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 اهلل صـىل الـبـي عن موسـى أيب عن ُبـردة أيب عن

 نـمـ بـه اهلل بعثــي اـم لـمث"ال ـق وسؾـم عؾقـه

 أرضا، أصاب الؽثري الغقث كؿثل مـوالعؾ اهلدى

 والعشـ  الؽأل فلكبتت املاء قبؾت َكِؼقَّةٌ  مـفا فؽان

 فـػـ  املـاءَ  أمسؽت َأجاِدُب  مـفا وكاكت الؽثري،

 وزرعـوا، وأصـابت وسؼوا فرشبوا الـاَس  هبا اهلل

 وال ماءً  ُُتِسُك  ال ققعانٌ  هي إكام أخرى طائػةً  مـفا

 ما وكػعه اهلل دين يف هَفؼُ  من َمَثُل  فذلك. كألً  تـبت

 بـذلك يرف  مل من ومثل وَعؾَّم، َفَعؾِمَ  به اهلل بعثـي

 ."بــه أرســؾت الــذي اهلل هــدى يؼبــل ومل رأســاً 

 قح البخاري.صح

 



 

 

4372 

 حممود حممد علي الكردي

 مجرس بقدع األدب والشقج

 كمية المغة العخبية

 امللخص

فغ القػؿ، يتشاوؿ شخيقة الكياـ بالبحث العمسي في مجاؿ  البحثىحا 
لسشيج حػؿ تحجيج السفيػـ الجقيق  الشقاشاألدب وعمػمو السختمفة. يتخكد 

البحث، والتعخيف بسكػناتو. ثع يشرب الكبلـ عمى شخيقة كتابة البحث 
العمسي بأسمػب أنيق رصيغ، يميق بأمة اقخأ. والقاعجة األـ التي يديخ عمييا 

مشياج  البحث تىي: اقخأ تكتب إف الكتابة مغ الكتابة. وقج سسي البحث
شياج البمغاء مكتاب حاـز القخشاجشي  بأوؿ عشػاف تأثخا وترشيفو البحث

 .وبسفيـػ الترشيف الذائع في التخاث وسخاج األدباء

* * * 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 مقدمة

 مد هللاهلل أكرب واحل

مشياج ألف كتابو  –رحسو هللا  –ذكخ بعس الشقاد أف حاـز القخشاجشي 
لسا رآه مغ تخدؼ حاؿ الذعخ في زمشو بعج أف كاف  البمغاء وسخاج األدباء

جا ايو، فغسو ذلظ األمخ، وجعمو يزع مشالذعخ العخبي يتؤلأل في عميائ
 (ٔ)زل.لمبمغاء وسخاجا لؤلدباء لعميع يعػدوف سيختيع األولى األف

وال أدرؼ ما الحؼ كاف سيفعمو حاـز لػ عاش زمانشا، لكششي أشعخ بسا 
شعخ بو، ليذ في الذعخ وإنسا في البحث في العمع. فعمػ شأف البحث 

أمخ مجىر، ومغ خخج إلى الجراسة  العخبيةجامعات كثيخ مغ الالعمسي في 
يكتبيا  في ببلد الذساؿ ثع عاد يكػف أكثخ دىذة وانجىاشا. فاألبحاث التي

شبلب الجراسات العميا واألبحاث التي تشذخ في السجبلت وتمقى في 
السؤتسخات غالبا تتسيد بالعسق والتخكيد وقمة الدصحية وقػة الشقاش ووضػح 
الحجة والجخأة في الدعع والصخح. فتجج السجبلت األدبية ورسائل العالسية 

ة وال يعخؼ عمى أرفف السكتب خرز والكتب السؤلفة ال تكاد تخسػوالت
التخاب إلييا سبيبل مغ كثخة اشبلع الباحثيغ عمييا محميا ودوليا. وتجج 
الشطخيات التي تشتجيا عقػؿ الباحثيغ عشجنا تتمقفيا عقػؿ الباحثيغ حػؿ 
العالع، وتشدج عمى مشػاليا، كأنيع يقتاتػف عمى نتاج أفكارنا السحىمة. وىا 

 ىي نطخيات البحث في األدب شاىجة عمى ذلظ! 

لمسرشفيغ في عمػـ األدب،  مشياج لمباحثيغ وسخاج أبحث عغ فأردت أف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٖٔ، ٕٔ، صػمفيـػ الذعخجابخ عرفػر،   (ٔ) 
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 لعمشا نعػد سيختشا األولى، األفزل ججا في رأيي.

إلى نػعيغ مغ الكتب. فخجعت إلى  البحثوقج رجعت في تأليفي ىحا 
الكتب التي تسثل شخازا جيجا لؤلبحاث العمسية في حقل األدب اآلف ومغ قبل، 

لتي يشبغي أف تحتحػ. فيحا ىػ سبيل الخشاد في إنتاج آخح مشيا الجػانب ا
السعخفة بالبحث في العمع، أف نخجع إلى جيج الكتب العمسية فشدتخمز مشيا 
آلة صشعيا، وىػ أمخ آخخ غيخ ما فييا مغ معمػمات وآراء. وال شظ أني لع 
أرجع إال إلى بعس ىحه الكتب حدبسا تيدخ لي االشبلع واالستفادة. ثع 

ستفيج مغ صػابيا أا إلى الكتب التي تعشى برشاعة األبحاث، رجعت أيز
ومغ خصئيا.  وىحه الكتب أكثخ مغ أف أعجدىا ىشا، لعل أوليا كتاب عبج 

. لكغ السبلحطة العامة عمى كثيخ مغ مشاىج البحث العمسيالخحسغ بجوؼ 
 بالسائة عمى السخاجع الغخبية ٜٓىحه الكتب أنيا تعتسج بشدبة تتجاوز أحيانًا 

السعشية بذأف تبييِغ مشيج البحث وشخِح شخيقة كتابتو. فشجج في كتاب أحسج 
سخاجع التي اعتسج عمييا كميا أف ال كيف تكتب بحثا أو رسالةشمبي الذييخ 

 ويقػؿ آخخ في ىحا الذأف: تقخيبا إنجميدية. 

انشا ال ندتغشي كثيخا عغ السرصمحات الغخبية والسخاجع الغخبية 
غخبي أخحناه عغ  -جسمتو، وكسا ىػ اليػـ  في -الف ىحا الفغ 

الغخب، وانشا اذ ندتعسل كمسات مثل: السشيج، البحث، الخصة، 
السػضػع . . . إنسا ندتعسل كمسات أخحناىا عغ الغخب 
وأوججنا ليا تخجسات معتسجيغ ثقافتشا أو الخجػع إلى السعجسات 
القجيسة لمػقػؼ عمى صمة رابصة بيغ كمسة عخبية ومرصمح 

ي. . . ولكششا ال نفيع ىحه الكمسات التي صارت غخب
مرصمحات عخبية في استعسالشا العمسي بالخجػع إلى قػاميدشا 
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القجيسة النيا ليدت االصل في التحجيج والتعخيف؛ اف األصل 
في ذلظ، الكمسات الغخبية كسا يحجدىا الغخب في جامعاتو 

 (ٔ)وقػاميدو وكتبو واستعسالو اليػمي.

ػؼ نحػ تتبع خصػات أىل الذساؿ في صشع السعخفة، شبعا فيشاؾ انجحاب ق
ألنيع ييتسػف بالبحث في العمع اىتساما ضخسا، ونحغ نيتع بو اىتساما باىتا، 
خرػصا في المغة العخبية. لكغ ىحا االنجحاب لع يشفع حتى اآلف، ولغ 
يدتكيع الحاؿ حتى ُنعِسل عقػلشا في كيفية إنتاج العمع، عبلوًة عمى العمع 

دو، خرػصا أف تاريخشا فيو فيزانات عمسية التداؿ تبيخ العالع حتى في نف
مجاؿ األدب والشقج. فبل يشقرشا إال أف نعسل عقػلشا. والعجيب أف الكتاب 

ػ )وليذ دُ ػنْ فخندي اسسو جػستاؼ لُ السشقػؿ مشو آنفا نقل عغ كاتب 
وؿ اف شيئا ليتشا نعتبخ بو، وىػ قػلو "ليذ السشيج الحؼ أحا (ٕ)الندػف(

في الخصة التي  لتفكيخؼ أعصي فكخة عشو مغ ابتكارؼ، وما ىػ اال نتيجة 
فشحغ تعمسشا أف  (ٖ)جخػ عمييا عجد مغ سابقيَّ بل والبلحقيغ مغ الشاشئيغ".

نشقل، وليتشا تعمسشا أف نفكخ كسا فكخوا. فإف مغ أجسل ما يتعمسو اإلنداف 
 التفكيخ. وعمى كل حاؿ فالحكسة ضالة السؤمغ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سقصت . ويبجو أف الصباعة أٔٔ، ٓٔ، صػ مشيج البحث األدبيعمي جػاد شاىخ،  (ٔ)
 اليسدة مغ بعس الكمسات.

خصأ. كي ال نشصقيا ؛ إنسا أكتب أسساء األعبلـ األعجسية كسا تشصق ال كسا تكتب (ٕ)
 Shellyوبعس المغات تكتب شيئا وتشصق شيئا، مثل اسع الذاعخ اإلنجميدؼ 

 فمشكتب ما يشصق. !ي، فيأتي بعزشا ويكتبو شممي أو شّميمِ ونصقو شِ 
، نقمو عغ تخجسة دمحم مشجور كتاب ٚٔ، صػ البحث األدبي مشيجعمي جػاد شاىخ،  (ٖ)

 التأكيج مغ عشجؼ.  .ٙٔ، صػدب والمغةمشيج البحث في األ
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الكتب التي ُألِّفت في مجاؿ البحث ال تعتسج عمى السخاجع  وبعس
الغخبية، بل تعتسج عمى خبخة السؤلف الذخرية ووجيات نطخه، وىحا مستاز. 

فيكػف الكبلـ مغ باب لكغ يعيبيا أف صيغت بأسمػب افعل وال تفعل، 
التػجييات الجافة مغ شبلوة العقل والشقاش واإلقشاع. وأكثخ ىحه الكتب يكخر 

 زيا بعزا. بع

وفي كلٍّ فػائج، ومغ ىحه الفػائج أنيع دفعػا غيخىع ليشحػ مشحى آخخ غيخ 
 التػكؤ عمى تفكيخ أىل الذساؿ، وغيخ افعل وال تفعل.

يتخكد الحجيث في الباب األوؿ حػؿ معشى كمسة بحث،  البحثفي ىحا 
وىحا مفتاح العمع برشاعة العمع. وبعج ذلظ أناقر السفيػـ الدائج لكمسة 

مشيج" وأنقجه، وأحاوؿ ترحيحو وأف أرسع خصػات مشياج البحث. وفي "
الباب الثاني أضع ترػرا لصخيقة كتابة البحث العمسي. وفي الباب الثالث 

لسا  اتمخيرالبحث بأتحجث عغ السخاجعة التي بيا يتع البحث. ثع ألحقت 
 خبختو مغ دراسة األدب في الػاليات. لعل ىحا يشفعشا بذيء.

 تػكمشا عمى هللا.بدع هللا 

* * * 
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 باب: معنى البحث ومنهاجه

 فصٌل: معنى البحث

كمسة بحث ومادتيا ب ح ث أصػاتيا متسيدة؛ ألنيا عمى ثبلثة أصػات، 
األوؿ واألخيخ يخخجاف مغ قخيب. فالباء مغ الذفة، والثاء مغ شخؼ المداف 

تساما؛ مع شخؼ الثشايا العميا. أما الرػت األوسط فيػ مختمف في مخخجو 
 ألنو يأتي مغ الحمق، مغ وسصو، فبيشو وبيغ الرػتيغ اآلخخيغ مدافة.

وىحا البياف السخخجي يػحي بأف الكمسة تبجأ مغ مكاف/مخخج ثع تحىب 
إلى مخخج آخخ بعيج وعسيق ثع تعػد مخة أخخػ قخب السخخج األوؿ. فكأنيا 

بحث  رحمة بجايتيا ونيايتيا متقاربتاف ولكغ وسصيا بعيج. وصػت كمسة
مذابو لسعشاىا المغػؼ واالصصبلحي. فسعشى َبَحَث َشَمَب شيئا في التخاب، 
ولسا تػارت ُمْجَيُة جدار تحت التخاب وىػ ييع أف يحبح شاة، وضخبت الذاة 
األرض بخجميا حتى بانت السجية، قالػا عمى سبيل السثل الدائخ: كالباحثة 

وجاء في  (ٔ)سا يزخه.عغ حتفيا بطمفيا، وصارت مثبل يزخب لسغ اجتيج في
كبلـ الفاروؽ رضي هللا عشو أنو قاؿ لدعيج بغ العاص رضي هللا عشو، وقج 
َمخَّ بو "إني أراؾ كأف في نفدظ شيئا، أراؾ تطغ أني قتمت أباؾ، إني لػ 
قتمتو لع أعتحر إليظ مغ قتمو، ولكشي قتمت خالي العاص بغ ىذاـ بغ 

فحجت  (ٕ)ث بحث الثػر بخوقوالسغيخة، فأما أبػؾ فإني مخرت بو وىػ يبح
ومغ قبل ذلظ قػؿ هللا تعالى "فبعث  (ٖ)عشو، وقرج لو ابغ عسو عمي فقتمو".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٗٔ، صػلداف العخبابغ مشطػر،  (ٔ)
 أؼ بقخنو. (ٕ)
 .ٕٛٚ، صػ ٕ، جػ الديخة الشبػيةابغ ىذاـ،  (ٖ)
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 (.ٖٔهللا غخابا يبحث في األرض ليخيو كيف يػارؼ سػءة أخيو")السائجة 

إذف البحث شمب الذيء في التخاب، ووجو الذبو بيغ معشى وصػت 
خب سصحيا الحؼ ىػ كمسة )بحث( أف الحؼ يبحث في األرض يبجأ بز

بالشدبة لسخارج الحخوؼ، وُيَعسُِّق في األرض،  –مخخج الباء  –كالذفتيغ 
كسا يتعسق صػت الحاء في مخارج األصػات، ثع يدتخخج ما يخيج إلى ضيخ 
األرض، كالثاء التي تكػف عشج شخؼ المداف مع شخؼ الثشايا العميا ثع يخخج 

 (ٔ)شمب الذيء في التخاب.معيا اليػاء. فخحمة نصق كمسة بحث كخحمة 

الػصػؿ مسا ىػ معمـػ إلى العمع والسعشى االصصبلحي لكمسة بحث ىػ 
. مثل البحث عغ معشى آية أو حجيث، حيث يبجأ الباحث بسا ىػ غيخ معمػـ

بتفديخ األلفاظ ثع التخاكيب أؼ الجسل ثع يشطخ مثبل سبب الشدوؿ الخ. 
الحؼ يبحث عغ شيء في  فيربح معشى الكبلـ واضحا معمػما. وىحا يذبو

 األرض، وىحا يذبو نصق أصػات كمسة بحث.

والبحث في العمع حتع؛ ألف الخالق سبحانو وتعالى جبل اإلنداف عمى 
حب السعخفة، وجعل لو عقبل ودعاه لمتفكخ والتجبخ ليقػؿ سبحاف هللا ويخذاه. 

كػف اليائل دعا هللا عباده ليتفكخوا فيسا خمق فيخوا قجرة هللا وعطستو في ىحا ال
الجقيق، ودعاىع ليتفكخوا فيسا قاؿ ليعمسػا مخاده ويقػمػا بأمخه ونييو وال يفتشيع 
الذيصاف. ولسا قاؿ تعالى "ولػ ردوه إلى الخسػؿ وإلى أولى األمخ مشيع لعمسو 

(، أعمسشا أف ىؤالء عمساء يدتشبصػف ماال ٖٛالحيغ يدتشبصػنو مشيع" )الشداء 
 ليع عمع ججيج، وىحا ُلبُّ البحث في العمع.  يعمسػف مسا يعمسػف، فيحرل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه السعاني"، وىحا يجخل تحت ما ذكخه ابغ جشي بعشػاف "إمداس األلفاظ أشبا (ٔ)
. وكحلظ ما ذكخه عبج هللا الصيب مغ أمخ "أصػؿ ٖٙٔ، صػ ٕ، جػالخرائز

 .ٛٙٗ، ٚٙٗ، صػ ٕ، جػالسخشج إلى فيع أشعار العخباأللفاظ الػصفية"، -األلفاظ 
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والبحث يذتسل عمى االستشباط ضخورة. إذ االستشباط استخخاج الساء مغ 
وىػ كحلظ  (ٔ)باشغ األرض، والشَّبط ىػ الساء السدتخخج مغ األرض،

استخخاج األمػر السجيػلة مغ حيد الجيل إلى حيد العمع. فسغ يدتشبط 
ُس جعمتو العخبية الكخيسة كسغ يدتشبط الساء مغ األمخ السجيػؿ ليعمسو الشا

واالستشباط إذف ىػ ثسخة أؼ بحث؛ ألف البحث كسا  (ٕ)األرض ليذخبو الشاس.
مخ شمب الذيء، واالستشباط استخخاج الذيء وإضياره. فالباحثػف عغ 
السدألة في عمع الفقو أو الحجيث أو الصب أو اليشجسة أو المغة أو األدب 

ي أنيع يصمبػف أشياء ويدتخخجػنيا، كل في بابو. فبالبحث يذتخكػف كميع ف
 يشسػ العمع.

وتتسيد األبحاث األدبية عغ غيخىا مغ األبحاث في فخوع العمع مغ حيث 
إف األدب فغ يعتسج عمى لغة وعػاشف وخياالت السبجعيغ مغ الذعخاء 

 والكتاب، وليذ عمى ضػاىخ كػنية أو حقائق عمسية.

مغ حيث أسبابو وأعخاضو  –مثبل  –الحسى فالصبيب يبحث في داء 
وشخؽ عبلجو، لكغ األديب الشاقج يبحث كيف صػر الذاعخ أبػ الصيب 
الحسى في شعخه وجخد مشيا شخرا لو عقل وترخؼ، ثع كيف أسقط حالو 

 مع الحسى عمى حالو مع الشاس وحياتو بذكل عاـ.

لجفع والسيشجس يبحث كيف يرشع آلة لتقػـ بعسل ووضيفة، وقػانيغ ا
والحخكة، ويبحث عغ حمػؿ لسذكمة ازدحاـ الشاس في السجف وكيفية التػسع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كل ما ُأضيخ فقج ُأنبط، والشبط الساء الحؼ يخخج مغ قعخ البئخ حيغ تحفخ، ويقاؿ  (ٔ)
 .ٕٖ٘ٗماىيا. لداف العخب، صػ نبط وأنبط واستشبط البئخ أؼ أ

فكأف حاجة الشاس إلى الساء وحاجتيع إلى العمع سػاء، وىحا مغ كـخ العخبية  (ٕ)
 وعطستيا.



 

 
 

4322 

العسخاني. بيشسا يبحث األديب الشاقج سخ بشاء القريجة الجاىمية عمى نسصيا 
السعخوؼ مغ أشبلؿ وغدؿ ورحمة وفخخ أو مجح، وعغ عبلقة ىحا البشاء 

غ األنساط بسعاني الذعخ ونفدية الذاعخ وحاؿ السجتسع، ويبحث كحلظ ع
  البشائية السختمفة التي ضيخت في العرػر البلحقة.

والشحػؼ يبحث في األرجح مغ أقػاؿ الشحاة في مدألة ما أو يبحث في 
ضاىخة نحػية مثل معاني الشحػ وعبلقاتو، وعالع األصػات يبحث في 
الطػاىخ الرػتية مثل الكذكذة، واختبلؼ الميجات. وجسيعيع يعتسج عمى 

وروايات محكسة عسغ سبق مغ الرػتييغ والشحاة والعخب. قػاعج مخساة 
فحيغ يأتي األديب الشاقج يبحث في سبب شيػع ضاىخة لغػية في شعخ شاعخ 
أو نثخ ناثخ، ودالالت وإيحاءات ىحا األمخ، ويبحث في قامػس كل شاعخ، 

 ويتأوؿ ما يدتشتج مغ معمػمات مغ خبلؿ رؤيتو وتحوقو لمشرػص.

عمى أنو يذارؾ األبحاث األخخػ  –البحث األدبي إذف نخػ مسا سبق أف 
يتسيد باعتساده عمى دراسة األفكار والعػاشف  –في جػىخ عسمية البحث 

وتحوؽ الشاقج لمشرػص التي يجرسيا، ففيو مداحة مغ الحاتية ال تتػفخ لغيخه 
 مغ األبحاث العمسية.

ألف ليذ بعيجا عغ البحث في التفديخ والحجيث؛  (ٔ)والبحث في األدب
البحث في األدب بحث في الكبلـ أساليبو وخرائز نطسو ومعانيو، وبحث 
في شخائق فيع الشرػص ونقجىا، وكل ىحا ُبْمغة إلى فقو كبلـ هللا تعالى 

، السيسا بعج ضعف الدميقة الفريحة وفذػ المحغ ملسو هيلع هللا ىلصوكبلـ رسػؿ هللا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشقج األدبي والببلغة يفخؽ بيشيسا أحيانا كسجاليغ مختمفيغ، مثل األدب والشحػ.  (ٔ)
نا مجاليغ وىحه التفخقة ليدت مقشعة لي. فالببلغة والشقج األدبي أقخب مغ أف يكػ 

 مختمفيغ.
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 والعجسة في ألدشة العخب.

اىب الفغ في الذعخ العخبي، فسغ نساذج األبحاث األدبية البحث عغ مح
نتجيا الذعخ العخبي عبخ العرػر، أبسعشى ىل ىشاؾ شخؽ فشية متسيدة 

الفغ وكيف تتسيد ىحه السحاىب عغ بعزيا، وقج نتج عغ ىحا البحث كتاب 
رحسو هللا تعالى. كحلظ البحث عغ  لذػقي ضيف بو في الذعخ العخبيػومحاى

عبلقة السذكمة بيغ الذعخ سخ تدسية العخب بيت الذعخ باسسو، وعغ ال
بيت العخبي األصيل وأنساط الذعخ الحجيث، وقج نتج عغ ىحا البحث كتاب 

عخ عخ وبيت الذَّ لمدعيج عبادة. أيزا البحث عغ سخ تختيب قريجة "إف  الّذِ
عب" لتأبط شخا، ونقج ما قالو جيتو  حػؿ تختيب  –الذاعخ األلساني  –بالذِّ

تيب األبيات في القرائج برفة عامة، وقج أجداء القريجة، ثع سبخ أغػار تخ 
لسحسػد شاكخ رحسو هللا  نسط صعب ونسط مخيفنتج عغ ىحا البحث كتاب 

تعالى. ومغ نساذج البحث األدبي كحلظ البحث عغ مطاىخ الػحجة الفشية في 
القريجة الجاىمية، وقج نتج عغ ىحا البحث رسالة تخرز بعشػاف "الػحجة 

رجب إبخاليع الذحات رحسو هللا تعالى، وأيزا  في الذعخ الجاىمي" لمباحث
البحث عغ ترػيخ الحيػاف في الذعخ الجاىمي، وقج نتج عغ ذلظ رسالة 
عاِلسية بعشػاف "التكخار الشسصي لرػرة الحيػاف والصيخ في الذعخ الجاىمي" 
لبجوؼ الراوؼ. وكحلظ مغ نساذج األبحاث األدبية البحث عغ مػاشغ 

األمثاؿ في األدب العخبي واألدب اإلنجميدؼ، ونتج  التذابو واالختبلؼ بيغ
شبيعة األمثاؿ بيغ العخبية واإلنجميدية" لسحسج عبج  عغ ىحا مقاؿ بعشػاف "

الجػاد فاضل، والبحث عغ الخياؿ في فغ السفاخخات والحؼ نتج عشو مقاؿ 
بعشػاف "السفاخخات الستخيمة في الشثخ العخبي: تأريخ وتقػيع" لسرصفى 

 .الدػاحمي
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ىحه الشساذج السختمفة تعكذ أشكاؿ األبحاث السكتػبة. فقج يكػف كتابا أو 
رسالة جامعية أو مقاال مشذػرا أو بحثا صفيا في إحجػ مخاحل التعميع. 
وسػاء كاف البحث كتابا أـ مقاال أـ رسالة أـ غيخ ذلظ، فإف لمبحث سسات 

يكػف البحث  البج أف تتػافخ فيو كي يخقى إلى مختبة العمع. فسغ ذلظ أف
معبخا عغ شخرية الباحث بحيث ُيعخؼ الباحث مغ بحثو؛ ومغ ثع فبل 
يشبغي أف يكػف البحث مجخد تجسيع لكبلـ اآلخخيغ مغ دوف إضافٍة مغ عشج 
الباحث نفدو، بل البج أف يتخح الباحث مغ بحثو مشبخا ليعبخ عغ وجية نطخه 

الشقاش واألخح والجفع ورأيو فيسا يتشاوؿ. وعشجئح تتبمػر الذخرية في صػرة 
إلى غيخ ذلظ مغ تقشيات البحث العمسي. ومغ سسات البحث العمسي أيزا 

نتجتو، بل يشبغي أف يكػف ىشاؾ ربط أأال يكػف مشقصع الرمة بالبيئة التي 
بيغ الطخوؼ السجتسعية والبيئية وبيغ مػضػع البحث، حتى لػ كاف مػضػع 

ىمي عغ عرخنا، ومع ذلظ فسغ البحث بعيجا عغ ذلظ. فسا أبعج العرخ الجا
يبحث في األدب الجاىمي عميو أف يبيغ فائجة بحثو التي تعػد عمى مغ 
يصالعو سػاء كانت فائجة تػضيحية أو فائجة تػجييية أو غيخ ذلظ. ومغ 

لحاـز القخشاجشي الستػفى في القخف  مشياج البمغاءيبحث مثبل في كتاب 
ات الكتاب ويػصي باعتسادىا في الدابع اليجخؼ ال ضيخ عميو أف يبيغ مسيد 

الشقج السعاصخ، فيحا خيخ مغ أف يكػف البحث مبتػر الرمة بالػاقع الحؼ 
 نعيذو.

ومغ سسات البحث أيزا أف يكػف ذا مػضػع محجٍد وغايٍة محجدٍة 
واضحٍة كي ال يكػف كجردشة اليػاتف وثخثخة السداشب، بل يشبغي أف يكػف 

ى. وال ريب أف ضيق السػضػع واتداعو البحث مبيشا ال تذتت فيو وال فػض
يتفاوت حدب حجع البحث، فسػضػع الكتاب ال شظ أكبخ مغ مػضػع 
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السقاؿ. لكغ عمى كل حاؿ، ال بج مغ تحجيج السػضػع والغاية التي يشذجىا 
 البحث. وتبييغ ذلظ يأتي إف شاء هللا تعالى.

ػ ومغ أىع سسات البحث أف يكػف مرشػعا عمى مشيج. ومشيج البحث ى
شخيقو الحؼ يديخ عميو إلى أف يرل إلى غايتو. وكل شيء البج لو مغ 
مشيج، فبشاء البيت البج أف يكػف لو مشيج، وبشاء الدجود لو مشيج كحلظ، 
وإجخاء عسمية جخاحية في جدع اإلنداف لو مشيج بل مشاىج يعخفيا األشباء، 

ساؾ ليا مشيج، وزراعة األرز ليا مشيج، وزراعة السػز ليا مشيج، وتخبية األس
 وكل شيء لو مشيج. فكحلظ عسل البحث لو مشيج. 

* * * 
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 البحث )املنهج(فصٌل: منهاج 

الَسْشَيج َمْفَعل مغ َنَيج يْشيج َنْيجا أؼ وضح واستباف، وغالبا يدتخجـ مع 
الصخيق، فيقاؿ شخيق َنْيٌج وَمْشَيٌج، ويقاؿ َأْنيج الصخيق يعشي استباف، ويقاؿ 

وهللا تعالى يقػؿ "لكل جعمشا  (ٔ)عشى بو الصخيق الػاضح.مشيج وِمشياج وي
(، والسشياج بشاء مبالغة مغ الشيج. ويخوػ ٛٗمشكع شخعة ومشياجا" )السائجة 

عغ سيجنا العباس بغ عبج السصمب رضي هللا تعالى عشو أنو قاؿ "إف رسػؿ 
ما وتقػؿ العخب "اعسل عمى  (ٕ)هللا لع يست حتى تخككع عمى شخيق ناِىَجٍة"،

 (ٖ)نيجتو لظ".

فالسشيج إذف ىػ الدبيل والصخيق الػاضحة البيشة التي ال يزل مغ 
 سمكيا، والسشياج مثل ذلظ وأبمغ.

وحيغ يدتخجـ لفع السشيج في مجاؿ العمع فالسعشى يكػف أف سبيل العمع 
ال اضصخاب فيو وال فػضى. فكأف البحث سفخ لو  اوشخيق البحث فيو واضح

أؼ في  –ث كأنو مدافخ، والصخيق التي يدمكيا في سفخه بجاية ونياية، والباح
حتى يرل إلى غايتو ىي السشيج. فالسشيج لمبحث كالصخيق الػاضح  –بحثو 
 لمدفخ.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كثيخا ما انذغل الكتاب العخب بتقديع مشاىج البحث، وإشبلؽ مرصمحات 
خصػاتو وَمْيَداتو وعيػبو وأبخز األبحاث التي  يدسػف بيا كل مشيج، وبياف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٗ٘٘ٗ، صػ لداف العخب (ٔ)
 .ٕٔٗ، صػٕ، جػغخيب الحجيثأبػ سميساف الخصابي،  (ٕ)
 .ٗ٘٘ٗ، صػ لداف العخب (ٖ)
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تسثمو. فجاءت أنػاع السشاىج مختمفة تبعا لخؤية مغ يقػـ بالتقديع والسخاجع 
 التي يعتسج عمييا. 

