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 في القرى العشريي في هصر أدب الرسائل  / نصفحة العنوا

 (دراسة هىضىعية وفٌية)                            

 جودة عبد المنعم محمدمحمد /  أسم الطالب

 / الدكتوراه الدرجة العممية

 / قسم المغة العربية القسم التابع لها

 اآلداب/  اسم الكمية

 / عين شمس الجامعة

 / سنة التخرج

 /  سنة المنح
 



     

 الرسالةABSTRACT مستمخص 

 جودة عبد المنعم محمد محمد/  الباحث اسم
ودراسااتيا ماان الناحيااة لقاارن العشاارين افااي  فااي م اار  أدب الرسااا  /  عنوووان الرسووالة

الفنياة والمووااوعية وىااا الغايااة التااي يسااعا إلييااا البحااث ماان خاال  الرسااا   التااي تم اا  
الخاتمااة  المااادة البح يااة وقااد جاااست الدراسااة فااي باااببين تساابقيا مقدمااة وماادخ  وقااد تمتيااا

 فالفيرس . وقا مة الم ادر والمراجع 
 اآلتية :  key wordsوقد احتوت الدراسة عما الكممات المفتاحية 

 الرسا   اإلخوانية 
 الرسا   األدبية 

 الرسا   التأممية والفمسفية 
 وقد بينت أ ر التكرار والترادف والتناص والموسيقا في أدب الرسا   .

 الباحث



     

 شكر وتقدير
ىو جادير بالاذكر أن ىاذا البحاث قاد تطماب جيادا  شااقا  وتوجيياا ساديدا ل وعوناا مخم اا ل  ومما

ورؤيااة  اقبااة ساااقيا اأ عمااا أيااد أساااتذة فواالسل حممااوا رايااة العربيااةل ودافعااوا عنيااال وعممااوا 
 –محمود إبوراهيم الطواووسأسوتاي  الودكتور /عما بيان قدرىا ومنزلتياا أخاص مانيم بالاذكر: 

الااذت تفواا  مشااكورا  باإلشااراف عمااا البحااثل فماام يبخاا  عمااي  بتوجيياتااو العربااي األدب أسااتاذ 
رشاداتو التي كانت خير معين فمو مني التحية والتقدير لذلك العطاس السخيل فجزاه اأ عان  وا 

 العربية وعني خير الجزاس وأمد اأ عمرهل وأبقاه لنا أستاذا  نا حا وموجيا مرشدا .

 محمود يوونس عبود العوال األسوتاي الودكتور /كما أتوجو بعظيم الشكر ألستاذت العاالم الفاوا  
لما أحاطني باو مان رعاياة  اادقة  -جامعة عين شمس  –اآلداب بكمية األدب العربي أستاذ 

رشااادل فماام يتااأخر لحظااة عاان إفااادتيل ومساااعدتي بعم و الغزياارل مااومااا قدمااو لااي ماان ن اا  وا 
 مين باإلشراف عماا ىاذا البحاث فأساس عنادت بنياان المعرفاة وقاوم ىاذا فأفس  لي من وقتو ال

البحاث وشارفو ون ا  وأعاانل فجازاه اأ خيارا ل فااأ أساأ  أن يساد خطااه وأن يجزياو خيارا  فاي 
 خراه.دنياه وأ  

والشااكر مو ااو  كااذلك إلااا األسااتاذين الفاواامين المااذين تفواال بالموافقااة عمااا مناقشااة ىااذه 
ين ما القيماة فالشاكر والتقادير لمعاالماه من عناس في قراستيا وا  را ياا بمقترحاتيالرسالة وما تكبدا

 جامعاة –األدب العربي  أستاذ – سعد أبو الرضا محمد أبو الرضااألستاي الدكتور /الجميمين 
 .بنيا 

جامعااة عااين  –اآلداب بكميااةاألدب العربااي أسااتاذ  إبووراهيم محمووود عوووض /واألسووتاي الوودكتور
 شمس .

