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 ضرورات عرض وتحليل التطور التاريخي للمحاسبة لبناء نظريتها:   2-1

تشكل خطوات بناء نظرية المحاسبة إحدى أهم الصعوبات التي تواجه فالسفةة المحاسفبة ومةكريهفاه فهفي أساسفا  جف ء 
قفم جفدلها  من مشكالت منجية البحث العلمي في المحاسبةه غير أن فلسةة العلم أخرجت المدارس الةلسةية التقليديفة مفن ع

وفسففحت المجففال أمففام البففاحثين للبحففث عففن الحقففايق بهيففة طريقففة يقبلهففا المنطففق  دون التقيففد بففالقيود التففي وضففعتها تلفف  
 المدارسه

ج ء من هذه الحقايق موجود في التاريخ الذي ال يمكفن مالحظتفه أو اختبفاره تجريبيفاه كمفا ال يمكفن الوثفوق بو ايعفه  
د احتمال أن يكون العامل الذاتي  د أّثر في توثيق حقايق الوا عه لكن إعمال المنطفق عنفد كما سردها كاتبوها  بسبب وجو

دراسة التطور التاريخي وتحليلفه  يمكفن أن يسفهم ففي كشفئ حقفايق و فايع الف من الماضفي وففي ربفط الحقفايق المكتشفةة 
 لمام الجيد بالظاهرة موضو  الدراسةهلتشكل إطارا معرفيا متجانسا يحمل في داخله معارئ علمية سليمة  ويمّكن من اإل

والمحاسبة رغم حداثتها  ياسا بالمجاالت المعرفية األخرى  غنية باألحداث والو ايع التاريخيةه استكشائ هذه الو فايع 
وتحليلها يقدم معارئ  يمة تمّكن من إدرا  جوهر المحاسبةه هذا الجوهر الذي ال يتفهثر أو يتبفدل أو يتريفر عبفر األ منفة 

 العصور  حتى ولو غّطته او أخةته وثايق التاريخ أو بعض التطورات والظروئ واألحداث التاريخيةه و
خدمفة  -التعمق في تاريخ المحاسبة يكشئ حقيقة أنها نشاط اجتماعي خاص مارسته البشرية عبر األ منفة والعصفور 

 عبر ظاهرتين أساسيتين متصلتين غير منةصلتين: -لمصالحها اال تصادية 
تمثلففت فففي  يففاس المففوارد اال تصففادية وتحوالتهففا وباسففتخدام أدوات القيففاس المناسففبةي وتوثيففق نتففاي  القيففاس  ألولففىا

 وباستخدام أدوات التوثيق المتاحةي  
 في تقديم المعلومات ألصحاب المصالح لتمكينهم من صيانة مصالحهمه والثانية

يي وجد منذ أن ظهرت المصالح الماديفة بفين أففراد المجتمفع  وهو يكشئ أيضا حقيقة أن هذا النشاط والنشاط المحاسب
 وأن ظهورها كان بدافع توفير المعلومات الال مة التخاذ  رارات تؤثر في حياة الناس واحتياجاتهم إلى السلع والخدماته 

يخي للمحاسفبة كشئ هذه الحقايق ضروري جدا لبناء نظرية للمحاسبةه من هنا كان ال بد أوال من تحليل التطور التفار
 بل استعراض مشكالت بنايهاه و بل استعراض التطور التاريخي للمحاسبة وتحليل هذا التطور وكشئ أسبابه واتجاهاته  
يكةي اإلشارة إلى أن جوهر المحاسبة يتمثل في كونها أحد المجفاالت المعرفيفة المتخصصفة  يهفدئ إلفى تلبيفة احتياجفات 

 ة موثو ةه وهي لهذا الهدئ تقوم بهداء وظايئ ثالثة اساسية: أصحاب المصالح إلى معلومات موضوعي
  ياس الموارد اال تصادية وتريراتها 

 توثيق نتاي  القياس
 وتقديم المعلومات إلى ذوي المصالح الستخدامها في اتخاذ القرارات 

توجب تفوفير الحمايفة أداء هذه الوظايئ في الممارسة العملية  والذي يضمن تقديم معلومات موضفوعية وموثو فة  اسف
 واألمن للبيانات والمعلوماته 