وكاف مغ أسبق الشاس إلى الحجيث عغ أقداـ السشاىج البحثية عبج 
غ الحؼ كثخ تخداد الباحثي مشاىج البحث العمسيالخحسغ بجوؼ في كتابو 

والسؤلفيغ إليو. وقج قدع السشاىج قدسيغ: تمقائي وتأممي. فالسشيج التمقائي ىػ 
الحؼ ال تحكسو قػاعج محجدٌة مدبقا يمتـد الباحث اتباعيا، بل ىػ مشيج يشذأ 
بجيية مغ غيخ قرج وال يتزح إال بعج الفخاغ مغ البحث ثع مبلحطة أف 

مى الشكيس مغ ذلظ ىشاؾ نطاما كاف البحث يديخ عميو بذكل تمقائي. وع
يكػف السشيج التأممي، فيػ مشيج ناتج مغ تأمل ما بيغ أيجيشا مغ معارؼ 
وعمػـ واستشباط الصخؽ التي بشيت عمييا، وتحجيج قػاعج كل شخيقة وقػانيشيا 
وخصئيا وصػابيا، ومغ َثعَّ تكػف ىشاؾ قػاعج معمػمٌة وخصػاٌت مخسػمٌة لكل 

 (ٔ)تشفيحه في أبحاثيع. شخيقٍة أؼ لكل مشيج يمتـد الباحثػف 

وقج وفق عبج الخحسغ تػفيقا في ىحا التقديع؛ ألف كثيخا مغ السؤلفيغ لع 
يكغ في ثقافتيع مشاىج ُمَدسَّاة كالسشيج الػصفي أو التاريخي أو الصبيعي كسا 
ىػ الحاؿ في الثقافة السعاصخة. وىؤالء الكتاب ىع الحيغ يخسسػف ألبحاثيع 

خريتيع ورؤيتيع. ومثل ىحا تججه عشج الجاحع مشيجا تمقائيا نابعا مغ ش
وابغ قتيبة وعبج القاىخ الجخجاني، عمى أف بعزيع قج يكػف لو مشيج دقيق 
إلى درجة التعقيج مثل حاـز القخشاجشي في كتابو الستسيد مشياج البمغاء 
وسخاج األدباء، ثع تجج امتجادا ليحا الشػع مغ التأليف عشج مرصفى صادؽ 

شاكخ ودمحم أبي مػسى ومغ َلفَّ َلفَّيع. والذاىج عمى تمقائية  الخافعي ومحسػد
السشاىج التي تػجج عشج ىؤالء الكتاب ىػ أف بعس الباحثيغ يرشعػف أبحاثا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٙ،  ٘، صػ مشاىج البحث العمسيعبج الخحسغ بجوؼ،  (ٔ)
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في تبييغ مشاىجيع، فقج صار ذلظ أمخا يحتاج إلى بحث، وليذ ذاؾ إال ألف 
ومغ ذلظ مشاىجيع تمقائية وليدت تأممية مدساة ومحجدة القػانيغ والخصػات. 

لسرصفى الذكعة رحسو هللا تعالى،  مشاىج التأليف عشج العمساء العخبكتاب 
جخيا عمى  –حيث قاـ في ىحا الكتاب السصػؿ بتتبع السشاىج التمقائية 

التي اصصشعيا الكتاب الدابقػف، ويجفع بحلظ  –مرصمح عبج الخحسغ بجوؼ 
التخاثية فػضػية لع  الذبية التي يتغشى بيا بعس الشاس فيقػلػف إف الكتابات

تبغ عمى مشاىج مدتكيسة. وكحلظ قاـ كساؿ الشيغ بالبحث عغ مشيج دمحم 
 (ٔ)أبي مػسى في أبحاثو.

وأما السشيج أو السشاىج التأممية فيػ ما أنتجتو الحزارة الحجيثة مغ 
 –خبلؿ تأمل مرادر السعخفة، بحيث صار ىشاؾ عمع اسسو عمع السشاىج 

يغ أنػاعا محجدة مغ السشاىج وقػانيغ وخصػات كل يب –كسا بيغ عبج الخحسغ
مشيا، مثل السشيج االستجاللي أؼ السشصقي، والسشيج التجخيبي، والسشيج 

 (ٕ)التاريخي.

وبالخغع مغ واقعية أمخ السشيج التمقائي ووجػده في العرخ الحالي وفي 
 العرخ الخالي، إال أف أكثخ الكتب التي ُعِشَيت بسشاىج البحث تشاست أمخ

  السشيج التمقائي، ولع تشاقر إال السشاىج التأممية.

البحث األدبي: شبيعتو، ومغ أشيخ ىحه الكتب كتاب شػقي ضيف 
. وحيغ ناقر الكاتب أمخ السشاىج البحثية كاف مشاىجو، أصػلو، مرادره

شارحا لسشاىج البحث التي انتيجيا األوربيػف في دراساتيع، فبيَّغ نذأة كل 
ثع السبلمح العامة لو. فسثبل عشجما تحجث عغ "مشيج  مشيج وأبخز رواده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كساؿ الشيغ، "مشيج دمحم أبػ مػسى في قخاءة الذعخ القجيع". (ٔ)
 .ٙ، صػ مشاىج البحث العمسي (ٕ)
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العمػـ الصبيعية" ذكخ أنو نذأ في القخف التاسع عذخ متأثخا بالشيزة التي 
يخ، ثع جعل ّغ، وبخوْنتَخه َسْشت بيف، وتِ ت في العمػـ الصبيعية، وتػلى ِكبْ حجث

قجيسا  يفرل ما قالو كل واحج مغ ىؤالء ويبيغ ما يذابو ذلظ مسا كتبو العخب
وعمى ىحا الشطاـ ذكخ ضيف السشاىج اآلتية: االجتساعي،  (ٔ)وحجيثا.

الشفدي، الفمدفي الجسالي، الحاتي السػضػعي. ثع ختع الباب بالحجيث عسا 
 َوَسَسو بالسشيج التكاممي، حيث قاؿ:

لعل في اإللسامة بسشاىج الجراسات األدبية عشج الغخبييغ ما 
لجراسة األدب والبحث في يرػر في وضػح كيف أنو لع يػضع 

شخرياتو مشيج واحج يعتسجه جسيع الباحثيغ الغخبييغ، وكأف 
البحث األدبي أعقج مغ أف يخزع لسشيج معيغ . . . ولحلظ 
كاف مغ الػاجب عمى الباحث أف يفيج مغ ىحه السشاىج 
والجراسات جسيعا، وىػ ما ندسيو بالسشيج التكاممي، حتى 

ديب وفي اآلثار األدبية، تشكذف لو جسيع األبعاد في األ
وندتصيع أف ندتعخضيا ونخػ مقجار ما يريبو مغ كل مشيا 
عمى حجة ومجػ ما يسكغ أف يشتفع بكل مشيا في بحثو 

 (ٕ)األدبي.

وىحا الشز يجؿ عمى أف الكاتب إنسا كاف يذخح السشاىج البحثية عشج 
يتكػف  الغخبييغ وأف الباحث مصالب بتعمسيا وصيخ ىحه السشاىج جسيعا حتى

ما سساه "السشيج التكاممي" الحؼ يفيج مغ تمظ السشاىج كميا. وحجيث ضيف 
عغ تمظ السشاىج حجيٌث تاريخٌي وصفٌي، عمى أف تأريخو ووصفو لع يخمػا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٜٓ، ٜٛ، صػ البحث األدبيشػقي ضيف،  (ٔ)
 .ٜٖٔصػ ،الدابق (ٕ)
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مغ تحميٍل ومقارنٍة أحيانا. لكغ لع يحاوؿ ضيف أف يزيف مشيجا مغ 
عمى فخض أف  ترػره ىػ، أو أف يدتخخج مشيجا مغ التخاث لع ُيَتحجَّث عشو،

 ىشاؾ مثل ىحا.

وقػلو في مصمع الفقخة الدابقة "في اإللسامة بسشاىج الجراسات األدبية عشج 
الغخبييغ" والتي فدخىا بعج ذلظ بػسشاىج " دراسة األدب والبحث في 

وىػ أف السشاىج التي ذكخىا مشاىج وضعيا  ميعشخرياتو" يذيخ إلى أمخ 
ات األدبية، لكغ ماذا عسا كتبو الشقاد لتحميل الشرػص ودراسة الذخري

ىؤالء الشقاد أنفديع مسا ليذ بتحميل لمشرػص وال لمذخريات؟ أعشي أف 
سانت بيف، وتغ، وبخونتيخ كتبػا كتبا تػضح مشيج تحميل الشرػص 
والذخريات، لكغ ما مشيج سانت بيف وتغ وبخونتيخ فيسا كتبػه أنفديع؟ 

لكغ ما السشيج الحؼ اتبعو  ُفْمفاف إيدر كتب يػضح مشيج تحميل الشرػص،
إيدر فيسا كتبو ىػ؟ ىحا شيء آخخ غيخ تحميل الشرػص والذخريات، ىحا 
ىػ البحث في العمع الحؼ ليذ مجخد تحميل قريجة ودراسة شاعخ مغ 
الذعخاء، بل ىػ إنتاج لخؤية ونطخية وفمدفة نقجية، ُيدتفاد بيا بعج ذلظ في 

فيػ يتحجث عغ السشاىج  يف،تحميل الشرػص. وىحا أمخ ال يتحجث عشو ض
التي وضعيا الشقاد الغخبيػف لجراسة الشرػص والذخريات األدبية، لكغ ال 
يتحجث عغ مشيج ىؤالء الشقاد في أبحاثيع ىحه. كيف بحثػا؟ ال ما الحؼ نتج 
عغ بحثيع. وليتو فعل. ألنو كالحؼ أعصانا الثسخة لكغ لع يعمسشا الدراعة. فيػ 

وما انتيػا إليو، لكغ لع يذخح لشا كيف رأوا ما رأوا، شخح لشا ما رآه الشقاد 
وكيف وصمػا إلى ما وصمػا. ىحا ىػ الذيء التائو عشا أو الحؼ ُتيشا عشو، 

 ونخيج أف نججه.
وقج سار عمى نيج كتاب ضيف كتاب كثيخوف، كسا نجج عشج عمي عمي 
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بيغ أف مفيػـ السشيج قجيسا صبح في كتابو معالع البحث األدبي، حيث 
سعشى البحث أو السعخفة أو الشطخ قج تصػر في العرخ الحجيث فأصبح ب

السشيج يعشي "الصخيق السؤدؼ إلى الغخض السصمػب . . . أو بسعشى أوضح 
 (ٔ)ىػ مجسػعة مغ القػاعج العامة السرػغة مغ أجل الػصػؿ إلى الحكيقة".

حؼ ، أوليا السشيج االستجاللي وىػ السشصقي الةوجعل الكاتب السشاىج ست
يشتقل فيو مغ السقجمات إلى الشتائج، وثانييا مشيج العمػـ الصبيعية وىػ كسا 
وصفو يخفس االحتكاـ إلى الحوؽ ويصبق نطخيات عمسية عمى األدب مثل 
نطخية التصػر وعمع األجشاس، وثالثيا السشيج االجتساعي وىػ الحؼ يعتسج 

حؼ يجرس األدب عمى ربط األدب بالسجتسع، ورابعيا السشيج الشفدي وىػ ال
مغ خبلؿ نطخيات عمع الشفذ، وخامديا السشيج الفشي التخاثي وىػ الحؼ 
يعتسج عمى دراسة جساليات الشز بعيجا عغ العمـػ التصبيكية، وآخخىا السشيج 

وىحؼ ىي الصخيقة التي تعمسشا  (ٕ)العاـ وىػ كالسشيج التكاممي عشج ضيف.
البحث إلى تاريخي، وفشي، بيا مشاىج البحث في الجامعة. فقدسػا مشاىج 

وىحه التقديسات تكاد تتعجد بتعجد الشطخيات  (ٖ)ومقارف، واجتساعي، ونفدي.
السشاىج الشقجية، ومغ ثع فالحجيث عغ مشاىج البحث يشقمب إلى حجيٍث  أو

عغ تمظ الشطخيات أو السشاىج الشقجية. والدؤاؿ ىشا: ىل مشاىج البحث 
 شيء واحج؟ وإف كاف ال، فسا الفخؽ؟ األدبي ومشاىج/نطخيات الشقج األدبي

والبج أف نفيع السشيج ونفيع الشطخية أوال حتى ندتصيع أف نجيب عمى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٗٚ، صػ معالع البحث األدبيعمي عمي صبح،  (ٔ)
 .ٛٚ:  ٗٚ، صػ  معالع البحث األدبيعمي عمي صبح،  (ٕ)
وبعس الكتاب جعل مشيج البحث بسعشى خصة البحث بجاية مغ الترجيخ وانتياء  (ٖ)

 .ٜٕ، صػ البحػث األدبيةعبج السشعع خفاجي،  بالخاتسة والفيارس. انطخ: دمحم
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الدؤاؿ الدابق. وقج سبق بياف معشى السشيج. أما الشطخية فيي مغ نطخ 
وذكخ  –كسا قاؿ ابغ مشطػر رحسو هللا تعالى  –يشطخ نطخا، وىػ حذ العيغ 

ي الذيء وتجبخه وقياسو ولحا نقػؿ نطخ في أف الشطخ يأتي بسعشى التفكخ ف
 (ٔ)األمخ، وسأنطخ في ىحا األمخ.

وال شظ أف مرصمح الشطخية قج اْسُتلَّ مغ ىشا، فتكػف أصميا "َنَطػٌخ" 
بسعشى تفكٌخ وتجبٌخ، ثع زيجت ياء الشدب فرارت "نطخّؼ" بسعشى عسل 

بلمة وفيامة كسا في ع –مشدػب إلى الشطخ والتفكخ، ثع زيجت التاء لمسبالغة 
فرارت "نطخية" ومعشاىا عسل أو قػؿ شجيج التعمق والشدبة إلى الشطخ  –

 فالشطخية ىي نتاج التفكخ والتجبخ في أمخ مغ األمػر. (ٕ)والتفكخ والتأمل.

وبشاء عمى ىحا يكػف قػلشا نطخية التذعيث مثبل معشاه خبلصة التفكخ 
الذكمية ىي خبلصة والتأمل في أمخ تذعيث أزمغ نطع القريجة، ونطخية 

 تفكخ وتأمل الشقاد في شكل الشز األدبي، وىكحا.

إذف الشطخية تشرخؼ إلى نتاج الشطخ في الذيء وتجبخه، والسشيج شخيقة 
العسل فيشرخؼ إلى الصخيقة الػاضحة لمبحث في العمع، وىحا أمخ غيخ 
الشطخية في العمع. فالسشيج ال يخز نطخية دوف أخخػ، بل ىػ خصػات 

ت وعسميات يقػـ بيا الباحث الحؼ يتبع نطخية البشائية، والحؼ يعسل وإجخاءا
بشطخية ما بعج االحتبلؿ، والحؼ يتبع نطخية التذعيث، والحؼ يعسل بشطخية 
عمع الشفذ. فالسشيج شخيق عاـ لمباحثيغ عمى اختبلؼ نطخياتيع. ويذتسل 

والدؤاؿ  عمى أشياء ال يسكغ لباحث أف يدتغشى عشيا مثل القخاءة والسبلحطة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٘ٙٗٗ، صػ لداف العخب (ٔ)
وىحا الذخح العقمي خيخ مغ أف نقػؿ إف "نطخية" مرجر صشاعي مغ "نطخ"، بجوف  (ٕ)

 أف نبيغ معشى المفع وتصػر اشتقاقو.
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والتحميل. قج يديج عمى ذلظ أمخا أو أكثخ يقتزيو نطخه ونطخيتو، لكغ يبقى 
 السشيج ىػ شخيق الباحثيغ الػاضح.

لمجاحع مػضػعا لعجة أبحاث  البخبلءعمى سبيل السثاؿ، قج يكػف كتاب 
أدبية، مشيا بحث يشرب العسل فيو عمى وصِف الكتاب وصفا تفريميا، 

الكتب األدبية األخخػ، وبياِف مشيج الجاحع في ىحا وبياِف ما يتسيد بو عغ 
الكتاب، ثع وصِف الجػانب الفشية التي يتسيد بيا. وبحث آخخ يشرب العسل 
فيو عمى دراسة البخبلء في ضػء الطخوؼ التاريخية التي ُأنتج فييا، وكيف 

أخبار الحسقى و  البخبلءأثخت ىحه الطخوؼ فيو. وبحث ثالث يػازف بيغ 
وكتاب   البخبلءالبغ الجػزؼ رحسو هللا. وبحث رابع يقارف بيغ  والسغفميغ

فكل ىؤالء الباحثيغ تختمف  (ٔ))مجح الحساقة( إلراْزُمْذ. َذبػِْخيػْد ُأْؼ فُػمي
أو نقجا مختمفا عسا يتبعو  –نطخًا وتفكخًا  –مذاربيع، ويتبع كل واحج نطخية 

 قا واحجا في البحث.، أؼ شخيااآلخخ، لكشيع جسيعا يتبعػف مشيج بحث واحج

وأعػد فأقخر أف الشطخية آراء ووجيات نطخ في أمخ مغ األمػر، أما 
السشيج فيػ شخيق واضح لكل باحث في العمع ليرل مغ خبللو إلى إتساـ 

 بحثو وفق مشطػره أو نطخيتو.

وقج ُيدتذكل ىحا الكبلـ فيقاؿ: إف البشائية كشطخية ليا مشيج أو ليا 
بع بشية الكبلـ عمى مدتػػ الجسمة وعمى مدتػػ خصػات وإجخاءات مثل تت

الشز، والتفكيكية كشطخية ليا مشيج كحلظ مثل دراسة الثشائيات الستشاقزة في 
الشرػص، وكحلظ األمخ في نطخية التحميل الشفدي وغيخىا. إذف فكل نطخية 
ليا مشيج. ويخد بأف ىحه األمػر التي ُيجَّعى كػنيا مشيجا لكل نطخية إنسا ىي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ٖٙ٘ٔمغ رجاؿ الكشيدة والكتاب الداخخيغ في العرػر الػسصى في أوربا )ت.  (ٔ)
 .سخخية مسا يفعمو زمبلؤهوكتابو 
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ىج لجراسة الشرػص األدبية مغ قرائج وغيخىا، وليذ لمبحث األدبي. مشا
وىشاؾ فخؽ بيغ تحميل الشرػص والبحث األدبي، وىػ الفخؽ بيغ الجدء 
والكل. فتحميل الشرػص ليذ كل شيء في البحث األدبي. فيشاؾ أبحاث 
ذات صبغة نقجية خالرة كثبلثية حسػدة، أو تختمط فييا دراسة الشقج بتحميل 

أدبي مثل نسط صعب ونسط مخيف. إذف تحميل الشرػص جدء مغ نز 
أجداء البحث، لكغ ىشاؾ تحميل آخخ ال يقل عسقا وال وعػرة وىػ تحميل كبلـ 
أىل العمع، تحميل الشقج، واستخخاج العمع مغ العمع، والشقج مغ الشقج. األمخ 

إال أف  ،(استيخاد خارج)الحؼ تػقف عشجنا مشح فتخة بعيجة، وصار أكثخ الشقج 
نخفع راية التخاث. الخبلصة أنو ال يسكغ أف نصمق اسع مشيج البحث عمى 
شخائق تحميل الشرػص األدبية؛ ألف ىحا التحميل أحج مكػنات البحث، 
والبحث أكبخ مغ تحميل الشز األدبي. فبل يسكغ أف يقـػ باحث تخرز أو 

نقاش وتشطيخ عالسية بتحميل قريجة ثع يدعع أف البحث قج انتيى، فبل بج مغ 
وتسثيل وأخح ورد واستشتاج إلى غيخ ذلظ مغ مكػنات البحث العمسي. وبشاء 
عمى ما سبق يسكغ أف نقػؿ مشيج البشائية في تحميل الشرػص، لكغ ال 
يسكغ أف نقػؿ مشيج البشائية في البحث؛ ألف البحث العمسي ليذ مجخد 

التاريخي في  تحميل لشز. ويسكغ أف نقػؿ السشيج الذكمي أو الػاقعي أو
تحميل الشرػص، لكغ ال نقػؿ السشيج الذكمي أو الػاقعي أو التاريخي في 
البحث. فإجخاء البحث أكبخ وأكثخ مغ تحميل الشز. يعشي مشيُج تحميل 
الشز ال يداوؼ مشيج البحث، بل مشيج التحميل جدء مغ أجداء مشيج 

 البحث. 

ػَاب "السشيج التاريخػي" و وىػحا الكػبلـ يجعمشػا نعيػج الشطػخ في قػؿ الكتّ 
"السشيػج الشفدػي" و "السشيػج االجتساعػي" و "السشيج الستكامػل"، وىع يعشػف 
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بحلظ مشاىج البحث. ألف ىحه نطخيػات نقجيػة، أو تجسيػع لمشطخيات الشقجيػة، 
فشطخيات الشقػج شػيء ومشيػج  (ٔ)أمػا مشيػج البحػث فبل يتعجد بتعجد الشطخيػات.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وىحا التفخيق بيغ الشطخية والسشيج ال يبجو أنو مسا يذغل باؿ الكتاب كثيخا. فيحا  (ٔ)
يداوؼ بيغ الشطخية والسشيج حيشا ويفخؽ بيشيسا حيشا. ففي  –كسثاؿ  –صبلح فزل 
ال نتعمع أف البشائية نطخية، ثع في ثشايا الكتاب يقػؿ ما نطخية البشائيةعشػاف كتابو 

يجع مجاال لمذظ أف البشائية مشيج، نحػ قػلو في أوؿ سصخيغ مغ مقجمة الكتاب 
األولى "ىحا بحث يختمف جج االختبلؼ عسا يألفو الشاس ويأندػف إليو في البحػث 

(، ٕٔاألدبية، ال ألنو يتعخض ألصعب السشاىج الحجيثة وأدقيا وأكثخىا جفافا" )صػ
ا في بجاية ىحا البحث لبعس مطاىخ السشيج ويقػؿ أيزا "بالخغع مغ أنشا قج عخضش

الذكمي عشج السجرسة الخوسية كسجخل تاريخي لسػلج البشائية إال أف السشيج البشائي 
(، ويتداءؿ ىل ٖٛٔبعج تكػيشو ونزجو يختمف جػىخيا عغ السشيج الذكمي" )صػ 

(. إذف فسغ ٜٖٔالبشائية مشيج أـ محىب؟ ثع يخجح كػنيا مشيجا ال محلبا )صػ 
لػاضح أف الكاتب يعامل البشائية كسشيج غيخ أنو سساىا في العشػاف نطخية، وىحا ا

يذيخ إلى أف الذيئيغ متساثبلف عشجه. ثع يأتي الكاتب نفدو في كتاب الحق وىػ 
(.  وفي مقجمة ٘ٛ، فيعج البشيػية مشيجا مغ السشاىج )صػ مشاىج الشقج السعاصخ

يكػف عاما مختبصا بالفكخ الشقجؼ في كل  ىحا الكتاب ذكخ أف السشيج الشقجؼ إما أف
العمـػ اإلندانية مغ أدب وتاريخ وجغخافيا ولغة الخ، وإما أف يكػف خاصا مختبصا 

(، وىحا األخيخ ىػ مشاط البحث في الكتاب. ثع ذكخ ٔٔ-ٓٔبالجراسة األدبية )صػ 
نطخية ما يجؿ عمى أنو يفخؽ بيغ الشطخية والسشيج، حيث قاؿ إف السشيج البج لو مغ 

سؤاليغ عغ شبيعة األدب وعبلقاتو، وسبل اإلجابة عمى  عغفي األدب وىي تجيب 
(، ومغ ثع فالشطخية ىي التي تػجج ٕٔىحه التداؤالت ىي ما يدسى بالسشيج)صػ 

أوال ثع يكػف السشيج الحؼ يتبعيا ويكيع البخىاف التصبيقي عمى سبلمتيا وصبلحيتيا 
طخية ىي "السفيـػ السعخفي السؤسذ لؤلدب، فالش ومغ ىشالفيع األدب وعبلقاتو. 

والسشيج الشقجؼ ىػ الحؼ يختبخ تػافق ىحه الشطخية مع مبادئيا، ويسارس فاعميتو، 
 -ويتع تجاولو عبخ جياز اصصبلحي يحسل قشػات ترػراتو ويزسغ كيفية انصباقيا 

 =السشيج، الشطخية،  -مع الػاقع اإلبجاعي . . . ىحه األشخاؼ الثبلثة  -قخبا أو بعجا 
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سػا يفعمو جل الباحثيغ مغ قػليع في مصمع فومغ ثػع  (ٔ)ء آخخ.البحػث شػي
رسائميع "مشيجي بشائي أو نفدي أو أسمػبي أو تفكيكي أو تاريخي" خصأ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسثل مشطػمة متكاممة تبجأ مغ اإلشار الذامل )الشطخية( وتشتيي إلى  -السرصمح  =
-ٕٔالتقشية الستجاولة التي يدتعسميا أصحاب السشيج في مسارساتيع العسمية" )صػ 

(. فالسشيج داخل الشطخية وىي تذسمو وتذسل السشطػمة االصصبلحية. إذف ٖٔ
لظ، فحيغ يشاقر الكاتب التيارات أو السشاىج الشطخية أسبق وأعع مغ السشيج. ومع ذ

أو الشطخيات الشقجية في فرػؿ مدتقمة، يدتخجـ "السشيج" وليذ "الشطخية" مع أف 
ىي اإلشار الذامل وىي السفيـػ السعخفي السؤسذ لؤلدب،  –كسا قاؿ  –الشطخية 

شطخية، ومشيا يشبثق السشيج والسرصمح، فكاف األولى أف ُيَعْشِػَف فرػؿ الكتاب بال
مثل نطخية البشيػية، نطخية الديسيػلػجية، نطخية األسمػبية وىكحا، ولكشو استخجـ 
كمسة "مشيج". وتحت كل عشػاف مغ عشاويغ الفرػؿ يبيغ أف السشيج الحؼ يذخحو 
فيو أكثخ مغ نطخية، فسثبل في فرل "السشيج التاريخي" يبيغ أنو بجأ مع الشطخية 

، ثع الشطخية الساركدية لعغالساركدية مع ماركذ  الخوماندية ثع تصػر مع الشطخية
(، وىشا نخػ أف السشيج واحج ٖٔ-ٜٕ-ٕ٘الستصػرة مع جػرج لػكاش )صػ 

والشطخيات متعجدة، وىػ ماال يتفق مع ما فخؽ بو الكاتب بيغ مرصمحي الشطخية 
والسشيج في مقجمة كتابو كسا مخ آنفا. فزبل عغ ذلظ، فالكاتب بعج أف سسى 

 (. ٕٖنطخية سساىا مشيجا في مػضع آخخ مغ الكتاب)صػ  الساركدية
ولقائل أف يقػؿ إف الكاتب ال يخػ بأسا باستخجاـ الشطخية مكاف السشيج والعكذ   

عمى سبيل السجاز، ولػ جاز، فيحا يبتعج بشا عغ األسمػب الجقيق في العمع وال 
ياف في العمع. يداعج القارغ عمى تعمع الفخؽ بيغ السرصمحيغ في حيغ أنيسا أساس

ومع ذلظ، فربلح فزل لو فزل محاولة التسييد بيغ السشيج والشطخية وإف كانت 
 السحاولة عشجؼ غيخ ناجحة.

وىي التي نتمقف مشيا ومغ  –ومغ جسمة القػؿ نحكخ أف األمع الشاشقة باإلنجميدية  (ٔ)
أو ال تدسي ىحه الشطخيات مشاىج بل تدسييا نطخيات،  –جيخانيا نطخيات الشقج 

 مجاخل.



 

 

4322 

مع التذجيج  –فميذ ىحا ىػ مشيج البحث، بل ىحه نطخيات أو مشاىج نقجية 
ي يحاوؿ الباحث إثباتيا أو تخصئتيا أو أف يدتعيغ بيا ف –عمى كمسة نقجية 

 تحوؽ الشرػص، وكل ىحا يتع مغ خبلؿ البحث الحؼ لو مشيج واضح.

فإذا اكتفى الباحث بتعمع نطخيات ومشاىج الشقج وأىسل أمخ مشيج البحث 
لع يشفعو ذلظ. ألف الشطخيات الشقجية ال تكفي بل ال ترمح وال تشفع شيئا حتى 

الشطخ بغس  مشيج في إنتاج السعخفةيكػف عشج الباحث مشيج في البحث أؼ 
ِليُّ  عغ الفخضيات والصخائق الفكخية والشقجية التي يتبعيا. وىحا ىػ السشيج األوَّ
األصيل الحؼ ال غشى عشو لكل باحث في العمع؛ ألنو يعمع كيف يعسل العقل 
عسبل متقشا عمى نحػ تاريخي أو اجتساعي أو نفدي أو ببلغي أو غيخ ذلظ. 

ولى بالتعمع مغ نطخيات الفكخ ومغ ثع فيحا السشيج أو السشياج ىػ أىع وأ
وىحا السشيج أو السشياج ىػ ما يدتحق أف —الشقجؼ التي سبقت اإلشارة إلييا

 يصمق عميو "مشيج البحث".

