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 تمهيد

فلو مل  حىت لو كان ذلك على حنو إمجايل. يتطلب جناح أي لون من التعامل مع موضوع معني، اإلحاطة به أوًل 
 عن النجاح فيها. ما هو التعليم وإىل ماذا يهدف، فإنه لن يتمكن من مزاولة هذه املهنة فضًل  يدرك املعلم مثًل 

املناهج واألدوات فإنه يتوقف على ما ميتلكه الباحث من تصور كامل  إىلحباجة البحث العلمي يكون  أنقبل و 
ومناهجه يف ضوء التصور الذي حيمله عن طبيعة البحث.  أدواتهحول مهمة البحث، ألن الباحث سيتعامل مع 

 : ما هو البحث وما هي مقوماته ومرتكزاته؟األمر نتساءل يف بداية أنولذلك ل بد 

ُترتقب وتُنتظر من الباحث  أنلغايات اليت ميكن ادراسة  ، نتوىلالتساؤل حول ماهية البحثويف إطار  
 أوالفرق بني البحث العلمي والربامج التعليمية والدعائية  أساسهلى ومشروع البحث، األمر الذي جيعلنا حندد ع

تعريف البحث، هو ضرورة إعادة حتديد طبيعة املشروع البحثي ومتييزه عن األمور  إىلالتبشريية. والسر يف حاجتنا 
ذات الطابع ؟ ما هو الفرق بني البحث والدراسات اليومية املشتتة و اهل تعد كل دراسة حبثً  إذاليت تلبسه. 

؟ هل يدخل يف حقل األخرىالدراسة  أمناطالفردي؟ ما هي ميزات املشروع البحثي اليت جتعله يتباين مع شىت 
 جمرد مجع املعلومات وتصنيفها؟ األحباث

يف الجتماعات  مثًل نجد فاليت تتباين بدرجات خمتلفة،  األنشطةيطلق مصطلح الدراسة على كثري من 
إن " يقولون: هنمأجملس اإلدارة يف جامعة معينة،  أوالشركات  إحدىلس اإلدارة يف واللجان التخصصية كمج

 مهمة دراسة الطلب املذكور. تويلب األعضاءحد أمث جيري تكليف  دراسة" إىلحباجة  الفلينب لالط
 وأنقوم بدراسة تسبق عملية إعداد مقرر دراسي  أنلستخدامات هذا التعبري، من قبيل  أخرىمثة مناذج 

 إحدىمراجعة  إىليعمد عامل  أن أواملوضوعات التعليمية.  إعدادمن الدراسة هبدف  امقرر ثانوي، فنمارس لونً 
خطابه. لو  أويعد موضوع حماضرته كي عندما يأخذ خطيب يف املطالعة   أولكتابة مقاٍل ما،  ااملوسوعات استعدادً 

تنفيذها، فإننا نصف هذه  توىلفيخطط لدراسة منظمة وييقوم به عامل يعتزم معاجلة عدد من القضايا، ما لحظنا 
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نستخدم تعابري البحث والدراسة؟ هل مثة دللة واحدة  أساسبأهنا نشاط حبثي. نتساءل: على أي املمارسة 
من  اإلطلق مسة الباحث بسخاء على كل من ميارس لونً  اتشمل حالت الستخدام بأسرها؟ هل منتلك مربرً 

 ألوان الدراسة؟
 ية تحديد المفهومأهم

يف حتديد املفهوم وما يلعبه من دور املنهج بشكل عام  أمهيةنبني  أنمفهومه، حتديد ينبغي قبل تعريف البحث و 
متساهلة  ايتعامل بعض الباحثني مع التعريف مبنهج مفرط يف التشدد، بينما ينهج البعض اآلخر طريقً  .1وتعريفه
التعريف ودوره كضابطة صارمة ويأخذ يف التدقيق وإيراد  أمهيةكد على ط يف ضوابط ذلك. فاألسلوب األول يؤ تفر  

هدف يف  إىلالنقاشات املوسعة خلل تعريف املفاهيم، على حنو جيرد التعريف من طابعه كأداة ووسيلة وحيوله 
 إىلي الذي يؤد األمر، األخرى وانبواجل املوضوعات اف يف نقد التعريفات حيول دون تناولاإلسر  إنحد ذاته. 

 فقدان التعريف دوره كإضاءة ومقاربة يف سائر املوضوعات.
لتعريف شكل لمنه، فيتجنب أي  أسوءيتخلص من السيء ليقع فيما هو الثاين  األسلوبذلك جند يف مقابل و 

عليه دون بلورة تصور حمدد حوله، ومن خلل  األحكام، فيأخذ يف تقييم املوضوع وإصدار أمهيةول يويل ذلك 
 .اأحيانً على حنو معكوس  أوغامض بنحو وآخر، مفهوم 
تتوىل حتديد اإلطار النظري  ،للتعريف بوصفه إضاءة يف شىت املوضوعات أمهيةنويل  أناملعتدل  األسلوبيتطلب 

حتليل تصورنا حول املوضوع  إىلللبحث، وأن نتجنب النقاشات غري اجملدية يف نقد التعريفات املطروحة، فنعمد 
 ى حمددات متيزه وختلصه من الغموض.هبدف العثور عل

يشاهبه من  أومتييزه عما يشاكله  إىلوكما تقدم يف املدخل السابق فإن معاجلتنا لتعريف البحث ومفهومه هتدف 
أمور، ول نريد بالتمايز هنا حتديد مجيع مستويات التباين، بل حتديد جانب من املستويات تلك والعثور على 

جانب تباين البحث مع الربامج التعليمية  إىل، تيبةبني البحث والدراسات املشتتة الر  املستوى اجلوهري للتباين
 لتعريف.حديثنا حول ايف  رئيسيةالوالدعائية التبشريية، وهذا ما ميثل الغاية 

 (لبحث)اتعريفات نماذج ل
وها يف تعريف ذلك نتدبر يف النماذج اليت قدم أن، ومن املفيد 2أسهب العلماء يف حديثهم حول ماهية البحث

 وأن نتساءل عن مدى جدواها يف متييز البحث عن غريه.
 .3البحث جمموعة من اخلطوات املتخذة تستهدف اكتشاف جانب من مسات العامل احلقيقي أنيرى البعض 

 أسسيةاكتشاف قضايا معينة، سواء كانت معطياته  إىلالبحث نشاط منظم ينتهي  ناوقالوا كذلك 

                                                 

 راجع ملزيد من التفصيل حول ذلك: الفصل اخلامس من الكتاب احلايل. - 1
 ه.گ، انتشارات آ1378يراجع: سرمد وآخرون. روشهاى حتقيق در علوم رفتارى )مناهج البحث يف العلوم السلوكية(. هتران،  - 2
 .93. ص 1مصدق. مقدمه اى به روش حتقيق )مدخل اىل منهج البحث(. كرمان، مؤسسه هاى مديريت كرمان، ب. ت. ج - 3
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(fundamental) وظيفية أو (applied) الكشف عن  إىلفهو نشاط منظم مسجل يؤدي  أخرى، وبكلمة
 .4احلقائق ومراكمة املعرفة

والبحث يف تصور آخرين هو معاجلة للظواهر تتميز بالتنظيم وختضع للسيطرة، كما تتحلى بطابع نقدي جتريب، 
 .5النظرية والفرضيةوجيري التعامل مع مستويات العلقة احملتملة بني تلك الظواهر يف ضوء 

 إنويقول:  "مفهوم عام للبحث جيري تعميمه بالكامل وميكن تقدميه بنحو منطقي:"حياول جون ديوي تقدمي
 وضوحتسم بموقف ي إىل موقف مبهم غري حمددموجه، يتوىل حتويل  أوالبحث عبارة عن فعل خاضع للسيطرة 

احلالة  أواملوقف ظرف تتحول خلله عناصر صبح يف يعلى مستوى خصائصه وعلقاته، وبنحو كامل وثبات  
 .6كلٍّ متوحد  إىل ،األصليةالسابقة 

 للبحثستة مرتكزات 
يف شىت للعلماء  امن املخاطرة يف اقرتاح تعريف معني ول سيما يف موضوع ميثل هاجسً  امثة لونً  أنل شك 

