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المقّدمة

الّطيبي��ن  اآل��ه  وعل��ى   P س��ّيدنا محّم��د� عل��ى  و�سّل��ى اهلل  العالمي��ن  الحم��د هلل رب 

الطاهرين Q وبعد...

 ل يخف��ى عل��ى من تتّبع الن�سو�س الدينية اأهّمية المعرفة والعلم في هدفّية خلق اهلل عّز وجّل 

لالإن�سان, والمعرفة ل تتوّلد بطريقة ذاتية عند الإن�سان, واإّنما يكت�سبها وينتجها بالأدوات والقوى 

الت��ي وهبه��ا اهلل تعالى له, وقد حّثت الروؤية الإ�س��المية الإن�س��اَن باأل�س��نة مختلف��ة, كما يظهر من 

مدل��ولت العدي��د من الآيات القراآني��ة, على التعّلم والتفّك��ر والتدّبر والتاأّمل والنظ��ر والتعّقل..., 

ورّغبت��ه ف��ي اإنت��اج المعرفة وتوليد العل��م, وحّملته م�س��وؤولية اإي�سال المعرفة اإل��ى الآخرين, وبّثها 

وبذلها لهم. عن اأبي عبد اهلل Q, قال: »قراأت في كتاب علي Q! اإّن اهلل لم ياأخذ على 

 .
الجّهال عهداً بطلب العلم، حتى اأخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجّهال...«)1)

واإنفاق العلم وبذله لالآخرين يح�سل من خالل اأ�س��لوبين: الم�س��افهة والكتابة, والأ�س��لوب 

الثان��ي اأكث��ر ديموم��ة وا�س��تمرارًا م��ن الأّول؛ لأّن المعرف��ة تحف��ظ بامت��داد الأزمن��ة والأمكنة 

وتتناقله��ا الأجي��ال بالكت��ب والمدّون��ات. ول��ذا, ورد التاأكي��د عل��ى تقيي��د العل��م وكتابته, فعن 

. وعن��ه P ق��ال: »قّي��دوا العل��م، قي��ل: وم��ا 
��دوا العل��م بالكت��اب«)2) النب��ي P, ق��ال: »قيِّ

.
تقييده؟ قال: كتابته«)3)

الكليني, ال�سيخ محمد بن يعقوب, الكافي, ت�سحيح وتعليق علي اأكبر الغفاري, طهران, دار الكتب الإ�سالمية, مطبعة   (1(
حيدري, 1365ه�.�س, ط4, ج 1, �س 41.

اب��ن �س��عبة الحراني, الح�س��ن بن علي, تح��ف العقول, تعليق على اأكبر الغف��اري, بنيد القار - الكوي��ت, مكتبة الأمين,   (2(
1425هـ - 2004 م, ط1, �س 36.

ال�سهيد الثاني, منية المريد, تحقيق ر�سا المختاري, مكتب الإعالم الإ�سالمي, 1409ه�, ط1, �س340.  (3(
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ِل بن عمر, قال: قال لي اأبو عبد اهلل Q: »اْكُتْب، وُبثَّ ِعْلَمَك ِفي اإِْخَواِنَك،  وعن المَف�سَّ

.
نَّه َياأِْتي َعلَى النَّا�ِس َزَماُن َهْرٍج، َل َياأَْن�ُسوَن ِفيه اإِلَّ ِبُكُتِبِهْم«)1) ْوِرْث ُكُتَبَك َبِنيَك، َفاإِ

َ
، َفاأ َفاإِْن ُمتَّ

فضل ي كتحبة فا ي قلآن
وفي هذا ال�سياق, نالحظ اأّن اهلل تعالى قد افتتح عّدة �سور من كتابه الكريم باآيات ُتظهر 

ف�س��ل البي��ان والكت��اب والقل��م والكتابة, فقال عّز وجّل: ﴿ ٱلرَّۡحَمٰــُن ١ َعلََّم ٱۡلُقۡرَءاَن ٢ َخلََق 

نَسَٰن ِمۡن َعلٍَق ٢  ي َخلََق ١ َخلََق ٱلِۡ  بِٱۡسِم َرّبَِك ٱلَِّ
ۡ
, وقال: ﴿ٱۡقَرأ

نَسٰــَن ٣ َعلََّمُه ٱۡلََياَن ﴾)2) ٱۡلِ
, وقال عّز وجّل: ﴿ ٓنۚ 

نَسٰــَن  َما لَۡم َيۡعلَۡم﴾)3) ِي َعلََّم بِٱۡلَقلَِم ٤ َعلََّم ٱۡلِ ۡكَرُم ٣ ٱلَّ
َ
 َوَربَُّك ٱۡل

ۡ
ٱۡقَرأ

 .
َوٱۡلَقلَِم َوَما يَۡسُطُروَن ﴾)4)

م القلم والكتاب لمكان الق�سم بهما, وعن ر�سول اهلل P, قال: »اكتب،  فهذه الآيات تعظِّ

فاإّن اهلل عّلم بالقلم... والقلم من اهلل نعمة عظيمة، ولول القلم لم ي�ستقم الملك والدين، 

.
ولم يكن عي�س �سالح«)5)

وُتظِهر الآيات اأي�سًا, اأّن البيان, اأعّم من ال�س��فهي والخّطي, قد اهتدى اإليه الإن�س��ان بتعليم 

, وهو اأحد الخ�سائ�س التي يتمّيز بها الإن�سان عن باقي الكائنات الم�ساركة له 
(6(

من اهلل تعالى

في وحدة الحياة. لذا, نالحظ في بع�س الروايات ل�سان المّن على النا�س بالكتاب, فعن الإمام 

.
ِهْم وَفاِجِرِهْم، ِباْلِكَتاِب...«)7) جعفر ال�سادق Q, قال: »َمنَّ اهلل َعزَّ وَجلَّ َعلَى النَّا�ِس، َبرِّ

Qفضل ي كتحبة فا كالم يإل حم ي صحدق
وع��ن الإم��ام ال�سادق Q ف��ي بيان ف�س��ل الكتابة واأهّميته��ا في حياة الإن�س��ان وبناء 

ل ما اأنعم اهلل -تقّد�س��ت اأ�س��ماوؤه- على الإن�س��ان،  الح�سارات المتعاقبة, قال: »تاأّمل يا ُمف�سَّ

ال�سيخ الكليني, الكافي, ج 1, �س 52.  (1(
�سورة الرحمن, الآيات 4-1.  (2(

�سورة العلق, الآيات 5-1.  (3(
�سورة القلم, الآية1.  (4(

البروجردي, ح�سين, جامع اأحاديث ال�سيعة, قم, المطبعة العلمية, 1399ه�, ج 18, �س 8.  (5(
)6)  الطباطبائ��ي, محم��د ح�س��ين, الميزان في تف�س��ير الق��راآن, طهران, دار الكتب الإ�س��المية, 1372ه�.���س., ج 19, �س 

.376
ال�سيخ الكليني, الكافي, ج 5, �س 155.  (7(
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من هذا المنطق الذي يعّبر به عما في �سميره، وما يخطر بقلبه، وينتجه فكره، وبه يفهم 

عن غيره ما في نف�س��ه. ولول ذلك كان بمنزلة البهائم المهملة، التي ل تخبر عن نف�س��ها 

ب�س��يء، ول تفه��م ع��ن مخبر �س��يئاً. وكذلك الكتابة التي بها ُتقّيد اأخب��ار الما�سين للباقين 

واأخبار الباقين لالآتين، وبها ُتخّلد الكتب في العلوم والآداب وغيرها، وبها يحفظ الإن�سان 

ذك��ر م��ا يج��ري بين��ه وبي��ن غيره م��ن المعام��الت والح�س��اب، ول��وله لنقطع اأخب��ار بع�س 

الأزمن��ة ع��ن بع���س، واأخبار الغائبين عن اأوطانهم، ودر�س��ت العلوم، و�ساعت الآداب، وعظم 

م��ا يدخ��ل عل��ى النا���س من الخلل ف��ي اأمورهم ومعامالتهم، وما يحتاج��ون اإلى النظر فيه 

من اأمر دينهم، وما روي لهم، مّما ل ي�سعهم جهله...

واعتبر ذلك من البهائم التي ل كالم لها ول كتابة، فاأ�سل ذلك فطرة الباري جّل وعّز، 

 .
(1(

ل به على خلقه، فمن �سكر اأثيب، ومن كفر فاإّن اهلل غنيٌّ عن العالمين« وما تف�سّ

ثّيب ي كتحبة 
عن النبي P, قال: »اإّن الموؤمن اإذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم، كانت الورقة 

�س��تراً فيم��ا بين��ه وبي��ن الن��ار، واأعط��اه اهلل تعال��ى ب��كّل حرف مدينًة، اأو�س��ع من الدنيا �س��بع 

 .
مرات...«)2)

وع��ن اأب��ي عب��د اهلل Q, ق��ال: »اإذا كان ي��وم القيام��ة، جمع اهلل ع��ّز وجّل النا���س في 

�سعي��د واح��د، وو�سع��ت الموازي��ن، فت��وزن دم��اء ال�س��هداء م��ع م��داد العلماء، فيرج��ح مداد 

.
العلماء على دماء ال�سهداء«)3)

اإّن ثواب الكتابة ربما زاد  قال ال�س��هيد الثاني في �س��ياق تعليقه على الحديثين ال�س��ابقين: 

على ثواب العلم في بع�س الموارد, ب�سبب كثرة النتفاع به ودوامه, ومن هنا جاء تف�سيل مداد 

.
(4(

العلماء على دماء ال�سهداء«

الجعفي, المف�سل بن عمر, التوحيد, تعليق كاظم المظفر, بيروت, موؤ�س�سة الوفاء, 1404هـ -1984م, ط3, �س 40.   (1(
ال�سدوق, محمد بن علي, الأمالي, تحقيق ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية, طهران, موؤ�س�سة البعثة, 1417ه�, ط1, �س 91.  (2(
ال�سدوق, محمد بن علي, من ل يح�سره الفقيه, ت�سحيح وتعليق على اأكبر الغفاري, قم, من�سورات جماعة المدر�سين   (3(

بقم المقد�سة, ل ت, ط2, ج 4, �س 399.

العامل��ي, زي��ن الدي��ن بن عل��ي, منية المريد ف��ي اأدب المفيد والم�س��تفيد, تحقي��ق ر�سا مختاري, ق��م, مكتب الإعالم   (4(
الإ�سالمي, 1409ه�, ط1, �س 341.
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, الباب الرابع تحت 
(1(

���س } في كتابه مني��ة المريد في اأدب المفيد والم�س��تفيد وق��د خ�سّ

عن��وان: ف��ي اآداب الكتاب��ة والكت��ب الت��ي هي اآل��ة العلم وم��ا يتعل��ق بت�سحيحها و�سبطه��ا وو�سعها 

الكتابة من اأجّل المطالب الدينية, واأكبر اأ�س��باب  وحملها و�س��رائطها وعاريتها وغير ذلك, قائاًل: 

المل��ة الحنيفي��ة م��ن الكتاب وال�س��نة, وما يتبعهم��ا من العلوم ال�س��رعية, و ]ما [ يتوقف��ان عليه من 

المع��ارف العقلية. وهي منق�س��مة في الأحكام ح�س��ب العلم المكتوب: ف��اإن كان واجبًا على الأعيان 

فه��ي كذل��ك... وهي في زماننا هذا بالن�س��بة اإلى الكتاب وال�س��نة مو�سوفة بالوج��وب مطلقًا, اإذ ل 

يوجد من كتب الدين ما يقوم بفر�س الكفاية بالن�سبة اإلى الأقطار, �سيما كتب التف�سير والحديث, 

فاإن معالمهما قد اأ�س��رفت على الندرا���س, ورايات اأعالمهما قد اآذنت بالنتكا���س, فيجب على كل 

.
(2(

م�سلم الهتمام بحالهما كتابة وحفظًا وت�سحيحًا ورواية, كفاية«

انطالقًا مما تقّدم, على طالب العلم �س��واء اأكان طالبًا في الحوزة اأم الجامعة, اأن ي�س��عى 

ليك��ون م�س��روع باح��ث, ويكم��ل رحلته العلمية في الدرا�س��ات العلي��ا في اإطار البح��ث والكتابة 

والتاألي��ف, فاإنه��ا م��ن اأه��م و�س��ائل اإنفاق وب��ذل ما رزق��ه اهلل تعالى م��ن العلم عل��ى المجتمع 

لإي�ساله اإلى الحياة الطيبة في مختلف اأبعادها, وعليه اأن ينطلق في تعامله مع كتابة الأبحاث 

من هذا المنهاج الديني في الحث على كتابة العلم وتقييد المعرفة.

إتقحن ي كتحبة  ن ي قيم يإلسال ية فا ي هعل
لقد رّكزت الروايات على قيمة الإتقان والإحكام والإح�س��ان في اأي عمل يريد الإن�س��ان اأن 

يقوم به, ومما ورد في ذلك:

.
عن ر�سول اهلل P, قال: »اإذا عمل اأحدكم عماًل فليتقن«)3)

.
وعنه P: »... يحّب اهلل عبداً اإذا عمل عماًل اأحكمه«)4)

.
وعنهP: »يحّب اهلل للعامل اإذا عمل اأن ُيح�سن«)5)

ن�سير اإلى اأّن ال�سهيد الثاني �سّلط ال�سوء في العديد من اأبواب كتابه المذكور على قواعد واأ�سول كتابة البحث العلمي.  (1(
العاملي, زين الدين بن علي, منية المريد في اأدب المفيد والم�ستفيد, �س 339.  (2(

)3)  ال�سيخ الكليني, الكافي, ج 3, �س 263.
)4)  ال�سدوق, الأمالي, �س 468.

الطبراني, �سليمان بن اأحمد, المعجم الكبير, تحقيق عبد المجيد ال�سلفي, ل م, دار اإحياء التراث العربي, 1404هـ-  (5(
1984م, ط2, ج 19, �س 200.
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 ولك��ون الكتاب��ة م��ن اأف�س��ل الأعمال, ف��اإّن الإتقان والإحكام والإح�س��ان فيه��ا ي�سبح اأكثر 

تاأكيدًا, ولتكون كتابة البحث متقنة محكمة, ُو�سعت بع�س القواعد العاّمة والأ�سول وال�سوابط, 

والت��ي ُتدّر���س ف��ي ع�سرن��ا فيما يعرف بم��اّدة اأ�سول كتاب��ة البحث العلم��ي اأو منهجية البحث 

العلمي... وغيرها من الأ�سماء.

وبن��اء علي��ه, اإّن التزام طالب العلم باأ�سول البحث العلمي اأثناء الكتابة لإتقانها واإحكامها 

هو من م�ساديق اللتزام بالقيم الإ�س��المية في العمل, ف�ساًل عن ال�س��روط الأكاديمية, وهذا 

يقت�س��ي اأن يب��ذل الطال��ب الجهد في درا�س��ة ه��ذه الماّدة التي ت�س��اعده على جع��ل بحثه اأكثر 

ل اإلى  اإتقان��ًا واإحكامًا, ويعتبر درا�س��ته لهذه الم��اّدة من مقّدمات امتثال الأم��ر النبوي المو�سِ

حّب اهلل عّز وجّل. 

دريسة أصّل كتحبة ي هان ي هدعا
وقد بداأت الجامعات والحوزات العلمية, وغيرها من الموؤ�ّس�س��ات التربوية ت�ست�سعر اأهّمية 

درا�سة اأ�سول البحث العلمي كماّدة م�ستقّلة, انطالقًا من الن�سف الثاني من القرن الع�سرين؛ 

فقام��ت باعتم��اد ه��ذه الم��اّدة في المناه��ج التعليمية م��ن اأجل اإع��داد الباحث العلم��ي, اإذ ل 

يمك��ن اأن يكت��ب الطال��ب بحثًا - مقالة اأو ر�س��الة اأو اأطروح��ة - ناجحًا ومطابق��ًا للموا�سفات 

الأكاديمي��ة, -وكذل��ك اأّي كات��ب وموؤّل��ف- ما لم ُيِح��ط علم��ًا بالقواعد والأ�س��اليب والطرائق 

والأدوات... التي ي�ستخدمها في كتابة البحث العلمي وجمع المعلومات والبيانات, وت�سنيفها, 

وتحليلها, وتركيبها, والمقارنة بينها, وا�ستخراج النتائج منها... 

م��ع التنبي��ه, اإل��ى اأّن مج��ّرد درا�س��ة هذه الم��اّدة ل يوؤّه��ل الطال��ب تلقائيًا لالّت�ساف ب�س��مة 

الباحث, بل يحتاج, م�سافًا اإلى درا�سة متن هذه الماّدة, اإلى التطبيق المتكّرر والتمّر�س والتدّرب 

على الكتابة في �سوء تلك القواعد العاّمة حتى ت�سبح ملكة عنده. ولذا, اأوردنا في جملة درو�س 

هذا الكتاب العديد من التطبيقات التي ت�ساعد الطالب على اإتقان كتابة البحث العلمي.

والحمد هلل رّب العالمين





 الفصل األول

قواعد الكتابة





أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس األول:

البحث العلمي؛ ماهّيته، 

أنواعه، غايته

ف كاّلً من البحث والمنهج في ال�سطالح.   1 يعرِّ

يعّدد اأنواع البحوث.   2

ي�سرح غاية البحث العلمي.   3





ً
تهليف ي هان  غة

, ومنه 
(1(

البحث, )وجمعه بحوث(, اأ�سله في اللغة العربية بمعنى طلب ال�س��يء في التراب

.
ِخيهِۚ ﴾)2)

َ
ۡرِض لُِيَِيُهۥ َكۡيَف يَُوٰرِي َسوَۡءةَ أ

َ
ُ ُغَراٗبا َيۡبَحُث ِف ٱۡل قوله تعالى: ﴿َفَبَعَث ٱللَّ

وت�س��تعمل مفردة البحث اأي�سًا بمعنى ال�س��وؤال عن ال�س��يء, وال�س��تخبار عنه, وطلب العلم 

.
(7(

, والفح�س, والتنقير عن ال�سيء
(6(

, والتنقيب
(5(

, وال�ستق�ساء
(4(

, والتفتي�س
(3(

به

ً
تهليف ي هان يصطالحح

ُع��ّرف البح��ث ا�سطالح��ًا بتعريف��ات متع��ّددة متنا�س��بة م��ع المعن��ى اللغ��وي, وا�س��تقراء 

لة:  يفيد في المح�سّ
(8(

مجموعها

الفراهي��دي, الخلي��ل ب��ن اأحمد, العين, تحقيق مهدي المخزومي واإبراهيم ال�س��امرائي, اإيران, موؤ�س�س��ة دار الهجرة,   (1(
1409ه�, ط2, ج 3, �س 207.

�سورة المائدة, الآية 31.  (2(
ابن فار���س, اأحمد, معجم مقايي���س اللغة, تحقيق عبد ال�س��الم محمد هارون, قم, مكتب الإعالم الإ�سالمي, 1404ه�,   (3(

ل ط, ج 1, �س 204.

الجوه��ري, اإ�س��ماعيل بن حم��اد, ال�سحاح -تاج اللغة و�سح��اح العربية, تحقيق اأحمد عبد الغف��ور عطار, بيروت, دار   (4(
العلم للماليين, 1407هـ-1987م, ط4, ج 1, �س 273.

الطريح��ي, فخ��ر الدي��ن, مجم��ع البحري��ن, اأع��اد بن��اءه على الح��رف الأول م��ن الكلمة محم��ود عادل, تحقي��ق اأحمد   (5(
الح�سيني, ل م, مكتب ن�سر الثقافة الإ�سالمية, 1408ه�, ط2, ج 2, �س 235.

م, ل�سان العرب, ت�سحيح اأمين محمد عبد الوهاب و محمد ال�سادق العبيدي, بيروت, دار  ابن منظور, محمد بن مكرَّ  (6(
اإحياء التراث العربي و موؤ�س�سة التاريخ العربي, 1417 ه - 1997 م, ط2, ج 1, �س 769. ج 2, �س 114.

ابن الأثير, المبارك بن محمد الجزري, النهاية في غريب الحديث والأثر, تحقيق طاهر اأحمد الزاوي ومحمود محمد   (7(
الطناحي, قم, موؤ�س�سة اإ�سماعيليان, 1364ه�.�س, ط4, ج 1, �س 99. وج 5, �س 105.

)8)  يراج��ع: ال�س��ريف, عب��د اهلل محم��د, مناه��ج البح��ث العلم��ي دلي��ل الطال��ب ف��ي كتاب��ة الأبح��اث والر�س��ائل العلمية, 
الإ�سكندرية, مكتبة ال�سعاع للطباعة والن�سر, 1996م, ط1, �س 13-12.
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م، في دراسة مشكلة أو موضوع ما 
ّ
أّن البحث عبارة عن بذل جهد فكري منظ

...
ً
، ونقدا

ً
، ومقارنة، وعرضا

ً
، واستقصاًء، وتحلياًل، ووصفا

ً
، وتحقيقا

ً
تفتيشا

به��دف ح��ّل الم�س��كلة اأو تح�سيل المعرف��ة باأحوال المو�سوع, وك�س��ف حقائق جديدة عنه, 

والتاأّكد من �سّحتها بالبرهنة عليها, واإ�سنادها بال�سواهد والحجج والأدّلة.

وي�س��تخدم بالمعن��ى الأخ���سّ في الجامع��ات, بمعنى التقري��ر المو�سوعي الوافي الم�س��ند 

بال�س��واهد والأدّل��ة, ال��ذي يقّدم��ه الطال��ب الجامعي, ح��ول مو�سوع اأو م�س��كلة م��ا, اإلى لجنة 

.
(1(

�سة, بهدف الح�سول على درجة علمية معّينة: ماج�ستير, اأو دكتوراه متخ�سّ

تقرير واٍف يقّدمه باحث عن  وفي هذا ال�سياق, يعّرف كول Arthur Cole الر�سالة باأّنها: 

عمل تعّهده واأتّمه, على اأن ي�س��مل التقرير كّل مراحل الدرا�س��ة, منذ كانت فكرة, حتى �سارت 

.
(2(

نة, مرّتبة, موؤيَّدة بالحجج والأ�سانيد« نتائج مدوَّ

ً
 ايصطالحح

ً
تهليف ي عثفج  غة

 .
(4(

, ونهج لي الأمر: اأو�سحه
(3(

المنهج والمنهاج, وجمعه مناهج, معناه لغة: الطريق الوا�سح

.
ٖ َجَعۡلَنا ِمنُكۡم ِشَۡعٗة َوِمۡنَهاٗجاۚ﴾)5)

وا�ستخدم في القراآن الكريم بهذا المعنى, قال تعالى: ﴿لُِكّ

والمعنى ال�سطالحي ينا�سبه؛ لأّن المنهج ا�سطالحًا هو طريقة البحث.

ل 
ّ
وبعبارة أخرى: هو مجموعة القواعد واألساليب واألدوات العاّمة التي تشك

خارطة الطريق الواجب على الباحث االلتزام بها والسير عليها في دراسته 

للموضوع ومعالجته للمشكلة البحثية، من أجل التوّصل إلى النتائج واألجوبة 

المطلوبة، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

)1)  يراجع: ف�سل اهلل, مهدي, اأ�سول كتابة البحث وقواعد التحقيق, بيروت, دار الطليعة للطباعة والن�سر, 1998م, ط2, 
�س 14.

)2)  نق��اًل ع��ن: �س��لبي, اأحم��د, كي��ف تكت��ب بحثًا اأو ر�س��الة؟ درا�س��ة منهجي��ة لكتاب��ة البحوث واإعداد ر�س��ائل الماج�س��تير 
والدكتوراه, القاهرة, مكتبة النه�سة الم�سرية, 1968م, ط6, �س 5.

)3)  الفراهيدي, العين, ج 3, �س 392.
ابن فار�س, معجم مقايي�س اللغة, ج 5, �س 361.  (4(

)5)  �سورة المائدة, الآية 48.
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وقد ُعّرف بتعريفات مختلفة, منها: 

فّن التنظيم ال�سحيح ل�سل�سة من الأفكار العديدة؛ اإّما من اأجل الك�سف عن الحقيقة,   -

 .
(1(

حين نكون بها جاهلين, اأو من اأجل البرهنة عليها لالآخرين, حين نكون بها عارفين«

الطري��ق الم��وؤّدي اإلى الك�س��ف ع��ن الحقيقة في العلوم, بوا�س��طة طائفة م��ن القواعد   -

.
(2(

العاّمة تهيمن على �سير العقل وتحّدد عملياته حتى ي�سل اإلى نتيجة معلومة«

الطري��ق ال��ذي ي�س��لكه الباحث في اإثب��ات المحمولت لمو�سوع��ات الق�سايا المبحوث   -

عنه��ا ف��ي العلم... والأداة المعتَمدة في الك�س��ف عن اأحوال وحقائ��ق المو�سوعات قيد 

.
(3(

الدرا�سة والمعالجة«

الأداة الت��ي ي�س��تخدمها الباح��ث للو�سول اإلى غر�س��ه اأو غايته واكت�س��اف الحقيقة اأو   -

.
(4(

الو�سول اإلى المعرفة«

الأ�س��لوب اأو الطريق��ة التي يّتبعها الباحث اأو العالم ف��ي معالجة مو�سوع بحثه, بهدف   -

.
(5(

الو�سول اإلى نتائج معّينة«

أنّيع ي هاّث 
يمّيز علماء البحث العلمي بين ثالثة اأنواع من البحوث, وهي:

المقالة:   .1
عبارة عن بحٍث ق�سير اأو معتدل الطول ن�سبّيًا, يعالج مو�سوعًا واحدًا على وجه الخ�سو�س, 

ب�سكل مرّكز ومكّثف. وت�سّنف -غالبًا- اإلى نوعين:

���س ف��ي ميدان م��ن ميادي��ن المعرفة:  المقال��ة العلمي��ة, ال�س��ادرة ع��ن عال��م متخ�سّ اأ- 

فل�س��فة, فق��ه, اأدب, ط��ب, فيزياء..., ت�س��ّلط ال�س��وء على مو�سوع معّين ب�س��كل مكّثف 

)1)  بدوي, عبد الرحمن, مناهج البحث العلمي, الكويت, وكالة المطبوعات, 1977م, ط3, �س 4.
م.ن, �س 5.  (2(

)3)  عجمي, �سامر توفيق, نحو بناء المذهب التربوي: قراءة في معالم المنهج, مجلة اأبحاث ودرا�سات تربوية, ت�سدر عن 
مركز الأبحاث والدرا�سات التربوية, بيروت, العدد الثاني, ال�سنة الأولى, �ستاء 1437هـ-2016م, �س 17.

)4)  ف�سل اهلل, اأ�سول كتابة البحث وقواعد التحقيق, �س 12.
)5)  طباجة, يو�س��ف عبد الأمير, منهجية البحث تقنيات ومناهج, بيروت, دار المحجة البي�ساء, 1432هـ-2011م, ط2, 

�س 45.
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ومخت�سر, بهدف الم�ساهمة في نمّو المعرفة الإن�سانية واإثراء التقّدم العلمي. ويتوّجه 

لة, اأو يريد  الباح��ث فيه��ا عادة اإلى قارئ ل يمل��ك وقتًا كافيًا لمطالعة الأبح��اث المطوَّ

نظرة مخت�سرة عن المو�سوع.

المقالة ال�سادرة عن الطالب الجامعي في مرحلة اللي�سان�س اأو البكالوريو�س )بحث  ب- 

جامع��ي(. وه��ي بحث ق�سي��ر, ُيكّلف الطالب بالقي��ام به, لتمرينه عل��ى اأ�سول البحث 

العلمي, واكت�س��اف قدرته على ا�س��تخدام المراجع المتعّلقة بالبحث, وجمع المعلومات 

منها, ونقلها باأمانة علمية, وتقمي�سها, وتبويبها, وترتيبها, والتاأليف بينها... 

رسالة الماجستير:   .2
وهي بحث اأكاديمي طويل ن�سبّيًا, يقوم به الطالب لنيل درجة علمية عالية )الماج�ستير(, 

باإ�سراف اأ�ستاذ اأكاديمي. وتعتبر امتحانًا يعطي فكرة عن مواهب الطالب البحثية, وغالبًا ما 

تتعّدى المّدة الزمنية التي ي�ستغرقها اإنجاز البحث, ال�سنة.

أطروحة الدكتوراه:   .3
وه��ي ت�س��مية تطل��ق على كّل بحث م�س��هب يقّدم لنيل �س��هادة الدكتوراه. وي�س��تغرق اإنجازه 

مّدة زمنية, تتراوح بين ال�3-5 �س��نوات. ويتمّيز هذا البحث بروحه التوثيقية التي تعتمد على 

مراجع وم�سادر كثيرة, وتظهر فيه الآراء العلمية ال�س��خ�سية للباحث. لذا, تحتاج اإلى براعة 

ف��ي تنظي��م الم��اّدة وتحليلها, ودّقة ف��ي المنهج, بالإ�سافة اإلى ح�س��ن الأ�س��لوب والبيان, ومن 

المفتر���س اأن يق��ّدم الباحث فيها �س��يئًا جديدًا ي�س��اهم في اإثراء المعرفة الإن�س��انية والترّقي 

العلم��ي, كم��ا اأّن��ه يعط��ي فك��رة وا�سحة ع��ن مدى ق��درة الباحث على ال�س��تقالل ف��ي البحث 

والتاأليف لحقًا, بنحو ي�ستغني فيه عن توجيه الم�سرف.

أنّيع ي هاّث

يألطلاحة ي لسح ة ي عقح ة
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ثحية ي هان ي هدعا
بداية, ننّبه اإلى �سرورة التمييز بين نوعين من الغايات للبحث العلمي وهي:

الأولى: الغاية الذاتية وال�س��خ�سية, وهي تختلف من باحث اإلى اآخر؛ فقد يبتغي باحث ما 

مجّرد النجاح وتجاوز المرحلة الدرا�سية, وقد يق�سد باحث اآخر الح�سول على المال, وثالث 

اإثبات الذات علميًا, ورابع الو�سول اإلى مركز معّين, وخام���س... وهكذا. ولي���س هذا النوع من 

الغايات هو المراد هنا.

الثاني��ة: الغاي��ة المو�سوعي��ة, وهي النتائ��ج العلمية المرج��ّو تحقيقها والو�س��ول اإليها بعد 

القيام بالجهد البحثي, والمترّتبة على الأفكار والق�سايا التي يعالجها البحث ترّتبًا مو�سوعيًا 

طبيعيًا, بحيث تكون تلك الق�سايا بمنزلة المقّدمات التي تو�سل اإلى الغاية الماأمولة والهدف 

المن�سود, والتي ل تختلف باختالف الغايات ال�سخ�سية والأهداف الذاتية.

وللبح��ث غاي��ات ع��ّدة يجمعه��ا انط��الق الباح��ث من النقط��ة المعرفي��ة التي انته��ى اإليها 

الآخ��رون, والمراكمة عليها, والعمل على زيادة المعرفة الإن�س��انية في المجال المبحوث فيه, 

ويمكن تلخي�س الغايات المو�سوعية للبحث العلمي في النقاط الآتية:

تقدي��م روؤي��ة تاأ�سيلية وتاأ�سي�س��ية حول مو�سوع م��ن المو�سوعات, خ�سو�س��ًا تلك التي   -

ت�س��ّكل تحّدي��ات ف��ي الواقع المعا�سر, اأو معالجة مو�سوع اإ�س��كالي ُم�س��تحَدث ي�س��تحّق 

الدرا�سة لكت�ساف حقائق ونتائج جديدة.

قراءة جديدة للتراث, وفهمه بطريقة مغايرة للطرائق المعروفة؛ اأي ا�س��تخدام منهج   -

جديد مختلف عن المناهج الم�ستخدمة في درا�سة التراث وفهمه.

اكت�س��اف عنا�سر وعوامل واأ�س��باب جديدة غير معروفة في درا�سة مو�سوعات قديمة؛   -

اأي المراكمة على نظريات غير مكتملة, والم�ساهمة في تطويرها.

خل��ق وابت��كار مو�س��وع جديد, من خالل ترتي��ب وتنظيم معلومات اأو م��واد متناثرة في   -

موارد مختلفة. وبعبارة اأخرى: المعالجة المنظومية لجملة م�س��ائل متفّرقة ومتمحورة 

حول مو�سوع واحد, لكّنها مطروحة في التراث بنحو تجزيئي, واإعادة بنائها في مرّكب 

واحد.
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الدرا�س��ة المقارن��ة لتقوي��م بع�س النظري��ات المطروحة, وت�س��جيل مالحظ��ات نقدية   -

عليها, والخروج بنتائج جديدة.

تحقيق اإحدى المخطوطات التي تثري المكتبة العلمية.  -

ونلم���س بع���س ه��ذه الغايات في ت�سريح��ات بع�س العلماء الم�س��لمين, حيث ذك��ر اأّن ُرتب 

ا�س��تخراج ما لم ُي�س��بق اإلى ا�س��تخراجه, وناق�س في الو�سع يتّمم  تاأليف الكتب �س��بعة, هي: 

نق�س��ه, وخط��اأ ي�سّحح الحكم فيه, وم�س��تغلق باإجحاف الخت�سار ي�س��رح اأو يتّمم بما يو�سح 

ا�ستغالقه, وطويل ُيبّدد الذهن طوله يخت�سر من غير اإغالق ول حذف لما يخّل حذفه بغر�س 

الم�سّن��ف الأّول, ومتفّرق يجمع اأ�س��تات تبّدده على اأ�س��لوب �سحي��ح قريب, ومنثور غير مرّتب 

يرّت��ب ترتيب��ًا ي�س��هد �سحي��ح النظر اأّنه اأول��ى في تقريب العل��م للمتعّلمين من ال��ذي تقّدم في 

.
(1(

ح�سن و�سعه وترتيبه وتبويبه«

)1)  العلموي, عبد البا�سط بن مو�سى, المعيد في اأدب المفيد والم�ستفيد, دم�سق, المكتبة العربية, 1346ه�, ط1, �س 80.
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ثحية ي هان 
ي هدعا

 هح لة 
إشكح ية

تاقيق

؛ليءة جليلة

 ّضّع 
جليل

 ثفج جليل

دريسة  قحرنة

رؤية جليلة

يكتشحف 
جليل





أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس الثاني:

الباحث وخصائصه العلمّية 

والسلوكّية واألخالقّية

يثّمن الخ�سائ�س العلمّية والأخالقّية للباحث.   1

يعّدد اأربعًا من الخ�سائ�س الأخالقية للباحث.   2

ي�سرح اأهّمية الأمانة العلمية والنزاهة وال�ستقامة    3

ودورها في البحث.





تعفيل
البح��ث اأث��ر م��ن اآث��ار الباحث, ونت��اج الجهد ال��ذي يبذل��ه, وولي��د المه��ارات والموؤّهالت 

وال�سفات التي يتمّتع بها؛ فهناك تنا�سب طردي وعك�سي بين طبيعة الباحث وطبيعة البحث, 

.
ٰ َشاِكَتِهِۦ﴾)1) ٞ َيۡعَمُل َعَ ﴿قُۡل ُكّ

وفي هذا الدر�س �سنعر�س بع�س ال�سفات والخ�سائ�س التي ينبغي اأن يتحّلى بها الباحث 

ف��ي ع��ّدة نق��اط, والت��ي تعّمدنا ع��دم ت�سنيفها بح�س��ب المت��داول والم�س��هور؛ لوج��ود تداخل 

وارتباط كبير بين هذه ال�سفات, فاأغلب ال�سفات مثاًل لها بعد اأخالقي...

اجّد ي ليفع ي ذيتا  دهان
من اأهّم ال�سفات التي ينبغي اأن يتحّلى بها الباحث هي حّب البحث والرغبة فيه. و�سحيح 

اأّن فط��رة ح��ّب المعرفة وال�ستك�س��اف اأمٌر مجبول في طينة كّل اإن�س��ان, اإل اأّن تفّتحها ونمّوها 

يحتاج اإلى اإرادة ذاتية من قبل الباحث. فتنمية الباحث لفطرة حّب ال�ستطالع والمعرفة في 

نف�سه اأمر حيوي وبنيوي في �سيره على طريق البحث؛ لأّن من اأحّب �سيئًا �سعى اإليه بكّل طاقته, 

وبذل فيه جميع جهده, وتحّمل كّل ال�سعاب والعقبات, و�سبر على التحّديات.  

حبو يالستشحرة اي عشحركة فا ي هقّل
م��ن الخ�سائ���س المهّمة اأي�س��ًا, اأن يمتلك الباحث روح ال�ست�س��ارة وطل��ب الن�سحية من 

اأهل الخبرة والخت�سا�س؛ فا�ست�سارة الآخرين وم�ساركتهم في عقولهم, بالإ�سافة اإلى عملية 

التفكير الجماعي والع�سف الفكري, اأمور �سرورية ينبغي اأن ترافق الباحث في جميع مراحل 

)1)  �سورة الإ�سراء, الآية 84.
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بحث��ه, خ�سو�س��ًا اأّن الدائ��رة البحثي��ة التي يريد اأن يتحّرك فيها الطال��ب قد دخلها غيره من 

الباحثين والعلماء, فال�س��تفادة من خبراته��م واخت�سا�ساتهم في هذا المجال يكفي الطالب 

ب��ذل العن��اء والجهد و�س��رف الوق��ت فيما يمكن لالآخري��ن اأن يقّدموه له عل��ى طبق من ذهب, 

فقد يرفدونه بالأفكار والمراجع والم�سادر, وينّبهونه اإلى مواطن ال�سعف والخلل اأو القّوة اأو 

التحّديات وال�سعوبات التي قد يواجهها... 

وهذه الخ�سلة من القيم التي رّكزت عليها الروايات, منها: 

 عن أمير المؤمنين Q، قال:

 »من استقبل وجوه اآلراء، عرف مواقع الخطأ«.

نهج البالغة، ج4، �س42.

 :Q وقال 

»من استبّد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها«. 

نهج البالغة، ج4، �س41.

د منه الصواب«.
ّ
وعنه Q:  »اضربوا بعض الرأي ببعض، يتول

عيون الحكم والمواعظ، �س91.

وعنه Q في وصّيته لولده اإلمام الحسن Q، قال: »... لتستقبل بجّد 

رأيك من األمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته، فتكون قد كفيت 

مؤونة الطلب، وعوفيت من عالج التجربة...«.

نهج البالغة، ج3، �س41.
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ي للأة يألدبية مدى ي لؤيل

عن رسول الله P، قال: »وحسن السؤال نصف العلم«.

 الكراجكي، محمد بن علي، كنز الفوائد، تحقيق عبد اهلل نعمة، 

دار الأ�سواء، بيروت، ط1، 1985م، �س287.

ينبغ��ي عل��ى الباحث اأي�س��ًا التحّلي بالجراأة الأدبي��ة وعدم الحياء والخجل من �س��وؤال اأهل 

العل��م عّم��ا يجهله, وطرح الإ�س��كاليات التي تنقدح ف��ي ذهنه, واإثارة ال�س��تفهامات المختلفة 

مة للح�سول على الأجوب��ة, خ�سو�سًا حال الجهل؛ فاإّن  ع��ن الأمور المبهم��ة والغام�سة, كمقدِّ

ۡهَل ٱّلِۡكرِ 
َ
لُٓواْ أ رجوع الجاهل اإلى العالم قاعدة عقالئية اأر�سد اإليها اهلل تعالى في قوله: ﴿فَۡس َٔ

 .
إِن ُكنُتۡم َل َتۡعلَُموَن﴾)1)

�س��ِكل 
ُ
اأن ل ي�س��تحي من ال�س��وؤال عّما اأ يقول ال�س��هيد الثاني في بيان �سفات طالب العلم: 

علي��ه, ب��ل ي�س��تو�سحه اأكمل ا�س��تي�ساح, فمن رّق وجه��ه رّق علمه, ومن رّق وجهه عند ال�س��وؤال 

 .
(2(

ظهر نق�سه عند اجتماع الرجال«

 ,Q وقد اأّكدت الروايات على اأهّمية ال�سوؤال في تح�سيل العلم, فعن الإمام ال�سادق

 .
قال: »اإّن هذا العلم عليه قفل، ومفتاحه الم�ساألة«)3)

فنو يإلصغحء ا فحرة يالستعحع
من خ�سائ�س الباحث الناجح فّن ال�ستماع والإن�سات ومهارة الإ�سغاء الجّيد؛ باأن ي�ستمع 

اإلى الطرف الآخر اأثناء مناق�س��ة م�س��كلة البحث بهدف الفهم وال�ستفادة ل بغر�س الرّد على 

م��ا ُيق��ال, واأن يك��ون اإ�سغ��اوؤه واقعي��ًا, ل اأن يتظاه��ر بالإ�سغاء من خ��الل الإيحاء بالراأ���س اأو 

ِيَن يَۡســَتِمُعوَن ٱۡلَقۡوَل  اأّي اإ�س��ارة اأخرى من دون اأن يكون كذلك في الواقع, جعلنا اهلل من ﴿ٱلَّ

.
(4(﴾ ۥٓۚ ۡحَسَنُه

َ
َفَيتَّبُِعوَن أ

)1)  �سورة النحل, الآية 43.
)2)  ال�سهيد الثاني, منية المريد, �س 258.

)3)  ال�سيخ الكليني, الكافي, ج 1, �س 40.
)4)  �سورة الزمر, الآية  18.
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 ,Q وق��د اأّكدت الروايات على اأهّمية تعّلم ح�س��ن ال�س��تماع وتع��ّوده, فعن الإمام علي

ق��ال: »اإذا جل�س��ت اإل��ى عال��م فك��ن عل��ى اأن ت�س��مع اأحر���س منك عل��ى اأن تقول، وتعّلم ح�س��ن 

 .
ال�ستماع، كما تعّلم ح�سن القول، ول تقطع على اأحد حديثه«)1)

.
وعنه Q: »عّود اأذنك ح�سن ال�ستماع«)2)

وفي هذا ال�س��ياق, على الطالب اأن ي�سغي بانتباه وتركيز �س��ديدين اإلى اأّي ُن�سح اأو اإر�ساد 

يوّجهه له اأ�س��تاذه الم�س��رف, ويتلّقى برحابة �سدر اأّي نقد, ويعّدل راأيه بما ينا�س��ب ذلك؛ لأّن 

فيه م�سلحته في نهاية المطاف, حتى لو لم يدِر ذلك في بداية الأمر. 

كثلة ي عطح هة اي قليءة اإمعحل ي هقل احلن ي هفم 
عل��ى الباح��ث اأن يكثر من مطالعته للكتب والدرا�س��ات والمقالت العلمي��ة, خ�سو�سًا في هذا 

الزم��ن ال��ذي �سُعف فيه الإقب��ال على القراءة, واأ�سب��ح الطالب الجامعي يكتفي بقراءة ودرا�س��ة 

الكتب المقّررة في المنهاج الدرا�س��ي. وعليه اأن يمعن النظر فيما يقراأ, ويعمل عقله في جميع ما 

يطالع��ه م��ن اآراء ومعطيات ووجه��ات نظر ومعلومات, ويتاأّمل فيها بدّقة, ويق��ارن بينها, ويحّللها, 

وي�ستخل�س منها النتائج, حتى يدرك كّل معاني الن�ّس التي اأرادها الموؤّلف. ول يمّر على مفردة اأو 

�سة في �سرحها,  م�سطلح مبهم اأو غام�س بالن�سبة اإليه من دون اأن يرجع اإلى المعاجم المتخ�سّ

واأن ل يتجاوز عن فكرة لم تّت�سح له من دون اأن يبحث عنها لترت�سم معالمها اأمامه بنحو جلي.

ي تّيضع ي هدعا
التوا�سع اأمام المعرفة والعلم من اأهّم خ�سائ�س الباحث, فمن توا�سع اأمام العلم ارتفع, 

فع��ن اأمي��ر الموؤمني��ن Q, ق��ال: »ي��ا طال��ب العل��م، اإّن العل��م ذو ف�سائ��ل كثيرة، فراأ�س��ه 

.
. وعنه Q: »ل يتعّلم من يتكّبر«)4)

التوا�سع...«)3)

)1)  البرقي, اأحمد بن محمد بن خالد, المحا�س��ن )الأخالق والآداب(, بيروت, موؤ�س�س��ة الأعلمي للمطبوعات, 1429هـ-
2008م, ط1, ج 1, �س 233.

)2)  الليثي الوا�سطي, علي بن محمد, عيون الحكم والمواعظ, تحقيق وت�سحيح ح�سين الح�سني البيرجندي , قم, ن�سر دار 
الحديث, 1418ه�., ط1, �س 341.

)3)  ال�سيخ الكليني, الكافي, ج 1, �س 48.
)4)  التميمي الآمدي, عبد الواحد بن محمد, غرر الحكم ودرر الكلم, تحقيق وت�سحيح ال�سيد مهدي رجائي , قم , ن�سر دار 

الكتاب الإ�سالمي , ل ت, ل ط, رقم 10586.
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وِنعم ما قيل:

������ُه������ّن ����س���وام���ُخم������الأى ال�������س���ن���اب���ِل ت��ن��ح��ن��ي ب���ت���وا����س���ٍع وال�����ف�����ارغ�����اُت روؤو�������سُ

وعل��ى الطال��ب توجي��ه اأ�سب��ع الّته��ام العلمي اإلى ال��ذات؛ ف��اإّن الإفراط في الثق��ة العلمية 

بالنف�س, وال�سعور بال�ستغناء, يوقع الإن�سان في فّخ الخطاأ, فعن الإمام علي Q: »اّتهموا 

 .
عقولكم؛ فاإّنه من الثقة بها يكون الخطاأ«)1)

ومن التوا�سع عدم ازدراء اأّي راأي مخالف لراأيه, وعدم ال�س��خرية اأو ال�س��تخفاف باأّي فكرة, 

خ�سو�سًا اأّن بع�س الباحثين يظّن اأّن ارتفاع منزلته العلمية يكون بمقدار ما يعار�س ويجادل غيره 

من الباحثين الم�سهورين, ويكثر الطعن في اأفكارهم واآرائهم, وهذا خطاأ؛ لأّن الباحث الحقيقي 

هو من يبتعد عن الغرور والتكّبر, ويتوا�سع اأمام العلم والحكمة, عن النبي عي�سى Q, قال: 

.
»بالتوا�سع تعمر الحكمة ل بالتكّبر، وكذلك في ال�سهل ينبت الزرع ل في الجبل«)2)

ر  ن نزمة ي تقديل راح ي تلليل ايإلبليع اي تالو
ذكرن��ا اأّن الباح��ث ينبغ��ي اأن ينطلق في بحثه من حيث انته��ى الآخرون, ول يكّرر ما قاموا 

به؛ لأّنه هدر للجهد وم�سيعة للوقت واإ�س��راف للمال..., ولل�س��ير في �سوء هذه القاعدة, عليه 

اأن يتمّتع بروح التجديد والبتكار والإبداع, ويك�س��ر �سنم التقليد ويتحّرر من قيوده, وعليه اأن 

ل يعي���س في دائرة اآراء الآخرين والنغالق في �سندوق اأفكارهم, بحيث ي�س��ّلم ت�س��ليمًا اأعمى 

لالأفكار المتداولة والنتائج ال�س��ابقة فيما يتعّلق بمو�سوع بحثه, اإل بلحاظ الدليل, فيكون من 

اأ�سح��اب الدلي��ل كيفم��ا م��ال يميل, ويتعامل م��ع الآراء كوجه��ات نظر واجته��ادات قد تخطئ 

وت�سيب, وتقبل النقا�س والنقد والتعديل.

وهذا ل يعني عدم ال�ستفادة من اآراء الآخرين واجتهاداتهم ووجهات نظرهم؛ فاإّن البحث 

ل يبداأ من �سفر معلومات, بل يراكم على معارف وخبرات الآخرين. 

وقد اأّكدت الروايات على �سرورة �سعي الإن�سان الدائم اإلى التطوير والتحديث والتجديد, 

فع��ن الإم��ام جعفر ال�س��ادق Q, قال: »من ا�س��توى يوماه فه��و مغبون، وم��ن كان اآخر 

)1)  الليثي الوا�سطي, عيون الحكم والمواعظ, �س 91.
)2)  ال�سيخ الكليني, الكافي, ج 1, �س 24.
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يوميه �سّرهما فهو ملعون، ومن لم يعرف الزيادة في نف�سه كان اإلى النق�سان اأقرب، ومن 

.
كان اإلى النق�سان اأقرب فالموت خير له من الحياة«)1)

راح ي عثحبلة املم ي يأا
على الباحث اأن يتحّلى اأي�سًا بروح ال�سبر والمثابرة وعدم ال�ست�سالم والياأ�س من اأّي تحدٍّ 

اأو �سعوبة تواجهه قبل البحث واأثناءه وبعده؛ فاإّن المعرفة تحتاج اإلى التعب والعناء وال�سهر.

لة،  يقول اأر�س��طو طالي���س: »اإّنا ما ورثنا عّمن تقّدمنا في الأقي�س��ة اإل �سوابط غير مف�سّ

واأّم��ا تف�سيله��ا واإف��راد كّل قيا���س ب�س��روطه و�سروبه، فهو اأمر كددنا فيه اأنف�س��نا، واأ�س��هرنا 

(2(
اأعيننا، حتى ا�ستقام على هذا الأمر«.

ويق��ول اب��ن �س��ينا: »... ث��م توّفرت عل��ى العلم والق��راءة، فاأع��دت قراءة المنط��ق وجميع 

.
اأجزاء الفل�سفة، وفي هذه المّدة، ما نمت ليلة بطولها، ول ا�ستغلت النهار بغيره«)3)

ما بع��د الطبيعة«  ورغ��م توّق��د ذه��ن اب��ن �س��ينا وذكائ��ه, كان قد ع�س��ي عليه فهم كت��اب 

لأر�س��طو طالي���س, فلم يياأ���س, وا�س��تمر بقراءته, حتى بلغ عدد قراءته له اأربعين مّرة, اإلى اأن 

.
(4(

اأغرا�س كتاب ما بعد الطبيعة« انفّكت مع�سلته بقراءة كتاب الفارابي في 

النف���س« لأر�س��طو  وكذل��ك اأب��و ن�سر الفارابي المعروف بالمعّلم الثاني, كان قد قراأ كتاب 

الخطابة« مئتي مّرة.  ال�سماع الطبيعي« اأربعين مّرة, وقراأ كتاب  مئة مّرة, وقراأ كتاب 

فال��روح الباحث��ة المنتج��ة للمعرفة تحت��اج اإلى التحّل��ي بال�سبر والجل��د, ول تعرف معنى 

الياأ�س وال�ست�سالم.

وَلنْعم ما قال المتنبي:

��ًة ال��ّن��ح��ِلُت���ري���دي���َن ُل���ق���ي���اَن ال���َم���َع���ال���ي َرخ��ي�����سَ اإَب�����ِر  م���ن  ��ه��ِد  ال�����سّ دوَن  ُب����ّد  َول 

وقال ال�سافعي:

َوم�������ْن ط���ل���َب ال����ُع����ال ����س���ه���َر ال��ل��ي�����ال�����يب�����ق�����دِر ال����ك���������دِّ ت���ك�������س�������ُب ال��م��ع��ال��������ي

ال�سدوق, الأمالي, �س 766, ح1030.  (1(
اأنظر: ابن �سينا, ال�سفاء, ج4, �س113.  (2(

)3)  اأنظر: ابن �سينا, ال�سفاء, ج 4, �س 113.
)4)  يراجع: بدوي, عبد الرحمن, مو�سوعة الفل�سفة, بيروت, الموؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر, 1984م, ط1, ج 1, �س 41.
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ك���دٍّ غ���ي�������ِر  م������ْن  ال���ُع���ل�������ا  راَم  اأ������س�����اَع ال���ع���م���َر ف����ي ط���ل���ِب ال���م���ح���اِلَوم��������ْن 

وقال اأحمد �سوقي:

َول�������ك�������ْن ُت�����������وؤخ�������ُذ ال�������دن�������ي���ا ِغ���الَب�������اَوَم��������ا ن�������ي���ُل ال�������م�������ط�������ال���ِب ب��ال��ت��م��ّن�����ي

 م���ن���اٌل
ٍ
ِرك���اب���اَوَم��������ا ا���س��ت��ع��������س��ى ع���ل���ى ق�������وم ل��������ه�����ْم  ك�����������اَن  الإق�����������داُم  اإذا 

ويقول خليل مطران:

��ُقاع�������زْم وك����دَّ ف�����اإْن م�����س�����ي��َت َف����ال ت��ق��ْف وا���س��ب�����ْر وث�����اب��������ْر ف��ال��ن�����ج��اُح م��ح��قَّ

���ُق م���ْن ت���ُ��واِت��ي�����ِه ال�����م��َن��ى ��������ُقل�����ي��������َس ال���م���وفَّ م�����وفَّ ال���ث���ب�������اَت  ُرزَق  م�������ْن  ل�����ك�����نَّ 

حء
و
ي عّضّمية ي هدعية اراح ي ثقل ي هث

عل��ى الباح��ث اأن يتحّل��ى ب�سف��ة الحيادي��ة والتج��ّرد عن الهوى ال�س��خ�سي, ف��ال يميل مع 

عاطفت��ه, وتك��ون نزعت��ه مع الح��ّق, فيدور مع��ه كيفما دار, فيقبل��ه من اأّي م�س��در خرج, فال 

ب لراأي دون اآخر؛ لأّن الحّق ل يقا���س بالرجال, بل اعرف الحّق تعرف اأهله, وعن اأمير  يتع�سّ

الموؤمني��ن Q, ق��ال: »اإّن الح��ّق والباط��ل ل ُيعرف��ان باأق��دار الرج��ال، وباإعم��ال الظ��ّن، 

.
اعرف الحّق تعرف اأهله، واعرف الباطل تعرف اأهله«)1)

وعلي��ه اأن يرّب��ي نف�س��ه على اأّن معي��ار اأحّقية نظرية م��ا اأو عدم اأحّقيتها لي���س في انتمائها 

اإل��ى حق��ل قوم��ي اأو جغراف��ي اأو مذهب��ي..., بل بال�س��وؤال عنها: ه��ل هي حق في ذاته��ا اأم ل؟ 

ب�سرف النظر عن من�س��ئها, فعن النبي عي�س��ى Q, قال: »خذوا الحّق من اأهل الباطل، 

, وعن ر�سول اهلل P, قال: »خذ 
ول تاأخذوا الباطل من اأهل الحّق، كونوا نّقاد الكالم«)2)

.
الحكمة، ول ي�سّرك من اأّي وعاء خرجت«)3)

البالذري, اأحمد بن يحيى, اأن�س��اب الأ�س��راف, تحقيق محمد باقر المحمودي, بيروت, موؤ�س�س��ة الأعلمي للمطبوعات,   (1(
1394هـ-1974م, ط1,ج 2, �س 238.

)2)  البرقي, اأحمد بن محمد بن خالد, المحا�سن, ت�سحيح وتعليق جالل الدين الح�سيني, طهران, دار الكتب الإ�سالمية, 
1370ه�, ل ط, ج 1, �س 229.

)3)  الري�سهري, محمد, مو�سوعة العقائد الإ�سالمية, تحقيق مركز بحوث دار الحديث, قم, 1425ه�, ط1, ج 2, �س 263. 
وف��ي ه��ذا المعنى روايات كثيرة, يراجع: الري�س��هري, محمد, العلم والحكمة في الكتاب وال�س��نة, تحقيق موؤ�س�س��ة دار 

الحديث الثقافية, قم, دار الحديث, 1425ه�, ط1, �س 244 وما بعد.
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وعليه اأن يعر�س اآراءه مرفقة بالأدّلة, وم�ستندة اإلى ال�سواهد والحجج المقنعة, واأن يناق�س 

الآراء بروح يتعالى فيها عن التجريح ال�س��خ�سي وال�س��تم والإهانة, بل يناق�س الفكرة بذاتها, 

وينقدها نقدًا بّناًء, وعليه اأن ُيح�سن الظّن بالعلماء ويجد لفهمهم محماًل ح�سنًا اإن ا�ستطاع. 

كم��ا علي��ه األ يهم��ل اأّي راأي اأو نظري��ة اأو حّج��ة اأو دليل ل يّتفق وراأي��ه ومذهبه الذي يذهب 

اإليه؛ لأّن المو�سوعية العلمية تقت�سي منه ذكر كّل الأدّلة والحجج والآراء والنظريات المتعّلقة 

بمو�سوعه, بكّل دّقة واأمانة وتجّرد ونزاهة؛ لأّن غاية البحث هي الك�سف عن الحقيقة والو�سول 

اإليها. واإذا كان له راأي ما وجاءت نتائج البحث مخالفة اأو تدح�سه اأو تناق�سه, فعليه اأن يكون 

م�ستعّدًا لذلك ويبّدل راأيه؛ لأّن الرجوع عن الخطاأ ف�سيلة.

يأل حنة ي هدعية اي ثزيبة ايالستقح ة 

يأل حنة ي هدعية

نلهة يألفكحر
ي؛تهحا 

ي عهدّ حت
ي تههيل من 

يألفكحر
نقل يألفكحر

على الباحث اأي�سًا اأن يكون اأمينًا في نقله لالأفكار اأو التعبير عنها, دون اأدنى تحوير اأو تغيير 

فيه��ا, ودون اأن ين�س��ب لنف�س��ه م��ن الأفكار ما هو ف��ي الحقيقة لغيره اأو ي�س��رق جهد غيره ممن 

خا�سوا في مو�سوعه, ول�سيما في اللغات الأجنبية من الباحثين المغمورين وغير المعروفين.

وعلي��ه اأن يك��ون دقيق��ًا ف��ي اقتبا�س��ه للمعلومات, فال يقتب���س م��ن الن�س ما ينا�س��ب راأيه, 

ويهمل ما يخالفه, واأّل يقتب�س عن غيره دون التوثيق والإ�سارة اإلى ذلك, متذّرعًا عند ال�سوؤال, 

بالن�سيان, اأو بو�سع المالمة على القائم بعملية ال�ستن�ساخ اأو الطباعة؛ لأّن ذلك ل يعفيه من 

الم�س��وؤولية, وخيانة الأمانة العلمية, ول�س��يما عند الإكثار من القتبا���س اأو القتبا�س من اأكثر 

م��ن مرج��ع. واأن يعلم اأن الأ�س��تاذ الم�س��رف قادر على التمييز ب�س��هولة بين اأ�س��لوبه واأ�س��لوب 

المقتب�س عنه, حتى لو لم يكن الأ�ستاذ قد اّطلع بنف�سه على هذه المقتب�سات.
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كم��ا ينبغ��ي عل��ى الباح��ث التحّل��ي بال�س��تقامة والنزاهة العلمية و�س��لوك الط��رق القويمة 

للو�سول اإلى هدفه اأو غايته؛ لأّن �سلوك الطرق غير ال�سريفة, ل تخفى على الأ�ستاذ الم�سرف, 

ول عل��ى اأع�ساء لجنة المناق�س��ة يوم المتح��ان, وتوقعه في ماآزق حرجة هو بغنى عنها. ولذا, 

.
(1(

فاإّن عليه األ ي�ستعين بغيره لإنجاز بحثه كاّلً اأو بع�سًا بالنيابة عنه

)1)  يراجع: ف�سل اهلل, اأ�سول كتابة البحث وقواعد التحقيق, �س 26-25.





أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس الثالث:

تعّدد مناهج البحث 

العلمي وتصنيفها

يفه��م �س��رورة اختي��ار المنه��ج والم�س��اكلة بي��ن    1

مو�سوع البحث والمنهج الم�ستخدم فيه.

يدرك اأّن المناهج تتعّدد بتعّدد مو�سوعاتها.   2

يعّدد �س��تة من اأنواع المناهج, وي�س��رح مفهوم كّل    3

منها.





تعفيل

يتمّيز اإلنسان عن باقي الكائنات المشاركة له في وحدة الحياة بأّنه باحث 

عن الحقيقة وصانع للعلم وُمنِتج للمعرفة.

اإّن البح��ث العلم��ي والإنت��اج المعرفي وليد ق��ّوة التفكير الذهن��ي, المقرونة بفطرة حّب 

ال�ستك�س��اف, والمتالزمة مع ده�س��ة ال�سوؤال عن الحقيقة, فال معرفة بدون ق�سايا واأجوبة 

وتف�س��يرات, ول اأجوب��ة ب��دون اأ�س��ئلة وا�س��تفهامات وا�ستف�س��ارات, ول اأ�س��ئلة ب��دون بح��ث 

وفع��ل التفكير في مو�سوع ما ل�ستك�س��اف خ�سائ�سه والّطالع عل��ى اأحواله, والو�سول اإلى 

حقيق��ة �سفات��ه. وللتفكير تج��اه المو�سوع اأنحاء مختلفة لالنتقال م��ن المجهول اإلى تكوين 

العل��م ب��ه, وتبع��ًا لأنحاء التفكي��ر تتعّدد اأ�س��اليب وطرق الو�س��ول اإلى الحقيق��ة, وقد وقعت 

اأ�س��اليب التفكي��ر الذهني ف��ي المو�سوع بحّد نف�س��ها مو�سوعًا للتفكير والبحث والدرا�س��ة, 

اأي التفكي��ر ف��ي اأ�س��اليب التفكي��ر, والعل��م الباح��ث ح��ول ذلك ي�سطل��ح عليه ا�س��م: »علم 

, وق��د احتّل��ت م�س��األة البح��ث ع��ن المنهج ودوره ف��ي بناء اأّي 
(1(Methodology»المناه��ج

منظوم��ة معرفي��ة واإنتاج العلم, حّيزًا مهّمًا في الدرا�س��ات الحديث��ة والمعا�سرة, خ�سو�سًا 

.
(2(

عند المناطقة وفال�سفة العلم

)1)  بدوي, مناهج البحث العلمي, �س 7.
)2)  يراج��ع ح��ول هذا الدر���س: عجمي, �س��امر توفي��ق, نحو بناء المذهب الترب��وي قراءة في معالم المنه��ج, مجلة اأبحاث 

ودرا�سات تربوية, العدد الثاني, ال�سنة الأولى, �ستاء 1437هـ-2016م, �س 71-11.
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ي عشحكدة بين  ّضّع ي هان اي عثفج ي علتخلم

سس يثتيحر ي عثفج
ُ
أ

ي فلف اي غحية ي عصحدر ي هكلية طهيهة ي عّضّع

اإّن اأه��ّم �س��وؤال يج��ب على الباح��ث اأن يطرحه على نف�س��ه قبل الدخول اإل��ى البحث في اأّي 

ميدان معرفي هو ال�سوؤال عن المنهج, بمعنى: ما هو المنهج الذي ينبغي ا�ستعماله في درا�سة 

مو�سوع ما اأو م�س��كلة ما داخل دائرة هذا الميدان المعرفي اأو ذاك؟ ول نق�سد بالنبغاء هنا 

الوجوَب بحكم العقل العملي, بل ال�سرورة الذاتية المتولِّدة من حالة التنا�س��ب والت�س��اكل بين 

المو�سوع والمنهج والغر�س المعرفي المترتِّب على ا�ستخدام المنهج )اأ( في درا�سة المو�سوع 

)2(, حي��ث اإّن درا�س��ة المو�س��وع م��ن خ��الل منهج معّين لي�س��ت اأم��رًا اعتباريًا, ا�ستن�س��ابيًا, 

جزافي��ًا, ذاتي��ًا, يخ�س��ع ل�ستح�س��ان الباح��ث وانطباع��ه ال�س��خ�سي, ب��ل هو اأم��ر مو�سوعي, 

معي��اري, مقيا�س��ي, يتبع طبيعة المحور الذي يدور حوله البح��ث في اأّي مجال من المجالت, 

فالمعيار الذي على اأ�سا�سه يتّم قيا�س ال�سالحية المعرفية ل�ستخدام المنهج )اأ( في معالجة 

مو�سوع��ات م��ن الميدان المعرفي )2( اأو المنهج )ج( في المي��دان المعرفي )3( هو طبيعة 

 اأّوًل.
(1(

المو�سوع المبحوث عنه

وثاني��ًا: يتحّدد المنهج الم�س��تخدم في درا�س��ة مو�سوع اأو م�س��كلة ما, م��ن خالل الم�سادر 

الفكرية التي ينتمي اإليها الباحث, فاإّن ا�س��تخدام منهج التمثيل اأو القيا���س الفقهي في درا�سة 

مو�س��وع م��ا يختل��ف م��ن الباحث المنتم��ي اإلى مدر�س��ة اأهل البيت ع��ن الباح��ث المنتمي اإلى 

المدر�س��ة الحنفية مثاًل, وا�س��تخدام بع�س المناهج الأل�سنية والهيرمونطيقية في فهم الن�ّس 

الديني يختلف من باحث اإلى اآخر باختالف النتماء العقائدي والفكري؛ فدرا�سة اأّي مو�سوع 

يراج��ع: الي��زدي, محمد تقي م�سباح, المنهج الجديد في تعليم الفل�س��فة, ترجمة عب��د المنعم الخاقاني, بيروت, دار   (1(
التعارف للمطبوعات, 1990م, ط1, ج 1, �س 109.
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وف��ق منه��ج خا���س يحتاج اإلى اأن يك��ون المنهج مالكًا للم�س��روعية المعرفية ف��ي �سوء النظام 

الفل�سفي للمدر�سة التي ينتمي اإليها الباحث.

وثالث��ًا: اله��دف والغاي��ة م��ن وراء البحث؛ فاإّن ه��دف البحث وغايته تلعب دورًا رئي�س��ًا في 

تعيين طبيعة المنهج الذي يراد ا�س��تخدامه في درا�س��ة مو�سوع ما, فمن كان غر�سه الو�سول 

اإلى الحقيقة في بحث مو�سوع فل�س��في اأو عقائدي فاإّنه ي�س��تخدم المنهج البرهاني مثاًل, اأّما 

من كان هدفه الدفاع عن راأيه فاإّنه ي�ستخدم المنهج الجدلي, ومن كان هدفه اإقناع المخاَطب 

فاإّنه ي�ستخدم منهج الخطابة... 

وبن��اًء علي��ه, لي���س كّل منه��ج يمل��ك ال�سالحي��ة والفعالي��ة لدرا�س��ة اأّي مو�س��وع, وبالتالي 

لال�ستعمال في اأّي حقل معرفي, وهذا يعني اأّنه ينبغي على الباحث المو�سوعي اأن ل يكون عنده 

اإيمان بقبليات منهجية. ونق�سد بالإيمان بالقبليات المنهجية, اأن يعتقد الباحث بال�سالحية 

المعرفي��ة العاّم��ة والمطلق��ة لخ�سو�س منهج معّي��ن ح�سرًا على نحو العموم ال�س��تغراقي في 

كّل الميادي��ن المعرفية, كالمنهج ال�س��تنباطي, اأو المنهج التجريبي, اأو المنهج الديالكتيكي, 

اأو منه��ج التحلي��ل النف�س��ي مث��اًل, ثّم يح��اول اأن يطّبق اأ�س���س وقواعد هذا المنهج في درا�س��ة 

اأّي مو�س��وع كان, ف��اإّن ه��ذا النح��و م��ن التفكير الذهني الذي ي�س��بق تحديد طبيع��ة المو�سوع 

المبح��وث عن��ه, هو خطاأ منهجي بحّد ذاته, يوؤّدي اإلى العقم المعرفي, فينبغي اأن تكون نزعة 

الالتحّي��ز ه��ي �س��ّيدة الموقف ف��ي تحديد طبيع��ة المو�سوع قب��ل تعيين نوعي��ة المنهج المراد 

ا�ستعماله في البحث عنه.

ز ي عثفلا ؛هل تاليل ي عّضّع نعحذج مدى  خحطل ي تايو
اإّن نحو التفكير الذهني المعتمد على التحّيز المنهجي هو الذي اأّدى - ويوؤّدي - اإلى توليد 

نظريات معرفية عقيمة في العديد من الحقول البحثية, نطرح بع�س النماذج ب�سكل مخت�سر 

لتو�سيح المطلوب.

1. نموذج تطبيق المنهج االستنباطي العقلي في علوم الطبيعيات:
لقد �س��غف فال�س��فة اليونان, منذ اأر�سطو وكذلك حكماء الإ�سالم, بالمنهج القيا�سي العقلي, 

اإل��ى درج��ة اأّنهم ا�س��تخدموه في جّل الحقول المعرفية اأو كّله��ا تقريبًا, فال يكاد يخلو اأّي علم من 
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العل��وم م��ن ب�سم��ات هذا المنهج, فقد ا�س��تخدم في الفل�س��فة والطّب وعلم الفل��ك وعلم النبات 

وعل��م الحي��وان وعلوم اللغة -كالنح��و والبالغة- والفقه ال�س��تدللي..., و�س��غفهم هذا بالمنهج 

القيا�س��ي جعلهم ي�س��طحون في ا�س��تعماله خارج دائ��رة �سالحيته الب�س��تمولوجية, فقاموا مثاًل 

بدرا�سة ظواهر العالم الماّدي الجزئية المح�سو�سة واأ�سبابها وعللها الماّدية من خالل ا�ستخدام 

, فخرجوا بنتائج في العلوم الطبيعية فيما يتعّلق بفهم الظواهر 
(1(

المنهج ال�ستنباطي البرهاني

والموج��ودات ال�س��ماوية اأو الأر�سي��ة م��ن الكواكب وحركته��ا والجبال والبحار والمع��ادن والرعد 

والبرق والمّد والجزر والزلزل... اأو فيزيولوجيا الحيوان والإن�سان... اإذا ما قورنت بالنظريات 

العلمي��ة المعا�س��رة الت��ي اأخ�سع��ت ظواه��ر وموج��ودات الطبيع��ة الجزئي��ة للمالحظ��ة الح�ّس��ية 

والختبارات ال�ستقرائية, لتّم ت�سنيفها على اأّنها معارف �ساذجة, بل اأ�ساطير.

 
(2(

وقد تنّبه ال�سيد محمد ح�سين الطباطبائي وتالمذة مدر�سته, كال�سيخ مرت�سى مطهري

, اإلى هذا الخطاأ 
(4(

 وغيرهما, وكذلك ال�س��يد محمد باقر ال�س��در
(3(

وال�س��يخ م�سب��اح اليزدي

المنهج��ي في ا�س��تخدام البرهان في درا�س��ة ظواهر عالم الطبيعة؛ ل��ذا ق�سروا هذا المنهج 

.
(5(

على درا�سة الفل�سفة بالمعنى الأخ�ّس

)1)  يراج��ع م��ن الفال�س��فة الم�س��لمين القدم��اء منهج ابن �س��ينا في ق�س��م الطبيعي��ات من كتابه ال�س��فاء. ومن الفال�س��فة 
الم�س��لمين المحدثين منهج المال هادي ال�س��بزواري في ق�س��م الطبيعيات من �س��رح المنظومة. مع الإ�س��ارة اإلى اأنهم 

ا�ستخدموا المنهجين التجريبي وال�ستقرائي اأي�سًا, لكن كان للمنهج القيا�سي البرهاني ح�سورًا فاعاًل ون�سطًا, ونقدنا 

موّجه اإلى هذه الجنبة.

)2)  يراجع: مطهري, مرت�سى, مدخل اإلى العلوم الإ�سالمية: المنطق-الفل�سفة, ترجمة ح�سن علي الها�سمي, دار الكتاب 
الإ�سالمي, 1421هـ-2001م, ط1, �س 80. يقول مطهري: »�سبب اإخفاق العلماء المتقدمين اأنهم ا�ستخدموا الأ�سلوب 

القيا�سي الخال�س اأي�سًا بغية اكت�ساف الطبيعة كا�ستعمالهم اإياه في م�سائل ما وراء الطبيعة«.

)3)  يراجع: اليزدي, المنهج الجديد في تعليم الفل�سفة, ج 1, �س 109. 
يراجع: ال�سدر, محمد باقر, موجز في اأ�سول الدين: المر�ِسل الر�سول الر�سالة, تحقيق ودرا�سة عبد الجبار الرفاعي,   (4(
مطبع��ة �س��ريعت, 1422هـــ- 2001م, ���س 120-123. يقول ال�س��در: »بدًل عن اأن يجل���س مفكر اإغريقي كاأر�س��طو في 

غرفت��ه المغلق��ة الهادئ��ة, ويفكر في نوع العالقة بين حركة الج�س��م ف��ي الف�ساء من مكان اإلى م��كان والقّوة المحّركة, 

فيقّرر اأّن الج�سم المتحّرك ي�سكن فور انتهاء القّوة المحّركة, بدًل عن ذلك يبا�سر غاليلو تجاربه ويمار�س مالحظاته 

على الأج�سام المتحّركة لي�ستنتج عالقة من نوع اآخر...«.

يراجع: مثاًل في تعليقات الطباطبائي على كتاب الحكمة المتعالية ل�سدر المتاألهين محمد ال�سيرازي, حيث يعلق مثاًل   (5(
عند حديث مال �سدرا عن فيزيولوجيا الإب�سار بقوله: »فال�سحيح اأن تبنى الم�س��األة على التجارب دون البيان العقلي 

المح�س«. الحكمة المتعالية في الأ�سفار العقلية الأربعة, ج 8, �س 197, حا�سية رقم 1. ويراجع مثاًل: الم�سدر نف�سه, 

�س 170, و189, 201. ويراجع: اليزدي, المنهج الجديد في تعليم الفل�سفة, ج 1, الدر�س الثامن.
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2. نموذج تطبيق المنهج الحّسي في علم الوجود:
وكذلك الأمر في الّتجاه المعاك�س, اإذ ل ريب في اأّن ا�ستعمال المنهج الح�سي والختبارات 

 وغيرهم في 
(1(

ال�س��تقرائية كما يفهمه ديفيد هيوم, واأوج�س��ت كونت, والو�سعية المنطقية...

البح��ث ع��ن طبيع��ة الوجود الع��اّم والإلهّيات ل��ن يثمر اأّي نتيج��ة فعلية, بل �س��تكون مخرجاته 

كارثية؛ لأّنه �سيوؤّدي اإلى اإنكار المو�سوع الذي هو قيد الدرا�سة راأ�سًا؛ لأّن عبارة الوجود العام 

ومحمولته الذاتية من العّلة والمعلول والوجوب والإمكان والقدم والحدوث والتجّرد والماّدية 

 .
(2(

و... ل معنى لها وفارغة الم�سمون, كونها غير قابلة لالختبار الح�ّسي

مجانب��ة البح��ث العقلي ف��ي ق�سايا م��ا وراء الطبيع��ة اّتخذ في  يق��ول مرت�س��ى مطه��ري: 

ع�سرن��ا الحدي��ث طابع��ًا اآخر, وهو طابع الفل�س��فة الح�ّس��ية. نح��ن نعرف اأّن المنهج الح�ّس��ي 

والتجريبي في اكت�س��اف الطبيعة انت�سر على المنهج القيا�س��ي في اأوروبا, ثم تعّدى الأمر حّد 

الطبيعة بعد هذا النت�سار, فقالوا: اإّن المنهج القيا�س��ي العقلي ل قيمة له على الإطالق, وما 

يمكن الّتكاء عليه هو الفل�س��فة الح�ّس��ية وحدها. والنتيجة الحتمية لهذه النظرية هي ال�س��ّك 

.
(3(

في قيمة اأبحاث الإلهّيات, بحكم تعّذر اإخ�ساعها للح�ّس والتجربة...«

3. نموذج تطبيق منهج التحليل النفسي في علم التصّوف والعرفان:
 يتعّل��ق بالق�سايا الت��ي يبحث عنها عل��م الت�س��ّوف والعرفان, 

(4(
ول��و اأخذن��ا نموذج��ًا ثالث��ًا

نالح��ظ اأّن الع��ارف يعتق��د به��ا نتيجة و�سوله اإليها م��ن خالل منهج خا���سّ يعتمد على تزكية 

النف���س؛ ولذا يعتبر اأّن ا�س��تخدام المنهج العقلي لن يو�سل الفيل�س��وف اإلى تلك الحقائق؛ لأّن 

طوره��ا ف��وق طور العقل, والفيل�س��وف المو�سوعي ل ي�س��عه اإنكار تلك الحقائ��ق ما لم تعار�س 

)1)  يراج��ع ح��ول روؤية اأوج�س��ت كونت: كرم, يو�س��ف, تاريخ الفل�س��فة الحديث��ة, دار القلم, بيروت, ���س 316-328. وحول 
ديفيد هيوم: الم�سدر نف�سه, �س 180-172.

