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 مف نحف

المجمة العربية لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعية مجمة عممية الكتركنية محكمة ، تعنى بنشر 
البحكث كالدراسات ، كممخصات رسائؿ الماجستير كالدكتكراه ، كنشر فصكؿ مف الرسائؿ 

ممية ، كمراجعة الكتب ، كنشر التقارير كالندكات كالمؤتمرات العممية ، كالحكارات الع
كالمقاءات العممية في مجاالت العمـك اإلنسانية كاالجتماعية بجميع فركعيا : التاريخ ، 

كالتربية ، كعمـ االجتماع ، كالفمسفة ، كاألدياف ، كعمـ النفس ، كالقانكف كالعمـك السياسية ، 
المغة العربية اإلدارية ، كالتنمية البشرية ، كعمـ الجريمة  كعمـ االنثربكلكجيا،  كالعمـك

أعضاء الييئة  كآدابيا ،الجغرافيا  اآلثار، اإلعبلـ كالصحافة المكتبات كالمعمكمات.
 االستشارية.

 . أعضاء الييئة االستشارية لممجمة

_________________________________________________ 

ستاذ الدكتكر الطاىر حاج النكر أحمد. دكتكراه في التاريخ الحديث _كمية التربية األ
 _جامعة زالنجي، السكداف.

 الدكتكر عبدالكريـ سرحاف، دكتكراه في اإلعبلـ كاالتصاؿ _جامعة النجاح الكطنية، 

 فمسطيف.

 دكتكراه في المحاسبة _جامعة كردفاف. –الدكتكر عبلء الديف أحمد محمد 

جامعة اإلسراء  –اذ الدكتكر أيمف سند القرالة           عميد كمية العمـك التربكية األست
 .األردنية 
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 دكتكراه في األدب االنجميزم 

 استراليا  –جامعة ماككيرم  

 األستاذ الدكتكر محمكد جماؿ السمخي                             جامعة البتراء األردنية 

 تدريس التربية اإلسبلمية  دكتكراه في أساليب كمناىج

 جامعة عماف العربية لمدراسات العميا. 

جامعة الزيتكنة  –األستاذ الدكتكر خمدكف خميؿ الحباشنة           عميد شؤكف الطمبة 
 األردنية 

 دكتكراه في التاريخ اإلسبلمي 

 الجامعة األردنية.

جامعة البتراء                الدكتكره تغريد أبك حمداف                                
 األردنية 

 دكتكراه في تربية الطفؿ كتطكير مناىج كبرامج تربكية لمطفؿ 

 بريطانيا .  –جامعة ساسكس  

 الدكتكر عارؼ محمد السرىيد   أكاديمية األمير الحسيف بف عبداهلل الثاني لمحماية المدنية 

 دكتكراه في أصكؿ التربية 

 راسات العميا .جامعة عماف العربية لمد
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 الدكتكر محمد عمي فالح الجبكر                 محاضر غير متفرغ / الجامعات األردنية 

 دكتكراه في القانكف التجارم 

 مصر .  -جامعة عيف شمس  

الدكتكر عكده  الغياليف                          محاضر غير متفرغ / الجامعات 
 األردنية 

 ية ) األدب العباسي( دكتكراه في المغة العرب

 جامعة العمـك اإلسبلمية العالمية  .

 الدكتكر محمد  عكدة الحماد                     الجامعة اإلسبلمية / منيسكتا 

 دكتكراه في مناىج كطرؽ تدريس الرياضيات 

 جامعة العمـك االسبلمية العالمية. 

 لتربية  كالتعميـ خكلة يكسؼ الحمداف                            كزارة ا

 الدبمـك العالي في الدراسات التربكية 

 الجامعة األردنية . –اإلدارة المدرسية  

 خالدة محمد الجبكر                                         كزارة التربية كالتعميـ 

 دبمـك اإلدارة المدرسية التقنية الحديثة 

                                 الكادر العربي لتطكير كتحديث التعميـ     
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 الدكتكر عارؼ محمد السرىيد الجيني   -رئيس التحرير 

 ( editor@arabjhs.comايميؿ التحرير)    -  ََِِّّٕٕٗٔخمكم 

 

تربية األستاذ الدكتكر الطاىر حاج النكر أحمد. دكتكراه في التاريخ الحديث _كمية ال
 _جامعة زالنجي، السكداف.

 .محكـ كمندكب المجمة في السكداف

 .الدكتكر الطاىر حاج النكر أحمد

ََُُُِِِِِْٕٗٗٗجامعة زالنجي، السكداف. ىاتؼ   

َََُِِّّّْٖٗٓٓ 

َََُُِِّْْٖٗٗٓ 

Eltahir2015@gmail. Com 

الكطنية، الدكتكر عبدالكريـ سرحاف، دكتكراه في اإلعبلـ كاالتصاؿ _جامعة النجاح 
 فمسطيف.

 محكـ كمندكب المجمة في فمسطيف

الدكتكر عبدالكريـ سرحاف، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف. ىاتؼ 
ِّْْٕٗٓٗٗٔٔٔ 

Abed-Kareem Sarhan 

mailto:editor@arabjhs.com
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kareem.sarhan@najah.edu 

 أحمد محمد مفمح . –سكرتير التحرير 

 

 ٜٕٜٕٜٚٔٓٙٓٚٙ :  الخمكم رقـ
 ٜٕٜٕٜٚٔٓٙٓٚٙ :     الكاتسب

 ahmed@arabjhs.com :  د االلكتركنيالبري
 

 األىداؼ :

 تسعى المجمة العربية لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعية لتحقيؽ األىداؼ التالية : - 

نشر البحكث المبتكرة التي يقدميا الباحثكف في المجاالت العممية المتعمقة  - 
 ،كذلؾ بعد عرضيا عمى المحكميف.  سانيةباآلداب كالعمـك اإلن

نشر تقارير الندكات كالمؤتمرات العممية بالجامعات العربية ، كالمعاىد العممية ،  -
 كمراكز البحكث .

تكثيؽ كنشر الثقافة العممية بيف الباحثيف، كالتكاصؿ العممي فى مختمؼ مجاالت  -
 العمـك اإلنسانية كاالجتماعية .

يف المجمة كالباحثيف كالعمماء العرب في مجاالت تخٌصص التعاكف العممي ب -
 المجمة.

 تشجيع الباحثيف العرب عمى إنجاز بحكثيـ المبتكرة.  -

mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:ahmed@arabjhs.com
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 :شركط نشر األبحاث في المجمة العربية لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعية 

 يقكـ الباحث بتنسيؽ البحث حسب شركط المجمة المذككرة أدناه. –
البحث المنسؽ عمى شكؿ ممؼ مايكركسكفت ككرد، يقـك الباحث بإرساؿ  –

 editor@arabjhs.comالبريد اإللكتركني :  إلى
 يجب أف يككف البحث مكتكبان بمغة سميمة، –

 يجب أف تككف المادة المرسمة لمنشر أصيمة كلـ ترسؿ لمنشر في أم جية أخرل. -

 ألصكؿ العممية المتعارؼ عمييا في إعداد ككتابة البحكث .يمتـز الباحث با -

يجب إثبات مصادر المعمكمات كتكثيؽ االقتباس كاحتراـ األمانة العممية في  -
 .اإلحاالت كالمراجع كالمصادر

ـٌ تقكيـ البحث مف محٌكميف. –  يت

إجراء يتـ إببلغ الباحث بنتائج التحكيـ خبلؿ أسبكع، بالقبكؿ لمبحث أك الرفض أك  –
 التعديبلت.

يقـك الباحث بالتعديبلت المطمكبة ثـ يتـ متابعة التعديبلت مف قيؿ لجاف التحكيـ .  –
 يتـ إرساؿ البحث مع تقرير بقبكؿ البحث بشكؿ نيائي مف لجاف التحكيـ .

 يتـ إرساؿ خطاب رسمي مف المجمة بقبكؿ البحث لمنشر.-

ؿ ذلؾ عبر البريد يقكـ الباحث بدفع رسـك النشر كالتحكيـ .كيرس-
 َََُِٕٕٗٔٗعمى الرقـ ، أك الكاتسب  editor@arabjhs.comااللكتركني

يتـ إببلغ الباحث بإيميؿ رسمي بإتماـ عممية النشر في حاؿ إكماؿ كافة  -
نجاز عممية النشر الفعمي في عدد المجمة.  اإلجراءات السابقة كا 

mailto:editor@arabjhs.com
mailto:editor@arabjhs.com
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 عداد البحث لمنشر حسب شركط المجمة العربية لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعيةكيفية إ
: 

 يراعي الباحث ما يمي:

 البحث:
 عنكاف البحث : بالغتيف العربية كاالنجميزية . –
اسـ الباحث )الباحثيف(  بالعتيف العربية كاالنجميزية ، الكصؼ الكظيفي ، المؤسسة  –

 ني . التي يعمؿ بيا ، البريد االلكترك 
 الممٌخص بالمغة العربية ثـ الكممات المفتاحية –
 الممٌخص بالمغة االنجميزية ثـ الكممات المفتاحية –

محتكل البحث حسب شركط المجمة العربية لمعمكـ اإلنسانية  ترتيب المحتكل:
المقدمة ،مشكمة الدراسة ،أسئمة الدراسة ، أىمية الدراسة ، أىداؼ  كاالجتماعية :

صطمحات الدراسة  اإلطار النظرم كالدراسات السابقة ،  منيج الدراسة ،  الدراسة ، م
 أداة الدراسة ، نتائج الدراسة، كمناقشة النتائج ، التكصيات ،المصادر كالمراجع .

(، بحيث يككف نكع كحجـ الخط A4يتـ تنسيؽ الكرقة عمى )قياس تنسيؽ البحث :
 Simplifiedىك  المغة العربيةبحاث باألنكع الخط في  –كفؽ شركط محددة، كىي:

Arabic ُْغامؽ لمعناكيف الفرعية،  ُْغامؽ لمعنكاف الرئيس،  ُٔ، حجـ الخط 
عادم لباقي النصكص كترقيـ الصفحات ك المسافة بيف األسطر يجب أف ال تقؿ عف 

ُ.ُٓ . 
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، حجـ Times New Romanىك  األبحاث بالمغة اإلنجميزية في نكع الخط –
عادم لباقي  ُّغامؽ لمعناكيف الفرعية،  ُّنكاف الرئيس، غامؽ لمع ُْالخط 

 . ُٓ.ُالنصكص كترقيـ الصفحات ك المسافة بيف األسطر يجب أف ال تقؿ عف 

( صفحة ك ذلؾ َّأال يزيد عدد صفحات البحث عمى )حجـ البحث كالممخص :
كممة  َِٓ – ََِلكي ال يتـ زيادة رسـك التحكيـ. كيجب أرفاؽ ممخص مككف مف 

 .كممات ٔلمغتيف العربية كاالنجميزية ، باإلضافة إلى كممات مفتاحية ال تقؿ عف با

كعمى  APA )يتـ التكثيؽ كفقا ألسمكب الجمعية األمريكية السيككلكجية ) :التكثيؽ 
النحك التالي داخؿ البحث إذا كاف المرجع كتابا يكتب اسـ العائمة كالسنة ، مثاؿ) 

ذا كاف المََِٓالسرىيد ،  رجع بحثا في مجمة عممية يراعى ما سبؽ ، أما إذا (.كا 
كاف مكقعا عمى األنترنت فيكتب : اسـ المؤلؼ ، عنكاف المقاؿ ، السنة ، المكقع ، 
السنة ، التاريخ ،.بالنسبة لممصادر كالمراجع ، ترد المصادر العربية ، ثـ المصادر 

 األجنبية .

مبلحظة، أك لتكضيح أم  تستخدـ ىكامش الصفحات السفمية لذكر أم اليكامش:
معمكمة كاردة في متف البحث، أك لمتكثيؽ في بعض األبحاث كال مانع مف ذلؾ ، 
كتكضع بيف قكسيف في أسفؿ الصفحة ، أك يعمؿ ليا ممحؽ لميكامش تكضع في 

 نياية البحث . 

 المراجع:
راجع ترتب أرقاـ المراجع في قائمة المراجع بالتسمسؿ، كذلؾ بعد مراعاة ترتيب الم –

 ىجائيان في القائمة حسب اسـ المؤلؼ كفقان لآلتي:
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 أ. إذا كاف المرجع بحثان في دكرية:
اسـ الدكرية ، رقـ “ عنكاف البحث،”اسـ الباحث )الباحثيف( بدءان باسـ العائمة،.  —

 المجمد، رقـ العدد، ، سنة النشر.

 ب.إذا كاف المرجع كتابان:
العائمة، عنكاف الكتاب ، اسـ الناشر، سنة اسـ المؤلؼ )المؤلفيف( بدءان باسـ  —

 النشر.

 إذا كاف المرجع رسالة ماجستير أك دكتكراه: جػ.
يذكر رسالة “ عنكاف الدراسة،”يكتب اسـ صاحب الرسالة بدءان باسـ العائمة،  —

 ماجستير أك دكتكراه ، اسـ الجامعة، السنة.

 :د.إذا كاف المرجع نشرة أك إحصائية صادرة عف جية رسمية
 يكتب اسـ الجية، عنكاف التقرير ، المدينة، ، سنة النشر. —

 ىػ.إذا كاف المرجع مكقع الكتركني:
 يكتب اسـ المؤلؼ، عنكاف المكضكع ، سنة النشر كالتاريخ  ، الرابط االلكتركني. —

 كقائع المؤتمر:  -ك
، رقـ اسـ الباحث )الباحثيف( بدءان باسـ العائمة، عنكاف الدراسة، اسـ المؤتمر —

 المجمد، سنة النشر.

 دكالر . ََِدينار أردني ،ما يعادؿ  َُْرسـك النشر كالتحكيـ: 

 تكاصؿ معنا :
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لمتكاصؿ مع المجمة العربية لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعية ، يمكف االتصاؿ مع 
 :سكرتير التحرير عمى

 ََُِِٕٕٗٔٗٔٗ :  الخمكم رقـ
 ََُِِٕٕٗٔٗٔٗ :    الكاتسب

 ahmed@arabjhs.com :  ركنيالبريد االلكت
أك البريد االلكتركني لممجمة العربية لمعمـك اإلنسانية 

 ةeditor@arabjhs :كاالجتماعية

 المجمة : مميزات 

المجمة العربية لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعية عضك في أكبر قاعدة معمكمات عربية كىي  -
 مات) دار المنظكمة( .قاعدة معمك 

 قاعدة البيانات التربكية العربية ) شمعة ( .   -
 قاعدة البيانات العربية الرقمية " معرفة" . -
 كبحكث كدراسات المجمة تنشر عمى تمؾ المنصات . -
 Humalndexقائمة الدكريات المفيرسة في قاعدة  -

 

 

 

 كممة العدد:

تطكيران كبيران في مكاضيعيا، اشتممت عمى نينئكـ بصدكر العدد السابع مف المجمة كالذم شيد 
مجاالت متنكعة، استيدفت مجاؿ الدراسات المحاسبية المالية، كدكرىا في تطكير األداء المالي 

mailto:ahmed@arabjhs.com
mailto:ahmed@arabjhs.com
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كالتي يمكف تكفر قاعدة بيانات ميمة لبلسترشاد بيا في أم كقت كأيضان البناء عمييا مما يساعد 
 ء.في اتخاذ قرارات اقتصادية سميمة كتجنب األخطا

احتكل العدد أيضان جانبان مف الدراسات المغكية، كالتي تعد ذات داللة تيضيؼ لمجاؿ الدراسات 
 المغكية التطكرية، كالتي تيعد كسيمة مف كسائؿ المعرفة المغكية كليس غاية.

اشتمؿ العدد دراسة الكقائع التاريخية في إطار دكلة أك مكاف كاحد، كما تنكعت بحكث المجمة 
الن لمجغرافية السياسية ،كىي فرع مف فركع الجغرافية البشرية ،كالتي تعالج النمط كأفردت مجا

السياسي المتصؿ بالسمطة أك بحككمات أك دكؿ. كما تطرقت مكضكعات المجمة لمحكـ الشرعي 
 كالقانكني لمعمبلت الحسابية، إضافة إلى تطكير نظـ المعمكمات اإلدارية في البنكؾ.

ال أف نتقدـ بالشكر لمييئة االستشارية ، كالطاقـ الفني كلكؿ الذيف ساىمكا كفي الختاـ ال يسعنا إ
 في تحكيـ البحكث بالمجمة.

 مع كؿ الشكر كالتقدير.

 

 بركفيسكر/ الطاىر حاج النكر أحمد

 مندكب كمحكـ المجمة بالسكداف

 eltahir2015@gamil.comإيميؿ:

 ٖٕٜٓٛٗ٘ٔٔٓ/ٕٜٕٕٜٕٜٚٔٓت: 

ٕٖٖٖٓٔ٘٘ٛٓ 
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 فيرس المحتكيات .

 الباحث  عنكاف  البحث  رقـ البحث 

ُ 

 التأكيؿ التجرباني لمطبيػػػػعة

 فمسفة فرانسيس بيككف مي في صكرة المنيج العم
 التجريبية

Empirical interpretation of nature 
Image of the scientific method in Francis 
Bacon's experimental philosophy. 

 

 عثماف الطاىر .

 

ِ 

التكاصؿ الجيكستراتيجى كالثقافى بيف دكؿ أفريقيا جنكب 

 ـُٕٗٔ-َُِّالصحراء

Geostrategic and cultural communication 

between the countries of sub-Saharan 

Africa 1320-1679 AD 

 أ.د/ الطاىر حاج النكر أحمد 

 

ّ 

ية الرقابة اإلدارية كالمالية أثر نظـ المعمكمات عمى فعال
 في البنكؾ السكدانية

 .دراسة حالة البنكؾ العاممة بمحمية شرؽ الجزيرة
 

The effect of information systems on the 
effectiveness of administrative and 

 د.آماؿ محمد العاقب    
 د.حسف بشير حسف محمد 
 أ.مصطفى محمد يكسؼ  
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financial control in Sudanese banks :A 
case study of banks operating in East Al-

gezira locality. 

ْ 

 .ميثكدكلكجيا برامج البحث العممي  في إبستمكلكجيا

 } إمرم الكاتكش {

Methodology Research programs in epistemology. 

{Emre Lakatos} 

                                      
 رعثماف طاى

 

ٓ 

األعماؿ المتكاممة في الحد مف إدارة  مراجعة تقارير دكر

األرباح بقائمة المركز المالي: دراسة ميدانية عمي عينة 

  مف البنكؾ السكدانية.

The Role of Auditing the Integrated 

Business Reports in Reducing Profit 

Management in the Financial Position 

Statement A Field Study on A Sample of 

Sudanese Banks. 

 

 د. ياسر تاج السر محمد سند ػ 
 

 د. نادرة بشرل نقكدم فرح

ٔ 
 أسباب ضعؼ األمة اإلسبلمية كعكامؿ النيكض    

The reasons for the weakness of the 
Islamic Ummah and the factors for its 

نكح عبد الرؤكؼ  الدكتكر

 د التكينةحام
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advancement 

ٕ 

شكاالت رسميا في المغة العربية  اليمزة أنكاعيا كا 

Types and Problems of Drawing "hamza " 
in Arabic language. 

 د.اليادم بشرل أبكر يعقكب

ٖ 
 اإلرشاد التربكم في القرآف الكريـ

Educational guidance in the Holy Quran 
 

د/ محمد حسف 
 محمدعبدالرحمف
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 كممة العدد:

نينئكـ بصدكر العدد السابع مف المجمة كالذم شيد تطكيران كبيران في مكاضيعيا، اشتممت عمى 
مجاالت متنكعة، استيدفت مجاؿ الدراسات المحاسبية المالية، كدكرىا في تطكير األداء المالي 

لبناء عمييا مما يساعد كالتي يمكف تكفر قاعدة بيانات ميمة لبلسترشاد بيا في أم كقت كأيضان ا
 في اتخاذ قرارات اقتصادية سميمة كتجنب األخطاء.

احتكل العدد أيضان جانبان مف الدراسات المغكية، كالتي تعد ذات داللة تيضيؼ لمجاؿ الدراسات 
 المغكية التطكرية، كالتي تيعد كسيمة مف كسائؿ المعرفة المغكية كليس غاية.

ريخية في إطار دكلة أك مكاف كاحد، كما تنكعت بحكث المجمة اشتمؿ العدد دراسة الكقائع التا
كأفردت مجاالن لمجغرافية السياسية ،كىي فرع مف فركع الجغرافية البشرية ،كالتي تعالج النمط 
السياسي المتصؿ بالسمطة أك بحككمات أك دكؿ. كما تطرقت مكضكعات المجمة لمحكـ الشرعي 

 إلى تطكير نظـ المعمكمات اإلدارية في البنكؾ.كالقانكني لمعمبلت الحسابية، إضافة 

كفي الختاـ ال يسعنا إال أف نتقدـ بالشكر لمييئة االستشارية ، كالطاقـ الفني كلكؿ الذيف ساىمكا 
 في تحكيـ البحكث بالمجمة.

 مع كؿ الشكر كالتقدير.

 

 بركفيسكر/ الطاىر حاج النكر أحمد

 مندكب كمحكـ المجمة بالسكداف

 eltahir2015@gamil.comإيميؿ:

 ٖٕٜٓٛٗ٘ٔٔٓ/ٕٜٕٕٜٕٜٚٔٓت: 

ٕٖٖٖٓٔ٘٘ٛٓ 
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 التأكيؿ التجرباني لمطبيػػػػعة 

التجريبية  فمسفة فرانسيس بيككف مي في صكرة المنيج العم  

Empirical interpretation of nature 

Image of the scientific method in Francis Bacon's 
experimental philosophy. 

 

 

 عثمان طاهر- المغرب
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 :الممخص

 

في ىذا العمؿ سنحاكؿ تتبع فكرة التأكيؿ التجرباني لمطبيعة مع فرانسيس بيككف، مف خبلؿ 
الكقكؼ عمى صكرة المنيج العممي المؤسس لفمسفتو التجربانية، كذلؾ بالكقكؼ عمى خطكات 

ه عمى أىمية الممارسة تقعيده لممنيج اإلستقرائي، كنقده لمنسؽ القياسي األرسطي،في ظمتأكيد
التجريبية مف اجؿ تسخير الطبيعة لخدمة اإلنساف كاالنتقاؿ بو مف التأمؿ المجرد الى عصر 
العمؿ كالممارسة كاالستغبلؿ، حيث سنقؼ عمى فمسفتو في جانبيا النفعي العممي، ككذلؾ أبرز 

 مميزاتيا كاالنتقادات التي كجيت ليا.

 ؿ التساؤؿ األني:يمكننا تأطير ىذه اإلشكالية مف خبل

 كيؼ بمكرة فرانسيس بيككف فمسفتو التجربانية ؟

 التأكيؿ، الطبيعة، المنيج، االتجربة. الكممات المفاتيح:

: Résumé 

Dans ce travail, nous tenterons de retracer l'idée de l'interprétation 
sur l'image expérimentale de la nature avec Francis Bacon, en se tenant 

de la méthode scientifique établissant sa philosophie empirique, en se 
tenant sur les étapes de sa complexité de la méthode inductive, et sa 
critique du système aristotélicien standard, à la lumière de son 

ique expérimentale afin d'exploiter insistance sur l'importance de la prat
la nature au service de l'homme Et de le faire passer de la 
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contemplation abstraite à l'âge du travail, de la pratique et de 
l'exploitation, où nous nous tiendrons sur sa philosophie dans son côté 

nsi que dans ses caractéristiques les plus utilitaire pratique, ai
importantes et les critiques qui lui sont adressées. Nous pouvons 
encadrer ce problème à travers le questionnement personnel: Comment 

il élaboré sa philosophie expérimentale?-t-Francis Bacon a 

ique, nature, méthode, expérience.Mots clés: herméneut 
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 تقديم :

(، بمكرة فمسفة عممية، نفعية، تيدؼ إلى  Francis Baconحاكؿ ) فرانسيس بيككف 
السيطرة عمى الطبيعة ك تسخيرىا لخدمة اإلنساف، حيث قدـ مجمؿ أعمالو الفمسفية ك 

 Instauration Magnaالعممية تحت عنكاف طمكح جدا سمي ) باإلحياء العظيـ 
المنيج العممي القادر عمى مساعدة اإلنساف في  (،ليعطي بذلؾ أىمية كبيرة لمسألة

 فيـ ظكاىر الطبيعة ك تأكيميا عمميا في قكانيف ك مبادئ مفسرة.

شكمت فمسفة بيككف التجريبية دعكة صريحة لتجاكز النسؽ )األرسطي القياسي (، ك 
إحبلؿ طابع فمسفي جدم يتصؼ بالعممية، ضمف مشركعو الكبير )األكرغانكف 

(، كيعزل ىذا التغير الذم احدثو بيككف الى ككف Novum Organumالجديد 
الفمسفات السابقة ظمت عقيمة مف الناحية العممية ك حبيسة المنطؽ ثنائي القيمة، ك 
أخذت المعرفة العممية بكصفيا ىدفا في حد ذاتيا ك انشغمت فقط، بجانب التنظير 

.  اكثر مف الممارسة الفعمية لمعمـك

تو العميقة ك الجذرية، التي جعمت منو ثكرة عممية قكية عرؼ العصر الحديث بتحكال
استيدفت المنيج العممي باألساس، ك استطاعت بذلؾ الفمسفة التجريبية اف تصنع 
لنفسيا مكانا في تاريخ الفكر الفمسفي، كذلؾ بعد ظيكر أفكارىا عمى يد فبلسفة كبار 

سفية متكاممة (، بحيث اخدت شكؿ مذاىب فمD.Humeمثؿ ) بيككف( ك ) ىيـك 
المعالـ، عمميا، فمسفيا، معرفيا، ك قامت عمى أسس متينة لبسط أفكارىا، كىذا ما 
يشيد بو العديد مف المختصيف بالفمسفة التجريبية عند بيككف، التي استطاعت تجاكز 
انساؽ العمـك القياسية ) االرسطية(، كتعاممت مع الطبيعة في كميتيا مف اجؿ 

ؿ فيـ قكانينيا المشكمة ك استغبلليا استغبلال مف شأنو أف ارجاعيا إلى عناصر يسي
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 Méthodeيجعؿ مف اإلنساف سيدا عمييا بكاسطة ) المنيج اإلستقرائي 
Inductve الذم قعد لو بيككف ك اعتبره في غاية الصبلبة ك الدقة، بؿ كاخدتو ،)

المنطقية معظـ المذاىب التي حممت لكاء الفمسفة التجريبية مف بعده ) الكضعانية 
Positivisme Logique  عمى كجو التحديد(، مف اجؿ نفس الغرض، ام فيـ
 الطبيعة ك تحكالتيا ك مبادئيا.

 كيؼ حاكؿ بيككف التحكـ في ظكاىر الطبيعة؟

 ما مكانة المنيج العممي ضمف أبحاثو الفمسفية؟

أيف تكمف اإلضافة النكعية التي قدميا عمى خبلؼ أرسطك في تحميؿ ظكاىر 
 يعة؟الطب

 نبذة عف حياة فرانسيس بيككف.

قبؿ الدخكؿ في صمب المكضكع، سنحاكؿ أف نعطي نبذة بسيطة عف حياة فرانسيس 
بيككف، مف اجؿ تبيف الصكرة المثمى لممناخ العاـ الذم اطر حياتو الفكرية ك ميز 

 عصره، ك الذم سمح لو بأف يؤسس فمسفتو ك منيجو العممي .

ـ بمندف، مف عائمة مرمكقة انحصرت مياميا في َُٔٓيناير  ِِكلد فيمسكفنا في 
ببلط الممكة ) إليزابيت (، ك بحكـ ىذه المكانة اخذتياأسرتو، كاف البد لو منأف 
يأخذىك اآلخر نفس المكانة، ك أف يشغؿ مف المناصب ما كاف مبلئما لمقامو 

كفاة  اإلجتماعي ك الفكرم بالدرجة األكلى، ك لك أف األمكر ستآخذ كجيةآخرل بعد
كالده ) السير نيقكال بيككف (، لقد أظير بيككف بذكائو منذ طفكلتو عبلمات التفكؽ، 
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التي كانت سببا في شد األنظار إليو، السيما مف جانب الممكة، التي كانت تسير 
 عمى تنظيـ جمسات لمتحدث معو حكؿ مشاكؿ الببلد .

يس جيكده لخدمة ـ، كلج جامعة كامبريدج بطمب مف كالده، بغية تكر ُّٕٓسنة 
الدكلة، ك ىك في سف الثانية عشرة، ك ما لبث أف ترؾ الجامعة ك غادر الى فرنسا، 
حيث سيمضي قرابة ثبلثة سنكات يتجكؿ بالمدف الفرنسية، مسجبل كؿ المستجدات 
التي صاحبت التحكؿ اإلجتماعي ك اإلقتصادم ك الفكرم لتمؾ الفترة، التي كجد فييا 

عجمت بعكدتو الى الكطف ليصادؼ بعض المشاكؿ مع اسرتو  ىناؾ، لكف كفاة كالده
حكؿ ممتمكات العائمة، لكف ىذا لـ يقمؿ مف شأنو كداىية في عيكف الممكة، التي 
كررت دعكتيا لو لمعمؿ في المحاماة ك القضاء، ك كمستشار ليا قبؿ أف تتبلشى 

 ىذه المكانة مع صعكد الممؾ ) جاؾ األكؿ (، الى الحكـ.

ء الممؾ جاؾ لمعرش، نتائج سمبية عمى حياة فرانسيس بيككف، حيث كاف العتبل
ستشحف عبلقتو معيكسيككف ىذا الخبلؼ نقطة انطبلؽ المشركع البيككني، كتمثؿ 

ـ بعنكاف ) في تقدـ العمـ (، تـ فيما َُٓٔذلؾ في نشره رسالة بالمغة االنجميزية سنة 
ـ، َُِٔكتكبا بالمغة البلتينية سنة بعد نشر كتابو المشيكر ) األكرغانكف الجديد (، م

اك ما عرؼ عند الباحثيف بالمنطؽ الجديد اك اآللة الجديدة، التي قعد فييا لقكاعد 
منيجو الجديد، لقد شكؿ كتابو ىذا، العبلمة الصادقة ك القكية في تأكيؿ الطبيعة ك 

إلى تسخيرىا لخدمة البشرية، مؤسسا بذلؾ لفمسفة نفعية عممية، ليعكد بعد ذلؾ 
رسالتو األكلى ك ينقميا الى المغة البلتينية، مفصبل فييا تحث اسـ ) في كرامة العمـك 

ـ، ك يجعميا أشبو ما تككف بمكسكعة عممية تحتكم عددمف َُِٔكنمكىا (، سنة 
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(، Empiriqueالمبلحظات القيمة التي يعتد بيا حكؿ العمـ بما ىك )أمبريقي 
 الفف كغيرىا..متجاىبل قضايا السياسية ك األدب ك 

 الطريؽ نحك تأسيس مشركع عممي ىادؼ.

، التي  بدأ فرانسيس بيككف مشركعو الفمسفي ك العممي مركزان عمى فكرة ترتيب العمـك
كانت قائمة في عصره، ك ترتيبيا بحسب قكة العقؿ ك اإلدراؾ اإلنسانيف، ك قد حاكؿ 

رتقى في المقابؿ حصرىا في الذاكرة، كمكضكع لمتاريخ ك المخيمة في الشعر ك ا
بالعقؿ الى الفمسفة، كلـ يغفؿ العمـك التي كانت مكجكدة في عصره، حيث ركز في 

(، كالتي سيقسميا الى Philosophie Naturelle تصنيفو عمى ) الفمسفة الطبيعية 
(، اك ما عرفو بعمـ العمؿ الصكرية ك الغائية، Après Naturelle) ما بعد طبيعية 
(، ام عمـ العمؿ الفاعمة ك المادية التي تنقسـ الى ) Naturelle كالى ) طبيعية 

الميكانيكا ك السحر (، اما الفمسفة المرتبطة بما ىك انساني عنده، فمنيا ما يتناكؿ ) 
الجسـ (، كمنيا ما يختص ) بالنفس (، كتضـ فركع آخرل تصؿ الى حد ) البلىكت 

طابع الذاتية، ألنو أخذ مف الطبيعي (. ىذا التصنيؼ البككني في عمقو غمب عميو 
قكانا المدركة، فيك تأكيد عمى أف قكة كاحدة مف اإلدراؾ ال تكفي لعمـ كاحد، ك العمـ 
الكاحد في تشكمو ك إقامة انساقو تتضافر فيو مجمكعة مف القكل األخرل 

 [.ُالمتباينة.]

، ام انشغؿ بيككف في مشركعو بجممة مف االمكر، لعؿ ابرزىا ) نقد العقؿ القديـ (
التخمص مف األنساؽ الفمسفية القديمة ك تجاكز المنطؽ القياسي كما قمنا سابقا، ليذا 
الغرض كاف ال بد مف منطؽ جديد ينظـ ضكابط الفكر اإلنساني ك يصححيا، كيضع 
بذلؾ أصكال جديدة لمكشؼ ك البحث العممي، كىنا، انطمؽ مف فكرة اف سبيؿ تجريد ك 
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بتسميح العقؿ بمنطؽ جديد، كعمى إثر ىذا كجد نفسو مماثمة األمكر العممية رىيف 
ممزما قبؿ كؿ شيء بتخميص العقؿ القديـ مف أساطيره ك أكىامو التي كبمتو طكاؿ 
مشكاره ك جعمتو عاجزا عف العمؿ ك البحث العممي الدقيؽ، كىي ما اطبلؽ عمييا 

 اسـ ) أصناـ العقؿ (، كصنفيا عمى النحك التالي :

المتكلدة عف طبيعة الفرد، حيث أنو لكؿ فرد طبيعتو،  كىي:  أكىاـ الكيؼ
فالفردانية ىي أقرب ما تككف بكيؼ مظمـ، سببو في نياية المطاؼ األفكار ك 

 المعتقدات التي اكتسابيا الفرد، ك بالتالي تختمؼ رؤانا باختبلؼ ىذه المكتسبات .

امة الناس، فنحف تنبع مف طبيعة اإلنساف، لذا كانت مشتركة بيف ع:  أكىاـ القبيمة
بطبيعتنا ميالكف الى تعميـ بعض الحاالت دكف اعطاء اية قيمة لمحاالت المعارضة 
ليا، ك الى تحكيؿ المماثمة الى تشابو، إلى أف نصنع مف الطبيعة ما ىك متحقؽ فييا 

 مف األطراؼ ك الجزئيات .

كية، فيي ك تنشأ في الغالب عف استعماؿ األلفاظ ك العبارات المغ:  أكىاـ السكؽ
تتككف طبقا لمحالة العممية ك التصكرات العامية، ك تسيطر عمى بذلؾ عمى تصكراتنا 

 لؤلشياء، ك بالتالي تضع لنا أشياء لـ تكف مكجكدة مف قبؿ .

ىي نكع متكارث مف الخبرات المعاشة ك التبعية لسمطاف المذاىب :  أكىاـ المسرح
مؼ، كما يتمقى المشاىد ذلؾ مف الفمسفية ك العممية ؛ أم أنيا مأخكذة عف الس

 المسرح مثبل كمف كممات الممثميف، ك تاريخ الفمسفة حافؿ بمثؿ ىذه األكىاـ .

ىذا التصنيؼ ىك الذم كضع فيو بيككف سمسمة االكىاـ مكضع نقد ك مساءلة، يبيف 
اف ىـ الرجؿ بالدرجة االكلى كاف ىك محاكلة تطيير العقؿ، بحيث انو بدأ بتخميصو 



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                   املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية    

  Scientifice electronic Journal                                                             جلة علمية إلكترونية محكمة       م

  www.arabjhs.com                                             0202حزيران  -الثانيالجزء  -العدد السابع 

                                ISSN: 2709-5312 

 

 24 

اـ، ك كأنو بذلؾ يبني جسرا ينتقؿ بفضمو لمشركعو العممي، ك يقدـ عمى مف األكى
عرض أطركحة مفادىا ) كاجب عمى كؿ كاحد كلج ميداف العمـ، التخمص مف ىذه 
االكىاـ، كجعؿ عقمو صفحة بيضاء، قادر عمى مكاجية الطبيعة ك سبر أغكارىا 

 بدكف حمكلة مسبقة اك تعبئة معينة .. (.

ألنجمكسكسكنية، بطابعيا التجريبي الخالص، ك انبنت عمى مبدأ انفردت الفمسفة ا
(، إلثبات معطيات Inductionالتجربة كمنطمؽ لممعرفة التي تنطمؽ مف ) اإلستقراء 

الكاقع الحسي الخارجي، ذلؾ الف التجربة ىي المحؾ الرئيسي األكؿ الذم تنبتؽ عنو 
ـ الحؽ الذم يغني ىذه المعرفة ك معرفتنا بالعالـ الخارجي، كتكاد تككف بمثابة الممي

يزكدىا بالمشركعية الكاممة، كضامف لصدقيا العممي ك المعرفي، ك مف ىذا المنطمؽ 
كاف ال بد لفرانيسس بيككف اف يصنع لنفسو منيجا يأخذ الريادة في تفسير ظكاىر 
الطبيعة ك يؤسس لمنظريات العممية، ابتداء مف عصر النيضة، ألنو سيجعؿ منو 

مميا صارما مبني عمى قكاعد منيجية، كىذا ليس بغريب عمى بيككف الذم اجراء ع
 كشؼ اكراقو مبكرا ك عقد العـز عمى ضركرة العمؿ التجريبي في تحصيؿ العمـ .

  :صكرة المنيج العممي القكيـ عند فرانسيس بيككف

انطمؽ بيككف في اتجاه معاكس بأعمالو لمناىج األنساؽ القياسية ) االرسطية (، 
اف لو بذلؾ كقع كبير في صياغة ضكابط منيجية لممنيج العممي، ك اختار ) فك

اإلستقراء (، كمنيج لو القدرة عمى خدمة اإلنسانية في فيـ تحكالت الطبيعة، ىكذا 
ذىب الى تقييده بقكاعد صارمة في ) األكرغانكف الجديد (، كسيجعمو منيجا لمبحث 

كانت مف أبرز سمات سمات » مبيمة، لقد في العمـك الطبيعية ك كاشفا لقكانينيا ال
العمـ القديـ ىي الكقكؼ عمى ترتيب المكجكدات في انكاع ك أجناس، ككانت أداة 
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كشؼ ذلؾ ىي ) األكرغانكف األرسطي(، الذم كاف ينظـ ىذه العمميات بانتاج 
االفكار، ك ليذا ظؿ عمما نظريا في معطياتو المعرفية، ك العمـ الجديد مع بيككف في 

مقابؿ ييدؼ بالدرجة األكلى الى الكقكؼ عمى ابسط العناصر الطبيعية ك قكانيف ال
تشكميا ك ترتيبيا في الظكاىر المركبة ك المعقدة، الشيء الذم جعمو منذ البداية 
مرغما عمى كضع ) آلة منطقية (، جديدة لمعمـ ، ضدا عمى ) آلة ارسطك القديمة (، 

 [.ِ...«]يدة مف اجؿ ارساء أسس العمـ الحديث الجد

(، ألنو أصبح Aristoteلقد بات مف الضركرم في نظره،التخمص مف فكر )ارسطك
متجاكزا ك عقيما، ال يفضي إلى جديد يذكر في العمـ، ليذا كاف صاحب ) اإلحياء 
العظيـ (، مصرا عمى استبداؿ تمؾ اآللة بمنطقو الجديد، الذم يعد منطقا إستقرائيا 

مكانة ) المنطؽ اإلستنتاجي القياسي (، فنحف اآلف اماـ  حديث العيد ك البنية، لشغؿ
فشؿ دريع لمنسؽ القياسي في مد العمـ بما ىك ضركرم ك مفيد، ك بالتالي أصبحت 
الضركرة ممحة في ايجاد كسيمة عممية جديدة منتجة، تساعد الباحث عمى فيـ 

يج عممي عناصر الطبيعة البسيطة، ك فيـ لغتيا في باإلستقراء ك األخذ بو كمن
 عكض المنطؽ األرسطي اإلستنتاجي ثنائي القيمة .

ال أحد يشؾ في ككف بيككف قد أبدل مكقفا معاديافي مشركعو لمنطؽ ارسطك، ففي 
نظره منطؽ المعمـ االكؿ كبؿ عقكؿ المعرفة، ك البحث منذ قركف، كلـ ينتج عمما 

ـ يصؿ بالعمماء ل» عمى اإلطبلؽ بقدر ما كاف تحصيؿ حاصؿ اك ) تكتكلكجيا(، انو 
إلى نتيجة جديدة تنضاؼ لسجؿ البحث العممي، خاصة ك أف نتائجو متضمنة اصبل 
في مقدماتو ك استخبلص النتائج في عمؿ عقمي محض، ك المادة المعرفية فيو 
تتحكؿ مف صكرة إلى أخرل، كليس في ىذا ما قد يزيد مف حظكظ معرفتنا جديدا 
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عمى الحكاس لمكصكؿ الى مبادئ عامة يفترض [. إف إرتكاز المنطؽ القياسي ّ...«]
صدقيا، ىذا مف جية، ك مف جية أخرل، صدكر بعض المبادئ الجزئية البلزمة 
عنيا لزكما صكريا، جعؿ بيككف يصفو بالعقيـ مف الناحية التطبيقية، بحيث كاف 
معيار صدؽ القضايا في تمؾ العممية ىك مطابقة الفكر لذاتو، ك احترامو لمبادئ 

 ير المنطقية اك قكانيف الفكر األرسطية األربعة .التفك

المتتبع لمشركع بيككف، يجده بدكف عناء مشركعا براغماتيا في جكىره، ينفي خكاص 
المنطؽ األرسطي ك يركز عمى ضركرة احتضاف الطبيعة ك النزكؿ الى ارض الكاقع 

لى بناء، عف طريؽ التسمح بالمبلحظة ك التحقؽ التجريبي، ألف العمـ في حاجة  إ
كىك ال يتردد في انيقدـ لنا صكرة قكية عف مدل حاجة العمـ لمكقكؼ عمى معطيات 
جزئية كاقعية تيدؼ إلى بناء نسؽ كمي مركز، مدافعا عف فكرة ككف قيمة العمـ تكمف 
في دكره العممي، ك أف غايتو ىي الكصكؿ الى المعارؼ الكمية الحقيقة ك التي تقدـ 

ميمي، كىذا ما كاف ليتحقؽ اال في ضكء المنيج الجديد، لنا الطبيعة في قالب تح
كليس عمى ضكء تحميبلت ارسطك النظرية، ألنو عمى العالـ اف يكاجو خطر الطبيعة 
قصد كشفيا، كبالتالي اإلنتقاؿ مف حاالت التأمؿ المجرد الى عصر جديد مف التحكـ 

 النفعية لمفرد ك الجماعة.كاإلستغبلؿ القائـ عمى تمجيد الممارسة الفعالة ذات الطبيعة 

إف فكرة السيادة عمى الطبيعة القائمة بضركرة التجريب مع بيككف، جعمتو يدرؾ كامؿ 
اإلدراؾ أننا لف نتمكف مف كشؼ اسرارىا، كنحف في برج عاج عنيا، فقد كتب يقكؿ : 

إنني التمس مف كؿ امرلء أف يعتقد بأنو ليس ىنالؾ مذىب فمسفي ينبغي التمسؾ » 
العمؿ الذم يمكف انجازه، فيككف بالتأكيد حسنا. انني اجاىد مف اجؿ كضع  بو عدا

[، ىذا ْ«]األسس ال ألم مذىب اك تحزب، بؿ مف اجؿ منفعة ك زيادة قكة اإلنساف..
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ال يعني أنو مف السيؿ اخضاع ك استيعاب الطبيعة، في غمكضيا ك ابياميا في 
كف استكناه صكرىا، التي ظؿ ما تنطكم عميو مف غمكض ك مشاكؿ، يصعب حميا د

ليست اال طبائع ك اعراض لؤلشياء في ذاتيا، كأف معرفتيا ىي بذلؾ اليسر ك سبيؿ 
اكلي لتحقيؽ اىدافنا النفعية منيا، ليذا احتفظ الرجؿ ) بالعمة الصكرية ( االرسطية 
عمى غرار باقي العمؿ، ايمانا منو بفشؿ كؿ مف يعتمد عمى العمتيف ) الفاعمة ك 

 (، في تحصيؿ العمـ الحؽ. المادية

زكاج بيككف بيف العمة ك الصكرة ك الطبيعة، ألف الكصكؿ الى صكرة الشيء بالنسبة 
إليو ىك بالضركرة نتيجة لمعرفة عمتو، ك اقتناص الطبيعة المشتركة بيف األشياء في 
تعددىا، ألف الصكرة كحدة الطبيعة األـ المكحدة في أشياء متعددة، بحيث ال تظير 

سـ كاحد بعينو، كيضرب لنا مثاؿ ) الحرارة (، فيي تظير في اجساـ مختمفة ) في ج
كالشمس ك جسـ الحيكاف ك اإلنساف ك مكاد عديدة...(، كقد تنتج الحرارة بطرؽ 
مختمفة ) كاالحتكاؾ ك الضكء (، ىذا المثاؿ يجعمنا نممس مكقؼ الرجؿ القاضي 

تعدد المكاد، كالمثاؿ نفسو يدفعنا بتككف الصكرة في الطبيعة الكاحدة في الكثرة ك 
لمقكؿ بطابعيا التركيبي، حيث تتضح لنا رؤية االختبلؼ الجكىرم بيف ) الصكرة 
األرسطية ك الصكرة البيككنية (، فإحتفاظو بمفظ الصكرة األرسطي، تاكيد عمى شرط 
» كجكد كيفية معينة؛ ام بصكرة الطبيعة عمى ما ىي عميو. كتجدر االشارة إلى أنو 

ذا كانت الصكرة في حمتيا البيككنية ذات طابع تركيبي، فإف معرفتيا تتـ اما بشكؿ ا
مباشر؛ ام عف طريؽ تحميؿ ك تركيب الطبائع، ك اما بشكؿ غير مباشر؛ عف 
طريؽ دراسة تسمسؿ العمؿ المؤدية نحك الصكرة، فإنو متى تسنى لنا معرفة صكرة 
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يء ىك الذم يجعمنا نميز بيف عمة الشيء عرفنا بالضركرة عمتو، كاف كاف ىذا الش
 [.ٓ...«]ارسطك ك عمة بيككف 

فإنو بيا يسير نحك  –غير المباشرة  –بالعكدة إلى الكيفية الثانية عند فرانسيس بيككف 
(، بمعنى اإلنطبلؽ مف Causalitéتأسيس ما سماه ىيكـ فيما بعد ) السببية 

النيائي الذم قد يأخذ شكؿ  األسباب ك عبلقاتيا في تشكؿ ظاىرة ما، ام أف المعطى
صكرة كراء أشياء تاكية، كبالتالي فالمعرفة المباشرة بالصكرة، ىي أمر بالغ التعقيد ك 
يتعذر عمى اإلنساف معرفتو كتحقيقو، كىكذا نجد تبريرات أشبو بالبلىكتية، حيث يقكؿ 

ذا القكؿ [، فيذا ىٔاف الصكرة ال تتأتى اال لمخالؽ، مبدعيا األكؿ ..]:» عنيا بيككف 
دليؿ عمىصعكبة معرفتيا، الميـ اذا كانت بطريقة غير مباشرة كعف طريؽ المنيج 
اإلستقرائي، كتابع الحاالت الجزئية البسيطة، حتى يصؿ الباحث إلى الشكؿ الكمي 

 المركب .

ينعت بيككف منيجو العممي ) اإلستقرائي (، بالحقيقي ك اإليجابي، كاف ما يميزه في 
ف استقراء ارسطك، ىك ككف منيج ) تعدادم بسيط ك ذا نتيجة تحصيؿ المعرفة ع

ثابتة (، كىذا سبب عقمو مف الناحية العممية ك معرض دائما لخطر التناقض 
المنطقي، كذلؾ لقيامو عمى مبلحظات صكرية تقدـ لنا األشياء التي ندركيا بكيفية 

القكانيف الكمية، لـ  مباشرة، ك اإلنطبلؽ السريع مف الجزئيات الى المبادئ العامة أك
يتكقؼ بيككف في مقدمو الرسطك عند ىذا الحد، بؿ تجاكز ذلؾ الى كقكفو عمى نقد 

 اإلستقراء لديو مف زاكيتيف اساسيتيف :

األكلى: تتعمؽ باإلستقراء التاـ، الذم ينتقؿ مف اإلحصاء التاـ لكؿ االنكاع المعركفة 
 لجنس .في الجنس، بغية تسكيغ خاصية عامة ترابط بيذا ا
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الثانية : اإلستقراء في عمكميتو، كىك المرتبط بالحالة المثالية، بحيث انو إذا كجد 
 مثاال مخالفا سمحنا ألنفسنا باستخبلص تعميـ تقريبي اقرب الى االحتماؿ .

إستدالؿ »  ما يميز اإلستقراء كمنيج عممي عند فرانسيس بيككف، ىك ككنو يعتد
كمما زادت في العدد زاد احتماؿ صدقيا في  يتألؼ مف عدد مف المقدمات، التي

النتائج، كيشترط اف تككف مطابقة لمكاقع ) اختبارية (، بحيث ينتقؿ مف تمؾ الكقائع 
اك المقدمات إلى نتيجة عامة مفسرة تككف بمثابة القانكف الذم يعكس عبلقة العمة 

حدث في بالمعمكؿ، كالذم مف خبللو يمكف تعميمو عمى أمثمة أخرل مشابية قد ت
المستقبؿ، كبيذا يككف اإلستقراء قد خرج عف اإلطار المعرفي القديـ لممنطؽ 

[، اف استخبلص صكرة ٕاألرسطي، ليدخؿ في معالجة العمـ ك مقتضياتيا ...]
الشيء مف التجربة باستبعاد ما سكاىا ىي ميمة المنيج اإلستقرائي عند بيككف، 

مينا الكيفية التي نبحث عف صكرتيا كالذم ينطمؽ عادة مف المبلحظة التي تعرض ع
في ظؿ اختبلطيا بكيفيات اخرل، نظرا الرتباط الصكرة كالطبيعة، كىذا التبلـز بينيما 
مف شأنو أف يساعدنا في القياـ بعممية اإلستبعاد بكاسطة جداكؿ بيككف في الحضكر 

 ك الغياب، فنقكـ بشكؿ مبدئي بما يمي :

م قائمة لؤلجساـ ك الحاالت التي تظير فييا تشكيؿ ك إقامة جدكؿ لمحضكر: ا -أ 

طبيعة معينة، كظيكر الحرارة مثبل في أشعة الشمس ك االحتكاؾ ك حرارة الجسـ ك 
 غيرىا...



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                   املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية    

  Scientifice electronic Journal                                                             جلة علمية إلكترونية محكمة       م

  www.arabjhs.com                                             0202حزيران  -الثانيالجزء  -العدد السابع 

                                ISSN: 2709-5312 

 

 30 

تشكيؿ جدكؿ لمغياب : بمعنى كظع قائمة لتسجيؿ حالة غياب الطبيعة  -ب 

المدركسة مع تكفر الشركط ك ظركؼ متشابية، مثبل كيفيات الحرارة في اشعة 
 الشمس ك القمر ك النجـك .

تشكيؿ جدكؿ المقارنة: كذلؾ مف أجؿ مقارنة درجات الحضكر ك الغياب  –ج 

لمتمكف مف إقصاء الصكر التي تتكافؽ مع الطبيعة المدركسة ك التي ال تظير معيا 
 في تبات .

إف كظيفة المنيج اإلستقرائي ىنا، مف خبلؿ ىذه الجداكؿ، ىي بياف صكرة الشيء؛ 
شؼ عف الطبيعة الحقيقة الثابتة، كنفي الصفات العارضة فيو، األمر الذم الك» ام 

يسكغ مثبل رفض الصكرة ) أ ( ك ) ب (ك ) ج ( ك ) ذ ( ...، كاف نبقي فقط عمى 
[. يمـز عف ىذه الصكرة اإليجابية ٖالصكرة ) ك (، المميزة لمظاىرة مكضكع بحثنا ...]

الشيء في ذاتو، كالتي يقـك االستقراء  المثينة، التي تعتبر في نظر بيككف حقيقة
باستخراجيا عف طريؽ عممية التأكيؿ اإليجابي لمطبيعة، اف تمضي فييا القضايا 
العممية مف الصعكد اكال نحك البديييات ثـ النزكؿ الى التطبيقات؛ ام أف اإلستقراء 
 ىنا، يتبع طريقا متصاعدا في عممية الكشؼ ك متنازال بشكؿ تعاقبي، يمضي مف
التجارب الجزئية نحك النظرية التي تقترح ىي األخرل تجارب عديدة بدال مف االتجاه 

 دفعة كاحدة الى مبادئ معممة .

تتضح نزعة الرجؿ اإلختبارية بشكؿ جمي، خاصة في ظؿ اىتمامو بالتحقؽ مف 
الفركض ك التعميمات مف اجؿ معرفة النتائج ك فحص معطياتيا التي بمغ الييا، ك 

اإلختبارية عنده ىي التي اناطيا كميمة أساسية لما سماه ) التجربة  ىذه السمة
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(*، التي تجعؿ منيجو اإلستقرائي في نظره   Expérience Crucialالحاسمة
ف كاف ذلؾ بشكؿ سمبي، ألف حالة كاحدة سمبية قادرة  حاسما بالمعنى الحؽ لمكممة، كا 

الت كليس الى المجمكعات عمى ىدمو، كىكذا يصبح تقريرم بالنسبة إلى باقي الحا
المبلئمة االيجابية، فيذه الميزة تتيح دكف شؾ لئلستقراء إمكانية استبعاد األخطاء، 
كىذا ما جعؿ بيككف يؤمف بأنو تجاكز النسؽ القياسي األرسطي كاستطاع الكصكؿ 
الى المعارؼ الحقة، بكؿ امانة نقكؿ اف بيككف استطاع فعبل تحقيؽ االمتياز عمى 

ذم يتجاكز استعماال عبلقة اإلمكاف عند الكجكد في استعمالو لطريقة ارسطك، ال
الغياب، الشيء الذم جعؿ مف اإلستقراء األرسطي، عامي بالمعنى الحرفي لمكممة، 
كاف يحسب لو السيادة كالسمطاف لقركف طكيمة، بيد اف صكرتو العممية فشمت في 

عرفة التنبؤية مف اجؿ اخضاع الصمكد اماـ االستدالؿ البيككني، المسمح بأدكات الم
 الطبيعة كتطكير كيفيات البحث كطرؽ استغبلليا.

يمكننا أف نميز اعتمادا عمى الخكاص التي انفرد بيا المنيج اإلستقرائي في صكرتو 
(، حيث    L’induction scientifiqueمع بيككف، بينو كبيف ) اإلستقراء العممي
اإلستقرائي مع بيككف صفة اليادؼ ؟ ىؿ  نتساءؿ : ىؿ يستحؽ فعبل اف يأخذ المنيج

يعد منيجا صارما كما ادعى ؟ . ىذه األسئمة تفرض عمينا قبؿ كؿ شيء أف نميز 
بيف طبيعة العقمية العممية التي ميزت عصر ارسطك مف جية، ك بيككف جية ثانية، 
ألف تطكر الفكر العممي ك المعرفة اإلنسانية ىك رىيف بركح العصر، فنحف اذا ما 

دنا الى زمف ارسطك كجدناه قد تميز بسيادة نكع مف ) العقمية الساذجة (، اخذت ع
ـ (، طبيعة  ُٔمف تتابع االطراد قاعدة ليا، بينما اشتير عصر بيككف ) القرف 
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(، التي تتحقؽ مف االطراد بالبحث عف نقائص الطبيعة ك Critiqueالعقمية ) النقدية 
 . بإدخاؿ الطابع األمبريقي كأساس عممي

 تعقيب عمى مكانة منيج بيككف في الفزياء الحديثة 

إف فكرة انتاج عمـ ىادؼ كفعاؿ عف طريؽ بمكرة منيج عممي، يجعؿ اإلنساف سيدا 
عمى الطبيعة، كانت ىاجسا معرفيا بالنسبة لبيككف ك محركا لمشركعو العممي االكؿ، 

ستقرائي، حيث الشيء الذم جعمو يعطي كصفا مفصبل لممراحؿ المنيجية المنيج اإل
 يقكؿ

المبدعا لممنيج »(، عف بيككف بأنو: B.Rasselالمنطقي كالفيمسكؼ ) برتراند راسؿ 
[، ٗ«]اإلستقرائي الحديث، ك اكؿ مف حاكؿ كضع نظاـ منطقي لمطرؽ العممية ... 

كعمى النقيض مف ىذا المكقؼ يقكؿ فيمسكؼ العمـ الفرنسي ) ركبير ببلنشي (، في 
 L’induction Scientifique et Lesالعممي ك قكانيف الطبيعة  كتابو ) اإلستقراء

Lois Naturelle  « : ) اف استقراء بيككف ك أف اتسـ بنكع مف الحداثة، فيك منيج
ال يميؽ بالفزياء في طابعيا الحديث، ألف اإلستقراء العممي مخمؼ تماما إلستقراء 

ية، نابعة مف الصراع العقبلني [، ىذا القكؿ يستند إلى خمفية اديمكلجَُ...«]بيككف 
التجرباني ، لكنيا تغني النقاش في ىذا الباب، كنضيؼ اف االستقراء ال يتكصؿ إلى 

يككف حاسما اال في حاالت  الحقيقة، في معرفة الطبيعة اال بإلغاء االخطاء كال
  .النفي

حكؿ (، Bayekenيستشيد ركبير ببلنشي في كتابو المذككر اعبله بمكقؼ ) بىاٍيكىف 
األداة الجديدة يبقى عمى الرغـ مف ما عرؼ عميو »  اإلستقراء، إذ يقكؿ ىذا األخير: 
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لمدة طكيمة نصا مرجعيا لنظريات اإلستقراء الحديثة، عمى االقؿ عمى صعيد 
(،   Déntologieالمنيجية كحدىا ك الكصؼ، بمعنى آخر عمى صعيد )الكاجبات

ىذا القكؿ ال ينفي الدكر الكبير الذم لعبو  [،ُُ...«]التي يممييا العمؿ اإلستقرائي 
كتاب بيككف ) األكرغانكف الجديد (، في انتاج المعرفة العممية عند التجربانيكف، 
كنحف بدكرنا ال نكاد نقصي ىذه اآللة اك نيمش دكرىا في تحصيؿ العمـ بما ىك 

سؤاؿ : تجرباني، بحيث ظؿ مرجعا اساسيا لكؿ تمشو اختبارم النزعة، ك جكبا عف ال
لماذا اإلستقراء البيككني ال يميؽ في بالفزياء في طابعيا الحديث ؟ لنا إجابة معينة 
بناء عمى مكقفي ) بايكف كببلنشي (، نقكؿ فييا اف األمر يعزل إلى أف بيككف اىمؿ 
دكر التصكرات الرياضية، التي بفضميا تـ بناء صرح العمـ الحديث كالمعاصر فيما 

ما سبؽ اغفؿ كذلؾ دكر الفعؿ التخميني ؛ ام مجمؿ اآلراء  بعد، ك باإلضافة إلى
التجريبية أك البلحسية، التي نقدميا كتعبير عف لما نراه امامنا في كقائع كتجارب، 
كمف جية أخرل لـ يستطع بيككف اف يتخمص مف تصكرات العمـ األرسطي القديـ، 

بالتالي بقي عممو التي ادعى أنو تخمص منيا، بؿ نجده احتفظ بعمتو الصكرية، ك 
محصكرا حكؿ الصكرة، كلـ يستطع البحث بشكؿ معمؽ في العبلقات السببية الرابطة 

 بيف الظكاىر المدركسة .

 خاتمة:

كان لبٌكون كبٌر الفضل على تطور النسق التجربانً بفضل تقعٌده للمنهج 

اإلستقرائً، فً مشروعه الطموح، وازال كثٌر من اللبس والغموض عن العلم 

جربً بفضل تخلٌصه من العلم القٌاسً األرسطً، الذي ظل عائقا أمام تقدم الت

المعرفة اإلنسانٌة، لقد سعى بمنهجه إلى تأسٌس فلسفة للطبٌعة هدفها تأوٌل الطبٌعة 

 .لخدمة اإلنسان واالنتقال من الطابع التاملً الى المستوى العملً التطبٌقً
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رجعا للنظرٌات اإلستقرائٌة، فإنه لم ٌسلم رغم سٌادة البرادٌغم البٌكونً و اعتباره م

من النقد و المساءلة، ومادام هذا المشروع قد قام على نقد النسق القٌاسً، فإنه كان 

من الضروري أن ٌناقش هو االخر، ولو انه كان علٌنا االنتظار لزهاء قرن من 

ٌفصح الزمن بعد بٌكون كً نرى منهجه ٌتجدد او باألحرى ٌتجاوز فٌه نفسه، وهو 

عن بروز مشكلة كبٌرة فً تارٌخ العلم التجرٌبً، وهً مشكلة ) أساس اإلستقراء (، 

 التً أثارها دفٌد هٌوم فً أبحاثه .
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 مخص.الم

عي بيف دكؿ أفريقيا ييدؼ البحث لبياف أكجو التكاصؿ الجيكستراتيجي كالثقافي كاالجتما 

جنكب الصحراء مع التركيز عمى العكامؿ المحركة لذلؾ التكاصؿ كالمتمثمة في العامؿ الجغرافي 

كاالجتماعي كالديني عمى ضكء أكجو التساند كالتعاضد اإلسبلمي الممكنة مع شعكب ممالؾ 

رابطة الديف، كالتي أفريقيا جنكب الصحراء كلعؿ أقكل الركابط التي تدعك إلى الدعـ كالتكافؿ ىي 

إنجمت في حركة انتشار اإلسبلـ كتتبع تطكره المتسارع في أفريقيا جنكب الصحراء كالذم تكج 

بإنشاء المراكز الثقافية الميمة كالتي قدمت أدكاران ميمة في عممية التبلقح الفكرم كالجيكستراتيجي 

 في المنطقة .

 

 تكصمت الدراسة لعدة نتائج منيا:ػػػػػ

لعربية القادمة مف الشماؿ الشرقي أثرت في التشكيمة السكانية لدكؿ أفريقيا اليجرات ا -

 جنكب الصحراء.

تحقؽ عف طريؽ القكافؿ التجارية عبر الصحراء الكبرل أكؿ إتصاؿ بيف الشماؿ األفريقي  -

كجنكبو في بداية القرف التاسع عشر الميبلدم حيث شيدت الفترة قياـ إمبراطكريات 

 غانة كمالي كصنغامي في منطقة السكداف الغربي. القركف الكسطى مثؿ

قامة كيانات سياسية عربية في دكؿ جنكب  - ظيكر المراكز اإلسبلمية كالمراكز التجارية كا 

الصحراء كظيكر كيانات أخرل كىي الكيانات الشرقية كالتي سميت بدكؿ الطراز 
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سنار اإلسبلمية اإلسبلمي. أما غربان فقد برز حزاـ الممالؾ السكدانية مثؿ سمطنة 

 كالمسبعات كدارفكر ككدام ككانـ كمممكتي غانا كمالي ثـ خبلفة صكتك.

كاف لمظير المغة كاالستعراب المغكم داللة ، حيث ارتضتو شعكب تمؾ المنطقة كىي  -

 رابطة ثقافية ذات جذكر ضاربة في إخكة الديف.

تصاؿ ربطت ابكاسطتيا مثمت بكتقة كانت الطرؽ التجارية التي  انتشر اإلسبلـ  -

في العالـ  المسمميف في مناطؽ أفريقيا النائية بالمراكز الثقافية كالسياسية اإلسبلمية

 اإلسبلمي.

 نفكذ العمماء كشيرة الممكؾ المسمميف عززت مف مكانة الديف اإلسبلمي . -

 الكممات المفتاحية 

 دكؿ أفريقيا جنكب الصحراء التكاصؿ الثقافي -

 

Abstract 

  The study aiming at illustrating of geostrategic interconnection, cultural, 
and social aspects among Africa countries south the Sahara Desert with 
focus on the factors that  motivating to that interconnection represented 
in geographical, social and the religious in the light of aspects of Islamic 
support and collaboration that possible with the nations of African 
kingdoms south the Sahara Desert, perhaps the strongest relationship 
that stimulate support and solidarity is the relationship of religious which 
revealed spreading Islam movement and following the accelerated 
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development in Africa south of the Sahara Desert that crowned by 
foundation of important cultural centers that present significant roles in 
the process of fertilizing intellectual and the geostrategic in the area. 

The Main Results: 

-Arabic immigrations arriving from north east influenced the 
demographic formation for the counties south the desert. 

-Actualized by commercial caravan through the Sahara Desert is the 
first connection between north and the south of it in the beginning of 19th 
where the period witnessed foundation of empires of central centuries 
such as: Ghana, Mali, and Sangei in the west area of Sudan. 

-Appearance of Islamic and commercial centers and establishing of 
Arabic political beings in the countries of south the desert and beings 
east beings which called countries of Islamic Model. Whereas, in the 
west the belt of Sudanese kingdoms appeared such as: Sinar Islamic 
Sultanate, Mosbaat, Darfur, waddai, Kanim, and the two kingdoms of 
Ghana and Mali then Sukuto succession. 

-Appearance of language and linguistic Arabizing has indication, that it 
made the nations in the area satisfied with its deep cultural relationship 
in the brotherhood of religion. 

-The commercial roads that Islam spread through them were triangle of 
melting pot of connection between Muslims in far areas of Africa with 
Islamic political and cultural centers in the Islamic world. 
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-The influence of scientists and the fame of Muslim kings reinforced the 
place of Islamic religion.: 

1- Africa south the Desert in the writings of Arab travelers. 
2- Observations and memories of Abu AlhassanAlwazan (lueAlAfrigi) 

about Africa south the Desert. 
3- The phenomenon of colonialism in Africa and its effect on Arabic  
4- Islamicculture. A case study of African kingdoms south the Desert 
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 المقدمة

التكاصؿ ىك العممية التي يتفاعؿ بيا الناس مف أجؿ التكامؿ الذاتي كالجماعي كيمثؿ  

بالنسبة لئلنساف إشباعان نفسيان كاجتماعيان حيث تدكر فكرة البحث حكؿ مصفكفة أساسية كىي 

التكاصؿ الحضارم بيف أجزاء مناطؽ دكؿ أفريقيا جنكب الصحراء ، كما أف أفريقيا تمتقي بشبو 

الجزيرة العربية بحكـ الجكار كال يفصؿ بينيماسكل حاجز مائي ككاف البحر األحمر عامؿ كصؿ 

بيف القارة األفريقية كشبو الجزيرة العربية ميد اإلسبلـ ككاف المحيط اليندم مجاالن لنشاط العرب 

كالفكرم منذ القدـ. كقد كاف ىنالؾ دكر لمتجار العرب المسمميف في تطكر عممية التبلقح الديني 

كالسياسي في المنطقة كتعتبر التجارة إحدل كسائؿ انتشار اإلسبلـ في أفريقيا بصكرة عامة كفي 

أفريقيا جنكب الصحراء بصكرة خاصة. يأتي بعد التجارة الحج حيث يمثؿ الحجاج األفارقة كسيمة 

 مف كسائؿ التكاصؿ بيف دكؿ أفريقيا جنكب الصحراء.

 منيج البحث:

 المنيج التاريخي كالكصفى التحميمى .يعتمد البحث عمى 

 مشكمة البحث :

جتماعي بيف دكؿ أفريقيا جنكب كاصؿ الجيكستراتيجي كالثقافي كاالتتمثؿ في دراسة أكجو الت

 الصحراء كعميو تتمثؿ مشكمة الدراسة في األسئمة التالية :

 جنكب الصحراء ؟فريقيى الحيز الجغرافي لمصطمح الساحؿ االىى المعالـ الحدكدية ك  ػػػػػ ما
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ىي أىـ  ػػػػ كيؼ نعرؼ التكاصؿ الجيكستراتيجي كالثقافي بيف دكؿ أفريقيا جنكب الصحراء؟ كما

 االتبلمح لذلؾ التكاصؿ ؟ المبلمح الدالة عمى اكاصر

 حتضنت مسار التكاصؿ ؟ااألنشطة الثقافية التكعية التى  ػػػػ أل

  عمى شعكب المنطقة ؟ ثير المغة العربية كاالستقرارأػػػػػػػػ ما مدل ت

يعتبر التكاصؿ الحضارم داخؿ الدكؿ األفريقية جنكب الصحراء تفاعؿ لمجماعات  -

األفريقية مع العناصر الكافدة، كقد كاف لحركة انتشار اإلسبلـ دكران ماثؿ في تطكر عممية 

 التكاصؿ.

ة إسبلمية العبلقات الجيكستراتيجية بيف دكؿ أفريقيا جنكب الصحراء أنتجت دالالت ثقافي -

 كاجتماعية كاقتصادية.

اختبلط الدماء الزنجية مع السامية كالحامية مع العناصر الكافدة أكسبت صفات جديدة  -

 كأضفت متغيرات إيجابية في تغير البنية الذىنية كالسبللية..

 محاكر البحث:

 المحكر األكؿ: 

 نبذة جغرافية عف أكضاع ممالؾ أفريقيا جنكب الصحراء. 

 ني:المحكر الثا

 ممالؾ أفريقيا جنكب الصحراء في العصر الكسيط. 
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 المحكر الثالث:

 مظاىر الحضارة اإلسبلمية في ممالؾ جنكب الصحراء. 