سؤاٍؿ ىػ كيف يكػف  عغومشيج البحث يتكػف مغ أمػر تجيب بسجسميا 
البحث وكيف ُيرشع؟ وقج سبق كثيخ مغ الكتاب إلى بياف األشياء التي يقـػ 

احث ليشتج بحثا متيشا بجاية مغ اختيار السػضػع والذخوط الػاجب بيا الب
تػفخىا في السػضػع ووضع الخصة وشخيقة اإلحالة وكتابة البحث وغيخ ذلظ. 

ىحه الكتب يحكخ خصػات تكاد تكػف ميكانيكية ال عقمية مغ اختيار  وأكثخ
ػؿ ب وفراالسػضػع وجسع السادة وشخيقة الجوسييات أو البصاقات وعسل أبػ 

ومباحث، وفيارس الخ. وقج أسيست ىحه الصخيقة في عمػ شأف البحث في 
كتب شيئا غيخ ىحا يكػف وصػال شانشا كسا نخػ جميا! لكغ أحب أف أأو 

باإلنداف إلى عسل البحث يخقى لسدتػػ أمٍة خػشبت أوؿ ما خػشبت بقػلو 
 تعالى "اقخأ".
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لتي يتألف مشيا ىػ األشياء ا –إف شاء هللا تعالى  –والحؼ أصفو اآلف 
مشياج البحث، وىي األمػر العقمية التي يتتبعيا الكاتب واحجة واحجة حتى 
يدتػؼ البحث بيغ يجيو. وىي القخاءة، والسبلحطة، والدؤاؿ، والقخاءة، 
والتحميل، ثعَّ الخأؼ واالستجالؿ، والسقارنة والتعميل، واالستذكاؿ والخد، 

 والتشطيخ والتسثيل.

لكبلـ عغ عسل البحث العمسي يدتمـد الكبلـ عغ القخاءة أوال ا :ٔ أواًل القخاءة
وأخيخا. ألف البحث كسا ذكخنا ىػ الػصػؿ مسا ىػ معمػـ إلى ما ىػ مجيػؿ 
فيريخ معمػما، فبلبج أف يكػف ىشاؾ معمػـ، وىحا السعمػـ ُيتحرل عميو مغ 

نات الجرس والقخاءة، قخاءة السخاجع والسرادر وكتب العمع، أو قخاءة البيا
الستاحة، أو قخاءة معصيات األمخ الحؼ يبحث فيو. فبل يترػر أف يكػف 

وقجيسا قاؿ العخب "احفع تقل إف الكبلـ مغ  (ٔ)ىشاؾ بحث بغيخ قخاءة.
كتب إف الكتابة مغ الكتابة"، أؼ الكبلـ" ولشا أف ندتفيج مغ ىحه فشقػؿ "اقخأ ت

 ف الكتابة التي تكتبيا مغ الكتابة التي تقخأىا.أ

نسيد بيغ ثبلث مخاتب لمقخاءة، األولى لبلستكذاؼ والثانية لمسعخفة  وقج
والثالثة لمعمع. ففي األولى يقخأ القارغ ما يقخأ لُيِمعَّ بو إلساما سخيعا غيخ متقغ، 
كأنو يخيج أف يكتذف مػضػَع الكتاب وأشخوحَتو العامة ومكاَنو بيغ الكتب 

ٌة واسعٌة، فخبسا يأتي القارغ التي تجور في الفمظ نفدو. وىحه القخاءة سخيع
عمى أكثخ مغ كتاب في يػـ واحج بيحا األسمػب. فإذا القارغ تعسق تكػف 
قخاءة السعخفة، وفييا ال يكتفي الباحث بسعخفة مػضػع الكتاب ومبلمحو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث نصق بالكتاب السعجد اليادؼ دوف أف يقخأ ملسو هيلع هللا ىلص في ىحا بياف لسعجدة الخسػؿ و  (ٔ)
حخفا واحجا فيػ الشبي األمي ما ىػ بقارغ وإنسا يػحي هللا إليو، وكحلظ أوتي مجامع 

 ملسو هيلع هللا ىلص.الكمع بأبي ىػ وأمي 
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العامة بل يصمب معخفة نقاشات الكتاب واعتخاضاتو ومػافقاتو وأدلتو ومػقفو 
يخ ذلظ مسا يقػلو الكتاب. وىحه القخاءة ليدت مغ السدألة التي يعخض ليا وغ

سخيعة كاألولى بل فييا يشعع القارغ الشطخ. فإذا تعسق ودقق وحجؽ وأمعغ 
الشطخ تكػف قخاءة العمع. وتمظ قخاءة السحققيغ والشقاد. فييا يشتقل القارغ مسا 
يقػلو الكتاب إلى ماال يقػلو، ويدتذف الكبلـ، ويشطخ فيسا وراء الدصػر كسا 

 –يقػلػف. فيحه القخاءة ال تكتفي بفيع الكتاب ولكغ تقـػ بالتجبخ والتحميل 
ومغ َثعَّ تدتخخج قخاءة العمع مغ الكتاب ماال  –عمى ما نبيشو بعج إف شاء هللا 

تدتخخجو القخاءتاف الدابقتاف، بل ربسا استصاع القارغ السجقق أف يخػ في 
العمع ويتكاثخ. فيحه قخاءة  الشز مالع يخه الكاتب الحؼ كتبو. وبيحا يشسػ

  (ٔ)العمع، وقخاءة السعخفة، وقخاءة االستكذاؼ.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أشسل  والكبلـ ىشا يعتسج عمى التسييد بيغ السعخفة والعمع مغ حيث كػف السعخفة (ٔ)
. الفخوؽ المغػيةوأعع مغ العمع الحؼ ىػ أخز وأدؽ، خبلفا لسا يخاه العدكخؼ في 

حيث يقػؿ "السعخفة أخز مغ العمع، ألنيا عمع بعيغ الذيء مفربل عسا سػاه، 
والعمع يكػف مجسبل ومفربل . . . فكل معخفة عمع، وليذ كل عمع معخفة، وذلظ أف 

غيخه، ولفع العمع ال يفيج ذلظ إال بزخب آخخ لفع السعخفة يفيج تسييد السعمـػ مغ 
( " (. وذكخ أنظ تقػؿ "عمست زيجا"، فبل ٖٙ، ٕٙمغ التخريز في ذكخ السعمـػ

تفيج حتى تحكخ ما يتسيد بو عغ غيخه فتقػؿ "قائسا"، لكشظ تقػؿ "عخفت زيجا" 
فتدتغشي بحلظ عغ ذكخ ما يتسيد بو عسغ سػاه. والحؼ أراه أف العمع ىػ الخاص 

رل والسعخفة ىي العامة السجسمة، والجليل عمى ذلظ أف هللا تعالى ال يخفى السف
عميو شيء واسسو العميع العبلـ، وال يدسى هللا تعالى عارفا عخيفا، فالعمع أدؽ 
وأصجؽ وأقػػ مغ السعخفة. أما السعخفة فالغالب أف تأتي بسعشى تسييد الذيء عسا 

ات أكثخ مشيا مع السعقػالت. أما سػاه بديػلة وبغيخ تجقيق، وىي مع السحدػس
السعقػالت فيأتي فييا العمع أكثخ مغ السعخفة، فيحا عالع بالكتاب وعالع بالدشة وعالع 
 =بكحا. ثع نحغ نقػؿ فبلف عارؼ باهلل وال يقاؿ عالع باهلل؛ فاهلل تعالى ال يحاط بو 
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فكثخة القخاءة لبلستكذاؼ والسعخفة تجعل القارغ عارفا بسا يقاؿ في مجاؿ 
عسمو، ومغ ثع يدتصيع أف يرشع ترػرا لمسػضػعات التي تتكخر ويكثخ 

التي نادرا ما  اىتساـ العمساء بيا واختبلؼ الشاس حػليا، وكحلظ السػضػعات
ُث عشيا، وكػنيا ميسة أـ ميسمة.  ُيَتَحجَّ

مغ أىع أركاف البحث في العمع. والسبلحطة الشطخ مغ جانب  :ثانيًا السبلحطة
الشطخ  يَّ ء ال يكاد يخػ بػضػح بل يدتمـد لالعيغ، فكأف الحؼ ُيخػ ىشا شي

 يسيشا أو شساال، كسا قاؿ الذاعخ:

 (ٔ)ا َلْقَػة مغ شجة المحطافلحطشاىُع حتى كأف عيػنشا     بي

فبلبج لمقارغ الباحث أف يبلحع أمػرا تخفى عادة، مثل أف يبلحع عبلقة 
بيغ أقػاؿ مختمفة في سياقات متشػعة فيخاىا متػافقة أو متزادة، أو يبلحع 
رأيا غيخ مقشع، أو تكخارا بيغ مخجعيغ أو غيخ ذلظ. ثع يكتب ما يبلحع ألف 

فيدجل ما الحطو مغ مػافقات أو مخالفات  السبلحطة تزيع إف لع تحفع.
 أو جػانب مدكػت عشيا أو أشياء ال دليل عمييا.

وعشجما يقخأ الباحث سيأتي عمى ما يدتخعي انتباىو وماال يدتخعيو، 
فيعخؼ ميمو وما يخيج أف يبحثو. وىحا يتع مغ خبلؿ السبلحطة وُيشِتُج 

يبجأ يبلحع ما يذبيو  السبلحطَة أيزا. فحيغ يبلحع اإلنداف شيئا يدتيػيو
حتى تتكػف لجيو مجسػعة مغ السبلحطات متخابصًة بحيث تؤلف مػضػعا قج 
يتشاوؿ بالتحميل والسقارنة والجراسة، ويشذأ مثُل ىحا ومثُمو، ثع يختار الباحث 
مغ بيغ ىحه السػاضيع مػضػعا وُيِتع الشطَخ فيو إلى أف يبلحع جانبا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتعمع عمسا. أما )عخفت زيجا وعمست زيجا قائسا( فيخد عميو بقػؿ هللا تعالى " =
 الكاذبيغ"، وتعمع ىشا أقػػ مغ تعخؼ. وهللا أعمع.

 .ٛٓٓٗ، صػ لداف العخب (ٔ)
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 غامزا فيشتج لو سؤاؿ أو أكثخ.

ل الباحث أمخ شخري. فخبسا كاف باحث مغخما بذعخ شاعخ وال ومي
يحب إال أف يكتب عشو، وآخخ ال يحب إال أف يكتب عغ شيء آخخ َكخََّس 
فيو قخاءتو حتى تجسعت عشجه مبلحطات وأسئمة جيجة لمبحث. وربسا اىتع 
باحث بالجػانب الفكخية فيسيل إلى دراسة الشقج والشطخيات الشقجية. والباحث 

ؼ ال ميل عشجه لذيء أبجا فإما أنو غيخ ميتع بسدألة البحث أصبل، وإما الح
أنو لع يقخأ شيئا يدتيػيو. والباحث الحؼ عشجه ميل لذيء لكغ ال يدتصيع أف 

فمو أف يبدط ىحا الذيء حتى يدصعو أو أف  –أو كحلظ يقاؿ لو  –يقػـ بو 
ى لو فيسا بعج يشطخ شيئا آخخ يقػد إليو أو يجور حػلو بذكل ما؛ حتى يتدش

أف يقـػ بسا أراد أف يقػـ بو في البجاية إذا كاف ذا ِىسَّة. وقج ُيقتخح عمى 
الباحث مػضػع فيػافق ىػػ في نفدو. والباحث الحؼ يفخض عميو مػضػع 
البحث فخضا فيػ في تحج إف قبمو. وأحيانا يشبغي أف يجرب الباحُث نفَدو 

سا ال ييسو، لعمو يجج شيئا يتعمق عمى البحث فيسا ال يحب وفيسا ال يفيجه وفي
 بسا يحب وبسا يفيجه وبسا ييسو.

وحيشسا يعخؼ الباحث ميمو يبجأ يكخس قخاءتو حػؿ ما يسيل إلى البحث 
فيو. وعمى الباحث أف يتقي شخ ميمو وىػ أف يتخحه تكأة يتكئ عمييا فيسا 

ث يصخح مغ غيخ أف يعتسج عمى دليل وال عمى مشاقذة. فيحا مغ سػءات البح
في العمع؛ ألف العمع ال يؤخح بالتحيدات وإنسا يؤخح بالبخىاف والحجة. يقػؿ هللا 
تعالى "ومغ يجع مع هللا إليا آخخ ال بخىاف لو بو فإنسا حدابو عشج ربو إنو ال 

 (.ٚٔٔيفمح الكافخوف" )السؤمشػف 

ركغ ركيغ في البحث العمسي. فالبحث في المغة شمب الذيء  ثالثًا الدؤاؿ:
خاب، فبلبج أف يكػف ىشاؾ شيء ُيبحث عشو في التخاب. والبحث في في الت
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االصصبلح شمب العمع بالذيء السجيػؿ، فبلبج أف يكػف ىشاؾ شيء يصمب، 
سؤاؿ يِخُد عمى الباحث. فالباحث في التخاب  عغوىحا السصمػب ىػ اإلجابة 

 يحفخ، والباحث في العمع يقخأ ويجقق، والباحث في التخاب يدتخخج شيئا،
سؤاؿ. ومغ ىشا يطيخ أف َمْعِخَفَة ُسَؤاِؿ  عغوالباحث في العمع يدتخخج إجابة 

الَبْحِث وَتْحِجيَجه ىَػ الِبَجاَيُة الِفْعِميَُّة لمَبْحِث. بل إف العمساء مغ سمفشا الرالح 
وتعمسػا ذلظ مغ حجيث سيجنا عبج هللا بغ  (ٔ)قالػا: حدغ الدؤاؿ نرف العمع.

سا قاؿ أبػه إف رجبل شجيج بياض الػجو والثياب جاء عسخ رضي هللا عشيسا ل
 ملسو هيلع هللا ىلصعغ اإلسبلـ واإليساف واإلحداف وأمارات الداعة، والشبي  ملسو هيلع هللا ىلصيدأؿ الخسػؿ 

يجيب بسا يعمع ويقػؿ عسا ال يعمع "ما السدئػؿ عشيا بأعمع مغ الدائل"، فمسا 
"ىحا جبخيل أتاكع يعمسكع ديشكع". مع أف أميغ  ملسو هيلع هللا ىلصولى الخجل قاؿ الشبي 

ندب التعميع  ملسو هيلع هللا ىلصلع يقل سػػ األسئمة، لكغ الخسػؿ  –عميو الدبلـ  –حي الػ 
 إليو، فمػال الدؤاؿ لع يكغ الجػاب ولع يكغ العمع. فحدغ الدؤاؿ نرف العمع.

وأحيانا يعبخ الشاس عغ سؤاؿ البحث بسذكمة البحث باعتبار أف السذكمة 
ىػ ىػ ما أمخ ُيْذِكل وال يدتبيغ إال بعج ألؼ، وشمب حل ىحا اإلشكاؿ 

 الدؤاؿ. عغمزى مغ شمب اإلجابة 

وأفزل الدؤاؿ ما كاف بكيف أو بِمَع. ألنيسا تقتزياف مشاقذة وتبييشا، 
في الطاىخ محجودة  عشيعبخبلؼ مغ وأيغ ومتى وىل مثبل حيث تكػف اإلجابة 

وال تقتزي غيخ ذكخ شخز أو تاريخ أو مكاف أو قػؿ نعع أو ال. وبالسثاؿ 
 يتزح السقاؿ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٙ٘ٔ، صػ ٕ، جػ فتح البارؼ بذخح صحيح البخارؼ ابغ حجخ العدقبلني،  (ٔ)
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ىحاف الدؤاالف متقارباف إال أف األوؿ يدأؿ بسا والثاني يدأؿ بكيف. فسغ 
الدؤاؿ األوؿ يكفيو أف يقػؿ في الببلغة العخبية سبعة أنػاع وفي  عغيجيب 

الببلغة الفارسية أربعة وفي الببلغة الريشية عذخ وفي كحا كحا، ويدسي كل 
الدؤاؿ الثاني ال  عغنػع ويعخؼ بو، وبيحا تتع اإلجابة. لكغ مغ يجيب 

يكفيو أف يحكخ األنػاع وتعخيف كل نػع حتى ُيَبيَِّغ الصخيقة التي صار بيا 
لبلستعارة أربعة أنػاع في الفارسية وعذخ في الريشية وسبعة في العخبية. فبل 
بج أف أوضح وأشخح الكيفية التي حجث بيا ىحا التشػع ىشا ولع يحجث ىشاؾ 

التعسق في فيع كل ىحه األنػاع والػلػج وحجث ىشالظ. وىحا األمخ يقتزي 
إلى العقمية التي مشيا صجرت وبيا تعجدت، ثع تحميل ىحا االختبلؼ. ومغ ثع 
فالدؤاؿ الثاني أدعى إلى الشقاش والتحميل والجراسة مغ الدؤاؿ األوؿ الحؼ 

 (ٔ)ىػ األسيل.

وىشاؾ أمخ يشبغي االلتفات إليو عشج وضع سؤاؿ البحث وىػ أف يكػف 
َـّ ؿ لو قصب يجور حػلو أو ُأسٌّ يقػـ عالدؤا و ُأ ّـُ الدؤاؿ  ميو، لُشَدسِّ الدؤاؿ. فأ

ىػ السرصمح أو الذيء الحؼ يشرب عميو اىتساـ الباحث، والحؼ مغ أجمو 
يكػف الدؤاؿ. ولحا البج أف ُيعخِّؼ الباحُث ىحا السرصمح تعخيفا شافيا في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقج استفجت ىحا مغ محاضخات الذيخ إبخاليع الخػلي، ولع أسسعو مغ غيخه، فػجب  (ٔ)
 بارؾ هللا فيو وفي عمسو وعسمو. ألىمو. بخكة العمع ندبتوسغ أف أندبو إليو. ف

ما أوىاع االستعاسة 

فً آداب األمم 

 المختلفة؟

 

كيف تعذدت أوىاع 

االستعاسة فً آداب 

 األمم المختلفة؟



 

 
 

4322 

ومثاؿ ذلظ في الدؤاؿ أوؿ البحث حتى يفيع ىػ والقارغ الدؤاؿ حق فيسو. 
الدابق كمسة "استعارة". وفائجة االىتساـ بأـ الدؤاؿ وقصبو أف ذلظ يجعل 
الباحث يعخؼ ىسو الخئيذ مغ بحثو، وال تخصئو عيشو إذا ما نطخ إلى 

 سؤالو. 

سؤاال كبيخا يسكغ  –سؤاؿ البحث  –ومغ السيع أيزا أف يكػف الدؤاؿ 
غ أسئمة عمى ىامر سؤاؿ البحث أف تتفخع مشو أسئمة أخخػ. أعشي أف ترا

. فسثبل سؤاؿ البحث الحؼ سبق: عشوالكبيخ وتؤدؼ في الشياية إلى اإلجابة 
كيف تعجدت أنػاع االستعارة في آداب األمع السختمفة؟ تتفخع مشو األسئمة 

نتجت خصابا ببلغيا يتشاوؿ مػضػع أما أبخز اآلداب التي  -اآلتية:
عغ االستعارة في ىحه اآلداب؟ كيف  االستعارة؟ مغ أبخز الحيغ تحجثػا

يتذابو حجيثيع أو يختمف؟ لساذا تذابو كبلـ ىحا أو ىؤالء مع كبلـ ىحا أو 
ىؤالء واختمف حجيث ىحا أو ىؤالء مع حجيث ىحا أو ىؤالء؟ ما أنػاع 
االستعارة في الببلغة اإلنجميدية؟ ما أنػاع االستعارة في الببلغة اليشجية؟ ما 

ي الببلغة اإلغخيكية؟ ما أنػاع االستعارة في الببلغة العخبية؟ أنػاع االستعارة ف
ما أنػاع االستعارة في الببلغة الفارسية؟ وىكحا. وربسا كانت ىحه األسئمة 
الفخعية عػنا لمباحث عمى عسل خصة بحثو بحيث يكػف كل سؤاؿ فربل أو 

و شيئا رئيدا  بابا مثبل. ومغ ثع يربح وضع سؤاؿ البحث الكبيخ وتحجيج ُأمِّ
 في صشع البحث العمسي.

ؤاؿ البحث وىاكع نساذج ألسئمة كتب مختارة؛ كي نخػ كيف يراغ س
 ويتسحػر حػؿ مرصمح أـ:

مجخل إلى ما مرادر عبج القاىخ وكيف استخخج مشيا عمسو؟ في  -
يصخح الذيخ دمحم أبػ مػسى سؤاال مخكبا مغ ما وكيف.  كتابي عبج القاىخ
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نية أشج شمبا لمبحث مغ األولى؛ فسعخفة مرادر عبج وإذا تأممشا وججنا أف الثا
القاىخ تطيخ مغ ذكخه لمحيغ أخح عشيع كالجاحع؛ أو بسعخفة أصػؿ السدائل 
والشقاشات التي يصخحيا في تخاث أىل العمع، لكغ معخفة كيف استخخج عبج 
القاىخ أشخوحاتو الببلغية مغ ىحه السرادر شيء آخخ يدتمـد تحميَل كبلـ 

بَع شخائق تفكيخه ونقاشو وأخحه ورده إلى آخخ ىحه العسميات الكامشة الخجل وتت
وراء الدصػر؛ وألجل ىحا يحتاج األمخ إلى إمعاف الشطخ واالستبصاف 

ألنيا  –ىكحا أرػ  –واالستشباط. والكمسة األـ في ىحا الدؤاؿ ىي "استخخج" 
عبج ىي التي عمييا مجار البحث. فيحه األلف والديغ والتاء تعكذ شمب 

القاىخ عمسو في الكتب والسرادر، وتعكذ العسمية العقمية والفكخ العسيق 
نتجو، وىػ جػىخ ما يبحث عشو الكاتب. وقج يخػ آخخ أف أـ الدؤاؿ أالحؼ 

ىي كمسة "مرادر" أو "عمسو". لكغ الشاضخ إلى كمسة "استخخج" يججىا تحتػؼ 
 عمى "مرادر" و "عمسو" لدوما.

. ىل قجمت الببلغة العخبية نطخية ا السحجبةالسخايأؼ حجاثة نعشي؟  -
. ما مػاقف السخايا السقعخةلغػية أدبية؟ ىل مغ بجيل لفكخ الحجاثة الغخبية؟ 

السحاىب الشقجية السختمفة مغ سمصة الشز األدبي؟ كيف نحجد معالع نطخية 
 ، الثبلثة لعبج العديد حسػدة.الخخوج مغ التيوعخبية نقجية بجيمة؟ 

لمدعيج  أبػ العبلء الشاقج األدبيالعبلء ناقجا أدبيا؟  كيف كاف أبػ -
 (ٔ)عبادة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقج فخع الكاتب مغ ىحا الدؤاؿ أسئمة وجعل كل سؤاؿ بابا عمى الشحػ اآلتي: ما  (ٔ)
مجػ أىمية السعخؼ لمشقج وقجرتو عميو وشبيعة ذوقو فيو؟ ما مجػ نذاط السعخؼ 

بلء؟ الشقجؼ في مرادره؟ ما مجػ العبلقة بيغ ذوؽ الشاقج وشبع األديب في أبي الع
 ما مجػ تعخيف الدابقيغ بشقج أبي العبلء؟
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 –ميستو وماىيتو وأداتو  –كيف كاف التأصيل الشطخؼ لسفيػـ الذعخ  -
 لجابخ عرفػر. مفيـػ الذعخفي التخاث الشقجؼ؟ 

وبعس الكتب ال يرخح كتابيا بالدؤاؿ، ويعدخ عمى القارغ استخبلصو 
ألبي مػسى. وقج أضغ  اسة في مشازع الذعخاءالذعخ الجاىمي در مثل كتاب: 

أف سؤالو: كيف نفيع الذعخ الجاىمي مغ الذعخ الجاىمي نفدو مثمسا فعل 
 الدابقػف مغ الشقاد؟

وىحا األسمػب مفيج لمكاتب والقارغ. فأما إفادتو لمكاتب فقج سبق الحجيث 
بيخ الحؼ عشيا، وأما إفادتو لمقارغ فإنو حيغ يصالع السقجمة يشطخ الدؤاؿ الك

َـّ الدؤاؿ ليتعخؼ عمى غاية الكتاب ووجيتو. فإذا  تقػـ حػلو الجراسة ويشطخ ُأ
الدؤاؿ الحؼ شخحو الكاتب في مقجمتو أو  عغتبيغ لو أف البحث ال يجيب 

سؤاؿ آخخ كاف ىحا مػشغ نقج وعيب في البحث. ومغ ثع  عغيجيب 
الدؤاؿ الكبيخ في فالكاتب الحؼ يبحث البج أف يدعى بجج إلى أال يشفمت مشو 
  نقاشو فيربح الكبلـ في واد والدؤاؿ في واد آخخ ببل جػاب.

؟ ماذا يخيجحيشسا َيِتعُّ لمباحث وضُع الدؤاؿ فقج عخؼ شيئا ىاما وىػ: 
فيػ يخيج إجابة الدؤاؿ الحؼ وضعو. وىحا الدؤاؿ )ماذا ُأريج( البج أف يػاجيو 

وما بعج ذلظ مغ كتابة  الباحث قبل أف يشخخط في قخاءة العمع والتحميل
البحث. فيحجث نفدو بسا يخيج فعمو، كأنو ُيَعػخُِّؼ نفدو بسحصة الػصػؿ التي 
يبغييا، حتى إذا وصل إلييا عخؼ أنو قج تع لو ما أراد. وىحا يجعل الباحث 

يديخ في نػر، ويرػب برخه  –الحؼ قج يصػؿ سشة أو أكثخ  –أثشاء بحثو 
لغ تكػف ىشاؾ فخصة لمتذتت والزبلؿ  ومغ ثعنحػ شيء معيغ ال يخصئو، 

عغ ىجؼ البحث وغايتو. والتذتت مغ آفات البحث في العمع؛ ألف العمع 
 ديزل الصخيق.فبحاره مستجة، فسغ سار بغيخ ىجاية 



 

 

4332 

وحتى ال يزل الباحث الصخيق إلى غايتو، البج بعج أف يدأؿ نفدو ماذا 
عسمو حتى يتحقق ما ؟ ما السصمػب كيف أصشع ما أريجأريج، أف يدأؿ نفدو: 

أريج؟ واإلجابة تكػف بػضع الخصػات التي بيا يكػف ما يخيج. فالسخاد أف 
ث الباحث نفدو بسا يمـد عسمو واحج، اثشاف، ثبلثة . . . ىحه ىي  ُيَحجِّ
الخصػات التي بانتيائيا يشتيي البحث. وغالبا تذكِّل ىحه الخصػات أجداء 

 و السباحث.البحث الكبيخة أؼ األبػاب أو الفرػؿ أ

فسثبل الباحث وضع سؤاال: كيف كاف التذعيث في قريجة عشتخة بغ 
شجاد؟ ثع سأؿ ما الحؼ أعسمو حتى أجيب عمى ىحا الدؤاؿ؟ قج يقػؿ مثبل: 
أبجأ بذخح نطخية التذعيث، ثع تقجيع قريجة عشتخة، ثع أشبق ما بيشتو في 

 شخح نطخية التذعيث عمى قريجة عشتخة. وبيحا يشتيي البحث.

أو آخخ يدأؿ: كيف تشاوؿ الشقج العخبي والشقج األردؼ مدألة المفع 
والسعشى؟ ثع يدأؿ ما السصمػب عسمو؟ فيقػؿ أبجأ بذخح ما أعشيو بسدألة 
المفع والسعشى أواًل، ثع أعخؼ بالسرادر التي تحجثت عشو ىشا وىشاؾ ثانيًا، ثع 

 يشتيي البحث. أشخح ىحه وأشخح تمظ ثالثًا، وأخيخًا أقارف وأقابل، وبيحا

ويبجأ الباحث بالخصػة األولى )التي ربسا تكػف الفرل األوؿ( فيػفييا  
حقيا مغ البحث حتى يشتيي مشيا بالكتابة والترشيف، ثع يبجأ في الخصػة 
التي بعجىا، وىكحا حتى يتع عسل الخصػات التي رسسيا الباحث لشفدو. 

ببحثو، ال سيسا إذا وتقديع العسل إلى خصػات يديل عمى الباحث أف يحيط 
كاف بحثا كبيخا ككتاب أو رسالة جامعية. فحيشئٍح يكػف عسل البحث وكتابتو 
أسيل وأسخع وأضبط؛ ألف الباحث يعخؼ ماذا يخيج، وماذا يفعل، ويديخ عمى 

 بيشٍة ال بذكل عذػائي.

وبعس األبحاث تكػف مقيجة بػقت. والػقت أمخ خصيخ. فخبسا أراد 
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غ خسدة فرػؿ، وكبلمو مقشع وفكختو جيجة وكل الباحث أف يرشع بحثو م
شيء تساـ. لكغ ليذ أمامو إال عاـ واحج. فيجرؾ أنو بحاجة إلى إعادة تشطيع 
بحثو وتقديع السصمػب عسمو في ضػء الػقت الستاح. وربسا يزصخه ىحا إلى 
ححؼ قدع أو أكثخ حتى يدتصيع أف يعسل ما ىػ مصمػٌب مشو. وىحا مثاؿ 

مخحمة العالسية خبلؿ عاـ. فمػ فخضشا أنشا اآلف في  بديط لعسل بحث في
  ، وأمامي عاـ حتى أكسل البحث، فتكػف خصتي كالتالي:ٖٚٗٔرمزاف 

 
ىحا الججوؿ يكػف بعج أف َتَبيََّغ الباحُث خصة بحثو، يعشي أقدامو  وعسل

ع ىحه األجداء عمى الػقت الستاح  الخئيدية مغ أبػاب أو فرػؿ، فحيشئح ُيَقدِّ
مثبل في السثاؿ الدابق يكػف لكل فرل ثبلثة أشيخ، ولمسخاجعة شيخاف لو. 

