
 عـن أبـحـاث َطـَلـبـة الـثـانـوّيـات

 أبـحـاثـهـم حـاتمـقـتـرَ و 

 

 ما يعتري األبحاث التي يقوم بها الطلبة )وكذلك مقتَرحات األبحاث( من ِهنات نظًرا إلى 
 ارتأينا لفت االنتباه إلى ما يلي:ورغبة في االرتقاء بمستوى األبحاث الطاّلبّية، ونواقص، 

 

 وع: اخـتـيـار الـمـوضـفـي 

 ودراسًة وتحلياًل. مجال اإلبداع البحثّي،ونقًدا موضوع قد ُأشِبَع بحثًا  اختيارنوصي بال  
في احتماالت النسخ والنقل والخداع ستكون وفيرة. في حالة كهذه، ليس فسيًحا؛ عالوة على أّن 

، بعد اختيار موضوع لم ُيبَحثمن  -أو بعًضا منها–قيمته البحث حاالت ليست بقليلة، يكتسب 
 .  حّتى اآلن ف  اك على نحو  أو لم ُيبَحث 

 

 الـشـكـل والـمـضـمـون:فـي 

مدى خدمة األسلوبّيات للمضمون  تناول ز فيمن األفضل واألهّم الترك  في البحث، 
، والمضمون -من ناحية-، أو مدى التوافق والتكامل بين هذين الطرفين )األسلوبّيات واألفكار

المعنى والمبنى كالًّ على ِحدة. القيام بالبحث في . ال ينبغي دوًما ى(من ناحية أخر -واألفكار 
ليس من المهّم وال من المْقنع تناُوُل النواحي األسلوبّية في مبحث منفصل قائم في حّد ذاته، دون 

مثل هذا  الشكل والمضمون. بينالقائمة أو الكامنة الروابط مدى وجود محاولة اكتشاف 
 ما يكشف عن فهم الباحث وتعم قه. من أكثرو  ،ما في البحث من أهمّ "االكتشاف" قد يكون 

 



 ة:ـالـطاإلار و ـصـتـخفـي اال

قدر  ر حياة األدباء، ينبغي اإليجازيَ في كتابة المقّدمات والخلفّيات النظرّية وسِ 
األعمال األدبّية ل تناوُ يجب أن يكونا من نصيب  الضرورّية الترّكز واإلطالة. مستطاعال
أن نصف مساحة البحث، وال نحو ليس من المقبول أن تحتّل المقّدمة والخلفّية  .َرحة للبحثمقتال

 بعه.ثلثه، وال رُ تحتاّل 

 

 ول:ـقـنـمـالو  الـمـقـتـَبـسي ـف

ما أن ُيْثَبت و  ،إلى هذا المرجع شارأن يُ من الواجب االعتماد على أّي من المراجع،  عند
كثرة االقتباسات الحرفّية غير . كذلك إّن عالمات تنصيصحرفيًّا محاًطا باقتباًسا ُيقتَبس 
بت ُيثْ  حرًصا على أن، بل إّن من شأنها أن تكشف عن قصور أو محدودّية في التعبير. مستَحّبة
، نوصيه أاّل ُيسِرف في االقتباس الحرفّي، وأن ُيبقي ذلك أّنه يفهم حقًّا ما يكتبه الباحث الطالب

فضل أن توضع من األ في أحيان غير قليلة بغيَة التذكير، نشير أّنهو ) للحاالت البالغة الضرورة
غناء عنها سات الحرفّية ضمن الهوامش، وال سّيما المقتبسات الطويلة وتلك التي يمكن االستالمقتبَ 

ما نبتغي تأكيده . استغالل حّيز الهوامش لهذا الغرض(يجدر بصاحب البحث  .في متن البحث
 أن يعطي الطالب الباحث شيًئا من ذاته هو؛ والواجبالمهّم والضرورّي من في هذا الشأن أّنه 

على  ،األهمّ فإّن ، وصاحُبه المقتَبس َمْهما يكن مهمًّا الكالمُ  .أن يكتب بلغته هومن المطلوب 
هو ما يجده الفاحص  على حّد تعبير القدماء وَمن حذا حذوهم(،– صعيد التقييم )أو "التقويم"

