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 500. ................................دعتا د : ...................
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ْنجُة اْلُمقرَّر   َلج
 األستاذَالدكتورَحمييَالدينَاهلامشي   الرَّئِْيُس:  

 عميد كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، 
 جامعة العالمة إقبال املفتوحة إسالم آابد 

ِمجمُ  َنج  الدكتورَعبدَاجمليدَبغدادَي  : نجسِ ُق اْلَبج
 يف كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية،   املشارك األستاذ  

 جامعة العالمة إقبال املفتوحة إسالم آابد 
َحافظَحممدَابدشاَهالدكتورََ  : مجع وترتيب

 األستاذ املساعد بقسم اللغة العربية، كلية اللغات 
 اَلامعة الوطنية للغات احلديثة إسالم آابد

 الدكتورَعبدَاجمليدَبغدادَي
 األستاذ املشارك يف كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، 

 جامعة العالمة إقبال املفتوحة إسالم آابد 
 الدكتورَحافظَحممدَابدشاَه   : رجاِجع مُ 

 األستاذ املساعد بقسم اللغة العربية، كلية اللغات 
  اَلامعة الوطنية للغات احلديثة إسالم آابد

 َحممدَٓاصفَحممودالدكتورََ
 األستاذ املساعد

 سالم آابد ، إ9كلية احلكومية اتش  
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تف َ  ت  و َي  َال م ح  ِرس  َََه 

 الصَّْفحجات  اْلفجْهرجسُ  التَّسجْلُسل 

 ivَکلمةَرئيسَاجلامعَة 1

 viiَت  ق ِديَ  2

َال ِكت ابَِ 3 د اف   ixَأ ه 

:َمنهجَالبحث:ََ 4 د ة َاأل  و َل   01-18َمفهوم البحث، أنواع البحث العلمي ال و ح 
ابملشرف:ََ 5 َوعالقته َالباحثَصفاته َالثَانِي ة : ة  د  مفهوم الباحث وشخصيته،  ال و ح 

َصفات الباحث، مفهوم املشرف، واجبات املشرف والباحث 
39-19 

البحَث 6 إعدادَ خطواتَ َ الثَالِث ة :َ د ة َ خطة  ال و ح  إعداد  املوضوع،  اختيار   :
َالبحث، شروط خطة البحث، تبويب البحث، قائمة املصادر واملراجع

66-37 

د ة َالَراِبع ة :َمجعَاملصادرَواملراجع:ََ 7 مفهوم املصادر واملراجع، أهم املصادر  ال و ح 
َاملعلومات يف املكتبات، كيفية تدوين البحث   اللغوية واألدبية، كيفية البحث عن

88-67 

د ة َاْل  اِمس ة :ََ 8 مفهوم التوثيثق، االقتباس  كيفيةَترتيبَاملراجعَوتصنيفها:ََ ال و ح 
َوأنواعه، اهلوامش، إعداد املراجع، الفهارس الفنية 

114-89 

9 ََ للبحث: النهائيَ اإلنتاجَ هيئةَ الَساِدس ة :َ د ة َ اخلارجية  ال و ح  العنوان  صفحة 
َوالداخلية، صفحات التمهيدية، صياغة امللخص 

132-115 

يفََ 10 املعروفةَ ومكتباهتاَ العربيةَ املخطوطاتَ بوجودَ العلمَ الَساِبع ة :َ ةَ  د  ال و ح 
للمخطوطات،    العامل: اإلسالمي  العامل  يف  املكتبات  أشهر  املخطوط،  مفهوم 

َاملخطوطات يف املكتبات العامل، عدد املخطوطات يف مكتبات الباكستانية. 

152-133 

املخطوطات:ََ 11 حتقيقَ خطواتَ الثَاِمن ة :َ د ة َ اختيار  ال و ح  التحقيق،  مفهوم 
َوط وجود نسخ املخط  اكناملخطوطة كموضوع حبث علمي، أم

164-153 
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165-181 
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 كلمةَرئيسَاجلامعة
العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني وعلى آله وأصحابه   احلمد هلل رب 

 أمجعني! 
اللغة العربية أكثر لغات العامل انتشارًا، فهي لغة املسلمني، ونزل هبا القرآن الكرمي؛ 
لغة   أي  مفردات  أكَب من عدد  مفرداهتا  أن عدد  والبيان، كما  الفصاحة  أهل  ليتحدى 

اعد ما ليس يف غريها، فمن ُُييد اللغة العربية؛ يستطيع بكل  بساطة  أخرى، وهلا من القو 
أن يُعَب  عن ما ُُيول يف خاطره أفضل تعبرٍي، واملسلمون يف الشرق األوسط يعد وهنا لغة  
التعليم يف املدارس، ومادة أساسية ال بد أن ُيتازها الطالب؛ حىت ُيتاز السنة الدراسية.  

 توحة منذ نشأهتا تسعى يف تقدمي املناهج املتطورة لتعليم أبنائها.  وجامعة العالمة إقبال املف
وهذا الكتاب الذي يف أيديكم هو سلسلة من تلك الكتب اليت تكتب ألجل 

الدراسية  املناهج  يهدف    تطوير  الذي  الكتاب  العربية، وهو  اللغة  بكارلوريوس يف  ملرحلة 
 تعليم البحث العلمي ومنهجه بطريقة سليمة.  

 أن يتقبل هذا اَلهد الذي تبذله جامعة العالمة إقبال املفتوحة يف تشيجع أدعو هللا
 وتعزيز اللغة العربية يف البالد. آمني

 َ
     األستاذ الدكتور ضياء القيوم
     )رئيس اَلامعة( 

َ
َ
َ
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 كلمة املنسق
 احلمد لوليه والصلوة على نبيه وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.  

م هدف توفري 1973كان من أهم األهداف وراء إنشاء جامعة العالمة إقبال املفتوحة إسالم آباد عام   أما بعد:

يف احلضور يف الفصول الدراسية يف املدارس  فرص الدراسة لكل من مل تسمح له ظروف االقتصاد والوظيفة بالتفرغ  والتالزم  

بعد   عن  التعليم  منهج  على  تعتمد  فاجلامعة  للجميع،  والعلم  الثقافة  توفري  هو  املفتوحة  اجلامعة  لغرض  ووفقا  واجلامعات. 

(Distance Learning)زمة، ، وتتبع ثالثة أساليب، ومنها إرسال الكتب الدراسية والتمارين إىل الطلبة مع التوجيهات الال

( املعني  الطلبة  مرشد  إشراف  حتت  التمارين  بتحليل  الطلبة  واستماع   Tutorفيقوم  املشاركة  وثانيا  اجلامعة،  قبل  من   )

احملاضرات لألساتذة املتخصصني يف الورشة يف وسط الفصل، وأخريا يطلب منهم احلضور يف أحد املراكز الفرعية للجامعة 

للغة العربية والدراسات اإلسالمية لتؤدي دورها يف سبيل نشر اللغة العربية وتوطيد  لالمتحانات النهائية.وقد أنشئت كلية ا

أسسها يف سائر أطراف باكستان، ولتضع املناهج الدراسية جلميع املراحل من االبتدائية إىل اجلامعية يف ضوء ما توصلت إليه  

امل العربية يف  اللغة  معلمي  بتدريب  تقوم  أهنا  كما  احلديثة،  واجلامعة الدراسات  احلديثة.  املناهج  والكليات حسب  دارس 

( العربية  اللغة  يف  البكالوريوس  برنامج  اآلن  تقدم  العربية BS Arabicاملفتوحة  اللغة  "قواعد  بـــ  املعنون  الكتاب  (، وهذا 

األساسية" وضع  ملرحلة البكالوريوس يف اللغة العربية وآداهبا، والذي قام بإعداده الدكتور حممد إقبال، االستاذ املساعد يف 

نه وتعاىل. يف احلقيقة أن كل  قسم اللغة العربية، كلية اللغات، باجلامعة الوطنية للغات احلديثة إسالم آباد، فجزاه اهلل سبحا

هذه احملاوالت املثمرة ال تتم إال بالرعاية املباشرة من جانب عميد الكلية األستاذ الدكتور حميى الدين اهلامشي ورئيس اجلامعة 

 فضيلة األستاذ الدكتور ضياء القيوم، فهما جيدران بكل الشكر واالمتنان.  

 الدكتور عبد اجمليد بغدادي 

منسق الربنامج  /األستاذ املساعد  
َ
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َتقدي
تبعهم   بعده وعلى آله وصحبه أمجعني ومن  احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب 

   إبحسان إىل يوم الدين. 
إن العصر الذي نعيش فيه يعتَب عصر العلوم والتكنولوجيا، وهو عصر يتميز ابلتغريات السريعة  

املذهلة   مبفهومه  والتطورات  العلم  فيه  أصبح  ولقد  التكنولوجية،  واألساليب  والتطبيقات  العلمية  املعرفة  يف 
ر اليت ال غىن عنها يف حياة  احلديث وطبيعته الديناميكية كعادة وطريقة أو منهج للتفكري والبحث من األمو 

واالقتصادية   االجتماعية  اجملاالت  خمتلف  يف  والتحدايت  املشكالت  ملواجهة  والتأمني  املتقدمة  اجملتمعات 
 وغريها من اجملاالت احليوية املؤثر يف حياة اإلنسان وأمنه وسعادته.  

اإلنسانية املعرفة  فروع  فرع من  ما إىل  العلمي يهدف إىل إضافة  البحث  وخباصة طائفة من    إن 
العامة أو اخلاصة مبجال علم معني ويتنوع أسلوبه بتعدد  املتخصصني ويلتزم بتطبيق قواعد املنهج العلمي 

 ميادين املعرفة. 
فالباحث الذي يبدأ كتابة حبثه للحصول على درجة علمية معينة كشهادة بكالوريوس أو املاجستري  

النقاط تتعلق مبنهجية البحث    أكانت هم نقاط البحث ومنهجه سواء  الفلسفة أو درجة الدكتوراه فعليه معرفة أ
عاملًيا أو النقاط املهمة من قبل اَلامعة. وال بد له من أن يراعي عدة مالحظات حيت يكون للبحث تقديره  

 ووجاهته.
ومن أجل هذا قمت إبعداد هذا الكتاب "منهج البحث" كمقرر املادة البحث العلمي للطالب 

كون الكتاب واضًحا وسهاًل، وقد اعتمدت على أهم املصادر واملراجع يده، وحاولت أن  ما بعبكالوريوس و 
يف جمال البحث العلمي، ومن أهم الكتب اليت استفدت منها كثرياً يف ترتيب وإعداد هذا الكتاب هي:  

ومناهج    منهج البحث والتحقيق للدكتور خالق داد ملك، ومنهجية البحث العلمي للدكتور حممد عبيدات،
 البحث العلمي للدكتور عبدهللا حممد شريف وغريها من الكتب، فقد نقلت منها مقتبساً حرفاً ومعًنا.  

"منهج البحث" يقدم أهم قضااي البحث العلمي من مبدائياته إىل حتقيق املخطوطات  هذا الكتاب  و 
يفهم وأسلوب سليس كي  لكل ابحث  أن  هذا  ومع  بكالوريوس،  ها طالب  بشكل وجيز  مفيد  الكتاب 

 جامعي الذي يدخل يف مرحلة كتاب حبثه وأطروحته.  
 ومن مزااي الكتاب املهمة ما يلي:  
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 أن يكون مقرراً دراسياً للطالب يف مرحلة بكالورويوس اللغة العربية وآداهبا   .1
امعة  أن يكون مرجعاً إلعداد البحث لنيل شهادة بكالوريوس واملاجستري الفلسفة والدكتوراه يف ج .2

 العالمة إقبال املفتتوحة .  
 وقد أحاط الكتاب مجيع قضااي ومسائل البحث العلمي اليت هتتم عليها يف إعداد البحوث العلمية.  .3

اهتمت مبفهوم البحث وأنواعه،  حدات دراسية فالوحدة األوىل  أوقد قمت بتوزيع الكتاب إىل تسعة و 
الباحث واملشرف مًعا من نواحيه املتعددة، كصفات الباحث واملشرف وواجباهتما،    وأما الوحدة الثانية َنقشتُ 

مث يف الوحدة الثالثة قمت بدراسة خطوات إعداد البحث كاختيار املوضوع وإعداد خطة البحث إىل غري  
الفرق  ذلك، وأما يف الوحدة الرابعة قمت بدراسة مجع املصادر واملراجع من َنحية مفهوم املصدر واملرجع و 

وقد تناولت يف الوحدة اخلامسة  بينهما واملعرفة أبهم مصادر الشعرية واللغوية والبالغة والنقدية وغري ذلك.  
كيفية ترتيب املراجع وتصنيفها من َنحية االقتباس وأنواعه، واهلوامش وإعداد الفهارس الفنية، مث يف الوحدة 

ئي للبحث، وذلك إبعداد صفحات التمهيدية كصفحة  السادسة تناولت بدراسة تطبيقة هليئة اإلنتاج النها
البحث، مث يف الوحدة السابعة حتدثت عن العنوان واستمارة قبول البحث، وأنواع اخلطوط اليت تستخدم يف  

املخطوطات العربية مفهوًما ومعرفًة أبهم املكتبات العاملية والعربية للمخطوطة والسيما مكتبات ابكستان  
ويف الوحدة الثامنة والتاسعة قمت بدراسة خطوات حتقيق املخطوط من َنحية اختيار  للمخطوطات العربية. 

للمخطوط،  املقدمة  املخطوط وطريقة كتابة  أماكن وجود نسخ  املخطوطة كموضوع حبث علمي، ومعرفة 
      وأمهية إعداد الفهارس والكشافات.

 
 الدكتور حممد ابدشاه 

العربيةاألستاذ املساعد يف قسم اللغة   
     اَلامعة الوطنية للغات احلديثة إسالم آابد

م  2022فَباير    20  
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َكتابَ"منهجَالبحث َ‘‘أهداف
 

 .  على مفهوم البحث وأنواعهالت َّعجرُُّف   -1
 التعرف على واجبات الباحث واملشرف وخصائصهما.  -2
 التعرف على كيفية اختيار املوضوع للبحث.  -3
 التعريف على إعداد خطة البحث.  -4
 التعرف على كيفية مجع املصادر واملراجع.  -5
 التعرف على إعداد الفهارس الفنية وغريها  -6
 التعرف على البحث عن املعلومات يف املكتبات.  -7
 التعرف على كيفية انتاج النهائي للبحث.  -8
 ومعرفة أماكن املخطوطات يف العامل  التعرف على علم املخطوطات  -9

احلواشي  -10 وتنظيم  للمخطوط  التحقيق  مقدمة  وكتابة  املخطوطات  علم حتقيق  على  التعرف 
 واهلوامش.  
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1st Unit  

 

 

 َل وْ الُ الَوْحَدُة 
 حث البَ  جُ هَ ن ْ مَ 

 

 د. حافظ حممد ابدشاه  مجع وترتيب: 
د.حممد ٓاصف حممود: املراجع
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 فَ ْهِرُس اْلُمْحتَ َوََيتِ 

 الصَّْفَحةُ  اْلَمْوُضْوَعاُت   التََّسْلُسل

 03 تَ َعاُرُف اْلَوْحَدةِ   •

 03 َأْهَداُف اْلَوْحَدةِ     •

 04 البحث لغة  .1

 04 البحث اصطالحا  .2

 08 أنواع البحوث  .3

 17 املناقشة والتدريبات   .4

 18 املصادر واملراجع للوحدة   .5
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 تعارف الوحدة 
صطالًحا،  اسندرس يف هذه الوحدة األوىل "منهج البحث" مفهوم البحث لغة و 

أنواع  مث ندرس مفهوم الرسالة واألطروحة لغة واصطالًحا ونفرق بينهما، مث نقوم بدراسة  
 البحوث ونقسمها إىل تقسيمات عديدة وهي: 

 تقسيم البحوث من حيث الغرض  •

 تقسيم البحوث من حيث األساليب •

 تقسيم البحوث من حيث مستوايت األكادميية.     •

 

 أهداف الوحدة 
 بعد دراسة هذه الوحدة ميكن للطالب أن: 

 يعِرف البحث لغة واصطالحاً  •

 ميييز الفرق بني أنواع البحث العلمي  •

 يفر ِق بني البحوث األكادميية من حيث مستوايهتا  •
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 :البحث لغة

َاب، والَبْحث: َأن تسأَل "   :يف معجم هتذيب اللغة  قال الليث بن املظفر طَلُبك الشيَء يف الُّتر
  )1("وتَ َبحَّْثُت مبْعىن واحٍد.َعن شيٍء وَتْسَتْخرب، يُ َقاُل: حَبْثُت أحَبُث حَبْثاً، واْستَ ْبَحثُت، وابْ َتَحْثُت،  

اب؛ حَبَثَه يَ ْبَحثُه حَبْثاً، وابْ َتَحثَه.وقال ابن منظور يف لسان العرب: "  ويف   طََلُبَك الشيَء يف الُّتر
املثل: كالباِحِث عن الشَّْفرة. ويف آخر: كباِحثٍة عن َحْتفها بِظْلفها؛ وذلك َأن شاًة حَبََثْت عن ِسكِ ني 

وحَبََث عن اخَلرب وحَبََثه يَ ْبَحثُه   والَبْحُث: َأن َتْسَأل عن شيء، وَتْسَتْخرب.  ِفها مث ُذحِبَْت به.يف الُّتاب بِظلْ 
حَبْثاً: سَأل، وكذلك اْستَ ْبَحثَه، واْستَ ْبَحَث عنه. اأَلزهري: اْستَ ْبَحْثُت وابْ َتَحْثُت وتَ َبحَّْثُت عن الشيء،  

ابَ والَبْحث: ا  مبعىن واحد َأي فَ تَّْشُت عنه.     )2("حلَيَُّة العظيمة أَلهنا تَ ْبَحُث الُّتر
ومنه مسيت سورة التوبة ب البحوث، ألهنا حبثت عن أسرار املنافقني، وهو إاثرهتا والتفتيش 

  )  )3انِْفُروا ِخَفافًا َوثَِقاًل أبت علينا سورة البحوث: "بن األسود  ويف حديث املقدادعنها،  
َفبََعَث  :وقد وردت مادة ) حبث ( ىف القرآن الكرمي ىف موضع واحد فقط وهو قوله  

يَهُ  رِْض لُُِيِ
َ
ُ ُغَرابًا َيبَْحُث ِِف األ  )  )4 اّلله

ابإلجنليزية كلمة   تقابله  ما  هي  البحث  وابلفرنسية كلمة   (Research)وإن كلمة 
(Recherche) . 

البحث اصطالحا
كثرية للبحث تدور معظمها حول كونه وسيلة لالستعالم واالستقصاء املنظم هناك تعريفات  

والدقيق الذي يقوم به الباحث بغرض اكتشاف معلومات أو عالقات جديدة، ابإلضافة إىل تطوير 
الدقيق  واالستعالم  الفحص  هذا  يتبع يف  أن  على  فعال  املوجودة  املعلومات  أو حتقيق  تصحيح  أو 

 واختيار الطريقة واألدوات الالزمة للبحث ومجع البياانت.  خطوات املنهج العلمي،

 

 .279، ص/ 4( معجم هتذيب اللغة، لألزهري، ج/  1)
 115-114، ص/2( لسان العرب البن منظور ج/  2)
 41( سورة التوبة، رقم اآلية/    3)
 .31( سورة املائدة، رقم اآلية/  4)
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 ومن بني هذه التعريفات سنأخذ بعضاً منها: 
إن الدكتور مهدي فضل هللا يعرف البحث يف كتابه أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق: 

 )5(لمي""التمحص والتفتيش، أي بذل اجلهد يف موضوع ما ويف املسائل املتعلقة به، ومنه البحث الع

ويقول : "هو اجلهد الذي يبذله الباحث، تفتيًشا، وتنقيًبا، وحتقيًقا، وحتليالً، ونقداً، ومقارنة، 
يف موضوع ما، بغاية اكتشاف احلقيقة أو الوصول إليها، وليس للربهنة على شيء ما، أو إثبات أمر 

وضوعي، الكامل، الشامل، الوايف، ما، أو أتييد رأي ما، يتفق ورؤيته أو ميله. وابلتايل هو التقرير امل
الباحث  وال سيما  الباحث،  يقدمه  الذي  أو هوى،  ميل  واجملرد عن كل  واألسانيد،  املعلل ابألدلة 
األكادميي أو اجلامعي، حول موضوع ما أو مشكلة ما، إىل جلنة متخصصة، بغاية انتزاع الرضى أو 

   )6(عينة، ماجستري أو دكتوراه".الثناء عليه، أو اإلعجاب به، للحصول على درجة علمية م
أبنه "تقرير واف يقدمه    Arthuor Coleوأما الدكتور شليب يعرف البحث انقالً عن  

ابحث عن عمل تعه ده وأمته على أن يشمل التقرير كل مراحل الدراسة، منذ كانت فكرة حىت صارت 
  )7(نتائج مدونة، مرتبة، مؤيدة ابحلجج واألسانيد"

 " قائالً:  بقوله  ومناهجه  العلمي  البحث  أصول  يف كتابه  بدر  أمحد  الدكتور  وسيلة وعرفه 
ها الوصول إىل حل ملشكلة حمددة وذلك عن طريق التقصى الشامل والدقيق للدراسة ميكن بواسطت

 .)8(جلميع الشواهد واألدلة الىت ميكن التحقق منها والىت تتصل هبذه املشكلة احملددة"
يتم إجنازه   يهو العمل الذ وأما الدكتور حممد عجاج اخلطيب يكتب عن تعريف البحث: "

  )9("حقيقة مادية حلل أو حماولة حل مشكلة قائمة ذات

 

 12كتابة البحث وقواعد التحقيق، مهدي فضل هللا، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ص/( أصول    5)
   13( نفس املرجع، ص/  6)
 5، ص/1968( كيف تكتب حبثا أو رسالة، للدكتور أمحد شليب، مكتبة النهضة املصرية،    7)
 19( أصول البحث العلمي ومنهاجه، أمحد بدر، ص/  8)
 9كتبة والبحث واملصادر، ص/( حملات يف امل  9)
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حماولة الكتشاف جزء من املعرفة إلذاعته بني الناس وإميل يعقوب يقول إن البحث هو : " 
  )10(منه" واالستفادة

هو الفحص والتقصى املنظم ملادة وبعد هذه التعريفات املختلفة نصل إىل نتيجة أن البحث 
 استنتاج املعلومات اجلديدة وتقدميها للباحثني والطلبة.أي موضوع من أجل  

دراسة متخصصة ىف وإذا أخذان البحث كمادة أو مقرر اجلامعي فنقول إن البحث هو : "
 موضوع معني، َحَسَب مناهج وأصول معي نة". 

و الطالب إلثبات وجوده الفكري على صعيد إن البحث فرصة جوهرية وذهبية أمام الباحث أ
 العلم واملعرفة، واحلصول على الدرجة العلمية اليت يسعى إليها. 

والطريقة اليت يستخدمها الباحث يف حبثه وعمله للوصوله إىل غايته، تسمى املنهج، فاملنهج 
الوصول إىل   هو األداة اليت يستخدمها الباحث للوصول إىل غرضه أو غايته واكتشاف احلقيقة أو

 املعرفة. 
والعلم الذي يبحث يف طبيعة هذا املنهج وأسسه وأدواته وقواعده، يسمى علم مناهج البحث، 

 .   (Research Methodology)ويقابله ابللغة اإلجنليزية  
وختتلف البحوث ابختالف امليادين فهي أدبية، علمية، دينية، سياسية، اقتصادية إىل غري 

 قيمة العلمية، أو الدرجة اجلامعية، فالبحوث اجلامعية تنقسم إىل قسمني، ومها:ذلك، وأما من حيث ال 
 ( أطروحة 2)   رسالة  (1)

 : الرسالة لغة (1)
واحد.  مبعىن  والرَّسيُل  والرَّسول  والرَّسالة  والر ِسالة  وحنوه،  اىل غريه من كالم  املرء  يرسله  ما 

سرل من الرََّسل ىف األمور واملنطق    )11(كالتَّمهرل والتوقرر والت َّثربت ومجع الرسالة: الرسائلوالُّتَّ

 
 

 

 27( كيف تكتب حبثاً أو منهجية البحث، إميل يعقوب، ص/  10)
 ( لسان العرب البن منظور مادة )رسل(  11)
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 : الرسالة يف اصطالح اجلامعي
يقول الدكتور صالح الدين اهلواري أبن الرسالة هي "تقرير واٍف يقدمه ابحث عن عمل 

ة، تعه ده وأمت ه، على أن يشمل التقرير كل مراحل الدراسة، منذ كانت فكرة، حىت صارت نتائج ُمدو ن
  )12(ُمرتب ًة، مؤيدة ابحلجج واألسانيد"

 الطروحة لغة  (2)

وَطرََح عليه مسأَلًة : أَلقاها ،  ه، َطرََح ابلشيء وَطَرَحه َيْطَرُحه َطْرحاً واطََّرَحه وَطرَّحه : رمى ب
  )13(.  واأُلْطُروحُة : املسأَلة َتْطَرُحها،  وهو مثل ما تقد م

"األطروحة مصطلح  حيث  (Thesis)  " و  مقُّتح ،  إىل  املعىن  فكري   يشري 
Intellectual Proposition  املثال: عندما طرح جاليليو مسألة: "الشمس ؛ على سبيل 

الشمسية" كانت املسألة جديدة على عقل املستقبل لدرجة الصدمة! ومن مث واجه  مركز اجملموعة 
اليت حتكم   العاليةواألسس    الكثري من االعُّتاضات واهلجوم، ومن هذا املوقف و أمثاله مت وضع القواعد 

املعايري حقوق مجيع  براءة االخُّتاع، حبيث تضمن هذه  أو  العلمي  أو االكتشاف  تقدمي األطروحة 
 اليت يسلتزمها البحث، وما زالت هذه األسس والقواعد تتقلب وتُّتج ح.   األطراف

 الطروحة يف اصطالح اجلامعي: 
لب لنيل شهادة الدكتوراه وفيها يطالب تسمية جامعية تطلق على البحث الذي يقدمه الطا 

 الباحث إىل جانب املنهج القومي واللغة. 
وهي بصورة أدق ما يُْطرَُح للبحث ألول مرة و مل يكن متداواًل من قبل اجملتمعات العلمية أو 
العامة؛ فاألطروحة مسألة جديدة متاماً يتم عرضها للتناول العلمي، كدعوة لتدقيق النَّظِر و البحث 

 لتجرييب، مبعىن أن األطروحة إضافة جديدة متاما تكون نتيجتها االكتشاف ملا مل يكن معروفاً من قبل.ا
 
 

 

 14( كيف تكتب حبثاً أو رسالة، الدكتور صالح الدين اهلواري، دار ومكتبة اهلالل، ص/    12)
 ( لسان العرب، مادة )طرح(  13)
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 الفرق بني الرسالة والطروحة 
أو  الدبلوم  لنيل شهادة  م  تقدِ  دراسة  أو  على حبث  تطلق  تسمية جامعية  الرسالة هي  إن 

منهج الطالب ولغته وأسلوبه، أكثر من الُّتكيز البكالوريوس أو املاجستري ويُّتك ز يف مناقشتها على  
 على االكتشافات اجلديدة. 

وأما األطروحة فهي البحث الذي يقدم الطالب لنيل درجة الدكتوراه ويركز فيه الطالب على 
 االكتشافات اجلديدة يُنتَفُع هبا املفيدة. 

 أنواع البحوث 

ناحي احلياة وحاجات اإلنسان ورغباته، واسعاً حبيث يغطِ ي مجيَع مالعلمي  يعدر جماُل البحِث  
ومن مَثَّ يكون اختالُف البحوث العلميَّة ابختالف حقوهلا وميادينها تنويعاً هلا، وعموماً فباإلضافة إىل 
ذلك تنقسم البحوُث العلميَّة من حيث جدواها ومنفعتها إىل حبوٍث رايديَّة يتمر فيها اكتشاف معرفة 

دمية، وإىل حبوث يتمر فيها جتميع املواد العلميَّة واملعارف أو الكشف عنها جديدة أو حتلر هبا مشكلة ق
 . أو عرضها لغاايت املقارنة والتحليل والنقد 

 : كالتايل  يوهالعلمي  نواع البحث  عرض بعض التصنيفات ألوهنا ن

 البحوث اعتماداً على الغرض منها:   أوالً: تصنيف 
 (Theoretical Research)ة  نظريالبحوث  ال .أ

منه  واملباشر  األساسي  الغرض  يكون  الذي  العلمي  النشاط  إىل  تشري  اليت  البحوث  وهي 
الوصول إىل حقائق وقوانني علمية ونظرايت حمققة. وهو بذلك يسهم يف منو املعرفة العلمية ويف حتقيق 

يطلق على هذا   ة، وكما أمشل وأعمق بصرف النظر عن االهتمام ابلتطبيقات العلمية هلذه املعرف  هافهم
 Pure)أو البحوث اجملردة    (Basic Research)النوع من البحوث أيضاً البحوث األساسية  

Research)   .اليت هتدف إىل إضافات معرفية وعلمية 
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  :Applied researchحبوث تطبيقية   . ب

وهي البحوث اليت تشري إىل النشاط العلمي الذي يكون الغرض األساسي واملباشر منه تطبيق 
ملعرفة العلمية املتوفرة، أو التوصل إىل معرفة هلا قيمتها وفائدهتا العملية يف حل بعض املشكالت اآلنية ا

لح ة. وهذا النوع من البحوث له قيمته يف حل املشكالت امليدانية وتطوير أساليب العمل وإنتاجيته 
ُ
امل

 صناعة .. اخل. يف اجملاالت التطبيقية كالُّتبية والتعليم، والصحة، والزراعة، وال 
البحوث  من  النوعني  هذين  بني  الفصل  الصعب  من  أنه  هو  هنا  إليه  اإلشارة  ومما جتدر 
)التطبيقية والنظرية( وذلك للعالقة التكاملية بينهما، فالبحوث التطبيقية غالًبا ما تعتمد يف بناء فرضياهتا  

ألديبات املنشورة. كما أن البحوث أو األسئلة اليت حتاول إجياد إجاابت هلا على النظرية املتاحة يف ا
النظرية يف الوقت نفسه تستفيد أيضا وبشكل مباشر أو غري مباشر من نتائج تلك الدراسات التطبيقية  

 من خالل إعادة النظر يف منطلقاهتا للنظرية ومالئمتها مع الواقع.

 تقسيم البحوث اعتمادًا على الساليب املستخدمة فيهااثنياً:  
  (Descriptive research)حبوث وصفية   .أ

دف إىل وصف ظواهر أو أحداث معينة ومجع احلقائق واملعلومات عنها ووصف الظروف هت 
اخلاصة هبا وتقرير حالتها كما توجد عليه يف الواقع. ويف كثري من احلاالت ال تقف البحوث الوصفية 
الظواهر أو  ينبغي أن تكون عليه  بتقرير ما  أيضاً  الوصفي، وهتتم  التشخيص  الوصف أو  عند حد 

 ث اليت يتناوهلا البحث. األحدا

وذلك يف ضوء قيم أو معايري معينة، واقُّتاح اخلطوات أو األساليب اليت ميكن أن تُتبع للوصول 
هبا إىل الصورة اليت ينبغي أن تكون عليه يف ضوء هذه املعايري أو القيم. وُيستخدم جلمع البياانت 

دة مثل املالحظة، واملقابلة، واالختبارات، واملعلومات يف أنواع البحوث الوصفية أساليب ووسائل متعد 
 واالستفتاءات.
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 (Historical research)حبوث اترخيية   . ب

ولكنها ال تقف عند ي،  املاض  جرت ومتت يف  حداث اليتوهذه البحوث تصف وتسجل األ
للماضي بغية اكتشاف اجمرد الوصف والت وتفسرياً  ريخ ملعرفة املاضي فحسب، وإمنا تتضمن حتليالً 

  مات تساعدان على فهم احلاضر.تعمي
ويركز البحث التارخيي عادة على التغري والتطور يف األفكار واالجتاهات واملمارسات لدى 
من  نوعني  التارخيي  الباحث  ويستخدم  املختلفة.  االجتماعية  املؤسسات  أو  اجلماعات  أو  األفراد 

انوية، وهو يبذل أقصى جهده للحصول املصادر للحصول على املادة العلمية ومها املصادر األولية والث
 على هذه املادة من مصادرها األولية كلما أمكن ذلك. 

   (Experimental research)حبوث جتريبية     .ج
إن البحث التجرييب هو الذي يقوم على أساس املالحظة والتجارب إلثبات صحة الفروض 

 وذلك ابستخدام قوانني علمية عامة. 
حوث التجريبية على غريها من أنواع البحوث الوصفية والتارخيية هو ولعل أهم ما تتميز به الب

 كفاية الضبط للمتغريات والتحكم فيها عن قصد من جانب الباحث. 
وتعترب التجربة العلمية مصدراً رئيسياً للوصول إىل النتائج أو احللول ابلنسبة للمشكالت اليت 

املصادر األخرى يف احلصول على البياانت   يدرسها البحث التجرييب، ولكن يف نفس الوقت تستخدم 
واملعلومات اليت حيتاج إليها البحث بعد أن خُيضعها الباحث للفحص الدقيق والتحقق من صحتها 

 وموضوعيتها.

  (Comparative Research)البحوث املقارنة  .د

خالق داد  مثل هذه البحوث تركز على املقارنة بني أمرين من نوع واحد كما يقول الدكتور  
يف كتابه منهج البحث والتحقيق" يركز على املقارنة بني شخصيتني أو دولتني أو عصرين أو كتابني 
أو فلسفتني أو أسلوبني أو أي أمرين من نوع واحد، وتتناول املقارنة جواب التشابه وجوانب االختالف 

 وحده. يف العادة، ولكن جيوز للباحث أن يركز على التشابه وحده أو االختالف  
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 (Statistical Research)البحوث اإلحصائية   .ه

هذه البحوث تقوم أساسا على مجع البياانت مث حتليلها ابلطرق اإلحصائية حسب قواعد 
علم اإلحصاء الرايضي واستنتاج معلومات من تلك البياانت، وهو نوع من البحوث الوصفية، وميكن 

البح أنواع  نوع آخر من  اإلحصائي من أي  البحث  اإلحصائي دمج  البحث   ، ومثال ذلك  وث، 
 املقارن، أو البحث اإلحصائي الوصفي أو البحث اإلحصائي التارخيي.   

 اثلثاً: البحوث الكادميية من حيث مستوَيهتا 

 البحوث الصفية القصرية  .أ

حد املواد لتشجيع الطالب على زايدة املعرفة أ ستاذ يفيطلبها األ اليتالقصرية البحوث  يوه
 .وذلك بطريقة منهجية و دون إضافة للعلم من خالهلا لدية 

الطالب على تنظيم أفكاره، وعرضها بصورة سليمة، وعلى استخدام  وهتدف إىل تدريب 
  )14(املكتبة ومصادرها، وتدريبه على اإلخالص واألمانة وحتمل املسؤولية يف نقل املعلومات.

الدراسة، يف موضوع حمدد، لكي ال يكون اهلدف هو أن يتعود الطالب على التعمق يف  و 
 .)15(سطحياً يف تفكريه 

 :)16(ف الطالب إبعداد البحث التدرييب لتحقيق األغراض األساسية التاليةكلَّ ويُ   

  تعويد الطالب على التفكري والنقد احلر. .1

تدريب الطالب على حسن التعبري عن أفكاره وأفكار اآلخرين بطريقة منتظمة واضحة  .2
  وصحيحة. 

 

 21مانيو جيدير، ترمجة من الفرنسية ملكة أبيض، تنسيق د. حممد عبد النيب السيد غامن، ص/( منهجية البحث،    14)
 2/، ص  2004مكتبة عني مشس، القاهرة،  ،  د. سيد هواري،  دليل الباحثني يف إعداد البحوث العلمية(   15)
 194 /، ص1982ي، الكويت، ، وكالة املطبوعات وعبد هللا حرم6 /أصول البحث العلمي ومناهجه، د. أمحد بدر، ط(   16)
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إظهار كفاءة الطالب يف جماالت و موضوعات، مل يتناوهلا األستاذ يف املادة الدراسية   .3
 بتوسع وتغطية شاملة. 

التعرف على كيفية استخدام املكتبة، سواء من انحية التصنيف أو الفهارس أو املراجع  .4
 ومصادر املعلومات العامة أو املتخصصة. 

ملكتبة، أو خارجها، يف جتميع املواد املتعلقة مبوضوع اإلفادة من مجيع مصادر املعلومات اب .5
 معني واكتشاف حقائق إضافية عنه. 

تنمية قدرات الطالب ومهاراته يف اختيار احلقائق واألفكار املتعلقة بصفة مباشرة مبوضوع  .6
 معني، وذلك من بني املواد املكتبية املتوفرة.

 تقدميها بلغة سليمة وبطريقة منطقية تنظيم املواد اجملمعة وتوثيقها، وحسن صياغتها، مث  .7
 واضحة.

 تدريب الطالب على أصول التعامل مع األستاذ املشرف.  .8
وكلما منت لدى الطالب هذه اخلربات واملهارات، أثناء دراسته اجلامعية، كلما زادت فرص   

أراد   بغري   إسهام الطالب اإلجيابية، يف جمتمعه، بعد التخرج واستطاع أن يواصل دراسته العليا   إذا
 عناء كبري. 
إن البحث التدرييب قد يكون عشر صفحات وقد يتعداه إىل أربعني صفحة مثالً، ولكنه   

 ، واألطروحة. رسالة املاجستريحبوث األكادميية الطويلة كميثل بداية منطقية للتدريب على إعداد  

بية، على ضرورة قيام وتنص اللوائح الداخلية للكليات النظرية، ال سيما كليات اآلداب، والُّت 
 الطالب هبا، إبعداد البحوث التدريبية.