)عمى األقل(، ولقخاءة السشاقذيغ شيخ. البج أف يكػف ىحا الججوؿ أمامي وأنا 
أكتب، ودائسا أنطخ أيغ أنا في الكتابة وأيغ أنا في الججوؿ، فأعخؼ إذا كشت 

حمة قبل مػعجىا متأخخا أـ متقجما. والػاجب أف أسعى لبلنتياء مغ كل مخ 
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بأسبػع مثبل لخبسا ضيخ شيء يعصمشي أو يقتزي تغييخا كبيخا. ال تجرؼ. 
عسػما، كمسا كاف ىشاؾ تشطيع، كاف عسل البحث أيدخ وأضبط. ال شظ في 

 ىحا. 

فاآلف عخؼ الباحث سؤاؿ البحث )أؼ ماذا يخيج(، وعخؼ خصػاتو  
ح الشػـ عغ عيشيو، هللا، ويسد يالسصمػب عسمو(، وعخؼ وقتو. فيدسّ )أؼ ما 

 ويبجأ في الذغل البحثي العسيق.

ليدت القخاءة ىيشا كالقخاءة التي سبقت، فتمظ قخاءة  :ٕ رابعًا القخاءة
االستكذاؼ والسعخفة، أما ىحه فقخاءة العمع. والسقخوء ىيشا أقل مغ السقخوء 
مغ قبل، لكغ القخاءة أعسق وأدؽ. فبعج أف قخأ الباحث كثيخا في السخحمة 

ولى والحع ووضع سؤاال سيقترخ ىشا عمى الكتب والسباحث التي تتعمق األ
بدؤالو ومػضػع بحثو فقط. ولحا فالقخاءة التي لمعمع قخاءة مػجية نحػ أمخ 
بعيشو كالزػء السدمط عمى شيء أو كالعجسة السكبخة التي تطيخ خبايا 
 الذيء. وقج سبق الحجيث عغ سسات ىحه القخاءة وأنيا قخاءة السحققيغ

 والشقاد. وجػىخ ىحه القخاءة التحميل.

مغ أسيخ الكمسات عمى األلدغ. لكغ قميبل ما ُيتأمل أمخ  خامدًا التحميل:
التحميل. وأكثخ ما يحكخ التحميل في الصب، ففيو قدع التحاليل. والحؼ يعسل 
تحميبل شبيا يعصي الصبيب عيشة مغ الجـ مثبل، فيقـػ بفخز العشاصخ، ثع 

رخ، ثع يكتب تقخيخا عغ الشتيجة بأف ندبة كل عشرخ قياس ندبة كل عش
شبيعية أو أف بعس العشاصخ ندبتيا أكثخ أو أقل مغ الصبيعي. فالتحميل 
يفخؽ العشاصخ السجتسعة ويرف حاؿ كل عشرخ. وتحميل الشرػص فخز 
عشاصخ الشز بعج أف كانت مؤلفة ثع نقج كل عشرخ. فميذ التحميل الصبي 

وىحه الشرػص قج تكػف كبلما عمسيا وقج تكػف  مغ تحميل الشرػص ببعيج.
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نرػصا أدبية. وكسا أشخنا سابقا، فتحميل الشرػص األدبية لو شخائق 
تذخحيا الببلغة والشطخيات الشقجية كالتذعيث والبشائية وغيخ ذلظ، وليذ ىحا 

 ما نذغل بو ىشا، وإنسا نعشى ىشا بتحميل كبلـ أىل العمع. 
عقجة. تقػؿ العخب "يا حابل اذكخ حبل" يعشي وأصل "التحميل" مغ َحلِّ ال

 (ٔ)يا مغ تعقج الحبل ال تبالغ في عقجه واذكخ حيغ تحمو.

ل،  ل ُيَفعِّ ( َفْعٌل. و)َحمَّل( )ُيَحمِّل( َفعَّ و)َتْحِميل( تفعيل لمتكثيخ، وأصمو )َحلٌّ
.) ( و)يُحلُّ  وأصميسا )َحلَّ

 َحلَّ       يُحلُّ     َحلٌّ         العقجة

 .ل     ُيَحمِّل     َتْحِميٌل       الكبلـ، التخبة، الجـ الخَحمَّ 

فالحؼ نخاه مغ زيادة السبشى في الدصخ الثاني البج أف يكػف لو صجػ في 
السعشى، فكأف تحميل الكبلـ السؤلف وتحميل الجـ يحتاج إلى عسل أكثخ مغ 
حل العقجة في الحبل. فدادت حخوؼ الدصخ الثاني عمى حخوؼ الدصخ 

  (ٕ)وؿ، لديادة العسل في الدصخ الثاني عمى العسل في الدصخ األوؿ.األ

فالتحميل تفخيق مؤلف، وفظ متذابظ، وإفخاد مجسػع، وحل معقػد. فيػ 
عكذ التأليف. فالحؼ يؤلف كتابا يجسع األلفاظ والسعاني واألفكار 
والسعمػمات واآلراء ثع يؤلف بيشيع، فيأتي السحمل يسيد كل عشرخ ويجرسو 

ختبخه. فالسؤلف يؤلف بيغ أمػر مختمفة، والسحمل يفخؽ بيغ أمػر مؤلفة، وي
 كالتي تشقس الغدؿ مغ بعج قػة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٜٙٚ، صػ لداف العخب (ٔ)
ومثل ىحا يقاؿ في َخَخج خخوج، وَخخَّج تخخيج، وأخخج إخخاج، واستخخج استخخاج،  (ٕ)

 .وَعِمع ِعْمع، وعمَّع تعميع، وأعمع إعبلـ، واستعمع استعبلـ
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يجعمشا نجرؾ ميسة  –وأنو عكذ التأليف  –وىحا الفيع ألمخ التحميل 
السؤلف وميسة السحمل، فيسا يديخاف في اتجاىيغ متعاكديغ، واحج يؤلف 

رادر مختمفة مشيا فكخه وعقمو ومشيا واآلخخ يفخؽ. فالكاتب جسع كتابو مغ م
ما كتب اآلخخوف قبمو، فقاـ بتحميل السخاجع، ثع فكخ وعقل واستشبط، وأخيخا 
كتب نتاج كل ىحا في بحثو. إذف فالباحث يبجأ محمبل ويشتيي مؤلفا. يبجأ 
بتحميل ما ُكِتب وُألِّف، ثع يؤلف ذلظ مخة أخخػ بعج أف غحاه بفكخه ونطخه. 

بالتحميل ويشتيي بالكتابة، ثع يأتي باحث آخخ فيحمل البحث  إذف البحث يبجأ
األوؿ ثع يؤلف بحثو، ثع يأتي باحث ثالث فيحمل البحثيغ األوليغ ثع يؤلف 
بحثو، ثع يأتي رابع فيحمل األبحاث الدابقة ثع يؤلف بحثو، وىكحا. وبيحا 

 يشسػ العمع وتكثخ السعخفة.

مسي لعسمية يقػـ بيا ولشزع ترػرا أو تعخيفا لمتحميل كسرصمح ع
 الباحثػف، فشقػؿ:

 
ق مغ مجخد فيع فالتحميل يكػف بتفيع ىحه األشياء، وىحا التفيع أعس

و. إذ التحميل فيع عسيق وبعيج ألشياء ليدت مكتػبة بل ائأشخوحة الكاتب وآر 

وكيف  ً ستة عليها الكاتة وتائجالتحليل: أن تفهم المقذمات الت

وأن تعشف ستة، وأن تفهم المسلمات التً اعتمذ عليها الكاتة، 

المصادس التً اعتمذ عليها الكاتة وكيف اعتمذ، وأن تفهم السياق 

العلمً والمجتمعً والثقافً وغيش رلك مه السياقات التً فيها 

كتة الكاتة ما كتة وأثَشها على ما كتة، وأن تفهم األسلىب 

 الزي كتة ته الكاتة ما كتة وصعم ما صعم. 
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ي عمييا تمظ ىي أشياء خبيئة وراء السكتػب. فالكاتب ال يقػؿ ىحه مقجمة أبش
وال  –إال أف يحيل  –ه مغ أيغ جاءالشتائج، وال يقػؿ عغ كل شيء ذكخه 

ة التي اتبعيا ػيقػؿ أثخ الدياؽ البيئي والعمسي عمى ما كتب، وال يذخح الصخيق
ع الػصػؿ إلى ػا القارغ السجقق ىػ الحؼ يدتصيػو وزعسو. إنسػفي بشاء رؤيت

 ىحه األشياء مغ خبلؿ ما كتب الكاتب.

 –رحسو هللا تعالى  –حا الكبلـ قخيب مغ كبلـ عبج الػىاب السديخؼ وى
عغ مشيج البحث، حيث يخػ أف مغ خصػات السشيج الحؼ يشبغي أف يتبعو 

 الباحثػف: 

أف يجرؾ الباحث أف الػصف الستعسق والترشيف الجقيق يجب 
أف يتجاوزا السزسػف الػاضح والسباشخ ليربل إلى الشسػذج 

ي الشز والحؼ يتخصى كبل مغ السزسػف السعخفي الكامغ ف
والذكل بالسعشى الدصحي، ليرل إلى الشقصة التي يكاد يربح 

 (ٔ)فييا السزسػف شكبل والذكل مزسػنا.

والشسػذج السعخفي يعشي العقمية التي تكسغ وراء الدصػر والسعاني األوؿ. 
بسعشى آخخ: يجب عمى الباحث أف يشتقل مغ فيع الذكل والسزسػف الطاىخ 
السباشخ الحؼ يقجمو السؤلف إلى فيع شخيقة التفكيخ التي تشزح بيحا الكبلـ 
شكبل ومزسػنا. ومعشى قػلو "يكاد يربح السزسػف شكبل والذكل مزسػنا" 
أف الذكل الحؼ ىػ الكمسات السكتػبة ُيشَتقل مشو إلى السزسػف الحؼ ىػ 

زسػف نفدو السعاني، ىكحا يفعل القخاء. لكغ الباحث الجيج يجعل ىحا الس
كأنو شكل يجؿ عمى مزسػف آخخ خبيء وىػ العقمية والشسػذج السعخفي 
الحؼ يعتسج عميو السؤلف ومشو يشصمق. فاآلف صار السزسػف شكبل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٗ٘، صػالثقافة والسشيجعبج الػىاب السديخؼ،  (ٔ)
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لسزسػف آخخ عشج القارغ السجقق، بيشسا ضل ىػ السزسػف الشيائي عشج 
 القارغ غيخ السجقق.

يع عميو أف يحمل ولكي يدتصيع الباحث الػصػؿ إلى ىحا القجر مغ الف
ـَ الكبلـ تحميبل، فيشطخ في السقجمات والش ىحا التختب  تائج الستختبة عمييا، وُيَقػػِّ

مغ حيث اإلقشاع. فخبسا كانت السقجمة ال تدمع إلى الشتيجة تدميسا مقشعا. 
يكػف ىحا مػشغ نقج. فسثبل لػ قمشا "شػقي ولج في قرخ الخجيػؼ،  ومغ ثع

المغات، ودرس الحقػؽ في الغخب، فاكتدب في رغج وغشى وتخؼ، وتعمع 
مػلبة الذعخ، وأصبح أميخ الذعخاء في العرخ الحجيث". فالكبلـ ىشا عبارة 
عغ سبب أؼ مقجمة ونتيجة نتجت عشيا. لكغ السقجمة ال تدمع بالزخورة إلى 
الشتيجة؛ ألف العير في رغج وغشى وتعمع المغات والدفخ إلى الغخب ال يقػد 

ة إلى أف يربح شاعخا مجيجا. لكغ لػ قمشا "شػقي ولج في اإلنداف بالزخور 
قرخ الخجيػؼ، وروػ الذعخ العخبي، وتأثخ بالبارودؼ، وشجعو الخجيػؼ 
عمى قخض الذعخ، ولسا سافخ إلى الغخب قخأ األدب العالسي، فاكتدب مػلبة 
الذعخ، وأصبح أميخ الذعخاء في العرخ الحجيث"، لرارت السقجمة تدمع 

بذكل مقشع. فميشطخ السحمل فيسا يقخأ مغ مقجمات ونتائج  إلى الشتيجة
 ويعخضيا عمى عقمو؛ فإف وججىا غيخ مقشعة نقجىا وَبيَّغ خصميا.

ات التي يشصمق مشيا السؤلف، وىل ىي ثع يشطخ السحمل في الُسَدمَّس
في تحميل الكبلـ ونقجه، ألف كل أشخوحة  ميعمدمسات أـ ال. والُسَدمََّسة أمخ 

عمى ُمَدمََّسة، وىي أمخ يدمع الكاتب برحتو وصجقو مغ دوف  ورأؼ يبشى
مشاقذة، ويشصمق يبشى آراءه ونقاشاتو وىػ معتسج عمى صحة ىحا األمخ. مثل 
اإليساف بالغيب وبالقخآف والدشة عشج كل ُمْدِمع؛ وليحا يبشي الفقياء السكخمػف 

مدمع أمخ أراءىع ونقاشاتيع انصبلقا مغ صحة وصجؽ القخآف والدشة، فيحا 
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. وعجـ اإليساف بالغيب أمخ مدمع بو عشج السمحجيغ، ومغ ثع فيع يشصمقػف بو
 في نقاشاتيع الفمدفية مغ ىحه السدمسة التي ىي عشجىع ال تحتاج إلى نقاش.

يدتشج إلى أف  –مدمسات  –وكػف كل بحث قائسا عمى التدميع بأشياء 
حث أشخوحاتيا وال كل بحث ُيبشى عمى بحث أو أبحاث أخخػ ال يشاقر البا

نتائجيا، ولكغ يشصمق مسا استقخ فييا ليشاقر مػضػعو ىػ. تأويل ىحا أنشا 
إف قمشا إف الكتابة مغ القخاءة وإف الباحث يقخأ ويقخأ ويقخأ ثع يكتب، يقخأ كثيخا 
ثع يكتب قميبل، دؿ ىحا عمى أف الباحث ال يكتب في كل ما قخأ وال أكثخه، 

ىحا الذيء حيغ كاف ُيكتب وُيبحث يشصبق  ولكغ يكتب في شيء مسا قخأ.
عميو الكبلـ نفدو أؼ أنو ُكتب واسُتْخِخج مغ خبلؿ أبحاث أخخػ سبقتو، وىحه 
األبحاث األخخػ التي سبقتو يشصبق عمييا الكبلـ نفدو أيزا، وىكحا إلى 
حيث يعمع هللا العميع بكل شيء.  والباحث األخيخ ال يكتب وال يعيج الشقاش 

تي اصصشعيا الباحث الحؼ سبقو والحؼ سبقو، ولكغ يبشى عمى ما والشتائج ال
أسدػا وأثبتػا ويشصمق مغ حيث انتيػا. وأحيانًا يكػف ىحا األساس السبشي 
عميو شائعا عشج الباحثيغ فبل يحتاج الباحث أف يحيل عمى مخجع فيو، ألنو 
ج أمخ مدمع بو أو يكاد يكػف. وىحه ىي السدمسة أو السدمسات التي يعتس

عمييا الباحث. بسعشى آخخ: قج يشقج الشقاد الباحث في بحثو فيدألػنو عغ 
نقاشو واستجاللو الخ، ولكغ قج يدألػنو عغ أشياء ىػ لع يشاقذيا ولع ُيِحْل 

 فييا عمى أحج وإنسا اعتسج عمييا تدميسا بيا، فيحه ىي السدمسة.

الكبلـ مثل مغ يجرس شيئا مغ الذعخ الحخ دراسة فشية، فيػ يدمع بأف 
الحؼ ال قافية لو وال تدتػؼ أبياتو عمى قػاعج العخوض غيخ أنو مشطػـ عمى 
تفعيبلٍت شعٌخ. وىحا أمخ قاـ باحثػف بشقاشو وشخحو وتأسيدو مغ قبل. ومثل 

 بأمخ تاريخي إذ يقػؿ: األصػؿتدميع تساـ حداف في كتابو الكيع 
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لقج كاف مسا أخحه العخب عغ الدخياف شخيقة شخح الستػف، 
وكانت الصخيقة الدخيانية تعتسج عمى إقحاـ الذخح بيغ كمسات 
الستغ وعمى شخح الكمسات السفخدة وما يتعمق بيا مغ أفكار 
فخعية وإيزاح لسجلػالتيا دوف المجػء إلى شخح اليياكل العامة 

 (ٔ)ألفكار الستغ ونطخاتو الذاممة.

ى أشياء أخخػ، فيحا أمخ ال يدػؽ الكاتب دليبل عميو وإنسا يتخحه دليبل عم
يدمع  ملسو هيلع هللا ىلصإذف فيػ عشج تساـ حداف شيء مدمع بو. ومغ يجرس ببلغة الشبي 

مغ صحة ندبة –رضي هللا عشيع  –بسا انتيى إليو الباحثػف في الحجيث 
، وىحا أمخ بحلت فيو جيػد بحثية فخيجة في تاريخ ملسو هيلع هللا ىلصاألحاديث السخوية عشو 

 السدمسات التاريخية.اإلندانية. وأقػػ السدمسات العقائجية والجيشية ثع 

والحق أف أغمب السرشفات تشصمق مغ مدمسات حتى لػ لع يحكخىا 
السرشف صخاحة. فالحؼ يجرس شاعخا دراسة نفدية، ال شظ أنو يدمع بسبادغ 
ربسا ال يحكخىا مثل أف الشز مخآة لشفدية قائمو، أو أف األدب مخآة السجتسع 

خفة السدمسة التي يتػكؤْا عشج مغ يجرسو دراسة اجتساعية. عمى كل حاؿ، مع
 ؛عمييا الكاتب ُتفيج السحمَل الشاقَج فقَو يشبػِع نطِخ الكاتِب ومرجِر أشخوحِتو

ومغ َثعَّ يدتصيع السحمُل إذا وجج الكاتَب يعتسج عمى شيء ال يرح االعتساد 
يدتصيع حيشئح أف يشفح إلى ثغخة في  –أؼ يدمع بذيء غيخ مدمع بو  –عميو 

يغ الخصأ مغ الرػاب. ألف الكاتب إذا سمع بذيء غيخ مدمع الكبلـ يشقجه ويب
بو واعتسج عميو في بشاء نطخيتو ورأيو، كاف ذلظ الخأؼ مخدودا عميو بأف 

 أساسو غيخ مقبػؿ أصبل. فسا بشي عمى خصأ فيػ خصأ.

ومثاؿ ىحا في "الخسالة الذافية" لئلماـ عبج القاىخ الجخجاني، حيث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٓٔ، صػ األصػؿتساـ حداف،  (ٔ)
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 يقػؿ:

غ التمبيذ أنت تججه يجور في أنفذ قـػ واعمع أف ىيشا بابا م
مغ األشكياء، وتخاىع يػمئػف إليو، وييسدػف بو، ويدتيػوف 
الغخَّ الغبي بحكخه وىػ قػليع: ))قج جخت العادة بأف يبقى في 
الدماف مغ يفػت أىَمو حتى يدمسػا لو، وحتى ال يصسع أحج في 

شاَزع. ثع مجاناتو، وحتى ليقع اإلجساع مشيع أنو الفخد الحؼ ال يُ 
يحكخوف امخأ الكيذ والذعخاء الحيغ قجمػا عمى مغ كاف معيع 
في أعرارىع، وربسا ذكخوا الجاحع وكلَّ محكػٍر بأنو كاف 
أفزل مغ كاف في عرخه، وليع في ىحا الباب خبط وتخميط ال 
إلى غاية. وىي نفثة نفثيا الذيصاف فييع، وإنسا ُأُتػا مغ سػء 

إلى االعتخاض قبل تساـ العمع  تجبخىع لسا يدسعػف، وتدخعيع
بالجليل. وذلظ أف الذخط في السدية الشاقزة لمعادة، أف يبمغ 
األمخ فييا إلى حيث يبيخ ويقيخ، حتى تشقصع األشساع عغ 
السعارضة، وتخخس األلدغ عغ دعػػ السجاناة . . . وليت 
شعخؼ، مغ ىحا الحؼ َسمَّع ليع أنو كاف في وقت مغ األوقات 

في السدية وفي العمػ عمى أىل زمانو ىحا السبمغ، مغ بمغ أمخه 
وانتيى إلى ىحا الحج؟ إف قيل امخؤ الكيذ، فقج كاف في وقتو 

 (ٔ)مغ يباريو ويساتشو، بل ال يتحاشى أف يجعي الفزل عميو.

قػؿ ىؤالء الشاس ألنو ُبِشَي عمى   –رحسو هللا تعالى  –فقج رفس عبج القاىخ 
عشج غيخىع خصأ ال يدمع بو أبجا، وىػ كػف أمخ مدمع بو عشجىع بيشسا ىػ 

امخغ الكيذ وأمثالو قج فزمػا عمى غيخىع مغ الذعخاء تفزيبل مصمقا ال راد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٜٔ٘،  ٜٓ٘، صػدالئل اإلعجاز"الخسالة الذافية"  (ٔ)
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لو. فمسا كانت السدمسة خاشئة كاف الخأؼ السبشي عمييا والسشصمق مشيا 
 مخدودا.

أضف إلى ذلظ أف معخفة مدمسة الكاتب قج ُتَبػيُِّغ تعارض رأيو مع شيء 
وىػ أستاذ  –بو مغ قبل. ووججت مثاال لحلظ عشج عبج القاىخ أيزا قج سمَّع 

 فيقػؿ: – دالئل اإلعجازفي الِحجاج خرػصا في 

وكيف ال يكػف في إسار اأُلَخَحة، ومحػال بيشو وبيغ الفكخة مغ 
يَدمِّع أف الفراحة ال تكػف في أفخاد الكمسات، وأنيا إنسا تكػف 

يعمع أف ذلظ يقتزي أف فييا إذا ضع بعزيا إلى بعس، ثع ال 
تكػف وصفا ليا، مغ أجل معانييا، ال مغ أجل أنفديا، ومغ 

 (ٔ)حيث ىي ألفاظ ونصق لداف؟

ووجو الكبلـ أنو يشكخ عمى السعتدلة تشاقس رأييع في الفراحة مع ما 
يدمسػف بو. فيع يدمسػف أف الفراحة تشذأ مغ تخابط الكمسات بعزيا ببعس 

فراحة وصف لؤللفاظ وليذ لسعاني األلفاظ، في الجسل، لكشيع يخوف أف ال
وىحا يتزارب مع ما يدمسػف بو مغ أف الفراحة ال تشذأ إال عشجما تتخابط 
األلفاظ في الكبلـ فيكػف ليا معاف مؤلفة. فعبج القاىخ استخجـ مدمسة 

 السعتدلة لجحس رأييع في ىحه السدألة. 

خص عمى فيسيا إذف مغ األمػر التي يشبغي عمى السحمل الشاقج أف يح
في الكبلـ الحؼ يحممو السدمساُت التي مشيا يشصمق الكاتب يبشي آراءه. ويدأؿ 
ىل ما سمع بو الكاتب مدمع بو حقا؟ ثع ىل ما سمع بو الكاتب يتفق مع ما 

 يقػلو؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٙٙٗ، صػ دالئل اإلعجاز (ٔ)
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كحلظ مغ األمػر التي يجب أف يأخحىا السحمل الشاقج بعيغ االعتبار 
الحالي أصبح ىحا أمخا سيبل؛ ألف مرادر الكبلـ الحؼ يحممو. وفي العرخ 

الكتاب يمتدمػف ذكخ مرادرىع ومخاجعيع بالتفريل، لكغ في كتب التخاث 
األمخ ليذ سيبل؛ ألنيع ال يفعمػف كسا نفعل، ولكغ قج يمسحػف ويذيخوف إلى 
شيػخيع الحيغ أخحوا العمع عشيع، ويبقى عمى الباحث السجقق أف يكذف 

عة اشبلع عمى متػف العمع، وخبخة مرادر عمسيع، وىحا يحتاج إلى س
 بسدائمو.

وبعج معخفة ىحه السرادر يأتي دور السحمل في َتَبػيُّػِغ شبيعتيا. فسثبل 
يشطخ ىل كميا قجيسة ليذ مغ بيشيا مخاجُع حجيثٌة، أـ العكذ، أـ أنيا تجسع 
بيغ القجيع والحجيث؟ وكل حالة مغ ىحه الحاالت البج أف يفدخىا السحمل 

قة ىحا األمخ بسا كتب السؤلف. فخبسا تعشي الحالة األولى أف ويدتشبط عبل
السؤلف ال يأبو لسا كتب السحجثػف في مػضػعو، بل يدتخخج كبلمو وآراءه 
مغ كبلـ القجماء فقط، أما الحالة الثانية فقج تعشي أف نقاش الكاتب ال يتعمق 

السحجثيغ، بالتخاث كثيخا أو أنو ال يتصخؽ إلى التخاث إال مغ خبلؿ كتابات 
وأما الحالة الثالثة فيي متػازنة بيغ الحالتيغ الدابقتيغ. وربسا تكػف ىشاؾ 
تفديخات أخخػ ليحه السبلحطات، السيع أف يتأمل الباحث شبيعَة السرادر 

 وسبَب مجيئيا عمى الػجو الحؼ جاءت عميو.

وكحلظ يشطخ السحمل ىل السرادر والسخاجع كميا أجشبية أـ كميا عخبية 
ذا؟ ىل تشتسي كميا إلى مجرسة أو محىب بعيشو أـ تتشػع محاىبيا أـ ما

ىحه األسئمة، ثع يتأوؿ اإلجابة ويدتخخج مشيا  عغومجراسيا؟ يجيب السحمل 
ما يدتجؿ بو عمى رأيو في تػجو الكاتب أو ميػلو أو تسيده أو قرػره أو غيخ 

كتاب ذلظ. ومع ذلظ، فميحخص السحمل عمى أال يشخجع فيحكع عمى صبغة ال
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مغ خبلؿ الشطخ إلى مخاجعو فقط، فخبسا تكػف مرادر كتاب تشتسي إلى 
مجرسة معيشة، فيطغ الباحث السحمل أف الكاتب مشحاز إلى ىحه السجرسة، 

 بيشسا ىػ في الحكيقة يشقج ىحه السجرسة ولحا يكثخ مغ الخجػع إلى مخاجعيا!

ز الحؼ وىاكع بعس األمثمة عمى أىسية الشطخ والتأمل في مرادر الش
غفخ هللا  –يحممو الباحث. ففي خزع السعخكة التي أثارىا كتاب شو حديغ 

قاـ كثيخ مغ الشقاد بالخد عميو مثل الخافعي في الذعخ الجاىمي  –لو 
والغسخاوؼ والذيخ دمحم الخزخ حديغ ودمحم فخيج وججؼ. لكغ تسيد ردُّ شكيب 

ذيخ دمحم الخزخ وردُّ ال –الحؼ جاء كسقجمة لكتاب الغسخاوؼ  –أرسبلف 
حديغ بأنيسا رصجا أف شو حديغ نقل كبلمو وأشخوحتو مغ مخجميػث فيسا 
يعج إغارة وسخقة فكخية. يقػؿ الذيخ دمحم الخزخ حديغ "فالسؤلف أغار عمى 
نطخية الذظ في الذعخ الجاىمي، ولع يفتخؽ عغ مخغميػث إال في تدميسو بأف 

  (ٔ)ىشاؾ شعخا جاىميا".

 ويقػؿ شكيب أرسبلف:

والسشصق السقمػب إال  (ٕ)وليذ شو حديغ في ىحا الخأؼ الفائل
مقمجا لسخغميػث أو لغيخه مغ األوربييغ بدائق عقيجة سخيفة 
فاشية... قمت إني ال ألػـ الجكتػر شو حديغ الحؼ قراراه أف 
يدخؽ رأيا لسدتذخؽ أوربي خالف فيو جسيػر السدتذخقيغ 

ؼ لشفدو متبجحا فزبل عغ عمساء العخب، وأف يشتحل ىحا الخأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٚٔ، صػ نقس كتاب في الذعخ الجاىمي ،دمحم الخزخ حديغ (ٔ)
 أؼ الزعيف. (ٕ)
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  (ٔ)بو كسا ألػـ نطارة السعارؼ السرخية.

استشبصا ىحا الكبلـ عمى الخغع مغ أف شو  –رحسيسا هللا  –والذاىج أنيسا 
ميػث أبجا، فمسا عخفا ذلظ لع يذخ في كتابو إلى مخج –رحسو هللا  –حديغ 

ا سيل عمييع نقُج الكتاب ونقُزو وبياُف قمِة حطو مغ العمع والرجؽ. كل ىح
إضافة إلى عسميسا في الخد عميو. وإنسا تػصبل إلى ىحا مغ خبلؿ سعة 

 اشبلعيسا وبحثيسا العسيق. وىكحا يشبغي أف يكػف كل باحث.

