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 توجيهات عامة حول إعداد األحباث
 يف مادة الثقافة اإلسالمية

 
مها اجلريس: إعداد األستاذة  

  

  
 تنبيه:

 ال تغين عن الرجوع ، وأجوبه على تساؤالت طالبايت هي اجتهاد شخصي هذه التوجيهات
.يستغىن ذه امللحوظات عن إرشادات املشرف ال ااملتخصصة يف إعداد البحوث، كمللكتب   

  



 ٢

 اهلدف من البحث الثقايف:
 ملا مت دراسته يف مواد الثقافة اإلسالمية األخرى كمادة مناهج  عملياًاالثقافة تطبيقً جمال تأيت مادة البحث يف 

عل الطالب قادراً على استخالص األفكار جت واليت ، ومادة مقومات الفكر اإلسالمي وغريها،البحث
ومناقشتها وعرضها وتنسيقها واجلمع بينها، واحلكم على صواا أو خطئها أو على أقل تقدير إبداء الرأي 

.حول موافقتها أو خمالفتها بشكل كامل أو جزئي  
وع، ومجع مادته  كما أن البحث الثقايف يطلع الطالب على قدرته الفكرية واملنهجية يف البحث عن موض

وتنسيق خطته بنفسه، مما يؤهله خلوض غمار البحث يف شىت ااالت، ويتميز البحث الثقايف عن غريه من 
علوم الفقه أو أصول الفقه بأن مساحة التعبري فيه عن شخصية الطالب أكرب، وقدرته على التميز أظهر، 

احث دون االعتماد بشكل كبري على االختصار حيث تساعد مرونة املادة الثقافية على التعبري بأسلوب الب
.واالقتباس، مما جيعل بصمته واضحة يف ثنايا البحث  

  كيف ميكن أن تربز شخصية الباحث؟

  . و عصرنة أسلوب ما أ إعادة صياغة      .١

٢.     ة املقارنة واملفارقة بني املعلومات املتناقضة أو املتشا.   

  .تصرة موجزة إضافة تفصيالت ملعلومات خم     .٣

  .  تقوية األدلة الواردة بأدلة وبراهني أخرى أو نقض أدلة وبراهني بأدلة وبراهني أقوى،     .٤

  .  إظهار املوافقة أو املخالفة مع بيان سبب مقبول مؤيد بالدليل     .٥

    .رأي لكاتب اختصار وتلخيص      .٦

  .م وجهة نظر الطالبإيراد األدلة والرباهني اليت تدع  حتليل املقروء و     .٧

  . يف التعبرياملسئولة ةريالتمتع باحل      .٨

يجب أن يشعر القارئ أنك أنت من حيدثه ويدير دفة البحث من أوله ف ،استخدام مجل الربط والتعقيب .٩
إىل آخره حبيث يشعر بكالمك بني كل فقرة وأختها وأن يكون لك قبل كل مبحث مقدمة بسيطة تدل 

ث ، وليس جمرد نقل واختصار بال أية وجود للباحث ومثال ذلك أن تقدم لكل على وجودك يف البح



 ٣

توافقت آراء معظم املؤرخني حنو بداية التنصري املنظم يف ( مبحث مبا يدل على عملك فيه بعد القراءة مثل 
جدت فالبداية تدل أنك قرأت كثريا وو) إخل...العامل اإلسالمي على ما بعد احلروب الصليبية ومن هؤالء

تشري ( كما ميكن أن تستخدم عبارة أخرى تربط رأياً برأي أو ترده وال توافقه  الرأي هذا لدى األغلب
ىل خالف ذلك إ بينما يذهب آخرون ،ةمعظم الدراسات إىل أن التنصري املنظم بدأ بعد احلروب الصليبي

  )يتمعتربين تلك املرحلة جمرد بداية انطالق ختلو من الوصف التنظيمي املؤسسا

  كيف يعتين الباحث بأسلوبه؟

كثرياً ما يواجه الطالب انتقاداً من املشرف بأن هذا األسلوب غري جيد يف البحث ولوضع الباحث أمام عدد 
  : التاليةتساؤالت الها عربمن املمارسات اخلاطئة يف أساليب التعبري البحثي ميكن حتديد

اللغة معاصرة أم تراثية، مباشرة أم أدبية،  ( املقصود ؟املستخدمة تناسب املعىن هل اللغة واملفردات    .١
  ) أم متكلفهسهلة واضحة 

   هل استخدمت بعض العبارات أو املصطلحات أكثر من الالزم؟    .٢

 وهل يكثر من املترادفات ؟ يلجأ إىل االستطرادباحثالو هل هناك تكرار يف بعض الكلمات؟    .٣
  ب؟  وهل االستطراد مفيد أم معي؟واألضداد

