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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 "املذكرة"ورقة العمل واملتابعة ملقياس 

 :تمهيد

تدريب الطالب على بعض مهارات إنجاز مذكرة بحثية، " المذكرة"من مقياس يقصد من 

 .مقياس المنهجيةبحيث يقوم بتجسيد معارفه المكتسبة في 

يتعرف الطالب في كل حصة من الحصص الدراسية على معرفة من ومن أجل تحقيق ذلك، 

المعارف أو مهارة من المهارات كمقدمة نظرية في مدة ال تتجاوز ربع ساعة كأقصى حد، ثم يقوم 

بة لمناقشتها الطلبة بتطبيقها، ثم تختار بعض النماذج مما قام الطلبة بإنجازه فتعرض أمام بقية الطل

وإثرائها وتسليط الضوء على مواقع القوة فيها من أجل تطويرها، ومواقع الضعف من أجل 

وهكذا حتى يصل الطالب في نهاية مجمل الحصص إلى بناء هيكل وإطار عام لمذكرة . استدراكها

دراسية يصطحبه معه في المستقبل إن شاء هللا كقالب يمكن أن ينجز من خالله أي بحث من 

ويكون تقييم الطلبة تقييما مستمرا حصة حصة وتحتسب عالمة المقياس كحوصلة لعمل . لبحوثا

 .الطالب خالل مجموع الحصص الدراسية

هذه المعارف بتدرج، فينجز في كل أسبوع ما يوافق المعرفة النظرية التي يطبق الطالب 

ل المعارف التي أخذها حصلها، ليصل في ختام السداسي إلى إنجاز هيكل عام لبحث يطبق فيه ك

ويتمثل هذا الهيكل في مقدمة ومطلب وخاتمة والغرض منه تدريب الطالب على إنجاز البحوث 

 .المستقبلية

 

 :التعرف على-1

 .الفرق بين البحث العلمي والتأليف-أ

  توظيفات المنهج العلمي-ب

 تحديد الموضوع ومجال الدراسة-ج

 : الفرق بين البحث العلمي والتأليف-أ
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وهذه أكبر إشكالية يواجهها الباحثون في الدراسات اإلسالمية؛ فهناك فرق أساس بين 

، وبين البحث العلمي -أو ما يكتبه العالم عادة لطلبته فيسلمون له ويحفظونه عنه ويطبقونه–التأليف 

ثيق الذي هو تأليف استداللي إقناعي يخاطب فيه الباحث عقال ناقدا يحتاج في مخاطبته له إلى تو

كل فكرة يطرحها أو إلى إقامة الحجة عليها، فلو كنت عند نفسك عالما أو عند فئة من أصحابك؛ 

ذكاء وعلما، فإنك حين تلبس عباءة البحث العلمي تتحول إلى من يخاطب من يتساوى معه أو يفوقه 

جة على بل من يخاطب من يخالفه في الرأي والمذهب وربما في االعتقاد فيحتاج إلى أن يقيم الح

 .كل معلومة يطرحها لتجد قبوال

 :توظيفات المنهج العلمي-ب

من يخوض غمار البحث العلمي يجب عليه أن يتبع منهجا علميا، والمنهج العلمي كمفهوم 

أداة يتوصل بها إلى اإلجابة عن التساؤالت وحل المشكالت، ولذلك فهو شيء حيادي ويوظف : عام

لى فئة خاصة من الناس، فالذي يفكر في إيجاد حل ألزمة في التخصصات المختلفة وليس حكرا ع

اإلسكان مثال يطبق المنهج العلمي، والذي يريد تخفيض تكلفة منتوج من المنتجات يطبق المنهج 

العلمي، والذي يريد أن يطور منظومة سالح مضادة للطائرات يطبق المنهج العلمي، والذي يريد 

بل إن عمر بن الخطاب ... ع يطبق المنهج العلمي أن يدرس خصائص األدب في القرن الراب

رضي هللا عنه مثال حين أسس جهاز الشرطة والحسبة والدواوين مثال كان ذلك ثمرة لتطبيق منهج 