حسانا وزادىما عمما ورفعة وادعوا اأ أن يحفظيماا ويرعاىماا ويماد لناا فاي فجزاىم ا اأ خيرا  وا 
مناااارة العمااام والعممااااس مااان أسااااتذة اآلداب ا وأدون شاااكرت الجزيااا  لكااا  العااااممين بكمياااة ماااعمرى

داريااين ومااوظفينل راجيااا اأ ساابحانو وتعااالا أن يحفااظ الكميااة ويجعميااا نااورا ساااطعا لطاالب  وا 
 -آخر دعوانا قو  اأ تعالي :و  العمم

ِ َربِّ اْلعَ )  (الَِوييَ َدْعَىاُهْن فِيَها ُسْبَحاًََك اللَُّهنَّ َوتَِحيَّتُُهْن فِيَها َسالٌم َوآِخُر َدْعَىاُهْن أَْى اْلَحْوُد ّلِِلَّ
 (01سورة يونس اآلية )

يا وناااور و اااما الميااام وسااامم عماااا سااايدنا محماااد طاااب القماااوب ودوا ياااا وعافياااة األبااادان وشااافا 
 األب ار وويا يا عدد خمقك وزنة عرشك.

 الباحث                  



     

 إىداس
 إلا روح والدت الطاىرة في الممكوت األعما . 

 إلا قبس النور والعطاس الرباني . والدتي أطا  اأ عمرىا . 
 األعزاس.وأوالدت  الحبيبة  إلا زوجتي

                  .يع أفراد عا متي إلا جم
 . وعظيم تقديرت احترامي  إلا السادة األساتذة المشرفين مع بالغ

 شمعة في وروب طالبيو . ويويس جع  العمم حجة وقبمة . يإلا ك  من 
 . اوامتنان   ىدت  مرة جيدت وفاس  إلا ك  ىؤالس أ  

 جوده محمد                                                               

 
 

 

 

 



 

 

 جامعة عين شمس
 كلية اآلداب 

 قسم اللغة العربية
 

 عنوان الرسالة                                                              

 في القرن العشرينفي مصر أدب الرسائل 

 (دراسة موضوعية وفنية)

 بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في األدب الحديث

 

 مقدم من

 عبد المنعم محمدالباحث: محمد جوده 

 إشراف

 األستاذ الدكتور/  محمد إبراهيم الطاووس       

 أستاذ األدب العربي            

 األستاذ الدكتور/ محمد يونس عبد العال 

 أستاذ األدب العربي            
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 جاهعة عين شوس

 كلية اآلداب 

 قسن اللغة العربية

 

 

 في القرن العشريه في مصر أدب الرسائل 

 (فنيةودراسة موضوعية )
 األدب الحديثبحث هقدم لنيل درجة الدكتوراه في 

 ملخص الرسالة 
 مقدم من

 محمد جوده عبد المنعم محمدالباحث: 
 إشراف

 إبراهيم الطاووس       األستاذالدكتور/محمد

 العربياألدب أستاذ 

 عبد العالالدكتور/محمديونس األستاذ 

 العربياألدب أستاذ 

 ح

 

 م(1024)

 



 أ
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمة

فمكددددددددد   ت فندددددددددان الن دددددددددر العربددددددددد. ا را قددددددددد  فددددددددد. القدددددددددرن الع دددددددددرين  تعددددددددددد
 ددددددددددن مدددددددددد  ه  مددددددددددافدددددددددد. الكدددددددددد م يتميدددددددددد  ب  ةا ريقدددددددددد، كاتدددددددددده ا ددددددددددا ر مدددددددددد  ه

، مددددددددددل  مبدددددددددد  ا قمدددددددددد  غيددددددددددر  ، اكدددددددددد   دددددددددداحه بيددددددددددان يتكدددددددددد    ة ريقددددددددددا ، غيددددددددددر  
ميسددددددددددددددم   اااضددددددددددددددع ، ددددددددددددددا   محالددددددددددددددة  ايسددددددددددددددتارج بياندددددددددددددد  مددددددددددددددن  ات ن سدددددددددددددد  

 تددددددددد فددددددددد  تا ددددددددد  العدددددددددين المدربدددددددددة تمييددددددددد   ريق ، ااسدددددددددم  اسددددددددديما   مدددددددددل بيانددددددددد 
 من غير   

ا ددددددددددددد يتا ددددددددددددل  دددددددددددد ا ا مددددددددددددر ن ددددددددددددا  ال ددددددددددددعر اا ده  لددددددددددددل كدددددددددددد  مددددددددددددا  
ن مدددددددددددن فكدددددددددددر ا مدددددددددددم اكددددددددددد  مدددددددددددا ي دددددددددددر  بددددددددددد  لسدددددددددددان  ، اي ددددددددددددر  دددددددددددن ا نسددددددددددد

