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 المكتبة: تاريخ

تعشي السكان الحؼ  السكتبة ألن ،الكتابة ضيػرريخ أإلى ت السكتبة ريخأيخجع ت
وقج  ،تعتد بحياتيا معيكتب فيو، والكتابة ضيخت بطيػر الحزارات، فقج كانت األ

، لحا كانػا يقػمػن اوتخميج كل شيء ميع في حياتي حزاراتيا تثبيت ت الذعػبحاول
 شكالمغ أ جكميا تعو  ،أو الخمد ،الخسعالشقر، أو بتػثيق أىع األحجاث عغ شخيق 

الكتابة، فالسكتبة ضيخت بطيػر الكتابة، والغاية مشيا تػثيق الحػادث السيسة، وىي 
وقج رسػم أو رمػز عمى الرخػر أو العطام أو جمج الحيػانات، أو  نقػش عبارة عغ

، وضيخت السكتبة مع ضيػر الكتابة، والغخض مغ مشح العرػر القجيسةعخفت الكتابة 
الكتابة تػثيق األحجاث السيسة وتخميج التخاث والحزارة وتثبيت األمػر السيسة في 

أشيخ الذعػب القجيسة حياة اإلندان ليتحكخىا عبخ التاريخ  وتتشاقميا األجيال، وكانت 
 .ن، والمرريهن، والرينيهن، والهنهداآلشهريهن، والبابميه التي عخفت الكتابة:

 

 أشكال الكتابة في العرهر القجيمة:

 .الخسع عمى ججران السغارات والكيػف -

 .الكتابة عمى ألػاح الصيغ -

 .الكتابة عمى قخاشيذ البخدؼ -

 .الكتابة عمى الخقػق )جمػد الحيػانات( -

 .والحفخ عمى اليياكل واألبشية التاريخية الشقر عمى األضخحة -
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 .قخاء والباحثيغالسكان الحؼ تجسع فيو الكتب وتشطع وتييأ لم تعريف المكتبة:

مجسػعة أوراق مجمجة مكتػب أو مصبػع عمييا معمػمات عغ  الكتاب:تعريف 
 مػضػع أو مػاضيع معيشة قام بتأليفو أحج الباحثيغ أو مجسػعة مغ الباحثيغ.

 .التأليف، و والبحث العمسي ،السصالعة الفائجة من المكتبة:

 السصالعػن، والباحثػن، والسؤلفػن. رواد المكتبة:

 

 أشهر المكتبات القجيمة قبل اإلسالم:

كانت تزع لػحات مغ الصيغ مقدسة قدسيغ: لػحات تزع عمػم  مكتبة آشهربانيبال:
 .ولػحات تزع عمػم الدساء ،األرض

وعخف  ،المػحات تفيخسالسكتبات التي مغ أوائل  تكان بابل:في مكتبة اإلسكنجرية 
 .الستشػعاتو الفمدفة، و التاريخ، و القانػن، و مغ ىحه الفيخسة: فغ الخصابة، 

 

 ظههر المكتبات في العرر اإلسالمي:

 ؛كان ىشاك عجد مغ الرحابة يحخصػن عمى تجويغ األمػر السيسة واألحجاث
والسيسا آيات القخآن الكخيع وما يفدخه الشبي )صمى هللا عميو وآلو وسمع( ويبيشو مغ 

ويجونػن أيزا األحاديث الشبػية التي ترجر عغ الشبي  ،ب ندوليااسبأىحه اآليات و 
وكحلظ أفعالو وتقخيخاتو، وكان مغ أشيخ ىؤالء  ،)صمى هللا عميو وآلو وسمع(

وصحف  ،ؼ كان يحتفع بالسرحف بخط يجهالح عبج هللا بن مدعهد: الرحابة:



 محاضرات في المكتبة ومنهج البحث وتحقيق المخطوطات _ إعداد أ.د. مجيد طارش الربيعي

الحؼ كان يستمظ عجدا مغ الكتب وقيل إنو  عبج هللا بن عباس:، وأخخػ بخصو أيزا
 .بمغ حسل بعيخ

د مغ العمساء في بيػت عجتطيخ وفي القخن الثاني اليجخؼ بجأت السكتبات 
الحؼ كان يحتفع بعجد مغ الكتب في  :ابن شهاب الزهري وكان مغ أشيخ ىؤالء: 

الحؼ  :أبه عمرو بن العالء، وبيتو حتى قيل إن زوجتو كانت تغار مغ ىحه الكتب
ت أوفي ىحا القخن بج، كان يستمظ عجدا كبيخا مغ الكتب كانت تسأل بيتو حتى سقفو

بػادر اىتسام الحكام والػالة واألمخاء والعشاية بالسكتبات فقام بعزيع بتأسيذ مكتبات 
ل عمى الكتب الشادرة والشفيدة وليأوا ليحه السكتبات عامة وكانػا يتشافدػن في الحرػ 

 .البشايات والعسال

 

 أبرز المكتبات العربية:

نا وأقجميا أكتبات العخبية شسيعج بيت الحكسة أعطع ال بيت الحكمة في بغجاد:
زمانا وأول مغ فكخ بإنذاء ىحا البيت أبػ جعفخ السشرػر، فقج خرز بشاية مدتقمة 

الكتب ونػادرىا مغ السؤلفات العخبية والستخجسة عغ المغات السختمفة جسع فييا نفائذ 
وتػسعت خدانة ىحه الكتب في عرخ الخشيج فتزاعفت كتبيا فعسل فييا متخجسػن 
مغ لغات مختمفة يقػمػن بتخجسة ما يجخل السكتبة مغ كتب أجشبية ونداخػن يقػمػن 

ة وتدويق وصيانة الكتب بشدخ ما يتخجع أو يؤلف وخصاشػن ومجمجون يعشػن بدخخف
رىا ورقييا فتػسع بشاؤىا وزاد اوفي عيج السأمػن وصمت ىحه السكتبة إلى أوج ازدى

تشطيسيا دقة وتزاعف عجد العامميغ فييا مغ الفشييغ واإلدارييغ ووردت إلييا أعجاد 
ىائمة مغ السؤلفات والسرشفات والسجمجات جمبت مغ أنحاء السعسػرة كافة، وازدىخت 
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في دار الحكسة خالل عيج السأمػن ونقل إلى العخبية مغ معطع لغات األمع  التخجسة
 الستحزخة كاليػنانية والدخيانية والفارسية والكبصية واليشجية والحبذية.

أسدت ىحه الخدانة في عيج العديد باهلل، أنذأىا  خزانة الكتب في القاهرة:
فاقت معطع السكتبات  بجػار قرخه وأشمق عمييا اسع خدانة الكتب وازدىخت حتى

اإلسالمية في ذلظ العرخ، وعسل عمى ازدىارىا ومزاعفة كتبيا حتى قيل إن عجد 
الكتب فييا وصل إلى مميػن وست مئة ألف كتاب، عخفت ىحه الخدانة بحفطيا أقع 

 السراحف وأكثخىا تدويقا.

أنذأ ىحه السكتبة السدتشرخ بغ عبج الخحسغ الشاصخ، وجعميا  مكتبة قرطبة:
قرخ الدىخاء بسجيشة قخشبة عاصسة األنجلذ في عرخىا الحىبي، فزست كشػزا  في

 نادرة مغ السرشفات في جسيع عمػم وفشػن عرخه قجره البعس بأربع مئة ألف مجمج.