، يتوقف على اإلحاطة بالعناصر رأمو متييز البحث عما يشاهبه ويشتبه به من  أنالختصاصات واجملالت. غري 
 الرئيسة اليت يتكون منها

 إىلاكتشاف جديد، بينما يتسم النتقال من املبدأ  إىلهو عملية تبدأ باملعلومات وتنتهي فالبحث 
 .م حمددانظ إىلاملنتهى خبضوعه 

اته املتعددة، بالغة فيما يتصل باحتياج مراحله وخطو  أمهيةيكتسب  ،عمليةخطوات ملحظة البحث بوصفه  إن
 واملناهج.اإلحاطة باألساليب  إىل إضافةاألدوات واملناهج،  إىل

يف ضوء التعريف املتقدم بأن البحث يتقوم بستة مرتكزات نتوىل إيضاحها فيما يلي على حنو ميكن القول 
 اإلجياز:

 المعلومات -1
بل جدوى. ويلعب نوع املعلومات  عمًل  بدوهنا  البحث ومادته األولية اليت يصبحاملعلومات هي نقطة البداية يف

بينما تكون املعلومات  ،عقم يف نتائجه إىلاملعلومات اهلزيلة تؤدي  أنيف تشكيل نتائج البحث كما  امهمً  ادورً 
يف إنتاج حبث مفيد وهي عنصر حيدد حجم فائدة البحث وجدواه. ويتطلب جناح مشروع  االواسعة سببً الرصينة 

من شروط البحث الناجح )ل شرطه  ايف انتقاء ما هو ضروري، مما ميثل واحدً  اوتفننً علومات امل إىل البحث وصوًل 
                                                 

-11. ص1359وم انس ا  )من اهج البح ث يف العل وم اإلنس انية(. هت ران، ناش ر مؤل ف، سيف نراقى، ونادرى. روشهاى حتقيق در عل  - 4
12. 

وهش در علوم رفتارى )أسس البحث يف العلوم الس لوكية(. ترمج ة: حس ن باش ا ش ريفى وجعف ر جنف ى زن د. هت ران، ژ پأنفرد كلينجر. مبا   - 5
 .31، ص1، ج1374آواى نور، 

 .134، ص1369اه هتران، گاملنطق النظري للبحث(. ترمجة: علي شريعتمدارى. هتران، دانشجون ديوي. منطق تئورى حتقيق ) - 6
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امللحظات التالية  إىلدر النتباه جينقطة فيما يتصل باملعلومات هي كوهنا مناسبة للبحث، و  أهم إنالوحيد(. 
 والستعانة هبا يف انتقاء املعلومات املناسبة.

 معلومات، ال معطياتأ: 
. data البيانات اخلام أودون املعطيات  informations ومعاجلتها لق البحث من املعلومات اليت جرى حتليلهاينط
املعلومات، على جدوى البحث وفاعليته. ويدلل هذا التفاوت على املعطيات إىل مثة تأثري كبري يرتكه انتقالنا من و 
تيح تممنهجة وأدوات خاصة  تابعةأمر يتطلب م مجع املعلومات ل ميثل عملية ميكانيكية سهلة، بل هو أن

 معلومات. إىلاملعطيات وحتويلها  إىلللباحث الوصول 

 ب: المعلومات ذات الصلة بالموضوع
 إضافة، ثانوي تتصل به على حنو أوسيضطرب برنامج البحث وخيتل حني يتضمن معلومات ل صلة هلا باملوضوع 

 .7حد كبري إىلقة بفرضية البحث يتسبب يف تقليص جدوى البحث غياب املعلومات ذات الصلة الوثي أن إىل
 أوآصرة وثيقة باحملور األساسي  ربطهاطرح موضوعات ل ت إىلومن األخطاء الرئيسة يف منهج البحث اللجوء 

تلك اليت يتظاهر الباحث بأهنا ذات صلة مبوضوعه، مما يكون يف الغالب بدافع تضخيم حجم البحث وحشد 
 أنيفكر باحلجم الذي ل بد  اطالبً  أنلنفرتض على سبيل املثال  كن من املصادر واملراجع يف إطاره.كرب عدد ممأ

لنا و طرح خمتلف املوضوعات واخلوض يف شىت النقاشات بذرائع متنوعة،  إىلاللجوء تكون عليه رسالته، فيأخذ يف 
 يف سياق معاجلة املعلومات. حالة الفوضى واحلرية واألخطاء اليت سيعانيها البحثحينئذ نتصور  أن
تعامل نب جا إىلوتراكم يف املعلومات  خربةوجود  إىلحتديد حجم صلة املعلومات مبحور البحث، حباجة  إن

داخل منظومة املنهجي وقدرته على التفكري  ،8"تخصصيةبيال"يف إطار الدراسات  فروع علمية متعددةع الباحث م
حد الباحثني أعلومات خاضع لعقلية الباحث، فاملعلومات اليت تبدو لدى انتقاء امل أنمتسقة. األمر الذي يعين 

باحث يف تصور هي نفسها تسجيلها واستخدامها، رمبا كانت  إىلمتناسقة وذات صلة باملوضوع على حنو يدفعه 
قاسم املعلومات اليت تضمنتها دراسة  أن إمهاهلا. جند مثًل  إىلمعطيات ل صلة هلا بالبحث حيث يعمد  ،آخر

 .9مع تلك اليت يتعامل معها غريه من دارسي حافظ الشريازيللغاية غين حول حافظ الشريازي، تتباين 

                                                 

 ملزيد من التفصيل لحظ: الكتاب احلايل، الفصل الثالث. - 7
وه  و وص  ف مل  نهج يف البح  ث او  disciplinaryInter تعب  ري )مي  ان رش  ته اى( كمع  ادل فارس  ي للمص  طلح الجنلي  زياملؤل  ف يس  تخدم  - 8

 disciplinary Multiالدراسات. ويستخدم بع ض األك ادمييني تعب ري )بيني ة التخصص ات( يف الدلل ة عل ى ذل ك. وه ذا نظ ري كلم ة  لنوع من
ان اجلامعة الكذائي ة تتمي ز بتع دد التخصص ات. ولع ل م ن املناس ب هن ا اج رتاح مص طلح )بيتخصص ي( عل ى  = متعدد التخصص. يقال مثًل 

 . )املرتجم(.سواها)بينص ي( و ، وهكذا إىل بيذايتجم اليت ترت  Intersubjectiveغرار 
(: ش   اعر فارس   ي. يعت   رب أش   هر ش   عراء الف   رس الغن   ائيني. ول   د يف ش   رياز )ول   ذلك ع   رف حب   افظ 1390 -1325مش   س ال   دين ح   افظ ) - 9

 الشريازي( وعاش معظم سين حياته فيها، ترمجت آثاره إىل كثري من اللغات العاملية. )املرتجم(.
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 اتعقيدً  أكثر أفكارهيف مجع املعلومات وحتديد مدى صلتها مبوضوعه، كلما كانت  احظً  أوفرسيكون الباحث 
بالتعلم ويكتسب الباحث خربات كهذه  ايكون مسبوقً  أنالبحث ل بد  إنوأغزر على مستوى معلوماته املتنوعة. 

 خلل ما يتلقى من تعليم.

 جـ: معلومات كافية ومتكاملة
 أننتوىل معاجلة املوضوعات متجاهلني حجم املعلومات املتوافرة لدينا، بل ل بد  آومنارس التحليل  أنل ميكن 

املعلومات تلك ب كتفاءالبحث هو ال الفشل يف مشروع  أسباب أهممن  إنتتوفر لدينا معلومات وافية ومتكاملة. 
باحلد األد  يف مجع املعلومات. وتؤدي الرؤية التبسيطية وامليل  قتناعال إىلوامليل بسهولة  إليهاالوصول ميكن اليت 
يف مجع احلد األقصى من  اواسعً  ااحلول دون بذل الباحث جهدً  إىلجتنب املشاق واحلرص على سرعة العمل،  إىل

إصدار تعميمات غري مربرة واستنتاج معطيات كلية عرب مقدمات هزيلة ومعلومات  إىلذلك دفعه ياملعلومات، و 
 ناقصة.