علمي فرضه توسع الرقعة اإلسالمية، وخالد ابن الوليد رضي هللا عنه حين توصل إلى استعمال 

حصون كان ذلك ثمرة لتطبيق المنهج العلمي رغم اإلبل بعد نحرها كجسر لعبور الخنادق حول ال

 .أنه لم يكن يدرس كنظريات

 :تحديد الموضوع ومجال الدراسة-ج

إذا عرفنا الفرق بين التأليف والبحث العلمي، وفهمنا توظيفات المنهج العلمي، احتجنا إلى 

سيأتي الحديث عن كيفية اختيار العنوان في الحصة الثانية )معرفة كيفية تحديد موضوع الدراسة 

؛ فكل موضوع يبحث يقصد أن يتوصل اإلنسان من خالله إلى اإلجابة العلمية (إن شاء هللا

اضعة للتدليل على إشكالية محددة، ولكن هذا الموضوع يجاب عنه ضمن إطار ومجال محدد؛ الخ

فقد تطرح اإلشكالية نفسها ولكن ضمن أطر ومجاالت مختلفة، وهناك مثال سهل يوضح ذلك وهو 

وهي صورة إلشكالية يجاب عنها في أسطر أو في كلمات، أن تسأل إنسانا عن مفهوم السنة؟  

باعتبار المجال : إجابات مختلفة باعتبار خلفية المجيب، أو على وجه التحديد ولكنك تحصل على

الذي تطرح ضمنه هذه اإلشكالية، فالسنة سيختلف مفهومها عند الفقهاء والمحدثين واألصوليين 

 ...واللغويين وكلفظ استعمل في القرآن الكريم 

من تحديد مجال دراسته،  بناء على ما سبق، فإن أول ضبط للموضوع أول تحديد له سيبدأ

 .وهذا المجال هو الذي سيفرض منهجا خاصا في الدراسة
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 اختيار الموضوع وضبط عنوانه-2

يهدف البحث العلمي إلى استكشاف ظاهرة، أو حل مشكلة، أو إعادة النظر في نتائج دراسة 

وعليه فإن ... أو نظرية سابقة، اختبار نظرية أو آلية أو حل جديد، وصف ظاهرة أو تفسيرها

نشأت في ذهنه من خالل قراءته لكتب أو الباحث ينطلق في اختياره لموضوع بحثه من خلفية 

، أو من خالل مالحظات ميدانية استرعت انتباهه (ألفاظ الجرح عند اإلمام البخاري: مثال)مؤلفات 

يقوم بعدها بتعميق قراءته وتوسيع (. العالقة بين التهاون بالصالة واالنغماس في الشهوات: مثال)

تصوره للموضوع، وتحديد اإلشكالية ومجال الدراسة، ثم يصوغ عنوانا مضبوطا للموضوع ينتظم 

 .زئياتهجميع ج

يجب أن يكون العنوان حياديا غير متضمن لنتائج وأحكام، منتظما لجميع : 1مالحظة

 .ومانع من دخول ما ال ينضوي تحته ضمن معناهجزئيات الموضوع، 

إن المقدمة آخر ما يكتب من البحث، ولكن هذا ال ينسحب على ثالثة : يقال عادة: 2مالحظة

 :العنوانعناصر يجب حضورها وجوبا مع تحديد 

 .ألنها تحدد المسألة المطروحة: إشكالية البحث-أ

ألن الموضوع يفترض فيه أن يضيف إضافة ولو جزئية، وال يمكن : الدراسات السابقة-ب

تحديد هذه اإلضافة إال ببيان ما أتت به الدراسات السابقة، كما أن الموضوع في الغالب حصيلة 

ئيات أغفلتها أو مبهم فيها يحتاج إلى بيان أو تقصير لدراسة الباحث لمضامينها واطالعه على جز

 .يحتاج إلى استدراك

 .خطة البحث التي تبين  التصور العام الذي يفترض أن يتم تناول البحث ضمنه-ج

 

