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بثيإإس>ص؛
أماولاه، ومن 'آله وعلى الله، رسول على واللام والصلاة فه، الحمد 

لعدت

لشمي،كتبتها المخطوطات وتحقيق العلمي، البحث ق صفحات فهذه 
الحامعة.ق البحث مادة لمم أدرس الذين وللطلاب 

الباب.هل.ا فالك يدورق ما لأهم خلاصة وتتضمن 
وأنوالإسهاب، الإطالة عن بعيدة موجزة تكون أن على حرصت وقد 

فهمها.على وتع^ن المائة، هذه تقرب متسرة بلغؤ - الستطإع -قدر تكون 
ذلكمن المقصود إذ والإحالأت؛ والموامض، العزو، من غفلا جاءت لذا 

إلالدخول حلألبما من يسمملع الى الميسرة الهلرق على البحث طالب إيقاف 
مطريه.صحيحة علمة عيرطرق والمسرفيه ، العلمي البحت ميل.ان 

أحرى؛وثقصر 'آونة تطول ائل؛ مهيئة على الخلاصة هذه جعلت وقد 
المائة.وتيسيرلمذه إيضاح منيد ل رغبة 

العمليةالمارسة حلال من لي تسنت الي التجارب بعض وصمتها 
كتبوالطرق المختصبن، ومتامحثة الخطط، ومراجعة واJأليف، للبحث، 

الحلي.البحث 



اسياسه ي اص|ة 

منتناثر ما وجمع جفوتها، تلطيفا - ادستطإع قدر - حاولسك وقد 
مسائلها.

اليوالأبحاث الكتب إل فليرجع ذلك ق والتوسع الاستزادة أراد ومن 
موضوعاتهبعتس أو الباب، هذه تناولت 

محرها-:س أفدت >قد الثال سز على اظر ( )١ 
ثليي.لأحمد بحثا، تكتب كيف - ١ 

بدر.أحمد د. ومناهجه العلمي البحث أصول ٢- 
محجوب.أحمد د. ومناهجه، العلمي البحث أصول ٣- 
حس.عبدالتعم أحمد د. العلمي، البحث أصول ٤- 
الناي.غربول جلال د• العلمي، الحث أصول ٥- 
علي.فوري عثمان د. تطبيقية، مجوصوعية دراسة العلمي البحث أصول ٦- 
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أبوسليمان.عبدالوهاب د. أ. حديدة صياغة العلمي البحث - ٨ 
محدوب.حللأل ود. سعد، فهمير د• والتْلثق، النفلؤية الحهلو٠لات تحقيق ٩- 

الدلو.أم^أJ^ بن عمار د، البحث، مناهج برنامج - ١ ٠ 
العليان.حان محمد د. الخلوهنات، تحقيق فن ل عامة ملامح - ١ ١ 
هانيبن عبدالوهاب د. ودراسة، ورافية قائمة - أعلامه - فواعده - مناهجه الحعلوطات تحقيق - ١ ٢ 

ص•
المامرائي.إياد د. الخهلوطات، وتحقيق العلمي البحث، منهج ي محاصرات - ١ ٣ 
بنعالي د. والعربية، الإسلامية العلوم ق الحهلوطات وتحقيق العلمي، البحث مناهج أسسر - ١ ٤ 
ء-تق

كجامعةالخامعات من عدد ل الحتية والمشروعات العلمست الرسائل لإعداد العلمي الدليل - ١ ٥ 
وغيرما.الإسلامية والخامعة صيم 

البحث،وكتابة البحث خطة ل وتغريد١ت الوصؤع، اختيار ق اعيك نطرفة عشرون - ١ ٦ 
التح.محمد بن ناصر د. ١. 

المشكلة.صياغة كينية ي العوامل - البحث مشكلة نمق - ١ ٧ 
صالحاعمار دّ البحث مشكلة - ١ ٨ 
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البحثمادة تهلهمير ل مقترحات ت الأول ت ؟^٣^ الخلاصة هده ذيلت وقد 
البحث.بصياغة الارتقاء والثاني؛ لخامعات، اق 
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حضر.إبراهيم أحمل ئ، علاجها وسبل البحث مشكلة احتيار ل الشائعة الأخطاء - ١٩ =
خضر.ايراهيم أحمر د. الماقة، الدراسات وعرض وصخ لخهع الإجرائية الخهلوات - ٠٢ 

العلميالبحث منثلومة ي خلل مواطن رصد - المعرفة إنتاج استراتيجبة العلمي البحث مشكلة -  ٢١
بنتاجه.محمد ٠' إعداد وحلول ومقترحات العربية، لدول ال 

حمزاوي.سعيد محمد د. أ. ت إعداد والأمية الإداينة العلوم ي البحث مشكلة وصياغة اختيار - ٢٢ 
العلمي.الحث موصؤع تناولت الش الكتب من غيرذلك إر 
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وخصوصا.عموما العلمي البحث مموصوعات ملميثة الأنترنتا شبكة أن كما 
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وساساسمي اسه طهوم الأؤثى: السألة 
العلميالبحث مفهوم أولا: 

كلمةاللغة: ي اوحث< ت البحث كلمة مض أ- ت باعتارممرديه *فهومه - ١ 
الشيء.إثارة على تدل واحد أصل بحث 

التراب.ق شيئا 'للبك ث - الخليل يقول -كما والبحث 
الأمر،١ هل. عن استبحهت )قول. وتحير، ، شيء عن أل تان والثح.ء1ا 

بحثا.فلأن عن وبحثت عنه، استحثت وأنا 
علمه.ؤللب أي الخبر؛ عن بحث ؤيقال؛ 

الناس.و؛و1 وإذاعتها وتقصيها، الحقيقة، طلب على البحث يطلق كما 

العلم.إر ية ناللغة ق العالمي العلمي: كة ب- 
التميز.حول تدور الماد.ة وهن.ه )عالم( مادة وأصلها 

أثرعلى اا.ل واحد صحيح أصل والنم واللام، ، رر فارس؛ ابن يقول 
.غيره(( عن يتميزبه بالشيء 

وكلالخل، والعلم: الراية، والحلم: معروفة، وهي النلأمة، ذلك ومن 
الخهل.حلاف منلم شيء 

اللغة.ق العلم هوتحريف_، فهذا الخهل، نقيض : والعالم 
للواقع؟المهلابق الحازم الاعتقاد فهو الاصعللاح ي العلم أما 

والخزئيات؟الكليات ها يدرك راسخة صفة وهو—أيضا— 
يفيدالإضافة أو بالوصفية التركسء—ا مكييه٠ باعتبار العلمي اللأ^اث معنى  ٠٢

الهلميالبحث ومعنى العلمي، ب: وصمى ههتا البحث وكلمة حديدا، معنى 



عنوالكشف ، للتحمق تسعى مقلمة عقلية فكرية عملية أنه ٠ بهذا 
الباحث.ت له يقال شخص طؤيق عن علمية حقيقة وتوضيح ما، مسألة 

م.أسسص:منفي>ش:
نتائج.من السابقون إليه توصل ما حلاله من يسيرث أ- 

والأدبية.والعالمية، الفكؤية، للقضايا السليم الفهم تضيز ب- 
العمالي.والتهلبيق الأكاديمي، للبحث مهمة بيانات قاعدة تكؤين ج- 

والمعرفة.البحث إرعالم الحديد د-إصافة 
المعلومة.وصحة التصور، دقة على الحرص ترسيخ - ه 
علىالستتال.ة الصائبة الصحيحة الأحكام إر الوصول على الإعانة د_ 

والبرهان.الدليل، 

اتبحثمناهج ممهوم ئانيا: 

ازمناهج كلمتعن؛ من مزكية البحث مناهج *مرديها؛ باعتبار منهومها ١— 
وزاليحث(.

اللغة؛ي النهج كلمة ممؤف أ- ممرديها؛ باعتبار لفهومها بيان يلي وفيما 
يقولمتباينان-كما أصلان والحيم والماء والنون )نهج( مائة الكلمة هده أصل 

فارس-؛ابن 

والمنهاجمناهج، وابمع - أيضا - الطؤيق والمنهج؛ الطؤيق، صج؛ الأول؛ 
أوصحه.الأمر؛ نهج يقال؛ كالمنهج، 

المستقيم.الواصح الهلؤيق والمنهاج؛ والنهج، فالمتهج، 



١١اثمحلأسة|فياس(اسي 

النفس،منقطع مبهورا أتى إذا يتهج فلأن أتانا ت يقال الثاني؛ 
أوسقط.أنهج، حتى وضتفلأنا 

سلكته.أي الهلردق: ثهجت يقال: الأول: المعنى ههنا؛ بمني والذي 
ما؛موصؤع د.راسة ق المالولئ. الهلؤيق هو الاصهللاح؛ ي المنهج تميف بد 
هاو.فماؤلتحقيق 

ي«ّ\بيومما أهمية، العلمي البحث وعالم الدراسة ق للمنهج المنهج؛ أهمية ٢— 
•يلي ما ذلك 

الصحيحة.النتاثج إل الوصول على سن أنه أ- 
قالمشروعات وقيام ، ١^٥^٠^ العلوم ل ١لتفلريات لتأصيل وسيلة أنه ب- 

التهلبيقية.العلوم ميدان 
مركبمصطالح البحث مناهج المكيب؛ باعتبار البحث مناهج نمق ٣- 

و)البحث(؟)مناعج( مزكلممن: 
حدة.على متهما واحدة كل على الكلام مضى وقد 

)البحث(.إركلمة أصيف ههنا )مناهج( وكلمة 
حديدا.اصطلاحيا معنى يفيد بالإضافة والتؤكيب 

المعياؤية،العالمية الهلرق فهو؛ تؤكيبه، باعتبار المصطالح هدا تميف أما 
ابحثهيراد الش ادة المحمع ق الباحث يعتمدها الش الإجرائية والأدوات 
فيها.نتيجة إل الوصول أحل من ودراستها؛ 

إلالنهاية ق لتصل باحث؛ أو دارس يسيرعليها الش الءلريقة هي يقال: أو 
علم.أو موصؤع ق حقيقة 



١٢

أميينيثمل ااعلْي، الحث منهج إطلاق أن يرى ؤبعض 
قالحقيقة عن للبحث حركته ل العمل لكها يالتي العلمية القواعد الأول؛ 

قالفقه وأصول الفلسفة، ي الأرسعلي كالتهلق المعرفة محالات من محال أي 
وؤياصية.تحؤيبية الحديثة والمناهج الشرعية، الأحكام 

بحثهإخراج ي ممارسها التي الإجرائية العملية الطرائق والثاني: 
والصياغة،العلمية، المائة وحمع الامتياز، عمل أو الصادر، إر كالرحؤع 

ومحوذلك.والفهرسة، 

بأمورمنهاتتتصف أن بد لا الحث؛ مناهج أومواصفات شروط ٤- 
العلمية.القواعد وهي نمارية: اأ 

واحد.خميق والسيرعلى وهوالاستمرار الاطراد؛ ب- 

الحشوعن والعد الموصؤع، ق الدراسة حمر بها ؤيقصد الموضوعية؛ ج- 
الشخصية.الرعات من الأفكاروالأحكام وتحري والأسمملراد، 



١٣

اسوهانواع الث1ذياتث السأثة 
الخاممة.واليحوث العامة، اليحوث أمران: هنا ؤيقصدبها 

عموما.التأليف محال ق كان ما وهي، ت المامة يمث الأول؛ التهمع 
بماأبوابه وبحددوا النؤع، هذا تحت يندرج ما بحصروا أن الأوائل حاول وقد 

ش؛
شيءؤ، يكتب أو ٢- فيخترعه. إليه؛ سبؤ( لم حديدا بحثا يقمع أن - ١ 

ه_أوسيءفيختمره. شذ؛ أو - ٤ فيتممه. ناقص أو ٣- فيشرج. مغلق،
فيصالحه.مصنفه؛ فيه أخهلأ شي،ء أو ٧- فيرنه. محتلهل؛ أو ٦- فيجمعه. متفرق؛ 

الخهلو٠لاتلأتحقيق ٨- 

بحث.عتها يخرج يكاد لا الش ومقاصال.ه التأليف، أنولع هي، فهده 
إذالخامعية؛ الأكادممية الحرث ي يشترط ما فيها يشترط لا العامة واليحوث 

وؤلرايقهاقواعدها، لما الش الأكاديمية الحامعية البحوث ؤ، يغتفر لا ما فيها يغتفر 

الخلاصة.هذه ؤ، الكلام محال هي والي، ' المنضبطة 
الأكادبمية.أوالبحوث العامة، البحوث عن العرفة لعالم غنى ولا 

البحوثمتهللبات من الكثير من فيها يتحقق قد العامة البحوث أن غير 
الأكاديمية.

وهدا.هدا بتي، بجمع ال-احمن وبعضؤ، 

النضثهلة،قواعدها لما الش وهي t الخامعية الأكاديمية البحوث الثاني،: التؤع 
الخامعي.الحقل ؤ، يكون ما وهي الخاصة، وقوالبها 



اهلأسإتهماسهص ١٤

تير ما وأهمها متئعية، ^^٥ الخامعية البحوث وإن هذا 
ةالدراسنوان صق الطالب من يطلب وهوبجث ال^في؛ اب^^ث — ١ 

لذلكالبحث عنوان الأقسام من أوقم متخصص، أسال ؤيختار الخامعية، 
نعيتهتي الوالإجراءات ' والراٌ؛ع الصادر، إل عليه الشرف ؤيرثده الهلالب، 

تقص.أو تنئي، صفحة، حْبأن حدود ق _غالبا_ ؤيكون إتمامه، على 
ومحاولة، البحثيه وقدراته الهنالب، مواهب تنمية البحث هدا من والهمود 

أعلى.لرحلة ؤإعداده ودقة، بوضوح عرصها على وتدريه ، أفكاره تطيم 
ُهلائقة عناية البحث من النؤع هدا يولى لا العربية الخامعات من كثير وق 

وقتيستهلك ثانؤيا مفلهريا يكون وإتما الثكالوريوس- مرحلة ق -حموصا 

ورائه.من تهلبيقية علمية فائدة لهم يكون أن دون الطلاب 
ومناهجه،البحث من معرفته ينبغي ما يعرف الهلالب يكاد لا هنا ومن 
التدربق وعنتا مشمة بجد فحينها الاحتير، مرحلة ق لحل إذا إلا عليه والتدرب 

البحثية.المتهجية على 

الماجستيرمرحلة إر الaلالب لتهيأ حقها؛ البكالوريوس بجون ولواعتليت 

ودوزكرعتاء•بمدرج، 
العلميةالمادة جمع إر الهنالب بجتاج - البكالوريوس مرحلة - الرحلة هده وق 

واضح،علمي أسالوب ق صياغتها ؤإعادة أوالثانؤية، الأصلية مصادرها من 
مقلمة.متهجية وبaلريقة 

الشخمبهانهلثاعاته أو الخاصة، 'آراءه ١لaلاأب يدون أن الضروري من وليس 
البحث.متهجية على الaاالب تدؤيب ههتا المقصود لأن الأساس؛ الفكرة حول 



١٥ارمحلأه،ةفياسهاتم؛ 

معينموصؤع حول يدور فيهما الدراسة ومحور t والدكتوراه —٢

ومعلوماتوييانات وأفكار، دراسات من أمكن ما الباحث له بجمع بكر' 
بالبراهينمؤيدا وتحليلا تعييرا السليم؛ العلمي القد بموانين ؤينقدها يتفحصها، 
والأصالة،باكحديد، البحث يتم وأن وموقف، رأي له ؤيكون والشواهد، 
والجديد.

كانوإن العموم، حيث تيرمن الماحمعن كثيرا تحتلف لا والدكتوراه 
واكحشق.البحبمت ق أوسع تحارب على ١لهلالب الماجستيرحصول من المقصود 
مواهبعن فكرة يعقلي ا امتحانالهاية ق ئعد - الماحممتير _أي ا أنهكما 
أنيفترصى الش الدكتوراه وهي بعدها، للتحضيرلما صلاحيته ومدى الهنالب، 

علىمعتم،وا يكون وأن أحلى، بصورة انية الأنللمعارف مثريا فيها العمل يكون 
الصياغة،وحن والعمق، والتفليم، اكحليل، ببراعة ومتما أوسع، مرابع 

العلميةحدواه بمقدار يقدر العلمي فالبحث والموارنة؛ القا> على والقا.رة 
ومنهجيتهأفكاره، أصالة ل المتمثلة الباحث شخصية ظهور وبمدى والاجتماعية، 

قالمهللؤبة الخوانب اكزام مع رصين هادئ علمي بأسلوب ومناقشتها رصها، عق 
*البحن 

بحث.إعداد واووكتوراه باحث، الماجستيرإعداد إن يقال: أن ويمكن 
يلي;فيما وخلاصته يطول، فيها والكلام المحكمة: الحوث ٣■ 

الأكاديمية.الخامحية الثحوت من عال نؤع أنها آ_ 
ؤيرادمحكمة، علمية محلات إر الخامعات أساتذة من غالبا وتقدم مد، وهي 

ونشرها.البحوث، تلك تحكيم منها 



ال|ءلأهاةنياسقااص ١٦

أوالدكتوراه.الاجستير، بحوث على Jتدريوا طلاب؛ ؤيقدمهأ يعدها، وقد 
قمتخعمة بحوثا تنثر عملية دوؤيات هي انحكمة؛ العالمية انحلأت ب_ 

المتخمصهن.من عدد قبل من الحوت هده بتحكيم تقوم أن بعد محدد محال 
الباحث،على تعود وثمرات وأغراض، أهداف، المحوث لتحكيم ج- 
العالمي.وافوان 

وعلميته،ومنهجيته، بفكره، الارتقاء فهو الباحث على منها يعود ما أما 
ودقته.

حيثالخامعة؛ j أكادمميا أستاذا إذاكان الوظيفي بسلمه والارتقاء-كيلك- 
ويحدالتخصمى، ق محكمه أبحاث تقديمه بعد اعد المالأستاذ يترقى 
بعداّتاذ إل ؤيتؤقى ، مشارك استاذ ار يتؤقى انحا..ده النفلامية الزمنية المدة مصي 

انحددة.النفلامية الزمنية المدة مضي يعل التخصص ق محكمة أبحاث ستة يقدم أن 
بأناوكتوراه؛ الماحس_تيروالمرحلة قبل ينشر الذي الطالب تفيد وكذلك 

بجته.محكمي وتوجيه أخهلاده، من ؤيفيد البحث، على يتدرب 
والمعرفة.الفائدة، من بالخدياو بإمداده العلمي البحث على وتعود 

الماجسشربحوث عن - المتهجية حيث من - كمحا محلف لا انحكمة الحوث د- 
البحث.إجراءات كثيرمن ق معها تشترك حيث والدكتوراه؛ 

الطول؛فيها يؤغ لا حيث البحث؛ كحجم بها، محص بأمور عنها ومحلقا 
أومحؤبة، كلمات عن تنئي لا حيث معينة؛ يصفحات التحديد عليها با يغلإذ 

النشر،شروط بجس.—< قليلا تنئي أو تقل ريما بل ، ثن الخمتتعدى لا صفحات 
•محلة إل محلة من تحلف التي وصوابمله 





اسياسث ي الخلاصة  ١٨

طبيعةحب يعضها؛ عن تغنى يقد بل جميعها، بلازمة ليت وهده 

انحكمة.انحلة وشروط البحث، 

جديدة.أصيلة فكرة على البحث شتمال ا- 

العرفق العادة جرت انحكمة؛ انحلأت إر البحوث إرسال طؤيقة - و 
تأكدهحال عندها بحثه تحكيم يؤيد الش انحلة بمراملة الباحث يقوم أن الأكادممي 

ونشره.بحثه، لتحكيم بهللب فيتقدم بحثه؛ إتمام من 
أنبعدها ليقرر للبحث؛ سؤمة بمراجعة انحلة محرر يقوم استلامه وعند 

شروطليستوفي الباحؤش؛ إل يرده أن أو ر، والالتحكيم إجراءات ق يستمر 
يستوفها.لم الباحث، كان إن انحلة 

التحريرأورئيس اتحرر، يقوم حيث، التحكيم، عملية لئ، ذلبعد تبدأ ثم 
فيقومونشره، تحكيمه المراد البحث موصؤع ق المختصجن الباحثن بحض باختيار 

قيمةحلاله من يوضح حيثؤ تقؤيرعنه؛ وكتابة البحثؤ، بفحص متخصقس كل 
إجراءالثاحت، من يهلالّ_إ أوأن أورده، قبوله، ق رأيه ؤيوصح العلمية، البحث، 

أحرى.إر محلة سياسة من يختلمخ مما ذللث، وتحو عليه، تعديلات 
معلوماته.وصحة ، البحث، جودة من للتأكد هنروؤية العملية هده وتحد 

بحثه،بتحكيم انحلة إفادة يتضمن كتابا الباحثج يعهلى البحث، أجيز إذا نم 
للنثر.الفرصة سنحت، ما متى بنشره ه ووعل، 

محكم.يثحح، شهادة على حمل الثاححؤ يكون وبدلك 
ولكنلأخرى، محلة من تختلف وهى إليها، الإشارة مرت •* التحكيم طؤيتة ز- 

:يلي فيما إجمالما ويمكن التحكيم، لهلؤيقة ومعاييرعامة عؤيضة خهلوط هنالئ 





حتير ٧٠١رسائل مع كتعامله امحكم البحث مع يتعامل انحكم^أن بعض أن _
والدىوراْمنكلناحية.

يطالبهكأن انحلة، سياسة تناسب لا بأمور الباحث يهنالب انحكم^ن يعص ن أ. 
ولوكانبلد، بكل غرد-ة، كلمة لكل والشرح علم، لكل بالترجمة 
مشهورة.ولوكانت فرقة وبكل معروفا، 

يتقليصه.أوطولب رد، وربما بحثه، صفحات لزادت بذلك الباحث ولوأحن. 
أحدمن مالحوظات فأتته انحلأت؛ إحدى إر بحثه أرسل أنه الباحشن يدكرأحد 

صلاحيته.ويقرر البحث، على يثنى اتحكم؛أن 

ومقترح؛مالحوظة ثلاثمائة بلغت ومفترحات مالحوظات الأخر انحكم من وأتته 
وطالبإلا ممهللحا، أو طائفة، أو أوعلما، صفحة، انحكم ذلك يترك لم إذ 

بتفصيل.بالكايةعنذلككله 

ؤالبحوث من التؤع ذلك طبيعة عن وخروج شطهل، وهذا 
للمحكم؛ن؛قوائم وضعت أن اتحكمة انحلات بعض نات ح من ولعل 

جهله،يسبب أخرى مرة إليه يرسل لا بحيث السوداء؛ القائمة ق تضعه فبعضهم 
التحكيم.قواعد مع سيره وقلة 

إليهم.البحوث إرسال توالي الي القائمة ق تضعه ويعضهم 

الذيالبحث فترى طوره، عن الخارج التأخير اتحأكم؛ن بعض 'آفات من و- 
شهورا.وربما طؤيلة، أياما عنده يمكث صفحة ثلاثين ق يقع 

انحكمة؟البحوث لتسليم وقتا حددت أن انحلأت بعض سياسة جميل من ولحل 
العلمية.البحوث ألولع أهم إذا- - فهذه 



ا.ا,

طحقيقة 

٢١

السأاةاثسث؛ذواع4نالإاسث
يلي؛ما أشهرها محلفة مناهج للبحث 

إثباتإل للوصول محددة؛ فترة ق ما، ظاهرة وهوبحط مصغي: الهج 

وكشفجوانبها، عن والحديث ووصفها، الظاهرة، تلك بملاحظة وذلك 

خصاتحبمها.

بعضأودراسة الحاهلي، العصر ق الألفاظ بعض دلالة دراسة ذلك: مثال 
،.jrywفن ل المصطالحات 

*

هداعلى سير الحوأثا من وكشر ، وصمة بحويا تعد شاكالها وما فهده 

-مر كما - فموصوعه استعمالا؛ وأكثرها البحث، مناهج أهم من وهو النهج، 
والتفسير.والتحليل، الوصف، 

دراستهّا٠تبق لم محتلمة أشاء ق يثحمك أس t خصامبمه أفلهأ و٠رإ 
صحتها.اختبار مع وحلولا مقترحامحتؤ يتضمن ب_ 
الأستتتاجية.الأستقرائية الغلقية الهلريقة يستخدم كثيراما ج- 

القرصيان.من صحيحا ليس ما طرح ئ- 
دقيقة.بعورة المختلفة الماذج وصف _ ه 

نشأتها،حيث من ما قضية ق يبحث وهوالذي اكارئ،ئي: المنهج ٢- 
،لوصفالعلمية اله]ريقة استخدام فيه ؤيتم ١لتاريح، حلال وتغيراتها وتهلورها، 
وتأثيرا.تأثرا وتحليلها الأحداث، 



ا)غلأسةفياسهاسسم ٢٢

العصورق معانيها ثم الحاهلي، الشعر ق الألفاظ بعض كدراممة وذلك 
الحاصر.عصرنا إل الإسلامية 

أو، عطخوأ أو ، أو شخصست؛ن، ( jrUالقارنة ؤيعتي القارن؛ النهج ٣- 
تقارب.أو خلافات من بينهما ما توضيح ومحاولة أكثر، 

نهجالمعلى أساسا يعتمدان واكارن التاربمتي ت نهجان المأن ؤيلاحقل 
الوصفي.

الخزئية؛الأمور تتأمل بمي الذي وهو الأستار: الأستدلالي المهج ٤- 
خلالما.من أحكام لأستتتاج 
علىأحكاما منها يوحذ ثم ما، حكم على تدل التي الأتالة ق التفلر ق كما 
أخرى.مسائل 

الملاحظةخلال من الخزئيات بتتع بمي الذي وهو • الأستترم المهج - ٥ 
ما.حكم لأستتتاج والتجربة والتتع 

التوحيد،أنولع يم أوتقالوعيد، إنماذ موانع أد.لة مثلا ستقرأ كالذي 
أوالأنولع،الموانع، تلك محمؤع إر خلالما من قيصز التوحيد، شهادة أوشروط 

أوالشروط.

رأي،إنات على فيقوم أومحر، ص يدور.yJ وهوالذي الخدلي: المهج ٦- 
معينة.طرق وفق تفنيده أو 

ودراسةتحارب، بإجراء الباحث فيه يقوم الذي وهو الطيني: المهج - ٧ 
مقلمة.علمية بهلريقة تغيراتها وملأحفلة طبيعية، حالات أو عينات، 

منها.بواحد يتقيد أن دون المسابقة الماهج من يفيد الذي وهو العام٠ المهج - ٨ 



٢٢ا}غلأهةنياسهص 

الخطوطات.تحقيق ميدان ق يكون وهوما ٠ الممحقي التهج ٩- 
بثنفهوبجمع أوتأريخا؛ أوتحقيقا، جمعا، التراث حقائق تقديم إل ؤيهدف 

والتأؤيح.والتحقيق، الخمع، ت معان ثلاثة 
ٍم  ء

علمياتركيبا تركيبها وإعادة ما، علي موحنؤع أحلراف جمع به ؤيقصد 
الشرعي.العلم مراجع ق متاثرة بعدماكانت متناسقا 

إنحازاأو ضائعا، أوكتابا علمية، نفلؤية يكون قد اركب أو انحمؤع وهذا 
العلماء.لأحد 

تحتتندرج المسابقة المناهج من أي ق تدخل لا الش الموضوعات أن كما 
العام.المنهج 

عندمياتها متغير ملاحفلة مع البحث مناهج أنولع أهم - باجمال - فهده 
التأملعلى القائم اكحليلي كالمنهج الأنولع بحص نيادة ومع ' الباحين بعض 

أوالأستنباطي؟الأستا..لألي هوالمنهج يكون ؤيكاد والنظر، 



اثغلأه|ةياسااتم؛ ٢٤

اىاطىأا}رامجأابط،هوكص

الباحثأولا: 

تؤهلهالش والعلمية والنفسية الفعلؤية الاستعدادات فيه توافرت هوشخص 

بقدرالعامة المعارف من والتزود السبق، العلمي فالتأهيل علي؛ ببحث للقيام 
الحلية.شخحبميته وتكؤين الباحث، لإبجاد أساس مطالب كاف 

ؤيتميزالحديد، عن ويبحث انحهول، إر يممللع هوالذي الأصيل والباحث 
لللقارئ ملها اليالمعلومات تقليم على القدرة وممتلك الفكرية، بالمرونة 
مقلم.رمن علي أسلوب 

الباحثصفات ثانيا: 

الفقرةي منه شي،ء مر وقد - الباحث ؤ( توافرها من بد لا عدة صفات هناك 

يلي:فيما إجمالما وككن الماضية- 
سيقومبأنه بحس الذي العمل ل رغبة الباحث لدى يكون بحيث الرغبة: - ١ 

به.

ذلكفان - عليه إقبالأ ه نفمن يجد ولا العمل، ق راغب غير كان إذا أما 
حدوى.بلا والحهد الوقت الكثيرمن استفاد إر سيقوله 

رغبتهأوكانت البحث، ق قؤية رغبة لديه يكن لم إذا بالباحث بحن لذا 
حاصرةممرة من للث،ح.ثا ما ه نفيشعر وان الرغبة، يتكلفط ن ١ — صلة 

ومستقبالة.

