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Abstracts 
 (1) 

 
"Expression of Remorse in Ancient Egyptian Literature", Journal of Humanities, 
No. XXIV, Faculty of Arts, University of Alexandria, Damanhur Branch, 2006 

Remorse in the language is one's sorrow on some affair and its hatred 
after having done it, i.e. the remorse is resulting from a misconduct, this is 
commonly, as well as the good deeds if they caused any harm for its doer. In 
other words, it is an inner feeling plagued both wrong and right doer, proceed 
from a sense of guilt about what the first committed of errors, and the feeling of 
the Second that: his behaviour, although it was right, faced by ingratitude, which 
force both of them to express about their regret toward their bad or right 
behaviours. The last point is our focus of this research topic.  

Based on this definition, I tried to trace this emotional situation that 
captures the ancient Egyptian through discussion some literature examples 
allude to remorse.  

  
(2) 

 
"Contextual Connotations of the word Drt =" hand" in Ancient Egyptian 
Language", In the book of the Ninth Congress of the General Union of Arab 
Archaeologists, eighth International Scientific Symposium, "Studies in the 
monuments of the Arab World", Cairo, 2006. 

Arabic and foreign dictionaries reported many meanings that can be 
referred to the word "hand" except the lexical meaning , i.e. that part of the 
human body , the researcher noticed that  it mentioned sometimes to refer to 
other meanings beyond its physical meaning such as: grace ,charity, force, 
community ,surrender, ownership And else. So he aims to trace the different 
Contextual connotations of the word Drt "hand", as might have given to us the 
context of various texts in ancient Egypt. Finally the researcher put the hand on 
many meanings of this word in ancient Egypt such as: "protection", "control", 
"submission", "ownership"," completion of the work", "reward", "punishment", 
"assistance" and other meanings. 

 
(3) 

 
"Contextual Connotations of the Word c =" hand / arm "in Ancient Egyptian 
Language" in the Book of the Sixth Conference of the Faculty of Archeology in 
Fayoum, 2007. 

The word c  = "hand / arm" used  in the ancient Egyptian language to give 
different meanings depended on the texts Contextual. As a result the texts 
Contextual of this  word give us a variety of meanings, including that concerning 
work, granting of aid, care, training, education, guidance, regard ,respect , 
politeness ,obedience, greeting as well as the meanings of control, violence and 
else. Finally the door will be opened for other meanings, inasmuch as the more 
varied contexts the more varied meanings 
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 and connotations.  
 

(4) 
 
"The Expression of Avoidance in the Ancient Egyptian Language," in the 
Horizon studies in Egyptology, a book in honour of M.A. Nur El-Din (10-12 
April 200) , vol.I, Cairo, 1909. 

The researcher deals with physical gestures which denote avoidance in 
ancient Egypt, such as: turning the back, neck, nape, averting the face and others 
for expressing: abandonment, ignorance, neglect and disregard.  
 

(5) 
 
" Zar Elements on Bent-Resh Stela" , the First Annual Conference of the 
University of Alexandria, "the humanities and environmental issues", 2008. 
(Standby) 

The term Zar given to a ceremony with special features designed to 
appease the elves, who control the human soul, and making peace with them 
searching for healing. In other words,the Zar proceeds from neuroticism. And 
without this ceremony the elves will not far from the patient, but if the patient 
performed it, according to the request of the elves himself, he can held a 
reconciliation with this elves. This Ceremony must be renewed on a fixed date in 
each year, without negligence.  

The stela text linked between getting rid of the strange spirit who 
penetrates the human body and a ceremony that would lead to this purpose. This 
point is corresponding the same goal and the same idea of the Zar ceremony of 
our modrern time. It is a constant need no proof, so it falls outside the scope of 
this research. What a researcher seeks to study is making a contiguous between 
the Zar elements known in our modern time and the ceremony elements referred 
to on the stela text , i.e. figures ceremony, its ritual , its events, and finally its 
names. 

 
(6) 

"Manifestations of Fear at the Ancient Egyptian on the Light of Ancient 
Egyptian Texts,  Journal of Faculty of Arts, University of Menoufia, 2009.  

The Researcher traces the outward signs of fear at the ancient Egyptians 
on the grounds that it is a case of un unconscious have negative repercussions on  
his whole body or some of parts of it particularly. its negative impact can be 
noticed on his movement and some of his senses and the way he talks. It 
sometimes makes the mouth closed, and sometimes makes it cry, it is a 
motivation for obeying those who do not accept selves, and finally fear cause 
die. 
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(7) 
 
"The Behaviors' motives Lead to a Good Acting toward the Living King till 
the End of the New Kingdom".  
 The motives means: that Positivity Sequences which used to push the 
doer to act requested behaviors. So they enthuse the doer to execute all what he 
invited to act.  
 According to the previous concept, the researcher will try to bracket these 
behaviors' motives. This target will reveal the behaviors' kinds which the 
behaviors' motives lead to it and the methods used to activate it, as well as the 
factors controlled each of the behaviors' motives order in the old Egyptian texts. 
Besides knowing the place of both behaviors' motives and its kinds considering 
to each other in the text body.  

  
(8) 

 
"Anger: Its Lexical Meanings and its Motives on the Light of the Ancient 
Egyptian Texts". 

The researcher collected about twenty-one words found in Ancient 
Egyptian language, each of them mean anger, as well as many derivations of 
these words. Specific words may also be added some of these lexical meanings 
to form expressions denoting to anger and its responses simultaneously. Some of 
these words expressed the meaning of anger contextually, not lexically, due to 
the connection between their lexical meanings and the emotional responses of 
anger. 

The emotion stimuli of anger, or stressful events that led to it, combined 
in Ancient Egypt stimuli related to the abuse and harm to the angry, materially 
and morally. 

The Ancient Egyptian noted, through experience, that anger of the 
Warrior King had an impact in achieving victory, it is an effect that was proven 
by modern psychology. This led the ancient Egyptian to connect permanently 
between the anger emotion of the king and his military activities 

Finally, we have another type of anger stimuli associated with the 
deceased; it is his expectations to be exposed in the afterlife by forms of abuse 
and harm that would prevent him from obtaining what he wishes. 

 
(9) 

The Anger effects in Ancient Egypt 
 

The Ancient Egyptian believed that: the anger emotion has a negative impact 

on the man and the nature around him. Especially if these impacts issued by 

respected persons such as: gods, kings and deads. 