ح في  على استثمار هِ وقدرتِ  ،يقتبسيقرأ و ما لِ المؤّكد المتعّمق  هِ وفهمِ  ،الطالب الباحث كالمِ  المصحِّ
 م بحثه.والوصول من خالله إلى استنتاجات مهّمة تدعّ  ذا المقروء المغري باالقتباسه

البحث ليس تجميًعا لمعلومات. البحث يقتضي أن يكون الطالب باحثًا قادًرا على 
على فّية وفرة االقتباسات الحرْ قد ُينَظر إلى ن المراجع التي يعتمدها. االستنتاج وعلى اإلفادة م

 فهًما وتعبيًرا. ،دليل ضعف ومحدودّيةأّنها 



يًّا من ـفرْ كالًما منقواًل نقاًل حَ  ةً نتضمِّ متَُقدَّم  (كذلك من المؤسف أّنه ثّمة مقتَرحات )وأبحاث
اإلخفائّي  السلوك . مثل هذااقتباسّيةرة إشاأّية دون  (مواقع إنترنتبعض المصادر )ومن بينها 

بحث ه في النَ ح قد يتّبع األسلوب هذا عيْ أّن مقدِّم المقترَ  يثير كثيًرا من الظّن والخشية التزويريّ 
  .افضي هذا إلى رفض المقتَرح كّليًـّ يُ  من غير المستبَعد أن الحًقا؛ ومن َثمّ  الذي ينوي تقديمه

 

 ط:ـرابـتـة والـاعـبـطـة الـالمـسفي 

. انعدام الترابط بين العبارات قد االهتمام بسالمة الطباعة، وبالترابط بين العباراتينبغي 
حلدى الفاحص اليوّلد  ُه أّن فادُ ـانطباًعا مُ يه في مدى فهم الطالب، وقد يخلق لدتشكيًكا  مصحِّ

عملّية االقتباس )دون اإلشارة إلى  فّيتهارْ اقتباسات منقولة بحَ  الكالم غير المترابط هذا هو
ح في حوزة الفاحصقد ال تكون باستخدام عالمات التنصيص( من َمراجع  وال ضمن  المصحِّ

  .مجال اّطالعه

؛ فاستخدام تلك العالمات على في استخدام عالمات الترقيم التدقيقينبغي إلى ذلك، 
 .الترابط المطلوب تحقيقفي  ِجّديّ  نحو  دقيق وصحيح له َدْور  

 

 ة:ـيّ ـجـهـنـم

ينبغي اتّباع منهجّية في  ،بحث المزَمع القيام به وتقديمه في ما بعد(وكذلك في ال) في المقتَرح
 أكثر من مجال:

  ة:ـطباعـفي ال* 

)إذ بهذا تتحّول إلى تاء  خالية من نقطتين فوقها هاء مربوطةأن تكون كّل دوًما ينبغي  -
 مع نقطتين فوقها.تاء مربوطة ، وأن تكون كّل مربوطة(



على األلف أو تحتها. باالستغناء غير  همزة القطععدم االستغناء عن وضع دوًما ينبغي  -
تتحّول همزة القطع إلى همزة وصل. الظاهرة المعاكسة ينبغي تجّنبها: وضع همزة  ،المستَحبّ 

 .همزة وصلقطع في موضع يستدعي وجود 

ال ينبغي  .كلمتين متتابعتينفراغ واحد غير مضاعف بين كّل الحرص على ترك دوًما ينبغي  -
 بينها فراغ  مضاَعف. َيفصل ال أنبعض الكلمات المتتابعة متالصقة، و أن ُتطَبع 

، لها تماًما السابقة ع عالمة الترقيم بعد الكلمةموقأن يكون )أو من األفضل( دوًما ينبغي  -
 فراغ بينهما.أّي لها دون ترك  قةً مالصِ فتكون 

 ذا التنوينه الصواب أن يكون موضع وابتغاَء التذكير، نشير أنّ . تحال ينبغي حذف تنوين الف -
 األلف. علىعلى الحرف المنّون نفسه ال 

 

ما فيها من )مع مراعاة  أقترح اعتماد الطريقة التالية :ادرـمصـع والـراجمَ ـالة ـائمـقفي * 
 :(بخّط بارز المرجععالمات الترقيم وطباعة اسم استخدام لترتيب و 

 بريوت: منشورات املكتبة العصريّة. -. صيدا المصطلح في األدب الغربي  . 8691ناصر.  احلاين،

 

 :واحد وحين يكون الكتاب من تأليف أكثر من كاتب

. بريوت: معجم المصطلحات العربي ة في اللغة واألدب. 8611وهبة، جمدي. املهندس، كامل. 

