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 حٌمحمن الر  بسم هللا الر  

 

وعلى آله  ) ملسو هيلع هللا ىلص (أشرؾ الخلك أجمعٌن سٌدنا دمحمالحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على 

  ، وأصحابه المنتجبٌن. الطٌبٌن الّطاهرٌن

 تعد من المواد المهمة جدا لدى الدارسٌن من الطلبة مادة المكتبة ومنهج البحثأّما بعد، فإّن  

 ةوالباحثٌن على عدة مستوٌات لما لها من لٌمة اساسٌة فً تدرٌب طالب العلم وحثه على كٌفٌ

الؽاٌات العلمٌة وتساعده فً الوصول الى  ةالتعرؾ على مصادر المعلومات التً تلبً اهتمامات

 لمد اصبح البحث العلمً هو السمة البارزة للعصر الحدٌث ، بعد ان أتضحت أهمٌته فً، المنشودة

تمدم الدول وتطورها ، كما تؤكدت أهمٌته فً حل المشكبلت االلتصادٌة والصحٌة والتعلٌمٌة 

والسٌاسٌة وؼرها ، ولم ٌعد هنان ادنى شن فً ان البحث العلمً هو الطرٌك األمثل والوحٌد لتمدم 

الشعوب وحل المشكبلت التً تعانً منها البشرٌة، وكان من الطبٌعً ان تولً  الجامعات جل 

هتمامها وتوجه نشاطها الى تدرٌب الطبلب على اتمان أسالٌب البحث العلمً أثناء دراستهم ا

الجامعٌة ، لتمكنهم من اكتساب مهارات بحثٌة تجعلهم لادرٌن على اضافة معارؾ جدٌدة الى 

رصٌد الفكر االنسانً ، ومن هنا تعددت الممررات الدراسٌة لتعلٌم الطبلب التفكٌر العلمً المنظم، 

مناهج البحث العلمً ، اضافة الى ذلن رصد الجوابز لتشجٌع الباحثٌن على نشر ابحاثهم فً و

 ، الى ؼٌر ذلن من البرامج األكادٌمٌة المتعددة.الدورٌات العلمٌة المصنفة عالمٌا 

مرن الطالب على البحث العلمً وٌنطبع على المنهجٌة التً اتسمت ٌمن خبلل هذه المادة سو  

ماء ، وٌطلع على امهات المصادر والمراجع فً العلوم االسبلمٌة وما ٌلحك لفنا العبها ابحاث اسبل

بها ... وٌحسن الطالب االستفادة منها والرجوع الٌها عند الحاجة واالنتفاع بها ،فضبل عن انها 

تشجع المواهب وتكون الشخصٌات العلمٌة من خبلل البحث والعرض والتحلٌل واالستنباط 

وٌسمو بذلن التفكٌر وٌحسن التعبٌر ، لٌنطلك من خبللها  واآلراءتتمازج االفكار ل، والمنالشة 

الطالب من المٌدان النظري الى المٌدان العملً ومن حٌز ممعد الدراسة والمحاضرة الة عالم 

  .التفوق والنجاح الدابم  لهمخدمة لطلبتنا االعزاء متمنٌا ،المعرفة والمعلومات وطرابك البحث 

 وانا أِن الحمد هلل رّب العالمٌنوآخر دع

 

 

 

 مثنى حمٌد شهاب .م             
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 تمهٌد :

الرا باسم ربن الذي خلك . خلك االنسان من علك . الرا وربن االكرم . بسم ميحرلا نمحرلا هللا ))

 1(( لم ٌعلمبالملم . علم االنسان ماالذي علم 

، وتحمله  بالرسالةبٌنات نزلت على سٌدنا دمحم الرسول االمٌن ،تنببه  آٌاتكانت هذه اول 

بتعلٌم هللا عز وجل  آٌاتهامسإولٌتها ، تصدع اول كلماتها بالمراءة وهً مفتاح التعلم ، وتنطك 

التعبٌر عما ٌجول فً م ونمله ، واله ل، وتذكر الملم وسٌلة الكتابة وحفظ الع اٌعلمولعباده ما لم 

الكرٌم  نالمرا آٌاتم ، فً اولى لالخواطر . لمد استرعى هللا سبحانه وتعالى انتباهنا الى اهمٌة الع

 سبحانه وتعالى ، سبٌل التحرر من العبودٌة لؽٌر هللا ، والطرٌك المومٌة الى معرفة هللا ألنه

 ومعرفة شرعه وحسن تطبٌمه والعمل به .

م ، لندرن اهتمام هذا الدٌن الحنٌؾ به ، لاالولى من دستور االسبلم بالع ٌاتاآلوحسبنا ان ننوه 

به ، وما ورد  كوما ٌلحتتناول العلم وفضله وسبله  آٌاتفٌما ورد المران الكرٌم من  تؤملناولو انا 

م فً االسبلم وادركنا اهتمامه الكبٌر به وتشجٌع طبلب لمن مكانه الع الشرٌفةفً السنة النبوٌة 

 وتطارده كما ٌطارد النور الظبلم .علم وتحارب الجهل ال

تهٌب  اآلٌاتولد مٌز هللا سبحانه وتعالى االنسان عن سابر مخلولاته . ولهذا نرى كثٌرا من 

ان ٌستعمل عمله وٌتدبر وٌتفكر ، من هذا لوله تعالى )) انا جعلناه لرانا عربٌا لعلم  باإلنسان

كذلن  ))، ولوله  3ال نضربها للناس وما ٌعملها اال العالمون((، ولوله )) وتلن االمث2تعملون (( 

ولوله )) وانزلنا الٌن الذكر لتبٌن للناس وما نزل الٌهم ، 4لعلكم تتفكرون((  اآلٌاتٌبٌن هللا لكم 

 .5ولعلهم ٌتفكرون(( 

تعالى  ، لال آٌاتهبثوثه فً كثٌر من والرفع من شانه م لموانا لنجد دعوة المران الكرٌم الى الع

 .6(( نال ٌعلمو)) لل هل ٌستوي الذٌن ٌعلمون والذٌن 

م لولد رفع هللا مكانه العماء فً لوله عز وجل )) ٌرفع هللا الذٌن امنو  منكم والذٌن اوتو الع

المران الكرٌم ما للعم والعلماء من  آٌاتدرجات (( ولال )) وفوق كل ذي علم علٌم (( ومن خبلل 

                                                 
 .5-1ٌؼٍك عٛسح ا 1
 .3عٛسح اٌضخشف : 2
 .43ؼٕىجٛدعٛسح اٌ 3
 .55عٛسح االٔؼبَ  4
 44عٛسح إٌؾً   5
 .9عٛسح اٌضِش   6
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وتوجد العدٌد من الدالبل فً المران الكرٌم التً تدل الى هللا سبحانه وتعالى اهمٌة كبٌرة فً الدعوة 

 على منزلة العلم .

اما نبٌنا الكرٌم فمد حض علٌه الصبلة والسبلم على طلب العلم وبٌن منزلة العلماء فمال علٌه 

الذي ٌحتاج وجعل طلب العلم الشرعً  1الصبلة والسبلم )) من ٌرد هللا به خٌرا ٌفمه فً الدٌن ((

 .الٌه كل مسلم لٌمٌم امور دٌنه فرٌضه على كل مسلم 

وللعلماء منزلة كبٌرة من ارفع المنازل فً االسبلم بنص لول الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص )) العلماء ورثة 

 .ولم ٌرفعهم الى هذه المنزلة الرفٌعة اال علمهم وعملهم به وتعلٌمهم وارشادهم االمة  2االنبٌاء (( 

من هنا نبٌن لكم بان االسبلم حث على احترام اهل العلم ، على لسان سٌدنا دمحم صلً هللا علٌه 

  3وسلم فمال )) لٌس من امتً من لم ٌجًل كبٌرنا ، وٌرحم صؽٌرنا ، وٌعرؾ لعالمنا حمه ((

 وحرصهم على بٌان الحك فان موتوجٌٌهواخٌرا فان كما للعلماء من اجر فً االسبلم لتعلٌمهم 

لطبلب العلم اجرا لتوطٌن نفوسهم على طلب العلم وهذا واضح فً لوله صلً هللا علٌه وسلم )) 

 . 4اال ان ٌتعلم خٌرا ، او ٌعلمه ، كان له كؤجر حاج تاما حجته(( دال ٌرٌمن ؼدا الى المسجد 

 

 الكتابة فً العصر النبوي وصدر االسالم :

على نطاق اوسع مما كانت علٌه فً نبً ملسو هيلع هللا ىلص مما ال شن فٌه بان الكتابة انتشرت فً عهد ال

الجاهلٌة فمد حث المران على التعلم وحض الرسول علٌه الصبلة والسبلم على ذلن اٌضا والتضت 

طبٌعة الرسالة ان ٌكثر المتعلمون : الماربون ، الكاتبون ، فالوحً ٌحتاج الى كتاب ، وامور الدولة 

النبوٌة  تحتاج الى كتاب اٌضا . ولد كثر الكاتبون بعد الهجرة  من مراسبلت وعهود ومواثٌك

الى  المدٌنةفكانت مساجد  المدٌنةعندما استمرت الدولة االسبلمٌة وارست لواعدها الموٌة فً 

محط انظار المسلمٌن ٌتعلمون فٌها المران الكرٌم  ،  جانب مسجد الرسول دمحم صلً هللا علٌه وسلم

راءة والكتابة ولد تبرع المسلمون الذٌن ٌعرفون المراءة والكتابة تعلٌم اخوانهم وتعالٌم االسبلم والم

بدر بان ٌفدي كل  ألسرىؼزوة بدر فً تعلٌم صبٌان المدٌنة ، حٌنما اذن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  اال ٌفوتن و

 المراءة والكتابة . المدٌنةكاتب منهم نفسه بتعلٌم عشرة من صبٌان 

التعلٌم وانتشر فً االفاق االسبلمٌة بانتشار الصحابة رضوان هللا علٌهم وكثرت ثم اتسع نطاق 

فً المساجد وكثر المعلمون وانتشرت الكتاتٌب فً مختلؾ انحاء الدولة  وانتظمتحلماتهم 

 االسبلمٌة .

                                                 
 .3193ؽذ٠ش  185،ص  12اخشعٗ االِبَ اؽّذ ػٓ اثٟ ٘ش٠شح .ِغٕذ اؽّذ ط    1
 .121، ص 1ِغّغ اٌضٚائذ ط   2
 .123ٔفظ اٌّظذس اٌغبثك ، ص  3
 بِب ؽغزٗ( .)ر 123ٔفظ اٌّظذس اٌغبثك ص    4
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فً عهد الرسول صلً  نما دووكان النتشار الكتابة االثر الكبٌر فً تدوٌن العلم وحفظه واول 

ما كان ٌتنزل به الوحً من المران الكرٌم والوثابك والمعاهدات والكتب الى الوالة ، علٌه وسلم هللا 

وؼٌر ذلن مما تحتاج الٌه الدولة ، كما دون جانب من الحدٌث النبوي فً عهد الرسول صلً هللا 

بتدوٌن  علٌه وسلم على ٌد من سمح له بكتابته كعبدهللا بن عمرو بن العاص ، اتبع ذلن اهل العلم

 وعلومها . بالشرٌعةكل ما له عبلله 

 

 المكتبات : نشاتها وتطورها :

ٌمكن تعرٌؾ المكتبة بؤنها مكان ٌحوي مجموعة من الكتب التً تعتبر من وسابل المعرفة 

نظمت تنظٌما فنٌا ٌسهل الوصول إلى محتوٌتها واستخدامها ، وتعد المكتبة من أهم المإسسات 

العلم والثمافة والمعرفة بجمٌع أنواعها، كما أن كثرة المكتبات وتنوعها الثمافٌة ، وهً مستودع 

 .وكثرة المترددٌن علٌها ظاهرة تدل على وعً األمة ورلٌها وحبها للعلم والمعرفة

ً بحبها للعلم واهتمامها بالكتب والمكتبات ونشرها  ً وحدٌثا ولمد امتازت الحضارة اإلسبلمٌة لدٌما

الدافع األساسً وراء هذا االهتمام هو حث اإلسبلم المسلمٌن على العلم للعلم والعلوم ولد كان 

ومع ازدهار حركة التؤلٌؾ فً مختلؾ مجاالت  ، والترؼٌب فٌه، وبٌان فضلة وفضل المشتؽلٌن به

العلوم والمعرفة وخاصة ما ٌخدم المرآن والسنة والفمه ومع انتشار اإلسبلم فً كثٌر من بماع 

ن على معارؾ وعلوم وثمافات جدٌدة ازدهرت الكتب والمكتبات وأخذت األرض وتعرؾ المسلمٌ

المكتبات مكانها البلبك بها، وأصبحت من العبلمات البارزة والممٌزة فً تارٌخ الحضارة 

اإلسبلمٌة فؤصبح منها ٌنبع الفكر والمعرفة وإلٌها تهفو للوب عشاق العلم من الخلفاء واألمراء 

 .دباء وعلماء ومفكرٌن وباحثٌنومحبً العلم والمعرفة من أ

ولد ساعد على انتشار المكتبات وازدهارها اهتمام الخلفاء واألمراء بها وتشجٌع المابمٌن علٌها 

ودعمهم السخً لكل ماله عبللة بالكتب من حٌث تؤلٌفها والمحافظة علٌها ونسخها ونشرها وما إلى 

 .ذلن

ولد تعددت المكتبات وتنوعت منذ بزوغ فجر  ولد كانت المكتبات حٌن ذان تسمى )خزابن الكتب(،

الحضارة اإلسبلمٌة فكانت هنالن مكتبات الخلفاء واألمراء ومكتبات المساجد ومكتبات العلماء 

ومعاهد العلم ومكتبات عامة وؼٌر ذلن من األنواع، وكان لهذه المكتبات أناس ٌمومون على 

ا والمحافظة علٌها من الضٌاع أو التلؾ كما رعاٌتها واالهتمام بها من حٌث ترتٌب الكتب وتنظٌمه

 .أن كثٌر من المكتبات كانت تحوي أماكن خاصة لنسخ الكتب وتجلٌدها وترمٌمها

وال ٌتسع المجال هنا لذكر الكثٌر عن تلن المكتبات، ولكن تكفً اإلشارة إلى أن بعض تلن 

 .الحاضر المكتبات كانت فً عصرها بمثابة أعظم من أي مكتبة موجودة فً عصرنا
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هـ ( 9ٖٔ-9ٗٔونذكر على سٌبل المثال مكتبة )دار الحكمة( التً أسسها هارون الرشٌد عام ) 

حٌث كانت هذه المكتبة من أكبر وأشهر خزابن الكتب فً العهد العباسً ، وكذلن مكتبة دار العلم 

 .التً أنشؤها الفاطمٌون فً مصر حٌث كانت من أكبر معالل العلم والمعرفة فً عصرها

 : عبللة المكتبة بفروع الثمافات المختلفة

أصبحت المكتبات فً ولتنا الحاضر من أهم المإسسات التً تنشر الثمافة والمعرفة والتربٌة بٌن 

جمٌع أفراد المجتمعات بنسب متفاوتة كما أنها تساهم مساهمة جلٌة فً حفظ التراث المخطوط 

بها مثل الوظابؾ االجتماعٌة وؼٌرها، فمد والمطبوع باإلضافة إلى جوانب ووظابؾ أخرى تموم 

ً للكتب أو مظهراً من مظاهر التفاخر التعلٌمً  مضى العهد الذي كانت تعتبر فٌه المكتبة مخزنا

 .التً تحرص فٌه على الزخارؾ والشكل دون الجوهر والمخبر

ٌة ذاتها، لمد أصبحت المكتبة فً مفهومها التربوي الحدٌث جزءاً ال ٌتجزأ من العملٌة التعلٌم

 .وجزءاً من البرنامج الدراسً والمنهج التعلٌمً 

 

 وظابؾ المكتبة االساسٌة :

فالمكتبات تهتم بجمٌع مجاالت المعرفة ولها وظابؾ أساسٌة تموم بها من أجل نشر الفابدة 

 وهً : المرجوة منها

مستفٌد وظٌفة تثمٌفٌة:تتمثل فً الحرص على توفٌر المواد وتمدٌم الخدمات التً تكفل لل .ٔ

 .منها تنمٌة التذوق الفنً والجمالً ، فضبلً عن التكٌؾ مع ظروؾ المجتمع

 .وظٌفة تعلٌمٌة: تتمثل فً دعم المنهج الدراسً التعلٌمً بالمراجع األساسٌة بالمواد .ٕ

وظٌفة إعبلمٌـــة: تتمثل فً الحرص على توفٌر ممومات اإلحاطة باألحداث الجارٌة  .ٖ

 .ستفٌدٌن ، والتحدٌات التً تواجهه األمة اإلسبلمٌةوالمضاٌا التً تهم مجتمع الم

وظٌفة تروٌحٌة: تتمثل فً الحرص على المواد التً ٌمكن أن ٌستفٌد منها أفراد  .ٗ

المجتمع من خبلل إزالة ولت الفراغ فً التسلٌة المفٌدة سواء كانت عن طرٌك لراءة 

السمعٌة تسجٌبلت عام أم عن طرٌك الالكتب أم المجبلت العامة أم المطبوعات بوجه 

 .او البصرٌة 

إن المكتبة هً مركز التعلٌم مدى الحٌاة فهً تمدم المعرفة بجمٌع أنواعها ومجاالتها لمختلؾ 

األعمار وجمٌع مستوٌات الثمافة، فالمكتبة لها أهمٌتها الثمافٌة والتعلٌمٌة سواء بعد انتهاء الطبلب 

تجارب وأفكار السابمٌن فً العلوم المختلفة من دراستهم أو أثناءها ، فهً تحوي نتابج خبرات و

بحٌث ال ٌستؽنً عنه طالب العلم والمعرفة ، فهنان معلومات أساسٌة ٌحتاجها الطالب على جمٌع 

المستوٌات ، فالكٌمٌابً مثبلً ال بد أن ٌعرؾ الكثٌر من المعادالت األساسٌة ورجل التارٌخ ٌجب 
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معٌن أو أساس لفكره ، ونفس الشًء بالنسبة لمختلؾ  أن ٌتذكر الكثٌر من الحمابك حتى ٌكون لدٌه

التخصصات ، أي أن هنان مستوٌات أساسٌة للمعرفة البد من تحمٌمها; وإذا علمنا على سبٌل 

% من الرسابل العلمٌة فً مجاالت العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة ٌمكن 9ٓالمثال أن أكثر من 

لخدمات المكتبٌة والتوثٌمٌة واإلعبلمٌة على أعلى مستوى كتابتها من المكتبة لتبٌن لنا أهمٌة وجود ا

، ألنها فً هذه الحالة ستعاون الباحثٌن فً تمدٌم المعلومات التً ٌطلبونها لكتابة رسابلهم 

 .وأطروحاتهم

 انىاع انمكتببث :

خ ٟٚ٘ ِؤعغبد رشث٠ٛخ رؼ١ّ١ٍخ رٙذف اٌٝ رمذ٠ُ وً ِب ٠غبٔذ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛاٌّىزجبد اٌّذسع١خ :  .1

وّب ٘ٛ ٚاػؼ ِٓ  رغ١ّزٙب رشرجؾ ٘زٖ اٌفئخ ِٓ اٌّىزجبد اٌّذسع١خ ثّشاؽٍٙب فٟ اٌّذاسط ، ٚ

االعبع١خ اٌضالس ، االثزذائ١خ ٚاٌّزٛعطخ ٚاٌضب٠ٛٔخ : ٟٚ٘ اٚي ِب ٠ّىٓ اْ ٠ظبدفٗ اٌطبٌت فٟ ِمجً 

شح إٌّٛ اٌؼمٍٟ ٚرغؼٝ ٘زٖ اٌّىزجبد اٌٝ ِغب٠ ،ؽ١برٗ اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ ِٛاسد ٌٍمشاءح اٌؾشح 

فؼال ػٓ ر١ّٕخ اٌٛػٟ اٌمشائٟ ٚغشط ثؼغ اٌم١ُ ٚاٌؼبداد  ،ٌٍزال١ِز ٚرطٛس ا٘زّبِبرُٙ اٌمشائ١خ 

 بفظخ ػٍٝ اٌّّزٍىبد .ؾاالعزّبػ١خ وّشاػبح إٌظبَ ٚاٌّ

 ٚ٘ــــٟ ِؤعغبد رؼ١ّ١ٍخ رضم١ف١خ ٚرٙذف اٌٝ رمذ٠ُ خذِخ ٌىً ششائؼ اٌّغزّغ  اٌّىزجبد اٌؼبِخ : .2

ِٛعٙٗ فٟ خذِبرٙب اٌٝ ع١ّغ فئبد اٌّغزّغ ثال اعزضٕبء ثظشف  ألٔٙبّىزجبد اٌؼبِخ ٚع١ّ١ذ ثبٌ

إٌظش ػٓ اٌغٕظ اٚ اٌٍْٛ اٚ اٌذ٠ٓ اٚ اٌؼشق اٚ االرغبٖ اٌغ١بعٟ اٚ اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ اٚ اٌضمبفٟ 