اجبانيتمون العجزأن فمن بد ائوت من يكن لم ؤإذا 



٢٥اهءلأهةنياسة(ص 

البحث،عن الانصراف منمرفاكل كان بل البتة، رغبة لديه تكن لم وإذا 
-البحث غير أحرى شؤون على مقبلا وكان وأعثائه، لأوانه تحمل ق وغيرراغب 

وtوسعها، إلا نقما افه يكلف فلا 

تتليع—ا م إش اؤزه وحهدنه شينا سطع لم إذا 

فذاكه؛ نفإر والفتور اللل، يدب ألا الباحث عند الرغبة وجود بمي ولا 
التالية-.الفقرة ق سيتبجن ومستكثر-كما فبمقل إنسان؛ كل بجده شعور 

يمدهالذي وهو نضب؛ لا الذي ووقوده الباحث، فالصبرعدة 'ا_الصبر: 

التجارب،ومعاناة والمراجع، المصادر، عن والتفتيش ، الثحث، متاق بتحمل 
جديراصبوراكان فإذاكان المعلومة؛ عن بجتا الأسفار وريماكثرة والراجعة، 

المذهلة.المرصية النتائج إر والوصول الأمال، بتحقيق 
العيبة.وصفر بالخيبة، القهقرى يرجع أن أوشك ملولا ضجورا وإذاكان 

علىإقبالا منها وجد فإن ه؛ نفحال الباحث يرقب أن ذلك ل بجس ومما 
وجهل.ه.نشاتله، من وصاعق ذلك، اغتنم - البحث 

•Ipولو وسعه ي ما عمل بل له، يستسلم لم إدبارأ وحد وإن 
تستحييحتى فليجمها العمل كثرة من أوتبرما ملالة، ه نفمن وجد وإن 
وهكذا.وإقثالبا، نشاطها، 

-الأكاديمي السلك ق كان من وخصوصا - الثاحث بجتاجه الذي الصبر ومن 
امالأقسومراجعة الخهلتل، كتقديم القنامئة، الإجراءات معاناة الصبرعلى 

أنفحليه جفوة؛ أو اطؤ، تبمن الشرف من يجده قد ما والصبرعلى العلمية، 
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شغوفايكون وأن به، يناط ما أداء على وبحرص أستاذه، حق يرعى وأن يصبر، 
مشرفه.وقت مراعيا مواعيده، ق منضهلآ بالفائدة، 
وأمارهالبحث، ونينة العالم، جمال فدلك والوصوي: الإنصاف  ٠٣
والأيمان.العقل وبرهان التجرد، 

فإذاالمهلعم؛ حلو التمر، زكي البحث تحعل الض الأمانة على بحمل وذلك 
أو، ، أوتعمقتنئي دون بته وننقله، ق الأمانة راعى - قولا أونسسك، رأيا نقل 

أونحوذللئ،.بترللنصوص، 
نحومن ية؛ النقللعوارض الاستلام ترك على بحمل الإنصاف، أن كما 

البغض.أو ، الحب، أو الرصا، أو الغضسسج، 

ونجري-بموصوعيق، يحث وإنما 

والرد'والاعتراهمر، والمأحذ، المدخل، يحن بحسثؤ اللوق؛ سلامة ٤— 
الانهزام.أولغة الاستفزاز، لغة عن بعيدا والنقد، والمناقشة، 
والنتائجالوحشة، الخافية ارة العبيتجنب أن الثاحسث، ذوق سلامة ومن 

المسبقة.العلمية 

والاصعلراب؛للخوصى، العالمي المن j محال فلا سة: اسة سة ٥. 

والتربب؛التتؤيب وحن التنظيم، من عال قدر على يكون أن للباحث، بد لا بل 
تحاذل.ولا تفكلئ،، ولا فيه، اصهلراب لا متناسقا فيبدوعمله 

حاصرايديه ( jwالذي المصث، يكون بحيث التأمل: ^٠٧٥ التفكير، عمق ٦- 
قوالغوص معه، العيش له يتمنى حتى تفكيره، على مستوليا هنه، ذق 



٢٧

منهؤيتخلل لته، ؤيتشرُه ذهنه، ق يتعجن فيذلك النفلرفيه؛ وإطالة أعماقه، 
الروح.الك م

يتوافرحتى السهلاع؛ قدر الأعمال من يتخفف أن ذلك؛ على يع\ن ومما 
الشالخزئية ق خواطره يستجمع أن ولأجل هوبمدده، الذي البحث على ذهنه 
الأجهزةمن ذلك مقام يقوم أوما وورقة، قلما معه بحمل وأن يديه، بعن 

أوجلوسهسيره، أثناء يختلربباله وما ملحوطاته، تدؤين له يتسنى حتى الحديثة؛ 
ما.مكان ؤ، 

فطنةذا الباحث يكون أن إر بحتاج فالبحك اللاحفلة: ودلة سة ٧- 
فذلكالبحث؛ ؤ، وكبيرة صغيرة لكل يتنبه بحتث دقيقة؛ وملاحظة مستيقظة، 

نتاتجه.وسلامة نقاله، ودقة وقوته، البحث، لترابط أدعى 
قضيةأنه على يقروه أو يسمعه، ما كذ الباحث يقبل لا بحيث التثبت؛ ٨— 
ملمة.

الحكةمن دقيق مميزان ؤيزنه فكره، فيه ؤيقلب نفلره، فيه يعمل أن بد لا بل 
والفطنة.

الشكبحلاف البحث، ق ضرورة وهو العلمي، بالشك يسمى ما وهذا 
المألوف.محالفة ق والرغبة الغالب، الموى إليه يدفع الذي المرضي 

يجانباللفرص، متتهزا الباحث يكون بأن وذلك البائرة: بروح الاتصاف ٩- 
والتؤيف.للتأجيل 

المتطاع.قدر عليه عزم ما تفيذ ق السرعه البائرة روح ومن 
مذمومة.العجلة إذ العجلة؛ تعني لا والسرعة 



٢٨

حد.وأمارة حزم، التباطؤفدليل عدم بمعنى السرعة أما 
اقا،حموكتبه قرأه ما يعي حتى الضة؛ والذأكرة الواعية، الخاهلة - ١٠
حديتا.وكتبه قرأه ما إر فيجمعه 

بعض.ق بعضه وتداخل البحث، عليه تشتت وإلا 

د.ليلفدلك والتخصص: واليحث ايرفة، ميدان ي الخليل متايعة - ١١

والحرفة.الثقافة من ومنيي التحصيل، ق ورغثته الباحث، وعي 

عاجلهومتعة شريفة، حصله فتلك باليحث: الأست4تاع على النيرة - ٢١ 
البحثل ما فبرغم عنها؛ يعطل أن له يبغي( ولا بها' بمًلؤ، أن بالباحثا بحن 

سات؛أكثر تعدلها لا وسعادة ولذة، متعة، ففيه - ومثقة وثص_إ، تعب، من 
حثة.لدات - الماس لها يمحى الي اللذات أكثر إذ 

عقلية.لذة والبحث العالم، ولذة 
أثرا.وأحلي حولة، وأبقى سعادة، أعفلم العقلية واللذات 

الثح—.ن١'—!، لذأ فمن ى؛ ايإدا الممر صوره من احلى لكان الحلم ولوصور 
طولعلى والمعود ، العلماء أقدار ومعرفة الأوابد، واقتناص الفكر، متاحاة 

الحقائق.إر الوصول على والحرص النمرا، 
الوام—،من ه علّيرصتح ما — لم المللثاحهت وحهوصسا — انه لن. واعفلم 

لأة،ذلك ففي الأحر؛ واحتسب المية، صحت إذا المتسلسل والأجر الحنيل، 
والبذل.الحد من لمنيد ودافع وسلوة، 
تناللا الراحة وأن بالمحيم، يدرك لا الميم أن على العقلاء أجمع وقد 
بالراحة.



اه،لأهةضاسهقص

تمام:أبو قال 
أرهافلم الكبرى بالراحة مرت 

:النجي أبوالطيب وقال 
تؤد'يوهي المروءة ه ذلتل

وقال:

رخمنالي العلقيان دين مي 
وقال:

رارةمان الزمي الحلاوة دون 

التعبجمرمن على إلا تحال 

رامالغه لن يليعشى ن وم

إبرالهملالشهدمن بددون ولا 

فىأعوقإلا لأنمنى 

يعربالشافعي الإمام فهذا العلماء؛ كثيرمن والبحث العلم لذة عن عبر وقد 
سائرعلمي ذلك ؤيفضل والبحث، العلم بواغتبامحله سعادته، عفلميم عن 

:فيقولظاقA اللذات، 

ألذليالعلوم لتتميح سهري 
صشحاماعلى وصميرأفلامي 

لمدئهااة مرالفتذمن وأل
عهميمؤضالخل ومم—ايلي 
ومحتهدجى المهران وأمحت 

محاقوف غانيز وصل من 

اقدوكاءوالعشالمن أحلى 

أوراقيهمن الرمل لألمي مرى 
سافيمدامة من أشهى لدرس اي 

لحافيذاك بمد ونشي نومجا 
يقول:أن بالسثكىطإقته حدا ما وهذا 

انمعبدولكل فلا دق ئمعان اب الكتات لأسرارآي
الهليرانببن ميرالعهممت اقلؤي منهالنلدلاح ارئ، إذاب





٣١

سيعقبعما تل فلا - والعمل والعلم، والخهد، الوقت، ق ض بارك فإذا 
•وسرالأمور الصدر، وايسراح الخمر، من دلل 

والأمصارمنالأعصار محلف ق الإسلام علماء به قام ما يفسرلنا ما وهذا 
الوقتناحية من العلمي البحث مقاييس على لوعرض حار عظيم جهد 

الخيال.من صربا عد لربما - والخهد 

نقعضق تيمية ابن يقول كما - فصارت الأمة؛ هذه ق حلت الش المكة ولكنها 
وأجيال.قرون ق غيرها يناله ما أصحاف والأعمال العلوم حقائق من تنال - المنطق 

ه،لفبجبه ما لمم وبجب زملاءه، ( jwuأن البركة الباحث به يلتص ومما 
أحيه.عون ق الحبي كان ما العبد عون ق محاممه بالفائدة، عليهم يبخل وألا 





٣٣

^عاساق-اصاة-ال،،أثةااسدسة،: 

حوليدور نهايته إر بدايته من والبحث وأهمها، الراحل، أول فدللئا 
موضوعه.

بحتهحول الأحيان كثيرمن ق تدور العلمية الأكاديمية الباحث حياة إن بل 
العالمية.لرسالته يختاره الل.ي 

تالتالية الأمور سيتناول الشأن ا ط ق والكلام 
اختيارامحصوعي مراعاتها من أمؤرلابد أولا: 

تيلي ما وأهمها الوصؤع، اختيار حال مراعاتها من بد لا أمور هناك 
حديدموصؤع بوجود الباحث إحساس من ناع وذلك والإصافة؛ الخدة - ١ 

إصامحةفيها ؤيكون حلمها، يراد قائمة مشكلة بوجود وشعوره جديربالدراسة، 

أصيل.علمي ببحث للقيام المنهلقية البداية هي فهده علمية؛ 
والخهد،الوقت ؤيكول مبتدلأ، البحث يكون لا حتى التكرار؛ تحتب ٢- 

صائعا.فيه يمرق الذي والمال 
مقبولا.لائقا مستعذبا البحث يكون بحيث اكلرافة: مأ_ 

0رأف.موصؤع لاستخراج البحسثا، ق بالغوص ذلك ؤيكون 
ذلك؛يراعي هومن الأصيل الخال فالباحث والاستمداد: الميول مراعاة - ٤ 
فقدواستعل.اداته؛ ميوله فيه مراعى ذاته، من نابعا للموصؤع اختياره يكون بحيث 
وإبداعا.وسعادة أكثرمحاحا هم لذلك يوفقون الذين أن التجربة أثيتت 

العلميالعمل هومحور للباحث وملائمته - إذا - الموصؤع اختيار فحن 
العلياالدراسات ؤئالب اعتمِاد من بحذرون والباحشن العلماء فان لذ.ا الناجح؛ 



ائءلأهاة|فياسث(اص ٣٤

للطالب،ملائما يكون أن دون الموصؤع اختيار ق \لآخرووا مقترحات على 
وميوله.واستمداده 

ناحتةمن للبحث؛ المخصص الوقت بذلك: ؤيعتى ت اليحث ولت مراعاْ ٥- 

أوماجستير، رسالة يكون لأن الموصؤع حجم ناحية ومن القصر، أو الطول، 
دكتوراه.

موصوعاالباحث يختار أن بحال يسوغ فلا العلمية؛ توازالصادروالمائة ٦- 
بلأهميته؛ البحث يفقد مما فدلك له؛ مصادر لا يكون أن أو مصادره، تتوافر لا 

يال.كر.سيئا فيه يكتب أن الباحث يستتلح لا قد 
تتوافرمصادره،لائقا موضوعا يختارالباحث فقد ت والمكان الزمان مراعاة ٧- 

حاصر.وقت ق يليق ولا مضى، وقت ق يليق قد ولكنه 

وهكذا...بيثته، دون بيئة ل يبحث أن ملائما يكون وقد 
الزمانلعامل مراعاة دون موصؤع على يقدم أن هذه- -والخالة للباحث يسوغ فلا 
جزءحينئذ فيفقد يشاء؛ كما فيه يجول أن يستهليع لا موضوعا يختار قد لأنه والمكان؛ 

عليهتمليه ما لا به امحيهلة الثلروف تمليه مما بحثه صار وربما البحث، ي حنيته من 
العلمي.البحث عماد هي الش الحقيقة فيه فيجانب العلمي؛ البحث طبيعة 

للمومحسمخاختيايه ق يتفاداها أن تلباحث أمؤريستحسن ثانيا: 

آراءعرض يجرد البحث ليس إذ الحلاف؛ حولما يشتد الش الموضوعات - ١ 

فحسب.والمؤيدين المخالضن 

تثريقيمة ذات وإضافة يجلى، وحقيقة يجنى، ثمرة ذلك- -مع هو وإنما 
بالعلوم.وترتقي المعارف، 



ائءلأهةهماسث،ص

علىصعبة لأنها عالية؛ تقنية إر تحتاج اش المعقدة العلمية الموضوعات ٢- 
المتدئ.

ويعوقالملل، على يبعث فذلك تبدوممتعة؛ لا التي الخاملة الموضوعات ٣- 
التهدم.عن 

مادتها.على العثور يصعب الش الموضوعات - ٤ 

عليها.السيهلرة الباحث على يصعب إذ حدا؛ الواسعة الموضوعات ٥- 

معالختها.ق العنت من الكثين الياحن، يلحق إذ حدا؛ الضيقة الموضوعات ٦- 
منتحتها يدحل ما يدري فلا الباحث؛ تحير الّي الغامضة الموضوعات ٧- 
عدمه.

قولك:ق منظوم مضى ما وجملة 
فاجتنبهاجميعهاغموض وضيق وتعقيدخمولأه^مية خلاف 

البحث_-موضؤخ السكلة تحديد على أمواردعين ثالثا؛ 
بابق الأمور أهم من بدقة مشكلته واختيار البحث، موضؤع تحديذ يعد 
أعظممن ء البحمن، لموضؤع المحددة الدقيقة .اية البالإأن ذلك الحلمي؛ البحث 

نموره.وحن سيرالبحث، ضمان على العون 

الباحث،تمكن على ودال والترابط، بالقوة، البحث على عاند ذلك وكل 
ورسوخه.

البحث،بقية إر ميتجر ذلك فان البداية منذ البحث مشكلة تحدد لم إذا أما 
الغالب.ل الأجزاء غيرمترابط متخاذلا بحثا قياني 



ائءلأه،ةنياسثااسسم ٢٦

الصعادصدور ي القش ولع حلس الأناسب ي ان ؤإذاك
وتحديدالبحث، اختيارموصؤع على تممن عدة أمورا هناك وإن هذا 
يلي:ما ومنها مشكلته، 

ماسواء والكتابات، البحوث، من )المشكلة( بالموصؤع صلة ماله كل قراءة - ١ 
غيرذلك.أو أوعبرالانترنت، العلمية، انحلأت ق أوماكان الكتب، ق منها كان 

ذهنه،يشت لا حتى فحسب، إليه بحتاج ما إلا الباحث يقرأ ألا مراعاة ٢- 
ويضعوقته.

الباحث.اكتبها الش الخبرات من الإفادؤة ٣- 

بها.القيام للباحث سبق التي الماضية البحوث من الإفادة ٤- 
المتخمحمبن،من خثرة لمم لن والأستماع بالناقشة وذلك الملع، ٥- 

يختصروقد وافرة، بجيران وتميم كثيرة، آفاقا للباحث يفتح فدلك والأساتدة؛ 
وجهوداكبيرة؟أوقاتاكثيرة، عليه 

ويقدمالأفكار، يثير تما المليئة المشورة العلمية المقالات على الاطلاع ٦- 
المقترحات.

وتوصياتها.وخلاصاتها العلمية، الرسائل عنوانات على الاطلاع ٧- 
الأستاذكموقع العلي بالبحث يحنى الش الإلكترونية المواير النفلرق ٨- 

اختيارول عموما، العلي البحث ق فوائد ففيه سيف؛ آل ،-الله عبالدكتور 
الخصوص.وحه على العنوان 

تيلى ما ومنها ت الموضوعات توليد مهارة على المدرة ٩- 



٣٧

جديد،بحث عنوان ليكون مطروق؛ بحث عنوان يقلب بحيث القلب؛ مهارة — أ
التشع.من الصحابة موقف يكون أن يمكن الصحابة، من الشيعة موقف مثل؛ 

وهكدا-راض على الرشة حقوق يكون الرعية، على الراعي حقوق ومثل 
وتكبيرفكرته.الموصؤع، بتعميم وذلك والتكسرت التعميم مهارة ب- 

مثلالموصؤع، بتكسيرفكرة فتقوم معينة، مسألة ق ترقية بحث محي أن مثال؛ 
أبوابق الهلفل )أحكام إر تكثيره ممكن الصلاة( باب ق الطفل )أحكام ذلك؛ 

انمادات(.

)آثارإر تكثيره ممكن الإسلامي( الفقه ق انماملأت عقود )آثار ومثل؛ 
وهكذا.الإسلامي( الفقه ق والمعاملات العقود 

أولففله، ق كسر، موصؤع إل ثعند وهوأن الصشرواسصيص؛ مهارة ج- 
قراءة)أحكام : فيه تقول القرآن( قراءة )أحكام : مثل ومحمصه فممغره، معناه؛ 

المغني(.القرآززكتاب 
وهكال.ا.الصلاة( أونوازل الحج )نوازل تقول؛ العبادات( )نوازل ومثل؛ 

)أحكام; مثل موصؤع على موصؤع تقيس بأن وذلك القياس؛ مهارة - د 
وهكذا.المالكية( عند المحي )أحكام ت تقول الحنابلة( عند المحي 

علميهتقيس السوط( يابه ق بها انفرد التي الفقهية انمرحسي )آراء ومثل; 
الصناع(.بدائع كتابه ق بها انفرد الني الفقهية الكاساني )آراء فتقول؛ 
المرأة،أحكام منه تخرج يالرحل أحكام مثل المسيم، استخراج مهارة - ه 
وهكذا.

ؤيتيرالأفكار، من بالكثير الباحث ممد الذي هو الحيي الموصؤع فان أخيرا 
احايات.من يقدم أكثرتما ازلات ن



اسق٥^١^ _؛ L،Jtادا،أىةا

وعنوانهوعنوانه، واسمه لائق، اسم إر وبحتاج جديد' مولود البحث 
منيقرأ ما وهوأكثر القارئ، ص عليه تقع ما وهوأول هومطلعه، البحث 

ارموبحدد الباحث، عن الأول الأنء؛لباع يعهلي وهوالذي والرسالة، الخعلة 
*الب^^هسل 

الموصوعةالسهم ذات اللافتة ثان شأيه البحث؛ ق البارزة انمالم وهوأحلى 
يجب-إذا- فالعنوان أهدافهم؛ إل يصلوا حتى السائرين لرشد ،؛ ^٥١١٠٨أول ؤ( 
الباحثيعنى أن فينبغي عليه؛ هومقبل عما صحيحة فكرة على القارئ يدل أن 

تيلى ما أهمها أمور بمراعاة وذلك عناية، أيما بالعنوان 
الضالأحرى الكسب وعتوانأت العالمي البحث عنوان ب؛ن يفرق أن — ١ 

وكتبوالقصص، الأدبية، كالروايات وذلك العالمي، البحث جوانب فيها يراعي لا 
مضمونه.ق ما القارئ يعرف هوما العيي البحث فعنوان ونحوها؛ التؤيق، 

ونيادةالإثارة، بها يراد فقد العلمي؛ بالثحث تعنى لا الش الكتب بحلاف 
ومقتمرةأحيانا، كمونها ومحالفة ، أحياناصادمة عنواناتها فتأتى التثؤيق، 

أحيانا.جزئياته من جزئية على 

لاثمايالوصؤع•نتكرا، العنوان يكون ٢-أن 
محققالأفكاره، مطابقا عنه، مفصحا لال«وهسمع، شاملا يكون أن ٣- 
أجزائه.ب؛ن الترابط 

وأبعاده.الوضؤع، حلول منه تتبين أن ٤- 



٣٩املأمةضاسث،اسي 

خطةق توجد لا عناصر على تمحتوي كان فيه؛ داخلا لمس ما بمضمن ألا ٥" 
البحث,

ذكية.بمورة الرئيسة بالأفكار يوحي أن ٦- 
ب.ألأبمكالفصب.

وصفأو ب، أو شتم، على بجتوي كأن ثرا؛ موحثا يكون ألا - ٨ 
العلمي.البحث طبيعة ويخالفا الذوق، ينبوعته تما ونحوذلك قبيح، 

الأولالعنوان تحت، ما وص ذلك، إل احتج إذا إصاءة على يثممل أن ٩- 
أووتحليل( )دراسة ت اكال_ بيل س_على العنوان تحت، ب، يكتكأن الرئيس، 

وهكذا.ودراسة( )حمعا 

علىالبحمث، عنوان كلمات، تنئي أن بحسن فلا تملأ؛ طؤيلأ يكون ألا - ١ ٠ 
الإيجازمعكان وإن يالمضمون، يخل تقصرقصرا ولا كلمة، عثرة حمس 
طولأن ذللئ، الباحت،؛ براعة على ودليلا الثءح_>تا، عنوان ق مطلبا الشمول 

الثاحمئ،لأن الحلية؛ الثحوءتإ ق تكون الش أكبرالعيوب من الحن، عنوان 

أوقالمشكلة، صياغة ق سواء والأحرى، الفينة o؛j؛ العنوان ذكر إر ؛بحتاج 
اسحمباطؤيلأ فإذاكان الثحمث،؛ تضاعيف، أوق أهميته، أو ، الثحث، ، أهاJاو

وعناصره.اليحمن، اجراء بمه إؤي اره 

ممكنمما يكون أن فيحسن العنوان طول أن تفرض الحت، طبيعة كانت، وإذا 
البحث،٠داخل من إليه الإشارة أريال> إذا اختصاره 
البجحانتيجة العنوان بحمل أن يؤغ فلا ممسق؟ حكم على يشتتمل ألا  ٠١١
عنصرؤيقمده بحته، يختزل فانه العنوان؛ هذا مثل الباحث، يضع وحن الرئيسة، 



المحلأهةشاسهاسس

أووكدا..( كذا )■^،٠٢ ; البحث عنوان يكون كأن وذلك والإثارة، ^ ٠٣١١
هذهفمثل أوكثرة، أوقلة، صعق، أو قوة، شرار أو وكذا..( كذا )إباحة 

الوصوعية.بفقدانه وتوحي البحث، على الاطلاع عن يمرق العنو١ذاتا 
الخمةيدعوإر غامضا يكون ألا - ١ ٢ 
تهلوريقال: كأن ، الإصافات، كترة على يشمل كأن وكيكا يكون آلا - ١ ٣ 
الألفاؤل.دلالة مفهوم عرض 

قوله:الشاعر على عابوا ولمذا 

سعاوومممن بمرأى فأنمتا اسجعي الخندل حومة جرعى حمامة 
جرعي،إر حمامة إصافة ففيه التابعة؛ الإضافات كثرة البيت من والشاهد 

الخندل.إر وحومة حومة، إر وجرعي 

ذكرالعنوان يتكررق بحيث العنوان؛ ق الضمائر تكثر أن -أيضا- الركاكة ومن 
ذلك.بحري جرى وما وعليه، وله، ومنه، فيه، ت مثل مرات، عدة الضمائر 

:قوله اننبي على عابوا ولمذا 

اسواهدعليها منها لأجوح مّبعدغمرة غمرة ق وتسعدني 
يكونبأن وذلك للبحث؛ الدقيق بالتخصص مشعرا العنوان يكون أن - ١ ٤ 

فقها،أو كان، عقيدة التخصص؛ على يدل ما عباراته بعض ق أو لعنوان، اق 
نحوذلك.أو أوهندسة، أوتفسيرا، 

أوعقدية، دراسة فيها: يقال كأن البحث، إضاءة ق ذلك إر يثار أن أو 
حديثيه.أودراسة فقهية، دراسة 
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العنوانمحلوكان مهما؛ لكان مهللما لوكان إذ البحث؛ ار مبحدد تما فهذا 

تكونأن بحمل إذ العنوان؛ تميز ،نا والنذور( )الأتمان ت - اكال سيل لى ع- 
سبيلعلى - وشال حددها، فإذا عقدية؛ تكون أن وبحمل فقهية، الدراسة 

دراسةوالمذور الأيمان رر أوقال: الإسلامي(( الفقه ق والذور الأيمان رر : - الئال 
الراد.وفهم البحث، حدد عقدية(( 

ةدراسيكون كأن الشخصيات، من شخصية البحث موصؤع يكون وقد 
يتضمنأن - هذه والخالة - بد فلا لخهودها؛ أودراسة الشخصية، تلك لمنهج 

ذكربعضخلال أومن السابق، التحديد خلال من الدراسة نؤع بحدد ما البحث 
التخصص.على تدل الش كتبه 

قدإذ عاما؛ العنوان لكان مؤلفاته( ق حزم ابن )منهج لوقيل ذلك؛ مثال 
تكونأن وبحمل حا.شة، تكون أن وبحمل فقهية، الدراسة تكون أن يخمل 

ذلك.ونحو عامة، أو أدبية، أو عقدية، 

المللي الفصل كتابه ق حزم ابن )منهج : - المئال سيل على - قيل فإذا 
عقدية.دراسة أنها عرفتا والنحل( 
فقهية.أنها عرفنا انحلى( كايه ي حزم ابن )منهج : قيل وإذا 
ةدراسا أنها علمتير( والعالأخلاق كتابه ق حزم بن رمتهج ٠ قيل وإذا 
وهكذا...أخلاقية، 

أوبعيثها، عبارات الباحث يكرر كان تكرار، على العنوان يشتمل ألا - ١ ٥ 
كانمترادفة؛ بعبارات يأتي أوأن بعض، عن بعنتها يغني بعبارات يأتي أن 
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لأاثط:هااعاسق

البحثمسكلة مفهوم أولا: 

الترجمةمن جاءت العلمية البحوث ق الإشكالية أو البحث، مشكلة 
ضرق غيردقيقة وهى ( Recearcn Problemالإنحلتنية)للعبارة الحرفية 

العلمي.البحث ق منها الراد 
الطب،بحوت كاغلب والتهلبيقية؛ التجؤيبية الحوت على تملق ولعلها 

ونحوها.والكيمياء، والمنيمةوالفينياء، 

قخصوصا - الأكاديمية الدراسات ق اJاحث^ن على يشكل ما أكثر من ولعل 
البحث.هومشكلة - بداياتهم 

القمودلمم يتضح لم الدكتوراه الاجستيرأو درجة نالوا من بعض إن بل 
البحث.بمشكلة 

خطةق صياغتها كيفية ق صحؤية واجه بالثكلة القصود لبعضهم تبمن وإذا 
قالصم' الحث مشكلة تضم لم الجامعات , بحض وأن حموصا بحته، 

أسبابأو الأهمية، أو الأهداف، صياغة من كثيرا يعانون تراهم لا لذا 
السابقة.الدراسات أو الوصؤع، اختيار 

الوصؤع.تلائم صياغة وصياغتها البحث، مشكلة ق العاناة تكون وإنما 
يتصورونأنهم هو أكثر عند الصتللح هدا ق الغموض منشأ ولعل 

بحثه.ق أوصعوبات مشكلات من الباحث يلقّاه فيما تكمن البحث مشكلة أن 



٤٤

المشكلة( JMJ، عالمية مشكلة هي الش البحث مشكلة يخالط ؤبعضهم 
الاجتماعية.

البحثفمشكلة الأحرى؛ عن مختلف منهما واحدة كنأ أن ؤيب من وما 
أوهينمير، إر محتاج ظاهرة أوهي الغموض، به بحيتل موضهمع عن عارة 
حلاف.موضع قضية 

محتاج، معلقة وقضية مهلروح، وموال قائم، إشكال - أحرى بعياره - وهي 
إرخلالما من محيوصل ' تحث لم ما معلقة وستفلل ، إشكالها ينيل من إو 

إشكالاتها.وتنئل أسلتها، عن نجب نتائج 
تعنيلأنها مشكلة؛ لفغلة واستعملت ، موضوعه هى -إذا- البحث فمشكلة 

بحث.إل محتاج قائمة مشكلة يزال لا الموضؤع ذلك أن 
قيحبش الإنس—ان إن رر ت فيقول محمومحى، ممثال لمدا الباحشن بحعش وممثل 

الحاجاتمن عدد التعايش هدا نتيجة ويتولد باستمرار، معها ؤيتحايس ، بيئة 

٠الأحر(( بعضها إشثاع ق صعوبة ونواجه ، بسهولة بعضها إشثاع نستطع 
طعامايجد ولم ، جائعا الإنسان كان إذا رر ت فيقول محسوس، ممتال يوضح ثم 

تكالفممتلك , ها 4 العلعاع؟ ء نه ما 4 الهلعام؟ محي فكف مشكلة؛ أمام فانه 

"٠ ^٠ ■ سسم؟.
حاجتنا.إشباع أمام عقبة أووجود ، يشع لم حاجة هي - -إذا فالمشكلة 

محل-دااتفسيرا له يجد لا غامض موقف - -كيلك وهي 
أنوعليه ، حل إر بحتاج الباحث لدى علمي إشكال - شديد بإيجاز - وهي 

تتمرعأمله عدة او كبر، سؤال هيئة على يصوغه ان وممكن ، الخعلة ل يمره 
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عناصروبقية البحث، أهداف مع ذلك يتق وأن الكبير، السؤال ذلك عن 
الخهلة.

