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 ماهية البحث العلمي ومناهجه
 

يمثل البحث العلمي ضرورة حياتية سواًء في حياة األفراد أم في حياة الدول. فبالعلم         
به أمر يستوجب البحث  عوبالعلم أيضًا تُباد دول. والوصول إلى العلم واالنتفاتنهض أمم ودول 
 اإلمكانيات البشرية والمادية لخدمة هذا الهدف.    لعنه، وتسخير ك

وحتى تتضح ماهية البحث العلمي، يستلزم أن نلقي الضوء على مفهوم البحث العلمي أو معناه،  
 وأخيرًا مناهجه. وكذلك على أهميته وغايته، ثم أنواعه،

 وهذا ما سوف نبينه في هذا الفصل من خالل تقسيمه إلى ثالثة مباحث، كمايلي:       
 
 

 األول: مفهوم البحث العلمي وأهميته                      
 الثاني: أنواع البحث العلمي                      
 الثالث: مناهج البحث العلمي                      
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 الوحدة التعليمية األولى
 مفهوم البحث العلمي وأهميته

 

 
 الكلمات المفتاحية:

 أهمية البحث العلمي. -مفهوم البحث العلمي 

 
 الملخص:

يمثل البحث العلمي ضرورة حياتية سواء في حياة األفراد أو في حياة الدول، وبالبحث العلمي 
نعم في هذه األرض أثناء حياته فيها، أما يستطيع اإلنسان أن يسيطر على ما وهبه إليه من 

بالنسبة للدول فالبحث العلمي يعتبر في العصر الحديث ضرورة وحياة وشرطًا أساسيًا لالستمرار 
 والتقدم.

 
 األهداف التعليمية:

 في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرًا على:

 تنمية معارف الطالب بماهية البحث العلمي.  .1
 .تحديد أهمية البحث العلمي .2
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 مفهوم البحث العلمي
 

فما المراد  ،إن عبارة " البحث العلمي" عبارة مركبة من كلمتين " البحث " و " العلمي "         
 بكل منهما؟

كلمة " البحث " تأتي في اللغة العربية من الفعل بحث وبحث عن الشيء طلبه وفتش عنه أو  
 .(1)سأل عنه واستقصى. و" بحث األمر " أو " بحث فيه " اجتهد فيه وتعرف حقيقته

وعلى ذلك فإن البحث يعني التفتيش والتنقيب عن مسألة معينة حتى يتبين حقيقتها على أي  
 وجه كان.
 يخر  تعريف البحث كاصطال  عن معناه اللغوي، فهو أيضًا في المصطلح يعني بذل وال       

المجهود الذهني في التحري، أو التفتيش، أو التتبع، أو الدراسة، أو التقصي، عن مسألة أو أمر 
 .(2)معين، بقصد التعرف على حقيقته وجوهره

م، و" العلم " من الفعل الماضي " أما كلمة " العلمي " فهي " صفة " للبحث منسوبة إلى العل 
 علم " أو " تعلم " وتعلم األمر عرفه وأتقنه.

. وهذه المعرفة ال تتأتى إال عن (3)" العلم " اسم، وهو إدراك الشيء بحقيقته، والعلم المعرفةو  
طريق الفهم أو التنبؤ وربط األسباب بالمسببات، وعلى ذلك فإن العلم هو مجموع مسائل وأصول 

تدور حول موضوع واحد، وتعالج بمنهج معين، وتنتهي إلى بعض النظريات والقوانين، كعلم كلية 
 .(4)الزراعة، وعلم الفلك، وعلم الطب، وعلم القانون وغيرها

 
والتفاعل بين كلمتي " البحث " و " العلمي " يقود إلى تعريف البحث العلمي، لذلك ذهب         

نه " إعمال الفكر وبذل الجهد الذهني المنظم حول مجموعة البعض إلى تعريف البحث العلمي بأ
من المسائل أو القضايا، بالتفتيش والتقصي عن المبادئ أو العالقات التي تربط بينها، وصواًل 

 .(5)إلى الحقيقة التي يبنى عليها أفضل الحلول لها "
                                                

 .33، ص 1993المعجم الوجيز، إصدار مجمع اللغة العربية بمصر، ط  (1) 

 .13، ص 1999القاهرة، ، دار النهضة العربية، 1د. أحمد عبد الكريم سالمة، األصول المنهجية إلعداد البحوث العلمية، ط (2) 
 .432المعجم الوجيز، ص  (3) 

 د. أحمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، نفس الموضع. (4) 

 .14د. أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سبق ذكره، ص  (1) 
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ائق والعالقات وعرف أيضًا بأنه " أسلوب يهدف إلى الكشف عن المعلومات والحق         
الجديدة والتأكد من صحتها مستقباًل باإلضافة إلى تطوير وتعديل المعلومات القائمة والوصول 
إلى الكلية أو العمومية، أي التعمق في المعرفة العلمية والكشف عن الحقيقة والبحث عنها، 

ستقصاء وكذلك يهدف إلى االستعالم عن صورة المستقبل أو حل لمشكلة معينة، من خالل اال
الدقيق والتتبع المنظم الدقيق والموضوعي لموضوع هذه المشكلة، ومن خالل تحليل الظواهر 

 .(6)والحقائق والمفاهيم "
وقريب من ذلك دارت التعريفات األخرى للبحث العلمي، ومن ذلك ما ذهب إليه البعض        

لحقائق العلمية، بقصد التأكد من أنه " التقصي المنظم، وبإتباع أساليب ومناهج علمية محددة ل
 . (7)من صحتها، أو تعديلها، أو إضافة الجديد لها "

بمحاولة معرفة حقائق لم تكن معروفة من  ،أو هو الذي يهدف إلى " البحث عن الحقيقة      
 .(8)قبل أو استكمال حقائق عرف بعضها "

افع الباحث الشخصية أو الذاتية، أو هو " التنقيب عن حقيقة ابتغاء إعالنها دون التقيد بدو      
إال بمقدار ما يفيد في تلوين البحث بطابع الباحث وتفكيره ويعطيه من روحه التي تميزه عن غيره 

"(9). 
ذلك هو مفهوم البحث العلمي، ولعل في التعرف على أهمية البحث العلمي وغايته ما يساهم   

 في جالء ذلك المفهوم. 
 
 

                                                
 .19، ص 2222د. زين بدر فرا ، أصول البحث القانوني، دار النهضة العربية، القاهرة،  (2) 

 .  12د. غازي عناية، إعداد البحث العلمي، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، بال تاريخ نشر، ص  (3) 

، ص 1992د. حسين عبد الحميد رشوان، مياادين علام االجتمااع ومنااهج البحاث العلماي، المكتاب الجاامعي الحاديث، اإلساكندرية،  (4) 
119. 

، ص 1992اد الرساائل الجامعياة، دار ممتاااز للتاأليف والترجماة والنشار، دمشااق، د. جاودت الركاابي، مانهج البحاث األدبااي فاي إعاد (5) 
11. 
ويضيف الدكتور الركابي: " ولكن مع وجود هذه الصفة المميزة التاي يساتمدها البحاث مان كاتباه، نقاول بكال صاراحة وتأكياد إن البحاث  

 العلمي 
لظفر بالحقيقة واكتشاافها ساواء اتفقات ماع مياول الباحاث أم لام تتفاق ". يجب أن يكون منزهًا عن الهوى الذاتي، ويجب أن تكون غايته ا 

 انظر: 
 د. جودت الركابي، المرجع السابق، نفس الموضع.   
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 أهمية البحث العلمي
 

يهدف البحث العلمي، أيًا كان ميدانه، إلى تكوين المعرفة التي هي خالصة التفكير          
 العلمي.

والمعرفة هي مجموعة المعلومات التي يتمخض عنها البحث العلمي، والتي لها القابلية لوصف  
 وتفسير الظواهر واألحداث، وكذلك التنبؤ بما سيقع تحت ظروف معينة.

كما أن المعرفة قد تكون اختراع جديد، أو اكتشاف مجهول، أو تكميل نقص، أو تفصيل      
 .(10)مجمل، أو تعيين مبهم، أو تصحيح خطأ

ذا كان البحث العلمي يمثل ضرورة حياتية للبشرية، إذ به يستطيع اإلنسان أن يسيطر على ما   وا 
ا، فإنه بالنسبة للدول في العصر الحديث وهبه اهلل إليه من نعم في هذه األرض أثناء حياته فيه
 يعتبر ضرورة وحياة وشرطًا أساسيًا لالستمرار والتقدم.

وعلى ذلك فإن استثمار الدول في البحث العلمي يقوي بنيانها ويزيد من نفوذها على        
المستوى الدولي، فأصبحت قوة الدولة تقاس بمدى قدرتها العلمية ومدى مهارتها في مواجهة 

 حديات العصر.ت
ولقد يسر العلم والبحث العلمي لدول صغيرة في المساحة والسكان أسباب القوة والتقدم والرفعة  

 .(11)والنفوذ
لى جانب تكوين المعرفة، كغاية، تبدو أهمية البحث العلمي في عدة أمور   :(12)وا 
ذكاء رو  البحث واالب1   تكار واإلبداع لدى ا تنمية رو  االستنتا  العقلي، وحضور البديهة، وا 

الباحثين. فالتقليد أو الجمود هو في أساسه تحنيط للعلم، وال خير في أبحاث تنفصل عن 
 مجتمعها.

فالبحث العلمي سواء تعلق بالعلوم الطبيعية أم بالعلوم اإلنسانية، يجب أن يهتم بمشاكل   
يجاد حلول مناسبة لها، بعد دراستها دراسة مستفيضة تشمل جم  يع أبعادها.المجتمع وا 

 ا تكوين الشخصية العلمية القادرة على التفكير المستقل، والنقد الحر والمنطق السليم والمنظم.2  

                                                
 وما بعدها. 15د. أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سبق ذكره، ص  (1) 

 وما بعدها. 15، ص2222هرة، ، دار النهضة العربية، القا1د. جابر جاد نصار، أصول وفنون البحث العلمي، ط (2) 

 وما بعدها. 19وما بعدها، ود. جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص  16د. أحمد عبد الكريم سالمة، المرجع السابق، ص  (3) 
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ا رفع الكفاءة على حسن التعبير عن الفكر الذاتي وأفكار الغير، بأسلوب صياغي منتظم 3  
 وصحيح.

