
ة وذوزُا يف حتلِق اًامتسم اًييص يف كعة.......              َلد ؾحد اًرحٌلن حسن احلجوح/  ذ   اًـيادض اٌَلًو

 1027حوان         72     -ثسىرت-خامـة َلد خِرض

                                                                                              

 

ة وذوزُا يف حتلِق اًامتسم اًييص يف كعة حتت  اًـيادض اٌَلًو

 املؼّّل ًيجَة حمفوع
 َلد ؾحد اًرحٌلن حسن احلجوح:  ازلنخوز

  كسم اٌَلة اًـرتَة 

  لكَة الآذاة واٌَلاث                                    

 (الأزذن  )  -اًززكاء خامـة 

 ط:    ؼؼؼؼؼؼمَخ
ىل  كراءت كعة )حتت املؼّل( ًيجَة هتدف ُذٍ ازلزاسة اؤ

حمفوع وحتَََِا يف ضوء حنو اًيط، واس خىضاف مؼاُر 

ّل الأوىل ؾحازت  اًامتسم اًييص فهيا، حِر ثحدو اًلعة ٌَُو

لعاث دشًـة  ؾن مجّل كري مرتاتعة ثؼِر بأحدااًث مٌفعّل، ًو

لَة فهيا سمن بأحداهثا،  كري مفِومة ثعوز ؾحثِة احلَات، ًو

ذا ُو ازلافؽ  ا، ُو ىن تـد اًلراءت املخـملة، يف اخذَاُز ًو

ة بأنرب وبأمشي  ىل تًِة ًلًو ة ٌَجمّل اؤ وجتاوس حدوذ اًحًِة اٌَلًو

ٌَخحََي اٌَلوي ويه تًِة اًيط، ويف ضوء ازلزاساث 

اٌَساهَة ٌَيط، وذزاسة ؾيادض اًامتسم اًييص املمتثّل يف 

تًَا اًس َاق اٌَلوي وكري اٌَلوي ، ثحّّي بأن اًلعة متثي هعًا بأذ

 مامتساكً ومرتاتعًا. 

وكدي رضل ثـرضت يف املِاذ ٌَجاهة الأذيب اًفين املخـَق 

تـيادض اًلعة ؛ لأن رضل ٌُسـف يف مـرفة  ؾيادض 

ة املخـَلة  اًامتسم اًييص، ال س امي اًـيادض كري اٌَلًو

 ابًؼروف اخلازحِة احملَعة ابًيط.

 

   Abstract: 

This study aims at analysing  Najeeb Mahfuz'  

story ' tahta al mathalah' in the light of the text, 
and discovering  the textual cohesion . At first 

sight, the story seems to be as a disconnected 

sentence and sometimes unrelated. Rapid 
glimpses  may not be understood that portrait   

the non- seriousness of life and the absence of 

events. This is the main motive behind 
selecting this story. After a profound study of 

the story, away from  sentence structure, the 

aim is to achieve  a comprehensive linguistic 
analysis, that is text structure. 

In the light of  linguistic  and non linguistic 

studies and elements of the cohesion in the  
text, it has been noticed that the story 

represents a well connected literary text 

cohesion. 
At the beginning , the  technical and literary 

elements of the story were exposed in such a 

way that does help know the textual cohesion 

elements, Keeping in mind the non linguistic 

elements related to the external environments 
surrounding the text.  
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 : متَِد
ا ُو   ًـد االؤوسان اجن سماهَ اشلي ًوزل فَِ، وتَئذَ اًيت ًـُش يف بأنيافِا، ُو

جنَة حمفوع ًـرب ؾن واكـَ تعوزت انتضة ابحلَات من خالل معهل الأذيب، فلد ؿرّب يف 

( ؾن حاةل اًلَق واًفوىض اًيت ؿاصِا اجملمتؽ املرصي توخَ 1كعخَ اًلعريت )حتت املؼّل()

ر ؿاص اًياش يف مرص خاض، واجملمتؽ  ابن اًرصاغ اًـريب االؤدشائًَل، اؤ اًـريب توخَ ؿام اؤ

بأمان واًحالذ اًـرتَة يف ُذٍ احللدة كَق احلرة ومضاؾر اًِزمية، فضاغ االؤحساش ابًال

حىت بأحّس اًيّاش تـحثِة اًوحوذ،  وؾىس جنَة حمفوع من خالل كععَ اًلعريت ؿالكة 

 ذًة همٌل ثيىر ٌَواكؽ ال ٌس خعَؽ بأن ٍهتّرة مٌَ متامًا. الأذة واًفن ابًواكؽ، فاًفٌان بأو الأ 

اس خعاغ اًاكثة بأن ًوامئ تّي اًفن اًلعيص واًؼروف اًخازخيَة والأحداج  

آهذاك، فعّوز حاةل اًَبأش واًفوىض واًلَق اًيت معت اجملمتؽ املرصي تـد ىىسة  اًس َاس َة ب

اتي، وحماواًل مزح اًفن م، مس خـماًل بأسَوة املفازكة، وبأسَوة اًخل2997حٍزران ؿام 

 . (2) ابخلرافة، وثعوٍر اًواكؽ واًالواكؽ

ومتثي كعة "حتت املؼّل" زؤًة خدًدت ًيجَة حمفوع ثلوم ؿىل ثعوٍر ؾحثِة  

يعَق من  لعاث مٌفعّل مضوتة ابًلموط واًلراتة، ًو احلَات يف صلك ظوز حزئَة ًو

ىل ازلاخي تداًل من اهعالكَ وزاء اًواكؽ اخلازيج،  وكد ًًسحة رضل  خالًِا اًاكثة اؤ

ؿىل ثعوٍٍر ًضخعَاث اًلعة اًيت ثحدو يف ظوزت خازخة ؾن هعاق اًحًِة الاحامتؾَة، 

 . (3) نٌل ثلوم ؿىل كوى خفِة جمِوةل

 : الآثَة ـيادض اًلعةاملمتثي ت  : اجلاهة اًفين -بأ 

  : الأحداج

س   متدُا اًاكثة من لّك ثـّد الأحداج احملوز اًرئُس اشلي ٍرتط ؾيادض اًلعة تحـضِا، ٌو

ما ًلؽ حتت مسـَ بأو ترصٍ، وكد ميزهجا ابخلَال امليعلي، فذؼِر الأحداج وكأّّنا واكـَة مؽ 

هيام اًاكثة وخِاهل  . بأّنا من اؤ

واًـمي اًفين نٌل ٍراٍ تـغ اًيلاذ احملدزّي ُو هوغ من "اًوٍم" و"ًـحة" ؿىل  

خلري فَِ اًـامل من (، ومن 4خالل اٌَلة واٌَون واًعوث) اًوزق ًعيـِا اخلَال اخلالق، ًو
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الّ  املـَوم بأّن اًلعة حىون كد اىهتت يف اٌَحؼة اًيت ًحدبأ اًاكثة بأو اًلاض دشذ بأحداهثا، اؤ

 بأهَّ ًوٍم اًلازئ تبأّن الأحداج ثلؽ يف احلارض.

تىن جنَة حمفوع كعخَ ؿىل بأساش ذزايم زمزي؛ بأي حدج ومٌؼر ثعوٍري  

ىل ّناٍهتا، شلضل كال تـغ من يف سُامنيئ، فـرط الأحداج تعوزت ز  ة من تداٍهتا اؤ مًز

 .  املؼّل: كأهيا يف حمل، حمل خمَف

ذا ًؤند بأن اًـحر كدا   وتدث الأحداج مذفركة ذون زاتط ٍرتعِا تحـضِا، ُو

(، فاجلو اًـام ًِذٍ اًلعة ؾحازت ؾن حساة 5حموزًا بأساس ًَا ًدوز حوهل صـوز اًاكثة)

ط، ومعر مهنمر، وزكط، وموث، وحّة، وفلدان مٌـلد لكَي ُاتط، وزرار مدساك

 . (6) ٌَلدزت، واوسحاة ٌصلاث

بأضفى اًاكثة ؿىل الأحداج نؼ)اًلذي، واًركط، واحلّة، واملوث، واًرؿد، واملعر( ًلة 

ر تدبأث احلَات ابئسة، فالأص َاء ختَو من لك مـىن  كامضة مـلدت متثي حاةل اًالمداالت، اؤ

ـلوةل اًيت ػِرث يف اًلعة، ال تّد من بأن ثـين صُئًا.  حىت الأص َاء اًالمًىن و  ،وكمية

 . مفضاُد اًلعة ؾحازت ؾن بأحداج مضعرتة مذداخّل ثؼِر فهيا احلرنة اًـضوائَة

 : اًضخوض -ة 

: )اٌَط، واًواكفون حتت املؼّل، واملعازذون، وزخي اًلضاء،  خشعَاث اًلعة يه

اخملرح"، واًرخال روو اًَِئة  رخي "واًرشظي، واًضاة واًفذات، واًحدو، واخلواخاث، واً

 . ...( اًرمسَة

واًضخعَة ثعيؽ ؿاذت من ادلي واًـحازاث اًيت ثيعلِا، بأو ًيعلِا الآخرون ؾهنا 

زاذهتا؛ لأّنا صـرث ابًال7) بأمان، واملعازذت، (، كري بأّن اًضخعَة يف ُذٍ اًلعة فلدث اؤ

وساهَة، وابخلوف واًرؾة، وتدث تـغ اًضخعَاث خِاً واًال َة اجسمت خبرق اؤ

ًَّا ثَخّف حوهل حَق زكط ساخٌة، واًرخي ال ًعَحَ اخلزي 8اًـاذت) (، فاٌَط ًخحول ملي

حثر اًلذىل، واًرشظي ال ًحايل جلك ما حيدج حوهل، تي حيول  فوقاملربأت  ٍركد ؿىلحّي 

ٍهيم ثرشاسة، واالؤوسان يف ُذٍ اًلعة ٌض حَ ذىم  يؼر اؤ زبأسَ حنو الآمٌّي حتت املؼّل، ًو

ا اًلوى اجملِوةل، فاملوث زاحة وظمبأهٌُةثخحر   .  ك، ثؤّسُو

ا ًدل ؿىل  ووزذث تـغ اًضخعَاث تعَلة اًيىرت نؼ)زخي، هفر، ًط، ...(، وثيىرُي
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 اًلموط وؿدم اًوضوخ، وابًخايل حىون حمط اُامتم املخَلي ومذاتـهتا سـًَا ملـرفهتا.