   املؤكدات يف بداية اجلمل؟ باحث هل يستخدم ال   .٤

   يلف الغموض الفكرة أم أا واضحة جلية؟  هل   .٥

وهل االقتباسات تتناسب  ؟ أو شعراً هل استدل باآليات القرآنية واألحاديث النبوية أو املأثورات نثراً .٦
  والسياق؟ 

ثري جيعلون من البحث كأنه خطبة أو موعظة  فالك؛خطايب عاطفي، أم علمي موضوعي هل األسلوب  .٧
وهذا من العيوب ألن لغة البحث جيب أن تكون لغة علمية بعيدة عن االستثارة العاطفية اليت تناسب مقام 

  .الوعظ واخلطابة، ال البحوث والدراسات

  



 ٤

 

  مهارات ضرورية يف كتابة البحث العلمي وهي: 
:البحث هيكلمتطلبات   

. بطريقة صحيحةوان تصميم صفحة العن .١  
.بحث  وهوامشه بشكل دقيق الات تنظيم صفح .٢  
.العناية بالفهارس . ٣  
. بطريقة علمية تنظيم مصادر ومراجع البحث .٤  

 تصميم صفحة عنوان البحث

تعد صفحة العنوان مهمة ملا هلا من أثر واضح يف لفت نظر القارئ وجذبه لإلطالع على موضوع البحث، 
هتم به اهتمامه ببقية عناصر البحث إن مل يكن أكثر، ومن تقسيمات صفحة العنوان أن يوجدير بالطالب أن 

  : نطبق النقاط التالية يف هذه الصفحة املهمة وهي 

  .مين من الورقة أل القسم على اجلانب العلوي امث كلية يوضع اسم اجلامعة مث اسم ال .١

الورقة، أعلى قليال من املنتصف، ويكون خبط واضح  يوضع العنوان الرئيسي يف اية الثلث األول من  .٢
  .كبري نسبياً) حجم ( ومميز عن غريه من األمساء املكتوبة اخلط وبنط 

  .البحث   يوضع بعد العنوان مباشرة مبسافتني اسم املدرس املشرف على .٣

  .سم املشرف يوضع اسم الطالب معد البحث مث يتلوه مباشرة رقمه اجلامعي بعد مسافة واحدة من ا .٤

.خري من الورقةألالقسم ا  يوضع الفصل الدراسي وتارخيه اهلجري يف منتصف .٥  

 - املقدمة :
 وتتضمن العناصر التالية:

. خمتصرةتوطئة      .١  
. أمهية موضوع البحث وسبب اختياره   .٢  
] . عرض فصول البحث أو أقسامه أو أجزائه  [ت اخلطة ومكوناالبحث أقسام  .٣  
].الطريقة واإلجراءات[ )املنهج( ة معاجلة موضوع البحث طريق   .٤  
. أثناء قيامه بالبحثصعوبات اإلشارة إىل ما وجده الباحث من  .٥  
.توجيه الشكر لكل من قدم له مساعدة ومنهم املشرف     .٦  



 ٥

  مجع املادة العلمية
:املراجع صر املصادر وحب  وذلك  

لكتب ا حصر يأ باملوضوع، شامل للمصادر واملراجع اخلاصة حبصرالعلمية للبحث  املادة الطريق جلمع يبدأف
 الكتب والدوريات موضوعه من خالل على الطالب أن جييد التعرف على و.واالت ذات الصلة باملوضوع

.نكبوتيةالعسواء بنسخها الورقية أو املصورة على الشبكة  واالت والرسائل العلمية واملقاالت  

 خطة البحث:
 املرحلة اليت تلي اختيار املوضوع الذي يتم البحث فيه وهي بال شك خريطة السري يف مشوار وهذه هي

:البحث الطويل، واليت جيب أن تكون نابعة من أمرين  

األول: التصور الصحيح حلدود املوضوع، وهنا ميكن االستعانة برأي املشرف وحتديده للمفهوم الذي 
.ينحصر به العنوان  

 الثاين:  قراءة متأنية وكافيه حول عناصر املوضوع تعني على فهم ترتيبه ورسم خطته. 
ومن هنا فإن خطة البحث هي جهد الطالب، وإعداده هلا هو مبثابة رسم الطريق الصحيح بفهم وقناعة، 

ل بني الطالب فيما بعد وال تكون نسخة دابواختالف اخلطط بني الباحثني أمر يثري األحباث وجيعلها تت
ضها، أما االلتزام خبطة موحده فإا جتعل الطالب كثرياً ما يعتمد على نفس مراجع اآلخرين مكررة من بع

ومباحثهم، ويتحول البحث من مادة تعرب عن شخصية الطالب ومنهجه اخلاص، إىل ما يشبه السؤال 
ى أن عل، واجلواب وتغدو مناقشة األحباث كتصحيح االختبارات، تلتزم بصيغة حمدده وموضوعات متشاة