لسيطرة عليها، والتحكم في        ا اكتشاف الظواهر الطبيعية، ومحاولة فهمها، ومعرفة أسبابها، وا4  
بعض العوامل األساسية التي تسبب ظاهرة أو حدثًا معينًا، وكذلك إمكانية التنبؤ بحدوث تلك 

 الظواهر.
هذا فضاًل عن المردود الذي تحققه البحوث العلمية في الميادين العلمية واالقتصادية  

 واالجتماعية.
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 تمارين:
 :أهداف البحث التدريبيمن  اختر اإلجابة الصحيحة:

 .إثارة مشكلة من مشكالت العلم وعرضها عرضًا جيداً  .1
تدريب الطالب على حسن التعبير عن أفكاره وأفكار اآلخرين بطريقة منتظمة واضحة   .2

 .وصحيحة
ذكاء رو  البحث واالبتكار واإلبداع لدى الباحثين .3  .تنمية رو  االستنتا  العقلي وا 
معرفة حقائق لم تكن معروفة من قبل أو استكمال حقائق عرف البحث عن الحقيقة بمحاولة  .4

 .بعضها
 

 .2الجواب الصحيح هو رقم 
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 الوحدة التعليمية الثانية

 أنواع البحث العلمي
 

 الكلمات المفتاحية:
البحث  -البحث القانوني  -البحث التطبيقي العملي  -البحث النظري  -أنواع البحث العلمي 

بحث  -بحث الماجستير  -البحث التدريبي  -البيولوجي البحث  -البحث التربوي  -األدبي 
 المقاالت. -التقارير  -الدكتوراه 

 
 الملخص:

تتعدد أنواع البحوث العلمية بتعدد الزوايا التي يمكن النظر إليها منها، فيمكن تقسيم البحوث من 
المجال حيث طابعها العام إلى بحوث نظرية وبحوث عملية، كما يمكن تقسيم البحوث من حيث 

العلمي إلى بحوث قانونية وأدبية ونفسية وبيولوجية، كما يمكن تقسيم البحوث من حيث غايتها 
 إلى بحوث تدريبية وبحوث ماجستير ودكتوراه، وتقارير ومقاالت.

 
 األهداف التعليمية:

 في نهاية هذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادرًا على تمييز أنواع البحث العلمي.
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تتعدد أنواع البحوث العلمية بتعدد الزوايا التي يمكن النظر إليها منها، ويمكن تقسيم البحوث 
 بحسب طابعها، ومجالها، ومستواها التأهيلي.

 

 تقسيم البحوث العلمية من حيث الطابع العام
 
 تنقسم البحوث العلمية من حيث طابعها العام، إلى نوعين: 

يتفق مفهومه مع مفهوم البحث العلمي عمومًا. فإذا كان وهو الذي  البحث العلمي النظري: .1
هذا األخير يعني الدراسة الفكرية الواعية والمنظمة لظاهرة أو مسألة معينة بقصد الوصول 
إلى معرفة محددة حولها، فإن البحث العلمي النظري هو ذلك الذي يرمي إلى الوصول 

اإلحاطة بالحقيقة العلمية، إلى المعرفة من أجل المعرفة فقط. فغرض الباحث هو 
 وتحصيلها، دون اهتمام بالتطبيقات العملية لها.

 وتجد هذه األبحاث مجالها في ميدان العلوم اإلنسانية المختلفة: كالفلسفة والمنطق،
 والتاريخ، وعلم االجتماع، واللغويات واألدب، وعلوم الدين، والقانون.

يجرده من كل قيمة، بل يستمد قيمته من غير أن الطابع النظري للبحث العلمي، ال 
المعرفة التي تم كشفها أو تحديد معالمها، فذلك يشكل ـ بحد ذاته ـ إضافة جديدة إلى 
التراث اإلنساني. كما تكمن قيمة البحث النظري في إثارة مشكلة من مشكالت العلم 
 وعرضها عرضًا جيدًا، والكشف عن أصولها، ووصف الظروف الخاصة بها، بقصد

 .(1)1.1تشخيص أوضاعها، وتقرير ما ينبغي أن تكون عليه
وال يقتصر هدفه على الوصول إلى المعرفة أو الحقيقة  البحث العلمي التطبيقي العملي: .1

 العلمية فقط، بل يتجاوز ذلك إلى تطبيق تلك المعرفة.
تاج وتبدو أهمية البحوث العلمية التطبيقية في تطوير الصناعات المختلفة وزيادة اإلن

 وتحسين نوعيته، في كافة المجاالت.

                                                

وما بعدها.ويذهب الدكتور جابر جاد نصار إلى نفس الرأي حيث يعتبر أن  42د. أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سبق ذكره، ص  (1) 
ن كانت نظرية، إال أن  هـذا ال يعنـي أن تكـون مجـرد منـاظرات ومجـادالت هـي فـي حقيقتهـا دخـان " البحوث المتعلقة بالعلوم اإلنسانية وا 

 في الهواء ال تؤثر في واقع المجتمع. بل يجب أن تكون بحوثًا قابلة للتطبيق تواجه مشكالت قائمة، تقترح حلواًل لها ممكنة التطبيق ".
 .42انظر: د. جابر جاد نصار، مرجع سبق ذكره، ص  
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ويتطلب هذا النوع من البحوث إنفاق أموال كثيرة، إال أن مردود هذه األموال سواء المباشر أم    
 غير المباشر كبير جدًا.

وتتميز الدول المتقدمة باهتمامها بهذا النوع من البحوث، فضاًل عن قدرتها الهائلة على تسويق  
ة منها. ولذلك فال عجب أن نجد هذه الدول تحرص على خطف العقول نتائجها واالستفاد

غرائهم بشتى الوسائل حتى تستفيد منهم، مستغلة في ذلك  والباحثين من دول العالم الثالث، وا 
 األزمة االقتصادية التي تعاني منها هذه الدول.

ت متواضعة إلى حد وعلى العكس فإن فاعلية هذه البحوث في دول العالم الثالث، ما زال      
كبير. فمن ناحية أولى: يعاني الباحثون في هذه الدول من قلة اإلمكانيات المرصودة لهذه 

 األبحاث، وتخلف تكنولوجيا البحث، األمر الذي يؤدي إلى تواضع نتائج هذه البحوث.
ومن ناحية ثانية: فإن هذه الدول لم تنجح بالصورة الكافية في ربط خططها البحثية    
حتياجاتها الفعلية في المجاالت المختلفة سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو غيرها من با

 المجاالت.
وتعتمد البحوث العلمية التطبيقية على المنهج التجريبي في البحث، والذي يقوم على   

 المالحظة، وفرض الفروض، والتجربة للتأكد من صحة هذه الفروض، ثم تطبيق نتائجها على
 المجاالت المختلفة.

ومن أهم مجاالت هذه البحوث: الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، والهندسة،             
 .(2)1والزراعة، والعلوم الطبيعية، والطب...

  

                                                

يرى د. جابر جاد نصار أن ) البحث النظري والبحث التطبيقي ( هما جناحـان متكـامالن ضـروريان لنهضـة المجتمـع وتطـوره. وأن  (4) 
 االهتمام بأحدهما دون اآلخر ال يؤدي إلى النتائج المرجوة في المجتمع.

واحــدة. وهــو األمــر الــذي تعــاني منــه الــدول فالتقــدم فــي أحــد المجــالين دون اآلخــر تبــدو معــه نهضــة المجتمــع وكأنهــا تســير علــى ســاق  
ية لشراء النامية، إذ أن البحوث العلمية التي تتعلق بالعلوم التطبيقية كالفيزياء والكيمياء، تعاني من فقر اإلمكانيات وقلة االعتمادات المال

تقــدم فــي الجنــاح الثــاني أي فــي األجهــزة وتجهيــز المختبــرات، ممــا أضــحت معــه هــذه البحــوث غيــر مجديــة. وفــي ظــل واقــع كهــذا فــإن ال
 .42ـ  42البحوث المتعلقة بالعلوم اإلنسانية يظل ناقصًا وغير مجد. انظر: د. جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص 
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 تقسيم البحوث العلمية من حيث المجال أو الحقل العلمي
 
في نطاق تلك البحوث، ويمكن تتنوع البحوث العلمية حسب مجال المعرفة العلمية التي تجري  

 أن نميز بين عدة أنواع:
 البحوث القانونية: .1

وهي تلك التي تنصب على إحدى المشكالت القانونية في مختلف فروع القانون، بقصد الوصول 
إلى تصور حل مقبول ومالئم لها. كالبحوث التي تدور حول: المسؤولية المدنية والجنائية 

تنفيذ القرارات اإلدارية، الحماية القانونية لبرامج الحاسب اآللي، تنازع لألطباء والجراحين، وقف 
 القوانين في مجال نقل التكنولوجيا، الحماية الجنائية للبيئة...

