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  بسم هللا الرحمن الرحٌم 

 جامعة أم القرى                                     قسم اللغة والنحو والصرف

 180المكتبة والبحث كلٌة اللغة العربٌة                            خطة المنهج لمقرر 

 

 :البياناث األساسيت للمقرر : أوال 

عدد  رمز المقرر
 الساعات 

مقر  مواعٌد المحاضرة 
 المحاضرة 

 المتطلب السابق 

531180-2 2    

الساعات  أستاذ المادة
 المكتبٌة 

تحوٌلة  البرٌد الشبكً 
 المكتب 

االتصال المفضل 
 خارج الجامعة 

نبٌهة عبدهللا 
 باخشوٌن  

 nabeeha_b@hotmail.com 7219  

 :وصف املقرر : ثانيا 

تمذو يادج انًكتثح ٔانثضج ٔفك انًُٓذ انًمترس نتذرٌسٓا انماػذج 
األساسٍح نهثضج انؼهًً ٔانخطٕط انؼرٌضح نّ يًا ٌؼٍٍ انطانة ػهى 

يا  : تصٕر انًُٓذ انثضخً ٔتطثٍمّ ػًهٍا خالل يا سٍمذو يٍ تطثٍماخ
انثضج ؟ ٔيا إَٔاػّ ؟ ٔيا يراصم إػذادِ ٔصٍاغتّ ؟ ٔيا أْى صفاخ 

  انثاصج ؟ ٔيا أْى انًظاْر انؼايح نصٍاغتّ ؟
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 :األهداف التعليميت : ثالثا 

: يٍ انًتٕلغ غً َٓاٌح انًمرر أٌ 

  ًًتكتسة انطانثح يٓارج إػذاد انثضج انؼه .
  ًًتستٕػة انطانثح يُاْذ انثضج انؼه
  ًًتمذر انطانثح سثك ػهًاء انًسهًٍٍ فً يزال انثضج انؼه
  ًتضذد انطانثح إَٔاع انثضج انؼهًً انُمهً ٔانتارٌخً ٔانتزرٌث

. ٔاالستُثاطً
   ّتؼً انطانثح انفرق تٍٍ انثضج انزايؼً ٔغٍرِ يٍ خالل أْى صفات
  ًًتتًخم انطانثح أْى صفاخ انثاصج انؼه .
  ًًتستٕػة انطانثح يراصم إػذاد انثضج انؼه .
 انطانثح أًٍْح اختٍار يٕضٕع انثضج فً تصٍُف انثضج ضًٍ  تمّذر

انثضٕث انزٍذج 
  تتؼرف  انطانثح طرٌمح إػذاد خطح انثضج انؼهًً ٔػُاصرْا
  تختثر انطانثح طرٌمح رًغ انًادج انؼهًٍح إلػذاد تضج رٍذ .
  تذرن انطانثح انفرق تٍٍ انًصذر ٔانًررغ .
 كٍفٍح استخذاو انثطالاخ فً رًغ انًادج انؼهًٍح  تفٓى انطانثح .
 انطانثح أًٍْح اختٍار ػُٕاٌ انثضج تذرن  .
  ٍتتؼرف انطانثح ػهى أْى انًظاْر انؼايح نصٍاغح انثضج انؼهًً ي

األسهٕب ، االلتثاس ، انتٕحٍك ، انٕٓايش ، ػالياخ انترلٍى " َاصٍح 
، . "...

  تذرن انطانثح انفرق تٍٍ األسهٕب انؼهًً ٔغٍرِ فً كتاتح انثضج
. انؼهًً

 تؼً انطانثح انفرق تٍٍ كتاتح انثضج انؼهًً ٔتضمٍك انًخطٕطاخ .
 تكتسة انطانثح لٕاػذ تضمٍك انًخطٕطاخ .
  تفٓى انطانثح كٍفٍح تٕحٍك انًؼهٕياخ كزاَة يٍ رٕاَة األياَح

. انؼهًٍح 
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ا
ً
مفرداث مقرر مادة املكتبت والبحث  رابع

 يٕظٕػاخ انٕحذج انٕحذج انذساعٛح األعثٕع

تتؼشف انطانثح ػهٗ انًادج ٔطشق أدائٓا ٔتمًٕٚٓا  يمذياخ األعثٕع األٔل

 .ٔيفشداتٓا 

 تؼشٚفّ ، تاسٚخّ ، َشأتّ ػُذ انؼهًاء انًغهًٍٛ ،  يذخم إنٗ  يُٓذ انثحج األعثٕع انخاَٙ

 .يشاحم تطٕسِ 

انًُٓذ انُمهٙ ، انًُٓذ انتاسٚخٙ انًُٓذ انتزشٚثٙ ،  ألغاو انًُٓذ انثحخٙ األعثٕع انخانج

 .انًُٓذ االعتُثاطٙ 

رايؼٙ ٔغٛشِ، ْذف انثاحج انزايؼٙ : إَٔع انثحٕث  انثحج انزايؼٙ ٔانثاحج األعثٕع انشاتغ

 ، صفاخ انثاحج ، أًْٛح االنتضاو تٓزِ انصفاخ

: يشاحم إػذاد انثحج  األعثٕع انخايظ

 اختٛاس يٕظٕع انثحج-   1

أًْٛتّ ، أًْٛح تحًم انثاحج ػةء االختٛاس ،ششٔط 

. اختٛاس انثحج ، ٔاختٛاس ػُٕاَّ 

تطثٛك ػًهٙ يٍ خالل َشاط ٚطهة يٍ انطانثح " 

 " .تختاس فّٛ يٕظٕػا ٚصهح نهثحج

انًمذيح ،انتًٓٛذ، " كٛفٛتٓا أًْٛتٓا ،ػُاصشْا  سعى خطح انثحج-   2 األعثٕع انغادط

، ششٔط ." انتثٕٚة،  ،انخطح،  انًصادس ، انفٓاسط

لشاءج "   تطثٛك ػًهٙ .   "اختٛاس انًخطط انزٛذ

 "ًَٕرد نخطح تحج يثغطح فٙ انُحٕ انؼشتٙ 

 االختثاس انُصفٙ  األعثٕع انغاتغ

  

 االختثاس انُصفٙ

رًغ انًشارغ انؼهًٛح ٔيحأنح اعتمصاء -   3 األعثٕع انتاعغ

 انًادج

انفشق تٍٛ انًصذس ٔانًشرغ ، أًْٛح انًشارغ ، كٛفٛح 

االعتفادج يُٓا ، ٔعائم انحصٕل ػهٗ انًشارغ 

ٔانًصادس ٔطشق انُمم يُٓا  ،انفشق تٍٛ انُمم انحشفٙ 

ٔإػادج انتهخٛص ٔاالختصاس ، انثطالاخ 

 .."   أًْٛتٓا ، طشق تُفٛزْا، تشتٛثٓا ،" 

تمٕو انطانثح تزٕنح يٛذاَٛح تتؼشف فٛٓا ػهٗ أْى  صٚاسج يٛذاَٛح  نهًكتثح انًشكضٚح األعثٕع انؼاشش

انًصادس انهغٕٚح ٔانُحٕٚح ٔانًشارغ، يٕلؼٓا ظًٍ 

تصُٛف دٕٚ٘ انؼشش٘ ، كٛفٛح االعتمصاء انًؼهٕياتٙ 

نًٕظٕع يا ، كٛفٛح انحصٕل ػهٗ يشارغ نًٕظٕع 

 .يا

أًْٛح ْزِ انًشحهح دٌٔ تمٛح انًشاحم األخشٖ ، كٛفٛح  صٛاغح انثحج-   4 األعثٕع انحاد٘ ػشش

 .تٕظٛف تمٛح انًشاحم ظًٍ ْزِ انًشحهح 

انفشق تٍٛ . يتاتؼح انطانثاخ فًٛا طهة يٍُٓ أداؤِ  تطثٛك ػًهٙ األعثٕع انخاَٙ ػشش

انتحمٛك ٔانثحج انؼهًٙ، أًْٛح انتحمٛك ، تؼط لٕاػذ 

 انتحمٛك ، ًَارد يٍ انًخطٕطاخ
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يظاْش ػايح نهصٛاغح  األعثٕع انخانج ػشش

األعهٕب -   1

 االلتثاط ٔانتٕحٛك-   2

 األعهٕب انؼهًٙ ٔاألدتٙ ٔانفشق تًُٛٓا  ٔيٕلغ 

أعهٕب انثحج تًُٛٓا ، انفشق تٍٛ نغح انكتثح ٔنغح 

. انحذٚج ٔانفشق تًُٛٓا 

 ششٔط االلتثاط انغشض يٍ انتٕحٛك ٔطشٚمتّ

انٕٓايش -    3 األعثٕع انشاتغ ػشش

 ػالياخ انتشلٛى-   4

 طشق انتًٓٛش ٔٔظٛفتّ ، أًْٛح ػالياخ انتشلٛى ، 

 .ٔيٕاظغ اعتخذايٓا 

   االختثاس انُٓائٙ األعثٕع انخايظ ػشش

  :مصادر املقرر : خامسا 

  ّكاٌذ ػثذ / ػثذ انرصًٍ ػذس د/ د/  انثضج انؼهًً يفًٕٓيّ أدٔاتّ أسانٍث
رٔلاٌ ػثٍذاخ /انضك  د

  ًًػثذ انْٕاب أتٕ سهًٍاٌ / كتاتح انثضج انؼه
 يضًذ انتَٕزً / د/    انًُٓاد فً تأنٍف انثضٕث ٔتضمٍك انًخطٕطاخ
  ػثذ انستار انضهٕرً /يذخم نذراسح انًرارغ
  يصطفى انشكؼح / يُاْذ انتأنٍف ػُذ انؼهًاء انؼرب
  ػثذ انسالو ْارٌٔ /تضمٍك انُصٕص َٔشرْا
  يضًذ صانش انًُزذ / كٍف تمرأ كتاتا
  ٌيضًذ فٍض هللا انضايذي / انًُٓذ انؼهًً فً انمرآ
 انًصادر انؼرتٍح ٔانًؼرتح يضًذ ياْر صًادج 

  ًإسًاػٍم ػز انذٌٍ. د/ انًصادر األدتٍح ٔانهغٌٕح فً انتراث انؼرت  

 :أدواث التقويم وتوزيع الدرجاث: سادسا 

 الدرجة األداء م

 5 الحضىر والغياب 1

 20 االختبار النصفي 2

 15 تطبيقات عملية 3

 60 االختبار النهائي  
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 البحث العلمً: أوال 

 :مدلوله وخصائصه 

  هو طلب الشًء وإثارته وفحصه  : المدلول اللغوي العام لكلمة البحث. 

