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  كتابة البحث :الكتاب. 

 .المفاهيم والقواعد واألصول
   عزت السيد أحمد الدكتور: املؤلف . 
 صفحة 163 :عدد الصفحات. 
  11=  5ب : الصفحة قياس x 42. 
  بريشة املؤلفواألشكال الداخلية الف تصميم الغ. 
 م1122: الطبعة األوىل. 
  ت عمليات التنضيد واإلخراج يف دار الفكر ـمت

 .الفلسفي للدراسات والرتمجة والنشر بدمشق
  الرفاعي للطباعة يف دار الطباعة ت عمليات ـمت

ومنها يطلب الكتاب على رقم  .بدمشق
 :اهلاتف أو الفاكس التايل

      0114445151 
   تطلب كتب دار الفكر الفلسفي من املكتبات

( الفاكس)املعتمدة لتوزيع كتبها أو على الناسوخ 
 .املذكور أدناه

 الحقوق جميعها محفوظة. 
متنع طباعة هذا الكتاب أو بعَضه بأيِّ وسيلٍة من 
وسائل الطِّباعِة والنَّشر واإلعالم من دون موافقٍة 

 .املؤلِّفخطيَّة من النَّاشر أو 
  الفكر الفلسفيدار : اشرنَّ ال. 
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اين من سلسلة فنون الكتابـة وأصـوهلاص صـدر منهـا ٰهذا الكتاب هو اجلزء الثَّ 
ثالثـة كتـب  وهنـا . ةٍ عربيَّـ ةٍ وثيق؛ حنـو نرريَـّٰهذا الكتابص وكذلك كتاب أسس التَّ 

يف اإلبـداعص وأيضـا   جديدةٍ  اإلبداع؛ حنو نرريَّةٍ الطَّريق إىل باعة هي أخرى قيد الطِّ 
 .قيم والرموز واخاختصاراتكتاب؛ فنون الكتابة وأنواعهاص وكتاب عالمات الرتَّ 

قبــل الــد خول إىل فصــول أصــول كتابــة البحــب وأسســه و ــوابطه وشـــروطه 
عرض لــه مــن أفكــار  ــمن الفصــول ٌََّــَة نقطــة  وغــذ كلــك نــا ســن... واحتياجاتــه

 .أساسيَّة  جتدر بل جتب اإلشارة إليها وتبياهنا
ص فـةنَّ كتابـة  إكا كان الباحب ميـارس   ـربا  مـن  ـروب اإلبـداعص كمـا سـنبَِّّ
 البحــــب يف حــــدِّ كالــــا هــــي عمليَّــــة إبداعيَّــــة خا َّتلــــف يف املبــــدأ عــــن أيِّ عمليَّــــةٍ 

ميـداٍن مـن ميـادين اإلبـداع اجلمـايلص متـاج مثلهـا إىل ملكـٍة  أخـرى يف أيِّ  إبداعيَّةٍ 
املوهبــة أَو املقــدرة ٰهــذه إبداعيَّــة هــي مــا ات فــق علــى تســميتها باملوهبــةص كمــا متــاج 

اإلبداعيَّــة البحثيَّــةص مثــل املواهــب األخــرىص إىل امــتال  األدوات املناســبة والكافيــة 
 . تتمكَّن من نارسة نشاطها اإلبداعيَحّتَّ ... وصقل املوهبة وتربيتها وتنميتها

للــــتعل م أَو التَّعلــــيم مــــا    يعــــَّ أنَّ كتابــــة البحــــب مســــألة  غــــذ قابلــــةٍ ٰهــــذا 
لـــــه للقيـــــام ٰ ـــــ ذه ميتلـــــك مـــــن يريـــــد كتابـــــة البحـــــب القـــــدرات اإلبداعيَّـــــة الـــــ  تؤهِّ
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ث عنهــــاص ناهيــــك فــــو  كلــــك عــــن املقوِّمــــات األخــــرىص الــــ  ســــنتحدَّ . العمليَّــــة
حيتاجهـــــا الباحـــــب مـــــع امتالكـــــه القـــــدرات اإلبداعيَّـــــة مثـــــل الثقافـــــة العامـــــة الـــــ  

ـــــــــات واألهـــــــــداف إىل  ـــــــــد الغاي ـــــــــة ومدي واملعرفـــــــــة اخاختصاصـــــــــيَّة والفهـــــــــم والدرب
 .جانب صقل امللكة اإلبداعيَّة وتنميتها

إكن الن قطــة األساســيَّة والتَّأسيســيَّة الــ  طــب أن ننطلــق ومنهــا ونتَّفــق عليهــا 
الكتـابص كمــا لــن نعلِّــم كيفيَّــة امــتال  املوهبــةص ٰهــذا ع املواهــب يف نــوزِّ هـي أننــا لــن 

ا خا تكتسب ألنَّ املوهبة أمر   ث يف وأظـن  أنَّ كـلَّ الكتـب الـ  تتحـدَّ . خا يعلم ور َّبَّ
ا تقوم علـى  املبـدأص وأحسـب كـذلك أو أفـرتض أنَّ  ٰهـذا أصول البحب والكتابة إَّنَّ

التَّحذير لتجنيـب القـرَّاء مـن ٰهذا لقبيل ت صدَّر َّبثل اٰهذا كلَّ الكتب ال  هي من 
حقيقــة خا ٰهــذه . َوْهــِم أنَّ هــذا الكتــاب ســيمكِّنهم مــن امــتال  املواهــب اإلبداعيَّــة

 .طوز جتاوزها من دون بياٍن صريحٍ 
نــت طبيعتهــا ولكــن مــن جانــٍب نخــر فــةنَّ نارســة العمليَّــة اإلبداعيَّــةص أيَّــا كا

ــا تقــ علــى وموعــٍة مــن األصــول والضَّــوابو واملعــايذ وَحــّتَّ املقــاييس  وموميــداهناص إَّنَّ
ووموعــــٍة مثلهــــا تستحســــن مراعالــــا وأخــــذها بعــــَّ النَّرــــر . الــــ  جتــــب مراعالــــا

ا شكليَّة من حيب أنَّ اخالتـزام  ـا . واحلسبان ووموعٍة أخرى ثالثٍة ميكن القول إهنَّ
ـا اللمسـ ات اخلاصَّـة بالباحـب أو املبـدعص ولـذلك هــي خا يقـدِّم كثـذا  وخا يـؤخِّرص إهنَّ

 ـوابو ومعــايذ خاصَّـة بأصــحا اص وقابلــة للهضـوع لوجهــات النَّرـر اخلاصَّــة الــ  
 .مبدع إىل نخر/َّتلف من باحبٍ 

األصـول والضَّـوابو واملعـايذص ومـا يلـزم ٰهـذه إنَّ ما سنقوم به هنـا هـو عـرض 
ـــهص ومـــا يستحســـن منـــهص ومـــا هـــ ـــارات الباحـــب؛ مـــا طـــب علي و  ـــمن إطـــار اخلي
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وكل  كلك خالصة ... اخلاصَّةص وكذلك ما يساعد الباحبص وما ييسِّر عليه عمله
 .خربات وجتارب وتطورات عمليَّة البحب

مــا ســنقدِّمه إكن ينــدرج يف إطــار عمليَّــة صــقل املوهبــة اإلبداعيَّــة وتنريمهــا 
يـتمكَّن مـن نارسـة العمليَّـة مبـدٍع َحـّتَّ / وهي اخلطوة ال  خا ب دَّ منها أليِّ باحبٍ 

 .اإلبداعيَّة
وقفنــــــا يف الفصــــــل األوَّل . فصــــــول ومخســــــة تــــــوزَّع الكتــــــاب علــــــى مقدمــــــة 

ــــــــا زاد الرتكيــــــــز يف ٰهـــــــــذا الفصــــــــل علــــــــى اجلانـــــــــب . عنــــــــد مفهــــــــوم الباحـــــــــب ر َّبَّ
ـــــة فيمـــــا يتعلـــــق باألمانـــــة العلميَّـــــة الـــــ  هـــــي  األخالقـــــي أكثـــــر مـــــن غـــــذهص وخاصَّ

ــــر الشــــروإ أ يَّــــة إك  ميكــــن تعلــــم أي شــــيء مــــن أدبيــــات البحــــب وشــــروطه أكث
فــــــةكا كانــــــت املوهبــــــة موجــــــودة أو . وأصــــــوله ولكــــــن خا ميكــــــن تعلــــــم األخــــــال 

الرغبــــــة ســــــهل تعلــــــم قواعــــــد البحــــــب وأصــــــولهص ولكــــــن إكا كــــــان املــــــرء خسيســــــا  
 .فلن تفلح الدروس يف تنقية نفسه

واحلجم أما الفصل الثاين فقد متَّ َّصيصه ملفهوم البحب من جهة التعريف 
 .والزمن واألنواع وغذ ۤكِلَك نا يتَّصل باملفهوم

تنقسـم فنـون الكتابـة . ويف الفصل الثالب مدثنا على فنون الكتابة وأنواعها
مــا . بـاملطلق إىل نـوعَّ متمـايزين؛ فنـون الكتابـة اإلبداعيـةص وفنـون الكتابـة البحثيَّـة

ن أنواعهــا األساســيَّة الكــربى يعنينــا هنــا هــو فنــون الكتابــة البحثيَّــةص وقــد مــدثنا عــ
مثل البحب والدراسة واملقـال والنقـد والتحقيـق والعـرض وبقيـت أنـواع أخـرى مثـل 
ـــري والتَّعليقـــات واحلواشـــي فةنَـَّهـــا متضـــمَّنة  نوعـــا  فيمـــا  اخاختصـــار والتَّلهـــيَّ والشَّ

 .سبقص وتقوم بغذها وخا بذالا
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ان اختيــار البحــب الفصــل ارــوري هنــا هــو الفصــل اخلــامس الــذي  ــل عنــو 
هنــا  شــروإ . وإعــدادهص إك ٌََّــَة معانــاة يف اختيــار البحــب واخلطــوات الــ  ميــر  ــا

أساسيَّة يف عملية اختيار البحب وهنا  مراحل وخطـى تاليـة بعـد اختيـار البحـب 
 .من أجل التَّحضذ والش روع يف الكتابة

ــــار البحــــب وإعــــد ــــذي خا يقــــل أ يَّــــة واوريــــة عــــن اختي اده هــــو الفصــــل ال
اخاقتباس والتقميشص ۤكِلَك أنَّ القيام  ـذه اخلطـوة علـى حنـو سـليم ومـدروس حيقـق 

 .للباحب أكثر من نصف عملية اإلجناز وكسب الوقت
حنــن لــن نــوزع املواهــبص حنــن نكشــف عمــا نــراه . بقــي أن مــتم َّبــا بــدأنا بــه

 . أصوخا  تيسذ للمبتدئ واملتدرب عملية كتابة البحب
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 عناصر الفصل
 

 مقدمة

 الموهبة
 الفصل َبْيَن بعض المفاهيم

 اللغة جزء من البحث
 الةــــــــدية والرســلجا

 األخالقيات المهنية
 األمانة العلمية

 أخالق الباحث

 خاتمة
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َََظ  ع   َََالم   ة  م  َََ ع  د  ب  َََق  ع   ي  ف  َََل  ق  و   ه  ل   ه  ب 
ََََََََََََ ال ََََََََََََ ي  ف  ََََََََََََال ج  و   ه  د  ي   .ه  د  س 

 

 مقدمة

إكا كان الباحب ميارس   ربا  من  روب اإلبداع فةنَّ كتابة البحب يف حدِّ 
كالا عمليَّة  إبداعيَّة  خا َّتلف يف املبدأ عن أيِّ عمليٍَّة إبداعيٍَّة أخرى يف أيِّ 

ما ات فق  ميداٍن من ميادين اإلبداع اجلمايلص متاج مثلها إىل َمَلَكٍة إبداعيٍَّة هي
املوهبة أَو املقدرة اإلبداعيَّة البحثيَّةص مثل ٰهذه على تسميتها باملوهبةص كما متاج 

املواهب األخرىص إىل امتال  األدوات املناسبة والكافية وصقل املوهبة وتربيتها 
 .َحّتَّ تتمكَّن من نارسة نشاطها اإلبداعي... وتنميتها

غــــذ قابلــــة للــــتَّعل م أَو التَّعلــــيم مــــا    ٰهــــذا يعــــَّ أنَّ كتابــــة البحــــب مســــألة  
لـــــه للقيـــــام  ـــــذه  ميتلـــــك مـــــن يريـــــد كتابـــــة البحـــــب القـــــدرات اإلبداعيَّـــــة الـــــ  تؤهِّ

ناهيـــــك فـــــو  كلـــــك عـــــن املقوِّمـــــات األخـــــرى الـــــ  حيتاجهـــــا الباحـــــب . العمليَّـــــة
مــــــع امتالكــــــه القــــــدرات اإلبداعيَّــــــة مثــــــل الثقافــــــة العامــــــة واملعرفــــــة اخاختصاصــــــيَّة 

هـــــــــم والدربـــــــــة ومديـــــــــد الغايـــــــــات واألهـــــــــداف إىل جانـــــــــب صـــــــــقل امللكـــــــــة والف
 .اإلبداعيَّة وتنميتها

إكن الن قطة األساسيَّة والتَّأسيسيَّة ال  طب أن ننطلق ومنها ونتَّفق عليها 
هي أننا لن نوزع املواهب كما لن نعلِّم كيفيَّة امتال  املوهبةص ألنَّ املوهبة أمر  خا 

ا خا ي   وأظن  أنَّ كلَّ الكتب ال  تتحدث يف أصول البحب . كتسبيعلم ور َّبَّ
ا تقوم على هذا املبدأص وأحسب كذلك أو أفرتض أنَّ كلَّ الكتب ال   والكتابة إَّنَّ
هي من هذا القبيل ت صدَّر َّبثل هذا التَّحذير لتجنيب القرَّاء من َوْهِم أنَّ هذا 
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هذه حقيقة خا طوز جتاوزها . ةالكتاب سيمكِّنهم من امتال  املواهب اإلبداعيَّ 
 .من دون بياٍن صريحٍ 

ولكن من جانٍب نخر فةنَّ نارسة العمليَّة اإلبداعيَّةص أيَّا كانت طبيعتها 
ا تقول على وموعٍة من األصول والضَّوابو واملعايذ وَحّتَّ املقاييس  وميداهناص إَّنَّ

أخذها بعَّ النَّرر ووموعٍة مثلها تستحسن مراعالا و . ال  جتب مراعالا
ا شكليَّة من حيب أنَّ اخالتزام  ا . واحلسبان ووموعٍة أخرى ثالثٍة ميكن القول إهنَّ

ا اللمسات اخلاصَّة بالباحب أو املبدعص ولذلك هي  خا يقدِّم كثذا  وخا يؤخِّرص إهنَّ
 وابو ومعايذ خاصَّة بأصحا اص وقابلة للهضوع لوجهات النَّرر اخلاصَّة ال  

وما سنقوم به هنا هو عرض أبرز هذه األصول . َّتلف من باحٍب إىل نخر
... والضَّوابو واملعايذ ال  تلزم الباحب وتستحسن منه وتساعده وتيسِّر عمله

ولذلك سنتحاشى كثذا  من التَّفاصيل والتَّعريفات واملفاهيم لنقف عند ارطات 
 .املسائل أ يَّةالرئيسيَّة الكربى ال  ماول اإلحاطة بأكثر 

 الموهبة
إكا كانت املوهبة نقطة تأسيسيَّة جتب مراعالا وأخذها بعَّ النَّرر فةنَّ ما 
طب أخذه بعَّ احلسبان أيضا  هو أنَّه  خا يوجد جهاز كاشف للمواهب مثل 

د ص أَو مثل اإليكو الذي يكشف عن وجود جهاز كشف الكذب أَو الصِّ 
ولذلك خا حيق  ألحٍد أن حيكم مسبَّقا بعدم . ودهااألجنة يف األرحام أَو عدم وج

ا  وجود املوهبة أَو القدرة اإلبداعيَّة عند ٰهذا الفرد أَو كا  أَو َحّتَّ عنده كاتهص وإَّنَّ
يكون احلكم على ما بعد التَّجربة والتَّدريب واملمارسةص يكون احلكم على الفعل 

 .بعد متامه خا على ما يـ تَـَوقَّع  من املرء
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ذا يعَّ أنَّ كلَّ إنساٍن من الناحية النرريَّة هو مشروع باحب إكا توافرت له هٰ 
فةكا ما جتاوزنا . الش روإ املطلوبة وحقَّق ما يتطلبه البحب من شروإ ومتطلبات

جانب املوهبةص ال  خا بد  هلا من صقل وتدريب وااولة وجتريبص أمكننا الوقوف 
 .خالهلا مديد مفهوم الباحبعند النقاإ التالية ال  ميكن من 

 الفصل َبْيَن بعض المفاهيم
ــــــا وهــــــي أنَّ  ــــــة مــــــن األ يَّــــــة هن ــــــى غاي ــــــَِّّ مســــــألة عل مــــــن الواجــــــب أن نب
الثَّقافـــة العاليــــة الـــ  هــــي شـــرإ مــــن شــــروإ البحـــب خا تعــــَّ  ـــدِّ كالــــا امــــتال  
القــــدرة علــــى البحــــبص فلــــيس كــــل  مــــن تثقــــف ثقافــــة عاليــــة ومتمكَّنــــة أمكنــــه أن 

ـــــا   يكـــــون ـــــارع يف احلـــــديب وعـــــرض املعرفـــــة . باحث ـــــه لـــــيس كـــــل  ب ويف الوقـــــت كات
ويقابـــل كلـــك بالتَّعـــاكس أنَـّــه  لـــيس  . قـــادرا  علـــى فعـــل كلـــك مـــن خـــالل الكتابـــة

كــــل  باحــــب قــــادرا  علــــى عــــرض معرفتــــه شــــفاها  عر ــــا  مناســــبا ؛ كثــــذا  مــــا عرفنــــا 
يــــدةص وكــــذلك  بــــاحثَّ متميــــزين عــــاجزين عــــن إلقــــاء اا ــــرة جيِّــــدة أَو دون اجل

ــــــك  ــــــارعَّ واا ــــــرين متميِّــــــزين ولكــــــنـَّه م مــــــع كل ــــــا متحــــــدِّثَّ ب كثــــــذا  مــــــا عرفن
ــــة  ــــٍب صــــغٍذ أَو كبــــذٍ  ــــذه أمــــور  عاديَّــــة  خا تقلِّــــل مــــن ... عــــاجزين عــــن كتاب وٰه

ولكـــــن أن مللـــــو املـــــرء مـــــن ۤكلِـــــَك كلِّـــــه ويتنطَّـــــع للتَّصـــــد ر ... شـــــأن ٰهـــــذا أَو كا 
 .ة ال  يصعب الصَّرب عليهاهاهنا وهنا  فٰهذه هي املصيب

 اللغة جزء من البحث
ــــــــــ  خا طــــــــــوز جتاوزهــــــــــا هــــــــــي أنَّ اللغــــــــــة  ــــــــــة ال املســــــــــألة التَّأسيســــــــــية الثَّالث
ــــــــــــــا هــــــــــــــي جــــــــــــــزء   ليســــــــــــــت وســــــــــــــيلة تعبــــــــــــــٍذ أَو أداة  تعبذيَّــــــــــــــة  وحســــــــــــــب وإَّنَّ
ـــــــــــورة احلســـــــــــيَّة للتَّجريـــــــــــدات  صـــــــــــميميأل مـــــــــــن البحـــــــــــب ألنَّ اللغـــــــــــة هـــــــــــي الص 
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لفكــــــــــر وجهـــــــــان لعملـــــــــة واحــــــــــدة خا انفصـــــــــال بينهمــــــــــا الذِّهنيَّـــــــــةص أي اللغـــــــــة ا
علـــــــــى اإلطـــــــــال ص ومـــــــــن خا ميتلـــــــــك لغـــــــــة  ســـــــــليمة  لـــــــــن يســـــــــتطيع أن يكتـــــــــب 
ـــــــــــا ســـــــــــليما  مهمـــــــــــا بلغـــــــــــت موهبتـــــــــــه اإلبداعيَّـــــــــــة مـــــــــــن براعـــــــــــٍة وعرمـــــــــــةٍ  . نصًّ

ولـــــــــــذلك يعـــــــــــد  امـــــــــــتال  اللغـــــــــــة؛ مفـــــــــــردات و ـــــــــــوابوص اخلطـــــــــــوة األساســـــــــــيًّة 
ــــــــــــ  خا غــــــــــــ  عنهــــــــــــا لكتابــــــــــــة البحــــــــــــبص ومــــــــــــن دوهنــــــــــــا خا ميكــــــــــــن  األوىل ال

ومـــــــــن يكتـــــــــب مـــــــــن دون امـــــــــتال  اللغـــــــــة يكتـــــــــب كالمـــــــــا  فقـــــــــو خا . كلـــــــــك
 .نصًّا

طب أن نضع نصب أعيننا وأكهاننا جيِّدا  أَنَّه  من دون لغٍة سليمٍة خا قيمة 
أليِّ فكرٍة أو مو وٍع أو مشروٍعص ألَنَّه  من دون اللغة السَّليمة خا ميكن التَّعبذ 

يِّ ادعاء بالذَّكاء أو الفطنة أو الرباعة يف خلق الصحيح عنهاص وخا مع  أل
ا  األفكار ألنَّ أيَّ طفٍل صغٍذ يستطيع أن مللق أفكارا  مدهشة  خا يستطيعها ر َّبَّ

 .العباقرة أنفسهم
 الجدية والرسالة 
ابعــــــة الــــــ  جتــــــدر اإلشــــــارة إليهــــــا هنــــــا هــــــي أنَّ  املســــــألة التَّأسيســــــيَّة الرَّ 

يَّـــــة  واختصـــــاا  مـــــع ارتبـــــاإ كلـــــك بالكفـــــاءة كتابـــــة البحـــــب مســـــؤوليَّة  وجد
واملقــــدرة مــــن جهــــٍة وبالرســــالة َأو الغايــــة الــــ  هــــي جــــزء  مــــن مشــــروٍع فكــــري  

وخا طـــــوز أن تكــــــون . أو أيـــــديولوجي  ينتمــــــي إليـــــه الباحــــــب َأو يســـــعى إليــــــه
الكتابـــــة وكتابـــــة البحـــــب خاصَّـــــة  كممارســـــة أيِّ هوايـــــٍة أو تســـــليٍةص أو رغبـــــة  

ــــــــ فالباحــــــــب صــــــــانع ... هرةص وخا أن تكــــــــون بــــــــدافع الغــــــــذةيف الر هــــــــور والش 
وعــــٍي وقــــيٍم ومعرفــــٍة وثقافــــٍة وهــــو تــــاريل  أو جــــزء  مــــن التَّــــاريل ولــــيس خاعــــب 
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الِغــــــــــــذة ويــــــــــــرت  اللعــــــــــــب كرمــــــــــــى لعيــــــــــــون  وأيلعــــــــــــب بالنكايــــــــــــة ( بــــــــــــوكر)
 !!!الشَّباب

 األخالقيات المهنية
. ملهنيَّةاملسألة الرابعة ال  طب الوقوف عندها هي األخالقيات ا

الباحب مهما متيَّز هو يف ارصلة إنسان كأيِّ إنسان له خصوصياته وأخالقه 
وٰهذا ما خا يعنينا هناص إك خا يوجد ما يلزم الباحب بأخال  ... وشهصيَّته

ولكن هنا  جزء  . معيَّنة وإن كان هنا  من تستحسن منه حسن األخال 
اخلاصَّة باملهنة ال  ميتهنها  من األخال  هو األخال  املهنيَّة هي األخال 

اإلنسانص ولكلِّ مهنٍة أخالقها اخلاصَّةص والبحب مهنة هلا أخالقها اخلاصَّة 
 .أيضا  

ولِكنَّها املنصبَّة . األخال  املهنيَّة يف حقيقة األمر صورة  من األخال  العامَّة
حب مع على ما يتعلَّق بالبحب والباحب يف إطار هذه اخلصوصيَّة؛ أي صلة البا
هؤخاء  إنتاجالباحثَّ اآلخرين؛ السَّابق منهم واملعاصر والالحقص ومع أ اث و 

 .الفكريَّة واإلبداعيَّةص وٰهذا ما سنعود إليه بالتفصيل بعد قليل
 األمانة العلمية

نا يرتبو باألخـال  املهنيَّة مسألة  على غايٍة من األ يَّة هي األمانة 
ة نارسة أخالقيَّة ومهنيَّة وعمليَّة طب اخالتزام  ا  مانا  واألمانة العلميَّ . العلميَّة

وإكا كانت األمانة العلميَّة . حلقو  اآلخرين و مانة ملكانة الباحب كاته وقيمته
َّتصر عند الكثذين بتوثيق املقبوسات املأخوكة عن اآلخرين توثيقا  صحيحا  أو 

ا أوسع من كلك بكثذ ا َّبع. دقيقا  فةهنَّ ناها العام نسب أيِّ فكرة أَو قول أَو إهنَّ
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جهد استهدمه الباحب إىل صاحبه األصلي أَو إىل املصدر الذي أخذ عنه كلك 
بأمانةص أي عدم النَّْسِب العشوائي أَو التَّضليلي أَو الكاكب إىل اآلخرين أليِّ 

.  أو غذ كلكغرض كان؛ التَّعريم أَو التَّفهيم أَو التَّحقذ أَو التَّشويه أَو التَّقزمي
ولۤذِلَك اخرتع علم امسه علم التَّوثيق الذي يضبو معايذ التَّوثيق من أجل سهولة 

وعلى أيِّ حاٍل فةنَّ ملمارسة األمانة العلميَّة وسائل . التَّتب ع والتوث ق من النَّْسبِ 
 .وسبال  كثذة َّضع خاعتباراٍت معيٍَّنة

ما يتجاوز كلك إىل السَّطو والسِّرقة فتلك ٰهذا يف إطار األمانة العلميَّة أمَّا 
 .مسألة أخرى تتجاوز كلِّ ٰهذه اخاعتبارات وتندرج مت باب نخر

 أخالق الباحث

يعرف مثقفَّ يعانون من الرغبة يف تلويب   وركيچإكا كان الروائي الروسي 
كلِّ ما هو مجيلص فةنَّ احلاكم الذي جعل كلَّ احلكام من بعد يدفعون  ريبة 

ومن وجد … رحم اهلل امرأ  أهدى إيلَّ عيويب»: يقول بن الخطاب عمر عدله؛
 . «منكم يفَّ عوجا  فليقومه

حنن هنا نتكلم عن أخال  املبدع باإلطال ص وإكا كان الباحب مبدعا  فةنَّ 
ومن ٰهذا الباب نتابع كالمنا يف أخال  . ما يصح  على الكلِّ يصح  على اجلزء

وٰهذا احلديب  رورة  ملحة  إك . ور أخال  املبدعالباحب بوصفها صورة من ص
تمسُّ َأخالق المبدعين، َأو تعليقات تساؤالٌت َأو كثيرًا ما تصدُر عباراٌت 

: و... عيٌب َأن يصدَر مثُل هذا عن شاعٍر َأو َأديٍب َأو مفكِّرٍ  :من قبيل
ون  َأن يك( المبدع)خلوقاً، ومن سمات اأَلديب َأو ( المبدعُ )يجب َأن يكون 

وغير ذلك من عباراٍت ....  من الصِّفات اأَلخالقيَّة الحميدة...  كذا وكذا
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تفترُض كون المبدعين متخلِّقين دائمًا بالفضائل اأَلخالقيَّة واللباقات 
ا تكوَّن لدى النَّاِس انطباع  خمالف  عن سلوكات املبدعَّ من السُّلوكيَّة،  بل رَّبَّ

كيَّة معيَّنةص غالبا  ما تكون؛ إمَّا نائية  عن حيب امتيازهم بنماكج شكليَّة وسلو 
. املألوف أَو مغرقة  يف جتاوز العادات والتَّقاليد واأَلعراف السَّائدة يف وتمعالم

 :ولذلك دعونا نتساءل
 ؟هل للمبدعين َأخالٌق معيَّنٌة يمتازون بها عمَّن سواهم؟

ه املسألة يف َأ اثها عر ا  احلق  َأنَّ قلَّة  قليلة  من الباحثَّ أَثارت مثل هذ
انطالقا  : دون إفراد  ٍب خاا  لذلكص أَلنَّ املسألة  دِّ كالا َعَر يَّة  خا جوهريَّة

من القاعدة القدمية القائلة باأَلخذ باألَقوال دون اأَلفعال نَّن   يتوافق فكره مع 
ٍ دون تقي د اآلمر ب َأمرهص فحلَّت املشكلة  فعله من حيب اأَلمر باقتفاء سلوٍ  معََّّ

 :بقوهلم
 .« خذوا بَأقوالي وال تأخذوا بَأفعالي» 

نعمص  ذه املقولة ح لَّ نصف املشكلةص وهو النِّصف  املتعلِّق  جبمهور 
املتلقَِّّص وهذه مسألة  وإن كانت يف مو ع عدم اخاتِّفا  أَو اإلمجاعص وخا تزال 

ا على جانٍب من امل عقوليَّةص كلك أَنَّ إصغائنا ملوسيقى مثار نقاٍش وجدلص فةهنَّ
ص وتذو قنا لسحرهاص وكوبان مهج الن فوس بروائعها لن L.V. Beethovenـ  نڤبتهو 

وكذلك اأَلمر مع املوسيقيِّ . يتأثَّر البتَّة بتعامله النَّاشز عن اأَلخال  مع النَّاشرين
ـ  موتسارتعلى  الذي كان يتلرَّى حسدا  وحقدا   Salieriـ  ساليرياأَلملاينِّ 
Mozartوخا تتأثَّر معايشتنا للوحات . ص ويكيد  له ما استطاع من أَلوان الكيد

وخا متنعنا بذاءة  . بسالطة لسانه وحدَّته مع أَقرانه الرَّسامَّ دونماالرَّسام الفرنسيِّ 
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عن تذو    برد والبحتري وجرير وديك الجنِّ الحمصي بن بشاربعض أَلفاظ 
 .ائعة واللفتات السَّاحرة يف َأشعارهماإلشراقات الرَّ 

. ولكنَّ املشكلة خا تكمن هناص ألَنَـّها خا تعنينا اآلن كثذا ص وإن كانت مهمَّة  
ا الذي يعنينا  ؟هل يتأث َُّر المبدع باأَلخالق: وإَّنَّ

ـــــدع  ويقـــــود  ســـــلوكه  ـــــدا ص فـــــاأَلخال  الـــــ  يعتنقهـــــا املب ـــــك أَب خا شـــــكَّ يف كل
ــــــــا يف توجيــــــــه نشــــــــاطه اإلبــــــــداعيص ويف مديــــــــد  علــــــــى هــــــــديها تلعــــــــب  دورا   مهمًّ

دون َأن يعـــــَّ كلـــــك إمكـــــان عـــــدِّ مـــــن ولكـــــن . األ طـــــر الـــــ  ي عمـــــل خميِّلتـــــه فيهـــــا
الــــذي كــــان  J.Genetـــــ  ج    ان جينيي      املقولــــة قاعــــدة  حتميَّــــة  صــــارمة؛ فـــــٰهــــذه 

ص وقضـــــى فـــــرتة  طويلـــــة  مـــــن (1)مـــــن مشـــــاهذ اللصـــــوا واملـــــارقَّ علـــــى القـــــانون
ــــــ ص ة  مــــــابــــــا عو جونص َأصــــــبح مــــــن األ دبــــــاء املرمــــــوقَّ يف فرنســــــا وأَور عمــــــره يف الس 

ـــــأس  ـــــا؛ فأ عـــــدَّت يف أَفكـــــاره وموعـــــة  مـــــن  ـــــرتة  خا ب ـــــاحَة اأَلدبيَّـــــة ف وشـــــغل السَّ
 .الكتب والرَّسائل اجلامعيَّة

 B.Pierreـ  بيير سان دو دان برناروخا ننسى َأن نذكر هنا أَيضا  أَنَّ 
 مصطفى لطفي المنفلوطيال  ترمجها أَديبنا  (وفرجيني بول)صاحب رواية 

ترمجـة  بديعة ص كان سيئ العشرة مع أَهله وصحبهص فيما كانت روايته مفعمة  
 .باللطف واحلبِّ والرباءة

                                                 
اأَلسباب  خا أ ريد أن أ خفي يف هذه اليوميَّات: ـ يقدِّم جان جينييه يف يوميَّاته نوعا  من التَّربير لذلك فيقول  (1)

األ خرى ال  جعلت مَِّّ لصَّا ؛ أَبسو ما فيها احلاجة إىل الطَّعامص ولذلك فةن التمر دص أَو العنفص أَو الغضبص 
 .وكل  ما شابه كلكص   يكن َّبحض اختياري البتَّة
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ويف إطار املنحى كاته نقف مدهوشَّ يتملَّكنا الضَّحك  واأَلسف معا  
 ع َأحَد روائع املناهج الذي و  J.J.Rousseau ـ جان جاك روسُّوعندما نعلم أَنَّ 

بويَّة وَأ َّهاص كان قد عهد بَأوخاده إىل َأحد املالجئ ألَنَّه   يشعر بَأيِّ حب   الرتَّ
 .جتاههمص و  يتمكَّن من العناية  م

ويف مقابــــــــل كلــــــــك متامـــــــــا  جنــــــــد  طائفــــــــة  أ خـــــــــرى مــــــــن املبــــــــدعَّ كانـــــــــت 
جتماعيَّـــــــــة؛ أَفكـــــــــارهم ونتاجـــــــــالم صـــــــــد ى مباشـــــــــرا  أَلخالقهـــــــــم وظـــــــــروفهم اخا

ـــــــــقاء اللـــــــــذان عاشـــــــــهما   ونزوع ـــــــــه  حيَّ         ان التَّوحي         ديُّ، أَب         وفـــــــــالبؤس والشَّ
وا ــــــٍح يف ســــــلوكة وأَدبــــــه علــــــى حنــــــٍو التَّشــــــاامي  وارســــــتقراطيَّته الفكريَّــــــة جتلــــــت 

ـــــه وحيـــــدا  غريبـــــا   ومثلـــــه إىل . وفكـــــرهص وانتهـــــت بـــــه إىل إحـــــرا  كتبـــــه وإهنـــــاء حيات
ــــــــــ  ف          رانس كافك          اشــــــــــيكيِّ حــــــــــد  جــــــــــدِّ بعيــــــــــد كــــــــــان شــــــــــأن الكاتــــــــــب التِّ  ـ

F.Kafka  ـــــــر الــــــذي أَوصــــــى فيمــــــا أَوصــــــى بـــــــةحرا  كتبــــــهص ولكــــــنَّ ارــــــامي تنكَّ
ـــــذه؛  ـــــب و  ينفِّ ـــــذه هلـــــذا الطَّل ـــــت ترمجـــــة  مباشـــــرة  ملـــــا عاشـــــه ٰه ـــــب الـــــ  مثَّل الكت

الكاتــــب مــــن معانــــاة وَأ  حــــّتَّ أَوشــــك َأن طمــــع الن ـــــقَّاد  علــــى َأنَّ كــــلَّ مــــا كتبــــه 
ــــــ  كافك      ا اتيَّــــــة املثقلــــــِة بــــــاملرض لــــــي Kafkaـ س إخاَّ انعكاســــــا  مباشــــــرا  لســــــذته الذَّ

واأَل  واملعانـــــاة واإلحبـــــاإ والغراميَّـــــات الفاشـــــلةص الـــــ    ميهلهـــــا القـــــدر طـــــويال ص 
 .فمات دون َأن يرى نثاره الكربى منشورة  

قاده إىل إلقاء نفسه من نافذة بيته  Gilles Deleuzeـ  جيل دولوزوَتَشاام  
فقد مثََّل  A.Franceـ  أَناتول فرانسأَمَّا . لي نهي بذلك حياته وتشاامهالعالية 

ا لن  أَّنوكجا  طريفا  للمنحى الذي حنن  بصدده؛ لقد أَمرنا َأخاَّ نعَذ كتبنا أَلحٍد أَلهنَّ
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دليله على كلك مكتبته الكبذة ال  استعار ما فيها من اأَلصدقاء كان و  .ترجع
 .و  ي عدها هلم
ن املفكِّرين قادلم ميوهلم وأَهوااهم إىل تغيذ عقائدهم الفكريَّة؛ وكثذ  م