ما سبق ال يعين تفرد الطالب متاماً بوضع اخلطة، بل هو يف كل مرحلة يراجع املشرف ويستفيد من توجيهاته 
.باحلذف واإلضافة أو التعديل  

  تدوين املادة العلمية
ملا يتناسب مع خطة البحث ن عملية تدوين املادة العلمية تتطلب قدرة واعية، وحسن اختيارإ  

. الصياغةعادةإالنقل والتلخيص وبني  علميةال أساليب مجع املادة  وتتنوع 

 أوالً: النقل:
 األصل  يفيه ا كمابنقلها حرفي .املقروء حمددة من نصوص الكتاب  اختيار أجزاءيأ  وهو اقتباس مباشر،

حذف بعض العبارات وىف  ينقل الباحث بعض الفقرات مع وقد"...." مع وضعها بني عالمات تنصيص 
حمذوفة من النص   عبارات هناكليدل على أنأي ثالث نقط "  "...ه أن يضع عالمة احلالة عليه هذ

 بل يكفي أن يكون النقل ،فيغرق يف وسطها على أفكار الباحث أال تطغى املادة املنقولة ينبغي، وياألصل
حسن أال يزيد  ويست،حلاجة البحث وأفكاره، وأن يأيت يف حمله  واستشهادا آلراء الباحث ا وتوثيقًا،استداللً

.من أخطاء الباحثني كثرة النقل والصفحات الطويلة و،على بضعة أسطر  



 ٦

توثيق النقل: بعد اية عالمة التنصيص، يوضع رقم للنص يقابله مثله يف اهلامش يف األسفل ويشار يف كل 
زء الطبع، وتاريخ النشر، واجل  والناشر، ومكان،وعنوان الكتاب  اسم مؤلف الكتاب،إىلنص منقول 

، دون أن يقال أنظر، أو ينظر، أو راجع أو غريها من األلفاظ، كما أن هذه البيانات كاملة تكتب والصفحة
. بذكر امسه ورقم الصفحةيكتفي، عند ورودها ألول مره فقط، وحني يتم الرجوع للكتاب مرة أخرى  

 

  ثانياً: التلخيص أو االختصار:
 فيكون البحث عبارة عن قص ولصق للنصوص  حرفياًنقالًالنصوص   أن ينقل الباحثييس من الضرور ل

دون  تلخيص ألهم األفكاري أ  أسلوب التلخيص،الباحث أن يستخدم أيضاً بل على ،جبانب بعضها البعض
 تندرج حتتها، بل التلخيص يعد أنسب الطرق اليت أو األفكار الفرعية الفكرة العامة  تفاصيليف اإلغراق
األفكار وحتليلهاه هذ للباحث ملناقشة يعطى مساحة الرئيسة مما فكارواأل الفكرة العامة لعرض  

باهليكل العام للموضوع من حيث  لإلملام من الباحث  كامالًوالتلخيص يتطلب وعياً اوتقوميها تقوميا صحيح
مساحة ال تتجاوز ثلث  التلخيص يعىن اختصار املوضوع يف  كانوإذا عناصره األساسية، ومنهجية التناول

 وهو ما  للموضوعالفكرة الكاملة موع ما ميثل إدراكاالختصار دون   أن يتماملكتوب، فهذا ال يعين
.يسمى باالختصار غري املخل  

 توثيق االختصار:
  .يف اية اهلامش) باختصار( مثل توثيق النقل غري أنه يضاف كلمة 

 

  ؟ ومىت ال تكتب؟"ينظر"اهلامش  مىت يكتب يف
يف " ينظر"ويكتب  املراجع، سواء نقلنا منها بالنص، أو باملعىن يف اهلامش يف اإلحالة إىل" ينظر"ال يكتب 

:التالية احلاالت  
حيث إن هناك املزيد يف الشرح أو التوضيح  املرجع لالستزادة إن أردنا إحالة القارئ إىل املصدر أو. ١

  . لكنه مهمينقله أو أنه ال تعلق له مباشرة مبوضوع أو البيان الذي ال أريد
 

نقلناه من املرجع أو املصدر خيتلف لفظه فيه من طبعة إىل أخرى،  ويراد رجوع  إن كان النص الذي. ٢
.املطالع إىل هذا االختالف ليتحقق بنفسه  

 
أو نقلنا عنه باملعىن ما نعارضه  وقفنا على تناقض يف كالمه أو استدراكات إن استدركنا على املؤلف . ٣
.املطالع إىل الرجوع لألصل؛ ليتحقق من أننا غري خمطئني يف الفهم  ندعو يف كل ذلك،فيه  

 



 ٧

 ألصول العلم وقواعده، أو خروج عن اآلداب الكاتب خمالفة إن أتى باملرجع أو املصدر ما فيه شناعة أو. ٤
  .كبرية واضحة والنظام العام، أو أخطاء علمية