حقيقة أخرى ال بد أيضا من كشةها وهي أن الدافع المباشر إلى ظهور المحاسبة وتطورها كفان الحاجفة إلفى معلومفات 
 متخصصة لدى اصحاب المصالح المادية  إضافة إلى عوامل أخرى أثرت في المحاسبة وفي الحاجة إلى المعلومات:

 الحاصل في النشاطات اال تصادية التي مارستها البشرية لتلبية احتياجاتها الماديةالتطور 
التطففور الحاصففل فففي النشففاطات االجتماعيففة التففي فرضففها تنظففيم المجتمففع طبقففا لنففو  النشففاط اال تصففادي الففذي يففتم 

 ممارسته
 التطور العلمي والتقني الذي أسهم في تطوير أدوات القياس وتوصيل المعلومات

كشئ هذه الحقايق  بل عرض التطور التاريخي يةيد في مالحظتها وإدراكها ففي كفل مرحلفة مفن مراحفل التطفوره  إن
وهذا يمّكن من االجابة على تساؤل: ما هي المحاسبة؟ االجابة بشكل علمي على السؤال يمثل نقطة البدء ففي بنفاء نظريفة 

 ايما واآلراء ما ت ال متباينة حول ماهية المحاسبة  وحول الجدوى  المحاسبة  إذ ال يعقل بناء النظرية فيما الجدل ال ي ال



مففن معرفففة تففهثير العوامففل اال تصففادية واالجتماعيففة والعلميففة التقنيففة فيهففا و)ليففة هففذا التففهثيره وانظففر الشففكل أدنففاه وتمّعففن 
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كما سيلي  طبقا لعصور التطور اال تصادي واالجتماعي التفي مفرت  من هنا جاء عرض التطور التاريخي للمحاسبة 

فيها البشرية  حيث كان لكل مرحلة خصوصياتها اال تصادية واالجتماعية والعلمية التقنية  والتي انعكسفت بشفكل مباشفر 
 أو غير مباشر على الةكر والممارسة المحاسبيةه هذه العصور هي:

 مشاعية البدايية وعصر ال راعةيالعصور القديمة والوسطى وعصر ال 
 عصر التجارة وعصر النهضةي

 عصر الصناعة وعصر الثورة الصناعيةي
 عصر الخدمات وأو عصر المال واألعمالي

 
 : المحاسبة  ي ال  ور ال  يمة والوسط :2 – 2
أن اآلراء الشخصففية يالحففظ مففن خففالل مففا ورد فففي االدبيففات المحاسففبية عففن تطففور المحاسففبة فففي التففاريخ القففديم ههه 

تةاق على تاريخ نشهة المحاسفبة وعلفى مظفاهر واالجتهادات كانت غالبة على الو ايع واالحداث التاريخيةه وأنه ال يوجد ا
تطورهاه  د يكون متعذرا فعال معرفة هفذه الحقفايق مفن المراجفع التاريخيفةه فالتقنيفات التفي كانفت متفوفرة )نفذا  للتوثيفق 
كانت بداييفةه حتفى انهفا لفم تكفن موجفودة ففي العصفور التاريخيفة األولفى حيفث عاشفت البشفرية مفن جمفع الثمفار ورعفي 

في هذه الحقبة كانت جدران الكهوئ  حيفث تعفيا اففراد المجموعفة  أدواتفا للتوثيفقه وأنظمفة العفد كانفت غيفر  المواشيه
معروفة  فتم توثيق الو ايع أو الموراد اال تصادية باستخدام الرسومه والمعلومات المستخرجة مفن الوثفايق كانفت تسفتخدم 

 ين افراد المجموعة مثاليه لتنظيم النشاطات اال تصادية للمجموعة ولتو يع العمل ب
مع انتقال البشرية إلى نشاط ال راعة في االراضي السهلية  تحت وطهة الحاجة إلفى مفوارد الطبيعفة وضفرورة تفوفير 
المتطلبات المعيشية ألفراد المجموعة البشرية  َكُبرت التجمعات البشرية فظهرت القرى ال راعية؛ واضطرت المجموعة 

