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دزع ١إضاف َٔ ١ٓٝايضٓذإ إىل . . .يف "ايضٓذإ َضذ ٕٛأٜطاّ"
يألدٜب ١د .صٓا ٤ايغعالٕ


د .عٛنت عً ٞدرٜٚػ
-------------------------قاٍ تعاىل ﴿ 8يَأَْتُِِ أَعَدٗ رَِٖبَ ّ١فٔ ٞصدُٚرِِٖٔ َٔنَٔ ايًهن٘ٔ لَئنوَ َٔنأَُِِْٖٗ قَن ِّْٛيهنا
َٜفِكَُٗ ﴾21﴿َٕٛيَا ُٜكَاتًَُْٔٛهُِِ دَُٔٝعّا إِيها فٔ ٞقُزَّٗ ٣حَصَٖٓ ٕ١أََٚ َٔٔ ِٚرَا ٤دُدُرٍ َأِصُنُِِٗ
َ َُِِِٗٓٝعَدٜٔدْ تَحِضَبُُِِٗ دَُٔٝعّا َٚقًُُ َُُِِٗٛعَتٖ ٢لَئوَ َٔأَُِِْٖٗ قَ ِّْٛيها َٜعِكًُٔ.) 0(﴾)22﴿َٕٛ
أ ٟٓإٔٓ أ ٟعٌُ فينٓ (رٚا ١ٜأ ٚقصٓ ١أ ٚقصٓن ١قصن  ٠دندٓاّ أَ ٚضنز  ١ٓٝأ ٚقصنٝد٠
ععز  ،أ ) . . .ٚال َدٓ إٔ جيتُع فٝن٘ َزصنٌ (ايدٜن )ٚ ،رصناي( ١اين ٓ )َٚ ،ضنتكبٌٔ
(ايكارئ أ ٚايٓٓاقد).
ٚتتعدٓد قزا٤ات اي ٓ

نٌٓ ض ثكافت٘ ٚ ،ضن تنأث اي ٓ (املٛضن))ٛ

يف َضتكبًٔ٘ ْفضٓٝاّ ٚجمتُعٓٝاّ ٚتفاعًٓٝاّ.
ٚئ أتطزٓم إىل َا ميٓٝش ايكصٓ ١ايكصن  ٠دندٓاّ َنٔ َناق ٞايْنٛا) ايدَٓٝن،١
ٚصأنتفَ ٞاحلدٜح عٔ ايكصٓ ١ايكص  ٠ددٓاّ.
متتننناس ايكصٓننن ١ايكصن ن  ٠دن ندٓاّ َنننٔ ايْنننٛا) ايدَٓٝنننَ ١هًُاتٗنننا املعننندٚد٠
(ايكصز)"ٚ ،ايٛعَ ٞاهلدف ايذٜ ٟنربس ٙايفنزد ٚااُاعن ١صنعٝاّ ٚرا ٤هكٝكن٘"(،)1
 ٖٛٚأ ٍٓٚعٓاصز ايٓٓكد ايتٓحًٜ ،ًٓٞٝتبع٘ عٓصز ايفِٗ ،فعٓصز االصتٓتاج.

 - 2ايغعالٕ ،صٓا 8٤دخ لات ددار ،ص.52
 اااَع ١ايردْ ،١ٝايردٕ.
 - 2احلغز.22-218
 - 1درٜٚػ ،د .عٛنت عً ،ٞايٛع . . .ٞايجكاف . . .١املكا 8١َٚص.7
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ٚايًّغنننٖ ١ننن ٞعن ندٓ ٠ايهاتن ن ٚعتنننادٚ ،ٙعًٝننن٘ إٔ ٜعنننتين َكاَٛصننن٘ ايًّغننن،ٟٓٛ
ٜٚعزف اييفاظ املرتادفَ ١عزف ١تتٝح ي٘ اْتكنا ٤ايًفنغ املٓاصن يًحندخ ٚايضنزد،
ٚنُا قًت إٕٓ ايكصٓ ١ايكص  ٠متتاس َايكصز ،فايهات ٜٗتِٓ َاالقتصاد ايًّغ.ٟٓٛ
ٚأَٓننا احلنندخ ففٝنن٘ هاٜننٚ ١عكنندٚ ،٠احلهاٜنن ١هتنن ٟٛعًنن ٢تزتٝن سَنينٓ
 ٚضن " فاحلهاٜنن ١ايبضننٝط ١ىٝن عًنن ٢صن ايٓاَٚ 8ننالا َعنندّ أَٓننا احلبهنن ١ف ْٓٗننا
ى ٝعً ٢ايضٓ ايني َعاَّ .الا َعدٚ ،ملالاّ ٚنٌٓ عكد ٠تتطُٓٔ صنزاعاّٖٚ .نذا إَٓنا
إٔ ٜه ٕٛصزاعاّ ضدٓ ايقدار أ ٚايعّزٚف االدتُاع ١ٓٝأ ٚصزاعاّ َنني ايغٓدصنٓٝات،
أ ٚصزاعاّ ْفضٓٝاّ داخٌ ايغٓدصْ ١ٓٝفضٗا"()2
َعنند َكدَٓنن ١عًننت عٓٛاْ ناّ "قزٜب ناّ َننٔ اانندار" أضننا٤ت