 ان       بع  فالعمماء المتمي ان لك  من م 

عددددددددددداد  لدددددددددددل اادددددددددددت   ا ددددددددددد ا ا ادددددددددددت   بدددددددددددين مددددددددددد ا ه   ددددددددددد  البيدددددددددددان ي
 ال باع  ات ا  با ع العقا  االن اس المنت ة ل  ا البيان  

 ن الدارسدددددددددددين لدددددددددددم يالددددددددددداا   ده الرسدددددددددددا   فددددددددددد. القدددددددددددرن  تا دددددددددددد   ح ددددددددددد
ن دددددددددددددم  ددددددددددددد ماا  ن سددددددددددددد م بدراسدددددددددددددة بدددددددددددددال نان ا ادددددددددددددر        الع دددددددددددددرين   ندددددددددددددايت م
 ال عر دان الن ر   

 ا م مدددددددددددددددا لدراسدددددددددددددددة الحيدددددددددددددددا  ن  ددددددددددددددد   الرسدددددددددددددددا   تعتبدددددددددددددددر م ددددددددددددددددر  ا ر  
 اا  تما ية  االسياسية ف. القرن الع رين    ال قافية

اه مع م دددددددددددم ت دددددددددددالع دددددددددددرين بك   ل  ده الرسدددددددددددا   فددددددددددد. القدددددددددددرنح ددددددددددد ا دددددددددددد
المن مدددددددددددددددا .  م ددددددددددددددد  ل ل  ددددددددددددددد.   امدددددددددددددددن فرسدددددددددددددددان السياسدددددددددددددددة اا ده ،  م ددددددددددددددد



 ب
 

 دددددددددددددد  حسددددددددددددددين   بدددددددددددددداس محمدددددددددددددداد العقدددددددددددددداد االرافعدددددددددددددد. ا م دددددددددددددد  ل  دددددددددددددداد  ا 
ال يددددددددددددات  المعددددددددددددداا  ا حمدددددددددددد حسدددددددددددن ا ندددددددددددارالحكددددددددددديم ايحيددددددددددددل حقددددددددددد. تافيددددددددددد  ا 

 اغير م   اس ير القمماا   با ة ا  ي   با ة  ا رات

مددددددددددن    ابع دددددددددد  نسددددددددددان. م دددددددددتر  ي دددددددددده  حيدددددددددا   ثسددددددددددا   تدددددددددرا ن  ددددددددد   الر 
 ديددددددددددد ، لينيددددددددددر لنددددددددددا بعدددددددددد  ال ااندددددددددده مددددددددددن تاريانددددددددددا ا دبدددددددددد. اال كددددددددددر  التدددددددددد. 

 اتيدددددددددددددار  دددددددددددددا الددددددددددددد   دفعنددددددددددددد. االبحدددددددددددددث  ما الدددددددددددددت بحا دددددددددددددة  لدددددددددددددل الدراسدددددددددددددة
فااااااااا  اليااااااااار  ال  ااااااااار   دراسااااااااا   فااااااااا    ااااااااار  أدب الرسااااااااا   ماضددددددددداع   
   .فن   " وضوع   و 

دراسدددددددددددات فددددددددددد. الع دددددددددددر الحدددددددددددديث تناالدددددددددددت  ده ا دددددددددددد   دددددددددددرت بعددددددددددد  
 من     الدراسات : كتاه بأ ين م ، الرسا    ند 

  رسددددددددددا    بددددددددددران اميدددددددددد   بددددددددددران دراسددددددددددة ماضددددددددددا ية افنيددددددددددة
بحدددددددددددددددث مقددددددددددددددددم لنيددددددددددددددد  در دددددددددددددددة الما سدددددددددددددددتير  فددددددددددددددد. ا ده 

 المعيدددددددددد  العربددددددددد.   دددددددددداد : ر دددددددددا حسدددددددددين  غمدددددددددا  محمدددددددددد  
بالقسدددددددددددددم   دددددددددددددرا     د محمدددددددددددددد  بدددددددددددددرا يم ال ددددددددددددداااس ا   د   

 امعددددددددة  دددددددددين  ددددددددمس العدددددددددام  بددددددددد النا دددددددددر حسددددددددن محمدددددددددد 
   م    9113 - د  0341ال امع. 