 البحوث األدبية: .2
التي تتناول موضوعات الشعر، واألدب، والقصة والرواية، والنحو والصرف، والبالغة،  وهي 

 كالمذهب الكالسيكي، أو الرومانسي، أو الرمزي في الشعر..والمذاهب األدبية الكبرى، 
 البحوث التربوية والنفسية: .3

التي تنصب على سلوك الكائن الحي، بقصد تفسيره، والتنبؤ بحدوثه في ظروف معينة،  وهي 
وكيفية تطبيق قواعد علم النفس على مختلف المجاالت، كعلم النفس التربوي، واالجتماعي، 

 يئي...واإلعالمي، والب
 بحوث البيولوجيا: .4

وهي البحوث التي يكون موضوعها الحياة، المتمثلة في الخاليا، وفي األجهزة التي يتكون منها  
الكائن الحي، وتتركز تلك البحوث حول مشكالت علمية أساسية هي: علم األجنة، علم الوراثة، 

 علم الطب.
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 واألكاديميةتقسيم البحوث العلمية من حيث الغاية التأهيلية 
 

 البحوث التدريبية أو الصفية: .1
وهي البحوث التي تعد أثناء الدراسة في الجامعات أو المعاهد العليا، وهي بحوث قصيرة يطلبها  

األستاذ في أحد المواد لتشجيع الطالب على االستزادة من منابع العلم بطريقة منهجية. فليس 
كار مبتكرة أو إضافة للعلم، بقدر ما يكون المقصود من هذه البحوث أن يصل الباحث إلى أف

 المقصود هو السيطرة على المعرفة المسجلة في موضوع معين.
إن الهدف هنا هو أن يتعود الطالب على التعمق في الدراسة، في موضوع محدد، لكي ال        

 .(3)3يكون سطحيًا في تفكيره
 :(4)4هذا ويكلف الطالب بإعداد البحث التدريبي لتحقيق األغراض األساسية التالية  
 ـ تعويد الطالب على التفكير والنقد الحر.1  
ـ تدريب الطالب على حسن التعبير عن أفكاره وأفكار اآلخرين بطريقة منتظمة واضحة 1  

 وصحيحة.
يتناولها األستاذ في المادة الدراسية ـ إظهار كفاءة الطالب في مجاالت و موضوعات، لم 3  

 بتوسع وتغطية شاملة.
ـ التعرف على كيفية استخدام المكتبة، سواء من ناحية التصنيف أو الفهارس أو المراجع 4  

 ومصادر المعلومات العامة أو المتخصصة.
ـ اإلفادة من جميع مصادر المعلومات بالمكتبة ، أو خارجها، في تجميع المواد المتعلقة 5  

 بموضوع معين واكتشاف حقائق إضافية عنه.
ـ تنمية قدرات الطالب ومهاراته في اختيار الحقائق واألفكار المتعلقة بصفة مباشرة بموضوع 6  

 معين، وذلك من بين المواد المكتبية المتوفرة.
ـ تنظيم المواد المجمعة وتوثيقها، وحسن صياغتها، ثم تقديمها بلغة سليمة وبطريقة منطقية 7  

 واضحة.
 ـ تدريب الطالب على أصول التعامل مع األستاذ المشرف. 8   

                                                

 .4، ص 4002د. سيد هواري، دليل الباحثين في إعداد البحوث العلمية، مكتبة عين شمس، القاهرة،  (1)  

 .182، ص 1894، وكالة المطبوعات وعبد اهلل حرمي، الكويت، 2بحث العلمي ومناهجه، ط د. أحمد بدر، أصول ال (4)  
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وكلما نمت لدى الطالب هذه الخبرات والمهارات، أثناء دراسته الجامعية، كلما زادت فرص إسهام  
مجتمعه، بعد التخرج واستطاع أن يواصل دراسته العليا ـ إذا أراد ـ بغير  الطالب اإليجابية، في

 عناء كبير.
إن البحث التدريبي قد يكون عشر صفحات وقد يتعداه إلى أربعين صفحة مثاًل، ولكنه       

 يمثل بداية منطقية للتدريب على إعداد رسالة الماجستير.
 سيما كليات اآلداب، والتربية، على ضرورة قيام وتنص اللوائح الداخلية للكليات النظرية، ال 

 الطالب بها، بإعداد البحوث التدريبية. ويمكن اعتماد درجة هذه البحوث في ) أعمال السنة (.
وتقرر هذه البحوث بالنسبة لطلبة الدراسات العليا في كليات الحقوق المصرية، كمقرر دراسي     

لمطلوبة للحصول على دبلوم الدراسات العليا. وفي هذه هو ) حلقة البحث (، وهو من المقررات ا
 الحالة يختلف هذا البحث عن نوع آخر من البحوث وهو بحث الماجستير.

 بحث الماجستير:  .1
الماجستير درجة علمية تمنحها الجامعات في إطار التنظيم الذي يضعه قانون الجامعات في  

 كل دولة. 
لعام  6دراسات العليا، قانون تنظيم الجامعات رقم وفي سوريا ينظم الحصول على درجات ال 

 .1006/  7/  10تاريخ  150والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم  1006
وتمنح درجة الماجستير لمن سبق له الحصول على درجة اإلجازة في أي فرع من فروع        

  . (5)5يها القانونالدراسات النظرية أو التطبيقية، بعد تحقيقه لشروط معينة نص عل

                                                

، درجـة الماجسـتير، 4002/ 2/  10تـاريخ  450نظمت الالئحة التنفيذيـة لقـانون تنظـيم الجامعـات السـورية الصـادرة بالمرسـوم رقـم  (1)  
 .125ـ  124في المواد 

 يد الطالب لدرجة الماجستير:/ على أنه: يشترط لق 124تنص المادة /  
أ ـ أن يكون حاصاًل على درجة اإلجازة في فرع االختصاص الذي يحدده النظام الخـاص بالدراسـات العليـا فـي الكليـة بتقـدير جيـد علـى  

الجامعة  األقل من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية، أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عاٍل معترف بهما من مجلس
 وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.

 ب ـ أن يجتاز بنجاح امتحانًا باللغة األجنبية وفق الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي. 
جسـتير / أ ـ يحدد مجلس التعلـيم العـالي قواعـد المفاضـلة بـين المتقـدمين مـن السـوريين ومـن فـي حكمهـم للقيـد لدرجـة الما 121المادة /  

 شريطة أال يتجاوز عدد المقبولين سنويًا في كل اختصاص في قسم معين ثالثة أمثال عدد أعضاء الهيئة التدريسية في هذا القسم.
ب ـ يحدد بقرار من رئيس الجامعة قبول عـدد مـن الطـالب العـرب واألجانـب يحـدده مجلـس التعلـيم العـالي، ويضـع هـذا المجلـس قواعـد  

 من الطالب. المفاضلة لهذه الفئة
 / مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير سنتان على األقل. 122المادة /  
 ـ يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير: 1/  125المادة /  
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ولما كانت درجة الماجستير ال تمنح إال بعد قيام الطالب بدراسات في مقررات علمية          
تخصصية وعالية المستوى، فإن بحث الماجستير ـ ال سيما في الدراسات النظرية واألدبية ـ يكون 

الصفي، من إتباع األصول بحثًا تخصصيًا معمقًا، ال بد فيه، وعلى العكس من البحث التدريبي 
العلمية المعروفة في إعداد البحوث، بقصد تحقيق إضافة ومعرفة علمية جديدة، من خالل 
استعمال مناهج البحث العلمي، واستعمال التفكير المنطقي التأملي، والتعمق في فهم الظواهر 

 واألحداث.
ت والبيانات، بل المهم هو وليس المهم في بحث الماجستير، جمع الكثير من المعلوما        

بداعه العقلي، ومن  كيفية فهمها وعرضها ونقدها وتحليلها ومناقشتها، من خالل فكر الباحث وا 
عرضه وتدوينه لما أتى به من إضافات إلى المعرفة العلمية، بحيث تعكس شخصية الباحث 

 في الظواهر وتفسيرها. ودوره اإليجابي في التوصل إلى النتائج ومعاملتها وفهمها، ومن ثم التحكم
 بحث الدكتوراه: .3

تأتي الدكتوراه في قمة الدرجات التي تمنح عن البحوث العلمية. وكما تنص العديد من قوانين  
تنظيم الجامعات، فإن الدكتوراه تقوم أساسًا على البحث واإلبداع، واألعمال اإلنشائية البارزة، 

ضافة الجديد إلى المعارف والعلوم، إذ المفر  وض أن يبدأ الباحث فيها من حيث انتهى غيره، وا 
 .  (6)5ليسير بالعلم خطوة أخرى نحو األمام

                                                                                                                                       

قـل أ ـ أن يتابع الدراسة وينجح في جميع امتحانـات المقـررات التـي يحـددها النظـام الخـاص بالدراسـات العليـا فـي الكليـة خـالل مـدة ال ت  
 عن المدة الدنيا وال تزيد عن المدة القصوى المحددة فيه. 

ب ـ  أن يعد بحثًا بعد نجاحه في جميع المقررات، في موضوع يقـره مجلـس الجامعـة بنـاًء علـى اقتـراح مجلـس القسـم المخـتص وموافقـة  
سـجيل موضـوع البحـث وال يجـوز أن تزيـد مجلس الكلية على أال يقل مدة إعداد البحث عن سنة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على ت

ال ألغـي قيـده وشـطب تسـجيل بحثـه. ولمجلـس  =    =المدة القصوى التي يقيد فيها الطالب لتقديم رسالة الماجستير عن ثالث سنوات، وا 
وموافقـة مجلسـي الجامعة اإلبقاء على القيد لمدة سنة أخرى في بعض الظروف التي يقررهـا المجلـس بنـاًء علـى تقريـر األسـتاذ المشـرف 

 القسم والكلية.
 ج ـ  أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية.....    
، درجة الدكتوراه، في 4002/  2/  10تاريخ  450نظمت الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات السورية، الصادرة بالمرسوم رقم  (1) 

 .122ـ  122المواد 

 / على أنه: يشترط لقيد الطالب لدرجة الدكتوراه:   122ة / تنص الماد 
أ ـ أن يكون حاصاًل على درجة الماجستير في فرع االختصاص الذي يحدده نظام الدراسات العليا الخاص بالكلية من مرتبة جيد علـى  

 ف بهما من مجلس الجامعة.األقل، من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية، أو من كلية أو معهد عاٍل معتر 
 ب ـ أن يجتاز بنجاح امتحانًا باللغة األجنبية يحدد شروطه مجلس التعليم العالي. 
 ج ـ يضع مجلس التعليم العالي بالنسبة ألقسام اللغات األجنبية شروطًا إضافية إلثبات المقدرة اللغوية. 
 /: يشترط لحصول الطالب على درجة الدكتوراه: 122المادة /  
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وعلى خالف بحث الماجستير، فإن بحث الدكتوراه يكون أكثر عمقًا وأصالة،وأكثر داللًة        

 على سعة إطالع الباحث، ومقدرته على استخدام المناهج العلمية في البحث. 
 كتوراه تقاس بعدة أمور منها:إن قيمة بحث الد  

مقدار ما يضيفه إلى المعرفة العلمية واإلنسانية، ومنها مقدار ما يحققه من تأهيل         
وتكوين الشخصية العلمية الجادة للباحث على نحو يجعله يخرج أعمااًل علمية رفيعة دون أن 

يتحمل مسؤولية  يحتاج إلى من يشرف عليه أو يوجهه، ومنها الوثوق به كباحث متخصص
 المساهمة في النهضة العلمية لمجتمعه في ميدان عمله.