 
مل نستفض يف ذكر الرباهني عليها، فنرد  ويف كتابه، دعينا على الكاتب دعوى من خالل ما قدمهان إ. ٥

.الدعوى املطالع إىل األصل ليقف على حقيقة  
   ثالثاً:  إعادة الصياغة: 

فينقل الفكرة  ،الغري التعبري عن أفكاريف  اخلاص أسلوبه أن يستخدم الباحث  الصياغة تعينإعادةالواقع أن 
  اهلامش يفثيشري الباحعلى أن  لألفكاري لب الفهم الواعمن كتاب معني ويعرب عنها بأسلوبه، وهذا يتط

اخل .. الفالينللمؤلف   أن الفكرة مأخوذة من كتاب كذاإىل  
 صياغة ألهم األفكار األساسية إعادةن التلخيص هو  إ الصياغة مع التلخيص، حبيث نقولإعادةوقد تتداخل  

 الصياغة ال يتم وضعها بني إعادةتلخيص أو ، وكل من اللصياغة تلخيصاًا إعادة وقد تتطلب والرئيسة،
هو أمر ف ؛التعبري بأسلوبه عن اآلراء دون أن يأيت ا نقالً حرفياًب الباحث حني يقومو .التنصيصعالمات 

يدل على امتالكه للقدرة التحليلية واجلمع بني املتماثالت، مع اإلشارة إىل ما ميكن أن يكون نقطة اختالف 
اء؛ فالبحث الثقايف يف الغالب ليس نصوصاً حتتاج التوثيق احلريف، بل آراء ميكن التعبري بني املراجع أو اآلر

.كثريةعنها بال حاجة لنقل نصوصها ال  

 توثيق إعادة الصياغة:  
.يف اية اهلامش) تصرفب( مثل توثيق النقل غري أنه يضاف كلمة   

 يوضع عالميت تنصيص، فقط توضع عند النقل عند النقل باملعىن أو االختصار أو إعادة الصيغة ال: ملحوظة
.احلريف  

   إحكام النظر يف املادة العلمية، وصياغتها، وترتيبها
هابنيال بد له من طول النظر فيه مث يبدأ بصوغ مادته املتوفرة، وي لمادة، وتوثيق ما مجعهل  الباحثمجع بعد   

يراعي عرض الفكرة الواردة حسب  ويد، ما يستفىل جانب كل قولإ ويدون مع كل فكرة ما يستنبطه، و
.قدم ممن تعرض هلااألقدم فاأل    

   األمانة يف نقل األفكار
غضاضة من صغري وكبري، من مسلم أو كافر من بر  وذلك بنسبة األقوال واألفكار إىل أصحاا، دون أدىن

  . املثل األعلى يف األمانة العلميةني وضرب علماء املسلمني األقدم أو فاجر

  النقد النزيه املتزن
 عدمي التدبر، بل له حق ، والنصوص مكتوف األيدي، جامد النظرإن الباحث الراسخ ال يقف حيال األفكار

إال وقوم وأصلح مبا  حبثه و يرى فيه ما يستحق التقومي أو بيان اخلطأ  فال مير عليه نص يف إطار النقد والتقومي



 ٨

التسرع يف إطالق األحكام على الغري، بل ال ينقد شيئاً إال بعد تأكده وهذا ال يعين التطاول أو يراه حقا، 
.من الفهم الصحيح واملخالفة الصرحية  

 عالمات الترقيم

نك لو كتبت أ موضوع، ذلك أي يعرف عالمات الترقيم والتنصيص يف كتابة أن باحثجيب على كل 
 فمن ؛ اختلط الكالم،طلوبة لكل حالة بفاصل من الفواصل املوأخرىفقرة طويلة، ومل تفصل بني اجلملة 

هنا كانت عالمات الترقيم تشكل حجر الزاوية يف بناء النص الصحيح، وبيان شكله الدقيق، ومعناه 
 .الواضح

  مها يف اجلمل واملواضيعاعالمات التنصيص والترقيم وكيفية استخد

   املسافة البادئة :أوال

الكالم مطلع فقرة جديدة منفصلة عما قبلها من فقرات  أن إىل لإلشارةول كل فقرة أ الفراغ يف  وهي
 مما يليه من األولول السطر مبقدار كلمة، حبيث يتميز السطر أ يكون هذا الفراغ يف أنالكالم، وينبغي 

 كل لغات العامل، وتبدو واضحة يف كل تلزمها، وهذه العالمة أوله ذا الفراغ املقصود يف األسطر
  .الكتب واملطبوعات

  النقطة: اً ثاني

ن الفقرات أل كل كلمة آخريف _ اعتيادياً _  كل عبارة ينتهي معناها، كما توضع آخروتوضع يف 
   .أخرها كل فقرة وتنتهي يف أول كاملة، تبدأ يف اًأفكارتكون متضمنة 