)2)  يراج��ع: ال�س��در, محم��د باقر, فل�س��فتنا, بي��روت, دار التع��ارف, 1400هـــ -1980م, ط10, ���س 94-102. وال�سدر, 
المر�س��ل الر�س��ول الر�سالة, �س 126-130. واأ�سول الفل�سفة والمنهج الواقعي, المجلد الأول, �س 67. والمنهج الجديد 

في تعليم الفل�سفة, ج 1, الدر�س الخام�س, التا�سع, وال�ساد�س ع�سر.

)3)  اأ�سول الفل�سفة والمنهج الواقعي, ج 3, �س 221-206.
يراجع حول اأمثلة اأخرى: عجمي, �سامر توفيق, قراءة علمية في كتاب التنظير في القت�سادي الإ�سالمي - درا�سة في   (4(
اإمكان��ه ومنهجيت��ه, مجلة الحياة الطيبة, مجلة ف�سلية محّكمة متخ�س�سة تعنى بق�سايا الفكر والجتهاد الإ�س��المي, 

ت�سدر عن جامعة الم�سطفى العالمية - فرع لبنان, ال�سنة 19, العدد 30, ربيع 1436هـ - 2015م, �س 324 وما بعد.
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اليقيني��ات العقلي��ة, بل اأق�سى ما يمكنه فعله اأن يرّدد مقولة ابن �س��ينا: »اإن اأزعجك ا�س��تنكار 

م��ا ُيوع��اه �س��معك، م��ا ل��م تبرهن ا�س��تحالته ل��ك، فال�سواب اأن ت�س��رح اأمثال ذل��ك اإلى بقعة 

.
الإمكان ما لم يذدك عنه قائم البرهان«)1)

فل��و اأراد محّل��ل �س��يكولوجي مث��اًل تطبيق منهج التحليل النف�س��ي على ما تّدعيه �س��خ�سية 

عرفاني��ة �سوفي��ة م��ن مكا�س��فات وم�س��اهدات لأف��ادت نتائ��ج التحليل اأّن��ه م�ساب بهلو�س��ات 

واأمرا�س ع�سابية وعقد نف�سية. 

يقول مهدي ف�سل اهلل في هذا ال�سياق: »اإّن لكّل ظاهرة معينة منهجاً معّيناً اأكثر مالءمة 

م��ن غي��ره للبح��ث فيه��ا، فل��و طّبقنا مث��اًل المنهج النف�س��اني على قطاع مه��ّم من قطاعات 

الفل�س��فة الإ�س��المية، كالت�س��ّوف، فاإّن النتائ��ج المترّتبة على ذلك �س��تكون بعيدة كّل البعد 

ع��ن اأن تك��ون ف��ي �سالح الت�سّوف واأ�سحابه ومريديه واأن�ساره، اإذ �س��ي�سبح الت�سّوف كناية 

.
عن نكو�س، و�سلبية، وانهزامية، وتخّيل، وبارانويا، وانف�سام �سخ�سية، وعقد نف�سية...«)2)

د ي عّضّمحت د ي عثحبج بتهلو تهلو
وبه��ذا يتبّي��ن اأّن المناه��ج تتع��ّدد بتن��ّوع طبيع��ة المو�سوع��ات المبحوث عنها ف��ي الحقول 

المعرفية المختلفة.

يق��ول ال�س��يخ مرت�سى مطه��ري: »اإّن العل��وم والفن��ون ل تّتبع منهجاً واأ�س��لوباً واح��داً؛ اإذ 

رغ��م اأّن ه��ذه العل��وم نت��اج الفكر والفعالي��ة العقلية، لكن �س��ياق التفكي��ر والفعالية العقلية 

لي���س عل��ى غ��رار واح��د ف��ي كّل الميادين، فيج��ب ا�س��تخدام التجربة والختب��ار العلمي في 

بع���س الم��وارد، ويج��ب في م��وارد اأخرى الكتفاء بالم�س��اهدة الح�س��ّية، وينبغ��ي في موارد 

اأخرى الّتجاه �سوب الم�س��اهدة الح�سورية النف�س��ية، وينبغي ا�ستخدام القيا�س والبرهان 

العقل��ي ف��ي م��وارد اأخ��رى، وف��ي بع���س الح��الت تتداخ��ل ه��ذه الأ�س��اليب بينم��ا يكتفى في 

(3(
حالت اأخرى باأ�سلوب واحد منها«. 

ابن �س��ينا, الإ�س��ارات والتنبيهات, مع �س��رح ن�سير الدين الطو�س��ي, تحقيق �س��ليمان دنيا, بيروت, موؤ�س�س��ة النعمان,   (1(
1413هـ -1993م, ط2, ج 4, �س 160.

)2)  ف�سل اهلل, اأ�سول كتابة البحث وقواعد التحقيق, �س 14.
يراجع: اأ�سول الفل�سفة والمنهج الواقعي, ج2, �س23.  (3(
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 ح با أنّيع ي عثحبج؟
ق�ّس��م العلم��اء المناهج اإلى اأنواع مختلف��ة, واأهّم المناهج الم�س��تخدمة في البحث العلمي 

هي:

1   المنهج العقلي: هو المنهج الذي ي�ستند اإلى القواعد العقلية واآليات التفكير المنطقي 

في اإنتاج المعرفة, وي�ستخدم في البحث الفل�سفي والأ�سولي والكالمي...

المنهج النقلي: وهو المنهج الذي يعتمد فيه الباحث على الن�سو�س الدينية من اآيات    2

قراآنية اأو روايات لإثبات مطلوبه في الميدان المعرفي الذي ي�ستخدمه فيه, كالعقيدة 

والفقه والأخالق...

المنه��ج التجريب��ي: ويتمّثل بالطريقة المعتمدة على ال�س��تقراء العلمي والتجربة في    3

درا�سة الظواهر الطبيعية, اأو القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية والتربوية... 

المنهج المقارن: والمراد منه الطريقة التي يّتبعها الباحث في الموازنة بين الأ�سياء    4

والمقارنة ومقابلة الأحداث والآراء بع�سها ببع�س لك�سف ما بينها من وجوه ت�سابه اأو 

عالقات. 

ف باأنَّه درا�س��ة الواق��ع كما هو, وو�سفه و�سف��ًا دقيقًا والتعبير  المنه��ج الو�سف��ي: ُيعرَّ   5

عن��ه تعبي��رًا كيفي��ًا اأو كّميًا؛ تمهيدًا لفه��م الظواهر وت�س��خي�سها, وتحليليها, وتحديد 

العالقات بين عنا�سرها اأو بينها وبين ظواهر اأخرى, و�سوًل اإلى اإمكانية التحّكم بها. 

المنهج التاريخي: يعتمد المنهج التاريخي على ت�س��جيل الأحداث الما�سية والوقائع    6

التاريخية وو�سفها وتحليلها وتف�سيرها على اأ�س�س منهجية علمية ودقيقة. 

و�سياأتي البحث عن هذه المناهج ب�سكل تف�سيلي في الف�سل الأخير من هذا الكتاب.





أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس الرابع:

 خطوات البحث العلمي)1( 

ماهّية مشكلة البحث ومصادر تحصيلها

يعرف اأهّمية م�سكلة البحث وي�سرح مفهومها.   1

يتعّرف اإلى م�سادر الح�سول على م�سكلة البحث.   2

يقراأ ثالث اإ�سكاليات بحثية ويحّللها.   3





ثطّيت إمليد ي هان
يختل��ف العلم��اء والمهتّمون في مي��دان البحث العلمي حول تحديد خط��وات اإعداد البحث 

العلم��ي واإجراءات تنفيذه, كما يختلفون حول اأولوّيات الخطوات في اإجرائها وت�سل�س��لها, تبعًا 

لخت��الف روؤيتهم واجتهاداتهم في مثل تل��ك الخطوات. ويمكن عمومًا تحديد خطوات اإعداد 

البحث العلمي كالآتي:

اأّوًل: اختيار م�سكلة البحث وتحديدها.

ثاني��اً: مراجع��ة الم�س��ادر والأدب النظ��ري والدرا�س��ات ال�س��ابقة ذات ال�سل��ة بمو�س��وع 

الدرا�سة.

ثالثاً: ا�ستقاق فر�سيات البحث و�سياغتها.

رابعاً: ت�سميم مخّطط البحث.

خام�ساً: كتابة البحث.

وفيما ياأتي عر�س لكّل خطوة من هذه الخطوات.

يثتيحر  شكدة ي هان
يمّثل اختيار وتحديد م�سكلة البحث الخطوة الأولى من خطوات ال�سير على طريق النجاح 

لإنجاز البحث العلمي في اإطار اأّي ميدان معرفي, فل�سفي, فقهي, طّبي, فيزيائي, تاريخي..., 

واختيار الم�س��كلة مهّمة تحتاج اإلى بذل جهد و�س��عي حثيث من قبل الطالب. فما هي م�س��كلة 

البحث؟ ومن اأّي م�سادر ن�ستمّدها؟
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تهليف  شكدة ي هان ي هدعا
هناك عّدة تعريفات لم�سكلة البحث العلمي, والنقطة الجامعة هي:

اإّن م�س��كلة البحث عبارة  عن �س��وؤال مركزي ومحوري له عالقة بق�سية اأو مو�سوع معّين, 

ينبث��ق من��ه مجموعة اأ�س��ئلة فرعية, يحاول الباحث اإيجاد اإجابة علمي��ة لها, اأو موقف غام�س 

يحتاج اإلى تف�سير ي�سعى الباحث للح�سول عليه.

ويمكن عر�س م�سكلة البحث ب�سكل تف�سيلي, وفق النقاط الآتية:

1. �سوؤال يحتاج اإلى اإجابة:

يواجه الإن�سان الباحث اأثناء رحلته العلمية والدرا�سية وحياته العملية عددًا من الت�ساوؤلت 

الأ�سا�س��ية والمحورية, التي تحتاج اإلى الإجابة عنها, في�س��ّكل ذلك الت�س��اوؤل المركزي م�سكلة 

بحثية, وكنماذج لذلك:

ما هو دور المنهج العرفاني في حركة ال�ستنها�س ال�سيا�سي عند الإمام الخميني؟  اأ- 

ما هو الدور الذي يمكن اأن يلعبه المنهج ال�ستقرائي في عملية ال�ستدلل الفقهي؟ ب- 

ما هي المعالم العاّمة للتجديد الكالمي عند ال�سّيد محمد باقر ال�سدر؟ ج- 

هل يعتمد الق�ساء الإ�سالمي على معطيات وبيانات تحليل ال� DNA في اإثبات الن�سب؟ د- 

ه�- اإلى مدى ي�سّح توظيف النظريات العلمية التجريبية المعا�سرة في فهم الن�ّس القراآني؟

ما هي الروؤية الإ�سالمية في ا�ستعمال اأ�سلوب العقوبة البدنية في العمليات التربوية؟ و- 

2. موقف غام�س يحتاج اإلى تف�سير:

ل �س��ّك ف��ي اأّن الباح��ث يالحظ اأثناء حيات��ه العلمية والعملي��ة العديد من المواق��ف الغام�سة 

التي تحتاج اإلى تف�سير وتو�سيح, فت�سّكل تلك المواقف حافزًا له لإيجاد تف�سيرات و�سروحات لها. 

نماذج لذلك:

م�ساركة الأحزاب الدينية في ال�سلطة داخل موؤ�ّس�سات الدولة العلمانية.  -

خل��ق اهلل تعال��ى للت�س��ّوهات الخلقية التي ت�سيب الطفل ب�س��بب �س��وء خي��ارات والديه   -

ولي�ست اختياراته هو, في �سوء العدالة والرحمة الإلهية.

بناء ال�س��خ�سية القيمية للطالب في الموؤ�ّس�س��ات التعليمية الإ�سالمية في �سوء مناهج   -
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التعليم والتدري�س الغربية في م�سمونها واأفكارها.

ظاهرة لجوء المحّجبات اإلى الأطباء )الذكور( في اإجراء عمليات التجميل.  -

ظاهرة لجوء ال�سباب المتدّين اإلى القرو�س ال�سكنية الربوية.  -

اعتماد النظام الإدراي المنطلق من الفل�سفة البيروقراطية في الموؤ�ّس�سات الدينية.  -

3. حاجة لم ُتلبَّ اأو ُت�سبع، اأو توجد عقبة اأو عقبات اأمام اإ�سباعها:

يحتاج الإن�سان في حياته اإلى اإ�سباع حاجاته بنحو فطري, وقد يالحظ الباحث عدم �سعي 

بع�س النا���س في مجتمع ما اإلى تلبية تلك الحاجات, فينطلق في درا�س��ة اأ�س��باب ظاهرة عدم 

اإ�سباع الحاجات اأو النتائج المترّتبة عليها, مثال ذلك:

ما هي اأ�سباب عزوف ال�سباب في المجتمع ال�سيعي في لبنان عن الزواج المبكر؟  -

ما هي اأ�سباب تحديد الن�سل والإنجاب عند الأ�سرة الإيرانية بعد نجاح الثورة الإ�سالمية؟  -

ما هي الآثار التي يتركها خروج المراأة المتزّوجة اإلى �سوق العمل على تربية الأطفال؟  -

هل تجذب برامج الإعالم الديني الم�ساهدين اإلى التعّرف على معالم الدين؟  -

 صحدر ي اصّل مدى  شكدة ي هان

مصادر المشكلة

2. سؤيل أبل ي خهلة ايالثتصحص.

4. ي هاّث اي لريسحت ي لحبقة.

1.  ايط ي هيش أا ي هعل.

3.  ليجهة ي عصحدر اي قليءيت 
ي ّيسهة. 

ثة. 5. تكديف  ن جفة  هيو
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دة لح�سول الطالب على م�سكلة بحثه, ويمكن تلخي�سها بالآتي: هناك م�سادر متعدِّ

1. محيط العيش أو العمل: 
 ي�س��تطيع الباحث من خالل خبرته ال�س��خ�سية في المحيط الذي يعي���س فيه, اأو الموؤ�ّس�سة 

التي يعمل فيها, اأن ي�ستك�س��ف بع�س المواقف والم�سكالت المنا�سبة للبحث. فال�سخ�س الذي 

يعي�س في مجتمع متدّين اأو مجتمع قبلي اأو مجتمع قروي اأو مدني... اأو ال�سخ�س الذي يدر�س 

ف��ي الجامع��ة اأو الحوزة, اأو يعمل في موؤ�ّس�س��ة �سّحية اأو اإعالمي��ة اأو تعليمية اأو م�سرفية... اأو 

ينت�س��ب اإل��ى جمعية ريا�سية اأو ك�س��فية اأو �سيا�س��ية اأو اجتماعية... يواجه ع��ددًا من المواقف 

والحالت التي تعك�س م�سكالت قابلة للبحث والدرا�سة.

2. سؤال أهل الخبرة واالختصاص: 
اإّن اأه��ل الخب��رة والخت�سا���س ق��د واجهوا اأثن��اء رحلتهم العلمية وم�س��يرتهم ال�س��خ�سية 

العدي��د م��ن الم�س��كالت التي تحت��اج اإلى اإيج��اد الحل��ول المنا�س��بة, فا�ست�س��ارة الطالب لهم 

ه��و م��ن اأهّم اأبواب الح�سول على الم�س��كلة ال�سالحة لت�س��ليط ال�سوء عليه��ا بحثيًا, حيث قد 

ير�س��دونه نتيج��ة خبرته��م الطويلة اإلى اختيار م�س��كلة بحثي��ة لم يتّم التطّرق له��ا من قبل, اأو 

عولجت بطريقة ناق�سة تحتاج اإلى تتميم.

3. مراجعة المصادر والقراءات الواسعة :
ينبغ��ي عل��ى الطال��ب اأن يك��ون قارئ��ًا نهمًا حتى يك��ون باحثًا ناجح��ًا, فمن خ��الل قراءاته 

ومطالعات��ه المتعّمق��ة يواجه �س��ياًل من الأ�س��ئلة والإ�س��كالت والمواقف الغام�س��ة التي تحتاج 

اإلى اإجابات و�سروحات وتف�سير, مثاًل قد يكون لدى الطالب ال�ساب تمّر�س وخبرة واّطالعات 

وا�س��عة ف��ي مج��ال التكنولوجيا, فيثير في نف�س��ه الت�س��اوؤل حول م��دى اإمكانية ال�س��تفادة من 

الو�س��ائل التكنولوجي��ة الحديث��ة ف��ي الموؤ�ّس�س��ات التعليمي��ة الحوزوية والجامعي��ة واأثرها على 

التح�سيل الدرا�سي.

وف��ي هذا ال�س��ياق, عليه اأن يقوم بعملية م�س��ح ن�س��بي للم�سادر والمراج��ع التي يرغب في 

معالج��ة مو�س��وع م��ا في ميدانها المعرف��ي, ويتاأّمل وينظر م��ا هو العنوان الإ�س��كالي الذي لم 

يعالج ب�سكل واٍف, اأو يمكن اأن يقّدم فيه نتائج جديدة ت�ستحّق بذل الجهد في البحث.
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4. البحوث والدراسات السابقة:
اإّن العدي��د م��ن الباحثي��ن عند معالجة م�س��كلة بحثي��ة معّينة, تواجههم بع���س ال�سعوبات 

والتحّدي��ات والم�س��كالت, ول يج��دوا اإجابات اأو م�سادر قد تعّر�ست وبحثت عن تلك الأ�س��ئلة 

والمواق��ف, م��ع خروج الجواب عن تلك الم�س��كلة عن مو�سوع بحثهم, اأو حاجة تلك الم�س��كلة 

اإلى تف�سيل وتعميق, في�سمنون درا�س��اتهم اأو يختمونها ببع�س التو�سيات التي ت�س��ّلط ال�سوء 

على مو�سوعات وم�سكالت ت�سّكل عناوين مهّمة �سالحة لختيار الطالب لها كم�سكلة للبحث.

5. تكليف من جهة معّينة: 
تق��وم اأحيان��ًا بع���س الجامع��ات والموؤ�ّس�س��ات التعليمي��ة بتكلي��ف طلبتها باإجراء درا�س��ات 

وبح��وث تتن��اول م�س��كالت تحّددها لهم م�س��بقًا, وفقًا لخّطة وا�س��عة تغّطى خ��الل مّدة زمنية 

معينة.

وكذلك قد تقوم جهة ر�س��مية اأو غير ر�س��مية, كالدوائر والموؤ�ّس�سات الإنتاجية والخدمية, 

بتكلي��ف باح��ث اأو اأكث��ر لمعالج��ة م�س��كلة معّينة, اأو ظواه��ر تتطّلب الدرا�س��ة واإيج��اد الحلول 

المنا�سبة لها, بعد ت�سخي�س دقيق وعلمي لأ�سبابها, وغالبًا ما يكون هذا النوع من البحوث له 

طابع الدرا�سات التطبيقية. 

ي تشحار  ع ي عشلف 
اأه��ّم نقط��ة ينبغ��ي اللتفات اإليها فيم��ا يتعّلق باختيار الطالب لم�س��كلة بحثه هي الت�س��اور 

بين الطالب الباحث والأ�ستاذ الم�سرف. وكّلما كان اختيار الطالب لم�سكلة بحثه معتمدًا على 

المعايي��ر العلمية -�س��تاأتي في الدر���س التالي- لختيار الم�س��كلة, كّلم��ا كان متمّكنًا من اإقناع 

الم�س��رف بم�س��كلة البحث, واإذا اقتنع الأ�ستاذ الم�س��رف باأهّمية المو�سوع وموؤّهالت الطالب 

العلمية وقدرته على البحث, ت�سبح موافقته م�سمونة بالن�سبة لخيار الطالب. واإذا لم يقتنع, 

فاإّن الطالب �سيواجه �سعوبة في اإعادة العمل على اختيار م�سكلة بحثية جديدة بعد اأن ير�سده 

الم�سرف نحو تعديل مو�سوعه بنحو ينال ر�ساه وموافقته.





أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس الخامس:

 خطوات البحث العلمي)2( 

معايير اختيار مشكلة البحث

يع��ّدد معايير اختيار م�س��كلة البح��ث فيما يرتبط    1

بالباحث نف�سه.

يحّل��ل معايير اختيار م�س��كلة البح��ث فيما يرتبط    2

بمو�سوع البحث.

يكتب م�س��كلة البحث في ثالث��ة مو�سوعات لثالثة    3

م�ستويات.





تعفيل
كي يكون اختيار الطالب لمو�سوع اأو م�سكلة بحثه جّيدًا وموّفقًا, ثّمة معايير يمكن اعتبارها 

خارطة طريق, اإذا �سلك في �سوئها ي�سل اإلى النتيجة المرجّوة, وفي هذا الدر�س �سنعالج تلك 

الأ�س�س والمعايير التي ينبغي على الطالب اعتمادها في تحديد م�سكلة البحث واختيارها. 

ويمك��ن تق�س��يم ه��ذه المعايي��ر اإل��ى نوعي��ن: الأّول يرتبط بالباحث نف�س��ه, والثان��ي متعّلق 

بمو�سوع البحث, نعر�سها في جملة نقاط من خالل طرح مجموعة اأ�سئلة.

 هحييل يثتيحر  شكدة ي هان

ي عهحييل ي علتهطة بح عّضّع ي عهحييل ي علتهطة بح هححن

ي عهحييل ي علتهطة بح هححن 

أّواًل: هل تحظى المشكلة باهتمام الباحث وتنسجم مع رغبته؟
على الطالب اأن يختار درا�سة المو�سوع اأو حّل الم�سكلة اللذين يجد في نف�سه رغبة ذاتية واهتمام 

�سخ�سي للبحث حولهما, فاإّن توّفر عن�سر الرغبة والهتمام في البحث يعطي الطالب �سحنة دافعة 

ومحّركة له للقيام بالبحث وال�س��تمرار فيه والثبات عليه, فكم من طالب اختار عنوان بحث ب�س��بب 

التاأّثر براأي �سديق اأو اإ�سارة من اأ�ستاذ, من دون اأن يتوّفر عنده عن�سر الرغبة ال�سخ�سية, ثم نراه 

بعد م�سّي فترة من الزمن يعدل عن راأيه, ويذهب كّل ما بذله من جهد هباًء منثورًا. 
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ثانيًا: هل يتناسب البحث مع المؤّهالت العلمية للباحث؟
اإّن اأّي بحث يحتاج اإلى م�س��توى علمي معّين لي�س��ّق طريقه نحو النجاح والكمال؛ لذا يعتبر 

تنا�س��ب م�س��كلة البح��ث م��ع الموؤّهالت العلمي��ة للباحث وم��دارك اأفهامه ووعيه اأم��ر مهّم في 

اختيار الم�س��كلة. فاإن لم يكن الفرد موؤهاًل لمعالجة الم�س��كلة, لن يكون بحثه جديرًا بالثقة, 

ول��ن يكّل��ل بالنجاح. فرحم اهلل امرءًا عرف حّده فوقف عن��ده, فعلى الطالب انتخاب العنوان 

ال��ذي يواف��ق المخ��زون المعرف��ي الذي يمتلك��ه؛ لأّن البحث ه��و مخرجات لمدخ��الت العملية 

التعّلمية, فاإذا كان الطالب يرى اأّن موؤّهالته العلمية تخّوله للبحث في مو�سوع فل�سفي في �سوء 

مدر�س��ة الحكمة المتعالية لّطالعه عل��ى مبانيها وقراءته لأفكارها عند العاّلمة الطباطبائي 

وال�س��هيد مطّهري وال�س��يخ م�سباح اليزدي وغيرهم مثاًل, عليه اأن يتحّرك في هذه الدائرة, 

ول يذهب لختيار عنوان فل�سفي في �سوء مباني فل�سفة هيجل اأو كانط الفل�سفية مثاًل مع عدم 

اّطالعه الكافي على مبانيهما واأفكارهما الفل�سفية... وهكذا في الحقول والميادين الأخرى.

فطال��ب الفل�س��فة, واإن كان لدي��ه معارف عاّمة نتيجة درا�س��ته في ال�س��نوات المختلفة لمواد 

متنّوعة ) كدرا�سة مختلف قطاعات الفل�سفة من �سرقية قديمة, ويونانية, واإ�سالمية, وو�سيطة, 

وحديثة, ومعا�سرة, اإ�سافة اإلى مختلف العلوم الفل�سفية من منطق, وجماليات, واأخالق, وعلم 

نف�س, وعلم كالم, وت�سّوف...(, اإل اأّنه عادة ما يكون لديه اهتماٌم خا�س في قطاع من قطاعات 

الفل�سفة, وقراءات جاّدة في اإحدى مو�سوعاتها, ت�ساعده في الختيار والنطالق. 

وبعبارة اأخرى: اإّن الطالب يملك الحرية في اختيار مو�سوع اأو م�سكلة بحثه, ولكن هذا ل يعني 

التحّرر من �سرط التنا�سب مع الموؤّهالت العلمية التي يتحّلى بها؛ لذا حريته في اختيار المو�سوع 

مقّيدة بمعارفه ور�سيده العلمي ومخزونه الفكري, وقدرته المعرفية على الت�سّدي الجاّد لبحثه. 

ثالثًا: هل تتوّفر لدى الباحث المهارات العملية واإلمكانات الماّدية لبحث المشكلة؟
وعل��ى الطال��ب اأن ياأخ��ذ بعين العتب��ار اأي�سًا, المه��ارات الالزمة الت��ي يحتاجها البحث, 

حت��ى لو كان م�س��تواه العلم��ي ومخزونه المعرفي جّيدًا؛ فقد يتطّل��ب المو�سوع المختار للبحث 

اإلمام��ًا وا�س��عًا بلغة اأجنبية كالنجليزية اأو الفار�س��ية مثاًل, لكث��رة المراجع حوله بتلك اللغات 

دون العربية, اأو قد يتطّلب البحث مهارات معّينة في ا�س��تخدام برامج الكمبيوتر وتكنولوجيا 
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المعلومات كبرنامج SPSS مثاًل اأو غيره... فما لم تتوّفر هذه المهارات في الباحث عليه اأن 

ل يختار البحث الذي يحتاجها في اإنجازه.

وعلي��ه اأي�س��ًا اأن ياأخذ بعين العتب��ار قدرته المالية على تلبية متطّلب��ات بحثه واإنجازه في 

�س نف�سه لم�ساكل ماّدية هو بغنى عنها, كاأن يكون محتاجًا لل�سفر  المّدة المحّددة, حتى ل يعرِّ

اإل��ى الخ��ارج لإنجاز بحثه, اأو يحتاج اإلى اأح��دث الم�سادر والمراجع الباهظة الثمن مع كونها 

غير متوّفرة في المكتبات العاّمة مّما ي�سّطره اإلى �سرائها... 

ي عهحييل ي علتهطة بح هححن

ل  لى ي هححن 
و

بل يتّف
ي عفحريت ي هعدية 

ية؟ ايإل كحنحت ي عحدو

بل يتثحسب ي هان 
 ع ي عؤبالت ي هدعية 

 دهححن؟

بل تاظى ي عشكدة 
بحبتعحم ي هححن 

اتثللم  ع رثهتا؟

ي عهحييل ي علتهطة بح عّضّع

1. ما هي أهّمية مشكلة البحث من الناحية العلمية والعملية؟
يواج��ه المجتم��ع العدي��د م��ن الم�س��كالت ف��ي ميادي��ن مختلف��ة: عقائدي��ة, اقت�سادي��ة, 

اجتماعي��ة, �سيا�س��ية, تربوي��ة, اإعالمي��ة..., كما يواجه اأي�س��ًا الباحث في عملي��ة فهم الن�ّس 

الديني اأو التراث اأو التاريخ... م�س��كالت معرفية ومنهجية عديدة, وتختلف هذه الم�س��كالت 

ق��ّوة و�سعف��ًا من حيث الأهّمية البحثية. وكّلما ترّتب على الم�س��كلة فوائد معرفية وثمار علمية 

اأكث��ر بلح��اظ م��ا �س��يحّققه حّل تلك الم�س��كلة من نتائ��ج اإيجابية على م�س��توى تط��ّور الميدان 

��ة ب��ه, كّلم��ا كان��ت درا�س��ة الم�س��كلة وت�س��ليط ال�س��وء عليه��ا اأه��ّم؛ فاأهّمي��ة  المعرف��ي الخا�سّ

الم�س��كلة تنب��ع من الدور ال��ذي يلعبه حّلها في تطّور المعرفة وتقّدم العلم وا�س��تفادة المجتمع 

والموؤ�ّس�س��ات المختلفة من ذلك, كاأن ت�س��تفيد الموؤ�ّس�س��ات التعليمية والتربوية اأو القت�سادية 

ل اإليها الباحث ف��ي بحثه القت�سادي اأو التربوي,  مث��اًل م��ن تطبيق النتائج والحلول التي تو�سّ

بما ي�ساهم في تطّور تلك الموؤ�ّس�سات.
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فالطال��ب يب��ذل جهدًا ذهنيًا وج�س��ديًا م�سنيًا في البحث, وينفق م��ن وقته وماله..., فمن 

المهم بمكان, اأن ياأخذ بعين العتبار اأن ل تذهب جميع تلك الجهود هباًء, بل عليه اأن يختار 

المو�سوع الذي يتيح له البحث عنه فر�سة لال�ستثمار الإيجابي فيما بعد لن�سر البحث وطباعته, 

وا�س��تفادة بع�س الجهات منه, فّمما يوؤ�س��ف له, اأّن معظم الر�س��ائل والأبحاث التي يتقّدم بها 

الطالب لنيل �س��هاداتهم العالية, تدخل في �س��بات عميق في اأدراج منازلهم ول ُتعّمم الفائدة 

من نتائجها. وهذا ال�سرط اإّنما يتوّفر فيما لو كان مو�سوع البحث يحظى بالأهّمية من الناحية 

العلمي��ة والعملية, وتتوّف��ر فيه الغايات المو�سوعية التي ذكرناها �س��ابقًا, بحيث يقّدم جديدًا 

اإلى ر�سيد المعارف الإن�سانية, وي�ستحّق الجهد الذي �سيبذل فيه على مدى �سنوات عّدة.

2. هل تتوافر المعلومات الالزمة عن المشكلة؟
كثي��رًا م��ا يحتاج الباحث -خ�سو�سًا في الأبحاث التي له��ا طابع ميداني- اإلى جمع المعلومات 

والبيان��ات الت��ي يتوّق��ف عليه��ا نجاح البح��ث واإنجازه, وق��د ل يت�س��ّنى للباحث الح�س��ول على تلك 

البيانات والمعلومات ل�س��ّريتها مثاًل, اأو لحاجة بع�سها اإلى اأذونات وترخي�سات وت�س��هيالت اإدارية 

ة, اأو اإلى مقابلة عاملين في موؤ�ّس�س��ة اأو الدخ��ول اإلى بياناتها, مع عدم  م��ن جهات ر�س��مية اأو خا�سّ

اإم��كان تح�سيله��ا ل�س��بب اأو اآخ��ر, وبطبيع��ة الحال, �س��توؤّثر جملة تل��ك العوامل �س��لبًا على البحث, 

فينبغ��ي عل��ى الطال��ب اأن ياأخذ بعي��ن العتبار وف��رة المعلومات والم�س��ادر والبيانات الت��ي توؤّهله 

لمعاجلة م�سكلة البحث؛ لأّن ندرة الم�سادر اأو المراجع قد تعيقه عن ا�ستكمال بحثه, فيتوّقف عنه. 

3. هل مشكلة البحث جديدة؟ وهل قام باحث آخر بمعالجة هذه المشكلة؟
اإّن ج��ودة البح��ث وقيمت��ه العلمية تتمّث��ل بما ي�سيف��ه ويراكمه من معلومات عل��ى المعرفة 

�س الباحث؛ لذا فاإّن درا�سة ومعالجة م�سكلة جديدة لم تبحث بعد,  الب�سرية في مجال تخ�سّ

اأو م�س��كلة تمّث��ل مو�سوع��ًا يتّمم حّل م�س��اكل ومو�سوع��ات اأخرى لها عالق��ة ببع�سها اأمر مهّم 

بالن�سبة اإلى اختيار الم�سكلة المنا�سبة للباحث.

وف��ي ه��ذا ال�س��ياق, عل��ى الطالب اأن يجهد نف�س��ه في التفتي���س عّما اإذا كان ثّم��ة باحثون قد 

در�س��وا المو�سوع الذي اختاره اأو عالجوا الم�س��كلة التي يوّد درا�س��تها, فلعّله يعثر على من عالج 

تلك الم�سكلة ب�سكل واٍف فتذهب جهوده هباء منثورًا, كما اأّنه من خالل اّطالعه على الدرا�سات 

الأخرى يعرف نقاط تمايزه عنها, ويحّدد ما القيمة الم�سافة التي �سيحدثها في ميدان البحث.
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من  للتثّبت  قابلة  يجعلها  واضح  إطار  في  محّددة  البحث  مشكلة  طبيعة  هل   .4
صّحتها، أم أّنها عاّمة ُتفِقد الباحث السيطرة على قياسها بدّقة؟

عل��ى الطالب اختيار م�س��كالت بحثي��ة محّددة الإطار ب�س��كل وا�سح, ومرّك��زة ومح�سورة 

ف��ي دائ��رة معّينة, بنح��و يمّكنه م��ن التثّبت من �سّح��ة فر�سياته بوا�س��طة الأدّل��ة والبراهين, 

وخ�سو�سًا في الدرا�س��ات التي لها طابع ميداني من اأجل ال�س��يطرة على متغّيراتها وقيا�س��ها 

بدّقة. 

وعليه في الوجه الآخر البتعاد عن البحث في المو�سوعات العاّمة اأو الوا�سعة التي تت�سّمن 

مباحث فرعية كثيرة؛ لأّنه مهما بلغت مقدرته على معالجتها, ف�ستبقى قا�سرة مبتورة, تحتاج 

اإل��ى المزي��د من الدرا�س��ة والتمحي�س, وت�س��تغرق منه زمن��ًا طوياًل لالّطالع عل��ى كّل ما كتب 

حول مو�سوعه, قبل اأن ي�ستطيع الإدلء بدلوه. 

ف��اإّن الطالب ال��ذي يختار للوهلة الأولى مو�سوعًا عامًا, متوّهمًا �س��هولته, لكثرة الم�سادر 

والمراج��ع حول��ه, التي قد تبلغ المئات, �س��رعان م��ا ي�سيع في كثرة ه��ذه الم�سادر والمراجع 

ودوامتها و�سرورة الّطالع عليها, و�س��يجد نف�س��ه تائهًا في خ�سّم الآراء والأفكار والنظريات 

المتعار�س��ة ح��ول مو�سوع��ه, ولن يجد المق��درة العلمية والق��ّوة التي تخّول��ه المفا�سلة بينها, 

ف�ساًل عن التفّرد براأي م�ستقّل متمايز عنها. 

وكذل��ك م��ا يعتقده بع�س الطاّلب من اأّن البحث في المو�سوعات المحّددة الدقيقة, مهّمة 

�س��اّقة و�سعب��ة, ه��و توّهم خاطىء؛ لأّن البحث في مو�سوع جزئ��ي معّين, ل يتطّلب اإل الّطالع 

على عدد محّدد من الم�سادر والمراجع, اأقّل بكثير مّما يتطّلبه المو�سوع العام؛ و�سيجد لديه 

المّت�س��ع من الوقت للتعّمق في كّل ما كتب حول مو�سوعه, و�ستتك�س��ف له حقائق جديدة غابت 

عن اأذهان الباحثين الذين يقراأ لهم في مو�سوعه, و�سيكون اأقرب اإلى النجاح.

م��ع الإ�س��ارة اإلى اأّن �س��عة مو�سوع البحث اأو �سيقه يخ�سع اأي�س��ًا لطبيعة المرحلة والحلقة 

الدرا�سية التي يريد الطالب تقديم البحث فيها, فهو يختلف بين مرحلة الإجازة اأو الماج�ستير 

اأو الدكتوراه.
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نماذج توضح الفرق

العنوان المحّدد الوا�سحالعنوان العام

منهج تف�سير القراآن بالقراآن عند العالمة الطباطبائي.مناهج تف�سير القراآن الكريم  -

منهج التف�سير المو�سوعي عند ال�سهيد ال�سدر.  -

المنهج ال�سوفي في التف�سير, ابن عربي نموذجًا.  -

المتاأّلهي��ن  �س��در  فل�س��فة 

ال�سيرازي

المعاد الج�سماني عند مال �سدرا.  -

نظرية الحركة الجوهرية في مدر�سة الحكمة المتعالية.  -

برهان ال�سّديقين عند �سدر المتاأّلهين.  -

عن��د  الأخالقي��ة  النظري��ة 

العلماء الم�سلمين

المنهج الأخالقي عند الإمام الخميني.  -

الأخ��الق بي��ن الثب��ات والتغّي��ر ق��راءة ف��ي فك��ر ال�س��هيد   -

مطّهري.

العدالة الأخالقية عند المحقق النراقي.  -

اأ�س��باب تاأّخ��ر ال�س��باب م��ن �س��ّن 25-35 ع��ن ال��زواج, عزوف ال�سباب عن الزواج  -

درا�سة في مدينة بعلبك.

دور ارتف��اع تكلفة ال�س��كن في ال�ساحي��ة الجنوبية لبيروت   -

على عزوف ال�سباب من �سن 25-35 عن الزواج.

دور الإعالم في بناء �سخ�سية 

الإن�سان

ك��ة عل��ى �س��خ�سية الطف��ل من عمر  اأث��ر الر�س��وم المتحرِّ  -

3-7 �سنوات.

القيم الأخالقية للحياة الزوجية في الم�سل�سالت التركية   -

المدبلجة, م�سل�سل )...( و )...( نموذجًا.



69 ثطّيت ي هان ي هدعاخخا  هحييل يثتيحر  شكدة ي هان 

5. هل هناك إمكانية لتعميم النتائج التي سيحصل عليها الباحث في معالجته 
للمشكلة على حاالت مشابهة؟

اإّن اأّي بح��ث علم��ي - خ�سو�س��ًا الميدان��ي - يك��ون مح�س��ورًا ف��ي دائ��رة نم��اذج وعينات 

مح��دودة, فهو يدر���س حالة بيئة مجتمعية واحدة مثاًل, وبالتال��ي فاإّن النتائج التي ي�سل اإليها 

الباح��ث م��ن خالل درا�س��ته اإذا انح�سرت بتل��ك العينات والحالت ولم يت��ّم تعميمها لحالت 

��ل اإليه �سالحًا للتطبيق  اأخ��رى م�س��ابهة فال كثير فائ��دة فيها؛ لأّن الهدف هو اأن يكون ما تو�سّ

عل��ى م�س��كالت مماثل��ة, واإل ف��اإّن الجه��ود البحثي��ة الم�سني��ة والم�س��تلزمات المالي��ة التي تم 

توظيفه��ا في اإج��راء البحث العلمي, لن يترتب عليها ثمرة عملية وا�س��عة. وبالتالي فاإن قابلية 

عينة الدرا�سة للتعميم يعتبر اأ�سا�سًا عند اختيار م�سكلة البحث.

ي عهحييل ي علتهطة بح عّضّع

ية  شكدة ي هان  ن ي ثححية ي هدعية اي هعدية؟  ح با أبعو

بل بثحك إ كحنية  تهعيم ي ثتحّج ي تا سياصل مديفح ي هححن فا 
 هح لتا  دعشكدة مدى ححالت  شحبفة؟

بل تتّيفل ي عهدّ حت ي الز ة من ي عشكدة؟

بل  شكدة ي هان جليلة؟ ابل ؛حم بححن آثل بعهح لة بذع ي عشكدة؟

ت  ن  دة فا إطحر ايضح يلهدفح ؛حبدة  دتثهو بل طهيهة  شكدة ي هان  الو
هِقل ي هححن ي ليطلة مدى ؛يحسفح. بل؛ة؟

ُ
ة ت فح مح و

و
تفح أم أن صاو





أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس السادس:

 خطوات البحث العلمي)3( 

مراجعة األدب النظري وفرضّيات البحث

يتعّرف اإل��ى اأهمية )�س��رورة( تفّح�س الم�سادر    1

ة. والمراجع والدرا�سات المخت�سّ

يعرف معنى فر�سيات البحث واأهّميتها وفوائدها.   2

ي�س��وغ فر�سيات البحث وفق ال�س��روط والمعايير    3

المعتمدة.





تعفيل
تقّدم في الدر�س��ين ال�س��ابقين بحث الخطوة الأولى من خطوات منهج البحث العلمي؛ اأي 

الحديث عن اختيار م�سكلة البحث. اأّما الخطوة الثانية فهي اأن يقوم الباحث في �سبيل اإنجاز 

بحث��ه والنجاح فيه بتكثيف القراءات ال�س��تطالعية والمراجعة الوا�س��عة لالأدبيات في الإطار 

النظ��ري والكتاب��ات المختلف��ة المتعّلق��ة بالمي��دان المعرفي لمو�س��وع بحث��ه وتخ�س�سه؛ لأّنه 

كّلم��ا زاد اطالع الباحث ارتفعت ن�س��بة التوفيق ف��ي بحثه و�سار متمّكنًا بنحو اأف�سل في اإيجاد 

الحلول المنا�سبة.

وتقع القراءات ال�ستطالعية في مرحلتين, الأولى: قبل تحديد م�سكلة البحث و�سياغتها, 

لتحدي��د م�س��ار البح��ث وعالقت��ه بالبحوث الأخ��رى قبل الخو�س في��ه, والثاني��ة: اأثناء مرحلة 

الإعداد للبحث وكتابته من اأجل تو�سعة معلومات البحث وتعميقها والمقارنة بينها وبين نتائج 

اأخرى تّم التو�سل لها.

فّيّل  طح هة ي عصحدر اي لريسحت
اإّن الباح��ث مهم��ا بل��غ من كم��ال المعرفة ف��ي المو�سوع الذي يدر�س��ه, يحتاج اإلى تو�س��عة 

مخزون معرفته ومعلوماته عنه لتكون ال�سورة عن م�سكلة البحث اأكثر و�سوحًا ودّقة و�سموًل. 

وهن��اك العدي��د م��ن الفوائ��د المترّتب��ة عل��ى مطالعة وق��راءة الطال��ب للم�سادر والدرا�س��ات 

والأدبيات النظرية, يمكن تلخي�سها في النقاط الآتية:

بل��ورة م�س��كلة البح��ث وتحدي��د اأبعادها ب�س��كل اأكثر و�سوح��ًا, والتاأّكد من ع��دم تناول   .1

م�س��كلة بحث��ه م��ن ِقبل باحثي��ن اآخرين, كي ل يك��ّرر الجهد اأو الأجوب��ة عينها, وينطلق 

متّممًا ما ُبِحث �سابقًا. 
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وبعبارة اأخرى: ت�ساعده في اختيار اأحد البدائل الآتية:

تثبيت م�سكلة البحث وبلورتها والتاأّكد من �سالحيتها وعدم تكرارها. اأ. 

تعديل الم�سكلة بعد التعّرف اإلى اّتجاهات البحوث ال�سابقة وم�سكالتها. ب. 

اإلغاء الم�س��كلة بالكامل وا�س��تبدالها بم�سكلة اأخرى, وذلك لأّنها ُبِحثت من اآخرين,  ج. 

ول جدوى من اإ�ساعة الوقت والجهد والمال في تناول م�سكلة �سبق حّلها.

و�س��ع الدرا�س��ة الحالي��ة للباح��ث ف��ي مو�سعه��ا التاريخ��ي اأو الزمن��ي بي��ن البح��وث   .2

والدرا�سات ال�سابقة المماثلة لها. 

التعّرف اإلى المنهج البحثي الأكثر فائدة في معالجة م�سكلة بحثه, اأو في اختيار و�سيلة   .3

اأو ت�سميم اأداة لجمع المعلومات والبيانات ذات ال�سلة بالدرا�سة.

الح�س��ول عل��ى معلومات جدي��دة ورد ذكرها في البحوث ال�س��ابقة بخ�سو�س م�سادر   .4

بحثية لم ي�ستطع ت�سخ�سيها بنف�سه.

تجّنب ال�سلبيات والمزالق التي وقع فيها الباحثون الذين �سبقوه في بحوثهم, بالإ�سافة   .5

اإلى التعّرف اإلى الو�سائل التي اّتبعوها في معالجة ال�سعوبات التي واجهوها وتجّنبها. 

ال�ستفادة من نتائج البحوث ال�سابقة وخال�ساتها وتو�سياتها في بناء فر�سيات بحثية   .6

جديدة.

ا�ستكمال الجوانب التي وقفت عندها البحوث ال�سابقة.  .7
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ف إ ى يألدب ي ثظلم  عشكدة ي هان اسحّل ي تهلو

ي ّسحّل

2. يستشحرة أبل ي خهلة ايالثتصحص.

4.  ليجهة د يل يألطلاححت اي لسحّل 
ي لح هية.

ي لســحّل  د يــل  مدــى  ــالع 
و

يالط  .6
ي لح هية ي هلبية ايألجثهية.

1.  ليجهة ففحرا ي عصحدر اي عليجع.

3.  ليجهة ي عكتهحت يإل كتلانية.

ة. 5.  ليجهة ففحرا ي عكتهحت ي هح و

هناك عدد من الطرق والو�س��ائل الم�س��اعدة في الطالع على البحوث ال�س��ابقة والأدبيات 

النظرية المتعّلقة بالمو�سوع, يمكن تحديد اأهّمها بالآتي:

مراجع��ة لئحة فهار���س الم�س��ادر والمراجع في اآخر الكتب التي عالجت نف���س عنوان   .1

بحثه, و�سّلطت ال�سوء عليه.

ا�ست�س��ارة اأه��ل الخبرة والخت�سا�س في الحقل المعرف��ي والميدان العلمي الذي يريد   .2

البحث فيه.

�س��ة بن�س��ر الكت��ب اأو بيعه��ا عل��ى الإنترن��ت  مراجع��ة المكتب��ات الإلكتروني��ة المتخ�سّ  .3

والبحث فيها عن عنوان درا�سته.

مراجعة فهار�س المكتبات العاّمة التي ي�ستطيع الباحث مراجعتها.  .4

مراجعة دليل الأطروحات والر�سائل الجامعية المحلّية الموجودة في الجامعات العاّمة   .5

ة. والخا�سّ
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الّط��الع عل��ى دلي��ل الر�س��ائل الجامعي��ة العربي��ة والأجنبي��ة المتوّف��رة ف��ي قاع��دة   .6

ة. م�ستخل�سات الأطروحات على �سبكة الإنترنت �سمن المواقع الخا�سّ

فلضيحت ي هان: تهليهفح, اكيهية صيحثتفح
الخطوة التالية لتحديد م�سكلة البحث هي العمل على و�سع الفر�سيات و�سياغتها.

ل اإليه الباحث ويتم�ّسك به ب�سكل  وفر�سية البحث عبارة عن تخمين اأو ا�ستنتاج ذكي يتو�سّ

موؤّقت قبل تنفيذ البحث, فهي اأ�سبه براأي الباحث المبدئي في حّل الم�سكلة. 

وبعبارة اأخرى: اإّن الفر�سية هي ا�س��تنتاج وتف�س��ير موؤّقت يتم�ّس��ك به الباحث حتى يتحّقق 

م��ن �سّحت��ه, لقبوله اأو رف�سه. وعلى هذا الأ�سا���س ينبغي على الباحث ال�س��تفادة مهما اأمكن 

من البديهيات اأو الحقائق المعروفة في �سياغة فر�سيات بحثه.

وتعتب��ر الفر�سي��ة �سروري��ة لأغلب اأن��واع البحوث التجريبي��ة والو�سفي��ة, وكذلك البحوث 

الت��ي تطب��ق المنه��ج التاريخي )الوثائقي(, وقد وقع الخالف بي��ن الباحثين في علم المناهج 

ف��ي م��دى فعالّي��ة ا�س��تخدام خط��وة فر�سي��ات البحث للبح��وث التي له��ا طابع عقل��ي مح�س, 

كالدرا�سات الفل�سفية والعقائدية مثاًل.

فت الفر�سية باأكثر من نحو, منها: وعلى كّل حال, ُعرِّ

حّل محتمل لم�سكلة البحث.  -1

تخمين ذكي ل�سبب اأو اأ�سباب الم�سكلة.  -2

راأي مبدئي لحّل الم�سكلة.  -3

تف�سير موؤّقت للم�سكلة.  -4

اإجابة محتملة عن ال�سوؤال الذي تمّثله الم�سكلة.  -5
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ة ثصحّص صيحثة ي هلضيو
ل ب��ّد للباح��ث من اأخذ بع�س الخ�سائ�س بعي��ن العتبار عند �سياغته للفر�سيات, ويمكن 

اأن نوجزها بالآتي:

ثصحّص 
صيحثة 
ة ي هلضيو

7. ي ّضّح

6. ي تاليل

5. يالثتصحر

4. ي ّي؛هية

3. ي عّضّمية

2. ي شعّ ية

8. ملم 
ي تثح؛ض

1. ي عهقّ ية

المعقولي��ة, اأي اأن ت�س��اغ الفر�سي��ات البحثي��ة بنحو تظهر فيه من�س��جمة م��ع المبادئ   .1

البديهية, وتكون غير م�ستحيلة في نف�سها.

ال�س��مولية, اأي اأن تغّط��ي الفر�سي��ات كّل جوان��ب مو�س��وع البح��ث, وتقّدم التف�س��يرات   .2

الكافية وال�ساملة لم�سكلة البحث والظاهرة المدرو�سة. 

المو�سوعي��ة, اأن تكون م�ساغة في �سوء معايير علمية م�س��تندة اإلى قاعدة المعلومات   .3

والبيان��ات الموثوق��ة الت��ي ت��ّم جمعه��ا, ل على اأ�سا���س انطباع��ات وا�ستن�س��ابات ذاتية 

وتف�سيرات ع�سوائية. 

الواقعي��ة, اأي اأن يت��ّم �سياغة الفر�سية بعبارات قابلة لالختبار, واألفاظ قابلة للقيا���س   .4

واإمكانية التاأّكد من �سّحتها اأو تكذيبها في الواقع.
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الخت�سار, اأي اأن ل تكون �سياغة الفر�سية طويلة, بحيث ي�سعب التعّرف اإلى المتغير   .5

الم�ستقّل والمتغير التابع فيها. 

التحديد, اأي اأن تحّدد ب�سكل وا�سح العالقة بين متغيرات البحث الم�ستقّلة والتابعة.  .6

الب�س��اطة والو�س��وح, اأي �سياغ��ة الفرو���س با�س��تخدام األف��اظ وا�سح��ة, فالفر�سي��ة   .7

المعّقدة تقود اإلى ت�سميم معّقد يجعل ا�ستخال�س ال�ستنتاجات اأمرًا ع�سيرًا.

عدم التناق�س, اأي ل ي�سح و�سع �سيغة لنف�س الفر�سية اإثباتًا ونفيًا, بل ت�ساغ الفر�سية   .8

تارة بالإثبات واأخرى بالنفي:

اأ. بالإثبات: توجد عالقة اإيجابية بين الم�س��توى القت�سادي لأ�سرة الطالب وتح�سيله 

العلمي.

ب. بالنفي: ل توجد عالقة بين الم�ستوى القت�سادي لأ�سرة الطالب وتح�سيله العلمي. 

نحت ي هلضية فا يألباحث ي عيلينية ّو  ك
ت�س��مل الفر�سية نوعين من المتغيرات, هما المتغير الم�س��تقّل والمتغير التابع, وت�س��تخدم 

المتغيرات في البحث العلمي ب�سكل منتظم.  

ويعّرف المتغير باأّنه �سمة اأو خا�سية تظهر في حالت, نوعية اأو كمية, متعددة, فالجن�سية 

متغي��ر, والحال��ة الجتماعية متغير, والم�س��توى التعليمي متغير, والحال��ة القت�سادية متغير, 

والمرحلة العمرية متغير... 

��ر الم�س��تقّل ه��و العامل الذي يوؤّث��ر بالمتغير التابع, والمتغير التاب��ع هو الذي يتاأّثر  والمتغيِّ

ب��ه, وياأت��ي نتيج��ة عنه, ف��ي حالة العالقة ال�س��ببية, فاأّي زي��ادة اأو نق�سان في مق��دار المتغير 

التاب��ع تنج��م ع��ن زيادة اأو نق�سان ف��ي المتغير الم�س��تقّل. وُيعدُّ المتغير التاب��ع مركز اهتمام 

الباح��ث ومح��ّركًا مهّم��ًا لتوّجهات��ه, اإذ يح��اول الباحث فهم��ه والتحّري عنه, فتحلي��ل المتغير 

التاب��ع والتح��ّري عن��ه واإيجاد ماهية المتغي��رات التي توؤّثر فيه, هو اأ�سا���س تحّرك الباحث في 

اإيجاد الإجابة المحتملة عن ت�ساوؤلته.

رًا تابعًا في بحث  ر الم�س��تقّل في بحث معّين قد يك��ون متغيِّ  وتج��در الإ�س��ارة اإل��ى اأّن المتغيِّ

ثاٍن, وكّل ذلك يعتمد على طبيعة البحث وهدفه.
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ومن الأمثلة على بع�س الفر�سيات ومتغيريها, الم�ستقّل والتابع, ما ياأتي:

البرام��ج التلفزيوني��ة الت��ي يزي��د وقتها ع��ن ن�سف �س��اعة, تتابع من قبل الم�س��اهدين   -

ب�سكل اأقّل من البرامج التي يكون وقتها ع�سرين دقيقة اأو اأقّل من ذلك.

عدم الدّقة في فهار�س المكتبات الجامعية في لبنان يوؤّدي اإلى قّلة ا�ستخدام مجاميعها.  -

التح�سيل الدرا�سي لدى طلبة التعليم الأ�سا�سي يتاأّثر بالتدري�س الخ�سو�سي خارج المدر�سة.  -

التدري���س الخ�سو�س��ي«, والمتغير  فالمتغي��ر الم�س��تقّل ف��ي الفر�سية الأخيرة مثاًل هو 

التابع هو التح�سيل الدرا�سي المتاأّثر بالتدري�س الخ�سو�سي, والذي يح�سل نتيجة له. 

اإل اأّنه من الممكن تغيير مواقع المتغيرين, الم�س��تقّل والتابع, في الفر�سية المذكورة, 

ونح�سل على المعنى نف�سه, مثال ذلك:

التدري�س الخ�سو�سي خارج المدر�سة يوؤّثر في التح�سيل الدرا�سي لدى طلبة التعليم.  -

وهكذا بالن�سبة للمثالين الآخرين المذكورين.

يتفح فّيّل ي هلضيحت اأبعو
ل�ستقاق الفر�سيات ب�سكل �سليم فوائد كثيرة, نجملها بالآتي:

ن من درا�ستها وتناولها  ت�ساعد الفر�سيات في تحديد اأبعاد الم�سكلة تحديدًا دقيقًا يمكِّ  .1
بعمق. 

تع��ّد الفر�سي��ات دلياًل للباح��ث, توّجه خطاه وتح��ّدد له نوع المالحظ��ات والإجراءات   .2
التي يفتر�س القيام بها لتنفيذ البحث.

توّجه الفر�سيات عمليات تحليل وتف�س��ير النتائج ب�س��كل علمي وعلى اأ�سا���س العالقات   .3
المفتر�سة بين المتغيرات, الم�ستقّلة والتابعة.

تحلي��ل م�س��كلة البح��ث اإل��ى عنا�سره��ا وتحدي��د عالقاته��ا ببع�سه��ا, وع��زل ورب��ط كّل   .4
المعلوم��ات الت��ي له��ا عالق��ة بمو�سوع البح��ث وم�س��كلته, وبعب��ارة اأخ��رى: اإّن الفر�سية 

ت�ساعد على اإعطاء �سورة تعك�س قدرة الباحث على بلورة الم�سكلة وتناولها ب�سكل دقيق.

تمّث��ل الفر�سي��ات القاعدة الأ�سا�س��ية لمو�سوع البحث, والتي تجعل من ال�س��هل اختيار   .5
الحقائق المهّمة والالزمة لحّل الم�سكلة, وعدم التخّبط, وجمع كميات من المعلومات 

لي�ست لها عالقة بمو�سوع البحث.
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ترب��ط الفر�سي��ات ال�سل��ة بي��ن الت�س��اوؤلت والمبادئ والنظري��ات التي ه��ي غاية البحث   .6

العلمي؛ لذا فاإّنها توؤّدي اإلى تج�سيد النظرية العلمية اأو جزء منها في �سيغة قابلة للقيا�س.

توؤّدي الفر�سية اإلى تو�س��يع نطاق المعرفة, باعتبارها اأداة فكرية ي�س��تطيع الباحث عن   .7

طريقها الح�سول على حقائق تحّفز باحثين اآخرين اإلى المزيد من البحوث الجديدة.

8.  ت�س��اعد الفر�سيات على تحديد الأ�س��اليب المنا�س��بة لختبار العالقات المحتملة بين 

متغي��رات البح��ث, وذلك من خالل تقديمها تف�س��يرات وت�س��ورات نظرية للعالقة بين 

المتغيرات, الم�ستقّلة والتابعة.

فّيّل ي هلضيحت 
يتفح اأبعو

2. تاليل نّع يإلجليءيت 
اي عالحظحت

4. تاديل  شكدة ي هان

6. ي صدة بين ي تلحؤالت اي عهحدئ 
اي ثظليحت  

8. تاليل أسح يب ي هال؛حت 
ي عاتعدة بين ي عتغيليت

1. تاليل أبهحد ي عشكدة

3. تّجيا تاديل اتهليل  دثتحّج 

 
و

5. تلفيل يثتيحر ي اقحّق  ال
ي عشكدة

7. تّسيع نطحق ي عهلفة



أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس السابع:

تصميم خّطة البحث )1(

يعّدد عنا�سر خّطة البحث.   1

يمل��ك الق��درة عل��ى �سياغ��ة عن��وان البح��ث وفق    2

ال�سروط والمعايير المعتمدة.

ف��ي    3 ويطّبقه��ا  البح��ث,  خّط��ة  عنا�س��ر  يفه��م 

نموذجين.





يتفح ة ي هان اأبعو
و

ة ثط  حبيو
يعتب��ر ت�سمي��م خّطة البحث الخطوة التالية التي تحظ��ى بالأهّمية, وينبغي اأن ينتقل اإليها 

الباح��ث بع��د تحدي��ده لم�س��كلة البحث و�سياغ��ة فر�سياته. وخّط��ة البحث عب��ارة عن تقرير, 

مبّوب ومنّظم, يعطي الم�سرف والقارئ فكرة وا�سحة عن الطريق الذي يريد الباحث �سلوكه. 

فت�سمي��م خط��ة البح��ث و�سياغة هيكليته ي�س��ّكل بو�سلة توّج��ه الطالب في الم�س��ار ال�سحيح 

لتحقيق الهدف المطلوب, فهو دليل عمل مدّون للبحث, واأ�سبه ما يكون بالت�سميم الذي ُيعّده 

المهند�س المعماري.

ويك��ون قاباًل للمناق�س��ة والمراجع��ة, والقبول اأو الرف���س, واإجراء التعدي��الت والتغييرات 

الالزمة قبل ال�سروع بتنفيذه, حتى ي�سبح خّطة مقبولة و�سالحة للتنفيذ. 

وعندم��ا ينته��ي الباحث م��ن اإعداد خّطته, يق��وم بعر�سها على الم�س��رف ولجنة المناق�س��ة, 

�سين, حي��ث يقومون باإبداء اآرائهم ف��ي الخّطة, وعر�س  المتكّون��ة م��ن بع�س الأ�س��اتذة المتخ�سّ

وجهات نظرهم فيما يتعّلق بميدان البحث, والأ�سلوب البحثي الذي �سيتّم تطبيقه لإنجاز البحث.

وغالبًا ما تعقد حلقة نقا�س واحدة -واأحيانًا اأكثر- لمناق�سة خّطة البحث مع الطالب, ول 

�س��يما ف��ي مرحلة الماج�س��تير اأو الدكتوراه. فحلقة النقا���س تمّثل مرحلة اختب��ار مهّمة لمدى 

وع��ي الباح��ث وقدرت��ه على خو�س غمار البح��ث العلمي. وكثيرًا ما ي�سط��ر الباحث, في �سوء 

النق��د والنقا���س, اإلى اإجراء تعديالت, جزئية اأو كّلي��ة, في خّطة بحثه, بل قد ُترف�س الخّطة, 

في مو�سوعها اأو منهجيتها, ليعود الباحث اإلى تقديم خّطة اأخرى بديلة, فيما بعد.

وبن��اًء علي��ه, يمك��ن الق��ول اإّن التنفي��ذ الناج��ح للبح��ث وجودت��ه يعتم��د ب�س��كل كبي��ر على 

الت�سميم الجّيد وو�سع الهيكلية المتما�س��كة والمنطقية. وهذا ما يوّفر للم�س��رف على البحث 
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اأو لجن��ة مناق�س��ة الخّط��ة معيارًا وا�سحًا لتقويم م�س��روع البحث, ومتابعة الإ�س��راف بمراحله 

المختلفة طيلة المّدة المحّددة لإنجازه.

وبعد اأن ُيعّد الباحث خّطته ب�سكلها النهائي, يتّم الّتفاق مع الم�سرف والكّلية, اأو الجامعة, 

اأو الجه��ة العلمي��ة الأخ��رى, المعني��ة بالبحث, على الب��دء بتنفيذ البحث, وا�س��تكمال خطواته 

الأخ��رى. وم��ن جانب اآخر, على الباحث اللتزام بخّط��ة البحث تمامًا؛ لأّن الخّطة تمّثل عقدًا 

اأو التزامًا, بين الباحث والجهة التي �سيقّدم لها بحثه.

ة 
و

مثحصل ثط
ي هان

8. ي تهليف 
بح عصطداحت

ة ي هان 7.  ثفليو

6. ي لريسحت ي لحبقة 
ذيت ي صدة

ية ي هان  5.  أبعو
اأبليفا

4. فلضيحت ي هان

3.  شكدة ي هان 
امثحصلبح

2. ي عقلو ة

9.  صحدر ي هان

1.  مثّين ي هان



85 ة ي هان خخا
و

تصعيم ثط

وق��د تحت��وي خّطة البحث عنا�سر اأخرى, ويختلف ذلك باختالف ال�س��روط البحثية داخل 

كّل موؤ�س�سة تعليمية.

وفيما يلي موجز عن عنا�سر خّطة البحث.

مثّين ي هان
يعتب��ر عن��وان البحث بمنزلة المفتاح اإلى عقل القارئ, ويعطي النطباع الأّول عن البحث؛ 

لأّن المكت��وب ُيق��راأ من عنوانه, فكّلما كان العنوان م�ساغًا ب�س��كل مح��ّدد, ودقيق, ومخت�سر, 

واحتوائ��ي وجام��ع, وا�س��ح ف��ي الدلل��ة عل��ى المعن��ون وم�سم��ون البح��ث, كّلم��ا كان مو�سوفًا 

بالح�سن والجودة.

فم��ن الم�س��كالت التي يتعّر�س له��ا العديد من الطالب, لدى تقديم بحوثهم للمناق�س��ة اأو 

التقيي��م, ع��دم اختيارهم للعنوان الوا�سح والدقيق وال�س��امل للبحث اأو الر�س��الة, حيث يتلّقى 

الطالب �س��ياًل من النتقادات ب�س��بب ذلك اأثناء المناق�س��ات, وكي ي�سل الطالب اإلى النتيجة 

الماأمولة في ح�سن �سياغة عنوان البحث ينبغي عليه طرح جملة الأ�سئلة الآتية:

هل عنوان البحث �سامل ويغّطي جميع جوانب المو�سوع والم�سكلة؟  .1

هل عنوان البحث وا�سح الدللة عليهما ويحّددهما تحديدًا دقيقًا؟  .2

هل ترت�س��م عالمات الفهم اأو الغمو�س على القّراء والم�ستمعين اأو المناق�سين للعنوان   .3

عند �سماعهم اأو قراءتهم له؟

هل العنوان موجز ومخت�سر؟  .4

ح؟ هل يحتاج العنوان الرئي�س اإلى عنوان ثانوي متّمم ومو�سّ  .5

هل تّم ا�ستخدام اأو تجاوز بع�س العبارات الغام�سة والم�سّللة التي ل لزوم لها؟  .6

بماذا يختلف عنوان البحث الجديد عن العناوين في الدرا�س��ات ال�س��ابقة التي تعاملت   .7

مع مو�سوع م�سابه للبحث, اأو مقارب له؟ 
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ثصحّص مثّين ي هان
ولتحقيق هذه الأمور, ل بّد من مراعاة ثالثة �سروط:

1. التأّني:
اأن يتاأّن��ى ف��ي اختي��ار المفردات والم�سطلحات المنا�س��بة لطبيعة بحثه, واأن ل يت�س��ّرع في 

المب��ادرة اإل��ى �سياغ��ة العنوان مبا�س��رة اإل بع��د تحديد م�س��كلة البحث بجميع اأبعادها ب�س��كل 

وا�سح ودقيق؛ وذلك لكي تكون ال�سورة وا�سحة عنده حين �سياغة العنوان. وفي هذا ال�سياق, 

علي��ه اأن ل يكتف��ي ب�سياغ��ة واحدة للعن��وان, بل اأن ي�س��ع اأمامه عّدة خي��ارات وبدائل, ويقارن 

بينها, ويعّدل ويغّير وي�سيف ويحذف, حتى يكون اختياره للعنوان منا�سبًا بعد تاأّمل وتاأنٍّ وتفّكر. 

2. الشمولية:
اأن ي�س��تمل ويحت��وي عن��وان البحث في مفرداته وم�سطلحاته على المو�سوع الذي يدر�س��ه 

الباحث, والميدان الموؤ�ّس�ساتي اأو الجغرافي الذي ي�سّلط البحث ال�سوء عليه, وتحديد الحلقة 

الدرا�سية مثاًل التي يطالها البحث, وتعيين المرحلة العمرية, وت�سخي�س الو�سيلة اأو الأ�سلوب 

اأو المنهج اإذا اقت�سى الأمر ذلك.

3. وضوح الداللة:
اأن يتفّن��ن ف��ي اختيار مف��ردات عنوانه, بنحو يجعل القارئ قادرًا عل��ى فهم طبيعة البحث 

وميدانه ب�سكل جلّي بمجّرد قراءته للعنوان, وهذا ي�ستلزم اأن ي�ستخدم كّل المفردات التي لها 

دخالة في تو�سيح المعنون والدللة على م�سمونه, و�سياغة العنوان بعبارات ب�سيطة ووا�سحة 

ومح��ّددة ومح�س��ورة, ل غمو�س ول ا�س��تراك لفظيًا ول عموم فيها, وعلى الطالب ا�س��تخدام 

بع�س الإ�سارات والرموز, اإذا تطّلب الأمر ذلك.

مثاًل:

اأثر التعليم الديني في تر�سيخ قيم العي�س الم�سترك لدى تالمذة ال�سّف الثاني الثانوي   -

في المدار���س الر�س��مية والخا�سة في بيروت و�ساحيتها الجنوبي��ة. )اأطروحة دكتوراه 

ف��ي العل��وم الإن�س��انية )التربية(, اأعّده��ا غالب ناظم العلي, اأ�س��رف عليها د. غ�س��ان 

يعقوب, جامعة القدي�س يو�سف, 2013م(. 



87 ة ي هان خخا
و

تصعيم ثط

ي عقلو ة
بعد النتهاء من �سياغة عنوان البحث �سمن ال�سروط المذكورة, ينتقل الطالب اإلى كتابة 

المقّدم��ة الت��ي ُتعّد تمهيدًا �سروريًا في ت�سميم خّطة البح��ث, وتمّثل مدخاًل عامًا اإلى ميدان 

البح��ث, وت�س��تمل على الجوان��ب والعناوين الأخرى الت��ي ذكرناها في ت�سمي��م خّطة البحث, 

فهي تحتوي:

تو�سيح حول الميدان العام لمو�سوع البحث.  .1

طرح اإ�سكالية البحث, وما يتعّلق بها من اأ�سئلة فرعية.   .2

عر�س الفر�سيات المرتبطة بوعي م�سكلة البحث, وتحديد المتغيرات فيها.    .3

ا�ستعرا�س عام لأهّمية المو�سوع الذي اختاره الباحث.   .4

ح الباحث المجالت  تو�سيح اأ�س��باب ودوافع اختيار الباحث لم�س��كلة بحثه, حيث يو�سّ  .5

والعوامل التي �س��اعدته في تبّني م�س��كلة البحث, وهل كان��ت لخبرته ومجال عمله دور 

في ذلك, اأم اأّن هناك اأ�سباب اأخرى غير مبا�سرة هي التي �ساعدته في اختيارها. 

تحديد الفائدة العلمية المرجّوة والجهات التي يمكن اأن ت�ستفيد من نتائج هذا البحث.   .6

وتو�سيح مدى النق�س وال�سعف الذي يمكن اأن ينتج عن عدم القيام بمثل هذا البحث, 

ثّم تو�سيح كيف �سيتمّكن مثل هذا البحث في الإ�سهام في معالجة النق�س الموجود.

7.  عر���س ع��ام لبع���س الدرا�س��ات ال�س��ابقة الت��ي تناول��ت مو�س��وع البح��ث وم�س��كلته, 

ولل�س��ياقات العلمي��ة وللمح��اولت والجه��ود الت��ي ق��ام به��ا الباحثون الآخ��رون في هذا 

المج��ال, ومناق�س��ة محاولتهم وجوان��ب الق�سور في هذه المح��اولت, واإظهار التمّيز 

في البحث الذي يعالجه الطالب.

الحدي��ث ع��ن المنه��ج المعتمد في معالج��ة البحث, وتحدي��د التقني��ات والأدوات التي   .8

ا�ستند اإليها الطالب في جمع المعلومات وتحليلها, ومتطّلبات المو�سوع المدرو�س...

بي��ان ح��دود البحث؛ اأي الحدود الزمانية )الزمن التنفي��ذي للمو�سوع مثاًل(, الحدود   .9

المكانية, الحدود الب�سرية اأو مجتمع البحث وعّينة الدرا�سة مثاًل.

ت�سخي�س ال�سعوبات التي واجهت الطالب على الم�ستوى النظري والمنهجي واللوج�ستي.  .10
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عر�س اأبرز الم�سطلحات المتعّلقة بالدرا�سة, والتي ت�سّكل المفردات والم�سطلحات   .11

الواردة في عنوان البحث, وما يتعّلق ب�سكل اأ�سا�سي به.

نعّذج تطهيقا
و�سن�س��ّلط ال�سوء على بع�س هذه النق��اط, من خالل اعتماد اأطروحة الدكتوراه المذكورة 

�سابقًا كنموذج )بت�سّرف(.

1. المقّدمة:
التعّدد �س��مة عاّمة للمجتمعات, ولبنان يحت�سن الكثير من التنّوعات الطائفية, فعا�س فيه 

ال�س��يعة وال�سّنة والموارنة والدروز... وقامت بينهم روابط اجتماعية و�سيا�سية واقت�سادية... 

وق��د ق��ام لبن��ان كدول��ة مكّونة من تل��ك الطوائف في �سوء ت�س��وية قائمة على مب��داأ العتراف 

بالتعّدد, وم�س��روع الدولة فيه توافقي, وتمحور الميثاق الوطني والد�س��تور اللبناني حول فكرة 

اأ�سا�س��ية ه��ي العي���س الم�س��ترك, ف��ال �س��رعية لأّي �س��لطة تناق�س ميثاق العي���س الم�س��ترك, 

فالعي���س الم�س��ترك ق�سية مركزية في �س��ير لبنان و�سمانة تفاهم جميع مكّوناته وا�س��تمراره 

وعليه, يكون ال�س��عي لتر�س��يخ العي�س الم�سترك ق�سية مهّمة, وفي هذا المجال ُيلحظ ما تتبّناه 

ثير حوله اآراء ووجهات نظر 
ُ
الدولة من جعل التعليم الديني اأمرًا اإلزاميًا في المدار���س, وقد اأ

مختلفة...

2. مشكلة البحث)1):
م��ن ه��و التلميذ ال��ذي يقّدم��ه التعليم الدين��ي للمجتمع اللبنان��ي التعّددي؟ ه��ل هو الفرد 

ب لراأيه, الراف�س لغيره, الأناني في عالقاته, المتزّمت  المنغلق على ذاته الطائفية, المتع�سّ

بالتزام��ه الدين��ي؟ اأم ه��و الفرد المحّب لغيره, المنفتح على الآخرين, الم�س��تمع لراأي الآخر, 

والمتفّهم لخ�سو�سياته, والم�ستعّد للحوار المنتج معه؟

3. األسئلة الفرعية:
ما عالقة التعليم الديني بقيمة العتراف بالآخر؟  -

)1)  راجع: الدر�س الخام�س.
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ما عالقة التعليم الديني بقيمة النفتاح على الآخر؟  -

هل للتعليم الديني عالقة بقيمة الت�سامح؟  -

ب؟ هل للتعليم الديني عالقة بالتع�سّ  -

4. فرضيات البحث)1):
��ح تاأثير التعلي��م الديني في تولي��د اّتجاهات  الفر�سي��ة الأول��ى: توجد ف��روق داّلة تو�سّ  -

خا�سة عند التالمذة نحو العتراف بالآخر.

الفر�سي��ة الثاني��ة: توجد فروق داّلة في اّتجاهات التالم��ذة نحو قبول الآخر ُتعزى اإلى   -

التعليم الديني.

ب ل��دى التالمذة ت�س��تند اإلى  الفر�سي��ة الثالث��ة: توج��د ف��روق داّلة في درج��ات التع�سّ  -

التعليم الديني.

الفر�سية الرابعة: توجد فروق داّلة بين التالمذة في ا�ستعداداتهم للت�سامح ُتعزى اإلى   -

التعليم الديني.

5. أهّمية البحث:
بعد اأن ينتهي الباحث من كتابة الإ�سكالية والفر�سيات �سمن خّطة البحث, ي�سرع بالنتقال 

��ح اأهّمية بحثه في عبارات مقنعة,  اإل��ى تبي��ان اأهّمية البحث, حيث يجب على الباحث اأن يو�سّ

وتبرز اأهّمية البحث عادة بجانبين اأ�سا�سيين, هما:

ما هي الأهّمية النظرية للبحث؟ واأين تقع نتائج الدرا�سة في حّل الم�سكالت الخالفية   -

النظري��ة؟ وم��اذا �س��ي�سيف م��ن حقائ��ق ومعلوم��ات جدي��دة اإل��ى المعرف��ة ف��ي حق��ل 

الخت�سا�س؟

م��ا ه��ي الأهّمي��ة التطبيقي��ة للبح��ث؟ واأي��ن يمك��ن ال�س��تفادة م��ن النتائج ف��ي الواقع   -

الحياتي؟

وبالن�س��بة اإلى اأهداف البحث, فاإّنه على الباحث تحديد ماهية هذه الأهداف التي ي�س��عى 

اإلى تحقيقها اأو اإلى تقديمها للقارئ, من خالل الخو�س في مثل هذا المو�سوع.

)1)  راجع: الدر�س ال�سابع.
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ي لريسحت ي لحبقة ذيت ي صدة
ُيق�س��د بالدرا�س��ات ال�س��ابقة البحوث والدرا�س��ات التي �س��بق اأن اأجراها باحث��ون اآخرون 

ف��ي ه��ذا المو�سوع اأو المو�سوعات الم�س��ابهة, وماهية هذه الدرا�س��ات والأهداف التي �س��عت 

لت اإليها, ليتمّكن الباحث فيما بعد من تمييز درا�س��ته  اإل��ى تحقيقه��ا, واأه��ّم النتائج التي تو�سّ

الحالية عن تلك الدرا�سات.