وهذه المعانً مجتمعة تشٌر إلى طبٌعة البحث العلمً إذ طلب لمجهول ٌستدعً إثارة كل ما ٌمكن أن 

ٌمد الباحث بمعلومات مفٌدة فً مجال البحث والتنقٌب عنه ثم فحص ما تجمع من تلك المعلومات لطرح 

أو , ثم دراسة وتحلٌل ما تبقى مما  له صلة به مباشرة , ما لٌس ذا صلة بالبحث المطلوب وإبعاده 

 .ٌساعد على دراسة جانب من جوانبه 

  دراسة متخصصة فً موضوع معٌن  ): وٌعّرف العلماء المختصون  البحث العلمً  بأنه

 (حسب مناهج وأصول معٌنة 

وتستوفى فٌها العناصر المادٌة والمعنوٌة حول , فهو عملٌة علمٌة تجمع لها الحقائق والدراسات 

لفحصها وفق مناهج علمٌة مقررة ٌكون للباحث منها موقف , موضوع معٌن دقٌق فً مجال التخصص 

 .لٌتوصل من كل ذلك إلى نتائج جدٌدة , معٌن 

 :خصائص البحث العلمً 

 .وهذا عنصر أساس فً البحث ,   وهً أن ٌحقق البحث إضافة جدٌدة للمعرفة  :لِجـدةا -1

أو , فً المجال العلمً فقد تكون أفكارا جدٌدة : واإلضافة الجدٌدة فً البحوث تتخذ صورا شتى 

 علمً وتفسٌر بٌانا لغموضأو ,  علمٌة سبق عرضها ولكن لم ٌقدم الحل لها تكون حال لمشكلة

 .له 

 : وٌقصد بها الباحثون جانبٌن مهمٌن هما :  الموضوعٌة -2

, بعٌدا عن االستطراد , وتكثٌف  الجهد فً إطار موضوع البحث  , حصر الدراسة - أ

 .والخروج عن موضوع البحث إلى نقاط جانبٌة هامشٌة 

وعدم التحٌز مسبقا ألفكار وأشخاص  , تجرد األفكار واألحكام من النزعات الشخصٌة - ب

مؤٌدة باألدلة بعٌدة , فالهدف األساس من البحث هو التوصل إلى الحقٌقة كما هً , معٌنٌن 

 .عن المؤثرات الشخصٌة والخارجٌة التً من شأنها تغٌٌر الموازٌن 

 أي اتباع منهج معٌن أي طرٌقة لتنظٌم المعلومات بحٌث ٌكون عرضها عرضا  :المنهجٌة -3

منتقال من , متدرجا بالقارئ من السهل إلى الصعب ومن المعلوم إلى المجهول , منطقٌا سلٌما 

 .مراعٌا فً كل ذلك انسجام األفكار وترابطها , المسلّمات إلى الخالفٌات 

 :الهدف من كتابة البحث      

وهً تجعل الباحث ٌتعمق فً ,       كتابة الباحث لألبحاث تعمل على زٌادة تحصٌل الطالب العلمً 

 وتفسح المجال أمامه للتعبٌر عن رأٌه ومناقشة آراء اآلخرٌن , فهم المسألة أو القضٌة التً ٌكتب حولها 
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 :البحث العلمً عند علماء المسلمٌن 
 ,لم ٌفت سلفنا الصالح من  علماء المسلمٌن و ضع المناهج والمبادئ األساسٌة للبحث والتألٌف 

وتوفرت الدراسات منهم فً تحدٌد عناصر كتابة البحث العلمً بصورة موضوعٌة فً كل مادة 

 . حسب طبٌعتها وتشعب موضوعاتها 

ولقد ترجموا كل ذلك إلى حقائق ومناهج علمٌة سدٌدة وال زالت آثارهم قائمة تمتاز بالتخطٌط 

 .فً مختلف مٌادٌن الفكر والمعرفة  السلٌم واألصالة الفكرٌة واألسلوب السلس الواضح

وٌجد الباحث فً مصادر تراثنا العلمً اإلسالمً المبكر دروسا عملٌة قائمة لكل قواعد ومناهج 

وقد كانت الناحٌة المنهجٌة , كتابة البحث العلمً على األصول الحدٌثة فً مجاالت العلوم 

والموضوعٌة أمرا ضرورٌا فنجد المؤلف منهم ٌلتزم منهجا معٌنا ٌشرحه فً مقدمة الكتاب 

كما ٌلتزم أن ٌكون البحث فً إطار الموضوع دون , وٌذكر السبل التً سلكها إلثبات فكرته 

 .استطراد وهو ال ٌغفل ذكر المصادر التً اعتمدها فً تكوٌن الكتاب 

فكانوا ٌعتمدون السند قبل , كان العلماء المسلمون أحرص من أي أمة أخرى فً ها المجال 

وكثٌرا ما تكون , باإلضافة إلى تعٌٌن المصادر, ثم ٌكون للكتب سند بعد التدوٌن , تدوٌن العلوم 

ولم ٌنقصها حسن التنظٌم , وإما فً ثناٌا العرض , اإلشارة إلى المصادر إما فً المقدمة جملة 

 .كما احتوت المؤلفات على فهارس للموضوعات الرئٌسة , والتبوٌب المتسلسل 

 . واهتموا أٌضا بتوجٌه الطالب الباحثٌن إلى الناحٌتٌن الموضوعٌة والشكلٌة للتألٌف 

وقد ألفت فً العصر الحدٌث مؤلفات عدٌدة اهتمت بإٌضاح هذه الجوانب المشرقة فً البحث  )

تألٌف الدكتور , مناهج العلماء المسلمٌن فً البحث العلمً  ): العلمً عند علمائنا المسلمٌن منها 

تألٌف الدكتور جالل محمد عبد الحمٌد , منهج البحث العلمً عند العرب ) و  (فرانتز روزنتال 

 (موسى 

 :  مناهج البحث العلمً 

المنهج هو مجموعة قواعد ٌتبعها الباحث فً إعداد البحث الموضوعً المثمر الذي تتوفر فٌه 

 .مقتضٌات التحقٌق والعمق والشمول والتنظٌم 

فنوعٌة البحث هً التً تحدد األصول , وتختلف مناهج البحث باختالف مٌادٌنه وغاٌاته 

 .المنهجٌة التً ٌجب أن ٌلتزمها الباحث 

 :أهم مناهج البحث العلمً

   :التارٌخً لمنهجا -1
بالسرد فقط أو بالسرد  ٌقوم هذا المنهج أساساً على دراسة أحداث وأحوال الماضً إما

المستقبل سواء القرٌب أو  والتعلٌل والتفسٌر بل ٌمكن من خالل المنهج التارٌخً استشراف

 :البعٌد ومن أهم مصادر هذا المنهج

,والوثائق , واآلثار , والمقابالت الشخصٌة لمن عاصر الحدث وٌكون هذا  كتب التارٌخ

 الباحث أمراً الزماً بحٌث ٌجب علٌه التأكد من صحة هذه المعلومات ومن التقٌٌم من قبل

 .دقتها



 

9 
 

وال ٌتم إال باستخدام الطرٌقة العلمٌة لوصف األحداث وتحلٌلها مع ما حولها 

 تأثٌرا وتأثرا 

 :المنهج الوصفً- 2

بوصف ودراسة لظاهرة من الظواهر اإلنسانٌة كما هً فً الواقع  وهو المنهج الذي ٌقوم             

ودراسة الظواهر والمتغٌرات كما هً فً الواقع الملموس وأكثر استخدام هذا  ٌقوم على وصف  بحٌث

  كاألدبٌة والدٌنٌة العلوم اإلنسانٌة والتربوٌة وال مانع من استخدام هذا المنهج فً بقٌة البحوث المنهج فً

 :المنهج التجرٌب3ً

 المنهج أساساً على التجارب العلمٌة والمختبرٌة إذاً المنهج التجرٌبً منهج ٌقوم على وٌقوم هذا

آالت  أساس التحكم المتغٌر وٌستخدم فً التجارب العملٌة أو المختبرٌة باعتماد الباحث على

 .المنهج فً إجراء التجارب التطبٌقٌة   كما ٌمكن استخدام هذا,مختلفة وأجهزة 

 :أنواع البحوث العلمٌة 
 .الغرض والتخصص:  منها , تتنوع البحوث العلمٌة تبعا لمعاٌٌر مختلفة فً تصنٌفها 

  :ٌنقسم البحث العلمً تبعا لمعٌار الغرض إلى نوعٌن -1

والهدف منه الوصول إلى المعرفة دون أن ٌكون هناك هدف  : البحث العلمً النظري - أ

وٌقوم به الباحث من أجل اإلحاطة  بالحقٌقة العلمٌة وتحصلٌها دون , تطبٌقً مقصود 

 . النظر إلى التطبٌقات العملٌة لها 

كعلوم اللغة والنحو واألدب : ومجاله المواد والموضوعات العلمٌة األدبٌة واالجتماعٌة 

وغٌرها من العلوم التً ٌحقق إعداد البحوث فٌها ......... والتارٌخ والفلسفة والدٌن 

 .ولٌست فوائد تطبٌقٌة , فوائد نظرٌة واضحة 

وٌستهدف تسخٌر المكتشفات والمبتكرات العلمٌة المختلفة فً  : البحث العلمً التطبٌقً - ب

 تحقٌق التقدم فً مجاالت العلوم والتقنٌة 

 :أما تبعا لمعٌار التخصص فٌنقسم البحث العلمً إلى ثالثة أقسام  -2
وهو بحث , ٌعدُّ هذا النوع من البحوث أثناء سنوات الدراسة الجامعٌة  : البحث الصفً - أ