 المحكر الرابع:

 أىـ األنشطة الثقافية في ممالؾ أفريقيا جنكب الصحراء 

 الخاتمة

 المصادر كالمراجع

 المحكر األكؿ

 ب الصحراء.نبذة جغرافية عف أكضاع ممالؾ أفريقيا جنك 

يطمؽ مصطمح الساحؿ األفريقي عمى المنطقة الكاقعة في أطراؼ الصحراء الكبرل  

الكاقعة جنكب المنطقة العربية كالممتدة إلى حدكد إقميـ السافنا الغنية مشتمبلن عمى إقميمي شبو 

درجة شماؿ خط االستكاء. كعمى َِدرجة إلى َُالصحراكم كالسافنا الفقيرة بيف خطي عرض 

غـ مف أف ىذه المنطقة ال تغطييا كحدات سياسية متكاممة في دكؿ قكمية إال أننا نبلحظ كقكع الر 

ريتريا بينما  بعض الدكؿ كمية في نطاقيا مثؿ تشاد كالنيجر كالسنغاؿ كغينيا كمالي كالسكداف كا 

ؿ نيجيريا تقع العديد مف األجزاء الشمالية لدكؿ الغابة الغنية االستكائية في نطاؽ ىذا اإلقميـ مث
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كداىكمي كبنيف كغانا كساحؿ العاج كسيراليكف كتتميز منطقة الساحؿ األفريقي جنكب الصحراء 

 (.ُمف الجباؿ أك األحراش إال فيما ندر)الغابات االستكائية بخمكىا الكبرل كشماؿ 

لكف بيا حشائش سافنا تتخمميا أشجار غير منتظمة مف اليشاب كالشجيرات الشككية  

% مف إنتاج الصمغ العربي لمعالـ كما تسمح معدالت األمطار المدنية ٔٗجتمعة التي تنتج م

كالتي تيطؿ في مكسـ كاحد مف السنة بالزراعة الجافة كتتخمؿ ىذه المنطقة بعض البحيرات 

)تشاد( كاألنيار الراكدة كما يخترقيا نير النيؿ تمؾ الظاىرة الطبيعية اليامة كالذم يصمح لممبلحة 

 % مف ىذه المنطقة إذا تـ تطكير نظـ الرم.َِائو كيمكف أف يسقي في معظـ أجز 

 طبيعة سكاف )شعكب دكؿ جنكب الصحراء(:

تستكطف ىذه المنطقة شعكب ال يمكف تصنيفيا بحاؿ إلى أصكؿ عرقية كاحدة كعمى  

 الرغـ مف إشارة عمماء األجناس كالمغكيات إلى أف ىذه المنطقة كانت ميدان لقبائؿ زنكج الماندم

منذ أربعة آالؼ سنة سبقت ميبلد المسيح كلكنيـ تراجعكا بفعؿ ضغط الصحراء كاألجناس العربية 

 (.ِكالبربرية إلى مشارؼ الغابات االستكائية)

كالكاقع أف الكجكد العربي في ىذه المنطقة سابؽ النتشار اإلسبلـ بيا فقد نقؿ المؤرخ  

الصحراء : )... أف بعض البيض كانكا يحكمكف األمريكي دكنالد كايديز في كتابو أفريقيا جنكب 

كادم نير النيجر في الفترة  بيف القرنيف الخامس كالثامف عشر الميبلدم كبعد ذلؾ أتى حاكـ مف 

 قبيمة الماندم يدعى سكنينكي فأسس أسرة حاكمة زنجية(.
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مكف كما كفدت إلى أفريقية مف ناحية الشرؽ شعكب القكقازيف ينطقكف المغة السامية قاد 

مف جنكب شبو الجزيرة العربية كمف مممكة سبا ككاف كثير مف التجار كالمياجركف يعبركف البحر 

األحمر بصفة مستمرة متجييف إلى مرتفعات الجبشة في األلؼ األكلى قبؿ ميبلد المسيح ثـ 

ضمكا انتقمت مممكة سبا كأقامت في القرف الرابع الميبلدم مممكة أكسكـ كما أف عددان مف البربر ف

اليجرة عبر الصحراء ليقيمكا إلى جانب شاطئ األطمنطي كقد أطمؽ ىؤالء البربر اسـ قبيمتيـ 

 (.ّصياجو أك السنغاؿ عمى النير الذم كانكا يعيشكف عمى امتداده)

كيعتبر البكرم أكؿ عربي بشير إلى األصكؿ العربية في مممكة غانا القديمة إذ يقكؿ في  

يا كببلد المغرب )...كبببلد غانا قكمان يسمكف بالينيييف مف ذرية كتابو المغرب في ذكر أفريق

الجيش الذم كاف بنك أمية أنفذكه إلى غانة في صدر اإلسبلـ كىـ عمى ديف أىؿ غانا إال أنيـ ال 

 ينكحكف في السكداف كال ينكحكنيـ كىـ بيض األلكاف حساف الكجكه.

ة لمنطقة الساحؿ األفريقي كما ذكره كمف بيف اليجرات التي أثرت في التشكيمة السكاني 

الدكتكر إبراىيـ عمى طرخاف في كتابو إمبراطكرية البرنك اإلسبلمية، كقد غزت ىذا اإلقميـ ىجرات 

عربية مف الشماؿ الشرقي مف المجمكعات التي استقرت في منطقة تشاد مجمكعة مف الكانبمك 

ية بقبائؿ الصك البربرية مف سكاف كىي خميط مف قبائؿ )الصكك( ك البربر كالتي ليا صمة قك 

(. كما كصؿ العرب إلى تشاد كاختمطكا ْىضبة التبستي مف ناحية فزاف كيقاؿ ليـ القرعاف)

بالكطنييف كظيرت عناصر متميزة منيا التنجكر كالبكالال عمى إنيـ اشتيركا باسـ شكا* الذيف 

ا كقديمان كصؼ ياقكت يتحدثكف العربية حتى اليكـ في شماؿ الكمركف كشماؿ شرؽ نيجيري

(. كفي مخطكطة عربية ترجع كتابتيا ٓالحمكم أىؿ كانـ قائبلن ) كىـ في زم العرب كأحكاليـ()
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ـ( كرد أف بعض جنكد جيش عمر بف عبدالعزيز جاءكا إلى برنك عف ُٗٔٔ-ُٕٓٔإلى الفترة )

ياقكت الحمكم في (. كما ذكر بالبكرم كأكرد ذلؾ ُطريؽ اليمف كاستطاعكا أف يككنكا أسرة مالكة)

 (.ٔكتابو معجـ البمداف أف قكمان مف بني أمية ىاجركا إلى كانـ عند محنتيـ أياـ العباسييف)

كتكضح ىذه الركايات التي كردت عمى لساف جغرافييف كمؤرخيف عرب كمسمميف أف  

منطقة الساحؿ شيدت استقرار المجمكعات العربية ابتداء مف السنغاؿ مركران بالنيجر كتشاد 

كالسكداف كأثيكبيا كلكف ىذه المجمكعات العربية تصاىرت مع القبائؿ األفريقية لنجـ عف ذلؾ 

جنس جديد يحمؿ مزيجان مف األنسجة الممكنة التي خرجت بيـ مف العركبة كالزنكجة كبالطبع فإف 

رابطة الدـ مف الركابط التي دعا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ إلى احتراميا كحض عمى دعميا 

 صمتيا.ك 

 المحكر الثاني:

 أكضاع ممالؾ أفريقيا جنكب الصحراء في العصر الكسيط 

تحقؽ عف طريؽ القكافؿ التجارية عبر الصحراء الكبرل أكؿ إتصاؿ بيف الشماؿ األفريقي  

كجنكبو في بداية القرف التاسع الميبلدم. كشيدت تمؾ الحقب قياـ إمبراطكريات )القركف الكسطى( 

كصكنغام في منطقة السكداف الغربي. كانبثقت في أكقات الحقة اعبتاران مف  ، مثؿ غانا كمالي

القرف الثامف عشر الميبلدم، عف تمؾ األمبراطكريات الممالؾ اإلسبلمية األخرل التي ظيرت 

 ىنالؾ.
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غير أف المؤرخيف اإلسبلمييف يركف أف دكلة صكنغام التي قامت ما بيف القرنيف  

لميبلدييف، كانت ىي أكلى اإلمبراطكريات اإلسبلمية ظيكران في الخامس عشر كالسادس عشر ا

الغرب األفريقي بمعنى الكممة. كما كانت ىي آخر إمبراطكريات القركف الكسطى الثبلث أم : 

غانا كمالي كصكنغام في تمؾ المنطقة.كلكف الصحيح اف مممكة غانا ىي اقدـ ممالؾ غرب 

-قَٓرخ البكرل كعف انتشار اإلسبلـ بيا في القرف افريقيا كليست  صنغى كفد تحث عنيا المؤ 

 ـ قبؿ صنغى  بقركف عدة ُُ

يعتبر ذلؾ العصر عظيـ بالنسبة لتاريخ اإلسبلـ في غرب أفريقيا في تمؾ الفترة قاـ ممؾ  

إمبراطكرية صكنغام أسكيا محمد بف أبي بكر الطكرم بإعبلف جياد اإلصبلح الديني في مممكة 

كذ ديف اإلسبلـ إلييا، كسافر ىذا الممؾ إلى مكة المكرمة كفي رحمتو مكسى المجاكرة كمد نف

(. كفي تمؾ الفترة كصؿ الفقيو محمد المغيمي التممساني مف شماؿ ُالشييرة ألداء مناسؾ الحج)

أفريقيا إلى تمؾ اإلمبراطكرية ، كقاـ ،بناءن عمى طمب اسكيا محمد بتأليؼ كتاب يحتكم عمى 

مى إلدارة الدكلة اإلسبلمية عمى ىدل القرآف كالسنة، يعتمد عميو ىك نصائح حكؿ الطرائؽ المث

كغيره مف الممكؾ المسمميف في السكداف الغربي في إدارة دكليـ. ككانت مدينة تنبكتك مركزان لمثقافة 

اإلسبلمية كالعربية في السكداف الغربي آنذاؾ بتحديد مفيـك ديار اإلسبلـ التي يجب عمى المسمـ 

يا كالتعايش مع أىميا كديار الكفر التي يجب أف يبتعد عنيا المؤمف ليضمف المحافظة التكجو إلي

عمى دينو كسبلمتو في حالة حدكث مكاجية بيف الداريف. كازدىرت الحضارة اإلسبلمية كالنمك 

االقتصادم في السكداف الغربي خبلؿ تمؾ الفترة إلى أف جاء غزك السعديف مف المغرب األقصى 
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ـ في عيد سمطانيـ مكالم أحمد المنصكر الذىبي مستخدمان رجاؿ عصابات ُُٗٓفي سنة 

كمرتزقيف مف أكربا ضمف جيشو بقصد نيب كميات كبيرة مف الذىب. قد أطاح بتمؾ األدلة 

اإلسبلمية بعد نيبو كميات كبيرة مف الكتب كأسر زعمائيا كعممائيا كفقيائيا كمف بييـ العالـ 

الؼ      الذكر،كاسمكىـ         سكء العذاب بعد ترحيميـ إلى أحمد بابا بف محمد اقيت  الس

مراكش مكبميف بسبلسؿ مف الحديد كعمى رأسيـ أحمد بابا الذم كسرت ساقو مف جراء ذلؾ لكنو 

ظؿ مع ذلؾ رابط الجأش، كانتيز أقرب فرصة ليستأنؼ نشاطو العممي في مراكش نفسيا. كلـ 

ـ كقد سجؿ التاريخ أمجاد أحمد بابا كآثاره َُٓٔنة يسمح لو بالعكدة إلى تنبكتك إال في س

 (ٕالعمميةكما سجؿ العارعمى ظاليمو.)

كبالقصاء عمى طبلئع الفكر ك أصحاب المعرفة كالخبرة كاضمحمت تمؾ الدكلة كأخذت  

في االنحطاط التدريجي حتى سقطت نيائيان بحمكؿ القرف الثامف عشر الميبلدم ككاف مف 

الكارثة المأسكية أف تشيد المجتمعات اإلسبلمية في غرب أفريقيا التردم  الطبيعي بعد حدكث تمؾ

الخمقي كالعممي كالديني األمر الذم أدل إلى إبتعاث فكر اإلصبلح كحركات الجياد سكاء بصفة 

فردية أك جماعية عمى أيدم المصمحيف مف أبناء قبائؿ الفكالني كالماندنغك، السيما في مناطؽ 

تاتكرك كفكتا جممك في كؿ مف نيجيريا كمالي كالسنغاؿ كغينيا كمكرينانيا* صككتك كماسينا كفك 

ككاف ىؤالء الدعاة كالمصمحكف     يستيدفك ف فيما يقكمكف بو مف تمؾ الحركات تحقيؽ 

االصبلحات الدينية كاالمتثاؿ لمنظريات العقائدية المتضمنة في أعماؿ ركاد الفكر األكائؿ مف 

بابا كعثماف داف فكدم كأحمد لكبك كعمر الفكتي كسيدم مختار الككنتي  (:المغيمي كأحمدٖأمثاؿ)
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كمحمد األميف الكانمى    ، الذيف عممكا إلقامة كيانات إسبلمية في منطقة الغرب األفريقي ابتداء 

 مف القرف التاسع عشر الميبلدم.

ياجريف مف كمف أىـ النجاحات التي حققكىا إنشاء ديار اإلسبلـ إليكاء المجاىديف كالم 

المسمميف ، في غرب أفريقيا، كبذلؾ استطاعكا إعادة رسـ الخريطة الجغرافية لممنطقة برمتيا. كما 

أكجدكا بفضؿ نشر الثقافة العربية اإلسبلمية فحكؿ العمماء كالمجاىديف ككتاب األدب العجمي 

، كيرزت نتيجة  اإلسبلمي ، لمخاطبة الناس، ككانكا ينظمكف مف خبللو قصائدىـ كخطبيـ الدينية

 (.ٗذلؾ شخصيات إسبلمية أفريقية كثيرة في تاريخ المنطقة)

كفي رأم الباحث بأننا إذا نظرنا لتكطيف اإلسبلـ نجد أف عامؿ االندماج  في الثقافة  

العربية اإلسبلمية كبالمصاىرة كالزكاج كباإلقامة أصدر تمكـ الركاد األفارقة المشار إلييـ في حقؿ 

 مية. كيمكف تمخيص حركة المد العربي اإلسبلمي في أفريقيا في اآلتي:الثقافة اإلسبل

قامة كيانات سياسية عربية إسبلمية في  ظيكر المراكز اإلسبلمية كالمراكز التجارية كا 

الساحؿ الشرقي كفي غرب أفريقيا مثؿ زيمع كسكاكف كىرر كمقديشك كباضع كمصكع حتى 

رت تمبكتك كجني ككانك كتطكرت المراكز اإلسبلمية مكزمبيؽ أما غربان كجنكب الصحراء فقد ظي

إلى سمطنات كدكيبلت كقد درجت المصادر اإلسبلمية عمى تسمية الكيانات الشرقية بدكؿ الطراز 

اإلسبلمي ، ألنيا عمى جانب البحر األحمر كالمحيط اليندم كالطراز لو كتشتمؿ ىذه )الصكماؿ 

سرخا، بالي ، جاز كجزيرة دىمؾ كعدؿ(.اما شرقا برز  السبعة( ، ) أكقات(، ) داكراك( ، أرابيني،

حزاـ الممالؾ السكدانية مثؿ سمطنة سنار اإلسبلمية كالمسبعات كدارفكر، ككدام ككانـ كمممكتي 
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غانا كمالي ثـ خبلفة صكتك. كالقاسـ المشترؾ بيف كؿ ىذه الممالؾ كالدكيبلت كالسمطنات ، أنيا 

بمجيكدات محمية كنبتت قياداتيا مف البيئة المحمية  سمطنات أفريقية محمية تطكرت كبرزت

كطكرت ثقافتيا كحركتيا االجتماعية عمى ىدل الثقافة اإلسبلمية ، كنيضت الحركة العممية فييا 

عمى الحرؼ العربي كلـ تبرز ىذه السمطنات نتيجة لفتكحات إسبلمية إنما جاءت نتيجة لتفاعؿ 

كعطاء حتى برزت سمطنات كممالؾ إسبلمية تمثمت  حركة الثقافة اإلسبلمية عبر عممية أخذ

 (َُالثقافة اإلسبلمية كعبرت عنيا في صكرتيا المكضكعية في أيطرىا األفريقية)

 المحكر الثالث

 المالمح العامو مظاىر الحضارة اإلسالمية في ممالؾ جنكب الصحراء

 رابطة الديف:

بطة الديف، كلعمو مف المستحيؿ لعؿ أقكل الركابط التي تدعك إلى الدعـ كالتكامؿ ىي را

في ىذه العجالة تتبع انتشار كتطكر اإلسبلـ في أفريقيا جنكب الصحراء في منطقة الساحؿ كلكف 

مف الممكف أف ناشير إجماالن إلى انتقاؿ اإلسبلـ عبر الصحراء الكبرل إلى الجزء الجنكبي مف 

طؽ اإلسبلمية كخاصة الممثميف حيت أفريقيا الغربية لـ يتـ إال بعد اف عـ اإلسبلـ سكاف المنا

امنت          الطرؽ الصحراكية بإسبلـ الممثميف كحفر اآلبار لمرم كما فعؿ عبدالرحمف بف 

ـ( ثـ قامت دكلة األدارسة كبذلت جيدان كبيران في سبيؿ نشر َُِّ-ق ُِٕحبيب الفيرم )

عمى قبائؿ الممثميف نتيجة  –اإلسبلـ في الصحراء الكبرل أما الفتح الكبير فقد جاء لئلسبلـ 

بعبد ا هلل بف ياسيف الذم أنشأ لو رباطان في –لئلتصاالت التي قاـ بيا يحي بف إبراىيـ الجدالي 
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ـ( فكجدكا َُٕٖ -ٔغانةَُٕجزيرة عند مصب نير السنغاؿ كاستكلى أتباعو عمى إمبراطكرية )

 أف بيا أحياء لممسمميف.

ـ( أكؿ مايات برنك المسمميف َُٕٗ-ََُُؿ )كيعتبر المؤرخيف المام أكـ بف عبدالجمي

كلعؿ ما جعميـ عمى ىذا االعتقاد رغـ كجكد مف سبقو مف الحكاـ المسمميف شيرتو اإلدارية 

ـ( أعظـ ممكؾ برنك المسمميف إذ ُُُٓ-َُٕٗكالعسكرية كما يعتبر خميفتو دكنمو بف أكـ )

 (.ُُبمغت في عيده درجة كبيرة مف القكة كاإلتساع)

ممكة مالي اإلسبلمية ىي ثالثة الممالؾ اإلسبلمية في غرب أفريقيا تاريخيان كتعتبر م

ـ( إذ ُُّّ -ُُِّكلكنيا أكسعيا شيرة كأسمـ أكؿ سبلطينيا عمى اإلطبلؽ فيكمانسى مكسى )

بمغت دكلة مالي اإلسبلمية في عيده ذركة مجدىا كقكة اتساعيا فمؤلت شيرتو اآلفاؽ بمككب 

المصادر أنو كاف بصحبتو خمسمائة عبد في يد كؿ عبد عصا مف  ـ كتذكرُِّْحجة المييب 

 (.ُُذىب في كؿ منيا خمسائة مثقاؿ)

 مظير المغة كاالستعراب المغكم في ممالؾ جنكب الصحراء:

يتبيف مظير المغة في عامؿ االستعراب المغكم في منطقة الساحؿ األفريقي، حيث أف  

احمي كبالطبع أيضان فإف رابطة المغة ىي رابطة ثقافية انتشار المغة العربية في ىذا اإلقميـ الس

( المغكم كالحضارم الذم ُِذات جذكر ضاربة في إخكة الديف بمعنى آخر فإف االستعراب )

جبلالن لمغة القرآف إشتمؿ  ارتضتو بؿ سعت في سبيمة المجمكعات السكانية ليذه األقاليـ حبان كا 
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المغات المحمية تفاكتان ما بيف االستعراب التاـ إلى أيضان عمى درجات متفاكتة مف التفاعؿ مع 

 (.ُّالتأصيؿ التاـ متمخضاعف تبني المياجريف العرب لمغة العربية بدالن عف لسانيـ األصمي)

كىكذا بينما نجد المجمكعات المختمفة تخمت عف لغاتيا األصمية كاتخذت العربية لغة أـ  

كشماؿ الكميركف كالسنغاؿ حيث نجد العديد مف  ليا كما حدث لمنكبة في السكداف كشماؿ تشاد

المغات األفريقية المحمية استكعبت مفردات كجمبلن عربية كما حدث لغة الفكالني 

 كاليكساككالمغةالبكالكية كالماندنجية كلغة الكلؼ.

كمنذ السنكات األكلى النتشار اإلسبلـ في منطقة الساحؿ األفريقي فإف ىذه الشعكب  

يـ المغة العربية كمبادئ اإلسبلـ كتطمؽ صيحات االستنجاد ألصكليا العربية في كانت تسعى لتعم

منطقة الشرؽ االفريقى انيا تتبدد في رماؿ الصحراء كيبدك أنيا سمعت فيما كراء البحار في أكربا 

 كاألمريكيتيف فجاءكا بديف جديد كلغة جديدة.

كذجان لتبلقح كتمازج أفريقي أصيؿ ختامان يمكف القكؿ أف عشيرةالمغات األفريقية تمثؿ نم 

شمؿ كؿ األعراؽ األفريقية مف سامية كحامية كزنجية، كمختمؼ المعتقدات السماكية كالكثنية  ، 

كشمؿ أرجاء كاسعة مف القارة تغطي كؿ شماؿ أفريقيا مف سيناء إلى األطمسي كشرؽ القارة 

 (.ُْكغربيا كأجزاء مف كسطيا)

 المحكر الرابع

 ثقافية في ممالؾ أفريقيا جنكب الصحراءأىـ األنشطة ال
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كانت الطرؽ التجارية التي انتشر اإلسبلـ بيا بمثابة حمقة اإلتصاؿ التي ربطت  

المسمميف في مناطؽ أفريقيا النائية بالمراكز الثقافية كالسياسية اإلسبلمية في العالـ اإلسبلمي 

اكز لمتعميـ اإلسبلمي كأنشطتو التي آنذاؾ. ككانت المدف التجارية في تمؾ األماكف ىي عينيا مر 

(. ككانت مدينة تنبكتك إحدل تمؾ ُٓينبعث منيا      نفكذ العمماء كشيرة الممكؾ المسمميف)

المدف التي اشتيرت باألنشطة التجارية كالثقافية اإلسبلمية في القرف الرابع عشر الميبلدم، كما 

( المقصد ال رئيس لحركة التجارة عبر الصحراء. كتحكلت أصبحت مدينة كالتو )في مكريتانيا اليـك

 المدنيات إلى مركز ثقافي في الغرب األفريقي.

تأسست مدينة تنبكتك في القرف الحادم عشر الميبلدم عمى أيدم قبائؿ الطكارؽ  

الصحراكية. كمف حينو بدأت الحركة التجارية تتدفؽ مف شماؿ أفريقيا إلى تمؾ المدف كمنيا إلى 

أفريقيا. كفي النصؼ الثاني مف القرف الرابع عشر احتمت تمؾ المدينة مكاف بقية أجزاء غرب 

الصدارة كتفكقت عمى مدينة )كالتو( كمركز تجارم ، كمف ثـ أخذت أعداد كبيرة مف العمماء 

تياجر إلييا كتستقر بيا تدريجيان. كقد اشتيرت تنبكتك في القرف الخامس عشر باألنشطة الثقافية 

تصؼ ممؾ مالي منسي مكسى بالتديف كتقكل اهلل ،كشجع شعبو عمى طمب اإلسبلمية المميز  ة كا 

بداء االحتراـ لعمماء الديف كطمبة العمـ. كأخذ يرسؿ كثيران مف طبلب العمـ إلى مدينة فأس  العمـ كا 

المغربية لتحصيؿ العمكـ العربية كاإلسبلمية، كامتاز الممكؾ المتعاقبكف بعده بيذه الخصمة 

أف إنيارت الدكلة. كيدؿ الحديث اآلتي المنسكب إلى أحد عمماء تنبكتك كىك  كالممارسة إلى

( عمى صدؽ ىذا الخبر: )) أتى سيدم ُِْٔ-ُُْٔالشيخ سيدم يحيى التادلى  المتكفى) 

عبدالرحمف النيمي مف الحجاز كاستقر في تنبكتك ككجد بيا كثيرامف الفقياء السكدانييف بتفكقيـ 
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سافر ىك أيضان إلى مدينة فاس لداسة الفقو ليعكد بعد ذلؾ إلى مدينة في عمكـ الفقو قرر أف ي

 تنبكتك كيستقر بيا نيائيان((.

ككاف ىناؾ مسجداف كبيراف بمدينة تنبكتك في نياية القرف الخامس عشر، كىما الجامع  

الذم بناه الممؾ منسا مكسى في القرف الرابع عشر كجامع سانككرم الذم أصبح فيما بعد أكؿ 

معة تعميمية في أفريقيا جنكب الصحراء . ككاف الجامع المركزم الذم تقاـ فيو صبلة الجمعة جا

 يقع في الجزء الغربي مف المدينة بينما يقع جامع سانككرم في الجزء الشمالي منيا.

كتعتبر منطقتو جاذبة لمنازحينالذيف نزحكا مف مناطؽ كالتو كجيني كالمناطؽ الصحراكية  

حكؿ ىذا الجامعة فيما بعد إلى مركز ثقافي كبير لدراسة العمكـ اإلسبلمية عمى النائية. كقد ت

غرار الجامعة األزىر بالقاىرة كجامعة القركييف بفاس جامعة الزيتكنة بتكنس. كاستكطف أفراد 

األسر التي اشتيرت بالتبحر في العمكـ اإلسبلمية بمدينة تنبكتك، كظير فييا أجمة العمماء الذيف 

كران حيكيان في مجاؿ الثقافة العربية كاإلسبلمية . ككانكا ينتمكف إلى عائمتي العالـ اقيت لعبكا د

أندؽ محمد كالفقيو محمد كالعالـ أحمد بابا بف عبداهلل أندؽ بف محمد  اقيت، قاضي مدينة تنبكتك 

( كاف ىك جدم األكؿ الذم كرس حياتو في خدمة العمـك ُٔالذم عاش في القرف الخامس عشر)

 العربية كالثقافية اإلسبلمية.

... اتصفت تمؾ الفئة مف العمماء بحمؿ كميات مف أميات الكتب كالمخطكطات  

العظيمة التي تتعمؽ بثقافتيـ اإلسبلمية ىذه المخطكطات القيمة أتكا بيا مف خبلؿ رحبلتيـ إلى 

 الحج.
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 خاتمة:

ي لمقارة األفريقية بيف خمص البحث إلى أف سكاف الساحؿ األفريقي الممتد في حزاـ عرض 

درجة شماؿ خط االستكاء كالذم يشمؿ كبل مف مكريتانيا كالسنغاؿ  َِدرجة ك َُخط عرض 

كمالي كفكلتا العميا كالنيجر كتشاد كالسكداف كأثيكبيا كاألجزاء الشمالية مف سراليكف كساحؿ العاج 

لعالـ اإلسبلمي كركابط الدـ كغانا كداىكمي كبنيف كنيجيريا كالكميركف كالصكماؿ تربطيـ بباقي ا

كالديف كالمغة كقد كانكا في الماضي قادريف عمى القياـ بكاجب الدفاع عف اإلسبلـ فيما يمييـ مف 

جيات بؿ ساىمكا في الدفاع عنو في قمب المنطقة اإلسبلمية أياـ محنتيا بالصميبيف أما اآلف فقد 

القياـ بيذا الكاجب كىـ يشكمكف حزامان أعجزتيـ السياسات األستعمارية كالككارث الطبيعية عف 

جنكبيان لمعالـ اإلسبلمي كعمقان إستراتيجيان أساسيان. فمكؿ ىذه األسباب كغيرىا فإنو مصمحة الدكؿ 

ال فإنيا ستجد مف يقكـ بيذا الدكر نيابة عنيا فمف  اإلسبلمية أف تقكـ بمساندتيـ كمؤازرتيـ كا 

 قتصادية.يقاسميا األرباح الدينية كالسياسية كاال

يكحي كاقع الحزاـ الساحمي بالعديد مف أكجو العكف الذم يمكف أف تقدمو الدكؿ اإلسبلمية  

 ليذا اإلقميـ كخاصة في مجاؿ المشاريع التنمكية المتكاممة.

 المراجع

د. عبدالرحمف أحمد عثماف، التضامف اإلسبلمي مع شعكب الساحؿ األفريقي ، مجمة  -ُ
 ـ.ُٓٗٗعشر ، يناير  دراسات أفريقية العدد الثاني

 الصفحة نفسيا.   -ِ
 الصفحة نفسيا.  -ّ
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 ـ.َُٗٗ، ُّالمركز اإلسبلمي في الخرطكـ، العدد
ات أفريقية، عمي عبداهلل الخاتـ، مقاؿ بدكرية: )) اإلسبلـ في السكداف الغربي( مجمسة دراس -ٗ

 العدد األكؿ الخرطـك
سبلـ كالسياسة في السكداف، مجمة دراسات أفريقية ،الخرطكـ. -َُ  مدثر عبدالرحيـ ، اإلو
د. الطاىر محمد داؤد، عشرة المغات األفريقية كاآلسيكية كنمكذج لمتداخؿ كالتكاصؿ،  -ُُ

، ممتقى الجامعات األفريقية، الكتاب األكؿ ، جامعة أفريقيا العالمية ،الخر   ـ.ََِٔطـك
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 خص.المم                                          
تتمثؿ مشكمة الدراسة في السكاؿ الرئيسي ما كاقع تاثير نظـ المعمكمات عمى الرقابة المالية 

معرفة كاقع  نظـ ىدفت الدراسة إلى كاإلداريةفي البنكؾ السكدانية العاممة بكالية الجزيرة،
باالضافة  المعمكمات في البنكؾ السكدانية، ككذلؾ معرفة أثر نظـ المعمكماتعمى الرقابة اإلدارية،

استخدـ الباحثكف المنيج التحميميالكصفي، كثـ إلى معرفة أثر نظـ المعمكمات عمى الرقابة المالية. 
عنصر كزعت عمى عينة عشكائيةمف البنكؾ العاممة بكالية  ِٗتصميـ استبانة مككنة مف 

ؿ ارتباط التكرارات كالنسب المئكية، الكسط الحسابي، كمعامالجزيرة،كتـ استخداـ االحصاءات؛ 
خمصت الدراسة . (spssمف خبلؿ برنامج الحـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية )الرتب سبيرمان

حصمت جميع فقرات  مدم جاىزية نظـ المعمكمات المستخدـ في البنكؾ السكدانية العاممة ؛إلى
غ ( أم أف الكزف النسبي بمَّ.ْبكالية الجزيرة مف قبؿ مجتمع الدراسة عمىى متكسط حسابي )

تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف نظـ المعمكمات كالرقابة اإلدارية، ككذلؾ  %(،كمأ.َٖ)
تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف نظـ المعمكمات كالرقابة المالية .يكصي الباحثكف؛ بضركرة 

بجكدة مخرجات نظـ المعمكمات التي تدعـ متخذ القرار في مجاؿ الرقابة اإلدارية االىتماـ 
بمككنات نظـ المعمكمات )اجيزة،برمجيات،شبكات، مكارد كالمالية، ككذلؾ ضركرة االىتماـ 

 بشرية، عمميات(، كأخير يكصي الباحثكف ضركرة اجراء مزيد مف الدراسات في ىذا المجاؿ
 .نظـ المعمكمات ، الرقابة اإلدارية كالمالية ، البنكؾ السكدانيةالكممات المفتاحية: 

 

Abstract 
The problem of the study is represented in the main question of what is 
the reality of the effect of information systems (IS) on financial and 
administrative control in Sudanese banks operating in the state of the 
island. Financial. The researchers used the descriptive analytical 
method, and then designed a questionnaire consisting of 29 elements 
and distributed to a random sample of banks operating in the state of 
the island, and the statistics were used. Frequencies, percentages, 
mean, and Spearman rank correlation coefficient through the Statistical 
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Package for Social Sciences (SPSS) program.The study concluded: All 
the paragraphs of the extent of the readiness of the (IS)used in the 
Sudanese banks operating in the state of the island by the study 
community obtained an average of (4.03), meaning that the relative 
weight was (80.6%), and there is a statistically significant relationship 
between (IS)and administrative control, and there is also a related 
relationship Statistical significance between (IS)and financial control. 
Researchers recommend: The need to pay attention to the quality of the 
outputs of (IS)that support the decision-maker in the field of 
administrative and financial control, as well as the need to pay attention 
to the components of (IS)(hardware, software, networks, human 
resources, operations), and finally the researchers recommend the need 
to conduct more studies in this area 
Keyword:information systems , administrative and financial control 
,Sudanese banks. 

 المقدمة: 
دخالو إلى أنظمتيا،  تتجو الكثير مف المؤسسات الحككمية إلى تفعيؿ الحاسكب كا 
كذلؾ بيدؼ االستفادة مف تكنكلكجيا المعمكمات لما ليا مف أثار عمى الكفاءة 
كاإلنتاجية، حيث تعد تكنكلكجيا المعمكمات ضركرة ال غنى عنيا في العصر الحالي 

دل إلى تفعيؿ التكاصؿ كالتفاعؿ بيف مستخدمي كخاصة في مجاؿ االتصاالت مما أ
المعمكمات. كتسعى البنكؾ الى تحسيف استخداـ المكارد كالمحافظة عمييا مف اليدر 

الشبيؿ، كالضياع مف خبلؿ رقابة شاممة كمستقمة تساعد عمى التخطيط المستقبمي. ) 
زكيد نظـ المعمكمات المصدر الرئيسي لت كتعتبر(َُِّعكف ك المكمني، محمد، 
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اإلدارة بالمعمكمات المناسبة لمساعدتيا في عممية اتخاذ القرار اإلدارم الرشيد، كتسيـ 
في زيادة قدرة اإلدارة عمى أداء كظائفيا مف تخطيط كرقابة كاتخاذ القرارات )حايؾ، 

ََِٕ) 
 : مشكمة الدراسة

مستخدمة تتمثؿ مشكمة الدراسة في السكاؿ الرئيسي ما كاقع  تاثير نظـ المعمكمات ال
 في البنكؾ عمى الرقابة المالية كاإلدارية، كيتفرع منو األسئمة الفرعية اآلتية:

 ما كاقع  نظـ المعمكمات في البنكؾ العاممة بكالية الجزيرة؟ (1
ما تاثير نظـ المعمكمات عمى الرقابة اإلدارية كالمالية في البنكؾ العاممة بكالية  (2

 الجزيرة ؟
 لرقابة اإلداريةفي البنكؾ العاممة بكالية الجزيرة ؟ما تاثيرنظـ المعمكمات عمى ا (3
 ما تاثير نظـ المعمكمات عمى الرقابة المالية في البنكؾ العاممة بكالية الجزيرة ؟ (4

 : تيدؼ الدراسة الى تحقيؽ ما يمي:أىداؼ الدراسة
 معرفة كاقع  نظـ المعمكمات في البنكؾ العاممة بكالية الجزيرة. .ُ
مات عمى الرقابة اإلدارية كالمالية في البنكؾ معرفة تاثير نظـ المعمك  .ِ

 العاممة بكالية الجزيرة .
معرفة تاثير نظـ المعمكمات عمى الرقابة اإلداريةفي البنكؾ العاممة  .ّ

 بكالية الجزيرة.
معرفة تاثير نظـ المعمكمات عمى الرقابة المالية في البنكؾ العاممة  .ْ

 بكالية الجزيرة .
متخذ القرارات في االستفادة مف مميزاف نظـ  تقديـ التكصيات التي  تساعد .ٓ

 .المعمكمات في ضبط الرقابة اإلدارية كالمالية
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 أىمية الدراسة :
تنبع اىمية الدراسة مف امكانيات نظـ المعمكمات في تكفير المعمكمات ذات جكدة 

 عالية تساىـ بصكرة كبير في فعالية الرقابة المالية كاإلدارية في البنكؾ السكدانية .
تمت صياغة فرضيات الدراسة بما يتناسب مع أىدافيا كبشكؿ : فرضيات الدراسة

 يجيب عف أسئمة الدراسة، ككانت عمى النحك اآلتي:
  تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف نظـ المعمكمات كالرقابة اإلدارية كالمالية في

 البنكؾ العاممة بكالية الجزيرة
 ظـ المعمكمات كالرقابة اإلداريةفي البنكؾ تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف ن

 العاممة بكالية الجزيرة.
  تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف نظـ المعمكمات كالرقابة الماليةفي البنكؾ

 العاممة بكالية الجزيرة.
 الدراسات السابقة: 

 المعمكماتنظاـ  في الداخمية الرقابة (بعنكاف دكرٕٓٔٓ)ىمدني ك الغباف،دراسة
 كردستاف إقميـ في المصارؼ مف عينة عمى تطبيقية االلكتركني دراسة المحاسبي

 العراؽ
 في مساىمتو  مدل لبياف كأساليبيا الداخمية الرقابةب عؿ التعرؼ الى البحث ىدؼ
 تـ حيث االلكتركني المحاسبي نظاـ المعمكمات ظؿ في المصرفية السبلمة تحقيؽ
ليذا  عدتات استبيان استمارة بكاسطة ارؼمص عشرة شممت ميدانية دراسة إجراء

 إحصائية نماذج كاستخداـ آليا معالجتيا ك كتشغيميا البيانات إدخاؿ كتـ الغرض
ثباتيا. كاىـ نتائج البحث ىناؾ الفرضية الختبار  حصائيةإ داللة معنكم ذا دكر كا 
 صحة ضماف مف كؿ تحقيؽ في عمى التطبيقات كالرقابة العامة الرقابة ألساليب
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نتاجية  في ب تنمية الكفاية اإلالمصارؼ،بجان مف قب المعدة المعمكمات كمصداقية
ة داريعمى االلتزاـ بالسياسات اإلكاجبات كمياـ  المصارؼ ، فضبل " عف التشجيع 

دارة كحماية المكجكدات كالممفات كالمعمكمات في كالمحاسبية المرسكمة مف قبؿ اإل
تبلعب . كتكصي الدراسة بضركرة تكفير المصارؼ ، ككشؼ  األخطاء كالغش كال

رقابة داخمية فعالة تكاكب التطكرات في بيئة تكنكلكجيا المعمكمات اإلدارية كالمالية 
.ككما يتطمب البحث  في أمكانية تحديثو  ما يمكف  مف الكفاءة كالفاعمية 

 .كاالقتصادية
ثرة عمى رقابة (،ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العكامؿ المؤ ٕٚٓٓدراسة )الحايؾ ،

ديكاف المحاسبة في بيئة نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة مف كجية نظر 
كقد أجريت الدراسة عمى مدققي ديكاف  ،مدققي ديكاف المحاسبة العامميف في الميداف

المحاسبة األردني العامميف في الرقابة عمى الدكائر كالمؤسسات الحككمية التي 
لمحاسبي. كلتحقيؽ ىذا اليدؼ سعت الدراسة إلى بياف تستخدـ الحاسكب في العمؿ ا

أثر عكامؿ اإلدراؾ كالمعرفة كالتأىيؿ كالمكاصفات الفنية لمنظـ المحكسبة عمى رقابة 
الديكاف. كقد استخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية الكصفية كاألساليب اإلحصائية 

ستخدمت  النسب المئكية االستداللية، لتحميؿ البيانات كاختبار الفرضيات ، حيث ا
(.كقد أظيرت T-Testكالتكرارات، كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم، كاختبار)

الدراسة أف رقابة الديكاف في بيئة نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة تتأثر  نتائج
بعكامؿ اإلدراؾ كالمعرفة كالتأىيؿ كالتدريب كمكاصفات النظـ كأساليب التدقيؽ 

دقيؽ. كما أشارت النتائج إلى عدـ كجكد تبايف لتأثير عكامؿ اإلدراؾ كخطكات الت
كالمعرفة كالتأىيؿ كالتدريب يعزل إلى العكامؿ الديمكغرافية لممدققيف، كعدـ كجكد 
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كالتأىيؿ كالتدريب كمكاصفات النظـ كأساليب التدقيؽ تبايف لتأثير )اإلدراؾ كالمعرفة 
 دققيف.كخطكات التدقيؽ( يعزل لمراكز عمؿ الم

( بعنكاف :نظـ المعمكمات اإلدارية كدكرىا في الرقابة ٖٕٔٓدراسة حناف عدكـ ) 
، ىدفت الدراسة  عمى انشطة البنكؾ التجارية دراسة حالة البنؾ الكطني الجزائرم

الى  فيـ مدم تكفر نظـ معمكمات ادارية لتسييؿ عممية الرقابة في البنكؾ كتكفر 
كير خدمات البنكؾ كجذب عمبلء جدد. كاتبع البحث قاعدة بيانات ذات مصداقية لتط

المنيج التحميمي الكصفي ، كاىـ النتائج اف نظـ المعمكمات ىك مجمكعة متكاممة 
تحتكم اجيزة كافراد كعمميات كقاعدة بيانات تساعد المؤسسة عمى أداء كظائفيا عمى 

كاتخاذ القرارات اكمؿ كجو، ككذلؾ تساعد المعمكمات المديريف عمى التخطيط كالرقابة 
االدارية داخؿ المؤسسة كتمؾ المديريف عمى تجميع كاسترجاع المعمكمات بسيكلة في 
الكقت المناسب. كتكصي الدراسة بضركرة استخداـ نظـ المعمكمات لحفظ المعمكمات 
مف التمؼ الذم ىدىد ىذه المعمكمات، ضركرة تكفير حكاسيب بمكاصفات جيدة، 

 لبيانات عمي كافة مراحميا كتدريب العامميف.ضركرة الرقابة عمى تدفؽ ا
 االتفاؽ:

. تؤثر نظـ المعمكمات المحاسبية عمى فاعمية الرقابة المحاسبية في البنكؾ التجارية ُ
األردنية، كأف ىناؾ أثرا إيجابيا لنظـ المعمكمات المحاسبية عمي فاعمية الرقابة 

إنتاج معمكمات تساعد في  اإلدارية في البنكؾ التجارية األردنية حيث تعمؿ عمي
 ((ََِٔاتخاذ القرارات اإلدارية. ) القضاة )

عمى  كالرقابة العامة الرقابة ألساليب احصائية داللة معنكم ذا دكر . ىناؾِ
ؿ مف قب المعدة المعمكمات كمصداقية صحةف ضماف م كؿ يتحقيؽي ف التطبيقات

 ((ََُِالمصارؼ. )ىمدني،ثائر، )
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ي بيئة نظـ المعمكمات المحاسبية المحكسبة تتأثر بعكامؿ . أف رقابة الديكاف فّ
اإلدراؾ كالمعرفة كالتأىيؿ كالتدريب كمكاصفات النظـ كأساليب التدقيؽ كخطكات 

 (ََِٕ)الحايؾ ، .التدقيؽ
. تساعد المعمكمات المديريف عمى التخطيط كالرقابة كاتخاذ القرارات اإلدارية داخؿ ْ

جميع كاسترجاع المعمكمات بسيكلة في الكقت المؤسسة كتمؾ المديريف عمى ت
 .((َُِّ)حناف ) .المناسب

 
 

 االطار النظرم
عبارة عف "مجمكعة مف العناصر التي تشكؿ ما يدعي بمككنات  تعريؼ النظاـ

النظاـ التي تككف إما عبارة عف مككنات مادية مثؿ الحكاسب أك الشاشات أك خطكط 
لطباعة أك مككنات معنكية مثؿ البرامج ك االتصاؿ ك الكرؽ ك أدكات الكتابة ك ا

الممفات ك األنظمة ك القكانيف ك التعميمات ك العبلقات ىي كؿ ما يعمؿ عمي ربط 
مككنات النظاـ مع بعضيا بحيث تشكؿ ىذه العناصر منظكمة نافعة تؤدم كظيفة 

 (ُٕ،ص  ََِّمعينة أك مجمكعة مف الكظائؼ" )قاسـ ، 
عمي أنو مجمكعة مف اإلجراءات التي تقـك بجمع ،  : يمكف تعريفةنظاـ المعمكمات

كاسترجاع كتشغيؿ كتخزيف كتكزيع المعمكمات، لدعـ اتخاذ القرارات كالرقابة عمي 
التنظيـ، باإلضافة إلي ذلؾ يمكف لنظاـ المعمكمات أف يساعد المدراء كالعامميف في 

 (. تحميؿ المشاكؿ كتطكير المنتجات المقدمة كخمؽ المنتجات الجديدة
 (ُْ،صَََِ)البكرم،
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: مجمكعة مف العناصر المترابطة كالمؤلفة مف األفراد، االجراءات، نظـ المعمكمات
كاآلالت، كالمعدات التي يعمؿ عمي تكفير المعمكمات البلزمة لئلسياـ في عممية 
اتخاذ القرارات اإلدارية كمباشرة القياـ بالميمات المنكطة بيـ ، كما تسيـ في الرقابة 

 (ّْ،صََِْخمية لحماية المنشأة. ) السامرائي كالزعبي ،الدا
 النظـ األربعة التي تخدـ المستكيات التنظيمية

بسبب كجكد اىتمامات متباينة كمختمفة، ككذلؾ تخصصات كمستكيات متباينة، 
كمختمفة في المنظمة، فإف ىنالؾ أنكاعان مف النظـ فييا نكع مف التبايف كاالختبلؼ، 

نظاـ معمكمات منفرد كاحد يمكف أف يزكد كؿ المعمكمات التي  حيث أنو ال يكجد
تحتاجيا المنظمة، بمستكياتيا المتعددة كمف جانب أخر فإنو مف الممكف تقسيـ 
كتصنيؼ نظـ المعمكمات، عمى اساس المستكيات التنظيمية األساسية التي تقدـ 

 ت األعمى كاآلتي:الدعـ ليا، ابتداءن مف المستكيات الدنيا كصعكدان إلى المستكيا
 (ٖٓ،صََِٔ)ياسيف،

: يمثؿ القاعدة األساسية Operational levelنظـ معمكمات مستكل العمميات  . أ
( حيث يساعد اإلدارة الدنيا عمي تيسير ٓٗ، صََِِلحركة المنظمة،)عبدالحميد،

العمؿ اليكمي في المنظمة كيشتمؿ عمى إدارة عممياتيا حيث يقـك بتصنيؼ العمميات 
، الترتيب، التمخيص، التخزيف لمبيانات كاليدؼ األساسي ليذه النظـ ىك الحسابية

اإلجابة عف األسئمة المتكررة المرتبطة بالعمؿ كحؿ المشكبلت اليكمية التي تكاجو 
 (.ّٔ، صَََِالمنظمة )البكرم،

: تساعد في تنمية المعارؼ knowledge levelنظـ معمكمات المستكل المعرفي . ب
مميف في المنظمة، كالغرض األساسي منيا اكتشاؼ كتنظيـ كالمعمكمات لدل العا
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كدمج المعمكمات الحديثة في العمؿ مف خبلؿ التعرؼ عمى نظـ تصميـ المكاتب 
 (ُٖٖ، ََِٕكالعمؿ المكتبي كالتطبيقات السريعة كالدقيقة لؤلعماؿ اليكمية )إدريس 

ى دعـ : تعمؿ عمManagement levelنظـ المعمكمات المستكم اإلدارم   .ج
دارة األنشطة المتعمقة باألشراؼ كالتكجيو كالرقابة  في  كمراقبة كمراجعة اتخاذ القرار كا 
اإلدارة الكسطي كغالبان ما تدعـ القرارات المييكمة باالعتماد عمي مصادر المعمكمات 

 (ّٓص:ََِٕمف داخؿ كخارج المنظمة )النجار،
: تمكف اإلدارة MTRATEGIC LEVELنظـ معمكمات المستكل االستراتيجي   .د

العميا مف مكاجية التحديات طكيمة األجؿ كتدعـ نشاطات التخطيط طكيؿ األجؿ في 
( حيث يتـ التكيؼ ٓٗ، صََِِكؿ مف البيئة الداخمية كالخارجية )المغربي،

كاالستجابة لممتغيرات الخارجية لتدعيـ القدرات التنظيمية. كتمعب نظـ المعمكمات 
اسيان في جميع مراحؿ اإلدارة االستراتيجية ، كخاصة عند كضع االستراتيجية دكران أس

األىداؼ ، كما تقدـ ىذه النظـ المدخبلت المعمكماتية المطمكبة التخاذ القرارات 
 (ْ،صَََِاالستراتيجية . )سمطاف،

 دكر نظـ المعمكمات اإلدارية في اإلدارة:
في تسييؿ كدعـ العممية  تضمنت نظـ المعمكمات اإلدارية نشاطيف رئيسييف يساىماف   

 اإلدارية كىي:
 أ. إنشاء التقارير: يمكف التقسيـ التقارير اإلدارية إلى أربعة أنكاع  كاآلتي:

التقارير المجدكلة: تنتج تمؾ التقارير بصكرة دكرية لتكفير احتياجات المنظمة مف  -
 المعمكمات كالتي تـ تكقعيا خبلؿ تصميـ نظـ المعمكمات اإلدارية.

ر غير مجدكلة : يتـ إنتاج التقارير عند طمبيا بكاسطة المستخدـ، حيث أنيا التقاري -
 لمكفاء بالحاجات الغير متكقعة مف المعمكمات.
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التقارير االستثنائية: تيدؼ إلى تقديـ معمكمات تتطمبيا حاالت أك ظركؼ غير  -
 متكقعة.

 شغيمية.التقارير التفصيمية: ىي تمؾ التقارير التي تستخدـ في المستكيات الت -
ب. عمميات االستفسار: إف االستفسار ىك بديؿ لمتقارير الخاصة، كعمى المديريف أف 
يكازنكا بيف مميزات كعيكب كؿ طريقة قبؿ أف يختاركا كاحدة 

 (. ُُْ،َُُِالستخداميا)المغربي،
 الرقابة ) مفيكميا كأنكاعيا(:

العمميات  تبرز أىمية الرقابة في أنيا تكشؼ عف مكاضيع الخمؿ كالضعؼ في
اإلدارية كفي القائميف بتنفيذ ىذه العمميات ، مما يساعد في اكتشاؼ االنحرافات 
كتصحيحيا بحيث يتـ تنفيذ الخطط المكضكعة بكفاءة كفي الكقت المحدد ، كما أنيا 
تساعد في المحافظة عمي المكارد المتاحة مف اإلسراؼ كالتبذير كسكء االستعماؿ 

ة ىك التأكد مف أف األداء الفعمي قد تـ طبقا لمخطط كتبيف أف اليدؼ مف الرقاب
كالسياسات المكضكعة ، كفي حالة عدـ تطبيقيا يتـ الكشؼ عف االنحرافات كبياف 

 (َُُِأسبابيا مف أجؿ معالجتيا لمنع تكرارىا مستقببلن. )الجكيقؿ،
 أىمية الرقابة 

رية الرئيسية، تكمف أىمية الرقابة كالحاجة إلييا بكصفيا إحدل الكظائؼ اإلدا
فالمنظمة باعتبارىا الكحدة االجتماعية اليادفة، تمارس ميمات كأدكار مختمفة لتحقيؽ 
األداء المطمكب، كغالبان ما تكاجييا عند قياميا بذلؾ االنحرافات اإليجابية كالسمبية، 
قياسان بالخطط التي تعتمدىا المنظمة لتحقيؽ أىدافيا، فقد يؾ االنحراؼ الذم تقرره 

 (ُّٔ، صََِٕية الرقابة مقصكدان )ايجابيان( أك غير.:) خميؿ ك حمكد ،عمم
 :الرقابة اإلدارية الفعالة
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تيدؼ الرقابة اإلدارية كما سبؽ القكؿ إلى تنمية الكفاءة اإلنتاجية في المنشأة كيحتكم 
 ىذا النكع مف الرقابة عمى ثبلثة عكامؿ رئيسية كىي:

 رقابة كقائية ذات كفاءة: .أ
يتكفر في المنشأة مجمكعة مف معايير األداء حتى يمكف استخداميا كأساس يجب أف 

لمقاربة األداء الفعمي لؤلقساـ المختمفة كتحقيؽ أىداؼ الرقابة اإلدارية، كتتمثؿ ىذه 
المعايير في إجرارات الرقابة الكقائية التي كضعتيا المنشأة مثؿ نظاـ المكازنة كنظاـ 

جراءات كأساليب حماية التكاليؼ التجارية، كشركط إجر  اءات تعييف مكظفيف أكفاء كا 
أصكؿ المنشأة كالتي تيدؼ جميعيا إلى حماية مكارد المنشأة مف اإلسراؼ كسكء 
االستخداـ كتعد إجراءات الرقابة الكقائية معايير لؤلداء الكؼء كبدكنيا يصعب عمى 

مكسككؼ ك سيمكف إدارة المنشأة تقييـ األداء الناجح أك الفاشؿ لقسـ مف األقساـ )
 (.ِّٓ،صََِِ
ىي كظيفة مف كظائؼ اإلدارة كالتي تعني قياس كتصحيح أداء المرؤكسيف  الرقابة:

لغرض التأكد مف أىداؼ المشركع كالخطط المكضكعية لبمكغيا، كمف ثـ فيي كظيفة 
تمكف المدير مف مطابقة ما ىك فعمي كما ىك مخطط لو، كالغرض منيا اإلشارة إلى 

 (ُّْ،صََِٖكاألخطاء بقصد معالجتيا كتصحيحيا.)العبلؽ، نقاط الضعؼ 
ىي أنشطة منظمية كمنيجية تيدؼ إلى جعؿ األنشطة كالخطط المختمفة  الرقابة:

كالنتائج منسجمة مع التكقعات كالمعايير المستيدفة، في حاؿ كجكد انحرافات تؤشر 
، ََِٕي،األسباب كتتخذ اإلجراءات التصحيحية البلزمة.)العامرم ك الغالب

 (ِِْػص
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: ىي مجمكع العماؿ التي تتعمؽ متابعة تنفيذ الخطة كتحميؿ األرقاـ المسجمة الرقابة
لمتعرؼ عمى مدلكليا، ثـ اتخاذ ما يمـز مف إجراءات لتنمية كتحقيؽ األىداؼ 

 (ُِ،صََِِكمعالجة أم قصكر في تحقيقيا.)الصحف ك كامؿ،
 الرقابة حس المستكل اإلدارم: . ب

باختبلؼ المستكل اإلدارم الذم تمارس فيو، كىنا فإف الرقابة تختمؼ تختمؼ الرقابة 
في مستكل شمكليتيا كدقتيا كتفصيميا، كقد تككف رقابة استراتيجية تركز عمي كيفية 
نجازاىا عمة كافة  مراقبة تنفيذ االستراتيجيات كتساعد المنظمة عمى تحديد أىدافيا كا 

مكف أف تككف رقابة ىيكمية تيتـ بكيفية المستكيات )الكمي كالكظيفي كاألعماؿ( كي
 (ِِٖ،صََِٕإنجاز مختمؼ عناصر الييكؿ التنظيمي. )العامرم ك الغالبي،

 :تصنيؼ القرارات كفقا لممستكم اإلدارم
أ. القرارات االستراتيجية:القرارات االستراتيجية تعني بتحديد برامج العمؿ المستقبمي 

عداد الخطط المستقبمية كالس ياسات كتتعمؽ بالكضع التنافسي لممؤسسة في لممؤسسة كا 
السكؽ كتتميز قراراتيا  بالثبات النسبي الطكيؿ األجؿ ، كبضخامة االستثمارات ، 
كيمكف مف خبلليا أف تقـك المؤسسة باستغبلؿ الفرصة كتجنب التيديدات البيئية ) 

(، كبالتالي فيي تتطمب حجمان كبيرا مف المعمكمات فيي َٖ، صَََِسمطاف 
كضح بصكرة دائمة طبيعة المؤسسة كعبلقتيا بالخارج كتتصؼ بدرجة عالية مف ت

المركزية في اتخاذىا حيث تؤخذ القرارات عند قمة الييكؿ التنظيمي بكاسطة اإلدارة 
 ( ُِِ، صََِِالعميا )المغربي،

القرارات اإلدارية:كىذه القرارات يتخذىا الرؤساء أك اإلدارات أك ما يسمي باإلدارة  . ت
سطيكغالبا ما تيدؼ ىذه القرارات الي تقرير الكسائؿ المناسبة لتحقيؽ األىداؼ الك 

كترجمة الخطط أك بناء الييكؿ التنظيمي أك تحديد مسار العبلقات بيف العامميف 
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كبياف حدكد السمطة أك تقسيـ العمؿ كتفكيض الصبلحيات كقنكات االتصاؿ كما أف  
المكارد البلزمة لبلستمرار في العمؿ سكاء  مثؿ ىذه القرارات يتعمؽ بكيفية استغبلؿ

كانت مصادر مالية اك بشرية بما يحقؽ أعمي معدؿ مف األداء ) المغربي 
 (. ُِِصََِِ

ج. القرارات التشغيمية:كىي القرارات التي تتعمؽ بمشكبلت العمؿ اليكمي كتنفيذه 
المباشرة اك  كالنشاط الجارم في المؤسسة كتعتبر ىذه القرارات مف اختصاص اإلدارة

التنفيذية كما اف ىذه القرارات تتميز بانيا ال تحتاج الي المزيد مف الجيد كالبحث 
كاالبداع مف قبؿ متخذىا بؿ يتـ اتخاذىا في ضكء الخبرات كالتجارب السابقة كما اف 
اتخاذىا يتـ بطريقة فكرية ىذا فضبل عف اف مثؿ ىذه القرارات قصيرة المدل، ألنيا 

بأسمكب العمؿ الركتيني كتتكرر باستمرار، كمف امثمة ىذه القرارات تتعمؽ اساسا 
ضبط تكقيت المكظفيف ، جدكلة إجازاتيـ، تنظيـ حركة التكزيع كالنقؿ كالتسعير 

 (ِِصََِْكغيرىا ) قاسـ، 
 التطكر الحديث لنظـ المعمكمات اإلدارية

اـ الحاسكب ، حتى ارتبطت نظـ المعمكمات اإلدارية الحديثة ارتباطان كثيقان باستخد
أنناعندما نقكؿ نظاـ معمكمات " فإننا نعني أف الحاسكب ىك المككف األساسي 

 لنظامالمعمكمات. 
أف تطكر نظـ المعمكمات اإلداريةالحديثة  مر بأربع مراحؿ رئيسية :) الحسنية 

 (ّٓ،صََِِ
أ. مرحمة التركيز عمي البيانات: كىي مرحمة الخمسينيات كجزء مف الستينات 

يثاقتصرت ميمة نظـ المعمكمات قبؿ انتشار الحاسكب عمي إنتاج بيانات ح
 دكنمعمكمات
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ب. مرحمة التركيز عمي المعمكمات: كقد ركزت عمي أف الحاسكب قادر عمي 
فعؤلشياء أكثر بكثير منمجرد إنتاج  البيانات كتشغيميا كالتخزيف كاالسترجاع 

 ى المعمكمات.بمكتمكينو معالجة البيانات كاستخبلص نتائج تسم
ج. مرحمة التركيز الحديث عمي اتخاذ القرارات كاالتصاالت: كىك أسمكب جديديساعد 
المديريف عمى إنجاز أعماليـ كاتخاذ قراراتيـ كقد ظير في ىذه المرحمة مايعرؼ بنظـ 

 دعـ القرارات .
د. مرحمة التركيز عمى قكاعد المعرفة : كىي محاكلة لئلدخااللذكاء االصطناعي في 

 نظـ المعمكمات بكاسطة برامج الحاسكب كىي تكفراستشارات إدارية لممدير.
 الدراسة الميدانية

 منيجية كمجتمع الدراسة
استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي في تغطية االطار النظرم كعرض الدراسات 

عنصر حيث  ُٖالسابقة كالمنيج التحميمي الميداني كذؾ بكاسطة استبانة مككنة مف 
عيا عمى عينة مف البنكؾ العاممة بكالية الجزيرةبكاسطة عينة طبقية. قاـ تـ  تكزي

الباحثكف بتفريغ كتحميؿ اإلستبانة مف خبلؿ برنامج الحـز اإلحصائية لمعمـك 
 (. كتـ استخداـ االحصاءات االتية:spssاالجتماعية )

 التكرارات كالنسب المئكية: كقد استخدمت في عرض البيانات الشخصية الخاصة -
 بالمجيبيف.

الكسط الحسابي: كقد استخدـ لعرض اإلجابات لبعض األسئمة الكاردة في  -
 االستبانة لتعزيز التحميؿ.

: استخدـ لقياس درجة معنكية العبلقة Spearmanمعامؿ ارتباط الرتب سبيرماف  -
 بيف المتغيرات المستقمة كالمتغير الكسيط
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 مجتمع الدراسة 
العاممة في محمية شرؽ الجزيرة ، كقد تـ اختيار  يمثؿ مجتمع الدراسة البنكؾ     

ىذا المجتمع مف قبؿ الباحث الف المؤسسات المصرفية تتبع افضؿ الممارسات 
 االدارية. كاشتممت عينة الدراسة عمى البنكؾ االتية:

 ( يمثؿ عينة الدراسةُجدكؿ رقـ )
عدد  اسـ البنؾ

االستبانات 
 المكزعة

عدد 
االستبانات 

 المستممة

 نسبة
 االستجابة

 %ََُ ٖ ٖ بنؾ الزراعي السكداني .ُ
 %ََُ ٖ ٖ بنؾ فيصؿ االسبلمي  .ِ
مصرؼ االدخار كالتنمية  .ّ

 االجتماعية 
ٖ ٖ ََُ% 

 %ٓ.ٕٖ ٕ ٖ بنؾ الفرنسي السكداني .ْ
 %ََُ ٖ ٖ بنؾ البركة .ٓ

 %ٓ.ٕٗ ّٗ َْ المجمكع
 ( َُِِالمصدر: الباحث مف الدراسة الميدانية )

 : قيمة معامؿ الثبات
 ( قيمة معامؿ الثبات لمتغيرات الدراسةِكؿ رقـ )جد

 البياف عدد العبارات ألفا كركنباخ معامؿ
 معامؿ الثبات الكمي 24 .93

 ـ(ـَُِِالمصدر: الباحث مف المسح الميداني)
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( نتائج طريقة االتساؽ الداخمي لقياس معامؿ الثبات ألداة ِيكضح الجدكؿ رقـ )    
. كيدؿ  93ف الجدكؿ أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ بمغتالدراسة االستبياف كيتضح م

ذلؾ عمى أفَّ االستبانة المصممة بكاسطة الباحث إذا طبقت عمى فرد أك عمى 
مجمكعة مف األفراد عدة مرات فإنيا ستعطي نفس النتائج أك التقديرات، كبالتالي فإف 

 استبانة الدراسة يمكف كصفيا بأنيا ثابتة.
 : دراسةمصادر جمع بيانات ال

المصادر الثانكية : يتـ الحصكؿ عمى المصادر الثانكية لمبحث مف خبلؿ جمع  -
المعمكمات المتعمقة بالجانب النظرم مف المصادر العربية كاألجنبية المتاحة كالتي 
ترتبط بمكضكع الدراسة مف الكتب كالمراجع كالدكريات كمكاقع الشبكة العنكبكتية 

 العممية ذات الصمةكالرسائؿ الجامعية ك المجبلت 
المصادر األكلية : تـ الحصكؿ عمى البيانات األكلية مف خبلؿ البحث في الجانب  -

 الميداني.
 : الخصائص األساسية لعينة الدراسة

 : تكزيع العينة حسب العمر 
 ( التكزيع التكرارم ألفراد العينة كفؽ متغير العمر.ّيكضح الجدكؿ رقـ )

 لنسبي لمعينة حسب العمر (  التكزيع التكرارم اّجدكؿ )
 النسبة المئكية  التكرارات العمر 

 %ّّ ُّ َّاقؿ مف 
َّ - َْ  ُٔ ُْ% 

 %ِٔ 10 َْاكبر مف 
 %100 39 المجمكع



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                   املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية    

  Scientifice electronic Journal                                                             جلة علمية إلكترونية محكمة       م

  www.arabjhs.com                                             0202حزيران  -الثانيالجزء  -العدد السابع 

                                ISSN: 2709-5312 

 

 74 

 ـ( َُِِالمصدر: الباحث مف المسح الميداني)
 - َّ( أف غالبية إفراد العينة ىـ مف الفئة العمرية مف )ّيتضح مف الجدكؿ رقـ)

( سنة بنسبة بمغت َّ%، ثـ تمييا الفئة العمرية )اقؿ مف ُْة بمغت ( سنة بنسبَْ
% . ك يستنتج ِٔ( سنة بنسبة بمغت  َْ% ، كأخيران  الفئة العمرية )اكبر مف ّّ

الباحث أف ىنالؾ تبلحؽ بيف الفئات العمرية لعينة الدراسة مما يعني قدرة البنكؾ 
 ة المنتجة عبر الزمف.عمى االحتفاظ بالثقافة التنظيمية كتكارث المعرف

 :تكزيع العينة حسب النكع
 ( التكزيع التكرارم ألفراد العينة كفؽ متغير النكع.ْيكضح الجدكؿ رقـ )

 (  التكزيع التكرارم النسبي لمعينة حسب النكع ْجدكؿ )
 النسبة المئكية  التكرارات  النكع 
 %56 ِِ ذكر
 %44 ُٕ أنثى

 %100 ّٗ المجمكع
 ـ( َُِِمف المسح الميداني) المصدر: الباحث

( إلي أف ىنالؾ تفاكت بيف الفئتيف حيث بمغت نسبة الذككر ْيشير الجدكؿ رقـ )
% . كيرجح الباحث التفاكت ْْ%  كىى النسبة الكبرل بينما بمغت نسبة اإلناث ٔٓ

إلى طبيعة العمؿ المصرفي الذم يحتاج الى افراد لدييـ القدرة عمى تحمؿ ضغكط 
 ي تتكفر في الذككر أكثر منيا في اإلناث.  العمؿ ، كالت

 تكزيع العينة حسب سنكات الخبرة 
 ( التكزيع التكرارم ألفراد العينة كفؽ سنكات الخبرةٓيكضح الجدكؿ رقـ )

 (  التكزيع التكرارم النسبي لمعينة حسب سنكات الخبرة ٓجدكؿ )
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 النسبة المئكية التكرارات سنكات الخبرة
 %ُّ ُِ ٓأقؿ مف 

 %ّٔ ُْ َُالي  ٓف م
 %َِ ٖ ُٓالي  َُمف 

 %ُّ ٓ  ُٓاكثر مف 
 %100 ّٗ المجمكع

 ـ( َُِِالمصدر: الباحث مف المسح الميداني)
( أف غالبية عينة الدراسة األفراد الذيف لدييـ خبرة مف اقؿ ٓيشير الجدكؿ رقـ )   
 ٓرة أقؿ مف % ، ثـ يمييماالفراد الذينميـ سنكات خبّٔسنكات بنسبة بمغت  َُمف 

سنة بنسبة  ُٓ%، ثـ يمييـ األفراد الذيف لدييـ خبرة مف اقؿ مف ُّسنكات بنسبة 
%.  ُّسنة بمغت نسبتيـ  ُٓ% ، كاخيران الذيف لدييـ خبر أكثر مف َِبمغت 

يتضح لمباحث مف متغير سنكات الخبرة أف غالبية أفراد العينة الدراسة ليـ خبرات  
% مما يدؿ عمي اعتماد عمي أرائيـ في تحقيؽ  ٗٔ سنكات بنسبة بمغت ٓأكثر مف 

 أىداؼ الدراسة.
 :تكزيع العينة حسب المؤىؿ العممي

 ( التكزيع التكرارم ألفراد العينة كفؽ متغير المؤىؿ العممئيكضح الجدكؿ رقـ )
 (  التكزيع التكرارم النسبي لمعينة حسب المؤىؿ العممئجدكؿ )

 المئكية  النسبة التكرارات المؤىؿ العممي
 %ّ ُ دبمـك تقني
 %ْٕ ِٗ بكالكريكس 
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 %ٖ ّ دبمـك عالي
 %ُٓ ٔ ماجستير
 %ََُ ّٗ المجمكع

 ـ( َُِِالمصدر: الباحث مف المسح الميداني)
( غالبية أفراد عينة الدراسة ىـ مف حممت المؤىؿ العممي ٔيشير الجدكؿ رقـ)

%، بعد ُٓر بنسبة بمغت %،ثـ تمتيا درجة الماجستيْٕالبكالكريكس بنسبة بمغت 
%، كأخيرا الدبمـك الكسيط بنسبة ٖذلؾ تمتيا الدبمـك العالي درجة الدكتكراه بنسبة 

ّ.% 
% مف عينة الدراسة مف حممة الدرجات الجامعية كما فكقيا ُٗيستنتج الباحث أف  

 مما يعني زيادة الكفاءة في إجابات أسئمة الدراسة.
   تكزيع العينة حسب المركز الكظيفي

 (: التكزيع التكرارم النسبي لمعينة حسب المركز الكظيفيٕجدكؿ رقـ)
 النسبة التكرارات  المركز الكظيفي

 %ُّ ٓ مدير فرع
 %ِٖ ُُ رئيس كحدة

 %ٗٓ 23 مكظؼ
 %100 39 المجمكع

 ـ( َُِِالمصدر: الباحث مف نتائج المسح الميداني،  )
نة الدراسة  ىـ مف المكظفيف  بنسبة ( أف غالبية أفراد عيٖٕيظير الجدكؿ رقـ )   
%، ِٖ%، ثـ يأتي في المرتبة الثاني الذيف يشغمكف منصب رئس كحدة  بنسبة ٗٓ
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%. كيتضح لمباحث أف معظـ ُّكأخيرا الذيف يشغمكف  منصب مدير فرع بنسبة 
أفراد عينة الدراسة ميتميف بمكضكع الدراسة بحكـ مكقعيـ الكظيفي، مما يدؿ عمي 

 نة في تحقيؽ أىداؼ الدراسة.صدؽ االستبا
 .مدم جاىزية نظـ المعمكمات المستخدـ في البنكؾ السكدانية

 (: مدم جاىزية نظـ المعمكمات المستخدـ في البنكؾ السكدانيةٖجدكؿ رقـ)

 مكافؽ% المكضكع
مكافؽ 
 بشد%

 محايد%
غير 
 مكافؽ%

غ 
مكافؽ 
 بشد%

الكسط 
 الحسابي

االتجاه 
 العاـ

اجيزة الحاسكب  .ٔ
مة في نظـ المستخد

المعمكمات تمتاز 
 بمكاصفات عالية.

 المكافقة 4.13 ٓ ٔ.٘ ٚ.ٚ ٗ.ٙ٘ ٛ.ٖٓ

البرمجيات  .ٕ
المستخدمة في نظـ 
 المعمكمات معيارية.

 المكافقة 3.92 ٓ ٖ.ٓٔ ٛ.ٕٔ ٖ.ٔ٘ 25.6

البرمجيات  .ٖ
المستخدمة في نظـ 
المعمكمات تتناسب مع 

 االجيزة

35.9 ٙٔ.٘ ٕ.ٙ ٓ ٓ 4.33 
المكافقة 
 بشدة

ئط االتصاؿ كسا .ٗ
المستخدمة في نظـ 
 المعمكمات حديثة .

 المكافقة 4.13 ٓ ٔ.٘ ٚ.ٚ ٗ.ٙ٘ 30.8

 المكافقة 4.03 ٓ ٔ.٘ ٚ.ٚ ٚ.ٙٙ ٘.ٕٓتتكفر آليات مناسبة  .٘
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 لجمع البينات
مخرجات نظـ  .ٙ

المعمكمات  تتناسب 
 مع متطمبات العمؿ.