وم��ن ال�س��روري النظ��ر اإلى الدرا�س��ات ال�س��ابقة وف��ق منظور ت�س��اوؤلي ي�سع ف��ي العتبار 

ال�ستف�سارات الآتية:

هل تّم اإعداد ملّخ�س واٍف لأهّم الدرا�سات التي تناولت المتغيرات في مو�سوع البحث؟  .1

هل تّم تقويم الدرا�س��ات ال�س��ابقة, فيما يتعّلق بكفاية عّيناتها و�س��المة مناهجها ودّقة   .2

ا�ستنتاجاتها؟

هل تّمت معالجة الدرا�س��ات ال�س��ابقة بحيث يّت�سح للقارئ اأّن النتائج المتاحة ل تحّل   .3

الإ�سكالية  الراهنة حاّلً كافيًا؟

ه��ل عر�ست الدرا�س��ات ال�س��ابقة عر�س��ًا تاريخيًا فق��ط, يرغم القارئ عل��ى اأن يتمّثل   .4

بنف�س��ه الحقائق, وي�ستنتج العالقات الموجودة بين البحوث التي تّم ا�ستعرا�سها وبين 

الم�سكلة؟ اأم اأّن العر�س يجمع الحقائق والنظريات المنا�سبة مع بع�سها, وين�سج منها 

�س��بكة من العالقات تك�س��ف عن الفجوات في المعرفة, وت�سير اإلى الق�سايا المت�سّمنة 

في البحث, وتمّهد الطريق لالنتقال المنطقي ل�سياغة الفرو�س؟

 ثفلية ي هان 
ُيق�س��د بالمنهجية الأ�س��لوب الذي اختاره الباح��ث لبحثه؛ اأي ما اإذا كان قد اختار المنهج 

 .
(1(

التاريخي, اأو المنهج الو�سفي, اأو المنهج المقارن... 

مث��اًل, ف��ي عن��وان الأطروح��ة المتق��ّدم, اختار الطال��ب المنه��ج الو�سفي م��ن خالل جمع 

المعطي��ات التي تعّلقت بالظاهرة المدرو�س��ة في و�سعها الراه��ن لتحويلها اإلى معطيات كّمية 

قابلة للتحليل, وا�س��تخدم اأي�سًا المنهج المقارن الذي يالحظ اأكثر من ن�س��ق اجتماعي واحد, 

)1)  راجع: الدر�س الرابع.
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اأو يدر�س ظواهر مختلفة داخل ن�سق واحد عبر الزمن بهدف الو�سول اإلى ا�ستخال�س عنا�سر 

الت�سابه اأو التباين حول الظاهرة المدرو�سة, اأي التعليم الديني.

تهليف ي عصطداحت 
�سية والإجرائية الم�ستخدمة في عنوان البحث  ُيعّد تعريف الباحث بالم�سطلحات التخ�سّ

وف��ي م�سم��ون البحث كاأّمهات الكلم��ات المفتاحية, اأمرًا مهّمًا, وعلي��ه اأن يلجاأ اإلى الم�سادر 

�س��ة لقتبا���س تعريفاتها, واأن يتاأّكد من تطابق هذه التعريفات مع �س��ياق  والمراج��ع المتخ�سّ

المعالجة الفعلية في البحث.

وعلى اأ�سا�س ما تقّدم فاإّن الباحث ي�ستطيع و�سع عدد من الت�ساوؤلت المعنية بالم�سطلحات 

ن�سب عينيه, والتي يمكننا اأن نلّخ�سها بالآتي:

هل حلِّلت الم�سطلحات والمفاهيم المهّمة الواردة في البحث تحلياًل كافيًا؟  .1

عطيت تعريفات وا�سحة لهذه الم�سطلحات والمفاهيم؟
ُ
هل اأ  .2

هل تّمت مراجعة الم�سطلحات الم�ستمّدة من ميادين خا�سة, بالرجوع اإلى القوامي�س   .3

والمراجع الفنية المنا�سبة؟

ه��ل ا�س��تخدمت الم�سطلح��ات والمفاهيم, كما حّددت في �سل��ب البحث, بثبات ودون   .4

تغيير؟

تحدي��د الم�سطلحات« عنوانًا منا�س��بًا, وثب��ت في بداية  ه��ل اأعط��ى الج��زء الخا�س ب�  .5

التقرير؟

هل تّم تجّنب الإطالة الغام�سة التي ل �سرورة لها في تعريف الم�سطلحات؟  .6

كمثال في العنوان ال�سابق, تعريف مفردات: الدين, التعليم الديني, العي�س الم�سترك...

تاليل ؛حّعة ي عصحدر 
ونعن��ي به��ا قائم��ة بالم�س��ادر التي ين��وي الباح��ث العتماد عليها ف��ي كتابة بحث��ه. ول بّد 

م��ن التاأكي��د على طريقة ذكر الم�سادر ف��ي ت�سميم خّطة البحث, ملتزمًا بال�س��روط العلمية 

.
(1(

للتوثيق

)1)  اأنظر: الدر�س التا�سع, والدر�س الخام�س ع�سر.





أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس الثامن: 

تصنيف المصادر 

والمراجع، وكيفية 

توثيقها

��ح ذل��ك    1 يف��ّرق بي��ن الم�س��ادر والمراج��ع ويو�سّ

بالأمثلة.

عل��ى    2 التع��ّرف  ف��ي  المعتم��دة  الآلي��ات  ي�سب��ط 

الم�سادر والمراجع وكيفية التعامل معها.

يمل��ك القدرة على توثيق الم�سادر والمراجع وفق    3

ال�سروط والمعايير المعتمدة.





ي عصحدر
الم�س��ادر ه��ي الكت��ب الأ�سا�س��ية والأ�سلي��ة الت��ي تعال��ج مو�سوع ما اأو ق�س��م من��ه بطريقة 

علمّي��ة, ويعتمد عليها الباحث ويرجع اإليها في القراءة والمطالعة وجمع المعلومات والبيانات 

حول مو�سوع بحثه.

وكّلما زاد الباحث من م�سادره العلمية الموثوقة وتنّوعها وتعّددها, زادت القيمة التوثيقية 

والم�سمونية والعلمية لبحثه, وتجّلت الحقيقة اأمام عينيه بنحو اأو�سح.

واإذا كان الباحث هو اأول من ا�س��تخدم هذه الم�سادر في بحثه, اأو قراأها قراءة جديدة 

مغاي��رة للق��راءات ال�س��ابقة اأو المعروف��ة, فاإّنه ل �س��ّك �س��يقّدم معلومات جدي��دة في مجال 

بحثه.

ي عليجع
ه��ي الكت��ب والأبحاث الت��ي ُعنيت بمو�س��وع ما, وا�س��تمّدت ماّدته من الم�س��ادر الأ�سلية؛ 

بمعن��ى اأّنه��ا كّل م��ا يكت��ب ح��ول مو�سوع م��ا اأو جزء منه, بال�س��تناد اإل��ى المعلوم��ات الأ�سلية 

الواردة في الم�سادر. ولذا, فاإّن كّل م�سدر مرجع, دون العك�س.

والم�س��ادر والمراجع كثيرة جّدًا, ومتنّوع��ة, ومختلفة, من حيث طبيعة المو�سوعات التي 

تعالجه��ا, والمناهج التي ت�س��تخدمها, والنظم الفل�س��فية التي تنتمي اإليه��ا, ومن حيث القيمة 

العلمية والتاريخية... 

كم��ا يختل��ف ت�سنيف الم�سادر والمراجع بح�س��ب طبيعة المو�س��وع المبحوث عنه, فمثاًل 

اإذا كان المو�س��وع تاريخي��ًا كان��ت المخطوطات والم�س��ادر الأقدم زمانًا ه��ي الأجدر بالثقة, 

واإذا كان المو�سوع معا�سرًا كان للكتب الحديثة الأثر البارز في معالجة المو�سوع, وهكذا.
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نعحذج  ن ي عصحدر
ومن الم�سادر الأ�سا�سية والأ�سلية للبحوث:

1. المخطوطات القديمة: وهي تحظى بقيمة تاريخية وعلمية عالية.

2. معاج��م التراج��م وال�س��ير: تت�سّم��ن ترجم��ة حي��اة العلم��اء الم�س��هورين ف��ي حقوله��م 

المختلفة, وذلك وفق النظام الألفبائي. 

مثال على ذلك:

اأن�ساب الأ�سراف, للبالذري, اأحمد بن يحيى )توّفي �سنة 278هـ(. اأ. 

تاريخ حكماء الإ�سالم, للبيهقي, علي بن زيد )توّفي �سنة 565هـ(. ب. 

وفّي��ات الأعي��ان واأنب��اء اأبن��اء الزمان, لب��ن خلكان, اأحم��د بن محمد )توّفي �س��نة  ج. 

681هـ(.

عيون الأنباء في طبقات الأطّباء, لبن اأبي اأ�سيبعة, اأحمد بن القا�س��م )توّفي �س��نة  د. 

668هـ(.

رو�س��ات الجّنات في اأحوال العلماء وال�س��ادات, الخوان�س��اري, محم��د باقر )توّفي  ه�. 

�سنة 1313هـ(.

اأعيان ال�سيعة, الأمين, مح�سن )توّفي �سنة 1952م(. و. 

3. المعاجم والقوامي�س: المعجم كتاب كبير الحجم عادة, ي�ستمل على مفردات لغة ما, 

اأو م�سطلحات علم ما, على �سورة محّددة, )الترتيب الهجائي مثاًل(, مع تو�سيح تهجئة هذه 

المف��ردات اأو الم�سطلحات, و�س��رح معناها, وذكر مرادفاتها واأ�سدادها, وتاريخ ا�س��تعمالها 

وتطّورها.
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 ح بّ ي عهلم؟ 
ولذا, يعّرف - اأي المعجم - باأّنه كتاب مفردات م�سبوطة ال�س��كل مع تف�س��ير معناها, لتمييزه عن 

المو�س��وعات اأو دوائر المعارف التي تهتّم باإعطاء معلومات مو�ّس��عة واأفكار م�س��هبة عن هذه الألفاظ 

اأو الم�سطلحات.

مثال على ذلك:

1. المعاجم اللغوية:

معجم العين, للخليل بن اأحمد الفراهيدي.  -

مختار ال�سحاح, لأبي ن�سر اإ�سماعيل بن حّماد الجوهري.  -

ل�سان العرب, لمحمد بن مكرم بن منظور.  -

القامو�س المحيط, لمحمد بن يعقوب الفيروزاآبادي.  -

2. المعاجم الفل�سفية:

المعجم الفل�سفي, جميل �سليبا.  -

المعجم الفل�سفي, مراد وهبة.  -

المعجم الفل�سفي, اإبراهيم مدكور.  -

وهناك معاجم وقوامي�س فقهية, واجتماعية, واقت�سادية....

نعحذج  ن ي عليجع
الكتب: التي ترتبط بمو�سوع البحث اأو بجزء منه وت�ستند في ماّدتها اإلى اأمهات الكتب.  .1
المو�س��وعات ودوائ��ر المع��ارف: تعتب��ر دوائر المعارف والمو�س��وعات خ��ّزان معلومات   .2
ومع��ارف ذات قيم��ة عالية؛ كما تك�س��ف للباحث عن م�س��ادر ومراجع كثيرة ذات �سلة 

قوّي��ة بمو�سوع��ه, وتعتبر من اأهّم الم�سادر والمراج��ع للباحثين على اختالفهم؛ لأّنها 

�سي��ن ت�سافرت جهودهم عل��ى اإخراجها. وهي كناي��ة عن اأبحاث  نت��اج علم��اء متخ�سّ

دقيقة, مخت�سرة اأو طويلة, موّثقة غالبًا بالم�سادر الأ�سلية والمراجع القّيمة.

وتق�سم اإلى ق�سمين:

مو�سوعات عاّمة, ت�سمل مختلف حقول العلم والفّن, مثل: اأ. 
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دائرة معارف القرن الع�سرين, محمد فريد وجدي )10 مجلدات(.  -

دائرة المعارف, لفوؤاد اأفرام الب�ستاني.   -

المو�سوعة العربية, لألبرت الريحاني وفريق من الأ�ساتذة.   -

دائرة المعارف, لبطر�س الب�ستاني )11 مجلدًا(.  -

�سة, تتناول علمًا واحدًا اأو فّنًا واحدًا, مثل: مو�سوعات متخ�سّ ب. 

المو�سوعة الفل�سفية المخت�سرة, نقلها عن الإنكليزية: فوؤاد كامل, جالل الع�سري,   -

عبد الر�سيد ال�سادق, راجعها: زكي نجيب محمود.

المو�سوعة الفل�سفية, عبد الرحمن بدوي )مجّلدان(.  -

دائ��رة المع��ارف الإ�س��المية, نقله��ا اإل��ى العربي��ة: محم��د ثاب��ت الفن��دي, اأحم��د   -

ال�سنتناوي, اإبراهيم زكي خور�سيد, وعبد الحميد يون�س )15 مجّلدًا(.

دائرة المعارف الإ�سالمية ال�سيعية, لح�سن الأمين )3 مجّلدات(.  -

الر�س��ائل الجامعي��ة: وهي كناية عن اأبح��اث اأكاديمية تعالج مو�سوعًا ما, لم يعالج من  ج. 

قبل, اأو ما زال يحتاج اإلى المعالجة اأو ي�ستحّقها. وتمّد الباحثين بالمعلومات المتعّلقة 

ل اإليها من �س��بقهم اإلى البحث في  بمو�سوع��ات اأبحاثهم, وتعّرفهم بالنتائج التي تو�سّ

تلك المو�سوعات. وهكذا, فالر�سائل تمّثل عن�سرًا هاّمًا من عنا�سر ا�ستمداد المعرفة 

للباحث, حيث تمّده بالكثير من المعلومات الدقيقة والهاّمة.

�سة: وهي التي ُتعنى بمو�سوعات م�س��ابهة لمو�سوع الباحث, الذي  المج��اّلت المتخ�سّ د. 

قد يجد فيها مقالت واأبحاث ذات قيمة عالية.

ل اإليه الباحثون  الدوريات: وهي مطبوعات ت�سدر في فترات منتظمة, وتن�سر اآخر ما تو�سّ ه�. 

في مختلف فروع العلم والمعرفة: علوم اإن�سانية, علوم دينية, علوم نظرية بحتة... 

وه��ي اأ�س��به ما تكون بك�ّس��اف للمعلومات والمعارف المطلوبة, وه��ي على نوعين: عاّمة 

ة تخت�ّس بمعالجة ميدان بحثي خا�ّس. تعالج مو�سوعات متنّوعة, وخا�سّ

الجرائ��د والمج��اّلت العاّمة: قد يعثر الباحث اأحيانًا ف��ي الجرائد, والمجالت العاّمة,  و. 

عل��ى مقال��ة مهّمة ذات �سلة بمو�سوعه اأو مقابلة مع مفّك��ر يتحّدث في المو�سوع الذي 

يعالجه.
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ي عّي؛ع اي عكتهحت يإل كتلانية
يمك��ن للباحث ا�س��تخدام الإنترنت في اإعداده للم�سادر والمراج��ع, وهناك اآليات عديدة 

يمك��ن للطال��ب اعتماده��ا في التع��ّرف اإل��ى الم�س��ادر والمراجع, ذكرن��ا بع�سها في الدر���س 

ال�ساد���س - فق��رة و�س��ائل التع��ّرف عل��ى الأدب النظ��ري لم�س��كلة البح��ث - ونعر���س في هذه 

الفقرة بع�س عنواين المواقع الإلكترونية المفيدة:

� /http://www free-ebooks net
� /http://www ebookbusiness org
� /http://bookboon com
� /http://www freebookspot es
� /http://vnuki org/library 
� http://libgen info/index php
� /http://www scribd com

�سة ببيع الكتب على الإنترنت, مثل: وهناك مواقع متخ�سّ

� www neelwafurat com
ويمك��ن للطال��ب اأن يقوم بتحميل بع�س الم�سادر والمراجع من المكتبات الإلكترونية على 

الروابط الآتية اأو غيرها:

/http://www narjes-library com   1
http://www almaaref org/books   2

https://www 4shared com   3
/http://moamenquraish blogspot com   4

/http://www al-mostafa com   5
/http://books rafed net   6

/http://shamela ws   7
/http://waqfeya com   8
/https://uqu edu sa   9

http://www hadaraweb com/news php   10
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ويمكن البحث عبر موقع غوغل )Google( �سمن الآلية الآتية: و�سع ا�سم المو�سوع بين 

.filetype:doc اأو filetype:pdf :عالمتي التن�سي�س ».......« بعد كتابة

وبا�س��تطاعة الطال��ب ف��ي بع���س المكتب��ات الرقمي��ة ق��راءة الكت��ب دون تحميله��ا, مث��ل: 

Google books وغيره.

وعن��د عث��ور الطالب عل��ى الم�سادر والمراجع ي�ستح�س��ن اأن يتّم و�سعها في جدول ي�س��ّهل 

لحقًا معرفة اأماكن تواجدها, مثل:

مالحظةرقم الهاتفمكان توّفرهدار الطباعةا�سم الموؤلفا�سم الكتاب

كيهية ي تهح ل  ع ي عصحدر اي عليجع 
م��ن اأكث��ر الخط��وات اأهّمي��ة ودّقة في �سل�س��لة مراح��ل كتابة البح��ث العلم��ي, كيفية تعامل 

الطال��ب والباح��ث مع الم�س��ادر والمراجع التي ي�س��تند اإليه��ا ويعتمد عليها ف��ي اإنجاز بحثه, 

ولكي يملك الطالب مهارة التعامل مع تلك الم�سادر والمراجع, ن�سع بين يديه خارطة طريق 

لذلك في عّدة نقاط: 

1.  عل��ى الطال��ب التفتي���س والتنقيب ع��ن اأّمهات الكت��ب والم�سادر والمراج��ع المرتبطة 

بمو�س��وع البح��ث, كخطوة من اأهّم خط��وات كتابة البحث العلم��ي. والعمل على اإعداد 

قائم��ة كبيرة م�س��بقة بالم�سادر والمراجع, من خالل ع��ّدة اآليات تحّدثنا عنها, وهذه 

الخطوة تخت�سر على الطالب تكرار الجهد المبذول بالمعالجة الوافية في كتب �سابقة 

للمو�سوع الذي اختاره, كما تمّده بالقدرة على المقارنة بين بحثه والدرا�سات الأخرى 

من حيث القيمة الم�سافة والجديد الذي قد يقّدمه في معالجة مو�سوع بحثه.

التفّح���س الأول��ي ال�س��ريع للم�س��ادر والمراج��ع, وت�سني��ف الم�س��ادر ح�س��ب الأولية   .2

والأهّمية, واختيار ما ينا�س��ب طبيعة بحثه بنحو يجعله اأكثر قيمة, فمثاًل على الطالب 

مهم��ا اأمك��ن اأن يبح��ث ف��ي الم�س��ادر قبل المراج��ع؛ فاإّن اعتم��اد الم�س��ادر اأولى من 

اعتماد المراجع, وعليه التنّبه اإلى ا�سم القيمة العلمية للموؤّلف الذي يكتب في مو�سوع 

بحث��ه, اأو النظ��ر اإل��ى القيم��ة التاريخي��ة للكتاب م��ن حيث قرب��ه اأو بع��ده الزماني عن 
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الح��دث, مو�سوع الدرا�س��ة... اأو ع��دم العتماد على الم�س��ادر والمراجع البعيدة عن 

بة مثاًل,  الدّقة والمو�سوعية والأمانة العلمية, لكون اأ�سحابها ذوي اأهواء وميول متع�سّ

اأو اأن تك��ون تل��ك الكت��ب ل تذك��ر م�سادره��ا ول توّث��ق ماّدته��ا, فال يعتّد به��ا من حيث 

القيمة العلمية...

عل��ى الطال��ب العتماد على الم�س��ادر المبا�س��رة دون الم�سادر الو�س��يطة, بمعنى اأّن   .3

مو�س��وع بحث��ه ل��و كان ع��ن ع�سم��ة النبي عن��د الإمامية الثن��ي ع�س��رية, فيعتمد على 

م�س��ادر علمائه��م في فهم نظرية الع�سمة عندهم, ل اأن يعتمد على م�سادر اأ�س��عرية 

اأو معتزلية اأو وّهابية مثاًل, وكذا العك�س.

بعد اختيار المنا�سب من الم�سادر والمراجع, يقوم الطالب بقراءة ا�ستطالعية �سريعة   .4

فيها, تهدف اإلى معرفة مواطن ا�ستخراج الأ�سئلة وال�ستفهامات ومعرفة روؤو�س اأقالم 

المح��اور وموا�س��ع القتبا�س��ات وغيره��ا م��ن المعلومات الت��ي ي�سلح اأن ت�س��ّكل نقاطًا 

للدرا�سة والمعالجة في البحث.

مطالعة وقراءة الم�سادر والمراجع ب�سكل معّمق ودقيق, والتقمي�س والقتبا�س منها.  .5

ي�ستح�سن اأن تكون القراءة والمراجعة با�ستخدام نف�س الم�سدر عند تعّدد طبعاته.   .6

كيهية ي تهح ل  ع ي عصحدر اي عليجع

2. تصثيف ي عصحدر اي عليجع.

4. ؛ليءة يستطالمية سليهة فيفح.

6. ملم تغييل ي ثلخ ي عهتعلة.

فحت ي كتب. 1. ي تهتيش اي تثقيب من أ و

3. يالمتعحد مدى ي عصحدر ي عهحشلة.

قة. 5.  طح هة ا؛ليءة  هعو
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تّثيق ي عصحدر اي عليجع
اإّن الحديث عن توثيق م�سادر ومراجع البحث ُينظر اإليه من زاويتين:

الأولى: فهر�س الم�سادر والمراجع المطبوع في اآخر البحث.  -

الثانية: قواعد التوثيق وكتابة المراجع في حوا�سي ف�سول واأق�سام البحث.  -

و�سنتعّر�س لحقًا للزواية الثانية, فنح�سر الحديث في هذا الدر�س عن الزاوية الأولى.

ينبغ��ي عل��ى الباحث جمع البيانات ال�س��املة وتدوينها عن كّل م�سدر ف��ي نهاية البحث, والتي 

ت�ستمل على ا�سم الموؤّلف )اأو الموؤّلفين( الكامل, وعنوان الم�سدر )الكتاب, المقالة, التقرير...(, 

وذك��ر الطبع��ة )ف��ي حالة وجود طبعة ثانية اأو اأكثر(, مكان الن�س��ر, والنا�س��ر, و�س��نة الن�س��ر. اأّما 

بالن�سبة للمقالت والدرا�سات, فيذكر عنوان المجّلة اأو الدورية, ثّم المجّلد والعدد وال�سنة. وفيما 

يلي نذكر اأهم �سروط وقواعد توثيق الم�سادر:

المدخ��ل الرئي���س لأّي م�س��در يوّثق هو ا�س��م الموؤلف, ويب��داأ بعائلت��ه, واإذا كان هناك    1

موؤّلفان, فيذكران معًا, اأّما في حالة وجود ثالثة موؤّلفين ف�ساعدًا, فيذكر ا�سم الموؤّلف 

الأول فقط, ثم ت�ساف عبارة )واآخرون( بين قو�سين. 

ترّتب الم�سادر والمراجع هجائيًا على اأ�سا���س ا�س��م العائلة مع اإهمال )األ( التعريف    2

في الترتيب لها.

في حالة عدم وجود ا�سم الموؤّلف فاإّن المدخل الرئي�س يكون ا�سم هيئة معنوية )وزارة,    3

موؤ�ّس�سة...(, وبذلك تكون هذه الهيئة هي المدخل.

يذكر ا�س��م الموؤّلف مجّردًا من الألقاب العلمية والمهنية... فتحذف كلمة مهند���س اأو    4

دكتور اأو اأ�ستاذ اأو معالي اأو ما �سابه ذلك.

يبداأ بذكر الم�سادر العربية, ثم الم�سادر الأجنبية.   5

الم�سادر الأجنبية ل تترجم, بل تذكر كما هي في لغتها الأم.   6

ي�سع المواقع الإلكترونية في نهاية فهر�س الم�سادر.   7

اإذا كان هن��اك مراج��ع متع��ّددة لموؤّل��ف واحد, تذكر عل��ى نحوين: اإّم��ا بتراتبية تاريخ    8

�سدورها, واإّما بتراتبية الأحرف الهجائية لعناوين الكتب.
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مثال:

عجمي, �سامر توفيق, عقوبة الطفل في التربية الإ�سالمية, 2015م.

يذكر ا�س��م الكتاب كما هو في عنوانه المطبوع ولي���س الم�س��هور, مثاًل ل يقال: و�س��ائل    9

ال�س��يعة, بل: تف�سيل و�س��ائل ال�سيعة اإلى تح�سيل م�س��ائل ال�سريعة... ول يقال: تف�سير 

المي��زان, ب��ل: المي��زان ف��ي تف�س��ير الق��راآن... ول يق��ال: تف�س��ير الفخر ال��رازي, بل: 

التف�سير الكبير اأو مفاتيح الغيب مثاًل... وهكذا.

ل يتّم اإغفال اأّي م�سدر في الفهر���س, وتو�سع كّل الم�سادر والمراجع )مو�س��وعات,    10

معاج��م, كت��ب, مق��الت, اأطروح��ات, مواق��ع اإلكتروني��ة...( التي ت��ّم العتم��اد عليها 

وال�ستناد اإليها في فهر�س الم�سادر والمراجع. 

ل يذكر في لئحة الم�سادر اأّي مرجع اأو م�سدر لم يرد ذكره في متن البحث.   11

مالحظ��ة: تختل��ف �س��روط التوثي��ق باخت��الف الموؤ�ّس�س��ات التربوية والتعليمي��ة؛ لذا على 

الطالب مراعاة �سروط الموؤ�ّس�سة التي ينت�سب اإليها.





أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس التاسع:

التقميش واالقتباس

يعرف كيفّية التقمي���س المنّظم, وت�سنيف الماّدة    1

المقّم�سة ورقيًا واإلكترونيًا.

ي�سرح اأنواع قراءة الم�سادر والمراجع.   2

والقتبا���س    3 الم�سمون��ي  القتبا���س  بي��ن  يف��ّرق 

الحرفي. 





 ح بّ ي تقعيش؟
. والتقمي�س جمع ما 

التقمي���س, من الَقْم���س, ويعني لغًة: »جمع ال�س��يء من ها هنا وهنا«)1)

.
(2(

يتفّرق على وجه الأر�س من فتات الأ�سياء

والمعن��ى ال�سطالحي ينا�س��به, وهو عبارة ع��ن جمع ماّدة البح��ث والمعلومات والبيانات 

ة, من خالل قراءة مختلف الم�سادر والمراجع المعتمدة لدرا�س��ة  ف��ي بطاق��ات وملّفات خا�سّ

الم�سكلة ومعالجة مو�سوع البحث.

إمليد ي هطح؛حت خي هيشحتا
بع��د اأن ي�س��ع الطال��ب مخّطط��ًا تف�سيلي��ًا اأولي��ًا بعنا�س��ر بحث��ه, علي��ه تح�سي��ر واإع��داد 

البطاق��ات الخا�س��ة التي �س��يقوم بتدوي��ن المعلومات والمالحظ��ات عليها عند الب��دء بعملية 

القراءة للم�سادر والمراجع المختلفة.

وفي هذا ال�سياق, ن�سير اإلى اأّن عملية التقمي�س تتّم من خالل اعتماد اإحدى طريقتين:

طلق ي تقعيش

ي تقعيش يإل كتلانا ي تقعيش ي ّر؛ا

ة  الأولى: التقمي���س الورقي: الذي يعتمد على تدوين المعلومات في بطاقات ورقية خا�سّ

)1)  ابن فار�س, معجم مقايي�س اللغة, ج 5, �س 27. 
الفراهيدي, العين, ج 5, �س 47.  (2(
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يت��ّم �س��راوؤها م��ن المكتب��ات, وا�س��تخدامها يوؤّم��ن للطال��ب �س��هولة جم��ع وتدوي��ن وت�سني��ف 

المعلومات لتي�سير الّطالع عليها.

ومن الأف�سل اأن يلجاأ الطالب اإلى ا�س��تعمال الملف المق�ّس��م اإلى اأق�س��ام, يماثل في العدد 

اأب��واب اأو ف�س��ول البحث المقّدم من قبله, مع اإ�سافة ق�س��م احتياطي لكتابة بع�س المعلومات 

الهاّمة فيه, حول مو�سوعه, والتي قد ت�ستدعي اإ�سافة ف�سل اآخر اإلى البحث.

ومن الم�ستح�سن تق�سيم البطاقات اإلى مجموعتين:

مجموع��ة البطاق��ات المتعّلق��ة بالمعلوم��ات المقّم�س��ة )المجّمع��ة( اأو المقتب�س��ة م��ن   .1

الم�سادر والمراجع المختلفة.

مجموع��ة البطاق��ات المتعّلق��ة بمالحظات��ه ال�س��خ�سية عل��ى المعلوم��ات المقّم�س��ة اأو   .2

المقتب�سة من الم�سادر المختلفة.

الثانية: التقمي�س الإلكتروني: حيث ل ي�ستخدم الطالب الطريقة التقليدية في التقمي�س, 

ب��ل يلج��اأ اإلى ا�س��تخدام برامج كمبيوتري��ة محّددة, مث��ل برنام��ج OneNote المتوّفر �سمن 

�س لحفظ المعلومات وتدوين المالحظات المختلفة,  Microsoft office, وهو برنامج مخ�سّ

 ,Notebooks المكتوبة اأو ال�سوتية, حيث يقّدم البرنامج اإمكانية اإن�ساء العديد من الدفاتر

وف��ي كّل دفتر يمكن اإن�س��اء اأق�س��ام عديدة باأق�س��ام فرعي��ة. ويتمّكن الباحث با�س��تخدامه من 

الو�سول الى المعلومات ب�سكل اأ�سرع.
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أنّيع ؛ليءة ي عصحدر اي عليجع
اأه��ّم خط��وة في التقمي���س هي الق��راءة والمطالعة, حيث يجّهز الطال��ب بطاقاته الخا�سة 

التي �سيجمع فيها ماّدة بحثه, ويبداأ بقراءة الم�سادر والمراجع بعد ا�ستكمال قوائمها.

والقراءة, �سواء اأكانت في البيت اأم في المكتبات العاّمة اأو اأّي مكان اآخر, تكون عادة على 

ثالثة اأنواع:

أنّيع ي قليءة

ي ثح ن: ي قليءة 
قة ي عتهعو

ي ثحنا: ي قليءة ي هحدية 
ية

و
ي عتأن

يألال: ي قليءة ي لليهة

1. القراءة السريعة:
وهي عبارة عن الّطالع على فهر�س الكتاب للتعّرف اإليه, واختيار المو�سوعات اأو الف�سول 

اأو الأبواب التي تتعّلق بمو�سوع البحث. وبعد تحديد المو�سوعات التي لها �سلة بالبحث, تبداأ 

مرحل��ة تفّح���س ه��ذه المو�سوعات ب�سورة �س��ريعة, لتحديد م��دى قيمتها؛ اإذ كثي��رًا ما تكون 

عناوين المو�سوعات جّذابة, ويكون محتواها لي�س له قيمة علمية, في�سار اإلى ا�ستبعادها من 

قائمة الم�سادر والمراجع.

2. القراءة العادية المتأّنية:
وهي الّطالع على المو�سوعات التي لها �سلة بالبحث, وفهم معانيها ومغازيها, والقتبا�س 

منها, وتدوين ذلك على البطاقات الخا�سة.

3. القراءة المتعّمقة الفاحصة:
وهي قراءة الم�سادر والمراجع المهّمة التي لها �سلة وثيقة ومبا�سرة بالبحث, قراءة نقدية 

دقيقة. وفي هذه المرحلة يفّكر القارئ مليًا فيما يقروؤه, فيحّلل ويرّكب ويقابل وي�ستنتج...
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ح في ذهن الباحث اأو الطالب, حقائق عن فكرة ما  وقد يحدث في هذه المرحلة اأن تتو�سّ

ونظرة خا�سة عنها, ت�سّكل جزءًا اأو ف�ساًل من بحثه, يرى من المنا�سب اأن يعالجها مبا�سرة, 

كي ل تغيب تفا�سيلها وراأيه الخا�س بها, عن ذهنه, اإذا ما تاأخر في ذلك؛ فال باأ�س في هذا, 

حتى ولو عّدل في راأيه لحقًا, بعد ا�ستكمال مراجعه.

شة كيهية تلاين ي عهدّ حت ي عقعو
عن��د الخو���س ف��ي مرحلة القراءة, يختار الطال��ب والباحث ما يراه منا�س��بًا من معلومات 

مفيدة للبحث, ويتعامل معها وفق الخطوات الآتية:

يدّون المعلومات على البطاقات الموّزعة وفق مو�سوعات البحث.   1

يكتب على راأ�س كل بطاقة ا�سم المو�سوع الذي تعود اإليه البطاقة.   2

يكتب ا�س��م الم�سادر والمراجع التي ا�ستخرج المعلومات اأو اقتب�س منها, مع الإ�سارة    3

اإلى الجزء ورقم ال�سفحة وتاريخ الطبع والمكان... فكثيرًا ما يغفل الباحث عن ذكر 

المرجع ورقم ال�سفحة, لن�س��غاله ال�س��ديد في البحث, مع حاجته الما�ّس��ة اإلى ذلك 

فيم��ا بع��د, فتك��ون النتيجة اأّنه �س��يعيد ب��ذل الجهد ف��ي البحث والفح���س للعثور على 

�ساّلته.

تنبيه: ي�ستح�سن اأن يكتب الطالب على وجه واحد من البطاقة, حتى يت�سّنى له تدوين اأّي 

معلومة اإ�سافية متعّلقة بم�سمون ما هو مدّون على البطاقة في الوجه الآخر منها.

ة به, تو�سع في  ��ل اأي�س��ًا, اأن ُيفرد الطالب لكّل كت��اب مجموعة من البطاقات الخا�سّ ويف�سّ

مغّلف كبير يكتب على ظهره: ا�سم الموؤّلف, وعنوان الكتاب, وطبعته, ومكان وتاريخ ن�سره.

شة طلق تلاين ي عهدّ حت ي عقعو
لتدوين المعلومات المقّم�سة على البطاقات, عّدة طرق:

القتبا�س الحرفي من الن�ّس.   1

القتبا�س الم�سموني من الن�ّس.   2

�سرح وتف�سير م�سمون الن�ّس, وتحليله, ومناق�سته بلغة الباحث.   3
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شة تصثيف ي عحدة ي عقعو
بعد اأن ي�س��تكمل الباحث قراءة كّل الم�سادر والمراجع المتعّلقة بمو�سوع بحثه, وينقل ما 

يريد نقله اإلى البطاقات الخا�سة بذلك, يبداأ من جديد بقراءة دقيقة ومتفّح�سة للبطاقات, 

م��ن اأج��ل تجميع البطاقات المت�س��ابهة في مو�سوعه��ا, وفرز بع�سها عن بع���س, بغية توزيعها 

��ح للباحث اأو  عل��ى اأب��واب الر�س��الة اأو ف�سوله��ا, اأو اأبوابه��ا وف�سوله��ا مع��ًا. وهذا الف��رز يو�سّ

للطال��ب مدى ق�سور اأو كفاي��ة المعلومات المجّمعة والالزمة لمو�سوعاته المبّوبة. وقد يحمله 

ذلك في حالة الق�سور, اإلى ا�ستكمال بحثه في مراجع اأخرى, اأو التخّلي عن بع�س الأبواب اأو 

الف�سول اأو المباحث.

ويمك��ن اأن نطل��ق عل��ى ه��ذه العملي��ة, ا�س��م الت�سني��ف؛ اأي ت�سني��ف المعلوم��ات بح�س��ب 

مو�سوعاتها, وتوزيعها على اأبواب الر�س��الة وف�سولها. ولذا, فاإّن المادة المجّمعة اأو المقّم�سة 

هي التي تحّدد في نهاية المطاف هيكلية البحث وم�ساره.

ط ي هان أا ي لسح ة
و

تهليل  خط
بعد الّطالع الدقيق على البطاقات, وتوزيعها على الأبواب والف�سول, قد يجد الطالب اأّنه 

م��ن ال�س��روري اإ�سافة بع�س الأب��واب اأو الف�سول اأو المباحث اإلى مو�سوع بحثه, اأو بالعك���س, 

ال�ستغناء عن بع�س الأبواب اأو الف�سول اأو المباحث, اأو التعديل في تبويب الأبواب اأو الف�سول, 

فيق��ّدم باب��ًا عل��ى باب وف�ساًل على اآخ��ر, اأو يوؤّخره. وفي هذه الحالة يجد نف�س��ه م�سطرًا اإلى 

اإجراء تعديل في مخّطط البحث اأو الر�سالة, وهذا ما يح�سل غالبًا مع الطالب الباحثين.

ومثل هذا التعديل قد يوؤّثر على ت�سمية البحث نف�سه اأو عنوانه, مّما ي�ستدعي اأخذ موافقة 

الأ�س��تاذ الم�س��رف عل��ى ذل��ك, واإج��راء عملي��ة التغيير ر�س��ميًا ف��ي اإدارة الكلية التي ينت�س��ب 

الطالب اإليها.

م��ع المالحظ��ة باأّن كّل تعديل, �س��واء في عن��وان البحث اأو مو�سوعات��ه الداخلية, يجب اأن 

يحظ��ى بقبول الأ�س��تاذ الم�س��رف, وال��ذي قد يعطي موافقت��ه على ذلك, ويرّحب ب��ه, اإذا كان 

التعديل منطقيًا ومو�سوعيًا نتيجة قراءات الطالب واجتهاده. 
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نعحذج اأشكحل بطح؛حت ي تقعيش

1. نموذج بطاقة بحثية للمحاضرات: 

عنوان المحا�سرة: ............................................. ا�سم المحا�سر: ...............................................

مكان المحا�سرة: ............................................. زمن وتاريخ المحا�سرة: ..................................

المو�سوع:

الن�س:

2. نموذج بطاقة جمع المعلومات من الكتاب:

ا�سم الموؤلف: ...................................................... عنوان الكتاب: ................................................. 

دار الن�سر: ............................... رقم الطبعة: ............................... بلد النا�سر: ...............................

تحقيق: ............................................................... ترجمة: ...............................................................

الجزء: ........................................ ال�سفحة: ............................... �سنة الن�سر: .............................. 

مو�سوع البطاقة:

3. نموذج بطاقة جمع المعلومات عن الدوريات: مجالت وصحف:

عنوان الدورية: .................................................. عنوان المو�سوع: ............................................... 

ا�سم الموؤلف: ...................................... رقم المجّلد )......( رقم العدد: ...................................... 

رقم ال�سفحات: ............................................. �سنة الن�سر وال�سنة: ............................................. 

مالحظة: من المنا�سب ترقيم البطاقات اأو ترميزها في زاوية البطاقة.
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يال؛تهحا
من الأمور المرتبطة ع�سويًا بالتقمي���س م�س��األة القتبا���س؛ ولذا نورده بعده مبا�س��رة, واإن 

كان حّق��ه التاأخي��ر ح�س��ب مراحل اإنج��از البحث اإلى حي��ن الحديث عن كتاب��ة البحث, ولتكن 

الم�ساألة من باب تقديم ما حّقه التاأخير.

ما هو االقتباس؟
القتبا�س لغًة من القب�س, اأي �سعلة من نار, ويقال قب�ست منه نارًا, اأي اأعطاني منه قب�سًا, 

 .
(1(

ويقال اقتب�ست من فالن علمًا, اأي ا�ستفدت منه

والمعن��ى ال�سطالح��ي منا�س��ب للمعن��ى اللغوي؛ لأّن القتبا���س عبارة عن �س��كل ا�س��تفادة 

الباح��ث م��ن الم�سادر والمراجع الت��ي يقروؤها بهدف تجميع المادة العلمية التي ي�س��تخدمها 

في بحثه.

�سين, والذين يعتبر  ويقوم القتبا���س على ال�ست�س��هاد ب��اآراء الباحثين الآخري��ن المتخ�سّ

لآرائهم قيمة علمية عالية من اأجل تدعيم وجهة النظر التي يعر�سها الباحث اأو يتبّناها.

والقتبا���س ن��وع من التفاعل مع وجهات نظ��ر الآخرين فما يتعّل��ق بالمو�سوع الذي يعالجه 

الباح��ث, وه��و اأم��ر طبيع��ي ف��ي الأبح��اث العلمي��ة والحق��ول المعرفي��ة المختلف��ة؛ لأّن طبيعة 

المعرفة الإن�سانية تراكمية تنمو وتتطّور من خالل تالقح الأفكار وا�ستفادة العلماء والباحثين 

بع�سه��م م��ن بع�سهم الآخر؛ فتوا�سل الجه��ود وترابطها في المجال البحثي ي��وؤّدي اإلى تعزيز 

المعرفة والعلم. بل يوؤّدي خلّو البحث من القتبا�س اإلى �سعف القيمة الأكاديمية والعلمّية له.

)1)  الجوهري, ال�سحاح, ج 3, �س 960.
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أنّيع يال؛تهحا

أنّيع يال؛تهحا

يال؛تهحا ي عضعّنا يال؛تهحا ي الفا

القتبا�س على نوعين:

اأوًل: القتبا�س الحرفي:

وهو عبارة عن ا�ستفادة الطالب حرفيًا من الم�سدر والمرجع, �سمن الخطوات الآتية:

اأن ينق��ل الن���سّ بدّق��ة واأمان��ة كم��ا ه��و مكتوب ف��ي متن الم�س��در المنقول عن��ه حرفًا   .1

بحرف, وب�سكل تاّم من دون تغيير اأو حذف في الأحرف والكلمات والكيفية.

اإّن  يو�س��ع الكالم المقتب���س حرفي��ًا بين ظفرين اأو عالم��ات التن�سي���س »...«, مثال:   .2

مو�سوع التربية هو الإن�س��ان, بجميع جوانبه واأبعاده. وهدف التربية -بالمعنى الأعّم- 

�سناعة هذا الإن�سان واإعداده للحياة الطّيبة«.

�س��ات التعليمي��ة, اإذا تع��ّدى القتبا���س حجم بع�س الأ�س��طر اإلى  ت�س��ترط بع���س الموؤ�سَّ  .3

�سفحة اأو اأكثر, اأن يو�سع ب�سورة ممّيزة, وذلك بحرف اأ�سغر من الحرف المعتمد في 

, وعلى �سطر جديد, على اأن ُيترك هام�س اأو ف�سحة من الفراغ بينه )اأي بين 
(1(

البحث

القتبا�س( وبين اآخر �سطر قبله واأول �سطر بعده؛ وكذلك هام�س من الفراغ على يمين 

و�سمال القتبا�س يكون اأو�سع مّما هو مّتبع في بقية البحث اأو الر�سالة.

ومن ناحية اأخرى, يجب اأن يكون الفراغ بين اأ�س��طر القتبا���س اأقّل مّما هو موجود بين 

الأ�سطر العادية في الن�ّس. 

)1)  ن�س��ير اإل��ى اأن �س��روط التخري��ج الفن��ي للن�سو�س المقتب�س��ة تختلف م��ن جامعة اإل��ى اأخرى, فبع���س الجامعات تعتمد 
اأ�سلوب ال�سولتين » « في تخريج كّل الن�سو�س المقتب�سة حرفيًا, وبع�سها يعتمد الأ�سلوب الثاني المذكور في المتن.
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ع��دم ت�سحي��ح الخطاأ ال��وارد في الن�ّس لفظًا اأو معنى. فقد يك��ون ثّمة خطاأ لفظي في   .4

, كاأن ينق��ل الباحث اآية اأو حديثًا م��ع اأخطاء اإمالئية اأو نحوية, فتكتب الآية كما  الن���سّ

وردت ف��ي الم�سدر م��ن دون ت�سحيح, اأو اأن يكون ثّمة خطاأ معنوي, كاأن يقول الموؤّلف 

وكّل قادٍر عالٍم, حيٌّ بال�سرورة«,  �ساحب الم�سدر: يقول الطو�س��ي )�س��يخ الطائفة(: 

وي�سير في الحا�سية اإلى اأّن الم�سدر هو تجريد العتقاد.

وهناك طريقتان لالإ�سارة اإلى الخطاأ: الأولى: و�سع عالمة )*( بعد الخطاأ الوارد في الن�ّس, 

والقي��ام بت�سحي��ح الخطاأ اللفظي اأو المعنوي في الحا�س��ية, ويقول في الحا�س��ية: ال�سحيح 

كذا. والثانية: و�سع كلمة )كذا( بعد الخطاأ الوارد في الن�س, وي�سّحح في الحا�سية.

اأن ل يخلط كالمه وتو�سيحاته و�س��روحاته في متن الن�ّس من دون الإ�س��ارة اإلى ذلك.   .5

واإذا ا�سط��ر الطال��ب اإل��ى اإ�ساف��ة كلم��ة اأو بع�س الكلمات ف��ي الن�ّس المقتب���س لربط 

ح لب�سًا في الن�ّس المقتب�س, كتو�سيح عودة  القتبا�س بما ي�سبقه من م�سامين اأو ليو�سّ

ال�سمي��ر اأو الفاع��ل اأو المفع��ول... ف��اإّن علي��ه اأن ي�سع ذلك بين قو�س��ين مركنين ]   [, 

وي�سطلح عليهما اأي�سًا المعقوفتين.

اإذا ا�سط��ر الطال��ب اإلى اأن يجتزىء من الن�ّس الذي يقتب�س��ه, كلم��ة اأو عبارة اأو فقرة   .6

ل يحتاجه��ا, فيمكنه ذلك, ب�س��رط اأن ي�سع ثالث نق��ط اأفقيه )...( في المو�سع الذي 

ا�س��تدّل علماوؤنا )كذا( على كراهة �س��وؤر الجاللة بحديث  تّم حذفه من الن�ّس, مثال: 

ه�س��ام ]بن �س��الم[, ودللته بّينة... وعلى كّل حال, ف�سعف الدللة منجبر باأحاديث ما 

 .
(1(

ل يوؤكل لحمه«

وي�سترط اأن ل يوؤّدي الحذف من الن�ّس اإلى الإخالل بالمعنى الذي يريده الموؤّلف وت�سويه الفكرة.

ثانياً: القتبا�س الم�سموني:

وه��و عب��ارة عن ا�س��تفادة الطالب م��ن م�سمون الن���سّ وروح معناه, وال�ست�س��هاد بالفكرة 

الواردة في الن�ّس بنحو غير حرفي, كاأن ي�س��تعين الباحث باأفكار واآراء عر�سها الم�سدر, ثّم 

الجواه��ري, محم��د ح�س��ن, جواهر الكالم في �س��رح �س��رائع الإ�س��الم, تحقيق وتعليق عبا���س القوجان��ي, طهران, دار   (1(
الكت��ب الإ�س��المية, 1365ه�.���س., ط 2, ج 1, ���س 372. قوله: علمائن��ا, ال�سحيح: علماوؤنا لأنه��ا فاعل مرفوع, فتكتب 

الهمزة على الواو.
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يقوم ب�سياغتها باأ�س��لوبه الخا�ّس ولغة جديدة من دون ت�سوي���س المعنى الذي يق�سده الكاتب 

الأ�سلي, فحينها ل يو�سع الكالم �سمن الظفرين اأو ال�سولتين » «, ويتّم الإ�سارة اإلى الم�سدر 

بعبارات مثل: اأنظر, راجع...  

شلاط يال؛تهحا ا؛ّيملع
ي�سترط اأن يكون القتبا�س من�سجمًا ومرتبطًا بالمعلومات والتحليالت التي تقّدمته اأو    1

�ستليه.

على الباحث اأن ل يقتب�س ن�سو�سًا طويلة جدًا, كاأن يتجاوز عددها 3 �سفحات مثاًل.   2

على الباحث اأن ل يكثر وي�سرف من القتبا�س, لأّنه يعتبر من دلئل الوهن في البحث؛    3

حي��ث تنطم���س معها �س��خ�سية الباحث وتغيب هوّيت��ه العلمية, في حي��ن اأّن المطلوب 

ف��ي البح��ث هو اإبراز موهبة الباحث وقدراته العلمي��ة. ولذا, ترف�س عادة الأبحاث اأو 

الر�سائل التي يكثر فيها اأ�سحابها من القتبا�سات ب�سورة غير ماألوفة.

نع��م, اإذا كانت الر�س��الة, كّله��ا اأو معظمها, تن�سّب تحديدًا على مناق�س��ة راأي محّدد 

لمفّكر معّين, كاأن تعالج الر�سالة مو�سوعًا في فكر ال�سيخ المفيد اأو الطو�سي اأو الإمام 

الخميني اأو ال�س��هيد ال�سدر... فعندها ينبغي اإيراد ن�ّس الراأي المراد ال�ست�س��هاد به 

وال�ستدلل عليه اأو مناق�سته, حتى ولو كان اأكثر من �سفحة.

ل بّد قبل القتبا���س اأو بعده -وفق ما تقت�سيه طبيعة ت�سل�س��ل الأفكار في البحث- من    4

وجود ب�سمة �سخ�سية للباحث بالتحليل وال�سرح والمناق�سة والنقد.

عل��ى الطال��ب التاأّكد من اأن �ساحب الكتاب الذي يقتب���س منه, لم يغّير راأيه في طبعة    5

جديدة  للكتاب, اأو فيما ن�سره من اأبحاث.

وعل��ى الطال��ب التنّب��ه اإلى اأّنه قد يعتمد على م�س��در اأو مرجع ذات قيمة عالية, ولكن    6

لو كان هذا الم�سدر اأو المرجع قد اقتب���س وا�س��تمّد معلوماته من مراجع معينة تحيل 

قارئه��ا اإلى م�سادرها, اأن يعود اإلى المراجع الأ�سلية لتحقيق المعلومات الم�س��تفادة 

من المراجع حال القتبا�س؛ اإذ يمكن اأن تكون هذه المراجع قد اأ�ساءت فهم المعلومات 

الواردة في الم�سادر الأ�سلية, اأو حّرفتها, اأو اأ�سافت اإليها, اأو اأنق�ست منها...  



117 ي تقعيش ايال؛تهحا

بين يال؛تهحا اي قلصثة
م��ن �س��رائط البحث العلم��ي الأمانة العلمية وحفظ الحقوق الفكري��ة لمن ُينَقل عنه, فعلى 

الطالب الإ�سارة في الحا�سية بنحو تف�سيلي اإلى الم�سدر والمرجع الذي تّمت ا�ستفادة الن�ّس 

منه؛ اأي عر�س ا�س��م الكتاب والموؤّلف ورقم ال�سفحة..., وبذلك يكون القتبا���س تبادًل علميًا 

م�س��روعًا بين الباحثين. اأّما اإذا اقتب���س الطالب اأو الباحث من ن�سو�س موؤّلفين اآخرين, ولم 

ي�س��ر ل م��ن قري��ب ول م��ن بعيد اإلى اأّنه ا�س��تفادها من م�س��ادر ومراجع اأخ��رى, فيعتبر ذلك 

قر�سنة و�س��رقة وانتحاًل, وهو مو�سع محا�سبة اأكاديمية, وفي بع�س الدول يكون المنتحل قيد 

المتابعة الق�سائية؛ لأّنه تعدى على حقوق الملكية الفكرية للكاتب. 

نع��م, الحقائ��ق المتع��ارف عليه��ا والمعلومات المت�س��المة التي ياأخذه��ا الطالب من بع�س 

الم�س��ادر ل تحت��اج اإل��ى توثي��ق وذك��ر الم�س��در اأو المرج��ع حوله��ا. مث��ل: �س��در المتاألهي��ن 

ال�سيرازي موؤ�ّس�س مدر�سة الحكمة المتعالية, اأر�سطو هو الوا�سع الأّول لعلم المنطق...





أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس العاشر:

كتابة البحث )1(

اإل��ى كيفي��ة ال�س��تفادة ال�سحيح��ة م��ن    1 يتع��ّرف 

الماّدة المقّم�سة خالل كتابة البحث.

يفهم قواعد اأ�سلوب الكتابة الناجح ويطّبقها.   2

يع��رف كيفي��ة التحّق��ق م��ن نج��اح اأ�س��لوب كتاب��ة    3

البحث. 





تعفيل
بعد اأن ي�س��تكمل الطالب كّل قراءاته المفيدة في الم�سادر والمراجع, ويقّم�س��ها اأو يجمعها 

ة بها, وينجز فرزها بح�سب المو�سوعات, ويوّزعها على الف�سول والأبواب  في البطاقات الخا�سّ

العائ��دة له��ا )التجمي��ع والت�سنيف(, تبداأ مرحلة جدي��دة من عمله, هي مرحل��ة البدء بكتابة 

ة للباحث المتفاعلة مع الماّدة المقّم�س��ة والمبّوبة, دورًا عظيم  البحث؛ وتلعب القدرات الخا�سّ

ال�ساأن في عملية اإبداع البحث, ينتج عنها التفاوت الكبير بين باحث واآخر, وبحث واآخر.

والطالب الباحث الحاذق الموهوب, المتذّوق لّلغة واأ�ساليبها وقواعدها, والمتمّر�س فيها, 

قًا. فكما اأّن  هو الذي يحّلق في ميدان بحثه, وين�س��ج من الماّدة المقّم�س��ة بين يديه, بحثًا خالَّ

ال�سائ��غ, ال��ذي يبدع من لآلئه عقدًا يخطف الأب�سار بجماله وبريقه, فكذلك الباحث المبدع 

ه��و ال��ذي يح�س��ن �سناعة البحث ويجي��ده ويحّقق النتائ��ج والأهداف المرجّوة, م��ع اأّن المواد 

الأولية والم�سادر م�ستركة بينه وبين الباحثين الآخرين.

ينتقحء ي عهدّ حت
تع��دُّ مرحل��ة انتقاء المعلوم��ات الالزمة من الماّدة المقّم�س��ة, من اأه��ّم المراحل واأكثرها 

دّقة في البحث العلمي, وعلى الطالب فيها اأن يح�سن الختيار, فينتقي المعلومات التي تتعّلق 

مبا�سرة بمو�سوع بحثه, وُيهمل غيرها لعدم لزومه. فينبغي للباحث اأن يتجّنب ال�ستطراد ما 

و�س��عه ذل��ك, كاإ�ساف��ة ف�سل اأو مبحث ل لزوم له, اأو مناق�س��ة ل �سرورة لها؛ لأّن ال�س��تطراد 

يحدث ا�سطرابًا في ذهن القارىء وتفّككًا في اأجزاء البحث.

 وق��د يج��د الطالب نف�س��ه في الكثير م��ن الأحيان في ماأزق الختي��ار, و�سعوبة التخّلي عن 

جزء ولو ي�س��ير من الماّدة المجّمعة, التي كّلفته جهدًا لي���س بالي�س��ير, فيعمد اإلى ح�س��رها في 
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ثنايا البحث, بطريقة اأو اأخرى, وعليه هنا اأن يعلم اأن الحفاظ على ما بذله من جهد ل يعني 

ح�س��و المعلوم��ات المجّمعة كيفما كان في البحث عن��د كتابته, بل عليه اأن يتنازل عن قدر من 

المعلوم��ات المجّمع��ة؛ لأّن التخّل��ي ع��ن بع���س م��ا يجمعه من م��اّدة, حا�سل حتمًا؛ وهو �س��يء 

طبيعي بالن�سبة اإلى كّل طالب باحث, فالمعلومات الزائدة قد توؤّدي اإلى اإيقاع الخلل في مجمل 

البحث, فُتفقده وحدته وتنا�سقه, وقد تجعله يتجاوز ال�سقف المطلوب.

وعليه عند وجود معلومات متمركزة حول محور واحد تّم ا�ستخراجها من اأكثر من م�سدر 

اأن يعم��د اإل��ى الأخ��ذ بالأه��ّم فالأق��ّل اأهّمي��ة, ويقّيم ذلك بح�س��ب طبيع��ة الم�س��در والموؤّلف 

وموثوقية المعلومات... اإلى اآخره من المعايير.

وعلي��ه اأن يخت��ار اأي�س��ًا المعلوم��ات المتجان�س��ة والمتنا�س��قة والت��ي تخل��و م��ن التعار���س 

والتناق�س والت�سارب فيما بينها. 

كتحبة ي هان
بع��د انته��اء الباح��ث من انتق��اء المعلوم��ات الالزمة يب��داأ بالخطوة الأخي��رة من خطوات 

اإعداد البحث العلمي, وهي كتابة البحث, حيث ي�سير الباحث  وفق الخطوات الآتية: 

كتحبة ي هان

6. ي عليجهة يألثيلة

3. كتحبا ي تهديق

ة 5. ي عليجهة يألا يو

ضة  2. كتحبة ي عهيو

4. صثع ي هفلا

1. كتحبة ي علّدة
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1. الم�سّودة:

.
(1(

ال�سحيفة اأو ال�سحائف تكتب اأّول كتابة, ثّم تنّقح وتحّرر وتبّي�س« هي 

وهي اأّول ما يبداأ الباحث به, ويبداأ بكتابة اأبواب بحثه وف�سوله, اأو مو�سوعاته, ويرجئ 

كتاب��ة المقّدمة والخاتمة حّت��ى النتهاء من كتابة الأبواب, واأّول ما يبداأ به من الأبواب 

الباب التمهيدي, وبعد اأن ينتهي من كتابة مو�سوعات البحث ينتقل اإلى كتابة الخاتمة 

فالمقّدمة.

2. التعليق:

ه, وما  ما يذكر في حا�س��ية الكتاب من �س��رح لبع�س ن�سّ وهو كتابة التعليقات, والتعليقة: 

.
(2(

يجري هذا المجرى«

.
(3(

ويراد بالحا�سية - هنا - اأ�سفل �سفحة الكتاب اأخذًا من حا�سية الثوب

3. المبّي�سة:

وهي ال�سورة النهائية اأو ال�سكل الأخير لكتابة البحث.

وفيه��ا ينته��ي الباح��ث م��ن كّل م�س��تلزمات البح��ث, مراعي��ًا قواع��د و�س��روط الكتاب��ة 

الناجحة التي �سنتناولها ب�سكل تف�سيلي �سمن الفقرات الالحقة. 

أاريق ي هان اكيهية يستخلي فح فا كتحبة ي هان
ي�ستح�س��ن من الطالب اأن يكتب على اأوراق م�س��ّطرة كبيرة الحجم, ذات هوام�س وا�سحة, 

واأن يترك فراغًا بين كّل �سطر و�سطر, واأّل يكتب اإّل على وجه واحد من الورقة, واأن يترك في 

اأ�سفلها ما يكفي لكتابة المراجع والتعليقات )الحوا�سي(.

واإذا ط��راأت لدي��ه معلوم��ة يريد اإ�سافتها, فباإمكانه اأن يفعل ذل��ك, اإّما على الفراغ القائم 

بين ال�س��طر والآخر, اإذا كان يكفي ذلك, واإما بو�سع عالمة )�س��هم(  يبداأ من المكان 

الذي يجب اأن تبداأ الزيادة عنده, ويمتّد اإلى نهاية ال�س��طر, كاإ�س��ارة اإلى اأّن الإ�سافة �س��تكون 

على ظهر ال�سفحة.

)1)  مجمع اللغة العربية بالقاهرة, المعجم الو�سيط, القاهرة, 1972م, ط2, ماّدة )�سود(.
)2)  م.ن, ماّدة )علق(.
)3)  راجع: الدر�س 15.
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واإذا كان هناك اأكثر من اإ�سافة, يمكن اأن ي�ساف اإلى ال�س��هم الأّول, رقم )1(, في�سبح:  

 )1(, واإلى الثاني رقم )2( في�سبح:  )2(, وهكذا دواليك.

واإذا تعّددت الإ�سافات بحيث ل يكفي ظهر الورقة ل�س��تيعابها كّلها, فيح�س��ن عندها اإلغاء 

الورق��ة واإع��ادة كتابته��ا م��ن جدي��د, واإدخ��ال الإ�سافات ب�س��ورة طبيعي��ة, ول �س��يما اأّن كثرة 

الإ�سافات تربك القراءة, وقد تجعلها متع�ّسرة.

واإذا كان��ت الإ�ساف��ة واحدة كبيرة, فيمكن كتابتها على ورقة م�س��تقّلة, ثم ي�سار اإلى قطع 

الورق��ة الأول��ى من الم��كان الذي يراد اإلحاق الإ�سافة به, حتى تبدو المعلومات مت�سل�س��لة, ثم 

تثبت الورقة الإ�سافية في المكان المراد, �س��واء بوا�س��طة ال�سمغ, اأو بوا�سطة ورق ل�سق على 

ظهر ال�سفحة.

م��ن هن��ا تبرز اأهّمية اّتباع الأ�س��لوب الجّيد وال�س��ليم ف��ي كتابة البحث, فاأ�س��لوب الكتابة هو 

ة بكّل باحث, اإن اأجاده الباحث, واتّبع قواعده ال�سحيحة حّقق نجاحًا في بحثه. الب�سمة الخا�سّ

؛ّيمل أسدّب ي كتحبة ي ثحجح
من اأهّم نقاط نجاح كتابة البحث من حيث الأ�سلوب, اأن يكون متمّيزًا بعّدة �سفات:

زيت أسدّب ي كتحبة  عيو

ي الن ة ي صاو ي ّضّح اي هلحطة

الو�سوح والب�ساطة؛ اأي اأن تكون الألفاظ وا�سحة في الدللة على المعنى, وخالية من    1

التعقيد والإبهام, فال ت�ستخدم الكلمات الغام�سة, اأو الم�ستركة لفظًا من دون قرينة, 

اأو المجمل��ة الت��ي تحتمل اأكث��ر من معنى, اأو الغريبة البعيدة عن الأن���س الذهني لأهل 

اللغة... وتدر�س هذه ال�سروط عادة في ما يعرف بعلم البيان.

ال�سّحة: اأي اأن يكون اللفظ مو�ساًل للمعنى ب�سكل �سحيح و�سليم اإلى ذهن المخاَطب, وخاليًا    2
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من الأخطاء اللفظية والمعنوية, مراعيًا قواعد الإمالء والنحو وال�سرف وعلم المعاني.

الح�س��ن: اأي اأن يك��ون ال��كالم عذبًا تتذّوقه البا�سرة وال�س��امعة بجم��ال عند قراءته,    3

مراعيًا �سروط علم البديع.

ول��ذا, عّب��ر عن العلوم الثالث��ة )البيان, المعاني, البديع( التي يدر���س كّل واحد منها 

اأح��د تل��ك ال�سف��ات والخ�سائ���س بعل��م البالغ��ة؛ لأّن معن��ى البالغ��ة ف��ي اللغ��ة هو 

الو�س��ول والنته��اء, وف��ي التعبير ال�س��فهي اأو الكتبي معنى البالغة و�س��ول القول اإلى 

غايته في و�سوح الدللة وُح�سن المعنى وجودته و�سّحته و�سالمته. وقد ورد عن الإمام 

 .
عل��ي Q, اأّن��ه ق��ال: »البالغ��ة م��ا �س��ُهل عل��ى المنطق وخ��فَّ عل��ى الفطن��ة«)1)

وعنه Q: »ثالثة فيهّن البالغة: التقّرب من معنى الُبغية، والتبّعد عن ح�سو 

.
الكالم، والدللة بالقليل على الكثير«)2)

وعن الإمام جعفر ال�سادق Q, قال: »لي�س��ت البالغة بحّدة الل�س��ان، ول بكثرة 

.
الهذيان، ولكّنها اإ�سابة المعنى وق�سد الحّجة«)3)

التما�س��ك والترابط المنطقي والت�سل�س��ل الهند�س��ي بين العبارات والفقرات: وبعبارة    4

اأخ��رى: الألفاظ قوالب ت�سّب فيها المعاني والأفكار, وكما اأّن لالأفكار قوانين لتعّقلها 

واإدراك العالق��ات القائم��ة بينها, لتجّنب الوقوع في الخط��اأ والزلل, فكذلك لالألفاظ 

��ة م��ن حي��ث هي األف��اظ, ومن حي��ث دللتها عل��ى معاٍن مح��ّددة. وهذه  قواني��ن خا�سّ

القوانين تحكمها علوم قواعد اللغة العربية كما يحكم الأفكار علم المنطق.

وحتى ُتدرك بو�سوح العالقات القائمة بين الأفكار والألفاظ, ل بّد للباحث اأن ي�ستخدم 

اأ�س��لوبًا علميًا دقيقًا, وا�سحًا ب�س��يطًا, ل لب���س فيه ول غمو�س, ول تكرار, ول اإطناب مخّل, 

ول اإ�س��هاب مم��ّل, �س��واء كان ذل��ك في الألف��اظ اأو في الأف��كار؛ فقد تكون الأفكار م�سّو�س��ة 

م�سطرب��ة, ل تما�س��ك فيه��ا ول و�س��وح, ويكون التعبير عنه��ا, مفّككًا, م�سطرب��ًا, غام�سًا. 

��ر عنها باأ�س��لوٍب غام�س,  واأحيان��ًا ق��د تك��ون الأف��كار وا�سحة في ذه��ن الباح��ث, لكّنه ُيعبِّ

)1)  الآمدي, غرر الحكم, ح1881.
)2)  الحراني, تحف العقول, �س 317.

)3)  م.ن., �س 312.
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ومفّكك؛ لعدم قدرته اللغوية على التعبير عن اأفكاره ب�سورة �سحيحة و�س��ليمة؛ فالأ�س��لوب 

الُمتّبع في البحوث كافة �س��واء كانت فل�س��فية, اأو اأدبية, اأو تاريخية, اأو فقهية... يوؤّدي اإلى 

اإنجاح اأو اإف�سال البحث.

تّصيحت حّل أسدّب ي كتحبة ي ثحجح
يمكن اأن نوجز اأهّم التو�سيات الم�ساعدة في تحقيق اأ�سلوب ناجح بالآتي:

اللتزام بخّطة البحث والعناوين المقّرر عالجها, دون الخروج عنها مطلقًا.  .1

عدم تكرار الأفكار الواردة, ولو باأ�سلوب اآخر, اإّل لدواٍع تو�سيحية.  .2

عدم اإغفال اأّي نقطة من المقّرر مناق�ستها والحديث عنها.  .3

اعتماد الجمل الق�سيرة, وتحا�سي الف�سل الطويل بين الفعل والفاعل, اأو بين المبتداأ   .4

وخبره.

البتع��اد ع��ن الألف��اظ ال�سعب��ة اأو الغريبة, واعتماد الكلمات ال�س��هلة والب�س��يطة, دون   .5

اللجوء اإلى الكلمات ال�سطحية.

التزام قواعد اللغة العربية ال�سحيحة, و�سوابط الإمالء.  .6

تجنب ا�س��تخدام �سمير المتكّلم ما اأمكن, اأو ا�س��تخدام عّدة �سمائر ب�س��كل م�سطرب   .7

بما ين�ّسف تنا�سق الن�ّس ووحدته.

ق  ن نلحح أسدّب كتحبة ي هان 
و

كيهية ي تاق
يمكن للتحّقق من نجاح اأ�سلوب كتابة البحث طرح الت�ساوؤلت الم�ساعدة الآتية:

ه��ل الجم��ل طويلة ج��ّدًا اأم ق�سيرة؟ وهل هناك ا�س��تطراد اأم اإيج��از؟ واأّي منهما    1

المفيد اأو المخّل من حيث اإي�سال المعنى المراد؟

ه��ل الجم��ل ب�س��يطة ووا�سح��ة في الدلل��ة عل��ى المعن��ى اأم اأّنها مبهم��ة وغام�سة    2

ومعّقدة؟

هل ترتبط الجمل ع�سويًا داخل الفقرة الواحدة بنحو متنا�سق ومن�سجم؟    3

هل ترتبط الفقرات فيما بينها بنحو ي�سعر بوحدة الن�ّس وان�سجامه؟   4

حة, اأم اأّنه��ا قا�سرة عن  ه��ل الفق��رة كافي��ة في عر���س التفا�سيل والأمثل��ة المو�سّ   5
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بيان المراد؟

هل تحوي كّل فقرة على فكرة جديدة, اأم اأّنها مكررة؟   6

ه��ل ا�س��تخدمت بع�س العب��ارات اأو الم�سطلحات اأو الكلمات ب�س��كل ممّل يتعار�س    7

مع �سرورة التجديد والتنويع في الأ�سلوب؟

هل الأ�سلوب الم�ستخدم �سردي اأو حواري اأو بطريقة ترقيم الأفكار؟    8

هل الزمن الم�ستخدم في الأفعال, من ما�ٍس اأو م�سارع, منا�سب للكتابة؟   9

هل المبتداأ والخبر متنا�سقان اإعرابيًا من ناحية الرفع؟   10

هل ال�سمائر التي ت�سير اإلى اأ�سخا�س اأو اأحداث وا�سحة؟   11

هل ال�سفات منا�سبة لمو�سوفاتها من حيث العدد والنوع؟   12

و�ستاأتي الأجوبة عن بع�س هذه الأ�سئلة في الدر�س الالحق.





أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس الحادي عشر:

كتابة البحث )2(

يراع��ي قواع��د اللغ��ة العربي��ة في �سياغ��ة البحث    1

وح�سن اختيار العبارات والربط ال�سحيح بينها.

ينّظ��م اأف��كار البح��ث وم�سامين��ه وف��ق الترتي��ب    2

المت�سل�سل والمنطقي للفقر.

يلتزم بقواعد الترقيم ال�سحيح.   3





تعفيل
اأ�سرنا في الدر�س ال�سابق اإلى بع�س القواعد المتعّلقة بالكتابة الناجحة, ونتابع بيان بع�س 

القواعد ب�س��كل اأو�سح. وقبل ذلك, ننّبه الطالب اإلى اأّن اأقرب الطرق اإلى ا�س��تعمال الأ�س��لوب 

الناج��ح يتحّق��ق من خالل مداومة الطالب على مطالعة الكتب التي ُي�س��هد لكّتابها باأ�س��لوبهم 

البالغي والح�سن وال�سحيح, وتذّوق اأ�ساليبهم, والتمّر�س على الكتابة وال�سياغة... 

ُحلن يثتيحر يأل هحظ
من اأهّم قواعد اأ�سلوب الكتابة الناجحة ح�سن اختيار الألفاظ, ويتّم ذلك من خالل اّتباع 

عّدة  تو�سيات:

انتق��اء الألف��اظ والكلم��ات والم�سطلحات المنا�س��بة لن��وع البحث وطبيعت��ه؛ اأي الألفاظ التي    1

ت�ستعمل عادة في اللغة العلمية لميدان البحث الذي يكتب الباحث عنه.

اختيار الألفاظ التي تعّبر مبا�سرة عن المعنى المق�سود ب�سكل مخت�سر ووا�سح.    2

الإ�سارة اإلى المعنى ال�سريح المق�سود من اللفظ عند تعّدد معاني اللفظ الواحد.   3

البتع��اد ع��ن الألفاظ الغريب��ة والغام�سة والتي ل ي�ستاأن�س��ها المخاَطب؛ لأّنه��ا توؤّدي اإلى    4

تعقيد المعنى وعدم فهمه.

وباخت�سار: اللفظ ج�سم روحه المعنى. وارتباط اللفظ بالمعنى كارتباط الج�سم بالروح, وللدقة 

في اختيار الألفاظ, والتنا�سق فيما بينها, �ساأن بالغ في عملية التاأثير على القارئين وال�سامعين.

والتنا�س��ق بي��ن الألف��اظ يح�سل عندم��ا يحتّل كّل لفظ مكانه المنا�س��ب ف��ي الجملة, التي 

تقوم بتاأدية وظيفتها التعبيرية عن المعنى المراد اأو الفكرة المق�سودة.
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حلن يثتيحر ي ههحريت اي لبط ي صايح بيثفح
وعلى الطالب اأن يراعي في العبارات والجمل ال�سروط الآتية:

اأن تك��ون العب��ارات ف��ي الكتابة العلمي��ة على قدر المعان��ي بدون زي��ادة اأو نق�سان؛ اأي    1

اعتم��اد الجم��ل الق�سيرة مهم��ا اأمكن, فما يمكن التعبير عن��ه بكلمات معدودات يجب 

اأّل يتجاوزها اإلى اأكثر من ذلك, واإل ُعّد لغوًا وح�سوًا م�سيئًا اإلى المعنى.

م بين الجمل ي�س��اعد عل��ى تو�سيح  اأن ُيح�س��ن الرب��ط بي��ن الجم��ل؛ لأّن الرب��ط المنظَّ   2

الأفكار واإي�سالها اإلى القارىء. 

اأن يبتعد عن الجمل الإن�سائية وزخرفة الألفاظ, التي ل معنى لها �سوى زخرفة الأ�سلوب    3

من دون فائدة علمية.

4   اأن يتجّنب تكرار العبارات في بيان م�سمون الفكرة. 

اأن يتجّنب ا�ستخدام العبارات الم�سيئة, والتي تحتوي على التهّكم وال�سخرية من بع�س الآراء.    5

يالبتهحد من ي ههحريت ي تا ؛ل تّحا بح غلار ايإلملحب
يلجاأ بع�س الطالب للتعبير عن اآرائهم اإلى ا�ستعمال �سيغة المفرد للمتكّلم, التي قد تظهر 

فيها مظاهر القّوة والعتداد بالنف�س, مثال ذلك: واأنا اأرى, اأّما اأنا فاأرى, وراأيي اأنا, اأّما الراأي 

الذي اأراه, اأّما اأنا فاأعتقد, اأّما اأنا فاأظّن...

ويلجاأ بع�س اآخر من الطالب اإلى ا�ستعمال �سيغة الجمع للمتكلم, في بحوثهم, ظنًا منهم 

اأّن ف��ي ذل��ك تخفيفًا لمظاهر الإعجاب والعتداد والثقة بالنف���س, مثل: ونحن نرى, اأّما نحن 

فنرى, ونحن نظّن, ونحن نميل, ونحن نعتقد, ونحن ل نوافق... 

لكن, ُين�سح الطالب بتجنب ا�ستعمال ال�سمائر بنوعيها: �سمائر المتكلم و�سمائر الجمع, 

وال�ستعا�سة عنها باأ�ساليب علمية مجردة من كّل مظاهر الغرور اأو العتداد بالنف�س, واأح�سن 

وقعًا على القارىء, مثل:

)يمك��ن القول(, )يبدو اأن(, )ويظه��ر اأّن(, )ولعّل الراأي الأقرب اإلى ال�سواب(, )يّت�سح 

مّم��ا �س��بق ذك��ره(, )بي��د اأّن ال��راأي الغال��ب(, )علم��ًا ب��اأّن(, )عل��ى اأّن(, )م��ع العلم ب��اأّن(, 

)ول��ذا(, )وله��ذا(, )وهك��ذا(, )بْي��َد اأّن(, )ف�س��اًل ع��ن اأّن(, )ولك��ّن(, )وبالإ�سافة اإلى(, 
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)وم��ن ناحي��ة اأخ��رى(, )مع المالحظ��ة باأّن(, )مع الإ�س��ارة اإل��ى اأّن(, )والجدي��ر بالذكر(, 

ل(...  )ومن الم�ستح�سن(, )وي�ستح�سن(, )ويف�سّ

تشكيل يآليحت ي قلآنية ابهض يأل هحظ 
على الطالب اأن ي�سّكل الآيات القراآنية كما وردت تمامًا, وذلك لتي�سيير قراءتها. كما ي�ستح�سن 

منه ت�سكيل الكلمات النادرة ال�ستعمال, وكذلك الألفاظ التي يمكن اأن يلتب�س لفظها على القارىء, 

اأو بالأحرى ت�سكيل الحرف الذي يجعل قراءتها اأي�سر, بو�سع �سّدة اأو ك�سرة اأو �سّمة عليه... 