 

 مكتبات المجارس:

 .القخن الخامذ اليجخؼ  خدانة كتب السجرسة الشطامية: في بغجاد_ 

 .القخن الدابع اليجخؼ  بغجادخدانة كتب السجرسة السدتشرخية في _ 

 .القخن الدادس اليجخؼ  خدانة كتب السجرسة الشػرية في حمب_ 

 .القخن الدادس اليجخؼ  خدانة كتب السجرسة الفاضمية في القاىخة_ 

 .القخن الدابع اليجخؼ  مكتبة السجرسة الكاممية في القاىخة_ 

 .القخن الدابع اليجخؼ  مكتبة السجرسة الطاىخية في دمذق_ 
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 :المكتبات اتنذاط

كانت السكتبات العخبية القجيسة تقػم مقام الجامعات والسعاىج العمسية 
والسكتبات السخكدية الكبخػ السعاصخة مغ حيث تيديخ سبل القخاءة واالشالع، وتػفيخ 

 الشذاشات:ىحه قج كانت أبخز  ،الكتب وغيخىا مغ الشذاشات العمسية

 .القخاءة واالشالع -

 .الجاخمية والخارجيةاإلعارة  -

 .فوالتألي بحثال -

 العمسية. السشاضخات -

 الشدخ والتخجسة. -

 

 :قدام المكتباتأ

 قدام متشػعة أبخزىا:أبشايات كبيخة فييا تقع في كانت السكتبات العخبية القجيسة 

يعسل فيو نداخػن وخصاشػن يجيجون اإلمالء وقػاعج الكتابة ويجيجون  قدم الندخ:
وكانت  أنػاع الخصػط وأنػاع األحبار وأصشاف الػرق، وكانت عشجىع ثقافة عامة،

صػل متبعة في الشدخ تحجد عجد األسصخ في الػرقة وعجد الكمسات وحجع ألجييع 
 .ذخ في دور الكتب الحجيثةالػرقة وحجع الكتابة وىحا القدع يقابل قدع الصبع والش

يعسل في ىحا القدع متخررػن في تجميج الكتب وصيانتيا وتدويقيا  قدم التجميج:
 .فاظ عمييا مغ التمفحمغ أجل ال
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ن قػمػ يعسل في ىحا القدع متخررػن وخبخاء في المغات األجشبية ي قدم الترجمة:
 .ة إلى المغة العخبيةتخجسة الكتب األجشبية الػاردة إلى السكتبة مغ لغتيا األصميب

ويتخأس ىحا القدع )الخازن( وىػ مشرب يقابل )أميغ السكتبة( وقج  قدم التنعيم:
شغل ىحا السشرب كبار العمساء واألدباء ، ويعسل في ىحا القدع )السشاولػن( الحيغ 

 .يقجمػن خجمة تػصيل الكتاب لمقارغ داخل السكتبة

 ،كانت الكتب في السكتبات مػزعة في حجخات تبعا لسػضػع الكتاب قدم الفهرسة:
ويعج بيت الحكسة في بغجاد مغ  ،وقج عخف العخب فغ الفيخسة مشح عرػر قجيسة

صشفت الكتب وبػبتيا في فيارس مشطسة تدييال لمػصػل أقجم السكتبات العخبية التي 
 .إلييا
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 :المكتبة في العرر الحجيث

سيع في تصػيخ السكتبات وأبخز أإن التصػر الحزارؼ في العرػر الحجيثة 
ىحه التصػرات ىػ اختخاع اآللة الكاتبة )الصابعة( بطيػر اآللة الصابعة التي سيمت 

وقج ضيخت بػادر ، وسخعت وجسمت الكتابة مسا سيل تػسع السكتبة وكثخ روادىا
العالسية الثانية وبعج انتذار التعميع العشاية بالسكتبات بسفيػميا الحجيث بعج الحخب 

صارت الحاجة ممحة إلى الكتب ومرادر السعمػمات فأعيج تشطيع السكتبات القجيسة 
 .وأنذأت مكتبات ججيجة وضيخت مكتبات ألحقت بالجامعات والسجارس

بشيتيا الكبيخة السالئسة الػاسعة وكثخة أوقج ضيخت السكتبات بذكميا السعاصخ و 
أعساليع وضيػر األنطسة الحجيثة في ترشيف الكتب واإلعارة  السػضفيغ وتشػع

واالستذارة حتى صارت السكتبات الحجيثة تؤثخ في السجتسع كتأثيخ الجامعات 
والسجارس حيث صارت مفتػحة لكل شبقات السجتسع وصار بإمكان كل الشاس أن 

لمثقافة الفخدية  يدتفيجوا مشيا وصارت السكتبة الحجيثة اليػم معيجا لمبحث الحخ ومخكدا
ىع أ وصار مغ ، والعامة حتى عجت مغ السكتبات مغ عػامل الحخية في عرخنا

ئط أىجاف السكتبة ىػ تدييل االشالع عمى الكتب والسجالت والكخاسات والخخا
وصارت السكتبات مغ أىع الػسائل التي استعانت بيا والتقاريخ والػثائق التأريخية، 
 .فة وتثكيف الذعػباألمع الستقجمة في نذخ السعخ 

قخب إلى مخدن لمكتب صارت اليػم أن كانت السكتبة في العرخ القجيع أوبعج 
وصار نجاح السكتبة يقاس بعجد روادىا مغ  ،مؤسدة عمسية ثقافية تخبػية اجتساعية

السصالعيغ والباحثيغ بعج أن كان يقاس بعجد كتبيا، وصارت تعقج فييا الشجوات 
 .ػعة وتستاز بسيارة وإخالص السػضفيغوالبخامج التعميسية الستش
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مؤسدة عمسية تخبػية ثقافية اجتساعية تحفع نتاجات  تعريف المكتبة الحجيثة:
وادىا مغ الصمبة والباحثيغ والسثقفيغ خ الذعػب الفكخية والحزارية وتشطسيا وتييئيا ل

 .وعامة الشاس

 أهمية المكتبة:

 .يا وتقجيسيا لمقخاءحفع نتاجات الذعػب الفكخية والحزارية وتشطيس -

 .تػفيخ مرادر السعمػمات لمصمبة والباحثيغ والسثقفيغ والسصالعيغ -

 بػية واجتساعية.السذاركة في تثكيف الذعػب بشذاشات عمسية وتخ  -

 :أنهاع المكتبات في العرر الحجيث

عغ العسخ  خىي السكتبات التي تفتح أبػابيا لكل الشاس بغس الشط المكتبات العامة:
والجشذ والجيغ والثقافة والسدتػػ العمسي، وال تتخرز في مػضػعات معيشة إال 

 .بقجر ما تفخضو البيئة التي فييا

ىي مكتبات الجولة الخئيدة السدؤولة عغ جسع التخاث الػششي  المكتبات الهطنية:
والقػمي وحفطو وصيانتو مغ التمف وتقجيسو لمباحثيغ وتعخيفو بشذخات خاصة 

تب كوتستاز بأنيا تقتشي كل ما ي ،بادلتو مع السكتبات الػششية األخخػ خارج البمجوم
 .في البمج بقانػن إيجاع خاص بيا

ىي السكتبات السػجػدة ضسغ الجامعات والكميات والسعاىج  المكتبات الجامعية:
وتخجم الييئات التجريدية والصمبة وتػفخ ليع احتياجاتيع في البحث والجراسة بحدب 
نػع الجراسة والتخرز في كميات الجامعة أو السعيج وأقداميا وفخوعيا، وىي شخط 

 .إلنذاء الجامعة
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داخل السجرسة )االبتجائية والثانػية  ىي السكتبات السخررة المكتبات المجرسية:
والسيشية( لخجمة الييئة التجريدية والصمبة ولتغصي احتياجاتيع العمسية وتػسع مجاركيع 
السعخفية بجانب السشاىج التعميسية السقخرة وتخصيصيا جدء مغ التخصيط التخبػؼ العام 

 .لمجولة أو الجية السذخفة

ستمكيا أشخاص عشػا بتجسيع مرادر ىي السكتبات التي ي المكتبات الخاصة:
السعخفة لتكػن في متشاول أيجييع تخجميع في تخرريع أو تمبي رغبتيع كيػاة 

 .لمسصالعة والقخاءة وقج تفتح لألخخيغ لإلفادة مغ محتػياتيا

ىي السكتبات التي تعشى بجسع مرادر مػضػع معيغ واحج أو  المكتبة المتخررة:
وتخجم فئة معيشة ييسيا تػافخ بعزيا ببعس  مجسػعة مػاضيع ذات عالقة يختبط

كسا تيتع  ،مرادر ذلظ السػضػع أو السػضػعات السالزمة لسيشتيع ودراستيع
بالتفاصيل لمسػضػع الستخررة بو ومتابعة التصػرات التي تخز ىحا السػضػع 

 .وما يصخح عشو مغ أمػر ميسة وججيجة

 

 مرادر المعمهمات

 تشقدع مرادر السعمػمات قدسيغ:

 السرادر السػثقة )الػثائكية(:القدع األول: 

)ويشبغي في الكتاب: أن يكػن مؤلفو معخوفا بعمسيتو، ومصبػعا في دار  الكتب -
 نذخ معتج بيا، ومدجال رسسيا، ومعتسجا عمى مرادر سابقة(.

