
 البحث العمميمنيج 

 قيمة البحث العممي:

ما دام اإلنسان يؤدي رسالة الخالفة عمى األرض التي أرادىا لو اهلل يسعى حثيثًا لكشف 
 المخبوء من قوانين الكون، وأسرار الحياة؛ طمًبا لمعمم والمعرفة.

يسعى وقد أكد اإلسالم أن طمب العمم من أشرف المقاصد، وأسمى الغايات التي ينبغي أن 
َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَمُموَن إلييا اإلنسان، وبخاصة اإلنسان المسمم، يقول اهلل تبارك وتعالى: }

 ،{ َيْرَفِع المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْمَم َدَرَجات  {  ويقول جل شأنو: }َوالَِّذيَن ال َيْعَمُمونَ 
من سمك طريًقا يمتمس فيو عمًما سيل اهلل لو طريًقا ى اهلل عميو وسمم: "يقول النبي صم وكذلك

 ".طمب العمم فريضة عمى كل مسممقال عميو الصالة والسالم: "و " إلى الجنة

إن البحث العممي، والسعي وراء اكتساب المعارف من أعظم الوسائل لمرقي الفكري 
نحيما اهلل لإلنسان من بين مخموقاتو، وألجل أن والمادي، كما أنو المؤكد لمكرامة والفضل المذين م

يتحقق ىذا اليدف سخر اهلل لإلنسان كل ما في الوجود، يسعى في مناكب األرض، ويسبح في 
َر أجواز الفضاء، ويغوص في أعماق البحار، وقد صدق رب العالمين إذ قال وقولو الحق: } َوَسخَّ

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْمَناُىْم : }تعالى  قالو {  ْرِض َجِميًعا ِمْنوُ َلُكْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَ 
ْمَناُىْم َعَمى َكِثير  ِممَّْن َخَمْقَنا َتْفِضيًل   {.ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُىْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ

و مداركو، وتتعاظم خبراتو، فإذا ظن وما دام اإلنسان يسعى وراء المعارف يتسع أفقو، وتنم
اإلنسان أنو قد وصل إلى درجة كافية من العمم والبحث، فمن ىنا يبدأ مرحمة جديدة يتورط فييا 

 في ظممات الجيالة.

وقد صحت الحكمة القديمة التي تقول: إن المرء ليعمم ما دام يطمب العمم، فإذا ظن أنو قد 
 عمم فقد جيل.



 تعريف البحث:

عرض الباحثون تعريفات شتى لمبحث العممي، وىم في كل تعريف يصدر الواحد منيم عن 
منظور خاص، وتصور شخصي يصعب معو الشمول، كما نرى بعضيم حدد معنى البحث عمى 

 أساس ميدانو، 

بحثت عن الشيء ابحث بحثا، اذا كشفت عنو ، وبعضيم قال : البحث  البحث في المغة :
 ون ذلك اال باليد .ىو التفتيش ، وال يك

توجد تعريفات كثير ة حسب العمم والتخصص الي يتناولو الباحث  واما في االصطلح :
ولكن نستطيع القول بان البحث : ) ىو عممية فكرية تقوم عمى بذل الشخص جيدا في جمع 
المعمومات باستقصاء لمكشف عن حقيقة من الحقائق ، وترتب وفق منيج عممي ، ولغة سيمة ، 

 ودة الفكرة واصالتيا ، وظيور شخصية الباحث مع وجود الدليل والحجة ( . وج

 صور البحث ومجاالتو:

وذلك بأن يتناول الباحث عدًدا من المقدمات، والدراسات، والقضايا يضم  الوصول إلى مجيول: - أ
ثبات مثال ذلك: ، وبعضيا إلى بعض في إطار فكري متناسق ليصل إلى أمر مجيول يريد كشفو وا 

أو كتابة بحث عن: المصالح المرسمة ، نظرة اإلسالم إلى شركات التأمين كتابة بحث عن:
 ، او غير ذلك من الموضوعات .يفيا في معالجة القضايا المستجدةوتوظ

وقد تكون ىناك مسائل عممية متفرقة في بطون الكتب، موزعة في مصادر  جمع متفرق: - ب
احث إلى تصور شامل لما تفرق في صورة قضية التراث، وتحتاج إلى بحث واستقراء ليصل الب