مثال على ذلك:

من كَذب عليَّ متعّمدًا فليتبّواأ مقعده من النار«.  -

�سْرُع َمْن َقْبَلنا«.  -

ث عن ر�سول اهلل اإذ لم يكن ُيكذب عليه...«. اإنا كّنا نحدِّ  -

 ... , وُيردُّ ن. وَيردُّ ز. يكون, يكوِّ يجوز, يجوِّ  -

عة
و

ب ي تل يل مدى يآلريء ي علد
و
تلث

على الباحث األ يغرق نف�س��ه في ال�س��تدلل على الآراء البديهية ووجهات النظر الم�س��ّلمة 

والتي تلقى عموم العتراف ب�سحتها ول خالف عليها؛ لأّن ذلك من قبيل تح�سيل الحا�سل. 

وعليه األ يقحم نف�س��ه في ت�س��ليط ال�سوء على بع�س الم�س��ائل اأو الم�سكالت التي يمكن اأن 

تفتح عليه بابًا وا�سعًا من النقا�س والجدل الذي ل طائلة منه.

اأّما في حال ال�سرورة للمناق�س��ة والجدال, فعلي��ه اللتزام باآداب البحث والمناظرة, التي 

تحّتم عليه التوا�سع العلمي واحترام اآراء الغير, وعدم ال�ستخفاف بها, واإن كانت �سادرة عن 

باحث مبتدىء اأو غير م�سهور.

ي تلتيب ي عتلدلل اي عثطقا  دهقل
الفق��رة كناي��ة عن مجموعة من الجم��ل المترابطة فيما بينها لإبراز فك��رة ما, اأو لإي�ساح 

حقيق��ة م��ا. وه��ي توؤّل��ف مع غيره��ا من الفق��رات, بحثًا ف��ي ف�س��ل, اأو ف�ساًل في ب��اب. ومن 

الم�ستح�س��ن اأّل تط��ول الفقرة كثي��رًا, واأن يكون طولها مقبوًل. وي�س��ترط في ترتيب الفقرات, 
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الت�سل�سل المنطقي فيما بينها, بحيث تكون ال�سلة بينها �سلة جوهرية ع�سوية, كّل منها تنبثق 

عن الأخرى, بحيث اإذا قطعت اأو بترت اإحداها, �ساع المعنى العاّم منها, وح�سل الت�سّتت في 

ذهن القارئ. وباخت�سار, ينبغي اأن تكون الفقرات متما�سكة مترابطة في ج�سد واحد.

وبم��ا اأّن كّل فق��رة تعّب��ر ع��ن فك��رة, فيج��ب البدء على �س��طر جدي��د عند بداي��ة كّل فقرة 

وُي�ستح�س��ن ت��رك ج��زء اأو ف�س��حة من الف��راغ, بين كّل فقرة واأخرى, اأو�س��ع حجم��ًا من الفراغ 

الكائن بين ال�سطرين العاديين, كما هو الحال في هذا الكتاب.

ُحلن تقليم ي هثحاين  أا تهليهفح
ق��د ي�سط��ر الطال��ب اإلى اأن يق�ّس��م عنوانًا رئي�س��ًا اإلى اأق�س��ام, وهذه الأق�س��ام اإلى اأق�س��ام 

اأخرى, اأو اأبحاث, وهكذا... وفي هذه الحال, فاإّن عليه اأن يجعل بداية �سطور الأق�سام الأولى, 

داخلة قلياًل عن بداية �س��طور الأ�سل, واأن يجعل بداية �س��طور الأق�سام »الثانية«, داخلة قلياًل 

عن بداية �سطور الأق�سام الأولى.

مثال على ذلك:

حديث الآحاد: وهو يق�سم اإلى ق�سمين:

حديث الآحاد الم�سهور.  .1

حديث الآحاد غير الم�سهور, وهو ينق�سم اإلى ثالثة اأق�سام:  .2

الحديث ال�سحيح. اأ. 

الحديث الح�سن. ب. 

الحديث ال�سعيف, وهو على اأنواع كثيرة, منها: ج. 

الحديث المر�سل.  -

الحديث الم�سطرب.  -

الحديث المنقطع اأو المقطوع.  -

الحديث ال�ساّذ.  -

الحديث المع�سل.  -

الحديث المنكر.  -
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يال تزيم بقّيمل ي تل؛يم ي صايح
هناك ثالثة اأ�ساليب يمكن للباحث اّتباع اأحدها في عملية الترقيم في المتن وال�سند, هي:

1. الترقيم المستقّل لكّل صفحة:
ويكون بو�سع الطالب اأرقامًا مت�سل�س��لة مت�س��ابهة: )1( )2( )3( )4( )5(... في كّل من 

المتن والحا�سية اأو ال�سند, وذلك لكّل �سفحة من �سفحات الر�سالة اأو البحث, بحيث يت�ساوى 

عدد الأرقام المطلوب توثيقها في المتن, مع عدد الأرقام الموّثقة فعاًل في ال�سند اأو الحا�سية.

ويف�س��ل ع��ادة بين المتن والحا�س��ية وال�س��ند, بخ��ّط اأفقي, وبف�س��حة من الف��راغ, لتمييز 

اأحدهم��ا م��ن الآخ��ر. م��ع الإ�س��ارة اإل��ى اأّنه يج��ب اأن يو�س��ع الترقيم ف��ي المتن, بين قو�س��ين 

 في مكان اأعلى قلياًل من كلمات الن�ّس اأو ال�سطر, كما يجب اأن يو�سع كل �سند اأو 
) (

�سغيرين 

مرجع, بين قو�س��ين ) (, وعلى �س��طر م�س��تقّل في الحا�سية, واأن تكون الأ�سانيد مرّتبة بع�سها 

تحت بع�س ب�سورة تاّمة.

��ل ا�س��تعمال ه��ذا الأ�س��لوب, ال��ذي ت�س��تقّل في��ه كّل �سفحة م��ن �سفح��ات البحث اأو  ويف�سّ

الر�سالة, باأرقامها ومراجعها؛ لأّن القارىء يتعّرف فيه مبا�سرة وب�سهولة اإلى مرجع المعلومة 

اأو الفكرة الم�ساقة في المتن.

2. الترقيم الفصلي:
ويكون بو�سع الطالب اأرقامًا مت�سل�سلة لكّل ف�سل من ف�سول البحث اأو الر�سالة على حدة, 

بحي��ث يب��داأ الترقي��م في المت��ن من بداية الف�سل اإلى نهايته. ويو�سع في �س��ند اأو حا�س��ية كّل 

�سفح��ة, المراج��ع العائ��دة له��ا, اأو تو�سع الحوا�س��ي كّلها بالت�سل�س��ل, بعد نهاي��ة الف�سل, في 

�سفحة اأو �سفحات م�ستقّلة.

3. الترقيم التاّم:
ويكون بو�سع الطالب اأرقامًا مت�سل�س��لة لكامل البحث, يبداأ معه الترقيم مع بداية البحث, 

وينته��ي بانتهائ��ه. ويو�س��ع في حا�س��ية كّل �سفح��ة, ما يتعلق به��ا من مراجع لزم��ة, اأو تو�سع 

الحوا�سي كّلها مت�سل�سلة في نهاية البحث.
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؛ّيمل ي تل؛يم 

ي تل؛يم ي تحمو  ي تل؛يم ي هصدا 
 

و
  كل

و
ي تل؛يم ي علتقل

صهاة

ُحلن يال؛تهحا
ق��د يج��د الطالب نف�س��ه , للتدليل على راأيه , م�سطرًا لال�ست�س��هاد بم�س��در اأو مرجع هاّم 

موث��وق ب��ه, وف��ي ه��ذه الحالة علي��ه مراعاة �س��روط القتبا���س التي تق��ّدم بحثها في  الدر���س 

العا�سر. 



أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس الثاني عشر:

 كتابة البحث )3( 

عالمات الوقف

يع��رف عالم��ات الوقف واأهمّيتها ف��ي فهم الن�ّس    1

وقراءته.

يتق��ن ا�س��تخدام عالم��ات الوق��ف ف��ي الموا�س��ع    2

المنا�سبة و�سبطها.

ًا يطّبق فيه جميع عالمات الوقف.   3 يكتب ن�سّ





حلن يستخليم مال حت ي ّ؛ف
م��ن �س��روط البح��ث الناج��ح التف��ات الباح��ث لعالم��ات الوق��ف وح�س��ن ا�س��تخدامها في 

الموا�س��ع المنا�س��بة؛ ل��ذا كان ل بدَّ لنا اأن نتعّرف اإلى ماهية عالم��ات الوقف وعددها وكيفية 

ا�ستخدامها في كتابة البحث العلمي.

ة مال حت ي ّ؛ف  حبيو
عالم��ات الوق��ف كناي��ة عن رموز ا�سطلح علم��اء اللغة عليها, تو�سع بي��ن اأجزاء الكالم اأو 

الجمل والكلمات, لتي�سير عملية القراءة والفهم على القارىء.

ويمكن تعدادها على ال�سكل الآتي:

.النقطة اأو الوقفة

,الف�سلة اأو الفا�سلة اأو الفارزة

؛الف�سلة المنقوطة اأو الفا�سلة المنقوطة اأو القاطعة

:النقطتان العموديتان

...النقط الأفقية الثالث اأو عالمة الحذف

-ال�سرطة اأو الو�سلة

/ال�سرطة اأو الو�سلة المائلة

-     -ال�سرطتان

»     «ال�سولتان المزدوجتان, اأو عالمة التن�سي�س

)     (القو�سان اأو الهاللن

]     [القو�سان المركنان اأو المعقوفتان
؟عالمة ال�ستفهام

!عالمة النفعال اأو التاأثير
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ة مال حت ي ّ؛ف أبعيو
كثي��رًا م��ا يتوّقف فه��م الن�ّس وقراءت��ه قراءة �سحيح��ة, على عالمات الوق��ف, التي تقوم 

باأداة الربط بين اأجزائه, وتبّين اأماكن الف�سل والو�سل فيه.

وكما اأّن المعنى ي�سطرب ويختلف اإذا اأ�سيء الر�سم الإمالئي للكلمة, فكذلك الحال, فيما 

اإذا اأ�سيء ا�ستعمال اإحدى عالمات الوقف, اأو ُو�سعت اإحداها مكان الأخرى.

ول��ذا, فاإّن على الطالب اأن ُيح�س��ن ا�س��تخدام عالم��ات الوقف في بحثه اأو ر�س��الته, وفاقًا 

لالأ�سول التي �س��نبّينها لحقًا. والطالب الذي ل يقوم بذلك خير قيام, يتعّر�س للنقد. وغالبًا 

ما ُترّد الر�سائل الخالية تمامًا من عالمات الوقف, اأو التي ت�سيء ا�ستخدامها اإ�ساءة فادحة.

ي ثقطة أا ي ّ؛هة خ.ا
وهي تو�سع:

بعد انتهاء الجملة الخبرية المفيدة, اأو الكالم الذي تّم معناه, لتلفت نظرنا اإلى ابتداء   1

.
(1(

جملة جديدة اأو كالم جديد, مثال على ذلك: راأ�ُس كلِّ خطيئٍة حّب الدنيا

بعد بيانات الن�سر المتعّلقة بالكتاب وال�سفحة المقتب�س منها, مثال على ذلك:  2

ف�س��ل اهلل, مه��دي, اآراء نقدية في م�س��كالت الدين والفل�س��فة والمنط��ق, بيروت, دار 

الأندل�س, 1981, �س 203.

ي هصدة أا ي هحصدة خاا
وهي ت�ستعمل لف�سل بع�س الجمل عن بع�س, التي يتكّون من مجموعها, كالم تاّم المعنى, 

في مو�سوع معّين, فيقف القارىء عندها وقفة وجيزة.

وتو�سع في الأحوال الآتية:

ا���س م��ن اهلل المتوا�سعون, كذلك   1 بع��د ا�س��م المنادى: مثل: يا داوود, كما اأنَّ اأقرب النَّ

.
(2(

اأبعد من اهلل المتكّبرون

3   .
(3(

ا�س من نف�سه, ُر�سَي به حكمًا لغيره بين الجملة ال�سرطية وجوابها, مثل: من اأن�سف النَّ

)1)  ال�سيخ الكليني, الكافي, ج 2, �س 495.
)2)  م.ن., �س 399.
)3)  م.ن., �س 411.
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بي��ن الجم��ل المتعاطف��ة المرتبط��ة بالمعنى في الفق��رة الواحدة, مث��ل: اإنَّ اهلل تبارك   4

وتعال��ى جع��ل ل��كّل اأهل بيٍت حجًة يحتجُّ بها على اأهل بيته ف��ي القيامة, فُيقال لهم: األم 

ت��َروا فالن��ًا فيك��م, األم ت��َروا َهدَيُه فيكم, األم ت��َروا �سالته فيكم, األم ت��َروا دينه, فهاّل 

.
(1(

ًة عليهم يوم القيامة اقتديتم به, فيكون حجَّ

بي��ن الكلم��ات المتعاطفة في الجملة الواحدة اأو الفقرة الواحدة, مثل: اإنَّما �س��يعة عليًّ   5

.
(2(

ُة على وجوههم الحلماء, العلماء, الُذُبل ال�سفاه, ُتعرف الرهبانيَّ

6  .
(3(

بعد الق�سم, مثل: واهلل, لو علم اأبو ذّر ما في قلب �سلمان لقتله

بعد الإجابة ب�ِ نعم اأو ل, على �سوؤال ما, �سرط اأن يتبع ذلك, جملة خبرية.  7

مث��ال عل��ى ذلك: �ُس��ِئل اأبو جعف��ر Q: اأيجوز اأن ُيقال اإنَّ اهلل �س��يء؟ ق��ال: »نعم، 

ين: حدِّ التعطيل وحدِّ الت�سبيه)4). ُيخرجه من الحدَّ

بين الجمل المعتر�سة, ما قبل ابتداء الجملة المعتر�سة, وما بعدها.  8

ُة اأبيه-, اأنَّها راأتُه ليلة  مث��ال عل��ى ذلك: حّدثتني حكيمة ابنة محم��د بن علّي,-وهي عمَّ

.
(5(

مولده ومن بعد ذلك

بي��ن ا�س��م الموؤلف, وعن��وان الكتاب, ومكان الن�س��ر, وتاريخ الن�س��ر, وذلك عند تدوين   9

المراجع في الحوا�سي:

مثال على ذلك: عجمي, �سامر, عقوبة الطفل في التربية الإ�سالمية, ط1, بيروت, دار 

البالغة, 2015م, �س40.

بين ترقيم ال�سفحات في الإ�سناد, مثال على ذلك:  10

ف�سل اهلل, مهدي, من اأعالم الفكر الفل�سفي الإ�سالمي, ط 2, بيروت, الدار العالمية, 

1985, �س 117, 122, 176, 215, 223, 276, 313.

)1)  ال�سيخ الكليني, الكافي ج2, �س 711.
)2)  م.ن., �س 458.

)3)  م.ن., ج 1, �س 238.
)4)  م.ن., ج 1, �س 51.

)5)  م.ن., �س 193.
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ي هحصدة ي عثقّطة أا ي قحطهة خقا
وهي تو�سع بين الجمل لت�سعر القارىء باأّن عليه الوقوف عندها وقفة اأطول قلياًل من وقفة 

الفا�سلة. وتو�سع:

بعد جملة ي�ستتبعها �سبب اأو تعليل اأو تو�سيح اأو تف�سيل, مثال على ذلك:    1

اأح�س��نوا الظ��نَّ ب��اهلل؛ فاإنَّ اهلل ع��زَّ وجلَّ يقول: اأنا عند ُح�س��ن ظنِّ عب��دي الموؤمن؛ اإن 

خيرًا فخيرًا, واإن �سّرًا ف�ّسرًا.

بين جملتين تكون اأولهما �سبب الثانية, مثال على ذلك:   2

لتكث��روا ال��كالم بغي��ر ذكر اهلل؛ ف��اإنَّ الذين يكثرون ال��كالم في غير ذكر اهلل قا�س��يٌة 

.
(1(

قلوبهم, ولكن ل يعلمون

بي��ن جم��ل طويلة يتاأّلف من مجموعه��ا كالم تاّم المعنى )فقرة كامل��ة المعنى(, اأو بين    3

اأجزاء الجملة الواحدة المرّكبة, التي تعّبر كّل منها عن معنى �سبه تاّم, مثال على ذلك:

ي��ا م��ن ع��ال فقهر؛ وبطن فخبر؛ يا م��ن ملك فقدر؛ ويا من يحي��ى الموتى وهو على كلِّ 

�س��يٍء قدي��ر, �س��لِّ على محمٍد واآله, وافعل بي ما اأن��ت اأهله, ول تفعل بي ما اأنا اأهله, يا 

اأرحم الراحمين.

بين مكانين مختلفين لكتاب واحد من�سور, مثال على ذلك:   4

بدوي, عبد الرحمن, مدخل جديد اإلى الفل�س��فة, بيروت, دار القلم, 1975؛ الكويت, 

وكالة المطبوعات, 1979.

ي ثقطتحن ي هعّديتحن خ:ا
وهما ت�ستعمالن للتو�سيح والتبيين, وتو�سعان:

بعد لفظ القول اأو القائل مبا�سرة, مثال على ذلك:   1

��ٍة وجدها في  ��ر اإلَّ لذلَّ ��ر اأو تجبَّ ��ه ق��ال: ما من رج��ٍل تكبَّ ع��ن اأب��ي عب��د اهلل Q اأنَّ

.
(2(

نف�سه

)1)  ال�سيخ الكليني, الكافي, ج 2, �س 394. 
)2)  م.ن., ج 2, �س 494.
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لإلق��اء ال�س��وء على كتاب ما اأو التاأكي��د عليه ولفت النتباه اإلي��ه, وكذلك, التاأكيد على    2

عنوان ما, في معر�س القول, مثال على ذلك:

القول في احتياج  يق��ول الفاراب��ي في كتابه: اآراء اأهل المدينة الفا�سل��ة, تحت عنوان: 

الإن�سان اإلى الجتماع والتعاون«.

قبل اإيراد الأمثلة التي تو�سح فكرة ما اأو راأيًا ما, مثال على ذلك:   3

اأدخ��ل اأب��و حنيفة النعمان ف��ي اأ�سول مذهبه, بع���س القواعد المنطقي��ة, مثل: الدللة 

باأنواعها: المطابقية, والت�سمنية, واللتزامية.

قبل اإيراد الحجج اأو البراهين على اأمر اأو �سيء ما, مثال على ذلك:   4

اأ�سهر البراهين اأو الحجج على وجود اهلل, اأربع:

البرهان الوجودي.  اأ. 

البرهان الكوني. ب. 

البرهان الغائي. ج. 

البرهان الأخالقي. د. 

قبل البدء بتعريف �سيء ما, مثال على ذلك:   5

تعّرف الكلمة باأّنها: لفظ داّل على معنى مفرد.

بعد العنوان الفرعي الذي يكون في اأول ال�سطر, مثال ذلك:   6

�سراع جنود الرحمان مع جنود ال�سيطان:

اإنَّ للنف�س الإن�سانية مملكة ومقامًا اآخر, وهي مملكتها الباطنية...  -

بين ال�سيء واأنواعه واأق�سامه )تف�سيل اأنواع ال�سيء واأق�سامه(.   7

مثال على ذلك:

الدللة نوعان: لفظية وغير لفظية. والدللة اللفظية ثالثة اأق�سام:

ج. عقلية.  ب. و�سعية  اأ. طبيعية 

والدللة غير اللفظية ثالثة اأق�سام:

ج. عقلية. ب. و�سعية  اأ. طبيعة 
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ي ثقط يألفقية ي ثالثة خ...ا
وت�سمى اأي�سًا بعالمة الحذف,  وهي تو�سع:

عند حذف جزء ي�سير اأو كبير من الن�ّس المقتب�س. اأ. 

مثال على ذلك:

ل... ه��و اإم�س��اك  ال�س��رط الأوَّ الأربع��ون حديث��ًا«:  يق��ول الإم��ام الخمين��ي ف��ي كتاب��ه 

طائ��ر الخي��ال.... م��ن الممك��ن اأن ت�س��يطر على خيال��ك... اإ�سرف��ه نحو اأم��ور اأخرى 

.
(1(

كالمباحات... فاإذا راأيت اأنَّك ح�سلت على نتيجة فا�سكر اهلل تعالى...«

عند النتهاء اأو �سبه النتهاء من الكالم, ولم يزل بعُد اإمكانية لال�ستر�سال فيه. ب. 

مثال على ذلك: 

عندم��ا تك��ون الأعمال ال�سوري��ة - ال�سالة, ال�سوم, الحّج... ناق�سة وغير متج�ّس��دة 

على �سوء اأوامر الأنبياء, لح�سل حجاب في القلب وكدورة في الروح...

ي شلطة خ-ا
وهي تو�سع:

بين الأرقام المت�سل�سلة, مثال على ذلك:  .1
المرجع نف�سه, �س 13 - 14 - 17 - 19 - 135 - 137.

بي��ن تاري��خ الحياة والوفاة لالأ�س��خا�س, وكذلك بين تاريخ ن�س��اأة ال��دول وزوالها, مثال   .2
على ذلك:

الدولة العبا�سية )121 - 645هـ(.

عند التعداد في اأول ال�سطر, مثال على ذلك:  .3
يرى الفارابي اأّن اأفالطون واأر�سطو متفقان بينهما في الباطن, واإن بدا اأّنهما مختلفان 

في الظاهر... وهو يدّلل على راأيه هذا باأدلة ثالثة:

اأ.  اإّن النا�س ظّنوا اأّن هناك خالفًا بينهما بالن�سبة اإلى طبيعة الجوهر...

اإّن النا�س ظّنوا اأّن هناك خالفًا بينهما بالن�سبة اإلى المعرفة... ب. 

)1)  الإمام الخميني, ال�سيد روح اهلل, الأربعون حديثًا, اإيران- قم المقد�سة, دار زين العابدين, 2007م, ط1, �س 45.
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اإّن النا�س ظّنوا اأّن هناك خالفًا بينهما بالن�سبة اإلى ال�ستعدادات الفطرية والميول  ج. 

الطبيعية...

في ابتداء ال�س��طر, عند الحديث اأو الحوار بين �س��خ�سين وال�س��تغناء عن تكرار ذكر   .4

ا�سميهما, مثال على ذلك:

اأتى عالٌم عابدًا, فقال العالم له: كيف �سالتك؟

العابد: مثلي ُي�ساأُل عن �سالته واأنا اأعبد اهلل منذ كذا, وكذا؟!  -

العالم: فكيف بكاوؤك؟  -

اأبكي حتى تجري دموعي.  -

ّل ل ي�سعد من  اإنَّ �سح��كك, واأن��ت خائ��ف, اأف�سل من بكائك واأن��ت ُمّدّل, اإنَّ الُم��دِّ  -

.
(1(

عمله �سيء

بين الكلمات التي توؤّلف جملة مركبة, لزيادة التو�سيح اأو الإيجاز:  .5

مثال على ذلك:

مه��دي ف�س��ل اهلل: اأ�س��تاذ بالجامع��ة اللبناني��ة - كلي��ة الآداب - الف��رع الأول - ق�س��م 

الفل�سفة.

ي شلطة ي عحّدة خ / ا
وت�ستخدم في بيان التاريخ الميالدي بالن�سبة اإلى التاريخ الهجري, وبالعك�س.

مثال على ذلك:

قامت الدولة العبا�سية على اأنقا�س الدولة الأموية, �سنة 121هـ/ 750م.

ي شلطتحن خ -   - ا
وتو�سع بينهما:

, الت��ي ت�سل ما قب��ل الجملة  الجم��ل المعتر�س��ة, والكلم��ات ال�س��ارحة اأو المف�ّس��رة للن���سّ

المعتر�سة بما بعدها, مثال على ذلك:

بع��د الّط��الع على ر�س��الة الطالب... وقيام��ه,- كما اأّك��د لي-, باإج��راء الت�سحيحات 

)1)  ال�سيخ الكليني, الكافي, ج 2, �س 494.
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والت�سويبات الالزمة, والعمل بمقت�سى المالحظات المعطاة له, اإن من حيث ال�س��كل 

اأو الم�سمون؛ ل اأرى مانعًا من اإعطائه اإذنًا بالطباعة.

ي شّ تحن ي عزداجتحن »  « أا بهال تح ي تثصيص
ويو�سع بينهما:

الن�س المقتب���س حرفيًا بما فيه من عالمات الوقف, اأو العبارات اأو الألفاظ المقتب�س��ة   .1

حرفيًا؛ وذلك لتمييز الكالم المقتب�س من كالم الباحث, مثال على ذلك:

لق��د اخترت هذا الكتاب, جاويدان خ��رد - اأي الحكمة الأبدية-,  يق��ول ابن م�س��كويه: 

لأق��ول للق��ارىء, اإن العق��ول في جمي��ع الأمم هي واح��دة في جوهرها. فه��ي ل تختلف 

بع�سه��ا ع��ن بع���س بالن�س��بة اإل��ى اخت��الف البل��دان, وه��ي ل تتغير بالن�س��بة اإل��ى تغير 

.
(1(

الزمان, وهي ل ت�سيخ ول توهن«

عناوين الأبحاث اأو المقالت, لإبرازها واإلقاء ال�سوء عليها, �سواء كان ذلك في المتن   .2

اأو ال�سند.

اعلم اأنَّ التذّكر  الأربعون حديثًا«:  الذكر« ف��ي كتاب  يق��ول الإمام الخميني في مبحثه 

.
(2(

من نتائج التفّكر«

ي قّسحن أا ي فالالن خ  ا
وهما يو�سعان:

حول الأرقام:  .1

مثال على ذلك: الفارابي )257 - 339هـ/ 870 - 950م(.

حول اإ�سارة ا�ستفهام )؟( اأو اإ�سارة )كذا( بعد كلمة اأو معلومة م�سكوك في �سّحتها اأو   .2

ن�سبتها, اأو حديث م�سكوك في �سحته, مثال على ذلك: ولد ابن �سينا 270ه� )؟(.

حول تف�سير اأو �سرح كلمة �سعبة اأو قديمة نادرة ال�ستعمال, وردت في �سياق الن�س:   .3

ور )الجبل(. القروؤ )الطهر(. الطينة )الماّدة اأو الهيولى(.  مثال على ذلك: الطُّ

)1)  �س 147. )نقاًل عن كتاب: مناهج العلماء الم�سلمين في البحث العلمي, �س 19(.
)2)  الإمام الخميني, الأربعون حديثًا, �س 339.
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حول عنوان فرعي بغاية التاأكيد عليه, مثال على ذلك:  .4
اأبحاث في الفل�سفة الإ�سالمية )الكندي - الفارابي - ابن �سينا(.

حول �سفة ما, من �ساأنها اأن تمّيز موؤّلفًا من اآخر, يحمل ال�سم نف�سه:  .5
مثال على ذلك:

نجيب محفوظ )الطبيب(, الذي من موؤلفاته: اأمرا�س الن�ساء العملية, الطب الن�سوي 

عند العرب... 

ي قّسحن ي علكثحنا أا ي عهقّفتحن ]    [ 
وهم��ا يو�سع��ان ح��ول كّل زيادة اأو اإ�ساف��ة يدخلها الباحث ف��ي الن�ّس المقتب���س من قبله, 

وكذلك, حول كّل تقويم فيه, مثال على ذلك:

ــۡلِم فَٱۡجَنۡح  ع��ن الحلب��ي, ع��ن اأبي عب��د اهلل Q في قوله تعالى: ﴿ِإَون َجَنُحواْ لِلسَّ

.
لََها﴾)1), ]قال[: ُقلُت: ما ال�ّسلم؟ قال: »الدخول في اأمرنا«)2)

مال ة يالستهفحم خ؟ا
وه��ي تو�س��ع بع��د ال�س��تفهام اأو ال�ستف�س��ار اأو ال�س��وؤال ع��ن �س��يء م��ا, �س��واء اأكان��ت اأداة 

ال�س��تفهام ظاه��رة اأو مقّدرة. ومن اأدوات ال�س��تفهام: حرفا: الهمزة, وهل والأ�س��ماء الآتية: 

َمْن, ما, ماذا, متى, اأي, كيف, َلم, لم, اأي..., مثال على ذلك:

ع��ن الُمف�س��ل, ع��ن اأبي عب��د اهلل Q ق��ال: »اإنَّ الموؤمن لُيتِح��َف اأخ��اه الُتحفة«. 

.
قلُت: واأيُّ �سيٍء الُتحفة؟ قال: »ِمن مجِل�ٍس وُمّتكاأ وطعاٍم وك�سوٍة و�سالم«)3)

ب خ ! ا مال ة يالنههحل أا ي تأثيل أا ي تهلو
وه��ي تو�سع بع��د الجمل التي تعبر عن الحالت اأو النفعالت النف�س��ية, كالفرح, والحزن, 

والتاأ�ّسف, والترّفع, والتعجب, والده�سة, والدعاء, وال�ستغاثة, والتهديد...

��ى  مث��ال عل��ى ذل��ك: »هيه��ات هيه��ات! ل واهلل، ل يك��ون م��ا تم��ّدون اإلي��ه اأعينك��م حتَّ

�سوا!«)4) ُتميَّزوا، ل واهلل، ل يكون ما تمّدون اإليه اأعينكم حتى ُتمحَّ

)1)  �سورة النفال, الآية 61.
)2)  ال�سيخ الكليني, الكافي, ج1, �س247.

)3)  م.ن., ج 2, �س444.

)4)  م.ن., ج 1, �س219.





أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس الثالث عشر:

 كتابة البحث )4( 

حاشية البحث العلمي

يعرف مفهوم حا�سية البحث وماذا تت�سّمن.   1

يتقن توثيق المراجع على اأنواعها في الهوام�س.   2

يعرف معنى المخت�سرات وموارد ا�ستخدامها.    3





تعفيل
اإنَّ ح�سن التوثيق وكتابة حا�سية البحث ّيعُد من اأبرز ال�سروط التي تحّقق النجاح والكمال 

للبحث.

 ح با  ي احشية؟
الحا�س��ية عب��ارة عن الجزء الأ�س��فل من �سفح��ات البحث, حيث يدّون الباح��ث فيها كاّفة 

التوثيق��ات, اأو يذك��ر فيه��ا بع���س ال�س��روحات والتو�سيح��ات للمعلوم��ات الواردة �سم��ن ماّدة 

البحث, والتي ل يمكن اإثباتها في �سياق الن�س.

ن ي احشية؟  حذي تتضعو
على الطالب اأو الباحث اأن يذكر الأمور الآتية �سمن الحا�سية:

ا�س��م الم�سدر اأو المرجع اأو المخطوط... الذي اقتب���س منه اأو ا�ستفاد منه المعلومات   .1

اأو الأفكار؛ وذلك لكي يتيح الفر�سة لالآخرين كي يتحّروا عن �سدق هذه المعلومات اأو 

الأفكار باأنف�سهم, ولكي يتو�سعوا في الّطالع عليها.

ة(, التي ا�ستند اإليها, ومكان وزمان تلك المحا�سرة,  عنوان المحا�سرة )عاّمة, خا�سّ  .2

اإ�سافة اإلى ذكر ا�سم المحا�سر.

مكان وتاريخ المقابلة اأو المرا�سلة التي تّمت مع بع�س الأ�سخا�س فيما اإذا ا�ستند اإليه.  .3

تو�سي��ح بع���س الأمور ال��واردة في المتن, والت��ي ل يمكن اإثباتها في �س��ياق الن�ّس؛ لأّن   .4

ذل��ك غي��ر �س��روري اأو جوهري. كتف�س��ير بع�س الألف��اظ القديم��ة, اأو التعريف ببع�س 

الأ�س��خا�س )علم��اء, �س��عراء, مل��وك, ق��ادة(, والأماكن )ق��م, وكرب��الء(, والمعارك 

)النهروان, و�سفين(... 
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وي�ستح�سن اإذا كان الأمر يتعّلق بتو�سيح ما, اأن ي�سار اإلى ذلك في متن الن�س, بعالمة 

)*( لتميي��ز التو�سي��ح ع��ن المرج��ع, الذي ي�س��ار اإليه ع��ادة بالترقيم الع��ددي: )1( 

)2( )3(. واإذا تع��ّدت الحاج��ة اإل��ى التو�سي��ح لأكث��ر من مرة في ال�سفح��ة الواحدة, 

كانت الإ�سارة اإلى ذلك بتعّدد الحاجة. فاإذا كان التو�سيح للمّرة الثانية, و�سع مقابلة: 

نجمت��ان )**(. واإذا كان التو�سي��ح للم��رة الثالث��ة, و�س��ع مقابل��ة: ث��الث نجمع��ات 

)***( وهكذا...

ق ي عليجع فا ي اّيشا؟
و
كيف تّث

يوج��د ع��ّدة طرق لكيفية توثيق البح��ث العلمي, تختلف باختالف الجامعات والموؤ�س�س��ات 

ة في ه��ذا المجال, واإذا اعتم��د الطالب اآلية  الأكاديمي��ة, اإذ كّل جامع��ة له��ا �س��روطها الخا�سّ

للتوثيق, عليه توحيدها في جميع �سفحات بحثه. 

وعل��ى كّل ح��ال, ال��ذي يجم��ع بين الط��رق المختلفة للتوثي��ق اأّن هناك عّدة اأم��ور ل بّد من 

ذكرها في توثيق الكتاب... وهي: ا�س��م الموؤلف, ا�س��م الكتاب )العنوان الرئي���س والفرعي(, 

دار الطباعة, رقم الطبعة, �سنة الطبع, تاريخ الن�سر, مكان الن�سر, الجزء, وال�سفحة.

ونعر�س اأ�سلوبًا منها:  

1. توثيق الكتاب العربي:
لتوثيق الكتاب العربي يذكر الباحث ا�س��م الكاتب, ثم يذكر ا�س��م الكتاب, تليه فا�سلة, ثم 

مكان الن�س��ر, تليه فا�سلة, ثم دار الن�س��ر, تليها فا�سلة, ثم تاريخ الن�سر, تليه فا�سلة, ثم رقم 

ال�سفحة, تليها نقطة.

واإذا كان للكت��اب ع��ّدة مجّل��دات اأو اأجزاء, فيذكر رقم المجّلد اأو الجزء بعد ا�س��م الكتاب 

مبا�س��رة, اأو م��ع ال�سفح��ة, مث��ل ج5, ���س 365. واإذا كان للكت��اب ع��ّدة طبع��ات, فيذكر رقم 

الطبعة بعد ذكر ا�سم الكتاب, ورقم المجلد اأو الجزء.

مث��ال عل��ى ذلك: ابن عرب��ي, محيي الدين, تف�س��ير القراآن الكري��م, ج 2, تحقيق وتقديم 

م�سطفى غالب, بيروت, دار الأندل�س, 1981, ط3.
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توثيق المرجع المخطوط:    .2
يج��ب عل��ى الباحث  الإ�س��ارة اإلى اأّن المرج��ع عبارة عن مخطوط, مع ذكر ا�س��مه, ومكان 

وجوده, ورقمه. مثال على ذلك:

نج��م الدي��ن القزوين��ي, ال�سم�س��ية ف��ي القواع��د المنطقي��ة, )مخط��وط, 22 �س, دار 

المكتبة الوطنية في باري�س, رقم 313.

توثيق الكتاب المترجم:  .3
اإذا كان المرجع مترجمًا, فيجب اأن يكتب الباحث ا�سم الموؤلف الحقيقي, ثم ا�سم الكتاب, 

ثم ا�سم المترجم, ثم مكان ودار الن�سر, ثم تاريخ الن�سر, ثم رقم ال�سفحة, مثال:

فان دالين, مناهج البحث في التربية وعلم النف�س, ترجمة محمد نبيل نوفل واآخرين, 

القاهرة, مكتبة الأنجلو الم�سرية, 1977, �س...

�سة اأو ال�سحيفة:  توثيق المجّلة العاّمة اأو المتخ�سّ  .4
فيج��ب ذك��ر ا�س��م �ساحب المقال��ة اأو البح��ث, وكذلك, عن��وان المقالة اأو البحث, وا�س��م 

المجّل��ة اأو ال�سحيف��ة, ورقم عددها, ومكان وتاريخ ن�س��رها, على اأن يو�سع عنوان البحث بين 

�س��ولتين �سغيرتي��ن, واأن يكت��ب ا�س��م المجل��ة اأو الدوري��ة اأو ال�سحيفة بحرف اأ�س��ود نافر, اأو 

يو�سع تحته خط. مثال على ذلك:

الزواج الناجح«, مجلَّة بقّية اهلل, المجّلد العا�سر, )231: 2011(, �س 56. اأحمد محمد, 

الإن�س��ان في الروؤية العرفانية الإ�سالمية«, مجّلة الحياة الطيبة,  �س��امر توفيق عجمي, 

العدد 22, لبنان, خريف 2015م/1437هـ.

ة:  توثيق المرجع المحا�سرات الخا�سّ  .5
ينبغي للباحث ذكر ا�سم �ساحب المحا�سرة, وعنوانها, ومكان وتاريخ اإلقائها. مثال على ذلك:

مهدي ف�سل اهلل, مناهج البحث العلمي, كلية الآداب - الجامعة اللبنانية, 1990م.

ة، اأو المقابلة:  توثيق المحا�سرة العاّمة، اأو الر�سالة الخا�سّ  .6
يُذكر ذلك, مع التاريخ والمكان, والإذن بالعتماد عليها, مثال على ذلك:

ِذن بالعتماد عليها.
ُ
رئيف خوري, الأديب والمجتمع, )محا�سرة عاّمة(, بيروت, 1965, اأ  -

ذن بالعتماد عليها.
ُ
عثمان اأمين, )ر�سالة �سخ�سية(, 1975, اأ  -

ذن بالعتماد عليها.  
ُ
عثمان اأمين, )مقابلة �سخ�سية(, 1977, اأ  -
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توثيق الر�سائل العلمية باللغة العربية:   .7

يذكر ا�سم الباحث )الموؤّلف(, ثم مو�سوع الر�سالة اأو البحث, وي�سعه بين مزدوجين » «, 

يليه درجة الر�س��الة, وا�س��م الجامعة, ثّم يذكر ال�سنة التي قّدم فيها الر�سالة ورقم ال�سفحة. 

وتجدر الإ�س��ارة اإلى اأّنه عندما ل يو�سع خط تحت ا�س��م الر�س��الة فهذا يعني اأنَّ الر�س��الة غير 

من�سورة في كتاب. مثال: 

محم��د اأبو ج��ودة, »اإدارة الموارد الب�س��رية ف��ي الموؤ�ّس�س��ات ال�سغيرة والمتو�س��طة«, 

ر�سالة ماج�ستير الجامعة اللبنانية بيروت, 2010, �س113.

توثيق المراجع الأجنبية:   .8

اإذا كان المرجع باللغة الأجنبية, ُيكتب باللغة الأجنبية اأ�سفل كّل �سفحة من جهة الي�سار. 

وُيكت��ب اأول ا�س��م الكات��ب, ث��م ا�س��م المرجع, يلي��ه النا�س��ر ومكان الن�س��ر, وتاريخ الن�س��ر ثم 

ال�سفحة. مثال على ذلك:

Gilson, Etienne, Linguistique et philosophie, Ed  Vrin, Paris, p

توثيق المواقع الإلكترونية:   .9

يذك��ر اأوًل ا�س��م كات��ب المو�سوع, يليه عنوان المق��ال, ثم ي�سع تاريخ كتاب��ة المو�سوع بين 

قو�س��ين, وي�س��ع تاري��خ الّط��الع عل��ى المعلوم��ة بين قو�س��ين, ثم يكت��ب »من« ويذك��ر الرابط 

الإلكتروني بالتف�سيل, مثال:

مرك��ز ن��ون للتاأليف والترجمة, المعرف��ة العقلية والقلبي��ة, )2013-01-01(, تاريخ 

الّطالع )2013-02-14( على الرابط الآتي:

http://almaaref org/books/book php?idbook=539&selected=1

 الحظحت بح ة حّل ي تّثيق
اإن كان ثّم��ة اأكث��ر م��ن موؤّل��ف لمرجع م��ا, فينبغي ذكره��م جميعًا ب�س��رط اأن ل يتجاوز   .1

عددهم الثالثة, مثال:

ال�س��يوطي, ج��الل الدي��ن, والمحلى, ج��الل الدين, تف�س��ير الجاللين, تحقيق ال�س��يخ 

محمد ال�سادق القمحاوي, م�سر, مطبعة الأنوار المحمدية.
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حت��ي, فيليب, وجرج��ي, اإدوارد, وجبور, جبرائيل, تاريخ الع��رب, بيروت, دار غندور, 

1974, ط5.

لو تجاوز عدد الموؤّلفين الثالثة, يذكر الباحث ا�س��م من ا�س��تهرت �سلته بالمرجع اأكثر   .2

من غيره, واأ�سيف اإلى ا�سمه واآخرون... مثال:

عمارة, محمد, واآخرون, علي بن اأبي طالب: نظرة ع�سرية جديدة, بيروت, الموؤ�س�سة 

العربية للدرا�سات والن�سر, 1980, ط3.

اإذا كان المرجع مجهول الموؤّلف اأو مجهول النا�سر, اأو مجهول الموؤّلف والنا�سر معًا, كتب:   .3

)مجهول الموؤّلف( اأو: م.م. اأو: ل.م.

)مجهول النا�سر( اأو: م. ن. اأو: ل. ن. اأو: د.ن.

)مجهول الموؤّلف والنا�سر(. م م. ن. اأو: ل. م. ن. اأو: د. م. ن.

مثال على ذلك:

بداية الهداية ونهاية الدراية, )مجهول الموؤّلف والنا�سر(, 1965, �س...

اإذا ذكر ا�س��م الموؤّلف في المتن, فال داعي لإعادة ذكر ا�س��مه في ال�س��ند اأو الحا�سية؛   .4

واإّنما يكتفى بذكر ا�سم الكتاب فقط, يليه ذكر الطبعة, ومكان ودار وتاريخ الن�سر, ثم 

رقم ال�سفحة...

اإذا ذك��ر ا�س��م الموؤّل��ف والكتاب ف��ي المتن, فال داع��ي لإعادة ذكرهما في الحا�س��ية,   .5

واإّنما يكتفى بذكر رقم الطبعة, ومكان ودار وتاريخ الن�سر, ثم رقم ال�سفحة.

اإذا تك��ّرر الم�سدر اأو المرجع نف�س��ه في ال�سفحة الواح��دة دون اأن يكون هناك فا�سل   .6

)اأي مرجع اآخر( بين التكرار, وجب ذكر الم�سدر اأو المرجع كاماًل في المرة الأولى. 

اأّما في المرة الثانية, فيذكر فقط, عبارة: الم�سدر نف�سه اأو المرجع نف�سه.

اإذا وجد فا�سل )مرجع اآخر( بين المرجع المتكرر, فيذكر فقط ا�سم الموؤّلف, متبوعًا   .7

بكلمة, مرجع �سابق, �س...

اإذا كان الموؤل��ف �س��خ�سًا معروف��ًا, وكذل��ك كتاب��ه, فلي���س م��ن ال�س��روري كتابة ا�س��م 

الموؤّلف والكتاب كاماًل.

مثال على ذلك: الطبري, تاريخ الطبري...
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بدًل من: اأبو جعفر بن جرير الطبري, تاريخ الأمم والملوك...

اإذا كان المرجع المقتب�س منه اأو المعتمد عليه, يقتب�س هو نف�سه من مرجع اآخر يتعّذر   .8

الح�سول اأو الّطالع عليه, فيجب الإ�سارة اإلى ذلك.

مثال على ذلك:

كت��اب: الجم��ع بي��ن راأي��ي الحكيمين, ���س 99 )نق��اًل عن: عب��د الرحم��ن مرحبا, من 

الفل�س��فة اليونانية اإلى الفل�سفة الإ�س��المية, بيروت, من�سورات عويدات, 1981, ط2, 

�س 385(.

 ح  هثى ي عختصليت؟
ة, جرى العرف على ا�س��تخدامها, لكث��رة ترّددها في  وه��ي كناي��ة عن رم��وز عاّمة اأو خا�سّ

الكتب اأو الر�سائل اأو الأبحاث؛ ومعظمها ي�ستخدم في الحوا�سي فقط, ومنها:

المخت�صرات العربية 

الخت�سارالكلمة

�س�سفحة

�س �س�سفحات, وهي تعني من �سفحة كذا اإلى �سفحة كذا

�س. نال�سفحة نف�سها

ن. �سنف�س ال�سفحة

)�س(, )ر�سه(ر�سي اهلل عنه

م. نالم�سدر نف�سه, المرجع نف�سه

م, مجمجّلد

ججزء

ططبعة

مطمطبعة

د. تدون تاريخ

ل. تل تاريخ

د. مدون مكان
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المخت�صرات العربية 

الخت�سارالكلمة

ل. مل مكان

د. زدون زمان

ل. زل زمان

ل. نل نا�سر

مخمخطوطة

تحقتحقيق

ترترجمة

الخاإلى اآخره

هـالتاريخ الهجري

ق. هقبل الهجرة

مالتاريخ الميالدي

ق. مقبل الميالد

ب. مبعد الميالد

تتوفي, الوفاة

با: البابالباب

فالف�سل
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ثحتعة ي هان
مكانها اآخر البحث يعر�س فيها الباحث باخت�سار النتائج الم�ستخل�سة والم�ستنبطة. كما 

ق��د تت�سّم��ن الخاتم��ة تو�سيات الباح��ث ب�سرورة متابع��ة البحث في ق�سية م��ن ق�ساياه لعدم 

تمّكن��ه اأو لق�س��وره. ولبد من اجتناب التكرار, فال تكون الخاتمة تكرارًا لما ورد في المقدمة 

اأو ا�ستن�ساخًا لبع�س مفا�سل البحث.

فخاتم��ة البح��ث اأه��ّم جزء في��ه, والبحث كّله ل يعني للقارئ �س��يئًا حتى يق��ّدم له الباحث 

ل اإليها بعب��ارة علمّية موجزة ومخت�سرة. وهي م�س��اهمة علمّية  النتيج��ة اأو النتائ��ج الت��ي تو�سّ

اأ�سيل��ة تن�س��ب للباح��ث, والدلي��ل الوا�س��ح على قيم��ة البح��ث والدرا�س��ة, والم��راآة الحقيقية 

لم�س��توى الباح��ث ومق��دار فهمه للم��ادة العلمية الت��ي بحثها فيه��ا وقام بعر�سه��ا. وهي اأي�سا 

اآخر ما يالم���س نظر القارئ فال بد من اإحكامها فكرًا, واأ�س��لوبًا, و�سياغة, وترتيبًا حتى يكون 

النطباع الأخير ذا اأثر بالغ في نف�س القارئ.  

وخال�سة ما يجب اأن تت�سّمنه الخاتمة العنا�سر الآتية:

عنوان البحث وعر�س اأو ذكر ف�سول البحث اأو اأق�سامه اأو اأجزائه.  .1

تقديم النتائج التي انتهى اإليها الباحث ب�سكل مت�سل�سل ح�سب اأ�سئلة البحث, اأو ح�سب   .2

ت�سل�سل فرو�سها اأو ح�سب ورود الق�سايا والمحاور الرئي�سة في البحث.

تحليل اأ�سباب تلك النتائج التي تو�سل اإليها الباحث وبيانها, وبيان عالقتها بالمتغّيرات   .3

المختلفة.

و�سع مقترحات وتو�سيات لإكمال المو�سوع اأو فروعه اأو متعّلقاته على يد باحث اآخر.  .4



أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس الرابع عشر:

 أدوات البحث العلمي )1( 

العّينة- المقابلة

يعرف مفهوم العّينة وخطوات اختيارها.   1

يفهم خطوات الطريقة العلمية لتنفيذ العّينة.   2

يملك القدرة على الإعداد للمقابلة وتنفيذها.   3





تعفيل
ل اإليها  ُتعدُّ اأدوات البحث العلمي من اأهّم الو�سائل المّتبعة في اختبار الفر�سيات التي تو�سّ

الباح��ث, واأب��رز الأدوات المعتم��دة في البحث العلم��ي: اختيار العّينة, المقابل��ة, المالحظة, 

وال�ستبيان.

ويعتب��ر اختي��ار الباحث للعّين��ة من الخطوات والمراح��ل الهامة للبحث, ول �س��ّك في اأّن 

الباح��ث يفّك��ر ف��ي عّينة البحث منذ اأن يبداأ في تحديد م�س��كلة البحث واأهدافه؛ لأّن طبيعة 

البح��ث وخّطت��ه تتحّك��م في خط��وات تنفي��ذه واختيار اأدواته, ولي���س من ال�س��هل ع��ادة عند 

درا�س��ة ظاه��رة معين��ة في مجتم��ع اأ�سلي اأن يقوم بدرا�س��ة جميع اأفراد ذل��ك المجتمع؛ لذا 

يلج��اأ الباح��ث اإل��ى اختيار عّينة من المجتمع الأ�سلي, ويكون اختي��ار العّينة بناًء على قواعد 

علمية محّددة.

ثة اثطّيت يثتيحربح ي هيو
اإّن ا�س��تخدام العّين��ات ف��ي البح��وث يتطّل��ب النتباه اإل��ى عّدة نق��اط نظامية تتعّل��ق باأطر 

ووح��دات واأنواع واأحج��ام العّينات والمناطق الجغرافية التي ُتنتَق��ى منها, اإ�سافة اإلى تحديد 

درجة تمثيلها لمجتمع البحث الذي اختيرت منه, والأخطاء المعيارية الداخلة فيها, فت�سميم 

العّين��ة يعتم��د على دّقة المعلوم��ات التي يقوم الباحث بتحقيقها في بحث��ه. اإ�سافة اإلى طبيعة 

مجتمع الدرا�س��ة؛ اأي كونه متجان�س��ًا اأو كبيرًا اأو �سغيرًا من ناحية حجمه. واأخيرًا يعتمد على 

الإمكانات المادية والب�سرية والزمنية المتوّفرة للباحث.

وعليه, يمكن اأن نحّدد الخطوات التي ينبغي للباحث اّتباعها في اختياره للعّينة بالآتي: 
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ثة ثطّيت يثتيحر ي هيو

ثة  3. يثتيحر ميو
دة  دعلتعع 

ِّ
 عث

يألصدا

4. يثتيحر ملد 
كحٍف  ن يألفليد 

ثة فا ي هيو

2. تاليل أفليد 
ي علتعع يألصدا 

 دلريسة

1. تاليل 
ي علتعع يألصدا 

 دلريسة

ثة ي طليقة ي هدعية  تثهيذ ي هيو
نة, ويتمثَّل ذلك في: ل بّد للباحث من اعتماد الطريقة العلمّية في تنفيذ الَعيِّ

التحدي��د الوا�س��ح والدقي��ق للمجتم��ع الأ�سل��ي, فمث��اًل اإذا كان البح��ث ع��ن اأث��ر الو�س��ع   .1
الجتماع��ي )الزواج/العزوبي��ة( عل��ى التح�سي��ل الدرا�س��ي لط��الب العل��وم الدينية في 

حوزات بيروت, فاإّن المجتمع الأ�سلي هو الطاّلب الّذكور في بيروت, فال ي�سّح اأن ت�سمل 

نة الإناث, ول ذكور الحوزات في البقاع اأو جنوب لبنان, ول طاّلب الجامعات, وهكذا. العيِّ

فات  تحدي��د اأف��راد المجتمع الأ�سلي, وذلك م��ن خالل اإعداد قائمة بالأ�س��ماء اأو ال�سّ  .2
لجميع اأفراد المجتمع الأ�سلي.

ل��ة للمجتمع الأ�سل��ي, فال بدَّ للعّين��ة التي �س��يختارها الباحث من اأن  ن��ة ممثِّ اختي��ار عيِّ  .3
رة عن  تطاب��ق المجتم��ع الأ�سل��ي, ولك��ن بع��دد اأف��راد اأق��ّل, فالعّينة ه��ي �س��ورة م�سغَّ

المجتمع الأ�سلي, فاإذا كان جميع الأفراد متجان�سين ول فروق معتد بها بينهم, يمكن 

للباح��ث اختي��ار اأي ع��دد منهم بدون �س��روط, اأّما ف��ي حال وجود فروق معت��ّد بها بين 

نة وفق �س��روط ذلك �س��يتّم  اأف��راد المجتم��ع الأ�سل��ي, فال ب��ّد للباحث م��ن اختيار العيِّ

نة اإلى المجتمع الأ�سلي وكيفية  تبيانها في اأنواع العّينات, اأّما فيما يخت�ّس بن�س��بة العيِّ

تحديدها, فاإّن ذلك يعود للباحث تحديده بلحاظ العديد من العنا�سر واأهّمها.

تجان�س اأو تباين المجتمع الأ�سلي: اإّن المجتمع الأ�سلي المتجان�س ي�سّهل عملّية اختيار   .4
نة؛ لأّن اأّي عدٍد من اأفراده مهما كان قلياًل يمّثل المجتمع الأ�سلي كّله, اأّما اإذا كان  العيِّ

ن��ة الممّثلة, كما يعني  المجتم��ع الأ�سل��ي متباين��ًا فاإّن ذلك يعني �سعوبة في اختيار العيِّ

نة حتى تمّثل المجتمع الأ�سل المتباين كّله. زيادة في حجم العيِّ
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اأ�س��لوب البحث الم�س��تخدم: فالباح��ث الذي يريد الح�سول على نتائ��ج دقيقة ل بّد اأن   .5

نة كبيرة الحجم تعطيه الثِّقة لتعميم نتائجه على المجتمع الأ�سلي.  يعتمد على عيِّ

درج��ة الدّق��ة المطلوبة في البحث: فالباحث الذي يريد الح�سول على نتائج دقيقة ل بّد   .6

نة كبيرة الحجم تعطيه الّثقة لتعميم نتائجه على المجتمع الأ�سلي. اأن يعتمد على عيِّ

ولكي يتجّنب الباحث الم�ساكل التي قد تنتج عن الختيار عليه اأن:

يكون عالمًا بجميع اأنواع العّينات وخ�سائ�س كّل منها.  -

نة المنا�سبة لبحثه. يح�سن اختيار نوع العيِّ  -

نة. ذ الم�سح على جميع اأفراد العيِّ ينفِّ  -

يراعي الدّقة في ا�ستقاء المعلومات قدر الإمكان.  -

ي عقحبدة

ة  داصّل مدى ي عهدّ حت  ن ثالل  صحدربح ي هشلية. ي عقحبدة أدية بح و

ابا:

يستهيحن شهّم يتمو فيا ي تهحدل ي دهظا بين ي قحّم بح عقحبدة ابين فلد أا 
لحبحت أا  شحمل أا دايفع 

و
ة أفليد  داصّل مدى  هدّ حت تلتهط بآريء أا يت ملو

أا سدّكا اتلتخلم ي عقحبدة فا  هظم أنّيع ي هاّث ي تلبّية اي ثهلية 
هع فا ي لريسة.

و
يتفح حلب ي عثفج ي عت فح تختدف فا أبعو

و
 أن

و
ايالجتعحمية... إال

فعل��ى �س��بيل المث��ال, تعتبر المقابلة من اأن�س��ب الأدوات ا�س��تخدامًا في المنه��ج الو�سفي, 

ول�س��ّيما فيما يتعّلق ببحوث درا�س��ة الحالة, اإّل اأّن اأهّميتها تقّل في درا�سات المنهج التاريخي 

والمنه��ج التجريب��ي. واإذا كان الباحث �س��خ�سًا مدّرب��ًا وموؤّهاًل فاإّنه �س��يح�سل على معلومات 

هاّمة تفوق اأهّميتها ما يمكن اأن يح�سل عليه من خالل ا�ستخدام اأدوات اأخرى مثل المالحظة 

��ن الباح��ث من درا�س��ة وفه��م التعبيرات النف�س��ية للمفحو�س  اأو ال�س��تبيان, لأّن المقابل��ة تمكِّ

والّطالع على مدى انفعاله وتاأّثره بالمعلومات التي يقّدمها. كما اأّنها تمّكن الباحث من اإقامة 



ق  ؛ّيملع ا ثحبلا164 ي هان ي هدعاو

عالق��ات ثق��ة وموّدة م��ع المفحو�سين, مّما ي�س��اعده على الك�س��ف ع��ن المعلوم��ات المطلوبة. 

وي�س��تطيع الباح��ث م��ن خ��الل المقابل��ة اأي�س��ًا اأن يختبر م��دى �س��دق المفحو�س وم��دى دّقة 

اإجاباته عن طريق توجيه اأ�سئلة اأخرى مرتبطة بالمجالت التي �سّك الباحث بها.

وعلينا اأن نمّيز بين المقابلة كاأداة للبحث العلمي وبين المقابالت العر�سية التي يمكن اأن 

تتّم بين �سخ�سين �سدفة, فالمقابلة كاأداة بحث تتطّلب تخطيطًا واإعدادًا م�سبقًا, كما تتطّلب 

ًا. تاأهياًل وتدريبًا خا�سّ

كيهية إجليء ي عقحبالت
يتطّل��ب ا�س��تخدام المقابل��ة كاأداة بح��ث اأن يك��ون الباح��ث ق��ادرًا على ا�س��تخدام تقنيات 

��ة باإج��راء المقابالت, يتعّلق بع�سها بالإعداد للمقابل��ة مثل اختيار المفحو�سين واإعداد  خا�سّ

المكان المنا�س��ب وتوفير الوقت المنا�س��ب, واإعداد الأ�سئلة الالزمة, ويتعّلق بع�سها بالتدريب 

التطبيق��ي والميدان��ي عل��ى اإج��راء المقابل��ة وتوجي��ه الأ�س��ئلة وتهيئ��ة المناخ الآم��ن والهادئ 

للمقابل��ة, كم��ا يتعّلق بع�سها بت�س��جيل المعلومات التي يح�سل عليها الباح��ث, وفح�سها بتاأٍن 

ودّقة للتاأّكد من �سالمتها, وفي ما ياأتي تو�سيح لبع�س هذه التقنيات.

1. اإلعداد للمقابلة:
يتطّل��ب الإعداد للمقابلة تحديد اأهداف المقابلة والمعلومات التي يريد الباحث الح�سول 

عليه��ا م��ن الم�س��ادر الب�س��رية, كم��ا يتطّلب تحدي��د الم�سادر الب�س��رية القادرة عل��ى اإعطاء 

المعلومات المطلوبة. ويتّم الإعداد للمقابلة وفق الخطوات الآتية:

2. تاليل أفليد ي عقحبدة 

4. تاليل  كحن ي عقحبدة

1. تاليل أبليف ي عقحبدة 

3. تاليل أسئدة ي عقحبدة
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اأ. تحديد اأهداف المقابلة:

ته��دف المقابل��ة اأ�سا�س��ا اإل��ى الح�س��ول عل��ى معلوم��ات وبيان��ات واآراء �سروري��ة لالإجابة 

عن اأ�س��ئلة الدرا�س��ة اأو حّل م�س��كلة الدرا�س��ة, وعلى الباحث تحديد اأهداف المقابلة وطبيعة 

المعلوم��ات الت��ي يحت��اج اإليه��ا, وي�سوغ هذه الأهداف ب�س��كل �س��لوكي محدد حت��ى يتمّكن من 

اإعداد الو�سائل المنا�سبة وتوجيهها للح�سول على معلومات واآراء وفق هذه الأهداف.

ب. تحديد الأفراد الذين �سيقابلهم الباحث:

يح��ّدد الباح��ث المجتم��ع الأ�سلي للدرا�س��ة, ويختار من ه��ذا المجتمع عّين��ة ممّثلة تحّقق 

ل��ه اأغرا�س درا�س��ته, وي�س��ترط اأن تتوّفر عند اأفراد هذه العّينة الرغب��ة في اإعطاء المعلومات 

المطلوبة والتعاون مع الباحث في هذا المجال؛ ذلك لأّن عدم توفر هذه الرغبة يحرم الباحث 

من الح�سول على المعلومات المنا�سبة.

ج. تحديد اأ�سئلة المقابلة:

�س��بق القول باأن المقابلة العلمية تحتاج اإلى اإعداد م�س��بق, ويتطّلب هذا الإعداد اأن يكون 

الباحث مهّيئًا لطرح الأ�سئلة الالزمة للح�سول على المعلومات المطلوبة بحيث تتوّفر في هذه 

الأ�سئلة المزايا العلمية مثل الو�سوح, المو�سوعية, التحديد, كما يعّين الباحث طريقة توجيه 

الأ�سئلة وترتيب توجيهه.

د. تحديد مكان المقابلة وزمانها:

يحّدد الباحث مكان المقابلة وزمانها مراعيًا في ذلك اأن يكون المكان مريحًا ومقبوًل من 

قبل المفحو�س, واأن يكون وقت المقابلة منا�سبًا للمفحو�س بحيث ل يتعار�س مع اأعمال هاّمة 

اأخرى له.

2. تنفيذ المقابلة:
بع��د اأن ينته��ي الباحث م��ن الإعداد للمقابلة ويح��ّدد اأهدافها واأ�س��ئلتها ومكانها وزمانها, 

ويح��ّدد الأف��راد الذين �س��يقابلهم يبداأ بالمرحلة التالية, وهي التنفي��ذ الفعلي للمقابلة, وهذا 

التنفيذ يتطّلب من الباحث اأن يقوم بما ياأتي:
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اأ. التدريب على اإجراء المقابلة:

يختار الباحث عّينة �سغيرة جدًا من زمالئه ليجري معهم مقابالت تجريبية, يختبر فيها 

قدرت��ه عل��ى اإقام��ة الجّو الوّدي ف��ي المقابلة وقدرته على طرح الأ�س��ئلة وتوجيه النقا���س, كما 

يختبر قدرته على الإ�سغاء وت�سجيع المفحو�سين على ال�ستمرار في الحديث.

اإّن فت��رة التدري��ب التجريبي��ة ت�س��اعد الباحث على تنظيم نف�س��ه وال�س��تعداد لبدء العمل 

وزيادة ثقته بنف�س��ه, كما ت�س��اعده على اختيار طريقة منا�س��بة لفح�س الإجابات وت�س��جيلها. 

ف��اإذا كان الباح��ث ق��د ح��ّدد الإجاب��ات المحتمل��ة ل��كّل �س��وؤال ب��دل توجيه��ه, فاإّن��ه من خالل 

المقابالت التجريبية قد يح�سل على اإجابات محتملة اإ�سافية.

ب. التنفيذ الفعلي للمقابلة:

يبداأ الباحث باإجراء مقابالته مع العّينة التي تمّثل المجتمع الأ�سلي بعد ا�ستكمال الإعداد 

للمقابلة والتدّرب على اإجرائها مراعيًا في ذلك ما ياأتي:

الب��دء بحدي��ث م�س��ّوق غي��ر متكّلف والتق��ّدم التدريجي نح��و تو�سيح اأه��داف المقابلة   -

وتو�سيح الدور المطلوب من المفحو�س.

اإظهار الحترام والوّد نحو الطرف الآخر بحيث ي�سعر بالأمن والطماأنينة, مّما ي�سّجعه   -

على الإجابة عن اأ�سئلة الباحث.

البدء بمناق�س��ة المو�سوعات المحايدة التي ل تحمل �سيغة انفعالية اأو �س��خ�سية حاّدة   -

ل��دى المفحو���س, ث��م النتق��ال التدريج��ي -المتزامن مع تط��ّور العالق��ة الوّدية- نحو 

المو�سوعات والأ�سئلة ذات الطابع النفعالي الخا�س.

يوّجه الباحُث المفحو�َس نحو اللتزام بال�س��وؤال وح�سر الحديث بالّتجاه الذي يريده   -

الباحث, كما يحاول الباحث منع المفحو�س من ال�ستطراد في �سرد معلومات مواقف 

غير هاّمة اأو مطلوبة. 

ي�سيغ الباحث اأ�سئلة ب�سكل وا�سح, ويقوم ب�سرح ال�سوؤال وتو�سيحه للمفحو�س اإذا وجد   -

اأّن هذا �سروريًا.

يعط��ي الوق��ت الكاف��ي للمفحو���س لتقديم الإجاب��ة, كما يبق��ى الباحث م�سغي��ًا طوال   -
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وقت الإجابة, ويقوم بحركات اأو اإ�س��ارات معّينة ت�س��اعد المفحو�س على ال�ستمرار في 

الحديث. 

يفتر���س اأن ل يق��وم الباح��ث باأّي��ة ت�سّرفات تظهر ده�س��ته ل�س��ماع معلوم��ات معّينة اأو   -

ا�س��تنكاره لح��دوث موق��ف معي��ن خوف��ًا م��ن اأن ي�س��ّجع ه��ذا الموق��ف المفحو�س على 

المبالغة في ت�سوير المواقف اأو حجب المعلومات. 

ل يج��وز اإح��راج المفحو���س واّتهامه وتوجيه اأ�س��ئلة هجومية عليه ت�سط��ره للدفاع عن   -

نف�سه, وتوؤّثر على الجّو الوّدي للمقابلة. 





أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس الخامس عشر:

 أدوات البحث العلمي )2( 

المالحظة- االستبيان

يعرف مفهوم المالحظة وخطوات اإجرائها.   1

يفهم �سروط المالحظة العلمية.    2

يعرف معنى ال�ستبيان واأنواعه وخ�سائ�سه.   3





ي عالحظة

مة وموّجهة وهادفة وعميقة، 
ّ
المالحظة هي مشاهدة مقصودة دقيقة ومنظ

حيث يوّجه الباحث حواسه وعقله إلى طائفة خاّصة من الظواهر، لكي يحاول 

الوقوف على صفاتها وخواّصها، سواء أكانت هذه الصفات والخواّص 

شديدة الظهور أم خفّية يحتاج الوقوف عليها إلى بعض الجهد.

وُتعدُّ المالحظة اإحدى الو�س��ائل المهّمة ف��ي جمع البيانات والمعلومات. وتبرز اأهمية هذه 

الو�س��يلة ف��ي الدرا�س��ات الجتماعي��ة والنف�س��ية وال�سيا�س��ية والقت�سادي��ة والتعليمي��ة وجميع 

الم�سكالت التي تتعّلق بال�سلوك الإن�ساني ومواقف الحياة الواقعية.

وت�ستخدم المالحظة في جمع البيانات التي ي�سعب الح�سول عليها عن طريق المقابلة اأو 

ال�ستفتاء, كما ت�ستخدم في البحوث ال�ستك�سافية والو�سفية والتجريبية.

ثطّيت إجليء ي عالحظة
هناك عدد من الإجراءات ال�سرورية ل�ستخدام طريقة المالحظة كاأداة لجمع البيانات, 

ومن هذه الإجراءات ما ياأتي:

3. تلليل ي عالحظحت 
2. تاليل احليت 

ي عالحظة 
1. يإلمليد ي علهق 

 دعالحظة 
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1. اإلعداد المسبق للمالحظة:
تحديد الهدف, حيث من ال�سروري اأن يحّدد الباحث الهدف الذي ي�سعى للو�سول اإليه  اأ. 

با�ستخدامه طريقة المالحظة.

تحدي��د الظاه��رة اأو الأ�س��خا�س الذي��ن �س��يخ�سعون للمالحظة, وعددهم, )�س��خ�س  ب. 

واح��د, اثن��ان اأو اأكث��ر(. وم��ن هن��ا, ل ب��ّد م��ن الإ�س��ارة اإل��ى �س��رورة الختي��ار الجّيد 

والمالئم للعنا�سر والأفراد المعنّيين بالمالحظة.

�س للمالحظة, كما ينبغي تحديد الوقت الذي تجري  تحديد الفترة الزمنية التي تخ�سّ ج. 

فيه المالحظة؛ لأّن اأنماط ال�سلوك قد تتغّير من وقت لآخر.

ترتيب الظروف المكانية والبيئية المطلوبة لإجراء المالحظة. د. 

تحديد المجالت والن�ساطات المعنية بالمالحظة. ه�. 

2. تحديد وحدات المالحظة:
اإّن الباح��ث ل ي�س��تطيع مالحظة كّل ما يجري ف��ي الميدان؛ لذلك عليه اأن يرّكز على اأمور 

محّددة ي�سعها على قائمة معّدة م�س��بقًا تت�سّمن وحدات المالحظة للمتغّير المقا���س وتحديد 

ال�سلوك بدّقة بحيث ي�سّجل الباحث بمو�سوعية وو�سوح ما يجري في كّل وحدة.

على �س��بيل المثال, حاول باحث اأن يالحظ ما يجري في الجتماعات اأثناء انعقاد اللجان 

العلمية في الحوزة العلمية, فو�سع القائمة الآتية لمالحظة ت�سّرفات الم�ساركين في الجتماع:

اأ. الم�ساعر والنفعالت ال�سخ�سية:

ه��ل يب��دي الغ�س��ب اأو العدواني��ة؟ اأم يب��دي القل��ق اأو عدم ال�س��عور بالأم��ان؟ اأم يبدي 

النتباه اأو ال�ستعداد؟ هل يبدي روح التعاون اأم يت�سّرف ب�سلبية؟...

ب. المبادرة وتقديم القتراحات:

هل يعّبر عن راأيه وي�س��ّخ�س الموقف, اأو يطرح تف�س��يرات معيَّنة؟ هل يطالب الآخرين 

باإب��داء ال��راأي؟ وه��ل يوافق على مقترح��ات الآخرين اأو ي�ستح�س��ن كالمهم؟ هل يبادر 

بخطوات نحو حّل الم�سكلة ويتابع ذلك الحّل؟...
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ج. المجادلة والنزاع مع الآخرين:

هل يجادل الآخرين؟ وهل ُي�س��عر الآخرين بالف�س��ل؟ هل هو حاّد في كالمه وعنيف في 

طريقة الجدال مع الآخرين؟...

د. ممار�سة القيادة:

ه��ل يق��ّدم المعلومات ح��ول كيفية تنفي��ذ المهّمة؟ هل يح��ّدد دور الأفراد وي�س��رح لهم 

المهام بدّقة؟ هل يمدح الآخرين, وي�ستح�سن ت�سّرفاتهم ويمنحهم الإثابة؟... 

3. تسجيل المالحظات:
بع��د اأن يح��ّدد الباح��ث قوائ��م المالحظة عليه, يقوم بت�س��جيل المالحظ��ات مع الأخذ في 

العتبار الأمور الآتية: 

المّدة التي ي�ستغرقها ال�سلوك: يحّدد الباحث المّدة التي ي�ستغرقها المبحوث في ذلك  اأ. 

ال�س��لوك, مث��ال: ك��م من الوقت يق�س��ي مدير لجنة ف��ي اإقناع الآخرين للقيام بم�س��األة 

معّينة؟ 

تكرار ال�س��لوك: ي�س��تعمل هذا النوع من الت�س��جيل عندما ي�س��تغرق ال�س��لوك المالحظ  ب. 

فترة ق�سيرة فقط, مثال: كم عدد المرات التي يقاطع فيها مدير لجنة الآخرين اأثناء 

النقا�س؟

تحديد الفترات الزمنية لت�س��جيل ال�س��لوك: لو فر�سنا اأّننا نحاول اأن ن�سف ما يجري  ج. 

في الجتماع من تفاعالت, فن�سّجل ما يجري كّل خم�س دقائق من اأحداث, كاأن ي�ساأل 

رئي�س اللجان اأو يجيب المدير اأو يبادر... 

المالحظ��ة الم�س��تمّرة: يقوم الباحث بمراقبة �س��لوك ال�س��خ�س مراقبة م�س��تمّرة اإلى  د. 

اأن ينته��ي ذل��ك ال�س��لوك. ويج��ري ت�س��جيل الأحداث المهّم��ة التي ت�س��تحّق المالحظة 

والت�سجيل.

العّين��ات الزمني��ة: يق��ّرر الباح��ث فترات زمنية معّينة ع�س��وائيًا, ث��م يالحظ مجريات  ه�. 

الأمور خالل تلك الفترات.
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4. شروط المالحظة العلمية:
تعتِم��د المالحظ��ة بالدرج��ة الأول��ى على مهارة المالِح��ظ في اإج��راء المالحظة من جهة 

ومدى دّقة الوحدات في قوائم المالحظة.

ويع��ّد التحّي��ز مهّددًا خطيرًا للمالحظ��ة؛ لذا ل بدَّ للباحث اأن ُيح�س��ن اختيار المالحظين 

الذي��ن ي�س��اعدونه ويح�س��ن تدريبه��م. ولع��ّل اأف�سل اأ�س��لوب هو قي��ام اأكثر م��ن مالحظ واحد 

بم�ساهدة الحدث نف�سه وتحليله, ثم مقارنة ما جاء به كلٌّ من المالحظين, كما ي�ستح�سن اأن 

ل يعلم المالحظ �سيئًا عن فر�سّيات البحث اأو اأهدافه.

واأبرز �سروط المالحظة العلمية:

ق ذلك ينبغي اأن يبتعد الباحث  اتية, وحتَّى يتحقَّ مو�سوعية المالحظة؛ اأي البعد عن الذَّ اأ. 

واهر كما تبدو. عن اأهوائه وميوله واأفكاره لكي يالِحظ الظَّ

ة المالحظة؛ اأي عدم اإهمال اأّي عن�سر من عنا�سر الموقف الُمالَحظ. ُكلِّيَّ ب. 

ا�ستخدام الأدوات العلمية في المالحظة بعد التاأّكد من �سالمتها وكفاءتها. ج. 

ة والُخُلُقيَّة من حي��ث التَّحلِّي بروح  ف��ات العقليَّ وح العلمّية وال�سِّ ��ك المالِح��ظ بالرُّ تم�سُّ د. 

جاعة مع الإيمان بالمبادئ العلمية. قد والتدقيق وال�سَّ النَّ

شلاط ي عالحظة ي هدعية 

يستخليم يألدايت 
ي هدعية 

ة ي عالحظة  يَّ
ِّ

د
ُ

ك  ّضّمية ي عالحظة 

ة  يَّ
ُ

ق
ُ

د
ُ

ة اي خ هحت ي هقديَّ ة اي صِّ اح ي هدعيو ك ي عالِحظ بح لُّ تعلُّ
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يالستهيحن
يعتبر ال�ستبيان اأحد تقنّيات البحث العلمي الم�ستعملة على نطاق وا�سع من اأجل الح�سول 

عل��ى بيانات ومعطيات ومعلومات تتعّلق باأحوال النا���س اأو ميوله��م اأو اّتجاهاتهم, ويحتاج من 

الباحث اإلى وقت وجهد اأقّل, مقارنًة مع المقابلة والمالحظة؛ فال�ستبيان يتاأّلف من ا�ستمارة 

تحتوي على مجموعة من الفقرات, يقوم كّل م�س��ارك بالإجابة عنها بنف�س��ه, دون م�س��اعدة اأو 

تدّخل من اأحد.

أنّيع يالستهيحن
يمكن ت�سنيف ال�ستبيان بح�سب نوعية الإجابة المطلوبة الى اأربعة اأنواع هي:

أنّيع يالستهيحن

يالستهيحن 
ي عغدق- ي عهتّح

يالستهيحن 
ر ّو ي عص

يالستهيحن 
ي عهتّح

يالستهيحن 
ي عغدق

ال�س��تبيان المغلق: يحتوي على اأ�س��ئلة تليها اإجابات محّددة؛ بمعنى تكون فيه الإجابة   .1

مقّيدة, فما على الم�س��ارك اإل اختيار الإجابة بو�سع اإ�س��ارة عليها. ومن ح�س��نات هذا 

النوع اأّنه ي�سّجع الم�ساركين على الإجابة عليه؛ لأّنه ل يتطّلب وقتًا وجهدًا كبيرين, كما 

اأّن��ه ي�س��ّهل ت�سنيف البيانات وتحليله��ا اإح�سائيًا. ومن عيوبه اأنَّ الم�س��ارك قد ل يجد 

جوابه المطلوب بين الإجابات الجاهزة.