  . احدددددددددددة مقدمدددددددددددة   ر ، دراسدددددددددددة  سدددددددددددمابية  –ن دددددددددددر المن مدددددددددددا
 يمددددددددددددددان حامددددددددددددددد مرسدددددددددددددد. لنيدددددددددددددد  در دددددددددددددددة ن ال البددددددددددددددة :مدددددددددددددد

  دددددددددددددددددددرا  ا سدددددددددددددددددددتا  الما سددددددددددددددددددتير فددددددددددددددددددد. ا ده العربدددددددددددددددددد. 
اسدددددددددددددددتا   مدددددددددددددددم الم دددددددددددددددة الددددددددددددددددكتار محمدددددددددددددددد  حمدددددددددددددددد حمددددددددددددددداد 

 –االدراسددددددددددددددددات السددددددددددددددددامية اال ددددددددددددددددر ية بكميددددددددددددددددة دار العمددددددددددددددددام 
   9112 امعة القا ر  



 ت
 

  الرسدددددددددددددددددا   ال دددددددددددددددددعرية فددددددددددددددددد. ا ده العربددددددددددددددددد. الحدددددددددددددددددديث– 
 بددددددددددددد ال تدددددددددددداح حسددددددددددددن   دددددددددددده :  ددددددددددددداد رسددددددددددددالة ما سددددددددددددتير 

د  دددددددددا . المعدددددددددامم. ر ددددددددديس  سدددددددددم الم دددددددددة    دددددددددرا     مددددددددد. 
ضدددددددددد.  كريددددددددددا االددددددددددد كميددددددددددة تربيددددددددددة    بددددددددددد المر  العربيددددددددددة ا د

 م 0331 امعة  ين  مس  –
 لمرافعدددددددددددد.   دراسددددددددددددة  رسددددددددددددا   ا حدددددددددددد ان االسددددددددددددحاه ا حمددددددددددددر

ن  دددددددددة  بدددددددددد الا ددددددددداه  حمدددددددددد   دددددددددداد :فددددددددد. نحدددددددددا الدددددددددن     
  ددددددددددددددرا     د    حمددددددددددددددد  بددددددددددددددد الع يدددددددددددددد  ك دددددددددددددد  الرفددددددددددددددا . 

 سدددددددددددددتا  النحدددددددددددددا اال دددددددددددددر  االعدددددددددددددرا   ميدددددددددددددد كميدددددددددددددة دار 
 م 9112د /   0391العمام  امعة القا ر  

  .دراسدددددددددددة فدددددددددددن الرسدددددددددددا    ندددددددددددد م ددددددددددد  ل  ددددددددددداد  الرافعددددددددددد
  دددددددددددداد : امي دددددددددددة محمدددددددددددد  تحميميدددددددددددة فنيدددددددددددة رسدددددددددددالة دكتدددددددددددارا 

  ددددددددددرا  / د    مدددددددددد. محمددددددددددد  مبدددددددددد   سددددددددددتا  ا ده  بددددددددددرا يم 
   9119االنقد كمية الم ة العربية بأسيا  

 : س بي ال هف  ع ور الف  و   الرس    الت  تن ولت ىذا 

  الا دددددددددددا   الم ايدددددددددددة لرسدددددددددددا    حمدددددددددددد بدددددددددددن ياسددددددددددد  رسدددددددددددالة ما سدددددددددددتير
رسددددددددددالة ما سددددددددددتير  ي دددددددددداه محمدددددددددداد  حمددددددددددد  بددددددددددرا يم   :  ددددددددددداد ال الدددددددددده 

اا سدددددددددتا   -  دددددددددرا  ا سدددددددددتا  الددددددددددكتار /  بدددددددددرا يم  بدددددددددد الدددددددددرحمن محمدددددددددد
 امعدددددددددددة  دددددددددددين  دددددددددددمس   –حماسدددددددددددة  بدددددددددددد الم يددددددددددد   الددددددددددددكتار / محمدددددددددددد

 م  9114 د / 0393
  ده الرسدددددددددددا   فددددددددددد. الم دددددددددددره العربددددددددددد. فددددددددددد. القدددددددددددرنين السدددددددددددابع اال دددددددددددامن 

  ددددددددددرا  ا سددددددددددتا   –ال ددددددددددا ر محمددددددددددد تدددددددددداان : رسددددددددددالة دكتددددددددددارا     ددددددددددداد 