So some of the Ancient Egyptian texts attributed to it, i.e. the anger 

emotion, some physical, psychological and social effects. Other texts had 
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literary exaggerations because they made from some natural phenomena and 

its opposites, besides breaching its laws, effects of the anger emotion 
 

(10) 

"The Anger Reactions on the Light of the Ancient Egyptian Texts". 
 We can classify the anger reactions into two major elements. The first is 
an internal bodily reactions, while the second is an external behaviors reactions. 
The Ancient Egyptian texts confirmed that: These reactions influenced 
obviously on different organs of the human body, such as: the heart, the face, the 
eyes and the skin in general. 
 As for the external behaviors reactions, they are recognized through two 
reactions of enmity behavior, the first is pronunciatory, such as: the angery loud 
voice, his cry and his hasty speech, i.e. his words precedes his thought. The 
Second enmity behavior is organic, which denotes to it the angery emotional 
furious further his attack on his adversary's body. 
  

(11) 

"Precedence Boasting in Ancient Egypt" 
 The ancient Egyptian boasted his precedence in many fields of his life. So 
he claimed that: he did some achievements which have never been done in the 
past by anyone except him. 
 This research is an attempt to identify the topics which the Ancient 
Egyptian claimed that he was the first one who did it, followed by a study for the 
syntax of the precedence boasting style. 
 

(12) 

Stay on Job and Its Bequest as A Behavior's motive 
 in Ancient Egypt 

 Stay on Job and its Bequest were used as inspirtings, for their positive 
sequences, they pushed the doer to act requested behaviors. This research will 
reveal the first mention of these two motives in the Ancient Egyptian texts, as 
well as the behaviors' kinds which used to activate it. 

The research will answer a group of questions, as follows:  
Which of the behaviors' kinds were more related to these two motives? 
Was there any logic relationship between the behaviors' kinds and these two 
motives? 
Which of these two motives were used, more than the other, for pushing towards 
behaviors? 
What was their arrangement inside the text? Firstly: comparing each other, and 
secondly: comparing the other motives, thirdly: comparing the behaviors kinds. 
What were the factors which controlled this arrangement? 
Finally, what were the behaviors which were the closest to these two motives?      
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 (13) 

"The sign  at the End of the word wdi" 

 It is not familiar to find word wdi ends with the sign . This fact is 
confirmed by many of the hieroglyphic dictionaries as well as those books which 
specialized in gathering the ancient Egyptian hieroglyphic texts. The previous 
fact push the researcher to present some explanations concerning two cases 

found in the coffin texts written in them the sign  at the end of the word wdi. 

 This study revealed that: the sign  didn't put at the end of the word wdi 
before the middle kingdom. And it found thus in the coffin texts which consider 
its first appearance. 
 The researcher defined two reasons for putting this sign at the end of the 
word wdi. The first: it may be an abbreviation for one of the words means "fire". 
This conclusion is confirmed by the first cases of this research. The second: it 
may present the threat idea with burning, or doing damage by it, as the second 
case of this research produce, so it considered as a determinative rather than a 
word means "fire".       
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  بیةر علاباللغة  بحاثاألُملخصات ثانًیا: 

  البحث األول 

  بیاناته :

"التعبیــر عــن النــدم فــي األدب المصــري القــدیم"  ، مجلــة اإلنســانیات ، العــدد الرابــع والعشــرون ، كلیــة 

  .  2006اآلداب ، جامعة اإلسكندریة ، فرع دمنهور ، 
 

  ُملخصه:

عرََّف الباحث الندم لغویًا ، ورصد مجموعة من األمثلة التي تؤكد على اعتراف المصري القدیم 

وحاول أن ُیقدم تحلیًال ألسباب حاالت الندم التي رصدها ،  -غم من قلة هذه األمثلةبالر  -بندمه أحیانًا 

والنتائج التي أدت إلیها ، وكذلك األسالیب المتنوعة التي استخدمها المصري القدیم للتعبیر عن هذه الحالة 

ن التعبیر ت أالشعوریة التي تنتابه. وذلك كله من خالل دراسة نماذج من النصوص األدبیة التي أوضح

عن الندم في أدبیات مصر القدیمة التي تتناول ما یتعلق بالحیاة الدنیا، كان أكثر وضوحًا وجرأة من 

  الذي یتناول ما یتعلق بالحیاة األخرى.  التعبیر عن هذه الفكرة في األدب الدیني
  

  البحث الثاني 

  بیاناته :

فـي كتـاب المـؤتمر التاسـع لإلتحـاد = "یـد" فـي اللغـة المصـریة القدیمـة "   Drt"الـدالالت السـیاقیة للفظـة 

ـــار الـــوطن العربـــي" الحلقـــة الســـابعة،  ـــة، "دراســـات فـــي آث ـــة الثامن ـــاریین العـــرب، النـــدوة العلمی العـــام لآلث

  .  2006القاهرة، 
  

  ُملخصه:

"  ةالعدیــد مــن المعــاني التــي یمكــن أن تشــیر إلیهــا لفظــ والقــوامیس األجنبیــة أوردت المعــاجم العربیــة  

لفظهــا بنجــد أنهــا تــذكر أحیانــًا  -أي ذلــك الجــزء مــن الجســد البشــري  –، فــبخالف معناهــا المعجمــي یــد " 

فالید هي: النعمة واإلحسان ، كما أنهـا إشـارة إلـى القـوة أخرى تتعدى المدلول المادي لها.  لتشیر إلى معاني

ماعــة ، فُیقــاُل هــم یــده أي أنصــاره. وُهــم یــد علــى غیــرهم أي ُمجتمعــون جفقــد تشــیر إلــى ال، وأكثــر مــن ذلــك 

ُمتفقون. كما أن الید قد تعني فیما تعني اإلنقیاد واالستسالم. كمـا قـد تعنـي الیـد الِملـُك ، فُیقـال هـو فـي یـدي 

یهـدف الباحـث قیاسـًا بمـا و . الیـد ةأي ملكي وحوزتي. وغیر ذلك من المعاني التي ُیمكـن أن تمنحهـا لنـا لفظـ

 "یــد" =  Drt أن یتتبــع الــدالالت اللغویــة الُمختلفــة لكلمــة والقــوامیس األجنبیــة ورد فــي معــاجم اللغــة العربیــة

. فمن المعروف أن الید قـد تـذكر فـي قدیمةحسبما ُیمكن أن تقدمه لنا سیاق النصوص المختلفة في مصر ال

عنى " الحمایة" ، "السـیطرة " ، و " الخضـوع " ، " الملكیـة النصوص المصریة القدیمة في سیاق ما یعطي م

  " و "إنجاز العمل" ، " الجزاء والعقاب " ، و "المساعدة " وغیر ذلك من المعاني.
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 البحث الثالث     

  بیاناته:

في كتـاب المـؤتمر السـادس لكلیـة = "ید/ذراع" في اللغة المصریة القدیمة "   c"الدالالت السیاقیة للفظة 

  .  2007اآلثار بالفیوم ، 
 

  ُملخصه:

لتعطــي معــاني ودالالت لغویــة متنوعــة، ="یــد/ذراع" فــي اللغــة المصــریة القدیمــة aاســُتخِدَمت لفظــة  

هـو الـذي یـؤدي  وبمعنى آخر إن تنوع المواقف التي ُتّوظَّف خاللها هذه اللفظـة یزكي إحداها سیاق النص ،

إلـــى تنـــوع معناهـــا مـــن موقـــف إلـــى آخـــر. ونتیجـــة لـــذلك فقـــد أضـــفت الســـیاقات المتنوعـــة علـــى هـــذه اللفظـــة 

والتوجیـه، دریب والتعلـیم، والتـوالرعایـة،  ومـنح العـون،مجموعة متنوعـة مـن المعـاني منهـا مـا یتعلـق بالعمـل، 

یشیر إلى الترحیـب والتحیـة، فضـًال عـن معـاني ومنها ما  بمعاني االحترام والتأدب والطاعة،ومنها ما یتعلق 

تنــاول الطعــام، بــل والتعبیــر كــذلك عــن مرحلــة الطفولــة، الملكیــة والفقــر، و كــذلك والحــرج، و الســیطرة والعنــف، 

وأخیــرًا كنــيَّ بهــا عــن كمــا أشــیر بهــذه اللفظــة إلــى شخصــیة بــذاتها، وُوظَِّفــت لإلشــارة إلــى القــرب والمجــاورة، 

  الباب مفتوحًا ألكثر من ذلك، فكلما تنوعت السیاقات تنوعت المعاني والدالالت. والبد أن معنى الصمت.
 

  البحث الرابع 

 بیاناته: 

"التعبیر عن اإلعراض في اللغة المصریة القدیمة " بالكتاب التكریمـي لألسـتاذ الـدكتور عبـد الحلـیم نـور 

  .  2007الدین ، القاهرة ، 
 

  ُملحصه: 

القــدیم لـبعض اإلیمــاءات الجسـدیة مثــل: تولیـة الظهــر ، ولـي الُعُنــق ،  یتنـاول الباحـث توظیــف المصـري

وٕاشـــاحة الوجـــه للتعبیـــر عـــن معـــاني التـــرك والهجـــران والتجاهـــل واإلهمـــال ، وهـــو مـــا ُیْطلَّـــُق علیـــه فـــي اللغـــة 

 العربیــة "اإلْعــِراُض". كمــا عبــر المصــري القــدیم عــن نفــس المعــاني الســابقة باإلشــارة إلــى التعطیــل الُمتعمــد

ویقـدم نفـس مـدلوالتها  -لبعض حواسه مثـل : صـم األذن ، وغـض الطـرف. ویـأتي فـي ختـام هـذه األسـالیب 

  اإلشارة إلى امتناع حضور الُمعِرِض بكامل جسده عن شخِص الُمْعَرِض عنه. -
    

   البحث الخامس

  بیاناته:

عـن "العلـوم اإلنسـانیة  رش" ، بالمؤتمر السنوي األول لجامعة اإلسـكندریة-"عناصر الزار في لوحة بنت

  . (احتیاطي)2008وقضایا البیئة" ، 
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  ُملخصه: 

الزار ُمصطلح ُیطلق على حفل ذي مقومات خاصة یستهدف استرضاء الجان التـي تسـیطر علـى نفـس 

بشریة ، وعقد الصلح معهم  طلبًا للشفاء. وبمعنى آخر إن قیام الزار یترتب على حادث المـس. وبـدون هـذا 

 –عقـدت صـلحًا معـه  -بنـاء علـى طلـب الجـان نفسـه  –الجـان عـن المریضـة ، فـإذا أقامتـه  الحفل ال یبتعـد

علـى أن یتجـدد فــي موعـد محــدد مـن كــل عـام دون إهمـال ، ویعتبــر اإلهمـال خرقــًا للعهـد الــذي یترتـب علیــه 

رش بــین الــتخلص مــن روح غریبــة تختــرق جســد -أذى المریضــة مــن ذلــك الجــن. ولقــد ربــط نــص لوحــة بنــت

مـع  -بحـق  -اإلنسان وبین إقامة احتفـال مـن شـأنه أن یـؤدي إلـى هـذا الغـرض ، وهـو األمـر الـذي یتالقـى 

نفس هدف وفكرة حفل الزار في عصرنا الحـالي. وهـو أمـر ثابـت ال یحتـاج إلـى إثبـات ، لـذا فهـو یقـع خـارج 

نطــاق هــذا البحــث. أمــا مــا یســعى الباحــث إلــى دراســته فهــو عقــد ُمقاربــة بــین عناصــر حفــل الــزار المعــروف 

لحفـل ، وطقوسـه ودرامـا أحداثـه حالیًا وبین عناصر الحفل الُمشار إلیه بنص اللوحة مـن حیـث: شخصـیات ا

  ، وأخیرًا مسمیاته.
 

  البحث السادس 

 بیاناته:

" مظــاهر الخــوف عنــد المصــري القــدیم فــي ضــوء النصــوص المصــریة القدیمــة ، مجلــة مركــز الخدمــة 

  .  2009لإلستشارات البحثیة ، كلیة اآلداب ، جامعة المنوفیة ، 
  

  ُملخصه:

یتتبع الباحث المظاهر الدالة على الخوف عنـد المصـري القـدیم علـى اعتبـار أنـه حالـة شـعوریة لهـا 

انعكاسـاتها الســلبیة علــى جسـده إجمــاًال أو بعــض أعضــاءه تخصیصـًا. كمــا ُیلمــح أثرهـا الســلبي علــى حركتــه 

أخــرى ، ودافـــع  وبعــض حواســه وطریقــة كالمــه. وهــو ُملجــم للســـان أحیانــًا ، ُومطلــق لصــرخات الفــم أحیانــاً 

  لطاعة َمْن ال ترضى األنفس ، وُمذهق لحیاة الخائفین أحیانًا. 

 

  السابعالبحث 

  بیاناته :

مجلـة كلیـة "ُمحفِّزات توجیه السلوك لصالح الملك الحـي فـي مصـر القدیمـة حتـى نهایـة الدولـة الحدیثـة"، 

 .2011 اآلداب، جامعة المنوفیة،
 

  ُملخصه:

د بالُمحفِّزات تلك  ـُب بهـا فـي إلتـزام العمـل بتوجیهـات سـلوكیة بـذاتها، ُیقصَّ النتائج اإلیجابیة التي ُیرغَّ

تأسیسـًا علـى -وتسـعى هـذه الدراسـة  بحیث تُثیُر في الُمرغَِّب دافع إنـزال هـذه التوجیهـات موضـع التنفیـذ.