 حبث بكالوريوس أو مشروع البحث 
التعليم   من  النهائية  السنوات  خالل  أجراءها  الطالب  يُكلَّف  اليت  البحوث  هبا  واملقصود 
 اجلامعية، أي خالل مرحلة البكالوريوس، وهذه البحوث تكون عادة حبواثً حمدودًة فيبلغ عدد صفحات 
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القيام  البحث حوايل مخسني صفحة، كما أن األستاذ املشرف على البحث يسهِ ل للطالب مهمة 
بعمل البحث، حيث يطرح عليه عادة عدة اختيارات ملوضوع البحث ليختار منها املوضوع الذي 
إرشاد  له دور  يكون  البحث، كما  لعمل  املناسبة  املراجع  إىل  التوصل  يساعده يف  أنه  يوافقه، كما 

 )17(الب حنو الطريقة الصحيحة لكتابة موضوع البحث.  الط
البحث،  الطالب على  قدرة  تنمية  إىل  بدائية، هتدف  تعترب حبواثً  البحوث  فإن هذه  ولذا 

العلمية من مصادرها األصلية، والثانوية، وإعادة صياغتها يف أسلوب علمي واضح، و  املادة  جتميع 
الضروري أن يدون الطالب آراءه اخلاصة، أو انطباعاته الشخصية وبطريقة منهجية منظمة، ليس من 

منهجية  على  الطالب  تدريب  هو  املرحلة  هذه  هذا يف  من  املقصود  األساسية؛ ألن  الفكرة  حول 
البحث، وممارسة املصادر، والقدرة على اختيار املادة العلمية املطلوبة، واملناسبة، مث تنظيمها، والتوفيق  

 يف أسلوبه اخلاص. بينها، وصياغتها  
اجلامعة تطلب  أيًضا وعدد من  املرحلة يف ابكستان  البحوث يف هذه  مثل هذه  بدأ  وقد 

 إلكمال هذه املرحلة. 

 (MA) رسالة املاجستري .أ
واملقصود هبا رسالة املاجستري اليت يكلف الطالب إعدادها للحصول على درجة املاجستري 

 يف التخصص الذي خيتاره. 

عمقاً وحجًما ابلنسبة للبحوث الصفية والبكالوريوس، كما أن الطالب وتكون هذه البحوث  
يكون هو املسئول األول عن قيامه ببحثه على الرغم من وجود أستاذ مشرف على الرسالة، وذلك 
حىت تتعمق يف الطالب القدرة على البحث والتواصل للحقائق بنفسه مما يساعده على التهيؤ للقيام 

 ما يتقدم أبحباث للحصول على درجة املاجستري الفلسفة والدكتوراه.ببحوث أكرب وأعمق عند 

 وأما رسالة املاجستري تكون عادة حبثاً حمدودا فيبلغ عدد صفحات البحث حوايل مئة صفحة. 

 

 9( كيف تكتب حبثاً انجحاً، د. أمين الر وس، دار الصالئع للنشر والتوزيع، ص/  17)
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  (MPhil)  رسالة املاجستري الفلسفة .د
وهي حبث أكادميي طويل، يقوم به الطالب لنيل درجة املاجستري الفلسفة )أمي فل( إبشراف 
أستاذ أكادميي، يتناول فيه الطالب موضوعاً يستحق الدراسة، وإن رسالة املاجستري الفلسفة ختتلف 

 عن البحوث األخرى كما أهنا متتاز ابآليت: 

 تزيد ثالث سنوات.    تستغرق مدة أطول ويف الغالب ال تقل عن سنة وال .1

 رسالة املاجستري الفسلفة تتناول موضوعاً جديداً يف أحد فروع املعرفة.  .2

 هتدف رسالة املاجستري أن يدرس الطالب ظاهرة أو مشكلة معينة. .3

 تفيد الطالب يف اكتساب جتارب أوسع يف البحث والتحقيق. .4

 درجة الدكتوراه تعترب امتحاانً يعطي فكرة عن مواهب الطالب وعن استعداده لتحضري  .5
  )18(فيما بعد.  

وتتصف الرسالة أبهنا حبث مبتكر أصيل يف موضوع من املوضوعات، أو حتقيق خمطوطة من 
املخطوطات اليت مل يسبق إليها، وتعاجل الرسالة مشكلة خيتارها الباحث وحيددها، ويضع افُّتاضاهتا، 

فالرسالة حتتاج إىل مدة زمنية طويلة   ويسعى إىل التوصل إىل نتائج جديدة مل تعرف من قبل، وهلذا
نسبياً، ففي جامعة العالمة حممد إقبال املفتوحة الوقت احملدد ملاجستري الفلسفة من سنتني إىل أربع 

 سنوات. 

وأما حجمها فهو غري حمدد عاملياً، وأما عندان يف جامعتنا فقد يبدأ عدد صفحاهتا من مئة 
 صفحة إىل مائتني ومخسني صفحة،  والعربة هنا ابلنوع ال ابلكم.  

 

 
 

( مناهج البحث العلمي، الدكتور عبدهللا حممد الش       ريف، مكتبة األش       عاع للطباعة والنش       ر والتوزيع، اإلس       كندرية،   18)
 25مصر، ص/
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 (Dissertation)الطروحة  أ
وهي تسمية تطلق على كل حبث مسهب أصيل يقدم لنيل شهادة الدكتوراه، وإن األطروحة 

حيث الشكل عن رسالة املاجستري الفلسفة، ولكن مضمون هذا البحث جيب أن يشري   ال ختتلف من
جبدارة إىل قدرة الطالب على التفكري الناضج واخلربة املنهجية اليت اكتسبها من خالل ختصصه حىت 
التحليل   يقوم على  والباحث  تقابله يف جمال ختصصه.  أية قضااي علمية  بعد معاجلة  فيما  يستطيع 

وبراعة التأليف والتنظيم، وحسن األسلوب ودقة املنهج، وعلى الباحث أن يقدم شيئاً جديداً   الدققيق،
 يف جمال حبثه مل يسبقه إليه أحد، ويساهم مسامهة فعالة يف إثراء املعرفة اإلنسانية والُّتقي العلمي. 

أوضح والذي مييز األطروحة عن الرسالة، هو أن أصالة البحث يف األطروحة، جيب أن تكون  
صورة وأقوى أثراً منها يف الرسالة، مما يعين أن صاحب األطروحة ميكنه االستقالل برأيه بعيداً عن آراء 

 الغري وإرشاداهتم، سواء كانوا من األساتذة املشرفني أو الباحثني املعروفني. 

 وحة: وقبل األطروحة يشُّتط على الطالب أن مير ابملراحل الدراسية قبل البدء يف كتابة األطر 

 أن خيتار الطالب موضوع حبثه ومشرفه.  .1

أن ينجح الطالب يف اإلمتحان الشامل يف جمال ختصصه، واالمتحان الشامل يف الغالب  .2
 أيخذ األستاذ املشرف بشكل حتريري وشفهي حسب نظام اجلامعة. 

أن يقوم الطالب إبعداد خطة البحث وأن يشرف األستاذ املتخصص على إعداد اخلطة  .3
 راحل إعداد اخلطة، وأن تعتمد من قبل اللجنة املختصة يف اجلامعة. يف كل امل

 البحوث الكادميية املتخصصة  ب 
كثرياً ما تقوم معظم اجلامعات أبحباث مع خمتلف املؤسسات املهتمة ابلبحث العلمي، ويقوم 

العلمية ألعضاء األساتذة والباحثون ابملسامهة يف األحباث اليت تقوم هبا اجلامعة، كما أن كل الُّتقيات  
هيئة التدريس تشُّتط أن يقوم األستاذ اجلامعي بعمل أحباث ابتكارية يف جمال ختصصه، ويف معظم 
البحوث مشروع  هذه  وتسمى  املختلفة  الوسائل  بكل  األحباث  معظم  بنشر  اجلامعة  تقوم  األحيان 
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هذه املشروعات الباحثني يف مثل  تقد ر  التعليم العايل    هيئة  وإن    (Research Project)البحث
 البحثية وتساعدهم بتكلفة املالية لنشر املشروعات البحثية.

 املقالة العلمية  ج
ويلقي أضواء  ما،  من موضوع  أو جانباً  ما  يتناول موضوعاً  املقالة هي حبث قصري حمد د 
جديدة عليه، قد تساهم يف تقدم العلم أو املعرفة. وهي موجهة عادة إىل قارئ يضيق وقته ابلقراءة، 
وموجهة من كاتب أو ابحث متخصص تضيق وسيلة النشر عن استيعاب كل ما يريد إيصاله إىل 

 ، فيضطر إىل استبعاد كل التفصيالت. اآلخرين
كما أن كل الُّتقيات العلمية ألعضاء هيئة التدريس تشُّتط بكتابة املقاالت العلمية ونشرها 

 يف اجملالت احملكمة من جلنة التعليم العايل. 

بعض  من  مقالة  يكتب  أن  الدكتوراه  ابحث  على  العايل  التعليم  هيئة  إرشادات  وحسب 
 مناقشة أطروحته. أطروحته وينشرها قبل  
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 املناقشة والتدريبات 
 أوالً أجب عما أييت ابإلجياز. 

 ما هو تعريف البحث عند الدكتور حممد عجاج الطيب؟  .1

 ما معىن األطروحة لغة؟  .2

 اكتب مُّتادفات املصطلحات ابللغة اإلجنليزية:  .3

اجملردة، حبوث تطبيقية، علم مناهج البحث، البحوث النظرية، البحوث األساسية، البحوث  
 حبوث وصفية، حبوث اترخيية، حبوث جتريبية، البحوث املقارنة، البحوث اإلحصائية

 ماذا قال ابن منظور يف معجم عن البحث؟  .4

 ما الفرق بني الرسالة واألطروحة؟  .5

 اثنًيا: أجب عما أييت ابلتفصيل

 وضح ما فهمت من البحث العلمي أبسلوب.؟  .6

 حث من حيث األساليب املستخدمة فيها. عرف ابإلجياز أنواع الب .7

 ماذا نقصد ابلبحوث األكادميية املتخصصة؟  .8

 عرف الفرق بني البحث الوصفي والتارخيي.  .9

 ما هو هدف من البحوث الصفية القصرية؟  .10

 ما هو هدف من البحوث األكادميي؟  .11
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 املصادر واملراجع للوحدة 
الدكتور  .1 واألستاذ  فاطمة عوض صابر  الدكتورة  لألستاذة  العلمي،  البحث  ومبادئ  أسس 

  2002مريفت علي خفاجة، مكتبة ومطبعة األشعاع الفنية، إسكندرية مصر،  

 2003أصول كتابة البحث العلمي، لدكتور يوسف املرعشلي، دار املعرفة، لبنان،  .2

مصادره،  .3 أصوله،  مناهجه،  طبيعته،  األديب  املعارف   البحث  دار  ضيف،  شوقي  لدكتور 
 1986القاهرة، 

املاجستري والدكتوراه، لدكتور سيد اهلواري، مكتبة  .4 التقرير ورسائل  الباحثني يف كتابة  دليل 
 1980عني الشمس، القاهرة،  

فن كتابة البحوث العلمية وإعداد الرسائل اجلامعية، لدكتور حممد عثمان اخلشت، مكتبة ابن  .5
 1989القاهرة، سينا،  

 . 1968كيف تكتب حبثًا أو رسالة، لألستاد الدكتور أمحد الشليب، مكتبة النهضة املصرية   .6

 . 1986كيف تكتب حبثًا أو منهجية البحث، لدكتور أميل يعقوب، لبنان   .7

 كيف تكتب حبثًا انجحا؟ د. أمين أبو الرؤس، دار الطالئع للنشر والتوزيع  .8

واملص .9 والبحث  املكتبة  يف  الرسالة، حملات  مؤسسة  اخلطيب،  عجاج  حممد  لدكتور  ادر، 
 م. 1986

 1997املرشد يف كتابة األحباث، لدكتور حممد حليمي فوده، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة،   .10

الفنية،  .11 األشعاع  ومطبعة  مكتبة  الشريف،  حممد  عبدهللا  للدكتور  العلمي،  البحث  مناهج 
 . 1996إسكندرية مصر.  

 لدكتور خالق داد مالك، جامعة بنجاب   منهج البحث والتحقيق،  .12
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2nd Unit  

 

الثَّانَِيةالَوْحَدُة   
فرِ شْ لُ بِ  هُ تُ ق َ َل عَ وَ  هُ اتُ فَ صِ  ثُ احِ البَ   

 

 

 د. حافظ حممد ابدشاه  مجع وترتيب: 
 د.حممد ٓاصف حممود: الراجع
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 فَ ْهِرُس اْلُمْحتَ َوََيتِ 
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 تعارف الوحدة 
عن مفهوم الباحث   الثانية "الباحث صفاته وعالقته ابملشرف"يف هذه الوحدة    سنتحدث

وشخصيته وصفاته احلميدة مث ننقل إىل النقطة الثانية هلذه الوحدة وهي : املشرف وسندرس يف هذه 
النقطة مفهوم املشرف واملشرف املساعد وعالقة الباحث مع أستاذ املشرف، مث ندرس ما هي واجبات 

 الباحث وواجبات املشرف. 

 أهداف الوحدة 
 للطالب أن:  بعد دراسة هذه الوحدة ميكن 

 يعرف مفهوم الباحث وشخصيته •
 يعرف صفات الباحث احلميدة  •
 يعرف مفهوم أستاذ املشرف  •

 يفرق بني األستاذ املشرف واألستاذ املساعد  •

 يعرف واجبات الباحث وواجبات املشرف  •
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 شخصية الباحث 
الباحث هو املفتش عن حقيقة ما، أو هو الذي يسعى للكشف عن ظاهرة جمهولة، أو عامل 
مغمور، أو جانِباً من تراٍث أديب، أو علمي، أو حضاري مل ير النور، وحىت يَوفِ ق الباحث يف مهمته 

 الشاقة هذه. 
عض يقول أمحد شليب عن شخصية الباحث: "جيدر بنا أن نقول إن البحث موهبة متنح لب 

الناس وال متنح آلخرين، وليس االطالع وال مجع املادة وترتيبها ابلعناصر الكافية لكتابة رسالة ممتازة، 
فال بد من توافر املقدرة على البحث عند الطالب، فجمع املادة وترتيبها شيء، وتفسريها وإبراز أمهيتها 

  )1(شيء آخر. بل هذا هو الصعب واملهم يف إعداد الرسائل"
قدم الشعوب يف خمتلف اجملاالت حيتاج إىل العلم واملعرفة، كما أن هذه املعرفة حتتاج إن ت

وال ريب أن السبيل إىل ذلك   ، للتطوير يف ظل املتغريات واالحتياجات يف ميادين اجملاالت املختلفة
ابلتايل بعد إرادة هللا عز وجل تكون عن طريق البحوث العلمية اجليدة اليت تسهم يف تطوير املعرفة و 

 .حتقق الشعوب الرقي والتقدم يف خمتلف اجملاالت
الدراسات  إلجراء  العلمي  األسلوب  منتهجاً  املعريف  التطور  يف  سيسهم  الذي  فالباحث 

وعند تسليط الضوء على الباحث جند أنه شخص   ، والبحوث جيب أن تكون لديه خصائص ومسات
 تؤهله جمموعة ة إىل الكفاءة العلمية املكتسبة اليتابإلضاف  ،والنفسية  ،توافرت فيه االستعدادات الفطرية

 . للقيام ببحث علمي
  

 

 10( كيف تكتب حبثا أو رسالة، د. أمحد شليب، ص/    1)
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 احلميدةصفات الباحث 
 موهبة البحث  .1

أن يتحلى مبوهبة البحث إذ ليس كل من اجتاز املرحلة اجلامعية األوىل يستطيع أن يسلك 
طريق البحث والتأليف، وتدلنا التجارب أن بعض األوائل يف البكالوريوس قد فشلوا يف جمال البحث، 

 البحث، يف حني جنح فيه مجاعة مل يفوزوا مبراتب متقدمة يف دراستهم اجلامعية، لكنهم رزقوا موهبًة يف 
 وقدرة على االبتكار واإلبداع. 

 ومن عالمات هذه املوهبة : 
القدرة على اختيار املوضوع، فإذا رأيت طالباً خيتار موضوعاً غامضاً، مل يبحث من قبل،  •

 ويقدم على دراسته وإزالة غموضه، فاعلم أبنه )طالب موهوب(، وليس ُمتَّبعاً أو ُمقلِ داً. 

 م استعداده لالجنذاب بسهولة وراء اآلراء اخلادعة. استقالل شخصية الطالب، وعد  •

عدم التسليم لآلراء املسبقة، وإن كانت صادرة عن مشاهري العلماء قبل مناقشتها، والتأكد  •
 من صحتها، 

القدرة على قراءة ما بني السطور، إذ كثرياً ما يضطر كاتب إىل عدم التصريح بكل ما يف  •
فاء أفكاره بني السطور، فإذا امتلك الباحث مثل هذه ذهنه، فيلجأ إىل الرمز، أو إىل إخ

القدرة فإنه موهوب حًقا، ألنه مل يقنع بظاهر الكالم، بل تسل ل إىل خفاايه، وتصدى حلل  
 رموزه. 

 وأما عالمات املوهبة املوجودة عند الطالب يف رأي الدكتور خالق داد كما يقول قائالً: 
 القدرة على وضع خطة مبدئية للموضوع  •

 القدرة على نقد األفكار والربهنة على فكرته.  •

 القدرة على املناقشة والفهم وتوجيه األنظار إىل أفكار جديدة من خالل املناقشات.  •

 أن يكون الباحث صبورا   .2

ومن صفات الباحث أن يكون صبوراً على مشقات البحث، قادراً على الصمود يف وجه 
وال ينبغي للباحث أن يسأم من الرجوع إىل مصادره العقبات مهما كانت شديدة ومتعسفة أحياانً.  
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ومراجعة مرة بعد أخرى إىل أن يتضح له األمر ويصل إىل الغاية املقصودة، وقد يشرتط عليه تنفيذ 
العديد من املالحظات، سواء من أستاذه املشرف، أو من األساتذة الذين يُوكل إليهم قراءة البحث، 

لى الشهادة أبسرع وقت ممكن، بل عليه أن يتطلع دائما إىل وجيب أن ال يكون مهه هو احلصول ع
الكمال يف حبثه واإلخراج به بصورته الالئقة به، . فعلى الباحث أمام هذه كله أن يتحلى ابلصرب، 

ِر الصَّاِبرِينَ       :مسرتشداً بقوله   .  ) )2َوَبشِ 
 اليل والرغبة يف البحث  .3

ألن الرغبة الشخصية يف اخلوض فهو مفتاح هذا العمل الذي ال يتصور الدخول فيه بدونه، 
يف موضوع ما هي دائما عامل مساعد وحمرك للنجاح. وجيب على الباحث أن يصرف من وقته قدراً 
كافًيا للقراءة واإلطالع والفهم والتعمق يف موضوعه، وأن يلم بكل ما كتب عن موضوعه ويهضمه 

 حىت يتمكن من إصدار وإعالن نتائجه سليمة من التناقض والتعارض.   جيداً،

، وليست نزوة نفسية عابرة، فالدراسة العليا وجيب أن تكون رغبة الباحث حقيقية وصادقة
مرحلة علمية شاقة تستلزم اجلهد واملثابرة، وعليه أن أيُخَذ األموَر جبدية كافية وحتمل كل األعباء النامجة 

كاخلسارة املادية، والعزوف عن النشاط األسري واالجتماعي، كل ذلك أمور ال مفر منها يف عنها،  
مراحل إعداد الرسالة أو البحث العلمي، فإذا كان لديه الرغبة الصادقة فجميع هذه األمور الشاقة 

 تكون سهلة وبسيطة إن شاء هللا.
 األمانة العلمية  .4

األمانة يف البحث العلمي تعين إسناد الفكرة أو العلمية، و على الباحث أن يتحلى ابألمانة  
 الرأي املدون، إىل مصدره األصلي. وهي صفة ال مناص من توافرها يف كل ابحث. 

فال يدون آراء اآلخرين ويدعيها لنفسه، أو يقتبسها وال يشري إىل مصادرها، وال حيكم ِوفقاً 
  على األدلة والرباهني. لعقيدته أو هواه، بل ِوفقاً للحقيقة، واستناداً 

ومن مظاهر األمانة العلمية، عودة الباحث إىل البحث األصلي أو الكتاب األول، دون النقل 
من اآلخرين، فقد يكون اآلخرون قد نقلوا معلومات غري صحيحة. وكذلك من مقتضيات األمانة 

 

 155( سورة البقرة، رقم اآلية/   2)
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 . العلمية، الرجوع للمصادر الوحيدة اليت ال تشاركها يف ذلك مصادر أخرى
ومن صور عدم األمانة العلمية: السطو على حبوث الغري ونتائجها دون أية إشارة إليها، ومن 
ذلك أيضاً عدم التدقيق يف فهم آراء الغري، والتسرع يف أتويلها ومحلها على غري معناها الواضح من 

 عبارهتا، بغية تعريضها للنقد أو اهلجوم على غري ما تستحقه. 
يشوه اآلراء واألفكار اليت قال هبا الغري وال تروقه أو ال تعجبه،   فعلى الباحث األمني أال 

 . )3(كما عليه أال يزيد أو يبالغ يف إطراء تلك األفكار إن كان هبا معجباً أو نصرياً 
  التواضع العلمي 

العلماء، وعلى الباحث أن يوجه نشاطه بتواضع ودون إفراط يف   عاداتإن التواضع من  
 زهو بقدراته ومهاراته.الثقة ابلنفس، أو ال

 التواضع العلمي:   عالماتومن 
البعد عن الغرور، وعدم حتقري أي رأي والسخرية منه، أو التنزيل من فكر صاحبه. وجيب 
على الباحث أال يبالغ يف ثقته بنفسه، فال يكثر من مديح آرائه ونتائج حبثه، كأن يقول أنه أفضل 

و أن حبثه أو رسالته من أبرز البحوث أو الرسائل اليت قدمت اآلراء اليت قيلت يف املسألة وأقواها، أ
يف هذا امليدان. فهذا تقدير أو حكم ميلكه اجلمهور، أو أهل االختصاص يف حقل التخصص، 

 أو املمتحن ابلنسبة للدارسني األكادمييني.
املتكلم، وعلى هذا فال يقول: ) أان،  الباحث أال يكثر من استعمال ضمري  وينصح 

وأرى، ونرى، وقد انتهيت يف هذا املوضوع إىل..( كذلك جيب على الباحث التلطف يف وحنن، 
املوضوع حمل حبثه، فال يقول مثالً ) إن  عباراته حبيث ال يشعر مجهور قرائه أهنم جيهلون متاماً 
 القارئ قد ال يدرك أن..، أو إننا نعاجل موضوعاً بكراً تغافل عنه الباحثون..( وعليه أال يكثر من 

استعمال األساليب التالية: ) ويرى الكاتب..، واملؤلف جيزم أبن..(، أما العبارات اليت جيب أن 
 تغلب على األسلوب فهي مثل ) ويبدو أنه..، ويظهر مما سبق ذكره..، ويتضح من ذلك..(.

 

، 1999العربية، القاهرة،  ، دار النهضووة  1/ط  د. أمحد عبدالكرمي سووالمة،  ألصووول املنهجية إلعداد البحوث العلمية،( ا  3)
 54ص/
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وإذا اضطر الباحث الستعمال ضمري املتكلم، فيجب أن يكون ذلك بتواضع وأدب جم، 
فس غري حمبوب غالباً للقارئ والسامع، وعلى الباحث أن يكون ماهراً يف إبراز ما فاحلديث عن الن

ويتضح من  أنه،  ويبدو   : مثل  ذكرها  السالف  األساليب  يستعمل  وأن  يريد أبسلوب مسح هادئ 
  .ذلك..

ينال من  الكرب والغرور فال حيط من آراء غريه، وال  يتجنب من  أن  الباحث  وجيب على 
على صواب فيما ينقد أو يعرض فكل هذا يشني حبثه، وحيط من مكانته وقوته،   شخصياهتم، وإن كان

وينفر القارئ من مطالعته، وإن  إلتزام أدب البحث واملوضوعية العلمية جين ب الباحث الزلل يف مثل 
 .)4(البحث العلمي وال يرضي هبا مصنفاملتاهات اليت ترفضها روح  

 اختاذ الشك طريقا  إىل اليقي  .5

اليقني، وقال اجلاحظ يف كتاب  إىل  الشك طريقاً  يتخذ  أن  احلقيق  الباحث  ومن صفات 
واتبعه يف ذلك   ،)5(احليوان: "اعرف مواضع الشك وحاالهتا املوجبة له لتعرف هبا مواضع اليقني ..."  

الضالل" من  "املنقذ  يف كتابه  الغزايل  اإلمام  من  املنهج"   ،كل  يف  "مقالة  يف كتابه  وديكارت 
(Discours de la methode)  . 

وعلى الباحث أن ال ينخدع بكثرة القائلني بفكرة ما أو بشهرهتم، ألن احلق مستقل عن 
القلة والكثرة، والشهوة ال تعين العصمة من اخلطأ، ومن هنا ينبغي للباحث أن يفحص كل ما يقرأ، 

 اآلراء ويناقشها حىت تربز شخصيته. وال يسل م بكل ما قرر ه غريه، بل عليه أن يفك ر ويقارن ويوازن بني  
ويستثين من ذلك النصوص الشرعية القطعية اليت ثبتت صحتها، فال جيوز ملسلم أن يطب ق 
عليها هذا املبدأ، وإمنا عليه التأكد من صحة ثبوهتا فحسب، فإذا ثبتت فال جمال ألدىن شك أو 

 متحيص، بل عليه التسليم هبا فور وصوهلا إليه. 
 اإلنصاف الوضوعية و  .6

وذلك ابلتخلص من األفكار املسبقة، وعدم التأثر ابملواقف واألفكار واملشاعر الشخصية. 

 

 .35( منهج البحث والتحقيق، د. خالق داد، ص/  4)
 .35، ص/6( كتاب احليوان للجاحظ، ج/  5)
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املسألة،  فروض  يتناول  أن  الباحث  فعلى  الشخصية.  أو  للذاتية  املوضوعية ضداً  هنا جاءت  ومن 
عدو، ويتناول اآلراء واملواقف، بذهن متجرد ومنطق علمي حمايد، فليس يف البحث العلمي صديق أو  

 قدر ما فيه حق وحقيقة، ينبغي القصد إليهما. 
كما أنه ال جيوز للباحث أن يطوع حبثه إلخراج نتائج ترضي جهة معينة، سياسية أو حزبية، 

 فهذا أمر خيرج عن نطاق البحث العلمي. 
وعليه أال يقبل كل ما يقرأ دون أتمل، ودون تقليب للمعارف على خمتلف الوجوه، وجيب 

 حة ما يقرأ، وجيب أن يقيم الدليل واحلجة والربهان على كل ما يقول أو يبتدع.من ص  يتأكدأن  
وكذلك تقتضي املوضوعية أن يكون الباحث موضوعًيا يف احلكم على آراء الغري وعليه أن 
ينصف غريه كما ينصف نفسه ولذا فليس من الضرورة حتقري آراء الغري، أو التشهري مبخالفيه، ولكن 

 خمالفتهم، ولكن بكل لطف، ولني ورفق وعدل.  هذا ال يعين عدم
 االلتزام مببادئ األخلق  .7

على الباحث أن يكون قاصداً من حبثه خدمة البشرية وتقدمي ما فيه صالح لإلنسانية، ال 
أن يتجه بعلمه وحتقيقه إىل نشر الشر  والفساد أو أن يستخدم خرباته وجتاربه العلمية يف اخرتاع أساليب 

 . التخريب والفتك والدمار للبشرية، كما يفعله مفك روا العامل املتقدم املتحض ر اليوم
 سعة العرفة يف جمال البحث  .8

جيب أن يتوفر للباحث قدر كاٍف من الثقافة، واإلملام بكل ما كتب وأجري من حبوث حول 
موضوع حبثه. فعليه القيام ابلقراءات الالزمة للتعمق يف فهم فروض املشكلة، واحلرص على اإلطالع 

االقتصار فقط على الكتب واملصادر الواسع على الكتب واملراجع األصلية، القدمية واحلديثة، وعدم  
 اليت تتصل مباشرًة ابملشكلة موضوع حبثه. 

 الدقة والقدرة على التنظيم  .9

على الباحث أن يكون دقيقاً يف عمله نظامًيا منطقًيا، يلتزم الرتتيب الفكري املنقطي املنظ م، 
طالعته يف أكثر من مسألة، ويبتعد عن الفوضى الفكرية، فإذا طالع رك ز مطالعته على مسألة ومل يرك ز م

فتضيع عليه مجيع املسائل، أما إذا رك ز مطالعته على مطالعته على موضوع واحد أحسن استنتاج ما 
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الدق ة  التزم  الفصول واألبواب، وإذا بدأ بكتابة حبثه  يريد، وإذا قم ش أحسن ترتيب بطاقاته ضمن 
  )6(تقل من فصل آلخر إال بعد إجناز األول.والنظام، فيتمم الفصل، لينتقل لكتابة فصل غريه، وال ين

 اجلرأة واستقللية شخصية الباحث .10
أو حُماابة إذ كثرياً ما يزل  البعض،   ،على الباحث أن يكون جريًئامن غري صلف أو وقاحةٍ 

 فريائي، أو يداهن، أو يتملق على حساب احلق واحلقيقة، فيضعف حبثه، ويفقد ثقة اآلخرين به. 

 الشرف 
الدراسات اجلامعية كمرحلة  الطالب يف  املراقب على مشروع  يقصد ابملشرف هو األستاذ 

 بكالوريوس واملاجستري أو الدكتوراه. 
البحث لديه ومهما  البحث، فالباحث مهما عظمت موهبة  للمشرف دوره األساسي يف 

يف هذه القدرات وكيفية اتسعت قدراته ومهاراته يف هذا اإلطار، حيتاج دائماً إىل موجه يرشده إىل توظ 
 االنتفاع من هذه املهارات.

ويبدأ دور األستاذ املشرف مبكراً قبل أن خيتار الطالب موضوعه، فاألستاذ املشرف يرشده 
 ويهديه إىل املوضوع املناسب له. 

وجتري  وقواعده.  أصوله  له  أكادميي،  علمي  عمل  هو  بل  إدارايً،  عماًل  ليس  واإلشراف 
الدكتوراه، على اجلامعات على   لنيل درجة  املقدمة  العلمية  والرسائل  البحوث  اإلشراف على  قصر 

يتعدد  أن  األقل. وجيوز  على  أستاذ مساعد  أو  أستاذ،  وظيفة  يشغلون  ممن  التدريس  هيئة  أعضاء 
 املشرفون من بني أعضاء هيئة التدريس أو من غريهم. 

قيقي، يتخري املشرف املتخصص يف والباحث اجملد الراغب يف التأهيل والتكوين العلمي احل
 )7(.املوضوع، املشهود له ابلكفاءة، العارف أبصول ومناهج البحث، املتشدد يف حتري احلقيقة العلمية

ختتلف األمور ابلنسبة الختيار األستاذ املشرف من جامعة ألخرى، فبعضها تسمح للطالب 
القسم الذي ينتسب إليه الطالب، أو إىل ابختيار األستاذ املشرف وبعضها توكل أمر اختياره لرئيس  

 

 .35( منهج البحث والتحقيق، د. خالق داد، ص/  6)
 . 58، د. أمحد عبد الكرمي سالمة ، ص األصول املنهجية إلعداد البحوث العلمية (7)
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جلنة خاصة يؤلفها عميد الكلية، أو إدارة الفرع، أو القسم املختص، وهذه اللجنة تعني  أستاذا يشرف  
 على الرسالة أو األطروحة. 

واجلدير ابلذكر أن اللجنة هتتم برأي الباحث فإذا كان هناك إمكانية لتعني املشرف املختار 
رأيه وإال تعني  األستاذ اآلخر. فعلى الباحث أن يفكر كثرياً قبل أن خيتار  املشرف   من الطالب فتوثق

 ألن له عالقة قوية مع الطالب وحبثه.  
وجيب لكل أستاذ أن يتوفر الشروط التالية قبل تعيينه كوأستاذ مشرف على ابحث الدراسات 

 العليا.
أستا .1 املاجستري والدكتوراه  املشرف على رسائل  أو أن يكون  مشارًكا  أستاذاً  أو  ذاً 

 مساعداً من أعضاء هيئة التدريس يف إحدى اجلامعات. 
 أن يكون متخصصاً يف ميدان البحث، أو على صلة وثيقة به. .2
 أن تكون له أحباث خاصة قريبة من موضوع البحث املوكل ابإلشراف عليه.  .3
لبحث، وذلك أن يتصف ابجلد ية، والتشد د يف تطبيق شروط املنهجية القومية يف ا .4

 احرتاًما ملكانته األكادميية، وحفاظًا على مستوى األحباث اجلامعية ورصانتها. 
جيوز أن يشرف األستاذ املساعد على رسائل املاجستري الفلسفة بشرط أن يكون  .5

قد مضى على تعيينه على هذه الدرجة سنتان، وأن حيصل على املوافقة املسبقة من 
 ية اليت تثبت كفاءته البحثية وقدرته على اإلشراف. اجلامعة مع تقدمي سريته الذات

جيوز أن يشرف األستاذ املساعد على أطروحات الدكتوراه بشرط أن يكون لديه  .6
دكتوراه ومضى على درجته سنتان، ويف بعض جامعات العامل يشرتط أيضاً أن يكون 

للنشر يف جمال املقبولة  أو  املنشورة  األحباث  األقل حبثان من  ت علمية لديه على 
حمكمة وأن حيصل على املوافقة املسبقة من اجلامعة مع تقدمي سريته الذاتية اليت تثبت 

 كفاءته البحثية وقدرته على اإلشراف.
 الشرف الساعد 

هو أحد أعضاء هيئة التدريس ضمن جلنة اإلشراف على الطالب من القسم أو أقسام أخرى 
 حسب طبيعة الرسالة، ومن شروط األستاذ املشرف املساعد ما يلي: 
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 جيب أن يكون اختيار املشرف املساعد مفيداً ملوضوع حبث الطالب.  •

 يكون اختيار املشرف املساعد بتوصية من جملس القسم.  •

كون هناك أكثر من مشرف مساعد على الرسالة الواحدة، وحبد أقصى جيوز أن ي •
 مشرفني مساعدين. 
 العلقة مع األستاذ الشرف 

يبدأ دور األستاذ املشرف مبكراً، وصلة الطالب ابألستاذ املشرف ترتكز قبل كل شيء على 
املشرف تفاهم وتناغم وتفاعل بني  هناك عالقة  بد أن تكون  والباحث، حىت   العزة واإلحرتام، وال 

يستطيعا أن يكوان فريق عمل واحد ويؤدي كل واحد منهما عمله برباعة وإتقان. وهناك بعض النصائح 
 اليت تتعاون ابلعالقة القوية مع األستاذ املشرف ومنها: 

ألن  • ونصائحه،  لتوجيهاته  وميتثل  وجيله  املشرف،  أستاذه  يوقر  أن  الباحث  على 
واألكثر إملاماً جبوانبه، واألعلم خبباايه، فال جيب أن الباحث وإن كان سيد حبثه،  

ينسى أن األستاذ املشرف أعمق خربة، وأوسع علماً، وأكثر دراية أبصول البحث 
هزيلة  البنيان  مضطربة  البحوث  جلاءت  املشرف  إرشادات  لوال  وأنه  ومناهجه، 

 املستوى.

يف الرأي فبها، وإن   على الباحث أن يناقش املشرف فيما يقرتحه عليه، فإن التقيا •
اختلفا بعد حماورة موضوعية، ومتسك الباحث برأيه وموقفه، فيجب أن يكون قادراً 

 على الدفاع عنه، يوم مناقشة البحث وتقييمه. 

وأن أستاذه الوحيد عن حبثه هو الباحث بنفسه  جيب أن يعلم الطالب أن املسؤول   •
دافع عنه إذا ما انُتِقدت بعض املشرف ال يشاركه أية مسؤولية، وال ينتظر منه أن ي

 آرائه يف جلسة املناقشة، ولو كان األستاذ قد أقرها عند اإلعداد.

جيب على الطالب أن يراعي الذوق يف اتصاله أبستاذه املشرف، ويف حتديد مواعيد  •
اللقاء به، فال يثقل عليه بزايرات مفاجئة، وال يُبد د وقت الزايرة أبحاديث جانبية  

ابملوضوع الذي يُفرَتض أن ُيستْثَمر الوقت مبناقشته، وإذا استقبل األستاذ ال عالقة هلا  
الطالب يف منزله، فعليه مراعاة حرمة املنزل، فال ينقل أسراره العائلية إىل اآلخرين، 
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اَي أَيوَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا بُوُيواًت َغرْيَ :  وليكن نرباسه يف هذا اجملال قول هللا  
)8(وِتُكْم َحىتَّ َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلِ ُموا َعَلى أَْهِلَها َذِلُكْم َخرْيٌ لَُّكْم لََعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ بُويُ 

   
 واجبات الباحث 

الباحث هو الذي خيتار موضوعه، ويقدم خمططاً تفصيلًيا أولًيا عنه لألستاذ املشرف، ليحصل 
يته واهتمامه ابلبحث، لكسب ثقته،  عليها موافقة األستاذ املشرف، وعليه أن يثبت للمشرف جدِ 
 وهذه الثقة ترتسخ وتتعز ز أكثر، كلما عمل بتوجيهات وإرشادات ونصائح أستاذه، وقام ابألحباث

دها له.   املطلوبة منه، وأثبت جدارته وكفاءته، وبقي  على صلة دائمة به، وتقيد ابملواعيد اليت حيدِ 
د موعداً مع األستاذ املشرف أسبوعًيا أو نصف شهرايً، أو على األقل شهرايً  •  ،عليه أن حيدِ 

 ليتم فيه التدارس والتشاور معه على املوضوعات املختلفة. 
ابستمرار، ما ينجزه من حبثه، إما فصاًل فصالً، وإمام ابابً ابابً حسب   عليه أن يقدم ألستاذه •

 إرشادات األستاذ. 
جيب عليه أن خيلص نفسه من الشواغل واملوانع كلها اليت حتول دون التحصيل، وعليه أن  •

حيرص دائًما على حتصيل العلم، فال يضيِ ع حلظة دون ذلك. وهذا معناه، أن يشغل نفسه 
 ب العلم. دائًما ابكتسا

جيب عليه أال خيجل من السؤال عندما يْشِكل عليه أمر ما، ألن عليه أن يستوضح كل ما  •
غلق على فهمه من معىن، والعلم عبارة عن بيت له قفل، ومفتاحه السؤال، وليكن سؤاله 

 مصاًغا أبلطف الكالم. 
 ك. جيب عليه أن يوثق معلوماته دائًما بذكر األسانيد أو الكتب اليت تؤيد ذل •
جيب عليه أن يهتم بتحصيل الكتب اليت حيتاج إليها، سواء أكان ذلك عن طريق الشراء أو  •

 اإلجارة أو االستعارة، ألن الكتب آلة العلم اليت ال يستغىن عنها. 