 .الخسائل واألشاريح الجامعية -

 .الخسسية( والسجالت الجوريات )الرحف -
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 .حكسة التي ترجر عغ الجامعات والكميات والسعاىجالسجالت العمسية الس -

 (.تشذخ في عجد خاص لسجمة عمسية محكسةوالشجوات )بحػث  عسال السؤتسخاتأ  -

 .السخصػشات القجيسة والػثائق الخصية غيخ السصبػعة -

 التابعة لسؤسدات عمسية أو رسسية. مػاقع اإلنتخنت -

 السرادر غيخ السػثقة:القدع الثاني: 

 ضخاتالسحا -

 السقابالت -

 السخويات -

 

 نعام الترنيف في المكتبة

ىػ شخيقة تشطيع السرادر وتػزيع السرادر في السكتبة وتخقيسيا تبعا ألنػاع السعارف 
يحتاجيا  لتدييل عسمية الػصػل إلييا وتدييل عسمية البحث عغ السرادر التي

وأشيخ ىحه األنطسة وىشاك أكثخ مغ نطام ترشيف تتبعو السكتبات الباحث والقارغ، 
يبجأ ىحا الشطام بتقديع السعخفة ، وأسيميا ىػ نطام )ديػؼ( الحؼ تتبعو مكتباتشا العخبية

فخد أصال أفي تدعة أصػل و  مػضػعات عامة ثع مػضػعات خاصة، وجعل السعخفة
كالسػسػعات والجوريات ) لمسرادر التي ال تجخل ضسغ ىحه األصػل التدعة

 ا وسساىا عمى الشحػ اآلتي:ورقسي (والسقاالت العامة

 

 



 محاضرات في المكتبة ومنهج البحث وتحقيق المخطوطات _ إعداد أ.د. مجيد طارش الربيعي

 األصػل العامة )الخئيدة(:

 (     السعارف العامة99 – 000)

 (   الفمدفة099 – 000)

 الجيانات  ( 099 – 000)

 العمػم االجتساعية  ( 099 – 000)

 المغات  ( 099 – 000)

 العمػم الصبيعية  ( 099 – 000)

 العمػم التصبيكية  ( 099 – 000)

 الفشػن   ( 099 – 000)

 اآلداب  ( 099 – 000)

 التاريخ والجغخافية والتخاجع  ( 999 – 900)

 والحؼ يعشيشا مغ ىحه األصػل أصل )الجيانات( وفخوعو عمى الشحػ اآلتي:

 الفمدفة وتاريخ األديان  (009 – 000)

 سالميالجيغ اإل  (009 – 000)

 القخآن الكخيع    (009 – 000)

 ؼ الحجيث الشبػ     (009 – 000)

 أصػل الفقو (   009 – 000)



 محاضرات في المكتبة ومنهج البحث وتحقيق المخطوطات _ إعداد أ.د. مجيد طارش الربيعي

 أصػل الجيغ    (009 – 000)

 الفخق اإلسالمية (   009 – 000)

 األخالق اإلسالمية    (009 – 000)

 الجيانات األخخػ     (099 – 090)

 

 كيفية الحرهل عمى الكتاب: 

لكي يدتصيع الػصػل فييا الترشيف  شطامب ارفاسخاجع السكتبة أن يكػن عل شبغيي
ف كل كتاب يجخميا ػص  تبيدخ وسيػلة، والسكتبات الحجيثة  صمػبالكتاب السإلى 

 دارو  )والمحقق والمترجم(، مؤلفالواسم  ،عنهان)ال تجويغوصفا يسيده مغ غيخه، ب
 ،رفحاتعجد الو  ء،جزااألوعجد والمطبعة، ورقم الطبعة،  ،نذرالوتاريخ  ،ذرنال

×  0,0ىحه السعمػمات عمى بصاقة مدتصيمة الذكل بكياس ) ثبت، ت(ترنيفالورقم 
سع، تحفع ىحه البصاقات داخل صشاديق خاصة مختبة عمى حخوف السعجع،  (00,0

 :أبخزىا أنػاع مغ البصاقاتلمكتاب الػاحج و 

 بصاقة باسع مؤلف الكتاب -

 بصاقة بعشػان الكتاب -

 بصاقة بسػضػع الكتاب -

 



 مشهج البحث

 .الصخيق الحي يرل بو الباحث إلى الحكيقة العمسية :السشهج

 شمب الحكيقة العمسية وتقرييا مغ مرادرىا ونذخىا بيغ الشاس. البحث:

الصخيق الحي يتبعو الباحث لمػصػل إلى حكيقة عمسية في مجال مغ  مشهج البحث:
 مجاالت العمػم لشذخىا بيغ الشاس.

األستاذ أو أي شخز يقػم بعسمية البحث العمسي متبعًا ىػ الصالب أو الباحث: 
مشيج البحث لمػصػل إلى حكيقة عمسية في عمع مغ العمػم أو نػع مغ السعارف 

 ليشذخىا بيغ الشاس.

فػصل بو إلى حقائق كان  ؛واستعسمو اكتذف اإلندان السشيج قجيساً  تاريخ السشهج:
يحتاجيا في حياتو، وقج عخفت الحزارات القجيسة السشيج ووصمت بو إلى الكثيخ مغ 

مغ  ن كثيخاً لعمػم والسعارف، ويعج القخن الدابع عذخ عرخ ازدىار لمسشيج ألا
والسيسا في العمػم الرخفة،  ؛العمساء والفالسفة تشاولػا السشيج وعسمػا بو وعشػا بو

السشيج ىسا: ) ك شخيقتان تسثالن مشيجان مذيػران في دراسة ىحه العمػمفكانت ىشا
وفي القخن التاسع (، السشيج التجخيبي في الصبيعيات، و االستجاللي في الخياضيات

عذخ دخل السشيج ميجان الجراسات األخخى فرار التاريخ واألدب والمغة وغيخىا 
 تجرس عمى وفق مشيج.

ن يكػن عارفا بسشاىج البحث )والسيسا الخئيدة مشيا( يشبغي لمباحث أمشاهج البحث: 
ليختار مشيا ما يتشاسب ومػضػع بحثو، فيكتب البحث عمى أساس السشيج السختار، 

 وأبخز ىحه السشاىج:



ىػ السشيج الحي يحكخ فيو الباحث السعمػمات دون أن يتجخل فييا  السشهج الوصفي:
 أو يعمق عمييا أو يحكع عمييا أو يشقجىا.

ىػ السشيج الحي يقػم فيو الباحث بعخض السادة العمسية مختبة  شهج التاريخي:الس
عمى أساس تاريخي، ويعتسج ىحا السشيج عمى السشيج الػصفي، فيجرس كل مخحمة 

 تاريخية دراسة وصفية.

ىػ السشيج الحي يتشاول فيو الباحث ضاىختيغ أو مػضػعيغ أو  السشهج السقارن:
 سا دراسة وصفية ثع يحكخ أوجو الذبو واالختالف بيشيسا.أكثخ؛ فيجرس كل واحجة مشي

 

ما يختبط مشيج البحث بالصمبة واألساتحة ألنيع أكثخ الشاس تعامال مع  غالباً  مالحظة:
 .العمع وشمبا لمحكيقة

 صمػب مغ عسمية البحث ومشيج البحثعمى الباحث أن يعخف القجر الس مالحظة:
 .ألن البحث واسع ومدتسخ ولو مجاالت ومياديغ كثيخة

 

 

 

 

 

 

 



 صفات الباحث:

ىي الرفة األساسية التي يبشى عمييا البحث ألنيا تػفخ لمباحث الجافع  الرغبة:
 لسعخفة الحكيقة فيكػن بحثو عشيا جاداً  السعشػي لمعسل )البحث( ألنو سيكػن متذػقاً 

 .ومدتسخاً 

مغ الزخوريات التي يشبغي لمباحث فيشبغي أن تكػن لجيو إرادة حكيكية قػية  اإلرادة:
 .البحث الجاد الرحيحعمى تعسل مع الخغبة أو تعػض عشيا عمى تحفيده 

باحث أن يجتاز لبيا يدتصيع او  ،ستسسة لإلرادةالالسكسمة لمخغبة و الرفة ىي  الثقة:
 .الرعػبات ويخصػ خصػات بحثو بجج واجتياد

عمى التػاصل مع البحث  وىي الرفة الالزمة التي تجعل الباحث قادراً  الربر:
 .واالستسخار فيو حتى مع صعػبتو وقمة مرادره

صفة بحثية تتيح لمباحث أن يحيط بكل مرادر البحث وفخوعو وتفريالتو  التتبع:
 .وال يغيب عشو شيء مشيا

ع البحث حتى عامل ميع في دفع الباحث نحػ التتبع والتػاصل م حب االطالع:
 .نيايتو والكذف عغ الحكيقة التي يبحث عشيا

ضخورية ليتحكخ الباحث خصػاتو الدابقة ومرادره  صفة الحافظة )الذاكرة(:
ومعمػماتو ليخبصيا مع ما يرل إليو مغ ججيج لكي ال يتكخر عشجه شيء مغ البحث، 