أحد الباحثني يتصل تكامل املعلومات وكفايتها مبحور البحث والفرضية اليت يقوم عليها، فعلى سبيل املثال يقول 
علم الكلم التقليدي يقتصر على تناول  إن"م التقليدي وعلم الكلم اجلديد:يف حديثه عن الفارق بني علم الكل

. من الواضح هنا ان فهو يهتم بشىت القضايا الدينية" الواقع. أما الكلم اجلديدحتكي القضايا الدينية املهمة اليت 
ملحظة جمموعة حمددة  إىلاحلكم الذي يصدره الباحث خاضع للمعلومات الناقصة اليت توافرت لديه واضطرته 

 وحسب. اليت دونت يف القرن السابع اهلجرياألعمال الشيعية لكلمية فقط وهي تلك من األعمال ا
موضوع األمر باملعروف والنهي عن املنكر كان من  أن لو توافر املزيد من املعلومات لدى الباحث ألدرك مثًل 

من القضايا الدينية اليت ، رغم انه ليس 10املقولت املهمة عند املعتزلة واإلمامية يف حقبة من تاريخ علم الكلم
 الواقع.كي حت

إبداعات صدر املتأهلني، فإن املعلومات اليت حيتاجها متثل دائرة واسعة، ألن إصدار وحني يأخذ الباحث بدراسة 
لو مل يقم الباحث باستقصاء الفكر الفلسفي قبل صدر املتأهلني  اساذجً  افيما يتعلق بذلك سيكون تبسيطً  أحكام

 (، وسيغدو الباحث كحاطب ليل.1051)املتوىف عام 
دخول موضوعات ل ميكن تناوهلا عرب جهد شخصي،  إىل امن املعلومات، يؤدي احيانً اجلهل بالقدر الكايف  إن

إخفاق البحث وعقمه. بينما جند  إىليف رسائل املاجستري والدكتوراه وخمتلف مشاريع البحث، األمر الذي يؤدي 
بالقدر الوايف سيجنب البحث الوقوع يف التسطيح والتبسيط ويتفادى صدور  ان تكون املعلوماتاحلرص على  أن

 طلع.أحكام متعسفة تنشأ عن عدم ال

                                                 

من الطلع فيما يتص ل هب ذا النم وذج لح ظ: قراملك ي: أح د فرام رز. هندس ه مع رفىت ك لم جدي د )اهلندس ة املعرفي ة لعل م الك لم  ملزيد - 10
 .133-129، ص1378ي دانش وأنديشه معاصر، گاجلديد( طهران، مؤسسه فرهن
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العلماء املسلمني ومنذ تُرمجت أعمال أرسطو حىت اليوم، مل  أنبعض الباحثني يرى  أنويف منوذج آخر نلحظ 
 يتيسر لهاقتصر يف تتبعه على اآلراء اليت كان هذا الباحث  أناملفاهيم اللحمصلة بشكل صحيح. غري يستوعبوا 

، بينما ل ميكن ممارسة القراءة والتحليل يف موضوع كهذا إل من خلل مجع معلومات دون عناء اإلطلع عليها
لقد بادر الباحث املذكور إىل إعادة النظر يف عمله ومتابعة الكتب املخطوطة اليت مل تطبع بعد. واسعة للغاية 

 .11بعد امللحظة اليت سجلها كاتب السطورقص يف معلومات حبثه، وتلىف الن

 المعلوماتصدق د: 
املعلومات اخلاطئة اليت ل متثل سوى  أن إذ. املعلومة وفرزها من معايري عملية انتقاء ااملعلومات واحدً صدق ثل مي

بني املعلومات والبيانات اخلام اليت التمييز  إطاروقد أثري هذا املوضوع يف عقم البحث.  إىل، تؤدي اجزافيً  اختمينً 
 على حجم أمهيتها. اعملية فرز. ونتوىل تفصيلها فيما يلي تنبيهً  إىلمل ختضع 

النتيجة  ناخيترب درجة الصدق يف املعلومات بواسطة األدوات املتعارف عليها يف جماله. وحيث  أنل بد للباحث 
 يف نتيجة الدليل. شكال إىلمل يتأكد صدقها، يؤدي قدمة م أوفإن وجود مقدمة كاذبة  ،املقدمات (أخس  )تتبع 

تظهر يف عملية التفكري نتيجة صادقة من مقدمات كاذبة على حنو  أنمن وجهة نظر املناطقة،  اميكن طبعً 
يف كتب املنطق، يؤدي  اتناوهلا تفصيليً  النماذج اليت جرىكذب املقدمات يف   أن الصدفة. ولكن نلحظ أوًل 

 أنصدق املقدمات هو املقياس الذي يتاح للبحث املنظم على ضوئه،  أن ا، وجند ثانيً 12ب النتائجكذ  إىل احتمً 
 يكتسب مواصفات اجلهد العلمي.

صدق املقدمات يتمتع بطابع  أن، اويرى احلكماء يف هذا السياق، على مستوى املبدأ ل املستوى العملي طبعً 
الصدق  أما .(believe) العتقاد أوالقول اجلازم ب ،العتقاد الذي هو صادق فقطالضرورة. حيث يسمى 

edge)(knowl ايسمى علمً و مطابق للواقع ثابت هو اعتقاد صادق فالضروري 
يريدون  أهنمويؤكد الفلسفة  .13

بصدق املقدمات يف البحث الفلسفي، الصدق الضروري والتصديق العلمي، وبالتايل فإن الربهان هو املنهج 
 فلسفة، وهم مييزون بني الربهان واجلدل واخلطابة وسائر الصناعات األخرى يف املنطق.الوحيد يف أحباث ال

 هـ: الدقة في المعلومات

                                                 

ض  يه معدول  ه وحمص  له. جمل  ة مق  الت وبررس  يها. مف  اهيم غ  ري حمص  ل ومنط  ق ماهي  ات: ت  أملي در مقال  ه ق .راج  ع: قراملك  ي، أح  د فرام  رز - 11
ث  ر خب  ش. )اإلفح  ام م  ن خ  ارج ال  دائرة يق  وض احل  وار املثم  ر(. وي اگ  فتگ. وك  ذلك: تبكي  ت ب  ريو  آف  ت  171-161. ص1376، 62ع

 .327-323، ص1379، 68مقالت وبررسيها، ع
 .180، ص1363 احللي، العلمة احلسن بن املطهر. اجلوهر النضيد. قم، انتشارات بيدار. - 12
ا . وسنش  ري اىل ه  ذ13، ص 1ه   . ج1403اب  ن س  ينا. الش  ارات والتنبيه  ات. )م  ع ش  رح احملق  ق الطوس  ي(. هت  ران، انتش  ارات آرم  ان.  - 13

 .املصدر يف اإلحالت القادمة ب"الطوسي، شرح اإلشارات"
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ما يكون  اجانب صدق املقدمات ل بد من توافر الدقة فيها كذلك كشرط يف حتقق جدوى البحث. غالبً  إىل
 اللغة العلمية فإن دقة املعلومات تلعب دورً يف ا أماصدق املعلومة هو النقطة املهمة يف لغة التفاهم العريف، 

لن يصلح للدخول بوصفه معلومة يف حبث  كم"  600بني مدينيت طهران وتربيز تبلغ املسافة قولنا :" إن. اأساسيً 
جتريد املعلومة من صدقها،  إىل انتقبل ذلك ونكتفي به يف لغة العرف. ويؤدي غياب الدقة أحيانً  إنناعلمي، رغم 
 .الطة سوء اعتبار احلمل"مغعند علماء املنطق املسلمني ب  " مثلة على هذا، ذلك اخلطأ الذي يدعىومن أهم األ

، جند انه ول موضوع احتاد العاقل واملعقول"احلسن العامري هو أول فيلسوف تنا أبا أنقوهلم :" حني نلحظ مثًل 
لعامري هو أول فيلسوف مسلم أبا احلسن ا أنحقيقة صحيحة هي :"  ، يعكستعبري غري دقيق وغري صادق

. وينتج غياب الدقة عن التعميم يف القول وجتاهل القيود اليت ول"تناول يف كتبه موضوع احتاد العاقل واملعق
 النص. أجزاءتتضمنها 

 في المعلومات و: الوضوح والتحديد
ستوى املفهوم تتطلب دقة النص جتريد معلومات البحث عن أي لون من الغموض. وسواء كان الغموض على م

 تلعب املعلومات دورها املفرتض. أناملصداق والواقع، فإنه حيول دون  أموالذهن 
بأمناط ثلثة، فثمة الغموض يف اللغة، والغموض يف الدللة، والغموض  اتعاين معلومات البحث غموضً  أنميكن 

القسم الثالث فهو ذو صلة باملصاديق  يف املصداق. يتصل األول باللغة ومفرداهتا، والثاين بالذهن والتصورات، أما
 والواقع املوضوعي.