 :  اًزمان  -ح

ر جتري   صازت ٌَزمن، اؤ ًهتيي ال ثخضمن اًلعة بأي اؤ الأحداج، وجرسذ اًوكائؽ، ًو

َّة  ًََ الأحداج، وزمبا ق ىل حلدة اتزخيَة، بأو سمن حمدذ ثًمتي اؤ اًيط ذون االؤصازت اؤ

اًاكثة سمن الأحداج ؾن كعد، وقَاة اًزمان يف اًيط ٌس خدؾي كراءت فاحعة ٌَيط 

يف فِم  ( وحتََهل؛ ًُس خًذج املخَلي مهنا سمن الأحداج، مفـرفة اًزمان ثـد هممة9احلارض)

ذزاك حفواٍ  . اًيط احلارض واؤ

 : املاكن -ذ

ذازث بأحداج اًلعة يف بأمىٌة حارضت يف اًيط ويه )اًضازغ، واملَدان، واملؼّل، 

وثـرط اًلعة مرسحًا مىضوفًا ًضم ٍلوؿة من  واًـٌلزت، واًحياايث، واًلرب، واخلَام ...(.

ظحَـة اًرصاغ تّي اًيشء  املضاُدٍن جيَسون حتت املؼّل، وجيسد ضَق املاكن واجساؿَ

 . وهلِضَ

 : اًرسذ -ه

ة ؼ(، ًًذلي فَِ سازذ اًلعة من حل10ًحدو اًرسذ يف ُذٍ اًلعة دشذًا ًوًحًَا) 

ىل  ىل املس خلدي واؤ ىل اخلَف، واؤ ىل الأمام واؤ آخر، مذيلاًل اؤ ىل ب ىل بأخرى، ومن حدج اؤ اؤ

 . املايض

ىضف اًرسذ ًيا بأن ٌَاكثة يف ُذٍ اًلعة زؤًخّي)  :  (11ٍو

ذا واحض  (12) وىل: زؤًة ذاخََةالأ  : حمتثي يف مـرفة اًراوي لك يشء ؾن اًضخعَة، ُو

يف اًلعة، فاًاكثة ًـرف بأحوال املخجمـَّي حتت املؼّل )بأما املخجمـون حتت املؼّل، 

ياك ؾحازاث نثريت يف اًلعة  فدـضِم ًًذؼر اًحاض، واًحـغ الر هبا خوف اًحَي(، ُو

دشذ الأحداج، وؿىل مـرفة اتمة تبأحوال الأصخاض، من  ًحدو فهيا اًاكثة موضوؾًَا يف

 : رضل ؿىل سخِي املثال

ىّن بأحدًا مل ًربخ ماكهَ خض َة املعر(  )ًو

ىهنم زمغ رضل اسرتذوا بأهفاسِم(  )ًو

 )بأخذا خيَـان مالثسٌِل حىت ثـراي متامًا(
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 )مفهنم من ثياول ظـامَ بأو زاخ حيديس اًضاي بأو ًدخن، وتـضِم قرق يف اًسمر(

  : (13) زؤًة خازحِة -ة

ويف ُذٍ احلاةل اكذرصث زؤًة اًراوي ؿىل وظف حراكث الأصخاض، وهلي 

 بأكواهلم، فاكن دشذٍ راثًَا؛ لأهَ حمدوذ اًـمل، ومن رضل ؿىل سخِي املثال:

 ) وٍم ًخعاحيون "ًط..... بأمسىوا اٌَط"(

 ( ) وازثفؽ دضاد وبأهّي حتت املعر املهنمر

 ( ػِر هبا زخي اكمي اًزي فعفر ظفريًا مذلعـاً فذحت انفذت يف ؾٌلزت ...  )

حة اًًزية واملالثس )  ( فؼِرث هبا امربأت مذبُأ

  ( واهدش تّي اًواكفّي زخي خضم )

ُياك مضري مذلكم، فِو ال ًخدخي يف ؛ لأهَ ًُس اًراوي ٍروي اًلعة من اخلازحف     

َف اًخـحريي الاًدًوًويج  ىن اُامتم اًاكثة يف اًخًو بأثرى  ايف دشذ بأحداهثالأحداج، ًو

 . ، وبأػِر متاساكً يف تيُذًَلة اًيط

    : احلواز -ه

ًََ بأحِااًن ًَحرك الأحداج،  احلواز يف اًلعة ؾيرص اثهوي، كري بأن اًاكثة جلبأ اؤ

وزاوخ تّي احلواز ازلاخًل )املوهوًوح(، واحلواز اخلازيج )ازلايًوح(، مفن بأمثّل احلواز 

 : ازلاخًل

 اس َة وؾيَفة() اي ًِا من رضابث ك

 ( ًىن اًرضة اكن حلِلِاً  )

 ( كأهيا يف حمل )

ا. اي بأًعاف ظل! مل ٍىن اخملرح نٌل ثوَميا )  (، وكرُي

 )ؾيد رضل سبأهل بأحدٍم: ُي س َاذثم...( -  ومن بأمثّل احلواز اخلازيج:

 )حرضثم اخملرح؟(

ش(  )من فضطل اي صاٌو

 )ما صبأىمك؟(

ال   بأه م مفا صبأىمك؟()لك من اكن يف احملعة اس خلي س َازثَ اؤ
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ا.  )... وكال بأحدٍم: ال ًـرف بأحدان الآخر!(، وكرُي

وؿَََ؛ بأن ؾيادض اًلعة جسِم يف فِم س َاق املوكف املمتثي يف ٍلوؿة اًؼروف اًيت 

ًََ مبواظفاهتم  حتَط ابحلدج اًالكيم اتخداء من املرسي واًوسط وحىت املرسي اؤ

ساةل اٌَخس واًلموط وثفعَالهتم املخياَُة يف اًعلر؛ لأن فِم ُذ ٍ اًـيادض ٌساؿد يف اؤ

 . (14ؾن اًيط)

 : اجلاهة اٌَلوي  -ة

 : ادلّل يف اًلعة

ثـد ادلّل بأظلر وحدت يف اًرسذ اًروايئ بأو اًلعيص، يف حّي ثـد اٌَلعة بأظلر   

 . (15) وحدت يف اًرسذ اًفَمي

ضعراة وؿدم زاوخ اًاكثة تّي ادلي الامسَة وادلي اًفـََة، مما بأضفى هوؿًا من الا

ذا واحض من خالل الأحداج، مفا حاكذ جس خلر وثعمنئ حىت ثضعرة  الاس خلراز، ُو

ىذا ذو  ذا اًخيوغ اكن هل بأثر يف صّد اهدداٍ املخَلي، ااثهَة، ُو ومذاتـة ثفاظَي ًَم. ُو

 . وابًخايل هل بأثر يف متاسم اًيطالأحداج، 

ن تدث مجاًل مٌفعّل ن ادلّل يف اًلعة واؤ ال بأّنا ثـد مجّل هعَة ثدخي مضن وميىن اًلول اؤ  اؤ

حنو اًيط؛ لأّنا حتمي ذالةل ذاخي اًس َاق اًييص، فِيي ال ثفِم مبـزل ؾن ادلي الأخرى، 

ا هعًا؛ لأن اًيط ُو ثخاتؽ وحراتط تّي ادلي) (، وال ًـرتف 16وابًخايل ٌضلك اكرتاّنا تلرُي

 ًً  .  (17) ذفؽ هباحنو اًيط ابس خلالًَة ادلّل ذاخي اًيط، كري بأهَ ال ًفذبأ 

 : ادلي الامسَة

بأتدغ اًاكثة يف اس خخدام ُذا اًيوغ من ادلي، حِر ساذث ادلي الامسَة ؿىل  

هَف وبأزتـّي مجّل، "فادلّل الامسَة ثفِد تبأظي وضـِا زحوث احلمك، لأن الامس موضوغ 

(، 18ؿىل بأن ًثخت تَ املـىن ٌَيشء من كري بأن ًلذيض رضل جتّدذٍ بأو حدوزَ صُئًا")

ف، حنو  وخاءث ادلي الامسَة مذيوؿة يف املحخدبأ واخلرب، حِر خاء املحخدبأ مـرفًا تبأل اًخـًر

ال بأحدٍم(، و)املياكضة حتت املعر(، بأو مضريًا، حنو  )اًرشظي واكف..(، و)وما اًرشظي اؤ

َِثون(، و)ويه حلِلة(، بأو مضافًا، حنو )حرضثم اخملرح(، بأو ً )ٍم ًخعاحيون(، و)ٍم 

صازت، حن و )ُذٍ بأحداج حلِلِة(، وبأحِاان ىىرت، وجمَئَ ىىرت ًدٌاسة مؽ اًلموط امس اؤ
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اشلي ٍىذيف بأحداج اًلعة، وخاء اخلرب مفرذا، ومجّل امسَة، ومجّل فـََة، وص حَ مجّل، 

  . واًياػر يف اًيط جيد رضل لكَ

وكد جرغ اًاكثة يف اًخلدمي واًخبأخري يف ادلّل الامسَة، فذازت ًلدم املحخدبأ، وبأخرى  

و هبذا  لدم اخلرب ؿَََ؛ ثحـًا لأَمَة املخلدم، فلدم اخلرب اشلي هل حّق اًعدازت، ُو ، ًو ًؤخٍر

مل خيرح ؿىل اًلاؿدت اًيحوًة، حنو )من بأهت؟، ومن ُؤالء؟، بأٍن تعاكاحمك؟(، وكدم ص حَ 

ـّد ثلري اًرثحة بأحد  ادلّل ؿىل املحخدبأ املـرفة يف كوهل )ومن حوهلم اًلٌَلن( ًلأَمَة. ًو

امي اًرتط واًامتسم اًييص؛ لأن املخَلي خيزتن ما ثلدم يف رُيَ، مث ٌسرتحـَ ؾيد رهر ؾو 