العلمية.المشكلة هومفهوم فهدا 

معالخةإر بجتاج موقف عن عبارة فهي الاجتماعية للمثلكلة يالئسية أما 
جمعؤستلزم الاجتماعية، البيئة أو انحتمع، ظروف عن ؤيتجم إصلاحية، 

وتحسينه.لواجهته، الاجتماعية والخهوي. الوسائل 

نميتهاعلى يصهللح الش بالخواب ترتثعل الاجتماعية فالمثكلأت 
اجتماعيةمشكلة بابنه الأب علاقة فمثلا ؤية؛ الوالخوانب المنضثة، بالخوانب 

علمية.د.راسة يلّارسها أن الباحث يستقليع 
مشكلةوالأخر اجتماعية، مشكلة الأول: محتلمان: مصهللحان هناك إذا 
علمية•

مرصية.ظاهرة تعد الاجتماعية فالمشكلة 

سؤية؛أو مرضية كاض سواء الفلاهرة شذ6 دراسة فهي العلمية المشكلة أما 
دراهمه.إر نحتاج مشكلة يعدها الاجتماعية الفلاهرة هده يدرمحر عندما فالباحث 
البحثمشكلة أن يتبثن كما ، المثكلتعن هات^ز^ ض الفرق يتضح هنا ومن 
المشكلةاصعللاح من وامتدادا وأكثرشمولا ، وماسلولأ ، حدودا أوسع 

معينة.مشكلة ق محصورة فالاجتماعية الاجتماعية؛ 

قستخدمها أن تهليع نمالاصطلاح واسعة فهي العلمية المشكلة أما 
العلمي.البحث مناهج ق تدرسها وأن ، والعلمية الاجتماعية البحوث 
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أو، اجتماعيا نظاما تصيب مرصيه مشكله فهي الأجتم،اعية المشكلة أما 
الاجتماعية.ة المومأوداخل ، الأسرة داخل كان سواء ، مكاثه 

للباحث،الأساس الخطوة تعد التي البحث مشكلة مفهوم يتبين وهكذا 
إبجادوبحاول حولما، ؤيدور يتناولما' بحيد مها علمى بحث لكل بد لا والتي 

الهلولل٣ا.

اليوالمقالات البحوث إر فليرجع البحث مشكلة موصؤع ق المنيد أراد ومن 
المقدمة.ق دللئ، من شيء ار الاشارة مريت، وقد ، عيرها دون والل.راسة خصصتها 

اتبحئ،مسكلة صياغة تانيا: 
ء

والغموضالصعوبة من بشيء مشؤيا العلمي البحئ، مشكلة مفهوم كان لثن 
إنإذ مفهومها؛ إدراك عن نبئ لا المشكلة صياغة فان الماضية. الفقرة _كْامرفي 

بحثهمشكلة صياغة كيفية ق بحار الأكادممية الدراسات ق الباحشن من كثيرا 

الحث.مشكة على مشتمّلأ جامعته ز البحث، قالي، إداكان خصوصا 

مشكلةلمفهوم وإيضاح تقرس، على الماضية الفقرة ق الكلام اشتمل وقو 
العلمي؟البحث 

الباحثيطرحه عام موال هي يقال: بأن ذللث، خلال من تحديدها ويمكن 
جرئية،ثلة أمهينة على يفصز وال الوهذا ذهنه، يشغل موضؤع حول 

العام.السؤال هن.ا عن أجاب، قد الثاحث، يكون عليها وبالإجابة 
يبدوما كل أي اولا، يثيرنأن شأنه من ما كل هي - إذا - الحث محمشكلة 

الدراسة.يت3لاو_، أنه عليه 

الرمة•ومحيته الرمحس، الحث موصؤع وص 
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معالها،بضبط وتحديدها الشكلة، تعرف البحث: *شكالة صياغة ونمى 

الفكري.نحراها ي ووضعها 

قمحرفته تؤيد أمر واقع حول اول نطرح إل تودي الشكالة صياغة أن أي 
يبحثه.يمح إطار 

علمياتحقيقها يمكن بصورة تحدد أن بجب المستعمله المصتللحات فان ثم ومن 
الواقع—ق ترحمتها الباحث فيه يستطيع الذي الخد على ي أ- 

جوابايكون أن البحث موصؤع أو البحث، مشكلة تحديد يسهل مما وإن 
التالي:المزال على 

هداتحت الباحا أو البحا، ليرمه موف الذي الرسى االوضرع ما 
البحث-؟-عتوان انموان 

البحث.يموان الراد الرثيس الوضع أرما 
يتهللقأن على المشكلة صياغة طرق من طريقة وفق الخواب يبغ ثم ومن 
البحث،حعلة عناصر بعض من مئكلته أو البحث لموصؤع صياغته أثناء الباحث 
الرئيسة.البحث وتقسيمات وأهميته، وحدوده، أهدافه، ولاسيما 

ثمكله، العنوان يثمل عام سؤال ار البحث عنوان يحول أن ذلك ومعنى 
ومباحثه،وفصوله، أبوابه، - الرئيسية البحث محاور وفق أسئلة عدة عليه ؛فتع 

وهكذا...ومطالبه، 

أوأحناءالبحث، مشكلة عن محبرة أنها يزعم أسئلة توصع أن يصح لا لدا 
الخوان،ق ألماظ أو مصعللحات عن كالأسئلة وذلك كيلك، ليت وهى منها 
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بموصوعاتيتعلمق مما نحوذلك أو البحث، تمهيد من بأجزاء تحتمن أسئلة أو 
الريس.البحت موضوع من أجزاء ليس ثانؤية 

دون ijjJjAjبعبارة تمل؛ أن وهى ، المشكلة لصياغة أخرى شيقة وهناك 
أسئلته.إثارة 

طؤمتعن:المشكلة صياغة ق للباحث أن ذلك من فلحص 
أسئلة.عدة عليه يه,رع ؤم كثر، بسؤال المشكلة تصاغ أن الأور٠ 

تنارأن دون جمل ق مباشرة بعثارة المشكلة تميأ أن ت الثانية 
حوليا.أسئلة 

الرئيسالمدق ق تساعد لأنها الثانية؛ من أفضل الأول والطؤيقة 
الباحشن.أكثر بحبدها التي وهي للبحث، 

الأول;الهلريةة على البحث مشكلة لصياغة أمثلة يلي فيما وإليك 
خوارقعاشورق ابن موقف ق يبحث أن باحث لوأراد الأول؛ النال 

خوارقمن عاشور ابن موقف ) البحث عنوان وكان تفسيره، ق العادات 

علىتكون أن يمكن المشكلة صياغة فان واكؤير( التحرير تفسيره ي العادات 

;يقال بحيث التالي؛ النحو 

التحؤيرواكؤير؟تفسيره j( العادات خوارق عاشورمن ابن موقف ما 

;يقال كان ذلك خلال من الفرعية الأسئلة نميأ ثم العام، هوالوال فهدا 
؟الأنبياء معجزات من موقفه ا م- 

؟الأولياء كرامات من موقفه ا م- 
؟الشيهلانية الأحوال من موقفه ا م- 





البحثمشكلة تحديد يكون فهوأن الثانية ١لهلريةة وفق على المشكلة صؤغ أما 
الرئيسالموصؤع ما يقال؛ كأن عام موال عن تقؤيري حبري جواب هيئة على 
خوارقمن عاشور ابن )موقفا ؛ ُ— المعنون بجثه ق الباحث يدرسه سوف الذي 

العادات...(.

خوارقمن عاشور ابن هوموقف البحث )موصؤع ت يقال أن والخوان 
منالخوارق مصتلملح نحت يدخل وما التحريروالتنؤير، تفسيره ق العادات 

مانعاجامعا الخواب يكون بجيث الشيطانية( والأحوال والكرامات، المعجزات، 

وهوعالم، عند الخوارق بدراسة البحث حدد حيث العنوان من المراد للموصؤع 
وهكذا.والتنؤير التحرير وهونفير مؤلفاته أحد وق عاشور، ابن 

البحثوهذا العادات، خوارق من موقف عاشور لابن يقول؛ أن أو 
التحريروالتنؤير.ت تفسيره خلال من الموقف ذلك سيدرس 

البحمك.مشكلة لصياغة الثانية ال3لريقة هى فهذه 

دقيقاتحديدا البحث مشكلة صياغة تتضمن أن فلابد حال كل وعلى 
والفرعية.الرئيسة ونقاطه ، الباحث اختيار عليه وي الذي الرئيس للموصؤع 
مشكلةخلالما من تصيأ الني البحثية الأسئلة أن اJاحثاrن بعض ؤيرى 

لا.أو؛ نعم، ب؛ جوابها لأن )هل( ت الاستفهام اة بأي تكون أن يمهمغ لا البحث 
كذا،وما كاوا، ما ت يقال كأن )ما( ت الاستفهام بأداة تكون أن يستحسن وإنما 

وهكذا..دراسته؟ جراء من العالمية الفائده وما اتحدي؟ فلأن منهج ما يقال؛ كأن 
بعضتراه ما بجسب أخرى صياغة المشكلة نضيأ أن فيمكن حال كل وعلى 

الخامعات.أوقوالب ، البحث، طرق 
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محدواسقادطىتاممسا: 

انبحنحطة مفهوم أولا: 

الذيالمنيمي والمشرؤع للبحمثج، التفلمي الميكل هي البحث حهلة - ١ 

الباحثبها يهتدي الش العامة الخطوط وهي البحث، مشكلة علاج عليه يقام 
محنفد٥لثحنه٠عند 

الباب،مسمى تحت الموصؤع أجراء نجمع وحدات عن عبارة البحث حمحلة - ٢ 
يماتالتقمن غيرذلك إر المسألة أو أوالمطلب، المبحث، أو الفصل، أو 

البحث.بعنوان الوثيق الارتباط من الوحدات لمده بد ولا 

منالبحث إذ معالمه؛ تحدد كاملة حعلة وضع من البحث كتابة ي بد "؟-لا 
للجهد.وتبديد لالوقت، مضيعة خطة دون 

جانبايكمل فيها عنصر وكل عنه، كاملة صورة رسم هير البحث حطة ٤- 
الصورة.تلك جوانب من 

والراجعالصادر ق القراءة المناسبة: الخطة وضع على يعبن ما أكبر من ٥- 
إليه.الرحؤع يمكن ما إل والرجؤع المشرف، ومراجعة البحث، ومفل1ل 
التيالعقدة الحديدة التقسيمّات يتفادى أن الخطة وضع ز للباحث ينبغي ٦- 

الخطةتكون كأن حد'ا، انحملة -كيلك-التقسمات يتفادى وأن القارئ، تربك 
وهكذا.مباحث، دون الفصول تكون وأن فصول، دون فيضعها أبواب من 

ؤ،تكون أن ممكن بل السليمة، ص واحدة خهلة بأن الادعاء ممكن لا ٧- 
تجوهرية أمور ثلاثة على تحتوى أن بشرط عديدة ونماذج وأنماط، صور، 
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)المثكلة(.البحث ل الرئيس المثرؤع أ_ 
واياعدة.الرئيسة الأفكار ب_ 

واكادر.الوثائق ج_ 

اؤيفهمهها، نقالأن شخص لأي ممكن الش هي الناححة الخطة ٨- 
وميوله.الباحث أفكار حلالما من ويتابع منطقيا، 

البحثعناصرخطة ثانيا: 

وكيفيتها،عددها، لأخرل باحث من ونحتلف متعددة، الخطة عناصر 

وتأخيرها.وتقدممها، 

كليكون أن بد لا بل اتفق، العناصركيفما هذه تحت ما ملء المراد وليس 
مماما.العنصر ذلك يلأءم ما على عنصرثتملأ 

بشيءلما بيان يلي وفيما الخطة، ق رئيسة عناصر فهناك شيء من يك ومهما 
البسط:من 

البحثعنوان الأول: العنصر 

كاملا.عنوانه اسم مقد.مته ق الباحث يذكر حيث عنه؛ الحديث مر وقد 
البحثمإسكلة العنصراكاض: 

ضثلأ.العنصر ه،وا عن الكلام مر وقد 
البحثأهمية العتمأراكالث: 

أبرزفإذا ردها؛ أو قبولما أسباب من وسبب الخطة، بناء ل رئيس هوعتمر 
أسبابأعظم من ذلك كان حنة لما الصياغة وكانت البحث، أهمية الباحث 

الوصؤع.قبول 



٥٣ااغلأْةنياسث،ص 

وخدمته، وفوائده ، ه نفالوصؤع عن .؛،، ->٧١يتكلم العنصر هدا وق 
وللأمة.للعالم، 

أهميةما ت سؤال عن جواب العنص<ر فهدا الوصؤع؛ باحث عن يتكلم ولا 
والتخصص؟للأمة، نتائجه فائدة أوما فائدته، وما الوصؤع؟ هدا 

العنصر.هدا يصيأ أن النحويتبغي هدا وعلى 
التالية;الأ'لماءل بمثل فقراته يصدر أن صياغته على ص ومما 

.- وكدا... كاوا البحث هدا أن - أو؛ ، - ... وكد١٠ا كن. البحث هدا ون ك- 

الموصؤع،أهمية ُبن ;محنلهل الثاحين من كثيرا أن هنا عليه التنبيه ينبغي ومما 
اختياره.وأسباب 

الثحث،.لوصؤع الأهمية أن أحلاها فروقا بيتهما أن والحقيقة 
١للباحث ترجع الموصّوع اختيار أساب أن من حق 

التيالتائج هي ءادّة فأهدافه ، وأهدافه البحث أهمية بهز فرقا هناك أن كما 
البحث.من انتهّائه عتر الباحث ;بحققها سوف 

منالبحث نتائج عليه يترتب أن بمكمن ما هي البحث أسية أن ين حق 
البحث.مشكلة محال ق التعليمية العملية لصاخ تعميمه ممكن وما ، فوائد 

ومنها:البحث، أهمية كتابة ق الباحتين يعمر فيها يقع أخهناء هناك وإن هذا 
-اكثيرفيهتشتؤك الش انحملة العامة الأمور بعمر الأهمية عناصر تصمين — ١ 

أبرزهومن الذي التحديد الأهمية صياغة يفقد مم،ا فدلك الموضوعات؛ مل 
الحلمية.البحث سمات 

الموصؤع...هدا لثل الإسلامية المكتبة _حاحة t يقول كأن وذللث 



ائهلأسياسائااسي ٥٤

١^^٠؛...بالقرآن متعلقا البحث هدا كون ت أويقول 
الشة ا،لقتبالموصى بعمى الأهمية كتنمعن ماسة الحاجة تكون أن ٢- 

■

دللف،.من شيئا يضمنها ١لياحثا ترى لا محم ، تبينها 

البحثأهداف العتصراترائ: 

الأهميةيترة وهي، بحثه، 3، تحقيقها إل الباحث يسعى التي، الأمور وهي 
الباحث..يرى -فيما 

قالبحث أهداف بمياغة يعنى أن بهت العناية الباحث على يتوجب ومما 
خهلته.

فكأنالمشكلة؛ بصياغة الأهداف صياغة يؤيط أن ذلك: على  Jyuومما 
المشكلة.ؤ، المثارة الأسئلة عن الإجابة هي تحقيقها إل يسعى ض الأهداف 
ؤ،البحث من هدؤر ما ه: نفالباحث يسأل أن ذلك على الباحث يع؛ن ومما 

الموصؤع؟لمدا بحثي، ؤ، أقدمه أؤيد ذا أوما ؟ الموصؤع هدا 
اكساؤلأت.هده مثل عن ثثتج الأهداف وصياغة 

تحقيقه.إر البحث يسعى ما العنصريعرض هذا 3، -إذا- فالباحث 

يلي:ما الصدد هدا 3، الباحشن على يلاحفل ومما 
واصحا.المدق يبدو لا بحيث للهدف؛ الصياغة صعق - ١ 

الم-دفيصدر كأن وذلك المدق، •تحلي، ألفافل باستخدام ذلك تلأؤ، ويمكن 
الوقوفأو على...، الحرف أو إثبات، محلية، إبراز، إيضاح، بيان، •' قوله بمثل، 

هذهيجرى جرى وما وكذا...، كذا 3، أوالرغبة إل...، أوالوصول علكه•••، 
الألفاظ.



٥٥اثغلأهةيؤاساتما 

العنوانهو يكون ما غالبا رئيس هدف ق البحث أهداف صياغة ويمكن 
يقول؛كأن السابقة العبارات من بأي مسبوقا ه نف

أهدافإل الرئيس الهدف بحول ثم ، كدا... أومعرفة ، كدا... على التعرف 
منها.وما ، البحث، لمشكلة ة الرئلة الأسوعن عنه منثثقة يايؤيه فرعة 

منعاشور ابن ، )موقفوهو ، به التمثل مر الذي الموصؤع ؛ ذللئ، مثال 
١والتنؤير( التحؤير تفسيره ق العادات خوارق 

اكحو:هذا عللي الأهداف صياغة ممكن 
العادات.خوارق من عاشور ابن موقف، على التعرف أ. 

الأنبياء.معجزات من موقفه إبراز لب،. 

الأولياء.كرامات من إبرازموقفه ج. 
١لشيaلانية.الأحوال من إبرازموقفه ئ. 

العادات.خوارق ق المخالفين من موقفه إيضاح ه. 
بعضفيرى والإجراءات؛ والأهمية ، والأسثاب، اف، الأهال> بين الخلعل ٢- 

فهوأوتثؤيب، أوعرض، أوجمع، ترتيمتخ، ; فيه يمال ما كل أن الباحتين 
الخمعفإن ودراسة؛ جمعا الموصؤع إذاكان إلا أهدافا وليس الحقيقة_ _في إجراء 

هدفا.يكون قد 

محها؛إجابة تمثل ولا البحث،، بأسئلة مرتيعلة غير الأهداف ذكون أن ٣- 
تلافيه.للباحئ، ينبغي خلل فدللئ، 
أوأهداف ذكرأريعة فان ن-ا لبينها؛ وافواخل الأهداف، من الإكثار _ ٤ 
كافه.حمه 





٥٧ار|؛لأسإتهماسثاممسم 

بحيثالحث؛ يتضمنها الش العلمية الوصوعات أي ت الوصوعية الخدود ١— 
؛ب التعلق الحديتي الموصؤع ذلك يدرس سوف أنه المثال- سيل -على الباحث سين 

لمجةدراسة ئ: التعلق الفلاني اللغوي الموصؤع أو الضعيف، بالحديث الاحتجاج 
قريش،ومل

ما؛شخصيات أو بشخص، محتصا البحث يكون فقد ت الشخصية الحدود ٢- 
بدقة.ذلك فيوصح 
علميةشخصية ق ما ناحية حول يدور — المثال سبيل -على البحث كان إذا بل 

وهكذا.غيرها، إل يتعداها أن يجوز فلا 
بدفلا - كثيرمتتؤع تراث لما علية شخصية دراسة باحث لوأراد ت ذلك مثال 

وربمازمام، ولا حهنام، بلا البحث أصبح وإلا دقيقا، تحديدا الدراسة بحدد أن من 
ورائه.من فائدة لا تكرارا كان 

لهيسوغ هل أكاديمية دراسة ق تيمية ابن يتناول أن باحث لوأراد ت ذلك مثال 
بحد.ده؟أن دون البحثج يهللق أن 

ببنما بعيد ، الأرجاء واسع الشخصية هذه ق البحث إن إذ لا؛ ت الخواب 
الماكب.

فلاتحديد؛ منيد إر بحتاج ناحية أي من الشخصية تلك ل البحث إن بل 
فحسب.أوغيرها، حديثيه، أو أوعقدية، فقهية، دراسة تكون أن يكفي 

التخصّصات؛فرؤع أي من مع ق ولوكان يعينه الموصؤع بحدد أن بد لا بل 
٤٠على الشخصية هذه حول الأكاديمية الدراسات تنئي أن - إذا - غرو فلا  ٠

للنيادة.قابلة علية، رسالة 



٥٨

محدوداالحث يكون أن يكفي لا فقد ت - -الصائر الوعامة الخدود ٣- 
بنحأو بن، مع جزء أو معنية، بكتب - -أيضا يحد محي وإنما فحسب؛ موضوعيا 

إذاكانالحدود ق ذلك إيضاح من فلابد وحيدة، نسخة تكون محي بل معينة، 
تيالالطبعة تحديد من بد فلا بكتاب يتعلق البحث فإذاكان كذلك؛ بحته 

محرمنالكتاب لذلك يكون فقد أهميةكبرى؛ ذلك ق إذ الباحث، سينيها 
•لائقا تحقيقا محقق غير أو ناقصا، أكثرها يكون ومحي فروق، ؤيينهما طبعة 

تركيوثر لا حتى التلى؛ الطبعة الباحث يعتمد أن هذه- -والخالة فينبغي 
وهكذا.نتائجه، وصدق البحث، ار معلى التحديد 

هوهل الد>راسة، له تتجه الذي الحصر بتحديد وذلك ت الرمانة الخدود - ٤ 

الفلاني.الشهر أو الفلأنية، الة أو العاشر، أو المجري، الأول القرن 
الفترةتلك سوى بما غيرملزم حلاله من ؤيمثح الباحث، ضيح التحا.ياو فهذا 

دراسته.عليها وتقوم بحيلها، الش 

قارةمعينة، جغرافية ببيثة متعلقا الموصؤع يكون فقد ت الكانية الح|ود - ٥ 
بحثه.حدود ق ذلك يوصح أن فلابدللباحث أوفنية؛ أومدينة، أودولة، كانت، 

فذلكالإسلامي؛ العالم ق الصوفية الهلرق ق يبحث أن أراد لو ذلك،: مثال 
وأكثردقة.أجدى، البحث لكان أومدينة؛ بدولة، فلوحدد واسع؛ بحك 

منفلابد ما؛ عينة أو ما' بمجتمع محددة الدراسة تكون كأن ت العينية الحيوي ٦— 
وفقامحتمع هذا من المختارة العينة وحدود البحث، محتمع حدود إيضاح 

العالمة.الأسال 



٥٩

أوالوصوعات يحض بإخراج والتنبيه للاحتياط أحيانا الباحث يضطر وقد 
حدودمن أونحوها الزمنية، الفترات أو الأماكن، أو الصائر أو التخمصات 

أحيانا.صرونيا يكون قد بل ذلك من مانع فلا وحيه؛ منطقي السوغ بجته؛ موصؤع 
كأنالسائقة ١لخاJود من حد أكثرمن للبحث يكون قد يقليلة لست أحيان وق 

ومكاني.زماني حد له يكون 

عنصرق توصع وقد البحث، حعلة من عنصرمستقل ق الحا-ود تفرد ما وغالبا 
البحث.منهج 

وقريرالووث4وعالعنصرالماد،س: 

عمالهالباحث يقصد لما وتقرير البحث، ق الأساس للفكرة تحديد وهوبمثابة 
هىالفكرة فهده بحثها، يالم، المشكلة حمامر حلاله من يبرر مركرة، بارة عق 

للبحث.الحقيقي الفتاح 
•مهمثن أمين ف، تساعد المحورة هن.ه على البحث لموصؤع والصياغة 

وانحاهها.الدراسة تحديدمنهج الأول؛ 
الحث.موصؤع اتحاه ي والدراسات الخهود تكثف الثاني؛ 

البحثتبويب العنحمراكابع: 

تقسيماتق غيرمبالغة من التبؤيب منهلقية أقسامه تكون أن ذلك ق ؤيراعى 
بيتها.الربط على القدرة قلة ؤيورثه القارئ، يربك منها الإكثار فان جزئية؛ 

أوفمحول.أبواب من تتكون أن يد لا الدكتوراه فالماحتيرأو 
أومهلاو_،.مباحث، من تتكون أن مانع فلا انحكمة البحوث أما 
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وفص—ول،تمهيد إر الأبواب ا فيهمسثم أبواب من تتكون الش والخطة 
أنممكن والطالب مطالب، إر م تقأن يمكن والماحث مباحث، إر والفصول 

أولا،يقال؛ كان متسلسلا منطقيا ترتيبا يريب المائل تحت وما اثل، مإر م تق
وهكدا.... ب أ_ وتحتها: ...، ١-٢ وتحتها: ، ثانيا••• 

أوأوالفصول، الأبواب، سواء عنوان، إر بحتاج للخهلة يم تقوكل 
المطالب.أو المباحث، 

ترابط•على يدل فذلك عنوانات؛ والمسائل للتمهيد، يوصع أن ؤيستحسن بل 
الملل.عن وإبعادّه التشؤيق، عنصر وإكابه البحث، 

أنكما فيه، الدخول إر سبيل لكنه البحث، عنوان ق يدخل لا التمهيد إن ئم 
لكانتمهيد دون مثاشرة الموصؤع صلب ق الباحث فلودخل بلازم؛ ليس التمهيد 

سائغا.ذلك 

أوالبحث، أبواب صمن تمهيدا كون أن يملح ما يجعل الثاحث^|ن وبعض 
-علىيدور البحث كون يجرد أن بعضهم يظن إذ وهكذا؛ مباحثه، أو فصوله، 

بتلكالتعرف يكون أن يلزم أنه علمية شخصية ق ما، موصؤع حول المثال- سيل 
اوفصوله١البحشا ابوايب صمن النحصسة 

وموضوعه.البحث عنوان بحيله مما فهذا حال؛ كل ق بلازم ليس وهن-ا 
الحكمق ومنهجه قلاني العحجر )ابن البحث; عنوان لوكان ذلك مثال 

أوفصوله؟البحث، أبواب صمن ترحمته تدخل أن سائغا لكان الأحاديث( على 
علىالحكم ي العسقلاني حجر ابن )منهج هكذا؛ العنوان كان لو ولكن 

وإنماالبحث؛ موصؤع صمن لست لأنها التمهيد؛ ق الترجمة لكانت الأحاديث( 



٦١اثغلأه،ةهماسثص 

إذفصوله؛ أو البحث أبواب صمن تكون أن يخ ولم عنه، خارج موصؤع هي 
الأحاديث،على الحكم ق منهجه هوي وإنما حجر، ابن شخص ق ليس البحث 

وهكذا...

علىيطبق ما نحتها وما والمهول، الأبواب، عنوانات على هذاؤينطبق 

كماوالإبجاز، والحادية، والمرونة، الدقة، حيث من الرئيس البحث عنوان 

مسبقا.حكما تحمل أن أو ، سؤال هيئة على تكون ألا يراعى 
حجمق متقارية الإمكان- -قدر الختلة تكون أن -أيضا- ذلك ق ؤيراعى 

الفصولأو الأبواب، ( jwيكون أن بحن لا إذ والمباحث، والفمول، الأبواب، 
لذلك.مسوع ئم إذاكان كبيرإلا تفاوت المباحث أو 

هوعنوانالباب عنوان يكون لا بحيث تتكرر؛ ألا العنوانات ق ويراعى 
تدخلاللم.ي الباب هوعنوان الفصول أحد عنوان يكون أن أو الرئيس، البحث 

أوأنالفصل، هوعنوان الباحث أحد عنوان يكون أن أو الفصول، تلك تحته 
وهكن.ا...البحث، هوعنوان ١لهلالب أحد عنوان يكون 

،الفصول على تقم ُم عناصر، على الباب عنوان يشتمل أن بأس لا لكن 
إنبل للممطاب، بالنسبة الباحث وهكذا للممثاحث، بالنسبة الفصول وهكذا 

تحتها.لما العنوانات مطابقة على ياJل إذ يستحسن؛ مما ذلك 

لكانوموانعه( وضوابطه، التكفير، )مفهوم الباب عنوان لوكان ت مثاله 

تمحمول ثلاثة على مرتبا يكون أن سائغا 

والفصلالتكفير، صوابعل الثاش: والفصل التكفير، مفهوم ت الأول الفصل 
وهكذا...التكفير، موانع ت الثالث 



اأ؛ءلأهةهماسقص

ترتبطبأن وذلك موصوب، وحدة هيئة على يجعل أن البحث بجمل ومما 
تتبعه،الذي بالساب الفصول وترتثهل للبحث، الرئيس بالعنوان البحح، أبواب 

حث،بالمبا ترتبط الطالب وهكذا تحته، تدخل الذي بالفصل المباحث وترتثط 
حرا...وهلم يالْلالب، ترتبط السائل وهكذا 

أجزاءلسائر العنونة وأهمية الرئيس، بالعنوان العناية أهمية على يؤكد مما وهذا 
ءٍ

ائل.أومأومطالب، أومباحث، أوفصولا، أبواباكانت البحث 
البحثإجراءات العنصراكامن: 

أحلمن العديدة الأفكار من لملمة الصحيح التقليم فن ; يمني وذلك 
والوسائلالموصؤع، قضايا وطرح العرض، كيفية فيوصح الخفيفة؛ عن الكشف 

وطرقه،يبدوالبحث، بحيث الطالؤبة، النتائج إر ليصل الباحث سمسلكها التي 
المعالم.واضحة ووسائله 

الوصفي؟المنهج هو هل ت عليه يسير الذي النهج نؤع لتان بالتحديد وكذلك 
بينها؟أوالخامع أوالأستنباطي؟ الاسقرائي؟ أو 

السابقةالدراسات العنميراياسع: 

العلمأهل ماكتبه عرض وتحني الخطة، عناصر من عنصرارئيسا تعد فهي 
أوببعضذاته، البحث ق إما وحديثا، قديما البحث موصؤع ق والاختصاص 

جزئياته.

تيلي عبرما ههتا وسيكون ؤيتشعب، يطول الشأن ا هن. ي والكلام 
عرضهاوحن المساقة، الدراسات لفحصي امة؛ الساليراسات أهمية - ١ 

العظمى،بالفائدة ونتائجه وبحته، الباحث، على تحول كبرى أهمية ودرامتو.ا 
يلي:فيما الأهمية تلك إجمال ويمكن 



٦٣ائهلأهةنياسئ،اص 

السامون.الباحثون فيها وير الي الأخطاء ق الوقؤع الباحث تحنب أنها أ. 
توقية.مدراسة درت الش الأبحاث تكرار عن يالباحث تنأى أنها ب. 
العلمي.مشروعه بتاء على الباحث تساعد ج. 