، من قبيل كلمة 14وعورة يف النص ووجود ألفاظ وعبارات متعددة املعىن إىلوالغموض على مستوى اللغة يعود 
يف العبارات واجلمل فهو ما يعرف  أمامن الغموض يدعى الشرتاك اللفظي،  وهذا اللون .15)شري( يف الفارسية

 راة(.ب  )املما
 هنالك ثلثة مستويات للشرتاك اللفظي:

يف  أواملستوى الواضح من الشرتاك اللفظي، وهو ما ينشأ عن ازدواج يف أساس الدللة اللفظية وبنيتها : أوًل 
 .16تشتتها أول يتسبب يف تشويه الدللة  اما يكون هذا اللون من الشرتاك واضحً  اصيغتها الصرفية. وغالبً 

خمتلفة يف حقول علمية  أحناءاستخدام مفردٍة ما على  إىلى الشرتاك اخلفي يف اللفظ، مما يعود مستو : اثانيً 
العلماء يستخدموهنا يف  أنتكون هنالك كلمة ل تنطوي على غموض يف بنائها اللغوي، غري  أنميكن متنوعة. 

                                                 

، هباء ال دين. س ري يب س لوك )س ري دون س لوك(. للطلع على مناذج من الغموض الدليل والستخدامات املزدوجة يراجع: خرمشاهي - 14
 .511-455، ص1370هتران، انتشارات معني، 

 تدل كلمة )شري( يف الفارسية على األسد واحلليب وصنبور املاء...اخل. - 15
ل  ن حتق  ق اهل  دف  ي  ورد املؤل  ف ع  دة امثل  ة عل  ى ه  ذا املس  توى م  ن الش  رتاك اللفظ  ي، وحي  ث اهن  ا امثل  ة م  ن اللغ  ة الفارس  ية ف  إن ترمجته  ا - 16

م املطلوب من املثال. مث ة الكث ري م ن األمثل ة عل ى ذل ك يف اللغ ة العربي ة نظ ري اس تخدامات كلم ة الع ني وغريه ا م ن املش رتكات الكث رية، وأحج 
 عن إيراد تلك األمثلة لوضوحها. )املرتجم(.
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واحدة يف اجلغرافيا والفقه  اليت ل تنطق بدللة لدللت متعددة، من قبيل مفردة "احلد"جمالت خمتلفة 
 ،وجتنب اخللط بني دللتههذا النمط من الشرتاك اللفظي  إىلالنتباه  ،حٍد ما إىلميكن والرياضيات واملنطق. 

. سندرك بقليل من التدبر خطيئة" فاإلنسان، وكل ما له حد فهو خطيئة، احدً  لإلنسان أن:" فلو قيل مثًل 
املنطقي فاحلد التعريف  أنواعلدللة على أحد لحيث استخدمت يف الشطر األول  الدللة املزدوجة ملفردة احلد،

هناك يف مقابل الرسم. بينما قصد باحلد يف الشطر الثاين العقوبة الشرعية كمصطلح يف الفقه مقابل التعزير، األمر 
 عدم تكرر احلد األوسط يف الدليل. إىلالذي أدى 

 تكتسب املفردة معاين متباينة يف حقل علمي واحد. أنلشرتاك اللفظي، وهو خفاًء يف ا األكثر: املستوى اثالثً 
يف األعمال الفلسفية، حيث حاول معظم علماء املنطق حتديد  واملثال األبرز على ذلك مصطلح "الذايت"
 .17للفخر الرازي حىت اليوم استخداماته املتنوعة، منذ كتاب "امللخص"
ة الكلمة املذكورة وما حظيت به من اهتمام تارخيي، جند احملقق الشهري رغم كل هذا احلرص على حتديد دلل

يقع يف فخ هذا املصطلح يف إطار الرد على ه ( وهو املوصوف بالدقة يف النظر،  816-740شريف اجلرجاين )ال
إنه مل جيد ما تنطوي عليه دللة املصطلح هذا من غموض، ف إىلنظرية القبح واحلسن الذاتيني، وحيث انه مل يتنبه 

 ثغرة يف الدليل التايل: أو خلًل 
 صغرى للدليل: احلسن والقبح مما يقع فيه اخللف. (:1الدليل رقم )

 كربى للدليل: والذايت ل يقع فيه خلف.                                    
 احلسن والقبح ليسا بذاتيني. إنالنتيجة:                                     

. 19نقد أودون أي تدقيق ، وقد قرره اجلرجاين 18ه ( 756ا الدليل للقاضي عضد الدين اإلجيي )املتوىف عام وهذ
غياب  إىلاألمر الذي يعود واخللل يف هذا الدليل هو عدم تكرر احلد األكرب مبعىن واحد يف الكربى والنتيجة، 

ب يف دليل كهذا، استخدام عبارة نتجن أنب الدقة تتطل إنالدقة يف املعلومات وعدم كوهنا مناسبة للموضوع. 
 ."الذايت ل يقع فيه خلف"

من املستوى الواضح  أمثلةتورد فيما يتصل مبوضوع الشرتاك اللفظي، املنطق الدراسية يف  كتبال أننلحظ 
طأ. بينما لتحديد الشرتاك وتفادي اخل امن التدبر سيكون كافيً  قليًل  أنتصور البعض  إىلللشرتاك، وهو ما أدى 
مثة مناذج مهمة  أنتماعية...اخل، يف جمالت الفلسفة وعلم الكلم والعلوم الج األفكارندرك عرب مراجعة تاريخ 

 من أفخاخ الشرتاك اللفظي اليت وقع فيها أبرز العلماء.

                                                 

. 1372-1371. 54-53مق الت وبررس يها، ع قراملكي، أحد فرامرز. موضوع كل علم ما يبحث في ه ع ن عوارض ه الذاتي ة. جمل ة - 17
 .158-123، وص142-141ص

 .325اإلجيي، القاضي عضد الدين. املواقف. بريوت، عامل الكتب، ب. ت. ص - 18
 .189-188. ص8ه . ج 1325اجلرجاين، مري سيد شريف. شرح املواقف. مصر، مطبعة السعادة،  - 19
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واللفظ املشرتك  الكلمة الواحدةيتوغل يف ما وراء  أنتفادي ذلك دقة بالغة متواصلة، على حنو يتيح للمرء يتطلب 
 اخلطأ، ليهتم بتفاوت املفاهيم واختلف األشياء. إىلاملؤدي 

حيث  كل حادث مسبوق مبادة ومدة"  إنقاعدة :" واملثال اآلخر يف موضوعنا هو دليل الفلسفة املعروف على
 :20التايليستدلون عليها بالشكل ما  اغالبً 
 

 (:2الدليل رقم )
 .اممتنعً  أو ايكون واجبً  أنكن الوجود قبل وجوده، ألنه ل ميكن احلادث هو مم إناملقدمة األوىل: 

 واقعي ألنه قابل للشدة والضعف. موضوعياملقدمة الثانية: واإلمكان أمر 
 املقدمة الثالثة: اإلمكان عرض ل جوهر.