 . مذـَلَ

ومما هَحؼَ يف خرب املحخدبأ بأهَ خاء مجّل فـََة، وتـغ بأفـاًِا من الأفـال ارلسة، 

حِر بأضفت ُذٍ الأفـال احلَوًة واحلرنة والاضعراة ؿىل بأحداج اًلعة، وخاءث 

 . رنة، نٌل بأّنا بأضفت ظفة حٌلًَة وموس َلِةمعوزت واظفة ًخطل احل

 : ادلي اًفـََة

تدبأ جنَة حمفوع كعخَ تبأفـال ماضَة ثدل ؿىل دشؿة احلرنة وحراين اًزمن؛ بأي 

ىذا  ثوايل الأحداج ثرسؿة يف سمن كعري. )اهـلد اًسحاة، وحاكزف لكَي ُاتط، ....( ُو

اكزف...، جساكط...، احذاخ...، ثخواىل ادلي مذعدزت ابلأفـال املاضوًة )اهـلد...، ح

حّر...، جتمـوا...، اهدفؽ...، ثخاتؽ...، ...اخل( وثويح ُذٍ الأفـال ابًرسؿة واًؼَمة وثلري 

الأحوال وثحّدًِا ؿىل حنو الفت، فلد زمس ًيا اًاكثة ظوزت سوذاء ص هبِا تََي مؼمل، 

وثواٍهيا واحضة من فاهـلاذ اًضحاة وحاكزفَ ًدل ؿىل ؿدم اًرؤًة، واكهت دشؿة الأحداج 

دل اًفـي )حّر( ؿىل سايذت اًرسؿة  . خالل الأفـال املخخاتـة واملخـاظفة، ًو

د بأفاذث سايذثَ مـىن املعاوؿة، مث  وادلّل اًيت ثعدزث اًلعة مجّل فـََة فـَِا ماط مًز

ثخاتـت ادلي اًفـََة حىت اكذث جس َعر ؿىل اًيط، وزاوخ اًاكثة تّي اًفـي املايض 

د وا ىل ُذٍ الأفـال وخدان املًز را هؼران اؤ جملرذ، وكأن بأحداج اًلعة اكهت ظوغ اًراوي، فاؤ

دًا بأفاذ املعاوؿة، حنو: )اهـلد، اهدفؽ، اّناًوا، اّنمر...(، وتـضِا بأفاذ  مـؼمِا ماضًَا مًز

غ...(، وتـضِا بأفاذ املضازنة، حنو: )واظَوا، عِم، ثرّض ثفحّ  اًخلكف، حنو: )جتمـوا، جتّرَذ،

اظة، كاظـَ...(، وتـضِا بأفاذ اًعَة، حنو: )اس متروا، اس متد...(، وتـضِا ظازحَ، خي
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 . بأفاذ اًخـدًة، حنو: ) بأمسىوا، بأذاز...(

َّا ؿىل  ذا اًخيوغ تعَف الأفـال بأؾعى اًيط حرنة واضعرااًب، وػِر رضل خَ ُو

ًلاغ املوس َلي. نٌل بأضفت اًزايذت يف املحىن سايذًت يف املـىن ، اجاءث الأحداج فضاًل ؾن االؤ

دت حشيت  الأفـال مىثفة مرنزت ال ثفاظَي فهيا موحِة ابضعراة احلدج، فالأفـال املًز

بأحداج اًلعة وتـغ الأفـال خاء جمرذًا ذون سايذت ذااًل ؿىل دشؿة احلدج، حنو: )حّر 

املاّزُت ُخعاٍم، ثَِحَؽ، الَر، صدث، ملح، سلط، زىم، ذاز، زاخ، وكؽ، مىض، ساَز...(، 

 . ل ثويح ابًرسؿة واحلرنة املس مترتفلكِا بأفـا

هرز اًاكثة بأفـااًل تـَهنا ًخبأهَد املـىن واًعوزت، حنو: )اهدفؽ زخي، اهدفؽ و 

ىل ساتق،زاوضًا(  مما اكن ًِا بأثر يف متاسم اًيط وحراتعَ.؛ لأن اًخىراز رضة من االؤحاةل اؤ

ذا ًو يح ابالضعراة وزاوخ اًاكثة تّي الأفـال املحًِة ٌَمـَوم واملحًِة ٌَمجِول ُو

خفق مؽ بأحداج اًلعة وؾيواّنا، فاملحين ٌَمجِول ساذ الاحداج مغوضًا  واًلموط ًو

وثـلِدًا، من رضل ؿىل سخِي املثال: )فُذحت انفذت، ًُفذت الأهؼاز، تُـر، ُرُي، ُصّدث، 

 . هُعخت...(

منا ُو هخاح جضلك مزذوح ملعـي  ن اًيط ًُس ثخاتـًا ؾضوائًَا لأًفاع ومجي، واؤ اؤ

(، واًيط ٌض حَ اجملمتؽ، وادلي جض حَ الأفراذ، واًلواهّي اًيت حتمك بأفراذ اجملمتؽ 19داويل)وث

 . (20) وثضحعِم جض حَ كواؿد اٌَلة

 اًامتسم اًييص يف اًلعة  : 

ٍرى ؿٌَلء حنو اًيط بأن اًامتسم اًييص واًرتاتط تّي اًرتاهَة ًخحلق توحوذ ؿامَّي، 

و اًرتاتط  (21ٌُل) اًس َايق اٌَلوي احلاظي تفـي اًرواتط اًرتهَحة : اًـامي اٌَلوي، ُو

 ازلالًَة اكًوظي، واالؤحاةل، واًخىراز. –اخلعَة، املمتثّل ابًرواتط اًيحوًة 

واًـامي الآخر ُو اًـامي كري اٌَلوي احلاظي فامي تّي املَفوػاث وامللام اخلازيج؛ بأي ُو 

ة ال  ميىن فِمِا مبـزل ؾن اًوؾي ابسرتاثَجَاث اًس َاق، تدًَي بأن ُياك حراهَة ًلًو

 .  اًس َاكاث كري اٌَلوًة

ياك ؿالكة تّي اًيط واًس َاق، فلك مهنٌل ًفرس الآخر)  . (22ُو
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 : اًامتسم اًييص من خالل اًس َاق اٌَلوي -

  : اًـعف –بأ 

ن من ظوز اًرتاتط يف اًس َاق اٌَلوي بأسَوة اًـعف املمتثي يف ؾعف ادلي،  اؤ

ىل رضل تلوهل: "اؿمل بأن مما ًلي حِر ٍراؾى يف ؾعفِا املـىن ازلال يل، وكد بأصاز اجلرخاين اؤ

ىن ثـعف  هؼر اًياش فَِ من بأمر اًـعف بأهَ كد ًؤىت ابدلّل فال ثـعف ؿىل ما ًَهيا، ًو

 .  (23ؿىل مجّل تُهنا وتّي ُذٍ اًيت ثـعف مجّل بأو مجَخان ..." )

صازت واحضة من اجلرخاين ًالُامتم ابجلاهة ازلاليل ٌَـعف،  ذٍ اؤ ُس اجلاهة اًضلكي، ُو ًو

ـمتد حتدًد ادلي املخـاظفة ؿىل اجلاهة ازلاليل اًس َايق وفِم املـىن، مفثاًل كد ثـعف  ًو

 : (24) بأ( ؿىل ادلّل )ذ( يف املـاذةل اًيعَة اًخاًَة ادلّل )

 اًيط = ح بأ : ح ة : ح ح : ح ذ

 : ومثّي اجلرخاين ؿىل رضل تلول املخًيب

 هتَخين ففاخبأين اقخَاال       ثوًوا تلخة فكأن تٌُا     

ثرٍم اّنٌلال  فاكن مسري ؿُسِم رمِاًل     وسري ازلمؽ اؤ

اجمّل )فاكن مسري ؿُسِم رمِاًل( مـعوفة ؿىل مجّل )ثوًوا تلخة(؛ لأن اًـعف 

ىل بأن ٍىون  ذا ًُس ملدواًل ذالًًَا؛ لأهَ ًؤذي اؤ ؿىل ما ًَهيا ًدخَِا يف مـىن كأن، ُو

ى َّة اًحّي؛ لأن اًـالكة اًيت حرتط مسري ؿُسِم حلِلة، ٍو ٌلً، نٌل ُو احلال يف هت ون مذُو

)ثوًوا تلخة( تؼ )فكأن تًٌُا(، و)هتَخين( تؼ )ففاخبأين( يه ؿالكة اًسخة ابملسخة، ويه 

ال من خالل حراتعِا 25مبثاتة اًيشء اًواحد) (، وشلضل ال ميىن فِم ادلي يف اًيط اؤ

 تحـضِا. 

ا، فلد خاء  هوّغ اًاكثة يف اس خـٌلل حروف اًـعف مؽ ثفاوث هحري يف حىراُز

ا ذوزااًن يف اًلعة، ويف رضل ذالةل ؿىل ثوايل الأحداج ودشؾهتا  حرف اًواو بأنرُث

 وجضاجىِا، ًَََ حرف اًفاء، فمث وبأو، واكن بأكَِا ذوزااًن )تي( و )ًىن(.

ذالةل  ًلد اكن بأثر حروف اًـعف واحضًا يف متاسم اًيط وحراتط مجهل، وكد زاؾى اًاكثة

رحروف اًـعف املخفق ؿَهيا ؾيد اًيحات، مفثاًل جندٍ اس هتي اًلعة جبمي مذـاظفة،   اؤ

ؾعف مجّل )حاكزف لكَي ُاتط( ؿىل مجّل )حاكزف اًسحاة(، حِر بأفاذ حرف اًـعف 



 ـرشونواً واحد اًدذ اًـَة الآذاة و اٌَلاثجمّل لك 

 1027حوان                                        03                                         لكَة الآذاة و اٌَلاث

)اًواو( ادلؽ واملضازنة تّي حديث الاهـلاذ واًخاكزف، مث ؾعف ؿَهيٌل مجّل )جساكط 

ـعف )مّث( اشلي ًفِد اًرتثُة مؽ اًرتايخ، فاكن جساكط اًررار اًررار( مس خخدمًا حرف اً

 هدِجة الهـلاذ اًسحاة وحاكزفَ.

