هَف حىون ذاهصثيا انرث وضاظا
أ  .د .أمريٍ ؾحساًواحس مٌري

مٌش أن أؾمتس الإوسان ؿىل ؾلهل ابًخـامي مؽ تَئذَ ،فاإن امذالك اذلاهصة املمخازة يه دعوة لإماكهَات اًلِادة والاحرتام.
وذالل احللة اًخارخيَة املاضَة اُمتت نثري من المم واملؤسسات وادلـَات ابلجتاٍ حنو ثعوٍص اذلاهصة وإاجياد ثفسريات ًـمَِا.
من اًعـة أن هلول مىت وأٍن تسأت ألفاكر ؾن اذلاهصة .وميىن أن ًًسة اىل اًَوانهَون ( 066ق.م) .واكهت ُياك
تـغ املفاُمي امللَوظة ؾن مفِوم اذلاهصة .
اؾخلساًـامل (ابر) أن اذلاهصة يه ذََط من اًيور واًؼالم وتني احلصارة واًربودة .واؾخلس أن ُشا اخلََط ًحلى كري
مذحصك  ،اي ثحلى اذلاهصة اكمةل ،وفامي اإذا حتصك فاإن اًًس َان حيسث.
أما (دًوجص) فلس كسم هؼصًة خمخَفة اذ اؾخلس ابن اذلاهصة يه حسث حيخوي ؿىل أحساث ثًذ ثوزًـات مدساوًة من
اًِواء يف اجلسم،
أول خشط كسم فىصة حلِلِة يف جمال اذلاهصة ُو( تالثو) يف اًلصن اًصاتؽ كدي املَالد .مسَت هؼصًخَ (تفصضَة اٌَوح)
وأظححت ُشٍ اًيؼصًة ملدوةل حلس كصًة.
هؼصًة( تالثو) يه أن اًفـي ًلدي اًخبزري أو الاهعحاع ابًضئ اذلي ًخـصض ةل ،وافرتض (تالثو) أن ُشا اًخبزريًحلى ًفرتة
حلني أن ًبيت اًَوم اذلي ٍزال ُشا اًخبزري مؽ مصور اًوكت اتراكً اًفـي ًعحَـخَ مصة أدصى .وان ازاةل ُشا اًخبزري ًـخلسٍ (تالثو)
مساوي حلاةل اًًس َان .
تـس (تالثو) جاء( زًيو) وؿسل هؼصًة (تالثو) حِر اؾخلس أن الحاسُس (حىذة وًثخت) ثبزريُا ابًـلي.
أول من كسم أول املععَحات تعورة دكِلة ُو (أرسعو) يف أوادص اًلصن اًصاتؽ ؾرش كدي املَالد وتخعَحق ًلخَ
اجلسًسة اؾزى أرسعو لك اًوػائف اىل اًلَة وًُس اىل ادلماغ .جزء من معي اًلَة ًـمتس ؿىل ادلم ،وصـص أن اذلاهصة حبصنة
ادلم وأؾخلس أن اًًس َان ُو هدِجة الإتعاء اًخسرجيي هبشٍ احلصنة ،واوجس أرسعو فىصة هممة ثخـَق ابذلاهصة ؾيسما كسم كاهون ًلارن
الفاكر والصاكل .