عنن ١عْٓٛتٗننا

"إضا ٠٤عً ٢ظالّ" َعدٖا ،قضُٓت د .صٓا ٤ععالٕ " دخ لات ددار" – إٕ داس ينٞ
ايكنن - ٍٛعًنن ٢ثالثنن ١فصنن ٍٛأَٛ ٚاقنن  .ايفصننٌ اي ٍٓٚجمُٛعنن ١قصص نَ ١ٓٝننال
عٓٛإ فزع– ٓٞإٕ داس ي ٞايك ٣ٛ -ٍٛعغز قص  ،أَٓا ايفصٌ ايجناْ ٞفعْٓٛتن٘
َننن "َننا قاينن٘ اانندار" ٚ ،نن ٣ٛاثننٓر عغننز ٠قصنن ١قصن  ٠دندٓاّ ،أَٓننا ايفصننٌ ايجايننح
فعْٓٛتنن٘ َننن " َعٝننداّ عننٔ اانندار" ٚ ،نن ٣ٛقصننتني اثٓننتنيٚ .صننأتٓا ٍٚيف دراصننر
َعطاّ مما قاي٘ اادار.
فٓذند ايعٓنٛإ " َننا قاين٘ اانندار" ًّن ١ا

ٓٝنٚ ،١ااًُنن ١اال

ٓٝن ١تعننين

ايجٓباتٚ ،يعٌٓ أ دِٖ ٜك 8ٍٛإْٓٓنا ميهنٔ إٔ ْعتربٖنا ًّن ١فعًٓٝن 9١يٕٓ ايطٓنُ يف
"قاي٘" ٜعٛد إىل "َا"ٚ ،يهٔ ايهاتب ١قدَٓت ايٖنِٜٓ .كن ٍٛصنٝبٚ "8 ٜ٘ٛايتٓكندٖٓٗ ِٜنا
ٚايتٓأخ " فُٝا ٜه ٕٛظزفاّ قد ٜه ٕٛا اّ يف ايعٓاٜنٚ ١االٖتُناّّٝٚ . . .ٚ ،نع َنا
لنزت يو َٔ ايتكدٚ ِٜايتأخ ٚاإليغاٚ ٤االصتكزار عزَ ٓٞدٝد نج "()3

 - 2ايغارٜٛ ،ْٞٚص  ،دراصات يف ايكص ١ايكص  ،٠ص.7
 - 3صٝب ،ٜ٘ٛنتاب صٝب8ٜ٘ٛج ،2ص.34
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ٝ َٔٚح ايًّغ ١دا٤ت َاصتعار ٠يطٝفٚ ،١عْٓٛنت ايكصٓن ١ايكصن  ٠دندٓاّ
ايٚىل "ايضٓذإ َضذ ٕٛمتاَاّ".
ايًّغٚ 8١ايًّغ ١نُا أصًفت -عدٓ ٠ايهات ٚعتاد -ٙفكد دا٤ت ًّ ١ايعٓٛإ ًّ١
(ا

ٓٝننٚ ،)١ااًُنن ١اال

ٓٝنن ١تننندٍٓ عًنن ٢ايجٓبنناتٚ ،أحلكتٗننا َنننن "أٜطنناّ" ايننر َنننٔ

َعاْٗٝا "تهنزاراّ َٚزادعناّ" ْٚصن أٜطناّ " إَٓنا عًن ٢املفعٛيٓٝن ١املطًكنٚ ،١إَٓنا عًن٢
احلاٍ"(  ،)4فاملفع ٍٛاملطًل ٜفٝد ايتأنٝدٚ" ،احلاٍ ٖ ٛاالصِ املٓصٛب املفضٓنز ملنا
اْبِٗ َٔ اهل٦ٝات"()5
ٚظّفت ايهاتب ١ايفعٌ املاض ٞمخط َزٓات ،ثالثاّ َٓٗا فعالّ َاضٝاّ ْاقصاّ،
نإ َزتنيٚ ،يٝط َزٚ ٠ا ندٚ ،٠اصنتُتع ٚاْتحنزٚ .ايفعنٌ املطنار) صنت َنزات،
دننا ٤اثٓننإ َٓٗننا َننزتبطني َهننإْ " .فٗننِ املننزاد َننٔ قنن ٍٛايٓٓحننا( "8 ٠نننإ) َننع
َعُٛيٗٝا تفٝد اتٓصاف ا