وكحلظ قج يبلحع باحث أف كتب الذيخ دمحم أبي مػسى تتسيد بقمة ورود 
مجخل إلى السخاجع الحجيثة فييا، فجل السخاجع فييا تخاثية خرػصا في 

دراسة في الذعخ ، خرائز التخاكيب، دالئل التخاكيب، القاىخكتابي عبج 
. وقج يعيب البعس ىحا مغ حيث إنو ييسل نتاج الباحثيغ السحجثيغ والببلغة

في ىحه السػضػعات، وقج ال يعيب البعس ىحا باعتبار أف شػؿ خبخة 
جعبتو فيسمي مغ نطخه السباشخ  ءالسؤلف وتفميتو نرػص التخاث تكفيو مل

 ص، وال يمتفت إلى ما كتب معاصخوه إال قميبل.           في الشرػ 

مغ ناحية أخخػ يشبغي عمى السحمل أف يتأمل شخيقة إفادة الكتاب مغ 
مخاجعيع. فيشطخ ىل كمسا ذكخ الكاتب مخجعا اقتبذ مشو أـ يكتفي بحكخ 
ورود الذيء فيو، وىل يعمق بعج االقتباس أـ يدكت؟ وىحا األمخ قج يتسيد بو 

الستسكغ مغ الكاتِب الستدخع غيخ الستسكغ؛ فبعس الكتاب يكثخ مغ  الكاتبُ 
نقل الشرػص والذػاىج واالقتباسات وال يعمق عمييا بأؼ شيء، بل بعجما 
يشتيي الشز السشقػؿ يكسل الكاتب ما كاف بجأه كأنو جاء بيحا الشز لسجخد 

خ أف أف يثبتو في كبلمو وليذ أكثخ. إف الػاجب عشج نقل جدء مغ كبلـ آخ
يعمق الشاقل عمى ما نقل ال أف يتخكو بجوف تعميق. فكثخة الشقػالت التي ال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٖٚ - ٗٔ، صػ الذعخ الجاىمي أمشحػؿ أـ صحيح الشدبة ،شكيب أرسبلف (ٔ)
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 يعقبيا أؼ تعميق عبلمة سمبية.

ثع يتأمل السحمل الدياؽ الثقافي والعمسي واالجتساعي والدياسي وغيخ 
ذلظ مغ الدياقات التي أحاشت بالكاتب وكيف أثخت فيسا كتب. أىسية ىحه 

نفذ الكاتب يفتخض أنيا تتأثخ بسا حػليا مغ الخصػة التحميمية ىي أف 
األمػر السعشػية كالثقافة العامة، ومغ األمػر السادية كالسجتسع. وغالبا 
سيشصبع ىحا عمى الكتابة بذكل ما، ربسا مغ حيث التػجو الفكخؼ، أو 

مغ  –بمغة الشقاد  –الدياسي، أو مغ حيث رقي أو انحصاط المغة، أو قل 
 حيث الذكل والسزسػف.

وفي السثل العامي نقػؿ "كل وقت ولو أذانو"، فمػ جعمشا األذاف بسعشى 
الكبلـ )كل وقت ولو كبلمو( لكاف الػقت وما يحجث فيو مؤثخا في الكبلـ 
الحؼ يقاؿ فيو. ومغ َثعَّ فبلبج عمى الجارس ليحا الكبلـ أو الخصاب أف يعتبخ 

ا تمػف الذعخ العخبي بالػقت والبيئة التي خخج مشيا. والسثاؿ األبخز عمى ىح
بألػاف مختمفة في العرػر السختمفة. ففي العرخ الجاىمي نجج ألفاضا 
ومعاني وخياالت بجوية صحخاوية، فيحا الصمل عفا ودرس، وىحه الشاقة عحافخة 
تشفي يجاىا الحرى، وىحا الحسار جػف الدخاة أكل الجسيع وشاوعتو سسحج، 

ىحه القػس قحوؼ مغ فخع ضالة ال وىحا الثػر شبب أفدَّتو الكبلب مخوع، و 
يجاوػ رمييا، وىحا الزيف مدتشبح بعج اليجوء. بيشسا نجج في الذعخ 
األنجلدي أف الشيخ أشيى ورودا مغ سسى الحدشاء متعصف مثل الدػار كأنو 
والدىخ يكشفو مجخ سساء، والدىخة مائدة يحوؼ ليا ريق الغسامة فزة، 

يربيو الغدؿ، والحجفل جع المغات  وقزيب الباف يعشيو اليػػ وغداؿ القفخ
مجسع بيغ الفريح لدانو واألعجع. وىكحا تختمف األذواؽ بيغ البيئات وعبخ 
األزماف. بل حتى في البيئة الػاحجة يتشػع سست الكبلـ كسا تسيد أسمػب 
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 (ٔ)الذعخاء الرعاليظ مغ بيغ الذعخاء الجاىمييغ.
الكتابة بػجو عاـ.  وليذ األمخ محرػرا في الذعخ. فالبيئة تؤثخ عمى
 –رحسو هللا تعالى  –ومثاؿ ذلظ مػجػد في الشقج األدبي. فحاـز القخشاجشي 

األمػر التي يتبعيا الذعخاء ليحخزوا  مشياج البمغاء وسخاج األدباءكتب في 
الببلغة في قخيزيع. ومغ ذلظ تحقيق التشاسب في السباني والسعاني. وبيغ 

ج أف يتعمسو الذاعخ. وبعج حاـز بشحػ أربعة حاـز أف ىحا أمٌخ مكَتَدٌب، فبلب
قخوف تشاوؿ ُروَمغ جاُكْبُدغ األمػر التي تحقق الذعخية في الذعخ، ومغ ذلظ 
التػازؼ الذكمي والسعشػؼ. وبيغ روَمُغ أف ىحا أمخ مخكػز في شبيعة الذعخ 

 (ٕ)ال يحتاج الذاعخ إلى تعمسو، فستى ُوِجج الذعخ وِجَج التػازؼ ضخورة.
ذابو َبيٌِّغ بيغ تشاسِب حاـز وتػازؼ ُروَمغ، لكغ الفخؽ أف حازـَ جعل وىشاؾ ت

األمخ مكتدبا وُروَمَغ جعمو ِجِبمَّة. ومغ أسباب ىحا الدياُؽ االجتساعي 
والثقافي الحؼ أحاط بيحا وذاؾ. فحاـز عاصخ سقػط الجولة اإلسبلمية 

فية متػاضعة، العخبية في األنجلذ، وكانت ألدغ الذعخاء النت والحالة الثقا
فأراد أف يزع لمذعخاء مشياجا يديخوف عميو وسخاجا يدتزيئػف بو. أما 
روَمغ فمع تكغ عشجه ىحه الذفقة عمى الذعخاء بل كاف يجرس الذعخ وما فيو 
إلبخاز جسالياتو وخرائرو. فالبيئة إذف جعمت ىحا ُيَعمِّع، وجعمت ذاؾ يرف 

 فقط.

إلى البيئة التي أحاشت بالكاتب  وقج رأيت فائجة أخخػ تشتج عغ االلتفات
حي بغ وىػ يقابل بيغ قرة  –رحسو هللا  –لسا قخأت ما كتب مالظ بغ نبي

لجاْنَيل ديفػ. كاف مالظ يتحجث عغ  روبشدغ كخوزوالبغ شفيل وقرة  يقطاف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الذعخاء الرعاليظ في العرخ الجاىمييػسف خميف،  (ٔ)
  .خذَ تْ خِ تِ ر إف لِ يتْ ػِ جُ شْ لَ غ جاكبدغ، روم (ٕ)
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نػعيغ مغ الثقافة، األوؿ ثقافة أفكار والثاني ثقافة أشياء، أو قل ثقافة عقل 
. ففي الشػع األوؿ تتخكد األشياء حػؿ الفكخة، بيشسا وروح وثقافة مادة وحذ

فجعل الثقافة اإلسبلمية مغ  (ٔ)في الشػع الثاني تتخكد األفكار حػؿ شيء.
الشسط األوؿ وجعل الثقافة الغخبية الحجيثة مغ الشػع الثاني. ثع جعل قرة 
حي بغ يقطاف نسػذجا لثقافة األفكار حيث إف حيًّا بجأ حياتو خاليا مغ كل 
فكخة، ال يعخؼ غيخ الغدالة التي كانت بسثابة أمو، فمسا ىمكت بجأ يفكخ في 
حاليا وكيف أصبحت ببل حخكة، وشيئا فذيئا بجأ حي يتفكخ ويتأمل شػاؿ 

حتى تػصل مغ خبلؿ التجارب والتأمبلت  –وحجه في الجديخة  –سشيغ عسخه 
جعل حيٌّ  في العالع مغ حػلو إلى فكخة وجػد الخالق الػاحج األحج. فيشا

األشياء مغ حػلو كالحيػاف والشجػـ والدساء والساء والميل والشيار مدخخة 
ومػجية نحػ فكخة ما، أال وىي اإليساف باهلل تعالى. وعمى العكذ مغ ذلظ 
كاف روبشدغ أثشاء عدلتو في الجديخة ميتسا بإقامة حياة مادية لشفدو مغ 

يشو بيغ الحيغ التقى بيع خبلؿ صشع اآلالت وصيج الحيػانات ونذخ لغتو ود
عمى الجديخة. فكانت حياتو مػجية نحػ إقامة حزارة مادية استعسارية كسا 

 (ٕ)عبخ مالظ بغ نبي.

إذف فالدياؽ التاريخي واالجتساعي والثقافي والبيئة تؤثخ عمى ما كتب 
الكاتب. والسحمل الكيذ الفصغ ىػ الحؼ يكذف عغ ىحا األثخ ويعخؼ بو، 

 في فيع وفقو الكتاب الحؼ يقخأه. ثع يدتفيج مغ ذلظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومعشى ىحا أف ثقافة األفكار تجعل األشياء السادية في العالع مػجية ومدخخة لخجمة  (ٔ)
فكخة ما كالعجؿ واإليساف، لكغ ثقافة األشياء تجعل األفكار مػجية ومدخخة لخجمة 

 شيء ما كالساؿ.
 . ٜٔ:ٕٕ، صػ مذكمة األفكار في العالع اإلسبلمي (ٕ)
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كحلظ مغ ميسات التحميل أف يفيع الباحث الصخيقة التي يتبعيا الكاتب 
في كتابتو، أؼ أسمػب الكاتب سخديا كاف أو نقاشيا أو ترػيخيا أو غيخ 
ذلظ. فبعس الكتب تكػف مكتػبة بمغة مسمة، ال تخاشب القارغ مغ قخيب وال 

كأنيا نذخة أخبار. وبعس الكتب تتستع مغ بعيج، بل تدخد السعمػمات و 
بأسمػب جحاب يثيخ القارغ ويخاشبو ويتفاعل معو. فياتاف شخيقتاف 
متبايشتاف. بعس الكتاب تخػ الجسمة عشجىع تصػؿ حتى قج ترل إلى نرف 
صفحة، بيشسا ال تديج الجسمة عمى بزع كمسات عشج كاتب آخخ. فياتاف 

بو تخاثي وبعزيع أسمػبو حجاثي كسا شخيقتاف متبايشتاف. بعس الكتَّاب أسمػ 
يطيخ مغ كثخة استخجاـ الكمسات السعخبة مثل سديػلػجية، سيكػلػجية، 
فيمػلػجية. فياتاف شخيقتاف متبايشتاف. وىمع جخا. والغخض مغ مبلحطة ىحا 
األمخ أثشاء التحميل أف أسمػب الكتابة يعكذ أسمػب الفكخ، وىحا شيء آخخ 

بع الكبلـ أعخؼ صفتو وأكػف أقجر عمى وحيغ أعخؼ ش غيخ األفكار.
 استطيار معانيو وأكثخ تػقعا لسا يقػلو الِكَتاب.  

ولػ شبقشا ىحا عمى كاتبيغ عالسيغ في المغة العخبية وىسا الذيخ دمحم أبػ 
مػسى والذيخ الدعيج عبادة، لػججنا فخقا واضحا بيغ أسمػبييسا. فأبػ مػسى 

فتو ال َيَجعانو يخفييسا أبجا، فيػ أسمػبو عسمي حار، وىسو الثقافي وعاش
يدتخسل في الكبلـ، ويذبو كبلمو السكتػب كبلمو السشصػؽ مغ حيث التتابع 
واأللفاظ والتعبيخات التي يدتخجميا. لكغ أسمػب الدعيج عبادة عمسي حاد، ال 
تفػر فيو عاشفتو، بل ىػ يكتب الكبلـ بحداب وبجوف استخساؿ إال قميبل. 

باف لسجرسة واحجة وىسا مغ جيل واحج، لكغ كل لو وكبل الكاتبيغ يشتد
فإذا عخفت ىحا وأكثخ أستصيع أف أستذف  (ٔ)أسمػبو، وكلٌّ يفيُج وكلٌّ يعمِّع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حبحا لػ أتحفشا باحث جاد بجراسة أساليب الشقاد في كتابتيع قجيسا وحجيثا. (ٔ)
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أكػف أكثخ عمسا بو  ومغ ثعَّ مشو الدبيل العقمي الحؼ يتسيد بو ىحا الكاتب، 
 وبكبلمو. 

األفكار أؼ أنو إذا عخؼ السحمل األفكار وأسمػب الفكخ الحؼ أنتج ىحه 
فقج أصبح عالسا وفقييا بالكتاب الحؼ بيغ يجيو وأىبل لشقجه والبشاء عميو. 
ا ليقػؿ بخأؼ ويجلل عميو، ويقارف ويعمل،  وبيحا يتع لو التحميل ويربح معجًّ

 ويدتذكل ويخد.

وربسا استعاف الباحث بقخاءة فيع اآلخخيغ لمكبلـ الحؼ يحممو. فكتب 
ظ الكتب السذيػرة السعاصخة ُشِخَحت أو تشػلت التخاث ُكِتَب عشيا كثيخا، وكحل

عشج غيخ باحث، فميخجع الباحث إلى ما كتبو الشاس عغ الذيء الحؼ يحممو 
 ويدتفيج مغ ذلظ.

ذلظ ىػ تحميل الكبلـ العمسي. وعمى الباحث أف يرحبو القمع أثشاء 
التحميل. فكمسا تػصل إلى شيء يكتبو ويمخرو إما عمى حاشية الكتاب وإما 

أوراؽ مدتقمة أو غيخ ذلظ. السيع أف يدجل الباحث ما نتج عغ قخاءتو  عمى
السجققة الفاحرة كي ال يزيع جيجه. ال بج أف يدجل ما َفِيَع، وكيف فيع ما 

 فيع، وكيف استخخج ما استخخج.

وكحلظ يكتب كل ما عسمو مشح مخحمة القخاءة األولى حتى مخحمة التحميل. 
كل ما تػصل إليو مغ مبلحطة وسؤاؿ فيكتب الباحث بيانا مفربل عغ 

وتحميل. ويبيغ العبلقة بيغ ما تػصل إليو مغ تحميل وبيغ فكختو وسؤالو. 
ألف التحميل ونتيجتو يجب أف يكػنا في خجمة الدؤاؿ سؤاؿ البحث. وىحا 
التمخيز يجعل السعمػمات التي استفادىا حاضخة أمامو مكتػبة يعخؼ 

بجأ كتابو  االو. فسثبل يكتب أف الكاتب فبلنمكانيا ومكشػنيا، وكيف تتعمق بدؤ 
بكحا ثع تشاوؿ فبلنا وقاؿ كحا واعتخض واستجؿ بكحا واعتسج عمى مدمسٍة وىي 
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 كحا ونحػ ذلظ. فيحا رصج وتمخيز لعسمية التحميل.

إذا خبل البحث مغ رأؼ لمباحث فيػ بحث ناقز،  :سادسًا الخأؼ واالستجالؿ
وال رأؼ إذ ال عقل. وكيف يكػف البحث  ،فسثمو كسثل الحاسػب يجسع ويفخز

وفيو تحميل لكبلـ  –بكيف أو بمع  –ببل رأؼ؟ والبحث مبشي عمى سؤاؿ 
اآلخخيغ. والبحث ببل رأؼ يدسى تقخيخا أو تمخيرا أو تػصيفا. لكغ البحث 

 السشدػب إلى العمع يشبغي أف يذتسل عمى رأؼ الباحث ومػقفو مسا عمع.

تعالى يقػؿ "يخونيع مثمييع رأؼ العيغ" )آؿ والخأؼ مرجر رأػ يخػ، وهللا 
(. ورأؼ العيغ شأنو التحقق والتثبت واليقيغ حتى قالػا )ليذ مغ ٖٔعسخاف 

رأػ كسغ سسع(. وىحا ىػ الخأؼ في األمػر السادية، فإذا استعسمشا كمسة 
"الخأؼ" في األمػر العقمية فإنشا نشدؿ عسل العقل مشدلة عسل العيغ أؼ نجعل 

رخ، ونجعل ما يقتشع العقل بو مداويا لسا تخاه العيغ مغ حيث الفكخ كالب
التحقق والتثبت. وىشا نعمع إكخاـ العخبية لمعقل والفكخ واالقتشاع، فإنيا جعمت 
ذلظ شخيقا لئلثبات والحكيقة والترجيق كسا يكػف الشطخ والبرخ ورأؼ العيغ 

يقػؿ "فإنيا ال شخيقا لحلظ. وكاف تخؾ الفكخ وتخؾ العقل عسى، وهللا تعالى 
 (.ٙٗتعسى األبرار ولكغ تعسى القمػب التي في الرجور" )الحج 

إذف الباحث البج أف يكػف لو رأؼ فيسا يحكخ مغ أقػاؿ اآلخخيغ وفيسا 
يشقل وفيسا يقخأ. وليذ الخأؼ قبػال ورفزا فقط، فسعخفة مرادر الكبلـ الخبيئة 

اؽ العمسي والتاريخي رأؼ، ومعخفة أسمػب الكبلـ وشبعو رأؼ، وتحميل الدي
وغيخه مغ الدياقات رأؼ، ومعخفة مجػ صحة تدميع السقجمات لمشتائج رأؼ، 
وتبييغ معشى الكبلـ الغامس رأؼ. أؼ أف التحميل الحؼ يقػـ الباحث بو 
يعتبخ رأيا يخاه الباحث في الكبلـ الحؼ يقخأه. ويشبغي أف يعبخ الباحث عغ 

وعقمو. وتعبيخه عشيا تعبيخ عغ رأيو  ىحه التحميبلت التي تػصل إلييا بفكخه
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)أؼ تعبيخ عسا يخاه بعقمو(. وليحا ال يترػر أف يكػف البحث خاليا مغ رأؼ 
لمباحث، وإال كاف البحث خاليا مغ التحميل، وإذا خبل البحث مغ التحميل فقج 

 خبل البحث مغ البحث.

ث الكبيخ، وإذا بشى الكاتب كل فرل عمى سؤاؿ متفخع مغ سؤاؿ البح
ىحا الدؤاؿ الستفخع. ثع  عغيتسثل في اإلجابة  كػف لو في كل فرل رأؼي

سؤاؿ البحث الكبيخ، وىي تسثل الخأؼ الحؼ يصخحو  عغتكػف إجابة الباحث 
 الباحث في مػضػع بحثو.

فخأؼ الباحث إذف جدء مغ أجداء البحث، وال بج أف يكػف بارزا كل حيغ. 
ختمفة مثل قػؿ: أنا أرػ، رأيي والتعبيخ عغ الخأؼ يسكغ أف يكػف بأشكاؿ م

ُح، ال شظ أف، وربسا.  أف، والحق أف، أقصع بكحا، ويبجو كحا، أميل إلى، ُأَرجِّ
وبعس الشاس ال يحب أف يدتخجـ الباحث ضسيخ جساعة الستكمسيغ نحغ أو 

ب أف وأضغ أف الرػا (ٔ)نا لمتعبيخ عغ نفدو أبجا، وال ضسيخ الستكمع السفخد.
دوف ضسيخ الجساعة؛ فبل وجو لقػؿ نحغ بجال السفخد يدتخجـ الباحث ضسيخ 

أما ضسيخ الستكمع السفخد فيػ األصل في تعبيخ مغ أنا إال إرادة التفخيع، 
 .الستكمع عغ نفدو

والخأؼ يحتاج إلى دليل. وقج يتقجـ الجليل أو يتأخخ، لكغ البج أف يػجج 
ويؤدؼ بالستمقي إلى االقتشاع بخأؼ الكاتب. والجليل إما نقمي وإما عقمي وإما 
تحوقي. فالشقمي يكػف بحكاية نز مأخػذ مغ كبلـ غيخ الباحث. وقج يكػف 

ونقمو  اآلخخيغكبلـ ىحا الشز مغ الكتاب أو الدشة أو مغ كبلـ الشاس. وأخح 
كسا ىػ لبلستذياد بو أو عميو يدسى اقتباسا. والجليل الشقمي )االقتباس( ال بج 
مغ التعميق بعجه بذخح أو بياف؛ إذ ال يشبغي أف يشقل الباحث كبلما لغيخه ثع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕ٘ٓ، صػ كتابة البحث العمسي صياغة ججيجةعبج الػىاب أبػ سميساف،  (ٔ)
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يتخكو بجوف تعميق مشو، ويشتقل إلى حجيث آخخ. البج أف يعمق عمى ما يشقل 
عمع القارغ ِلَع نقل الباحث ما نقل، وإال يفعل يطغ ولػ تعميقا مػجدا بحيث ي

القارغ أف الباحث يشقل لسجخد الشقل أو تكثيخ الرفحات أو غيخ ذلظ مغ 
 األمػر التي ال تميق بالعمع. 

وعمى الخغع مغ ذلظ، فأحيانا يحب الكاتب أف يشقل نرا ويتخكو بجوف 
لكاتب يقػؿ لمقارغ افيع تعميق عميو، استفدازا واستشفارا لتفكيخ القارغ. كأف ا

أنت. وىحا أسمػٌب ال يحدغ كثيخا إال حيشسا يكػف األمخ واضحا وضػحا ال 
لبذ فيو، وال يذظ الكاتب أف القارغ سيدتصيع أف يجرؾ مغدػ اقتباس الشز 
السشقػؿ واالستذياد بو. ومثل ذلظ تججه في ذكخؼ لآلية الدابقة مغ سػرة 

 تعسى القمػب التي في الرجور". الحج "فإنيا ال تعسى األبرار ولكغ

وأحيانا أخخػ ال يعمق الكاتب عمى الشز الحؼ يشقمو الستحيائو مغ ذلظ 
حيغ يكػف الكاتب قج رفس شيئا وقاؿ بعكدو، وىحا الذيء السخفػض يقػؿ 
بو عالع ذو شأف كبيخ في العمع. فيدتحي الكاتب مغ التعميق عمى كبلمو 

ق ذكخه مسا يجؿ عمى أنو خصأ. وقج وقع بأنو خصأ، بل يػرده ويكتفي بسا سب
لمتفتازاني، حيغ كاف يتكمع عغ شخؽ القرخ، ومشيا  السصػَّؿىحا في كتاب 

العصف، ومشيا إنسا. وقاؿ التفتازاني إف "إنسا" تأتي لقرخ اإلفخاد وتأتي 
لقرخ القمب، كسا ىػ الحاؿ في القرخ بالعصف ببل وبل. ثع نقل التفتازاني 

جخجاني أنو يخػ خبلؼ ذلظ، أؼ أف العصف ببل والقرخ عغ عبج القاىخ ال
بإنسا يدتعسبلف لقرخ القمب دوف اإلفخاد، ونقل نز عبج القاىخ ثع لع يعمق 

بأف ىحا  (ٕ)وعمق الذيخ أبػ مػسى (ٔ)عميو بذيء، ومزى يذخح أمخا آخخ.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٜٖٓ، ٜٖٛ، صػ ؿالسصػَّ سعج الجيغ التفتازاني،  (ٔ)
 .ي في الجامع األزىخفي درسو األسبػع (ٕ)
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مغ أدب العمساء. وىحا مغ سعة ترخؼ العمساء في فشػف الكتابة، وال بأس 
.بو أبجا   شالسا أف السعشى واضح، فاألدب في االنتقاد أمخ الـز

وحيشسا يشقل الباحث شيئا مغ كبلـ غيخه البج أف يبيغ أنو ليذ مغ كبلمو 
ىػ، والصخيقة الستبعة ىي أف يزع ىحا الكبلـ بيغ عبلمتيغ ىكحا "   ". فإذا 

ة كاف الشز السشقػؿ قريخا ُكِتَب داخل األسصخ، أما إذا كاف أشػؿ مغ ثبلث
. البحثأسصخ فحيشئح يشبغي أف ُيْجَعَل فقخة وحجه كسا يجج القارغ في ىحا 

األىع مغ ىحا أف يمتـد الباحث بشز الكاتب، وإف غيَّخ شيئا فيو فميقل َغيَّخت 
أو بترخؼ، حتى لػ كتب بعس األلفاظ السشقػلة بحبخ ثقيل لديادة العشاية 

ل عبج العديد حسػدة في بيا فميقل مثبل "التطميل مغ عشجؼ" كسا كاف يفع
كتبو. وإذا أراد أف يزيػف شيئا لمشػز السشقػؿ فميزعػو بيغ ىاتيػغ العبلمتيغ 

 .] [ 

في البحث فبل يدتمـد وضع عبلمتي االقتباس،  اآلخخأما تمخيز كبلـ 
 بل يكتب الباحث التمخيز، ثع يحيل عمى أصل الكبلـ في مرجره.

جع في أثشاء البحث. الصخيقة وىشاؾ شخائق مختمفة لئلحالة عمى السخا
أف يكتب في اليامر أسفل الرفحة اسع الكاتب واسع الكتاب ورقع  السشتذخة

الرفحة. وىشاؾ مغ يكتب اإلحالة بعج أف يشتيي مغ االقتباس أو التمخيز 
في الستغ نفدو، فيفتح قػسيغ ويكتب رقسا يذيخ إلى رقع السخجع في َثَبِت 

رقع الرفحة التي يحيل عمييا. وقج اصصشع السخاجع آخخ الكتاب، ثع يكتب 
. وىشاؾ شخيقة أخخػ عمع األسمػبىحه الصخيقة صبلح فزل في كتابة 

تتسثل في فتح قػسيغ بعج مػشغ االقتباس أو التمخيز وُيكتب لقب السؤلف 
متبػعا بخقع الرفحة، ثع ُيكتب في قائسة السخاجع لقُب السؤلف )الحؼ ذكخ 

ت كتابو، فإذا كاف لكاتب واحج كتاباف أو أكثخ عشج اإلحالة( وبعجه بيانا
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محاؿ عمييسا، أتبع لقب الكاتب بأوؿ كمسة أو كمستيغ مغ اسع ُمَرشَّفو عشج 
اإلحالة بيغ القػسيغ. وإذا كاف لكتاب واحج أكثخ مغ مؤلِّف، ُيكتب بعج لقب 
األوؿ "وآخخوف" عشج اإلحالة بيغ القػسيغ، ثع تحكخ أسساؤىع بالتفريل في 

السخاجع. وىشاؾ تفريبلت أكثخ ليحه الصخائق ولغيخىا مغ شخؽ  ثبت
والجامعات في الغخب تجعل ليا نطاما في اإلحالة وقائسة السخاجع  (ٔ)اإلحالة.

الحؼ يكتب بو  –يمتـد بو السشتدبػف إلييا التداما مقششا. وفي بخنامج الػرد 
واإلحاالت تصبيق مباشخ لعسل اليػامر  –الباحثػف بحػثيع عمى الحاسػب 

وقائسة السخاجع شبًقا الثشي عذخ نطاما متبعا في الغخب. وشخح كل ىحه 
 األنطسة مػجػد عمى الذبكة العشكبػتية.

يكػف الكبلـ مي البج مغ اإلحالة عمى مخجعو فإذف عشج إيخاد دليل نق
 مػثقا.

أمَّا الجليل العقمي فبل يكػف فيو نقل وإنسا يكػف فيو حجاج بالسشصق. 
ظ قػؿ عبج القاىخ الجخجاني يحكخ رأيو في أف الفراحة صفة لمفع ومثاؿ ذل

 حيغ يقتخف بالسعشى، وليذ لمفع في نفدو:

ىحا فغ مغ االستجالؿ لصيف عمى بصبلف أف تكػف الفراحة 
صفة لمفع مغ حيث ىػ لفع. ال تخمػ الفراحة مغ أف تكػف 
صفة في المفع محدػسة تجرؾ بالدسع، أو تكػف صفة فيو 

عخؼ بالقمب. فسحاؿ أف تكػف صفة في المفع معقػلة ت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميجؼ فزل  .كتابة البحث العمسي صياغة ججيجةانطخ عبج الػىاب أبػ سميساف،  (ٔ)
. شػقي كيف تكتب بحثا أو رسالة. أحسج شمبي، أصػؿ كتابة البحث العمسيهللا، 

. وىحا األخيخ عقج مقارنة بيغ نطاـ اليػامر والحػاشي البحث األدبيضيف، 
 النتباه.القجيع، وىػ أمخ يدتخعي ا
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محدػسة، ألنيا لػ كانت كحلظ، لكاف يشبغي أف يدتػؼ 
الدامعػف لمفع الفريح في العمع بكػنو فريحا. وإذا بصل أف 
تكػف محدػسة، وجب الحكع ضخورة بأنيا صفة معقػلة. وإذا 
وجب الحكع بكػنيا صفة معقػلة، فإنا ال نعخؼ لمفع صفة 

عخفتيا العقل دوف الحذ، إال داللتو عمى معشى. يكػف شخيق م
وإذا كاف كحلظ، لـد مشو العمع بأف وصفشا المفع بالفراحة 

 (ٔ)وصف لو مغ جية معشاه، ال مغ جية نفدو.