اما (ُريوفَس ) فلس انس ؿىل اًـسد اًىدري من اًثًِات يف دماغ الإوسان ( ُشٍ اًثًِات مـصوفة الآن تبمس اًلرشة )
ومل ًلسم أي سخة لس خًذاجَ ،ويف اًلصن اًخاسؽ ؾرش أي تـس ( )8666س ية مت الاندضاف املِم وُو اًلرشة..
واًَوانهَون مه أول من اندضف اًـضوًة ٌرلاهصة وكاموا تخعوٍص املفِوم اًـَمي ٌرلاهصة.
اما اًيؼصايت اًصوماهَة يه أكي ثفسريا ٌرلاهصة ،وأنرب املفىصٍن يف ذزل اًوكت ُو (سزيٍصو) يف اًلصن الول كدي
املَالد و(هوهَدََِان) يف اًلصن الول تـس املَالد .كدَوا تسون حصدد هؼصًة اٌَوح ٌرلاهصة ومعَوا صُئ ًا كََ ًال ً إالضافة .اكهت أؾٌلهلم
املِمة يه مسة ثعوٍص أهؼمة اذلاهصة.
ان املساحَ النرب يف هؼصًة اذلاهصة ُو اًعحُة (اكًني ) اذلي حسد اًرتاهَة اًفس َوًوجِة واًدرشحيَة ومعي حبوث
اإضافِة ًوػائف وحصاهَة الؾعاب ،وكسلكت هؼصًة اكًني ابًلدول من كدي رجال اًىٌُسة اذلٍن اؾخلسوا تبن اذلاهصة يه وػَفة
اًصوح وأن اًصوح موجودة يف ادلماغ ومل ًخوسؽ يف اًيوايح اًدرشحيَة ًِشٍ الفاكر.
ومن زمن أوهس خني حىت اًلصن اًساتؽ ؾرش ل ًوجس ثعوٍص ًشهص وحىت يف اًلصن اًساتؽ ؾرش فىصة جسًسة حول
اذلاهصة سوى ثددؽ اذلاهصة .
لك ُؤلء املفىصٍن كدَوا تسون سؤال اًفىصة اًحسائَة حول اذلاهصة .أول املفىصٍن اذلٍن ثبثصوا تـرص اٍهنضة وتبفاكر
(هَوحن) ُو (دًفِس ُارثًل) من اًلصن اًثامن ؾرش اذلي ظور اًيؼصًة الاُزتازًة ٌرلاهصة .معحل ًا أفاكر (هَوحن ) ابُزتازات اذلرة،
اؾخلس أن ُياك اُزتازات ٌرلرة يف ادلماغ اًيت تسأت كدي اًولدة وثثار تسرجة ،هوع ،ماكن واجتاٍ .تـس ثبثصُا تبحاسُس جسًسة

الاُزتازات مث ثـود اىل حاٍهتا اًعحَـَة ،وًىن اإذا ػِصت الحاسُس مصة اثهَة ثبذش الاُزتازات فرتة أظول ًخـود اىل حاٍهتا
اًعحَـَة.
اما (زاهويت ُول) املفىص الآدص يف ُشٍ اًفرتة ُو اذلي رتط كوى وِصابئَة مؽ وػائف ادلماغ( .وتوهت)اذلي ظور فىصة
ُارثًل ابًلاتََة املصهة ًٌَس َ اًـعيب ( ،وأنس أن لكٌل زادت ؿسد مصات اس خزسام اًـعة ،اذلاهصة حىون أنرث اُزتاز ًا وحىون
أفضي ذاهصة ).
هؼصايت ُؤلء اًـٌَلء اكهت مضَةل أنرث من اذلٍن س حلومه لهنم اكهوا مذبثصٍن نثري ًا ابًخعور اًـَمي ُشا اًخضارب
ابلفاكر أسس الرضَة ًيؼصايت جسًسة حول اذلاهصة.