ومن رضل بأًضًا ادلي املخـاظفة يف كوهل )وتـثت جضة املعازذت مرت بأخرى  

وثداهت يف اص خداذ وثضخم مث ػِر املعازذون وٍم ًلدضون ؿىل اٌَط(، فؼِوز 

ة مث  املعازذٍن خاء تـد جضة املعازذت،  وكوهل )واص خّد اًررار فذواظي بأسالاكً فضَة جُر

 اّنمر املعر(، فهنٌلز املعر خاء بأًضًا تـد اص خداذ اًررار.

ُس ؿىل ادلي  الحغ مما س حق بأن ادلي املـعوفة تؼ)مث( ؾعفت ؿىل ادلّل الأوىل ًو ًو

وحضَ، بأما اًيت ثَهيا، وادلي املخـاظفة اًيت ثًل ادلّل الأوىل خاءث ًخحرك املضِد وث

 . ازثحاظ اًسخة ابًيدِجة فاكن ابدلي املس حوكة حبرف اًـعف )مث(

 : ضمرياً -ة 

ا ساتلًا اكن بأم الحلًا،  يف اًـرتَة حراهَة ًلوًة ال تّد ًِا من زاتط ٍرتعِا تلرُي

ـد ُذا  ومن ُذٍ اًرتاهَة ادلي اًواكـة خربًا بأو ظفة بأو حااًل بأو ظّل بأو حواة رشظ، ًو

ِرًا من مؼاُر اًامتسم اًييص ال ؿىل مس خوى ادلّل اًواحدت حسة، تي الازثحاظ مؼ 

ؿىل مس خوى اًيط، مما ًلوي اًـالكة االؤس ياذًة، وابًخايل ال حىون ادلّل املض متّل ؿىل 

 . اًرتط بأحٌحَة ابًًس حة ملرحـِا

 : ومن الأمثّل اًيت اص متَت ؿىل زاتط مضريي يف اًلعة

 ادلي احلاًَة، حنو: 

 ىل الأثر حٌلؿة من اًرخال واًلٌَلن وٍم ًخعاحيون"" ثحـَ ؿ*

 "مث ػِر املعازذون وٍم ًلدضون ؿىل اٌَط"*

 "وثحاذًوا لكٌلث كري مسموؿة وٍم ًَِثون"*

 "فاهعَلت هبم يف دشؿة ؿاظفة وٍم ًَِثون جالكم مل ميزٍي بأحد"*

و ًحدسم اتدسامة ساخرت"*  " ومىض ًخحلق من خشعَاهتم ُو
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الحغ بأن ادلي الا مسَة احلاًَة اًساتلة كد اص متَت ؿىل زاتعّي: اًواو ًو

ىل ساتق بأو الحق، ونذضل  حاًًَا حيَي اؤ ـد اًضمري يف حنو اًيط زاتعًا تًِواًي اؤ واًضمري، ًو

ضافِاً   . (26) اًواو ثـّد زاتعًا تًِواًي اؤ

الحغ بأًضًا بأن اخلرب يف ادلي الامسَة اًواكـة حااًل خاء مجّل فـََة فـَِا مضازغ م  س يد ًو

ىل واو ادلاؿة، واًفـي املضازغ ًضفي حرنة مس متر ٌَمضِد  . اؤ

ومثي ُذٍ ادلي احلاًَة املض متّل ؿىل اًراتط ثؼِر متاساكً هعًَا، نٌل بأّنا متيح اًيط مضِداً  

ذازمًِا متثهل اًعوزت احلَة، فذجـي اًلازئ ًخفاؿي مؽ الأحداج وكأهَ ٌضاُد مضِد ذزامًِا 

ذا حبد راثَ جيـي اًيط مامتساكً جلك ؾيادضٍ، فُض خد صوك  . َ ملخاتـة املضِد، ُو

واس خعاغ اًاكثة بأن ًضفي ؿىل احلدج حرنة وظوزت من خالل اس خـٌلهل احلال، وفضَِا 

ؿىل اًعفة؛ لأن احلال ثؼِر احلرنة واًعوزت مـًا، فلد خاءث مفرذت، حنو: )مفـٌلً، زاوضًا، 

و مَعخًا...(، ومجّل امسَة مًسجمة مؽ احلدج، حن و: )وٍم ًخعاحيون، وٍم هيخفون، ُو

 ًحدسم...(.

ذا اًفـي  ومما ميىن مالحؼخَ بأًضًا بأن ادلي احلاًَة الامسَة اص متَت ؿىل فـي مضازغ، ُو

ال بأن ٍىون مديًَا ؿىل امس ساتق و (27)ال ًعَح اؤ اًضمري،  -نٌل يف الأمثّل اًساتلة  -، ُو

ذا حبد راثَ   . جيـي اًيط مامتساكً مرتاتعاً واًضمري ًـوذ ؿىل امس ساتق كدهل، ُو

 : ادلي اًواكـة خرباً 

هَ تال صم خيعة"*  " اؤ

*"ًََ  " ُا ٍم ًعلون اؤ

 "يشء ظازئ خذة اًيؼر"*

 "حاول اٍهنوط ؿىل بأزتؽ وًىٌَّ سلط ؿىل وهجَ"*

 "وتدبأ ٍركط يف زصاكة واحرتافِة"*

را مبعازذًَ ًعفلون هل"*  "واؤ

ىهنم اسرتذوا بأه*  اسِم"ف"ًو

 ن مالثسٌِل""بأخذا خيَـا*

 "اًرشظي ٌضـي س َجازت" *
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ق"*  "وحـي ٍراكة اًعًر

آذيم ًخدحرح"* را جربأش ب  "واؤ

 ازلماء ثخفجر من ملعؽ اًـيق تلزازت" "*

ىن الأس خار حراحؽ"*  " ًو

 " كأمنا اكن ًدازي هفسَ"*

ا مجي  ًالحغ مما س حق بأن اًاكثة بأنرث من اس خـٌلل ادلي الامسَة اًيت خرُب

ذٍ ادلي جض   متي ؿىل مضري ًـوذ ؿىل امس مذهوز يف اًيط ًعاتلَ يف اخلعائط فـََة، ُو

ن اخذَفت اًعوزت اًعوثَة) (، وشلضل ؿَي اًيحات وحوذ 28ازلالًَة؛ لأّنٌل ؾيرص واحد، واؤ

(، فرتثحط ادلي تحـضِا 29ُذا اًضمري تبأهَ ٍرتط ادلّل ابملحخدبأ؛ ًئال ثلؽ بأحٌحَة من املحخدبأ)

(، وشلضل ؿد 30ٍرفؽ الاًخحاش، وحيعي تَ الاخذعاز) وابًخايل ًامتسم اًيط، نٌل بأهَ

ة؛ لأن االؤضٌلز رشظ  الث اًضٌلئًر تـغ ازلازسّي اًيعوض اٌَلوًة سالسي من اًخحًو

(، وال ثلذرص وػَفة اًضمري 31من اًرشوظ اًيحوًة اًرتهَخِة الأساس َة ًامتسم اًيط)

ىل هوهَ زاتعًا حيلق اًامتسم  ؿىل االؤحاةل بأو اًخـوًغ ؾن الامس اًؼاُر، تي ثخـداُا اؤ

 . (32اًييص، ونذضل هل بأَمَخَ اًلعوى يف حتََي اًيط)

 : اًخىراز –ح 

ىل   حداج اًامتسم اًييص يف اًلعة، هوهَ رضة من رضوة االؤحاةل اؤ ٌَخىراز ذوز يف اؤ

ؿاذت اٌَفغ هفسَ، واملخبأمي يف هط اًلعة جيد اًخىراز واحضًا  ساتق، وكد ٍىون اًخىراز ابؤ

 : َ يف اًلعةفهيا، ومن بأمثَخ

 اهدفؽ زاوضًا.   اهدفؽ زخي ،  -

 يف صازغ  من صازغ ،   -

 بأمسىوا اٌَط   ًط،  -

 ذون بأذىن انرتاج ابملعر ذون مداالت ابملعر، -

 نٌل ال ًحاًون ابملعر  مل ًحاًوا هبا، -

 حمل خمَف  كأهيا يف حمل، -  

 مارا هًذؼر تي ؿََيا بأن هًذؼر،  -
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 َدتاًسـ   اٍهناًة اًسـَدت، -

 ال تبأش   ال تبأش، -

 هـم ُو اخملرح   ُو،  -

 جرافوا   جرافوا، -

وخاء اًخىراز يف اًلعة ًخبأهَد احلدج، وتَان بأَمَخَ، وصّد اًلازئ وحثَّ ؿىل 

 . مواظّل كراءت اًلعة، ًَؼي اًيط مرتاتعًا مامتساكً 

 : اًرشظ –ذ 

اًلَاة؛ لأن ًؼِر بأسَوة اًرشظ يف اًيط هسمة بأسَوتَة ثـزس ؾيرصي احلضوز و 

 اًرشظ من حِر املـىن سخة ًلذيض هدِجة بأو حارض ٌس خدؾي كائحًا.

دخي بأسَوة اًرشظ يف ذائرت اًرتاتط اًييص؛ لأهَ ًخضمن حراتعًا تّي مجَخّي:   ًو

مجّل اًرشظ، ومجّل اجلواة، ونذضل ثـد اًفاء يف حواة اًرشظ من متام اًرتط 

ق  واًامتسم، وحرثحط ادلَخان تفـي ثعوز ػاُرت اًخـََق اًرشظي، سواء بأاكن ؾن ظًر

ق فـي اًرشظ هفسَ، وميىن متثَي رضل ابخملعط الأيت  : (33) الأذات بأم ؾن ظًر
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" فذعوز اًخـََق اًرشظي ًًذج ؾيَ بأذات اًرشظ ومجّل فـي اًرشظ ومجّل حواة اًرشظ 

 (. 34واحتاذ ُذٍ امليخجاث تـضِا مؽ تـغ ٍىّون هّعًا اكماًل مذاكماًل")

 : وكد مضن جنَة حمفوع كعخَ بأسَوة اًرشظ، من رضل

ن مل ٍىن مٌؼرًا ثعوٍراًي فِو اجليون -  . اؤ

ن مل ٍىن ثعوٍرًا فِو فضَحة -  . اؤ

ن ٍىن حلِلة فِو حٌون -  . واؤ

الحغ مما س حق بأن اًاكثة مل خيرح ؿىل اًلاؿدت اًيحوًة، حِر خاءث مجّل  ًو

ىل امس ساتق ، حواة اًرشظ مجّل امسَة ملرتهة ابًفاء ومذعدزت ابًضمري )ُو( اًـائد اؤ

ذا تدوزٍ جيـي اًيط مامتساكً   . ًـرفَ املخَلي، ُو

 :  اًثيائَاث اًضدًةُؼ. 