 المكافقة 4.10 ٓ ٓ ٖ.ٓٔ ٕ.ٜٙ 20.5

ترصد االدارة العميا  .ٚ
مناسبة لنظـ  مكازنات

 المعمكمات
 المكافقة 3.97 ٓ ٓ ٔ.ٖٕ ٗ.ٙ٘ 20.5

تمتمؾ المؤسسة  .ٛ
ككادر بشرية مدربة 

كمتخصصة إلدارة نظـ 
 المعمكمات

 المكافقة 3.92 ٓ ٔ.٘ ٕ.ٕٛ ٜ.ٖ٘ 30.8

تتكفر خدمات الدعـ  .ٜ
الفني )الكيرباء 
 كخدمات االنترنت(

 المكافقة 3.77 ٓ ٘.ٕٓ ٚ.ٚ ٕ.ٙٗ 25.6

 المكافقة 4.03 المتكسط العاـ

 (2021) المصدر اعداد الباحثكف مف كاقع الدراسة الميدانية
(  اف معظـ أفراد العينة يكافقكف عمى أف أكؿ عناصرمدم ٖيبلحظ مف الجدكؿ رقـ )

جاىزية نظـ المعمكمات المستخدـ في البنكؾ السكدانية ىك البرمجيات المستخدمة في 
(، كما يكافقكف عمى اف ّّ.ْط حسابي )نظـ المعمكمات تتناسب مع االجيزة بمتكس

العنصر في المرتبة الثانية ىك اجيزة الحاسكب المستخدمة في نظـ المعمكمات تمتاز 
(،كما يكافقكف عمى اف العنصر في المرتبة ُّ.ْبمكاصفات عالية بمتكسط حسابي )

الثالثة ىك كسائط االتصاؿ المستخدمة في نظـ المعمكمات حديثة بمتكسط حسابي 
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(،كما يكافقكف عمى اف العنصر في المرتبة الرابعة ىك مخرجات نظـ ُّ.ْ)
(،كما يكافقكف عمى َُ.ْالمعمكمات  تتناسب مع متطمبات العمؿ بمتكسط حسابي )

اف العنصر في المرتبة الخامسة ىك تتكفر آليات مناسبة لجمع البينات بمتكسط 
السادسة ىك ترصد االدارة (،كما يكافقكف عمى اف العنصر في المرتبة َّ.ْحسابي )

(،كما يكافقكف عمى ٕٗ.ّالعميا مكازنات مناسبة لنظـ المعمكمات بمتكسط حسابي )
اف العنصر في المرتبة السابعة ىك البرمجيات المستخدمة في نظـ المعمكمات 

(،كما يكافقكف عمى اف العنصر في المرتبة الثامنة ِٗ.ّمعيارية بمتكسط حسابي )
ككادر بشرية مدربة كمتخصصة إلدارة نظـ المعمكمات بمتكسط ىك تمتمؾ المؤسسة 

(،كما يكافقكف عمى اف العنصر في المرتبة األخيرة ىك تتكفر خدمات ِٗ.ّحسابي )
 (،ٕٕ.ّالدعـ الفني )الكيرباء كخدمات االنترنت( بمتكسط حسابي )

 رة نظـ المعمكمات عمى الرقابة اإلداريةفي البنكؾ العاممة بكالية الجزي أثر 
( أثرنظـ المعمكمات عمى الرقابة اإلدارية في البنكؾ العاممة بكالية َُجدكؿ رقـ )

 الجزيرة 

 مكافؽ% المكضكع
مكافؽ 
 بشد%

 محايد%
غير 
 مكافؽ%

غ 
مكافؽ 
 بشد%

الكسط 
 الحسابي

االتجاه 
 العاـ

يكفر نظاـ  ٔ
المعمكمات  مخرجات 
تشمؿ كؿ خصائص 
 المعمكمة الجيدة

 المكافقة 3.82 ٓ ٔ.٘ ٕ.ٕٛ ٕ.ٙٗ ٘.ٕٓ

يمكف استخداـ نظـ  ٕ
المعمكمات  في التحقؽ 

 المكافقة 3.97 ٓ ٔ.٘ ٜ.ٚٔ ٖ.ٔ٘ 25.6
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مف أف العمؿ يسير 
بكفاءة نحك تحقيؽ 
األىداؼ المحددة 

 .مسبقا
ُتسيـ نظـ  ٖ

المعمكمات  في مراقبة 
النشاط كأداء 

 .المكظفيف

 المكافقة 4.03 ٓ ٓ ٛ.ٕٔ ٛ.ٔٚ ٗ.٘ٔ

ُتمّكف نظـ  ٗ
إعطاء  المعمكمات مف

صكرة كاضحة لإلدارة 
العميا عف التزاـ اإلدارة 
الكسطى كالتنفيذية 
بالقكانيف كالمكائح 

 .النافذة

 المكافقة 4.08 ٓ ٓ ٛ.ٕٔ ٚ.ٙٙ 20.5

تسّيؿ نظـ  ٘
المعمكمات  مف الكشؼ 
 .عف األخطاء اإلدارية

 المكافقة 3.87 ٓ ٖ.ٓٔ ٛ.ٕٔ ٗ.ٙ٘ ٘.ٕٓ

ُتساعد نظـ  ٙ
المعمكمات في التحقؽ 

ة الخدمات مف جكد
 المقدمة في المؤسسة

 المكافقة 3.87 ٓ ٔ.٘ ٜ.ٚٔ ٘.ٔٙ ٗ.٘ٔ

 المكافقة 3.87 ٓ ٖ.ٓٔ ٜ.ٚٔ ٗ.ٙٗ 25.6ُتعّد نظـ المعمكمات  ٚ
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رقابة كقائية عمى 
األنشطة اإلدارية في 

 المؤسسة
يسيـ استعماؿ نظـ  ٛ

المعمكمات  في تحديد 
المسؤكليات اإلدارية 

كمف ثـ تعزيز 
 .المساءلة

 المكافقة 3.97 ٓ ٔ.٘ ٛ.ٕٔ ٘.ٔٙ 20.5

ُتسيـ نظـ  ٜ
المعمكمات  في بياف 
تسمسؿ العمميات 
 .اإلدارية في المؤسسة

 المكافقة 3.92 ٓ ٔ.٘ ٜ.ٚٔ ٗ.ٙ٘ 20.5

 المكافقة 3.93 المتكسط العاـ

 (2021) المصدر اعداد الباحثكف مف كاقع الدراسة الميدانية
نة يكافقكف عمى أف أكؿ عناصر (  اف معظـ أفراد العيَُيبلحظ مف الجدكؿ رقـ )

ىك تيمٌكف نظـ أثرنظـ المعمكمات عمى الرقابة اإلدارية في البنكؾ العاممة بكالية الجزيرة
المعمكمات مف إعطاء صكرة كاضحة لئلدارة العميا عف التزاـ اإلدارة الكسطى 

اف  (، كما يكافقكف عمىَٖ.ْكالتنفيذية بالقكانيف كالمكائح النافذة بمتكسط حسابي )
العنصر في المرتبة الثانية ىكتيسيـ نظـ المعمكمات  في مراقبة النشاط كأداء 

(، كما يكافقكف عمى اف العنصر في المرتبة الثالثة َّ.ْالمكظفيف بمتكسط حسابي )
ىكيمكف استخداـ نظـ المعمكمات  في التحقؽ مف أف العمؿ يسير بكفاءة نحك تحقيؽ 

(، كما يكافقكف عمى اف العنصر في ٕٗ.ّابي )األىداؼ المحددة مسبقا بمتكسط حس
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المرتبة الرابعة ىكيسيـ استعماؿ نظـ المعمكمات  في تحديد المسؤكليات اإلدارية كمف 
(، كما يكافقكف عمى اف العنصر في ٕٗ.ّثـ تعزيز المساءلة بمتكسط حسابي )

ية في المرتبة الخامسة ىكتيسيـ نظـ المعمكمات  في بياف تسمسؿ العمميات اإلدار 
(، كما يكافقكف عمى اف العنصر في المرتبة ِٗ.ّالمؤسسة. بمتكسط حسابي )

السادسة ىكتسٌيؿ نظـ المعمكمات  مف الكشؼ عف األخطاء اإلدارية. بمتكسط 
(، كما يكافقكف عمى اف العنصر في المرتبة السابعة ىكتيساعد نظـ ٕٖ.ّحسابي )

في المؤسسة بمتكسط حسابي  المعمكمات في التحقؽ مف جكدة الخدمات المقدمة
(، كما يكافقكف عمى اف العنصر في المرتبة الثامنة ىكتيعٌد نظـ المعمكمات ٕٖ.ّ)

(، كما ٕٖ.ّرقابة كقائية عمى األنشطة اإلدارية في المؤسسة بمتكسط حسابي )
يكافقكف عمى اف العنصر في المرتبة األخيرة ىكيكفر نظاـ المعمكمات  مخرجات 

 (.ِٖ.ّلمعمكمة الجيدة بمتكسط حسابي )تشمؿ كؿ خصائص ا
 نظـ المعمكمات عمى الرقابة الماليةفي البنكؾ العاممة بكالية الجزيرة  أثر 

( أثر نظـ المعمكمات عمى الرقابة الماليةفي البنكؾ العاممة بكالية ٗجدكؿ رقـ )
 الجزيرة 

 مكافؽ% المكضكع
مكافؽ 
 بشد%

 محايد%
غير 
 مكافؽ%

غير 
مكافؽ 
 بشد%

 الكسط
 الحسابي

االتجاه 
 العاـ

ُتعزز نظـ  ٔ
المعمكمات الشفافية 
في عممية تحصيؿ 

اإليرادات كفقا لمقكانيف 
 .كالمكائح النافذة

 المكافقة 3.92 ٓ ٔ.٘ ٜ.ٚٔ ٗ.ٙ٘ 20.5
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ُتعزز نظـ  ٕ
المعمكمات الشفافية 
في عممية اإلنفاؽ، 
كأنو تـ كفقا لما ىك 

 .مخصص لو

 المكافقة 3.77 ٓ ٙ.ٕ ٕ.ٕٛ ٓ.ٜ٘ 10.3

ُتمّكف نظـ  ٖ
المعمكمات مف مساءلة 
المعنييف عف عمميات 
اإلنفاؽ التيال يتكافؽ 
مع القكانيف كاألنظمة 

 .النافذة

 المكافقة 4.05 ٓ ٙ.ٕ ٛ.ٕٔ ٘.ٔٙ 23.1

ُتساعد نظـ  ٗ
المعمكمات  في متابعة 

تنفيذ الخطة 
 المكضكعة

 المكافقة 4.00 ٓ ٙ.ٕ ٗ.٘ٔ ٘.ٔٙ 20.5

تساعد مخرجات  ٘
في نظـ المعمكمات 

التنبؤ باإلرادات ككضع 
 المكازنات المستقبمية

 المكافقة 3.97 ٓ ٙ.ٕ ٜ.ٚٔ ٓ.ٜ٘ 20.5

تساعد نظـ  ٙ
المعمكمات مف تحقيؽ 
الرقابة القبمية بكضع 
شركط تمنع ادخاؿ 

 المكافقة 3.97 ٓ ٓ ٔ.ٖٕ ٗ.ٙ٘ ٘.ٕٓ
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 البيانات المخالفة
 المكافقة 3.95 المتكسط العاـ

 (2021) قع الدراسة الميدانيةالمصدر اعداد الباحثكف مف كا
(  اف معظـ أفراد العينة يكافقكف عمى أف أكؿ عناصر أثر ٗيبلحظ مف الجدكؿ رقـ )

نظـ المعمكمات عمى الرقابة المالية في البنكؾ العاممة بكالية الجزيرة ىك  تيمٌكف نظـ 
يف المعمكمات مف مساءلة المعنييف عف عمميات اإلنفاؽ التي ال يتكافؽ مع القكان

(،كما يكافقكف عمى اف العنصر في المرتبة َٓ.ْكاألنظمة النافذة بمتكسط حسابي )
الثانية ىك تيساعد نظـ المعمكمات  في متابعة تنفيذ الخطة المكضكعة بمتكسط 

(، كما يكافقكف عمى اف العنصر في المرتبة الثالثة ىك تساعد ََ.ْحسابي )
ككضع المكازنات المستقبمية بمتكسط  مخرجات نظـ المعمكمات في التنبؤ باإلرادات

(، كما يكافقكف عمى اف العنصر في المرتبة الرابعة ىك تساعد نظـ ٕٗ.ّحسابي )
المعمكمات مف تحقيؽ الرقابة القبمية بكضع شركط تمنع ادخاؿ البيانات المخالفة 

(، كما يكافقكف عمى اف العنصر في المرتبة الخامسة ىك ٕٗ.ّبمتكسط حسابي )
ظـ المعمكمات الشفافية في عممية تحصيؿ اإليرادات كفقا لمقكانيف كالمكائح تيعزز ن

(، كما يكافقكف عمى اف العنصر في المرتبة األخيرة ِٗ.ّالنافذة بمتكسط حسابي )
ىك تيعزز نظـ المعمكمات الشفافية في عممية اإلنفاؽ، كأنو تـ كفقا لما ىك مخصص 

 (.ٕٕ.ّلو بمتكسط حسابي )
 

 ياتاختبار الفرض
  : تكجد عالقة ذات داللة احصائية بيف نظـ المعمكمات اختبار الفرضية االكلى

 كالرقابة اإلدارية كالمالية في البنكؾ العاممة بكالية الجزيرة
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   spearman( معامؿ ارتباط ُُجدكؿ رقـ )
P – value معامؿ االرتباط 

.000   .547** 
 ـ(َُِِلميدانية )المصدر: إعداد الباحث مف كاقع الدراسة ا    

 %.ٓمعنكم تحت مستكم  *
 %.ُمعنكم تحت مستكم  **

كالقيمة االحتمالية **547.  ( اف معامؿ االرتباط يساكم ُُيبيف الجدكؿ رقـ )
(sig ىي )َ.َََ  مما يشير عمى كجكد ُك َٓ.َكىي أقؿ مف مستكل الداللة %

ليةفي البنكؾ العاممة بكالية نظـ المعمكمات كالرقابة اإلدارية كالماعبلقة إيجابية بيف 
 الجزيرة.

  : تكجد عالقة ذات داللة احصائية بيف نظـ المعمكمات اختبار الفرضية الثانية
 كالرقابة اإلداريةفي البنكؾ العاممة بكالية الجزيرة.

   spearman( معامؿ ارتباط ُِجدكؿ رقـ )
P – value معامؿ االرتباط 

.005 .440** 
 ـ(َُِِلباحث مف كاقع الدراسة الميدانية )المصدر: إعداد ا    

 %.ٓمعنكم تحت مستكم  *
 %.ُمعنكم تحت مستكم  **
  ( اف معامؿ االرتباط يساكم **ُِيبيف الجدكؿ رقـ )َ.َْْ   كالقيمة االحتمالية
(sig ىي )َ.ََٓ  مما يشير عمى كجكد ُك َٓ.َكىي أقؿ مف مستكل الداللة %

 تكالرقابة اإلداريةفي البنكؾ العاممة بكالية الجزيرة.نظـ المعمكماعبلقة إيجابية بيف 
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تكجد عالقة ذات داللة احصائية بيف نظـ المعمكمات اختبار الفرضية الثالثة: 
 كالرقابة الماليةفي البنكؾ العاممة بكالية الجزيرة.

   spearman( معامؿ ارتباط ُّجدكؿ رقـ )
P – value معامؿ االرتباط 

.002 .477** 
 ـ(َُِِمصدر: إعداد الباحث مف كاقع الدراسة الميدانية )ال    
 %.ٓمعنكم تحت مستكم  **

 %.1*معنكم تحت مستكم 
( sigكالقيمة االحتمالية )**477.( اف معامؿ االرتباط يساكمُّيبيف الجدكؿ رقـ )

% مما يشير عمى كجكد عبلقة ُك َٓ.َكىي أقؿ مف مستكل الداللة  ََِ.َىي 
 لمعمكمات كالرقابة المالية في البنكؾ العاممة بكالية الجزيرة.نظـ اإيجابية بيف 

 النتائج 
 االستنتاجات المتعمقة مدم جاىزية نظـ المعمكمات المستخدـ 

حصمت جميع فقرات  مدم جاىزية نظـ المعمكمات المستخدـ في البنكؾ السكدانية 
( أم أف َّ.ْ) العاممة بكالية الجزيرة مف قبؿ مجتمع الدراسة عمىى متكسط حسابي

%( كىذا يعني أف ىناؾ مكافؽ مف قبؿ افراد العينة عمى ٔ.َٖالكزف النسبي بمغ )
 فقرات ىذا المحكر اىميا:

 .البرمجيات المستخدمة في نظـ المعمكمات تتناسب مع االجيزة 
 .اجيزة الحاسكب المستخدمة في نظـ المعمكمات تمتاز 
  حديثة.كسائط االتصاؿ المستخدمة في نظـ المعمكمات 
 مخرجات نظـ المعمكمات  تتناسب مع متطمبات العمؿ 
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أثر نظـ المعمكمات عمى الرقابة اإلدارية في البنكؾ العاممة االستنتاجات المتعمقة 
 بكالية الجزيرة 

أثر نظـ المعمكمات المستخدمة في البنكؾ العاممة بكالية حصمت جميع فقرات  
( ٓٗ.ّع الدراسة عمىى متكسط حسابي )مف قبؿ مجتمالجزيرة عمى الرقابة اإلدارية
%( كىذا يعني أف ىناؾ مكافؽ مف قبؿ افراد العينة ٕٗأم أف الكزف النسبي بمغ )

 عمى فقرات ىذا المحكر اىميا:
  تيمٌكف نظـ المعمكمات مف إعطاء صكرة كاضحة لئلدارة العميا عف التزاـ اإلدارة

 الكسطى كالتنفيذية بالقكانيف كالمكائح النافذة .
 .تيسيـ نظـ المعمكمات  في مراقبة النشاط كأداء المكظفيف 
  يمكف استخداـ نظـ المعمكمات  في التحقؽ مف أف العمؿ يسير بكفاءة نحك تحقيؽ

 األىداؼ المحددة مسبقا.
  يسيـ استعماؿ نظـ المعمكمات  في تحديد المسؤكليات اإلدارية كمف ثـ تعزيز

 المساءلة
 تسمسؿ العمميات اإلدارية في المؤسسة. تيسيـ نظـ المعمكمات  في بياف 

أثر نظـ المعمكمات عمى الرقابة المالية في البنكؾ العاممة االستنتاجات المتعمقة 
 بكالية الجزيرة 

أثر نظـ المعمكمات المستخدمة في البنكؾ العاممة بكالية حصمت جميع فقرات  
( ٓٗ.ّكسط حسابي )مف قبؿ مجتمع الدراسة عمىى متالجزيرة عمى الرقابة اإلدارية
%( كىذا يعني أف ىناؾ مكافؽ مف قبؿ افراد العينة ٕٗأم أف الكزف النسبي بمغ )

 عمى فقرات ىذا المحكر اىميا:
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  تيمٌكف نظـ المعمكمات مف مساءلة المعنييف عف عمميات اإلنفاؽ التي ال يتكافؽ مع
 القكانيف كاألنظمة النافذة

 ذ الخطة المكضكعةتيساعد نظـ المعمكمات  في متابعة تنفي 
 تساعد مخرجات نظـ المعمكمات في التنبؤ باإلرادات ككضع المكازنات المستقبمية 
  تساعد نظـ المعمكمات مف تحقيؽ الرقابة القبمية بكضع شركط تمنع ادخاؿ

 البيانات المخالفة
 نتائج إختبارات الفركض

لرقابة قبكؿ فرضية تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف نظـ المعمكمات كا -
 اإلدارية كالمالية في البنكؾ العاممة بكالية الجزيرة.

قبكؿ فرضية تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف نظـ المعمكمات كالرقابة  -
 اإلدارية في البنكؾ العاممة بكالية الجزيرة.

قبكؿ فرضية تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف نظـ المعمكمات كالرقابة المالية  -
 عاممة بكالية الجزيرة.في البنكؾ ال

 يكصي الباحثكف    التكضيات:
  بجكدة مخرجات نظـ المعمكمات التي تدعـ متخذ القرارات في ضركرة االىتماـ

 مجاؿ الرقابة اإلدارية كالمالية.
في البنكؾ العاممة بالبرمجيات المستخدمة في نظـ المعمكمات ضركرة االىتماـ  -

 .بكالية الجزيرة
في البنكؾ زة الحاسكب المستخدمة في نظـ المعمكمات باجيضركرة االىتماـ  -

 .العاممة بكالية الجزيرة
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في البنكؾ العاممة بكسائط االتصاؿ المستخدمة في نظـ المعمكماتضركرة االىتماـ  -
 .بكالية الجزيرة

في البنكؾ العاممة بكالية ضركرة تدريب العامميف عمى استخداـ نظـ المعمكمات -
 .الجزيرة

 يد مف الدراسات في ىذا المجاؿ.ضركرة اجراء مز  -
 المراجع:

، نظـ المعمكمات اإلدارية في المنظمات المعاصرة، الدار ََِٕإدريس، ثابت) .ُ
    .مصر –الجامعية، اإلسكندرية 

(، نظـ المعمكمات اإلدارية ، الدار الجامعية لمنشر كالطباعة َََِالبكرم سكنيا) .ِ
  .مصر –كالتكزيع، اإلسكندرية 

، دكر نظـ المعمكمات اإلدارية، الدار الجامعية ، َََِمحمد، البكرم، صكنيا .ّ
 .ُْص

دكر نظـ المعمكمات المحاسبية المحسكبة  َُُِالجكيفؿ ، احمد سبلمة سميماف ، .ْ
في تحقيؽ فاعمية الرقابة الداخمية في المصارؼ اإلسبلمية األردنية ، رسالة ماجستير 

 .منشكرة ، جامعة الشرؽ األكسط ،األردف
، العكامؿ المؤثرة عمى رقابة ديكاف المحاسبة في بيئة نظـ ََِٕحمد عمي،حايؾ، م .ٓ

 .المعمكمات المحاسبية المحكسبة، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة آؿ البيت
(، مبادم نظـ المعمكمات اإلدارية، الطبعة الثانية، ََِِالحسنية ، سميـ إبراىيـ ) .ٔ

 فمؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األرد
، نظـ المعمكمات اإلدارية كدكرىا في الرقابة عمى انشطة  َُِّحناف عدـك ،  .ٕ

البنكؾ التجارية دراسة حالة البنؾ الكطني الجزائرم ، دراسة ماجستير منشكرة، جامعة 
 العربي بف مييدم ،الجزائر
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( نظرية المنظمة، دار السيرة لمنشر ََِٕخميؿ، الشماع ك حمكد ، خضر ،) .ٖ
 .كالتكزيع

،نظـ المعمكمات اإلدارية، دار صفاء لمنشر ََِْمرائي،ايماف ك الزعبي،ىيثـ،السا .ٗ
 ّْكالتكزيع ، ص

( نظـ المعمكمات اإلدارية مدخؿ النظـ، الدار الجامعية َََِسمطاف، إبراىيـ ) .َُ
 .،اإلسكندرية ػػ مصر

، أثر نظـ المعمكمات المحاسبية َُِّالشبيؿ، عكف ك المكمني، محمد ،  .ُُ
اـ مدققي ديكاف المحاسبة األردني في تعزيز المساءلة كالشفافية، المحكسبة عمى مي

 ْ، العدد ُٗالمنارة، المجمد 
، الرقابة كالمراجعة ََِِالصحف، عبد الفتاح محمد محسف ككامؿ، سمير، .ُِ

 .ُِالداخمية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، األزاريطة، اإلسكندرية، ص
، اإلدارة ََِٕحسف منصكر ،العامرم، صالح ميدم محسف  ك الغالبي ، م .ُّ

 .ِِٖ،ص.ِِْ، بدار كائؿ لمنشر، عماف، االردف ، صِكاألعماؿ، ص
(، نظـ المعمكمات اإلدارية األسس كالمبادئ، المكتبة ََِِعبد الحميد، المغربي ) .ُْ

  .المصرية، المنصكرة ػ مصر
ممية دار البازكرم الع ّ، اإلدارة الحديثة نظريات كمفاىيـ ػ ط ََِٖالعبلؽ، بشير، .ُٓ

 .ُّْلمنشر كالتكزيع ػ عماف األردف ، ص 
، نظـ المعمكمات اإلدارية، القاىرة، َُُِالغربي، محمد الفاتح محمكد بشير، .ُٔ

 .ُُْالشركة العربية المتحدة، ص
( تحميؿ كتصميـ نظـ المعمكمات المحاسبية مكتبة دار ََِْقاسـ، عبد الرازؽ ) .ُٕ

 االردف -الثقافة لمنشر كالتكزيع عماف 
 .(، نظـ المعمكمات المحاسبية الحاسكبية،الطبعة االكلي ََِّعبد الرازؽ،) قاسـ، .ُٖ
( نظـ المعمكمات اإلدارية األسس كالمبادم المكتبية ََِِالمغربي، عبد الحميد ) .ُٗ

 الحصرية المنصكرة مصر
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( نظـ المعمكمات المحاسبية التخاذ ََِِمكسككؼ، ستيفف، كسيمكف ،مارؾ، ) .َِ
 ِّٓف سعيد، الرياض، دار المريخ لمنشر.  صالقرارات ترجمة كماؿ الدي

(، نظـ المعمكمات اإلدارية، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف ََِٕالنجار، فايز،) .ُِ
 ِ،االردف،ط

( دكر الرقابة ََُِىمدني، عجيب مصطفى ك الغباف ، ثائر صبرم محمكد ، ) .ِِ
ة عمى عينة مف الداخمية في ظؿ نظاـ المعمكمات المحاسبي االلكتركني دراسة تطبيقي

، جامعة ْٓالمصارؼ في إقميـ كردستاف  العراؽ، مجمة عمـك انسانية، العدد 
 السميمانية

، دار المناىج لمنشر كالتكزيع  ُ(، نظـ مساندة القرارات، طََِٔياسيف ،غالب ) .ِّ
  .،عماف ،األردف
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.ميثكدكلكجيا برامج البحث العممي  في إبستمكلكجيا  

{ش } إمرم الكاتك   
Methodology Research programs in epistemology. 

Emre Lakatos 
 

 عثماف طاىر- المغرب

 أستاذ مادة الفمسفة
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 الملخص.

نحاكؿ في ىذا العمؿ تبيف مكانة برامج األبحاث العممية عند الكاتكش، ككيفية 
تبمكرىا في تاريخ العمـ المعاصر كحؿ كسط بيف مكقؼ بكبر حكؿ تقدـ المعرفة 

عممية ككذا مكقؼ طكماس ككف حكؿ ذات اإلشكالية، في محاكلة مف ىؤالء إلى ال
 بمكرة تصكر معرفي شامؿ يميد إلبستمكلكجيا تاريخية تستيدؼ ركح العمـ .

برامج األبحاث، المعرفة، النكاة الصمبة، الحزاـ الكاقي، الكشاؼ الكممات المفتاحية :  

Résumé : 

Dans ce travail, nous essayons de montrer la position des programmes 
de recherche scientifique de Lakatosh, et comment ils se sont 
cristallisés dans l'histoire de la science contemporaine comme un 
compromis entre la position de Popper sur le progrès des 
connaissances scientifiques et la position de Thomas Kuhn sur le même 
problème, en une tentative par ceux-ci de formuler une conception 
cognitive globale qui ouvre la voie à une épistémologie historique visant 
l'esprit de la science.. 

___________________________________________________________________________ 
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 تكطئة :

(*، مف خبلؿ K. Popperنتج عف التحميؿ التاريخي الذم دشنو ) كارؿ بكبر 
(*، في كتابو "بنية T.Kuhnأبحاثو في فمسفة العمـ، ك الذم عمقو )طكماس ككف 

"، فيما بعد.  Structure de les RévolutionsScientifiqueالثكرات العممية 
نقدية عقبلنية، تيدؼ إلى تأسيس إبستمكلكجيا جديدة تنسجـ ك تطكر  ظيكر تحميبلت

الفكر العممي الجديد، كسنركز ىنا، عمى فيمسكؼ العمـ اإلنجميزم ) امرم الكاتكش 
I.Lakatos كشخصية عممية بارزة بيف ىؤالء الباحثيف، ك الذم حاكؿ الكقكؼ ،*)

يا في مقابؿ مسارات اخرل في أعمالو عمى مسارات البحث التي ينبغي االىتماـ ب
 كاجب تركيا.

(*، عند طكماس ككف، ك  " Paradigmeبتأثير مف فكرة النمكذج أك ) البراديغـ 
( عمؿ الكاتكش عمى بناء  S.T.Tolmenاإلستراتيجياتالعقمية" ) ستيفاف تكلماف 

مشركعو العممي المتعمؽ ب ) برامج البحث (، كمشركع صنع لنفسو مكانا بيف كبار 
 اريع العممية المعاصرة .المش

 كيؼ نشأة فكرة البرمجة العممية مع الكاتكش ؟

 ما ىي مككنات برنامج البحث ؟

 كيؼ تتحدد عبلقات برامج األبحاث العممية ؟
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 .نشأة البرمجة العممية عند ال كاتكش

 Les Programme De laإخترع امرم الكاتكش، ) برامج األبحاث العممية 
Recherche Scientifique بصفة خاصة بغية إحداث نكع مف التكازف في ،)

صراع بكبر كككف حكؿ ركح العمـ، فقد حاكؿ مف خبلؿ برامجو الجديدة اف يحد مف 
 La logique De La rechercheإصرار صاحب "منطؽ البحث العممي 

Scientifique  عمى األىمية الجكىرية إلخضاع النظريات العممية لمتكاصؿ، مع "
فنيد (، التجريبي القاسية، ك إصرار طكماس ككف، مف جية ثانية عمى محاكلة )الت

حماية النماذج ) البراديغـ (، المقبكلة مف التفنيد ) القابمية لمتكذيب 
Falasifiabilité العنيؼ، بؿ إف العمماء ىـ مف يجب أف يككنكا تحث اإلختبار ،)

 عندما تنشأ تقنيات ظاىرية، كليس النماذج .

كفيـ فكرة ) برامج األبحاث العممية(، أف يمـ الباحث بفكر بكبر ، تقتضي معرفة 
خاصة في أفكاره في الفزياء النظرية، ك تكجو ككف العممي، مف أجؿ إقامة تصكر 

 عاـ حكؿ كيفية بركز ىذا المنيج مع الكاتكش.

يكليكز سنة  ُِتعكد الجذكر التاريخية األكلى لبركز ىذه البرامج تحديدا الى )
ضمف كقائع المؤتمر العالمي لمفمسفة كالعمـ، كالذم نظـ آنذاؾ في جامعة (، ُٓٔٗ

بكدفكر بمندف، حيث كاف ىذا المؤتمر عمى شكؿ مناظرة عممية  جمعت بيف ككف، 
البالغ مف العمر حينيا ثبلثة ك أربعكف سنة، كالذم حظي كتابو ) البنية (، بثناء 

عف الكاليات المتحدة االمريكية، كبيف كبير عمى اعتبار انو الكممة األخيرة الصادرة 
كارؿ بكبر، الذم كصؿ الى عمر الستيف سنة، كالذم ال زاؿ كتابو ) منطؽ البحث(، 

 لـ يترجـ بعد الى اإلنجميزية.
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ككف (، لـ يكف معني -يرل بعض المشتغميف بميداف المعرفة،أف كبلىما )بكبر 
تقاببل لفترة كجيزة سنة )  ـ (، رغـ اف الرجبلفُٓٔٗباألخر بكجو خاص قبؿ سنة )

ـ(، عندما كاف بكبر محاضرا في ىارفكرد. كلـ يكلكا اية عناية لبعضيما، اك َُٓٗ
اإلنشغاؿ بمعالجة قضايا بعضيـ العممية، كربما يعزل األمر  إلى أف كتبيـ 
المذككرة، كانت حبيسة المراجعة كلـ ترجـ بعد، كتجدر االشارة الى اف ) ركدكلؼ 

 ، ىك مف أشرؼ عمى الكتابيف .R. Carnnap)كارناب 

نشير ، ىنا، الى اف الكاتكش ىك مف قاـ بتنظيـ المناظرة السالؼ ذكرىا، نظرا 
لمكانتو بينيما، باإلضافة إلى أنو كاف أستاذا محاضرا في المنطؽ داخؿ اسكار 
جامعة لندف لئلقتصاد، مما أتاح لو شرؼ تسير كقائع المؤتمر، مميدان بذلؾ لخياره 

[، يبتغي في المقاـ األكؿ ُالث بيف بكبر ك ككف،أك  لنقؿ حبل كسطا بينيما..]الث
، اك باألحرل  إقامة قراءة متقاطعة ألعماليما في محاكلة عقمنة التقدـ التاريخي لمعمـك

 محاكلة تقديـ معيار  عقبلني لتقدـ المعرفة العممية.

مراجعة بعض افكار  أراد الكاتكش لنفسو مف خبلؿ مكقفو العممي الجديد،نقد ك 
استاذه بكبر. فكاف أكؿ ما شغؿ بالو ىك  مساءلة  فكرة كيفية دحض النظريات 
العممية التي اىتجس بيا أستاذه، كقد حصر مكقفو في بعض اإلنتقادات التي يشيد 
لو العديد مف ركاد الحقؿ العممي بككنيا ذات مضمكف منطقي، ابرزىـ ) بكؿ فيرابند 

P.Fairabandصر فيما يمي عمى بعضيا؛ كأكليا يتمثؿ أساسا في تكذيب (، كسنقت
(، إذ يرل خبلفا لو قابمية النظريات العممية لمتكذيب النظريات العممية أك اجماال ) 

إذا افترضنا أف كؿ " البجع أبيض" كاف ك جكد بجعة سكداء كاحدة سكؼ » انو 
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حيحا، لكف ىؿ ينمك تكذب النظرية أك الفرض، مف الناحية المنطقية، يبدك األمر ص
 [.ِ«]ك يتقدـ العمـ بيذه الشاكمة.؟..

ثاني ىذه المسائؿ التي قدميا الكاتكش ضدا عف بكبر، ىي نكرانو لمسألة كجكد 
اإلختبارات ، التي تدعـ تكذيب النظريات العممية تكذيبا نيائيا اك منحيا مساحة 

عمى »لى التأكيد عالية في التدعيـ، بحيث ذىب صاحب ) ميتكدكلكجيا البحث (، ا
أف عدـ التعزيز اك التدعيـ ، ال يعني بالضركرة التكذيب، ألف عممية تفنيد النظريات 
العممية الحيكية ال يمكف اف يندرج ضمف مبلحظات معزكلة، كال يمكف تكذيب 
ف حدث ذلؾ فعبل يككف األمر قد كاقع داخؿ برامج البحث المرتبطة بيا  النظريات. كا 

ر فعمي عمى كقكؼ الكاتكش أماـ التكذيب الدكغمائي المطمؽ، [، كىذا مؤشّ]...«
الذم دشف مساره بكبر، مستندا الى زعمو القاضي بأف جؿ النظريات تخمينية بدرجة 

 متساكية .

ال يمكف لمعمـ حسب الكاتكش اف يثبت اية نظرية، ليذا كجد نفسو ممزما باستبداؿ ) 
) القابمية لمتكذيب المنيجي(، كنكع مف  القابمية لمتكذيب الدكغمائي(، بطرحو الجديد

التفنيد المنيجي، يختمؼ كمية عف التكذيب البكبرم؛ بمعنى اف ) الميكذِّب 
الميثكدكلكجي(، عنده بإمكانو تقديـ حؿ لمشكمة الجمع بيف النقد العنيؼ، ك القابمية 

طأ مف ال يقدـ أساسا فمسفيا لمتكذيب، بعدما سحب مبدأ القابمية الخ» لمخطأ، حيث 
[، فمف خبلؿ ْ]«تحت أقداـ المكذب الذكغمائي، ك قاـ بتكسيعو بدرجة كبيرة...

تحميبلت الكاتكش لمعمـ، ك اإلنجازات التي تحققت فيو، تكصؿ إلى أف البرامج 
العممية ىي الحمقة المميمة ك الميمة في البحث العممي. مؤكدا مكقفو القاضي، بأف 
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نظرية بعينيا اك حتى مجمكعة مف النظريات، بؿ التقدـ في العمـ ال يأتي مف خبلؿ 
 عف طريؽ البرامج البحثية  المتنافسة .

إف مسألة التقدـ العممي في نظر فيمسكفنا، تتـ عف طريؽ ما سماه ) برامج البحث 
المتنافسة (، بحيث يعتبر برنامج البحث أفضؿ مف منافسو إذا كاف فقط، يتميز 

لدفع بالنظرية العممية الى األماـ، كتبقى بسمات ك خكاص تقدمية، مف شأنيا ا
المسألة حينئذ مرتبطة أشد اإلرتباط بكـ التكقعات الجديدة التي إنتيى الييا برنامج 

 البحث.

 مككنات ك عناصر ميثكدكلكجيا البحث العممي عند الكاتكش

أكد الكاتكش في مناسبات عديدة عمى أف العمـ ال يتقدـ عف طريؽ النظريات، ألف 
التقدـ مرتبطة كثيرا بتنافسية البرامج العممية تحديدا، ك ىذه البرامج ليا  مسألة

مككنات، اك لنقؿ قكاعد منيجية مؤسسة تكصؼ بالعممية، ىدفيا األكؿ ك  األخير، 
تكضيح  مسارات البحث التي ينبغي اف نتجنبيا، ك طبعية المسارات التي ينبغي 

أف جؿ النظريات العممية ما ىي اال برامج  التقيد بيا أك سمككيا، معتبرا في ذات اآلف
 بحث، ككؿ برنامج يتككف مف عناصر أساسية، كىي :

كيستعمؿ الكاتكش في المغة االنجميزية كممة  Noyau Dur،النكاة الصمبة)  ُ
Hard Core ىي األساس االكؿ تقريبا لقياـ ام برنامج عممي كائنا كاف، ك تتألؼ :)

غير محددة اك قابمة لمتكذيب في حد » ا، كىي في الغالب مف فرضيات عامة جد
[، كيمكف استحضار أمثمة عديدة عمى ذلؾ، فعمى سبيؿ اإلشارة مثبل: ٓ]«ذاتيا...

نكاة عمـ الفمؾ ) الككبرنيكي (، تتألؼ مف عدة فرضيات، تؤكد بأف الككاكب السيارة 
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تدكر  تنجذب نحك الشمس؛ أم أف الشمس ثابتة ك األرض ك باقي الككاكب االخرل
حكليا يكما كامبل، اما بالنسبة مثبل: الفزياالفزياء ) النيكتنية (، قنكاتيا الصمبة تتمثؿ 
في قكانينيا عف الجاذبية ك الحركة، ك الكاتكش يشير ىنا، الى كجكد فركض أخرل 
كقعيا عمى النظريات كبير، ألنيا تساعد النكاة ك تشكؿ عنده ما عٌرفو ) بالحزاـ 

 الكاقي(.

 Protectiveكيستخدـ في االنجميزيو كممة ,Glacis Protecteurاـ الكاقيالحز ) ِ
Belt يتككف مف الفرضيات المساعدة التي يجب أف تتحمؿ  حدة اإلختبارات، ك :)

يجب اف تتعدؿ مرارا لكي تحمي ك تقي ) النكاة(، مف التكذيب الذم يؤكد بكبر عمى 
البرنامج العممي ككؿ، ألف »  ضركرتو، ألف التكذيبات تيدد ليس فقط النكاة، بؿ

[، يقدـ الكاتكش في ٔ]«تكذيب نكاتو؛ يعني القضاء عمى البرنامج بصفة نيائية...
ىذا الباب مثاال بنظرية ككبرنيؾ في الفمؾ، ك مفاده أنو إذا احتاج النكاة الصمبة 
لبرنامج بحث ) ككبرنيؾ(، الى االتساع، كذلؾ بإضافة العديد مف أفبلـ التدكير الى 
األخرل السيارة الدائرية في أصميا، مما استدعى تعديؿ تقرير إبعاد النجـك عف 
األرض، ككانت ىذه األبعاد مقبكلة حتى ذلؾ الحيف، فإف اختمؼ السمكؾ السيار 
المشاىد عف ذلؾ الذم كاف متكقعة مف برنامج البحث لدل ككبرنيؾ، في مرحمة ما 

صمبة في البرنامج العممي، مف خبلؿ مف تطكره، أمكف عندئذ كقاية ىذه النكاة ال
تعديؿ األفبلؾ، كذلؾ باستحضار أفبلؾ  أخرل جديدة تـ تعديميا، كبالتالي قمنا 
بحماية النكاة في ذلؾ البرنامج العممي، عف طريؽ تغير النظرة الغامضة، في المغة 
العينية بغية إحبلؿ ) المشاىدة بالمنظار الفمكي(، باإلضافة إلى ضركرة تعديؿ. 

 الظركؼ األكلية المؤسسة، بكاسطة ككاكب سيارة جديدة.
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نستنتج مف خبلؿ ما سبؽ أنو يمكننا تغير ) الحزاـ الكاقي(، ك استبدالو دكف أف يمس 
ال يمكننا  أف. نغير ) النكاة(، ألف مسألة تغيرىا » ذلؾ ببنية البرنامج، في حيف 

ذا يككف ما يطمؽ عميو [، ىكٕ]«تعني التخمي عف البرنامج ك استبداليا بآخر...
(، ىك المكجو األكؿ ألعماؿ البرنامج ك Heuristiqueالكاتكش ب )الكشاؼ 

 أبحاثو.

فالكشافالسمبي »ينقسـ الكشاؼ الى قسميف: ) إيجابي ك سمبي (،
Heuristique.négative  لمنيج ما يقـك عمى عدـ جكاز دحض اك تعديؿ

نكاتو الصمبة، ك تعمؿ ىذه النكاة الفرضيات المبدئية، التي تشكؿ أساس المنيج ك 
عمى كقاية البرنامج العممي مف التفنيدات عكس ما رغب بو كارؿ بكبر؛ أم أنيا 
تاخد مكاف ) الحزاـ الكاقي(، المككف مف الفركض المساعدة ك الشركط االكلية، 
كبالتالي يمكف حسب الكاتكش اف نعمف عف أفضمية منيج ما أماـ منافسيو بدكف 

فيختصر في Heuristique.Positive[، اما الكشاؼ اإليجابي ٖ]»اثباتات...
طبيعة » السياسة العامة أك النظاـ العادم الذم تبناه فريؽ. مف العمماء، قصد تحديد 

المشاكؿ المراد معالجتيا، ك كيفية تناكليا، كينطكم عمى عدة اقتراحات متمفصمة 
 [.ٗ]«التفنيد (، في برنامج ما...جزئيا، بكاسطة تغير ك تطكير ) المتغيرات القابمة 

عمى العمكـ يعد الكشاؼ استراتيجية ميمة ىدفيا انتاج ك إعادة إنتاج الكقائع ك التنبؤ 
بأخرل جديدة، فيك يمتاز بالقدرة عمى دفع البرنامج العممي الى ماده األقصى، أم 

ية الكبرل طبقا لميتكدكلكجيتي الخاصة، فإف النجاحات العمم »أنو ك القكؿ لمكاتكش: 
ليس سكل برامج بحث يمكف تقييميا في حدكد تغيرات المشكبلت المتقدمة ك 
المتفسخة، حيث تشمؿ الثكرات العممية عمى برنامج بحث كاحد يتخطى في التقدـ 
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البرنامج القديـ ك يخمفو، كاسعة ىذه الميثكدكلكجيا إلى إعادة بناء عقبلني جديد لمعمـ، 
تعارض مع ) التكذيبية(، ك ) اإلصطبلحية (، مع انيا ك افضؿ تقديـ ليا ىك انيا ت

[، مف خبلؿ قكلو ىذا، نقكؿ أف َُ]«تسعير مف كمييما عناصرىا اساسية...
ميتكدكلكجيا برامج البحث العممي عنده ىي مزيج عممي  كتب لو النجاح بالجمع بيف 

) النزعة  عناصر ك افكار عممية سابقة مف بينيا ) القابمية لمتكذيب عند بكبر(، ك
اإلصطبلحية اك المكاضعاتية عند بكنكاريو(، باإلضافة إلى فكرة ) البراديغـ عند 
طكماس ككف (، فيك ال ينكر فضؿ فكرة التكذيب البكبرية عمى برمجتو العممية رغـ 
أنيا مكجية لتفنيدىا ىكباألساس، كىي ىنا، فالبرمجة جاءت كصياغة عقبلنية 

مشاريع إبستمكلكجية كبرل، مف اجؿ ضماف مكانتيا  لممفاىيـ العممية التي خطت في
 ىي األخرل ك بسط مكاقفيا. حكؿ إشكالية ) تقدـ المعرفة العممية(.

ىذه الميثكدكلكجيا التي يقترحيا الكاتكش تشبو الى حد ما زعـ طكماس ككف، فيما 
يتعمؽ بالنمكذج، بحيث تنشدُّ البرمجة كثيرا إلى ضركرة التشبث ببرنامج البحث 

رغـ عدـ اإلتساؽ المنطقي ك التجربي الذم يمكف أف يتميز بو، بمعنى انو »لعممي، ا
يدعك الى نكع مف الكثكقية اتجاه برنامج البحث الذم يشتغؿ ضمنو العمماء، كما اف 
ميتكدكلكجيتو تستند عمى البحث التاريخي الذم يمكنيا مف فيـ طبيعة البرنامج ك 

تغيرات معدالت التقدـ، باإلضافة إلى كشفو عف مدل تقدميا أك تفسخيا، كما يفيد 
 [ُُ]التنافسية بيف البرامج ...



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                   املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية    

  Scientifice electronic Journal                                                             جلة علمية إلكترونية محكمة       م

  www.arabjhs.com                                             0202حزيران  -الثانيالجزء  -العدد السابع 

                                ISSN: 2709-5312 

 

 102 

 خاتمة :

 

شكمت ميثكلكجيا البحث العممي عند الكاتكش كاحدة مف بيف األفكار المرجعية في 
، ك مف النظريات  الحقؿ العممي المعاصر، نظرا إلستفادتيا الكبير مف تاريخ العمـك

ؿ الفزياء النظرية، حيث انشغؿ الكاتكش، عمى غرار العممية المتنافسة في مجا
فبلسفة أخريف بمسألة تقدـ المعرفة العممية، التي أسفرت عف تراكمات معرفية أغنت 
، الشيء الذم جعؿ الممارسة اإلبستمكلكجية تنظر الى العمـ نظرة  سجؿ تاريخ العمـك

 جديدة، تيدؼ الى البحث في كيفية تشكمو بطرؽ مختمفة.

ذا التحكؿ الكبير الذم شيده حقؿ المعرفة العممية، اصبح العمـ مكضكعا في ظؿ ى
اك لنقؿ ىاجسا إشكاليا مف خبلؿ االنيماـ بنظرياتو ك قكانينو، اما جانب تنكع العمـك 
ك تيددىا، فراجع باألساس الى تعدد اإلبستمكلكجيات المكازية لمسار العمـ، كتطبؽ 

بادئو ك منيجو ك نتائجو، كىذا يبيف مدل عمى مجاؿ عممي بعينو، عف طريؽ نقد م
قكة الترابط الصريح ك القكم بيف تاريخ العمـ مف جية، ك العمـك االنسانية مف جية 

 ثانية.

 

:اليكامش  

 
: كاحد مف بيف فبلسفة العمـ  K.Popper1902-1994كارؿ بكبر  -*

تعدد المعاصريف، يشيد لو بالكثير مف العطاء في حقؿ اإلبستمكلكجيا، نظرا ل
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انشغاالتو  الفمسفية كلو اعماؿ عديدة ابرزىا عمى االطبلؽ كتاب ) منطؽ 
 البحث العممي (.

مؤرخ عمـ ك فيمسكؼ امريكي ُٔٗٗ-ُِِٗ T.kuhnطكماس ككف -*
 الجنسية مف اىـ اعمالو ) بنية الثكرات العممية(

فيمسكؼ عمـ انجميزم مف  ُْٕٗ - ُِِٗ Lakatosإمرم الكاتكش  -*
، كلد لعائمة ليبتزيتز، التحؽ بالحزب الشيكعي المحظكر آنذاؾ أصكؿ مجرية 

قرر تغير اسمو الى "  ُْْٗكمقاكمة اإلحتبلؿ النازم، ك بمجييء سنة 
الكاتكش"، اسـ دائع الصيت في المجر، ادبيا، كيغني "  الحداد اك القفاؿ . لقد 

)دبرسف(، كأثناء أنيى دراستو الجامعية في الرياضيات ك الفيزياء كالفمسفة بمدينة 
تحرير المجرامؿ تككينو في مدرسة ) ايكتكفكس(، الشييرة ببكدابست تـ شارؾ 
في اإلصبلح الديمكقراطي لمتعميـ العالي، حتى شغؿ منصب أميف عاـ لكزارة 

في  ُْٗٗ -ُْٖٗالثقافة ك التربية، تـ امضى الحقا جزء مف السنة الجامعية. 
حررة دعكة ضده بتيمة المراجعية ، ليتـ مكسكك، ك فكر عكدتو إلى ) بكدابست 

، فيما بعد ظيرت اشاعات عمى انو لـ تكتب َُٓٗاعتقالو عمى اثرىا في ربيع 
لو النجاة بسبب قناعاتو كشيكعي ، لقد كجد الكاتكش عمبلفي معيد الرياضيات 
، بفضؿ عالـ الرياضيات )رينبي (، كىناؾ كرس جده  اكاديميو المجر لمعمـك

تـ تكظيفو في مدرسة  َُٔٗاعات كنظرية القياس، كفي سنة لدراسة اإلجتم
لندف  لئلقتصاد، بدائرة الفمسفة ك المنطؽ التي كانت آنذاؾ تحت اشراؼ كارؿ 
بكبر، تـ تابع عممو البحثي كعمؽ تفكيره في فمسفة العمـك كاضعا األسس ؿ 

 ميثكدكلكجيا برامج البحث العممي .
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لمفيكـ األكثر أصالة في خطاطة طكماس (: يشكؿ اParadigme*()البراديغـ 
ككف لتقدـ المعرفة العممية، كمع ذلؾ لـ يحض بتحديد كاحد مكحد ، بؿ خاصو 
صاحبو بتحديدات متنكعو جعمتو ميكما غامضا بامتياز، ك يرجع ىذا الكضع 
الى عامميف اساسيف؛فمف جية يقر ككف نفسو باستحالة تقديـ تحديد دقيؽ لو 

فعبلكة عمى ككف البراديغـ ينطكم عمى جانب مف ضمني  بالنظر إلى طبيعتو،
ال يمكف اإلفصاح عنو ، فإنو ال يقبؿ التحديد بكاسطة سجؿ صاـر مف السمات 
الضركرية كالكافية، كمف جية أخرل، اخضع ككف تصكره لو كما قدمو في) بنية 

التي  الثكرات العممية (، لمراجعات ميمة عمى إثر اإلنتقادات الكثيرة ك العنيفة
تعرض ليا، الشيء الذم يسمح بالحديث عف تطكر ممحكظ في تصكره ليذا 
، كقد اختمؼ الباحثكف العرب في ترجمتو، فمنيـ مف ترجمو ) انمكذج( ك  المفيـك
منيـ مف ترجمو ب ) نظرية ( كاخر ب ) النمكذج(، كمنيـ كذلؾ مف اكتفى 

النبي مخكخ، تصكر  بتعريبو عمى غرار ما قاـ بو المرحكـ سالـ يفكت .) عبد
 -طكماس ككف لتقدـ المعرفة العممية، مقاؿ ضمف مجمة جامعة شعيب الدكالي

 ّٕ-ّٔكمية اآلداب، ص
ستيؼ فكلر، ككف ضد بكبر: الصراع مف اجؿ ركح العمـ،ترجمة ، نجيب 

 [1]ِٓ، المركز القكمي لمترجمة، صُالحصادم،ط
ككيت، عالـ المعرفة، سنة يمنى طريؼ خكلي، فمسفة العمـ في القرف العشريف، ال

 [2]َُْص  َََِ
، بيركت، دار النيضة ُعادؿ مصطفى، مائة عاـ مف التنكير كنظرة العقؿ،ط

 [3]ُِِ، ص ََِِالعربية، سنة 
،الجزائر، منشكرات ُمدبكح لخضر، فكرة التفتح في فمسفة كارؿ بكبر، ط

 [4]ْٕٖ، ص ََِٗاالختبلؼ، سنة 
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 [5]ُُْيمنى طريؼ خكلي، المرجع نفسو، ص 
حسف الحريرم، التأكيؿ اإلبستمكلكجي البلكضعاني، مؤمنكف ببل حدكد ، ص 

ُِ[6] 
 [7]ُّالمرجع نفسو، ص 
 [8]ُِنفس المرجع، ص 
 [9]ُِنفس المرجع، ص 

 I.Lakatos. HISTOIR ET MÉTHODOLOGIE DES SCIENCE,  :نقال عن، علي هري

ي فلسفة العلم، جامعة منتىري، أطروحة لنيل شهادة املاجستير فالبرمجة عند الكاتوش،

 [10]020، ص 6002-6002سنة 

 02حسن الحريري، مرجع نفسه، ص [11]
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 الممخص.                                       
ىدفت الدراسة إلي معرفة دكر مراجعة تقارير األعماؿ المتكاممة في الحد مف الممارسة السالبة 
إلدارة األرباح في قائمة المركز المالي،  تـ صياغة مشكمة الدراسة في التساؤؿ التالي: ىؿ تكجد 

متكاممة كالحد مف ممارسات إدارة عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مراجعة تقارير األعماؿ ال
األرباح بقائمة المركز المالي؟،  تنبع أىمية الدراسة مف خبلؿ سعييا إلى المساىمة في تطكير 
كتكسيع نطاؽ خدمات التأكد التي تقدميا منشآت المحاسبة حتى تكاكب التطكرات المتبلحقة في 

ستنباطي، المنيج االستقرائي، كالمنيج بيئة األعماؿ، اتبعت الدراسة المنيج التاريخي كالمنيج اال
الكصفي التحميمي، تكصمت الدراسة إلي أف مراجعة تقارير األعماؿ المتكاممة ساىـ في الحد مف 

 ممارسات إدارة األرباح بقائمة المركز المالي.
 

ي، المراجعة، تقارير األعماؿ المتكاممة، إدارة األرباح، قائمة المركز المال الكممات المفتاحية:
 التقارير المالية.

 
Abstract. 

 The study aimed to know the role of auditing integrated business 
reports in reducing the negative practice of profit management in the 
financial position statement. The study problem was formulated in the 
following question: Is there a statistically significant relationship between 
auditing integrated business reports and reducing profit management 
practices in the financial position statement? The importance of the 
study stems from its endeavor to contribute to the development and 
expansion of the assurance services provided by accounting firms in 
order to keep pace with the successive developments in the business 
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environment. The study followed the historical approach, deductive 
approach, the inductive approach, and the descriptive analytical 
approach The study found that auditing of integrated business reports 
contributed in limiting profit management practices in the financial 
position statement. 

Key words: Audit, Integrated Business Reporting, Profit Management. 

 

 مقدمة:
مراجعة االعماؿ المتكاممة مكضكعان جديدان، حيث انو في الكاقع مف  ال تعتبر   

المكاضيع التي تـ تناكليا في العديد مف جمسات المؤتمرات كالمنشكرات كالخطب، 
كلكنو أخذ فترة طكيمة مف النقاش بسبب العديد مف العكامؿ منيا الطابع المعقد 

ع المعقد مف العمميات التنظيمية، كالبيئات لتكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة كالطاب
المتغيرة لمياـ المنظمات الحديثة كبالتالي يكاجو تطكير ىذا المنيج العديد مف 
التحديات، حيث استخدـ في الماضي مصطمح مراجعة الحسابات المتكاممة لكصؼ 
أداء عممية مراجعة كاحدة لمتصدم لعناصر التحكـ اليدكم كااللي كالمخاطر ذات 

 لصمة في نفس الكقت.ا
تؤكد الدراسات اآلثار السمبية لممارسات إدارة األرباح، سكاء كانت محاسبية بحتة أك  

حقيقية، بثني طرؽ العمؿ كتعديميا، إلظيار نتائجو بشكؿ مغاير لمكاقع كيمثؿ سمكؾ 
إدارة األرباح خركجان صريحا عف التكقعات التعاقدية بيف المبلؾ كالمديريف، كما أف 

تغيير لمكاقع في فترة ما سيؤثر في األرجح عمى الفترات األخرل بطريقة مختمفة، أم 
كال ننسى أف مصادر الشركة الرئيسة الممثمة في قائمة المركز المالي تتأثر بالمظير 
المخادع، الذم ينتج عف إدارة األرباح، فمعظـ ما يحدث في قائمة الدخؿ ينعكس 

ظة ما؛ لذا تسعى ىذه الدراسة إلى معرفة بشكؿ أك بآخر في كضع الشركة في لح
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الدكر الذم يمكف أف تمعبو مراجعة تقارير األعماؿ المتكاممة في الحد مف ممارسات 
 إدارة األرباح في قائمة المركز المالي.

 مشكمة الدراسة:
مف خبلؿ مراجعة كاستقراء أىـ األدبيات التي تضمنيا الفكر المحاسبي التي اىتمت  

ر المتكاممة، تبيف لمباحثيف ندرة شديدة في البحكث كالدراسات المحاسبية بمجاؿ التقاري
السابقة في ىذا الشأف، حيث لـ يحظ قياس كتحميؿ كتفسير تمؾ العبلقة التأثيرية 
االىتماـ الكافي مف جانب األدبيات المحاسبية، األمر الذم ينـ عمى إغفاؿ كاضح 

مينة، لدراسة كتحميؿ كاالىتماـ بمراجعة مف قبؿ كثير مف األكاديمييف كالممارسيف لم
تقارير األعماؿ المتكاممة باعتبارىا أحد المحددات أك العكامؿ المؤثرة التي قد تفسر 
التغير كاالختبلؼ في مستكل إدارة األرباح، يمكف لمباحثيف القكؿ بأف ىذه العبلقة 

المحاسبية  التأثيرية تحتاج إلى مزيد مف التمحيص كالتحرم، كبخاصة في البيئة
السكدانية، كفي ضكء ذلؾ يمكف تحديد مشكمة الدراسة مف خبلؿ صياغة التساؤؿ 

 اآلتي:
ىؿ تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مراجعة تقارير األعماؿ المتكاممة كالحد  

 مف ممارسات إدارة األرباح بقائمة المركز المالي؟
 التالية:تسعي الدراسة إلي تحقيؽ األىداؼ أىداؼ الدراسة: 

دراسة اإلطار المفاىيمي لتقارير األعماؿ المتكاممة كمراجعتيا كمعرفة المقصكد  -ُ
بإطار عمميا كمتطمبات التأكيد ليا في ضكء اإلصدارات العممية الحديثة مف 

 تعديبلت في معايير المراجعة الحالية. 
 بيا.دراسة ظاىرة إدارة األرباح بقائمة المركز المالي كأثارىا كأسالي -ِ
التعرؼ عمى مدل تأثير تطبيؽ مفيـك التأكيد الميني)مراجعة( عمي تقارير  -ّ

 اإلعماؿ المتكاممة في الحد مف ممارسات إدارة األرباح بقائمة المركز المالي.
 أىمية الدراسة:

 األىمية العممية:  -أ
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في حدكد معرفة  –تنبع أىمية البحث مف الناحية األكاديمية مف ندرة البحكث 
التي تناكلت مراجعة تقارير اإلعماؿ المتكاممة عمي إدارة األرباح،  -طبلع الباحثيفكا  

كما تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف خبلؿ سعييا إلى المساىمة في تطكير كتكسيع 
نطاؽ خدمات التأكد التي تقدميا منشآت المحاسبة حتى تكاكب التطكرات المتبلحقة 

 ينة الثقة مرة أخرل مف جانب مستخدمييا.في بيئة األعماؿ كحتى تستعيد الم
 األىمية العممية: -ب

كتتمثؿ أىـ دكافع ىذا البحث في المساىمة في الحد مف ظاىرة إدارة األرباح بيف 
الدكر الفعمي لمراجع الحسابات في مجاؿ مراجعة تقارير اإلعماؿ المتكاممة، كبيف ما 

لئلدارة في المقاـ األكؿ، يجب أف يككف عميو ىذا الدكر في ىذا المجاؿ كطمب 
 كأصحاب المصالح في المقاـ الثاني.

أضؼ إلى ما سبؽ أف كجكد طمب مفترض عمى ىذه التقارير في بيئة األعماؿ  
السكدانية مف جية، ككجكد بعض الممارسات المحاسبية كالمينية غير المنظمة في 

الشركات ىذا المجاؿ مف جية أخرل كذلؾ ألغراض مساعدة أصحاب المصمحة في 
السكدانية عمى فيـ كيفية تنظيـ تقارير اإلعماؿ المتكاممة كتحقيؽ االتساؽ بيف 
محتكاىا كبيف خدمات التأكيد الميني التي سيككف مطمكبان مف مراجع الحسابات فيميا 
كالتأىيؿ ليا كالتدريب عمى ممارستيا في مكاجية تفعيؿ الشركات لمدخؿ تقارير 

 يب العاجؿ سكاء كاف اختياريان أك إجباريان.األعماؿ المتكاممة في القر 
 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تسعي الدراسة إلي اختبار الفرضية التالية:فرضيات الدراسة: 

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ تقارير األعماؿ المتكاممة كالحد مف 
 ممارسات إدارة األرباح بقائمة المركز المالي.

 منيجية الدراسة:
: المنيج التاريخي: لعرض كاستقراء الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع أكالن 

 البحث كالخمفية التاريخية لممتغيرات.
 ثانيان: المنيج االستنباطي: لصياغة مشكمة كفركض الدراسة.
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 ثالثان: المنيج الكصفي التحميمي: لكصؼ كتحميؿ بيانات الدراسة.
 رضيات الدراسة.رابعان: المنيج االستقرائي: الختبار ف

 تتمثؿ مصادر البيانات في:مصادر جمع البيانات: 
 المصادر األكلية: االستبانة. 

 .المصادر الثانكية: الكتب كالدكريات كالمقاالت كالنشرات الدكرية كالرسائؿ الجامعية

 الدراسات السابقة:
ىدفت الدراسة البحث في ظاىرة إدارة األرباح : (ُ)ـ(ٕٔٔٓدراسة: بياء: ) -

كاستكشاؼ مدل ممارستيا مف قبؿ الشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية 
المدرجة في بكرصة عماف، كأثرىا عمى سياسة تكزيع األرباح كانعكاسيا عمى القيمة 

ـ، كخمصت الدراسة ََِٔـ الي عاـ ََُِالسكقية لمشركة خبلؿ الفترة مف عاـ 
قامت بممارسة إدارة األرباح حيث بمغت  إلى اف الشركات المساىمة العمة األردنية قد

%، كايضان تكصمت إلى عدـ كجكد أثر ذك ْْنسبة الممارسة خبلؿ فترة الدراسة 
داللة إحصائية إلدارة األرباح عمى تكزيع االرباح، مع كجكد اثر ذك داللة احصائية 

 إلدارة األرباح عمى القيمة السكقية في ظؿ سياسة تكزيع األرباح.
ىدفت الدراسة إلى الكصكؿ إلى تعريؼ إلدارة : (ِ)ـ(ٕٕٔٓيد: )دراسة: سع -

األرباح، كدراسة كتحميؿ األشكاؿ كاألساليب كالدكافع المختمفة إلدارة األرباح كذلؾ 
بيدؼ تكضيح الجكانب المختمفة إلدارة األرباح، كدراسة الدكر الذم يقـك بو المراجع 

ذلؾ بيدؼ تفعيؿ ىذا الدكر، الخارجي في الحد مف ممارسات إدارة األرباح ك 
كخمصت الدراسة إلى اف دكافع كاساليب ادارة االرباح تختمؼ باختبلؼ اليدؼ منيا 
كالبيئة المحيطة كالفرص المتاحة اماـ االدارة كقد تختمؼ دكافع كاساليب ادارة االرباح 
مف نشاط إلى آخر أك مف منشأة الي اخرل أك مف دكلة الي اخرم كاف معايير 

                                                           

( بياء صبحي عكاد، أثر إدارة األرباح عمى سياسة تكزيع األرباح كانعكاسيا عمى القيمة السكقية لمشركة ُ)
 ـ(.َُُِ)االردف: جامعة عماف العربية، كمية االعماؿ، دكتكراة الفمسفة في التمكيؿ 

حسف، دكر المراجع الخارجي في الحد مف ممارسات إدارة األرباح ) القاىرة: جامعة ( سعيد محمد سعيد ِ)
 ـ(.َُِِحمكاف، كمية التجارة كادارة االعماؿ قسـ المحاسبة، رسالة ماجستير في المحاسبة 
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بة كالمراجعة قكاعد تحكـ اخبلقيات مينة المحاسبة كالمراجعة كتضع حد المحاس
 لمتغيير في السياسات المحاسبية كالحد في التقديرات الحكمية لئلدارة.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر المراجعة : (ُ)ـ(ٖٕٔٓدراسة: عبد الرزاؽ: ) -
ة الككيتية، كخمصت المتكاممة في تطكير إدارة المخاطر في الشركات الصناعي

الدراسة إلى أنو يكجد أثر ذك داللة إحصائية لكؿ مف اتساع نطاؽ عمؿ المراجع 
الخارجي في ظؿ المراجعة المتكاممة عمى تطكير إدارة الماطر في الشركات 
الصناعية الككيتية ككذلؾ تبيف كجكد أثر ذك داللة إحصائية لئلجراءات التنظيمية 

طكير إدارة المخاطر في الشركات الصناعية الككيتية كما لممراجعة المتكاممة عمى ت
تبيف اف المراجعة المتكاممة تدفع المراجع الي التحقؽ مف التزاـ ادارة الشركة بتنفيذ 

 .اعماؿ الشركة بالمعايير كاالجراءات الدكلية كالقكانيف كالتعميمات ذات العبلقة

 
 

لتعرؼ عمى أثر التدقيؽ المتكامؿ ىدفت الدراسة إلى ا: (ِ)ـ(ٕٚٔٓدراسة: مراد: ) -
في تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية في البنكؾ التجارية األردنية كذلؾ باستخداـ عناصر 
التدقيؽ المتكامؿ الداخمية )الحككمة، كاالدارة، كالكفاءة (، كالخارجية ) تكنمكجيا 

ناؾ أثر ذا المعمكمات، كالتعميمات كالمكائح، كالمدققيف الخارجييف(، كخمصت إلى أف ى
داللة إحصائية لمتدقيؽ المتكامؿ بعناصره الداخمية، عمى األىداؼ اإلستراتيجية 
بأبعادىا)ترشيد النفقات، كاالستدامة، كالميزة التنافسية( في البنكؾ األردنية كاظيرت 
النتائج أيضان الي كجكد حاجة ممحة لتطبيؽ مبادئ الحككمة كتفعيؿ دكر االدارة 

اقساـ التدقيؽ كاالىتماـ بتكنكلكجيا المعمكمات كأيضان االلتزاـ  كتحسيف الكفاءة في
 بالتعميمات كالمكائح الصادرة مف البنؾ المركزم االردني.

                                                           

كيتية ( عبد الرزاؽ خمؼ عبد اهلل، أثر المراجعة المتكاممة عمى تطكير إدارة الماطر في الشركات الصناعية الكُ)
 (.َُِّ)األردف: جامعة عماف العربية، كمية االعماؿ،  رسالة ماجستير 

( مراد ماجد قباجة، أثر التدقيؽ المتاكامؿ في تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية في البنكؾ التجارية األردنية ِ)
 ـ(.َُِٕ)األردف: جامعة عماف العربية، كمية االعماؿ، رسالة ماجستير 
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: ىدفت الدراسة الي البحث في (ُ)( , Tamer Aly El Nashar 2017) دراسة -
التأثير المحتمؿ لمتقارير المتكاممة عمى تحسيف جكدة المراجعة في المنظمات 

راسة إلى أنو في احتماؿ أف تعتمد المنظمات عمى التقارير كخمصت الدالمختمفة، 
، مع احتماؿ ٖقدار ٘، يتبع ذلؾ تحسيف في جكدة التدقيؽ بمَٕالمتكاممة بنسبة 
٘، كأثر قكم كبير لتحسيف جكدة المراجعة،  كالمقصكد  ّ.ّّشرطي  يساكم 

بجكدة المراجعة في ىذه الدراسة فيما يتعمؽ بالمراجعة الخارجية، إضافة إلى المراجعة 
 الداخمية لمحسابات.

: ىدفت الدراسة الي كصؼ العبلقة (ِ)( , Bobitan,  Stefea 2017)دراسة  -
ؿ مف التقارير المتكاممة كحككمة الشركات كذلؾ مف خبلؿ دراسة ميدانية في بيف ك
الدراسة الي أف كخمصت شركة مدرجة في بكرصة بكخارست في ركمانيا،  َِأكبر 

كمصالح  التقارير المتكاممة تعزز التركيز عمى العمميات الداخمية لفيـ احتياجات
التي تستخدـ التقرير المتكامؿ  مختمؼ المستثمريف/ أصحاب المصمحة كأف الشركات

لئلببلغ ىي أفضؿ قدرة عمى التكاصؿ كاألداء العالمي لمشركة، كأف التقارير المتكاممة 
تعتبر أفضؿ قرار لضماف إجراءات أفضؿ لتخصيص رأس الماؿ كالمخصصات عمى 
المدل الطكيؿ بما في ذلؾ أكلئؾ الذيف يتطمعكف إلى المستقبؿ، كأف التقارير 

 يمكف أف تعزز مف حككمة الشركات.  المتكاممة

                                                           

)
1
( Tamer Aly El Nashar , "The Probable Effect of Integrated Reporting on 

Audit Quality", American University in Cairo , , 9 June 2017 , p p 1-21 , 

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=2983598  

)
2
( Bobitan Roxana-Ioana , Stefea Petru , " Integrated Reporting for a Good Corporate 

Governance", “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series Vol 17, No 1 

/2017, p p 424 – 428.  

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=920422
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=920422
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: ىدفت الدراسة إلى تحديد (ُ)( Natash , Gail, Amber,  2017) دراسة -
ما إذا كاف تقييـ خصائص المنشأة مثؿ حجـ المنشأة كالربحية كتكليد التدفقات النقدية 
، كعدد المديريف يمكف أف يحدد مسبقا نكعية التقرير المتكامؿ الذم تعده تمؾ المنشأة

الدراسة أف نكع الصناعة كحجـ كربحية المنشأة ككذلؾ تككيف أعضاء كخمصت 
مجمس اإلدارة، ليا تأثير عمى جكدة التقرير المتكامؿ، أشارت النتائج أيضا إلى أف 
نكع الصناعة كحجـ المنشأة كربحية كتككيف مجمس اإلدارة كميا ليا تأثير عمى جكدة 

 التقارير المتكاممة.
ىدفت الدراسة إلي معرفة اثر استخداـ مدخؿ : (ِ)ـ(ٕٛٔٓ) دراسة: حسيف: -

التدقيؽ المتكامؿ في الحد مف ممارسات إدارة األرباح مف كجية نظر مدققي 
الحسابات في مكاتب التدقيؽ األردنية، كخمصت الدراسة إلى انو يكجد أثر ذك داللة 

اـ المدقؽ بأخبلقيات إحصائية الستخداـ مدخؿ التدقيؽ المتكامؿ بأبعاده مجتمعة )التز 
مينة التدقيؽ، اتساع نطاؽ عمؿ المدقؽ الخارجي، اإلجراءات التنظيمية لتنفيذ 
التدقيؽ المتكامؿ( في الحد مف ممارسات إدارة األرباح مف كجية نظر مدققي 

 الحسابات في مكاتب التدقيؽ األردنية.
 

                                                           

)1( Natasha Buitendag , Gail S. Fortuin , Amber de Laan , " Firm characteristics and 

excellence in integrated reporting", South African Journal of Economic and 

Management Sciences , 2017, Vol. 20 , No 1, p p1-8. 
دقيؽ المتكامؿ في الحد مف ممارسات إدارة األرباح: دراسة ( حسيف يكسؼ النعيمي، أثر استخداـ مدخؿ التِ)

ميدانية في مكاتب التدقيؽ األردنية)االردف: جامعة آؿ البيت، كمية االقتصاد كالعمـك االدارية قسـ المحاسبة، 
 ـ(.َُِٖرسالة ماجستير في المحاسبة 
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الي  ىدفت الدراسة: (ُ)( Inês Lisboa , Aleksandre ,2018) دراسة -
تأثير عمى إدارة األرباح في الشركات  ََِٖتحميؿ ما إذا كاف لؤلزمة المالية لعاـ 

ـ  كالمقارنة بيف َُِْ- ََِْالمدرجة في البرتغاؿ كالمممكة المتحدة مف الفترة 
البمديف مف حيث القكة القانكنية لجكدة المحاسبة لمعرفة االختبلفات في مشاركة 

حميؿ العكامؿ التي تؤثر عمى إدارة األرباح، كخمصت الشركة في إدارة األرباح كت
الدراسة إلى أف األزمة المالية كاف ليا تأثير عمى ميؿ الشركات إلدارة النتائج المالية، 
ف تأثير البمد ليس ميمنا مف الناحية اإلحصائية، حتى إذا كاف ميؿ الشركات  كا 

جمالييا مف البرتغالية كالبريطانية إلدارة األرباح أمرنا فريدنا ك  أخيرنا، يعد حجـ الشركة كا 
 الخصائص ذات الصمة لشرح إدارة األرباح.