تدرٌبً ٌقصد منه تدرٌب الطالب الجامعً على كٌفٌة إعداد البحوث مما ٌساعد على تنمٌة 

 .مهاراته 

وٌقتضً أن ٌقوم الباحث بتجمٌع المادة العلمٌة من مصادرها وإعادة صٌاغتها فً أسلوب 

ولٌس من الضروري فً هذا النوع من البحوث أن , علمً واضح وبطرٌقة منهجٌة منظمة 

 .ٌدون الطالب آراءه الخاصة حول موضوع البحث 

 .وهذا النوع من البحوث فً حقٌقته ال ٌعدو أن ٌكون تقرٌرا علمٌا 

وهو , وهو بحث تخصصً غرضه إضافة الجدٌد من العلوم والمعارف  : بحث الماجستٌر - ب

 .امتحان لذكاء الباحث وموهبته واستعداداته وقدراته على مواصل البحث والتحقٌق 

غرضه إضافة , وهو أعلى بحث تخصصً وهو قمة البحوث العلمٌة  : بحث الدكتوراة- ج

 . الجدٌد واألكثر عمقا وأصالة فً مٌدان العلوم 
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 :الباحث

الباحث شخص توافرت فٌه االستعدادات الفطرٌة والنفسٌة والكفاءة العلمٌة المكتسبة التً تؤهله 

 .للقٌام ببحث علمً 

 :منها ,وٌنبغً أن ٌتحلى الباحث بعدد من الصفات التً تحقق له ذلك 

 .الكفاءة العلمٌة التً ٌحققها االطالع  والقراءة الجٌدة والتزود من المعارف بقدر كاف  -1

 .الرغبة الصادقة فً البحث  -2

وإن خالفوه فً - وٌتفّهم اجتهاداتهم , المرونة الفكرٌة التً تجعله ٌقّدر أعمال اآلخرٌن  -3

ٌّز أو تحامل , فً تقدٌر واحترام -  الرأي   .وإنصافهم فً نقل آرائهم أو تفسٌرها دون تح

وترتٌب األفكار فً أسلوب علمً رصٌن بعٌد , القدرة على تنظٌم المعلومات تنظٌما منطقٌا  -4

 .عن الغموض واإلطالة 

 .األمانة العلمٌة وتتمثل فً نسبة األفكار والنصوص إلى أصحابها  -5

 .الصبر على متاعب البحث ومشكالته  -6

, مما ٌمكنه من تكوٌن االنطباع السلٌم , التأنً وعدم االستعجال فً إصدار األحكام  -7

 .وتأسٌس أحكام وتقدٌرات صحٌحة 

 .وهً مهارة اإلعداد والتنظٌم والصٌاغة , المهارة البحثٌة  -8

 . اإلخالص للبحث وروح العمل العلمً فال ٌضن فً سبٌل ذلك بجهد أو وقت أو مال  -9
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 :مراحل إعداد البحث 

 :اختٌار موضوع البحث : المرحلة األولى 

إن إحساس الدارس بوجود موضوع جدٌر بالدراسة هو البداٌة الصحٌحة للقٌام ببحث علمً 

 .أصٌل 

واألفضل فً اختٌار موضوع البحث أن ٌكون نابعا من الباحث نفسه ورغبته فٌه وٌتأكد هذا 

االختٌار وتقوى الطمأنٌنة له وتتضاعف الثقة فٌه عندما ٌتم على أساس قاعدة واسعة من القراءة 

 .وتفتح آفاقا واسعة من التفكٌر والتأمل , واالطالع  ألن القراءة تولد األفكار 

 :طرق اختٌار موضوع البحث 

  :تكاد تنحصر طرق اختٌار البحث فً طرٌقتٌن

وهً الطرٌقة األسلم واألسلوب األمثل فً االختٌار  : اختٌار الموضوع من قبل الباحث -1

فالباحث صاحب بحثه وهو المتخصص فً موضوعه ولدٌه الرغبة للكتابة فٌه فٌنبغً أن 

 .ٌكون االختٌار من قبله 

والطرٌقة العملٌة فً التوصل إلى اختٌار بحث مناسب أن ٌتخٌر الباحث مجموعة من 

تمثل مدارس فكرٌة , متنوعة بٌن جدٌد وقدٌم , المصادر والكتب فً حقل التخصص 

ٌعكف على تأملها ودراسة موضوعاتها بتأن وروٌة , متنوعة ومناهج علمٌة مختلفة 

لٌختار , فٌتكشف له عدد من البحوث والموضوعات التً تحتاج زٌادة فً الدراسة والبحث 

 .منها موضوعا لبحثه 

وهذا األسلوب  نافع للباحث الذي ال  : اختٌار الموضوع من قبل األستاذ المشرف -2

وال بأس فً ذلك إذ ٌملك . ٌملك اإلمكانٌة الزمنٌة أو العلمٌة الختٌار موضوع مناسب 

األستاذ من المعرفة واإلطالع ما قد ال الطالب وٌتوافر لدٌه عدد من الموضوعات  التً 

وٌبادله الرأي فٌه , وٌجب على الباحث أن ٌناقش الموضوع مع أستاذه ,تصلح للبحث 

 .لٌحصل على إجابات محددة ومفٌدة لالستفسارات التً تتعلق بالموضوع 

 

وفً سبٌل اختٌار موفق لدراسة موضوع علمً ٌستحسن أن ٌتجنب 

  : األمور التالٌة

الموضوعات التً ٌشتد حولها الخالف ألنها بحاجة إلى فحص وتمحٌص قد ال ٌملك  -1

 .القدرة علٌه 

الموضوعات العلمٌة المعقدة والتً تحتاج إلى تقنٌة عالة ألنها ستكون صعبة خاصة  -2

 .على الطالب المبتدئ 

 الموضوعات الخاملة والتً ال تبدو ممتعة حتى ال ٌكون ذلك عائقا عن التقدم فً البحث  -3

 الموضوعات التً ٌصعب العثور على مادتها العلمٌة  -4

 .ألن الباحث سٌعانً فٌها كثٌرا من المتاعب , الموضوعات الواسعة  -5
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 .الموضوعات الضٌقة جدا التً ال تتحمل أن ٌقوم علٌه بحث علمً  -6

 الموضوعات الغامضة التً ٌصعب على الباحث تصنٌف جزئٌاتها  -7

ومما ٌساعد على , وبخاصة للمبتدئ , وتعد هذه المرحلة من أصعب مراحل إعداد البحث 

 :التغلب علٌها 

قراءة كل ما له صلة بالموضوع من البحوث والكتابات بحٌث ٌصبح على إلمام بكل ما  -1

 .كتب عنه أو فً مجاله 

 .االستفادة من الخبرات السابقة التى اكتسبها الباحث مما له صلة بالموضوع  -2

 .البحوث السابقة التً سبق له القٌام بها  -3

 .خاصة أستاذه المشرف علٌه , استشارة أصحاب الخبرة من األساتذة  -4

 :  عنوان البحث 

الئقا , العنوان هو مطلع البحث وأول ما ٌراه القارئ منه فٌنبغً أن ٌكون جدٌدا مبتكرا 

فً عبارة موجزة تدل بمضمونها على الدراسة , مطابقا لألفكار الواردة  بعده , بالموضوع 

 :وهناك أمور ٌجب أن تراعى فً العنوان , المقصودة بها 

 .أن ٌكون مفصحا عن موضوعه بعٌدا عن الغموض  -1

فٌكون فً عبارات مرنة ذات طابع شمولً , أن تتبٌن منه حدود الموضوع وأبعاده  -2

تسمح  بتوسٌع بعض جزئٌات البحث أو االستغناء عن بعضها دون إخالل إذا دعت 

 ..الحاجة لذلك الحقا 

باختٌار الكلمات الدقٌقة فً الداللة على , أن ال ٌتضمن ما لٌس داخال فً موضوعه  -3

 .ذلك 

 .والعناوٌن الوصفٌة المسجعة المتكلفة , أن ٌكون بعٌدا عن العبارات الدعائٌة المثٌرة  -4
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 :رسم خطة البحث : المرحلة الثانٌة 

قبل البدء فً كتابة البحث البد من وضع خطة كاملة هً فً الحقٌقة رسم عام لهٌكل البحث ٌحدد معالمه 

 .والنواحً التً ستكون مجال البحث والدراسة 

وال شك أن القراءة الجٌدة فً المصادر والمراجع ومناقشة األستاذ المشرف هما أكبر عون على وضع 

 .خطة جٌدة للبحث 

ونظرا لألهمٌة البالغة التً ٌمثلها وضع خطة للبحث وعناصره الرئٌسٌة فال بد من العناٌة بها وصٌاغتها 

 .فً قالب تعبٌري سلٌم بحٌث ٌكون باإلمكان معرفة المراد منها 

 :وتتناول الخطوط الرئٌسٌة لخطة البحث  

 .داال على موضوع  البحث    الذي ٌتم اختٌاره وفق معاٌٌر دقٌقة لٌكون:عنوان البحث  -1

 :أهمها ,  وتشمل عدة عناصر : مقدمة البحث  -2

التعرٌف بالبحث بذكر العناصر والموضوعات واألفكار التً ٌدور حولها الموضوع بشًء  - أ

 .من اإلٌجاز 

 .غرض البحث والهدف من إعداده وأغراضه التً أعد من أجل تحقٌقها  - ب

الدراسات السابقة ٌبٌنها الباحث بشًء من اإلٌجاز وٌذكر عالقتها بالبحث والنفع الً تقدمه - ج

 .له 

منهج الدراسة وٌشمل الخطوات األساسٌة للبحث واألسالٌب والطرق التً استخدمها فً - د

 .إعداده لبحثه 

 .أهمٌة البحث ٌبٌن مكامنها ومبرراتها - هـ

بتقسٌم البحث إلى أبواب وفصول ووضع العناوٌن لكل منها  : األبواب والفصول وعناوٌنها -3

وٌجب أن ٌبدأ التقسٌم باألبواب  ولٌس هناك عدد محدد لألبواب والفصول ولكن تحدد ذلك 

 .طبٌعة البحث 

ٌذكر فٌها الباحث خالصة سرٌع للبحث وٌشٌر فٌها إلى , وهً آخر أقسام الخطة :  الخاتمة  -4