 ث
 

محمدددددددددد  كريدددددددددا  ندددددددددان.  سدددددددددتا   ده الم دددددددددره اا نددددددددددلس بكميدددددددددة الددددددددددكتار 
  م 0330ا سكندرية  امعة  –اآلداه 

اتحميدددددددد  فدددددددد. تقسدددددددديم الرسددددددددا    باااااااا ل نيل الت م ماااااااا ا ددددددددد اسددددددددتعان البحددددددددث 
اكدددددددددددان  لددددددددددد  مدددددددددددن اددددددددددد   ا دددددددددددة  ، اتنددددددددددداع ات ا دددددددددددات ا دبددددددددددداء،  نا دددددددددددر ا 

ا ا مددددددددددددة ا ااتمددددددددددددة   ابددددددددددددابينمدددددددددددددا   ، مقدمددددددددددددةالبحددددددددددددث التدددددددددددد. تتكددددددددددددان مددددددددددددن 
 بالم ادر االمرا ع 

: ال جااااااااااا ةت ال وضاااااااااااوع   ودب  البااااااااااا ب اوو  وىاااااااااااو ب ناااااااااااوا  أ ااااااااااا 
 فيد قس تو إلى خ س  ف و  :  ،  الرس 

ت فيدددددددددددددد   ددددددددددددددن الرسددددددددددددددا   ال ا ددددددددددددددية : فقددددددددددددددد تحددددددددددددددد  اوو  أ اااااااااااااا  الف اااااااااااااا 
كدددددددددددد   الماضددددددددددددا ات االمقا ددددددددددددد  ندددددددددددددمتندددددددددددداا  ،  نددددددددددددد ا دبدددددددددددداء  اا ااانيددددددددددددة 

محمددددددددددد ل  دددددددددد.  معددددددددددة االمن مددددددددددا . االرافعدددددددددد. ا حمددددددددددد حسددددددددددن ال يددددددددددات  مددددددددددن :
 دددددددددددد  حسددددددددددددين ا بدددددددددددداس محمدددددددددددداد العقدددددددددددداد ايحيددددددددددددل حقدددددددددددد. اتافيدددددددددددد   الدددددددددددددكتارا 

     اس ير القمماا   ا  ي   با ة ا رات  با ةالحكيم 

  .الرسا   ال عرية :  الث ن وتن ولت ف  الف   

 الرسا   ا دبية  ند العقاد  في   : فقد تناالت أ   الف   الث لثو 

   الرسا   التأممية اال مس ية فتناالت  في  : الف   الرابع وأ   

ر يددددددددة العددددددددالم  نددددددددد بالحددددددددديث  ددددددددن :  الباااااااا ب ب لف اااااااا  الخاااااااا  س ت  واختت اااااااا
  اه الرسا   ت  ك  



 ج
 

اتمدددددددت  ب ناااااااوا  الدراسااااااا  الفن ااااااا  ودب الرسااااااا    البااااااا ب الثااااااا ن  قددددددده  لددددددد  ا 
الف ااااااااا  اوو  : ال  جااااااااا  تناالدددددددددت فددددددددد. دراسددددددددت  مدددددددددن ادددددددد   امسدددددددددة ف ددددددددا  

 .وتاله الف   الث ن  : ب نوا  التكرار والترادف المغوي 

وخ  اااااااااااات الف اااااااااااا  الث لااااااااااااث : لمتناااااااااااا   فاااااااااااا  أدب الرساااااااااااا    
ولاااااااات ف ااااااااو ال ااااااااورة  وتن عيبااااااااو الف اااااااا  الرابااااااااع :بأ ااااااااك لو ال ختمفاااااااا  و 

 .ف  أدب الرس    ال فردة وال ركب  

وخت ااااااااات البااااااااا ب الثااااااااا ن  ب لف ااااااااا  الخااااااااا  س ب ناااااااااوا  ال وسااااااااا يى 
، حيددددددددددددث تناالددددددددددددت ا داات ال نيددددددددددددة التددددددددددددل فاااااااااااا  أدب الرساااااااااااا    و  اااااااااااا درى  

م دددددددددددد  : السدددددددددددد ع ، اه الرسددددددددددددا   فدددددددددددد. امدددددددددددد  ماسدددددددددددديقا م ت ددددددددددددا تمددددددددددددد  مي ددددددددددددا ك  
    اال ناس ا ا  دااج 