منالكامل حظها تل لم الش الخوانب تطؤير على العمل على تعينه د• 
السامة.الدراسات 

الصحيح.الهلؤيق تحو الباحث توجه السامة الدراسات ه. 
والمراجع.الممادر بكيرمن تميم و. 
العلية.البحوث  jlj؛العرق التكامل على تع؛ن ز. 

بحثدون حاصرة معلومات تقدم لأنها والوقت؛ الخهد الباحث على توفر ح. 
تحصيلها.سبيل ق عناء أو عتها، 
منه.فائدة لا ما طرح على نمن محل. 
المنهجيةلوك سعلى تعينهم فهي الخيل؛ للباحمحن إلمام مصدر ا أنهي. 

السمابقون.الباحثون بدأها الي الدراسات إكمال على وتساعدهم ، الصحيحة 
قدراتهيرز أن سمملحر السامة للدراسات عرصه حلال من الباحث أن ك. 

والعرق.العلي، الضج دليل وذلك والموارنة، التحليل' 3، العلية 
الحعلةقبول على يعن ما أعفلم من السامة لااا.راساأت العرصن حمن أن ل. 
العلمية.الأقسام لدى 

حطواتهناك ت وعرضها السامة اناوراسات إفع الإجراثية الخهلوات ٢- 
يلي:فيما تلخيصها وممكن الشأن، هدا ق بها الهيام من بد لا 





منالموصؤع ق التطور مدى توصبمح مع ، العكس أو ، الأحدمث، إر الأقدم من 
للبحث،صالحا ذلك يعد المقترح الموصؤع كون ومدى معينة، زمنية مدة حلال 

ذلك.تستحق إصامحة وفيه 

:وهى أحرى، خميقة وهناك السابقة، الدراسات عرض طرق من ؛ ٠^٠٥فهذه 
السابقةللدراسات فيها الاستعراض ؤيكون الموضوعات: خميقة الأحد و. 

المذكورة.الدراسات ق الموضوعات تشابه مستوى على مبنيا 

١ات والدراسدراسته ببن التشابه أوجه الباحث يب؛ن أن ز•  ؤيوضحبقة،  ١١
عالمية.إضافة يتضمن حديد من يه سيأتي ما 

منها;عدة بأمور ذلك ؤيتسنى 
يعرضهاوامم—ا السابقة، الدرامسات ق القصور أوجه ببيان الباحث يكتفي لا أ- 
تميز.من فيها ما ويداكر قصور، من فيها ما فيذكر الدراسات، لموضوعات طبقا 
حولمحتمعة الل.راس_ات تلك أوذكرت قالت ماذا اهتمامه؛ محور يكون ن أ- 

البحث،؟عناصر عتمرمن 

وهلكتبوا؟ الذين عدد وكم الحتاصر؟ تلك ات الدراسسهذه كتبت ف، وكي 
محتمعةالدراسات هذه عالخمت وهل أومتعارضة؟ أومحتلمة، متفقة، آرازهم 

أوأنهاالموضؤع؟ هذا ق أحرى لدراسة محالا لأتيع بحورة المشكلة عناصر جم.ح 
بصورةعالحتها أنها أو عناصرها؟ بحض عالحت أو القصور؟ من بشيء عالحتها 

خاطئة؟نتائج إر أدت مهالهلة بماهج أو أوواهية؟ وافيو، 
منلمشكلته تتهلرق لم السابقة الدراسات تلك أن الباحث يثين لذلك وطبقا 

بحاجةتزال لا الدراسات هن.ه ق جوانب، هناك وأن ه، نفالمنهج أو نفسها، الناحية 
للحث،.



بقة ٧١الدراّسات نمد يقتمر بألا وذلك السابقة؛ للدراسات النقد شمولية ح. 
معينة.ناحية على 

الوصؤع؛يلائم وما ة، الدراينؤع بجب الواحي لحمح شاملا يكون وإنما 
علىتشتمل لم السابقة الدراسة عناصر تكون كأن انحتوى؛ نقد ٠ النقي. يمل بجث 
الدراسة.تلك تتتاولما الش الهمة الموضوعات بعض 

نقدؤيشمل ، السابقة الدراسة عليها سارت الش المثهجمة نقد كدلك_ ؤيشمل 

أومتهجي، حتفأ بب الياحث، مع يتفق لا فقد التائج؛ ونقد المداقية، 
وعرضها.البيانات تحليل أول موضوعي، 
منليس إذ هادفة، نتائج من اثمراسات تلك إليه أدت ما _كدلك_ ؤيشمل 

باتحاسن.الإشادة شأنه من بل والمغامر الأحهلاء على الوقوف القد شرمحل 
المختارة.للدراسات المفصل الممل العرض أسلوب عن الابتعاد تل. 
الثانؤية.المصائر من الأحد دون الأولية مصائرها من الدراسات أحذ ى. 
والممسيرالتعليل على السابقة الدراسات على التعليق التركيزي من لابد ك. 

المتناقضة.أو المتشابهة، للتتائج 
منمنها يفيد أن السابقة للدراسات استعراضه حال يراعى أن حث باليا بجن ل. 

تلكي الخهد عناء من وإراحتهم إفادتهم، فيمتتعر الساحشن؛ من بحده يأتي 
السائقة.الدراسات 

هل،هق شائعة أحaلاء هناك وعرضها: السامة الدراسات قراءة ي أخطاء ٣- 
ومنها:تفاديها، يهم وبحسن الا•>ث٢ث، بعض فيها يقع اياب 
لما؟دقيق فحمى دون السابقة الدراسات مراححة ق العجلة أ. 



اثغلأساتنياسثااسسم

قدثغرك عليه فتح وربما منها، الإفادة ذرصة الباحن، على يفوت مما وهذا 
سيقيمه.مقترحا كانت إن حطه رد ق سببا تكون 

الماجستيررسائل على كالاقتمار الدراسات من مع؛ن نؤع على الاقتصار ب. 
فحب.العلمية انحلأت ق انحكمة البحث أو فحسب، الدكتوراه أو فحسب، 

أوكليا بموضوعي مباشرا تعلقا لما أن 'طالما حميعا ينظرفيها أن بالباحث واللائق 

جزمحأ•
ما،ة دراسعن وافيا عرصما الباحث يقدم فقل العرض؛ بجن المبالاة قلة ج. 
ذلكفيكون محكمة؛ صياغة ذات متسلسلة منهلقية بصورة عرضها بجن لا ولكنه 

الكمال.مررحة عن العرض نزول ق سببا 

بميلكقام قد يكون أن دون ^■^^٧ المتايعة وجه على دراسته الباحث بناء د. 
ه.ينف

صحتها.من تأكد دون بها والوثوق ' البحثية نتائجهم ل للثاحتا^ن التسليم ه. 
مماوهذا السابقة، بالدراسات المقترح أو الحديد البحث بربط العناية قلة و. 
منه.الإفادة وقلة الحهد، صيلع إر يودي 
أوأصحابها، جهود من التهليل السابقة الدراسات عرحس صرورة من ليسّرإ ر. 

حهلتهعلى المaللح^jا إقناع يؤيد عندما بعض صنيع ل كما 'آرائهم تسفيه 
وجئته.بجته، يجدوى 

بفضلهموالسايقة الفضل لذوي معترفا منصفا، يكون أن بمه اللائق وإنما 
بقتهم•وما 

علىمبنية هادئة علمية ارة بعبفلتكن استدراك. أو ملحوؤلة، ثم كان وإن 
والبرئن؛الدليل، 



اث؛هلأه|ةهماسثااسي

بها،الأخذ من للباحث لأبد الش والملحوظات الإجراءات من حملة فهده 
السابقة.للدراسات عرصه حال ومراعاتها 

منالمدق ما ت ه نفالباحث يسأل أن النهائية_ _وهوانحصالة ذلك ق والمهم 
تؤيدوكيف يديه؟ ، jwالذي البحث مموضؤع علاقتها وما الدراسة؟ تلمك إدراج 

إليه؟سيصل ما تعارض أو 
بهواضح ارتباط هناك كن فان الميض؛ البحث بوال يؤيط ذلك وكل 
الدراسة.إدراج الطرق إعادة فالأفضل يكن لم وإن فحسن، 

إرالسابقة الا.راسات قادّته كيف الباحث يوضح كله ذلك من وانهللاقا 
لنتائجاسادا دراسته تعد وكيف المقترحة، دراسته هنها ستطلق البداية 

السابقة.الدراسات 

للخطةالراجعة كثرة ثالثا: 

مرةكتابتها محرد يكفى لا إذ فيها؛ الطر وكثرة ونشازيبها، يتعاورها، وذلك 

لما.أومراححة إعاو.اد أول عند نهائية تكون أن يفترض ولا واحدة، 
علىوالحرص حولما، القراءة وكثرة ا، الفلرفيهإدمان من بد لا بل 

وحولوالحذرمن بناءها، يوهى ما ونحنب أجزائها، وترابهل إحكامها، 
فيها.الفجوات 

الخهلة،تلك بناء الباحث وأحكم أودكتوراه ماجستير، حهلة فإذاكانت 
ينتميالذي العلمي القسم إل فليقدمها أفاكارها وعرض صياغتها، وأحسن 

تقل•أن رجاء إليه؛ 
فيصابردها؛ عليه يكتر بحيث التقاول؛ ل يفرط أن له ينبغي لا ولكن 

انحاولة.وترك اليأس أوربما بالإحباط، 



اثغلأساتنياسثاام

أورد.اعتراض ثم كان إن نظره وجهة إبداء بحاول أن عليه بل 
حجة.وقوة وأدب، بلطف فليرد منه طلب أو ذلك، له ني تفان 

فليكسبالدراسة غيرجدير موص—وعه وأن أوهى، حجته أن رأى وإن 

منْزيد إر سبيلا الأور تحربته وليتغذ آخر، موصؤع عن وليحث الخيرة، 
والقوة.الدقة 



ائهلأساتنياسثاسسم ٧٠

لسقالطؤيقةاممهيم السادة 
ينبتحمع الش هنيقة أن الحديث العصر ق العلماء يحض اكتشف 

عنللبحث بل والالوسائل أفضل هى والأستاحية الأستقرائية : الءلريةتتي 
تالخمائق 

والوقائعالخزئيات، كافة حمر تتهللب وحدها الاسقراتة أولا؛ 
بمددها.عام حكم إعaلاء ثم ظواهرها، ودراسة وفحصها، 

قانوافرة المعلومات تقليم عن عبارة وهي الأستتاجان: الطؤيتة ثانيا: 
والحلول.بالمقترحات تزوده صحيحة نتائج الباحث منها ليستنثعل ٠-*؛؛^؛ قالب 

بأنيقضي بها والأحد الهلريقت^ن، ، jruتحمع التي هي الحيية الطؤيتة : ثالثا 
التالية؛بالأمور الباحث يتصف 

دليل.عليه يقم لم ما شيء لأي التسليم عدم - ١ 
الواقعمع يتحامل أن ٣- عيرمتحيز متجردا يكون أن ٢- 

المتجانسة.عن يفتش بل الشاذة، بالوقاغ يهتم ألا - ٤ 



٧١

اصرفاهلهاؤوسائل 4هطدراسث،، عقرة؛ السأأةاسدة 
مصادرالبحثأولا: 

أهممن تعد دراسته ق الباحث عاليها يعتمد الش العلمية اكسادر أن ؤيب لا 
أوصادقة، معتمدة مصادره فإذاكانت وجودته، البحث صحة تقدير ق القاينس 

العلية.وقيمته وزنه للبحث صار نادرة محلوؤنات كانت 

تقسميرن إل اكادر العالمي البحث علما، م ويقهذا 
ما.موصؤع عن مادة بجوي ما أقدم وهي؛ ٠ أساسة مصادر — ١ 

اكادرعلى مادتها ق تحتمد المي وهي ؛ -الراجع- ثانؤية مصادر ٢- 
التلخيص.أو التعليق، أو النقد، أو بالتحليل، لما فتعرض الأول، الأساسية 

الصادرعلى التعرف وسائل ثانيا: 

مافبقدر ونحاحه؛ البحث لصلاحية الأساس المقاييس أحد اكادر توافر 
مؤعومومشاهد، ومحلومحل، مهلثؤع من متنوعة مصائر من للبحث يتوافر 
والعكس.والارتياح، الاطمئنان، يكون 

توافرمن الباحث اطمئنان حلال من الرحلة هده أهمية على الوقوف ويمكن 
البحث.موصؤع حول بالدراسات وإحاطته به، يقوم الدي للبحث الصادر 
ةالمارّطول مع الباحث يكتسبها حبرة اكادر على التعرف إن ثم 

بالبحوث؟والاشتغال 

التالية;الوسائل من البحث مصادر على التعرف فيمكه للبمدئ بة بالمأما 
علية.هيئات عن الصادرة العارف ودوائر العلمية، الوسوعات - ١ 

العلي.النتاج ينثر تهتم الش المتخصصة العلمية الدوريات ٢- 



ااغلأهةضاسق(اسي ٧٢

الخامعية.والرسائل البحوث ٣- 

زاده،كبري لطاش المعادة( )مفتاح مثل الخعمة; الصادر مدونات ٤- 
حليفة.لحاجي الفلنون وكشف 

اعتمدوها.الكب المصادر بذكر مؤلفوها يهتم الك، العلمية الكتب ٥- 
ومحهارسها.المكتبات، بطاقات ٦- 

بالتسهيلأت.علم على فهم المكتبات أمتاء ٧- 
المصائر.إر الإرشاد ق ودوره العلمؤب، الشرف ٨- 

العلمية.الحامعاتوالمؤسسات إرمواير الرحؤع ٩- 
ونحوها.البحث محركات من الحديثة التقنية وسائل - ١ ٠ 

حوله.يستجد وما العالمي، بالبحث بالاهتمام المعروفون الباحثون - ١ ١ 





٧٤

يص يؤيد u أوقولان إشارات الداخلية الكب أغلفة ق يضع أن ٣. 
ملكه_.اذاكاث -خصوصا 

إلها•يرجع م داحلكrه منه النقل يؤيد ما عنوثه • ٤ 
ستوعلىولم يضعها أن أوبعد البحث، حتلة بوضع يقوم أن قبل هدا 
سوقها.

لبها،ومهلل ومباحثها فمولما، ووضع بتثؤيبها، وقام الخهلة، عمل إذا أما 
يتهالكي ايادة؛ لخمع طردهمة فهناك - إليها ينتمي التي جامعته من وملت 

البحث.ق للشرؤع ذلك بعد 

مسائله؛من أومسألة البحث، مهيالب من مهللب إركل يعمي أن ذلك ومن 
أوالمعللب ذلك عنوان من إلا فارغة الصفحة يترك ثم صفحة، رأس ق فيضعها 
أوالبحث، معنالب من معللب عنوان حاملة صفحة كئ فتكون المألة، 

*َ  ء

واحد.ملف ق حميعا الصفحات تلك توصع ثم ائله، م
قأوإحالة نقل فيضعكل مل؛ من جمعها الش المادة إل يأتي ذلك ويعد 

له.اللائم المكان 

مادّةحول قرأ فكلما تمر؛ يوهكن.ا المسألة، بعنوان أو بالتعس؛ ينقل أن وله 
المائل،أو المهلمالب عنوانات نحمل الني الأوراق تلك من موصعه ق دونه بحثه 

والصفحة.الخرء إر بالإحالة يكتفي أو 
المقروءذلك حدوى ورأى بحثه، مادة حول شيثا قرأ فكلما يستمر؛ وهكد١ 

المعلمالبعنوانات تحمل اش الأوراق تلك من موصعه ق دونه - البحث ثراء إي 
والسائل.



٧٥ائهلأهةنياسااتم؛ 

منمطلب إر يصل فلا البحث؛ كتابة ق شرع ا،يادة جمع من انتهى وإذا 
منهافياحد عينيه؛ أمام أوأغلبها العلمية والمادة إلا المائل من أومسألة ١لaلالب، 

وهكذا.آخر، موصع إل يشاء ما أوينقل ، يشاء ما ؤييع ' يشاء ما 
إليه.الخاحة يرى ما ذلك إر يضيف ثم 

كتابةعند مربحة ولكنها ما، نوعا البداية ق مضنية تكون قد ١لهلريقة وسه 

والنيادةوصياغتها، لتدؤيتها مستجمع والدهن حاصرة، المائة تكون إذ البحث 
عاليها.





٧٧ا1غلأْةهماسص 

قأوتعقيد التعبير، ؤ( ، صعق؛^aj j_4الأصلي النص إذاكان بجن وهذا 
عنللنقل يلغ ثم يكن لم إذا خمومحا بالأفكار، إ-حاءلة أوعدم ، الأسلوب 

يالتمن.المصدر 

أوكامل، موصؤع تلخيص إل الباحث يعمي بان وذلك ت التلخمى ت ثالثا 
الاحتفاظمع الحاص، بألؤيه فيصوغها ، الصفحات من جرءا شغلت فكرة 

لفكرة.يا 

الربعأو الثلث ضوار إر النص عبارات تقليص ؤيعني الاختصار؛ رائعا؛ 
واستعمال، نذلر٠ ووجهة ، المؤلف بأسلوب الاحتفاظ ْع حل.ا، مركزة ؛خميقة 
غالبا.عباراته 

بكلمةوالرابعة والثالثة الثانية ؛ الخالات ق —امش المق الإشارة وتكون 

)انظر(أو )راجع( 
ذلك.إر تحتاج الش للنموص والتعليق والتحليل، ، الشرح ٠ خامسا 

النص.واقتباس الشرح أو أوالاختصار ال؛تلخص بعن الجع سائسات 
نص،أو رسالة أو كتاب مضمون باجمال وذلك ؛ العؤيصة الخهلوط سابما؛ 
٠للتفاصيل ذكر د.ون عليها القارئ تصيف مصي رئيسة؛ عنوانات ق ووضحها 

:يلي ما مراعاة من فيها بر لا السبعة الأنولع هاوه وكل 
الاستشهاد.أو الصرر إل الإشارة يخميق البحث ق نقطة كل توثيق من بر لا - ١ 

صالحةمواد حن.ف إر مضهلرا ه نفبجد عندما ينزعج ألا الباحث على ٢- 
الإشارةويمكن أحرى، بأمثلة أيدت قد الموصوعة والأفكار التقاط أن مادام جيدة 

إوماطرح•لمامس اق 



٧٨

•له صروره مالأ على الابماء بب باهمها تفقد اليحويس، كسرمن  ٠٣

دقيقعلمي، بحس حذفه يمكن ما وحيف العلمية المادة اختيار أن الخلاصة؛ ٤- 
النتائجواستخلاص الموصؤع، حول الدراسة استيفاء و القراءة، استكمال يعنى 

•المستفادة 

عليهؤيبقى للكتابة؛ وعمليا وفكؤيا نفيا مؤهلا الباحث يصبح وحينئد 
والمتهجية.الفتية بالخوانب الاهتمام 



٧٩

اصوصاقتباس هفوة: اماست السألة 

الاختصاص؛نمس ق \لآخوين بحوث على الاؤللاع يفرض العالمي البحث 
اقتاماتعلى موصؤع أي ق العالمية اليابان تحتوي أن _إذ[_ ضيأ فليس 
الباحشن.وإضافات السايقيرن، وكتابات ، العالماء مؤلفات من متقولة 

السلف.أنحره ما يكمل الخلص إذ فرلغ؛ من يبدأ لا الباحث إن ثم 
تيقفون الاخؤين أعمال من الاقتباس إزاء والباحثون والعلماء 

منمثلهر - نفلره ل - وأنه ، فضيلة الاقتباس ق يرى لا من موقف أحدصا: 
عديدة؛أوراق أو كامل، لفصل النقل كان إذا سئما لا التأليف ق الضعف مذلاهر 

.الهلؤيلة الاقتثاسات ( jroالباحث شخححة تحتفى بحيث 

بالأفكارالتامة والمعرفة الواسعة، القراءة دليل الاقتباس أن يرى من الثاني: 
القارئ.ثقة به ينال مما وذلك والخويثة، القدممة والبحوت 

-عرضه وأسلوب آرائه ق تفلهر كما - الكاتب شخعبة هوأن ت الوسط والرأي 
١البحث موضوعات ق ولمحها ، واقتباسه نقله، ءلريقة ق _كدلك_ تتجلى 

منيعد المناسب المكان ق المناسب الاقتباس أن على متفقان الفريق؛ن وكلأ 
الكاب،لأمهارة 

إذاكانأن - إحساسه وسدة وذوقه، الباحث، ألحية على يدل مما وإن ا هن. 
حيثمن به يبدأ ما ملائمة ينقلرق أن بحته ق إيرادها ويؤيد نقول عدة أمامه 

عيرمتتنافرة الحمل تبلءو لا بحبث الكلام، حرمحى مع اتساقه حسث ومن الأهمة، 
نسة.٠^^١ 



اتم؛اسه ي اثخلاهم 

إامموامشعمة ال،،دأأةاسسة 
أهميتهاأولا: 

كاتبها،على بها يحكم الش المهمة الخوانب أحد العلمية الرسائل ق الموامش 
.للتاقدين الأول المسك وهي 

حيثمن واحد منهج واليرعلى الامحلواد، من ذلك ق للباحث بد لا ولمذا 
قالخال وكيلك ، العكس أو ثانيا، الكتاب ثم أولا، المؤلف ذكر 

منحزءا تعد لا التي الاستطرادات من المس -تجيد الموامثر من والغاية 
٠الثحمل 

البامس.مكانه وبعضها ، الرسالة مآن مكانه المعلومات بعض إن ثم 
للبحثالأساس بالأفكار مباشرا اتصالا متصالة فكرة أي أن ذلك ق والمعيار 
المامس.فموضعه جانبيا اتصاله وماكان ، المس فموضعها 

منأو إحالة، من صفحاته من صفحة غنلو أن العالمي البحث ق ينبغي ولا 
أكثر•أو هامش 

وهوحلومنأوصفحات صفحة تمرعليك أن العلمي الثحث، ق ؤيقبح 
مقبول.لمؤخ إلا والإحالأت الموامش 

اثهوامسوظائف ثانيا: 

أصحابها.إر ونبتها ، المقتبسة النصوصر تومحق — ١ 
بالبحث.لاحقة أو سابقة ألة ثدكرمعلى القارئ لتنبيه اغناذها ٢- 
وسرحها.القاهل بعمر لتوضيح استعمالها ٣- 

بالرحؤعالقارئ ؤيتصح بالمعلومات، غنية أخرى مصاد.ر إل الإشارة - ٤ 
إليها.



٨١مؤ الخلاصة 

البحثق وملكته التهميس طؤق ثالثا؛ 

عليهاير اليمتحن التي ١^^ اختيار وللباحث طرق، ثلاث للتهميش 

توهي 

فصل.كل نهاية ق التهميس ٢- الصفحة. بأسفل الموامش تدؤين - ١ 
متللأ.رقما واعطازها أوالرسالة بحث كل نهاية ي الموامس تدؤين ٣- 

بنهايةإما ؛ ثلاث إر تعود التهميس طرق إن ت أحرى بعبارة يقال أن ويمكن 
الرسالة.أونهاية ، فصل كل أونهاية صفحة، كل 



ائ؛؛لأهةضاسقااتمؤ ٨٢

والمإو1ثيياممقل!اه المادرهإLJ تدؤين ث دسةاعفوة L،Jاالسأدة 
يلي؛كما ذلك ق القول وخلاصة 

فأيالمؤلف؛ م اّإر يكون وقد الكتاب، اسم العزوإر يكون قد - ١ 
إرانمزو كان وإن الاطراد، يشرمحل علميه حرج فلا الباحث بها أحذ الطريقمث 

قدإذ أشق؛ شهرته أو اسمه حيث من المؤلف إر العزو إذ أيسر؛ الكتاب اسم 
الغالب.ق فهوثابت الكتاب؛ بخلاف اسم، من يشتهربأكثر 

اسمت كاملة الكتاب يدكربيانات مرة أول مصدر أي إر الرجؤيع عنتي ٢- 
ؤيمالأحدهم اسم فيذكر محموعة كانوا وإن المؤلف، واسم كاملا، الكتاب 
وزملأؤ٠.يعدها: 

الشر.ودار وتاريخها، الهلعة، يذكررقم كما 
فانهبيتهما فاصل دون أحرى مرة واحد مصدر من الاقتباس يتكرر عندما ٣- 
ب-تيما ولوبعد ه( نفالمصدر ) كلمة - والخوان المؤلف اسم من يدلا ء يدون 

.؛ن، الاقتباس

فاصل.دون واحدة صفحة ق الاقتباس تكرر إذا يكون ذلك أن آخرون ؤيرى 
والثانيالأول الاقتباس ، jruومحصل ، واحد مصدر من الاقتباس تكرر إذا ٤- 

الأنتن:الطريةت\ن أحد على يدون الثاني فان آخر؛ مصدر من اقتباس 
رقميدون ثم ه، نفالمصدر كالمة تدون ثم ، فاصلة ؤبعده المؤلف، لفب أ- 
عنوانثم أولا، المؤلف اّم يدون - ب فاصلة. بعد الصفحة ثم وحد، إن الحزء 

فالصفحة.، الخزء ثم ثانيا، المصدر 



٨٣

يذكرفانه الولف ثم - أيمر وهي - الكتاب ذكر  iijjlajيأخذ الباحث كان وإن 
وهكذا.أولا، الكتاب اسم 

^آخرمعير الولف لمذا يرد ولم لولف، مصدر على الباحث اعتمد إذا ه_ 
إحدىعلى المعلومات تدؤين يتم فانه منه الاقتباس تكرر وقد البحث، حلال 

التلرق.

الصفحةرقم ثم وحد إن الخرء ورقم المؤلف اسم بتدوين يكتفى أ- 
وحد،إن الخرء فرقم محتمرا، الكتاب عنوان ثم المؤلف، اسم تدؤين ب_ 

الصفحة.رقم ثم 

)العنوانلكلمة اختصارا _( - )ع الرمز كتابة ثم ، المؤلف اّم تدؤين ج- 
السابق(.

أولابالكتاب تبدأ التي الثانية بالعلريمة الأخذ عند الكتاب اسم ذكر أويتم د- 
انفا.هوموصح كما 

بالإضافة- ينبغي واحد لمؤلف أكثر أو ممدؤين على الباحث اعتماد حالة ي - ٦ 
مأيهما من بين المصدرولومحمرا؛ عنوان تدؤين - المؤلف اسم ذكر إر 

فالصفحة.، الخزء ثم ، الاقتباس 
كتابعنمن بجثه ق نمل ثم أولا، الكتاب اسم تف-يم بهلؤيقة أخن. وإذا ٧- 

فتحكتاب من لونقل الأخركهّا عن أحدهما تميير من يل فلا الاسم ق مشايهتن 
ومولاه.الكتاب اسم فين"كر حجر، لابن الباري وفح رجب، لابن اياري 

محمن)تحقيضن محلبع قد الكتاب وهذا واحد، لمؤلف؛ كتاب من نقل وإذا - ٨ 
أحع.هماهمحار فانه 



٨٤

عنواحدة كل الماسن ق يميز فانه حميعا يهما الاستعانة إل الخاجة رأى وإذا 
ص

والعزومنها، الاقتياس عند الصادر خلالما من تدون طرق فهده وبالخملة 

إليها.

قالخامعات وقواب الحث، طرق اختلاف بجب ساع تلك ق والخلاف 
ذلك.