2.  ال�س��تبيان المفت��وح: يحت��وي عل��ى عدد من الأ�س��ئلة يجيب عنها الم�س��ارك بطريقته 

ة, كما هو الحال في الأ�سئلة المقالية؛ اأي تكون فيه الإجابة حّرة مفتوحة,  ولغته الخا�سّ

حي��ث يه��دف ه��ذا النوع اإلى اإعطاء الم�س��ارك فر�س��ة لأن يكتب راأيه ويذك��ر تبريراته 

لالإجاب��ة ب�س��كل كام��ل و�سريح. وم��ن عيوبه اأّنه يتطّل��ب جهدًا ووقتًا وتفكي��رًا جادًا من 

الم�سارك مّما قد ل ي�سّجعه على الم�ساركة بالإجابة. 



ق  ؛ّيملع ا ثحبلا176 ي هان ي هدعاو

3.  ال�س��تبيان المغل��ق- المفت��وح: يحت��وي عل��ى ع��دد من الأ�س��ئلة ذات اإجاب��ات جاهزة 

ومحّددة, وعلى عدد اآخر من الأ�سئلة ذات اإجابات حّرة مفتوحة, اأو اأ�سئلة ذات اإجابات 

محّددة متنّوعة, تتطّلب تف�س��ير �س��بب الختيار. ويعتبر هذا الن��وع اأف�سل من النوعين 

ال�سابقين؛ لأّنه يتخّل�س من عيوب كّل منهما.

ال�س��تبيان الم�سّور: وتقّدم فيه اأ�س��ئلة على �س��كل ر�س��وم اأو �سور عو�سًا عن العبارات   .4

المكتوبة, وقد تكون تعليمات �سفهية, ويقّدم هذا النوع من ال�ستبيانات اإلى الأطفال اأو 

الأمّيين.

ي خطّيت يألا ى إلمليد يالستهيحن
حتى ت�سّمم ا�ستبيانًا �سليمًا جاهزًا للتطبيق ل بّد من اأن تقوم بالخطوات الآتية:

تحديد المو�سوع العام للبحث.   1

تق�س��يم المو�سوع العام اإلى عدد من المو�سوعات الفرعية حتى يت�س��ّنى للباحث تغطية    2

كّل فرع بمجموعة من الأ�سئلة التي ت�سّكل في مجموعها العام الأ�سئلة التي يتاأّلف منها 

ال�ستبيان عند التطبيق.

3   تقوي��م الأ�س��ئلة بمراجعة اأولية له��ا, والتاأّكد من تغطيتها لكاّف��ة المو�سوعات الفرعية 

والعامة.

عر�س الأ�سئلة على مجموعة من الأفراد لتلّقي المزيد من المالحظات.    4

طباع��ة الأ�س��ئلة ب�س��كلها النهائ��ي في نم��وذج خا�ّس, ث��م توزيعها على الم�س��اركين في    5

البحث.

جم��ع ال�س��تبيان والبدء بتحلي��ل المعلومات الموج��ودة به وت�سنيفها وتف�س��ير نتائجها    6

للخروج بتو�سيات منا�سبة تتعّلق بم�سكلة البحث.
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ثصحّص يالستهيحن ي ثحجح

1. الأمور التي يجب مراعاتها في مو�سوع ال�ستبيان:

ته ول يترّدد في الم�ساركة  اأن يكون المو�سوع ممّيزًا ومهّمًا, بحيث يدرك ال�سخ�س اأهميَّ  -

بال�ستبيان.

اأن يبحث في المعلومات التي ل يمكن الح�سول عليها من م�سادر اأخرى.  -

اأن يت�سّمن اإر�سادات وا�سحة وكاملة تبّين الغر�س منه بدّقة.  -

تحديد الم�سطلحات الم�ستخدمة وثباتها وو�سوحها.  -

�سهولة الجدولة والمقارنة والتحليل والتف�سير ل�ستخال�س النتائج بدّقة.  -

2. الأمور الواجب مراعاتها في اأ�سئلة ال�ستبيان: 

ق�سيرة قدر الإمكان.  -

�سياغ��ة الكلم��ات بو�س��وح في الدلل��ة على المطلوب ب�س��كل ل غمو�س في��ه, وبحيث ل   -

تحتمل التاأويل والحمل على عّدة معاٍن غير مق�سودة.

البدء بالأ�س��ئلة ال�س��هلة التي تتناول الحقائق الأولية الوا�سحة المتعّلقة بال�س��ّن والعمل   -

والحالة الجتماعية والدخل ال�سهري وغير ذلك.

ترتيب الأ�سئلة ب�سكل منطقي مت�سل�سل, فال يجوز اأن ينتقل المفحو�س من مو�سوع اإلى   -

مو�س��وع, ث��م يع��ود اإلى المو�سوع نف�س��ه مرة اأخ��رى, بل يحر�س الباحث عل��ى اأن ي�سع 

ة بمو�سوع معّين في وحدة واحدة مت�سل�س��لة في ال�ستبيان, وبعد انتهاء  الأ�س��ئلة الخا�سّ

هذه الأ�سئلة يبداأ بالنتقال اإلى اأ�سئلة اأخرى مرتبطة بمو�سوع اآخر.

اأن تكون الأ�سئلة مو�سوعية؛ بمعنى خلّوها من القتراحات الموحية بالإجابة المطلوب   -

ذكرها. 

اأن ت�ساغ الأ�س��ئلة ذات الطابع الكّمي »الأ�س��ئلة التي تحتاج اإلى اإجابة رقمية« ب�س��كل   -

دقيق ومبا�سر, مثال: ما تاريخ ولدتك؟ كم يبلغ م�سروفك ال�سهري؟

اأن يحوي ال�سوؤال الواحد فكرة واحدة فقط, فال يجوز ح�سد اأكثر من فكرة في ال�سوؤال   -

الواحد.
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نعّذج يستهيحن
وفيما يلي نموذج ا�س��تبيان موّجه اإلى الم�س��اركين في ور�س��ة تدريبية بهدف اإجراء درا�سة 

لتعزيز نقاط القّوة ومعالجة نقاط ال�سعف في عنا�سر الدورة:

مدّرب الور�صة م�شّمى الور�شة

التقويم الُمقيَّم

م
ق
ر

ال

�سعيف و�سط جّيد
جّيد 

جدًا
ممتاز I. المدّرب

اإلمامه واإحاطته بجوانب المحتوى المطروح 1

اإي�ساله المعلومات ب�سكل مبا�سر ودقيق 2

جذبه لنتباه المتدّرب 3

تقديم اأمثلة مالئمة وواقعية 4

التحفيز والت�سويق في اأ�سلوب عر�سه 5

بقاوؤه في �سلب المو�سوع وعدم ال�ستطراد 6

�سياغته الأ�سئلة ب�سكل وا�سح ومثير 7

اإدارته الور�سة )جدل - وقت - خالف -....( 8

اإ�سغاوؤه للم�ساركين واإعطاء الوقت الكافي للنقا�س 9

اإ�سراكه المتدّرب في النقا�س 10

ب: مالحظات حول المدرِّ
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التقويم الُمقيَّم

م
ق
ر

ال

�سعيف و�سط جّيد
جّيد 

جدًا
ممتاز II. الماّدة والور�سة

اأهّمية المو�سوع المطروح 1

تحقيق الور�سة لالأهداف المر�سومة 2

تحقيق الور�سة لأهدافك وتوّقعاتك 3

الفائدة التي ح�سلت عليها والتي �ستخدم عملك الحالي 4

انجذابك للور�سة 5

�س للور�سة كفاية الوقت الذي ُخ�سِّ 6

منا�سبة الور�سة  لطبيعة عملك 7

تي�سير الجّو العام للور�سة من تفاعلي وتح�سيلي 8

جودة الخدمات الت�سهيلية المقّدمة في الور�سة 

)مكان - اإ�ساءة - تهوئة - تدفئة...(

9

مالحظات حول الماّدة والور�سة:

 زييح يالستهيحن
قّلة التكاليف والنفقات الالزمة لجميع البيانات.  .1

توفير الوقت والجهد وعدد الباحثين الالزمين لعملية جمع البيانات.  .2

الم�س��اعدة ف��ي الح�سول على بيانات ق��د ي�سعب على الباحث الح�س��ول عليها اإذا ما   .3

ا�ستخدم و�سائل اأخرى.
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يوّفر وقتًا للفرد لالإجابة عن اأ�س��ئلة ال�س��تمارة اأكثر مّما لو �س��ئل مبا�س��رة وطلب منه   .4

الإجابة عقب توجيه ال�سوؤال.

ميّب يالستهيحن
اإّن كث��رة اأ�س��ئلة ال�س��تبيان وطول��ه يدعو للمل��ل وعدم الإجاب��ة, وقّلة اأ�س��ئلته قد ل تفي   .1

بالغر�س المطلوب؛ ولذلك ل ي�سلح عندما يحتاج البحث اإلى قدر كبير من ال�سرح.

يفتق��ر الباح��ث اإل��ى اّت�ساله ال�س��خ�سي باأفراد الدرا�س��ة, وهذا يحرم��ه من مالحظة   .2

ردود فعل الأفراد وا�ستجابتهم لأ�سئلة البحث.

ل يمكن ا�س��تخدام ال�س��تبيان )المفتوح اأو المغلق, اأو المغلق- المفتوح( اإل في مجتمع   .3

غالبية اأفراده يجيدون القراءة والكتابة.

4.  ل يمكن للباحث التاأّكد من �سدق ا�ستجابات الأفراد والتحّقق منها ب�سكل تام.

يفتقد ال�ستبيان اإلى المرونة, فاإذا اأخطاأ الم�ستجيب في فهم اأو طريقة اإجابة ال�سوؤال فاإّنه   .5

ة في ال�ستبيان البريدي. ل يجد من ي�سّحح له اإجابته اأو يعّدل له طريقة الفهم, وخا�سّ

ز  مدى  لء يالستعحرة
و

ي خطّيت ي تا تاه
خطوات مهمة ت�ساعد على ملء ال�ستمارة هي:

مراعاة الوقت المنا�سب للمبحوثين اأثناء توزيع ال�ستمارة.   1

عدم كتابة ال�سم على ا�ستمارة ال�ستبيان.   2

تو�سيح الأهداف الأ�سا�سية للمبحوثين من اإعداد ال�ستمارة.   3

اإح�سا�س المبحوثين باأهّمية ال�ستبيان.   4

عدم تحّمل المبحوثين اأّية تكاليف ماّدية اأو بريدية اأو غيرها.   5

؛ّيمل تليمى  ضعحن صلق يإلجحبحت
يراع��ي الباحث القواعد الآتية كو�س��ائل ت�س��اعده على التاأّكد م��ن اأّن المفحو�سين يجيبون 

اإجابات جاّدة و�سادقة على اأ�سئلة ال�ستبيان:

1.  و�سع الأ�سئلة بنحو وا�سح ل تحتمل اأكثر من اإجابة؛ لتكون الإجابة فيه وا�سحة وتبرز 
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مدى �سدق المفحو�س.

��ة ترتبط اإجاباته��ا باإجابات اأ�س��ئلة اأخرى موجودة في ال�س��تبيان؛  2.  و�س��ع اأ�س��ئلة خا�سّ

فوجود خلل اأو تقاطع في اإجابات هذه الأ�س��ئلة قد يك�س��ف عن عدم دّقة المفحو�س في 

الإجابة, فالمفرو�س اأن تكون اإجابات هذه الأ�سئلة منطقية.

وهناك و�سائل اأخرى يمكن اأن ي�ستخدمها الباحث للتاأّكد من �سدق اإجابات المفحو�س, 

مثل: مقارنة بع�س الإجابات التي ح�سل عليها الباحث من ال�ستبيان بمعلومات اأخرى 

موجودة في ال�سّجالت والوثائق... 





أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس السادس عشر:

طباعة البحث ومناقشته

يعرف خطوات طباعة البحث و�سروطها.   1

يعّدد م�ستلزمات مناق�سة البحث وواجباته.   2

اللجن��ة    3 ل��دى  المعتم��دة  المعايي��ر  اأه��ّم  يع��رف 

المناق�سة.





؛ليءة ي هان
عند اكتمال البحث في الم�سمون وال�سكل خارجيًا وداخليًا, تتّم اإحالته اإلى الطباعة, ولكن 

على الطالب التنّبه اإلى اأّنه قبل طباعته عليه اأن يلقي نظرة اأخيرة عليه, واإعادة قراءته قراءة 

دقيق��ة متعّمق��ة متفّح�س��ة ناقدة, بغية اإق��راره نهائيًا, اأو التعديل, في�سيف م��ا يجب اإ�سافته, 

ويحذف ما يجب حذفه, ويو�سح ما يجب تو�سيحه؛ لأّن الإن�سان مهما بلغ من الإتقان في كتابة 

بحثه �سيعثر على بع�س الثغرات عند القراءة المجموعية للبحث حين اإنجازه.

 في يومه، إال قال 
ً
كما قال أحد العلماء: »إّني رأيت أّنه ال يكتب أحد كتابا

م هذا  في غده: لو غّير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدِّ

لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على 

استيالء النقص على جملة البشر«.

 اأنظر: ك�سف الظنون، لحاجي خليفة، ج1، �س1042، 

معجم الأدباء لياقوت الحموي، مقّدمة الجزء الأول.

طهحمة ي هان اشلاطفح 
بعد اأن ت�سبح الر�سالة جاهزة للطباعة, يقوم الطالب بطباعتها, مراعيًا الأمور الآتية:

اأن ي�س��تخدم اأوراق��ًا بي�ساء غير م�س��ّطرة مت�س��اوية الحج��م, طولها: ثمانية وع�س��رون   .1

�س��نتيمترًا, وعر�سه��ا: اثن��ان وع�س��رون �س��نتيمترًا؛ اأو اأوراق��ًا, طولها: �س��تة وع�س��رون 

�سنتيمترًا, وعر�سها: ع�سرون �سنتيمترًا.

اأن يطبع على وجه واحد من الورقة, واأن يترك اإلى يمين ال�سفحة وي�سارها وفي اأعلى   .2

ال�سفحة واأ�س��فلها قدرًا معّينًا من الفراغ. وتحديد قدر الفراغ, فيه عّدة اآراء اأحدها: 
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ن من تجليد الر�س��الة فيما  ترك فراغ اإلى يمين ال�سفحة قدره ثالثة �س��نتيمترات, يمكِّ

بعد, وكذلك فراغًا قدره �سنتيمتران على ي�سار ال�سفحة لتي�سير عملية التجليد, ف�ساًل 

عن فراغ قدرة ثالثة �سنتيمترات في اأعلى ال�سفحة ي�ستعمل للترقيم, وفراغ مماثل في 

اأ�سفل ال�سفحة بعد كتابة الحوا�سي, لإحالل التنا�سق في مظهر ال�سفحة.

اأن يعم��ل عل��ى اأن تكون الطباعة خالية من الأخطاء وي�سّح��ح ال�سفحات التي يتخّللها   .3

اأخطاء في الطباعة؛ لأّن ح�سن الإخراج من �سروط البحث.

اأن يراعي اإ�س��ارات الوقف الواردة في الر�س��الة بدّقة متناهية, لما يحدثه الإخالل في   .4

مراعاتها من ا�سطراب في فهم المعنى.

��م ال�سفحات ترقيمًا مت�سل�س��اًل في منت�سف اأعل��ى ال�سفحة اأو وفق ما تفر�سه  اأن يرقِّ  .5

الجامعة المنت�سب اإليها.

ي ثُلخ ي عطدّبة
م: ماج�س��تير,  يختل��ف ع��دد الن�س��خ المطلوب��ة م��ن الطال��ب باخت��الف ن��وع البحث الُمق��دَّ

دكت��وراه. وكذل��ك باختالف المعاهد والجامع��ات, مثال: بع�س الجامعات - كما هو الحال في 

م�سر - تطلب خم���س ع�س��رة ن�س��خة, للماج�س��تير والدكتوراه, والبع�س الآخر من الجامعات, 

يطلب ع�سرًا, والبع�س الثالث, يطلب �سبعًا... وتفر�س الجامعة اللبنانية على طالب الدكتوراه, 

ل خم�ٌس منها اإلى الأ�ساتذة  تقديم ثماني ن�س��خ عن ر�س��الته اإلى الكلية التي ينت�س��ب اإليها, ُتحوَّ

الخم�سة, اأع�ساء لجنة المناق�سة, وتو�سع الثالث الباقية في مكتبة الكلية.

وللح�س��ول عل��ى الع��دد المطلوب من الن�س��خ, ين�سح الطال��ب بطباعة الر�س��الة على ورق 

��ة, وت�سوير العدد المطلوب من الن�س��خ, بحي��ث تاأتي كّل  خا���س, والحتفاظ بن�س��خته الخا�سّ

الن�سخ في حالة واحدة من الو�سوح والجودة.

تلديل ي لسح ة
بع��د اإع��داد الن�س��خ المطلوبة من الطالب, عليه اأن يعمد اإلى تجليده��ا قبل التقّدم بها اإلى 

الجامع��ة. ويج��ب اأن يك��ون التجليد محكمًا وجيدًا, واأن يو�سع عل��ى الغالف الخارجي المقّوى 

للر�س��الة, وبح��رف عري���س كبير, ا�س��م الجامع��ة والكلية والق�س��م الذي ينتم��ي الطالب اإليه؛ 
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وكذلك عنوان الر�س��الة المقّدمة من قبله, وا�س��مه, وا�س��م الأ�س��تاذ الم�س��رف, كما هو مبّين 

�سابقًا.

 ثح؛شة ي هان
اإنَّ مناق�س��ة البح��ث بحّد ذاتها, تكون ب�س��ورة عاّمة, علنية, ومفتوح��ة اأمام الراغبين في 

ح�سورها. بْيد اأّنها في بع�س الجامعات, ل تكون علنية. وثّمة جامعات ل تجري فيها المناق�سة 

اأ�س��اًل, واإّنم��ا تكتف��ي فق��ط بالتقارير المقّدم��ة اإليها من قب��ل الأع�ساء المكّلفي��ن بالنظر في 

الر�سالة. وبناء على هذه التقارير, ت�سدر الجامعة قرارها, اإّما �سلبًا واإّما اإيجابًا.

وعملية المناق�س��ة تت��ّم وفق مراحل عّدة: بدءًا بتقديم البحث اإل��ى الجامعة, مرورًا باإلقاء 

الطال��ب كلمت��ه اأم��ام لجن��ة المناق�س��ة, و�س��وًل اإل��ى مالحظ��ات لجنة المناق�س��ة, وال��رد على 

اأ�سئلتها, وانتهاًء باإعالن نتيجة المناق�سة.

 ليحل  ثح؛شة ي هان

1. تقديم البحث إلى الجامعة للمناقشة:
بع��د اأن ينج��ز الطال��ب طباعة وتجليد البحث, وُيعلم اأ�س��تاذه الم�س��رف بذلك, عن طريق 

تقدي��م ن�س��خة ل��ه ع��ن ر�س��الته, يجب علي��ه اأن يتق��ّدم م��ن اإدارة الجامع��ة بالن�س��خ المطلوبة 

منه, مرفقة بطلب لتحديد موعد المناق�س��ة. وعادة, يقوم الأ�س��تاذ الم�س��رف بمهّمة الإعداد 

للمناق�س��ة بالتن�س��يق مع الإدارة, بعد اإبداء الطالب رغبته بذلك, فتعيَّن لجنة المناق�س��ة ويتّم 

ل موعد المناق�سة المحّدد اإلى تاريخ لحق,  تحديد الموعد واإعالم الطالب بذلك, واأحيانًا يوؤجَّ

فيما اإذا راأت لجنة المناق�س��ة اأو اأحد اأع�سائها ذلك؛ كاأن ُيكت�س��ف نق�س فادح في الر�س��الة, 

اأو معالجة مو�سوعها من قبل باحث اآخر, اأْح�َسَن المعالجة, واأخذ عنه �ساحب الر�سالة كثيرًا 

دون اأن ي�س��ير اإليه... وقد يحدث اأن ُترد الر�س��الة يوم المناق�س��ة, لعدم �سالحيتها, ولإجراء 

التعديل الالزم فيها, اأو لإعادة كتابتها من جديد وفق المالحظات المعطاة له.

2. أعضاء لجنة المناقشة:
يختلف عدد اأع�ساء اللجنة المناق�سة للبحث بين جامعة واأخرى, فالجامعة اللبنانية مثاًل 
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ت�س��ترط اأن تتاأّلف لجنة المناق�س��ة من ثالثة اأع�ساء, بينهم الم�سرف لدرجة الدبلوم وما دون 

)الحالة العملية والجدارة(, وخم�سة اأع�ساء بينهم الم�سرف لدرجة الدكتوراه, على اأن يكون 

اثنان منهم على الأقل برتبة اأ�س��تاذ, واأن يكون في اللجنة اأ�س��اتذة ذوو اخت�سا�س وخبرة في 

مو�سوع البحث واللغة والمنهجية. 

ص للمناقشة: 3. الوقت المخصَّ
يختل��ف الوق��ت الذي ت�س��تغرقه المناق�س��ة, باختالف نوع الر�س��الة, وباخت��الف طبيعتها: 

فل�سفة, اأدب, تاريخ, طب, ريا�سيات... وكذلك باختالف الجامعة التي ينت�سب الطالب اإليها.

فالر�سالة المقّدمة لنيل �سهادة الماج�ستير قد ت�ستغرق ب�سكل عام مّدة �ساعتين. والر�سالة 

المقّدمة لنيل �سهادة الدكتوراه الحلقة الثالثة قد تتجاوز الثالث �ساعات. 

4. مداخلة الطالب:
بع��د اأن يت��ّم تعيي��ن لجن��ة المناق�س��ة, ويح��ّدد مكان ويوم و�س��اعة المناق�س��ة, يقوم رئي���س 

لجن��ة المناق�س��ة ب��اإدارة جل�س��ة المناق�س��ة, ويطلب م��ن الطال��ب اأن يعر�س باإيج��از, خال�سة 

عمل��ه البحث��ي. وعلى الطالب اأن يكون م�س��تعّدًا لمثل ه��ذا الأمر, فيقوم بذل��ك بمنتهى الدّقة 

والو�سوح. ويبداأ بالحديث عن مو�سوعه واأهّميته في المجال الذي ينتمي اإليه, والأ�سباب التي 

دفعته اإلى اختياره, وال�سعوبات التي واجهته, والم�سكالت الرئي�سة والفرعية التي تنبثق عنه, 

ل اإليها, والمعطيات والحقائق التي تك�سفت عنها تلك النتائج, والآفاق التي  والنتائج التي تو�سّ

تفتحها اأمام الآخرين للمتابعة وال�ستزادة.

ولدّق��ة اللغة, وح�س��ن الإلقاء, من تن��ّوع النغمات والنبرات, بالإ�سافة اإلى ح�س��ن المظهر, 

والظه��ور بمظه��ر التوا�سع وه��دوء الأع�ساب ورزانة الح��ركات, كبير الأثر والوقع في نفو���س 

اأع�ساء لجنة المناق�سة.

5. اللجنة وكيفية الرّد:
بع��د اأن ينته��ي الطال��ب م��ن تقدي��م عر�س��ه اأم��ام اللجن��ة, ي�س��تعّد لالإجاب��ة وال��رّد عل��ى 

مالحظ��ات اللجن��ة؛ فيردُّ بلباق��ة وباألفاظ رقيقة وعب��ارات ف�سحية وا�سح��ة, ويجيب عن كّل 

الأ�سئلة المتعّلقة بمو�سوع ر�سالته, والتي قد تطرح عليه.
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ل بهدوء و�سعة �سدر كّل نقد يوّجه اإليه, فال ي�سعف ول يغتاظ, ول   وينبغي للطالب اأن يتقبَّ

يعاند؛ لأّن اأخالق العلماء اأبعد ما تكون عن المكابرة والعناد في مجال العلم والحق.

6. محور المناقشة:
يدور محور المناق�سة حول ثالث نواحي اأ�سا�سية, هي:

اأ. الناحية ال�سكلية:

تعن��ي ال�س��كل من حيث جمال الإخ��راج, ونظافة الطباع��ة واإتقانها بخلوه��ا من الأخطاء, 

والكتاب��ة ال�سحيح��ة م��ن حيث جم��ال الأ�س��لوب و�سال�س��ته, و�س��المة قواعد اللغ��ة والإمالء, 

والت�سل�س��ل والن�س��جام بي��ن الأف��كار, ور�س��اقة التعبير, وترتي��ب الفقرات, والتراب��ط بينهما, 

وح�سن ا�ستخدام عالمات الترقيم والوقف.

وعليه, فاإّن اإ�ساءة اإخراج البحث, تنظيمًا وترتيبًا للمعلومات والأفكار, ينعك�س على اأهّمية 

البح��ث وم�س��تواه الأكاديم��ي, نظ��رًا للفو�سى التي ت��وؤّدي اإل��ى التناق�س الذي يقّل��ل من جّدية 

البحث واأهّميته.

ب. الناحية المنهجية:

وتعني ح�سن تق�سيم البحث وفق الخّطة المّتبعة اإلى اأبواب وف�سول, ومدى ربط اأو ترابط 

الأبواب والف�سول ببع�سها, وت�سل�س��لها المنطقي لبل��وغ النتائج, والبراعة في اختيار العناوين 

الرئي�س��ية والثانوية, وح�س��ن التوثيق والقتبا���س, والدّقة في التعامل مع الم�سادر والمراجع, 

وترتيب الهوام�س والفهار�س و�سبطها, وح�سن العر�س عمومًا وفق المنهج الذي اّتبعه الباحث 

ومدى مالءمته للمو�سوع المدرو�س.

ج. الناحية المو�سوعية )الم�سمون العلمي(:

وتعن��ي الم�سم��ون م��ن حي��ث عم��ق الأف��كار, وح�س��ن الإحاط��ة بالمو�س��وع, ودّق��ة النق��د, 

والتحلي��ل المدعم بالوثائق والأ�س��انيد, والإ�سافات الجديدة التي قّدمها للمعرفة الإن�س��انية؛ 

ذلك اأّن الناحية المو�سوعية هي الأهّم وهي الهدف الأ�سا�سي من البحث؛ لأّن البحث المعتمد 

عل��ى الو�س��ف ال�س��طحي, اأو ال�س��ردي الخالي م��ن النقد والتحلي��ل, اأو غير المدع��م بالوثائق 

والأ�سانيد, هو في الميزان العلمي درا�سة اإن�سائية, ولي�س بحثًا علميًا اأكاديميًا.
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7. النتيجة:
بعد اأن يجيب الطالب عن جميع الأ�سئلة المبا�سرة وغير المبا�سرة الموّجهة اإليه, والمتعّلقة 

نها ر�س��الته, يقوم اأع�ساء  بمو�س��وع ر�س��الته, وبع��د اأن يدافع عن جملة اآرائه واأفكاره التي �سمَّ

لجنة المناق�س��ة, بالتداول فيما بينهم, حول اأهّمية الر�س��الة, وم�س��تواها, وقدرة الطالب على 

الدفاع عن اآرائه, ف�ساًل عن اأجوبته على ال�س��تي�ساحات والأ�س��ئلة الموّجهة اإليه. وبعد م�سي 

ل��وا اإلى قرار  رب��ع �س��اعة م��ن الوقت, تقريبًا, وبع��د اأن يك��ون اأع�ساء لجنة المناق�س��ة قد تو�سّ

موّحد فيما بينهم يعلن رئي�س لجنة المناق�سة نتيجة المداولة, والدرجة الممنوحة للطالب.

وتتفاوت الدرجة التقديرية الممنوحة للطالب بين جامعة واأخرى:

مثال: في الجامعة اللبنانية تعلن النتيجة وفق ال�سكل الآتي:

مقبول: العالمة تكون من 10 اإلى 11, اأو من 50 اإلى 59.  -

ح�سن: العالمة تكون من 11 اإلى 12, اأو من 60 اإلى 69.  -

جّيد: العالمة تكون من 13 اإلى 15, اأو من 70 اإلى 79.  -

جّيد جداً: من 16 اإلى 18 او من 80 اإلى 90  -

ممت��از: العالم��ة تك��ون من 19 اإلى 20, اأو من 90 اإلى 100, وهي درجة ال�س��رف. مع   -

التو�سية بن�سر البحث �سمن من�سورات الجامعة وعلى نفقتها, تقديرًا للمتفّوقين.
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 ليحل  ثح؛شة ي هان

2. أمضحء  لثة ي عثح؛شة.

4.  ليثدة ي طح ب.

6.  اّر ي عثح؛شة.

ي ثححية 
ي شكدية

ي ثححية 
ي عثفلية

ي ثححية 
ي عضعّنية

1. تقليم ي هان إ ى ي لح هة 
 دعثح؛شة.

ص  دعثح؛شة. 3. ي ّ؛ت ي عخصو

. 5.  الحظحت ي دلثة اكيهية ي لدو

7. إمالن ي ثتيلة.





 الفصل الثاني

مناهج البحث العلمي





أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس السابع عشر:

المنهج الوصفي

ف المنهج الو�سفي واأنواعه.   1 يعرِّ

يفهم خطوات المنهج الو�سفي.   2

يطّبق نموذجًا مخت�سرًا, مراعيًا خطوات المنهج    3

الو�سفي.





 ح بّ ي عثفج ي ّصها؟
يع��دُّ المنه��ج الو�سف��ي من اأكثر المناهج انت�س��ارًا وا�س��تخدامًا في المي��دان البحثي للعلوم 

الطبيعي��ة, كعل��م الفلك والفيزياء والبيولوجيا... وكذلك في حقل العلوم الإن�س��انية, كالتربية 

وعلم الجتماع وعلم النف�س وغيرها. 

 ،
ً
 دقيقا

ً
ه دراسة الظاهرة كما هي في الواقع، ووصفها وصفا ف بأنَّ وُيعرَّ

 لفهم الظواهر 
ً
؛ تمهيدا

ً
 وكيفيا

ً
وجمع المعلومات عنها، والتعبير عنها كمّيا

وتشخيصها، وتحليليها، وتحديد العالقات بين عناصرها أو بينها وبين 

م بها.
ّ
ظواهر أخرى, وصواًل إلى إمكانية التحك

فالبحث الو�سفي, اإذًا, ل يقف عند حدود و�سف الظاهرة, اإنَّما يذهب اإلى اأبعد من ذلك, 

فيحّلل ويف�ّسر ويقارن ويقّيم.

ي عثفج ي ّصها اأنّيما
هن��اك اختالفات بي��ن الباحثين في ت�سنيف اأنماط البحوث الو�سفية واأنواعها, �سن�س��ّلط 

ال�سوء على ثالثة اأنواع مهّمة منها, وهي:

3. ي لريسحت ي تطّرية 
هية اي تتهو

2. دريسة ي هال؛حت 
اي لايبط ي عتهحد ة

1. ي لريسحت ي علاية
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1. الدراسات المسحية أو المنهج المسحي: 
وه��و عب��ارة ع��ن درا�س��ة الظاهرة ف��ي بيئة مح��ّددة ومجتم��ع معّين ف��ي الزم��ن المعا�سر 

لإجراء الدرا�سة, بهدف جمع الوقائع والمعلومات والبيانات, والك�سف عن الحقائق, من اأجل 

ا�ستخال�س النتائج, واإيجاد الحلول المنا�سبة التي تدخل في و�سع خطط الإ�سالح والنهو�س 

بالمجتمع.

والدرا�سات الم�سحية على اأنواع, منها:

ي لريسحت ي علاية

ب. ي لريسة ي علاية ي علتهطة 
بتاديل ي ّظحّف

د. ي لريسة ي علاية ي علتهطة 
بح لأم ي هحم

أ. ي لريسة ي علاية ي تهديعية

ج. ي لريسة ي علاية ي علتهطة 
بتاديل ي عضعّن ا اتّى ي ّثحّق

اأ. الدرا�سة الم�سحية التعليمية:

وهي الدرا�سات التي تتمركز حول درا�سة العملية التعليمية والتعّلمية بكاّفة اأبعادها, بهدف 

ر�سم خطط موؤّدية لرفع م�ستوى التعليم وزيادة كفاءته.

والدرا�سات الم�سحية التعليمية يمكن اأن تغّطي بع�س اأو كّل الجوانب الآتية:

الجانب التنظيمي والقانوني والإداري الخا�س بالتعليم.  -

الجانب المالي والنفقات والموازنات.  -

�ساتهم والدورات  الأ�س��اتذة والمعّلمين وخ�سائ�سه��م ومهاراتهم وموؤّهالته��م وتخ�سّ  -

التي خ�سعوا لها...
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اأح��وال الطلب��ة وم�س��توياتهم العقلي��ة وال�سحي��ة والجتماعي��ة, والفروق��ات الفردي��ة   -

بينهم...

المناهج التعليمية وطرائق التدري�س...  -

الإطار الجتماعي والثقافي للتعليم.  -

ب. الدرا�سة الم�سحية المرتبطة بتحليل الوظائف:

وه��ي عب��ارة ع��ن جمع البيان��ات والمعلوم��ات المتعّلق��ة بواجب��ات العاملين وم�س��وؤولياتهم 

والن�س��اطات الخا�سة اأثناء دوام العم��ل ومراكزهم وعالقتهم داخل التنظيم الإداري, 

وكثيرًا ما يّتجه التحليل اإلى تحديد مطالب العمل وظروفه والموا�سفات التي ينبغي اأن 

تتوافر في العامل, ويمكن لهذه الدرا�سة اأن ت�سمل الجوانب الآتية:

الك�سف عن نواحي ال�سعف والتكرار في اإجراءات العمل وظروفه.  -

ت�سنيف الوظائف.  -

تقدير الأجور والرواتب.  -

تحديد �سروط المر�سح.  -

و�سع الإن�سان المنا�سب في المكان المنا�سب.  -

و�سع برامج التدريب.  -

ة بنقل الموظفين. اّتخاذ القرارات الخا�سّ  -

توفير الأ�سا�س النظري لدرا�سة المهن والوظائف المختلفة.  -

ج. الدرا�سة الم�سحية المرتبطة بتحليل الم�سمون ومحتوى الوثائق:

تتمّيز الدرا�س��ات الم�س��حية في �سوء اأ�س��لوب تحليل الم�سمون عن غيرها من الدرا�س��ات 

الو�سفية باأّنها ل ترتبط بالواقع مبا�سرة, بل هي عبارة عن درا�سة الواقع بطريقة غير مبا�سرة 

م��ن خ��الل م�س��ح م�سم��ون الوثائ��ق وال�س��جالت والتقاري��ر والمطبوع��ات والكت��ب والدوريات 

والقوانين والبرامج والّتفاقيات وال�سير الذاتية والأفالم وال�سوتيات والر�سائل... من المواد 

التي تحتوي على معلومات تخدم الباحث في درا�سة مو�سوع بحثه ومعالجة الم�سكلة البحثية.

وينطل��ق منه��ج تحليل الم�سمون من م�س��ّلمة اأّن اأفكار واّتجاهات و�سف��ات وخ�سائ�س اأّي 
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جماعة اأو اأفراد تظهر بو�سوح في الكتابات وال�سحف والأقوال... ال�سادرة عن تلك الجماعة 

اأو الأف��راد, وه��ذا م��ا نلم�س��ه ف��ي ق��ول اأمي��ر الموؤمني��ن Q: »... قلم��ك اأبلغ م��ن ينطق 

.
 وقوله Q: »ما اأ�سمر اأحد �سيئاً اإل ظهر في فلتات ل�سانه و�سفحات وجهه«)2)

عنك«)1)

فمث��اًل اإذا اأردن��ا درا�س��ة اأف��كار وعقائ��د واّتجاه��ات وميول العالمة ال�س��يد محمد ح�س��ين 

الطباطبائي اأو ال�س��هيد مرت�سى مطهري اأو ال�س��يد محمد باقر ال�سدر وغيرهم من العلماء, 

يت��ّم ذل��ك من خ��الل عملي��ة منهج تحلي��ل الم�سمون, عبر درا�س��ة محت��وى كتبهم ور�س��ائلهم 

ون�سو�سهم والأ�سرطة ال�سوتية والمقابالت والحوارات... مثاًل بالن�سبة للعالمة الطباطبائي 

يمكن الدرا�سة الم�سحية لمحتوى كتبه: الميزان في تف�سير القراآن, ونهاية الحكمة, وحوا�سيه 

على الحكمة المتعالية وبحار الأنوار, ور�سالة البرهان, ور�سالة العتباريات, واأ�سول الفل�سفة 

والمنه��ج الواقع��ي, وحواراته م��ع هنري كوربان... وغيره��ا, وتحليل تل��ك الم�سامين والقيام 

بعملية مقارنة بينها, ومناق�ستها للخروج بخال�سات ونتائج.

وعند ا�ستخدام الطالب لمنهج تحليل الم�سمون, عليه اللتفات  اإلى عّدة خطوات:

ال�سعي وبذل الجهد للح�سول على الوثائق المتعّلقة بمو�سوع الدرا�سة.  .1

اأن ل ُيغف��ل اأّي وثيق��ة له��ا عالق��ة بدرا�س��تها؛ لأّن��ه قد يوج��د فيها قرائ��ن توّجه البحث   .2

باتجاه دون اآخر.

التحّقق والتثّبت من مدى موثوقية الم�سمون الذي ين�سّب تحليله عليه.  .3

اأن يخ�سع التحليل وال�ستنتاج لل�سروط العلمية والمو�سوعية التي تفر�سها الوقائع كما   .4

ب والهوى والميول ال�سخ�سية. هي, دون التع�سّ

د. الدرا�سة الم�سحية المرتبطة بالراأي العام:

ال��راأي الع��ام: ه��و تعبي��ر الجماع��ة اأو الجمه��ور ع��ن راأي��ه ومعتقدات��ه واّتجاهات��ه وميول��ه 

ه اأو ق�سية مهّمة اأو م�سكلة يعاني منها. وعواطفه في وقت معّين بالن�سبة لمو�سوع يخ�سّ

ويّتبع الباحث و�س��ائل متنّوعة للح�سول على المعلومات, كال�س��تبيان اأو المقابلة, بل حتى 

الوا�سطي, علي بن محمد, عيون الحكم والمواعظ, تحقيق ح�سين الح�سيني البيرجندي, دار الحديث, ط1, �س 269.  (1(
)2)  ال�سيد الر�سي, نهج البالغة خطب الإمام علي Q, ج 4, �س 7.
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ر�س��د المظاه��رات وال�سطرابات... ول بّد من الأخذ بعين العتب��ار العوامل الموؤّثرة 

في تحديد الإجابة, كالمركز الجتماعي اأو القت�سادي للعّينة اأو الجن�س... 

2. دراسة العالقات والروابط المتبادلة:
اإّن درا�س��ة الظواه��ر ف��ي �سوء المنهج الم�س��حي تكتف��ي بو�سف الظاهرة وتف�س��يرها دون 

الدخ��ول في عملية درا�س��ة العالق��ات بين الظواه��ر المختلفة, اأّما المنه��ج الو�سفي في �سوء 

درا�س��ات العالق��ات فيتج��اوز دار�س��ة الظاه��رة وفهمه��ا اإل��ى درا�س��ة العالق��ات بي��ن مختلف 

الظواه��ر والوقائ��ع, والقي��ام بعملي��ة رب��ط بينها, به��دف الو�سول اإل��ى فهمها ب�س��ورة اأعمق؛ 

نف درا�سة  ولهذا تعتبر درا�س��ة العالقات ذات م�س��توى متقّدم على الدرا�سات الم�سحية. وت�سّ

العالقات اإلى ثالثة اأنواع, وهي:

دريسة ي هال؛حت اي لايبط ي عتهحد ة

ج. ي لريسحت يالرتهحطية
ب. ي لريسة ي عقحرنة 

 ألسهحب.
أ. دريسة ي اح ة.

اأ. درا�سة الحالة:

ُيق�س��د منه��ا درا�س��ة حال��ة معّين��ة ل�س��خ�س اأو مجموعة من الأ�س��خا�س عبر فت��رة زمنية 

محّددة بق�سد الك�سف عن ال�سلوك الفردي اأو الجماعي. وتختلف درا�سة الحالة عن الدار�سة 

الم�سحية في عّدة اأمور, منها:

تحر���س دار�س��ة الحال��ة على ا�س��تخدام اأكبر عدد من و�س��ائل البحث, ف��ي حين يمكن   -

اإجراء الدرا�سة الم�سحية باأقّل ما يمكن من اأدوات البحث.

يغل��ب عل��ى درا�س��ة الحالة الأ�س��لوب النوعي, ف��ي حين يغلب على الدرا�س��ة الم�س��حية   -

الأ�سلوب الكّمي.

تك��ون العّين��ة ف��ي درا�س��ة الحالة �سغي��رة, بينما تكون العّينة في الدرا�س��ات الم�س��حية   -

كبيرة.
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ب. الدرا�سة المقارنة لالأ�سباب:

تهدف هذه الطريقة اإلى اكت�ساف الأ�سباب الممكنة لنموذج معّين من ال�سلوك؛ وذلك عبر 

اإجراء مقارنة بين مجموعة من الأ�سخا�س تتّبع �سلوكًا معينًا ومجموعة اأخرى م�سابهة 

ها ل تتّبع نف�س ال�سلوك. لها لكنَّ

ج. الدرا�سات الرتباطية:

هذا النوع من الدرا�سات يفيد في تقدير العالقة بين متغّير اأو اأكثر من ناحية وفي التعّرف 

على مدى هذه العالقة بينهما من ناحية اأخرى.

3. الدراسات التطويرية:
 ه��ي درا�س��ات تتناول الو�س��ع القائم للظواه��ر والعالقات المتداخلة ف��ي بع�سها, وتتناول 

اأي�سًا التغّيرات التي تحدث للظواهر عبر الزمن. ويوجد نوعان من هذه الدرا�سات, هما:

ي لريسحت ي تطّيلية

لحع
و

ب. دريسة يالت أ. دريسحت ي ثعّ

اأ. درا�سات النمو:

نة مح��ّددة, كتالمذة  مث��ل درا�س��ة النم��و العقل��ي واللغ��وي والنفعال��ي والجتماع��ي... ِلعيِّ

الحلقة الأولى...

و يوجد طريقتان في درا�سات النمو:

الأولى: الطريقة الطولية اأو العمودية: وهي عبارة عن اختيار عّينة من تالمذة ال�سف الأول   -

مثاًل, ثم ال�ستمرار في مالحظتهم وهم ينتقلون من �سف اإلى �سف, و�سنة بعد اأخرى.

الثاني��ة: الطريق��ة العر�سي��ة اأو الأفقي��ة: وه��ي درا�س��ة مجموع��ة م��ن ال�س��ف الأول,   -

ومجموعة من ال�سف الثاني مثاًل...
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ب. درا�سة الّتجاه:

يعتم��د ه��ذا النمط من الدرا�س��ات على جم��ع المعلومات عن الظاهرة ف��ي وقتها الحا�سر 

ومتابع��ة درا�س��تها في فت��رة زمنية قادمة )واأحيانًا �س��ابقة(؛ اأي درا�س��ة الظاه��رة في اأوقات 

مختلفة, ل�ستقراء اّتجاهاتها وتوّقع ما ُينتظر حدوثه في الم�ستقبل.

لق��د زاد الهتم��ام به��ذا الن��وع من الدرا�س��ات نتيج��ة الهتم��ام بالتخطي��ط المعتمد على 

الوعي بالّتجاهات الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية...

وم��ع ه��ذا, ف��اإّن هذا النوع من الدرا�س��ات ل��ه محاذي��ره؛ اإذ اإّن التوّقعات لهذه الدرا�س��ات 

وبخا�سة تلك التي تكون على المدى الطويل كثيرًا ما يثبت عدم �سدقها في الواقع ب�سبب وقوع 

حوادث مفاجئة.

ثطّيت ي عثفج ي ّصها
يتح��ّرك المنه��ج الو�سف��ي �سم��ن الط��رق المعه��ودة لمناه��ج البح��ث العلم��ي, ف��ي �س��وء 

الخطوات الآتية:

ال�س��عور بالم�س��كلة من خ��الل الجواب عن مجموعة اأ�س��ئلة: ماذا؟ لم��اذا؟ اأين؟ متى؟   .1

كيف؟ كم؟ 

تحديد الم�سكلة التي يريد الباحث درا�ستها و�سياغتها ب�سكل �سوؤال محّدد اأو اأكثر من   .2

�سوؤال.

و�س��ع مجموعة من الفرو�س كحلول مبدئية للم�س��كلة ليّتجه بموجبها الباحث للو�سول   .3

اإلى الحّل المطلوب.

و�سع الم�سّلمات التي �سيبني عليها الباحث درا�سته.  .4

تحدي��د حجم العّينة واأ�س��اليب اختياره��ا, والقيام بعملية اختبار العّينة التي �س��تجري   .5

عليها الدرا�سة.

اختيار اأدوات البحث وا�ستخدمها في الح�سول على المعلومات, كال�ستبيان اأو المقابلة   .6

اأو الختبار اأو المالحظة, وفقًا لطبيعة م�س��كلة البحث وفرو�سه, وتقنين هذه الأدوات 

لمعرفة �سدقها وثباتها.
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7.  القيام بجمع المعلومات المطلوبة بطريقة دقيقة ومنظمة.

8.  الو�سول اإلى نتائج البحث وتنظيمها وت�سنيفها.

9.  تحليل النتائج وتف�سيرها. 

.
(1(

ا�ستخال�س التعميمات وال�ستنتاجات منها  .10

ثطّيت 
ي عثفج 
ي ّصها

 .10
يستخدص 
9. ي تهعيعحت

تاديل 
ي ثتحّج 

 .8
نتحّج ي هان 

 .7
جعع 

ي عهدّ حت 

 .6
أدايت 
ي هان   .5

تاليل 
ثة ي هيو

 .4
اضع 

عحت 
و

ي علد

 .3
اضع 

ي هلاض

 .2
تاليل 

ي عشكدة 

 .1
ي شهّر 

بح عشكدة 

)1)  طباجة, يو�سف عبد الأمير, منهجية البحث تقنيات ومناهج, �س 388.
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 ثحل تطهيقا مدى ثطّيت ي عثفج ي ّصها
ي�س��عر اأح��د الم�س��رفين التربويي��ن اأّن مدي��ري المدار���س تتف��اوت عالقتهم م��ع المعّلمين 

ف��ي مدرا�س��هم, فيقّربون بع���س المعلمين ويثقون به��م ويعملون معهم, بينم��ا يهملون معّلمين 

اآخري��ن. ولم���س هذا الم�س��رف اأّن بع�س المعلمين يتذّمرون من المدي��ر, بينما يدافع معّلمون 

اآخ��رون ع��ن المدي��ر, فحاول البح��ث عن ال�سفات الت��ي تتوّفر ف��ي المعّلمين الذي��ن يثق بهم 

المديرون وال�سفات التي تتوّفر في المعلمين الآخرين.

كيــف يــلرا ي هححــن بــذع ي عشــكدة افــق ثطــّيت يألســدّب 
ي ّصها؟

تحديد الم�س��كلة: يقوم الباحث بتحديد م�س��كلته و�سياغتها ب�س��كل �س��وؤال اأو اأكثر على   .1

النحو الآتي:

ل مديرو المدار�س البتدائية توّفرها لدى المعّلمين؟ ما ال�سفات التي يف�سّ

ل مديرو المدار�س عاّمة توّفرها لدى المعلمين؟ ما هي ال�سفات التي يف�سّ

ما هي اّتجاهات المعلمين نحو مديري مدار�سهم؟

2.  و�س��ع الفرو���س: يفّك��ر الباح��ث في حل��ول مبدئية اأو اإجاب��ات مبدئية لأ�س��ئلة البحث, 

ويعر�سها في ما ياأتي:

الفر�س الأّول: ينزعج مديرو المدار�س من المعّلمين الذين يتمّلقون لالدارة.

الفر���س الثان��ي: يظه��ر المعّلم��ون اّتجاه��ات اإيجابية نحو المديرين الذين يمار�س��ون 

ُح�سن الإدارة, واّتجاهات �سلبية نحو المديرين المت�سّلطين اإداريًا.

اإّن هذه الفرو�س هي حلول مبدئية ي�سعها الباحث ليجمع معلومات عنها, ويختبر �سّحتها 

اأو عدم �سّحتها.

و�س��ع الفترا�س��ات والم�س��ّلمات: ي�س��ع الباح��ث بع���س الفترا�سات التي يوؤم��ن بها اأو   .3

ي�سّلم ب�سّحتها:

الم�س��ّلمة الأول��ى: العالق��ات الإيجابي��ة بين المعّلمي��ن والمديرين �سروري��ة لخلق جّو 

عمل اإيجابي.
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الم�سّلمة الثانية: وجود التوتر في العالقات يمكن اأن يقّلل من فعالية المدر�سة.

الم�سّلمة الثالثة: توؤّثر اّتجاهات المعلمين على اأدائهم لأعمالهم.

اختيار العّينة التي �س��يجري عليها الدرا�سة: يقوم الباحث بتحديد نوع العّينة وحجمها   .4

واأ�سلوب اختبارها, كما هو مبين فيما ياأتي:

يختار الباحث عّينة ع�سوائية من ع�سرين مدر�سة ابتدائية يبلغ حجمها ٣٠٠ معلم؛ اأي 

ما يعادل 8 % من المجتمع الأ�سلي للمعّلمين.

-  اختب��ار اأدوات البحث: يقّرر الباحث الأدوات التي �سي�س��تخدمها لختبار الفرو�س 

التي و�سعها, كما يّت�سح مّما ياأتي:

ا�ستبيان ُيوّزع على مديرين ومعلمين.   -

اإجراء مقابالت مع عدد من المديرين.  -

-  جم��ع المعلوم��ات والبيانات: يقوم الباحث بتوزيع ال�س��تبيانات واإجراء المقابالت 

على العّينة التي اختارها, والبالغ عددها ٣٠٠ معلم.

ف المعلومات التي يجمعها وينّظمها, ويحّدد النتائج التي ت�ساعده في الحكم  -  ي�سنِّ

على الفرو�س التي و�سعها.

ح اأ�س��بابها, ويقّدم عددًا من التو�سيحات لتح�سين  -  ي�سف النتائج ويف�ّس��رها ويو�سّ

الواقع الحالي.



أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس الثامن عشر:

المنهج المقارن

يعرف معنى المنهج المقارن واأنواع المقارنة.   1

يفهم خطوات المنهج المقارن ودوره.   2

يطّبق نموذجًا مخت�سرًا, مراعيًا خطوات المنهج    3

المقارن.





 ح بّ ي عثفج ي عقحرن؟
لغ��ًة: المقارن��ة لغ��ًة تعن��ي �س��ّد ال�س��يء اإلى ال�س��يء وربطه به, وجم��ع الأ�س��ياء بع�سها اإلى 

(1(
البع�س الآخر, والموازنة بين الأ�سياء.

ا�سطالحاً: المنهج المقارن عبارة عن اأ�سلوب المقابلة والمقاي�سة بين الأحداث والظواهر 

المختلفة, وموازنة بع�سها ببع�سها الآخر, بهدف الك�س��ف عّما بينها من عالقات ووجوه �س��به  

اأو اختالف وتباين.

ي عقحرنة اأنّيمفح
تنق�سم المقارنة اإلى:

المقارن��ة العتيادّي��ة: وهي مقاي�س��ة بين ظاهرتين اأو اأكثر, تكون قاعدة اأوجه ال�س��به   .1

بينهم��ا اأكث��ر م��ن اأوج��ه الختالف, وغالب��ًا ما تكون اأوج��ه الختالف تدور حول �س��كل 

الظاهرتين المقاَرَنتين.

المقارنة المغايرة: وهي مقارنة بين ظاهرتين اأو اأكثر تكون اأوجه الت�سابه بينهما اأقّل   .2

من اأوجه الختالف, ويكون الختالف بينهما جوهرٌي. 

المقارن��ة الداخلي��ة: تدر���س حادث��ة واح��دة فقط ف��ي زمان وم��كان معّيني��ن, باإجراء   .3

ل الى الأ�سباب الأكثر ترجيحًا, والتي يمكن  المقارنة بين اأ�سباب هذه الم�سكلة, للتو�سّ

اأن تكون هي الأ�سباب الرئي�سية. 

المقارن��ة الخارجي��ة: وه��ي مقارن��ة ح��وادث اجتماعي��ة اأو اقت�سادي��ة اأو �سيا�س��ية...   .4

متباع��دة ع��ن بع�سه��ا مكاني��ًا اأو مختلفة ب�س��كل كّلي, مث��ال: المقارنة بي��ن دولة تطّبق 

راجع: كتاب العين, ج5, �س141, ل�سان العرب, ج13, �س336.  (1(
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النظ��ام ال�س��تراكي واأخ��رى النظام الراأ�س��مالي الح��ّر, من جهة تاأثي��ر كّل منهما على 

التنمية القت�سادية.

ي عقحرنة اأنّيمفح 

3. ي عقحرنة 
ي ليثدية 

4. ي عقحرنة 
ي خحرجية

2. ي عقحرنة 
ي عغحيلة 

1. ي عقحرنة 
ة  يالمتيحديو

دار ي عثفج ي عقحرن 
يكمن دور البحث المقارن في اإن�س��اء روؤية ثاقبة ونظرة متكاملة اإلى المو�سوع من مختلف 

الزوايا والجوانب. وكما في الح�س��ن ل يظهر ح�س��نه اإل ال�سّد, فالّتجاه الآحادي في درا�س��ة 

المو�سوع واإن كان له اأهّميته, اإل اأّن الإحاطة بمختلف اأبعاد مو�سوع البحث من خالل مقارنته 

بغيره, تجعل الباحث اأقرب اإلى النجاح وتحقيق اأهدافه المعرفية.

وفي هذا ال�س��ياق, نالحظ اأّن القراآن الكريم, ي�س��تخدم اأ�س��لوب المقارنة بين الأ�س��خا�س 

ِيَن  به��دف اإيج��اد تحّول في الروؤية وبلورة الب�سيرة, كما في قوله تعالى: ﴿قُۡل َهۡل يَۡســَتوِي ٱلَّ

. ومن الّنماذج الأخرى, مقارنة القراآن بين اأهل الإيمان والعمل 
ِيَن َل َيۡعلَُموَنۗ﴾)1) َيۡعلَُموَن َوٱلَّ

ال�سال��ح, والمف�س��دين ف��ي الأر���س, والتدلي��ل على التباي��ن بين المّتقي��ن والفّج��ار, مّما جاء 

ۡم َنَۡعُل ٱلُۡمتَّقِنَي 
َ
ۡرِض أ

َ
ٰلَِحِٰت َكٱلُۡمۡفِســِديَن ِف ٱۡل ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ۡم َنَۡعُل ٱلَّ

َ
ف��ي الآي��ة: ﴿أ

 .
ارِ﴾)2) َكٱۡلُفجَّ

ثطّيت ي عثفج ي عقحرن
اإّن عملّية البحث المقارن تقع �سمن خم�س خطوات, وفق ال�سكل الآتي:

)1)  �سورة الزمر, الآية 9.
)2)  �سورة �س , الآية 28.
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1. تحديد موضوع الدراسة المقارنة: 
ل بّد للباحث الذي يعتمد المنهج المقارن اأن يحّدد م�س��ائل بحثه على وجه الّدقة, ويحّدد 

مو�س��وع المقارن��ة تحدي��دًا دقيق��ًا؛ فالبحث المقارن ف��ي العقيدة, على �س��بيل المثال, يتطّلب 

تحديدًا دقيقًا لمو�سوعي المقارنة فيه, فهل المقارنة - )فر�سًا بين الأ�ساعرة والمعتزلة( - 

في مو�سوع العدل, اأم في مو�سوع الع�سمة؟ وهل المقارنة �ستقوم بناًء على مبادىء النظريات 

اأم على نتائجها, واآثارها العملية؟... 

2.  تحديد نطاق المقارنة:
ثّم��ة عوام��ل متعّددة تلع��ب دوًرا في تحديد نط��اق المقارنة, نظير الموؤّهالت ال�س��خ�سّية, 

واإمكانّيات البحث, وقابلّية المقارنة...

وتع��ّد قابلي��ة المقارن��ة بين مو�سوعي البحث من العوامل التي تلع��ب دوًرا مهّمًا في تحديد 

ذل��ك النط��اق. ويوج��د اّتجاه��ان في تحدي��د قابلية الأم��ور للمقارن��ة: الّتج��اه الأّول يعتبر اأّن 

التباين الكامل بين المو�سوعين ي�س��ّكل مانعًا من اإمكانية المقارنة بينهما؛ اأّما الّتجاه الثاني 

فيعتبر اأّن الّتباين ل ينفي اإمكانّية المقارنة بين المو�سوعين. 

لكّن ال�سحيح اأنَّ مقيا�س المقارنة يتبلور من خالل مالحظة الهدف من البحث المقارن. 

فلو كان الهدف هو الك�س��ف عن الم�س��احات الم�س��تركة بين مو�سوعي المقارنة, فاإّن مقيا���س 

المقارنة يتمّثل بعدم وجود تباين جذري بينهما, اأّما لو كان هدف البحث الفهم وال�س��تيعاب 

الأعمق لمختلف الأبعاد والجوانب المتعّلقة بمو�سوعي المقارنة, فاإّن الّتباين الكامل بينهما ل 

ي�سّكل مانعًا اأمام الدرا�سة المقارنة.

3. تتّبع مستويات االشتراك والّتباين الشكلية: 
ل بدَّ للباحث اأن يتتّبع الحّد الأق�سى من م�س��تويات ال�س��تراك والتباين, فيبداأ بال�س��كلية 

ل اإلى ال�س��تراك  منه��ا, لي�س��ل فيم��ا بعد اإل��ى الجوهري��ة؛ اإذ ل يمكننا تجاوز ال�ّس��كل والتو�سّ

والتباين الجوهري والحقيقي مبا�س��رة, والأمور ال�س��كلية تتمّثل باللغة والألفاظ... وكّلما قمنا 

باإثراء القائمة التي تح�سي جوانب ال�ّسبه والّتباين, ت�ساعف م�ستوى ّنجاح  البحث. 

4. تتّبع مستويات االشتراك والّتباين الجوهرية:
تتمّث��ل المرحل��ة الأه��ّم ف��ي البحث المقارن ف��ي النتقال من م�س��احة ال�س��تراك والّتباين 
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ال�س��كلّية اإل��ى الجوهري��ة, والنتق��ال اإل��ى ما وراء الّلف��ظ والج�س��م, ويمكن الو�س��ول للمقارنة 

الجوهرية عبر الأ�ساليب الآتية:

اأ. طرح الإ�سكالية الرئي�سة والإ�سكالت الثانوية والفر�سيات المتعّلقة بمو�سوعي الدرا�سة 

ا يتيح للباحث تجّنب المقارنات الجزافّية غير المبّررة. المقارنة, ممَّ

ب. مقارنة الأطر التاريخية والمعرفية لمو�سوعي المقارنة.

ج. مقارنة المبادئ الت�سورّية والت�سديقّية لمو�سوعي الدرا�سة.

د. مقارنة الأدّلة, والّتجاهات والمناهج.

ه�. مقارنة اللوازم والآثار والنتائج.

و. مقارنة البدائل, والّنظائر والّنقائ�س حين يتعّذر الفهم المبا�سر لمو�سوع ّما, يمكن اأن 

تجد �سبياًل اآخر للمعرفة من خالل فهم �سّده اأونظيره, اأو وبديله.

ز.  مقارن��ة المنظوم��ة الفكرّي��ة اأو الّنط��اق الفكري ال��ذي ينتمي اإليه مو�س��وع البحث فقد 

ي�سل الباحث اإلى نتائج خاطئة وغير دقيقة نتيجة مقارنة مو�سوعي الدرا�سة على نحو 

جزئي منعزل دون مالحظة المنظومة الكلية.

5. تفسير حاالت الّتباين واالشتراك: 
وه��ي اأ�سع��ب خط��وات البح��ث المق��ارن واأكثره��ا تعقي��ًدا, حيث يح��اول الباح��ث توظيف 

القواني��ن المعرفّي��ة والتاريخّي��ة وغيره��ا... ليق��ّدم نظرية تف�س��يرّية لح��الت التباين 

وال�ستراك.
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ثطّيت ي عثفج ي عقحرن

2. تاليل نطحق ي عقحرنة.

ع  لتّيحت يالشتليك  4. تتهو
هحين ي لّبلية.

و
اي ت

1. تاليل  ّضّع ي عقحرنة. 

هع  لتّيحت يالشتليك 
و

3. تت
هحين ي شكدية. 

و
اي ت

هحين ايالشتليك.
و

5. تهليل ححالت ي ت

 ثحل تطهيقا مدى ثطّيت ي عثفج ي عقحرن
تحديد مو�سوع المقارنة:  -

يعّي��ن الباح��ث اأّنه �س��يقوم بدرا�س��ة الختالف في كيفي��ة الو�سوء بين الم�س��لمين وفق 

المنهج المقارن.

بعد تعيين المو�سوع, ي�سير الباحث في تطبيقه للمنهج المقارن وفق الخطوات الآتية:

1. تحديد نطاق المقارنة: 
نطاق المقارنة هو النطاق الفقهي, مقارنة الأحكام الفقهية بين مذهب ال�س��يعة الإمامية 

والمذاهب الأربعة الأخرى: الحنابلة والأحناف وال�سافعية والمالكية.

2. تتّبع مستويات االشتراك والّتباين الشكلية:
اّتفق الم�س��لمون على اأّن ال�سالة ل ت�سّح اإّل بطهور, والطهور هو الو�سوء والغ�س��ل والتيّمم 

واختلف الم�سلمون حول حكم الأرجل  في الو�سوء من حيث الم�سح والغ�سل.
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3. تتّبع مستويات االشتراك والّتباين الجوهرية:
وذلك من خالل طرح:

اأ. الإ�سكالية الرئي�سية:

ما هو �سبب الختالف في كيفية الو�سوء بين ال�سيعة والمذاهب الأخرى؟

ب. الإ�سكاليات الثانوية:

 ما هي الأدّلة التي ي�ستند اإليها كال الفريقين؟ وما هي م�سادر واأ�سباب الخالف؟

ج. الفر�سيات: 

الأدّلة التي ي�ستند اإليها الفريقين اأدّلة نقلية.

 بالفت��ح والجّر ف��ي اآية 
رُْجلَُكْم﴾)1)

َ
�س��بب الخ��الف ه��و اخت��الف الق��راءة ف��ي لفظ��ة ﴿َوأ

الو�سوء.

�سبب الخالف هو التم�ّسك بروايات الغ�سل المن�سوخة.

�س��بب الخ��الف ه��و اإ�س��اعة الغ�س��ل بكيفي��ة معّين��ة م��ن قب��ل ال�س��لطة الحاكم��ة بع��د وفاة 

.P النبي

د. مقارنة اأدّلة الفريقين وتحليلها: 

يت��ّم عر���س الأدّل��ة الروائية والدلي��ل القراآني لكال الفريقي��ن, ويقوم الباح��ث بنقد الأدّلة 

وتحليلها, والتاأّكد من �سّحة الروايات �سندًا وم�سمونًا.

ه�. تف�سير موارد الّتباين وال�ستراك: 

بع��د عر���س الأدّل��ة ومقارنتها ونقدها ي�س��ل الباحث اإل��ى النتيجة النهائي��ة للبحث, حيث 

يقوم بتف�س��ير موارد التباين بين الحكم بغ�س��ل الأرجل والحكم بم�س��حها في الو�سوء, وكذلك 

تف�سير موارد اّتفاق الفريقين على وجوب الطهارة و�سرطّيتها في بع�س العبادات. 

�سورة المائدة, الآية 6.  (1(



أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس التاسع عشر:

المنهج االستداللي 

العقلي )1(

يعرف المراد من المنهج ال�ستدللي العقلي.   1

يعّدد خطوات المنهج ال�ستدللي العقلي.   2

يفهم وظيفة المنهج ال�ستدللي العقلي ومراحله.   3





تعفيل
المنهج ال�ستدللي العقلي اأهّم المناهج العاّمة للتفكير الب�سري, وهو اأ�سلوب تفكير ي�ستند 

اإل��ى قواني��ن المنط��ق العقل��ي كاأداة لبن��اء المعرف��ة وتوليد العل��م؛ وبعبارة اأخ��رى: هو طريقة 

التفكير المعتمدة على القواعد العاّمة التي يدركها العقل الب�س��ري في درا�س��ة مو�سوع ما, من 

اأجل الك�سف عن محمولته والو�سول اإلى الحقيقة. 

وقد ا�س��تخدم الفال�س��فة اليونانيون والم�س��لمون ه��ذا المنهج في جمي��ع ميادين المعارف 

المت�سّمن��ة ف��ي خارطة الفل�س��فة بالمعنى الأع��ّم وفق الت�سني��ف الأر�س��طي؛ اأي الريا�سيات, 

والفل�س��فة العاّم��ة, والإلهيات, وعلم الفلك, وعلم الحي��وان, وعلم النبات... وفي الحقيقة, اإن 

هذا المنهج ل يقت�سر ا�ستخدامه على ميدان معرفي خا�س, بل له دائرة وا�سعة من التوظيف 

في حقول معرفية وعلمية مختلفة.

بع��د ب��دء رحلة انف�سال العلم الطبيعي عن الفل�س��فة تدريجيًا ف��ي الح�سارة الغربية بفعل 

تن�سيط ح�سور المنطق ال�ستقرائي والتجريبي, اأ�سبح المنهج ال�ستدللي العقلي ي�سّنف في 

دائرة تقابل دائرة المنهج العلمي؛ اأي ال�ستقرائي والتجريبي, بعد اأن كان ي�سمل التجربة في 

مباحثه المنطقية كعن�سر في المنهج العقلي, وما زال.

ونعر�س في المقّدمة خال�سة عن المنهج العقلي, ثم نعمد اإلى بيانه ب�سكل اأكثر تف�سياًل.

و�سنعمل على تو�سيح هذا المنهج من خالل طرح عّدة ت�ساوؤلت: 

 ح بّ ي هقل؟
. وكما يعّبر 

(1(
يخ��رج الإن�س��ان من بطن اأّمه جاهاًل غي��ر مزّود باأّي لون من األ��وان المعرفة

)1)  يراجع: الحّلي, الح�سن بن يو�سف, الأ�سرار الخفّية في العلوم العقلية, �س 7. 
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اإّن الإن�سان لحظة وجوده على وجه الأر�س ل توجد لدّيه اأية فكرة,  ال�سيد محمد باقر ال�سدر: 

 .
(1(

مهما كانت وا�سحة وعاّمة في الذهنية الب�سرية«

وقد زّود اهلل تعالى الإن�ساَن با�ستعداد فطري خا�ّس واأدوات معرفية محّددة يتمّكن بوا�سطة 

, ورئي���س تل��ك الأدوات المعرفية هو 
(2(

ا�س��تخدامها م��ن تح�سيل العلم بنحو تدريجي تراكمي

العق��ل؛ اأي ق��وة التفكي��ر واإدراك الكلي��ات والتحلي��ل والتركيب وال�س��تنتاج الذهن��ي... وبهذه 

الق��وة يتمّي��ز الإن�س��ان عن �س��ائر الكائنات الم�س��اركة له في وح��دة الحياة, حيث اإّن الإن�س��ان 

-ا�س��تقرائيًا- ه��و الكائ��ن الوحيد القادر على اإنت��اج المعرفة والنظريات العلمية وال�س��تدلل 

عليه��ا و�سياغته��ا لفظي��ًا وتدوينه��ا ف��ي الكتب ونقله��ا بالتعليم م��ن جيل اإلى جي��ل والمراكمة 

عليها... 

 ح بّ ي تهكيل ي هقدا؟
اإذًا, الإن�س��ان ق��ادر بوا�س��طة العق��ل عل��ى النتق��ال من حال الجه��ل اإلى ح��ال العلم, وهذا 

دًا للعلم,  النتق��ال ل يمك��ن اأن ينطل��ق من �سف��ر معلومات؛ لأّن الجه��ل ل ي�سلح اأن يك��ون مولِّ

 يراكم عليه 
(3(

ففاقد ال�س��يء ل يعطيه, بل ل بّد من اأن يكون الإن�س��ان مزّودًا براأ���س مال علمي

في اإنتاج المعرفة, فما لم يكن لدى الذهن الب�سري اأّية معلومات مخزونة فيه ل يمكن الو�سول 

اإلى معلومات اأخرى. 

ول يمكن اأن تكون كّل المعارف والعلوم التي يح�سل الإن�سان عليها محتاجة اإلى علوم اأ�سبق 

منها ت�س��تند اإليها وتقوم عليها, واإل لت�سل�س��لت المعارف في حركة م�ستقيمة غير متناهية اإلى 

الخلف اأو دائرية من دون اأن يح�سل اأّي علم من العلوم عند الإن�سان, ومن هنا يعتقد المنهج 

العقل��ي بوج��ود مجموعة م��ن المعارف الب�س��رية الأّولية الت��ي تح�سل في النف���س بال�سطرار 

م��ن دون اعتماده��ا عل��ى معلوم��ات اأ�س��بق منها, يطل��ق عليها ا�س��م البديهي��ات العقلية, مثل: 

)1)  ال�سدر, ال�سيد محمد باقر, فل�سفتنا, دار الكتاب الإ�سالمي, الأمير, 1425 - 2004م, ط 3, �س 56.
)2)  يراج��ع: ال�س��يرازي, محم��د �سدر الدي��ن, الحكمة المتعالية في الأ�س��فار العقلية الأربعة, دار اإحي��اء التراث العربي - 

بيروت - لبنان, ل.مط, 1981م, ط 3, ج 4, �س 515. والطباطبائي, الميزان في تف�سير القراآن, ج 12, �س 312.

)3)  يح�س��ل راأ���س الم��ال العلمي بالتراكم في مرحلة الطفولة قبل الو�سول اإل��ى مرحلة الإدراك العقلي, في�سل الطفل اإلى 
مرحلة الإدراك العقلي مزّودًا بعدة ت�سورات وت�سديقات ت�سلح اأن ت�سكل اأر�سية للتفكير العقلي.
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قان��ون التناق���س, وقانون ال�س��ببية العام, وقان��ون الت�ساّد, وقانون الأمث��ال, وقانون نفي تكّرر 

... وت�سّكل هذه القوانين العقلية البديهية البناء المعرفي التحتي الذي ينطلق منه 
(1(

ال�سدفة

الإن�س��ان لإنتاج المعارف الأخرى, وهي �سنف معارف تنتهي اإليها كّل المعارف الأخرى, التي 

يطل��ق عليها ا�س��م المعارف النظرية والك�س��بية, والت��ي تحتاج من اأجل الو�س��ول اإليها لإجراء 

عملي��ة عقلية ينتقل فيها الذهن الب�س��ري م��ن المعلومات الحا�سرة فيه والمخزونة في اأوعيته 

الحافظة اإلى معرفة المجهول, ويطلق على هذه العملية ا�سم التفكير العقلي.

 ح با ثطّيت معدية ي تهكيل ي هقدا؟
تمّر عملية التفكير العقلي عند الإن�س��ان �سمن خم���س خطوات, تمّثل الثالثة الأخيرة منها 

حقيقة التفكير العقلي, وهي:

اأول خطوة يعي�س��ها الإن�س��ان في حياته كما ذكرنا هي مواجهة المجهول, فيقوم بطرح   1

جملة اأ�سئلة ينتظر الجواب عنها, مثاًل ي�ساأل: ما هي حقيقة الإله؟ وهل الإله موجود؟ 

واإذا كان الإله موجودًا, ما هي �سفاته؟ هل هو عالم بكّل �س��يء؟ هل هو قادر على كل 

�سيء؟ هل هو �سادق؟ هل هو عادل؟...

يقوم الإن�س��ان بتحديد نوع المجهول من اأّي �سنف المجهولت هو. مثل تعيين اأّنه من   2

الق�سايا الفل�سفية اأو العقائدية...

حرك��ة العق��ل الذاهب��ة نحو اأر�س��يف المعلوم��ات المخّزنة ف��ي الذهن المنا�س��بة لنوع   3

المجه��ول؛ اأي الفل�س��فية اأو العقائدية مثاًل ح�س��ب فر�س الأ�س��ئلة ال�س��ابقة, وهنا اإّما 

اأن يعث��ر العق��ل عل��ى المعلومات التي تفيد في الجواب, واإّم��ا اأن ل يجد المعارف التي 

ت�س��ّكل الأر�سية ال�سالحة لك�س��ف الحقيقة, فاإن لم يعثر على المعارف الالزمة ل بّد 

من البحث عنها عند اأهل العلم والخت�سا�س, واإن عثر على المعارف تنطلق الخطوة 

الرابعة.

حركة عقلية دائرة باحثة داخل تلك المعلومات الفل�س��فية لترتيبها وتنظيمها بطريقة   4

)1)  ن�س��ير اإلى وجود خالف حول قانون نفي تكرر ال�سدفة بين المدر�س��ة العقلية ومدر�س��ة المذهب الذاتي للمعرفة, حيث 
تعتبر هذه الق�سية ا�ستقرائية في �سوء منطق المذهب الذاتي.
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معّينة. 

حرك��ة عقلي��ة راجعة با�س��تخراج النتيج��ة والجواب عن الأ�س��ئلة المطلوب��ة وتح�سيل   5

المعرفة بما كان مجهوًل.

 ح بّ  ثفج يالستلال ا ي هقدا؟ 
اإّن العل��م بلح��اظ الإ�سافة اإلى مو�سوع��ه, حيث يقال: علم الوجود, علم النف���س... عبارة 

عن مجموعة ق�سايا متمحورة حول مو�سوع واحد لدرا�س��ته ومعرفة خ�سائ�سه والك�س��ف عن 

.
(1(

�سفاته واأحواله

والق�سايا النظرية ل تثبت في العلم الباحث عنها اإل بوا�س��طة اإجراء عملية ا�س��تدللية. 

ول��ذا, ع��ّرف المناطق��ة م�س��ائل العل��وم باأّنه��ا الق�سايا التي ي�س��ّك ف��ي انت�س��اب محمولتها 

اإل��ى مو�سوعاته��ا, ويطلب في العلم الباح��ث عنها اإقامة البرهان وال�س��تدلل عليها لإثبات 

محمولته��ا لمو�سوعاته��ا, بحي��ث ت�سب��ح نظري��ات بع��د اأن كان��ت فر�سي��ات ومطال��ب قبل 

البرهان.

ة بذلك العلم التي ي�س��ّك  الم�س��ائل في كّل علم هي الق�سايا الخا�سّ يقول العالمة الحّلي: 

ف��ي انت�س��اب محمولته��ا اإلى مو�سوعاته��ا, ويطلب في ذل��ك العلم البرهان عليه��ا اإن لم تكن 

 .
(2(

بّينة«

وه��ذه العملي��ة ال�س��تدللية يطل��ق عليه��ا ا�س��م المنه��ج ال�س��تدللي. فالمنه��ج العقلي هو 

الأ�س��لوب ال��ذي يعتم��د الباح��ث في��ه عل��ى العق��ل لإثب��ات المحم��ولت لمو�سوع��ات الق�ساي��ا 

.
(3(

المبحوث عنها في العلم

)1)  يراجع: العراقي, �سياء الدين, مقالت الأ�سول, تحقيق مح�سن العراقي ومنذر الحكيم, قم, مجمع الفكر الإ�سالمي, 
1414ه�, ط1, �س 31 وما بعد. ويراجع: الخميني, روح اهلل, مناهج الو�سول اإلى علم الأ�سول, تحقيق موؤ�س�سة تنظيم 
ون�س��ر اآث��ار الإمام الخميني, ق��م, 1415ه�, ط1, ج 1, �س 35. ويراجع: اليزدي, محم��د تقي م�سباح, المنهج الجديد 

في تعليم الفل�سفة, ترجمة عبد المنعم الخاقاني, بيروت, دار التعارف للمطبوعات, 1990م, ط1, ج 1, �س 54.