 رب األراضي ال راعية  األمر الذي  اد مخاطر السر ة والر و ومن ضرورة تفوفير األمفنه إلى تر  الكهوئ والسكن 
فتشففكلت الجيففوا كمجموعففات تخصصففت فففي أعمففال الففدفا  واألمففنه وال شفف  أن هففذه المجموعففات تحتففا  إلففى مففوارد 

 ا تصادية كبيرة لتقوم بمهامهاه وكان ال بد من ادارة تل  الموارده
دة ظهفففرت الحاجففة بشففكل أكبففر إلففى أنظمفففة عففد لحصففر المحاصففيل ومخففا ن الحبفففوب فففي هففذه الظففروئ المسففتج

وإخراجاتهففاه ظهففور أنظمففة العففد مّكففن مففن اسففتخدام االر ففام لتوثيففق المحاصففيل الحقليففة ومخ وناتهففا  ومصففروفات تلفف  
ات المسفتخرجة مفن المخ وناته في هذه الحقبة عرفت الجلود والحجارة الطينية وورق البردي كهدوات للتوثيقه المعلومف



الوثايق والسجالت كانت تستخدم التخاذ  رارات مختلةة  مثال حول:  يادة المخ ون مفن المحاصفيل  و فئ بعفض أوجفه 
 الصرئ من المخا ن  ر ابة إخراجات المخ ن  الخه

يالحظ مما سبق أن المحاسبة كانت موجودة في العصور القديمة وان وجودها لم يكفن محصفورا بنظفام عفد أو غيفرهه 
فالذي أوجدها لفيس أنظمفة العفد بفل الحاجفة إلفى المعلومفات؛ مفا يفدل علفى أن الحاجفة إلفى المعلومفات كانفت الفدافع وراء 

طور وظيةة القياس؛ في حين أن التطور التقني الذي حفدث ظهور المحاسبة وتطورها؛ وأن ظهور أنظمة العد ساهم في ت
ساهم في تريير أدوات التوثيق  لُتستخدم أدوات يسهل نقلها وكورق البردي والجلود والطين المشويي وعرض محتوياتهفا 

بفل لخاّصفته على ذوي الشهن  وتخ ينها حيث يتوافر األمان لهاه في هذه المرحلة لم تعد المعلومات تقفدم ألففراد التجمفع  
 ممن لهم القدرة على التحكم واتخاذ القرار  وعليهم أداء واجبات موكلة إليهمه 

كل مظاهر التطور هذه كانت بةضل االنتقال من عصر المشاعّية البدايية إلى عصر ال راعة  وما راففق هفذا االنتقفال 
حيففث سففيطر نشففاط التجففارة كنشففاط مففن مظففاهر تطففور اجتمففاعي وعلمففي تقنففيه مففع انتقففال البشففرية إلففى عصففر النهضففة 

ا تصادي رييسي عمل هذا التطور اال تصادي وما رافقفه مفن تطفور ففي العال فات االجتماعيفة  ومفن تطفور علمفي تقنفي 
 مةعولهه وهذا ما يكشةه القسم التالي من هذا الةصله

 : المحاسبة  ي ع ر الت ار :3 – 2
نوعية كبيرة ساهم فيها ظهور النقد كوسيلة تفداول ثفم كوسفيلة  مع االنتقال إلى عصر التجارة  ة ت المحاسبة  ة ةههه 

ادخار  والذي تم صكه من معادن ثمينة على شكل  طع معدنية ثابتة الشكل والو نه فالثروات التي تراكمت من األنشطة 
صفه لشفراء المنتجفات اال تصادية المختلةة خاصة ال راعية  تحولت إلى نقد  ثم بدأ النقد يتراكمه النقفد المتفراكم تفم تخصي

ال راعية والحرفية ونقلها من مكان إنتاجها إلى مكان استهالكها؛ فعرئ برأس الماله الررض الذي استخدم ألجله اصبح 
مشففروعا تجاريففاه هففذا المشففرو  أصففبح لففه رأسففمال ويملكففه صففاحبه أي المالفف   نتيجففة عمففل المشففرو  سففميت ربففح أو 

لمففوارد الال مففة للعمففل كاألصففول المختلةففة والبضففايعه التعامففل مففع الريففر أوجففد خسففارةه رأس المففال تففم توظيةففه لتففهمين ا
عال ات الداينية والمديونية  فظهفر مةهفوم المفدين والفداينه وظهفر إلفى الوجفود مفا يعفرئ بالحسفاب وجفاءت التسفمية مفن 