 يكون مثة جوهر يتقوم به اإلمكان، وهو املادة. أنالنتيجة: ل بد 
د األوسط مل يتكرر يف هذا الستدلل على حنو دقيق، ألن اإلمكان يف املقدمة وكما نبه بعض الباحثني فإن احل

األوىل قصد به اإلمكان الذايت وهو أمر اعتباري انتزاعي يستخدم يف مقابل الوجوب والمتناع. بينما أُريد 
املقدمة األوىل م ل نستخد أن. ويف ضوء ذلك تتطلب الدقة 21باإلمكان يف املقدمة الثانية اإلمكان الستعدادي

 يف هذا الدليل.
اللغة إطار  املستويات الثلثة للشرتاك اللفظي )الواضح، واخلفي، واألكثر خفاًء( تتصل بالغموض يف إن

هنالك العديد من  نابعد من ذلك يتصل باملفاهيم والتصورات الذهنية. حيث أمثة مستوى  أنواأللفاظ، غري 
ما تتضمن من غموض وعدم حتديد مييزها عن سواها من املفاهيم. وحينئذ املفاهيم اليت تدخل يف البحث بكل 

-1596الغموض يف املفهوم هو تلك القضية اليت نعترب ديكارت ) إنلن تكون النتيجة سوى ذلك الغموض. 
 يف مواجهتها. ا( رائدً 1650

مصاديق املفهوم الواحد.  أما النمط الثالث من الغموض فهو يتصل بالواقع املوضوعي، وهو ما يقع من خلط بني
يف حتديد  امثة غموضً  أناملفهوم حمدد، غري  أناللفظ واضح ل غموض فيه، كما  أنجند يف بعض األحيان  إذ

مفهوم اخلرب يتسم  أن خنفق يف متييز مصاديق ذلك املفهوم عن سواها. يعتقد علماء املنطق مثًل  أننااملصداق، أي 
 فق على مستوى املصداق، يف التمييز بني عبارات اخلرب واإلنشاء.ما خن اغالبً  أننابالوضوح، غري 
من الغموض، وتتطلب معاجلة كل من  أنواعما نواجه خلل انتقائنا ملعلومات البحث، ثلثة  اوهكذا فإننا غالبً 

 أداة خاصة. األنواعهذه 

                                                 

ه   . 1380ب  ن س  ينا، الش  فاء، قس  م اإلهلي  ات، مراجع  ة وتق  دمي اب  راهيم م  دكور. الق  اهرة ذك  ر ه  ذا ال  دليل كث  ري م  ن الفلس  فة، لح  ظ: ا - 20
. 1349. وكذلك هبمنيار ابن املرزبان، التحصيل، تصحيح وتعليق مرتضى مطهري. طهران، دانشكده إهلي ات ومع ارف اس لمي، 177ص
 .135، ص1، ج1981بعة. بريوت، . اضافة اىل: صدر املتأهلني، احلكمة املتعالية يف السفار الر 447-443ص

 .284ه . ص1405اليزدي، حممد تقي مصباح. تعليقة على هناية احلكمة. قم ، مؤسسة يف طريق احلق.  - 21
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والشرتاك اللفظي. كما  يكفل لنا ختطي الغموض اللغوي (meaning)السؤال عن معىن اللفظ  أوفشرح السم 
فهوم امليعاجل الغموض على املستوى املفهومي التصوري، بينما يعمل كل من حتليل  (definition)التعريف  أن

(conceptual analysis)  القضية وحتليل(propotional analysis)  على معاجلة الغموض يف مستوى اللغة
 فهو يعاجل الغموض يف مستوى املصداق. (criteria). أما معيار التمييز اومستوى املفهوم معً 

 معلومات حديثةز: 
كينونة تدرجيية، وتظهر كل يوم فكرة جديدة ومنهج مستحدث وقضايا تطرح ألول مرة. ليس يف يتسم العلم بأنه  
 املعلومة اجلديدة يف بعض أنتصبح بل قيمة، كما  ايقتصر على املعلومات القدمية فهي احيانً  أنوسع الباحث 

من أي أمر آخر، يف أحباث علم  أكثراحلالت تضفي دقة أكرب على املعلومة السابقة. واليوم يواجهنا ذلك 
، ذلك انه ل ميكن للمرء أمهيتهااملعلومات اليت يوفرها علم الكلم التقليدي مل تعد كافية رغم  أن إذالكلم، 

)ل  األخلقعلم  أحباثاليوم يف  أمهيةغرة األكثر الث إنحتقيق شيء دون اإلحاطة باجلديد من القضايا واألسس. 
( تتمثل بغياب املعلومات احلديثة فيما يتصل باملهن واألعمال، األمر الذي يفسر عدم توفر األخلقفلسفة 
 جمتمعنا.على حنو يناسب  (Professional Ethics) املهنية  األخلقيف جمال تستحق الطرح  أحباث

 معلومات موثقةح: 
جتاهل هذا  أنتتمتع بقيمة توثيقية تدعمها، حيث  أنواستخدامها يف البحث، يف انتقاء املعلومات يشرتط 

بالتايل يف عقم  بيتسبهو ما البحث، و  إىلتسرب معلومات خاطئة وناقصة ل قيمة هلا،  إىلاجلانب يؤدي 
علومة ونقد الوثائق اليت املصدر األصلي للم إىلالبحث. وهكذا فإن من مسؤوليات الباحث الرئيسية الوصول 

 تدعمها.
تناولت  أهناسائر املواطن اليت حيتمل  إىلاخلطوة األوىل يف البحث املوضوعي هي النظر يف املصادر والرجوع  إن:"

،  أكثرما يدور حوله البحث من موضوعات. ألن البحث لون من الدليل املنطقي وكلما استعان الباحث مبراجع 
ما عا    االبحث يف املصادر يتطلب دقة وسعة صدر، وكثريً  أنتقراؤه أكمل. بيد كلما كانت حجته أقوى واس

رحيان  أبوذلك ولعهم بالبحث. حتمل  إىلكبار الباحثني األمر ين يف حماولة للعثور على كتاب نادر، حيدوهم 
، كما بذل حنني حىت عثر عليه عن كتاب ماين "سفر األسفار" احبثً  اعامً  أربعني( املشاق 440-326البريوين )

 .22كبرية يف سبيل احلصول على بعض كتب جالينوس  ا( جهودً 263-194) إسحاقبن 
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املراجع والهتمام بالوثائق العلمية، بل يتمثل املعيار األكثر  إىليف العودة  االعددي مقياسً  أوليس العنصر الكمي 
يسيء استخدام مصادره  أنل ينبغي للباحث يف النقل. حيث  بتوفر عنصري"األصالة" يف املراجع و"األمانة" أمهية

 .23فة، على حد تعبري املرحوم زرين كوبائز  يلفق من خلهلا إشكالية أنووثائقه ول حيق له 
ث ، حيصدور أحكام متعسفة تنشأ عن عدم اإلطلع يتفاد إىليؤدي استيعاب أمهية الوثائق يف عملية البحث، 

حني يكون  إليهايعود  أنحني يدرك حجم الوثائق واملخطوطات اليت عليه  سيتخلى الباحث عن جرأته وتساهله
بالبحث  امهووسً  اكما جند شخصً يف موضوع فلسفي معني.   مثًل يف صدد التدليل على إبداع العلمة الطباطبائي 

مر مل ، وهذا يف حقيقة األاألجنبيةاللغات ل يتقن مع انه شيخ اإلشراق ومدى تأثره بأفلطون  أعماليف 
قد تشي هبذا النقص على حنو واضح  األحباثعناوين  إنيستوعب أمهية الوثائق العلمية يف إعداد البحث. 

 اجلوهرعنوان " اختار هلامن قبيل موضوع اقرتحه بعض الدارسني لرسالة ماجستري ينوي إعدادها حيث ، ااحيانً 
 .والعرض عند الشرقيني والغربيني"

، على حنو كافٍ  عتد هباامل األصليةراجع املوثائق و الة يف البحث، جبمع ما يتطلبه من صعوب األكثرتتمثل املرحلة 
 أكثرجتنب املشاق والتعويل  إىلل يتاح للبحث نتيجة للتساهل واحلرص على السرعة وامليل  أنميكن األمر الذي 

التسرع هو اخلطأ الذي يقع  إن عدم تلقي الباحث لتعليم يسبق مزاولته للبحث. إىل إضافةمما ينبغي على الذاكرة 
الباحث احملرتف بالطبع رمبا فقد رصانته العلمية ومسعته بسبب وقوعه يف خطأ ل  أنفيه الباحثون الشباب، كما 

الدعة والراحة حيولن بينه وبني ما ينبغي ممارسته من نقد  إىلميل الباحث  أننلحظ  أخرىومن جهة يغتفر. 
 ودراسة دقيقة للوثائق.

