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 المقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على النبي الرسول  يعلم،الحمد هلل الذي علم بالقلم علم االنسان مالم 

وبعد ... الكرام ...وصحبه المعلم والنور المبارك واله االطهار   

يسعى االنسان في حركة حياته لكسب المعرفة وكشف االسرار لتطوير وتنمية الحياة ولكن اثمن من المعرفة 
هو التصميم على ان نعرف ، وخير العلوم والمعارف هي تلك التي يتقرب بها االنسان الى ربه من خالل 

م افات تنال االحترام والتقدير بغض النظر عن التخصص والتتقدخدمة االنسان واالنسانية ، وكل العلوم والثق
االمة اال بتفاعل عالم االفكار مع عالم االشياء وعالم االشخاص النتاج القوة التي تتحرك بها القدرات نحو 

فعل مع غاية وجود االنسان كخليفة في االرض ولعمارتها  وب ا  ة تصلح للعيش بكل مقوماته متناسببناء بيئ
راكم المعرفي وتبادل الخبرات وتساند الجهود البشرية وتشابكها تتقدم االمة وتنهض نحو حياة سعيدة الت

 ورفاهية وتنمية.

من المعلوم ان السعي لنيل تخصص معرفي او شهادة او اي مسمى امرا محمود  ، ولكن االفضل ان 
يقية . لذا نجد ان الكثير قد يتمكن من يحمل الشهادة او التخصص او الموقع من مضمون المعرفة الحق

يملك شهادة عليا او مستوى معين ولكنه اليملك الفكر البحثي او العلمي الديناميكي الذي يمكنه من االضافة 
وتحريك االشياء بوعي والغور في المشاكل والمستجدات وايجاد المعالجات المناسبة والواقعية . من هذا 

كفؤ  اجرائيا   او ا  ل قد يكون موظفا تقليدييكون باحثا ومفكر بليس كل متعلم يستطيع ان ان نخلص الى 
 ولكن ليس له في مجال البحث العلمي مكانا متميزا.

جهود العلمية لوالذي دفعني الى التقديم لهذا الكتاب دوافع كثيرة منها انني كاتب وباحث احب واحترم كل ا
ا يبدء مما قد اليرى والجهود قد التظهر ثمراتهجمها وتخصصها ودورها الن كبير الشئ حواثمنها مهما كان 

 بزمنها بل بالتراكم والتفاعل مع الجهود االخرى.

الجانب االخر اني ممن يحثون على ان تجمع البحوث والدراسات في صيغ معينة تسهل من تناولها 
جربة ان الكثير تفنية يمكن للباحثين االستفادة منها ، وخصوصا بفعل ال والوصول اليها اوتقريبها بادوات

من الدراسات واالطاريج القيمة واالبحاث ظلت حبيسة االدراج والمكتبات او االرشيف او الخزن مما يصعب 
االستفادة منها او ما يحصل عليها من سوء االرشفة او الخزن . لهذا جاءت فكرة تجميع البحوث في دفة 

 عرفة وتهئية قاعدة للدراسات السابقة .كتاب تساهم في دعم حركة البحث العلمي وتحريك ادوات الم



ون ويعمل ورغبته وامكانياته في ان يك والسبب االخر الذي يكمن في التقديم هو معرفتي بشخصية المؤلف
ضمن مجاالت البحث ويملك من القدرة المعرفية واخالقيات البحث وااللتزام بالمعايير والشعور باالنتماء 

ها في ، رغم التحديات التي يواجهبكل االتجاهاتالخرين ونشر المعرفة والمساهمة في تطوير ذات نفسه وا
بيئة العمل اومن البعض الذين كطبيعتهم الينتجون واليفرحون لغيرهم ان ينتج بل من سوء دواخلهم انهم 

يطمسون جهودهم ال الي شئ سواء انهم اليستطيعون واليملكون الالقدرة  يقزمون اعمال االخرين ويثلمون او
 الرببة وال المهارة ، ماذا نفعل لكل منا حظه بالحياة فالحسد يقتل صاحبه بل يجعله اكثر تدهورا ، اما وال

رين منين والمفكؤ خرين مثلما يحب لنفسه وهذا هو خلق العلماء والمن يحب لآلكان ينبغي ان نكون مم
مة الناس او خدمة الناس السائرون على درب الحقيق والبحث ، الن الحكمة تقول ان معرفة تاتي من خد

 قرب من هللا.تتودي حتما لل

اخير نقدم هذا الجهد المتواضع والبسيط في عالم التراكم العلمي والمعرفي كجزء من المساهمة في بناء 
االمة ونهضتها وصوال للحقيقة وانسانية االنسان وكرامته وتحقيق غاية وجوده . اسال هللا سبحانه وتعالى 

 الكريم.لوجهه ان يتقبله خالصا 

 واخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين
 

 

محمد عبود مالدكتور: سال  
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