 .عغ معمػمة ما يتحكخ أيغ يججىا وإذا احتاج تفريالً 

 ولمباحث أن يكػن ذا خيال واسع يدتصيع بو أن يػسع دائخة بحثيشبغي  الخيال:
 .لى مبتغاهإويشذخ فيو أفكاره ورؤاه حتى يرل 



عمى التسييد بيغ ما ىػ ميع ونافع لبحثو وبيغ  يشبغي لمباحث أن يكػن قادراً  التسييز:
 .ما ىػ دون ذلظ لكي يكػن جيجه مػجيا نحػ ما يفيجه في البحث

عمى االستجالل واالستشتاج لمػصػل إلى  يشبغي لمباحث أن يكػن قادراً  االستدالل:
 .الحقائق العمسية

قجرة ضخورية يشبغي أن تتػافخ عشج الباحث لكي يتسكغ مغ الػصػل إلى  التحميل:
 .حقائق السعمػمات بجقة

عمى إضافة شيء  فالباحث يشبغي أن يكػن قادراً  ؛وىي أىع مدايا الباحث اإلضافة:
 ،ه عمى ما يجسعو مغ مادة عمسية بتحميل أو تعقيب أو بسالحطة أو باستشتاجمغ فكخ 

 .أو عمى األقل بإعادة عخض وتختيب السعمػمات التي يشقميا

بل السخاد  ،وىػ صفة عمسية عقمية ليذ السقرػد مشيا الذظ الستعارف عميو الذك:
لباحث أن ال يعتسج افعمى  ،التدميع بياقبل التخيث والتأني في أخح السعمػمة  :بالذظ

فكار واآلراء والسعمػمات عمى ما يشقمو مغ السرادر حتى يتيقغ مغ صحة األ
 .وسالمتيا

نراف في الحكع وإبجاء الخأي واتباع الجليل العمسي دون وتعشي اإل السوضوعية:
 .التأثخ بالسيػل واألىػاء الشفدية والسرالح الذخرية

وىي الذجاعة العمسية التي يصخح بيا الباحث أفكاره وآراءه واستشتاجاتو  ة:أالجر 
 .العمسية التي تػصل إلييا عغ شخيق االستجالل الرحيح متبعا السشيج العمسي

وتعشي انفخاد الباحث بخأيو الخاص أو اعتقاده بخأي غيخه عغ شخيق تفكيخه  التحرر:
 .ىػ دون اتباع أو تقميج غيخ عمسييغ

 



 لبحثمراحل ا

 :عشوان البحثاختيار 

يقػم الصالب بسخاجعة واستعخاض مفخدات السشيج ما سبق لو أن درسو مغ 
مػاضيع في مجاالت تخررو فيختار واحجا مشيا ليكػن مجاال يبحث فيو ويختار 

ن يكػن اختيار مجال البحث مغ قبل الصالب مبشيا عمى أيشبغي ، و مشو عشػان البحث
يخاجع الباحث ، ثع )الخغبة والقجرة العمسية والخبخة السدبقة( ىي: ساسيةأثالثة عػامل 

ويقخأ مجسػعة مغ البحػث  ،مجسػعة مغ الكتب بالسجال العمسي الحي اختاره
أو يجسع السجروسة سابقًا في ىحا السجال السختار ليحجد مػضػعًا ليبحث فيو، 

أو يكتذف  ،معمػمات عغ مػضػع متفخق في ىحه السرادر ويشطع ىحه السعمػمات
الحاالت  في أحجعشػان البحث ويكػن اختيار ، مػضػعا غيخ مجروس ليجرسو

، ججيجمػضػع  مػضػع ججيجة، أو البحث في عشػانفكخة في  البحث) :ةتياآلالخسدة 
، أو تتبع مػضػع متفخق ، أو تحميل مػضػع مجروس، أو نقج مػضػع مجروسأو 

 (.، أو التػسع فيوتكسمة مػضػع مجروس

تحجيج عشػان البحث يشبغي لمباحث أن يختار الجانب السعخفي الحي قبل و 
ثع يحجد جدئية معخفية أو ضاىخة معيشة مغ ىحا  ،أو يكتب بحثو فيو ويشػي أن يجرس

ثع  ،الجانب السعخفي ويصمع عمييا بذكل عام ويفيع أبعادىا ويتعخف عمى مرادرىا
ة العمسية وعشج البجء بكتابة يزع فكخة البحث )العشػان األولي( ويذخع بجسع الساد
كتسل البحث يخاجع أن ي وبعجالسدػدة قج يغيخ أو يعجل مغ صياغة عشػان البحث 

بعج السخاجعة األخيخة لمبحث ومصابقة ، و العشػان ويتأكج مغ مصابقتو لسحتػى البحث
عادة تختيب إ محتػى العشػان قج يحتاج الباحث إلى إجخاء تعجيالت بديادة أو ححف أو 

 .البحث عمى أن ال تخل ىحه التعجيالت بالبحث أو بالعشػانعمى 



 مزايا العشوان:

خج عغ خال يجخل فيو غيخه مغ السباحث وال ي أي أن يكػن العشػان محجداً  الدقة:
 .مباحثو السقرػدة

السقرػد بو انكذاف السصمػب مغ البحث وجالؤه بحيث يعخف الباحث ما  الوضوح:
 .يخيج الػصػل إليو فيقػم بالبحث عشو

واألصالة تكػن  ،أن يكػن البحث ججيجا غيخ مدبػق وغيخ مكخرأي  األصالة:
 .بالسػضػع نفدو أو بصخيقة عخضو أو بكيفية دراستو

أي أن يكػن البحث في حجود السرادر الستػافخة لمصالب سػاء أكان  وفرة السرادر:
 .يستمكيا أو مػجػدة في السكتبة أو يدتصيع الحرػل عمييا

أي أن يختار الباحث مػضػعًا يتشاسب ومخحمتو : السشاسبة لمسرحمة الدراسية
 الجراسية، فال يختار مػضػعا أصعب مغ مخحمتو، أو خارج نصاق دراستو.

أي أن يكػن السػضػع تشاسب والسجة الدمشية  لمسدة الزمشية السقررة:السشاسبة 
 الستاحة لمباحث، فال يختار مػضػعا شػيال ال يتسكغ مغ إنجازه في السجة السقخرة.

أي أن يختار الباحث مػضػعا يتشاسب وقجرتو  السشاسبة لقدرة الباحث العمسية:
العمسية وخبخاتو الدابقة ليكػن قادرا عمى الكتابة فيو، فال يختار مػضػعا صعبا ال 

 يتسكغ مشو.

 

يفزل اختيار العشػان في السجال الحي يستمظ فيو الباحث معمػمات كافية،  مالحظة:
 ولو القجرة عمى البحث فيو.



حث في مػضػع يخغب فيو الباحث ويحبو ألنو سيبجع يفزل أن يكػن الب مالحظة:
 خف عمىعتألنو سي ؛ال يخغب فيو ال بأس في أن يختار الباحث مػضػعاً ، و فيو

الخغبة والقجرة  الباحث يخمق في وعجم الخغبة ستكػن عامال عكدياً  ،معمػمات ججيجة
 .لى نتائج ججيجةإعمى مػاجية الرعػبات في البحث لمػصػل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البحث خطة

ىي األفكار العامة التي يشبشي عمييا البحث وتسثل التدمدل السشيجي العمسي  الخطة:
 .لسػضػعات البحث الجدئية

 (.الخاتسة، و الفرػل والسباحث، و التسييج، و السقجمة): أجزاء الخطة الرئيدة

قبل وضع الخصة يشبغي لمباحث أن يقخأ عغ السػضػع ويبجأ بالكتب التي  مالحظة:
الجراسات  ثعتشاولت السػضػع بذكل عام، ثع يقخأ الجراسات التي تشاولت السػضػع 

 يفزل وضع الخصة عمى مخحمتيغ:أو القخيبة مشو، و  السذابية لو

تكػن قبل جسع تػضع بعج القخاءة األولية عغ السػضػع، و  :العامةالخطة األولية 
 .السادة، وتكػن عبارة عغ األفكار العامة لمسػضػع

وتسثل الذكل الشيائي لمسػضػع، وتػضع بعج جسع السادة  :الخطة التفريمية الشهائية
 .لتكػن كتابة البحث مبشية عمييا

 .ثشاء الكتابةأ في أثشاء جسع السادة أو في قج تتغيخ الخصة في جدئياتيا مالحظة:

تتأثخ الخصة بسجػعة مغ العػامل تؤثخ في صياغتيا  السؤثرة في الخطة:العوامل 
، نػع البحث، و الجراسات الدابقة، و شبيعة السػضػعوتختيبييا، وأبخز ىحه العػامل: )

 ، وشخرية الباحث(.السرادر الستػافخة، و مشيج البحثو 

 شروط الخطة:

 .استيعاب السادة العمسية وشسػليا لكل جدئيات السػضػع

 .بقة أجدائيا لمعشػانمصا

 ، والػضػح واالخترار في عشاويشيا.دقة عشاويغ الفرػل والسباحث



 التفريل الػافي لمفرػل والسباحث.

