكذ الزي جتزاًذ فُه ظلؼاث الظبؽ الاداسي وجدعم كلى خعاب
الحشٍاث اللامت لألفشاد ولزلً لبذ مً جدذًذ هزه الىظائل التي اكشتها العلؼت الخىفُزًت مً احل
اللُام بمهماتها الشئِعُت .
هما ان هفالت هزه الحشٍاث ل ًخأحى جلشٍشها في الىظائل اإلاىطىكت ظىاء اللاهىهُت او اإلاادًت  ,لىً
الاشياٌ ػشح كلى اظاط جمىين الفشد مً طمان خلىكه واكؼائه الىظائل اليافُت بدفف خلىكه
وخشٍاجه اججاه الاداسة ول ًىىن رلً الا بالخلشف كلى الىظائل الشكابُت ظىاء الاداسٍت واللظائُت منها
لظمان كذم الخلعف في العلؼت مً كبل الجهاث الخىفُزًت وبُان خلُلت ودوس العلؼت اللظائُت في
ججعُذ خماًت الحلىق والحشٍاث اللامت اإلالشسة لألفشاد في كىاهين الذولت .
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حعاؤلث الذساظت :
حاءث هزه الذساظت لإلحابت كلى بلع الدعاؤلث التي جخللم بالظبؽ الاداسي واؿهاسها في الىخائج
وجأهُذها في الخىصُاث ومنها :
 -1ماهُت الظبؽ الاداسي ؟
 -2ما هي الىظائل اللاهىهُت للظبؽ الاداسي ؟
 -3ما هي الىظائل اإلاادًت للظبؽ الاداسي ؟
 -4ما هي اشياٌ الشكابت الاداسٍت كلى وظائل الظبؽ الاداسي ؟
 -5ما هي اشياٌ الشكابت اللظائُت كلى وظائل الظبؽ الاداسي ؟

مىهجُت الذساظت :
مً خالٌ الاهذاف التي سظمها الباخث في الىـش الى اإلاىطىق البدث مً حمُم الجىاهب التي لها صلت في
اإلاىطىق ظعى الباخث لظخخذام اإلاىهج الخدلُلي بهذف بُان خلائم الامىس مً خالٌ الاظخلاهت والىـش
في اللاهىن الاظاس ي الفلعؼُني وبغيره مً اللىاهين التي جم جؼبُلها في فلعؼين في شتى اإلاشاخل
وبالظخلاهت في اساء الفلهاء واحتهاداث اللظاء الفلعؼُني ختى الىصىٌ الى ما ًلضم فهمه وملشفخه
بخصىص البدث .

هُيلُت الذساظت :
 الفصل الاوٌ  :ماهُت الظبؽ الاداسي :
اإلابدث الاوٌ  :مفهىم الظبؽ الاداسي وػبُلخه اللاهىهُت وجمُيزه .
اإلاؼلب الاوٌ  :حلشٍف الظبؽ الاداسي .
اإلاؼلب الثاوي  :الؼبُلت اللاهىهُت للظبؽ الاداسي .
اإلاؼلب الثالث :جمُيز الظبؽ الاداسي كما ٌشابهه .
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اإلابدث الثاوي  :اغشاض الظبؽ الاداسي وخذود ظلؼاجه .
اإلاؼلب الاوٌ  :اغشاض الظبؽ الاداسي .
اإلاؼلب الثاوي  :خذود ظلؼاث الظبؽ الاداسي .
 الفصل الثاوي  :وظائل الظبؽ الاداسي .
اإلابدث الاوٌ  :الىظائل اللاهىهُت للظبؽ الاداسي.
اإلاؼلب الاوٌ  :لىائذ الظبؽ الاداسي .
اإلاؼلب الثاوي  :اوامش الظبؽ الاداسي الفشدًت .
اإلابدث الثاوي  :الىظائل اإلاادًت للظبؽ الاداسي .
اإلاؼلب الاوٌ  :الخىفُز الجبري .
اإلاؼلب الثاوي  :الجضاءاث الاداسٍت الىكائُت.
 الفصل الثالث  :الشكابت كلى وظائل الظبؽ الاداسي .
اإلابدث الاوٌ  :الشكابت الاداسٍت كلى وظائل الظبؽ الاداسي .
اإلاؼلب الاوٌ  :ماهُت الشكابت الاداسٍت .
اإلاؼلب الثاوي  :صىس الشكابت الاداسٍت .
اإلاؼلب الثالث  :أهذاف الشكابت الاداسٍت وفلالُتها .
اإلابدث الثاوي  :الشكابت اللظائُت كلى وظائل الظبؽ الاداسي .