 .فٟٙ ِزبؽٗ ٌغ١ّغ فئبد اٌّغزّغ 

ِٛسد ِٚفزبػ ٌٍّؼشفخ ػٍٝ ٟ٘ ٌه ثز" "عبِؼخ ٌٍشؼت ثّضبثخ زّغ رؼذ ٌّغإْ اٌّىزجخ اٌؼبِخ فٟ ا

اٌّغزٜٛ اٌّؾٍٟ، ٚأداح أعبع١خ ٌٍزؼ١ٍُ اٌّغزّش، الرخبر اٌمشاس اٌغ١ٍُ، ٌٍٚزط٠ٛش اٌضمبفٟ ٌٍفشد 

زّغ فؾغت ٚإّٔب ٟ٘ "لٛح ؽ١خ فٟ ٌّغٚاٌغّبػبد االعزّبػ١خ. ١ٌٚغذ اٌّىزجخ أداح فبػٍخ داخً ا

خ اٌؼمٛي ػٍٝ اٌذفبع ػٓ اٌغالَ ٚاٌّشبسوخ فٟ خذِخ اٌزشث١خ ٚاٌضمبفخ ٚاٌؼٍُ، ٚٚع١ٍخ أعبع١خ ٌز١ّٕ

 "" .اٌشلٟ اٌشٚؽٟ ٌإلٔغب١ٔخ

ٚرؼذ ٘زٖ ٟٚ٘ ِؤعغبد رؼ١ّ١ٍخ رضم١ف١خ رٙزُ ثؾفع اٌزشاس اٌٛؽٕٟ ٌٍجٍذ ، اٌّىزجبد اٌٛؽ١ٕخ :  .3

رٙزُ ثؾفع ٚعّغ إٌزبط اٌفىشٞ ) ِظبدس اٌّؼٍِٛبد(  ألٔٙبثٍذ  ألٞاٌّىزجبد ِٓ اُ٘ اٌّىزجبد 

اٌّجبشش ػٍٝ ِضً ٘زا إٌٛع ِٓ اٌّىزجبد ٚرغؼٝ  ثبألششافٚرمَٛ اٌؾىِٛبد  ، اٌخبص ثبٌجٍذ

ٟ٘ ؽفع رشاس اٌجٍذ ِٓ خالي الزٕبء وً ِب ٠ظذس  ٝاالٌٚ ٚظ١فز١ٓثٍذ اٌٝ  ألٞاٌّىزجبد اٌٛؽ١ٕخ 

ػٓ اٌجٍذ ِٓ ِطجٛػبد ٚغ١ش٘ب ، ٚاٌضب١ٔخ خذِخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌغبد ِٓ خالي رٛف١ش ٚاربؽٗ وً 

 اٌؼ١ٍب .شاص١خ ٚاٌّخطٛؽبد اٌمذ٠ّخ ٌٍجبؽض١ٓ ٚثشىً خبص ٌطٍجخ اٌذساعبد اٌّظبدس اٌز
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ٟٚ٘ ِؤعغبد رؼ١ّ١ٍخ رضم١ف١خ رٙذف اٌٝ دػُ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ٍّخ فٟ اٌغبِؼبد ِٓ  اٌّىزجبد اٌغبِؼ١خ : .4

 ١٘ئبد اٌزذس٠ظ ٚاٌجبؽض١ٓ فٟ اٌغبِؼبد ، ٚرؼذ ٘زٖ ألػؼبءخالي ِغبٔذح اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ 

 ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ . اٌّىزجبد ِٓ اُ٘

ٚ٘زا إٌٛع ِٓ اٌّىزجبد  ثٙب"اٌّىزجبد اٌزبثؼخ ٌٍغبِؼخ أٚ اٌٍّؾمخ  ٔٙبٚرؼشف اٌّىزجبد اٌغبِؼ١خ ثأ

ِٛعٗ ٌخذِخ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ. ٠ٚزىْٛ سٚاد اٌّىزجبد اٌغبِؼ١خ ِٓ ِخزٍف فئبد 

ف اٌّغز٠ٛبد ٚاألعبرزح اٌطٍجخ اٌذاسع١ٓ ِٓ ِخزٍِٓ  زّغ اٌغبِؼٟ اٌزٞ ٠زىْٛ أعبعبٌّغا

ٚاٌجبؽض١ٓ "ٚرؼزجش اٌّىزجخ اٌغبِؼ١خ ٟ٘ اٌشش٠بْ اٌشئ١غٟ اٌزٞ ٠غزٞ ثشاِظ ٚأ٘ذاف ٚأغشاع 

 اٌؼ١ٍّخ . اٌغبِؼخ عٛاء فٟ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ أٚ فٟ اٌجؾٛس

ػّٓ  ٚرزّضً ِّٙزٙب األعبع١خ فٟ خذِخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ ثىً ِغز٠ٛبرٗ ٚرٌه

ساد ٚاٌجشاِظ اٌّغطشح فٟ ٘زا اٌّغزٜٛ ِٓ اٌزؼ١ٍُ" ٚغشط ر١ّٕخ اٌمذسح ػٍٝ ٚاٌّمشإٌّب٘ظ 

اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٚ٘ٛ ِب ٠غّٝ ثبٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ، ٌٙزا فّٓ اٌؼشٚسٞ أْ رزٕٛع أٚػ١زٙب 

، ٌٚٙزٖ اٌّىزجبد  فزشًّ أٚػ١خ اٌّؼٍِٛبد اٌّمشٚءح ٚاٌّغّٛػخ ٚاٌّشئ١خ ٚرٕظُ ثطش٠مخ ف١ٕخ ع١ٍّخ

 زجبد اٌى١ٍبد .فشٚع ٟٚ٘ ِى

 ٚ٘ــٟ ِؤعغبد رؼ١ّ١ٍخ رٙذف اٌٝ خذِخ شش٠ؾخ ِؾذدح ِٓ اٌجبؽض١ٓ . اٌّىزجبد اٌّزخظظخ : .5

فٟ ِغبي ِٛػٛػٟ ِؾذد وبٌطت  اٌّزخظظ١ٟٓٚ٘ رٍه اٌّىزجبد اٌزٟ رمذَ خذِبد اٌٝ وبفخ 

ٚا١ٌٙئبد ِىزجبد اٌٛصاساد  اٌّزخظظخٚإٌٙذعخ ٚاٌضساػخ ............. اٌخ ، ِٚٓ اِضٍخ اٌّىزجبد 

ػبدح ِب رمزظش خذِبد اٌّىزجبد اٌّزخظظخ ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ ثب١ٌٙئخ اٚ اٌٛصاسح اٌزٟ رزجغ ، اٌؾى١ِٛخ

 .ٌٙب 

 مصبدس انمعهىمبث 
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ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ٟ٘ ِظطٍؼ ػبَ ٚٚاعغ ٚرؼشف ػٍٝ أٙب ع١ّغ اٌمٕٛاد اٚ اٌٛعبئً اٌزٟ ٚ

س ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب ٔمً ٚا٠ظبي اٌّؼٍِٛبد ِٓ اٌّشعً اٌٝ اٌّغزمجً . اٚ ٟ٘ ع١ّغ ِظبد

 اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠زُ عّؼٙب ٚؽفظٙب ٚرٕظ١ّٙب ثمظذ إربؽزٙب ٌالعزشعبع ٌزمذ٠ّٙب ٌٍذاسع١ٓ ٚاٌجبؽض١ٓ 

. اٚ ٟ٘ 

 ٟ :ٚرزؼبًِ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ثشىً ػبَ ِغ ِؤعغبد ِخزٍفخ ٌزظً اٌٝ ِب ٟ٘ ػ١ٍٗ ٚ٘

ػٓ أزبط ٚرٛف١ش اٌّؼٍِٛبد وبٌغبِؼبد ِٚشاوض اٌجؾٛس ٚاٌّؼب٘ذ  خِؤعغبد ِغؤٌٚ .1

 ٚاٌّخزجشاد .......... اٌخ .

ِؤعغبد ِغؤٌٚخ ػٓ ٔشش اٌّؼٍِٛبد ٚرشًّ اٌّطبثغ ٚدٚس إٌشش ٚاٌزٛص٠غ عٛاء وبٔذ  .2

 رغبس٠خ اٚ ؽى١ِٛخ اٚ اوبد١ّ٠خ .

ظ١ّٙب ٚفك ا١ٌبد ِؾذدح العزشعبػٙب ػٓ رٛف١ش ٚاربؽخ ٘زٖ اٌّظبدس ٚرٕ ِٗؤعغبد ِغؤٌٚ .3

 ِٓ لجً اٌجبؽض١ٓ ٚاٌّغزف١ذ٠ٓ ِٚٓ أِضٍزٗ ٘زٖ اٌّؤعغبد اٌّىزجبد ثىً اشىبٌٙب .
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 E-Book / Web Book

 Web Journal/ E-Journal  

 بة الشاملة :المكت

 لجً اٌذخٛي فٟ رفظ١ً ِظبدس اٌّؼٍِٛبد الثذ ٌٍمبسٞ اْ ١ّ٠ض ث١ٓ اٌّشعغ ٚاٌّظذس :

اٌّشاعغ ٚاٌّظبدس ٌفظبْ ٠زشدداْ وض١شا ػٍٝ اٌغٕخ اٌطالة ٚاٌجبؽض١١ٓ ٚال٠ىبد ٠خٍٛ ثؾش ِٓ 

 ٌزمذ ١ِب٘ٙب .اعزؼّبي اؽذّ٘ب اٚ و١ٍّٙب ِؼب ٌٍذالٌخ ػٍٝ إٌّبثغ ٚاٌشٚافذ اٌزٟ طجذ فـــٟ اٌجؾش ٚا

اٌّشعغ : ٟ٘ اٌّظبدس اٌزٟ طّّذ ٚٔظّذ ػٍٝ اعبط اٌؾظٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد ٚث١بٔبد رفظ١ٍخ 

ِؾذدح ػٓ وٍّخ اٚ ِؼٍِٛخ ِب ثشىً عًٙ عذا ٚعش٠غ ٚػبدح رىْٛ ِشرجب اِب ٘غبئ١ب اٚ ص١ِٕب اٚ 

عزشبس٠خ ؽٛي عغشاف١ب ، ٚال٠شزشؽ ثٙب اٌمشاءح ِٓ اٌٚٙب اٌٝ اخش٘ب ٚأّب رغزخذَ فمؾ ٌالغشاع اال

ِبدح اٚ ِؼٍِٛخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد اوضش ِٓ لشائزٗ ثشىً ِززبثغ . ٚػبدحً ِب رزغُ االػّبي اٌّشعؼ١خ 

ثبٌشّٛي ٚاٌزشو١ض ٚاٌزٕظ١ُ ، ِٚٓ اِضٍخ ٘زٖ اٌّشاعغ : ٌغبْ اٌؼشة الثٓ ِٕظٛس، اٌمٛا١ِظ ، 

 اٌّؼبعُ ، االؽبٌظ اٌغغشاف١خ ، االدٌخ ، اٌىشبفبد .

اٌىزبة اٌزٞ ٠ؼُ ِؼٍِٛبد اط١ٍخ ػٓ ِٛػٛع اٌذساعخ وبْ ٠ىْٛ سٚا٠بد  اِب اٌّظذس: ٘ٛ رٌه

 ِشب٘ذ ٌٍؾذس اٌزبس٠خٟ اٚ ٚصبئك اٚ اصبس رشعغ اٌٝ اٌفزشح ِٛػٛع اٌذساعخ  . 

أٚ ٘ٛ رٌه اٌىزبة اٌزٞ ٠زٕبٚي ِٛػٛػب ٠ٚؼبٌغخ ِؼبٌغخ شبٍِخ ػ١ّمخ ِٓ وً اٌغٛأت اٚ ٘ٛ 

 ٠ذ ِٓ اٌش١ٌّٛخ ٚاٌزؼّك .اٌىزبة اٌزٞ ٠جؾش فٟ ػٍُ ِٓ اٌؼٍَٛ ثّض

 اٚ ٘ٛ اٌىزت اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ ِبدح ِٓ اخجبس اٚ ٔظٛص ٔؾزبط ا١ٌٙب فٟ ثؾضٕب .

ٕٚ٘بٌه ػذح رمغ١ّبد ٌّظبدس اٌّؼٍِٛبد ِٚٓ اُ٘ رٍه اٌزمغ١ّبد ِب لغّٗ عشٚعبْ : ؽ١ش لغّٙب 

 اٌٝ ِظبدس ِؼٍِٛبد ٚصبئم١خ ٚغ١ش ٚصبئم١خ ٚوّب ِٛػؾٙب فٟ اٌشىً االرٟ :
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 المصادر والمراجع :

على الباحث إعداد المصادر والمراجع ; وذلن من خبلل اإللبال على تفحص كّل ما كتب حول    

 موضوعه ، لجمع المادة البلزمة ، وال بُدّ للطالب من معرفة الممصود بالمصادر والمراجع.

دٌمة التً كتبت حول موضوع ما أو جزء منه ، والتً ربما هً الكتب األساسٌة الم فالمصادر:    

تذكر فٌها المعلومة ألول مرة ، وتحتوي على أخبار ونصوص نحتاج إلٌها فً بحثنا لنؤخذ منها 

المادة الخام ، وهً أهم من المراجع السٌما إذا كان الموضوع لدٌما، والمصادر أُلِّفت للمإلّفٌن 

إلٌها المتخّصصون. وفابدة المصدر األلدم أنّه ألرب إلى عصر  أّوالً ، و للتخّصص ، إذ ٌذهب

 الموضوع.

 

ا المراجع:    فهً الكتب واألبحاث الحدٌثة التً كتبها مإلِّفون معاصرون ، والتً عنٌت  أم 

بموضوع ما، واستمدت مادتها من المصادر األصلٌة ،  علما أّن المراجع لد تذكر شٌبا جدٌداً ؼٌر 

 مصبدس انمعهىمبث 

 ِظبدس اٌّؼٍِٛبد   اٌّؼٍِٛبد ِظبدس

مصبدس انمعهىمبث 

 انخالحيت
مصبدس انمعهىمبث 

 انخبنىيت

مصبدس انمعهىمبث 

 االونيت 

 غيش سسميت سسميت  

  انمجالث

تخصصت انتي انم

تنشش بحىث 

 مبتكشة فقط

  بشاءاث

 االختشاع 

  تقبسيش انشحالث

 انعهميت 

  انشسبئم

واالطبسيح 

 انجبمعيت 

   اعمبل

 انمؤتمشاث

 

  انذوسيبث 

  انكتب انمشجعيت 

  انكتب انتمهيذيت 

  انكتب انذساسيت 

  مشاكز انبحىث

 وانذساسبث 

  االجهزة انحكىميت 

  انجمعيبث انعهميت

 وانمهنيت 

  انمكبتب

 االستشبسيت 

  انكتب انسنىيت 

  انكشبفبث 

  ادنت انمكتببث 

 ادنت انهيئبث 

   انببهيىغشافيبث 

  محبدحبث

 انزمالء 

  انهقبءاث

 انجبنبيت 
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در، السٌما إذا كان الموضوع حدٌثا، والمراجع ألّفت للمّراء أّوالً، وطالبً مذكور فً المصا

المعرفة. ومهما تبلػ المراجع من الموة إال أنّها تظل ثانوٌة عند عمل الباحث ، فالمصادر هً 

 األولى ; وذلن ٌعنً للّة لٌمة المراجع نسبة إلى المصادر ، فإن المٌمة أكثر فً المصادر.

هاء من جمع المصادر ترتّب زمنٌاً ، وٌُعتمد فً ذلن على تارٌخ وفاة المإلّؾ ; ألّن وبعد االنت   

المصدر األلدم صاحب الفضل األّول. وعلى الباحث أن ٌموم بدراسة المصادر ، وتنصب هذه 

الدراسة على طبعات الكتاب ، بمعنى أنّن تختار أحسن الطبعات وأدلّها ، والمحممة تحمٌماً علمٌاً ، 

س الباحث فً المصدر تارٌخ تؤلٌفه ، ودراسة صاحب المصدر )اسمه الكامل ، علمه ، وٌدر

أخبلله ، مٌوله السٌاسٌة أو المذهبٌة ، منهجه، وفاته ( ، وكّل ذلن ٌسجل فً الدفتر المساعد. 

وعلى الباحث أن ٌلمً نظرة على المصدر من ؼبلفه األّول وإلى األخٌر للتؤّكد من المعلومات التً 

 ها أّوالً.ثبت

 مدخل عام للبحث العلمً :

 انبحج واهميته :

اْ ِب ٠غؼذ االٔغبْ فٟ ٘زا اٌؼظش اٌؾذ٠ش  ١ٌظ ١ٌٚذ اٌٍؾظخ ، ٚالطذفخ ػبثشح اٚ ٘جٗ صِبٔٗ ، 

 ٚأّب ِب ٠ؾظً ا١ٌَٛ ٘ٛ صّشح عٙٛد اٌؼٍّبء ٚاالدثبء ٚاٌؾىّبء..... .

خزشاػبد ٚاالوزشبفبد اٌزٟ رزؾف ِٕز ػشف االٔغبْ االسع اٌٝ ٠ِٕٛب اٌؾبٌٟ ٔغذ ِال١٠ٓ اال

االعٛاق ، ٚرغطٟ االفبق ْ وً ٘زا اٌزمذَ اٌّبدٞ ٚاٌشلٟ اٌؾؼبسٞ ٚإٌؼٛط اٌفىشٞ ٘ٛ ٔز١غخ 

 ٌٍجؾٛس اٌذائّخ ٚاٌّغزّشح اٌزٟ رؼبلت ػ١ٍٙب اٌجبؽضْٛ فٟ ِخزٍف ١ِبد٠ٓ اٌؼٍُ ٚاٌّؼشفخ .

ٚاٌزٕم١ت ػٕٙب ٚر١ّٕزٙب ٚفّٙٙب  ٚلذ ػشف اٌجؾش ثؼذح رؼبس٠ف ِٕٙب ٘ٛ ِؾبٌٚخ الوزشبف اٌّؼشفخ

ٚرؾم١مٙب ثزمض دل١ك . ث١ّٕب ٠شْٚ اخشْٚ ٘ٛ اٌؼًّ اٌزٞ ٠زُ أغبصٖ ٌؾً اٚ ِؾبٌٚٝ ؽً ِشىٍخ 

 لبئّخ راد ؽم١مخ ِبد٠خ .

ٌىٓ لذ ٠غبي ؽبٌت ػٓ رؼش٠ف اٌجؾش اٌذ٠ٕٟ ٚؽم١مزٗ ثشىً خبص ٚاٌؾك اْ االعالَ اٌؾ١ٕف ٠شًّ 

١ٍخ اٌشٚؽ١خ إٌفغ١خ وّب ٠شًّ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ ثغ١ّغ فشٚػٙب ع١ّغ ِٕبؽٟ اٌؾ١بح اٌفشد٠خ اٌؼم

ٚدلبئمٙب ِٓ رٕظ١ُ االعشح اٌٝ اوجش ١ِبد٠ٓ اٌغّبػخ ثشىٍٙب اٌغ١بعٟ اٚ االلزظبدٞ ... ٚغ١ش رٌه ، 

ثبٔٗ وً ِٛػٛع ٠ؾبٚي ث١بْ االؽىبَ اٌزٟ رزظً ثغبٔت ِٓ  انبحج انذيني ٚػ١ٍٗ ٠ّىٓ رؼش٠ف

 ً ً ، اٚ ٠غؼٝ اٌٝ ؽً ِشىٍخ فٟ ػٛء اٌذ٠ٓ ِٓ خالي دساعٗ ػ١ّمٗ عٛأت اٌؾ١بح ، ث١بٔب ٚاػؾب

 ِج١ٕٗ ػٍٝ فُٙ عذ٠ذ ٚادسان طؾ١ؼ ِٕٚٙظ ع١ٍُ .