 .التختيب العمسي لمفرػل، والسباحث داخل كل فرل

التشاسق بيغ عجد صفحات الفرػل ، و التشاسق بيغ عجد الفرػل والسباحث
 .والسباحث

 .الفخعية في الفرػل والسباحثخمػىا مغ التكخار لمعشاويغ 

 .تجشب تكخار عشػان البحث في أحج فرػليا ومباحثيا

 

 .يفزل وضع خصة مرغخة لكل فرل ومبحث مالحظة:

عشج حجوث تغييخ في الخصة يشبغي مخاجعتيا كاممة مع العشػان إلجخاء  مالحظة:
 .ت الزخوريةعجيالالت

 

 

 

 

 

 

 

 



 :البحث مرادر

سعمػمات الالسعمػمات الستشػعة التي يبحث فييا الباحث عغ  ناطىي م السرادر:
 الحي يبحث فيو. مسػضػعالتي يحتاج إلييا ل

 األمور التي يجب مراعاتها عشد جسع السعمومات من السرادر:

 .البحث في السرادر العامة لمسػضػع ثع التفريمية

 ي السعمػمات.، واختيار السرادر األدق فالخجػع إلى الصبعات العمسية السعتسجة

 .متابعة آخخ السرادر، و اإلحاشة بكل مرادر السػضػع

التسييد بيغ السرادر األساسية لمسػضػع )لالعتساد عمييا( والسرادر الثانػية 
 .)لإلفادة مشيا(

الفكخة العامة وتقديع السػضػع  يفاد مغ الخسائل واألشاريح والبحػث العمسية:
 االشالع عمى أكبخ عجد مسكغ مشيا.والسرادر التي كتبت مشيا، ويفزل 

قج تختمف السرادر في كيفية دراسة السػضػع السعيغ مغ حيث السشيج أو التقديع 
أو نػع السرادر التي رجعت إلييا؛ لحا عمى الباحث أن يصمع عمى أكبخ عجد مسكغ 
مغ السرادر ويأخح مشيا ما اتفقت عميو أىع السرادر أو ما اشتيخ بيشيا مغ السادة 

 مسية وتقديع السػضػع.الع

 

يشبغي التعامل مع السرجر عمى أنو غيخ متاح مدتكبال )أي: أخح كل ما  مالحظة:
 .يفيج السػضػع مشو(



عمى الباحث مخاجعة السرادر التي أفاد مشيا )عجدىا، ونػعيا( لمتأكج مغ  مالحظة:
 استيفائو لكل ما يحتاجو مشيا لمبحث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجذاذات

قصع ورقية سسيكة مدتصيمة الذكل متداوية األبعاد تجسع فييا معمػمات  الجذاذات:
البحث مغ السرادر، وتدسى )الجدازات( أو )البصاقات(، وىي نػعان: جحاذة 

 ، كسا في الخسع التػضيحي لكل مشيسا:السرجر, وجحاذة السعمػمات

 جحاذة السرجر

 عشػان الكتاب )أو البحث(
 )إن وجج( أو الستخجع والسحقق ،و(السؤلف )اسسو ولكبو وسشة وفات

 الشذخ مكانالشذخ،  دار، السصبعة
 رقع الصبعة، تاريخ الصبعة

 
 مالحطات عغ السرجر

 السكتبة أو الذخز( )مكان السرجر،
 

 جحاذة السعمػمات

 الكتاب/السؤلف
 ............................................................رقع الرفحة/ 

......................................................................... 
 .................. رقع الرفحة التالية ...................................

........................................................... . 
 

 مالحطات الباحث
 
 



 مالحظات:

 .السرجر قبل نقل السعمػماتيجب البجء بجحاذة 

 .استعسال ألػان متغايخة في الكتابةيفزل 

 .قخاءة الشز وفيسو قبل نقمويجب 

 .تخك مداحة في الجحاذة لمسالحطات

 .الكتابة عمى وجو واحج مغ الجحاذة وال يدتعسل ضيخ الجحاذة أبجاً 

غيخ إذا كان الشز السخاد نقمو شػيال يفزل االقترار عمى الزخوري مشو وتخك 
 .الزخوري )والتجليل عمى السػضع الستخوك بشقاط ثالث(

مغ السسكغ نقل السعمػمة الػاحجة في جحاذتيغ أو أكثخ عشج االضصخار )مع تخقيع 
 .الجحاذات(

ال تشقل السعمػمات الستشػعة في جحاذة واحجة حتى وإن كانت مغ صفحة واحجة أو 
 .صفحات متقاربة في السرجر

 .ت واألمانةالجقة في نقل السعمػما

االلتدام بعالمات التخقيع واإلشارات والعبارات السػجػدة في الشز السشقػل، ولمباحث 
بأسمػبو وعبارتو  أن يذيخ إلى ما فييا مغ خصأ أو يغيخ ما يخيج مشيا في الكتابة

 .دون تغييخ أصل الشز الخاصة

 

مغ السرادر، ثع يشبغي لمباحث أن يكسل جسع السادة العمسية كاممة  توزيع الجذاذات:
 يبجأ بقخاءة الجحاذات في مخحمتيغ:



مخاجعة معمػماتو وتكػيغ فكخة كاممة عغ مػضػعو، يدتفيج فييا قخاءة عامة  األولى:
وبعج ىحه القخاءة يقػم الباحث بسخاجعة الخصة األولية وإجخاء التغييخات والتعجيالت 

 .الالزمة عمييا ووضعيا بذكميا الشيائي

تػزيع الجحاذات عمى الفرػل ب يقػم فييا فريمية لكل جحاذةقخاءة ت :ثانيةال
 .والسباحث

تفاظ بيا لحيغ قج تطيخ في أثشاء القخاءة جحاذات زائجة يشبغي إخخاجيا واالح مالحظة:
 االنتياء مغ البحث.

قج يحتاج الباحث إلى جسع معمػمات إضافية لمسػضػع، عميو أن يجسعيا  مالحظة:
 .ا في مػاضعيا مغ الفرػل والسباحثفي جحاذات ججيجة وإدراجي

يشبغي االحتفاظ بكل الجحاذات )السدتعسمة والدائجة( حتى يشتيي البحث،  مالحظة:
 .ألن السخاجعة ومالحطات السذخف قج تمجئ الباحث إلى مخاجعة الجحاذات

 

 

 

 

 

 

 

 



 كتابة البحث

 تكػن كتابة البحث في مخحمتيغ:

الباحث تػزيع الجحاذات يبجأ بالكتابة األولية  كسلبعج أن ي: الكتابة األولية )السدودة(
وتكػن ىحه الكتابة مبشية عمى ما جسعو مغ السعمػمات في الجحاذات فيكتبيا بحدب 
الخصة السػضػعة ويدمدل الجحاذات في كل فرل ومبحث تبعا لتدمدل األفكار 

حرخ الشز السشقػل بيغ قػسيغ أن يالتي يخيج أن يشطسيا في البحث، وعمى الباحث 
عمى القػس األخيخ ىامذا يكتب فيو اسع السرجر الحي نقل مشو الشز أ ويزع في 

أخح الباحث أجداء مغ الشز السشقػل مغ السرجر ، وإذا ورقع والرفحة )والجدء(
إذا قام الباحث بالتعبيخ ، و عميو أن يزع ثالث نقاط في السكان الستخوك مغ الشز

لسشقػل بأسمػبو الخاص عميو أن يزع ىامذا في نياية الفقخة عغ فكخة الشز ا
ويكتب فيو اسع السرجر ورقع الرفحة )والجدء( مدبػقا بكمسة )يشطخ( لمجاللة عمى 

مغ السرجر قج عبخ  ةأن ىحا الشز ليذ مشقػال مباشخة مغ السرجر بل أنو مغ فكخ 
شػيال مغ السرجر  يفزل أن ال يشقل الباحث نراو الخاصة، و ألفاضعشيا الباحث ب

إال عشج الزخورة، وإذا اضصخ لتػضيف الشز الصػيل فعميو أن يخترخه إما بالححف 
يجب في ىحه بالتعبيخ عغ فكختو بألفاظ الباحث، و مشو واإلبقاء عمى الزخوري، أو 