 

 .27ية/( سورة النور، رقم اآل  8)
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إذا أصر  األستاذ على رأي قاله، ومل يكن مصيباً فيه لغفلة منه أو سهو، فليمنع عن استنكار  •
ى موجباً لذلك، فعليه أن يفصح عن رأيه بصورة يفهم منها األستاذ  ذلك وإحراجه، إال إذا رأ 

 قصده، دون أن يتأذى أو ينحرج.  
 واجبات الشرف 

أما األستاذ املشرف فعالقته ابلطالب هي عالقة الوالد اببنه، فيها اللني واحملبة، وفيها النصح 
ل عن حبثه، فإن هذا ال يعفي األستاذ واإلرشاد، والتشجيع، وإذا ُكن ا أشران إىل أن الطالب هو املسؤو 

املشرف من املسؤولية إذا جاء مستوى حبث الطالب متدنًيا، لذا أشري إىل بعض واجبات املشرف 
 ومنها: 

على األستاذ أن يبذل جهده يف إفهام الطالب، وأن يبني  ابألدلة صحة ما يقوله أو يقرره يف  .1
غوامضها إذا كانت معقدة. وأن يذكر مآخذه اليت يراها املسائل اليت خيوض فيها، وأن جيلو 

على من خاض قبله  فيها، قاصداً بذلك إظهار اخلطأ من الصواب، وتبيان احلقيقة ألجل 
 احلقيقة، وليس حًبا يف االستعالء، أو إظهار املقدرة. 

أن يغرس يف أذهان الطالب حب البحث واالستقصاء، ويشجع املتفوق منهم، فيعرتف له  .2
 الً، بفائدة قد يستفيدها منه، وذلك مهما كانت صغرية. مث

أن يزرع الرغبة يف طلب العلم يف قلوب الطالب، وذلك أبن يدلِ ل بواسطة القصص واألخبار  .3
 واآلاثر واألشعار، على منزلة العلم ومراتب العلماء، اليت قد تضاهي مرتبة األنبياء. 

 م ما حيب لنفسه، ويكره هلم ما يكره لنفسه.أن يكون حمًبا لطالب حمبة، تصل إىل أن حيب هل .4
وأسباب  .5 أحواله،  وعن  عنه  يسأل  أن  األستاذ  على  ملحوظًا،  غيااًب  الطالب  غياب  عند 

انقطاعه، فإن مل يستطع معرفة ذلك عن طريق االستفسار، ينبغي عليه أن يرسل أحداً من 
نفسه لالستعالم طرفه لكي يتعرف على أحواله، ويسأل عن أسباب غيابه، أو يذهب هو ب

 عن ذلك، وهذا أفضل من غرسال رسول للقيام بذلك. 
أن يعامل الطالب مجيعهم معاملًة واحدة، فال يفضل أحداً منهم على غريه، ال سيما إذا  .6

تساووا يف  الصفات واألخالق والتحصيل، ألن التمييز يورث النفور يف القلب، أما إذا أظهر 
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ر اجتهاًدا، أو حتصيالً، أو أحسن أدابً وخلًقا، فال أبس يف تفضيالً  أو إكراًما، ملن هو أكث
 ذلك، ألن هذا يشجع اآلخرين على االتصاف أو التخلق مبثل هذه اخلالئق. 

ينبغي عليه إذا كان متخصًصا يف بعض العلوم، وال يعلم سواها، أال يقب ح تعلم سائر العلوم،  .7
أن غريه أكث إذا رأى  أيًضا  البعض، وعليه  يفعل  الذي كما  نفسه  العلم  يف  ر منه حتصيالً 

يدرِ س، أن يلفت نظر الطالب أو الطالب إىل ذلك، ألن ذلك هو الواجب، والدليل على 
  )9(كمال األستاذ الصاحل للتعليم.

على األستاذ املشرف أن ينظم لكل طالب مقابلة نصف شهرية إن مل تكن أسبوعية، لإلطالع  .8
حيرتم مواعيده، وإذا تعذر حتقيق املوعد احملدد يف وقته، على عمل الباحث، وعلى األستاذ أن  

 لطارئ من الطوارئ، أجله إىل موعد آخر. وهذا ما جيري عادة يف أكثر اجلامعات األوربية.
من واجبات األستاذ املشرف أن يناقش الطالب بصراحة فيما يعرض له من أمور، ويهديه  .9

 نفسه االطمئنان الذي يساعده على إىل وجهة الصواب، ويرشده ويسدد خطاه، ويبعث يف
التقدم يف حبثه، وعليه أن يتحلى ابلصرب ورحابة الصدر، فال يظهر التربم من الطالب أو 

 السخرية من عمله أو احلط من شأنه، يف مرحلة إعداد البحث وعند انتهائه.
بل   ال يُفرتض ابألستاذ املشرف أن يفرض على الطالب آراءه الشخصية مهما كانت حمقة، .10

وإن شاء ترك، كما يلزمه أال يكثر من تدخله يف شؤون حبث   ، يوجهه إليه إن شاء أخذ 
 تلميذه أكثر مما جيب، وأن يدرك أن النهوض ابلبحث هو مسؤولية الباحث أواًل وأخرياً.

التأكد من أن املشروع البحث املقد م من الطالب يتميز ابجلودة العلمية واألصالة واالبتكار  .11
 بدراسة الطالب وبتخصص املشرف. وله عالقة  

للبحث  .12 املايل  الدعم  موارد  على  للتقدمي  وإرشاده  وتوجيهه  للطالب  املعنوي  الدعم  تقدمي 
 الداخليلة والتنسيق مع القسم يف ذلك. 

 

 47-46أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق، ص/(  9)
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السالمة  .13 العلمي، وضوابط  البحث  التزامه أبخالقيات  والتشديد على  الطالب  أداء  متابعة 
األساليب غري األخالقية يف البحث العلمي ومراعاة حقوق امللكية الفكرية واألمن، والبعد عن  

 لآلخرين. 
االنتحال  .14 برانمج  إىل  يقدمه  حني  البحث  إبصالة  يتأكد  أن  املشرف  على  جيب 

(Turnitin .ويتأكد أن الباحث ما لعب ببحثه الجتياز مرحلة فحص االنتحال ،) 

امعي تقريراً إىل جملس القسم عن مدى تقدم يقدم املشرف على الرسالة ىف هناية كل عام ج  .15
 الطالب ىف حبوثه ويعرض هذا التقرير على جملس الكلية.

 التواصل مع القسم أو الكلية بشأن طلب توجيه إنذار للباحث حالة تقصريه ىف إجناز البحث. .16

 الرد على أية استفسارات ختص البحث أو الباحث من قبل اجلامعة.  .17

غري مسؤول عن آراء الطالب الشخصية وقناعاته، فإنه من غري ذا كان األستاذ املشرف  إ .18
شك مسؤول عن مستوى الرسالة، وخطتها العامة، وأسلوهبا، فال ينبغي أن يسمح بطباعة 

 البحث وتقدميه للمناقشة إال بعد اإلطمئنان على سالمتها من األخطاء الفكرية واملنهجية.

من إعدادها طلبا إىل رئيس القسم لتشكيل   يقدم املشرف على الرسالة بعد انتهاء الطالب  .19
 جلنة مناقشة الرسالة وحبسب اإلجراءات اليت حتددها عمادة الدراسا العليا. 

يقدم املشرف إىل القسم أمساء مقرتحة ألعضاء جلنة احلكم واملناقشة على البحث. مث القسم  .20
 خيتار أعضاء جلنة احلكم واملناقشة على البحث. 

ب التعديالت املطلوبة بعد مناقشة الرسالة وو إن وجدت وو يف مدة املقررة متابعة استكمال الطال  .21
 من قبل جلنة مناقشة الرسالة. 

ن املشرف اجليد، يكون حريصاً على أن تكون الرسالة اليت يشرف عليها، أب ميكن القول  و  .22
 على درجة جيدة من العلم والصدق واملنهج العلمي السليم، وأن نقصاً ما يشوب الرسالة،

 قد تلحق ابملشرف ظالل منه، وال سيما ما يتعلق حبسن منهجها ودقته وصوابه.
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 املناقشة والتدريبات 
 أوال  : أجب عما أييت بإلجياز:

 من هو الباحث ؟  .1

 ماذا يقصد ابملشرف ؟  .2

 ماذا يقصد ابملشرف املساعد؟  .3

 من يقدم التقرير سنواًي إىل جملس القسم؟  .4

 هل اإلشراف عمل إدراي؟  .5

 اثني ا: أجب عما أييت بلتفصيل: 
 حتدث عن واجبات املشرف واختياره. .6

 ما هي صفات الباحث احلميدة ؟ حتدث ابلتفصيل.  .7

 كيف تكون العالقة بني الباحث واألستاذ املشرف؟  .8

 ما هي واجبات الباحث ؟  .9
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 تعارف الوحدة
وسنتحدث فيها عن " خطوات إعداد البحث" الثالثةيف هذه الوحدة  سندرس

اختيار املوضوع ألنه من أصعب املشكالت اليت يواجهها الباحث، مث سنعرف كيفية وجعل 
عنوان البحث، وسنشري إىل بعض األخطاء يف صياغة العنوان، مث ننتقل إىل إعداد خطة 
البحث وسندرس تعريف خطة البحث وأمهيتها وعناصر اخلطة ، وتقسيمات البحث 

ُُُاألكادميي. 
 اف الوحدةأهد

 بعد دراسة هذه الوحدة ميكن للطالب أن: 
 يعرف كيفية اختيار املوضوع 

 يعرف طرق ومصادر إختيار املوضوع 

 يعرف شروط اختيار املوضوع 

 يعرف األسئلة اليت تسئل قبل اختيار املوضوع 

 يعرف اختيار العنوان املناسب لبحثه 

  يعرف كيفية إعداد خطة البحث 

 يعرف شروط خطة البحث 

 رف عناصر خطة البحثيع 

 يعرف مفهوم الدراسات السابقة 

 يفرق بني تبويب البحث وخطة البحث 

 يعرف قائمة املصادر واملراجع 



40 
 

ُاختيارُاملوضوع
إن اختيار موضوع البحث أو الرسالة من أصعب املشكالت اليت يواجهها طالب 

خيطر بباله، أو الدراسات العليا، إذ يقف حائراً، مرتدداً، يتوجس خيفًة من أي موضوع 
يُطرَُح عليه، خشيةً أن يكون بعيد الغور ال قرار له، أو أن يكون من املوضوعات اليت حبثت 
 وهو ال يعلم، وال يستطيع الطالب جتاوز هذه املرحلة إال ابلقراءة وسعة اإلطالع واملشاورة.

ولذلك  من خطوات البحث العلمي،اختيار موضوع البحث هو أول وأهم خطوة ف
"إن االختيار املوفق ملوضوع البحث هو نصف البحث،  أمحد عبدالكرمي سالمة يقول

حبسبان أن حتديد أولوايت املسائل واملشكلة اجلديرة ابلبحث من األمور اهلامة اليت تذلل 
 .)1(الكثري من الصعوابت اليت قد تواجه الباحث"

ختيار غري م، االولعل من أسباب تعثر الكثري من الباحثني وفشلهم يف إجناز حبوثه
 املوفق ملوضوع البحث، فيأيت السؤال هنا من املسؤول ومن خيتار موضوع البحث ؟

والطالب حّر يف األصل أن اختيار موضوع البحث هو من اختصاص الباحث، 
اختيار املوضوع الذي يتناسب ميوله واختصاصه، لكن هذه احلرية يف اختيار املوضوع جيب 

 .اماته اخلاصةأن ترتبط بقراءاته واهتم
ولألسف الشديد عندان يف شبه القارة اهلندية الباكستانية قليل من الطالب 
الباحثني الذين لديهم اطالع كاف، مسبقًا على موضوعهم املختار واملقرتح، وقد يظن 
الكثري منهم يف البداية، أبن كل املوضوعات املتعلقة مبجال ختصصهم، قد حبثت وعوجلت 

حني أن احلقيقة هي عكس ذلك، إذ أن هناك الكثري  معاجلة كافية من قبل اآلخرين، يف
من املوضوعات الدقيقة املتعلقة بكل فرع من فروع املعرفة اإلنسانية، مل تبحث  إطالقاً، أو 

                                                           

 .62 /د. أمحد عبد الكرمي سالمة، مرجع سبق ذكره، ص(  1)
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أن األحباث فيها مبتسرة قاصرة، وما زالت حباجة إىل التقصي فيها والتعمق، بغاية الوصول 
 إىل نتائج حمددة.

حث إىل األستاذ املشرف، ملتمًسا مساعدته وعونه على ولذا كثريًا ما يلجأ البا
اختيار املوضوع أو حتديده، مما يدلِّل على عدم اطالعه وعدم تعمقه حىت يف ميدان ختصصه 

 العام. 
وحيذر بعض العلماء من جلوء الباحث إىل املشرف ليختار له موضوع حبثه، ابعتبار 

يتعثر يف مشواره البحثي، لكون أن ذلك يشكل خطرًا على الباحث نفسه، الذي قد 
املوضوع املقرتح عليه دراسته، معقداً أو صعباً ابلنسبة لقدرات الباحث وإمكانياته العلمية، 

 .(2)أو ال يتفق مع استعداده وميوله
بيد أنه ليس هناك ما مينع من اختيار موضوع البحث من قبل املشرف على 

لباحث أو الطالب، فيشري عليه ببحث األستاذ أكثر خربة ودراية من األن الباحث، 
موضوعات معينة، ويستشرف يف الباحث إمكانية إجناز البحث يف إحداها، فإذا اختار 
الباحث أحد هذه املوضوعات، يرشده املشرف إىل املصادر اليت يبحث فيها. ويكون 

ة للباحث هنا أن يتبادل الرأي مع املشرف حول بعض عناصر املوضوع، أو توجيه الدراس
 والبحث يف أحد جوانبه. ويف تلك احلالة أييت البحث مثرة للتعاون بني الباحث واملشرف.
  

                                                           

 .64ـ  63د. أمحد عبد الكرمي سالمة، ص/ األصول املنهجية إلعداد البحوث العلمية 
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ُختيارُاملوضوعاأواًل:ُطرقُومصادرُ
إن الدكتور خالق داد رمحه هللا قد حدد وبني بعض الطرق واملصادر اليت تساعد 

 ومنها:  )3(يف اختيار موضوع البحث،
 اختيارُاملوضوعُمنُقبلُالباحثُ .1

كما أشران أن الباحث هو املسؤول الوحيد أن خيتار موضوع حبثه، ويف هذا يقول 
الدكتور خالق داد: "وهي الطريق األسلم، واألسلوب األمثل يف االختيار، فالباحث هو 
صاحب حبثه، وهو يتوىل مهام حبثه، وهو املتصرف فيه واملتخصص يف موضوعه، فهو خيتار 

باته وقدراته وإمكاانته، ولذا فالضرورة تقتضي أن يكون املوضوع بناءًا على ميوله ورغ
 االختيار من قبله وحيسن التفكري يف اختيار املوضوع منذ الدخول يف الدراسة اجلامعية". 

 اختيارُاملوضوعُمنُقبلُاألستاذُاملشرف .2

ويضطّر إىل هذه الطريقة يف الغالب من مل يتمكن من اختيار املوضوع أثناء الدراسة 
ة أو بعدها، وهذه الطريقة قد تكون أوىل إذ يتوافر لدى األستاذ املشرف موضوعات اجلامعي

مهمة تصلح للكتابة فيها وللباحث يف هذه احلالة أن يناقش املوضوع مع أستاذه، وأن يبادله 
 الرأي فيه، وأن حيصل منه على إجاابت حمّددة، ومفيدة.

 اخلربةُالذاتيةُ .3

يف ذهنك من أفكار تستطيع اختيار موضوع ما. هل هناك  مما جتمع لديك من خربات وتفاعل 
سؤال معلق  حائر يف ذهنك ما زال دون جواب؟ هل هناك ظاهرة اسرتعت انتباهك مل تُعاجل أبداً أو مل 

 تعاجل مبا فيه الكفاية؟ خربتك الذاتية مصدر ممتاز يساعدك يف اختيار املوضوع. 
  

                                                           

 54-52( منهج البحث والتحقيق، الدكتور خالق داد، ص/ 3)
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 التحدثُمعُاآلخرين .4

من حديثك مع اآلخرين قد تنشأ قضية حتتاج إىل مزيد من البحث، وقد يظهر 
سؤال حباجة إىل جواب، وقد يثري املتحدث يف ذهنك فكرة أو يربز املتحدث ظاهرة 
اجتماعية حباجة إىل استقصاء، ويف احلقيقة كل شيء قابل إلجراء حبث فيه، املهم أن 

 يكون هناك العقل الباحث. 
 احملاضراتُ .5

انتبهت إىل أستاذك وحماضراته، جتده كثرياً ما يقرتح إجراء أحباث معّينة أو يشري  إذا
إىل حقل ينقصه البحث أو قضية تستحق البحث، االنتباه إىل أهل العلم يُغين عقل املنتبه 
ويفتح أمامه آفاقًا واسعة جديدًة. وأان بنفسه اخرتت موضوع أطروحيت "احلجاز يف أدب 

حماضرة اليت ألقت الدكتور كفايت هللا مهداين حول موضوع "أدب الرحلة  الرحلة العريب" من
 يف أدبنا املعاصر".

 اجلرائدُواجملالتُاإلعالميةُ .6

من عادتنا قراءة اجلرائد اليومية واجملالت األسبوعية أو الشهرية وأحياانً نطلع على 
ق ونفكر يف قضاايها، اجملالت املتخصصة، وهذه املنشورات تربز قضااي هامة، فعلينا أن ندق

 فيمكن أن جتد موضوع حبثك. 
 اجملالتُاحملكمةُ .7

وهي جمالت اليت تصدرها اجلامعات أو مراكز األحباث، وهذه اجملالت ملئية ابألحباث 
القصرية اليت حتتاج إىل إكماهلا، وكثري من الباحثني خيتمون أحباثهم إبقرتاحات تطلب فيها استجالء 

 جوانب أخرى.  
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ُاملوضوعُاختيارشروطُاثنًيا:ُ
عندما يفكر الباحث يف اختيار موضوع حبثه فعليه اختيار املوضوع املناسب للبحث 

 العلمي، ألن مجيع املوضوعات ال يصلح للبحث العلمي، ويشرتط يف البحث ما يلي: 
ُأنُيكونُموضوعُالبحثُجديدًا:ُُُ .1

بكراً مل تطأها من قبل إن جدة املوضوع ال تعين ابلضرورة أن يطرق الباحث أرضاً 
أقدم الباحثني، فال يشرتط أن تكون املشاكل املثارة جديدة، بل يكفي أن تكون احللول 

 .قدمة ووسائل املعاجلة هي اجلديدةامل
دَّة املوضوع ضرورية لكل ابحث، كي ال جيهد نفسه بدارسة موضوٍع  والتأكد من جِّ

ات، فيذهب جهده هدراً، ويضطر ما، مث يكتشف بعد ذلك أنه حبِّثت يف إحدى اجلامع
للبحث من جديد، عن موضوع آخر، مع ما يرافق مثل هذه احلالة من مشاعر اليأس 

 واإلحباط. 
 الرغبةُيفُاملوضوع .2

على الباحث أن خيتار موضوعه وهو راغب فيه، ال أن يـَزُجَّ بنفسه يف موضوع خيالف 
يريد أن يشغلها إن هو ختصَّص يف ميوله ورغباته إرضاًء ألحد األساتذة، أو طمًعا بوظيفة 

ميداهنا، وتدلنا التجارب على أن مثل هذا االختيار قد يقود صاحبه إىل فشٍل ذريع يف حياته 
 العلمية، وإن جنح ابحلصول على الدرجة العلمية. 

 أسئلةُقبلُاختيارُاملوضوعُ .3

 وعلى الباحث أن يسأل نفسه أسئلة قبل اختيار املوضوع:  
  هل أميل إليه؟ وهل هو يشّوق مبا فيه الكفاية ؟هل أحب موضوعي و 
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 هل من املمكن إعداد حبث عن هذا املوضوع؟ 

 ؟  هل يستحق ما سيبذل فيه من جهد ذهنًيا أو جسدِّايا أو مادايا

 هل من املمكن إعداد البحث خالل املدة احملددة له؟ 

 ادة هل من املمكن تغطية البحث التغطية الكاملة؟ وهل من املمكن إجياد امل
 الكافية؟ 

  هل سيشكل إسهاًما يف الكشف عن حقيقة علميٍة، أو جانب من جوانب الرتاث
 املطمورة؟

  هل هلذا البحث من فائدة تعود عليه وعلى الدارسني وطلبة العلم، أم سيوضع بعد
 املناقشة يف أحد األدراج مهمالً منسياا؟

 حة وتستحق البحث؟هل املشكلة أو القضية اليت يثريها املوضوع حمددة، ومل 

  هل يف استطاعة الباحث البدء يف البحث وإجنازه؟ أي هل موضوع البحث يف
 مستوى قدرة الباحث؟

  هل تتوافر مصادر املعلومات واملراجع ابلنحو الذي يسمح له بتغطية خمتلف جوانب
 البحث بشكٍل واٍف؟

  شيئاً؟هل ستضيف الدراسة اليت سيقوم هبا الباحث، إىل املعرفة اإلنسانية 
ُأنُيكونُموضوعُالبحثُحمدودًا: .4

إن حتديد املوضوع شرط أساسي، ويتطلب حتديده من أجل احلد من اتساعه 
ولتصبح املعاجلة أعمق بداًل من التناول املتعجل، وعلى سبيل املثال لنفرض أن املوضوع 
هو "مسامهة العرب يف تقدم العلوم" من املمكن أن حندده على عدة مستوايت كل مستوى 

  أكثر حتديداً من املستوى السابق له:
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 مسامهة العرب يف تقدم العلوم 

 .مسامهة العرب يف تقدم الطب 

 .مسامهة العرب يف تقدم الطب يف القرنني التاسع والعاشر للميالد 

فالعنوان الثاين أكثر حتديدًا من األول ألط الطب أحد فروع العلوم والثالث أكثر 
 حتديداً من الثاين واألول ألن التحديد جاء عن طريق العنصر الزمين. 

 ومثال آخر : 
 األدابء .1

 األدابء العرب .2

 األدابء العرب احملدثون .3

 األدابء املصريون احملدثون .4

 الشعراء املصريون احملدثون .5

 شوقيأمحد  .6

 اجلانب الوطين يف شعر أمحد شوقي .7

األول عنوان عام جداً، يشمل مجيع أنواع األدابء يف مجيع مواطنهم ومجيع أزماهنم، 
الثاين أكثر حتديداً إذا أضاف قيداً لغوايً هو " العرب" الثالث أكثر حتديداً من الثاين إذا 

ثالث إذا أضاف قيدًا مكانياً أضاف قيدًا زمنيًا هو "حمدثون" الرابع أكثر حتديدًا من ال
بكلمة "املصريون" اخلامس أكثر حتديدًا من الرابع، إذا حدد نوع األدابء أبهنم "شعراء" 
السادس أكثر حتديدًا من اخلامس، إذا اختار شاعرًا واحدا من بني الشعراء املصريني 

 انب شعر الشاعر. احملدثني، والسابع أكثر حتديداً من السادس إذا حدد جانباً واحداً من جو 
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وهكذا نرى أن حتديد املوضوع ميكن أن يتم بوضع قيود على العنوان، قيود مكانية 
أو زمانية أو جغرافية أو اترخيية أو سياسية أو وصفية أو نوعية، ميثل هذه القيود ميكن 
تقليص جمال البحث حبيث  يصبح البحث ممكناً من انحية، وعميقاً من انحية اثنية وفيه 

  )4(ارية وأصالة من انحية اثلثة. ابتك
ُالتامُالدقةُوالوضوح .5

جيب أن يكون املوضوع واضحاً يف معناه، داالً على املراد، دقيًقا يف تناوله األفكار، 
 أبسلوب ُمتقن وَسلِّس، وبتعبري واضح جّذاب ال لبس فيه وال غموض. 

ُإرشاداتُحنوُاختيارُاملوضوع:ُُ:اًُلثاث
صائح العامة، اليت ميكن االسرتشاد هبا، يف اختيار هناك بعض التوجيهات والن
ُموضوعات البحوث العلمية، ومنها:

 وعات اليت وقت املناسب للقراءة والتفتيش عن املوضأن أيخذ الالباحث  على
فقد أثبتت التجربة أن التسرع يف اختيار موضوع تستأهل الدراسة والبحث، 

، قد جييء املوضوع ضخماً  ده، حيثالبحث، يؤدي إىل عدم التوفيق يف إعدا
يستغرق وقتًا طوياًل إلجنازه، بل وإن ُأجنز يف وقت مالئم، فتناوله يكون سطحياً 

وقد جييء املوضوع ضيقًا معقداً، ال تكون مصادره أو  يفتقر إىل العمق الكايف.
 مراجعه متاحة أو متوفرة، فال يستطيع الباحث إمتام البحث، فيتعثر مشواره البحثي.

                                                           

 60منهج البحث والتحقيق، ص/( 4)
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 لباحث ابختيار املوضوع احلي النافع، الذي يفتخر أن يرتبط ابمسه، ُيَسرُّ ينصح ا
بنشره وانتفاع الناس به، ال املوضوع املستهلك، أو املقطوع الصلة ابحلياة وحركة 

 الفكر والتطور.

  ،من املستحسن أال خيتار الطالب موضوًعا يتناىف مع عقيدته وعاطفته وميوله
ار موضوعًا يضطر مع إىل السري سريًا تغلب فيه فكذلك من املستحسن أال خيت

 العاطفة على العقل، وامليل على اإلنصاف، واحملبة على الدقة ومالحقة اهلفوات.

  الطالب الذي ال حيسن أكثر من لغته األصلية، ينصح الباحث بعدم اختيار
 موضوع تكثر مصادره ومراجعه ابللغات األجنبية، فهو إن استطاع تعلم اليسري من
تلك اللغة الثانية، إال أن كتابته لن تكون انجحة ابلقدرِّ الذي ستكون عليه فيما 

 لو كتب بلغته األصلية، أو اللغة اليت يتقنها.

  ،حيسُن ابلطالب وهو يهّم ابختيار موضوعه أن ينتبه إىل وفرة املصادر اخلاصة به
م متكن الطالب ألن املوضوع مهما كان مهًما أو جديداً، فإن قلة املصادر، أو عد

 من احلصول عليها، قد يشكل عائًقا يف سبيل إجنازه.
ُاختيارُعنوانُالبحثُرابًعا:ُ

العنوان هو مطلع البحث، وهو أول ما يصافح نظر القارئ، فينبغي أن يكون 
جديدًا مبتكراً، الئقًا ابملوضوع، مطابقًا لألفكار بعده؛ فهو الذي يعطي االنطباع األول 

تدل مبضموهنا على الدراسة املقصودة هبا، والعنوان اجليد هو الذي يراعي  يف عبارة موجزة،
 األمور التالية :

  أن يكون بسيطًا، ال تعقيد فيه، وواضًحا ال غموض فيه حبيث يتمكن القارئ من
 .قراءته وَفهمه، وأن يُدرك مضمونه دون حاجة إىل استفسار من الطالب
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 ابدًًئ ابلكلمات  صريًا خمِّالا، وال طويالً مُمالا،أي ال يكون ق ،أن يكون موجزًا مفيًدا
احملورية يف الدراسة، دون ذكر التفصيالت، شاماًل، وحمدًدا ومعربًا عن جوانب 

 .موضوع البحث كله وحمتواه، دون زايدة أو نقصان

  جديداً مبتكراً، حىت يستطيع الباحث أن يؤكد فيه استقالله وشخصيته، أن يكون
ث املتميز يف موضوعه يكون متميزاً يف عنوانه، وكما جاء يف القول وعادة فإن البح

 ".الكتاب يعرف من عنوانه"املأثور 

  :حيب أن يكون العنوان وارداً يف صيغة تقريرية، وليس يف صيغة استفهامية، فنقول
"، وال نقول: " هل خيتص جلزائي ابلفصل يف الدعوى املدنية"اختصاص القضاء ا

 لفصل يف الدعوى املدنية؟ ".القضاء اجلزائي اب
  أن يكتب بعبارة خمتصرة ولغة علمية سهلة بسيطة وسليمة، وأال حيتوي على

 .ات أو مصطلحات حتتمل أكثر من معىنكلم

 أن يتضمن أهم متغريات الدراسة اليت ميكن التعامل معها إحصائياا. 

 أن يكون بعيًدا عن اإلاثرة غري املفيدة. 

األساتذة األكفاء إلبداء آرائهم، ومقرتحاهتم حول عنوان من الضروري استشارة ف
البحث ملناقشة مدلوالته، والتعرف على أبعاده، وهذا يزيد من اطمئنان الباحث يف الوقوف 
على اختالف وجهات النظر، وستتبدى له من خالل ذلك بعض اجلوانب اليت كانت 

م تعديل العنوان قبل اختاذ واضحة يف نظره. يف حني أهنا غامضة على غريه، فمن مث يت
 .إجراءات تسجيله، واعتماده من قبل القسم
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ُالعنوان صياغة يف األخطاء

 مبعىن أن والفصول األبواب أعين البحث خمطط من جزءا إال العنوان ميثل أن 
 .ابب واحد على إال ينطبق ال العنوان

 حذفت مل لو اليت الكلمات لبعض تكرار فيه يكون أبن طويال العنوان يكون أن 
 . العنوان معىن يتغري

 تفسري :مثل .عموم فيه أو، له خرب ال مبتدأ يكون كان انقصا العنوان يكون أن ( 
  . نقد وتقومي أو وحتليل عرض أو ودراسة مجع يقال أن البد ( عبيد أيب

 .أن يكون عنوان البحث ابلعموم وال يركز على جمال حمدد 
  البحث ومضمونه.أن يكون عنوان البحث خمالف لفكرة 
  عدم الدقة يف صياغة العنوان واستخدام نفس األلفاظ أكثر من مرة مما يوحي بفقر

 الباحث.
 .عدم وضوح ختصص الباحث يف عنوان البحث 
  .استخدام كثرة حروف اجلارة أو يف غري مكانه 
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 إعداد خطة البحث
، هاعدادإأمهية و تعريف خطة البحث،  ندرس ونعاجلسوف  الدرسيف هذا 

ن خطة البحث هي التصور املستقبلي املسبق أفكما نعلم وشروطها وعناصرها وغري ذلك، 
كل ما خيص خطة   ندرسسوف الدرس لعمل البحث من زوااي خمتلفة، لذلك يف هذا 

 البحث.
ُتعريفُخطةُالبحثُ:ُ

صف تفصيلي لدراسة مقرتحة عرفها أبو عالم يف مناهج البحث الرتبوي: " و 
ختترب  للفروض اليت سوف )5(وتتضمن خطة البحث تربيرا .كلة معينةمش ستقصاءالتصمم 

 ،الالزمةالبياانت  وحتليل ووصفا تفصيليا خلطوات البحث اليت يتبعها الباحث يف مجع
  )7(.خطوات البحث" كل خطوة من  إلهناء )6(والزمن املقرتح

عبارة عن تصور كامل للخطوات اليت سوف يسري عليها  أبهناخطة البحث ونعرف 
فيها ملشكلة البحث وتعريف املتغريات املختلفة وصياغة  )8(الباحث يف دراسته، واليت يعرض

مشكلة البحث يف صورة تساؤالت وفروض جتيب على تلك األسئلة واملصادر واملراجع 
 .اليت سوف يستند إليها يف حبثه

تعىن خطة البحث هذا التصور املستقبلي املسبق لطريقة تنفيذ البحث من زوااي و 
طريقة مجع املادة العلمية، وطريقة معاجلتها أو حتليلها، وطريقة عرض نتائج البحث بعد 
التنفيذ. وهي مبعىن آخر: اخلطوات شبه التفصيلية والقواعد اليت سيلتزم هبا الباحث أثناء 
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بصفة عامة أبهنا:"اخلطوط العريضة اليت يسرتشد هبا  طة الدراسةخ عملية البحث. وتعرف
الباحث عند تنفيذ دراسته"، وتشبه ابلبوصلة اليت يُدرك هبا السائر إىل أين يسري، ويسرتشد 
هبا يف مسريته. واخلطة هي املعيار الوحيد الذي ميكن بواسطته احلكم على جدوى البحث 

 . يعترب يف عامل اجملهول -بل التنفيذ ق -وجدارة الباحث.، ذلك ألن البحث 
وعرفها اآلخرون أبهنا "خطوط عامة يهتدي هبا الباحث عند تنفيذ حبثه، أو مشروع 

  )9(عمل، أو خطة منظمة جتمع عناصر التفكري املسبق الالزم لتحقيق أغراض الدراسة" 
ُأمهيةُإعدادُخطةُالبحث

وجتعلنا نقرر ما جيب فعله، وكيف تكمن أمهية خطة البحث يف أهنا توجُّه للدراسة، 
أهداف  أفضل وأسهل الطرق للوصول إىل ومىت نفعله؛ كما تساعد الباحث على وضع

 . الدراسة
واجلهد واملال فال يضطر إىل تغيري موضوعه  كما تضمن اخلطة للباحث توفري الوقت

 .العودة مرات متكررة إىل مصادر املادة العلمية وقد سار فيه خطوات، أو إىل
وذلك من حيث  وتظهر أمهية اخلطة أبهنا تساعد جلنة التقييم حىت قبل تنفيذه، و

البحث، وقدرة الباحث ووضوح منهجه، وتوفر  أمهيته، وتقدير حجم اجلهد الذي يتطلبه
الباحث أساسا لتقومي مشروع البحث، كما تساعده على متابعة  اخلطة للمشرف على

ومرشدا  البحث، كما وتوفر اخلطة املكتوبة للباحث مرجعاعليه خالل فرتة تنفيذ  اإلشراف
بعض العناصر أو يف حالة  له أثناء إجرائه للبحث فيسهل عليه الرجوع إليها عند نسيانه

مكتوبة يساعد الباحث على تقومي موقفه من  حدوث طارئ ما، وهلذا فإن وجود خطة
 .البحث اخلطوات املتبقية من

                                                           
 81عطية، ص/ البحث العلمي يف الرتبية، حمسن علي (9)
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األساتذة وأعضاء  د خطة البحث فهو أن يقنع الطالبمن إعدا يأما اهلدف الرئيس
 :هيئة مناقشة اخلطط مبا يلي

 أن البحث يسد حاجة مهمة نظراي وعملياً يف جمال التخصص.  
 واملهارات الالزمة  أن الطالب يفهم متاما مشكلته البحثية، ولديه إملام ابملعارف

  . للقيام ابلبحث
 قد حدد حبثه حتديدا واضحًا يساعد على أن يبدأ العمل فيه فور  أن الطالب

 . تسجيل املوضوع
ُشروطُخطةُالبحث:

هناك بعض الشروط اليت حيسن توافرها يف خطة البحث لضمان جودة اخلطة 
 واالستفادة منها. 

  أن تتأسس على دراسة وإطالع واسع من الباحث على األدبيات والدراسات
 جملال واملوضوع الذي جتري الدراسة فيه.السابقة ذات الصلة اب

 .أن تكون عناصر اخلطة مرتابطة حبيث حترص على وحدة املوضوع وتكامله 
 .ًأن تكون عناصرها مرتبة ترتيبا منطقيا 
  أن تتضمن إجراءات حمددة مرتبطة مبشكلة البحث وتسعى إىل اإلجابة عن

 تساؤالت البحث.
ُعناصرُاخلطةُ

تتكون خطة البحث من جمموعة من العناصر املهمة، وهنا نبني أهم تلك العناصر ألن 
طريقة إعداد اخلطة ختتلف يف كل جامعة من جامعات العامل ولذا اجلامعات تقدم دليل 
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إعداد البحوث واخلططة وتبني فيها طريقة إعداد اخلطة يف اجلامعة. فمن أهم عناصر اخلطة 
 ما يلي: 
 عنوان البحث 
 Abstract أو ملخص بلغة أجنبية/ أردوية أو اإلجنليزية 
  املقدمة 
 التعريف ابملوضوع 
 حدود البحث 
 منهجية البحث 
 الفرضية األساسية 
 أهداف البحث 
 الدراسات السابقة 
 تبويب البحث 
  قائمة املصادر واملراجع املقرتحة 

ُعنوانُالبحث
العنوان واضحاً،  أن يكون هذايشرتط عند وضع عنوان البحث األكادميي حبيث 

  . حمددا، جديداً، منبثقاً من املوضوع نفسه، وداالً عليه داللة علمية دقيقة
Abstractُُُأجنبيةأوُملخصُبلغة

هو عبارة عن خالصة البحث ابللغة اإلجنليزية، ويوضح الطالب فيها عنوان حبثه وتعريفه 
األشياء ال تزيد صفحتني  وأمهيته وتبويب البحث املقرتح، واجلدير ابلذكر أن يكون  هذه

ُ واألحسن أن يكون خالل صفحة واحدة.
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ُاملقدمةُ
وحتدد املقدمة أمهية تعترب املقدمة من أهم النقاط اليت جيب أن يهتم هبا الباحث، 

املوضوع وأهيمة التواصل إىل حلول جديدة فيه، ويوضوح الباحث أن عدم القيام هبذه 
الدراسة تسبب استمرار بعض جوانب الضعف والنقص وحيدد هذه اجلوانب، مث يوضح 

 كيف سيتمكن هذا الباحث من معاجلة النقص املوجود. 
ويشري إىل اجلهد املبذول الختيار  وضوعابإلضافة إليه يبني عوامل وأسباب اختيار امل

ا كثري  فيها يشرتك اليت وميكن للباحث أن يرتبط موضوع هبذه النقاط العامة هذا املوضوع.
 مثل:  من موضوعات اللغوية واألدبية

 الكرمي ابلقرآن تعلقه 
  تعلقه ابللغة 
  تعلقه ابألدب 
 له العلم طالب حاجة  

ُالتعريفُابملوضوع
 تعرف فيها الطالب موضوع البحث جبميع جوانبه، وما ذا يقصد من املوضوع املختار. 