الذي موَّل عن املسيحيَّة الكاثوليكيَّة إىل وحدة  M.cheler ـماكس شيلر مثل 
الذي طلََّق الو عيَّة املنطقيَّة ليهوض  ار  Whiteheadـ وايتهد و. الوجود

م مبكِّرا ص ودافع عن العروبة الذي اعتنق اإلسال ريني  جينونو. امليتافيزيقا
كتب   A.Gideـ  أَندري  ِجْيدْ ما قرأه املفكِّر  الفرنسي عندواإلسالم دفاعا  ماجدا ص و 

 :يف مذكَّراته
يف شبايب؟ لقد ق ضَي اأَلمر  جينونماكا كنت  أ صبح لو قرأت مؤلَّفات » ـ 

 .«و  يع ْد باإلمكان عمل َأيِّ شيء
 Roger Garaudyــ  اروديچ روجي   ة الفرنسيَّة وخا ننسى هنا شيل املاركسيَّ 

الــذي انتهــى بــه املطــاف إىل إعــالن إســالمه منــذ ســنوات مَ هــا بشــري اإلســالم 
فاع عنهص مثَّ تنكَّر لذلك كلِّه منذ شهور معلنا  أَنَّه   ي سلم أَبـدا ص وإن كـان قـد  والدِّ

اأَلمـر . (4)موقفـه مـن اليهـود ملَّح يف لقـاٍء قريـٍب أَنَـّه يتعـرَّض  لضـغوٍإ معيَّنـة بسـبب
الــذي يقودنـــا إىل إمكــان ســـلو  املبــدع ســـلوكات معيَّنــة تتنـــا  مــع ميولـــه وأَهوائـــه 

 ــكولي   بسبب تعر  ه لضغوٍإ معيَّنة كمـا حـدث مـع الكاتبـة الفرنسـيَّة الشَّـهذة 
S.G Colette  زوجهـا بعد طالقها من ( املاليَّة)ال  دفعتها قسوة الض غوإ املادِّيَـّة؛
يف نـوادي بـاريس الليليَّـةص ولكنَّهـا كانـت مـا تكـاد ( التَّعـرِّي ــ السرتبتيز)إىل امتهان 

                                                 
وباصي ـ  من ولِّة ؛ حوار  َأجراه علي الش  أَنا واليهود والصُّهيونيَّة واإلسالم وإسرائيل: اروديچـ روجيه   (4)

 .م1113 مايو 11/هـ1213 احلجَّة  كو  41 ـ يف 6163املصوَّر ـ القاهرة ـ العدد 
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ــا حــّتَّ جتلــَس إىل أَوراقهــا يف النَّــادي كاتــه لتــدبِّج روائعهــاص ومنهــا روايــة  تنتهــي ِفْقَرل 
 .ال  بقيت يف كاكرة الشَّعب الفرنسيِّ حّتَّ اليوم( املتحوِّلة)

ذين كانت أَفكار هم صد ى مباشرا  أَلخالقهم الفيلسوف األملاين ومن املبدعَّ ال
الذي   يستطع احتمال جناي  A.Schopenhauer   شوبنهور آرثراملتشائم 

 : ؛ مواطنه وزميله يف التَّدريس جبامعة برلَّص فرت  التَّدريس وعكف يردِّدHegl   لچهي
تاريخ الفلسفة يشرحون  أَتصوَّر يقضمني الدُّود وال أَتصوَّر َأساتذة»ـ 
 .«فلسفتي

تقودنا إىل حالٍة سلوكيٍَّة ٰهذه  A.Schopenhauer   شوبنهورإنَّ حالة 
ا غذ منتفيةص وهي حالة  غلوِّ الغذة  َأخالقيَّة إن   تكن منتشرة  بَّ املبدعَّ فةهنَّ

وسيقار ونعود هنا فورا  إىل تذك ر امل. واحلقد واحلسد من جناي الر صفاء واألَقران
 Mozartـ  موتسارتالذي كانت تأكله نار حسده  Salieriـ  ساليرياأَلملاين 

 فراس الحمداني أَبيونتذكَّر  أَيضا  حقد . فيكيد  له ما استطاع من الكيد وأَلوانه
سيف الذي قاده إىل تتب ع سقطاته وهفواته وسرقاتهص والكيد له عند  المتنبِّيعلى 
. حسين ومصطفى صادق الرَّافعي ط ت العنيفة بَّ وكذلك املشاحنا. الدَّولة

 ...ص وغذ كلك كثذعبَّاس محمود العقَّاد وَأحمد شوقيوخصومة 
اث العريب تلك ال  كانت  بن  محمَّدبـَََّْ ومن طرائف اخلصومات يف الرت 

بن يحيى  العبَّاس َأحمد أَبي؛ إمام مذهب البصريَِّّ يف النَّحو ويزيد المبرِّد
ام مذهب الكوفيَِّّ يف النَّحو؛ اللذين  ربت الشَّحناء  بينهما حّتَّ إمثعلب 

النَّاس يف التَّدابر والتَّنافرص فقال َأحد شعراء الغزل بـَََّْ صارت مضربا  للمثل 
 :عشيقتهوبـَََّْ واصفا  ما بينه 



 ـ 24 ـ
 

ََ ََن و  ُحْوُرن ََ ََُدْغََ ََن ْيب  ر اُوز و  ال ت ََ  ان ََ

 ُدِعَََْوم  ُهْنَََا ِمن ٍَََب َلْوُرْضَََم ِب س ْيَلَََو 

 ان َََََاُؤَقالِتٍة و د ل َََََب  ْيا ِفَََََن اُنْدَأب ََََََف

ََع  ََا   رٌي َكِسََ ََْعَأنَََّ ٌََب و َلََ  رُِّدَب الَُمََ
 

بعض  َّناكج من َأخال  املبدعَّص وهيص معرمهاص خا تعدو اندراجها ٰهذه 
 من باب طرائف َأخال  املبدعَّ وسلوكالم املتعلِّقة بَأمزجتهم اخلاصَّة ال  

شأن ۤكِلَك الس لو  تبدو غريبة  بعض الشَّيءص شأهنا يف  تقودهم حنو  روٍب من
سيمات أَو (املو وات)التَّقليعات أَو  اخلاصَّة ال  حياول ( الربيستيجات)ص والرتَّ

املبدعون أَن ينسجوها حول أَنفسهم ليرهروا متفرِّدين  ا؛ من حيب اللباس 
اك َأساليب خاصٍَّة . تباهوالشَّكل وإطالة الشَّعر أَو تقصذه بطرٍ  ملفتٍة لالن أَو اَِّّ

ۤكِلَك ومن كثذين َأروا إىل ... ۤكِلكَ متميِّزٍة يف التَّدخَّ والطَّعام والشَّراب وغذ 
ويندهام  كان»: الذي قال E. Hemingwayـ  وايچإرنس  همن الرِّوائي الكبذ

تدي وير ...  مغرما  بارتداء قبَّعٍة سوداءص عريضة Wyndeham Lewisـ  لويس
ننذا  كنَّا نعتقد أَنَّ ...  La Bohémeـ  مالبس جتعله َأشبه بالشَّهصيَّة البوهيميَّة

ََّة زيأل رمسيأل  يف مكنة الرَّسَّام أَو الكاتب َأن يرتدي َأيَّ شيءص وأَنَّه   يكن 
 .(6)«للفنَّان

ج َّناك  من قصَّ أو األكثر طرافة  وغرابة   قصَّبالكل ه نَّا يذكِّرنا وٰهذا  
ا تقف رأسها قصَّة ااملزاج اخلااِّ للمبدعَّ  ـ  ان كوخڤلفنَّان العامليِّ الَّ  ر َّبَّ

                                                 
3
 - Hemingway, E: A Moveable Feast. Charles Scribnev’s sons. 1964. 
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V. Coch  ا قالت له يف الذي قطع أ كنه الطَّويلة وقدَّمها هديَّة  ملعشوقته أَلهنَّ
القصَّة ِإىَل حد  ماص  ٰهذه ومثل  .« جمي ل ةٌ  ُأذنك»: إحدى احلفالت نازحة  

الذي باع كلَّ ما ميلكه  لليڤنيكوالي بيرسمالي شيالروسي  كانت قصَّة الفنان
الورد على الشَّارع ٰهذا من متاع الدنيا ليشرتي به كميَّة هائلة من الوردص ويفرش 

 .الذي يقع عليه بيت امرأة أحبها
ا   حيب امرأة بعينها فقد كان خا ميل من التَّطواف  بول إيلوارا أمَّ  الذي ر َّبَّ

 .تَّلذك بالتَّماثيل العاريةعلى املتاحف لل
إمام السِّرياليَّة ومن طرائف ٰهذه القصَّ وأغر ا تلك الَّ  جادت  ا قرحية 

كان يرسم لوحاته يف حوض الذي   Salvador Daliـ  ادور داليڤسلوعريمها 
ا خا يكون ٰهذا غريبا  ِإىَل احلدِّ الذي يستدعي الوقوف عندهص لكن إكا  السباحةص ور َّبَّ

ا اخاحتفال الذي خصصته له بلدية باريس وجدنا أنفسنا أمام مشهٍد  تذكرن
كاريكاتذي  ينتزع منا الضَّحكص فقد جاء إىَل اخاحتفال فو  عربة املٍة بامللفوف 

وإكا استحضرنا حفلة افتتاي أحد معار ه وجدنا أنفسنا أمام كثٍذ من (. الكرمب)
ه له خافتتاي َأحِد معار ه مرَّة ص ليتفاجئ طال انترار  يوفالش كو  والتَّسااخاتص فقد 

اجلميع بعد طول انترار بدخول أَربعٍة حيملون تابوتا  ويضعونه وسو اجلميعص وبعد 
اجلميَع ثانية  خبروجه منه  داليحلرات من الصَّمت والوجوم ف تح التَّابوت ليفاجئ 

 .ص ولكن من نوٍع نخرعاريا  متاما ؛ وكأَنَّه يضيف إىل معر ه لوحة  سرياليَّة جديدة  
ــــ  ان ك    وخڤ    وَّبثــــل طرافــــة  ــــ   مــــا ـ إىل حــــد   ادور دال    يڤوس    ل V.Cochـ ـ

ــــت قصَّــــ الــــذي اشــــت هر باهلجــــاء حــــّتَّ   يســــلم  الحطيئ    ةلشــــاعرنا أ ْخــــَرى  ة  كان
مــــن لســــانه َأحــــد  أَبــــدا ؛  حــــّتَّ أ مَّــــه وأَبــــاهص بــــل هــــو نفســــه   يســــلم مــــن ســــالطة 

 :لسانهص يقول
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ـْ تََََََوتا  اليََََو   ًََا َأبََََ  إالَّ تكلُّمََ

 بهجََََو  وال َأدر  َََََا َأنََََا قا لََََْه

 َأرى لََََي  و هًََََا قََََبَّه  ا   خَََََلَقُه

 فق ََََبِّه  مَََا و ٍََََه وق َََََبِّه   املَََه 
 

رائــــــــد  رامب        وأمــــــــا األكثــــــــر غرابــــــــة مــــــــن كلــــــــك كلــــــــه فهــــــــو أن نعلــــــــم أنَّ 
. احلداثــــــــة الشـــــــــعريَّة يف العـــــــــا  كــــــــان ميســـــــــح حـــــــــذاءه َّبناديــــــــل مســـــــــح الوجـــــــــه

ـــــــــ ـــــــــة الشـــــــــعريَّة وكـــــــــذلك نرـــــــــذه يف ري ـــــــــذي كـــــــــان  اليريڤ         ب         ول ادة احلداث ال
 .يتغوَّإ على الطَّاولة على مرأى من الناس

كـــــــــــن إخاَّ َأن  وعلــــــــــى العمــــــــــوم فـــــــــــةنَّ كلــــــــــك كلَّــــــــــه لـــــــــــيس إخاَّ نتفــــــــــا  خا مي 
ـــــــــــل النَّـــــــــــاس؛ كـــــــــــلِّ  ـــــــــــدعَّ أَلنَّ مـــــــــــثلهم مث ـــــــــــد بعـــــــــــض املب يوجـــــــــــد مثل هـــــــــــا عن

ـــــــــــيحص وخا ميكـــــــــــن َأن يكـــــــــــ ون اجلميـــــــــــع  النَّـــــــــــاسص يوجـــــــــــد فـــــــــــيهم امللـــــــــــيح والقب
ـــــــــاء مـــــــــن َأيِّ شـــــــــائبةٍ  ـــــــــاء أَنقي ـــــــــر . َأصـــــــــفياء أَتقي ـــــــــة اأَلعـــــــــمَّ واأَلكث ولكـــــــــنَّ احلال

تشــــــــــــريفا  هــــــــــــي النَّقــــــــــــاء اأَلخالقــــــــــــي واخالتــــــــــــزام باملبــــــــــــادئ املعتنقــــــــــــة التزامــــــــــــا  
صــــــــميميًّاص ولـــــــــو أَردنـــــــــا َأن نعـــــــــدَّ وحنصـــــــــي مـــــــــن ينطبـــــــــق علـــــــــيهم كلـــــــــك مـــــــــن 

ا ك  .تاٍب خاا  املبدعَّ خاحتجنا إىل اا رٍة خاصٍَّة ورَّبَّ
ــــــــــــــــــا خا نســــــــــــــــــتطيع  إخاَّ َأن نــــــــــــــــــذكَر َأنَّ   G.Bruno                     ِبرون                  وولكنَّن

ــــــــذلك ســــــــذة . أ حــــــــرَ  حيًّــــــــا وخاء  ملبادئــــــــه وأَفكــــــــارهص ودفاعــــــــه عنهــــــــا مقتفيــــــــا  ب
ــــــــــــس            قرا   شــــــــــــهيد الفلســــــــــــفة الــــــــــــذي ح كــــــــــــم عليــــــــــــه ظلمــــــــــــا   ؛Socrates ـ

ــــــــــمِّص ولكــــــــــنَّ تالميــــــــــذه الــــــــــذين َأحب ــــــــــوه ونمنــــــــــوا  بــــــــــه   باإلعــــــــــدام جتر عــــــــــا  للس 
ـــــــــــذلك فهيَّـــــــــــ ـــــــــــه ســـــــــــبل الفـــــــــــرارص ووفَّـــــــــــروا وســـــــــــائل عيشـــــــــــه يف ؤ يقتنعـــــــــــوا ب وا ل
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تســـــــــالياص وكـــــــــان الِفـــــــــرار مســـــــــتطاعا ص وكـــــــــان العـــــــــرف يعـــــــــذر  الفـــــــــارَّ يف مثـــــــــل 
ــــــــــــى قــــــــــــوانَّ  هــــــــــــذه احلــــــــــــالص ولكنَّــــــــــــه َأ  َأن يهــــــــــــربص ورفــــــــــــض اخلــــــــــــروج عل
ــــــــــأيِّ حــــــــــق   ــــــــــة؛ فلــــــــــ ن ظلمــــــــــه األَثني ــــــــــون فب ــــــــــالقوانَّ ســــــــــياج الدَّول ــــــــــالدهص ف ب

َّ  هـــــــــــو بـــــــــــالقوانَّ ويرلمهـــــــــــا؟؟ مثَّ كيـــــــــــف يهـــــــــــرب وهـــــــــــو   يغـــــــــــادر يســـــــــــته
ـــــــه يعـــــــَّ َّلِّيـــــــه  ـــــــك كلِّـــــــه فـــــــةنَّ هروب ـــــــا قـــــــو  إخاَّ للحـــــــرب دوهنـــــــاص وقبـــــــل كل أَثين

 .(2)عن مبادئه وهو   يتهلَّ عنها
يـــَــّة  وصــــرامته الــــ  كانــــت متوافقــــة  مــــع  Hegel       لچ    هيونــــذكر  أَيضــــا  جدِّ

تشـــــــبه اأَلســـــــاطذ عـــــــن َأخالقيَّـــــــات  وقبلـــــــه ِحيكـــــــْت قصـــــــَّ  . فكـــــــره وفلســـــــفته
إنَّ النَّــــــاس كانــــــت تضــــــبو : ص ودقَّتــــــه يف مواعيــــــده حــــــّتَّ قــــــالوا Kant         كان       

ـــرَاِمِج  ـــ كان    ســـاعالا علـــى بـَ ـ  ه   امالن ڤُأوكت   اوبعـــد ا . ومواعيـــده Kant ـ
O.Hamelin طيــــــد  وهــــــو خا الــــــذي كهــــــب لالنتجــــــاع فمــــــات غرقــــــا  ألَنَّــــــه ـ
ــــــــباحة ــــــــ السِّ ــــــــ رأى شهصــــــــَّ يغرق ــــــــم يســــــــتطع إخاَّ َأن حيــــــــاول إنقاك ــــــــاص ـ ان فل

 .فمات معهما
اث العريب ما نقله  عن  ِخلِّكان ابنونذكر من روائع قصَّ الرت 

قد ط لب عند  عبد الحميد الكاتبيف كتابه َأخبار الوزراء من أَنَّ  الجهشياري
ل والتَّشريدص انقراض الدَّولة اأَلمويَّة ومطاردة بَّ العبَّاس لَ مويَّ وأَنصارهم بالقت

عبد ص ففاجأ ا الطَّلب  و ا يف بيت المقفَّع البنصديقا   عبد الحميدوكان 
 :ص فقال الذين دخلوا عليهماالحميد

                                                 
ا بفضل تلميذه أَفالطون الذي سَرَدَها بنثٍر فا  الشِّعَر ر   (2) قَـّة  وروعة ص وهي ـ قصَّة إعدام سقراإ مشهورة  جدًّ

 .سيَّما الفلسفة اليونانيَّة ل الفلسفةص وخايمرويَـّة  يف جلِّ كتب تار 
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 ؟عبد الحميدـ أَيـ كما 
 .أَنا: فقال كل  واحٍد منهما

أَن يسرعوا إىل  عبد الحميدوخاف . خوفا  من َأن ينال صاحبه مكروه
 :فقال المقفَّع ابن

رفَّقوا بناص فةنَّ لكل  منَّا عالماتص فوكِّلوا بنا بعضكم وميضي اآلخرون ـ ت
 .ويذكروا تلك العالمات ملن أَرسلكم

 .إىل حيب لقي حتفه عبد الحميدففعلواص وَأخذوا 
ــــــدعَّ وظيفــــــة ص ودورا ص مــــــنهم أيضــــــا ص  ص والبــــــاحثَّواحلــــــق  َأنَّ أَلخــــــال  املب
ا كانــــت َأخــــال  املبــــدع امــــودة  كــــان قريبــــا  وتــــأَثذا  يف ن فــــوس اجلمــــاهذص فكلَّمــــ

ـــــعة كـــــان  مـــــن قلـــــوب النَّـــــاسص وكلَّمـــــا ســـــاءت َأخالقـــــه ومالـــــت إىل الن شـــــوز والضِّ
يف اأَلغلــــــب اأَلعــــــمِّ بعيــــــدا  عــــــن قلــــــوب اجلمــــــاهذص حــــــّتَّ وإن كــــــان مــــــا يبدعــــــه 
ـــــاص فمـــــا  ـــــا ويف واقـــــع غذن ـــــك كثـــــذة  جنـــــدها يف واقعن ـــــة  يف الرَّوعـــــةص وأَمثلـــــة كل غاي

ص  نكــــاد نســــمع عــــن مبــــدٍع أَنَّــــه مــــدمن  خمــــدِّرات مــــثال ص أَو أَنَّــــه منــــافق  أَو كــــذوب 
حــــّتَّ يغــــزو قلوبنــــا اخلــــوف مــــن ابَّتــــهص ونبــــدأ بــــالن فور منــــه دفعــــة   ۤكلِــــَكصأَو غــــذ 

ومـــــن كلـــــك علـــــى ســـــبيل املثـــــال نـــــذكر َأنَّ كثـــــذا  مـــــن املثقَّفـــــَّ . أَو شـــــي ا  فشـــــي ا  
ــــــــ م        اركسنفــــــــروا مــــــــن  وا إجابتــــــــه أَلحــــــــد ســــــــائليه عــــــــن عنــــــــدما علمــــــــ Marx ـ

ـــــــــ لچ         هي ـــــــــرلَّ »: قـــــــــائال   Hegel ـ كا  الكلـــــــــب الـــــــــذي ميشـــــــــي يف شـــــــــوارع ب
ـــــة  «أ ســــتاكي ــــذىص . ص وعــــد وا كلــــك نذال ــــدعَّ هــــم القــــدوة الــــ  مت كلــــك َأنَّ املب

ٰهــــذه فــــةكا مــــا رنــــا يف قــــدوتنا نشــــوزا  أَو احنرافــــا  ســــارعنا يف التَّشــــكيك يف أَهليَّــــة 
فـــــة الرَّمزيَـّــــة كانــــــت َأحـــــد َأســـــباب ردود الفعـــــل العنيــــــف الوظيٰهـــــذه »القـــــدوةص و
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املتعلِّقــــــــــة بَأحاديــــــــــب الــــــــــرَّئيس اأَلمريكــــــــــي ( جيــــــــــت ووتــــــــــر)إزاء تســــــــــجيالت؛ 
ــــ  نيكس    ون ــــد مــــن    R. Nixonـ ــــة مــــع مستشــــاريه؛ لقــــد ك هــــل العدي اخلاصَّ

ــــــؤون الد و  ليَّـــــــة اأَلمــــــريكيَِّّ عنـــــــدما اكتشــــــفوا َأنَّ أ مــــــَــّة  تــــــدَّعي اأَلخالقيَّـــــــة يف الش 
ـــــــــبهاتص  حيكمهــــــــا شـــــــــهَّ  معــــــــايذه اأَلخالقيَّـــــــــة ليســــــــت فـــــــــو  مســــــــتوى الش 

فـــةنَّ تلـــو ث رأس األ مــَــّة يكـــون نـــذيرا  بفســـاد : Hobbesـ  ه   وبزوَّبصـــطلحات 
 .(5)«األ مَّة

بــالقيم اأَلخالقيَّــة املبــدع والباحــب ولــذلك جنــدنا مصــرِّين علــى  ــرورة ملِّــي 
النَّــاسص وارتفــاعهم دائمــا  بـَــََّْ   احلســنة ارمــودة اإلطابيَّــة أَو الفضــائل أَو اأَلخــال

ـــبهات كيمـــا يرـــلَّ للمبـــدِع احرتامـــه ومكانتـــه  الرِّيـــادي والقيـــادي يف وأثـــره عـــن الش 
اجملتمــع واأل مـَــّةص وفـــو  كلــك َأن يكـــون أَهــال  للمســـؤوليَّة امللقــاة علـــى عاتقــه جتـــاه 

م أَعــالم األ مــمص ومراكــز اإلشــعاع وتمعــه وجتــاه اإلنســانيَّة مجعــاءص أَلنَّ املبــدعَّ هــ
فيهاص فليكونوا على قدر هذه املسؤوليَّة ال  و عوا أَنفسهم يف صـدارلاص و َّلهـم 

ومــن أَراد َأن يكــون خــالف كلــك فــال شــيء مينعــهص كمــا لــن حيــول . اجملتمــع  إيَّاهــا
رحم  وخا ولكـــن ليضـــَع اجلميـــع  يف احلســـبان َأنَّ التَّـــاريل خا يـــ. دون تقدميـــه الرَّوائـــع

ــاري وإن َأصــرَّ التَّــاريل علــى ككــر اجلميــع فــةنَّ املنطــق والعقــل خا يقــبالن املقارنــة  مي 
 J.C.Maxwellــــ  ماكس   ويلبـَـــََّْ وخا . Neroــــ  ني   رونوب   ن الخطَّ   اب  عم   ربـَـــََّْ 

الـذي أَتلـف أَورا  اكتشـاف نقـل القــدرة الكهربائيَّـة بـدون َأسـال  خشـية تســهذ 
ةص وبـــَّ خمـــرتع القنبلـــة الذَّريــَــّة الـــذي جعـــل العـــا  منـــذ كلـــك أَلغـــراٍض غـــذ ســـلميَّ 

                                                 
 .100ـ ا  العبقريَّة واإلبداع والقيادة: ـ دين كيب ساميننت  (5)
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وهلــــمَّ جــــرًّا مــــن هــــذه اأَلمســــاء . اخرتاعهــــا يتقلَّــــب يف متاهــــات هــــواجس الر عــــب
 .فاحرْا َعَلى َأخاَّ تضع يف تارملك إخاَّ ما ي شرِّفك ككر ه على الزَّمان. واأَلفعال
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ََََََ ََََََو   ل  ك  ََََََي   اء  ع  ََََََب   ق  ي  ض  ََََََا ف  م   ،ه  ي 
ََََََََََََََإالَّ الع   ََََََََََََََ  م  ل  ََََََََََََََه ي َّس  !فإنَّ

 عليُّ بن أبي طالب                

 مقدمة
ت واإلشـــــــــكاخات الـــــــــ  يثذهـــــــــا البـــــــــاحثون ٌََّـــــــــَة الكثـــــــــذ مـــــــــن التَّســـــــــااخا

ــــــــــاد والصــــــــــحافيَّ تتنــــــــــاول طبيعــــــــــة البحــــــــــب ... أنفســــــــــهم وغــــــــــذهم مــــــــــن النـ قَّ
ومفهومــــــه وحجمــــــه وأمـــــــور أخــــــرى كثـــــــذ مــــــن هــــــذا القبيـــــــل الــــــذي يـــــــدخل يف 

 .عمومه يف إطار التعريفات
ــــــــا تبــــــــدو  املشــــــــكالت للكثــــــــذين تافهــــــــة خا معــــــــ  هلــــــــاص ويــــــــرى ٰهــــــــذه ر َّبَّ

ــــــداهات ــــــا ب عنــــــد املهتصــــــَّ وأن مــــــن طــــــادلون فيهــــــا هــــــم مــــــن خا  نخــــــرون أهنَّ
ــــــا أساســــــيَّة . عالقــــــة هلــــــم بــــــاألمر أَو خا يفهمــــــون فيــــــه ويــــــرى كثــــــذون غــــــذهم أهنَّ

ـــــدها و ـــــبطها وإخضـــــاعها للمقـــــاييس ـــــد  مـــــن مدي ـــــا جنـــــد ... صـــــميمَّة خا ب ور َّبَّ
ــــدو  ــــدها ومنهــــا مــــا يب ــــالوقوف عن وجهــــات نرــــر أخــــرى منهــــا مــــا هــــي جــــديرة ب

 .كة خا أكثرفيها غرض املماح
 تعريف: أواًل

خا ينفصل املفهوم يف دخالته اخاصطالحية عن دخالته اللغويَّة إخا يف مستوى 
ا بعض اخلصوصيات األخرى يف بعض  التعَّ والتحديد وميدان اخاصطالي ور َّبَّ

 .خالة اللغويَّةولذلك خا عجب يف أن نبدأ من الدَّ . األحيان
أي هو « ٍءص وَتْسَتْهرب أن تسأل عن شي»البحب يف لسان العرب 

واخاْسِتْبَحاث  واخابِْتَحاث  والتََّبح ب  . استقصاء يطال ما يتعلَّق بأمر أَو شيٍء ما
 Rummel ـ روملو ذا املع  تقريبا  عرَّف . عنهعن الشيء كلها تعَّ التفتيش 
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وَّنو املعرفة  جديدةٍ  خاكتشاف معلوماتٍ  دقيق   تقصي أو فحَّ  »أَنَّه  البحب ب
 .(3)«حقق منهاحلالية والتَّ ا

ولذلك تستهدم كلمة البحب يف خمتلف امليادين وَّبضافات مرتبطة 
البحب األديبص البحب العلميص البحب األكادمييص : َّبيادين البحب فنقول

وغذ كلك  ... البحب النرريص البحب العمليص البحب امليداينص البحب التَّارملي
ويف إطار الثقافة الغربيَّة . ملتداخلة أَو املتقابلةكثذ من الرتاكيب املتشا ة أَو ا

فالبحب قد يكون الوثيقة ال  يعدها »تستهدم كلمة البحب يف ميادين مهنيَّة 
ٍ و عته  ارامي ويقدِّمها للمحكمةص وقد يكون أيضا  تقريرا  يف مو وٍع معََّّ

 .(1)«إحدى اإلدارات يف إطار إجراءات تؤخذ على  وئها القرارات
لى الرَّْغِم من أنَّ هذا اخاستهدام األخذ ملفهوم البحب خا يبتعد أبدا  عن ع

الدخالة اللغويَّة يف اللسان العريب إخاَّ إنَّه  غذ شائع يف ثقافتنا العربيَّةص فنحن خا 
ا نسميه باملرافعةص  نسمي الورقة أَو التقرير الذي يقدِّمه ارامي بالبحب وإَّنَّ

ا يسمى كلك غالبا  وكذلك شأن ورقة العم ل أَو التقرير الذي تضعه إدارة ما وإَّنَّ
 .بالتقرير أَو الدراسة

إكا انتقلنا إىل اجلانب أَو البعد اخاصطالحي لكلمة البحب   جند البون 
خالة اخاصطالحيَّة إخا يف الضبو والتحديدص فةكا  الكبذ بـَََّْ الدَّخالة اللغوية والدَّ 
نقيب َّبا يقوم عليه كلك م والشَّائع هو التفتيش والتَّ كان البحب يف املفهوم العا

                                                 
دار البالد للطباعة  ـ أساليب ومناهج البحث العلمي في العلوم االجتماعية :الصباب أ د عبد اهلل ـ   (3)

 .42ا ـ م1114ـ جده ـ والنشر
مركز ـ  البحث العلمي في كليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية :ونمجال مصطفى العيسوي ونخر ـ   (1)

 .3ا  ـ م1112ـ  الرياض ـ البحوث الرتبوية جبامعة امللك سعود
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. من سؤال ومناقشة وااجة وجدال للوصول إىل ما يـ ْبَحب  عنه أو يـ َفتَّش  عنه
فةنَّ البحب باملع  اخاصطالحي هو اجلهد الذي يبذله الباحب أَو فريق الباحثَّ 

ا ولكنَّه  يف الشائع العرض شفهيًّ ٰهذا يف عرض مو وع ما عر ا  غائيًّاص قد يكون 
 . واملتداول أن يكون العرض يف نَّ  مكتوب وفق معايذ خاصَّة

أَو يفرتض على األقلِّ أن  بولذلك ط صليس أي  عرٍض  ثا  بالتَّأكيد
ن العرض أمورا  معينة أو بعضها مثل إعادة عرض فكرة أَو مو وع عر ا  يتضمَّ 

ة نرر خمالفةص أو عرض كشف يزيد يف تو يح ما كان غامضا ص أو من وجه
أي إنَّ للبحب غاية هي الوصول إىل شيٍء أَو ... فكري ص أو إثبات أو نفي فكرة

ويكون هذا . أمٍر ما هو املطلب الذي دفع الباحب أو فريق البحب للبحب
الفكرة رايَّة أَو فر يَّة  تكون ٰهذه ص وميكن أن املطلب غالبا  إثبات أو نفي فكرةٍ 

 .أَو موقفا   أَو نرريَّة  
ــــيس الوحيــــدص وعــــدم كونــــه وحيــــدا  خا يعــــَّ وجــــود  ولكــــن ٰهــــذا التَّعريــــف ل
ـــابقة بألفـــاٍظ  اختالفـــات بـَـــََّْ التَّعريفـــاتص فهـــي كلهـــا تـــدور يف فلـــك الفكـــرة السَّ

الوســـيلة »الـــذي عرفـــه بأَنَـّــه   أحم   د عب   د اا الص   بابخمتلفـــٍةص مـــن ۤكلِـــَك مـــثال  
غيـذ ص وطريقة إطـاد حلـول ملشـكالت التَّ منترمةٍ  تطوير املعرفة بطريقةٍ  للوصول إىل
  .(2)«ق مـا يصـبو إليـهقدم وحيقِّ واحي لكي يسذ اجملتمع يف سبيل التَّ يف خمتلف النَّ 
 م  مــنرَّ  علمــيأل  نشــاإ  »عــن ٰهــذا التعريــف إك رأى أَنَّــه   جم  ال العيس  ويو  يبتعــد 

مـن مشـكالتص أو  ما يـواجههم يقوم به الباحب أو وموعة الباحثَّ بقصد حلِّ 
ص أو تطـوير أو تصـحيح أو مقيـق مـا هـو  جديـدةٍ  أو عالقـاتٍ  اكتشاف معلومـاتٍ 

                                                 
 .42ا ــ أساليب ومناهج البحث العلمي في العلوم االجتماعية :أ د عبد اهلل الصبابـ   (2)



 ـ 36 ـ
 

بالفعـــــلص باســـــتهدام مـــــا يتناســـــب وطبيعـــــة اجملـــــال البحثـــــي مـــــن منــــــاهج  كـــــائن  
 .(1)«وأدوات

إكا انتقلنــــا إىل الثقافـــــة الغربيـــــة وجـــــدنا التعريفـــــات كالـــــا تقريبـــــا  مـــــن جهـــــة 
 Van Dalen       دال    ينان ڤ    ملثــــال تعريــــف املبــــدأص ومــــن ۤكلِــــَك علــــى ســــبيل ا

للمشــــكالت الـــــ   ل إىل حلــــولٍ وص ـــــاقــــدة للتَّ قيقــــة النَّ اراولـــــة الدَّ »للبحــــب بأَنَـّـــه  
إىل أنَّ  Tuckman         تكم      انبينمــــــا كهــــــب  .(10)«  اإلنســــــان ومــــــذهتــــــؤرِّ 

ل ســـــ لة الـــــ   أو حلـــــولٍ  للوصـــــول إىل إجابـــــاتٍ  مـــــة  منرَّ  ااولـــــة  »: البحـــــب هـــــو
 .(11)«اد واجلماعات يف خمتلف واخات حيالمتواجه األفر 

ٌَََّة توافق عامأل من خالل كل التعريفات على أنَّ للبحب غاية أساسيَّة ليست 
أو اإلنسانيةص أي ميكن تواجه اإلنسان ملشكلة أو مشكالت إطاد حلول وحيدة وهي 

ن تتجاوز أن تبدأ املشكلة فردية أو من حالة شهصيَّةص ولكنـََّها طب بالتأكيد أ
 .الشهصي إىل اإلنساينص ألنَّ املشكلة الشهصية ترل شهصيَّة

 حجم البحث: ثانيًا
إكا   يكن ٌَََّة خالف  كبذ يف مديد مفهوم البحب فةنَّنا أمام الكثذ من 

ويصعب يف معرم حاخات اخاختالف . الر اى واخاجتهادات يف حجم البحب
الباحب أَو الناقد يف و ع القوانَّ ال   هذه معرفة مدى صالحيَّة هذا املرء أَو

                                                 
 .3ا  ـالبحث العلمي  :ونمجال مصطفى العيسوي ونخر ـ   (1)
لو چمكتبة األن ـ ترمجة امد نبيل نوفل ونخرون ـ مناهج البحث في التربية وعلم النفس :دالَّفان ـ   (10)

 .40ا ـ م1111 ـ القاهرة ـ املصرية
 .3ا ـ البحث العلمي :مجال مصطفى العيسويـ   (11)
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يريد  ا إلزام الباحثَّ َّبا يراه هو صحيحا  أو َّبا تعلمه على أنَّه  الصحيح ووقف 
 .عنده على أنَّه  القانون الناظم حلركة الوجود

يعرفون ميدان عملهم ... الباحثون احلقيقيون كالشعراء احلقيقيَّ والروائيَّ
ولذلك   يفكِّر أحد  منهم يف تقييد ... ون ماكا يفعلونيعرف. وطبيعته وخصائصه

 .نفسه أو غذه َّبا خا طوز له على غذه
البحـــــــــب يف حقيقتـــــــــه كالقصـــــــــيدة تنتهـــــــــي عنـــــــــدما تنتهـــــــــيص أي تنتهـــــــــي 