مة، السخحمة مغ الكتابة أن يقػم الباحث بكتابة التسييج والفرػل والسباحث كام
تعخض ىحه الكتابة عمى السذخف ليدجل ب وتفريل، ثع ويفزل أن يكتب بإسيا

 .عمييا السالحطات

يقػم الباحث في ىحه السخحمة بإعادة كتابة البحث مخة : )السبيزة( الكتابة الشهائية
أخخى مغ ججيج وعميو أن يأخح بسالحطات السذخف، ويخاجع كل ما كتبو ليرحح 

يكسل في ىحه السخحمة ، و األخصاء ويعالج الشقز في البحث ويححف الدائج مشو
األجداء التي لع يكتبيا في الكتابة األولية؛ فيكتب السقجمة، والخاتسة، الباحث 



والسرادر مختبة عمى أحخف اليجاء مع كل معمػمات الصبع والشذخ ورقع الصبعة 
 .بعج االنتياء مغ الكتابة الشيائية لمبحث يقػم الباحث بكتابة السحتػيات، و والتاريخ

تياء مغ كتابة البحث كامال عمى الباحث أن يخاجع ما كتب )فقخة فقخة، بعج االن
ومبحثا مبحثا، وفرال فرال( ليتأكج مغ أنو استػفى السزػع كامال، ويتأكج مغ أنو 
كتب كل فقخة فيو مصابقة لمعشػان ولع يخخج عغ السػضػع، وىحه السخاجعة تفيجه في 

 نقز مشو.ححف الدائج )الخارج عغ السػضػع( وتكسمة ما 

تكتب السقجمة بعج إنجاز كل فرػل البحث ومباحثو والتسييج، ثع تكتب الخاتسة التي 
يجب فييا أن تدتػفي كل جدئيات البحث، وأن تكػن مشاسبة لحجع البحث )بال 

 إششاب وال إيجاز(.

 

 مالحطات عامة:

عمى عمى الباحث أن يكػن لجيو سجل لمسالحطات العامة، وسجل لألسئمة التي تصخأ 
بالو فيدجميا مباشخة لئال يشداىا، ثع يدتفيج مغ السالحطات في الكتابة ويخاجع 

 السذخف بذأن السالحطات.

عمى الباحث أن يشفق مع السذخف عمى السخاجعة السشتطسة لمسذخف، عمى أن تكػن 
 السخاجعات قخيبة في بجاية البحث )أسبػعية(. 

 

 

 



 عامة في الكتابة مالحظات

 العشوانورقة 

 جامعة واسط
 لمعمػم اإلندانية كمية التخبية

 قدع عمػم القخآن والتخبية اإلسالمية
 

 
 عشػان البحث

 
 )اسع الصالب( إلى قدع عمػم القخآن والتخبية اإلسالميةالصالب بحث تخخج تقجم بو 

 جدءًا مغ متصمبات نيل شيادة البكالػريػس
 
 
 فابإشخ 

 )اسع السذخف(
 
 
 
 
 
 

 التاريخ السيالدي                    التاريخ اليجخي        
 

 
 



 كتابتيا أو تخكيا. يجػزليدت مغ مدتمدمات البحث،  :اآلية واإلهداء والذكر

يجب كتابتيا بعج اكتسال البحث وإجخاء كل التعجيالت والترحيحات  :السحتويات
يكتب كل جدء مغ البحث وعشػانو ويكتب فالبحث، صفحات عميو، وبعج ضبط تخقيع 

، وعمى الباحث أن يبجأ التخقيع مغ مقابمو رقع الرفحة أو الرفحات التي تزسشتوفي 
السقجمة حتى نياية السرادر، أما اآلية واإلىجاء والذكخ والسحتػيات فتخقع بالحخوف 

 العشػان ال رقع لو.و )أ ب ت ث ج ح ...(، 

صة خ، و سبب اختيار البحث، و شخح عشػان البحث والغاية مشو تتزسغ: السقدمة:
، في البحث تبعمشيج البحث السالباحث، و  أىع السرادر التي اعتسج عمييا، و البحث

يفزل كتابة الذكخ في نياية ، و أىع الرعػبات والسذاكل التي واجييا الباحثو 
ال يجػز في السقجمة ذكخ الشرػص السشقػلة وال األفكار السأخػذة مغ ، و السقجمة

تكػن السقجمة مغ إنذاء الباحث بألفاضو السرادر )ليذ فييا ىػامر(، بل يجب أن 
 وأسمػبو.

يكػن عبارة عغ معمػمات عامة عغ السػضػع والتعخيف بو وتبيان إلى أي  التسهيد:
 .، ويتزسغ التعخيف بالسػضػع لغة واصصالحاً نػع مغ السعارف يخجع ىحا السػضػع

وتحتو تكتب السباحث  يكتب عشػان كل فرل في وسط الرفحة الفرول والسباحث:
ل متشاسقة بعجد الرفحات، وكحلظ بعجد ػ يشبغي أن تكػن الفر، و التي تشجرج ضسشو

في عجد صفحاتو لمفرػل  أو مقارباً  السباحث، أي أن يكػن كل فرل مصابقاً 
األخخى، وإذا كان ىشاك فرل مغايخ لمفرػل األخخى يفزل إعادة الخصة ودمجو 

و قميمة، أو تقديسو إذا كانت صفحاتو كثيخة مع في أحج الفرػل إذا كانت صفحات
  .مخاعاة التشاسق بيغ الفرػل األخخى بعج ىحا التغييخ



عبارة عغ ممخز لمبحث، ويفزل أن تكػن في فقخات، فيقجم الباحث فييا  الخاتسة:
لكل فرل أو لكل مبحث، ويشبغي أن تكػن مخترخة ودقيقة في التعبيخ عغ  ممخراً 

مػ مغ األمثمة، ويجب أن تخمػ مغ االقتباسات )ليذ فييا البحث، ويفزل أن تخ
 ىػامر(.

، ويكتب لكل مرجر حدب الحخف األول مغ عشػان الكتابتختب ب السرادر:
معمػمات كاممة عشو )اسع الكتاب، اسع السؤلف الكامل مع المقب وسشة الػفاة، اسع 

 .الصبع(مكان الصبع، تاريخ  السحقق، رقع الصبعة، دار الشذخ، السصبعة،

 مالحظات:

 .يكػن القخآن الكخيع في بجاية السرادر )ال يجخل في تختيب الحخوف(

 .معمػمات الصبع غيخ السػجػدة تيسل

 .تختب السرادر عمى أوائل حخوفيا بعج تجخيج اسع السرجر مغ )ال( التعخيف

 .إذا تذابو مرجران أو أكثخ بالكمسة األولى يكػن التختيب عمى الكمسة الثانية

 .باالسع يكػن التختيب عمى اسع السؤلفأو أكثخ مرجران ا تذابو إذ

 

 

 

 

 



 الترتيب الشهائي لمبحث

 العشوان

 اآلية

 اإلهداء

 الذكر

 السحتويات

 السقدمة

 التسهيد

 الفرول والسباحث

 الخاتسة

 السرادر

 

 

 

 

 

 



 مالحظات عامة:

يقػم يشبغي لمباحث أن ال يقترخ عمى الشقل مغ السرادر فقط، بل عميو أن 
بذخح الشرػص وتحميميا والخبط والسػازنة بيشيا، ويفزل أن يطيخ شخريتو العمسية 
ويبجي رأيو بسا يشقل، فيشقج ىحه الشرػص أو يعصي رأيو فييا أو يخجح مشيا ما يخاه 

 األقخب لمرػاب عمى وفق مشيج عمسي مؤيج باألدلة والبخاىيغ والحجج.

ال يعتسج عمى مرجر أو مرجريغ عمى الباحث أن يشػع الشقل مغ السرادر ف
في بحثو، كسا عميو أن يشػع في السرادر مغ حيث الشػعية فيخاجع مرادر متشػعة 

 .لمبحث وال يقترخ عمى نػع مغ السرادر العمسية

عمى الباحث أن يفيع كل نز يشقمو مغ السرادر ويكتبو في بحثو ويكػن 
عسا فيو، لحا عمى الباحث أن يختار مغ الشرػص السشقػلة ما كان مفيػما  مدؤوالً 

، وأن يتجشب األفكار واآلراء الغخيبة والذاذة حتى وإن كانت لعمساء وواضحاً 
مذيػريغ، وإذا اضصخ إلى نقل مثل ىحه اآلراء عميو أن يشػه بأنيا خاصة براحبيا 

 وقج نقميا إكساال لمبحث.