اإلاؼلب الاوٌ  :الشكابت الشيلُت .
اإلاؼلب الثاوي  :الشكابت اإلاىطىكُت .
اإلاؼلب الثالث  :أهذاف الشكابت اللظائُت .
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الذساظاث العابلت :
كام الباخث بجمم الذساظاث العابلت التي جىاولذ مىطىق وظائل الظبؽ الاداسي ووظائل الشكابت كليها ,
زم في مىطىق الظبؽ الاداسي بشيل اوظم ألنها اإلاىطىق ألاكم مً مىطىق الىظائل وغالبا ما ًخم
الخلشض لها طمً هزه اإلاىطىكاث وكذ جىصلذ للذة دساظاث جخيلم كً اإلاىطىق الاكم ولم احذ مً
ًخيلم كً اإلاىطىق بالخصىص وهزا مً شأهه أن ًضٍذ مً كىة الذساظت التي ظيششق بالىخابت فيها وواهذ
الذساظاث العابلت كلى الىدى الخالي :
—1سظالت ماحعخير بلىىان  :الشكابت اللظائُت كلى جذابير الظبؽ الاداسي .
ملذمت مً الباخث  :بىكشٍؽ كمش مً الجضائش .
ملخص الذساظت  :ظعى الباخث في هزه الذساظت الى الىكىف كلى جذابير التي جخخزها العلؼاث مً احل
جدلُم اهذاف الظبؽ الاداسي والىكىف اًظا كلى ملالم الشكابت اللظائُت التي حشيل طماهت خلُلُت
لحشٍاث الافشاد وكذ خذد مظمىن هزه الشكابت في بدثه مً خالٌ دكىي الالغاء .
مىهجُت الذساظت  :اظخخذم الباخث اإلاىهج الخدلُلي في دساظخه .
اهم الىخائج :
جىصل الباخث في دساظخه الى اللذًذ مً الىخائج اللُمت هزهش منها :
-1ان فىشة الظبؽ الاداسي هي وشاغ طشوسي ٌعخلضمه ول هـام خىم مهما وان هىكه وجباششه الاداسة
بمىحب اللاهىن .
-2في ظبُل جدلُم مهمت الظبؽ الاداسي جخخز العلؼاث جذابير كاهىهُت وواخشي مادًت وجىىن الغاًت منها
هي اإلادافـت كلى الىـام اللام .
-3ان كشاساث الظبؽ الاداسي جخظم لشكابت كظائُت بىاظؼت دكىي الالغاء وٍىىن مظمىن هزه الشكابت
مىصب كلى الشكابت كلى الششكُت الخاسحُت للللشاس الظبؼي مً خالٌ سهً الاخخصاص وسهً الشيل .
-4ان كشاس الظبؽ الاداسي ًجب ان ًصذس مً ػشف العلؼت اإلاخخصت هىكُا واكلُمُا وٍىىن هزا اللشاس
صادس وفم الاشياٌ والاحشاءاث التي خذدها اللاهىن .
-5كشاساث الظبؽ الاداسي لها هذف مدذد ل ًجب الحُاد كلُه مخمثل في خفف الىـام اللام او اكادجه
واي خشوج كً هزا الهذف ٌلخبر اهدشاف في العلؼت .
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--2سظالت دهخىساه بلىىان  :معإولُت ؤلاداسة كً أكماٌ الظبؽ ؤلاداسي في الـشوف اللادًت .
ملذمت مً الباخث  :أخمذ كبذ اللضٍض ظلُذ الشِباوي.
مىهجُت الذساظت  :اجبم الباخث في هزه الذساظت مىهج اإلالاسهت خُث بين مىكف الدششَم والفله واللظاء
الاداسي في ول مً فشوعا ومصش والُمً فُما ًخللم بمىطىق البدث .
اهم الىخائج :
-1ان الظبؽ الاداسي ًخلين ان ًفهم باإلالنى الظُم ولِغ باإلالنى الىاظم الزي رهب ئلُه بلع الفلهاء ,
ورلً هـشا لخؼىسة اليشاغ الظبؼي كلى الحشٍاث اللامت لألفشاد  ,خُث ًترجب كلى مماسظت الاداسة
لهزا اليشاغ في هثير مً الاخُان فشض كُىد كذًذة كلى مماسظت الافشاد لحشٍاتهم اللامت .
-2ان وؿُفت الظبؽ الاداسي وؿُفت ئداسٍت مداًذة غاًتها خفف الىـام اللام في اإلاجخمم  ,ولِعذ وؿُفت
ظُاظُت– هما رهب البلع-حعتهذف في خماًت العلؼت واللائمين كليها او خماًت الىـام العُاس ي  ,رلً
انها ل جخدىٌ الى وؿُفت ظُاظُت ئل ارا اهدشفذ في اظخلماٌ صالخُاتها .