ــــــاعر يف  القصــــــيدة يف مــــــا يريــــــد أن يقولــــــه يف ٰهــــــذه القصــــــيدة عنــــــدما يقــــــول الشَّ
ـــــذه  ـــــه بدقَّـــــة إىل . القصـــــيدةٰه ـــــذه ولننتب ـــــديل الفكـــــرة ٰه ـــــ  ســـــنعيد صـــــوغها بتب ال

 . القصيدة بالبحب
إنَّ مــــا حيكــــم عــــدد صــــفحات البحــــب هــــو مــــا يريــــده الباحــــب مــــن هــــذا 
ـــــــك بطبيعـــــــة مو ـــــــوع البحـــــــبص أي ينتهـــــــي البحـــــــب  ـــــــاإ كل البحـــــــب مـــــــع ارتب

ــــذا عنــــدما يقــــول الباحــــب مــــا يريــــد أن يقولــــه يف  ــــد ٰهــــذا ويف . البحــــبٰه التحدي
ــــد أن يقــــول الباحــــب  . نقطتــــان أساســــيَّتان هــــم قــــول الباحــــب والبحــــب فمــــا يري

ا ولكنَّـــــه  بالتأكيـــــد خا يريـــــد أن يقـــــول كـــــلَّ شـــــيء يف  ـــــا كثـــــذ جـــــدًّ ٰهـــــذا كثـــــذ ور َّبَّ
وكــــذلك البحــــب الــــذي . البحــــبص إنَّــــه  يريــــد أن يقــــول فيــــه أشــــياء اــــدَّدة معينــــة

يكتبــــــه الباحــــــب فةنَّــــــه  مــــــرتبو َّبــــــن يكتبــــــه ألنَّــــــه  مــــــن ارتمــــــل أن يقــــــوم بكتابــــــة 
ر مـــــــــن باحـــــــــب مـــــــــن أكثـــــــــر مـــــــــن انتمـــــــــاء؛ سياســـــــــي أَو البحـــــــــب كاتـــــــــه أكثـــــــــ

وكـــــل  واحـــــٍد مـــــن هــــــؤخاء ... أيـــــديولوجي أَو جغـــــرايف أَو اختصاصـــــي أَو عمــــــري
ـــــر أَو خمالفـــــة هلـــــا  ـــــل أَو أكث ـــــ  يقوهلـــــا غـــــذه أَو أق ـــــد أن يقـــــول أشـــــياء غـــــذ ال يري

ـــــ   . متامـــــا   ـــــه ال ـــــوان كات ـــــ  ممـــــل العن ـــــذلك جنـــــدنا أمـــــام عشـــــرات األ ـــــاث ال ول



 ـ 38 ـ
 

األ ـــــاث جنـــــد أنَّ  ٰهـــــذه خمتلفـــــون ومـــــع كلـــــك عنـــــدما نتصـــــفح  كتبهـــــا أشـــــهاا  
ـــــاول أفكـــــارا  خمتلفـــــة عـــــن غـــــذه وبأســـــاليب أخـــــرى مغـــــايرة  كـــــلَّ  ـــــب منهـــــا يتن

يف شــــــأن ۤذِلَك وكــــــ. وتصـــــنيفات وعناصــــــر غـــــذ املوجــــــودة يف األ ــــــاث األخـــــرى
ــــ فحات الــــ  قــــد خا جنــــد فيهــــا  ثــــَّ يتفقــــان يف عــــدد الصــــفحات أَو عــــدد الصَّ

ــــــَّ واألربعــــــَّ الكلمــــــات؛ ر   ــــــدأ بعشــــــر صــــــفحات ومتــــــر  بالعشــــــرين والثالث ــــــا تب َّبَّ
 .لتصل إىل أن تكون كتبا  يف م ات الصفحات

والتَّحديد هنا بالتَّأكيد . ومع كلك خا ب دَّ من التحديد يف بعض األحيان
ا هو موجه  للمبتدئَّ أَو املتدربَّ لتحديد  ليس موجها  للباحثَّ اررتفَّ وإَّنَّ

وتنفيذ خطوات تدريبيَّة وليس راصرة الطالب أَو الباحب املبتدئ  نليات عمل
 .بعدد ادَّد من الصَّفحات

طاملـــــا أنَّ الغايـــــة تدريبيَّـــــة خا أكثـــــر فـــــةنَّ الـــــذي حيكـــــم عـــــدد الصـــــفحات 
أَو علـــــى األصـــــح حجـــــم البحـــــب هـــــو الغايـــــة التدريبيَّـــــة واملســـــتوى التَّـــــدري  مـــــن 

شـــــرف علـــــى التَّـــــدريب الـــــذي طـــــب أن جهـــــةص ومـــــن جهـــــٍة ثانيـــــٍة مـــــا يقـــــرِّره امل
ـــــدرب ـــــد ويقـــــدره يف املت ـــــى  ـــــوء مـــــا يري ـــــا  عل ـــــا  ارتف ـــــى  ـــــوء . يكـــــون باحث وعل

ـــــــا أن نصـــــــنف األ ـــــــاث التدريبيَّـــــــة مـــــــن وجهـــــــة نرـــــــر إىل صـــــــنفَّ   ـــــــك ميكنن كل
 .كبذين؛ األ اث التدريبيَّة اجلامعيَّةص واأل اث التدريبيَّة العاديَّة

ـــــــــــدريب األ ـــــــــــاث التدريبيَّـــــــــــة العاديَّـــــــــــ ـــــــــــود الت ة ليســـــــــــت مقيَّـــــــــــدة إخا بقي
واإلشـــــراف علـــــى التـــــدريب والغايـــــة املعلقـــــة عليهـــــاص ولـــــذلك خا ميكـــــن أن نضـــــع 

ــــا أيَّ حــــدود أو أطــــر اــــددة حلجــــم البحــــب وعــــدد صــــفحاته ــــا . هن الــــذي يعنين
هــــــو مــــــا يقبــــــل الضــــــبو خاعتبــــــارات علميَّــــــة ومنهجيَّــــــة وهــــــو األ ــــــاث التدريبيَّــــــة 
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وهــــي . منــــذ الســــنة األوىل وتنتهــــي بأطروحــــة الــــدكتوراه اجلامعيَّــــة الــــ  تبــــدأ غالبــــا  
 : على الرتتيب

حلقة البحب يف السنوات العاديةص وهي األ اث التدريبيَّة  :النوع األول
املصغرة ال  يعدها الطالب يف السنوات الدراسية ملرحلة اإلجازة وتكون لبعض 

 .صفحة 40و 15 ويرتاوي حجم احللقة ما بـَََّْ . املقررات املهتارة من القسم
رسالة التَّهرج وهي البحب الذي يعد ه الطالب من أجل  :ثانيالنوع ال

نيل اإلجازة يف اخاختصاا الذي يدرسهص وتسمى حلقة البحب هذه برسالة 
وهذا البحب موجود يف بعض اخاختصاصات دون . التهرج أَو مشروع التهرج

 10و 50وي ما بـَََّْ أما حجم هذا البحب فيستحسن أن يرتا. بعضها اآلخر
 .صفحة

ــــــــا رســــــــالة  :ثال        ثالن        وع ال ــــــــدبلوم أَو ر َّبَّ حلقــــــــات أَو حلقــــــــة  ــــــــب ال
ـــــدبلوم ـــــََّْ بعـــــض األقســـــام واخاختصاصـــــات مـــــن جهـــــة . ال ـــــا بـَ ٌََّـــــَة اخـــــتالف هن

ـــــدبلوم وطبيعتهـــــاص  ـــــة يف عـــــدد أ ـــــاث ال ـــــََّْ بعـــــض اجلامعـــــات مـــــن جهـــــة ثاني وبـَ
قــــررات الــــدبلوم ومنهــــا مــــا فمنهــــا مــــا يطلــــب حلقــــة  ــــب يف كــــلِّ مقــــرر مــــن م

ــــا  مــــا تســــمى  يطلــــب حلقــــ   ــــب ومنهــــا مــــا يطلــــب حلقــــة  ــــب واحــــدة غالب
ولــــذلك جنــــد تباينــــا  يف املطلــــوب مــــن ناحيــــة حجــــم البحــــب يف . رســــالة الــــدبلوم

ـــــى أن  ـــــك وشـــــبه اتفـــــا  عل ـــــى أيِّ حـــــال ٌََّـــــَة تقـــــارب يف كل ـــــدبلومص ولكـــــن عل ال
ــــــََّْ  حــــــال املطالبــــــة بــــــأكثر صــــــفحة يف  30و 60يــــــرتواي حجــــــم البحــــــب مــــــا بـَ

ـــــََّْ اوعلـــــى أن يـــــرت . مـــــن  ـــــب صـــــفحة يف حـــــال  100و 10وي البحـــــب مـــــا بـَ
 .املطالبة ببحٍب واحد
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وهـــــي البحـــــب الـــــذي يعـــــد ه الطالـــــب . رســـــالة املاجســـــتذ :راب     عالن     وع ال
ــــأن . لنيــــل درجــــة جامعيَّــــة هــــي درجــــة املاجســــتذ ــــدبلوم ب وملتلــــف عــــن رســــالة ال
ــــــََّْ رســــــالة الــــــدبلوم جــــــزء مــــــن خطَّــــــة دراســــــ يَّة متكاملــــــة متثــــــل حلقــــــة الوصــــــل بـَ

ــــــــــا ــــــــــََّْ الدراســــــــــات العلي أمــــــــــا . الدراســــــــــة اجلامعيَّــــــــــة العاديــــــــــة أَو التقليديَّــــــــــة وبـَ
املاجســـــــتذ فهـــــــو اخلطـــــــوة األوىل األساســـــــيَّة يف الدراســـــــات لعليـــــــاص وخا يطلــــــــب 
مــــــن الطالــــــب غالبــــــا  إخا إعــــــداد هــــــذا البحــــــب املســــــمى رســــــالة املاجســــــتذص أي 

املرحلــــــة هــــــو عمــــــل مســــــتقلأل يقــــــوم علــــــى البحــــــب يف  عمــــــل الطالــــــب يف هــــــذه
يـــــرتاوي . جهـــــد فـــــردي بةشـــــراف أســـــتاك يوجـــــه الطالـــــب ويتـــــابع عملـــــه البحثـــــي

ــــــــََّْ  ــــــــرى نخــــــــرون أن  400و 150حجــــــــم هــــــــذا البحــــــــب مــــــــا بـَ صــــــــفحةص وي
ــــــََّْ  ــــــك . صــــــفحة 600و 400يــــــرتاوي مــــــا بـَ ــــــيس ٌََّــــــَة مشــــــكلة كبــــــذة يف كل ول
 .على أيِّ حال
وهي البحب الذي يعده الطالب لنيل . لدكتوراهأطروحة ا :خامسالنوع ال

هنا  الكثذ من أنواع أَو . أعلى الشهادات العلميَّة وهي درجة الدكتوراه
تصنيفات الدكتوراهص الذي يعنينا منها هو ما تسمى دكتوراه الدولةص أو دكتوراه 

وخا ملتلف  ب الدكتوراه كثذا  عن (. Ph.D)الفلسفة اخاختصاصيَّة أي درجة 
على الرَّْغِم من أنَّ ٌَََّة من حياول إقامة فوار     ب املاجستذ يف املبدأ واآلليَّةص

عجيز واإلعاقة كبذة ونوعيَّة بينهماص وخا بأس يف كلك إخا إكا أريد منه التَّ 
على أيِّ حال يرتاوي حجم أطروحة الدكتوراه فيما هو شائع ما بـَََّْ . واملماحكة

صفحةص  200و 600عضهم أن ترتاوي ما بـَََّْ صفحةص ويرى ب 600و 400
 .وليس ٌَََّة مشكلة كبذة يف كلك أيضا  
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 :ٌَََّة ثالث نقاإ أَو مسائل جتدر اإلشارة إليه فيما ملَّ هذه التَّحديدات
هي أنَّ مديد حجم البحب يف املراحل اجلامعيَّة املتتالية له  النُّقطة األولى

لتكافؤ بـَََّْ الطالب يف اجلهد حلصول على  رورات إدارية وعلميَّة تراعي ا
النتيجة كالا وكي يأخذ الشطو ببعضهم طالبا  أَو مشرفَّ؛ أي كي خا يسرتسل 
الطالب كثذا  يف اجلهد والبحب أكثر نا يستحق العمل التدري ص وكي خا يتعامل 

ذلك وك. مع البحب بشيء من الالمسؤوليَّة والالمباخاة فيهتزل البحب أَو يبتسره
أمر املشرفَّ الذين خا طوز هلم أن يكلفوا الطالب أكثر نا يستحق األمر بكثذ 

 .أَو يقبلوا منه باملهتزخات الالمسؤولة والالمبالية
ال  جتدر اإلشارة إليها يف حجم البحب هي عدد  النُّقطة الثَّانية

سطيَّةص أي يف الصفحات التقديريَّة ال  يراد به تقديرا  وسطيًّا بكلِّ معاين الو 
ألنَّه  من املمكن أن نضغو يف صفحة واحدة ما ... حجم اخلو وعدد الكلمات

حيتمل توزعه على عشرين صفحة أَو أقل أو أكثرص كما ميكن أن نوسع اخلو 
الوسطية تعَّ عدم . فتصبح الصفحات اخلمس حنو عشر أو عشرين صفحة

جديد أكثر  بطا  من عدد  الغلو خا يف التصغذ وخا التكبذص ولذلك نشأ معيار
الصفحات يف التعامل مع األ اث ما دون الكتب إك صار يقدر حجم البحب 

 .كلمة200و 600بعدد الكلماتص ووسطي الصفحة ما بـَََّْ 
ثنا عنها لعدد الصفحات أَو  النُّقطة الثَّالثة هي أنَّ التَّقديرات ال  مدَّ

تقديرات حديَّة أَو حرفيَّة خا تقل  عن  الكلمات يف الرتاوي ما بـَََّْ وبـَََّْ ليست
ا هي تقديرات قابلة للتجاوز النِّس  يف   احلدِّ األدىن وخا تزيد عن احلدِّ األعلى وإَّنَّ

 .كلِّ املراحل  من حدود احلاجة وعدم اإلخالل
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 مدة البحث: ثالثًا
ا توجد يف بعض  مدة إجناز البحب من اإلشكاخات القائمة أيضا  ور َّبَّ

وخا ندري أيضا  من أن يستمد  أصحاب . ن على حنٍو غريب عجيبٍ األحيا
وجهات النَّرر يف مدة إجناز البحب املشروعيَّة يف تقدير زمن إجناز البحب 
واحلكم على أساسها على الباحثَّ باخارجتال أَو التسرع أَو غذ كلك من أحكام 

 .القدي أَو املدي
مراحلها ومستويالا جانبا ص وسنعود إكا تركنا األ اث اجلامعيَّة يف خمتلف 

إليهاص ميكننا القول إنَّه  خا يوجد ما يوجب على الباحب أن ينجز  ثه  من فرتة 
ويف الوقت كاته خا يوجد مقياس وخا معيار . زمنية اددة مهما كانت طبيعة  ثه

يسوِّغ لنا أن نقول إنَّ البحب الذي أجنز يف بضع أيام أقل قيمة من البحب 
ي أجنز يف أشهر أو سنَّص كما خا يوجد أيضا  ما يسوغ لنا القول إنَّ البحب الذ

 .الذي استغر  سنَّ أفضل أَو أعمق من البحب الذي أجنز يف أشهر أو أيام
مدَّة إجناز البحب خا تعنينا على اإلطال ص وخا طوز و عها اكًّا لقيمة 

يجةص هو البحب كاته مهما  الذي يعنيا هو النت. البحب أَو معيارا  للتعامل معه
كان الوقت الذي تكلفه الباحب إجنازهص وخا طوز أن يكون الزمان شفيعا  خلطأ 

ا طب هنا أن نذكر ما نصح به أحد . وخا مستندا  للحكم عليه بالعمق والقوَّة ور َّبَّ
أتقن عملك فةنَّ النَّاس خا »: ص عندما قالأفالطوناحلكماءص وينسب كلك إىل 

ا تقولتقول كم اس  .«كيف عمله: تغر  فيهص وإَّنَّ
إكن خا طوز هد  املدَّة الزَّمنيَّة ال  استغرقها البحب معيارا  للتَّعامل معه إخا 

أي أن يكون البحب كاته مو وعا  لبحب . إكا كان كلك جزءا  من البحب
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أمَّا فيما خال كلك فاألمر مرتو  للباحب وفق ما هو متاي له من القدرة . نخر
هارة والكفاءة واملعرفة والثقافة وامتال  اللغة وأدوات البحب والوقت والغاية وامل

 .من البحب وغذ كلك من الشروإ واملعطيات ال  َّتلف من باحب إىل نخر
كما خا طوز أن نقيس كلَّ الناس َّبيزان واحٍد خا طوز أن نقيس كلِّ 

درات وَحّتَّ يف وجهات النرر الباحثَّ َّبيزان فَثمََّة اختالفات يف الكفاءات والق
من البحب والكتابة ومدى ما ميتلكه هذا الباحب أَو كا  من معرفة وثقافة وغذ 

 .كلك الكثذ
ما طب أن نعده معيارا  هو البحب كاته الذي حنكم عليه؛ مدى األصالة 
فيه واجلدية واملنهجيَّة واتسا  املعلومات ومصداقيتها وصوابيتها وغذ كلك من 

ايذ بغض النرر عن املدة ال  استغرقها البحبص ألنَّ كلك أصال  أمر غذ املع
ا دائما ص ألننا خا ميكن أن نركِّب عدَّادات للباحثَّ تكشف لنا  متاٍي غالبا  ور َّبَّ
عن مدد إجنازهم البحوثص ناهيك عن أنَّ إجناز البحب ليس مرتبطا  فقو ببدء 

الفكرة يف كهن الباحبص والتجهيز هلا العمل فيه فهنا  املهزون العريف وبدء 
كتابة البحب ليست سباقا  على إجناز طبهةص وخا تشبه أبدا  أيَّ . كهنيًّا وعمليًّا

عمٍل يقاس بالزمنص إنَّه  نتاج موهبة وما متتلكه هذه املوهبة من استعدادات 
 ...وخمزون ومساعدات

ـــــف  ـــــاألمر خمتل ـــــا فيمـــــا يتعلَّـــــق باأل ـــــاث اجلامعيَّـــــة ف إىل حـــــد  مـــــاص ألنَّ أمَّ
ــــــرورة َّبكــــــاٍن مديــــــد  . عامــــــل الــــــزَّمن هنــــــا جــــــزء مــــــن العمــــــل البحثــــــي ومــــــن الضَّ

ــــادة والنقصــــان تبعــــا  للمرحلــــة اجلامعيَّــــة وطبيعــــة البحــــب . أمديــــٍة زمنيَّــــٍة قابلــــٍة للزي
ـــا نتحـــدث عـــن املراحـــل التقليديَّـــة لنيـــل  ـــا هـــو أنن ـــه هن علـــى مـــا جتـــدر اإلشـــارة إلي
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  تبــــدأ بالــــدبلوم ومتــــر باملاجســــتذ وتنتهــــي بالــــدكتوراهص درجــــة دكتــــوراه الــــدول الــــ
تــــاركَّ األنرمــــة األخــــرى املوجــــودة يف بعــــض اجلامعــــات الــــ  تعطــــي الــــدكتوراه 

وهــــذا مــــا ميكــــن تبيانــــه علــــى النَّحــــو ... مــــن دون املــــرور  ــــذه املراحــــل أَو غذهــــا
 :التايل

امعيَّة األوىل ـ َّتلف املدة املتاحة حللقة البحب يف سنوات الدراسية اجل 1
تبعا  لطبيعة الدوام الفصلي والسنويص وتبعا  للعدد املطلوب من حلقات البحب 

ولذلك يفضل هنا تر  أمر التحديد للطالب كاته الذي عليه . يف هذين النرامَّ
أن يوزع وقته على مدار الدوام وعدد حلقات البحب توزيعا  مناسبا  له وملتطلبات 

ب من ر عمل يف إطارهص وهذا التوزيع يف حدِّ كاته  النَّرام اجلامعي الذي ي
التمرين والتدريب الذي طب أن يلتزم به الطالب ويستفيد منه يف الربوة 

 .والتهطيو
ـ أما رسالة التَّهرج فهي غالبا  ما تكون اددة أصال  بالقوانَّ اجلامعيَّة  4

دال  تفتح باب تسجيلها يف وقت ادد وتفرض إهناءها يف وقت ا ويرتبو . دِّ
هذا غالبا  باجلامعة والقوانَّ ال  تعمل  ا هذه اجلامعة أَو تلك بغض النرر عن 

ولكن أظن  أن من املستحسن أن ميتد إعداد . طبيعة الدوام الفصلي أَو السنوي
رسالة التهرج على مدار العام الدراسي األخذ َحّتَّ ولو كان موزَّعا  على فصلَّ 

رصة أمام املراجعة والتدقيق وتبيان العثرات واألخطاء وإعادة من أجل إتاحة الف
 .النرر وغذ كلك

ـ ما يقال على حلقات البحب يف الدبلوم ينطبق على ما قيل يف  6
حلقات  ب السنة الدراسية العادية من حيب تر  الفرصة للطالب يف توزيع 
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وإكا  . حها اجلامعةوقته بالطريقة ال  تناسبه وتناسب األوقات واملهل ال  تتي
كانت هنا  رسالة واحدة أَو حلقة  ب واحدة فينطبق عليها ما ينطبق على 

 .رسالة التهرج ال  قدمها الطالب يف السنة األخذة
ـــــــف عـــــــن املراحـــــــل الســـــــابقة   2 ـ يف رســـــــالة املاجســـــــتذ األمـــــــر خمتل
وقـــــد جــــرت العـــــادة يف معرـــــم جامعــــات العـــــا  علـــــى مديــــد حـــــد  زمـــــَّ  .كلهــــا
ــــا توجــــد بعــــض اجلامعــــات الــــ  خا  أدىن إلجنــــاز الرســــالة وحــــد  زمــــَّ  أعلــــىص ور َّبَّ

وتكـــــاد تتفـــــق اجلامعـــــات  . تضـــــع ســـــقفا  زمنيًّـــــا أعلـــــى إلجنـــــاز رســـــالة املاجســـــتذ
ـــــنة الـــــ   كلهـــــا علـــــى أنَّ احلـــــدَّ الـــــزَّمََّّ األدىن ملناقشـــــة رســـــالة املاجســـــتذ هـــــو السَّ

البـــــا  مــــا يكــــون قــــرار اجلامعـــــة تبــــدأ مــــن تــــاريل تســـــجيل البحــــب رمسيًّــــا الــــذي غ
ـــــــا يكـــــــون قـــــــرار الكليَّـــــــة يف بعـــــــض اجلامعـــــــاتص  باملوافقـــــــة علـــــــى التســـــــجيلص ور َّبَّ
ـــــب باملباشـــــرة  ـــــذي يســـــمح للطال وعلـــــى أيِّ حـــــال القـــــرار املعتمـــــد هـــــو القـــــرار ال

ــــا . يف  ثــــه رمسيًّــــا وتنتهــــي هــــذه الســــنَّة بتــــاريل قــــرار تشــــكيل جلنــــة املناقشــــة أو ر َّبَّ
ـــــا جلســـــة املناقشـــــةص وكـــــل كلـــــك تـــــابع قـــــرار ولـــــس القســـــم  أَو َحـــــّتَّ الكليَّـــــة ور َّبَّ

 .خاجتهادات الكلية أَو القسم أَو اجلامعة
احلقيقة أنَـّه  كـان مـن الضَّـروري اشـرتاإ هـذا احلـد األدىن َحـّتَّ خا يفسـح يف 
اجملــال أمــام نارســات خاط ــة أَو اجتهــادات يف غــذ مو ــعها كــأن طهــز الطالــب 

وكـذلك الشَّـأن . ل يناقش رسـالته خـالل شـهر أَو أقـل أَو أكثـر ثه مسبَّقا ويسج
يف الدكتوراهص وإن كنت شهصيًّا لست  دَّ مثل كلكص ولكن الواقع ومـا يف هـذا 

 .الواقع هو الذي طعلنا نضع املتميزين والعاديَّ يف كفة واحدة من امليزان
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بذة يف أما احلد األعلى فهو أمر نس  َّتلف فيه اجلامعات اختالفات ك
بعض األحيانص فهنا  جامعات جتعله ثالث سنوات وأخرى جتعله أربع وأخرى 

 .أكثر َحّتَّ عدم التحديد
ـ تتفق أطروحة الدكتوراه مع رسالة املاجستذ يف مسألة مديد احلد  5

الزَّمَّ األدىن مع اختالف احلدص وَّتلف معها يف أنَّ غالبية جامعات العا  خا 
أما احلد  الزَّمَّ . ا أعلى لالنتهاء من إعداد أطروحة الدكتوراهتضع سقفا  زمنيًّ 

األدىن إلجناز أطروحة الدكتوراه فهو خمتلف من جامعة إىل أخرىص ولكنَّه  عامَّة 
أمَّا احلد األعلى فهو غالبا  غذ ادد إخا . إما أن يكون سنتَّ أَو ثالث سنوات
 .يف بعض احلاخات اخلاصَّة أَو اخاستثنائيَّة

ـ أما األ اث ال  يقوم األساتذة اجلامعيون أَو الباحثون يف مراكز األ اث  3
ا يف املستوى األول من اخاختالف أ اث احرتافيَّةص وهي على . فهي مسألة أخرى إهنَّ

 .ثالثة أنواع على األقل؛ أ اث ترفيعيةص أ اث مهنيَّةص أ اث خاصَّة
ـــــــ  يقـــــــوم  ـــــــا  ـــــــة هـــــــي ال الباحـــــــب باجتهـــــــاد شهصـــــــي  األ ـــــــاث اخلاصَّ

وألغـــــراض شهصـــــيَّةص ولـــــذلك فهـــــي غـــــذ مقيَّـــــدة بـــــأيِّ فـــــرتة زمنيَّـــــة خا يف البـــــدء 
وكــــذلك إىل حــــد  مــــا شــــأن األ ــــاث الرتفيعيَّــــة الــــ  يفــــرتض أن . وخا يف النهايــــة

ا  ينجزهـــــا الباحـــــب كاملـــــة  ـــــمن فـــــرتة مخـــــس ســـــنوات هـــــي الفـــــرتة املتاحـــــة حـــــدًّ
التاليــــة هلــــاص وعلــــى الــــرَّْغِم مــــن كلــــك لــــيس ٌََّــــَة مــــا يلــــزم أدىن بـَــــََّْ املرتبــــة واملرتبــــة 

الباحــــب أَو األســــتاك اجلــــامعي بــــأن يرتفــــع  ــــمن هــــذه املــــدة مســــبا  ملــــا قــــد ميــــر 
بــــــه الباحــــــب أَو األســــــتاك مــــــن ظــــــروف أَو معطيــــــات تعطلــــــه عــــــن القيــــــام َّبثــــــل 

ـــــ  . األ ـــــاث ـــــ  تفر ـــــها اجلامعـــــات ال أمـــــا األ ـــــاث املهنيَّـــــة فهـــــي األ ـــــاث ال
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عتمــــد هــــذه اآلليَّــــة يف العمــــل أَو مراكــــز األ ــــاث علــــى البــــاحثَّ  ــــمن مهــــل ت
ــــة أَو مركــــز األ ــــاث مديــــدها علــــى  ــــوء  زمنيــــة اــــددة تتــــوىل اجلامعــــة أَو الكلي
طبيعــــــــة البحـــــــــب وحجمـــــــــه وغايتـــــــــه وعـــــــــدد األ ـــــــــاث أَو الســـــــــاعات البحثيَّـــــــــة 

منيَّــــــة املطلوبـــــة مـــــن الباحـــــب علـــــى مـــــدار العـــــام أَو مـــــا يشـــــبهه مـــــن اخلطـــــو الزَّ 
 .إلجناز البحوث
 ثالبحمنهج : رابعًا

طري احلديب عن مناهج أَو طرائق  ثيَّة خمتلفة يلجأ إليها الباحب أو 
وعلى الرَّْغِم من أنَّ اصطالي منهج أو مناهج . طب أن يلجأ إليها يف  ثه

 البحب أكثر التصاقا  باأل اث امليدانية يف علم اخاجتماع وعلم النفس والرتبيَّة
وغذهاص إخاَّ أنَّه  يستهدم أيضا  لوصف اآلليَّة ال  يعتمدها الباحب يف عرض 

وليس ٌَََّة مشكلة يف هذه التسمية على أيِّ ... مو وعه ومناقشته نفيا  وإثباتا  
ولكن ما جتدر اإلشارة إليه أنَّ كثذين يستهدمون اصطالحي املناهج . حال

ا يف أحيان أخرىص فعندما يقال مناهج البحب والطرائق استهداما  واحدا  واقرتانيًّ 
يقصد  ا طرائق البحب والعكس كذلكص وبعضهم يستهدم مناهج البحب 

على الرَّْغِم من أنَّ الطَّريقة هي إحدى أدوات املنهج أَو خطواته ... وطرائقه
 .اجلزئيَّة

رائـــــق الـــــ  حيقـــــق كـــــلأل منهـــــا يقـــــوم مـــــنهج البحـــــب علـــــى وموعـــــة مـــــن الطَّ 
الوصـــــفيَّةص : وأبـــــرز هـــــذه الطرائـــــق. دةص ولكـــــل  منهـــــا  ـــــرورلا اخلاصَّـــــةغايـــــة اـــــد

ــــــا غــــــذ كلــــــك ... التَّحليليَّــــــةص الرتَّكيبيَّــــــةص اخاســــــتنتاجيَّةص احلورايَـّـــــةص الســــــجاليَّة ور َّبَّ
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مــــن الطرائــــق الــــ  أيضــــا  تســــمى باملنــــاهج  ــــا فيقولــــون املــــنهج الوصــــفي واملــــنهج 
 ...التحليلي

و أنصاف الباحثَّ أَو أنصاف النقاد الذي خا مشكلتنا هنا مع أشباه أَ 
ا تشبه العرنوس إنَـّه م يريدون أن يقيسوا كلَّ األطوال ... يعرفون من األلف إخاَّ أهنَّ

 .وهذا يف احلقيقة أمر  مضحك  . باملسطرة كالا
كثــذا  مـــا نصـــادف أمثــال هـــؤخاء وهـــم يعيبـــون علــى الباحـــب أنَّـــه  اســـتهدم 

أو أنَّه  أدخل املناهج ببعضـها بعضـا ص أو أنَـّه    يسـتهدم  أكثر من منهٍج يف  ثهص
أو غـذ ... سوى مـنهج واحـدة يف حـَّ كـان ينبغـي أن يسـتهدم أكثـر منـه مـنهج

كلك من اخانتقادات املضحكة ال  تنم  عـن بعـدهم أَو جهلهـم بالبحـب؛ معنـاهص 
ــا علــى األصــح تعمــيمهم مــا تعل... أصـولهص بنيتــهص نليَّتــه مــوه خطــأ  أَو فهمــوه أَو ر َّبَّ

ـا الوحيـد الـذي  خطأ  وقرَّ يف أكهاهنم وقناعالم على أنَّه  هـو الطَّريـق الصَّـحيح ور َّبَّ
 .طب أن تسذ عليه كل  العربات بل كل  األ اث

ا خا تقوم على أيِّ أساٍس  مثل هذه التَّعميمات خاط ة بالضَّرورة ألهنَّ
ا تقوم إما  ص وإَّنَّ على جتارب خاط ة أَو على معارف مبتورة منهجي  أَو علمي 

 .وناقصة
يلجأ الباحب عادة إىل طر  البحب السَّابقة كال  أَو بعضا  بطريقة تلقائيَّةص 

قد ملطئ أحيانا  يف استهدام . ويستهدم كالًّ منها يف مكاهنا املناسب بالتَّلقائيَّة
باخلطأ اجلسيم على  الطريقة األكثر مناسبة  وفائدة ولكنَّ هذا ليس باجلرمية وخا

أيِّ حالص كلك أنَّ أيَّ فكرة ميكن أن تقبل أكثر من طريقٍة يف املعاجلةص وقليلة  
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هي األفكار ال  متاج إىل طريقٍة واحدٍة ادَّدٍة أَو خا جتدي معها إخا طريقة  
 .ادَّدة  

الباحـــــــب املوهـــــــوب وارـــــــرتف قلمـــــــا يعـــــــاين صـــــــعوبة يف اختيـــــــار الطريقـــــــة 
ـــــــــاج إىل املناســـــــــبة يف م ـــــــــق البحـــــــــب خا مت عاجلـــــــــة مو ـــــــــوع أَو فكـــــــــرة ألنَّ طرائ

معجـــــــزة لتعلمهـــــــاص واإلنســـــــان؛ أي إنســـــــانص ميارســـــــها يف حياتـــــــه اليوميَّـــــــة علـــــــى 
حنــــــــو تلقــــــــائي  مــــــــن دون حاجــــــــة إىل تعلمهــــــــاص وكــــــــذلك إىل حــــــــد  مــــــــا شــــــــأن 
الباحــــب ارــــرتف الــــذي خا حيتــــاج إىل كثــــذ جهــــد كــــي ميــــارس أي طريقــــة  ثيَّــــة 

ائــــقص وخا حيتــــاج إىل كثــــذ جهــــٍد كــــي يوظــــف الطريقــــة املناســــبة يف مــــن هــــذه الطر 
ولـــــــذلك قـــــــد يلجـــــــأ يف البحـــــــب الواحـــــــد إىل طـــــــلِّ الطرائـــــــق . املكـــــــان املناســـــــب

الــــــــذي حيكــــــــم كلــــــــك هــــــــو شهصــــــــيَّة . معــــــــا ص وقــــــــد يلجــــــــأ إىل بعضــــــــها فقــــــــو
 .بالباحب وطبيعته وميوله وكذلك طبيعة املو وع

ذه الطَّرائق وتطبيقات كبذة خا شكَّ يف أنَّ هنا  نرريات كربى يف ه
وخصبة هلاص ولكن كلك ينفع أَو حيتاج إليه عندما تكون هذه النرريات كالا هي 
مو ع الدراسةص وعندما تكون األداة البحثيَّة األساسيَّة يف التعامل مع  ب نخر 

ا تكون هذه مهمَّة نقديَّة أكثر منها مهمة  ثيَّةص وإن كان النق... أَو نَّ د ور َّبَّ
 . ربا  من  روب البحب

الطَّرائـــــــــق ٰهـــــــــذه البـــــــــاحثون املبتـــــــــدئون واملتـــــــــدربون حيتـــــــــاجون إىل معرفـــــــــة 
ــــــز بينهــــــا ومعرفــــــة خصــــــائَّ كــــــل  منهــــــا وااســــــنها ومســــــاوئها واملوا ــــــع  والتَّميي

ومثــــــل هــــــذا مــــــا يــــــتم  عــــــادة عــــــرب املراحــــــل ... الــــــ  حيســــــن اســــــتهدامها فيهــــــا
وإن كــــــــــان يفتقــــــــــر املنهجيَّــــــــــة الدراســــــــــيَّة األوىل علــــــــــى حنــــــــــو تــــــــــدرطي تتــــــــــابعي 
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الطرائـــــق هـــــي طرائـــــق العقـــــل يف التَّفكـــــذ ٰهـــــذه وعلـــــى أيِّ حـــــال فـــــةنَّ . املناســـــبة
 .ال  خا متاج إىل كثذ تعلم

 خاتمة
 ما عسانا نقول يف ٰهذه اخلامتة؟

ٌََّـــــــَة وجهـــــــات . لنتحـــــــدث يف خامتـــــــة البحـــــــبص أحـــــــد عناصـــــــر البحـــــــب
اخلامتـــــةص وكـــــۤذِلَك األمـــــر يف  نرـــــر متعـــــددة وخمتلفـــــة فيمـــــا طـــــب أن تكـــــون عليـــــه

 .املقدمة
ــــــــــا قواعــــــــــد  ــــــــــة توجــــــــــد تقاليــــــــــد وأعــــــــــرافص ور َّبَّ ــــــــــة الغربيَّــــــــــة عامَّ يف الثقاف

أي لــــــيس هنـــــــا  مســــــاحة كبــــــذة متاحـــــــة . و ــــــوابوص مكــــــم املقدمـــــــة واخلامتــــــة
ــــــة املقدمــــــة واخلامتــــــة ــــــى الباحــــــب أن . للباحــــــب يف كتاب ــــــا  شــــــروإ عل ــــــا هن وإَّنَّ