خح كّل نز نقمو مغ السرادر )أو أن يكػن عارفا يجب عمى الباحث أن يذ
بسعشاه( وال سّيسا الشرػص التي فييا تعاريف اصصالحّية أو لغػية والشرػص التي 

 تسّثل رأيا في مدألة أو مػضػع معّيغ.

يجب أن ال تدخد الشرػص السشقػلة متتابعة والسّيسا ما كان مشيا فيو رأي 
وعمى الباحث أن ال يحكخ مشيا إال ما كان صاحبو أو فييا تعخيف لسػضػع معّيغ، 

مختمفا عغ غيخه، وإن اضصخ لحكخ الستذابو يحكخ األول بالحكخ ويذيخ لمبكّية في 
 اليامر.



ل  يجب ذكخ أسساء العمساء القجماء والسعاصخيغ عشج الزخورة فقط، وُيفزَّ
 .السشقػلإن لع يكغ لالسع عالقة بالشز  ء )وال سّيسا الغخبّيػن(سسااألتجّشب ذكخ 

يجب كتابة ممّخز تعخيفّي في نياية التسييج؛ ُيبّيغ فيو الباحث ما سيجرسو 
ل كتابة خالصة استشتاجّية لكّل فقخة، وال سّيسا عشج ذكخ  في فرػل رسالتو، وُيفزَّ
ل أن تكػن ىحه  آراء عجد مغ العمساء في مػضػع أو مدألة محّجدة، وُيفزَّ

 كّل فرل في الخسالة حّتى تكػن نػاة لمخاتسة.الخالصات مشيجا عاّما لكّل مبحث ول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مالحظات عامة:

 االلتدام التام بسشيج البحث العمسي

 تصبيق عشػان البحث عمى السحتػى برػرة دقيقة

 كتابة البحث بعجد أوراق مشاسبة لمسػضػع بال زيادة أو نقز

الشحػية والزػابط الكتابة وفق ضػابط المغة العخبية مغ حيث التذكيل والقػاعج 
 البالغية

محاولة إبخاز شخرية عمسية لمباحث بالػصػل إلى نتائج ججيجة أو بإبجاء آراء ججيجة 
 أو مشاقذة اآلراء السصخوحة

 التػثق مغ أسساء السرادر وكتابتيا بجقة

 التأكج مغ التخجسة المغػية لسرصمحات البحث وال سّيسا السرصمحات اإلسالمية

نية السباركة بخط واحج مغ السراحف اإللكتخونية التي يسكغ كتابة اآليات القخآ
 ( السختمفةwordقخاءتيا في بخامج الصباعة )

 

 

 

 

 

 



 مالحظات إمالئية:

 تكتب الذّجة في مػضعيا؛ ألّنيا ُتسّثل حخفا.

 ال ُتكَتب الذّجة عمى الحخف الذسدّي؛ ألّنيا عارضة وليدت أصمّية.

 ُتسّيد بيغ الكمسات. ُتكَتب اليسدة في مػضعيا؛ ألّنيا

 إاّل ما ُيذكل في الكالم العاّم. )ُيحّخك( ال ُيذَكل

الشرػص القخآنّية ونرػص الحجيث الذخيف  )ضبط حخكات( يجب شكل
 والشرػص الذعخّية.

ل تحخيظ الشرػص السشقػلة مغ السعجع.  ُيفزَّ

 كة شػيمة.ال ُتكَتب حخكة عمى الحخف الدابق لحخف السّج، ألّن حخف السّج ُيسّثل حخ 

 ُيَزّع أّول الفعل الخباعّي.

 ُيحخَّك مغ الفعل السبشي لمسجيػل ما يجّل عمى بشائو لمسجيػل.

 تكتب الفتحة عمى الحخف قبل األخيخ مغ السثشى السشرػب

 تكتب الفتحة عمى الحخف قبل األخيخ مغ اسع السفعػل

 كتابة الحخكات عمى االسع )السرّغخ(

 ترل بو ضسيخكتابة الحخكة عمى الفعل الس

 ضبط حخكات الكمسة التي يختمف معشاىا باختالف حخكاتيا

 ضبط حخكات الكمسات الغخيبة واألجشبية



 

 مالحظات لغوّية:

 )السألػفة( استعسال الجسل والتخاكيب الديمة

 استعسال صيغ مػحجة )قجر السدتصاع( لمتخاكيب والجسل

 والرحفيةاالبتعاد عغ األلفاظ الغخيبة والعامّية واألجشبية 

 العشاية بالعبارات والجسل والتخاكيب والخبط بيشيا وشخح الرعب مشيا

 مخاجعة التخاكيب والجسل والشرػص قبل االنتقال إلى التالي ليا

 األفزل أن تبجأ الجسمة بفعل ال باسع

 التشبو مغ الػقػع في األخصاء التعبيخّية الذائعة؛ ومغ أبخزىا:

 ، وضيفة.دور)ومذتّقاتيا( .... أثخ، عسل

 اىتّع)ومذتّقاتيا( ... ُعِشي.

 ُيعتَبخ)ومذتّقاتيا( ... ُيَعّج.

 أّكج)ومذتّقاتيا( عمى الذيء ... أكّج الذيء.

 قدع)ومذتّقاتيا( الذيء عمى / إلى ... قدع الذيء.

 تعّجدت)ومذتّقاتيا( األشياء ... تشّػعت األشياء.

 أسيع (ومذتقاتيا( ... اشتخك.

 ضيخت. انعكذ )ومذتقاتيا( ...



 أثخ عمى )ومذتقاتيا( ... أثخ في.

 استخجم )ومذتقاتيا( ... استعسل.

 استشج )ومذتقاتيا( عمى ... استشج إلى.

 اعتسج )ومذتقاتيا( الذيء ... اعتسج عمى الذيء.

 يتعّخض )ومذتقاتيا( ... يػاجو.

 مارس )ومذتقاتيا( الذيء ... قام )ومذتقاتيا( بالذيء

 أيزا / أو )تححف(. ىي األخخى )ونطائخىا( ...

 بجوره )ونطائخىا( ... أيزا / أو تححف.

 يشدحب عمى ... يشصبق عمى

 حيث ... تححف أو إذ

 تع )مرجر( ... فعل مبشي لمسجيػل

 خاصة/بخاصة/خرػصا ... وال سّيسا

 بعس الـ ... عجد )قدع( مغ، أو ُتحَحف بعس و)ال التعخيف( مغ السزاف إلييا

 وإعادة تختيب جسمتيامغ قبل ... األفزل ححفيا 

 بػاسصة ... بػساشة

 أشياء خاصة ... أشياء متخررة

 ... عغ شخيق، بػساشة، عبخ، أو ُتحَحف (مغ خاللخالل )



 عّجة أشياء ... أشياء عّجة.

 اإليجابي ... الحدغ، السفيج، الشافع

 الدمبي ... الديء، القبيح، الزار

 مػقف تجاه ... مػقف مغ

 ... وقج حجث وبالفعل )وفعال( حجث كحا

 اآلنف الحكخ ... السحكػر آنفا أو )الحي ُذِكخ سابقا(

 عمى خمفية كحا ... بدبب كحا

 حيث تّع )فعل( ... حيث )فعل مبشي لمسجيػل(

 حيث + حجث )حجوث( ... تدتعسل مع مكان الحجوث

 إذ + حجث )حجوث( ... تدتعسل مع زمان الحجوث

 مجخيات ... أحجاث

 ىحا السػضػع حػل ىحا السػضػع ... في

 أىل الفّغ ... أىل العمع

 فيسا بعج ... الحقا )بعج ذلظ(

 مغ ثع ... ثع )بعج ذلظ(

 وعمى إثخ ذلظ)مرجر( ... بدبب ذلظ)مرجر(

 ولكّغ ... لكغ



 ... لكغّ  إال أنّ )كالم سابق( 

 بل)إضخاب( ...  إّنسا)كالم سابق( 

 انقدع الذيء عمى )إلى( ... انقدع الذيء

 تجابيخإجخاءات ... 

 عمى اإلشالق ... أبجا

 ليذ بالزخورة ... ليذ شخشا

 وما يذابو ذلظ...  وما إلى ذلظ)كالم سابق( 

 إلى ذك ... مع ذلظ

 حاجة فعمية ... حاجة حكيكية، ممّحة، ضخورية

 بالفعل ... واقعا

 في الحكيقة ... حكيقة، واقعا، حقا

 بعس الفرػل ... فرػل مغ ...، عجد مغ الفرػل، فرػل

تعخيب الكمسات األجشبية )أو تعخيفيا بالمغة العخبية( مثل ستخاتيجية، دبمػماسية، 
 ديسقخاشية، آيجيػلػجية

 اإلنكميدية ... اإلنجميدية

 قائسة السرادر والسخاجع ... سجل)ثبت، جخيجة( السرادر، السرادر

 عمى الخغع مغ كحا إال أن )فعل( ... عمى الخغع مغ كحا )فعل(



 ... حتى وحتى )بل وحتى(

 العجيج مغ ... الكثيخ مغ ...