ىل ؿامل سٌلوي )اهـلد اًسحاة وحاكزف لكَي  بأذخَيا اًاكثة مٌذ تداًة اًلعة اؤ

ىل الأسفي )حت ىل الأؿىل ًىن اًـيوان ٌضري اؤ ت(، ُاتط، مث جساكط اًررار(، الاجتاٍ اؤ

د بأن خيربان هبذٍ اًخياكضاث، وبأن اًىون  فاًضدًة ثؼِر مٌذ تداًة اًلعة، وكأن اًاكثة ًٍر

 . كامئ ؿىل اًثيائَاث اًضدًة

وّخَ جنَة حمفوع ؾياًة واُامتمًا ابًثيائَاث اًضدًة اًيت جتمؽ تّي مذياكضّي نٌل  

 :  يف

ق( -   )واًرشظي ًخفرح( -   )مضاحراث يف اًعًر

ًََ يف زلة واظمئيان( -ٌَط رضاًب ؾيَفًا(    )ًرضتون ا -    )مث تـد رضل ٌس متـون اؤ

 )وكدوم س َازاث من اًضٌلل( -  )كدوم كافّل من اجليوة(   -   

 )وبأخرى حركط وثلين(... -   )حٌلؿة ثخلاثي(   -  

وجسِم ُذٍ اًضدًة يف مفاخبأت من ٍم حتت املؼّل، واملخَلي وهرس بأفق اًخوكؽ 

 .  حريت وذُضةؾيدٍم، وجتـَِم يف

فاًخلاتي تّي الأص َاء وضدُا سخٌة يف ازلُضة والاس خلراة، مما حـي الأص َاء  

ختَو من املـاين وازلالالث، فالأحداج كامضة كري مفِومة تخااًت ابًًس حة ملن ٍم حتت 

اّل بأحدٍم ًًذؼر  املؼّل، شلضل ؿدوا ُذٍ الأحداج مٌؼرًا ثعوٍراًي سُامنئًَا، وما اًرشظي اؤ
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ن مل ٍىن ثعوٍرًا فِو  ذوزٍ، وحاذج اًس َازثّي َّة، وممازسة اجلًس ثعوٍرًا، )واؤ جراؿة فٌ

ن ٍىن حلِلة فِو حٌون() (، وتلى من ٍم حتت املؼّل يف حريت اضعراة، 35فضَحة، واؤ

ًعازؾون بأهفسِم، فِو دضاغ تّي املـلول واًالمـلول، مفهنم من ٍرى الأحداج حلِلِة، 

ا متثَالً   . ومهنم من ٍُر

وحًِا، وظدمة س َىِوًوحِة زلى اس خعاغ اًاكثة بأن حيو  دج ثبأزريًا اًدًًو

ق ادلؽ تّي ًلعاث مذـازضة مذياكضة،  َف اًخـحريي ؾن ظًر املخفرخّي يف اس خخدامَ ٌَخًو

حنو: )س خلؽ حرمية بأصد من اًرسكة(، و)اهؼروا، اًرشظي واكف يف مدخي اًـٌلزت ًخفرح 

وفة ًرخي اًرشظة املـين ابلأمن ح ـَت بأحد املخفرخّي ًعف ...(، فِذٍ ظوزت كري مبًأ

ال بأحدٍم ًًذؼر  ة وما اًرشظي اؤ احلدج تبأهَ مٌؼر ثعوٍري سُامنيئ، )مٌؼر سُامنيئ تال ًز

ونذضل حنو وظف اًاكثة اٌَط )ثلدم خعوثّي وثبأخر خعوثّي، وتدبأ ٍركط يف  ،ذوزٍ(

ًلاؾَة، )خاءث من اجليوة كافّل م را مبعازذًَ ًعفلون هل ثعفِلاث اؤ ن زصاكة احرتافِة. واؤ

 . ادلال، و) من اًضٌلل خاءث ٍلوؿة من س َازاث اًس َاحة َلّل ابخلواخاث(

ا مؼِرًا من مؼاُر اًـحر؛  را اكهت ذالالث اًثيائَاث اًضدًة ثحدو يف ػاُُر واؤ

ال بأّنا يف احللِلة ثبأثَف يف اٍهناًة  لأّنا ثحـر ؿىل اًخيافر والاخذالف يف واكؽ الأمر، اؤ

ىل معق اًلَق واحلريت واملـاانت اًيفس َة اًيت حرّيث (، وجضري 36مضن س َاكِا اًييص) اؤ

 . املخَلي، نٌل حرّيث اًواكفّي حتت املؼّل

ومتثي اًثيائَاث اًضدًة متاساكً هعًَا وازثحاظًا كواًي؛ لأن رهر اًيشء ٌس خدؾي  

حضوز هلِضَ رُيًَا، وابًخايل ًحلى املخَلي مضدوذًا ملخاتـة جمرايث بأحداج اًلعة، وهبذا 

وس َّل ٍراذ هبا خذة اهدداٍ املخَلي ثسخة خروهجا واحنرافِا ؾن س َاق اًالكم حىون 

 .  (37) اًـاذي

 : ثلَِد االؤس ياذ -و 

متثّي ابًـالئق اًيت ثُفرط ؿىل تًِة ادلّل،    ًـد اًخلَِد من ظحَـة ادلّل اًـرتَة، ٍو

و ما ًُـرف ابملوزوج اًيحوي ابملفاؾَي واملخـَلاث واًفضالث، وشلضل ًُ  ـّد اًفـي اشلي ُو

ٍىذفي تفاؿهل فـاًل معَلًا، واًفـي اشلي ًلِد تبأحد املفاؾَي بأو ابحلال بأو اٍمتَزي بأو ًخـَق 

نٌلل فراػ بأو سّد هلط، تي حيمي ُذا اًخلَِد  ثيشء ٌسمى فـاًل ملِّدًا، وال ًـين ثلَِدُا اؤ
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مفثاًل جند اًفـَّي وػَفة ذالًَة، نٌل بأن اظالكِا وؿدم ثلَِدُا حيمي بأًضًا وػَفة ذالًَة، 

( حيمالن 38)بأؾعى، واثلى( يف كوهل ثـاىل:" فبأّما من بأؾعى واثّلى وظّدق ابحلس ىن")

سايذت يف املـىن حِر اًـعاء صامي ًلك اًياش بأو اًيشء املُـعى صامي ًلك الأص َاء 

(. مفثاًل جند اًاكثة يف تداًة اًلعة كد زتط ادلَخّي )اهـلد اًسحاة، 39ومثهل املخلى مٌَ)

دل ؿىل بأن الأحداج وكـت  وحاكزف( حبرف اًـعف )اًواو( اشلي ًفِد معَق ادلؽ، ًو

جممتـة كري بأّنٌل كِدات ابحلال ص حَ ادلّل )لكَي(، ونذضل كِدث احلال ابًوظف )ُاتط(، 

ال ابالؤس ياذ، وؿدم ثلَِدُا تلري االؤس ياذ  يف حّي مل ثُلِد مجّل )جساكط اًررار( ثيشء اؤ

َق ُواء ابزذ مفـٌل بأؾعى ادلّل مساحة ذال ًَة واسـة، ونذضل كُِدث مجّل )احذاخ اًعًر

ق(، وابًوظف )ابزذ(، وابحلال )مفـٌلً(، وثض حَ ادلّل  ثضذا اًرظوتة( ابملفـول تَ )اًعًر

 . )ثضذا اًرظوتة(

ومما ًالحغ بأن اًاكثة كد هوّغ يف اس خخدام وسائي ثلَِد ادلي؛ ًَىضف ًيا 

ال من خالل حراتعِا تبأخواهتا يف ؾن حراتعِا تحـضِا يف تًِة ا ًيط؛ لأهَ ال ميىن فِم ادلّل اؤ

(، وشلضل ًؼِر اًيط مامتساكً مرتاتعًا، نٌل بأن اًـالكة تّي بأحزاء اًيط ومجهل 40اًيط)

الحغ بأًضًا بأن اًخلَِد خاء خلدمة املـىن، ومذوافلًا 41وفلراثَ ثؤذي ذوزًا ثفسرياًي) (، ًو

ـد مؼِرًا من   .اًيط مؼاُر متاسممؽ كواؿد اٌَلة، ًو

 :  املـرفة واًيىرت –خ 

ىل مـرفة  -ثـد بأذات اًخـًرف )بأل(   بأذات زتط تّي  -فضاًل ؾن بأّنا حتول اًيىرت اؤ

، بأو يشء  ادلي، جض حَ زتط اًضمري ابالؤحاةل يف هوّنا ثذهر املخَلي ثيشء س حق رهٍر

ًََ، وميىن اًلول تبأن بأذات اًخـًرف ) ىل ما مـروف يف رُيَ س حلت االؤصازت اؤ بأل( جضري اؤ

ىل مـَوماث الحلة مل  ٌسمى ابملـَوماث اًساتلة، تُامن ثؤذي بأذات اًخيىري وػَفة االؤصازت اؤ

يوضَح رضل هبأخذ ُذا املثال من اًلعة )وبأوصىت اًراتتة بأن جتمد (42)ثُوحّض تـد ، ًو

امليؼر ًوال بأن اهدفؽ زخٌي(، هالحغ بأن لكمة )زخي( خاءث ىىرت، وال هـرف صُئًا ؾن 

ىل مـَومة الحلة ًخوكؽ اًلازئ بأو املخَلي بأن خُيرب تـد كََي  ُذا اًرخي، فاًيىرت ُيا جضري اؤ

ىل كوهل )ًٌط ... بأمسىوا  ؾهنا، تي ًخعَؽ ثضوق ملـرفهتا، مث ٍمكي اًاكثة الكمَ ًَعي اؤ
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ذٍ ادلّل ؿدت مجي، كري بأن املخَلي تلي مضدوذًا ملـرفة  اٌَّط(، وتّي ادلّل اًساتلة ُو

ذا حبد راثَ جيـي اًيط مامتساكً مرتاتعاً اًيىرت )  . زخي(، ُو

ىل مـَومة ساتلة ًـرفِا املخَلي، مفثاًل خاء يف اًلعة )مث ػِر   وجضري املـرفة اؤ

املعازذون وٍم ًلدضون ؿىل اٌَط، ومن حوهلم اًلٌَلن هتَي تبأظواث زفِـة حاذت(، 

ط تدًَي كول اًاكثة )ثحـَ ؿىل فاملخَلي ًـرف بأن املعازذٍن ٍم اًرخال اشلٍن ثحـوا بأثر اٌَ

ال بأن املخَلي ؾرف مس حلًا بأن  الأثر حٌلؿة من اًرخال واًلٌَلن(، وتّي ادلَخّي ؿدت مجي، اؤ

 املعازذٍن ٍم اًرخال اشلٍن ثعاحيوا )ًّط ... امسىوا اٌَّط(.