ُحدودُالبحثُ
حيدد الباحث حدود حبثه من مجيع جوانبه أعين من حيث املوضوع أدبيًا أو لغواًي، 
ومن حيث الزمن و املكان. والباحث ملتزم هبا بدقة وأن ال خيرج عن هذه احلدود حبال 

 من األحوال. 
ُ  
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ُمنهجيةُالبحث

وهو األسلوب أو املنهجية أو الطريقة اليت سوف يتبعها الباحث يف حل املشكلة 
البحثية اليت هو بصدد دراستها، ومن هذه املناهج )املنهج التجرييب، واملنهج الوصفي، 
واملنهج التارخيي، ودراسة احلالة، واملنهج املسحي( وغريها من املناهج اليت تناسب طبيعة 

 من فروع املعرفة.كل فرع 
ُالفرضيةُاألساسيةُأوُأسئلةُالبحث

تعد أسئلة البحث أو الفرضية من أهم األجزاء عند كتابة البحث العلمي، وعلى الرغم 
من أن أسئلة البحث أو الفروض هلما نفس املؤدي، وهي بلورة موضوع البحث يف مجلة 

 أو أكثر، سواء استفهامية أو خربية، وجيب أن تكون: 
 توفر تفاصيل كافية حبيث ميكن للقراء فهم الغرض من طرحها بسهولة واضحة :

 دون احلاجة إىل تفسري إضايف 
 حمددة مبا يكفي حبيث ميكن أن تتم اإلجابة عنها يف املساحة املخصصة مركزة :

 إلجناز البحث دون احلاجة إىل دراسات أخرى. 
 يتم التعبري عنها أبقل عدد ممكن من الكلمات. خمتصرة : 
 ال ميكن اإلجابة عنها بــ "نعم" أو "ال"، إمنا تتطلب حتقيقًا وحتليالً معقدة :

 لألفكار واملصادر والبياانت قبل تكوين اإلجابة. 
 ُللنقاش : ميعىن أن تكون إجاابت أسئلة البحث قابلة للنقاش، فهي قابلة

 ليست حقائق مطلقة. 
ُبعضُنصائحُألسئلةُحبثُمميزة

  مشكلة أنت مهتم أو شغوف هبا. جيب أن تطرح سؤاالً حول 
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  جيب تطوير السؤال الذي تطرحه بناًء على ختصصك، أو اجملال الذي تنتمي
 إليه.

  عليك أن تنتبه إىل أن منط األسئلة العلمية، خيتلف متاًما عن منظ األسئلة
 األدبية أو النظرية. 

 .10(من املستحسن أن تناقش أستاذك حول أسئلة البحث اليت اخرتهتا( 
ُافُالبحثأهد

جيب ذكر أهداف البحث بوضوح، أي األهداف اليت تستهدف هذه الدراسة بعد 
إكماهلا. وعادة تكون أهداف البحث هي إجاابت ألسئلة البحث. ويستحسن أن يذكر 

 بشكل النقاط. 

ُمفهومُالدراساتُالسابقةُ:ُ

شكل تشمل الدراسات السابقة كل الدراسات املتصلة ابملوضوع، مما مت نشرها أبي 
من األشكال، بشرط أن تكون مسامهة ذات قيمة عامية. وقد يكون النشر ابلطباعة أو 
بواسطة احملاضرات أو األحاديث املذاعة صوات فقط، أو صوات وصورات، أو مت تقدميها 
ملؤسسة علمية للحصول على درجة علمية أو على مقابل مادي أو جملرد الرغبة يف املسامهة 

 العلمية.

البحوث ذات العالقة مراجعة األدب  :لسابقة قد ترد بعدة عبارات منهاالدراسات ا
إذا كانت حبثت من قبل  -األدب ذو العالقة ، هل مشكلة البحث سبق ، حبثت أم ال؟ 

                                                           
(10)ath.com3https://mobt, https://ajsrp.com  

https://ajsrp.com/
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فما اجلوانب اليت حبثت منها، وما اجلوانب اليت مل تبحث؟ وما نقاط القوة و ما نقاط 
 يت يضفيها البحث احلايل؟الضعف فيما حبث؟ وما اإلضافة العلمية ال

وفيما يلي متكن أمهية حتديد ومراجعة الدراسات السابقة يف جمموعة من الفوائد    
 أمهها:

 . توفري اخللفية العلمية واملناخ املناسب واملصادر الالزمة إلجراء البحث اجلديد 
 .تكشف عن جذور املشكلة وتودي إىل فهم ما مت خبصوصها يف الفرتات السابقة 
 . تربز اجلوانب اليت مت دراستها من قبل وهذا يؤدي إىل حبوث جديدة 
 . توضع مناهج الباحثني السابقني يف جمال البحث والدراسات 
 . تكشف عن أي تداخالت بني البحوث وتوارد أفكار الباحثني 
 .تساعد الباحث على إجراء مقارانت بني نتائجه ونتائج الدراسات السابقة 
  التوصل إىل صياغة دقيقة وحمدودة ألهداف و طبيعة حبثه.تساعد الباحث على 

 :  موفق عبد هللا يف كتابه "منهج البحث العلمي وكتابة الرسائل العلمية  قال الدكتور
"ويشري الطالب يف إجياز يف مقدمته إىل الكتاابت والبحوث السابقة موضحا الصلة بينها 

بعض األفكار واملفاهيم األساسية ذات وبني املوضوع الذي يقرتح حبثه وميكن أن يوضح 
الداللة ابلنسبة لبحثه وميكن أن يوضح فيها بعض الثغرات، واملشكالت امللحة القائمة يف 

 جمال هذا البحث واليت حتتاج إىل حلول وقرار وتستند إىل حبوث علمية".
يف  السابقة الدراسات أن من يتأكد أن بعد إال خطته الطالب يقدم ال أن وجيب

 أي حبث يف السابقة الدراسات وجود ألن هذا وقلنا اجلوانب كل تشمل مل ضوعهمو 
 أو الدراسات الباحثني بعض بعض خيفي املوضوع. وقد أمهية على يدل صحي مظهر
 ظن وهذا املوضوع رد يف يكون سببا قد ذكرها يف التوسع أن منه ظننا عرضها يف يقصر
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 علمية شخصية عن خيرب كثرت ولوالصحيح  العلمي ابلشكل عرضها إن بل خاطئ
 املوضوع.  يف والتجديد واالبتكار اإلبداع وقدرته على أمانته على وتدل للباحث

ُاألخطاءُالشائعةُاليتُيقعُفيهاُالباحثُعندُالتعاملُمعُالدراساتُالسابقةُ

يتوجب على الباحث أن يراعي حني تعامله مع الدراسات السابقة ماهية األخطاء 
يقع فيها الباحث لعدة أسباب تصل به إىل تلك املرحلة، فيتوجب على  الشائعة اليت

الباحث أن يكون على اطالع مباهية األخطاء الشائعة اليت تضر مبستوى الدراسات السابقة 
 وكيفية جتاوزها، فمن األخطاء الشائعة للتعامل مع الدراسات السابقة ما أييت:

  اجعة سريعة تؤذي احملتوى فال يتمكن قيام الباحث مبراجعة الدراسات السابقة مر
الباحث من االطالع على كافة املعلومات والبياانت اليت وردت يف تلك الدراسات 

 السابقة.
  تعامل الباحث من نوع حمدد من الدراسات السابقة والرتكيز عليها دون التطرق

 لألنواع األخرى من الدراسات السابق.
 السابقة بشكل عشوائي دون أي ترتيب  تعامل الباحث مع عملية عرض الدراسات

 أو تنظيم.
  نقل الباحث للدراسات السابقة قبل التحقق من كوهنا املعلومات اليت وردت هبا

 صحيحة.
  رفع الباحث من مستوى دراسته ابإلنقاص والتقليل من شأن الدراسات السابقة

 للباحثني اآلخرين.
  الدراسات السابقة.سوء الربط بني الدراسة اخلاصة ابلباحث وبني 
 .عدم االهتمام بتوثيق الدراسات السابقة ابلشكل السليم واملطلوب 
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  القيام بتلخيص مجيع الدراسات السابقة مبا حتتويه من أفكار ومعلومات دون األخذ
 بعني االعتبار أمهيتها أو عالقتها ابلدراسة احلالية.

 الدراساتُالسابقةوسائلُجتنبُالباحثُلألخطاءُالشائعةُيفُالتعاملُمعُ

يتوجب على الباحث أن يراعي يف تعامله مع الدراسات السابقة بعض األمور اليت 
تتكفل ببعد الباحث عن الوقوع يف أخطاء الباحثني اآلخرين حني تعاملهم مع الدراسات 
السابقة، ومن طرق ووسائل جتنب الباحث لألخطاء الشائعة يف التعامل مع الدراسات 

 :السابقة ما أييت
  ،يتوجب على الباحث أن يراعي التأين واالسرتسال يف التعامل مع الدراسات السابقة

فيتوجب على الباحث أن يقوم ابالطالع على املعلومات الواردة يف الدراسات 
السابقة وكيفية االستفادة منها وابلتايل ميكن للباحث أن يتعرف على املعلومات 

 تفوته أي معلومات مهمة وذات قيمة. الواردة يف الدراسات السابقة دون أن
  من األمور املهمة والواجب مراعاهتا يف التعامل مع الدراسات السابقة أن يقوم

الباحث ابلتنويع بني الدراسات السابقة فال تكون كافة الدراسات السابقة عبارة 
 عن رسائل ماجستري دون األنواع األخرى.

 ن الباحث أن يتبع منهجية معينة ومتزنة إن التعامل مع الدراسات السابقة يتطلب م
لكيفية ترتيب واستعراض الدراسات السابقة وأن يتبع الباحث يف هذا األمر منهجية 

 سليمة ومنطقية.
  من األساليب الصحيحة يف التعامل مع الدراسات السابقة أن يلتزم الباحث ابلتعامل

قاص منها حلساب الدراسة مع الدراسات السابقة مبا حتتويه من قيمة أدبية دون اإلن
 احلالية اخلاصة ابلباحث.
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  تعترب عملية التحقق من حمتوى الدراسات السابقة من أهم األساليب واملناهج اليت
تساعد يف احلفاظ على قيمة الدراسات السابقة وقيمة املعلومات اليت حتتويها 

 ومصداقيتها.
 ابقة من أهم األمور اليت تلعب تعترب عملية الربط بني الدراسة احلالية والدراسات الس

 دور متميز يف توضيح العالقة ما بني دراسة الباحث والدراسات السابقة.
  الرتكيز على عملية توثيق الدراسات السابقة بطريقة تساعد على رفع قيمة الدراسات

 السابقة يف حمتوى الدراسة اليت يقوم الباحث إبعدادها.
 حتتويها الدراسات السابقة والتحقق من كوهنا تلخيص وتدوين املعلومات املهمة اليت 

 )11(.متوافقة ومناسبة مع طبيعة الدراسة اليت يقوم الباحث إبعدادها

 
 
 

  

                                                           
(11)https://www.manaraa.com  
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 تبويب البحث
ُالفرقُبنيُتبويبُالبحثُوخطةُالبحث

خيلط الكثري من الباحثني بني خطة البحث، وبني تبويبه أو تقسيمه. فخطة البحث 
األساسية اليت سيدور حوهلا موضوع البحث وتشمل تلك العناصر، هي عبارة عن العناصر 

حتديد مشكلة البحث وأمهية دراستها، وأهداف البحث، وخطواته، واملنهج العلمي الذي 
سيتبع يف دراسة املشكلة، والنتائج املتوقعة للبحث، واملراجع اليت اطلع عليها الباحث، 

 ب وفصول البحث املقرتحة.املصطلحات العلمية الواردة يف البحث، أبوا
وأما تبويب أو تقسيم البحث، فيعين توزيع املادة العلمية للبحث بني ثالثة أقسام 
هي:)املقدمة، احملتوى، اخلامتة(، واليت جيب أن تكون مرتبة ترتيباً منطقياً وفقاً لقواعد وأسس 

 علمية معينة تقتضي ضرورة أن يرتبط اجلزء ابلكل.
التقسيم الذي يعين انتظام البحث يف سلسلة منتظمة من وال ختفى أمهية هذا 

املوضوعات املرتابطة واملتناسقة فيما بينها لتوجيه جهد الباحث حنو حبث مجيع جوانب 
 املشكلة البحثية واقرتاح احللول املناسبة هلا.

 انظريك أمام وسيبقى لرسالتك العريضة اخلطوط وهو اخلطة فتبويب البحث هو صلب
األبواب  كتابة يف والشمول الدقة الباحث يتحرى أن بد ال ولذلك لبحث.ا طوال مدة
 بني صياغات ويقارن مرة من أكثر كتابتها يعيد أن وعليه واملطالب واملباحث والفصول

 والفصول.   األبواب هذه كتابة يف يتأىن أن املختلفة وعليه
ُتقسيماتُالبحثُاألكادميي

 أن يقسم الباحث حبثه وفق الشكل اآليت:  يفضل
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هو اجلزء املبدئي أو املدخل للموضوع قبل صلب املوضوع، والتمهيد جزء  التمهيد:
من حمتوى البحث ألن املوضوعات اليت ليست من صلب املوضوع ولكن ذكرها ضرورية 

 فيذكرها يف التمهيد بشكل اإلجياز.
جتزئتها إىل أفكار فرعية، ومن األحسن أن : يتناول كل ابب فكرة حمورية ميكن  أبواب

تقسم البحث األكادميي كاألطروحات الدكتوراه إىل أبواب عديدة وحيتاج كل ابب إىل 
 فصلني أو أكثر حسب الضرورة. 

: الفصل مجعها الفصول، وعادة الفصل أييت داخل الباب ألن الفصل أصغر الفصول
 من الباب من حيث احلجم. 

 إىل مبحثني أو أكثر  يقسم الفصل :املبحث
 يقسم املبحث إىل مطلب أو أكثر  :املطلب

 يقسم املطلب إىل فرعني أو أكثر  :الفرع
وميكن للباحث االكتفاء يف التقسيم ابلفصول واملباحث واملطالب كما هو يف رسائل 
املاجستري أما يف رسائل الدكتوراة فيجب أن تتضمن الرسالة األبواب والفصول واملباحث 

 .املطالبو 
 األبوابُوتقسيمات كتابة يف الطالب أخطاء ومن

 الصياغة أو عدم صياغة العناوين أو وضع عناوين األبواب والفصول  ضعف
 . طويال

 عدد أو املعلومات حجم يف الفصول واملباحث بني التناسب عدم 
 عشرين من أكثر يف تكتب الفصول فبعض كتابتها الصفحات املتوقع
 ثالث من أكثر فيها تكتب أن ميكن ال الفصول صفحات وبعض

 صفحات.
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 الباب األول يف ما فصل يدرج أن مبعىن املباحث أو الفصول بني التداخل 
 .املباحث يف وهكذا الثاين الباب وحقه

  أن توزع اباًب إىل فصل واحد أو فصاًل إىل مبحث واحد أو مبحثًا إىل
 مطلب واحٍد. 

ُقائمةُاملصادرُواملراجعُ
الكتب أو الرسائل أو البحوث اليت رجع عليها الباحث أثناء وهي قائمة 

إعداد خطة البحث، ويتم إدراجها بشكل موحد يف هناية خطة البحث، ورتبها 
تريبًا أدكادميياً، وهي نوع حفظ احلقوق للمؤلف أو الباحث الذي اشتق منه 

املوحدة عامليا ويستخدمها  أساليب توثيق املراجع التعريف، كما تتم كتباها أبحد
 مجيع الباحثني ابختالف درجاهتم العلمية. 

وهذه القائمة هي ليست قائمة الكتب اليت استفاد الباحث أثناء إعداد 
تابة البحث يف اخلطة بل هي قائمة املصادر واملراجع اليت سوف حيتاجها أثناء ك

 املستقبل فعلى الباحث أن يتأكد من هذه املصادر واملراجع املتاحة أمامه. 
  

https://www.research-ar.com/2019/10/Documentation.html
https://www.research-ar.com/2019/10/Documentation.html
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 املناقشة والتدريبات 
ُأوالًُأجبُعماُأييتُابإلجياز

 ما هي خطة البحث؟ عرفها. .1
 ما هي مكان املناسب إلدراج قائمة املصادر واملراجع؟ .2
 من املسؤول الختيار املوضوع؟  .3
 ما هي عناصر خطة البحث؟  .4
 عرف عنوان البحث أبسلوبك. .5

ُاثنًيا:ُأجبُعماُأييتُابلتفصيل.ُ
 حتدث عن طرق ومصادر اختيار املوضوع.  .6
 ما هي شروط اختيار املوضوع؟ اكتبها أبسلوبك. .7
الدراسات السابقة أهم عنصر من عناصر إعداد خطة البحث. حتدث عن  .8

الدراسات السابقة يف البحث  مفهوم الدراسات السابقة وماذا يقصد من
 العلمي. 

اكتب مقااًل موجزًا عن كيفية تقسيمات البحث األكادميي وأخطاء الباحثني  .9
ُ.ُيف كتابة األبواب
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 تعارف الوحدة
العلمية من أهم خطوات إعداد البحث العلمي، ولكتابة البحث ال بد  مجع املادة

من وجود مصادر يرجع إليها الباحث، إذ ال يستطيع أن يبدأ الباحث من الصفر، فال بد 
أن يكون هناك بعض املصادر واملراجع. ففي هذه الوحدة سندرس تعريف املرجع واملصدر 

دب واللغة والنقد، مث نلقي النظر على أهم طرق والفرق بينهما، ونشري إىل أهم املصادر األ
  مجع املعلومات واملصادر، مث ننقل إىل صياغة البحث وتدوينه.

ُ
 أهداف الوحدة

 بعد دراسة هذه الوحدة ميكن للطالب أن: 
  املصادر واملراجع ويفرق بينهمايعرف 

  يعرف طرق مجع املصادر واملراجع 

 بالغية والنقديةيعرف أهم مصادر الشعرية واللغوية وال 

 يعرف أهم معاجم والقواميس اللغة 

  .يعرف على كيفية البحث عن املعلومات يف املكتبات وأنواعها 

 .يعرف كيفية تدوين البحث 

ُ
ُ

ُ
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مجع املادة العلمية من أهم خطوات إعداد البحث العلمي، ولكتابة البحث ال بد من وجود 
مصادر يرجع إليها الباحث، إذ ال يستطيع أن يبدأ من الصفر، ومصادر املعلومات والبياانت متنوعة 

 ، واملقابالت الشخصية،والدورايت، واحملاضرات، والواثئقوأمهها ما يلي: الكتب، واملوسوعات، 
واالستبياانت، والتجربة، واالختبار. وقبل أن ندخل يف صلب املوضوع علينا أن نعرف املصدر واملرجع 

 والفرق بينهما.

ُتعريفُاملصدر
تطلق كلمة املصدر عادًة على كل أثر أو كتاب يبحث يف علم من العلوم على وجه الشمول 

غناء عنه. فبالتايل هو اجلهة اليت يتم والتعمق حبيث يصبح أصاًل ال ميكن لباحث يف ذلك العلم االست
التوجه إليها  للحصول على املعلومات األصلية من جذورها. وعلى أساس ذلك تطلق كلمة مصدر 
على أي من اآلاثر اليت تضم نصوًصا علمية أو أدبية، نثرية أو شعرية  لعامٍل أو كاتٍب أو شاعٍر أصيٍل 

 . وليس انقل
ُتعريفُاملرجع

ع على الكتاب الذي يستقي من غريه، فيتناول موضوعا أو جانبا من تطلق كلمة املرج
موضوع  يذكر ما فيه من مسائل وقضااي، وهو كتاب حديث التناول لعلٍم أو موضوٍع ما قد مت وضع 

 اللبنات األوىل له.
ومن هنا، فإن أغلب الباحثني يرون أن املصادر نفسها تتنوع تنوًعا واسًعا؛ منها ما هو أصيل 

 ا ما هو فرعي اثنوي، ولعلهم يقصدون ابألصيل املصادر الرئيسة، والثانوي الفرعي املراجع.ومنه
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ُالفرقُبنيُاملصدرُواملرجع
  يرجع املرجع للمصدر وليس العكس، حيث يُعترب املرجع الكتب الفرعية بينما املصدر يتمثل

 من جذورها.يف األصول الرئيسية اليت يتم الرجوع إليها للحصول على املعلومات 
  يوفر املصدر معلومات قدمية وحديثة خمطوطة أو مطبوعة لتعرض املوضوعات األساسية، أما

ابلنسبة للمراجع فهي عبارة عن كتب، مقاالت، تعليقات أو رسائل جامعية تعرض 
 موضوعات ومعلومات مت نقدها وحتليلها.

  ومفصل وليس العكس.تستعني املراجع ابملصادر ملعاجلة املشكالت وعرضها بشكل مبسط 
  املراجع أُل ِّفت لعامة القراء لتكون أقرب شيء يرجعون إليه للعلم ابلشيء، أما املصادر فهي

 للمؤلفني واخلاصة.
 فهذه املصادر واملراجع تنقسم إىل نوعني: 

: يشمل على مصادر من الكتب واملوسوعات والدورايت واملعاجم وغريها اليت النوعُاألول
 انت جاهزة أعد ها الباحثون سابقون وهي موجودة يف املكتبة. تقدم للباحث بيا

: يشمل املصادر األخرى اليت ال تقدم معلومات وبياانت جاهزة، أعين املقابلة النوعُالثاين
واالستبيان واملالحظة والتجربة واالختبار، إذ على الباحث تقع مسؤولية استحداث املعلومات 

اخلمسة، وميكن أن ندعو النوع األول مصادر البياانت اجلاهزة وأن والبياانت من خالل هذه الوسائل 
 ندعو النوع الثاين مصادر البياانت املستحدثة. 

أي أهم املصادر من الكتب واملوسوعات الدورايت والرسائل  نتحدثُعنُالنوعُاألول:  أولُا
 اجلامعية وغريها من املصادر اليت حنتاجها يف حبوثنا األدبية واللغوية. 

ُاملصادرُواملراجعُيفُاللغةُواألدبُ .1
قراًن إىل بداايت غري مسجلة يف شبه اجلزيرة  16األدب العريب إىل ما يقرب من اللغة و ميتد 

 . ومن أغىن لغات العامل من حيث مصادرها ومراجعها وهنا سنتعرف على بعض املصادر منها: العربية
ُاملصادرُالشعريةُ

  املفضليات للمفضل الضيب 
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 األصمعيات لألصمعي 
 مجهرة أشعار العرب البن دريد القرشي 

ُاملصادرُاألدبية:ُ
 الكامل أليب العباس املرب د 
 البيان والتبيني للجاحظ 
 العقد الفريد البن عبد ربه 

ُاملصادرُاللغويةُوالبالغية
 أساس البالغة جلار هللا حممود الزخمشري 
 فقه اللغة أليب منصور الثعاليب النيسابوري 
 ة ابن مالكألفي 
 أسرار البالغة لعبدالقاهر اجلرجاين 
 التلخيص جلالل الدين القزويين 
 األضداد لألنباري 

ُاملصادرُالنقدية
 الشعر والشعراء البن قتيبة 
 طبقات الشعراء البن املعتز 
 العمدة البن رشيق القريواين 

ُالدورَيت: .2
يوجد يف املكتبة دورايت علمية يف خمتلف التخصصات املعرفية )أدبية وعلمية( وهي جمالت 
تصدرها اجلامعات أو مراكز األحباث املتخصصة بصفة دورية شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية 
وتتضمن هذه الدورايت العديد من املقاالت املتخصصة واليت ختضع قبل نشرها للتحكيم العلمي من 

 أساتذة متخصصني، بغرض إجازة نشرها من عدمه. قبل
 ومن أمثلة الدورايت الشهرية نذكر:
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دورية أكادميية متخصصة جمانية تصدر عن كلية اآلداب  جملةُعلومُاللغةُالعربيةُوآداهبا
واللغاب جبامعة الشهيد محة خلضر ابلوادي تصدر اجمللة يف كل سنة مرة واحدة، وبعد عامني صدر 

 .2015وتبعته األعداد األخرى ابنتظام إىل غاية العدد األول 
: جملة علمية حمكمه متخصصه يف تعليم الغة العربية للناطقني اجمللةُالعربيةُلغريُالناطقنيُهبا

 بغريها يصدرها معهد اللغه العربية جبامعة افريقيا العاملية
داب واللغات  تصدر عن كلية اآل –: جملة علمية أكادميية حمكمة حولياتُاألدبُواللغات

تنشر البحوث العلمية يف ميدان اآلداب واللغات ، ابللغات الثالث: العربية، االجنليزية والفرنسية. 
تتجه آفاق البحث يف اجمللة إىل تشجيع النشر ابللغات الثاللث ) العربية واالجنليزية والفرنسية ( كما 

واالدب والدراسات النظرية والتطبية . تشجع الباحثني على طرق أفاق حبث جديدة يف جماالت اللغة 
تصدر اجمللة اعدادها سنواي وفق نظام اجمللدات فاجمللد اخلاص ابلسنة الواحدة ميكن أن يصدر من 

 خالله أربع أعداد كحد اقصى وتصدر على االقل عددين يف اجمللد الواحد
شر حبوثها حالًيا : هي جملة نصف سنوية، وتناجمللةُجامعةُأمُالقرىُلعلومُاللغاتُوآداهبا

 ابللغتني العربية واإلجنليزية.
ُكليةُاآلدابُواللغات : جملة اآلداب واللغات جملة عليمة حمكمة دولية صادرة عن كلية جملة

تعىن بنشر األحباث والدراسات -اجلزائر-اآلداب واللغات جامعة حممد البشري اإلبراهيمي برج بوعريريج
 صدر مرتني يف السنة يف جوان وديسمرب.العلمية املتعلقة ابألدب واللغة، ت

ُجذور: جملة علمية فصلية حمكمة تعىن بنشر األحباث واألعمال العلمية املتصلة  جملة
اململكة العربية  -ابلدراسات اللغوية واألدبية والبالغية. تصدر عن النادي األديب الثقايف جبدة 

 هـ. 1419ول يف ذي القعدة السعودية، ويصدر منها سنواي أربعة أعداد، صدر العدد األ
ُاملوسوعاتُالعامة: .3

وهي املوسوعات اليت تتناول شىت املوضوعات العلمية واألدبية، وترتتب مداخلها ألفبائًيا مثل 
 املعاجم، ومن أمثلتها:

  دائرة املعارف الربيطانيةEncyclopedia Britannica  
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  دائرة املعارف األمريكيةEncyclopedia Americana  

 املعارف اإلسالمية األردية.  دائرة 

ُاملوسوعاتُاملتخصصة:ُ .4
وهي موسوعات تتخصص الواحدة منها يف حقل واحد من حقول املعرفة، ومن أمثلتها ابللغة 
اإلجنليزية: موسوعة الرتبية، موسوعة العلوم اإلجتماعية، موسوعة اتريخ العامل، وموسوعة الدين 

ابللغة العربية مثل موسوعة الغدير يف الكتاب والسنة، واألخالق، وهناك موسوعات متخصصة مكتوبة 
 واملوسوعة الفلسطنية.

ُمعاجمُاللغةُوالقواميس: .5
حتتوي القواميس ومعاجم اللغة على معلومات وبياانت هامة، فضاًل عن تزويدها الباحث 

 مبفهوم املصطلحات والكلمات واملفردات.
ح وتعرفه، وقد تكون لغوية حتوي والقواميس واملعاجم قد تكون موسوعية تذكر املصطل

معلومات عن أجزاء الكلمة من انحية اشتقاقها، وأصلها التارخيي، مث تعريفها، وإعطاء مجيع معانيها 
 ومفاهيمها، مث عرض مرادفات الكلمة وأضدادها، واالستخدام اللغوي للكلمة.  

 ويف اللغة العربية هناك بعض املعاجم الشهرية أمهها: 
 ، خلليل بن أمحد الفراهيدي معجم العني 
 معجم اخلصائص البن جين 
 معجم مقاييس اللغة البن فارس 
 معجم لسان العرب البن منظور 

ُالرسائلُالعلمية: .6
إىل جانب املؤلفات العامة واملؤلفات املتخصصة، من املفيد أن حيصر الباحث الرسائل العلمية 

 ) املاجستري والدكتوراه ( اليت على صلة مبوضوع حبثه.

والرسالة هي أطروحة يتقدم هبا الباحث يف موضوع معني إىل إحدى الكليات اجلامعية 
اليت يسمح نظامها مبنح الدرجات العلمية. ومتثل الرسالة العلمية ـ يف الغالب ـ اخلطوة األوىل 
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للباحث الذي ميتهن البحث العلمي مهنة ووظيفة كأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات ومعاهد 
من هنا أتيت أمهيتها الفائقة يف أهنا حبث متعمق يف موضوع حمدد، وجيب أن تتميز البحوث، و 

ابألصالة واالبتكار والوصول إىل نتائج حمددة تقبلها جلنة احلكم واملناقشة اليت تشكل ابقرتاح 
القسم العلمي املتخصص وموافقة جملس الكلية على الوجه الذي تنظمه الالئحة الداخلية 

 إليها الرسالة. للكلية املقدم

وتتميز الرسالة كمصدر أو مرجع للباحث بغزارة املعلومات والبياانت، إذ أهنا متثل 
مثرة جهد كبري، كما أهنا متد الباحث مبجموعة كبرية من املراجع املتنوعة واملتعددة من كافة 

 ... ( اخل.معاجم، قواميساألنواع ) كتب، رسائل، مقاالت، 

لية، قسم خاص ابلرسائل العلمية، يتم فيه تصنيف تلك وقد يوجد يف مكتبة كل ك
الرسائل وفهرستها وفق نظم الفهارس اليت ذكرانها ومن ذلك مثاًل مكتبة جامعتنا العالمة 
حممد إقبال املفتوحة، ومكتبة اجلامة اإلسالمية العاملية، ومكتبة اجلامعة الوطنية للغات 

معات قسم خاص لرسائل املاجستري احلديثة إبسالم آابد، حيث يوجد يف هذه اجلا
 والدكتوراه، يضم مئات الرسائل اجلامعية، ويستطيع الباحث اإلطالع عليها واإلفادة منها.

أعين املصادر املستحدثة اليت ال تقدم معلومات وبياانت  :نتحدثُعنُالنوعُالثاينُ:اثنياا
 جاهزة، أعين املقابلة واالستبيان.

 :)1(املقابلةُالشخصية
يرغب الباحث يف مقابلة عينة من الناس جلمع بياانت عن موضوع معني وقد تكون قد 

ً على انفراد، وقد تكون املقابلة مجاعية، إذا أراد الباحث  املقابلة فردية إذا قابل الباحث أفراد العينة ُكال 
 على ردود فعل اجلماعة.

إعداد قائمة أبسئلة حمد دة سلًفا  واملقابلة قد تكون مقن نة أو مقننة، املقابلة املقننة تستدعي
 يطرحها الباحث على أفراد العينة ويسج ل الباحث ُردود كل فرد على أسئلته. 

                                                           
(1) Interview  
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وأما املقابلة غري املقننة فهي مقابلة حر ة دون أسئلة معد ة مسبقاً، وجيري احلديث خالهلا وفًقا 
 ملا يسوقه احلوار. 

 )2(  الستبيان
بة يوز عها على أفراد العي نة مث جيمع إجاابهتم ويفرغها وحيللها، هنا جيهز الباحث أسئلة مكتو 

واالستبيان قد يكون حر ا أو مقي ًدا، االستبيان احلر  يقدم أسئلة ويطلب جواابً كتابياً خمتصراً عنها، أما 
 االستبيان املقي د فإنه يقد م السؤال ويعرض معه عدة إجاابت خيتار املستجيب واحداً منها. 

االستبيان املقيد عدة أشكال، فقد يكون اجلواب نعم أو ال، وقد يكون اجلواب على  ويتخذ
شكل أربع اختيارات حرفية مثل : أ ، ب ، جـ ، د،  خيتار املستجيب واحًدا منها. وقد يكون اجلواب 

 على شكل اختيارات لفظية مثل : أوافق متاماً، أوافق نوعاً ما، ال أعرف، أعارض، أعارض بشدة. 

االستبيان املقيد له ميزة على االستيبان احلر  يف أن تعريفه أسهل وحتليله أسهل ابملقارنة، إن و 
 االستبيان احلر  له ميزة احلرية يف التعبري.

ويشرتك يف االستبيان الناحج أن يكون واضًحا يف صياغته وأهدافه، ويف املادة ترفق مع 
دف البحث وكيفية إرجاع االستبيان بعد اإلجابة، االستبيان رسالة من الباحث لتعريف املستجيب هب

كما يشرتك يف االستبيان أن يكون قصريًا ال ميل  منه املستجيب، ويشرتط فيه أال يتعارض مع قيم 
 اجملتمع وأال يكون حمرًجا ألحد.

  )3(املالحظة
هنا يراقب الباحث عينة من األفراد موضع الدراسة، قد يالحظ حركة السري يف شارع أو 
تصر ف الطالب يف غرفة الصف أو تصرفهم يف ساحة املدرسة أو تصرف الناس يف قطع الشارع أو 

وقد  إشارات املتكلم أثناء احملادثة أو الطرق املختلفة لتبادل التحي ة أو السلوك اللغوي لعد من األفراد.
تكون املالحظة حر ة إذا راقب املالحظ دون خط ة مسبقة. وقد تكون مقي دة إذا راقب ومعه كشف 

 بنقاط يريد الرتكيز عليها. 
                                                           

(2) Questionnire  
(3) Observation  
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واملالحظة بذلك تكون مصدًرا من الدرجة األوىل جلمع البياانت، إذ إن الباحث يالحظ 
 ه. بنفسه ويدو ن املالحظات بنفسه ويقوم هو بتحليلها وتفسريها بنفس

ُطرقَُجعُاملعلوماتُواملصادرُ
مجع معلومات البحث هي اخلطوة األساسية يف تنفيذ البحث. والباحث قد خيتار ويتساءل 

 من أين سوف اييت ابملعلومات واألفكار اليت تساعده يف بناء حبثه وكتابته بشكل مكتمل؟ 
ومات وبناء املادة وهذه احلرية قد تزيد وتزيد إذا مل يضع الباحث خطة حمددة جلمع املعل

 العلمية ملوضوع البحث الذي اختاره أو ُكل ِّف القيام به. 
 وهناك عدة طرق للحصول على هذه املعلومات، وهذه تشتمل على  ما يلي: 

 اإلطالع 

  القراءة 

 البحث عن املعلومات يف املكتبات 

ُأولا:ُاإلطالعُعلى:
 البحث. املصادر واملراجع اليت تتناول معلومات مهمة عن موضوع 

  االطالع على األحباث اليت سبق وتعرضت لنفس موضوع البحث سواء بشكل
 مباشر أو غري مباشر. 

 .االطالع على اجملالت العلمية املتخصصة 

 االطالع عل النشرات العلمية 

  االطالع على شبكة اإلنرتنت للحصول على بعض املعلومات اليت قد تفيد يف
 موضوع البحث.

  فمن خالل االطالع والقراءة لكل ما ُكتب عن موضوع البحث أو تعلق به من
أحد اجلوانب ميكن للباحث أن جيمع قدرًا كبرياً من املعلومات اليت تبين هبا مادته 

 العلمية. 
ُ
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ُاثنياا:ُالقراءة:
جيب أن تكون القراءة من أجل إعداد البحث العلمي، قراءة هادفة، هلا غاية معينة هي مجع  

 املادة العلمية املتعلقة ابلبحث املزمع إعداده.

 والقراءة جيب أن متر مبرحلتني:

 :املرحلةُاألوىل:ُالقراءةُالتمهيديةُالفهرسية 

ويطلق عليها " القراءة األفقية "، وفيها مير الباحث سريعًا على املراجع واملصادر اليت حتت 
وفيها يدون الباحث اسم املرجع والباب أو يده للتعرف على املوضوعات ذات الصلة مبوضوع حبثه. 

 يتعلق ببحثه. يالفصل وموضوعه ورقم الصفحة الذ

وعادًة ما تكون تلك املرحلة من القراءة يف دور املكتبات والواثئق ال سيما خبصوص املراجع 
مة أو واملصادر اليت مل تسعف الظروف املادية للباحث أن يقتنيها. فعلى الباحث ارتياد املكتبات العا

 اخلاصة ابجلامعات ومراكز البحث العلمي للوقوف على قيمة املراجع اليت تضمها.

وأثناء القراءة التمهيدية املتعلقة بتحديد املوضوعات والصفحات املتعلقة مبوضوع حبثه من 
أي مرجع، يستطيع الباحث أن يلجأ إىل صفحة الفهرس العام للمرجع أو الكتاب، للتعرف على ما 

 ع حبثه من نقاط.خيص موضو 

 :املرحلةُالثانيةُ:ُالقراءةُاملنهجيةُاملتعمقة
بعد أن يكون الباحث قد وقف على األجزاء اليت تتعلق برسالته يف جمموع املصادر اليت 
حصرها، عليه أن يبدأ مشوار القراءة التخصصية الواعية. فيقرأ بتأٍن وتبحر يف كل جزئية، ويتأمل يف 

 تقييم وحتليل كل ما يقرأه. أبعاد كل معلومة، وحياول

ويف هذه املرحلة يبدأ الباحث يف تدوين املالحظات أو اآلراء الشخصية سواًء على شكل 
تعقيبات أو تعليقات، وهو مسلك علمي يدل على اندماجه يف املوضوع، إال أن املالحظات واألفكار 

باحث نضوجاً كاماًل وعدم األوىل غالبًا ما تتسم ابلسطحية والضحالة، وذلك بسبب عدم نضوج ال
 نضوج عناصر املوضوع يف ذهنه ابلشكل الكايف.



79 
 

ويف أثناء القراءة املتعمقة، جيب على الباحث أال يستطرد يف قراءة أجزاء ال تتصل مبوضوع 
حبثه من املرجع الذي يطلع عليه، وأن يكون لديه القدرة على التمييز بني املهم واألهم، وينتقي من 

و وثيق الصلة ببحثه بشكل مباشر. وعليه أن يدرك أنه يكتب جلمهور من املتخصصني، املعلومات ما ه
 فيتحاشى تكديس املعلومات اليت على غري صلة ببحثه، ألن ذلك يعترب حشواً ال فائدة منه.

ويطلق على مرحلة القراءة املنهجية املتعمقة اسم " القراءة الرأسية أو العمودية "، أي يتم 
  )4(احدة من أجزاء البحث يف سائر املراجع اليت مت الرجوع إليها.قراءة جزئية و 

 اثلثاا:ُالبحثُعنُاملعلوماتُيفُاملكتبات

ابرزًا يف خدمة البحث العلمي وتقدمه، من خالل توفري جمموعة  تلعب املكتبات اجلامعية دورًا
 .واألجنبية اجملالت العربية النادرة والرسائل اجلامعية، واملخطوطات، وعدد كبري من من الكتب واملراجع

وإن الباحث حيتاج إىل املكتبة من أجل تكوين فكرة موجزة عن موضوع ما، 
وللتعرف على معىن كلمة غامضة، ومصطلحات خاصة، وجلمع معلومات عن شخصية 
هامة، والستكشاف املصادر املمكنة لبحث ما، لإلطالع على األحباث اجلديدة يف حقل 

طالع على مناذج لرسائل املاجستري وأطروحات الدكتوراه واالستفادة ما، وقد حيتاجها لال
منها يف التصميم والرتتيب، وكذلك حيتاجها للمطالعة احلرة والختيار مكان هادئ 

 للمذاكرة بصفة عامة. 