الحّلي, ح�سن بن يو�سف, الجوهر الن�سيد في �سرح منطق التجريد, قم, انت�سارات بيدار, 1413ه�, ط5, �س 214.  (2(
)3)  يراجع حول المنهج: للند, اأندريه, مو�س��وعة للند الفل�س��فية, ترجمة خليل اأحمد خليل, بيروت- باري���س, من�سورات 
عوي��دات, 1996م, ط1, المجل��د الثاني, �س 803. وبدوي, مناهج البحث العلمي, �س 7. الن�س��ار, علي �س��امي, مناهج 

البح��ث عن��د مفكري الإ�س��الم واكت�س��اف المنهج العلمي في العالم الإ�س��المي, بيروت, دار النه�س��ة العربية, 1404هـ 

-1984م. 
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 ليحل ي عثفج يالستلال ا ي هقدا
تق�ّسم مدر�سة  المنطق العقلي مراحل منهج ال�ستدلل العقلي اإلى اأربع:

1. ي لؤيل من  هثى  هفّم ي عّضّع أا ي عاعّل. 

قا. 
و

2. ي لؤيل من أصل ثهّت ي شاء اتاق

3. ي لؤيل من صهحتا اأحّي ا اثصحّصا. 

ة ي تصليق ايالمتقحد بأصل ثهّت ي شاءا أا إثهحت صهة  ا. 
و

4. ي لؤيل من مد

المرحلة الأولى: اأول مهّمة ينبغي على الباحث اأن يقوم بها هي ال�سوؤال عن معنى مفهوم 

المو�س��وع اأو المحم��ول الذي تتكّون منه الفر�سية ب�: ما هو؟ وت�س��ّمى هذه المرحلة: ما 

ال�سارحة اأو ما الحقيقية, والجواب عنها ي�سّمى التعريف بالحّد اأو الر�سم.

المرحل��ة الثاني��ة: بع��د اأن يّت�سح ت�س��ّور المفهوم في ذهن الباحث ب�س��كل وا�سح, ينطلق 

اإلى المرحلة الثانية, وهي ال�سوؤال عن اأ�سل ثبوت ال�سيء وتحّققه؛ اأي عن وجوده ب�: هل 

هو موجود؟ وت�س��ّمى هذه المرحلة: الهلّية الب�س��يطة, والجواب عنها ي�س��ّمى: مفاد كان 

التام��ة؛ لأّن مو�سوع العلم اأو الم�س��األة م��ا لم يكن له ثبوت وتحّقق ل معنى للبحث عنه, 

فيكون البحث �سالبًا بانتفاء المو�سوع.

المرحلة الثالثة: بعد الجواب بالإيجاب عن ال�سوؤال ال�سابق وتح�سيل ثبوت ال�سيء, ياأتي 

ال�سوؤال عن �سفاته واأحواله وخ�سائ�سه التي يمكن اإثباتها له, ب�: هل هو كذا؟ اأو كذا؟ 

اأي عن ثبوت �سيء ل�سيء, في �سوء ما يعرف بقاعدة الفرعية؛ اأي اإّن ثبوت �سيء ل�سيء 

ف��رع لثب��وت المثبت له, وت�س��ّمى هذه المرحلة: الهلّية المرّكبة, والجواب عنها ي�س��ّمى: 

مفاد كان الناق�سة.
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المرحل��ة الرابع��ة: مرحل��ة ال�س��وؤال ع��ن ال�س��يء ب���: ِل��َم؟ اأي ال�س��وؤال ع��ن عّل��ة الت�سديق 

والعتقاد باأ�سل ثبوت ال�سيء, اأو اإثبات �سفة له, وهي المرحلة الأخيرة التي تعّبر عن 

ال�ستدلل. فال�ستدلل هو الجواب عن عّلة الت�سديق بالفر�سية لت�سبح ق�سية نظرية 

بعد النتهاء من عملية ال�ستدلل.  

ي خطّيت يألا ى  دعثفج ي هقدا
ذكرنا اأّن اأول خطوة من خطوات المنهج ال�س��تدللي العقلي تبداأ من التعريف بالمفهوم؛ 

لأّن الت�سديق بالق�سية فرع الت�سّور لأطرافها التي تتكّون منها, لكي َين�سّب الإثبات اأو النفي 

عل��ى معن��ى واحد بي��ن الباحث والمخاَطب,  -وكثي��رًا ما يكون الت�سّور ال�سحيح للم�س��األة هو 

ن�سف الحّل- وهو ما ي�سّمى بال�سطالح تحرير محّل النزاع.

وحرك��ة الذهن الب�س��ري اإن ح�سلت داخل المعلوم��ات الت�سّورية والمفاهيم المخزونة في 

الذهن لالنتقال منها اإلى معرفة المفهوم المجهول وتحديد معناه يطلق عليها ا�س��م التعريف 

اأو التحديد.

1. المفهوم في المنهج ال�ستدللي العقلي:

المفهوم في المنهج ال�ستدللي العقلي على نوعين:

الأّول: الت�س��ّور البديه��ي وال�س��روري, ذكرنا �س��ابقًا اأّن��ه ل بّد من وجود بع���س المفاهيم 

الوا�سحة لدى الذهن بنحو ل ي�س��األ عن حقيقتها وماهيتها, ومثل هذه المفاهيم البّينة بحد 

ذاتها والتي ترت�س��م في النف���س ارت�س��امًا اأوليًا من دون حاجة اإلى تحليل منطقي, يطلق عليها 

ا�س��م المفاهي��م البديهي��ة, مث��ل مفهوم: الوجود, فكّل اإن�س��ان يع��رف معنى الوج��ود في قوله: 

اأن��ا موج��ود, وحينها, اإذا تّم �س��رح تل��ك المفاهيم, فال ي�سطلح على �س��رحها ا�س��م التعريف 

المنطق��ي, بل ي�س��ّمى �س��رحها تعريفًا لفظي��ًا, والتعريف اللفظي عبارة عن اإب��دال لفظ بلفظ 

اآخ��ر اأو�س��ح منه في ذهن المخاَطب, فيما لو لم يكن يعرف المخاَطب لأّي معنى من المعاني 

ق��د و�س��ع اللف��ظ لغة اأو ا�سطالحًا, كاأن يقال مثاًل: مفهوم الوجود يطلق على ال�س��يء الذي له 

واقعية وتحّقق في عالم الخارج.

والثاني: الت�سّور النظري والك�سبي؛ اأي اأن يكون المفهوم بحّد ذاته غير وا�سح وبّين لدى 
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الذهن الب�سري, واإنما يحتاج للتعّرف عليه اإلى عملية تحليل عقلي اإلى عنا�سره واأجزائه التي 

يتك��ّون منه��ا, بمعنى اأن��ه ل يح�سل في الذهن بالبداهة, ويطلق عليه ا�س��م المفهوم النظري, 

ومثل هذه المفاهيم هي التي تحتاج اإلى تعريف منطقي. 

والتعريف المنطقي هو القول الداّل على �سرح مفهوم ال�سيء؛ ليمّيزه الذهن عن غيره من 

المفاهيم تمييزًا ذاتيًا اأو عر�سيًا.

2. �سروط التعريف:

وي�سترط فيه:

ف في ذهن المخاَطب, فال ي�سّح التعريف بالأخفى  -  اأن يكون التعريف اأو�سح من المعرَّ

مفهومًا والمبهم.

ف من حيث دائ��رة ال�سدق على الأف��راد, فال ي�سّح  ف م�س��اويًا للمع��رَّ اأن يك��ون المع��رِّ  -

التعريف بالأعم؛ لأّنه غير مانع من دخول اأفراد غريبة, كاأن يقال في تعريف الإن�س��ان 

مثاًل باأّنه: كائن حّي ح�ّسا���س؛ لأّن هذا التعريف ي�س��مل اأنواع الحيوانات, ول يدّل على 

حقيقة الإن�س��ان. ول ي�سّح التعريف بالأخ�ّس؛ لأّنه غير جامع لكّل الأفراد الداخلة في 

ف, كاأن يقال في تعريف الإن�سان باأّنه: كائن حّي موؤمن باهلل؛ لأّنه لي�س  المفهوم المعرَّ

كّل اإن�سان موؤمٌن باهلل.

اأن ل يكون التعريف مباينًا للمعّرف؛ اأي ل يت�سادق معه في الأفراد مطلقًا, كاأن يعّرف   -

الإن�سان باأّنه: نبات, اأو ماء... 

اأن ل يك��ون التعري��ف دوري��ًا يتح��ّرك ف��ي حلقة مفرغ��ة؛ بمعنى اأن يع��ّرف المفهوم بما   -

ف. يتوّقف في ت�سّوره على المفهوم المعرَّ

3. كيف يقوم الذهن الب�سري بالتعريف؟

ي�ستطيع الذهن الب�سري اأن يقوم بالتعريف من خالل عملية التحليل والتق�سم والت�سنيف 

واإع��ادة التركيب, بمعنى اإذا اأراد الإن�س��ان مثاًل اأن يعّرف الإن�س��ان, يب��داأ من اأعلى المفاهيم 

العاّم��ة, وه��و الوجود, ثم ينزل من فوق اإلى اأ�س��فل في تق�س��يم الوجود اإل��ى واجب وممكن, ثم 

يق�ّس��م الإمكان اإلى جوهر وعر�س, فيالحظ اأّن الإ�س��ان واقع �سمن مقولة الجوهر, ثم يق�ّس��م 
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الجوه��ر اإلى كائنات �س��ماوية واأر�سية, فيرى اأن الإن�س��ان داخل ف��ي الموجودات الأر�سية, ثم 

يق�ّسم الموجودات الأر�سية اإلى كائنات جامدة وكائنات نامية وكائنات �سائلة مثاًل, في�سّنف 

الإن�س��ان داخ��ل الكائن��ات النامي��ة, ثم يق�ّس��م النامي اإل��ى متحّرك وغي��ر متحّرك, في��رى اأّن 

الإن�س��ان متحّرك, ثم يق�ّس��م المتحّرك اإلى ح�ّسا���س وغير ح�ّسا���س, ثم يق�ّس��م الح�ّسا���س اإلى 

مفّك��ر وغي��ر مفّكر, في�سل اإلى تعريف نف���س الإن�س��ان من خالل اإع��ادة التركيب فيقول مثاًل: 

 متحّرك ح�ّسا�س مفّكر.  
ٍ
موجود ممكن جوهر نام

ونالحظ في كتابات جميع العلماء اأّنهم يبدوؤون من �س��رح الم�سطلح وتحديد معناه جوابًا 

ع��ن ال�س��وؤال: م��ا هو؟ فمنهجي��ة البحث تقت�س��ي اأوًل بلغ��ة منطقية بي��ان المب��ادئ الت�سّورية 

لمو�سوع الق�سية ومحمولها.



أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس العشرون:

المنهج االستداللي 

العقلي)2(

يقارن بين ال�ستدلل المبا�سر وغير المبا�سر.   1

يفهم وظيفة المنهج القيا�سي ال�ستدللي.    2

وال�س��تدلل    3 البرهان��ي  ال�س��تدلل  بي��ن  يمّي��ز 

الجدلي. 





 ح بّ يالستلالل؟
بع��د انته��اء الباح��ث م��ن الخط��وة الأول��ى, ينطلق اإل��ى الخط��وات الالحقة, بال�س��وؤال عن 

النف���س الإن�س��انية مث��اًل: هل ه��ي موجودة؟ فياأتي الج��واب فر�سًا ب�: نعم. ولك��ن هذا الجواب 

غير ا�ستدللي؛ لذا يعقبه �سوؤال: ِلَم النف�س موجودة؟ اأي ما الدليل على وجود النف�س؟

ثم ي�س��األ: هل هي مجّردة اأم مادية؟ ياأتي الجواب فر�سًا باأّنها مجّردة. فيعقبه �س��وؤال: ِلَم 

النف�س مجّردة؟ اأي ما الدليل على تجّرد النف�س؟

وه��ذه الخطوة التي تنطلق داخل المعلومات الت�سديقية بانتقال الذهن منها اإلى تح�سيل 

المعرف��ة بالق�سي��ة المجهول��ة, بعد تح�سي��ل الجواب عن اأ�س��ئلة الهلّية الب�س��يطة اأو المرّكبة, 

ل حقيقة ال�ستدلل. بطرح �سوؤال: ِلَم؟ ت�سكِّ

االستدالل إجراء عملية عقلية ينتقل بواسطتها الذهن البشري من العلم 

بقضية أو قضايا إلى العلم بقضية أخرى مالزمة لها في الصدق )أو الكذب( 

على نحو الضرورة.

ي تصليق ي هليفا اي ثظلم
في �سوء المنطق العقلي ل بّد من وجود بع�س الت�سديقات الوا�سحة لدى الذهن الب�سري 

 .
(1(

من دون اأن ُيطالب الإن�سان بالدليل عليها

بمعن��ى اأن يك��ون الت�سديق بها بديهيًا م�س��تغنيًا عن البرهنة وال�س��تدلل, حيث اإّن النف���س الإن�س��انية بمجّرد ت�سّورها   (1(
المو�سوع والمحمول وت�سّور الن�س��بة بينهما تحكم على الق�سية اإثباتًا اأو نفيًا, كقانون التناق�س وقانون ال�س��ببية العام 

وقان��ون الت�س��اد وقانون الأمثال وقانون نفي ال�سدفة وقانون الهوهوي��ة... وغيرهما من القوانين البديهية الأولية التي 

تكون عّلة الت�سديق بها داخلية من ذات الق�سية, وقد تكون عّلة الت�سديق بالق�سية البديهية خارجية, لكن بنحو تكون 

الوا�س��طة الخارجي��ة مقترن��ة بالق�سية اإل��ى درجة اأّنها ل تغيب ع��ن الذهن حتى تحتاج اإلى اإج��راء عملية فكرية وطلب 

لالعتقاد بها, كجميع الق�سايا الفطرية والتجريبية والمتواترة والحد�سية في �سوء المنطق الأر�سطي.
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فالق�سايا البديهية تتمّيز باأّنها: 

بّينة بذاتها للنف�س بنحو ت�سّدق بها تلقائيًا بدون برهان.  -

اأنّها غير م�ستخرجة من ق�سايا اأخرى في �سوء النظام ال�ستدللي.  -

واأّن الت�سديق بها عام ي�سمل عقول جميع الب�سر.  -

وكّل دلي��ل يق��ام لإثب��ات مث��ل ه��ذه الق�سايا ل ي�س��ّمى باللغة العلمية ا�س��تدلًل, ب��ل تنبيهًا. 

فالتنبي��ه ه��و اإقام��ة الدليل على �س��يء حا�سر ف��ي الذهن الب�س��ري, ولكّن الإن�س��ان غافل عنه 

لأّي �س��بب من اأ�س��باب عدم توجه النف���س اإلى م�سمون الق�سية, كما لو كان لديه �س��بهة مقابل 

البديهة, اأو فقدان النباهة والتركيز, اأو عدم �سالمة الحوا�س, اأو التاأّثر بتربية فكرية خا�سة...

ه��ذا ه��و الق�س��م الأّول من الق�سايا الت�سديقي��ة, ويطلق على هذه الق�سايا البديهية ا�س��م 

مبادئ ال�ستدلل العقلي. 

والق�سم الثاني: اأن يكون الت�سديق بم�سمون الق�سية ل يكفي فيه مجّرد ت�سّور المو�سوع 

والمحمول والن�سبة, ول تكون الق�سية مقترنة بدليلها, بل يكون الدليل مّما يغيب عن الق�سية 

.
(1(

عادة فيحتاج اإلى طلب وبحث فكري, وهنا يتمو�سع ال�ستدلل العقلي بالمعنى المنطقي

يألصّل ي عتهحرفة  ايألصّل ي عّضّمة
الق�سية بديهي��ة«, واإذا تّمت  اإّن ثب��وت المحم��ول للمو�س��وع على ق�س��مين: الأول: اأن تك��ون 

الأ�سول  ال�ستفادة من هذه الق�سايا البديهية العاّمة في اأّي علم من العلوم يطلق عليها ا�سم 

المتعارفة«, وهي اأ�سول وقواعد ل يبحث عنها في اأّي علم لأّنها بديهيات عاّمة. 

والثاني: اأن يكون تح�سيل العلم بم�سمون الق�سية ناتج عن جهد عقلي ا�س��تدللي, ويطلق 

الق�سي��ة النظرية«, وتختلف العلوم فيم��ا بينها بالبحث عن  عل��ى الق�سي��ة بهذا اللحاظ ا�س��م 

الق�سايا النظرية, وهذا ل يلغي وجود م�ساحة بروتوكول التعاون بين العلوم المختلفة, فغالب 

العلوم ت�س��تفيد من ق�سايا بع�سها بع�سًا, وا�س��تفادة علم )1( للق�سية )ب( من العلم )2( ل 

يعن��ي اأّن البح��ث عن الق�سية )ب( هي من اخت�سا�س العلم )1(, بل ياأخذها هذا العلم على 

)1)  يراجع: الطباطبائي, محمد ح�سين, كتاب البرهان, )المطبوع �سمن:( مجموعة ر�سائل العالمة الطباطبائي, تحقيق 
�سباح الربيعي, ل م, مكتبة فدك لإحياء التراث, 1428هـ-2007م, ط1, �س 228-227.
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نح��و الق�سي��ة الم�س��ّلمة في مقّدمات ال�س��تدلل على �س��بيل الثقة باأه��ل الخت�سا�س الباحث 

الأ�سول المو�سوعة«. عنها, ويطلق عليها ا�سم 

مثال: قد يثبت علم الفلك اأّن الكرة الأر�سية لو كانت في محورها بم�سافة اأقرب اإلى ال�سم�س 

لحترق كّل ما عليها ولما ا�ستقام العي�س فيها, ولو ابتعدت بم�سافة اأكثر عن ال�سم�س لبردت كّلها 

اإل��ى درج��ة ل ت�س��تقيم الحي��اة عليها لأّي كائ��ن, فهذا دليل دّق��ة واإحكام واإتقان, وق��د ُيثِبت مثاًل 

علم الت�سريح والفيزيولوجيا اأّن عين الإن�سان مرّكبة من اآلف الخاليا الدقيقة التي تعمل بنظام 

محك��م متق��ن... فالق�سي��ة الأولى مبح��وث عنها في علم الفل��ك والثانية في علم الت�س��ريح, وقد 

ياأتي الباحث في علم العقيدة لي�س��تفيد من هذه الق�سايا في ا�س��تدللته العقائدية, في�س��ّكل من 

, اأو ي�س��تفيد 
(1(

هذه الق�سايا كمقدمة �سغرى في برهان النظم لال�س��تدلل على وجود اهلل تعالى

من هذه المقدمات في �سغرى ت�سكيل قيا�س البرهنة على اإثبات العلم هلل تعالى بتو�سط الإتقان 

والإح��كام, فيق��ول مث��اًل: اهلل يفع��ل الأفع��ال المحكمة المتقن��ة, وكّل من يفعل الأفع��ال المحكمة 

اإّنه تعالى  المتقنة عالم, فاهلل عالم. وهذا هو الدليل الذي ا�ستعمله العالمة الحلي, حيث يقول: 

 .
(2(

عالم؛ لأّنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة, وكّل من فعل ذلك فهو عالم بال�سرورة«

أنّيع يالستلالل
ينق�سم ال�ستدلل العقلي اإلى ق�سمين:

 االستدالل المباشر: 

ابّ ينتقحل ي ذبن  ن ي هدم 
بصلق أا كذب ؛ضية ايحلة 

 هحشلة إ ى ي هدم بصلق أا كذب 
؛ضية أثلى.

 واالستدالل غير المباشر: 

ابّ معدية ينتقحل ي ذبن ي هشلم 
 ن ي هدم بصلق ؛ضحيح خجعع 

 ثطقاا إ ى ي هدم بصلق ؛ضية 
 الز ة  فح.

)1)  يراجع: العاملي, ح�سن مكي, الإلهيات في هدى الكتاب وال�سنة والعقل )محا�سرات الأ�ستاذ ال�سيخ جعفر ال�سبحاني(, 
بيروت, الدار الإ�سالمية, 1410هـ-1989م, ط2, ج 1, �س 34.

ال�س��يوري, المق��داد ب��ن عب��د اهلل, النافع يوم الح�س��ر في �س��رح الباب الحادي ع�س��ر, بي��روت, دار الأ�س��واء, 1417هـ   (2(
-1996م, ط2, �س 37.
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واأهم نقطتين في اأّي عملية ا�ستدلل عقلي هما: 

فهم كيفية تحويل الق�سايا الأ�سل الملزومة اإلى ق�سايا لزمة عنها ) ُمقاِبلة اأو ُمعاِك�سة   .1

اأو منقو�سة اأو مت�سمنة...(.

اإدراك ن��وع العالق��ات التالزمي��ة �سدق��ًا وكذب��ًا بي��ن الق�ساي��ا الأول��ى الم�س��تَدل به��ا   .2

والق�ساي��ا الثانية المطلوب ال�س��تدلل عليه��ا لإثباتها اأو نفيها؛ لأّن حقيقة ال�س��تدلل 

تتقّوم بمعرفة كيفية النتقال من �سدق اأو كذب ق�سية اإلى �سدق اأو كذب ق�سية اأخرى.

1. االستدالل المباشر :
ال�ستدلل المبا�سر على اأنواع, هي: 

الق�سايا المتقابلة: التناق�س, الت�ساّد, التداخل, الدخول تحت الت�ساّد, نو�سحها من  اأ. 

خالل مرّبع التقابل.

, عك���س النقي�س 
(1(

الق�ساي��ا المتعاك�س��ة: عك���س الم�س��توي, عك���س النقي���س المواف��ق ب. 

المخالف.

الق�سايا المنقو�سة: نق�س المحمول, نق�س المو�سوع, النق�س التاّم. ج. 

أنواع االستدالل المباشر

ج.  ي قضحيح ي عثقّضة ب.  ي قضحيح ي عتهحكلة أ.  ي قضحيح ي عتقحبدة

يقول العالمة الطباطبائي: »ما لوجوده قّوة, فوجوده �س��ّيال تدريجي وهناك حركة, واأّن ما لي���س وجوده �س��ّياًل تدريجيًا   (1(
- اأي كان ثابتًا - فلي���س لوجوده قّوة - اأي ل ماّدة له -, واأّن ما له حركة فله ماّدة, واأّن ما ل ماّدة له فال حركة له...«. 

نهاي��ة الحكم��ة, ���س 253. ويقول الدكت��ور عبد الكريم �سرو���س: »اإّن اقتران العّلة والمعلول دائم��ي بال�سرورة؛ لذا فكل 

اقتران غير دائمي لي���س علّيًا«. الأ�س���س المنطقية لال�ستقراء في �سوء درا�سة الدكتور �سرو�س, ال�سّيد عمار اأبو رغيف, 

ين ال�ستدلل بطريقة عك�س النقي�س الموافق. �س 23. وقد ا�ستخدم في كال الن�سّ
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2. االستدالل غير المباشر:
ال�ستدلل غير المبا�سر على ثالثة اأق�سام ح�سرًا:

التمثيل: اأن ينتقل الذهن من العلم بجزئي اإلى العلم بجزئي, وهو القيا�س الفقهي.  اأ. 

ال�س��تقراء: اأن ينتق��ل الذه��ن م��ن العل��م بمجموعة ق�ساي��ا �س��خ�سية مخ�سو�سة اإلى  ب. 

العلم بق�سية كّلية مح�سورة؛ اأي من الخا�ّس اإلى العام.

القيا���س اأو ال�س��تنباط: اأن ينتق��ل الذه��ن م��ن العلم بالقانون الع��ام والكلي اإلى العلم  ج. 

باأحكام جزئّياته.

والتمثيل ل ي�ستخدم في العلوم العقلية؛ لأّن المطلوب فيها بناء قواعد كّلية. اأّما ال�ستقراء 

فه��و ف��ي �سوء المنطق العقلي ل يفيد اليقين اإل اإذا دخل �سمن قيا���س تجريبي, فيبقى مركز 

اأمر كددنا فيه اأنف�س��نا, واأ�س��هرنا اأعيننا,  البحث حول القيا���س الذي يعّبر اأر�س��طو عنه باأنه 

حتى ا�ستقام على هذا الأمر«.

أنواع االستدالل غير 
المباشر

ج.  ي قيحا أا يالستثهحط ب.  يالستقليء أ.  ي تعثيل

اظيهة ي عثفج ي قيحسا يالستلال ا 
ُع��ّرف القيا���س بتعريفات متع��ّددة ترجع اإلى م�سم��ون واحد, وهو اأّنه ا�س��تدلل موؤّلف من 

ق�سيتين )مقّدمتين( ينتج عنهما ق�سية ثالثة بنحو اللزوم.

وتتاأّل��ف كّل مقّدم��ة م��ن مقّدمتي القيا���س م��ن طرفين وحّدي��ن, والحّد هو الج��زء الذاتي 

للق�سية؛ اأي المو�سوع اأو المحمول, مثاًل: تترّكب ال�سغرى من: الحّد الأ�سغر+ الحّد الأو�سط. 

وتترّك��ب الكب��رى من: الحّد الأو�س��ط+ الحّد الأكبر. اأّما النتيجة: فه��ي الق�سية التي تنتج عن 

المقّدمتين بنحو اللزوم.
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ووظيفة القيا�س: اإثبات المحمول للمو�سوع؛ اأي اإثبات الأكبر في الأ�سغر, بمعنى اأن ي�سبح 

الأكب��ر محم��وًل ف��ي النتيج��ة والأ�سغر مو�سوع��ًا, فيتّم ت�س��كيل ق�سية مو�سوعها م��ا كان حّدًا 

اأ�سغر في المقّدمة ال�سغرى ومحمولها الحّد الأكبر في المقّدمة الكبرى.

والحّد الأو�سط هو عن�سر الربط بين الأ�سغر والأكبر, وهو الذي يجعل الأكبر يحمل على 

الأ�سغر ويثبت له. ويقوم الحّد الأو�سط بهذه الوظيفة من خالل عالقتين لزوميتين:

اأوًل: ل بّد من وجود عالقة لزومية بين الحّد الأو�س��ط والحّد الأ�سغر في الق�سية الأولى, 

كاأن يكون الأ�سغر من م�ساديق الأو�سط.

ثانياً: ل بّد من وجود عالقة لزومية بين المو�سوع والمحمول في الق�سية الثانية؛ اأي بين 

الحّد الأو�سط والأكبر, كاأن يكون الأو�سط من م�ساديق الأكبر.

ثم ب�س��بب هاتين العالقتين اللزوميتين بين الأو�س��ط والأ�سغر من جهة, والأو�سط والأكبر 

من جهة ثانية, تن�س��اأ عالقة لزومية ثالثة, وبعبارة اأدّق: يتّم اكت�س��اف عالقة لزومية ثالثة ما 

بي��ن الأ�سغ��ر والأكب��ر, حي��ث اإّن م�سداق م�سداق ال�س��يء هو م�س��داق لذلك ال�س��يء؛ اأي اإّن 

م�سداق مفهوم ما, هو م�سداق لمفهوم مفهومه.

المحمول= الحّد الأو�سطالمو�سوع= الحّد الأ�سغرال�سكل الأول

 الق�سية الأولى

)المقّدمة ال�سغرى(

يفعل الأفعال المحكمة اهلل

المتقنة

المحمول= الحّد الأكبرالمو�سوع= الحّد الأو�سط

 الق�سية الثانية 

)المقّدمة الكبرى(

كّل من يفعل الأفعال 

المحكمة المتقنة

هو عالم

المحمول= الحّد الأكبرالمو�سوع= الحّد الأ�سغر

هو عالماهللالق�سية الثالثة )النتيجة(

وف��ي �س��وء المنط��ق الم��اّدي لأر�س��طو في تحدي��د طبيع��ة الق�سي��ة وت�سنيفها ) يقيني��ة, ظنية, 

م�س��هورة, م�س��ّلمة, متخيل��ة, موهوم��ة...( تن�س��اأ خم�س��ة اأن��واع م��ن المنهج ال�س��تدللي القيا�س��ي: 

البرهان, الجدل, الخطابة, ال�سعر, المغالطة. والنوعان المهّمان في العلوم هما: البرهان والجدل.
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 ح بّ يالستلالل ي هلبحنا؟
البرهان هو ا�ستدلل قيا�سي موؤّلف من ق�سايا يقينية ينتج ق�سية يقينية بال�سرورة.

وي�س��تعمل ف��ي اإنت��اج المعرفة بهدف الو�س��ول اإلى الحقيقة كما هي ف��ي الواقع, واأّي نتيجة 

ي�سل اإليها الباحث في �سياق البرهان يجب اأن يلتزم بها حتى لو لم يكن ثّمة من يتبّنى الراأي 

الذي و�سل اإليه ولم ي�سبقه اإليه اأحد.

وينق�سم البرهان اإلى ق�سمين: لمّي واإّني.

البره��ان اللم��ي اأو ال�س��تدلل ال�س��ببي: عب��ارة عن حركة العقل من العل��م بالعّلة اإلى   .1

تح�سي��ل العل��م بالمعل��ول المالزم لها في وج��وده, كاأن ينتقل الذهن م��ن العلم بوجود 

الحرارة  اإلى العلم بوجود التمّدد في الحديدة. وي�س��تخدم هذا البرهان في الفل�س��فة 

وعلم الكالم لإثبات طبيعة الأفعال الإلهية في الكون, بوا�س��طة معرفة �س��نخ ال�سفات 

الإلهي��ة, كاأن يجع��ل الع��دل واللط��ف والحكم��ة ك�سف��ات هلل تعال��ى حدودًا و�س��طى في 

القيا�س الفل�سفي اأو الكالمي لإثبات النبّوة اأو الإمامة اأو المعاد... 

البره��ان الإّن��ي اأو ال�س��تدلل الم�س��ّببي: ه��و عملي��ة انتقال العقل الب�س��ري من العلم   .2

بالمعل��ول اإل��ى العلم بالعّل��ة؛ اأي بطريقة معاك�س��ة للبرهان اللّم��ي, كانتقال الذهن من 

العلم بغليان الماء على م�ستوى �سطح البحر اإلى العلم بارتفاع درجة حرارته اإلى مئة.

وي�س��تخدم في الفل�س��فة وعلم الكالم مثاًل لإثبات الذات الإلهية وال�سفات التي تتحّلى بها 

كالعلم والقدرة والحياة. فبرهان النظم, والحركة, والإمكان, والحدوث... كّلها براهين اإّنّية.

 ح بّ يالستلالل ي لل ا؟
هو ال�س��تدلل الموؤّلف من مقّدمات م�س��ّلمة بين طرفين متحاوريي��ن ومتجادلين من اأجل 

الدفاع عن نظرية يعتقد بها الم�ستِدّل لإثباتها للطرف الآخر الم�ستَدّل له, وخ�سو�سًا في وجه 

الخ�سم لإلزامه بقبول نتائج ال�ستدلل وللدفاع عن وجهة النظر التي يتبناها الم�ستِدل.

ويتمّيز عن ال�ستدلل البرهاني اأّن الجدلي ل يهدف اإلى الو�سول للحقيقة كما هي اأوًل, بل 

غر�سه الدفاع عن راأي واإلزام الآخر به, بخالف البرهان المقت�سر في غر�سه على الو�سول 

اإلى الحقيقة, وثانيًا: الجدل يكون بين طرفين, في حين اأّن البرهان قد ي�س��تعمل من اأجل اأن 
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ي�سل الإن�س��ان اإلى الحقيقة ليقتنع بها هو وي�س��في غريزة حب المعرفة حتى لو لم يكن مراده 

اإثباتها لالآخرين واإقناعهم بها.

ولذا, ل يعتمد الجدل على الق�سايا والمقّدمات اليقينية, بل ينطلق من ق�سايا م�سّلمة بين 

الطرفين حتى لو لم تكن حّقًا من وجهة نظر الم�ستِدّل.

ول��ذا, يعتب��ر المنط��ق العقل��ي اأّن ال�س��تدلل الجدلي ينفع ف��ي الكثير م��ن المجالت كعلم 

الكالم والدفاع عن الدين, وال�سيا�سة, والتربية, والتعليم... 

ي تلكيب اي تاديل
يعتق��د علم��اء المنطق العقلي اأّن اأّي عملية ا�س��تدلل عقلية تتّم من خالل ا�س��تخدام القّوة 

المت�سّرف��ة, والق��ّوة المت�سّرفة هي الأداة التي يتمّكن الإن�س��ان بوا�س��طتها م��ن القيام بعملية 

التحلي��ل والتركي��ب داخل المعلومات المخزونة عنده ف��ي الذهن من اأجل الخروج بنتائج على 

م�س��توى التعريف��ات وال�س��تدللت, ف��كّل عملي��ة ا�س��تدلل فك��ري تتوّقف على عملي��ة مزاوجة 

وتواأمة بين التحليل والتركيب.

وكّن��ا ق��د اأ�س��رنا لذلك �س��ابقًا عند البحث ع��ن كيفية ا�س��تخراج التعريف م��ن الت�سّورات 

الحا�سرة في الذهن, اأّما فيما يتعّلق بال�س��تنتاج ال�س��تدللي, يقول العالمة الطباطبائي: اإّن 

ا�س��تنتاج نتيج��ة بالفك��ر ل يك��ون اإل بتحليل وتركيب مع��ًا؛ اإذ عند الفح�س عّم��ا يوجب و�سعًا 

معلومًا اإّنما نفح�س عن جهاته المعلومة المنا�سبة له, فاإن كانت الجهات معلومة فقط رّكبت 

واأنتجت, واإن كانت معلومة من وجهة ومجهولة من اأخرى, فح�سنا عن جهاته المعلومة اأي�سًا, 

وهكذا اإلى حين ينتهي اإلى جهات معلومة من كّل وجه, والكالم في التركيب بعك�س الكالم في 

.
(1(

التحليل حتى ي�ستنتج و�سع مطلوب«

 تح��ت عنوان: ر�س��الة التركيب ف��ي ما يقارب 
(2(

وق��د كت��ب العالم��ة الطباطبائي ر�س��التين

ال���25 �سفحة, ور�س��الة التحلي��ل في ما يقارب ال�15 �سفحة, ومن المه��ّم للباحث مراجعتهما 

ل  لفه��م كيفي��ة قيام العقل بدوره في عملية التعريف وال�س��تدلل تحلياًل وتركيبًا؛ لذا لن نف�سّ

فيهما ونحيل الباحث اإلى الم�سدر المذكور.

الطباطبائي, كتاب البرهان, �س 222.  (1(
ُطِبعتا في مجموعة ر�سائل العالمة الطباطبائي, م�سدر �سابق, يراجع: �س 305 و �س 326.  (2(



أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس الواحد  العشرون:

المنهج التاريخي

المنه��ج    1 �س��وء  ف��ي  الباح��ث  تحّدي��ات  يع��رف 

التاريخي.

يفهم خطوات منهج البحث التاريخي.   2

يمل��ك القدرة على ال�س��تفادة البحثي��ة من اأدوات    3

منهج البحث التاريخي.





 ح بّ مدم ي تحريخ؟
يرتبط البحث عن المنهج التاريخي بتحديد معنى التاريخ وعلم التاريخ ب�س��كل دقيق؛ لأّن 

المنهج التاريخي هو الأ�سلوب الذي ي�ستخدمه الباحث في درا�سة التاريخ الإن�ساني.

وق��د كان عل��م التاريخ في ال�س��ابق معنّي بتدوي��ن الوقائع والحوادث الب�س��رية كما ح�سلت 

ف��ي وع��اء الزم��ن الما�سي, ثم تط��ّور علم التاري��خ لي�سبح ه��و المتكّفل بالإ�ساف��ة اإلى و�سف 

الأحداث وتدوينها, بتف�س��ير الوقائع وتحليلها وتعليلها وك�س��ف العالقات والروابط بينها, وفي 

الع�سر الحديث �س��هد تطّورًا في مدلول هذه الم�سطلح فاّت�س��ع لي�س��مل كّل �سيء في الطبيعة 

والح�س��ارة: الأر���س, والمعادن, والنبات��ات, والحيوان, والأف��كار, والعل��وم... وغير ذلك اإلى 

, وبعبارة اأخرى: لم يعد علم التاريخ منح�سرًا بدرا�س��ة الوقائع 
(1(

جانب الفعالّيات الإن�س��انية«

الب�س��رية الت��ي حدث��ت في الزم��ن الما�سي فقط, بل اّت�س��ع لي�س��مل ميادين المع��ارف والعلوم 

والأدي��ان والفل�س��فات الب�س��رية, وتاري��خ الأر���س وما يعي���س عليها م��ن مخلوق��ات وتحويه من 

كائنات وظواهر... فهناك تاريخ الأنبياء والملوك... وتاريخ الدول والإمبراطوريات... وتاريخ 

الموؤ�ّس�سات والأحزاب... وتاريخ العلوم والفل�سفة... وتاريخ المذاهب والأديان...

وب��داأ العلم��اء يمّيزون بين اأنواع م��ن التاريخ: كالتاري��خ النقلي, والتاريخ العلمي, وفل�س��فة 

... واأ�سب��ح عل��م التاري��خ متداخ��اًل مع العدي��د م��ن العل��وم, كالأنثروبولوجيا وعلم 
(2(

التاري��خ

الجتم��اع وال�سيا�س��ة والقت�س��اد والنف���س... لذا, اأ�سبح م��ن الواجب على الباح��ث التاريخي 

اأن يحيط بالظواهر الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�س��ية والأخالقية والفنية والفل�س��فية و... 

التي تّت�سل بالع�سر الذي يريد درا�سته.

)1)  �سم�س الدين, محمد مهدي, التاريخ وحركة التقدم الب�سري ونظرة الإ�سالم, �س 13.
اأنظ��ر: يا�س��ين, كاظ��م, منهجية البحث في تاريخ الإ�س��الم, مركز الم�سطفى العالمي للدرا�س��ات والترجمة والن�س��ر,   (2(

بيروت, جامعة الم�سطفى العالمية- فرع لبنان, 1434هـ-2013م, ط1, �س 49.
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يحت ي هححن فا ضّء ي عثفج ي تحريخا تالو
هن��اك العدي��د من التحّديات الت��ي يواجهها الباحث في �سوء المنه��ج التاريخي ل نجدها 

عند الباحثين في ميادين العلوم الأخرى, نعر�س اأهّمها:

1. التاريخ من أنباء الغيب:
اأّول تح��ٍد يواج��ه الباح��ث اأّن التاري��خ م��ن اأنب��اء الغيب, فهو غائ��ب عن المالحظة الح�ّس��ية 

ة نبي اهلل زكريا ومريم L, حيث  والم�س��اهدة, وهذا ما اأ�س��ار اإليه القراآن الكريم في ق�سّ

ۡقَلَٰمُهۡم 
َ
يِۡهۡم إِۡذ يُۡلُقوَن أ ۢنَبآءِ ٱۡلَغۡيِب نُوِحيهِ إَِلَۡكۚ َوَما ُكنَت َلَ

َ
ق��ال مخاطب��ًا النبي P: ﴿َذٰلَِك ِمۡن أ

, وغيرها.
(3(

, ويو�سف
(2(

, وكذلك في ق�سة نوح
يِۡهۡم إِۡذ َيَۡتِصُموَن﴾)1) ُهۡم يَۡكُفُل َمۡرَيَم َوَما ُكنَت َلَ يُّ

َ
أ

2. العالقة بين تدوين علم التاريخ والسلطة:
اإّن البح��ث ع��ن العالقة بين ال�س��لطة والمعرفة ب�س��كل عام, وبين ال�س��لطة والموؤّرخ ب�س��كل 

اإّن م��ا لدينا -ف��ي الأكثر- تاريخ الح��ّكام وال�س��الطين... لأّن  خا���سّ وا�س��ع ج��دًا, حت��ى قيل: 

 ,
(4(

الموؤّرخ كان ل ي�سّجل اإل ما يتوافق مع هوى الحاكم, وين�سجم مع ميوله, ويخدم م�سالحه«

فم��ن ال�س��روري اأن يلتفت الطالب اإلى اأن المدّون عن التاريخ العام والتاريخ الإ�س��المي لي���س 

حياديًا, فمثاًل اأورد اأبو الفرج الأ�سفهاني اأّن خالد بن عبد اهلل الق�سري, حاكم العراقيين في 

عهد ه�سام بن عبد الملك, طلب من المحّدث الم�سهور محمد بن �سهاب الزهري اأن ل يكتب 

�س��يئًا من �س��يرة علي Q, حيث �س��األه الزهري: اإّنه يمّر بي ال�س��يء من �س��ير علي بن اأبي 

.
(5(

طالب, اأذكره؟ فقال له: ل, اإل اأن تراه في قعر الجحيم

3.  الكذب والتزوير والتحريف للحقائق التاريخية:
اع��ون والّكذابون الذين  اإّن كتب��ة التاري��خ لي�س��وا كّلهم اأمناء وثقاة وع��دول, بل منهم الو�سّ

عملوا على اختالق الوقائع وال�س��خ�سيات, وتزويرها, وتحريفها, لماآرب �س��خ�سية وعقائدية 

)1)  �سورة اآل عمران, الآية 44.
)2)  �سورة هود, الآية 49.

)3)  �سورة يو�سف, الآية 102.
)4)  مرت�سى, جعفر, المدخل لدرا�سة ال�سيرة النبوية, بيروت, دار الم�سطفى العالمية, 1437هـ-2016م, ط1, �س 7.

)5)  الأ�سفهاني, الأغاني, بيروت, دار اإحياء التراث العربي, ج 22, �س 11.
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كان للمنازعات وال�سطرابات, والع�سبيات القبلية, وظهور الفرق والتيارات الدينية  و... اإذ 

والمذهبية وال�سيا�س��ية, والأحداث التي ع�سفت بالدولة الإ�سالمية في ال�سدر الأول, دور في 

ا�سون والمحّدثون كّذابين  وق��وع التحريف ف��ي كتابة التاريخ النقلي الإ�س��المي... وكان الق�سّ

خ��الل ه��ذه الفترة التي قاربت القرن من الزمان, قد ا�س��تفردوا بعقلي��ة العاّمة والخا�سة من 

النا���س فزّيف��وا م��ا �س��اء له��م التزيي��ف, خ�سو�سًا اأّنه��م كانوا موّظفي��ن في ه��ذه المهنة عند 

.
(1(

البالط الحاكم«

اعين, وفيهم  وقد اأح�سى العالمة الأميني �س��بعمئة �س��خ�س من �سل�س��لة الكّذابين والو�سّ

.
(2(

من كان يقوم اإلى �سالة الليل, ويعرف بالزهد والعبادة

4. تبعيض نقل التاريخ: 
اإّن التاريخ حافل بالأحداث والوقائع والمواقف, ففي كّل يوم هناك ع�سرات بل مئات واآلف 

الأح��داث والوقائ��ع الت��ي تح�س��ل, ومع ذلك ل ينق��ل لنا الموؤّرخ م��ن تلك الوقائ��ع اإل بع�سها, 

مّم��ا يجع��ل العدي��د من الح��وادث والقرائن تغيب ع��ن الباحث التاريخي وت�سّع��ب عملية فهم 

التاري��خ, مث��اًل لو اأخذنا بعين العتبار المرحلة الزمنية لحي��اة اأئّمة اأهل البيت R, منذ 

عه��د اأمي��ر الموؤمني��ن علي بن اأبي طال��ب اإلى غيبة الإمام المه��دي |, والتي تجاوزت ثالثة 

قرون, والموؤّكد اأّنها كانت مليئة بالأحداث والوقائع اليومية على الم�ستوى المعرفي وال�سيا�سي 

والجتماعي والقت�سادي... فاإذا قارّناها بما هو مدّون عن مجموع حياتهم في ب�سع مجلدات 

.R ل تتجاوز مئات ال�سفحات لما كانت تغّطي اإل م�ساحة �سئيلة من حياة اأحدهم

5.  ندرة المصادر والمراجع وبعدها عن عهد الحادثة:
من التحّديات التي تواجه الباحث في التاريخ اأي�سًا, ندرة الم�سادر والمراجع التي دّونت 

للمراح��ل التاريخي��ة مع ق��رب عهدها بها, فلو اأخذن��ا حادثة مهّمة في تاريخ الإ�س��الم كواقعة 

كرب��الء على رغم خطورتها وح�سا�س��يتها واأهّميتها, لوجدن��ا اأن الم�سادر القريبة العهد بتلك 

الواقعة تكاد تكون معدومة اإن لم تكن كذلك فعاًل, وق�س عليه وقائع تاريخية اأخرى.

)1)  كاظم يا�سين, منهجية البحث في تاريخ الإ�سالم, �س 14.
)2)  اأنظ��ر: الأمين��ي, عب��د الح�س��ن اأحم��د, الغدي��ر في الكتاب وال�س��نة, بي��روت - لبن��ان, دار الكتاب العرب��ي, 1397 هـ - 

1977م, ط 4, ج 5, �س 275-209.
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6. إتالف وحرق التراث:
لق��د تعّر���س التراث الإ�س��المي اإل��ى الإتالف والح��رق المتعّمد من قبل ال�س��لطة الداخلية 

والقوى الخارجية, فقد تلف الكثير من الأ�سول التاريخية ب�س��بب ممار�س��ات ال�س��لطة الأموية 

والعبا�سية وغيرهما, كما اأّن الغزو ال�سليبي اأو التتري الخارجي وغيرهما قد عمل على اإحراق 

.
(1(

واإتالف مئات اآلف الكتب في المكتبات الإ�سالمية

هذا, بالإ�سافة اإلى العديد من العوامل الأخرى.

6. إتالف احلق ي تليث
5. نلرة ي عصحدر اي عليجع 

من مفل ي احدثة 
4. تههيض نقل ي تحريخ 

3. ي كذب اي تزايل 
اي تاليف

2. ي تحريخ اي لدطة 1. ي تحريخ  ن أنهحء ي غيب 

تحّديات الباحث في ضوء المنهج التاريخي 

 ثفلية ي هان ي تحريخا
تمّر منهجية البحث التاريخي اأو ما يعرف بالمنهج التاريخي بعّدة خطوات:

1. استقصاء وجمع الوثائق والمصادر:
المرحل��ة الأولى, هي قيام الباحث بعملية ا�س��تق�ساء وجمع الوثائ��ق والم�سادر المرتبطة 

بالوقائع والأحداث التاريخية, بمختلف اأنواعها: الماّدية, والمكتوبة, والمرئية, والم�س��موعة. 

ثم ت�سنيف تلك الوثائق بح�سب ارتباطها بالواقعة, مو�سوع الدرا�سة.

وعل��ى الباح��ث اأن ي��درك من��ذ البداية, اأّن��ه ل ي�س��تطيع اأن يجم��ع كّل الأ�س��ول والم�سادر 

)1)  اأنظر: تاريخ التمّدن الإ�سالمي, ج 3, �س 51. والتراتيب الإدارية, ج 2, �س 455-453.
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والوثائق التي تتعّلق بمو�سوع بحثه بن�سبة 100%؛ لأّنها كثيرة جدًا تتجاوز الآلف, وفيها من 

نفائ���س المخطوط��ات التي ل يمك��ن الو�سول اإليها ب�س��هولة. وثانيًا, لأّن الوق��ت المتاح لإنجاز 

البحث ل ي�سمح له باأن يقراأها ويطالعها جميعًا.

وتختل��ف نوعية الوثائ��ق والم�سادر باختالف بعد الحادثة اأو قربها عن زمن الباحث؛ فاإن 

كان بحث��ه يتعّل��ق بحادثة تاريخية قديمة فاإّنه �س��يعتمد على الوثائ��ق التاريخية القديمة, التي 

ت�س��مل كل المواد التي حفظها الإن�س��ان, من الكتب والمدّونات والمخطوطات والر�س��ائل, وما 

يعر�س عادة في المتاحف كالثياب والأ�س��لحة والر�س��وم والم�سنوعات الخ�سبية والمعدنية... 

بالإ�ساف��ة اإل��ى المالحظ��ة الح�ّس��ّية بمعاينة جغرافية الح��دث وطبيعة معالمه وت�ساري�س��ه... 

وكذلك م�ساهدة الآثار الباقية من الأمم ال�سابقة.

وعلى الباحث اأن ل ُيْغِفل اأّي مادة مهما بدا له للحظة الأولى اأّنه ل قيمة علمية لها, ون�سرب 

درا�س��تها تق��ّدم الكثير من الإي�ساحات  مثالين على ذلك: الأول: النقود الم�س��كوكة, حيث اإّن 

ذات ال�سل��ة الوثيق��ة بالنظام والّتجاهات الدينية والمذهبية وتقاليد الأ�س��ر الحاكمة؛ وذلك 

لأّن م��ا ه��و منقو���س عليه��ا من كتاب��ات, وما يزّينها م��ن زخارف اأو �سور ت�س��تمل على اأ�س��ماء 

الح��ّكام واألقابه��ا وفت��رات حكمه��م وبع���س مبادئه��م المذهبية, ف�س��اًل عّما لأوزانه��ا ونوعية 

.
(1(

المعادن الم�سكوكة منها من قيمة تعّرفنا بالحالة القت�سادية للدولة التي اأ�سدرتها«

والثان��ي: نق���س خواتي��م النب��ي والأئّم��ة R, حيث يعتب��ر بع���س الموؤّرخين اأّنه��ا تعّبر 

 ,Q عن ال�س��عار ال�سيا�س��ي والن�سال��ي والجتماع��ي... للمرحلة التي يعي�س��ها المع�سوم

فدرا�س��تها تعني تلّم���س التحليل المو�سوعي والمقبول لطبيعة المرحلة والظروف التي واجهها 

.
(2(

الأئمة عليهم ال�سالم في فترات مختلفة

اأّما اإذا كان مو�سوع البحث يتعّلق بحادثة قريبة العهد من زمان الباحث, كالثورة الإ�سالمية 

في اإيران, فاإّنه يتمكن من اعتماد الأدوات الآتية:

-  التراث ال�س��فوي, والذاكرة ال�س��عبية, والمقابلة وال�س��تماع من ال�س��هود العيان الذين 

عاي�سوا الحدث باأنف�سهم اأو �ساركوا في �سناعته.

كاظم يا�سين, منهجية البحث في تاريخ الإ�سالم, �س 56.  (1(
مرت�سى, جعفر, نق�س خواتيم النبي والأئمة, ل.ن, ل.ط, ل.ت, �س 12-10.  (2(
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ال�سجاّلت ال�سوتية والم�سّورة, من اأ�سرطة فيديو, واأ�سرطة ت�سجيل, و�سور...  -

ال�س��جاّلت والوثائ��ق والتقارير والمعاهدات والمرا�س��الت والمحا�سر الر�س��مية وغير   -

الر�سمية )ق�سائية, اأمنية, �سيا�سية, مالية, تعليمية...(.

ال�سحف والمجاّلت اليومية والأ�سبوعية وال�سهرية المعنية بتغطية ومتابعة الأحداث.  -

المذّكرات ال�سخ�سية, والمقابالت, والخطابات, والمن�سورات.  -

معاينة الآثار الماّدية: المباني, والمرافق, والأثاث والمعّدات, والآلت, والأ�سلحة...  -

إشارات وتنبيهات حول مصادر تاريخ اإلسالم:
هناك العديد من الم�سادر التي يمكن اأن يعتمد عليها الطالب في درا�سة تاريخ الإ�سالم, 

وتنبغي الإ�سارة في هذا المجال اإلى عّدة نقاط:

اعتماد اأ�س��لوب التحقي��ب الزماني للم�سادر التاريخية؛ بمعنى اأّن��ه كّلما كان الم�سدر   -

ن لها, كّلما كان اأكثر قيمة من الناحية المنهجية. التاريخي اأقرب زمانًا للوقائع التي يدوِّ

التنّب��ه اإل��ى اأّن الم�س��ادر الأ�سلي��ة التاريخية لي���س من ال�س��روري اأن يك��ون موؤّلفها قد   -

عاين الحدث و�ساهد الواقعة اأو عا�سرها وعاي�سها, بل يمكن اأن تكون بعيدة زمانًا عن 

حدوث الواقعة.

لي���س م��ن ال�س��روري اأن تكون الم�س��ادر التي ي�س��تفاد منها في البح��ث التاريخي كتب   -

تاري��خ, ب��ل قد تك��ون م�سادر جغرافية ورح��الت وروايات واأدب و�س��عر وفقه ورجال... 

والتي يطلق عليها ا�سم الم�سادر الم�ساعدة.

2. نقد وتقويم الوثائق والمصادر:
الخطوة الثانية, البدء بتقويم ونقد الوثائق والم�سادر والمواّد التاريخية التي تّم تجميعها, 

كالتثّبت من ن�سبة الكتب اإلى موؤّلفها والع�سر المّدعى تاأليفها فيه, اأو التاأّكد من �سّحة الوثائق 

�سة بذلك,  والر�س��ائل... ول��و بالعتماد عل��ى اأهل الخب��رة والخت�سا�س في العل��وم المتخ�سّ
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 وعلم التع��ّرف اإلى اأدوات وو�س��ائل الكتاب��ة, كنوع الحبر 
(2(

 وعل��م الرن��وك
(1(

كعل��م الدبلوم��ات

وفح�س الورق والخّط... من العلوم المعتمدة.

وينق�سم نقد الوثائق والأ�سول التاريخية اإلى مرحلتين: الخارجي والداخلي.

المرحلة الأولى: النقد الخارجي:

, اأو اأّي اأثر اآخر, حيث 
(3(

الغر���س م��ن النقد الخارجي هو التاأّكد من الوثيقة اأو المخطوطة

يتطّلب من الباحث الإجابة عن جملة الأ�سئلة الآتية:

هل هذه الن�سخة التي بين الأيدي هي الن�سخة الأ�سلية اأم الثانوية؟ اأ. 

هل ال�سم المدّون عليها للموؤّلف هو موؤّلفها حّقًا؟  ب. 

هل ظّلت الن�سخة على حالها اأم تطّرق اإليها الف�ساد اأو التحوير والتزوير؟ ج. 

هل تطابق لغة الوثيقة واأ�سلوبها وهجاوؤها وخّطها اأو طباعتها اأعمال الموؤّلف الأخرى,  د. 

والفترة الزمنية التي كتبت فيها؟

ه��ل يظه��ر من خ��الل الوثيق��ة جهل الموؤّل��ف لم�س��ائل, من البديه��ي اأن يعرفه��ا, وفقًا  ه�. 

لم�ستواه العلمي والجتماعي؟

هل تتحّدث الوثيقة عن اأ�سياء لم تكن معروفة في ذلك الع�سر؟ و. 

ير المخطوط - عن عمد اأو غير عمد - وذلك بن�سخه بغير دّقة, اأو الإ�سافة اإليه,  هل تغَّ ز. 

اأو حذف فقرات منه؟

هل هذه هي الن�س��خة الأ�سلية للكتاب, اأو الم�س��ّودة؟ اأو هي ن�س��خة منقولة؟ واإن كانت  ح. 

ن�سخة منقولة عنها, فهل تتطابق مع الن�سخة الأ�سلية؟

اإذا كان المخط��وط غي��ر موؤّرخ, اأو موؤّلفه مجه��وًل, فهل توجد في الوثيقة دلئل داخلية  ط. 

قد تك�سف عن اأ�سولها؟

عل��م الدبلوم��ات Diplomatique: عل��م درا�س��ة المخطوط��ات والوثائ��ق والتثّب��ت م��ن �سّحته��ا اأو زيفه��ا بدرا�س��ة لغتها   (1(
وم�سطلحاتها واأ�سولها المر�سومة... 

عل��م الرن��وك Heralcry: الرن��وك عب��ارة ع��ن العالم��ات الممي��زة وال�س��عارات التي تظهر عل��ى المخطوط��ات والدروع   (2(
والأختام...

ي�ستفيد الطالب مّما تّم عر�سه في درو�س تحقيق المخطوطات.  (3(
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المرحلة الثانية: النقد الداخلي:

بع��د اإج��راء النقد الخارجي, واإثبات اأّن الأ�سول والجوام��ع التاريخية اأ�سلية وغير مزّيفة, 

ي�سرع الباحث بالنقد الداخلي, والذي يهتّم بالتحّقق من مدى اأحّقية م�سمون الماّدة الموجودة 

ف��ي الوثيق��ة و�سدقها من حي��ث المو�سوع؛ اإذ لي���س بالإمكان قبول اأق��وال الموؤّرخين كما هي, 

ولي�س من المو�سوعية العلمية العتماد عليهم بنف�س الدرجة من الموثوقية, لختالف ميولهم 

وانتماءاتهم ومعارفهم وخبراتهم...

وفي عملية النقد الداخلي على الباحث الإجابة عن جملة الأ�سئلة الآتية:

هل يعتبر الموؤّلف من اأهل الثقة؟ اأ. 

هل ي�ّسرت له اإمكاناته العلمية والماّدية والجتماعية, مالحظة الأحوال التي يذكرها؟ ب. 

هل كتب الوثيقة بناء على مالحظة مبا�سرة اأو رواية م�سموعة اأو ماّدة علمية مقتب�سة؟ ج. 

هل كتب الوثيقة وقت المالحظة اأو خالل فترة زمنية بعيدة عن وقت المالحظة؟ د. 

هل اعتمد في كتابته على مذكرات دقيقة؟ اأم كتب عن الذاكرة؟ ه�. 

هل هناك ما ي�سير اإلى عدم مو�سوعية كاتب الوثيقة؟ و. 

ه��ل ُقدم��ت للموؤّل��ف م�س��اعدات مالية لكتاب��ة الوثيقة به��دف الح�سول عل��ى نتائج في  ز. 

ق�سية معّينة؟

ه��ل كتب الموؤّل��ف في ظّل ظروف اقت�سادية اأو �سيا�س��ية, اأو دينية, اأو اجتماعية دفعته  ح. 

اإلى اإهمال حقائق معّينة, اأو اإ�ساءة تف�سيرها, اأو ت�سويه طريقة عر�سها؟

ط. هل كان غر�س الموؤّلف ك�سب عطف الأجيال الآتية, اأو اإر�ساء جماعة معّينة اأو اإغ�سابها؟

هل �سّوه الموؤلف الحقيقة؟  ي. 

ك. هل يوجد تناق�س في محتويات الوثيقة؟

هل تّتفق الوثيقة في معلوماتها مع وثائق اأخرى �سادقة؟ ل. 

ل��ذا, ينبغ��ي درا�س��ة خ�سو�سيات الم��وؤّرخ ومّيزات��ه ال�س��خ�سية وميوله ال�سيا�س��ية وطبيعة 

عالقت��ه مع ال�س��لطة اأو المعار�س��ة, وخلفيته العقائدي��ة والمذهبية, ومدى اإحاطت��ه بالواقعة, 

وبظروف ع�سره... لأّن الموؤّرخ ي�سكل الوا�سطة التي تربط الباحث بالوقائع التاريخية, فكّلما 

كان عالم��ًا ورع��ًا ثقة عدًل من�سف��ًا بعيدًا عن الأهواء بقدر الم�س��تطاع, كانت معلوماته اأقرب 

اإلى الموثوقية ويمكن الأخذ بها.
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اأق�سام النقد الداخلي:

النقد الداخلي على ق�سمين:

النقد الداخلي الإيجابي, ويتعّلق بتف�س��ير الن�ّس, والوقوف على معانيه, وتحديد مراد  اأ - 

الموؤّرخ منه, وفهمه ب�سكل دقيق, ومن �سروطه: 

الإحاطة باأ�ساليب التعبير ال�سائعة في ع�سر كتابة الن�ّس التاريخي.  -

عدم اّتخاذ موقف م�س��بق من الظاهرة في �سوء الحد���س والتخمين؛ لأّنه �س��يوؤّدي   -

بالباحث اإلى محاولة رف�سها اأو النتقاء منها اأو �سطب بع�سها.

درا�سة ظروف الن�ّس؛ لأّنها توؤّثر على فهمه.  -

درا�سة طبيعة النفعالت النف�سية للموؤّرخ في الن�ّس ومدى تاأثيرها على تدوين الواقعة.  -

النق��د الداخل��ي ال�س��لبي: بع��د معرف��ة م��راد الم��وؤّرخ وطبيع��ة ت�س��وره ع��ن الوقائ��ع  ب - 

والأح��داث, عل��ى الباحث معرفة مدى مطابقة اآراء وت�س��ورات الموؤّرخ لفعلية ما حدث 

في الواقع؛ لحتمال كذبه, وا�ستباهه, اأو خلطه بين المعلومات والتحليالت, اأو اإغفاله 

بع�س المعلومات... وهذا ما يقوم به النقد ال�سلبي.

وف��ي ه��ذا ال�س��ياق, على الباح��ث التنّب��ه اإلى مان��ع النقد ال�س��لبي, وهو العتق��اد القطعي 

ب�سّح��ة اأ�س��ل اأو وثيق��ة تاريخية ما بنح��و ل يحتمل خالف المعلومات ال��واردة فيه؛ لأّن مجّرد 

اإثبات موثوقية اأ�سل ل�سدق الراوي واأمانته ل تعني ال�سّحة الحتمية تلقائيًا لجميع معلوماته, 

وبالتالي فكّل اأ�سل تاريخي هو قابل للنقد. وبناء عليه, اأهّم طريقة لتطبيق النقد ال�سلبي هي 

النطالق من منهج ال�سّك العلمي كطريق للو�سول اإلى المعلومات ال�سحيحة والدقيقة.

واأي�سًا يتعّرف النقد ال�سلبي اإلى الم�سادر التي اعتمدها الموؤّرخ في كتابه ومدى قيمتها العلمية. 

فمثاًل, عند مراجعة تاريخ الطبري, نالحظ اأّنه اعتمد على اأ�سل �سيف بن عمر )ت 170ه�( في 

قها على اأبواب كتابه, وكذلك في مقتل الإمام الح�س��ين اعتمد  الجمل وم�س��ير علي وعائ�س��ة, وفرَّ

عل��ى مقتل الح�س��ين لأبي مخن��ف )ت157ه�(, وفي �سفين اعتمد على كت��اب وقعة �سفين لن�سر 

ب��ن مزاح��م المنقري )ت212ه���(. وبناء عليه, »طبيع��ي اأن يكون اهتمام الباح��ث بادئ ذي بدء 

.
من�سّباً على درا�سة حال الناقلين للن�ّس، لتح�سيل درجة من الوثوق والعتماد«)1)

)1)  ال�سيد جعفر مرت�سى, المدخل اإلى درا�سة ال�سيرة النبوية, �س 277.
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ومن اأدوات النقد ال�س��لبي المقارنة والمقاي�س��ة بين م�س��ادر واأ�سول مختلفة حول الواقعة 

اأو ال�سخ�سية مو�سوع الدرا�سة, من اأجل الو�سول اإلى اأكبر قدر ممكن من المعلومات ال�سليمة 

والخالية من العيوب, حيث يعتبر ذكر المو�سوع في اأكثر من م�سدر وتجميع القرائن المختلفة 

ح��ول مح��ور واحد رافعًا من م�س��توى �سدقية معطياته, كما اأّن المقارنة والمقاي�س��ة توؤّدي اإلى 

تتميم نق�س ما عر�س في م�سدر من خالل ما عر�س في م�سدر اآخر.

خطوات البحث التاريخي 

: يستقصحء اجعع ي ّثحّق 
ً
أاال

اي عصحدر 
: نقل اتقّيم ي ّثحّق 

ً
ثحنيح

اي عصحدر 

تهحرض ي ثصو ي تحريخا  ع ثّيبت ي هقيلة
م��ن اأدوات النقد الداخلي ال�س��لبي للن�ّس هو تعار���س الن�ّس التاريخي مع ثوابت العقيدة؛ 

وه��ذا يعن��ي اأّن الثواب��ت العقائدي��ة للباح��ث التاريخ��ي له��ا دور ف��ي عملي��ة تقوي��م الن�سو�س 

نة من و�سو�سات  التاريخية, مثاًل: اإذا اعتقدنا باأّن فاطمة الزهراء بنت محمد L مح�سّ

 O ال�س��يطان لع�سمته��ا وطهارته��ا ونقائها... ثم لحظن��ا رواية تتحّدث ع��ن اأّن فاطمة

 موؤذية في منامها, اغتّمت ب�س��ببها, ورّتبت عليها اأثرًا عمليًا 
(1(

تعّر�س لها �س��يطان اأراها روؤيا

في حياتها, �سن�سرب بهذه الرواية عر�س الحائط.

وفي هذا المجال, على الباحث التاريخي اأن يعمد اإلى تاأ�سي�س وتقعيد المباني العقائدية, 

فاإذا ثبت  كاأن ير�س��م ال�س��خ�سية النبوي��ة ويحّدد معالمها, وما لها من ممّي��زات وخ�سائ�س, 

لدي��ه بالدليل اأّن هذه ال�س��خ�سية في اأعلى درجات الحكمة, والع�سمة, وال�س��جاعة, والطهر, 

.
(2(

والحلم... فال بّد من جعل كّل ذلك معيارًا لأّي ن�ّس يرد عليه«

يراجع: القمي, علي بن اإبراهيم, تف�سير القمي, ت�سحيح وتعليق وتقديم ال�سيد طيب المو�سوي الجزائري, قم - ايران   (1(
موؤ�س�سة دار الكتاب للطباعة والن�سر, 1404ه�, ط 3, ج 2, �س 356.

)2)  ال�سيد جعفر مرت�سى, المدخل اإلى ال�سيرة النبوية, �س 279.
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تهحرض ي ثصو ي تحريخا  ع  ح بّ  هدّم ي ثهّت 
اإذا كان��ت ثّم��ة معلوم��ات ثابت��ة من م�سادر تاريخية عل��ى نحو القطع واليقين, ف��اإّن اأّي معلومة 

تتعار�س معها تعتبر �س��اقطة عن العتبار, فمثاًل لو ثبت بالأدلة اأّن الإ�س��راء والمعراج ح�سل قبل 

ما فقدت ج�سد ر�سول اهلل P, ولكن اهلل اأ�سرى  الهجرة, ثّم وجدنا ن�سًا عن عائ�سة تقول فيه: 

, فاإّنه ل يمكن ت�سديق هذه الرواية؛ لأّن عائ�سة انتقلت اإلى بيت النبي بعد الهجرة.
(1(

بروحه«

يكفي في �س��قوط الرواية اّتفاق كلمة  يق��ول العاّلم��ة الطباطبائي تعليقًا على هذه الرواية: 

ال��رواة واأرباب ال�س��ير على اأن الإ�س��راء كان قب��ل الهجرة بزمان, واأّنه P بنى بعائ�س��ة في 

.
(2(

المدينة بعد الهجرة بزمان, لم يختلف في ذلك اثنان«

وفي هذا ال�سياق اأي�سًا, على الن�ّس التاريخي اأن ل يعار�س ما هو ثابت من الن�سو�س الدينية 

القطعية في الكتاب وال�سنة, اأو الوقائع الجغرافية المح�سو�سة, اأو البديهيات العقلية, اأو الأجواء 

والمناخات والظروف ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية العاّمة وال�سائدة في ع�سر الواقعة...

كتحبة تقليل ي هان 
بعد اأن ينتهي الباحث من متطّلبات الخطوات ال�س��ابقة, يكون الم�سدر جاهزًا ل�س��تخراج 

المعلومات منه, وتقمي�سها, لكتابة ماّدة البحث.

واأه��ّم خطوة ف��ي هذه المرحلة التي امتلك فيها الباحث التف�سيالت والحوادث التاريخية 

المتفّرق��ة, ووجد نف�س��ه اأمام كم هائ��ل متراكم من الحوادث والوقائ��ع والأقوال المبعثرة, مع 

اختالفها في الزمان والمكان, والعموم والخ�سو�س, واليقين والظن... اأن يعمد اأوًل, وب�سبب 

كثرة التفا�سيل وعدم قدرته على عر�سها كّلها في مو�سوع بحثه, اإلى اأن يفّرق بينها من حيث 

الأهمي��ة اأو الموثوقي��ة اأو ال�سل��ة بالمو�سوع اأو الفرادة والتمّي��ز... فينتخب ويختار المعلومات 

الأكثر اأهّمية وموثوقية وتمّيزًا...

ث��م يب��داأ با�س��تخدام المنه��ج التركيبي في فه��م المعلوم��ات؛ اأي اإعادة بناء ت�س��ّور الواقع 

التاريخ��ي, و�سياغ��ة م��ا ح�سل من وقائع واأح��داث ب�سّم بع�سه��ا اإلى بع�س, بنحو مت�سل�س��ل, 

)1)  ال�سيوطي, جالل الدين, الدر المنثور في التف�سير بالماأثور, بيروت, دار المعرفة, ل ت, ل ط, ج 4, �س 157.
الطباطبائي, الميزان في تف�سير القراآن, ج 13, �س 24.  (2(
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متراب��ط, من�س��جم ومّت�س��ق, كا�س��فًا عّم��ا بي��ن الوقائع م��ن عالقات �س��ببية تبّين كيفي��ة تتابع 

الأحداث؛ اأي يظهر لماذا حدثت؟ ولماذا �سارت في طريق دون اآخر؟ فال يكتفي بمجرد �سرد 

الوقائع, بل يف�ّسر ويحّلل ويقارن ويعّلل... 

وبعبارة اأخرى: على الباحث اأن يعر�س التاريخ في �سوء النظرة التاريخية التي تدرك امتداد 

.
(1(

الزمن التاريخي وتتابع اأحواله جياًل بعد جيل بنحو تبدو فيه الأحداث متعاقبة ومت�سل�سلة

وعلى الباحث اأن يعر�س في بحثه نوعين من الق�سايا: الق�سايا العاّمة التي تتعّلق بالعقائد 

والنظ��م والع��ادات والتقالي��د والأحوال العاّم��ة في المجتم��ع للمرحلة الزمنية التي يدر�س��ها, 

ة, اأي الأمور  والت��ي يبنيها في �سوء الأمثلة الجزئية بالطريقة ال�س��تقرائية. والق�سايا الخا�سّ

الفردي��ة والق�ساي��ا الجزئية التي يعي�س��ها الأ�س��خا�س الم��وؤّرخ لهم في حياته��م وطبيعة هوؤلء 

الأ�سخا�س و�سماتهم وطبائعهم... خ�سو�سًا اأّن التاريخ قد �سنع بعين اأ�سخا�س كبار كان لهم 

دور اإيجابي اأو �سلبي في خلق الأحداث والأديان والمذاهب والفرق والآداب والفل�سفات.

وب�س��بب �سي��اع العدي��د م��ن الأح��داث والوقائ��ع ع��ن الت�س��جيل م��ن جه��ة, ووج��ود الكذب 

والتزوير من جهة ثانية... �س��يجد الباحث فجوات وثغرات في حياكة الأحداث والوقائع, وفي 

هذا الحال, عليه اأن يعيد النظر في الفرو�س, ويجترح فرو�سًا جديدة يعمل على التحّقق من 

�سدقها, وعليه اأن يلجاأ اإلى عن�سر ال�ستنباط الحد�سي التاريخي؛ اأي ا�ستخدام الفرو�س التي 

ت�سّد النق�س الموجود في الوثائق والم�سادر التاريخية, لكي يتمّكن من ت�سوير الوقائع بنحو 

متراب��ط وغي��ر مبعثر, وهو و�سع ل يح�س��د عليه؛ لأّنه يحتاج اإلى مخّيلة ذهنية عالية وتمّر���س 

وت��دّرب في ذلك, ولي���س المق�سود الخيال المطلق, بل الخي��ال المقّيد بالنتائج والوقائع التي 

ت��ّم تجميعه��ا, ولك��ن, عليه عر���س تلك الفرو�س باأ�س��لوب تظهر في��ه اأّنها فرو���س وتخمينات 

ولي�ست حقائق ووقائع؛ اأي عدم الخلط بين المعلومات والتحليالت وال�ستدللت الحد�سية.

اأنظ��ر: كوثراني, وجيه, التاأريخ ومدار�س��ه في الغرب وعند الع��رب- مدخل اإلى علم التاريخ, بيروت, الأحوال والأزمنة   (1(
للطباعة والن�سر, 2001م, ل ط, �س 39.



أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس الثاني  والعشرون:

المنهج النقلي: المنهج 

االستداللي القرآني )1(

يعرف مفهوم المنهج ال�ستدللي القراآني.   1

والمو�سوع��ي    2 التجزيئ��ي  التف�س��ير  بي��ن  يق��ارن 

للقراآن.

يبّين اآلّيات الفهم المو�سوعي للمتن القراآني.   3





 ح بّ ي عثفج ي ثقدا؟
المنه��ج النقل��ي, اأو الدلي��ل ال�س��معي اأو المنه��ج الوحيان��ي, ه��و اأ�س��لوب بحث��ي يعتمد على 

الن�سو���س الدينية في درا�س��ة مو�سوع البح��ث وفهم خ�سائ�سه واأحواله اأو معالجة الم�س��كلة 

البحثية واإيجاد الحّل المنا�سب لها.

وبعب��ارة اأخ��رى: ه��و المنه��ج ال��ذي يعتمد عل��ى الق��راآن وال�س��ّنة في اإثب��ات م�س��ائل العلم 

الم�ستخدم فيه, �سواء في اأ�سل ثبوت المو�سوع اأو اإثبات محمولته له.

وقب��ل الدخ��ول ف��ي عر���س المنهج, نمّه��د له بعّدة نقاط ت�س��اهم ف��ي فهم طبيع��ة المنهج 

النقلي.

ي عثفج يالستلال ا ي قلآنا
نق�سد بالمنهج ال�س��تدللي القراآني, اعتماد الباحث على اآيات القراآن الكريم ومدلولته 

في مقّدمات ال�ستدلل الُم�ستخَدم داخل ميدان معرفي معّين لدرا�سة المو�سوع والك�سف عن 

اأحواله وخ�سائ�سه, واإثبات ق�سايا العلم. 

ونمّهد للمنهج بعّدة مقّدمات:

 اأوًل: تعري��ف الق��راآن: ُع��ّرف الق��راآن باأّن��ه كالم اهلل تعال��ى الُمن��زل عل��ى قل��ب النب��ي 

محّم��دP لفظ��ًا ومعنى؛ لالإعجاز, وق��د بّلغه النبيُّ النا���َس بالتدريج خالل ثالث وع�س��رين 

�سنة, وُكِتب في الم�ساحف باللغة العربية, وُنقل اإلينا عن طريق التواتر.

وعلي��ه, ف��اإّن ترجم��ة الق��راآن لي�س��ت قراآن��ًا, وبالتال��ي ل ي�س��ّح العتم��اد عليها ف��ي عملية 

ال�ستدلل واإنتاج المعرفة في اأّي مجال من المجالت.