 

 مفهىو انبحج انعهمي:
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اْ ٕ٘بن ػذد ِٓ اٌزؼش٠فبد فٟ إؽبس اٌجؾش ػٓ رؾذ٠ذ ِفَٙٛ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٔٛسد٘ب ف١ّب ٠ٍٟ، 

"اٌجؾش" ٚ "اٌؼٍّٟ" ، ٠مظذ ثبٌجؾش ٌغ٠ًٛب  ِظطٍؼ "اٌجؾش اٌؼٍّٟ" ٔغذ أٔٗ ٠زىْٛ ِٓ وٍّز١ٓ

"اٌطٍت" أٚ "اٌزفز١ش" أٚ اٌزمظٟ ػٓ ؽم١مخ ِٓ اٌؾمبئك أٚ أِش ِٓ األِٛس. أِب وٍّخ"اٌؼٍّٟ" فٟٙ 

وٍّخ رٕغت إٌٝ اٌؼٍُ، ٚاٌؼٍُ ِؼٕبٖ اٌّؼشفخ ٚاٌذسا٠خ ٚإدسان اٌؾمبئك، ٚاٌؼٍُ ٠ؼٕٟ أ٠ًؼب اإلؽبؽخ 

" ٘ٛػ١ٍّخ رمظٟ انبحج انعهميب، ٚٚفمًب ٌٙزا اٌزؾ١ًٍ، فئْ "ٚاإلٌّبَ ثبٌؾمبئك ٚوً ِب ٠زظً ثٙ

ِٕظّخ ثئرجبع أعب١ٌت ِٕٚب٘ظ ػ١ٍّخ ِؾذدح ٌٍؾمبئك اٌؼ١ٍّخ ثغشع اٌزأوذ ِٓ طؾزٙب ٚرؼذ٠ٍٙب أٚ 

إػبفخ اٌغذ٠ذ ٌٙب". ٕٚ٘بن رؼش٠ف ٠مٛي أْ اٌجؾش اٌؼٍّٟ"٘ٛ ٚع١ٍخ ٌالعزؼالَ ٚاالعزمظبء إٌّظُ 

جبؽش ثغشع اوزشبف ِؼٍِٛبد أٚ ػاللبد عذ٠ذح ثبإلػبفخ إٌٝ رط٠ٛش أٚ ٚاٌذل١ك اٌزٞ ٠مَٛ ثٗ اٌ

، ػٍٝ أْ ٠زجغ فٟ ٘زا اٌفؾض ٚاالعزؼالَ اٌذل١ك، خطٛاد  رظؾ١ؼ اٌّؼٍِٛبد اٌّٛعٛدح فؼال

إٌّٙظ اٌؼٍّٟ، ٚاخز١بس اٌطش٠مخ ٚاألدٚاد اٌالصِخ ٌٍجؾش ٚعّغ اٌج١بٔبد"ٚاٌّؼٍِٛبد اٌٛاسدح فٟ 

 ١٘ٓ ِٚظبدس وبف١خ. اٌؼشع ثؾغظ ٚأدٌخ ٚثشا

( انببحج٠ّٚىٓ رٍخ١ض اٌجؾش اٌؼٍّٟ ػٍٝ أٗ : ٘ٛ ػ١ٍّخ فىش٠خ ِٕظّخ ٠مَٛ ثٙب شخض ٠غّٝ ) 

( ثبرجبع ؽش٠مٗ مىضىع انبحجِٓ اعً رمظٟ اٌؾمبئك فٟ شبْ ِغبٌخ اٚ ِشىٍخ ِؼ١ٕ١خ رغّٝ )

ِب اٚ اٌٝ ٔزبئظ ( ثغ١خ اٌٛطٛي اٌٝ ؽٍٛي ِالئّخ ٌؼالط ِشىٍخ  منهج انبحجػ١ٍّخ ِٕظّخ رغّٝ ) 

 ( . نتبئج انبحجطبٌؾٗ ٌٍزؼ١ُّ ػٍٝ اٌّشبوً اٌّّبصٍخ رغّٝ ) 

 نمبرا نقىو ببنبحج انعهمي :

ٔجؾش وٟ ٔأرٟ ثبٌمٛا١ٔٓ ٚإٌظش٠بد ٚاٌّجبدا اٌؼبِخ اٌزٟ رغبػذ فٟ اٌفُٙ ٚاٌزؼبًِ ِغ  .1

 ِشبوٍٕب .

 ٔجؾش الثشاص ؽم١مخ ِب ، اٚ ٚػغ ؽال ٌّشىٍخ ِب . .2

 غ اٚ اٌشد ػٍٝ افىبس ِؼ١ٕخ .ٔجؾش ٌٕظؾؼ خطب شبئ .3

 ٔجؾش وٟ ٔىْٛ دل١م١ٓ ٚعذ٠ش٠ٓ ثبٌضمخ . .4

 

 متطهببث انبحج انعهمي :

 دسا٠خ اٌجبؽش ثبطٛي اٌجؾش اٌؼٍّٟ . .1

 رٛفش اٌّظبدس اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّشاعغ اٌؾذ٠ضخ . .2

 ٚعٛد اٌّىبفبد ٚاالششاف اٌّغزّش ِٓ رٚٞ اٌخجشح . .3

 

 

 :صفبث انببحج انعهمي
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 صفبث معينت منهب: ينبغي ان تتىفش في انببحج

اْ ٠ؾشص ػٍٝ اٌجؾش ػٓ اٌّغججبد اٌؾم١م١خ ٌألؽذاس  ٚاٌظٛا٘ش، ػٍٝ اػزجبس اْ ٌىً  -1

 ؽذس عجت.

اْ ٠زغُ ػٍّٗ ثبٌذلخ فٟ عّغ االدٌخ اٌّٛطٍخ اٌٝ االؽىبَ ٠ٚؼٕٟ رٌه اػزّبدٖ ػٍٝ  -2

 ِظبدس ِٛصٛلخ.

 اْ ال ٠غشع فٟ اطذاس اؽىبَ دْٚ رٛفش ادٌخ طؾ١ؾخ ٚوبف١خ. -3

 زؾشسا ِٓ اٌغّٛد ٚاٌزؾ١ض.اْ ٠ىْٛ ِ -4

اْ ٠ىْٛ ٌذ٠ٗ اٌمذسح ػٍٝ االطغبء ٌالخش٠ٓ ٚرمجً ٔمذُ٘ ٚآسائُٙ ، ؽزٝ ٌٛ رؼبسػذ ِغ  -5

 سا٠ٗ.

 اْ ٠ىْٛ ِغزؼذا ٌزغ١١ش سا٠ٗ ارا صجذ أٗ أخطب. -6

 دوافع انببحج :

رٍه  الثذ ِٓ رٛفش ِغّٛػخ ِٓ اٌذٚافغ أٚ اٌّؾفضاد اٌزٟ رؾش اٌجبؽش اٚ رذفؼٗ ٌٍم١بَ ثبٌجؾش، ِٚٓ

 اٌذٚافغ اٚ اٌّؾفضاد ِب ٠ٍٟ:

 ؽت االعزطالع ٚاٌشغجخ فٟ اٌزؼٍُ ٚاالعزضادح ِٓ اٌّؼشفخ. -1

 اال٠ّبْ ثذٚس اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ؽً اٌّشىالد ػٍٝ اعظ ػ١ٍّخ ع١ٍّخ. -2

 اٌشغجخ فٟ عذ  ٔمض فٟ االٔزبط اٌفىشٞ. -3

 اٌشغجخ فٟ ا٠غبد ؽً ٌّشىٍخ ِؼ١ٕخ. -4

اٌجؾش ِٚؾزٛا٘ب ، الثذ ِٓ ِؼشفخ اٌجؾش اٌفمٟٙ ٚأ١ّ٘زٗ ذ وً ِب روشٔبٖ ٚلجً اٌذخٛي فٟ خطخ ؼٚث

 ٚخظبئظٗ ، الٔٗ اعبط وزبثخ اٌجؾٛس ٚاٌشعبئً اٌغبِؼ١خ فٟ ٘زٖ اٌى١ٍخ.

خطخ اٌذساعخ اٌفم١ٙخ اٌّج١ٕخ  :اٌجؾش اٌفمٟٙ اٚ ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌفمٟٙ وّب ٠غ١ّٙب ثؼغ اٌذاسع١ٓ ٟ٘

ثمظذ اٌزٛطً اٌٝ ؽىُ اٚ اؽىبَ فم١ٙخ ػٍٝ لٛاػذ ِؼ١ٕخ ٚاطٛي ِشػ١خ ٌّغّٛػخ ِٓ اٌؾمبئك 

 عذ٠ذح اٚ اخز١بس ؽىُ اٚ اؽىبَ عجك اٌزٛطً ا١ٌٙب ٚلٛرٙب االدٌخ.

 ا١ّ٘خ اٌجؾش اٌفمٟٙ:

 رؾم١ك اػبفخ ػ١ٍّخ عذ٠ذح ، ٟٚ٘ ششؽ اعبعٟ فٟ االثؾبس اٌغبِؼ١خ. -1

اثذاع شٟء ٌُ ٠غجك ا١ٌٗ اؽذ ِٚؼٕٝ رٌه)) ششػ ِغٍك، رظؾ١ؼ ِخطٝء، ٚرشر١ت ِٕضٛس،  -2

 غ ِفشق ، ٚرمظ١ش ؽ٠ًٛ ، ٚرزّخ ٔبلض.ٚعّ

اٌؾمبئك اٌّؼٍِٛخ ِٓ لجً ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّغٍّخ ارا ٌُ ٠ىٓ ٚسائٙب رؾ١ًٍ ٚفؾض ٚٔزبئظ  -3

ال٠شًّ  عذ٠ذح فبْ اٌجؾش ال ٠ٛطف ثبٔٗ اػبفخ عذ٠ذح ، ٟٚ٘ اٌغب٠خ ِٓ وً ثؾش ، ٚ٘زا اٌىالَ

ذأ ِٓ ؽ١ش أزٙٝ ا١ٌٗ غ١شٖ ِٓ اٌجؾش اٌفمٟٙ فمؾ ، ثً وً اٌؼٍَٛ االخشٜ، فؼٍٝ اٌجبؽش اْ ٠ج
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اٌجبؽض١ٓ ١ٌغ١ش ثبٌؼٍُ خطٛح أخشٜ، ١ٌٚظ االثزىبس اٌطٍٛة فٟ اٌشعبئً ٘ٛ وشف اٌغذ٠ذ 

 فؾغت ، ثً ٕ٘بن اش١بء أخشٜ غ١ش اٌىشف ٠شٍّٙب ٌفع االثزىبس، ٚرٌه ِضً :

 رشر١ت اٌّبدح اٌّؼشٚفخ رشر١جب عذ٠ذا ِف١ذا. - أ

 ذ٠ّخ.اٌغذ٠ذح ٌؾمبئك لاال٘زذاء اٌٝ االعجبة   - ة

 رى٠ٛٓ ِٛػٛع ِٕظُ ِٓ ِبدح ِزٕبصشح اٚ ٔؾٛ رٌه.  - د

 خصبئص انبحج انفقهي:

اٌزغشد ِٓ اٌٜٙٛ ٚاالؽىبَ اٌشخظ١خ اٌزٟ رؤصش فٟ ٔزبئظ اٌجؾش اٌفمٟٙ ِغجمب ، فبْ   -1

اٌزؼظت ٌّز٘ت ِؼ١ٓ اٚ ٌشخض رٞ  عبٖ اٚ عٍطبْ اٚ ػٍُ اٚ اٌزؾ١ض ٌذٌٚخ اٚ ث١ئخ ِؼ١ٕخ 

اٌجؾش ٚٔزبئغٗ ، ٚلذ رَ اٌمشاْ اٌىش٠ُ رٍه اٌذساعبد اٌزٟ ٠ؼٍُ ٠ؤصش رأص١شا ثبٌغب فٟ ِغبس 

ۅ  ۉ  ۉ    ۅچ  اطؾبثٙب اٌؾك ، ِٚغ رٌه لبٌٛا غ١شٖ ٚػٍّٛا ٔم١ؼٗ، لبي رؼبٌٝ فٟ رَ ا١ٌٙٛد :

ېئ  ېئ    ېئۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ

ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  چ  وقبل في رو انهىي: 9ٙٔاألعراؾ:  چىئ  

ٕٚ٘بن ، ٖٕالجاثٌة:  چٹ   ٹ  ڤ    ٹڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

لظخ فٟ اٌزؼظت اٌّز٘جٟ ؽىٝ اثٓ اٌؼشثٟ فٟ وزبثٗ اؽىبَ اٌمشاْ ، طٛسح ر١ِّخ ٌٍزؼظت 

اٌّز٘جٟ ٚػذَ اٌزغشد ، فزوش أْ ش١خٗ اٌفٙشٞ اٌطشؽٛعٟ دخً اٌّغغذ فظٍٝ اٌظٙش ٚسفغ 

ػٕذ اٌشوٛع ٚػٕذ اٌشفغ ِٕٗ ، ٚوبْ اثٛ صّٕٗ سئ١ظ اٌجؾش ٚلبئذٖ ٠ٕزظشاٌظالح فٍّب ساٜ  ٠ذ٠ٗ

اثٛ صّٕٗ اٌش١خ ٠فؼً رٌه لبي ألطؾبثٗ : أال رشْٚ اٌٝ ٘زا اٌّششلٟ و١ف دخً ِغغذٔب ، 

فمِٛٛا ا١ٌٗ فمزٍٖٛ  ٚاسِٛا ثٗ اٌجؾش فال ٠شاوُ اؽذ ، فطبس لٍجٟ ِٓ ث١ٓ عٛأؾٟ فمٍذ : عجؾبْ 

طٍٝ  : وزٌه وبْ سعٛي هللا٘زا اٌطشؽٛعٟ فم١ٗ اٌٛلذ ، فمبٌٛا ٌٟ : ٌُٚ ٠شفغ ٠ذ٠ٗ؟ فمٍذ هللا 

 هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠فؼً، ٚ٘ٛ ِز٘ت ِبٌه فٟ سٚا٠خ اً٘ اٌّذ٠ٕخ ػٕٗ.

اٌّٛػٛػ١خ فٟ اٌجؾش : ثّؼٕٝ اْ ٠ؾظش اٌجبؽش دساعزٗ فٟ اٌّٛػٛع اٌٟ اخزبسٖ، دْٚ   -2

ِٓ لجً ؛ ٌزا فئْ ِٓ ٚاعت  ثذد ؽبلخ اٌجبؽش اٌجبؽش  اعزطشاد ٠شزذ اٌمبسا ٠ٚجذد ؽبلزٗ وّب

اٌجبؽش فٟ ِٛػٛع فمٟٙ ِؼ١ٓ اْ ٠ؾظش ٔمبؽٗ ٠ٚؾذد ِؼبٌّٗ ٠ٚشعُ ٔطبلٗ ؽزٝ ٠ىْٛ 

 ع١بعب ٌجؾضٗ.

 ٚاٌّٛػٛػ١خ رؾزبط اٌٝ اِٛس ٠ذػُ ثؼؼٙب ثؼؼب ٌىٟ رزؾمك ؛ ِٕٙب :
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ٌفبظ ٚثخبطخ فٟ اٌذساعبد رؾذ٠ذ اٌّظطٍؾبد ، ٚاٌزذل١ك فٟ اٌؼجبساد ، ٚاخز١بس ع١ٍُ اال  - أ

 اٌفم١ٙخ اٌزٟ ٠جٕٝ ػ١ٍٙب اٌؾً ٚاٌؾشِخ.

 االِبٔخ اٌزبِخ فٟ ٔمً اساء اٌغ١ش ِٛافمخ ٌٕب اٚ غ١ش ِٛافك ِغٍّب وبْ اٚ غ١ش ِغٍُ .  - ة

رؾشٞ ِب ٠ٕمٍٗ اٌغ١ش ِٓ اٌّظبدس ،ثّؼٕٝ اْ ٠زؾمك اٌجبؽش ِٓ إٌمٛي اٌزٟ ٔمٍٙب غ١شٖ   - د

 ِٓ اٌىزت ٚاٌّشاعغ.

دٌخ ٚاالساء اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛػٛع عٛاء وبٔذ رؤدٞ اٌٝ اؽىبَ رٛافك ٜ٘ٛ روش ع١ّغ اال  - س

 اٌجبؽش أٚ ال رٛافك .

)) ٚاٌّشاد ثٙب ؽش٠مخ رٕظ١ُ إٌّٙغ١خ فٟ اٌجؾش: ٘زٖ ٟ٘ اٌخظ١ظخ اٌضبٌضخ ٌٍجؾش  -3

اٌّؼٍِٛبد ثؾ١ش ٠ىْٛ ػشػٙب ػشػب ِٕطم١ب ع١ٍّب : ِزذسعب ثبٌمبسا ِٓ اٌغًٙ اٌٝ اٌظؼت 

ِزٕمال ِٓ اٌّغٍّبد اٌٝ اٌخالف١بد ، ِزٛخ١ب فٟ رٌه أغغبَ ، اٌٝ اٌّغٙٛي، ِٚٓ اٌّؼٍَٛ 

 االفىبس ٚرشاثطٙب((.

 : أهميت انبحج انعهمي نهطبنب

أّٔب اٌغب٠خ ِٕٙب رؼ٠ٛذ اٌطبٌت ػٍٝ اٌزٕم١ت ػٓ  غبِؼخإْ اٌجؾٛس اٌمظ١شح اٌزٟ ٠ىزجٙب اٌطبٌت فٟ اٌ

ج١ش ػٓ آساءٖ ثؾش٠خ ٚطشاؽخ. ٠ّٚىٓ رٍخ١ض ٚاوزشبف آفبلب عذ٠ذح ِٓ اٌّؼشفخ ٚاٌزؼ، اٌؾمبئك 

 األ٘ذاف اٌشئ١غ١خ ٌىزبثخ األثؾبس إٌٝ عبٔت ِب روش فٟ:

 إصشاء ِؼٍِٛبد اٌطبٌت فٟ ِٛاػ١غ ِؼ١ٕخ. -1

 االػزّبد ػٍٝ إٌفظ فٟ دساعخ اٌّشىالد ٚإطذاس إؽىبَ ثشأٔٙب. -2

 إرجبع األعب١ٌت ٚ اٌمٛاػذ اٌؼ١ٍّخ اٌّؼزّذح فٟ وزبثخ اٌجؾٛس. -3

اٌزؼٛد ػٍٝ اعزخذاَ اٌٛصبئك ٚ اٌىزت ِٚظبدس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌشثؾ ث١ُٕٙ ٌٍٛطٛي إٌٝ ٔزبئظ  -4

 ِؾذدح .

 اٌزؼٛد ػٍٝ ِؼبٌغخ اٌّٛاػ١غ ثّٛػٛػ١خ ٚٔضا٘خ ٚٔظبَ فٟ اٌؼًّ. -5

 اٌزؼٛد ػٍٝ اٌمشاءح ٚرؾظ١ٓ إٌفظ ػذ اٌغًٙ. -6
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 مناهج البحث:

 المنهج الوصفً: -1

ة لؽة واحدة أو لهجة واحدة فً زمن معٌن ومكان بعٌنه ،أي أنّه ٌبحث ٌتناول بالدراسة العلمٌ 

المستوى اللؽوّي الواحد من جوانبه الصوتٌة والصرفٌة والمعجمٌة. وكان من أكبر الباحثٌن الذٌن 

أثروا فً مجال الفصل بٌن الدراسات الوصفٌة والتارٌخٌة العالم السوٌسري)فردٌنان دي سوسٌر( 

ذا العلم دون نزاع ، وصاحب فكرة المنهج الوصفً ، وهو الذي ٌرى أّن الذي ٌُعدّ مإسس ه

)موضوع علم اللؽة الوحٌد والصحٌح هو اللؽة معتبرة فً ذاتها ومن أجل ذاتها(. وٌتخذ الوصؾ 

ثبلثة طرق أو مراحل متكاملة فً تحلٌل الظاهرة اللؽوٌة وصوال منها إلى تمعٌدها، وهً: استمراء 

فهة ، ثّم تمسٌمها ألساما وتسمٌة كل لسم منها، ثّم وضع المصطلحات الدالة على المادة اللؽوٌة مشا

هذه األلسام لتصل بعد ذلن إلى وضع المواعد الكلٌة والجزبٌة ، فٌكون البدء باالستمراء وتسجٌل 

الظواهر من أهم األسس التً ٌعتمد علٌها الوصؾ بخبلؾ المعٌار الذي ٌبدأ بالتمعٌد. ومن أمثلة 

وجمٌع ما وصفناه من هذه اللؽات سمعناه من الخلٌل   ((ج الوصفً عند العرب لول سٌبوٌه:المنه

 وٌونس عن العرب((.

 المنهج المعٌاري: -ٕ

ٌمصد بهذا المنهج وضع ضوابط الصحة ، وتحدٌد المعاٌٌر من أجل الحفاظ على مستوٌات 

; إذ إن المعٌار من المكاٌٌل ، متطورة ، لبلستعمال اللؽوي ، وهذا االسم مناسب تماما لذا المدلول 

كذلن ٌستعمله عبد الماهر بمعنى الممٌاس والضابط حٌن ذكر أّن اإلعراب )) المعٌار الذي ال ٌتبٌن 

نمصان الكبلم ورجحانه حتى ٌعرض علٌه ، أو المٌاس الذي ال ٌعرؾ صحٌح من سمٌم حتى ٌرجع 

فرض الماعدة ،أي ٌبدأ بالكلٌات  إلٌه((، فالمنهج المعٌاري بخبلؾ المنهج الوصفً لابم على

وٌنتهً إلى الجزبٌات . والمعٌارٌة فكرة تملٌدٌة مشهورة تمثلها العبارة اآلتٌة :)) اللؽة هً ما 

ٌجب أن ٌتكلمه الناس ، ولٌست ما ٌتكلمه الناس بالفعل((، من األمثلة على المنهج المعٌاري فً 

للهجات ، وترن لبابل ولهجات أخرى. وكذلن الدرس اللؽوي المدٌم هو األخذ من بعض المبابل وا

 تسمٌة بعض المضاٌا فً الشعر المخالفة للمواعد التً لررها النحاة بالضرورات الشعرٌة.