 مكتبة لبنان.

 

 ن من مجموعة مقاالت ألكثر من كاتب واحد:وحين يكون المرجع مقالة في كتاب مكوَّ 



. "حول املسرح التجرييّب" )ترمجة: قيس الزبيدي(. يف: قيس الزبيدي )اختيار 8611برخيت، برتولد. 

 .869-871. بريوت: دار ابن رشد. ص مسرح التغييرومراجعة(، 

 

، والمقالة حدوحين يكون المرجع مقالة في كتاب مكوَّن من مجموعة مقاالت ألكثر من كاتب وا
 الكتاب:مقاالت جمع قام بالمقصودة هي لمن 

. بريوت: املؤّسسة العربّية أزمة المسرح العربي  . "أزمة املسرح العريّب". يف: 8661أمني، حافظ أمحد. 

 للدراسات والنشر.

 

 حين يكون الكتاب مترَجًما:و 

 لقاهرة: هال للنشر والتوزيع. )ترمجة: فاروق عبد القادر(. ا المساحة الفارغة. 0222بروك، بيرت. 

 

 :)ال الدولة وال المدينة( حين يكون الكتاب خالًيا من إشارة إلى مكان اإلصدارو 

 : دار املرّيخ للنشر.]د.م.[ هموم األدب والفن .. 8661سرور، جنيب. 

 

حين يكون الكتاب خالًيا من إشارة إلى مكان اإلصدار، وفي الوقت نفسه في اإلمكان تخمين و 

 :(شهيرة نشراسم دار ورود اعتماًدا على )المكان  هذا

 : اهليئة املصريّة العاّمة لكتاب.]القاهرة[ رباعي ة نجيب سرور.. 8661سرور، جنيب. 



 

 :(مجّلة أو جريدةدورّية )حين يكون المرجع مقالة من و 

 09/ 01ع التراث العربي  ". . "أمحد أبو خليل القّباين املوسيقيّ 8619/8617سعادة، جربائيل. 

 .817-811يناير(، ص -)أكتوبر

 

 شارة إلى زمان اإلصدار:اإلحين يكون الكتاب خالًيا من 

 . بريوت: دار الكتاب اللبنايّن.المعجم الفلسفي  صليبا، مجيل. ]د.ت.[. 

 

 شارة إلى مكان اإلصدار ودار النشر:اإلحين يكون الكتاب خالًيا من 

 .]د.ن.[: ]اإلسكندريّة[. وة إلى العام ي ة وآثارها في مصرتاريخ الدع. 8612 سعيد، نّفوسة زكريّا.

 

 متنأّما في نهاية البحث.  المقتَرح وفي نوصي باعتماده في قائمة المراجع المثَبتة في هذاّل ـك

 سنةُ  -دون فاصلة أو نقطة– ، فُيكتفى بذكر اسم عائلة المؤّلف تتبعه مباشرةبحث وهوامشهال

 ُيشار إلى الصفحة /الصفحات: ، ومن َثمّ وضع فاصلةت بعد ذكر السنةو  اإلصدار،

 .13-13، ص 3991سرور 

 



 كـلـمـة أخـيـرة

بعد أّن يّطلعوا على هذه المالحظات  أن يقوموا، نرجو من المرشدين الكرام جميًعا 
، بتحويلها وتوضيحها للطلبة الراغبين في خوض مضمار البحث. االلتزام بما ورد في والتنبيهات
لة التنبيهّية، والتعاطي الجاّد الِجّدّي والمسؤول مع األمر، من شأنهما أن يحّسنا البحث هذه الرسا

 وأن يشّكال ضمانة للنجاح المأمول.

نتمّنى لـكـم كـامـل الـنـجـاح، لـكـن قـبـلـذاك، لـكـّل الـطـلـبـة الـبـاحـثـيـن، ولـألسـاتـذة مـرشـديـهـم... 
 ـجـهـد مـبـذواًل.ال نـتـمـّنـى مــنـكـم كـامـل

 

 