 بناء اإلشكالية-3

تتولد في ذهن الباحث فكرة يقوم بتقليبها في رأسه، والتي يمكن أن تأتي من تجربة شخصية 

أو من قراءات، ومن خالل إحاطته بالدراسات الموجودة يمكن أن يعرف إن كانت جديرة بالبحث 

وقبل صياغة  .والموضوع المحددضمن مجال معين، ويمكن أن يصوغ لها األسئلة المحددة 

يكون لدى لباحث مشكلة تحتاج إلى حل عن طريق دراسته، وتتم بعد تحديده  إشكالية يجب أن
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للمشكلة، فهي خالصة تصادم أفكار وأطروحات وفرضيات وأفكار ونظريات، موضوع شغل 

 . الباحث وتم التدقيق في كل تفاصيله

المعرفي يقوم البحث بعرض الخلفية التي نشأت منها هذه اإلشكالية ويبين أهميتها، والفراغ 

الذي تهدف الدراسة إلى تغطيته، ثم يصوغها في سؤال محدد وواضح ال يرد عليه أي التباس 

 .وعملي

يمكن قياس وضوح اإلشكالية بقراءتها على مجموعة من الناس من غير : 1مالحظة

 .تفسيرها لهم، فإن اتفقت أراؤهم دل ذلك على وضوحها

عية، فال يصح أن يتناول الباحث موضوعا يجب أن تكون اإلشكالية عملية وواق: 2مالحظة

 .خياليا، أو موضوعا واسعا ال يمكن إنجازه

  

 بناء الخطة-4

بعد تحديد عنوان الدراسة، يقوم الباحث بتجزئة موضوعه وتوزيع مسائله على الفصول 

 :والمباحث، مراعيا في ذلك جملة من األمور

 .يات العنواناستغراق المباحث والفصول والمطالب لكل جزئ-أ

توزع الفصول والمباحث توزعا متناسبا، غير أن هذا في الواقع تصور أولي فقط، فإن -ب

جزئيات الخطة ستخضع لتعديل مستمر بضم المتشابهات وتفريق المختلفات، وإعادة توزيع المادة 

 .إذا ما طالت أو ضاقت

نوان ضمن الفصول يجب على الباحث أن ينتبه إلى عدم إدخال ما ال يندرج ضمن الع-ج

والمباحث، ولو ارتبط ببحثه، وكل زيادة مكانها الفصل التمهيدي ضمن الحد الذي تسمح به 

 .صفحاته

 

 المباحث التمهيدية-5

ببحثه ولكنها غير  ةالمبحث التمهيدي مبحث يتناول فيه الباحث بعض األمور المتعلق

مسائل الطالق في تفسير :"مندرجة ضمن صلب دراسته، مثال ذلك ما لو كان الباحث يدرس

اإلمام القرطبي ومسائل الطالق في ":موضوع، فهذا يختلف تماما عن دراسته لـ"القرطبي

 ":تفسيره

ديثه حديث الباحث عن القرطبي من خالل تعريفه به ونشأته وبيئته بل حتى ح: ففي األول

 .عن تفسيره ليس من صلب الدراسة، فموضوعه يهتم فقط بمسائل الطالق وحدها
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 .جزء أساس من الدراسة... فحديثه عن القرطبي وتعريفه به : أما في الثاني

وعليه فإن التعريف به وبكتابه وغير ذلك، وإن بدا لصيقا بالبحث، فإن مكانه في الحالة 

 .األولى ضمن الفصل التمهيدي

يشترط في الفصل التمهيدي أال يتجاوز ربع البحث، فإذا كان حجم البحث مثال : مالحظة

 .ثمانين صفحة، فال يصح أن يتجاوز الفصل التمهيدي العشرين صفحة كأقصى حد

 