ؼِر اًامتسم يف اًيط من خالل اًلكٌلث احملوزًة اًثاتخة واملخىرزت يف اًيط،   ًو

 ر، واملؼّل، واٌَط، واًرشظي.مثي: املع

: اًس َاق اخلازيج، وس َاق احلال، ًََعَق ؿَ ومن اًس َاق ما خاء س َاكا خازحِا و 

ر وس َاق املوكف، وس َاق امللام، واًـيادض كري اٌَلوًة ُياك حراهَة ًلوًة ال ٌسـفٌا ؛ اؤ

ىل بأَمَة اًس َاق كري اٌَلوي، امل  متثي جلك ما اًس َاق اٌَلوي ًفِمِا، وشلضل ثًدَّ اٌَلوًون اؤ

حيَط ابًيط من مؤثراث تَئِة واتزخيَة وس َاس َة واحامتؾَة واكذعاذًة وزلافِة ... ًُخّىئ 

 ؿَهيا يف فِم اًيعوض.

ىل اًيط الّكً واحدًا ال ًخجزبأ، وال ًلذرص اًس َاق ؿىل  وثيؼر املياًم اٌَلوًة املـادضت اؤ

ي ٌضمي اًس َاق اًيط اًلكٌلث وادلي وما ٍرثحط هبا من مجي ساتلة والحلة حفسة، ت

 (.43لكَ ولك ما ًخعي تَ من ػروف ومالثساث)

ىل بأن ٌَـيادض كري اٌَلوًة بأثرًا  هحريًا يف مواكف اخلعاة، وال س امي  وبأصاز بأحد اًحاحثّي اؤ

ا ًحَف س حـّي يف املائة من  ما ًخـَق ابًيؼراث املخحاذةل تّي املخلكم واًسامؽ، ورهر بأن بأثُر

 (.44خلعاة)ذزخة ثبأزري اًالكم وفِم ا

ذازك كميهتا يف فِم  وكد س حق ؿٌَلء اًـرتَة اًلدماء احملدزّي يف بأَمَة املضاُدت واًـَان واؤ

د تذضل اًؼرف اشلي  اخلعاة ومراذٍ، من رضل ما رهٍر اجن حين تلوهل:"فاًلائة )وًٍر

كِي فَِ اًيط( ما اكهت ادلاؿة من ؿٌَلئيا )بأي اًروات( جضاُدٍ من بأحوال اًـرة 

ِا و  ىل مـرفذَ من بأقراضِا وكعوذُا")ووحُو (، نذضل زوى اجن حين ؾن 45ثضعر اؤ

وسااًن يف ػَمة")  (. 46تـغ مضاخيَ بأهَ كال:"ال بأحسن بأن بألكّم اؤ
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كد ٍىون اًس َاق كري اٌَلوي احملَط ابًيط ُو بأذات اًامتسم اًرئُسة يف اًيط؛ لأهَ ال 

ذزاك اًس َاق احملَ ال من خالل اؤ  . (47ط ابًيط)ميىن فِم اًيط ومراذ اًاكثة اؤ

 : ومن الأموز اًيت ًفرسُا اًس َاق كري اٌَلوي بأحِاانً 

 : ثلدٍر احملذوف

نٌلل اًلول    خضمن ُذا املععَح اؤ سلاظ ًلوي ًو ف احلذف تبأهَ "اؤ ميىن ثـًر

ي بأو الافرتاط اشلُين ومعََة اًخحوًي من اًحًِة  ق اًخبأًو اٌَفؼي ابجلزء اًلائة ؾن ظًر

ىل اًسعح يه اًيت ثرب  س اًـيرص اًياكط ُذا يف حاةل احلذف امللايم، ؿىل حّي اًـمَلة اؤ

ٍىون اًوضؽ يف احلذف امللايل حبذف ؾيرص بأو بأنرث من اًـيادض اٌَلوًة املىرزت يف 

اًس َاق اًييص، واًيت ميىن حتدًدُا اؾامتذًا ؿىل اًلرائن اٌَفؼَة املعاحدة، واحلذف يف 

حالل ظفري ًـيرص بأو حرهَة ًلوّي"  . (48) لكخا احلاًخّي اؤ

بأما احلذُف يف اًلعة فلد ساذ الأمر مغوضًا وثـلِدًا وخفاًء، فاحلذُف حبّد راثَ 

مغوط، وػِر احلذف يف ؾيوان اًلعة )حتت املؼّل(، فال هدزي ما احملذوف فـي بأم 

ي ًويح ُذا احملذوُف ابلأمان بأو اخلوف؟ الأمُر جمِول، واجملِول  امس، مـرفة بأم ىىرت؟ ُو

ىن حبد راثَ ًثري اخل وف واًلَق وؿدم الاظمئيان، مؽ بأن لكمة )املؼّل( ثويح ابلأمان، ًو

ر هؼر اًرشظّي  تـد اس خلراء اًلعة واًيؼر يف مفرذاهتا ومذاتـة بأحداهثا زخت ؾىس رضل، اؤ

ِذا مل ثـد ُذٍ املؼّل حمعة  ىل املعر وثفحعِم تلسوت، وتـد رضل سدذ حنوٍم اًحيدكِة، ًو اؤ

 . بأمان نٌل ثوَميا

ـد اًـي وان ثُراي اًيط، واًـيوان ؿاذت انكط لأهَ ال ٌس خعَؽ بأن ٍىضف ًيا لّك ًو

ق  . بأدشاز اًيط، فِو اكًالفذة يف اًعًر

ويح ابًسرت واخلفاء، فاملؼّل  وتدبأ ؾيوان اًلعة تؼرف ماكن )حتت املؼّل(، ًو

ِذا ًويح اًـيوان ابًخحخَة، ف  ِي ثؼّي ما تداخَِا، وجسرٍت وثلَِ من املؤثراث اخلازحِة، ًو

آتة؟!، واًـيوان  اي حرى ًويح ابخلري اشلي ٌسـد وهيئن؟! بأو ًويح ابًؼَمة واًضلاوت واًك

ىل اًرش؟!  ىل اخلري بأم اؤ )حتت املؼّل( ًخـَق مبحذوف، وال هدزي بأٍرمز ُذا احملذوف اؤ

دل ؿىل بأن  ي ُذا احملذوف ىىرت بأو مـرفة؟! فاًؼرف )حتت( ػرف ماكن مهبم، ًو ُو

 .  املاكنُياك حداًث حيدج يف رضل
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ُس لأَمَة احملذوف، فِذا احملذوف  تدبأ اًاكثة كعخَ ابدلّل اًؼرفِة ًلأَمَة، ًو

ي املؼّل ثويح ابلأمان بأم  ًويح ابالضعراة واًلَق؛ لأهيا جنِهل ًلآن ؿىل الأكي. ُو

 ابخلوف واملوث؟!

ُياك ؿالكة ثلاتََة ثوحهيا ادلّل اًؼرفِة ) حتت املؼّل (  ويه )فوق املؼّل(، 

ذٍ اًـالكة اًخلاتََة اًضدًة ثؼِر مٌذ اًحداًة من ف ـالكة احلضوز ثويح تـالكة اًلَاة، ُو

اًـيوان، مبـىن بأن حضوز اًيلِغ ٌس خدؾي حضوز هلِضَ قَاتًَا، فاحلارض ُو اشلي حتت 

 . املؼّل، واًلائة ُو اشلي فوق املؼّل بأو خازح املؼّل

 : ومن الأمثّل ؿىل احلذف يف اًلعة

 بأمسىوا اٌَط(  )ًٌط ...  -

 )اهؼروا ... اًرشظي واكف يف مدخي اًـٌلزت ًخفرح ...(  -

 )وحاذج اًس َازثّي؟(   -

 )فضَحة!(  -

 )اًرشظي ٌضـي س َجازت(   -

 )اًسـَدت؟!(  ض -

 ال تبأش ... ال تبأش ...(   -

   )ُو؟( -

 )ُي س َاذثم ...؟(    -

ش(   -  )اي صاٌو

ش(  -  )من فضطل اي صاٌو

حلذف خاء خلدمة اًامتسم اًيط ففي كول اًاكثة )ًٌط ... ًددّدى يل بأن ا

بأمسىوا اٌَط(  ٌس خدؾي املوكف االؤجياس؛ لأن الأمر حيخاح ٌَرسؿة فُحذف املحخدبأ خدمة 

ٌَمـىن واًخلدٍر )ُذا ًط ( وحذفت اًعفة )ُازٌة( بأو ما يف مـياُا تدًَي ادلّل اًفـََة 

 اًيت ثَهتا.

. اًرشظي واكف يف مدخي اًـٌلزت ًخفرح ...( وخاء احلذف يف ؾحازت )اهؼروا ..