البحثخلال عليها الاستمرار الهلرق هده من خم؛قة اختيار لدى المهم ولكن 
الاطراد.صفة الح.ثا ليكس، دائمة؛ بصمة 



٨٥الغلأط<نياسث(اسسم 

الذيالعتدل محالامحتاس الشأن، هذا j ذكره مضى جماع.U القواعد وهذه 
منالامحماده لكمة ضوايهل وهناك ، مقبول ملغ الباح.ثا شحعة به تجلى 

توهى سليمة علمية و3!لروقوة المقتة النصوصر 

بدايةق صضٌبن فوبن ت أقواس ( jrvjنصا ة المقتبالفقرات وضع - ١ 
•نهايته ق ومثلهما النقل، 

الباحثمن أوكان المحن، دون الفكرة على مقصرا الاقتباس كان إذا ٢- 
فانه- أوتعلمق اختصار، أو لم_ا، أو ' لفكرة أوتلخيص صياغة، إعادة 
الذيالمصدر بعدها يكتب ثم انقلر( ) أو راجع( ) بكلمة بالمامثن إليه يشار 

.منه اقتسى 

بجريالض النصوص عن والتحليلأت الشخصية، التعليقات تمييز بجن ٣- 

أوالأول الكلمة قبل شرطة بوضع وذلك القارئ، يكتشفها بجيث اقتباسها 
العبارة.نهاية ق أحرى 

تصححيم ، أخهلماء على مشتملة ولوكاثت هي، كما المقتبسة الفقرة تنقل - ٤ 
المامثن.ق الأخطاء 

س١قتهلاعها س والحذر يتفصيلاتها، ة المقتثالفقرة نقل صحة س التأكد ه_ 
أويشوهها.، يغيرالفكرة بما أصلها 
يدونفانه مجهولا أوكان الكتاب، غلاف على المزلف اسم يذكر لم إذا ٦. 
١يجهول(( المؤلف )) ت كلمة المؤلف اسم مكان 



اسئراتمؤمؤ الخلاصة 

تقومأسماءها فان الشركات أو العلمة ا،لوسات إنتاج من المدر إذاكان ٧- 
مقام

اسمذكر فينبغي واحدا لقبا بحملأن مؤلفان الكتاب اليف على تعاون إذا ٨- 
اللقب.ثم ، لمماالأول الاسم بتدؤين يكتقى ولا ، منفردامنهما كل 

أومنأسماء ذكر عند - أوعلمية كانت ومحليفية - الألقاب إلغاء - ٩ 

دلإ.لدلك إذاكان إلا ههم والاقتاس الفل بجرى 
قيراعى فانه الواحدة للفقرة عديدة ذكرمحادر الضروري من إذاكان ١ ٠ 

.وفاة مولفيها أسبقية تدوينها 
المحلوطا أو مفقودا عنه المتقول الأول الصدر إذاكان المتاخر المصدر يدون - ١ ١ 

لجوانب على المتأخر المدر احتوى أو عليه، الحصول من ال؛احث يتمكن 
الممدم.المصدر يتوفها لم البحض، 

علمى،ترف ذلك لأن طبعها؛ م الش المخهلوطات إر الإحالة ترك ينبغي - ١ ٢ 
غفلأونقص فانية، منيي المخهلوط إيراد ل إذاكان إلا تشح، نؤع يكون وربما 

التحقيق.ق عنه 

•الديهثة المعلومات توثيى الضروري من ليس - ١ ٣ 
أنأمهلردون ة حمعلى ينيد طؤيلأ نقلا الباحث ينقّل أن بجن لا - ١ ٤ 

كاملا.إيراده إلا بجن لا نقلا يورد كان معقول لسّوغ إلا يتدخل 
هيكما وترسم المحق، من تثب الكريمة القرآنية الأيات توثيق عند - ١ ٥ 
ُبنمحصورا الأية ورقم المسورة، اسم المس ق ُعا-ها ؤيدكر الصحف، ق عليه 

قوستن•



AU

المامسو وتحرج اهوامحى، بن تحمر النردفه الاحادلثا تويق عند — ١ ٦
منعليها وبجكم انيد، والموالمن، كالمحاح، المعتثرة الحديث كتب ْبن 

أحدهما.أو المحيحن ق تكن لم إن العلم أهل أقوال خلال 
اقتبسأو المابعن، أو المحابة عن مأثورة أقوالا الجاحد أورد إذا - ١٧

مظانها.من ويخرجها قائليها، أسماء يذكر فإنه ذلك على تشتمل نصوصا 
أويننلمستشهدا، الباحث يوردها أشعاركان البحث ي ورد إذا - ١ ٨ 

منويخرجها قائليها، إل بها ينفانه الأشعار من شيء على تشتمل نصوصا 
للشاعريكن لم إذا أحرى كتب أومن ديوان، له كان إذا أولا الشاعر ديوان 

أوأكثر.مصدرين من البيت يخرج ثم الديوان، ق البيت بجد أولم ديوان، 
المسامشق يتمه فانه العكس أو عجزه، دون البسي صدر المس ق ورد وإذا 

ومحإلقا'م

ص—اح.باأن يبن فانه كتائب، أكثرمن شاعرق من لأكثر الثيت، لم، وإذا 
وهكذا..لفلان به نالفلاني الكتاب، 

تبينار تحتاج الش المس ق الواردة والمصهئالحات ة الغريب_الكلمات - ١ ٩ 
منها؛ينقل الي الكتب ؛ ذلك، ق ؤيراعى اؤتالة، بدون المامش ق تشرح وإيضاح 

كمشكلالقران، غري._ج أوكتب، التفسير، إركتب، ربع آية ز الكلمة كانت، فان 
والقناتر،الوجوه أوإركتس، الأصفهاني، للراغج، أوالمفردات قتيبة، لأن القرآن 

الحوزي.لأن النواظر الأعتن، ونزهة للمدامغاني، والفلائر كالوجوه 
ضبكتب وإل الحديث، شروح إر رجع حديث 3، الكلمة كانت، وإن 

١وعر٥ عثده لأبي الحدلخ■، كغريهءت.ا الحدمّّ—، 



اثمحلأهةنياساالءاسم ٨٨

عمومااحم والعاللغة كتب إل رجع أونحوه ثعر بيت ق كانت وإن 
واللسان.كالقاموس، 

وهكذا—فارس لابن اللغة مقاييس معجم وأجمعها أحنها ولحل 
أوعلميا ممطلحا كان وإن الفقه، كتب إر رجع فقهيا مصطلحا كان وإذا 
والكليانللمجرجاني، كالتمفات بذلك اعنسن التي الكتب إل رجع فلسفيا 

وهكذا...للكفوي 

وغمها؛والنحو، القراءات، كتب ؤ، ترد الش اكتللحات ق ذلك مثل وقل 

فتها•الفن أهل إركتب والرجؤع بها، الصف فيحز 
يقمرمعناها،أن وبمن كتثها، من Jخمثج الانى ق الواردة الأمثال  ٠١٩
الكلام.مس ق إيرادها وسبب 

أومنالباحث، إنشاء من كامن سواء مشكلة كلمة البحث ؤ( وردت إذا  ٠٠٢
يثكل.لا حتى بالشكل؛ صثهلها بحسن فانه نقله 



اهءلأصةهماسقاممس

طرةثاسةطلإمرالسة

:يلي ما ذلك فمن وإساغته؛ فهمه، على وتعتن البحت، يجمل الفنية فالأمور 
شأنهامن إن إذ صحيحا؛ استعمالا واستعمالها ، الإملاء قواعد مراعاة - ١ 

المقصود.وبيان الحمل، فهم على القارئ مساعدة 
تلكفقدان إر يعود التراث يعتوركتب الذي والغموض التتعقيد وكثيزمن 

ونقصا.خللا يعد تركها لأن الترقيم؛ علامات إغفال بالباحت بحن فلا العلامات؛ 
ونحوذلك.الصفحات، وترقيم الصف، وكيفية الحرف، بنؤع العناية ٢- 

هومعلوم--كم-ا الرئيس فالحنوان البحث؛ عتوانات كتثابة بaلريقة العناية - ٣ 
داخلية.صفحة أول وق الخارجية، الصفحة ق يكون 

تمهيد،من إذاكان فالبحث البحث؛ نهمع باختلاف تحتلف الأخرى والحنوانات 
ثمتمهيد: هكدا: فيها ؤيكتثب بالتمهيد، خاصة صفحة وصع فيحسن وأبواب 

أومت؛لالب.مباحث، تحته كان إذا خصوصا التمهيد عنوان يذكر 
يكتب:ائل أوماومهنالب، مباحث، تحته كان وإذا 

ائل:مثلاث أو مءلالب، أو مباحث، ثلاثة وفيه: 
وهكاوا...١..... الأول: المهللب أو المبحث 

صفحةق الباب عنوان التمهيد بعد فيوصع أبواب؛ من البحث كان إذا ثم 
وعنواناتها.الفصول تذكر ثم الفصول، من وكذا كذا وفيه: ويكتب: خاصة، 

.....الأول: الفصل 
باب.Jلكل وهكدا البواقي، وهكذا 

وهكنوا..المباحث، وتذكر الفصول، فتوصع فصول من البحث كان وإن 
الفهارس.أسماء وتذكرفيها الفهارس، قبل خاصة صفحة توضع وهكذا 



املأساتنياسهص

اسقض الواردذكوص والبلدان الإعلام تربمية عفوة؛ السألفأارتا،،مة 
صلةلمم ممن لغ؛راكهورين تكون أن البحث ق الأعلام ترحمة ل بحن 
-عنهم افه رصي - كالصحابة للمشهونن يترجم أن _إذا_ بحن فلا بالبحث؛ 

الأعمارنتى ق الإسلام ْشاهيرعلماء من ومحوهم ، الأريع_ة وكالأئمة 
والأممهار.

مصنفاته،وأشهر ووفاته، ومولده، اسمه، يذكر أن لعلم ترحم إذا وبحن 
إطالة.دون تميربه وما 

علماءمن كان وإذا مرض، عن يقل لا ما إل ترجمته ي يرجع أن وبحن 
المذهب.ذلك علماء بهلبقات تعنى الش الكتب من له لوترجم فحثيا المذاهب 
للنحاة،بالترجمة عنت التي الكتب من له يترجم أن فالأول نحؤيا كان وإذا 

وهكذا..

كالحاقفلشهرة وله علمم، اسم الباحث أورد إذا أن ذلك من ميب هو ومما 
تهللقوأمثالما الألقاب تلك لأن به؛ يحركح ما يذكر أن الإسلام شيح أو مثلا، 
لعلماللقب ذلك فيها اشتهر بيئة ق كان إذا الباحشن بعض فيفلن ضين؟ على 

الأمصار.جمح ق الناس عند معروف ذلك أن - الأعلام من 
علىألقابا يطلقون مذهب اع أتبأو أوطائفة، قوم، كل إذ حطأ؛ وهذا 

وعلمائهم.متبوعيهم، 
يعلملكير مهما؛ العلم اسم إيضاح فكان الغالب؛ ق تتشابه الألقاب وتلك 

البحث.يقرأ من جميع ثل من به المقصود 



اهلأسةنياسث،اص

ةجهمن الأعلام باكصيف من ميب بالبلدان التميف ق والكلام 
وبغدادوالقاهرة، والدينة، منهاكمكة، للمشهور الترجمة وترك الاختصار، 

ونحوها.

لللاذرى،الباليان كفتوح ذللث، ق المشهورة الكتنب، إر الرجؤع وبحسن 
الحموي.لياقوُتإ البلدان ومعجم 
علىالقارئ يممذ كي الباب؛ هذا ق العاصرة الكتس، إر الرجؤع بجن كما 

والتحديد.الدقة من يكون ما بأيسر البلد أو المكان ذللث، 



اثخلأ٠ةنياسثااسسم

اسيةئلفهارساممهمؤن: 

كشرأ؛بها يعنى أن اناحث على ؤيبني الحث، ل مهم عنصر فالفهارس 
•يلي( لما شاملة فهي حال كل وعلى متعددة، البحث طبيعة بحب والمهارص 

القر1ن؛ة.أ.فهرسالآيات 

والاثار-الأحاديث فهرس ب• 

الأشعار.قوال فهرس ج- 
لبمم•المترجم الأعلام فهرس - د 

البلدان.فهرس - ه 

والطوائف•الفرق فهرس و• 

الغردبة.والكلمات المصطلحات فهرس ز• 

الممادروالمراجع-فهرس ح• 
الموضوعات.ط.فهرس 

فهرسعدا الحاجة بجب تكون وإنما بلازمة، جميعها ليت الفهارس وهذه 

وجودها.س يد فلا والموضوعات؛ والمراجع، والصادر، والآحاددث، الايات، 
أنفيحن الايات عدا ألفبايا، أو أيجديا، ترتيبها س الفهارس ق بد ولا 

سورة•كل س الأية رقم وحسب السور، حب تفهرس 
طريقته٠ق الباحثون يتفاوت فن فهي الموضوعات فهرسة أما 

منبحتها وما وفصوله، الكتاب، لأبواب كاشم، u١فالفهرس حال كل وعلى 
بحث.كل ق مطلب ومهنالب مباحث 

وتصنيفه.ترتيبه، وحن وذوقه، الباحث، لألمعية فهوراجع ذلك عن زاد وما 



اأiءلأطهمامجثااسسم

ق Ulفيها؛ ما مطابقة من الفهرسة ق التأكد من بد محلا شيء من يك ومهما 
لكثما بحدث إذ الصفحات؛ ترقيم من التأكد مع تماما، الداخلية انموانات 

عتوانات.من الراحل ي أل1 شرْطلمق الفهرس ق ما يكون أن البحوث بعض 
البحث.صفحات أعلى ق باد_ا لكل ترؤية توصع أن بحن كما 



ائهلأصةنياسقااسس

سملأاسدهواسروبي:سسأاسثا
العلبمسى،المنهج والتزام ، التألق، حسن ق تكمن اليحعث، جودة أسيانم، — ١ 

الصياغة.وسلامة 

والأسالوب،الأخرى، العناصر بحوى الذي التعبيري هوالقالب، ت الأسلوب، ٢- 
السوقييخن حالن ، jroحالا كال، وهوما ، غيرمثكالف، مشرقا كان هوما الرائق 

وحسنالذوق، سلامة على اشتمل وهوما الغرفس، والوحشي ، السبس، 

الفكرة.ووضوح العرض، 
والنيادة،، ، الخدفعلى - الكتابة عند - ه نفيروض أن بالياحث، بحن ٣- 

الأمثل.الأسلوب إل يصل حتى والاختصار؛ 

بعدمرة فيها الفلر وإعادة الكتابة، نحارب تكرار من يمل ألا له ؤينثغؤى ٤- 

وص•ص، الثلى الصورة إر تمل حش أخرى، 
قتنئي لا محتصرة ممقدمات، والفصول الأبواب يفتتح أن -أحيانا- به يجمل ٥- 

قذللئ، بعد يشؤع ثم الكتابة، ق خهلته على ليدل أسطر، عدة على المالبؤ 
الموصؤع.صلمح< 
الموصؤعأؤلراف، نجمع موجزة بفقرة وأبوابه، فصوله، يختتم أن به يجن ٦- 

بعده.سيأتي ما وتشيرإر السابق، 
سالمايكون بحيث، الث،حث.،؛ تماملئ، على الحرصى كل بحرص أن له ينبغي ٧- 

أسالؤيه.وتحاذل، ، الثاحث، ، ضعفعن تنئ الني لفجوات، ان 



٩٥ا1؛هلأصاتنياسثاتم؛ 

اسقترابط هلي ، ٥٥۵أمدأ ^' ٥١السألة 
ويحسنالحمل، بين الربط على الباحث بحرص أن ذلك على يعبن مما 

المحوصبن بيحوله - كذلك - يحس وأن فكرة، إل فكرة من الانتقال 
شخصيته.وتظهر صاغه، به نحمل مما فذلك ة؛ القتب

البحثترابهل على تعين عدة كلمات يستعمل أن الشان دلك ق يفيد ومما 
وتماسكه.

قائلا...()ؤيضيف أو: )وأردف...( أو: )وقال...( : الثال سيل -على ومنها 
ينتقل)ثم أوت )ؤيواصل—( أو؛ بقوله•••( ذلك يوضح )ثم أو؛ )ؤيقرر•••( أوت 

يتهلرق)ثم أو: فيقول...( أمثلة؛ لذلك يضرب )ثم أو: )وقال( أو: إر•••( 
أو:إر...( ذك من يحلص )ثم أو: قائلا...( يستدرك )ثم أو: من•••( لشيء 

:أو ذلك...( يعقب )ثم أو: بقوله( لذلك )ويعلل : أو موصحا...( كلامه )ويختم 
)وبعدأو: فيقول...( ؤيؤيده؛ كلامه، )ؤيوكد أو: وكذا...( كذا عليه يوري• )ثم 

وكدا...(.إركذا )ويثسريخلك أو: إر...( انتقل وكدا... قرركذا أن 
هنا)ومن يقول: أو وكذا...( كذا يتبين )وهكن.ا يقول: أن -أيضا- ذلك ومن 

وكذا...(كذاكذا من )والحاصل )وبالخماة...(أو: : أويقول ( ١١وكذا.كذا يتضح 
١لتقرير)وبهذا أو: وكذا...( كذا فان )وعليه أو: ( ٠٠ذلك.من )ؤيتحصل أو: 

ذك...(.من )والمقصود أو: وكذا؟..( ا..كنا بكذا )والمراد أو: يتبن...( 
)وهكذايقول: أن أوباب ، أوفصل مبحث، من انتهى إذا أن ذلك ومن 

منيتبين )وهكذا : يقول أو وكذا...( كد>ا حول دار الذي ••• المبحث هذا ينتهكب 
وكذا.لألأ(.كذا المسالة هذه حلال 



اأغلأهة،نياسااتما

خلوهوعلى البحث، ترابط على ، jryoمحراها جرى وما العبارات، هذه فمثل 

قأثرللباحث أي حصول دون القول كثرة من اكخلمى وعلى الفجوات، من 

إ؛رادها،وتوجيهها•

الفينةببن بحثه ل وتميراته وتعليلاته، وترجيحه، رأيه، يبدي وكيلك 
ذلكمrماكان تحوما على لباحث يحول القول نس تحلل فإذا والأخرى؛ 

الباحث.ية شخم ونلهور البحث، لترابهل أدعى 



٩٧ائهلأ٠ةنياسهص 

^^ويى:صدةاسثا
تيلي فيما يتلخص حولما والكلام 

القص.و الضعف غالبا ويعتريها الأول، التجربة هى : البحث مودة - ١ 

صورتهإل البحث يمل حتى والتهلؤير ، التعديل مرحلة ذلك بعد تأتي ٢- 
الهائتة.

وموهبة.، درية الخيدة الكتابة ٣- 

والأسلوب.الصّياغة بالأفكاردون الاهتمام البداية ق ينبغي ٤- 
للمالالومات.المنطقي الترتيب على الحرص ه_ 
حديدةبتص إلها يعود ثم فترة، تركها بالباحث بحن المسودة كتابة بعد ٦- 

فاحص.ناقد وبنظرة 

توافرأمورمنها؛من يتأكد أن ههنا وعليه 
مترابطة.واضحة دقيقة بصورة البحث موضوعات عرض أ_ 

العنوانات.تقيح ب- 

والفحولوالأبواب الموضوعات بن اذتهلاع_ قدر -منطقي توازن إيجاد - ج 
البحث.نتائج على أثر لدلك يكون أن دون محتها، يتدرج وما 

أوتحامل.تحيز دون معتدلة مقنعة بعورة والشواهد الأمثلة عرض د_ 
للموضؤع.المقتسة المائة ملائمة . ه 

النصوص.توثيق مراحعة و- 





اهلأسةنياسهص

^روإو،؟ىتةاسا؛ث،

.ومناقشته عرصه جرى ما لكل الطقية النتيجة هي _ ١ 
■بنتيجة الأقناع أرق له مهم لنقس اقتباسا الخاتمة تصمن د ق ٢

وانتقاءالصياغة، وجودة الأفاكار، ترتيب ق شديدة عناية إر الخاتمة تحتاج ٣- 
البحثنهاية إر توصل الباحث أن ذلك حلال من القارئ يشعر كي الخمل؛ 
تكلف.دون طبيعية بطريقة 

فيحسنعلمية؛ قيمة لما أونتائج نتيجة، له تكن لم إذا شيئا بمي لا البحث - ٤ 
محتمرةبمياغة والبحث الدراسة خلال من إليها توصل الش النتائج ذكر بالثاحث 

نابعةأنها ؤيتأكد واضح، وبأسلوب دقيقة، محددة يعبارات ؤيحرصها مسنتوعثة، 
عليها.بنيت الش العلمية القيمات من متعلقي تدرج من 

كالخوابلتكون وأهدافه؛ البحث، مشكلة بأسئلة النتائج تربهل أن بحن ه_ 
البحث.هدا من الثتغاة وكالغاية الأسئلة، لتلك 

النتائج،ضوء ق يراها التي والمقترحات التوصيات ذكر الباحث يراعي . ٦ 
التعميم.عن والبعد الدقيق، بالتحديد تتمف أن ويجب 
 _U دراستهامن يتمكن ولم أثارها، الض والقضايا ائل المذكر بالثاحث بحن
ومنعليها، الاطلاع من الباحثون ليتمكن الأسباب؛ من سبب لأي كافية، دراسة 
الماسة.العلمية بالطرق نتائجها وإظهار دراستها، متابحة ق الخهال| مواصلة محاولة 

حديرةأنها بحثه حلال من ظهرله الش الموضوعات ذكر به بحن كما . ٨ 
جديدةافائا احتعن البمن غيره أمام ليفتح بحد؛ تبحث ولم والدراسة بالبحث، 
العلمية.المشروعات ونجيل للدراسة، 



اسثمواجهة X اسدسةاواث٠قرإوز، السألة 

.منه الانتهاء وبداية ، وتهدينه ، تنقيحه مرحلة هي - ١ 
،بنشاؤل إليه يعود كى البحث؛ عن فيها يعد فترة الباحث يأخذ أن بجن ٢- 

فيه.والتخاذل الخلل مواصع فيتلعس 
الأخهلاءمن والعبارات الخمل سلامة من التأكد المرحلة تلك ق يتيغي، - ٣ 

وصياغةالمقدمة، وكفاءة الأفكار، وضوح ومن والإملائية واللغؤية الحؤية 
التكرار.ونحب الأفكار، وتدرج العنوانات، 

بدايةبجه أحزاء فمحوبط تحقيق من التام التأكد _كد.لك_ بالباحث بحن - ٤ 
والمراجع.بالمصادر، وانتهاء العنوان، من 

عموما،للبحث مراجعة تارة فتكون المراجعة؛ ق شن لونؤع حبيا - ٥ 
وتارةوالترتيب، التبؤيب لأجل وتارة لوب، والأسبالصياغة، للعناية وتارة 

وهكذا..عموما، الفهارس لضثهل 

سليمة.بصورة البحث خروج بحقق مما فذلك 



L،^l ^ السايلأوالألافراوبي t الرسالةساقفة
الدرجةعلى للحمول الباب هي _J_، من اشدم البحث مناقشة تعد 
لملها.الهنالب تقدم م العلمة 

وتربص؛قلق، مرحلة يعيشون فتراهم كثيرا؛ العللأب يشغل المناقشة وشأن 
الناقشة.هده ق يواجهون ما يدرون لا لأنهم 

منولعل الشأن، هذا ي مراعاتها من بد لا أمور فهتالئ. شيء من يك ومهما 
*يلى ما أهمهّا 

ثبييساوره الذي والقلق ينتابه، الذي الخوف أن الهلالب يستحضر أن _ ١ 
أمرأو حديد، أمر على أقدم من كئ يعبماحب هوشعور إذ حال.ا؛ طعي الناقشة 
•ذلك نحو أو درجة' نيل من يترتب ما عليه يترتب 

أويقلون.ينيدون الناس من بمحضرومحع التاقش^ن سيقايل من عند ويزت١اد 
الشعورعلى هودليل بل أوخور، جبن، دليل يس لالشعور وهذا 

الكمالأت.ق الترقي j، والرغبة بالمسوولية، 
سينافشأنص يعرف الذي البحث هذا على أقدم لما شجاعا يكن ولولم 

غبارعليه.لا -إذا- والقلق الخوف وجود فمجرد فيه؛ 

ينبغيمما فهذا ووسواسا؛ مرصا، وانقلب حده، عن زاد إذا الإشكال وإنما 

منه.والتحاق معالخته، الaلالب على 

بلمحمودا، ليس - الثقة ق الباحث وإفراحل جملة، الخوف من التجرد إن بل 

والتعالي•الغرور، لمل ل لحل ربما 



اأغلأهةياسااسسم

يستحضرأن منه والإمحادة وتلطيمه، الخوف، زوال على ، jryoمما وإن هذا 
قسواء الإقدام عن شيهم لا ولكنه بذلك، يصابون الشجعان أن الباحث 

الأدبية.الشجاعة أو الحربية، الشجاعة ميادين 

وهوعمروبنالمغاؤير، الشجعان الفرسان أكابر من بطل ذلك عن عبر وقد 
الوصفوأحسن العركة ميدان ق ه نفوصف حيث هؤ الزبيدى كرب معرى 
فقال:

لفنمذ3إذي وت حدوالم ا بهرجفى أجنع د ولق
هري-رالوت من نضس للح—ثن كارهه ا أعطفهد ولق

جديرايؤؤع ابأنل ؤيتئخلى تى ماذلك مضل 

إذاكانتالمناقشة بلي. إر المبكر الحضور ومنها بالأسباب، الطالب يأحذ أن ٢- 
كلعن والبعد التام، والمدوء المناقشة، يوم قبل البكر والنوم غيربلده، لد بل 
الصفو.يكدر ما 

الرئيسةالأفكار يدون وأن بأيام، المناقشة قبل الرسالة ي يطالع أن ذلك ومن 
ذهنه.ي حاصرة تكون أن لأجل فتها؛ 

ألهيوأن فيه، الله على ؤيلح ، الدعاء من يكثر أن عليه وبعدم ذلك وقبل 
والتييد.والتوفيق الإعانة 

يرلهالذي وأن سيكرمه، وأنه بالله، الظن بمن أن _كذلك_ وعاليه 
حالهولمان وكرمه، يلهلفه سييمرباقيها العقبات تخطي على وأعانه البدايات، 

يقول:

الأمراخرهأول فائيع جميلا ه الأمركالأول ي ا بنهعلس 



اأغلأطشاسقااسمي

قدذلك لأن اياهشة؛ لحضور الدعوات من يكتر ألا ذلك ق بجن ومحي 
الرسالة.حول الإشكالات وإكثار أمدها، إءلالة ق سب 
الناقشة؛البكرلقاعة الحضور الأسبان؛ من ُه ياخد أن للباحث ينبغي ومما 

الكان؛على يأخذ أن ولأجل الكيرة، المدن ق الميرخصوصا يعوقه لا حتى 
محشيثا.شيئا الرهبة ْنه فتزول 

يأخن،حتى العلمية؛ للمرسائل المناقشات بعص يحضر أن للطالب ينبغي ٣- 
الحديثة.عبرالأجهزة إليها ينظر أوأن جوها، على 
وأنالناقشة، قبل معه الرسالة من نسخة بجضر أن الهلالب على بجب - ٤ 

وأسئلتهم.التاقشثن، ملاحفلمات من يسمعه ما ليدون أكثر؛ أو بحضرقلما 
شاملةتكون وأن بجثه، مقد؛مة من للمناقشة مقدمة يلخص أن به بجن - ٥ 

مملة؟إطالة فيها يهليل وألا الرسالة، تتضمنه وما للخطة، 
وعليهيأنى بحيث الناقشة؛ قاعة ي ه نفعلى السيطرة من للءلالب بد لا ٦- 

يوطنوأن والتوتر، القلق وعن ، والتوقر التكلف، عن بعيدا والوقار، السكينة 
الناضن.من عليه يرد وارد كل على ه نف

،المدوء إلا عليه فما طوره عن ويخرجه يستثيره، قد بماقثى بلل وإذا 

بقبولالوال أو الإيراد، أو الناقشة، أو اللحوظة يقابل وأن ذلك، واحتمّال 
وعندالن-اقشر، عند مقامه يرفع مما لئ، ذلفان مشرقة؛ وابتسامة حمن، 

الرد.حسن وعلى عليه، يورد ما فهم على يعينه ؤ، 
محليقبل— حاصرة حجته تكن لم أو ، عليه يورد مما علم عنده يكن لم وإذا 

محوها.أبدى ما ؤيضيف سيراحعها، بأنه وليعي الملحوظة، 





وتربية،أبوة، مقام المام ذلك أن يتحضر أن - أيضا - بالناقش وبحسن 
نحملهما بكل ماحيي الناقشة تلك ينمى لن الهلالب أن يستشعر وأن وتعليم، 

معان.من 

اقشالنمقام من أرفع مقام ق الأيام من يوم ق الطالب صارذلك ربما وأنه 
تالحكيم قول حد على 

رئبساالقوي على صارالضعيف ؤثيما الضعيف على يسطوالقوي 

التامش؛الطالب ذلك مكان ق كان الأيام من يوم ل أنه الناقش ليستحضر ثم 
؟مناقشوه ُه يقابله أن يتمنى كان فماذا 

.٩٤:اء اك4 قنل من 'كنتم كووللق ؤ : - وحل عز - اله، قال 
كنتمأي رر فقال: ١^^^؛ على الأية هده ميل ي عاشور ان العلامة أبلع وقد 

قيصدقكم أن أبى أحدا فلوأن الإسلام؛ بكلمة الإسلام فدحلتم كفارا، 
ذلك.يرضيكم أكان إسلامكم 
كانأحوالا غيره مؤاخذته عند يتشعوالإنسان أن وهى عفليمة، تربية وهذه 

يقمرلم إذا بسوء التلميذ العلم كمواخذة يؤاحذ.ه، من أحوال تساوي عليها هو 
جهدْ•عمال إل 

وئطلبعليهم، التشديد فيعتادون العلم؛ طلة يمتحنون لن عنلة هي وكذلك 

•٠٠عثراتهم 
الدقة،واعتيايب المتهجية، لتعلم ميدان العلمية ارمحائل فمتاقشة ويالخملة 

وتسلهل.وتعال، بحر، مقام لا والحوارات بالعقول، ارتقاء ومقام 



ائهلأساتياسة(اممس

علمىوالخاصرون المامحش، الطالب منها يفيد مدرسة الماقشات تكون وبهذا 

أنولعمن عظيم نؤع هي إذ أشهم؛ الماقشون منها ؤيفيد بل طناتهم، اختلاف 
منأحن ولقد القالوب؛ لا العقول فيه تضهلغن الذي الراقي، الفكري العراك 

قال:

امخصير بغآراء اد ثثممن الد نضال ولا يحيوالنضال 

كت__ئم_نجه_امس__إوىت؛وواإن وطماء مده كايسحاف هي 

امالإبهب ويننول الخمصدإ يخلضنبالنقاشالخسرمن الرأي 

—امةوسد ٠—_انمس__سخئارلأن_رداتجم_و، وج__آذرالأئد



٠٧اهءطوط1واقضؤ ي حلاصة 

حلاصة

املهلأتيق سق 





خملأْةنيسيقسط1ت

مدخل

روافدمن مهم ورافد العظيم، ولتراثها ' للأمة مهم علم المخْلوءلات تحقيق 
واييرفة.العالم 

علمافهوليس ايلمن؛ علماء كثيرمن لدى الميممة جذوره له وهوعلم 
الناس.بعتض أذهان إر يتبادر قد كما بالكلية حديثا 

المنهجيةق والدقة والإتقان، والضيعل العناية، يتهللب دقيق علم أنه كما 
العلمية.

jالخاس الهلالب يقومبها أن وممكن العلية، الحوت أنولع من وهونؤغ 
وهوقليل•الحث، على تدربه فترة 

تكونما كثيرا إل ؛ والدكتوراه الماجستير، مرحلة ق هم من كيرا به ويقوم 
محلوٍل.تحميق ي العلمية رسائلهم 

البحوت.تللث، ءلريةة يناسب محهلّوط ؤ، انحكمة البحوث تكون وقد 

الأكادممي.الملك ق غيرالثاحشن من انحقق^ن سائر به ويقوم 
من.امفهوم سيتناول ههنا والكلام يطول، المخهلوطات تحقيق ق والكلام 

ائلالمحلال من وذلك الإجمال، سبيل على فلكه ق يدور وما المصعللح، 
التالة:



سيقااسوطات ١١٠

^مسيقاسوطات

رالخطوطات(.إر مضافة )تحقيق( ; من مركب العلمي اكهللح هذا 
الفعلهومصدر اللتةت ي التحقيق ١- والاصهللاح: اللغة ي التحقيق ث أولا 

المنة.والمعرفة والتصديق، والإبات، الإحكام، على ؤيتللق حقق، 
علىحقيقته على ومعرفته وإناته، وإحكامه، ، بالشيء العلم فهو_إذا_ 

اليقمح،•وجه 

المخaلوءلات.تحقيق هوفى الاصعللاح؛ ي التحقيق ٢- 
استيفائهامن التشت ممكن حتى بها؛ بالخaلوءلات خاصة عناية ببدل وذلك 

معينة.لشروط 

إليه،الكتاب ونسبة مولنه، واسم عنوانه، صح الذي هو انحقق؛ والكتاب 
عليها.مؤلفه تركه الش الصورة إر أقرب متنه وكان 

أصلهااللغة: ق المخهلوطات - ١ والاصهللاح: اللغة ي األخلوطات ثانيا: 
هوالكتابة.والخعل ، رخهل( مادؤة 

أوأووثيقة، كتابا، كان سواء كتب ما كل الوضعي; الأصل ل والمخهلوط 
حجر.على نقشا 

اليدبمنهل كتب ما على تعللق العالمي: الاصهللاح ق المخهلوطات ٢- 
يمنعل.أو ، المؤلف يد بمنهل زال ما أنه أي ،  Jjuيهلبع ولم ، غيره إل يتجاوزه لا 

بالمايكروفيلممصورا يكون أن أو فوتوغرافية، صورة منه احد أو غيره، ناسخ 
أصلي.محطوط عن 

محطوطا.يعر لم طح فإذا المعلبؤع، عن له تمييزا محهلوطا ؤيمى 



١١١خلأسضسيقاامئوظات 

كلمةالاصطلاحي: المقيب ياعتار الخطوطات( )تحقيق نمق ثالثا؛ 
خاصا.اصطلاحثا معنى أفائت )اييهلوطات( إركلمة أصمت إذا )تحقيق( 

تيلي ما ومنها مممارُة، تميفات بعدة الاعتبار بهيا المصهللح هذا ؤيعرف 
وصحةمصدرها، حيث من للنموص العلمي الفحص هو ت قيل - ١ 

وتاربجها.وصفاتها، وإنشاوها، نصها، 

الإمكان.قدر وكيفا كما مؤلفه وصحه كما الكتاب يخرج أن •' وقيل - ٢ 
الشرق لخقيقتها مطابقة انحققة العوص جعل ق الاجتهاد هو وقيل: ٣- 

ومعنى.لففلآ صاحبها وضعها كما 
الميممةالمخهلوطات نصوص إخراج من الباحث يه يقوم ما هي وقيل: - ٤ 

منلدى معروفة متبعة أصول وفى وتعليقا ضبطا، صحيحة متقنة بصورة 
الحالم.ا ط يتعاطون 

أرادهاالتي الصورة على المخعلوط النص إحراج باصول هوعلم وقيل؛ ٥- 
والمعنى.اللمففل حيث من صاحبها 

المختلوطةالنموص بإخراج يعنى هوعلم ; يقال بأن يعرف أن ويمكن - ٦ 
محددة.علميه إجراءات وفق 

وضعهكما المخهلوط يفلهر أن يعني العلمي التحقيق فان ذلك على وبتاء 
الإمكان.قدر مؤلفه 

المخطوطات.محقيق هومفهوم _إذا_ ا فهلم. 