 الستعجد ... الستشػع، السختمف

 ركد )ومذتقاتيا( عمى ... ركد في )واألفزل عشي ب ...(

 بسثابة ... بسشدلة، بسكانة

 والتي ... تححف الػاو )وتكتب إذا تكخرت الحي(

 وىي، وىػ )مع التعخيف( ... تححف الػاو

 القػل، التعخيف، بجاية كالم محكيإن ... في بجاية الجسمة، مقػل 

 أن ... في وسط الكالم غالبا إذا صح تعػيزيا بسفخد

 وبالتالي ... ثع

 عجم، انعجام ... فقجان، انتفاء، غياب

 ىػ اآلخخ، ىي األخخى ... كحلظ

 ومغ ثع ... ثع

 بخاثغ السحتل ... مخالب السحتل

 ية(شيمة فتخة )مجة زمشية( ... في أثشاء، في كّل )مجة زمش

 األساس ... األساسيّ 

 الخئيدي ... الخئيذ



 انعكذ عمى ... أثخ في

 )كالم عغ اثشيغ أو أكثخ( واألخيخ، واألول ... و)يحكخ باسسو الرخيح(

 وخاصة ... وال سيسا

 مائة ... مئة

 ركد عمى ... أكج، خّز 

 اختراصي، تخرري ... متخرز

 بذكل خاص ... تحجيجا)بخاصة(

 عسػما)بعامة(بذكل عام ... 

 اىتع ... عشي

 ال سيسا ... وال سيسا

 التػقيع ... اإلمزاء

 أتابع األمخ عغ كثب ... أتابع األمخ مغ كثب )بجّج(

 الفعل )بجل( والفعل )شخ( ومذتقاتو ... تترل الباء بالصخف الستخوك

 بيغ آونة وأخخى ... بيغ آن)حيغ( وآخخ

 )كالم( وبالتالي ... ثّع، لحا

 األفزل أخفق فيفذل في ... 

 مغ ثّع ... ثعّ 



 الرسػد ... الرسج

 االستبيان ... االستبانة

 برػرة )بذكل( جيجة ... جيجا

 التعجاد يكػن بالػاو العاشفة

 تتػاجج ... تػَجج

 ترشف األشياء بحدب ... ترشف األشياء تبعا لـ/ )وفق( )بشاء عمى( )استشادا إلى(

 الصقػس الجيشية ... الذعائخ الجيشية

 تخض أن ... لشقل أنلشف

 ىحا األمخ غيخ الرحيح ... ىحا األمخ غيخ الرحيح

 يتػجب عميشا فعل ... يجب عميشا فعل

 ماء مالح ... ماء ممح

 والبػاسل جسع باسمة الفخسان البػاسل ... الفخسان البدالء)الباسمػن(

 مذاكل ... مذكالت

 عمى الخغع ... تدتعسل مع القدخ واإلجبار واإلكخاه 

 الكتاب مغ قبل فالن ... كتب فالن الكتابكتب 

 تحدبا لكل شارئ ... تحدبا مغ كل شارئ 

 فال متآمخ ... فالن مؤامخ



 يشبغي عمى ... يشبغي لـ

 تشازل عغ العخش ... ندل عغ العخش / اعتدل العخش

 )كالم متقجم( كسا أن ... )كالم متقجم( ثع أن

 نتج)ومذتقاتو( عشو شيء ... نتج)ومذتقاتو( شيئا

 حاز)ومذتقاتو( عمى الذيء ... حاز)ومذتقاتو( الذيء

 تعخف)ومذتقاتو( عمى ... تعخف بـ

 ما رأيتو مغ يػم الجسعة ... ما رأيتو مشح يػم الجسعة

 بخىة ... ىشيية

 لرالح فالن ... لسرمحة فالن

 حجث كحا أثشاء ... حجث كحا في أثشاء

 حجث كحا في خالل ... حجث كحا خالل

 أول مخةألول مخة ... 

 تأكج مغ األمخ ... تيقغ)تحقق()تبيغ()تػثق( مغ األمخ

 اإلمكانيات ... اإلمكانات )القجرات(

 فعل ذلظ مدبقا ... فعل ذلظ مقجما)سمفا()قبال(

 أميغ عام السؤسدة ... أميغ السؤسدة العام

 بحاجة ماسة ... بحاجة ممّحة



 الكادر التجريدي ... السالك)األساتحة(

 الـ)...( لبحث ... ىحا/ىحهالـ)...( مػضع ا

 العسل ... باشخ السػضف العسل.بباشخ السػضف 

 تصخق إلى السػضػع ... ذكخ )شخح( السػضػع

 ىحا الصالب مجج ... ىحا الصالب جاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مالحظات الطباعة:

قبل الكتابة: )يكػن اتجاه الشز مغ اليسيغ إلى  (الرفحةمدتشج الصباعة)تحزيخ 
 61، والحجعلمستغ 61(، الحجعSimplified Arabicاليدار، ويفزل الكتابة بخط )

 لميامر(.

تكتب عشػانات الفرػل )مع السباحث( بخط غامق في مشترف صفحة مدتقمة، وال 
 يكتب ليا رقع صفحة مع احتدابيا في التخقيع العام لمخسالة.

السقجمة، والتسييج، والسرادر، والخاتسة، والسبحث)رقسو وعشػانو( تكتب في مشترف 
 الرفحة بخط غامق وتكسل الصباعة.

(، Tap): الديسان الستعاكدان ة البجء بفقخة ججيجة عشج بجاية الرفحة باإليعازامخاع
 وتكتب الشقصة في نياية الفقخة، ثع البجء بفقخة ججيجة، وىكحا.

)الشقصة، الفارزة، الفارزة السشقػشة، عالمة التعجب، مات التخقيعمخاعاة وضع عال
عالمة االستفيام، الذارحة، الشقصتان، الخط السائل(، ومثميا السخترخات مثل )ه: 

 ىجخي، م: ميالدي( ويجب أن تكتب مباشخة بعج الكمسة بجون فاصل.

اليامر بيغ قػسيغ (، ثع يػضع رقع Ctrl,Alt,Fكتابة اليػامر إلكتخونيا باإليعاز: )
 .(+,Ctrl,Ctrlويرعج لألعمى باإليعاز: )



تتخك مدافة واحجة فقط بيغ الكمسات، والححر مغ تخك مدافات زائجة بيغ الكمسات في 
 الدصخ الػاحج، أو في بجاية الدصخ أو في نيايتو، أو بيغ األسصخ.

 تخقيع الرفحات، ويفزل أن يكػن التخقيع في أسفل الرفحة في الػسط.

 تب الخسالة في مدتشجات مػزعة عمى الشحػ اآلتي:تك

 مدتشج مدتقل )صفحة واحجة بال رقع( فيو: عشػان الخسالة )الػاجية(.

اآلية، واإلىجاء، والذكخ، ( فيو: تخقع صفحاتو بالحخوف العخبيةمدتشج مدتقل )
 والسحتػيات.

لسقجمة، مدتشج مدتقل )تخقع صفحاتو باألرقام مغ السقجمة إلى السرادر( فيو: ا
والفرػل، والخاتسة، والسرادر. )يسكغ كتابة كل فرل بسدتشج ثع جسعيا في مدتشج 

 واحج عشج إكسال الفرػل كميا مع مخاعاة التخقيع وبجاية كل فرل ومبحث(

مدتشج مدتقل )تخقع صفحاتو بالحخوف اإلنجميدية( فيو: عشػان الخسالة بالمغة 
 اإلنجميدية، والسمخز بالمغة اإلنجميدية.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 تحقيق الشروص

الشز السخاد تحكيقو يدسى )مخصػشة( وىي كتاب أو رسالة )كتاب صغيخ( 
 .مكتػبة بخط اليج في العرػر القجيسة سػاء كانت بخط مؤلفيا أو بخط غيخه

ج باالعتساد عمى الشدخ الستػافخة، ىػ عسمية إخخاج السخصػشة بذكل ججي: التحقيق
واألحاديث الشبػية والكالم العخبي القجيع والذعخ وندبة كل وتخخيج الشرػص القخآنية 

 .نز إلى قائمو، والتعخيف باألعالم وبيان معاني الكمسات الغخيبة

 

 مراحل التحقيق:

 جسع الشدخ السخصػشة

 ترشيف الشدخ

 إخخاج الشز السخصػط