 المنهج التارٌخً :  -3

ٌموم هذا المنهج على دراسة تطّور اللؽة الواحدة فً مراحلها المختلفة عبر المرون معتمدا 

بع الظاهرة اللؽوٌة من ألدم العصور التارٌخٌة إلى أحدثها على النصوص المدونة ، فٌعمد إلى تت

مسجبل التؽٌرات الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة والداللٌة التً لحمت هذه الظاهرة أو تلن ، ثّم ٌبٌن 

سّر هذه التؽٌرات وأسبابها ونتابجها ومن هذا ٌتضح أّن هذا المنهج منهج ٌستعٌد ماضً اللؽة 

لنصوص المدٌمة ، فدراسة أصوات العربٌة الفصحى دراسة تارٌخٌة وٌهتم بتارٌخها عن طرٌك ا
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تبدأ من وصؾ المدماء لها من أمثال الخلٌل وسٌبوٌه وتتبع تارٌخها منذ ذلن الزمان حتى العصر 

الحاضر دراسة تدخل ضمن نطاق المنهج التارٌخً، ومثل ذلن ٌمال عن تتبع االبنٌة الصرفٌة 

 وداللة المفردات ونظام الجملة.

 

 المنهج المقارن: -4

ٌموم هذا المنهج بدراسة الظواهر الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة والمعجمٌة فً اللؽات 

المنتمٌة إلى أسرة لؽوٌة واحدة أو فرع من أفرع االسرة اللؽوٌة الواحدة ، ولذا ٌموم المنهج 

هندٌة الممارن فً علم اللؽة على أساس تصنٌؾ اللؽات إلى أسرات ،فهنان أسرة اللؽات ال

األوربٌة التً تضم أكثر لؽات المنطمة الممتدة من الهند إلى أوربا، وتضم عددا من اللؽات التً 

عرفتها الهند وإٌران والمارة األوربٌة ، والعربٌة التً تنتمً إلى أسرة اللؽات السامٌة التً تضم 

ن تمسٌم اللؽات المختلفة أٌضا اللؽات العبرٌة واآلرامٌة واألكادٌة والحبشٌة ، ولد تمكن العلماء م

إلى أسرات أو فصابل بممارنة هذه اللؽات واكتشاؾ أوجه التشابه بٌنها من الجوانب الصوتٌة 

والصرفٌة والنحوٌة والمعجمٌة ، ووجود جوانب شبه أساسٌة بٌن عدد من اللؽات معناه أنّها 

اللؽات على مّر انحدرت من أصل واحد مشترن ، أي من اللؽة األولى التً خرجت عنها هذه 

التارٌخ . وممارنة اللؽات المختلفة المنتمٌة إلى أسرة لؽوٌة واحدة موضوع البحث فً علم اللؽة 

 الممارن.

 : انبحج انجيذ سمبث

 ، ِضً: ٠ٕجغٟ أْ رزٛفش فٟ اٌجؾش اٌغ١ذ ِغّٛػخ ِٓ اٌششٚؽ ٚاٌّغزٍضِبد اٌجؾض١خ األعبع١خ

ز١بس إٌّبعت ٌؼٕٛاْ اٌجؾش أٚ اٌشعبٌخ أِش ػشٚسٞ (. اٌؼٕٛاْ اٌٛاػؼ ٚاٌشبًِ ٌٍجؾش: إْ االخ1

 ٌٍزؼش٠ف ثبٌجؾش ِٕز اٌٍٛ٘خ األٌٚٝ ٌمشاءرٗ ِٓ لجً ا٢خش٠ٓ، ٠ٕٚجغٟ أْ رزٛفش صالس

 : عّبد سئ١غخ فٟ اٌؼٕٛاْ، ٟٚ٘

 اٌش١ٌّٛخ: أٞ أْ ٠شًّ اٌؼٕٛاْ ثؼجشارٗ اٌّغبي اٌذل١ك اٌّؾذد ٌٍّٛػٛع اٌجؾضٟ -أ

 ٍؾبد اٌؼٕٛاْ ٚػجبسارٗ اٌّغزخذِخ ٚاػؾخاٌٛػٛػ: ٠غت أْ رىْٛ ِظط -ة

 ػ١ٍٗ دالٌخ ٚاػؾخ ٚثؼ١ذا ػٓاالً اٌذالٌخ: أٞ أْ ٠ىْٛ اٌؼٕٛاْ شبِال ٌّٛػٛع اٌجؾش ٚد -ط

 اٌؼ١ِّٛبد.

(. رخط١ؾ ؽذٚد اٌجؾش: ػشٚسح ط١بغخ ِٛػٛع اٌجؾش ػّٓ ؽذٚد ِٛػٛػ١خ ٚص١ِٕخ 2

 رخض ِٛػٛع اٌجؾش، ألْ اٌخٛع ِٚىب١ٔخ ٚاػؾخ اٌّؼبٌُ، ٚرغٕت اٌزخجؾ ٚاٌّزب٘خ فٟ أِٛس ال

فٟ اٌؼ١ِّٛبد غ١ش ِؾذدح اٌّؼبٌُ ٚاأل٘ذاف رجؼذ اٌجبؽش ػٓ اٌجؾش ثؼّك ثّٛػٛع ثؾضٗ 

 إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌؼٕٛاْ.
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 (. اإلٌّبَ اٌىبفٟ ثّٛػٛع اٌجؾش: ٠غت أْ ٠زٕبعت اٌجؾش ِٚٛػٛػٗ ِغ إِىب١ٔبد اٌجبؽش3

اٌجؾش ٔز١غخ ٌخجشرٗ أٚ رخظظٗ فٟ ِغبي اٌزٞ ٠غت أْ ٠ىْٛ ٍِّب ثشىً ٚافٟ ثّغبي ِٛػٛع 

 اٌجؾش، أٚ ٌمشاءارٗ اٌٛاعؼخ ٚاٌّزؼّمخ.

 (. رٛفش اٌٛلذ اٌىبفٟ ٌٍجبؽش: ػشٚسح اٌزم١ذ ثبٌفزشح اٌض١ِٕخ إلٔغبص اٌجؾش، ػٍٝ أْ ٠زٕبعت4

 اٌٛلذ اٌّؾذد ٌٍجؾش أٚ اٌشعبٌخ ِغ ؽذٚد اٌجؾش اٌّٛػٛػ١خ ٚاٌّىب١ٔخ. فّضال أْ ِؼظُ ثؾٛس

 :ٝ اٌذوزٛساح رزطٍت رفشغب ربِب إلٔغبص٘ب. ػِّٛب اٌجبؽش اٌغ١ذ ػبدح ٠ؼًّ ػٍاٌّبعغز١ش ٚ

 . أ(. رخظ١ض عبػبد وبف١خ ِٓ ٚلزٗ ٌّزبثؼخ ٚرٕف١ز اٌجؾش

 .ة(. ثشِغخ ٘زٖ اٌغبػبد ٚرٛص٠ؼٙب ػٍٝ ِشاؽً ٚخطٛاد اٌجؾش اٌّخزٍفخ 

خ ٚا٢ساء األط١ٍخ (. اإلعٕبد: ػشٚسح إػزّبد اٌجبؽش فٟ وزبثخ ثؾضٗ ػٍٝ اٌذساعبد اٌغبثم5

اٌّغٕذح، ٚأْ ٠ىْٛ دل١مب فٟ عشد إٌظٛص ٚإسعبػٙب ٌىبرجٙب األطٍٟ، ٚاإلؽالع ػٍٝ ا٢ساء 

ٚاألفىبس اٌّخزٍفخ اٌّزٛفشح فٟ ِغبي اٌجؾش. فبألِبٔخ اٌؼ١ٍّخ ثباللزجبط ٚٔمٍٙب أِش فٟ غب٠خ األ١ّ٘خ 

 أعبع١ٓ، ّٚ٘ب: فٟ وزبثخ اٌجؾٛس، ٚرشرىض األِبٔخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌجؾش ػٍٝ عبٔج١ٓ

أ. اإلشبسح إٌٝ اٌّظذس أٚ اٌّظبدس اٌزٟ اعزمٟ اٌجبؽش ِٕٙب ِؼٍِٛبرٗ ٚأفىبسٖ، ِغ روش اٌج١بٔبد 

األعبع١خ اٌىبٍِخ ٌٍّظذس وؼٕٛاْ اٌّظذس، ٚاٌغٕخ اٌزٟ ٔشش ف١ٙب، ٚاٌّؤٌف أٚ اٌّؤٌفْٛ، ٚإٌبشش، 

 ٚاٌّىبْ، ٚسلُ اٌّغٍذ، ٚػذد اٌظفؾبد.

ألفىبس ٚا٢ساء إٌّمٌٛخ ِٓ اٌّظبدس، فؼٍٝ اٌجبؽش أْ ٠زوش اٌفىشح أٚ ة. اٌزأوذ ِٓ ػذَ رش٠ٛٗ ا

 اٌّؼٍِٛخ اٌزٟ لذ اعزفبد ِٕٙب ثزاد اٌّؼٕٝ اٌزٞ ٚسدد ف١ٗ.

 (. ٚػٛػ األعٍٛة: ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌجؾش اٌغ١ذ ِىزٛة ثأعٍٛة ٚاػؼ، ِٚمشٚء، ِٚشٛق،6

 ؽذح فٟ ِزٓ اٌجؾش.ِغ ِشاػبح اٌغالِخ اٌٍغ٠ٛخ، ٚاْ رىْٛ اٌّظطٍؾبد اٌّغزخذِخ ِٛ

 (. اٌزشاثؾ ث١ٓ أعضاء اٌجؾش: ػشٚسح رشاثؾ ألغبَ اٌجؾش ٚأعضاءٖ اٌّخزٍفخ ٚأغغبِٙب، وّب3

٠غت أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رشاثؾ رغٍغً ِٕطمٟ، ٚربس٠خٟ أٚ ِٛػٛػٟ، ٠شثؾ اٌفظٛي ِب ث١ٕٙب، ٠ٚىْٛ 

 ٕ٘بن أ٠ؼب رشاثؾ ٚرغٍغً فٟ اٌّؼٍِٛبد ِب ث١ٓ اٌفظٛي.

إٌٝ اٌّؼشفخ فٟ ِغبي رخظض اٌجبؽش: اٌجبؽش اٌغ١ذ ٘ٛ اٌزٞ اٌزٞ ٠جذأ ِٓ  (.اإلعٙبَ ٚاإلػبفخ8

 ؽ١ش أٔزٟٙ ا٢خشْٚ ثغشع ِٛاطٍخ اٌّغ١شح اٌجؾض١خ ٚإػبفخ ِؼٍِٛبد عذ٠ذح فٟ ٔفظ اٌّغبي.

(. رٛفش اٌّظبدس ٚاٌّؼٍِٛبد ػٓ ِٛػٛع اٌجؾش: ػشٚسح رٛفش ِؼٍِٛبد وبف١خ ِٚظبدس ٚاف١خ 9

رىْٛ ٘زٖ اٌّظبدس ِىزٛثخ أٚ ِطجٛػخ أٚ اإلٌىزش١ٔٚخ ِزٛفشح فٟ  ػٓ ِغبي ِٛػٛع اٌجؾش، ٚلذ

 اٌّىزجبد أٚ ِشاوض اٌّؼٍِٛبد أٚ اإلٔزشٔذ.

 

 



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

 أنىاع انبحىث حسب جهبث تنفيزهب:

اٌجؾٛس األوبد١ّ٠خ: ٟٚ٘ اٌزٟ رغشٜ فٟ اٌغبِؼبد ٚاٌّؼب٘ذ ٚاٌّؤعغبد األوبد١ّ٠خ اٌّخزٍفخ،  -1

 ٚرظٕف إٌٝ اٌّغز٠ٛبد اٌزب١ٌخ:

س اٌغبِؼ١خ األ١ٌٚخ: ٟٚ٘ ألشة ِب رىْٛ إٌٝ اٌزمبس٠ش ِٕٙب إٌٝ اٌجؾٛس، ؽ١ش ٠زطٍت ِٓ اٌجؾٛ . أ

 البحوث وتختلؾ، ؽٍجخ اٌّشاؽً اٌغبِؼ١خ األ١ٌٚخ خبطخ اٌظفٛف إٌّز١ٙخ وزبثخ ثؾش ٌٍزخشط

 تتناسب بهذا وهً ، الطالب ٌحلها التً الجامعٌة والمرحلة اجله من تطلب الذي الؽرض بحسب

 : كاآلتً وهً.  الجامعٌة سنال مع طردا

 مراحل من مرحلة فً دراستهم خبلل الطلبة به ٌكلؾ ما وهو:  الصفً . البحثٔ

 االطبلع اجل من والمراجع المصادر إلى الرجوع - ٌمصد فٌما – منه وٌمصد( البكالورٌوس)

 على نذل بعد والتدرٌب... الملماة المحاضرة أو المنهجً الكتاب فً ممرر هو مما أوسع بشكل

 أن وٌحسن واالختصار(اإلٌجاز)الضٌك شروطه ومن تمرٌرا ٌسمى لد انه ،ثم البحث مزولة

 ٌشترط ال تدرٌب ،فهو محدودة وطالته التجربة دور فً الطالب الن صفحات، عشر فً ٌكون

 أي البحث إعداد وخطوات وإجراءات لمواعد الباحث إتباع فً العلمٌة المٌمة وإنما المثالٌة، فٌه

 ومنها – الكلٌات بعض تشترط: التخرج بحث . ٕ البحوث إعداد فً الممرر المنهج عإتبا

 منحة فً شرطا وٌكون المنتهٌة سنته فً الطالب ٌكتبه رسالة نسمٌه ولد للتخرج بحثا -كلٌتنا

 الحساب فٌه وٌكون سابمه من أوسع البحث هذا ٌكون أن والبد.  البكالورٌوس العلمٌة الدرجة

 . النوع على حرصا تزٌد ال أن والمعمول تزٌد أو الخمسٌن صفحاته عدد وتبلػ اشد

ة. ثؾٛس اٌذساعبد اٌؼ١ٍب: ٟٚ٘ ػٍٝ أٔٛاع ِٕٙب سعبئً اٌذثٍَٛ اٌؼبٌٟ، ٚاٌّبعغز١ش، ٚاٌذوزٛساٖ، 

اٌزٟ ٠زمشس ف١ٙب اٌطبٌت فزشح ِؼ١ٕخ ثؼذ اخز١بسٖ ٌّٛػٛع ثؾضٗ ٚٚػغ األعظ اٌالصِخ ٌٗ، ٚرؼ١ٓ 

 ِششف ٌٗ.

ٌزذس٠غ١١ٓ: ٠زٛعت ػٍٝ أعبرزح اٌغبِؼبد ٚاٌّؼب٘ذ وزبثخ ثؾٛس ٌغشع رم١١ُّٙ د. ثؾٛس ا

 ٚرشل١برُٙ ٌٚغشع اشزشاوُٙ فٟ ِؤرّشاد ػ١ٍّخ.

اٌجؾٛس اٌغ١ش أوبد١ّ٠خ: ٟٚ٘ ثؾٛس ِزخظظخ رٕفز فٟ اٌّؤعغبد ٚاٌذٚائش اٌّخزٍفخ ٌغشع  -2

فٟٙ الشة ِب ٠ىْٛ إٌٝ رط٠ٛش أػّبٌٙب ِٚؼبٌغخ اٌّشبوً ٚاالخزٕبلبد اٌزٟ رؼزشع ؽش٠مٙب، 

 اٌجؾٛس اٌزطج١م١خ.

 

 

 



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

 ممٌزات البحوث:

 ممٌزات البحث الصفً:

أن تكون صفحاته محدودة ولد ال تتجاوز العشرٌن أو العشر صفحات ; ألّن الطالب فً   -ٔ

 طور التجربة وطالته محدودة.

 تكون المحاسبة علٌه ؼٌر شدٌدة.  -ٕ

 مصادر البحث الصفً تكون محدودة وللٌلة.  -ٖ

 

 )التخرج( :بحث 

وهو البحث الذي ٌكتبه الطالب فً سنته الدراسٌة المنتهٌة الرابعة ، وٌكون شرطا فً 

 منحه الدرجة العلمٌة) البكالورٌوس(.وممٌزاته هً:

 ( صفحة.ٓ٘هو أوسع من البحث الصفً ، لد تزٌد عدد صفحاته عن ) -ٔ

 ٌكون الحساب فً بحث التخرج أشدّ من الحساب فً البحث الصفً . -ٕ

 مصادر بحث التخرج تكون أكثر من مصادر البحث الصفً.عدد  -ٖ

 

 بحث )الماجستٌر(:

 فً هذه المرحلة ٌسمى البحث رسالة، وٌمتاز بما ٌؤتً:

 ( صفحة.ٌٕٓٓكتب الطالب رسالة فً حدود ) -ٔ

 المحاسبة علٌه شدٌدة جدا; إذ لد ٌمنح الطالب الشهادة ، أو تحجب لمدة ثبلثة أو ستة أشهر. -ٕ

 نوعة لد تصل إلى المبات.مصادره كثٌرة ومت -ٖ

تإلّؾ لجنة للمنالشة ، لمنالشة الرسالة ، ووضع الدرجة ، وؼالبا ما تكون هذه اللجنة متكونة  -ٗ

 من أربعة أساتذة .

 

 ممٌزات أطروحة الدكتوراه:

صفحات أطروحة الدكتوراه كثٌرة، ، والعبرة ههنا فً النوع ال فً الكّم، وخٌر الكبلم ما  -ٔ

 لّل ودّل.

جدُّ شدٌدة فً أطروحة الدكتوراه ; إذ تجتمع على الطالب لجنة مإلّفة من ستة إلى المحاسبة  -ٕ

 سبعة أساتذة لٌنالشوا الطالب ، وكلهم بدرجة أستاذ )بروفٌسور( أو )أستاذ مساعد(.

 مصادر أطروحة الدكتوراه أكثر وأدق وأهم من مصادر رسالة الماجستٌر.  -ٖ



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

الم ، وهً على نوعٌن :شهادة جامعة ، وشهادة تعد أطروحة الدكتوراه أعلى شهادة فً الع -ٗ

 دولة.

ٌفترض بالطالب أْن ٌظهر براعة فً المنالشة،  والتحلٌل ، وتنظٌم المادة العلمٌة، وإبراز  -٘

 النتابج واالكتشافات، والسبلمة فً اللّؽة واألُسلوب. 