صــالح الملــك إلــى اســتجالء الُمحفِّــزات التــي ُوظَِّفــت للــدفع فــي إتجــاه العمــل لمــا فیــه  -المفهــوم الســابق

. ومن ثم الوقوف على موضوعات توجیه السلوك في هذا الصدد، والوسـائل التـي اتُِبَعـت لتفعیلهـا، الحي
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موضــع تلــك الُمحفِّــزات ترتیبــًا والعوامــل التــي تحكمــت فــي ترتیــب الُمحفِّــزات الدافعــة إلیهــا، فضــًال عــن 

  بالنسبة لهذه التوجیهات.

وعات توجیــه الســلوك لصــالح الملــك الحــي ُتمثِّــُل فــي وقــد اتضــح مــن خــالل هــذه الدراســة أن موضــ

مجموعها مظاهر لفكرة طاعة الملك والوالء له. فمنها ما اتسم بطابع العمومیة فدعى إلـى عمـوم طاعـة 

الملــك بالحــث علــى اتباعــه، وتنفیــذ أوامــره. فــي حــین اتســم بعضــها اآلخــر بالطــابع الحركــي مثــل: إلقــاء 

األرض فــي حضــرته، واإلنحنــاء لــه. بینمــا اتســمت توجیهــات أخــرى  الــنفس أســفل نعلــي الملــك، وتقبیــل

بأنهـا أكثــر إیجابیــة فــي التعامــل مــع مصــالح الملــك، فخرجــت مــن إطــار المظهریــة إلــى اإلطــار العملــي، 

    فطالبت بتقدیم الهدایا، وبناء المباني، وحفر القنوات.

ــَب فــي إظهــار الحــب لشــخص الملــك ، وٕانزالــه المنزلــة التــي تلیــق بــه ولــم ُیغفــل التوجیــه المعنــوي فُرغِّ

بتقـــدیم اإلحتـــرام الواجـــب لـــه، ومدحـــه، وتعظیمـــه. وعـــدم اإلســـاءة لشخصـــه أو التـــآمر ضـــده، بـــل توجیـــه 

وتدعیمــه خارجیــًا  الــدعاء لصــالحه. واحتــرام ترســیمه لحــدود األراضــي، والحفــاظ علــى حــدوده السیاســیة.

  مع البلدان الخارجیة، وُمساندته عسكریًا. سلمًا وحربًا باحترام المعاهدات السلمیة التي یعقدها

أمـــا عـــن الُمحفِّـــزات التـــي ُرِصـــَدت لتفعیـــل توجیـــه الســـلوك لصـــالح الملـــك الحـــي، فقـــد تنوعـــت بـــین 

 .ُعلـو الشـأنفضـًال عـن   إجمـاًال، نجـاح المقصـدأو  ،الرخـاءو  مثـل: حیـازة ُمجمـل الخیـر، ُمحفِّزات عامة

بكل صور العمل لصالحه. وهناك كذلك ُمحفِّـزات خاصـة، منهـا وضمان عَمل الُمرغِّب لصالح الُمرغَّب 

والتمتــــع   الطعــــام،مــــا یخــــتص بالضــــروریات األساســــیة للحیــــاة مثــــل: حیــــازة الحیــــاة، أو نَفســــها، وتــــوفر 

ــَز إلــى ُمكافــأة الملــك أو ). بالصــحة، والحفــاظ علــى الممتلكــات (المنــزل، واألرض، والخــدم ومنهــا مــا َرَم

كمــا مثَّلــت حیــازة منزلــة الـــ  .وضــمان عــدم التعــرض لعقابــهعطــاءه إجمــاًال. فضــًال عــن شــرف البنــوة لــه، 

imAxw  .ولم یجد المصري القدیم غضاضة في اسـتخدام نوعیـة مـن الُمحفِّـزات  ُمحفِّز دافع لُحب الملك

  ة من أطاع الملك ووااله.تتسم بالُمبالغة ومنها اإلدعاء بألوهی

ـه  وقد انتهج الُمرغِّب ُسُبًال عدة في سبیل ضمان أكبر قدر ُممكن مـن إنـزال الُمرغَّـب السـلوك الموجَّ

وتقـدیم الُمحفِّـز  تكـرار كـل مـن التوجیـه السـلوكي والُمحفِّـزات الدافعـة إللتزامـه، إلیـه موضـع التنفیـذ، منهـا:

  تمثل أهمیة خاصة للُمرغَّب.على توجیه السلوك، وٕانتقاء ُمحفِّزات 

ه إلیه وبین الُمحفِّزات الدافعه لتفعیلـه لجـأ  ولكي ُیحقق الُمرغِّب قدرًا من الُمالءمة بین السلوك الموجَّ

اإلیمان بقدرة القائم علـى تفعیـل الُمحفِّـزات، كـأن ُیـَرد تحقیـق هـذه المحفـزات لقـدرة : إلى عدة أسالیب منها

  إلعتماد على ُمبررات أسطوریة.فضًال عن ا ملكیة، أو إلهیة.

تحكم في ترتیب الُمرغِّـب للُمحفِّـزات التـي سـاقها للـدفع فـي إتجـاه العمـل بتوجیهـه السـلوكي عـدة كما 

تناسـبها مــع المراحـل الحیاتیـة لإلنســان، ومراعـاة تصــدیر ومراع��اة ترتیبهــا وفقـًا ألهمیتهـا،  عوامـل منهـا:

  العام على الخاص قصدًا لإلجمال ثم التفصیل. 

كـل مـن توجیـه السـلوك لصـالح الملـك وُمحفـزات العمـل بـه، وأخیرًا قدم الباحث جدوًال یوضح ترتیب 

فعیلـه، وأنـه نـادرًا مـا یتقـدم أنه غالبًا ما یتقدم توجیه السلوك على الُمحفِّزات الدافعه إلـى توقد اتضح منه 

الُمحفِّز على السلوك الموجه إلیه. وقـد أشـارت تنویعـات أخـرى إلـى محاولـة الجمـع بـین هـذا وتلـك، كـأن 
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تضــع توجیــه الســلوك بــین ُمحفــزین، أو تضــع الُمحفِّــز بــین تــوجیهین للســلوك، بــل وأن تجمــع فــي حالــة 

    الترغیب الواحدة بین تقدیم الُمحفِّز وتأخیره.