ططنيسيقاسودات ١١٢

وسانممادممق، •،ؤهلأت السألماثثاذيةث 
منبد ولا عموما، وصفاته الباحث، مؤهلات من شية انحقق مؤهلات 

تلكإجمال ويمكن والأسلأس، العربي التراث تحقيق عند لاسيما فيه توافرها 
•يلي بما ١الوهلأت 
تحوها،حيث من المسة باللغة والعالم عموما، الشرعي العالم أولات 

والإملامية.العربية العلوم ق الخْلوؤلة إذاكاث خصوصا وأساليبها؛ وصرفها، 
المخهلو٠لاتإذ القيد؛ التحقيق من حلالما من يتمكن اش العامة الثقافة ثانيا: 

أواجتماعية، أو أولغؤية، دينية، كانت سواء معارف، عدة على تحتوي 
تحقيقهيون لم عالية عامة ثقافة ذا الباحث يكن لم فإذا تاربجية؛ أو جغرافية، 

المرجوة.الفائدة 

طرأوما ، التاريخية أطورها ناحية من العؤيية الخ3لوط بأنولع العلم ثالثا؛ 
واختلاف.تغيير، من عليها 

العؤبية.الكب وفهارس بالراجع، دراية على يكون أن رابعات 
بعامة.العالمي اليحث ممناهج الإلمام خامسا؛ 
نثرالكتب.وأصول الخ3لوطات، عارفايتواعدتحقيق يكون أن سائما؛ 
فيه.التحقيق يؤيد الذي عالمابالتخصص يكون أن سابعا: 

الرغ؛ةالخقيةيةفيساالفن.
انحمق،النص حرمة ومراعاة الدقة، تحري ي وتكون العلمية؛ الآمجانة تاسعا؛ 

لانحؤلم،او١لفكرية الشرعية والحقوق 

فيه.يدمتخصمى على التحميق فن على التدرب عامرا٠ 
مستيقفلة.وفطنة ذانياهة يكون أن عشرت حادي 



١١٣خلأهةنيصاسؤط1ت 

تيلى ما المرحلة هذه وتقتضى 

يفيدكي المخطوطات؛ تحقيق موصؤع تناولت م الكتب مراجعة أولا؛ 
ؤيتفهمأغواره، على فيقف التحقيق؛ ق وملكته علمه ؤيقوي ، منها الماحث 

فيه.انحمقين كبار ارس مد 

يلي؛ما ههنا- أكثرها من أفدت -وقد الكتب تلك أهم ومن 
هارون.محمد بن لام اللبد ونشرها؛ انموصر تحقيق - ١ 

النجد.الرين صلاح د. النصوص؛ تحقيق قواعد ٢- 
بنسامي ود. القيمى، حمويي د. ونشرها؛ النموصى محقيق متهم ٣- 

سض
الفصلي.عبدالمائي د. ; التراث محقيق ٤- 

معروف؟عواد بشار د. : عليه والتعليق النص صبتل ٥- 

طرابيشي.مطلمع للأستاذ المخهلوطات؛ تحقيق منهج ق ٦— 
طلالود. سعد، فهمي ئ. والمملبيق؛ الفلرية ببن المخهلوطات تحقيق ٧- 
محذوب.

عبدالتواب.رمضان د؟ ; والمحدقن القل.امى  ijruالتراث تحقيق مناهج - ٨ 
عقيقي.محالم فوزي للأستاذ : العربي التراث نشر تاؤيخ إر مدخل ٩- 

المجريوالقرن الحاهلي، العصر ق العالم وتدوين الكتابة تاؤيخ - ١ ٠ 
.ّا. . — \ هم.\ هم.S ٠ . ١ اا\•  ١شراب حن محمد محمد د. الأول؛ 



الغطوطاتسيق ي حلأسة  ١١٤

الإسلاميةالعلوم ق الصومحس وتحقيق العلمي البحث مناهج أسس  ٠١١
الحربي•عمق بن علي( ئ•• •' والعربية 

إيادد. 1ت؛ المخهلوءلوتحقيق العلمي البحث نهج مق محاصرات - ١ ٢ 
السايرائي.

منحوله كتب ما افلوصوعات محقيق ق ألمت الشر الكتب بمعرفة ؤيلحق هذا 
وغيرشخمية، إلكترونية مواقع من يوحد وما الإنترنت، ي وأبحاث مقالات، 

بعنوان(:مقال( ذلك ومن أومسموعة، مرئية محاصرات من يكونا وما شخصية، 
،—ان( العلي ال( حممحمل الدكتور للصديق المخهلويات( محقيق ق )ملامح 

البحث()منهاج وبرنامج معروف، بشارعواد الدكتور للأستاذ مرئية ومحاصرات 
الدكتورالأستاذ وموير الشاملة، ا،لكتبة وبرنامج الددو، امين بن عثماين للدكتور 

بشتىملينه العنكيوتية والشثكة كشرحدا، وعيرها سيف، ال( مبارك بن عبلالله 

الباب.هدا ق الحتوانات 

القيماتتلك ففي التراث؛ لكتس، انحقضن مقدمات _أرضا_ يذللث( ؤيلحق 
التحقيق.ز بالمعلومات انحقق عقل تثري عالمية ثروة 

فممابجدربانحققت بالمخطوطات نعتي التي العالة الكمات أهم معرفة ثانيا؛ 
jtعلى يتعرف أن( الشأن(؛ هذا ق يه يعنى أن(  J^o ) المراكزق ات الخهلوءلوحوي

يعرف ٧١فعليه يستطع لم فاي( فهارسها؛ اقتناء على وبحرص العالم، ؤ( المشهورة 
الحاجة.عند البحث ق إليها ليتوجه أسماءها؛ 
•يلي ما المكتبات تلك أشهروأهم ومن 

١كؤيري مكتبة ٢ باينيد. ٢-مكتبة ليمانية. الالمكتبة - ١ 



^^ط؛ط؛تاهلأا

بورصة.مكتبة - ٦ قايوسراي. مكتبة ء ٥ أنقرة. ملة مكتبة - ٤ 
عييين محمد الدكتور اعتتى وقد ، تركيا ق االكتيات أشهر اطلكتبات هده وتعد 

تركيا(.ق ااأخهلوءلات )مكتبات ؛ ب موسومة رسيلة ق بها 

 _U بالقاهرة.الصاّرية الكتب دار - ٨ بدمشق. القلاهررة ا،لكتثة

الأزهمية.ا،لكتبة - ١ ٠ بمصر• الإسكندنة ا،لكتبة ٩- 

با٠لانثاابرلتي( مكتبة ١ .١ ٢ بالرياءس. فيصل اللك مركز - ١١

العاصمةبدبالن تشتر مكتبة - ١٤البريهلانى. التحف مكتبة  ٠١٣

الإيرلدية.

الأصيكية.1ا_ئكتبةالخامعة الفرنسية. ا،لكتبة . ١٥

مكتباتكثيرة.وغيرهما اليمن، وق المني، ق ويوحد 

فلكه.ي يدور وما بالتحقيق، تعنى مكتبات الثا.>ثن كثيرمن عند يوحد كما 

للباحثبة بالناراحل أهم من لحل التحقيق؛ شروط على الوتوف ت ثالثا 
الشالأكاديمية العلمية الناحية من خموصا للتحقيق، مناسب عنوان اختيار 
وعددالأوراق، عدد حيث من وذلك الباحث، إلثهّا ينتمي الش الخامحة تحددها 
بحققّلم العنوان كون من والتمحو ، العلمّية والمادة النسخ، 

ماعلمثثة درحة على للحصول صالخا المخهلوط يكون أن يصح لا فاته هتا ومن 
:التالية الشروط فيه تتوافر لم 

وحبرته.وميوله، الباحث، لرغبة موافقا الخطوط موصؤع يكون أن _ ١ 
لمأنه أو أصلا، محققا يكون ألا إما قبل، من محققا المخطوط يكون ألا ٢- 

علميا.تحقيقا بحقق 



ائءْلوثاتسيق ي خلاصة  ١١٦

والنشر.التحقيق، يستحق مما العلمية مادته تكون أن ٣- 
ملائماوتدييلاته ايحطوط نص يكون بحث مناسبا؛ حجمه يكون أن - ٤ 

ترقية.بجث دكتوراه، ماجستير، بجثه؛ فيها الباحث سيقل.م الش للمرحلمة 

بينها.القابلة إجراء ممكن حتى نسخة؛ أكثرمن للضلوط يكون أن ٥- 
بأسلا أنه يرى المخهلوطات وتحقيق العلي، بالبحث المعتنن وبعض 

واحدة.نسخة إلا فيه وليس قيما؛ إذاكان واحدة نسخة من المخهلوط بتحقيق 

السمحةذو الخطومحل ذلك يخرج أن وترى ذلك، ترفص الخامعات وبعص 
اووكتوراه.أو الماجستير بعد الواحدة 

عنعاما نمورا الباحث تعطي الش الف؛لرية الرحلة هي - باجمال - فهده 
لما.التطبيقية الممارسة لبدء وتوهلمه المخهلوطات، محقيق 



١١٧الغطوطات سيق ي خلاصة 

اصحبميع ،رحلع 

صالحأالخطوط يكون أن فلأجل التحقيى؛ مراحل أهم من الرحلة وهذه 
مخة.ن من أكثر له يكون أن لأبل للتحقيق 

تعذرحالة ق إلا فقتل واحدة نسخة إلا له ليس لخقلوط التحقيق ؤيمعب 

له.أحرى نسخة بوجود يعرف لا أن أو أحرى، نسخة على العثور 
إلىووسيلته محطوطة، نح على التعرف إر عي المن للمحقق ولابد 

;يلى ما أهمها عملية، خهلوات عدة ذللئ، 

التيالكتب هي الشيخان كتب والأتان: الشيخان كتب •راجعة أولا؛ 
كلحاشيتها j انحقق ويذكر شيخه، على قرأها التي الكتب العالم فيها يذكر 
وجودها.وأماكن الكتاب، سخ ؤيذكر وطع؟ حقق هل : كتاب 

كتبفيها وبجتمر التلميذ، يكتبها التي الكتب قوائم فهي الأتان وأما 
سخه.

نسخةمن أكثر وجود من والتأكد والاختصاص، العلم، أهل سؤال ثانيا: 
منهاجمعت الي والصائر وأرقامها، النسخ، مواضع وتقييد الواحد، للكتاب 

العلوماُت،.

منه.الشية الراكزالمشهورة مراسلة ثالثا؛ 

العربي(الأدب انيخ )تككتاب المختلفة: ا،لخلويات ارس فهرابعا: 
سواءالحربية للمصنف.ارنا صخم فهوسجل بروكلمان؛ كاول الألماني للمستشرق 

أماكنعلى والدلالة ١لولف^ن، بتراجم عنايته مع والهلبؤع، منها، الختلوط 
الختلفة.العالم مكتبات ق الخعلوطات وجود 



حلأهةنيسقاصدات ١١٨

سنين.فواد الدكتور للأستاذ العربي( التراث )تاؤيح كتاب وكدا 
اختيارثم أولية، دراسة النسخ تلك دراسة من لاوا-حث، لابد كله ذلك وبعد 

للأصل.مهنابقة التح تلك لتكون وتمحؤيرها؛ بجتاجها، الي، النسخ 
فائدةللباخث ذلك توافر إذا النسخ جمح على الامحللاع نر أن ؤيب من وما 

زمانمن فربها أو يعدها بحب قيمتها تتفاوت عادة النسح إذ للتحقيؤر؛ كبرى 
ونقصها.أوبكمالما ، ا،لولف 

متفاوتة.أزمنة و3، متعددين، ساخ بأيدى، كتست أنها ذلك إر يضاف 
وأكملها.أفضالها، إر الباحث توصل النسخ ، jfUوالقابلة 



١١٩اسوطات سيق ١^ حلاهم 

اصغترتيب ء>حاة ث ا
الأولية.١لادة على الخمول تعير الختلوط نسخ جمع مرحلة 

علىللحصول وتوجيهها المائة، هذه استتمار فهي، النسخ ترتيب مرحلة أما 
اكصود.التحقيق لإجراء منه؛ يكون ما أقرب أو الأول، ، ١^١٥نص 

دقيقا.فحما فحصها بعد أهميتها حب النسخ ترتيب على العمل وبجري 
؛يلي، ما الشأن ذلك ؤ، انحقؤ، يفحصه ما أهم ومنر 

علىيحتميييل ولا عمرها، من ليتمكن سخة؛ ورقكل نؤع أولا؛ 
منيفة.تكون فقد تواؤيخ؛ من عليها سجل ما 

المخaلوءل.عهد ليعرف الخط؛ مع ثانيا: 
منعليها وما وإجازات، العلماء لبعض قراءات من التسخة على ما ثالثا؛ 

تعليقات.

النسخة،كمال من ليستوثق وأجزائه؛ المخهلوط، أيواب إر التثلر رابعا؛ 
ترتيبها.وصحة 

النخ.وتاؤيخ اكاسخ، اسم له سن لعله ا،لخءلوط؛ خاتمة الطري خامسا: 
النسخة،تقييم 3ا اعد يالأخيرة والورقة الأونر، الورقة وجود أن ؤيب ولا 
مؤلفه.إر المخهلوط ية نوصحة النسخة، وتسلسل مرتتها، وتحي؛ن 

حببترتيبها انحقز يبن.أ ات المخ3لوءللنسخ التأنية القراءة هذه ؤيعد 
أهميتها.

؛التالي، النحو عش يكون المخ ترتيب فان مضى؛ ما على ؤبتاء 



همسيقاسوطات ١٢٠

الأم.النسخة ونمى يده; بجهل الولف كسها الش النسخة - ١ 
عله.قرئت أو الولف، قرأها م المنة - ٢ 

فيها(.بما وأجزته فلأن، علي )قرأها المؤلف سماعات عليها الش المنة ٣- 
وأجازها.المؤلف، وقرأها التلميد، كتبها سنة - ٤ 
وعليهاعصره، ق وكنت المؤلف نخة عن نقلت تي الالنسخة - ٥ 

اليلماء.من سماعالتا 

علىالأقدم فيها يقدم النسخ وهده ، المؤلف< عصر بعد كتستا الش النسخ ٦- 
وهكدا.عالم على أوقرئت، عام، كتبها والتي المتأخر، 

المخ،تصنيفط ق الفصؤإ الحكم هو ليس القدم أن إر الإثارة من ولابد 
الضبعل.ود.قة والتحريف_ا، التص..حيف، من خلوالمنة الاعتبار ق يوحد بل 

ناسخيكون قد إذ متقدمة؛ نسخة مص_لإ متاحرة نسخة يجعل ما وهدا 
فتكترسقطاته.أوضعيفا؛ مغمورا، القا.يم المخهلوءل 
محققا.عالما تاريخا الأحدث المخطوط ناسخ يكون بينما 

الحدودمن خالية إذاكاJت، الأم هي الأقدم المنة تكون أن يالضرورة وليس 
كبير،سقط ذايتط القراءة، ءس.يرة ، الخهل. سيئة تكون كأن التحقيق؛ ق المطلؤبة الدنيا 

ء

أما.لجعل؛ لا هده- -والحالة فانه الملية؛ الصفات من ومحوذلك عيض، وبياض 
الموغاتإيضاح مراعاة مع وأصلا أما ليا التالية الحالية المخة تتخذ وإنما 

عليهيبتى وأصلا أما لتكون المنة؛ هده يختار الباحث جعلت التي العالمية 
غيرها.دون التحقيق 

سقطه؛قلة وق الأصل، إر وإشاراته الناسخ، حرصس ق ؤيفلهرذلك 
غيرها.أكثرمن لمخته اعتماد إر أدعى ذلك فيكون 



١٢١خلأهةهمسيقاسيطات 

بحيثنادر؛ وهدا الولف، بخط للمخطوط نسخة من أكثر يوحد قد - ٧
مرة.من أكثر الكتاب كتب قد الولف يكون 

الواحد.الكتاب طبعان إحدى بمثابة وهي بالإيرازة، العلماء يميه ما وهدا 
تفقأن الأول؛ حالت؛ن؛ بخلومن الأمرلا فإن ذلك مثل وإذاوجد 

اختلفوإن حتى فيه، إشكال لا فهدا اختلاف؛ بينهما يفع ولا المختان، 
المهم.هو المضمون ق الاختلاف فعدم المح؛ تاؤيح 

أوالتغيير، أو القص، أو بالنيادة، اختلاف الخت\ن ب؛اث يقع أن الثانية: 
أمورتفههنا أوغترذلك، التصحيح، 
منهما؛الاخرة فتعتمي. الأخرى؛ على متهدمة إحداهما أن يحلم أن ت الأول 

وزاد،المؤلف، إليها أصاف ثم للكتاب، الأول الإخراج تكون قد الأور لأن 
ونقص•

بقرانن؛الأحرة تميز ممكن لكن منهما، كل يعلم لا أن •• الثاني 
بخلافوالبيضة ، والإلخاقا0 والشطب، الماصات، بكثرة يحرف فالمودة 

ذلك.

إبرازتعن؛للكتاب إن ت يقول كأن ذلك على الحياء أحد ينحى أن ت الثالث 
والموارنة.الترحيح أوجه من غيرذلك إل فيعتثركلامه، 

يمزجهاولا الإبرازات، هده إحدى يختار أن انحقق على فان حال كل وعلى 
أبرزتالنير علؤر بنمه حياته ؤ، المؤلف أبرزها النير يوثر أن وللمحقق بغيرها، 

وفاته.بعال. 





١٢٣حلأطنيسق(اسوطاس 

الخطوطعنوان سيق السادسة؛ الصألة 

قالغلاف أو الواجهة بمثابة وهي العنوان، صفحات عادة الخعلوط يتضمن 
يعرفونالكتابة بصناعة عهدهم أول ق العرب يكن لم إذ ا،لطبؤع؛ الكتاب 

العنوان.صفحات 

إليهيشير كان نهايته، أو الكتاب، مقدمة ق يرد العنوان ذكر كان بل 
الكاب.آخر j الخاتمة أوي اكرمة، )، 

تلكعلى العنوان كتابة على يعملون المخهلوؤل نسخة متملكو كان ما وكثيرا 

البيضاء.الورقة 

بحصالنسخة مالكو أصاف وربما العنوان، ضبط ق أحطاء ذلك يرافق وقد 
أخرى.بموصوعات تتصل قد الض الخاصة الملحوظان 

بعضفالتحقيق؛ ق حدا ا مهماب الكتعنوان تحقيق كان ا هتومن 

بعضأومن المؤلف، وضع من كان مواء جملة العنوان خلومن المخهلوطات 
الأور،الورقة لفقد إما البتة؛ عنوان يوجد لا بحيث النسخ؛ أومالكي النساخ، 

الخهل.أو التنييف، دواعي من لدلع الواقع أولمخالفته العنوان، أولأنملماس 
المحادر،إركتب الرجؤع من لابد الأحوال هذ0 مثل ق العنوان ولمحبتل 

ذملمن بالتؤمحح والإعلان النديم، لابن الفهرست مثل ات، المكتبوفهارس 
العلومموضوعات ق الميادة وممثاح المعادة ومفتاح للمخاوي، ١لتاريخ 
أسماءق العارفن وهداية خليفة، لحاجي الظنون وكشف زادة، كثري لطاش 

العربيالأدب تاؤيح أو البغدادي باشا لإسماعيل نف\ن الهار وآثالولف\ن 



نيسيقامقوطات ١٢٤

العربيالتراث وماؤيخ رصاكحالة، لعمر الولضن ومعجم بروكلمان، كارل د. 

وغيره.الأدباء كمحجم والطبقات الراحم، كتب أوغيرهامن لقوايسزكثن، 
الختارهالختلوؤلة هذه أن شاكلها وما السائقة الكتب ي الباحث وحل فإذا 
وكذا،كذا بعنوان كتابا ا،لولف لمدا وأن عليها، اسمه الذكور لمؤلفها منسوبة 

منالتالية الخهلوات إر ومضى اف، حمد _ نحوعام على لذلك الباحث وامحلمس 
حتىالمخطوطة؛ لمذه اُقة الالدراسات على الوقوف وهى: ألا التحقيق، 

واحداالموصؤع يكون قد إذ السائقة؛ للدراسة مهلابقا عمله إذاكان التكرار يقع لا 
فالوقوفبعمى؛ دون البحوث ق محتؤياته بعض تدرس فقد للتجزتة؛ قابن؛ ولكنه 
التكرار.بعدم الاطمئنان إر يوصل السائقة الدراسات على 

عنوانعن والبحث المختص—\إن، يوال يكون الخطوة هذه إر وللوصول 

التيوانحلأت الكتب أو أوثبكةالإنترو0، المكتبات، فهارس ق المخطوطة 
التراث.كتب من بالمطبؤع تعنى 

وقدعنوان، أكثرمن له يكون قد الحربي الخعلوط أن عليه التتسه بحسن ومما 
محلف^ن.لمولفعن الواح،,. العنوان يكون 

أويقصريطول جزء قراءة انحقق فعلى ذلك يعد العنوان على يعثر لم وإذا 
المخهلوط.من 

أسماءتذكر الش المراجع إر يحول ثم موصوعه، إر بحدها يهتدي ولسوف 
الخطوط.اسم إر الاهتداء ق يساعده فذلك الباب؛ هذا ق المؤلفات 



١٢٥الخطوطات سيق ي حلأسة 

إسممجاملفوسبةاهLuاو،طسة<ث اداطلة،

إرالكتاب يتب محمد ضروري، أْر المؤلف إر الخعلوط نبة من التأكد 
-مثلا - محالمري والتحرف؛ التصحيف، أويعتؤيه يطمس، وقد غيرصاحبه، 

وهكدا.بالح>،أ%ان والخن بالبصري، ا يمحم

الخاتمة.أو الخارجي، العنوان من المؤلف اسم يسقعل ومحي 
متها:أمورا، يوجب كله وذلك 

وكتبالتراحم، وكتب المؤلمات، وكتب المكبات، فهارس مراجعة : أولا 
إليه.الكتاب ية نمن ونتوثق المؤلف، حقيقة على لنقف واكميف؛ التهمحيف، 

فعلبعد غالبا المؤلف اسم يرد حيث آوالمأن؛ المؤلف مقدمة مراجعة ثانيا: 
سواءأوكنيته، لقبه يستخدم ومحي ، ه- نف-بمني فلأن قال " يقول كأن القول؛ 

غيره.أو المؤلف من أوبالس،<اع عته، أوبالرواية المؤلف، بجهل المخهلوط كان 
ه،نفؤيعتي أبومحمد، قال ت المثال- سبيل -على حرم ابن قول ق كما 
روضةق حبان ابن نول وكذلك أبوسليمان، قال الخعل-ابي؛ قول وكذلك 
وهكذا..أبوحام، قال ، العملاء 

محلانربه عفن الفقيرإر محاله الخاتمة ق يقول محقي المؤلف؛ خاتمة مراجعة ثالثا؛ 
محلان.بن 

وحياته،المؤلف، اسم توثيق من محلابد ت التار؛بمئية يالاعبارات الأخذ ت رابعا 
السير،ومؤلفي ١^^٧ عادة جرت اش ووفاته ميلاده تا;يخ عن والبحث 

بجهل•ٌْا كثيرا الولادة ؛ ٣٧أن اعتبار مع كتابها على والتراجم والعلبقات، 
اسممعرفة على يع؛ن ما أعظم من التاريخية محالاعتبارات حال كل وعلى 

ذلكق المقاييس أقوى من تعد فهي عدمها؛ من إليه الكتاب نسبة وصحة المزلف 





١٢٧ططنيسيؤراسوط1ق 

سيقاماالسأأةالثاثةأ؛ 
منيتم أن ممكن صورة أحن إر يصل م عدة؛ أمورا يتطلب وذلك 

يلي;مما الأمور تلك إجمال وممكن حلألما، 
فإنصححة؛ قراءة قراءتها من يتمكن حتى النسخة؛ بقراءة التمرس أولا؛ 

حطأ.إلا يئتج لا الخاطئة القراءة 
تلكسما ولا مدياوة، وخبرة طؤيل، مراس إر تحتاج الكتابات ويعص 
والإعجام.التمهل فيها يهلرد لا التي المخعلوطات 

اصطلاحاتله اكرقي فالخعل الميي، الخط اصعللاحات معرنة ثانيا: 
النال-سيل -على ضي، بجهل كتبت، الش فالمخعلوطات ا،لغرنى، الخهل عن تحتلمؤ 

فوقها.من واحدة يتقعلة القاف، وتنقعل أسفالهّا، س الفاء تنقعل 
الكلمةآخر ق الواقعة ممزة فال الوجوه؛ بعض من غرابة يقل لا الشرقي والخط 

بكلمة)ماء( المثال-كلمة سيل -على فتلتم وهكذا؛ ترم، لا قد الألف بعد 
 ،)U( وكلمة )سما(.بالفعل )ّماء(

المخعلوطاتبحض ق رسمها لتقارب، أحرى؛ بجروف، تلتس حروف وهناك 
والماء؟والعن واللام كالذال 

خاصة.اصعللاحات فله وعدمه- تنقيهلها -أي واهمالما الحروف، إعجام وكدا 
المن.تحقيق على العون أكبر من الاصهللاحات طْ معرفة أن والحاصل 

امحققيعن مما فدللئ، الخطوط؛ الكتاب، يعالخه الذي باالوصوع الإلمام ثالثا؛ 
ذللئ،ق المسممهّلة والكلمات الواردة، الاصهللاحات ومعرفة الراد، فهم على 

أواللغةأوالفرق، أوالعقائد، الأصول، أو الفقه، ق ت، سواءكانالخعلوط، 
وهكذا...فنونها، بشتى 





١٢٩حلأهةهمسقصدات 

ممظ:سعاسيق
التمخبجمع تتلخص الش السابقة الخطوات من الباحث ينتهي أن يعد 
حبشيله بحق - النسخ قراءة ق والتمرس الأصل، الأم النسخة واختيار الخعلية، 
■ال^^مو، عمله مثانره 

والتالثة؛اكابلة، والثانية؛ المخهلوط، نسح الأورت ت مراحل ثلاث وهي 
المص.خدمة 

انحققبيد الخهلوؤلة كتابة وهوعمالية ايتهلوط: المص نسخ الأيل: الرحلة 
الألى.أوعبرالحاسسب ، يده بجهل مباشرة دلك مواءكان 
،أختلماء على سيمر انحقق لأن لغيره؛ ذلك انحقق يوكل ألا الأمانة ومن 
الكتاب.j( كلمة كل عن فهومؤول يشيرإليها؛ وتصؤيثات وأوهام، 

كانإذا إلا ا.لهللوب الوجه على ينسخها لا فربما الكتبة من يكتبها من أما 
انحمى.من متمره مياشرومراجعة إسراف ومح^ ممرمحا، 
•يلى ما مراعاة ههنا للمحقق ينبغى ومما 

لممالأوائل إذ الخديث؛ الإملائي الرسم قوا-ئ- وفق على الكلمات نسخ ١- 
قواعدإل عندهم أقرب هي بل الحديثة، الإملاء قواعد عن محتلف اصعللاحات 

و)قم( )قام(: و )هرون( )هارون(: ل: كتابتهم مثل اكحف، ختل 
إعادةأي أصولما؛ إر المختمران بإعادة يحرف ما وهذا ، )سليمن( : )سليمان( 

تامة.كتابة تكتب أن إر المختمرة الكلمات كتابة 
المامشءق تعديلها إل يشار لا هذه ومثل 

 _Y الرقيم.علامات باستحمِال العناية



١٢٠

بدايةيعين بحيث قمران؛ إر وتونيعه يممطيعه، وذلك النص؛ تقسيم ٣- 

ونهايتها.الفقرة 

وتوضعجديدة، بمفحة بالأبواب يبدأ بحث الرئيسة؛ العتوانات وضع - ٤ 
وهكانءا.الصفحات، أواسهل ق الفصول عنوانات 

وجهعلى والكتابة الأسفل، أونصفها الصفحة ثلث حدود ق فرلغ ترك ٥- 
والتعليق.للمقابلة، الفراغات من والإفادة ظهرها، دون الورقة 

النصر.من يكل ما ضيعل — ٦ 

كماأوترمم ...( )٠٠هكذا فراغا مكانها يترك غيرمقروءة كلمة وردت إذا ٧- 
بعد.فيما تعوض أن لأجل هي؛ 

ألالأجل دفترْسماعد؛ على المح أثناء ملحوظاته الباحث يدون أن - ٨ 
أحرى.مرة المخهلوط. قراءة إر يضطر 

وهيإليه، الإشارة مرت وهوما التحقيق، من الغاية يتاق لا مضى ما وكل 
يعرضهوذلك الناس، من أكبزعدد منه ليفيد وإحياؤه؛ مفيد، قديم نصر بعث 
مؤلفه.أرائه كما 

-أحطائه وتصحيح المؤلف، أسلوب نحستي التحقيق غاية من يكن لم ولما 
المختلوتل.عليه وجد الذي بالنص يتقيد أن من للمحقق لابد كان 

إروتقديمه الخطومحل، حدمة إر الحقق حى يمألا يعنى لا ذلك ولكن 
مؤلفه.أراده كما نشره على واضح بقالب العصري القارئ 

اغدهاالمؤلف يختي كتبت نسخة الباحث وجد فإذا القابلة: الثانية: الرحلة 

هى.كما المس ق وأبتها أما، 



١٢١خلأطهمسيقاسودات 

لانحقق يتمرؤض قد - مكتؤبة ورقة ق الخطوط وجعل النسخ، عملية وبعد 
من_إذا_ له فلابد أوحذف؛ —افة إص إر :بحتاج أو ، الأخطاء لبعض الأصل نسخ 

الأم.النسخة وب^ن نقله ما الهلابقة 
إريعود حث نقاله؛ ما سلامة من يتأكد القابلة ففي بالتايلة؛ يعرف ما وهدا 

كلمة.كلمة فيقابله الأم_وإوطكته؛ الأصل- المخة 
أحد.من مساعدة دون وحده بالقابلة يقوم انحقفتن وبعض 

ليقابلآخر؛ بشخص يسمن أن الأفضل فان لدا أشياء؛ عليه يفوت قد وهذا 
معه.