 غاٌات البحث الشرعً :

 ؼٌره، والشًء ابتكار الجدٌد فً ٌنحصر التؤلٌؾ أن على ٌصرون المعاصرٌن من كثٌراً  تجد

 هذه أن ؼٌر ؼاٌاته، وأسمى الشرٌعة اإلسبلمٌة، فً التؤلٌؾ مماصد أهم من والتجدٌد واالبتكار

 ابتكارا منها لٌس أخرى اؼراض فً بالتؤلٌؾ لمٌامهم من ٌدعٌها عند صحٌحة ؼٌر الدعوى

 معنى التجدٌد كان إذا إال تملٌد،و األحٌان تكرار أؼلب فً هً ٕوانما تجدٌداً  الدلٌك وال بالمعنى

 متبادر هو ما معناه على لصروا فإن والمجاالت، األؼراض لتلن ٌتسع عندهم واالبتكار

 الدراسات فً البحث فإن وعلٌه محل سعة، فً وتضٌٌك تٌسٌر محل فً تشدٌد فهو ومعروؾ،

 العلماء ومن تحمٌمها، ىإل وٌصبو الباحث ٌرومها ؼاٌة له أن تكون ٌنبؽً فٌها والتؤلٌؾ اإلسبلمٌة

 العبلمة حزم وبسطها ابن ذكرها أهداؾ سبعة فً والتصنٌؾ الكتابة أهداؾ لصر المسلمٌن من

 :وهً ممدمته، فً خلدون ابن

 تعرض ومباحث مسابل أو استنباط مسابله وتتبع وفصوله، أبوابه وتموٌم بموضوعه العلم استنباط  .ٔ

لعل  الصحؾ فً بالكتابة ذلن فٌودع الفابدة به تعمل لؽٌره على إٌصالها ٌحرص المحمك للعالم

 الشرعٌة األدلة فً أوالً  تكلم الشافعً فمد الفمه، أصول فً ولع كما الفابدة تلن على ٌظهر المتؤخر

إلى  بعدهم من بذلن وانتفع واستوعبوها المٌاس مسابل الحنفٌة فاستنبطوا جاء ثم ولخصها اللفظٌة

 .األبد

 الوحً اسرار ألن ماسة إلٌها وحاجة المسلمٌن العلمً البحث ؼاٌات سمىأ من الؽاٌة هذه وتعد

 للعصور ولد وسابك العمول من أوسع الوحً فإن واكتشاؾ إظهار ٌحتاج إلى الكثٌر منها مازال

 تدع ولم ٕوابانه أوانه فً إلٌه طلبه والحاجة بسبب السابك ببال ٌخطر لم ما البلحك منه ٌكتشؾ

 .علٌه ٌعرج ولم إلٌه فلم ٌنتبه لنذ إلى الحاجة السابك

 وبعد فضله، اشتهر عالم من ذلن الكبلم كان إذا وبخاصة السابمٌن كبلم من خطؤ أو ؼلط تصحٌح  .ٕ

 كل فٌه، وٌوصل للشن مدخل ال الذي الواضح بالبرهان ذلن فً وٌتم االستٌثاق صٌته، اإلفادة فً

 المإلؾ وشهرة التؤلٌؾ بشٌوع عصاراآلفاق واأل فً انتشر ما ٌمحو حتى بعده ٌؤتً لمن ذلن

 .الصواب على الناس لٌمؾ ماسة حاجة البٌان هذا بمعارفه، فٌكون الناس ووثوق



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

 لٌكمل النمص ٌتمم من فٌؤتً أو فصول مسابل منه نمصت لد الفن ٌكون بؤن وذلن النالص، تكمٌل .ٖ

 .مجال فٌه للنمص ٌبمى وفصوله وال مسابله بكمال الفن

 وتجوٌد الفابدة لحصول والتهذٌب ضروري الترتٌب فإن المهذب ؼٌر وتهذٌب المرتب ؼٌر ترتٌب .ٗ

زٌد  أبً ابن فعل مثل شٌوخهم مإلفات مع العلماء من فعل كثٌر كما حسن لصد وهو التؤلٌؾ

 .ؼٌرها مع وؼٌره المدونة مع المٌروانً

 فٌؤتً ى،اخر علوم فً شتى وموزعة مواضع فً منشورة العلم مسابل تكون فمد تفرق، ما جمع .٘

 أو واحد فن أو واحد، باب فً المسابل شمل فٌجتمع ما تشتت وٌنظم تفرق ما فٌجمع الباحث

 مسابله وجد حٌن البٌان فً علم السكاكً ٌوسؾ وأبو الجرجانً الماهر عبد فعل كما مإلؾ واحد،

 النحو. كتب فً متناثرة

ل تلخٌص .ٙ لة جاءت الفنون أمهات التً تضمنت المإلفات من فكثٌر المسهب واختصار المطوَّ  مطوَّ

واإلٌجاز  باالختصار ذلن تخلٌص فٌها بالتؤلٌؾ ٌمصد من منها، فٌؤتً االستفادة فملت مسهبة

 المإلؾ االول . بمصد اإلخبلل عدم مراعاة مع ولع إن المتكرر وحذؾ

 الماجستٌر وطبلب لها الجامعات وانبرت عصرنا فً شاعت التً والتؤلٌؾ البحث أهداؾ ومن

 بعد المخطوطات طبع تزاٌد ولد ونشرها وترجمتها العربٌة المخطوطات تحمٌك دكتوراه ،وال

  المصالح جمٌع ٌعم الذي األعم بالمعنى الشرعٌة العلوم العمد تعتمد فً ذروته بلػ حتى تحمٌمها

 وأساس واإلجماع والمٌاس والسنة الكتاب: وهً المعتمدة الكلٌة األدلة على المفاسد وٌدرئ جمٌع

 األمة محل إجماع وهما والسنة النبوٌة المطهرة ، المرآن الكرٌم الكلٌة والمصادر األدلة مٌعج

 كالظاهرٌة شذ من إال فٌهما ولم ٌخالؾ األمة جماهٌر اتفاق محل وهما والمٌاس اإلجماع وٌلٌهما

 هللا رضوان الصحابة عهد بعد ولوعه فً شكن أو أصبل ولوع اإلجماع فً شكن ومن المٌاس نفاة

 وتعد األهمٌة بمكان من لكنها العلماء بٌن خبلؾ محل هً كثٌرة أخرى أدلة وهنان .علٌهم

 . لها حصر ال والمسابل األحكام من لعدد مصدرا ً

 ومسلم البخاري الصحٌحٌن كان فً إذا الحدٌث أن الباحثٌن عند بها العمل جرى التً المواعد ومن

 خرجه من إلى ٌعزي ؼٌرهما فً كان ٕوان منهما ن أوردهلم أو إلٌهما بالعزو اكتفً أحدهما فً أو

أوؼٌره  أورده من عند علٌه الحكم ذكر إلى حٌنبذِ  الحدٌث ٌحتاج ولد السنن وؼٌرهم، أصحاب من

 حسب األحادٌث جمع المصنفات من فمن التصنٌؾ، طرٌمة بتنوع تتنوع للحدٌث التخرٌج وطرق ،

 .الموضوع طرٌك عن أحادٌها عن البحث ذه ٌتموه وؼٌرها والجوامع الصحاح ككتب الموضوع

 بداٌة حسب مإلفوها التً وضعها الكتب فً كما الحدٌث مطلع طرٌك عن عنه البحث ٌتم ما ومنها

 الحدٌث عن البحث ٌتم ما ومنها مخصوصة العلماء لكتب صنفها التً والمفاتٌح والفهارس الحدٌث
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، "النبوي الحدٌث أللفاظ المفهرس كالمعجم الحدٌث نص فً ممٌزة اختٌار كلمة طرٌك عن فٌها

 ما ومنها النبوي أللفاظ الحدٌث المفهرس والمعجم السنة كنوز مفتاح بكتابً المنفعة تٌسٌر وكتاب

 المسانٌد كمدونات التابعً أو األعلى الصحابً الراوي معرفة طرٌك عن عنه البحث ٌتم

 المدسٌة كاألحادٌث الحدٌث متن فً ةظاهر صفة طرٌك عن عبر البحث ٌتم ما ومنها واألطراؾ،

 الموضوعة. أو المراسٌل سنده كؤحادٌث فً أو

 خطة البحث :

 الصفات العامة التً ٌتمٌز بها البحث العلمً :

لّة فالبحث العلمً ٌعرؾ من العنوان الذي ٌجمع بٌن هاتٌن الصفتٌن. -ٔ  الِجدّة والدِّ

 وتناسك.التبوٌب وما بٌن الفصول والِفمَر من ترابط وتجانس  -ٕ

 الهوامش وماهً علٌه من إٌجاز فً الداللة على المصادر. -ٖ

 ما ٌصحب ذلن كله من فهارس ولابمة تامة المعلومات من المصادر والمراجع. -ٗ

 أنواع البحوث:

 البحث الصفً. -ٔ

 بحث التخرج.  -ٕ

 بحث ٌلً مرحلة البكالورٌوس. -ٖ

 بحث الدبلوم. -ٗ

 بحث الماجستٌر. -٘

  بحث الدكتوراه. -ٙ

 الباحث

ر المصادر وْ ر ؼَ بْ وسَ  ٌموم بكتابة البحث، و وهو الشخص المحب للبحث ، :الباحث   

ولد تنبه المسلمون المدامى على صفات الباحث الخلمٌة فابتدعوا علم الرجال  والمراجع ،

 والتجرٌح، وعلم مصطلح الحدٌث; 

ا األسباب التً تدعو الطالب إلى البحث فهً:   أم 

 اجستٌر ، دكتوراه.علمٌة معٌنة : م شهادةالحصول على  -ٔ

 ه .بانتزاع رضى االستاذ أو ثنا -ٕ

 المنافسة بٌن الطبلب وتحدٌد المتفوق منهم. -ٖ

 االمتحان.  -ٗ

 .الدرجةالحصول على  -٘
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 لغة البحث وصفاتها:

، بحٌث تعبر عن مراده أن تكون األلفاظ فصٌحة، ودلٌمة فً مكانها المناسب -ٔ

 ال تحتمل الفهم على أكثر من وجه. وأو ممصده، 

تعد عن العبارات العامة التً تولع فً الحٌرة ، وتثٌر االضطراب فً أن ٌب -ٕ

 الذهن.

أن ٌكون تركٌب الجمل متٌنا ، جٌد السبن ، واأللفاظ على لدر المعانً مع  -ٖ

 ، وتجنب االستطراد والتكرار.اإلٌجاز وااللتصاد

كل منها تنبثك عن  ،جوهرٌا أن تتصل الفمرة بالفمرة السابمة اتصاال عضوٌا -ٗ

 رى، كتماسن الجسد الواحد.األخ

 ولواعد اإلمبلء. أن ٌراعً الباحث فً لؽته صحة الصرؾ والنحو -٘

 أن تكون لؽة الباحث سلٌمة تجمع بٌن الرصانة والجمال. -ٙ

 

ٌبقى طالب البحث وهو ٌشق طرٌقه فً البحث بحاجة إلى المساعدة التً ٌأخذها 

 من :

 أستاذه المشرؾ. -ٔ

 أساتذته اآلخرٌن. -ٕ

 : مثل العروض، والجؽرافٌة ، وعلم النفس وؼٌرها.العلوم المساعدة -ٖ

 المصادر والمراجع. -ٗ

، وما ٌتصل به من آراء  ، وخطتهالمساعد: ٌكتب فٌه اسم البحثالدفتر  -٘

اسم الكتاب الذي تستعٌره  -ومصادر ومراجع، وموضوعات وأفكار

 -سإال ترٌد أن توجهه إلى استاذن -عنوانات االساتذة والمكتبات - ورلمه

 وؼٌرها من األمور المهمة. مع المشرؾ، موعدن

 طرق أخرى. -ٙ

 

 اختٌار الموضوع

علم أّن البحث ٌمّر من الفكرة تٌجب أن  ،ختار موضوعا للبحث فٌهتأن  أٌها الطالب رٌدتحٌنما 

، بمراحل كثٌرة متسلسلة المجردة إلى أن ٌصبح دراسة مستوفٌة لمستلزمات التعلٌل والتفسٌر 

 ومترابطة وهً:

 لموضوع.اختٌار ا -ٔ
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 اختٌار العنوان. -ٕ

 وضع الخطة ،أو وضع الهٌكل العام للموضوع. -ٖ

تعٌٌن المصادر والمراجع التً ٌعتمد علٌها فً كتابة البحث ، والمصادر هً) الكتب المدٌمة(  -ٗ

 ، أّما المراجع فهً ) الكتب الحدٌثة(.

 كتابة البحث. -٘

 

ا دوافع اختٌار وٌرن ، والبحث ؼاٌته واحدة ، هً : االنطبلق من حٌث انتهى إلٌه ؼ   أم 

، فنجملها إلٌن أٌها الطالب بالنماط اآلتٌة ، وعلٌن أن تتؤملها بؤناة ; لكً تكون ملما بها الموضوع 

 حٌن اختٌارن موضوع بحثن:

 لد تكون هنان مشكلة تواجه الباحث.  -ٔ

 فً موضوع ما ٌستحك الدراسة.رؼبة الباحث فً اكتشاؾ حمابك جدٌدة  -ٕ

 ات المعمدة المختلؾ حولها.دراسة أحد الموضوع -ٖ

 ، أو إتمام شًء نالص، أو شرح مبهم ٌحتاج إلى توضٌح.تصحٌح خطؤ شابع -ٗ

 تحمٌك إحدى المخطوطات التً تكسبنا مزٌدا من العلم والمعرفة. -٘

 خلك موضوع جدٌد من معلومات متناثرة ، وترتٌبها بصورة مبتكرة ومفٌدة. -ٙ

 

 ، فهً:البحث المواصفات التً ٌجب أن ٌتصف بها عنوانأّما 

 أن ٌكون العنوان منبثما من الموضوع ذاته ، داال علٌه. -ٔ

 أن ٌكون العنوان محدودا ومختصرا. -ٕ

 أن ٌكون العنوان واضحا جذابا لطٌفا. -ٖ

 اء.أن ٌكون مإثرا فً نفوس المرّ  -ٗ

 

لبل أن إّن اختٌار الموضوع للباحث لٌس أمرا سهبل ; لذ على الباحث أن ٌموم بخطوات عدّة 

 ، وهً على النحو اآلتً: وهً شروط اختٌار البحثحث ، ٌختار الب

أي أن ٌكون الموضوع محدودا ال ٌحتمل الزٌادة والنمصان ، وال ٌكتنفه  الدقة والوضوح: -ٔ

الؽموض واإلبهام، وتتضح هذه الدلة من خبلل عنوان البحث; ألّن هم الباحث من عنوانه هو 

 الداّللة العلمٌة.

كً ال ٌجهد الطالب نفسه بدراسة موضوع  ؼٌر مطروق سابما ;وهً أن ٌكون البحث  الجد ة: -ٕ

 لكً ٌكون للطالب فًو ما ، ثّم ٌكتشؾ بعد ذلن أنّه مدروس، فٌضطر للبحث من جدٌد;
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 ،شخصٌة ، ولٌبذل فً إعداده جهدا ، حتى ال ٌتعود على الكسل أو السرلة الجدٌد موضوعه

 ت األبحاث من أجلها. فتفوته الفابدة التً ألرّ 

وفرة المصادر والمراجع ، أو  إلىٌجب على الباحث أن ٌتنبه  فرة المصادر والمراجع:و -ٖ

ندرتها، وٌطمبن إلى أن عدد هذه المصادر من الكثرة والموة ، بحٌث تجهز البحث بالمادة 

لد تعٌمه كثٌرا فً استكمال بحثه، فٌتولؾ عن البحث; البلزمة; ألّن ندرة المصادر أو المراجع 

ذي تمل مصادره بشكل كبٌر ، أو الذي ٌكون الكبلم علٌه طوٌبل فً مصدر واحد والموضوع ال

 .لبلختٌار، أو مصدرٌن فمط ، فإنّه ال ٌصلح 

فإذا كان بحثا صفٌا لدر له االستاذ المشرؾ الحجم  مناسبة البحث للمرحلة التً هو علٌها: -ٗ

، أو جزءا من  ( صفحة فعلٌنا فً هذه الحالة أن نختار موضوعإٓ-ٓٔ)المناسب بٌن 

موضوع كبٌر ،أو زاوٌة من حٌاة بحٌث ال ٌكون مجموع المعلومات المتناثرة فً مختلؾ 

وعلى الباحث أن ٌتجنب البحث فً الموضوعات العامة أو الواسعة، ; المصادر كما كبٌرا; 

بسبب الولت الذي ٌحتاجه ألنّه مهّما بلؽت ممدرته على معالجتها ، فستبمى معالجته لاصرة، 

بلطبلع عل كّل ما كتب حول موضوعه، وإذن فإّن ما ٌظنّه بعض الطبلب من سهولة البحث ل

فً الموضوعات العامة ، هو فً الحمٌمة ظٌن فً ؼٌر محله، وما ٌظنونه من صعوبة البحث 

; ألّن البحث فً موضوع خاطافً الموضوعات المحددة الدلٌمة ، هو فً الحمٌمة توهم 

 االطبلع على عدد محدد من المصادر والمراجع ، ألل بكثٌر مما جزبً معٌن ، ال ٌتطلب إال

، وسٌجد لدٌه المتسع من الولت للتعمك فً كل ما كتب حول الموضوع العام  هٌتطلب

 موضوعه، وسٌنال على ذلن النجاح والتمدٌر.

مدى إمكانٌات أو قدرات الباحث العلمٌة الفعلٌة، وظروفه الشخصٌة، للتصدي لموضوع  -٘

تمان اللؽات األجنبٌة ; أو إنجاز بحثه فً مدة زمنٌة محددة ; أو السفر إحاجته إلى ثل م بحثه:

، أو إلى الخارج ، إلجراء بعض األبحاث والدراسات، أو لبلستحصال على بعض المصادر

  ممدرة الطالب المالٌة.

 

وهً ،  الطالب فً حٌرة عندما ٌفرض علٌه أن ٌختار موضوعا للبحث تجعلهناك أسباب     

 على النحو اآلتً:

 كثرة الموضوعات. -ٔ

 جهل الباحث بالموضوعات الصالحة للدراسة. -ٕ

 ؼٌاب الموضوعات عن ذهن الطالب. -ٖ
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 ، فهً: األستاذ إلى فرض الموضوع على الباحث فرضا االحاالت المعٌنة التً ٌضطر فٌهأّما 

 أهمٌة الموضوع بالنسبة إلى األستاذ ، كؤن ٌتّم به بحثا لام به هو. -ٔ

االستاذ فً ممدرة طالبه على االختٌار. أو شكه فً أنّه لد اختار موضوعا وهٌؤ له  شنّ  -ٕ

 المادة.

 ضعؾ الطالب فً الموضوع الذي اختاره االستاذ له. -ٖ

 طةالخ  

طة هً رسم والخُ  ، بعد االنتهاء من مرحلة اختٌار الموضوع ٌنتمل الباحث إلى مرحلة رسم الِخطة       

، البٌوت والعمارات علٌه بالخارطة التً ٌضعها المهندسون لما ستكونشبه تخطٌطً للموضوع ، وهً أ

; وهً رسم للخطوط التً ٌسٌر علٌها الموضوع ، والصورة التً سٌكون علٌها، وهً مرحلة مهمة جدا 

 صبلحه. الحمٌمٌة ، وإمكانٌة الموضوع ألنّها تحدد أبعاد

 لسمٌن: على وٌمكن تمسٌم الخطة    

 زة.األولى: خطة موج

; ألنّها تمتضً إلماما واسعا بالموضوع ، ومصادره الربٌسٌة ،  وهً أهم :الثانٌة: خطة مفصلة

طة موجزة إذا أخترت وٌمكن أن تنفصل عنها خُ ومشكبلته ، ولضاٌاه ، فهً ألرب إلى البحث نفسه ، 

  اإلٌجاز ; ذلن أّن الخطة الموجزة الناجحة لم تكن إال ثمرة لخطة مفصلة.

 

 عامة:الخطة ال

فٌما ٌؤتً نمدم بٌن ٌدٌن أجزاء الخطة العامة التً ٌنبؽً على الباحث أن ٌلّم بها لبل الشروع بكتابة     

 البحث:

أو  كعدم وجود الدراسات حوله ، أو ندرتها ، : وفٌها نذكر الموضوع ، وأسباب اختٌارهمةالمقد   -ٔ

 الموضوع ، وصعوباتال الذي ٌنتمً إلٌهلصورها ، أو عدم دلّتها ... ألخ. وكذلن نذكر أهمٌته فً المج

،  (وصفٌة أو ممارنة أو ؼٌر ذلن  )طرٌمة البحث ومنهجهوالصعوبات التً واجهها الطالب، ، 

ومصادره ، ومراجعه المهمة ، ثم الشكر والتمدٌر واألبواب والفصول التً تنمسم معالم البحث إلٌها، 

 ؽناء عنها.لمن لدّم للباحث فضبل، والممدّمة ال ٌمكن االست

وهً دراسة ال تتناول صلب الموضوع ، بل تتناول معلومات لها عبللة به ، وتعد  :)التوطئة(التمهٌد -ٕ

ت التمهٌد ، ثبَّ وٌمكن أن ٌُ ، مًسا خفٌفًا أو الدراسة، وهً معلومات تمس صمٌم البحث تمهٌدا له مفتاحا و

رٌم أحمد جواد فً رسالته )) محّمد عبد فمثبل أّن د. ك .، وٌجب أن نضع للتمهٌد عنواناوٌمكن أن ٌحذؾ

نحوٌة فً مصر فً العصر الخالك عضٌمة وجهوده النحوٌة ((، وضع تمهٌدا لها عنوانه )) الجهود ال

 الحدٌث((.
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وهً كناٌة عن جسم البحث ، وفٌها نوزع المادة المجهزة باألفكار على  األبواب والفصول والمباحث: -ٖ

وع ، وٌستوفً كبل فً مكانه المناسب، وأن ٌرتبط ما لبله بما هذه األجزاء ، بحٌث ٌستوعب الموض

 بعده ارتباطا متماسكا ، وكانت مصطلحات العرب المدامى بهذا الشؤن هً:

 فصل . -ٔ

 باب. -ٕ

 جزء. -ٖ

 مجلد. -ٗ

 كتاب. -٘

( ٓٔوٌشترط لدى تبوٌب الموضوع التمارب النسبً بالحجم ، فإذا بلػ حجم الفصل األّول )    

أن ٌكون فصٌل  الممبولولٌس من  ، ( ٖٔ-8(، ) ٕٔ-9لفصل الثانً )صفحات ، وجب أن ٌكون ا

 علما أّن المادة هً التً تحدد حجم الفصل. . ( صفحاتٖ( أو )ٕ( صفحات ، وآخر فً )ٓٔفً )

وهً عرض مختصر لآلراء المختلفة المتعلمة بموضوع البحث ، والنتابج  الخاتمة ونتائج البحث: -ٗ

والتوصٌات التً ٌمدّمها الباحث  ، التً توصل إلٌها الباحث فً بحثه المستخلصة أو المستنبطة منها

 .; لعدم تمكنه هو من ذلندراسة أخرى وٌوصً بها، مثل ضرورة متابعة البحث فً فكرة أو 

المصادر و وهً لابمة بالمصادر والمراجع التً أعتمد علٌها الطالب فً بحثه ، المصادر والمراجع: -٘

اجع هً الكتب الحدٌثة، وترتب المصادر والمراجع على الترتٌب الهجابً، هً الكتب المدٌمة ، والمر

 ، وتكتب المصادر والمراجع على النحو اآلتً:ما األبجديوربّ 

) إن ، مكان النشر) إن كانت موجودة(ؾ )تارٌخ وفاته( ، اسم المحمك، دار النشراسم الكتاب : اسم المإلِّ 

  . النشررلم الطبعة، سنة  ،  اسم المطبعة، مكان الطبع، كان موجودا( 

فٌوضع بدال من  أو تارٌخ النشر، اسم المطبعة، أو مكان الطبع، وإذا خبل المصدر أو المرجع من     

)د . ت تارٌخ النشر ، أو) ال . ن (  ) د . ن (مكان الطبع  ،  أو) ال. م (  د. م ( )  : : اسم المطبعة ذلن

 .)ال . ت ( أو (

  مثال:

هـ( ، شرح وتحمٌك أحمد محّمد ٕٗٗنطك : أبو ٌوسؾ ٌعموب بن إسحك بن الّسكٌت )تإصبلح الم -

 ، )د.ت( . ٗشاكر ، وعبد الّسبلم محّمد هارون ، دار المعارؾ ، الماهرة ، ط

ًّ ، ود. 7٘ٔالعٌن : أبو عبد الرحمن الخلٌل بن أحمد الفراهٌدّي )ت - هـ( ، تحمٌك د. مهدي المخزوم

، ًّ  م .98٘ٔ-م98ٓٔدار الّرشٌد للنّشر ، العراق ، مطابع الّرسالة ، الكوٌت ،  إبراهٌم السامراب

 إذًا الخطة التاّمة ٌمكن التعبٌر عنها بما ٌؤتً:

 الممدّمة. -ٔ



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

 التمهٌد. -ٕ

 المبحث الثانً...(. ل...( ، )الفصل األول: )المبحث األوّ  -ٖ

 الفصل الثانً: )المبحث األّول...( ، ) المبحث الثانً...(. -ٗ

 ونتابج البحث.الخاتمة  -٘

 المصادر والمراجع. -ٙ

 

 فوائد:

 تضاؾ مكمبلت أخرى للخطة منها:  -ٔ

 وفً الماجستٌر والدكتوراه صفحة العنوان / صفحة خاصة آلٌة لرآنٌة / صفحة خاصة لئلهداء /.