 .يراعيها
ــــــيس أيَّ مــــــدخلص طــــــب طــــــب أن تكــــــون املقدمــــــة  مــــــدخال  للبحــــــبص ل

ا ملــــا ينطــــوي عليــــه البحــــب كل ــــه أمــــا اخلامتــــة فهــــي . أن تكــــون عر ــــا  مكثفــــا  جــــدَّ
لــــن تكــــون خالصــــة ملــــا تقــــدَّم ألنَّ ۤكلِــــَك ســــيكون إعــــادة إنتــــاج . نتيجــــة البحــــب

ــــا طــــب أن تكــــون اخلامتــــة نتيجــــة . أو إعــــادة كتابــــة للمقدمــــة بطريقــــٍة أخــــرى وإَّنَّ
. ض النتــــائج الــــ  خلــــَّ إليهــــا الباحــــب مــــن خــــالل  ثــــه كلــــهأي عــــر . البحــــب

َنة  اقرتاحـــــــات الباحـــــــب وتوصـــــــياته ملـــــــن  ـــــــا ميكـــــــن أن تكـــــــون النَّتيجـــــــة  متضـــــــمِّ ر َّبَّ
ــــــذي أجنــــــزه ــــــذه . ســــــيتابع البحــــــب بعــــــد أو غــــــذه نــــــن يعنيــــــه أمــــــر البحــــــب ال ٰه

ـــــا تكـــــون  ـــــرورية يف خمتلـــــف امليـــــادين املعرفيـــــة ص اخلامتـــــة  ـــــذا املعـــــ  تصـــــحص ور َّبَّ
ــــا ملتلــــف األمــــر قلــــيال   خا بــــأس مــــن تضــــمنها نتيجــــة أو . ولكــــن يف الفلســــفة ر َّبَّ
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خالصـــــــة مــــــــا وصــــــــل إليــــــــه الباحــــــــبص ولكـــــــن ملــــــــن يرفــــــــع الباحــــــــب الفلســــــــفي 
 توصياته؟

خا يوجد ما يعيب ٰهذه التقاليد واألعرافص وخا بأس من اعتمادهاص خاصَّة 
 .ٍة مناسبةوأنَـَّها َّرج الباحب كثذا  من مغبَّة التفكذ يف خامت

ــــابقة جــــرت . نقطــــة التمــــايز الــــ  طــــب تو ــــيحها هــــي خامتــــة الفقــــرة السَّ
ــــــــدء املو ــــــــوع  ــــــــى القــــــــول بوجــــــــوب ب ــــــــا العربيَّــــــــة عل ــــــــنَّ)العــــــــادة يف ثقاقتن / ال

ـــــد. َّبقدمـــــة مناســـــبةص أن ملـــــتم خبامتـــــة مناســـــبة( البحـــــب ـــــذا التحدي ـــــنالحا ٰه : ل
ــــف تكــــ. مقدمــــة مناســــبةص وخامتــــة مناســــبة ــــَك؟ وكي ون املقدمــــة أو مــــاكا يعــــَّ ۤكِل

 اخلامتة مناسبة؟
ـــــــــــذ ومو ـــــــــــوع  ـــــــــــة وطريقـــــــــــة التعب ـــــــــــا  مســـــــــــاحة واســـــــــــعة مـــــــــــن احلري هن
احلــــــــــــــديب أمــــــــــــــام الباحــــــــــــــب لو ــــــــــــــع مقدمــــــــــــــة مناســــــــــــــبة وو ــــــــــــــع خامتــــــــــــــة 

أبســـــــــــــو اخاحتمـــــــــــــاخات وجـــــــــــــوب أن تكـــــــــــــون املقدمـــــــــــــة واخلامتـــــــــــــة . مناســـــــــــــبة
. متهيـــــــــــــدا  للبحـــــــــــــبص وتأكيـــــــــــــدا  يوصـــــــــــــل القـــــــــــــارئ إىل أن البحـــــــــــــب انتهـــــــــــــى

أبســــــــــــــو اخاحتمــــــــــــــاخات وجــــــــــــــوب أن خا تكــــــــــــــون  وٰهــــــــــــــذا يعــــــــــــــَّ أيضــــــــــــــا  يف
ــــــــــــدا  خــــــــــــارج ســــــــــــرب مو ــــــــــــوع البحــــــــــــب أمــــــــــــا . املقدمــــــــــــة وخا النتيجــــــــــــة تغري

اخاحتمــــــــــــــاخات األخــــــــــــــرى للمقدمــــــــــــــة واخلامتــــــــــــــة فهــــــــــــــي غــــــــــــــذ اــــــــــــــدودٍة يف 
كـــــــــــــل باحـــــــــــــب لـــــــــــــه رايتـــــــــــــه وخصوصـــــــــــــيته وطريقتـــــــــــــه يف . حقيقـــــــــــــة األمـــــــــــــر
ـــــــــد واخلامتـــــــــة ا ويف الوقـــــــــت كاتـــــــــه خا توجـــــــــد أفكـــــــــار  اـــــــــدَّدة  ملناقشـــــــــته. التمهي

مـــــــــــة واخلامتـــــــــــة ســـــــــــوى أن تكـــــــــــون كال ـــــــــــا مناســـــــــــبة ملقـــــــــــام الكـــــــــــالم  يف املقدِّ
 .التَّمهيدي أو اخلتامي ملو وع البحب
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على أيِّ حاٍلص إنَّ الباحب املبدع خا حيتاج إىل من يعرفه كيف يكتب 
ا الباحب املبتدئ أو . املقدمة أو اخلامتةص وكۤذِلَك أمر الباحب اررتف أيضا   وإَّنَّ

من طب عليه التدرب على كيفية كتابة املقدمة واخلامتةص وخذ سبيل املتدرب هو 
هو اخاعتماد على الضوابو واملعايذ ال  سبق الكالم فيهاص املعتمدة يف الثقافة 
الغربية فِةنَّه   وابو منهجيَّة مناسبة جدًّا وخا عيب عليها وخا فيهاص ولۤذِلَك من 

 .اجليد اتباعها
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 عناصر الفصل
 

ــث  البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــة
ــة  المقالـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــد  النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التحقيــــــــــــــــــــــــــــــــــق
ــرض  العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

*            *             * 
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 العمََََََََََل اادبََََََََََي  مََََََََََ   ال ََََََََََ ،
 وال ََ  الََ ي ال يََدف  إلََي عمََل عظََيم

 .  ٌّ ميت

 ليون تولستوي                         

وغايــــــة الكتابــــــة بــــــاملطلق إيصــــــال . قأنــــــواع الكتابــــــة بــــــاملطل البحــــــب أحــــــد
. نقلهــــــــا مــــــــن كاتبهــــــــا إىل فريــــــــٍق نخــــــــر هــــــــو املتلقِّــــــــي أو القــــــــارئ األفكــــــــار أَو

ـــــة  تنقســـــم إىل قســـــمَّ أساســـــيَّ  ـــــا الكتابـــــة اإلبداعيَّـــــة والكتابـــــة  والكتابـــــة عامَّ
ص ألننـــــا بالتَّأكيــــــد . البحثيَّـــــة وكال ـــــا يف املطلــــــق  ـــــرب  مـــــن النَّشــــــاإ اإلبـــــداعيِّ

لكتابـــــــــة استنســـــــــاخ املعلومـــــــــات وإعـــــــــادة كتابتهـــــــــا وإخاَّ لكـــــــــان مـــــــــن خا نعـــــــــَّ با
ــــــدَّورات التعليميَّــــــة  ــــــدعَّ كــــــل  طــــــالَّب املــــــدارس واجلامعــــــات وال ــــــاب أو املب الكت

ـــــــا . ومعقِّــــــ  املعــــــامالت وكتـــــــاب ارــــــاكم وغــــــذهم مـــــــا خا يعــــــد  وخا حيصــــــى وإَّنَّ
نرـــــٍر علـــــى أيِّ حـــــاٍلص  ميَّزنـــــا بـَـــــََّْ كتابـــــٍة إبداعيَّـــــٍة وكتابـــــٍة  ثيَّـــــٍةص وهـــــي وجهـــــة

ــــــــََّْ الكتابــــــــة اإلبداعيَّــــــــة يوصــــــــفها نشــــــــاطا  مجاليًّــــــــا أَو نارســــــــة   ألنَّ ٌََّــــــــَة فرقــــــــا  بـَ
ــــــََّْ الكتابــــــة البحثيَّــــــة الــــــ  تعــــــ  باملعلومــــــة واملعرفــــــة وحســــــبص مــــــن  مجاليَّــــــة ص وبـَ
ـــــــة  ـــــــب النَّقـــــــل مـــــــن كهـــــــن صـــــــاحبها وصـــــــانعها والربهـــــــان واإلثبـــــــات واراجَّ حي

 .حضوالتَّأكيد والدَّ 
ٰهذا يعَّ أنَّ الكتابة اإلبداعيَّة ال  تشمل الشِّعر والقصَّة والرِّواية واملسرحيَّة 
وما كان يف حكم ۤكِلَكص غذ معنيَّة بالربهان واإلثباتص وٰهذا حقألص فهي كتابة 
تعتمد على التَّهي ل والتَّهييل والتَّفن ن يف الص ور اجلماليَّة املبدعة ال  تعتمد يف 

ائقة املنطقيَّةص أمَّا الكتابة البحثيَّة . وغها وتلقِّيها على املهيِّلة اجلماليَّة خا على الذَّ
ليل واإلثبات  بأنواعها فتقوم أساسا  على اإلقناع باراكمة واعتماد احلجَّة والدَّ
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وغذ كلك نا يندرج يف ٰهذا اإلطارص ألنَّ الكتابة البحثيَّة تقوم على ... والنَّفي
خالف الكتابة اإلبداعيَّة ال  خا تع  َّبهاطبة . بة العقل وااولة إقناعهخماط

ائقة اجلماليَّة واملهيِّلة لتثذ فيها متعة  نوعيَّة  خاصَّة   العقل بقدر ما تع  َّبداعبة الذَّ
 .هي املتعة اجلماليَّة

ال   (14)لن نقف مطوَّخا  عند الكتابة اإلبداعيَّة ألنَّ هلا شأهنا وخصوصيَّتها
والكتابة البحثيَّة تنقسم بوجٍه من . تفرت  عن الكتابة البحثيَّة ال  سنع   ا هنا

وٌَََّة . القسمة إىل أربعة أنواع رئيسيَّة كربى هي البحب والدِّراسة والنقد واملقالة
أنواع  أخرى تندرج يف التَّصنيف العام مت إطار الكتابة البحثيَّة وهي التَّعليق 

ولكنَّ ٰهذه األنواعص وإن كانت يف . الشَّري واخاختصار والتَّحقيقوالعرض و 
ا ترل  خارج  اخافرتاض النَّرريص تقوم على شروٍإ منهجيٍَّة وجهوٍد  ثيٍَّة إخاَّ أهنَّ
ا تقوم أساسا  على إعادة  إطار البحب بأنواعه السَّابقة من القسم األوَّل ألهنَّ

وإكا كنَّا . سعة أو كالا مع التَّحق ق من صحَّتهاعرض مادٍَّة بطريقة خمتصرة أَو موَّ 
ا جهود  ... ننرر إىل أنواع القسم الثَّاينص أي التَّعليق والشَّري واخاختصار على أهنَّ

 : ثيَّة فةنَّنا ننرر إليها من زاويتَّ
أن تكون ٰهذه األنواع قائمة  بذالا مستقلَّة  عن أيِّ عمٍل نخرص : أولهما
وبذلك تكون هذه األنواع أقرب . صوا أَو الكتب أَو اختصارهامثل شري الن  

 .إىل اجلهد اإلعالمي أو الصحايف أَو التَّعليمي ارض
أن تكون ٰهذه األنواع خطوات جزئيَّة من عمليٍَّة  ثيَّة أكرب منهاص : ثانيهما

حبص وتكون يف مثل ٰهذه احلال أدواٍت  ثيَّةص أَو طرائق مساعدة يف عمليَّة بالب

                                                 

 .ة اإلبداعيَّة كتابا  خاصًّا عنوانه الطريق إىل اإلبداع؛ حنو نرريَّة جديدةأفردنا للكتابـ   (14)
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يلجأ إليها الباحب ويستعَّ  ا بوصفها يف األصل جزءا  من عمليَّة البحب 
يصعب اخاستغناء عنهاص كما يصعب اخاستغناء عن غذها من طرائق البحب 

 .وأدواته
 البحث

ص وخا بأس (16)سبق وأفردنا فصال  مطوخا  يف ٰهذا الكتاب ملفهوم البحب
 .صارهنا من إعادة التعريف وحسبص مع بعض اخاخت

« أن تســــــــــأل عـــــــــــن شـــــــــــيٍءص وَتْســـــــــــَتْهرب »البحــــــــــب يف لســـــــــــان العـــــــــــرب 
واخاْســــــــِتْبَحاث  . أي هــــــــو استقصــــــــاء يطــــــــال مــــــــا يتعلَّــــــــق بــــــــأمر أَو شــــــــيٍء مــــــــا

ـــــــــب  عـــــــــن الشـــــــــيء كلهـــــــــا تعـــــــــَّ التفتـــــــــيش  ـــــــــهواخابِْتَحـــــــــاث  والتََّبح  و ـــــــــذا . عن
تقصـــــــــي أو »أَنَّـــــــــه  البحــــــــب ب Rummel ــــــــــ روم         لاملعــــــــ  تقريبـــــــــا  عــــــــرَّف 

وَّنــــــــــــو املعرفــــــــــــة احلاليــــــــــــة  جديــــــــــــدةٍ  خاكتشــــــــــــاف معلومــــــــــــاتٍ  دقيــــــــــــق   فحــــــــــــَّ  
ولــــــــــــذلك تســــــــــــتهدم كلمــــــــــــة البحــــــــــــب يف خمتلــــــــــــف  .(12)«حقــــــــــــق منهــــــــــــاوالتَّ 

ـــــــــــــــادين وَّبضـــــــــــــــافاتٍ  البحـــــــــــــــب : َّبيـــــــــــــــادين البحـــــــــــــــب فنقـــــــــــــــول مرتبطـــــــــــــــةٍ  املي
ـــــــــــــــــيص األديبص البحـــــــــــــــــب العلمـــــــــــــــــيص البحـــــــــــــــــب النَّ  رـــــــــــــــــريص البحـــــــــــــــــب العمل
 إطـــــــــــــــار ويف. ۤكلِـــــــــــــــكَ وغـــــــــــــــذ ... البحـــــــــــــــب امليـــــــــــــــداينص البحـــــــــــــــب التَّـــــــــــــــارملي

فالبحــــــــــب »قافــــــــــة الغربيَّــــــــــة تســــــــــتهدم كلمــــــــــة البحــــــــــب يف ميــــــــــادين مهنيَّــــــــــة الثَّ 
ــــــــــ  يعــــــــــدها ارــــــــــامي ويقــــــــــدِّمها للمحكمــــــــــةص وقــــــــــد  ــــــــــد يكــــــــــون الوثيقــــــــــة ال ق

                                                 

 .مفهوم البحب: انرر الفصل الثاين من ٰهذا الكتابـ   (16)
دار البالد للطباعة  ـ أساليب ومناهج البحث العلمي في العلوم االجتماعية :الصباب أ د عبد اهلل ـ   (12)

 .42ا ـ م1114ـ جده ـ والنشر
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ٍ و ــــــــــــعته إحــــــــــــدى اإلدارات يف  يكــــــــــــون أيضــــــــــــا  تقريــــــــــــرا  يف مو ــــــــــــوٍع معــــــــــــََّّ
 .(15)«إطار إجراءات تؤخذ على  وئها القرارات

ص نده بـَََّْ الدَّخالة اللغوية والدَّخالة اخاصطالحيَّةليس ٌَََّة اختالف يوقف ع
نقيب َّبا يقوم عليه فةكا كان البحب يف املفهوم العام والشَّائع هو التفتيش والتَّ 

. كلك من سؤال ومناقشة وااجة وجدال للوصول إىل ما يـ ْبَحب  عنه أو يـ َفتَّش  عنه
ذله الباحب أَو فريق الباحثَّ فةنَّ البحب باملع  اخاصطالحي هو اجلهد الذي يب

ولكنَّه  يف الشائع  يف عرض مو وع ما عر ا  غائيًّاص قد يكون ٰهذا العرض شفهيًّا
 . واملتداول أن يكون العرض يف نَّ  مكتوب وفق معايذ خاصَّة

أَو يفرتض على األقلِّ أن  بولذلك ط صليس أي  عرٍض  ثا  بالتَّأكيد
ة أو بعضها مثل إعادة عرض فكرة أَو مو وع عر ا  ن العرض أمورا  معينيتضمَّ 

يزيد يف تو يح ما كان غامضا ص أو من وجهة نرر خمالفةص أو عرض كشف 
أي إنَّ للبحب غاية هي الوصول إىل شيٍء أَو ... فكري ص أو إثبات أو نفي فكرة

ويكون هذا . أمٍر ما هو املطلب الذي دفع الباحب أو فريق البحب للبحب
الفكرة رايَّة أَو فر يَّة  تكون ٰهذه ص وميكن أن البا  إثبات أو نفي فكرةٍ املطلب غ

 .أَو نرريَّة  أَو موقفا  
ولكن ٰهذا التَّعريف ليس الوحيدص وعدم كونه وحيدا  خا يعَّ وجود 
اختالفات بـَََّْ التَّعريفاتص فهي كلها تدور يف فلك الفكرة السَّابقة بألفاٍظ 

الوسيلة »الذي عرفه بأَنَّه   أحمد عبد اا الصباب خمتلفٍةص من ۤكِلَك مثال  

                                                 

ـ  البحث العلمي في كليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية :ونمجال مصطفى العيسوي ونخر ـ   (15)
 .3ا  ـ م1112ـ  الرياض ـ مركز البحوث الرتبوية جبامعة امللك سعود
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غيذ ص وطريقة إطاد حلول ملشكالت التَّ منترمةٍ  تطوير املعرفة بطريقةٍ  للوصول إىل
  .(13)«ق ما يصبو إليهقدم وحيقِّ واحي لكي يسذ اجملتمع يف سبيل التَّ يف خمتلف النَّ 

 نشاإ  »أَنَّه  عن ٰهذا التعريف إك رأى  جمال العيسويو  يبتعد   .(13)«إليه
ما يواجههم من  يقوم به الباحب أو وموعة الباحثَّ بقصد حلِّ  م  منرَّ  علميأل 

ص أو تطوير أو تصحيح أو جديدةٍ  أو عالقاتٍ  مشكالتص أو اكتشاف معلوماتٍ 
بالفعلص باستهدام ما يتناسب وطبيعة اجملال البحثي من  مقيق ما هو كائن  

 .(11)«مناهج وأدوات
لتعريفات السابقة وسواها أنَّ ٌَََّة توافقا  عامًّا على أنَّ يبدو من خالل ا

ملشكلة أو مشكالت إطاد حلول للبحب غاية أساسيَّة ليست وحيدة وهي 
أو اإلنسانيةص أي ميكن أن تبدأ املشكلة فردية أو من حالة تواجه اإلنسان 

ألنَّ شهصيَّةص ولكنـََّها طب بالتأكيد أن تتجاوز الشهصي إىل اإلنساينص 
 .املشكلة الشَّهصيَّة ترل شهصيَّة

 الدراسة
راسة  ثا ص ون الدِّ الفر  بـَََّْ البحب والدراسةص فيسم   ينيلتبس على الكثذ 

لن َّرب الدنيا من ٰهذا اخللوص كما أنَـَّها لن تعمر من . ون البحب دراسة  ويسم  
لدراسة واحد  يف البحب وا. إزالتهص إك خا كبذ مشكلة يف ۤكِلَك يف حقيقة األمر

والتمييز بينهما يسذ  غالبا ص . إهنما وجهان ملمارسة واحدة. املبدأ اثنَّ يف اجلهة
 .ويف حاخات قليلة قد يكون ٌَََّة صعوبة يف ۤكِلكَ 

                                                 

 .42ا ــ أساليب ومناهج البحث العلمي في العلوم االجتماعية :أ د عبد اهلل الصبابـ   (13)
 .3ا  ـالبحث العلمي  :ونالعيسوي ونخر  مجال مصطفىـ   (11)
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إكا اعتمدنا تعريف البحب للدراسةص وهو واحد  َّبع  من املعاينص يبقى أن 
ميكننا التمييز . أحد ا عن اآلخرَّنيز بينهما من خالل الفرو  ال  ملتلف  ا 

بـَََّْ البحب والدراسة من خالل أربع نقاإ أساسيَّة على األقل تتعلق األوىل 
باملضمون وبالثانية بالطبيعة واألخذتان للتَّسميةص ناهيكم عن اخاختالفات 
األخرى ال  سنتابع فيها فيما يتعلق باخاختيار والتحديد والعملص وٰهذه النقاإ 

 :هي
راسة ا يف الدِّ ص أمَّ باملعاجلة د فكرة نتناوهلايف البحب حندِّ : نقطة األولىال

ويف كليهما من أجل الوصول إىل حل  أو تطوير .. نتناوهلا باملعاجلةفنحدد حالة 
 .أو غذ ۤكِلَك نا حددناه يف مفهوم البحب ...أو تعديل

تيجة أو تالزم وٰهذا ن. البحب نرريص والدراسة ميدانيَّة: النقطة الثانية
منطقي مع الفر  األولص فالفكر يتم تناوهلا نرريًّاص تأمليًّاص أمَّا احلالة فهي واقعة 
. والواقعة يتم يتم  تناوهلا عمليًّاص أو تطبيقيًّاص أو ميدانيًّا يف اخاسم اخاصطالحي

 .وباملناسبة فةنَّ اصطالحي العملي والتطبيقي جزءان من الدراسة امليدانيَّة
جلدير بالذكر هنا أن الدراسة غالبا ص بل بالضَّرورةص ما تنقسم إىل جانٍب من ا

يسمَّى خطأ  األول بالدِّارسة النَّرريَّة والثاين بالدَّراسة . نرري  وجانٍب تطبيقي  
القسم . احلقيقة أنَّ الدراسة كلها ميدانية؛ قسم منها نرريأل وقسم تطبيقيأل . امليدانيَّة

توط ة  وتأسيس  للتطبيقيص والقسم الثاين تنفيذ ملعطيات القسم النَّرري متهيد  و 
 .والقسمان معا   ا الدراسةص وهي ميدانيَّة. األول أي تطبيق هلا

أمَّا تسمية . البحب والدَّراسة امسان ملا يقوم به الباحب: النقطة الثالثة
مو وع مضمون أو مادة العمل البحثي فةنَّنا نسمي املو وع للدِّراسةص نقول 
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أما البحب إننا نسمي مضمونه بالفكرةص نقول . الدراسةص وخا نقول فكرة الدراسة
 .فكرة البحبص وخا نقول مو وع البحب

ٌَََّة نوع  نخر من التَّسمية ال  َّتلف  ا أيضا  الدِّراسة : النقطة الرابعة
ٍب  اجة إىل معاجلةص لسب( مضمون)يف البحب والدراسة حنن أمام . عن البحب

تطلق اإلشكاليَّة على البحب كوهنا مهما فعل . ما طعله مشكلة أو إشكاليَّة
أما . الباحب يف معاجلتها ترل  معلَّقة  على موقف أو رأي نخر ونخر وٰهكذا

املشكلة فهي للدِّراسة كون الباحب قد حيل  املشكلة وينتهي األمر وخا ترل  هنا  
 .مشكلة

ولكــن ٌََـّـَة . ى اختيــار الدِّراســة بالضَّــرورةتنطبــق شــروإ اختيــار البحــب علــ
فكـــرة البحـــب تأمليَّـــة مـــن خـــالل املعرفـــة . فـــر  هنـــا صـــريح  بـَـــََّْ طبيعـــ  اخاختيـــار

أمــــا الدراســــة فهــــي مشــــكلة علــــى أرض الواقــــع . النرريــــة الــــ  ميتلكهــــا الباحــــب
أو غــــذ ۤكلِــــَك مــــن ميــــادين ... اخاجتمــــاعي أو النفســــي أو الرتبــــوي أو األخالقــــي

 .علوم اخاجتماعيَّةال
اكتشــــاف مشــــكلة الدراســــة أمــــر يســــذ ألنَّ املشــــكلة تفــــرض كالــــا علــــى 

ولكـــن ٌََـّــَة مشــــكالت ص أصـــحاب امليـــدان املعـــريف وتســـتدعي العمـــل علـــى حلهـــا
أي . للدراســة متــاج إىل براعــة الباحــب يف اكتشــافها واختيارهــا والعمــل علــى حلهــا

يقــف وينرــر إىل الــوراء والثــاين يقــف  إننــا أمــام نــوعَّ مــن مشــكالت الدراســة األول
يف النـــوع األول نكـــون أمـــام مشـــكلة نعـــاين منهـــا فنقـــف أمامهـــا . وينرـــر إىل األمـــام

ســيكون أو هــو   وندرســها لنحلهــاص أمــا يف النــوع الثــاين فةننــا تفــرتض افرتا ــا  لشــيء
 .كائن وحناول التالعب َّبتغذاته لنعرف ما ميكن أن يكون من نتائج
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اتيَّةص فكرة مديد يف  البحب ومعاجلتها نتم  املو وعيَّة وخا تزعجنا الذَّ
قَّةص والنَّزاهة مطلب  أساسيأل  حنن . ولكن يف مديد مو وع الدِّراسة خا ب دَّ من الدِّ

ا نتحدَّث عن دقَّة ونزاهةص ألنَّ عدم  خا نتحدث هنا عن مو وعيَّة وكاتيَّةص وإَّنَّ
 .يف تطبيق نتائج الدِّراسة الدقة سيؤدي إىل خلل يف النتائجص و رر

هنــــا جنــــدنا أمــــام مســــألة أساســــيَّة أيضــــا  تتعلــــق يف عالقــــة خمطــــو املشــــروع 
خمطو البحـب وإشـكاليته لـيس  تصـميما  غـذ قابـل للتعـديل أو التبـديل . باإلجناز

أو التغيــذص ميكــنن أن تســـتجد للباحــب أمـــور يف أثنــاء إجنــاز البحـــب جتعلــه يعيـــد 
  بعــض مفاصـل اإلشــكاليَّةص أمَّـا يف الدراســة فٰهـذا األمــر النرـر يف خمططــه أو َحـّتَّ 

غــــذ متـــــايص خا يســـــتطيع الباحـــــب أن يغـــــذ يف خمططـــــه ومشـــــكلته وفرو ـــــه بعـــــد 
ومن أبرز . ولۤذِلَك طب أن تصاغ مشكلة البحب بأناة ودقَّة ومسؤوليَّة. مديدها

 :الش روإ الواجب توافرها يف صوغ مشكلة البحب
شكلة املراد دراستها وا حة يف كهن الدارس و وحا  طب أن امل: أوالً 

 .تامًّا خا لبس فيه وخا اختالإ
بو وي َحّتَّ يتمكن الباحب من التواصل املشكلة طب أن تصاغ : ثانياً 

 .الوا ح مع القارئ أيًّا كانص وَحّتَّ  يبَّ عليها معطيات الدراسة امليدانيَّة
مباشرة غذ قابلة تقريرية  اتر بعباالدراسة أن تصاغ مشكلة طب : ثالثاً 

 .للتأويل واخاحتماخات وسوء الفهم
طب أن يبتعد الباحب عن األس لة يف صوغ املشكلةص ألن األس لة : رابعاً 

 .ستكون القسم التطبيقي حلل املشكلةص أي يف اخاستمارة أو اخاستبيان
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ص طب أن تكون أس لة اخاستمارة أو اخاستبيان وا حة ص ادَّدة  : خامساً 
أي خا ينبغي أن يتضمَّن الس ؤال أيَّ . موجَّهة  توجيها  دقيقا  إىل اخليارات اردَّدة

لبٍس أو غموٍض أو قابليٍَّة للتَّأويل أو احتمال إجاباٍت غذ متوقَّعٍةص أو إجاباٍت 
 .غذ اخاحتماخات اردَّدة له

ات والتَّعريفات تقوم كل  دراسٍة على وموعٍة من الثَّوابت واملتغذِّ : سادساً 
طب أن حيدَّد كل ۤكِلَك بو وٍيص ويصاغ (. الفروض)اإلجرائيَّة واخافرتا ات 

 .ويف ٰهذا املو وع تفاصيل كثذة ميكن متابعتها يف املراجع املهتصة. بو وي
. بعد ۤكِلَك يبدأ الباحب بالعمل يف الدراسة بشقيها النرري والتطبيقي

تمع املدروسص قد يكون اجملتمع صغذا  فيدرس  ينفَّذ اجلانب التطبيقي على اجمل
كل هص وقد يكون كبذا  فتدرس عينة منهص ٰهذه العينة طب أن تكون نثلة 

كي تكون العيِّنة نثلة للمجتمع األصلي طب أن تتوافر فيها . للمجتمع األصلي
 .شروإ معينة تتعلق بالنسبة وطريقة اخاختيار

ما صغر اجملتمع كربت النسبة املهتارةص وكلما  من ناحية النسبة أو النوع كلَّ 
عندما يكون اجملتمع املدروس طالب الشعبة . كرب اجملتمع صغرت النسبة املهتارة

الثانية من الصف الثالب تكون العينة هي كل الطالبص أما عندما يكون اجملتمع 
 املدروس طالب الصف الثاين يف مدرسة يتم اختيار نسبة منهمص وعندما يكون
اجملتمع املدروس طالب الصف الثاين يف اافرة ما يتم اختيار نسبة منهم وليس 

 .اجلميع
من ناحية التَّمثيل خا طوز أن يتمَّ اختيار العينة املدروسة من اجملتمع 

ا هنا  شروإ طب تطبيقها لدى ... اختيارا  اتفاقيًّا وخا مزاجيًّا وخا َّطبطيًّا وإَّنَّ
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طريقة اخاختيار هي ال  . كثر من طريقة خاختيار العينةاختيار العينةص وهنا  أ
مبدئيًّا هنا  بعض اخاختالف يف التحديد والتسمية بـَََّْ املدارس . مدد اخاسم

 البحثيَّةص ومهما يكن من أمر ميكن احلديب عن 
 Quota Sample  -املقصودةالعينة 

 Systematic Sample  - العينة املنترمة
 Accidental Sample  -العر ية العينة 

 Simple Random Sample  - العينة العشوائية البسيطة
 Stratified Random Sample  - العشوائية الطبقيةأو العينة 

 Stratified Sample  - العينة الطبقية
 Cluster Sample  - لعينة العنقوديةا

ا هي منوإ وإَّنَّ حجم العينة أو نوعهاص وطريقة اختيارها ليست مطلقة احلريَّة 
وبعد مديد العيِّنة . بطبيعة الدراسة واملشكلة املدروسة وتوزع اجملتمع املدروس

تبدأ الدراسة بطريقة من طر  مجع البيانات اخاستبيان أو اخاستمارة أو غذ 
مث َّ يتم تفريغ البيانات ودراستها على  وء معامالت إحصائية . ۤكِلكَ 

إىل الفروض ملعرفة مدى مققهاص وعلى  ومليليةص ومناقشة النتائج بالعودة
 .ۤكِلَك تكون األحكام أو النتائج ال  النهائية للدراسة

 المقالة
شأهنا شأن كثذ من املفاهيم سيكون هلا كثذ  من التعريفاتص ولكنـََّها 
بالضرورة طب أن تدور يف فلك واحٍدص غذ متناقضة وخا خمتلفة اختالفا  طعلها 

 .ة عن بعضها بعضا  متنافرة أو متباعد
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قطعة نثرية قصذة أو متوسطة املتوافق عليه يف تعريف املقال أو املقالة أنَـَّها 
مكثفة  بأسلوٍب لغوي  سهٍل وا ٍح  سريعة   معاجلة  تعاجلها . تتناول فكرة واحدة

بعيٍد عن الغموض والتَّعقيد واملداخل اخاختصاصيَّة ال  ي ع   ا املهتص ون 
ن برز فيها الطَّابع الذَّايت أو الرأي الشهصي فةنَّ ۤكِلَك خا يعَّ وهي وإ. وحسب

بعدها عن املنطق وخا افتقارها إىل املنهجيَّة العلميَّة املقرتنة بطبيعة مادَّة املقال أو 
 .نوعه

هل طب أن نعود إىل تراثنا العريب القدمي لنعرف إن كان أجدادنا قد كتبوا 
 املقالة أم خا؟

ـــــــا خا ي ـــــــا ص ولكنَّـــــــه  أمـــــــر  مستحســـــــن  يف نرـــــــرير َّبَّ ِـــــــَك واجب وخا . كـــــــون ۤكل
ـــــا  مـــــن هنـــــض هلٰـــــذه املهمـــــة ووجـــــد مـــــا وجـــــد ـــــن نبحـــــب يف . أظـــــن  إخا أنَّ هن ل

ٰهـــــــذه املســـــــألةص ألنَّ املقالـــــــة الـــــــ  وجـــــــدت يف تراثنـــــــا العـــــــريب القـــــــدمي   توجـــــــد 
ــــا  وخا ينفــــي وجودهــــا ــــيس عيب ــــذا اخاســــم اخاصــــطالحيص وٰهــــذا ل يعنينــــا . مــــت ٰه

ــــــــد الفيلســــــــوف  أن ــــــــة اصــــــــطالحا  نشــــــــأ علــــــــى ي ــــــــا إىل أنَّ فــــــــن املقال نشــــــــذ هن
ـــــ  (12)نم     ونتيدي ميش     يل الفرنســـــي  يف القـــــرن الســـــادس  Michel de Montaigneـ

مث َّ مـــــا لبـــــب أن . عشـــــر الـــــذي كانـــــت مقاخاتـــــه تعبـــــذا  كاتيًّـــــا عـــــن جتربتـــــه احلياتيَّـــــة
ــــــز الــــــذي ر  فرنس      يس بيك      ونتــــــابع اخلطــــــى وطورهــــــا الفيلســــــوف اإلنچليــــــزي  كَّ

                                                 

يف عصر  أحد أكثر الكتاب الفرنسيَّ تأثذا   Michel de Montaigne   ميشيل دي مونتينـ   (12)
رائد فن املقالةص . م1516سبتمرب /أيلول 16م وتويف يف 1566فرباير /شباإ 42ولد يف  .ةالنهضة الفرنسيَّ 
عادلم يف رصف احلكم واألمثال يف ثوب مسجوعص وتأثر كثذا  اليونانَّ والكالسيكيَّ يف بدأ بتقليد 

 .ص وظهرت شهصيته بو ويالذي كان أساس نشأة فن املقالةتفرد بأسلوبه املرسل ولكنَّه  بكتابات أرسطوص 
 .(انرر املوسوعة احلرة)
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ــــــــــــة إىل املو ــــــــــــوعات  علــــــــــــى املو ــــــــــــوعيَّة وجــــــــــــدد يف األنــــــــــــواع منــــــــــــتقال  خاصَّ
 .اخاجتماعيَّة واألخالقيَّة

أما املقالة األدبيَّة ال  كانت سبب اشتهار ٰهذا الفن وانتشاره واستقالله 
أيضا  فلم ترهر إخا يف القرن الثامن عشرص وَلَعلَّ أبرز األسباب ال  أدَّت إىل 

ومع القرن التاسع عشر . ار الصحافة وتطورها يف تلك الفرتةۤكِلَك هي انتش
 .تنوعت مو وعات املقالة وميادينها َحّتَّ خمتلف املناحي تقريبا  

إنَّ احلديب يف املقالةص بعد املفهوم والنشأةص يستدعي الوقوف عند أربعة 
ا  بالكاد جند متحدث. مفاصل اوريَّة هي األقسام والعناصر واخلصائَّ واألنواع

 .على املقالة خا يقف عند ٰهذه املفاصل
 أقسام المقالة: أوالً 

بعضهم طعل احلديب عن األقسام مب بند منهج أو خطَّة املقالة الذي 
ولكن الكثذين يكثرون من احلديب عن . هو أحد عناصر املقالة وفق كثذين