فباحث الدكتوراه ال بد أن يتمتع بالفكر الخالق المبدع، والصبر على صعوبات البحث وعقباته،  
 .(7)3.1كي يستطيع أن يدافع عن نظريته الجديدة أو اعتقاده الذي توصل إليه.

الدكتوراه الناجحة يجب أن ترتكز على مجموعة من الدعائم ويمكن أن نجزم هنا أن رسالة       
 هي:
أ ـ القراءة الواسعة، بحيث يلم الباحث بجميع ما كتب عن موضوعه من بحوث مهمة، وال شك   

أن موقفه سيكون حرجًا لو واجهه الممتحنون بمعلومات فاتته كان من الواجب أن يطلع عليها، 
ى بحثه أو ألضافت إليه إضافات جديدة أو قادته إلى نتائج بحيث لو أنه اطلع عليها لغيرت مجر 

 أخرى.
ب ـ الدقة التامة في فهم آراء الغير، وفي نقل عباراته، فكثيرًا ما يقع الباحث في أخطاء جسيمة  

 بسبب سوء الفهم أو الخطأ في النقل.
ني على أساس غير ج ـ عدم األخذ بآراء اآلخرين على أنها حقائق مسلم بها، فكثير من اآلراء ب 

سليم، وميزان النقد والتحليل والتمحيص هو الكفيل ببيان الصحيح منها، ولهذا يجب على الباحث 
 أال يقر رأيًا إال بعد دراسته والتأكد من صحته.

                                                                                                                                       

أ ـ أن يعد بحثًا مبتكرًا في موضوع يحدده مجلس الجامعة بنـاًء علـى اقتـراح مجلـس القسـم وموافقـة مجلـس الكليـة المخـتص لمـدة سـنتين  
على األقـل مـن تـاريخ موافقـة مجلـس الجامعـة علـى القيـد لدرجـة الـدكتوراه. وال يجـوز أن تزيـد المـدة التـي يقيـد فيهـا الطالـب لتقـديم رسـالة 

ال ألغي قيده وشطب تسجيل بحثه. ولمجلس الكلية اإلبقاء على القيد لمدة سنة خامسة في بعض الظروف  الدكتوراه على أربع سنوات، وا 
 التي يقدرها بناًء على تقرير األستاذ المشرف وموافقة مجلس القسم.

 على نشرهما. ب ـ أن ينشر بحثين يتعلقان بموضوع رسالته في مجلة علمية متخصصة أو يحصل على موافقة المجلة 
 ج ـ أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية. 
 .1. ود. سيد هواري، مرجع سبق ذكره، ص 11د. أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سبق ذكره، ص  (1) 
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د ـ أن تكون أقوال الباحث مؤيدة بالحجج والبراهين، وأسلوبه قوي التأثير، بحيث تجذب الرسالة  
ذهن القارئ بما فيها من مادة مفيدة مرتبة، كتبت بأسلوب طلي، بحيث يظل القارئ منجذبًا لها 

 م.متعلقًا بها طيلة قراءته لها، لوضوحها وتسلسلها وبعدها عن التداخل واالضطراب واإلبها
 أنواع أخرى من الكتابات البحثية: .4
فضاًل عن أنواع البحوث السالف ذكرها، فإن هناك بعض الكتابات واألعمال التي تتخذ من  

ن لم تكن بذاتها  مناهج البحث العلمي أساسًا في إنجازها، مما يقربها من البحوث العلمية، وا 
 بحوثًا بالمعنى الفني. من ذلك:

ارة عن تجميع وعرض لمعلومات وبيانات أو وقائع معينة، أو مناقشات وهي عب أواًلـ التقارير: 
يضاح للتوصيات. وليس هناك ما يمنع من إتباع بعض  أعمال مؤتمر علمي أو دبلوماسي، وا 
أصول البحث العلمي في إعداد تلك التقارير، من ناحية التمهيد لها بمقدمة، وتحديد هدف إلعداد 

مر أو الندوة، وتذييله بخاتمة.ومع ذلك ال يمكن أن نطلق عليه التقرير، وترتيب توصيات المؤت
بحث علمي حقيقي، نظرًا لتخلف األصالة واالستقالل في مادته، وانعدام المجهود الفكري لمعد 

 . (8)1التقرير في اختيار موضوع التقرير، ودراسته، واقتراح الحلول لمشكلته
نشرت في دورية أو مجلة علمية، أو جريدة يومية،  األصل في المقالة، سواء ثانياً ـ المقاالت: 

أنها تقتصر على عرض معلومات علمية في مجال معرفي معين، دون التزام كاتبها بتقديم جديد 
في موضوعها. كما أنه غير ملتزم بأصول وأساسيات البحث العلمي من حيث التخطيط للبحث، 

 وتقسيمه، وتوثيقه، وعرض التوصيات والمقترحات.
غير أنه غالبًا ما تجيء المقاالت، ال سيما التي تتناول موضوعات علمية وأكاديمية،        

ويكون كاتبها أو مؤلفها من األكاديميين المتخصصين، في هيئة بحث قصير أو موجز، يعنى 
فيه بإتباع منهج البحث العلمي، وأصوله فيتناول عرض مشكلة محددة جديدة، تشغل اهتمامًا 

ثراء للمعارف والعلوم.عامًا، ويقتر       ح فيها معدها حلواًل تتميز باألصالة واالستقالل، وتعد إضافة وا 
        

 
 
 

                                                

 .14د. أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سبق ذكره، ص  (1) 
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 تمارين:
هي البحوث التي تنصب على سلوك الكائن الحي، بقصد تفسيره،  اختر اإلجابة الصحيحة:

 .والتنبؤ بحدوثه في ظروف معينة
 

 .هي البحوث التخصصية المعمقة .1
يطلبها أساتذة الجامعات في أحد المواد لتشجيع الطالب على االستزادة من هي بحوث قصيرة  .1

 .منابع العلم بطريقة منهجية
 .هي البحوث التي ترمي إلى الوصول إلى المعرفة من أجل المعرفة فقط .3

 
 .3الجواب الصحيح: الجملة رقم 
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 الوحدة التعليمية الثالثة

 مناهج البحث العلمي
 

 الكلمات المفتاحية:
المنهج  -المنهج التاريخي  -المنهج االستنباطي  -المنهج االستقرائي  -مناهج البحث العلمي 

 المقارن.

 
 الملخص:

 هناك منهجان أصليان للبحث في مختلف العلوم، هما المنهج االستقرائي والمنهج االستنباطي.
 ويحتاجان أحيانًا إلى منهجين تكميليين هما المنهج التاريخي والمنهج المقارن.

 
 األهداف التعليمية:

 في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرًا على:
 تنمية معارف الطالب بمنهجية البحث العلمي. .1
  تحديد مناهج البحث العلمي. .2
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منهج " إلى الفعل " نهج " وينتهج نهجًا، ونهج الطريق، أي بينه يرجع األصل اللغوي لكلمة "  
 .(1)1وسلكه. ونهج نهج فالن، سلك مسلكه، والمنهاج الطريق الواضح والخطة المرسومة

وفي االصطالح، يعرف المنهج بأنه " الطريق المنظم الذي يسلكه العقل والتفكير         
ي مجاالت العلوم عمومًا، بقصد الوصول إلى الهدف اإلنساني في دراسته مشكلة أو موضوعًا، ف

المرسوم، سواء تمثل في التعرف على المبادئ والقواعد التي تحكم الظواهر والقضايا العامة، أو 
 .(2)2في إيجاد حل لما تفرزه تلك األخيرة من مشكالت

والمنهج  وهناك منهجان أصليان للبحث في مختلف العلوم، هما المنهج االستقرائي         
 االستنباطي، ويحتاجان أحيانًا إلى منهجين تكميليين، هما المنهج التاريخي والمنهج المقارن.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                

 . 636المعجم الوجيز، مرجع سبق ذكره، ص  (1) 

 .33د. أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سبق ذكره، ص  (2) 
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 المنهج االستقرائي
 

يهتم هذا المنهج باستقراء األجزاء ليستدل منها على حقائق تعم على الكل، باعتبار أن         
المنهج االستقرائي هو االنتقال من الجزئيات إلى ما يسري على الجزء يسري على الكل. فجوهر 

 . (3)2الكليات أو من الخاص إلى العام
واالستقراء هو الطريق نحو تكوين المفاهيم والوصول إلى التعميمات، عن طرق المالحظة  

يجاد األدلة.  ودراسة الفروض والبراهين وا 
وم الطبيعية، وبعض العلوم والمنهج االستقرائي معروف بهذا االسم في مجال العل       

االجتماعية كعلم االقتصاد وعلم االجتماع. وفي مجال العلوم القانونية، يعبر عن المنهج 
االستقرائي عادًة بالمنهج التأصيلي.ولعل أهم مجاالته ما يتعلق باستقراء اتجاهات أحكام القضاء 

 في موضوع معين لبيان القاعدة التي تحكم الموضوع.   
ن تطبيقات هذا المنهج في إطار القانون العام مثاًل ما يتعلق بموقف أحكام القضاء وم       

 المصري من فكرة الرقابة على دستورية القوانين:
فقد اتجهت أحكام القضاء المصري في غالبها إلى اإلقرار بأحقيته في البحث في دستورية    

خرى ترددت في هذا األمر إال أنه في القوانين متى دفع أمامه بذلك. صحيح أن هناك أحكامًا أ
 النهاية توحد اتجاه القضاء نحو إقرار حقه في البحث في دستورية القوانين.

