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  مقدمة

  

  .اهللا، والصالة على رسول اهللا، وآله، الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين بسم
 عنوان كتاب ألف خدمـة للبـاحثين،        البحث األدبي، مناهجه ومصادره   

والطلبة الجامعيين في المراحل األولى والعليا، ضمن محاولـة لـسد حاجـة             
تها الدراسية الخاصة بـ    الجامعات اإليرانية إلى تأليف يتناسب مع إحدى مقررا       

: ، وعلى هذا األساس، ضم الكتـاب قـسمين        »منهج البحث األدبي ومصادره   «
  .القسم األول في منهج البحث، والقسم الثاني اختص بمصادر البحوث األدبية

يحاول القسم األول بما جمع من آراء وتجارب تطبيقية، لكبار االساتذة           
طـاهر، والـدكتور شـوقي ضـيف،        والباحثين، منهم الدكتور علي جواد ال     

واالستاذ أحمد شلبي، أن يرسم المثل األعلى لما يمكن أن يسير عليه الباحث             
 – من خالل مباحثه الـسبعة       –والطالب الناشئ في بحوثه، ويقدم هذا القسم        

النقاط الرئيسة والضرورية لكتابة البحوث األدبية والجامعية، على أمـل أن           
  . والذوق في التفاصيل والجزئياتيتوسع ذوو العلم والدقة

اما القسم الثاني، فانه ضم القديم من أمهات المصادر األدبية واللغوية،           
مصـادر، ترسم الخطوط العامة للتأليف األدبي بمعناه الخاص؛ ليتيسر أمـام           
الطلبة، أسلوب التعامل مع مختلف المؤلفات األدبية، المعاصرة والقديمة، التي          

  .ار العام لما عرفته المؤلفة، من المصادر والمراجع في بحثهاتسير في المد
المجموعة األولى في المجاميع    : اشتمل هذا القسم على أربع مجموعات     

والمختارات الشعرية، والمجموعة الثانية ضمت كتباً أدبية جامعـة وأمـالي،           
امـا  . والمجموعة الثالثة، تناولت كتب التراجم، والطبقات األدبية والـشعرية        

اللغـة   النحو، البالغة، فقه  (األخيرة، فأنها اختصت بمصادر الدراسات اللغوية       
  .)و علمها
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زود الكتاب بمالحق ثالث، ملحق في تحقيـق المخطوطـات، وآخـر            
خاص بتمارين لمن يرغب في مزيد من التطبيق والتوسع، وهناك ملحق ثالث            

  .الكتاب  فترة تأليفحتى معلوماتية المعنية باألدب العربيفي أهم المواقع ال
  

  مالحظات تجدر اإلشارة إليها

 يتسم الكتاب بتبويب مترابط، متشابك، ومواد متساوقة أقرب إلـى           )١
  .التطبيق منه إلى البحث النظري

 يؤكّد الكتاب على المنهجية في كتابة البحـوث، والتعريـف بـأهم             )٢
        م مفيداً للتخلّص مما    المناهج والمدارس األدبية واللغوية عسى أن يكون ما قد

  .يعانيه الطلبة من الفوضى واالضطراب في كتابة البحوث الجامعية
 يسلك القسم الثاني في دراسته للمصادر والمراجع، طريقـة النقـد            )٣

والتقويم، والموازنة والتحليل؛ ليلّم الطالب بتاريخ التأليف األدبـي، وتتكّـون           
  …عنده ملكة النقد وحاسة الذوق

ن التعرف إلى أمهات المصادر األدبية وغير األدبية، لـم           للمزيد م  )٤
تخصص المؤلفة القسم الثاني فحسب، بل وظّفت لـذلك بعـض اإلشـارات             
العابرة في القسم األول، ومختلف الهوامش في القسمين، وما جاء في الملحق            

  .والتمارين، فناهز ما ضمته هذه المواضع خمسين مصدراً، أو مرجعاً
اب على تمارينه مسحة من الطرافة قاصداً الحثّ علـى           أضفى الكت  )٥

الدقة، والتركيز في القراءة والبحث، والتزود األمثل مـن المكتبـات وذوي            
  .االختصاص للحصول على األجوبة الصحيحة

 ال يقترن العمل البحثي في الجامعات اإليرانية بالتوفيق، وال يـؤتى           )٦
  :أكله إال بما يلي

الجامعات بأمهات المصادر والمراجع ودراسـات       تزويد مكتبات    )ألف
  .المعاصرين المثمرة

 تزويد الطلبة الناشئة بمعلومات مفيدة في علم المكتبـات ونظـام            )ب



 3      مقدمة

الفهرسة أو االستعارة؛ لتسهل عليهم االستفادة المناسبة من المكتبات والمراكز          
  ..المعلوماتية المتطورة

ديم التجارب الخاصة، وشفعها     اهتمام األساتذة بالجانب النظري، وتق     )ج
بالجانب التطبيقي، ومواكبة الطلبة في جميع خطواتهم البحثيـة، واإلشـراف           

  .الدؤوب على كتاباتهم العلمية
زجي عميق الشكر لكل من حثّ وشجع على هذه         أوفي ختام الحديث،    

المحاولة، من كبار أساتذتي، وخالص زمالئي والمشرفين على أمر الطباعـة           
 راجيـةً لهـم كـل       »سمت«ومؤسسة  ) ع(جامعة االمام الصادق     والنشر في 

السداد والتوفيق، وأسأل اهللا أن يحقّق لهذا الكتاب ما رجونا لـه مـن النفـع                
والفائدة، فيجعل له دوراً فاعالً في تحقيق نجاح الباحثين على طريـق كتابـة        

  .البحث العلمي
  

  لقصدواهللا من وراء ا

  فام بتول مشكين

  )س(امعة الزهراء استاذ مساعد بج

  )ع (و محاضر في جامعة االمام الصادق
 