فيشا دليل عقمي ساقو السؤلف ليقشع القارغ بخأيو في السدألة التي يشاقذيا. 
االستجالؿ يحتاج وانطخ إلى قػلو "استجالؿ لصيف" وىػ يػحي بأف عسل 

لفصشة وذكاء وإدراؾ لكيفية اقتشاع العقػؿ بالحجة. وفي ىحا االستجالؿ 
افتخض عبج القاىخ احتساليغ ال ثالث ليسا، ثع أثبت استحالة واحج مشيسا، 

 لع يبق إال االحتساؿ اآلخخ، وىػ ما يؤدؼ إلى رأؼ الكاتب ضخورة. إذف

. ولكي يكػف مقشعا البج أف إذف السخاد مغ الجليل العقمي أف يقشع قارئو
 يكػف مشصكيا وأال يتعارض مع دليل آخخ نقمي أو عقمي.

فيػ مغ قبيل الجليل  –إف كاف لشا أف ندسيو  –وأما الجليل التحوقي 
العقمي أيزا لكشو يعتسج عمى الحجاج بالحوؽ ال بالسشصق. ومثمو مثل 

 (ٕ)الكيذ، التي وردت عشج امخغ  "مدتذدرات"استحداف بعس الشقاد لكمسة 
وتقبيح بعزيع لمكمسة نفديا. فالحيغ استحدشػىا رأوا في صػتيا السعقج 
تشاسبا مع السعشى السخاد وىػ كثافة الذعخ وعطسو، والحيغ لع يدتحدشػىا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٚٓٗ، صػ دالئل اإلعجاز (ٔ)
كاف الجكتػر فػزؼ غشاـ يتبشى ىحا الخأؼ وىػ يجرس لشا الببلغة في كمية المغة  (ٕ)

 العخبية.
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اعتسجوا عمى تشافخ أصػاتيا. فيسا كسغ يحوؽ شعاما فيقػؿ ىػ حمػ، ويحوقو 
الشقاش. ومغ ذلظ أيزا آخخ فيكخىو. فالحوؽ ىػ الفيرل في ىحا الشػع مغ 

 السثاؿ اآلتي:

وأنا رأيت أبا عسخو الذيباني وقج بمغ مغ استجادتو ليحيغ 
البيتيغ ونحغ في السدجج يػـ الجسعة، أف كمف رجبل حتى 
أحزخه دواة وقخشاسا حتى كتبيسا لو. وأنا أزعع أف صاحب 
ىحيغ البيتيغ ال يقػؿ شعخا أبجا. ولػال أف أدخل في الحكع 

 لدعست أف ابشو ال يقػؿ شعخا أبجا، وىسا قػلو: بعس الفتظ
 ال حتسنب املوت ووت البمي      فإمنا املوت سؤاه الزجاه  

كالهىــا وــوت ولكـــن ذا         أفظــع ون ذاك لذهِّ السؤاه
(1)

 

عمى ذوقو الحؼ يفزل السعشى  فأبػ عسخو استحدغ ىحيغ البيتيغ اعتسادا
البيتيغ فمع يجج ليسا حبلوة، وَبيََّغ بعج ذلظ أف الرادؽ الحكيع. والجاحع ذاؽ 

الذأف في الذعخ ليذ لمسعاني وإنسا لمفع والترػيخ والشدج. فكبلمو أيزا 
 يعتسج عمى الحوؽ. والحوؽ أصل مغ أصػؿ الشقج األدبي. 

ومسا يتفق عميو العقبلء أف الجليل التحوقي إنسا يعسل في استحداف أو 
يذ يشبشي عميو قاعجة إال إذا التحق بو تعميل. استيجاف الشرػص األدبية ول

ففي السثاؿ الدابق أبػ عسخو استحدغ البيتيغ بحوقو اعتسادا عمى إعجابو 
باألخبلؽ والحكسة، أما الجاحع فاستيجغ البيتيغ بحوقو اعتسادا عمى قرخه 
جساؿ الذعخ عمى لفطو ال معشاه. السيع أف كل واحج مشيسا صجر عغ ذوقو 

عمة لبلستحداف أو االستيجاف. ومغ ثع فالػاجب أال يأتي السعتسج عمى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٖٔٔ، صػٖ، جػالحيػافالجاحع،  (ٔ)
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الحوؽ مشفخدا انفخادا تاما باإلعجاب أو ضجه، بل يشبغي أف يعتسج عمى عمة 
أخخػ. وإف كاف السخء أحيانا يعجبو الذيء وىػ ال يجرؼ لحلظ عمة غيخ أف 

  (ٔ)نفدو تدتصيبو وتعمق بو.
حراء والبيانات الَكسِّيَّة. وىشاؾ نػع آخخ مغ األدلة وىػ ما يتعمق باإل

وىحا الشػع مغ البيانات ليذ مسا يدتخجـ عادة في الجراسات المغػية واألدبية. 
إال أنو في القخف السشرـخ بجأ قميل مغ الشقاد يدتخجمػف ىحا الشػع كسا نخػ 

  (ٕ)عشج سعج مرمػح.

وحاليا أصبح بعس الباحثيغ يدتخجمػف بخامج عمى الحاسػب لمكياـ 
ات نػعية في الشرػص التي يجرسػنيا، ويتخحوف مغ نتائج ىحه بإحراء

 (ٖ)اإلحراءات أدلة يدتذيجوف بيا. 

وقج نعجد أنػاعا أخخػ لؤلدلة كاألدلة التاريخية أو الحدابية. السيع ىػ أف 
 يذفع الباحث رأيو باالستجالؿ ليحجث االقتشاع بسا يقػؿ. 

اج إلى إعادة نطخ؛ ألنشا نفيسيا كمسة السقارنة تحت :سابعًا السقارنة والتعميل
غالبا بسعشى الشطخ إلى أشياء مختمفة ورصج االختبلفات والتذابيات بيشيع. 
ومغ ىشا كاف األدب السقارف مثبل. والحق أف السقارنة ال تعشي إال جسع وضع 
شيئيغ متذابييغ فأكثخ، فيي مغ َقَخف يقخف أؼ جسع. وعمى الشكيس تكػف 

ا التسييد بيغ أشياء مختمفة. فالسقارنة تشرب عمى كمسة السقابمة، ومعشاى
أوجو الذبو، والسقابمة تشرب عمى أوجو االختبلؼ. لكششا نتداىل وندتخجـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٔٗ، صػ الػساشة بيغ الستشبي وخرػموالقاضي الجخجاني،  (ٔ)
 .ب دراسة لغػية إحرائيةاألسمػ ، و في الشز األدبيانطخ سعج مرمػح،  (ٕ)
 إف شاء هللا تعالى يتبع ىحا البحث ببحث عغ التحميل اإلحرائي الحاسػبي. (ٖ)
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  (ٔ)السقارنة لكبل السعشييغ الجسع والتسييد.

عمى كل حاؿ، السقارنة والسقابمة بيغ الشرػص أو بيغ الطػاىخ العمسية 
ا ذلظ ػتذابو سػاء عمع أصحابيػختمف وتقمسا يخمػ مشيا بحث عمسي. فاآلراء ت

و ػمثل ىحا فعميو أواًل أف يبيغ ىحا التذابلع يعمسػػا. فإذا وجػج الباحػث  أـ
و الذبو واالختبلؼ ميع، خرػصا ػغ أوجػيػيػواالختبلؼ، وثانيًا أف يعمل. وتب

و و واختبلؼ في الػقت نفدو. ثع بعج ذلظ ُيَعػمِّل ِلَع تذابػتذاب ةحيشسا يكػف ثس
ىحا مع ىحا؟ وِلَع اختمف ىحا مع ذاؾ؟ وىحا أمخ قج يغسس أحيانا وقج يديل 

 أحيانا.

وأىسية التعميل بعج السقارنة والسقابمة ىي أف رصج الذبو واالختبلؼ أمخ 
يجركو كل قارغ إال مغ يقخأ بجوف تجقيق. لكغ إدراؾ سبب الذبو وسبب 

الدبب ىػ تذابو أو االختبلؼ يتصمب قخاءة ما ليذ مكتػبا. فخبسا كاف 
اختبلؼ البيئة التي خخج مشيا الخأياف أو اختبلؼ محاىب أصحاب اآلراء 
السختمفة. وىحا كمو مغ عسل الباحث الرادؽ الحؼ يأبى إال أف يتقغ عسمو. 

 فكل مقارنة ومقابمة البج أف يعقبيا تعميل.

ـ ومغ أمثمة السقارنة والتعميل ما ذكخناه قبل مغ أمخ التشاسب عشج حاز 
القخشاجشي والتػازؼ عشج ُروَمغ جاُكْبُدغ، وأف االختبلؼ بيشيسا نابع مغ 

ومخَّ بشا مثاؿ آخخ لسَّا نقمشا السقابمة التي  الدياؽ السجتسعي لجػ ىحا وذاؾ.
ه روِبْشُدغ كخوزووقرة  حي بغ يقطافعسميا مالظ بغ نبي بيغ قرة  ، وردَّ

التي صجر مشيا ابغ شفيل  االختبلؼ بيشيسا إلى شبيعة الثقافة اإلسبلمية
 وشبيعة الثقافة الغخبية التي صجر مشيا دانَيل ديفػ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأحيانا تدتخجـ السقابمة بسعشى الجسع والتسييد أيزا كسا في المدانيات التقابمية،  (ٔ)
 والببلغة التقابمية.
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وأحيانا ال يكػف تعميل السقارنة والسقابمة ميسا لجػ الكاتب، بل يكػف 
السيع عشجه بياف الدابق والسدبػؽ، والتابع والستبػع. وقج صشع ىحا كثيخوف 

لعخبية في بعس مسغ أخحوا عمى عػاتقيع إثبات سبق نتاج الحزارة ا
مجاالت العمع الحزارَة الغخبيَة الحجيثَة. فسثبل عبج العديد حسػدة يبيغ أف ما 
حفمت بو كتب الشقج البشائي عشج الغخبييغ مغ الحجيث عغ السحػر االستبجالي 
والسحػر التعاقبي مػجػد مثمو في تخاث العخب عشج الجاحع والخصابي 

الػاضح مغ حجيث الكاتب أنو غيخ ميتع و  (ٔ)والباقبلني وعبج القاىخ وغيخىع.
 بتعميل التذابو بيغ كبلـ الشقاد العخب والشقاد الغخبييغ، بل:

كل ما أردنا إثباتو بيحه الػقفات السصػلة والشساذج العجيجة أف 
كل معصيات عمع المغة كسا شػره سػسيخ لع تكغ فتحا ججيجا، 

أنو في  وكاف يجب أال تكػف كحلظ، بالشدبة لمسثقف العخبي لػ
حساسو لمتحجيث وانبياره بسشجدات العقل الغخبي لع يتجاىل تخاثو 

 (ٕ)العخبي.

فبعج مقارنة وشخح واؼ َعقََّب الكاتب بإثبات أف العخب سبقػا الغخب في ىحا 
األمخ، مغ دوف أف يبيغ سبب تذابو ما قالو ىؤالء وىؤالء رغع اختبلؼ 

، ولػ كاف زاد تعميبل لسا رصجه مغ أزمانيع. وقج أجاد عبج العديد أيََّسا إجادة
 تذابو لكاف خيخا.

كمسة استذكل معشاىا شمب مذكمة، وشمب السذاكل  ثامشًا االستذكاؿ والخد:
أمخ سيء، لكغ في العمع يكػف محسػدا أحيانا إذا كاف غخضو حل اإلشكاؿ 
القائع بالفعل، حيث تكػف السعاني غػامس تحتاج إلى مغ يػضحيا ويديل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٚ٘:  ٕٚٗ، صػ السخايا السقعخة (ٔ)
 .ٕٚ٘، صػ الدابق (ٕ)
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قج استفجت ىحا السرصمح مغ كبلـ العمساء، فيع كانػا يقػلػف اإلشكاؿ. و 
"وقج استذكل ابغ بصاؿ مشاسبة حجيث  فتح البارؼ ىحا، فيقػؿ ابغ حجخ في 

الباب لتخجسة الحؼ قبمو بعج أف تقخر أف الباب إذا كاف ببل تخجسة يكػف 
 ،كالفرل مغ الحؼ قبمو" فيػ يعشي أف ابغ بصاؿ وجج إشكااًل في ىحا األمخ

فأعسل عقمو حتى يحل ىحا اإلشكاؿ ثع "أجاب باحتساؿ أف يكػف أشار إلى 
فيا  (ٔ)أف الحؼ يفعل بالسخيس بأمخه ال يمـد فاعَل ذلظ لػـٌ وال قراٌص".

أنت تخاه يجيب عمى ىحا اإلشكاؿ. وىشاؾ عمع ُمْذِكل الحجيث الحؼ يبحث 
قج نقل في األحاديث التي فييا تعارض ضاىخؼ مع آية أو حجيث آخخ. و 

فيو  سقصت، العاـ الحؼ ٕٜٗٔبغ يػسف السػاؽ )ت.االفكيو السالكي دمحم 
 (ٕ)األنجلذ واكتذفت فيو األمخيكيتاف( عغ العمساء قػليع "االستذكاؿ عمٌع".

ويقػؿ عبج القاىخ الجخجاني "إف التَّْػؽ إلى أف تقخ األمػر قخارىا، وتػضع 
ِكػل، وحل ما يشعقػج، والكذف عسػا األشياء مػاضعيػا، والشداع إلى بياف ما ُيذْ 

 (ٖ)يخفػى . . . شيء في سػس العقل، وفي شباع الشفذ إذا كانت نفدا".

فسغ فشػف البحث أف يخػ الباحث إبياما في كبلـ الدابقيغ لو فيجتيج في 
تػضيحو. فسثبل يجج كاتبا يقػؿ شيئا يتعارض مع شيء قالو مغ قبل أو مع 

يبحث إذا كاف ىشاؾ وجو يسكغ أف يفيع بو قػؿ عالع آخخ، فيثبت ىحا ثع 
تعارض. فحيشئح يكػف قج استذكل وأجاب عمى  ةالكبلـ بحيث ال يكػف ثس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٗٓ، صػ ٓٔ، جػفتح البارؼ بذخح صحيح البخارؼ ابغ حجد العدقبلني،  (ٔ)
مػاىب الجميل لذخح مخترخ أبي عبج هللا دمحم بغ دمحم بغ عبج الخحسغ السغخبي،  (ٕ)

، وبيامذو "التاج واإلكميل لسخترخ خميل" لمسػاؽ الحؼ ذكخ الشز السشقػؿ، خميل
 ىامر. ٕٔٙ، صػ ٙجػ 

 .ٖٗ، صػ دالئل اإلعجاز (ٖ)
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االستذكاؿ. وليذ ىحا باألمخ الديل؛ فيػ وال شظ يتصمب ذكاء وفصشة، 
وتػفيقا مغ هللا تعالى. وبيحا يكػف الباحث قج عسل معخوفا فيسغ يأتي بعجه 

ؿ مصخوحا أمامو. وربسا ال يجج الباحث جػابا عمى فيجج الجػاب عمى اإلشكا
االستذكاؿ، وتطل السذكمة مصخوحة، أو يكػف التعارض الحؼ وججه الباحث 
حكيكيا، وحيشئح يكػف مػشغ نقج في ذلظ الكبلـ الستعارض مع نفدو، أو 

 مػشغ تخجيح بيغ الكبلميغ الستعارضيغ.

ػ نفدو، قبل أف إضافة إلى ذلظ، يشبغي أف يدتذكل الباحث كبلمو ى
يدتذكمو غيخه، فيشطخ ىل في كبلمو ما يعتخض عميو، فيصخح ىػ ىحا 
االعتخاض ويحاوؿ أف يجيب عميو. وىحا يجؿ عمى جخأة الباحث وأنو شجاع 
ومتأكج مسا يقػؿ، لجرجة أنو يحاوؿ أف يشقج ما قاؿ ثع يثبت خصأ ىحا الشقج 

ث، وىػ ما يعبخ عشو وصحة ما قاؿ. وىحا األسمػب شائع في كتابات التخا
بقػؿ "وقج يقاؿ كحا" أو "وإذا قيل كحا قمشا كحا". ىحا ما أعشيو باالستذكاؿ، 
فخبسا لع يقل أحج شيئا مصمقا، لكغ الكاتب يدتبق األحجاث ويفتخض أف ىشاؾ 

 مغ يعتخض عمى كبلمو، ويخد عميو.

ومغ الستأخخيغ الحيغ يحدشػف االستذكاؿ والخد في كبلميع الدعيج 
"فإف قمت: متى كاف اإليحاء بالذيء  بيت الذعخة، فيقػؿ في عباد

كالترخيح بو؟ أو قمت: متى كاف التذبيو مقتزيا في السذبو بو نفذ صفات 
السذبو، إف األمخ بالعكذ؟ فالجػاب: أف اإليحاء ىشا كالترخيح، وأف ما 

 فإنو (ٔ)اقتزاه التذبيو صحيح، والجليل عمى ذلظ . . . نراف: . . . ".
شصق القارغ باالعتخاض أو االستذكاؿ ثع أجاب عميو بالجليل مغ خبلؿ است

نريغ ذكخىسا وعمق عمييسا بعج ذلظ. وقج يدتذكل وقبل أف يجيب ُيَبػيِّػُغ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٔٔ، صػ بيت الذعخ وبيت الذعخالدعيج الديج عبادة،  (ٔ)
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 َوجاَىَة االستذكاؿ وصحتو، مثل قػلو:

فإف قمت: إف أبا العبلء مدبػؽ في أكثخ ما ذىب إليو عغ 
لكششي عمى الخغع مرجر الذعخ الجيج. قمت: ىحا حق . . . 

مغ ىحا الدبق أكخر أف أبا العبلء في إشار ما عخضت مغ 
كاف أشسل نطخا، بالتفاتو إلى أكثخ ما ُسِبَق إليو، كسا  –أقػالو 

كاف أروع تشاوال، بعخضو ما عخض مشو أو أكثخ في ىحا اإلشار 
 (ٔ)التصبيقي الصخيف.

، والجػاب يبجأ فقػلو "ىحا حق" اعتخاؼ مشو برػاب االعتخاض واالستذكاؿ
مغ قػلو "لكغ". فيحا األسمػب يزفي عمى الكبلـ حخكة وحياة وأخحا وردا، 
وىحا خيخ مغ الكبلـ التقخيخؼ الرخؼ، وخيخ مغ التغافل عسا يسكغ أف 

 يعخض لمقارغ مغ استذكاؿ. 

إذف االستذكاؿ والخد مغ األمػر التي ُتْكِخـُ البحث، وتجعمو ججيخا بالشدبة 
عل القارغ مختاحًا إلى ثقة الباحث فيسا يكتب، وفػؽ كل ذلظ إلى العمع، وتج

 تجعل الكبلـ أقخب إلى اإلقشاع.

  (ٕ)واآلف باتت كمسة "استذكمت" نادرة الػجػد، ونخجػ أف تعػد.

وىسا كالشطخية والسثاؿ في اليشجسة، أو كالقاعجة  تاسعًا التشطيخ والتسثيل:
اسيات البحث في العمع. فالكبلـ والسثاؿ في الفقو والشحػ. وىحا مغ جسيل أس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٓٙٔ، ٜ٘ٔ، صػ أبػ العبلء الشاقج األدبي الدعيج الديج عبادة،  (ٔ)
ومغ الججيخ بالتأمل تصابق كمسة "استذكاؿ" مع كمسة أخخػ تخد بكثخة في أبحاث  (ٕ)

لسفيـػ إذف يجور في (. فيحا اproblematizationالغخبييغ وىي )ُبُخْبِمَسَتْيديَذْغ 
 البحث العمسي عمى اختبلؼ ألدشتو، فبل بج أف نعيج استخجامو مخة أخخػ.
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في العمع أحيانا يكػف نطخيا فقط، ال تصبيق لو عمى الػاقع، وحيشئح يفقج 
الكبلـ واقعيتو ويكػف أبتخ. لكغ إذا ُشِفَع بسثاؿ أو أكثخ مسا ىػ مػجػد بيغ 
أيجؼ الشاس مغ قبل أف يكتب الباحث كبلمو، فحيشئح يدىػ الكبلـ بػاقعيتو 

والكبلـ  (ٔ)يقػؿ "ليذ الخبخ كالسعايشة". ملسو هيلع هللا ىلصاقيتو. والشبي ويختاح العقل لسرج
الشطخؼ كالخبخ، والسثاؿ الحؼ يعقب التشطيخ كالسعايشة التي تثبت ما جاء في 

 الخبخ. 

 –فعمى سبيل السثاؿ لسا قاؿ محسػد شاكخ بشطخية التذعيث في الذعخ 
قريجة مثَّل لسا يقػؿ ب –وىي مغ أوقع ما كتب في الشقج األدبي الحجيث 

تأبط شخا، ثع جاء كساؿ الشيغ وشبق ىحه الشطخية مخة أخخػ عمى قريجة 
والعقاد ذكخ نطخية الشخجدية وضخب ليا  (ٕ)عسخو بغ األىتع رضي هللا عشو.

وكتابشا القجماء ليع ميارة بالغة في التسثيل لسا يقػلػف،  (ٖ)مثاال بأبي نػاس.
عيبػف عكذ ذلظ، كسا قاؿ وىع ي (ٗ)ومخد ذلظ فيسا أرػ لكثخة ما يحفطػف.

"ولسا وقفت عمى  مشياج البمغاءابغ الَقْػَبع عمى كتاب حاـز القخشاجشي 
قػانيغ ىحا الكتاب ووعيتيا وإف كاف تخؾ التسثيل ليا، صار كل ما أقخأه 

 (٘)وأنطخ فيو مغ كبلـ بميغ أو بجيع، يريخ كمو لي أمثمة لتمظ القػانيغ".
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، رقع الحجيث ٗٔٔ، صػ ٖ، جػ السدشج شخؼ مغ حجيث صحيح. أحسج بغ حشبل، (ٔ)
ٕٗٗٚ. 

 . تحوؽ الذعخكساؿ عبج الباقي الشيغ،  (ٕ)
 . أبػ نػاسعباس محسػد العقاد،  (ٖ)
سسعت الذيخ أبا مػسى يقػؿ إف عبج هللا الصيب كتب السخشج أما السحجثػف، فقج  (ٗ)

مغ إمبلء عقمو، عمى كثخة شػاىجه ججا. وتعجب الذيخ مغ ىحا الحفع الػاسع 
 الستيغ.

  .مشياج البمغاء وسخاج األدباءانطخ فاتحة  (٘)
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األمثمة السبيشة؛ ألف ذلظ ال يعيغ القارغ فكأنو ال يدتجيج خمػ الكتاب مغ 
 عمى الفيع.

وما أجسل قػؿ عبج القاىخ الجخجاني في تعميل أىسية وجساؿ التسثيل، إذ 
يقػؿ "واعمع أف مسا اتفق العقبلء عميو، أف التسثيل إذا جاء في أعقاب 
السعاني، أو بخزت ىي باخترار في معخضو . . . كداىا أبية، وكدبيا 

وىحا الكبلـ وإف كاف في التسثيل الحؼ ىػ مغ  (ٔ)مغ أقجارىا". مشكبة، ورفع
قبيل التذبيو الببلغي إال أنو يشصبق عمى التسثيل في السعاني العمسية التي 

لػ تخكت بجوف ضخب أمثمة تػضحيا وتذيج ليا. وهللا كثيخا تكػف جافة 
، (ٕٔ)الحذخ  سبحانو يقػؿ "وتمظ األمثاؿ نزخبيا لمشاس لعميع يتفكخوف"

، ويقػؿ (ٖ٘)الشػر  مثاؿ لمشاس وهللا بكل شيء عميع""ويزخب هللا األويقػؿ 
، (ٕٚ)الدمخ  "ولقج ضخبشا لمشاس في ىحا القخآف مغ كل مثل لعميع يتحكخوف"

)العشكبػت  "وتمظ األمثاؿ نزخبيا لمشاس وما يعقميا إال العالسػف"ويقػؿ 
ويقػؿ ، (ٖٚ)الحج  ""يا أييا الشاس ضخب مثل فاستسعػا لوويقػؿ ، (ٖٗ

 . (ٕٛ)الخوـ  "ضخب لكع مثبل مغ أنفدكع"تعالى 

يزخب األمثاؿ مغ سبحانو وتعالى والستأمل في كتاب هللا يجج أف هللا 
حياة الشاس كي تكػف قخيبة إلييع، فتحعغ ليا عقػليع. أليذ مغ العجيب أف 

بعس قػة، يأتي هللا في القخآف برػرة السخأة التي تغدؿ لكغ تشقس غدليا مغ 
والرفػاف الحؼ عميو تخاب، والعيغ السشفػش، والجساؿ الرفخ، والحسخ 
السدتشفخة التي فخت مغ قدػرة، والكمب الحؼ يميث دائسا، والحسار الحؼ 
يحسل أسفارا. وحجيث القخآف أجل حجيث، وليذ ىشاؾ أعطع شأنا مشو، 

 نحيا فييا.مغ البيئة التي  كبلمشافمشتعمع مغ القخآف فشأخح األمثاؿ في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٘ٔٔ، صػأسخار الببلغة (ٔ)
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إذف ضخب األمثاؿ مغ األمػر السيسة في البحث العمسي، وميستيا 
التػضيح واإلقشاع وربط الكبلـ بالػاقع. فإف مشدلة السثاؿ مغ القاعجة الشطخية 

 مشدلة الفعل مغ القػؿ.  
تمكع األمػر التدعة ال تتػقف حتى يشتيي الباحث مغ بحثو، فيي عسل 

البحث، بغس الشطخ عغ الشطخية التي الباحث خبلؿ البحث. ىي مشيج 
يتبعيا الباحث، فالتحميل، والقخاءة، والسبلحطة، والدؤاؿ، وىحه األمػر ال يشفع 
بحث بجونيا، فيي شخيقة البحث، ىي مشيج البحث. فإذا سئل الباحث عغ 
مشيجو يجيب بأنو يقخأ، ويبلحع، ويدأؿ، ويقخأ مخة أخخػ، ويحمل، ويخػ 

ل ويعمل، ويدتذكل ويجيب، ويشطخ ويسثل. أما إذا ويدتجؿ، ويقارف ويقاب
سئل عغ نطخيتو فالشطخيات كثيخة مشيا تاريخي، ومشيا اجتساعي، ومشيا 
شكمي، ومشيا فمدفي، ومشيا ببلغي، ومشيا لغػؼ. لكغ مشيج البحث ليذ 
بشطخية؛ إنسا السشيج شخيق واضح، يدمكو الباحث الحؼ يبحث مغ زاوية 

 و شكمية أو ببلغية أو غيخ ذلظ.تاريخية أو اجتساعية أ
ل الباحث عمسا كتبو ولخرو، فيكتب رأيو ودليمو، وما يدتذكمو  وكمسا حرَّ
وما يخد بو، وأوجو السقارنة والسقابمة، واألمثمة. يكتب ذلظ بػضػح كأنسا يتحجث 

غ بحثو بذكل مشطع. وىحا ىػ ػ بو ويعخضو عمى الشاس، بحيث يشفعو حيغ ير
الحؼ يؤلف فيو الكاتب بيغ األشياء التي سبق الحجيث الترشيف أو التأليف 

 عشيا.
والتأليف أو الكتابة ليدت تجخل ضسغ مشيج البحث الحؼ ىػ مغ عسل 
العقل، لكشيا مخحمة يتع بيا البحث ويتجدج فييا، فالكتابة لمبحث كالذكل 
لمسزسػف، أو كالمفع لمسعشى. والذكل ىشا ليذ لفطا وال جسمة، بل ىػ كبلـ 

 شػيل، فبلبج أف نعتشي بو وبدساتو وجسالياتو وأساليبو.عمسي 
* * * 
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 باب: التصنيف

يسكغ أف نسيد مخحمتيغ في كتابة البحث العمسي. السخحمة األولى ىي التي 
دة،  تكػف أثشاء التحميل وما بعجه مغ إجخاءات. وىحه السخحمة ُتَدسَّى الُسَدػَّ

ما تػصل إليو مغ معمػمات  ومفيػميا العاـ أنيا ورقات يكتب الباحث فييا
ولكغ ىحه الكتابة ال  (ٔ)غيا صياغة عمسية واضحة مشقحة.ػ ورؤػ قبل أف ير

تكػف األخيخة السعتسجة، بل بعج انتياء الكتابة األولى في كل مبحث أو 
فرل، يعيج الكاتب صياغة ما كتب مغ معمػمات وآراء وغيخ ذلظ في كبلـ 

بة الثانية تختمف عغ األولى مغ حيث مختب األفكار ومشطع األجداء. فالكتا
التختيب والشطخة الذاممة لمسشتج العمسي الحؼ أسفخ عشو التحميل. فبيشسا الكتابة 
األولى تكػف صيجا لسا يدتخخج مغ التحميل أوال بأوؿ، تكػف الثانية صياغة 
ليحا الريج، وجسعا وتختيبا وتشديقا لكل ما انتيى إليو الباحث في الجدء الحؼ 

ل بو. فالكتابة األولى يكتبيا الباحث لشفدو، والثانية يكتبيا لمقارئيغ يذتغ
 كحلظ.