 .وجهات النظر والنتائج التً توصل إلٌها الباحث وما أضافه من جدٌد 

 المصادر   -5

 الفهارس  -6

وتجدر اإلشارة إلى أن إعداد خطة للبحث بتقسٌماتها وعناوٌن األبواب والفصول أمر ضروري 

 .للحصول على موافقة مجلس الكلٌة على موضوع البحث فً الدراسات العلٌا 
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 :جمع المراجع والمادة العلمٌة : المرحلة الثالثة 
بعد اختٌار موضوع البحث ورصد عنوانه ٌنبغً االهتمام بتدوٌن أسماء المصادر والمراجع 

 .التً ٌظن الباحث اشتمالها على ما ٌحتاج إلٌه من معلومات متصلة بالبحث 

وفهارس , وٌتحقق له ذلك باالطالع على قوائم المصادر والمراجع فً البحوث والكتب العلمٌة 

 .والدورٌات المتخصصة ودوائر المعارف العامة والمتخصصة , المكتبات والمراكز العلمٌة 

  :ثم ٌبدأ بالخطوات التالٌة

جمع المصادر والمراجع المتعلقة بالبحث والتً ٌجد فٌها موضوعات ومعلومات غزٌرة  -1

 .تخدم موضوع بحثه 

جمع المصادر القدٌمة التً تزخر بالمعلومات الوفٌرة والمعلومات الواضحة والتً فً  -2

 .الوقت نفسه تؤصل أصول العلم 

جمع المصادر الحدٌثة التً تشتمل على النظرٌات الحدٌثة واألفكار المستجدة والتً تخدم  -3

 .موضوع بحثه 

 .اإلطالع على المخطوطات المتعلقة بموضوع بحثه إذا لزم ذلك  -4

اإلطالع على الدورٌات كالمجالت والصحف التً تنشر مقاالت وأبحاث لها عالقة  -5

 .بموضوع بحثه 

 

  المصدر والمرجع: 
 فلٌس كل كتاب (المصدر  )ٌنبغً أال ٌختلط األمر على الباحث فً معرفة مدلول كلمة 

مصادر  :ومن هنا ٌقّســم علماء البحث العلمً المصادر إلى قسمٌن , جدٌرا بهذه التسمٌة 

 : والفرق بٌنهما هو اآلتً المراجع  وٌسمٌها بعض الباحثٌن ومصادر ثانوٌة,  أصٌلة

أو هً المعلومات (هً أقدم ما ٌحوي مادة عن موضوع ما  ) : المصادر األصٌلة

 , والدراسات األولى منقولة بالرواٌة أو مكتوبة بٌد مؤلفٌن ثقات أسهموا فً تطور العلم 

 .كتاب سٌبوٌه ومعاجم اللغة : مثل 

وهً التً تعتمد فً مادتها العلمٌة أساس على :  ( المراجع )المصادر الثانوٌة 

 .المصادر األصلٌة األولى فتتعرض لها بالتحلٌل أو النقد أو التعلٌق أو التلخٌص 

على كال النوعٌن وال  (مصدر  )وال ٌمانع كثٌر من الدارسٌن بإطالق كلمة 

 .ٌفرق بٌنهما 

 : جمع المادة العلمٌة      

 :وٌتم جمع المادة العلمٌة بخمسة أشكال هً , وهً أهم خطوات إعداد البحث 

 .المالحظة والتجربة –االقتباس – التدوٌن – المناقشة واالستبٌان –القراءة 

  :القراءة: أوال 
, والكشف عن أغواره ,  وضرورتها تنبنً على تحدٌد مسار الدراسة لموضوع البحث 

 .وتوضٌح أفكاره , ومن ثم تبٌان جزئٌاته , وتحدٌد حدوده , والوقوف على أبعاده 
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, ولها خطواتها ومراحلها , والقراءة فن ال ٌتقنه كل شخص إذ لها أسلوبها ولها ذوقها 

 :وٌمكن إٌجاز خطوات القراءة فً جمع المادة العلمٌة بما ٌلً 

وتكون باالطالع السرٌع على فهارس الكتب والمراجع  : القراءة الفهرسٌة السرٌعة -1

ثم ٌسجل الباحث , والتً ٌعتقد أن لموضوعاتها عالقة بموضوعات البحث , العامة 

ٌكتب الباحث اسم المرجع  )أسماء الكتب ذات العالقة والتً سٌرجع إلٌها فً ما بعد 

واسم المؤلف والباب أو الفصل وعنوانه أو موضوعه الذي له عالقة بأحد موضوعات 

 .البحث ورقم الصفحة 

 :القراءة الفهرسٌة لمراجع الدوائر المعارفٌة التخصصٌة   -2

, وذات العالقة الوثٌقة بالبحث , باالطالع السرٌع على فهارس الكتب الخاصة جدا 

 . وهذه الكتب هً نقطة البدء ألٌة معلومات جدٌدة من مراجع جدٌدة 

وذلك بقراءة تمهٌدٌة وسرٌعة لموضوعاتها ذات  : القراءة التمهٌدٌة للكتب المسجلة -3

ٌّم الباحث قٌمة هذه المراجع وموضوعاتها من  العالقة بموضوعات البحث وذلك حتى ٌق

 .حٌث االعتماد علٌها فً إعداد بحثه 

وذلك للموضوعات المعنٌة فً الكتب المختارة سابقا وبشًء من  : القراءة التعمقٌة -4

 .حتى ٌستطٌع أن ٌهضمها وأن ٌلم بها , التعمق والتأنً 

بقراءة , وذلك لجمٌع المراجع ذات العالقة التخصصٌة  : القراءة التخصصٌة الشاملة -5

 .الكتب القدٌمة والكتب الحدٌثة والكتب األصلٌة والثانوٌة ذات العالقة 

للمراجع ذات العالقة التخصصٌة بموضوعات البحث :  القراءة التخصصٌة المساعدة  -6

 .والتً تساعد معلوماتها فً الدعم والتوضٌح لمحتوٌات البحث وموضوعاته 

وذلك بتنظٌم أوقات المطالعة تبعا لما تسمح به الظروف الزمنٌة : القراءة المنظمة  -7

 .والقوى الذهنٌة والجسمانٌة للباحث 

ألنها كثٌرا ما تحتوي على عناصر ومعلومات مفٌدة للباحث : القراءة لألبحاث الجدٌدة  -8

 .وعالقتها وثٌقة بالبحث , 

 :  المناقشة واالستبٌان : ثانٌا 

ٌتم جمع المادة العلمٌة أٌضا عن طرٌق مناقشة العلماء أصحاب االختصاص والعالقة 

 (وهو ما ٌسمى باالستبٌان الشفهً  )بموضوع البحث إما بالسماع منهم مباشرة ومناقشتهم 

 .(وهو ما ٌسمى باالستبٌان الكتابً )أو بمراسلتهم كتابٌا 

 

 :التدوٌن : ثالثا
فٌدون الباحث العناصر والجمل والموضوعات ذات العالقة ببحثه أما بالنقل الحرفً أو 

وٌكون تدوٌن المعلومات أما على بطاقات خاصة أو على أوراق , االختصار أو التلخٌص

 .عادٌة ضمن دوسٌه خاصة 

وتقسم البطاقات إلى مجموعات حسب عدد األبواب وكل مجموعة ٌدون فٌها المعلومات 

 .الخاصة بالباب الذي ٌتبعها 
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 :االقتباس : رابعا 
 وهوا احد وسائل جمع المادة العلمٌة إال انه ٌلحق عادة بخطوة صٌاغة البحث حٌث تستخدم

 .المادة المقتبسة أثناءه 

 :و لالقتباس أشكال منها 

 . االقتباس الكتابً من الكتب والمؤلفات والمجالت والدورٌات –أ 

 . االقتباس السماعً من المحاضرات أو المحادثات العلمٌة –ب 

 .االقتباس الحرفً بالنقل الحرفً للفظ من مؤلفات الغٌر بشرط عدم تجاوز صفحة واحدة- ج

 . االقتباس التلخٌصً وٌكون بنقل المعنى دون اللفظ بصٌاغته بأسلوب الباحث –د 

  :المالحظة والتجربة : خامسا 
 .  وغالبا ما تكون فً مجال العلوم التطبٌقٌة 

 

  و ٌنصح الباحث عند جمع المادة العلمٌة بأمور منها: 

 .تخصٌص كل فكرة ٌدونها ببطاقة مستقلة  -1

 .وضع عناوٌن خاصة بالمعلومات المقتبسة لتسهٌل تصنٌفها  -2

وٌسجل , استعمال الجانب األٌمن من البطاقة لعنوان المعلومات التً تحتوٌها البطاقة  -3

 .فً نهاٌتها اسم المؤلف وعنوان الكتاب ورقم الجزء والصفحة 

 :تنظٌم البطاقات وٌكون على النهج التالً  -4

 .توزٌع البطاقات إلى مجموعات حسب الموضوعات أو الخطة  - أ

 وضع كل مجموعة إما فً صندوق أو ملف خاص ٌكتب علٌه عنوان كل مجموعة  - ب

 لكل مجموعة من الملفات أو علب البطاقات  (طبقا للخطة  )وضع أرقام متسلسلة  - ت

 .تخصٌص بطاقات معٌنة كفهرس عام لما تحتوٌه الملفات أو علب البطاقات - ث

 :اختٌار المادة العلمٌة         

     بعد جمع المادة العلمٌة تصبح معالم البحث واضحة تماما بكل تقسٌماتها الكلٌة والجزئٌة فٌتم اختٌار   

المادة العلمٌة التً ستدون بالبحث والبد إلعمال الفكر الختٌار األفضل  و األحسن منها ورفض ما ال 

 ومن هنا ٌمكن البدء فً كتابة البحث , ضرورة لذكره  

 :مرحلة صٌاغة البحث : المرحلة الرابعة 

ٌبدأ الباحث بصٌاغة بحثه من خالل كتابة مسودة البحث ومن المستحسن أن تكون سطر بعد سطر 

وٌحافظ فٌها على إبقاء الهوامش الجانبٌة وهذا ٌمكن الباحث من إصالح الجمل الضعٌفة أو إضافة  