-3الىـام اللام في مجاٌ الظبؽ الاداسي له مفهىم خاص ًخخلف كً مفهىمه في اإلاجالث ألاخشي ,
ففىشة الىـام اللام في مجاٌ الظبؽ الاداسي ل جلخصش كلى الىـام اللام اإلاادي  ,الامً اللام  ,العىُىت
اللامت  ,والصحت اللامت  ,بل انها جدعم لدشمل ما ٌلشف بالىـام اللام الادبي او آلاداب والاخالق اللامت
 ,وحماٌ الشوهم والشواء .
اهم الخىصُاث :
 -1جفلُل دوس الظبؽ الاداسي في الُمً كلى اإلاعخىي اإلادلي في ظبُل خفف الىـام  ,ورلً بمىذ اإلادافف
ومذًشي الىىاحي ظلؼاث طبؽ اداسي كلى معخىي اإلادافـت او اللشٍت او اإلاىؼلت أظىة بما هى مخبم في
فشوعا.
 -2هىاشذ اإلاششق الُمني بظشوسة ئوشاء كظاء اداسي مخخصص لىـش اإلاىاصكاث الاداسٍت والتي جىىن الاداسة
ػشفا فيها وئوشاء مداهم اداسٍت بمخخلف دسحاتها جلىم بمشاكبت مششوكُت اللشاساث وألاكماٌ الاداسٍت
ً
طمان لحلىق الافشاد وخشٍاتهم مً
بصفت كامت وكشاساث وأكماٌ الظبؽ الاداسي بصفت خاصت وفي هزا
أي حلعف مً حاهب الاداسة.
 -3كلى الجهاث الُمىُت راث اللالكت الاظخفادة مً ججاسب دولت مصش وهزلً دولت فشوعا في مجاٌ
اللظاء الاداسي  ,وجأهُل اللظاة اإلاخخصصين في هزا اإلاجاٌ مً خالٌ الذساظاث والبدىر والذوساث
اإلاعخمشة وهزا بالخأهُذ ًخلم كظاة مشبلين بشوح اللاهىن اللام  ,وَشيلىن-بلذ رلً-أظاظا لفله
كاهىوي اداسي ًمني.
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بدث مدىم بلىىان  :اظالُب الظبؽ الاداسي ودوسها في مً كملُاث الاججاس بالبشش
ملذمت مً الباخث أ .ولُذ مشصة خمضة و أ .اًمان مدمىد مدُبغ .
وواهذ مً اهذاف الذساظت :
-1الخلشٍف بالظبؽ الاداسي واظالُبه .
-2الخلشٍف بجشٍمت الاججاس بالبشش .
-3جلذًم الصىسة الصاسخت لهتهان خم الاوعان في الحُاة والحشٍت مً خالٌ البدث .
مىهجُت البدث  :اظخخذم الباخثان الاظلىب الخدلُلي في الذساظت .
أهم الىخائج :
-1أن الاداسة جخخز في مجاٌ الظبؽ مجمىكت مً الخذابير للحذ مً اكماٌ الاججاس بالبشش .
-2حلمل الاداسة كلى جىـُم اللمل ووطم طىابؽ ًىىن الهذف مً الخلُذ بها هفالت خم اللماٌ
والحُلىلت دون اظخغاللهم .
-3ان الاظخغالٌ في اللمل اللعشي ل ًلخصش فلؽ كلى الاهشاه او الاسغام كلى اللمل واهما ٌشمل اهتهان
خلىق اللماٌ التي ًىـمها اللاهىن .
أهم الخىصُاث :
-1مً اإلاهم ملالجت كذم وحىد كشاساث جىـُمُت وخمائي لحلىق اللماٌ اللشاكُين واللماٌ اإلاهاحشًٍ.
-2اهمُت الىـش في وطم اخيام واضحت جىـم كمل ششواث الاظخلذام والخىؿُف ,وجدذًذ اإلاإهالث
اإلاؼلىبت في اللامل الاحىبي ,فظال كً جىـُم كمل خذم اإلاىاصٌ.
-3اللمل بجذًت كلى اللظاء كلى مشيلت الدعىٌ  ,وهشي اهمُت حشىُل لجىت خاصت لللظاء كلى الدعىٌ
والدششد وجىىن بلظىٍت مشترهت بين وصاسة الذاخلُت ووصاسة اللمل والشإون الاحخماكُت .
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