النتدددددددددددا ت التددددددددددد. تا دددددددددددمت  لي دددددددددددا بعدددددددددددد  ا تفقدددددددددددد ضدددددددددددمن  ااااااااااا  الخ ت ااااااااااا أ
ا ن يدددددددددددددددت  ددددددددددددددد   الدراسدددددددددددددددة بقا مدددددددددددددددة الم دددددددددددددددادر ، دراسدددددددددددددددة  ددددددددددددددد ا الماضددددددددددددددداع 

 االمرا ع امما  لمرسالة بالم تين العربية اا ن مي ية   

 لدددددددددددل بعددددددددددد  ال دددددددددددعابات التددددددددددد. اا  تنددددددددددد. فددددددددددد.  ريا  ي ددددددددددداتن.  ن   ددددددددددد
  نددددددددددداء دراسدددددددددددة  ددددددددددد ا الماضددددددددددداع ، م ددددددددددد  نددددددددددددر  الم دددددددددددادر، اتدددددددددددداا  ا بدددددددددددااه 

  الدراسددددددددددددة ، ات ددددددددددددداب  مضددددددددددددامين الرسددددددددددددا   اتما   دددددددددددددا ، ا ددددددددددددا مدددددددددددددا اف ددددددددددددا 
  ع   مر الت  ي  االتقسيم اتبسي  الماد   مرا  سيرا   

 ددددددددد  ،  م اااااااا     ااااااااد الياااااااا عودنضددددددددي   لددددددددل مددددددددا سددددددددب   ن الدددددددددكتار 
أ  ااااااااااد  ساااااااااا   ن  فدددددددددد. كتابددددددددددة   الن ددددددددددر ال ندددددددددد. امدارسدددددددددد  الحدي ددددددددددة     كددددددددددر

الاااااااااادكتور ا ددددددددددا ،  ددددددددددد  مع ددددددددددا  حددددددددددد ت م تدددددددددد   ، لدددددددددد  ما ددددددددددة رسددددددددددالة الز اااااااااا ت
ا ابمدددددددددت  حدددددددددد ،  ا  دددددددددت بالددددددددد  اه  لدددددددددل من لددددددددد ا دددددددددد ت      اااااااااد جااااااااا د البنااااااااا 



 ح
 

ا   دددددددددددان. م ما دددددددددددة مدددددددددددن  ،  مدددددددددددل مدددددددددددا   كدددددددددددر    بيددددددددددده ا سدددددددددددنان    بنا ددددددددددد  
ا ن  ميدددددددددددع كتددددددددددده ، الدددددددددددم    دددددددددددر  مدددددددددددل الكتددددددددددداه المددددددددددد كار ، لدددددددددددد  االكتددددددددددده لا 

ا  بدددددددددددددت  لدددددددددددددل  امعدددددددددددددة ، الددددددددددددددكتار محمدددددددددددددد  دددددددددددددد  اد دددددددددددددت فددددددددددددد. ال امعدددددددددددددة  
غيدددددددددر  ننددددددددد. لدددددددددم ، الدددددددددم   دددددددددد  ددددددددد ا الكتددددددددداه ، اال معيدددددددددات الايريدددددددددة المن دددددددددار  

 ددددددددددام  ب لاااااااااادكتور    ااااااااااد رجااااااااااب الب ااااااااااو  فقددددددددددد ات ددددددددددمت  ،  كتدددددددددد  بدددددددددد ل 
فقددددددددددددا  لدددددددددددد.   ن  ، اسددددددددددددألت   ددددددددددددن رسددددددددددددا   ال يددددددددددددات، تقريبددددددددددددا  9113/  9112
ا ددددددددددد  رسدددددددددد  ب ددددددددددا  لددددددددددل  مددددددددددد   ،  ددددددددددر رسددددددددددا   ال يددددددددددات   تت دددددددددداا   رسددددددددددا  

ف معددددددددددت القدددددددددددر المسددددددددددت اع مددددددددددن  ،  ددددددددددة  اك ددددددددددر دميددددددددددر  اتتعمدددددددددد  بددددددددددأمار ال ر 
     الرسا    المت ر ة ف. كته الدكتار محمد  اد البنا   

 

 لدددددددددددددددل ا  يسدددددددددددددددعن.     ن  تقددددددددددددددددم بع ددددددددددددددديم التقددددددددددددددددير ا  يددددددددددددددد  ال دددددددددددددددكر 
 ايددددددددة  دددددددد   الدددددددد   ت ضدددددددد  بر     ااااااااد إبااااااااراى   ال اااااااا ووس/ الدددددددددكتار  ا سددددددددتا 