ن لم يأت بجديد لكنو جيد مفيد مثمر،  واحدة متكاممة األطراف والعناصر، وىذا لون من البحث وا 
 . ن تخطو عمى أساسو خطوات واسعةييسر لألجيال التالية أ

قد تعالج بعض القضايا في عصور سابقة معالجة ال تستوفي عناصر  إكمال ناقص: -جـ
الموضوع نظًرا ألن المراجع، وأدوات البحث لم تكن متوافرة حينذاك، فيأتي باحث معاصر 



فيعيد  يكتشف عناصر أخرى يكتمل بيا الموضوع، وتتوافر لو أدوات لم تكن متاحة من قبل،
وليعرض وجية نظر جديدة؛ مما يعود باإلثراء عمى دراسة الموضوع ليستوفي ما كان ناقًصا، 

 البحث العممي.

قد يكون ىذا األمر في مجال البحث ليس بذي شأن كبير، لكنو عمى كل  تفصيل مجمل: -د
حال جيد مفيد ونافع، ويدفع صاحبو إلى الغوص في بطون الكتب الستخراج المسائل التي 

ثيرة ليذا المون من البحث، وأقرب شاىد لذلك وفي تراثنا شواىد ك يفصل بيا ما أجممو غيره.
وأحيانا  عن الشروح. -كما نعمم-والمتون وىي تضم رءوس المسائل، ال تغني  المتون والشروح.

وأعظم متن في تراثنا حظي بكثرة الشروح  يقوم بالشرح صاحب المتن، وأحيانا يقوم بذلك غيره.
 ىو ألفية ابن مالك في النحو.

وىناك ألوان من البحوث تعمد إلى المطوالت، فتستبعد منيا ما عسى أن  تيذيب المطول: -ىـ
 يكون من حشو وفضول، ومعارف يمكن أن يستغنى عنيا في تعميم المبتدئين، وتسمى بالتيذيب.
 وىو لون من البحث شائع في تراثنا، مثل: تيذيب األغاني، وتيذيب السعد، وتيذيب التوضيح.

في أي عمم من العموم، بحيث يدرس  بالدراسة أحد أعلم العمماءوىناك بحوث تتناول  -و
الباحث حياتو، وبيئتو، وثقافتو، وشيوخو، وتالميذه، ونتاجو العممي، وما لو من إضافات فيو، 

 ومنزلتو بين نظرائو من أعالم عصره.

براز وأىمية ىذا البحث أن الباحث المتوفر عمى ذلك تتاح لو فرصة تتبع نتاج ىذا العالم و  ا 
ما خفي منو، وكما يمكنو أن يستخرج من كتبو اآلراء الجديدة والمفيدة التي تكون عامال في 
تطوير ىذا العمم الذي برز فيو.وىذا المون الشائع في عصرنا الحاضر؛ ألنو ميسور لمباحثين من 

 أجل الحصول عمى درجتي الماجستير والدكتوراه.

الباحثون في عصرنا الحاضر، ولعميم وجدوه  وىذا مجال اتجو إليو تحقيق النصوص: -ز
ميسوًرا كسابقو، إذ ال يكمف الواحد منيم سوى البحث عن مخطوط لم ينشر، أو نشر غير محقق 



، وتحقيق النصوص بالدرجة األولى خبرة وفطنة أكثر وم بتحقيقو، وضبط نصوصو وتحريرىافيق
قيمتو إذا اقترن بو دراسة جادة  وألجل ىذا، فإن البحث في تحقيق النصوص تعظم منو معارف.

 لمؤلف المخطوط، تكشف عن جيده العممي وآرائو التي تفرد بيا.

 عدة الباحث وخمقو العممي:

ال بد لمن يمج ميدان البحث العممي أن يتوافر فيو عدد من الخصائص والسموكيات، حتى 
 لييا الجديد والمفيد:يخرج بحثو عمى الصورة المرجوة التي تثري المعرفة اإلنسانية، وتضيف إ

، وسعة المعرفة، والخبرة الواسعة بالميدان الذي يبحث فيو حتى يمكنو استخراج ما غزارة العمم -1
وأن يقرأ كل ما يتصل ببحثو من  ىو محتاج إليو من بطون المراجع، والموسوعات العممية.

متأنية حتى ال يقع وأن يحس فيم ما يقرأ، ويدرسو دراسة فاحصة  مؤلفات، قديميا وحديثيا.
 في الخطأ أو الوىم.