 .بعض األفكار الجدٌدة 

وٌنبغً االهتمام فً البداٌة بتدوٌن األفكار بصرف النظر عن األسلوب والصٌاغة لٌعود بعد ذلك 

وٌنبغً أن ٌضع الباحث نفسه فً موضع القارئ فٌعبر عن األفكار , لمراجعة صٌاغتها وتطوٌرها 

 .بشكل واضح مفهوم 
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  بعد االنتهاء من كتابة المسودة ٌستحسن قراءة البحث كله قراءة نقد وفحص فٌتابع الباحث

تسلسل األفكار وترابط المعانً ووضوح التعبٌر وسالسة األسلوب وتنظٌم الشواهد وعرض 

األمثلة عرض سلٌما بصورة مقنعة  وموقفه من اآلراء المتعارضة موقفا معتدال والتأمل فً 

 .مصادر البحث وسالمتها 

  إذا أنهى الباحث ذلك لم ٌعد أمامه إال النواحً الشكلٌة والمنهجٌة وسالمة ما كتب من األخطاء

 .النحوٌة 

  على األمور التالٌة  (فً فحصه لمسودة البحث  )وٌنبغً على الباحث التركٌز: 

 عرض موضوع البحث بصورة دقٌقة واضحة و أسلوب سهل ٌتالءم والمادة العلمٌة  -1

وصلتها بالعناوٌن , صلة موضوعات البحث وارتباطها ببعضها بالنسبة للعناوٌن الجانبٌة  -2

 .أو بالنسبة للعناوٌن الرئٌسٌة وعالقتها بالعنوان العام بشكل مباشر , الرئٌسٌة 

إٌجاد توازن وتناسب بٌن الشكل والمحتوى بالنسبة لموضوعات البحث بعضها مع بعض قدر  -3

 .اإلمكان 

مالءمة المادة العلمٌة المقتبسة ومناسبتها للموضع الذي ألحقت به وهذا ٌستدعً النظر فً سبب  -4

والتمهٌد بما ٌوحً بصلتها وأهمٌتها للموضع , إدخالها ضمن البحث واختٌار المكان المناسب لها

 .الذي وضعت فٌه 

 .تنقٌح العناوٌن وتهذٌبها سواء فً ذلك الرئٌسٌة أو الجانبٌة  -5

 :كتابة مقدمة البحث 

  ًبعد إتمام كتابة مسودة البحث ٌكون من السهل على الباحث تحدٌد النقاط وحصر المعلومات الت

 .ٌرغب فً تدوٌنها فً المقدمة 

واضحة األسلوب ,       ومقدمة البحث هٌا مطلعه وواجهته األولى فالبد أن تبدأ  قوٌة متسلسلة األفكار

 :وٌمكن أن تحتوي المقدمة على األغراض واألفكار التالٌة , متماسكة المعانً 

 .اإلشارة إلى قٌمة البحث وأهمٌتها  -1

 .شرح األسباب  التً أدت إلى االهتمام بموضوع البحث  -2

 .اإلشارة إلى الجوانب المتعددة للموضوع غٌر الجانب الذي جرت علٌه الدراسة  -3

 .إعطاء ملخص عن الطرق التً أمكن القٌام به للوصول بها للحصول على نتائج البحث  -4

 .تحدٌد المنهج الذي سلكه الباحث فً معالجة موضوعات البحث  -5

 .تحدٌد معانً المصطلحات التً جرى استعمالها فً البحث  -6

 وممٌزات كل , اإلشارة إلى الدراسات واألعمال السابقة التً أسهمت فً تطور موضوع البحث  -7

 

  والبد أن تكتب المقدمة بأسلوب علمً متٌن و أن تكون توضٌحا ألفكار البحث و إعطاء صورة

توضٌحٌة عنه و أال ٌنسى الباحث أن ٌبدئ بالبسملة وحمد هللا والثناء علٌه والصالة والسالم 

 .على رسوله صلى هللا علٌه وسلم 

 



 

18 
 

 :كتابة خاتمة البحث 

وفً الخاتمة البد من . خاتمة البحث أهم جزء فٌه ألنها تقدم للقارئ النتائج التً توصل إلٌها الباحث 

وال بد من إحكام الخاتمة فكرا وأسلوبا وصٌاغة , التعرض لموضوعاته بصورة مختصرة مركزة 

 .وترتٌبا 

 :المظاهر العامة للصٌاغة 

  :األسلوب - أ

  األسلوب هو القالب التعبٌري الذي ٌحتوي العناصر األخرى وهو الدلٌل على مدى

فإذا كانت معانً البحث وأفكاره واضحة فً ذهن , إدراك أفكار البحث وعمقها فً نفس الباحث 

 .صاحبها أمكن التعبٌر عنها فً أسلوب واضح وتعبٌر مشرق 

وهو ما , والحقائق العلمٌة ٌستوجب تدوٌنها أسلوبا  له خصائصه فً التعبٌر والتفكٌر والمناقشة 

 وهو أهدأ األسالٌب وأكثرها احتٌاجا إلى المنطق والفكر وأبعدها عن باألسلوب العلمًٌسمى 

 الوضوح وال بد أن ٌظهر فٌه أثر الجمال وقوته وأظهر مٌزات هذا األسلوب, الخٌال الشعري 

فً سطوع بٌانه ورصانة حججه وسالمة الذوق فً اختٌار كلماته وحسن تقرٌره المعنى من 

 .أقرب وجوه الكالم 

والتعبٌر بكلمات صحٌحة مناسبة مؤدٌة للغرض وبطرٌق مباشر هو خٌر ما ٌؤدي إلى 

 .وٌنبغً أن ٌكون اختٌار الجمل دقٌقا واألسلوب متنوعا . كتابة جٌدة 

وممارسة الكتابة فً شتى األغراض مع  , ومما ٌعٌن على الكتابة الجٌدة الدربة الطوٌلة

وٌعٌن أٌضا  القراءة لكاتب من مشاهٌر الكتاب سبق له الكتابة فً نفس , القراءة المستمرة 

 .الموضوع أو التعرض لجزء منه 

 .فقراءة  الجٌد من األفكار والتعبٌرات له دور فعال ونتائج سرٌعة على القارئ علما وفكرا 

 : االقتباس والتوثٌق –  ب 

لٌس من الغرٌب أن تحتوي الكتابات العلمٌة على اقتباسات منقولة من مؤلفات وكتابات 

ومن الضروري معرفة كٌفٌة االستفادة من النصوص باالقتباس , العلماء والكتاب السابقٌن 

 :وٌنبغً عند االقتباس الجٌد ووضعها فً مكانها المناسب مع اإلشارة إلى مصدرها 

نسبة الجزء المقتبس بنصه إلى صاحبه  ولو كان جملة واحدة ثم اإلشارة إلى مصدره  -1

 .فً نهاٌة الصفحة أو البحث 

أال ٌكون ترتٌب الموضوع وتعبٌراته مشابهة لترتٌب الكتاب الذي استفٌد منه  لكن ٌجب  -2

 .تلخٌص الفكرة وإعادة صٌاغتها مع نسبتها لصاحبها ولكن دون وضع عالمة تنصٌص 

أي فكرة أو تفسٌرات جرى جمعها أو اقتباسها من مؤلف البد من اإلشارة إلٌها فً  -3

 .هامش الصفحة  أو نهاٌة البحث 
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  كٌفٌة اقتباس النصوص: 

  :القتباس النصوص  من المصادر  عدة طرق

 :ٌفضل نقل النص كامال وبدون تغٌر فً الحاالت التالٌة  : نقل النص كامال -1

 .إذا كانت تعبٌرات المؤلف وكلماته ذات أهمٌة خاصة  - أ

 .إذا كانت تعبٌرات المؤلف مؤدٌة للغرض فً سالمة ووضوح  - ب

 .الخشٌة من تحرٌف المعنى بالزٌادة أو النقصان  - ج

فً , وهذا النوع من المقتبسات ٌوضع بٌن قوسً تنصٌص مع اإلشارة إلى مصدره 

 .الهامش  

 بأن ٌعمد الباحث إلى تلخٌص موضوع كامل أو فكرة فٌصوغها بأسلوبه فً :التلخٌص  -2

 .عبارة مركزة تحوي جوهر الفكرة ولب الموضوع 

ثم ٌدون المرجع األساسً فً النص    (ٌنظر  )فً مثل هذه الحالة ٌكتفى بتدوٌن كلمة  

  .بكتابة اسم المؤلف وعنوان الكتاب والصفحات مع عدم وضع النص بٌن قوسٌن

فٌتناول التحلٌل فكرة أو موضوع تناوله المؤلف فٌصوغه فً عبارته  : الشرح والتحلٌل -3

 .وتوضٌح أوسع , وأسلوبه بطرٌقة مفصلة 

بأن ٌتعرض لنقطة أو فكرة  : الجمع بٌن التلخٌص أو الشرح وبٌن اقتباس النص -4

 .فٌعرضها بأسلوبه تلخٌصا أو تحلٌال ثم ٌتبعها بنص من نصوص المؤلف 

فٌضع الباحث بعض التعلٌقات   : إضافة تعلٌقات شخصٌة بٌن النصوص المنقولة -5

والبد أن توضع هذه التعلٌقات بٌن قوسٌن أو بٌن  , الضرورٌة  على النصوص المقتبسة 

 .شرطتٌن أو ٌضع تحتها خطا 

 :هناك قواعد عامة ٌلزم التقٌد بها  عند اقتباس النصوص فً البحوث العلمٌة وهً و

أو قوسً تنصٌص           ( ..... )وضع الفقرات المقتبسة  نصا بٌن قوسٌن كبٌرٌن    -1

"...... " 

إذا كانت الفقرات المراد اقتباسها هً أٌضا مقتبسة من كتاب آخر فالبد من استعمال  -2

 ( ....." ....."  ......)قوسٌن صغٌرٌن داخل القوسٌن الكبٌرٌن   

عند حذف أي عبارة  أو جملة من الفقرة المقتبسة ٌشار إلى ذلك بوضع ثالث نقاط  -3

 ( ...)مشٌرا إلى حذف فً ذلك الموضع      

فً حالة إضافة عبارة تفسٌرٌة أو تعلٌق داخل الفقرة المقتبسة ٌوضع بٌن قوسٌن  -4

 .[...] مربعٌن 

وٌكتب بعد الخطأ بٌن , تنقل الفقرة المقتبسة  و إن تخللتها أخطاء كما هً دون تعدٌل  -5