  

  الثامنبحث ال

  بیاناته:

، العــدد الســـابع، حولیــة أبجــدیات"، فــي ضــوء النصـــوص المصــریة القدیمــة الغضــب: ُمفرداتــه وُمثیراتــه"

  .2012اإلسكندریة، 

  

  ُملخصه:

جمع الباحث إحدى وعشرین كلمة من الكلمات الدالـة علـى الغضـب فـي مصـر القدیمـة فضـًال عـن 

كثیٍر من االشـتقاقات لبعضـها بإبـدال عالمـات منهـا بـأخرى، أو تضـعییف بعضـها، أو إضـافة عالمـات 

الســببیة). كمـا قـد ُتضــاف لبعضـها كلمــات بـذاتها لتكـوین تعــابیر تعبـر عــن  sأخـرى لهـا (تــاء المصـدر، 

معنــى الغضــب، وتــوحي فــي الوقــت ذاتــه بــبعض االســتجابات الدالــة علیــه. وقــد الحــظ الباحــث أن قســمًا 

من هذه الكلمات ُوظَِّف للتعبیر عن معنى الغضـب سـیاقیًا، ولـیس معجمیـًا؛ وذلـك لعالقـة الُمشـابهة بـین 

  عجمي وبعض استجابات الغاضب اإلنفعالیة.معناها الم

مـا  ُمثیرات انفعال الغضب أو األحداث الضـاغطة التـي أدت إلیـه عنـد المصـري القـدیمولقد تنوعت 

اإلعتـداء البـدني  -ِعرضـه هتـكبین ُمثیرات تتعلق باإلساءة والضرر بشخص الغاضب مادیًا ومعنویـًا (ك

التقصــیر فــي حقــه). ومثیــرات تتعلــق بالغضــب  -معــهاالخــتالف فــي الــرأي  -خســارته مــا یؤملــه -علیــه

نتیجــة لســوء ســلوك اآلخــر، وأخــرى ذات صــلة بالحــاكم وأمــن الــبالد. ومــن البــدیهي أن یــرتبط هــذا النــوع 

أو للخــروج علیــه وعلــى مصــر  -األخیــر مــن المثیــرات بشــخص الملــك (كغضــبه لتــأخر حســم المعــارك

  وتهدید أمنها). 

أن اتصـاف الملـك الُمحـارب بانفعـال الغضـب لـه تـأثیره  -للتجربـة وفقـاً -كما الحـظ المصـري القـدیم 

ممــا دفعــه إلـــى الــربط الــدائم بــین انفعـــال  -وهـــو أثــر أثبتــه علــم الـــنفس الحــدیث -فــي إحــراز االنتصــار

الغضــب لــدى الملــك ونشــاطه الحربــي؛ ومــن ثــم مثلــت الرغبــة فــي االنتصــار ُمثیــر دائــم للغضــب الملكــي 

ویــأتي فــي ختــام هــذه  .فــي علــم الــنفس الحــدیث بــردود األفعــال الســلوكیة فــي الحــروب. وهــو مــا ُیعــرف

، ُیطِلـق علیـه علـم الـنفس الحـدیث: "التوقعـات". فقـد توقـع المتــوفى المثیـرات نـوع ارتـبط بشـخص المتـوفى

یتعرض لصنوف من اإلساءة والضرر في العالم اآلخر مـن شـأنها أن تحـول دون في مصر القدیمة أن 

  وقد مثََّلت بالنسبة له ُمثیر قوي إلنفعال الغضب لدیه. العالم.ما یؤمله في هذا 
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  التاسعالبحث 

  بیاناته:

، العـــدد الثـــامن والثالثـــون، كلیـــة مجلـــة اإلنســـانیات"اآلثــار الُمترتبـــة علـــى الغضـــب فـــي مصـــر القدیمــة"، 

  2012جامعة دمنهور، ینایر -اآلداب

  ُملخصه:

آمن المصري القدیم أن الغضب انفعال له تأثیره السلبي على اإلنسان والطبیعة من حوله، خاصًة إذا 

ما صدر عن شخصیات ُیرَهب جانبها كاآللهة، والملوك، والموتى. فنسبت له بعض النصوص 

ندما جعلت المصریة القدیمة آثارًا جسدیة ونفسیه واجتماعیة. وجنحت به أحیانًا إلى الُمبالغة األدبیة ع

   من بعض الظواهر الطبیعیة ونقیضها، بل ومن خرق بعضها لمألوفها أثرًا من آثاره.

السلبیة على اإلنسان في أنه جالب للمرض، وهو وسیلة یعبر بها اإلله عن  الغضب وتتمثل آثار

ُیبِعد عنه یصیب جسده في اآلخرة الفناء، فسخطه على من عصاه، فیعمیه في الحیاة الدنیا إن شاء، و 

نعمة البعث والبقاء. ثم هو ُمحرِّك لنزعات اإلعتداء ضربًا وقتًال وٕافناء. وجالب لمشاعر الحزن 

  والخوف. وسبب للتیه والتشرد في األرض والحرمان من المیراث والزوجة.

انفعال الغضب، فجعلت من بعض الظواهر  بالغت بعض النصوص في التعبیر عن أثر وقد

من آثاره، كخمول حركة الهواء، وعدم هطول األمطار أو على النقیض السیول الشدیدة. الطبیعیة أثرًا 

كما عدَّ المصري القدیم خرق بعض الظواهر الطبیعة لمألوفها أثرًا من اآلثار المعبرة عن إنفعال 

  الغضب مثل: امتناع شروق الشمس، وزلزلة الجبال، وارتطام السماء باألرض.

  

  العاشرالبحث 

  بیاناته:

، العـدد التاسـع والثالثـون، مجلـة اإلنسـانیات"استجابات الغضب في ضوء النصوص المصریة القدیمـة"، 

 .2012جامعة دمنهور، یولیو -كلیة اآلداب

  

  ُملخَّصه:

تنوعت االستجابات الدالة على الغضب ما بین استجابات جسدیة داخلیة، وأخرى سلوكیة 

ر المصري القدیم إلى استجابتها لهذا إلنفعال: القلب، والوجه خارجیة. فمن أجزاء الجسد التي أشا

(سخونته أو حمرته)، والعین (إحمرارها أو ُبكائها)، وِجلد الجسد إجماًال (سخونته وٕاحمراره كذلك). 