قضية مسممة ال تقبل المراجعة ميما كانت شخصية أال يأخذ ما يقرأ مما انتيى إليو غيره   -2
 ىذا الباحث، وليضع في اعتباره ىذه الحقيقة: يعرف الرجال بالحق، وال يعرف الحق بالرجال.

لموضوع الذي يبحث فيو ومعنى ىذا أن يكون جيد الباحث منصبًّا عمى ا الموضوعية، -3
وال بد من اتزان األسموب، فال يكون إنشائيا  النظر عمن بحثوا في ىذا الموضوع،بصرف 

بل ال بد من األناة والروية  مفعما بالمشاعر، متأثرا بالعواطف، يثير الشعور، وال يقنع العقول.
 والتعقل والحيدة التامة.

رض اآلراء ومناقشتيا، والبعد عن التحامل، وتعني البعد عن اليوى والتعصب في ع النزاىة، -4
 فيعرض رأي الغير وفكره كما يعرض آراءه الشخصية.

وتتطمب من الباحث الدقة في النقل، وعدم التسامح في لفظ أو عبارة، أو  المانة العممية، -5
حرف واحد مما ينقل، وذلك إذا كان األمر في مجال االستشياد بنص معين، أما إذا كان 
المراد مجرد عرض رأي أو فكر عمم من األعالم فال يمزم النقل النصي، ويشير فقط إلى 

 رأي.المصدر الذي عرف منو الباحث ىذا ال



فميس من حق الباحث أن ييون من رأي غيره، ولكن لو أن ينقده  احترام رأي اآلخرين، -6
 بالدليل والبرىان في غير تجريح، وال اتيام.

 بذكر المصادر وافية البيانات. االىتمام بتوثيق النقل، -7

 مراحل البحث:

ما يريد من البحث العممي يحتاج إلى مراحل محددة ال بد أن يمر بيا الباحث ليصل إلى 
بحثو، وأن يحصل نتائج صحيحة تسيم في بناء معارف صحيحة. وسنتناول بالترتيب المنطقي 

 ىذه المراحل.

 اختيار الموضوع: -1

ىذه في تقديري أىم مراحل البحث، وأكثرىا جيًدا ومشقة؛ إذ يكون الباحث الذي ىو بصدد 
تي طرحت في الميدان الذي يبحث االختيار أمام بحر لجي من المعارف والمؤلفات واألفكار ال

فيو، وال سيما أن تراث أمتنا في كل المعارف عظيم الثراء، وىذا يضاعف من الصعوبة التي 
 يجدىا الباحث.

والباحث الجاد الصادق يحس بمسئولية أعظم؛ ألنو ال يريد كتابة أي بحث يوصمو لمدرجة 
 لو معاصروه، والباحثون من بعده.التي يريدىا، ولكنو يريد بحثًا يحقق فيو نتائج يذكرىا 

واختيار الموضوع يدل داللة واضحة عمى عقل صاحبو، وعممو، وخبرتو بتراث قومو، فيو 
وىناك عوامل عدة  حصيمة جيد ومثابرة، واطالع واسع، وخبرة باحتياجات الفن الذي يبحث فيو.

 ومن ذلك: تسيم في نجاح الموضوع، وتدل عمى مدى التوفيق في اختياره.

 الصياغة الدقيقة لعنوان الموضوع أو ترجمتو. .1
 حجم الدراسة فيو كمًّا وكيًفا. .2
 طرافتو وجدتو. .3



 صمتو بالمطالب الحيوية لممجتمع الذي ينتظر أن تسيم المعرفة في رقيو عقميا وماديا. .4
أن يعالج ذلك بميارة، و و مراجع الموضوع ومدى توافرىا،  صمتو بميول الطالب ومعارفو. .5

 الخطة الولية لمموضوع: وحسن تصرف.

عندما يوفق الباحث في اختيار بحثو عميو أن يرسم خطة أولية لمعالجة ىذا الموضوع، 
والخطة األولية تعني التصور العاجل والسريع لمموضوع الذي ينقدح في ذىن الباحث أول األمر، 

مى طريق بحثو، ويرفد ىذه الخطة حصيمة المعارف واالطالعات التي اكتسبيا، والتي ىي زاده ع
 وال يعقل أن يبدأ باحث معالجة موضوع معين وىو خالي الذىن تماًما عن كل معرفة تتصل بو.