وهو األمر الذي استقر عليه الفقه والقضاء في نهاية األمر، مما أدى إلى تدخل المشرع       
 .(4)3حكمة العليالتنظيم القضاء الدستوري في مصر بإنشاء الم 1191لسنة  11بالقانون رقم 

فكأن المنهج االستقرائي، أو في مفهوم القانون المنهج التأصيلي، يمر فيه الباحث بعدة     
 مراحل:

مرحلة تقصي وفحص ظاهرة معينة، ومرحلة وصف تلك الظاهرة وتفسيرها، واالنتقال من   
يجاد العال قة بين السبب المظاهر الخارجية للظاهرة محل الدراسة إلى مظاهرها الداخلية، وا 

والمسبب، لينتهي إلى تقرير الحقيقة العامة التي تحكم تلك الظاهرة. كل هذا على عكس المنهج 
 الثاني.  الجزء التالياالستنباطي الذي نعرضه في 

                                                

 .33ص  . ود. جابر جاد نصار، مرجع سبق ذكره،33د. أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سبق ذكره، ص  (1) 
 .33ـ  33د. جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص  (2) 
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 المنهج االستنباطي
 

المنهج االستنباطي عكس المنهج االستقرائي، فالباحث وفقًا لهذا المنهج يبدأ من           
الحقائق الكلية إلى الحقائق الجزئية. واالستنباط هو الطريق لتفسير القواعد العامة والكلية وينتهي 

 منها إلى استخالص النتائج التي يمكن تطبيقها على الحاالت النظيرة.
منهج االستنباطي معروف في الدراسات القانونية بالمنهج التحليلي ) ويفيد هذا وال          

المنهج في إعداد مشروعات األحكام القضائية قبل النطق بها، حيث يوجب المنهج التحليلي أو 
االستنباطي ذكر النصوص القانونية والسوابق القضائية التي يستند إليها منطوق الحكم، في 

سباب، ويليها ذكر العناصر الواقعية، وأخيرًا منطوق الحكم، الذي يبنى على مقدمة أو صدر األ
 كل ما سبق، ويعد تطبيقًا له (.

وفي هذا المنهج يلتزم الباحث بإجراء دراسة تحليلية متعمقة لكل جزئية من جزئيات           
تحليل، وهذا البحث، فال يكتفي بعرض ما هو كائن، بل يتوجب عليه أن يتناول كل جزئية بال

يستلزم أن يطرح الباحث وجهة نظره الذاتية حين قيامه بإجراء التحليل الالزم، ويشترط في 
 الباحث حين إتباعه للمنهج التحليلي أن تتوافر فيه الصفات التالية:

ـ أن يكون مدققًا، بمعنى أال يهدر كلمة صغيرة أو كبيرة في الفكرة أو النص الذي يخضعه 1  
ليلية، وهذا يستلزم من الباحث القراءة بعناية، وتمحيص اآلراء واألفكار بتجرد للدراسة التح
 وموضوعية.

ـ أن يكون مبدعًا، بمعنى أن الباحث حين تناوله لقضية ما بالتحليل، يفترض فيه أال يكون 2  
 تقليديًا يقف عند المعاني الظاهرة، بل يجب فيه أن يصل إلى المعاني غير الظاهرة، فيحاول أن

 .(5)5.4يقرأ " ما بين السطور " كي يكون بحثه إبداعيا
 ومن تطبيقات هذا المنهج في مجال البحث العلمي القانوني، نذكر مثاًل:        

في مجال قانون العقوبات، يمكن إتباع المنهج التحليلي في دراسة الظواهر اإلجرامية المعاصرة  
سيل األموال، واالعتداء على برامج الحاسب ) كظاهرة اإلرهاب الدولي، وخطف الطائرات، وغ

                                                

 133، ص 2222ـ  1111د. صالح الدين فوزي، المنهجية في إعداد الرسـائل واألبحـاث القانونيـة، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،  (1) 
 . 33، ص 1113اهرة، ، مكتبة النهضة المصرية، الق23وما بعدها. ود. أحمد شلبي كيف تكتب بحثًا أو رسالة، ط 
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اآللي، واإلضرار بالبيئة (، لتقرير مدى إمكانية تجريمها في ظل القواعد الجنائية العامة والكلية 
 القائمة، وما ينبغي أن تكون عليه الستيعاب الظواهر الجزئية المذكورة.

 
 
 مالحظة مهمة:  

إن التمييز بين المنهجين االستقرائي أو التأصيلي، والمنهج االستنباطي أو التحليلي، ال يعني    
 القطيعة بينهما.

فمن ناحية، يالحظ أن هذا التمييز تمليه طبيعة األشياء، ذلك أن المنهج التأصيلي سابق على  
ما توجد القواعد الكلية المنهج التحليلي، وهذا األخير يبدأ عادة من حيث ينتهي األول. فعند

 العامة يثور التساؤل حول إعمالها على الجزئيات والمسائل التي تدخل في مجال سريانها.
ومن ناحية أخرى، فإنه ليس هناك ما يمنع من استخدام المنهجين معًا في ذات البحث     

العامة والقواعد  العلمي، باعتبار أنه إذا كان المنهج التأصيلي هو الطريق نحو تكوين المفاهيم
 الكلية، فإن المنهج التحليلي هو الطريق األساسي إلى تطبيقها واختيار مدى فعاليتها.

ذا كان المنهجان االستقرائي واالستنباطي يمثالن األساس للبحث في العلوم اإلنسانية       وا 
بأبعاد دراسية واالجتماعية، غير أنه غالبًا ما يحتاج الباحث إلى مناهج أخرى تكميليةـ تعنى 

مختلفة وتساعد الباحث على إتمام بحثه، وهذه المناهج أكثر تطبيقًا في نطاق العلوم اإلنسانية 
 واالجتماعية وهي : المنهج التاريخي، والمنهج المقارن، وسنقوم بدراستهما في مطلبين.
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 المنهج التاريخي
 

سات القانونية وغيرها من الدراسات ما من شك في أهمية المنهج التاريخي في إطار الدرا       
االجتماعية واإلنسانية. ويستمد هذا المنهج أهميته من أهمية علم التاريخ نفسه، فالتاريخ سلسلة 
متصلة الحلقات، كما أن تاريخ اإلنسانية يصل ماضيها بحاضرها ومستقبلها. فضاًل عن أن 

 ستقبل.مالحظة الماضي تساعد على فهم الحاضر، واستشراف آفاق الم
والمنهج التاريخي قد يكون دراسة وصفية لنظام قانوني معين، كدراسة القانون الجنائي في      

مصر الفرعونية مثاًل، وفي هذا النطاق ال تخرج الدراسة عن اإلحاطة بالنظام القانوني في فترة 
 من فترات التاريخ..

فيه على وصف الظواهر والنظم، وقد يكون المنهج التاريخي تحليليًا، ال يقتصر الباحث     
وتعداد خصائصها، والعوامل المؤثرة فيها، بل يمتد إلى النظر والتحقيق والتعليل الدقيق للظواهر 
والنظم، تمهيدًا لدراسة األوضاع والنظم المعاصرة. فالفهم الكامل لهذه األوضاع والنظم وما تؤديه 

 ة نشأتها وتطورها.من وظائف في الوقت الحاضر ال يتحقق إال بعد معرف
والنظر إلى نظام معين بمعزل عن تاريخه، يماثل تمامًا عزل هذا النظام عن بقية النظم     

 . (6)2األخرى التي يرتبط معها
وتزخر البحوث القانونية بمباحث تمهيدية عن األصول التاريخية للموضوع محل البحث.         

لقانون المدني، يصدر بحثه بنشأة فكرة الوكالة في فالباحث في موضوع " الوكالة " كأحد عقود ا
النظم القانونية القديمة عند اإلغريق والرومان، ولدى الشرائع القديمة، لينتهي إلى تقرير حالة 
التنظيم الحالي للوكالة، وكيف استمدت أصولها من تلك النظم القديمة، وكيف تطورت حتى 

 صارت إلى وضعها الحالي.  
لبعض ـ وبحق ـ أنه حين تبني المنهج التاريخي في البحث، فيجب مراعاة عدة ويرى ا        

 : (7)5أمور أهمها
ـ أن تكون الظاهرة محل البحث ممتدة زمنيًا، أي نجدها في الماضي والحاضر والمستقبل، 1 

 كظاهرة إجرام األحداث مثاًل.
                                                

 .32د. أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سبق ذكره، ص  (1) 

 .132د. صالح الدين فوزي، مرجع سبق ذكره، ص  (2) 
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التاريخي، ألن دراسة ـ يجب أن تكون هناك أهمية عملية من جراء الدراسة ذات المنهج 2 
األصول التاريخية لموضوع معين يساعد على فهمه بشكل علمي صحيح ، وبالتالي وضع 

 الحلول المالئمة للمشاكل المتمخضة عنه.
ـ يجب أن تتوافر المصادر الالزمة إلجراء الدراسة من خالل هذا المنهج، وأهمها الوثائق التي 3 

 يجب التأكد من صحة ما تحويه من معلومات وبيانات.
وهكذا يساعد المنهج التاريخي، إلى جانب المنهج التأصيلي أو التحليلي، على فهم         

لى أن كثيرًا من القواعد القانونية، تظهر في الوقت الذي مشكلة تغير القانون وثباته، والتدليل ع
 تفقد فيه غيرها من القواعد القانونية القائمة، تأثيرها وفعاليتها.
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 المنهج المقارن
 

يمثل المنهج المقارن في الدراسات القانونية أهمية كبيرة، إذ عن طريقه يطلع الباحث           
على التجارب القانونية للدول األخرى، ومقارنتها بالنظم القانونية الوطنية وبيان ما بينهما من 

 لة للتحقيق.أوجه اتفاق أو اختالف. والموازنة بين هذا وذاك، للتوصل إلى نتائج محددة تكون قاب
عمال المنهج المقارن قد يكون على المستوى األفقي أو على المستوى الرأسي   .(8)2وا 

يمكن إجراء المقارنة بين نظامين قانونيين أو أكثر بصدد فعلى المستوى األفقي:           
بتناول المسألة تنظيم مسألة معينة، ومن الناحية المنهجية تتمثل المقارنة األفقية في قيام الباحث 

التي يبحثها في كل نظام على حدة، فإذا انتهى منه، تناولها في النظام المقارن الثاني، أو 
 الثالث...