بل . املقالةٰهذه األقسام حديثا  مستقال  مت العنوان كاته أو مت عنوان عناصر 
ٌَََّة الكثذ نن خا طد ما يتحدَّث عليه يف املقالة بعد التَّعريف والنَّشأة إخا ٰهذه 

وكل هم طمعون على أنَّ ٰهذه األقسام هي املقدِّمة واخلامتة وبينهما . األقسام
 .العرض أو املنت أو املو وع

نَّ  مهما   ٰهذا كالم  مجيل ص وتبسيو  إىل أبعد احلدودص ينطبق على أيِّ 
ولذلك فةنَّ ٰهذه األقسام خا تنفصل عن . كان مثلما ينطبق على املقالة

ألنَّ ٰهذه املفاصل األخرى . اخلصائَّ والعناصر وَحّتَّ األنواع  اٍل من األحوال
 .هي ال  مدِّد كيفيَّة أو كيفيَّات بناء ٰهذه األقسام وخاصَّة املنت منها
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 المقالةعناصر : ثانياً 
ا جند خالفا  يف عدد عناصر املقالة وأمساءهاص ولكن ما خا خالف عليه ر َّبَّ 

 .أنَـَّها تتكون من ثالثة عناصر هي املادة واألسلوب واملنهج
ة مستويَّ من للمادَّ . هي مضمون املنت أو املو وع: المادة -2

فاملادة  .ق بتكوين املو وعوع وثانيهما ما يتعلَّ ق بالنَّ هلما ما يتعلَّ حديدص أوَّ التَّ 
مه أمَّا تكوينها فهو ما يقدِّ ... ةة أو تارمليَّ ة أو سياسيَّ ة أو علميَّ تكون فلسفيَّ 

 . الكاتب من نراء ومواقف وأفكار وحقائق وغذ ۤكِلَك كثذ
عبـــــذ عـــــن هنـــــا أمـــــام كيفيـــــة اســـــتهدام اللغـــــة يف التَّ حنـــــن : األس     لوب -1

متـــــــاج إىل وفـــــــرة يف املقالـــــــة خـــــــالف خمتلـــــــف أنـــــــواع الكتابـــــــة . املو ـــــــوع املـــــــراد
هــــو الفهــــم الوا ــــح ملــــا  والــــذي خا يســــتغ  عنــــه أبــــدا  . ومجاليَّــــة التَّعبــــذالبالغــــةص 
عبـــذ عنـــهص فمـــا   يكـــن هنـــا  فهـــم  وا ـــح  ملـــا يـــراد التَّعبـــذ خا ميكــــن أن يـــراد التَّ 

 .يكون التَّعبذ عنه وا حا  
س لي. املنهج هو طريقة عرض املو وع من خالل األسلوب :المنهج -3

قد يكون . هنا  منهج  واحد ص وقد يصعب اعتماد منهج واحٍد فقو يف العرض
 .املنهج وصفيًّاص أو مليليًّاص أو نفسيًّاص أو منطقيًّاص أو غذ ۤكِلكَ 

 لمقالةاأنواع : ثالثاً 
درجــــــــت العــــــــادة والتَّقليــــــــد علــــــــى القــــــــول بنــــــــوعَّ للمقالــــــــة  ــــــــا املقالــــــــة 

مث َّ . وهنـــــا  اخلـــــاطرة  نوعـــــا  مـــــن أنـــــواع املقالـــــة: قيـــــل األدبيَّـــــة واملقالـــــة العلميَّـــــةص مث َّ 
وجـــــــد حـــــــديثا  مـــــــن يقســـــــم املقالـــــــة إىل نـــــــوعَّ أساســـــــيَّ  ـــــــا املقالـــــــة الذاتيـــــــة 
واملقالـــــة املو ـــــوعيَّةص وٌََّـــــَة مـــــن يضـــــع مـــــت كـــــل  منهمـــــا أنوعـــــا  فرعيَّـــــةص فتحـــــت 
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اتيَّـــــة هنـــــا  مقالـــــة الصـــــورة الشَّهصـــــيَّةص واملقالـــــة اخاجتم اعيَّـــــةص واملقالـــــة املقالـــــة الذَّ
ـــــــة التَّ  ـــــــالوصـــــــفيَّةص ومقال ـــــــة أم  ـــــــا  املقال ـــــــة الو ـــــــعيَّة هن ل النفســـــــيص ومـــــــت املقال

 .العلميةص واملقالة التَّارمليَّةص واملقالة النَّقديَّة
: من خالل تعريف املقالة وخصائصها واألنواع سالفة الذكر ميكننا القول

اتيَّة ناهيكم عن أن إِنَّه  خا توجد مقالة كاتيَّة ألنَّ كل أنواع  املقالة تتسم بالذَّ
واألمر كاته ينطبق على املو وعيَّة بوصفها . الذاتيَّة وصف لطبيعة عرض املادَّة

مقابال  للذاتيَّةص فاملو وعيَّة تعَّ عدم تدخل األيديولوجيا أو الفكر املسبق يف 
ا هي منهج  أما الوصفيَّة فهي ليست نوعا  للمقالة. تناول املادة مو وع املقال وإَّنَّ

تبقى . يف تناول املو وع إىل جانب كثٍذ من املناهج ال  سبق الكالم فيها
اخلاطرة أخذا ص خا بأس من إدراجها بـَََّْ أنواع املقالةص ولكن إكا علمنا أنَّ كلَّ 
أنواع املقالة  رب  من  روب اخلاطرةص   يعد ما يدعو إىل إفراد نوع هلا بـَََّْ 

 .األنواع
 قدالن

متييـــــــز الـــــــدَّراهم »إكا فتحنـــــــا لســـــــان العـــــــرب وجـــــــدنا أنَّ النَّقـــــــد فيـــــــه هـــــــو 
ٰهــــــــذا معــــــــ  اجلــــــــذرص ومــــــــن الطبيعــــــــي أن تــــــــدور . (  )«وإخــــــــراج الزيــــــــف منهــــــــا

ــــــذا املعــــــ  يف لســــــان العــــــربص أي يف  التفاصــــــيل األساســــــيَّة األوليَّــــــة يف فلــــــك ٰه
و بعيــــدة عــــن ٌََّــــَة مســــتويات دخاليَّــــة أخــــرى للكلمــــةص قــــد تبــــد. األســــاس اللغــــوي

ــــــابقص ولكــــــن التمحــــــيَّ فيهــــــا يــــــدل علــــــى أنَـَّهــــــا تنبــــــَّ علــــــى مبــــــدأ  املعــــــ  السَّ
وٰهـــــذا مـــــا أشـــــار إليـــــه ابـــــن فـــــارس يف ٰهـــــذا . احلـــــكِّ خاســـــتجالء مـــــا قـــــد خفـــــي
                                                 

 .م ـ مادة نقد1116وت ـ ـ مؤسسة التاريل العريب ودار إحياء الرتاث العريب ـ بذ  لسان العرب: ابن منرورـ (  11)
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النــــون والقــــاف والــــدال أصــــل  واحــــد  صــــحيح  يــــدل  علــــى إبــــراز »: اجلـــذر إك قــــال
 .(40)«الشيء

ا األســــــاس اللغــــــويص ومثــــــل املعــــــ  اخاصــــــطالحي للنَّقــــــد منبثــــــق مــــــن ٰهــــــذ
ۤكلِــــــَك يصــــــح علــــــى أي اصــــــطالي بالضــــــرورةص ألنَّ األصــــــل مــــــدد اخاصــــــطالي 

نبحــــب يف اللغــــة عمــــا يعــــرب عنهــــا فنهتــــار ... هــــو نشــــوء نارســــةص ســــلو ص فعــــل
ـــــدا   ـــــى املعـــــ  أو نشـــــتقها اشـــــتقاقا ص وخا حيـــــدث أب ـــــدل  عل ـــــ  ت املفـــــردة اللغويَّـــــة ال

وعلـــــــى أيِّ  .نبحـــــــب عـــــــن مضـــــــمون هلـــــــاأن مـــــــرتع الكلمـــــــة أو اخاصـــــــطالي مث َّ 
علـــــى أحـــــد معنيـــــَّ  جمي     ل ص     ليباحـــــال فـــــةنَّ النَّقـــــد اســـــتقرَّ اصـــــطالحيًّا وفـــــق 

 :بطل استعماله هي وثالبٍ 
فانتقاد املعرفة هو النَّرر . النقد باملع  العام هو النَّرر يف قيمة الشَّيء»ـ  1

؟ وٰهذا ما (41)«اوما هي شروإ إمكاهنا وحدوده. يف قيمة املعرفة؛ هل هي نكنة
 .بنيت عليه النقدية الكانتية وَحّتَّ  الفلسفيَّة عامَّص ومت ٰهذا املع  فروع وأنواع

النقد باملع  اخلاا هو إظهار عيوب الشيء دون ااسنهص وهو »ـ  4
 .(44)«النقد السل ص وعكسه النقد اإلطايب

املعــ  العــام هــو مــن الطرافــة َّبكــان أنَّ املعــ  اخلــاا هــو األكثــر نارســة ص و 
بل من باب الطرافة . لقد انقلب اخلاا إىل عام  والعام إىل خاا  . األقل اشتهارا  

أيضــــا  أن النقــــد صــــار يف العــــرف واملمارســــة هــــو التثليــــبص البحــــب عــــن املثالــــب 
                                                 

ـ مقيق عبد السالم هارون ـ مطبعة مصطفى البايب احلل  ـ القاهرة ـ  معجم مقاييس اللغة: ابن فارسـ (  40)
 .م ـ مادة نقد1114

 .(1ج)انتقاد م ـ مادة 1112ـ الشركة العاملية للكتاب ونخرون ـ بذوت ـ الفلسفي معجم ال: مجيل صليباـ (  41)
 .كاته س ـ. مـ (  44)
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ولكـنَّ اقتصـار النقـد . وخا نع  بسوء املمارسة جهال  أو قصـدا  . واملعايب وحسب
 .دٍة   يغذ يف مفهومه اخاصطالحيعلى املشي على رجل واح

ا تكون كثذة جدًّاص حنن . لنلق نررة على التعريفات املعاصرة للنقد ر َّبَّ
طب أن نفرتض : لتعريف النقد بقوله چراهام هوميهد . نسقف عند أَّنوكجَّ

بادئ كي بدٍء أنَّ املسألة األدبيَّة مفتوحة  للنقاش العقليص وخا نستطيع يف كثٍذ 
نتوقع بلوغ اليقَّص غذ أنَّ األحكام األدبيَّة خا تقتصر على أن تكون  منها أن

فنحن نستطيع أن نقدِّم . على حنو ما نفضِّل الشاي أو القهوة( مسألة كو )
تعليال  آلرائنا األدبيَّةص وحيثما نستطيع أن نقدِّم تعليال  بةمكاننا أن نأمل أن نقنع 

يعلق متابعا  بأنَّ ٰهذه املمارسة هي النقدص . (46)«ونقتنعص ونصل من مَثَّ إىل نتيجةٍ 
 .(42)«النقد األديب: يدعى فن أداء عملنا ٰهذا»: يقول

الن قاد اليوم يف أشهر نخر طرز النقد والنقادص وهو من من  روالن بارت
وأجاب باختصاٍر شديٍد كالما  قالته العرب  قد؟ما النَّ : كتب مقالة بعنوان. العا 

وٰهذا . «أو هو لغة واصفة صقد هو خطاب حول خطابالنَّ »: قدميا  إك قال
ص و  ملرتعاهص من أنَّ النقد هو كالم الجاحظ والتوحيدياجلواب عَّ ما قاله 

؛ عالقة الناقد بلغة على عالقتَّيقوم النقد  أنَّ  بارتورأى . على الكالم
 .الكاتبص وعالقة الكاتب كاته بالعا 

سة النقدية على تعريف واصطالي ميكن القول على الرَّْغِم من قيام املمار 
إِنَّه  واحدص إخاَّ أن ٰهذه املمارسة النقدية اَّذت مسارات متباينةص اتَّسم كل  مسار 

                                                 

 .3اـ ت . دـ دمشق ـ مطبعة جامعة دمشق ـ ترمجة اي الدين صبحي ـ  مقالة في النقد: غراهام هوـ (  46)
 .س ـ كاته. مـ (  42)
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جبملٍة من اخلصائَّص ٰهذه اخلصائَّ املشرتكة استدعت تسميتها باملدرسة 
 معرم املدارس أو اخاجتاهات النقدية  لت امسها مع نشألا مثل. النقدية

املدرسة أو اخاجتاه الشكالينص واللسانيةص والبنيويةص وما بعد البنيويةص واملاركسيةص 
ولكن ما قبل ۤكِلَك كله تقريبا  اندرج مت اسم ... ومدرسة التحليل النفسي

 .املدرسة أو اخاجتاه التقليدي أو املدرسي
 التحقيق

يقصد به غالبا  وهو التَّحق ق من مصدٍر تراثي ـ . التَّحقيق من مصدر احلق
وليس أي  نشٍر . ـ كبٍذ أو صغٍذص وطبعه بوسائل الطِّباعة احلديثة نصًّا خمطوطا  

ا التَّحقيق يقوم على التَّحق ق واملناقشة وسدَّ الفراغص  ألثٍر خمطوٍإ يعد  مقيقا ص وإَّنَّ
يق ولۤذِلَك للتحق. وهلم جرًّا... وملء النَّقَّص وتصويب اخلطأص وتعريف اجملهول

مدى مراعاة . شروإ من أصول  و وابو قواعد ومبادئ ومراحل طب مراعالا
ٰهذه األصول وتمعة ص إىل جانب املهارة الشهصيَّةص هو الذي حيدِّد مستوى 

 .النَّجاي واإلخفا  يف العمل
 المخطو ختيار ا: أوالً 

علـــــى ارقـــــق أن يبـــــذل مـــــا يكفـــــي مـــــن اجلهـــــد خاختيـــــار الكتـــــاب املـــــراد 
هنـــــــــــا  . مقيقـــــــــــه مَتَّ  ّتَّ  خا يضـــــــــــيع جهـــــــــــده يف مقيـــــــــــق كتـــــــــــابٍ مقيقـــــــــــه َحـــــــــــ
مـــــــــــن دون مقيـــــــــــق أو بتحقيـــــــــــق ســـــــــــيءص مثـــــــــــل ٰهـــــــــــذه  منشـــــــــــورة   خمطوطـــــــــــات  

ميكـــــن بـــــل طـــــب اخاســـــتفادة مـــــن . املهطوطـــــات خا بـــــأس مـــــن إعـــــادة مقيقهـــــا
اخلـــــــرباء واملهتصـــــــَّ يف اختيـــــــار املهطـــــــوإص وهنـــــــا  خمتصـــــــون أجـــــــالء نشـــــــروا 

قــــــةص ولكــــــنَّ مثــــــل ٰهــــــذا اجلهــــــد تضــــــاءل منــــــذ فهــــــارس الكتــــــب املهطوطــــــة ارقَّ 
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ــــــ ــــــََّْ املكتبــــــات الكــــــربى ملعرفــــــة ســــــنَّص ولــــــذلك علــــــى ارقِّ ق املتابعــــــة بنفســــــه بـَ
 .و ع الكتاب الذي يريد مقيقه

 (45)المخطو جمع نسخ : ثانياً 
 مكتبات من معرفة نسِهِه املهطوطة يف شّتَّ ب دَّ  لتحقيق خمطوإ ما خا

بوجه احلصول خا ميكن القول إِنَّه  غالبا  من البداهة  وَلَعلَّ ص (43)العا  املهتلفة
ا   قاطع على مجيع املهطوطات ال  ََّّ   إخا على وجٍه ادَّدا ص اللهم كتاب ا واحد 

ق نفسه للحصول على فمهما أجهد ارقِّ . ص ويف بعض احلاخات اخلاصَّةتقري 
ا يستطيع أن يرهر نسه ا سيجد وراءه معقِّب  فِةنَّه  من املهطوطات  أكرب وموعةٍ 

الكتاب كثذة  خمطوطات قد تكون نسل . ص وٰهذا موجب السعيأخرى من كتابه
إكا كانت فريدة أو وحيدة فال حول وخا . فريدة   نسهة  هنا  ص وقد تكون أو قليلة  

قبل مجعها دراسة ودراستها ص فهرستهاعلى الباحب فدة متعدِّ قوةص أما إكا كانت 
كن خمتلفةص ا من مراحل خمتلفةص وأم األفضلماكج نَّ اليار من أجل اخت ةأوليَّ 
 .متعددين اخٍ سَّ ن  و 

                                                 

مقيق املهطوطات ـ املنشور على : العنصر منقولة باختصار عن  ب عبد اهلل احلمراين/ ٰهذه الفقرةـ   (45)
ٰهذا الفصلص وكل التضمينات موثقة يف معرم اعتمادنا يف ص وعليه كان (Internet)صفحات الشابكة 
 . ثه وعلى مسؤوليته

ص أن هنا  أكثر من خزائن الكتب العربية في الخافقين: يف كتابهالفيكونت فيليب دي طرازي ككر ـ   (43)
ئر مكتبةص ويف اجلزا( 13)ككر منها يف مصر  صيف  العا  تضم املهطوطات العربية ومخسمائة مكتبةألف 

ص (10)ص واملغرب األقصى (15)ص وسوريا والعرا  واحلجاز واليمن (6)ص ولبنان (3)ص ويف فلسطَّ (5)
ص وبريطانيا (140)ص واخاماد السوفيايت (125)ص وأملانيا والنمسا (425)ص والوخايات املتحدة (1)وتونس 

ص (1)ص واليابان (16)كا ص وبلجي(15)ص وهولندا (41)ص وسويسرا (22)ص وإيطاليا (31)ص وفرنسا (13)
 .مليون ولد434ص ويف هذه املكتبات مجيع ا حنو (4)ص وإيران (6)ص واهلند (4)ص واليونان (3)والدَّنار  
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 منازل النسخ: ثالثاً 
سلص فمنهم من طعل ة يف معرفة منازل الن  ألهل التحقيق اعتبارات عدَّ 

قام عبد اهلل احلمراين بدوها يف  .ومنهم من يزيد إىل ٌانية صتلك اخاعتبارات ثالثة
من خالل  سهةالن   م  دَ قِ مدي وهي . ليه يف تقدميهاثالث عناصر نعتمد ع

 سهةكمال النَّ مديد درجة  ص و ومستواه وكفاءته علم الناسلص و الشروإ الالزمة
تقدميها على مثياللا  ةسهة الكاملة تعطي نفسها أحقيَّ الن  . ومدى النَّقَّ فيها

مام ارقق ولكن هنا  حاخات يتعذر معها وجود نسهة كاملةص هنا أ. واقَّالنَّ 
أمَّا . إكا كانت موجودة (41)العمل على استكمال ۤكِلَك من تضمينات اآلخرين

إكا   يكن ۤكِلَك فال حلَّ سوى اإلشارة إىل النَّقَّ املتعذر ملؤه يف مو عهص مثل 
 .(42)لكاسيوس لونجينوسخمطوإ كتاب اجلالل 

 ترتيب النسخ: رابعاً 
املعتمدة النسل ٰهذه رتب أن يق بعد مجع النسل والنرر طب على ارقِّ 

 .إىل أصول أساسيَّة وأصوٍل ثانويَّةرجة علو الدَّ جهة من 
املنقولة وثانيها . املؤلف نسهة خبوِّ فأوهلا وأعالها  األصول األساسيةأما 

َّلو من احلدود ورابعها خمطوطات . املقابلة بنسهتهوثالثها  .عن نسهة املؤلف
 .حال انعدام السابقةص وثانوية يف حال وجودهاص تعد ٰهذه أساسيَّة يف السابقة

األصول  ص وثانيهاروي املتضمنة للمتونالش  فأوهلا  األصول الثانويةأما 
 .وٰهذه لالستعانة  ا خا لتحقيقها. أخرى أصولٍ حَّ القدمية املنقولة يف 

                                                 

الثقافة بدمشق عام  ال  صدرت عن وزارة رسائل أبي حيان التوحيديٰهذا ما قمنا به مثال  لدى مجعنا ـ   (41)
 .م4000

 .عدد من اللغات من ترمجتنا له عن اللغة اإلنچليزية هكذا نشر ٰهذا الكتاب يفـ   (42)
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الــــــــــ  اســــــــــتهدمها مؤلفــــــــــون  االقتباس          ات إىل جانــــــــــب ۤكلِــــــــــَك هنــــــــــا 
 النس      خ المطبوع      ةوهنــــــا  . ملقارنــــــة والتصــــــحيحنخــــــرونص يســــــتفاد منهــــــا يف ا

ــــــا ميكــــــن اخاســــــتفادة منهــــــا يف مقيــــــق  فمــــــا فقــــــدت أصــــــوله فــــــال قيمــــــة لــــــهص وإَّنَّ
 .غذها إكا وثقنا يف الناشر

 وصف النسخ المعتمدة: خامساً 
برمٍز  هامن نسهةٍ  كلِّ مث َّ يرمز ل. املعتمدةالنسل هنا يقوم ارقق بوصف 

هنا  سبعة عناصر . ىل املؤلف أو املكان أو ارقِّقيعود إ( حرف أو اثنَّ) خاا  
رقم ص و ةمكان النسه :تص وٰهذه العناصر هيأساسيَّة يف وصف نسل املهطوطا

وصف ص و ومتوسو عدد الكلمات سطرهاأفحات ومقاسها و عدد الصَّ ص و احلفا
صفحة ص و غذ كلك من وصف اخلوو  ؛ ألوانا ص ومدادا  ونوع خوٍ ةخو النسه

 .ةسهحال الن  ص و لسم الناسل وتاريل الن  اسص و نالعنوا
  تحقيق عنوان الكتاب: سادساً 

يف و  .ا خالية من العنوان أو عليها عنوان  غذ صحيحٍ هنا  خمطوطات إمَّ 
 .بالط ر  الالزمة واملناسبة ق من عنوان املهطوإحق  ق التَّ على ارقِّ كليهما احلالَّ  

 تحقيق اسم المؤلف: سابعاً 
إكا  .ولكنَّه  خاٍل من اسم املؤلفعليه العنوان  إلينا خمطوإ   قد يصلأيضا  

وهنا  ص كتب الفهارسمققنا من العنوان يغدو األمر سهال  نوعا  ما بالرجوع   
هي احتمال ككر مؤلف نخر على الكتاب املهطوإ بقصد مشكلة أخرى 

اسم التزييف أو جهال  أو َّمينا ص وٰهذا أيضا  مدعاة للتحقيق والتحقق من 
 .املؤلف
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 تحقيق المتن: ثامناً 

بعد اخلطوات السابقة كال  ووتمعة ميكن للباحب أن يبدأ بتحقيق 
ٌَََّة من سيقول أليس من املمكن مقيق املهطوإ مث َّ العودة إىل تلك . املهطوإ

 اخلطوات كوهنا شكليَّة وخارجيَّة؟
ن ي مــــــأخا ميكــــــن للمــــــرء أن يصــــــلِّ : ٰهــــــذا الســــــؤال يشــــــبه ســــــؤال أحــــــدهم

ميكـــــــن للمحقـــــــق أن ! غـــــــذ و ـــــــوء؟ بلـــــــى ميكنـــــــه أن يصـــــــليص ومـــــــن ســـــــيمنعه؟
ولكـــــن مـــــاكا ســـــتكون . يباشـــــر مقيـــــق املـــــنت مـــــن دون مقيـــــق الشـــــروإ الســـــابقة

 النتيجة؟
إنَّ مقيـــــــق مـــــــنت الكاتـــــــب غـــــــذ منفصـــــــل علـــــــى اإلطـــــــال  عـــــــن املؤلـــــــف 

وغـــــذ منفصـــــل عـــــن بـــــاإلطال  . بالدرجـــــة األوىل. خاصَّـــــةص وعـــــن العنـــــوان بعـــــده
ـــــــهص وغـــــــذ منفصـــــــل عـــــــن اعتمـــــــاد نســـــــهة مـــــــن عـــــــن جـــــــود ة املهطـــــــوإ ورداءت

ــــــــربز مهــــــــارة ارقــــــــقويف . املهطــــــــوإ دون ســــــــواها ــــــــق املــــــــنت ت ــــــــقص . مقي التحقي
ــــنَّ   ختامــــا   ــــيس نقــــل ال ــــدءص ل ــــا كمــــا الب ــــد إىل املطبعــــة فقــــوص وإَّنَّ َّ مــــن خــــو الي

حيتـــــاج ارقـــــق إىل املهـــــارة الشهصـــــيَّة واإلبداعيَّـــــة إىل جانـــــب ثقافتـــــه الـــــ  كلَّمـــــا 
اغتنـــــت أفـــــاد منهـــــا يف التَّحقيـــــق أكثـــــرص وأخـــــرج مقيقـــــا  للمهطـــــوإ أكثـــــر غـــــ  

ومــــــن أبــــــرز مــــــا علــــــى ارقِّــــــق فعلــــــه يف مقيــــــق املــــــنتص إىل . وصــــــوابا  وتو ــــــيحا  
ـــــــََّْ نســـــــل  ـــــــحيح مـــــــن خـــــــالل القـــــــراءة واملقارنـــــــة بـَ جانـــــــب إخـــــــراج الـــــــنََّّ الصَّ
 املهطــــــــوإ واملقبوســــــــات إكا لــــــــزم األمــــــــرص هــــــــو تبويــــــــب الــــــــنَّ إن كــــــــان غــــــــذ
مبـــــــوبص وتبنيــــــــد فقراتـــــــهص والتعريــــــــف باجملاهيـــــــلص وتو ــــــــيح الغـــــــوامضص وشــــــــري 

 .اخاصطالحات
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 العرض
العــــــرض عامـــــــة هــــــو تقـــــــدمي قـــــــراءة مــــــوجزة أو تلهيصـــــــيَّة لــــــنَّ  مـــــــا قـــــــد 
يكـــــون كتابـــــا  صـــــغذا  أو كبـــــذا ص وقـــــد يكـــــون  ثـــــا ص وقـــــد يكـــــون مقـــــاخا  أو غـــــذ 

ـــــل املهطوطـــــ ـــــذا اإلطـــــار مـــــن قبي ـــــدور يف ٰه ِـــــَك ِنَّـــــا ي اتص والرَّســـــائل اجلامعيَّـــــة ۤكل
 .على سبيل املثال

قلنا قراءة تلهيصية أو موجزةص نعمص ٰهذا صحيح  ولكن تيسذا  وتسهيال ص 
التلهيَّ من جهة الغاية والطريقةص ففي حَّ أن التلهيَّ العرض ملتلف عن ف

تكثيف ملضمون الكتاب من معلومات وأفكار حسب املؤلفص فةنَّ العرض 
أي يف حَّ يكون مرور . خالل شهصيَّة العارض وأفكاره تكثيف للمضمون من

مريد التَّلهيَّ خارجيًّا على الكتابص فةنَّ العارض يقفز إىل ما وراء السطور وما 
ا للمقارنة مع غذه من كتب وٰهذا ليس عمال  هامشيًّا أو عابرا   . بـَََّْ املعاينص ور َّبَّ

ا هو عمل يقول به أدبا ء ومفكرون وصحافيون كما يتهيل بعضهمص وإَّنَّ
 .ارتفون

لــــيس هنـــــا  قاعـــــدة أو قواعــــد اـــــددة طـــــب التزامهــــا يف عـــــرض الكتـــــاب 
أو الـــــنَّص ولكـــــن هنـــــا  نقـــــاإ أو اـــــاور عامـــــة شـــــكليَّة أو هيكليَّـــــة خا تتـــــدَّخل 
ـــــــنََّّ أو ميلـــــــؤه خبصوصـــــــيته  ـــــــذي يقـــــــع علـــــــى عـــــــاتق عـــــــارض ال يف املضـــــــمون ال

 .وطريقته
ســــــتويات الوجــــــوب أن يقــــــوم اخلطــــــوة األوىل الــــــ  طــــــب َّبســــــتوى مــــــن م

ــــــكليَّة أو اخلارجيَّــــــة  ــــــنََّّ الشَّ ــــــاب أو ال ــــــف  ويَّــــــة الكت  ــــــا العــــــارض هــــــي التَّعري
ــــــة ــــــاألمور التَّالي ــــــة ب ــــــه املتمثِّل ــــــ   مــــــن خــــــالل تقــــــدمي املعلومــــــات األساســــــيَّة عن ال
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ـــــه وثانيهمـــــا مـــــرتبو  خبصوصـــــيَّة  ميكـــــن تقســـــيمها إىل قســـــمَّ أوهلمـــــا خا غـــــ  عن
اســـــم ص و الكتـــــاباســـــم : األول فيتضـــــمن العناصـــــر التاليـــــة أمَّـــــا القســـــم. العـــــارض
 .ص ومكان الناشرص ورقم الطبعة وتاريل النَّشردار النشرص و املؤلف

وٰهذه ما تسمَّى عناصر التَّوثيق األساسيَّة الَّ  متاج إىل استكماٍل يف 
مجة أو التَّحقيق أو عدد األجزاء أو عد حال وجود خصوصيٍَّة إ افيةٍ  د مثل الرتَّ

الصَّفحات أو غذ ۤكِلَك من حاخات؛ منها إكا   يكن النَّ كتابا ؛ أي كان  ثا  
أما القسم الثَّاين املرتبو خبصوصية العارض من جهة طريقة . يف ولة أو غذها
 :فهي العرض وأسلو ا

يبدأ عر ه أو ينهيه بتعريف مكثف لصاحب النَّ أن للعارض ميكن  -
ى خا طوز أن يتعدَّ ... ن خا يأخذ حيزا  واسعا  أبدا  أي الكاتب أو املؤلفص على أ

 .األسطر القليلة جدا  
  .وعناوينه... الكتاب أو عدد العناوين األساسية للبحبعدد فصول  -
النََّّ  من خالل النََّّ ومن املو وع الذي يتناوله تقدمي تعريٍف ب -

 . منهص وخا بأس أحيانا  من اخاجتهاد يف سيا  األصل ومضمونه
. عرض النََّّ عر ا  موجزا  أو تلهيصيًّا على  وء ما أشرنا قبل قليل -

 .وٰهذا هو املنت األساسي للعرض
عــــرض الــــنَّ هنــــا كمــــا أشــــرنا هــــو املــــنت أو البنيــــة األساســــيَّة الــــ  يعمــــل 

وهنـــــــا خا توجـــــــد قاعـــــــدة  واحـــــــدة  وخا قواعـــــــد اـــــــدَّدة صـــــــارمة  . عليهـــــــا العـــــــارض
ــــــــا هنــــــــا  خصــــــــائَّ شهصــــــــيَّة وثقافيَّــــــــة طــــــــب أن يتَّبعهــــــــا كــــــــل  عــــــــارٍضص وإ َّنَّ

واهتماميَّـــــة تـــــؤثر األثـــــر األكـــــرب يف طريقـــــة العـــــرض ونوعهـــــا ومضـــــموهنا وأســـــلو ا 
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ا مـــــن العوامـــــل... ومـــــدى قوَّلـــــا و ـــــعفها ـــــذ  جـــــدًّ ِـــــَك كث وفيمـــــا يلـــــي . وغـــــذ ۤكل
الـــــ  نقـــــرر ســـــلفا  أنَـَّهـــــا لـــــن  عـــــرض الكتـــــب نتحـــــدَّث عـــــن بعـــــض أبـــــرز أنـــــواع

 :رورةتكون الوحيدة بالضَّ 
 تلخيصيالعرض ال: أوالً 

يقــــــــــــوم العــــــــــــارض هنــــــــــــا بقــــــــــــراءة الــــــــــــنََِّّّ أو الكتــــــــــــاب ويعــــــــــــود إليــــــــــــه 
ــــــــــة  تبعــــــــــا   ــــــــــه متتابعــــــــــة  أو ومل ــــــــــا مــــــــــن خــــــــــالل فصــــــــــوله وفقرات بــــــــــالتَّلهيَّ إمَّ
لقــــــــــــدرات العــــــــــــارض وخصــــــــــــائَّ شهصــــــــــــيَّته يف طريقــــــــــــة العــــــــــــرضص ولكــــــــــــن 

تغيـــــــــذا  أو طـــــــــب اخانتبـــــــــاه هنـــــــــا أَنَّـــــــــه  خا طـــــــــوز للباحـــــــــب التَّـــــــــدخل مريفـــــــــا  أو 
ــــــــــــــنََّّ  تــــــــــــــدويرا  يف املضــــــــــــــمون ألنَّ جــــــــــــــلَّ مــــــــــــــا يفعلــــــــــــــه هــــــــــــــو اختصــــــــــــــار ال

ولـــــــــــذلك يســـــــــــمَّى ٰهـــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن . وتلهيصـــــــــــه مـــــــــــن دون إخـــــــــــالل بـــــــــــه
 .العرض بالعرض املو وعي

 تعريفيالعرض ال: ثانياً 
ينطـــــــــــوي ٰهـــــــــــذا العـــــــــــرض أيضـــــــــــا  مـــــــــــت العـــــــــــرض املو ـــــــــــوعي الـــــــــــذي 

ــــــــنَّ  ــــــــى العــــــــارض أن يرــــــــلَّ حياديًّــــــــا مــــــــع ال ــــــــه عل ــــــــذي يعر ــــــــهطــــــــب في . َّ ال
ــــــــ  ميــــــــر   ــــــــا العــــــــرض التَّلهيصــــــــيص والفــــــــر  بينهمــــــــا  وميــــــــر  باملراحــــــــل كالــــــــا ال
أنَّ العـــــــــرض التَّلهيصـــــــــي ينطلـــــــــق مـــــــــن الـــــــــنََّّ وينتهـــــــــي فيـــــــــهص أمَّـــــــــا العـــــــــرض 
التَّعريفـــــــــــي فينطلـــــــــــق مـــــــــــن العـــــــــــارض وينتهـــــــــــي يف الـــــــــــنََّّص فثقافـــــــــــة العـــــــــــارض 
 وهويتــــــــــــه هــــــــــــي الــــــــــــ  تــــــــــــتحكم بــــــــــــالعرضص وجنــــــــــــدها وا ــــــــــــحة  فيــــــــــــهص مــــــــــــع

 .اخانتباه إىل أنَّ احلياديَّة طب أن ترلَّ سيدة املوقف
 ينقدالتحليل العرض ال: ثالثاً 
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يف طريقـــــــة العـــــــرض ٰهـــــــذه حنـــــــن أمـــــــام بنيـــــــٍة خمتلفـــــــٍة اختالفـــــــا  كبـــــــذا  عـــــــن 
ــــابقَّ فهنــــا يقــــوم العــــارض بعمــــٍل قريــــب مــــن عمــــل . الطــــريفتَّ أو النَّــــوعَّ السَّ

. وإبــــداء رأيــــه وموقفــــه ومناقشــــته لــــه الباحــــب إك يقــــوم بتحليــــل الــــنََِّّّ ومناقشــــته
ــــى أســــاس  ــــه مــــت إطــــار نارســــة نقديَّــــة علميَّــــة خا عل ــــَك كل طــــب أن يكــــون ۤكِل

 .أي عوامل شهصية
 يعالنالدعائي واإلعرض ال: رابعاً 

ـــــــــــا خا يفضـــــــــــل إدراج ٰهـــــــــــذا النـــــــــــوع بـَـــــــــــََّْ أنـــــــــــواع عـــــــــــرض الكتـــــــــــب  ر َّبَّ
إخا إىل  ألَنَـّـــــــــــه  خا يقــــــــــــوم علــــــــــــى أيِّ جهــــــــــــٍد علــــــــــــى اإلطــــــــــــال ص وخا يهــــــــــــدف

ـــــــــــــابكة بأَنَّـــــــــــــه   إخبــــــــــــار القـــــــــــــارئ؛ قـــــــــــــارئ اجلريـــــــــــــدة أو اجمللـــــــــــــة أو موقـــــــــــــع الشَّ
ـــــــــاب  باخاســـــــــم والعنـــــــــوان ـــــــــة العـــــــــارض هنـــــــــا . صـــــــــدر  ـــــــــب  أو كت أي إنَّ مهمَّ