 المصادر والمراجع:

 : ىل ىناك فرق بين المصدر والمرجع بادئ األمر نقول:

بعض العمماء ال يفرق بينيما ويعدىما مترادفين، فسواء أكان الكتاب مصدًرا متوفًرا عمى 
 ىذه المعرفة بعينيا أم يرجع إليو في اكتساب شيء منيا.وأكثر العمماء يفرق بينيما.

كتاب يعالج موضوًعا بعينو، يتوفر عميو، ويعالجو معالجة شاممة تستقصي جميع  فالمصدر:
 درس، بحيث ال يستغني عنو باحث في ىذا الموضوع أو دارس.جوانبو في تعمق و 

الكتاب الذي يستقى من غيره، فيتناول موضوًعا أو جانًبا من موضوع يذكر ما فيو من  والمرجع:
والمغني  الجامع الصحيح لمبخاري، وصحيح مسمم في الحديث. فمن المصادر:  مسائل وقضايا.

 من ىذه المصادر فيو مرجع. وما أخذ البن قدامة في الفقو الحنبمي.

كذلك نراه  وكما أن نجاح الباحث متوقف عمى الحصول عمى أكبر قدر من مصادره.
 متوقًفا عمى القدرة عمى االستفادة من المراجع.

 فعمى الطالب مراجعة ما يأتي: أما الساس الول،

 فيارس المكتبات الخاصة والعامة. -1



 لذي يبحث فيو.الموسوعات العممية المتخصصة في العمم ا -2
فيارس المصادر والمراجع التي ليا صمة ما ببحثو، عمو يجد بعض المسائل المساعدة في  -3

 البحث، وكذلك الرسائل الجامعية التي كتبت في ىذه المادة.
 المجالت العممية المعتد بيا. -4
 .قوائم دور النشر والمكتبات؛ لمتابعة كل جديد في فنو، وما صدر من المخطوطات فيو -5
الرجوع إلى الشخصيات العممية المبرزة في ىذا المجال يستفيد من خبرتيم وييتدي   -6

 بإرشاداتيم التي ىي حصيمة سنين في ميدان البحث والدرس.
 

 وذلك يتطمب ما يأتي: فيدور حول أسموب التعامل مع المراجع. وأما الساس الثاني،
عمى التطور التاريخي لمعمم الذي يبحث يجدر بالباحث أن يرتب مراجعو ترتيًبا زمنيًّا؛ ليقف  .1

فيو، لما يترتب عمى ىذا من وقوف الباحث عمى أمور ىامة في بحثو، كما يكشف لو عن 
تأثير اختالف البيئة الزمنية في بعض المعارف، ويتيح لو فرصة المقارنة بين المتقدم 

 والمتأخر.
يوثق نقاًل من مرجع متأخر، مع أن يبدأ التوثيق بالمراجع المتقدمة تاريخيًّا، وال ينبغي أن  .2

 وال يعتمد عمى توثيق غيره، بل يأخذ من حيث أخذ. ىذه المعمومة من مرجع متقدم.
عندما يمسك الباحث بالمرجع يكفيو أن يقرأ فيرس الموضوعات فيو إن كان مفيرًسا، ليقف  .3

قراءة عمى الموضوعات التي ليا صمة ببحثو، فإذا كان غير مفيرس كان ال مفر لو من 
المرجع قراءة سريعة حتى إذا وقع عمى مسألة ليا صمة ببحثو قرأىا بأناة، واستخرجيا في 

نة الطبع، والناشر، البطاقة المعدة لذلك، ذاكرا الجزء والصفحة، واسم الكتاب والمؤلف، وس
 . ومكان النشر

ما ينقمو بنصو من المرجع يوضع بين عالمتي تنصيص، ويذكر في أسفل الصفحة  .4
عارف الستة المتصمة بالمرجع والتي أشرنا إلييا، أما إذا نقل الباحث ممخًصا لفكرة وجدت الم

في المصدر أو المرجع، ال يضع ىذا الممخص بين عالمتي تنصيص، وعميو أن يشير في 
 . كذا، جزء كذا، صفحة كذا ... إلخ أسفل الصفحة إلى المرجع قائاًل: انظر كتاب

بعض عبارات ال يعنى الباحث نقميا؛ ألنيا بعيدة الصمة عن إذا اعترض النص المنقول   .5
 بحثو، فال حرج عميو أن يضع مكانيا عدة نقاط عمى ىذا النحو " ... ".