ومن هنا كان كبار الباحثني يف التعويل على الذاكرة هو فخ يقع فيه الباحثون،  أن إىلاملرحوم زرين كوب  ينوه
فإنين  أحباثييف بعض من الكتاب الستشهاد بآية  أريدالعامل حيذرون من ذلك. يقول املرحوم القزويين: ))عندما 

 القد لحظت خلل مراجعيت حتقيقً  .24هلل احدقل هو ا، حىت لو كانت آية منها أتثبتالقرآن كي  إىل أعود
توىل حتقيق نص  هأن إذللوقوع يف ذلك الفخ والتعويل على الذاكرة.  ابارزً  امنوذجً  ،بعض النصوصأجراه أحدهم ل

عدم مراجعة النسخ األخرى وعدم  إىلعرفاين وتوفرت لديه نسخة من النص خبط املؤلف، مما دفعه  –فلسفي 
قيق ومقابلة النصوص وتقييمها. بينما كان املؤلف يعتمد على ذاكرته يف إيراد اآليات استخدام مناهج التح

ه تحمقق النص مل يأخذ احتمال اخلطأ هذا بعني العتبار وفات أنوقد أوقعه ذلك يف بعض الخطاء، غري القرآنية 
 ة من ذلك.ددحالت متع

من أي شيء آخر يف عملية انتقاء املعلومات. وهذه  أكثرالدقة  إىلويف ضوء املقاييس املذكورة، حيتاج الباحث 
ما يعاين الباحثون الشباب من تأثري  ا: التسرع والغرور. وغالبً أساسينيلخطر نتيجة لعاملني ل تكون عرضة الدقة

تأثري العامل اآلخر. ويسجل املرحوم زرين كوب إىل الشهري ذو اخلربة الطويلة، العامل األول، بينما خيضع الباحث 
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غياب الدقة ناشئ عن التسرع، وهذا ما ميثل مشكلة كبرية  إن"تفسريه هلذين العاملني. يقول: لحظة مفيدة يفم
يتورط الباحث يف خطأ كبري نتيجة للتشابه بني امسني  أنفظيعة. ميكن  أخطاءوقوع  إىل أدتما  ايف البحث كثريً 

تضليل  إىلالتعويل على معلومة منقولة يؤدي  أنما جند  اكثريً يتفاداه بشيء من الدقة.   أن، مما يف وسع املرء مثًل 
الدقة اللزمة يف كثري من احلالت، نتيجة لتعويل الباحث افتقد البحث الباحث الساذج ويورطه يف اخلطأ. ورمبا 
 .25"على ذاكرته لفرط غروره وإعجابه بنفسه

 

 معلومة في حد ذاته ،ط: عدم توفر المعلومات
هنتم كذلك مبا هو غري  أنى ما هو متوفر من املعلومات خلل عملية مجعها، بل ل بد ل ميكن القتصار عل

عدم توفر البيانات سيتحول لدى الباحث عرب عملية  أنرق بني البيانات واملعلومات. ذلك واالف منمتوفر. وهذا 
صدر  أعمالملنطقية يف ا األلغازمعلومة مفيدة. وعلى سبيل املثال نلحظ حني نتناول بالبحث  إىلالتحليل، 

 أنبل ينبغي ل نتجاهل ذلك  أناملفارقة الكاذبة، ولكن علينا  أواملتأهلني، انه مل يتحدث عن لغز اجلذر األصم 
نتعامل مع إعراض صدر املتأهلني عن مناقشة ذلك اللغز، بوصفه معلومة مهمة نتوىل حتليلها. وهكذا فيما يتصل 

حرصنا على دراسة احملددات والعناصر اليت مل يتضمنها تعريف  أنبوة، حيث باملفهوم الذي بلوره العلماء للن
 حرصنا على دراسة العناصر اليت يتكون منها ذلك التعريف.يعادل مهية بقدر من األ تمتعي أنالنبوة، ل بد 

لغياب املعلومة  أمهيةسيويل الباحث  علومات ميثل معلومة يف حد ذاته"عدم توفر امل"أنويف ضوء املبدأ الذي يقرر 
ا صرحوا به وما قالوه، مل تهسا، ويأخذ يف دراسة ما مل يقله اخلرباء واملسكوت عنه يف نصوصهم، كدر ايضً أ

 باملستوى ذاته.
 املشاركة يف عملية البحث، تتحلى بتسع مواصفات وهكذا فإن املعلومات اليت تستحق 

 
 مواصفات املعلومات املناسبة

 معلومات ل معطيات . 1
 ذات صلة باملوضوع .  2
 كافية ومتكاملة .   3
 صادقة . 4
 دقيقة . 5
 واضحة وحمددة . 6
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 حديثة . 7
 موثقة .  8
 ان عدم توفر املعلومات، هو معلومة يف حد ذاته .  9

                       

 المعالجة -2
الشرط ل يكفي لوحده يف حتقيق  أنحث. غري يف الب اضروريً  ا، شرطً امتثل املعلومات مبواصفاهتا املذكورة سابقً 

من املعلومات لينتهي باإلبداع، ومثة مسار مير به البحث وينتقل عربه من  ااملشروط، فالبحث يبدأ منطلقً 
حيث تتحول منهجي.  أساساملعطيات اجلديدة، وذلك هو معاجلة املعلومات وحتليلها على  إىلاملعلومات 
-1561نسيس بيكون )اويقدم لنا فر من خلل حتليل منهجي ومعاجلة منظمة. معطيات جديدة  إىلاملعلومات 

ثلثة  إىلأمهية املعلومات ودور التحليل يف البحث، فهو يقسم الباحثني حول  امعروفً  اتشبيهيً  اتصورً ( 1626
ن الذين يعدون م أولئكالديدان، والعناكب، والنحل. وميكن تعميم تصويره هذا عرب القول بأن : أصناف

 جمموعات كما يلي: أربعة إىلالباحثني ينقسمون 
ن جبمع املعلومات وحسب، وعلى تقدير و كتفحيث يديدان مبثابة اجملموعة األوىل يكون الباحثون يف 

اجملموعة الثانية فهم العناكب  أمامعلومات فقط.  إىلمن البحث فإهنم إمنا حيولون البيانات  اميارسون لونً  أهنم
هتوميات املعاجلة والتحليل دون مجع املعلومات ودون توفر رصيد معلومايت، مما لن ينتج سوى الذين خيوضون يف 

 وهو يبدأنلحظ النحل  ثالثةله على حد تعبري املرحوم زرين كوب. ويف اجملموعة ال أساسل  احديثً  أووترهات 
تصوير بيكون حيدد  ناوالتفكيك. عصارة علمية من خلل التحليل  إىلتحويلها يقوم بمث  جبمع املعلومات أوًل 

 )العصارة(، ونتيجة مجع املعلومات.بوضوح طبيعة الفرق بني نتيجة املعاجلة والتحليل 
تتجمع حول طاولة حبوث اآلخرين وتأخذ يف انتحال اجملموعة الرابعة فهي تشبه الذباب حيث  أما
اآلخرين  أعماليعتاد سرقة  أنن هبا الباحث أسوء م ىوتلويثها، ولكن ))ليس مثة عاهة يبتل األحباث

من قبيل السرقة الصرحية املتعددة،  أسباهباخمتلفة وهلا  أشكالتكون السرقات هذه على  أن. ميكن 26وانتحاهلا((
(plagiarism)  والسرقة املتخفية اليت تقرتن باملكر والحتيال(paraphrase) .مما لسنا يف صدد تناوله هنا 

تشويه البحث. هنالك من أبعاد السرقات تلك، بل حناول الرتكيز على دورها يف  لسنا هنا يف صدد احلديث عن
بالكتاب ذاته احدهم رمبا جاء و ويقدمه بامسه بوصفه رسالة ينال هبا درجة املاجستري،  كامًل   اعلميً  اينتحل كتابً 