ًَؼِر املفازكة كري املـلوةل تّي حدزّي مذياكضّي الأول املـرنة تّي اٌَط ومعازذًة، 
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والآخر ٍمتثي يف مضاُدت اًرشظي  جملرايث الأحداج تّي اٌَط ومعازذًَ وال ًخدخي 

 .  اًحدِة مذخًََا ؾن ذوزٍ ووػَفذَ

فِامِة )وحاذج اًس َازثّي؟(، فميثي رُول اًواكفّي حتت وبأما احلذف يف ادلّل الاس خ 

ون بأن ًلٌـوا بأهفسِم تبأن ُذٍ الأحداج يه  املؼّل وٍم ًخاتـون جمرايث الأحداج، فِحاًو

 مضِد ثعوٍري سُامنيئ، ًىن حاذج اًس َازثّي ًيفي رضل.

ونذضل بأػِر احلذف يف كول اًاكثة ؿىل ًسان اًواكفّي حتت املؼّل )فضَحة!( صدت 

رح واخلجي اشلي اهخاهبم من املٌلزسة اًلأخالكِة تّي اًرخي واملربأت ؿىل حثر املوىت احل

 وؿىل مربأى من اًياش، تي ؿىل مربأى اًرشظي اشلي ٌضـي س َجازثَ كري مداٍل مبا حيدج.

خضح من الأمثّل اًساتلة بأن احلذف ًلوم تدوز حموزي يف اجساق اًيط ومتاسىَ.  ًو

 : اخلامتة
املؼّل( ًيجَة حمفوع حاةل اًلَق واًلأمان اًيت ؿاصِا اجملمتؽ متثي كعة )حتت 

ابن اًرصاغ اًـريب الأدشائًل  .م.2997تـد ىىسة  اًـريب ؿامة واجملمتؽ املرصي خاظة اؤ

 اؾمتد اًاكثة يف ثعوٍر الأحداج وتياء اًضخعَاث ؿىل اًرمز. 

اًس َاق كري  ال ميىن فِم اًيط وفم زموسٍ مبـزل ؾن اًس َاق اٌَلوي، وال حىت ؾن

 . اٌَلوي، فٌِل وهجان ًـمّل واحدت

تدث مؼاُر اًامتسم اًييص يف اًلعة من خالل اًس َاق اٌَلوي، وكري اٌََلوي، فضمي  

ف ثلَِد االؤس ياذ، و اًرشظ، و اًخىرازو  ، واًضمري،اًـعف اًس َاق اٌَلوي: ، واًخـًر

 . واًخيىري، واًلكٌلث احملوزًة، ومتثي اًس َاق كري اٌَلوي ابحلذف

 . ظ. ًـد ثلَِد االؤس ياذ من وسائي اًامتسم اًييص اشلي خيدم املـىن

 

 

 

 

 

 



ة وذوزُا يف حتلِق اًامتسم اًييص يف كعة.......               ذ / َلد ؾحد اًرحٌلن حسن احلجوح  اًـيادض اٌَلًو

  1027حوان         32     -ثسىرت-خامـة َلد خِرض

 

 :واملعاذز  املراحؽاًِوامش 

 املراحؽ :

ذزاسة يف خدًَة اًـالكة تّي اًيط احلارض  -هؼراي وثعحَلِاً  -بأمحد اًزؾيب، اًيط اًلائة 

 زذن.الأ  –م، مؤسسة معون ًٌَرش واًخوسًؽ، ؾٌلن 1000، ص حاظ 1واًيط اًلائة، ظ

راء اًرشق، اًلاُرت،  بأمحد ؾفِفي، حنو اًيط اجتاٍ خدًد يف ازلزش اًيحوي، مىذحة ُس

 م. 1002

تدز  جن سوذان املرصدي، ثلَِد االؤس ياذ وذوزٍ يف اًامتسم اًييص: كعَدت "منارح ثرشًة 

 ٌَفلي" بأمنورخا.

ث تيدز حمجم اخلازلي، اًحياء اًيحوي وبأثٍر يف ازلالةل: ذزاسة هعَة يف ملاما

، 12احلٍرري)احلذف واالؤحاةل منورخًا(،جمّل ذزاساث اًـَوم االؤوساهَة والاحامتؾَة، مج 

 م. 1021، 1مَحق 

كعَدت اًىرم  –ثوفِق اًلرم، حٌلًَة الاخذَازاث اٌَلوًة يف صـر احلعَئة، كراءت بأسَوتَة 

 . 1021 – 8، الأاكذميَة ٌسلزاساث الاحامتؾَة واالؤوساهَة، اًـدذ -بأمنورخًا 

ن حين، اخلعائط، ث: َلد ؿىل اًيجاز، ذاز اًضؤون اًثلافِة اًـامة، تلداذ، اج

 .  2/2990ظ

ة،   . م2988سـد بأتو اًرضا، يف اًحًِة وازلالةل، مًضبأت املـازف، الاسىٌدًز

زتد، الأزذن، )ذ.ظ(  . مسري اس خُذَة، ؿمل اٌَلة اًخـَميي، ذاز الأمي ًٌَش واًخوسًؽ، اؤ

ء اًفين يف اًرواًة اًـرتَة يف اًـراق، ذاز اًضؤون اًثلافِة اًـامة، جشاغ مسمل اًـاين، اًحيا

 . م2991 –تلداذ 

مداذئ ؿمل الأسَوة اًـريب، اهرتانص َوانل جرش، اًلاُرت،  –صىري ؾَاذ، اٌَلة واالؤتداغ 

 . م2988

ة اًيحو اًـريب وثعحَلاهتا، ذاز اًفىر، ؾٌلن،  ظاحة حـفر بأتو حٌاخ، ذزاساث يف هؼًر

 .  م2/2998ظ

جراُمي اًفلي، ة واًخعحَق،ؿمل اٌظححي اؤ  . 2ظ اًلاُرت،ذاز كداء ٌَعحاؿة،َلة اًييص تّي اًيؼًر
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اًلاُر اجلرخاين، ذالئي االؤجعاس يف ؿمل املـاين، ثعحَح وظحؽ َلد زص َد زضا، ذاز  ؾحد

 تريوث، )ذ.ث(. –املـرفة 

حو اًـريب، جمّل ذزاساث املِدي ُامش اجلراخ، حنو اًيط وثعحَلاثَ ؿىل منارح يف اًي ؾحد

 .  2/1009، غ 33اًـَوم االؤوساهَة والاحامتؾَة، مج 

ة يف اًرواًة اًـراكِة املـادضت،  جمّل فعول اجملسل   29ؿًل ؾحاش ؿَوان،اًروًة املبأساًو

 . م2998زتَؽ  1اًـدذ 

َاثَ" ذزاسة ثعحَلِة ًامنرح من صـر َلد اً   ًآ ـَد اًـَد ؿالوي، اًامتسم اًيحوي بأصاكهل وب

آل خََفة"، جمّل كراءاث، خمرب وحدت اًخىوٍن واًححر يف هؼرايث اًلراءت ومٌاٌمِا،  ب

 .  م1022خامـة ثسىرت، ؿدذ 

ىل ؿمل ًلة اًيط، حرمجة سـَد حسن حبريي،  فواجاجن ُاًيَ من، ذًرت فهيفِجر، مدخي اؤ

راء اًرشق، اًلاُرت،ظ  .  م2/1001مىذحة ُس

فول اٌَساهَاث اًلكَة، ذاز  الأمان، اًرابظ، َلد الأوزاقي، اًوسائط اٌَلوًة، بأ 

 .  م2/1002ظ

. َلد ؾحد 2999 -ُؼ 2127، ؿام 1، غ 21اٌَعَف، جمّل فعول، ح  َلد حٌلسة ؾحد

حلؼة اسدرشاف  -احلىمي ؾحد اًحايق، اًسٌلث اًفٌَة يف اًلعة اًلعريت ؾيد جنَة حمفوع

 . م2/2990اًيىسة وحَوًِا، اًلاُرت، ظ

اًفحاةل/ ذاز مرص ٌَعحاؿة، سـَد  -عة حتت املؼّل، اًيارش مىذحة مرصجنَة حمفوع، ك

 . م9/2981حوذت اًسحاز ورشاكٍ، ظ

ّناذ املوىس، الأؾراف بأو حنو اٌَساهَاث الاحامتؾَة يف اًـرتَة، اجملّل اًـرتَة ٌسلزاساث  

 م .2981،  2، غ 1اٌَلوًة، اخلرظوم، مج
                                                                        

حدى  - 1 امس جملموؿة كععَة مسَت تذضل من ابة جسمَة اًلك ابمس اجلزء؛ لأن اؤ

اًفجاةل/ ذاز مرص  –مىذحة مرص كععِا كعة كعريت ؾيواّنا )حتت املؼّل(. اًيارش 

 . م9/2981ٌَعحاؿة، سـَد حوذت اًسحاز ورشاكٍ، ظ

ًيؼر: َلد ؾحد احلىمي ؾحد اًحايق، اًسٌلث اًفٌَة يف اًلعة اًلعريت ؾيد جنَة  - 2

 11م. ض2/2981حلؼة اسدرشاف اًيىسة وحَوًِا، اًلاُرت، ظ –حمفوع 
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 . 29املرحؽ اًساتق ض - 3

ة يف اًرواًة اًـراكِة املـادضت، ؿًل ؾحاش ؿَوان،  ضًيؼر: اًرؤًة امل - 4 ، 201بأساًو

 . م2998زتَؽ  1اًـدذ  29جمّل فعول اجملسل 

 . 29ًيؼر: اًسٌلث اًفٌَة يف اًلعة اًلعريت ؾيد جنَة حمفوع، ض - 5

 . 10ًيؼر: املرحؽ اًساتق ض - 6

ة يف اًرواًة اًـراكِة املـادضت، ض - 7  .201ًيؼر: اًرؤًة املبأساًو

 29ًيؼر: اًسٌلث اًفٌَة يف اًلعة اًلعريت ؾيد جنَة حمفوع، ض - 8

ذزاسة يف خدًَة اًـالكة تّي اًيط احلارض  -هؼراي وثعحَلِاً  -ًيؼر: اًيط اًلائة  - 9

م، مؤسسة معون ًٌَرش واًخوسًؽ، 1000، ص حاظ 1واًيط اًلائة، بأمحد اًزؾيب، ظ

 .23الأزذن. ض –ؾٌلن 

و اًرسذ اشلي ثخىرز - 10 ىل املايض تخىرز اًرسذ هفسَ، حبَر ثعحح  ُو فَِ اًـوذت اؤ

ىل املس خلدي واملايض صخهية  حبرنة اٌَوًة. ًيؼر:  ىل اخلَف، اؤ ىل الأمام واؤ حرنة اًرسذ اؤ

 .79اًحياء اًفين يف اًرواًة اًـرتَة يف اًـراق، ض

 .271ًيؼر: اًحياء اًفين يف اًرواًة اًـرتَة يف اًـراق.ض - 11

سمى زاوهيا اًرؤًة ازلاخَ  - 12 َة: ويه بأن اًراوي ًـرف  لّك يشء ؾن اًضخعَة، ٌو

 )اًراوي  لكي اًـمل(.