/ ملخص البحث باللؽة اإلنكلٌزٌة / صفحة العنوان باللؽة  )إن وجدت(فً آخر البحث:  المبلحك

 اإلنكلٌزٌة.

 الباحث أن ٌتجنب الخطط الجاهزة لدر اإلمكان ، والذي ٌلجؤ إلى ذلن تلحك به إساءة بالؽة.على  -ٕ

طة بعد لراءة لذي سٌدرسه ، ومنهم من ٌمدّم الخُ من الطلبة من ٌمدّم ِخطة متصورة عن الموضوع ا -ٖ

 ; ولذلن ستكون الخطة فً ، أو الرسابل التً تشبه رسالتهمصادر الموضوع أو مراجعه أو بحوثه

اعتمادا  فً أي مرحلة من مراحل العمل  الحالة الثانٌة أنضج وأتّم. ونعدل ونبدل الخطة باستمرار

، وتعدٌل الخطة لد ٌكون زٌادة أو حذفا ، ولد على المادة التً لدٌنا والخبرة التً تراكمت عندنا

 ٌإدي به األمر إلى حذؾ فصل كامل ، أو زٌادة فصل أو تبدٌل عنوان وؼٌر ذلن. 

األفضل أن توضع الخطة باالشتران بٌن الطالب واالستاذ ; ألّن االستاذ ٌعرؾ وٌدرن األشٌاء  من  -ٗ

 ٌسة فً الموضوع أكثر من الطالب .الرب

 لدى ممابلته المشرؾ. ٌجب على الطالب أن ٌحتفظ بصورة للخطة ٌحملها معه ، والسٌما -٘

)خاص بالكتاب والرسالة أو  األولى ما ٌكتب على الؽبلؾ الخارجً ٌعاد نفسه على الورلة الداخلٌة  -ٙ

  األطروحة المجلدة(.

ل( من دون تسلسل فً بدء الكتب فً لابمة المصادر ٌوضع المرآن الكرٌم )مصدر العربٌة األوّ   -7

 والمراجع.

 ونرتبها هجابٌا.مراجع، )أل( التعرٌؾ من الكتب فً لابمة المصادر وال ننظر فً -8

 

 

 

 



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التطبٌق:

 صفحة العنوان. -1

 صفحة العنوان. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 كلٌّة التربٌة –جامعة دٌالى      

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي 
 كمّية التربية لمعموم اإلنسانية –جامعة ديالى 

 قسم المغة العربية  
 
 
 

 زنةاإلعالل واإلبدال دراسة صرفية موا
 

 مته الطالبوهو بحث تخرج قّدمه أو قدّ 
.................................... 

جامعة ديالى ، وهو جزء من متطمبات نيل درجة البكالوريوس  –إلى رئاسة قسم المغة العربية في كمية التربية لمعموم اإلنسانية 
 في المغة العربية.

 
 
 

 بإشراف الدكتور
............................... 

 
 
 
 

 السنة الميالدية                              السنة الهجرية                                                          



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

 لسم اللؽة العربٌة  

 الصفحة الثانٌة: آٌة لرآنٌة.-ٕ

 اإلهداء. :الصفحة الثالثة-ٖ

 الصفحة الرابعة: محتوٌات البحث.-ٗ

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ً فً كتابه طبمات فحول الشعراء((.حِ مَ م الجُ ابن سبّل  : ((مثال آخر 

 نفس الخطوات السابمة ، أّما المحتوٌات ، فهً على النحو اآلتً:

               

 الصفحة الموضوع

 ٖ-ٔ الممدّمة

 9ٕ-ٗ م.الباب األول : ابن سبّل 

 ٖٔ-ٗ الفصل األول: عصره.

 ٕٔ-ٗٔ الفصل الثانً: حٌاته.

 9ٕ-ٕٕ من بٌنها الطبمات(.الفصل الثالث: آثاره ) و

 8ٙ-ٖٓ الباب الثانً: طبمات فحول الشعراء.

 8ٖ-ٖٓ الفصل األول : مصادره.

 ٙٗ-9ٖ الفصل الثانً: منهجه.

 7٘-7ٗ الفصل الثالث: آراإه ولٌمته النمدٌة.

 الصفحة الموضوع

 ٕ-ٔ مةالممدّ 

ؽة واإلبدال فً اللّ  التمهٌد) اإلعبلل

 واالصطبلح(

ٖ-7 

 9ٔ-8 الفصل األّول )مواضع اإلعبلل(

 9ٕ-ٕٓ (الفصل الثانً) مواضع اإلبدال

الفصل الثالث)التشابه واالختبلؾ بٌن 

 اإلعبلل واإلبدال(

ٖٓ- ٗٓ 

 ٕٗ -ٔٗ الخاتمة ونتابج البحث

 ٓ٘-ٖٗ المصادر والمراجع



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

 8ٙ-8٘ الفصل الرابع: أثره فً مدارس النمد العربً.

 7ٓ-9ٙ الخاتمة ونتابج البحث.

 8ٓ-7ٔ مراجع.المصادر وال

 فوائد:

على الباحث أن ٌجمع أكبر عدد من المصادر التً ٌموم علٌها بحثه ، وعلٌه أن ٌبدأ بالمراجع  -ٔ

العامة التً تمدم نبذة للموضوع. وٌمكن أن ٌجد الباحث فً المراجع شٌباً لم ٌكن موجوداً فً 

  المصادر ، وكما ٌمول المثل ) فً الزواٌا خباٌا(.

تمد على نفسه فً جمع المصادر واإللمام بها ; إذ ال ٌلٌك به أن ٌسؤل على الباحث أن ٌع -ٕ

عن المصادر وعن المهم وعن األلل أهمٌة ، كما علٌه أن ال ٌسؤل استاذه عن  الرابح والؽادي

 ; ألنّه إن فعل ذلن خسر ثمته. كّل صؽٌرة وكبٌرة

 إّن المصدر األلدم ألرب إلى عصر الموضوع. -ٖ

 ، وفً ذلن تموٌة لصحة الخبر.خبرا واحدا لد ٌروي أكثر من كتاب  -ٗ

المفمود لد تروي المصادر المتؤخرة خبرا مهما عن مصدر متمدم مفمود ، وتكون حٌنبٍذ للكتاب  -٘

 ، وخبره ٌمدم على ؼٌره.أهمٌة خاصة

عند استعارة كتاب ما من المكتبة ٌجب على الباحث أن ٌحتفظ برلمه فً الدفتر المساعد،  -ٙ

صفحة من الدفتر المساعد لكتابة المعلومات )اسم الكتاب، اسم  وعلى الباحث أن ٌخصص

المإلِّؾ) تارٌخ وفاته(، اسم المحمك، دار النشر)إن وجدت(، مكان النشر)إن وجد( ، اسم 

 المطبعة، مكان الطبع، رلم الطبعة، تارٌخ الطبع(

المتعلمة على الباحث أن ٌوفر لنفسه مكتبة خاصة بمرور األٌام تحتوي على أهم المصادر  -7

 بتخصصه.

8-  ً ، وٌكون حذرا ; وذلن لتشوٌش  ٌنبؽً على الباحث أن ٌعتمد على الكتاب المحمك تحمٌما علمٌا

 الحمٌمة ، واالستؽبلل التجاري الذي بلػ حدا عجٌبا فً السنوات األخٌرة. 

لد تكون المراجع ذات لٌمة عالٌة بما تضٌفه إلى مواضٌع أبحاثها من شروحات وتعلٌمات  -9

 ت.وتحلٌبل

ها ءَ ٌنصح الباحث فً حال استمابه بعض المعلومات أو األفكار من مراجع معٌنة تحٌل لار -ٓٔ

إلى مصادرها ، أن ٌعود إلى المراجع األصلٌة ; لتحمٌك المعلومات المستفادة من المراجع ، 

وال سٌما فً حال االلتباس ; إذ ٌمكن أن تكون هذه المراجع لد أساءت فهم المعلومات الواردة 

 المصادر األصلٌة ، أو حرفتها ، أو أضافت إلٌها ، أو أنمصت منها. فً



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

من المصادر والمراجع الموجودة فً الحواشً فً اسفل  الكبٌرة ٌستطٌع الباحث اإلفادة -ٔٔ

عند وجود إحاالت فً المتن علٌها تتعلك بموضوع  ، فً الكتب المحممة حدٌثا ،الصفحة

 .الباحث. وٌمكن تسجٌلها فً دفتره المساعد

على الباحث أن ٌبلحظ فً المصادر تخصصها فً النمطة التً ٌبحث فٌها ، فإذا كان ٌستشهد  -ٕٔ

ببٌت شعري لشاعر ، فٌخرجه من دٌوانه ، وإذا عرض له حدٌث عن النبً )صلى هللا علٌه وعلى 

آله الطٌبٌن الطاهرٌن واصحابه المنتجبٌن(، فٌخرجه من كتب الحدٌث، وإذا تناول مسؤلة خبلفٌة 

  وهكذا البمٌة. البصرٌٌن والكوفٌٌن، فٌخرجها من كتب الخبلؾ النحوي، بٌن

  

 النقل من المصادر:  

1- :))  ً  النقل النص ً)) الحرف

)) المعانً  :ه(ٕ٘٘وٌكون ذلن عندما ننمل لوال من ؼٌر تؽٌٌر، نحو لول الجاحظ )ت  

 .(ٔ)مطروحة فً الطرٌك ٌعرفها األعجمً...((

 .(ٕ)))الَكِلم: اسٌم، وفعل، وحرٌؾ ((: ه(8ٓٔونحو لال سٌبوٌه )ت

)) وهً على ثبلثة أضرب، تنمسم بانمسام الزمان:  :ه( فً باب األفعال 9ٕٖأو لال ابن جنً )ت

 .(ٖ)ماٍض، وحاضٍر، ومستمبل((

 النقل بالمعنى: -2

وهو أن تمرأ نّصا أو نصوصاً وتفهمها، ثّم تكتبها بؤسلوبن مع المحافظة على المعنى ، نحو :    

 .(ٗ)ى سٌبوٌه أّن الكلمة العربٌة ال تخرج عن ثبلثة ألسام: اسم، فعل، حرؾٌر

 .(٘)أّن الفعل ثبلثة ألسام: ماض، ومضارع ، وأمر إلى ابن جنًّ ذهبأو: 

 وتتبٌن شخصٌة الباحث فً النمل بالمعنى أكثر من النمل الحرفً.    

 

 

                                                 

 تمثل رقم الصفحة(. 25تمثل رقم الجزء ، و  2.  ) حيث  25/ 2البيان والتبيين: (1)
 . 12/ 1الكتاب: (2)
 .77الّممع:  (3)
 . 1/12ينظر : الكتاب : (1)
 . 77ينظر: الّممع : (2)



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

 نالحظ:

نّص وبعد انتهابه. فً حٌن فً النمل بالمعنى ال أنّنا فً النمل الحرفً نضع ألواساً لبل بداٌة ال  -ٔ

 .(ٌنظر)نضع هذه األلواس، ونضع فً الحاشٌة فً النمل بالمعنى كلمة 

 

   النقل بالوساطة: -ٖ

وٌكون ذلن عندما ٌحٌلنا مصدر على مصدر آخر دون الوصول إلى المصدر األخٌر لسبب ما     

ٌرى  نحو: ٌلجؤ إلٌه فً الضرورة المصوى ،ف ، مثل فمدان الكتاب ، أو صعوبة الحصول علٌه،

د أّن حرؾ التعرٌؾ : الهمزة المفتوحة وحدها، وإنما ضّم إلٌها البلم ; لببل ٌشتبه  فً )أل( المبّرِ

 .(ٔ)التعرٌؾ باالستفهام

 

 ات :ملحوظ

الحاشٌة فً  ،من دون فاصل ،  الصفحة الواحدة مباشرة عند تكرار المصدر أو المرجع فً -ٔ

 فسه.نمول : ن

 .ٕٔ/ ٔ( الكتاب:ٔمثال: )

 .ٕ٘/ ٔ( نفسه:ٕ)

 نفسهما نمول:أوإذا كان الجزء والصفحة 

 ( نفسه.ٖ)      

 هنان منهج ٌذكر المعلومات كاملة عن المصدر أو المرجع عندما ٌرد ألّول مرة فً الحاشٌة.  -ٕ

 

 

 

 

 

                                                 

 ، نقال عن كتاب الشافي لممبرِّد.3/241ينظر: شرح الرضي عمى الكافية: (3)



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

 

 المصادر األدبٌة واللغوٌ ة فً التراث العربً قدٌما وحدٌثا

 

 حسب التسلسل الزمنً(: مرتبة ) اب القرآن الكرٌمكتب إعر  -1

 

 سنة الوفاة اسم المؤل ف اسم الكتاب ت

 ه8ٖٖ أبو جعفر النحاس إعراب المرآن ٔ

إعراب ثبلثٌن سورة من المرآن  ٕ

 الكرٌم

 ه7ٖٓ ابن خالوٌه

 ه7ٖٗ مكً بن أبً طالب مشكل إعراب المرآن ٖ

 ه77٘ ات األنباريأبو البرك البٌان فً ؼرٌب إعراب المرآن ٗ

 هٙٔٙ العكبري التبٌان فً إعراب المرآن ٘

الدّّر المصون فً علوم الكتاب  ٙ

 المكنون

 ه7٘ٙ السمٌن الحلبً

 

 حسب التسلسل الزمنً(: مرتبة كتب معانً القرآن )  -2

 

 سنة الوفاة اسم المؤل ف اسم الكتاب ت

 ه7ٕٓ الفراء معانً المرآن ٔ

 هٕٓٔ أبو عبٌدة مجاز المرآن ٕ

 هٕ٘ٔ األخفش األوسط معانً المرآن ٖ

 ه7ٕٙ ابن لتٌبة تؤوٌل مشكل المرآن ٗ

  ابن لتٌبة تفسٌر ؼرٌب المرآن ٘

 هٖٔٔ الزجاج معانً المرآن وإعرابه ٙ

 ه7ٖٗ مكً بن أبً طالب تفسٌر المشكل من ؼرٌب المرآن 7

 هٕٓ٘ الراؼب األصفهانً معجم مفردات ألفاظ المرآن 8

 

 



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

 حسب التسلسل الزمنً(: مرتبة راءات القرآنٌة )كتب الق  -3

 

 

 سنة الوفاة اسم المؤل ف اسم الكتاب ت

 هٕٖٗ ابن مجاهد السبعة فً المراءات ٔ

 ه7ٖٓ ابن خالوٌه الحّجة فً المراءات السبع ٕ

 ه77ٖ أبو علً الفارسً الحّجة فً علل المراءات السبع ٖ

 ه9ٕٖ ابن جنً المحتسب ٗ

 هٗٗٗ أبو عمرو الدانً مراءات السبعالتٌسٌر فً ال ٘

 ه8ٖٖ ابن الجوزي النشر فً المراءات العشر ٙ

إتحاؾ فضبلء البشر فً المراءات  7

 األربعة عشر

 ه7ٔٔٔ مٌاطًدابن البناء ال

 ه8ٔٔٔ الصفالسً ؼٌث النفع فً المراءات السبع 8

أحمد مختار عمر وعبد العال  معجم المراءات المرآنٌة  9

 سالم مكرم

 

 

 كتب التفسٌر ) مرتبة حسب التسلسل الزمنً(: -4

  

 

 سنة الوفاة اسم المؤل ف اسم الكتاب ت

جامع البٌان على تؤوٌل آي المرآن  ٔ

 )تفسٌر الطبري(

 هٖٓٔ الطبري

 ه8ٖ٘ الزمخشري تفسٌر الكشاؾ ٕ

 ه8ٗ٘ الطبرسً مجمع البٌان )تفسٌر الطبرسً( ٖ

 ه97٘ وزيابن الج زاد المسٌر فً علم التفسٌر ٗ

 هٙٓٙ الفخر الرازي مفاتٌح الؽٌب )تفسٌر الرازي( ٘

الجامع ألحكام المرآن )تفسٌر  ٙ

 المرطبً(

 ه7ٔٙ المرطبً



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

 ه7ٗ٘ أبو حٌان األندلسً البحر المحٌط 7

 ه9ٔٓٔ الفٌض الكاشانً تفسٌر الصافً 8

 ه7ٕٓٔ اآللوسً روح المعانً 9

 م98ٔٔ الطباطبابً المٌزان فً تفسٌر المرآن ٓٔ

 

 

 كتب الحدٌث ) مرتبة حسب التسلسل الزمنً(:  -5

 

 سنة الوفاة اسم المؤل ف اسم الكتاب ت

 ه79ٔ مالن بن أنس ّطؤوَ المُ  ٔ

 هٕ٘٘ الدارمً ُسنَن الدارمً ٕ

 هٕٙ٘ البخاري صحٌح البخاري ٖ

 هٕٔٙ مسلم بن الحّجاج صحٌح مسلم ٗ

 ه7ٖٕ ابن ماجه سنن ابن ماجه ٘

 ه7ٕ٘ أبو داود  ُسنَن أبً داود ٙ

 ه79ٕ الترمذي ُسنَن الترمذي 7

 هٖٖٓ النسابً سابًُسنَن النّ  8

 ه8ٕٖ الكلٌنً الكافً 9

 

 

 

 

 الكتب النحوٌة ) مرتبة حسب التسلسل الزمنً(: -6

 

 سنة الوفاة اسم المؤل ف اسم الكتاب ت

 ه8ٓٔ سٌبوٌه الكتاب ٔ

د الممتضب ٕ  ه8ٕ٘ المبّرِ

 هٖٙٔ ابن السراج األصول ٖ



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

 ه7ٖٖ الزجاجً الجمل ٗ

 ه77ٖ أبو علً الفارسً التكملة فً النحو ٘

 ه9ٕٖ ًابن جنّ  مع فً النحواللّ  ٙ

ًّ  الممتصد فً النحو 7  ه 7ٔٗ عبد الماهر الجرجان

 ه8ٖ٘ الزمخشري ل فً النحوالمفصّ  8

اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ بٌن  9

 البصرٌٌن والكوفٌٌن

 ه77٘ أبو البركات األنباري

 هٙٗٙ ابن الحاجب الكافٌة ٓٔ

 ه9ٙٙ ابن عصفور الممّرب فً النحو ٔٔ

 ه7ٕٙ ابن مالن ألفٌة ابن مالن ٕٔ

 ه88ٙ الرضً االستربادي شرح الكافٌة ٖٔ

 ه7ٗ٘ أبو حٌان األندلسً ارتشاؾ الضرب من كبلم العرب ٗٔ

 ه7ٙٔ ابن هشام المصري مؽنً اللبٌب عن كتب األعارٌب ٘ٔ

 ه9ٔٔ السٌوطً نظابراألشباه وال ٙٔ

  السٌوطً همع الهوامع 7ٔ

 م98ٗٔ د.دمحم عبد الخالك عضٌمة دراسات ألسلوب المرآن الكرٌم  8ٔ

 م9ٗ٘ٔ مصطفى الؽبلٌٌنً جامع الدروس العربٌة 9ٔ

 م977ٔ عباس حسن النحو الوافً ٕٓ

  د. فاضل السامرابً معانً النحو  ٕٔ

 

 سلسل الزمنً(:كتب الخالف النحوي ) مرتبة حسب الت -7

 

 

 سنة الوفاة اسم المؤل ف اسم الكتاب ت

اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ بٌن  ٔ

 البصرٌٌن والكوفٌٌن

 ه77٘ أبو البركات األنباري

التبٌٌن عن مذاهب النحوٌٌن  ٕ

 البصرٌٌن والكوفٌٌن

 هٙٔٙ أبو البماء العكبري



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

ابتبلؾ النصرة فً اختبلؾ نحاة  ٖ

 الكوفة والبصرة

ؾ بن أبً بكر عبد اللطٌ

 الَزبٌديّ 

 ه8ٕٓ

 