فعلى سبيل المثال، إذا قام الباحث بالتصدي لبحث مقارن في أساليب اختيار رئيس الدولة في  
تظهر المقارنة األفقية عندما النظام الدستوري المصري وفي الشريعة اإلسالمية؛ ففي هذا المثال 

يذكر الباحث في القسم األول، أساليب اختيار رئيس الدولة في النظام الدستوري المصري، وفي 
القسم الثاني، يبحث هذه األساليب في الشريعة اإلسالمية، فيوضح الموقف في كل نظام على 

 حدة، مظهرًا أوجه االتفاق أو االختالف بينهما.
فإن األمر يختلف، حيث يلتزم الباحث بإجراء المنهج المقارن المستوى الرأسي: أما على         

في كل جزئية من جزئيات المسألة التي يعرض لها في مختلف األنظمة في آن واحد، وال يعرض 
 لموقف كل قانون على حدة.

جزئية  فإذا أخذنا المثال السابق: فإن المنهج المقارن على المستوى الرأسي يعني دراسة كل 
 تتعلق بخطة البحث في النظامين محل المقارنة، النظام الدستوري المصري والشريعة اإلسالمية.

فمثاًل عند الحديث عمن يختار رئيس الدولة ) تكوين هيئة الناخبين ( يجب بحث األمر في  
د النظامين معًا، وفي موضع واحد مبينًا أوجه االتفاق واالختالف بين النظامين. وكذلك عن

الحديث عن طريقة اختيار رئيس الدولة، أو عزله من منصبه، فيجب دراسة الموضوع في 
 النظامين وبآن واحد.

                                                

 .33د. أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سبق ذكره، ص  (1) 
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وغير خاٍف أن منهج المقارنة الرأسية أفضل كثيرًا وأدق من مثيله على المستوى األفقي،         
 ومرد ذلك:

يقال هنا يعاد هناك، فضاًل عن أن  أن المقارنة األفقية تؤدي إلى تكرار األفكار وتشتتها، فما    
األمر في نهايته ال يخرج عن كونه دراستين منفصلتين لموضوع واحد في نظامين مختلفين، فكأن 
الباحث درس في المثال السابق، اختيار رئيس الدولة مرة في النظام الدستوري المصري ومرة 

 أخرى في الشريعة اإلسالمية.
فهي تؤدي إلى حسن إدراك أوجه االتفاق واالختالف في األنظمة  أما المقارنة الرأسية        

المقارنة، فضاًل عن منع تكرار األفكار، وهو ما يؤدي في نهاية األمر أن يكون البحث عظيم 
 الفائدة للقارئ والباحث.

ومهما يكن من أمر، فإن المنهج المقارن ـ عمومًا ـ في مجال الدراسات القانونية، يساعد        
لى تصور االقتراحات حول إصالح وتعديل التشريعات القائمة، أو حول توحيد القانون بين عدة ع

 دول.
كما يساعد ذلك المنهج على زيادة إيضاح الحلول الواردة في القانون الوضعي، مما يقدم عونًا  

 لمن يهمه التعرف على أحكام قوانين البالد المختلفة.
وحتى يؤتي المنهج المقارن ثماره في المجال القانوني، يلزم الباحث التحديد الدقيق       

لموضوع المقارنة، والقوانين التي ستتم المقارنة بينها. كما يلزمه أن يكون على علم ومعرفة كافية 
 بلغة تلك القوانين.

قيقة وفعالة، وأن تكون المراجع كما يجب أن يختار عددًا محددًا منها حتى تأتي المقارنة د       
المتعلقة بموضوع المقارنة متوافرة لدى الباحث، بشكل يمكنه من إجراء الدراسة المقارنة، 
ويستحسن أن يكون النموذج المقارن المختار أكثر تقدمًا من النظام األصلي وذلك لتعظيم الفائدة 

 . (9)9من الدراسة المقارنة
  

                                                

منشـورات مجمـع الفـاتح للجامعـات، ليبيـا، لمزيد من التفاصيل حول المنهج المقـارن، انظـر: علـي ضـوى، منهجيـة البحـث القـانوني،  (1) 
 وما بعدها. 31، ص 1131

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الــبعض يضــيف إلــى المنــاهج األربعــة الســالف ذكرهــا، منهجــًا خامســًا هــو المــنهج الوصــفي، الــذي يعتمــد علــى  
ســة الوصــفية محاولــة لتفســير المعلومــات والحقــائق عــن موضــوع معــين ووضــعها فــي قالــب محكــم ومكتمــل، علــى أن يواكــب هــذه الدرا

 المعلومات التي تم تجميعها ووصفها.
 .131انظر: د. صالح الدين فوزي، مرجع سبق ذكره، ص  
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 تمارين:
هي البحوث التي تنصب على سلوك الكائن الحي، بقصد تفسيره،  الصحيحة:اختر اإلجابة 

 .والتنبؤ بحدوثه في ظروف معينة
 

 .هي البحوث التخصصية المعمقة .1
هي بحوث قصيرة يطلبها أساتذة الجامعات في أحد المواد لتشجيع الطالب على االستزادة من  .2

 .منابع العلم بطريقة منهجية
 .الوصول إلى المعرفة من أجل المعرفة فقطهي البحوث التي ترمي إلى  .3

 
 .3الجواب الصحيح: الجملة رقم 
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 الكلمات المفتاحية:

 المشرف على البحث. -الباحث  -النطاق الشخصي للبحث العلمي 

 
 الملخص:

إن األشخاص الذين يتصلون بصورة مباشرة بعملية صناعة البحث العلمي األكاديمي هم الباحث 
البحث، وهما يتكاتفان معًا إلخراج البحث على الوجه األمثل، من خالل والمشرف على 

خالل اضطالع كل منهما بالدور المتوجب   المواصفات التي يجب أن يتمتع بها كل منهما، ومن
 عليه.

 

 األهداف التعليمية:

 في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرًا على:

 تمييز صفات الباحث ودوره في البحث العلمي.  .1
 تمييز دور المشرف على البحث.  .2
 تمييز واجبات كل من الباحث والمشرف على البحث. .3

 
 
 
 
          

  

الرابعةالوحدة التعليمية   

 النطاق الشخصي -1
نطاق البحث العلمي
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يقصد بالنطاق الشخصي، األشخاص الذين يتصلون بصورة مباشرة بعملية صناعة البحث  
العلمي، وهم في البحث العلمي األكاديمي، عادًة، الباحث، والمشرف على البحث. وهما جناحان 
متكامالن يتكاتفان معًا إلخراج بحث جيد نافع... فما هو دور كل منهما؟ وما هي المواصفات 

 رها فيهما؟التي يجب توف
         

 احثـــــــــالب
 

البحث عملية شاقة تحتاج لجهد وتفكير وتقصي ودراسة عميقة، وتقع على عاتق الباحث        
نفسه. فهو الذي يتحسس المشكلة التي تصلح موضوعًا لبحثه، ويعايشها، ويبين حدودها، وأفضل 

 المناهج للسير في تحليلها ومعالجتها.
لمي بهذا المعنى على ما يرى البعض هو " موهبة تمنح لبعض الناس وال تمنح والبحث الع      

بداع، وتلك قدرة خاصة تبرز أو تتألق لدى بعض األفراد، وتتضاءل أو  لآلخرين، فالبحث خلق وا 
 .(1)1تنعدم عند آخرين "

فالموهبة أمر هام في شخصية الباحث، وليس كل إنسان بقادر على التصدي للبحث        
لعلمي. فالقدرة على خوض غمار البحث العلمي، صفة تمنح لبعض الناس وال تمنح لجميعهم. ا

فهناك من لديه الشوق للبحث عن الحقيقة، وهناك من كان بطبعه يرغب في ارتياد المكتبات 
وقراءة الكتب قراءة واعية مركزة تؤدي إلى التفكير والبحث، وهناك من أوتي المقدرة على تحليل 

 أو نقده واالستنتاج منه بدقة ووضوح وسالمة تفكير. ما يقرأ
ويجب أن نالحظ أن ليس كل من ارتاد المكتبة وقرأ يمكن أن يكون باحثًا.. وال يكفي        

الباحث أن يطلع على المادة التي يريد الكتابة حولها، بل ال يكفي جمعها وترتيبها ليستطيع بعدئٍذ 
توافر الموهبة للبحث والقدرة عليه، فجمع المادة شيء  أن يكتب رسالة قيمة. بل ال بد من

ظهار مراميها شيء آخر، وهذا هو األمر الصعب والمهم في كتابة الرسائل  وتفسيرها وتحليلها وا 
عدادها.  وا 

                                                

 .11د. أحمد شلبي، مرجع سبق ذكره، ص  (1) 
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لذلك كان على الباحث قبل كل شيء، أن يكون صاحب موهبة تتجلى في قدرته على        
وتفسيرها، حتى يكون على المستوى المطلوب للمنهج العلمي االستقالل في فهم الحقائق ونقدها 

 . (2)2الذي تتصف به كتابة الرسائل
وعمومًا يمكن القول، أن هناك مجموعة من الصفات يجب أن يتمتع بها الباحث، من    

 :(3)5.4.3أهمها
 أواًل ـ اإليمان بقيمة البحث العلمي: 
إن كل باحث يجب أن يكون مؤمنًا بقيمة البحث العلمي، وأن يكون مقتنعًا بضرورة المساهمة  

في تكوين المعرفة التي هي نتاج الفكر اإلنساني. وكل باحث يبدأ من المعرفة التي توصل إليها 
 غيره، ثم يزيد عليها، أو يعدلها، أو يطورها.