تقتصــــــــر علــــــــى عــــــــرض عناصــــــــر التَّوثيــــــــق الــــــــ  ككرناهــــــــا بدايــــــــة وهــــــــي اســــــــم 
ـــــــــا يضـــــــــاف عـــــــــدٍد  املؤلــــــــف والكتـــــــــاب والناشـــــــــر ومكانـــــــــه وتـــــــــاريل النَّشـــــــــر ور َّبَّ

ـــــــــــا أيضـــــــــــا  بعـــــــــــض املعلومـــــــــــات األساســـــــــــيَّة األخـــــــــــرى مـــــــــــن ا ـــــــــــفحاتص ور َّبَّ لصَّ
 .قبيل عدد األجزاء مثال  

 الخاتمة
ا  فنون الكتابة وأنواعه ليست ٰهذه ال  سبق احلديب فيها وحسبص وإَّنَّ
ميكن القول إنَـَّها هي األساسيَّةص هنا  أنواع أخرى أيضا  مثل التَّأريلص 

ا غذ ۤكِلكَ واخاختصارص والتلهيَّص والشري  .ص والتعليقاتص واحلواشي ور َّبَّ
ولكن نا طب أن نتذكره جيدا  هنا أننا تكلمنا هنا عن فنون الكتابة غذ 
اإلبداعيَّة مثل الشعر والقصَّة واملسري وغذها نا يندرج مت إطار فنون األدبص 



 ـ 81 ـ
 

ة البحثيَّةص فٰهذه الفنون هلا طبيعتها وخصوصيتها ال  تنطبق على نوعا  على الكتاب
ص بينما ما ينطبق على فنون الكتابة البحثية خا ينطبق على فنون الكتابة اإلبداعيَّة

 .وٰهذا مو وع كتابنا الطريق إىل اإلبداع؛ حنو نررية جديدة يف اإلبداع
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 عناصر الفصل

 

 مقدمة

 والموهبة اختيار البحث
 شروط اختيار البحث

 البحث إعداد
 خاتمة

 
 

 

*            *             * 
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 ا فََََََ  شينمََََََا ًََََََ ت  جََََََد كنََََََ ا ،
 .ولكن عليَ  شن   فَ  بإيمَان الفَ  

 

 جربان خليل جربان              

 مقدمة

ينقسم ٰهذا الفصل إىل ثالثة عناصر أساسيَّة هي عالقة اختيار البحب 
 .شروإ إعداد البحبباملوهبةص وبعدها شروإ اختيار البحبص وبعد ال

إكا كان من السهل عد  عالقة اختيار البحب باملوهبة مو وعا  أو فكرة  
مستقلَّة  فِةنَّه  من الصعوبة َّبكانص يف حقيقة األمرص الفصل بـَََّْ شروإ اختيار 

إنَّ شروإ اختيار البحب شروإ  تبدو منطقية أو منهجيَّة . البحب وإعداده
جزء أساسيأل من إعداد البحبص فةنَّ اخاهتمام يضمن ولكنـََّها يف حقيقة األمر 

تصورا  عن املو وع املبحوثص واجلدة تعَّ الوقوف على قيمة البحب ومكانته 
ٰهذا يعَّ أن مقق . من األ اث املشا ة املطروقةص وكۤذِلَك شأن األ يَّة والفائدة

 .ٰهذه الشروإ ميثل نصف إعداد البحب
لبحب خا ينفصل عن شروإ اختياره فالنرر يف يف املقابل فةنَّ إعداد ا

والتَّقميش جزء  من . املراجع سابق  وخاحق  على اختيار املو وع والبدء باإلعداد
 .القراءة أو الر جوع إىل املراجع

إكن ما بـَََّْ الش روإ واإلعداد سلسلة متكاملة يصعب الفصل بـَََّْ مكوهنا 
ةص وهي يف الوقت كاته خا تنفصل عن عالقة إخا من الناحية النرريَّة أو الذِّهنيَّ 
كتابة البحب ليست عمليَّة نليَّة مثل أيِّ عمليٍَّة . اختيار البحب وإعداده باملوهبة

إنَّ العمل احلريفَّ أو املهََّّ أو أيَّ عمٍل يندرج مت ٰهذا . أخرى غذ إبداعيَّةٍ 
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ص ولكن م ع ۤكِلَك ميكن للمحرتف أن اإلطار حيتاج ليكون متقنا  إىل نـََفٍس إبداعيِّ
ميارس عمله مهما كان مزاجهص أما املبدع أو العمل اإلبداعيص والبحثي منهص فال 

ا/ ميكن أن يستطيع املبدع  .الباحب أن ميارسه ما   يكن متأهبا  نفسيًّا ومستعدًّ

 والموهبة اختيار البحث
يسيٍَّة أَو اوريًٍّة البحب كأيِّ عمٍل إبداعي  يقوم  على فكرٍة أساسيٍَّة أَو رئ

تتشعَّب وتتوسَّع وتغتَّ بأفكاٍر جزئيٍَّة َحّتَّ يتمَّ التَّعبذ عن هذه الفكرة َّبا 
 .يتناسب مع يريده الباحب أَو املبدع

واخلطأ . إكن اختيار البحب هو اختيار الفكرة ال  يقوم عليها البحب
 ثهم عن  ب؛  الذي يقع فيه الكثذون الذين يعانون من اختيار البحب هو

إهنم حياولون َّيل  ب ملتارونهص أَو يقيسون على  ٍب يعرفونهص كالقاا الذي 
يريد أن يكتب القصَّة فيبحب عن قصَّة يف كهنه أَو الواقع ليكتبها كما هي أو 
بطريقته فةكا   طد هذه القصَّة   يكتب قصِّةص ولذلك غالبا  أَو دائما  تأيت 

باهتة ص مصطنعة ص سطحيَّة ص ... لم أَو قصائدهم أَو أ اثهمقصَّ هؤخاء أَو روايا
 .بعَضها أَو كلَّها معا  ... فارغة  

اختيار الفكرة ليس معضلة وخا معجزة فكل  رأٍس بشري  تدور فيه يف اليوم 
ا م ات األفكار األفكار منثورة أَو »: الجاحظولذلك قال . عشرات بل ر َّبَّ
ا مبذولة لكلِّ النَّاس على حد  سواء«مفروشة على قارعة الطرقات . ص أي إهنَّ

أنَّه  خا طد ما  لليون تولستويولذلك أيضا  عندما شكا أحد كتاب القصة 
... أترى بيولا؟ يف كلِّ بيٍت قصَّة... أترى موسكو؟»: تولستويقال ص يكتبه

تؤكِّد يف  وٌَََّة الكثذ من األخبار املشا ة يف املبدأ ال . «مهمتك أن تكتشفها
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ارصلة الفكرة ال  ندافع عنهاص وأظنها من املسلمات عند املبدعَّص وهي أنَّ 
 .األفكار كثذة ص وتبقى كثذة  مهما هنل املبدعون من معينها

الذي جتدر اإلشارة إليه هنا هو أنَّ الفكرة ورَّدة  قابلة  للتقولب يف أيِّ َّنٍو 
فالفكرة كالا ميكن أن يعرب . تناوهلا مو وعا  له إبداعي  تبعا  للمبدع الذي يفكر يف

عنها أَو تتناول بقصيدة أَو لوحة أَو رواية أَو  ب أَو غذ كلكص أَو كلِّ كلك كل  
وكل  فكرة ميكن أن تكون قابلة  هلذه املطواعيَّة اللهم إخا القليل من . على حدةٍ 

املشكلة ليست يف ِقلَِّة األفكار أَو  إكن. النادر من األفكار ال  تتطلب قالبا  معيَّنا  
ا هي يف اختيار الفكرة  .عدم وجودهاص وإَّنَّ

مبدئيًّا أاكِّد  أنَّ الباحثَّ أَو املبدعَّ احلقيقيَّ اررتفَّ خا يعانون أبدا  أو  
كثذا  يف اختيار األفكار فهم دائما  لديهم الكثذ من األفكار ال  تنترر دورها من 

كلك أنَّ عنصرا  أساسيًّا من عناصر املوهبة أَو . ذي مل َصَََّّ هلاالوقت واجلهد ال
امللكة اإلبداعيَّة هو القدرة على اقتناا األفكار أَو َحّتَّ القدرة على مويل أيِّ 
فكرٍة عاديٍَّة إىل فكرٍة قابلٍة للتَّقولب يف صياغٍة فنيٍَّة أَو إبداعيٍَّة؛ شعرا ص قصَّة ص رواية ص 

 ...لوحة ص  ثا  
إكن اختيار الفكرة جزء من املوهبة أَو امللكة اإلبداعيَّة ال  ينبغي أن يتمتَّع 
 ا الباحب أَو املبدع عامَّة ص َوبـََقْدِر قوَِّة املوهبة تكون الرباعة يف اختيار األفكار 

والعا  األساسي الذي يساعد هذه املوهبة ويغذيها هو . َوَوفْـَرِلا أمام الباحب
كلك أنَّه  كلما ازدادت . عريف والثَّقايف الذي ميتلكه الباحب أَو املبدعاملهزون امل

معرفة املرء واتَّسع وعاء ثقافته تنوعت الفرا أمامه وكثرتص وانفتحت نفا  
اخاختيار له واتسعتص ألنَّ الباحب أَو املبدع إكا ما مقَّق له كلك كان على بـَيِّنٍة 

ا التَّناول ومدى التَّقصذ فيها ومدى السَّبقص نا متَّ تناوله ويتم وكيفيَّات هذ
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ولذلك جندنا نلح  كثذا  على أ يَّة . وكذلك يكون على بيِّنٍة نا   يتم تناول بعد
وعلى العكس فةنَّ  حالة الثَّقافة واملعرفة وإنَّ كانت من . الثَّقافة للباحب واملبدع

ا يف حقيقة األمر  النَّاحية النرريَّة جتعل اخليارات مفتوحة  أكثر أمام الباحب فةهنَّ
ا تضيِّق دائرة احلركة واخاختيارص وجتعل اخليارات  تلعب الدور املعاكس متاما  ألهنَّ

كرارص وبسبب  حالة املعرفة والثَّقافة ال  يتم الوقوع عليها خيارات معرَّ ة للتَّ 
وكثذا  ما . يكون احتمال رداءة العمل البحثي أكرب بكثذ من احتمال تفوِّقه

يفاخرون بأَنَـّه م كتبوا ما   يسبقهم إليه أحد  ولن ( مبدعَّ)أو ( باحثَّ)نصادف 
يأيت َّبثله أحد ص وما خا يقدَّم عليهص ونفاجئ عندما نعلم ما كتبوا أَنَـّه م س بقوا كثذا  

ا وغالبا  ما يكون إجنازهم أقلَّ قيمة  من كلِّ ما كتب ما والسَّبب هو جهلهم !! ور َّبَّ
 .كا  دار ويدور حوهلم وظن هم أنَـّه م هم أوَّل من طر  هذا املو وع أَو

إنَّ ما حيدث  غالبا  هو أنَّ يكون لدى الباحب يف كلِّ حلرٍة أكثر من فكرة 
 ب أَو أكثر من مو وع ميكن يتناوله يف  بص وميكن يف أيِّ حلرة أن ينفتح 

ا أنَّ الباحب يكون  اجة إىل ولكن ما حيدث واقعيًّ . كهنه على فكرة جديدةٍ 
اختيار فكرة بعينها يف ظرف بعينه ولسبب أَو أسباب اددة يف إطار هذا الررف 
واحلاجةص وهذا ما حيدث غالبا  للباحثَّ امللتزمَّ بواجبات معينة قد تكون مهنيَّة أَو 

ة يف ظرفيَّة أَو غذ كلك مثل الطالب الذين هم على أبواب اختيار أ اثهم اجلامعيَّ 
 .املراحل العليا خاصَّة  

أيًّا كان األمر فةنَّ الباحب بعد اختيار الفكرة أَو املو وع خا ب دَّ أن مير هذا 
اخاختيار َّبرحلة أساسيَّة تسمى اخاختمار؛ اختمار الفكرة يف الذهنص مثل أيِّ 
ص إك تدور هذه الفكرة يف الذهن وكأهنا ليئ امللكات والقدرات  عمٍل إبداعي 
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املهزون املعريف والثقايف للتفرغ هلا ورفدها بكلِّ ما متاجه ويساعد يف ظهورها و 
 .بأفضل صورة نكنة  من إمكانات الباحب أَو املبدع

اخاختمار قد خا يستغر  أكثر من بضع ثواٍن مثلما حيدث يف الشعر ٰهذا 
ا جنده مثله يف بعض الفنون أَو أيَّاما  وقد يستغر  اخاختمار ساعات . خاصَّة ور َّبَّ

ا يستغر  عشرات السِّنَّ وخا يوجد أي  مشكلة يف طول فرتة اخاختمار أَو . ور َّبَّ
قصرها فالفكرة خا ميكن أن جتد طريقها إىل الرهور ما تأخذ حقَّها من فرتة 
اخاختمار وجتد الررف املناسب أَو الثوب املناسب هلا يف كهن الباحب أَو 

ا خا يكون للم. املبدع قدرة اإلبداعيَّة الدور الكبذ يف طول فرتة اخاختمار أَو ور َّبَّ
قصرها ألنَّ الذي حيدد هذه الفرتة هو اكتمال اخاختمار الذي هو َّبع  من 
املعاين اتضاي الفكرة كاملة يف الذهن وامتال  األدوات والوسائل الكافية 

 .خلروجها على النَّحو الذي التمع يف كهن الباحب أَو املبدع
 ختيار البحث شروط ا

كلها نليَّة إبداعيَّة غذ قابلة للتعليم أَو النقل إىل املتعلِّم ٰهذه  اآلليَّة السَّابقة 
ا جتربة كوقيَّة كهنيَّة غذ قابلة للنقل ما   يكن املتعلِّم أصال  مهيًّأ  وموهوبا ص  ألهنَّ

ون كثذ تعٍب وإكا كان املتعلِّم كذلك كان بةمكانه لوحده إدرا  هذه اآلليَّة من د
ولكن كلك خا مينع من احلديب يف بعض الشروإ ال  طب مراعالا يف . أَو تعل مٍ 

هذه الشروإ ال  تتحقَّق غالبا  على حنٍو . عمليَّة اختيار البحب أَو فكرة البحب
ا من دون أن ينتبه إليها أَو يدر  أنَّه  يراعيهاص ور َّبَّ  ا  تلقائي  أَو نيل  عند الباحب ر َّبَّ

روإ بعَّ النَّرر واحلسبان الش  ٰهذه كذلك خا ينتبه بعضهم إىل  رورة أخذ 
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وخاصَّة من هؤخاء الباحب املبتدئ أَو املتدرب الذي حيتاج إىل إدرا  هذه 
 :وهذه الش روإ هي. الش روإ كي يصبح األمر أكثر ي سرا  عليه

 الهدوء: أولا 
واملتدرِّب خاصَّة أن يتحاشاه هو أكثر ما ينبغي على الباحب عامَّة واملبتدئ 

التسرع يف اختيار البحب من دون مراعاة الشروإ األخرى التاليةص ألنَّ التسرع قد 
يورِّإ الباحب باختيار غذ موفٍِّق يفرض عليه معاناة كبذة ونتائج غذ متوقَّعة قد 

اكج توصله إىل طر  مسدودة مول دون متابعته البحبص وقد وكثذ منَّا صادف َّن
من أمثال هؤخاء الذين يسابقون الوقت من غذ وعٍي فوقعوا على خيارات دمَّرت 
مستقبلهم أَو على األقل أدخلتهم يف متيهات وصعوبات كانوا بغ  عنها لو أنَـّه م 

 .ترو وا قليال  
وِّي يف اختيار البحب خطوة أساسيَّة لتوفيق الباحب يف اخاختيار  اهلدوء والرتَّ

ال  ميكن أن يبذهلاص وإكا كان يرن  بعض  أنَّ اهلدوء يعَّ البوء فهو  وتقليل اجلهود
ا يعَّ عدم التَّسرعص فمن املمكن أن  خمطئ  ألنَّ اهلدوء خا يعَّ عدم الس رعة وإَّنَّ
يعمل املرء بسرعة من دون تسرعص فالسرعة مهارة من مهارات العمل ولكنَّ التسرع 

 .خطأ يف أيِّ عمل
 مالهتما: ثانياا 

ومن أكثر ما ينبغي على الباحب عامَّة واملبتدئ واملتدرِّب خاصَّة أن يراعيه 
يف اختيار البحب هو أن يكون اختياره مرتبطا  باهتماماته وميوله خا َّبحض الرَّغبة 

 .فقو أَو التَّحدِّي
ا املغريات من دوافع وحوافز يف  حنن خا ننكر ما للرغبة والتَّحدِّي أَو ر َّبَّ

ا لن تكون قادرة على خلق عمليَّة ا لبحب ولكن مهما كانت هذه املغريات فةهنَّ
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اخانسجام بـَََّْ الباحب والبحب الذي اختاره إكا   يكن منسجما  مع اهتماماته 
وميولهص قد يكتب البحب وقد ينتهي منه بسرعة قياسيَّةص وقد يكون جيِّدا  

مفتقرا  إىل النَّفحة ال  تكسبه  باملقارنة مع أ اث غذهص ولكنَّه  بكلِّ تأكيد سيرل  
وخا شكَّ أيضا  فةنَّ العمل يف  ٍب متناقض مع . الرَّونق واحليويَّة والنجاي

اخاهتمام وامليل أَو غذ منسجٍم معه سيأخذ وقتا  أطول ويتطلب جهودا  أكثرص 
وينطوي على متاعب   تكن باحلسبان أبرزها كثرة امللل والسأم والشعور بالنفور 

خالف احلال ال  يكون عليها الباحب إكا كان . عدم القدرة على العملو 
يشتغل ببحب منسجٍم مع ميوله واهتماماته فةنَّه  يعمل باندفاٍع و اٍس ومتعٍة 

 .َّتصر عليه املسافات واألوقات واجلهود
 الجدة: ثالثاا 

نا جتب مراعاته عند اختيار البحب هو أن يكون البحب جديدا  يف 
ومضمونه ألنَّه  خا طوز تكرار ما قيل سابقا ص وخا فائدة من تكرارهص وإكا  فكرته 

 أما عدم جواز. كان التكرار مفيدا  فيمكن أن نعيد طباعة البحب القدمي كاته
التكرار فهو مسألة قانونيَّة وأخالقيَّة يف الوقت كاتهص فالتكرار يعَّ السرقة َّبع  

أما إكا   يكن الباحب اجلديد قد . يف املعطياتمن املعاين َحّتَّ ولو بدَّل وغذ 
اطَّلع على البحب القدمي وأعاده من جديد من دون أن يضيف شي ا  جديدا  فةنَّه  

هنا تربز أ يَّة . سيكون على األقلِّ قد هدر وقته وجهده بال فائدة وخا إجناز
 .الثقافة ودورها يف اختيار البحب

أن اجلدة خا تعَّ اجلدة املطلقة بالضرورة ولكن ما جتدر اإلشارة إليه هنا 
فقد يكون كلك صعبا ص بل إننا جند من ينكر إمكانيَّة اإلتيان باجلديد فما من 
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فكرة إخا طرقت عشرات أَو م ات أَو نخاف املرَّاتص وعدم معرفتنا َّبدى ما 
ا ليست مطروقة وخا معاجلة فم ا عوجلت هذه الفكرة أَو تلك خا يعَّ بالضرورة أهنَّ

 .من أحٍد يستطيع الزَّعم أنَّه  يعلم كلَّ شيٍء ويعلم كل ما كتب
ة  التَّامَّة  اخلالصة مسألة شبه متعذَّرة ولِكنَّها ليست نتنعة واجِلدَّة . اجلِْدَّ

التامة اخلالصة هي أكثر ما يرجتى من الباحب أَو املبدع بل أكثر ما يطمح إليه 
ا ي ولذلك طب أن . كون الكثذون مستااون من التَّمي زالباحب أَو املبدع ألنَّه  ر َّبَّ

ا مسألة شبه متعذرة . تبقى هذه اجِلدَّة مطمحا  خا طوز التنازل عنه ولكن ألهنَّ
ا عزيزة على النَّيل وصعبة ولذلك ليست هذه اجلدة هي املطلوبة . التَّحقيق فةهنَّ

ا تدخل البحب من دائما  أو حرفيًّاص فللِجدَّة مستويات متعددة تتفق كلها يف  أهنَّ
أبواب جديدة غذ مطروقة وتطري أَو تناقش أَو تعاجل الفكرة أَو املو وع على 

 .حنو جديد يستحسن أن يكون أحسن من كلِّ ما سبقه
أي خا بأس من إعادة  ب مو وعات متَّ  ثها ولو أكثر من مرَّة ولكن 

نقول يفضَّل ألنَّ نقول يشرتإ وخا . يشرتإ أن يضيف البحب اجلديد جديدا  
وعلى الرَّْغِم من . اخاشرتاإ فيه شيء من اإللزام وخا ينطوي التفضيل على كلك

. كلك ليس ٌَََّة ما يلزم إلزاما  قسريًّا بعدم طر  مو وع مطرو  من إ افة جديد
فةكا كان الذي يعيد كلك باحثا  جادًّا مسؤوخا  فمن املفرتض أن تكون له أسبابهص 

 .أخا نتسرع يف احلكمولذلك يستحسن 
 همي األ: رابعاا 

إكا كان اخاهتمام واجِلدَّة شرطان أساسيَّان و روريَّان من شروإ اختبار 
املو وع فةنَـّه ما غذ كافيَّ أبدا  ألنَـّه ما قد يؤدِّيان وحد ا إىل خيارات غذ 
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ٍر فردي  أَو موفَّقة أبدا  على أقلِّ تقدير؛ فقد يكون الباحب أَو املتدرِّب مهتمًّا بأم
واجلديد قد يكون كذلك سهيفا  أَو . شهصي  أَو سطحي  أَو تافٍه أَو غذ كلك
ولذلك حنن  اجة ماسٍَّة إىل شرٍإ . تافها  أَو سطحيًّا أَو استعرا يًّا أَو غذ كلك

ثالٍب  ابٍو خاختيار البحب وهو األ يَّةص فال ب دَّ عند اختيار البحب من مراعاة 
وأن يكون املو وع كا أ يَّة يعَّ أن يكون . و وع كا قيمٍة وأ يَّةٍ أن يكون امل

قضيَّة  أَو مشكلة  هلا شأن يف ميدان الفكر وتساهم يف تقد م الفكر أَو يف حلِّ 
إحدى مشكالته أَو سيؤدِّي إىل فتوٍي جديدة أَو إىل خلق إشكاخاٍت فكريٍَّة 

 .طارأو غذ كلك نا يندرج يف هذا اإل... جديدةٍ 
 الفائدة: خامساا 

فما املقصود بالفائدة؟ . الفائدة مفهوم نس أل وجدايلأل يف كتابة البحب
 وبأيِّ مع  تكون الفائدة؟

كثذون يشرتطون أن يراعى يف البحب املهتار أن يقدِّم فائدةص واختلف 
بعضهم رأى  رورة أن يكون البحب مفيدا  !! املشرتطون يف مفهوم الفائدة

ا من باب ربو اجلامعة باجملتمعص للمجتمعص ر   وهنا خا ندري ما املقصود بفائدة َّبَّ
بل إنَّ النصوا اجلامعيَّة املشجعة على البحب العلمي تشرتإ يف . اجملتمع مديدا  

م فائدة للمجتمع كتقدمي مشاريع أَو  األ اث املهتارة أن تكون مفيدة َّبع  أن تقدِّ
أو تساهم يف تطور اجملتمع أَو الب   أَو حل مشكالت اجتماعيَّةاقرتاحات 

 .اخاقتصاديَّة أَو غذ كلك نا يندرج يف هذا اإلطار
ولكن طب أن ننتبه إىل . هذا املطلب قمَّ  بالتقدير واألخذ بعَّ النَّرر

أنَّ فكرة الفائدة باملع  احلسيِّ املباشر غذ واردة يف البحب النرريِّ بل هي غذ 
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؟ أَو الثورة هيوم  ميكن أن ينطوي عليها  ب العليَّة عند فما الفائدة ال. وا حة
الكوبرنيكية؟ أَو غذ كلك من أ اث يف ميدان الفلسفة أَو علم اخاجتماع أَو 

 ؟...السياسة أَو النَّقد
 هل الفائدة املعرفيَّة تندرج مت هذا اإلطار؟

سي حنن يف حقيقة األمر أما مشكلة إكا اشرتطنا الفائدة باملع  احل
بل قد نكون أمام املشكلة كاته إكا أصرينا على الفائدة باملع  العام يف . املباشر

ولذلك خا نرى أن تكون الفائدة شرطا  خازما  يف اختيار البحبص . البحب املهتار
ولكننا خا نستطيع أن نستبعدها بوصفها مطلبا  مستحسنا  يف بعض امليادينص 

 .و روريًّا يف بعض امليادين

 إمكاني  التحقق : اا سادس
الشرإ السَّادس هو إمكانيَّة التَّحق ق أَو قابليَّة التَّطبيقص وخا ملتلف حديثنا 
يف هذا الشَّرإ عن حديثنا يف الش رإ السَّابق الذي هو الفائدةص إك ميكن إعادة 
الكالم كاته هنا لكن بعد تبديل كلمة الفائدة بةمكانيَّة التَّحق ق أَو قابليَّة 

 .تَّطبيقال
احلقيقة أنَّه  خا يوجد أي مانع أَو حرج أَو رفض ألن حيمل البحب املهتار 
إمكانيَّة التطبيق والتحققص ولكنَّه  اشرتاإ أرعن إكا أصرينا عليه ألن قابلية التطبيق 
ة إن صحَّت يف ميدان   تصح يف نخرص وإن جاز   ً أَو التحقق مسألة نس َّ

ا يف امليدان كاته نقع . ك أبدا  يف ميداٍن نخراشرتاطها يف ميدان   طز كل بل ر َّبَّ
يف مثل هذه التناقضاتص ولذلك خا طوز النرر إىل هذا الشرإ من زاوية  يقة و 

 .راية ادودة
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رإ طب أن الشَّ ٰهذا روري أن نقول أنَّه  يف امليادين ال  تقبل من الضَّ 
اخاشرتاإ عائقا  ٰهذا وز أن يكون حققص ولكن خا ططبيق والتَّ ة التَّ تراعى إمكانيَّ 

 .وكثذا  ما تسبق الواقع... أمام البحب ألنَّ البحب راىص والراى قد تسبق الواقع
 إعداد البحث

بعد أن يقرَّ قرار الباحب على اختيار مو وع البحبص ومديد فكرته 
أو  األساسيَّة ال  يريد الباحب أن يربزها تبنيًّا أو دفاعا  أو نقدا  أو رفضا  

ميكنه أن ينتقل إىل اخلطوة التاليةص بل خا يبقى أمامه إخا اخانتقال إىل ... توسيعا  
 .اخلطوة التالية ال  هي الش روع يف إعداد البحب

إعداد البحب ليس خطوة واحدةص وخا قصيدة تنثال على لسان املبدع 
ل َّبحض تكون فكرلا يف كهنهص وٰهذه هي نقطة انطال  الفر  بـَََّْ العم

 .اإلبداعي والعمل البحثي
يكون املبدع جاهزا  لصوغ أثره الفَّ َّبحض اختمار الفكرة يف كهنهص من 
دون حاجة إىل أيِّ مضذاٍت مشا ٍة لتحضذات البحب من مراجع وَّطيو 
وغذ ۤكِلَكص بينما الباحب حيتاج بعد اختمار الفكر إىل و ع خمطو وتفصيل 

ليهص وحيتاج إىل الرجوع إىل املراجع واملتابعة خطوات للبحب الذي قرَّ قراره ع
واملقارنة ويف أثناء ۤكِلَك حيتاج إىل مجع الشواهد واملقبوسات ال  سيحتاجها أو 

مث َّ بعد ۤكِلَك عليه أن يعيد النرر فيما سبق على  وء . يتوقع أن حيتاجها يف  ثه
اخلطوة األخذة وهي   وأخذا  الشروع يف... قراءته وإعادة َّطيو العمل واخلطوات

ا متاج إىل مراجعة وتنقيح  كتابة البحب ال  لن يتوقف األمر عندها غالبا  وإَّنَّ
ا غذ ۤكِلكَ   :أما اخلطوات األساسيَّة إلعداد البحب فهي التالية. ور َّبَّ
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 المراجعالنظر في : أولا 
 ٰهذه اخلطوة يف. النرر يف املراجعاخلطوة األوىل من خطوات اإلعداد هي 

حقيقة األمر سابقة وخاحقة على اختيار املو وعص طب أن يكون النَّرر يف 
ونعَّ بذلك أن يراعي  املراجع خطوة أو شرطا  من شروإ اختيار البحبص 

الباحب يف أثناء اختياره  ثه النرر يف املراجع ال  سيستفيد منها وال  ميكن أن 
كوى  الشَّ وٰهذه  أَو يف انعدام املراجع َحّتَّ خا يتورإ يف التكرار مثال  . يستفيد منها

َحّتَّ ۤذِلَك وك. كثذا  ما تصادفنا من طالبنا الذين يعانون من عدم وجود املراجع
 .يعرف كيف يتحر  الباحب يف إطار ما متَّ  ثه

رر يف املراجعص يف أثناء اختيار البحب ويف أثناء البحبص تقع ويف إطار النَّ 
ن الباحب كلَّ ما حيتاج إليه ويريد اخاستشهاد َّ أن يدوِّ قميش ال  تعخطوة التَّ 

ولكن طب التَّمييز . مباشرة  ۤكِلَك  أن يتمَّ ومن املمكن  .به من املراجع ال  يقراها
جيِّدا  بـَََّْ مرحل  الرجوع إىل املراجع واملصادر من أجل مراجعة اختيار الباحب 

 .ر من أجل الشروع يف البحبللبحبص وبـَََّْ الرجوع إىل املراجع واملصاد
الر جوع إىل املراجع يف ٰهذه املرحلةص أي السابقة لو ع املهطو تكون من 
أجل و ع املهطو من جهةص ومن أجل التوثق من صحة اختيار املو وع لعدم 
الوقوع يف خطأ اختيار  ٍب متَّ اختياره من سابقَّص وكذلك من أجل الوقوف 

طار مو وع البحب وو ع املهطو واملشروع على على ما أجنزه السابقون يف إ
 .أساس ما متَّ إجنازه

. أما الرجوع إىل املراجع يف اخلطوة التالية لو ع املهطو فهي بقصد نخر
لقد متَّ اختيار املو وعص ومت اخاستقرار عليهص ومت و ع املهطوص وصار الر جوع 
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ت ال  سيتعامل معها إىل املراجع بقصد نخر هو التنقيب عن الشواهد واملقبوسا
 .الباحبص وٰهذا ما سنقف عنده يف التقميش بعد قليل

 َبْيَن المراجع والمصادر: اا نيثا
هنا جتدر اإلشارة إىل الفر  بـَََّْ املرجع واملصدر املسألة ال  طعل منها 

خا شكَّ يف أنَّ للتَّمييز . بعضهم مشكلة تفو  خطورة مشكلة خر  طبقة األوزون
فاملرجع شيء واملصدر شيء نخرص واخللو . در واملرجع  رورة وأ يَّةبـَََّْ املص

حنن خا نعرتض على ۤكِلَكص . بينهما من قبل خمتَّ  أمر  غذ مستحسٍن بل معيب  
ا نزكيه ونعلِّق الصَّهرة  برمثيوسولكن خا طوز أن حنمِّل من مللو بـَْينه ما وزر . وإَّنَّ
من ومشول بـَََّْ املرجع واملصدر من جهٍةص وهنا  ۤكِلَك أنَّ هنا  عالقة تض. يف رقبته

 .بعض حاخات التَّداخل أو اللبس يف مفهوم املصدر من جهٍة ثانيةٍ 
كل  . املرجع هو احلالة األعم واألمشلص واملصدر حالة  خاصَّة  من املرجع

اص من ٰهذا البابص مبدئيًّ . مصدٍر مرجع  بالضَّرورة ولكن ليس كل  مرجٍع مصدرا  أبدا  
وقبل أن نبَّ مع  كليهماص خا بأسص وخا يوجد ما مينع من تسمية املصدر باملرجعص 

بل خا بأس من عدم الفصل بـَََّْ املصادر واملراجع يف الثبتص . وخا مشكلة يف ۤكِلكَ 
ا تكون  ألنَّ ۤكِلَك لن يقدِّم أو يؤخِّر كثذا  اللهم إخا يف بعض اخاستثناءات ال  ر َّبَّ

 .خاصَّة يف أ اث التحقيق وما دار يف فلكها روريَّة ص و 
على أيِّ حاٍلص املرجع اصطالحا  هو كل  ما يرجع إليه الباحب أو الكاتب 
من أجل  ثه سواء  أكان كتابا  أو أطروحة  أو ولة  أو جريدة  أو حوارا  أو لقاء  

ا غذ ۤكِلكَ   .شهصيًّا أو إعالميًّا أو ر َّبَّ
أو . ما نرجع إليه من نثار الَعَلِم مو وع البحبأمَّا املصدر فهو كل  

: وميكن القول أيضا  . اآلثار ال  كتبت يف املرحلة التَّارمليَّة ال  هي مو وع  ثنا
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املصدر هو أيضا  كل  اآلثار ال  كتبت يف املرحلة التَّارملية ال  عاَش فيها الَعَلم  
الَعَلم يف مرحلٍة تارمليٍَّة الذي هو مو وع  ثناص ولكن على أن يكون ٰهذا 

منصرمٍة قبل املرحلة ال  نعيش فيهاص واملرحلة ال  نعيش فيها هي عصر  وليس 
 .جيال  

مخس نقاإ هنا تستحق الوقوف عندها فيما يتعلألق باملصدر على حنو 
ص  وهي  :خاا 

ٰهذا يعَّ أنَّ ... قلنا إنَّ املصدر هو كل  ما يرجع إليه :النقطة األولى
ا كل نثاره امل صدر ليس فقو الكتب ال  و عها الَعَلم الذي نتناوله يف  ثناص وإَّنَّ

ال  تتعلق بالبحب ونرجع إليها يف البحب من لقاءات أو حوارات شهصية أو  
 .كتب أو خمطوطات أو غذ ۤكِلَك كثذ

فقد خا يكون املرجع الذي . املصدر ليس مصدرا  دائما   :ثانيةالنقطة ال
مثال  عندما أتناول فكر . ا  يف ٰهذا البحب مصدرا  يف  ٍب نخرنعده مصدر 
ولكن  .ستكون مصادر وكل ما خالها مراجع عادل العوافةنَّ نثار  عادل العوا

ال  أستهدمها يف  ب نخر عن  القيمة مثال أو الوجدان أو  عادل العوانثار 
ا مراجع... غذ كلك ال   سينا ابنوكذلك أمر نثار . لن تكون مصادر وإَّنَّ

ستكون مصادر إكا تناولته أو تناولت عصرهص ولكنـََّها ستكون مراجع إكا 
 .وهلمَّ جرًّا... أرسطواستهدمتها يف  ب عن 

ٌَََّة خالف . الكتب القدمية مصادر كلَّ   من يرى أنَّ  هنا  :ثالثةالنقطة ال
يبدأ القدمي  خا مشكلة يف ۤكِلَكص ولكن إكا كنا خا متلف يف مّت. واختالف هنا

ٰهذا من جهةص ومن جهٍة ثانيٍة ملاكا طب . فةنَّنا سنهتلف يف مّت ينتهي القدمي
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أن نسمي كلَّ قدمي  مصدرا ؟ وهل سيغنيها ۤكِلَك أم يعززها أم سيعلي من قيمتها 
ل ۤكِلَك من شأهنا وقيمتها؟ مث َّ يناها هل سيقلِّ وشأهنا؟ وإكا   نسمِّها مصادر ومسَّ 

فةنَّ نثاره ستكون  الفارابيإكا كان مو وع  ثنا َعَلم  قدمي مثل : بعد ۤكِلكَ 
 مصادرص فل سيكون ما كتب عنه بعدص من القدميص مصادر أم مراجع؟

هنا  من يرى أنَّ أمهَّات الكتب تسمَّى مصادر مهما   :رابعةالنقطة ال
 ومع ۤكِلَك حنن هنا أمام مشكلة  مِّ . كان و عها وتارملها من مو وع البحب