بینما شكََّل اإلنفعال ذاته السلوك الخارجي للغاضب، فتبدى ذلك في استجابتین سلوكیتین هجومیتین، 

، آیتها ارتفاع صوت الغاضب وُصراخه، فضًال عن العجلة في كالمه بحیث یسبق األولى: لفظیة

تفكیره تعبیره. أما الثانیة: فبدنیة، آیتها تهیج الغاضب اإلنفعالي واعتداءه على جسد من َغِضَب علیه 

  ضربًا أو قتًال.
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  الحادي عشرالبحث 

  بیاناته:

، المـؤتمر السـادس عشـر لإلتحـاد العـام لآلثـاریین العـربكتـاب فـي: الُمباهاة بالسبق في مصر القدیمـة، 

  م.2013القاهرة، 

  ُملخَّصه:
  

تباهى المصري القدیم بحیازته لقصب السبق في العدید من نـواحي الحیـاة المتنوعـة. فـادعى أنـه أتـى        

مـــن ســـوابق األعمـــال مـــا لـــم یأتهـــا مـــن ســـبقه. ویعـــد هـــذا البحـــث محاولـــة لرصـــد الموضـــوعات التـــي بـــاهى 

  المصري القدیم بسبقه فیها، یعقبها دراسة لبنیة أسلوب الُمباهاة بالسبق. 
 

یهدف البحث إلى اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت منها: مـا هـي األعمـال التـي فـاخر المصـري و 

القـدیم أنــه كـان لــه قصــب السـبق فــي إنجازهــا، وأنـه أتــي فیهــا بمـا لــم یــأت بـه أحــد، أو تلــك التـي بــاهى بأنهــا 

ورودًا فـي النصـوص  ألول مرة؟ ومـا هـي أقـدم موضـوعات الُمباهـاة بالسـبق وأكثرهـا -دون غیره–ُأنِجَزت له 

المصــریة القدیمــة؟ ثــم مــا هــي أنمــاط الســبق التــي عرفهــا المصــري القــدیم؟ وهــل ضــمت موضــوعات الُمباهــاة 

بالســـــبق أعمـــــاًال مســـــتحدثة ســـــجلها التـــــاریخ؟ أم أن األمـــــر لـــــم یخـــــرج عـــــن نطـــــاق المبالغـــــات؟ أم جمعـــــت 

  تعبیر عن فكرة الُمباهاة بالسبق؟ الموضوعات بین هذا وتلك؟ وأخیرًا ما هي بنیة األسلوب الُمستخدم لل
  

  وقد اتضح من خالل هذه الدراسة ما یلي:

   أوًال: بالنسبة لموضوعات الُمباهاة بالسبق: 

تعــددت الموضــوعات التــي بــاهى المصــري القــدیم بحیازتــه لقصــب الســبق فیهــا مــا بــین موضــوعات 

، فضــــًال عــــن ذات طــــابع جغرافــــي ، وأخــــرىدینیــــةو  ،عســــكریةو  ،جتماعیــــةإ و  ،قتصــــادیةإ و  ،ٕاداریــــة، و سیاســــیة

وغیـر ذلـك مــن الموضـوعات مثـل الُمباهــاة بالسـبق فـي إحضــار األقـزام مــن  الطــابع... موضـوعات شخصـیة

    الجنوب أو ترمیم مباني األسالف. 

مـن أقـدم  ُمباهاة بعض الموظفین بسبقهم في الحصول على بعض اإلنعامـات الملكیـة الجنائزیـةوُیعد 

یلیهـا فـي األقدمیـة الموضـوعات المتمثلـة فـي تعیـین الملـك فُـالن مــن  القدیمـة.موضـوعات السـبق فـي مصـر 

وهــو مــا ُیلِمــح إلــى أن الجنــوح إلــى  .أو تكلیفــه بمهمــة مــا ،المــوظفین فــي وظیفــة یتبــاهى بأنــه أول مــن تقلــدها

هـذا فـي ه. الُمباهاة بالسبق لم یدفع إلیه ابتداًء قدرات إبداعیة شخصیة بقـدر مـا ارتـبط بتفضـل الملـك وعطـاء

الموضــوعات التــي بــاهي بعــض  حــین ُیعــد الُمباهــاة بالســبق فــي إقامــة المبــاني الخاصــة باآللهــة هــي أكثــر

    .الملوك وموظفیهم في السبق إلیها

-بالرغم من أن األصل في موضوع الُمباهاة بالسبق هو إنجاز الشـئ أو الحصـول علیـه ألول مـرة و 

إال أنـه أشـیر إلـى أنمـاط أخـرى  -شـار إلیهـا فـي مـتن البحـثوهو مـا عبـرت عنـه ُجـل موضـوعات السـبق المُ 

أو ســرعة  ،وبمعنــى آخــر إنجــاز الشــئ علــى غیــر مثــال ســابق ،مــن الســبق تمثلــت فــي: اإلبــداع فــي اإلنجــاز

كمــا قــد یكــون فــي إنجــاز مهــام أو وظــائف متعــددة مــا یســتحق أن  .أو المجهــود الــذي ُبــِذَل لتحقیقــه ،اإلنجــاز

  .أو كمیته ،یكون السبق أحیانًا تنویه إلى الطبیعة الفائقة لما ُیجّلبقد و  .لسبقیصفه المصري القدیم با
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 ،یــرتبط الســبق دائمــًا بقــدرات شخصــیة، وبمعنــى آخــر لــیس شــرطًا أن ُیبــاهي الُمتبــاهي بمــا أنجــزهولــم 

لیـه مـن حظـوة أو بمـا حصـل ع ،كأن ُیباهي بما ُقدَِّم له من انعامـات ملكیـة جنائزیـة ،فقد ُیباهي بما ُأنِجز له

 علیه من تكریم إلهي. ئأو بما ُأفی ،ملكیة

 لم تخل موضوعات الُمباهاة بالسبق من بعض الُمبالغات التي ُیمكن تصنیفها إلى ثالثة أقسـام:كما 

لتـتالءم مـع اإلدعـاء بأنهـا  ؛تتسم بتعظیم ما ُجِلَب كیفـًا وكمـاً ، وثانیة ُمبالغات تخالف الُمتعارف علیه تاریخیاً 

    .تتسم بتعظیم ما ُمِنح لُلمباهي بقصد إعالء شأنه وقدره. وثالثة غیر مسبوقة
  

  بنیة أسلوب الُمباهاة بالسبق: ثانیًا: بالنسبة ل

موضــوع ، ملــة مثبتــةجُ جُملــة منفیــة، تتـألف بنیــة أســلوب الُمباهــاة بالســبق مــن ســبعة عناصـر، هــي: 

هـذه لم تجتمع كـل و  نقطة زمنیة، مكان موضوع السبق.، طرف الُمقارنة، (الُمتباهي)السبق، صاحب السبق 

فــي نمــوذج واحــد، فأقصــى مجموعــة مـــن هــذه العناصــر اجتمعــت فــي نمــوذج واحــد هـــي  ةعناصــر الســبعال

    خمسة عناصر.