ذا كان إيمان المجتمع بدور البحث ا        لعلمي ضرورة أساسية، فإن هذا اإليمان ال بد أن وا 
يتوافر أيضًا لألفراد الذين يقومون بالبحث العلمي، ألن اإليمان بدور البحث العلمي وقيمته 

 وقدرته على تطوير المجتمع من كافة النواحي، أمر الزم لنجاح البحوث العلمية.
 لمي: ثانيًا ـ االستعداد الذاتي للدراسة العليا والبحث الع 
ليس كل من يرغب بالدراسة العليا، يتمكن من اجتياز متطلباتها على نحو عادي أو بتفوق،  

نما االستعداد الشخصي لهذا النمط من الدراسة، يتطلب توافر ركنين أساسيين هما: القدرة  وا 
كنة العلمية، والرغبة النفسية، والركن األول أهم من الثاني، إذ ال جدوى من رغبة ذاتية دون م

 عقلية. وفيما يلي بيان ذلك:
 ـ القدرة العلمية: 1 
يستدل على القدرة العلمية للطالب من عالمات نجاحه في المواد الدراسية ومعدل تخرجه  

 بالليسانس. وهذا معيار شكلي يعطي انطباعًا أوليًا حول تفوق الطالب من عدمه.
المات ليست هي المعيار األوحد للحكم على ولكن هذا الحكم ليس ثابتًا أو مطلقًا، إذ أن الع     

النضوج العقلي للطالب، ولكنها المعيار الشائع والمألوف. بيد أن مبادئ العدالة واإلنصاف 
                                                

 . 21ـ  22د. جودت الركابي، مرجع سبق ذكره، ص  (2) 
ويشبه البعض موهبة البحث بقدرات النحلـة، " فالنحلـة تقـف علـى الزهـور كمـا تقـف الحشـرات والطيـور، ولكـن النحلـة وحـدها تجعـل مـن  

ن لـم يسـتطع فهـو لـيس  الرحيق عساًل شـهيًا. فـإذا اسـتطاع الطالـب أن يخـرج شـيئاً  لمـا يقـرأ فهـو جـدير بـأن يـدخل دنيـا البحـث والدراسـة وا 
نما مجرد قارئ يستفيد مما فعل اآلخرون ويفيد به " . انظر: د. أحمد شابي، مرجع سابق، ص   .14ـ  11باحثًا، وا 

ومـا بعـدها.  44سـبق ذكـره، ص  ومـا بعـدها. ود. جـابر جـاد نصـار، مرجـع 14د. أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سبق ذكره، ص  (1) 
 وما بعدها. 12ود. عبد القادر الشيخلي، إعداد البحث القانوني، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، بال تاريخ نشر، ص 
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تقتضي أن يحكم المرء على نفسه، فإذا تحقق من وجود كفاءة عقلية لديه تتمثل في القدرة على 
ديه قدرة علمية على البحث العلمي والدراسة التأمل والتحليل والنقد والتفسير والمقارنة، فإن ل

 العليا.
 ـ الرغبة النفسية: 2 
يتعين أن تكون رغبة الطالب حقيقية وصادقة، وليست نزوة نفسية عابرة، فالدراسة العليا مرحلة  

علمية شاقة تستلزم الجهد والمثابرة، وأخذ األمور بجدية كافية وتحمل كل األعباء الناجمة عنها، 
كالخسارة المادية، والعزوف عن النشاط األسري واالجتماعي، واإلعراض عن متع الحياة 
ومباهجها، إضافة لإلجهاد العقلي والنفسي والعصبي... كل ذلك أمور ال مفر منها في مراحل 

 إعداد الرسالة أو البحث العلمي.
 ثالثًا ـ سعة المعرفة والصبر في طلب العلم: 
يجب أن يتوفر للباحث قدر كاٍف من الثقافة، واإللمام بكل ما كتب وأجري من بحوث حول  

لقيام بالقراءات الالزمة للتعمق في فهم فروض المشكلة، والحرص على موضوع بحثه. فعليه ا
اإلطالع الواسع على الكتب والمراجع األصلية، القديمة والحديثة، وعدم االقتصار فقط على 

 الكتب والمصادر التي تتصل مباشرًة بالمشكلة موضوع بحثه.
حث التحلي بفضيلة الصبر إن طريق البحث العلمي شاق وطويل، لذلك يجب على البا       

واألناة، وتحمل المشاق في تحصيل المعارف والعلوم. فإذا كان باحثًا في العلوم القانونية، فيجب 
عليه أن يتناول بالقراءة أحدث المصادر والمراجع المتعلقة ببحثه. وعنصر الحداثة يكون بالنسبة 

سنوات، والمصدر الحديث عند  ليوم مناقشة رسالته أو بحثه، فقد يستغرق إعداد البحث عدة
 إعداد البحث يكون قديمًا في يوم مناقشة الرسالة.

وبعد أن يجمع الباحث القانوني المصادر والمراجع العربية واألجنبية المتعلقة بموضوع       
بحثه، تبرز أمامه مسألة ترجمة النصوص التشريعية والفقهية والقضائية المكتوبة بلغة أجنبية، 

ى استيعاب سائر جوانب الموضوع، وال توجد مشكلة إزاء الباحث المتقن للغة أجنبية، وصواًل إل
جمع في نطاقها مصادره ومراجعه األجنبية، إنما المشكلة تثور في حالة الباحث الذي يجهل لغة 
أجنبية أو يعرف بعض جوانبها معرفة بسيطة، ال تسعفه في ترجمة بعض النصوص ترجمة دقيقة 

 وأمينة.
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والحل العلمي لهذه المشكلة يتجلى في إتباع الباحث لدورات مكثفة في اللغة األجنبية         
تتراوح من ستة أشهر إلى سنة، يستطيع الباحث بعدها أن يعتمد على نفسه في استخدام 
القواميس لغرض ترجمة النصوص األجنبية، بما يشكل إثراًء للبحث، ألن االقتصار في البحث 

 ة الباحث ، تجعل العمل محدود القيمة، محلي التأثير.على ما كتب بلغ
إضافة إلى ذلك، فإن الباحث القانوني يجب أن يكون ملمًا بمبادئ وأحكام علوم أخرى:         

عمال القواعد الفقهية العامة، ومعرفة  كعلم أصول الفقه، الذي يقود إلى كيفية استنباط األحكام، وا 
ع، للتعرف على مدى فعالية القاعدة القانونية في محيطها القانوني، أنواع األحكام. وكعلم االجتما

أي العلم بمبادئ علم االجتماع القانوني. وكعلم النفس بفروعه المختلفة ) االجتماعي، الجنائي، 
البيئي، التربوي..( واالستفادة منه في دراسة المشكالت القانونية واقتراح الحلول المالئمة لها. 

الصرف، وعلوم اللغة والبيان، كي يكون أسلوبه رصينًا جزاًل خاليًا من األخطاء وكعلم النحو و 
 النحوية واإلمالئية.

 رابعًا ـ القصد إلى هدف محدد واألصالة في تحقيقه:  
فالباحث الجاد ال يبتدئ عمله إال وقد حدد لنفسه هدفًا معينًا، قد يتمثل في رغبة الباحث في  

ديدة، أو تطبيق جديد لمعرفة قائمة بالفعل، كل ذلك حسب طبيعة الوصول إلى نظرية علمية ج
 الحقل العلمي الذي ينتمي إليه الباحث: القانون، األدب، السياسة، االقتصاد، االجتماع...

ويلزم أن يكون الباحث أصياًل في انتهاج أسلوب تحقيق هدفه.. وكل باحث يجب أن يعتد   
أن يكون الباحث مجرد ناقل ألفكار الغير، أي أن البحث بمقدرته على استقاللية التفكير، ال 

 .(4)6األصيل يجب أن يكون أكثر من مجرد اقتطاع بعض أفكار اآلخرين
ومن سمات األصالة أن يكون الباحث حاضرًا في كل موضع من مواضع بحثه، فعليه         

أن يدلي برأيه في كل مسألة يتناولها، يناقش النظريات واآلراء، ويحللها وينقدها، معبرًا عن 
 .(5)6شخصيته، وسيطرته على مادة بحثه

                                                

 .112د. أحمد بدر، مرجع سبق ذكره، ص  (1) 

هـا.. وعلـى الـرغم مـن أنـه مـن الممكـن دراسـة مشـكلة قديمـة يرى البعض ـ وبحق ـ " إن األصالة تبدأ من اختيار الباحث للمشكلة ذات (2) 
بطريقة جديدة، إال أن معظم الباحثين يفضلون تناول المشكلة التي لم يسبق دراستها من قبل... وهنا خطر ال بد مـن تجنبـه، وهـو الميـل 

. وعلى كل حال فإن قيمة أي مشكلة هي نحو التقاط موضوعات تافهة أو هامشية، وبالتالي ال تستحق الوقت والجهد المبذول في حلها.
 مسألة تقدير ورأي، كما أن هناك بعض الموضوعات التي تبدو تافهة في النظرة األولى، ثم تثبت أهميتها عند الفحص الدقيق..

ن أن نشير إن الباحث الذي يعرف مجاله تمام المعرفة، سيجد العديد من المشاكل والموضوعات التي تصلح مادة خصبة لدراسته.. ويمك
هنا إلى أن بعض الطالب ـ خصوصاً عند تحضيرهم للماجستير والدكتوراه ـ يسيئون فهم طبيعة هذه الدراسات، فهم بسذاجة يتوقعون من 
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 خامسًا ـ التزام الموضوعية والتجرد في البحث: 
خلص من األفكار المسبقة، وعدم التأثر بالمواقف واألفكار والمشاعر الشخصية. ومن وذلك بالت 

هنا جاءت الموضوعية ضدًا للذاتية أو الشخصية. فعلى الباحث أن يتناول فروض المسألة، 
ويتناول اآلراء والمواقف، بذهن متجرد ومنطق علمي محايد، فليس في البحث العلمي صديق أو 

 .(6)5ق وحقيقة، ينبغي القصد إليهماعدو، قدر ما فيه ح
كما أنه ال يجوز للباحث أن يطوع بحثه إلخراج نتائج ترضي جهة معينة، سياسية أو         

 حزبية، فهذا أمر يخرج عن نطاق البحث العلمي.
كذلك على الباحث أن ينظر مليًا في الجوانب الواقعية للمسألة المعروضة، محاواًل فهم       

تفحصًا إياها، مقارنًا بينها وبين المسائل القريبة. كل ذلك بعيدًا عن السفسطة، وعن حقيقتها، م
 طرح الفروض الجدلية التي ال فائدة منها.