  .(هكذا  )قوسٌن كلمة  

 .التأكد من صحة نقل الفقرة المقتبسة  -6

 .التصرٌح بأسماء الكتب والمؤلفٌن اللذٌن تمت االستعانة بمؤلفاتهم  -7
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 :التوثٌق 
توثٌق المعلومات المعروضة فً صلب الرسالة ٌكون بنسبتها فً الهامش إلى مصادرها 

وأصولها ومن األهداف الرئٌسٌة اللتزامها هو تسهٌا الوقوف علٌها والرجوع إلٌها عند 

 .الحاجة 

وفً , كما ٌتكرر االقتباس منه مرات متعددة , قد ٌتم االقتباس من المصدر لمرة واحدة 

كال الحالتٌن فإن تدوٌن المصدر بالهامش للمرة األولى فً البحث ٌقتضً تزوٌد القارئ 

 .بتفصٌالت و معلومات معٌنة ٌنبغً تدوٌنها والسٌر علٌها 

 :وأهم الفقرات التً ٌنبغً تدوٌنها عن المصدر 

ولكن المهم السٌر على طرٌقة واحدة وبصورة  (أو العكس  )اسم المؤلف ثم لقبه  -1

 .مستمرة أثناء البحث 

وٌلزم وضع خط تحت أسماء , ٌفصل بٌنه وبٌن االسم بفاصلة , عنوان المصدر  -2

الكتب والدورٌات المطبوعة أما عناوٌن المقاالت وكذلك الكتب المخطوطة فتوضع 

 .بٌن قوسٌن صغٌرٌن 

 .وٌكون بعد العنوان مباشرة ٌعقبه فاصلة , عدد الطبعة المعتمد علٌها  -3

, المصدر المكون من أكثر من جزء ٌدون جملة بعد العنوان مباشرة : عدد األجزاء  -4

 .ٌعقبه فاصلة 

 :وتستمل على ما ٌلً , بٌانات النشر  -5

وٌكون تدوٌنها هنا .  تارٌخ النشر – اسم الناشر –اسم البلد التً تم بها طبع الكتاب 

 .دائما بٌن قوسٌن كبٌرٌن 

 (ج   )وٌرمز له بالرمز . رقم الجزء المقتبس منه إن كان المصدر متعدد األجزاء  -6

 (ص    )وٌرمز له بالرمز . رقم الصفحة  -7

عندما ٌكون االقتباس من صفحات متعددة ومتفرقة من مصدر واحد ٌشار إلى كل  )

أما  عندما ٌكون االقتباس من  (,            )صفحة برقمها مفصوال بٌنها بفاصلة 

ٌدون رقم االبتداء ثم رقم االنتهاء مفصوال , صفحات متعددة متعاقبة وبشكل متصل 

 (وما بعدها  )أو ٌدون الرقم األول ثم كلمة .بٌنهما بشرطة 

 .بالنسبة آلٌات القرآن الكرٌم ٌدون اسم السورة ورقم اآلٌة  -8

 .ٌذكر اسم المحقق بعد اسم المؤلف والعنوان والطبعة , إذا كان المصدر محققا  -9

المعاجم اللغوٌة ٌكتفى فٌها بذكر الكلمة التً جرى بحثها دون ذكر الجزء  -10

 .والصفحة 

فال داعً إلعادة تدوٌن كل البٌانات بل ٌكتفى فإذا تكرر االقتباس من المصدر  

 .وعنوان الكتاب ورقم الصفحة والجزء إن وجد , بذكر اسم المؤلف 
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 :الهوامش  - ح
ٌعتمد البحث على المصادر التً استخدمها الباحث اعتمادا كلٌا وٌنبغً على الباحث 

وهذا االعتراف  ٌبرز فً , االعتراف لمؤلفٌها بذكر أسمائهم  إلى جانب جهودهم 

 :صورتٌن 

 .االعتراف العام ومظهره قائمة المصادر والمراجع فً نهاٌة البحث  -1

االعتراف الخاص وذلك عند نسبة النص أو الفكرة المقتبسة إلى مصدرها خالل  -2

 .كتابة النص 

  منها , وللهوامش  وظائف وأغراض عدٌدة غٌر نسبة النصوص المقتبسة إلى أصحابها: 

 

اتخاذها لتنبٌه القارئ على تذكر نقطة سابقة أو الحقة فً البحث مرتبطة بما ٌقرئه فً الصفحة  -1

 .التً بٌن ٌدٌه 

 .استعمالها لتوضٌح بعض النقاط وشرحها سواء كانت مما جرى عرضه أثناء الموضوع أم ال  -2

 .اإلشارة إلى مصادر أخرى غنٌة بالمعلومات ٌنصح القارئ بالرجوع إلٌها  -3

قدر اإلمكان حتى ٌضمن متابعة القارئ   (آلي غرض  )ومن األفضل االقتصاد من التهمٌش 

 .وعدم قطع تسلسل أفكاره 

 :طرق التهمٌش ومكانه من البحث 

وٌجب أن ٌلتزم , المعروف أن للتهمٌش ثالثة طرق  ٌتخٌر منها الباحث الطرٌقة التً ٌفضلها 

 :هذه الطرق هً .السٌر على الطرٌقة التً ٌختارها حتى نهاٌة البحث 

مدونا فً نهاٌة النص أو  ( 1 )وتبدأ من الرقم  , وضع أرقام مستقلة لكل صفحة على حدة -1

وكل صفحة مستقلة بأرقامها ومراجعها وكل ما ٌتصل . الفكرة ٌقابله الرقم المماثل بالهامش 

 .بها 

وفً مثل هذه الحالة ٌفصل صلب الرسالة عن الهوامش بخط أفقً ٌكون بٌنه وبٌن صلب  )

وكذلك ٌفصل بٌن سطورها , وتتلوه الهوامش على بعد مسافة واحدة , الرسالة مسافة واحدة 

ٌوضع , الرقم الموضوع فً الهامش ٌوضع محاذٌا للسطر وال ٌرفع عنه . بمسافة واحدة 

وبعد فراغ قلٌل توضع , الرقم بٌن قوسٌن كبٌرٌن واألرقام أحدها تحت اآلخر بمحاذاة تامة 

 (. مع مراعاة المحاذاة التامة , المعلومات بعضها تحت بعض 

وٌستمر حتى نهاٌة  ( 1 ) وٌبدأ من الرقم إعطاء رقم مسلسل متصل لكل فصل على حدة -2

 .وتجمع كل الهوامش والتعلٌقات لتدوٌنها فً نهاٌة الفصل , الفصل 

, وٌستمر إلى نهاٌة البحث  ( 1 )وٌبدأ من الرقم إعطاء رقم مسلسل متصل لبحث كله  -3

وٌدون فً أسفل كل صفحة هوامشها أو تجمع كل الهوامش والتعلٌقات لتدوٌنها فً نهاٌة 

 .البحث 
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 :عالمات الترقٌم - د 

ألن من ,استعماال صحٌحا  (عالمات الترقٌم  )العالمات اإلمالئٌة  البحث العلمً استعمالضرورات من 

 .وبٌان المقصود منها , شأنها مساعدة القارئ على تفهم الحمل والعبارات 

 :وبٌان مواضعها بالنسبة للبحث , وفً ما ٌلً عرض ألهم هذه العالمات 

 :  وتستعمل فً المواضع  التالٌة   : النقطة- 1

. مكمالتها اللفظٌة   فً نهاٌة الجملة التامة المعنى المستوفٌة كل- 1

 .ومن قهر الحق قهر.ومن توانى عن نفسه ضاع.دول األٌام: مثل , انقضائه   عند انتهاء الكالم و- 2

 .اختصار كلمة هجرٌة  (. هـ  )بعد الكلمات المختصرة مثل - 3

 .بٌن اسم المؤلف وعنوان الكتاب ومعلومات النشر فً قائمة المصادر - 4

 :وتستعمل فً المواضع  التالٌة     : الفاصلة- 2

 .بٌن الجمل المتعاطفة  -1

 .بٌن الكلمات المترادفة فً الجملة -2

  .القسم بٌن الشرط والجزاء وبٌن القسم والجواب إذا طالت جملة الشرط أو -3

 .جوابا لسؤال تتبعه جملة  (ال  )أو  (نعم  )بعد  -4

 . فً الجملة بعد لفظ المنادى -5

 .أو بعد الشهر أو الٌوم , بعد أرقام السنة حٌن ٌبتدأ بها فً الجملة  -6

 .ومعلومات النشر عند التدوٌن فً الهامش , بٌن اسم المؤلف وعنوان الكتاب  -7

 . وبٌن معلومات النشر بعد البلد , بٌن شهرة المؤلف واسمه فً الفهرسة  -8

 : وتستعمل فً المواضع  التالٌة :الفاصلة المنقوطة  - 3

 .للفصل بٌن جملتٌن إحداهما سببا لألخرى أو علة لها  -1

 .بٌن الجملتٌن المرتبطتٌن فً المعنى دون اإلعراب  -2

فتوضع بٌن , فً تدوٌن المصادر فً الهامش حٌن ٌعتمد الباحث للفكرة أكثر من مصدر  -3

 .المصادر تحت رقم واحد 

 :  وتستعمالن فً المواضع  التالٌة   :(الرأسٌتان  ) النقطتان  -4

 ..أي الكالم المتكلم به.. بٌن القول والمقول - 1

 ..وأنواعه بٌن الشًء وأقسامه- 2

  قبل األمثلة التً توضح قاعدة - 3

 .قبل الجمل المقتبسة  -4

 .بعد البلد فً تدوٌن المصادر فً الفهرسة وفً الهوامش  -5
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 -:االستفهام عالمة -5