ا حا  دددددددددددا بكددددددددددد  ر ايتددددددددددد  ا نايتددددددددددد  ، امدددددددددددن   ،سدددددددددددة منددددددددددد   ن كاندددددددددددت فكدددددددددددر  الدرا
 ندددددددددد.  دددددددددد ا  اهلل ، ف دددددددددداحب ا مددددددددددن ا تدددددددددد  ا ممدددددددددد  ا   دددددددددد  ا  ددددددددددد  ، احممدددددددددد  

 اير ال  اء   

  بع دددددددددديم تقدددددددددددير  تا دددددددددد   يضددددددددددا  ن  .العرفددددددددددان بال ميدددددددددد  يقتضدددددددددد. منددددددددددا 
      د  ونس عبد ال    لل ا ستا  الدكتار /   ا  ي   كر 

، ابدددددددددد   كدددددددددد  مددددددددددا فدددددددددد. اسددددددددددع  فدددددددددد. سددددددددددبي   ددددددددددممن. بر ايتدددددددددد  افضددددددددددم  الدددددددددد   
 ان ا    ا العم    

اال ددددددددددددددددكر ما ددددددددددددددددا  كدددددددددددددددد ل   لددددددددددددددددل ا سددددددددددددددددتا ين ال اضددددددددددددددددمين المدددددددددددددددد ين 
امددددددددا تكبدددددددددا  مددددددددن  ندددددددداء فدددددددد.  ، ت ضدددددددد  بالماافقددددددددة  مددددددددل منا  ددددددددة  دددددددد   الرسددددددددالة



 خ
 

اا  را  ددددددددددددددددا بمقترحات مددددددددددددددددا القيمددددددددددددددددة فال ددددددددددددددددكر االتقدددددددددددددددددير لمعددددددددددددددددالمين ،  راءت ددددددددددددددددا 
 ال ميمين

  س د أبو الرض     د أبو الرض /  اوست ذ الدكتور 

 إبراى      ود عوض/ واوست ذ الدكتور

حسددددددددددددددددانا ا اد مددددددددددددددددا  ممددددددددددددددددا ارفعددددددددددددددددة  اهلل  ن  ااد ددددددددددددددددا، ف  ا مددددددددددددددددا اهلل ايددددددددددددددددرا  اا 
ا دان  دددددددددكر  ال  يددددددددد  لكددددددددد  ، يح   مدددددددددا اير ا مدددددددددا ايمدددددددددد لندددددددددا فددددددددد.  مر مدددددددددا 

داريددددددددددددددين اآلداهالعدددددددددددددداممين بكميددددددددددددددة   منددددددددددددددار  العمددددددددددددددم االعممدددددددددددددداء مددددددددددددددن  سددددددددددددددات   اا 
امددددددددددددا  ين، را يددددددددددددا اهلل سددددددددددددبحان  اتعددددددددددددالل  ن يح دددددددددددد  الكميددددددددددددة اي عم ددددددددددددا نددددددددددددارا 

 سا عا ل  ه العمم   

ا ايدددددددددددددرا فدددددددددددددذنن.    سدددددددددددددت يع  ن    دددددددددددددم  ن  ددددددددددددد ا العمددددددددددددد  بدددددددددددددر  مدددددددددددددن 
العيددددددددداه االمهاددددددددد  ، فممددددددددد  الكمدددددددددا  احدددددددددد  ال يدددددددددر  النق دددددددددان ، امدددددددددا كدددددددددان منددددددددد. 
غيددددددددر  ندددددددد. ا ت دددددددددت ابدددددددد لت كدددددددد  مددددددددا فدددددددد.  ددددددددا ت. اامكددددددددان ، فددددددددذن كنددددددددت  ددددددددد 

ن كندددددددددت  دددددددددد  ا دددددددددأت  فيك ينددددددددد.   دددددددددر   دددددددددبت ف دددددددددا الايدددددددددر الددددددددد    ب يددددددددد  ، اا 
 المحاالة  ف. اا  الت ربة  

                                                                               هلل ول  التوف ق وا

 لباحثا                                             

 محمد  اد   بد المنعم محمد 
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 ٍذخو 

 فٜ اىقشُ اىؼششِٝ فٜ ٍصش أدب اىشعائو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