وفطنة.نباهة، ذا الساعد يكون أن ؤيتمحن 
نمخهاالش النسخة ولتكن بيده الأم النسخة فلتكن القابلة انحفق أراد وإذا 

الساعد.القارئ بيد الأم النسخة من الولف 
يأخذأن فيحسن الأم المسحة من المص قراءة على قائل المساعد ذلك كان وإذا 

وهيأخرى، بطريقة -أيضا- معها وأن مضت، الش الأور بالطريقة انحقق 
بالضسعل،أم قاولك الأم؛ الخهلوطة ق يقرأ المساعد وبجعل بيده، ماكتبه يتابع أن 

الخطأ.وقؤع نسبة ق وأقل 
علىنسخه ما يقابل ثم المنسوخة، الورقة ق يعوضه فانه شيء فاته قد كان فإن 

tالمالي المحو على عموما القابلة فتكون الأخرى، المسخ بقية 
بيده.الشكتبها انحقق مسودة على الأصل المسحة مقابلة - ١ 
إربة نإما اتحقز يختارها المش الممية وفى برموز المسخ لبقية يرمز - ٢ 

الأشخاصمن عندها وحدت من أوإر الكتتات، من وحولها أماكن أو ناسخها، 
وهكن.ا...يمور( ؤ ئ٠ ف.رمزلما باشا، يمور احمد إر بها ينكأن 



خلأهةنيسيقاسودات ١٢٢

الأم،النسخة من انحمق بيد وكتب مل ما على الأخرى النسخ مقابلة ٣- 
أومعقوة^j^ قوسبن الس، ق يوصعها الأصل نسخة على النيادة ونشت 

•١لزيادة هذه اخذيت، لن ١ من المامنن ل ؤينار ا ز حاصرين 
منأي يكون أن ت يالمقعل واكود النسخ؛ نر الحاصل السقط مراعاة ٤- 
النسخق أوغيرموجود الأصل، ق السهلرغيرموجود أو الكلمة، أو الحملة، 

الأخرى•
منها:أسباب، وللسقط 

اخر.سهلر ق له متشابهة حملة إر سهلر من الناسخ نفلر انتقال أ_ 
الرحلؤبه٠الحبربسب طمسي ب،_ 

ببيتما أوغيرذلك الأرضة، ثب با،لخطوط أحزاء بعيش ؛آكل ج_ 
•اال\ن ق الكلماؤت يعصر ق سقوط 

المامش.ق ذلك إر يشار فانه ما نسخة ق السقط وإذاكان 

مر-.-كما معقوفن قوسن بن يوضع فانه الأصل محا السقط كان وإذا 
الأصل.النسخة ق إذاكان السقهل تعؤيض وبجب 

قوالخطأ الأصل، ق الصواب أثبت معقوفن قوسن بمن وضع وإذا 
ذلك.عن يغنيان القومن لأن كذا؛ من سقعل : يقال أن حاجة ولا المامش، 

بوضعفيكفي الأخرى النسخ ق والخطأ الأصل، ق الصواب إذاكان أما 
طوق كذا، ب ق بقول؛ الحاشية ق إليه ؤيشار أقواس، بلا الكلمة فوق هامس 

فيها.ورد ؤيذكرهكما كذا، 



١٣٣خلأهةيسقصط1ت 

نتيجةبأكملها أوفقرة عديدة، عبارات نص المن تشل أن يحدث وقد 
مرورثب أويالأيدي، ُبن تداوله ثب يإما الورق؛ يصمب الذي الحزم 

منه،أخرى بنمخ الخطومحل ق نص المقارنة انحقق على فيجب الزمان؛ 
المامس.3، ذلك إر والإشارة واستدراكه، 

إلالمامس ؤيثارؤ، المى، ق فيصحح تصحيف أو ، تحريماحصل إذا ٥- 
النسخ.أوالتحريفق التصحيف، وقؤع 

،الثاء مثل: الشكل ق اكثابهة الحروف نقتل ق هوالالتباس والصحف 

والزاي.والراء، والذال، والدال، ، والء والحم، والتاء، 
واليم، والراء ورسمهاكالأل الحروف فهوتغييرشكل اكميف آما 
وغيرها.والقاف، 

خلافولا فيها، لبس لا الش الواضحة النحؤية الأ-ختناء تصحيح حالة وق 
وهوكذا الأصل 3، رر • التالية بالعبارة البامش ق ا إليهبالإشارة يكون عليهما 
؟سهو((

صوابايراه ما يرجح انحقق فان ما كلمة ق النسخ بعن اخلأف حصل إذا ٦- 
نصتقديم التحميق من الغرض لأن الماص؛ ق الترحح لمذا يعلل ثم لس، اق 

المؤلف.وصحه كما سليم 
أوالتوضيح، أجل من التمى على نفه انحقق يزيد.ها الش الخارجية الزياد.ة أما 
الماص•ق إليها يشار ل المس، ل تكون أن يجوز فلا - الكلام لإشاع 

فهيمتواه أورفع تحميته، بقصسد المزلف نص ق التغيير أو ، الزياد٠ وأما 
ارتكابها.الخاد بامحقق يفترض لا العلم بحق جناية 



١٢٤

قكان فإذا الختلمة؛ الخطوط نح ي الروايات ، jruاختلافا انحقق بجد قد ٧- 
الولف،وأسلوب النسخة، سياق على تطق أنها للمحقق وتأكد نيادة، إحداها 
المامس.ق ذلك إر وأشار المس، ق تشيتها إل عمد - اخ النإضافات من وليت 
الأخرىالنسخ ق ورد ما يشيرإر أن فعليه انحقق أمام الروايات تعددت إذا ٨- 

ليامض.اق 

الأخرىالتح لروايات به قام الذي والفحص المقارنة إر ويشير-أبما- 
الأكثرصوابا.الرواية إل للوصول المختلفة 

الروايات،اختلاف عند أخرى اعتماد يمكن أنه الباحثثن بعض يرى ٩- 
لكلبه يقوم وتقحمي درامة بعد صحيح أنه يرجح ما المس ي يتمت أن وهي 

والخطأ.والمtمف، المصحف، المامض ق ؤيضع رواية، 
ختلبغير نسخة من أكثر وحول عند للمحقق يجوز أنه بعضهم ؤيرى - ١ ٠ 

النص.إخراج ق النسخ عدد على والاعتماد أصل، نسخة اختيار ترك المؤلف 
النخ.بس التوفيق أو التلفيق، بهلؤيقة الaلريقة هده ونمى 

الصواب،نصفا منهم—ا كل؛ نحمل روايتين بس يلفق أن للمحقق يجوز كما 
الرواياتإر الإشارة يغفل ألا على متاسجا يراه ما منهما وشت، الختنأ، ، ونصف

تحملها.ق للقارئ وإشراك علمية، أمانة ذللئ، ففي الأخرىكلها؛ 
بجهلأنه الثابت، المخهلوط رواية يثبت، أن اتحقق على أنه يرى من وهناك - ١ ١ 

النغلرويصرف هى، كما وينشرها أجازثصه، أومما بإملائه، أو ه، نفالمؤلف 

المامس.ق الروايات تللئ، يشيرإل لأن صرورة ولا الأحرى، الروايات عن 
منيييلي وفيما ، ذلك إر الإشارة مرت ومحي ت المحن خدمة ت الثالثة ارحلة 

■الهسعل من بشيء لما إيقضا^ح 



١٣٥خلأساتنيسيقصطات 

إنماللناس تظهر الض والمخهلوطات الحمق، على واجب النص فخدمة 
خدمتها.س انحقمون به يقوم ما بجمال حمالما يتفاوت 

تختصفيما ونيادة عمون، العلمي الحث ق يراعى أكثرما ذلك ق ؤئراعى 
الخدمة.من المخaلوءلات به 

فالكتبوالشرح؛ التعليق، خلال من تكون للمخطوط انحقق وخدمة 
منفيها ما يخفف توضيح إر تحتاج قدممة- معارف من تضمنته _مما الميممة 

يقرأ.مما الثقة القارئ إر وبحمل غموض، 
التعليقاتمن عقلا الكتاب انحقق يدع ألا المستحسس من كان محا ومن 

معه.والعيش التمى، لفهم اللازمة الضّرورية 

إليودي ثنيلت أو شللط، دون فتعلق ذلك؛ ق يتوسط أن انحقق على ولكن 
به؟له طاقة لا ما الكتاب وتحميل الحواشي، إثقال 

ء

جداصغيرة محطوطة أحدهم بحقق حيث انحققبن؛ يعص كمنيع وذلك 
علىينيد بما فتأتي والتعليقات، بالحواشي فيحثوها صفحات، انع تتجاوز لا 

صفحة.

*وهي ' النص خدمة ق منها بد لا أمور فهناك شيء من يك ومهما 
والاثار•النبؤية الآحادبيث تحؤيج ٢- والقراءات. القرآنية الايات تحؤيج ِ ١ 

كبفمن توجد لم فإن أصحابها؛ دواؤين من الشعرية الأبيات تحريج - ٣ 
وغيرها.والأدب، اللغة، 

مصادرها.من والحكم الأمثال تحؤيج ٤- 
المس.ل الواردة والممطلحات الغريثة، بالكلمات التحريف٠ ه_ 



١٢٦

همربالأعلام الصف ٦- 
و\ولد\0.بالأْاكن الصف ٧- 
الس.ق الواردة بالكتب التميف ٨- 

كانتإن مصادرها إر ا يعزوهاالؤلف اقتسمها الش القول توثيق - ٩ 

•أحرى ممحاد-ر من توثق وإلا مطوعة، 
رأيا.يوضح أو غامضا، يشرح بما الص على العليق - ١ ٠ 



١٣٧الغطو|اداوا سيق م خملأمة 

ال،طئةأاسقرة؛

قنص التحقيق من الباحث بمنغ أن فبعد التحقيق؛ بعد ما خطوات وهي 
التحقيق. Juuالا يستعد أن فعليه - انحقق النص مودة تمثل الش السابقة خهلواته 

سوفوما الهائية، بصورته انحقق الص إليه ينتهي ما تمثل الرحلة وتلك 
للقارئ.يقدم 

السابقة.الخعلوات أهمية عن تقل لا الرحلة تلك أهمية هناكانت ومن 
بصورةالكتاب بجرج حتى كبيرا؛ اهتماما يوليها أن الباحث على ويجب 

وتفياسه.القارى، وتريح العلم، تحدم دقيقة محكمة 
:يلى ما تتهللب الرحلة وهده 

قتحتلف ولا انحقق، الكتاب ديباجة هي القيمة وهده ت القيمة كتابة ت أولا 
العلمية.الوصوعات بحوث مق.ل.مات عن عناصرها كثيرمن 

وصاحبه،الكتاب، موصؤع على القارئ يتعرف الةا.مة هن.ه حلال ومن 
علىفحقيق ونثره؛ الكتاب إحراجه بيل سق انحقق عليه سار الذي والنهج 

ذلكأهمية ؤيبتن الحقيق، إر دعته الي العوامل نصفا ذلك، _rji أن انحقق 
الذيالنهج ؤيوصح فيه، ايقة ايوالدراسات تحقيقه، من وهدفه الختلوؤل، 

الخهلوؤل،ق الألمافل رم وكيفية إليها، رجع الش والنسخ الحقيق، ق اثبعه 
الشأن.ذلك ق بها استعان الش والراجع 
فم؛نإل الكتاب يقم كأن الحقيق ذلك تضمنها الي الخهلة يوصح كما 

وهكدا.للتحقيق، وقم للدراسة، قم 



الخطوطاتسيق ش خملأمة  ١٢٨

الذيالحهد وُوع الخهد مدى يوصح أن القارئ وحق انحقق، حق من إن ثم 
أنذلك أوتهؤيل؛ تهؤين، ودون أوشهلط، وكس، دون ذلك ق انحقق بذله 

عمله،من فيهون حقها؛ ه نففيغمط الحياء؛ أو التواضع، يأخذه انحقفن بعض 
السيل.ذلك ق المذول الحهد مدى سن ولا 

يزرىفتراه الأوائل؛ به بأن لم بما أتى أنه ؤيزعم الأمر، يهول وبعضهم 
المعايب.إمحلهار ويتاكالف قلمه، الن.ولة يالحهود 

الأخير.وغلو الأول حفاء  ijyjوسط والحق 
وافيةدراسة امحقق يقدم بأن وذلك المؤلف؛ الملحطوحل صاحب دراسة ثانيات 

وكنيته،ولقبه، به، وناسمه، من ذلك نحت وما حياته، مبينا المؤلف، عن 

ووفاته.ونشأته، ومولاسه، 

للعلم،محللبه فيبثن العلمية، مكانته على الكلام إر ذلك بعاّ ينتقل ثم 
عليه.العلماء وثناء ومكانته، ومؤلفاته، وتلاميذه، وشيوخه، 

ونبتهالكتاب عنوان امحقق فيوصح ت ووصفه الكتاب دراسة ت رالث_ا 
وقيمةومصادره، وأسلؤبه، فيه، المؤلف ومنهج الكتاب، وموصؤع للمؤش، 

فته.ق الكتاب 

الحهليةوالمخ التحقيق، منهج حيث من الكتاب وصف _كذ.لك_ ؤيوصح 
الحم.أوأ.ل المعتمدة الشخ ا ووصمللكّادبا، 
الخهلوط.نح من بصورة ذللئا يلحق أن به بحن كما 

ونؤعوفهارمحه، نسخه، وتاؤيخ الخهلوط، أوراق -كذلكا-عدد ويذكر 
_.وحاويت، إن - واكلكاءت، ، والإحازات، حطه، 



١٢٩اسوثات سيق 

ومكملأسما.التحقيق، متممات من فهي المشة: المهارس صع ت رابعا 
ةدراسنمر إذ انحقمة؛ الخطوطات ق محها غنى لا صرورة ذلك_ _مع وهي 

وجعلمنه، تييرالإفادة إل والمسيل الكاب، مفتاح فهي بدونها؛ ايحقلوطات 
التناول.ميبة نفاسه 

عاليويحمظ بيسروسهولة، فيها ما إر يتوصل الش هى الناجحة والتحقيقات 

والوقت،.الخهد والياحث القارئ 

أساسيةفهارس منها أن كما الكتاب، موصؤيع باختلاف، نحتلمؤ والفهارس 
الكتاب،.موصؤع لهلبيعة تعود ثانؤية فهارس ومنها بحثا، كل ل توصع 

أنبحن ولا تحقيق، كل ق ثابتة تكون تكاد التي للفهارس ذكن يلي وفيما 
والأمار،، والأحاديث، الأمان، فهرس ت وهي محقق، كتاب، أي ا منهيخلوا 

النص،ق الواردة والكتب، والبلدان، والأماكن والأعلام، والأمثال، والأشعار، 
واظلوحنوعات.والمصادروالمراجع، 

مراحلمن مرحلة آخر وهي للطبع؛ ؤإعداده الكتاب، صاحعة ت ا خام
أنيجمب، هدف، تذكر أخعلماء دون متقنة بصورة الكتاب، فاخراج عموما؛ التحقيق 

العلمية.الكتاب بقيمة تدهك، الأخهلاء فكثرة الألمعي؛ امحقؤ، إليه عي ي
أمفإذا حرفا؛ حرفا بنفسه الكتاب يراجع أن امحقق على يتوجب، فانه هنا ومن 

أخرى.تارة فليتنلرفيه وصاجعته الكتاب، قراءة 
أدعىذللن، لأن ودراية؛ خبرة، له ممن يراجعه بمن بمتععن أن - -أيهما به وبحسن 

إلفهثب، بغير>،؛ يفوت لا ما كتب، فيما يفوته الكايب، ولأن ان، الاؤلمئنإر 
قرأا فربمالشخهمى؛ محجمه ومن ه نقمن يحرفها كلمات لخففله وربما للكتاب، 

انحقق.الكتاب ق فيه ينفلر أن دون ه نقتلقاء من فأكمله تحقيقه ق شعر بينؤ 



الغطوطاتسيق م حلاهة  ١٤٠

لهانته غيره على عرضه فإذا له؛ يته فلا خطأ، أو نقص، فيه وربماكان 
وهكذا....

اللغوي،للتدقيق تكون فتارة للكتاب؛ مراجعه تتتؤع أن - أيضا - به وبحن 
وهكذا.للمهّارس، وتارة للعنوانات، وتارة للمنهج، وتارة للأسلوب، وتارة 

الخطأ.من والسلامة والإتقان الضبهل دواعي من ذلك فكل 







تياتو؛؛و

^يرئدءاساث،هماتجامات
نحنجإن إذ الخامعية؛ الدراسة ق المواد أهم من يخفى- لا -كما البحث مادة 
العلياخصوصا الخامعية للدراسة والمقاصد الأهداف أعفلم من التميزدن الباحشن 

منها.

طيبقدر على يخضلون العليا الدراسات ق خصوصا التللأب أن والملاحظ 
يتوسعونيم البكالوريوس، مرحلة ؤ( أولا ينالونه الذي بالتخحمر العلم من 
الدكتوراه.أو للماحستير، دراستهم إبان فيه 

صقيل.له وتهلبيمهم العلمي، البحث استيعاب من حفلهم لكن 
تيرأوالماجسق دراستهم اء أثنبحثوا إذا التللأب على يلحظ ما وهدا 
الدكتوراه.

يريدونالتي للموصوعات خهلهلهم فدموا إذا عليهم - كيلك - ويلحفل 
كثيرةالترابهل، قليلة متخاذلة، هنيلة - الأغلب ق - الختلتل تلك فترى دراستها؛ 

والسك.الصياغة ضعيفة والإملائية، اللغؤية، بالأخaل١ء مليئة الفجوات، 

الثكالوريوس،ق ومناهجه البحث مادة يدرس التلمالب أن ْع ذلك كل 
والدكتوراه.والماحستير، 

الشواللجان العلمية، انحالس ل التد.ريس هيئة أعضاء يلاحفله ما وهدا 
أوقاتها.وصيلع أعبائها، ق ينيد مما الخهلعل، تلك إليها ثحال 

يهلول،قد تحديذ إر العلمي\ن ١لشرف^ن أو المرشدين، بحص يضهلر قد بل 
حديد.من الخهلة عناصر أكثر وكتابة التغيير، حد إل ؤيصل 



عقحمثت

جامعاتنا،أغالب ق بل الأقسام، جميع ق تكون تكاد اللحوظات وهده 
العليا.الدراسات طلاب بكثيرمن اللقاء خلال من يلمس ما وهدا 

علىوتع؛ن المادة، بهذه ترتقى قد الش المقترحات بعض الصفحات هذه ول 

المقصودهو المادة لرن.ه العمالي والمملبيق الممارسة إذ منها؛ المرجوة ثمارها توتي أن 
;المقترحات هذه قاليكم الأول؛ 

البحث.مادة مفردات تقؤير ق الواقعية تحري حبذ.ا أولا؛ 
أوصعؤيتها.أويرها، أوقلتتها، الفردان، كثرة بذلك أعني ولا 

تهلبيقها.ومدى نقعها، وجدوى ملأءمتتها، ادظرق المقصود وإنما 

الشاملالامتحان ق العللأب على تقرر التي الكتب إل يضاف أن أرى ثانيا؛ 
العالمي.بالبحث يعنى كتب - المنهجية الدراسة من انتهائهم بعد 

متنكاملةحطة وصع الشامل الامتحان ق الهنالب من يطلب أن ثالثسا؛ 
تحممه-._في مع؛ن موصؤع عليه يطرح أن العناصريعد 

وحنبالمياغة، تعنى مفردات البحث مادة إر لوأصيف حبذا رابعا؛ 
عموما.بالكتابة والارتقاء العرض، وجمال الأسلوب، 

بالخانبالعناية أكثرمن التطبيقي بالخانب العناية لوتكون حبذا خاما؛ 
إيبه؛ القيام ة كفق لالتفلر عمل وورثن ، جلسات* لوعقدت، وحبذا الظرى، 

الفلري.الخانب ق الهنالب يتلقاه لما هوالثمرة 

قله تهلثيق دون العمل تمارس أن تمكنه لا الهتدس أو الهلبيب وإذاكان 
تمارسهوهولم فيه ؤيبيع البحث، ق يتمرس أن ممكنه لا الهاّااب فان - الواير 
أساتذته.إسراف تحت عمليا 







١٤٧سرحان 

متعة،أكثر وبجعله ومناهجه، البحث، بمادة ينهض ما الطرق هذه ق فلعل 
قابلة.وأرضا وموهة، رغبة، وافق إذا حصوصا وفاثدة 

العلمي،البحث مارسوا ممن المعاصن احين البسيرأكابر ق نظريا وإذا 
علىدري_وهم كثار، أمانيه كنف ل تربوا فد وحد.ناهم والتأليف والتحقيق، 

عوادار مثأ.د| و ، الم سرشاد ي. محمسد. أمثال ، وتطبيقا ، تنقليرا العلمي الثح.ث 
معروف.

مذكانالبحث يمارس كان أنه الوه_ -حفظه عواد بشار الدكور حدتني وقد 
ص_الحالدكور وأستاذه الأثري، بهجة محمل. الشيح أساتذته إشراف تحت طالبا 

محروق.الدكتورناجي وعمه العلي، 
منكان م للقرئيسا وكنت الدكوراه، على حصلت أن بحد إنني رر يقول؛ بل 
والنصح.بالتوحيه، يتعاها.ني فكان ، اليلي، صاخ د• أستاذي أعضائه صمن 

البحثق مهمة كب إر أرشللأني ة للدراسشهر مدة لندن إل سافرت ولما 
وصرتالمائة، تلك أحببت حتى منها، استفادتي مدى عن يسألني وكان العلمي، 
فيها.متخصصا أكن لم أنثي مع للطلاب أدرسها 
.أساتذتي(( - تعاهن بفضل نم افه، بفضل ذلك كان 
واحدةصفحة ق توصية أو لائحة، العلمية الأقسام لووضلت حبذا ا؛ خام

بعضوفيها ا«كتوراه، الللماحستيرأو خططهم تقديم يريدون الذن للطلاب 
ردق بب يتقد بها الإحلال أن إر ؤيثار الخهلهل، لتقديم الضوايخ أو الشروط 

ابتداء'ا.الخطة 

•يلي ما الضوابط- أو الشروط، من يوضع أن بجن ومما 
الخهل.نؤع ١ ١ 





١٤٩امممءسائاس 

امتق1ءس1غةاسءا،

وإنمابالتفصيل، يمح لا ههنا واكام طويل، متثعب الكتابة عن الحديث 
وليتالنافعة، الرصينة للكتابة العامة بالعالم أشبه هي عابرة إشارات هي 

وطرائقه.البحث، عن حديثا بالضرورة 

كلاممن يي مت ما حلال ومن اليسيرة، التجربة حلال من أمحديها وقد 
شيءتقييد فأحببت ؛ المعنى هذا حول حاموا الدين الكتاب وأكابر العلمام 

النفع.عموم ق رعبه ويشره؛ دللش من 
الكتابة،طؤيقة عن الأسئالة كثرة لث ذلإل البواعث أعفلم من وإن 

فيها•الرقي وسل وأدواتها' 
الأساليبكثرة من غيره ومن ه نفمن التأمل يراه ما _أيضا_ الثواعث ومن 

التكلفة.أو الركيكة والكتابات التخاذلة، 
الكتابةصناعة أن على التنبيه بحسن الوصؤع تفاصيل ق الدخول وقبل 
المدونةائلها ومالضبوطة، قواعدها سا لمالش الفنون من كغيرها لبت 

بالبراعة.اليراعة إمداد إل بهم فتتتهي الكتاب، فيتدارسها 
تصايثفل الفنن قوى تنموبها الش الحهات إر ترشد تنثيهات نمه ولكن 

التاليفية.هيئاتها نحسان ق والتأنق الألفاط، 

التومعأراد فمن صفحة؛  ٠١٣ ل يقع الذي بالكتابة( )الارتقاء كتابي ل جاء لما خلاصة هذه - ١ 
الأصل•إل فلنرجع 

لأبيافاممز وكاب ، ٢ ص؛،-• قتسة لابن اللكب أدب مقدمة إو الثاو سل على انظر . ٢ 
الفلوطيومقدمت  ir\rالأنٍر\/لابن المار واكل لأصولي، الكثاب وأدب العسكري، هلال 

،وإ0اأه؛ ، و*ا؛اأ\ا،  yo.vr_؛ن نحمدالخفرحانمقلمى عادة واللخاراته، 
الخاب.إلغرسمماسردذكرْفيمحونسا





























١٦٣امتق1ءسائاس 

مداركه،تنمية أراد فمن فيه؛ والتفنن التأليف ق معلى فدحا للعرب وإن هدا 
يشعما وسيجد يؤيده، فن أي ق ألفوه ما على فليقف - علمه نطاق وتوسع 
يأخذهوكتبوه الأوائل، شاده ما على يقف فالذي غلته؛ ؤيروي نهمته، 

مذهب.كل به ؤيذهب العجب، 

إرالمنتمية بيانها، ق الغور العيية المنشئات مهنالية على بالأنصاب وذلك 

المقفع،ابن ات ككتابا معانيهورشاقة ا ألفاؤلهعذؤية ق الأعلى الهلرف 
وعمروبنهارون، ابن وسهل قمحة، وابن والخاحظ، الكاتب، وعبدالخميد 

بنومحمد الكاتب، يوسف ابن وأحمد المولي، العباس بن وإبراهيم عدة، م
الحميدروابن التوحيدي، حيان وأبير النيات، عدالملك 
مدارسهم،تنؤع على المندين الكتاب كثيرمن كتابات ي ذلك مثل وقل 

أرسلأن.وشكيب والزيات، والرافعي، كالمنفلومحلي، 
التمهريالحلم إر فيجمعون بتحريراتهم؛ يعنون الذين العلماء كتب وكذلك 

وابنالخوزي، وابن عبدالبر، كابن الأساليب وحمال الأسر، وشدة الكتابة، 
والشوكاني.حجر، وابن والشاطئ، القيم، وابن تيمية، وابن حزم، 

عاشوربن اهر الsلومحمد ، التونسي ان الخضرحمحمد المعاص.رين ومن 

ايزائري•ومحمد اكوض، 
الأدبفأمهات - مضى ما على نيادة - ياق الهذا ل الكتب أشهر وأما 

_انذلرأصاءالمانلحماومدش.