 فـي كـل بنیـة أسـلوب الُمباهـاة بالسـبق الثابـت الـذي لـم یختـف مـنعنصر هي الالجملة المنفیة وتعد 

 هـذا ما سواها في غالبیة نماذج تتـابع ترتیـب عناصـر بنیـةاألمثلة التي جمعها الباحث. كما أنها تتقدم على 

تُــذكر أكثــر مــن جملــة منفیــة بــل إنــه قــد  .یتقــدم علیهــا أحــد عناصــر بنیــة هــذا األســلوب، ونــادرًا مــا ســلوباأل

  ، وٕاثباته للُمباهي. لتأكید نفي حدوث الفعل الُمتباهى به ؛داخل مثال الُمباهاة الواحد

 خبـر ُمقـدم بمعنـى غیـر موجـود nnأو  nجملة نفـي الوجـود اإلسـمیة التـي تقـع بهـا أداة النفـي وُتعد 

. مـــن أكثـــر الجمـــل اإلســـمیة اســـتخدامًا لتكـــوین الجملـــة المنفیـــة بأســـلوب (طـــرف الُمقارنـــة) كمبتـــدأ مـــؤخر +

الُمتبــاهي فــي حیازتــه للفعــل الُمتبــاهى بــه، أو  نفــي وجــود َمــْن ُیضــاهيالُمباهــاة بالســبق. وذلــك للتأكیــد علــى 

  بمعنى آخر نفي وجود طرف الُمقارنة.

مـا یعبـر  -فـي غالبیـة جمـل الُمباهـاة بالسـبق–عمد المصري القـدیم أن تتضـمن الجملـة المنفیـة وقد 

بـه  عن النفـي الُمطلَّـق الـذي یتسـم بالعمومیـة وعـدم التخصـیص للتأكیـد علـى اسـتحالة حـدوث الفعـل الُمبـاهى

ومـن ثـم معرفتـه، أو حتـى وروده  -مكونـا المعرفـة األساسـیان-لغیر الُمتباهي، وذلك بنفي سـماعه أو رؤیتـه 

ویعتبــر النــوع  .علــى فكــر بشــر، أو حدوثــه ووجــوده علــى أرض الواقــع، أو إقــدام أي مــن البشــر علــى فعلــه

طَلـــق ورودًا بجمـــل الُمباهـــاة هـــو أكثـــر أنــواع النفـــي المُ  -أي نفـــي العمـــل–األخیــر مـــن أنـــواع النفـــي الُمطلــق 

  بالسبق المنفیة.  

هــذه أكثـر الصــیغ التـي وردت علیهــا هــي  sDm.n.fالصـیغة: أمـا فیمــا یتعلـق بالجملــة الُمثبتـة فُتعــد 

لتعبــر  ،قــد ُتســتخدم الجملـة الُمثبتــة اســتخدامًا ُمســتقًال عـن الجملــة المنفیــةكمــا  ببنیــة الُمباهــاة بالسـبق.الجملـة 

 m"، المرة األولـى" sp tpyأو یتلوها بعض التعبیرات مثل:  ،وذلك بأن یسبقها .اهاة بالسبقبمفردها عن الُمب

SAa tp "وقـد یُوظَّـف  " التـي تشـیر إلـى أن الحـدث الُمبـاهى بـه یحـدث للمـرة األولـى فـي التـاریخ.البدايـة األولـى

وكأنـه نـاب بمعنـاه عـن  .فـي حـین یعطیهـا معنـى النفـي ،" لیضع الجملة شـكًال فـي اإلثبـاتيجهل" xmالفعل 
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الــذي یــرد -المعرفــة عــن طــرف الُمقارنــة لنفــي  -العنصــر الغالــب علــى بنیــة الُمباهــاة بالســبق–جملــة النفــي 

  وٕاثباتها ضمنًا لصاحب السبق.  -فاعل لهذه الصیغة

داخـل بنیـة أسـلوب  -بعد الجملة المنفیة–عنصر النقطة الزمنیة هو أكثر العناصر إشارة إلیه ویعد 

هــي أكثــر العبــارات التــي دللــت علیــه، یلیهــا فــي ذلــك  "مــن قبــل" Dr-bAH. وكانــت العبــارة: الُمباهــاة بالســبق

وذلـك ؛ قـد تُـذكر أكثـر مـن نقطـة زمنیـة متتالیـة داخـل المثـال الواحـد. كمـا "منذ زمن اإلله" Dr rk nTr التعبیر:

عنصـر "مكـان موضـوع السـبق"  ن ُیعـد. هـذا فـي حـیللتأكید على نفي حدوث الفعل الُمتباهى به في أي زمـن

  ویأتي دائمًا تالیًا للجملة المنفیة. ر،العناصهذه هو أقل 

  

  الثاني عشرالبحث 

  بیاناته:

المؤتمر الدولي الخـامس بعنـوان: "الكلمـة البقاء في الوظیفة وتوریثها كمحفز للسلوك في مصر القدیمة، 

البردیـة والنقـوش، جامعـة عـین شـمس، فـي الفتـرة مـن ، مركـز الدراسـات والصورة في الحضارات القدیمة"

  .2014مارس  29-31

  ُملخَّصه:

ــب  ــب كــًال مــن البقــاء فــي المنصــب وتوریثــه بحیــث ُیثیــر لــدى الُمرغَّ لمــا لهمــا مــن تبعــات –وظَّــَف الُمرغِّ

 دافعیة إلتزام العمل بتوجیهات سلوكیة بـذاتها. وستسـعى هـذه الدراسـة إلـى تأصـیل ذلـك، فضـالً  -إیجابیة

یات التـــي ُحفِّـــز علیهـــا بهـــذین الُمحفـــزین، وأُیهـــا أكثـــر الســـلوكتوجیهـــات موضـــوعات عـــن الوقـــوف علـــى 

ارتباطًا بهما، ومدى التناسب بینها وبین هذین الُمحفزین، وكذلك أكثر هـذین الُمحفـزین توظیفـًا فـي بـاب 

یًا بالنسـبة للُمحفِّـزات األخـرى توجیه السلوك. فضًال عن ترتیب ذكرهما، أوًال بالنسبة لتوجیه السلوك، وثان

ُمصـاحبًة لهـذین الُمحفِّـزات  التي قد ُتذكر معهما تقدیمًا أو تأخیرًا، والعوامـل الدافعـة لـذلك. ثـم بیـان أكثـر

  الُمحفزین.