حىوٍن اذلاهصة :
ل ٍزال ابؾخلادان يف تـغ مٌاجه اًخـَمي أن مخ املخـمل جية أن حيخفغ تخـَمي اًَوم ؿىل ادلوام .وًىن ًلسف المص ًُس
هبشٍ اًسِوةل.
أحِا ًان – حىت تـس ثوفري اًفصص ٌَخجصًة واًخفاؿي ٌَمخـمل – ل ٍىون ذلزل أثص كوي يف اذلاهصةً ،يك ثًضط يف وكت
الادذحار ،وُياك ؾوامي اإضافِة جسِم يف حسوث اًلسرة ؿىل اسرتجاع املـَومات ،ويه جضمي اًصاحة اًاكفِة ،واحلسة الاهفـاًَة،
وس َاق اًـمي ،واًخلشًة ،ودرجة ومك اًرتاتعات ،ومصحةل اٍمنو ،وحاةل املخـمل وثـَمَ اًساتق .لك ثسل اًـوامي ثَـة دوراً حِو ًاي يف
معق واسدِـاب ومـاجلة اًخـمل اذلي حيسث .نٌل أن اًصاحة واًيوم همٌلن ٌَخـمل ،حِر ًمت ذالهلٌل ثـزٍز معََة اسدِـاب ومـاجلة
املـَومات.
ثـس اًـمََة اًفس َوًوجِة الساس َة ٌَخـمل  :حِر ثًذلي اًرشارة اًىِصابئَة ؿرب اٌََفة اًـعحَة ،وحتفز أفصاز اًياكالت
اًـعحَة ًسس اًفجوة اًيت حسزت يف اًرتاتط اًـعيب (( .يف قضون ثسل اًـمََة اًيت ل جس خلصق سوى ماٍىصواثهَة ،ثلعي املواد
اًىميَائَة ثسل اًفجوة (حوايل  06مِىصون) وًمت امذعاظِا مبواكؽ الاس خلدال ؿىل سعح اًزوائس اًـعحَة اًيت ثخَلاُا .اًياكالت
اًـعحَة ًمت أفصازُا وامذعاظِا وأؿادة امذعاظِا من ذالل ألف اًيحضات اًرسًـة اًيت ثًضط لك اثهَة .وثؤثص اًياكالت اًـعحَة
ؿىل اًرتاتعات اًـعحَة وثؤدي اىل ذَي يف اًخـمل ،أو اٍهنوض تَ أو ل ثؤثص ؿىل الإظالق .وأذهص ؿىل سخِي املثال فاإن املس خوايت
امليرفضة من ُصمون اًخوحص (هورثزيول  )Cortisoneأزياء حعة اًخـمل ًُس هل أي ثبزري ،وًىن املس خوايت املخوسعة مٌَ حتسن
نفاءة اًرتاتعات ،تُامن ثـوق املس خوايت اًـاًَة معََة اًخـمل )) .من انحِة أدصى اًياكي اًـعيب (هور أدرًياًني )Noradrenalin
هل ثبزري ؾىيس ،حِر أن املس خوايت امليرفضة مٌَ تال ثبزري ،وًىن املس خوايت اًـاًَة حتفز اًخـمل واذلاهصة .اًِصموانت الدصى
مثي اًربوجس خريون ) (Progesteroneواًدس خوس خريون ) (Testosteroneثؤثص ؿىل اًخـمل.
اًخـمل ًـين أنرث من جمصد تؤرة حصنزي يف اًرتاتعات اًـعحَة ،مـؼم الثعالت تني أجزاء املخ حتسث ذارج هعاق
اًرتاتط تني اٌََفة اًـعحَة واًصواتط واًزوائس اًـعحَة .أن اًـمََات اًيت حتسث يف املخ يه أساس أًَات الثعال ،وثوجس حوايل
حصًََون مـَومة خمزوهة يف املخ يف جزئَات جصوثًَِة مسَسةل جسمى (تحدِسات) واًيت ثسور حول املخ واجلسم وادلم وثيلي
املـَومات ملواكؽ الاس خلدال املخاحة يف لك ذََة يف اجلسم .وًلسر (ماًَز ُصىىِام) من املـِس اًلويم ٌَعحة ( )7331أن هؼام
الثعال اًحـَس ؾن اًرتاتعات اًـعحَة واملىون من اًححدِسات مسؤول ؾن حوايل ( )%32من اثعالت املخ .وًـخلس أن ()%8
املخحلِة حتسث ابرثحاظات اًياكالت اًـعحَة يف هؼام اًصتط تني اٌََف اًـعحَة واًزوائس اًـعحَة.

ماكن اذلهصايت يف املخ :
ل ثوجس مٌعلة واحسة وحسُا مسؤوةل ؾن اذلاهصة .مفـؼم اذلهصايت مًرشة تخوزًؽ مدساو ؿرب اٌَحاء ،وثسل
الاسرتاثَجَة اًيت ثـمتس ؿىل الاهدضار ثوحض ملاذا ًفلس الإوسان ( )%86من اٌَحاء وحيخفغ تشاهصة جِسة ،وملاذا ًخشهص اًعاًة
صُئ ًا ما جِساً مثي الحعائَات اًصايضَة ،ول ًخشهص أص َاء أدصى مثي السٌلء واًوجوٍ.

اهواع اذلاهصة Types of Memory
ُياك زالث اهواع من اذلاهصة:
)Term Sensory Stage(STSS
ب-اذلاهصة كعرية الامس )Short-Term Memory (STM
):Memory (LTM