من أهداف التعليم اجلامعي حتفيز الطالب على ارتياد املكتبات والبحث بني الكتب واملراجع 
كما يعترب ارتياد املكتبات عماًل أساسًيا ال غىن عنه لكل طالب يريد كتابة حبث   جلمع املعلومات،

 جيد، وذلك للحصول على املعلومات اليت تتعلق مبوضوع حبثه من املراجع واملصادر األساسية. 

وجيب أن تكون املكتبة اجلامعية هي أول املكتبات اليت يسعى الطالب للبحث بني صفوفها 
 زمة له. عن املراجع الال

                                                           
 36وما بعدها. ود. عبد القادر الشيخلي، مرجع سبق ذكره، ص  141د. صالح الدين فوزي، مرجع سبق ذكره، ص  (4)

 وما بعدها.
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وجيب أن أيلف الباحث نظام ترتيب الكتب واملراجع ابملكتبة حبيث ال يستغرق وقًتا طوياًل 
 يف التوصل للمرجع املراد. 

ُأنواعُاملكتبات:
 وكان من مجلة ما عرفته احلضارة اإلسالمية من مكتبات:

ُاملكتباتُاألكادميية:
 ها مكتبة بغداد )بيت احلكمة(. وهي من أشهر املكتبات يف احلضارة اإلسالمية، ومن أمهِّ  

ُاملكتباتُاخلاصَّة:
وقد انتشر هذا النوع من املكتبات يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي بشكل واسع وجيِّ ٍد؛ ومن 
أمثلتها مكتبة اخلليفة املستنصر، ومكتبة الفتح بن خاقان، ومكتبة ابن العميد وزير آل بويه الشهري، 

 الذي "مجع من الكتب ما مل جيمعه أحد من أهل عصره ابألندلس".ومكتبة القاضي أيب املطرف، 
ُاملكتباتُالعامَّة:ُ

وهي مؤسسات ثقافية حُيَْفُظ فيها تراث اإلنسانية الثقايف وخرباهتا؛ ليكون يف متناول املواطنني 
اليت من كافَّة الطبقات، واألجناس، واألعمار، واملهن، والثقافات؛ وكان من أمثلتها: مكتبة قرطبة 

م( يف قرطبة ، وقد أقام هلا موظَّفِّني 961هـ/ 350أسََّسَها اخلليفة األموي احلكم املستنصر سنة )
 خمصَّصِّني للعناية بشئوهنا، ومجع فيها النسَّاخ، وعنيَّ هلا عدًدا كبريًا من اجمللِّ دِّين.

ُاملكتباتُاملدرسية:
س من َأْجلِّ تعليم الناس مجيًعا، وقد حيث أَْوَلتِّ احلضارة اإلسالمية اهتمامها إلنشاء املدار 

َقت املكتبات هبذه املدارس، وهو الشيء الطبيعي املكمِّ ل هلذا الرقي واالزدهار، وبشكل عامٍ  فقد  أُلْـحِّ
انتشرت املدارس يف اإلسالم انتشارًا واسًعا يف مدن العراق وسوراي ومصر وغريها، ومثل هذه املكتبات 

 ا يف املدارسة والكليات واجلامعات بشكل عام. أنشئت يف عهدان احلاضر وجنده
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ُمكتباتُاملساجدُواجلوامع:
ويـُْعَترَبُ هذا النوع من املكتبات األوَّل يف اإلسالم؛ حيث نشأت املكتبات يف اإلسالم مع 
نشأة املساجد، ومن أمثلتها: مكتبة اجلامع األزهر، ومكتبة اجلامع الكبري يف القريوان، ومكتبة احلرم 

 املكي واملدين. 
ُصياغةُالبحثُوتدوينهُ

ُصياغةُالبحث:ُأولُا
بتحديد مصادر حبثه وقراءهتا برتكيز، وتسجيل ما يريد منها على بعد أن يقوم الباحث 

بطاقات، أو تصوير ما يريده منها من معلومات، وفرزها وفق اهليكل العام الذي وضعه حسب اخلطة 
األولية للبحث، وبعد أن يتجمع لديه كمٌّ هائل من املعلومات، ويقوم ابختيار ما يناسب منها، وحيذف 

لية صياغة البحث وكتابته، وهي اخلطوة األهم يف إعداد البحث؛ ذلك أن اجلهود املكررات، يبدأ عم
وتفكري هي إعداد وجتميع للمادة العلمية اليت سيتم تنظيمها والتأليف  نيالسابقة من اطالع وتدو 

 بينها يف صياغة علمية سليمة: 
 حسن التأليف .1
 ئقالتزام املنهج العلمي يف عرض األمور ومناقشة احلقا .2

توفرت للبحث هذه العناصر فقد توفرت له أسباب اجلودة، يقول األديب اإلمام أبو  فإذا
القاسم احلسن يف كتابه" إن ُحسن التأليف، وبراعة اللفظ يزيد املعىن املكشوف هباءاً وُحسنًا ورونًقا 

 )5(حىت كأنه قد أحدث فيه غرابة مل تكن، وزايدة مل تعهد"
ُالبحثُالعلميُُأركان

 ركان البحث العلمي ثالثةأ إن
 األسلوب  •
 املنهج  •
 املادة  •

                                                           
 املؤتلف واملختلف يف أمساء الشعراء وكناهم وألقاهبم وأنساهبم، أليب القاسم احلسن اآلمدي. (5)
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ُُاألسلوب
األسلوب فهو القالب التعبريي الذي حيتوي على العناصر األخرى، وهو الدليل على  أما

مدى إدراكها وعمقها يف نفس الباحث، فإذا كانت معاين البحث وأفكاره واضحة يف ذهن صاحبها 
 ري مشرق وتتعدد األساليب حسب طبيعة األحباث. أمكن التعبري عنها يف أسلوب واضح وتعب

ُالعلميُُاألسلوب
احلقائق العلمية يستوجب أسلواب علميا، له خصائصه يف التعبري والتفكري واملناقشة  نيتدو  إن

إىل املنطق والفكر،  اجايوهو ما يسمى : هبا األسلوب العلمي وهو أهل األساليب، وأكثرها احت
وأبعدها عن اخليال الشعري؛ ألنه خياطب العقل، ويناجي الفكر، ويشرح احلقائق العلمية اليت ختلو 
من غموض وخفاء، وأظهر ميزات هذا األسلوب الوضوح، وال بد أن يبدو فيه أثر القوة واجلمال، 

مة الذوق يف اختيار كلماته، وقوته يف سطوع بيانه ورصانة حجته، ومجاله يف سهولة عباراته، وسال
 وحسن تقرير املعىن من أقرب وجوه الكالم .

التعبري بكلمات صحيحة مناسبة للغرض، وبطريق مباشر هو القانون الذهيب للكتابة  إن
اجليدة. ويف سبيل التعبري أبسلوب علمي جذاب ينبغي اختيار مجل دقيقة وأسلوب ُمَتنو ِّع وليس 

انت متشاهبة االنتهاء والرتكيب والتعبري، مكررة على وترية واحدة، فإهنا مسرتسال، ألن اجلمل إذا ك
 تكون فاقدة التأثري، عدمية احلياة.

اجليد هو الذي يُنو ِّع يف أسلوبه، ويالئم بني املعاين واأللفاظ وهذا ليس ابألمر  فالباحث
قواعد اللغة بنحوها وصرفها  السهل، ومما يعني على الكتابة العلمية اجليدة: القراءة الواسعة، ودراسة

 . مرةوبالغتها، والدُّربة الطويلة، وممارسة الكتابة يف شىت األغراض مع القراءة املست
يعني يف هذا السبيل أيضًا القراءة لكاتب من مشاهري الكتاب، سبق له الكتابة يف  وما

عاجل هبا املوضوع  املوضوع نفسه، أو التعرض جلزء منه، وبذلك ميكن الوقوف على الطريقة اليت
واالستفادة منها يف معاجلة البحث، فقراءة اجليد من األفكار والتعبريات له دوره الفعال، ونتائجه 

 السريعة، على مستوى القارئ العلمي والفكري على السواء. 
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ُُاملنهج
املنهج فإنه يتمثل يف طريقة استخدام املعلومات يف تكوين فكرة، وصياغة حجم من  وأما

تقليد للغري، مستهدفًا اقناع القارئ والتأثري فيه، وهذا ال يتم إال إذا سعى الباحث جاهًدا إىل  دون
 تنظيم العرض، والتزام املنطق يف مناقشاته، وتقدمي أدلته. 

ُوالتمهيداتُاملقدماتُأمهية
كتابة فصل أو موضوع من البحث يستدعي ــ قبل عرض األراء واالختالفات ومناقشتها   إن

 ــ التقدمي بعرض حمرر ومركز للموضوع، سهل األسلوب، واضح الفكرة بني املراد.
ُالعلميُالتحليل

الضروري إلقناع القارئ االستعانة ابلتحليل العلمي الصادق للموضوع بصورة منطقية  ومن
يتذوقها ويدرك جوانبها اخلفية، يسلك هلذا أسلواب سواًي ليس ابلطويل الذي يبعث على امللل، وال 

 لفةاملوجز القصري الذي ال يشبع هنم ونطل ع القارئ، مث من بعد ذلك ينتقل إىل عرض األراء املخت
 ومناقشتها. 

ُاملقارنة:ُُأمهية
دور كبري يف توضيح األفكار، وإبراز املعاين خصوًصا إذا كانت مقارنة موضوعية  وللمقارنة

 ومنصيفة، وهبذه الطريقة يكون القارئ قد أعد  ذهنًيا ونفسًيا ملتابعة املوضوع وتفهمه يف عناية واهتمام. 
ُالعناوين:ُُأمهية

ية وأخرى جانبية بدون إفراط سيجعل من البحث صورة تضمني البحث عناوين رئيس إن
 حيًة انطفة. 
البحث العلمي يف آية مرحلة من املراحل اجلامعية هو الفرصة الثمينة إلبراز األصالة  إن

 الفكريةة والتعبريية على السواء. 
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ُالعلميةُُاملادة
ية اجليدة هي ما تشكل الركن األهم من أركان البحث العلمي اجليد، فاملادة العلم وهي

سيقدمه هذا البحث من جديد مفيد للناس، وتعود قيمة األحباث وأمهيتها إىل غزارة مدهتا العلمية، 
 ومدى صحتها، وتوثيقها، وجدهتا، وحيويتها .

 كثرياً من األحباث تفقد أمهيتها بسبب فقرها يف املادة العلمية، فالناس  إن
 هذا التجديد مفيدا، يلقى قبوال اإلتيان جبديد دائما، حبيث يكون ينتظرون
 ويشعرون أبمهيته واحلاجة إليه. عندهم

بسبب تقدمي معلومات خاطئة غري علمية وال صحيحة، بسبب عدم توثيقها من الباحث،  أو
أو اعتماده على أقوال غريه دومنا حتقيق أو تثبت، وكفى ابملرء إمثا أن حيد ث بكل ما مسع، أو بسبب 

 يعرفها الناس، ليس للبحث فيها إال النقل واحلشو والتطويل. تكرار معلومات سابقة
البحث اجليد هو ما توافرت أركانه الثالثة وفق شروطها الكاملة، فكانت مادته غنية، قد  إن

   )6(أحسن الباحث عرض هذه املادة أبسلوب علمي، شيق، ومنهج منطقي سليم.
ُتدوينُالبحثُاثنياا
مرحلة تدوين املعلومات والبياانت اليت حيصل عليها الباحث من املراجع اليت تتصل  متثل

 مبوضوعه حلقة أساسية ومهمة يف مشواره البحثي.
ضرورة التدوين إىل أنه من الصعب بل من املستحيل أن يتذكر الباحث كل ما يقرأه..  وترجع

ل بطرد العديد من األفكار واملعلومات فمرور الوقت وتكاثر القراءات وتنوع املراجع، كل ذلك كفي
 اظخارج وعي الذاكرة لتكون يف جانب النسيان من احلافظة. ومن هنا أتيت أمهية التدوين يف احلف

 على ما يقرأه الباحث ومحايته من التشتت والضياع.
يف حقيقته هو نقل املعلومات والبياانت الواردة يف مصدر أو مرجع، أو استمارة  والتدوين

بيان، أو مقابلة، واملتصلة مبوضوع البحث، لكي يستطيع الباحث أن يرجع إليها بيسر وسهولة است
 كلما احتاج ذلك.

                                                           
 .85-83منهج البحث والتحقيق، لدكتور خالق داد ملك، ص/ (6)
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املعلومات إما أن يكون تدوينًا تقليداًي أي على أوراق وبطاقات، أو تدوينًا آلياً  وتدوين
واعد جيب على الباحث أن بواسطة جهاز الكمبيوتر. والتدوين سواًء كان يدوايً أم آلياً فإن له نظم وق

 يتبعها. وهذا ما سوف نبينه فيمايلي: 
ُ ُالتدوينُاليدوي:1
ونعين به أن يقوم الباحث بقراءة مصادره ومراجعه، مث يعمد إىل عملية فرز املعلومات  

والبياانت املوجودة يف املصدر ليحدد ما يتصل مبوضوعه، مث يقوم بنقل هذه األجزاء إىل بطاقات ورقية 
 هلذا الغرض ليحتفظ هبا وفقاً ألسس وقواعد أساسية حتكم عملية التدوين. معدة

ذلك فإن التدوين اليدوي ال يتناول إال املعلومات والبياانت اليت تتصل مبوضوع  وعلى
 البحث. 

التدوين اليدوي أبنه يوفر قدراً كبريًا من األمان للباحث؛ إذ أن املعلومات والبياانت  وميتاز
ليها تكون دائماً بني يديه ومن مث فإهنا تستعصي عن عبث الغري أو التلف ألي سبب اليت يتحصل ع
 من األسباب.

  ُالتدوينُاآليل:2ُ

ونعين به أن يقوم الباحث حبفظ وختزين املعلومات والبياانت اليت حيصل عليها من املصادر  
واملراجع املتعددة، على جهاز الكمبيوتر. ويتطلب ذلك ابلضرورة إتقان التعامل مع هذا اجلهاز برباجمه 

 املختلفة.
ساطته، فضاًل شك أن حفظ وختزين املعلومات على جهاز الكمبيوتر، يتميز بسهولته وب وال

 عن سهولة اسرتجاعه عند احلاجة إليه وقت الكتابة أو يف أي مرحلة يريدها الباحث.
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 تعارف الوحدة
البحث العلمي يعترب من األساليب األساسية اليت ميكن االعتماد عليها للنهوض  إن

ابلعلوم واحلضارة اإلنسانية، وتعمل اجلامعات واملؤسسات العلمية على تطوير األحباث 
العلمية يف خمتلف اجملاالت للوصول اىل دراسات علمية أكادميية متكاملة، ميكن االعتماد 

 تمع.عليها لتطوير العلم واجمل
ىل الكثري من املصادر واملراجع اليت ترتبط كلياً أو جزئياً إال بّد للباحث أن يعود و 

مبوضوع البحث العلمي قيد الدراسة، وكما كل أجزاء البحث العلمي جيب أن يسود التنظيم 
والرتتيب يف استخدام هذه الدراسات السابقة، ويف عرضها من خالل البحث، سواء مبنت 

.ويف هذه الوحدة يف قسم خاص بتوثيق املصادر واملراجع يف البحث العلمي الدراسة، أو
اخلامسة " كيفية ترتيب املراجع وتصنيفيها" سندرس التوثيق مفهومه وأمهيته وفوائده يف 
البحث العلمي، مث ننتقل إىل اإلقتباس يف البحث العلمي وسندرس تعريفه ومبادئه وشروطه، 

وندرس تريفه ومبادئه وشروط استخدامه وكيفية توثيق املصدر  وبعد ذلك ننتقل إىل اهلوامش
  واملرجع يف اهلوامش، وأخرياً ندرس الفهارس الفنية من كل نواحيها.

 أهداف الوحدة
 بعد دراسة هذه الوحدة ميكن للطالب أن: 

 التعريف مبفهوم التوثيق وأمهيته يف جمال البحث العلمي 

 التعرف مبهارات االقتباس وأنواعه 

 التعرف ابهلوامش 

 التعرف بعملية إعداد املراجع 

 التعرف ابلفهارس الفنية. 
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ُأواًل:ُالتوثيقُوأمهيتهُيفُالبحثُالعلمي
من املهم أن يطلع كل طالب أو ابحث علمي على أساليب التوثيق يف البحث العلمي، 

بدونه، حىت فالتوثيق العلمي الصحيح هو ركيزة رئيسية ال ميكن ألي حبث علمي أن يكتمل وينجح 
يه األساتذة واملقّيمني للبحث العلمي هو عملية التوثيق للمصادر واملراجع، فهي إلأن أول ما يلتفت 

 تثري البحث العلمي وتوضح مدى جمهود الباحث وأمهية الدراسات السابقة اليت استعان هبا.

ُمفهومُالتوثيقُيفُالبحثُالعلمي
العلمي أبنه: "اإلشارة إىل مصدر املعلومة أو البيان ميمكن أن نمعرِّف توثيق املراجع يف البحث 

الذي أورده الباحث العلمي يف البحث أو األطروحة، للحفاظ على جمهودات وحقوق املؤلفني 
 األصليني".

وعرَّف آخرون توثيق املراجع أبنه: "أحد العلوم التطبيقية اليت هتتم بتبويب وتنسيق املعلومات 
 لبحث العلمي؛ حلفظ نواتج اإلبداع الذهين البشري".اليت يمستعان هبا يف خطة ا

إشارة الباحث العلمي بشكل دقيق اىل مصادر املعلومات أو البياانت وعرَّف آخرون أبنه 
اليت أوردها يف دراسته العلمية، وذلك إلثراء البحث واحلفاظ على األمانة العلمية وحقوق مؤلف 

 املصدر.

  :املفهومُاحلديثُلتوثيقُاملراجع

ال شكَّ أن التعريف االصطالحي لتوثيق املراجع يف البحث العلمي خيتلف من وقٍت آلخر، 
وفًقا لوسيلة استياق املعلومات اليت يتحصَّل عليها الباحث، ويف الوقت احلايل أصبح هناك العديد من 

 الكتب، الوسائل يف يد الباحث العلمي؛ للحصول على البياانت مثل الطرق التقليدية اليت تنقسم إىل
والصحف، واجملالت، والنشرات الدورية، واألوراق العلمية، أو عن طريق املواقع اإللكرتونية، لذا ميمكن 
أن نمعرف توثيق املراجع يف البحث العلمي من هذا املنطلق العصري أبنه: "احلصول على املعلومات 

ا أبسلوب منهجي وفين؛ من عن طريق الكتب الورقية أو النصوص اإللكرتونية، مث بعد ذلك ترتيبه
 خالل التصنيف والفهرسة".
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 أهمُفوائدُالتوثيقُيفُالبحثُالعلمي:

قبل االطالع على أبرز أساليب التوثيق يف البحث العلمي، من اجليد االطالع على فوائد 
 هذا التوثيق ومن أبرز هذه الفوائد:

  بكل مصطلح أو فقرة، إن الدراسة العلمية ال ميكن أن تشمل مجيع اجلوانب املرتبطة
فالباحث العلمي يشري اىل مصادر املعلومات أو البياانت اليت ختدم خطته البحثية 
فقط، وتسمح عملية التوثيق للباحث العلمي أن يعود مباشرة اىل مصدر املعلومات، 
مما يسمح له التأكد من صحتها والتوسع يف دراستها إن كانت لديه رغبة أن يستزيد 

 منها.
  ع أحد أساليب التوثيق يف البحث العلمي يعترب الدليل األوضح على مدى إن اتبا

اجلهود اليت بذهلا الباحث العلمي، ومدى اطالعه ومستوى إملامه ابملوضوع الذي 
 يناقشه البحث.

 مر إن مجيع أساليب التوثيق املوثوقة يف البحث العلمي، تظهر اتريخ املصدر وحداثته، وهلذا األ
صاً يف بعض اجملاالت العلمية ومنها التطبيقية، اليت تظهر فيها بشكل دائم أمهية كبرية وخصو 

معلومات ومستجدات حديثة، مما يستلزم من الباحث العلمي أثناء كتابته أن يعتمد على 
 أحدث الدراسات املوثوقة املرتبطة مبوضوع دراسته العلمية.

 لمية من السرقات العلمية، كادميية حتمي األحباث العإن عملية التوثيق الصحيحة واأل
دبية، وخصوصاً أن الكثري من ا تساعد يف كشف عمليات االقتباس والسرقة األأهنكما 

ىل االقتباس مع تغيري يف الصياغة، دون إالطالب والباحثني يف عاملنا احلايل، يلجؤون 
 ىل مصدر املعلومات.إشارة اإل

  املهمة، اليت ميكن أن يعتمد عليها الباحث إن توثيق املراجع واملصادر يعترب من املصادر
العلمي الذي ينتمي اىل نفس التخصص العلمي، كما ميكن ان تعطيه الفكرة للقيام 

 ببحث علمي مهم.
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ُاثنًياُ:ُاالقتباسُيفُالبحثُالعلمي
االقتباس معناه أخذ نصوص أو معان لنصوص من مصادر أو مراجع تتعرف ملوضوع البحث 
 الذي يكتبه الباحث سواء لتكون جزءاً من موضوع البحث، أو لتأكيد فكرة معينة، أو لتوضيح معىن. 

جاء يف املعجم الوسيط عن تعريف االقتباس ما يلي: مادة ] ق ب  :تعريفُاالقتباسُلغةًُ
 . اِّْقتَِّباس افكار من كتاب كذا: َأْخذمها وحتويرها أي نَ ْقلمها نقاًل غري حريف."اقْ تَ َبسَ "س [ ، مصدر 

ُاصطالًحا ُاالقتباس نقل نصوص من مؤلفني أو ابحثني آخرين، ويكون ذلك  :تعريف
بصورة مباشرة، أو غري مباشرة، أو بصورة جزئية، أو إبعادة صياغة؛ واهلدف هو أتكيد فكرة ممعيَّنة، 

 . وجيه نقد، أو إجراء ممقارنةأو ت
واألحباث العلمية ال ختلو من االقتباسات ونظرًا ألمهية االقتباس يف كتابة األحباث العلمية، 

 فإنه جيب على الطالب أن يلتزم ابلقواعد الصحيحة لالقتباس. 
ُأنواعُاالقتباس

بحث العلمي تتعدد طرق االقتباس وأصول توثيقه وفقا لقواعد متعارف عليها يف أصول ال
 كما سنبني يف األجزاء التالية، ويقسم االقتباس إىل األنواع التالية: 

 االقتباس احلريف أو املباشر 
 االقتباس التلخيصي غري املباشر 
 االقتباس إبعادة الصياغة 

ُاالقتباسُاحلريفُأوُاملباشرُ
ة أو احلذف وهو أن يقوم الباحث ابلنقل احلريف للنص دون إجراء أي تعديل عليه ابلزايد

ويعرف ابالقتباس احلريف، وهنا جيب على الباحث أن مييز النص املقتبس من خالل وضعه بني عالميت 
 تنصيص.

ويعين النقل احلريف لبعض العبارات من مصدر معني سواًء أكان مؤلفاً عاماً أو حبثاً خاصاً. وخيضع 
يكثر منه، كما جيب عليه أن يشري إىل املرجع  هذا النوع من االقتباس لقواعد صارمة، إذ جيب على الباحث أال

 األصلي الذي مت االقتباس منه.
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 ومن أهم القواعد االقتباس احلريف ما يلي: 
  ويف االقتباس احلريف، جيب أن يوضع اجلزء املقتبس بني قوسني مزدوجني، أي عالميت

تنصيص "هكذا " قبل أول كلمة وآخر كلمة من ذلك اجلزء، لكي يعلم القارئ 
 حدود االقتباس.

  يتم دمج النص املقتبس مع منت البحث إذا كان النص املقتبس أقل من أربعة أسطر
مع إظهار النص املقتبس بني عالميت التنصيص،  ويتم إظهار االقتباس يف هذه 

 احلالة ابلشكل التايل: 

  وإذا زاد النص املقتبس على أربعة أسطر فيتم يف هذه احلالة فصل النص املقتبس
عن منت البحث حبيث تبدأ النص املقتبس بسطر جديد وتظهر يف وسط الصفحة 
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أي يتم زايدة هوامش النص املقتبس، كما يتم ختفيض املسافة بني أسطر النص 
  التالية.املقتبس حبيث تظهر قريبة من بعضها البعض ابلطريقة 

ُاالقتباسُالتلخيصيُغريُاملباشر:ُ
يعتمد الباحث يف حبثه على ما كتبه سابقوه، ومن مث حياول أن يضيف إليه جديداً، ولكن 
لو ذهب الباحث يعرض آراء سابقيه واستنتاجاهتا كما هي يف حبثه ألدى ذلك إىل ازدايد حجم حبثه 

وفيه ر يتفادى به هذا العيب، وهو طريق التلخيص، ازدايداً معيباً، ومن هنا يسلك الباحث طريًقا آخ
يبتعد الباحث عن النقل احلريف ويلخص مضمون الفكرة أو الرأي الذي يريد االستشهاد به، ويصوغه 
أبسلوبه اخلاص، مع احملافظة على جوهر الفكرة ومعناها، حبيث يسرد أدلتها ويوضحها، وال يعمد إىل 

 تشويهها.
ُة:ُاالقتباسُإبعادةُالصياغ

قد حيتاج الباحث إىل إعادة صياغة النص إذا رأى فيه صعوبة على القارئ فيعيد صياغته 
أبسلوبه اخلاص، ويوضح ما فيه من الغموض واخلفاء، وذلك بعد فهمه، واستيعابه له، واملقصود من 

 استعمال هذه الطريقة:
 .قليل النقول النصية يف الرسالة حيث ال يوجد هناك داع 

  الطالب يف فهم النصوص وحسن استخدامها.إبراز قدرات 

  .الضبط والتعليق على األماكن احملتاجة إىل ذلك 

ُشروطُاالقتباس:
  ،يف حالة اقتباس نصوص أو أحاديث نبوية فإنه جيب نسبها إىل مصدرها نسًبا صحيًحا

فال حيال حديث إىل الرتمذي، مثاًل، وهو يف البخاري، وال يعزي نص إىل مسند أمحد 
 فق عليه.وهو مت

  جيب أن يستمد االقتباس من كتب معروفة أو هلا مكانتها العلمية أو األدبية، ويكون
 مؤلفوها من أعالم الباحثني. 
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  جيب أن يلتزم الباحث ابألمانة العلمية والدقة، يف النقل أو التلخيص، فيشري إىل املصدر
الدقة يف النقل  الذي أخذ منه بصورة تيسر على كل من يريد أن يطلع عليه. كما أن

تقتضي إيراد العبارة كما هي أبحرفها اهلجائية، وعالماهتا، وترقيمها. كما جيب أن يكون 
 بنفس األسلوب واللغة األصلية اليت وردت هبا.

  جيب على الباحث مراعاة التنسيق وتسلسل األفكار عند اللجوء لالقتباس حبيث يتماشى
 النص املقتبس مع ما سبقه وما تاله.

  جيوز أن يعتمد الباحث يف كتابة موضوع حبثه اعتماًدا أساسًيا على االقتباس وخاصة ال
االقتباس من مصدر حمدد، وإمنا يفضل أن يكون اجلزء املقتبس ابللفظ عدة أسطر حمدودة 
يف حدود ستة أسطر. أما يف حالة الرغبة يف اقتباس عدة نصوص متتالية، فإنه جيب على 

أبسلوبه اخلاص. وجيب أن يشري إىل أنه اقتب هذا املعىن من الباحث أن يصوغ املعىن 
 املرجع احملدد.

  ال جيب أن يلغى االقتباس شخصية أو فكر الباحث، فيجب عليه أن حيلل وينقد ويقرتح
 مىت أمكنه ذلك حىت يكتسب البحث جزءاً من فكره.

 حيتاجها من حق الباحث أن يقتبس نًصا، ويسقط منه بعض الكلمات أو اجلمل اليت ال 
واليت يرى أن إسقاطها لن يؤثر على املعىن، ويف هذه احلالة يوضع ثالث نقط ) ...( 

 مبكان الكلمة أو اجلملة احملذوفة إشارة إىل إسقاطها. 

  ومن حق الباحث أن يضيف أو يزيد من التوضيح للنص املقتبس ولكن مع ضرورة أن
 .  [  ]يضع إضافته داخل معقوفني 

  شخصية الباحث بني ثنااي كثرة االقتباسات، وأال تكون الرسالة سلسلة جيب أال ختتفي
اقتباسات متتالية ألن ذلك يعد مؤشرًا على عدم األصالة يف الفكر، فضاًل عما يؤدي 
إليه ذلك من زايدة حجم البحث وعدد صفحاته، مما يفقده الكثري من قيمته العلمية. 

 فالعربة دائماً ابلكيف ال ابلكم.

 االقتباس بلغة أجنبية غري لغة الباحث، فيجب أن يكون االقتباس يف حالة  إذا كان
 الضرورة، وأن تذكر الرتمجة يف املنت، ويورد النص األصلي يف اهلامش.
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ُاثلثًا:ُاهلوامشُيفُالبحثُالعلمي
مل يكن أسالفنا يعرفون نظام اهلامش، لكن كانوا يعرفون نظام احلواشي، إذ كان يوجد بياض 

على جوانب الصفحة، ميكن من كتابة بعض التعليقات، ومل يكن يكتبها املؤلفون أنفسهم، أو فراغ 
إمنا يكتبها بعض العلماء، الذين يقرؤون الكتاب، وكثرياً ما نراهم يذكرون قبلها كلمة تدل عليها مثل 
)هاهنا لطيفة( أو )فائدة( أو )تنبيه(، كما جند بعض الشروحات للنص الرئيسي، فتصبح هذه 
الشروحات مرجعاً إضافياً للكتاب األصل، وكثرياً ما جند كتب تفسري القران الكرمي، تستخدم احلواشي 

 املوجودة حول اآلايت، والغالب أن تكون مساحة احلواشي أكرب من مساحة اآلايت القرآنية.

هي ممدوانت خارجة عن املنت، ولكنها جزءٌ ال يتجزأ منه يف  ":Footnotes"اهلوامشُ
، وتستعملها كمتمب اللغة استعمااًل ممرتادفًا، ويمعرفها (احلواشي)نفس الوقت، يسميها بعض الباحثني ب  
يستخدمها الباحث يف حبثه، وكأهنا ممستنداته يف الدراسة، فهو البعض أبهنا املصادر واملراجع اليت 

 .ارئ وكأمنا يمقدم أدلته وبراهينه على ما يمسوق من األفكار، ويمقدم من احلقائقيمقدمها للق

فاهلامش هو اجلزء الذي يرتك يف أسفل الصفحة وعادة ما يفصل بينه وبني املنت خط أفقي 
 ميتد إىل ثلث الصفحة تقريباَ.

ُوظيفةُاهلوامش
لذكر بياانت خمتلفة كل حبث علمي حيتاج إىل ما نسميه ابهلوامش وهي مساحات خمصصة 

 مثل : 

  مطبوًعا ، ذكر املصدر الذي استقى الباحثم منه مادتَه، سواء كان مصدرًا أصيالً أو اثنوايا
أو خمطوطًا، روايًة شفوية أم صورة، أو أية وثيقة أخرى، وهدفم الباحث من إيرادها 

من جهة، كمصدر هي أهنا ممستندات دراسته وبراهني وأدلة على ما يمسوق من أفكار 
 .وإرشاد القارئ إىل املصدر يمعينمه على توضيح فكرٍة ما من جهة أخرى

  ،قتبسة اقتباًسا مباشًرا أو اقتباًسا ابملعىن، ونسبتها إىل أصحاهبا
م
توثيق النقول والنصوص امل

 .ويدخل فيها نسبة الشعر لقائله والرتمجة له
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 قشة رأي، أو نقد نص، أو دليل وضع تعليق أو تصحيح أو اقرتاح أثناء االقتباس، أو منا
تلفة حول أمرها مهمشة، أو طرح آراء خمم

 .يرتبط ابحلقيقة امل

  توضيح أو تفسري كلمة أو عبارة غامضة يقتضي البحثم توضيَحها، وكذلك لتوضيح
بعض النقاط وشرحها، سواء أكانت مما جرى عرضمها يف ثنااي املوضوع، أم ال، أو عمل 

 البحث، أو مناسبة كشكر ممؤسسة، أو تنويه عن شخص، مقارنة يتعذر ذكرها يف منت
أو ترمجة لعلم من األعالم، وحينئٍذ يكون تسجيل هذه األشياء يف اهلامش أوفق وأوىل؛ 

 .لئال تكون سبًبا يف قطع تسلسمل األفكار وترابمطِّها
  صطلحات، وينبغي مراعاة كتابة االصطالح بلغته املنقول

م
فردات أو امل

م
شرح بعض امل

 ها، وال يمقتصر على الرتمجة، إال إذا كانت الرتمجة قد أصبحت مشهورة.عن
 ختريج اآلايت القرآنية، مع ذكر رقم السورة واآلية، وكذلك ختريج األحاديث النبوية. 
 اإلشارة إىل مصادر أخرى غنيٍة ابملعلومات، ينصح القارئ ابلرجوع إليها. 

  لقارئ على تذكُّر نقطة سابقة، أو الحقة تنبيه اوهي اإلحالة إىل موضوع سابٍق أو الحق
أو  ،(10)اقرأ صفحة : يف البحث، ترتبط مبا يقرؤه يف الصفحة اليت بني يديه، مثال ذلك

، وتمسمى يف اللغة اإلجنليزية (اإلحالة) من الرسالة، وتمدعى ب ( 25) صفحة رقماقرأ 
(Cross Reference)يها فارًغا ، وسيكون مكان الصفحات اليت ستتم اإلحالة عل

دد الصفحات اليت يريد من القارئ الرجوَع  إىل أن ينتهي الباحث من طبع الرسالة، مث حيم
 .إليها، فيعودم إليها وهي يف مكاهنا الصحيح

 التعريف ابألعالم الغري املعروفني و ابألماكن غري معروفة 
ُ:شروطُاستخدامُاهلوامش
 :لهوامش أمرانلينبغي أن يتوافر 

  ا الطبيعي الدقة يف التعقيب واإلجياز فيه، وعدم اشتماله على قضااي ممهمة مكاهنم
منتم البحث، والدقة يف ذكر اسم املصدر وممؤلفه واتريخ طبعه، ومكان نشره 
ورقم الصفحة، وإذا كان املصدر خمطوطًا، فإنه ينص على مكان املخطوط، 

 .ورقمه ورقم الورقة والصفحة واتريخ كتابته
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 تعلقة ف: عدم التكرار
م
ؤلف وسائر البياانت امل

م
يمقصد به أال يذكمر اسم املصدر وامل

ابملصدر إال مرة واحدة، اللهم إال إذا دعت ضرورة للتكرار، وإذا ورد اسمم 
املؤلف أو املصدر يف صملب البحث فال مسوغ لذكره يف اهلامش، ويكتفي فيه 

 .بذكر رقم الصفحة
ُكتابةُاهلوامشُ

الصفحة، وللتهميش ثالثم طمرمق يتخري منها الباحثم الطريقة اليت تمدون اهلوامش أبسفل 
يستحسن السرَي عليها يف البحث، وينبغي أن يستقر رأيه على واحدة منها حني البدء، فيلتزم السري 

 .عليها حىت هناية البحث، وفيما يلي عرض ممفصل هلذه الطرق، مث ذكرم مزااي وعيوب كل طريقة
 لكل مستقلُة علىُحدةُوضعُأرقاُم : وتبدأ من رقم مدوانً يف أعلى هناية النص، صفحُة

أو الفكرة يقابله الرقم املماثل ابهلامش، وتوضع يف أسفل كل صفحة هوامشها، وكل 
 صفحة مستقله أبرقامها، ومراجعها، وكل ما يتصل هبا.

 ويبدأ من رقم ويستمر علىُحدةُأوُاببُإعطاءُرقمُمتسلسلُمتصلُلكلُفصل :
، مع السري على نفس الطريقة يف اختصاص كل صفحة أو الباب لفصلإىل هناية ا

 هبوامشها وتعليقاهتا.

 ُكلها ُرقمُمتسلسلُمتصلُللرسالة : مبدوء برقم ويستمر إىل آخر الرسالة، إعطاء
 ويدون يف أسفل كل صفحة هوامشها.