هنا  بعض  غذ قليٍل خا خالف . الكتاب إىل األمَّهات أو حرمانه ٰهذه النِّعمة
اجم واملعاجم وأشباهها ولكن هنا  كثذ  منها . عليه مثل كتب الفهارس والرتَّ

 .مو ع خالف
/ خذ خمرٍج من ٰهذه املشكالت هو اعتماد املرجع :خامسةالنقطة ال

مع  رورة التَّمييز بـَََّْ املصدر واملرجع . املراجع تسمية عامَّة  تشمل النَّوعَّ
 .عندما حيتاج األمر إىل التَّمييز

 وضع المخطط: ثالثاا 
لــــــــيس و ــــــــع املهطــــــــو . خا توجــــــــد وصــــــــفة  ســــــــحريَّة  لو ــــــــع املهطَّــــــــو

ــــــــبب َبط ــــــــَل »: وإكا كــــــــان قيــــــــل. ســــــــهال ص ولكنَّــــــــه  لــــــــيس صــــــــعبا   إكا ع ــــــــِرَف السَّ
ا اختـــــار وكـــــان مـــــن معرفتـــــه مـــــا إكا فهـــــم الباحـــــب مـــــاك: فةننـــــا نقـــــول« الَعَجـــــب

يكفـــــي مـــــن املو ـــــوعص أو اطلـــــع علـــــى مـــــا يكفـــــي يف إطـــــار املو ـــــوعص   طـــــد 
أمَّــــا إكا افتقــــر إىل ۤكلِــــَك أو بعضــــه فِةنَـّـــه  لــــن يفلــــح . صــــعوبة  يف و ــــع املهطــــو

ـــــه مـــــن مـــــ ز  املهطـــــو  ـــــه لنجات ـــــن تكفـــــي حنكت يف و ـــــع خمطـــــٍو مناســـــبص ول
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ــــا يــــزل قلمــــه ف يمــــا يورطــــه فيمــــا خا يســــتطيع اخلــــروج منــــهص الــــذي يضــــعهص ألَنَّــــه  ر َّبَّ
 .وإن استطاع اخلروج فلن ملرج بسهولة

حيتاج الباحب َحّتَّ  يضع خمطو  ثه أن حيقق . إكن املشكلة الولة  
شروإ اختيار البحب ال  سلف احلديب فيها من جهةص وأن يكون على فهم 

 .وإحاطة َّبو وع البحب
ا أكثر من فكرةٍ ينبَّ البحبص أي   ٍبص على فكرٍة أ . ساسيٍَّةص أو ر َّبَّ

وكل  . تنقسم ٰهذه الفكر األساسيَّة إىل مكونات هي وموعة من األفكار اجلزئيَّة
ا تنقسم كل واحدٍة . فكرٍة جزيَّة تنقسم كۤذِلَك إىل عدٍد من األفكار البسيطة ور َّبَّ

ريص أو وكل فكرة يعرب عنهاص أو تش. من ٰهذه األفكار إىل أفكار أبسو منها
 .تناقش بنَّ  ينقسم بدوره إىل عدة فقرات

إكن َحّتَّ نضع خمطو البحب علينا أن حندِّد األفكار الرَّئيسة ال  
وبعد ٰهذا التحديد توزع األفكار اجلزئيَّة . تتضمنها الفكرة الكلية أو األساسيَّة

ميكن أن تكون كل  فكرٍة فصال ص وميكن أن يتضمن الفصل أكثر . على فصول
األمر عائد إىل تقدير الباحب َوْفَق غاياته وأدواته املنهجيَّةص . من فكرة جزئيَّة

ا وفق املساحة ال  ستحتاجها ٰهذه الفكرة أو تلك من املساحة الكليَّة  ور َّبَّ
 .للبحب من جهٍة أوىلص وباملقارنة بـَََّْ الفصول من جهٍة ثانيةٍ 

العمل البحبص وهو أنَّ  طب أن نراعي دائما  ما ميكن تسميته ببداهات
ٰهذا للنَِّّ كالًّص ولكن . (41)أيَّ نَّ  يتألَّف بالضَّرورة من مقدِّمٍة وعرٍض وخامتةٍ 

ليس من . كلَّ فصل تنطبق عليه ٰهذه القاعدةص وباملثل كل   من الفصل

                                                 

 .انرر خامتة الفصل السابق للوقوف على مفهومي املقدمة  واخلامتةـ   (41)
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الضروري أن نسمي املقدِّمة واخلامتة باخاسمص ألنَّ التقدمي هو التمهيد املناسب 
وكذلك شأن اخلامتة ال  طب أن . الفقرة أو الفصل أو البحب كال   للدخول يف

أن الرسالة ... يرد  القارئ من خالهلا أن الفقرة انتهتص وأنَّ الفصل قد انتهى
 .ٰهذا للقارئ العاديص أما غذ العادي فيحتاج إىل نَّ  غذ عادي. قد وصلت

هي أنَّ الفكرة هنا جتدر اإلشارة إىل مسألة على غاية من األ يَّة و 
األساسيَّة للبحب وإن كانت واحدة فةنَّ كل باحب يفهمها على  وء بنيته 
املعرفيَّة واأليديولوجيَّة والنَّفسيَّة واألخالقيَّةص ولۤذِلَك من املؤكَّد أَنَّه  لو اختار 
باحثان مو وعا  واحدا ص فلن تكون فكرتيهما واحدة ص وإن كانت الفكرة واحدة  

ا يكون هنا  بعض . ألفكار اجلزئيَّة هي كالا على اإلطال فلن تكون ا ر َّبَّ
وكلَّما ابتعدنا عن الفكرة األساسيَّة نزوخا  إىل . التَّشابه ولكن لن يكون هنا  متاثل

ومن مَثَّ لن يكون هنا  . األفكار األصغر تباعدت التَّصورات واألفكار أكثر
كاته مهما بلغ التشابه بينهما من حد ص متاثل بـَََّْ  ثي باحثَّ تناوخا  املو وع 

ألَنَّه  َحّتَّ  ولو افرت نا أبعد احتماخات  التشابه فِةنَّه  سيكون من املتعذر أن تكون 
 .لغتا الباحثَّ واحدةص وكذلك األسلوبص وكذلك املراجع املعتمدة

 التقميش: رابعاا 
در بعد و ع خمطو البحب يبقى على الباحب الشروع يف قراءة املصا

ا من  واملراجع ليس للحصول على الشَّواهد واملقبوسات كما يعتقد الكثذونص وإَّنَّ
أجل معرفة ماكا فعل اآلخرون يف مو وع البحبص وأين وصلواص وما الذي عليه 

 ... أن يفعلهص وأن يتابعهص وأن يستكملهص وأن يناقشهص وأن يصوبه
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الستشهاد َّبا فعله من أجل مقيق ٰهذه األهداف سيكون الباحب مضطرا  ل
اآلخرونص واقتباس أقواهلم وأحكامهمص مث َّ قبوهلا أو رفضها أو مناقشتها أو التعزيز  اص 

 .أو كل ۤكِلَك معا  يف نن معا ص أي يف البحب كلِّهص وكل مقبوٍس على حدةٍ 
واهد واملقبوسات من الن صوا إىل مكان نخر لتيسذ استهدامها نقل الشَّ 

ٰهذا املكان اآلخر ليس ادودا  وخا مشروطا ص قد يكون . قميشهو ما يسمَّى التَّ 
كرتونيَّة  أو  دفرتا  خاصًّا أو عامًّاص قد يكون أورا  خاصَّةص قد يكون بطاقات ٍ
ورقيَّة ص ملوَّنة  أو بلوٍن واحٍدص وقد يكون اليومص مع رواج استهدام احلاسوبص ملفًّا 

يكونص يف أسوأ اخاحتماخاتص الطَّريقة وقد ... على احلاسوب؛ خاصًّا أو عامًّا
البدائيَّة كالا ال  أشرنا إليها قبل قليل وهي التَّسطذ أو و ع إشاراٍت خاصَّة  

 .على صفحات النََِّّّ األصلي كاته
 كتاب  البحث: خامساا 

بعد الفراغ من التَّقميش خا . حنن هنا أمام اخلطوة اخلذة؛ اخلطوة األخذة
 .سوى املباشرة يف كتابة البحبشيء يفعله الباحب 

ليست هنا  أي   رورٍة منطقيٍَّة أو منهجيٍَّة أو نفسيٍَّة أو أخالقيٍَّة أو غذ 
األمر منوإ باحلالة . ۤكِلَك لشروع الباحب بالكتابة فور انتهائه من التَّقميش

قد يستطيع الباحب ۤكِلَك على . النفسيَّة واخاستعداد النفسي ملباشرة الكتابة
فورص وقد حيتاج إىل وقت استجمام نفسي  للهروج من حالة التوتر والتعب ال

وفو  ۤكِلَك ليست هنا  فرتة زمنيَّة . الذي استغرقه يف عمليَّة القراءة والتَّقميش
يف عمليَّة الكتابة تبدأ املمارسة اإلبداعيَّة َّبع  من . ادَّدة ميكن احلديب عليها

ة غذ نكنٍة مت أيِّ ظرٍف من الر روفص بقدر ما هي واملمارسة اإلبداعيَّ . املعاين
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يعرفون . كل  املبدعَّ يعرفون ٰهذه احلقيقة. نكنة مت أيِّ ظرٍف من الرر وف
أهنم قادرون على نارسة اإلبداع مت أيِّ ظرٍف من الر روفص ولكن إكا كانت 

م أمَّا إكا كانت النَّفس  غذ مقبل. نفوسهم مقبلة على اإلبداع ٍةص أو غذ راغبٍة فةهنَّ
لن يكونوا قادرين على اإلبداع مهما كانت الر روف ال  ميو  م مناسبة 

 . لإلبداع ومساعدة  له
ا يكون من املستحسن للباحب أن يلتقو أنفاسه فرتة  قصذة  يستجمع  ر َّبَّ
مث َّ فيها أفكاره وخمططاتهص ويعيد بناء تصو راته على  وء قراءاته واقتباساتهص 

يتحَّ فرصة اخاندفاع واحلماسة للمتابعة أو ملباشرة الكتابةص بعد أن يكون قد 
تيب الالزم واملناسب  .رتب بطاقات البحب الرتَّ

ٰهذا استحسان وليس قاعدة وخا وجوبا ص فةكا وجد الباحب نفسه مقبلة 
خذ وقت هو ما . على الكتابة فورا  فٰهذا أحسنص إك خا وقت ادد للكتابة

 .تحسنه الباحبص هو الوقت الذي طد فيه نفسه مقبلة على الكتابةيس
هنا خا بدَّ من القول إنَّ كتابة البحب ليست مشروطة وخا مقرونة بانتهاء 
الباحب من التَّقميشص ٰهذا التهمَّ غذ صحيٍح أبدا ص فمن املمكن للباحب أن 

ومن . ر البحبيباشر الكتابة منذ اللحرات األوىل إلقرار قراره على اختيا
بل من املمكن أن خا يتقيد أبدا  برتتيب . املمكن أن يكتب كلَّ فصٍل على حدةٍ 

الفصول يف الكتابة؛ فقد يكتب الفصل األول بعد الثالبص أو الرابع قبل الثاين 
ا يستحسن الرتتيب يف  كتابة الفصولص ولكن . وهلم جرًّا ٰهذا احلكم عامألص ر َّبَّ

ومن جهٍة ثانيٍة تكرر بأن ٰهذا احلكم عامألص ولكن خا . ورةٰهذا ليس شرطا  وخا  ر 
. شكَّ يف أنَّ هنا  بعض اخاستثناءات يف بعض البحوث وخاصَّة  امليدانية منها
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تيب لقيام التَّايل  يف البحب امليدانية يف بعض العلوم اخاجتماعيَّة خا بدَّ من الرتَّ
كل  . يقوم فيه التَّايل على السَّابق على السَّابقص ويصح  ٰهذا احلكم على أيِّ  بٍ 
 .األ اث من ٰهذا النَّوع خا بد من الرتتيب فيها

بعد ترتيب البطاقات تبعا  للفصولص والفقرات  من الفصول على  وء 
مالحرات استهدام املقبوساتص ومعها  منا  األفكار واملناقشات اخلاصَّة 

س وتذييل البطاقات ال  بالباحب ال  و عها على بطاقات  من شروإ تروي
سلف احلديب فيهاص يكون الباحب جاهزا ص بل تكون كل اخلطوات الالزمة قد 

 .اكتملتص ويكون باستطاعة الباحب أن يشرع يف الكتابة
الش روع يف الكتابة بعد أن تكون البطاقات مرتبة ترتيبا  مناسبا  وصحيحا  

الباحب هو سبك الشواهد سيكون أمرا  سهال  للغايةص أَلنَّ ما سيقوم به 
واملقبوسات بلغته ومناقشته وأسلوبهص وعرض موقفه ورأيه من خالل ٰهذه 

 :ولكن ٌَََّة مسائل ثالث هنا جتدر اإلشارة إليهما. البطاقات و ا
كثذا  ما جند أناسا  يدعون أنَـّه م يقدمون ا اثا  من خالل   :المسألة األولى

ات املتصل ببعضها بعضا  بأحرف اجلر أو سلسلة طويلة من الشواهد واملقبوس
ا يكون ٌَََّة ظهور خجول أو  العطف أو اخاست ناف أو الرفض أو ما شا هاص ور َّبَّ

البحب ليس . خافت ملن قَّ ٰهذه الشواهد واملقبوسات ولصقها ببعضها بعضا  
 .قصا  ولصقا  

لصقص أي يف املسألة األوىل مدثنا عن أمٍَّ يف القَّ وال :المسألة الثانية
ولكن ٌَََّة أناسا  يقصون ويلصقون من هنا وهنا ص . َّبع  نخر يف النقل والتوثيق

يوثقون أشياء  وأشياء خا يوثقوهناص ظانَّ صعوبة اكتشاف ما يقومون به لوهم 
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قد . ٰهذه تسمى سرقة وقد مدثنا فيها يف غذ ٰهذا املكان. يصطنعونه ويؤمنون به
 .لكنـََّها خا ميكن إخا أن تكتشفخا تكتشف السرقة سريعا ص و 

. سيالحا الباحب أنَّ هنا  بطاقات كتبها خا لزوم هلا :المسألة الرابعة
 فماكا يفعل  ا؟

خا ب دَّ أَنَّه  سيشعر باخاستياء وغالبا  ما سيعيد النرر املرة بعد املرَّة ليجد هلا 
ا يعيد النَّرر غذ مرَّ . مكانا  هلا بـَََّْ طيات البحب  . ةٍ ور َّبَّ

ملاكا كل ٰهذا العنت؟ ملاكا خا ميزقها أو يتلفها؟ ملاكا خا يتجاهلها ويتهلَّ 
 منها؟

ـــــــواهد أو  ا أن يتوقَّـــــــع الباحـــــــب أن حيتـــــــاج بعـــــــض الشَّ مـــــــن الطَّبيعـــــــي جـــــــدًّ
ـــــا خا مكـــــان هلـــــا يف البحـــــب لســـــبٍب  املقبوســـــات فيقـــــوم بتقميشـــــهاص مث َّ طـــــد أنَـَّه

 ســــــوء تقــــــديٍر يــــــدعو الباحــــــب إىل وٰهــــــذا لــــــيس نقصــــــا  وخا عيبــــــا  وخا. أو آلخــــــر
ـــــواهد والقبوســـــات واســـــتيعا ا َحـــــّتَّ   إجبـــــار البحـــــب علـــــى امتصـــــاا ٰهـــــذه الشَّ

إكا عــــــــزَّ عليهـــــــــا إتالفهـــــــــا : لنقـــــــــل... خا يرهــــــــر أمـــــــــام نفســــــــه ســـــــــيء التَّقــــــــدير
ـــــــٍق ولكـــــــن خا يقحمنَّهـــــــا يف البحـــــــب إقحامـــــــا  إكا  فليحـــــــتفا  ـــــــا يف مكـــــــاٍن أني

 .البحب   يستوعبها
 خاتمة
نريد أن متم . يد أن متم خامتة منهجيَّة أو أكادميية كما تسمَّىخا نر 

أي على طريقتنا التَّقليديَّة خا وفق . خامتة  نراها مناسبة  ملو وع ٰهذا الفصل
 .القواعد املنهجيَّة أو األكادمييَّة
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كتابة البحب ليست معضلة ص وخا هي معادلة كيميائيَّة معقدةص وخا هي 
ولكنـََّها يف الوقت ... ر الذي ميارسه املبدعون وخا احلواةعملية  رب من السح

وكۤذِلَك األمر خا ميكن القول إنَـَّها . كاته ليست نارسة سهلة على اإلطال 
 .نارسة تتم جبملة من التدريبات مثل أيَّ حرفة من احلرف

خا ب دَّ من وجود نـََفٍس إبداعي  يف كتابة البحب وإخا فةن البحب سيكون 
غالبا  ما يعرف املوهوب نفسهص يعرف أَنَّه  موهوبص . جامدة  نلَّة  للقارئ قوالب

ولكن ٌَََّة كثذ خا يدر  ماكا ميتلكص وخا ينتبه إىل أَنَّه  قادر على اإلبداعص إِنَّه  
وإنَّ . حيتاج إىل هزٍَّة من داخله أو من اخلارج َحّتَّ  يستطيع أن يكتشف كاته

 .اللبيب من اإلشارة يفهم
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 عناصر الفصل
 

 - مقدمََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََة -
 - االق بَََََََََََََََََََََََا  وشنواعَََََََََََََََََََََََه -
قمََََََََََََََََََََََََََي  -  - مفهََََََََََََََََََََََََََوم ال َّ
 - بطاقََََََََََََََََََََََََََََات الب ََََََََََََََََََََََََََََ  -
 - شنَََََََََََََََََََََََََََواع البطاقَََََََََََََََََََََََََََات -
 - شهميََََََََََََََََََََََََََة البطاقََََََََََََََََََََََََََات -
 - العمََََََََََََََََََََََََََل بالبطاقََََََََََََََََََََََََََات -
 -  بويََََََََََ  البطاقََََََََََات و   يبهََََََََََا -
 - خا مَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََة -
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 العلََََََََم تََََََََيد والك ابََََََََة و اقََََََََه،
َََََ ن و اقهَََََا َََََق تَََََيود  وش س   .فو ِّ

 

 مثل عربي

 مقدمة
إهنا من أكثر مراحل البحب أ يَّة . قميش مرحلة وعملية يف الوقت كاتهالتَّ 

إجادة العمل فيهاص والرباعة يف التنريم َّدم الباحب على اإلطال ص كون 
 .خدمات جليلة فسرعة اإلجناز ودقَّته

ا  حنن هنا يف حقيقة األمر أمام أكثر مراحل كتابة البحب أ يَّة و رورة ور َّبَّ
 .دقَّةص وهي املرحلة ال  تسمَّى مرحلة التَّقميش

َّتلف كتابة البحب عن كتابة املقال وما هو  كم املقال من الن صوا 
 اإلبداعية املشا ةص 

 االقتباس وأنواعه
ــــــــــا مــــــــــن اخلطــــــــــأ القــــــــــول بــــــــــأنَّ هنــــــــــا  أنــــــــــواع لالقتبــــــــــاس فاخاقتبــــــــــاس  ر َّبَّ

وهـــــــو أخـــــــذ نـــــــَّ  يطـــــــول أو يقصـــــــر مـــــــن مرجـــــــع . واحـــــــد  مـــــــن جهـــــــة املبـــــــدأ
و ـــــــــعه شـــــــــهَّ نخـــــــــر غـــــــــذ الباحـــــــــب الـــــــــذي يكتـــــــــب البحـــــــــب أو الـــــــــنَّ 
وتضــــــــــمينه يف الــــــــــنَّ الــــــــــذي يكتبــــــــــه قبــــــــــوخا  أو رفضــــــــــا  أو نقــــــــــدا  أو تأييــــــــــدا  
ـــــــــدا  ليغـــــــــدو جـــــــــزءا  مـــــــــن الـــــــــنَّ اجلديـــــــــد بطريقـــــــــة أو بـــــــــأخرى وفـــــــــق  أو تأكي

 . من أسباب التَّضمَّ ما سبق
ٰهذا يعَّ أنَّنا ميكن أن نأخذ كالما  من نَّ  كتبه غذنا ونضيفه إىل نصِّنا 

 .الذي نكتبه مهما كان النََّّ املأخوك أو الذي نكتبه
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خايل هلا يف اللغةص ما يبتعد املع  اخاصطالحي أليِّ مفردة عن اإلطار الدَّ قلَّ 
 علة  والش   النَّار   س  بَ ص والقَ سِ بَ القَ  نَ مِ  س  وْ بـ  قْ مَ فالْ واملقبوس خا يند  عن هذه القاعدةص 

: للعلم أيضا ص فقيل س  بَ استعذ القَ مث َّ واقتباس النَّار األخذ منهاص . من النَّار
 س  بَ والقَ … (60)نارا  أو خذا   ه  ت  سْ بَ قَـ لما  وَ عِ  ه  ت  سْ بَ قْـ أَ : لما ص وقيلنارا  وعِ  كَ ت  سْ بَ قَـ 

ص و  اسٍ بَ قْـ العرب   تستهدم املقبوس قدميا ص فجمعوه على أَ  َّبع  املقبوسص ولكنَّ 
على حد  س وٍ ب  قْ وعلى مَ  سَ بَ على قَـ  اجلمع جائز  وٰهذا . اجلمعٰهذا طيزوا غذ 

مع ص وجنَ الَّ  لغذ النََِّّّ  سَ بَ على قَـ  اسِ بَ قْـ ولكنَّنا نؤثر اخاقتصار باألَ  .سواء
واملقبوس باخاصطاليص ههناص هو  .على مقبوسات َّصيصا  ومتييزا   مقبوسَ الْ 

الفكرة أو القول أو الكالم الذي نأخذه من اآلخرين فندرجه يف سيا  كالمناص 
املقبوس ملك غذنا ٰهذا وألنَّ . أو غذ كلك… إمَّا تو يحا  أو تأكيدا  أو رفضا  

ه من حقِّ مالكه أن ينسب إليهص ومن واجبنا أن خا ندَّعيه لناص أو خا نشذ إليفةنَّ 
 .فيبدو وكأنَّه لنا

واحلقَّ أنَّ اخاقتباس عن اآلخرين ليس  ربا  واحدا ص وخا أسلوبا  واحدا ص ومن 
إنَّ اخاقتباس على نوعَّ؛ نقل حريفألص ونقل : اجلائزص بضرب من القسمةص القول

 .بتصرف
طب أن حيصر بـَََّْ  (61)عن املراجع األ ْخرى أيًّا كان نوعها نقل حرفي  كل  
يكون لبداية ( »: )صغذينص القوس األول التايل ارصور بـَََّْ هاللَّقوسَّ 

يكون لنهاية املقبوسص ( «: )املقبوسص والقوس الثَّاين التَّايل ارصور بـَََّْ هاللَّ

                                                 
 .ـ مادة قبس 11ـ ج لسان العرب: ابن منرورـ  ( (60

 . أو غذ كلكـ ميكن أن يكون املرجع كتابا  أو ولة أو جريدة أو نصا  صوتيا  من لقاء أو برنامج تلفزيوين ( 61)
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. وبعد ٰهذا القوس الثَّاين مباشرة يو ع رقم اإلحالة أو املقبوس لتبيان مصدره
ا يكون القوسان على شكل نصفي  .دائرة باحلجم كاته ور َّبَّ

ٌَََّة من يقول بعدم جواز جتاوز املقبوس أو الشَّاهِد اخلمسَة أسطرص ويتابع 
أصحاب وجهة النَّرر ٰهذه بضرورة جتزئة الشَّاهد الطَّويل ومناقشة كلِّ بضعة 
أسطر على حدٍةص على افرتاض أنَّ كلَّ بضعة أسطر ستتضمن فكرة تعاجل 

 .باملناقشة
كلة يف ٰهذا الرَّأي سوى أَنَّه  خا يستند ِإىَل أيِّ أساٍس منهجي  ليس ٌَََّة مش

إنَّه  يقوم على اعتقاٍد خاطٍئ مللو بـَََّْ البحب أو الدِّراسة من جهة . أو علمي  
فتحليل النََِّّّ يقتضي جتزئته ِإىَل أفكار صغذة . ومليل النََّّ من جهٍة ثانيةٍ 

ا الدِّراسة أو البحب فقد خا حيتاج إخا إىل شاهد تـ َناَقش  الواحدة تلو األ ْخرىص أم
ص ولذلك َقْد يطول ٰهذا الشَّاهد أو يـَْقص ر  تَبعا  للحاجة منه  واحٍد من النَِّّ

وعلى أيِّ حال خا توجد أي  مشكلة يف طول . ومدى طول الفكرة أو قصرها
على . قبوسالشَّاهد أو ِقَصرِِهص وخا يوجد ما مينع أن يكون يطول الشَّاهد أو امل

أنَّ ما ينبغي أن جتدر اإلشارة إليه هنا هو أنَّ جواز وجود املقبوس الطَّويل ليس 
. إخا من قبيل اخاستثناء واحلاخات اخلاصَّة الَّ  يصعب جتاوزها أو اخاستغناء عنها
أمَّا كثرة الشَّواهد الطَّويلة فهي أمر  غذ  جائٍزص أو غذ مستحسٍن على األقلِّص ألنَّ 

ك َسي ِحْيل  العمل ِإىَل مجع نصوا ِإىَل بعضها بضعا  ويفقده الكثذ من كل
 .مقوِّمات البحب وخصائصه

الن قطـــــة األخـــــذة الَّـــــ  تســـــتحق التَّنويـــــه  ـــــا هنـــــا طريقـــــة إيـــــراد املقبـــــوس أو 
ــــــطرين  ــــــاهد الــــــذي يبلــــــغ السَّ ــــــَة مــــــن يــــــرى  ــــــرورة أن يكتــــــب الشَّ ــــــاهدص فثمَّ الشَّ



 ـ 111 ـ
 

و أصـــــغر مـــــن خـــــوِّ الـــــنَّ الكامـــــل مـــــع إزاحـــــة فـــــأكثر يف فقـــــرة مســـــتقلةص وخبـــــ
ــــاهد مــــن الطَّــــرفَّص أو مــــن الطَـّـــرف األميــــن علــــى األقــــل ــــدة مــــن أســــطر الشَّ . زائ

وٰهـــــذا الـــــرَّأي الـــــذي هـــــو يف األصـــــل تقليـــــد مـــــأخوك  عـــــن الن صـــــوا الغربيَّـــــة رأي 
. مقبــــــول وخا بــــــأس مــــــن اتباعــــــهص وخا يوجــــــد منهجيًّــــــا مــــــا يعيــــــب عــــــدم اتِّباعــــــه

خا ملــــــــق مشــــــــكلة مــــــــن اخليــــــــار بينهمــــــــا فكال ــــــــا صــــــــواب  ولكــــــــن ينبغــــــــي أْن 
 .وصحيح  

ــــــا  ص أي املنقــــــول بــــــاملع ص فهــــــو اخاستشــــــهاد المقب      وس غي      ر الحرف      يأمَّ
ــــــابٍ  معــــــا  مــــــأخوكةٍ  أو بضــــــع أفكــــــارٍ  بفكــــــرةٍ  نخــــــرص ولِكنَّهــــــا  أو  ــــــبٍ  عــــــن كت

ــــــْد ص حرفيًّــــــا ليســــــت منقولــــــة   ــــــبب يف كلــــــك أنَّ ٰهــــــذه الفكــــــرة أو األفكــــــار َق والسَّ
ــــــــا تكــــــــون تكــــــــون م وجــــــــودة يف صــــــــفحاٍت كثــــــــذٍة أو أكثــــــــر مــــــــن فصــــــــلص ور َّبَّ

ــــراد ٰهــــذا الفصــــل كــــامال  ســــيهرج عــــن   ــــةنَّ إي اختصــــارا  لفصــــٍل كامــــلص وإك كا  ف
ـــــــنََِّّّ . كونـــــــه شـــــــاهدا  أو مقبوســـــــا   ولـــــــۤذِلَك يقـــــــوم الباحـــــــب باختصـــــــار ٰهـــــــذا ال
 .الطويل بسطر أو أقلَّ أو أكثر

ـــــََّْ   ـــــاهد بـَ ـــــا يرـــــل  حـــــرًّا مـــــن دون  يف ٰهـــــذه احلـــــال خا حيصـــــر الشَّ قوســـــَّ وإَّنَّ
ـــــا هنايتـــــه فتكـــــون بو ـــــع رقـــــم . أقـــــواس ـــــهص أمَّ ـــــاه ِإىَل بدايت ولكـــــن طـــــب لفـــــت اخانتب

ولــــــيس هنــــــا  طريقــــــة  واحــــــدة  للفــــــت اخانتبــــــاه . اإلحالــــــة ِإىَل مصــــــدر ٰهــــــذا الكــــــالم
ـــــاهد ومو ـــــعه وأســـــلوب الباحـــــب  ـــــاهدص فـــــاألمر مـــــرتبو  بطبيعـــــة الشَّ ِإىَل بدايـــــة الشَّ

ـــــه ـــــك علـــــى ســـــبيل املثـــــال القـــــولو . ولغت .... كهـــــب فـــــالن ِإىَل كـــــذا: مـــــن قبيـــــل كل
وهلـــــمَّ جـــــرًّا مـــــن مثـــــل ٰهـــــذا ... وقـــــد حـــــدَّد التَّقريـــــر كـــــذا: أو...  رأى فـــــالن  أنَّ : أو

 .وهو أكثر من الكثذ
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 مفهوم التَّقميش
ــــــنََّّ  ــــــاب أو ال ــــــََّْ القــــــارئ والباحــــــب يف التَّعامــــــل مــــــع الكت ــــــذ بـَ فــــــر  كب

القـــــارئ لـــــه أغـــــراض  . ولـــــة أو موســـــوعة أو غـــــذ ۤكلِـــــكَ  املقـــــروء مـــــن جريـــــدة أو
ــــــروري أن يتوافــــــق كــــــل  القــــــراء يف  اــــــدَّدة مــــــن القــــــراءةص ولــــــۤذِلَك لــــــيس مــــــن الضَّ
؛ بعضـــــهم يســـــطِّر مـــــت عبـــــارات معينـــــةص وبعضـــــهم  طريقـــــة التَّعامـــــل مـــــع الـــــنََِّّّ

... يضــــــع إشــــــارة جبانبهــــــاص وبعضــــــهم يعلــــــق علــــــى هامشــــــهاص وبعضــــــهم يلوهنــــــا
كثـــــذ نـــــا يســـــاعد القـــــارئ إكا رجـــــع إىل الـــــنََّّ أن يقـــــف علـــــى مـــــا   وغـــــذ ۤكلِـــــكَ 

 .أشار إليه بطريقته
ويف حال قراءته للبحب . الكاتب قارئ أيضا ص ويقوم َّبا يقوم به أي  قارئٍ 

أيضا  قد يقوم َّبا يقوم به أي  قارٍئص كي يعود إىل ما حيتاج إليه يف  ثه عندما 
ولكن هنا  . ع أن يعتمد الباحب ٰهذه الطريقةخا يوجد أبدا  ما مين. حيتاج إليه

أكثر من طريقة ووسيلة لنقل الشَّواهد من النصوا أو استهراجها إىل مكان 
 .نخر من أجل استهدامها يف البحب

واهد واملقبوسات من الن صوا إىل مكان نخر لتيسذ استهدامها نقل الشَّ 
دودا  وخا مشروطا ص قد يكون ٰهذا املكان اآلخر ليس ا. هو ما يسمَّى التَّقميش

كرتونيَّة  أو  دفرتا  خاصًّا أو عامًّاص قد يكون أورا  خاصَّةص قد يكون بطاقات ٍ
ورقيَّة ص ملوَّنة  أو بلوٍن واحٍدص وقد يكون اليومص مع رواج استهدام احلاسوبص ملفًّا 

يقة وقد يكونص يف أسوأ اخاحتماخاتص الطَّر ... على احلاسوب؛ خاصًّا أو عامًّا
البدائيَّة كالا ال  أشرنا إليها قبل قليل وهي التَّسطذ أو و ع إشاراٍت خاصَّة  

 .على صفحات النََِّّّ األصلي كاته



 ـ 112 ـ
 

 بطاقات البحث
فاتر أو األورا ص ولكن  خا يوجد ما مينع أن يكون التَّقميش على أيِّ من الدَّ

لعثور على شواهده لنتهيَّل كم سيعاين الباحبص عند الش روع يف البحبص من ا
أو مقبوساته بـَََّْ الكتب والصَّفحاتص ٰهذا إن استطاع تذك ر كلَّ الشَّواهدص أو 
استطاع تذك ر أماكنهاص أو استطاع تذك ر الكتاب أو النَََّّّ الذي يوجد الشَّاهد 

 .أو املقبوس فيه

 
ابة احلقيقة ال  خا بد من اإلشارة إليها هنا هي أنَّ طبيعة البحب والكت

البحثيَّة بدأت بالتَّحول النَّوعي والتَّحد د اخاصطالحيِّ واملنهجيِّ مع مطالع القرن 
مع ٰهذا التَّحول النَّوعي بدأت حاجة الباحثَّ إىل طرائق أيسر جلمع . العشرين

  يوجد من اهتم َّبتابعة ٰهذا التَّطو رص . مادَّلم البحثيَّةص أي الشَّواهد واملقبوسات
ة هنا لۤذِلَكص ولكن فيما يبدو أَنَّه  بعد اإلشارة إىل الشَّواهد واملقبوسات وخا  رور 
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على هوامش الكتب والتَّسطذ متها متَّ اخانتقال إىل مجعها يف دفرٍت أو أورا  
كانت ٰهذه الطَّريقة نقلة  حضاريَّة يف وقتها يسرت األمر كثذا  على . خاصَّة
ذ الطَّويل بدأت تتكشف عيو ا ومصاعبها ولكنـََّها مع الزَّمن غ. الباحثَّ

فكانت الن قلة النَّوعيَّة الثانية يف عملية التَّقميش وهي تصميم أوراٍ  خاصٍَّة يتم  
ٰهذه األورا  اخلاصَّة مسِّيت بطاقات . استهدامها لنقل الشَّواهد واملقبوسات

 .السابقكما يف الشكل   .البحب
ـــــــور  امل قـــــــوَّىص مقصوصـــــــة   جـــــــٍم بطاقـــــــات البحـــــــب قصاصـــــــات مـــــــن ال

دٍة ألغــــراض خمتلفــــة مرتبطــــة  واحــــٍدص مســــطَّرة تســــطذا  خاصًّــــاص كات ألــــواٍن متعــــدِّ
. بذائقـــــــــة الباحـــــــــب أو شهصـــــــــيَّته أو ميولـــــــــه يف الرتتيـــــــــب والتنرـــــــــيم والتبويـــــــــب

تكتـــــب عليهـــــا الشـــــواهد أو املقبوســـــات الـــــ  حيتاجهـــــا إليهـــــا الباحـــــب يف  ثـــــهص 
ـــــب عليهـــــا أفكـــــار الباحـــــب ـــــة املتعلِّقـــــة بالبحـــــبص َحـــــّتَّ  خا  وكـــــذلك تكت اخلاصَّ

 .ينساها
 أنواع البطاقات

عندما نقول بطاقات  ب فنحن نعَّ اصطالحيًّا بطاقات  البحب 
الكرتونيَّة أو املصنوعة من الور  املقوَّىص كات األلوان املتعددةص واملسطرة تسطذا  

كا افرت نا أنَـَّها نوع  ولكن ٰهذه البطاقات كالا ليست نوعا  واحدا ص وإ. خاصًّا
 .واحد  فليس ٰهذا النَّوع هو الوحيد

طب أن نأخذ بعَّ احلسبان أن ما يعنينا من بطاقات البحب هو الغاية 
إكا كان الشَّكل مقصدنا فليس أمامنا سوى البطاقات الكرتونية . وليس الشَّكل

ت البحب فيمكن أمَّا إكا كنا نتطلع إىل الغاية من بطاقا. كات األحجام املهتلفة
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على أيِّ حاٍلص ميكن القول إنَّنا أمام أربعة أنواع . أن نكون أمام أكثر من نوعٍ 
 :نن بطاقات البحب هي