   . الحقةوأخرى بني فقرة سابقة  فاصالًحداً( . )  وتكون النقطة 

  ( : )نقطتا مقول القول : ثالثاً

 ما يقوم مقام أو_  مشتقاته أو_ بعد فعل القول _ عادة _  وتكون مرسومة بشكل عمودي، وتوضع 
   ا التنصيص على القول وحكايته، أراد إذاذكر، وزعم، وحدث،  : لالقول مث

   املفردات املعترضةأوشرطتا اجلمل : رابعاً 

لتفسري والتبيني والدعاء والنداء والتنبيه وذلك ا:  يف توضيح الكالم االعتراضي، مبعانيه املتعددة وأمهيتها  
  . عامل _ حفظك اهللا _ أنت: حنو 
  .املسلمنيعظم العلوم يف حياة أ من _نآ علم القر_ العلم إن
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  )     (القوسان : خامساً

  .و تغيرينقص أ املرجع، من غري أوتيان حلصر النص املنقول من املصدر أعالمتا احلصر، والتنصيص وت

  املتتابعةالنقاط : سادساً

 ما تكون هذه النقاط  حذف شي يف موضعها، وغالباًإىلرة اشإ  وتوضع بني الكالم املتواصل واملتصل 
  نقلت من كتاب ماإذانك أ أي)) … : (( يف النصوص املنقول، واحملصورة بني عالميت التنصيص 

  ) … ( ضع مكاا ت حبث وحتذف الباقي أويفيدك يف موضوع 

  الفاصلة   ً:سابعاً

  ) . ، : (  فصل بني الشيئني، وشكلهاإذا

  ( / ) اخلط املائل : ثامناً

 من حالة، فهو يستعمل للفصل بني سنيت اهلجرة وامليالد، كما يستعمل بني أكثر وهو خط يستعمل يف 
يب وغريه  اسم الكتاب بالعرأو، اإلفرجني املصطلح العريب واملصطلح أو، اإلفرجنيالترقيم العريب والترقيم 

  . من لغات العامل

   ) _( اخلط املستقيم : تاسعاً

انظر املصدر : _ فمثال _ الصفحات، حىت الكالم، وأرقام ويستعمل وصلة لالحق بسابق، كالسنوات 
  .١٨ الصفحة إىل ١٥، ويعين من ص ١٨ _ ١٥ص  / ١جـ: السابق

  )؛(ة املنقوطة من حتتصلالفا: اًشراع

 السبب واملسبب، فكلما كانت العالقة بني الكالم السابق ف للربط بني  وهي اليت يستخدمها املؤل
  . ة املنقوطة هي الفاصلة بني السابق والالحقصل نتيجة كانت الفاأوو سبب أوالالحق عالقة بيان علة 

  ) ؟(عالمة االستفهام :  عشرأحد

  .  بعد مجلة االستفهام_دائما _ وموضعها معروف، فهي ترد 

   (!) )االنفعال (  التعجبعالمة:  عشراثنا

، ونداء النكرة غري املقصود، واإلاموهذه العالمة تلحق اجلمل اليت حتمل معاين احلرية، والشك 
  .عقّب بنقطهت فال  ا من عالميت التعجب واالستفهام إذا انتهى الكالموكلٌ  .واالستغاثة
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والقاعدة الكتابية يف هذا أن تتبع عالمة الترقيم ما قبلها مباشرة بال مسافة، ويكون بينها وبني ما بعدها 
  بعد فتح القوس هلما حيث يكتب مباشرةًوكذلك الكالم داخل األقواس جيب أن يكون مالصقاً .مسافة

. دون مسافة كذلكدون مسافة، ويغلق القوس مباشرةً  

 األقواس يف البحث:
لآليات القرآنية:رةاملزه .  � � � �    ���� 

 "    " .ديث النبوية لألحا:املزدوجة الصغرية  
. للمنقول أياً كان:املفردة  (     )  

 

 االستفادة من الشبكة العنكبوتية يف البحوث:
 ماذا ميكن أن تقدم الشبكة اإللكترونية للطالب من خدمات؟

تقريبا كل ما تقدمه الكتب ومع وجود املكتبات اإللكترونية وخدمة البحث ومواقع التخريج واحلديث : ج
.أمكن للباحث أن يقضي الكثري من حاجته دون التجوال يف املكتبات ؛املتخصصة  

:ومن أشهر املواقع اليت توفر الكتب واملراجع ما يلي  
: مكتبة املصطفى اإللكترونية  

http://www.al-mostafa.com/ 

 موسوعة الكتب العربية 
http://ebooks.roro44.com/arabic_books/ 

:موسوعة دهشة للكتب واملقاالت  
http://www.dahsha.com/ 

) مكتبة للجميع( هنا مكتبيت   
http://huna-maktbty.blogspot.com/ 

 مركز ودود للفهارس وكتب التحقيق
http://wadod.net/ 

 املكتبة الوقفية
http://www.waqfeya.com/ 

.وهذه املواقع جمانية ومتاح البحث والتحميل فيها دون تسجيل  
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:ليت تتطلب التسجيل ما يليومن املواقع املتخصصة وا  