 عناوين األبواب والفصول والمباحث وتمهيداتها-6

الفصول أو األبواب أو كما يشترط في عنوان البحث أن يكون عاما وحياديا، فإن عناوين 

المباحث أو المطالب يشترط فيها الشرط نفسه، فيجب أن يكون العنوان عاما داال على كل 

الجزئيات التي تنضوي تحته شامال لها، بحيث يتجزأ عنوان الفصل مثال إلى عناوين جزئية 

 ثين المباحللمباحث يؤدي جمعها إلى إعادة تشكيل عنوان الفصل، وينطبق الشيء نفسه على عناو

 .والمطالب والفروع

أن ال يتضمن أحكاما ولو كانت معلومة مسبقا عند الباحث، ألن : وأما معنى كونه حياديا

األحكام تكون ضمن الخالصات التي يكون قد توصل إليها الباحث بعد المساءلة والمناقشة 

 .والتدليل

لقرآن والسنة واستدالالت وحدانية هللا في نصوص ا: مثال العموم أن يتناول المبحث مثال

 :اء العقيدة، فإن التجزئة المنطقية للمبحث تكون كاآلتيعلم

 .وحدانية هللا في نصوص القرآن الكريم: المطلب األول -

 .وحدانية هللا في نصوص السنة النبوية: المطلب الثاني -

 .وحدانية هللا في استدالالت علماء العقيدة: المطلب الثالث -

صوغ العنوان صياغة ال تدل على إثبات أو نفي، ولو كنت تعلم الجواب ومثال الحيادية أن ت

روعة االستدالل باآليات الكونية على الوحدانية في القرآن الكريم، كنت : مسبقا، فلو قلت مثال

 .مطلقا لحكم كان يفترض أن تتوصل إليه كنتيجة ال أن تقدمه مسبقا، فلم يعد للبحث فائدة

كررة أن تجد الباحث يضع عنوانا لمطلب وهو نفسه عنوان من األخطاء المت: مالحظة

مبحث وأحيانا عنوان فصل وأحيانا هو عنوان األطروحة كلها، وأشد منه أن يضع عنوانا للمطلب 

أوسع من عنوان المبحث أو الفصل، أو للفصل أوسع من األطروحة، أو للمبحث أوسع من الفصل 

... 
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 حثتمهيدات األبواب والفصول والمبا-7

يظن كثير من الباحثين والمبتدئين منهم خاصة أن الناس يقرؤون ما في أذهانهم، فيقرؤون 

ولذلك فعلى لباحث أن يضع القارئ . بحثهم من خالل ما هو موجود فيها ال من خالل سطورها

 .دائما في صورة ما يهدف إلى إنجازه، ويوضح له موضوع كل جزئية يتناولها

للفصل بتمهيد تعريفي به يتضمن سؤاله اإلجمالي، ثم خطة  لذلك يجب أن يقدم الباحث

اإلجابة عن هذا السؤال بذكر عناوين المباحث التي تندرج تحته مرتبة، ثم يشرع بعد ذلك في 

 تناولها مبحثا مبحثا، ويفعل مثل ذلك مع المباحث والمطالب

 

 هيكلة المبحث والفصل والباب-8

ة عن بحث صغير يبدأ بسؤال يتضمن اإلشكالية الجزئية، كل مطلب أو مبحث هو عبار

وما بين اإلشكالية والخالصة يقوم الباحث .  وينتهي بخالصة تتضمن اإلجابة عن تلك اإلشكالية

بعرض المسألة وتوضيحها وتحليلها ومناقشتها ويدعم أقواله بالنصوص ويناقشها ويعق عليها قبوال 

 .وهكذا...  أو ردا

–زئية إن كانت فروعا ينضم بعضها إلى بعض مكونا بحثا أكبر قليال هذه البحوث الج

ويكون البحث في النهاية ...  -المباحث–، وتنضم تلك إلى مثيلتها لتمثل بحوثا أكبر -المطلب

 .حوصلة لهذه البحوث الجزئية

 

 المراجعتوظيف المصادر و-9

والمراجع ليست في مرتبة واحدة، كل بحث يستدعي مراجعه ومصادره، وهذه المصادر 

فالباحث في التفسير يدور بحثه على كتب التفسير، ومنها ما هي داعمة : فمنها ما عليه مدار البحث