عبر عن هذا النشاطيه عمليات حسابية تجرى لررض "التحاسب"  أي الحتساب ما له وما عليه  وجاء مصطلح محاسبة لي
 ظهرت السجالت لتوثيق عال ات المديونية والداينية ولتوثيق محتويات المخا ن والصناديق النقديةه 

ما ورد اعاله يكشئ كيئ أن االنتقفال إلفى عصفر التجفارة ولّفد معفه  ففي بداياتفه  مةفاهيم خاصفة بالمحاسفبة التجاريفة 
  الخهههيه ثم بدأت المحاسبة تتطفور شفييا فشفييا مفع اتسفا  وتطفور النشفاط ورأس المال  الربح والخسارة  المدين والداين

 التجاريه  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

تم  يد  أي تسجيل العمليات اآلجلة التي تحدث يوميا مع تجار )خرين ففي دفتفر خفاص بالعمليفاته هفذا الفدفتر لفم كان ي
يكن مخصصا لنو  واحد من العمليات وبيع  شراء   بض  دففع  الفخهي  و فد عفرئ فيمفا بعفد بفدفتر اليوميفة  تسفجل فيفه 

صفاحب العمفل  ممفن لديفه المعرففة والدرايفة بمهفارات  العمليات يوما بيوم من  بل صفاحب العمفل نةسفه وأو مفن يةوضفه
الكتابة والتعامل مع األر اميه ثم كان يتم نقل بيانات العمليات المسجلة في اليومية إلى دفتر )خر من  بل شخص مخفتصه 

صاحب عرئ الدفتر فيما بعد بدفتر األستاذ والذي ربما جاءت تسميته لتدل على أن الشخص الذي يمس  هذا السجل ليس 
المشرو  بل أستاذ متخصص في مادة الرياضياتيه في هذا الدفتر كانفت تجمفع البيانفات الخاصفة بكفل  بفون ومفديني أو 
مورد ودايني على صةحة خاصة بكل منهه ُعرفت الصةحة بالحسابه أما عملية نقفل البيانفات بحفد ذاتهفا فقفد عرففت فيمفا 

د ودفتر االستاذي دون التميي  بين حسابات تمثل حقو فا للتفاجر ومدينفةي بعد بالترحيله وكانت تةتح الحسابات في دفتر واح
أو الت اما عليه وداينةيه هذا االختالط بين صةحات الحسابات المدينة والداينة في دفتر واحفد جعفل التعامفل مفع الحسفابات 

مثفل ديونفا لصفاحب المتجفر أو مربكا  عنفد كثرتهفاه لهفذا ثفم تفم التمييف  بفين نفوعين مفن هفذه الحسفابات وحسفابات مدينفة ت
حسابات داينة تمثل ديونا عليةي  فخصص دفتر للحسابات المدينة و)خر للحسابات الداينة  وعرفت بذل  سجالت المدينين 

 وأي حسابات المدينيني وسجالت الداينينوأي حسابات الداينينيه 
ةفرداه وكانفت تظهفر ففي دفتفر اليوميفة مرتبفة تحفت هنا ال بد من االشارة إلى أن القيد في الدفاتر المذكورة كفان  يفدا م

بعضها البعض على أساس تسلسل تاريخ حفدوثها  فتظهفر كقايمفة علفى صفةحة السفجل يبفّين كفل بنفد فيهفا طبيعفة العمليفة 
المسجلة وبيع  شراء   بض  الخهيه أما حساب الشخص صاحب العال ة  المخصص له صةحة خاصفة ففي السفجل  فكفان 

يمة ُرتَِّبت فيها العمليات التي تمفت معفه حسفب تسلسفلها ال منفي  وبرفض النظفر عفن نفو  العمليفةه ثفم أيضا عبارة عن  ا
كانففت تجمففع وتطففرا مةففردات هففذا الحسففاب وأي العمليففات  مثففل: ثمففن بيففع بضففاعة باألجففل  أو مبلفف  تففم تحصففيله نقففداي 