 منتديات الكتب اإللكترونية املصورة
http://www.pdfbooks.net/vb/index.php 

 منتديات مكتبتنا العربية
http://www.almaktabah.net/vb/index.php 

 

 التوثيق يف املراجع اإللكترونية:
   بصيغةإن كان الكتاب مصوراً

             PDF أو وورد 
)نسخة الكترونية( ه يكون كتوثيق املطبوع ولكن يضاف بني قوسني يف آخر اهلامش عبارة  فإن توثيق  

وذلك ألن التصوير مث إعادة اجلمع ذه الصيغة قد يؤدي إىل زيادة عدد الصفحات أو نقصها حسب 
رة اعتماد املصور لصفحة العنوان يف الترقيم أو ال، مما جيعل النسخة املطبوعة ختتلف عن هذه املصو

. ال أكثر، فيحسن التنبيه ألجل من يراجع أن يراعي هذا االختالفاثننيبفارق رقم واحد أو   

 
 التوثيق من املواقع:

: إىل املواقع الرمسية للهيئات واالت والدوريات احملكمة ومواقع العلماء الرمسيةتكون اإلحالة  
.مع الرابط واملوقع املنشور فيه ، وناشره، بذكر اسم املقال  

، ومنها أما املنتديات اليت يكتب فيها من شاء بأية معرف، فليست مصادر للمعلومات؛ ألا غري حمكمه
.كذلك املوسوعة احلرة ويكيبيديا واليت ميكن ألية قارئ إضافة معلومات إليها  

 

  ترمجة األعالم:
ومن حيث اإلطالة أو البعض ال يعرف املنهج يف الترمجة من حيث اختيار من يترجم هلم ومن ال يترجم، 

االختصار يف الترمجة، وهذه األمور مردها إىل أمهية األعالم بالنسبة للبحث، فال ميكن أن نعترب كل من 
يرد يف البحث امسه مهماً، كما أن من األعالم من يرد امسه يف استشهاد كالرواة يف األحاديث فال 

أما األعالم الذين ننقل عنهم مقولة تضيف يترجم هلم، وكذلك األعالم يف ثنايا النصوص املنقولة، 
للبحث فائدة أو تغري مساره حبيث نرد ا على رأي أو حنو ذلك فإنه من املستحسن الترمجة له، وتقتصر 

 وإن أضيف إليها ما يهم معرفته ،ترجم للعلم بذكر امسه، فكنيته، فتاريخ مولده ووفاتهيالترمجة على أن 
. يف اهلامش وثالثة مع مراجع الترمجةفال ينبغي أن تزيد على سطرين  
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 )احملتويات ( فهرس البحث
يوضع يف بداية البحث أو يف آخره، ويتضمن توزيع املادة الواردة يف البحث حسب ورودها متسلسلة، 

     .حيث يوضع كل عنوان رئيسي أو فرعي ويقابله رقم الصفحات اليت ورد فيها

  صفحة املصادر واملراجع
  ، هجائياًة املصادر واملراجع حسب أمساء املؤلفني ترتيبا ترتب صفحة قائم

  :ويكون توثيق وترتيب املعلومات إذا كانت من الكتب كما يلي
  ]توثيق الكتب[ 
  سنة النشر  - ٦    رقم الطبعة- ٥دار النشر  -٤ مكان النشر - ٣ اسم الكتاب - ٢اسم املؤلف  -١

  :تويكون ترتيب وتوثيق املعلومات إذا كانت من دوريا
  : كما يلي  ] واملقاالتالصحف واالت  [
 رقم - ٥     مكان النشر- ٤  اسـم الدورية - ٣    ويكون بني قوسني) عنوان املقال( - ٢اسم املؤلف  -١

  تاريخ نشر العدد - ٦    والعـدد اـلد
  .ويـفصل بني كل معلومة وأخرى بفاصلة، وتنتهي املعلومات بالنقطة

  :مثال على الكتاب
/ هـ ١٣٩٤،بريوت،  ) ٢( ادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العريب، ط مصطفى ص

  .م١٩٧٤
  :مثال على الدوريات 

  .م١٩٣٤، القاهرة، ٨أمحد أمني، مجع اللغة العربية، جملة جممع اللغة العربية، جممع اللغة العربية، ج 