 البطاقات الكرتونيَّة: أوالً 
البطاقــــــــــات الكرتونيــــــــــة هــــــــــي البطاقــــــــــات النراميَّــــــــــة أو القياســــــــــيَّة بلفــــــــــٍا 

ثـــــر نـــــا وهـــــي األفضـــــل علـــــى اإلطـــــال  كوهنـــــا مسيكـــــة ومقاومـــــة أك. اصـــــطالحي
ييســـــــر حفرهــــــــا وترتبيهــــــــا وطعلهــــــــا أكثـــــــر مقاومــــــــة مــــــــن كثــــــــرة اخاســــــــتعمال أو 

ومــــن مزاياهــــا أيضــــا  القياســــات النراميَّــــة والثابتــــة هلــــا نَّــــا طعلهــــا . الرجــــوع إليهــــا
منســــــجمة  مــــــع بعضــــــها لــــــدى احلفــــــاص وطعــــــل حفرهــــــا يف مكــــــاٍن أو ظــــــرٍف 

 .واحٍد أمرا  متاحا  بسهولٍة أكرب

 
الكبــــــــذ والوســــــــو : ذا النَّــــــــوع مــــــــن البطاقــــــــاتهنــــــــا  ثالثــــــــة أحجــــــــام هلٰــــــــ

احلجـــــم الوســـــو هـــــو القياســـــي واألفضـــــل واألكثـــــر انتشـــــارا  واألســـــهل . والصـــــغذ
فهــــو  جــــم املقبــــوس العــــاديص ويكفــــي لإلشــــارات الــــالزم و ــــعها . اســــتهداما  
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أمـــــا الصــــغرى فهـــــي نصـــــفهاص (. 15*10)حجــــم ٰهـــــذه البطاقــــة . علــــى البطاقـــــة
إكا كانـــــــت الوســـــــطى هـــــــي األفضـــــــل . مثلمـــــــا الكـــــــربى هـــــــي  ـــــــعفا حجمهـــــــا

ـــــــــع اســـــــــتهدام الكـــــــــربى أو  ـــــــــذا خا ينفـــــــــي وخا مين واأليســـــــــر اســـــــــتهداما  فـــــــــةنَّ ٰه
الصــــغرى أو اســــتهدامها كلهــــا معــــا  مــــن قبــــل باحــــٍب واحــــٍد أو َحــــّتَّ  يف  ــــٍب 

  .األمر مرتبو باألمزجة واخلصائَّ الشَّهصيَّة للباحب. واحدٍ 
 البطاقات الورقيَّة: ثانياً 

من البطاقات  خا يوجد ما مينع أو يعيق استهدام أكثر من نوعٍ  كما أَنَّه  
الكرتونيَّة فِةنَّه  خا يوجد ما مينع استهدامها كلها واخاستعا ة عنها ببطاقات ورقية 

 .ريقة واحلجم الذي يراه مناسبا  يقوم الباحب كالا بقصها وإعدادها بالطَّ 
. و لوهنا أو تسطذهاهنا لسنا إكن أمام بطاقات جاهزة مكمنا  جمها أ

نستطيع أن نعدَّ البطاقات من الور  الذي نشاء سواء أكان جديدا  أو مستهلكا  
من أحد الوجهَّص أو من أيِّ نوٍع نخر من الور ص كأن يكون مثال  األورا  

  .املكتبية املربعة صغذة احلجم
شاء الباحب هنا حر اخاختيار والفعل يف إعداد البطاقات بالطريقة ال  ي

خا شكَّ يف أنَـَّها لن تتمتع َّبا متتَّعت به البطاقات الكرتونيَّة . واحلجم الذي يريد
امليزة احلسنة الوحيدة فيها أنَـَّها من صنع الباحب بالطَّريقة ال  يشاء . من ااسن

ومن املادَّة ال  تتوافر بـَََّْ يديهص وباحلجم الذي يالئم املتاي لديه من الور  أو 
ومن مَثَّ فةنَّ مساوئ ٰهذا النَّوع من البطاقات مرتبو  باخليار . يريد احلج الذي

ا . املتاي أو الذي ملتاره الباحب ولكنـََّها عامَّة معرَّ ة للتلف أو الضياع أو ر َّبَّ
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وفيما يلي واحد  من َّناكج البطاقات  .اللبس أكثر بكثذ من البطاقات الكرتونيَّة
 :الورقية

 
 خاصَّةالدفاتر ال: ثالثاً 

مع البطاقات الورقية قلَّت اراسن وكثرت املساوئ باملقارنة مع البطاقات 
هنا أيضا ص مع الدَّفاتر أو الكراسات اخلاصَّةص نبتعد درجة نا . الكرتونيَّة القياسيَّة

  .ثلة من قلة اراسن وزيادة املساوئ عن البطاقات الورقيَّة
 

 نعَّ أبدا  أيَّ مديٍد للحجم أو عندما نقول دفاتر أو كرَّاسات فنحن خا
ولكن ألنَّ اخاختالف كليأل . األمر خااأل بالباحب .حاتفالنَّوع أو عدد الصَّ 

بـَََّْ استهدام الدَّفرت ونوعي البطاقات فةنَّ الضرورة تلحف علينا تبيان أنَّ 
 استهدام الدفرت أو الكراس للتقميش أمر  مربك  للباحب سواء أعمد إىل التَّبويب
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أم   يعمد إليهص أي سواء َأَكَتَب الشَّواهد واملقوبسات متتالية  من دون تبويِب 
ۤكِلَك أَنَّه  يف . للفصول أو عمد إىل تقسيم أورا  الدَّفرت إىل أقساٍم ََّّ  الفصول

احلالَّ سيكتب الشَّواهد واملقبوسات ال  يصل إليها تباعا  بغضِّ النَّرر عن 
حبص األمر الذي سيجعل العودة إليها عند كتابة مكان استهدامها يف الب

البحب قائمة  على التَّذك ر الذي لن يفلح يف تتبع عشرات الشَّواهد واملقبوساتص 
. وسيضطر البحب إىل البحب عن الشَّاهد الذي حيتاجه كلما احتاج شاهدا  
ا يشطب باخلطأ مقبوسا    يستهدمه فال يعود إليه مع حاجته إليهص  أو ور َّبَّ

ٰهذا إكا عند إىل . ينسى أن يشطب مقبوسا  قام باستهدامه فرتبكه العودة إليه
شطب ما يستهدمه من القوبساتص أمَّا إكا   يقم بذلك فستكون مشكلته 

ومع . لۤذِلَك خا ينصح باستهدام الدفرت للتقميشص و  يعد يستهدم أصال  . أكرب
للدفاترص وأي دفرت ميكن أن  َّوكجوفيما يلي أَّن. ۤكِلَك للباحب أن ملتار ما شاء

 :ملصَّ للتقميش
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 اإللكترونيَّةالبطاقات : رابعاً 

اليوم مع انتشار احلاسوب وتغلغله يف خمتلف مفاصل احلياةص خا ميكن إخا 
أن نتحدَّث عن إمكانيَّة استثمار قدرات احلاسوب اهلائلة يف توظيفه ال 

 .ذ  من الباحثَّبطاقات البحبص األمر الذي ميارسه حقيقة كث
بدل كتابة الشَّواهد واملقبوسات على بطاقة  ب ميكن فتح ملف أو أكثر 

هنا ترتفع درجة اراسنص وتستجد  مساوئ . امللفات/ هلا ومجعها على ٰهذا امللف
 .من نوٍع جديدٍ 

 استثمار التَّقانة اإللكرتونيَّة يف عمليَّة التَّقميش َّبا تتيحه فأولهاأمَّا اراسن 
أن تكون الشَّواهد موجودة معا  على ملف  واحٍدص  ثانيهامن إمكانات خمتلفةص 

 رابعهاحفرها اإللكرتوين واللجوء إليها عند احلاجة إىل أجل طويلص  ثالثها
سهولة العثور على الشاهد املطلوب من خالل البحب عن الكلمات املفتاحيَّةص 

املقبوسات مباشرة وبقاء التوثيق  توثيق سادسهاإمكانية ترتيبها بسرعةص  خامسها
إمكانية استهدام  سابعهاجاهزا  عند أيِّ استهدام كوهنا جاهزة عند الكتابةص 
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الشواهد واملقبوسات يف أ اث أخرى إكا كان إليها من حاجة إكا بقيت افوظة 
 .لدى الباحب

يكتب املساوئ هي أنَّ الباحب س أوَّل. أمَّا املساوئ فهي متنوِّعة  ومتباينة  
أَنَّه  سيعمل على القراءة  ثانيها. الشَّواهد على الور  ويعيد كتابتها على احلاسوب
أن و ع التعامل مع  ثالثها. يف املراجع والكتابة على احلاسوب يف وقت واحد

أَنَّه  قد  رابعها. احلاسوب ثابت فيما و ع التَّعامل مع الكتاب متغذ ومتنوع
. القراءة والكتابة على احلاسوب يف القوت كاته يكون من الصعوبة اجلمع بـَََّْ 

ولن . أنَّ احلاسوب غذ متوافر يف كلِّ احلاخات واخاحتماخات واألماكن خامسها
نضيف سادسا  لنقول إنَّ انقطاع التيَّار الكهربائي قد يفسد على الباحب رغبته 

يدخر من يف البحب واملراجعة ألنَّ احلاسوب ارمول قد يفي بالغرض إكا كان 
 .الكهرباء ما يكفي

 أهمية البطاقات
  يعد احلديب يف أ يَّة بطاقات البحب مسألة اخرتاع أو إ افة جديد 

ولذلك . بعد احلديب يف أنواعهاص إك برزت نقاإ األ يَّة يف كل نوٍع على حدةٍ 
باستثناء الدفاتر . سننرر اآلن نررة إمجاليَّة ملا سبق احلديب يف منه ااسن

 :اسات ميكن القول إن أ يَّة بطاقات البحب تكمن يف النِّقاإ التَّاليةوالكرَّ 
مجع الشَّواهد واملقبوسات من املراجع واملصادر املتعددة واملهتلفة يف  :أوالً 

مكان واحٍدص ومعها كذلك األفكار ال  يدجبها الباحب عندما َّطر يف باله نا 
 .يتعلق بالبحب
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تنريمها  سب احلاجة؛ حسب الفصول والفقراتص إمكانية ترتيبها و : ثانياً 
أو حسب األفكارص أو حسب املراجع واملصادر أو غذ ۤكِلَك نا يرت يه الباحب 

 .ويرى أن ييسر عليه العمل أكثر
إمكانية إعادة ترتيب البطاقات بعد اخانتهاء من البحب َّبا ملدم : ثالثاً 

 .ضى األمرالباحب يف احلاجة إليها يف أ اث أخرى إكا اقت
سهولة استهدام البطاقات والتعامل معها أكثر بكثذ جدًّا من  :رابعاً 

العودة إىل املراجع واملصادرص أو البحب يف الكراسات والدفاتر عن الشواهد 
 .واملقبوسات ال  دجبها عليها

إمكانية حفا البطاقات يف ظروف صغذة خا متاج إىل مكان   :خامساً 
ملصادر ال  قد يضطر الباحب إىل و عها أمامه أو كبذص خالف املراجع وا

 .حواليه يف أثناء عمليَّة كتابة البحب
ســــــهولة  لهــــــا والتَّنقــــــل و ــــــاص ويســــــر أخــــــذها مــــــن مكــــــاٍن إىل  :سادس      اً 

مكـــــاٍن إكا اقتضـــــى األمـــــر مـــــن الباحـــــب أن يغـــــذ مكانـــــه أو يتنقـــــل مـــــن مكـــــان 
ــــــاء عمليَّــــــة البحــــــ ــــــة إىل أخــــــرى يف أثن بص أو مــــــن أجــــــل إىل نخــــــر أو مــــــن مدين

 .أغراٍض  ثيَّةٍ 
العمــــــــل ببطاقــــــــات البحــــــــب  ــــــــمن الشــــــــروإ املثلــــــــى يســــــــاعد  :س        ابعاً 

ــــَك  ــــل اجلهــــدص وكــــل  ۤكِل ــــزَّمن واختصــــار الوقــــت وتقلي ــــذا  يف كســــب ال الباحــــب كث
ـــــا حاجــــٍةص فهــــو غالبــــا  إن   يكـــــن دائمــــا  يف ســــبا  مـــــع  نــــا حيتــــاج الباحــــب أمي 

ــــــذي هــــــو عامــــــل أساســــــيأل مــــــن الــــــزَّمن ويف أمــــــس احلاجــــــة إىل تقليــــــل ا جلهــــــد ال
 .عوامل هدر الوقت أو كسبه
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 العمل بالبطاقات
يوحى إىل من قرأ ما سبق من قيمة بطاقات البحب وأ يتها وأنواعها وغذ 
ۤكِلَك نا سبق الكالم فيه أنَّ استهدام ٰهذه البطاقات والعمل فيها  رب من 

 .السحر أو اخرتاع ما خا ملرتع
خا توجد أي  صعوبٍة يف استهدام . لة سهلة يسذةاحلقيقة أنَّ املسأ

باختصار ميكن القول أَنَّه  ميكن للباحب أن . البطاقاتص وخا أي نوع من التَّعقيد
يستهدمها بأيِّ طريقٍة شاءص وأيِّ طريقٍة ارتأى أنَـَّها تناسبه أو تنسجم مع طريقة 

خاستغناء عنها فال يوجد ما بل إننا أشرنا إىل أَنَّه  بةمكانه ا. تفكذه واحتياجاته
فةكا كان من املمكن اخاستغناء عنها هل نستطيع أن . مينع ۤكِلَك أو حيول دونه

 !نلزم الباحب بعبء ينوء به كاهله؟
  يكن اخرتاع بطاقات البحب إخا . املسألة ليست كذلك يف حقيقة األمر

باع ما وتيسر عمل الباحب يوجب عليه اتِّ . ليهدم الباحب وييسر عليه عمله
يساعده على تيسذ البحب خا أن يتورإ بسوء اخاستهدام فيضيع كلَّ جهده 

 .ووقته أو نصفهما أو بعضهما
خا خالف على أنَّ مساحة البطاقة متوسطة احلجم كافية أليِّ شاهد أو 

قد خا يكفي وجه البطاقة . مقبوس استنادا  إىل أنَّ املقبوس  دود بضع أسطرٍ 
عض احلاخاتص خا بأسص ميكن للباحب أن يقلب البطاقة الواحد للمقوس يف ب

ويتابع على الوجه الثاينص ولكن عليه يف ٰهذه احلال أن يضع ما يلفت انتباهه إىل 
أو ... وجوب املتابعة على الوجه اآلخر من البطاقة مثل كلمة يتبعص تتمةص سهم

 .أيِّ شيٍء نخر
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املقبوس على البطاقة أو قبل ۤكِلَك أو بعدهص أي قبل كتابة الشَّاهد أو 
بعدهص على الباحب أن يضع مؤشرات الشَّاهد أو املقبوس ال  ترشده وتيسر 

 .عمله من خالل مديد مكاين األخذ والو ع وكيفية اخاستهدام
أوهلا املؤلفص ثانيها : هنا  أربعة مؤشرات طب و عها على البطاقة هي
رابعها مالحرة على  اسم املرجع أو املصدرص ثالثها مكان اخاستهدامص

 .اخاستهدام
خا توجد . ٰهذه املؤشرات األربعة ميكن توزيعها على زوايا البطاقة األربع

ميكن للباحب أن ملتار الزاوية ال  يشاء للمؤشر . قاعدة اددة هٰلذا التَّوزيع
ولكن ماكا لو   يعتمد الباحب مبدأ ثابتا  . ٰهذه احلريَّة غذ مقيَّدة. الذي يشاء

توزيع املؤشرات؛ فراي يكتب اسم املؤلف مثال  مرَّة  فو  ومرَّة  مت وثالثة  ميَّ يف 
 ورابعة  مشال؟

وإكا افرت نا . خا شكَّ يف أَنَّه  سيقع يف اخللو واللبس غذ مرٍَّة على األقلِّ 
أَنَّه  أسعفته بداهته أو حصافته و  يقع يف اخللو واللبسص فال شكَّ يف أَنَّه  

 .الوقت أكثر بكثذ نا لو كان معتمدا  مبدأ  تصنيفا  موحَّدا  سيأخذ من 
. إكن خا بدَّ من أن يعتمد الباحب مبدأ  تصنيفيًّا موحدا  لكلِّ البطاقات

ولكن طب أن ملتار الزاوية ال  شاء للمؤلف وحيافا . أيضا  خا يوجد مبدأ  واحد  
املرجع أو املصدرص عليها يف كلِّ البطاقاتص وكذلك عليه أن يفعل مع اسم 

 .وكذلك األمر مع فصل اخاستهدام ومالحرة اخاستهدام
ولكن ماكا لو تركنا للمنطق أن ملتار لنا؟ ألن يكون احلال أكثر سالسة ؟ 

 :ولنتأمل يف البطاقة التالية بداية
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لن حيتاج الباحب اسم املرجع وخا املؤلف إخا عند الفراغ من تفريغ املقبوس 

ولكنَّه   اجة ماسة للسرعة يف معرفة مكان . ب من أجل التوثيقبـَََّْ طيات البح
واحلال الطبيعية أن الباحب إك يقلب البطاقات فِةنَّه  . املقبوس وكيفية استهدامه

لۤذِلَك فةن املستحسن أن ملصَّ الباحب . يرى راوسهاص أي من األعلى
ا َّصَّ الزاويتَّ العلويتَّ لفصل اخاستهدام ومالحرة اخاستهدامص بينم

 .السفليتَّ للمؤلف من اليمَّص واسم املرجع من الشِّمال
فصل اخاستهدام هو الفصل الذي ملمن الباحب أَنَّه  سيستهدم املقبوس 

وإكا   يكن البحب مكوَّنا  من فصوٍل فيكون الَّ الفصل الفقرة  ال  يريد . فيه
اختيار الفصل أو من املفرتض أن يقلَّ خطأ . الباحب أن يستهدم املقبوس فيها

الفقرة ال  يريد باحلب أن يستهدم الشَّاهد أو املقبوس فيهاص ولكن قد ملطئ 
ولكن يف بعض . الباحب يف مديد الفصلص وخا مشكلة يف ۤكِلَك وخا عيب
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األحيانص وقد خا تكون قليلة عددا  خا نسبة ص يقع الباحب يف حذة أو تردد يف 
 .مديد مكان املقبوس
مالحرة اخاستهدام هي ما يرت يه . يَّة مالحرة اخاستهدامهنا تأيت أ 

الباحب من مالحرات على املقبوس من ناحية مكان اخاستهدام وكيفيَّتهص وما 
إكا كان سيعلِّق عليه تعليقا  ادَّدا  أم سيرتكه لسيا  البحبص هل سذبطه َّبقبوٍس 

 نخر أم سذبطه بفكرة معيَّنه؟
. همة  جدًّا يف توجيه الباحب وتيسذ عملهمسألة  م مالحظة االستخدام

 :وفيما يلي أَّنوكج للبطاقة بعد مل ها. ولذلك عليها أخا يهملها على اإلطال 

 
 تبويب البطاقات وترتيبها

حنن هنا أمام اخلطوة اخلذة؛ اخلطوة األخذة من التقميشص واخلطوة األخذة 
عله الباحب سوى املباشرة بعد الفراغ من التقميش خا شيء يف. من البحب أيضا  
 .بكتابة البحب
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أشرنا يف اختيار البحب وإعداده إىل أَنَّه  ليست هنا  أي   رورٍة لشروع 
قد يستطيع ۤكِلَك على الفورص وقد . الباحب بالكتابة فور انتهائه من التَّقميش

. ِلكَ حيتاج إىل وقت استجماٍم نفسي  أو إلعادة النَّرر الشَّاملة للبحبص أو غذ كۤ 
كما أَنَّه  يستطيع الكتابة يف أثناء التَّقميشص وميكنه كتابة أيِّ فصٍل من دون 

كل  ۤكِلَك مع مراعاة أنَّ الكتابة نارسة إبداعيَّة َّبع  من . مراعاة ترتيب الفصول
املعاين ليست نكنة يف أيِّ وقتص طب أن تكون النفس مقبلة على الكتابة 

 .وراغبة فيها
اٍلص ترتيب بطاقات البحب مسألة  خازمة  مّت بدأ الباحب على أيِّ ح

ٰهذا اللزوم لزم  رورة خا حتميَّةص لزوم فائدٍة خا لزم  .الكتابة وكيفما بدأها
أعَّ أنَّ ترتيب البطاقات  روريأل لفائدة الباحب يف  ثه خا . مقدمات ونتائج

 .وجوب  خا مناا منه
ت البحب القياسيَّة ملونة أصال ص إك أشرنا إىل أنَّ بطاقا :الطريقة األولى

ا يكون  الشَّركات التِّجاريَّة املنتجة هلا تصدرها بألوان متعددة وغذ قليلٍةص ر َّبَّ
قصدها لإلغراء والرتويجص ولكن مع ۤكِلَك فةنَّ ٰهذه األلوان تؤدي غر ا  منهجيًّا 

وزعا  هو َّصيَّ كلِّ لون من ٰهذه األلوان لفصل من فصول البحب إن كان م
 .فكرة منه إن كان  ثا  صغذا  / على فصولص أو لكلِّ فقرة

. ويعتده كثذ  من الباحثَّص وخاصَّة الشبان منهم واملبتدئونص ٰهذا جيد
ۤكِلَك أنَّ الباحب إك ينقب . ولكن ٰهذه الطريقة كثذة العيوب يف حقيقة األمر

تبة حسب الفصولص عن الشواهد واملقبوسات يف املراجع واملصادر لن طدها مر 
وغنما ستكون عشوائيَّة التَّوزيع األمر الذي سيحول الباحب إىل خاعب شطرنج 
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يتأىن ويتفنن يف اختيار البطاقة واللونص وقد طد اللون املطلوب بـَََّْ يديه وقد خا 
طدهص وقد يغذ الباحب ويبدل بعد حَّ من تقميش املقبوس فيغدو التهصيَّ 

 . اللوين خا قيمة له
ى افرتاض سذ األمور على ما يرام من دون عقبـات فـةنَّ ٰهـذا خا يعفـي مـن عل

تسلســــل . ترتيــــب البطاقــــات حســــب تسلســــل احلاجــــة إىل اســــتهدامها يف البحــــب
احلاجة إىل استهدام املقبوسات مـرلن بتقـدير الباحـب الـذي يفـرتض أَنَـّه  أشـار إليـه 

 .ليمَّ أو الشماليف إحدى زوايا بطاقة البحبص وقد أن تكون علوية من ا
أمَّا إكا   يعتمد الباحب األلوان للفصولص وٰهذا هو  :الطريقة الثانية

األفضلص واألكثر يسرا ص فةنَّ الباحب يكون قد حدَّد الفصل املراد استهدام 
وعلى اجلانب األيسر . املقبوس فيه على رأس البطاقة من اليمَّ أو الشِّمال

ذا الباحب من ناحية الرتتيب أو طبيعة يكون قد حدد مالحرته خاستهدام هٰ 
 .اخاستهدام

ميكن للباحب أن يرتب البطاقات بعد كتابتها على الفورص كلما فرغ من 
مرجع يقوم برتتيب البطاقات ال  كتبها إما على الفصول من دون متييزص أو يقوم 

وهنا ينصح الباحب بو ع . برتتيبها لكل فصل حسب تتايل استهدامها
ائم على  بطاقات كلِّ  فصل يف ظرف مستقل ص األمر الذي يوفِّر له اخاطالع الدَّ

وطعله على بينه . مدى ما أجنزه من احتياجات كلِّ فصٍل طيلة مراحل التَّقميش
 .من الفصل أو الفصول الفقذة إىل مزيد من الشواهد واملقبوسات

تها كذلك كما ميكن الباحب أن يرتِّب البطاقات فور كتاب  :الطريقة الثالثة
ميكنه أن يرجئ ترتيب البطاقات إىل أن ينتهي من التَّقميشص أو أن يرنَّ نفسه 
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هم قلَّة فيما أفرتضص أو . هنا  من يعتمد ٰهذه الطَّريقة. قد فرغ من ٰهذه املرحلة
على األقل فةنَّ من جرَّب ٰهذه الطريقة من الباحثَّ مرة فِةنَّه  لن يعيدهاص شأهنا 

ريقة األلوانص إك إكا تر  الباحب ترتيب البطاقات إىل ما بعد يف املعايب شأن ط
الفراغ من املراجع ال  اعتمدها للبحب فِةنَّه  غالبا  ما سيفاجئ بأَنَّه  اقتبس املزيد 
من الشواهد لفصل من الفصول أو أكثرص وبقي فصل أو أكثر من دون ما 

ه أن يعيد القراءة يكفي ما من الشواهد واملقبوساتص األمر الذي سيفرض علي
 .من جديٍد إمَّا يف املراجع كالا أو أن يبحب عن مراجع جديدةٍ 

ٰهـــذا يعـــَّ أننـــا حنـــن نفضـــل الطريقـــة الثانيـــة ونراهـــا األيســـر واألكثـــر تيســـذا  
ــةص وخا يوجــد مــا يلزمــه أحــدا  مــن . للباحــب ولكــن لكــلِّ باحــٍب تفضــيالته اخلاصَّ

 .ذه الطريقة أو تلكالباحثَّ أي نوع من اإللزام يف اتباع هٰ 
ٰهذا الكالم ينطبق حصرا  على البطاقـات بأنواعهـا؛ امللونـة منهـا أو غـذ امللونـة 

أمـــا الـــدفاتر أو البطاقـــات اإللكرتونيـــة فةنَـَّهـــا خا . الـــ  يقـــوم الباحـــب كاتـــه بةعـــدادها
فاتر أو . تنطبـــق عليهـــا ٰهـــذه الطرائـــق مـــن الص ـــعوبة البالغـــة أن ترتَـّــب مقبوســـات الـــدَّ

راســات إخا إكا كتــب كــل  مقبــوٍس علــى حــدٍة علــى صــفحٍة مســتقلٍَّةص هنــا تنطبــق الك
ــفحات وجعلهــا مســتقلَّة   علــى الــدَّفرت طرائــق ترتيــب البطاقــاتص ولكــن بعــد فــكِّ الصَّ

ـــا البطاقـــات اإللكرتونيَّـــة فينصـــح . عـــن بعضـــهاص فتتغـــذ صـــفة الـــدَّفرت إىل بطاقـــات أمَّ
مستقلة  واحدة ص ويبـدأ كـلَّ مقبـوٍس بـرقم الفصـل الباحب بأن طعل كلَّ مقبوس فقرة  

الــذي يريــد اســتهدام املقبــوس فيــهص وعنــدما ينتهــي مــن مرحلــة اخاقتبــاس كــالًّ أو بعــد  
. كــلِّ كتــاب يقــوم بتحديــد املقبوســات وفرزهــا حســب الفقــرات فتــأيت الفصــول مرتبــة  

مها يف وبعد ۤكِلَك يقوم بةعادة ترتيب مقبوسات كلِّ فصٍل حسـب تسلسـل اسـتهدا



 ـ 128 ـ
 

وينصح الباحب هنا بالفصل بـَـََّْ املقبوسـات فيجعـل مقبوسـات كـلِّ فصـٍل . الفصل
 .يف ملٍَّف مستقل  لتيسذ العمل

 خاتمة
بعد ترتيب املقبوسات يكون الباحب وجها  لوجه أمام إمكانية البدء 

خا يوجد ما . ٰهذا إكا افرت نا أن الباحب   يبدأ بالكتابة قبل ۤكِلكَ . بالكتابة
حنن يف . مينع كما أشرنا سابقا  من أن يبدأ الباحب يف الكتابة يف أي حلرة شاء

حقيقة األمر ماطب هنا الباحب املتدربص املبتدئ أكثر نا ماطب الباحب 
اررتفص بل حنن خا ماطب الباحب اررتفص الباحب اررتف له طريقته 

ا سيشعر باخامتعاض إكا شعر وأسلوبه خصائصه ال  متيزه أو هو ميتاز  اص ور َّبَّ 
 .أننا نوجه له نصحناص وحنن خا نفعل ۤكِلكَ 

ٰهذا يعَّ أنَّ الباحب املتدرِّب اآلنص الذي يصغي إىل ٰهذه القواعد 
والنصائحص بةمكانه بعد حَّص حَّ يصبح ارتفا  متمكنا ص أن ينفض غبارها عن  

و  خا؟ امتلك قدرات . كاهله وملو طريقه باألسلوب الذي يراه مناسبا  له أكثر
 .اررتف واسلك لنفسك الطريق الذي تشاء وترتاي به
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 صَدَرَللمُؤَلف
 

  أسس التوثيق؛ نحو نظرية عربية في التوثيق ـ دار الفكرر الفسسرفي
 .م1122ـ دمشق ـ 

  آفاق التغير االجتمراعي والييمري؛ الثرورل التيانيرة والتغيرر الييمري ـ
 .م1110الفكر الفسسفي ـ دمشق ـ 

  األمررم المتحرردل برريق االسررتيتق و االسررتيالة و الترررميم ـ مكتبررة دار
 .م2991الفتح ـ دمشق ـ 

  دار األصـالة لسطباعة ـ دمشــق  -( شــــعر ) أَميرل النَّار والبحار
 .م2991ـ 

  دمشـررـق  -ـرر  دار األَصررالة لسطباعررة ( شـررـعر)أَنررا صرردل السيررـق- 
 .م2990

  ـ دار األصرالة لسطباعرة ـ دمشرق ـ  (شرعر)أنا لست عررر  الورول
 .م2999

  م1110أنا والزماق خصيماق ـ دار الفكر الفسسفي ـ دمشق ـ. 
  دار األصررالة لسطباعررة ـ دمشررق ـ ( شررعر)أنررا وعينرراي صررديياق

 .م1112
  دمشــرـق ـ  -دار األصرـالة لسطباعرة  -( شرـعر ) أُنشرودل األَحرزاق

 .م2991

  2طالعربري اسسرراليسي ـ انويار أسطورل الستم؛ مصرير السرتم :
دار الفكرر الفسسرفي ـ : 1ط . م2991مكتبرة دار الفرتح ـ دمشرق ـ 

 .م1112دمشق ـ الطبعة الثانية 
  ـر. م2991 (2ط)دمشـــرـق  -دار الثرـيافة  -انويرار الشرـعر الحرـر 

 .م1111( 1ط) -دمشــــق  ـدار الفكر الفسسفي 

  َّة ال خيار سياسري انويار دعاول الحداثة ؛ الحداثة ضرورل تاريخي
 .م2990 -دمشق  -الثيافة  دار -
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  انويار مزاعم العولمة؛ قراءل في تواصق الحضارات وصرراعوا ـ
 .م1111اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق ـ 

  م2991 -بديع الكسم ـ وزارل الثيافة ـ دمشق. 

 م1111يد في عسم الجماق ـ جامعة تشريق ـ الترقية ـ تمو. 
  الحداثة بيق العيتنيرة والتعيتنيرة ـ دار الفكرر الفسسرفي ـ دمشرق ـ

 .م2999
  م2991 -دمشـق  -م . ق  -( قصص ) الدخيق عسى المصسحة. 

    دار األصررـالة  -دفرراع عررق الفسسررفة ؛ الفسسررفة ثرثرررل أَم أُم  العسرروم
 .م2991لسطباعة ـ دمشق ـ 

  دار األصرالة لسطباعرة ـ دمشرق ـ ( خرواطر)شظايا عسرى الجرداراق
 .م1111

  عفيررا البونسرري والجماليررة العربيررة ـ وزارل الثيافررة ـ دمشررق ـ
 .م1112

 نوق؛ المضحي المبكي في السياسة األمريكيرة ـ دار الفكرر مج معال
 .م1112الفسسفي ـ دمشق ـ 

 ررة جديرردل ـ  دار األصررـالة : عسررم الجمرراق المعسومرراتي نحررو نظريَّ
 . م2991لسطباعة ـ دمشق ـ 

  دمشرـق  -دار األصالة لسطباعة  –( قصص ) عواد مق دوق عود
 . م1111 -

   صـالة لسطباعة ـ دمشق دار األ -( قصص قصيرل) غاو  بطـالة
 .م2991ـ 

  دمشـــرـق  –دار طرتس  –فسســفة الفق و الجماق عند ابق خسردوق
 . م2991 –

  فسسررفة الفررق والجمرراق عنررد التوحيررد  ـ وزارل الثيافررة ـ دمشررق ـ
 .م1111

  فسسرفة األخررتق عنررد الجرراحظ ـ اتحرراد الكترراب العررب ـ دمشررق ـ
 .م1110

  ـر دار األصصرالة لسطباعرة ـ ( قصرص قصـرـيرل)فري انتظرار حمرـياء
 .م1110دمشق ـ 

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=2404
http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=17698&PHPSESSID=3161b275b74c78c64b72bf0e525ef064


 ـ 131 ـ
 

  دار األصالة لسطباعة  –( قصص قصيرل جداص ) فيت وعسبة حتول
 .م1111 -دمشـق  -

  قررراءات فرري فكررر بررديع الكسررم ـ دار الفكررر الفسسررفي ـ دمشررق ـ
 .م2992

  قررراءات فرري فكررر عررادق العرروا ـ دار الفكررر الفسسررفي ـ دمشررق ـ
 .م1112

 لمعاصررر ـ جامعررة تشررريق ـ الترقيررة ـ قضررايا الفكررر العربرري ا
 .م1111

  دار ا لفكرر الفسفرفـ ر كتابة البحث؛ المفراييم واليواعرد واألصروق ـ
 .م1122دمشق ر 

  كيرا سرتواجأ أمريكرا العرالم  ـ دار السرتم لسطرـباعة ـ دمشـرـق ـ
 .م2991

  دار األصررـالة لسطباعررة ـ دمشـررـق ـ  -( شـــررـعر ) ال تعشـررـييني
 .م2991

  لبناق والمشروع األمريكي؛ قراءل في األزمة السبنانية وتداعياتوا ـ
 .م1110دار إنانا ـ دمشق ـ 

  لبناق َبْيَق حربيق؛ األزمة السبنانية َبْيَق الداخق والخارج ـ دار الفكر
 .م1111مشق ـ الفسسفي ـ د

  مخترارات مرق دارسري الترراث العربري ـ وزارل الثيافرة ـ دمشرق ـ
 .م1111

  المردخق إلرى عصرر النوضرة العربيرة ـ جامعرة تشرريق ـ الترقيرة ـ
 .م1111

  م1112جامعة تشريق ـ الترقية ـ المرايب االقتصادية الكبرل ـ. 
  م1111المرايب الجمالية ـ جامعة تشريق ـ الترقية ـ. 
 نحو سسوي تربرو  عربري جديرد ـ دار : يسيَّة ونيتشويَّة تربويةمكياف

 .م2992الفكر الفسسفي ـ دمشق ـ 
  م1112مق رسالق أبي حياق التوحيد  ـ وزارل الثيافة ـ دمشق ـ. 
  مق يسرمم الورواء؛ ظرايرل السررقة فري عرالمي الفكرر واألدب ـ دار

 .م1110الفكر الفسسفي ـ دمشق ـ 

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=87178562220060719230928
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  دار األصررالة  -( ص قصرريرل جررداص قصرر) المرروت مررق دوق تعسيررق
 .م2991لسطباعة ـ دمشق ـ 

  النظرام االقتصراد  العرالمي الجديرد ـ  مكتبرة دار الفترـح ـ دمشرق ـ
 . م2991

  النظام االقتصاد  العربي؛ واقع ومشكتت وميترحرات ـ دار إنانرا
 .م1110ـ دمشق ـ 

  م2999نواية الفسسفة ـ دار الفكر الفسسفي ـ دمشق ـ. 
 مرق رواد الفكرر العربري المعاصرر فري سروريا : اترتي يؤالء أَسر- 

 .م2991 -دمشــق  -دار الثيافة 

  مررق رواد الفكررر العربرري المعاصررر فرري سرروريا : يررؤالء أَسرراترتي
 .م1111 -دمشق  -دار الفكر الفسسفي  -( 1ط)

  م1112دار األصالة لسطباعة ـ دمشق ـ ( خواطر)يمس الوول. 
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