وخيتلف نحو عشوائي. تصرف فيه بيل تقوم على مربر و عليه تغيريات  ير جي أنبعد ولكن  اوادعى انه له ايضً 
 حني شوه البحث املسروق وبعثره. أخرى أخلقيةالسرقة خطيئة  إىل أضافالثاين  أناملثالن يف 
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، وميكن القول يف ضوء 27القوة العاقلةو  ةهداش( عن العلقة بني امل1804-1724حتدث عمانوئيل كانط )
 نا، كما ل طائل منهاإهنا تكون حصيلة عقيمة املعلومات حني تتجرد عن التحليل واملعاجلة ف ناتعبرياته هناك 

معاجلة املعلومات  ناهلا.  قيمةل  اءجوف تصبح الرصيد املعلومايت فإهنا فتقدتالتحليل عندما عملية  أواملعاجلة 
مستويات  أربعةمن خلل ذلك وحسب. وللمعاجلة هذه إمنا يتأكد دور الباحث متنحها دللتها وجدواها، و 

وتقوم املعاجلة وعملية التحليل يف ضوء املستويات هذه، على يف، والوصف، والتربير، والتفسري. متباينة: التعر 
 األمرهذه،  واألساليبوفيما يلي سنخصص حديثنا حول املناهج شكل حمدد من املناهج واألساليب واألدوات. 

 الكتفاء مبا قلته حىت اآلن فيما يتصل مبعاجلة املعلومات. إىلالذي يدفعين 

 التنظيم -3
يف البحث، يعكس ما يتطلبه هذا من التنظيم والتحديد  األساسيحتليل املعلومات الذي ميثل العنصر  إن

وما مييز البحث عن الدراسات وضوابط وقواعد معينة.  اتلك اطارً البحث بوصفه عملية حمددة، مي أن إذاملنضبط. 
 خصائصه. همأ، األمر الذي ميثل عام منهجياملشتتة هو خضوعه إلطار 

عرج الذي يسري يف طريق مستقيمة سيبلغ هدفه األ إن:"ان يف األرغانون اجلديد مذكرً يقول فرانسيس بيكو 
األخري سيضل طريقه بقدر ما يسرع يف  إنمتعرجة. بل  امن ذلك العداء الذي ينتهج طريقً  أسرععلى حنو 

 .28"احلركة
برتحيب نتائج البحث ان حتظى جتاهه، وإمنا ميكن الضوابط والتنظيم املناسب حيددان مسار البحث وا إن
ومن . (well disciplined)املتعارف عليها املتداولة العلمية، فيما لو اعتمد الباحث املعايري والضوابط  األوساط

من أساليب نقد البحث نفسه. وكمثال على ذلك فقد ظلت نظرية )أليس(  ااحدً هنا كان نقد معايري البحث و 
على ثغرة يف ل واتسون بالعلقة بني اإلميان والسلمة النفسية، حىت عثر بيحبثية مؤكدة فيما يتصل  بوصفها نتيجة

 .29معايري البحث عند أليس
 أوذلك ل يتحرك يف سياق التقليد  أنبيد معايري البحث وتنظيمه يتسمان بالعمومية،  أنرغم 

 أن مثًل . حني نريد ما تتطلبه مسألة البحثضوع و حد كبري مبا يقتضيه املو  إىلالصياغات اجلاهزة، بل يتحدد 
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الستعانة بنصوص  أننستعني بنصوصه املكتوبة. غري  أنففي وسعنا نؤرخ ألحد الفلسفة وحندد تاريخ ولدته، 
 .30وفر لنا سوى احلرية والغموضتشاعر من طراز سعدي الشريازي يف حتديد تاريخ ميلده، لن 

 االختصاص بنطاق محدد -4
تصاص البحث بفرع علمي حمدد ميثل املرتكز الرابع للمشروع البحثي. ل نستخدم مصطلح البحث يف ان اخ

 أوالفلسفية،  األحباثلفرع من املعرفة البشرية فنقول:  اما نستخدمه مضافً  ادراساتنا على حنو مطلق، بل غالبً 
السر يف اختصاص البحث  إنه البحث. النفسية، ...اخل. وهذا هو النطاق الذي يتحرك في أوالكلمية،  األحباث

واحد  إىلنتمي املمارسة البحثية ل متثل سوى معاجلة منهجية ملسألة حمددة، وهذه ت انبواحد من العلوم يكمن يف 
 أوتكون فلسفية  إمناالقضية  أواملسألة  أنمن احلقول العلمية. ومما متتاز به املسألة العلمية عن اإلشكالية هو 

 اخل.سوسيولوجية...
البحث  إن على مشروع البحث برمته. فنجد أوًل  ،مثة آثار عديدة يرتكها اختصاص البحث بنطاق حمدد

 أنالبحث ذاته يتصل حبقل علمي حمدد، ول ميكن للمرء  أنيتلقاه الباحث، باعتبار  امسبقً  اتعليمً و  امرانً يتطلب 
نقيس حجم مؤهلت  أن. ومن هنا فإن يف وسعنا تعلم ذلك احلقلي أنويتناوله بالبحث دون  اعلميً  خيوض حقًل 

اليت ارتكبها عند استخدامه للمفاهيم العلمية ذات  األخطاءحتديدنا حلجم املرء للبحث يف حقل معني، يف ضوء 
ن البحث يف علم معني يتطلب اإلحاطة مببادئه إفيه.  اخبريً  االصلة بذلك احلقل، وهو حيسب نفسه باحثً 

 .نيتهوموضوعاته ومناهجه وب
ان اختصاص البحث بنطاق علمي حمدد يعين صلته بتاريخ ذلك العلم، فحني ميارس املرء  اونلحظ ثانيً 

على املوروث التارخيي واملنجزات السابقة، أي انه حبثه سيمثل البحث يف حقبة معينة من تاريخ العلم، سيعتمد 
عدمي الصلة بتاريخ العلم  اشخصيً  اي شأنً السائد يف ذلك العلم. ليس البحث العلم األحباثملسار  تواصًل 

 العلمية. األوساطان نغتفر للباحث جهله مبا يدور يف وتطوره، وهكذا فل ميكن 
 القرآنية مثًل  األحباثويضع معايريه، ذلك ان  ايضً أضوابط البحث : ان الختصاص بعلم حمدد سيفرض اثالثً 

املنهجي بداع اإل، مع املتداولة، ول يتناىف ذلك كما ذكرنا سابقً تتطلب التقيد بإطار هذا احلقل املعريف ومناهجه ا
 .للباحث

هوية العلم العامة. وألمهية هذه النقطة فقد أدرجناها ضمن إن اختصاص البحث بنطاق حمدد، يعرب عن  :ارابعً 
 تعريفه.عناصر 

 إذ. 31بيتخصصيةالاسات الدر ان اختصاص البحث بنطاق علمي حمدد، ل يتناىف مع  إىلل بد ان نشري كذلك 
 ان اختصاص البحث بنطاق حمدد ل يتعارض مع ما تتطلبه معاجلة بعض املوضوعات من استعانة بعلوم متعددة.
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 الهوية العامة -5
وهكذا فإن ذكر اهلوية كعنصر هوية عامة للبحث،  تكوين إىلؤدي ان اختصاص البحث بنطاق حمدد ي اذكرنا آنفً 

ن الزيادة واحلشو، أي ان التذكري به يستهدف التنويه إليه وحسب، وذلك لغفلة يف تعريف البحث ل خيلو م
ن  أ، وإمنا نريد التأكيد على امجاعيً  اجهدً البعض عنه. ل نريد باهلوية العامة هنا جمرد القول بأن البحث يتطلب 

قعه اخلاص يف كل مشروع حبثي ويف ضوء اختصاصه بنطاق حمدد، هو جزء من هوية العلم العامة ميتلك مو 
يف منظومة حمددة وشبكة خاصة. ان أي حبث هو يف حقيقة  ابوصفه عنصرً  امعينً  اجمموعة العلوم، وهو يلعب دورً 

األمر جزء من املمارسة العامة للباحثني يف نطاق معني ضمن تاريخ العلم املأخوذ بنظر العتبار، كما انه حيتل 
 نقطة يف مسار تطور العلم هذا.