ثاني��اً: اإّن الق��راآن الكري��م كتاب لهداية الإن�س��ان نحو الكمال, ولي���س كتاب��ًا تخ�س�سيًا في 
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, كالتاريخ, والفقه, والعقيدة, والأخ��الق, والجتماع, والقت�ساد...  اأّي مي��دان معرفي خا���سّ

.
(1(

والأ�سلوب القراآني, كما هو عليه, يحّقق ذلك الهدف المق�سود

موا�سيع كثيرة  وقد �س��ّلط القراآن ال�سوء على مختلف �س��وؤون حياة الإن�سان واأبعادها, فعر�س 

الع��دد, متباع��دة الأغرا���س من الإلهيات والمع��ارف, وبدء الخلق والمعاد, وم��ا وراء الطبيعة من 

الروح والملك واإبلي�س والجن, والفلكيات, والأر�س, والتاريخ, و�سوؤون فريق من الأنبياء الما�سين, 

وم��ا ج��رى بينه��م وبي��ن اأممه��م, ولالأمث��ال والحتجاج��ات والأخالقي��ات, والحق��وق العائلي��ة, 

وال�سيا�س��ات المدني��ة, والنظ��م الجتماعي��ة والحربي��ة, والق�س��اء والق��در, والك�س��ب والختي��ار, 

.
(2(

والعبادات والمعامالت, والنكاح والطالق, والفرائ�س, والحدود والق�سا�س وغير ذلك«

وق��د دعان��ا اهلل تعال��ى لال�ستر�س��اد المعرفي بالق��راآن واعتباره المرجعي��ة الفكرية لإنتاج 

؛ لأّن القراآن كما ي�سفه 
(3(

الروؤى والت�سّورات في مختلف نواحي الحياة التي للدين فيها مدخل

لن��ا الإم��ام عل��ي Q: »ينابيع العل��م وبح��وره... جعل��ه اهلل رّياً لعط���س العلم��اء، وربيعاً 

 .
لقلوب الفقهاء«)4)

وفي هذا ال�س��ياق, جاء ت�س��ديد الإمام الخامنئي { على تاأ�سي���س العلوم الإن�س��انية في 

.
(5(

�سوء البحث القراآني

ثالث��اً: الق��راآن قطع��ي ال�س��ند: ذكرن��ا اأّن اأول مهّمة ينبغي اأن يقوم به��ا الباحث لالعتماد 

عل��ى الق��راآن كم�س��در ف��ي البحث واإنت��اج المعرفة, هي اإثبات ك��ون الوا�سل اإلين��ا من القراآن 

ه��و عين��ه ال�س��ادر ع��ن النبي الأك��رم P, وفي ه��ذه النقطة ل��م يختلف الم�س��لمون في اأّن 

القراآن ينح�سر طريق ثبوته والحكم عليه باأّنه كالم اهلل تعالى بوا�سطة النقل المتواتر, وفعاًل 

ق��د َنق��ل القراآَن جماعٌة كثيرة من الم�س��لمين جياًل بعد جيل, بنح��و يمتنع اّتفاقهم وتواطوؤهم 

عل��ى الك��ذب؛ لختالف اّتجاهاته��م وميولهم وانتماءاته��م العقائدية والمذهبي��ة, وبالغوا في 

الخوئي, اأبو القا�سم, البيان في تف�سير القراآن, �س 93.  (1(
)2)  الخوئي, اأبو القا�س��م, البيان في تف�س��ير القراآن, �س 68. ويراجع: الطباطبائي, الميزان في تف�س��ير القراآن, ج 5, �س 

.272-271
)3)  يراجع: الطباطبائي, الميزان في تف�سير القراآن, ج 5, �س 276.

ال�سيد الر�سي, نهج البالغة خطب الإمام علي Q, تحقيق وت�سحيح �سبحي ال�سالح, قم, دار الهجرة, 1414ه�.,   (4(
الطبعة الأولى, �س 316.

من خطاب له بتاريخ: 2009/10/20م.  (5(
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الهتم��ام ب��ه حفظ��ًا و�سبط��ًا وكتاب��ًة, فدّونوه ف��ي الم�ساحف, بنح��و يفيد نقله��م اليقين باأّن 

.
(1(

القراآن الموجود بين اأيدي الم�سلمين اليوم هو عينه الذي بّلغه النبي الأعظم للنا�س

وبناء عليه, لم يتعّر�س القراآن لجملة العوامل الب�س��رية التي توؤّثر �س��لبًا على �س��المة متنه 

م��ن حي��ث التحريف والتزوير والد���ّس والكذب والنقل بالمعنى وال�س��هو والخط��اأ... خ�سو�سًا 

ۡلَا ٱّلِۡكَر ِإَونَّا  ـا َنُۡن نَزَّ اأّن اهلل تعال��ى ق��د وع��د بحفظه م��ن اأّي تغيير وتبديل, يقول تعالى: ﴿إِنَـّ

تِيهِ ٱۡلَبِٰطُل ِمۢن َبنۡيِ يََديۡهِ َوَل ِمۡن 
ۡ
, ويقول تعالى: ﴿ِإَونَُّهۥ لَِكَتٌٰب َعزِيٞز ٤١ لَّ يَأ

َلُۥ لََحٰفُِظــوَن﴾)2)
.

َخۡلفِهۦِۖ تزَنِيٞل ّمِۡن َحِكيٍم َحِيٖد﴾)3)
رابع��اً: ل تاريخّي��ة للق��راآن الكري��م: م��ن المقّدمات الأ�سا�س��ية في العتم��اد على القراآن 

كم�سدر ا�س��تدللي لت�س��كيل المعرفة هو الإيمان بخلود القراآن وا�س��تمرارية �سالحتيه ككتاب 

مقّد�س في عمود الزمان؛ بمعنى العتقاد باأن القراآن لي�س كتابًا خا�سًا بمخاطبة الفئات التي 

عا�س��رت البيئ��ة الثقافي��ة التي نزل فيه��ا بنحو يمنحه الزم��ان تاريخه, فال ت�سلح لال�س��تناد 

عليه��ا ف��ي الواق��ع المعا�سر الذي تغّير وتبّدل عّما كان عليه ف��ي مختلف نواحي الحياة, فمثاًل 

, له عالقة بطبيعة النظ��ام القت�سادي والمالي 
(4(﴾ۗ نثََينۡيِ

ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡل قول��ه تعال��ى: ﴿فَلذِلَّ

الذي كان �س��ائدًا في الجزيرة العربية, اأّما مع تغّير وتبّدل النظم القت�سادية فال يبقى لتلك 

الأحكام اأثر ول عين. 

وفي هذا ال�س��ياق, نالحظ اأّن الروايات قد �س��ّددت على عدم تاريخّية القراآن, واأّكدت على 

اأّن��ه كت��اب ح��ّي ل يموت, فعن الإم��ام محمد الباقر Q, ق��ال: »اإّن القراآن ح��يٌّ ل يموت، 

والآي��ة حّي��ة ل تم��وت، فل��و كان��ت الآي��ة اإذا نزلت في الأق��وام ماتوا فمات الق��راآن، ولكن هي 

.
جارية في الباقين كما جرت في الما�سين«)5)

وعنه Q: »... لو اأّن الآية اإذا نزلت في قوم ثم مات اأولئك القوم ماتت الآية اإذاً ما 

)1)  الخوئي, اأبو القا�سم, البيان في تف�سير القراآن, �س 124.
)2)  �سورة الحجر, الآية 9.

)3)  �سورة ف�سلت, الآيتان 42-41.
)4)  �سورة الن�ساء, الآية 176.

)5)  العيا�س��ي, محم��د ب��ن م�س��عود, تف�س��ير العيا�س��ي, ت�سحي��ح ها�س��م الر�س��ولي المحالت��ي, طه��ران, المكتب��ة العلمي��ة 
الإ�سالمية, ل ت, ل ط, ج 2, �س 203.
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بقي من القراآن �سيء، اإّن القراآن يجري اأوله اإلى اآخره واآخره اإلى اأوله ما قامت ال�سماوات 

.
والأر�س، فلكّل قوم اآية يتلونها هم منها من خير اأو �سّر«)1)

اإلى غير هذه من الروايات الواردة في المقام.

 ثحبج ففم ي قلآن
ذكرن��ا اأّن الق��راآن الكري��م كت��اب هداية لجميع الب�س��ر, وهذا ل يعني اأّن ب��اب الدخول اإلى 

دار فه��م مت��ن القراآن مفتوح اأمام كّل اأحد, بل لذلك جملة اأ�سول وقواعد واآليات تحكم عملية 

ال�ستدلل بالقراآن.

وف��ي هذا ال�س��ياق, اأ�ّس���س علم التف�س��ير, للبحث عن المتن القراآني م��ن حيث الدللة على 

المعنى المراد هلل عّز وجّل في كالمه وفق اأ�سول وقواعد خا�سة.

وثّم��ة خارط��ة طريق عاّمة ينبغي على الباحث في المتن القراآني اأن ي�س��لكها وي�س��ير عليها 

لفهم��ه وا�س��تخراج النتائ��ج المعرفي��ة منه, وقبل بي��ان تلك الآلي��ات العاّمة, ن�س��ير اإلى لبدّية 

التمييز بين نوعين من عمليات فهم المتن القراآني:

الأّول: الفهم التجزيئي اأو ما يعرف بالتف�سير التجزيئي.

والثاني: الفهم المو�سوعي اأو ما يعرف بالتف�سير المو�سوعي اأو المنظومي اأو التوحيدي... 

.
(2(

اإلى اآخره من التعبيرات المختلفة

آلّيات فهم القرآن الكريم 

ي هفم ي عّضّما ي هفم ي تلزيئا 

)1)  الكوف��ي, ف��رات ب��ن اإبراهيم, تف�س��ير ف��رات الكوفي, تحقي��ق محمد كاظم, طه��ران, موؤ�س�س��ة الطبع والن�س��ر التابعة 
لوزراة الثقافة والإر�ساد الإ�سالمي, 1410 هـ -1990م, ط1, �س 17. ويراجع: ال�سيخ الكليني, الكافي, ج 1, �س 192. 

والقمي, علي بن اإبراهيم, تف�سير القمي, ج 1, �س 21. 

يراجع حول التف�سير التجزيئي والمو�سوعي: ال�سدر, محمد باقر, المدر�س القراآنية.  (2(
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ويق�سد بالتف�سير التجزيئي النظر اإلى القراآن اآية اآية بالتدريج, ح�سب تدوينها في الم�سحف, 

ر هو فهم  والقيام بعملية �سرح مفرداتها لفهم المراد منها؛ بمعنى اأّن المق�سود الأ�سلي للمف�سِّ

مدلول هذه الآية بعينها, وهذا هو النحو المعهود من التف�سير في البيئة الإ�سالمية قديمًا, وقد 

مور���س هذا النوع من التف�س��ير في اإطارين: الأول: المو�س��وعات التف�س��يرية التي �سرحت جميع 

اآي��ات الق��راآن الكري��م, والثاني: الكت��ب الفقهي��ة والأ�سولي��ة والعقائدية والأخالقية والفل�س��فية 

وغيرها, التي ا�ست�سهدت بالآيات في �سياق البحث عن ق�سايا العلم الخا�ّس بها.

اأّم��ا التف�س��ير المو�سوع��ي, فهو عبارة عن اأخ��ذ عنوان ما كمو�سوع بحثي, كتزكية النف���س 

اأو التوحي��د اأو ع�سم��ة النب��ي اأو الطالق... والبحث عنه في الق��راآن الكريم من جميع جوانبه 

ف��ي �س��وء كاّفة الآيات التي تتحّدث عن هذا المو�سوع, و�س��بكها ف��ي منظومة واحدة, للخروج 

بنتائج حول الروؤية القراآنية العامة لتزكية النف�س اأو التوحيد...

والباح��ث الإ�س��المي يحت��اج اإل��ى كال اللوني��ن من التف�س��ير, ف��اإن اأراد البحث ع��ن الروؤية 

القراآنية تجاه اأّي مو�سوع فالمنهج التف�سيري المو�سوعي هو المتعّين, اأّما اإذا اأراد ال�ست�سهاد 

بالقراآن من خالل التوّقف عند تحليل اآية محّددة ل�ستفادة ق�سية ما من م�سمونها, فالمنهج 

التف�سيري التجزيئي هو المتعّين.

حت ي هفم ي عّضّما  دعتن ي قلآنا آ يو
يمكن تلخي�س اآليات الفهم المو�سوعي للمتن القراآني وفق النقاط الآتية:

عل��ى الباح��ث اأن يجمع كّل الآي��ات التي تتمحور حول مو�سوع واح��د, من خالل البحث   1

عن العنوان الذي اختاره للبحث, كتزكية النف�س مثاًل, ويمكنه ذلك من خالل العتماد 

عل��ى المعجم المفهر���س للقراآن الكري��م, حيث يبحث عن المفردة نف�س��ها وما يرتبط 

بها من اأفعال وم�ستّقات, مثل: ويزّكيهم, زّكاها, تزّكوا, زّكى, تزّكى, يّزّكى, يتزّكى... 

جمع الآيات التي تدخل في عالقة ترادف اأو ت�سمن اأو تقارن... مع مفردة التزكية, مثل:   2

, التربية, المجاهدة... 
, التعليم ﴿َوُيَزّكِيِهۡم َوُيَعّلُِمُهُم﴾)2)

التطهير ﴿ُتَطّهُِرُهۡم َوتَُزّكِيِهم﴾)1)

)1)  �سورة التوبة, الآية 103.
)2)  �سورة اآل عمران, الآية 164.
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ۡفلََح َمن   3
َ
جمع الآيات التي تدخل في عالقة �سّد مع مو�سوع الآيات ال�سابقة, مثل: ﴿قَۡد أ

...
ىَٰها﴾)1) ىَٰها ٩ َوقَۡد َخاَب َمن َدسَّ َزكَّ

ا�س��تظهار معان��ي الآي��ات والك�س��ف عن الم��راد الجّدي منها ف��ي �سوء قواع��د النظام   4

اللغوي العربي العاّم.

ا�س��تنطاق الآي��ات بع�سه��ا في �س��وء بع�سها الآخر, وال�س��تعانة بالآية عل��ى فهم اأختها   5

وال�ستر�ساد بالقراآن لإدراك معاني اآياته.

العمل على معالجة التعار�س البدوي الذي قد يظهر بين الآيات في �سوء النظام اللغوي   6

ودرا�سات علم اأ�سول الفقه... برّد المت�سابه اإلى المحكم, وتقييد المطلق, وتخ�سي�س 

العام...

العودة اإلى الروايات التف�سيرية الواردة في مقام تف�سير تلك الآيات الوارد فيها عنوان   7

التزكي��ة مث��اًل, وكذل��ك الرواي��ات العامة التي تتح��ّدث عن التزكية لفه��م الآيات بنحو 

.R اأكثر تف�سياًل في �سوء منهج النبي واأهل البيت

مراجعة الآراء التف�سيرية حول الآيات المذكورة.  8

مراجعة اآراء العلماء فيما يتعّلق بمو�سوع الآية, كمراجعة اآراء علماء الأخالق الم�سلمين   9

حول التزكية مثاًل.

 المعا�سرة والتجارب الفكرية المختلفة   10
(2(

النظر اإلى المدار���س التربوية والأخالقية

التي تعالج المو�سوع المذكور, اأي التزكية, وت�سّلط ال�سوء عليه. والقيام بعملية مقارنة 

بين النظرة القراآنية وبينها, اأو ال�ستفادة من تلك المعارف الب�سرية في ت�سليط ال�سوء 

على بع�س الجوانب المهّمة تربويًا حول تزكية النف�س.

القي��ام بعملية رب��ط كّل تلك المفاهيم بعالقة مفهومية في �س��بكة معنائية ومنظومة   11

دللية واحدة, لتكوين نظرية قراآنية عاّمة فيما يتعّلق بالمو�سوع المبحوث.

)1)  �سورة ال�سم�س, الآيتان 10-9.
�سين في كّل حقل  واإن كان المو�سوع فل�س��فيًا اأو اقت�ساديًا اأو �سيا�س��يًا تراجع اآراء علماء الم�سلمين والغربيين المتخ�سّ  (2(

من تلك الحقول.



أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس الثالث والعشرون:

المنهج االستداللي 

القرآني)2(

يعّدد قواعد فهم القراآن وفق المنهج ال�س��تدللي    1

القراآني.

يع��رف منه��ج تف�س��ير الآي��ات بع�سه��ا ف��ي �س��وء    2

بع�سها الآخر.

يمل��ك الق��درة عل��ى تطبي��ق المنه��ج ال�س��تدللي    3

القراآني.





تعفيل
اأ�س��رنا �س��ابقًا اإل��ى وج��ود ع��ّدة اآلّي��ات وقواعد لفه��م المت��ن القراآن��ي وا�س��تخراج النتائج 

المعرفية منه, نعر�سها �سمن النقاط الآتية:

يإلححطة ي هدعية بقّيمل ي دغة ي هلبية
م��ن القواعد الأ�سا�س��ية لفهم المتن القراآني الإحاطة العلمي��ة بقواعد اللغة العربية, نحوًا 

و�سرفًا واإمالًء وبالغة وا�ستقاقًا وحقاًل معجميًا...

لقد اأنزل اهلل تعالى القراآن الكريم باللغة العربية, يقول تعالى: ﴿ِإَونَُّهۥ َلَزنِيُل َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي 

. معتمدًا 
بنِٖي﴾)1) ٖ مُّ ٰ قَۡلبَِك ِلَُكوَن ِمَن ٱلُۡمنِذرِيَن ١٩٤ بِلَِســاٍن َعَرِبّ ِمنُي ١٩٣ َعَ

َ
وُح ٱۡل ١٩٢ نََزَل بِهِ ٱلرُّ

في التعبير عن اأغرا�سه ومراداته على قواعد النظام اللغوي العربي العاّم واأ�س��لوبه الأل�س��ني, 

ولم يبتدع طريقة جديدة لنف�سه على خالف المتعارف, واإل لأعَلم النا�س بها وبّينها لهم حتى 

.
(2(

يّتبعوها, ولو كان, لنقل اإلينا؛ لأّنه ظاهرة فريدة, تتوّفر فيها دواعي النقل بكثرة

يقول الإمام الخامنئي{: »البحث القراآني غير ممكن من دون التعّرف اإلى مقّدمات 

(3(
فهم القراآن ومبادئه، كالمعرفة باللغة، ودقائقها، واأحوالها«.

لذا, على الباحث الذي يريد اعتماد المنهج ال�س��تدللي القراآني اأن يدر�س قواعد النظام 

اللغوي العربي, ويتمّر�س فيه, ويتذّوقه نثرًا و�سعرًا ونحوًا وا�ستقاقًا و�سرفًا وبالغة... ويراعي 

تطبيق تلك القواعد العاّمة اأثناء العملية البحثية. 

)1)  �سورة ال�سعراء, الآيات 195-192.
)2)  الحكيم, محمد تقي, الأ�سول العامة للفقه المقارن, موؤ�س�سة اآل البيت للطباعة والن�سر, 1979م, ط2, �س 102. 

من كلمة له { في ذكرى ولدة ال�سيدة المع�سومة  2009/10/20م.  (3(
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وف��ي هذا ال�س��ياق, نالح��ظ العديد من الم�ست�س��رقين, لعدم ا�ستئنا�س��هم بالنظام اللغوي 

 العرب��ي, ق��د وقع��وا ف��ي اأخط��اء ل تح�س��ى ف��ي فهمه��م للن���س القراآني, فمث��اًل الم�ست�س��رق 

نجوم الفرقان ف��ي اأطراف الق��راآن« زع��م اأّن قوله تعالى:  جو�ستاف���س فلوج��ل« موؤّل��ف كت��اب 

«, كما زعم اأّن المر�سى في  قرَّ  ماأخوذ من َقَرن, مع اأّنه ماأخ��وذ من 
﴿َوقَــۡرَن ِف ُبُيوتُِكنَّ ﴾)1)

 ماأخوذ من ر�سي, مع اأّن��ه ماأخوذ من 
(2(﴾ َعَفــآءِ َوَل َعَ ٱلَۡمۡرَضٰ قول��ه تعال��ى: ﴿لَّۡيَس َعَ ٱلضُّ

 .
(3(

مر�س...

والكت��ب العاّم��ة التي يمكن ال�س��تفادة منها ف��ي فهم المدلول الت�س��ّوري لمفردات القراآن 

كثيرة, اأهّمها: 

كتاب العين, للخليل بن اأحمد الفراهيدي.   -

وال�سحاح -تاج اللغة و�سحاح العربية, لإ�سماعيل بن حماد الجوهري.  -

معجم مقايي�س اللغة, لأحمد بن فار�س بن زكريا.   -

ة بمفردات القراآن, هي:  اأما الكتب الخا�سّ

مفردات األفاظ القراآن, للح�سين بن محمد الراغب الأ�سفهاني.   -

التحقيق في كلمات القراآن الكريم, لح�سن الم�سطفوي.  -

تهليل يآليحت بهضفح فا ضّء بهضفح يآلثل
اإّن الق��راآن الكري��م بمنزل��ة الجمل��ة الواح��دة؛ لأّن��ه �سادر ع��ن متكّلم عالم حكي��م واحد, 

فتعتب��ر الإحاط��ة بالآي��ات الأخرى التي ت�س��ّكل قرائن مت�سل��ة لفهم المراد الج��دي لمدلولت 

الق��راآن الكري��م اأم��رًا في غاي��ة الأهّمية في عملي��ة ال�س��تدلل القراآني, فال يمك��ن القت�سار 

على اآية واحدة لال�س��تدلل على المطلوب؛ لأّن الآية الواحدة قد تتعّر�س لجانب من الم�س��األة 

التي يراد ال�س��تدلل عليها, في حين اأّن الجوانب الأخرى للم�س��األة قد وردت في اآيات اأخرى, 

فيتّم رفع اإجمال واإبهام اآية في اآية اأخرى, ويح�سل �س��رح وتف�سيل اآية في اآية اأخرى, وتقييد 

)1)  �سورة الأحزاب, الآية 33.
�سورة التوبة, الآية 91.  (2(

)3)  يراجع: ال�سبحاني, جعفر, المناهج التف�سيرية في علوم القراآن, قم, موؤ�س�سة الإمام ال�سادق, 1426ه�, ط3, �س 25.
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, وي�س��مى هذا الأ�س��لوب بمنهج تف�س��ير القراآن بالقراآن, وقد 
(1(

اأو تخ�سي�س اآية باآية اأخرى...

اأّك��دت علي��ه الروايات, فعن الإمام علي Q, قال: »كتاب اهلل تب�سرون به، وتنطقون به، 

 .
وت�سمعون به، وينطق بع�سه ببع�س، وي�سهد بع�سه على بع�س«)2)

ويمك��ن تو�سي��ح ذل��ك من خالل حادث��ة ح�سلت بين اأحد اأئّم��ة المعتزلة واأئّمة الأ�س��اعرة 

دخل القا�سي عبد الجبار دارًا لل�ساحب بن عّباد فراأى  فيما يتعّلق بالجبر والتفوي�س, حيث 

الأ�س��تاذ اأبا اإ�س��حق الإ�س��فرائيني, فقال: �س��بحان من تنّزه عن الفح�س��اء, فقال الأ�ستاذ على 

. فكّل منهما تم�س��ك بفه��م م�سمون اآية 
(3(

الف��ور: �س��بحان م��ن ل يجري في ملكه اإل ما ي�س��اء«

بنح��و منع��زل عن فهم مجموع الآيات في منظومة ن�س��قية واحدة يف�س��ر بع�سها بع�سًا, فخرج 

راأي بالتفوي���س, وراأي اآخ��ر بالجبر, في حي��ن اأّنه لو قراأ القراآن بطريقة منظومية في مو�سوع 

الق�س��اء والق��در لت��ّم الخروج بنتيج��ة اأفادها الإم��ام ال�سادق Q في قول��ه: »ل جبر ول 

.
تفوي�س، ولكن اأمر بين اأمرين«)4)

المحكم والمتشابه:
وه��ذه النقط��ة تحيلنا اإل��ى الحديث عن مفهوم المحكم والمت�س��ابه, فمن اأه��ّم اآلّيات فهم 

اأ�سلوب القراآن هو التمييز بينهما, ومعرفة كيفية اإرجاع المت�سابه اإلى المحكم. 

والمراد من المت�سابه كون الآية مرّددة الدللة على المراد, غير متعّينة المعنى المق�سود 

بنحو وا�سح في فهم الباحث, بحيث ل يت�سّخ�س معناها اإل في �سوء الرجوع اإلى المحكم.

والمحكم هو اإتقان الآية وو�سوحها في نف�سها بنحو ل ي�ستبه على الباحث المعنى المق�سود 

والأّم بح�سب اأ�سل معناه ما يرجع اإليه ال�سيء,  منها؛ ولذا و�سفت المحكمات باأّنها اأّم الكتاب, 

ولي�س اإل اأّن الآيات المت�سابهة ترجع اإليها, فالبع�س من الكتاب, وهي المت�سابهات, ترجع اإلى 

 .
(5(

بع�س اآخر وهي المحكمات«

)1)  الإتقان في علوم القراآن, ج 2, �س 1197. 
)2)  ال�سيد الر�سي, نهج البالغة, �س 192.

)3)  التفتازان��ي, �س��رح المقا�س��د ف��ي علم الكالم, باك�س��تان, دار المع��ارف النعمانية, 1401هـــ - 1981م, ط 1, ج 2, �س 
.145

)4)  ال�سيخ الكليني, الكافي, ج 1, �س 160.
)5)  الطباطبائي, الميزان في تف�سير القراآن, ج 3, �س 20.
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, ي�ستبه المراد 
كما اأّن قوله: ﴿ٱلرَّۡحَمُٰن َعَ ٱۡلَعۡرِش ٱۡسَتَوٰى﴾)1) يقول العالمة الطباطبائي: 

 ,
ءۖٞ﴾)2) من��ه على ال�س��امع اأول ما ي�س��معه, فاإذا رج��ع اإلى مثل قول��ه تعال��ى: ﴿لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡ

ا�س��تقّر الذه��ن عل��ى اأّن الم��راد ب��ه الت�س��ّلط عل��ى المل��ك والإحاطة عل��ى الخل��ق دون التمّكن 

والعتم��اد على المكان الم�س��تلزم للتج�ّس��م الم�س��تحيل على اهلل �س��بحانه, وك��ذا قوله تعالى: 

, علم 
بَۡصَٰرۖ ﴾)4) َۡ

بَۡصُٰر َوُهَو يُۡدرُِك ٱل َۡ
رِجع اإلى مثل قوله: ﴿لَّ تُۡدرُِكُه ٱل

ُ
, اإذا اأ

﴿ إَِلٰ َرّبَِها نَاِظَرةٞ﴾)3)
 .

(5(
به اأّن المراد بالنظر غير النظر بالب�سر الح�سي... «

ة يإلححطة بح لاييحت ي تهليلية اي لاييحت مح و
م��ن �سم��ن الآلي��ات المهّمة في فهم القراآن وتف�س��يره البح��ث في الرواي��ات العاّمة عمومًا 

والرواي��ات التف�س��يرية خ�سو�س��ًا, حي��ث اإّن الق��راآن ل��م يتن��اول الق�سايا العقائدي��ة والفقهية 

والأخالقي��ة والتاريخي��ة وغيره��ا اإل بنح��و الإ�س��ارات الإجمالية العاّمة م��ن دون اأن يدخل في 

ِي  التفا�سيل, وترك مهّمة تعليم القراآن و�سرح وبيانه اإلى النبي والإمام, يقول تعالى: ﴿ُهَو ٱلَّ

 ,
ّمِّيِ َۧن رَُســوٗل ّمِۡنُهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيٰتِهِۦ َوُيَزّكِيِهــۡم َوُيَعّلُِمُهُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱۡلِۡكَمَة﴾)6)

ُ
َبَعَث ِف ٱۡل

ُروَن ﴾)7). َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِلِۡهۡم َولََعلَُّهۡم َيَتَفكَّ نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱّلِۡكَر ِلُبنَّيِ
َ
﴿... َوأ

وع��ن الإم��ام علي Q, ق��ال: »... ثم اخت��ار �س��بحانه لمحّمد P لق��اءه... وخّلف 

فيكم ما خلفت الأنبياء في اأممها اإذ لم يتركوهم هماًل، بغير طريق وا�سح، ول علم قائم: 

��ه، وف�سائلَ��ه ونا�س��َخه ومن�س��وَخه، وُرَخ�َس��ه  كت��اَب َربِّك��م، مبّين��اً حالَل��ه وحراَم��ه، وفرائ�سَ

�راً  ه، وِعَبره واأمثاَله، وُمر�َسلَه َوَمْحدوده، وُمْحَكمه ومت�سابهه، مف�سِّ ه وعامَّ َوَعَزائَمه، وخا�سَّ

.
مجمله، ومبِّيناً غوام�سه...«)8)

�سورة طه, الآية 5.  (1(
)2)  �سورة ال�سورى, الآية 11.
)3)  �سورة القيامة, الآية 23.

)4)  �سورة الأنعام, الآية 103.
)5)  الطباطبائي, الميزان في تف�سير القراآن, ج 3, �س 41.

)6)  �سورة الجمعة, الآية 2.

)7)  �سورة النحل, الآية 44.
)8)  ال�سيد الر�سي, نهج البالغة, �س 44.
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فهن��اك عالق��ة وطي��دة بين الآية والرواية في عملية ت�س��ابك الفهم للن���سّ الديني بنحو ل 

يمكن فهم الآية بمعزل على الرواية الواردة في �س��ياق تف�س��يرها, ف�ساًل عن الروايات العاّمة 

.
(1(

الواردة في �سياق مو�سوع الآية

وه��ذا م��ا يفيده قول الر�س��ول P: »اإّني تارك فيك��م الثقلين: كت��اب اهلل، وعترتي اأهل 

.
بيتي، فتم�ّسكوا بهما لئال ت�سّلوا«)2)

خ�سو�س��ًا اأنه��م R ه��م الرا�س��خون ف��ي العل��م, وعندهم عل��م الكتاب, فع��ن الإمام 

ال�س��ادق Q: »اإّن��ا اأه��ل البي��ت، ل��م ي��زل اهلل يبع��ث مّن��ا م��ن يعل��م كتاب��ه م��ن اأول��ه اإل��ى 

.
اآخره«)3)

نماذج تطبيقية:
, ودخول الأل��ف والالم على الربا تفيد 

(4(﴾ ْۚ َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحرَّ َحلَّ ٱللَّ
َ
يق��ول تعال��ى: ﴿َوأ  -

العم��وم؛ اأي اإّن عاّم��ة م��ا ي�سدق عليه الربا ح��رام, ولكن هذا العام ورد في ال�ّس��ّنة ما 

, اأي ما يخرجه عن دائرة الحكم بالحرمة واإن كان هو ربًا م�سداقًا, فعن 
(5(

يخ�س�سه

اأبي عبد اهلل Q, قال: » قال اأمير الموؤمنين Q: لي�س بين الرجل وولده 

, وكاأّن مدلول الآية ي�سبح حّرم اهلل الربا اإل بين الوالد وولده.
ربا...«)6)

 ,
(7(﴾ ِ ُخَُسُهۥ َولِلرَُّسوِل َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ نَّ لِلَّ

َ
ءٖ فَأ نََّما َغنِۡمُتم ّمِن َشۡ

َ
ويقول تعالى: ﴿َوٱۡعلَُمٓواْ أ  -

حي��ث اقت�سر اأهل ال�س��ّنة عل��ى فهم الغنيمة بالغنائم الحربية, لك��ن ورد عن اأئّمة اأهل 

البيت R ما يفيد حمل لفظ الغنيمة على عمومه اللغوي ال�سامل لكّل ربح وفائدة, 

عن دور رواية النبي واأهل البيت R في عملية التف�س��ير يراجع: التف�س��ير والمف�س��رون, محمد هادي معرفة, ج 1,   (1(
المرحلة الرابعة.

)2)  م.ن, �س 279.
ال�سيخ الكليني, الكافي, ج 1, �س 222.  (3(

)4)  �سورة البقرة, الآية 275.
)5)  بغ�س النظر عن النقا���س العلمي في الم�س��األة اأنها من باب التخ�سي�س بمعنى دخول الربا بين الوالد وولده في الربا 
مو�سوع��ًا وخروج��ه عن��ه حكم��ًا من حيث الحرم��ة, اأم اأنها من ب��اب الحكومة اأي خ��روج هذا النوع من الرب��ا مو�سوعًا 

وبالتالي حكمًا.

)6)  ال�سيخ الكليني, الكافي, ج 5, �س 147.
)7)  �سورة الأنفال, الآية 41.
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... والغنائم  حي��ث ورد ع��ن الإم��ام الج��واد Q في تف�س��ير قوله تعال��ى ال�س��ابق: 

والفوائد فهي الغنيمة يغنمها المرء, والفائدة يفيدها, والجائزة من الإن�سان لالإن�سان 

.
(1(

التي لها خطر, والميراث الذي ل يحت�سب...«

, وقد اختلف علماء اأهل ال�س��نة 
يِۡدَيُهَما ﴾)2)

َ
ــارِقَُة فَٱۡقَطُعٓواْ أ ــارُِق َوٱلسَّ ويقول تعالى: ﴿َوٱلسَّ  -

ف��ي مو�س��ع القطع, فق��ال بع�سهم من الزند, وقال اآخرون م��ن المرفق... وقد ح�سل هذا 

الختالف في مح�سر المعت�سم العبا�س��ي بح�سور الإمام الجواد Q حيث �س��األه عن 

 .
راأيه, فقال: »... اإّن القطع يجب اأن يكون من مف�سل اأ�سول الأ�سابع، فيترك الكّف«)3)

ول ب��ّد للباح��ث اأثناء عملية ال�س��تفادة من الروايات في فهم الق��راآن من اللتفات اإلى 

عدة نقاط مهّمة:

اأن يتعام��ل م��ع الرواي��ات ف��ي �سوء المنه��ج ال�س��تدللي الروائي من حيث ال�س��ند,   .1

والذي �سنتعّر�س له في الدر�س الالحق.

عل��ى الباح��ث التمييز في الروايات التف�س��يرية بي��ن التطبيق والجري عل��ى الم�سداق   .2

 م��ن جه��ة وبين التف�س��ير. مثاًل: ورد عن الإم��ام ال�سادق Q: في قول��ه عّز وجّل: 

, قال: »من اأقّر بقيام القائم Q اأّنه 
ِيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱۡلَغۡيِب﴾)4) ﴿ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقِنَي ٢ ٱلَّ

, فحمل الغيب على قيام القائم هو من باب الم�سداق ولي�س من باب الح�سر.
حّق«)5)

وه��ذا م��ا يمكن اأن ي�س��تفاد من قول الإم��ام ال�سادق Q في تف�س��ير قوله تعالى: 

ن يُوَصَل﴾)6): »نزلت في رحم اآل محمد P، وقد 
َ
ُ بِهِۦٓ أ َمَر ٱللَّ

َ
ِيَن يَِصلُوَن َمآ أ ﴿ َوٱلَّ

.
تكون في قرابتك. ثم قال: فال تكونّن مّمن يقول لل�سيء: اإّنه في �سيء واحد«)7)

)1)  الطو�سي, محمد بن الح�سن, ال�ستب�سار, ج 2, �س 61.
�سورة المائدة, الآية 38.  (2(

الحر العاملي, محمد بن الح�س��ن, تف�سيل و�س��ائل ال�س��يعة اإلى تح�سيل م�س��ائل ال�س��ريعة, تحقيق موؤ�س�س��ة اآل البيت   (3(
لإحياء التراث, قم, 1414ه, ط2, ج 28, �س 253.

)4)  �سورة البقرة, الآية 2.
)5)  ال�سدوق, محمد بن علي, كمال الدين وتمام النعمة, ت�سحيح وتعليق على اأكبر الغفاري, موؤ�س�س��ة الن�س��ر الإ�س��المي 

التابعة لجماعة المدر�سين بقم الم�سرفة, 1405ه�, ج 1, �س 17.

)6)  �سورة الرعد, الآية 21.
ال�سيخ الكليني, الكافي, ج 2, �س 156.  (7(
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اأن يح��ذر الباح��ث من الروايات التي تخالف الروح العاّم��ة للقراآن وتعار�س مدلول   .3

اآيات��ه, ويتنّب��ه اإلى اأّنه ل يمكنه العتماد عليها في فهم القراآن, خ�سو�سًا ما يعرف 

 .
(1(

بالإ�سرائيليات

 هلفة ي قّيمل ي هقدية ي هليفية
اإن القواعد العقلية البديهية القطعية بمنزلة القرائن المّت�سلة اأو المنف�سلة لفهم الن�ّس 

القراآني

تحّدثنا عن العقل ومعناه ب�س��كل تف�سيلي في الدر���س ال�س��ابق, وقلنا اإّن العقل حّجة باطنة 

هلل تعال��ى عل��ى الإن�س��ان, ولدي��ه القدرة ب�س��كل م�س��تقّل على تح�سي��ل العلم اليقين��ي والقطع 

بالكثير من الق�سايا, وهذه الق�سايا المدركة بالعقل على ق�سمين: نظرية وبديهية.

وق��د �س��ّرح العديد من المف�س��رين المعا�سري��ن, كال�س��يد الطباطبائ��ي, باعتمادهم على 

الق�ساي��ا العقلي��ة البديهي��ة والفطرية في تف�س��ير القراآن, و�س��ّرح بع�س العلماء ب��اأّن القواعد 

 .
(2(

العقلية بمنزلة القرينة المّت�سلة اأو المنف�سلة لفهم المتن القراآني في �سوئها

ولكّن العديد من المف�سرين قد �سّرى هذه الأمر اإلى مطلق القواعد العقلية حتى النظرية, 

حيث قراأ القراآن في �سوئها, وجعلها حاكمة على فهم القراآن, خ�سو�سًا بالنظر اإلى ما تقّدم 

�َس��ُهل الت�س��ّرف في الق��راآن الكريم بحجج عقلي��ة اأو علمية  م��ن ظني��ة المت��ن القراآني, حيث 

 .
(3(

بحّجة اأّن دللة القراآن ظنية ل تقاوم الحجج الفعلية والبراهين العلمية«

ف��ي حي��ن قد نق��د العالم��ة الطباطبائي ه��ذه الطريقة, قائاًل ع��ن منهجه في التف�س��ير: 

اجتنبن��ا فيه��ا ع��ن اأن نرك��ن اإلى حّجة نظرية فل�س��فية اأو اإل��ى فر�سية علمية, اأو اإلى مكا�س��فة 

عرفاني��ة. واحترزن��ا فيه��ا ع��ن اأن ن�س��ع اإل نكت��ة اأدبية يحت��اج اإليها فه��م الأ�س��لوب العربي اأو 

.
(4(

مقّدمة بديهية اأو عملية ل يختلف فيها الأفهام«

وبن��اء علي��ه, ل ب��د م��ن التميي��ز بين التف�س��ير بالعق��ل الفطري, كم��ا ي�سطل��ح عليه بع�س 

يراجع: معرفة, هادي, التف�سير والمف�سرون, ج 2. ويراجع: ال�سبحاني, المناهج التف�سيرية في علوم القراآن, �س 12.  (1(
)2)  يراجع: اللنكراني, فا�سل, مدخل التف�سير, �س 190-189.

)3)  ال�سبحاني, المناهج التف�سيرية في علوم القراآن, �س 12.
)4)  الطباطبائي, الميزان في تف�سير القراآن, ج 1, �س 12.
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و�سيجد القارئ اأّني ل اأحيد  العلماء كال�سيد الخوئي, -حيث يقول في بيان منهجه التف�سيري: 

ف��ي تف�س��يري هذا عن ظواهر الكت��اب ومحكماته وما ثبت بالتوات��ر اأو بالطرق ال�سحيحة من 

الآثار الواردة عن اأهل بيت الع�سمة من ذرية الر�س��ول P, وما ا�س��تقّل به العقل الفطري 

 R واأه��ل بيته المع�سومين P ال�سحي��ح ال��ذي جعل��ه اهلل حّجة باطنة كما جعل نبيه

- وبين التف�سير بالعقل في مقابل النقل ال�سامل للقواعد الدارجة في المدار�س 
(1(

حّجة ظاهرة«

الكالمية, اأو بتاأويالت الباطنية, اأو ال�سوفية, اأو التف�سير ح�سب العلوم الحديثة. 

التفسير بين اإلسقاط واالستكشاف: 
كّل باح��ث عندما يدر���س الآيات القراآنية لي�س��تخرج منها النظري��ات, ياأتي بطبيعة الحال 

وهو مزّود بمجموعة من الأفكار والت�سّورات والمعارف والموؤّثرات البيئية والثقافية... وعملية 

فه��م الن���سّ الوحياني حول اأّي مو�سوع من المو�سوعات ق��د تنطلق من منظار قوالب معرفية 

واأطر فل�س��فية اأو كالمية اأو �سوفية اأو فقهية اأو اأخالقية اأو علمية... جاهزة م�س��بقًا, تريد اأن 

ت��رى ف��ي الق��راآن ما يوؤّيده��ا وينا�سرها؛ بمعن��ى اأّنها قراءة اإ�س��قاطية للقراآن اأو كما ي�س��ّميها 

ال�س��يد محمد ح�سين الطباطبائي قراءة تطبيقية, ولي�س��ت قراءة تاأ�سي�سية تنطلق لت�ستك�سف 

الق�سي��ة ف��ي �سوء الفهم المو�سوعي والمنظومي لآي��ات القراآن, وهناك فرق كبير بين هاتين 

القراءتين )الإ�س��قاطية وال�ستك�س��افية( للن�ّس الديني, وقد اأ�س��ار العالمة الطباطبائي اإلى 

هذه النقطة الح�ّسا�س��ة في منهجية التعامل مع القراآن, حيث يقول بعد ا�س��تعرا�سه للمدار�س 

واأّما المتكلمون فقد دعاهم الأقوال المذهبية على اختالفها اأن ي�سيروا  التف�سيرية المتعّددة: 

ف��ي التف�س��ير عل��ى ما يواف��ق مذاهبهم باأخذ م��ا وافق وتاأويل م��ا خالف على ح�س��ب ما يجّوزه 

اأحرى ب��ه اأن ي�س��مى تطبيقًا ل تف�س��يرًا«, ثم  المذه��ب«, معتب��رًا اأّن ه��ذا المنه��ج م��ن البحث 

فف��رق بي��ن اأن يقول الباحث ع��ن معنى اآية م��ن الآيات: ماذا يق��ول القراآن؟ اأو  يعّق��ب قائ��اًل: 

يق��ول: م��اذا يج��ب اأن نحمل عليه الآية؟ ف��اإّن القول الأول يوِجب اأن ين�س��ى كّل اأمر نظري عند 

البحث, واأن يّتكئ على ما لي�س بنظري, والثاني يوِجب و�سع النظريات في الم�ساألة وت�سليمها 

وبن��اء البح��ث عليه��ا«, ول تخت���س الق��راءة الإ�س��قاطية اأو التطبيقي��ة للقراآن م��ن وجهة نظر 

)1)  الخوئي, اأبو القا�سم, البيان في تف�سير القراآن, �س 13.
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واأما الفال�س��فة, فقد عر�س لهم  الطباطبائ��ي بالمتكلمين, بل ت�س��مل الفال�س��فة؛ لذا يق��ول: 

م��ا عر���س للمتكّلمين من المف�ّس��رين م��ن الوقوع في ورط��ة التطبيق وتاأويل الآي��ات المخالفة 

, معتبرًا اأّن الأمر عينه مار�س��ته مدر�س��ة ال�سوفية 
(1(

بظاهرها للم�س��ّلمات في فنون الفل�س��فة«

ومدر�سة الحديث والمدر�سة العلمية التجريبية... 

ولذا, على الباحث عند ا�ستخدام منهج ال�ستدلل القراآني اأن ل يتعامل مع القراآن كموؤّيد 

و�ساهد لنظريته الجاهزة م�سبقًا, بل عليه اأن ي�ستك�سف النظرية من خالل القراآن نف�سه.

التفسير بالرأي:
 وه��ذا ينقلن��ا للحدي��ث ع��ن التف�س��ير بال��راأي, ال��ذي ح��ّذر من��ه النب��ي واأئّمة اأه��ل البيت, 

. وغيره��ا م��ن 
فعن��هP, ق��ال: »م��ن ف�ّس��ر الق��راآن براأي��ه فق��د افت��رى عل��ى اهلل الك��ذب«)2)

الروايات الكثيرة الواردة في كتب ال�سيعة وال�سّنة.

والتف�سير بالراأي ي�سمل عّدة معاٍن:

.
(3(

التف�سير من غير رجوع اإلى الأئّمة والروايات, وهو ما احتمله ال�سيد الخوئي  .1

��ر راأيًا خا�سًا في مو�سوع بدليل ما, ثّم يرجع اإلى القراآن كي يجد له  اأن يّتخذ المف�سِّ  .2

دلياًل يوؤّيده, فهو لي�س في مقام فهم الآية, واإّنما ب�سدد اإخ�ساع الآية لراأيه وفكره.

المراد من التف�س��ير بالراأي هو اأن يكون الراأي والعقيدة الم�س��بقة هو المالك  وباخت�سار: 

ن نف�س��ه على ما توحيه الآية  للتف�س��ير, فالمف�ّس���ر, مكان اأن يتجّرد عن الآراء الم�س��بقة ويوطِّ

 
ّ

�س��ول والقواع��د, ُيخ�سع القراآن لعقيدت��ه, ويعر�سه عليها. م��ع اأّن القراآن حّجة اهلل
ُ
ح�س��ب الأ

 .
(4(

على خلقه وعهده اإلى عباده فيجب اأن ُيحتكم اإليه وي�سدر عن حكمه ل بالعك�س«

لَّ َولَۡو َشآَء  لَۡم تََر إَِلٰ َرّبَِك َكۡيَف َمدَّ ٱلّظِ
َ
كتف�سير بع�س العرفاء مّد الظّل في قوله �سبحانه: ﴿أ

 بب�سط الوجود على الماهيات... 
ۡمَس َعلَۡيهِ َدِلياًل﴾)5) َلََعلَُهۥ َساكِٗنا ُثمَّ َجَعۡلَنا ٱلشَّ

)1)  الطباطبائي, الميزان في تف�سير القراآن, ج 1, �س 4.
ال�سدوق, كمال الدين وتمام النعمة, ج1, �س 257.  (2(

)3)  الخوئي, اأبو القا�سم, البيان في تف�سير القراآن, �س 269.
ال�سبحاني, المناهج التف�سيرية في علوم القراآن, �س 12.  (4(

)5)  �سورة الفرقان, الآية 45.
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يإلححطة بتحريخ صلر يإلسالم
من قواعد فهم المتن القراآني الأ�سا�سّية الإحاطة بتاريخ �سدر الإ�سالم والبيئة الح�سارية 

والثقافية لع�سر الن�ّس ومعرفة اأ�سباب النزول

فقد بعث النبي P في بيئة لها عقائدها وعاداتها وتقاليدها التي �سّححها النبي وعمل 

الّطالع على تاريخ العرب قبل الإ�س��الم وبعده يو�سح مف��اد كثير من الآيات  عل��ى تغييره��ا, و

ِۖ َفَمۡن  َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َشــَعآئِرِ ٱللَّ . كما في فهم قوله تعالى: ﴿۞إِنَّ ٱلصَّ
(1(

ويك�س��ف النقاب عنها«

, مع اأن الطواف بهما لي���س عزيمة 
وََّف بِِهَماۚ ﴾)2) ن َيطَّ

َ
وِ ٱۡعَتَمَر فََل ُجَنــاَح َعلَۡيهِ أ

َ
َحــجَّ ٱۡلَۡيَت أ

ب��ل واج��ب, فكي��ف يجتمع الوجوب م��ع قوله تعالى: فال جن��اح... اأجاب بع�س المف�ّس��رين عن 

ذلك باأّن هذا القول هو في مقام رفع توّهم الحظر, حيث اإّن الم�سلمين كانوا يرون اأّن ال�سفا 

والمروة مّما ابتدع اأهل الجاهلية, فاأنزل اهلل تعالى هذه الآية.

وََّف بِِهَماۚ﴾ وهو واجب...؛ لأّنه كان  ن َيطَّ
َ
يق��ول الطبر�س��ي: »واإّنم��ا ق��ال ﴿فََل ُجَناَح َعلَۡيهِ أ

عل��ى ال�سف��ا �سن��م يق��ال ل��ه اأ�س��اف، وعلى الم��روة �سنم يقال ل��ه نائلة، وكان الم�س��ركون اإذا 

طافوا بهما م�س��حوهما، فتحّرج الم�س��لمون عن الطواف بهما، لأجل ال�سنمين، فاأنزل اهلل 

(3(
تعالى هذه الآية«.

يإلححطة بح تّرية ايإلنليل
م��ن قواع��د فه��م المت��ن القراآن��ي الأ�سا�س��ية اأي�سًا والمهم��ة, الإحاط��ة بالت��وارة والأنجيل 

وعقائد اليهودية والم�سيحية لكونها قرائن لفهم ما يريد القراآن ت�سحيحه 

لق��د تعّر���س القراآن الكريم اإلى ت�سحي��ح الكثير من عقائد الن�سارى واليهود, كما تحّدث 

عن الق�س�س التي �سردها العهد القديم )التوارة( حول الأنبياء, فما لم يتّم مراجعة عقائد 

ه��ذه الأدي��ان ووجهة نظره��م التي عر�سوها ح��ول الأنبياء يبق��ى الباحث قا�س��رًا عن اإدراك 

اأهداف الآيات القراآنية والمجالت التي تريد ت�سحيحها من عقائد الأديان الأخرى.

ال�سبحاني, المناهج التف�سيرية في علوم القراآن, �س 12.  (1(
)2)  �سورة البقرة, الآية 158.

مجمع البيان, ج1, �س445.  (3(
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ي ّ؛ّف مدى يآلريء ي عطلاحة حّل يآلية 
اإّن الآراء الموروث��ة م��ن ال�سحاب��ة والتابعي��ن ث��ّم علم��اء التف�س��ير اإل��ى يومن��ا ه��ذا ث��روة 

علمي��ة ورثناه��ا من الأقدمين, وهم قد بذلوا في تف�س��ير الذكر الحكيم جه��ودًا كبيرة, فاأّلفوا 

الت ومو�س��وعات حول الق��راآن الكريم, فالإحاطة باآرائه��م والإمعان فيها  مخت�س��رات ومف�سّ

�سول التف�سير, �سريطة اأن يبحث فيها بحثًا 
ُ
وترجيح بع�سها على بع�س بالدليل والبرهان من اأ

.
(1(

مو�سوعيًا بعيدًا عن كّل راأي م�سبق

ص فا  يحدين  ّضّمحت يآليحت ي تخصو
يجري مع  ذكرن��ا اأّن الق��راآن كتاب متعّدد الأبع��اد المعرفية. وبناء عليه, على المف�ّس��ر اأن 

الآي��ة حي��ث تج��ري, ويك�س��ف معناها حيث ت�س��ير, ويو�سح دللته��ا حيث تدّل. علي��ه اأن يكون 

حكيم��ًا حي��ن ت�س��تمل الآية على الحكمة, وخلقيًا حين تر�س��د الآية اإلى الأخ��الق, وفقيهًا حيث 

. وهذا ي�س��تدعي اأن يحيط المف�ّس��ر 
(2(

تتعّر�س للفقه, واجتماعيًا حين تبحث في الجتماع...«

والباحث علمًا بالأدبيات النظرية لهذه العلوم بنحو اأو اآخر لت�ساعده في عملية فهم الآيات.

)1)  ال�سبحاني, المناهج التف�سيرية في علوم القراآن, �س 12.
الخوئي, اأبو القا�سم, البيان في تف�سير القراآن, �س 13-12.  (2(
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آليات وقواعد لفهم 
المتن القرآني

2. تهليل يآليحت بهضفح فا ضّء 
بهضفح يآلثل

4.  هلفة ي قّيمل ي هقدية ي هليفية 
ي قطهية

6. يإلححطة بح تّيرة ايألنليل 
امقحّل ي يفّدية اي علياية

ص فا  يحدين  8. ي تخصو
 ّضّمحت يآليحت

1. يإلححطة ي هدعية بقّيمل ي دغة 
ي هلبية

3. يإلححطة بح لاييحت ي تهليلية 
ة اي لاييحت مح و

5. يإلححطة بتحريخ صلر يإلسالم 
اي هيئة ي اضحرية اي ثقحفية.

7. ي ّ؛ّف مدى يآلريء ي عطلاحة 
حّل يآلية



أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس الرابع والعشرون:

المنهج االستداللي 

الروائي )1(

يع��رف الم��راد م��ن المنه��ج ال�س��تدللي الروائي    1

واأهّم مقّدماته التاأ�سي�سية.

ي��درك دوائ��ر العالق��ة بي��ن الرواي��ات ال�س��ادرة    2

والوا�سلة.

يع��رف كي��ف نثب��ت �س��دور الخب��ر والرواي��ة ع��ن    3

المع�سوم بطريق موثوق.





تعفيل
المنهج ال�س��تدللي الروائي هو الق�س��م الثاني من اأق�س��ام المنهج النقلي, وهو عبارة عن 

اعتم��اد الباح��ث على الأحاديث والروايات ال�سادرة عن النبي واأئّمة اأهل البيت )�سلوات اهلل 

عليه��م( ف��ي اإثبات اأ�سل مو�سوع��ات ق�سايا المعارف الدينية, اأو اإثب��ات خ�سائ�س المو�سوع 

واأحواله و�سفاته. وفيما يلي نذكر مجموعة مقدمات تاأ�سي�سية للمنهج النقلي قبل بيان قواعد 

المنهج الروائي وخطواته.

ححجة ي هقل إ ى ي ّحا
اإّن مجالت اإدراك العقل الب�سري على نوعين:

الأول��ى: الم�س��تقاّلت العقلية, حيث اإّن اهلل تعال��ى زّود العقل بقدرة اإدراك بع�س الق�سايا 

ب�س��كل م�س��تقّل عن اأّي ا�ستلهام من م�سدر خارجي, �سواء اأكانت تلك الق�سايا بديهية كقانون 

التناق�س وقانون ال�س��ببية العام, اأم نظرية كق�سايا الفل�س��فة والعقيدة وعلم النف���س الفل�سفي 

وفل�سفة الأخالق وغيرها... وبهذا اللحاظ كان العقل ر�سوًل من الداخل وحّجة باطنية. 

الثانية: غير الم�س��تقاّلت العقلية, وهي ق�سايا يعجز العقل على اإدراكها من تلقاء نف�س��ه 

وتح�سي��ل المعرف��ة به��ا بنح��و م�س��تقّل, فيحتاج اإل��ى م�سدر خارج��ي ير�س��ده ويوّجهه نحوها 

ويك�س��فها ل��ه, وه��و الوحي ال�س��ماوي, وبه��ذا اللحاظ يحتاج الإن�س��ان اإلى ر�س��ول م��ن الخارج 

وحّجة ظاهرة.
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مجاالت إدراك العقل البشري

ت ي هقدية
و

ت ي هقديةي علتقال
و

ثيل ي علتقال

مصعة ي ّحا فا  قحم ي ثهّت
ل اأ�سا�س للن�ّس الديني مع�سوم عند نزوله من اهلل   ل ريب في اأّن الوحي ال�س��ماوي كم�س��كِّ

تعالى مبا�سرة, اأو بوا�سطة جبريل, على قلب النبي الُمبعوث من قبله تعالى؛ لتنّزه الح�سرات 

والمرات��ب الت��ي يتن��ّزل فيه��ا الوحي م��ن خزائن علم اهلل تعالى ع��ن اأّي لون من األ��وان الخطاأ 

وال�ستباه والن�سيان والغفلة والتحريف... خ�سو�سًا اأّنها لي�ست من �سنخ العلوم الح�سولية.

ويق��وم النبي بتبليغ الوحي الإلهي اإلى النا���س كما اأن��زل اإليه من اهلل تعالى وجبرئيل بدون 

زي��ادة اأو نق�س��ان؛ لأّنه مع�سوم في مقام التبليغ باّتفاق جميع علماء الم�س��لمين. وكذلك حال 

الإمام المع�سوم عند ال�سيعة الإمامية, في جميع اأخباره واأحاديثه. 

دثّل ي ّحا إ ى ي ليّلة ي هشلية
 عندم��ا ي�س��ل الوح��ي الإله��ي اإلى م�س��امع النا���س, ويتلّقونه ع��ن المع�سوم, يدخ��ل اإلى حّيز 

الدائ��رة الب�س��رية غي��ر المع�سومة, فيقع النا���س في ال�س��تباه والغفلة وال�س��هو في �س��ماع كلمات 

الوحي, ويعي�سون في نطاق الخطاأ والن�سيان في نقلهم الأل�سني الم�سافهي اأو الكتبي التدويني لما 

�سدر عن المع�سوم من �سخ�س اإلى اآخر ومن جيل اإلى اآخر, كما تعّر�ست معطيات الوحي عمدًا 

اإلى الو�سع والتحريف والتزوير والكذب... وهذا ما ك�سفت عنه الروايات ب�سكل وا�سح, منها:

اإّن في اأيدي النا�س حقًا وباطاًل, و�سدقًا وكذبًا... وحفظًا  عن الإمام علي Q, قوله: 

ووهمًا, وقد كذب على ر�سول اهلل على عهده, حتى قام خطيبًا, فقال: »اأيها النا�س، قد كثرت 

عل��ّي الكذاب��ة، فم��ن ك��ذب عل��ي متعّم��داً فليتب��ّوء مقعده م��ن النار«, ثم ك��ذب عليه من بعده 

واإّنما اأتاكم الحديث من اأربعة لي�س لهم خام�س: 



275 ي عثفج يالستلال ا ي لايّا خخا

رجل منافق يظهر الإيمان, مت�سّنع بالإ�سالم, ل يتاأّثم ول يتحّرج اأن يكذب على ر�سول   -

اهلل متعّمدًا...

ورجل �س��مع من ر�س��ول اهلل �سيئًا لم يحمله على وجهه ووهم فيه, ولم يتعّمد كذبًا, فهو   -

في يده, يقول به ويعمل به ويرويه, فيقول: اأنا �سمعته من ر�سول اهلل...

ورجل ثالث �س��مع من ر�س��ول اهلل �س��يئًا اأمر به ثم نهى عنه وهو ل يعلم, اأو �س��معه ينهى   -

عن �سيء ثم اأمر به وهو ل يعلم, فحفظ من�سوخه ولم يحفظ النا�سخ...

واآخ��ر راب��ع ل��م يكذب على ر�س��ول اهلل, مبغ�س للك��ذب خوفًا من اهلل وتعظيمًا لر�س��ول   -

اهلل, لم ين�سه, بل حفظ ما �سمع على وجهه, فجاء به كما �سمع لم يزد فيه ولم ينق�س 

 .
(1(

منه...«

يبتعحم أصاحب ي عهصّمQ بتلاين ي ّحا
اإّن مجم��وع ه��ذه العنا�سر الذهنية والنف�س��ية التي يعي�س��ها الب�س��ر عن ق�س��ور اأو تق�سير, 

دع��ت النب��ي واأه��ل البيت R اإل��ى التاأكيد عل��ى اأهّمية ال�سدق ف��ي الإخب��ار والأمانة في 

ِبي َعْبِد 
َ
النق��ل والدّق��ة في ال�س��تماع والحف��ظ للوحي والعمل على الكتاب��ة والتدوين له, فَع��ْن اأ

, وعنه Q: »اْكُتُبوا؛ َفاإِنَُّكْم َل َتْحَفُظوَن 
 Q, َقاَل: »اْلَقْلُب َيتَِّكُل َعلَى اْلِكَتاَبِة«)2)

َّ
اهلل

 Q, َقاَل: »َقاَل 
َّ

ِبي َعْبِد اهلل
َ
. واأّكدوا على اإ�سناد الحديث اإلى قائله, فَعْن اأ

َحتَّى َتْكُتُبوا«)3)

ْن َكاَن َحّقاً  َثُك��ْم، َف��اإِ ��ِذي َحدَّ �ْس��ِنُدوه اإَِل��ى الَّ
َ
ْثُت��ْم ِبَحِدي��ٍث َفاأ ِمِني��َن Q: اإَِذا َحدَّ ِمي��ُر اْلُموؤْ

َ
اأ

.
َفلَُكْم، واإِْن َكاَن َكِذباً َفَعلَْيه«)4)

وف��ي ه��ذا ال�س��ياق, نه�س��ت نخبة م��ن اأ�سح��اب المع�س��وم Q اإلى الهتم��ام بحفظ 

الحديث و�سبطه وت�سحيحه والتدقيق فيه والتوّرع عن التغيير والتبديل ولو بكلمات مرادفة... 

ومع ذلك, تعّر�س نقل الحديث من قبلهم اإلى بع�س الم�سارات التي لعبت دورًا في اإيجاد خلل 

ف��ي النق��ل, منه��ا: ت�سّرف ال��رواة في كالم المع�س��وم عبر نقله��م اإياه بالمعن��ى دون اللفظ. 

)1)  ال�سيخ الكليني, الكافي, ج 1, �س 63.
)2)  م.ن., �س 52.

)3)  م.ن.

)4)  م.ن.
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ِبي َعْبِد 
َ
ِد ْبِن ُم�ْس��ِلٍم َقاَل: »ُقْل��ُت لأ والأئّم��ة R ق��د اأقّروا هذا النوع م��ن النقل, فَعْن ُمَحمَّ

ْنُق�ُس؟ َقاَل Q: »اإِْن ُكْنَت ُتِريُد َمَعاِنَيه َفاَل 
َ
ِزيُد واأ

َ
�ْسَمُع اْلَحِديَث ِمْنَك َفاأ

َ
 Q: اأ

َّ
اهلل

�ْس��َمُع اْل��َكاَلَم ِمْنَك 
َ
نِّي اأ  Q: اإِ

َّ
ِبي َعْب��ِد اهلل

َ
. وَع��ْن َداُوَد ْب��ِن َفْرَقٍد, َق��اَل: »ُقْلُت لأ

َباأْ���َس«)1)

ُد َذِلَك«؟ ُقْلُت: َل. َفَقاَل:  ْرِوَي��ه َكَما �َس��ِمْعُته ِمْنَك َفاَل َيِج��يُء؟ َقاَل Q: »َفَتَعمَّ
َ
ْن اأ

َ
ِري��ُد اأ

ُ
َفاأ

.
»ُتِريُد اْلَمَعاِنَي؟« ُقْلُت: َنَعْم. َقاَل: »َفاَل َباأْ�َس«)2)

. وق��د اأقّر 
(3(

ومنه��ا: اخت��الف دواع��ي الناقلي��ن ف��ي نق��ل تم��ام الق�سية واإ�س��قاط بع�سه��ا

ِب��ي َعْب��ِد 
َ
 ْب��ِن �ِس��َناٍن, َق��اَل: »ُقْل��ُت لأ

َّ
الأئم��ة R بع���س اأن��واع ه��ذا النق��ل, فَع��ْن َعْب��ِد اهلل

ْق��َوى؟ َق��اَل: »َفاْق��َراأْ 
َ
َج��ُر وَل اأ �سْ

َ
 Q: َيِجيُئِن��ي اْلَق��ْوُم َفَي�ْس��َتِمُعوَن ِمنِّ��ي َحِديَثُك��ْم َفاأ

َّ
اهلل

.
ِله َحِديثاً وِمْن َو�َسِطه َحِديثاً وِمْن اآِخِره َحِديثاً«)4) وَّ

َ
َعلَْيِهْم ِمْن اأ

ف�س��اًل ع��ن عوامل اأخرى كظاه��رة التدّرج في تبليغ الأحكام, والن�س��خ كما تقّدم في رواية 

الإم��ام عل��ي Q, والغفلة وال�س��هو عن بع���س التفا�سيل في النق��ل, اأو ف�سل الحديث عن 

�س��ياقه الوارد فيه, اأو التقية... من العوامل التي �س��ّلط ال�سوء عليها علماء الحديث والدراية 

. وه��ذه العوامل مجتمع��ة اأّدت اإلى وجود 
(5(

�سية واأ�س��ول الفق��ه وعالجوه��ا في كتبه��م التخ�سّ

 ...
(6(

حالة التعار�س بين الن�سو�س, وال�سطراب, والقلب

دايّل ي هال؛ة بين ي ّيصل اي صحدر
يتلّخ���س مّم��ا تق��ّدم, اأّن ما و�سل اإلينا, نح��ن البعيدون عن ع�سر �س��درو الن�ّس, ي�سّنف 

�سمن خم�س دوائر: 

الأولى: اأن يكون ما و�سل اإلينا هو عين ما �سدر عن المع�سوم لفظًا, حرفًا بحرف. 

والثانية: اأن يكون ما و�سل اإلينا قد نقل بالمعنى والم�سمون دون اللفظ بعينه. 

)1)  ال�سيخ الكليني, الكافي, �س 51.
)2)  م.ن.

الخمين��ي, روح اهلل المو�س��وي, الر�س��ائل, م��ع تذيي��الت لمجتبى الطهراني, موؤ�س�س��ة ا�س��ماعيليان - للطباعة والن�س��ر   (3(
والتوزيع, موؤ�س�سة ا�سماعيليان, 1385ه�.�س., ل.ط, ج 1, �س 15.

)4)  ال�سيخ الكليني, الكافي, ج 1, �س 51.
)5)  الها�س��مي, محم��ود, بح��وث في علم الأ�سول, تقرير بحث ال�س��يد محمد باقر ال�سدر, موؤ�س�س��ة دائ��رة المعارف الفقه 

الإ�سالمي طبقًا لمذهب اأهل البيتR, 1426هـ - 2005م, ط 3, ج 7, �س 28 وما بعد.

يراجع: بركات, اأكرم, دور�س في علم الدراية, �س 89 وما بعد.  (6(
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والثالثة: اأن يكون ما و�سل اإلينا �سدر عن المع�سوم, لكن ُنِقل �سهوًا اأو عمدًا مع زيادة 

اأو نق�سان اأو تحريف اأو ت�سحيف...  

والرابع��ة: اأن يك��ون م��ا و�س��ل اإلينا لم ي�سدر اأ�س��اًل عن المع�س��وم, واإّنما هو مو�سوع 

مكذوب عليه جملة وتف�سياًل. 

والخام�س��ة: اأن يكون ما �سدر عنه لم ي�سل اإلينا اأ�ساًل, ب�س��بب تلفه وغيابه و�سياعه, 

حيث فقد العديد من الأحاديث والروايات والقرائن المّت�سلة والمنف�سلة, لمنع كتابة 

الحديث واإتالف الكتب... من العوامل المذكورة في محّلها.

النتيج��ة: التثب��ت من مطابقة الوا�سل لل�سادر, بحيث ت�سبح اأّول مهّمة للباحث الذي 

يري��د الخو���س في ميدان المعارف الدينية هي التثّبت والتاأّكد من المطابقة بين عالم 

الإثب��ات وعال��م الثبوت, بمعنى اأن يتحّقق من كون الوا�س��ل اإليه من الن�سو�س الدينية 

.Q هو عينه ال�سادر عن المع�سوم

وبما اأّن الوحي المبّلغ ينق�س��م اإلى ق�س��مين: الكتاب وال�سّنة, يقع البحث عن الن�ّس الديني 

من جهتين: الأولى: من حيث كونه قراآنًا. والثانية: من حيث كونه حديثًا ورواية.

كيف نثهت صلار ي خهل اي لايية من ي عهصّم بطليق  ّثّق؟
اإّن اأّول مهّم��ة تق��ع عل��ى عاتق الباح��ث هي العمل عل��ى اإثبات كون الوا�س��ل اإليه هو حديث 

اأو رواي��ة �س��ادرة عن المع�سوم Q؛ اأي التثّبت والتاأّك��د من اأّن الوا�سل هو عينه ال�سادر 

م��ن خ��الل طريق موثوق ب��ه؛ لأّن الخبر الحّجة الذي له �س��اأنية تجعله �سالح��ًا لالعتماد عليه 

في عملية ال�س��تدلل على المعارف الدينية, هو لي���س مطلق الخبر الوا�سل عن المع�سوم, بل 

خ�سو���س الخب��ر الذي ثب��ت كونه �سادرًا عن المع�س��وم بطريق موثوق, خ�سو�س��ًا اإذا اأخذنا 

بعين العتبار وجود الد�ّس والتزوير والكذب والتحريف... مّما تقّدم ذكره. 

وقد ق�ّس��م علماء الحديث والدراية وعلماء اأ�سول الفقه الخبر ال�سادر عن المع�سوم اإلى 

ق�سمين: الخبر المتواتر, وخبر الواحد.

والخب��ر المتوات��ر: هو كّل خبر تنقله جماعة كثيرة يمتن��ع اّتفاقهم على الكذب, بنحو يفيد 

ل��دى الباح��ث القطع والج��زم ب�سدوره عن المع�س��وم بدرجة يزول عن النف���س احتمال اأن ل 

يك��ون كذل��ك. وبن��اء علي��ه, اإّن الخبر الثاب��ت بطريق التواتر ه��و مروّي بطري��ق موثوق علمي, 
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فيمكن العتماد عليه في عملية ال�ستدلل على المعارف الدينية في جميع الميادين العقائدية 

والأخالقية والفقهية والتاريخية... باّتفاق العلماء.

اأم��ا خب��ر الواح��د: فهو كّل خبر ل يبلغ حد التوات��ر, واإن كان الُمخِبر اأكثر من واحد, بمعنى 

اأّن��ه خبر من �س��اأنه اأن يفيد الظّن بال�سدور دون العل��م والقطع, بحيث يبقى احتمال المخالفة 

قائمًا وموجودًا. وبما اأّن خبر الواحد ل يفيد اإل الظّن, فلي�س كّل خبر ظّني حّجة, بل خ�سو�س 

الخبر الظّني الثابت بطريق موثوق؛ لأّنه هو الذي قام الدليل القطعي على جواز العتماد عليه.

1. �سرورة التحقيق في اأحوال الرواة:
فتتاأّك��د الحاج��ة في مث��ل هذا النوع من الأخبار للتدقيق في اأحوال الرواة لل�س��ند المنقولة 

الرواي��ة بوا�س��طتهم, وعلم الرجال هو العلم المتكّفل بدرا�س��ة القواع��د العاّمة لمعرفة اأحوال 

ال��رواة والبح��ث ع��ن �سفاتهم والتع��ّرف اإليهم من حي��ث كونهم عدوًل وموثقي��ن اأو مذمومين 

ومهملين ومجهولين... لقبول روايتهم وجواز العتماد على قولهم اأو عدمه.

وفي هذا ال�س��ياق, وانطالقًا مّما تقّدم, ننّبه الباحث, اإلى اأّنه لي���س كّل خبر اأو رواية يمكن 

العتماد عليه في عملية ال�ستدلل على المعارف الدينية, بل ل بّد من التحّقق من اأمرين:

الأول: اأّن الكتاب الواردة الرواية فيه, هو كتاب حديثي يعتمد عليه العلماء؛ لأّنه لي���س كّل 

كت��اب في��ه رواية يمكن ال�س��تناد اإليه, ولي���س كّل كتاب روائي يمك��ن العتماد عليه, بل 

هناك كتب مخ�سو�سة لأخذ الرواية منها.

الثاني: التدقيق في �سند الرواية نف�سها الواردة في الكتاب, حتى لو كان معتمدًا عليه؛ لأّنه 

ل يوج��د عن��د علماء ال�س��يعة كتاب �سحيح من اأّوله اإلى اآخره, ب��ل كّل كتاب في التراث 

الحديث��ي ال�س��يعي فيه ال�سحيح وغي��ره. وبناًء عليه, تحتاج كّل رواي��ة رواية للتاأّكد من 

�سندها الخا�ّس.

2. خطوات تحقيق �سند الرواية:
ولأجل تحقيق هذا الهدف هناك عّدة خطوات على الباحث اأن ي�سلكها:

كما قلنا, التاأّكد من كون الكتاب الذي يراد ال�ستناد اإليه من الكتب المعتمدة في اأخذ  اأ. 

الأخبار منها والرجوع اإلى الم�سادر الأ�سا�سية.

العم��ل عل��ى اإثبات �سّحة ن�س��بة الكتاب المدّون��ة فيه الأحاديث اإلى موؤّلف��ه؛ اأي التحّقق  ب. 
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مثاًل من �سّحة ن�سبة الن�سخة الموجودة من كتاب الكافي اإلى ال�سيخ محمد بن يعقوب 

الكلين��ي, اأو الن�س��خة الموج��ودة من كتاب التوحيد لل�س��يخ محمد بن عل��ي ال�سدوق... 

كما في اعتماد بع�س الباحثين مثاًل على الن�سخ الإلكترونية مجهولة الم�سدر.

بعد اإثبات �سّحة ن�س��بة الن�س��خة اإلى الموؤّلف, يبداأ الباحث بالتحّقق من �سل�س��لة اإ�سناد  ج. 

الحدي��ث؛ اأي درا�س��ة اأح��وال الرج��ال الواقع��ة اأ�س��ماوؤهم في �س��ند الحدي��ث من حيث 

الجرح والتعديل. 

مث��ال: ينظ��ر الباح��ث في كتاب الكافي, فيجد اأّن محمد بن يعقوب الكليني يروي عن علي 

 ,Q ب��ن اإبراهي��م, عن اأبيه, عن ابن اأبي عمير, عن ه�س��ام بن �س��الم, ع��ن اأبي عبد اهلل

قال: �س��معته يقول: »عا�س��ت فاطمة O بعد اأبيها خم�سة و�سبعين يوماً، لم ُتَر كا�سرة)1) 

.
ول �ساحكة، تاأتي قبور ال�سهداء في كّل جمعة مّرتين: الثنين والخمي�س...«)2)

فيدر���س �س��خ�سيات ال�س��ند من خالل مراجعة اأ�سمائهم في كتب الرجال, فيجد اأّنهم من 

الع��دول والثق��ات والممدوحي��ن, فيحك��م باعتبار ال�س��ند وح�س��نه, وت�سبح الرواية لها �س��اأنية 

العتماد عليها في عملية ال�ستدلل على م�سروعية زيارة قبور ال�سهداء.

3. م�سادر تعيين حال الراوي:
ومن الكتب المعتمدة عند ال�سيعة في تعيين حال الرواي:

في ال�س��يعة الم�س��تهر برجال النجا�س��ي, لل�س��يخ اأحمد بن علي  فهر�س��ت اأ�س��ماء م�سنِّ  -

النجا�سي الكوفي.

اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الك�سي, لل�سيخ محمد بن الح�سن الطو�سي.  -

الفهر�ست, اأي�سًا لل�سيخ محمد بن الح�سن الطو�سي.  -

جامع الرواة, لمحمد بن علي الأردبيلي.  -

معجم رجال الحديث, لل�سيد اأبو القا�سم الخوئي.  -

... وغيرها. 

)1)  كا�سرة: من الك�سر, اأي التب�سم.
ال�سيخ الكليني, الكافي, ج 3, �س 228.  (2(





أبليف ي لرا

م  ع نفحية بذي ي لرا أن:
و

مدى ي عتهد

الدرس الخامس والعشرون:

المنهج االستداللي 

الروائي )2(

المع��ارف    1 ف��ي  الأخب��ار  حّجي��ة  ميادي��ن  يع��رف 

الدينية.

يفهم قواعد المنهج النقلي وخطواته.   2

يطّبق اأهّم قواعد المنهج النقلي في نموذج بحثي    3

مخت�سر.





؛ّيمل اثطّيت ي عثفج ي ثقدا
مع اأّن قواعد وخطوات و�سروط هذا المنهج كثيرة وم�سهبة, فاإّننا �سنكتفي بت�سليط ال�سوء 

على اأهّم هذه القواعد بما ين�سجم مع م�ستوى هذا الكتاب:

قواعد وخطوات المنهج النقلي

ت  ن سال ة  تن ي لايية 2. ي تثهو

4. ملم  خح هة  تن ي لايية  دقلآن 
ي كليم

1. ي تاقيب ي تحريخا

ة 
و

3. ملم  خح هة  تن ي لايية  ألد 
ي هقدية ي قطهية

يمتعحد  ثفج ي تاقيب ي تحريخا فا يستخليج ي لاييحت
قلن��ا: م��ن النقاط الرئي�س��ة ف��ي المنهج النقل��ي العتماد عل��ى الكتب المعتب��رة, وفي هذا 

ال�س��ياق ينبغ��ي على الباحث اأن يتحّرك ف��ي �سوء منهج التحقيب التاريخ��ي للكتب الحديثية؛ 

بمعن��ى اأن يب��داأ م��ن الكتب الأق��رب اإلى زم��ان المع�سوم؛ لأّنه��ا اأكثر موثوقية, ث��م يتدّرج في 

الزمان �سعودًا و�سوًل اإلى المو�سوعات الحديثية المعا�سرة.

فمث��اًل اإذا ا�س��تطاع الباح��ث تخري��ج الرواي��ة من كت��اب الكاف��ي للكليني, علي��ه اأن ل يقوم 

بتخريجه��ا م��ن كت��اب ال�س��تب�سار للطو�س��ي اإذا كان��ت موج��ودة ف��ي الكاف��ي, واإذا ا�س��تطاع 

تخريجها من كتاب ال�س��تب�سار للطو�س��ي عليه اأن ل يقوم بتخريجها من كتاب و�سائل ال�سيعة 
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للحّر العاملي, واإذا ا�ستطاع تخريجها من الو�سائل عليه اأن ل يخّرجها من كتاب جامع اأحاديث 

ال�سيعة لل�سيد البروجردي... وهكذا.