دراسة تأثير  : ىدفت الدراسة الي(ِ)( T.N. Malofeeva , 2018) دراسة -
( عمى إدارة األرباح في الشركات الركسية كفقنا IFRSمعايير التقارير المالية الدكلية )
الدراسة الي أف عممية التحقؽ مف البيانات كخمصت لمنيج القائـ عمى االستحقاؽ، 

كشفت عف مشكمة اليجيف غير المتجانس كأظير تحميؿ االنحدار المتكرر عمى 
 .IFRSأساس المتغيرات المتدرجة أف ىنالؾ زيادة في مؤشر الربح بسبب اعتماد 

يبلحظ مف العرض السابؽ لؤلدبيات كالدراسات السابقة أنيا لـ تتطرؽ لمعبلقة بيف 
جعة تقارير األعماؿ المتكاممة كالحد مف إدارة األرباح بقائمة المركز المالي كىك مرا

 ما تسعى إليو دراستنا الحالية.

 اإلطار النظرم لمدراسة:
 أكالن: المراجعة المتكاممة:

                                                           

)1( INÊS LISBOA , ALEKSANDRE KACHARAVA,” Does Financial Crisis impact 

Earnings Management: Evidence from Portuguese and UK”, European Journal of 

Applied Business Management, Vol 4 , No (1), 2018, pp. 80-100. 

)2( T.N. Malofeeva , “The Impact of IFRS Adoption on Earnings Management in 

Russia”, European Research Studies Journal Vol XXI, No 2, 2018, pp. 147-164.   
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عرفت مراجعة االعماؿ المتكاممة بأنيا" الجمع بيف مفيكـ المراجعة المتكاممة:  -ٔ
عة التقميدية بما في ذلؾ المالية كالتشغيمية، كتكنكلكجيا عناصر عدة مجاالت لممراج

، كما عرفت المراجعة ُالمعمكمات، حيث يسمح بمراجعة كاحدة مع تقرير شامؿ كاحد
المتكاممة عمى أنو مراجعة القكائـ المالية لمشركة العامة، ككذلؾ الرقابة الداخمية عمى 

 (ِ):التقارير المالية التي ينبغي أف تككف شاممة عمى
 تقرير اإلدارة عف الرقابة الداخمية عمى التقارير المالية.

 تقرير المراجعة الخارجية.
 البيانات المالية.

 فعالية نظاـ الرقابة الداخمية عمى التقارير المالية.
كما عرفت بأنيا تدمج مراجعة ىيكؿ الرقابة الداخمية ضمف إجراءات المراجعة 

في الفقرة رقـ  (PCAOB)، كيعرؼ مجمس الػ (ّ)الخارجية النمكذجية )المعيارية(.
ـ المراجعة االعماؿ المتكاممة باف ََِٕ( الصادر عاـ ٓ( مف المعيار رقـ )ٔ)

"مراجعة الرقابة الداخمية عمى التقرير المالي يجب أف تتكامؿ مع مراجعة القكائـ 
جراء عممية المراجعة لتحقيؽ أى داؼ كؿ المالية. كعمى المراجع الخارجي تخطيط كا 

، كيرل أخر مراجعة االعماؿ المتكاممة التي تمتد لتشمؿ مراجعة إدارة (ْ)عممية منيـ.
المخاطر بالمنشأة، بما فييا مراجعة إجراءات الرقابة الداخمية، كذلؾ الي جانب الشؾ 

 )ٓ(التقميدم لمراجعة القكائـ المالية.
                                                           

(1( Pickett, Spencer, "The Internal Auditing Handbook", Second edition, Wiley, 

U.K (2003). 
)2(Xiaoyan, Research on Integrated Audit of Listed Companies in china (j). 

Accounting Research, (2009), vol 9, p16. 

)3( Dauber Nick A, Qurshi Anique. Levine Maic H, Siegel, joel the Complete Guide 

to Auditing Standards, and Other professional Standards for Accountants ,2009,p23.  

)4( (PCAOB) public Company Accounting Oversight Board Release 2007-005A, 

Auditing Standard No5 “Ah Audit of Financial Statements and Related  
( محمد زكي محمكد بمبكلة، قياس أثر تطكير تقرير المراجع الخارجي مف منظكر المراجعة المتكاممة عمى ٓ)

، ديسمبر ِمستخدمي القكائـ المالية )بكرسعيد: مجمة العمـك التجارية، جامعة بكرسعيد، كمية التجارة،،العدد
 .ِِِـ(، ص َُِِ
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في البقاء في سكؽ تساىـ المراجعة المتكاممة أىمية المراجعة المتكاممة:  -ِ
المنافسة بما تكفره مف كفاءة في أداء عممية المراجعة، حيث تحافظ المراجعة 
المتكاممة عمى استقبلؿ مراقب الحسابات مف خبلؿ االمتثاؿ لممعايير، كبالتالي عدـ 

، كتستمـز عممية المراجعة المتكاممة التي تشمؿ  التشكؾ في كفاءة مراقب الحسابات
ية، سبلمة النظاـ الذم تعمؿ بو ككفاءتو مما يؤدم الي تحقيؽ الجكدة المراجعة الداخم

المطمكبة كأف أداء عممية المراجعة عمى أساس تقييـ المخاطر يؤدم الي التركيز عمى 
مجاالت كنكاحي الضعؼ، مما يؤدم إلي منع المخالفات، كتحديد مجاالت التحسيف 

 (ُ)تي:كتتمثؿ أىمية مراجعة االعماؿ المتكاممة في اآل
تساىـ المراجعة المتكاممة في البقاء في سكؽ المنافسة بما تكفره مف كفاءة في 
أداء عممية المراجعة، حيث تحافظ مراجعة االعماؿ المتكاممة عمى استقالؿ 

مراقب الحسابات مف خالؿ االمتثاؿ لممعايير كبالتالي عدـ التشكؾ في 
 كفاءة مراقب الحسابات.

ة المتكاممة التي تشمؿ المراجعة الداخمية كسالمة تستمـز عممية المراجع-ب
 النظاـ الذم تعمؿ بو ككفاءتو مما يؤدم الي تحقيؽ الجكدة المطمكبة.

أداء عممية المراجعة عمى أساس تقييـ المخاطر يؤدم إلي التركيز عمى  
مجاالت نكاحي الضعؼ، مما يؤدم إلي منع المخالفات، كتحديد مجاالت 

 التحسيف.
تيدؼ المراجعة المتكاممة الي تكفير نقطة انطبلؽ المراجعة المتكاممة: أىداؼ  -ٖ

المديريف كالمراجعيف الداخمييف كالخارجييف في كؿ قطاع إلي اكتساب الميارات 
الضركرية كالمعارؼ كالحصكؿ عمى شيادة في مجاالت إدارة كمراجعة الحكـ، 

المتكاممة في التعرؼ عمى  كتتمثؿ الميارات التي ينبغي اكتسابيا لتحقيؽ المراجعة
                                                           

عمى جكدة  ٓكمعيار المراجعة الدكلي رقـ  PCAOB( منى حسف أبك المعاطي الشرقاكم، دراسة تحميمية ألثر ُ)
عممية المراجعة لتحقيؽ المراجعة المتكاممة،)عيف شمس: المجمة العممية لبلقتصاد كالتجارة، جامعة عيف شمس، 

 .ُِّٖـ(، ص َُِِكمية التجارة، 
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خطر ضكابط اإلدارة كاالمتثاؿ لممعايير  في إطار مشترؾ كمتكامؿ، باإلضافة إلي 
معرفة كافة المفاىيـ، تدريب المستخدميف مف خبلؿ مكارد التدريب كحمقات العمؿ 
كالمؤتمرات ذات الصمة، اجتياز امتحانات يتـ تنظيميا مف خبلؿ الجمعيات 

 .)ُ(األىمية
تشتمؿ تقارير األعماؿ اجعة تقارير األعماؿ المتكاممة )التككيد الميني(: مر  -ٗ

المتكاممة عمى قكائـ مالية تقميدية كتقارير أداء غير مالية لذلؾ فإف مجاؿ الخدمة 
يشمؿ التأكيدات التي تعدىا إدارة الشركة، كتفصح عنيا في كؿ مف القكائـ المالية 

لي. كقد أكضحت بعض الدراسات بشأف تحديد التقميدية كتقارير األداء غير الما
مجاؿ التككيد عمى تقارير األعماؿ المتكاممة أنو بالنسبة لمراجعة المعمكمات المالية: 
يتمثؿ مجاؿ المراجعة في تأكيدات اإلدارة بشأف القكائـ المالية )الكجكد كاالكتماؿ، 

 ( ِ)كالتقكيـ، كالعرض كاإلفصاح، كالحقكؽ كالتعيدات(. 
بة لمتككيد عمى معمكمات المسئكلية االجتماعية: يتمثؿ مجاؿ التككيد في كبالنس

التحقؽ مف تأكيدات اإلدارة بشأف؛ الكفاء بالمسئكلية االجتماعية، كااللتزاـ بالتشريعات 
كالمكائح االجتماعية، كسبلمة القياس كاإلفصاح عف األداء االجتماعي لمشركة. 

يئية يتمثؿ مجاؿ التككيد في تأكيدات اإلدارة كبالنسبة لمتككيد عمى المعمكمات الب
بشأف الكفاء بالمسئكلية البيئية، كسبلمة قياس األداء البيئي كاإلفصاح عنو، كااللتزاـ 
بالتشريعات كالمكائح البيئية ذات الصمة، كبالنسبة لمتككيد عمى المعمكمات المتعمقة 

د في تأكيدات اإلدارة (: يتمثؿ مجاؿ التككيGHG( )ُبغازات االحتباس الحرارم )

                                                           

 .ُّٕم، مرجع سابؽ،ص (منى حسف أبك المعاطي الشرقاك ُ)
( سعاد زغمكؿ عبده،  إطار مقترح لمتككيد الميني الخارجي عمي تقارير األعماؿ المتكاممة، )اإلسكندرية: ِ)

المؤتمر العممي األكؿ لكمية التجارة جامعة اإلسكندرية قسـ المحاسبة كالمراجعة تحت عنكاف: دكر المحاسبة 
 . ِٖٔـ(، ص َُِٕالجتماعية في مصر، كالمراجعة في دعـ التنمية االقتصادية كا
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بشأف، معدالت االنبعاثات الفعمية مقارنة بالمعدالت القصكل، كسبلمة القياس الفني 
 (ُ) كالكمي(.

يشتمؿ اإلطار اإلطار العاـ لمتككيد الميني عمي تقارير األعماؿ المتكاممة:  -ٓ
 العاـ لتقارير األعماؿ المتكاممة عمي المككنات التالية:

 َََّكميؼ: مف منظكر اإلصدارات الدكلية )مرحمة قبكؿ الت -أ
(، ينبغي عمى المراجع الخارجي بعد تكميفو مف قبؿ الجمعية ISAEََُ؛

العامة لممساىميف لمتككيد عمى تقارير األعماؿ المتكاممة أف يجمع معمكمات 
مبدئية عف نشاط الشركة كالصناعة التي تنتمي إلييا كمجمس إدارتيا كاإلدارة 

 العميا ليا. 
مرحمة تخطيط أعماؿ التككيد: تيعد مرحمة التخطيط مف المراحؿ اليامة  -ب

لنجاح عممية التككيد كذلؾ ألنيا تساعد في تركيز االنتباه عمى المناطؽ 
اليامة في االرتباط، كتحديد المشاكؿ المحتممة في الكقت المناسب، 

بات كتخصيص فريؽ العمؿ بشكؿ مبلئـ، كتنسيؽ المياـ بيف مراقبي الحسا
كالخبراء، كمف ثـ أداء الميمة بكفاءة كفعالية، كلذلؾ يجب أف يشارؾ في 

 .(ِ)عممية التخطيط شريؾ االرتباط كفريؽ ميمة التككيد كالخبراء الخارجيكف
مرحمة تنفيذ إجراءات خدمة التككيد الميني عمي تقرير األعماؿ  -ج

التككيد الميني المتكامؿ: في ىذه المرحمة يقكـ مراقب الحسابات بكضع خطة 
المتعمقة بتقرير األعماؿ المتكامؿ محؿ التنفيذ، كتتضمف تمؾ المرحمة العديد 
مف اإلجراءات التي يتـ إداؤىا بيدؼ الحصكؿ عمى دليؿ إثبات يمكف مراقب 

                                                           

 . ِٖٔ( نفس المرجع السابؽ، ص ُ)
)2( International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), (2013), 

"Assurance Engagement Other Than Audits or Reviews of Historical Information 

ISAE 3000(Revised) December 2013", Available Online at: http://www.ifac.org/. 

http://www.ifac.org/
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الحسابات مف إبداء رأل مبلئـ عف مدل صدؽ كصحة كسبلمة المعمكمات 
 (ُ)إجراءات التككيد مف خبلؿ: التي يحتكييا التقرير المتكامؿ، كيتـ أداء 

 اختبار تأكيدات اإلدارة بشأف القكائـ المالية ) المراجعة المالية التقميدية(.  -        
اختبار تأكيدات اإلدارة بشأف التقارير غير المالية )التككيد المينى غير     -

 التقميدم(.
ر غير المالية عمى اختبار تأكيدات اإلدارة بشأف االنعكاسات المالية لمتقاري -

 القكائـ المالية المراجعة المالية التقميدية(.
مرحمة التقرير عف نتائج أعماؿ التككيد: يعمؿ التقرير ككسيمة لتكصيؿ  -د

رسالة مكتكبة أرسميا المراجع الخارجي إلى أصحاب المصمحة في المشركع، 
مي باعتبارىـ مستقبمي ىذه الرسالة. مف أجؿ ذلؾ يكجد طمب مف مستقب

التقرير عمى محتكاه مف المعمكمات. كيتركز ىذا المحتكل بصفة أساسية في 
التأكيد اإليجابي الذم يقدمو المراجع الخارجي بشأف مدل إمكانية اعتماد 
أصحاب المصمحة في المشركع، عمى المعمكمات التي يتضمنيا تقرير 

 (ِ)األعماؿ المتكامؿ. 
 ثانيان: إدارة األرباح:

محاكلة مسؤكلي الشركة "تعرؼ إدارة األرباح عمى أنيا األرباح:  مفيكـ إدارة -ٔ
التأثير في الدخؿ المفصح عنو في المدل القصير لتحقيؽ الربح المستيدؼ مف 

كما كتشير إدارة األرباح  .(ّ)"خبلؿ استخداـ ممارسات محاسبية ليبرالية كحتى مظممة
                                                           

 . ٕٕ-ٕٔ( سمير إبراىيـ عبد العظيـ، مرجع سابؽ، ص ص ُ)
( عبد الكىاب نصر عمي، ىاني خميؿ، محمد فكزم، أساسيات المراجعة الخارجية كفقان لمعايير المراجعة ِ)

 . ٓٓكندرية: كمية التجارة، جامعة اإلسكندرية، قسـ المحاسبة كالمراجعة(، ص األمريكية كالمصرية كالدكلية، )اإلس
( محمد زىير مجيد، رؤم أحمد جاسـ، العبلقة بيف إدارة األرباح كجكدة األرباح كأثرىا عمي مستخدمي القكائـ ّ)

غداد: مجمة العمـك المالية: دراسة لعينة مف المصارؼ التجارية المدرجة في سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية، )ب
ـ َُِٗ، َُُاإلدارية كاإلقتصادية، جامعة بغداد، كمية اإلدارة كاإلقتصاد، المجمد الخامس كالعشركف، العدد رقـ 

 . ُٕٔ(، ص 
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فيما يتعمؽ بمحددات المبادئ  إلى التدخؿ اليادؼ في عممية إعداد التقارير المالية
، كتستمـز إدارة (ُ)المحاسبة المقبكلة لتحقيؽ مستكل الريح المتكقع فيما يتعمؽ بأىدافيا

األرباح زيادة أك خفض أك تخفيؼ األرباح المبمغ عنيا، عمى سبيؿ المثاؿ إذا كانت 
ما أف إحدل الشركات تحقؽ أرباحا ثابتة، فإف حممة األسيـ يشعركف بأماف أكبر، كب

الربح ميـ لمغاية، فإف المدراء يحاكلكف دائمة التبلعب بقيمة األرباح المبمغ عنيا 
 .(ِ)لتحقيؽ أىدافيـ الخاصة

تعتمد اإلدارة في ممارسات أنشطة إدارة األرباح كاختيارىا  طرؽ إدارة األرباح:-2
نيا لمتسكيات المحاسبية عمى طرؽ محددة يمكف مف خبلليا زيادة األرباح المقرر ع

أك تخفيضيا، بما يتفؽ مع رقـ مستيدؼ لؤلرباح، أك تحقيؽ تكازف مستمر في 
 :(ّ)األرباح، كتتمثؿ أشكاؿ إدارة األرباح فيما يمي

تمييد الدخؿ: يعتبر تمييد الدخؿ أك األرباح أكثر طرؽ إدارة األرباح شيكعان،  -أ
فترة ألخرل. كما كيرتكز عمى قياـ اإلدارة بتحقيؽ استقرار في أرقاـ األرباح مف 

يمكف تعريفو بأنو "تثبيت التقمبات حكؿ مستكل معيف لؤلرباح، الذم يؤخذ بأنو 
 .عادم لممنشأة

  التمييد المتعمد لمدخؿ كيتضمف األنكاع التالية: -ب
التمييد الحقيقي لمدخؿ: يككف  مف  خبلؿ تدخؿ اإلدارة في ىيكؿ األنشطة  -

 .(ْ) تشغيمية أك استثمارية أك إدارية(المختمفة لمكحدة االقتصادية، )أنشطة 

                                                           

( عداالت محمد تكفيؽ، الحد مف أثار إدارة األرباح غي ظؿ المدخؿ األخبلقي لنظرية المحاسبة، )بغداد: ُ)
 . ِّـ(، ص َُِِغير منشكرة، جامعة بغداد، كمية التجارة قسـ المحاسبة، رسالة ماجستير في المحاسبة 

(2 ) Kiyasar, Bagher Vesgar, Abdoli Mohammad Reza, Boujari, Mohsen , Ac. J. Acco. 

Eco. Res. Vol. 2, Issue 4, 2013 , p p 98-110. 

بؤ باألرباح المستقبمية ككيفية زيادة ىذه ( ماىر مصطفى أحمد، "العبلقة بيف حجـ المنشأة كقدرتيا عمى التنّ)
القدرة عف طريؽ تمييد األرباح الفعمية"،) القاىرة: المجمة العممية لمتجارة، جامعة األزىر، العدد الخامس 

 .ُْْـ(، ص َََِكالعشركف، يناير،
(6)Pourciau ,S. ,"Earning Management and non Routine Executive Changes ", Journal 

of Accounting and Economies  ,Vol.16 , 1993, P53   
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التمييد االصطناعي لمدخؿ: كيسمى أيضان بالتمييد المحاسبي لمدخؿ أك التمييد  -
الدفترم أك التمييد الكىمي كيعتمد عمى تدخؿ اإلدارة في االختيار بيف الطرؽ 

 كاألساليب المحاسبية بيدؼ تقميؿ التذبذب في األرباح بيف الفترات المختمفة.
التمييد التصنيفي لمدخؿ: كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ التصنيؼ الداخمي  -ج

لعناصر قائمة الدخؿ أك مف خبلؿ التكزيع الزمني لؤلحداث المختمفة لمكحدة 
 .(ُ)االقتصادية باستخداـ التكقيتات المخططة

تنكعت األساليب المحاسبية المستخدمة في إدارة أساليب إدارة األرباح:  -ٖ
لعديد مف األساليب المستخدمة لدل اإلدارة لمممارسة إدارة األرباح كيكجد ا

 :(ِ) األرباح بشتى الطرؽ كمنيا ما يمي
أساس االستحقاؽ كممارسات إدارة األرباح: مف أجؿ أف تحقؽ القكائـ  -أ

المالية أىدافيا، فيجب أف تعد عمى أساس االستحقاؽ المحاسبي كتحت ىذا 
 .(ّ) مالية كاألحداث األخرل عندما تحدثاألساس فإنو يتـ إثبات العمميات ال

التغيرات االختيارية لمسياسات المحاسبية: تعد السياسات المحاسبية أحد  -ب
أىـ الحمقات العممية المؤثرة في التطبيؽ المحاسبي ليس فقط ألنيا تمثؿ 
الجانب التطبيقي لمعمـ المحاسبي، كلكف كىك األىـ ألنيا تمثؿ بما تحتكيو مف 

أصيمية الكعاء الذم يحتكم عمى العديد مف المعالجات المحاسبية ممارسات ت

                                                           

( سعيد محمد سعيد، "دكر المراجع الخارجي في الحد مف ممارسات إدارة األرباح "،)حمكاف: المجمة العممية ُ)
دارة األعماؿ، جامعة حمكاف، العدد الرابع، الجزء الثاني،  لمبحكث كالدراسات التجارية، كمية التجارة كا 

 َٗـ(،ص َُُِ
( أحمد السيد زيداف، إطار مقترح لتحديد مكقؼ مراقب الحسابات مف السياسات المحاسبية البديمة عمى إدارة ِ)

دراسة ميدانية، ) عيف شمس: رسالة  دكتكراه غير منشكر في  -األرباح في سكؽ األكراؽ المالية المصرية 
 . ّٕ-ّّـ(، ص ص َُُِالمحاسبة، كمية التجارة، جامعة عيف شمس، 

 .ٔـ، ص ََِٔ، ِِ( كزارة االستثمار، معايير المحاسبة المصرية، إطار إعداد كعرض القكائـ المالية، فقرة ّ)
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المعبرة عف التطكرات التي حدثت في البيئة كاألنشطة المحيطة بالمجاؿ 
 (ُ) المحاسبي.

اإلفصاح المحاسبي: تختمؼ كجيات النظر حكؿ مفيـك كحدكد اإلفصاح  -ج
ة كينبع ىذا عف المعمكمات الكاجب تكافرىا في البيانات المالية المنشكر 

االختبلؼ مف اختبلؼ مصالح األطراؼ ذات العبلقة كالذم ينعكس عمى 
الزاكية التي ينظر مف خبلليا كؿ طرؼ نحك المشكمة كىنا يصبح مف 
الصعب جدا تكفير مفيـك عاـ كمكحد لئلفصاح يضمف تكفير مستكل 
اإلفصاح الذم يحقؽ لكؿ طرؼ مف ىذه األطراؼ رغباتو الكاممة في ىذا 

 .(ِ)جاؿ الم
فيما يمي عرض ألساليب إدارة إدارة األرباح بقائمة المركز المالي:  -ٗ 

 : (ّ)األرباح في قائمة المركز المالي
االصكؿ غير المممكسة: حيث يتـ المبالغة في تقييـ بنكد األصكؿ غير  -أ

المممكسة مثؿ العبلمات التجارية التي تنشأ عند الدمج، باإلضافة إلى االعتراؼ 
اسبي بأصكؿ غير مممكسة بما يخالؼ المبادئ المنصكص عمييا ضمف المح

 معايير المحاسبة الدكلية. 
األصكؿ الثابتة: حيث ال يتـ االلتزاـ بمبدأ التكمفة التاريخية في تحديد القيمة  -ب

المدرجة ليا في الميزانية، كذلؾ يتـ التبلعب في نسب اإلىبلؾ عمييا لؤلصكؿ 
 النسب المستخدمة في السكؽ.  عف طريؽ تخفيضيا عف تمؾ

                                                           

خالد أحمد عبدالفتاح أحمد، قٌاس أثر السٌاسات المحاسبٌة المطبقة على القوائم المالٌة فً ظل آلٌات ( 1)
منشور فً المحاسبة، كلٌة التجارة، جامعة دراسة تطبٌقٌة، ) بنها: رسالة دكتوراه غٌر  -الحوكمة المصرفٌة 

 . 5م( ص 4215بنها، 
لعٌبً هاتو خلف،  االفصاح المحاسبً فً ظل توسع المنهج المحاسبً المعاصر لٌشمل المحاسبة ( 4)

عضو اتحاد الجامعات العالمً،  -االجتماعٌة،) األكادٌمٌة العربٌة فً الدنمارك، عضو اتحاد الجامعات العربٌة 
 .49م( ص 4228بغداد، 

( حسف فميح مفمح القطيش، فارس جميؿ حسيف الصكفي، أساليب استخداـ المحاسبة اإلبداعية في قائمتي ّ)
الدخؿ كالمركز المالي في الشركات الصناعية المساىمة العامة المدرجة في بكرصة عماف، )بغداد: مجمة كمية 

 .ّٕٔـ(، ص َُُِ، ِٕبغداد لمعمـك االقتصادية الجامعة، العدد 
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النقدية: يتـ التبلعب ببند النقدية عف طريؽ عدـ اإلفصاح عف بنكد النقد  -ج
المقيد، ككذلؾ التبلعب بأسعار الصرؼ المعتمدة في ترجمة النقد المتكفر مف 

 العمبلت األجنبية. 
االستثمارات طكيمة األجؿ: تتجسد عمميات التبلعب ىذه بتغيير الطرؽ  -د
محاسبية المتبعة لممحاسبة عف االستثمارات طكيمة األجؿ، مثؿ التغيير عف ال

طريقة الكمفة إلى طريقة حقكؽ الممكية، باإلضافة إلى تجنب إظيار نصيب 
الشركة األـ مف خسائر الشركة التابعة أك الزميمة، كعدـ القياـ باستبعاد العمميات 

دل إعداد القكائـ المالية المكحدة المتبادلة بيف الشركة األـ كشركاتيا التابعة ل
لممجمكعة، مثؿ المبيعات المتبادلة كالقركض المتبادلة، يضاؼ إلى ذلؾ قياـ 
المنشأة بتممؾ أصكؿ شركة تابعة بطريقة دمج حقكؽ المساىميف بقيمتيا الدفترية، 
ثـ بيع أحد األصكؿ كتحقيؽ مكاسب مادية تدمج في رقـ الربح دكف اإلفصاح 

 .(ُ)عف ذلؾ
المدينكف: يتجسد التبلعب في بند المدينيف مف خبلؿ عدـ الكشؼ عف  -ق

 الديكف المتعثرة بيدؼ تخفيض مخصص الديكف في تحصيميا. 
 االستثمارات المتداكلة: حيث يتـ التبلعب في أسعار السكؽ التي تستخدـ في  -ك

تقييـ محفظة األكراؽ المالية، إضافةن إلى إجراء تخفيضات غير مبررة في 
 خصصات انخفاض األسعار. م
حقكؽ المساىميف: مثؿ إضافة مكاسب محققة مف سنكات سابقة إلى صافي  -ز

 ربح العاـ الجارم، بدالن مف معالجتو ضمف األرباح المحتجزة كما يجب. 

                                                           

 -( سالـ أحمد الصباح تأثير إدارة األرباح عمى المعمكمات الكاردة بالقكائـ المالية كمكقؼ المراجع الخارجيُ)
دراسة تحميمية آلراء المراجعيف الخارجييف في قطاع غزة فمسطيف، )اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، مجمة كمية 

 .ُُٗـ(. صَُِِ، ُ، العددْٗالتجارة لمبحكث العممية، المجمد 
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المخزكف: في ىذا البند تتركز عمميات التبلعب في تضميف كشكفات الجرد  -ح
إلى عمميات التبلعب في أسعار تقييميا،  كبنكد بضاعة راكدة كمتقادمة، إضافةن 

 كتغيير غير مبرر في طريقة تسعير المخزكف. 

مف خبلؿ العرض السابؽ لئلطار النظرم لكؿ مف مراجعة تقارير األعماؿ 
دارة األرباح ترل الباحثة أنو يمكف تساىـ مراجعة تقارير األعماؿ  المتكاممة كا 

مة المركز المالي مف خبلؿ التأكد مف المتكاممة في الحد مف إدارة األرباح بقائ
عدـ المبالغة في تقييـ بنكد األصكؿ غير المممكسة كعدـ التبلعب في نسب 
اإلىبلؾ كأسعار الصرؼ المعتمدة مف النقد المتكفر مف العمبلت األجنبية، كما 
يؤدم تطبيؽ مراجعة تقارير األعماؿ المتكاممة إلي عدـ تغيير الطرؽ المحاسبية 

ممحاسبة عف االستثمارات طكيمة األجؿ ك الكشؼ عف الديكف المتعثرة المتبعة ل
بيدؼ تخفيض مخصص الديكف في تحصيميا، كتساىـ مراجعة تقارير األعماؿ 
المتكاممة إلي عدـ التبلعب في أسعار السكؽ التي تستخدـ في  تقييـ محفظة 

سابقة إلى األكراؽ المالية، مع التأكد مف عدـ إضافة مكاسب محققة مف سنكات 
صافي ربح العاـ الجارم، كعدـ التبلعب في عمميات تسعير كتقييـ البضائع 

 الراكدة.
 الدراسة الميدانية:

 أكالن: مجتمع كعينة الدراسة:
يتككف المجتمع األساسي لمدراسة مف المكظفيف بالمصارؼ السكدانية مف خبلؿ عينة 

تيار مفردات عينة البحث مف مكظفي مصرفي الخرطـك كأـ درماف الكطني، كتَـّ اخ
( َُٓبطريقة عينة عشكائية بسيطة لمحصكؿ عمى بيانات الدراسة، كتـ تكزيع عدد )

استبانة عمى أف يشمؿ التكزيع جميع المستكيات المكضحة في مجتمع البحث كتـ 
 ( استبياف سميمة تـ استخداميا في التحميؿ بيانيا كاآلتي:َُٓاسترجاع )

 االستبانات المكزعة كالمعادة بعد تعبئتيا (ٔ)جدكؿ رقـ               
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 النسبة % العدد البياف
 %ََُ َُٓ استبيانات تـ إعادتيا بعد تعبئتيا كاممة

 %َ َ استبيانات غير صالحة لمتحميؿ
 %ََُ َُٓ إجمالي االستبيانات المكزعة

 ـ.َُِِالمصدر: إعداد  الباحثة باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية، 
 % مف االستبيانات.ََُ( يتضح أف معدؿ االستجابة بمغ ُمف الجدكؿ رقـ )

 تصميـ أداة الدراسة:-ثانيان 
مف أجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات كالبيانات األكلية ليذه الدراسة قاـ الباحثاف 

دكر مراجعة تقارير األعماؿ المتكاممة في الحد مف ممارسات بتصميـ استبانة لدراسة 
 بقائمة المركز المالي. إدارة األرباح

 :أسمكب التحميؿ اإلحصائي المستخدـ في الدراسة-ثالثان 
َـّ تفريغ البيانات التي تَـّ جمعيا مف خبلؿ  قاـ الباحثاف بترميز أسئمة االستبياف كمف ث

(، SPSSاالستبيانات كذلؾ باستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية )
ؿ مجمكعة مف األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة كمف ثَـّ تحميميا مف خبل

البيانات كنكع متغيرات الدراسة، لتحقيؽ أىداؼ البحث كاختبار فركض الدراسة، كلقد 
 تَـّ استخداـ األدكات اإلحصائية التالية:

( لعبارات االستبياف المككنة مف جميع Reliability Testإجراء اختبار الثبات ) -ُ
كتـ استخدامو  (.Cronbach،s Alphaداـ " معامؿ الفا كركنباخ" )البيانات  باستخ

 لمتحقؽ مف صدؽ األداء.
أساليب اإلحصاء الكصفي: كذلؾ لكصؼ خصائص مفردات عينة الدراسة مف  -ِ

خبلؿ عمؿ جداكؿ تكرارية تشمؿ التكرارات كالنسب المئكية كالرسكمات البيانية 
لمفردات العينة بالنسبة %  لكؿ متغير  العاـلمتغيرات الدراسة ؛ لمتعرؼ عمى االتجاه 
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عمى حدا، كاالنحراؼ المعيارم لتحديد مقدار التشتت في إجابات المبحكثيف لكؿ 
 عبارة عف المتكسط الحسابي.

كذلؾ حساب المتكسط المرجع إلجابات العينة باستخداـ مقياس ليكارت الخماسي 
 لقياس اتجاه آراء المبحكثيف.

χخداـ اختبار مربع كام )تـ است  -ّ
 ( لمعرفة الفركؽ بيف إجابات المبحكثيف.2

 
 رابعاُ: اختبار الفرضيات:

 التحميؿ الكصفي لعبارات الفرضية:
 ( التحميؿ الكصفي لعبارات الفرضية ٕجدكؿ رقـ )

 العبارة
 محايد أكافؽ أكافؽ بشدة

ال 
 أكافؽ

ال 
أكافؽ 
 المجمكع بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت
تطبيؽ مراجعة تقارير يؤدم 

األعماؿ المتكاممة إلي عدـ 
المبالغة في تقييـ بنكد األصكؿ 

 غير المممكسة.

117 78.0 33 22.0 0 0 0 0 0 0 150 

يساىـ تطبيؽ مراجعة تقارير 
األعماؿ المتكاممة في عدـ 

 التبلعب في نسب اإلىبلؾ.
105 70.0 45 30.0 0 0 0 0 0 0 150 

ير يساىـ تطبيؽ مراجعة تقار 
األعماؿ المتكاممة في عدـ 
التبلعب بأسعار الصرؼ 
المعتمدة مف النقد المتكفر مف 

95 63.3 55 36.7 0 0 0 0 0 0 150 
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 العمبلت األجنبية. 
يؤدم تطبيؽ مراجعة تقارير 
األعماؿ المتكاممة إلي عدـ تغيير 
الطرؽ المحاسبية المتبعة 
لممحاسبة عف االستثمارات طكيمة 

 األجؿ.

101 67.3 49 32.7 0 0 0 0 0 0 150 

يسيـ تطبيؽ مراجعة تقارير 
األعماؿ المتكاممة في الكشؼ 
عف الديكف المتعثرة بيدؼ 
تخفيض مخصص الديكف في 

 تحصيميا.

94 62.7 56 37.3 0 0 0 0 0 0 150 

تطبيؽ مراجعة تقارير األعماؿ 
المتكاممة إلي عدـ التبلعب في 
أسعار السكؽ التي تستخدـ في  

 محفظة األكراؽ المالية.تقييـ 

96 64.0 54 36.0 0 0 0 0 0 0 150 

يساىـ تطبيؽ مراجعة تقارير 
األعماؿ المتكاممة في إضافة 
مكاسب محققة مف سنكات سابقة 

 إلى صافي ربح العاـ الجارم.

110 73.3 40 26.7 0 0 0 0 0 0 150 

يسيـ تطبيؽ مراجعة تقارير 
األعماؿ المتكاممة في عدـ 

ي تضميف كشكفات التبلعب ف
 الجرد كبنكد البضاعة الراكدة.

95 63.3 55 36.7 0 0 0 0 0 0 150 

 150 0 0 0 0 0 0 26.0 39 74.0 111يؤدم تطبيؽ مراجعة تقارير 
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األعماؿ المتكاممة عدـ التبلعب 
في عمميات التبلعب في أسعار 

 كتقييـ البضائع الراكدة.
يؤدم تطبيؽ مراجعة تقارير 

ممة إلي عدـ األعماؿ المتكا
التغيير الغير مبرر في طريقة 

 تسعير المخزكف.

128 85.3 22 14.7 0 0 0 0 0 0 150 

 1500 0 0 0 0 0 0 29.9 448 70.1 1052 المجمكع
 ـ.ٕٕٔٓالمصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية، 

 ٗ.ِٗيكافقكف بشدة كأف % مف أفراد عينة الدراسة ُ.َٕ( نجد أف ِمف الجدكؿ رقـ )
  % مكافقة عمى عبارات الفرضية.ََُمكافقكف بما يشكؿ نسبة 

 
 اختبار مربع كام لعبارات الفرضية:
 (: اختبار مربع كامٖجدكؿ رقـ )

 قيمة العبارة
مربع 
 كام

 درجة
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 الكسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 التفسير االستنتاج الكسيط

مراجعة تؤدم 
تقارير األعماؿ 
المتكاممة إلي 
عدـ المبالغة 
في تقييـ بنكد 
األصكؿ غير 

 المممكسة.

أكافؽ  دالة 5.00 416. 4.78 000. 1 47.040
 بشدة

أكافؽ  دالة 5.00 460. 4.70 000. 1 24.000تساىـ مراجعة 
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تقارير األعماؿ 
المتكاممة في 
عدـ التبلعب 
في نسب 

 اإلىبلؾ.

 بشدة

ة يساىـ مراجع
تقارير األعماؿ 
المتكاممة في 
عدـ التبلعب 

بأسعار 
الصرؼ 

المعتمدة مف 
النقد المتكفر 
مف العمبلت 

 األجنبية. 

أكافؽ  دالة 5.00 484. 4.63 001. 1 10.667
 بشدة

يؤدم مراجعة 
تقارير األعماؿ 
المتكاممة إلي 
عدـ تغيير 

الطرؽ 
المحاسبية 

المتبعة 
لممحاسبة عف 

االستثمارات 
 جؿ.طكيمة األ

أكافؽ  دالة 5.00 471. 4.67 000. 1 18.027
 بشدة

يسيـ مراجعة 
تقارير األعماؿ 

أكافؽ  دالة 5.00 485. 4.63 002. 1 9.627
 بشدة
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المتكاممة في 
الكشؼ عف 
الديكف المتعثرة 
بيدؼ تخفيض 

مخصص 
الديكف في 

 تحصيميا.
يؤدم مراجعة 
تقارير األعماؿ 
المتكاممة إلي 
عدـ التبلعب 
ر في أسعا

السكؽ التي 
تستخدـ في  
تقييـ محفظة 
 األكراؽ المالية.

أكافؽ  دالة 5.00 482. 4.64 001. 1 11.760
 بشدة

يساىـ مراجعة 
تقارير األعماؿ 
المتكاممة في 
إضافة مكاسب 
محققة مف 
سنكات سابقة 
إلى صافي 
ربح العاـ 

 الجارم.

أكافؽ  دالة 5.00 444. 4.73 000. 1 32.667
 بشدة

ة يسيـ مراجع
تقارير األعماؿ 

أكافؽ  دالة 5.00 484. 4.63 001. 1 10.667
 بشدة
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المتكاممة في 
عدـ التبلعب 
في تضميف 
كشكفات الجرد 
كبنكد البضاعة 

 الراكدة.
يؤدم مراجعة 
تقارير األعماؿ 
المتكاممة في 
عدـ التبلعب 
في عمميات 
التبلعب في 
أسعار كتقييـ 

البضائع 
 الراكدة.

أكافؽ  دالة 5.00 440. 4.74 000. 1 34.560
 بشدة

يؤدم مراجعة 
تقارير األعماؿ 
المتكاممة إلي 
عدـ التغيير 
الغير مبرر في 
طريقة تسعير 

 المخزكف.

أكافؽ  دالة 5.00 355. 4.85 000. 1 74.907
 بشدة

 ـ.ٕٕٔٓالمصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات الدراسة الميدانية، 
 

القيـ االحتمالية الختبار مربع كام لمعبارات أقؿ  ( نجد أفّمف الجدكؿ رقـ ) 
أم ذات داللة إحصائية أم تكجد فكرقات ذات داللة إحصائية بيف   0.05مف

إجابات المبحكثيف، كبالنظر لقيمة الكسط الحسابي نجدىا أكبر مف الكسط الفرضي 
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صحة (، عميو أخذت آراء المبحكثيف القبكؿ عمى عبارة الفرضية، كىذا يدؿ عمى ّ)
الفرضية التي نصت عمى أنو: تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ تقارير 

 األعماؿ المتكاممة كالحد مف ممارسات إدارة األرباح بقائمة المركز المالي
 خامسان: النتائج:

 مف خالؿ اإلطار النظرم كالدراسة الميدانية تكصؿ الباحثاف إلي النتائج اآلتية:
األعماؿ المتكامؿ مف التطكرات التي حدثت في مجاؿ  يعد مفيـك تقرير -ٔ

تقارير الشركات، كالتي تستيدؼ عرض المعمكمات غير المالية جنبا إلى 
جنب مع المعمكمات المالية مع ضركرة إضفاء الثقة كالمصداقية عمى 

المعمكمات التي يحتكييا تقرير األعماؿ المتكامؿ كذلؾ في شكؿ خدمات 
 تككيدية مستقمة.

أصبحت ممارسات إدارة األرباح الحدث األكثر تأثيرنا عمى القكائـ المالية  -ٕ
كساعد عمى ذلؾ المعالجات المحاسبية التي تسمح بيا المبادئ كالمعايير 
المحاسبية كالتي كجدت لتحسيف جكدة التقارير المالية كجعميا أكثر إفادة 

 لمتخذم القرارات.
اممة في الحد مف ممارسات إدارة ساىمت مراجعة تقارير األعماؿ المتك -ٖ

األرباح بقائمة المركز مف خالؿ عدـ المبالغة في تقييـ بنكد األصكؿ غير 
المممكسة كفي عدـ التالعب بأسعار الصرؼ المعتمدة مف النقد المتكفر مف 

العمالت األجنبية كعدـ تغيير الطرؽ المحاسبية المتبعة لممحاسبة عف 
 االستثمارات طكيمة األجؿ.

ساعدت مراجعة تقارير األعماؿ المتكاممة في الحد مف ممارسات إدارة  -ٗ
األرباح بقائمة المركز مف خالؿ الكشؼ عف الديكف المتعثرة بيدؼ تخفيض 

مخصص الديكف في تحصيميا كعدـ التالعب في أسعار السكؽ التي 
 تستخدـ في  تقييـ محفظة األكراؽ المالية.
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المتكاممة في الحد مف ممارسات إدارة  أسيمت مراجعة تقارير األعماؿ -٘
األرباح بقائمة المركز المالي مف خالؿ عدـ التالعب في كشكفات الجرد ك 
أسعار كتقييـ البضائع الراكدة كعدـ التغيير غير مبرر في طريقة تسعير 

 المخزكف. 
 سادسان: التكصيات:

 في ضكء ما انتيى إليو البحث مف نتائج، يكصي الباحثاف بما يمي:
ضركرة إلزاـ الييئة العامة لمرقابة المالية لمشركات السكدانية كالشركات المقيدة  -ُ

بالبكرصة لدييا بإعداد كتفعيؿ مدخؿ تقرير األعماؿ المتكامؿ، ككذلؾ تكميؼ مراقبي 
 الحسابات المقيديف لدييا بإعداد تقرير بنتائج التككيد عمى ىذا التقرير. 

ية كمكاتب المحاسبة كالمراجعة السكدانية لممحاسبيف أىمية تشجيع المجامع المين -ِ
كالمراجعيف عمى االلتحاؽ ببرامج تكاكب التطكرات المينية كالعممية في مجاؿ 

 المراجعة.
ضركرة اىتماـ أقساـ المحاسبة في الجامعات السكدانية بتطكير مقررات كمناىج  -ّ

يني لتقرير األعماؿ المحاسبة كالمراجعة كذلؾ بتدريس البعديف المحاسبي كالم
المتكامؿ، لتكفير ككادر بشرية قادرة عمى إعداد تقرير األعماؿ المتكامؿ كالتككيد 

 عمييا.
ضركرة كجكد مجمكعة مف اآلليات لتفعيؿ اإلطار الميني لخدمة التككيد الميني  -ْ

عمى تقرير األعماؿ المتكامؿ، مع أىمية أف يككف لمييئة العامة لمرقابة المالية 
ية المحاسبيف كالمراجعيف السكدانية كالبنؾ المركزم، دكرىا في ىذا الشأف إلى كجمع

 أف يتـ تنظيـ ىذه الخدمة بصكرة مينية منظمة في السكداف.
أىمية كضع الييئات التنظيمية كالجيات المينية لضكابط محكمة لتقميؿ  -ٓ

ألغراض ممارسات اإلدارة الحقيقية لؤلرباح لحماية المستثمريف كالسكؽ مف ا
 الشخصية لمديرم الشركات. 
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 تاسعاً: قائمة المصادر والمراجع:

 المراجع بالمغة العربية:-ٔ
 
إطار مقترح لتحديد مكقؼ مراقب الحسابات مف السياسات أحمد السيد زيداف، -ُ

دراسة  -المحاسبية البديمة عمى إدارة األرباح في سكؽ األكراؽ المالية المصرية 
سالة  دكتكراة غير منشكر في المحاسبة، كمية التجارة، ، ) عيف شمس: ر ميدانية

 ـ(.َُُِجامعة عيف شمس، 

أثر إدارة األرباح عمى سياسة تكزيع األرباح كانعكاسيا عمى بياء صبحي عكاد، -ِ
)االردف: جامعة عماف العربية، كمية االعماؿ، دكتكراة القيمة السكقية لمشركة 

 ـ(.َُُِالفمسفة في التمكيؿ 
قياس أثر السياسات المحاسبية المطبقة على أحمد عبدالفتاح أحمد، خالد  -ّ

، ) بنها: رسالة دراسة تطبيقية -القوائم المالية في ظل آليات الحوكمة المصرفية 
 م(.4215دكتوراه غٌر منشور فً المحاسبة، كلٌة التجارة، جامعة بنها، 

 
ؿ في الحد مف أثر استخداـ مدخؿ التدقيؽ المتكامحسيف يكسؼ النعيمي، -ْ

)االردف: جامعة ممارسات إدارة األرباح: دراسة ميدانية في مكاتب التدقيؽ األردنية
آؿ البيت، كمية االقتصاد كالعمـك االدارية قسـ المحاسبة، رسالة ماجستير في 

 ـ(.َُِٖالمحاسبة 
إطار مقترح لمتككيد الميني الخارجي عمي تقارير األعماؿ  سعاد زغمكؿ عبده، -ٓ

)اإلسكندرية: المؤتمر العممي األكؿ لكمية التجارة جامعة اإلسكندرية قسـ  كاممة،المت
المحاسبة كالمراجعة تحت عنكاف: دكر المحاسبة كالمراجعة في دعـ التنمية 

 ـ(.َُِٕاإلقتصادية كاإلجتماعية في مصر، 
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دكر المراجع الخارجي في الحد مف ممارسات إدارة سعيد محمد سعيد حسف، -ٔ
) القاىرة: جامعة حمكاف، كمية التجارة كادارة االعماؿ قسـ المحاسبة، رسالة ح األربا

 ـ(.َُِِماجستير في المحاسبة 
 دكر المراجع الخارجي في الحد مف ممارسات إدارة األرباحسعيد محمد سعيد، " -ٕ

دارة األعماؿ،  "،)حمكاف: المجمة العممية لمبحكث كالدراسات التجارية، كمية التجارة كا 
 ـ(.َُُِجامعة حمكاف، العدد الرابع،الجزء الثاني، 

أثر المراجعة المتكاممة عمى تطكير إدارة الماطر في عبد الرزاؽ خمؼ عبد اهلل،  -ٖ
)األردف: جامعة عماف العربية،كمية االعماؿ،  رسالة الشركات الصناعية الككيتية 

 (.َُِّماجستير 
أساسيات المراجعة الخارجية م، عبد الكىاب نصر عمي، ىاني خميؿ، محمد فكز -ٗ

، )اإلسكندرية: كمية التجارة، كفقان لمعايير المراجعة األمريكية كالمصرية كالدكلية
 .َُِٕجامعة اإلسكندرية، قسـ المحاسبة كالمراجعة(، 

الحد مف أثار إدارة األرباح غي ظؿ المدخؿ األخالقي عداالت محمد تكفيؽ، -َُ
لة ماجستير في المحاسبة غير منشكرة، جامعة بغداد، ، )بغداد: رسالنظرية المحاسبة

 ـ(.َُِِكمية التجارة قسـ المحاسبة، 

االفصاح المحاسبي في ظؿ تكسع المنيج المحاسبي لعيبي ىاتك خمؼ،     -11
،) النمارؾ: األكاديمية العربية في الدنمارؾ، المعاصر ليشمؿ المحاسبة االجتماعية

 ـ(.ََِٗعضك اتحاد الجامعات العالمي، بغداد،  -عضك اتحاد الجامعات العربية 

العالقة بيف حجـ المنشأة كقدرتيا عمى التنبؤ ماىر مصطفى أحمد، " -ُِ
باألرباح المستقبمية ككيفية زيادة ىذه القدرة عف طريؽ تمييد األرباح 

"،) القاىرة: المجمة العممية لمتجارة، جامعة األزىر، العدد الخامس الفعمية
 ـ(.َََِناير،كالعشركف، ي
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أثر التدقيؽ المتاكامؿ في تحقيؽ األىداؼ االستراتيجية في مراد ماجد قباجة، -ُّ
)األردف: جامعة عماف العربية، كمية االعماؿ، رسالة البنكؾ التجارية األردنية 

 ـ(.َُِٕماجستير 
قياس أثر تطكير تقرير المراجع الخارجي مف محمد زكي محمكد بمبكلة، -ُْ

 .َُِِ، ديسمبر ِ،العددعة المتكاممة عمى مستخدمي القكائـ الماليةمنظكر المراج
كمعيار  PCAOBدراسة تحميمية ألثر منى حسف أبك المعاطي الشرقاكم، -ُٓ

، عمى جكدة عممية المراجعة لتحقيؽ المراجعة المتكاممة ٘المراجعة الدكلي رقـ 
تجارة، القاىرة، اكتكبر المجمة العممية لبلقتصاد كالتجارة، جامعة عيف شمس، كمية ال

 ـ.َُِِ
العالقة بيف إدارة األرباح كجكدة األرباح محمد زىير مجيد، رؤم أحمد جاسـ، -ُٔ

كأثرىا عمي مستخدمي القكائـ المالية: دراسة لعينة مف المصارؼ التجارية المدرجة 
عة ، )بغداد: مجمة العمـك اإلدارية كاإلقتصادية، جامفي سكؽ العراؽ لألكراؽ المالية

 ـ ( َُِٗ، َُُبغداد، كمية اإلدارة كاإلقتصاد، المجمد الخامس كالعشركف، العدد رقـ
معايير المحاسبة المصرية، إطار إعداد كعرض القكائـ كزارة االستثمار، -ُٕ

 ـ.ََِٔ، ِِ، فقرة المالية
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nation and the factors of advancement. 
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مخص.الم  

ب ضػػػػػػػػػػػػػعؼ األمػػػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػػػبلمية كعكامػػػػػػػػػػػػػؿ يتنػػػػػػػػػػػػػاكؿ البحػػػػػػػػػػػػػث بالدراسػػػػػػػػػػػػػة كالتحميػػػػػػػػػػػػػؿ أسػػػػػػػػػػػػػبا
النيػػػػػػػػػػكض ، كيػػػػػػػػػػأتي البحػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػي مقدمػػػػػػػػػػة تتنػػػػػػػػػػاكؿ أىػػػػػػػػػػداؼ البحػػػػػػػػػػث كمشػػػػػػػػػػكمتو المعرفيػػػػػػػػػػة 
كمنيجػػػػػػػػػػو ، ثػػػػػػػػػػـ المباحػػػػػػػػػػث حيػػػػػػػػػػث يػػػػػػػػػػأتي المبحػػػػػػػػػػث األكؿ تحػػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػػكاف أسػػػػػػػػػػباب ضػػػػػػػػػػعؼ 
األمػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػبلمية كالتػػػػػػػػػي تمخصػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػي البعػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػنيج اهلل كالقكميػػػػػػػػػات كالجيكيػػػػػػػػػػات 

الػػػػػػػػػدكر الميػػػػػػػػػـ لمثقافػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػبلمية كعامػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػؤثر .كمػػػػػػػػػا إشػػػػػػػػػتمؿ المبحػػػػػػػػػث الثػػػػػػػػػاني عمػػػػػػػػػى 
فػػػػػػػػي النيػػػػػػػػػكض باألمػػػػػػػػة الثقافػػػػػػػػػة ك محػػػػػػػػػرؾ أساسػػػػػػػػي ، أمػػػػػػػػػا المبحػػػػػػػػػث الثالػػػػػػػػث كاألخيػػػػػػػػػر فقػػػػػػػػػد 
تنػػػػػػػػػػاكؿ أكلكيػػػػػػػػػػات مشػػػػػػػػػػركع النيػػػػػػػػػػكض كخصائصػػػػػػػػػػو . خػػػػػػػػػػرج البحػػػػػػػػػػث بعػػػػػػػػػػددآ مػػػػػػػػػػف النتػػػػػػػػػػائج 

 كالتكصيات . أىـ النتائج :

سػػػػػػػػػتخبلؼ عػػػػػػػػػف / أكػػػػػػػػػدت الدراسػػػػػػػػػة أف أىػػػػػػػػػـ أسػػػػػػػػػباب ضػػػػػػػػػعؼ األمػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػبلمية ىػػػػػػػػػك االُ
 النيكض .

 / بينت الدراسة عف خطر القكميات كالجيكيات كتمزيؽ اإلسبلمية ِ

/ أكػػػػػػػػػػػدت الدراسػػػػػػػػػػػة أف غيػػػػػػػػػػػاب دكلػػػػػػػػػػػة المؤسسػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػػػػبلمى كاإلسػػػػػػػػػػػتبداد ّ
 السياسي مف أىـ أسباب ضعفو .

 كما خرجت الدراسة بعدد مف التكصيات أىميا :

 يتيا اإلسبلمية ./ أكصت الدراسة بكجكب عكدة األمة إلى ىك ُ

/ أكصػػػػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػػػػة بضػػػػػػػػػػػركرة اعتمػػػػػػػػػػػاد الثقافػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػبلمية محركػػػػػػػػػػػآ لمنيػػػػػػػػػػػكض كالقيػػػػػػػػػػػادة ِ
 كالريادة .
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Abstract 

 

The research dealt with the study and analysis of the reasons for the 

weakness of the Islamic nation and the factors of revival, and the research 

comes in the forefront of its objectives, its cognitive problem and its 

approach, and the first topic comes under the title of the reasons for the 

weakness of the Islamic nation, which is summarized in the distance from 

the approach of God, nationalities and regionalities. The second topic also 

included the important role of Islamic culture as an influential factor in 

the advancement of the nation and a fundamental driver for it. As for the 

third topic, it dealt with the priorities and characteristics of the revival 

project. The research came out with a number of findings and 

recommendations, the most important of which are: 

1. The study confirmed that the most important reason for the 

weakness of the Islamic nation is the succession to revival.  

2. The study showed the danger of nationalities and regionalities and 

the disruption of Islamism.  

3. The study confirmed that the absence of a state of institutions in the 

Islamic world and political despotism are among the main reasons 

for its weakness. It also came up with the following 

recommendations:  

1.  The study recommended that the nation should return to its Islamic 

identity.  

2. The study recommended the necessity of adopting Islamic culture 

as an engine for advancement and leadership  
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 المقػػػدمة :

قيػػػػػػػػؽ اإلسػػػػػػػػبلـ فػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػاة فيػػػػػػػػك تػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػف اإليمػػػػػػػػاف بعالميػػػػػػػػة أف العمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى تح      
اإلسػػػػػػػػػػبلـ ، كتنظيمػػػػػػػػػػو لشػػػػػػػػػػؤكف الحيػػػػػػػػػػاة كميػػػػػػػػػػا كشػػػػػػػػػػؤكف البشػػػػػػػػػػرية جميعيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف أمػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػو 
كمػػػػػػػف لػػػػػػػـ يػػػػػػػؤمف بػػػػػػػو ، ك إعطػػػػػػػاء كػػػػػػػؿ ذم حػػػػػػػؽ حقػػػػػػػو فػػػػػػػي تػػػػػػػكازف بػػػػػػػيف حػػػػػػػؽ الفػػػػػػػرد كحػػػػػػػؽ 
الجماعػػػػػػػػة كحػػػػػػػػؽ األخػػػػػػػػريف كىػػػػػػػػذا الػػػػػػػػكعى بػػػػػػػػيف المسػػػػػػػػمميف ىػػػػػػػػك الػػػػػػػػذم نقػػػػػػػػؿ اإلسػػػػػػػػبلـ مػػػػػػػػػف 

الػػػػػػػػػػى الجزيػػػػػػػػػػرة العربيػػػػػػػػػػة كميػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػا حكليػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػبلد شػػػػػػػػػػماآل كشػػػػػػػػػػرقآ كغربػػػػػػػػػػآ الحجػػػػػػػػػػاز 
كجنكبػػػػػػػػػػآ ، حتػػػػػػػػػػي كصػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػى معظػػػػػػػػػػـ أنحػػػػػػػػػػاء العػػػػػػػػػػالـ المعػػػػػػػػػػركؼ كقتيػػػػػػػػػػا كيصػػػػػػػػػػؿ أبنػػػػػػػػػػاؤه 

 اليكـ إلى العالـ الجديد الذم لـ يكف معمكمآ ليـ  .

كأمػػػػػا البيئػػػػػة المبلئمػػػػػة صػػػػػمتيا بمػػػػػا قبميػػػػػا ضػػػػػعيفة لمتطبيػػػػػؽ عمػػػػػى كجػػػػػكد الضػػػػػكابط كالحػػػػػدكد    
لتػػػػػػي تحفػػػػػػظ لكػػػػػػؿ مؤسسػػػػػػة صػػػػػػغرت أك كبػػػػػػرت قكاعػػػػػػد حركتيػػػػػػا كحػػػػػػدكدىا كحقكقيػػػػػػا ككاجباتيػػػػػػا ا

كمرجعيتيػػػػػا عنػػػػػد اإلختصػػػػػاـ، كأسػػػػػمكب عمميػػػػػا فػػػػػردآ أك أسػػػػػرة أك سػػػػػمطة تشػػػػػريعية أك فكريػػػػػة أك 
 . (ُ)قكة إعبلمية

كلقػػػد كجػػػو ىنػػػا فاعػػػؿ خيػػػر كلػػػيس فيمػػػا سػػػبؽ مػػػا يعػػػكد عميػػػو الخيػػػر ليػػػذه األمػػػة أسػػػمكب عمميػػػا 
لػػػػػى مرجعيتيػػػػػا فقػػػػػاؿ : )يػػػػػا أييػػػػػا الػػػػػذيف أمنػػػػػكا أطيعػػػػػكا اهلل ِىـ شػػػػػكرل بينيـ(ػػػػػػ)فقػػػػػاؿ : )كأمػػػػػر  ( كا 

كأطيعػػػػكا الرسػػػػكؿ كأكلػػػػك أالمػػػػر مػػػػنكـ فػػػػإف تنػػػػازعتـ فػػػػي شػػػػئ فػػػػردكه إلػػػػى اهلل كالرسػػػػكؿ إف كنػػػػتـ 
لػػػػى أسػػػػمكب التقيػػػػيـ فػػػػي حياتيػػػػا ّتؤمنػػػػكف بػػػػاهلل كاليػػػػـك األخػػػػر ذلػػػػؾ خيػػػػرآ كأحسػػػػف تأكيآل(ػػػػػ) ( ، كا 

أمػػػػػػة يػػػػػػدعكف إلػػػػػػى الخيػػػػػػر كيػػػػػػأمركف بػػػػػػالمعركؼ كينيػػػػػػكف عػػػػػػف المنكػػػػػػر  فقػػػػػػاؿ : )كلػػػػػػتكف مػػػػػػنكـ
لػػػػػػى التعمػػػػػػؽ بمرضػػػػػػاة اهلل فقػػػػػػاؿ : )كمػػػػػػا أمػػػػػػركا إال ليعبػػػػػػدكا اهلل ْكأكلئػػػػػػؾ ىػػػػػػـ المفمحػػػػػػكف( ) ( ، كا 

 ( ٓمخمصيف لو الديف حنفاء كيقيمكا الصبلة كيؤتكا الزكاة كذلؾ ديف القيمة(ػػ)
 أىػػػػداؼ البحػػػػث

 األمة اإلسبلمية ./ الكشؼ عف أسباب ضعؼ ُ

                                                           
1

 017 - 016عبداللطٌف محمود أل محمود ، عوائق علً طرٌق النهوض ، مرجع سابق ، ص
4

 (59سورة الشورى ، اٌة رقم )
5

 (79سورة ألنساء ، اٌة رقم )
6

 (126سورة أل عمران ، اٌة رقم )
7

 (7سورة البٌنة ، اٌة رقم )
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/ تكضػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح مقكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػات األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمية الحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػارية كالثقافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كاالجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ِ
 كاالقتصادية  ك السياسية .

 / بياف مكامف القكة كاالقتدار كالفاعمية في الحضارة اإلسبلمية .ّ

 / تحديد مظاىر القكة في العقيدة اإلسبلمية .ْ

 مشػػػػػػػكمة البحػػػػث 

معرفيػػػػػػػػػػػػة لمبحػػػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػػػي الكشػػػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػػػف أسػػػػػػػػػػػػباب ضػػػػػػػػػػػػعؼ األمػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػتمخص اإلشػػػػػػػػػػػػكالية ال
اإلسػػػػػػػػػبلمية مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػبلؿ تشػػػػػػػػػخيص الكاقػػػػػػػػػع ، كتحديػػػػػػػػػد نقػػػػػػػػػاط الضػػػػػػػػػعؼ،  كدراسػػػػػػػػػة عكامػػػػػػػػػؿ 
النيػػػػػػػػػػػػػكض ، كمكػػػػػػػػػػػػػامف الفاعميػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي اإلسػػػػػػػػػػػػػبلـ عقيػػػػػػػػػػػػػدة كشػػػػػػػػػػػػػريعة ، كالخػػػػػػػػػػػػػركج برؤيػػػػػػػػػػػػػة 
إسػػػػػػػػػػػػػتراتيجية لمنيػػػػػػػػػػػػػكض باألمػػػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػػػبلمية الداء رسػػػػػػػػػػػػػالتيا اإلنسػػػػػػػػػػػػػانية رحمػػػػػػػػػػػػػة لمبشػػػػػػػػػػػػػرية 

 جميعيا .

 ػػػػػػج البحػػػثمني

اسػػػػػػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػػػػػػث المػػػػػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػػػػػفي كأسػػػػػػػػػػػػمكب دراسػػػػػػػػػػػػة الحالػػػػػػػػػػػػة كتحميػػػػػػػػػػػػؿ المضػػػػػػػػػػػػمكف ، 
 كما استعاف الباحث بالمنيج التاريخي .

 خطة البحػػػث 

يتكػػػػػػػػػػكف البحػػػػػػػػػػث مػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػتخمص كمقدمػػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػػػتمؿ عمػػػػػػػػػػى : أىدافػػػػػػػػػػو كمشػػػػػػػػػػكمتو كمنيجػػػػػػػػػػو 
 كخطة مف ثبلثة مباحث :

 . المبحث االكؿ:أسباب ضعؼ األمة اإلسبلمية

 المبحث الثاني: الثقافة المحرؾ األساسي لمنيكض كالفاعمية .

 المبحث الثالث: أكلكيات مشركع النيكض كخصائصو .

 المبحث االكؿ :

 أسباب ضعؼ األمة كعدـ فاعميتيا
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كػػػػػػػػػػػػؿ نيضػػػػػػػػػػػػة تحتػػػػػػػػػػػػاج إلىإعػػػػػػػػػػػػداد كتحضػػػػػػػػػػػػير كتخطػػػػػػػػػػػػيط مسػػػػػػػػػػػػتقبمي ، كخاصػػػػػػػػػػػػة النيضػػػػػػػػػػػػة 
يقػػػػػػػػػػػات كمػػػػػػػػػػػكاطف الخمػػػػػػػػػػػػؿ ، الحضػػػػػػػػػػػارية التػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػتمـز بػػػػػػػػػػػدءآ تعػػػػػػػػػػػرؼ األمػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى المع

كأبرازىػػػػػػػػػا ، كال شػػػػػػػػػؾ  أف ضػػػػػػػػػػعؼ اإليمػػػػػػػػػاف ، كمػػػػػػػػػػا اعتػػػػػػػػػرل العقيػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػف فسػػػػػػػػػاد ، بحيػػػػػػػػػػث 
لػػػػػػػػػػـ يعػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػراف يػػػػػػػػػػؤثر فػػػػػػػػػػػي أجيػػػػػػػػػػزة اإلسػػػػػػػػػػتقباؿ مػػػػػػػػػػػف القمػػػػػػػػػػكب ، التػػػػػػػػػػػي تعمقػػػػػػػػػػت بحػػػػػػػػػػػب 
الشػػػػػػػػػػيكات كراف عمييػػػػػػػػػػا كاعتراىػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػدخف ، مػػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػػدـ اإللتػػػػػػػػػػزاـ بأحكػػػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػػػريعة ككثػػػػػػػػػػر 

الؼ سػػػػػػػػػنة االقتػػػػػػػػػداء ، فػػػػػػػػػبل صػػػػػػػػػكاب فػػػػػػػػػي أدائػػػػػػػػػو فسػػػػػػػػػاد العمػػػػػػػػػؿ  بحيػػػػػػػػػث فقػػػػػػػػػد ركحػػػػػػػػػو ، كخػػػػػػػػػ
 كالأخبلص فيو .

كقػػػػػػػػػػػد أدت سػػػػػػػػػػػيادة األميػػػػػػػػػػػة كالجيالػػػػػػػػػػػة كالتقميػػػػػػػػػػػد إلػػػػػػػػػػػى تفػػػػػػػػػػػاقـ ظػػػػػػػػػػػكاىر الفقػػػػػػػػػػػر كالصػػػػػػػػػػػراعات 
السياسػػػػػػػػػػػية كالمنػػػػػػػػػػػاحرات القبميػػػػػػػػػػػة ، كيسػػػػػػػػػػػتكم الجيػػػػػػػػػػػبلء كالمتعممػػػػػػػػػػػكف تعميمػػػػػػػػػػػآ غيػػػػػػػػػػػر راشػػػػػػػػػػػد 

 في إدارة ىذا الصراع كتأجيج نيرانو .

مػػػػػػػػػػػؼ األنظمػػػػػػػػػػػة الحاكمػػػػػػػػػػػة كالمجتمعػػػػػػػػػػػات ، كمػػػػػػػػػػػف اثػػػػػػػػػػػار كيعػػػػػػػػػػػاني عالمنػػػػػػػػػػػا اليػػػػػػػػػػػـك مػػػػػػػػػػػف تخ
عصػػػػػػػػػػػػػػػكر التػػػػػػػػػػػػػػػػدىكر الفكػػػػػػػػػػػػػػػػرم كاالنحطػػػػػػػػػػػػػػػػاط الثقػػػػػػػػػػػػػػػػافي كاليزيمػػػػػػػػػػػػػػػػة الحضػػػػػػػػػػػػػػػػارية ألجيػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
متبلحقػػػػػػػػػػة ، كمػػػػػػػػػػا يتبػػػػػػػػػػع ذلػػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػػادة مػػػػػػػػػػف التبعيػػػػػػػػػػة كمحاكػػػػػػػػػػاة المغمػػػػػػػػػػكب لمغالػػػػػػػػػػب ، كػػػػػػػػػػؿ 

 ذلكساعد عمىانفصاؿ السمطات عف القراف كافتراؽ السيؼ كالقمـ .

مشػػػػػػػػػػػكبلت ، ممػػػػػػػػػػػا أدل ألػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػقكط مؤسسػػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػػر كمػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػذا اإلشػػػػػػػػػػػكاؿ تػػػػػػػػػػػكاترات ال
بػػػػػػػػػػػالمعركؼ كالنيػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػف المنكػػػػػػػػػػػر ، فػػػػػػػػػػػالمجتمع الراشػػػػػػػػػػػد يمثػػػػػػػػػػػؿ أمػػػػػػػػػػػة الخيػػػػػػػػػػػر المكممػػػػػػػػػػػػة 
لسػػػػػػػػػػػمطات الدكلػػػػػػػػػػػة ، كمػػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػػؾ اسػػػػػػػػػػػتبداد الحكػػػػػػػػػػػاـ كغيػػػػػػػػػػػاب الشػػػػػػػػػػػكرل كالرقابػػػػػػػػػػػة كتبػػػػػػػػػػػادؿ 
الػػػػػػػػػػرأل كالرككنػػػػػػػػػػػإلى التقميػػػػػػػػػػد ، كحصػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػديف فػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػػركض العينيػػػػػػػػػػة ، كالتخمػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػف 

لكاممػػػػػػػػػة لسػػػػػػػػد حاجػػػػػػػػػات المجتمػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػع المجػػػػػػػػػاالت بحيػػػػػػػػػث يكػػػػػػػػػكف فػػػػػػػػركض الكفايػػػػػػػػػة ا
عػػػػػػػػػػداد القػػػػػػػػػػكة البلزمػػػػػػػػػػة كفػػػػػػػػػػاقـ الكضػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػكءآ  االعتمػػػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػنفس فػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػناعة كا 
غيػػػػػػػػػػػاب الرقابػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػعبية كالتخمػػػػػػػػػػػؼ العممػػػػػػػػػػػي كالتقنػػػػػػػػػػػي كالجمػػػػػػػػػػػالي كالفنػػػػػػػػػػػي كقػػػػػػػػػػػد أصػػػػػػػػػػػبح 
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الجيػػػػػػػػػػؿ بالسػػػػػػػػػػنف الككنيػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي تحكػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػير اإلنسػػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػػمة مػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػمات مؤسسػػػػػػػػػػات 
 ـ اإلسبلمي ردت مف الزمف .العال

كفػػػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػػػؿ غيػػػػػػػػػػػاب المػػػػػػػػػػػنيج تنػػػػػػػػػػػتقص المكرمػػػػػػػػػػػات كتتعػػػػػػػػػػػاظـ المثالػػػػػػػػػػػب كأبرزىػػػػػػػػػػػا تفػػػػػػػػػػػاعآل 
 األتي :

 أ/ مشكمة األستبلب الحضارل كتغيب المنيج األصيؿ .

ب/ تعطػػػػػػػػػػػػػػؿ االبػػػػػػػػػػػػػػداع كضػػػػػػػػػػػػػػعؼ الخيػػػػػػػػػػػػػػاؿ ، كاخػػػػػػػػػػػػػػتبلؿ المعػػػػػػػػػػػػػػايير كضػػػػػػػػػػػػػػكابط االختيػػػػػػػػػػػػػػار 
 كاالنتقاء .

 يفـ عاجز عف التجديد كاالجتياد .ج/ نفي الحاضر ، كالعيش في الماضي ب

د/ غيػػػػػػػػػػاب مفيػػػػػػػػػػـك األمػػػػػػػػػػة فالحضػػػػػػػػػػارة نتػػػػػػػػػػاج أمػػػػػػػػػػة أل شػػػػػػػػػػعب كلغيػػػػػػػػػػاب ىػػػػػػػػػػذه الرؤيػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػع 
جممػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػاكؿ األخػػػػػػػػػػرل ، فػػػػػػػػػػاف المتػػػػػػػػػػاح مػػػػػػػػػػف الحضػػػػػػػػػػارة العالميػػػػػػػػػػة ال يمكػػػػػػػػػػف أف يكػػػػػػػػػػكف 
بػػػػػػػػديآل كال سػػػػػػػػبيآل لئلبػػػػػػػػداع كالتفػػػػػػػػكؽ الحضػػػػػػػػارل بػػػػػػػػدكف الخػػػػػػػػركج مػػػػػػػػف األزمػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػكد 

 ( .ُحظيا مف يؤرخ لتاريخ الحضارات ػػػ)حياة الناس ، كيبل

كىػػػػػػػا ىػػػػػػػي أسػػػػػػػباب عػػػػػػػدـ فاعميػػػػػػػة األمػػػػػػػة فػػػػػػػي كقتيػػػػػػػا الػػػػػػػراىف لمقيػػػػػػػاـ بػػػػػػػدكرىا الحضػػػػػػػارل قػػػػػػػد 
 بانت كظيرت في :

ضػػػػػػػػػػػػػػػعؼ العاطفػػػػػػػػػػػػػػػة اإليمانيػػػػػػػػػػػػػػػة العقميػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػدل القيػػػػػػػػػػػػػػػادات السياسػػػػػػػػػػػػػػػية بالػػػػػػػػػػػػػػػدكر  -ُ
 الحضارم لؤلمة االسبلمية .

ظمػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػف عامػػػػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػػػػعؼ العاطفػػػػػػػػػػػػػة اإليمانيػػػػػػػػػػػػػة العقميػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػدل الغالبيػػػػػػػػػػػػػة الع -ِ
 المسمميف بالدكر الحضارل لؤلمة اإلسبلمية .

ضػػػػػػػػػػػعؼ العاطفػػػػػػػػػػػة اإليمانيػػػػػػػػػػػة العقميػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػدل بعػػػػػػػػػػػض المفكػػػػػػػػػػػريف المسػػػػػػػػػػػمميف نحػػػػػػػػػػػك  -ّ
 الدكر الحضارل لؤلمة اإلسبلمية .

                                                           
1
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االنشػػػػػػػػػػػػػػػػغاؿ بتنميػػػػػػػػػػػػػػػػة الكيانػػػػػػػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػػػػػػػغيرة لمػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػبلمية كالعربيػػػػػػػػػػػػػػػػة دكف  -ْ
 اىتماـ باالرتباط القكمي كاإلسبلمي .

ف كالتنسػػػػػػػػػػػػػيؽ بػػػػػػػػػػػػيف كيانػػػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػػػػػػػة كاإلسػػػػػػػػػػػػػبلمية فػػػػػػػػػػػػػي فقػػػػػػػػػػػػداف التعػػػػػػػػػػػػػاك  -ٓ
جكانبيػػػػػػػػػػػػػػػػػا السياسػػػػػػػػػػػػػػػػػية كاالقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػادية كاالعبلميػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالحضػػػػػػػػػػػػػػػػػارية عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى كجػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 الخصكص .
انتفػػػػػػػػػػػػػاء سياسػػػػػػػػػػػػػة العطػػػػػػػػػػػػػاء الحضػػػػػػػػػػػػػارية التػػػػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػػػػكـ عمييػػػػػػػػػػػػػا األمػػػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػػػبلمية  -ٔ

كتػػػػػػػػػػػػدعك إلييػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػبلؿ القػػػػػػػػػػػػركف الماضػػػػػػػػػػػػية كالقػػػػػػػػػػػػرف الحػػػػػػػػػػػػالي )اإليمػػػػػػػػػػػػاف بعالميػػػػػػػػػػػػة 
 اإلسبلـ( .

اعتبػػػػػػػػػػػػار مصػػػػػػػػػػػػادر اإلسػػػػػػػػػػػػبلـ الصػػػػػػػػػػػػحيحة مرجعػػػػػػػػػػػػآ اكليػػػػػػػػػػػػآ ألخػػػػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػػػػكانيف عػػػػػػػػػػػػدـ  -ٕ
كالػػػػػػػػػػنظـ التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػكل الفػػػػػػػػػػرد كالجماعػػػػػػػػػػة كاألحتكػػػػػػػػػػاـ إلييػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػيف المسػػػػػػػػػػمميف فيمػػػػػػػػػػا 

 يتنازعكف فيو .
عػػػػػػػػػدـ كضػػػػػػػػػع االعتبػػػػػػػػػار لقػػػػػػػػػكة الشػػػػػػػػػعكب فػػػػػػػػػي حركػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػػػػة كاإلسػػػػػػػػػبلمية  -ٖ

بحيػػػػػػػػػػػث تكػػػػػػػػػػػكف قػػػػػػػػػػػكة مسػػػػػػػػػػػاندة لحككمػػػػػػػػػػػاتيـ كأنظمػػػػػػػػػػػتيـ فػػػػػػػػػػػي عطػػػػػػػػػػػائيـ الحضػػػػػػػػػػػارم 
اإلسػػػػػػػػػػػبلمي ، كفػػػػػػػػػػػي دفػػػػػػػػػػػاعيـ عػػػػػػػػػػػف حقػػػػػػػػػػػكقيـ كمقكمػػػػػػػػػػػاتيـ أمػػػػػػػػػػػاـ طغيػػػػػػػػػػػاف القػػػػػػػػػػػكل 

 المسيطرة عالميآ .
اخػػػػػػػػػػػػػتبلط االختصاصػػػػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػػػػػمطات التشػػػػػػػػػػػػػريعية كالتنفيذيػػػػػػػػػػػػػة كالقضػػػػػػػػػػػػػائية ،  -ٗ

أك كحػػػػػػػػػػدة الييمنػػػػػػػػػػة عمييػػػػػػػػػػا ، كسػػػػػػػػػػرعة إحػػػػػػػػػػداث التغيػػػػػػػػػػرات فػػػػػػػػػػي قكاعػػػػػػػػػػدىا كقكانينيػػػػػػػػػػا 
 . (ُ)كاالنية ػػػفي كثير مف الدكؿ اإلسبلمية لتحقيؽ المصالح الفردية 

 المعكقات المكضكعية أماـ األمة الكاحدة 

أمػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػف المكانػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػف تكظيػػػػػػػػػػػؼ االمكانػػػػػػػػػػػات الذاتيػػػػػػػػػػػة كالمكضػػػػػػػػػػػكعية فػػػػػػػػػػػي مشػػػػػػػػػػػركع 
األمػػػػػػػػػة الكاحػػػػػػػػػدة ، فينػػػػػػػػػاؾ المكانػػػػػػػػػع الذاتيػػػػػػػػػة منيػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػدـ كجػػػػػػػػػكد رؤيػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػة لؤلمػػػػػػػػػة 
الكاحػػػػػػػػػػػػدة ، فالمسػػػػػػػػػػػػممكف ممزقػػػػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػػػػع العمػػػػػػػػػػػػـ أف اإلسػػػػػػػػػػػػبلـ يػػػػػػػػػػػػدعكىـ إلػػػػػػػػػػػػى الكحػػػػػػػػػػػػدة 
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 018م، ص4222، مركز البحوث والدراسات ، الدوحة ، قطر ،  1عبداللطٌف محمود ال محمود ، عوائق علً طرٌق النهوض ، ط
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لػػػػػػػػػػى االعتصػػػػػػػػػػاـ بحبػػػػػػػػػػؿ اهلل جميعػػػػػػػػػػآ قػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػالى : )كاعتصػػػػػػػػػػمكا بحبػػػػػػػػػػؿ اهلل جميعػػػػػػػػػػآ  كا 
( كقػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػالى : )كأف ىػػػػػػػػػػػػذه أمػػػػػػػػػػػػتكـ أمػػػػػػػػػػػػة كاحػػػػػػػػػػػػدة كأنػػػػػػػػػػػػا كربكػػػػػػػػػػػػـ ُكال تفرقػػػػػػػػػػػػكا( ػػػػػػػػػػػػػػ)

( ممػػػػػػػػػػػا يعنػػػػػػػػػػػي أف اإلسػػػػػػػػػػػبلـ يعنػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػي شخصيةالمسػػػػػػػػػػػمـ أف يعػػػػػػػػػػػيش كػػػػػػػػػػػؿ ِفاتقكف(ػػػػػػػػػػػػػ)
 .التفاعؿ الفكرم كالشكرم كالعممي مع المسمـ االخرم

: لقػػػػػػػػد تحػػػػػػػػكؿ المسػػػػػػػػممكف مػػػػػػػػف منتجػػػػػػػػيف إلػػػػػػػػى مسػػػػػػػػتيمكيف كمػػػػػػػػف كي مجتمػػػػػػػػع اسػػػػػػػػتيال 
مبػػػػػػػػػدعيف إلػػػػػػػػػى مقمػػػػػػػػػديف ، كىػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػا نبلحظػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػػاحي الحيػػػػػػػػػاة االقتصػػػػػػػػػادية 

 لسػػػػػػػػػػػبلح كالغػػػػػػػػػػػذاء ككػػػػػػػػػػػؿ أدكات الحيػػػػػػػػػػػاة كاالجتماعيػػػػػػػػػػػة كالعسػػػػػػػػػػػكرية ، فػػػػػػػػػػػنحف نسػػػػػػػػػػػتيمؾ ا
كنتحػػػػػػػػػػرؾ تحػػػػػػػػػػت تػػػػػػػػػػأثير المصػػػػػػػػػػارؼ الدكليػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي تفػػػػػػػػػػرض عمينػػػػػػػػػػا نمػػػػػػػػػػط اقتصػػػػػػػػػػادىا 

مينػػػػػػػػا حركػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذا االقتصػػػػػػػػاد بمػػػػػػػػا قػػػػػػػػد يخمػػػػػػػػؼ لنػػػػػػػػا المشػػػػػػػػاكؿ الداخميػػػػػػػػة كمػػػػػػػػا تفػػػػػػػػرض ع
 ( ّكالخارجية ػػػ)

: ىػػػػػػػػػػػػػػػػذا الفسػػػػػػػػػػػػػػػػاد منتشػػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػػػي معظػػػػػػػػػػػػػػػػـ المجػػػػػػػػػػػػػػػػاالت ، سػػػػػػػػػػػػػػػػكاء الفسػػػػػػػػػػػػػػػػاد اإلدارم 
المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػات التشػػػػػػػػػػػػػػػريعية اك التنفيذيػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػركرآ بالجكانػػػػػػػػػػػػػػػب االقتصػػػػػػػػػػػػػػػادية كالتربكيػػػػػػػػػػػػػػػة 

االسػػػػػػػػػػتبداد ،  كنحكىػػػػػػػػػػا، كال يمكػػػػػػػػػػف أف تحػػػػػػػػػػؿ مشػػػػػػػػػػكمة ىػػػػػػػػػػذا الفسػػػػػػػػػػاد إال بالقضػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػى
 (ْك إيجاد ألية لمشكرل في كؿ مناحي الحياة اإلدارية ػػػ)

إف غيػػػػػػػػػاب الكحػػػػػػػػػدة كسػػػػػػػػػيادة اإلقميميػػػػػػػػػة كالمناطقيػػػػػػػػػة غمبػػػػػػػػػة اإلقميميػػػػػػػػػة كالمناطقيػػػػػػػػػة : 
كالعشػػػػػػػػائرية ىػػػػػػػػك مػػػػػػػػف أىػػػػػػػػـ معكقػػػػػػػػات الكحػػػػػػػػدة عنػػػػػػػػدنا ، فقػػػػػػػػد أصػػػػػػػػبح لكػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػا دائػػػػػػػػرة 

 مغمقة كأخرل منفتحة 

راث المخػػػػػػػػػػػتمط الفكضػػػػػػػػػػػكم الػػػػػػػػػػػذم يمنػػػػػػػػػػػع حيػػػػػػػػػػػث نجػػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػػالعصػػػػػػػػػػػبية كالمذىبيػػػػػػػػػػػة : 
األمػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف تأصػػػػػػػػػػػػيؿ تراثيػػػػػػػػػػػػا ، كمػػػػػػػػػػػػف تحركيػػػػػػػػػػػػا نحػػػػػػػػػػػػك الكحػػػػػػػػػػػػدة كمػػػػػػػػػػػػف المعكقػػػػػػػػػػػػات 
المكضػػػػػػػػػػػػكعية أيضػػػػػػػػػػػػآ : الغػػػػػػػػػػػػزك االسػػػػػػػػػػػػتعمارل المسػػػػػػػػػػػػتمر بأشػػػػػػػػػػػػكالو المتعػػػػػػػػػػػػددة الثقػػػػػػػػػػػػافي 
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كاالجتمػػػػػػػػػػاعي كاالعبلمػػػػػػػػػػي كاالمنػػػػػػػػػػي ، كىنػػػػػػػػػػا  نتحػػػػػػػػػػرؾ عمػػػػػػػػػػى أننػػػػػػػػػػا ال نممػػػػػػػػػػؾ أمرنػػػػػػػػػػا ، 
ؾ أمرنػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف الخػػػػػػػػػػارج بػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي أننػػػػػػػػػػا ال كلعػػػػػػػػػػؿ الخطػػػػػػػػػػكرة ليسػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػي أننػػػػػػػػػػا ال نممػػػػػػػػػػ

نممكػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػداخؿ أيضػػػػػػػػػػػآ ، فقػػػػػػػػػػػد أصػػػػػػػػػػػبحنا مػػػػػػػػػػػدمنيف عمػػػػػػػػػػػى الخضػػػػػػػػػػػكع )لؤلخػػػػػػػػػػػر( 
فػػػػػػػػػنحف ننطمػػػػػػػػػؽ بكجػػػػػػػػػكه كعقػػػػػػػػػكؿ مسػػػػػػػػػتعارة حتػػػػػػػػػى أف األخػػػػػػػػػريف يسػػػػػػػػػخركف منػػػػػػػػػا فقػػػػػػػػػد ال 
تممػػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػػكة أمػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػكة الكبػػػػػػػػػرل ، كلكػػػػػػػػػف إذا اسػػػػػػػػػػتطاعكا محاصػػػػػػػػػرتنا بأجسػػػػػػػػػادنا فمػػػػػػػػػػف 

أف نخمػػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػػي داخمنػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػذرة الػػػػػػػػػػػرفض لكػػػػػػػػػػػؿ يسػػػػػػػػػػػتطيعكا محاصػػػػػػػػػػػرة فكرنػػػػػػػػػػػا ، فعمينػػػػػػػػػػػا 
ظمػػػػػػػػػػػػـ كاسػػػػػػػػػػػػتكبار فالحريػػػػػػػػػػػػة ليسػػػػػػػػػػػػت مرقكمػػػػػػػػػػػػآ تعطيػػػػػػػػػػػػو دكلػػػػػػػػػػػػة ، كلكنيػػػػػػػػػػػػا إرادة يعيشػػػػػػػػػػػػيا 

 (ُاإلنساف في نفسو كطريقة عيشو ػػ)

لقػػػػػػػػػد أصػػػػػػػػػيبت األمػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي عممائيػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػيبت مػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػؿ التقميػػػػػػػػػد كالتعصػػػػػػػػػب :
قادتيػػػػػػػػػػػا حيػػػػػػػػػػػث كضػػػػػػػػػػػعت قكالػػػػػػػػػػػب محػػػػػػػػػػػددة لمتفكيػػػػػػػػػػػر اإلسػػػػػػػػػػػبلمي سػػػػػػػػػػػميت بالمػػػػػػػػػػػذاىب ، 

تحػػػػػػػػػكؿ ىػػػػػػػػػذا التفكيػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػى منيػػػػػػػػػاج كأنمػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػزؿ نصػػػػػػػػػآ مػػػػػػػػػف عنػػػػػػػػػد اهلل تعػػػػػػػػػالي ، أك ك 
كرد عمػػػػػػػػػػػػػى لسػػػػػػػػػػػػػاف رسػػػػػػػػػػػػػكؿ اهلل صػػػػػػػػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػػػػػػػػو كسػػػػػػػػػػػػػمـ ، كأصػػػػػػػػػػػػػبحت كػػػػػػػػػػػػػؿ فئػػػػػػػػػػػػػة 
ف خػػػػػػػػػالؼ الػػػػػػػػػنص الشػػػػػػػػػرعي ، حتػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػادل المنػػػػػػػػػادل كفػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف  تنتصػػػػػػػػػر لمػػػػػػػػػذىبيا، كا 
يظػػػػػػػػػػاىر الكتػػػػػػػػػػػاب كالسػػػػػػػػػػػنة مػػػػػػػػػػػالـ يحكػػػػػػػػػػػـ فيػػػػػػػػػػو أراء الرجػػػػػػػػػػػاؿ، كاغمػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػاب االجتيػػػػػػػػػػػاد 

المسػػػػػػػػػػػػػػممكف مشػػػػػػػػػػػػػػغكليف بالشػػػػػػػػػػػػػػرح كالتعميػػػػػػػػػػػػػػؽ ، كرد الفػػػػػػػػػػػػػػركع إلػػػػػػػػػػػػػػى أصػػػػػػػػػػػػػػكؿ  كأصػػػػػػػػػػػػػػبح
مجتيػػػػػػػػػػػػدييـ ال إلػػػػػػػػػػػػى أصػػػػػػػػػػػػكؿ الكتػػػػػػػػػػػػاب كالسػػػػػػػػػػػػنة كمنعػػػػػػػػػػػػت االسػػػػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػذاىب 
ف امتمكػػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػػدليؿ الشػػػػػػػػػػػػػػرعى ، كأخرجػػػػػػػػػػػػػػت طكائػػػػػػػػػػػػػػؼ بأسػػػػػػػػػػػػػػرىا مػػػػػػػػػػػػػػف  األخػػػػػػػػػػػػػػرل ، كا 

 اإلسبلـ فمتي تقـك قائمة لؤلمة كىذا حاؿ عممائيا ؟ 

ي األمػػػػػػػػػة إضػػػػػػػػػعاؼ العقيػػػػػػػػػدة ، كرسػػػػػػػػػخ فػػػػػػػػػي لقػػػػػػػػػد فشػػػػػػػػػأ فػػػػػػػػػ إضػػػػػػػػػعاؼ أثػػػػػػػػػر العقيػػػػػػػػػدة :
النػػػػػػػػػاس أنػػػػػػػػػو ال تضػػػػػػػػػر معصػػػػػػػػػية مػػػػػػػػػع إيمػػػػػػػػػاف ، كنتيجػػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػػؾ ظيػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػمميف 

 (.ِالغش كاالحتكار كالكذب كالخيانة كنحكىا مف األمراض ػػػػ)

                                                           
1

  758، مرجع سابق ، ص  1محمد حسٌن فضل هللا ، اإلسالم وقدرته علً التنافس الحضاري ، ط

 



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                   املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية    

  Scientifice electronic Journal                                                             جلة علمية إلكترونية محكمة       م

  www.arabjhs.com                                             0202حزيران  -الثانيالجزء  -العدد السابع 

                                ISSN: 2709-5312 

 

 150 

 

 مكمف الخمؿ في كاقع األمة :

يتجػػػػػػػػػو الكثيػػػػػػػػػركف إف لػػػػػػػػػـ يككنػػػػػػػػػكا مػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػحاب أالجابػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػؤاؿ أيػػػػػػػػػف مكمػػػػػػػػػف 
األمػػػػػػػػة ،إلػػػػػػػػى رؤيتػػػػػػػػو فيمػػػػػػػػا يمكػػػػػػػػف تسػػػػػػػػميتو عمكمػػػػػػػػآ بالعامػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػذاتي الخمػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي كاقػػػػػػػػع 

فػػػػػػػػػػي األمػػػػػػػػػػة ، أم فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػكعى أك فػػػػػػػػػػي العقيػػػػػػػػػػدة ، أك فػػػػػػػػػػي التربيػػػػػػػػػػة أك فػػػػػػػػػػي األخػػػػػػػػػػبلؽ 
أك فػػػػػػػػػػي جمػػػػػػػػػػكد الفكػػػػػػػػػػر كالفقػػػػػػػػػػو ، أك فػػػػػػػػػػي البنػػػػػػػػػػى االجتماعيػػػػػػػػػػة األساسػػػػػػػػػػية ، بمػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي 

مػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػؾ بنيػػػػػػػػػة القبيمػػػػػػػػػة كالعشػػػػػػػػػيرة كالعائمػػػػػػػػػة كالنظػػػػػػػػػرة إلػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػرأة كمػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػى ىنػػػػػػػػػاؾ 
 مدارس .

عنػػػػػػػػػدما تكػػػػػػػػػكف أمػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػػعؼ كالتفكػػػػػػػػػؾ كالتػػػػػػػػػػدىكر فػػػػػػػػػي أغمػػػػػػػػػػب     
المجػػػػػػػػػػاالت يصػػػػػػػػػػبح مػػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػػركع البحػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػباب ذلػػػػػػػػػػؾ كمػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػـ محاكلػػػػػػػػػػة 
كضػػػػػػػػػػػع اسػػػػػػػػػػػتراتيجية لمعالجػػػػػػػػػػػة تمػػػػػػػػػػػؾ األسػػػػػػػػػػػباب كىػػػػػػػػػػػذه األسػػػػػػػػػػػباب المشػػػػػػػػػػػار إلييػػػػػػػػػػػا ذات 

 كجاىة كثمة حاجة إلى معالجتيا في عممية النيكض . 

ف عػػػػػػػػػػػػػاممي النظػػػػػػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػػػػػػالمي السػػػػػػػػػػػػػائد كالتجزئػػػػػػػػػػػػػة القكميػػػػػػػػػػػػػة ىمػػػػػػػػػػػػػا كفػػػػػػػػػػػػػي اعتقػػػػػػػػػػػػػادل أ
العػػػػػػػػامبلف األشػػػػػػػػد تػػػػػػػػأثيرآ فػػػػػػػػي الكضػػػػػػػػع الػػػػػػػػراىف لؤلمػػػػػػػػة ، كىمػػػػػػػػا العائقػػػػػػػػاف األشػػػػػػػػد إعاقػػػػػػػػة 
فػػػػػػػػػػي كجػػػػػػػػػػو أف تسػػػػػػػػػػتعيد األمػػػػػػػػػػة دكرىػػػػػػػػػػا الحضػػػػػػػػػػارل الريػػػػػػػػػػادم ، كمػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػأف كػػػػػػػػػػؿ 
مشػػػػػػػػػػػػػػركع عمػػػػػػػػػػػػػػؿ أك اسػػػػػػػػػػػػػػتراتيجية ال يضػػػػػػػػػػػػػػعاف معالجػػػػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػػػػػذيف العػػػػػػػػػػػػػػامميف  ، إنمػػػػػػػػػػػػػػا 

ئيػػػػػػػػػػآ مػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػك مطمػػػػػػػػػػكب عممػػػػػػػػػػو كلكػػػػػػػػػػف ال يغيػػػػػػػػػػراف تغييػػػػػػػػػػرآ جكىريػػػػػػػػػػآ فػػػػػػػػػػي يصػػػػػػػػػػمحاف جز 
 معادلة التدىكر القائمة .

أف ابقػػػػػػػػػػاء عامػػػػػػػػػػؿ النظػػػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػػػالمي كمػػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػػمنو الحركػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػييكنية العالميػػػػػػػػػػة     
كالدكلػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة بفعػػػػػػػػػؿ فعمػػػػػػػػو كمػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػاء يفعػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػأثير فػػػػػػػػػي أكضػػػػػػػػاع األمػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى 

سػػػػػػػػػػية كاالقتصػػػػػػػػػػادية كالثقافيػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػتكل ميػػػػػػػػػػزاف القػػػػػػػػػػكم ، كمػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػتكيات السيا
كالحضػػػػػػػػػػارية كاالعبلميػػػػػػػػػػة كالعمميػػػػػػػػػػة كالتقنيػػػػػػػػػػة ، يعنػػػػػػػػػػي أف الكضػػػػػػػػػػع العػػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػػي األمػػػػػػػػػػة 
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سػػػػػػػػػػيزداد تبعيػػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػػيزداد تػػػػػػػػػػدىكر كتخمفػػػػػػػػػػآ كتمزقػػػػػػػػػػػآ كانحطاطػػػػػػػػػػو ، كمػػػػػػػػػػػا أف 
ابقػػػػػػػػػاء عامػػػػػػػػػؿ التجزئػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػذم تكلػػػػػػػػػدت عنػػػػػػػػػو دكؿ قكميػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػتكل اإلسػػػػػػػػػبلمي 

لعربػػػػػػػػػػػػػػي ، ليفعػػػػػػػػػػػػػػؿ فعمػػػػػػػػػػػػػػو ضػػػػػػػػػػػػػػمف حػػػػػػػػػػػػػػدكد العػػػػػػػػػػػػػػاـ كدكؿ قطريػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػػػػػػتكل ا
المصػػػػػػػػػػػػػػمحة الضػػػػػػػػػػػػػػيقة كمقتضػػػػػػػػػػػػػػيات الجغرافيػػػػػػػػػػػػػػا السياسػػػػػػػػػػػػػػية لكػػػػػػػػػػػػػػؿ دكلػػػػػػػػػػػػػػة ، كتفضػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
العبلقػػػػػػػػػة بالخػػػػػػػػػارج عمػػػػػػػػػى العبلقػػػػػػػػػات البينيػػػػػػػػػة الداخميػػػػػػػػػة فيمػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػيف األشػػػػػػػػػقاء بسػػػػػػػػػبب مػػػػػػػػػا 
يحػػػػػػػػػػػؽ تمػػػػػػػػػػػؾ العبلقػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف عكامػػػػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػػػػذر كمػػػػػػػػػػػف تناقضػػػػػػػػػػػات حدكديػػػػػػػػػػػة كمنافسػػػػػػػػػػػات 

فػػػػػػػػػػػي األمػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػيزداد تمزقػػػػػػػػػػػآ كفرقػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى القيػػػػػػػػػػػادة كالزعامػػػػػػػػػػػة ، يعنػػػػػػػػػػػى أف الكضػػػػػػػػػػػع 
 (.ُكتبعية ػػػ)

لقػػػػػػػػد نزلػػػػػػػػت باألمػػػػػػػػة المسػػػػػػػػممة عكامػػػػػػػػؿ كأسػػػػػػػػباب كثيػػػػػػػػرة أدت فػػػػػػػػي مجمكعيػػػػػػػػا إلػػػػػػػػى ركػػػػػػػػكد 
العقػػػػػػػػؿ ، ككصػػػػػػػػكلو الػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػة العقػػػػػػػػـ الػػػػػػػػذم عجػػػػػػػػز بسػػػػػػػػببو عػػػػػػػػف االيػػػػػػػػداع كاالبتكػػػػػػػػار 
، كمػػػػػػػػػا عجػػػػػػػػػز عػػػػػػػػػف مكاجيػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػتجدات كالتحػػػػػػػػػديات كمػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػيب أيضػػػػػػػػػآ بػػػػػػػػػالعجز 

ي الفكػػػػػػػػر األنسػػػػػػػػاني حتػػػػػػػػي أصػػػػػػػػيبت الثقافػػػػػػػػة بركػػػػػػػػكد كجمػػػػػػػػكد عػػػػػػػػف مكاخجػػػػػػػػة الجديػػػػػػػػد فػػػػػػػػ
ككػػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػدأ كاضػػػػػػػػػحآ بعػػػػػػػػػد أف انيػػػػػػػػػارت الخبلفػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػبلمية كانحسػػػػػػػػػرت سػػػػػػػػػيادتيا 
كتمزقػػػػػػػػػػت األمػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػبلمية إلػػػػػػػػػػى أشػػػػػػػػػػبل، كظيػػػػػػػػػػرت القػػػػػػػػػػكانيف الكضػػػػػػػػػػعية فػػػػػػػػػػي ديػػػػػػػػػػار 
المسػػػػػػػػػػػػػػػػػمميف فطغػػػػػػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػػػػػػريعة اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ كبػػػػػػػػػػػػػػػػػرزت التغيػػػػػػػػػػػػػػػػػرات الجاىميػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

مميف .كارتفعػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػدعكة إلىالقكميػػػػػػػػػػػػات ، كأصػػػػػػػػػػػػبح كأصػػػػػػػػػػػػطنعت الحػػػػػػػػػػػػدكد بػػػػػػػػػػػػيف المسػػػػػػػػػػػػ
الحكػػػػػػػػػػػػػػـ بأيػػػػػػػػػػػػػػدم تمكثػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػالكالء لمغػػػػػػػػػػػػػػرب أك الشػػػػػػػػػػػػػػرؽ كتنكػػػػػػػػػػػػػػرت ألبنػػػػػػػػػػػػػػاء جمػػػػػػػػػػػػػػدتيا 
كاسػػػػػػػػػػػػػػتخدمت كػػػػػػػػػػػػػػؿ كسػػػػػػػػػػػػػػائؿ الػػػػػػػػػػػػػػبطش لمكصػػػػػػػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػػػػػػػى الحكػػػػػػػػػػػػػػـ كاألسػػػػػػػػػػػػػػتثار بػػػػػػػػػػػػػػو ، 
كاالسػػػػػػػػػتمرار عميػػػػػػػػػو كاجيضػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػػؿ تكجػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػأنو أف ينازعيػػػػػػػػػا األمػػػػػػػػػر أك يفسػػػػػػػػػػد 

مػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػي كانػػػػػػػػػػػػت صػػػػػػػػػػػػاحبة الريػػػػػػػػػػػػػادة عمييػػػػػػػػػػػػا دنياىػػػػػػػػػػػػا فحصػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػذلؾ أغتيػػػػػػػػػػػػػاؿ األ
قػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػالى :  (ِ)كالسػػػػػػػػػػػيادة التػػػػػػػػػػػي أرادىػػػػػػػػػػػا اهلل ليػػػػػػػػػػػا بمػػػػػػػػػػػا اختػػػػػػػػػػػار ليػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػديف 
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كقكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى  (ُػػػػػػػػػػ))ككػػػػػػػػذلؾ جعمنػػػػػػػػاكـ أمػػػػػػػػة كسػػػػػػػػطأ لتككنػػػػػػػػكا شػػػػػػػػيداء عمػػػػػػػػى النػػػػػػػػاس ...(
 . (ِ): )كنتـ خير أمة أخرجت لمناس( 

 النظاـ العالمي : 

العالميػػػػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػػػػمف نظػػػػػػػػػػػػػاـ عػػػػػػػػػػػػػالمي لقػػػػػػػػػػػػػد كضػػػػػػػػػػػػػعت الػػػػػػػػػػػػػدكؿ الكبػػػػػػػػػػػػػرل اسػػػػػػػػػػػػػتراتيجياتيا  
فرضػػػػػػػػػػػػػػػتو منػػػػػػػػػػػػػػػذ قػػػػػػػػػػػػػػػرنيف يحتػػػػػػػػػػػػػػػـر مصػػػػػػػػػػػػػػػالحيا كاسػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجياتيا . فيػػػػػػػػػػػػػػػذه األسػػػػػػػػػػػػػػػاطيؿ 
العسػػػػػػػػػػكرية التػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػيطرت عمػػػػػػػػػػى البحػػػػػػػػػػار كالمحيطػػػػػػػػػػات منػػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػػائتي عػػػػػػػػػػاـ ، كتمػػػػػػػػػػؾ 
الحمػػػػػػػػػػبلت العسػػػػػػػػػػكرية التػػػػػػػػػػي اقتحمػػػػػػػػػػت أغمػػػػػػػػػػب بقػػػػػػػػػػاع العػػػػػػػػػػالـ كتحكلػػػػػػػػػػت معظػػػػػػػػػػـ بمدانػػػػػػػػػػو 

الثقافيػػػػػػػػػػػػػػة كالتعميميػػػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػػػػػتعمرات فرضػػػػػػػػػػػػػػت عمييػػػػػػػػػػػػػػا أنظمتيػػػػػػػػػػػػػػا االقتصػػػػػػػػػػػػػػادية ك 
كاالجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػػػػػػػي تمػػػػػػػػػػػػػػػؾ األنظمػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػى تحكمػػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػػي التجػػػػػػػػػػػػػػػارة العالميػػػػػػػػػػػػػػػة 
كالمكاصػػػػػػػػػػػبلت كأقامػػػػػػػػػػػت احتكػػػػػػػػػػػارآ عمػػػػػػػػػػػى العمػػػػػػػػػػػـك كالتكنكلكجيػػػػػػػػػػػا ثػػػػػػػػػػػـ قاتمػػػػػػػػػػػت باسػػػػػػػػػػػتماتة 

 كبقكة السبلح  كبكؿ ما تممؾ مف قكل البقاء سيطرتيا عمى المستعمرات .

تسػػػػػػػػػـ بكجػػػػػػػػػكد حفنػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػدكؿ كعنػػػػػػػػػدما كػػػػػػػػػاف البػػػػػػػػػد لمنظػػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػػالمي ، الػػػػػػػػػذم ا    
االسػػػػػػػػػػتعمارية تػػػػػػػػػػتحكـ عمػػػػػػػػػػى غالبيػػػػػػػػػػة بمػػػػػػػػػػداف العػػػػػػػػػػالـ بعػػػػػػػػػػد تحكيميػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػتعمرات 
،أف يسػػػػػػػػػػػمـ باسػػػػػػػػػػػتقبلؿ تمػػػػػػػػػػػؾ المسػػػػػػػػػػػتعمرات الكاحػػػػػػػػػػػدة بعػػػػػػػػػػػد األخػػػػػػػػػػػرل ، إال أنػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػافظ 
عمػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػيطرتو العسػػػػػػػػػػكرية العالميػػػػػػػػػػة كأنتشػػػػػػػػػػار اسػػػػػػػػػػاطيمو كقكاعػػػػػػػػػػده العسػػػػػػػػػػكرية لتغطيػػػػػػػػػػة 

ـ النقػػػػػػػػػػػاط االسػػػػػػػػػػػتراتيجية ، كمػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػافظ عمػػػػػػػػػػػػى البحػػػػػػػػػػػار كالمحيطػػػػػػػػػػػات كاألجػػػػػػػػػػػكاء كأىػػػػػػػػػػػ
النظػػػػػػػػػػػاـ االقتصػػػػػػػػػػػادم العػػػػػػػػػػػالمي الػػػػػػػػػػػذم اسػػػػػػػػػػػتمر بنيػػػػػػػػػػػب المسػػػػػػػػػػػتعمرات التػػػػػػػػػػػى أصػػػػػػػػػػػبحت 
)العػػػػػػػػػػػالـ الثالػػػػػػػػػػػث (كاسػػػػػػػػػػػتمر بػػػػػػػػػػػالتحكـ فػػػػػػػػػػػي التجػػػػػػػػػػػارة الدكليػػػػػػػػػػػة كحركػػػػػػػػػػػة رؤكس األمػػػػػػػػػػػكاؿ 
كبتحديػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػركط القػػػػػػػػػػركض كبػػػػػػػػػػالتحكـ فػػػػػػػػػػي انتقػػػػػػػػػػاؿ التكنكلكجيػػػػػػػػػػا كبقػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػادرآ عمػػػػػػػػػػى 

القتصػػػػػػػػػػػػػػادم كاالعبلمػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػػػذه الدكلػػػػػػػػػػػػػػة أك فػػػػػػػػػػػػػػرض الحصػػػػػػػػػػػػػػار السياسػػػػػػػػػػػػػػي كا
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4

 (112سورة أل عمران ، أٌة رقم )
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مجمكعػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػدكؿ ، كأبقػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػدخؿ العسػػػػػػػػػػػػكرم المباشػػػػػػػػػػػػر كغيػػػػػػػػػػػػر المباشػػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػػى 
 األجندة دكف انقطاع .

جػػػػػػػػدير بكػػػػػػػػػؿ مصػػػػػػػػػمح كقائػػػػػػػػػد أف يقػػػػػػػػػرأ تػػػػػػػػػاريخ العػػػػػػػػػالـ خػػػػػػػػػبلؿ المػػػػػػػػػائتي سػػػػػػػػػنة الماضػػػػػػػػػية  
عبلميػػػػػػػػػآ  كيقػػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػى آليػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػؿ النظػػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػػالمى السػػػػػػػػػائد اقتصػػػػػػػػػاديآ كسياسػػػػػػػػػيآ كا 

ى كػػػػػػػػؿ مصػػػػػػػػمح كقائػػػػػػػػد أف يقػػػػػػػػرأ الشػػػػػػػػركط التػػػػػػػػى يضػػػػػػػػعيا كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف البنػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػدكلي كعمػػػػػػػػ
كصػػػػػػػػػػػندكؽ النقػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػدكلي عمػػػػػػػػػػػى دكلنػػػػػػػػػػػا العربيػػػػػػػػػػػة كاإلسػػػػػػػػػػػبلمية أك عمػػػػػػػػػػػى دكؿ العػػػػػػػػػػػالـ 
الثالػػػػػػػػػػػػث بػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػى ركسػػػػػػػػػػػػيا نفسػػػػػػػػػػػػيا ليػػػػػػػػػػػػدرؾ مػػػػػػػػػػػػا يجػػػػػػػػػػػػرل مػػػػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػػػػغكط سياسػػػػػػػػػػػػية 

 ( .ُكاقتصادية كغيرىا عمى تمؾ الدكؿ ػػ)

كأحػػػػػػػػػػػػػػداث دمكيػػػػػػػػػػػػػػة راح ضػػػػػػػػػػػػػػحيتيا  تعػػػػػػػػػػػػػػرض العػػػػػػػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػػػػػػػبلمي لصػػػػػػػػػػػػػػراعات مريػػػػػػػػػػػػػػرة
نخبػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف آبنائػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػا نيكػػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػػكاه كأسػػػػػػػػػػتنزفت خيراتػػػػػػػػػػو ، كأصػػػػػػػػػػابتو فػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػض 
أجزائػػػػػػػػػو بشػػػػػػػػػمؿ ، كعرضػػػػػػػػػتو لتػػػػػػػػػدخؿ أجنبػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػؤنو الداخميػػػػػػػػػة ، ك إعاقػػػػػػػػػة تنميتػػػػػػػػػو 
بمفيكميػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػاـ ، كسػػػػػػػػػػػاىمت كثيػػػػػػػػػػػرآ فػػػػػػػػػػػي تيمػػػػػػػػػػػيش دكره الحضػػػػػػػػػػػارم بػػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػػعكب 

حػػػػػػػػدة التػػػػػػػػأثير سػػػػػػػػمبآ عمػػػػػػػػى حيػػػػػػػػاة  العػػػػػػػػالـ ، فيػػػػػػػػي مػػػػػػػػع كثرتيػػػػػػػػا كتنكعيػػػػػػػػا كتفاكتيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي
 . (ِ)الشعكب اإلسبلمية كزحزحتيا عف مقصكرة القيادة لممسيرة الحضارية 

 التجزئة كالدكلة القكمية كالقطرية

أمػػػػػا العامػػػػػؿ الثػػػػػاني كالػػػػػذم قػػػػػد يفػػػػػكؽ العامػػػػػؿ األكؿ مػػػػػف حيػػػػػث الخطػػػػػكرة فػػػػػي التػػػػػأثير فػػػػػي  
األىميػػػػػة ، فيػػػػػك عامػػػػػؿ أكضػػػػػاع األمػػػػػة أك قػػػػػد يكازيػػػػػو ، أك يػػػػػأتى بعػػػػػده مباشػػػػػرة مػػػػػف حيػػػػػث 

التجزئػػػػػة كتشػػػػػكؿ الدكلػػػػػة القكميػػػػػة عمػػػػػى مسػػػػػػتكل أغمػػػػػب الػػػػػدكؿ اإلسػػػػػبلمية كالػػػػػدكؿ العربيػػػػػػة 
القطريػػػػػػة عمػػػػػػى مسػػػػػػتكل الػػػػػػببلد العربيػػػػػػة . فعمػػػػػػى الػػػػػػرغـ مػػػػػػف أف كثيػػػػػػرآ مػػػػػػف ىػػػػػػذه التجزئػػػػػػة 
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فاقيػػػػػػة )بػػػػػػاريس( كعمػػػػػػى الػػػػػػرغـ أف بعضػػػػػػيا جػػػػػػاء فػػػػػػي إطػػػػػػار )إتفاقيػػػػػػة سػػػػػػايكس بيكػػػػػػك( أك ات
عكامػػػػػػؿ تاريخيػػػػػػة متعػػػػػػددة ، إال أف مػػػػػػا ييػػػػػػـ قراءتػػػػػػو ىػػػػػػك أف الػػػػػػدكؿ اإلسػػػػػػبلمية المعاصػػػػػػرة 
تشػػػػػكمت ضػػػػػمف معادلػػػػػة التجزئػػػػػة ىػػػػػذه كفػػػػػي إطػػػػػار النظػػػػػاـ العػػػػػالمى عمػػػػػد ىػػػػػذا النظػػػػػاـ إلػػػػػى 

ف كػػػػػػاف تكػػػػػػريس ىػػػػػػذه التجزئػػػػػػة فػػػػػػي أثنػػػػػػاء حكمػػػػػػو المباشػػػػػػر كمػػػػػػا فػػػػػػي مرحمػػػػػػة االسػػػػػػتقبلؿ  كا 
 (ُ)ىناؾ مف تغيير مسمكح بو فإنما ىك إلى مزيد مف التجزئة ػػػػػ

 مظاىر الضعؼ في األمة اإلسالمية 
: التػػػػػػػى رشػػػػػػػحت الرعيػػػػػػػؿ األكؿ لمصػػػػػػػدارة ، كىػػػػػػػي اإلنسػػػػػػػالخ عػػػػػػػف اليكيػػػػػػػة اإلسػػػػػػػالمية

التمسػػػػؾ بالكتػػػػاب كالسػػػػنة ، فقػػػػد حكػػػػـ المسػػػػممكف األكائػػػػؿ الػػػػكحي اإلليػػػػي ممػػػػثآل فػػػػي القػػػػرآف 
بكيػػػػػة عمػػػػػى حيػػػػػاتيـ اليكميػػػػػة ، ك فػػػػػي عقائػػػػػدىـ كعبػػػػػاداتيـ كمعػػػػػامبلتيـ كأخبلقيػػػػػـ كالسػػػػػنة الن

كسػػػػػػمككيـ العػػػػػػاـ كالخػػػػػػاص فكضػػػػػػعكا أنفسػػػػػػيـ تحػػػػػػت مراقبػػػػػػة اهلل أك مراقبػػػػػػة الػػػػػػكازع الػػػػػػديني 
المركػػػػػػػكز فػػػػػػػي ضػػػػػػػمائرىـ الحيػػػػػػػة ، فعاشػػػػػػػكا سػػػػػػػعداء قػػػػػػػانعيف بمػػػػػػػا قسػػػػػػػـ اهلل ليػػػػػػػـ مػػػػػػػف رزؽ 

انية إلػػػػػى شػػػػػعكب العػػػػػالـ ، رافعػػػػػيف منػػػػػارات كمجاىػػػػػديف فػػػػػي سػػػػػبيؿ اهلل لتبميػػػػػغ رسػػػػػالتو اإلنسػػػػػ
العمػػػػـ ليقتػػػػبس مػػػػف نكرىػػػػا العػػػػالـ الغربػػػػى عػػػػف طريػػػػؽ جامعػػػػات األنػػػػدلس ، كصػػػػقمية كجنػػػػكب 
إيطاليػػػػػا ، كمػػػػػف خػػػػػبلؿ الحػػػػػركب الصػػػػػميبية فػػػػػي الشػػػػػرؽ ، حتػػػػػى جػػػػػاء بعػػػػػدىـ جيػػػػػؿ انبيػػػػػركا 
 بمػػػػا فػػػػي الغػػػػرب مػػػػف حريػػػػات مزيفػػػػة ، كمػػػػدنيات مػػػػزكرة ، كحضػػػػارة براقػػػػة لكنيػػػػا مغشكشػػػػة ،
فتخمػػػػػكا عػػػػػف دسػػػػػتكر األمػػػػػة كمصػػػػػدر سػػػػػعادتيـ ، كاحتكمػػػػػكا إلػػػػػى القػػػػػكانيف الكضػػػػػعية ألنيػػػػػا 
فػػػػػي نظػػػػػرىـ أدرل بشػػػػػؤكف حيػػػػػاتيـ المعاصػػػػػرة ، كحمكليػػػػػا أكثػػػػػر مناسػػػػػبة لقضػػػػػاياىـ النابعػػػػػة 
مػػػػػػف ركح العصػػػػػػر فتركػػػػػػكا حمػػػػػػكؿ مػػػػػػف قػػػػػػاؿ )كمػػػػػػف لػػػػػػـ يحكػػػػػػـ بمػػػػػػا أنػػػػػػزؿ اهلل فاؤلئػػػػػػؾ ىػػػػػػـ 

مييػػػػػا الػػػػػزمف كلػػػػػيس معقػػػػػكآل فػػػػػي مػػػػػنطقيـ أف ألنيػػػػػا فػػػػػي زعميػػػػػـ قػػػػػد عفػػػػػا ع(ِ)الظػػػػػالمكف (ػػػػػػ
تعػػػػػػالج قضػػػػػػايا القػػػػػػرف العشػػػػػػريف بحمػػػػػػكؿ اجتماعيػػػػػػة كضػػػػػػعت فػػػػػػي القػػػػػػرف السػػػػػػابع المػػػػػػيبلدم 
ألمػػػػػة بدكيػػػػػة متخمفػػػػػة قصػػػػػكرىا عمػػػػػى ظيػػػػػكر جماليػػػػػا فحػػػػػؿ بيػػػػػـ اليػػػػػكاف كالػػػػػذؿ ، كتػػػػػأخركا 
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عػػػػػػف ركػػػػػػػب الحضػػػػػػػارة اإلنسػػػػػػػانية  كانتزعػػػػػػػت مػػػػػػنيـ رايػػػػػػػة الحضػػػػػػػارة اإلنسػػػػػػػانية ، كأصػػػػػػػبحكا 
 . (ُ)ف بعد أف كانكا قادة ػػػػػتابعي

 

 

 المبحث الثاني 

 الثقافة المحرؾ األساسي لمنيكض كالفاعمية

تكػػػػػػػػػػاد الدراسػػػػػػػػػػات كالتقػػػػػػػػػػارير كالمؤسسػػػػػػػػػػات المتخصصػػػػػػػػػػة بالتنميػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي الغػػػػػػػػػػرب مثػػػػػػػػػػاؿ 
اليكنسػػػػػػػػػػػػكك ، كالتقريػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػنكل لمتنميػػػػػػػػػػػػة البشػػػػػػػػػػػػرية الػػػػػػػػػػػػذم تصػػػػػػػػػػػػدره األمػػػػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػػػػدة 

يرىػػػػػػػػػػػا كثيػػػػػػػػػػػر تجمػػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػػى أف العامػػػػػػػػػػػؿ كنػػػػػػػػػػػادم ركمػػػػػػػػػػػا كتقػػػػػػػػػػػارير أكضػػػػػػػػػػػاع العػػػػػػػػػػػالـ كغ
الرئيسػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػػؽ التنميػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػك الثقافػػػػػػػػػة كتتفػػػػػػػػػؽ جميعيػػػػػػػػػا بفشػػػػػػػػػؿ فمسػػػػػػػػػفة التنميػػػػػػػػػة 
مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػكفرة كالنمػػػػػػػػك االقتصػػػػػػػػادم كاليػػػػػػػػـك تتبنػػػػػػػػى كثيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف المؤسسػػػػػػػػات الدكليػػػػػػػػة 
كالكطنيػػػػػػػػػة مفيكمػػػػػػػػػآ جديػػػػػػػػػدآ لمتنميػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػؤدم فيػػػػػػػػػو الثقافػػػػػػػػػة دكرآ ميمػػػػػػػػػآ كمحكريػػػػػػػػػآ كيػػػػػػػػػربط 

بػػػػػػػػػيف مؤشػػػػػػػػػرات نكعيػػػػػػػػػة الحيػػػػػػػػػاة كالصػػػػػػػػػحة كالتغذيػػػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػػػيـ  كثيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف االقتصػػػػػػػػػادييف
، كبػػػػػػػػػيف قػػػػػػػػػيـ دينيػػػػػػػػػة كثقافيػػػػػػػػػة كاجتماعيػػػػػػػػػة تجعػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػذه النتػػػػػػػػػائج فعالػػػػػػػػػة كتحمػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذه 
اإلنجػػػػػػػػػازات أكثػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػكفرة الماليػػػػػػػػػة كالكثيػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػدعكة 
اإلسػػػػػػػػبلمية يػػػػػػػػدرككف ىػػػػػػػػذا األمػػػػػػػػر كمػػػػػػػػا يعرفػػػػػػػػو قطػػػػػػػػاع كبيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف النػػػػػػػػاس مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ ، 

خطػػػػػػػػػط التنميػػػػػػػػػة كمشػػػػػػػػػركعات التعمػػػػػػػػػيـ كاإلنتػػػػػػػػػاج فػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػػبلمي ظمػػػػػػػػػت كلكػػػػػػػػػف 
تتجاىػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػذه الحقيقػػػػػػػػػػػة دكف مبلحظػػػػػػػػػػػة لعػػػػػػػػػػػدـ الجػػػػػػػػػػػدكل كالنػػػػػػػػػػػزؼ المػػػػػػػػػػػالي كالخسػػػػػػػػػػػائر 
الكبيػػػػػػػػػػػرة التػػػػػػػػػػػي رافقػػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػػذه المشػػػػػػػػػػػاريع ، فػػػػػػػػػػػالنمك االقتصػػػػػػػػػػػادم ىػػػػػػػػػػػك أداة أك كسػػػػػػػػػػػيمة 

لػػػػػػػػػـ  كليسػػػػػػػػػت غايػػػػػػػػػة كالنظػػػػػػػػػر إليػػػػػػػػػو بخػػػػػػػػػبلؼ ذلػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػيؤديإلى ىػػػػػػػػػدر كبيػػػػػػػػػر لممػػػػػػػػػكارد إذا
يحقػػػػػػػػؽ حيػػػػػػػػاة كريمػػػػػػػػة ، كقػػػػػػػػد حػػػػػػػػدثت بالفعػػػػػػػػؿ زيػػػػػػػػادة كبيػػػػػػػػرة فػػػػػػػػي اإلنتػػػػػػػػاج ككفػػػػػػػػرة الغػػػػػػػػذاء 

                                                           
1
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كالػػػػػػػػػػدكاء كلكػػػػػػػػػػف الحرمػػػػػػػػػػاف كالتخمػػػػػػػػػػؼ يشػػػػػػػػػػمؿ أكثػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف أربعػػػػػػػػػػة أخمػػػػػػػػػػاس البشػػػػػػػػػػرية ، 
% َِكال يكػػػػػػػػػاد يحصػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػى الحيػػػػػػػػػاة الكريمػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػػػبلمي أكثػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف 

ت كاسػػػػػػػػػػعة مػػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػػاس ، كمػػػػػػػػػػا زالػػػػػػػػػػت الحػػػػػػػػػػركب كالجريمػػػػػػػػػػة كالتشػػػػػػػػػػرد تشػػػػػػػػػػكؿ مسػػػػػػػػػػاحا
 في حياة الناس حتى في الدكؿ الغنية كالمتقدمة صناعيآ .

كتػػػػػػػػػػػػب المفكػػػػػػػػػػػػر الفرنسػػػػػػػػػػػػي )األف بيرفػػػػػػػػػػػػت( تحػػػػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػػػػكاف )مػػػػػػػػػػػػا تفعمػػػػػػػػػػػػو ماديتنػػػػػػػػػػػػا     
السػػػػػػػػػػػػاذجة( لمػػػػػػػػػػػػاذا أفمحػػػػػػػػػػػػت اليابػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػي أف تصػػػػػػػػػػػػبح بمػػػػػػػػػػػػدآ صػػػػػػػػػػػػناعيآ بمثػػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػػذه 
السػػػػػػػػػػػػرعة دكف أف تمتمػػػػػػػػػػػػؾ المػػػػػػػػػػػػكاد الخػػػػػػػػػػػػاـ كالطاقػػػػػػػػػػػػة البلزمػػػػػػػػػػػػة لمصػػػػػػػػػػػػناعة ؟ كنجػػػػػػػػػػػػد دكآل 

ف أغنػػػػػػػػػى دكؿ العػػػػػػػػػالـ بالمعػػػػػػػػػادف كالمػػػػػػػػػكارد الخػػػػػػػػػاـ كاكفرىػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػاء كخصػػػػػػػػػبان كتحػػػػػػػػػدث مػػػػػػػػػ
( يعيشػػػػػػػػػكف فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ كيمػػػػػػػػػك متػػػػػػػػػر مربػػػػػػػػػع  ّٕٓفييػػػػػػػػػا المجاعػػػػػػػػػات ؟ ككيػػػػػػػػػؼ يحصػػػػػػػػػؿ) 

فػػػػػػػػػي جنػػػػػػػػػكب الينػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػي احتياجػػػػػػػػػاتيـ األساسػػػػػػػػػية كال يسػػػػػػػػػتطيع أربعػػػػػػػػػة أشػػػػػػػػػخاص فػػػػػػػػػي 
كػػػػػػػػػػػػػؿ كيمػػػػػػػػػػػػػك متػػػػػػػػػػػػػر مربػػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػػي دكؿ إفريقيػػػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػػػتكائية تمتمػػػػػػػػػػػػػؾ نفػػػػػػػػػػػػػس الظػػػػػػػػػػػػػركؼ 

 ية كالطبيعية تكفير الطعاـ كالمباس ؟الجغراف

كعبلقػػػػػػػػات إنتػػػػػػػػاج ينطػػػػػػػػكم عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػذاجة كجيػػػػػػػػؿ ، فقػػػػػػػػد نأكػػػػػػػػد أف السػػػػػػػػمات غيػػػػػػػػر الماديػػػػػػػػة 
كالػػػػػػػػػػديف كالػػػػػػػػػػدكافع المعنكيػػػػػػػػػػة كاألخػػػػػػػػػػبلؽ كالثقافػػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػػدؿ مػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػمكؾ الشػػػػػػػػػػعكب كتحػػػػػػػػػػكر 

 مسار أكثر المجاالت مادية كاالستثمار كاإلنتاج .

معػػػػػػػػػػة ىارفػػػػػػػػػػارد ، الثقافػػػػػػػػػػة مكػػػػػػػػػػكف أساسػػػػػػػػػػي ال كيقػػػػػػػػػػكؿ )أماريتاسػػػػػػػػػػف( أسػػػػػػػػػػتاذ اإلقتصػػػػػػػػػػاد بجا
ينفصػػػػػػػؿ عػػػػػػػف التنميػػػػػػػة بشػػػػػػػكؿ عػػػػػػػاـ فػػػػػػػإذا حرمنػػػػػػػا النػػػػػػػاس مػػػػػػػف فرصػػػػػػػة فيػػػػػػػـ كتقكيػػػػػػػة قػػػػػػػدراتيـ 
الثقافيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػإف ىػػػػػػػػػذا يعػػػػػػػػػكؽ التنميػػػػػػػػػة . كالثقافػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػؤدم دكرآ أساسػػػػػػػػػيآ فػػػػػػػػػي تقيػػػػػػػػػيـ األشػػػػػػػػػياء 
كاألىػػػػػػػػداؼ كالرسػػػػػػػػائؿ التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػعي بيػػػػػػػػا لمعمػػػػػػػػػؿ كاإلنتػػػػػػػػاج . فاإلسػػػػػػػػبلـ يقػػػػػػػػدـ دافعػػػػػػػػآ كبيػػػػػػػػػرآ 
فػػػػػػػػػػػػي كجػػػػػػػػػػػػكب العمػػػػػػػػػػػػـ كالعمػػػػػػػػػػػػؿ كالنظافػػػػػػػػػػػػة كحمايػػػػػػػػػػػػة البيئػػػػػػػػػػػػة كالتعػػػػػػػػػػػػاكف كمكافحػػػػػػػػػػػػة الجيػػػػػػػػػػػػؿ 
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كالفقػػػػػػػػػػر كالرذيمػػػػػػػػػػة ، كلكػػػػػػػػػػػف يمكػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػذا المقػػػػػػػػػػاـ تقػػػػػػػػػػديـ أفكػػػػػػػػػػػار كمقترحػػػػػػػػػػات عمميػػػػػػػػػػػة 
 ( ُمستمدة مف الثقافة اإلسبلمية في التنمية تصمح أساسآ لمنيكض ػػ)

أكبعبػػػػػػػػػػػػػارة  فمكراثػػػػػػػػػػػػػة الحضػػػػػػػػػػػػػارية تقتضػػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػػكافر مجمكعػػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػػركط كمقكمػػػػػػػػػػػػػات ،      
أدؽ مػػػػػػػػػػػػػػػؤىبلت اصػػػػػػػػػػػػػػػطمحنا عمػػػػػػػػػػػػػػػى تسػػػػػػػػػػػػػػػميتيا )باإلمكػػػػػػػػػػػػػػػاف الحضػػػػػػػػػػػػػػػارم( الػػػػػػػػػػػػػػػذم يشػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 
األدكات الحضػػػػػػػػػػػارية التػػػػػػػػػػػي تمكػػػػػػػػػػػف اإلنسػػػػػػػػػػػاف كىػػػػػػػػػػػك محػػػػػػػػػػػكر الحضػػػػػػػػػػػارة كىػػػػػػػػػػػدفيا ككسػػػػػػػػػػػيمتيا 

 في الكقت نفسو أف يعمبل في محيطو فيتحقؽ االنجاز الحضارم .

مػػػػػػػػػػات : كقػػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػػكف فػػػػػػػػػػي مقدمػػػػػػػػػػة األدكات كالمقك  إمػػػػػػػػػػتالؾ الػػػػػػػػػػنص السػػػػػػػػػػماكل السػػػػػػػػػػميـ
الحضػػػػػػػػػػػػػارية أك اإلمكػػػػػػػػػػػػػاف الحضػػػػػػػػػػػػػارم الػػػػػػػػػػػػػذم تمتمكػػػػػػػػػػػػػو األمػػػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػػػبلمية كتتفػػػػػػػػػػػػػرد بػػػػػػػػػػػػػو 
كتفتقػػػػػػػػػػػده األمػػػػػػػػػػػـ كالحضػػػػػػػػػػػارات األخػػػػػػػػػػػرل السػػػػػػػػػػػائد  منيػػػػػػػػػػػا كالبائػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػنص السػػػػػػػػػػػماكم 
السػػػػػػػػػػػػػػميـ الخػػػػػػػػػػػػػػاتـ الخالػػػػػػػػػػػػػػد كالبيػػػػػػػػػػػػػػاف النبػػػػػػػػػػػػػػكم المعصػػػػػػػػػػػػػػـك الذياسػػػػػػػػػػػػػػتكعب رصػػػػػػػػػػػػػػيد النبػػػػػػػػػػػػػػكة 

كػػػػػػػػػػػػػة التأريخيػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػاريخي كأصػػػػػػػػػػػػػؿ لسػػػػػػػػػػػػػنة سػػػػػػػػػػػػػقكط األمػػػػػػػػػػػػػـ كنيكضػػػػػػػػػػػػػيا أك قػػػػػػػػػػػػػانكف الحر 
كاالجتماعيػػػػػػػػػػػة كاعتبػػػػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػػػػؾ منيجػػػػػػػػػػػآ خالػػػػػػػػػػػدآ جاريػػػػػػػػػػػآ عمػػػػػػػػػػػى األمػػػػػػػػػػػـ جميعػػػػػػػػػػػآ دكف محابػػػػػػػػػػػاة 
نافػػػػػػػػػػػذآ فػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػؿ زمػػػػػػػػػػػاف كمكػػػػػػػػػػػاف كأعتبػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػير فػػػػػػػػػػػي األرض كالتكغػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػاريخ 
مصػػػػػػػػدرآ لممعرفػػػػػػػػة السػػػػػػػػننية التػػػػػػػػي تمكػػػػػػػػف اإلنسػػػػػػػػاف مػػػػػػػػف رؤيػػػػػػػػة المسػػػػػػػػتقبؿ فػػػػػػػػي ضػػػػػػػػكء ىػػػػػػػػذا 

األمػػػػػػػػػػػـ السػػػػػػػػػػػابقة كأسػػػػػػػػػػػباب  االضػػػػػػػػػػػطراد فتمكنػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف ممارسػػػػػػػػػػػة الحضػػػػػػػػػػػارة كتجنػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػؿ
 ( .ِسقكطيا ػػػ)

( ّقػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالي : )سػػػػػػػػنرييـ أياتنػػػػػػػػا فػػػػػػػػي األفػػػػػػػػاؽ كفػػػػػػػػي أنفسػػػػػػػػيـ حتػػػػػػػػى يتبػػػػػػػػيف ليػػػػػػػػـ الحؽ(ػػػػػػػػػػػ)
كقكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى : )قػػػػػػػػد خمػػػػػػػػت مػػػػػػػػف قػػػػػػػػبمكـ سػػػػػػػػف فسػػػػػػػػيركا فػػػػػػػػي األرض فػػػػػػػػانظركا كيػػػػػػػػؼ كػػػػػػػػاف 

 .(ْ)عاقبة المكذبيف ىذا بياف لمناس كىدل كمكعظة لممتقيف(ػػ

                                                           
1

  124- 121م ، ص 4222، مركز البحوث والدراسات ، الدوحة قطر ، 1ابراهٌم غراٌبة ، المسار المستقبلً للعمل االسالمً ، ط
4

 621م، ص4222، مركز البحوث والدراسات ، الدوحة قطر ،  1عمر عبٌد حسنة ، الوراثة الحضارٌة ، شرروط ومقومات ، ط
5

 (75أٌة رقم ) سورة فصلت
6

 (150سورة أل عمران ، أٌة رقم )
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تػػػػػػػػكفر عػػػػػػػػدة مقكمػػػػػػػػات تبػػػػػػػػدا أساسػػػػػػػػآ بسػػػػػػػػبلمة العقيػػػػػػػػدة كتحريػػػػػػػػر كسػػػػػػػػتمـز إحػػػػػػػػداث النيضػػػػػػػػة  
تقانػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػالى : )كمػػػػػػػػػػػف أراد األخػػػػػػػػػػػرة كسػػػػػػػػػػػعي  خػػػػػػػػػػػبلص العمػػػػػػػػػػػؿ كتجكيػػػػػػػػػػػده كا  اإلرادة كا 

كقػػػػػػػد كػػػػػػػاف أكؿ مػػػػػػػا نػػػػػػػزؿ مػػػػػػػف  (ُ)ليػػػػػػػا سػػػػػػػعييا كىػػػػػػػك مػػػػػػػؤمف فاؤلئػػػػػػػؾ كػػػػػػػاف سػػػػػػػعييـ مشػػػػػػػككرآ(
كؿ كمنػػػػػػػػػػو نأخػػػػػػػػػػذ أ (ِ)القػػػػػػػػػػراف الكػػػػػػػػػػريـ قكلػػػػػػػػػػو عزكجػػػػػػػػػػؿ : )إقػػػػػػػػػػرأ باسػػػػػػػػػػـ ربػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػذم خمؽ(ػػػػػػػػػػػ

أمػػػػػػػػػػر يسػػػػػػػػػػتكجب نشػػػػػػػػػػر العمػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػيف العامػػػػػػػػػػة كمحػػػػػػػػػػك األميػػػػػػػػػػة كالجيػػػػػػػػػػؿ كالخرافػػػػػػػػػػة ، فكتابنػػػػػػػػػػا 
ىػػػػػػػػػػػػك كتػػػػػػػػػػػػاب العمػػػػػػػػػػػػـ كافتتاحػػػػػػػػػػػػو . إف اإلسػػػػػػػػػػػػبلـ ىػػػػػػػػػػػػك ديػػػػػػػػػػػػف الرحمػػػػػػػػػػػػة كالتسػػػػػػػػػػػػامح كالعػػػػػػػػػػػػدؿ 
كاإلحسػػػػػػػػػػػاف كتتطمػػػػػػػػػػػب النيضػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػكفير أسػػػػػػػػػػػباب القػػػػػػػػػػػكة الماديػػػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػػػتكجب اعػػػػػػػػػػػداد  

تقػػػػػػػػػػاف العمػػػػػػػػػػؿ كتجكيػػػػػػػػػػده العػػػػػػػػػػدة البلزمػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػذلؾ ، كامػػػػػػػػػػتبلؾ القػػػػػػػػػػكة المناسػػػػػػػػػػبة كالمكا فئػػػػػػػػػػة كا 
 . (ّ)كاإلحساف في إدارة األعماؿ كاإلصبلح ػػػػ

 خمكد النص إاليى :

مػػػػػػػػػػف اإلمكػػػػػػػػػػاف الحضػػػػػػػػػػارل الػػػػػػػػػػذل تتميػػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػػو األمػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػممة كالػػػػػػػػػػذم يمنحيػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػدرة   
عمػػػػػػػػػػػى التجػػػػػػػػػػػدد كالتجديػػػػػػػػػػػد كمتابعػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػياـ كالعطػػػػػػػػػػػاء العػػػػػػػػػػػالمي خمػػػػػػػػػػػكد الػػػػػػػػػػػنص اإلليػػػػػػػػػػػي 

عمػػػػػػػػػاؿ العقػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي إستشػػػػػػػػػراؼ المسػػػػػػػػػتقبؿ الػػػػػػػػػذم يرفػػػػػػػػػع االمػػػػػػػػػة باسػػػػػػػػػتمرر الػػػػػػػػػي اإل جتيػػػػػػػػػاد كا 
ككضػػػػػػػػع األكعيػػػػػػػػة كالتخطػػػػػػػػيط لحركػػػػػػػػة األمػػػػػػػػة ضػػػػػػػػمف أطػػػػػػػػر القػػػػػػػػيـ الشػػػػػػػػرعية التػػػػػػػػي أسسػػػػػػػػتيا 
معرفػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػكحى كاالجتيػػػػػػػػػػاد فػػػػػػػػػػي ايجػػػػػػػػػػاد الحمػػػػػػػػػػكؿ لممشػػػػػػػػػػكبلت كاألزمػػػػػػػػػػات الطارئػػػػػػػػػػة كجعػػػػػػػػػػؿ 
التفكيػػػػػػػػػػر فريضػػػػػػػػػػة إسػػػػػػػػػػبلمية كاإلجتيػػػػػػػػػػاد فػػػػػػػػػػي تنزيػػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػػيـ عمػػػػػػػػػػي الكاقػػػػػػػػػػع دينػػػػػػػػػػآ كمصػػػػػػػػػػدر 

ف ىػػػػػػػػػػػػذا تشػػػػػػػػػػػػريع كمػػػػػػػػػػػػا  جعػػػػػػػػػػػػؿ التجػػػػػػػػػػػػدد كالتجديػػػػػػػػػػػػد أحػػػػػػػػػػػػد التكػػػػػػػػػػػػاليؼ الشػػػػػػػػػػػػرعية الكبػػػػػػػػػػػػرل كا 
التجديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف طبيعػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػديف كلػػػػػػػػػكاـز خمػػػػػػػػػكده لنفػػػػػػػػػي ثكابػػػػػػػػػت السػػػػػػػػػكء ، كالعػػػػػػػػػكدة إلػػػػػػػػػى 
الينػػػػػػػػػػػػػابيع األكلػػػػػػػػػػػػػى ، كتقػػػػػػػػػػػػػكيـ مسػػػػػػػػػػػػػيرة األمػػػػػػػػػػػػػة بقػػػػػػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػػػػػػديف ، كالحيمكلػػػػػػػػػػػػػة دكف إخػػػػػػػػػػػػػتبلط 

نص اإلليػػػػػػػػػػػػػػى التعػػػػػػػػػػػػػػاليـ الشػػػػػػػػػػػػػػرعية بالتقاليػػػػػػػػػػػػػػد االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػة كتحكيػػػػػػػػػػػػػػؿ القدسػػػػػػػػػػػػػػية مػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػ
إلجتيػػػػػػػػػػػػادات البشػػػػػػػػػػػػر . كالتجػػػػػػػػػػػػدد كالتجديػػػػػػػػػػػػد كاإلجتيػػػػػػػػػػػػاد حركػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػتمرة لمنقػػػػػػػػػػػػد كالتقػػػػػػػػػػػػكيـ 

                                                           
1

 (18سورة اإلسراء ، أٌة رقم )
4

 (1سورة العلق ، أٌة رقم )
5

 90أحمد اإلمام ، حاجة الحضارة اإلسالمٌة للرؤٌة اإلسالمٌة ، مرجع سابق ، ص
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كالتصػػػػػػػػػػػكيب كتكسػػػػػػػػػػػيع دائػػػػػػػػػػػرة الػػػػػػػػػػػرأل كبعػػػػػػػػػػػث الحيكيػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػتمرة كىػػػػػػػػػػػك مسػػػػػػػػػػػؤكلية الفػػػػػػػػػػػرد 
كالجماعػػػػػػػػػػػة كاألمػػػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػػػك تكميػػػػػػػػػػػؼ شػػػػػػػػػػػرعيمقكؿ الرسػػػػػػػػػػػكؿ صػػػػػػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػػػػػػو كسػػػػػػػػػػػمـ إف اهلل 

ف يجػػػػػػػػدد ليػػػػػػػػا دينيػػػػػػػػا كلعػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػذا ىػػػػػػػػك يبعػػػػػػػػث ليػػػػػػػػذه األمػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى رأس كػػػػػػػػؿ مائػػػػػػػػة سػػػػػػػػنة مػػػػػػػػ
الػػػػػػػػػذم ضػػػػػػػػػمف سػػػػػػػػػبلمة الرؤيػػػػػػػػػة كاالحتفػػػػػػػػػاظ الحضػػػػػػػػػارم عمػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػرغـ مػػػػػػػػػف فتػػػػػػػػػرات الركػػػػػػػػػكد 
كالجمػػػػػػػػكد كسػػػػػػػػيادة التقميػػػػػػػػد الجمػػػػػػػػاعى ، ذلػػػػػػػػؾ الركػػػػػػػػكد الػػػػػػػػذل يػػػػػػػػدعك اإلنسػػػػػػػػاف إلػػػػػػػػى تقػػػػػػػػديس 

 . (ُ)التقاليد كالعجز عف االلتزاـ بالتعاليـ كالتحكؿ مف األفكار إلى االشياء ػػ

لخطػػػػػػػػػاب االليػػػػػػػػػى )الػػػػػػػػػكحى( إلػػػػػػػػػى حركػػػػػػػػػة كحيػػػػػػػػػاة ، فيحتػػػػػػػػػاج مػػػػػػػػػف اإلنسػػػػػػػػػاف أمػػػػػػػػػا تحكيػػػػػػػػػؿ ا 
إلػػػػػػػػى جيػػػػػػػػد عقمػػػػػػػػي مكثػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػدرؾ لقػػػػػػػػكانيف المعرفػػػػػػػػة كالطبيعػػػػػػػػة كالحركػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي 
كػػػػػػػػػػػػػؿ عصػػػػػػػػػػػػػر يجػػػػػػػػػػػػػدد الحيػػػػػػػػػػػػػاة فػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػدكد االدراؾ القطعػػػػػػػػػػػػػي ك غيػػػػػػػػػػػػػر القطعػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػف 
النصػػػػػػػػػػػػكص ، كالتمػػػػػػػػػػػػاس مقاصػػػػػػػػػػػػدىا ، كالتحميػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػدقيؽ لشػػػػػػػػػػػػبكة شػػػػػػػػػػػػريعتيا فػػػػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػػػػؿ 

لتػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػيف أصػػػػػػػػػػكؿ العقيػػػػػػػػػػػدة كفركعيػػػػػػػػػػا ، كعػػػػػػػػػػدـ التعصػػػػػػػػػػػب لممػػػػػػػػػػذاىب القديمػػػػػػػػػػػة التمييػػػػػػػػػػز ا
كالحديثػػػػػػػػػػػة ، كتجػػػػػػػػػػػػاكز نظريػػػػػػػػػػػػة )لػػػػػػػػػػػػيس فػػػػػػػػػػػػي اإلمكػػػػػػػػػػػاف أبػػػػػػػػػػػػدع ممػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػاف ( فػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػالـ 
المجتمػػػػػػػػػػػػػػع كالحضػػػػػػػػػػػػػػارة كفػػػػػػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػػػػػػؿ إدراؾ حركػػػػػػػػػػػػػػة الزمػػػػػػػػػػػػػػاف كتغيػػػػػػػػػػػػػػر ظػػػػػػػػػػػػػػركؼ الحيػػػػػػػػػػػػػػاة 
كاالسػػػػػػػػػػػػػػتفادة القصػػػػػػػػػػػػػػكل مػػػػػػػػػػػػػػف حركػػػػػػػػػػػػػػة الحضػػػػػػػػػػػػػػارات التػػػػػػػػػػػػػػي ال تتقػػػػػػػػػػػػػػاطع مػػػػػػػػػػػػػػع االنطبلقػػػػػػػػػػػػػػة 

إلسػػػػػػػػػبلمية األصػػػػػػػػػيمة ، كالخػػػػػػػػػركج مػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػنيج حفػػػػػػػػػظ كعػػػػػػػػػرض النصػػػػػػػػػكص إلػػػػػػػػػى المعرفيػػػػػػػػػة ا
 . (ِ)مجاؿ التفقو األصكلى ػػ

 عقيدة التكحيد :

كمػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػرز ثمػػػػػػػػػػػرات الػػػػػػػػػػػنص السػػػػػػػػػػػماكم السػػػػػػػػػػػميـ كعطائػػػػػػػػػػػو الخالػػػػػػػػػػػد ، عقيػػػػػػػػػػػدة التكحيػػػػػػػػػػػد ،  
التػػػػػػػػػػى تشػػػػػػػػػػكؿ أىػػػػػػػػػػـ مقكمػػػػػػػػػػػات اإلمكػػػػػػػػػػاف الحضػػػػػػػػػػارم الػػػػػػػػػػذم تمتمكػػػػػػػػػػػو كتتميػػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػػو األمػػػػػػػػػػػة 

الفطػػػػػػػػػػػػػرة ، كتحػػػػػػػػػػػػػرر ضػػػػػػػػػػػػػمير الفػػػػػػػػػػػػػرد مػػػػػػػػػػػػػف المخػػػػػػػػػػػػػاكؼ  المسػػػػػػػػػػػػػممة ، إلتػػػػػػػػػػػػػى ترتكػػػػػػػػػػػػػز إلػػػػػػػػػػػػػى
كاليػػػػػػػػكاجس ، كتخمػػػػػػػػص نفسػػػػػػػػو مػػػػػػػػف البػػػػػػػػأس كالقنػػػػػػػػكط كاإلحبػػػػػػػػاط ، كمػػػػػػػػا تحػػػػػػػػرر عقمػػػػػػػػو مػػػػػػػػف 
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الخرافػػػػػػػػػػػػات كاألكىػػػػػػػػػػػػاـ كاإليمػػػػػػػػػػػػاف بالمصػػػػػػػػػػػػادفة كاالبػػػػػػػػػػػػراج كالخػػػػػػػػػػػػكارؽ ، كتعتقػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف تالػػػػػػػػػػػػة 
البشػػػػػػػػػػػػػر ، كنسػػػػػػػػػػػػػخ الطكاغيػػػػػػػػػػػػػت ، كتحقيػػػػػػػػػػػػػؽ المسػػػػػػػػػػػػػاكاة بػػػػػػػػػػػػػيف الخمػػػػػػػػػػػػػؽ ، كتكقػػػػػػػػػػػػػؼ تسػػػػػػػػػػػػػمط 

سػػػػػػػػػاف ، كتخمصػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف جميػػػػػػػػػع أنػػػػػػػػػكاع العبكديػػػػػػػػػات كالكيانػػػػػػػػػات الدينيػػػػػػػػػة االنسػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػى اإلن
، ك مػػػػػػػػػف الخػػػػػػػػػكؼ عمػػػػػػػػػى حياتػػػػػػػػػو كرزقػػػػػػػػػو ، كتمنحػػػػػػػػػو الثقػػػػػػػػػة كالتحمػػػػػػػػػؿ ، ألنػػػػػػػػػو يرتكػػػػػػػػػز إلػػػػػػػػػى 
القػػػػػػػػػػػكة المطمقػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػادرة عمػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػيئ ، كتمنحػػػػػػػػػػػو اإلرادة كتبعػػػػػػػػػػػث فيػػػػػػػػػػػو الفاعميػػػػػػػػػػػة . 