أ-اذلاهصة احلس َة كعرية الامسShort- :
ج -اذلاهصة اًعوًةل Long- Term

د -اذلاهصة احلصهَة
ثـين اذلاهصة احلصهَة ماكن دزن اًربام احلصهَة والصاكل احلصهَة حلصاكت ا إلوسان املخـسدة ،وُيا جيسر اًلول تبن لك فصد حيخفغ
تربانم حصيك ًلك همارة رايضَة وٍمتىن من ثيفِشُا ،وًىن اًخسرًة ؿىل ثسل املِارة سوف ٌضشب ُشا اًربانم وًـعََ حسودا
ذاظة يف اًخيفِش مما ًؤثص ذزل يف دكة الداء .ولكٌل زاد اًخىصار واًخسرًة ؿىل همارة مـَية زادت اذلاهصة احلصهَة دكة يف حتسًس
اًربانم احلصيك ًخسل املِارة .وكس ٍىون ُياك رتط انرث من جصانم حصيك يف جسَسي مـني .مفث ًال ُياك جصانم حصيك ٌَلفز
وُياك اًضا جصانم حصيك ًصيم اًىصة ،أن ارثحاط اًربانجمني ثضلك مدسَسي س َودل همارة اًلفز واًصيم .ومن اجلسٍص ابذلهص تبن لك
املِارات اًصايضَة يه ظور حصهَة ثـَمِا ا إلوسان يف ظفوًخَ ،ففي مصحةل اًعفوةل وحلس هناًة معص( )0س يوات ًخـمل اًعفي
الاصاكل احلصهَة الساس َة مثي اًصوغ واًلفز واًصيم واملسم واحلجي ورلك اًىصة وهلص اًىصة  .وؾيسما ًبيت اىل املسرسة ًخـمل
املِارات اًصايضَة اًيت حىون أما جىِفِة أداء اًضلك احلصيك السايس من انحِة ادلكة أو مبلِاس جحم الهخاج مثي أؿىل وأتـس
وأرسع .وميىن ان حىون املِارة اًصايضَة رتط أنرث من صلك حصيك .
ومن هؼصة صامةل اىل لك املِارات اًصايضَة وس خًذ ان اساس لك املِارات اًصايضَة يه الاصاكل احلصهَة الاساس َة اًيت
ًخـَمِا الاوسان من احملَط .

هَف ثًضط اذلاهصة ؟
اإن اذلاهصة ،سواء اكهت ضـَفة أم كامضة أم كوًة ،فِيي معي مـلس ٌَلاًة ،وذاص ابحلَاة .ومن اًعـة أن ىىضف ؾن
ماَُهتا دلى اًاكئيات النرث ثساظة .حِر أهنا ثخعور وثخوحض تسكة ،لكٌل ثعورت الظياف احلَوًة ،وثـصف اكإماكهَة ،تخحسًس
احلارض ،وإااثرة املايض.
جسمح اذلاهصة ٌَاكنئن احلي الثعال مؽ ماضََ ،دون أن جتـهل ماز ًال داام ًا ،لن الثص اذلي ًرتنَ املايض يف ادلماغ،
ثضلك أسايس ٌسمح ابلس خحضار ثلصًح ًا ،وأن اس خحضارٍ ٌَعورة املياس حة ًعحَـخَ ًعور ذاهصثَ.
وكس وسؽ املؤًفون املـارصون مفاُمي حول معي اذلاهصة ،فلس نخة (تريقسون) يف نخاتَ (( املادة واذلاهصة )) ( ،أن
احلَاة اًيفس َة ،ثخجاوز يف مـؼم احلالت احلاةل ادلماقَة ).
واذلاهصة يه ذاظَة ثحَف ذروهتا يف تساًة اًـمص .وحىون يف أحسن حال ما تني اًس ية اًثاهَة ؾرش واًصاتـة ؾرش .ولكٌل
ثلسمٌا يف اًـمص ،فاإن اذلاهصة ثضـف وثدضوٍ ،وكال تواحاكرًَ  (( :أن مفِوم اًزمن املخجاوسُ ،و اتخاكر ظاف ٌَـلي .ولكٌل ُصم
الإوسان تسأ اًزمن ًلرص )).
وابلإماكن ثًض َط وحتسني معي اذلاهصة من ذالل اًـمي امليخؼم ،املوزع اىل أوكات راحة وأوكات معي ،كري أن ُشٍ
اًامترٍن املحارشة املخـَلة تخسرًة اذلاهصة ل جضلك اإل جزء ًا ثس َع ًا من ثثلِف اذلاهصة وذزل ابًًس حة ملن هيمت حبَاة ادلماغ ،وًىن
ُشا اجلزء مفِس وـمل الهلام ابًًس حة ملن ًخـمل املوس َلى ،وًؼِص دور اًامترٍن اًفىصًة واحلصهَة وحة اًًضاط اًفىصي اذلي ًحسًَ
الإوسان ًخًض َط اذلاهصة ؤابًـىس ثخلَط اذلاهصة أو ثيمكش ؾيسما ل ٍىون ُياك أي اُامتم فىصي او حصيك.
واًِسف ًُس اًوظول ابذلاهصة اىل اٍمنو اًزائس ،اذلي ىصاٍ أحِا ًان ؾيس ضـاف اًـلول احللِلِني واذلي ل ميثي اإل جزءاً
ثس َع ًا من ٍلوع اًوػائف املخـَلة ابذلاهصة ،أن اذلٍن ٍصقحون يف ثلوًة ذاهصهتم ،وحتسني مس خوامه اًفىصي ،وجسَِي ؿالكاهتم مؽ
الآدصٍن ًمت ذزل تعصًق ثسرًة اذلاهصة ،اذ ُياك رشوط زالزة ويه (اًخسرًة اًَويم ،الاس خـساد اًـلًل ،مصاكدة اجلسم ثضلك