فحة على كل طريقٍة من هذه الطرق هلا مزاايها وعيوهبا، فمن مزااي طريقة التهميش يف كل ص
حدة أهنا تكون ممعدة مباشرة يف هناية الصفحة، يتعرف إليها القارئ يف احلال دون عناء، كما أهنا 
تميسر على الباحث ممهمة إضافة حواٍش جديدة، كلما بدت احلاجة إىل ذلك، دون أن خيشى إعادة 

ال يف حالة استخدام ترقيم عدد كبري من احلواشي، وهذا بشرط أن يبدأ من الرقم واحد يف كل صفحة، إ
 .برانمج ممعاجل الكلمات Microsoft Wordالرتقيم التلقائي املتوفر يف 
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ناسب،  
م
أما عيوهبا، فهي صعوبة هذه العملية عند الكتابة، أو الطباعة؛ حيث جيب أن يمقدر هلا الفراغم امل

إذا صادف أن اإلشارة  دون زايدة، أو نقص، كذلك يصعمب االحتفاظ بشكٍل موحد ممنسق للصفحات، وخباصةً 
 .إىل املراجع قد تتكرر أكثر من مرة
وهي اليت تسري على كتابة املراجع يف هناية كل فصل، أو يف هناية الرسالة حيث : أما الطريقتان األخراين

 أتخذ رقًما ممتسلسالً، فمن مزاايها سهولة مجعها، وتنظيمها يف قائمة واحدة، وابإلمكان كتابتها يف صفحة جديدة،
وإضافة ما يمراد إضافتمه عند االنتهاء من كتابة الفصل، أو املبحث، وذلك لن يمغري أو يمشوه من شكل الصفحة 

 .وتنسيقها
أما عيوهبا، فهي أن الرجوع إليها ليس بنفس السهولة اليت جيدمها القارئ يف الطريقة السابقة،  

ل أو حذفها؛ إذ يمؤدي إىل تغيري كما يصعمب إضافة بعض التعليقات يف الصفحات األوىل من الفص
 .رقم التسلسمل

ُ:قواعدُاستعمالُاحلواشيُواهلوامش
   تدوين املصادر يف اهلوامش، إما أن يكون بذكر اسم املصدر متبوًعا ابسم املؤلف، وقد

، ويرد بعد هذا اسم (اللقب أواًل، مث االسم، أو أول حروفه)يكون بوضع اسم املؤلف 
بني هذه الطريقة وتلك، غري أن على الباحث أن أيخذ يف حبثه كله الكتاب، وال ممفاضلة 

مجلد إذا كان ممتعدد اجمللدات، 
بطريقة واحدة، وأن يمبني مكان طبع املصدر، واترخيه، ورقم امل

ورقم الصفحة، وإذا كان الكتاب املطبوع الذي اعتمد عليه الباحث اندَر الوجود، فينبغي 
 .ذكرم مكان وجوده ورقمه

  تكرر النقل من مصدر واحد يف صفحة واحدة من البحث دون فاصل، واختلفت إذا
مقتبس منها، فإن املصدر يمذكر يف املرة األوىل كاماًل، ويف املرة الثانية أو الثالثة 

الصفحات امل
قتبس ( نفس املرجع: )تمذكر كلمة

م
مع بيان رقم الصفحة، أما إذا مل ختتلف هذه الصفحات امل

 .، دون ذكر رقم الصفحة(نفس املرجع: )فى بذكر كلمةمنها، فإنه يمكت
  إذا تكرر املصدر يف صفحة واحدة مع وجود فاصل، أبن ورد أواًل مث جاء بعده مصدر

آخر، أو تعليق على نص يف املنت وحنو هذا، أو تكرر املصدر يف عدة صفحات، فإنه 
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ؤ 
م
لف دون اسم املصدر، وتمتبع هذه يمذكر يف املرة األوىل كاماًل، وفيما عدا ذلك يمشار إىل امل

 .مع النص على رقم الصفحة( املرجع السابق)اإلشارة بكلمة 
  يكتفى بذكر اسم املصدر يف حالة تكراره دون اسم املؤلف، وهذه الطريقة تكون أوىل من غريها

ؤلف واحد، فإذا اتفقت أو تشاهبت أمساء بعض املصادر 
م
إذا رجع الباحث إىل أكثر من مصدر مل

اختالف املؤلفني كان على الباحث أن يذكمر مع املصدر اسم مؤلفه أو لقبه؛ منًعا للتخليط مع 
 .والتدليس

  قتبسة، أو العبارة اليت
م
الرقم املوضوع يف صملب املنت يكون مرتفًعا قليالً عن السطر بعد انتهاء اجلمملة امل

نقطة من اجلملة بشكل ال يمؤثر  يمراد التعليق عليها، وإذا كانت اجلملة طويلة فالرقم يموضع عند
تسلسمل العبارة والفكرة بقدر اإلمكان، وال تموضع نقطة بعده، ويتلو اسم املؤلف إذا ذمكر االسم،  على

قتبسة، 
م
فإذا مل يمذكر اسم املؤلف، واقتمبس كالممه فقط، فإن الرقم يوضع عند هناية اجلملة أو اجلمل امل

 .يف حالة الطبعوعادة توضع هذه األرقام بني قوسني 
  ( بتصرف)إذا تصرف الباحث أيَّ تصرف يف النص املنقول، ال بد أن يمشري إىل أن ذلك

 .بعد ذكر بياانت املرجع املعروفة

  إذا كان الباحث قد نقل نصاا حرفياا، فإنه يذكمر يف اهلامش اسم املصدر أو املرجع مباشرة، فإذا كان
لإلشارة إىل أن ( انظر)قد تصرف يف النص، ومل يلتزم حبرفيته، فإنه يذكمر قبل املصدر أو املرجع كلمة 
ضمون وتصرَّف يف ما ورد يف الصلب ليس كما جاء يف مصدره دون تغيري، وأن الباحث نقل امل

 .العبارة
  إذا اشرتك يف أتليف املصدر الذي رجع إليه الباحثم اثنان أو ثالثة، فينبغي أن تذكمر أمساء

 حامد عبدالقادر، وحممد عطية اإلبراشي، وحممد مظهر سعيد. اجلميع، مثل:

  أكثر إذا اشرتك يف أتليف املصدر أكثر من ثالثة، ذمكر اسم من اشتمهرت صلةم الكتاب به
أمحد اإلسكندري وآخرون،  من سواه وأمضيفت كلمة )وآخرون( بعد هذا االسم مثل:

نتخب من أدب العرب"
م
 ."امل

 :تعلم"، )جمهول املؤلف( إذا كان املؤلف غري معروف، كمتمب اهلامش كما يلي
م
 ."منهاج امل
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  يمذكر عمنوان الكتاب إذا ذمكر اسم املؤلف يف صلب الرسالة، فال داعي إلعادة االسم يف اهلامش؛ بل
معجم البلدان، ج  فقط، كأن يرد يف صلب الرسالة عبارة مثل: قال ايقوت، فاهلامش يكون كاآليت:

 (.174(، ص )6)

  إذا كان االقتباس من جملة أو صحيفة، فإن اإلشارة جيب أن تشمل عنوان املقال واسم ممؤلفه واسم
حممد عند شعراء العربية الباكستانيني؛ حبث للدكتور  املديح النبوي اجمللة ورقم العدد واترخيه؛ مثل: 

وما  123من صفحة (، 2018، سنة 25، اجمللد القسم العريب جبامع بنجابنمشر مبجلة  ابدشاه
 بعدها.

ُطرقُتوثيقُاملصادرُللمرةُاألوىل:
 نذكر العناصر اآلتية يف اإلشارة إىل الكتب : 

ُمثالُالطريقةُاألوىلُ:
، 2حممد علي أكرمي، اتريخ الدولة العثمانية، دراسة حتليلية، دار ابن خلدون، األردن، ط/

 22، ص/2012

ُمثالُالطريقةُالثانية:ُ

 اإلشارة إىل املقاالت والبحوثطريقة  الطريقة الثانية الطريقة األوىل
  اسم املؤلف 

 عنوان الكتاب 

  حمقق أو مرتجم 

 الناشر 

 رقم الطبعة 

 البلد 

 اتريخ النشر 

 اجمللد 

 ُُرقم الصفحة

 اسم الكتاب 

 اسم املؤلف الثالثي 

 احملقق أو املرتجم 

  الناشر 

 البلد 

 رقم الطبعة 

 اتريخ النشر 

 )رقم اجمللد )إن وجد 

 رقم الصفحة 

 املؤلف 

  املقالةعنوان 

 عنوان اجمللة 

 العدد 

 السنة 

  اتريخ النشر 

 رقم الصفحة 
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، 2ابن خلدون، األردن، ط/اتريخ الدولة العثمانية، دراسة حتليلية، حممد علي أكرمي، دار 
 22، ص/2012

ُالفهارسُالفنيةُ
الفهرس هو آخر ما يمتم البحث، حيث يوضح لقارئ البحث موضوعاته املختلفة وحيدد له 
أرقام صفحات هذه املواضيع، وليس ذلك فحسب، فالفهرس مينح القارئ فكرة سريعة عن مضمون 

ا من القراء يهتم ببحث فهرس الكتاب الذي البحث، أو الكتاب الذي بني يديه، واحلقيقة أن كثريً 
بني يديه قبل شرائه أو قراءته ألنه يستطيع من خالل ذلك تكوين انطباع أوىل عن مضمون وقيمة 

 الكتاب ومدى موافقته حلاجته الثقافية أو العلمية. 
ة الفهارس عنصر من عناصر البحث العلمي املهمة اليت تعترب ابدائت يف رسالولذا فإن عمل 

و رسالة الدكتوراة، يف حني أن الورقة العلمية ال يشرتط فيها توافر الفهرس من غري املراجع. أاملاجستري 
فالفهارس ابختالف جمال البحث ختتلف اشرتاط وجودها من غريها وتتنوع الفهارس يف وظائفها 

املفردات الرئيسية وأنواعها، إال أن الفهرس بشكل عام يعرف أبنه قائمة تتضمن تلخيص للعناوين أو 
والفرعية يف البحث العلمي، فالفهرس لغة يعرف أبنه كتاب جيمع فيه كل الكتب. فإعداد الفهارس 
على اختالف أنواعها يتحكم يف شروط معينة وأنظمة فهرسة وتنظيم وتنسيق وترتيب خاص. فالفهرس 

 قراءة البحث العلمي.يشّبه ابلدليل الذي يعطي القارئ املفاتيح الرئيسية لكيفية االطالع و 
ُأنواعُالفهارسُيفُالبحثُالعلمي

تتعدد أنواع الفهارس وكذلك طرق تصنيفها نؤكد أن األنواع التايل ذكرها هي أنواع فهارس 
اليت يشرتط وجودها يف رسائل البحث العلمي مثل رسالة املاجستري والدكتوراة على اختالف 

االختصاص اخلاص ابلرسالة العلمية فمثال يف رسائل اختصاصاهتا فليست كلها مطلوبة وذلك يتبع 
البحث العلمي يف اختصاصات العلوم واحلاسوب ال يشرتط فهارس األحاديث واملصطلحات يف حني 
يشرتط إضافة فهارس االختصارات . وعلى النفيض ففي رسائل الفقه واألدب يشرتط هذا النوع من 

 الفهارس.
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 ُفهرسُاحملتوَيت
 ُُالقرآنيةفهرسُاآلَيت
 ُفهرسُاألحاديثُالنبوية
 ُُفهرسُاألعالم
 ُفهرسُاألماكن
 ُفهرسُاملالحق

ُفهرسُاحملتوَيت
وهو من الفهارس األكثر شيوعا واملشرتط وجوده يف كل اختصاصات البحث العلمي، فهو يعرض 

حملتوايت العناوين الرئيسية والفرعية اليت حيتوي عليها البحث العلمي ويناقشها يف طيات صفحاته. ففهرس ا
هو قائمة تعرض كل عنوان من عناوين البحث العلمي يقابلها الصفحة الذي يبتدأ فيها هذا العنوان ويكون 

 ترتيب هذه العناوين يف القائمة على نفس ترتيب ورودها يف البحث العلمي أو الرسالة البحثية.
ولكن األفضل أن  وأما مكان ورده يف البحث فيختلف يف موقعه إما بداية البحث أو هنايته

 يكون يف بداية البحث العلمي. 
وهنا جنعل منوذًجا لكل فهرس وما حيتاجه من املعلومات املهمة فمثالً فهرس اآلايت القرآنية 
حيتاج إىل جزء من اآلية الواردة يف البحث، واسم السورة ورقم اآلية ورقم الصفحة يف البحث، فيكون 

 الفهرس هبذا الشكل. 
 لقرآنيةُفهرسُاآلَيتُا 

رقمُ
 املسلسل

 السورةُاآلية
رقمُ
 اآلية

رقمُ
 الصفحة

1.        2-1 الفاحتة  376 
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رقمُ
 املسلسل

 السورةُاآلية
رقمُ
 اآلية

رقمُ
 الصفحة

2.  

          

  
 299 30 ابلقرة

3.           17 38 ابلقرة 

 فهرسُاألحاديثُالنبوية 

ُاحلديث رقم المسلسل
رقم 

 الصفحة

120، 2 م مكة وداع هلاأن إبراهيم حر    .1  

2.  
141،  3 أول من أشفع هل يوم القيامة  

3.  
 8 أال رجل حيملين إىل قومه فإن قريشا  

  فهرس األبيات واألحسن أن يتم إعداد حسب ترتيب القافية مبتداء ابهلمزة وطريقته
 أن نذكر الشطر الثاين من البيت يف الفهرس ومثالث ما يلي : 
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رقم 

المسل

 سل

 رقم الصفحة الشطر اثلاين من ابليت

1.  
 50 إْذ َحـيُث ُكـنْت ِمـَن الظـالِم ِضيـاءُ 

2.  
 92  فإن تول ت فال عٌز و ال عرُب 

 ُفهرسُاملؤلفنيُوالرتاجم
وهو من الفهارس اليت يتطلب وجودها يف األحباث والرسائل البحث العلمي اليت تتناول 

وهي قوائم توضع يف هناية البحث العلمي والرسائل البحثية واليت جماالت البحث يف الفقه والشريعة 
حتتوي أمساء املؤلفني والرتاجم اليت وجدت واستخدمت يف البحث العلمي واليت يتم ترتيبها تريبا هجائّيا 

 يقابلها الصفحات اليت وردت فيها هذه الرتاجم واملؤلفني.

 أسماء األعالم رقم المسلسل
رقم 

 الصفحة

1.  
 50 بكرأبو 

2.  
 92 خليل بن أمحد

 ُفهرسُاملصادرُواملراجع 

تعترب قائمة املصادر واملراجع السند األساسي الذي تستند إليه عملية التوثيق يف البحث 
العلمي، وهي بال شك من أول األشياء اليت يطلع عليها القارئ مع فهرس احملتوايت واملقدمة، ولذا 

املصادر  فهي ذات أمهية كبرية يف تكوين االنطباع األول عنده. فهنا أييت السؤال ماذا نضع يف قائمة
 واملراجع؟ 
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  كل املصادر واملراجع اليت عاد إليها الباحث، واستعان هبا يف إعداد حبثه، ونقل
 منها، ومت اإلحالة عليها فعاًل يف هوامش البحث. 

 .ر إليها يف اهلوامش  كل الدراسات اليت استفاد منها الباحث ولكنه مل يمشِّ

وجيدر بكل ابحث أمني أن يذكر املصادر واملراجع اليت استفاد منها استفادة حقيقة، وأن 
يتجنب أسلوب التضليل، حيث يذكر أمساء مصادر أو مراجع مل يستفد منها، بل ومل يطلع عليها، 

موعة إهباًما للقارئ أبنه واسع اإلطالع، ومن املمكن أن يشري الباحث إشارة واضحة إىل أنه مل يرجع جمل
من املراجع، ولكنه يذكرها رغبة منه يف تزويد القارئ أبكرب عدد متاح من الدراسات اليت تناول 

 املوضوع، واليت ميكنه أن يرجع إليها إذا أراد. 

ُكيفيةُترتيبُاملراجعُوتصنيفها
املؤسسات  ليست هناك طريقة متفق عليها يف ترتيب املراجع واملصادر وتصنيفها بني خمتلف

 الطرق : العلمية، بل ما زالت كل جهة تتبع طريقة معينة، وفيما يلي توضيح بعض

 طريقة الرتتيب األلفبائي حسب أمساء املؤلفني . 

 طريقة الرتتيب األلفبائي حسب أمساء الكتب . 

 ترتيب املراجع العامة واهلامة الفبائيا وحسب األولوية. 

o تكتب كتب التفاسري يف البداية . 

o حديث بعدهاتكتب كتب األ . 
 قسمني: أحدمها حيتوي على املصدر حسب الرتتيب األلفبائي إىل تقسيم القائمة 

مساء ألمساء مؤلفيها، واثنيهما حيتوي على املراجع حسب الرتتيب األلفبائي أل
 يضا.أمؤلفيها 

  لفبائيا ابلبدء ابلكتب القدمية، تليها الكتب احلديثة.أترتيب املراجع  

 ر واملراجع حسب املوضوعات اليت تعاجلها، وترتيبها داخلطريقة تصنيف املصاد 
 . كل تصنيف وفقا للرتتيب األلفبائي
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 ددة طريقة الرتتيب حسب نوع املصدر أو املرجع، وهذه الطريقة هلا أساليب متع
 : منها

 . املخطوطات العربية، ومع كل خطوط مكان وجوده ورقمه .أ

o الكتب العربية . 

o الكتب األجنبية . 

o ة. اللدورايت العربي 

o الدورايت األجنبية . 

o   ،وئر داو ت، اخلطاابو األحكام القضائية، كالكتب اليت ال يعرف مؤلفها
 الصحف، مرتبة على هذا النحو.و ملعارف، ا

ة لغات، فينبغي ذكر كل جمموعة بشكل ددر بعاوإذا كانت املراجع أو املص  .ب
 .اجملموعة األخرى، فمثالً  ستقل عنم

o  اجع ابللغة العربيةاملصادر واملر . 

o املصدر واملراجع ابللغة اإلجنليزية . 

o واملراجع ابللغة األردية املصادر . 

ُ:ُطريقةُلرتتيبُقائمةُاملصادرُواملراجعُأفضل
إىل قسمني  إن أفضل طريقة لرتتيب قائمة املصادر واملراجع هي أن تقسم املصادر واملراجع

هذه املصادر واملراجع کتب  املصادر واملراجع العربية، واملصادر واملراجع األجنبية، سواء كانت :رئيسني
وغريها، وترتب املصادر واملراجع العربية  شرطة التسجيلأو أو مقابالت أو دورايت أو موسوعات أ

 خالة صدور اجلهات األخرى املسؤولية عن التأليف يف واألجنبية حسب احلروف اهلجائية ملؤلفيها أو
فتوضع املراجع  ،جامعات، وقبل ترتيبها بشكل هجائي تقسم حسب لغاهتا وأات ئاملطبوعات عن هي

 سم خاص، واملراجع األجنبية يف قسم آخر.ق العربية يف
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ُكتابةُبياانتُاملرجعُيفُالقائمة: ُطريقة
 : إذا كان املرجع كتااب فإن بياانته تكتب على النحو التايل

 أو اسم العائلة، يلي ذلك فاصلة د،اسم اجل املؤلف، أو بلق  . ) ، ( 

  بيه، يلي ذلك نقطتان أمث اسم املؤلف الشخصي، فاسم ):( 

  روف مائلة، أو يوضع حتته خط، مث يليه شرطة حبعنوان الكتاب ببنط أسود أو )      (
 (.و نقطة )أ

 و نقطهأ( -ه شرطة )درقم الطبعة، وبع.()  

  راسيتان ):(مكان النشر، يليه تقطنان  

 ( الناشر، يليه شرطة- )و نقطةأ .( )  

 سنة النشر، يليها نقطة  ).( 

  بني قوسني )بدون انشر( يكتبإذا كان الكتاب قد صدر بال انشر . 

  (يخبني قوسني )بدون اتر  يکتب يخإذا كان الكتاب قد صار بال اتر . 

 ترمجة فالن، مث إذا كان الكتاب مرتمجا يكتب اسم املؤلف، مث عنوان الكتاب، مث 
 . بقية املعلومات

 فتذكر أمساؤهم حسب ترتيب ورودها على ،إذا كان للكتاب أكثر من مؤلف 
 . الغالف

  .يكتب اللقب العلمي مثل: الدكتور، األستاذ بروفيسور، بعد االسم بني قوسني 

  ."إذا كان مؤلف الكتاب غري معروف، فإنه يكتب مكان االسم كلمة "جمهول 

 ؤلف الواحد له أكثر من كتاب، تكتب مجيعها بعد امسه مباشرة، ويعطي إذا كان امل
 كل كتاب رقما خاًصا به حسب الرتتيب األلفبائي. 

  إذا كان الكتاب ابللغة اإلجنليزية، تكتب املعلومات عنه ابللغة اإلجنليزية، ومن اليسار
 إىل اليمني، ويكتب اسم املؤلف، وعنوان الكتاب، مث ابقي املعلومات.
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 وقي ضيف، البحث األديب طبيعته، مناهجه، أصوله، مصادره، لدكتور ش
 1986دار املعارف القاهرة، 

  دليل الباحثني يف كتابة التقرير ورسائل املاجستري والدكتوراه، لدكتور سيد
 1980اهلواري، مكتبة عني الشمس، القاهرة، 

  فن كتابة البحوث العلمية وإعداد الرسائل اجلامعية، لدكتور حممد عثمان
 1989اخلشت، مكتبة ابن سينا، القاهرة، 

  موقع األلوكة سعيد إمساعيل صيين، ،أساسية يف البحث العلميقواعد 
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 . 1968املصرية 

 الطالئع للنشر والتوزيع كيف تكتب حبثًا انجحا؟ د. أمين أبو الرؤس، دار 
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 1998الفالح، كويت، 
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 تعارف الوحدة 
إن إخراج البحث يف شكل أكادميي بطريقة منظمة من متطلبات اجلامعات قبل 
للبحث"  النهائي  االنتاج  "هيئة  عن  سنتحدث  الوحدة  هذه  ففي  القسم،  إىل  تقدميها 

جزء من البحث بطريقة جامعية لدينا. فأوالً نعرف صفحة العنوان اخلارجي  وسنوضح كل  
والداخلي، مث ندرس الصفحات التمهيدية وما هي الصفحات املطلوبة فيها، وبعد ذلك 

   . ننتقل إىل املقدمة وبعدها منت البحث إىل أن نصل إىل الفهارس الفنية.
ُ

 أهداف الوحدة 
 أن:  بعد دراسة هذه الوحدة ميكن للطالب

 يعرف صفحة العنوان اخلارجية والداخلية والعبارات املكتوبة فيها   •

 يعرف صفحات التمهيدية وطريقة تنسيقها وترتيبها يف البحث العلمي •

يعرف على عبارات املكتوبة يف استمارة القبول البحث واليمني الباحث،   •
 وطريقة صياغة املخلص بلغة غري العربية. 
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أسلوب ختتلف   هلا  اجلامعات  فبعض  للبحث،  النهائي  الشكل  أسس  اجلامعات يف وضع 

مقنن، كما أن بعض اجلامعات ترتك احلرية للطالب يف إختيار األسلوب الذي يتبعه، وأن كتابة البحث 

وإخراجه ابلشكل النهائي ال يقل أمهية عن إختيار مشكلة البحث وعن مجع املعلومات والبياانت، 

 حث بطريقة فنية وتقسيمه تقسيًما منطقياً جيداً للقارئ ولألساتذة املشرفني على البحث. وأن طباعة الب

 وعموًما فإن كل حبث يتكون من األجزاء التالية : 

 الغالف اخلارجي والداخلي  •

 الصفحات التمهيدية  •

 املقدمة   •

 التمهيد  •

 األبواب والفصول  •

 اخلامتة  •

 الفهارس الفنية  •

 املالحق  •

ُالعنوانُاخلارجيأوالًُ:ُصفحةُُ
البحث وال تكتب عليها رقم  • الغالف والورقة األوىل يف  العنوان وهي صفحة  صفحة 

 الصفحة وال تعدها وتشتمل هذه الصفحة على اآليت: 
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وحجمه كبري   PT Bold Headingعنوان البحث الكامل ويكتب العنوان خبط   •
 حسب العنوان. 

 Traditionalكتب هذه العبارة خبط  الغاية أو الدرجة املطلوبة من كتابة البحث وي •

Arabic   /الفلسفة ماجستري  درجة  لنيل  قدمت  أطروحة  رسالة/   ( عادي  وحبجم 
 الدكتورة يف اللغة العربية وآداهبا( 

يكتب يف سطرين، يف السطر األول إعداد الباحث، ويف السطر الثاين   إعدادُالباحث: •
 )اسم الباحث( ويف السطر الثالث رقم التسجيل.

: يكتب يف سطر : حتت إشراف، ويف سطر ) اسم املشرف مث رتبته واسم    إشرافحتتُُ •
 اجلامعة( 

 شعار اجلامعة  •

 )كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية(   اسمُالكليُة •

 اسم اجلامعة )جامعة العالمة إقبال املفتوحة(  •

 انظرُمنوذجُصفحةُالعنوانُاخلارجيُللجامعةُالعالمةُإقبالُاملفتوحُة
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ُاثنًياُ:ُصفحةُالعنوانُالدخلي

صفحة العنوان وهي صفحة الغالف الداخلي يف البحث وال تكتب عليها رقم الصفحة  •
 وال تعدها وتشتمل هذه الصفحة على اآليت: 

وحجمه كبري   PT Bold Headingعنوان البحث الكامل ويكتب العنوان خبط   •
 حسب العنوان. 

 Traditionalالغاية أو الدرجة املطلوبة من كتابة البحث ويكتب هذه العبارة خبط   •

Arabic   /الفلسفة ماجستري  درجة  لنيل  قدمت  أطروحة  رسالة/   ( عادي  وحبجم 
 الدكتورة يف اللغة العربية وآداهبا( 

 يف وسط الصفحة شعارُاجلامعةُُ •

 )قسم اللغة العربية وآداهبا(  اسمُالقسُم •

 لية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية( )ك  اسمُالكليُة •

 جامعة العالمة إقبال املفتوحة( اسمُاجلامعةُ) •

 )من تسجيل الطالب إىل سنة التخريج(   العامُالدراسي: •

 مع ذكر اسم الباحث.  ©تضع عالمة حقوق النسخ   عالمةُحقوقُالنسخُ: •

 املفتوحُةانظرُمنوذجُصفحةُالعنوانُالداخليُللجامعةُالعالمةُإقبالُُ
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ُاثلثاً:ُالصفحاتُالتمهيديةُُ

على  وتشتمل  ومتنه  البحث  موضوع  صلب  تسبق كتابة  اليت  التمهدية  الصفحات  وهي 
 الصفحات التالية: 

البسملةُ: • للبسملة واألفضل أن تضع صورة بسم هللا   صفحةُ الصفحة خاصة  هذه 
 الرمحن الرحيم. وال تكتب عليها رقم الصفحة وال تعدها. 

: تتضمن هذه الصفحة عبارة تتم عن مناقشة الرسالة وإجازهتا   صفحةُاستمارةُاملناقشُة
 وأمساء أعضاء جلنة املناقشة وتوارخيها، ويكتب عليها ما يلي:  

o (استمارة املوافقة على الرسالة واملناقشةة : )عنوان الصفح 

o ( :قام املوقعون أدانه بدراسة الرسالة ومداولتها وقد العبارة تكتب يف السطر الثاين
أخرجوا بنتائج طيبة حوهلا ونلتمس من هيئة الدراسات التعليم العايل املوافقة على 

 ( هذه الرسالة كرسالة جيدة.

o حث ورقم التسجيل عنوان الرسالة ويليه اسم البا 

o  .أمساء اللجنة املناقشة وأمام أمسائهم مكان لتوقيعاهتم 

o  أخريا اتريخ املناقشة 

o  هذه أوىل الصفحات التمهيدية ويعطيها الرقم الصفحة 

o  .مكان رقم الصفحة : فوق وسط الصفحة مبداءة ابحلروف األجبدية 

ُمنوذجُهذهُاالستمارةُيفُالصورةُالتاليةُ.



124 
 

ُُ



125 
 

هذه الصفحة هي الصفحة رقم ب وتعلن فيها الباحث عن   صفحةُمينيُالباحثُ: •

 إعداد البحث وما قدم ألي جهة أخرى لنيل أية شهادة من قبل ونص اليمني ما يلي: 

ُمينيُالباحث

اليت أعددهتا حتت إشراف األستاذ الدكتور  "  عنوانُالرسالةأعلن أن رساليت/أطروحيت : " 

العال اسمُاملشرف لنيل درجة املاجستري/ ، واليت قدمتها إىل جامعة  املفتوحة إبسالم آابد  إقبال  مة 

 الدكتوراه، مل أتقدم هبا إىل أية جهة أخرى لنيل أية شهادة من قبل . 

 

 

 جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم آابد   

 2022مايو  

: وحتتوي على العناوين الرئيسية والفرعية يف الدراسة وأرقام صفحات فهرسُاحملتوايت •

 هذه العناوين حىت يسهل على القارئ الرجوع إىل أجزاء الدراسة ذات العالقة مبا حيتاج. 

o  وجيب أن يطابق املوجود يف فهرس احملتوايت ما هو موجود يف البحث ترقيًما

 وترتيًبا.  

 ا ب ج د 

 الباحث 
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o صول البحث وأبوابه مرتبة حسب تسلسها وجيب أن تشمل قائمة املتحوايت ف

 يف البحث. 

o :وها هي منوذج لفهرس احملتوايت 

: ويف هذه الصفحة يقدم الباحث خالصة حبثه صفحةُامللخصُبلغةُإجنليزية/ُأردوية •

ابللغة اإلجنليزية أو أردوية أو حسب إرشادات اجلامعة، وهذه اخلالصةـ ــ ما نسميه ابللغة 

ـــ تلخيًصا على تعريف املوضوع وأهداف البحث والغاية منه   (Abstrict)اإلجنليزية  
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احث، ويف الغالب ال يزيد البحث، والنتائج اليت مت التوصل إليها من قبل البوأسلوب  

 هذا اجلزء على صفحة واحدة. 

اإلهداء: • يقوم   صفحةُ والكتب،  العليا  الدراسات  األحباث وخباصة رسائل  بعض  يف 

الباحث إبهداء حبثه إىل شخص عزيز عليه أو له مكانه خاصة عنده، وقد يكون اإلهداء 

فيها الطالب، أو املؤسسة أيًضا إىل جهات اعتبارية مثل: الوطن، أو اجلامعة اليت درس  

يفرد صفحة  اخل، وابلتايل  الدراسة ...  البعثة  أقرته يف  اليت  اجلهة  أو  إليها  ينتمي  اليت 

مستقلة لإلهداء، وعملية اإلهداء هي جوازية وليست إلزامية، ومن األمثلة على بعض 

 اإلهداءات ما يلي: 

الشكر • ُكلمةُ الصفحات    صفحة من  الصفحة  آخر  هي  الصحفة  هذه  التمهيدية : 

له  قدموا  الذين  األفراد  أو  لبعض اجلهات  الباحث شكره  وفيها يضمن  املرقمة أجبدايً 
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بعض املساعدات إلمتام البحث، مثل املساعدة املالية أو تقدمي البياانت الالزمة للبحث 

أو مراجعة  اللغوية  الناحية  البحث من  آليا، أو مراجعة  البحث  او املساعدة يف كتابة 

 تقدميه بصفته النهائية أو طباعة للبحث وغريها. البحث قبل  

ُرابًعا:ُاملقدمةُ

املقدمة هي أول صفحة اليت تبدأ هبا ترقيم البحث ترقيًما ابألرقام ويستمر إىل آخر البحث، 

ويشتمل املقدمة على إعطاء فكرة عامة عن البحث وأمهيته واألدبيات أو النظرايت اليت هلا عالقة 

 حتتوي املقدمة على األغراض واألفكار والتالية : ابلدراسة، وميكن أن  

 حتديد املوضوع حتديداً وجغرافًيا وتبيان أهدافه وشرح أمهيته، والباحث عل اختياره.  •

 اإلشارة إىل املنهج املعتمد، وأسباب اختيار هذا املنهج دون سائر املناهج األخرى.  •

األبواب   • هذه  بني  الربط  دواعي  إىل  واإلشارة  البحث وفصوله  لألبواب  وصف موجز 

 وتلك الفصول والعالقة بينها. 

 اإلشارة إىل املراجع اليت استند إليها الباحث مع ذكر املصادر اليت زودته هبا.  •

 الصعوابت اليت اعرتضت الباحث مع عدم التهويل واملبالغة.   •
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ُخامًساُ:ُمنتُالبحثُ

هذا اجلزء تبدأ من التمهيد ويشتمل على األبواب والفصول حسب اخلطة املقبول من قبل 

اجلامعة، ومن الضروري أن حيافظ الباحث على توازن األبواب والفصول من حيث عدد الصفحات 

ل صفحة وفص  100يف كل ابب وفصل، فمثالً ال يستحسن أن يكون عدد الصفحات أحد الفصول  

 صفحات.   5آخر فقط  

كما جيب أن تعرض مادة البحث بشكل مرتب حتت عناوين مناسبة، وعلى الباحث أن 

يويل عناية فائقة الختيار العناوين الرئيسية والفرعية حبيث تنسجم مع املادة املعروضة يف املنت، وأنه من 

 املفروض أن تبدأ األبواب والفصول واملباحث بصفحات جديدة منفصلة. 

ُساً:ُخامتةُالبحُثساد

والنتائج  البحث،  إليها  انتهى  اليت  والتوصيات  االستنتاجات  على  اجلزء  هذا  يشتمل 

واالستنتاجات اليت توصل إليها الباحث تعترب إثبااًت مهًما للمعلومات اليت وردت يف البحث، كما أن 

 كارية جديدة. النتائج والتوصيات إثبااًت يف الغالب تفيد الباحثينن يف القيام أبحباث ابت

ُسابًعا:ُامللحقاُت

هي عبارة عن واثئق هلا عالقة ابلبحث أو الئحة ضرورية ضرورية للبحث أو رسائل ال يوجد 

 هلا مكااًن يف املنت، فيثبتها الباحث يف هناية البحث. 
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ُاثمًنا:ُالفهارسُالفنيةُ  

اخلرائط والوااثئق حياول الباحث أن يسهل على القارئ مهمة الرجوع إىل الرسوم واجلداول و 

واألعالم ـــ اليت أصبحت اليوم من أساسيات وضرورايت البحث العلمي ــ فيضع لكل منها فهرًسا 

منفرداً يذكر فيه اسم الرسم أو اجلدول أو الوثيقة او العمل، وجبانبه رقم الصفحة اليت ورد فيها وتوضع 

 أنواعها يف الواحدة الرابعة.  هذه الفهارس يف هناية البحث. وقد درسنا الفهارس الفنية و 

 املناقشة والتدريبات 
ُأوالًُ:ُأجبُعماُأييتُابإلجيازُ

 ماذا تعين ابلصفحات التمهيدية؟  .1

 كيف ترقم الصفحات التمهيدية؟  .2

 ما هي عبارة ميني الباحث؟ انقلها وغري فيها ما حتتاج ملوضوع حبثك.  .3

 ؟ 1من أين تبدأ ترقيم الصفحات من رقم  .4

 ما هي امللحقات ؟ وأين مكانتها يف البحث العلمي؟  .5

ُاثنًيا:ُأجبُعماُأييتُابلتفصيل:
 حتدث عن صفحة الغالف اخلارجي موضًحا كيفية ترتيب العناوين ونوع اخلط وحجمه.  .6

 اكتب مقاالً حول الصفحات التمهيدية مع ذكر هدف كل صفحة فيها.  .7

 غراض واألفكار اليت حتتوي عليها مقدمة البحث وخامتته . ما هي األ  .8
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ُاملصادرُواملراجعُللوحدُة
 1995أساليب إعداد وتوثيق البحوث العلمية، لدكتور حممد حممد اهلادي، املكتبة األكادميية، القاهرة،   •

أسس ومبادئ البحث العلمي، لألستاذة الدكتورة فاطمة عوض صابر واألستاذ الدكتور مريفت   •

   2002علي خفاجة، مكتبة ومطبعة األشعاع الفنية، إسكندرية مصر، 

 د. أمحد عبد الكرمي سالمة ُالبحوث العلمية ُاألصول املنهجية إلعداد •

 1986البحث األديب طبيعته، مناهجه، أصوله، مصادره، لدكتور شوقي ضيف، دار املعارف القاهرة،   •

املاجستري والدكتوراه، لدكتور سيد اهلواري، مكتبة عني  دليل الباحثني يف كتابة التقرير ورسائل   •

 1980الشمس، القاهرة، 

فن كتابة البحوث العلمية وإعداد الرسائل اجلامعية، لدكتور حممد عثمان اخلشت، مكتبة ابن   •

 1989سينا، القاهرة، 

 موقع األلوكة   سعيد إمساعيل صيين،  ، قواعد أساسية يف البحث العلمي •

 1950حتقق نًصا، لدكتور حممد نغش، مطبعة احلليب، القاهرة،   كيف تكتب حبثًا أو •

 .  1968كيف تكتب حبثًا أو رسالة، لألستاد الدكتور أمحد الشليب، مكتبة النهضة املصرية   •

 كيف تكتب حبثًا انجحا؟ د. أمين أبو الرؤس، دار الطالئع للنشر والتوزيع •

 1998لعبد أسعيد، مكتبة الفالح، كويت،  كيف تكتب حبثًا وكيف تفهم أسس البحث العلمي،   •

 1997املرشد يف كتابة األحباث، لدكتور حممد حليمي فوده، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة،   •
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الفنية،   • األشعاع  ومطبعة  مكتبة  الشريف،  حممد  عبدهللا  للدكتور  العلمي،  البحث  مناهج 

 . 1996إسكندرية مصر. 

 مالك، جامعة بنجاب  منهج البحث والتحقيق، لدكتور خالق داد  •

منهجية البحث العلمي، لألستاذ الدكتور حممد عبيدات، وزمالؤه، دار وائل للنشر، عمان،   •

 1999أردن، 

• https://justice-academy.com/take-note-of-the-information   

• https://bohooth.team/research/8855/ 

• https://justice-academy.com/function-in-scientific-

research/#_ftnref2 

• https://e7sa.com/post/69 

 

ُ
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Unit th7 

 

السَّاِبَعةُالَوْحَدةُ   
 الِعْلم ُِبو ج ْوِدُاملَْخط ْوطَاِتُالَعرِبِيَِّةَُوَمْكتَ َباِِتاُاملَْعر ْوَفِةُِفُالَعالُِ
 

 

 

 

 د. حافظ حممد ابدشاه   مجعُوترتيبُ:
 د.حممد ٓاصف حممود املراجعُ:
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ُُ التََّسْلس ل  الصَّْفَحةُ  اْلَمْوض ْوَعات 

ُاْلَوْحَدةُِ  •  135ُتَ َعار ف 

ُاْلَوْحَدةُُُِ  • 513 َأْهَداف   

 136ُالتعريفُابملخطوُطُ .1

 138ُنشأةُاملخطوطاُتُ .2

املخطوطاتُُ .3 تضمُ اليتُ اإلسالميُ العالُ ِفُ املكتباتُ أشهرُ
ُالعربيةُ

141 

 141ُأوالً:ُاملخطوطةُاإلسالميةُِفُمكتباتُالعالُاإلسالمُيُ .4

 148ُاإلسالميةُِفُمكتباتُبقيةُالعالاثنًيا:ُاملخطوطاتُُُ .5

 150ُاملناقشةُوالتدريباُتُ .6

 151ُاملصادرُواملراجعُللوحدُةُ .7

 

ُ
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 تعارف الوحدة 
اث اإلسالمي اث بصورة عامة والَّتر املخطوط بصورة خاصَّة  بشكل    واألديب  إنَّ الَّتَّ

الضياع   من  عليه  واحلفاظ  ثقافتها،  ومصدر  اإلسالمية  للشعوب  هوية  واالنداثر  يعد 
نتيجة   املخطوط كان  الَّتاث  فهذا  ووطين،  وأخالقي  مقدَّس  ديين  واجب  به  واالهتمام 

م    - رمحهم هللا  – املاضني    واألدابء  لتظافر جهود رجال العلم والعلماء من هذه األمَّة، وإَّنَّ
 قضوا سنوات عمرهم، وتركوا بلداَّنم للسَّفر للبلدان األخرى والقوا ما القوا من معاانة يف

السَّفر، حبثاً عن العلوم ليوثرقوها لألجيال الالحقة بعدهم، وهناك وسائل عدَّة ممكن من  
   خالهلا أن حنفظ هذا الَّتاث اإلسالمي املخطوط، أال وهي وسيلة حتقيق املخطوط.