، َصشَّفرشيفا. فيقػلػف فبلف وىحه الكتابة الثانية كاف الدابقػف يدسػنيا ت
"وقج أكثخ العمساء رضي هللا عشيع  السجسػعف. فيقػؿ الشػوؼ في شِّ َر وقاؿ السُ 

خات والسبدػشات، وأودعػا فييا الترشيف فييا ]الكتب الفقيية[ مغ السختر
ألف مجلػؿ كمسة الترشيف أكبخ مغ مجلػؿ  (ٕ)مغ السباحث والتحكيقات".

كمسة الكتابة؛ إذ فيو معشى تقديع السادة السكتػبة إلى أصشاؼ ووضع كل 
َصْشٍف في مكانو. ففييا تسييد لسا ُيكتب وما ُيتخؾ، وأيغ يزع ىحه ويزع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتابة اب إبخاليع، . عبج الػىٜٚ، صػ مشيج البحث األدبيعمي جػاد الصاىخ،  (ٔ)
 .ٖٕٓ، صػ البحث العمسي صياغة ججيجة

 .ٙٔ، صػ ٔ، جػ كتاب السجسػعالشػوؼ،  (ٕ)
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، يدسي ىحا تأليفا واآلفيا وقبل ما بعجىا. تمظ، وكيف يعخض ىحه بعج ما قبم
ىكحا تكػف الكتابة ليرشع شيئا ججيجا. و بيغ أشياء متفخقة  الكاتب يؤلفف

 العمسية حقا. 

كثيخا مغ الباحثيغ اآلف  فإف  تصػر حجث في كتابة البحث العمسي، وىشاؾ
عمى الحاسػب، والبعس يدتخجـ الػرؽ أوال ثع يكسل الكتابة عمى  ػف يكتب
اسػب، وأضغ أف القميل ىع الحيغ يكتبػف عمى الػرؽ فقط ثع يعصػف ما الح

يكتبو مخة أخخػ عمى الحاسػب. والقمع والحاسػب في تشافذ شجيج  غكتبػه لس
اآلف. فالكتابة عمى الحاسػب أسيل في الترػيب والتعجيل، وأوفخ لمػقت في 

، وكحلظ ال ضل نطاـ الصباعة الحؼ يدتمـد كتابة الكبلـ عمى الحاسػب أوال
تحتاج إال أداة واحجة وىي الحاسػب. لكغ الكتابة بالقمع ىي األصل، وتعيغ 
السخ عمى التفكيخ والتخكيد، وال تحتاج إلى تعمع نطاـ الحاسػب، وتتيح 
لمكاتب تتبع السدػدات الستعجدة التي تعكذ مخاحل الكتابة، وىي كحلظ آمغ 

. ونحغ في حاجة إلى في لحطةحيث إف كل ما عمى الحاسػب قج ُيفَقج 
دراسة ىحا األمخ الحؼ يعج نقمة كبيخة في الكتابة وبالتالي في العمع. عمى كل 

كػف أداة الكتابة قمسا أو حاؿ، تفريل الكبلـ في كتابة العمع ال يتأثخ ب
 . مفاتيح

والكتابة تقدع إلى مقاشع تدسى ِفْقخات. والِفْقَخة ُتبشى مغ جسل، والجسمة 
أما الكمسة السفخدة والجسمة ففشػف تأليفيسا يعمسيا لشا عمع تبشى مغ كمسات. ف

الببلغة. فبل نقف عشج ىحا األمخ ىشا. إنسا نقف عشج كتابة الفقخة. فمشفتخض 
أنشا نعمع شخوط فراحة الكمسة وشخوط فراحة الجسمة وما يتبع ذلظ مغ 
تقجيع وتأخيخ وتعخيف وتشكيخ وفرل ووصل وغيخ ذلظ مغ دروس الببلغة 

 ي تعمع كيف تتكمع. نخيج اآلف أف نشطخ كيف يشبغي أف ُتبشى الِفْقَخة؟الت
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إف تدسية "ِفْقَخة" تجؿ عمى ِحْكَسٍة، ألنيا مأخػذة مغ ِفقار الطيخ وىي ما 
ولحا نقػؿ العسػد  (ٔ)انتزج مغ عطاـ الرمب مغ لجف الكاىل إلى الَعْجب.
مى األخخػ في نطاـ الِفقخؼ، الحؼ تكػف فقخاتو أو فقاره مخكبة كل واحجة ع

إليي معجد. فإذا سسيشا قصع الكبلـ في الشز فقخات فإنشا ال شظ نعشي أف 
تختيب ىحه الفقخات يذبو )أو يشبغي أف يذبو( ذاؾ الحؼ يكػف في فقخات 
الطيخ. إذف فمتكغ قصع الكبلـ مشزػدة متشاسقة متساسكة كقصع العطع 

 .ىحه التدسية أحمىالسشزػد في ضيخ ابغ آدـ. فسا 

ولػ تأممشا كمسة "فقخة" مخة أخخػ لػججناىا شبيية بكمسة فكخة. فمتكغ كل 
فقخة فكخة، أؼ تذتسل كل فقخة عمى فكخة واحجة تقجميا لمقارغ. وبيحا تكػف 
الفقخة قصعة مغ الجسل التي تجور حػؿ مػضػع واحج، ويربح في الفقخة 

مادامت تشاقر وحجة مػضػعية )كسا يقػؿ الشقاد(. فمتصل الفقخة أو لتقرخ 
فكخة واحجة. إذ لػ كاف في الفقخة أفكار متعجدة لتذتت ذىغ القارغ، ولسا كاف 
ىشاؾ معشى لتقديع الكبلـ إلى فقخات إذف. فشحغ نقدع الكبلـ إلى فقخات حتى 
 يديل ىزسو في العقػؿ، فسغ َثعَّ يشبغي أف تكػف كل فقخة تحتػؼ عمى فكخة.

سَذ جسل. ىل أجعميا كميا عمى داخل الفقخة جسل. لشفخض أف ىشاؾ خ
وتيخة واحجة أو عمى نغسة واحجة مغ حيث تقجيع الفكخة؟ أيحدغ أف تكػف 
الجسمة األولى والثانية والثالثة والخابعة والخامدة عمى ضخب واحج مغ 
اإلخبار واإلعبلـ بالفكخة؟ إذا نحغ فعمشا ىحا فإما أنو سيكػف ىشاؾ تكخار، كل 

وإما أف  –وال شظ أف ىحا أسمػب ضعيف  –قبميا  جسمة تكخر ما قالتو التي
كل جسمة ستعخض جدءا مغ الفكخة وسيجب عمى القارغ أف يجسع ىحه 
األجداء وَيُمعَّ شسميا في ذىشو حيغ يشتيي مغ الفقخة، وىحا غيخ جيج أيزا؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٖ٘ٗٗ، صػ لداف العخب (ٔ)
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يمتبذ عميو الكبلـ فيكخىو لدػء عخضو. لكغ أرأيت لػ أنا ألف القارغ قج 
أجداء، ثع جعمشا جسمة في الفقخة تقجـ ليحه األجداء مجتسعة،  قدسشا الفكخة إلى

لتكغ الجسمة األولى مثبل، ثع فرمشا كل جدء في جسمة، ثع جعمشا آخخ جسمة 
في الفقخة تمخز ىحه األجداء مجتسعة، أال يكػف ذلظ أشيب لمقارغ؟ حيشئح 

بالشدبة تكػف كل فقخة ثبلثة أجداء، جدء كالسقجمة فيو جسمة واحجة ىي كاألـ 
لمفقخة، وجدء كالخاتسة يمخز فكخة الفقخة وقج يخشح الفقخة التي تمييا، وبيشيسا 
الجدء األكبخ الحؼ فيو تفريل الفكخة. ىحا التقديع والترشيف ييدخ الفيع 

  (ٔ)ويجعل القخاءة مستعة.

مغ كبلـ عبج هللا الصيب عغ شعخ السعخؼ في الجرعيات  وىاكع مثاال
 جادؼ ورسائمو السشطػمة:وتسيده عغ شعخه البغ

( وكأنو ٕ( أما نيج السعخؼ في الجرعيات فقج كاف أصفى. )ٔ)
إنسا أراد ىحه السشطػمات لسجخد التعبيخ عغ نفدو بالجنجنة 

أعشي تذبييو لشػع  –( وصفة الخمدية الغالبة عمييا ٖواألنغاـ. )
تؤكج ما نشدبو إلييا مغ  –الحياة التي كاف يحياىا بالجرع الػاقية 

غمبة العشرخ الحاتي عمييا، وكحلظ ضعف )عامل( شمب 
اإلعجاب )الػاضح في قرائجه البغجادية(، و)عامل( شمب 

 .الديصخة )السمسػس في رسائمو السشطػمة وكثيخ مغ لدومياتو(
( وألف السعخؼ قج كاف في ىحه القرائج متخنسا، مشاغيا ٗ)

لمحخوؼ واألصػات، في أسًى وشجغ، فإف الجشاس الدجعي، 
أغمب شيء عمييا، ويخافقو الجشاس الستذابو تامًا أحيانا، وغيخ 

ـٍ كثيخا ( والسعخؼ ال يحخص عمى أف يجانذ بيغ كمسة ٘) .تا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولعل ىحه الفقخة نسػذج واضح. (ٔ)
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في أوؿ البيت وآخخه دائسا، وإنسا يفعل ذلظ حيغ يتيدخ لو، فإف 
لع يتيدخ رضي بأف يكػف الجشاس بيغ كمسة في بيت سابق 

ثقة والخضا، الحؼ ( وعشرخ االشسئشاف والٙ) .وآخخ الحق
يكػف أبجا مع الستخنع الخالز التخنع، تمسدو جميا واضحا في 
القرائج الجرعيات ونكتفي ىشا بأف ندتذيج بجانب مغ قريجتو 

 السيسية:
 كي أرقىي ون بين وائن         ووائن يف حمة األرقي

( ونمفت القارغ بخاصة إلى ٚ) .لمتجليل عمى بعس ما نقػؿ
التجفق والرفاء الغامخ لخوح ىحه القريجة، ولعمو ىحه الدبلسة و 

 يػازف بيشو وبيغ االنفعاؿ والحخارة والتجفع الحؼ في قريجتو:

نيب ون الغزبان        ليس عمى شزع
(1)

 

تجج في ىحه الفقخة سبع جسل. أوليا تقجـ فكخة الكاتب ورأيو باخترار 
يو في الجسمة األولى. وثالثيا وإيجاز. وثانييا تفديخ وتعميل لسا أشار إل

استجالالت ومقارنات تؤكج صحة الفكخة. ورابعيا استصخاد متعمق بسػضػع 
الجنجنة. وخامديا مبلحطة مكسمة لسعشى الجسمة الخابعة. وسادسيا استجالؿ 
آخخ وشاىج مغ كبلـ السعخؼ. وسابعيا تعميق عمى الشز السشقػؿ، وفيو 

األولى كأنيا أـ الفقخة، وبعجىا يأتي تفريل تأكيج عمى الفكخة كميا. فالجسمة 
الفكخة مخة بالتفديخ، ومخة بالجليل العقمي، ومخة بالشقمي، ومخة بالسقارنة. 

تمخيز لسعشى الفقخة كميا، وفييا  –إضافة لمسقابمة  –والجسمة األخيخة فييا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. الشقاط التي ٘٘ٙ،ٙ٘ٙ، صػٔ، جػالسخشج إلى فيع أشعار العخب عبج هللا الصيب،  (ٔ)
قصت مغ الصباعة. واألرقاـ بيغ القػسيغ تحتيا خط مغ عشجؼ، وال شظ أنيا س

 مديجة لمتػضيح.



 

 

4222 

صجػ لمجسمة األـ يطيخ بيغ "أصفى" في أوؿ جسمة و "صفاء" في آخخ 
ظ أف ىحا األسمػب يجعل القخاءة والفيع يديخا ومشصكيا إلى حج جسمة. وال ش

وىحا التذابو المفطي بيغ أوؿ الفقخة وآخخىا يذبو رد العجد عمى  كبيخ.
وىػ وإف كاف مغ  (ٔ)الرجر، أو ما سساه حاـز القخشاجشي التدػيع والتحجيل،

يعسل  جساليات الذعخ، فبل بأس باعتساده في الكبلـ العمسي أيزا شالسا أنو
 شبلوة في الكبلـ.

 :ياثان وىاكع مثاال

( وعشجؼ أف وصف الذاعخ لحاالت الفخس السختمفة، كسا ٔ)
( ٕفعل امخؤ الكيذ، ليذ بتقديع، وإنسا ىػ مػازنة ومقابمة. )

وىي  -ومغ عجٍب لمقجماء عجىع ىحا ونحػه تقديسا؛ والسقابمة 
( ٖأصجؽ عميو. ) -كسا وصفػىا إعصاء كل شيء حكسو 

قديع في ىحه األبيات، لػ تأممتو، قميل، وىػ عشج مػاقف والت
( وأحدب أف الحؼ ٗالمداف، في: أقبمت، وأدبخت، وأعخضت. )

راع األوائل مغ كبلـ امخغ الكيذ ىحا، ىػ عشرخ السػازنة 
الشاشئة مغ السقابمة والتكخار والصباؽ والتقديع في أوائل األبيات. 

سسى كبلـ امخغ الكيذ ( وكأف ابغ رشيق قج فصغ ليحا حيغ ٘)
السحكػر، تشديقا، وذلظ حيث يقػؿ: )ولػ لع يكغ إال تشديق ىحا 

 (ٕ)الكبلـ بعزو عمى بعس ...الخ(.

وقػلو "عشجؼ" يذعخ يعخض فكخة الكاتب ورأيو )ىحه الفقخة خسذ جسل. أوليا 
بأنو يخالف غيخه(. وثانييا يشقج الخأؼ السخالف، ويبيغ تشاقزو مع نفدو. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٜٕٚ،  ٜٕٙ، صػ مشياج البمغاءحاـز القخشاجشي،  (ٔ)
 . ٓٓٚ، صػ ٔ، جػالسخشج عبج هللا الصيب،  (ٕ)
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ػؽ مبلحطة كالجليل عمى صحة الفكخة. ورابعيا تفديخ لمقػؿ وثالثيا يد
بالخأؼ السخالف. وخامديا دليل نقمي عمى صحة الفكخة. فالجسمة األولى 
كأنيا أـ الفقخة. وبعجىا يأتي التفريل بحكخ الخأؼ السخالف مخة، وبحكخ دليل 

ييا عقمي مخة، وبحكخ الدبب الحؼ نتج عشو الخأؼ السخالف مخة. وآخخ جسمة ف
دليل نقمي كالذاىج عمى صحة الفكخة، وىػ في الػقت ذاتو يمخز مزسػف 

 الفكخة العاـ. 

وقج وججت ىحا األسمػب شائعا في كبلـ عبج هللا الصيب رحسو هللا تعالى. 
وىشاؾ أساليب أخخػ. فأحيانا تكػف الفقخة جسمة واحجة فقط، وربسا تجج الفقخة 

وأحيانا تجج  (ٔ)واحجة إال في آخخىا. تكاد تبمغ صفحة كاممة وليذ فييا نقصة
 (ٕ)الفقخة فييا أكثخ مغ فكخة إال أف تحاوؿ ضع األفكار في فكخة واحجة كبيخة.

فسغ الرعب إذف أف نزع ترػرا واحجا لبشاء الفقخة مغ واقع ما ىػ مكتػب. 
فالكتاب يختمفػف كثيخا في بشاء فقخاتيع. ومغ ثع فاألمخ أسمػب، كل كاتب لو 

 أف البشاء السقتخح أعبله ىػ األوقع واألسيل. أرػ مع ىحا أسمػبو. و 

والقجماء كانػا يصمقػف مرصمح الفقخة عمى الدجعة، أؼ الجدء الحؼ 
فالفقخة إذف مغ أساليب  (ٖ)يتذابو في صػتو األخيخ مع ما قبمو أو ما بعجه.

البجيع في الشثخ. وىحا الفيع مختمف عغ استخجاـ مرصمح الفقخة والفقخات في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خرائز التخاكيب، ٜ٘ٔصػ دراسة في الببلغة والذعخمثبل دمحم أبػ مػسى،  انطخ (ٔ)
 .٘ٔ،  ٗٔصػ  مجخل إلى كتابي عبج القاىخ، ٓٛٔ - ٕٔصػ

 .ٕٕٗ - ٖٕٕ – ٜٕٓ، صػنسط صعب ونسط مخيفانطخ مثبل: محسػد شاكخ،  (ٕ)
. دمحم عمي التيانػؼ، ٜٙٔ، صػٕ، جػصبح األعذىأبػ العباس أحسج القمقذشجؼ،  (ٖ)

 .ٕٔٛٔ، صػ مػسػعة كذاؼ اصصبلحات الفشػف والعمـػ
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  (ٔ)قتشا، كسا تحجثشا آنفا.و 

تمكع ىي الفقخة، ومشيا تتكػف األجداء الثبلثة األساسية في البحث: 
 السقجمة، وصمب البحث أؼ الفرػؿ أو األبػاب، والخاتسة. 

مة عمى  أواًل السقجمة )بكدخ الجاؿ وفتحيا(: ـ ما بعجىا، وىي مقجَّ فيي تقجِّ
اف فقط. فبعس الشاس يحبػف غيخىا سػاء في الكتابة والسكاف، أو في السك

أف يبجؤا بحثيع بكتابة السقجمة؛ ألف ذلظ ُيعيغ عمى تػفيخ الػقت، وتشطيع 
العسل، وعجـ تذتت الباحث أثشاء عسمو السقيج بػقت.  وبعزيع ال يكتب 
ـ  السقجمة إال بعج أف يشتيي مغ البحث؛ عمى اعتبار أنو ال يرح أف ُيَقجَّ

 لذيء لع يػجج بعج.

يصيمػف مقجمات أبحاثيع ججا حتى ربسا بمغت خسديغ وىشاؾ كتاب 
يخترخ السقجمة في صفحة واحجة، والتػسط  صفحة أو أكثخ، وىشاؾ مغ

جسيل. عمى كل حاؿ، مقجمة البحث وضيفتيا تييئة القارغ وتذػيقو لقخاءة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف تقديع الكبلـ إلى أ أتبرخ تقديع القجماء كبلميع فقخات، فػججتوقج حاولت أف  (ٔ)
فقخات في كتب التخاث يكػف غالبا مغ عسل السحقق وليذ مغ عسل الكاتب نفدو. 

لعبج القاىخ الجخجاني كسثاؿ، لػججنا أف فقخاتو تختمف  دالئل اإلعجازفمػ نطخنا في 
بيغ تحقيق رشيج رضا وتحقيق الذيخ شاكخ رحسيسا هللا. ولع يذخ أؼ مشيسا إلى أف 

 عيار الذعخى فقخات مغ عسمو ىػ. واألمخ نفدو مػجػد في كتاب تقديع الكبلـ إل
بغ االبغ شباشبا، فشجج اختبلفا في تقديع الكبلـ إلى فقخات بيغ تحقيق عبج العديد 

ناصخ السانع وتحقيق عباس عبج الداتخ. وقج عخضت ىحا األمخ السذكل عمى 
 يقدسػف الكبلـ إلى الذيخ دمحم أبي مػسى وأفاداني بأف القجماء كانػا يكتبػف وال

 افقخات، وقاؿ لي الذيخ الدعيج عبادة إف بعس الشداخ كاف يزع عبلمات ورمػز 
تفرل بيغ كبلـ وكبلـ وبعزيع ال يفعل. السيع أني أحب أف أعخض ىحا السػضػع 

 لمبحث عدى أف يمتقصو باحث ىساـ، ألنو ميع وغخيب.
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البحث. فيي تعخؼ بالبحث وفائجتو وتزع البحث في سياؽ عمسي يحيط بو. 
 السقجمة عمى األمػر اآلتية: ولحلظ يشبغي أف تذتسل

 
تو لمبحث وشػقتو أإذا قجمت السقجمة لمقارغ ىحه األمػر الدتة فقج لي    

أيزا إف كاف السزسػف ييسو. وىحه األمػر تػشظ أف تكػف مختبة تختيبا 
مصابقا لسا مخَّ الباحث بو مغ خصػات. فالبجاية مع السجاؿ العمسي الحؼ 
يشتسي إليو الباحث وبحثو، ثع يعخؼ الكاتب بسػضػعو عغ شخيق الحجيث 
عغ السبلحطة التي بجأ بيا اىتسامو بالسػضػع، ثع يعخؼ بدؤاؿ البحث الحؼ 
وضعو، والسرصمح األـ الحؼ يجور حػلو الدؤاؿ ويجور حػلو البحث كمو. 

خفو مغ وال بج أف يعخؼ بيحا السرصمح أو السفيـػ حتى لػ كاف معخوفا، فيع
الداوية التي يدتخجمو بيا في بحثو. فاآلف قج أشخؾ الباحُث القارَغ معو في 
مجخمو إلى دنيا ىحا البحث وأقشعو بسا اقتشع ىػ بو مغ ججوػ البحث عغ 

حث، تعريف بالمالحظة تعريٌف باإلطار العام لمهضهع الب -1
 غرض البحث، تعريف بالدؤال والمرطمح األم.            أو الفكرة،

تعريٌف بالمادة المدروسة، أي المرادر والكتاب الذين  -2
 يناقذهم   البحث.

  تعميل اختيار المادة المدروسة دون غيرها. -3
  تعريٌف بالدراسات الدابقة، وأثرها، واختالف البحث عنها. -4
لتحميل الحاسهبي أو تعريٌف بالهسائل التخررية مثل ا -5

  الرهتي. جهاز التحميل
 نبذة مختررة عن تنظيم البحث وسر ذلك التنظيم. -6
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 إجابة لدؤالو.

بعج ذلظ يتحػؿ الكاتب إلى السرادر. والسرجر كتاب مؤسذ لذيء 
عرخ. فالسرجر إذف كشطخية، أو جامع لذيء كجيػاف شاعخ أو تاريخ 

كتاب أصيل في مػضػع مغ مػضػعات العمع، ليذ بثانػؼ وال فخعي. 
، ومرجر قزية نسط صعب ونسط مخيففسرجر نطخية التذعيث كتاب 

 في األدب الجاىمي، وكتاب شبقات فحػؿ الذعخاءالشحل في الذعخ كتاب 
اقذة مثبل. فميحجد الباحث السرادر التي قخر أف يتشاوليا بالجراسة والسش

والتحميل ثع يعخؼ بيا، فيقػؿ مثبل فبلف }ويعخفو{ تحجث في كتابو }ويحكخه{ 
عغ ىحا األمخ فقاؿ }ويذخح بإيجاز{ ولكشو }ويزيف ما يحب أف يزيف{. 
وىكحا يتحجث باخترار عغ مرادره التي يبحث فييا. وقج يكػف ىشاؾ 

في  مرادر كثيخة لسػضػع البحث، فإف استصاع الباحث أف يجخميا كميا
بحثو فبيا ونعست. وإف اضصخ إلى االقترار عمى بعزيا، فحيشئح يختار 
مشيا ما يختار ويتخؾ الباقي، لكغ ال بج أف يعمل ِلَع اختار بعس السرادر 
دوف غيخىا. فسثبل ىشاؾ مرشفات نقجية كثيخة تحجثت عغ أمخ المفع 

يعمل ِلَع والسعشى، فمػ اختار باحث أف يتشاوؿ ثبلثة مرشفات فقط، البج أف 
َلْع يختخ سػاىا؟ فميذ األمخ اعتباشيا. ربسا يعمل اختياره تعميبل تاريخيا فيقػؿ 
السرادر التي اختختيا تعكذ أزمشة مختمفة مثبل، أو مػضػعيا إذا كانت 
مرادره تتسيد بسيدة مػضػعية عغ السرادر األخخػ مثبل، أو معخفيا إذا 

ثبل. السيع أف القارغ البج أف كانت السرادر األخخػ قج ُدِرَست مغ قبل م
 يجج جػابا مقشعا ليحا الدؤاؿ: ِلَع تجرس ىحه الكتب أو األشياء وال تجرس تمظ؟

يمي ذلظ عخض السخاجع. والسخجع دراسة لسرجر مغ السرادر، فيػ 
ا في بابو. لسحسج أبي  تقخيب مشياج البمغاءمثل كتاب  كتاب فخعي وليذ ُأسًّ
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ابخ عرفػر، وغيخىسا مسا كتب حػؿ كتاب لج مفيػـ الذعخمػسى، وكتاب 
حاـز القخشاجشي. فميبيغ الباحث كيف أثخت ىحه الجراسات عميو وكيف 
تختمف دراستو عشيا؟ يعشي كيف تتذابو ىحه الجراسات مع بحثو، وكيف 
سيكػف بحثو مختمفا ومتسيدا عغ ىحه الجراسات؟ ألنو لػ كاف بحثو ال يختمف 

لبحثو أصبل. فبلبج أف يقػؿ بحثي يدتفيج  عغ الجراسات األخخػ فبل داعي
مغ ىحه الجراسات مغ حيث كحا وكحا، ولكشو يختمف عشيا مغ حيث كحا 
وكحا. وبعخض السخاجع يػضح الباحث أنو مصمع وعالع بسا يقاؿ حػؿ 

 مػضػعو.

واآلف يحكخ الباحث الشطاـ الحؼ اختاره لبحثو مغ الفرػؿ والسباحث، 
خس، ولكغ بعخضيا عخضا مقتزبا وبياف ليذ بدخدىا، فيحا شأف الفي

تختيبيا، ولساذا اختار ىحا التختيب دوف غيخه. فيذخح سخ تختيب فرػؿ 
فسغ السيع ججا أال يكػف تختيب الفرػؿ عذػائيا، بل البج أف يكػف  بحثو.

رتبُت أبػابو كاآلتي: السشيج،  البحثوراءه سبب ومغدػ. مثبل في ىحا 
ىي السخاحل الفعمية لمبحث. وحاـز القخشاجشي الترشيف، السخاجعة؛ ألف ىحه 

رتََّب أقداـ كتابو كاآلتي: السعاني، السباني، األسمػب أو الصخؽ الذعخية كسا 
وكأنو يتتبع مخاحل إنذاء الكبلـ، بجاية مغ اختبلج  (ٔ)رجح أبػ مػسى.

السعاني في الشفذ، ثع إخخاجيا في األلفاظ، ثع تأليف ذلظ في الذعخ. ىحا 
يجعل الباحث والبحث ُمتَّدسيغ بالعقل واإلقشاع وىسا أمخاف عطيساف  التعميل

في العمع، يختفع بيسا شأف العالع أو يشخفس. فكمسا كاف في ذىغ الكاتب ما 
، شكخ لو القارغ ىحا بديادة إعجابو عشياقج يعخض لمقارغ مغ أسئمة فيجيب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتى  و(. وإف كاف ىشاؾ قدع مفقػد، صػ )تقخيب مشياج البمغاءدمحم دمحم أبػ مػسى،  (ٔ)
 اآلف.
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 بالكبلـ وبشطع الكبلـ.

قجمة عمى وجو حدغ. يبقى أف أعتقج أف ىحه األمػر تكفي لرشع الس
ىشاؾ بعس األبحاث ُتدتخجـ فييا أدوات بحثية مثل بخامج إحرائية 
حاسػبية أو معامل صػتية أو غيخ ذلظ. حيشئح يشبغي أف يذخح الكاتب ىحه 

 األدوات بذكل واضح يجعل القارغ غيَخ الخبيخ بيا غيَخ ُمشِكخ ليا.

و السباحث التي يتكػف مشيا وىػ الفرػؿ أو األبػاب أ ثانيًا صمب البحث:
البحث. واألبحاث الصػيمة كالكتب والخسائل الجامعية دائسا تقدع إلى أقداـ 
وال يكػف الكبلـ كمو مدخودا مخة واحجة. وال شظ أف الدبب في ذلظ ىػ 

مة التقديع إليزاح السعاني واألفكار وسيػلة التمقي. وهلل السثل األعمى، ءمبل
دسا إلى سػر، وفي ىحا بياف عطيع ألىسية تقديع فقج جعل كتابو العديد مق

 الكبلـ وتختيب أجداءه.

بسعشى  (ٔ)–وليحا سسي فربل  –وكل فرل يذبو أف يكػف بحثا وحجه 
أف يكػف لو مقجمة وصمب وخاتسة. مقجمة الفرل تصخح السػضػع السديصخ 

ج بحكخ السرادر أو عشوعمى ىحا الفرل وتبيغ الدؤاؿ الحؼ يجيب  ، وُتَسيِّ
األشخاص الحيغ يتشاوليع الكاتب في ىحا الفرل. فعمى سبيل السثاؿ يقػؿ: 

 لشخػ كيت وكيت.  اوفبلن افي ىحا الفرل نجرس كحا وكحا، ونتشاوؿ فبلن

وبعج ىحا التسييج الحؼ ربسا يدتغخؽ ِفْقخة واحجة أو بزع صفحات، يكػف 
ث صمب الفرل. وصمب الفرل ىػ السكاف الحؼ تتبمػر فيو عسمية البح

نفديا، وتطيخ آثار قخاءة العمع، فيأتي فيو التحميل والخأؼ والسقارنة والسقابمة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسسي الباب بابا إشعارا بأنو يدكغ وراءه كبلـ مشتطع مؤتمف، وفيو تذػيق لمقارغ  (ٔ)
كأنو يفتح الباب ليشطخ ما وراءه. فكأف الحؼ وضع ىحه األسساء كاف يتفشغ في 

 اختيارىا. وددت لػ عخفت مغ ىػ.
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واالستذكاؿ وتػابع ذلظ مغ االستجالؿ والتعميل والخد والتشطيخ والتسثيل. فيشا 
ُلبُّ البحث وجػىخه. وبقجر أىسية ىحا الجػىخ، يكػف مطيخه ميسا أيزا. 