 ..توضع بعد جملة االستفهام سواًء كانت أداته ظاهرة أم مقدرة- 1

 .بٌن القوسٌن للداللة على الشك فً رقم أو كلمة أو خبر - 2

 :  وتستعمل فً األحوال التالٌة   : عالمة االنفعال أو التعجب- 6

وتساعد القارئ على , استنكارا أم إعجابا , للتعبٌر عن شعور قوي سخطا كان أم رضا  -1

 .التعبٌر بنغم خاص 

 (نعم و بئس  )التعجبٌة أو  (ما  )بعد الجمل المبتدأة بـ  -2

 :  وتستعمل فً األحوال التالٌة :الشرطة   -6

 .فً أول السطر فً المحاورة بٌن اثنٌن إذا استغنً عن تكرار اسمٌهما  -1

 .بٌن العدد والمعدود إذا وقعا فً أول السطر  -2

بنغم   بٌن كلمات فً جملة للداللة على بطء النطق بها إذ تساعد القارئ على التعبٌر -3

 .خاص 

 .فً أواخر الجمل غٌر التامة للداللة على التردد فً إنهائها لسبب ما  -4

 .بعد األرقام أو الحروف داللة على نقص فٌها  -5

 .بٌن الرقمٌن المتسلسلٌن بالنسبة لتدوٌن رقم الصفحات بالهامش  -6

 .فٌتصل ما قبلها بما بعدها , وتستعمل لفصل جملة أو كلمة معترضة  :   الشرطتان -7

 

  "        " :قوسا التنصٌص  -8

 ..حرفٌاً من كالم الغٌر قتبسة وتوضع بٌنهما العبارة الم -1

 .توضع حول رعناوٌن القصائد والمقاالت - 2

   )    (:القوسان   -9

 .ٌوضع بٌنهما معانً العبارات التً ٌراد توضٌحها  -1

 .وقعت فً النص أم فً الهامش داللة على المصدر المعتمد , ٌوضعان حول األرقام  -2

 .حول األرقام الواردة فً الجمل فً النص  -3

 .للداللة على الشك فٌه , حول إشارة االستفهام بعد خبر أو كلمة أو رقم  -4

 .حول األسماء األجنبٌة الواردة فً سٌاق النص على أن تكون بأحرفها األجنبٌة  -5

 .حول معلومات النشر المدونة بالهامش  -6

 :النقط األفقٌة   -10

 :ستعمل فً األحوال التالٌة وت..وهً نقط أفقٌة أقلها ثالث

 .توضع بعد الجمل التً تحمل معانً أخرى لحث القارئ على التفكٌر  -1

 .لالختصار وعدم التكرار بعد جملة أو جمل  -2

 للداللة على أن هناك حذفا فً االقتباس الحرفً  -3

 .فً سٌاق الحدٌث عن شًء ما   (الخ  )بدال من عبارة  -4
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  تنظٌم قائمة المصادر : 
أساسً فً توثٌقه ولهذا ٌجب  وجزء, هذا الجزء هو دلٌل صدق أصول البحث التً نشأ عنها 

 (إن وجدت  )فهً آخر أجزاء البحث بعد  المالحق  , أن تعد قائمة المصادر بدقة 

 .وتحتوي هذه القائمة على كل المصادر التً استفاد الباحث منها خالل دراسته للبحث 

  ٌأخذ تنظٌم قائمة المصادر طرقا عدٌدة : 

وإذا , وهذا أبسط وأحسن تنظٌم بالنسبة للمصادر القلٌلة : الترتٌب األلفبائً ألسماء المؤلفٌن  -1

 .كان من بٌنها مصادر ال تحمل أسماء مؤلفٌها فٌجري ترتٌبها حسب عناوٌنها 

 الترتٌب الزمنً لنشر الكتب  -2

 .تقسٌم المصادر حسب الموضوعات  -3

فٌصنع الباحث قوائم مستقلة للمصادر األساسٌة : تقسٌم المصادر حسب نوعها وطبٌعتها  -4

 ....وأخرى للثانوٌة وهكذا 

 .والطرٌقة األولى هً أفضل الطرق لتنظٌم المصادر 

 : كٌفٌة تدوٌن المعلومات فً قائمة المصادر 

الغرض المقصود من قائمة المصادر هو إعطاء معلومات وافٌة عن المصدر العلمً فً ما 

فً حٌن أن الغرض من تدوٌن , ومكان الطبع وتارٌخه , ٌتصل باسم المؤلف وعنوان الكتاب 

المعلومات عن المصدر فً الهامش  هو إعطاء معلومات محددة عنه أو تحدٌد مكان اقتبس منه 

لذا ٌختلف تدوٌن هذه المعلومات فً قائم المصادر عنه فً الهامش , الباحث مادة علمٌة محددة 

 :على النحو التالً 

وٌتبع العكس فً قائمة المصادر إذ , اسم المؤلف فً الهامش ٌدون حسب ترتٌبه الطبٌعً  -1

 .ٌدون لقب المؤلف ثم اسمه 

  وإذا ألف الكتاب أكثر من شخص ٌكتفى  فً الهامش بذكر االسم األول وٌدون بعده  -2

 .أما فً قائمة المصادر فتدون أسماؤهم جمٌعا  (وآخرون  )

الفاصلة هً العالمة اإلمالئٌة المستعملة للفصل بٌن معلومات المصادر  بالهامش بٌنما  -3

 . تستعمل النقطة فً قائمة المصادر 

 .أما فً قائمة المصادر فال توضع بٌن قوسٌن , بٌانات النشر تدون فً الهامش بٌن قوسٌن  -4

وال حاجة إلٌه , تدوٌن رقم الجزء والصفحة شًء مهم وضروري لتدوٌن المصدر بالهامش  -5

 .فً قائمة المصادر 
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ضمن المظاهر العامة لصٌاغة , هناك أمور أخرى تجب مراعاتها  : مظاهر أخرى-  هـ        

 : تتمثل فً , البحث   وتعد من مكمالت البحث وتعتمد على طبٌعة البحث ونوعه 

 . وتتعلق باأللفاظ والكلمات والمصطلحات التً ٌتكرر ورودها فً البحث :االختصارات  -1

جمع = جج ,  جمع   = ج  ,   صفحة   + ص ,  هجرٌة  = هـ :  من هذه المختصرات 

 .......  إلى آخره = الخ ,   معروف  =  م  ,  الجمع 

 .وغٌر ذلك من المختصرات التً اعتمدها العلماء فً كل علم 

 

 وتحتوي على المادة الالزمة لمراجعة تفصٌلٌة للدراسة أو البحث ولكنها فً نفس :المالحق  -2

كالجداول التفصٌلٌة أو المواد المصورة , الوقت لٌس أساسٌا لفهم ما عرض فً صلب البحث 

وتجب اإلشارة إلى المعلومات التً تحتوٌها , وأنواع العٌنات أو نماذج االختبارات واالستبانات 

وتعتبر المالحق جزءا من البحث وترقم ,المالحق فً األماكن المناسبة من صلب البحث 

 .صفحاتها بترقٌمه 

 :البحث فً مرحلته األخٌرة 

ٌبدأ فً طباعة بحثه متأكدا , إذا اطمأن الباحث إلى سالمة ما كتب موضوعا ومنهجا وتنظٌما 

من التزام المنهج السلٌم واتباع الطرق الفنٌة فً تحضٌر البحوث ووضعها فً القالب الذي 

 :على النحو التالً , ٌعترف به الوسط العلمً 

  :طباعة البحث  -1

وٌنبغً , (ٌتم ذلك حالٌا باستخدام الحاسوب  )وٌختار الباحث لذلك الطرٌقة التً تناسبه 

والمسافة بٌن , من حٌث نوع وحجم الخط , على الباحث أن ٌراعً القواعد العامة للطباعة 

وٌنبغً أن ٌكون حجم الخط أكبر . وكٌفٌة الترقٌم وعالماته  , واتساع الهوامش , األسطر 

 .والمسافات بٌن األسطر أوسع فً المتن منها فً الهامش 

 :ترتٌب البحث  -2
 :وتشمل , وٌكون بتنظٌم أقسام البحث الرئٌسٌة 

ٌكتب علٌها عنوان البحث واسم الكلٌة والجامعة المقدم لها  : صفحة الغالف الخارجً - أ

 .واسم األستاذ المشرف , البحث 

وهً الصفحة التً تلً الغالف مباشرة وتدون علٌها نفس  : صفحة الغالف الداخلً - ب

 .وقد تترك صفحة فارغة قبلها .المعلومات التً على الغالف الخارجً 

حٌث أنها شعار إسالمً , تخص صفحة بعد صفحة العنوان بالبسملة  : صفحة البسملة - ت

 .ٌمٌز مؤلفات الحضارة اإلسالمٌة 

وهو تلخٌص مركز مختصر , وٌأتً بعد صفحة البسملة مباشرة  : مستخلص البحث - ث

 .توضح فً أهمٌة البحث وموضوعه وتنظٌمه ومنهجه . جدا 

وٌقدم فٌه الباحث الشكر والعرفان لألشخاص والمؤسسات التً أسهمت فً   : تقدٌم  - ج

 .تذلٌل صعوبات البحث 
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 :وتدون فٌها المعلومات التالٌة  : قائمة محتوٌات البحث - ح

 (غٌر مرقم  )عنوان البحث  -1

 (مرقمة أبجدٌا  )كلمة مقدمة  -2

 (مرقمة أبجدٌا )كلمة تمهٌد  -3

 (مرقمة باألرقام كما هً فً البحث  )األبواب والفصول وعناوٌنها  -4

 (مرقمة باألرقام  )كلمة خاتمة  -5

قد ٌعتمد الباحث بعضا من المختصرات للداللة على أسماء أو  : صفحة المختصرات - خ

عبارات ٌكثر ورودها البحث فٌنبغً أن ٌخصص لها الباحث صفحة مستقلة تكون 

 .بمثابة دلٌل أو مرشد للقارئ 

وأهمٌته والقضاٌا الجدٌدة التً , ٌعرف فٌها الباحث بموضوع البحث  : مقدمة البحث - د

والغرض من إعداده والدراسات السابقة وأسباب اختٌار البحث ومنهجه فً , ٌثٌرها 

 .الدراسة وبعض البٌانات التً تساهم فً فهم موضوع البحث 

وتعرض بحسب الترتٌب الذي اتخذه الباحث فً :  ومباحثه متن البحث أو نصوصه - ذ

 .خطة الدراسة 

 .وتشمل ملخصا موجزا عن موضوع البحث وتقٌٌمه ونتائجه  : لخاتمة  ا - ر

 .وهو آخر ما ٌدون فً البحث  : فهرس المصادر - ز

 