جِس) جية ثوافصُا يك ىمتىن من ثًض َط اذلاهصة ،وًوجس يف فصوسا اًلََي من الدعائَني يف جمال اذلاهصة .فاإن لك الظحاء
(ًريمِت) و(ابرتزيًَ) و(مُضو) كس درسوا أًَهتا ،وؿاجلوا أمصاضِا ،اما ادلنخور (توم كارثًَِ) فِو اًوحِس ،اذلي اس خعاع أن
ًعورُا تعصًلة معََة ؿىل اًعـَس اًـَمي وكس أوىص ادلنخور جصايضة (اًَوكا) ًَجـي من مـاجلة اذلاهصة اإحسى دؿامئ اس خـادة
اًًضاط واحلَوًة ،وإاذا اكهت ُشٍ اًيعاحئ ثخعَة هجساً من الاهدداٍ وثفىري ومضارنة حِوًة وجشاؿة وأكسام ًا فِشا لكَ ميس احلَاة
اًـلََة.
نٌل ان ادلنخور(توم) ملذيؽ تبن اذلاهصة ميىن أن جس خـاد اىل حس هحري ،وأن ُشا اًـمي ًرتك ظسى تعصًلة انفـة يف اكفة
ادلماغ وُشا لكَ مثصة جتارتَ اًيت ثوظي اإٍهيا.
وحنن ل ىصًس ُيا أن هلوم جبمؽ صامي ًلك املفاُمي املـصوفة املخـَلة توػائف اذلاهصة .ما هفلسٍ يف احللِلة ُو اًحَاانت
الساس َة اًوافصة ؾن اًدرشحي ،وفس َوًوجِا (وػائف) ادلماغ ونشزل املـاجلات اًرسٍصًة املخـَلة حبالت خمخَفة ٌَلاًة واًيت ثحني
أن مثة الاضعصاابت يف اذلاهصة مؽ أآفات ذَي دماقَة خمخَفة ،وأن اذلاهصة ل جتسس تبًة وػَفة مس خلةل ،وما ًفذلس ُو الإدراك
ابحلس واًلسرة ؿىل احلصاكت املدسلة وأصاكل أدصى من الاضعصاابت اًيت ثـود وكدي لك يشء اىل اًعة.
وإاين ٌَمصء أن ًـجة !!  .وُي من املمىن الاؾخلاد تبن اذلاهصة حىون يف حال سُئة أو حس ية ثسخة من هجاز أو
أآدص اكجلِاز اًخيفيس أو احلصيك ؟ أو كريٌُل ؟
وكس ؾصفٌا أن اًض َروذة ثؼِص مثي سريورة جمزأة حِر لك هجاز ًخعور مؽ اًـمص حلساتَ اخلاص.
ًىن ادلماغ ُو هفسَ مذحاٍن ابًًس حة اىل حصهَة ذالايٍ ،وثيوع وػائفَ .نٌل أهَ دكِق كاًة ادلكة .ومبا أهَ أمه ؾضو يف
اجلسم ،فاإن الآاثر لًة حتولت فزيايئَة ميىن أن ثؤثص ابس متصار ؿىل احلَاة ادلماقَة ،وابًيدِجة ؿىل متصٍن اذلاهصة.
وًلس أردت يف ُشا اًىذاب ،أن أسِي فعوهلً ،خعحح مسروسة ثسِوةل هحرية .وًحـر اًضـور ،جلك اذلٍن جتاوزوا
مصحةل اًض حاب واؾخلسوا تحطء ذاهصهتم .وأهصر ثضلك أو تبآدص ،املـعَات الساس َة ًىٌين أردد كاًح ًا هفس ُشٍ املـعَات اؾخلاداً
مين لكٌل اكن اًخبهَس أنرث ،لكٌل اكهت احملافؼة ؿىل ثًض َط اذلاهصة أكوى.