ٗا مبعٓ ٢خربٖا اتٓصنافا جمنزٓداّ [ .اتٓصنافاّ جمنزٓداّ 9أٟٓ

ال سٜادَ ٠ع٘ ،يْٓٗنا ال تندٍٓ َصنٝغتٗا عًنْ ٢فن ٞأ ٚدٚاّ أ ٚهن ،ٍٓٛأ ٚسَنٔ خناصٓ،
نايصٓباح ٚاملضاٚ ٤ايطٓحٚ ،٢ال غ ليو ممّنا تندٍٓ عًٝن٘ أخٛاتٗنا .كّناّ إْٓٗنا تندٍٓ
عً ٢ايشَٓٔ املاض ٞأٚغ ٚ ،ٙيهٔ داليتٗا عًَ ٘ٝطًك ،١إل ال تكٝٝد فٗٝا َايصٓباح،
( )6

أ ٚاملضا ٤أ ٚغ ُٖا ]"

ايغٓدصَ 8١ٓٝدأت ايهاتب ١قصتٗا َن " نإ ٜبد ٚايعُنٌ ين٘ ممتعناّ" ،فأ ٚنت إىل
ض اٍ عٔ أ ندِٖ أ ٚعنٔ أَنز َنا "صنار
ايكارئ َٓٗاَ ١ٜطًٗا ،نُا ٜكٛي ٕٛعٓد اي ٓ
يف خرب نإ" ،أَ ٟٓات ،أ ٚاْتٗٚ ،٢اإلْضإ ال ٜطحٓ ٞحبٝات٘ إلا ناْت ٚظٝفتن٘
(عًُ٘) ممتع ١إالّ إلا نإ َزٜطاّ ،أ ٚأْٓ٘ ننإ خيند) ْفضن٘ ظٓٓناّ َٓن٘ إٔٓ عًُن٘
ممتعٚ ،نذيو يتطعٓا أَاّ أصَ َٔ ١ً٦جٌ َٚالا َعدّ ٚملالاّ ٚنٖٚ ّ ٝنذا َنا
ٜربس ٙاحلدخ ٚتُٓٝت٘.
َ - 4عًٛف ،يٜٛط 8املٓذدَ ،اد ٠أض.
 - 5عبد احلُٝد ،حمُد حم ٞٝايد ،ٜٔايتٓحف ١ايضٓٓ ،١ٓٝص.040
 - 6ضٔ عباظ 8ايٓٓح ٛايٛايف ،دش ،2٤صٖٚ ،326اَػ  ،2ايصفحْ ١فضٗا.
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ٚايغٓدص ١ٓٝايجٓاْ "8١ٝايٓٓاظ" ايذٜ ٜٔتعاٌَ َعٗنِٜٚ ،تًنذٓل َتعنذٜبِٗ ،فتذعًٓنا
ْتضا َّٔ8ٍ٤نٌٓ ايٓٓاظ أ ٚف ١٦خمصٛصّ١
احلدخ 8اتبعت َفتتح قصتٗا َن " فًنٝط" ايفنا ٤ايعاةفنٚ ،١ينٝط "اينر تفٝند ْفنٞ
احلاٍ"(ٚ ،)7اتبعتٗا َن "إٔ ٜكن " إٔٓ املصندرٚ ، ١ٜٓايفعنٌ "ٜكن " يتن  ٍٚإىل َصندر
ايٛقننٛف ،فتهنن ٕٛيننٝط داخًنن٘ عًننًّ ٢نن ١ا