لذرص يف  - 13 ال اًلََي، ًو اًرؤًة اخلازحِة: ويه بأن اًراوي ال ًـرف ؾن اًضخعَة اؤ

سمى زاوهيا )اًراوي حمدوذ اًـمل(.  زواًخَ ؿىل وظف حرنة اًضخعَة وهلي بأكواًِا، ٌو

، ؿمل اٌَساهَاث احلدًر، ذاز اًعفاء ًٌَرش، ؾٌلن، اجلََي اًلاذز ؾحد ؾحد - 14

يؼر بأًضًا: فعومة ذلاذي، اًس َاق واًيط 113. ض2/1001ظ اس خلعاء ذوز  –، ًو

اًس َاق يف حتلِق اًامتسم اًييص، جمّل لكَة الآذاة واًـَوم االؤوساهَة والاحامتؾَة، 

 م.1008حوان  –، خاهلي 1و  3اًـدذان 

، اًحياء اًفين يف اًرواًة اًـرتَة يف اًـراق، ذاز اًضؤون ًيؼر: جشاغ مسمل اًـاين - 15

 .31م. ض2991 –اًثلافِة اًـامة، تلداذ 



 ـرشونواً واحد اًدذ اًـَة الآذاة و اٌَلاثجمّل لك 

 1027حوان                                        33                                         لكَة الآذاة و اٌَلاث

                                                                                                                                                                        

راء  - 16 ًيؼر: بأمحد ؾفِفي، حنو اًيط اجتاٍ خدًد يف ازلزش اًيحوي، مىذحة ُس

 . 11م. ض1002اًرشق، اًلاُرت، 

َاثَ" ذزاسة ثع  - 17 ًآ حَلِة ًامنرح من ًيؼر: اًـَد ؿالوي، اًامتسم اًيحوي بأصاكهل وب

آل خََفة"، جمّل كراءاث، خمرب وحدت اًخىوٍن واًححر يف هؼرايث اًلراءت  صـر َلد اًـَد ب

 211م. ض1022ومٌاٌمِا، خامـة ثسىرت، ؿدذ 

ة،  - 18  99م. ض2988سـد بأتو اًرضا، يف اًحًِة وازلالةل، مًضبأت املـازف، الاسىٌدًز

اًيط، ذزاساث اًـَوم االؤوساهَة  ًيؼر: ؿاتد تو ُاذي، بأثر اًيحو يف متاسم - 19

 11م. ض2/1023، غ10والاحامتؾَة، مج 

 93ًيؼر: املرحؽ اًساتق ض - 20

املِدي ُامش اجلراخ، حنو اًيط وثعحَلاثَ ؿىل منارح يف اًيحو اًـريب،  ًيؼر: ؾحد - 21

 71. ض2/1009، غ 33جمّل ذزاساث اًـَوم االؤوساهَة والاحامتؾَة، مج 

اس خلعاء ذوز اًس َاق يف حتلِق  –اذي، اًس َاق واًيط ًيؼر:  فعومة ذل - 22

 اًامتسم اًييص.

ؾحد اًلاُر اجلرخاين، ذالئي االؤجعاس يف ؿمل املـاين، ثعحَح وظحؽ َلد زص َد زضا،  - 23

 . 288تريوث )ذ.ث(. ض –ذاز املـرفة 

، املِدي ُامش اجلراخ، حنو اًيط وثعحَلاثَ ؿىل منارح يف اًيحو اًـريب ًيؼر: ؾحد - 24

 71ض

املِدي ُامش اجلراخ،  . وؾحد288اًلاُر اجلرخاين، ذالئي االؤجعاس، ض ًيؼر: ؾحد - 25

 71حنو اًيط وثعحَلاثَ ؿىل منارح يف اًيحو اًـريب، ض

املِدي ُامش اجلراخ، حنو اًيط وثعحَلاثَ ؿىل منارح يف اًيحو اًـريب،  ًيؼر: ؾحد - 26

 79ض

 239جعاس، ضاًلاُر اجلرخاين، ذالئي االؤ  ًيؼر: ؾحد - 27

ًيؼر: َلد الأوزاقي، اًوسائط اٌَلوًة، بأفول اٌَساهَاث اًلكَة، ذاز  الأمان،  - 28

  2/133م. 2/1002اًرابظ، ظ



ة وذوزُا يف حتلِق اًامتسم اًييص يف كعة.......               ذ / َلد ؾحد اًرحٌلن حسن احلجوح  اًـيادض اٌَلًو

  1027حوان         33     -ثسىرت-خامـة َلد خِرض

                                                                                                                                                                        

زتد، الأزذن،  - 29 ًيؼر:  مسري اس خُذَة، ؿمل اٌَلة اًخـَميي، ذاز الأمي ًٌَش واًخوسًؽ، اؤ

 108)ذ.ظ(. ض

َاثَ" ذزاسة ثعحَلِة ًامنرح من صـر ًيؼر: اًـَد ؿالوي، اًامتسم اًيحوي بأصاكهل و  -30 ًآ ب

آل خََفة. ض  233َلد اًـَد ب

ىل ؿمل ًلة اًيط، حرمجة سـَد دًيؼر: فواجاجن ُاًيَ من، ذًرت فهيفِجر، م - 31 خي اؤ

راء اًرشق، اًلاُرت،ظ   13م. ض2/1001حسن حبريي، مىذحة ُس

ة واًخعحَ - 32 جراُمي اًفلي، ؿمل اٌَلة اًييص تّي اًيؼًر ق، ذاز كداء ًيؼر: ظححي اؤ

يؼر بأًضًا:  تيدز حمجم اخلازلي، اًحياء اًيحوي 2/218. ض 2ٌَعحاؿة، اًلاُرت، ظ . ًو

وبأثٍر يف ازلالةل: ذزاسة هعَة يف ملاماث احلٍرري)احلذف واالؤحاةل منورخًا(،جمّل ذزاساث 

 وما تـدُا.  717م. ض1021، 1، مَحق 12اًـَوم االؤوساهَة والاحامتؾَة، مج 

املِدي ُامش اجلراخ، حنو اًيط وثعحَلاثَ ؿىل منارح يف اًيحو اًـريب،  ًيؼر: ؾحد - 33

 79 -71ض

 79املرحؽ اًساتق، ض - 34

 8ًيؼر: اًلعة ض - 35

 –ًيؼر: ثوفِق اًلرم، حٌلًَة الاخذَازاث اٌَلوًة يف صـر احلعَئة، كراءت بأسَوتَة  - 36

. 1021 – 8وساهَة، اًـدذ ، الأاكذميَة ٌسلزاساث الاحامتؾَة واالؤ -كعَدت اًىرم بأمنورخًا 

 98ض

مداذئ ؿمل الأسَوة اًـريب، اهرتانص َوانل  –ًيؼر: صىري ؾَاذ، اٌَلة واالؤتداغ  - 37

 82م.ض2988جرش، اًلاُرت، 

 .1،9سوزت الأؿىل بأًة  - 38

ًيؼر، تدز  جن سوذان املرصدي، ثلَِد االؤس ياذ وذوزٍ يف اًامتسم اًييص: كعَدت  - 39

، مَحق 12خا، جمّل ذزاساث اًـَوم االؤوساهَة والاحامتؾَة، مج "منارح ثرشًة ٌَفلي" بأمنور

 2م. ض1/1021

اٌَعَف، ادلّل يف اًضـر اًـريب، مىذحة اخلاجني، اًلاُرت،  ًيؼر: َلد حٌلسة ؾحد - 40

 71م. ض2/2990ظ
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 209ًيؼر: بأمحد ؾفِفي، حنو اًيط اجتاٍ خدًد يف ازلزش اًيحوي. ض - 41

َاثَ" ذزاسة ثعحَلِة ًامنرح من صـر ًيؼر: اًـَد ؿالوي، اًامت -42 ًآ سم اًيحوي بأصاكهل وب

آل خََفة. ض  218َلد اًـَد ب

ة اًيحو اًـريب وثعحَلاهتا، ذاز  - 43 ًيؼر: ظاحة حـفر بأتو حٌاخ، ذزاساث يف هؼًر

 120م. ض2/2998اًفىر، ؾٌلن، ظ

 اًـرتَة، ًيؼر: ّناذ املوىس، ّناذ املوىس، الأؾراف بأو حنو اٌَساهَاث الاحامتؾَة يف - 44

 م .2981،  2، غ 1اجملّل اًـرتَة ٌسلزاساث اٌَلوًة، اخلرظوم، مج

يؼر اًضًا: ظاحة حـفر بأتو حٌاخ، 2/111ًيؼر:  اجن حين، اخلعائط  - 45 ، ًو

ة اًيحو اًـريب، ض  129ذزاساث يف هؼًر

 ًيؼر: املرحؽ اًساتق، اًعفحة هفسِا. - 46

 711وبأثٍر يف ازلالةل ض ًيؼر: تيدز جمحم اخلازلي، اًحياء اًيحوي - 47

 718ًيؼر: تيدز جمحم اخلازلي، اًحياء اًيحوي وبأثٍر يف ازلالةل ض - 48