ففي هذه الوحدة نقوم بدراسة املخطوطات العربية والعلم مبكتباهتا املعروفة يف العامل،  
اسة تعريف املخطوطات ونشأهتا، مث ننظر أشهر املكتبات يف العامل اليت تضم فأوالً نقوم بدر 

 املخطوطات العربية.
 أهداف الوحدة 

 بعد دراسة هذه الوحدة ميكن للطالب أن: 
 املخطوط لغة واصطالحاً. يعرف  •
 يعرف أشهر املكتبات يف العامل اإلسالمي اليت تضم املخطوطات العربية. •
 املكتبات العامل. يعرف عدد املخطوطات يف  •
 يعرف عدد املخطوطات يف مكتبات الباكستانية.  •
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ُالتعريفُابملخطوُط
كلمة خمطوطة مشتقة من الفعل خط خيط، أي كتب وصور اللفظ    املخطوطُلغة:

 حبروف هجائية. وعرف املعجم الوسيط: أبنه النسخة املكتوبة ابليد، ومجعها خمطوطات.  
ــ   ــ هنا  واملقصود  ابليد كتااب كان أو غريه،  التعريف يشمل كلر نص ُكتب  وهذا 

ملخطوط أو الكتاب املخطوط أبنه  الكتاب. ويف ضوء التعريف املذكور نستطيع أن نعررف ا
 املؤلف املكتوب ابخلط.  

وهي تعين: طريقة تسجيل   Calligraphyوالتسمية مأخوذة من الكتابة اخلطية  
ُُ)1(رموز الكالم ابليد. 

 ويقابله )املطبوع( وهو الكتاب املنسوخ ابملِطبعة.   
ومن أحسن التعاريف للفظ )الكتاب( الذي نقصده هنا )خمطوطًا كان أو   

الذي يصف الكتاب: "أبنه دعامة من مادة    Paul Otletمطبوًعا( تعريف بول أوتليه  
  )2(وحجم معنير قد يكون من طية أو لفرة معيرنة تنقل عليه رموز متثرل حمصوال فكرّير معيرنا.

تعين   )تراث(  عادت كلمة  مادّيت وحديثًا  من  سلفه  من  اإلنسان  يرثه  ما  كل 
ومعنوّيت، جاء يف معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب: "الَّتاث: ما خلفه السلف 
من آاثر علمية وفنية وأدبية مما يعترب نفيًسا ابلنسبة لتقاليد العصر احلاضر وروحه، مثال  

املتصل   الَّتاث  اليت حققها ونشرها مركز حتقيق  الكتب  القاهرة، ذلك:  الكتب يف  بدار 
 .   )3(وكذلك ما حتتويه املتاحف واملكتبات من آاثر تعترب جزءاً من حضارة اإلنسان"

 

 حتقيق الَّتاث، دكتور عبداهلادي فضلي  ( 1)
 5، ص/ 1967املخطوط العريب، لدكتور عبدالستار احللوجي، القاهرة،  ( 2)
 حميط احمليط، مادة تراث  (3)
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الكتب  العبارة  هذه  )الَّتاث( يف  الكلمة  من  يراد  الَّتاث(  )حتقيق  يقال  فحينما 
 املخطوطة اليت وررثها السلف للخلف. 

إذاً فاملخطوطات ذلك النوع من الكتب اليت كتبت خبط اليد لعدم وجود الطباعة 
وقت أتليفها ومتثل املخطوطات مصادر أولية للمعلومات، موثقة وختص دراسة موضوعات 

يف  م الواردة  املعلومات  على  جزئي  أو  بشكل كلي  الباحثني  من  عدد  ويعتمد  تعددة، 
 .املخطوطات 

أما املعاجم و املوسوعات األجنبية فقد أوردت تعريفات متعددة للمخطوط وقد 
أبنه عبارة عن وثيقة من أي نوع أو نص موسيقى أو      librarians glossaryعرفه

 أعمال أدبية مكتوبة ابليد 
اهلمشري : "أن املخطوطات ذلك النوع من الكتب اليت كتبت خبط اليد ويقول  

املخطوط "أبن  العريب  املخطوط  املصطلحات  معجم  يعرفه  الطباعة" كما  وجود   لعدم 

Manuscript    هو الذي كتب ابليد وهو مصطلح حديث ظهر مع ظهور الكتاب
    )4(املطبوع"

عدد وجهات النظر فيما ميكن أن وعليه خنلص إىل تعريف إجرائي أنه ابلرغم من ت
نطلق عليه خمطوط نرى أنه كل وثيقة كتبت خبط اليد سواء من مؤلفها أم أحد تالميذته  

 أم من أحد النساخ قبل انتشار الفعلي لوسائل الطباعة. 
ُ
ُ

 

 313، ص/1986األدبية، إبراهيم فتحي، مكتبة طريق العلم،معجم املصطلحات  ( 4)
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ُنشأةُاملخطوطاُت

  وقد ظهرت املخطوطات منذ عرف اإلنسان الكتابة، اليت تعترب أكرب عمل حققه 
الصخور،   رخيه الطويل. وقد بدأ اإلنسان تسجيل أفكاره ومعتقداته حفرة علىاإلنسان يف ات

املصريون القدماء أ  ل الدين ينحتون تعاليمهم الدينية على جدران املعابد حىت بدامث بدأ رج
ويضعون لفائفه يف  سنة ق. م. فكانوا يكتبون عليه ۳1۰۰يف استخدام ورق الربدي قبل 

املخطوطات هو ما مت   القبور واملعابد وخري دليل على هذا النمط منجرار من الفخار يف 
امليت يف األردن، البحر  حيث مت اكتشاف   اكتشافه مؤخرا يف خربة قمران ابلقرب من 

وميكن .  نسخة للتوراة  لفائف من ورق الربدي موضوع يف جرار فخارية حتتوي على أقدم
.  الرشيد مث ورق الربدي  جارة مثل حجرالواثئق هو ما كتب على احل  ن أول أنواعإالقول  

فقد عثر برأس مشرا، مثمل   ويف بالد الشام ظهر نوع آخر من أنواع املخطوطات والواثئق،
وهي تضم واثئق مكتوبة   سنة ق. م.  500غرب سورّي، على آاثر مكتبة يعود اترخيها إىل  

 وطات والواثئق.على ألواح األجر، وهذه األلواح تشكل النوع الثالث من أنواع املخط
الصيين   تسايلون() ويف الصني ظهر النوع الرابع للمخطوطات والواثئق، حيث ابتكر  

اليت كانت   ( طريقة جديدة لصياغة الورق من قشور النبات وفضالت القطن1۰5يف سنة )
ل اشكأمن    متزج ابلغراء وجتفف ويكتب عليها ابملداد ويف بالد اليوانن ظهر شكل جديد

وهو   الرومانيونالواثئق،  أما  ابلرق.  يسمى  ما  وهو  احليوان،  جلود  على  فقد   الكتابة 
بيوهتم؛    أنواع الواثئق للكتابة، كما حرصوا على إنشاء املكتبات اخلاصة يف  استخدموا مجيع

حفظت لنا    ألَّنم كانوا يعتمدون على دور األب يف تعليم األبناء، وهذه املكتبات هي اليت
  التلف والدمار. قسما من الَّتاث اإلغريقي من
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فكانوا   ل الدراسات العلمية على أن العرب كانوا يعرفون الكتابة يف اإلسالمدوت
ل الواثئق  اشكمن أ  وهو شكل آخرُُ)6(والكرانيف  )5(يؤرخون أهم أحداثهم على العسب 

النخل جرائد  من  يتكون  األكتاف،  واملخطوطات  على  عظم    كما كتبوا  من  واألضالع 
البيضاءاحليوان وعلى   )احلجارة  أكثر   اللخاف  الرق واألدمي. وإن  استخدموا  الرقيقة( مث 

العرب كانت يف اليت حتمل كتاابت  العربية حيث كان   اآلاثر  للجزيرة  الشمالية  األطراف 
   والرومية.  االتصال وثيقا ابحلضارة الفارسية

صناعة    سمث ظهرت طبقة الوراقني يف القرن الثالث اهلجري، وهي الطبقة اليت متار 
   الوراقة وعملية النسخ والتصحيح والتجليد وسائر األمور الكتبية والدواوين.

 ا يف الوقتممن طبقة الوراقني كانت تقوم بوظيفة الناشر والطابع  إوميكن القول  
يف   احلاضر. وكانت للوراقني أسواق يف بعض األمصار تعترب مبثابة املعاهد ومراكز البحوث 

تكن   وق الوراقني ببغداد يضم أكثر من مئة حانوت للوراقة، وملعصران احلايل، فكان س
واملثقفون،   هذه احلوانيت جمرد دور نسخ، وإمنا كان جيتمع فيها العلماء والشعراء واألدابء

العقلية اإلسالمية    لقد كانت هذه احلوانيت مراكز للنشاط الفكري ومستودعات ملا أنتجته 
الثالث اهلجري أيفل جنمهد القايف شىت فروع املعرفة. وما ك حىت كثرت املؤلفات يف   رن 

طما حبر العمران واحلضارة يف و خمتلف العلوم والفنون. وقد ذكر ذلك ابن خلدون قائال: "
أسواق العلوم، وانتسخت الكتب،    الدول اإلسالمية يف كل قطر، وعظم امللك، ونفقت 

 ". ء له اكية مبا ال كفامللو  ها، وملئت هبا القصور واخلزائندليجيد كتبها وجتأو 

 
 مجع عسيب وهو جزء السعفة من النخل (5)
 مفردها كرانف وهو أصول الكرب اليت تبقى يف جذع بعد قطع السعف  (6)
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مبا مل يسبق ألمة من العلمي  اجلانب  اإلنسانية يف  املسلمون احلضارة  أمد   ولقد 
العلوم وازدهار احلضارة مسامهة فعالة يف مجي    ع األمم أن فعلت مثله، وسامهوا يف تقدمي 

وإن مئات آالف املخطوطات تشهد بذلك، رغم أن هذه املخطوطات القت   دينها، ايم
، وصفحات ا، ومتزيقاا، ورمي ، وإتالفً ااحملن واخلطوب وعوامل اإلفناء طيلة حقب التاريخ حرق

التاريخ مليئة أبخبار انقضاض املغول عند احتالهلم مدينة بغداد على املخطوطات واملؤلفات 
  اه ي: إن مقيلالثمينة، وإتالفهم لعشرات اآلالف منها. حىت    والكتب العربية واإلسالمية

ما   لكثرة  واألسود  األزرق  ابللونني  أصطبغت  والفرات  دجلة  من كنوز أَّنري  فيها  لقي 
 املؤلفات.

طريق   عن  أوراب  تعليم  يف  الكبري  الفضل  للمسلمني  قد كان  الغرب  ويف 
ا  البالد  من  يف كثري  الثقايف  املستوي  رفع  ويف  اإلسالمية  األندلس،  للدولة  جملاورة 

عليه.    آنذاك  والزّيدة  السابقة  األمم  تراث  حفظ  يف  الكبري  الفضل  هلم  كما كان 
ولكن كثريا من األمم مل ترد اجلميل إىل املسلمني، بل قابل بعضهم احلسنة ابلسيئة،  

أن دبر  انقض    يف   الضعف   فما  األندلس حىت  الدولة اإلسالمية يف  أطراف  بعض 
بزعامة  األندلس،    يزابيال ا   يناند وزوجته فرد   األسبان  املسلمني يف  على آخر معاقل 

هم  لر وهي غرانطة، ففتكوا أببناء املسلمني وسلبوا أمواهلم واحتلوا دّيرهم، وطردوا ج 
وحرقوا  العامرة،  البالد  تلك  األسبان    املكتبات   من  وقام  بعضها.  وسرقوا  والكتب 
نيسة ختشى الفكر اإلسالمي،  وكانت الك   ه(، ۷۸۹حبملة تنصري املسلمني بسنة ) 

الَّتاث  على  اإلسبانيون  يطلع  أن  سنة    اإلسالمي،   وختشى  مخينس  القسيس  فأمر 
يف ساحة كنيسة األسكوريل،   ه( جبمع الكتب اإلسالمية من أحناء األندلس ۹۰5) 

 ألف خمطوط.    مئة   حرق يومذاك مبا ال يقل عن أ ما  د  ر عد درِ واحتفل إبحراقها، وقُ 
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ُلعالُاإلسالميُاليتُتضمُاملخطوطاتُالعربيةُُأشهرُاملكتباتُِفُُا
يتوزع الَّتاث اإلسالمي على مكتبات ومتاحف حتتفظ ابملخطوطات الورقية  
األصلية للكتب، ويف سبيل احملافظة عليها، وعدم امتهاَّنا يف التصوير لكل طالب  
أو   )ميكروفيلم(  أفالم  على  بتصوير خمطوطاهتا  املكتبات  هذه  قامت  منها،  نسخة 

يطلب نسخة، وحفظت النسخ    )مكريوفيش( مصغررة جدًا، تقوم ابلتصوير منها ملن 
 األصلية أبساليب احلفظ املعاصرة وصانتها من االبتذال واأليدي الكثرية.  

وقد سهرلت عملية التصوير هذه احلصول على املخطوطات بشكل كبري، وإن كثرياً 
من املراكز العلمية مثل " معهد املخطوطات العربية" يف القاهرة، و "مركز امللك فيصل" يف 

اإلسالمية"  الرّيض،   و"اجلامعة  املكرمة،  مبكة  القرى"  أم  "جامعة  الكبرية كــ  واجلامعات 
ابملدينة املنورة، و" جامعة اإلمام حممد بن سعود" يف الرّيض، و "جامعة األزهر" قد أوفدت  
ألهم  فيلمية  مصوررات  على  منها  وحصلت  العامل،  يف  الَّتاث  حفظ  مراكز  إىل  بعثات 

تباهتا اخلاصة، وأصبح إبمكان الباحثني وطالب هذه اجلامعات  مقتنتياهتا، وأغنت هبا مك
 احلصول على مصورات للكتب اليت يرغبون فيها بسهولة ويسر.   
 أواًل:ُاملخطوطةُاإلسالميةُِفُمكتباتُالعالُاإلسالمي

 املخطوطاتُِفُاملكتباتُالسعوديةُ

اململكة العربية تعد أقدم مكتبة معاصرة يف    مكتبةُاحلرمُاملكيُِفُالسعودية: •
هـ ابهتمام ورعاية من السلطان العثماين  1262السعودية، إذ أَّنا أتسست يف  

إليها  خمطوط، وتضم    9071وتضم    عبداجمليد، ولذلك عرفت ابملكتبة اجمليدية، 
جمموعات خمطوطة كانت حمفوظة داخل احلرم املكي، لعلها بقية ما كان قد جتمع  

مث  اهلجرية،  القرون  مدار  على  واإلهداء    فيه  الوقف  طريق  عن  إليها  ضمت 
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جمموعات أخرى، مثل جمموعة الشرواين ومكتبة الدهلوي ومكتبة املعلمي ومكتبة  
  )7(.اإلدريسي ومكتبة عبد الغين الزمزمي

هـ جبهود عبيد مدين 1351وأنشئت يف عام    مكتبةُاحلرمُاملدينُِفُالسعودية: •
تملت على جمموعات خاصة أغلبها الذي كان مديرا ألوقاف املدينة املنورة، واش

مما أهدي أو أوقف على احلرم النبوي الشريف، مثل جمموعة حممد العزيز الوزير 
وجمموعات   اخلياري،  ّيسني  حممد  وجمموعة  مرشد،  حممد  وجمموعة  التونسي، 
كانت موقوفة على حمكمة املدينة املنورة، وكتب من وقف طوسون أمحد ابشا  

 .  خمطوط 1500تضم و  يوايل جدة يف العصر الَّتك

يعود الفضل يف إنشاء هذه املكتبة إىل وايل    مكتبةُعبدهللاُبنُالعباسُابلطائفُ: •
هـ، حيث 1291احلجاز يف العصر الَّتكي حممد رشدي الشرواين الذي تويف  عام  

مجع خمطوطات ومطبوعات خصص هلا مكاان جماوراً ملسجد عبدهللا بن العباس  
الطائف، يف  عنهما،  هللا  بينها    رضي  من  أخرى  جمموعات  إليها  أضيفت  مث 

خمطوطات عبداحلفيظ بن عثمان القاري، وقد أمهلت هذه املكتبة زمنا طويالً  
حىت اندثر أمرها وتلف الكثري من خمطوطاهتا، إىل أن أعيد فتحها مرة اثنية يف 

ه، جبهود وزير احلج واألوقاف سابقا حسني عرب، وتشرف 1384حدود سنة  
  )8(زارة احلج واألوقاف.عليها حاليا و 

 

 
 .547، ص/ 4اتريخ مكتبة احلرم املكي، حملمد خضر عريف، عامل الكتب، ج/ (7)
فهرس املخطوطات العربية مبكتبة عبدهللا بن العباس مبدينة الطائف، عثمان حممود، حسني، معهد املخطوطات، الكويت،   (8)

 .  8-7ص/
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 املخطوطاتُِفُمكتباتُمصرُُ

: تعترب مكتبة دار الكتب املصرية من كربّيت مكتبات   دارُالكتبُاملصرية •
ه حيث كان مقرها يف درب اجلماميز، مث نقلت 1286العامل، فقد أنشئت يف  

التيمورية،   إىل ابب اخللق، وضم فيها عدة مكتبات اخلاصة، كمكتبة اخلزانة 
ومكتبة احلسيين، ومكتبة خليل أغا وغريها من املكتبات اخلاصة، وقد أنشئ  

م،  فتضم دار الكتب 1952املخطوطات بدار الكتب املصرية يف سنة    قسم
 )9(خمطوط. 70000املصرية حنو 

م، وتضم جمموعة 1892: أنشئت هذه املكتبة سنة  مكتبةُبلديةُاإلسكندرية •
من املخطوطات العربية القدمية ذات الشأن الكبري يف معظم الفنون وتبلغ حنو 

  )10(أربعة آالف خمطوط. 

ُب •  م،1928سنة    جملس بلدي دمنهور  : أنشأت هذه املكتبةلديةُدمنهورمكتبة
  كتااب أفرجنيا، كما أَّنا تضم حوايل   2277كتااب عربيا و    11141وحتتوي على  
، وليس هلا فهارس مطبوعة، ويقوم املختصون حالياً خمطوطة  200وتضم حوايل  

  )11(إبعداد فهارس بطاقية هلا.

• ُُ املكتبة سنة  اإلسكندريةمكتبةُجامعة م، ويبلغ عدد 1942: أنشئت هذه 
 خمطوط؛ 900املخطوطات املوجودة هبا حنو 

 
 233املخطوطات العربية فهارسها وفهرستها ومواطنها يف مصر، أبو هيبة عزت ّيسني، ص/ (9)
 213أبو هيبة عزت ّيسني، ص/املخطوطات العربية فهارسها وفهرستها ومواطنها يف مصر،  (10)
 222املخطوطات العربية فهارسها وفهرستها ومواطنها يف مصر، ص/  (11)
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ة، وليس هلذه  خمطوط  341: تضم هذه املكتبة حوايل  دارُالكتبُابملنصورة •
 املخطوطات فهارس مطبوعة. 

م ،وحتتوي على 1475-هـ  880أتسست هذه املكتبة سنة   :مكتبةُدمياط •
وليس هلخمطوط  3325 ويعترب  ،  ابليد  فهرس مكتوب  إال  فهارس مطبوعة  ا 

من  الباحث  يستطيع  اليت  الكافية  املعلومات  به  مدوان  وليس  هلا  كسجل 
مطالعتها أن يستفيد وأن ينتقي املعلومات الكافية للكتاب الذي يريده ويبحث 

 عنه. 
ُاألزهر • ُمسجد خمطوط    3500خمطوط ابملكتبة العامة، و    25000: هبا  مكتبة

و  مبكتبة م األتراك،  و    1378سجد  املغاربة،  مبكتبة مسجد   885خمطوط 
 . خمطوط مبكتبة مسجد الشوام

 املخطوطاتُِفُمكتباتُتركيُا

، ويبلغ  1924وهي مكتبة جامعية أنشئت سنة  :  مكتبةُاجلامعةُِفُاستنبول •
 .  خمطوط ابلعربية 6963خمطوط، منها   18602عدد خمطوطاهتا 

ُاآلاثرُُ • : وهي مكتبة عامة اتبعة لوزارة الثقافة،  اإلسالميةُوالرتكيةمكتبةُمتحف
 15858خمطوط، منها  16381ويبلغ عدد خمطوطاهتا  1914أنشئت سنة 

  .خمطوط ابللغة العربية

املطبوعات • وأوائلُ للمخطوطاتُ بورصةُ ملحقة مكتبةُ عامة  : وهي مكتبة 
سنة   أنشئت  الثقافة،  املكتبة  1969بوزارة  هذه  وتضم  من  ،  ضخمة  ثروة 

 . خمطوط ابللغة العربية 1115خمطوط، منها  13875املخطوطات تبلغ 
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انقره • جبامعةُ واجلغرافياُ والتاريخُ اللغاتُ ُكليةُ جامعية  مكتبة مكتبة  وهي   :
سنة   تبلغ  1936أنشئت  اإلسالمية  املخطوطات  من  جمموعة  ولديها   ،

 .خمطوط ابللغة العربية  8084خمطوط، منها  14811

ُنورُع • وهي مكتبة عامة ملحقة ابلسليمانية، يرجع اتريخ إنشائها    ثمانيةُ:مكتبة
خمطوط   3667خمطوط منها    5025، ويبلغ جمموع خمطوطاهتا  1755إىل سنة  

  )12(.ابللغة العربية

 إي   راُنُُِفُمكتباتاملخطوطاتُ

اثين أهم الدول اليت توجد هبا خمطوطات إسالمية بعد تركيا، ومل تستمد   تعد إيران 
أمهيتها هذه من توفرها هلذا العدد الضخم من املخطوطات اإلسالمية )اليت تقدر   إيران

املخطوطات   200.000حبوايل   أقدم  من  املئات  على  لتوفرها  وإمنا  فحسب،  خمطوط( 
وأنذرها. فيما يتصل ابحلصر احلايل، جتدر اإلشارة إىل أنه ليس من املألوف يف إيران التفرقة 

ربية والَّتكية والفارسية، ونتيجة لذلك مل يستطع أحد أن حيصي بني جمموعة املخطوطات الع
أعداد املخطوطات املتوافرة يف كل لغة على حدة، سواء ابلنسبة للمجموعات العامة كبرية  
الفردية الصغرية، ومن مث فإن ما يذكر يف معظم األحيان  العدد   احلجم، أو اجملموعات 

 املخطوطات يف إيران هي كالتايل:  الكلي هلذه اجملموعات. وأهم مراكز تواجد
: وهي مكتبة جامعية أنشئت يف  املكتبةُاملركزيةُومركزُواثئقُجامعةُطهراُن •

املكتبة  1949هـ/1328عام   اليت تضمها هذه  املخطوطات  ويبلغ عدد  م، 
 . خمطوط ابللغات العربية والفارسية والَّتكية 14203

 
بيلكني ، أو. "املخطوطات يف تركيا " . املخطوطات اإلسالمية يف العامل) اجلزء الثاين( .لندن: مؤسسة الفرقان للَّتاث   (12)

 .200-183.  ص ص  2000اإلسالمي ، 
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ُالوطنية • م، ويبلغ 1937  هـ/1316: وهي مكتبة قومية أنشئت يف عام  املكتبة
خمطوط ابللغات العربية   11877عدد املخطوطات اإلسالمية يف هذه املكتبة  

 . والفارسية والَّتكية والكردية

النجفي • مرعشيُ هللاُ آيةُ عام مكتبةُ يف  أتسست  عامة  مكتبة  وهي   :
، 25000م، ويبلغ عدد املخطوطات اليت تضمها حوايل  1965هـ/1335

 . ابللغة العربيةأكثر من نصفها 

ُاملخطوطاتُِفُمكتباتُابكستاُن
ال شك فيه أن يف ابكستان جامعات ومكتبات عديدة ملخطوطات عربية وفارسية،  
وهبا قدر كبري من نسخ مهمة واندرة كذلك، وحسب قول الدكتور ظفر إسحاق األنصاري 

، إسالم آابد ـــ "توجد  ــ املدير العام ملؤسسة التحقيقات اإلسالمية جبامعة اإلسالمية العاملية
املاضيني ُحوِرل عدد كبري من  القرنني  يف ابكستان مائة ومخسون ألف خمطوطة، وخالل 
املخطوطات من دولتنا إىل أورواب وأمرييكا" واملخطوطات اجملودة يف مكتبات ابكستان  

تانية  حتتاج إىل اهتمام العلماء وحميب الَّتاث اإلسالمي، وفيما يلي نبني املكتبات الباكس 
 اليت تضم املخطوطات العربية واإلسالمية.  

بنجابُالهور • جامعةُ عام :  مكتبةُ بنجاب يف  جامعة  مكتبة  أتسست 
ابسم "مكتبة كلية جامعة بنجاب" وبعد ترقية كلية جامعة بنجاب    1873

م مبوجب قانون جامعة بنجاب رقم    1882إىل جامعة بنجاب يف عام  
رمسية يف اهلند يف السابع من شهر  الذي نشر يف اجلريدة ال  1882من    19

، ومع أتسيس جامعة بنجاب أسست يف نفس اليوم  1882أكتوبر عام  
 .  8671، وعدد املخطوطات يف مكتبة  مكتبة جامعة بنجاب 
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  3946: عدد املخطوطات فيه    املتحفُالوطينُلباكستانُ)كراتشي( •
قام   الذي  الفهرس  الفارسية،  للمخطوطات  اإلمجايل  الفهرس  حسب 

 داده الدكتور سيد عارف نوشاهي.  إبع

كانت هناك بعض املخطوطات يف :    مكتبةُلياقتُالوطنيةُ)كراتشي( •
عاصمة   حتورلت  وعندما  فهرًسا،  يطبع  مل  ولكن  الوطنية  لياقت  مكتبة 
الوطنية معها   املكتبة  ابكستان من كراتشي إىل إسالم آابد حتورلت هذه 

سنة   يف  افتتاحها  ومت  عدد1994أيًضا،  وكان  هذه   م  يف  املخطوطات 
   )13(خمطوطة. 542املكتبة هو 

 مكتبةُدايلُسنغُاخلرييةُالهورُ •

خمطوطة،   1000م، وتوجد فيها حوايل  1928أسست هذه املكتبة يف الهور سنة  
  800وقد طبع فهرس هذه املخطوطات التفصيلي يف مخسة جملدات، وُقدرم فيه تعارف  

 خمطوطة تقريباً.  
 متحفُالهورُ •

املتحف   هذا  يف  وقد   1400تويف  وبنجابية،  أردوية،  فارسية،  عربية،  خمطوطة 
 ُعِرضت بعض املخطوطات النفيسة يف شرفات املتحف للزائرين.  

 خمطوطة.   119: توجد فيها   مكتبةُهبالفورُاملركزية •
 خمطوطة.   250: توجد فيها املكتبةُالعامة،ُخريُبورُسنده  •

 
يب اإلسالمي ومنهجه يف اجلامعات الباكستانية، أطروحة الدكتوراه للطالبة طلعت جبني، قسم اللغة  حتقيق الَّتاث العر  (13)

 38العربية جامعة بنجاب الهور. ص/
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 خمطوطة.   542: توجد فيها املكتبةُالوطنيةُإسالمُآابد •

وإضافة إىل ذلك توجد هناك كثري من املكتبات، واملؤسسات العلمية اليت تضم 
فيها كثرياً من املخطوطات النادرة القيرمة، منها مثالً مكتبة لياقت احمللريرة براولبندي، ومكتبة  

وأ بسكر،  العامة  واملكتبة  بباغ،  العامة  واملكتبة  بكراتشي،  العامة  بشتو،  لياقت  كادميية 
  )14(ببشاور، ومؤسسة التحقيقات اإلسالمية إبسالم آابد. 

ُاثنًيا:ُاملخطوطاتُاإلسالميةُِفُمكتباتُبقيةُالعاُل
يرجع االهتمام اإلجنليزي ابلكتب العربية إىل القرن العاشر امليالدي فجمعوا ما ألفه  

والف والرّيضيات  والكيمياء  والطبيعيات  والفلسفة  الطب  يف  واللغة العرب  واألدب  لك 
وغريها، وقاموا بَّتمجة بعضها إىل لغاهتم، وازداد اهتمامهم ابلؤلفات العربية إثر إحتكاكهم  
ابملسلمني أثناء احلروف الصليبية فجمعوا الكثري منها ونقلوه إىل أمصارهم حىت أن )لويس  

من  م( عندما عاد من احلروب الصليبية نقل معه    1270  -1336التاسع ملك فرنسا( )
اإلجنليز   فعل  وكذلك  قصره،  خزائن  هبا  وزين  وقبطية،  عربية  خمطوطات  دمياط  مدينة 
املستعمرون يف بالد اهلند، فنقلوا املخطوطات العربية الثمينة إىل خزائن لندن، وتضم اآلن 
مكتبات املستشرقني وأساتذة اجلامعات وما يف أيدي الناس ممن هلم عناية ابملخطوطات 

واآلاثر   ألف  العربية  وأكثر من عشرين  أوراب  ألف خمطوط يف  منها حنو سبعني  الشرقية، 
خمطوطة عربية يف خزائن الكتب األمريكية يف الوالّيت املتحدة، ومعظم املخطوطات العربية 
يف أوراب حمفوظة يف مكتبات إجنليزية وفرنسا، وأملانيا، وروسيا، وأسبانيا، وغريه من املماليك  

 أوراب.  

 
 . 124-123ذخائر املخطوطات يف ابكستان، دراسة حتليلية، ص/ (14)
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ُاالس • مبدريدمكتبةُدير  1900:  تضم  هذه املكتبة ما يقرب من  أسبانياُُكورايل
 .ابللغة العربية 1870خمطوط إسالمي، منها حوايل 

، وتضم 1716: ويرجع اتريخ إنشائها إىل سنة  أسبانياُُاملكتبةُالوطنيةُمبدريُد •
 . ابللغة العربية 1898خمطوط، منها حوايل  2000حوايل 

الدولةُبربلني • القول  مكتبةُ الوقت احلايل ما  : ميكن  املكتبة تضم يف  أبن هذه 
 .خمطوط عريب  7200خمطوط إسالمي،  منها ما يقرب من    11730يقرب من  

ُكمربدج • ،   1753يرجع اتريخ جمموعة املكتبة الربيطانية إىل عام  :  مكتبةُجامعة
القرن   10600وتشتمل على   القسم األكرب منها خالل  خمطوط عريب تكون 

 )15(.التاسع عشر

 
 
 
 

  

 
دن: مؤسسة الفرقان للَّتاث اإلسالمي ،   املخطوطات يف أملانيا " . املخطوطات اإلسالمية يف العامل) اجلزء األول( .لن (15)

 . 140- 117. ص ص 1997
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 املناقشة والتدريبات 
ُأوالًُ:ُأجبُعماُأييتُابإلجياز

 اكتب معىن املخطوط من املعاجم والقواميس العربية. .1

 اكتب معاين الكلمات من أي معجم عريب يف املكتبة مع ذكر مرجعه:  .2

 العسب، الكرانيف، اللخاف، أكتاف، أضالع  .3
 أنقرة؟كم عدد املخطوطات يف مكتبة دمياط ومكتبة جبامعة  .4

 اذكر أمساء املكتبات يف دول غري اإلسالمية. .5

ُاثنًيا:ُأجبُعماُأييتُابلتفصيل.ُُ
 أكتب مقاالً عن أهم مكتبات مصر وخمطوطاهتا.   .1
 حتدث عن املخطوطات اإلسالمية يف مكتبات ابكستان .2
 حتدث عن مكتبة احلرم املكي واملدين وأهم املخطوطات فيهما.  .3
 الباكستانية توجد فيها املخطوطات العربية والفارسية. حتدث عن املكتبات  .4

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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لثاين( .لندن:  املخطوطات يف تركيا " . املخطوطات اإلسالمية يف العامل) اجلزء ا .15
 2000مؤسسة الفرقان للَّتاث اإلسالمي ، 

 منهج البحث والتحقيق، لدكتور خالق داد مالك، جامعة بنجاب  .16

وائل   .17 دار  وزمالؤه،  عبيدات،  حممد  الدكتور  لألستاذ  العلمي،  البحث  منهجية 
 1999للنشر، عمان، أردن، 
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8th Unit  

 

الثَاِمَنةُالَوْحَدةُ   
ََُتِْقْيِقُاملَْخط ْوطُِ  خ ط َوات 

 

 

 حافظ حممد ابدشاه  د. ُ:مجعُوترتيب
 د.حممد ٓاصف حممود املراجعُ:  
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ُاْلم ْحتَ َوََيتُِ ُفَ ْهِرس 
ُُ التََّسْلس ل  الصَّْفَحةُ  اْلَمْوض ْوَعات 

ُاْلَوْحَدةُِ  •  155ُتَ َعار ف 

ُاْلَوْحَدةُُُِ  •  155 َأْهَداف 

 156 التحقيقُيفُاللغةُواالصطالُح  .1

 157ُأوالًُاختيارُاملخطوطةُللتحقيق  .2

 158ُاثنياً:ُمعرفةُأماكنُوجودُنسخُاملخطوطُ  .3

 160ُاثلثا:ُمجعُنسخُاملخطوُط  .4

 160ُرابعا:ُفحصُالنسُخ  .5

 161ُخامسا:ُترتيبُالنسُخ  .6

 161ُسادسا:ُقراءةُنسخُاملخطوُط  .7

 162ُاملناقشةُوالتدريباُت  .8

 163ُاملصادرُواملراجعُللوحدُة  .9

 

ُ

  



155 
 

 

 تعارف الوحدة 
بعد أن درسنا املخطوطات اإلسالمية وأهم مكتباهتا يف العامل جيب علينا أن ندرس 
عن علم يتعلق ابملخطوطات أال وهو علم حتقيق املخطوطات، ففي هذه الوحدة ندرس 
تعريف التحيق وأمهيته، واختيار حتقيق املخطوطات كموضوع حبث أكادميي، وطريقة مجع  

 م بدراسة حتقيق املخطوط. نسخ املخطوط املختار، مث كيف نقو 

 
 أهداف الوحدة 

 بعد دراسة هذه الوحدة ميكن للطالب أن: 
 يعرف تعريف التحقيق لغة واصطالحاً.  •

 يعرف طريقة اختيار املخطوطة كموضوع حبث علمي.  •

 . يعرف أماكن وجود نسخ املخطوط •

 
 
 
 
 
 
ُ
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ُالتحقيقُيفُاللغةُواالصطالُح
ق حيق ق حتقيًقا" وأصل مادته الفعل لفظ التحقيق جاءت مصدراً من الفعل " حق  

املضع ف العني )حق ( وقد تولدت عنه معان عديدة يرى ابن فارس أهنا تدور حول إحكام 
الشيء وصحته، وجاء يف لسان العرب: وحقه حيقه وأحقه كالمها أثبته، وصار عنده حًقا  

قُّه حًقا وأحق ه، كان منه على يقني تقول: ح ققت األمر وأحققته ال شك فيه، وحق األمر حيح
 إذا كنت على يعني منه، واحلق  : هو الثابت الصحيح، وهو ضد  الباطل.   

التحقيق تدور حول: إحكام الشيء  لنا أن كلمة  ومن خالل هذه املعاين يتبني 
وصحته والتيقن، والتثبت، وال شك أن هذه املعاين هلا ارتباط وثيق ابملدلول االصطالحي  

مقتضياته ـــ كما سنرى ــ إحكام حترير النص وتصحيحه، والتيقن والتثبت  للتحقيق، إذ من 
من كل ما يدور يف فلكه، ومن هذا املنطلق ميكن أن نقف على املدلول االصطالحي  
للتحقيق، وهو الذي يتمثل  يف : "إخراج الكتاب على أسس صحيحة حمكمة من التحقيق 

، وحتريره من التصحيف والتحريف، واخلطأ،  العلمي يف عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبته إليه
والنقص والزايدة" بقراءته قراءة صحيحة يكون فيها متنه أقرب ما يكون إىل الصورة اليت  
متت يدل مؤلفه، كما عرفه الدكتور عبداهلادي الفضلي: "هو إخراج الكتاب بصورة مطابقة 

  )1(".ألصل املؤلف، أو األصل الصحيح املوثوق إذ فقدت نسخة املؤلف
ذل عناية خاصة ابملخطوط لتقدميه صحيحاً أو كما عرفه حممد آل شاكر أبنه: "

 كما وضعه مؤلفه". 

 
   .36حتيق الرتاث، د.عبداهلادي الفضلي، ص/ (1)
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أبنه:  و  املخطوطات"  حتقيق  "أصول  مقاله  يف  عر فه  البالسي  علي  السيد  حممد 
"إخراج الكتاب على أسس صحيحة حمكمة من التحقيق العلمي يف عنوانه واسم مؤلفه 

 والزايدة". 2ونسبته إليه، وحتريره من التصحيف والتحريف واخلطأ والنقص 
ص  معني  يف شكل أقرب ما الدكتور عبد اإلله نبهان: "يعين التحقيق: إخراج نو 

بقيت من   اليت  النسخ  املقارنة بني كل   على  اعتماداً  تركها مؤلفه  اليت  الصورة  إىل  يكون 
 الكتاب، وهو مصطلح حديث".  

قباوة حيث عرفه اصطالًحا أبنه: "علم و  الدين  الدكتور فخر  به حديثًا  ما جاء 
ها من حيث اللفظ واملعىن،  أبصول إلخراج النص املخطوط على الصورة اليت أرادها صاحب

  )3(فإن تعذ ر هذا كانت عبارات النص على أقرب ما ميكن من ذلك".
بغية  البحث،  واستقصاء  اجلهد،  بذل  هو  الفن:  أهل  إصطالح  يف  والتحقيق 

 الوصول إىل حقيقة ما قاله مؤلف النص.  