ٓٝنن ١ايننر تعننين ايجٓبننات يف ايصننٌ،

يتٓف" ٞيٝط" ٖذا ايجٓباتٚ ،تكٛدْا إىل ايعكدٚ" ،٠نٌٓ عكد ٠تتطُٓٔ صزاعاّٖٛٚ ،
إَٓنننا إٔ ٜهننن ٕٛصنننزاعاّ ضننندٓ ايقننندار أ ٚايعّنننزٚف االدتُاعٓٝننن ،١أ ٚصنننزاعاّ َننننني
ايغٓدصٓٝات ،أ ٚصزاعاّ ْفضٓٝاّ داخٌ ايغٓدصْ ١ٓٝفضنٗا"( ")22مينارظ عربٖنا َتعتن٘
ايضٓنناد " ١ٜٓفايصٓننزا) صننزا) داخًنُٜٓ ،ٓٞنن ٛيٛٝصننًٓا إىل ايٓٓٗاٜننٚ ،١ظّفننت "اصننتُتع"
يتُٓننن ٞاملفتنننتح "ممتعن ناّ" "اصنننتُتع صنننٓٛات ةًٜٛننن "١ملنننالاّ "َٗنننذ ٙايًّعبننن ١ايعُنننٌ"
فايضٓاد " ١ٜٓيعبٚ" "١ايٛقنٛف عًنَٛ ٢اَن ١عُنٌ .ملنالا ٜكن عًن ٢ايبٓٛاَن ّ١تفنوّ يغنش
ايٓٓاظ "ايضٓذإ املعذٓب يًفًضطٝٓٝني"ٚ ،تُٓ ١ٝيًحدخ تٛظّ ايهاتب " ١يهٔ")22( .
ٚنُننا ٜكٛيننن " ٕٛنننٌٓ عننن ٤ٞإالّ يهنننٔ" اْكطننع َنننٔ َتعتنن٘ٚ ،صنننحا َنننٔ
صنننادٜت٘ ٚصنننزاع٘ ا تُعن ن( ٓٞفهن نٌٓ أَٓنننا ٤دًدتننن٘ عًننن ٢عنننانًت٘ ٜعٓٓننن ٕٛأْٓٗنننِ
ايضذاْ ٕٛاملعنذَ ٕٛيًفًضنطٝٓٝني)ٚٚ ،دند ْفضن٘ أَناّ كٝكن ١أْن٘ صنذنيٚ ،أْٓن٘
نننإ ٜهُننٌ َتعتنن٘ ٚصننادٜت٘ َتعنناة ٞاملدنندرات َتًننذلاّ َتعننذ ٜايفًضننطٝٓٝني،
فاْتحز جبزع ١إضاف َٔ ١ٓٝاملددراتٚ ،ف ٘ٝإَزاس ايبعد ايٓٓفض ٓٞيًغٓد .
فايدنتٛر ٠صٓا ٤ععالٕ ٚاعٝن ١ملنا أرادت هكٝكن٘ ،صنا ب ١ثكافنٚ ١اصنع١
َتُهٓننَ ١ننٔ ايًغننَ ١فننزدات ّٚننٌ ،تٓتكننَ ٞفزداتٗننا َننٔ َننني َرتادفننات نجننز،
يتحكّل ايدٓقٚ ١ايٛضٛح ،نُا متٓٝشت َٔ غ ٖا َاالقتصاد ايًّغن ،ٟٓٛنُنا رأٜٓناٙ
َنننجالّ 8يف نننذفٗا ّننالّ َنننٔ َجنننٌ تعاةٝننن٘ املدننندرات ،فتكننن "8ٍٛاْتحنننز جبزعننن١
 - 7أَ ٖغاّّ ،اٍ ايدَ 8ٜٔغين ايًب ، ٝص.164
 - 22ايغارٜٛ ،ْٞٚص  ،دراصات يف ايكص ١ايكص  ،٠ص ص .32
 - 22زف اَتدا ٤زد إفاد ٠االصتدراىَ ،غين ايًب ، ٝص.163
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ن ١يف ٝاتن٘ٚ .قند اصنتددَت ضنُ ايغا٥ن

يتعٗز يٓا "أْٓٓا ْتًكّ ٢اي داخ َٔ ٚدٗنْ ١عنز ايهاتن ايعنال َهنٌٓ عنٚ ،٤ٞاينذٟ
حيٝط َأنجز ممّا هٝط َ٘ ايغٓدص ١ٓٝايزٓٝ٥ض)20("١ٝ
املصادر ٚاملزادع8
-1

-2
-3
-4
-5
-6
-7

-8

أَ ٖغاّّ ،اٍ ايند ٜٔاَنٔ ٖغناّ ايْصنارَ ،ٟغنين ايًبٝن عنٔ نتن
ايعار ٜن  ،كّكنن٘ ٚعًّننل عًٝنن٘ دَ .نناسٕ املبننارى ،حمُنند عًنن ٞعنند ال،
رادع٘ صعٝد ايفغاْ ،ٞدار ايفهزٚ َ-ت ،طٚ َ ،3ت.2757 ،
ضٔ عباظ ،ايٓح ٛايٛايف ،دار املعارفَ ،صز ،ط ،2ب .ت.
درٜٚنػ ،د .عنٛنت عًن ،ٞايننٛع . . .ٞايجكافن . . .١املكاَٚنَ ،١كنناالت يف
ايٓٓكد ايدَ ،ٓٞدار غٝدا ٤يًٓغز ٚايتٛسٜع ،عُإ ،ط.0220 ،2
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