 
 ؟Word يف الكتابة  يف اهلامشما خطوات التوثيق

  .يف اية النص املنقول)  املاوس (وضع القلم .١
  .Insertالذهاب قائمة إىل .٢
   .Insert من قائمة   Footnoteاختيار .٣
    AutoNumberواختيار.  عند أول توثيق فقطOptionاختيار .٤
  .Ok يف الترقيم، مث املوافقة Contiu اختيار طريقة.٥
  .تغيري اجتاه التوثيق من الشمال إىل اليمني.٦
  .لكتابة باسم املؤلف فاسم الكتاب فرقم الصفحةالبدء با.٧
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  :اخلامتة
  : وتتضمن العناصر التالية 

  .  بشكل متسلسل حسب فصول الدراسة تقدمي النتائج اليت انتهى إليها الباحث. ١
  .وضع مقترحات وتوصيات إلكمال املوضوع أو فروعه أو متعلقاته على يد باحث آخر. ٢

  :الفهارس
  :وتشمل كل من

  .اآليات القرآنيةفهرس 
  .فهرس األحاديث النبوية واآلثار

  .فهرس األشعار
  .فهرس األعالم املترجم هلم

  .فهرس املصادر واملراجع
  .فهرس احملتويات
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  :وصايا للباحثني
  : اختيار البحث:أوال
  .قسم المقترحاتاختر املوضوع الذي يناسب ميولك ورغبتك اخلاصة داخل _ 
 ختل باملوضوع أن ولة اليت ال حيد املادة العلمية حد معني ألنه يترتب على ذلكابتعد عن املوضوعات املط_ 

  . أو قم بتحديد نقاط مهمة منه دون التزام به كامالً نفسك فيهتمهما طال البحث وأجهد
أمرين إما القلق  حدأ ألن ذلك جيرك إىل ؛ابتعد عن املوضوعات القصرية اليت تقل فيها املادة العلمية_ 

له به تكثرياً مما يعود على البحث   أو أنك ستدرج يف البحث ما ال عالقة،دم توفر املادة العلميةبسبب ع
  .بالنقد
  .و خارجهأاستشر أهل االختصاص يف اختيار املوضوع سواء كانوا داخل القسم  _ 

  
  : أثناء البحث :ثانياً
 تقييد أوكتابة  مير عليك بدوناعمل بقاعدة قليل دائم خري من كثري منقطع مبعىن انك ال تدع يوما  -

املوسع وال جتعله مضيقاً  فالوقت سريع وهو من عمرك ومن وقت الرسالة احملدد فاستغل الواجب
 .فيتسبب لك ذلك باإلخالل بالبحث مع القلق والتوتر

الرسائل العلمية يف اجلامعات  فهارس فاحبث يف حرص على مجع املادة العلمية بقدر االستطاعةإ - 
العلمية من  املواقع اإللكترونية وسؤال أهل العلم واالختصاص فال تشبع وال تكل من مجع مادتك وعرب

 .  جملة أو مقال أو غري ذلكأورسالة علمية أو كتاب 
 من كتب ومؤلفات حبثك  تكتب وذلك جبرد وقراءة كل ما يتعلق مبباحثأناقرأ وافهم قبل  - 

على حقيقتها وتبدأ الكتابة من فوق وأنت  صور املسألة ذهنك علماً وفهما فتتميتلئومقاالت حىت 
 . حتيط فهما وعلماً ا وتعرف دقيقها وجليلها

 لثقافةالسرد الذي ال يظهر شخصيتك ال سيما يف ا  وابتعد عناألفكار واآلراء،ثق بنفسك وحلل  - 
ع يف الطرح مالحظة حسن األدب واخللق مع العلماء والتواض فهي أكثر جماالً لطرح شخصيتك مع

 .وتعظيم الذات واالبتعاد عن ضمائر املتكلم
فهمك كثرياً   من املشرف قدر االستطاعة ال سيما إذا علمت سعة علمه وعمق فهمه وامستفدا - 

من الناحية العلمية  حينما يصوبك فهو على األغلب سيكون أكثر إحاطة منك يف تلك املسائل سواء
التسليم التام بل ميكن مناقشة املشرف  اءك وعلمك، وهذا ال يعينأو املنهجية فال تغتر بفهمك وذك

 .نظركهو بوجهة  وطرح ما يرد يف ذهنك فيبني لك اخلطأ أو يقتنع
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للبحث يف الرسائل العلمية واملنهج اخلاص واحرص على تطبيقه متاماً  دقق يف فقرات املنهج العام - 
 .يوشكلتلتزم به من منهج علمي وفين  فأنت ملزم مبا

 .البحث املناقشات لكثري من الرسائل العلمية لتتجنب ما يقع فيه غريك من أخطاء يف  علىطلعا - 
فاهللا خري  دوماً واطلبه منه التوفيق والسداد والفهم وأكثر من االستغفار والتوبة إىل اهللا استعن باهللا - 