 

 كتب تراجم النحاة واللغوٌٌن ) مرتبة حسب التسلسل الزمنً(: -8

 

 

 سنة الوفاة اسم المؤل ف اسم الكتاب ت

بٌدي طبمات النحوٌٌن واللؽوٌٌن ٔ  ه79ٖ أبو بكر الزُّ

 ه77٘ أبو البركات األنباري نُزهة األلباء فً طبمات األُدباء ٕ

ًّ  أنباه النحاة إنباه الرواة على ٖ  هٙٗٙ المفط

بؽٌة الوعاة فً طبمات اللؽوٌٌن  ٗ

 والنحاة

 ًّ  ه9ٔٔ السٌوط

 

 

 

 

 كتب تراجم األدباء ) مرتبة حسب التسلسل الزمنً(: -9

 

 

 سنة الوفاة اسم المؤل ف اسم الكتاب ت

 هٖٙ٘ أبو الفرج األصفهانً األؼانً ٔ

 ه9ٕٗ الثعالبً ٌتٌمة الدهر فً محاسن اهل العصر ٕ

 ه7ٙٗ الباخرزي دُمٌة المَصر ٖ

 ه77٘ أبو البركات األنباري نُزهة األلباء فً طبمات األدباء ٗ

 ه97٘ العماد األصفهانً خرٌدة المصر وجرٌدة العصر ٘

 هٕٙٙ ٌالوت الحموي معجم األدباء ٙ

 



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

 كتب حروف المعانً ) مرتبة حسب التسلسل الزمنً(: -11

 

 اةسنة الوف اسم المؤل ف اسم الكتاب ت

ًّ  حروؾ المعانً والصفات ٔ  ه7ٖٖ الزجاج

 ه8ٖٗ الرّمانً معانً الحروؾ ٕ

 ه٘ٔٗ الهرويّ  األزهٌة فً علم الحروؾ ٖ

ًّ  رصؾ المبانً فً حروؾ المعانً ٗ  ه7ٖٓ المالم

جواهر األدب فً معرفة كبلم  ٘

 العرب

 ًّ  ه7ٗٔ األربل

 ه7ٗ9 المراديّ  الجنى الدانً فً حروؾ المعانً ٙ

 ه7ٙٔ ابن هشام األنصاريّ  اللبٌب عن كتب األعارٌب مؽنً 7

 م98ٗٔ د. دمحم عبد الخالك عضٌمة دراسات ألسلوب المرآن الكرٌم 8

 

 كتب الصرف ) مرتبة حسب التسلسل الزمنً(: -11

 

 

 سنة الوفاة اسم المؤل ف اسم الكتاب ت

 ه9ٕٗ المازنً التصرٌؾ ٔ

 ه8ٖٖبعد  أبو الماسم المإدِّب دلابك التصرٌؾ ٕ

 ه77ٖ أبو علً الفارسً التكملة ٖ

 ه9ٕٖ ابن جنًّ المنصؾ)شرح كتاب التصرٌؾ( ٗ

  ابن جنًّ التصرٌؾ الملوكً ٘

 هٖٗٙ ابن ٌعٌش شرح الملوكً فً التصرٌؾ ٙ

 هٙٗٙ ابن الحاجب الشافٌة 7

 ه9ٙٙ ابن عصفور الممتع فً التصرٌؾ 8

 ه8ٙٙ الرضً االستربادي شرح الشافٌة 9

 ه7ٗ٘ أبو حٌان األندلسً فً التصرٌؾ المبدع ٓٔ

 م97ٖٔ كمال ابراهٌم عمدة الصرؾ ٔٔ



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

 م98ٗٔ د. دمحم عبد الخالك عضٌمة المؽنً فً تصرٌؾ األفعال ٕٔ

  خدٌجة الحدٌثً أبنٌة الصرؾ فً كتاب سٌبوٌه ٖٔ

  د. فاضل السامرابً معانً األبنٌة فً العربٌة ٗٔ

 مٖٕٔٓ حاتم صالح الضامند.  الصرؾ ٘ٔ

  د. هادي نهر الصرؾ الوافً ٙٔ

 

  

 

 

 كتب التصحٌح اللغوي، وهً قسمان: -12

 كتب الفصٌح ) مرتبة حسب التسلسل الزمنً(:  -1

 

 سنة الوفاة اسم المؤل ف اسم الكتاب ت

 هٕٗٗ ابن السّكٌت اصبلح المنطك ٔ

 ه9ٕٔ اس ثعلبأبو العبّ  الفصٌح ٕ

 

 (:كتب لحن العامة ) مرتبة حسب التسلسل الزمنً  -2

 

 سنة الوفاة اسم المؤل ف اسم الكتاب ت

 ه89ٔ الكسابً ما تلحن فٌه العامة ٔ

بٌديّ  لحن العوام ٕ  ه79ٖ أبو بكر الزُّ

مِّلً تثمٌؾ اللسان ٖ  هٔٓ٘ ابن مّكً الّصِ

 هٙٔ٘ الحرٌري ّرة الؽواص فً أوهام الخواصدُ  ٗ

 ه77٘ ابن هشام اللخمً المدخل إلى تموٌم اللسان ٘

 ه97٘ ابن الجوزي اللسانتموٌم  ٙ

 ه9ٗٓ ابن كمال باشا التنبٌه على ؼلط الجاهل والنبٌه 7

 ه97ٔ ابن الحنبلً سهم األلحاظ فً وهم األلفاظ 8

 



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

 كتب النقد ) مرتبة حسب التسلسل الزمنً(: -13

 

 سنة الوفاة اسم المؤل ف اسم الكتاب ت

 هٕٕٖ ابن طباطبا العلوي عٌار الشعر ٔ

 ه7ٖٖ بن جعفر لدامه نمد الشعر ٕ

 هٖٙٙ الماضً الجرجانً الوساطة بٌن المتنبً وخصومه ٖ

الموشح فً مآخذ العلماء على  ٗ

 الشعراء

 ه8ٖٗ المرزبانً

العمدة فً محاسن الشعر وآدابه  ٘

 ونمده

 هٙ٘ٗ ابن رشٌك المٌروانً

  د ؼنٌمً هبللمحمّ  النمد الحدٌث ٙ

  أحمد الشاٌب األسلوب 7

  وم وعناد ؼزوانداود سلّ  النمد التطبٌمً 8

   

 

 كتب البالغة ) مرتبة حسب التسلسل الزمنً(: -14

 

 

 سنة الوفاة اسم المؤل ف اسم الكتاب ت

 ه9ٕٙ ابن المعتز البدٌع ٔ

 9ٖ٘بعد  أبو هبلل العسكريّ  الصناعتٌن ٕ

 ه7ٖٗبعد  علً بن خلؾ الكاتب موارد البٌان ٖ

 ه7ٔٗ عبد الماهر الجرجانً أسرار الببلؼة ٗ

  عبد الماهر الجرجانً دالبل اإلعجاز ٘

 هٕٙٙ السكاكً مفتاح العلوم  ٙ

 ه7ٖ9 الخطٌب المزوٌنً اإلٌضاح فً علوم الببلؼة 7

  الخطٌب المزوٌنً التلخٌص فً علوم الببلؼة 8

  السٌد أحمد الهاشمً جواهر الببلؼة 9



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

  علً الجارم ومصطفى أمٌن الببلؼة الواضحة ٓٔ

أحمد مطلوب وكامل حسن  التطبٌكالببلؼة و ٔٔ

 البصٌر

 

 كتب األمثال ) مرتبة حسب التسلسل الزمنً(: -٘ٔ

 

 سنة الوفاة اسم المؤل ف اسم الكتاب ت

 ه9ٖ٘بعد  أبو هبلل العسكري جمهرة االمثال ٔ

 ه8ٔ٘ المٌدانً مجمع األمثال ٕ

 ه8ٖ٘ الزمخشري المستمصى فً أمثال العرب ٖ

 

 

 حسب التسلسل الزمنً(:كتب االختٌارات ) مرتبة  -16

 

 سنة الوفاة اسم المؤل ف اسم الكتاب ت

 هٓ٘ٔ حماد الراوٌة المعلمات ٔ

 ه8ٙٔ الظبًالمفضل  المفضلٌات ٕ

 هٕٙٔ األصمعً األصمعٌات ٖ

 ؼٌر معروفة أبو زٌد المرشً جمهرة أشعار العرب ٗ

 هٕٗ٘ ابن الشجريّ  مختارات ابن الشجريّ  ٘

 

 سب التسلسل الزمنً(:كتب الحماسات ) مرتبة ح -17

 

 سنة الوفاة اسم المؤل ف اسم الكتاب ت

 هٖٕٔ أبو تمام الطابً برى(حماسة أبً تمام)الحماسة الكُ  ٔ

  ام الطابًأبو تمّ  الحماسة الصؽرى الوحشٌات ٕ

 ه8ٕٗ البحتري حماسة البحتري ٖ

حماسة الظرفاء من أشعار المحدثٌن  ٗ

 والمدماء

 هٖٔٗ الزوزنً



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

 هٕٗ٘ ابن الشجري جريّ ن الشّ حماسة اب ٘

 

 :كتب اآلداب العامة ) مرتبة حسب التسلسل الزمنً( -18

 

 

 سنة الوفاة اسم المؤل ف اسم الكتاب ت

 هٕ٘٘ الجاحظ البٌان والتبٌٌن ٔ

  الجاحظ الحٌوان ٕ

 ه7ٕٙ ابن لتٌبة أدب الكاتب ٖ

  ابن لتٌبة عٌون األخبار ٗ

د الكامل فً اللؽة واألدب ٘  ه8ٕ٘ المبّرِ

 ه8ٕٖ ابن عبد ربه الفرٌد دُ مْ العِ  ٙ

 هٖٙ٘ أبو علً المالً األمالً 7

 

 

 

 

 كتب تراجم الشعراء ) مرتبة حسب التسلسل الزمنً(: -19

 

 سنة الوفاة اسم المؤل ف اسم الكتاب ت

 هٖٕٔ ًّ محِ م الجُ ابن سبّل  طبمات فحول الشعراء ٔ

 ه7ٕٙ ابن لتٌبة عراءوالشّ  عرُ الشّ  ٕ

 ه9ٕٙ ابن المعتز راءطبمات الشع ٖ

ًّ بَ المرزِ  معجم الشعراء ٗ  ه8ٖٗ ان

 

 

 

 



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

 

 :كٌف تحقق مخطوط فقهً ودراسته

ولد ٌضٌؾ الى التحمٌك دراسة عن المخطوط  لد ٌمع اختٌار الطالب على تحمٌك مخطوط ،

وصاحبه ، وفً كلتا الحالتٌن ٌجب على الطالب لكً ٌخرج المخطوط على الصورة المرجوة 

 اساسٌة منها:مراعاة امور 

ان ٌكون المخطوط ذا لٌمة فمهٌة ملحوظة ، بحٌث ٌشعر المرء ان الباحث بتحمٌمه لد اضاؾ  -ٔ

 جدٌدا فً مادة التخصص.

 ان ٌبٌن الباحث هذه المٌمة ، وان ٌلفت االنظار الٌها. -ٕ

أال ٌكون لد سبك تحمٌك هذا المخطوط ،واال اعتبر عمله ؼٌر اصٌل ، اال اذا كان المخطوط  -ٖ

 لم ٌؾ صاحبه بالشروط االساسٌة فٌه.االول 

ان ٌكون حجم المخطوط متناسبا مع الزمن الممدر للرسالة العلمٌة من جهة، ومع الدرجة العلمٌة  -ٗ

 من جهة ثانٌة.

ان ٌذكر الباحث فً ممدمة تحمٌمه المعلومات االساسٌة عن المخطوط فٌعرؾ به وبصاحبه،  -٘

النسبة، ثم نسخ المخطوط ان كان له اكثر من ونسبته الى مإلفه، وهل هنان ادنى شن فً هذه 

نسخة، واماكنها والدم النسخ، وهل بها نسخة بخط المإلؾ، واٌها ٌكون االم ، ثم لٌمة المخطوط 

 ، وؼٌر ذلن مما ٌراه الباحث ضرورٌا.

 ان ٌبٌن الباحث منهجه فً التحمٌك فً ممدمة عمله كالتالً: -6

 خة رمزا معٌنا.ممابلة النسخ بعضها ببعض ، واعطاء كل نس - أ

 اثبات الزٌادة فً كل نسخة فً النص ، واالشارة الى ذلن فً الهامش.  - ب

بٌان سبب الترجٌح لنسخة دون اخرى كان تكون اكثر لدما ، او انها بخط المإلؾ نفسه   - ت

 او ؼٌر ذلن.

 تصحٌح اخطاء المإلؾ نفسه ان وجدت ، وكذلن الناسخ ;والتنبٌه على ذلن.  - ث

ان كان نالصا ، وٌكمل السمط بما ٌتفك مع السٌاق ، مع االشارة الى تموٌم النص بان ٌتمه  - ج

 ذلن .

، واالثار الواردة عن الصحابة والتابعٌن، تخرٌج االٌات المرانٌة ، واالحادٌث النبوٌة - ح

 وعزوها الى اماكنها من السور ، وامهات كتب الحدٌث واالثار.

 ئ من مظانها المعتمدة.شرخ االلفاظ اللؽوٌة التً لد تكون  ؼرٌبة على المار - خ

شرح المصطلحات الفمهٌة او االصولٌة الواردة فً المخطوطة من المصادر االصلٌة فً  - د

 ذلن.



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

توضٌح المسابل الفمهٌة التً ٌكتنفها الؽموض ، وتٌسٌر معناها باسلوب سهل لرٌب الى  - ذ

 المارئ.

 ترجمة االعبلم التً لد ٌجهلها المارئ بتعرٌؾ موجز بالهامش. - ر

 الماكن،والبلدان، والمبابل ،والؽزوات تعرٌفا موجزا كذلن.التعرٌؾ با - ز

اثبات مصادر المإلؾ صاحب المخطوط التً رجع الٌها فً لابمة مرتبة ترتٌبا موضوعٌا  - س

 ثم هجابٌا.

مراعاة نسخ المخطوط وطبعه حسب المواعد االمبلبٌة الحدٌثة ، وعبلمات الترلٌم  - ش

 المتداولة فً عصرنا تٌسٌرا للمراءة.

: االٌات المرانٌة ، واالحادٌث النبوٌة واالثار ، واالعبلم ، هارس فنٌة تشمل عمل ف - ص

 والكلمات الؽرٌبة، واالبٌات الشعرٌة ،واالماكن والبلدان ،والمبابل واالمم،والمصادر.

 المعجمات العربٌة ومناهجها وكٌفٌة اإلفادة منها

 

ط الحروؾ لفظ مْ هنا أطلك على نَ أزال العجمة أو الؽموض أو اإلبهام ، ومن (أعجم)معنى     

بمعنى الكتاب الذي  (المعجم)ومن هنا جاء لفظ  ،; ألنّه ٌزٌل ما ٌكتنفها من ؼموض (اإلعجام)

ٌجمع كلمات لؽة ما وٌشرحها وٌوضح معناها ، وٌرتبها بشكل معٌن ، وٌكون تسمٌة هذا النوع 

، فهو معجم بمعنى مزال ما فٌه من  إما ألنّه لد أزٌل أي أبهام أو ؼموض منه،  ،من الكتب معجما

 (معجم)وتجمع كلمة وإّما ألنّه مرتب على حروؾ المعجم )الحروؾ الهجابٌة ( ،  ،ؼموض وإبهام

  على "معجمات" ، و"معاجم".

 

فً معناه االصطبلحً ، وإنما سبمهم إلى ذلن  (معجم) لفظ ولم ٌكن اللؽوٌون أول من استعمل   

طلموا كلمة معجم على الكتاب المرتب هجابٌا الذي ٌجمع أسماء فمد أرجال الحدٌث النبوي، 

 ه( "معجم الحدٌث" .7ٖٔ، فمد وضع البؽوي )تالصحابة ورواة الحدٌث

الذي هو فً اللؽة لعر البحر أو وسطه أو معظمه، فهو لفظ متؤخر، وكان  (أما لفظ )لاموس   

وهذا وصؾ للمعجم بؤنّه واسع أو ،  (الماموس المحٌط )الفٌروز آبادي ألّؾ معجما ، وسماه  

 عمٌك.

 

 

 

 



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

 إن  أهم الكتب المؤل فة فً المعجمات العربٌة مرتبة زمنٌا ،هً على النحو اآلتً:   

 

سنة  اسم المؤل ف اسم الكتاب ت

 الوفاة

 ه7٘ٔ الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي العٌن ٔ

 هٕٙٓ أبو عمرو الشٌبانً الجٌم ٕ

 ه8ٕٗ البندنٌجً التمفٌة فً اللؽة ٖ

 هٕٖٔ ابن درٌد جمهرة اللؽة ٗ

 ه7ٖٓ األزهري تهذٌب اللؽة ٘

 ه8ٖ٘ الصاحب بن عباد المحٌط فً اللؽة ٙ

 ه9ٖ٘ أحمد بن فارس مماٌٌس اللؽة 7

 ه9ٖ٘ أحمد بن فارس الُمْجَمل فً اللؽة 8

 ه99ٖ الجوهري احالِصحَ  9

 ه8٘ٗ ابن سٌده المحكم والمحٌط األعظم ٓٔ

 ه8ٖ٘ الزمخشري ةأساس الببلؼ ٔٔ

 هٙٓٙ أبو بكر الرازي مختار الِصحاح ٕٔ

 ه7ٔٔ ابن منظور لسان العرب ٖٔ

 ه8ٔ7 الفٌروز آبادي الماموس المحٌط ٗٔ

 هٕ٘ٓٔ الَزبٌدي تاج العروس من جواهر الماموس ٘ٔ

لجنة فً مجمع اللؽة العربٌة فً  المعجم الوسٌط ٙٔ

 الماهرة

 

 

 مدارس المعجمات العربٌة

 

نسبة إلى كتاب العٌن للخلٌل، وتضم  تهذٌب اللؽة، المحٌط فً اللؽة، المحكم : مدرسة العٌن :أوال

 والمحٌط األعظم.



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

ولد رتب الخلٌل المادة اللؽوٌة على حسب مخارج األصوات من الحلك، وعلى النحو اآلتً: ع     

ي و ا  –ؾ ب م  –ر ل ن  –ظ ذ ث  –ط د ت  –ص س ز  –ج ش ض  –ق ن  –ح ه خ غ 

 ء .

،  )باب الثنابً، باب الثبلثً...( واتبع الخلٌل أًٌضا فً معجمه نظام األبنٌة تبعا لهٌبة الكلمات   

; لٌمؾ على كّل ما ٌمكن أن ٌتكون من حروؾ الهجاء من ألفاظ مثل :لد، دق... ونظام التملٌبات

 مستعملة أو مهملة.

 

 .بن درٌدنسبة إلى كتاب جمهرة اللؽة ال ثانٌا: مدرسة الجمهرة:

، فً حٌن تشابه م األلفبابً أساسا لترتٌب ألفاظه عن منهج الخلٌل باتخاذه نظا ابن درٌد واختلؾ   

 معه بالتزامه نظام األبنٌة أساسا لتمسٌم كتابه، ونظام التملٌبات الذي ابتدعه الخلٌل فً العٌن.

فً الترتٌب الهجابً،  ك حروفهاتحت أسب وإنّماومعنى هذا أنَّنا ال نجد الكلمة تحت حرفها األّول ، 

مهما كان مكان هذا الحرؾ. فكلمة )عبد( توجد فً الباء ;ألنّها أسبك الحروؾ فً الترتٌب، 

 وكلمة)سمع( توجد تحت السٌن، وهكذا.

 

 وتضم: الُمْجَمل.نسبة إلى كتاب )مماٌٌس اللؽة ألحمد بن فارس(،  :المقاٌٌسثالثا: مدرسة 

، فخّص كل حرؾ منها للحروؾ ظٌم معجمه إلى الترتٌب الهجابًولد عمد ابن فارس فً تن   

، فخالؾ مدرسة العٌن التً اعتمدت على الترتٌب الصوتً للحروؾ ، وخالؾ مدرسة  بكتاب

الجمهرة العتمادها على األبنٌة فً التمسٌم الربٌسً للكتاب ، وخالفهما معا فً أخذهما بنظام 

  التملٌبات واعراضه عنه اعراضا تاما.

عددا وترتٌبا ، لسم كّل كتاب)حرؾ( على ثبلثة أبواب وبعد أن لّسم كتابه بحسب حروؾ الهجاء   

; أولها للثنابً المضعّؾ، وثانٌها للثبلثً ، وثالثها لما زاد على الثبلثً، ؼٌر أنه ألزم نفسه بؤخذ 

لوله : بمه. فمثبل الحرؾ مع ما تبله من مواد تلن األبنٌة حتى إذا فرغ من كّل ما تبله أخذه مع سا

باب الحاء وما بعدها ، ٌعنً به الحاء مع الخاء ، ثّم ٌسٌر إلى نهاٌة حروؾ الهجاء ، وٌبدأ من 

الهمزة ، وٌمؾ عند الجٌم، فإذا تصورنا أّن الحروؾ منتظمة فً شكل دابرة ، فإّن الترتٌب ٌبدأ من 

تمل إلى الحرؾ الثانً ، وهكذا حتى تعود ٌن بتؤلٌفه مع ما ٌلٌه فً الدابرة، ثم امبتدبً الحرؾ المعٌن، 

  الدابرة من حٌث بدأت.