وبناًء عليه, على الباحث اإذا وجد رواية في كتاب من الكتب المعا�سرة اأو المتاأّخرة, اأن ل 

ينقلها من هذا الكتب, بل يرجع اإلى الم�سادر الأولى التي تّم نقل الرواية منها؛ لأّنه قد تكون 

الرواي��ة ف��ي الم�سدر الأ�سلي مختلفة عّما هي عليه في الم�سدر الناقل لها. وفيما يلي نماذج 

 .
(1(

من الكتب الروائية )انظر الهام�س(

1.  اب��ن قولويه, جعفر بن محم��د, كامل الزيارات, بيروت, دار 
المرت�سى, 1429هـ - 2008 م, ط1.

الكلين��ي, محم��د بن يعق��وب, الكاف��ي )الأ�س��ول, الفروع,   .2
الرو�سة(, تعليق علي اأكبر الغفاري, دار الكتب الإ�سالمية, 

طه�ران, )ل, ت(, )ل, ط(.

ال�سدوق, محمد بن علي, من ل يح�سره الفقيه, ت�سحيح   .3
وتعلي��ق على اأكبر الغفاري, من�س��ورات جماعة المدر�س��ين 

بقم المقد�سة, ط2.

ال�س��دوق, محم��د ب��ن عل��ي, التوحي��د, تحقي��ق عل��ي اأكبر   .4
غفاري, موؤ�س�س��ة الأعلم��ي للمطبوعات, بيروت, 1427هـ-

2006م, ط1.
ال�س��دوق, محمد بن علي, ثواب الأعمال وعقاب الأعمال,   .5
الأعلم��ي  موؤ�س�س��ة  الأعلم��ي,  ح�س��ين  وتعلي��ق  ت�سحي��ح 

للمطبوعات, بيروت, 1431هـ-2010م, ط6.

ال�س��دوق, محم��د بن عل��ي, عل��ل ال�س��رائع, تقديم محمد   .6
�س��ادق بحر العلوم, من�س��ورات المكتبة الحيدرية, النجف 

الأ�سرف, 1386هـ- 1966م.

ال�س��دوق, محم��د ب��ن عل��ي, كم��ال الدي��ن وتم��ام النعمة,   .7
الن�س��ر  موؤ�س�س��ة  الغف��اري,  اأكب��ر  وتعلي��ق عل��ى  ت�سحي��ح 

الإ�س��المي التابع��ة لجماع��ة المدر�س��ين بق��م الم�س��رفة, 

1405هـ.
الطو�س��ي, محم��د ب��ن الح�س��ن, ال�س��تب�سار فيم��ا اختلف   .8
من الأخبار, تعليق ح�س��ن المو�س��وي الخر�سان, درا الكتب 

الإ�سالمية, طه�ران, 1390ه�.ق. 

الطو�س��ي, محم��د بن الح�س��ن, ته���ذيب الأح��كام, تحقيق   .9
الإ�س��المية,  الكت��ب  دار  الخر�س��ان,  المو�س��وي  ح�س��ن 

طه�ران, 1365ه�.�س., ط4.

الفي���س الكا�س��اني, محمد بن المرت�س��ى, الوافي, تحقيق   .10
مركز التحقيق��ات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام علي, 

1416ه�., ط1.
المجل�س��ي, محمد باقر, بحار الأنوار الجامعة لدرر اأخبار   .11
الأئم��ة الأطه���ار, تحقيق ابراه���يم الميانجي ومحمد باقر 

البه���بودي, موؤ�س�س��ة الوف��اء, بي��روت, 1403هـــ-1983م, 

ط2.

الحر العاملي, محمد بن الح�س��ن, تف�سيل و�س��ائل ال�سيعة   .12
اإل��ى تح�سيل م�س��ائل ال�س��ريعة, تحقيق موؤ�س�س��ة اآل البيت 

لإحياء التراث, قم, 1414ه�, ط2.

النوري, ح�س��ين, م�س��تدرك الو�سائل وم�س��تنبط الم�سائل,   .13
موؤ�س�سة اآل البيت لإحياء التراث, 1408هـ-1987م, ط1.

البروج��ردي, ح�س��ين, جام��ع اأحادي��ث ال�س��يعة, المطبعة   .14
العلمية, قم, 1399هـ.

ون�س��ير اأي�س��ًا, اإلى وج��ود بع�س الكت��ب الحديثية الت��ي لم تنقل 

�سند الحديث, بل اأ�سقطته وقامت برواية الحديث مر�ساًل 

-ولك��ن ه���ذا ل يعن��ي اأنه��� ق��د ل يك��ون للحدي��ث �س��ند في 

الكتب الم�سندة- مثل: 

اب��ن �س��عبة الحراني, الح�س��ن ب��ن علي, تح��ف العقول عن   .1
اآل الر�س��ول, ت�سحي��ح وتعلي��ق عل��ي اأكبر الغف��اري, مكتبة 

الأمين, الكويت, 1425هـ - 2004م, ط1.

اخت��اره  م��ا  مجم��وع  البالغ��ة,  نه���ج  الر�س��ي,  ال�س��ريف   .2
ال�س��ريف الر�س��ي م��ن كالم اأمي��ر الموؤمني��ن عل��ي بن اأبي 

طالب عليه ال�س��الم, �سرح محمد عبده, تخريج الم�سادر 

ح�س��ين الأعلم��ي, موؤ�س�س��ة الأعلمي للمطبوع��ات, بيروت, 

1413هـ - 1993م, ط1.
الطبر�سي, الح�سن بن الف�سل, مكارم الأخالق, من�سورات   .3

ال�سريف الر�سي, 1392هـ - 1972م, ط6. 

الطبر�س��ي, علي, م�س��كاة الأنوار في غرر الأخبار, تحقيق   .4
مه�دي ه�و�سمند, دار الحديث, 1418ه�. ط1.

الوا�س��طي, عل��ي ب��ن محم��د, عي��ون الحك��م والمواع��ظ,   .5
الحدي��ث,  دار  البيرجن��دي,  الح�س��يني  ح�س��ين  تحقي��ق 

1431هـ - 2010 م, ط1.
الأح�س��ائي, محم��د بن عل��ي بن اإبراه���يم, عوال��ي اللئالي   .6
العزيزي��ة في الأحاديث الديني��ة, تحقيق مجتبى العراقي, 

مطبعة �سيد ال�سه�داء, قم, 1403هـ - 1983م, ط1.

الحدي��ث,  دار  الحكم��ة,  مي��زان  محم��د,  الري�سه���ري,   .7
1416ه�., ط1.

الري�سه���ري, محمد, مو�س��وعة العقائد الإ�سالمية, تحقيق   .8
مرك��ز بح��وث دار الحدي��ث, دار الحدي��ث, 1425ه�. ط1, 

... اإلى اآخره من الكتب الحديثية الم�سندة والمر�سلة.  

(1(
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ية يألثهحر فا ي عهحرف ي ليثية  يحدين حلو
ذكرن��ا �س��ابقًا, اأّن العلم��اء اّتفق��وا على �سالحي��ة الخبر المتواتر لال�س��تدلل ب��ه في كاّفة 

ميادي��ن المع��ارف الديني��ة للعل��م ب�س��دوره ع��ن المع�س��وم, لكن يبقى النقا���س ح��ول الخبر 

المتواتر من جهة ثانية, وهي جهة الدللة الظّنية لمتنه اأوًل, كما يبقى النقا�س حول �سالحية 

العتماد على الخبر الواحد, كونه ظّني ال�سند والدللة.

حيث تنق�سم دللة الجملة على المعنى في اللغة العربية اإلى ثالثة اأق�سام:

الن�ّس: وهو اأن تفيد الجملة الك�سف التاّم العلمي في دللتها على المعنى الذي يريده    1

المتكلِّم ب�سكل جّدي, بحيث ين�سد باب احتمال اإرادة معنى اآخر من الكالم.

الظاه��ر: اأن تفي��د الجمل��ة الك�س��ف الناق���س الظّني ف��ي دللتها على المعن��ى المراد    2

للمتكّلم, بحيث يبقى احتمال المعنى المغاير والمخالف موجودًا, اإل اأّن المعنى الأول 

له الأرجحية على الثاني.

المجم��ل: اأن ل تفي��د الجمل��ة ترجي��ح اأح��د المعنيي��ن )اأو المعان��ي( عل��ى الآخر, بل    3

تت�ساوى ن�سبة دللة الجملة على المعاني المرادة في ذهن المخاَطب. 

والرواي��ات المتوات��رة, بل القراآن الكريم اأي�سًا, رغم كونه قطعي ال�س��ند وال�سدور, اإل اأّن 

اأغل��ب دللت��ه من حيث المتن ظّنية؛ بمعنى اأّن الباحث في المتن الروائي اأو القراآني لتف�س��يره 

وا�س��تخراج المعان��ي من��ه, ي�س��ل اإلى الك�س��ف الظّن��ي عن الم��راد الج��ّدي هلل والمع�سوم في 

كالم��ه. وي�س��هد عل��ى ذلك, تع��ّدد الآراء التف�س��يرية واختالف الجتهادات ف��ي فهم مدلولت 

الآيات والروايات حتى بين علماء المدر�سة العقائدية والفقهية والتف�سيرية الواحدة.

والنقط��ة ال�س��ابقة تط��رح اأمام الباحث اإ�س��كالية منهجي��ة, انطالقًا من قول��ه تعالى: ﴿إِنَّ 

, وهي 
(2(﴾ , وقوله عّز وجّل: ﴿َوَل َتۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۚ

اۚ﴾)1) نَّ َل ُيۡغِن ِمَن ٱۡلَّقِ َشــۡي ًٔ ٱلظَّ
كيف يعتمد الباحث على المنهج ال�ستدللي النقلي في حين ل يفيد متنه اإل الظن بالنتيجة؟! 

وكي��ف يمك��ن للمدل��ول الظّن��ي اأن يمتلك الم�س��روعية ال�س��تدللية ف��ي اإنتاج ق�ساي��ا المعرفة 

الدينية في اأّي مجال من المجالت؟!

)1)  �سورة يون�س, الآية 36.
)2)  �سورة الإ�سراء, الآية 36.
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حلية ي ظفّر مثل يألصّ يين
وقد عالج علماء اأ�سول الفقه هذه الإ�س��كالية في اأبحاثهم بنحو واٍف, مقررين اأّن الظهور 

حّج��ة, ا�س��تنادًا اإل��ى �س��يرة اأ�سح��اب النبي والأئّم��ة R, الذين كان��وا ي�س��تدّلون بالآيات 

القراآني��ة والرواي��ات على مختلف المطالب المعرفية, على مراأى وم�س��مع م��ن النبي والإمام, 

م��ن دون اأن يب��دي المع�سوم اأّي موقف �س��لبي من هذا ال�س��لوك الإ�س��المي العام, ولو لم يكن 

.
(1(

هذا ال�سلوك مر�سّيًا لنهى عنه المع�سوم وبّين موقفه الراف�س له

وانطالق��ًا مم��ا تق��ّدم, اّتف��ق الأ�سولي��ون عل��ى م�س��روعية العتم��اد عل��ى الظهور ف��ي ميدان 

ال�ستدلل الفقهي والأخالقي والتاريخي... لكن, وقع النقا�س في العتماد على الظهور في عملية 

ة, ومرجعّية الخالف في هذه النقطة اإلى اأّن الظهور ك�س��ف ظّني عن  ال�س��تدلل العقائدي خا�سّ

م��راد المتكل��م وبالتالي, بم��ا اأّن اأ�سول العقيدة يطلب فيها تح�سيل العل��م والمعرفة, فال ي�سلح 

ا�ستخدام الظهور الظّني في عملية ال�ستدلل العقدي المطلوب فيه تح�سيل اليقين بالنتيجة.

وقد اأجاب العديد من علماء مدر�س��ة الأ�سول المعا�سرين عن الإ�س��كالية المطروحة, من 

خالل التمييز بين ثالث دوائر للدرا�سات العقائدية:

الأولى: ق�سايا عقائدية يجب تح�سيل المعرفة واليقين فيها بحكم العقل, مثل وجود اهلل 

تعالى و�سفاته الثبوتية الكمالية والنبّوة...

الثانية: ق�سايا عقائدية يجب تح�سيل المعرفة فيها انطالقًا من حكم ال�سرع بذلك, مثل 

المعاد الج�سماني.

والثالث��ة: ق�ساي��ا عقائدي��ة ل يجب تح�سي��ل المعرفة فيها, بل يكفي الو�س��ول اإلى الظّن, 

مثل تفا�سيل عالم ما بعد الموت...

وبناًء على هذا التق�سيم المنهجي, ت�سبح م�سروعية البحث ال�ستدللي من خالل الظهور 

على الم�س��ائل المطروحة في الق�س��م الثالث بغاية الو�سوح. ويبقى الكالم في الق�س��مين الأول 

والثاني, وقد اأجابوا عن الق�سم الأول باأّن ما يطلب فيه العتقاد عقاًل, تكون وظيفة النقل فيه 

توجيهية واإر�س��ادية ولي�س��ت تاأ�سي�سية؛ لأّن العقل ي�س��تقل باإدراك تلك المطالب العقائدية من 

تلقاء نف�سه, اأما الق�سم الثاني فينظر اإليه من ثالث زوايا: 

يراجع: الها�سمي, بحوث في علم الأ�سول, ج 4, �س 284.  (1(
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الأولى: اأن تكون الآيات القراآنية اأو الروايات قد ذكرت ال�ستدلل على المطلب العقائدي, 

فحينها ل يكون العتقاد بم�سمون الآية تعّبديًا مح�سًا, بل هو اعتقاد وليد الدليل الذي 

ذكرته الآية اأو الرواية, كما في برهان التمانع في اإثبات �سفة الوحدانية هلل تعالى؛ اأي 

, وكما يالحظ اأي�سًا في العديد من 
ُ لََفَسَدتَاۚ﴾)1) قوله تعالى: ﴿لَۡو َكَن فِيِهَمآ َءالَِهٌة إِلَّ ٱللَّ

خطب اأمير الموؤمنين في نهج البالغة. 

والثاني��ة: اأ�ّس���س بع���س علم��اء اأ�سول الفقه قاع��دة مفادها اأّن تراك��م الظنون حول محور 

واحد يفيد القطع بالنتيجة؛ بمعنى اأّنه لو كانت كّل اآية اأو رواية بحّد نف�سها تفيد الظّن 

بالمطل��ب العقائ��دي, اإل اأّن �سّم المدل��ولت الظّنية النقلية بع�سها اإل��ى بع�سها الآخر 

وتجميعها حول محور واحد يفيد العلم بالنتيجة, وبذلك يمكن ال�س��تدلل بالظهورات 

المتراكمة حول محور واحد لإفادتها العلم بالنتيجة.

والثالث��ة: اأن��ه غالبًا ما يحيط بالآية اأو الرواية مجموعة من ال�س��واهد العقلية والن�سو�س 

الروائي��ة الأخ��رى الت��ي تعتب��ر قرائن تحت��ف بالآية لإف��ادة العلم بالمطلوب ف��ي اإثبات 

الق�سية العقائدية.

بل يعكن يالستلالل بح ثقل مدى ي هقحّل
نعم, يبقى اأن ن�سير اإلى اأّنه ل يمكن ال�ستدلل بالنقل -كتاب و�سّنة- على مطالب عقائدية 

تتوّقف �سّحة القراآن وال�سّنة وع�سمتهما عليها؛ لأّنه ت�ستلزم الدور في ال�ستنتاج, وهو ممتنع.

الق�سايا العقلية التجويزية ودور النقل في اإثباتها

اأ�سرنا في الدرو�س ال�سابقة اإلى اأّن العقل قادر بنحو م�ستقّل على اإدراك الق�سايا الوجودية 

والمعرفي��ة والأخالقية والريا�سية والمنطقية وال�سيا�س��ية... وه��ذه الق�سايا التي يملك العقل 

قدرة ذاتية على اإدراكها من دون ال�ستعانة باأّي م�سدر خارجي يمكن اأن ن�سطلح عليها ا�سم: 

الم�ستقاّلت العقلية, ويمكن ت�سنيفها اإلى ق�سمين اأو ثالثة:

الق�ساي��ا الإيجابي��ة: اأي اإّن العق��ل ي��درك م��ن تلق��اء نف�س��ه �س��رورة ثب��وت المحم��ول   .1

للمو�سوع, مثل: اهلل موجود, النبي مع�سوم...

)1)  �سورة الأنبياء, الآية 22.
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الق�ساي��ا ال�س��لبية: اأي اإّن العق��ل ي��درك م��ن تلقاء نف�س��ه �س��رورة �س��لب المحمول عن   .2

المو�سوع, مثل: اهلل لي�س له �سريك في ذاته, اهلل لي�س ظالمًا...

والق�س��م الثالث, هو الق�سايا التجويزية: اأي اإّن العقل يدرك جواز ال�س��يء دون الحكم   .3

عليه �سلبًا اأو اإيجابًا, وهذه الق�سايا على نحوين:

الأول: اأن يلتفت العقل ب�سكل م�ستقّل اإلى اأطراف الق�سية, ويدرك من تلقاء نف�سه ت�ساوي 

ن�س��بة الوج��وب وال�س��لب فيه��ا, م��ن دون ترجي��ح لأحد الطرفي��ن على الآخ��ر في نظره 

ا�ستقالًل؛ اأي يحكم العقل باأّنها ممكنة من دون اأن يوجبها اأو يمنعها.

والثاني: اأن ل يدرك العقل من تلقاء نف�سه تعادل طرفي الق�سية, لعدم التفاته ال�ستقاللي 

له��ا, ولك��ن اإذا عر�ست الق�سية عليه من م�سدر خارج��ي يحكم بجوازها, من دون اأن 

يرى وجوبها اأو امتناعها.

وف��ي ه��ذا الن��وع من الق�سايا تك��ون وظيفة النقل -كتاب و�س��ّنة- اإرفاد العق��ل بالمعطيات 

الوحيانية التي تخرج الق�سية من حّد التجويز اإلى حّد الوجوب اأو المتناع مثاًل.

نماذج تطبيقية على الق�سايا التجويزية:

يجب اأن ُيعَلم اأّن المعاد منه ما هو منقول من ال�س��رع ول �س��بيل اإلى  يق��ول اب��ن �س��ينا:   -

اإثباته اإل عن طريق ال�سريعة وت�سديق خبر النبوة وهو الذي للبدن عند البعث... ومنه 

ما هو مدرك بالعقل والقيا���س البرهاني, وقد �سّدقته النبّوة, وهو ال�س��عادة وال�س��قاوة 

.
(1(

الثابتتان بالقيا�س اللتان لالأنف�س...«

وع��ذاب القب��ر واقع لإمكان��ه, وتواتر  ويق��ول المحّق��ق الطو�س��ي في تجري��د العتقاد:   -

ال�س��مع بوقوع��ه. و�س��ائر ال�س��معيات من الميزان وال�س��راط والح�س��اب وتطاير الكتب 

.
(2(

ممكنة, دّل ال�سمع على ثبوتها فيجب الت�سديق بها«

البحث عن تكامل النفو���س بع��د انقطاعها  عن هذه  ويق��ول ال�س��يخ ح�س��ن زاده اآمل��ي:   -

)1)  اأبو علي �سينا, ال�سفاء - الإلهيات, راجعه وقدم له: الدكتور ابراهيم مدكور, تحقيق الأ�ستاذين: الأب قنواتي و �سعيد 
زايد, من�سورات مكتبة اآية اهلل العظمى المرع�سي النجفي, ل.مط, 1404ه�, ل.ط, �س 423.

)2)  العالم��ة الحل��ي, ك�س��ف الم��راد ف��ي �س��رح تجري��د العتق��اد, تحقي��ق اآي��ة اهلل ح�س��ن زاده الآملي, قم, موؤ�س�س��ة ن�س��ر 
الإ�سالمي, 1417ه�, ط 7, �س 424.
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الن�س��اأة في برازخها... اإّنما كان من قبل ال�س��رائع الإلهية, واإّل فالعقل وحده ل يحكم 

بذل��ك, وبعدم��ا نطق به ال�س��رع ت�س��ّدى العقل لإقام��ة البرهان علي��ه وتعّر�س بوجدان 

.
(1(

ال�سبيل اإلى دليله«

وانطالقًا مما تقّدم, على الباحث في الأدّلة النقلية لإثبات مو�سوع ما, اأن يثبت في البداية 

على الم�ستوى المنهجي الجواز العقلي لم�سمون الق�سية المراد ال�ستدلل عليها, واإل لو حكم 

العقل بامتناعها ل ت�سل النوبة اإلى عملية ال�س��تدلل النقلي؛ لأّن ما يحكم العقل با�س��تحالته 

يمتنع اإقامة الدليل النقلي على وقوعه كما �سياأتي.

ت  ن سال ة  تن ي لايية ي تثهو
م��ن اأه��ّم النقاط في عملية ال�س��تدلل النقلي الروائ��ي, التثّبت من �س��المة متن الرواية, 

والمق�سود بمتن الرواية األفاظ الحديث التي يتقّوم بها معناه؛ لأّن التاأّكد من �س��ند الرواية ل 

يغني عن التثّبت من �س��المة متنها, اإذ قد تكون الرواية منقولة ب�س��ند �سحيح, ولكن مع ذلك 

ق��د يوجد بع�س الخلل اأو التحريف اأو الإ�س��قاط... في متنها, وق��د تكّفل علم الدراية بالبحث 

؛ بمعنى اأّن 
(3(

 ومتنه...«
(2(

علم يبحث فيه عن �سند الحديث عن متن الرواية؛ ولذا عّرف باأّنه: 

هن��اك ح��الت تعتري متن الحديث, مث��ل ال�سطراب, كاأن يروى متن الحديث مّرة على وجه, 

واأخ��رى عل��ى وجه اآخر مخالف لالأول, وكالقلب كاأن يقلب بع�س متن الحديث اإلى بع�س اآخر, 

كاأن يجع��ل ال�س��در ذياًل اأو الذيل �سدرًا, والمو�سوع وه��و الحديث المختلق والمفترى الذي ل 

 ...Q اأ�سل له ولم يقله المع�سوم

فعل��ى الباح��ث التاأّك��د من �س��المة المت��ن من العي��وب حتى ي�سلح التم�ّس��ك به ف��ي عملية 

ال�س��تدلل, وهن��اك عّدة اآلّيات للتاأّكد من �س��المة المتن, كمقارن��ة متن الحديث في اأكثر من 

م�س��در اأو ف��ي اأكث��ر من ن�س��خة لم�سدر واح��د, اأو من خالل مخالفت��ه للقرائن ال�س��ياقية, اأو 

لقواعد اللغة العربية... 

)1)  الآملي, ال�سيخ ح�سن زاده, �سرح العيون, �س 821.
)2)  ويختلف علم الدراية في بحثه عن �س��ند الحديث عن علم الرجال, باأّن الأّول يبحث عن ت�سنيف الحديث بعد معرفة 

اأحوال الرجال, فاإن كانوا عدوًل مثاًل, يقول علم الدراية: الحديث �سحيح...

)3)  البهائي, محمد بن الح�سن, الوجيزة في علم الدراية, قم, من�سورات مكتبة ب�سيرتي, �س 4.
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مث��ال: ون�س��رب نموذج��ًا لتو�سي��ح الفك��رة, فقد يعث��ر الباحث مث��اًل على رواي��ة في كتاب 

معا�س��ر, ككتاب: الأ�س��رة وق�ساي��ا الزواج, من تاأليف الدكتور عل��ي القائمي, �س24, بالن�ّس 

الآتي: عن ر�سول اهلل P قال: »قول الرجل لزوجته اإّني اأحّبك ل يذهب من قلبها اأبداً«. 

فيقوم بتخريج تلك الرواية من المرجع المذكور, وقد خّرجها من كتاب و�س��ائل ال�س��يعة, واإذا 

بحثن��ا ع��ن هذه الرواي��ة بهذا الن�ّس نجد ما هو قريب منها ف��ي الترجمة العربية لكتاب حلية 

المتقي��ن للعالمة محمد باقر المجل�س��ي, ���س189, ونجد اأن محّقق الكتاب ومترجمه قد ذكر 

في تخريجه لم�سدر الحديث في الحا�س��ية رقم )3( اأّن الم�سدر هو و�س��ائل ال�س��يعة, ج14, 

�س10, باب3, من اأبواب مقّدمات النكاح, ح9. ولكن, اإذا رجعنا اإلى كتاب و�س��ائل ال�س��يعة, 

قول الرجل للم��راأة اإّن��ي اأحبك, ل يذه��ب من قلبها  وجدن��ا ن���سّ الرواي��ة عل��ى النحو الآت��ي: 

للمراأة« فبينهما عم��وم وخ�سو�س مطلق, هذا  لزوجته« و  اأب��دًا«, وهن��اك فرق بين اللفظي��ن: 

مع الإ�سارة اإلى اأّن العالمة المجل�سي اأقدم زمانًا من الحّر العاملي, فكيف يتّم تخريج الرواية 

من م�سدر متاأخر زمانًا, وعلى كل حال, اإذا لحظنا الم�سدر الذي اعتمد عليه الحّر العاملي 

ف��ي تخري��ج الرواية نجده كتاب الكافي, واإذا رجعن��ا اإلى الكافي نجد في ج5, �س569, كتاب 

النكاح, باب النوادر, ح59, ن�ّس الو�سائل مطابقًا للم�سدر اأي الكافي, وهو ال�سحيح.

ة ي هقدية ي قطهية
و

ملم  خح هة  تن ي لايية  ألد 
م��ن الأم��ور الت��ي ينبغ��ي اأن يالحظها الباحث لمحاكم��ة المتن ونقده, ه��و اأن ل يكون متن 

الرواية معار�سًا لما ثبت من القواعد العقلية اليقينية, فمثاًل قد ثبت بالأدّلة العقلية القطعية 

اأّن اهلل تعالى مجّرد تام ولي�س ج�سمًا ول ج�سمانيًا, فاإذا كان هناك رواية فيها ت�سبيه وتج�سيم 

�سري��ح هلل تعال��ى كو�سفه بال�سحك اأو البكاء اأو القيام اأو القعود, فاإّن هذا المتن ي�س��قط عن 

العتبار.

ًا في الدللة على المطلوب, وقد  وبعبارة اأخرى: ذكرنا �سابقًا اأّن متن الرواية قد يكون ن�سّ

يكون ظّنّيًا, فاإذا كان متن الرواية قطعيًا فال يمكن اأن يعار�سه دليل قطعي اآخر نقلي اأو عقلي, 

اأم��ا اإذا كان مت��ن الرواي��ة ظّنّيًا فيمك��ن اأن يعار�سه دليل عقلي, وحينها يق��ّدم الدليل العقلي. 

الدليل اللفظي القطعي ل يمكن اأن يعار�سه دليل برهاني اأو  يقول ال�سيد محمد باقر ال�سدر: 
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 Q ًا �سريحًا من المع�سوم ا�س��تقرائي قطعي؛ لأّن دلياًل من هذا القبيل اإذا عار�س ن�سّ

اأّدى ذلك اإلى تكذيب المع�سوم Q وتخطئته, وهو م�ستحيل...

وه��ذه الحقيق��ة ل تفر�سه��ا العقي��دة فح�س��ب, بل يبرهن عليها ال�س��تقراء ف��ي الن�سو�س 

ال�س��رعية ودرا�س��ة المعطيات القطعية للكتاب وال�س��ّنة, فاإّنها جميعًا تّتفق مع العقل ول يوجد 

فيها ما يتعار�س مع اأحكام العقل القطعية اإطالقًا...

)و( اإذا عار���س الدلي��ل اللفظ��ي غي��ر ال�سريح دلياًل عقلي��ا قطعيًا برهانيا اأو ا�س��تقرائيًا قّدم 

العقلي على اللفظي... ونحن هنا على �سوء الدليل العقلي القطعي نعلم باأّن الدليل اللفظي لم يرد 

.
(1(

المع�سوم Q منه معناه الظاهر الذي يتعار�س مع دليل العقل, فال مجال لالأخذ بالظهور«

ملم  خح هة  تن ي لايية  دقلآن ي كليم)2)
م��ن الأ�س��ول التي ينبغي على الباحث اللتفات اإليها في �سوء المنهج ال�س��تدللي الروائي 

اأّن الق��راآن الكري��م هو معيار ومي��زان للتثّبت من �سحة متن الرواية, وهذا مو�سع اّتفاق جميع 

العلماء حتى المح�سوب منهم على التيار الأخباري -بالمعنى الأعم- كال�سيخ ال�سدوق, حيث 

ف في التوحيد فهو  من قال بالت�س��بيه فهو م�س��رك, ومن ن�س��ب اإلى الإمامية غير ما ُو�سِ يقول: 

كاذب, وكّل خبر يخالف ما ذكرت في التوحيد فهو مو�سوع مخترع, وكّل حديث ل يوافق كتاب 

.
(3(

اهلل فهو باطل, واإن ُوِجد في كتب علمائنا فهو مدّل�س«

والمع�سوم نف�سه Q قد اأر�سد النا�س اإلى التم�ّسك بالقراآن واعتبره مرجعية فوقانية 

. منها:
(4(

ُتعر�س عليها الن�سو�س الدينية الروائية للتثّبت من �سّحتها بموافقتها للقراآن

 Q, قال: »خطب النبي P بمنى فقال: اأّيها النا���س ما جاءكم 
َّ

عن اأبي عبد اهلل

 فلم اأقله«.
َّ

 فاأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب اهلل
َّ

عني يوافق كتاب اهلل

ال�سدر, ال�س��يد محمد باقر, المعالم الجديدة لالأ�سول, مكتبة النجاح - طهران, مطبعة النعمان - النجف الأ�س��رف,   (1(
1395 هـ - 1975م, ط 2, �س 175.

)2)  ن�س��ير اإل��ى وج��ود بحث وا�س��ع عند علم��اء اأ�سول الفقه ح��ول مفهوم��ي موافقة ومخالف��ة الأحاديث والرواي��ات للقراآن 
الكريم.

)3)  ال�س��يخ ال�سدوق, العتقادات في دين الإمامية, ع�سام عبد ال�س��يد, دار المفيد للطباعة والن�س��ر والتوزيع - بيروت - 
لبنان, ل.مط, 1414 هـ - 1993م, ط 2, �س 22.

يراجع: الها�سمي, بحوث في علم الأ�سول, ج 4, �س 284.  (4(



ق  ؛ّيملع ا ثحبلا292 ي هان ي هدعاو

وع��ن الإم��ام ال�س��ادق Q, ق��ال: »... وكّل حدي��ث ل يواف��ق كت��اب اهلل تعال��ى فه��و 

(1(
زخرف«.

نكتفي بهذا المقدار من بيان المعالم العاّمة للمنهج النقلي القراآني والروائي, مع الإ�سارة 

اإل��ى وج��ود قواعد عاّمة كّلية وتف�سيالت جزئية كثيرة في ه��ذا المجال, اأهّمها التعار�س بين 

الأدّل��ة النقلي��ة وكيفي��ة معالجته, وجميعه��ا ُيظِهر اأن عملي��ة اإنتاج المع��ارف الدينية في �سوء 

الأ�سلوب ال�ستدللي لي�ست اأمرًا ب�سيطًا, بل تحتاج اإلى درا�سة العديد من العلوم.

الكليني, الكافي, ج1, �س69.  (1(



 ملحق: 

أصول تحقيق المخطوطات





المبحث األول:

أصول تحقيق 

المخطوطات )1(





 حبية ي عخطّط اي تليث
المخطوط, وجمعه مخطوطات, عبارة عن كتاب اأو ر�سالة مكتوبة بخّط موؤّلفها الأ�سلي اأو 

.
(1(

الن�ساخ؛ اأي لم تطبع بعد, ويقابله المطبوع وهو الكتاب المن�سوخ بالمطبَعة

. وحينما يقال 
(2(

والتراث, لغًة, هو كّل ما يرثه الإن�س��ان من اأ�س��الفه من ماّديات ومعنويات

»تحقيق التراث« يراد من كلمة »التراث« في هذه العبارة الكتب المخطوطة التي وّرثها ال�سلف 

للخلف. وتحقيق التراث؛ هو العلم الذي يبحث فيه عن قواعد ن�سر المخطوطات. بمعنى اآخر: 

هو درا�سة قواعد ن�سر المخطوطات.

رية  تاقيق ي عخطّطحت ّو ي عليحل ي تط
بداأت درا�س��ة المخطوطات في القرن الخام���س ع�سر الميالدي, في اأوروبا وكانت في طور 

ن�س��اأتها الأولى �سناعة تحترف للك�س��ب المعي�س��ي وعماًل يمار���س لإحياء التراث الثقافي, ثم 

تحّول��ت م��ن خ��الل ما مّرت به من تجارب عملي��ة اإلى علم له اأ�سوله وقواع��ده, بدءًا من جمع 

ن�سخ المخطوط ومقابلتها, و�سوًل اإلى تدوين الختالفات بين الن�سخ في الهوام�س.

ثم اأدرجت درا�سة وتحقيق المخطوطات, فيما بعد, كمقّرر درا�سي في مناهج الدرا�سات الجامعية.

والجدي��ر بالذك��ر, اأن العلماء الم�س��لمين, قد عرفوا معظم القواع��د المتعّلقة بعلم تحقيق 

المخطوطات, اإذ كانوا يتحّرون عن �سّحة ن�سبة الن�ّس اإلى �ساحبه, ويهتّمون ب�سبطه وتوثيقه, 

ويقابلون بين اأوجه روايات الن�ّس المختلفة, لنتقاء اأوثقها.

مجم��ع اللغ��ة العربي��ة بالقاه��رة, المعجم الو�س��يط, القاهرة, 1972م, ط2, ���س 224. والمطبعة - بك�س��ر الميم - اآلة   (1(
الطباعة للكتب وغيرها )ج( مطابع. والمطبعة - بفتح الميم - المكان المعّد لطباعة الكتب وغيرها... ومجتمع الآلت 

الم�ستعملة في الطباعة )ج( مطابع.

)2)  يراجع: ابن منظور, ل�سان العرب, ج 2, �س 199.
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شلاط ي تاقيق

ق: 1. الشروط المتعّلقة بالمحقِّ

اأ. ال�سروط العاّمة:

, اأن يتحّلى بالأو�ساف الآتية, وهي:
(1(

ل بّد لمن يريد ممار�سة عمل تحقيق المخطوطات

اأن يكون عارفًا باللغة العربية معرفة وافية )اإذا كان المخطوط باللغة العربية(.  -

اأن يكون على علم باأنواع الخطوط العربية واأطوارها التاريخية.  -

 العربية وفهار�س وقوائم الكتب العربية.
(2(

اأن يكون على دراية كافية بالبيبليوجرافيا  -

اأن يكون عارفًا بقواعد تحقيق المخطوطات واأ�سول ن�سر الكتب.  -

 التي ُتعتمد في الموؤّلفات القديمة, 
(4(

 والخت�سارات
(3(

اأن يك��ون ملّمًا بعالمات الترقيم  -

والتي ُتعرف بالرجوع اإلى مقّدمة الكتاب.

اأن يكون �ساحب ثقافة عاّمة.  -

ة: ب. ال�سروط الخا�سّ

�سًا بمو�سوع المخطوط اأو الن�ّس الذي يريد تحقيقه. على المحّقق اأن يكون عالمًا متخ�سّ

فمن يريد -مثاًل- تحقيق ون�سر مخطوط في علم النحو العربي عليه:

�سين بعلم النحو العربي. اأن يكون من المتخ�سّ  -

اأن يكون ذا ثقافة وا�سعة باللغة العربية, علومها واآدابها وتاريخها.  -

)1)  المق�سود هنا هو المخطوط العربي, واإل اإن كان المخطوط بغير اللغة العربية , فال بدَّ للمحقق اإتقان اللغة المتعّلقة 
بالمخطوط.

)2)  البيبليوغرافي��ا: كلم��ة يوناني��ة معّرب��ة, وتعن��ي و�س��ف الكتاب؛ اأي تحدي��د البيان��ات المتعّلقة به كعن��وان الكتاب وعدد 
ال�سفحات وتاريخ الن�سر...

)3)  راجع الدر�س ) 17(: عالمات الترقيم.
)4)  الخت�سارات هي: الخ اإلى اآخره, ح حينئذ, فالنم فال ن�سلم, اأه� انتهى, هف هذا خلف, مم ممنوع, تع تعالى, �س �سّلى 
اهلل عليه واآله و�سّلم, �سلم �سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم, �سلع �سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم, �سلعم �سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم, 

ع عليه ال�سالم, ر�س ر�سي اهلل عنه, ر�سه ر�سي اهلل عنه, رح رحمه اهلل, رحه رحمه اهلل, ثنا حدثنا, قثنا قال حدثنا, 

اأنا اأخبرنا, اأنبا اأنباأنا, �س �سوؤال, ج� جواب, ج� جزء, ج� جمع, مج� مجّلد, م مفرد, فح فحينئذ, عم عليه ال�سالم, �س 

اأ�سل, �س �سرح, الم�س الم�سنف, الظه الظاهر, وظ� وظاهر, المق�س� المق�سود, لل�س� لل�سارح, �سح� �سحح, ق. م قبل 

الميالد, م التاريخ الميالدي, ه� التاريخ الهجري, �س �سفحة, �س �سطر, خ ل ن�سخة بدل.
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اأن يكون ذا دراية بتاريخ النحو والنحاة.  -

اأن يكون ذا معرفة مجزية بالعلوم الأخرى التي دخلت الدرا�سات النحوية وتفاعلت مع   -

علم النحو اأخذًا وعطاًء, كالمنطق والفل�سفة والفقه واأ�سوله وعلم الكالم وما اإليها.

اأن يكون ذا اإلمام كاٍف بالمكتبة النحوية المطبوعة والمخطوطة.  -

اأن يكون ذا خبرة بلغة النحاة واأ�ساليبهم في موؤّلفاتهم والمنقول عنهم.  -

�سية. وهكذا في باقي الميادين المعرفية والحقول التخ�سّ

2. الشروط الواجب توّفرها في مخطوط الرسالة:
اأن يك��ون المخط��وط مو�س��وع الدرا�س��ة, لم يحّق��ق من قب��ل تحقيقًا علميًا, ولم ين�س��ر  اأ. 

, اأو ُن�س��ر من قبل لكّن تحقيقه كان غير م�س��توٍف ل�س��روط التحقيق؛ فيمكن  
(1(

اأو ُيطبع

للباحث حينها اإعادة تحقيقه بال�سكل العلمي المطلوب, لإخراجه اإلى النور.

اأن يك��ون للمخط��وط قيمة علمية في المجال الذي ينتم��ي اإليه؛ اإذ اإّن هناك الكثير من  ب. 

المخطوط��ات الت��ي ل ت�س��تحّق اأن تك��ون مو�سوعًا للتحقيق والدرا�س��ة, اإّم��ا لقلة اأهمّية 

المخط��وط وفائدت��ه العلمي��ة, واإّما لقتبا���س م�سمون المخطوط وا�س��تهالكه, من قبل 

الباحثين المعروفين في م�سنفاتهم.

 قلو حت ي تاقيق
ة في  بعد التاأّكد من ا�ستيفاء المخطوط ل�سروط التحقيق, وتوّفر ال�سروط العاّمة والخا�سّ

المحّقق, ي�س��رع المحّق��ق بتنفيذ خطوات التحقيق, ويقوم قبل ذل��ك باإعداد بع�س المقّدمات 

التي تجعل عمله التحقيقي متقنًا ودقيقًا, وهذه المقّدمات هي كالآتي:  

1. جمع النسخ:
عادة ما يكون للمخطوط ن�سخ متعّددة منت�سرة في اأماكن متفرقة, فعلى المحّقق اأن يبذل 

اأق�س��ى الو�س��ع لتحديد اأماكن تواجد ن�س��خ المخطوط ال��ذي يراد تحقيقه ون�س��ره, ليتّم جمع 

الن�سخ لحقًا, ويمكن للمحّقق اأن يتعّرف اإلى اأماكن الن�سخ من خالل قيامه بالخطوات الآتية:

لمعرف��ة اأن المخط��وط مطب��وع اأو غي��ر مطبوع نرجع اإلى مظان الكتب المطبوعة من فهار���س ودوريات و�سال�س��ل ُتعنى   (1(
بالمخطوطات.
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مراجعة الم�سادر التي ُتعنى بفر�سهة المخطوطات, مثل كتاب: الذريعة اإلى ت�سانيف  اأ. 

ال�س��يعة لالآغ��ا ب��زرك الطهراني, اأو كتاب ك�س��ف الظنون عن اأ�س��ماء الكت��ب والفنون 

لحاجي خليفة... 

مراجع��ة فهار���س المكتب��ات الوطنية المختلف��ة, مثل: دار الكت��ب الوطنية في بيروت,  ب. 

مكتبة جامعة الأزهر بالقاهرة, المكتبة المركزية بجامعة طهران, مكتبة المرع�س��ي 

النجفي في قم...

ة, عن طريق المرا�س��لة اأو غيرها, وال�ستف�س��ار عن  الّت�سال بالمكتبات, عاّمة وخا�سّ ج. 

المطلوب؛ اإذ رّبما لم يدرج ا�سم المخطوط المطلوب اأو لم ي�سر اإلى جميع ن�سخه في 

الفهر�س الذي اأ�سدرته المكتبة.

���س والخبرة ب�س��وؤون المخطوطات؛ اإذ قد توجد ن�س��خة  ال�ستف�س��ار م��ن ذوي التخ�سّ د. 

ة غير الم�س��هورة اأو غير المعروفة  المخطوط اأو ن�س��خ منه في بع�س المكتبات الخا�سّ

لدى الكثيرين.

2. اعتماد النسخ:
بعد الفح�س عن ن�سخ المخطوط وجمعها, ينتهي الباحث اإلى اإحدى النتائج الآتية:

العثور على ن�سخة واحدة فقط؛ لأّنها الن�سخة الفريدة.  -

دة الكتاب فقط؛ لأّن الكتاب لم يخرج اإلى المبي�سة. العثور على م�سوَّ  -

العثور على ن�سخ متعددة متفاوتة في الأهّمية, ويمكن ت�سنيفها وترتيبها وفق ما لها من   -

اعتبار.

العثور على ن�سخ متعّددة غير متفاوتة في الأهمية, فال يمكن ترتيبها.  -

اأ. الن�سخة الفريدة:

   اإذا كّنا بعد مراجعتنا لمكان وجود ن�سخ المخطوط الذي نريد تحقيقه لم نعثر له اإّل على 

ن�سخة واحدة, فتعتبر تلك الن�سخة هي الأ�سل اأو الأم, وتعتمد في التحقيق والن�سر.

ب. الن�سخ المتفاوتة في الأهميَّة:

اإذا عثرن��ا بع��د الفح���س ع��ن ن�س��خ المخط��وط على اأكث��ر من ن�س��خة وكان��ت متفاوتة في 
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خ�سو�سي��ات المفا�سل��ة بينه��ا, فيلزمن��ا هنا ت�سنيف وترتيب الن�س��خ وفق ما له��ا من اأهّمية, 

فتعتبر الن�سخة الأهّم اأ�ساًل وما �سواها ثانوية م�ساعدة.

وت�سف الن�سخ وترّتب من حيث الأهّمية كما ياأتي:

ن�سخة خّط الموؤّلف.  -

الن�سخة التي اأمالها الموؤّلف على تلميذه اأو تالميذه.  -

 الموؤّلف بنف�سه وكتبها بخّط يده ما يثبت قراءته لها.
(1(

الن�سخة التي قراأها  -

 لها.
(2(

الن�سخة التي قرئت على الموؤّلف واأثبَت بخّط يده �سماعه  -

الن�سخة المنقولة عن ن�سخة الموؤّلف.  -

الن�سخة المقابلة على ن�سخة الموؤّلف.  -

الن�سخة المكتوبة في ع�سر الموؤّلف؛ وعليها �سماعات من العلماء مثبتة بخطوطهم.  -

الن�سخة الم�ستن�سخة في ع�سر الموؤّلف, ولي�س عليها �سماعات.  -

الن�سخة المكتوبة بعد ع�سر الموؤّلف, ولي�س عليها �سماعات.  -

اأ�سف اإلى ذلك بع�س القواعد:

الن�سخ الكاملة اأف�سل من الن�سخ الناق�سة.  -

الوا�سحة اأح�سن من غير الوا�سحة.  -

.
(3(

القديمة اأف�سل من الحديثة  -

الن�سخ التي قوبلت بغيرها اأح�سن من التي لم تقابل.  -

وكّل هذا اإذا كانت الن�س��خة اأو الن�س��خ موؤّرخة, اأّما اإذا كانت الن�سخة اأو الن�سخ غير موؤّرخة 

فيرجع اإلى فح�س الن�سخ نف�سها ليعرف تاريخها عن طريقه, وذلك باإجراء ما ياأتي:

اختبار الورق.  -

)1)  الإق��راء )اأو الق��راءة(: ه��ي اأن يق��راأ الكت��اب عل��ى الموؤّل��ف اأو غي��ره م��ن دون اأن يكون هناك �س��خ�س اآخر ي�س��تمع اأو 
اأ�سخا�س اآخرون ي�ستمعون للقراءة.

)2)  ال�س��ماع: ه��و اأن تك��ون الق��راءة للكتاب بمح�سر اآخرين ي�س��تمعون اإ�سافة اإلى وجود القارىء والمقروء عليه. وال�ُس��ماع 
والإقراء نوعان لإجازة المخطوط, والمق�سود من الإجازة هو توثيق ن�سخة المخطوط المجازة.

)3)  اإذا تعار�ست ن�س��ختان اإحداهما قديمة كثيرة الت�سحيف والنق�سان والأخرى حديثة �س��المة �سحيحة, العتماد يكون 
على الحديثة.
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اختبار الحبر.  -

اختبار الخّط.  -

محاولة العثور على قرائن اأخرى ت�سّمنها الكتاب, كا�س��م النا�س��خ, اأو عبارة ت�س��ير اإلى  اأ. 

ع�سر ن�سخها في اأولها اأو في اآخرها اأو في هوام�سها.

الن�سخ غير المتفاوتة في الأهميَّة, وفي حالة عدم وجود مرّجحات ذات اأهّمية اأو اعتبار  ب. 

لترتي��ب وت�سني��ف الن�س��خ, تعتمد جميع الن�س��خ, وي�س��لك المحّقق في عملي��ة التحقيق 

طريق��ة الختي��ار. وتتلّخ�س طريق��ة الختيار باأن يقّوم الن���س بالتلفيق وفق ما يتطّلبه 

ال�سياق, �سكاًل وم�سمونًا.

الن�س��خة الم�س��ودة للكت��اب, تعّرف الم�س��ّودة »بم��ا ي�س��يع فيها م��ن ا�سط��راب الكتابة  ج. 

واختالط الأ�سطر وترك البيا�س والإلحاق بحوا�سي الكتاب واأثر المحو والتغيير، 

. فق��د ل يعثر المحّقق اإّل على م�س��ّودة الكتاب الذي يريد تحقيقه, 
اإل��ى اأمث��ال ذل��ك«)1)

ي�ستطيع اأن يتاأّكد من عدم خروج الكتاب من الم�سّودة اإلى المبي�سة عن طريق الرجوع 

اإلى الفهار���س واأمثالها من الكتب الأخرى التي تذكر الكتاب اأو موؤّلفه, فاإّنها قد تن�ّس 

على عدم تبيي�س الكتاب من قبل موؤّلفه بعد و�سعه له ب�سورة م�سّودة. في هذه الحالة 

يكون العتماد في الدرا�سة على م�سودة الكتاب.

3. كتابة النسخة المسّودة الخاّصة بالمحّقق:
قبل البدء بالخطوة الأولى من خطوات التحقيق ينبغي للمحّقق اأن يكتب الن�سخة الم�سّودة 

ل اأن تكون على الوجه الآتي: ة بالمحّقق والتي �سيجري عليها عمله التحقيقي. ويف�سّ الخا�سّ

اأن يفارق بين الأ�سطر في الكتابة ليت�سنى له اأثناء عمله التحقيقي كتابة ما يريد كتابته  اأ. 

في ال�سطر الفارغ من زيادات وت�سويبات وعالمات وغيرها.

اأن يترك فراغًا من طرفي اليمين وال�سمال للورقة ليت�سنى له كتابة بع�س المالحظات فيها. ب. 

اأن يترك فراغًا كافيًا من اأ�سفل الورقة لكتابة الهوام�س فيها, اإن �ساء التهمي�س المبا�سر. ج. 

اأن ي�ستعمل الورقة من وجه واحد فقط. د. 

)1)  تحقيق الن�سو�س ون�سرها 30.
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مقّدمات التحقيق

3. جعع ي ثلخ 2. يمتعحد ي ثلخ 
1. كتحبة ي ثلخة 
ق

و
ة بح عاق ي خحصو





أصول تحقيق 

المخطوطات )2(

المبحث الثاني:





تثهيذ ثطّيت ي تاقيق
بع��د ا�س��تكمال مقّدمات التحقيق يبداأ المحّقق بمرحل��ة تنفيذ خطوات العمل التحقيقي اأو 

م��ا ُي�سطل��ح عليه بالتحقي��ق البتدائي, فيتاأّكد الباح��ُث في الخطوة الأولى من ن�س��بة الكتاب 

اإل��ى موؤّلف��ه, ثم ي�سب��ط عنوان الكت��اب ويتاأّكد من �سحته, يلي��ه �سبطه ل�س��م الموؤّلف اأي�سًا, 

وبع��د تنفي��ذ الباح��ث لتلك الخطوات ي�س��رع في مقابلة الن�س��خ المتعّددة للمخط��وط )اإن كان 

المخطوط ذو ن�سخ متعّددة(, ثم ُيقّوم ن�س الكتاب المخطوط في الخطوة الأخيرة: 

ها
و

1. تّثيق نلهة ي كتحب إ ى  ؤ 

2. ضهط مثّين ي كتحب 

ف 
و

3. ضهط يسم ي عؤ 

4.  قحبدة ي ثلخ 

5. تقّيم ي ثصو
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1. توثيق نسبة الكتاب إلى مؤّلفه:
نعني بذلك التاأّكد من �سّحة ن�س��بة الكتاب اإلى موؤّلفه؛ و�س��بب ذلك اأّن من الكتب ما ن�س��ب 

اإلى غير موؤّلفه ب�سبب عوامل طبيعية كالرطوبة والأر�سة اأو غير طبيعية, كحذف ا�سم الموؤّلف 

وو�سع ا�سم اآخر مو�سعه تعّمدًا لغاية تجارية اأو نف�سية, اأو ا�ستباهًا اأو غفلة اأو جهاًل اأو غيرها.

وللتاأّك��د م��ن �سّحة الن�س��بة يقوم الباح��ث بقراءة ن���سّ الكتاب المخط��وط, ليعثر على ما 

يهديه اإلى ا�سم الموؤّلف الحقيقي اأو ع�سره, اأو ليجد ما ينفي ن�سبة الكتاب اإلى �ساحب ال�سم 

المذكور عليه.

كما يمكن للباحث توثيق ن�سبة الكتاب اإلى الموؤّلف من خالل الرجوع اإلى فهار�س الموؤّلفين 

ة.  والكتب, وكتب التراجم والطبقات, وفهار�س المكتبات العاّمة والخا�سّ

2. ضبط عنوان الكتاب:
الخط��وة الثاني��ة من خط��وات التحقيق هي التاأّكد م��ن عنوان الكتاب و�سبط��ه؛ وذلك لأّن 

بع���س المخطوط��ات ق��د ُتفق��د اأو تتغيَّر عناوينها وف��ي كلتا الحالتين ل بّد م��ن محاولة معرفة 

العنوان الأ�سلي للكتاب, وذلك باتباع الطرق الآتية:

قراءة الكتاب, اإذ رّبما يعثر على ا�سم الكتاب في غ�سون �سطوره. اأ. 

الرجوع اإلى فهار�س الكتب للوقوف على العنوان عن طريق مو�سوع الكتاب اأو موؤّلفه. ب. 

وقد يقع الختالف في عنوان الكتاب اأو ا�سمه بين ن�سخه المختلفة. وفي مثل هذه الحالة, 

على المحّقق اأن يوازن بين ال�سمين اأو الأ�سماء للكتاب, ثم يختار ما ترّجحه القرائن والأدّلة.

3. ضبط اسم المؤّلف:
الخط��وة الثالث��ة م��ن خط��وات التحقي��ق ه��ي �سب��ط ا�س��م الموؤّل��ف؛ فق��د نج��د ف��ي بع�س 

المخطوطات وقوع خطاأ في ا�سم الموؤّلف, ينتج هذا عن اأحد ال�سببين الآتيين:

ا�ستباه ا�سم الموؤّلف با�سم اآخر؛ اإّما لتفاقهما بال�سم وا�سم الأب معًا, اأو لّتفاقهما في  اأ. 

الكنية, اأو لّتفاقهما باللقب.

الخطاأ في كتابة ون�سخ ال�سم. ب. 

وفي هذه الحالة على المحقق اأن يتاأّكد من ا�سم الموؤّلف, وذلك بالرجوع اإلى كتب الفهار�س 

ة الكتب التي عنيت بذكر موا�سع ال�ستباه في اأ�سماء الموؤّلفين. والتراجم, وخا�سّ
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4. مقابلة النسخ:
 ه��ي مقابلة الن�س��خ, وهنا نرجع اإل��ى ما ذكرناه 

(1(
الخط��وة الرابع��ة م��ن خط��وات التحقيق

�س��ابقًا من اأن الن�س��خ المتعّددة للمخطوط قد تكون متفاوتة في الأهّمية والعتبار, وقد تكون 

غير متفاوتة.

اإذا كان��ت الن�س��خ متفاوت��ة ف��ي الأهمي��ة والعتب��ار, وق��د رّتبه��ا الباح��ث وف��ق اأهّميته��ا, 

واعتباره��ا, واعتم��د اأهّمها واأعالها قيمة اأ�ساًل, والبواقي ن�س��خًا ثانوية, فاإّن طريقة المقابلة 

تاأتي على النحو الآتي:

اعتماد الن�سخة الأ�سل هي الن�ّس الأ�سا�سي للمخطوط. اأ. 

و�س��ع رم��زًا خا�س��ًا بالن�س��خة الأ�سل مث��ل ) اآ ( اأو )اأ�س��ل(, اأو اأّي رمز اآخر ي�س��ير لها  ب. 

الباحث كن�س��بة الن�س��خة اإلى نا�س��خها اأو اإل��ى المدينة الموجودة فيه��ا, اأو اإلى المكتبة 

المحفوظة فيها, وما �ساكل هذا, وو�سع رموز خا�سة بالن�سخ الثانوية.

 بين الن�سخة الأ�سل والن�سخ الأخرى في الهام�س اأو في الأ�سل م�سبوقة 
(2(

كتابة الفروق ج. 

بالرمز للن�سخ:

فاإن كانت الفروق زيادة, وكانت تلك الزيادة في الأ�سل فقط, اأو في الأ�سل وبع�س   -

الن�س��خ, يرّق��م الباحث اأم��ام الزيادة, ويكتب هذه الزيادة في الهام���س اأمام الرقم 

الهام�سي, بين الخطين العموديين المتوازيين, وي�سير اإلى عدم وجودها في الن�سخ 

الأخرى.

واإن كانت الزيادة في غير الأ�سل؛ بمعنى اأّنها كانت ناق�سة في الأ�سل, وكان �س��ياق   -

الن�س يقت�سيها, فتو�سع في الأ�سل بين الخطين, ويرّقم بعدهما, ويهّم���س بالإ�سارة 

اإلى الن�سخة التي فيها هذه الزيادة. اأّما اإذا كان �سياق الن�س ل يقت�سيها, فيرّقم في 

مو�سعها, ويهّم�س بذكر الزيادة, والإ�سارة اإلى الن�سخة اأو الن�سخ الموجودة فيها.

اإن كان الف��رق ف��ي الخط��اأ اأو التحري��ف اأو الت�سحي��ف, ف�س��ياأتي الحدي��ث عنه في   -

الخطوة التالية, وهي )تقويم الن�ّس(.

)1)  تطبق هذه الخطوة اإذا كانت الن�سخ التي عثر عليها الباحث متعّددة.
)2)  الفروق بين الن�سخ تاأتي بالزيادة والنق�سان, اأو بالخطاأ اأو التحريف اأو الت�سحيف )اأنظر: تقويم الن�ّس(.
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اإن كانت الن�سخ غير متفاوتة فعلى الباحث اّتباع ما ياأتي:

 والنق�سان: ينظر الباحث اإن كانت الزيادة مما يقت�سيه �س��ياق الن�س, 
(1(

ف��ي الزي��ادة اأ. 

فعليه اأن يذكرها في الن�ّس مح�سورة بين خطي الزيادة, ومرّقمة برقم التهمي�س, ثم 

يهّم�س لها بالإ�سارة اإلى الن�سخ التي وجدت فيها.

في الخطاأ والتحريف والت�سحيف و�سنتحّدث عنه في الفقرة التالية: تقويم الن�س. ب. 

5. تقويم النّص:

اأ. ما معنى التقويم؟

يراد بالتقويم معناه اللغوي الداّل على تعديل ال�سيء واإ�سالحه, واإزالة العوج, ويقال: قّوم 

ال�س��يء تقويم��ًا, اأي عّدل��ه تعدياًل. ويقال: قّومته فه��و قويم وم�س��تقيم, اأي عّدلته فهو معتدل. 

.
(2(

ويقال: اأقامه اإقامة فهو م�ستقيم

اأما الن�ّس فُيراد به: متن الكتاب.

وتقويم الن�ّس يعني اإبراز الكتاب كما و�سعه موؤّلفه, وذلك باإ�سالح ما طراأ عليه من تغيير 

وتبديل, وتعديل ما لحقه من درء وعوج.

��ه »تحري��ر الن�س ف��ي �س��كل يجعله اأق��رب ما يك��ون اإلى  ف تقوي��م الن���س اأي�س��ًا باأنَّ وُيع��رَّ

.
ال�سورة التي كتبها موؤّلف الكتاب«)3)

ع��ادة ين�س��اأ الف�س��اد الط��ارئ على الن���سّ بحيث ي�سب��ح بحاجة اإل��ى الإ�سالح, من �س��هو 

الموؤّلف, اأو من غفلة النا�سخ, اأو جهله, اأو تعّمده لغاية ما.

ب. الزيغ واأنواعه:

 يتمّثل الزيغ  الذي قد يقع في الن�س بالأمور الآتية:

2. ي تاليف 1. ي تصايف

)1)  الزيادة هنا وجود الفرق في كلمة اأو �سطر وما �ساكل في بع�س الن�سخ, وعدم وجودها في بع�سها الآخر.
)2)  يراجع: ابن منظور, ل�سان العرب, ج 12, �س 497.

)3)  عبد الوهاب عبد ال�سالم اأبو النور )تك�سيف كتب التراث(, مجّلة عالم الكتب, ج1, �س 150.
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الت�سحيف: الت�سحيف ماأخوذ لغة من )ال�سحيفة(, وال�سحيفة في اللغة: )الكتاب(,   -

ومعنى الت�سحيف لغًة: الخطاأ في ال�سحيفة, والمق�سود الخطاأ في قراءتها.

التحري��ف: ُيمك��ن اأن نح��ّدد معن��ى التحري��ف )وف��ق الق��ول بوج��ود ف��رق بين��ه وبي��ن   -

الت�سحيف اأو عدمه( على ال�سكل الآتي:

ل )وجود فرق(: التحريف هو التغيير في الحرف اإلى حرٍف اآخر. الراأي الأوَّ

ال��راأي الثاني )ع��دم التفرقة(: التحريف يرادف في معناه معنى الت�سحيف الوا�س��ع, 

وهو التغيير في النقط والحروف.

الخط��اأ: التغيي��ر ف��ي الكلم��ة اأو الجمل��ة ال��ذي ياأتي مخالف��ًا لقواعد الإم��الء اأو قواعد   -

ال�سرف اأو قواعد النحو اأو ال�سوابط المعجمية, وما اإلى ذلك.

ج. كيفية تحديد نوع الزيغ في الن�س

اإنَّ معرفة وتحديد كل من الت�سحيف اأو التحريف اأو الخطاأ يتطّلب الآتي:

قراءة الن�س عّدة مرات بتاأنٍّ وانتباه وتركيز.  -

معرفة لغة الموؤّلف واأ�سلوبه من خالل الن�ّس.  -

مراجعة كتب الموؤّلف الأخرى, اإن وجدت وكانت ت�سارك الن�ّس في ماّدته كاّلً اأو بع�سًا.  -

مراجع��ة ن���سّ الموؤّلف��ات الأخ��رى لغير موؤّلف المخط��وط التي ت�س��ارك المخطوط في   -

مو�سوعه.

وعن��د تعيي��ن موا�س��ع الت�سحيف والتحري��ف والخطاأ, يق��وم المحّق��ق باإ�سالحها وفق 

الطريقة التي اعتمدها.

د. طريقة تقويم الن�ّس

يمكن للباحث اأن يعتمد في كتابة الت�سويبات طريقتين, هما:

الطريق��ة الأول��ى: تتمّث��ل باإبق��اء الكلمة في الن���سّ على ما هي عليه م��ن ت�سحيف اأو   -

تحري��ف اأو خط��اأ, وترق��م ويذكر الت�سويب في الهام���س. وت�س��تعمل ه��ذه الطريقة في 

المخطوطة المن�سوخة بخّط الموؤّلف, وكذلك المقروءة عليه.

الطريق��ة الثاني��ة: ه��ي اأن ت�سّح��ح الكلم��ة في الن�ّس )مت��ن الكتاب( وترق��م, وتذكر في   -
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الهام�س على هيئتها من الت�سحيف اأو التحريف اأو الخطاأ. وت�ستعمل هذه الطريقة في غير 

ل الطريقة  ن�س��خة الموؤّلف المخطوطة بيده اأو المقروءة عليه. ورّبما رف�سها بع�سهم وف�سّ

الأولى بحّجة احترام الأ�سل, وعدم التدّخل في ما هو من حّق الموؤّلف ل المحّقق.

وم��ن الأف�سل اأن ي�س��ار ف��ي كلتا الطريقتين اإلى نوعية التغيير الح��ادث للكلمة ت�سحيفًا اأو 

تحريفًا اأو خطاأ.

الت ي تاقيق ا لحدتا ي ثفحّية  كعِّ
بع��د قي��ام الباحث بخط��وات تنفيذ تحقيق المخطوط, ل بدَّ اأن ي�س��تكمل عمل��ه بعدة اأمور 

ه��ي:  التخري��ج اأو اإرجاع الن�سو���س المنقولة اإلى م�سادرها, والتعلي��ق على ن�ّس المخطوط, 

والتنقي��ط والت�س��كيل والترقي��م, والتهمي���س, واإلغ��اء الت�سحي��ف, وو�س��ع الفهر���س ف��ي نهاية 

البحث, وهذه المراحل هي: 

إ غحء ي تصهيح ي تهديق 
ينتفحء 

ي عخطّطة

ي هفلسة ي تل؛يم ي تخليج

الت   كعو
ي تاقيق 

ي تثقيط 
اي تشكيل 

ي تفعيش 

1. التخريج:
التخريج عبارة عن اإرجاع الن�سو�س المنقولة اإلى م�سادرها التي ا�ستقاها الموؤّلف منها. 

وهو ماأخوذ من تخريج الحديث الذي يعني ذكر اإ�سناده اإلى م�سدره... على �سبيل التو�ّسع 

ة في مجال تحقيق التراث, حتى اأ�سبح ي�س��مل اإرجاع كّل  في ال�س��تعمال ال�سطالحي, وخا�سّ

ن�ّس ,حديثًا كان اأو غير حديث, اإلى م�سدره الذي نقل عنه اأو اأخذ منه.

وذلك اأّن القدماء عادة ل يذكرون في تدوين موؤّلفاتهم وكتابة اأبحاثهم الم�سادر والمراجع 
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التي ينقلون عنها الن�سو�س التي ي�ست�سهدون بها اأو ي�ستخدمونها ب�سكٍل ما في ماّدة كتبهم.

 �سرورة منهجية يفر�سها واجب ا�س��تكمال 
(1(

وم��ن هن��ا ياأتي التخريج للن�سو���س المنقولة

البحث اأو ماّدة الكتاب.

2. التعليق:
التعلي��ق لغ��ًة من علَّق, وعّلق على كالم غيره, اأي يتعّقب��ه بنقد اأو بيان اأو تكميل اأو ت�سحيح 

.
(2(

اأو ا�ستنباط

و«تعليقة: ما يدون اأو يعّلق على حا�س��ية الكتاب من �س��رح اأو اإ�سافة اأو ا�س��تدراك اأو فائدة. 

.
(3(

بمعناها: تهمي�سة, حا�سية«

وفي �سوء ما تقدم, فالتعليقة ترادف ما كان يعرف قديمًا بالحا�سية.

واأه��ّم م��ا يعّل��ق عليه ه��و اأمثال: الكلم��ات اللغوي��ة الغريب��ة, اأو الم�سطلح��ات العلمية غير 

��ة المغم��ورة اأو الم�س��تبهة, اأو الموا�س��ع الغام�س��ة, واإ�س��ارات  الم�س��هورة, اأو الأع��الم, وخا�سّ

الموؤّلف التاريخية والأدبية والدينية وغيرها, اإذا كانت غير م�سهورة.

ومن التعليق اأي�سًا اإكمال ما ينبغي اإكماله من عبارات الكتاب, والإ�سارة اإلى الموا�سع التي 

يحيل اإليها الموؤّلف في كتابه.

وينبغ��ي اأن ل يطي��ل ف��ي التعليق, واإّنما يوؤتي ب��ه في حدود ال�سرورة والفتق��ار اإليه, وذلك 

لئاّل يخرج اإلى ال�سرح.

3. التنقيط والتشكيل:

اأ. التنقيط:

ل ب��ّد للباح��ث النتباه اإلى تنقيط الحروف المعجمة؛ ذل��ك اأنَّ بع�س الموؤّلفين القدامى ل 

يعتنون كفايًة بتنقيطها, والمق�سود من التنقيط و�سع النقاط على الحروف.

)1)  الن�سو���س المنقول��ة تت�سّم��ن الآي��ات القراآني��ة, والق��راءات القراآني��ة, الأحاديث النبوي��ة, الأقوال الماأث��ورة, الخطب 
والو�سايا, والأمثال, والأ�سعار والأرجاز, والآراء والأقوال.

)2)  مجمع اللغة العربية بالقاهرة, المعجم الو�سيط, ماّدة: علق.
المعجم الأدبي, �س 73.  (3(
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ب. الت�سكيل:

كما ينبغي الهتمام بت�س��كيل الن�ّس؛ اأي و�سع ال�س��كلة )الحركة( في مو�سعها من الحرف 

��ة في الآي��ات القراآني��ة الكريم��ة, والكلم��ات الغريب��ة, والأعالم  وف��ق قواع��د العربي��ة, وخا�سّ

الم�ستبهة من اأ�سماء الأنا�سي والمواقع الجغرافية.

اأو في الموا�سع التي يوؤّدي فيها ترك الت�سكيل اإلى اإغالق المعنى اأو قلبه اإلى معنى اآخر.

وهناك موا�سع في الن�ّس تتطّلب ا�س��تعمال عالمة المّد ) اآ ( اأو ا�س��تعمال عالمة الإدغام ) ّ ( 

ة اإذا كان تركها يوقع في اللب�س وا�ستغالق المعنى. المعروفة بال�سّدة, خا�سّ

4. الترقيم:
ويعني بالترقيم ا�ستخدام عالمات الترقيم في الكتابة؛ ذلك لأّن الترقيم ي�ساعد القارىء في تي�سير 

فهم مقا�سد الكتاب ومعانيه, ولأّن اإهماله قد يوؤّدي اإلى �سيء من ال�سعوبة في فهم م�سامين الكتاب.

ولو�سع اأرقام �سفحات الكتاب يتبع الباحث اإحدى الطرق الآتية:

و�سع الرقم في اأعلى ال�سفحة و�سطًا. اأ. 

و�سع الرقم في اأ�سفل ال�سفحة و�سطًا. ب. 

و�سع الرقم في اأعلى ال�سفحة يمينًا وفي ال�سفحة المقابلة �سماًل. ج. 

و�سع الرقم في اأ�سفل ال�سفحة يمينًا وفي ال�سفحة المقابلة �سماًل. د. 

وفي حالة اّتباع طريقة الترقيم الأعلى تترك �سفحة العنوان العام بال ترقيم.

وفي ترقيم )مقّدمة المحّقق( تتبع اإحدى الطرق الآتية:  -

توّحد مع بقّية �سفحات الكتاب في الترقيم. اأ. 

ها, وباّتباع اإحدى الطرق المذكورة في اأعاله. ترّقم باأرقام تخ�سّ ب. 

ترّقم بالحروف الأبجدية فوقًا اأو تحتًا. ج. 

5. إلغاء التصفيح:
م��ن ع��ادة الأقدمين اأن ل يرّقم��وا ال�سفحات, في�س��تعي�سون عن الأرقام ب��� )الت�سفيح(, 

والمق�س��ود م��ن الت�سفي��ح هو اأن يثب��ت الكاتب في بدء ال�سفح��ة التالية الكلم��ة الأخيرة من 

. وهكذا, وبهذا الت�سفيح تت�سل�س��ل �سفحات الكتاب, فعلى المحّقق اأن 
(1(

ال�سفحة التي قبلها«

يتنبه لذلك وي�ستعي�س عن الت�سفيح بالأرقام, وي�سير في مقّدمته اإلى ذلك.

)1)  خزائن الكتب العربية لداغر 36.
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6. التهميش:
التهمي���س: م�س��در الفعل )هّم���س( - بالت�س��ديد - وهّم���س الكت��اب: عّلق على هام�س��ه... 

.
(1(

والهام�س: هو حا�سية الكتاب

وه��ي تعن��ي عمل هوام���س للكت��اب, باأن ي�س��ع المحّقق رقم��ًا اأو اأّي رمز اآخر اأم��ام ما يريد 

تخريجه اأو التعليق عليه من كالم الموؤّلف, وي�سع ماّدة التخريج اأو التعليق في الهام�س.

7. التكشيف أو الفهرسة:
هو عمل الك�س��افات والفهار���س, والك�ّس��اف ه��و قائمة اأبجدية تظهر ع��ادة في اآخر الكتاب 

ه, واأمام  المطبوع, وبها اأ�سماء الأ�سخا�س اأو اأماكن اأو مو�سوعات اأو غير ذلك مّما ورد في ن�سّ

.
(2(

كّل رقم ال�سفحة التي ورد بها

.
(3(

والفهر�س هو الكتاب الذي ُتجمع فيه الكتب. معّرب )فهر�ست(

المرحلة النهائية لتحقيق المخطوط: )بعد التحقيق(

يختتم الباحث عمله التحقيقي بكتابة المقّدمة وتدوين الم�سادر والمراجع التي اعتمدها, 

ويمكنه اأن ي�سع م�ستدركًا لما قد فاته اأثناء البحث والتحقيق, اإن دعته الحاجة لمثل ذلك: 

3. يالستلريك 

2. ي عصحدر اي عليجع 

ق 
و

1.  قلو ة ي عاق

)1)  مجمع اللغة العربية بالقاهرة, المعجم الو�سيط, باب الهاء, �س 994.
معجم الم�سطلحات العربية في اللغة والأدب, �س 170.  (2(

الفيروز اآبادي, القامو�س المحيط, ل.ن, ل.مط, ل.ط, ل.ت, ف�سل الفاء, باب ال�سين.  (3(
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ق
و

 قلو ة ي عاق
وه��ي اآخر ما يكتبه المحّقق ليتيح لنف�س��ه الزمن الكافي ف��ي تدوين جميع المعلومات التي 

ينبغي اأن تدّون فيها.

والمقّدمة لغًة هي الأول من كّل �س��يء, ومن هنا قالوا: مقّدمة الجي���س الطائفة التي ت�س��ير 

اأمامه, ومنها اأخذت مقّدمة الكتاب, وكان مو�سعها في اأّوله.

.
(1(

وعّرفت باأنها ف�سل يعقد في اأول الكتاب ويمّهد لم�سمونه«

والنق��اط التي ينبغي اأن ت�س��تمل عليها مقّدم��ة المحّقق للمخطوط الذي انتهى من تحقيقه 

واأعّده للن�سر, فهي:

تعريف عاّم بمو�سوع الكتاب. اأ. 

مقارن��ة الكت��اب بم��ا قبل��ه وم��ا بع��ده م��ن موؤّلف��ات مماثلة ل��ه لإب��راز اأهّميت��ه العلمية  ب. 

والمنهجية.

تعريف بالموؤّلف تعريفًا وافيًا مع ذكر م�سادر ترجمته. ج. 

بيان م�سامين الكتاب. د. 

و�سف الن�س��خة اأو الن�س��خ المخطوطة المعتمدة ) اأماكن حفظها, مقا���س �سفحاتها,  ه�. 

ع��دد اأ�س��طر ال�سفح��ة, عدد كلمات ال�س��طر, ع��دد �سفح��ات الكت��اب اأو اأوراقه, نوع 

الخّط, نوع الحبر ولونه, نوع الورق, ا�س��م النا�س��خ, التعريف بالنا�س��خ, تاريخ الن�سخ, 

القراءات وال�سماعات والتمّلكات, وما اإليها...(

و�سف النق�س والتغّيرات في الن�سخة اأو الن�سخ. و. 

و�سف الزيادة والإ�سافات في الن�سخة اأو الن�سخ. ز. 

و�سف الختالفات بين الن�سخ. ح. 

ذكر اأ�سياء اأخرى تتعّلق بالن�سخة اأو الن�سخ وقف عليها المحّقق. ط. 

بيان طريقة التقويم التي انتهجها المحّقق. ي. 

ذكر ال�سعوبات التي مّر بها المحّقق اأو مّرت به. ك. 

)1)  المعجم الأدبي: كملة )مقدمة(.
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ذكر اأمور اأخرى يرى المحّقق من الم�ستح�سن اأن تذكر هنا. ل. 

وينبغي للمحّقق اأن ُي�سحب المقّدمة - في اأثنائها اأو بعدها - ب�سور لل�سفحة الأولى  م. 

والأخي��رة م��ن كّل ن�س��خة من الن�س��خ الت��ي اعتمدها ف��ي التحقيق, وف��ي الغالب يكتب 

تحتها: �سورة ال�سفحة )...( من الن�سخة )...(.

ي عصحدر اي عليجع
نظ��رًا لأهّمي��ة تدوي��ن اأ�س��ماء الكت��ب الت��ي ا�س��تقى منه��ا المحّق��ق م��اّدة تحقيق��ه وتعليقه 

ومقّدمته, ل بّد له من عمل فهر�س اأو ثبت لها يلحق بالكتاب... وذلك لم�ساعدة الباحثين في 

معرفة م�سادر البحث ومراجعه.

يالستلريك
ال�ستدراك هو المجال الذي ي�سيفه المحّقق ملحقًا بالكتاب لي�ستدرك به ما قد فاته مّما 

يرتب��ط بالمخط��وط اأو بعمله فيه, وكان ينبغ��ي عليه اأن يتداركه في مو�سعه من الكتاب, ولكن 

انتهاء الكتاب من الطبع حال بينه وبين ذلك, ومّما يذكر في الم�ستدرك:

ت�سويبات الأخطاء. اأ. 

�سور �سفحات المخطوط الأولى والأخيرة التي ت�ساف للمخطوط لتاأكيد توثيقه. ب. 

تدارك �سطر اأو اأ�سطر �سقط اأثناء الطبع. ج. 

��ة  الفروق��ات الواقع��ة بي��ن ن�س��خة جدي��دة ل��م ُيعث��ر عليه��ا �س��ابقًا والن�س��خة المحققَّ د. 

للمخطوط.
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