بعد التعامل مع المصادر والمراجع بالصورة التي ذكرناىا، يستخرج ما  جمع المادة العممية: .6
 يحتاج إليو من مادة عممية متبًعا إحدى طريقتين:

فيسجل عمى كل بطاقة النص الذي ينقمو ذاكًرا في أسفميا المعمومات  لبطاقات:طريقة ا -1
ذا كان ما يريد نقمو يستغرق أكثر من بطاقة والمرجع في متناول  الكاممة عن المرجع، وا 
الباحث يكفي أن يثبت في البطاقة ممخًصا لما يريد نقمو، ثم يذكر في أسفميا الصفحات 

وال بأس أن يكتب النقل . الحجم المناسب لمبطاقة غالًبا التي تحتوي القضية كاممة، و 
في عدة بطاقات إذا كان المرجع غير ميسور، عمى أن يضم ىذه البطاقات بعضيا 

 البعض بمشبك أو نحوه.
بأن يكتب ما يستخرجو من مادة عممية في أوراق كبيرة يضميا ممف  طريقة الممف:  -2

 لو جمعيا.معين أو ممفات حسب حجم المادة التي تسنى 
 

  الدراسة والتصنيف:
فإذا فرغ من جمع المادة عمى إحدى الصورتين السابقتين يبدأ في دراسة ما جمعو دراسة 

فيعد الباحث صناديق عمى عدد فصول  دقيقة واعية، يخمص منيا إلى عممية التصنيف.
 الكتاب.

األول  الباب -مثاًل -وفي كل صندوق يضع بطاقات الفصل الخاصة بو، ويكتب عميو 
أو يعد ممفات عمى عدد فصول البحث، يضع في كل ممف األوراق التي جمعت فييا  -مثاًل -

 مادتو.

خراجو:  مرحمة كتابة البحث وا 

ىذه المرحمة تأتي بعد أن تتم دراسة الموضوع من خالل المصادر والمراجع، وتكتمل 
  صورتو في ذىن الباحث، ثم يبدأ في كتابة بحثو.

حث موضوعو بعبارتو وأسموبو، طبًقا لما ىو ماثل في ذىنو، ويعالج وحينذاك يصوغ البا
قضاياه من خالل تصوره حتى تبدو شخصيتو فيما يكتب، ولو أن يعرض أفكار غيره بعبارتو، 



وال يذكر كالم غيره بنصو إال إذا كان المقام  -كما أسمفنا-ويشير إلى المرجع بقولو: انظر كذا 
 ، أو أنو يريد مناقشة ىذا النص بحرفو.يفرض ذلك، ويحتمو االستشياد

وال بد أن يتسم في كتابتو بالدقة واألناة والتواضع والبعد عن اإلعجاب بالرأي أو اإلمعان 
وأنسب األساليب لمكتابة العممية أسموب المساواة، وىو عند البمغاء: أن تكون  في تسفيو اآلخرين.

 األلفاظ عمى قدر المعاني.

ومن آفات الكتابة في  اغة القوانين، والقواعد العامة، والتعريفات.ويحسن اإليجاز في صي
 -أعني: تكرار المعمومة في أكثر من موطن-البحوث اإلطناب في غير مناسبة، والتكرار 

 واإلحالة تغنيو عن ذلك.

ويراعى ترتيب األفكار وترابطيا، وأن تكون أحكامو مبنية عمى مقدمات صحيحة توصل 
ذا كان ل إلييا. مباحث رأي في مسألة يخالف بو من سبقوه من األعالم، فال بد أن يقدم البراىين وا 

 الصحيحة التي أقام عمييا رأيو.

ن كانت من مبتكرات العصر الحاضر،  وعمى الباحث أن يمتزم بعالمات الترقيم؛ ألنيا وا 
مى ما يكتب، وينسب ابتكارىا إلى أحمد زكي باشا شيخ العروبة، فإنيا تمقي ظالاًل من الوضوح ع

 وتعين عمى الفيم، وتزيل كثيرا من االلتباس والوىم.

 
 ونشير إلييا ىنا بإيجاز تتميما لمفائدة:

 النقطة، تكتب في نياية فقرة اكتمل بيا معنى. -. 