اورتين علففى الصففةحة نةسففها  األولففى للوصففول إلففى الرصففيده ولكففن مففا لبثففت أن نظمففت هففذه المةففردات فففي  ففايمتين متجفف
خصصت للعمليات التي تجعل الشخص مفدينا ومثفل المبيعفات اآلجلفةي والثانيفة خصصفت للعمليفات التفي تجعفل الشفخص 

 ه هذه الحسابات  إذا   كانت تمس  بطريقة القيد المةرده Tدايناه فظهر الحساب على شكل الحرئ 



الحاجة لدى صاحب المشرو  إلى معرففة المبفال  المسفتحقة لفه وعليفه فقفد  هذا التطور في عمليات التوثيق كان بتهثير
طّو  المحاسبون )نذا   دراتهم وإمكاناتهم ووكانوا من أساتذة الرياضياتي لتلبية هذه الحاجةه فابتدعوا فكرة الحساب ومن 

العمليففات: األول دفتففر  احتسففب أي أجففرى عمليففات حاسففبيةي وظهففر مةهففوم المففدين والففداينه واسففتخدموا سففجلين لتوثيففق
اليومية  يسجل فيه صاحب المشرو   والثاني دفتر األسفتاذ يسفجل فيفه خبيفر مخفتصه التسفجيل ففي هفذين السفجلين كفان 
باستخدام القيد المةرده أما القيد الم دو  فبفدأ اسفتخدامه  كمفا ورد أعفاله  ففي مرحلفة الحقفة متطفورة  بعفد أن َكُبفر حجفم 

ض التجار في مشرو  مشتر  حيث ظهرت الشركات؛ وبعد أن اضطر صاحب أو أصحاب المشرو  ودمجت أعمال بع
العمل إلى تةويض بعض مهامهم وصالحياتهم لآلخرينه كان استخدام القيد الم دو   إذا   ألغفراض ر ابيفة حيفث اصفبح 

ل المحاسفبي  بفل تةفويض ضروري توثيق كل العمليات بهنواعها لر ابة ما  ام به المةوضون؛ في حين أن الراية من العمف
الصالحيات لآلخرين  كانت معرفة حقوق الداينية والمديونيةه و د ساهم في انتشار القيد المف دو  تطفور صفناعة الفورق 

 واستخدام المستندات كهدوات للتوثيقه
فففي مرحلففة متطففورة مففن عصففر التجففارة بففدأت تظهففر الشففركات كشففكل )خففر مففن المشففروعات التففي كانففت فففي البدايففة 

 روعات فرديةه مش
   ههههههههههههههههههههههه

في نهاية القرن الثالث عشر ظهرت بعض الحسابات النوعية  كما ورد سابقا  تمثلت بشكل أساسي بحسابات تم فتحها 
الداينين والمدينين  و د اتسع استخدامهاه هذا باإلضفافة إلفى لممتلكات المشرو   أي أصوله المادية  عالوة على حسابات 

البدء بمقابلة الحسابات المدينفة واألصفول المملوكفة ل المفدينيني مفع الحسفابات الداينفة والفداينينيه هفذه المقابلفة كانفت تفتم 
 الستخرا  الثروة أو حقوق الملكيةه من هنا ظهرت معادلة حقوق الملكية:

  صول ــــ االلت اماتحقوق الملكية = األ  
هذه المقابلة أسست لظهور المي انية التي اتخذت اسمها وشكلها من المي ان  فكانت تسفجل ففي جانفب منهفا الحسفابات 
المدينففة التففي تمثففل ممتلكففات وحقففوق علففى اآلخففرينه وفففي اآلخففر الجانففب اآلخففر كانففت تسففجل حسففابات الففداينين  اي 

  المففتمم الحسففابي ليعبففر عففن حقففوق الملكيففةه القيففد فففي السففجالت والترحيففل إلففى االلت امففات تجففاه اآلخففرينه ثففم يسففتخر
الحسابات كان يتم )نذا  على أساس القيد المةرده لهذا فإن المي انية ال تتوا ن إال بعد استخرا  المتمم الحسابيه من فكرة 

  توا ن الحسابات المدينة والداينة جاءت المي انية  وظهرت معادلة المي انية:
 الموجودات = المطلوبات

 

المطلوباتالمو و ات

       
       

اس  
الحسا 

اس  
الحسا 

       
       

   XXXXXXXXXX   XXXXXXXXXX