فػػػػػػػػػي  لكػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػكمة فػػػػػػػػػي الغكاشػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػى لحقػػػػػػػػػت بعقيػػػػػػػػػدة التكحيػػػػػػػػػد فتحكلػػػػػػػػػت كأخضػػػػػػػػػعت
منػػػػػػػػػاىج تدريسػػػػػػػػػيا كبحثيػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػف الفمسػػػػػػػػػفة بمعارفيػػػػػػػػػا كأرائيػػػػػػػػػا البحثيػػػػػػػػػة الجدليػػػػػػػػػة ، 
خراجيػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف دائػػػػػػػػػػػرة األخػػػػػػػػػػػبلؽ التػػػػػػػػػػػى  كعكاطفيػػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػػاردة ، مػػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػػؿ كالسػػػػػػػػػػػمكؾ ، كا 

 ( ُتميزىا أك تميز النبكة عف الفمسفة ، كما غشيتيا غكاش اإلرجاء كالجبرية ػػػ)

 اقضاتيا :العقيدة حصف مف صراع الفمسفات كتن

أف العقيػػػػػػػػػػدة ىػػػػػػػػػػي العاصػػػػػػػػػػـ لئلنسػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػف التكىػػػػػػػػػػاف العقمػػػػػػػػػػي كالفكػػػػػػػػػػرل ، فػػػػػػػػػػإذا قرأنػػػػػػػػػػا      
تػػػػػػػػػػاريخ الفمسػػػػػػػػػػفة كالفكػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػرؽ كالغػػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػؿ بعيػػػػػػػػػػد كمػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػدارس 
الفمسػػػػػػػػػػػفية ىنػػػػػػػػػػػا كىنػػػػػػػػػػػاؾ قػػػػػػػػػػػديمآ كحػػػػػػػػػػػديثآ فمػػػػػػػػػػػإذا نجػػػػػػػػػػػد ؟ نجػػػػػػػػػػػد المثػػػػػػػػػػػالييف مػػػػػػػػػػػف الفبلسػػػػػػػػػػػفة 

اقضػػػػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػػػػاديكف كتجػػػػػػػػػػػػد اإللييػػػػػػػػػػػػيف يعارضػػػػػػػػػػػػيـ الكاقعيػػػػػػػػػػػػكف كنجػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػركحييف مػػػػػػػػػػػػنيـ ين
يصػػػػػػػػػػارعيـ الممحػػػػػػػػػػدكف كتجػػػػػػػػػػد دعػػػػػػػػػػاة الكاجػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػي مقابمػػػػػػػػػػة دعػػػػػػػػػػاة المنفقػػػػػػػػػػو ، كنجػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف 
ينػػػػػػػػػادم بػػػػػػػػػالرجكع إلػػػػػػػػػى الضػػػػػػػػػمير ، كمػػػػػػػػػف يصػػػػػػػػػرخ بػػػػػػػػػأف الضػػػػػػػػػمير خرافػػػػػػػػػة كتجػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػائميف 
بخيريػػػػػػػػػػػػة اإلنسػػػػػػػػػػػػاف كالقػػػػػػػػػػػػائميف بأنػػػػػػػػػػػػو ذئػػػػػػػػػػػػب مقنػػػػػػػػػػػػع كتجػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػائميف بأنػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػػر مختػػػػػػػػػػػػار 

الػػػػػػػػػريح كتجػػػػػػػػػد دعػػػػػػػػػاة الفمسػػػػػػػػػفة الفرديػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي مكاجيػػػػػػػػػة  كالقػػػػػػػػػائميف بأنػػػػػػػػػو ريشػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي ميػػػػػػػػػب
دعػػػػػػػػاة الفمسػػػػػػػػػفة الجماعيػػػػػػػػة ككػػػػػػػػػؿ فريػػػػػػػػػؽ يػػػػػػػػزعـ أف الصػػػػػػػػػكاب معػػػػػػػػػو كأف الخطػػػػػػػػأ عنػػػػػػػػػد غيػػػػػػػػػره 
ككميػػػػػػػػـ مػػػػػػػػف العقػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػر المجػػػػػػػػرد مػػػػػػػػف اإللتػػػػػػػػزاـ بػػػػػػػػأل ديػػػػػػػػف يسػػػػػػػػتمدكف كعنػػػػػػػػو يصػػػػػػػػدركف ، 

 .(ِ)ليذا كاف اإلنساف في حاجة إلى نكرأقكل مف العقؿ ، كىك نكر الكحى ػػ
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 ج التطبيقي لمنص السماكل :النمكذ

كاألمػػػػػػػػػػر المميػػػػػػػػػػز لؤلمكػػػػػػػػػػاف الحضػػػػػػػػػػارم الػػػػػػػػػػذم تتػػػػػػػػػػكفر عميػػػػػػػػػػو األمػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػممة كالػػػػػػػػػػذم    
يؤىميػػػػػػػػا لمقيػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػدكر حضػػػػػػػػارم مػػػػػػػػأمكف فػػػػػػػػي الحضػػػػػػػػارة المعاصػػػػػػػػرة ىػػػػػػػػك مػػػػػػػػا تمتمكػػػػػػػػو مػػػػػػػػف 
النمػػػػػػػػػػكذج التطبيقػػػػػػػػػػي المعصػػػػػػػػػػـك لمػػػػػػػػػػنص السػػػػػػػػػػماكم فػػػػػػػػػػي كاقػػػػػػػػػػع النػػػػػػػػػػاس ، كتحكيػػػػػػػػػػؿ الفكػػػػػػػػػػر 

ة النػػػػػػػػاس كاألمتػػػػػػػػداد بيػػػػػػػػا مػػػػػػػػف خػػػػػػػػبلؿ عزمػػػػػػػػات البشػػػػػػػػر إلػػػػػػػػى فعػػػػػػػػؿ كتجسػػػػػػػػيد القػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػي حيػػػػػػػػا
كشػػػػػػػػػػػمكلية ىػػػػػػػػػػػذا النمػػػػػػػػػػػكذج لمسػػػػػػػػػػػاحات الحيػػػػػػػػػػػاة جميعػػػػػػػػػػػآ ، نصػػػػػػػػػػػرآ كىزيمػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػكة كتمكنػػػػػػػػػػػآ ، 
ضػػػػػػػػػػػػػػػعفآ كانكسػػػػػػػػػػػػػػػارآ ، دعػػػػػػػػػػػػػػػكة كببلغػػػػػػػػػػػػػػػآ ، دكلػػػػػػػػػػػػػػػة كحكمػػػػػػػػػػػػػػػآ حربػػػػػػػػػػػػػػػآ كسػػػػػػػػػػػػػػػممآ ، عبػػػػػػػػػػػػػػػادات 
كمعػػػػػػػػػػػامبلت عبلقػػػػػػػػػػػات اجتماعيػػػػػػػػػػػة كمسػػػػػػػػػػػائؿ فرديػػػػػػػػػػػة حرامػػػػػػػػػػػآ كحػػػػػػػػػػػبلآل ، اتفاقػػػػػػػػػػػآ كاختبلفػػػػػػػػػػػآ ، 

النمػػػػػػػػػكذج التطبيقػػػػػػػػػي ، أك ىػػػػػػػػػذه التجربػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػة لتطبيػػػػػػػػػؽ القػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػي  كحيػػػػػػػػػآ كعقػػػػػػػػػآل ىػػػػػػػػػذا
كاقػػػػػػػػع النػػػػػػػػاس التػػػػػػػػى يمكػػػػػػػػف فػػػػػػػػي حيػػػػػػػػاة الرسػػػػػػػػكؿ صػػػػػػػػمي اهلل عميػػػػػػػػو كسػػػػػػػػمـ كبحراسػػػػػػػػة الػػػػػػػػكحى 
فػػػػػػػػى التسػػػػػػػػديد كالتأييػػػػػػػػد كاالمتػػػػػػػػداد بػػػػػػػػو فػػػػػػػػي القػػػػػػػػركف المشػػػػػػػػيكد ليػػػػػػػػا بالخيريػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الرسػػػػػػػػكؿ 

تػػػػػػػػو  أشػػػػػػػػبو مػػػػػػػػا صػػػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػػػو كسػػػػػػػػمـ بعػػػػػػػػد تكقػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػكحي ، كالػػػػػػػػذم ىػػػػػػػػك مػػػػػػػػف حيػػػػػػػػث دق
يكػػػػػػػػػػػػػػكف بالتجربػػػػػػػػػػػػػػة المعمميػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػػػػػـك التجريبيػػػػػػػػػػػػػػة ، يمكػػػػػػػػػػػػػػف أف يشػػػػػػػػػػػػػػكؿ مرجعيػػػػػػػػػػػػػػة 
كنمكذجػػػػػػػػػػػآ لمتطبيػػػػػػػػػػػؽ ، يحمػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػيرة مػػػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػػػبلؿ كاالنفػػػػػػػػػػػبلت ك الفيػػػػػػػػػػػـك المنككسػػػػػػػػػػػة 
، أكيشػػػػػػػػكؿ غيػػػػػػػػر مػػػػػػػػا يستصػػػػػػػػحب ىدايػػػػػػػػة لؤلجيػػػػػػػػاؿ .لكػػػػػػػػف المشػػػػػػػػكمة كػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػكمة عنػػػػػػػػدما 

تنزيػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػيـ عمػػػػػػػػػي الكاقػػػػػػػػػػع يتحػػػػػػػػػكؿ ىػػػػػػػػػذا النمػػػػػػػػػكذج مػػػػػػػػػػف كسػػػػػػػػػيمة إيضػػػػػػػػػاح معينػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى 
كتقػػػػػػػػػديـ رؤيػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف حمػػػػػػػػػكؿ كأكعيػػػػػػػػػة حركػػػػػػػػػة الحاضػػػػػػػػػر إلىمعػػػػػػػػػكؽ يحػػػػػػػػػبس النػػػػػػػػػاس أنفسػػػػػػػػػيـ 
مػػػػػػػػػػف خبللػػػػػػػػػػو ، كقػػػػػػػػػػد تكػػػػػػػػػػكف المشػػػػػػػػػػكمة األسػػػػػػػػػػاس إدراؾ مكاصػػػػػػػػػػفات خطػػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػػػكحي فػػػػػػػػػػي 
الكتػػػػػػػػػػػػاب كالسػػػػػػػػػػػػنة ، كاإلحاطػػػػػػػػػػػػة الكاممػػػػػػػػػػػػة بمحػػػػػػػػػػػػؿ التنزيػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػإذا لػػػػػػػػػػػػـ يتػػػػػػػػػػػػكفر المحػػػػػػػػػػػػؿ ال 

( كيتطمػػػػػػػػػػب ُيكمػػػػػػػػػػؼ اهلل نفسػػػػػػػػػػان اإلكسػػػػػػػػػػعيا .) يتحقػػػػػػػػػػؽ التكميػػػػػػػػػػؼ كال تنػػػػػػػػػػزؿ األحكػػػػػػػػػػاـ ، فػػػػػػػػػػبل
األمػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػذلؾ أف نضػػػػػػػػػع نصػػػػػػػػػب أعيننػػػػػػػػػا حسػػػػػػػػػف االقتػػػػػػػػػداء بتػػػػػػػػػاريخ اإلسػػػػػػػػػبلـ الػػػػػػػػػداؿ عمػػػػػػػػػى 
عظمػػػػػػػػػػػة النمػػػػػػػػػػػاذج التطبيقيػػػػػػػػػػػة لمسػػػػػػػػػػػمؼ الصػػػػػػػػػػػالح ، فػػػػػػػػػػػإف صػػػػػػػػػػػبلح حاضػػػػػػػػػػػرنا ال يكػػػػػػػػػػػكف إال 

                                                           
1

 628عمر عبٌد حسنة ، الوارثة الحضارٌة ، شروط ومقومات ، مرجع سابق ، ص



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                   املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية    

  Scientifice electronic Journal                                                             جلة علمية إلكترونية محكمة       م

  www.arabjhs.com                                             0202حزيران  -الثانيالجزء  -العدد السابع 

                                ISSN: 2709-5312 

 

 162 

عمػػػػػػػػػػػى منػػػػػػػػػػػاىجيـ كمػػػػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػػػتكجب كػػػػػػػػػػػذلؾ العمػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػى االسػػػػػػػػػػػتقرار السياسػػػػػػػػػػػي كاألمنػػػػػػػػػػػي 
ؿ إلػػػػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػػػػؾ إال االلتػػػػػػػػػػػػػػزاـ بالعػػػػػػػػػػػػػػدؿ كاإلحسػػػػػػػػػػػػػػاف كالشػػػػػػػػػػػػػػكرل لؤلمػػػػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػػػػممة كال سػػػػػػػػػػػػػػبي

 ( .ُكالحرية ػػ)

 مرتكزاتكمقكمات النيكض :

ال تكجػػػػػػػػػػد أمػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى كجػػػػػػػػػػو األرض تممػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػا تممكػػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػبلـ مػػػػػػػػػػف المقكمػػػػػػػػػػات  
 التي لدييا قابمية أكيدة لنيضة األمة ، ك أىـ ىذه المقكمات ىي :

الكتػػػػػػػػػػػػاب العزيػػػػػػػػػػػػز كالسػػػػػػػػػػػػنة  / الدسػػػػػػػػػػػػتكر : حيػػػػػػػػػػػػث يكجػػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػػدينا دسػػػػػػػػػػػػتكر مبنػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػىُ
الشػػػػػػػػػريفة يتميػػػػػػػػػز بميػػػػػػػػػزات عديػػػػػػػػػدة منيػػػػػػػػػا الربانيػػػػػػػػػة كالخمػػػػػػػػػكد كالشػػػػػػػػػمكؿ كالمركنػػػػػػػػػة كاإلنسػػػػػػػػػانية 

( كىػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػع ذلػػػػػػػػػؾ مجػػػػػػػػػرب ِيقػػػػػػػػػكؿ جػػػػػػػػػبل كعػػػػػػػػػبل : )مػػػػػػػػػا فرطنػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي الكتػػػػػػػػػاب مػػػػػػػػػف شئ(ػػػػػػػػػػػ)
كنػػػػػػػػػػاجح ، كتعطيػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػذا الدسػػػػػػػػػػتكر مػػػػػػػػػػف الحيػػػػػػػػػػاة اإلسػػػػػػػػػػبلمية ىػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػذم أصػػػػػػػػػػاب األمػػػػػػػػػػة 

نػػػػػػػػػػػػػػة لغيرىػػػػػػػػػػػػػػا ألنػػػػػػػػػػػػػػو ال يمكػػػػػػػػػػػػػػف أف يكػػػػػػػػػػػػػػكف لؤلمػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػالرككد كجعميػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػي تبعيػػػػػػػػػػػػػػة مزم
الخصكصػػػػػػػػػػػػػية كاالسػػػػػػػػػػػػػتقبللية اإلسػػػػػػػػػػػػػبلمية إال بتحكػػػػػػػػػػػػػيـ شػػػػػػػػػػػػػرع اهلل تبػػػػػػػػػػػػػارؾ كتعػػػػػػػػػػػػػالى كىػػػػػػػػػػػػػذا 

 أىـ المقكمات .

/ اإلنتمػػػػػػػػاء : لقػػػػػػػػد صػػػػػػػػير اإلسػػػػػػػػبلـ الشػػػػػػػػعكب كاألمػػػػػػػػـ تحػػػػػػػػت رايػػػػػػػػة كاحػػػػػػػػدة كىػػػػػػػػي "ال إلػػػػػػػػو ِ
قػػػػػػػػػػػػػة إال اهلل محمػػػػػػػػػػػػػد رسػػػػػػػػػػػػػكؿ اهلل" كأصػػػػػػػػػػػػػبح النػػػػػػػػػػػػػاس فػػػػػػػػػػػػػي ظميػػػػػػػػػػػػػا متحػػػػػػػػػػػػػابيف تػػػػػػػػػػػػػربطيـ كثي

العقيػػػػػػػػػػػػػػدة كتشػػػػػػػػػػػػػػدىـ إلػػػػػػػػػػػػػػى بعضػػػػػػػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػػػػػػػبعض أصػػػػػػػػػػػػػػرة التكحيػػػػػػػػػػػػػػد ، كانعػػػػػػػػػػػػػػداـ أم ميػػػػػػػػػػػػػػزاف 
( قػػػػػػػػاؿ ّلمتفاضػػػػػػػػؿ إال ميػػػػػػػػزاف التقػػػػػػػػكل كمػػػػػػػػا يقدمػػػػػػػػو اإلنسػػػػػػػػاف ألجػػػػػػػػؿ رفعػػػػػػػػت دينػػػػػػػػو كأمتػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػػ)

تعػػػػػػػػػالى : )يػػػػػػػػػا أييػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػاس إنػػػػػػػػػا خمقنػػػػػػػػػاكـ مػػػػػػػػػف ذكػػػػػػػػػر كأنثػػػػػػػػػى كجعمنػػػػػػػػػاكـ شػػػػػػػػػعكبآ كقبائػػػػػػػػػؿ 
( . كليػػػػػػػػػػػذا فقػػػػػػػػػػػد ارتػػػػػػػػػػػػبط ْيـ خبير(ػػػػػػػػػػػػػػ)لتعػػػػػػػػػػػارفكا إف أكػػػػػػػػػػػرمكـ عنػػػػػػػػػػػد اهلل أتقػػػػػػػػػػػاكـ إف اهلل عمػػػػػػػػػػػ

مفيػػػػػػػػـك األمػػػػػػػػة فػػػػػػػػي اإلسػػػػػػػػبلـ بمفيػػػػػػػػـك الػػػػػػػػديف قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى : )إف ىػػػػػػػػذه أمػػػػػػػػتكـ أمػػػػػػػػة كاحػػػػػػػػدة 
                                                           

1
 81أحمد علً األمام ، حاجة الحضارة العالمٌة للرؤٌة اإلسالمٌة ، مرجع سابق ، ص 
4
 (159سورة االنعام ، أٌة رقم ) 
5
 77أحمد بن حمد الخلٌلً ، مقومات االمة المسلمة ، مرجع سابق ، ص 
6

 (15ٌة رقم )سورة الحجرات ، ا
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(كلػػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػػإف األمػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػالمعنى اإلسػػػػػػػػػػبلمي ىػػػػػػػػػػي إنتمػػػػػػػػػػاء دينػػػػػػػػػػػي ُكأنػػػػػػػػػػا ربكػػػػػػػػػػـ فأعبدكف(ػػػػػػػػػػػػ)
كعقػػػػػػػػدم كليسػػػػػػػػت إنتمػػػػػػػػاء عنصػػػػػػػػريآ لجػػػػػػػػنس مػػػػػػػػف األجنػػػػػػػػاس أك عػػػػػػػػرؽ مػػػػػػػػف األعػػػػػػػػراؽ كمػػػػػػػػف 

اإلسػػػػػػػػبلمية خػػػػػػػػبلؿ التػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػف جميػػػػػػػػع العناصػػػػػػػػر التػػػػػػػػى اسػػػػػػػػتجابت  ثػػػػػػػػـ فقػػػػػػػػد قامػػػػػػػػت األمػػػػػػػػة
لرسػػػػػػػػػػػالة اإلسػػػػػػػػػػػبلـ بغػػػػػػػػػػػض النظػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػف انتسػػػػػػػػػػػابيا لجػػػػػػػػػػػنس مػػػػػػػػػػػف اجنػػػػػػػػػػػاس البشػػػػػػػػػػػر كىػػػػػػػػػػػذا 
اإلنتمػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػديني العقػػػػػػػػػػدم الػػػػػػػػػػذم قامػػػػػػػػػػت عميػػػػػػػػػو األمػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػػبلـ ال ينفػػػػػػػػػػى اإلنتمػػػػػػػػػػاء 

 ( . ِالعرقي الذل أشار إليو القرآف الكريـ ػػ)

مػػػػػػػػػػف ذكػػػػػػػػػػر كأنثػػػػػػػػػػى كجعمنػػػػػػػػػػاكـ شػػػػػػػػػػعكبآ كقبائػػػػػػػػػػؿ لتعػػػػػػػػػػارفكا إف  )يأييػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػاس إنػػػػػػػػػػا خمقنػػػػػػػػػػاكـ
 ( .ّأكرمكـ عند اهلل أتقاكـ (ػػ)

/ الجغرافيػػػػػػػػػػػػا : رقعػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػػػػػبلمي رقعػػػػػػػػػػػػة شاسػػػػػػػػػػػػعة تتميػػػػػػػػػػػػز بالتبػػػػػػػػػػػػايف الجغرافػػػػػػػػػػػػي ّ
ففييػػػػػػػػػا األنيػػػػػػػػػار كالبحػػػػػػػػػار كالجبػػػػػػػػػاؿ كالسػػػػػػػػػيكؿ الممتػػػػػػػػػدة كاليابسػػػػػػػػػة يتكزعيػػػػػػػػػا المنػػػػػػػػػاخ المتنػػػػػػػػػكع 

األقػػػػػػػػػػػاليـ الممطػػػػػػػػػػػرة كالجافػػػػػػػػػػػة ، كأخػػػػػػػػػػػرل بػػػػػػػػػػػاردة كغيرىػػػػػػػػػػػا  ففييػػػػػػػػػػػا الثمػػػػػػػػػػػكج كالغابػػػػػػػػػػػات كمنيػػػػػػػػػػػا
حػػػػػػػػػارة ، ممػػػػػػػػػا يمكػػػػػػػػػف أف تسػػػػػػػػػتثمر زراعيػػػػػػػػػآ عمػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػدار السػػػػػػػػػنة ككػػػػػػػػػذلؾ المػػػػػػػػػكارد الغذائيػػػػػػػػػة 
البحريػػػػػػػػػػة الغنيػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػالثركة السػػػػػػػػػػمكية المتنكعػػػػػػػػػػة كتحقػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػذلؾ األمػػػػػػػػػػة اكتفػػػػػػػػػػاءآ ذاتيػػػػػػػػػػآ بػػػػػػػػػػؿ 
 ستصػػػػػػػػدر الػػػػػػػػي غيرىػػػػػػػػا ، كلكػػػػػػػػف المحػػػػػػػػزف أف رقعػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػرة مػػػػػػػػف األمػػػػػػػػة تعػػػػػػػػيش تحػػػػػػػػت خػػػػػػػػط
الفقػػػػػػػػػػػػػػػر كأضػػػػػػػػػػػػػػػخـ المجاعػػػػػػػػػػػػػػػات تضػػػػػػػػػػػػػػػرب دكؿ العػػػػػػػػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػػػػػػػػبلمي كمػػػػػػػػػػػػػػػف العجيػػػػػػػػػػػػػػػب أف 
تصػػػػػػػػػػاب أمػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػذلؾ ، كقػػػػػػػػػػد أنػػػػػػػػػػزؿ عمييػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػكرة يكسػػػػػػػػػػؼ كأمتنػػػػػػػػػػا تتكسػػػػػػػػػػط ممػػػػػػػػػػا يؤىميػػػػػػػػػػا 
لبلزدىػػػػػػػػػػػػػػار التجػػػػػػػػػػػػػػارم كلػػػػػػػػػػػػػػك اعتمػػػػػػػػػػػػػػدت فقػػػػػػػػػػػػػػط عمىػػػػػػػػػػػػػػالخطكط البحريػػػػػػػػػػػػػػة لكفاىػػػػػػػػػػػػػػا كلكجػػػػػػػػػػػػػػكد 
ه األنيػػػػػػػػػػػار كالغابػػػػػػػػػػػات كالتػػػػػػػػػػػاريخ تعتبػػػػػػػػػػػر أفضػػػػػػػػػػػؿ مجػػػػػػػػػػػاؿ لمجػػػػػػػػػػػذب السػػػػػػػػػػػياحي مػػػػػػػػػػػع االنتبػػػػػػػػػػػا

لمجكانػػػػػػػػػب السػػػػػػػػػمبية لمسػػػػػػػػػياحة ، كلمبحػػػػػػػػػار دكرىػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي الريػػػػػػػػػادة البحريػػػػػػػػػة العالميػػػػػػػػػة كلتحقيػػػػػػػػػؽ 
 ( .ْاالستراتيجية العسكرية كتكازف القكل الدكلية ػػػ)

                                                           
1

 (84سورة االنبٌاء ، اٌة رقم )
4

 429م ، ص4222، مركز البحوث والدراسات ، قطر الدوحة ،  1سعٌد عبدهللا حارب ، اإللهام الحضارى لألمة  المسلمة ، ط
5

 (15سورة الحجرات ، أٌة رقم )
6

 78أحمد بن حمد الخلٌلً ، مقومات االمة المسلمة ، مرجع سابق ، ص 
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الحضػػػػػػػػػػػػارة تقػػػػػػػػػػػػـك عمػػػػػػػػػػػػى أرض ىػػػػػػػػػػػػي بيئتيػػػػػػػػػػػػا الحاضػػػػػػػػػػػػنة ليػػػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػػػذه األرض قػػػػػػػػػػػػد تكػػػػػػػػػػػػكف 
 سػػػػػػػػػػػخية أك شػػػػػػػػػػػػحيحة فالصػػػػػػػػػػػػحراء غيػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػيكؿ كالػػػػػػػػػػػػببلد التػػػػػػػػػػػي تكػػػػػػػػػػػػكف فييػػػػػػػػػػػػا األنيػػػػػػػػػػػػار
كالخيػػػػػػػػػػػػرات غيػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػببلد التػػػػػػػػػػػػي يضػػػػػػػػػػػػربيا التصػػػػػػػػػػػػحر فػػػػػػػػػػػػبل نبػػػػػػػػػػػػات كال مػػػػػػػػػػػػاء كال خيػػػػػػػػػػػػرات 
ف راح اإلنسػػػػػػػػػػاف يعمػػػػػػػػػػؿ لمتقميػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف  ككػػػػػػػػػػذلؾ المنػػػػػػػػػػاخ لػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػى اإلنسػػػػػػػػػػاف أثػػػػػػػػػػر كبيػػػػػػػػػػر كا 
أىميتػػػػػػػػػػػػػو بفضػػػػػػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػػػػػػناعة كمػػػػػػػػػػػػػا تنتجػػػػػػػػػػػػػو كيقػػػػػػػػػػػػػكؿ تػػػػػػػػػػػػػكينبي فػػػػػػػػػػػػػي نظريػػػػػػػػػػػػػة )التحػػػػػػػػػػػػػدم 

الخصػػػػػػػػػػبة  كاالسػػػػػػػػػػتجابة( فالحضػػػػػػػػػػارات القديمػػػػػػػػػػة قامػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػأحكاض األنيػػػػػػػػػػار كفػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػيكؿ
، كقػػػػػػػػػػد أشػػػػػػػػػػترط تػػػػػػػػػػكينبي لتحضػػػػػػػػػػر األنسػػػػػػػػػػاف كجػػػػػػػػػػكد تحػػػػػػػػػػد ، ال يكػػػػػػػػػػكف صػػػػػػػػػػعبآ كال سػػػػػػػػػػيآل 
ككػػػػػػػػؿ إنسػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػك صػػػػػػػػانع الحضػػػػػػػػارة فػػػػػػػػإذا جػػػػػػػػد كاجتيػػػػػػػػد فقػػػػػػػػد يتغمػػػػػػػػب عمػػػػػػػػى الكثيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف 
المصػػػػػػػػػاعب ففػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػض الػػػػػػػػػببلد جػػػػػػػػػرل تحميػػػػػػػػػة ميػػػػػػػػػاه البحػػػػػػػػػر كاسػػػػػػػػػتخراج الميػػػػػػػػػاه الجكفيػػػػػػػػػة 

دت الػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػتح عظػػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػػي كالزراعػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي البيػػػػػػػػػػكت المحميػػػػػػػػػػة ،إف مكنتػػػػػػػػػػو الزراعػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػد ا
 ( .ُالزراعة ػػػ)

/ الثػػػػػػػػركات الطبيعيػػػػػػػػة : أكبػػػػػػػػر مخػػػػػػػػزكف لمػػػػػػػػنفط ىػػػػػػػػك العػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػبلمي مػػػػػػػػع كجػػػػػػػػكد بقيػػػػػػػػة ْ
المعػػػػػػػػػادف الطبيعيػػػػػػػػػة األخػػػػػػػػػرل بػػػػػػػػػكفرة كالغػػػػػػػػػاز كالنحػػػػػػػػػاس كالػػػػػػػػػذىب كنحكىػػػػػػػػػا ، ممػػػػػػػػػا يؤىميػػػػػػػػػا 
لمريػػػػػػػػػادة الصػػػػػػػػػناعية ككػػػػػػػػػذلؾ بػػػػػػػػػالتحكـ فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػنفط يمكنيػػػػػػػػػا اتخػػػػػػػػػاذ مكاقػػػػػػػػػؼ دكليػػػػػػػػػة لصػػػػػػػػػالح 

اإلسػػػػػػػػبلمي ، بػػػػػػػػؿ بإمكػػػػػػػػاف العػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػبلمي أف يكػػػػػػػػكف مػػػػػػػػؤثرآ بقػػػػػػػػكة فػػػػػػػػي صػػػػػػػػناعة  العػػػػػػػػالـ
العػػػػػػػػػػػالـ الجديػػػػػػػػػػػد ، بػػػػػػػػػػػدآل ممػػػػػػػػػػػا نعايشػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف تغييػػػػػػػػػػػب لكجكدنػػػػػػػػػػػا ، كصػػػػػػػػػػػداـ مػػػػػػػػػػػع ثقافتنػػػػػػػػػػػا 
كمكاقػػػػػػػػػػػؼ ضػػػػػػػػػػػد مصػػػػػػػػػػػالحنا كاسػػػػػػػػػػػتراتيجية أمػػػػػػػػػػػف دكلنػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػذه الثػػػػػػػػػػػركات عصػػػػػػػػػػػب الحيػػػػػػػػػػػاة 

يػػػػػػػػائس إلػػػػػػػػى كجػػػػػػػػو التػػػػػػػػي يمكػػػػػػػػف أف يمعػػػػػػػػب دكرآ حاسػػػػػػػػمآ فػػػػػػػػي تغييػػػػػػػػر كجػػػػػػػػو العػػػػػػػػالـ البػػػػػػػػائس ال
مشػػػػػػػػرؽ كمسػػػػػػػػتقبؿ زاىػػػػػػػػر كلكػػػػػػػػف فػػػػػػػػي ظػػػػػػػػؿ سياسػػػػػػػػة شػػػػػػػػرعية كاعيػػػػػػػػة تأخػػػػػػػػذ مصػػػػػػػػالح األمػػػػػػػػة 

( كتعتبػػػػػػػػػر منطقػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػػبلمي ىػػػػػػػػػي أغنػػػػػػػػػى ِفػػػػػػػػػكؽ المصػػػػػػػػػالح االخػػػػػػػػػرل الضػػػػػػػػػيقة ػػػػػػػػػػػ)
المكانيػػػػػػػػػػػػػات الطبيعيػػػػػػػػػػػػػة ، كقػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػرص الحكػػػػػػػػػػػػػـ  بقػػػػػػػػػػػػػاع العػػػػػػػػػػػػػالـ مػػػػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػػػػث المػػػػػػػػػػػػػكارد كا 

الخػػػػػػػػاـ يمػػػػػػػػدىا بمػػػػػػػػا تحتاجػػػػػػػػو ، األجنبػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى أف تظػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػذه المنطقػػػػػػػػة مسػػػػػػػػتكدعآ لممػػػػػػػػكاد 
                                                           

1
 70الخلٌلً ، مقومات االمة المسلمة ، مرجع سابق ، صأحمد بن حمد 

4
 856م ، ص4222، مركز البحوث والدراسات ، الدوحة قطر ، 1نعمان عبدالرازق السامرانً ، االنسان صانع الحضارة ، ط
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ككػػػػػػػػػػػػذلؾ سػػػػػػػػػػػػكقآ لتصػػػػػػػػػػػػػريؼ منتجاتػػػػػػػػػػػػو المصػػػػػػػػػػػػػنعة فمػػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػػتـ االسػػػػػػػػػػػػػتفادة القصػػػػػػػػػػػػكل مػػػػػػػػػػػػػف 
 ( .ُاإلمكانيات الطبيعية الزاخرة في الكسط اإلسبلمي ػػػػ)

/ السػػػػػػػػػػكاف : تعتبػػػػػػػػػػر كثػػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػػكاف بػػػػػػػػػػبلء بالنسػػػػػػػػػػبة لحػػػػػػػػػػاممي اليمػػػػػػػػػػـ خػػػػػػػػػػائرم  العػػػػػػػػػػزائـ ، ٓ
صػػػػػػػػناعة مجػػػػػػػػد أمػػػػػػػػتيـ ، أمػػػػػػػػا مػػػػػػػػع كجػػػػػػػػكد الػػػػػػػػذيف ال يسػػػػػػػػتثمركف ىػػػػػػػػذه الثػػػػػػػػركة الجبػػػػػػػػارة فػػػػػػػػي 

التخطػػػػػػػػػػيط كالتػػػػػػػػػػدريب لممػػػػػػػػػػكارد البشػػػػػػػػػػرية فػػػػػػػػػػيمكف أف تكجػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػدينا العمالػػػػػػػػػػة المؤىمػػػػػػػػػػة لمقيػػػػػػػػػػاـ 
بػػػػػػػػػػػػػػػأكبر كرشػػػػػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػػػػػناعية عالميػػػػػػػػػػػػػػػة ، مسػػػػػػػػػػػػػػػتغنيف عػػػػػػػػػػػػػػػف العناصػػػػػػػػػػػػػػػر كالعمالػػػػػػػػػػػػػػػة غيػػػػػػػػػػػػػػػر 
اإلسػػػػػػػػػػػبلمية التىػػػػػػػػػػػابتمي بيػػػػػػػػػػػا قطػػػػػػػػػػػاع كبيػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػالـ اإلسػػػػػػػػػػػبلمي مػػػػػػػػػػػع كجػػػػػػػػػػػكد الػػػػػػػػػػػكفرة 

 .( ِالسكانية اإلسبلمية )

 مكامف القكة كالفاعمية في الثقافة اإلسالمية

 تبرز فاعمية الثقافة اإلسبلمية مف خبلؿ خصائصيا التالية :

أكآل / إنيػػػػػػػػػا ثقافػػػػػػػػػة ايمانيػػػػػػػػػة : يحتػػػػػػػػػؿ اإليمػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػاهلل ككتبػػػػػػػػػو كرسػػػػػػػػػمو كاليػػػػػػػػػـك األخػػػػػػػػػر مكػػػػػػػػػاف 
القمػػػػػػػػب مػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػعبيا كركافػػػػػػػػدىا ، كىػػػػػػػػذه السػػػػػػػػمة ليسػػػػػػػػت أمػػػػػػػػرآ جانبيػػػػػػػػآ اك ىامشػػػػػػػػيآ ، إذ 

يمػػػػػػػػاف تتػػػػػػػػداعى معػػػػػػػػو بطريػػػػػػػػؽ المػػػػػػػػزـك معػػػػػػػػػالـ عديػػػػػػػػدة فػػػػػػػػي مجػػػػػػػػاؿ االعتقػػػػػػػػاد كمجػػػػػػػػػاؿ إف اإل
السػػػػػػػػمكؾ اإلنسػػػػػػػػاني الفػػػػػػػػردم كالجمػػػػػػػػاعي عمػػػػػػػػى السػػػػػػػػكاء كذلػػػػػػػػؾ كمػػػػػػػػو عمػػػػػػػػى نحػػػػػػػػك تتميػػػػػػػػز بػػػػػػػػو 

 الحياة .

ثانيػػػػػػػػآ / انيػػػػػػػػػا ثقافػػػػػػػػػة عقبلنيػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػكـ عمػػػػػػػػى العمػػػػػػػػػـ : كيعتبػػػػػػػػػر العقػػػػػػػػػؿ أداة صػػػػػػػػػالحة لممعرفػػػػػػػػػة  
التعبيػػػػػػػػػػػػر كالحػػػػػػػػػػػػديث بأصػػػػػػػػػػػػكؿ المػػػػػػػػػػػػنيج  كااللتػػػػػػػػػػػػزاـ الصػػػػػػػػػػػػاـر فػػػػػػػػػػػػي البحػػػػػػػػػػػػث كالػػػػػػػػػػػػتعمـ كفػػػػػػػػػػػػي

العممػػػػػػػػي الصػػػػػػػػحيح فػػػػػػػػي طمػػػػػػػػب المعرفػػػػػػػػة كىػػػػػػػػك مػػػػػػػػنيج تعػػػػػػػػارؼ عميػػػػػػػػو العممػػػػػػػػاء عمىػػػػػػػػاختبلؼ 
 ثقافاتيـ .
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ثالثػػػػػػػػػآ / إف ثقافتنػػػػػػػػػا اإلسػػػػػػػػػبلمية ثقافػػػػػػػػػة إنسػػػػػػػػػانية كليسػػػػػػػػػت ثقافػػػػػػػػػة خاصػػػػػػػػػة بأمػػػػػػػػػة دكف أمػػػػػػػػػة ، 
أك قطػػػػػػػػػػػػر دكف قطػػػػػػػػػػػػر أك سػػػػػػػػػػػػبللة بشػػػػػػػػػػػػرية دكف سػػػػػػػػػػػػبللة أك طبقػػػػػػػػػػػػة اجتماعيػػػػػػػػػػػػة أك سياسػػػػػػػػػػػػية 

ئر الطبقػػػػػػػػػات فقػػػػػػػػػد ارتفعػػػػػػػػػت دعػػػػػػػػػكة اإلسػػػػػػػػػبلـ مػػػػػػػػػف أكؿ يػػػػػػػػػـك فػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػيرتيا فػػػػػػػػػكؽ دكف سػػػػػػػػػا
عػػػػػػػػػكارض األصػػػػػػػػػؿ كالمػػػػػػػػػكف كالمغػػػػػػػػػة كالتكػػػػػػػػػريـ الػػػػػػػػػذم قػػػػػػػػػرره القػػػػػػػػػرأف تكػػػػػػػػػريـ لبنػػػػػػػػػي ادـ جميعػػػػػػػػػآ 

( كالمخػػػػػػػػػػالفكف كلػػػػػػػػػػك كانػػػػػػػػػػت مخػػػػػػػػػػالفتيـ فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػديف كالعقيػػػػػػػػػػدة ُ)لقػػػػػػػػػػد كرمنػػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػػي ادـ( ػػػػػػػػػػػػ)
حريػػػػػػػػػػات كضػػػػػػػػػػمانات )لكػػػػػػػػػػـ ديػػػػػػػػػػنكـ كلػػػػػػػػػػي ديػػػػػػػػػػف( كليػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػي مجتمػػػػػػػػػػع المسػػػػػػػػػػمميف حقػػػػػػػػػػكؽ ك 

اليممػػػػػػػػػؾ حػػػػػػػػػاكـ أك محكػػػػػػػػػـك أف ينػػػػػػػػػاؿ منيػػػػػػػػػا كأسػػػػػػػػػاس العبلقػػػػػػػػػة معيػػػػػػػػػـ تعػػػػػػػػػاكف عمػػػػػػػػػى البػػػػػػػػػر 
كتػػػػػػػػػػػراحـ كتبػػػػػػػػػػػادؿ لممنػػػػػػػػػػػافع كتسػػػػػػػػػػػابؽ إلػػػػػػػػػػػى الخيػػػػػػػػػػػرات قػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػالى : )الينيػػػػػػػػػػػاكـ اهلل عػػػػػػػػػػػف 
الػػػػػػػػػػػذيف لػػػػػػػػػػػـ يقػػػػػػػػػػػاتمككـ فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػديف كلػػػػػػػػػػػـ يخرجػػػػػػػػػػػككـ مػػػػػػػػػػػف ديػػػػػػػػػػػاركـ أف تبػػػػػػػػػػػركىـ كتقسػػػػػػػػػػػطكا 

ار ىػػػػػػػػػذه الثقافػػػػػػػػػة دعػػػػػػػػػكة عامػػػػػػػػػة ألىػػػػػػػػػؿ الكتػػػػػػػػػاب ( ، كالػػػػػػػػػدعكة اإلسػػػػػػػػػبلمية فػػػػػػػػػي إطػػػػػػػػػِإلييـ(ػػػػػػػػػػ)
( ّجميعػػػػػػػآ قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى : )قػػػػػػػؿ يػػػػػػػا أىػػػػػػػؿ الكتػػػػػػػاب تعػػػػػػػالكا إلػػػػػػػى كممػػػػػػػة سػػػػػػػكاء بيننػػػػػػػا كبينكـ(ػػػػػػػػ)

، كلقػػػػػػػػػػد دخمػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػي اإلسػػػػػػػػػػبلـ شػػػػػػػػػػعكب ذات أصػػػػػػػػػػكؿ عنصػػػػػػػػػػرية متباينػػػػػػػػػػة فمػػػػػػػػػػا كجػػػػػػػػػػدكا إال 
حريػػػػػػػػػػة ككرامػػػػػػػػػػة كمسػػػػػػػػػػاكاة ، كػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػف ثمراتيػػػػػػػػػػا أف قػػػػػػػػػػدمكا جميعػػػػػػػػػػآ عطػػػػػػػػػػاء ثػػػػػػػػػػران نافعػػػػػػػػػػآ ال 

اره مكثقػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػماء العممػػػػػػػػػػاء كالفقيػػػػػػػػػػاء كالفبلسػػػػػػػػػػفة الػػػػػػػػػػذيف تركػػػػػػػػػػكا بصػػػػػػػػػػمات تػػػػػػػػػػزاؿ اثػػػػػػػػػػ
كاضػػػػػػػػػػػحة فػػػػػػػػػػػي الثقافػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػبلمية كحسػػػػػػػػػػػبنا أف نشػػػػػػػػػػػير إلػػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػػماء سػػػػػػػػػػػمماف كصػػػػػػػػػػػييب 
كبػػػػػػػػػػػػبلؿ مػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػحابة رسػػػػػػػػػػػػكؿ اهلل صػػػػػػػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػػػػػػػو كسػػػػػػػػػػػػمـ كأف نشػػػػػػػػػػػػير إلػػػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػػػماء 

إلمػػػػػػػػػاـ تعاقبػػػػػػػػت عبػػػػػػػػر األجيػػػػػػػػاؿ كفػػػػػػػػػي سػػػػػػػػماكات العمػػػػػػػػـك كالمعػػػػػػػػارؼ المختمفػػػػػػػػػة مػػػػػػػػف أمثػػػػػػػػاؿ ا
البخػػػػػػػػػارم كابػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػينا كابػػػػػػػػػػف رشػػػػػػػػػػد كالقرطبػػػػػػػػػي كصػػػػػػػػػػبلح الػػػػػػػػػػديف األيػػػػػػػػػكبي كجمػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػديف 

 ( .ْاألفغاني ػػػػػػ)

رابعػػػػػػػػػآ / إنيػػػػػػػػػػا ثقافػػػػػػػػػػة عطػػػػػػػػػػاء كبػػػػػػػػػػذؿ قبػػػػػػػػػػؿ األخػػػػػػػػػػذ كالطمػػػػػػػػػػب : تعنػػػػػػػػػػى بالكاجبػػػػػػػػػػات عنايتيػػػػػػػػػػا 
بػػػػػػػػالحقكؽ بػػػػػػػػؿ إف الحقػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػي لغػػػػػػػػة القػػػػػػػػرأف الكػػػػػػػػريـ تسػػػػػػػػتخدـ بمعنػػػػػػػػى الكاجبػػػػػػػػات كتتنػػػػػػػػاكؿ 
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ب الكاجػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػف زاكيػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػذا األخيػػػػػػػػػػػر يقػػػػػػػػػػػكؿ تعػػػػػػػػػػػالي : بػػػػػػػػػػػيف صػػػػػػػػػػػاحب الحػػػػػػػػػػػؽ كصػػػػػػػػػػػاح
( ، كيقػػػػػػػػكؿ تعػػػػػػػػالى : )كالػػػػػػػػذيف فػػػػػػػػي أمػػػػػػػػكاليـ حػػػػػػػػؽ معمػػػػػػػػـك ُ)كأتػػػػػػػػكا حقػػػػػػػػو يػػػػػػػػكـ حصػػػػػػػػاده( ػػػػػػػػػػ)

( ، كفػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذا تختمػػػػػػػػؼ الثقافػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػبلمية عػػػػػػػػػف أكثػػػػػػػػر الثقافػػػػػػػػػات ِلمسػػػػػػػػائؿ كالمحػػػػػػػػركـ( ػػػػػػػػػػػ)
المعاصػػػػػػػػػػػرة كىػػػػػػػػػػػك اخػػػػػػػػػػػتبلؼ لػػػػػػػػػػػو ثمراتػػػػػػػػػػػو الكبػػػػػػػػػػػرل الفارقػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػى تفػػػػػػػػػػػتح البػػػػػػػػػػػاب إلسػػػػػػػػػػػياـ 
ايجػػػػػػػػػػػػابي ميػػػػػػػػػػػػـ يمكػػػػػػػػػػػػف أف يقدمػػػػػػػػػػػػو المسػػػػػػػػػػػػممكف لبنػػػػػػػػػػػػاء حضػػػػػػػػػػػػارة إنسػػػػػػػػػػػػانية لمقػػػػػػػػػػػػرف المقبػػػػػػػػػػػػؿ 
كبيػػػػػػػػػذا االسػػػػػػػػػياـ تتحػػػػػػػػػكؿ األنانيػػػػػػػػػة كالجشػػػػػػػػػع الفػػػػػػػػػردم إلػػػػػػػػػي تكامػػػػػػػػػؿ إجتمػػػػػػػػػاعي كألػػػػػػػػػي تبػػػػػػػػػادؿ 
لمعطػػػػػػػػػػاء كبػػػػػػػػػػو تزدىػػػػػػػػػػر مؤسسػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػـ مؤسسػػػػػػػػػػات اإلسػػػػػػػػػػتقرار كاألمػػػػػػػػػػف االجتمػػػػػػػػػػاعي 

 ( .ّكىما مؤسسة األسرة كمؤسسة الحكار ػػػػػػػ)

إف لئلسػػػػػػػػػػػػػػبلـ كثقافتػػػػػػػػػػػػػػو منيجػػػػػػػػػػػػػػآ فػػػػػػػػػػػػػػي اإلصػػػػػػػػػػػػػػبلح : يبػػػػػػػػػػػػػػدأ مسػػػػػػػػػػػػػػيرة التغييػػػػػػػػػػػػػػر  خامسػػػػػػػػػػػػػػآ /
بالػػػػػػػػػػػدكائر القريبػػػػػػػػػػػة ثػػػػػػػػػػػـ يمتػػػػػػػػػػػد بيػػػػػػػػػػػا خطػػػػػػػػػػػكة إلػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػدكائر الكاسػػػػػػػػػػػعة البعيػػػػػػػػػػػدة فيػػػػػػػػػػػك يبػػػػػػػػػػػدأ 
اإلصػػػػػػػػػػػبلح بإصػػػػػػػػػػػػبلح )الػػػػػػػػػػػذات الفرديػػػػػػػػػػػػة( فكػػػػػػػػػػػػرآ كشػػػػػػػػػػػعكرآ كسػػػػػػػػػػػػمككآ كذلػػػػػػػػػػػؾ اتباعػػػػػػػػػػػػآ ليػػػػػػػػػػػػذا 

ل )كال المػػػػػػػػػػػنيج مػػػػػػػػػػػف ناحيػػػػػػػػػػػة كتؤكيػػػػػػػػػػػدآ لمبػػػػػػػػػػػدأ )شخصػػػػػػػػػػػية المسػػػػػػػػػػػؤكلية( مػػػػػػػػػػػف ناحيػػػػػػػػػػػة أخػػػػػػػػػػػر 
(، ثػػػػػػػػػػـ تمتػػػػػػػػػػد ٓ( )ككميػػػػػػػػػػـ أتيػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػكـ القيامػػػػػػػػػػة فردا(ػػػػػػػػػػػػػ)ْتكسػػػػػػػػػػب كػػػػػػػػػػؿ نفػػػػػػػػػػس إال عمييا(ػػػػػػػػػػػػ)

جيػػػػػػػػػػكد التغييػػػػػػػػػػر كاإلصػػػػػػػػػػبلح إلػػػػػػػػػػى أقػػػػػػػػػػرب الػػػػػػػػػػدكائر لئلنسػػػػػػػػػػاف كىػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػرتو الصػػػػػػػػػػغيرة ثػػػػػػػػػػـ 
( ، )كقضػػػػػػػػػى ربػػػػػػػػػؾ أال ٔاألقربػػػػػػػػػكف )يػػػػػػػػػا أييػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػذيف أمنػػػػػػػػػكا قػػػػػػػػػكا انفسػػػػػػػػػكـ كأىمػػػػػػػػػيكـ نارا(ػػػػػػػػػػػ)

( ، ٖ( ، ثػػػػػػػػػػػػػػـ )كأنػػػػػػػػػػػػػػذر عشػػػػػػػػػػػػػػيرتؾ األقربيف(ػػػػػػػػػػػػػػػػ)ٕا(ػػػػػػػػػػػػػػػػ)تعبػػػػػػػػػػػػػػدكا إال إيػػػػػػػػػػػػػػاه كبالكالػػػػػػػػػػػػػػديف إحسان
( ، كبعػػػػػػػػػػد دائػػػػػػػػػػرة ٗكقكلػػػػػػػػػػو : )كأكلػػػػػػػػػػك األرحػػػػػػػػػػاـ بعضػػػػػػػػػػيـ أكلػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػض فػػػػػػػػػػي كتػػػػػػػػػػاب اهلل(ػػػػػػػػػػػػ)
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الػػػػػػػػػنفس كدائػػػػػػػػػرة األقػػػػػػػػػربيف تػػػػػػػػػأتي فػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػنيج اإلصػػػػػػػػػبلح اإلسػػػػػػػػػبلمي دائػػػػػػػػػرة الجػػػػػػػػػكار كىػػػػػػػػػي 
 ( .ُدائرة أكسع كأبعد فقد تكسع اإلسبلـ في رعايتيـ ػػػػ)

ـ كقامػػػػػػػػػت ثقافتػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف أكؿ يػػػػػػػػػـك عمػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػاس اإليمػػػػػػػػػاف بالتعدديػػػػػػػػػة سادسػػػػػػػػػآ / قػػػػػػػػػاـ اإلسػػػػػػػػػبل
نمػػػػػػػػػػػػػا  : إيمانػػػػػػػػػػػػػآ ال تحركػػػػػػػػػػػػػو بكاعػػػػػػػػػػػػػث سياسػػػػػػػػػػػػػية كال تػػػػػػػػػػػػػتحكـ فيػػػػػػػػػػػػػو مبلبسػػػػػػػػػػػػػات ظرفيػػػػػػػػػػػػػة ، كا 
يصػػػػػػػػػػػدر عػػػػػػػػػػػف إيمػػػػػػػػػػػاف أف التنػػػػػػػػػػػكع سػػػػػػػػػػػنة مػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػنف اهلل كأف اخػػػػػػػػػػػتبلؼ األلػػػػػػػػػػػكاف كاأللسػػػػػػػػػػػف 
 كالثقافػػػػػػػػػػات مصػػػػػػػػػػدر غنػػػػػػػػػػى حقيقػػػػػػػػػػي لمتجربػػػػػػػػػػة اإلنسػػػػػػػػػػانية فػػػػػػػػػػي امتػػػػػػػػػػدادىا المكػػػػػػػػػػاني كعمقيػػػػػػػػػػا
التػػػػػػػػػاريخي ، إف ىػػػػػػػػػذا اإليمػػػػػػػػػاف األصػػػػػػػػػيؿ بالتعدديػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػك أحػػػػػػػػػد االسػػػػػػػػػيامات الكبػػػػػػػػػرل التػػػػػػػػػي 
يسػػػػػػػػػػتطيع المسػػػػػػػػػػػممكف أف ينشػػػػػػػػػػركىا بػػػػػػػػػػػيف النػػػػػػػػػػاس كيجػػػػػػػػػػػب التنبيػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػػى العبلقػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػكثقى 
بػػػػػػػػيف مػػػػػػػػا نحدثػػػػػػػػو فػػػػػػػػى كاقعنػػػػػػػػا مػػػػػػػػف تغيػػػػػػػػرات أساسػػػػػػػػية كبػػػػػػػػيف قػػػػػػػػدرتنا عمػػػػػػػػى اإلسػػػػػػػػياـ الفعػػػػػػػػاؿ 

كض معػػػػػػػػػركتيف : إحػػػػػػػػػداىما مػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػيرة النيضػػػػػػػػػة العالميػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػنحف فػػػػػػػػػي الحقيقػػػػػػػػػة نخػػػػػػػػػ
أنفسػػػػػػػػػػػػنا كداخػػػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػػػدكدنا ، كاألخػػػػػػػػػػػػرل مػػػػػػػػػػػػع االخػػػػػػػػػػػػريف اقترابػػػػػػػػػػػػآ مػػػػػػػػػػػػنيـ كتصػػػػػػػػػػػػحيحآ لمػػػػػػػػػػػػا 
يحممػػػػػػػػػػو بعضػػػػػػػػػػيـ مػػػػػػػػػػف أفكػػػػػػػػػػار كتصػػػػػػػػػػكرات حػػػػػػػػػػكؿ اإلسػػػػػػػػػػبلـ كحضػػػػػػػػػػارتو تتنػػػػػػػػػػاقض المعػػػػػػػػػػالـ 
التػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػددناىا لتمػػػػػػػػػػػػػػؾ الحضػػػػػػػػػػػػػػارة كتػػػػػػػػػػػػػػؤخر محػػػػػػػػػػػػػػاكالت االقتػػػػػػػػػػػػػػراب كالتكاصػػػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػػػى 

( فقػػػػػػػػػػػد أزاؿ اإلسػػػػػػػػػػػبلـ ِعمػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػكاء ػػػػػػػػػػػػػ) المسػػػػػػػػػػػتكيات الثقافيػػػػػػػػػػػة كالسياسػػػػػػػػػػػية كاالقتصػػػػػػػػػػػادية
فػػػػػػػػػػػػػػكارؽ الجػػػػػػػػػػػػػػنس كالمػػػػػػػػػػػػػػكف كالمغػػػػػػػػػػػػػػة كغيرىػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػف األمػػػػػػػػػػػػػػكر التػػػػػػػػػػػػػػي تؤديػػػػػػػػػػػػػػإلى التمػػػػػػػػػػػػػػزؽ 
كاالخػػػػػػػػػػتبلؼ كالتنػػػػػػػػػػػاحر كالتفػػػػػػػػػػػاخر كالتعػػػػػػػػػػػالي  فجػػػػػػػػػػػاء لتكحيػػػػػػػػػػػد البشػػػػػػػػػػػرية فػػػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػػػؿ عقيػػػػػػػػػػػدة 
كاحػػػػػػػػػدة ال قيمػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػدىا لشػػػػػػػػػئ غيػػػػػػػػػر التقػػػػػػػػػكل التػػػػػػػػػي تحمػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػرء عمػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػاؿ العبػػػػػػػػػادة 

سػػػػػػػػػػتقامة قامػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػدؿ كالكػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػف األذل ، كتمقػػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػػؿ  كحسػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػمكؾ كا  الخمػػػػػػػػػػؽ كا 
سػػػػػػػػػػػمكؾ منحػػػػػػػػػػػرؼ عػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػنيج اليػػػػػػػػػػػدل كالحػػػػػػػػػػػؽ قػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػالى : )يػػػػػػػػػػػا أييػػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػػاس إنػػػػػػػػػػػا 
خمقنػػػػػػػػػػػاكـ مػػػػػػػػػػػف ذكػػػػػػػػػػػر كأنثػػػػػػػػػػػى كجعمنػػػػػػػػػػػاكـ شػػػػػػػػػػػعكبآ كقبائػػػػػػػػػػػؿ لتعػػػػػػػػػػػارفكا إف أكػػػػػػػػػػػرمكـ عنػػػػػػػػػػػد اهلل 

( ممػػػػػػػػػػا أدم إلػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػتبلحـ كالتكػػػػػػػػػػافي كالمػػػػػػػػػػكدة كالتعػػػػػػػػػػاكف عمػػػػػػػػػػى البػػػػػػػػػػر كالتقػػػػػػػػػػكل ّأتقاكـ(ػػػػػػػػػػػػ)
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 05أحمد كمال ابوالمجد ، االعداد للدور الحضارى لالمة االسالمٌة فً عالم الغد ، مرجع سابق ، ص
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 08-06أحمد كمال ابو المجد ، االعداد للدور الحضاري لالمة المسلمة عً عالم الغد ، مرجع سابق ، ص
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نبػػػػػػػػػذ العصػػػػػػػػػبيات الجاىميػػػػػػػػػة  كأسػػػػػػػػػباب الفرقػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػذه الميػػػػػػػػػزة حممػػػػػػػػػت أفكاجػػػػػػػػػآ مػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػاس ك 
زالؿ مػػػػػػػػػف  إلػػػػػػػػى المسػػػػػػػػارعة فػػػػػػػػي اعتنػػػػػػػػاؽ ىػػػػػػػػذا الػػػػػػػػديف فػػػػػػػػرارآ بأنفسػػػػػػػػيـ مػػػػػػػػف قيػػػػػػػػر كتسػػػػػػػػمط كا 
يحكػػػػػػػػػػػػـ البشػػػػػػػػػػػػرية بغيػػػػػػػػػػػػر ديػػػػػػػػػػػػف اهلل مسػػػػػػػػػػػػتنديف إلػػػػػػػػػػػػى تشػػػػػػػػػػػػريعات بشػػػػػػػػػػػػرية جعمػػػػػػػػػػػػت النػػػػػػػػػػػػاس 

مػػػػػػػػػػػف الحيػػػػػػػػػػػكاف طبقػػػػػػػػػػػات متفاكتػػػػػػػػػػػة ، كجعمػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػض الطبقػػػػػػػػػػػات عبيػػػػػػػػػػػدآ أك قطيعػػػػػػػػػػػآ 
الممػػػػػػػػػػػتيف المسػػػػػػػػػػػخر لشػػػػػػػػػػػيكات الحكػػػػػػػػػػػاـ كالطبقػػػػػػػػػػػات العميػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي المجتمػػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػػى زعميػػػػػػػػػػػا 

 ( .ُػػػ)

 

 :ىكامش البحث 

 ُْٕعبػػػػػدالمطيؼ محمػػػػػكد آؿ محمػػػػػكد ، عكائػػػػػؽ عمػػػػػى طريػػػػػؽ النيػػػػػكض ، مرجػػػػػع سػػػػػابؽ ، ص .ُ
– ُٕٓ . 

 ( .ّٖسكرة الشكرل ، آية رقـ ) .ِ

 ( .ٖٓسكرة ألنساء ، آية رقـ ) .ّ

 ( .َُْقـ )سكرة أؿ عمراف ، آية ر  .ْ

 ( .ٓسكرة البينة ، آية رقـ ) .ٓ

، مركػػػػػػز البحػػػػػػكث  ُأحمػػػػػػد عمػػػػػػي اإلمػػػػػػاـ ، حاجػػػػػػة الحضػػػػػػارة العالميػػػػػػة لمرؤيػػػػػػة اإلسػػػػػػبلمية ، ط  .ٔ
 . َٖـ، ص َََِكالدراسات ، الدكحة قطر ، 

 . ُٕٔصُعبدالمطيؼ محمكد اؿ محمكد ، عكائؽ عمى طريؽ النيكض ، ص .ٕ
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م ، 4222، مركز البحوث والدراسات ، الدوحة قطر ، 1عبد الوهاب بن لطف الدٌلمً ، من مقومات نهوض االمة المسلمة ، ط
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 ( .َُّسكرة آؿ عمراف آية رقـ ) .ٖ

 ( .ِٓكف آية رقـ )سكرة المؤمن .ٗ

،  مركػػػػػػػػػز  ُمحمػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػيف فضػػػػػػػػػؿ اهلل ، اإلسػػػػػػػػػبلـ كقدرتػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػى التنػػػػػػػػػافس الحضػػػػػػػػػارم ، ط .َُ
 . ّٔٓالبحكث كالدراسات ، قطر ، ص 

 . ْٓأحمد حمد الخميمي ، مقكمات األمة المسممة ، مرجع سابؽ ، ص  .ُُ

، مرجػػػػػػع  ّٔٓمحمػػػػػػد حسػػػػػػيف فضػػػػػػؿ اهلل ، اإلسػػػػػػبلـ كقدرتػػػػػػو عمػػػػػػى التنػػػػػػافس الحضػػػػػػارم ، ص  .ُِ
 . سابؽ

 . ْٓأحمد حمد الخميمي ، مقكمات األمة المسممة ، مرجع سابؽ ، ص .ُّ

، مركػػػػز البحػػػػكث كالدراسػػػػات ، الدكحػػػػة ، قطػػػػر ُمنيػػػػر شػػػػفيؽ ، فػػػػي استشػػػػفاؼ عػػػػالـ الغػػػػد ، ط .ُْ
 . َٕٔـ، صَََِ، 

، مركػػػػػػػػز ُعبػػػػػػػػدالكىاب بػػػػػػػػف لطػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػديممي ، مػػػػػػػػف مقكمػػػػػػػػات نيػػػػػػػػكض األمػػػػػػػػة المسػػػػػػػػممة ، ط .ُٓ
 . ّْٗـ ، صَََِالبحكث كالدراسات ، الدكحة ، قطر ، 

 ( .ُّْسكرة البقرة ، آية رقـ ) .ُٔ

 ( .َُُسكرة آؿ عمراف ، آية رقـ ) .ُٕ

 . َُٔمنير شفيؽ ، في استشفاؼ عالـ الغد ، مرجع سابؽ ، ص .ُٖ

،مركػػػػػػػز البحػػػػػػػكث كالدراسػػػػػػػات ، ُعبػػػػػػػداهلل بػػػػػػػاه ، أسػػػػػػػباب عطالػػػػػػػة األمػػػػػػػة كعػػػػػػػدـ فاعميتيػػػػػػػا ، ط .ُٗ
 . ِِٗـ، صَََِالدكحة ، قطر ، 

 ( .ْٓـ )سكرة المائدة ، آية رق .َِ
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، مركػػػػػػز البحػػػػػػكث كالدراسػػػػػػات ، ُعبػػػػػػداهلل بػػػػػػاه ، اسػػػػػػباب عطالػػػػػػة االمػػػػػػة ، كعػػػػػػدـ فاعميتيػػػػػػا ، ط .ُِ
 . ِٖٖـ ، صَََِالدكحة قطر ، 

، مركػػػػػػز البحػػػػػػكث كالدراسػػػػػػات ، ُابػػػػػػراىيـ غرايبػػػػػػة ، المسػػػػػػار المسػػػػػػتقبمي لمعمػػػػػػؿ اإلسػػػػػػبلمي ، ط .ِِ
 . َُِ- َُُـ ، ص َََِالدكحة ، قطر ، 

، مركػػػػػػػػػز البحػػػػػػػػػكث  ُحضػػػػػػػػػارية ، شػػػػػػػػػركط كمقكمػػػػػػػػػات ، طعمػػػػػػػػػر عبيػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػنة ، الكراثػػػػػػػػػة ال .ِّ
 . َُْـ، صَََِكالدراسات ، الدكحة ، قطر ، 

 ( .ّٓسكرة فصمت آية رقـ ) .ِْ

 ( .ُّٕسكرة آؿ عمراف ، آية رقـ ) .ِٓ

 ( .ُسكرة العمؽ ، أية رقـ ) ُ(ُٗسكرة اإلسراء ، آية رقـ ) .ِٔ

 ٕٖجػػػػػػع سػػػػػػابؽ ، صأحمػػػػػد عمػػػػػػى اإلمػػػػػاـ ، حاجػػػػػػة الحضػػػػػػارة العالميػػػػػة لمرؤيػػػػػػة اإلسػػػػػبلمية ، مر  .ِٕ
. 

محسػػػػػف عبػػػػػد الحميػػػػػد ، سػػػػػيبؿ إخػػػػػراج األمػػػػػة ، مركػػػػػز البحػػػػػكث كالدراسػػػػػات ، الدكحػػػػػة ، قطػػػػػر ،  .ِٖ
 . ِْٕـ ، صَََِ

 . َْْعمر عبيد حسنة ، الكراثة الحضارية ، شركطيا كمقكماتيا ، مرجع سابؽ ، ص .ِٗ

، مركػػػػػػز البحػػػػػػكث ُيكسػػػػػػؼ القرضػػػػػػاكل ، حاجػػػػػػة البشػػػػػػرية إلػػػػػػى الرسػػػػػػالة الحضػػػػػػارية المتنػػػػػػا ، ط .َّ
 ـ .َََِالدراسات ، الدكحة ، قطر ، ك 

 . َْٔعمر عبيد حسنة ، مرجع سابؽ ، ص .ُّ

 . ُٗأحمد عمي األماـ ، مرجع سابؽ ، ص .ِّ
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 ( .ُّٖسكرة األنعاـ ، آية رقـ ) .ّّ

 . ٓٓأحمد بف حمد الخميمي ، مقكمات األمة المسممة ، مرجع سابؽ ، ص .ّْ

 ( .ُّسكرة الحجرات ، آية رقـ ) .ّٓ

 ( .ِٗسكرة االنبياء ، آية رقـ ) .ّٔ

، مركػػػػػػػػػػز البحػػػػػػػػػػكث  ُسػػػػػػػػػػعيد عبػػػػػػػػػػداهلل حػػػػػػػػػػارب ، اإلليػػػػػػػػػػاـ الحضػػػػػػػػػػارم لؤلمػػػػػػػػػػة  المسػػػػػػػػػػممة ، ط .ّٕ
 . َِٖـ ، صَََِكالدراسات ، قطر ، الدكحة ، 

 ( .ُّسكرة الحجرات ، آية رقـ ) .ّٖ

 . ٔٓأحمد بف حمد الخميمي ، مقكمات األمة المسممة ، مرجع سابؽ ، ص  .ّٗ

 . ٕٓأحمد بف حمد الخميمي ، مرجع سابؽ ، ص .َْ

، مركػػػػػػز البحػػػػػػكث كالدراسػػػػػػات ُعبػػػػػػدالرازؽ السػػػػػػامراني ، اإلنسػػػػػػاف صػػػػػػانع الحضػػػػػػارة ، طنعمػػػػػاف  .ُْ
 . ّْٔـ ، صَََِ، الدكحة ، قطر ، 

 ِٗأحمػػػػػد عمػػػػػي االمػػػػػاـ ، حاجػػػػػة الحضػػػػػارة العالميػػػػػة لمرؤيػػػػػة اإلسػػػػػبلمية  ، مرجػػػػػع سػػػػػابؽ ، ص .ِْ
. 