 : أوالًُاختيارُاملخطوطةُللتحقيق
يود  حتقيقه أن ينتبََّه ألمور عد ة، كما أن   على احملقق عند اختياره ملخطوط معني   

 عليه أن يلتزم أبمور منها:  

أن يتأكد أن للكتاب نسًخا أو :  وجودُأكثرُمنُنسخةُواحدةُللمخطوطة •
من   يكون  وأال  عليها،  احلصول  يسهل  متوافرة  خمطوطة  األقل  على  نسخة 

 ذكرته.   الكتب املفقودة، وأن أيخذ فكرة عنه من الكتب اليت أشارت إليه أو

 
2  
(3)https://www.marefa.org  
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مث   كرا مل حتقق من قبل، ومن: أي أن تكون ب  نُتكونُاملخطوطةُغريُحمققةأ •
 م د ال جيوز حتقيق خمطوطة سبق وأن حققت من قبل وال يعين عدم التحقيق ع

 . خمطوطة غري حمققة ولكن سبق نشرهاالنشر، فيجوز حتقيق 
حتقيقها   هذه احلالة وإذا كانت املخطوطة حمققة ولكن هبا أخطاء كثرية، فيجوز يف  

 من جديد.  

ُتكونُخمطوطةُقيمة: • وتستحق التحقيق، كان تكون مادهتا قيمة من انحية    أن
 عليمة، ويف موضوعها وموادها، وجزئياهتا. ولذا يستثين من التحقيق:  

o   .كل خموط مادته العلمية اتفهة 

o  .كل خمطوط ألفه صاحب كجزء من كتاب مطبوع كله 

o  لكتاب مطبوع كله.  كل خمطوط يعترب تلخيًصا 

ومع    الئما مع القيمة العلمية هلا،تأي م:  اخطوطةُمناسبًُيكونُحجمُاملأنُُ •
عشر صفحات، جهد يبذل فيها فهناك خمطوطات ال يزيد حجمها عن    كل

 حتقيقها.   فهذه ال ميكن
 فيجب صرف النظر عن املخطوطة غري مكتملة الشروط، ولو كان عنواهنا جذاابً 

بة الباحث متحققة، وكذلك جيب على احملقق أال يتسرع يف اختيار  براقًا، ولو كانت رغ
سالمة  تتحقق  حىت  ومركزة  وواسعة،  مستفيضة،  دراسة  االختيار  يسبق  وأن  املخطوط، 
أن   ليتأكد  اجلامعات  يف  والفهارس  السجالت  على  اإلطالع  الباحث  وعلى  االختيار. 

 ا حققت ونشرت من قبل. خمطوطة غري مسجل فيها، وابسم ابحث أو حمقق آخر، أو أهن 

ُاثنياً:ُمعرفةُأماكنُوجودُنسخُاملخطوطُ
 وعلى الباحث يف ذلك أمران و مها: 
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 األعالم ككتاب  واسم مؤلفها من كتب الرتاجم    ،التأكدُمنُعنوانُاملخطوط •
و  لعمر رضا للزركلي،  املؤلفني  مثل ،  كحالة  معجم  القدمية  الطبقات  أو كتب 

لياقوت   األدابء  الندي   ، احلمويمعجم  البن  الفهرست  أو كتاب أو كتاب   ،
وذلك   واملؤلف ضرورية جًدا  العنوان  فمعرفة  الظنون حلاجي خليفة،  كشف 

 لتشابه أمساء الكتب وأمساء املؤلفني،  

ُالنسخ:ُُمعرفةُُ • وبعد أن يتأكد من عنوان املخطوطة واسم مؤلفها  أماكنُوجود
معرفة   وميكن  النسخ،  وجود  أماكن  ملعرفة  من  يسعى  النسخ  وجود  أماكن 

 . املصادر التالية 

o   فهارس املكتبات اليت تتوافر فيها خمطوطات عربية إسالمية كمكتبات
وفهارس خمطوطات  بدمشق،  الظاهرية  املكتبة  فهارس  ومنها:  عاملية 
دار الكتب الوطنية مبصر، وفهارس املخطوطات اليت يصدرها معهد 

مكتبات وطنية منها مكتبة  املخطوطات التابع جلامعة الدول العربية، و 
جامعة بنجاب الهور، ومكتبة اجلامعة اإلسالمية العاملية، وغريها من  

 املكتبات. 

o وقد وصف به بروكلمان  كتاب اتريخ األدب العريب لكارل بروكلمان :
املخطوطات اليت وجدها يف املكتبات اليت زارها وهو يعترب من أمشل 

 وجود املخطوطات. املراجع اليت عنيت ابلداللة على أماكن

o   كتاب اتريخ الرتاث العريب لفواد سزكني: وقد صدر يف طبعة حديثة
   .مد بن سعود اإلسالمية يف الرايضعن جامعة اإلمام حم
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o   وصًفا يضم  وهو  لرمضان ششن:  العربية  املخطوطات  نوادر  كتاب 
ترد يف كتاب بروكلمان وكتاب سزكني،  اليت مل  العربية  للمخطوطات 

 جملدات. ويقع يف ثالث 
ُاثلثا:ُمجعُنسخُاملخطوط:

بعد حتديد أماكن وجود النسخ يبدأ الباحث يف السعي للحصول عليها إما عن 
املعنية للمكتبة  الشخصية  الزايرة  أو  املراسلة  يعلم معظم  طريق  أن  الباحث  ، وجيب على 

املكتبات ترسل نسخة مصورة على امليكروفيلم هي صورة سالبة وليست موجبة، كما أن  
عض املكتبات ال تتوافر فيها خدمات التصوير مما يضطر الباحث أو احملقق إىل اإلطالق ب

على املخطوط بنفسه ومقابلته مع الصور األخرى، وإن مجع النسخ اخلطية يتطلب جهداً  
يريدها، وأما عملية   اليت  النسخ  يبذهلما احملقق بسخاء حىت حيصل على  وماالً جيب أن 

يعود تقديره إىل الباحث ذته، فهو الذي يقرر طريقه اجلمع األفضل،  اجلمع ونوعيته فهو أمر  
 واأليسر واألنسب.  

ُرابعا:ُفحصُالنسخ:
على احملقق أن يتفحص نسخ املخطوط بعناية فائقة، وأن ينتظر إليها من جوانب  
عدة حىت يقيم املخطوط، ويقرر مدى صالحيته الستخدامه يف عملية التحقيق، والفحص  

 اسة أمور كثرية منها:  حيتاج إىل در 
من الناسخ نتيجة االشتباه عليه، أو    عدمُحدوثُأيُخطأُيفُاسمُاملؤلف •

 هبدف ترويج املخطوط بنسبته إىل مؤلف مشهور.  

ُاملخطوط • ُعنوان ُمنُصحة  .  راءت قوما حيمل من إجازات و متليكات و ُُالتأكد
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ة  والتأكد من كمال النسخة و صح  التأكدُمنُقدمُورقهاُوخطهاُومدادها •
 ترتيبها. 

ُخامسا:ُترتيبُالنسخُ:
 وترتيب النسخ يكون على الشكل التايل:

 تعتمد يف املرتبة األوىل نسخة املؤلف اليت كتبها خبط يده وتسمى النسخة األم. •

عند تعذر احلصول على النسخة األم فإننا نظر إىل النسخة اليت مسعها املؤلف   •
 عليه.  فأجازها أو قرئت عليه فأثبت خبط يده أهنا قرئت

تليها النسخة املنقولة عن النسخة األم مباشرة و اليت عرضت عليه أو قوبلت  •
 . عليه

ويف هذه النسخ يفضل األقدم على ،  مث النسخة اليت كتبت يف عصر املؤلف •
املتأخر، واليت كتبها عامل، أو قرئت على عامل، وقد تحقدَّم نسخة متأخرة على  

ثَر ضبطًا، وأقل حتريًفا...(، أما النسخ  أقدم منها العتبارات أخرى )كوهنا أك
اليت ال اتريخ عليها، فال بد من حتديد اترخيها اعتماًدا على خطها، ونوعية  

 .  ورقها وحربها

   :كيفيةُالتعرفُعلىُالنسخةُاألقدم
فعن طريق معرفة اتريخ النسخ املثبت على املخطوط فغالبا ما خيتم النساخ كالمهم 

 . املخطوط بذكر اتريخ النسخ واسم الناسخبعد انتهاء 
ُسادسا:ُقراءةُنسخُاملخطوطُ:

 على احملقق قراءة نسخ املخطوط و ذلك ابلتايل: 
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حىت يصبح املخطوط مألوفا لدى احملقق و كلماته    التمرنُعلىُقراءةُالنص •
 و احلروف املتشاهبة متباينة ألن لكل كاتب طريقة خاصة يف الكتابة.   ،واضحة

املؤلف • نسخ    ،أسلوبُ بقراءة  وذلك  املؤلف  أبسلوب  التمرس  احملقق  فعلى 
  ف على أسلوبه يف الكتابة وخصائصه ومميزاته. املخطوط اليت لديه حىت يتعر  

ألن لكل  مؤلف أسلواًب وطريقة مميزة يف الكتابة، وميكن للمحقق أن يرجع إىل 
باراته،  كتب املؤلف اليت مت  حتقيقها ونشرها حىت  يتعود على أسلوبه وأيلف ع

 وألفاظه واألعالم الذين ينقل عنهم.

فعلى احملقق أن يكون ملما مبوضوع املخطوط حىت يستطيع    ،اإلملامُابملوضوُع •
، وهلذا ننصح أن ال يقوم  به الوقوع يف اخلطأا جين  ا سليمً أن يفهم النص فهمً 

شخص بتحقيق خمطوط جيهل موضوعه، فإذا كان املخطوط يتناول موضوًعا 
 ملنطق أو علم الكالم فيجب أن يكون احملقق خمتًصا ابملوضوع. صعًبا مثل ا

: وهناك رموز واختصارات ترد يف اإلملامُابالختصاراتُاخلاصةُبكلُمؤلف •
كتب الرتاث وال سيما يف كتب احلديث النبوي الشريف وعلوم القرآن، والفقه  

 وغريها. 

 املناقشة والتدريبات 
ُأجبُعماُأييتُأبسلوبُك

 يق، اذكر معناه اللغوي واالصطالحي.  ما هو علم التحق .1

 كيف يتم اختيار املخطوط كموضوع حبث علمي؟ .2

 كيف يتم ترتيب نسخ املخطوط؟  .3

 حتدث عن معرفة أماكن وجود نسخ املخطوط .4
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ُاملصادرُواملراجعُللوحدُة
الطليعة  .1 دار  هللا،  فضل  مهدي  د.  التحقيق،  وقواعد  البحث  أصول كتابة 

 . 1993للطباعة والنشر، بريوت 

 اتريخ مكتبة احلرم املكي، حملمد خضر عريف، عامل الكتب .2

الباكستانية، أطروحة   .3 العريب اإلسالمي ومنهجه يف اجلامعات  الرتاث  حتقيق 
العربي اللغة  قسم  جبني،  طلعت  للطالبة  الهور.  الدكتوراه  بنجاب  جامعة  ة 

 38ص/

املعارف،   .4 العريب منهجه وتطوره، لدكتور عبداجمليد دايب،دار  الرتاث  حتقيق 
 . 1993القاهرة، 

 . 1982حتقيق الرتاث، لدكتور عبداهلادي الفضلي، مكتبة العلم، جدة،  .5

حتقيق النصوص ونشرها، عبدالسالم حممد هارون، مؤسسة احلليب وشركاؤه،   .6
 1965القاهرة، 

 . 124-123ذخائر املخطوطات يف ابكستان، دراسة حتليلية، ص/  .7

فهرس املخطوطات العربية مبكتبة عبدهللا بن العباس مبدينة الطائف، عثمان   .8
 حممود، حسني، معهد املخطوطات، الكويت،  

حملات يف املكتبة والبحث واملصادر، لدكتور حممد عجاج اخلطيب، مؤسسة  .9
 م. 1986الرسالة، 

 ربية فهارسها وفهرستها ومواطنها يف مصر، املخطوطات الع .10
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أبو هيبة عزت  ا .11 العربية فهارسها وفهرستها ومواطنها يف مصر،  ملخطوطات 
 233ايسني، ص/

أبو هيبة عزت   .12 العربية فهارسها وفهرستها ومواطنها يف مصر،  املخطوطات 
 213ايسني، ص/

العربية.  املخطوطات العربية، فهارسها وفهرستها ومواطنها يف مجهورية مصر   .13
 1989لعزت ايسني أبو هيبة، بدار الكتب القومية.

األول(  .14 اجلزء  العامل)  اإلسالمية يف  املخطوطات   .  " أملانيا  يف  املخطوطات 
 .140-117. ص ص  1997.لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي ،   

الثاين(   .15 اجلزء  العامل)  يف  اإلسالمية  املخطوطات   .  " تركيا  يف  املخطوطات 
 2000مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي ،  .لندن:

 منهج البحث والتحقيق، لدكتور خالق داد مالك، جامعة بنجاب  .16

منهجية البحث العلمي، لألستاذ الدكتور حممد عبيدات، وزمالؤه، دار وائل   .17
 1999للنشر، عمان، أردن، 

ه، ليحىي  1408وضعية املخطوطات يف اململكة العربية السعودية إىل عام   .18
 م 1993ساعيت، الرايض، حممود 

ُ
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Unit th9 

  

 الَوْحَدُة الَتاِسَعةِ 
َمِة التَّْحِقْيِق َوتَ ْنِظْيِم احلََواِشي َواهلََواِمش  ِكَتابَُة ُمَقدِ 

 
 

 

 د. حافظ حممد ابدشاه   مجع وترتيب: 
 د.حممد ٓاصف حممود: املراجع
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 فَ ْهِرُس اْلُمْحتَ َوََيتِ 
 الصَّْفَحةُ  اْلَمْوُضْوَعاُت   التََّسْلُسل

 167 تَ َعاُرُف اْلَوْحَدةِ   •

 167 َأْهَداُف اْلَوْحَدةِ     •

 168 أسباب اختيار املخطوط   .1

 168 أمهية املخطوط املختار   .2

 169 أوالً : ترمجة املؤلف   .3

 170 اثنًيا: أمهية الكتاب   .4

 170 اثلثًا: موضوع الكتاب   .5

 171 رابًعا دراسة النسخ   .6

 172 خامًسا: منهج التحقيق  .7

 172 دراسة وقواعد حتقيق املخطوط   .8

 177 إعداد الفهارس والكشافات   .9

 179 املناقشة والتدريبات   .10

 180 املصادر واملراجع للوحدة   .11

 



167 
 

 

 تعارف الوحدة 
بعد دراسة حتقيق املخطوطات واختيار املخطوط كموضوع حبث علمي يف الوحدة  

وما هي طريقة كتابتها، وما    مقدمة التحقيق وقواعده،  عنالثامنة ندرس يف هذه الوحدة  
 مث نشري إىل إعداد الفهارس والكشافات املخطوطة.  هي النقاط املهمة اليت تشمل املقدمة،

 أهداف الوحدة 
 بعد دراسة هذه الوحدة ميكن للطالب أن: 

 يعرف طريقة كتابة املقدمة للمخطوط  •

 يعرف أهم النقاط يف مقدمة املخطوط •

 يعرف على قواعد دراسة حتقيق املخطوط  •

 يعرف على أمهية اهلوامش واحلواشي يف حتقيق املخطوط. •

 يعرف كيفية وأمهية إعداد الفهارس والكشافات •
 
 
 
 
 
 
 



168 
 

 
 أ بكتابة مقدمة صغرية وفيها يذكر احملقق األمور التالية: على احملقق أن يبد

 أسباب اختيار املخطوط  

 ويوضح الطالب فيها ما أييت: 
o   ،االهتمام ابملوضوع، والرغبة يف الكتابة فيه، والقدرة على حبثه، ودراسته

 وإجنازه.

o   ،وتؤيد  األسباب العلمية اليت دفعته إىل اختيار حتقيق هذا املخطوط ابلذات
 حاجته لذلك.

o  :ويهتم على وجه اخلصوص حبال الكتاب، ومؤلفه من حيث 

   .جودة الكتاب، وأصالة مادته العلمية 

  .حال مؤلفه من حيث العدالة، والعلم 

   .مصداقيته يف النقل، وقوته يف الرتجيح، وحنو ذلك 

 أمهية املخطوط املختار 

 ويوضح الطالب فيها ما أييت:

 مكانة املؤلف العلمية.  •

 قيمة الكتاب املخطوط العلمية.   •

 مكانته من كتب التخصص. •

 شهرته عند أهل العلم، وثناؤهم عليه، وعنايتهم به.  •

 اعتمادهم على مادته العلمية، ونقلهم عنه  •
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اإلضافات العلمية اليت سيسهم هبا يف سّد فجوات يف حقول املعرفة يف جمال  •
 التخصص. 

التحقيق، كاملؤسسات العلمية،  اجلهات اليت سوف تستفيد من نتائج هذا  •
 واملراكز البحثية، وأهل االختصاص، وحنو ذلك. 

وبعد ذكر هذه النقاط ابإلجياز يدخل احملقق يف صلب املقدمة ويتحدث ابلتفصيل 
 عن النقاط التالية:  
 ترمجة املؤلف   •

 أمهية الكتاب  •

 كلمة عن موضوع الكتاب  •

 دراسة النسخ اخلطّية   •

 منهج التحقيق •
 أوالً : ترمجة املؤلف  

 وهذه الفقرة تشمل النقاط اآلتية : 
 اسم املؤلف، ونسبه، ولقبه، وكنيته.  .1

 مولده أو ما يدل على عمره.  .2

 نشأته ودراسته   .3

 شيوخه ومن أتثر هبم خاصة .4

 وظائفه ومناصبه اليت تقّلدها .5

 مؤلفاته وتالميذه.  .6

 مكانته العلمية وآراء العلماء فيه.  .7
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 حتديد اتريخ وفاته  .8

فاألقدم ويوث األقدم  ويعتمد  نقله،  بذك مصادر  اهلامش كل معلومة  ق احملقق يف 
 منها. 

 اثنًيا: أمهية الكتاب
 ويعرض فيها قيمته وأمهيته واتريخ أتليفه وتوثيقه كما يلي:  

 توثيق نسبة الكتاب للمؤلف .1

 توثيق اسم الكتاب  .2

 ضبط اسم املؤلف  .3

 بيان موضوع الكتاب  .4

 املؤلف فيه. منهج أتليفه وأسلوب  .5

 قيمته من بني الكتب املؤلفة يف فنه  .6

 مصادر املؤلف يف كتابه  .7

 اعتماد الناس عليه من بعده .8

 شروحه أو اختصاراته أو منظوماته.   .9

 اثلثًا: موضوع الكتاب 
ويتحدث فيه احملقق عن موضوع الكتاب كالبالغة والنحو والصرف وعلم التفسري 
 أو احلديث أو أي علم من العلوم الذي هو موضوع املخطوط والنقاط املهمة فيه كتايل: 

 تعريفه لغة واصطالًحا وغرضه وغايته.  .1

 نشأته وواضعه  .2

 تطورّه قبل املؤلف  .3

 ط أشهر من كتب فيه وبيان مؤلفاهتم قبل املخطو  .4



171 
 

 دور املؤلف فيه  .5

 تطوره بعد املؤلف إىل أايمنا هذه.   .6

 رابًعا دراسة النسخ 
مل  واليت  عليها  اليت حصل  مجيًعا،  املخطوطة  الكتاب  نسخ  احملقق  فيها  ويعرض 
حيصل عليها، من واقع الفهارس، ومن واقع النسخ اليت بني يديه، ويسعرضها مجيًعا ببيان  

ا النسخة األصل، مث النسخ الفرعية، ويذكر بينات  أرقامها وأماكن وجودها، وقيمتها مقدمً 
 النسخ واحدة واحدة كما يلي :

 املكتبة اليت توجد فيها.  .1

 رقمها يف املكتبة  .2

 عدد أوراقها .3

 نوع خطها  .4

 عدد األسطر يف كل صفحة .5

 حجمها طوالً وعرًضا  .6

 ذكر أوهلا وآخرها .7

 بيان حالتها من حيث كاملة، أو انقصة، أو أصابتها النقصان.   .8

 اسم انسخها  .9

 اتريخ نسخها.   .10

 بيان القراءات والسماعات وتوقيعات العلماء عليها. .11

عرض مناذج مصورة من صفحة العنوان واألوىل واألخرية اليت عليها اسم الناسخ   .12
 واتريخ نسخ كل نسخة.  
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 خامًسا: منهج التحقيق 
 وأخرياً يكتب احملقق منهجه يف حتقيق املخطوط، وذلك ببيان ما يلي:  

انتساخه لنص املخطوط من نسخة األصل ومقابلته لسائر النسخ، وطريقته   .1
النسخ  اليت اعتمدها يف املنت، أم أنه لّفق املنت، واختار األصوب عن مجيع 

 ووضعه يف املنت، وأشار للفوارق يف اهلوامش. 

 كلمات اليت يصعب قراءهتا.ضبط ملا أشكل من   .2

املعاصر،   .3 اإلمالئي  الرسم  واستخدامه  واألقوال،  واألحاديث  لآلايت  حصره 
 وعالمات الرتقيم. 

 تقسيمه للنص إىل فقرات وأبواب وفصول ومباحث.  .4

تعليقاته على النص يف اهلوامش، وكيفية خترجيه لآلايت واألحاديث واألشعار،   .5
آراء العلماء من كتبهم، وتعريفه لألعالم    واألمثال، واألقوال واحلكم، وتوثيق

أو   املؤلف،  آلراء  ومناقشته  واملصطلحات،  والكتب  والبلدان،  واألماكن 
 االستدالل هلا والربهنةعليها وتوثيقها.  

 الفهارس الفنية العامة واخلاصة اليت اعّدها خلدمة النص وتسهيل الرجوع إليه.   .6

 املخطوط  وقواعد حتقيق دراسة 
قق من وراء حتقيق املخطوط، جيب أن تكون أوالً وآخراً، تقدمي هذا إن غاية احمل

املخطوط كما وضعه صاحبه بنصه احلريف، دون زايدة أو نقصان، وقد حيدث أن يكون  
مؤلف املخطوط، قد ألف خمطوطه على مراحل، أو قد عّدل من نسخته األوىل، أو عّدل 

ينت  أن  احملقق  الباحث  فعلى  أخرى،  نسخة  إىل  إظهار  عنها  على  ويعمل  ذلك،  إىل  به 
املخطوط الذي أراده املؤلف يف آخر صورة له، وذلك على أساس التكامل بني مجيع نسخ  

 املخطوط، حيث يساعد بعضها بعًضا.  
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ولذا فإن على احملقق أن يثقل حواشي املخطوط ابلشروحات لأللفاظ والعبارات،  
ليقات على املعلومات، وال ابلرتمجات وال ابملقارانت بني األفكار، وال ابإلضافات والتع

لألعالم، وأن يبقى ذلك يف حدود املعقول واملقبول، لكي ال يتحول اهتمام القارئ من 
 النص إىل الشرح، مبعىن أال يذكر احملقق يف احلواشي إال ما يتعلق مباشرة ابملخطوط.  

 قواعد حتقيق املخطوط 
ن يعتمد نسخة للتحقيق تكون  اعتماد على النسخة األم: على الطالب احملقق أ •

مبثابة النسخة األم، ابلنسبة إىل سائر النسخ، وإذا كانت النسخة اليت يعتمدها،  
هي النسخة األصلية أو األم للمؤلف، فإن عليه أن يشري إىل هذا األمر يف حال 

 تثبته من ذلك. 

اسم  • صحة  من  يتأكد  أن  احملقق  الطالب  على  املخطوط:  اسم  على  التأكيد 
 وط ونسبته إىل مؤلفه.املخط

التقابل بني نسخة األم وغريها: على الطالب أن يقابل بني النسخة األم وسائر  •
املختلفة   النسخ  بني  األلفاظ  يف  اختالف  أو  تشابه  مثة  إن كان  لريى  النسخ، 
والنسخة األم، وابلتايل، ليتأكد من صحة املعلومات، فإذا كان هناك اختالف بني 

 وسائر النسخ يف األلفاظ، ذكر ذلك بكل دقة يف احلواشي.النسخة األم 

التعامل مع أي زايدة يف إحدى النسخ: إذا رأى الطالب احملقق زايدة يف إحدى   •
قبله  من  املعتمدة  مثاًل،  )أ(  النسخة:  توجد يف  ال  مثاًل(،  )كنسخة ب  النسخ 
املخطوط  أو  النص  أصل  من  هي  الزايدة  هذه  أن  وأتكد  للتحقيق،  كأساس 

)أ(  ا النسخة  إىل  الزايدة  أن يضيف هذه  فإن عليه  الناسخ،  ألصلي، وليس من 
ويذكر ذلك يف احلاشية، وإذا مل يتأكد من أن الزايدة هي من أصل املخطوط، فإن 

 عليه أن يشري إىل ذلك يف احلاشية ويثبتها.  
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إضافة حرف أو لفظ يف املخطوط: إذا أضاف احملقق حرفًا أو لفظًا انقًصا، سقط  •
  [  ]ًوا من النص) منت املخطوط(، فعليه أن يضيع ذلك بني قوسني معقوفني سه

 ليدل بذلك على موضوع اإلضافة، وأن يشري إىل هذا األمر، يف احلاشية.  

تصحيح خطأ املخطوط: إذا أخطأ صاحب املخطوط يف كتابة كلمة ما أو اسم  •
ما، فإن كان إبمكان احملقق أن يصحح اخلطأ، إما يف املنت، بوضع التصحيح بني 
قوسني )  ( ، واإلشارة إىل ذلك يف احلاشية، وإما إبجراء التصحيح يف احلاشية،  

 به العلمية واللغوية.  وهذا أفضل، كون النص يعرّب متاًما عن شخصية صاح

ضبط الكلمات معًنا ولفظًا: على احملقق أن يعين بضبط األلفاظ اليت تثري الشبه   •
احلروف   ويضبط  واأللفاظ،  واألمساء  الضمائر  من  امللتبس  ويوضح  معناها،  يف 
ومل  معلومة(،  )لفظة،  ما  أمر  إذا شك يف  وعليها  واإلعجام.  النقط  من  املهملة 

أو صوابه، أن يكتب إىل جانبه، كلمة )كذا(، أو يشري  يستطع التحقق من خطئه  
 إىل ذلك يف احلاشية.  

سقوط الكلمات واجلمل والصفحات من النسخة األم: إذا الحظ احملقق سقوط  •
بعض الكلمات، أو املقاطع، أو الصفحات، أو عدم وضوحها، يف النسخة األم،  

الواضحة، الستكمال ا ملخطوط وترميمه،  فإن عليه أن يستعني ابلنسخ األخرى 
 واإلشارة إىل هذا األمر يف احلاشية.  

النص املقتبس يف املخطوط: إذا وجد احملقق يف املخطوط، بعض النصوص املقتبسة،   •
أو  للتأكد من دقتها دون زايدة  النصوص مع أصوهلا،  يقابل هذه  فإن عليه أن 

 نقصان.
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يا • ال  املخطوط  إذا كان صاحب  املخطوط:  يف  املرجع  دون  مصادر  قتباس  ذكر 
اقتباسه، فإن على احملقق أن يعمل جهده لرد كل اقتباس إىل أصله، واإلشارة إىل 

 ذلك يف احلاشية، ألن هذا أدعى إىل الثقة ابلنص من الناحية العلمية.  

خيرّج  • ال  املخطوط  صاحب  إذا كان  النبوية:  واألحاديث  الكرمية  اآلايت  ختريج 
الشريفة، فعل احملقق أن يقوم بذلك، ابلعودة اآلايت الكرمية وال األحاديث النبوية 

املعاجم املفهرسة للقرآن الكرمي، وأللفاظ احلديث الشريف. كما أن عليه أن يرتجم 
 لألعالم الواردة يف املخطوط، دون إسهاب، أو إثقال النص بذلك. 

الرموز والعالمات يف املخطوط: قد جيد احملقق يف نسخ خمطوطه كلها أو بعضها،   •
المات أو احلروف الصغرية املوضوعة فوق بعض الكلمات، وال بّد له من بعض الع

معرفة معاين هذه العالمات واحلروف، حىت ال يقع يف احلرية واخلطأ، سواء ابلنسبة 
إىل قراءة النص، أو فهمه. إذ من املعروف أن خلو اخلط العريب القدمي من التنقيط 

 اً عسرياً. واحلركات، جيعل قراءة املخطوط أحيااًن أمر 

تشكيل اآلايت الكرمية: على احملقق أن يشّكل اآلايت القرآنية، وكذلك األلفاظ  •
الصعبة، واأللفاظ اليت يلتبس معناها يف ذهن القارئ، حىت يسهل قراءهتا على وجه  

 صحيح. ) ضبط حركات الكلمات(.

حت • أثناء  واألرجاز  األشعار  استخراج  احملقق  على  واألرجاز:  األشعارة  قيق ختريج 
املخطوط، ألنه أحياانً تكتب دون تشطري أو يكون وزهنا مكسوراً وقد يستشهد 
املؤلف بصدر البيت أو عجزه، ففي كل هذه احلاالت على احملقق أن يذكرها كاملة 

 موزونة، واالجتهاد يف نسبتها إىل قائلها إذا مل يذكرهم املؤلف.  
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 اهلوامش واحلواشي يف حتقيق املخطوط
يف صنع احلواشي، ويتبني فيها عمق الباحث العلمي، والذي أفضله  ويكون ذلك  

 أن تكون احلواشي على قسمني:  
 القسم األول حتت عنوان: املقابلة 

 وهذه تكون فيها الفروقات بني النسخ، وقد مر بيان ذلك ويكون ابألرقام.  
 تعليقاتالقسم الثاين حتت عنوان: 

 ويكون فيها:  
اليت نقل منها صاحب املخطوط، وتوضح يف احلاشية مع اجلزء   • النقول  مصادر 

والصفحة وإذا كانت أول مرة تذكر يكون الكالم فيها ابلتفصيل من حيث العنوان 
 واملؤلف والطبعة.  

 اآلايت القرآنية: يشار إىل رقم اآلية والسورة.   •

األحاديث: يشار إىل مصدرها املذكور مع حكم العلماء عليها، إن وجد، وإن مل   •
يكن هناك حكم للعلماء، وعرف السند فيعمد احملقق إىل تتبع رجال السند ملعرفة 
درجة صحة السنة، ويتعني هذا األمر يف حالة كون املخطوط له عالقة ابحلديث 

 واألحكام والعقائد. 

 إىل مصدرها يف الدواوين.  األشعار والشواهد: يشار •

هبا   • ميكن  اليت  املراجع  ذكر  مع  فيها  خيتصر  وهذه  واأللفاظ  واألماكن  األعالم 
 للباحث أن يتوسع إذا أراد الرجوع والبحث يف هذه الرتمجة أو املكان. 

 .  تعليقات احملقق واستدراكاته العلمية على كالم املؤلف إن وجدت  •
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 إعداد الفهارس والكشافات
ا لفهارس يف العصر احلديث أصبحت ضرورية يف البحوث والكتب  ال شك أن 

احملققة ملا حتوزه من فائدة وتقدمه من منفعة، فهي مبثابة املفاتيح للعلوم اليت تشمل عليها،  
وهي تساعد الباحثني على الوصول إىل املعلومات بيسر وسهولة، وكلما تنوعت الفهارس 

القارئ من االستفادة، وهلذا تفّنن الباحثني    متّكن  املستشرقون ومن سار على درهبم من 
 واحملققني املسلمني من التنويع يف صنع الفهارس اليت تتناسب مع طبيعة كل كتاب.  

وهذه الفهارس تلحق عادة بنهاية الكتاب، وقد قام بعض احملققني بعمل فهارس 
مثلما فعل مستقلة هبدف الوصول إىل ما يف الكتب األمهات واملوسوعات من كنوز مثينة  

اإلنشاء   صناعة  يف  األعشى  صبح  األدبية  للموسوعة  فهرسته  يف  الباقلي  قنديل  حممد 
 للقلقشندي(. ونذكر هنا طريقة مبسطة لصنع الفهارس:

: استخراج كل صنف من حمتوايت الكتاب على حدة، وذلك بوضع عالمة  أوالً 
ئل والبلدان واألشعار واألمثال مميزة فوق اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية واألعالم والقبا

 وما يستجد من الفهارس. 
: الرتتيب اهلجائي على طريقة املعاجم احلديثة مع مراعاة أال يسقط شيء منها  اثنًيا

 أو أن يوضع يف غري حمله.  
: ويراعي يف الشعر أن يكون حسب القوايف، مث ترتب كل قافية على أربعة اثلثا

املضمومة مث املكسورة، وتصري اهلاء يف آخر كل قسم على  أقسام الساكنة مث املفتوحة مث  
 هذا النحو، ويوضع فهرس مستقل أبشطار األبيات.

 : فهرس عام للكتاب، يكون حمله آخر الكتاب أو أوله.  رابًعا
فإن كان  خامًسا الكتاب،  خدمة  يف  أمهيتها  حسب  املتنوعة  الفهارس  ترتب   :

الكتاب كتاب تراجم واتريخ قّدم فهرس األعالم، أو كتاب قبائل ُقدِّم فهرس القبائل أو 
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القرآنية وفهرس   يقدم فهرس اآلايت  قّدم فهرس األمثال، وهكذا على أن  أمثال  كتاب 
 هما.  األحاديث النبوية على مجيع الفهارس ملكانت

 فهارس املخطوط 
على احملقق أن يضع الفهارس املناسبة للمخطوط الذي حيققه، ومنها على سبيل 

 املثال:  
 فهرس املوضوعات  .1

 فهرس األعالم .2

 فهرس األماكن والبالد.  .3

 فهرس احلوادث أو املعارك.  .4

 فهرس اآلايت القرآنية.   .5

 فهرس األحاديث النبوية.  .6

 فهرس األمثال. .7

 املصطلحات. فهرس  .8
 وقد سبق الكالم عن إعداد الفهارس يف الوحدة الرابعة 
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 املناقشة والتدريبات 
 أواًل: أجب عما أييت ابإلجياز

 ما هي النسخة األم للمخطوط ؟  .1

 كيف يقوم احملقيق إبضافة حرف أو لفظ يف املخطوط؟  .2

 لو وجد احملقق إقبتاسا يف املخطوط فما طريقة حتقيقها؟  .3

 ما أييت ابلتفصيلاثنياً: أجب ع
حتقيق  .4 يف  الفهارس  أهم  هي  وما  والكشافات  الفهارس  إعداد  يتم  كيف 

 املخطوط. 

 اكتب مقاال عن قواعد حتقيق املخطوط.  .5

 ما هي النقاط املهمة إلعداد مقدمة املخطوط  .6
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 املصادر واملراجع للوحدة 
أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق، د. مهدي فضل هللا، دار الطليعة للطباعة  •

 .  1993والنشر، بريوت 

 اتريخ مكتبة احلرم املكي، حملمد خضر عريف، عامل الكتب •

حتقيق الرتاث العريب اإلسالمي ومنهجه يف اجلامعات الباكستانية، أطروحة الدكتوراه   •
 38العربية جامعة بنجاب الهور. ص/للطالبة طلعت جبني، قسم اللغة 

حتقيق الرتاث العريب منهجه وتطوره، لدكتور عبداجمليد دايب،دار املعارف، القاهرة،  •
1993 . 

 . 1982حتقيق الرتاث، لدكتور عبداهلادي الفضلي، مكتبة العلم، جدة،  •

وشركاؤه،   • احلليب  مؤسسة  هارون،  حممد  عبدالسالم  ونشرها،  النصوص  حتقيق 
 1965القاهرة، 

 . 124-123ذخائر املخطوطات يف ابكستان، دراسة حتليلية، ص/  •

فهرس املخطوطات العربية مبكتبة عبدهللا بن العباس مبدينة الطائف، عثمان حممود،   •
 حسني، معهد املخطوطات، الكويت،  

الكتاب اجلديد،  • دار  املنجد،  الدين  الدكتور صالح  املخطوطات،  قواعد حتقيق 
 م. 1976 -هـ 1396بريوت، الطبعة اخلامسة، 

مؤسسة   • اخلطيب،  عجاج  حممد  لدكتور  واملصادر،  والبحث  املكتبة  يف  حملات 
 م. 1986الرسالة، 

 املخطوطات العربية فهارسها وفهرستها ومواطنها يف مصر،  •

ملخطوطات العربية فهارسها وفهرستها ومواطنها يف مصر، أبو هيبة عزت ايسني،  ا •
 233ص/
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فهرستها ومواطنها يف مصر، أبو هيبة عزت ايسني،  املخطوطات العربية فهارسها و  •
 213ص/

املخطوطات العربية، فهارسها وفهرستها ومواطنها يف مجهورية مصر العربية. لعزت  •
 1989ايسني أبو هيبة، بدار الكتب القومية.

املخطوطات يف أملانيا " . املخطوطات اإلسالمية يف العامل) اجلزء األول( .لندن:   •
 . 140-117. ص ص 1997لرتاث اإلسالمي ،  مؤسسة الفرقان ل

املخطوطات يف تركيا " . املخطوطات اإلسالمية يف العامل) اجلزء الثاين( .لندن:   •
 2000مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي ، 

مدخل إىل اتريخ نشر الرتاث العريب، د. حممود حممد الطناحي، مكتبة اخلاجني   •
 م. 1984 -هـ 1405ابلقاهرة، الطبعة األوىل 

مناهج حتقيق الرتاث بني القدامى واحملدثني، د. رمضان عبدالتواب، مكتبة اخلاجني  •
 م. 1986 -هـ 1406ابلقاهرة، الطبعة األوىل، 

 منهج البحث والتحقيق، لدكتور خالق داد مالك، جامعة بنجاب  •

وائل   • دار  وزمالؤه،  عبيدات،  حممد  الدكتور  لألستاذ  العلمي،  البحث  منهجية 
 1999ان، أردن، للنشر، عم

نشأة وتطور الكتابة اخلطية العربية، األستاذ فوزي سامل عفيفي، وكالة املطبوعات  •
 م.1980 -هـ 1400ابلكويت، الطبعة األوىل، 

ه، ليحىي حممود 1408وضعية املخطوطات يف اململكة العربية السعودية إىل عام  •
 م.1993ساعيت، الرايض، 
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