 : وٌنقسم الترقٌم إلى نوعٌن :ترقٌم البحث  -3

وترقم به صفحات المقدمة و التمهٌد وال ٌدخل ضمن أرقام  : الترقٌم باألحرف األبجدٌة -1

 .وٌالحظ أن صفحة الغالف الداخلً والمحتوٌات ال ترقمان . وعدد صفحات البحث 

والخاتمة وفهرس , وترقم به صفحات متن البحث كلها  : الترقٌم العددي باألرقام -2

 .المراجع 

 :والترقٌم العددي له طرٌقتان 

 .و فوق أول سطر من أسطر الصفحة , كتابة األرقام فً أعلى الصفحات  -1

كتابة األرقام فً أسفل الصفحة أي فً منتصف أسفل الصفحة وتحت آخر سطر من  -2

 .أسطر الصفحة فً أسفل الهوامش 
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 تحقٌق كتب التراث ونشرها : ثانٌا 

وكان , ترك أسالفنا من علماء المسلمٌن تراثا ضخما من المؤلفات العلمٌة فً شتى مجاالت المعرفة 

من هذه المؤلفات ما سقط عن ٌد الزمن ومنها , لهذه المؤلفات دورا كبٌرا فً مسٌرة الحضارة اإلنسانٌة 

هذا التراث العلمً الضخم بحاجة إلى من . ما وصل إلٌنا وضمته أروقة المكتبات فً شتى بقاع األرض 

فنهض الغٌورون , ٌحٌه وٌظهره لألجٌال لٌعرفوا عظمة الدٌن اإلسالمً الذي أقام حضارة هذا حجمها 

وعكفوا على , وجمع ما تفرق منه فً مكتبات العالم , من أبناء هذه األمة للبحث عن هذا التراث العلمً 

 .وال ٌزال قدر منه ٌنتظر الهمم العالٌة التً تقوم على إخراجه إلى حٌز الوجود , تحقٌقه وإظهاره للناس 

 هذا التراث العلمً الذي لم ٌظهر لعامة طالب العلم إلى اآلن هو ما اصطلح على تسمٌته 

 (المخطوطات  )                                        

 .هً كتب لم ٌتم طبعها بعد وال تزال بخطوط مؤلفٌها أو من قام بنسخها قدٌما  : المخطوطات

أو ٌصٌبه التلف نظرا للظروف السٌئة , ومعظم هذه المخطوطات نادر الوجود وقد ٌفقد الكثٌر منها 

وقد التفتت كثٌر من الجامعات والمؤسسات الثقافٌة ألهمٌة المخطوطات . لألماكن التً توجد بها 

 .وترمٌم التالف منها , فسارعت إلى اقتنائها وحفظها بالشكل المناسب للمحافظة علٌها 

وتحوي المكتبات العامة التً تحرص على اقتناء الكتب المخطوطة نسخا أصلٌة لهذه الكتب أو صورا 

 . فوتوغرافٌة عنها 

 .وتقوم كثٌر من الجامعات بتشجٌع الباحثٌن للعمل على إخراج المخطوطات وتحقٌقها 

 ما المراد بتحقٌق المخطوطات ؟

هو إخراج النص المخطوط فً صورة صحٌحة متقنة ضبطا وتشكٌال وشرحا :  تحقٌق المخطوطات  

بحٌث ٌخرج الكتاب فً صورته التً أرادها مؤلفة أو , وفق أصول متبعة عند علماء التحقٌق , وتعلٌقا 

 .قرٌبة منها 

 :وللعمل فً المخطوطات قواعد وأصول ٌجب مراعاتها وااللتزام بها نعرضها فً ما ٌلً 

 :شروط تحقٌق المخطوطة  -1
ٌذكر العلماء شروطا محددة ٌجب توفرها فً المخطوط لتحقٌقه إذ لٌس كل مخطوط صالح 

 :من هذه الشروط . للتحقٌق 

ألن النسخ المتعددة تعٌن المحقق فً إكمال النقص , وجود أكثر من نسخة للمخطوط  -1

 ,واإلضافة إلخراج الكتاب فً صورته األصلٌة 

وقد ٌقوم بعض كبار العلماء بتحقٌق المخطوطات ذات النسخة الواحدة نظرا ألهمٌة 

 .المخطوط 

وٌمكن تحقٌق المخطوطات التً نشرت دون , أن تكون المخطوطة غٌر محققة من قبل  -2

 .تحقٌق 
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 .أن تكون المخطوطة محققة ولكن بها ما األخطاء ما ٌدعو إلى إعادة تحقٌقها  -3

أن تكون المخطوطة قٌمة وتستحق التحقٌق من حٌث مادتها العلمٌة وموضوعها وموادها  -4

 .وجزئٌاتها 

 .  ومع كل جهد ٌبذل فٌه , أن ٌكون حجم المخطوطة مناسبا أي متالئما مع القٌمة العلمٌة له  -5

 

 :خطوات  تحقٌق المخطوطة  -2
فٌسعى الباحث جاهدا على جمع ما ٌتٌسر له من النسخ الخطٌة  :  جمع نسخ المخطوطة -1

األصلٌة والفرعٌة  عن طرٌق البحث فً فهارس المخطوطات الموجودة فً المكتبات 

العامة ودور الكتب العربٌة واألجنبٌة  والبحث فً المكتبات الخاصة واالستعانة بوي الخبرة 

 .واالختصاص 

ٌتم ترتٌب نسخ المخطوطة فتعتمد النسخ األصلٌة أوال واألكثر  : ترتٌب النسخ المخطوطة -2

 . سالمة وصحة  ثانٌا واألقدم ثالثا 

 :أهمها , وٌكون على خطوات :  العمل فً تحقٌق النص  -3

ومن صحة , أن ٌتأكد من صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه الذي وضع اسمه علٌه  -1

 .العنوان الموجود على المخطوط 

فرز النسخ لجعل األفضل منها أصال وٌرمز إلى النسخ األخرى بحروف الهجاء  -2

 .لٌقوم بإثبات الفروق بٌن النسخ عند المراجعة 

 اإلشارة فً الهامش إلى اإلضافات التً نقلها مؤلف المخطوطة من غٌره وٌدل  -3

 .على أماكنها من المصادر التً أخذ منها 

مع اإلشارة إلى , إضافة الزٌادات الموجودة فً النسخ الفرعٌة إلى النسخة األصلٌة  -4

 .ذلك فً الهامش 

أن ٌضٌف إلى النص حرف أو كلمة أو جملة سقطت من نص المؤلف ٌستقٌم بها  -5

 . المعنى وٌكون ذلك بٌن قوسٌن 

أو من الكتب ذات , إن كان فً النص نقص  ٌكمله من المخطوطات الفرعٌة  -6

 مع اإلشارة إلى ذلك و إال ترك بٌاضا بمقدار النقص مع اإلشارة إلى ذلك , العالقة 

 .إصالح األخطاء اللغوٌة واإلمالئٌة فً النص مع اإلشارة إلى ذلك  -7

 .توضٌح وشرح ما ٌحتاج إلى التوضٌح من عبارات المؤلف  -8

 .شرح المصطلحات العلمٌة والفنٌة فً النص  -9

تخرٌج اآلٌات القرآنٌة واألحادٌث الشرٌفة واألشعار والتعرٌف باألعالم  -10

 .والبلدان الواردة فً النص باختصار 

 .تقسٌم المخطوط إلى أبواب وفصول ووضع عنوان مناسب لكل  -11

 استخدام عالمات الترقٌم اإلمالئٌة فً مواضعها المناسبة  -12

 .فهرسة الكتاب بالفهارس الفنٌة الشاملة  -13

عمل ملخص تمهٌدي كمقدمة للكتاب ٌعّرف فٌه بموضوع وأهمٌة المخطوط  -14

وٌصف رسمه وشكله وصفحاته وبعض عناصره وموضوعاته  وٌصف النسخ 

 .وجهده فً التحقٌق , الفرعٌة 
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واألمور التً , عمل ملخص نهائً كخاتمة للمخطوط ٌذكر فٌها نتائج عمله  -15

 .انفرد بها المخطوط وما إلى ذلك 

 .وضع ثبت بالمراجع التً استعان بها فً التحقٌق  -16
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 :مراجع لالستزادة 

لمزٌد من المعلومات حول البحث العلمً وأصوله ومناهجه و موضوعات تختص بالبحث اللغوي ٌمكن 

 :الرجوع إلى المصادر التالٌة 

 .جالل محمد عبد الحمٌد موسى . د: تألٌف /  منهج البحث العلمً عند العرب  -1

 .ترجمة أنٌس فرٌحة , تألٌف فرانتز روزنتال / مناهج العلماء المسلمٌن فً البحث العلمً  -2

 .ترجمة  الدكتور محمد مندور , النسون  و ماٌٌه : تألٌف / منهج البحث فً األدب واللغة  -3

 .عبد الوهاب أبو سلٌمان . د/ كتابة البحث العلمً  -4

 .شوقً ضٌف . د/ البحث األدبً  -5

 .أحمد شلبً . د/ كٌف تكتب بحثا أو رسالة  -6

 .عبد الرحمن عمٌرة . د/ أضواء على البحث والمصادر  -7

 .محمد زٌان عمر . د/ مناهجه وتقنٌاته , البحث العلمً  -8

 غازي عناٌة . د/ إعداد البحث العلمً  -9

 .على جود الطاهر . د/منهج البحث األدبً  -10

 .رمضان عبد التواب . د/ ومناهج البحث اللغوي , المدخل إلى علم اللغة  -11

 .هادي نهر . د/ البحوث اللغوٌة واألدبٌة  -12

 .عبد الرحمن صالح عبد هللا . حلمً فودة  و د. د/ المرشد فً كتابة األبحاث  -13

 ذوقان عبٌدات       . عبد الرحمن عدس ود. د/ أسالٌبه , أدواته , مفهومه , البحث العلمً  -14

 .كاٌد عبد الحق .              و د

 سعٌد حسن بحٌري  . د/ المدخل إلى مصادر اللغة العربٌة  -15
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 :ملحق المقرر 
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