 

مختار نسبة إلى كتاب الجٌم ألبً عمرو الشٌبانً، وتضم : أساس الببلؼة،  مدرسة الجٌم:رابعا: 

 الصحاح، المعجم الوسٌط.



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

وهذه المدرسة تجعل الحرؾ األّول بابا، والحرؾ الثالث فصبل، فالفعل )ضرب( نجده فً باب    

 الضاد، فصل الباء.

 

لسان الِصَحاح ،  : نسبة إلى كتاب التمفٌة فً اللؽة للبندنٌجً ، وتضم : خامسا: مدرسة التقفٌة

 .، والماموس المحٌط العرب البن منظور

إذ تعد الحرؾ األول فصبل، والحرؾ الثالث وهذه المدرسة تتبع نظاما معاكسا للمدرسة السابمة،    

 ه فً باب الباء ، فصل الضاد.بابا، فالفعل) ضرب( نجد

 

 طرٌقة استخراج معانً الكلمات من المعجمات:

 تحذؾ األلؾ والبلم من الكلمة ، إن كانا موجودٌن. -ٔ

 فً كلمة )سؤلتمونٌها( أو )الٌوم تنساه(. تحذؾ أحرؾ الزٌادة المجموعة -ٕ

 ٌكون اللفظ أخٌرا على وزن فعل. -ٖ

ٌة كلمة ثبلثٌة ال بُدّ أن تكون منملبة عن ٌاء أو ارجاع الحروؾ اللٌنة إلى أصلها ، فاأللؾ فً أ -ٗ

) سماء(: واو، فؤصل )دنا(: )دنو(، وأصل )لوى( :) لوي(، وأصل )لضى(: )لضً(، وأصل

) سماو( ، وجذرها) سمو(، وأصل) لال(: )لول(، وأصل) مٌعاد(: )ِمْوَعاد( وجذرها)وعد(، 

 )ولت(. :وأصل )ِمٌمات(: )ِمْولات( وجذرها

وجذره:) وعد(، وأصل) ِعدَة(:) ِوْعدَة(،  لمحذوؾ، فؤصل)ٌَعدُ(: )ٌَْوِعدُ(،ا إعادة الحرؾ -٘

(، وأصل )َمبٌع(: )َمْبٌُوع(، وجذرها) وعد(، وأصل )ممول(: ) َمْمُوول(، وجذره: )لََول

 وجذره) بٌََع(، وأصل) ُمْكَرم(: ) ُمإْكَرم(، وجذره) كرم(.

(:) ظلل(، ونبحث فً المعاجم عن فَنُّ اإلدؼام ، فؤصل الفعل )عدَّ(: ) عدد(،  -ٙ وأصل) َظلَّ

 الفعل) همَّ( فً األصل) همم(.

 نحدد المعجم الذي ٌراد استخراج اللفظ منه، ثّم نتبع طرٌمته الستخراج معنى اللفظ. -7

 تطبٌق:

 س:استخرج معنى الكلمتٌن )االنتمام(،و)االستخراج( من معجم لسان العرب، وأساس الببلؼة.

 الجواب: 

 .بعد حذؾ )أل( وأحرؾ الزٌادة ( نمم) صبح االنتمام ت -ٔ

 فهً من باب المٌم، فصل النون فً معجم لسان العرب.    

 ومن باب النون، فصل المٌم فً معجم أساس الببلؼة.    

 بعد حذؾ )أل( وأحرؾ الزٌادة. ( خرج) االستخراج تصبح  -ٕ



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

 فهً من باب الجٌم ، فصل الخاء فً معجم لسان العرب.

 خاء فصل الجٌم فً معجم أساس الببلؼة.ومن باب ال   

 

 ملحوظات :

إّن كثٌراً من المعجمات زودت بفهارس وافٌة رتبت فٌها الكلمات هجابٌا ، تسهل على  -ٔ

 اإلفادة منها، مثل معجم العٌن، وتهذٌب اللؽة لؤلزهري، وؼٌرها.المارئ 

معجم العٌن  إّن هنان جهودا أخرى أعادت ترتٌب المعجمات على الترتٌب الهجابً، مثل -ٕ

 ; إال أّن بعضها طبعات ؼٌر محممة.،والصحاح، ولسان العرب، وؼٌرها

لم ٌخطا الخلٌل فً ترتٌبه الصوتً، إال فً الهمزة ، فمد أثبتت الدراسات الحدٌثة أنّها   -ٖ

 أول الحروؾ.

 

 المادة أو تجمٌعها: تحصٌل

من أو مادة البحث  ِعلممواد ال وفً االصطبلح هو جمع ، عموماجمع ال: هو  لؽة التحصٌل   

 المصادر والمراجع.

 

 :  ؟التحصٌلكٌف ٌتم أوالا

 قراءة المصادر والمراجع: -أ

عد أن ٌستكمل الباحث لوابم مصادره ومراجعه، وٌحدد مرتبة كّل منها من حٌث األهمٌة ب     

لمراجع ، التً سٌجمع فٌها مادة بحثه ، ٌبدأ بمرحلة المراءة للمصادر وا لبحثه، وٌهٌا البطالات

ن لراءاته على تلن البطالات التً ٌجب أن تتوزع نسبٌا على عدد موضوعات البحث.  وٌدّوِ

 

مستطٌلة الشكل ، أو ،  لحفبلت الزفاؾ أشبه ببطالة الدعوة االعتٌادٌةهً ورلة  : والبطاقة    

لبات مربعة، بممدار الربع من ورق الكتابة، ولد تكون أكبر أو أصؽر بحسب ذوق الباحث ومتط

تحتوي هذه البطالة  ; لٌسهل سحبها من بٌن األوراق ، أو ارجاعها فٌها. عمله، وتكون سمٌكة للٌبل

كلمة الموضوع ; لتثبٌت على مستطٌل صؽٌر ٌمع فً الجهة الٌمنى من أعبلها، ولد كتب فٌه 

اب، عنوان النّص الذي ٌثبت على صفحة البطالة، وأمام هذا المستطٌل توجد كلمات : اسم الكت

 ومن الممكن أن ٌصنع الطالب البطالات بنفسه من الورق.  الجزء ، الصفحة.

 :هما تان،مٌولتدوٌن المعلومات المجمعة على البطالات طر    

 الدلّة فً نمل النص.مراعى فٌه  ،للنصنمل حرفً  -ٔ



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

 نمل بالمعنى ٌتضمن تلخٌص لمضمون النّص بلؽة الباحث وأسلوبه. -ٕ

 

ٌن المعلومات على وجه واحد من البطالة ، وبخط واضح، وأن ٌفرد وٌستحسن أن ٌكون تدو    

 أو ظرؾ كبٌر الحجم،لكّل كتاب مجموعة من البطالات الخاصة به ، توضع فً مؽلؾ كبٌر ،

اسم الكتاب، اسم المإلِّؾ) تارٌخ وفاته(، اسم ٌكتب علٌه المعلومات الخاصة بالكتاب كاملة، 

النشر)إن وجد( ، اسم المطبعة، مكان الطبع، رلم الطبعة،  المحمك، دار النشر)إن وجدت(، مكان

 تارٌخ الطبع.

 أنواع القراءة: -ب

 وهً على ثبلثة أنواع:

 المراءة السرٌعة. -ٔ

 المراءة المتؤنٌة.  -ٕ

 المراءة المتعممة أو النالدة. -ٖ

وتكون باالطبلع على فهرس الكتاب للتعرؾ علٌه ، واختٌار الموضوعات  القراءة السرٌعة: -

وبعد تحدٌد الموضوعات التً لها  فصول أو األبواب التً تتعلك بموضوع البحث ; لمراءتها.أو ال

، صلة بالبحث ، تبدأ مرحلة تفحص هذه الموضوعات بصورة سرٌعة ; لتحدٌد مدى لٌمتها

 واستبعاد ما ٌكون عدٌم الفابدة.

عانٌها ، وفهم م وتكون باالطبلع  على الموضوعات التً لها صلة بالبحث القراءة المتأنٌة: -

   ومؽازٌها، وااللتباس منها.

صلة وثٌمة  وهً لراءة المصادر والمراجع المهمة التً لها القراءة المتعمقة أو الناقدة: -

تكوٌن فكره  وأن ٌستفٌد منها فً وٌستنتج،بالبحث، لراءة نمدٌة دلٌمة، فٌحلل وٌركب وٌمابل 

بالذهب الذي ال تظهر لٌمته ، وال ٌبدو لمعانه، إال وهذه المراءة المتعممة أشبه ما تكون  وتطوٌره ،

 .نّ ر وحُ هِ إذا صُ 

 

ولد ٌحدث فً هذه المرحلة أن تتوضح فً ذهن الطالب حمابك عن فكرة ما ، وٌرى من      

; كً ال تؽٌب تفاصٌلها ، ورأٌه الخاص بها عن ذهنه، إذا ما تؤخر  المناسب أن ٌعالجها مباشرة،

 عن ذلن.

 

 ) التصنٌف(: المحصلةالمادة  توزٌع : نٌاثا



  مثىن محيد شهاب. م / املرحةل الاوىل / مهنج البحث واملكتبةلكية العلوم الاسالمية مادة :  

وهً عملٌة تصنٌؾ المعلومات المدونة على البطالات بحسب موضوعاتها، وتوزٌعها على     

. وٌتم ذلن بمراءة دلٌمة للبطالات ، من أجل وحسب الترتٌب الزمنً أبواب الرسالة وفصولها

توزٌعها على  ومن ثمّ تجمٌع البطالات المتشابهة فً موضوعها ، وفرز بعضها عن بعض ، 

 فصول الرسالة ومباحثها.

 

 

 خطة الرسالة:تعدٌل : ثالثا 

بعد االطبلع الدلٌك على البطالات ، وتوزٌعها على الفصول والمباحث، لد ٌجد الباحث أنّه من     

الضروري ، أضافة بعض الفصول ، والمباحث إلى موضوع بحثه، أو العكس االستؽناء عن 

ومبحثا التعدٌل فً الفصول والمباحث،  فٌمدم فصبل على فصل ، بعض الفصول أو المباحث أو 

على آخٍر ، أو ٌإخرهما، وهذا ما ٌطلك علٌه تعدٌل الخطة، ولد ٌإدي ذلن إلى تؽٌٌر عنوان 

البحث، على أن ٌتّم ذلن بالتشاور مع المشرؾ ، وٌمكن تمثٌل البحث بالنسبة للطالب ، كالصورة 

كما أّن الرسام ٌعمل دابما رٌشته فً الصورة، تعدٌبل وإضافة، حتى الزٌتٌة بالنسبة إلى الرسام، ف

تظهر على أحسن ما ٌشتهً، فالباحث كذلن ال ٌستمر له لرار، وال ٌهدأ له بال ، حتى ٌخرج بحثه 

 على أحسن صورة.

 

 

 رابعا : كتابة البحث:

راؼا بٌن كّل ٌستحسن من الطالب أن ٌكتب على أوراق مسطرة كبٌرة الحجم، وأن ٌترن ف     

سطر وسطر، وأن ٌكتب على وجه واحد من الورلة ، وأن ٌترن فً أسفلها فراؼا ٌكفً لكتابة 

 الحواشً .

بٌن وإذا طرأت لدى الباحث معلومة ٌرٌد أضافتها ، فبإمكانه أن ٌفعل ذلن على الفراغ المابم     

ن خبلل وضع سهم ، ٌبدأ السطر واآلخر، وإن كانت الزٌادة كبٌرة ، فتوضع على ظهر الصفحة، م

 نهاٌة السطر ; لٌسهل على الطباع طباعته.من مكان الزٌادة  ، وٌمتد إلى 

 

وفً هذه المرحلة ٌبدأ الباحث بانتماء المعلومات البلزمة من المادة المحصلة ; أي اختٌار المادة     

لعدم لزومه. وأن الصالحة المتعلمة بالموضوع مباشرة ، وترن ؼٌر المرؼوب منها، أو إهماله ; 

عمل الباحث هو إحكام الربط بٌن المواد المحصلة المناسبة لموضوعه، وتصنٌفها وتحلٌلها 

ومنالشتها، وإبداء رأٌه فٌها ، ولٌس محاولة التنسٌك فٌما بٌنها ولو كانت ؼٌر متجانسة. وعلى 
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وٌنفذ إلى ما وراء  الباحث أن ٌملب المادة التً أمامه على وجوهها ، ٌكون مرة لها، ومرة علٌها،

 الحروؾ من أفكار، وٌعٌش معها، وٌحاورها، وٌسّجل كّل ما ٌَرد علٌن من أفكار.

 

فً أفكار البحث، فالبحث  هٌجب على الباحث حضور شخصٌته فً البحث ، وضرورة تدخلف   

ي فكار لٌنالشها، وال ٌحاول التعلٌك على أمر ذن طرح المشكبلت ، وال ٌمؾ على األالذي ٌخلو م

صدق علٌه أنّه تلزٌك بال، وال ٌخرج بآراء ذات لٌمة علمٌة، فإن هذا البحث ٌحكم علٌه بالفشل، وٌَ 

، فعلى الباحث وتجمٌع، ألّن الباحث هنا لم ٌكن إال عامل نمل مهمته هً جمع النصوص وحشرها

التحلٌل، الولوؾ المتؤمل على النصوص التً تحتاج إلى منالشة ونمد، فٌشبعها بالبحث والتفكٌر و

ومعارضة النصوص بعضها ببعض، والموازنة بٌنها فٌما تحمله من أفكار متماربة ، للخروج بما 

وعلى الباحث عدم التسلٌم للوهلة األولى بما ٌسوق النص من ٌبلبم فكرة البحث، وموضوعه، 

ته بؤكثر أفكار أو أخبار ، إال بعد الشن فً موضوعه ، واعمال الذهن فٌه، وإال بعد أن ٌتؤّكد صح

جة لما تجمع لدٌه ، ٌنفرد فٌها الباحث، تكون نتٌمن طرٌك، وعلى الباحث أن ٌتمٌز بؤفكار خاصة

من نصوص، وما اطلع علٌه من آراء، وعلى الباحث السعً وراء الحمٌمة ، وإن حاول السابمون 

 حاولة كشفها وبٌانها.مطمسها، و

 

 

 

 عالمات  الترقٌم:

نة ، تساعد المارئ على زٌادة فهم الممروء وترسٌخه، وتمٌٌز هً عبلمات أو إشارات معٌّ    

فكثٌرا ما ٌتولؾ فهم النّص ولراءته لراءة  بعضه من بعضه اآلخر، فً الصوت والمعنى،

صحٌحة ، على عبلمات الترلٌم، التً تموم كؤداة الربط بٌن أجزابه، وتبٌن أماكن الفصل والوصل 

 وهذه العبلمات هً: نبؽً فٌها تؽٌٌر النبرات الصوتٌة ،وكذلن تنبه على المواضع التً ٌ ، فٌه

 

 وتُستعمل فً المواضع اآلتٌة: الفاصلة )الفارزة(، وترسم هكذا:)،(. -ٔ

ولم ٌَطْل خٌر الكبلم ما للَّ ودلَّ ،  الفاصلة بٌن جملتٌن لصٌرتٌن متصلتً المعنى، مثل: - أ

 فٌََُمل.

ًُّ  بعد المنادى، مثل: - ب  .اجتهد فً دروسن،  ٌا عل

 الشعراء عند المدماء: جاهلً ، ومخضرم ، وإسبلمً ، ومولَّد. بٌن ألسام الشًء، مثل: -جـ  
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 الفاصلة المنقوطة، وترسم هكذا:)؛(. -2

) إذا أراد الطالب وتستعمل بٌن الجمل الطوٌلة ، التً تكون إحداهما سببا لؤلخرى، مثل:   

وإشراق عباراته ، معجزا فً بٌانه تموٌم لسانه أكثر من لراءة المرآن الكرٌم ; لكونه كتابا 

 العربٌة الفصٌحة(.

 

 النقطة، وترسم هكذا :).(. -3

  وتوضع فً نهاٌة العبارة والجملة عند تمام المعنى ، مثل:

 ٌوم لن، وٌوم علٌن. :الدهر ٌومان

 تامة            ؼٌر تامة     

 نجح محمدٌ فً االمتحان.

 تامة        

 

 ):(.ن هكذا:النقطتان الرأسٌتان، وترسما -ٗ

 وتوضعان فً الموالع اآلتٌة من الكبلم:

)) االسم : رجٌل ، وفرٌس ،   :لال سٌبوٌه ، مثل:هِ لِ موِّ بعد المول، أي بٌن المول ومُ  - أ

 وحابٌط ((.

)) الَكلم: اسم، وفعل، وحرؾ جاء لمعنى لٌس باسم وال  بٌن الشًء وألسامه، مثل: - ب

 .فعل((

 

 )؟(. :عالمة االستفهام، وترسم هكذا -5

الكتاب؟( ،  : ) ألرأتَ مثل سواء أكانت أداته ظاهرة أم ممدرة وتوضع بعد الجملة االستفهامٌة،

 التمدٌر: ) وأذو الشٌب ٌلعُب ؟ (. و) وذو الشٌب ٌلعُب؟ (.

 

 .!(عالمة التعجب أو التأثر، وترسم هكذا:) -6

عن عاطفة  وتوضع فً آخر الجملة التً تُعبِّر عن اإلعجاب واالستؽراب أو االستخفاؾ، أو

 حادة كالفرح والحزن.

ن: وا أسفاه ! ، والدعاء: زَ :  ٌا بُشراي! ، والحَ  ، والفرح!ومثال اإلعجاب: ما أجمَل الوفاءَ   

 أدخلتم علً الجمٌع حتى الصبٌان ! . ،واالستخفاؾ: وٌٌل للظالم! ، والدهشة: النار النار !
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ه ٌنمل بنصّ ٌوضع بٌنهما كلُّ كبلٍم و ))     ((.  :عالمة التنصٌص المزدوجة، وترسم هكذا -7

أُطلب  (( :فمثال الحدٌث النبوي الشرٌؾ دونما تؽٌٌر، من الحدٌث النبوي الشرٌؾ وؼٌره،

على حدِّ التثنٌة لحمتها زابدتان:  تْ عَ مِ )) وإذا جُ   :ولال سٌبوٌه ((.إلى اللّحدِ  الِعلم من المهدِ 

، والثانٌة نون ((.   األولى منهما حرؾ المدِّ

 )      (. قوسان أو الهالالن، وٌرسمان هكذا:ال -8

وٌستعمبلن لئلحاطة بكلمة أو تركٌب، لٌست من جوهر الكبلم، ولكنها تُعٌُن على التوضٌح 

 الطالب العرالً الجدٌد ) فً ظّلِ االنترنت( أصبح أداة النهوض الحضاري. والتفسٌر ، مثل:

التلفاز ( ابل الدول العربٌة التً أدخلت ) العراق من أو وكذلن لحصر األلفاظ األجنبٌة، مثل:  

 إلى وسابل إعبلمها المتنوعة.

 

 

 ( .-الَخطُّ) الشَّْرَطة (، وٌرسم هكذا) -9

 وٌوضع فً الموالع اآلتٌة:

 ، ثبلثة ألساٍم: مفرد –من حٌُث عددُهُ  –) ٌُمَسُم االسم لبل الجملة المعترضة وبعدها، مثل: - أ

 وجمع(. ، ومثنى

 بٌن اثنٌن ، للداللة على تؽٌُّر المتكلِّم فً المحادثة ، مثل:فً أثناء المحاورة  - ب

 من أنَت ؟ -

 أنا محمدٌ. -

 وما عملَن؟ -

 طالب كلٌة فً المرحلة الثالثة. -

: ))ولؤللوان دالالت متعددة ، ٌؤخذ كل لون منها عند الناس بٌن العدد والمعدود، مثل -جـ 

 :على النحو اآلتًأنواعا من المعانً والدالالت نبٌنها 

 األبٌض ٌدل على... -ٔ

 األسود ٌدل على... -ٕ

 األحمر ٌدل على... -ٖ

 = (. عالمة المساواة، وترسم هكذا) -11

 ،م (ٖٕٔٓه = ٖٗٗٔوتستعمل للفصل بٌن سنتً الهجرة والمٌبلد، مثبل سنة:)   

 ، مثل:تستعمل للتعوٌض عن تكرار الكبلم وكذلن 
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 عبلمة الرفع فً المثنى األلؾ.

 ر السالم الواو.=     =    =  جمع المذك 

 

 (  ]    [  المعقوفان، وٌرسمان هكذا: ) القوسان  -11

 . من كلمة أو سطر أو عبارة ; إذ ٌوضع بٌنهما ما سمط من المخطوط وهو خاص بالمحممٌن

 

 ﴿  ﴾ (.القوسان المزهران، وٌرسمان هكذا:)  -12

  .وٌوضع بٌنهما اآلٌات المرآنٌة الشرٌفة

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