يعيغ عمى الفيع. فعخض السادة فبلبج أف يدػؽ الباحث تحميمو بذكل سائغ 
العمسية ال يقل أىسية عشيا نفديا، فخبسا كاف التحميل الحؼ قاـ بو الباحث 
قػيا وعسيقا ودقيقا، ولكشو حيغ عخضو في الكتابة عخضو بذكل مزصخب 
فقجـ شيئا كاف حقو التأخيخ أو العكذ. فسثبل الباحث يخيج أف يبيغ خصأ 

بحكخ رأيو وبياف أنو مخالف لخأؼ فبلف  وججه في مخجع مغ السخاجع، فيبجأ
مغ حيث كيت وكيت، ويدتخسل في نقج فبلف ىحا ثع بعج ذلظ يذخح ىحا 

ألنو بعج أف  ؛الخأؼ السخالف. وىحا التختيب يجعل إفادة القارغ غيخ مزسػنة
يشتيي مغ الجدء الثاني أؼ فيع الخأؼ السخالف، سيزصخ إلى إعادة قخاءة أو 

ػ نقج الباحث ليحا الخأؼ. بيشسا لػ كاف الكاتب بجأ بذخح تحكخ الجدء األوؿ وى
ب واحج اثشيغ ثبلثة، ثع ذكخ الخأؼ السخالف، ثع َثشَّى بحكخ اختبلفو معو بدب

لكاف القارغ وجج الكبلـ سيبل ألنو معخوض في تختيب معقػؿ.  ،ىػ رأيو
ثع مثاؿ آخخ: لػ َبيََّغ الكاتُب مرصمحا مغ السرصمحات وشخحو شخحا وافيا 

انتقل إلى تصبيق مفيػـ ىحا السرصمح عمى ضاىخة أو نز مغ الشرػص 
أو غيخ ذلظ، سيجج القارغ أنو يديخ سيخا ىادئا مع الكاتب وال يحتاج إلى 
التػقف كثيخا ليشطخ أيغ ىػ مسا يقػلو الكاتب. لكغ ما بالشا لػ حجث العكذ 

يحجث وقجـ الكاتب تصبيق مفيـػ السرصمح عمى شخح السرصمح نفدو؟ س
اضصخاب في التمقي. وىحا التختيب الثاني السزصخب مخالف في الحكيقة 
لصبيعة العمع والتعمع، فبل شظ أف الباحث نفدو َفِيع السرصمح أوال ثع فيع مغ 
خبللو الشز أو الطاىخة ثانيا. َفِمَع يعكُذ ىحا التختيب الصبيعي حيشسا يكتب 

مى الفيع وليذ العكذ. بحثو؟ التختيب األجػد ىػ الحؼ يعيغ القارغ ع
ويدتثشى مغ ذلظ ما إذا كاف الكاتب يخيج مخالفة التختيب األسيل لغخض في 
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 نفدو. لكغ عميو أف يتحسل ضجخ القارئيغ.

وقج يختب الكاتب كبلمو، ثع في السخاجعة يجج تختيبا آخخ أليق فيعيج 
 تحبيخ ىحا السػضع، وىحا شيء جيج ججا.

قخة أو فقختيغ يمخز فييسا ما عسمو وفي نياية الفرل يكتب الكاتب ف
تكػف ىحه الخاتسة لمفرل شبيية بالسقجمة التي  ومغ ثعّ  (ٔ)في ذاؾ الفرل.

افُتِتَح الفرُل بيا، كسا يكػف رد العجد عمى الرجر، أو التدػيع والتحجيل. 
ثع يختع الفرل بذيء يخشح الفرل الحؼ يميو أؼ يسيج لمفرل الحؼ يميو، 

سبة لسا يأتي في الفرل التالي. ونحغ نتعمع ىحا مغ فيحكخ جسمة فييا مشا
القخآف الكخيع، فإنظ تجج في نياية الدػرة مشاسبة لبجاية الدػرة التي تمييا، 
ويطيخ ىحا بجبلء بيغ سػرتي القسخ والخحسغ، وبيغ سػرتي الزحى 
واالنذخاح، وبيغ سػرتي السائجة واألنعاـ. وكحلظ يقػؿ أىل الببلغة إف مغ 

ذعخ حدغ التخمز أؼ حدغ االنتقاؿ مغ غخض إلى غخض محاسغ ال
داخل القريجة، كاالنتقاؿ مغ األشبلؿ إلى الخحمة ثع إلى السجيح. وكحلظ 
فميكغ قمع أىل العمع، ُيحدغ االنتقاؿ مغ شيء إلى شيء، ومغ فرل إلى 

 فرل.

إذف الفرل أو الباب يبجأ بسقجمة صغيخة، ثع صمب الفرل، ثع خاتسة 
 الفرل، كحلظ:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيف تكتب بحثا أو رل وختسو كسا ذكخت. ذكخ أحسج شمبي مدألة تقجيع الف وقبمي (ٔ)
 .ٙٚ، صػ رسالة
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وقج وججت عشج دمحم عشاني أنسػذجا واضحا ليحا الشسط في بشاء الفرل 
أو الباب. ففي فرل لو بعشػاف "لسحة تاريخية عغ نطخية التخجسة" يفتتح 

 الكبلـ بفقخة تجاوزت الرفحة، تسيج لسا يجور حػلو الفرل، يقػؿ:

أمجاد في مجاؿ  ال يجيل عخبي ما شيجتو األمة العخبية مغ
التخجسة في عرخ السأمػف، ونطخية السقابمة بيغ المفع والسعشى 

 –ال في التخجسة فحدب بل في الكتابة العخبية والشقج العخبي 
وتخاثشا العخبي زاخخ بالذػاىج عمى ذلظ، وعمى تزارب اآلراء 
السعارضة والسؤيجة ليحا السحىب أو ذلظ. وسػؼ نخكد في ىحا 

تمظ السقابمة وتػاتخ التعارض بيغ السحىبيغ  الفرل عمى تاريخ
الذائعيغ مغ محاىب التخجسة عبخ العرػر، وىسا محىب 
التخجسة الحخفية والتخجسة الحخة، ويذار إلى األوؿ أحيانا 
بسحىب تخجسة األلفاظ أو تخجسة كل كمسة بكمسة مساثمة أو 
مخادفة . . . وإلى الثاني بسحىب تخجسة السعاني . . . وىحه 

سقابمة بيغ السحىبيغ أو السشاضخة بيشيسا ىي التي سادت نطخية ال
التخجسة في الفتخة . . . وسػؼ نعخض في ىحا الفرل لآلراء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمييد: نبذة عن موضوع الفصل، أىم 

 عناصره، أىم مراحل النقاش فيو. 

 والمقابلة والمقارنة واالستدالل، والرأي التحليل،: تفصيل 

 والتمثيل والتنظير والرد، واالستشكال والتعليل،

 

 وترشح تلخص: خاتمة
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ذات التأثيخ العخيس لكبار السفكخيغ القجماء مثل. . .  وأما 
الكتابات مغ خارج أوربا الغخبية في السػضػع فيسكغ الخجػع 

 (ٔ)إلييا إما في . . .

الكاتب اإلشار العاـ لمفرل، ويحكخ القزية السحػرية التي يجور فيشا يػضح 
حػليا، واألعبلـ الحيغ يشاقر آراءىع. وكأف الدؤاؿ الحؼ يحاوؿ إجابتو في 
ىحا الفرل ىػ: كيف اختمفت اآلراء بيغ محىب التخجسة الحخة والتخجسة 
الحخفية؟ وخبلؿ تدع عذخة صفحة أخح السؤلف يفرل القػؿ في كل شيء 

مق بسا ذكخه في ىحا التسييج، ويحمل ويشاقر ويقارف ويقابل ويعمل ويشطخ يتع
ويسثل ويخػ ويدتجؿ. ثع ختع الفرل بفقخة تمخز ما تع عخضو وما تع عسمو 

 في الفرل، يقػؿ: 

وىكحا فإف نطخية التخجسة قبل القخف العذخيغ كانت في معطسيا 
 تجور حػؿ قصبيغ ىسا إذا ما كاف عمى الستخجع أف يكػف 
)حخفيا( فيقجـ األلفاظ )كمسة بكمسة( أو أف يسارس حخيتو 
الخاصة في )الترخؼ( حتى يخخج تخجسة )حخة( تقجـ السعاني 
)معشى بسعشى(، وىحه ىي الثشائية التي سادت التفكيخ الغخبي 
والعخبي عمى حج سػاء، أما في الغخب . . . وأما في الػشغ 

يزع الشقل الحخفي  العخبي . . . وكاف الشسػذج الثبلثي )الحؼ
والشقل بترخؼ والسحاكاة( . . . أوؿ محاولة لمجراسة السشيجية 

 (ٕ)لمتخجسة . . .

فأنت تخػ أف وضيفة آخخ فقخة في الفرل ىي تمخيز ما تقجـ فيو، وفي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٕٚ، ٕٙ، صػ نطخية التخجسة الحجيثةدمحم عشاني،  (ٔ)
 .٘ٗصػ  الدابق (ٕ)
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الػقت نفدو تبجو كأنيا صجػ لمسقجمة مخة أخخػ. وىحا يجعل القارغ الحؼ 
خاتسة الفرل. وىحا أفزل مغ أثشاء الفرل يجركو في  شيءربسا فاتو 

 عجمو.
تمخز البحث، وتعيج صياغة إجابة الدؤاؿ صياغة مخكدة.  ثالثا الخاتسة:

فإجابة سؤاؿ البحث مبعثخة في فرػلو ومباحثو، وكل فرل يديع في تمظ 
اإلجابة الكبيخة. فحيغ تأتي خاتسة البحث كمو تجسع ىحه اإلجابة مغ كل 

ديخ، كسا تجسع الشحمة الخحيق مغ كل فرل وتقجميا لمقارغ بذكل واضح ي
 زىخة ثع تخخجو عدبل مخكدا.

وغالبا تكػف الخاتسة شبيية بالسقجمة. فالسقجمة تحكخ ما يأتي، والخاتسة 
تحكخ ما أتى. وىحا مػجػد في مقجمة البحث وخاتستو، ومقجمة الفرل 
 وخاتستو، ومقجمة الفقخة وخاتستيا كحلظ. وكل ىحا يزفي شبلوة وجساال عمى

 الكبلـ العمسي، كالتدػيع والتحجيل الحؼ يديغ الفخس، ويديغ القرائج.
وقج درج الباحثػف في مخحمتي التخرز والعالسية عمى عادة غيخ مػفقة 
أال وىي أنيع يأتػف في خاتسة رسائميع ويعجدوف نتائج البحث في نقاط 

بجال مغ تمغخافية. ما وجو ىحا؟ لساذا ال أكتب ىحه الشتائج في أسمػب مشاسب 
بذكل سخدؼ جاؼ غيخ أنيق؟ وكتب العمساء الكبار ال تفعل ىحا،  اأف أعجدى

 فمساذا يفعمو العمساء الشاشئػف؟
ويدتحدغ أف تذتسل الخاتسة عمى تخشيح ألبحاث أخخػ، كأف البحث 
أضاء مشصقة كانت مجيػلة، وأيزا دؿ عمى مشاشق أخخػ ال تداؿ مجيػلة 

فاياىا عغ خباياىا. وىحا يدسى بتػصيات في السعخفة تحتاج مغ يبحث في خ
 البحث، وأرجػ أال تكػف كتػصيات السؤتسخات!

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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وأذكِّخ بأف ترشيف العمع غيخ العمع، فكتابة العمع شيء يختمف عغ 
تحريمو ومحاكختو. فميذ كل عالع نحخيخ كاتبا جيجا ُيحدغ عخَض عمسو في 

كتاب. ولحا كاف مغ الػاجب أف ُيمقي الباحثػف والعمساء بااًل إلى أمخ الكتابة ال
والترشيف حتى يتقشػه. وحدغ الترشيف َيَتَأتَّى مغ وجييغ: وجو ىػ تعمع 

مغ أمخ تأليف الفقخة والسقجمة والفرل  بلقشخؽ الكتابة وفشػنيا كسا عخضشا 
ة كي ُيْحَحػ ححوىا. بسعشى والخاتسة، ووجو ىػ قخاءة الكتابات الحدشة الجيج

آخخ: اقخأ تكتب إف الكتابة مغ الكتابة. فسغ أكثخ مغ قخاءة الكبلـ الفريح 
 الػاضح البميغ كتب مثمو، ومغ لع يقخأ شق عميو.

يبقى بعج االنتياء مغ الترشيف كتابة الفيخس إذا كاف البحث كتابا أو 
 السخاجعة.رسالة شػيمة. ثع تأتي مخحمة خصيخة في البحث أال وىي 
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 باب: املراجعة

السخاجعة أمخ ال يدتياف بو، ففييا تتكذف لمباحث أشياء لع تكغ لتخصخ 
عمى بالو: أخصاء في االستجالؿ، أخصاء في الشقل مغ السخاجع، أخصاء في 
سياؽ الكبلـ، أخصاء في الفيع، وغيخ ذلظ مغ األمػر التي ال يكاد يخمػ 

ث أف يجعل وقتا كافيا لمسخاجعة عمى بحث مشيا. ألجل ذلظ يتحتع عمى الباح
 بحثو، حتى لػ َخيََّمْت لو نفدو أف البحث ال خصأ فيو.

مغ أىع األشياء في السخاجعة أف تكػف برػت عاؿ. فيقخأ الباحث بحثو 
قخاءة ُيدسع بيا نفدو، ال يقخأ في سخه. فاإلنداف حيغ يقخأ ما كتب برػت 

ع، فيجرؾ أشياء ال يدتصيع أف عاؿ يشتقل مغ مػقف الكاتب إلى مػقف الدام
أو قج يعصي بحثو لسغ يتمػه عميو، فيحا جيج  يجركيا بسجخد القخاءة بالشطخ.

ونحغ نجج ىحا معسػال بو عشج العمساء قجيسا، فقج كاف العالع ُيسمي  أيزا.
كتابو عمى التبلميح، ثع يتمػه عميو الصالب مخة أخخػ، والذيخ يدسع ويرحح 

عشج  معخوؼأو يجيد القارغ في الخواية عشو. وىحا  الخصأ، أو يديج شيئا،
وقمجىع العمساء  (ٔ)السحجثيػغ كأسمػب مغ أساليب رواية األحاديث الذخيفة.
أحج عمساء المغة  –اآلخخوف، فقج نقل ابغ الشجيع في تخجستو ألبي عسخ الداىج 

ميو أؼ يقخأوف ع –أف تبلميحه كانػا يعخضػف عميو  –في القخف الثالث والخابع 
إذف  (ٕ)، وفي كل عخضة يديج الذيخ شيئا وُيَشػقِّح.الياقػت في المغةكتابو  –

 ال بج مغ قخاءة البحث برػت عاؿ.

واألفزل أف يقخأ الباحث بحثو كمو في يـػ واحج كي يدتصيع أف يبلحع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٖٔٗ – ٖٖٓ،ٜٕٖ، صػ الباعث الحثيث شخح اخترار عمـػ الحجيثابغ كثيخ،  (ٔ)
تحقيق  . وقج دلشي عميو عبج الدبلـ ىاروف فيٗٔٔ، صػ الفيخستابغ الشجيع،  (ٕ)

 .ٜٕ، صػ الشرػص ونذخىا
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اتداؽ الكبلـ كمو مغ أولو إلى آخخه أو عجـ ذلظ. وىحا يتصمب أف تكػف 
أو يػميغ. فمػ فخضشا أف الفرل األوؿ فيو ما  السخاجعة في يػـ واحج

يتعارض مع ما في الفرل األخيخ، والباحث راجع الفرميغ في اليػـ نفدو، 
فإنو سيجرؾ ىحا التعارض بديػلة، لكغ لػ راجع الفرل األوؿ يـػ االثشيغ 
وراجع الفرل األخيخ يػـ الجسعة فإف شػؿ الػقت بيغ مخاجعة الفرميغ 

في الفرل األوؿ وىػ يخاجع الفرل األخيخ، وربسا فات  يجعمو يشدى ما كاف
عميو مبلحطة التعارض بيشيسا. فاألفزل أف تكػف مخاجعة البحث كمو في 
يػـ واحج أو في أقرخ وقت مسكغ. وىي ليدت مخاجعة واحجة، بل البج أف 
تتكخر السخاجعة ما داـ الباحث يخػ في بحثو كل مخة أخصاء أو استجراكات، 

لسخاجعة إال بأحج أمخيغ: إما أف يخاجع فبل يجج شيئا يحتاج وال يتخؾ ا
فحيشئح يدتصيع أف يقػؿ  (ٔ)إلصبلح، ثع يخاجع وال يجج، ثع يخاجع وال يجج،

إنو انتيى مغ السخاجعة ويصسئغ، وإما أف يحيغ وقت تدميع البحث، وحيشئح 
 يكػف قج فعل ما في وسعو فيصسئغ.

تتػقف إلصبلح ما يبجو مغ أخصاء  والقخاءة أثشاء السخاجعة يشبغي أال
إمبلئية أو أخصاء في الشقػؿ. بل يأخح الباحث عبلمة واضحة، أو يكتب 
مبلحطة لديادة شيء أو محػه عشج مػشغ الخصأ أو الشقز، ثع ُيتعُّ القخاءة. 
فيحه األخصاء الرغيخة يخجع إلييا حيغ يفخغ مغ القخاءة، لكغ األىع ىػ 

ع وليذ ىشاؾ انقصاع أو تزارب بيغ أجداء التأكج مغ أف الدياؽ متتاب
البحث. فإذا أدرؾ الباحث شيئا مغ ىحا فحيشيا يتخؾ القخاءة ليرمح ىحا 

 األمخ الحؼ ال يسكغ تجاوزه.

فميبلحع الباحث ىل كبلمو يديخ في سياؽ سمذ ويدمع بعزو إلى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأضغ ىحا يكاد يكػف مدتحيبل. (ٔ)
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بعس، أـ أف كبلمو معقج ومتذابظ وصعب الفيع، أـ أف كبلمو كمو تكخار 
أـ ىشاؾ انقصاع وتحػؿ مفاجئ مغ مػضػع إلى آخخ أـ ماذا؟ فإذا  وحذػ،

وججه معقجا في مػضع فميعج صياغة ىحا الجدء بألفاظ سيمة، وقج يديج مثاال 
فيكػف سيبل واضحا، وإذا كاف يكخر كثيخا يححؼ ىحا التكخار قجر ما 
 استصاع أو يغيخ في الرياغة قميبل كي ال يكػف الكبلـ مسبل معيبا، وإذا
وجج تحػال مفاجئا وانقصاعا في سياؽ الكبلـ فميرل بيغ كبلمو بجسمة أو 

 بفقخة أو أكثخ تجعل االنتقاؿ مغ قػؿ إلى قػؿ يديخا.

ومغ األخصاء التي قج تفدع الباحث وىػ يخاجع أف يكتذف أف بيغ كبلمو 
تعارضا. فكبلمو يزخب بعزو بعزا. كأف يقػؿ مثبل إف ىحا الخأؼ خصأ 

ثع يأتي بعج ذلظ أو قبمو فيقػؿ بالخأؼ الحؼ خصََّأه، ويبشي والرػاب كحا، 
استشتاجا عمى ىحا القػؿ وىػ ال يجرؼ. فإذا حجث مثل ىحا فعمى الباحث أال 
يجدع، وأف يقخأ كبلمو في السػضعيغ قخاءة بصيئة، ثع يشطخ ىل ىحا 

فإف كاف كحلظ فقج صار عشجه اآلف مػضع يحتاج إلى  ض ضاىخؼ؟التعار 
وحيشئح ال بج  ا قبل. أو يشطخ ىل التعارض حكيقي؟ؿ والخد كسا َبيَّشَّ االستذكا

أف يقخر أيغ الرػاب وأيغ الخصأ، فيححؼ الخصأ ويعيج صياغة ىحا 
 السػضع. 

ثع يتأكج أف ما وعج بو في السقجمة وفَّي بو في البحث. فخبسا قاؿ في 
ُض عغ واحج مغ ، ثع ُيْعخِ اوفبلن اوفبلن االسقجمة سأعسل كحا أو أناقر فبلن

ىؤالء. حيشئح تحتاج السقجمة إلى تعجيل بحيث تكػف مصابقة لسا تع عسمو في 
 البحث.

و مشاسب أـ ئوكحلظ يشطخ نطخة شاممة إلى بشاء البحث، ىل تختيب أجدا
أف ىشاؾ تختيبا أفزل؟ ىل ىشاؾ فرل قريخ ججا بيشسا الفرػؿ األخخػ 
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مبحثا داخل فرل آخخ، أو شػيمة؟ حيشئح ربسا يفكخ أف يجعل ىحا الفرل 
 أف يديجه قميبل حتى يكػف ىشاؾ تشاسب بيغ حجع أجداء البحث. 

كحلظ مغ مياـ السخاجعة أف يخصج الكاتب ىل ىشاؾ ثغخات تجعل حجتو 
ورأيو مخدودا؟ يعشي ىل كبلمو مقشع أـ أف ىشاؾ شيئا ناقرا كجليل أو مخجع 

يشطخ ما قج يػىع خبلؼ فيحتاج إلى إكسالو حتى يربح كبلمو مقشعا فعبل. و 
ما يخيج، ثع يديجه إيزاحا أو مثاال بحيث ال يجعل لمشقج مشفحا إليو. وىحا مفيج 
خرػصا في كتابة الخسائل العمسية التي تشاقر أو األبحاث التي ُتَحكَّع، وإف 
كاف الرػاب أال يتػقف حدغ التأليف والسخاجعة عمى كػف الكبلـ سيشاقر 

 السشاقذيغ والشقاد. ابتغاء وجوال يكتب  أو يحكع. فالكاتب السحدغ

فالسخاجعة إذف اختبار مغ الباحث لبحثو قبل أف يشذخه بيغ الشاس كي 
يدتفيجوا مشو، كأنو يحمل كبلمو، وكأنو يخاجع نفدو ليتأكج مغ سبلمة وصحة 
ما قاؿ. وكػنيا مخاجعة عمى وزف مفاعمة يعشي أنيا ال تخمػ مغ تفكيخ وأخح 

حتاج إلى صبخ وأناة. وإف كاف حقا ويقيشا أنو ال يخمػ ورد، فيي عسمية ت
كبلـ بذخ بعج األنبياء عمييع الربلة والدبلـ مغ نقز وعيب، لكغ حاسبػا 
أنفدكع قبل أف تحاسبػا، وزنػا أعسالكع قبل أف تػزف عميكع. والحسج هلل في 
األولى واآلخخة وصمى هللا عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وأصحابو وأحبابو 

 عيغ.أجس

* * * 
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 اخلامتة

"اقخأ تكتب إف الكتابة مغ الكتابة" ىػ خيخ ما أختع بو؛ فيحا ىػ خيخ ما 
الدؤاؿ السذيػر: كيف ترشع بحثا؟ وقج استخمرت ىحا القػؿ  عغيجاب بو 

 مغ قػؿ العخب "احفع تقل إف الكبلـ مغ الكبلـ".

صا كتب وبشاء عمى ىحا، فمشقخأ الشساذج التي بيغ أيجيشا مغ أبحاث خرػ 
نتمسذ فييا شخيقة ىؤالء  –الحؼ جعل عرخه ذىبيا كسا يقػلػف  –التخاث 

العمساء في إنتاج السعخفة، وشخيقة ترشيفيع لمعمع، ونقارف ونقابل ىحا بسا 
تعمسشا وبسا ُنَعػمِّع. وقج أدىذشي العقل والفكخ الحؼ يكسغ تحت األلفاظ العخبية 

شيج، واالستشباط، واالستذكاؿ، السػضػعة لمعمع والبحث مثل الخأؼ، والس
وكمسة البحث نفديا. أشياء الجيل بيا يفػت عميشا كثيخا مغ احتخاـ العمع، 

 واإلحداس بكيسة البحث فيو.

ىػ الفيع، أف نفيع معشى البحث، وأىسيتو،  لسا كتبتوالغخض األساسي 
ومشيجو، ونرحح مفيػمشا السمتبذ لكمسة السشيج، التي تعشي الصخيق 

 فإذا صار الصخيق الػاضح غيخ واضح وممتبدا، فساذا نشتطخ؟الػاضح. 

فسشيج البحث أمػر يقػـ بيا عقل الباحث مغ قخاءة، ومبلحطة، وسؤاؿ، 
وقخاءة، وتحميل، ورأؼ واستجالؿ، ومقارنة ومقابمة وتعميل، واستذكاؿ ورد، 
وتشطيخ وتسثيل. ىحا ىػ الحؼ يجعل البحث بحثا. وال يختمف ىحا السشيج 

ؼ الشطخيات، بل ىػ مشيج البحث األصيل. وأىع ما فيو القخاءة باختبل
 والتحميل، تحميَل الكبلـ العمسي. 

نحػ بياف سبيل سيل جسيل لكتابة العمع  البحثكحلظ يدعى ىحا 
وترشيفو، يجعل القارغ مكببل عمى الكتاب مختاحا لػضػحو وتشطيسو. ونحغ 
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فع الفريح والجسمة البميغة، تػقفشا عشج الببلغة التي عمستشا كيف نرشع الم
لكششا نحتاج إلى ما يعمسشا كيف نرشع البحث العمسي الجقيق ونكتبو تأليفا 
وترشيفا بجاية مغ الفقخة ثع الفرل ثع الباب ثع البحث كمو. لشفكخ في أمخ 

 الكتابة ونزع بيغ أيجيشا ما يعمسشا كيف نكتب كتابة تميق بأمة اقخأ.

* * * 

 

 

 والدبلـ عميكع.
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  .كخ. . تحقيق: محسػد دمحم شاأسخار الببلغةعبج القاىخ الجخجاني

 .ٜٜٔٔالقاىخة: مصبعة السجني، 
قاىخة: مكتبة خ. ال. تحقيق: محسػد دمحم شاكدالئل اإلعجاز. —      
 .ٕٓٓٓالخانجي، 

  .بيخوت: دار الفكخ، السخشج إلى فيع أشعار العخبعبج هللا الصيب .
ٜٔٚٓ. 
  .كتابة البحث العمسي صياغة عبج الػىاب إبخاليع أبػ سميساف
 .ٕ٘ٓٓ. الخياض: مكتبة الخشج، ججيجة
  .زاف حخفي. . السحخر سػ الثقافة والسشيجعبج الػىاب السديخؼ

 .ٜٕٓٓخ، دمذق: دار الفك
  .الجيدة: دار أبػ السجج، معالع البحث األدبيعمي عمي صبح .

ٜٔٛٚ. 
  .القاىخة: ناس تحوؽ الذعخ مشيج وتصبيقكساؿ عبج الباقي الشيغ .

 .ٜٜٜٔلمصباعة، 
الشجوة العمسية الخابعة . "مشيج دمحم أبػ مػسى في قخاءة الذعخ القجيع." —

 - ٖ: ٕٙٔٓ، ٗ ٜٔ لتاريخيةجيػد عمساء األزىخ في الجراسات المغػية وا
ٚٓ. 

  .الستخجع: دمحم مشيج البحث في األدب والمغةالندػف / ماييو .
 .ٕ٘ٔٓخة: السخكد القػمي لمتخجسة، مشجور. القاى

  .الستخجسػف: مذكمة األفكار في العالع اإلسبلميمالظ بغ نبي .
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 .ٕٕٓٓحسج شعبػ. دمذق: دار الفكخ، بداـ بخكة ، أ
  .القاىخة: كتاب في الذعخ الجاىمي نقسدمحم الخزخ حديغ .

 .كتبة األزىخية لمتخاث، ببل تاريخالس
  .البحػث األدبية مشاىجيا ومرادرىادمحم عبج السشعع خفاجي .
 .ٜٚٛٔت: دار الكتاب المبشاني، بيخو 
  .مػسػعة كذاؼ اصصبلحات الفشػف والعمـػدمحم عمي التيانػؼ .

 .ٜٜٙٔاف، آخخوف. لبشاف: مكتبة لبشتحقيق: عمي دحخوج و 
  .مجخل إلى مبحث دراسات : نطخية التخجسة الحجيثةدمحم عشاني

 .ٖٕٓٓ. القاىخة: الذخكة السرخية العالسية لمشذخ، التخجسة
  .الذعخ الجاىمي دراسة في مشازع الذعخاءدمحم دمحم أبػ مػسى .

 .ٕٛٓٓالقاىخة: مكتبة ولبة، 
كتبة ولبة، . القاىخة: متقخيب مشياج البمغاء لحاـز القخشاجشي. —
ٕٓٓٛ. 
 .ٜٜٙٔ. القاىخة: مكتبة ولبة، خرائز التخاكيب. —
 .ٜٜٔٔ. القاىخة: مكتبة ولبة، دراسة في الببلغة والذعخ. —
 .ٕٓٔٓ. القاىخة: مكتبة ولبة، مجخل إلى كتابي عبج القاىخ. —
  .القاىخة: مصبعة مجني، نسط صعب ونسط مخيفمحسػد دمحم شاكخ .

ٜٜٔٙ. 
  .ؿ كتابة البحث العمسي وقػاعج التحقيقأصػ ميجؼ فزل هللا .

 .ٜٜٛٔبيخوت: دار الصميعة، 
. القاىخة: دار الذعخاء الرعاليظ في العرخ الجاىمييػسف خميف. 

 .ٜٛٚٔالسعارؼ، 
* * * 