ملحظة تكوين  إىليدفع الباحث  هبوية البحث العامة ينطوي على فوائد عدة: فهو أوًل  ن الهتمامإ
دون اقتصار الباحث على ملحظة البنية والقواعد  ايف ذلك. كما انه حيول ثانيً  ارئيسً  العلم ويلعب دورً منهجية ل

 بحث ونطاقه العلمي.ما وراء ذلك من تأثري متبادل بني ال دركواملعايري املنطقية، فيتيح له ان ي
 األوساط العلمية.جهود عن  اليس يف وسع املرء اليوم ان ميارس البحث على حنو فردي وبشكل منفصل متامً 

تقدمت ]على غريي من العلماء[ فألنين كنت اعتلي مناكب كنت قد   إذا))األساس يقول نيوتن:  وعلى هذا
ن يف حقل معني يف و الباحث ميثل. 32رت وغاليليو وأمثاهلممن طراز ديكا اوهو يقصد بالعمالقة روادً . ((العمالقة

، بدور يف حركة العلم العامة منهجيةواحدة يتكفل كل منهم من خلل آصرة  أسرةيف  أعضاء ،حقيقة األمر
 .اتارخييً 

العثور على موقع حبثه يف مسار  إىلان اهتمام الباحث باهلوية العامة للبحث يؤدي به منذ بداية عمله، 
كهذا سيحدد لنا ضرورة   موقع البحث الكذائي من جغرافيا العلم؟ فإن سؤاًل  أيناملعين. حني نتساءل:  العلم

 يعكس عدم جدواه ويكشف لنا انه عمل مكرر اجرتاري. أوالبحث وراهنيته، 

 اإلبداع -6
. فحني يهدف األخريان اجلهد التبشريي أواإلضافة العلمية، أهم ما مييز البحث عن برامج التعليم  أوميثل اإلبداع 

تعليم املعطيات العلمية وإشاعتها، حياول البحث ان ينتج املعرفة العلمية. ان الباحث يف صدد اكتشاف أمر  إىل
 مل جير اكتشافه بعد.

                                                                                                                                                        

وه   و  disciplinaryterIn يس   تخدم تعب  ري )مي  ان رش  ته اى( كمع   ادل فارس  ي للمص  طلح الجنلي  زيذكرن  ا يف ه  امش س  ابق ان املؤل  ف  - 31
وص ف مل نهج يف البح ث او لن وع م ن الدراس  ات. ويس تخدم بع ض األك ادمييني تعب ري )بيني ة التخصص  ات( يف الدلل ة عل ى ذل ك. وه ذا نظ  ري  

 ان اجلامعة الكذائية تتمي ز بتع دد التخصص ات. ولع ل م ن املناس ب هن ا اج رتاح = متعدد التخصص. يقال مثًل  disciplinary Multiكلمة 
 . )املرتجم(.سواها)بينص ي( و ، وهكذا إىل بيذايتاليت ترتجم  Intersubjectiveمصطلح )بيتخصصي( على غرار 

برث، ادفني آرثر. مب ادى م ا بع د الطبيع ي عل وم ن وين )ميتافيزيقي ا العل م احل ديث(. ترمج ة عب د الك رمي س روش. هت ران، ش ركت انتش ارات  - 32
 .302، ص1366، يگوفرهنعلمي 
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ل جديد وقضية مستحدثة، بينما تارة صياغة سؤاتكون مثة جوانب متعددة لإلبداع، فحصيلة البحث 
نعين يدة، ويتمثل اإلبداع يف البحث ثالثة مبا يؤسسه من منهج جديد. و عن نظرية جد أخرىيتمخض تارة 

بلورة مفهوم مستحدث يف  إىل أخرىبناء مفهوم جديد، ويهدف البحث يف حالت يف بعض احلالت اإلبداع ب
ن البحث يف حقيقة األمر مرحلة يف السياق التطوري لذلك النطاق الذي يتحرك فيه، مما إضوء مفاهيم مسبقة. 

 النقل. أوهو الفرق ذاته بني اإلنتاج والتوزيع  يالتعليمالربنامج يعين ان الفرق بني البحث و 
يف تعريف البحث، وهي تتطلب ان حندد مقياس اإلبداع  امثة نقطة غامضة فيما يتصل باستخدامنا لإلبداع عنصرً 

ن نتساءل: على أي أثته ميكن احلداثة مفهوم نسيب، فحني نتحدث عن جدة الشيء وحداأو ن اجلدة إومعياره. 
قلنا حبداثته؟ ما هو املعيار يف جدة نتائج البحث؟ من ، األشياءبأي  دته، ومن أي زاوية ومقارنةً حكمنا جب أساس

التعليمية ان املتدرب  أوجند خلل العملية الرتبوية  أننايف حتديد ذلك، ذلك  اليسوا مقياسً  األشخاصاملؤكد ان 
جديدة وتتكون لديه قناعات جديدة. ولكن يف وسعنا ان نقدم إجابة حيال السؤال  ارً فكاأالطالب يكتشف  أو

هذا من خلل العنصرين الرابع واخلامس يف تعريف البحث. ان معيار اجلدة هو النطاق الذي يتحرك فيه البحث، 
 أي انه ينبغي ان يكون البحث قد جاءنا جبديد ضمن مسار العلم العام والتارخيي.

معلومات دقيقة حول آخر ما  إىلتاج الباحث حيتسم البحث بالتعقيد والصعوبة، و يا األساس وعلى هذ
علم يف جمال ختصصه. وعند هذه النقطة بالذات يتضح لنا ما يعانيه البحث املعاصر يف جمايل  األحباثتضمنته 

وشارحيها، منهم املتداولة ات مرتمجي النظري إىلالكلم وفلسفة الدين، من أزمة جعلت الباحثني يف الغالب أقرب 
 من ينتج نظرية جديدة. إىل

ل تساهنستخدم مصطلح البحث ب أننايف ضوء ما يعنيه اإلبداع وما ميثله من ضرورة يف البحث، ندرك 
عائية د  تبشريية الجرتارية، كما نعد من البحث، كتابات  األعمالشديد وخنلع هذه الصفة بسخاء كبري على 

حتقق املنجز مواصفات البحث وأعين هنا  الو توفرت حقً  ن من املوسوعات وحنو ذلك.ما كا أووتعليمية 
أوهام املرء  إنملا بقي حالنا على ما هو عليه. عد اليوم من البحوث، اليت ت األعمالن ، يف عدد قليل مياإلبداع

ت إبداعية، األمر وافتقادها ملعطياحول مستوى البحث، حجاب خيفي وراءه الوضع املزري لألحباث وعقمها 
 بالرضا. ازائفً  االذي يولد شعورً 

من أسباب  اواحدً مما ميثل ، (Problem Oriented) حبثية لةسأمجند ان معظم األحباث ل تتجه حنو 
إنتاجية البحث بكلمة أخرى. نتوقع أن يتوىل البحث طرح احلؤول دون  أوبرنامج تعليمي  إىلحتويل البحث 

، أو أن يقدم طريقة جديدة يف ام مبعاجلة موضوعات مل ختضع للمعاجلة سابقً يقو  موضوعات جديدة أو أن
فإن الباحث سيظل  (Subject Oriented) وريلكن البحث حني يرهتن مبوضوع حم اكتشاف املوضوع ومعاجلته.

ؤدي لن ي. ل أمباملوضوع  ةصلهلا سواء كانت غثة ومسينة و يدور حول املوضوع وجيمع شىت الكلمات واألقوال 
وهلاثه املتزايد سيضاعف من حريته وتشتته. وسنتناول هذا  داع وحسب، بل ان دوران الباحثاإلب تعويقإىل ذلك 
 على حنو موسع يف الفصل الرابع.األمر 
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تضمن ي. هعلى ما مضى فإن البحث يتقوم بستة مرتكزات أساسية، ويؤدي اختلل كل منها إىل تشويه اسً وتأسي
 رتكزات الستة.اجلدول التايل تلك امل
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