 . ٕٓأحمد بف حمد الخميمي ، مقكمات األمة المسممة ، مرجع سابؽ ، ص .ّْ

 ( .َٕ، آية رقـ ) سكرة اإلسراء .ْْ

 ( .ٖسكرة الممتحنة ، آية رقـ ) .ْٓ

 ( .ُْسكرة أؿ عمراف ، آية رقـ ) .ْٔ
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، ُأحمػػػػػد كمػػػػػاؿ أبػػػػػك المجػػػػػد ، اإلعػػػػػداد لمػػػػػدكر الحضػػػػػارم لؤلمػػػػػة المسػػػػػممة فػػػػػي عػػػػػالـ الغػػػػػد ، ط .ْٕ
 َٕـ ، صَََِمركز البحكث كالدراسات ، الدكحة ، قطر ، 

 ( .ُُْسكرة األنعاـ ، آية رقـ ) .ْٖ

 ( .ِْرقـ ) سكرة المعارج ، آية .ْٗ

أحمػػػػد كمػػػػاؿ أبػػػػك المجػػػػد ، اإلعػػػػداد لمػػػػدكر الحضػػػػارم لبلمػػػػة االسػػػػبلمية فػػػػي عػػػػالـ الغػػػػد ،مرجػػػػع  .َٓ
 . ِٕسابؽ ، ص

 ( .ُْٔسكرة األنعاـ ، آية رقـ ) .ُٓ

 ( .ٓٗسكرة مريـ ، آية رقـ ) .ِٓ

 ( .ٔسكرة التحريـ ، آية رقـ ) .ّٓ

 ( .ِّسكرة األسراة ، آية رقـ ) .ْٓ

 ( .ُِْسكرة الشعراء ، آية قـ ) .ٓٓ

 ( .ٕٓألنفاؿ ، آية رقـ )سكة ا .ٔٓ

 . ّٕأحمد كماؿ ابكالمجد ،مرجع سابؽ ، ص .ٕٓ

 . ٕٔ-ْٕأحمد كماؿ ابك المجد ،  مرجع نفسو ، ص .ٖٓ

 ( .ُّسكرة الحجرات ، آية رقـ ) .ٗٓ

، مركػػػػػػػز ُعبػػػػػػػد الكىػػػػػػػاب بػػػػػػػف لطػػػػػػػؼ الػػػػػػػديممي ، مػػػػػػػف مقكمػػػػػػػات نيػػػػػػػكض االمػػػػػػػة المسػػػػػػػممة ، ط .َٔ
 ـ .َََِالبحكث كالدراسات ، الدكحة ، قطر ، 
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 . ٓٗابية ، المسار المستقبمي لمعمؿ اإلسبلمي ، مرجع سابؽ ، صابراىيـ غر  .ُٔ

، مركػػػػػػػػػػز البحػػػػػػػػػػكث  ُعبػػػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػػػز عثمػػػػػػػػػػاف التػػػػػػػػػػكيجرم ، الػػػػػػػػػػدكر الحضػػػػػػػػػػارل اليقظػػػػػػػػػػة ، ط .ِٔ
 . ِٕٕـ ، صَََِكالدراسات ، الدكحة قطر ، 

 ( .ٓٓسكرة النكر ، آية رقـ ) .ّٔ

 ٕٗجػػػػػػع سػػػػػػابؽ ، صأحمػػػػػد عمػػػػػػى االمػػػػػاـ ، حاجػػػػػػة الحضػػػػػػارة العالميػػػػػة لمرؤيػػػػػػة اإلسػػػػػبلمية ، مر  .ْٔ
. 

 (ُسكرة الفرقاف ، آية رقـ ) .ٓٔ

 (ُٖٓسكرة األعراؼ ، آية رقـ ) .ٔٔ

 . ُٖعبدالعزيز عثماف التكيجرم ، مرجع سابؽ ، ص .ٕٔ

 . ّٗأحمد عمي االماـ ،مرجع سابؽ ، ص .ٖٔ

 ( .ِٗسكرة األنبياء ، آية رقـ ) .ٗٔ

 ( .ِٓسكرة المؤمنكف ، آية رقـ ) .َٕ

 . َٗأحمد عمي االماـ ، مرجع سابؽ ، ص .ُٕ

 . ِٖٓ -ِِٖزيز عثماف التكيجرم ، مرجع سابؽ ، صعبدالع .ِٕ

 ( .ُسكرة النساء ، آية رقـ ) .ّٕ

 ( .ُّسكرة الحجرات ، آية رقـ ) .ْٕ

 ( .ُّسكرة الحجرات ، آية رقـ ) .ٕٓ
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 ( .ِٔٓسكرة البقرة ، آية رقـ ) .ٕٔ

 ( .ِٗسكرة الكيؼ ، آية رقـ ) .ٕٕ

 ( .َٗسكرة انحؿ ، آية رقـ ) .ٖٕ

 ( .ٖسكرة المائدة ، آية رقـ ) .ٕٗ

 ( .ِئدة ، آية رقـ )سكرة الما .َٖ

 ( .ُّٓسكرة النساء ، آية رقـ ) .ُٖ

 ( .ٕٗسكرة النحؿ ، آية رقـ ) .ِٖ

 ( .ٕٕسكرة القصص ،آية رقـ ) .ّٖ

، مركػػػػػػػز البحػػػػػػػكث  ُعبػػػػػػػدالمطيؼ محمػػػػػػػكد أؿ محمػػػػػػػكد ، عكائػػػػػػػؽ عمػػػػػػػى طريػػػػػػػؽ النيضػػػػػػػة ، ط .ْٖ
 ُُٕ -َٕٗـ ، صَََِكالدراسات ، الدكحة قطر ، 

 ( .ُسكرة العمؽ ، آية رقـ ) .ٖٓ

 ( .َْآية رقـ )سكرة النحؿ ،  .ٖٔ

 ( .ٖٗسكرة الكيؼ ، آية رقـ ) .ٕٖ

 ( .ْسكرة الفتح ، آية رقـ ) .ٖٖ

 ( .ِٖسكرة الرعد ، آية رقـ ) .ٖٗ

يكسػػػػػػػػؼ القرضػػػػػػػػاكم ، حاجػػػػػػػػة البشػػػػػػػػرية إلػػػػػػػػى الرسػػػػػػػػالة الحضػػػػػػػػارية ألمتنػػػػػػػػا ، مرجػػػػػػػػع سػػػػػػػػابؽ ،  .َٗ
 . َٕٓ – َُٕص
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 ( .ٔسكرة الفاتحة ، آية رقـ ) .ُٗ

، مرجػػػػػػػػع سػػػػػػػػابؽ ، ُيػػػػػػػكض ، طعبػػػػػػػدالمطيؼ محمػػػػػػػػكد أؿ محمػػػػػػػكد ، عكائػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػى طريػػػػػػػػؽ الن .ِٗ
 . ُْٕـ ، صَََِ

 

 :المػػػصادر كالمػػػػراجع 

 / القرأف الكريـ .ٔ

 / مصادر كمراجع الكتب كالدرسات العميا .ٕ

، مركػػػػػػػػػػػػػػز البحػػػػػػػػػػػػػػكث  ُإبػػػػػػػػػػػػػػراىيـ غرابيػػػػػػػػػػػػػػة ، المسػػػػػػػػػػػػػػار المسػػػػػػػػػػػػػػتقبمي لمعمػػػػػػػػػػػػػػؿ اإلسػػػػػػػػػػػػػػبلمي ، ط .ُ
 ـ.َََِكالدراسات ، الدكحة قطر ، 

، مركػػػػػػػػػػػز  ُلعالميػػػػػػػػػػػة لمرؤيػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػبلمية ، ط أحمػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػي اإلمػػػػػػػػػػػاـ ، حاجػػػػػػػػػػػة الحضػػػػػػػػػػػارة ا  .ِ
 ـ.َََِالبحكث كالدراسات ، الدكحة قطر ، 

أحمػػػػػػػػد كمػػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػػك المجػػػػػػػػد ، اإلعػػػػػػػػداد لمػػػػػػػػدكر الحضػػػػػػػػارم لبلمػػػػػػػػة المسػػػػػػػػممة فػػػػػػػػي عػػػػػػػػالـ الغػػػػػػػػد ،  .ّ
 ـ َََِ، مركز البحكث كالدراسات ، الدكحة قطر ، ُط

مركػػػػػػػػػػػز البحػػػػػػػػػػػكث ،  ُسػػػػػػػػػػػعيد عبػػػػػػػػػػػداهلل حػػػػػػػػػػػارب ، اإلليػػػػػػػػػػػاـ الحضػػػػػػػػػػػارم لؤلمػػػػػػػػػػػة  المسػػػػػػػػػػػممة ، ط .ْ
 ـ .َََِكالدراسات ، قطر الدكحة ، 

، مركػػػػػػػػػػػز البحػػػػػػػػػػػكث  ُعبػػػػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػػػػز عثمػػػػػػػػػػػاف التػػػػػػػػػػػكيجرم ، الػػػػػػػػػػػدكر الحضػػػػػػػػػػػارل اليقظػػػػػػػػػػػة ، ط .ٓ
 ـ .َََِكالدراسات ، الدكحة قطر ، 

، ُعبػػػػػػػػػػػد الكىػػػػػػػػػػػاب بػػػػػػػػػػػف لطػػػػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػػػػديممي ، مػػػػػػػػػػػف مقكمػػػػػػػػػػػات نيػػػػػػػػػػػكض االمػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػممة ، ط .ٔ
 ـ .َََِمركز البحكث كالدراسات ، الدكحة قطر ، 
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، مركػػػػػػػػػػػػػػز  ُدالمطيؼ محمػػػػػػػػػػػػػػكد أؿ محمػػػػػػػػػػػػػػكد ، عكائػػػػػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػػػػػي طريػػػػػػػػػػػػػػؽ النيضػػػػػػػػػػػػػػة ، طعبػػػػػػػػػػػػػػ .ٕ
 ـ .َََِالبحكث كالدراسات ، الدكحة قطر ، 

، مركػػػػػػػػػػػػػػز البحػػػػػػػػػػػػػػكث ُعبػػػػػػػػػػػػػػداهلل بػػػػػػػػػػػػػػاه ، اسػػػػػػػػػػػػػػباب عطالػػػػػػػػػػػػػػة االمػػػػػػػػػػػػػػة ، كعػػػػػػػػػػػػػػدـ فاعميتيػػػػػػػػػػػػػػا ، ط .ٖ
 ـ . َََِكالدراسات ، الدكحة قطر ، 

، ُط عبػػػػػػػػػػػػػدالكىاب بػػػػػػػػػػػػػف لطػػػػػػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػػػػػػديممي ، مػػػػػػػػػػػػػف مقكمػػػػػػػػػػػػػات نيػػػػػػػػػػػػػكض األمػػػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػػػممة ، .ٗ
 ـ .َََِمركز البحكث كالدراسات ، الدكحة قطمر ، 

، مركػػػػػػػػػػػػػػز  ُعمػػػػػػػػػػػػػػر عبيػػػػػػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػػػػػػنة ، الكراثػػػػػػػػػػػػػػة الحضػػػػػػػػػػػػػػارية ، شػػػػػػػػػػػػػػرركط كمقكمػػػػػػػػػػػػػػات ، ط .َُ
 ـ.َََِالبحكث كالدراسات ، الدكحة قطر ، 

محسػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػػد ، سػػػػػػػػػػيبؿ إخػػػػػػػػػػراج األمػػػػػػػػػػة ، مركػػػػػػػػػػز البحػػػػػػػػػػكث كالدراسػػػػػػػػػػات ، الدكحػػػػػػػػػػة  .ُُ
 ـ .َََِ، قطر ، 

،  ُاالسػػػػػػػػػػػػػػبلـ كقدرتػػػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػػػػي التنػػػػػػػػػػػػػػافس الحضػػػػػػػػػػػػػػارم ، طمحمػػػػػػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػػػػػػيف فضػػػػػػػػػػػػػػؿ اهلل ،  .ُِ
 ـ .َََِمركز البحكث كالدراسات ، الدكحة قطر ، 

، مركػػػػػػػػػػػػػز البحػػػػػػػػػػػػػكث كالدراسػػػػػػػػػػػػػات ، ُمنيػػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػػفيؽ ، فػػػػػػػػػػػػػي استشػػػػػػػػػػػػػفاؼ عػػػػػػػػػػػػػالـ الغػػػػػػػػػػػػػد ، ط .ُّ
 ـ.َََِالدكحة قطر ، 

، مركػػػػػػػػػػػػز البحػػػػػػػػػػػػكث ُنعمػػػػػػػػػػػػاف عبػػػػػػػػػػػػدالرازؽ السػػػػػػػػػػػػامراني ، اإلنسػػػػػػػػػػػػاف صػػػػػػػػػػػػانع الحضػػػػػػػػػػػػارة ، ط .ُْ
 ـ .َََِقطر ، كالدراسات ، الدكحة 

، مركػػػػػػػػػػز ُيكسػػػػػػػػػػؼ القرضػػػػػػػػػػاكل ، حاجػػػػػػػػػػة البشػػػػػػػػػػرية إلػػػػػػػػػػى الرسػػػػػػػػػػالة الحضػػػػػػػػػػارية المتنػػػػػػػػػػا ، ط .ُٓ
 ـ .َََِالبحكث كالدراسات ، الدكحة قطر ، 
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 الممخص.

شكاالت رسميا في الكتابة العربية إليجاد  تيدؼ الدراسة إلى الكشؼ عف صعكبات كتابة اليمزة كا 
حمكؿ ممكنة كمعالجات ناجعة ليتمكف الدارسكف كالباحثكف مف الكتابة الصحيحة الخالية مف 

قد اعتمدت الدراسة المنيج الكصفي الذم يستند إلى التتبع كاالستقصاء كالشرح األخطاء. كل
 كالتحميؿ ليذه الظاىرة.

 أبرز النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة مايمي:

تقبؿ الحركات كىذه  أف اليمزة حرؼ مخصكص يقبؿ الحركة بخبلؼ األلؼ المينة التي ال -
 عبلمة فارقة لمتمييز بينيما.

أنكاع مختمفة  كيمزة االستفياـ كىمزة التسكية كىمزة النداء كغيرىا تستخدـ بحسب لميمزة  -
 األساليب كمرادات المتكمميف

ت بشأف انظرا إلشكاالت اليمزة كصعكبة رسميا فقد أصدر مجمع المغة العربية بالقاىرة قرار  -
 كيفية كتابتيا في أكؿ الكممة ككسطيا كآخرىا.

اءلت في عصرنا الحالي بينما ذىب االتجاه العاـ نحك النبر في أف ليجة تسييؿ اليمزة تض -
 صكرة اليمزة

 أىـ تكصيات الدراسة:

يكصي الباحث الدارسيف كالمثقفيف بضركرة التمكف مف قكاعد كضكابط اإلمبلء مف أجؿ صحة 
 الكتابة كسبلمتيا مف األخطاء
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Abstract. 

The study aimed to depict the difficulties of writing the "hamza ء" and the 
problems of drawing it in Arabic writing to find possible solutions and 
effective treatments so that learners and researchers can write correctly 
and without errors. 

      The study adopted the descriptive approach that is based on 
tracking, investigating, explaining and analyzing this phenomenon. 

The main findings of the study are the following: 

- That the "hamza ء"  is a specific letter that accepts harakat, unlike the 
soft "Alif  ا", which does not accept harakat, and this is a distinguishing 
sign between them. 

The "Hamza ء" has different types, such as the interrogative" hamza ء", 
the "hamza ء" of equalization, the vocative "hamza ء", and others that are 
used according to the styles and intentions of the speakers. 

- Due to the problems of "hamza ء" and the difficulty of drawing it, the 
Arabic Language Academy in Cairo issued decisions on how to write it 
in the beginning, middle and end of the word. 

- The call to facilitate the "hamza ء"has diminished in our current era, 
while the general trend has depended on the stress to show the different 
forms of the "hamza ء" 

The main recommendations of the study: 
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The researcher recommends that learners and intellectuals should be 
able to master the rules and proofreading of spelling for the sake of 
correctness and accuracy in writing 

 

 :مقدمة

الحمد هلل الذم عمـ بالقمـ عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ ، كالصبلة كالسبلـ عمى أفصح 

العرب كالعجـ ، كعمى آلو كأصحابو أكلكا األلباب كالشيـ كعمى مف تبعيـ بإحساف 

 إلي يـك تشقؽ السماء بالغيـ .

 مشكمة الدراسة: -

مف في أف اليمزة ليا إشكاالت في الكتابة العربية يعاني منيا كثير مف الطبلب تك
كالمثقفيف  لصعكبة قكاعدىا كضكابطيا . حيث يخطأ في طريقة كتابتيا كؿ مف لـ 

 يكف لو اإللماـ الكامؿ بتمؾ القكاعد كالضكابط .
 سبب اختيار المكضكع: 
 مبلء كقكاعد المغة العربية حب اإلطبلع مف قبؿ الباحث حكؿ كتب قكاعد اإل -ُ
ىنالؾ مشكبلت تقابؿ كثير مف الناس في قكاعد اإلمبلء عامة كقكاعداليمزة   -ِ

خاصة ، كىك األمر الذم دفع الباحث إلي دراسة ىذه المشكمة خدمة لمطبلب كمثقفي 
 المغة العربية بتسميط الضكء عمى ىذا الجانب .

 يبدك فيما يمي::الدراسة أىمية مكضكع
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المعنى ككضكحو ، كمف  تعد الكتابة اإلمبلئية الصحيحة مف أىـ شركط صحة -ُ
 الفيـ كتمامو . ثـ سرعة

أف اإلمبلء فرع مف فركع المغة العربية  يحقؽ جزءان ميمان مف كظيفتيا األساسية  -ِ
 في الداللة عمى المعاني.

ية حكؿ تقكيـ الطالب كصكنو عف الخطأ اإلمبلئي كتزكيده بالمعمكمات الكاف  -ّ
 قكاعد اليمزة  كضكابطيا .

 أىداؼ الدراسة كتتمثؿ في اآلتي: -

شكاالت كتابة اليمزة  التي يعاني منيا الطبلب كبعض الكتاب   -ُ بياف صعكبة كا 

 في كتابتيـ لمنص العربي .

تدريب الدارسيف عمى رسـ اليمزة رسمان صحيحان مطابقان لما اتفؽ عميو أىؿ المغة  -ِ

 كـ ضبط الكتابة .مف أصكؿ فنية تح

تسميط الضكء عمى أنكاع اليمزة كمعانييا كطريقة كتابتيا  ، كبياف قرارات مجمع  -ّ

 المغة العربية في شأف كتابتيا .

اإلسياـ في تزكيد الطبلب كرفع مستكياتيـ كمياراتيـ في كتابة اليمزة  ألف  -ْ

فكرة التي يكتبيا األخطاء اإلمبلئية تحط مف شأف الكاتب كالمكتكب كميما كانت ال

 رائعة ، أك كانت ثقافة صاحبيا كاسعة.
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التمييز كالتفريؽ بيف ىمزتي الكصؿ كالقطع لتفادم األخطاء الشائعة في  -ٓ

 كتابتيما.

 
 أسئمة الدراسة : 

  :لقد أطمؽ الباحث عدة تساؤالت فاإلجابة عنيا يمثؿ حؿ ليذه المشكمة كىي كمايمي 
 عمييا ،كما الفرؽ بينيما ؟ ما ىي اليمزة ، كىؿ يطمؽ األلؼ -
 كـ أنكاع اليمزات كما معانييا المختمفة ؟ -
 ما ىي كيفية كتابة اليمزة التي أقرىا مجمع المغة العربية بالقاىرة ؟  -
 ىي طرؽ كتابة ىمزة الكصؿ كالقطع كمكاضع كؿ منيما ؟ ما  -
 ؿ؟بيف ىمزتي القطع كالكص إلى أم مدل يمكف التمييز -

 :منيج الدراسة
 الباحث المنيج الكصفي الذم يقكـ بكصؼ الظكاىر كتحميميا .استخدـ 

 الدراسات السابقة:
لقد كتب عمماء العربية المغكيكف عدد مف المؤلفات حكؿ القكاعد اإلمبلئية كضكابطيا  

بيا عمى صحة الكتابة  ليتبعيا الكاتب كيمتـز بيا بما فييا مف أحكاـ كقكاعد ليقتدر

ر مف تمؾ الكتب كتاب الكافي في قكاعد اإلمبلء كسبلمتيا مف األخطاء ، كنذك

السبلـ ىاركف ،  الغني ككتاب قكاعد اإلمبلء لمؤلفو محمد عبد كالكتابة أليمف عبد

ككتاب المعجـ المفصؿ في اإلمبلء لمؤلفو ناصيؼ يميف ،ك غيرىا مف الكتب غير 

حث أف أف ىذه الكتب احتكت عمى قكاعد اإلمبلء بطريقة شاممة لذالؾ أراد البا
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يختصر فقط عمى قكاعد اليمزة  إلشكاالتيا كصعكبة رسميا عند بعض الطبلب 

 كالكتاب .

 
 خطة الدراسة :

اشتممت الدراسة عمى ثبلثة محاكر فاألكؿ منيا: مفيكـ اليمزة كأنكاعيا االصطبلحية، 
فشكاىد  كالمحكر الثاني: طرؽ كتابة اليمزات كمكاضعيا ، أما المحكر الثالث األخير

ت الدراسة بمستخمص المغة العربية كالمغة اإلنجميزية ثـ مقدمة ابة اليمزة .ابدكتا
حكت مشكمة الدراسة ، كسبب اختيار مكضكعيا ، أىميتيا كأىدافيا ، أسئمتيا 
كمنيجيا كخطتيا ، كالدراسات السابقة ، كميد ليا بتمييد ، ثـ زيمت بخاتمة شممت 

 النتائج كالتكصيات ثـ المصادر كالمراجع.
 :تمييد

أف كتابة اليمزة  مف المكاـز الميمة التي يجب عمى الطالب كالكاتب ضبط قكاعدىا 

كقكانينيا التي كضعيا عمماء العرب المغكيكف كليذه القكاعد كالقكانيف صعكبة 

شكاليات تكاجو الكثيريف عند رسميما بالشكؿ المطمكب ، خاصة كتابة اليمزة .  كا 

مزة كاأللؼ المينة ، كلميمزة أنكاع اصطبلحية ليا كنذكر أف ىناؾ فرؽ بيف الي   

معاني مختمفة كتسمى )) اليمزات (( كمف ضمنيا ىمزة الكصؿ كىمزة القطع . كما 

أف ىناؾ طرؽ لكتابة اليمزة كقد أقرىا مجمع المغة العربية بالقاىرة بعد أف جرل 

ضعكا قكاعد لكتابتيا إصبلح بعد إصبلح نظران إلشكاالتيا كصعكبة رسميا . فقد ك 



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                   املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية    

  Scientifice electronic Journal                                                             جلة علمية إلكترونية محكمة       م

  www.arabjhs.com                                             0202حزيران  -الثانيالجزء  -العدد السابع 

                                ISSN: 2709-5312 

 

 185 

لرسميا في أكؿ الكممة ككسطيا كآخرىا . كىناؾ مكاضع تزاد فييا اليمزة في الكتابة . 

 كقكاعد خاصة بيمزة الكصؿ كالقطع .

 بالتفاصيؿ في ىذا البحثا . كؿ ىذه المكاضع سكؼ نتعرؼ عمييا كنكردى

 
 المحكر األكؿ : 

 مفيـك اليمزة كأنكاعيا االصطالحية
 ة :أكالن : تعريؼ اليمز 

 لفباء كاألبجدم في الترتيب اليجائي عمى النيج األاليمزة ىي أكؿ الحركؼ اليجائية 
كىي صكت مخرجو مف الحنجرة ، كال يكصؼ بالجير كال باليمس ، يقكؿ األزىرم : 

 كاعمػـ أف اليمزة ال ىػجػاء ليا ، أنػػما تكتب مػػرة 

المينة ال حرؼ ليا ، إنما ىي جزء  )) ألفان (( مرة )) ياء (( كمرة )) كاكان (( . كاأللؼ
 . (ُ)مف مرة بعد فتحة 

كاليمزة أك )) األلؼ اليابسة (( حرؼ مخصكص يقبؿ الحركة بخبلؼ األلؼ     
المينة التي تقبؿ الحركات ، فالحرؼ األكؿ مف )) أمر (( ىمزة تقبؿ الحركة ، 

 . (ِ)كالحرؼ األخير مف )) الفتى (( ألؼ لينة ال تقبؿ الحركة 

 انيان : إطبلؽ القدماء األلؼ عمى اليمزة :ث
أف القدماء أطمقكا اسـ )) األلؼ (( عمى اليمزة كما في )) أخذ (( كقالكا : ألؼ 
االستفياـ قاصديف )) ىمزة االستفياـ (( كعمى حرؼ المد المفتكح ما قبمو كما في )) 

حد ، كما أكثر قاؿ (( إال أف تسمية لشيئيف باسـ كاحد ال يعني بالضركرة أنيما كا
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المشترؾ في المفظ في المغة العربية ، كىك إطبلؽ المفظ الكاحد عمى المعاني المختمفة 
، كإطبلؽ لفظ العيف عمى أداة النظر ، كعمى الجاسكس كعمى عيف الماء ، كعمى 

 أفضؿ األشياء كأحسنيا ، كعمى النقد مف الذىب كالفضة ...

كحرؼ المد المفتكح قبمو باأللؼ يؤدم إلى كلقد رأم بعضيـ أف تسمية )) اليمزة (( 
المبس فسمي اليمزة )) األلؼ اليابسة (( أك )) األلؼ الميمكرة (( كسمي حرؼ 

 (ّ)المفتكح قبمو )) األلؼ المينة ((المد

ـ ُِٗٗ -ىػ ُُّْلبناف ،  –، دار الكتب العممية ، بيركت  ُ( عزيزة فكاؿ بابستي ، المعجـ المفصؿ في النحك العربي ، طُ)

 ٕ، ص

 . ٕ، ص ُّٗٗ، مكتبة األنجمك المصرية ،  ُ( عبدالسبلـ ىاركف ، قكاعد اإلمبلء ، طِ)

 -ُِْْلبناف  –، دار الكتب العممية ، بيركت ْ( ناصيؼ يميف ، المعجـ المفصؿ في اإلمبلء ، قكاعد كنصكص ، طّ)

 ـ .ََِّ

 

 ثالثان : الفرؽ بيف اليمزة كاأللؼ: 

اؾ فرؽ بيف اليمزة كاأللؼ . كأنيما يختمفاف في أكجو عدة نشير ىنا إلي أف ىن   

 منيا :

أف األلؼ ) كالذم نقصده بيا ىك حرؼ المد المفتكح ما قبمو ( ، حرؼ صائت )  -ُ

Vowel ,Voyelle  ( ال مخرج نطقي لو كاليمزة حرؼ صامت ) Consonant 

,Consuone . لو مخرج حمقي معركؼ ) 
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، فيي ساكنة أبدان ، بخبلؼ اليمزة التي تفتح ، كما  أف األلؼ ال تقبؿ الحركة -ِ

 في )) أب ( أك تضـ كما في )) أـ ( أك تكسر كما في ) إعراب  ( .

أف األلؼ ال تككف أصبلن في الكممة ، بؿ ىي دائمان مبدكلة مف كاك كما في )  -ّ

(( قاؿ ( أك ياء كما في ) باع ( أك غيرىما )) راجع باب اإلعبلؿ في كتب النحك 

أما اليمزة فتككف غالبان أصبلن في الكممة ، كما في ) أخذ ( ك ) سأؿ ( ك) قرأ ( . 

كقد تأتي بدالن مف الكاك كما في ) سماء ( أك بدالن مف الباء كما في نحك ) بناء ( أك 

 غيرىما .

أف األلؼ ال تقع في أكؿ الكممة بؿ في كسطيا نحك ) قاؿ ( أك في طرفيا نحك  -ْ

اليمزة فتأتي في أكليا نحك ) امر ( . أك في كسطيا نحك : ) سأؿ ( أك ) رمى ( أما 

 في آخرىا نحك )) بدأ (( .

أف صكرة اليمزة في الرسـ حتى االبتدائية ترسـ منيا تختمؼ عف صكرة األلؼ ،  -ٓ

فاليمزة اإلبتدائية ترسـ بصكرة األلؼ كفكقيا رأس عيف صغيرة إذا كانت مفتكحة أك 

(( ك )) أـ (( أك بصكرة األلؼ كتحتيا رأس عيف صغيرة ،  مضمكمة نحك )) أب

نحك : )) إعراب (( ، نرد عمى ذالؾ أف اليمزة المتكسطة ، أك المتطرفة ، قد ترسـ 

عمى ألؼ نحك : )) سأؿ (( ك )) قرأ (( أك عمى كاك نحك : )) شيـؤ (( ك )) جيرؤ 

حك : )) تساءؿ (( ك )) (( أك عمى ياء نحك )) سيئؿ (( ك )) قارئ (( أك منفردة ن
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عبء (( كرسـ اليمزة ىك رأس العيف الصغيرة الذم كضعو الخميؿ بف أحمد 

الفراىيدم كما يذكر بعض الركاة كىك لػك كضع رامػػزان  آخػػػر ، أك لك كبر ىػػػذا الرأس 

 ، كلىيتىوي فعؿ ألراحنا مػػف )) كراسي (( اليمزة كمف قكاعد رسميا المتشعبة .

و نميؿ إلي التفريؽ بيف اليمزة كاأللؼ ، فاألكلى ىي اسـ الحرؼ األكؿ كبناء عمي  

مف األلفباء أك اإلبجدية كالثانية يجب إطبلقيا فقط عمى حرؼ المد المفتكح ما قبمو 

كما في )) باع (( كبيذا نأمف المبس كنعفي أنفسنا مف التمييز بيف األلؼ المقصكد 

مد المفتكح ما قبمو بتسمية األكلى ))ألفان بيا اليمزة كاأللؼ المقصكد بيا حرؼ ال

 . (ُ)يابسة(( أك ))ألفان ميمكزة(( كتسمية الثانية )) ألفان لينة((

 

 

، ىذه صفحة جديدة أعد كؿ بيانات  ُُٕ – َُٕ( ناصيؼ يميف : المعجـ اإلمبلء قكاعد كنصكص ، مرجع سابؽ ، ص ُ)

 المرجع .

 مزات ((:رابعان : أنكاعيا اليمزة كمعانييا )) الي

سنتطرؽ إلي ما جاء في كتاب المعجـ المفصؿ في النحك العربي مف معاني اليمزة 
 -كأسماءىا المختمفة كىي :

  -ىمزة االستفياـ : -ُ
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اًء مىاءن{  ؿى ًمفى السَّمى ـٍ تىرى أىفَّ المَّوى أىٍنزى ىي أصؿ أدكات االستفياـ نحك قكلو تعالى : ))}أىلى
 تيد مكافأةن .( . أأنت الذم منحت المجُ(()
 -ىمزة التسكية : -ِ

ىي التي تقع بعد كممة )) سكاء (( أك )) ما أدرم (( أك )) ما أبالي (( كيصح أف 
ـٍ  مىٍيًي كا سىكىاءه عى يحؿ المصدر محميا مع ما بعدىا كقكلو تعالى : ))}ًإفَّ الًَّذيفى كىفىري

))} ـٍ الى ييٍؤًمنيكفى ـٍ تيٍنًذٍرىي ـٍ لى ـٍ أى  ( . كالتقدير سكاء إنذاركـ أك عدـ إنذاركـ ...ِ)أىأىٍنذىٍرتىيي
 -ىمزة النداء : -ّ

 -كىي التي تستعمؿ في نداء القريب ، كقكؿ الشاعر :
 أفاطـ ميبلن بعد ىذا التَّذلؿ ** كاف كنت قد أزمعت صرمي فأجممي

عمى لغة مف يقكؿ : إف أداة التعريؼ في كممة )) الطفؿ ((  -ىمزة التعريؼ : -ْ
ال )) أؿ (( كال )) البلـ (( . كتككف ىمزة قطع ال ىمزة كصؿ مثؿ : ))  ىى اليمزة
 العزَّل ((.

 :ىمزة أْم  -٘
 -كىي اليمزة التي تككف لمنداء ، كقكؿ الشاعر : 

 ألـ تسمعي أٍم عبد في ركنؽ الضحى             بكاء حمامات ليف ىدير
 -: اليمزة الفعمية -ٙ  

  -ى )) كعد (( كما في مثؿ :كىي فعؿ أمر مف )) كأم (( بمعن
 إف ىند المميحة الحسناء ** كأمى مف أضمرت لخؿ كفاء

حيث كرد فعؿ األمر )) إفَّ (( كاألصؿ )) إيفَّ (( فحذفت )) الياء (( منعان مف إلتقاء 
 الساكنيف ، كيعرب )) إفَّ (( فعؿ أمر مبني عمي حذؼ النكف ألنػو أف مػف األفعاؿ

مػػف إلتقاء ساكنيف ىػي ضمير متصؿ مبني  بة المحذكفػػة منعان الخمسة ، كيػػاء المخاط
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عمى السككف في محؿ رفع فاعؿ ك )) النكف (( حرؼ تؤكيد مبني عمى الفتح ال 
محؿ لو مف اإلعراب )) ىند (( منادم مبني عمى الضـ محؿ نصب . )) المميحة 

بعو عمى المحؿ . (( نعت )) ىند (( تبعو عمى المفظ )) الحسناء(( نعت )) ىند (( ت
)) كأم (( مفعكؿ مطمؽ منصكب كىك مضاؼ : )) مف (( اسـ مكصكؿ مبني في 

 محؿ جر باإلضافة .
  -:ىي حرؼ مف أحرؼ المضارعة :ىمزة المضارعة -ٚ 

مثؿ )) أكتب (( ، )) أدريس (( ، )) أكـر (( . ))أي حجـ (( كتككف مفتكحة في 
تبي (( )) أنطمؽ (( ، )) أستخرج (( الثبلثي كالخماسي كالسداسي ، مثؿ : )) أك

كمضمكمة في الرباعي مثؿ : )) أحجـ (( ، )) أكرـي (( عمى أف قبيمة بيراء تكسر 
 حرؼ المضارعة فيقكلكف : ًتعمـ ، ًتٍئثـى ، كقكؿ الشاعر :

 لك قمت ما في قكميا لـ ًتيثـى ** يفضميا في حسب كميسـ
 
 . ّٔ( سكرة الحج ، اآلية : ُ)

 . ٔبقرة ، اآلية : ( سكرة الِ)

حيث كرد المضارع )) ًتيثـ (( كاألصؿ )) ًتئثـ (( كقمبت اليمزة المكسكرة ما قبميا 
 إلي )) ياء (( كما نقكؿ في )) ذئب (( ، )) ذيب (( .

  -: ىمزة النقؿ -ٜ
كىي اليمزة التي تنقؿ الفعؿ مف الثبلثي إلي رباعي ، فإف كاف متعديان بقي عمى 

ثبلثية كقد ال يذكر قبؿ :)) أكقفت صاحبي ، ككقفتو (( . كقيؿ :  تعديتو ، كقد يذكر
)) ميرت العركسة ، كأميرتيا (( كقيؿ : )) سقيت الطفؿ ، كأسقيتو (( ، كقيؿ )) 
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أسرل بعبده ، كسرل بو (( ، فالفعؿ : )) أمر (( ك )) أكفػػؽ (( ك )) أسرل (( كؿ 
يو ، كمثؿ : )) أشكؿ األمر (( فالفعؿ متعدٍّ كبػقي كذالؾ عمى دخػػكؿ ىمزة التعدية عم
 )) أشكؿ (( ال ينطؽ بثبلثية كبقي غير متعد .

 -ىمزة التعدية : -ٓٔ
 ىي التي تحكؿ الفعؿ الثبلثي البلـز إلي فعؿ رباعي متعد مثؿ :     

ذا ما كاف الثبلثي متعديان إلػي مفعكليف مثؿ   )) جمس الطفؿ ، أجمست الطفؿ (( . كا 
 : 

ذا كاف متعديان إلي اثنيف يصير متعديان  )) تبع الطفؿ أباه ، كأتبعت الطفؿ أباه (( كا 
 إلي ثبلثة مفاعيؿ ، مثؿ : )) عممت زيدان ناحجان ، كعممت صديؽ زيدان ناجحان .

 -ىمزة السمب : -ٔٔ
ىي التي تحكؿ معنى الفعؿ عند دخكليا إلي ضده ، مثؿ : )) أشكيت الطقؿ (( أم 

أعجمت األبيات الشعرية (( أم أزلت عجمتيا ، كمثؿ :))  أزلت شكايتو ، كمثؿ : ))
 أقسط الطفؿ (( أم أزيؿ عنو الجكر .

 اليمزة التي تقع في أكؿ الكممة كيؤتى بيا إلنكار الرأم : ىمزة اإلنكار: -ٕٔ
كمثاليا في نجح زيده فتقكؿ : )) أزيدينيو (( كفي رأيت زيدان تقكؿ : )) أزيدىينو (( كفي 

ؿ : )) أزيًدنيو (( فكممت زيد بقيت عمى إعرابيا في الرفع كالنصب مررت بزيد تقك 
كالجر كدخمت اليمزة عمى أكليا كألحقت بيا الحركؼ )) نيو (( فالنكف فييا التنكيف 
ظيار اإلنكار ، ك)) الياء  في كممة )) زيده (( كالياء ىي إلشياء حركة )) النكف (( كا 

(( فيقكؿ : )) فيقكؿ : )) أزيده إنيو ، (( لممد كالكقؼ ، كمنيـ مف يضيؼ )) إف 
إنيو (( كتفسير )) إنيو (( مثؿ : )) نيو ((   أزيدان إنيو ، أزيدو

  -: ىمزة الكقؼ -ٖٔ
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ىي التي يأتي بيا بعض العرب عند آخر الفعؿ لمكفؽ عمييا ال لشئ أخر فيقكؿ  
في الكقؼ  كالكقؼ لممرأة )) كمئ (( كلمرجؿ )) كؤل (( كلمجمع )) كمؤ (( كما يقكؿ

 عند كممة )) ال (( : )) أل (( كما تمفظيا العامة .
 -: اليمزة التي ىي عيف فاعؿ -ُْ

مثاليا : )) ك أؿ كائؿ (( ، )) طاؼ طائؼ (( ، أك ىمزة )) فعائؿ (( مثؿ )) سرير 
 ، سرائر (( ككتيبة ، كتائب (( .

 -: اليمزة الزائدة -٘ٔ
أم الريح الشمالية )) شمأؿ (( أك )) الشأمؿ مثاليا كما تقكؿ في )) الشماؿ (( أم : 

(( . كتقكؿ في )) الًغٍرقى (( أم القشرة الرقيقة التي نحيط ببياض البيضة ، أك ىي 
 البياض نفسو ، فتقكؿ فييا : الًغٍرقئ .

 -:ىمزة التأنيث  -ٙٔ
كىي التي ىمزة )) فعبلء (( ، مثؿ : )) حمراء (( ك )) نفساء (( كىي المرأة إذا 

يىبلء (( كىك اسـ مؤنث لبلختياؿ .كلد  ت . ك )) خي
 -:اليمزة األصمية  -ٚٔ

كىي أحد الحركؼ األصمية مف الكممة ، مثؿ : )) أخذ (( ، )) أكؿ (( ، ))سأؿ(( ، 
 )) قرأ (( ، )) أب (( ، )) أـ (( .

 كىي التي تككف بدالن مف )) الكاك (( أك )) الياء (( مثؿ :  -ُٖ
)) طػبلم ، طػبلء (( ، )) غايػب ، غايب (( ، كمثػؿ : )) ))سمػاك ، سمػاء(( ، 

عجكز ، عجائز (( كمثؿ : نىٌيؼ ، نيايؼ ، كنيائؼ (( . كمثؿ : )) ككاثؽ ، أكاثؽ 
(( كتقػػكؿ في )) كاصػؿ (( : )) ككاصػػؿ (( ، )) أكاصػػؿ (( كفػػي )) كاقؼ (( ككافؽ 

دة إذا كقعت بعد ألؼ الجمع مثؿ : (( ، )) أكافؽ (( ، كتبدؿ اليمزة مف األلؼ الزائ
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)) رسالة رسائؿ (( كذالؾ منعان مف إلتقاء ساكنيف كتبدؿ اليمزة مف )) الياء (( في 
كممة )) ماء (( كأصميا )) مىكىهى (( بدليؿ الجمع عمى أمكاٍه ( فتقمب الكاك مف )) مىكىهى 

ه فتصير )) أمكاء (( (( ألفان كالياء ىمزة فتصير )) ماء (( ، كتبدؿ أيضان في )) أمكا
كػػما تبدؿ )) الياء (( ىمزة فػػي كممة )) آؿ (( فتصير )) أىؿ (( كاألصؿ )) أأؿ (( 
. كما تبدؿ )) الياء (( )) ىمزة (( في )) ىؿ (( ك )) ىذا (( في لغة بعض العرب 
فيقكلكف : )) ىؿ قمت حقان (( : )) أؿ قمت حقان ، كفي )) ىذا أخي (( يقكلكف )) آذا 

ي (( كتبدؿ )) العيف (( ىمزة في لغة بعض العرب فيقكلكف في : )) عيباب (( ، أخ
 )) أباٍب (( .

 : ىمزة التكىـ  -ٜٔ
مثاليا:)) العالـ (( ، )) العألـ (( . )) دابة (( ، )) دأبة (( ، )) شابة (( ، )) شأبة 

. )) 
  -:ىمزة القطع  -ٕٓ

ي آخرىا كال يطمؽ ىذا االسـ إال عمى ىي التي تقع في أكؿ الكممة أكفي ديٍرجيا أك ف
التي تقع في أكؿ الكممة كينطؽ بيا سكاءه أكانت في اكليا أك في در جيا ، كسميت 
بذالؾ ألنيا تقطع في النطؽ ما قبميا عما بعدىا ، كمثاليا نحك : )) أزؽ (( ، )) 

ـى (( ، )) أٍحًسف (( ، )) أكتب (( ، )) أ سافر (( ، )) إرادة (( ، )) أكؿ (( ، )) أكرى
. )) (( ، ))أفَّ  إلي (( ، ))إفَّ

 ىمزة الكصؿ: -ٕٔ

كىي التي إذا كقعت في ابتداء الكبلـ تكتب كينطؽ بيا ، أما إذا كقعت في كسطو 

فإنيا تكتب كال تقرأ مثؿ : )) إستكلى القائد عمى مكاضع العداء (( . فاليمزة في أكؿ 
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ؿ )) القائد (( ، كىي كذالؾ في الفعؿ )) إستكلى (( ىي ىمزة كصؿ ككذالؾ في اك 

كممة )) األعداء (( الكاقعة في درج الكبلـ ، أم ىي مسبكقة بكممة كليست مسبكقة 

بحرؼ ، كسميت بذالؾ ألنيا تصؿ ما قبميا بما بعدىا ، كقاؿ البصريكف : )) سميت 

 كذالؾ ألف المتكمـ يصؿ بيا إلي النطؽ بالساكف (( بينما قاؿ المالغي : كاف األفضؿ

أف تسمى ىمزة إيصاؿ ال ىمزة كصؿ ألنيا تكصؿ الناطؽ إلي النطؽ بالساكف بعدىا 

ـٍ  ، كقبؿ ىي ىمزة كصؿ عمى غير مصدر  ))اكصؿ(( كقكلو تعالى:)) }كىالمَّوي أىٍنبىتىكي

فكممة )) نباتا (( ليست مصدر )) أنبتكـ (( ، إنما ىػػك )) (ُ)ًمفى اأٍلىٍرًض نىبىاتنا{((

أمثمتيا أيػػضان : )) ابػػف (( ، )) امػرأة (( ، )) اثناف (( ، )) اٍستخػراج  إنباتا (( كمػػػف

(( ، )) انطمؽ (( ، )) استعػػد (( ، )) ادرس (( ، )) الانطمػؽ (( ، )) استػعػد (( ، 

 . (ِ))) التمميذ ((

 ُٕ( سكرة نكح ، اآلية : ُ)
 . ُٕ- َُ، مرجع سابؽ ، ص  ، المعجـ المفصؿ في النحك العربي بابكستي ( عزيزة فكاؿ ِ)
 

 المحكر الثاني :
 طرؽ كتابة اليمزات كمكاضعيا

 أكالن : طرؽ كتابة اليمزة 



 Arab Journal for Humanities and Social Sciences                   املجلة العربية للعلوم إلانسانية  والاجتماعية    

  Scientifice electronic Journal                                                             جلة علمية إلكترونية محكمة       م

  www.arabjhs.com                                             0202حزيران  -الثانيالجزء  -العدد السابع 

                                ISSN: 2709-5312 

 

 195 

نستعرض ىنا ما جاء في كتاب المكجز في قكاعد المغة لمؤلفو سعيد األفغاني ، عف 

بياف قرارات مجمع المغة العربية بالقاىرة حكؿ كتابة اليمزة كنشير إلي تعميقاتو 

ضافاتو ع   -مى تمؾ القرارات ، حيث قاؿ :كا 

لميمزة حرؼ خاص بصكرىا ، كجرل العمماء عمى رسميا رأس عيف ىكذا )) ء (( 

عمى ألؼ أك ياء أك كاك غالبان . كاألصؿ الذم اتخذكه أف يجعمكىاعمى الحرؼ تسيؿ 

إليو إذا خففت ، فػ )) رأس ، كبئر  ، كسيؤؿ (( تسيؿ إلي )) رأسو ، كبئرو ، كسيؤؿو 

 كضعكىا لذالؾ عمى ألؼ أك كاك أك ياء مراعاة لما تسيؿ إليو .(( ف

كقد عدا كتابتيا إصبلح بعد إصبلح حتى آلت اليـك إلي سيكلة ، كيختمؼ إصبلح 
بعض الناس عف إصبلح بعض . كنحف إذا اخترعنا فيما يجكز فيو أكثر مف جية 

ميا . كأقر الكجو األقيس كاألف عمى لمنطؽ نككف قد اخترعنا كثيران مف أحكا
االقتراحات المقدمػػة مػػػا نشرؼ مجمكعة القػػرارات العممية ) الجزء الثالث ( لمجمع 
المغة العربية في القاىرة ، كليبقى ىذا االقتراح أىبلن لمعمؿ بو إلي أف يبتكر مبتكر 
صكرة كاحدة لميمزة ال تتغيير أينما كقعت ، شأنيا شأف بقية الحركؼ كقد تصمح 

)) ء (( إلي أف يعالجيا خطاط مكىكب بما يجعميا تنسجـ ىي كصكرة صكرتيا ىذه 
 بقية األحرؼ متصمة كمنفصمة.

كنحف إذا اعتمدنا إلي حد ما اقترح مجمع المغة العربية في القاىرة فمف يفكتنا أنو     

خالؼ في بعض المكاضع مذىب مراعاة ما تؤكؿ إليو بعد التسييؿ ، كييكف األمر 
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تتضاءؿ في عصرنا كأف االتجاه العاـ نحك تحقيؽ النبر في صكرة أف ليجة التسييؿ 

ليؾ نص القرار مع شئ مف التعميؽ أك اإلضافة التي البد منيا :  -اليمزة . كا 

 : اليمزة في أكؿ الكممة -ُ

ترسـ اليمزة في أكؿ الكممة ألفان تكضع فكقيا قطعة )) ء (( إذا كانت مفتكحة ،  -أ

القطعة إذا كانت مكسكرة مثؿ : )) إف أكرمني سكؼ أك مضمكمة ، كتكضع تحتيا 

 أكرمو إكرامان (( .

ككذالؾ ترسـ اليمزة ألفان إذا دخؿ عمى الكممة حرؼ نحك : )) فإف ، كبأف ،  -ب

 كألفَّ ، إلٍف ، كاًلى ال ، كأإذا (( .

* كقد أضاؼ المؤلؼ تعميقان عمى أحكاـ المجمع ىذه حيث قاؿ : )) ىذا ما اقترح 
كقد جرل العرؼ مراعاةن لحاؿ اليمزة عند التسييؿ أف ترسـ ىمزة الكممات المجمع 

الثبلث األخيرة عمى نبرة )) شبو ياء (( ىكذا : )) لىًئٍف ، ًلئف ، أئذا (( كأرل أف 
ذا اتصمت ىمزة االستفياـ بألؼ كصؿ في فعؿ أك اسـ  الرسـ فييف أصمع . ىذا كا 

ـ فنقػػكؿ فػػي )) اصطفى ، اسمؾ (( مثبلن : حذفنا ألؼ الكصؿ إكتفاءان بألؼ االستفيا
)) أصطفى أخكؾ لنفسو صديقان ؟ ، أسمؾ خالد ؟ (( . ككذالؾ نفعؿ فيما بدئ بػ )) 
أؿ (( التعريؼ مثؿ : )) الغبلء فاحش فػي بيركت (( أما إذا مددنا ىمزة االستفياـ 

ائؿ بأحد قبؿ الساكف فاألمر أكضح : )) آلغبلء فاحش في بيركت ؟ (( . ليس بق
 الكجييف تخطئة الكجو اآلخر اآلف ((.

 :اليمزة في كسط الكممة  -ٕ
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إذا كانت ساكنة رسمت عمى حرؼ مجانس لحركة ما قبميا مثؿ : )) فأس ، كبئر  -أ

 ، كسؤؿ .(( .

ًئيف (( .  -ب  إذا كانت مكسكرة رسمت عمى ياء مثؿ : )) ريئى ، يًئس ، مى

ثؿ : )) قرؤيكا ، شؤكف (( ، إال إذا سبقتيا إذا كانت مضمكنة رسمت عمى كاك م -ج

كسرة قصيرة أك طكيمة فترسـ عمى ياء مثؿ : )) يستنبؤؾ ، يستيزئكف ، كبريئكف ، 

 كمئكف ، كمئة ، كستمئة (

* لقد أضاؼ المؤلؼ تعميقات عمػى اقتراحػػات المجمع حػػكؿ رسػػـ كممػة : )) قرؤكا ، 

ثاؿ ىاتيف الكممتيف عمى كاك كاحدة ، قالكا : كشؤكف (( قائبلن : )) كانكا يكتبكف أم

حتى ال تجتمع كاكاف ! كىي عمة غير كاردة ، فأم شئ في اجتماع كاكيف بؿ ثبلث 

كاكات إذا كنا نتخمص بذالؾ مف االستثناء كالتفريغ ، كنجعػػؿ القياس مطػردان فػػبل 

 كذالؾ طردان لمقياس .نكتب اسػػـ المفعػػكؿ مػػف )) كأد (( إال ىكػػذا )) مىٍكؤيكد (( 

كأيضأ قد أضاؼ قائبلن حكؿ رسـ كممة )) مئة (( : )) كانكا قديمان قبؿ إيجاد التنقيط 

يزيدكف ألفان بعد ميـ )) مئة (( فيرسمكنيا ىكذا )) مائة (( حتى ال تمتبس بػ )) منو 

ٍكا عمى إبقاء رى ىذه  (( فمما اخترع التنقيط زاؿ االلتباس كارتفعت الضركرة . لكنو جى

األلؼ الزائدة حتى يكمنا ىذا . فجرل ذالؾ عمى الناس كقكعان في خطأ ال أصؿ لو . 

. )) 
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إذا كانت مفتكحة رسمت عمى حرؼ مف جنس حركة ما قبميا فإف كاف ما قبميا  -د
ف كصكءىهي  ساكنان غير حرؼ مد رسمت مفردة : )) تساءؿ ، تفاءؿ ، كلف يسكءىه ، كا 

ف (( إال إذا كصؿ ما قبميا ب ما بعدىا فترسـ عمى نبرة مثؿ )) مشيئة ، كبريئة ، كا 
 مجيئؾ (( .

* نشير ىنا أيضان عمى إضافة صاحب الكتاب عمى كممتي )) جيأة ، كىٍيأة (( حيث 
قاؿ : )) كبقيت )) جيأة ، كىيأة (( تكتباف بنبرة )) جيئة ، ىيئة (( مراعاة لحاؿ 

 تسييؿ اليمزة كال داعي    لذالؾ (( .
تبر اليمزة متكسطة إذا لحؽ الكممة ما يتصؿ بيا رسمان ، كالضمائر تع -ىػ 

 كعبلمات التثنية كالجمع مثؿ : )) جزأيف ، جزاؤيه ، كيبدؤكف ، كشيؤه (( .
كقد أضاؼ المؤلؼ ىذا أيضان تعميقات حيث قاؿ : )) فإف أتى بعد ىذه اليمزة ألؼ   

)) جرل العيرؼي الشائع مراعاة  رسمت مدة ىكذا : )) مآلف ، قرآف (( . كقاؿ أيضان :

حاؿ التسييؿ في )) الشئ (( المضافة إلي الضمير فيرسمكنيا عمى صكرة كاحدة 

قي ، شيًئًو (( كلعؿ مراعاتو أكفؽ ، ككذالؾ إف  َى رفعان كنصبان كجران : )) شيئيوي ، شيئى

ككذالؾ كاف الساكف قبميا يتصؿ بالضمائر مثؿ : )) ىذا ًعٍبئيوي ، كيجيئكف ، كبريئية 

 برئية . (( .

 :اليمزة في آخر الكممة  -ٖ

ؤي ،  -أ إذا سبقت بحركة رسمت عمى حرؼ مجانس لحركة ما قبميا ، مثؿ : يجري
 كيبدىأي كيستيزئي .
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أضاؼ صاحب الكتاب عمى مقترح المجمع حكؿ كممة )) كيبدىأي (( قائبلن : )) فإف 
إف نكف االسـ مثؿ )) نبأ (( أتى بعدىا الؼ تثنية رسمت مدة ىكذا )) لـ يبدآ (( ف

 منصكبان اكتفيت برسـ التنكيف ىكذا )) قرأت نباءن (( كما تفعؿ في )) شربت ماءن (( .
 دكءه ، جزاءه ، شيءه (( إذا سبقت بحرؼ ساكف رسمت مفردة مثؿ : )) جزءه ، ى -ب

إذا سبقت بحرؼ ساكف ككانت منكنة في حاؿ النصب رسمت عمى نبرة بيف  –ج 

يف كالحرؼ السابؽ ليا إذا كانا يكصبلف نحك بطئان ، شيئان ، فإف كاف قبميا ألؼ التنك 

 ( .ُال يكصؿ بما بعدىا رسمت اليمزة مفردة مثؿ : )) بدءان (()

 ثانيان : زيادة اليمزة في الكتابة 

مَّرىه  اليمزة بحكـ بزيادتيا إذا كقعت أكالن إذا اعترض ما يقتضي أصالتيا )) كإمَّعىةو كا 

( ، كبأصالتيا إذا كقع بعدىا حرفاف أك ّك تجكيز األمريف : )) أكلؽ (()( أِ(()

صطخر (() زار ، كاصطبؿ ، كا  ( أك كقعت غير أكؿ ْأربعة أصكؿ : )) إٍتبو ، كا 

ٍييأة (( ضى  .(ٓ)كلـ يعرضما يكجب زيادتيا في نحك : )) شىٍمأؿو كنئديؿو ، كجيرائضو كى

 ا كحركاتيا كحذفياثالثان : طريقة كتابة ىمزة الكصؿ كمكاضعي
 -: طريقة كتابة ىمزة الكصؿ -ُ

تكتب ىمزة الكصؿ عارية مف اليمزة ىكذا )) ا (( في حالة الكصؿ كالكقؼ . أما مف 
 -حيث النطؽ فعمى التفصيؿ التالي :

إذا جاءت في أكؿ الكممة تنطؽ مفتكحة مثؿ : )) ألحؽُّ (( أك مضمكنة مثؿ : ))  -أ
 ) إذىب (( ... أيدخؿ(( أك مكسكرة مثؿ : )
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إذا جاءت في كسط الكبلـ فبل تنطؽ ، مثؿ : )) قمت لمطالب أًف اجتيد   -ب

 كاستيقظ مبكران كاقرأ كاركع كاسجد (( . 

 -* كتتميز بثبلثة أحكاـ :
 أنيا تسقط في النطؽ عند كصؿ الكممة بما قبميا . -أ

 أنيا تظير في الكتابة في صكرة ألؼ بدكف ىمزة . -ب
 ( . (( .ٔبط حيف البدء بيا بحركة معينة )أنيا تيضٍ  -ج
 
 -ىػ  َُِْلبناف ،  –، دار الفكر لمطاعبة كالنشر كالتكزيع بيركت  ُ( سعيد األفغاني ، المكجز في قكاعد المغة العربية ، طُ)

 .ُْٗ-ُْٔـ ، ص ُٗٗٗ

 ما يريده . ( اإلمَّعىة : الذم ال رأم لو . ككذالؾ اإلمَّرىة ، كىك الذم يكافؽ كؿ إنساف عمىِ)

طخر بمدة فب فارس .ْ( أكلؽ : أسرع أك بمعنى جيفَّ . )ّ)  ( اإلتب : القميص ببلكميف ، كا 

ىػ ُِْٓ، دار عماف لمنشر كالتكزيع ،  ُ( الزمخشرم ، أبك القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم ، المفصؿ في عمـ العربية ، طٓ)

 .ّْٕـ ، ص:ََِْ-

 . َٕـ ، ص : َُِِ، دار التكفيقية لمثرات ، القاىرة  ُفي قكاعد اإلمبلء كالكتابة ، ط( أيمف أميف عبدالغني ، الكفافي ٔ)

 -مكاضع ىمزة الكصؿ : -ٕ
 تأتي ىمزة الكصؿ في مكاضع قياسية كأخرل سماعية . 
 القياسية ىي :  -
 الماضي الخماسي ، نحك )) ًاٍنطىمىؽ (( . -أ

 ًاٍسٍخًرٍج ((. الماضي السداسي غير المبدكء بالتاء نحك : )) -ب
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 األمر مف الثبلثي الساكنة عىيف مضارعو نحك : )) أيكتب (( . -ج
 -السماعية كىي في األسماء التالية : -

)) اسـ ، ابف ، ابنـ ، ابنة ، امرؤ ، امرأة ، اثناف ، اثنتاف ، الست (( كاختمؼ في 
ب ىمزتي )) أؿ (( ك )) أيمف (( فذىب بعضيـ إلي أنيما ىمزتا كصؿ ، كذى

 -. * كىناؾ أشياء ال تأتي فييا ىمزة الكصؿ كىي :(ُ)بعضيـ إلي أنيماىمزتا قطع
 كؿ الحرؼ غير )) اىؿ (( . -أ

 ماضي الفعؿ الثبلثي . -ب
 ماضي الفعؿ الرباعي . -ج
 الفعؿ المضارع مطمقان . -د
االسػػـ إال فػػي مػصادر الخماسي : )) انػػطػبلؽ (( كالسداسي : )) استخراج  -ىػ
))(ِ). 
 -حركات ىمزة الكصؿ : -ٖ

 -كأما عف حركات ىمزة الكصؿ فيي كالتالي :
 كجكب الفتح في ) اىؿ (( -أ

كجكب الضـ في الفعؿ الماضي المبني لممجيكؿ نحك : )) استعمؿ اإلناء ،  -ب
 كفي أمر الفعؿ الثبلثي المضمـك أصبلن نحك )) أكتب (( .

 يا ىند (( .رجحاف الضـ عمى الكسر في نحك )) ايغزم  -ج
ـي (( . -د  رجحاف الفتح عمى الكسر في )) اىيمف (( ، )) اىي
 رجحاف الكسر عمى الضـ في كممة )) اسـ (( . -ىػ
 جكاز الضـ كالكسر كاإلشماـ في : )) ًانحاز ، انقاد (( . -ك
 .( ّ)كجكب الكسر في بقية األسماء كاألفعاؿ المزيدة كمصدرىا -ذ
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 -ذكر ىمزة الكصؿ كحذفيا : -ٗ
لذكر ىمزة الكصؿ كحذفيا أحكاؿ ، إذ قد تذكر في المفظ كالخط ، كقد تحذؼ في   

 المفظ كالخط كلكنيا ال يمكف أف تذكر في المفظ كليس ليا رسـ في الخط .
كالقكؿ بحذفيا أمر اقتضاه بياف العرؽ بيف حالتيف لمكممة حالتيا في السياؽ      

تية فيي أننا ال نحذؼ ىمزة الكصؿ ألنيا كحالتيا خارج السياؽ ، أما الحقيقة الصك 
غير مكجكدةفي األصؿ ، كال تكجد إال عند الحاجة إلي نطؽ الساكف كمتى تكصؿ 
إلي نقطة بدكنيا لـ يؤت بيا ، أما كجكدىا في الخط دكف المفظ فيك أمر يحكمو 

 نظاـ اإلمبلء كىذه أحكاميا :
 

  ُُٕتاريخ ، ص :  ، بدكف ُ( عبداليادم الفضيمي ، مختصر الصرؼ ، طُ)

 -ىػ ُِْٕ، مكتبة الممؾ فيد الكطنية ،  ُ( د/ عماد عمي جمعة ، قكاعد المغة العربية ) النحك كالصرؼ الميسر ( طِ)

 ٖٖـ ، ص :ََِٔ

، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ُ( المبدم ، محمد سمير نجيب المبدم ، معجـ المصطمحات النحكية كالصرفية ، طّ)

 ِِْـ ، صُٖٓٗ -ىػ َُْٓ، 

تحذؼ لفظان كخطان إف سبقت بحركة كاجتمع ألفاف أك خيؼ المبس ، كذالؾ في  -ُ
 -مكاضع :

إف كقعت بيف الكاك أك الفاء كبيف ىمزة ىػي فاء الفعؿ ، نحػك : األمػر مف )) أتى  -أ

 فأًت (( . فًاأت  (( : )) ًاٍأًت 

 كأنس (( . كًاأنس  (( : )) ًاأنىس  األمر مف )) أنس  
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كسبب حذفيا في المفظ كجكد حركة قبؿ الكممة المسكءة بالساكف فأمكف نطقو ، 

كالقكؿ بحذفيا ىنا فيو شئ مف التجكز كالتكسع إذ ىذه اليمزة لـ يؤت بيا أصبلن حتى 

، كأما حذفيا في الخط فؤلنيـ  تحذؼ ، كلكنيـ يعتبركف حاؿ المفظ في بداية الكبلـ

 يكرىكف اجتماع المتماثبلت خطان . 

كيبلحظ أف كجكد الحركة التي تتيح نطؽ الكممات التي تبدأ بساكف قد يدفع ما   

يتعرض لو بعض األفعاؿ مف حذؼ ىمزتو الساكنة مثؿ فعؿ األمر : )) ميٍر (( إذ 

 تبقي اليمزة فيقاؿ : )) كىٍاميٍر (( .

عد ىمزة االستفياـ ككانت ميمكزة أك مضمكمة نحك : )) أ + اسمؾ إف كقعت ب -ب

 أستخرج (( كعمة ىذا عمة سابقة. أٍسمؾ (( ، )) أ + ايستخرج  زيد 

ف كاف ىمزة الكصؿ مفتكحة لـ تحذؼ بؿ تعؿ إلي ألؼ ، نحك )) أ + البيت    كا 

 آلبيت بيتؾ ؟ (( . بيتؾ ؟ 

ألنيا إف حذفت لـ يعمـ أىمزة استفياـ المنطكقة أـ ىمزة كصؿ ، إذا المفظ لـ يتغير  
بإدخاؿ ىمزة كحذؼ أخرل ، كالصحيح أنيا حذفت صكتيان كتككف في الفتحتيف ألؼ 

 ىكذا :
 َى م ت . (( –َى ؿ ب –َى –أ  َى م ت –َى ؿ ب –َى أ –)) أ 

 حك : إذا سبقت )) أؿ (( التعريؼ الـ ، ن -ج
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 لىٍمبيت كاسع (( . ال لبيت كاسع  )) ؿ + البيت كاسع 
 ًلمجامعة مكتبة (( . ال لجامعة مكتبة   )) ؿ + الجامعة مكتبة 

كعمؿ السيكطي ذالؾ في قكلو : )) كليس حذفيا خكفيا خكؼ التباسيا ببل النافية (( 
. 
 )) بسـ اهلل الرحمف الرحيـ (( . مف أكؿ -د
كاختمؼ في جكاز حذفيا مف )) باسـ (( في غير البسممة الكاممة كالراجح أف   

 الحذؼ خاص بالبسممة . 
مف )) ابف (( الكاقع بيف عمميف سكاءان كانا اسميف أـ كنيتيف أك لقبيف أـ  -ىػ

 عف سابقو .  مختمفيف ، ما لـ  يقع )) ابف (( في أكؿ السطر ، أك كاف خبران 
 -تحذؼ ىمزة الكصؿ لفظان ال خطان إف سبقت بحركة ، كذلؾ في مكاضع : -ِ
 إف سبقت بكممة تنتيي بحرؼ متحرؾ ، نحك : )) يا محمدي اٍسمىٍع (( . -أ

إف دخؿ عمى كممتيا حرؼ متحرؾ باستثناء ما كرد في )) أ / ب / ج (( ،  -ب
 (( .نحك )) فادخؿ ، كاخرج ، باستعماؿ ، بالقمر 

إذا سبقت بكممة تنتيي بمد )) حركة طكيمة (( ، نحك )) في البيت مسممكا اليند  -ج
، متى السفر ؟    كالسبب أف ىذه المدكد تقصر فتصير حركات قصيرة فيسكغ نطؽ 

 الساكف بعدىا فبل يككف ثمة حاجة إلي اليمزة . 
 
كيحرؾ  إف سبقت ىمزة الكصؿ بساكف حذفت ىمزة الكصؿ في المفظ فقط ، -د

 قًد اٍنكسر (( ، )) مٍف + القادـ ؟  الساكف بالكسرة ، نحك : )) قد + انكسر 
 مف القادـ ؟ (( .
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كيستثنى مف ذلؾ الحرؼ )) ًمف (( نحك فإف اليمزة تحذؼ كيحرؾ الساكف بالفتحة   
ٍف + البيت  موفى اٍلبيت (( .  كذالؾ تجنبان  مخالفة لكسرة )) موف (( نحك : )) مو

لممتماثبلت أم الكسرة بعد الكسرة )) مف (( ، كالحؽ أف ىذه اليمزات لـ تحذؼ في 
الصكت بؿ الحؽ أنو لـ يؤت بيا أصبلن ألنو ال حاجة إلييا ، كالدليؿ عمى ذالؾ ىك 

 . (ُ)التقاء الساكنيف الذم جرل التخمص منو بإقحاـ الكسرة أك الفتحة مع )) مف ((
 رابعان : طريقة كتابة ىمزة القطع كمكاضعيا كحذفيا :        
 طريقة كتابة ىمزة القطع : -ُ

إ (( في حالة الكصؿ  كالكقؼ  –تكتب ىمزة القطع فكقيا ىمزة أك تحتيا ىكذا : )) أ 

، أما مف حيث النطؽ فتنطؽ دائمان سكاءان جاءت في أكؿ الكممة مثؿ : )) أعطى (( 

كسط الكبلـ مثؿ : )) كأعطى (( . فيمزة القطع تثبت في جميع  . كسكاء جاءت في

األحكاؿ ابتداءان أك كصبلن ، كتظير في الكتابة في صكرة ألؼ تحتيا أك فكقيا ىمزة 
(ِ) . 

 مكاضع ىمزة القطع : -ِ

 -تككف ىمزة القطع في :

 إفَّ (( –أفَّ  –أ  –إلي  –أك  –الحركؼ : )) أف  -أ

 أنًَّي (( . –أيف  –ذ إ –الظركؼ : )) إذا  -ب

 إقباؿ (( . –أقًبٍؿ  –ماضي الفعؿ الرباعي كأمره كمصدره : )) أىٍقبىؿى  -ج

ذى أخذان (( . -د  أصؿ الفعؿ الثبلثي كمصدره : )) أىخى
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 أصؿ الفعؿ المضارع المسند إلي المتكمـ : )) أكتيبي ، أستٍغًفري ، أٍقتىًربي ((. -ىػ 
 ( ّ)أنتف (( –أنتـ  –أنتما  –أنتما  –ًت أن -أنت  –الضمائر : )) أنا  -ك
 حذؼ ىمزة القطع : -ٖ

تحذؼ ىمزة القطع في الفعؿ )) أمر ، كأخذ (( عند ابتداء الكبلـ ، كفي كسطو تقكؿ 
ٍذ ، ككيؿ ((  : )) خي

كىمزة )) أمر كسأؿ (( تحذؼ في ابتداء الكبلـ فقط نحك : )) ميٍر محمدان ، ك سؿ    
 (( تحذؼ في المضارع كاألمر نحك :كامبلن . كىمزة )) رأل 

)) يىرىل ، رىٍه (( 
(ْ ) 

 –، مكتبة الرشد ناشركف ، المممكة العربية السعكدية  ّ، ط ُ( أبك أكس ، إبراىيـ الشمساني ، دكرس في عمـ الصرؼ ، جُ) 

 . َِّ – َُِـ ، ص : ََِْ -ىػ ُِْٓالرياض ، 
 . ٕٕء كالكتابة ، مرجع سابؽ ، ص : ( أيمف أميف عبدالغني ، الكافي في قكاعداإلمبلِ) 

 ّْـ ، ص : ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗعماف ،  –، دار أسامة لمنشر كالتكزيع ، األردف  ُ( زىرم أبك خميؿ ، اإلمبلء الميسر ، طّ)

 ِّـ ، ص : َُٗٗ -ىػ َُُْ، دار اليجرة ، ّ( الياشمي ، السيد أحمد ، القكاعد األساسية لمغة العربية ، طْ)

 

 

 سيمة التمييز بيف ىمزتي الكصؿ كالقطع خامسان : ك 

يمكف التمييز بيف ىمزتي الكصؿ كىمزة القطع بإدخاؿ حرؼ متحرؾ قبؿ المفظ مثؿ  

ف حذفت في  : )) كى ، بػ ، ؼ (( فإف بقيت اليمزة في الصكف فيي ىمزة قطع كا 

  -الصكت فيي ىمزة كصؿ ، نحك :
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 ك +  أفَّ )) قطع (( . -

 ك + البيت )) كصؿ (( . -

 ك + أخكؾ )) قطع (( . -

 ك + استخرج )) كصؿ (( . -

 ك + أخرج )) قطع (( . -

 ك + إقساـ )) قطع (( . -

 (ُ)ك +  انقساـ )) كصؿ (( -

(ُ)
 

 . َِْأبك أكس ، إبراىيـ الشمساني ، دكرس في عمـ الصرؼ ، مرجع سابؽ ، ص : 

 

 المحكر الثالث : 

 شكاىد كتابة اليمزة 

 

 : اليمزة في أكؿ الكممة -ٔ
ٍف يىٍمًمؾي ًمفى  ـى قيٍؿ فىمى ٍريى قاؿ تعالى : ))  }لىقىٍد كىفىرى الًَّذيفى قىاليكا ًإفَّ المَّوى ىيكى اٍلمىًسيحي اٍبفي مى
ًلمًَّو ميٍمؾي  ًميعنا كى مىٍف ًفي اأٍلىٍرًض جى ـى كىأيمَّوي كى ٍريى  المًَّو شىٍيئنا ًإٍف أىرىادى أىٍف ييٍيًمؾى اٍلمىًسيحى اٍبفى مى

مىى كيؿِّ شىٍيءو قىًدم{((السَّمى  ا يىشىاءي كىالمَّوي عى ا يىٍخميؽي مى ا بىٍينىييمى مى اكىاًت كىاأٍلىٍرًض كى
(ٔ) . 
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أيمو (( ىي ىمزة القطع في أكؿ الكممة حيث  –أىراد  –أى  –اليمزة في : )) إٍف  -
رسمت ألفان مع كضع عبلمة القطع )) ء (( فكقيا في حالة الفتح كالضـ ، كتحتيا في 

 ة الكسر .حال
ًابف (( ىي خمزة الكصؿ في أكؿ الكممة مبدكءة  –اهلل  –اليمزة في : )) الذيف  -

 بفتحة أك كسرة .
ـٍ {((   ـٍ كىٍجوي أىًبيكي ا يىٍخؿي لىكي  .  (ٕ)قاؿ تعالى : ))}ٍقتيميكا ييكسيؼى أىًك اٍطرىحيكهي أىٍرضن
لفعؿ األمر الثبلثي ًاطرحكه (( ىي ىمزة الكصؿ في ا –اليمزة في : )) ايقتمكه  -

 الساكنة عيف مضارعو كىي قياسية .
))} لىقىًد اٍستيٍيًزئى ًبريسيؿو ًمٍف قىٍبًمؾى قاؿ تعالى : ))} كى
نيكديهي ًفي  (ٖ) ، ))}كىاٍستىٍكبىرى ىيكى كىجي
عيكفى {(( ـٍ ًإلىٍينىا الى ييٍرجى ظىنُّكا أىنَّيي ؽِّ كى  . (ٗ)اأٍلىٍرًض ًبغىٍيًر اٍلحى

ًاستكبر (( ىي ىمزة الكصؿ في الماضي السداسي  –ايستيزئى  اليمزة في : )) -
 غير مبدكء بالتاء كىي قياسية .