  وقد اتضح من هذه الدراسة ما یلي:   

رع مــن كــا-إلبنــه مــري“ خیتــي”أقــدم إشــارة للبقــاء فــي المنصــب كمحفــز للســلوك: وردت بتعــالیم إن 

وردت مــن عهــد فقــد  للســلوك أقــدم إشــارة إلــى توریــث المنصــب كمحفــزأمــا  األســرة العاشــرة اإلهناســیة.

  "أمنمحات" الثالث.

ُعـد أما فیما یتعلق بموضوعات توجیهات السلوك التـي حفِّـَز علیهـا بُمحفِّـز البقـاء فـي الوظیفـة: فقـد 

واتخـــذ الحیطـــة تجـــاه  التـــزم العـــدل مســـلكًا،البقـــاء فـــي المنصـــب وطـــول ســـنوات الحكـــم ُبشـــرى للملـــك إن 

وأثــر ُمترتــب علــى  والــدعاء للمتــوفى، ونتیجــة تترتــب علــى العمــل عامــًة لصــالح اإللــه، أعـداءه أو رعیتــه،

  ُحسن الُخُلق وتحري فضائل األخالق عامًة.

دفـع هذا في حین تمثَّلت موضوعات توجیهات السلوك التي ُحفِّز علیها بُمحّفـز وراثـة الوظیفـة فـي: 

الُمرغُِّب بهذا الُمحفِّز فـي إتجـاه الـدعاء للمتـوفى، كمـا ُجِعـَل وراثـة اإلبـن لمنصـب أبیـه أثـر للحفـاظ علـى 
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أكثــر موضــوعات توجیهــات الســلوك وُیعــد الحـث علــى الــدعاء لصــالح المتـوفى  وقـف المتــوفى الجنــائزي.

  .التي آثارها ُمحفِّزا الدراسة

یتضــح فــي  -موضــوع الدراســة–هــات الســلوك والُمحفــزین نجــح الكاتــب فــي تحقیــق تناســبًا بــین توجی

وبــین البقــاء فــي وظیفتــه، فمــن المنطقــي أن لعــدل والحــذر مــن أعــداءه الحــاكم بتحقیــق اإلتــزام ربطــه بــین 

جعلــه یحقـق رضــا شـعبه عنــه، والثـاني یُ فـاألول  الحــاكم،ســنوات حكـم ُیطـیال هـذان التوجیهــان السـلوكیان 

توریثــه أثــر للعمــل لصــالح الُمناســب أن یكــون البقــاء فــي المنصــب أو كمــا أنــه مــن بمــأمن مــن أعــداءه. 

    اإلله الذي البد أنه سیعمل بداهًة على تحقیق هذا الهدف طالما ُعِمَل لصالحه.

ال یخــرج عــن كونــه أمنیــه ال فــالــربط بــین البقــاء فــي المنصــب أو توریثــه وبــین الــدعاء للمتــوفى أمــا 

ن المتوفى قد أدرك ذلك، ولذلك نجده یقرن هـذین الُمحفـزین بُمحفِّـز ویبدو أ تحمل في ذاتها قوة تحقیقها،

التبشــیر بحظــو الملــك واآللهــة؛ حتــى ُیســبغ علــى ُمحفــزي البقــاء فــي الوظیفــة وتوریثهــا فاعلیــة مــا، علــى 

  اعتبار أن الملك واإلله هما الُمتكفِّالن بذلك. 

وهـو أسـلوب  .ك هـو األكثـر اسـتخداماً قبـل توجیـه السـلو  -موضـوع الدراسـة–ُیعتبر ذكـر الُمحفِّـزین و 

لهــا أحــد  -الموجــه إلیــه-یـؤدي إلــى حماســة العمــل بالتوجیـه، فتصــدیر الفائــدة (الُمحفِّــز)، وتثنیــة السـلوك 

أســالیب لفــت اإلنتبــاه وتفعیــل العمــل بالنصــیحة. تأسیســًا علــى أن التبشــیر بالنتــائج قبــل إلتــزام مــا یــؤدي 

  ها. إلیها هو دافع لتحري العمل بما یحقق

ــًا بعــد ُمحفِّــزات تتعلــق بالرحیــل إلــى العــالم  كثیــٌر مــا یــرد ُمحفِّــز وراثــة األبنــاء لمناصــب اآلبــاء ترتیب

اآلخر. وهو ما یتناسب مع الترتیب المنطقي لألمور. كما أنه كثیٌر مـا یـأتي الُمحفـزان موضـوع الدراسـة 

ث المنصـب أو البقـاء فیـه كـان هبـة وهـو مـا یؤكـد أن توریـ بعد اإلشـارة إلـى حیـازة حظـوة الملـك واآللهـة،

  إلهیة وملكیة.

ممـا یؤكـد علـى أهمیتهمـا ُمصاحبة لهمـا، دون ُمحفزات بمفردهما قد ُیذكر أي من ُمحفزي الدراسة و 

بحیـــث ُیمكـــن أن یقومـــا بـــذاتهما فـــي إتجـــاه الـــدفع فـــي إتجـــاه إلتـــزام الســـلوك دون الحاجـــة إلـــى ُمحفـــزات 

   ُمعاونة.
  

  الثالث عشرالبحث 

  بیاناته:

" فــي: المــؤتمر الــدولي األول لكلیــة اآلثــار جامعــة الفیــوم، اإلتجاهــات wdiبكلمــة  "إلحــاق العالمــة   

  .2014أبریل  9-7الحدیثة في علوم اآلثار، في الفترة من 

  ُملخَّصه:

، وهو أمر تؤكده كثیٌر من قوامیس wdi بكلمة لم تألف اللغة المصریة القدیمة إلحاق العالمة 

اللغة وغیرها من المؤلفات التي اختصت بحصر النصوص المصریة القدیمة. وهو ما جعل من هذه 

  أمر یحتاج إلى تفسیر. -في حالتین بنصوص التوابیت-إلحاقها بهذه الكلمة 
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قبل عصر الدولة الوسطى،  wdiلم تلحق بكلمة  وقد اتضح من هذه الدراسة أن العالمة 

إللحاقها بهذه الكلمة. أما عن فلسفة إلحاقها بها فتتمثل في كونها  وُتمثِّل نصوص التوابیت أول ظهور

كما ُیمكن أن تُقدمه الحالة األولى من حالتي هذا -إما اختصار ألحد الكلمات الُمعبرة عن النار

كما ُترِجح الحالیة الثانیة من –أو أنها تعبر عن فكرة التهدید بالحرق أو إلحاق الضرر به  -البحث

  ومن ثم فهي ُتعد ُمخصص أكثر منها تعبیر عن أحد الُمفردات الدالة على النار. -لبحثحالتي هذا ا
  

 
 
 