ومكملة، ومنها ما يحتاج إليه في جزئية فرعية كبيان معنى لفظة أو مصطلح أو قاعدة فقهية أو 

 ...التعريف بشخص أو ببلدة 

منطقي في ترتيب مراجعه قد يعتمد فيه مثال الترتيب من  وضع نظام ىيحرص الباحث عل

األقدم إلى األحدث إذا كان يبحث عن تطور مفهوم، أو قد يعتمد فيه جانب غزارة المادة إذا كان 
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الخالصة أن يعتمد في توظيفه ... في الحديث عن موضوعه دون بعض  قد أفاضبعض المؤلفين 

 .للمراجع نظاما منطقيا

المؤلف، –د استخراجه للمادة العلمية على ضبط التفاصيل المتعلقة بها يحرص الباحث عن

فـــــــــــــــــورا  -الكتاب، دار الطباعة وتاريخها ورقم الطبعة والمحقق، ورقم الجزء والصفحة

الباحثون تأجيل تسجيل تلك ومن أكبر األخطاء التي يقوم بها ودون تأخير،  وفي الحــــــــــال

 .لذي سيستغرق جهدا يوازي أو يفوق جهد بحث جديدالمعلومات ا

اعتماد الباحث في بحثه على كتاب أو كتابين، أو على كتب لمؤلف واحد يخرج : مالحظة

البحث من نطاق البحث إلى التلخيص، فيكون ما يكتبه تلخيصا ال بحثا، وقد يحتال بعضهم فيكتب 

وقد استفاد من كثير منها في شرح لفظة أو قائمة كبيرة من المصادر والمراجع من أجل التمويه، 

غير أن ضعف بحثه ونقله سيتضح بجالء عند أبسط قراءة ... التعريف بشخص أو توثيق عبارة

 .للمضمون

  

 االقتباس والتوثيق-11

، بعد اطالع الباحث على المصادر والمراجع، يستخرج المادة التي يحتاج إليها في بحثه

أن يكون أمينا في نقل هذه المادة وتوثيق مصادرها، وهناك طريقتان في  فيستخدمها فيه ولكن عليه

 :االقتباس

، ويضيف رقم " ... "أن ينقل النص نقال حرفيا وعند ذلك يضعه بين مزدوجتين : األولى

 .اإلحالة في ختام النقل، ثم يضع بيانات المصدر في الهامش

د توجد في المصدر الذي نقل منه في أن ينقل النص بالمعنى، أو ملخصا لفكرة ق: الثانية

صفحات عديدة، فعند ذلك يلخص المعنى من دون وضع ألقواس، وبعد ختام تلخيصه يضع رقم 

 .اإلحالة ويكتب البيانات في الهامش

ويجب على الباحث أن يمهد لكل نص نقله ولو بكلمات تربطه بموضوعه، ثم يعلق عليه 

و الفكرة الموجودة فيه والتي تخدم وضوعه، وقد يتضمن تعليقا يبدي فهمه له، ثم يبرر الجزء أ

 ...التعليق موافقة أو نقدا أو تبيينا أو تخصيصا أو توضيحا 

تذكر البيانات الكاملة للمرجع عند ذكره ألول مرة، وإذا تكرر يتم االقتصار : 1مالحظة

 .على المؤف والكتاب والجزء والصفحة

 .كان نقله ضروريا يجزء ويتم التعليق على أجزائهال يصح نقل نص الطويل ولو : 2مالحظ

 .على أن الباحث يلخص وال يبحثكثرة النقول المتتابعة من مرجع واحد دليل : 3مالحظ
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 مةالخات-11

الخاتمة هي خالصة اإلجابة عن اإلشكالية التي طرحها البحث، وهي حوصلة للنتائج 

تصاغ الخاتمة بحيث لو قرأ  من يطلع . تناوله لجزئياتهالجزئية التي توصل إليها الباحث من خالل 