 النقطتان المتعامدتان، توضع بعد القول، ونحوه. -: 

 الفاصمة، توضع بين المفردات، والجمل المتعاطفة. -، 

 الفاصمة المنقوطة توضع حيث يكون ما بعدىا عمة لما قبميا. -؛ 

 الشرطتان بينيما فراغ، توضع بينيما الجمل المعترضة. - - -



 عالمات التنصيص، توضع بينيا ما نقل عن الغير، وكذا األحاديث النبوية. -" " 

 القوسان، يوضع بينيما العنوان، أو ما نقل من كتاب اهلل تعالى. -)( 

 عالمة االستفيام، توضع حيث يكون االستفيام بأي أداة من أدواتو. -؟ 

ويمكن تكرارىا إذا  عالمة التعجب، توضع بعد كالم يترتب عميو ما يدعو لمدىشة والعجب. -! 
  رأى الباحث أن الموقف يثير قدًرا كبيًرا من العجب.

ذا بدا لمباحث أن يترجم لألعالم فميفعل ذلك بإيجاز، وليقصر ذل  ك عمى غير المشيورين.وا 
فاآليات القرآنية يذكر في اليامش  وتوثيق النقول قضية ىامة يتوقف عمييا صالح البحث وقيمتو.

 رقم السورة واآلية.

والشعر ينسب لقائمو إن عرف لو قائل، وأقوى توثيق  واألحاديث النبوية ال بد من تخريجيا.
ن لم يت. لمشعر أن يذكر موضعو من ديوان الشاعر يسر ىذا فيذكر مكانو في أي كتاب من وا 

 كتب التراث المعتد بيا.

وفي نسبة أقوال العمماء، أقوى توثيق ليا أن تذكر مكان ىذا النقل في كتاب من كتب ىذا 
العالم الذي نقمت عنو، أو من كتاب عالم آخر قريب العيد منو، أو مكان ىذا الرأي في كتاب 

ن كان بعيًدا في ال  زمن عن صاحب ىذا الرأي.عالم يعتد بو، وا 

 ومن ىنا تبدو لنا وظيفة اليوامش؛ إذ تخصص فيما يأتي:

 توضيح كممة أو عبارة غامضة يقتضي البحث توضيحيا. - أ
 نسبة الشعر لقائمو والترجمة لو. - ب
 نسبة النقول إلى مصادرىا. - ت
 الترجمة لألعالم. - ث
 تخريج األحاديث. - ج
 تخريج اآليات القرآنية. - ح
 أو الحق. اإلحالة إلى موضوع سابق، - خ



بحثو، راجعو مراجعة دقيقة، وقابل النقول بالبطاقات التي تحمل  جزءا منفإذا أكمل الباحث 
ثم  ىذه النقول، وراجع اليوامش وأرقاميا، كما يراجع المعمومات التي يكتبيا عن كل مصدر.

 ، وىكذا حتى يفرغ من البحث.الموضوعات االخرىينتقل إلى 

الباحث أي تصرف في النص المنقول ال بد أن يشير إلى أن وىنا مالحظة ىامة إذا تصرف 
ذلك "بتصرف" بعد ذكر بيانات المرجع المعروفة. وترتيب الفقرات بدًءا وختاًما، يدل عمى فيم 

 الباحث لبحثو، ودرايتو بما يكتب.

   الفيارس:

البحث  عمى طريق تعد الفيارس من لوازم البحث الحديث؛ ذلك ألنيا تؤدي ميمة جميمة القدر
العممي وبناء المعارف اإلنسانية؛ إذ إنيا توفر لمباحثين الذين يستعينون بعمل غيرىم لموصول إلى 
عمل أكبر، أو إضافة لبنة إلى المبنات التي أرساىا سابقون، توفر عمييم وقًتا كبيًرا وجيًدا أكبر، 

 ووقت وجيز.وتيسر لطالب العمم في كل زمان ما يحتاج إليو من بحث غيره بحيد يسير 

واألعالم الكبار في تاريخ أمتنا عرفوا الفيرسة إلى حد ما، ووقفوا بيا عند حدود الموضوعات 
وفي العصر الحديث سار عمماء أوروبا والمستشرقون منيم  والمباحث التي يعالجيا الكتاب.

التي  شوًطا بعيد المدى في مجال فيرسة البحوث؛ تيسيًرا لمعمم عمى طالبو، فتعددت الفيارس
 صنعوىا.

 وكانت ىذه بال ريب واحدة من حسناتيم القميمة.