الأروتاءسائاس ١٦٤

القمع،لابن وهما ودمنة وكليلة الصغير، الكسروالأدب الأدب ككتاب والبيان، 
وعثونالقالي، على لأبي والأمالي للمبرد، والكامل للمجاحغل، والتيثن واليان 

ِرمء الآخ_ارلأبنك_ة. 
القيرواني،للحقنري الأداب وزهر ، عبد لاين والعقد للقلقشندي، 

للممقري.الهليب ونفح البر، عبد لابن الجالس ؤبهجة 
اراتوالمختثرات، والعالنظرات، والمعاصنين: المحدمن كتب ومن 

اماتوالارتللرافعي، العرب آداب وتاريخ القلم، ووحي للمنفلمومحلي، 
أرسلان،لشكيب سنة أريح_تي وصداقة وشوقى ندسية، الوالخلل الالaلاف، 

ورسائلين، امالخاطرلأحمد ومحيض النيات، حن لأحمد والرسالة 

الإسلامية،والمداية إسلامية، ومحاصرات الإسلام، ق والجؤية الإصلاح، 
ديوانوشرح دقريب، الصبح وأليس ، ٢ حسانل الخضر نحمد العظمى والسعادة 

الإسلام،ق الاجتماعي الظام وأصول الإسلامية، الش_ريحة ومقاصد بشار، 
واثارعاشور، ابن التلماهر نحمد الكتب هده وجميع وتفسيرالتحؤيروالتتؤير، 

محليات.حممه البشيرالإبراهيمي محمد الإمام 

عشرمحلدآ.خمسة ق تقع موسوعة ق الإمام هذا مؤلفات جمع أخيرا حرجت وقد — ١ 
ثلاثةي وخرجت الغدص الكتاب لكشرمن مقالا وثمان^ن وستة مائة انتماء لي ائته دسر وقد - ٢ 

الحديثXالعصر ق الدريية لكباركتاب ت)مقالات عنوان تحت محليات 

الكتب(.بملون من )النتقى بعنوان محليات - أيضا - خرج كما 
الكتبتل—ك لهلريمة مؤجرة دراسة على وتشتمل ، وحديثة محدممة متنوعة كثيرة كتب من منتقاة وهي 

مها.محتارات وعلى 



١٦٥الإرتق1ءسطغةاسقا 

و«راءاةسساتالأماو؟ا_سلأ«ماأدويى، 

عباده.من يشاء لن الله يهبها - نعمة الأدب وكمال المنهلق، وجمال فالذوق، 
ملامةيلاحفل أن بالكاتب فيحسن بلية؛ وأي بلية العبارة ونبو النفس وكثافة 

يكتب.لما ملقيهم ق يفلر أمامهم أنه واستشعار ، القراء حال بمراعاة وذلك الذوق، 
المدخل،نحن وإنما الحقيقة، حاب على نحاملهم أن ذلك يعني ولا 

وتتجنبالرشد، عن ينحرفوا أن إلا ايرهم محتشيد؛ ما إر الوصول ق وتتلهلف 
الكتابةوبجعل بالألباب، ياحد مما محيلك الحق؛ صوت من يتألموا أن إلا يولهم ما 

القلوب•تأخدط0قهاإل 
الكاتبيتجنب أن الن.وق سلامة ق يدخل ومما الكتابة، مكملات ومن 

لدلك.حاجة ثم يكن لم إذا الألفافل تكرار 
؛ا.اسعذمتاصواصاز

الإنسانيكون أن يقتضي العام محالذوق الماضية؛ الفقرة من قريثة الفقرة وهذه 
الآخرينؤنفوس على انحمل خفيف عموما 
علىعقاله يعرض لأنه الكاتب؛ الحلق بدلك بالتخلق الناس أور من وإن 
مدخل.وحمن تلطف، إر فيحتاج الناس؛ 
وذلكمحرائه، على ثقيلا يكون أن الكتاب بحص بها يبتلى الش البلايا من وإن 

إلابجن لا فتراه الإثارة؛ وتعمد والأستفزاز، التعالي، لغة استعماله خلال من 
الكتابة.من الطراز هدا 

التمر،والتمديد ادف، الهالقد من بعضهم بمارسه ما ذلك من يراد ولا 
مشكوربدلك والقائم مبتغاة، وغاية ملح، مطلب فذلك المنشود؛ والإصلاح 



اموق1ءس1ئثاسا ١٦٦

اللهعند ما ابتغى إن مأجور- 
يباليلا بحيث الذوق، الأءم_الاجانب تلك ممارس من يعمنأ ألا القصود ؤإنما 

الإصلاح؛يروم أنه بحجة يكرهون؛ بما مواجهتهم من يأنف ولا الاضن، بمشاعر 
،الخانب لن بحيون فالنامحن شرعي؛ ومقصد ، اجتماعي مهللب المشاعر فبمراعاة 

الوجه.ؤبستل 

يكثرمنمن كحال نفس، البتعظيم المشعرة العبارات عن يترع أن وبجيريه 
)حبأو ، رأبي(( رف، يقول كأن مقامه يقوم أوما )أنا( صميرالتكلم إدراج 

ومحوذلك.إليه( توصلت ما )هذا أو ، خبرتي( 
الخمع،بضمير كالإتيان للنفس تفخيم فيه كان ما ذلك عن بالبعد وأجدر 

إليه(لأتوصلتا ما )هن.ا أو ، ترجيحنا( و)هذا رأينا( )هن.ا ت يقول كأن 
الفجةالعبارات من ونحوذلك ورفلنا( )مول( : يكرركلمة أن ذلك ومن 

مكانة.له ليس ممن صدرت إذا خصوصا وغرور، نقص عن تم التي 
التأثير.وقلة الأرواح، وتناكر الأنفس، لتباعد بحلبة اكله فهن. 

العلموعزو بالتواصع، توحي، المح، الصيغ يستعمل أن به بحس ذلك من وبدلا 
أنالصواب )ولعل أويقول; ، ا( وكل. كاوا )ؤيبدوللمتأمل : يقول كأن لأصحابه، 

النفس.واهتضام بالتواضع، المشعرة العبارات من ومحوذلك وكدا( كدا : يقال 
والقدرالمكانة ذؤب من صدرت إذا يالتعفليم المقعرة ارات العبباستعمال بأس ولا 

إليها.ينتمي المحر الخهة أو ة الموسباسم تكالم إذا خصوصا 
بالقبول.لل،لك القراء ويلقي ، الكاو_، ذوق إر راجع ذلك وكل 



١٦٧الإردق1ءسائاس 

والعتاب،اللوم، كثر من الكتاب يعص يمارسه الاستفزازما صور ومن 
الشؤون.من شأن نركل والحديث الهاترات، ق والدخول والقد، 

اصدوسلامة ها_سلاممدش، 

الحق،إر الوصول ورغبة الإصلاح، نية الكتابة على الباعث يكون بحيث 
المسلةالمقاصد من ومحوذلك العلم، وبث بالأخلاق، والارتقاء الفضيلة، ونشر 

الشأن.الرفيعة 
،الراء باعتها يكون أن لا للكتابة، يتصدى من كل على هوالواجب فذلك 

الأخؤين.وانتقاص الفضل، وإفلهار الحق، وطمس والخيال، 

وقواس1ا.«راهاةاه،وواسو 
والمهوضللرفي كبرى وسيلة فالقد ذلك؛ إل يكون ما أحوج فالكاتب 

وتصعدالأفراد، ؤيعلوشأن تمامه، البتيال ؤيثلغ يرة، المثرسد فثه والإبداع؛ 
والحالة.المعادة مراقي ق درجات الحتمعات 
القد.حال الكاتب ذهن عن تغيب أن يبغي لا أمور ههتا عليه المنبيه يحن والذي 

يقعكي عدة 'ءو١مزغ إر فيه يحتاج والدواء ، بالدواء أشبه القد أن ذلك فمن 
وتحسسالتشخيص، دقة من استحماله- -قبل يد فلا مفيدا؛ ناجعا فيكون موقعه؛ 

فيه.يوصع الذي الحل قابلية ومدى منه، يستعمل ما مقدار ومعرفة ، الداء 
ناصح.حاذق طبيب إر محتاج الهمة تلك إن ثم 

نقحه.أكثرمن الدواء صرر الأموركان تلك يرل؛ لم فإذا 
القد،أدوات ممتلك بصيرعاقل من فيه بد فلا لالقد؛ بالمسبة الحال وكيلك 

ؤاستعماله وكيفية 





١٦٩الأروق1ءس1ئاسا 

فيهايكون لا رمما آخر- مكان ق كان من إليها أوثظر بعده، زمان حاء فإذا 
اثتاه.ولا ، خفاء 

يثدأن وأراد للصواب، محالفا يراه رأى على امحللع ممن بحن فانه ذلك على ؤبماء 
صاحبفيها عاش الض ١^ أو فيه، قيل الذي الزمان عن يناله ألا الرأي ذلك 

به.تحيط التيكات أوالقلروف الرأي، 
الفللم،عن بعيدا والإنصاف بالعدل، حميا الأموركان تلك راعى فإذا 

والاعتاف.والتنيد، 

الشالخامعية العلمية الرسائل ق ينلك ما ذلك ق الحميدة السنن من وان 
للعواملة درامعلى تشتمل الرسائل تلك فإن أعلام؛ أو مسائل، ي تبحث 

الدراسة.بتللئ، انحيهلة والحغرافية التاريخية، 

علىوتحتوي المقولة، تلك فيها انتشرت التي الفلروف على تشتمل أنها كما 
علمق تبحث الدراسة كالت إن الشخصية بتلك مرت الش والأطوار الأحوال 

الأعلام.من 
والفللم.الحهل مساللئا عن وأبعد والعدل، العلم، روح إل أقرب ذللئ، أن ري._ا ولا 

عا_لزومالأءصاو

والتهؤيل؛التهؤين عن يعيد.ا محلرحه، ق متزنا الكاتب يكون ان بوذلك 

النمجهلهدا الماس خير ٠ أْثالر_ا: ق تمول والعرب ذلك، بعن تضع فالحقيقة 
والغالي.القصر بين يعني والأوسهل(( الأول 

الحقيقة.على وحرصه عقله، ورجحان الكاتب، حكمة على يدل مما وذلك 



امتت1ءس1ئااس ١٧٠

(j-؛rjحالا الكلام يكون وأن واصحة، رشيقة تكون أن الألفافل ق الاعتدال ومن 
الشنمسح.والسوقى الميب، الوحشي ، jr،Jحالعن؛ 

إليقعد ولا سجع، ق يبالغ فلا التكلف؛ عن يبتعد أن ت الاعتدال ومن 
القالقة.بالعتارات يأتي ولا التعمية، 

ههد،ةالوضيعالثقافةوالعارف، توظيف - ١٩

يوظفأن - بالكاتب بمن ما أحمل ومن بالكتابة، يرتقي ما أعظم فمن 
موضوعهيكون أن لأحل إليه؛ يرمي الذي الغرض لخدمة ومعارفه وثقافته، طاقاته 

والثاهدالشرعي، الدليل فيه فيجتمع الخوانب؛ حميع من مشبعا متكاملا 
السائر،واكل الشارد، واليت الأدبية، واص البلاغية، والكتة التاريخي، 

• ١٠٠ وهكد 

الثمافةوتوظيف اير، المسلتتؤع يشهد بما حافلة الأوائل كتب وإن هدا 
اكأخرين.بحصكتابات، وكدللئ، الموصؤع، لخدمة والحارق 

أ>اطا4االناسيةي ؤإيرادالنقوو القاص، بموطن العلم . ٢٠
كليجمع أن - الشؤون من شأن أي ؤب موضوعا اختار إذا بالكاتس، فيحسن 

الأسلوب.ؤيلائم القام، يناب ما ذلك من ينتقمب نم موصوعه، يخدم ما 
غيرموصحه،ؤب كلاما يورد فلا - والتنع الشاهد، موطن يعرف أن عليه كما 

غيرمحله.ؤب بكلام يستشهد ولا 

بث_يستشهد من كحال خرية، لاله نفعرض ذللئ، ؤ؟ بيل الأحهلآ فإذا 
أراد.لما مغاير مكان ق فيضعه معناه، يعرف وهولا شحر 

سسن،



١٧١الأرممءس1غةاسه 

ضالإصح،سمدةام،سالإجو

إرالعاني بلؤغ سيل أنه كما الذوق، وسلامة البيان، جودة على دلثز؛ فذلك 
ؤلوفولؤمن الغرض على دالا مقبولا، حنا يكون أن يبني فلذلك الأذهان؛ 

النفس•ق ومر ثبت أوشخص أمر' أو شي؛' عن الأور فالفكرة حفي؛ 
عزسيئة كانت وإن تهجينها، صعب حسنة كانت فان عناء؛ إل بحتاج ومحوها 

تلاها•

كتبهم،ق الفصول له وعقدوا الكلام، ادئ مبل البلاغة عل،اء عني ولهذا 

الشأن.هذا ق والشاعر للكاتب، يبغي ما عك ونبهوا 

النفس،ق يعلق آخرما همب إذ الثافؤب؛ أثرها ولما ' يكتب ما آخر همب فالخاتمة 
عنذللئ، انعس، حنا وقعها كان فان بالقلب؛ ؤيتصل الذهن، ق يبقى ما وأكثر 
أنالكاو_ا على فئتين المنشودة؛ الغاية وضاعت الأثر، ماء وإلا مضى، ما جميع 
اللففل،جمال على مشتملا حلوا، رفيقا، بجعله وأن الختام، حن ؤب يجتهد 

إشارة.وألهلف، عبارة، بأخمحر مضى لما إيجازا متضمنا ' الغرض وإصابة 
خواتمأن كما الكتاب، خاتمة عن تختلف، المقالة فخاتمة بجبها، خاتمة وكل 

وهكذا؟.وصغرها، كبرها باختلاف تحتلف، الكت.سإ 

صداسمدقاس،واصااس

مربحةهلرة م الأوراق وكانت، تحبه، الن.ي بالقلم ت، كتبفإذا يجرب وهذا 
الكتابة.ؤب للاسرال دافعا ذللن، كان للنفس 



اسهامدق1ءبسامة  ١٧٢

وقلموشربراق، وأوراق' جلود •' نال السرور؟ ما رر لوراق؛ قتل ولمذا 
مشاق((.

وقت•كل j يتسنى لا فقد حال؛ بكل ذلك يلزم ولا 
وصبما 

يمنيفلا ودراسة؛ علما، به أحاط وقد إلا موصؤع ق الكاتب يخوض فلا 
أشياء؛عنه وتغيب شيئا، يعلم فقد فن؛ بكل عالما يكون أن الفنون من بفن علمه 

وهكذا..غيره ق عاليه تفتح ولا باب ل عاليه تفتح وقس 
أنيلزمه ولا محال، كل ل نحرض ألا بالعاقل محن أنه القول وحلاصة 

وإذاكانيبديه، أن صروؤيا فليس رأى له وإذاكان مسالا، كل ق رأي له يكون 
فيه.يفصل أوأن أحل لكل يبديه صروؤياأن فليس سثيديه، 

والفلروالنصح، الحجا، ذوي على آراءه يعرض أن -أيضا- بالعاقل وبحن 
•الندامات أم وهى العجله ركب لأنه الحسرات؛ بحر ق يقع لا حتى البعيد؛ 

بمالوأن وجل- -عز تخيرالله يأن وبعده اءه، وأثنذلك قبل به ويجير 
الكبار.الأمور ق -خصوصا يد ل. والتوالملءى، التوفيق، 

عرصهسيكون - مضيق كل j والتولج طريق، كل ق الدخول إلا ر فان 
والغرائب،العجائب من الأوائل به يأت لم لا بما أتى وربما للذم، وغرصا للوم، 

غيرفنهق المرء تكلم إذا رر ؛ قال-أفنا؛مح ■صن حجر ابن الحاففل مقولا عليه وستنهلبق 
I(العجائب بهذه أتى 

.oM/rحجرانمقلأني لابن الٍارى ضح .١ 



١٧٢امو2اءسيائاس 

وامم*ثيفاثكتابة اغراض مواماة . ٢٥

ومدىإليه، الحاجة التفلرق بعد إلا ما موصؤع ل يكتب ألا بالكاتب فيحسن 
بقوله:اكاظم وجمعها ، العلماء ئها التي الكتابة لأغراض ملأءمته 

حالهسالصيحة ز ي-ب لكل سعة آليم، التأن اعلمن فألا 
اكصغبرنحبرمقدم وإ٠دإغ محلئ وتصحيح لإغلاق ذش/ح 

اقصنوتتمم وتقصرتطؤيل رق مفوروحمح منثوترتيب 
ا'1اسذد*خ،الإضلأمئي

إلاالماس على عقاله يعرض ويألأ يستعجل، بألا ينصح الإنسان أن فكما 
أويتوانىيثبط ألا به بحن فكذلك - الكتابة أدوات واستكمال التؤوي، بعد 

للكتابة.إذاكازمئ 
ه.نفبحتقر وألا ، ^٠٢ أن عليه بل 

نيئا((للأخر الأول نرك ما )) مقولة:من يحدرون والحكماء العلماء زال وما 

للأخر((.الأول ترك رركم t وهي الأحرى بالكلمة ويوصون 
U^3UI>I-YV النفس

رذيل•حلق عزكل واكخلي جميل، خلق بكل بالتحلي وذلك 
مضى.فيما ذلك من شيء مر وقل، 

هنفيؤدب أن بكتبنا وائتم منا، قبل لمن نحب نونحن رر كك: ثنية ابن قال 
عنمروءته ؤيصون ألفاخله، يهدب أن قبل أخلاقه ويهذب لمانه، يؤدب أن قبل 

وخطلاللحن، محانبته قبل - ويجاب الكذب، شن من وصناعته الغيتة، دنايا 



امتقاءسائأاس ١٧٤

.(( الزاح ورفث الكلام، شنح - القول 
به،يتحلى أن يبغي وما الكاتب، 'آداب من حمالة ساق أن -يعد هق وقال 

النفسبأدب الله وأمده الأدوات، هذه فيه تكاملت رافمن ت - أدوات من ؤيستكمله 
-الخناح وخفض الطائر، وسكون والتواضع، والصبر، والحلم، العفاف، من 

الفائزبق، القصب الحاوي اتحد، ذرا ق العالي اكاهيفيالفضل، فذلك، 
ا.١ -(( تعال الله شاء إن - الداؤين بختري 

ومحليارةالعبارة، سمو على ذللئ، حمله النفس بأدب الكاب، اتصف، فإذا 
غيرإر النقل، ق والأمانة الحقيقة ونحري والعدل، الإنصاف إل وقاده العلق، 

نورا.أعماله صحيفة به وتزداد شكورا، يكسبه مما ذلك، 

كتنمجما ؤيلخ يكتب، أن به بحن إذ يكتب،؛ ما بإحراج يستعجل بألا وذلك، 
بالتشذيبذ،ويتحاسه مرة، يحد مرة فيه التفلر ويعيد إليه، يرحع ثم مدة، 

ا.١ فعليره(( حيرمن حميرالرأي ار قيل؛ وقد والإصلاح، ، والتهذيب، 
يعرضكاتب، من والروية بالأناة أور أحد ليس رر الكتاب; رؤساء بعض قال 
عفوالقربحة،ؤيقبل التح، يعمل أن ه لفينبغي ؤينثربلاغته؛ عقله، 

بكتابه،عارفون له، أعداء الناس جميع أل على ؤيعمل تكرهها، يمولا 
إليه((متفرغون عليه، منتقدون 

.١ ص٤ نية لأبن اللكتب أدب، . ١ 
٢.• ص ثية لابن اللكتب أدب . ٢ 

الخا>لأينالخوزىصْ•^رب-
.١ ٥  ٥٥.١ ٤ اشرواني للخمرى الاداب زمر - ٤ 



١٧٥امتق1ءس1ئس 

سكتتفإذا ئعجب؛ وحدة تروق، فتنة الكلام لابتداء إن رر آخر: وقال 
باحاتهفرحه وليكن الفلر، فليعد - القس وصفت التامل، وعدل القربحة، 

بإساءته((لغمه اؤيا م

متخير،الكاتب لأن الخطاب؛ يتصفح أكثرتما يتصفح الكتاب رر وقالوا; 
مضهلر.والمخاطب 

أيهلآت.أم فيه يعلم فليس كتابك عليه يرد ومن 
اعكاس أن كما راصاُتاك، ٢ قاد غس ك فاطاؤ أصت؛ أم أأحهلأت ط تما ا٠ 

إ

حسّنق عصرك أهل وسيقت ، عمرك اهل فقننا بم رر ■ برد بن لبثار وقل 
ألفاظه؟وتهذيب الشم، معاني 

فكري،ؤيثعته ؤبماجتني قربحتي، على نورد ما كل أقل لم لأل •• فقال 
إليهافمرت التشيهات؛ ولعنائف الحقائق، ومعادن الفهلن، مغارس إر ونفلرت 

عنوكثفت حرما، وانتقيت، سيرها، فاحكمت، قؤية؛ وغريزة حيد، بفهم 
بشيءالإعجاب قعن قيادي مللئ، ما والله ولا متكلفها، من واحترزت حقائقها، 

.٢٣١به(( آتى ،1 
يزدحمالكلام إن فقال: ذلك، ق له فقيل كثيرا؛ يقف المقفع ابن يلم رروكان 

.٢٤١ليتخير((قلمي؛ فيقف، دري، صق 

؛ها_هها.القيروانؤب للحصري زهرالأداب - ١ 
.١ ٥ ٥ - ١ ٥ ٤ القيرواني للحصري الاداب زهر - ٢ 

.٣_زمالآد١بص١٥١
؛-زهرالآدابص؛ها.



الأروقاءس1ئاسقا ١٧٦

إبداءالرأيوايأنويي النقل، ش اهيت -  ٢٩
كليكتب ليل حاطب يكون أن للكاتب ينبغي فلا مضى؛ مما قؤيب وهذا 

أحكامه.وإصدار رأيه، إبداء ق ويسرع بباله، خطر ما 
فالعاقل'آرائه، إبداء ق يتأنى أن يه وبحن نقله، ل يتثبت أن عليه ب جبز 

يثقلن ذلك لديه ثبت فإذا صحته؛ من تتثت إذا إلا شيء ل يتكلم لا الليب 
وإنوأظهره، نشره، عليه واحتملع حفزللخير، نشره ق كان فان نثره؛ جدوى 

وطواه.عنه، أعرض ذلك خلاف كان 

كفى١) ؛ قال. سمع، ما بكل المرء يحدث أن عن الصح النهي جاء ولقد 
}١ سمع(( ما بكل نحدث أن كدبا بالرء 

*'ا-استرضإ«لأءاتالآمالام1ط،وصداس

خطرها،ؤيستحضر الكتابة، شأن يدرك المخلص الخميف العاقل فالكاتب 
،الخاصة لأحواله يحلم لا . كتابته وقت — فتراه أرها؛ عفليم ؤيحثعر 

استهجان،أو استحسان أو أورصا، غضب فرط من ، ' u-'uالي والعوارض 
حبفكتب لدلك، استسلم إذا لأنه ذك؛ نحرى جرى أوما أورهبة، أورغبة 

-حالته واستقرت ربحه، وسكنت ه، نفهدأت نم الحاصرة، حاله عليه تمليه ما 
ميرالثمِر٠كتابته سارت أن يعد الكسعي ندامة ندم 

عليهتمليه ما فيكتب يه؛ بحيهل لما - كذلك - العاقل الكاتب لم يستولا 
المنكر،بصورة العروق ؤيمور بالباطل، الحق فيلبس الحقائق، لا الظروف 

صححه.مقدمة ل ( )٥ ملم - ١ 



١٧٧امتت1ءس1ئاس( 

وهوالسيرة باستقامة لأحد يشهد أو ، ( jryjlرأي وهويراه فضلا لأحد وبجحد 
السل٠سواء عن منحرفا مراه 

ونزاهته،وأمانته، وإخلاصه، دينه، عليه يمليه ما وفى إلا يكتب لا تراه بل 
أعظممن محيللنا عله؛ التاؤيخ شهادة متحضرا ريه، مدى يعن ومحومحه تشعرا م

إرصاءغيرلونها؛ لونا أويكوها الخقائق، يتل—V أن عن الكانس، محلم يريع ما 
ولوالباطل من شيثا ه أويلبالحق، يناوئ أن منه يخشى محلا طائفة؛ أو لشخص 

أوذهبا.محضة الباطل عليه أمهلر 

أنيؤيد نحؤيرما من انتهى إذا بالكات_ا فيحسن الكتابة؛ تاؤيخ بدللئ، والهمود 
كثيرة،فوائد التاؤيخ فلكتابة الكتابة؛ من فيه ميخ الذي اليوم تاؤيخ خاتمته ق يضع 
عنه.المنقول من الناقل ومعرفة ، الكتاب، من اللاحق من السابق معرفة منها 

دراسته،أحد أراد إذا الكانس، بها يمر الش الأطوار معرفة ذللئ، فوائد ومن 
رأيه؟استقرعليه وما أقواله، احر ومعرفة مؤلفاته، على الضوء وإلقاء 

قالرأي يرذللئ، يمثم بوكيرحياته، ق رأيا أويبدى كلاما، يكتس، ومحي 
ليوقع ربما فانه اكاريح يضنع لم فاذا أخرى، طبعة ق عته يتراجع ثم الناس، 

الأقوال.س إليه انتهى ما يعلم فلا الإشكال، 
الحقوق،، تءرفوبه ، الشلل، ونال اليقين، عمود التاريح را الكتاب،: بعض قال 
ا.العهود((١ وتحفظ 

.ص٤٨١الكتاب، أدب، - ١ 



امتق1ءس1ئااسثا ١٧٨

الكتابة،لإحكام أدعى فدلك ملحوظاض؛ إر والأستْاع رأيهم، لأخذ 
وبحيرة،ونفل—ر، علم، ذوى على عرصت إذا خصوصا ا إليهان والاطمئن

الراقية.بالأساليب وخبرة وتخصص، 

منأونازلة خهلير، أمر ق الكتابة إرادة أوعند البدايات، ؤ( الأمر هذا ؤيتأكد 
يتؤيث،أن الشؤون هذه مثل ق الكتابة أراد بمن فيحسن شأنها؛ ليا الش النوازل 

ألاأبى فان ق ظررن الذين الأم طى ممل ُيمض يبمأتى، 
الصواب.إر منه أقرب الخْلآ إر فانه ذلك ق الاستبداد 

وانقراحمار(امهةزتدراللم،س، 

فيه.يقال ما على شه فليوطن - عنده ما لإظهار الكاتب افه وفق فإذا 

وإن، اسنملفسرفند أحسن فان ، ، استهدفر فقد صنف من ر) الخاحذل.أ قال 

،.٣١اLّتقدفر٢ا(( فقد أطء 

ولازهو، ق المادح^ن مدح به يطش ولا ه، نفقدر - إذا - الكاتب فليعرفأ 
حسرة.ق القادحان قدح به ينزل 

لأنالم؛ الف؛لالشد من ينزعج ألا عليه بل الهادف، للأقاو صدره ليتشرح ثم 
واثيركلامه.علوكعبه، على دليل ذلك 

علىدليلا ذلك ظن انتقاده إذاكثر ثم ودب، هب ما يكتب أن ذلك يعتى ولا 

القد.لسهام هدفا صيرنمه استهدف; - ١ 
للمدف.ه نفعرءس ت استقيف - ٢ 

.ص٣٨١؟-زهرالاداب 



١٧٩اسث امتت1ءبسامة 

الفضلأهل له يشهد وأن الماضية، بالخهلوات ممر أن اكمود وإنما مكانته، 
هنفوليدرب مضى، مما فلياخد قيل- ما ذلك -بعد فيه قيل فإذا بالتقدم، والعلم 
حياةالهادف فالنقد تعقبان؛ أو ملحوظات، من عليه يرد ما استقبال على 

سعةدليل فذلك حن؛ التقيبقبول مبل إذا قدره يرتفع والمتمد انحتمعات، 
٠

وكترثسه.محمده، وسلامة صدره، 

يؤيدونولا ضيقة، زاؤية من إلا النقل يرون فلا المغيرة النفوس أصحاب أما 
منالباطل يأتيه لا وحي وكانها ، والإ>اء بالإعجاب، تقابل أن إلا لأعمالهم 

حلفه.من ولا يديه بن 

وجعلهابها، الترفي وأسباب الكتابة، لصناعة مهمة عامة أصول فهذه وبعد 
افهباذن - حالية نافعة 











اههتمحات ١٨٤

٦٢السامة الدراسات أس - ١ 

٦٣وعرصها السامة الدراسات لجع الإجرائية الخهلوات ٢- 
٦٦وعرضها السامة اللراسات راءة أ-محناءق ٣- 

٦٨سهلة الراجمة كثرة ثالثا: 

*٧سهث اسية 

٧٠سمةالأثرمة أولا: 
٧٠الشتةالأستاجمة س:

٧٠الحديدة ثالثا:صتة 

٧١ة:سادراسق،ووساشاصرمدبم 

٧١اليحث مصادر أولا: 

٧١الصادر على الممرف وماثل ثانيا؛ 

٧٣السالماسمضة:صالادةاس 
٧٦اد،الأاثأسضةأضإذقلست 

٧٩اصوص اقىس السايأاماسأعقمء: 

٨٠السأواةاائظأسةعضة:اممواش 

٨٠أسها أولا: 

٨٠الموامس وء1ائف ثانيا: 

١٨ اليحث ق ومكانه التهميش ٍلرق يالما: 

٨٢طاكادرسائلءاوامإوإلي،ا 