  .معني ومنه يستمد اهلدى والرشاد

 :عند كتابة البحث: اًلثثا 
 :جهات  من عدةأوىلبنفسك فهو  البحث كنك طباعةإن أم

 .  أقل وقتاً- أ
 . قرب إىل الفهم والتصحيحأ - ب
 . قل كلفة ماديةأ - ج
 .املكتباتغريها من  أو سرعة االستفادة من الكتب اإللكترونية سواء عن طريق املكتبة الشاملة -د

كثر جودة من ناحية اللغة أو النواحي من يقوم بالتنسيق والترتيب األ البحث وميكنك بعد ذلك أن تعطي
 .لذلكتكن متقناً  الشكلية إن مل

استطاعتك بالنظر يف فوائده ومثراته والعلماء املتخصصني فيه وسريهم مما  حاول أن حتب حبثك قدر - 
 .عنكويؤنسك وخيفف املشقة  يشحذ مهتك

 

  :يف التعامل مع املشرف وحدوده: رابعاً
يف عرض   وال بد أن يكون هناك تلطف، لالتصال باملشرف وتسلميه األوراقاختيار األوقات املناسبة_ 

  .ذلك على املشرف بأن جتعل اخليار له يف اختيار أوقات االلتقاء واالتصال
وتدريسية   إذ ال خيفى أن عليه أعباء إدراية؛ واإلحساس بالضغط عليه،مراعاة ظروف املشرف وعمله_  

  .اقشة رسائلوارتباط بلجان وطالب آخرين ومن
عينه   فمىت أحس منه اإلمهال والالمباالة سقط من؛أن حيس املشرف من الطالب احلماس واالهتمام_  

  .وكان سبباً للمقابلة باملثل
للخربة واملمارسة  االستفادة من توجيهات املشرف وتطبيقها فهو يف األعم األغلب أعلم مبنهجية البحث_ 

 .لباًكما انه أوسع علماً يف التخصص غا
مع   يكون املشرف على علم ا،التواصل املستمر مع املشرف وعدم االنقطاع إال لظروف قاهرة   _

 . قصورأياالعتذار دوما جتاه 
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 : واملناقشة بحثعند تسليم ال  :خامساً
بشكل متقن شكلياً وضمنياً بكثرة مراجعتها وتصحيح األخطاء   ائياًبحثاحرص على أن تسلم ال - 

  عرضها على غريك فرمبا يقرأ الكاتب ما كتبه حفظاً ال نظراً فال ينتبه للخطأ ية بنفسك وعن طريقاملطبع
 

واذكر   متزناً ال تعظم الصغري وال تصغر العظيم واعترف باخلطأ إن تبني لكاملناقشة عاقالً أثناءكن  - 
حبثك ومعرفة  ويب املناقشة يهدف منها تصأنرأيك بأدب واحترام وبدون تعصب وليكن يف ذهنك 

خيلو حبث من نقد أو خلل معني   فالبحث،حاطتك به، فأنت املستفيد من ذلك وال يعين هذا انتقاص الإ
ساتذة خمتلفة فينبغي مراعاة ذلك اليت ينتمي إليها األ  األفهام ختتلف والعقول واملناهج واملدارسأنعلماً 

  .للرأيعند املناقشة وعدم التصلب 

   سأناقش؟كيف وفيم :سادساً
حيضر الطالب ما استطاع من   العلمية، ومن األفضل أنحباثخيتلف األساتذة يف منهجهم يف مناقشة األ

 :للمناقشة  جوانب رئيسةعدةوعموما هناك  ،مناقشات؛ حىت يعرف هذه املناهج، ويستعد هلا

 :الشكلي اجلانب ._
  .تيب اهلوامش وتوفر الفهارس وحنوهاوترالرسم اإلمالئي،  سالمة اللغة، وصحة: ويتضمن هذا اجلانب

 :املنهجي اجلانب ._
وصحة . وفصوله، ومنهج البحث املتبع، ومدى تطبيقه بحثتقسيم أبواب ال: ويتضمن هذا اجلانب

 .واإلحاطة جبوانب البحث االستنتاج، وسالمة االستدالل،

 :املوضوعي اجلانب ._
خلل يف فهم بعض احث، وما قد يكون به من يوردها الب صحة املعلومات اليت: ويتضمن هذا اجلانب

األفكار أو النقوالت واالستدالل ا يف غري مواطنها، وحسن التعامل مع املراجع واختيار األهم فاملهم 
  .، مع مراقبة األمانة العلمية، وحسن التعبري عن أفكار الغريمنها

  :اجلانب النقدي _ 
 البحث، أو التعليق عليه والتعقيب مبا يكمله أو ويعين مالحظة دور الباحث حول ما ميكن نقده يف

 .يضبطه ويوضحه، وهذا أغلب ما ميكن أن مييز طالباً عن غريه
   

.وفق اهللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه  