على البحث اإلشكالية والخاتمة يكون قد أخذ خالصة البحث، فإذا أرد التوسع في فكرة أو أكثر أو 

 .حتى في كل ما تضمنه البحث كله يرجع إلى قراءة مضامين المطالب والمباحث

مته نتائج علمية دقيقة، والبحث الذي النتائج التي يتوصل إليها الباحث في خات: 1مالحظة

القرآن الكريم معجزة عظيمة خالدة، يتسم بسمة الخطب : يختم بنتائج عامة إنشائية من نحو

 .والنصوص اإلنشائية ال بسمة البحث

من العادة أن يضيف الباحث بعض التوصيات، لكن كثيرا يكتبون أي شيء : 2مالحظة

رض في التوصية أن تكون توصية عملية؛ فتكون ثمرة ألجل كتابة توصيات وفقط، وعليه فيفت

، أو أن الباحث البحث نتيجة يؤدي تطبيقها إلى تحقيق نفع عام أو خاص فيوصي الباحث بتطبيقها

 .اكتشف من خالل بحثه جوانب علمية مبهمة فيوصي بإلقاء الضوء عليها في البحوث القادمة

 

 تحرير المقدمة-12

يكون في األول قد كتب اإلشكالية والدراساات السابقة والخطة التمهيدية، مر بنا أن الباحث 

وحين يصل إلى هذه المرحلة من البحث، يقوم بتحرير مقدته بإضافة ما يكون قد وجده من 

دراسات، وبوضع الخطة النهائية التي تم تعديلها على حسب الحاجة حتى استقرت في شكلها 

 :ويكون شكل المقدمة كاآلتي النهائي، ويضيف العناصر األخرى

 تمهيد تعريفي بالبحث. 

 اإلشكالية. 

 أهمية البحث. 

 أسباب اختيار الموضوع. 

 أهداف البحث. 

 منهج البحث. 

 خطة البحث. 

 الصعوبات التي واجهت الباحث. 

 تعريف عام بمصادر البحث ومراجعه. 



 10 

ألن المقدمة يتجنب الكالم اإلنشائي والمقدمات الخطابية، على الباحث أن : 1مالحظة

 .تعريف وتصوير تقني للبحث

المقدمة خاصة بالباحث فال مكان فيها لكالم غيره وال لنقل أو توثيق، وإذا كان : 2مالحظة

يحتاج إلى تسجيل بعض األشياء لبيان اإلشكالية فيلخصها بعبارته، ثم يرجع إلى فصيلها في 

 .البحث

 الفهارس-13

 :أنواعوينجزها الباحث بعد الطباعة النهائية للرسالة وهي 

 ويعتمد في ترتيبه ترتيب السور، فيضع اسم السورة ويجزئ ما : فهرس اآليات القرآنية

 .تحته إلى خانتين إحداهما لآلية والثانية لرقم الصفحة

 ويعتمد الفهرسة األلف بائية: فهرس األحاديث النبوية. 

  لهم أو فهرس األعالم عموما، ويمكن االستغناء عنه وتظهر فهرس األعالم المترجم

 .الحاجة إليه عند من يقوم بالتحقيق

 فهرس األماكن والبلدان ويقال فيه ما قيل في فهرس األعالم. 

 ويمكن ترتيبه ترتيبا ألف بائيا، أو ترتيبه بحسب الفنون فيرتب : المصادر والمراجع

 ...كتب اللغة وحدها كتب الحديث وحدها وكتب الفقه وحدها وكتب التفسير وحدها و

 فهرس الموضوعات. 

يلتزم الباحث في ترتيب المصادر والمراجع الطريقة نفسها التي التزمها في : 1مالحظة

التوثيق، فإذا بدأ في التوثيق في البحث بالمؤلف يرتب الفهرس على أسماء المؤلفين، وإن 

 .على اسم الكتاب فعلى اسم الكتاب

 ترتب المجالت والدوريات والمواقع اإللكترونية مع الكتب ولكن توضع ال: 2مالحظة

 .بعدها