والفيرسة بيذا المعنى لم تعد مجرد شكل يجمل استيفاؤه، ولكني أقول: إن اإلخالل بيا، أو 
ن كان عظيًما.  عدم استيفائيا يحط من قدر العمل وا 

بعمل فيارس لكتب يقومون  -وحسًنا فعموا-ولقد الحظنا في اآلونة األخيرة أن بعض الباحثين 
التراث الكبيرة، وموسوعاتو التي لم تتح الفرصة لطبعيا طباعة حديثة لتتفتح مغاليقيا أمام 

 الباحث، ويستطيع أن يستخرج الدرر من كنوزىا التي حال بينو وبينيا عدم الفيرسة.

 



 وقد تنوعت مجاالت الفيرسة إمعاًنا في خدمة طالب العمم، فأصبحت تشمل ما يأتي:

وىو يقدم تفصياًل لمموضوعات التي تناوليا البحث خالل الفصول  الموضوعات: فيرس - أ
 واألبواب.

إما مرتبا ترتيًبا ىجائيًّا حسب المؤلفين، كما ىو متبع عند  فيرس المصادر والمراجع: - ب
أو مرتبا ترتيًبا ىجائيًّا حسب عنوان الكتاب عمى أن يبدأ عمى كل حال  عمماء أوروبا وأمريكا.

 الكريم أصدق المراجع بال مدافع.بالقرآن 
 فيرس الشواىد القرآنية.  - ت
 فيرس األحاديث النبوية. - ث
 فيرس الشعر.  - ج
 فيرس األعالم. - ح
 فيرس األماكن والقبائل. - خ
يمكن لمباحث حسب طبيعة بحثو أن يزيد فيارس أخرى، أو يختصر من الفيارس و  - د

 المذكورة.
 

 مقدمة البحث:
وفي الحقيقة أن األولى واألقرب  أول ما يكتب في البحث.قد يتبادر إلى ذىن الباحث أن المقدمة 

 لممنيج الصحيح في البحث أن تكتب بعد الفراغ منو.
وذلك ألن المقدمة يتوفر فييا الباحث عمى اإلشارة الستعداده العممي، ودراساتو التي تؤىمو 

لباحث، التي اعترضت ا لبحث الموضوع، ثم اختيار الموضوع، وأسباب االختيار، والعقبات
  والحديث عن ىذا كمو ال تتضح أبعاده إال بعد الفراغ من البحث.، وكيف ذلميا

 
 الفرق بين المقدمة والتمييد:

ن لم تكن من صمبو، أو ذات عالقة  أما التمييد: فيتناول فيو الباحث أمورا ليا صمة ما ببحثو وا 
 جوىرية بو.

 حديث عن البحث، والباحث بعيد الصمة عن الناحية العممية الموضوعية لمبحث. والمقدمة:



 خاتمة البحث:

أما خاتمة البحث: فيي مخصصة لذكر النتائج التي انتيى إلييا الباحث من بحثو، فيي 
 .الصة عممو وما انتيت إليو تجربتوخ

تمة، فيبدأ الباحث والبحث العممي بمثابة عدة مقدمات متماسكة تنتيي بنتيجة ىي: الخا
وعمى ىذا النحو يكتمل بناء المعارف اإلنسانية، ونراىا  التالي من حيث انتيى الباحث األول.

 ثرية غنية، توفي ما تحتاج إليو حياة البشر عمى األرض.

 .وىنا نخمص إلى المرحمة األخيرة

 الطباعة والتجميد:

الدقيقة، وأن يضع في اعتباره أن وعمى الباحث أن يتابع بحثو في طباعتو بالمراجعة 
الطابع ينقل ما أمامو كما يصوره ذىنو وفكره، فيو يتصرف بطريقة آلية تماًما، وال ينبغي أن 

 تعتمد عمى فطنتو في استدراك سيو وقعت فيو.

وتجميد الرسالة أو البحث أمر  والخط الواضح يوفر عمى الباحث كثيًرا من الجيد والمعاناة.
ظيارىا بالمظير الالئق بيا، والذي يساير الجيد المبذول في إخراجيا.ضروري لمحفاظ ع  مييا، وا 

ة فماذا عمى الباحث إذا حرص عمى سالم وأحياًنا يضر المظير الرديء بالواقع الجيد.
 . الشكل حرصو عمى سالمة المضمون

 