متارٍن
ًخحسني اذلاهصة

ٌدلماغ

أػِصت ادلراسات أ ّن متصٍن ادلماغ ميىن أن ٌساؿس ؿىل حتسني اًرتنزي
واذلاهصة .وًـخلس تـغ اًـٌَلء أًض ًا تبه َّ ميىن أن خيَق
"احذَاظي ادرايك" ٌسمح ٌَمصء ابًحلاء حاد اذلُن يف مصحةل اًض َروذة،
وميىن ممارسة متارٍن ذُيَة ثسِوةل – حبسة ذرباء أمصٍىِني –
ًيعاحئ اًخس َعة ،واًيت جضمي:
لك ًوم ؾن ظصًق اثحاع تـغ ااًيعاحئ
اول -اًلصاءة:
دعط وكذ ًا ٌَلصاءة لك ًوم ،وًىن ل ثلصأ اًىذاتة هفسِا داام ًا،
ّ
نٌل ميىٌم الاصرتاك يف ؿسة حصف ًومِة ملزًس من اًخيوًؽ.
اثهَا -اًـة الًلاز:
ًـحة اًلكٌلت املخلاظـة ،سودوهو ،وأًلاز اًلكٌلت الدصى يه
وسائي رائـة ًدضلَي دماكم .ميىٌم كصاءة اًعحَفة وًـة الًلاز
يف اًوكت هفسَ ،جصب ًـة ؿسة أًلاز ًومِ ًا ًخحفزي دماكم ؿىل
اًـمي واًححر واًخفىري.
اثًثا -اس خـمي ًسك الدصى:

اإذا نيت جس خـمي ًسك اٍميىن ،جصب اإس خـٌلل ًسك اًُرسى يف تـغ
املِام اًَومِة ،حفني جس خزسم ًسك الدصى فبهت ثلوم تخسرًة اجلِة
املـاهسة من دماكم .تـغ املِام كس ثحسو ظـحة يف اًحساًة،
ًىن مؽ اًوكت س خـخاد اٍمتصٍن وس خفِس ذالاي دماكم.
راتـا -اًـة أًـاب اًفِسًو والإهرتهت:
ؿىل اًصمغ مما كس ثلصأٍ ،فالًـاب الإًىرتوهَة س خحفز دماكم ؿىل
اًخفىري واًـمي أنرث ،فاًـسًس من الًـاب يف احللِلة مصمت ًخحسني
ذاهصثم ،وثعوٍص امليعق ،وزايدة اًرسؿة اًـلََة والإتساع.

ذامسا -ثـمل ًلة أجٌحَة:
ًـخرب ّ
ثـمل اٌَلات اإحسى أكوى اًعصق ًخسرًة ادلماغ ،فاإذا نيت كادراً

ؿىل الاصرتاك يف مصنز ٌَلات ًخـمل اٌَلة فس خىون اًفائسة مضاؾفة
له ّم سدضارك الآدصٍن يف أفاكرك وجتصتخم ،أو ميىٌم اإس خـٌلل
الرشظة واًػ"يس دي" يف وكت فصاكم.
سادسا_ ابجملال اًصاييض
  -اس خزسام اًـمََات اًـلََة اًـََا :مثي اًخفىري والاس خًذاج واًخلِمي حِر ًؤدي ذزل اإىل الاحذفاظ ابملادةاملخـَمة أكوى وًلَي وس حة اًفلس واًًس َان.
  -ثعحَق املادة املخـَمة:ثعحَق املادة واس خزساهما يف مواكف جسًسة. اًخـمل اًفصدي واًخـمل ادلـي  :اًخـمل ًلوم ؿىل املٌلرسة واًًضاط اذلايت مؽ أمهَة اًخـمل ادلـي يف مواكف نثرية مثياملوضوؿات اًيت حتخاج ثحادل وهجات اًيؼص أو اًخلِمي أو اًخجارب اًـمََة اًيت حتخاج أنرث من فصد.
 -ثبهَس اًخـمل  :الاس متصار يف اًخـمل تـس حىصار احملاولت

-