كًشيىا قىاؿى أىنَّى ييٍحًيي  مىى عيري اًكيىةه عى مىى قىٍريىةو كىًىيى خى قاؿ تعالى : ))}أىٍك كىالًَّذم مىرَّ عى
ٍكًتيىا{(( ىىًذًه المَّوي بىٍعدى مى
ئً  (٘) بِّؾى يىٍكمى ذو اٍلمىسىاؽي{((، ))}ًإلىى رى

(ٙ) . 
 إلي (( ىي ىمزة القطع حيث كردت في الحركؼ . –اليمزة : )) أك  -
 اليمزة في : )) أٌنى (( ىي ىمزة القطع حيث كردت في الظرؼ . -

ذ  مثاؿ : )) أىٍنفىؽى مالػو فػي سبيؿ اهلل ًإنفاقان لكجو اهلل (( ، )) أىٍقبؿ يػا غػبلـ (( ،)) أخى
 ، )) أىٍكتيبي بحثثي (( ، )) أمران ميطىاعا (( . الكتاب يبحث فيو (( 

 اليمزة في : )) أىنفىؽ (( ىي ىمزة القطع حيث كردت في الفعؿ الماضي الرباعي . -
 اليمزة في : )) ًإنفاؽ (( ىي ىمزة القطع حيث كردت في مصدر الفعؿ الرباعي . -
 لفعؿ الرباعي.اليمزة في : )) أىقيٍؿ (( ىي ىمزة القطع حيث كردت في أمر ا -
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ذى (( ىي ىمزة القطع حيث كردت في الفعؿ الماضي الثبلثي . -  اليمزة في : )) أىخى
 اليمزة في : )) أىمران (( ىي ىمزة القطع حيث كردت في مصدر الفعؿ الثبلثي . -
اليمزة في : )) أىٍكتيبي (( ىي ىمزة القطع حيث كردت في الفعؿ المضارع المسند  -

{((إلي المتكمـ . قا بُّؾى ؿ تعالى : ))}ًإنِّي أىنىا رى
ـٍ نىٍحفي  (ٚ) ، ))}أىأىٍنتيـٍ تىٍخميقيكنىوي أى

))} اًلقيكفى  .(ٛ)اٍلخى
 أنتـ (( ىي ىمزة القطع حيث كردت الضمائر . –أنا  –اليمزة في : )) إني  -
 ّٗ( سكرة القصص ، اآلية : ْ)            ُٕ( سكرة المائدة ، اآلية : ُ)
 ِٗٓ( سكرة البقرة ، اآلية : ٓ)              ٗ، اآلية : ( سكرة يكسؼ ِ)
  َّ( سكرة القيامة ، اآلية : ٔ)            ُْ( سكرة األنبياء ، اآلية : ّ)
                                     ٗٓ( سكرة الكاقعة ، اآلية : ٖ)                   ُِ( سكرة طو ، اآلية :ٕ)
 
 كممة اليمزة في كسط ال -ٕ

اًئًنيفى {(( مىى كيؿِّ نىٍفسو  (ٔ)قاؿ تعالى : ))} ًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ اٍلخى ٍف ىيكى قىاًئـه عى ، ))}أىفىمى
ًبمىا كىسىبىٍت{((
(ٕ) ))} ـٍ نىاًئميكفى بِّؾى كىىي مىٍييىا طىاًئؼه ًمٍف رى اليمزة في :  -. (ٖ)، ))}فىطىاؼى عى
ة في كسط الكممة حيث رسمت عمى النبرة نائمكف (( ىي اليمز  –قائـ  –)) خائنيف 

 } ًبٍئسى اٍلمىًصيري ـى كى يىنَّ ـٍ عىذىابي جى بًِّي كا ًبرى ًلمًَّذيفى كىفىري ألنيا مكسكرة .قاؿ تعالى : ))} كى
اليمزة في : )) بئٍس (( ىي اليمزة في كسط الكممة حيث رسمت عمى النبرة  -(ٗ)((

 ألف الحرؼ السابؽ ليا مكسكران .
ىٍيئة (( ىي اليمزة في كسط الكممة  –ًبٍيئة  –جًزٍيئىة  –: )) مًشٍيئة اليمزة في  -

 حيث رسمت عمى النبرة ألف الحرؼ السابؽ ليا ياء ساكنة .
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ؤيكؼ  - مسؤيؿ ( ىي كسط في كسط  –مشؤيـك  –لؤيـ . دؤيكب  –اليمزة في : )) رى
 الكممة حيث رسمت عمى الكاك ألنيا مضمكمة كقبميا غير مكسكر

ذَّف  –ميٍؤمف  –ة في : )) فيؤاد اليمز  - لؼ (( ىي اليمزة في كسط الكممة  –ميؤى ميؤى
حيث رسمت عمى الكاك ألف الحرؼ السابؽ ليا مضمكمان كىي غير مكسكرة .قاؿ 

ًة{ (( ٍشأىمى ابي اٍلمى ـٍ أىٍصحى كا ًبآيىاًتنىا ىي تعالى : ))}كىالًَّذيفى كىفىري
اليمزة في : )) مشأمة  -.( ٘)

في كسط الكممة حيث رسمت عمى األلؼ ألنيا مفتكحة كما قبميا حرؼ  (( ىي اليمزة
اليمزة في : )) نسأؿ (( ىي  -(ٙ)ساكف .قاؿ تعالى : ))}سىأىؿى سىاًئؿه ًبعىذىابو كىاًقعو { ((

اليمزة  -ىمزة كسط الكممة حيث رسمت عمى األلؼ ألنيا مفتكحة كما قبميا مفتكح . 
كضكءيه (( ىي اليمزة في كسط الكممة حيث  –تكءىـ  –عباءة  –في : )) قراءة 

 رسمت مفردة عمى السطر ألنيا مفتكحة أكمضمكمة كسبقيا كاك ساكف .
مآرب (( ىي اليمزة في كسط الكممة ،  –مآكؿ  –قرآف  –اليمزة في : )) مآلف  -

 حيث رسمت عمى المد لمجئ األلؼ بعدىا كقبميا مفتكحان .
 اليمزة في آخر الكممة  -ٖ
 -(ٚ)ميو الصبلة كالسبلـ : )بحسب امرئو مف الشر أف يحقر أخاه المسمـ (قاؿ ع  

اليمزة األخيرة في : )) امرئو (( ىي اليمزة في آخر الكممة ، حيث رسمت عمى الياء 
افي {(( ا المٍُّؤليؤي كىاٍلمىٍرجى ألف الحرؼ السابؽ ليا مكسكران .قاؿ تعالى : ))}يىٍخريجي ًمٍنييمى
(ٛ)- 

) المؤلؤ (( ىي اليمزة في آخر الكممة رسمت عمى الكاك ألف الحرؼ اليمزة في : )
ؤي  تكافيؤ (( .قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ : ))  –السابؽ ليا مضمكمان كأمثمتيا : )) يجري

، كقاؿ أيضان :  (ٜ)كسبحاف اهلل كالحمد هلل تمآلف أك تمؤلي ما بيف السماء كاألرض ((
((. كقاؿ أيضان : )) ما مؤلى آدمي كعاءان شرا مف ))مف أبطأبو عممو لـ يسرع بو نسبو 

ي  - (ٓٔ)بطف (( مؤلى ( ىي اليمزة في آخر الكممة حيث  –أبطاى  –اليمزة في : )) تمؤلى
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رسمت ممدكدة ألف الحرؼ السابؽ ليا مفتكح .كقاؿ أيضان : )) إف اهلل حـر أشياء فبل 
تقرب إلي عبدم بشئ أحب  كقاؿ اهلل تعالى في حديث قدسي :)) ما (ٔٔ)تنتيككىا ((

 إلي مما افترضتو عميو( 
بشيءو (( ىي اليمزة في أخر الكممة  حيث  –أشياء  –اليمزة في : )) كعاءان  -

 رسمت مفردة عمى السطر ألف الحرؼ السابؽ ليا ساكنان أك حرؼ مد .                                                             
                           ّّ( سكرة الرعد ، اآلية : ِ)           ٖٓ، اآلية :  ( سكرة األنفاؿُ)
 ٔ( سكرة الممؾ اآلية : ْ)              ُٗ( سكرة القمـ ، اآلية : ّ) 
 ُ( سكرة المعارج ، اآلية :ٔ)            ُٗ( سكرة البمد ، اآلية :  ٓ)  
( ٗ) ِِ( سكرة الرحمف ، اآلية :ٖ)ُٓ( نفس المرجع ، الحديث ركاه مسمـ ، ص ٕ)

( نفس المرجع الحديث ركاه أحمد َُ)ُٓنفس المرجع ، الحديث ركاه مسمـ ، ص 
 ُّكالترمذم كالنسائي كابف ماجو ، ص : 

 ُِ( نفس المرجع ، الحديث ركاه الدار قطني كغيره ، ص:ُُ) 
 

 خاتمة
 :أكال:النتائج

 مي:مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ماي
أف اليمزة حرؼ مخصكص يقبؿ الحركة بخبلؼ األلؼ المينة التي التقبؿ  -ُ

 الحركات كىذه عبلمة فارقة لمتمييز بينيما.
لميمزة أنكاع مختمفة  كيمزة االستفياـ كىمزة التسكية كىمزة النداء كغيرىا  -ِ

 تستخدـ بحسب األساليب كمرادات المتكمميف
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أصدر مجمع المغة العربية بالقاىرة نظرا إلشكاالت اليمزة كصعكبة رسميا فقد  -ّ
 قرارت بشأف كيفية كتابتيا في أكؿ الكممة ككسطيا كآخرىا.

أف ليجة تسييؿ اليمزة تضاءلت في عصرنا الحالي بينما ذىب االتجاه العاـ  -ْ
 نحك النبر في صكرة اليمزة

 جرل العرؼ السائد مراعاة التسييؿ نحك))شيء((المضافة إلى الضمير -ٓ
 كرة كاحدة رفعا كنصبا كجرا))شيئو ،شيئو،شيئو((فيرسمكنيا عمى ص

كسيمة التمييز بيف ىمزتي القطع كالكصؿ إدخاؿ حرؼ متحرؾ قبؿ  -ٔ
ف حذفت  المفظ))ك،ب،ؼ((فإف بقيت اليمزة في الصكت فيي ىمزة قطع كا 

 فيي ىمزة كصؿ
 :ثانيا:التكصيات

مبلء يكصي الباحث الدارسيف كالمثقفيف بضركرة التمكف مف قكاعد كضكابط اإل 
 مف أجؿ صحة الكتابة كسبلمتيا مف األخطاء

 
 

 

 

 :فيرس المصادر كالمراجع 

 أكالن : القرآف الكريـ .
، مكتبة  ّ، ط ُأبك أكس ؛ إبراىيـ الشمساني ، دكرس في عمـ الصرؼ ، ج  -ُ

 ـ .ُٖٓٗ -ىػ ُِْٓالرياض ،  –الرشد ناشركف ، المممكة العربية السعكدية 
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، مطابع  ُالقكاعد الذىبية في اإلمبلء كالترقيـ ، طأحمد محمد أبكبكر ،  -ِ
 ـ .ُُٗٗ -ىػ ُُُْالجنكب ، 

، دار التكفيقية  ُأيمف أميف عبدالغني ، الكافي في القكاعد اإلمبلء كالكتابة ، ط  -ّ
 ـ .َُِِلمتراث ، القاىرة ، 

 الحافظ بف رجب األربعكف النككية . -ْ
 –، الدار العربية لمكتاب ، ليبيا  ِكس ،طالرازم ، الطاىر أحمد ، مختار القام -ٓ

 ـ .ُٖٕٗ -ىػ ُّٖٗتكنس ، 
الزمخشرم ؛ أبك القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم ، المفصؿ في عمـ العربية ،  -ٔ
 ـ .ََِْ -ىػ ُِْٓ، دار عماف لمنشر كالتكزيع ،  ُط
 –ردف ، دار أسامة لمنشر كالتكزيع ، األ ُزىدم أبك خميؿ ، اإلمبلء الميسر ، ط -ٕ

 ـ .ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗعماف ، 
كزني ، أبي عبداهلل الحسف بف أحمد ، شرح المعمقات السٍَّبع ، د.ت . -ٖ  الزَّ
، دار الفكر لمطباعة  ُسعيد األفغاني ، المكجز في قكاعد المغة العربية ، ط -ٗ

 ـ .ََِّ -ىػ ُِْْلبناف ،  –كالنشر كالتكزيع ، بيركت 
، دار الكتب  ُجـ المفصؿ في النحك العربي ، طعزيزة فكاؿ بابستي ، المع -َُ

 ـ .ُِٗٗ -ىػ ُُّْلبناف ،  –العممية ، بيركت 
، مكتبة األنجمك المصرية ،  ُعبدالسبلـ محمد ىاركف ، قكاعد اإلمبلء ،ط -ُُ

 ـ.ُّٗٗ
، دارالقمـ  ُعبدالغني الدقر ، معجـ القكاعد العربية في النحك كالتصريؼ ، ط -ُِ

 ـ .ُٖٔٗ -ىػ َُْٔحمبكني ،  –التكزيع ، دمشؽ لمطاعبة كالنشر ك 
 لبناف ، د.ت . –عبداليادم الفضيمي ، مختصر الصرؼ ، دارالقمـ بيركت  -ُّ
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،  ُعماد عمي جمعة ، قكاعد المغة العربية ) النحك كالصرؼ الميسر ( ط -ُْ
 ـ .ََِٔ -ىػ ُِْٕمكتبة الممؾ فيد الكطنية ، 

، نيضة مصر لمطباعة كالنشر  ُٗالعربية ، ط فؤاد نعمة ، ممخص قكاعد المغة -ُٓ
 د.ت.
 -، مكتبة الككثرْد. فيمي النجار ،قكاعد اإلمبلء في عشر دكرس سيمة ، ط -ُٔ

 ـ .ََِٖ -ىػ ُِْٗالرياض ، 
،  ُالمبدم ، محمد سمير نجيب ، معجـ المصطمحات النحكية كالصرفية ، ط -ُٕ

 ـ .ُٖٓٗ -ىػ َُْٓمؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، 
، المكتبة العصرية ،  ُمحمد محي الديف عبدالحميد ، دكرس التصريؼ ، ط -ُٖ

 ـ ُٓٗٗ -ىػ ُُْٔبيركت ،  –صيدا 
، داراليجرة ، ُالياشمي ، السيد أحمد ، القكاعد األساسية لمغة العربية ، ط -ُٗ

 ـ .َُٗٗ -ىػ َُُْ
،  ْكنصكص ( ، طناصيؼ يميف ، المعجـ المفصؿ في اإلمبلء ) قكاعد   -َِ

 ـ ُٗٗٗ -ىػ َُِْلبناف ،  –دار الكتب العممية ، بيركت 
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 امللخص. 

رشػػاد كتربيػػة جمػػع فػػأكعى، كيتنػػاكؿ ىػػذا البحػػث اإلرشػػاد  ال ريػػب أف القػػرآف الكػػريـ كتػػاب ىدايػػة كا 
 التربػػكم فػػي القػػرآف الكػػريـ متمػػثبلن فػػي جانػػب العقيػػدة، كالعبػػادات، كأحكػػاـ األسػػرة، كأحكػػاـ الحػػدكد،
كاألدب مػػع اهلل كرسػػكلو ككجػػكب محبتيمػػا، كاإلرشػػاد التربػػكم فػػي جممػػة مػػف اآلداب العامػػة. كتنبػػع 
مشكمة البحث في أف القرآف تناكؿ الجانب اإلرشادم كتتمثؿ المشكمة في اختصار المكضكع لكثرة 
آياتػػػػػو، كمػػػػػف أىػػػػػداؼ البحػػػػػث تعريػػػػػؼ الجكانػػػػػب اإلرشػػػػػادية التربكيػػػػػة فػػػػػي القػػػػػرآف الكػػػػػريـ، كىػػػػػدؼ 

لمكصػػكؿ إلػػػى ترسػػػيخ ىػػػذه المفػػػاىيـ اإلرشػػػادية كالتربكيػػة فػػػي المجتمػػػع بأسػػػره، تنفيػػػذ القػػػائميف أيضا
بػػػػاألمر ليػػػػذه القػػػػيـ التربكيػػػػة كاالسػػػػتفادة منيػػػػا فػػػػي شػػػػتى المجػػػػاالت، خاصػػػػة مجػػػػاؿ الػػػػدعكة إلػػػػى 
اهلل.المػػنيج المتبػػع فػػي البحػػث ىػػك المػػنيج االسػػتقرائي التحميمػػي االسػػتنباطي. كتكصػػؿ البحػػث إلػػى 

النتػائج منيػا؛يفكؽ المػنيج اإلرشػادم التربػػكم القرآنػي جميػع المنػاىج التػي يضػعيا البشػػر  عػدد مػف
مػػف قبػػؿ كمػػف بعػػد، كأف الرسػػكؿ محمػػد صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ صػػاحب شخصػػية فػػذة فيػػك المرشػػد 
كالمربػػي كالمعمػػـ كالقائػػد القػػػدير عمػػى مػػر التػػػاريخ، كأف المػػنيج التربػػكم اإلرشػػػادم القػػكيـ ىػػك مػػػف 

  األمة اإلسبلمية.خصائص ىذه 
 القراف ،التفسير ،اإلرشاد، التربكم، المكجيات.الكممات المفتاحية:

Abstract. 
 

 
There is no doubt that the Koran is a book of guidance and 

guidance and education of the collection of consciousness, and this 
research deals with educational guidance in the Koran represented in 
the aspect of belief, worship, family rules, and the provisions of the 
border, and literature with God and His Messenger and the need for 
love, and educational guidance in a range of public morals. The 
research problem stems from the fact that the Qur'an dealt with the 
guiding aspect. The problem is to shorten the subject to the multiplicity 
of its verses. One of the objectives of the research is to define the 
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educational guidance aspects in the Holy Quran, and also to reach the 
consolidation of these guiding and educational concepts in the whole 
society. Various fields, especially the field of calling to God. The 
approach used in the research is the inductive analytical deductive 
approach. The research reached a number of results, including; the 
educational guidance curriculum exceeds all the curricula developed by 
humans before and after, and that the Prophet Muhammad, peace be 
upon him with a unique personality is the guide and educator and 
teacher and the able leader throughout history, and that the educational 
curriculum is the correct guidance Characteristics of this Islamic nation. 
 Keywords: Guidance, Educational, Quran. 
 

 مقدمة
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصاحات، كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد صمى اهلل 

 مؽ المبعكث رحمة لمعالميف.عميو كسمـ صفكة الخ
رشاد كتربية في المقاـ األكؿ حيث قاؿ كبعد... فإف القرآف الكريـ كتاب ىداية كا 

تعالى:)كيؼ تكفركف كأنتـ تتمى عميكـ آيات اهلل كفيكـ رسكلو كمف يعتصـ باهلل فقد 
ا أييا الذيف آمنكا اتقكا اهلل حؽ تقاتو كال تمكتف إال كأنتـ ىدم إلى صراط مستقيم

 (َُِ، َُُ( )سكرة آؿ عمراف ، اآليات سممكفم
نؾ لعمى خمؽ عظيـ()سكرة القمـ  كقاؿ تعالى كاصفان رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ: )كا 

 (ْ، اآلية 
 مشكمة البحث:

حكل القرآف الكريـ الكثير مف النصكص اإلرشادية كالتربكية كتكمف المشكمة في 
إلى صديقو قائبلن: كتبت لؾ كؿ  اختصار ىذا الكـ اليائؿ، كتب أحد السمؼ رسالة

 شيء بالتفصيؿ إذ ال كقت لدل لبلختصار.
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 أىداؼ البحث:
 ( عرض الجكانب اإلرشادية التربكية في القرآف الكريـ.ُ)
 ( الكصكؿ إلى تثبيت كترسيخ ىذه القيـ اإلرشادية كالتربكية في المجتمع.ِ)
ادة منيا في شتى ( تنفيذ القائميف باألمر ليذه القيـ التربكية كاالستفّ)

 المجاالت، خاصة مجاؿ الدعكة إلى اهلل.
 منيج البحث:

 المنيج االستقرائي التحميمي الكصفي.
 الدراسات السابقة:

تناكلت كثير مف الدراسات السابقة الجكانب التربكية في القرآف الكريـ، كىناؾ 
 بعض التفاسير التي اتصفت بيذه الصفة،  مثؿ في ظبلؿ القرآف لسيد قطب،
كتفسير المنار لمحمد رشيد رضا، كاألساس في التفسير لسعيد حكل، كغيرىـ. 
الجكانب األخبلقية كاالجتماعية في سكرة األحزاب، د. السر محمد األميف أبكبكر 
جامعة الرباط الكطني كما أف ىناؾ الكثير مف الدراسات التي تناكلت ىذه الجكانب 

تناكلت ىذا الجانب في القرآف الكريـ  في سكر معينة، كلكني لـ أجد دراسة كاممة
 كمو.

 
 ىيكؿ البحث:

المقدمة كقد حكت، مشكمة البحث، أىداؼ البحث، منيج البحث، الدراسات 
 السابقة، بياف خطة البحث، تـ تقسيـ البحث إلى ستة مباحث:

 المبحث األكؿ: شرح مفردات العنكاف.
 لعبادات.المبحث الثاني: اإلرشاد التربكم في جانب العقيدة كا
 المبحث الثالث: اإلرشاد التربكم في أحكاـ األسرة.
 المبحث الرابع: اإلرشاد التربكم في أحكاـ الحدكد.
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المبحث الخامس: اإلرشاد التربكم في األدب مع اهلل تعالى كالرسكؿ صمى اهلل 
 عميو كسمـ ككجكب محبتيما.

 .المبحث السادس: اإلرشاد التربكم في جممة مف اآلداب العامة
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 المبحث األكؿ
 شرح مفردات العنكاف

 كفيو ثالثة مطالب:
 المطمب األكؿ: في معنى كممة )اإلرشاد(

الرشد ىك الصبلح كىك خبلؼ الغي كالضبلؿ كىك إصابة الصكاب، كرشد 
رشدان مف باب تعب، كرشد يرشد مف باب قتؿ فيك راشد، كاالسـ الرشاد كيتعدل 

رشيدان كاسترشدتو فارشدني إلى الشيء كعميو باليمزة، كرشده القاضي ترشيدا، جعمو 
 ( .ِِْ/ُـ، َََِكلو )الفيكمي ، 

 المطمب الثاني: في معنى كممة )التربكم(
ربا الشي يربك إذا زاد، كأربى الرجؿ )باأللؼ( دخؿ في الربا، كأربى عمى 
الخمسيف زاد عمييا، كربى الصغير يربي مف باب تعب، كربا يربك مف باب عبل إذ 

 ( .ِِْ/ُـ، َََِيتعدل بالتضعيؼ فيقاؿ ربيتو فتربى.)الفيكمي ،نشأ، ك 
 المطمب الثالث: في معنى كممة )القرآف(

)قرأ( بمعنى الجمع كالضـ، كالقراءة: ضـ الحركؼ كالكممات بعضيا إلى بعض 
إف في الترتيؿ، كالقرآف في األصؿ كالقراءة، مصدر قرأ قراءة كقرآنان، قاؿ تعالى: )

 (.ُٖ،ُٕ( )سكرة القيامة ، اآليات آنو فإذا قرأناه فاتبع قرآنو عمينا جمعو كقر 
أم قراءتو فيك مصدر عمى كزف )فعبلف( بالضـ كالغفراف كالشكراف تقكؿ: قرأتو 

 .(ُ)قرءان كقراءة كقرآنان بمعنى كاحد، سمى بو المقركء تسمية لممفعكؿ بالمصدر
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 المبحث الثاني
 عباداتاإلرشاد التربكم في جانب العقيدة كال

قاؿ تعالى: ) إف اهلل ال يغفر أف يشرؾ بو كيغفر ما دكف ذلؾ لمف يشاء كمف 
 (.ُُٔيشرؾ باهلل فقد ضؿ ضبلال بعيدا ()سكرة النساء ، اآلية

( )مف يشرؾ باهلل( ، شيئان مف ُُٔ/ْق ، َُِٕقاؿ األلكسي:)األلكسي ، 
نع: )فقد ضؿ الشرؾ أك أحدان مف الخمؽ، كفي معنى الشرؾ بو تعالى نفى الصا

ضبلال بعيدا ( عف الحؽ كىذه اآلية كانت في أناس لـ يعممكا كتابان، كال عرفكا مف 
قبؿ كحيان، كلـ يأتيـ سكل رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ باليدل كديف الحؽ فأشرككا 
باهلل عز كجؿ مع كضكح الحجة كسطكع البرىاف قاؿ ابف تيمية:)ابف تيمية ،الفتاكل 

آلية في حؽ مف لـ يتب، كليذا خصص الشرؾ كقيد ما سكاه (  ىذه اَِٗ/ّ
بالمشيئة، فأخبر أنو ال يغفر الشرؾ لمف لـ يتب منو، كما دكنو يغفره لمف يشاء، ىذا 
كمف جانب الكعظ كاإلرشاد في العقيدة قكلو تعالى: )آمنالرسكؿ بما أنزؿ إليو مف ربو 

 نفرؽ بيف  أحد مف رسمو كقالكا كالمؤمنكف كؿ آمف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو ، ال
ليؾ المصير(،)سكرة البقرة ، اآلية  ( كقاؿ ِٖٓسمعنا كأطعنا غفرانؾ ربنا كا 

الذيف يؤمنكف بالغيب كيقيمكف الصبلة كمما رزقناىـ ينفقكنكالذيف يؤمنكف بما )تعالى:
 (ُُٔأنزؿ إليؾ كما أنزؿ مف قبمؾ كباآلخرة ىـ يكقنكف(.)سكرة النساء ، اآلية 

ػ( ىذا ييراد بو بياف  ُٓٔ/ُق ،  َُِْ()ابف كثير ،ىػٗٚٚابف كثير)ت  قاؿ
( قاؿ ابف ّالحؽ كتكضيحو كاإلرشاد إليو)الذيف يؤمنكف بالغيب()سكرة البقرة ، اآلية 

جرير: كاألكلى أف يككنكا مكصكفيف باإليماف بالغيب قكالن كاعتقادان كعمبلن، كىك 
اليـك اآلخر كيقيمكف الصبلة بفركضيا، قاؿ اإليماف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو ك 

الضحاؾ عف ابف عباس: إقامة الصبلة إتماـ الرككع كالسجكد كالتبلكة كالخشكع كقاؿ 
قتادة: المحافظة عمى مكاقيتيا ككضكئيا كرككعيا كسجكدىا، )كمما رزقناىـ 

الذيف ينفقكف(اآلية عامة في الزكاة كالنفقات. كفي شأف الصياـ قاؿ تعالى:)يا أييا 
آمنكا كتب عميكـ الصياـ كما كتب عمى الذيف مف قبمكـ لعمكـ تتقكف()سكرة البقرة ، 
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(الصياـ في المغة، اإلمساؾ، كفي عرؼ الشرع، إمساؾ عف األكؿ ُّٖاآلية 
كالشرب كالجماع مف طمكع الفجر إلى غركب الشمس احتسابان لكجو اهلل كىك فرضه 

 األمـ فاقبمكه كما قبمو غيركـ. عميكـ كما فرض عمى الذيف مف قبمكـ مف
( . قاؿ ِٕكجاء عف الحج قكلو:)كأذف في الناس بالحج()سكرة الحج ، اآلية 

ق ، َُْٕىػ( )كأذف( أم ناد فييـ )الزمخشرم ،الكشاؼ ،ّٖٓ - ْٕٔالزمخشرم:)
( كالنداء بالحج أف يقكؿ حجكا أك عميكـ بالحج، َِٗ/ُ ( كقرأ ابف محيصف )كآذافه

صمى اهلل عميو كسمـ صعد أبا قبيس فقاؿ: يا أييا الناس حجكا بيت كركل أف النبي 
ربكـ. كعف الحسف أنو خطاب لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أيمر أف يفعؿ ذؾ في 

 حجة الكداع.
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 اإلرشاد التربكم في أحكاـ األسرة

ىذا كلما أرشد اهلل سبحانو كتعالى عبيده إلى خمكص العقيدة الصحيحة كالعمؿ 
ح، دعاىـ لما يحفظيـ كيحفظ دينيـ كأكالدىـ كىك ذكر أحكاـ األسرة قاؿ الصال

تعالى:)كمف آياتو أف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزكاجا لتسكنكا إلييا كجعؿ بينكـ مكدة 
 ( ُِكرحمة ()سكرة  الرـك ، اآلية 

ىذا مما يكضح حرص الشارع عمى ضماف سبلمة ضربة البداية، حيث تكالىا 
لمحياة الزكجية، فصار التشريع اإلليي ىك مصدر تنظيـ ىذه  سبحانو فكضع دستكران 

الحياة، فأضفى عمييا مسحة مف القداسة، جعمت أفرادىا يشعركف بأنيـ مرتبطكف 
برباط يظممو الديف، فيقيماف أحكامو عف رضا كاختيار كطيب نفس كارتياح 

 ـ( ُِٖٗباؿ.)زينب رضكاف ، 
و كرحمتو أف خمؽ النساء ليتحقؽ كالمعنى: أم كمف آياتو الدالة عمى قدرت

الكفاؽ كيكتمؿ األنس، كجعؿ بيف الجنسيف المكدة أم المحبة، كالرحمة أم الشفقة 
ليتعاكف الجنساف عمى أعباء الحياة، كتدـك األسرة عمى أقكل أساس كأتـ نظاـ، كيتـ 

تو السكف كاالطمئناف كالراحة كاليدكء، فإف الرجؿ يمسؾ المرأة كيتعمؽ بيا إما لمحب
 ( ٗٔ/ُِـ ، ُُٗٗليا، أك لرحمتو بيا، بأف يككف ليا منو كلد.)الزحيمي ،

قاؿ تعالى:) كليف مثؿ الذم عمييف بالمعركؼ كلمرجاؿ عمييف درجة كاهلل عزيز 
 ( .ِِٖحكيـ()سكرة البقرة ، اآلية 

جاء في الحديث: )لك أمرت أحد أف يسجد ألحد ألمرت المرأة أف تسجد 
 ( .ُ/ُ، ق ٖٕٚلزكجيا()ابف ماجو ، 

 في ىذا التعبير المكجز ثالثة أحكاـ
األكؿ: لمنساء مف حقكؽ الزكجية عمى الرجاؿ، مثؿ ما لمرجاؿ عمييف، مثؿ 
حسف الصحبة كالمعاشرة بالمعركؼ كترؾ المضارة، كاتقاء كؿ منيما اهلل في اآلخر، 
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المرأتي كطاعة الزكجة لزكجيا، كتزييف كؿ منيما لآلخر، قاؿ ابف عباس إني أتزيف 
 كما تتزيف لي.

الثاني: إعفاؼ كؿ مف الزكجيف اآلخر بحسب الحاجة، ليستغني كؿ منيما مف 
التطمع إلى غيره، كيتكخى الكقت المناسب، كيعالج كؿه منيما نفسو باألدكية البلزمة 

 إذا شعر مف نفسو عجزان عف تأدية حؽ اآلخر.
القكامة كالكالية كتسيير  الثالث: لمرجاؿ درجة أم منزلة عمى النساء كىي درجة

 ( .ِّٖ/ِ، ُُْٖشؤكف األسرة )الزحيمي ، 
كلف تستطيعكا أف تعدلكا بيف النساء كلك حرصتـ فبل تميمكا كؿ )قاؿ تعالى:

 ( .ُِٗالميؿ فتذركىا كالمعمقة( )سكرة النساء ، اآلية 
كالمعنى: أم لف تطيقكا أييا الرجاؿ أف تسككا بيف نساءكـ كأزكاجكـ في حبيٌف 
بقمكبكـ حتى تعدلكا بينيٌف في ذلؾ فبل يككف في قمكبكـ لبعضيٌف مف المحبة مثؿ ما 
لصكاحبيا، ألف ذلؾ ما ال تمتمككنو كليس لكـ، كلك حرصتـ في تسكيتكـ بينيٌف في 
ذلؾ، أمر اهلل تعالى الرجاؿ بالعدؿ بيف أزكاجيٌف فيما استطاعكا العدؿ فيو بينيٌف مف 

ـ ُٖٖٗكر في ذلؾ بإيثار إحداىٌف عمى األخرل )الطبرم ، القسمة كالنفقة، كترؾ الج
 ،ْ/ُّّ.) 

جاء في الحديث: )الميـ إٌف ىذه قسمتي فيما أممؾ فبل تممني فيما تممؾ كال 
 ( .ِِٓ/ِق ،ِٕٓأممؾ()ابك داكد ،
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 المبحث الرابع

 اإلرشاد التربكم في أحكاـ الحدكد
 المطمب األكؿ: تعريؼ الحد

مي البكاب حدادان لمنعو الناس عف الدخكؿ، كسميت لغة: الحد ىك المنع، س
العقكبات حدكدان لككنيا مانعة مف ارتكاب أسبابيا كحدكد اهلل محارمو ألنيا ممنكعة 

(  كحدكد اهلل ُٕٖبدليؿ قكلو تعالى:)تمؾ حدكد اهلل فبل تقربكىا(،)سكرة البقرة ، اآلية 
عداه اإلنساف، كسميت حدكدان أيضان أحكامو أم ما حده اهلل كقدره، فبل يجكز أف يت

فبل  اهلل ألنيا تمنع عف التخطي إلى ما كراءىا بدليؿ قكلو تعالى:)تمؾ حدكد
 (  ِِٗتعتدكىا(.)سكرة البقرة ، اآلية 

 الحد في اصطبلح الجميكر: عقكبة مقدرة شرعان سكاء أكانت حقان هلل أـ لمعبد.
 المطمب الثاني: أنكاع الحدكد
كحد السرقة، كحد الحرابة أك قطع الطريؽ كحد شرب حد الزنا، كحد القذؼ، 

الخمر، كمنيـ مف أدخؿ قطع الطريؽ في مفيـك السرقة فمـ يعده، كمنيـ مف عٌد 
 القصاص كحد الردة.

 المطمب الثالث: الحكمة مف تشريع الحدكد
إف الحكمة مف تشريع ىذه الحدكد أك العقكبات ىك زجر الناس كردعيـ عف 

، كصيانة المجتمع عف الفساد كالتطير مف الذنكب. قاؿ ابف اقتراؼ تمؾ الجرائـ
تيمية: مف رحمة اهلل سبحانو كتعالى أف شرع العقكبات في الجنايات الكاقعة بيف 
الناس بعضيـ عمى بعض في النفكس كاألبداف كاألعراض كاألمكاؿ كالقتؿ كالجراح 

ف ىذه الجنايات غاية كالقذؼ كالسرقة، فأحكـ سبحانو كتعالى كجكه الزجر الرادعة ع
 ( ُْ/ٔـ ، ُٖٗٗاإلحكاـ )الزحيمي ، 

ككفى بذلؾ إرشادان كتربية ككعظان كأدبان حيث قاؿ تعالى في حد الزنا: ) الزانية 
كالزاني فاجمدكا كؿ كاحد منيما مائة جمدة كال تأخذكـ بيما رأفة في ديف اهلل إف كنتـ 
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ة مف المؤمنيف()سكرة النكر ، اآلية تؤمنكف باهلل كاليـك اآلخر كليشيد عذابيما طائف
(  مف جكانب اإلرشاد التربكم في اآلية الكريمة أنو سبحانو بدأ بتقديـ المرأة عمى ِ

الرجؿ ألكؿ مرة في أحكاـ الحدكد، كالجمد مائة جمدة، كما دعى سبحانو، لعدـ الرقة 
 كيؿ كالزجر.كالشفقة عمى الزناة، كأف يشيد الجمد طائفة مف المؤمنيف زيادة في التن

كفي حد القذؼ قاؿ تعالى: )كالذيف يرمكف المحصنات ثـ لـ يأتكا بأربعة شيداء 
فاجمدكىـ ثمانيف جمدة كال تقبمكا ليـ شيادة أبدا كأكلئؾ ىـ الفاسقكف()سكرة النكر ، 

(، كالذيف يقذفكف بالزنا النساء العفيفات المؤمنات، كخصيف بالذكر ألف ْاآلية 
ثبتكا جريمة الزنا بأربعة شيكد، فاجمدكىـ ثمانيف جمدة، كال تقبمكا قذفيف أشنع ثـ لـ ي

ليـ شيادة أبدان، ما لـ يتكبكا في رأم الجميكر، كعند أبي حنيفة إلى آخر العمر، 
( كفي حد السرقة  ُُُ/ُق،ُِِْكأكلئؾ ىـ الخارجكف عف طاعة اهلل)الزحيمي ،

اء بما كسبا نكاال مف اهلل كاهلل قاؿ تعالى: )كالسارؽ كالسارقة فاقطعكا أيدييما جز 
 (ّٖعزيز حكيـ( ) سكرة المائدة ، اآلية 

كفي حد الحرابة قاؿ تعالى:) إنما جزاء الذيف يحاربكف اهلل كرسكلو كيسعكف في 
األرض فسادا أف يقتمكا أك يصمبكا أك تقطع أيدييـ كأرجميـ مف خبلؼ أك ينفكا مف 

خرة عذاب عظيـ( )سكرة المائدة ، األرض ذلؾ ليـ خزم في الدنيا كليـ في اآل
 ( ّّاآلية

(  اختمؼ العمماء َِّ/ِـ ، ََِِ)ابف الجكزم ، .قاؿ صاحب زاد المسير: 
عمى ىذه العقكبة عمى الترتيب أـ عمى التخيير؟ فمذىب الحنابمة أنيا عمى الترتيب، 

ف أ خذكا الماؿ كلـ كأنيـ إذا قتمكا كأخذكا الماؿ، أك قتمكا كلـ يأخذكا، قيتمكا كصمبكا، كا 
ف لـ يأخذكا الماؿ نيفكا، كنمحظ أف الشارع  يقتمكا، قطعت أيدييـ كأرجميـ مف خبلؼ، كا 

 الكريـ قد رتب العقكبات عمى حسب الجنايات تربية كردعان كزجران.
قاؿ تعالى في حد القتؿ: )كما كاف لمؤمف أف يقتؿ مؤمنا ( )سكرة المائدة ، 

يات في اآلية الكريمة. كقاؿ تعالى: ) كمف يقتؿ (. كنجد أيضان تنكع الدٌ ِٗاآلية 
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مؤمنا متعمدا فجزاؤه جينـ خالدا فييا كغضب اهلل عميو كلعنو كأعد لو عذابان عظيما 
 (ِٗ(.)سكرة النساء ، اآلية 

ىذه اآلية مف اآليات المشكمة في الفيـ في القرآف الكريـ، فقد اختمؼ العمماء 
تؿ المؤمف عمدان في النار كالمعتزلة كمنيـ مف في معناىا فاآلية نصت عمى خمكد قا

 خصيا عمى القاتؿ الذم لـ يتب.
قاؿ تعالى:)كلكـ في القصاص حياة يا أكلي األلباب لعمكـ تتقكف(.)سكرة البقرة 

(  كالحياة التي في ُٓٗ/ُـ ،ُِٗٗسيد قطب ،(( قاؿ صاحب الظبلؿُٕٗ، اآلية 
ة االبتداء، فالذم يكقف أنو يدفع القصاص تنبثؽ مف كؼ الجناة عف االعتداء ساع

حياتو ثمنان لحياة مف يقتؿ، جديره بو أف يتركل كيفكر كيتردد، كما تنبثؽ مف شفاء 
صدكر أكلياء الدـ عند كقكع القتؿ بالفعؿ. كفي القصاص حياة عمى معناىا األشمؿ 

اف األعـ، فاالعتداء عمى حياة فرد، اعتداء عمى الحياة كميا، كاعتداء عمى كؿ إنس
حي، يشترؾ مع القتيؿ في سمة الحياة، فإذا كؼ القصاص الجاني عف إزىاؽ حياة 
كاحدة، فقد كفو عف االعتداء عمى الحياة كميا، ككاف في ىذه الكؼ حياة، حياة 

 مطمقة ال حياة فرد كال حياة أسرة كال حياة جماعة بؿ حياة.
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 المبحث الخامس
كرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ ككجكب اإلرشاد التربكم في األدب مع اهلل تعالى 

 محبتيما
إف محبة اهلل كرسكلو مف أعظـ كاجبات اإليماف كأكبر أصكلو كأجٌؿ قكاعده، بؿ 
ىي أصؿ كؿ عمؿ مف أعماؿ اإليماف كالديف، كما إٌف التصديؽ بو أصؿ كؿ قكؿ 
مف أقكاؿ اإليماف كالديف، ليس في الكجكد ما يستحؽ أف يحب لذاتو مف كؿ كجو إال 
اهلل تعالى، ككؿ ما يحب سكاه فمحبتو تبع لحبو، فإف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 
إنما يحب ألجؿ اهلل، كيطاع ألجؿ اهلل، كيتبع ألجؿ اهلل)ابف تيمية ، الفتاكل 

،َُ/ْٔٗ) 
قؿ إف كنتـ تحبكف اهلل فاتبعكني يحببكـ اهلل(.)سكرة اؿ عمراف ، )قاؿ تعالى:

 (ُّاآلية 
آلية الكريمة أٌف نصارل نجراف قالكا، إنما نقكؿ ىذا في كرد في سبب نزكؿ ا

عيسى حبان هلل كتعظيمان لو، فنزلت ىذه اآلية ذكره ابف إسحؽ )ابف الجكزم ، 
(  كأخرج البخارم كمسمـ بسندييما عف أنس قاؿ: قاؿ النبي صمى ٖٗ/ُق ، ُِِْ

ده كالناس اهلل عميو كسمـ: )ال يؤمف أحدكـ حتى أككف أحٌب إليو مف كالده ككل
 ( . ُِ/ُق ، ُِِْأجمعيف( )البخارم ،

قاؿ تعالى:) فبل كربؾ ال يؤمنكف حتى يحكمكؾ فيما شجر بينيـ ثـ ال يجدكا 
( ،قاؿ سيد ٓٔفي أنفسيـ حرجا مما قضيت كيسممكا تسميما()سكرة النساء ، اآلية 

ق( ىذه حقيقة كمية مف حقائؽ اإلسبلـ، جاءت في صكرة  ُّٕٖ - ُِّْقطب:)
مؤكد، مطمقة مف كؿ قيد، كليس ىناؾ مجاؿ لمكىـ أك اإليياـ بأف تحكيـ  قسـ

الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ىك تحكيـ لشخصو، فالتنظر نفس أيف ىي مف 
اإلسبلـ، كأيف ىي مف اإليماف، قبؿ ادعاء اإلسبلـ كادعاء اإليماف.)قطب ، ظبلؿ 

 (ٕٗٔ/ِالقراف ، 
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تقدمكا بيف يدم اهلل كرسكلو كاتقكا اهلل إف اهلل قاؿ تعالى: ) يا أييا الذيف آمنكا ال 
 (.ُسميع عميـ( )سكرة الحجرات ، اآلية 

ىػ( ، ىذه اآلية أصؿ في ترؾ التعرض ألقكاؿ ُٕٔ - ََٔقاؿ القرطبي:)
يجاب اتباعو كاالقتداء بو ككذلؾ قاؿ النبي صمى اهلل  النبي صمى اهلل عميو كسمـ كا 

فميصؿ بالناس(، فقاؿ عائشة لحفصة رضى اهلل عميو كسمـ في مرضو: )مركا أبابكر 
نو متى يقـك  عنيما قكلي لو أف أبابكر رجؿ أسيؼ )بمعنى سريع البكاء كالحزف ( كا 
مقامؾ ال يسمع الناس مف البكاء، فمر عمر فميصؿ بالناس فقاؿ صمى اهلل عميو 

 (، )مركا أبابكر فميصؿَِّ/ُٔكسمـ: )إنكف ألنتٌف صكاحب يكسؼ() القرطبي ، 
(، قاؿ القسطبلئي: أم مثميٌف في إظيار ُّّ/ُق ، ُِِْبالناس()البخارم ،

خبلؼ ما في الباطف، فإف عائشة أظيرت أف سبب إرادتيا صرؼ اإلمامة عف 
الصديؽ لككنو ال يسمع المأمكميف القراءة لبكائو، كمرادىا زيادة عمى ذلؾ ىك أال 

حيف استدعت النسكة كأظيرت ليٌف يتشاءـ الناس بو، كىذه مثؿ زليخا )امرأة العزيز( 
 اإلكراـ بالضيافة، كغرضيا أف ينظرف إلى حيسف يكسؼ كيعذرنيا في محبتو.

كقاؿ تعالى:) يا أييا الذيف آمنكا ال ترفعكا أصكاتكـ فكؽ صكت النبي كال 
تجيركا لو بالقكؿ كجير بعضكـ لبعض أف تحبط أعمالكـ كأنتـ ال تشعركف()سكرة 

 .(ِالحجرات ، اآلية 
كقاؿ تعالى أيضان في كجكب األدب مع الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كذـ 
المخالفيف:)إف الذيف يغضكف أصكاتيـ عند رسكؿ اهلل أكلئؾ الذيف امتحف اهلل قمكبيـ 
لمتقكل ليـ مغفرة كأجر عظي، إف الذيف ينادكنؾ مف كراء الحجرات أكثرىـ ال 

 (.ْ، ّيعقمكف( )سكرة الحجرات ، اآلية 
عالى: ) ال تجد قكما يؤمنكف باهلل كاليـك اآلخر يكادكف مف حاد اهلل كقاؿ ت

( تبيف ىذه اآلية كترشد إلى أٌف مكدة الكفار تقدح ِِكرسكلو()سكرة المجادلة ، اآلية 
ف كاف أباه أك ابنو أك أحدان  في صحة اإليماف، كأٌف مف كاف مؤمنان لـ يكاؿ كافران كا 
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نزاؿ ىذا النكر الكضئ في جكانب حياتنا كميا  مف عشيرتو، فما أحكجنا إلى تطبيؽ كا 
 أفرادان كشعكبان كدكالن.

خكانكـ كأزكاجكـ كعشيرتكـ كأمكاؿ  قاؿ تعالى:)قؿ إف كاف آباؤكـ كأبناؤكـ كا 
اقترفتمكىا كتجارة تخشكف كسادىا كمساكف ترضكنيا أحب إليكـ مف اهلل كرسكلو 

هلل ال ييدم القـك الفاسقيف()سكرة كجياد في سبيمو فتربصكا حتى يأتي اهلل بأمره كا
 (.ِْالتكبة ، اآلية 

ما انسبلخ  إف ىذه العقيدة ال تحتمؿ ليا في القمب شريكان، فإما تجرد ليا كا 
عنيا، كليس المطمكب أف ينقطع المسمـ عف األىؿ كالعشيرة كالزكج كالكلد كالماؿ 

ة، كبل إنما تريد ىذه كالعمؿ كالمتاع كالمٌذة، كال أف يترىبف كيزىد في طيبات الحيا
العقيدة أف يخمص ليا القمب كيخمص ليا الحب، كأف تككف ىي المسيطرة كالحاكمة، 
ـٌ ليا ىذا فبل حرج عندئذ أف يستمتع المسمـ بكؿ  كىي المحركة كالدافعة، فإذا ت
طيبات الحياة، عمى أف يككف مستعد لنبذىا كميا في المحظة التي تتعارض مع 

ؽ الطريؽ ىك أف تسيطر العقيدة أك يسيطر المتاع.         مطالب العقيدة، كمفر 
 ( .ُُٓٔ/ّق، ُّٖٓ)سيد قطب ، 
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 المبحث السادس
 اإلرشاد التربكم في جممة مف اآلداب العامة

قاؿ تعالى:) يستخفكف مف الناس كال يستخفكف مف اهلل كىك معيـ إذ يبيتكف ما 
 (.َُٖكرة النساء ، اآلية ال يرضى مف القكؿ ككاف اهلل بما يعممكف محيطا ()س

كالمعنى: يستتر المنافقكف مف الناس حذران مف الفضيحة، كال يستتركف عند فعؿ 
المعصية مف اهلل ألف اهلل عالـ بكؿ شيء، فإف فعمكا شيئان لـ يخؼ عميو تعالى، كاهلل 
عالـ بيـ كبجميع أعماليـ السرية كالجيرية حيث يدبركف بميؿ كيخططكف لما ال 

 مف الرأم الذم اتفقكا عميو، ككاف اهلل مطمعان عمى أعماليـ كمجازييـ يرضاه اهلل
 (.ٕٗق ، ُُْٓعمييا.)الكاحدم ، الكجيز ، 

(.، أم ال تخافكف ُّقاؿ تعالى:)ما لكـ ال ترجكف هلل كقارا()سكرة نكح ، اآلية 
ق ُِْْهلل عظمتو ككبرياءه كىك القاىر فكؽ عباده )الجزائرم ،ايسر التفاسير، 

(  جاءنا الحديث: )قاؿ فاخبرني عف اإلحساف قاؿ أف تعبد اهلل كأنؾ تراه َّٓ/ُ،
 ( .ّٔ/ُق ،ُِٔفإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ()مسمـ ،الصحيح، 

قاؿ تعالى:)كمف أحسف قكال ممف دعا إلى اهلل كعمؿ صالحا كقاؿ إنني مف 
 (.ّّالمسمميف()سكرة فصمت ، اآلية 

ى تنفقكا مما تحبكف كما تنفقكا مف شيء فإف كقاؿ تعالى: ) لف تنالكا البر حت
 (ِٗاهلل بو عميـ()سكرة آؿ عمراف ، اآلية 

جاء أبك طمحة إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كقاؿ: يا رسكؿ اهلل إف أحب 
نيا صدقة هلل أرجك بيا برىا كذخرىا عند اهلل تعالى، كضعيا يا  أمكالي إلٌي بيرحاء كا 

، فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: )بخ بخ ذاؾ ماؿه رابح رسكؿ اهلل حيث أراؾ اهلل
ق ُِِْكقد سمعت كأنا أرل أف تجعميا في األقربيف(.)البخارم ،الصحيح ، 

،ِ/ُُٗ.) 
كقاؿ تعالى: )يا أييا الذيف آمنكا ال تدخمكا بيكت النبي إال أف يؤذف لكـ إلى 

ـ فانتشركا كال مستأنسيف طعاـ غير ناظريف إناه كلكف إذا دعيتـ فادخمكا فإذا طعمت
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ذا  لحديث إف ذلكـ كاف يؤذم النبي فيستحيي منكـ كاهلل ال يستحيي مف الحؽ كا 
سألتمكىف متاعا فاسألكىف مف كراء حجاب ذلكـ أطير لقمكبكـ كقمكبيف كما كاف لكـ 
أف تؤذكا رسكؿ اهلل كال أف تنكحكا أزكاجو مف بعده أبدا إف ذلكـ كاف عند اهلل 

(، ليذه اآلية عدة أسباب نزكؿ غير أف المشيكر ّٓاألحزاب ، اآلية عظيما()سكرة 
منيا كرد عف عركة عف عائشة قالت: إف أزكاج رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كٌف 
يخرجف بالميؿ إذا تبرزف إلى المناصع )ىك صعيد أفيح(، ككاف عمر رضي اهلل عنو 

فمـ يكف رسكؿ اهلل صمى اهلل يقكؿ لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أحجب نساءؾ، 
عميو كسمـ ليفعؿ، فخرجت سكدة بنت زمعة زكج رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
ككانت امرأة طكيمة، فناداىا عمر بصكتو األعمى، قد عرفناؾ يا سكدة حرصان عمى 

ق َُِْأف ينزؿ الحجاب، قالت: فأنزؿ اهلل الحجاب)ابف كثير ،تفسير القراف ،
،ٔ/ّْٓ .) 

(، ٔالى)النبي أكلى بالمؤمنيف مف أنفسيـ كأزكاجو أمياتيـ( )األحزاب: قاؿ تع
ىػ( ركل أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ لما أراد غزكة تبكؾ ّْٓقاؿ ابف العربي: )

أمر الناس بالخركج، فقاؿ قكـ: نستأذف آباءنا كأمياتنا، فأنزؿ اهلل تعالى فييـ اآلية، 
أمياتيـ، كلسف ليف بأميات كلكف أنزلف كفي ركاية عكرمة ىك أبكىـ كأزكاجو 

منزلتيٌف في الحرمة، كما يقكؿ في المجاز، زيد الشمس، كحاتـ البحر، قاؿ 
تعالى:)كال أف تنكحكا أزكاجو مف بعده أبدا إف ذلكـ كاف عند اهلل عظيما ( )سكرة 

 (. ّٓاألحزاب،اآلية 
اتو، فقد فكؿ مف طمؽ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كتخمى عنيا في حي

اختمؼ في ثبكت ىذه الحرمة بينو كبينيف، فقيؿ ىي لف دخؿ بيا دكف مف فارقيا قبؿ 
الدخكؿ، ىذا كقد ىـٌ عمر رضي اهلل عنو برجـ امرأة فارقيا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 
كسمـ فنكحت بعده فقالت لو: كلـ؟ كما ضرب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حجابان 

 (ُْٓ/ّـ ،ََِٖنيف، فكؼ عنيا )ابف العربي ،احكاـ القرآف ، كال ديعيت أـ المؤم
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قاؿ تعالى:)يا أييا الذيف آمنكا ال تدخمكا بيكتا غير بيكتكـ حتى تستأنسكا 
كتسممكا عمى أىميا ذلكـ خير لكـ لعمكـ تذكركنفإف لـ تجدكا فييا أحدا فبل تدخمكىا 

ف قيؿ لكـ ارجعكا فارجعكا ىك أزكى لكـ كاهلل بما تعممكف عميمميس  حتى يؤذف لكـ كا 
عميكـ جناح أف تدخمكا بيكتا غير مسككنة فييا متاع لكـ كاهلل يعمـ ما تبدكف كما 

(  كرد في سبب نزكؿ اآلية الكريمة أف امرأة ِٗ، ِٕتكتمكف( )سكرة النكر ، اآليات 
مف األنصار جاءت إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقالت: يا رسكؿ اهلل إني 

في بيتي عمى حاؿ ال أحب أف يراني عمييا أحد، فبل يزاؿ يدخؿ عمٌي رجؿه مف  أككف
أىمي، فنزلت ىذه اآلية، فقاؿ أبكبكر بعد نزكليا يا رسكؿ اهلل أفرأيت الخانات 
كالمساكف التي ليس فييا ساكف فنزؿ قكلو تعالى: )ليس عميكـ جناح أف تدخمكا بيكتا 

 (ِٗغير مسككنة( )سكرة النكر ، اآلية 
ذا بمغ األطفاؿ منكـ الحمـ فميستأذنكا كما استأذف الذيف مف قبميـ  قاؿ تعالى:) كا 

(، كقاؿ تعالى:)ليس ٗٓكذلؾ يبيف اهلل لكـ آياتو كاهلل عميـ حكيـ(  )سكرة النكر،اآلية
عمى األعمى حرج كال عمى األعرج حرج كال عمى المريض حرج كال عمى أنفسكـ أف 

آبائكـ أك بيكت أمياتكـ أك بيكت إخكانكـ أك بيكت أخكاتكـ تأكمكا مف بيكتكـ أك بيكت 
أك بيكت أعمامكـ أك بيكت عماتكـ أك بيكت أخكالكـ أك بيكت خاالتكـ أك ما ممكتـ 
مفاتحو أك صديقكـ ليس عميكـ جناح أف تأكمكا جميعا أك أشتاتا فإذا دخمتـ بيكتا 

يبيف اهلل لكـ اآليات لعمكـ  فسممكا عمى أنفسكـ تحية مف عند اهلل مباركة طيبة كذلؾ
( ، جاءت اآلية صريحة ككاضحة كشاممة في جكاز ُٔتعقمكف()سكرة النكر، اآلية 

دخكؿ ىذه البيكت كجكاز األكؿ كنحكه، قاؿ تعالى: ) قؿ لممؤمنيف يغضكا مف 
كقؿ لممؤمنات  أبصارىـ كيحفظكا فركجيـ ذلؾ أزكى ليـ إف اهلل خبير بما يصنعكف

ف كيحفظف فركجيف كال يبديف زينتيف إال ما ظير منيا يغضضف مف أبصارى
كليضربف بخمرىف عمى جيكبيف كال يبديف زينتيف إال لبعكلتيف أك آبائيف أك آباء 
بعكلتيف أك أبنائيف أك أبناء بعكلتيف أك إخكانيف أك بني إخكانيف أك بني أخكاتيف أك 

مف الرجاؿ أك الطفؿ الذيف  نسائيف أك ما ممكت أيمانيف أك التابعيف غير أكلي اإلربة
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لـ يظيركا عمى عكرات النساء كال يضربف بأرجميف ليعمـ ما يخفيف مف زينتيف كتكبكا 
(  بيذه ُّ-َّإلى اهلل جميعا أيو المؤمنكف لعمكـ تفمحكف( )سكرة النكر، اآليات

اآليات شرع الحجاب كاألمر بغض البصر فبل ينظر الرجؿ لممرأة كال تنظر المرأة 
إال لضركرة كما جاء في كتب الفقو، قاؿ تعالى:) كقؿ اعممكا فسيرل اهلل لمرجؿ 

عممكـ كرسكلو كالمؤمنكف كستردكف إلى عالـ الغيب كالشيادة فينبئكـ بما كنتـ 
 (.َُٓتعممكف( )سكرة التكبة، اآلية 

 ما أكثر جكانب اإلرشاد كالتربية في ىذا القرآف الكريـ.
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:الخاتمة  

 ىـ النتائج كالتكصيات.الخاتمة كتشتمؿ عمى أ
 أكالن: النتائج:

( يفكؽ المنيج اإلرشادم التربكم القرآني، جميع المناىج التي يضعيا البشر ُ)
 مف قبؿ كمف بعد.

( إف الرسكؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ صاحب شخصية فذة فيك المرشد ِ)
 كالمعمـ كالمربي كالقائد القدير عمى مر التاريخ.

كم اإلرشادم القكيـ ىك مف خصائص ىذه األمة ( إف المنيج التربّ)
 اإلسبلمية.

 ثانيان: التكصيات:
ياكـ بتقكل اهلل سبحانو كتعالى كغرس ىذه القيـ التربكية ُ) ( أكصي نفسي كا 

 في الناشئة في مراحؿ التعميـ المختمفة كدكر اإلرشاد مف الميد إلى المحد.
 في القكؿ كفي العمؿ. ( البد لممصمح كالمربي أف يككف القدكة كالمثاؿِ)

 ( تفعيؿ مؤسسات األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر صيانة لمفرد كالمجتمع.ّ)
 :اليكامش

/ ، أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػػد بػػػػف عمػػػػي الفيكمي،المصػػػػػباح المنيػػػػر، دار الحػػػػديث، الطبعػػػػػة ُ
 .ُّٗـ، صَََِاألكلى، 

 .ُّّ/ نفس المرجع، صِ
ىبػػػة، الطبعػػػة الحاديػػػة عشػػػػر، / منػػػاع القطػػػاف، مباحػػػث فػػػي عمػػػـك القػػػرآف، مكتبػػػة ك ّ

 .ُٓـ، صَََِ
/ االلكسػػػػي ، ركح المعػػػػاني فػػػػي بيػػػػاف القػػػػرآف العظػػػػيـ كالسػػػػبع المثػػػػاني، دار الفكػػػػر، ْ

 .ُُٔ، صْـ، جػُْٗٗ
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/ ابػػف تيميػػة ، مجمػػكع فتػػاكل شػػيخ اإلسػػبلـ، مكتبػػة المتنبػػي الػػدماـ، المممكػػة العربيػػة ٓ
 السعكدية.

، ُـ، جػػُّٗٗالحػديث، الطبعػة السادسػة، / ابف كثير ، تفسير القػرآف العظػيـ، دار ٔ
 .ّٖص

/ حجػػػػازم، محمػػػػد محمػػػػكد حجػػػػازم ، التفسػػػػير الكاضػػػػح، ، دار التفسػػػػير، الزقػػػػازيؽ، ٕ
 .َُٕ، صُجػ

/ الزمخشرم ،الكشاؼ عف حقػائؽ التنزيػؿ كعيػكف األقاكيػؿ فػي كجػكه التأكيػؿ، ، دار ٖ
 .ُُ، صّـ، جػََِٔالفكر، 

اعيػػػػة فػػػػي الفكػػػػر اإلسػػػػبلمي، دار المعػػػػارؼ / ، د. زينػػػػب رضػػػػكاف ، النظريػػػػة االجتمٗ
 . )بتصرؼ(.ُْٓـ، صُِٖٗمصر، الطبعة األكلى، 

ـ، ُُٗٗ/ أ. د. كىبػػػة الزحيمػػػي، التفسػػػير المنيػػػر، ، دار الفكػػػر، الطبعػػػة األكلػػػى، َُ
 .ٗٔ، صُِجػ
 .ُِٖٓ، كتاب النكاح حديث رقـ، ُ/ ابف ماجو،السنف ، جػُُ
 .ِّٖ، ُ/ الزحيمي ، التفسير المنير، جػُِ
 .ُّّ، صْـ، جػُٖٖٗ/ الطبرم ، جامع البياف، دار الفكر، ُّ
( كابػػػػػف ماجػػػػػو، السػػػػػنف َُُْ( كالترمػػػػػذم السػػػػػنف )ُِّْ/  أبػػػػػك داكد ، السػػػػػنف )ُْ
 ( كضعفو األلباني.ُُٕٗ)
ـ، ُٖٗٗ/ كىبػػو الزحيمػػي ، الفقػػو اإلسػػبلمي كادلتػػو ، دار الفكػػر، الطبعػػة الثالثػػة، ُٓ

 .ُْ، صٔجػ
 .ُّٓـ، صُٔٗٗفسير الكجيز، ، دار الفكر، /  كىبة الزحيمي،التُٔ
ـ، ََِِ/ ابػػػف الجػػػكزم ، زاد المسػػػير فػػػي عمػػػـ التفسػػػير، ، دار الكتػػػب العمميػػػة، ُٕ

 .  َِّ، صِجػ
ـ، ُِٗٗ/ سػػيد قطػػب، فػػي ظػػبلؿ القػػرآف، دار الشػػركؽ، الطبعػػة السػػابعة عشػػر، ُٖ

 . )بتصرؼ(ُٓٗ، صُجػ
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 .ْٗٔص، ٖ/ ابف تيمية ، انظر: فتاكل شيخ اإلسبلـ، جػُٗ
 .ُّٖ، صُ/  ابف الجكزم ، زاد المسير في عمـ التفسير، جػَِ
، كتاب اإليماف، باب حب الرسكؿ صمى اهلل عميػو ُ/  البخارم الصحيح )فتح( جػُِ

 .ُْكسمـ، حديث رقـ 
 .ٔٗٔ، صّ/  سيد قطب ، في ظبلؿ القرآف، جػِِ
 .ِِّ، صٗ/ القرطبي ، الجامع ألحكاـ القرآف،، مكتبة اإليماف، جػِّ
 / أسيؼ: أم سريع البكاء كالحزف، كقيؿ ىك الرقيؽ.ِْ
 (.َِْ(، كمسمـ في الصبلة، )ّّْٖ/ البخارم الصحيح، في األنبياء )ِٓ
 )بتصرؼ(. ُُٓٔ، صّ/  سيد قطب ، في ظبلؿ القرآف، جػِٔ
 .ٕٗ/  الكاحدم ، التفسير الكجيز، صِٕ
 .ُْْٖ، صِالحكـ، جػ/ أبكبكر الجزائرم ، أيسر التفاسير، ، مكتبة العمـك ك ِٖ
/  مسمـ الصحيح ، كتاب اإليماف، بػاب بيػاف اإليمػاف كاإلسػبلـ كاإلحسػاف، حػديث ِٗ

 (.ُرقـ )
، كتػاب الزكػاة، بػاب الزكػاة عمػى األقػارب، حػديث ٕ/  البخارم صحيح ، )فتح( جػَّ

، كتاب الزكاة، بػاب فضػؿ النفقػة، حػديث ٕ، كمسمـ )بشرح النككم(، جػُُْٔرقـ 
 (.ِْرقـ )

 / المناصع، كىك صعيد أفيح.ُّ
ـ، ُّٗٗ/  ابػػػف كثيػػػر ، تفسػػػير القػػػرآف العظػػػيـ، دار الحػػػديث، الطبعػػػة السادسػػػة، ِّ

 .ْٖٓ، صّجػ
، ّـ، جػػػََِٖ/ ابػف العربػػي، أحكػػاـ القػػرآف، دار الكتػب العمميػػة، الطبعػػة الرابعػػة، ّّ

 .ُْٓص
 .ّٕٓ، صٓ(ابف الجكزم ، زاد المسير، جػُ)
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 المصادر كالمراجع:
 آف الكريـ.القر 
 ـ.ََِٖابف العربي ، أحكاـ القرآف، ، دار الكتب العممية، الطبعة الرابعة،  (ُ)
 أبكبكر جابر الجزائرم ، أيسر التفاسير، ، مكتبة العمـك كالحكـ، )بدكف(. (ِ)
 ـ.ُّٗٗابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، دار الحديث، الطبعة السادسة،  (ّ)
كالشػػريعة كالمػػنيج، د. ، دار الفكػػػر،  كىبػػة الزحيمػػي، التفسػػير المنيػػر فػػي العقيػػدة (ْ)

 ـ.ُُٗٗالطبعة األكلى، 
 د. محمد محمكد حجازم ، التفسير الكاضح، ، دار التفسير، الزقازيؽ. (ٓ)
 ـ.ُٔٗٗالكاحدم،التفسير الكجيز، ، دار الفكر،  (ٔ)
 القرطبي ، الجامع ألحكاـ القرآف، ، مكتبة اإليماف، )بدكف(. (ٕ)
 ـ.ُٖٖٗالطبرم ، جامع البياف، دار الفكر،   (ٖ)
 ـ.ُْٗٗاأللكسي ، ركح المعاني ، دار الفكر،  (ٗ)
 ابف الجكزم ، زاد المسير في عمـ التفسير، ، دار الكتب العممية، )بدكف(. (َُ)
ابف ماجة ، ، ابف ماجة أبكعبداهلل محمدبف يزيدالقزكيني،كماجة اسمأبي ق  (ُُ)

حيإِّيزيد )المتكفى:  ء ىػ(، سنف ابف ماجو ، تحقيؽ: محمد فؤادعبدالباقي،دارا 
 فيصؿ عيسى البابي الحمبي، )بدكف(.–الكتب العربية

ابك داكد ، أبكداكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شدادبف  (ُِ)
ىػ(،سنف أبي داكد،  تحقيؽ: محمد ِٕٓعمركاألزدم السًِّجٍستاني )المتكفى: 

 بيركت، )بدكف(. –محيي الدم نعبدالحميد،المكتبةالعصرية،صيدا 
بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الترمذم ، ، محمد  (ُّ)

ىػ(،سنف الترمذم، شركة مكتبة ِٕٗالضحاؾ،الترمذم،أبكعيسى )المتكفى: 
 -ىػ  ُّٓٗمصر، الطبعةالثانية،  –كمطبعة مصطفى البابي الحمبي 

 ـ.ُٕٓٗ
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البخارم ، محمدبف إسماعيؿ أبكعبداهلل البخارم الجعفي، صحيح البخارم،  (ُْ)
دارطكؽ النجاة )مصكرةعف السمطانية  تحقيؽ: محمد زىير بف ناصرالناصر،

 ق.ُِِْبإضافة ترقيـ محمد فؤادعبدالباقي(، الطبعةاألكلى، 
ىػ(، صحيح ُِٔ، مسؿ بف الحجاج أبكالحسف القشيرم النيسابكرم )المتكفى:  (ُٓ)

حياء التراث العربي   بيركت. –مسمـ تحقيؽ: محـ دفؤاد عبدالباقي، دارا 
لتو، ، دار الفكر، الطبعة الثالثة، د. كىبة الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأد (ُٔ)

 ـ.ُٖٗٗ
سيد قطب ، في ظبلؿ القرآف ، دار الشركؽ، الطبعة السادسة عشر،  (ُٕ)

 ـ.ُِٗٗ
الزمخشرم ،، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار  (ُٖ)

ىػ( ، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ، الناشر: دار ّٖٓاهلل )المتكفى: 
 ىػ َُْٕ -، الطبعة: الثالثة بيركت  –الكتاب العربي 

مناع القطاف ، مباحث في عمـك القرآف ، مكتبة كىبة، الطبعة الحادية عشر،  (ُٗ)
 ـ.َََِ

 ابف تيمية ، مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ، مكتبة المتنبي، الدماـ. (َِ)
 ـ.َََِالفيكمي ، المصباح المنير، دار الحديث، الطبعة األكلى،  (ُِ)
في الفكر اإلسبلمي، دار المعارؼ،  د. زينب رضكاف،النظرية االجتماعية (ِِ)

 ـ.ُِٖٗالطبعة األكلى، 
 

 

 
                                                           

 