وعليه أال يقبل كل ما يقرأ دون تأمل، ودون تقليب للمعارف على مختلف الوجوه، ويجب أن    
قيم الدليل والحجة والبرهان على كل يتثبت من صحة ما يقرأ ألنه يبغي وجه الحقيقة، ويجب أن ي

 ما يقول أو يبتدع.
 سادسًا ـ األمانة العلمية:  
األمانة في البحث العلمي تعني إسناد الفكرة أو الرأي المدون، إلى مصدره األصلي. وهي صفة  

 ال مناص من توافرها في كل باحث.
والبحوث االجتماعية واإلنسانية، والتأكيد على التزام األمانة العلمية في مجال الدراسات       

أوجب من أي مجال آخر.. حيث أن الباحث يبدأ من حيث انتهى اآلخرون، وعليه أن يتقصى 
عن الخلفية العلمية للموضوع الذي يبحث فيه، وقد يلجأ في سبيل تدعيم وتعزيز وجهة نظره إلى 

                                                                                                                                       

أساتذتهم اإلشراف المباشر والدقيق على كل مرحلة من مراحل دراستهم، وهذا لـيس هـو الحـال فـي الجامعـات المحترمـة مـن غيـر شـك.. 
امعة األولى خصوصًا بالنسبة للبحـث، هـي تنميـة قـدرات الطالـب علـى التفكيـر الـذاتي المسـتقل، وبالتـالي ينبغـي أن يثبـت ألن مهمة الج

الطالب مقدرته على التعرف على المشكلة وعلى أن يضع طريقة مناسبة لحلها، وعلى أن يحدد وأن يقيم على الوجه الصحيح قيمة جمع 
 لوصول إلى نتيجة منطقية يمكن الدفاع عنها..األدلة المتعلقة بموضوع دراسته وا

تاذ هذا وتفقد رسالة الطالب كثيرًا من قيمتها بالنسبة للطالب وقدرته، إذا كان كثير من القرارات األساسية المتعلقة بالرسـالة يضـعها األسـ
 ..".ال الطالب. فاألستاذ هو الذي يوجه العملية البحثية، ولكن البحث نفسه مهمة الطالب ورسالته

 وما بعدها.   112انظر: د. أحمد بدر، مرجع سبق ذكره، ص 
 .41د. أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سبق ذكره، ص  (3) 
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ليه الحذر عند االقتباس أو االستشهاد ببحوث اآلخرين وأفكارهم ذات الصلة ببحثه. وهنا يكون ع
 االستشهاد، باإلشارة إلى المصدر الذي يرجع إليه.

ومن مظاهر األمانة العلمية، عودة الباحث إلى البحث األصلي أو الكتاب األول، دون           
النقل من اآلخرين، فقد يكون اآلخرون قد نقلوا معلومات غير صحيحة. وكذلك من مقتضيات 

الرجوع للمصادر الوحيدة التي ال تشاركها في ذلك مصادر أخرى،ومثال ذلك  األمانة العلمية،
الدساتير والتشريعات األخرى، إذ يجب العودة لمصادرها المتمثلة بالجرائد الرسمية أو منشورات 
اإلعالم القانوني المتخصصة، فهذه المصادر ال يعتد بورودها في الكتب الفقهية أو العادية، 

اعتراها التحريف والتبديل، كذلك األمر في بعض المراجع القديمة المفقودة في  خشية أن يكون قد
 المكتبات العامة، فمن العيب اإلشارة الكاملة إليها، وكأن الباحث قد رجع إليها.

فعلى سبيل المثال، بعض المراجع الفرنسية المؤلفة في القرن التاسع عشر، ليس من          
ربي عليها بصفة أصلية، إذ أنها مفقودة لدى معظم الفقهاء والشراح المنطق إطالع الباحث الع

الفرنسيين المعاصرين، وكل ما في األمر أن الباحث العربي قد عاد إلى رأي قديم في مؤلف 
 متخصص، ونسبه إلى فقيه معين.

 لذلك على الباحث عند اإلشارة إلى آراء واردة في مصادر مفقودة، أن يورد بالهامش عبارة " 
مشار إليه لدى..، أو مذكور لدى.. " ثم يذكر اسم الباحث ومؤلفه الذي نقل منه هذا الرأي 

 . (7)3القديم
ومن صور عدم األمانة العلمية: السطو على بحوث الغير ونتائجها دون أية إشارة إليها،        

لى غير معناها ومن ذلك أيضًا عدم التدقيق في فهم آراء الغير، والتسرع في تأويلها وحملها ع
 الواضح من عبارتها، بغية تعريضها للنقد أو الهجوم على غير ما تستحقه.

فعلى الباحث األمين أال يشوه اآلراء واألفكار التي قال بها الغير وال تروقه أو ال تعجبه، كما   
 .(8)3عليه أال يزيد أو يبالغ في إطراء تلك األفكار إن كان بها معجبًا أو نصيراً 

 سابعًا ـ التحلي بروح التواضع العلمي:   
إن التواضع من شيم العلماء، وعلى الباحث أن يوجه نشاطه بتواضع ودون إفراط في الثقة  

 بالنفس، أو الزهو بقدراته ومهاراته.

                                                

 .67ـ  66د. عبد القادر الشيخلي، مرجع سبق ذكره، ص (1) 

 .41د. أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سبق ذكره، ص  (2) 
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ومن آيات التواضع العلمي: البعد عن الغرور، وعدم تحقير أي رأي والسخرية منه، أو        
التنزيل من فكر صاحبه. ويجب على الباحث أال يبالغ في ثقته بنفسه، فال يكثر من مديح آرائه 

ته ونتائج بحثه، كأن يقول أنه أفضل اآلراء التي قيلت في المسألة وأقواها، أو أن بحثه أو رسال
من أبرز البحوث أو الرسائل التي قدمت في هذا الميدان. فهذا تقدير أو حكم يملكه الجمهور، أو 

 أهل االختصاص في حقل التخصص، أو الممتحن بالنسبة للدارسين األكاديميين.
وينصح الباحث أال يكثر من استعمال ضمير المتكلم، وعلى هذا فال يقول: ) أنا، ونحن،       

وقد انتهيت في هذا الموضوع إلى..( كذلك يجب على الباحث التلطف في عباراته  وأرى، ونرى،
بحيث ال يشعر جمهور قرائه أنهم يجهلون تمامًا الموضوع محل بحثه، فال يقول مثاًل ) إن 
القارئ قد ال يدرك أن..، أو إننا نعالج موضوعًا بكرًا تغافل عنه الباحثون..( وعليه أال يكثر من 

ساليب التالية: ) ويرى الكاتب..، والمؤلف يجزم بأن..(، أما العبارات التي يجب أن استعمال األ
 تغلب على األسلوب فهي مثل ) ويبدو أنه..، ويظهر مما سبق ذكره..، ويتضح من ذلك..(.

ذا اضطر الباحث الستعمال ضمير المتكلم، فيجب أن يكون ذلك بتواضع وأدب جم،        وا 
ر محبوب غالبًا للقارئ والسامع، وعلى الباحث أن يكون ماهرًا في إبراز فالحديث عن النفس غي

ما يريد بأسلوب سمح هادئ وأن يستعمل األساليب السالف ذكرها مثل : ويبدو أنه، ويتضح من 
 . (9)1ذلك..

ويتعين على الباحث االعتراف بنسبية ما ينتهي إليه، وأنه على استعداد ألن ينزل عن رأيه أو  
 ه، إذا قدمت األدلة والبراهين المخالفة.يعدل عن

تلك هي أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الباحث، ويبقى التساؤل حول الدور الذي      
 يلعبه، المشرف على الباحث، وهذا ما سنوضحه من خالل المطلب الثاني.

 
 
 
 
 
 

                                                

 .122 ـ 119د. أحمد شلبي، مرجع سبق ذكره، ص  (1) 
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 المشرف على الباحث
 

يمثل األستاذ المشرف الحلقة الثانية في النطاق الشخصي للبحث. وللمشرف دوره           
األساسي في البحث، فالباحث مهما عظمت موهبة البحث لديه ومهما اتسعت قدراته ومهاراته في 
هذا اإلطار، يحتاج دائمًا إلى موجه يرشده إلى توظيف هذه القدرات وكيفية االنتفاع من هذه 

 رات.المها
ويبدو دور المشرف في البحوث الموجهة التي تتم في إطار جهات أكاديمية بغية الحصول على  

 درجة علمية ) كالليسانس، أو الدبلوم، أو الماجستير، أو الدكتوراه (.
واإلشراف ليس عماًل إداريًا، بل هو عمل علمي أكاديمي، له أصوله وقواعده. وتجري           

على قصر اإلشراف على البحوث والرسائل العلمية المقدمة لنيل درجة  الجامعات السورية
الدكتوراه، على أعضاء هيئة التدريس ممن يشغلون وظيفة أستاذ، أو أستاذ مساعد على األقل. 
ويجوز أن يتعدد المشرفون من بين أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم، وفي هذه الحالة يجوز 

. أما بالنسبة للرسائل المقدمة لنيل درجة الماجستير فيمكن (10)2افللمدرسين االشتراك في اإلشر 
 للمدرسين اإلشراف عليها بشكل مستقل.

واختيار المشرف على البحث يبدأ بمبادرة من الباحث، حيث يختار المشرف           
 المتخصص القدير، ويتم اعتماده من الجهة المختصة بعد ذلك.

أهيل والتكوين العلمي الحقيقي، يتخير المشرف المتخصص في والباحث المجد الراغب في الت 
الموضوع، المشهود له بالكفاءة، العارف بأصول ومناهج البحث، المتشدد في تحري الحقيقة 

 .(11)5العلمية
وصلة األستاذ المشرف بالطالب ترتكز قبل كل شيء على التقدير والمحبة، ويمتزج بها         

تكون هناك عالقة تفاهم وتناغم وتفاعل بين المشرف والباحث، حتى  اللطف بالحزم. وال بد أن
تقان.  يستطيعا أن يكونا فريق عمل واحد ويؤدي كل واحد منهما عمله ببراعة وا 

                                                

يختلف الوضع في الجامعات البريطانية، حيث يكتفى في اإلشـراف أن يكـون األسـتاذ المشـرف علـى صـلة علميـة بموضـوع البحـث،  (1) 
وتخصص عميق فيه، دون اهتمام باللقب العلمي الذي يشغله في الجامعة التي ينتمي إليها. ولهذا فهناك من هو بمرتبة مدرس ويشرف، 

 العلمية المتصلة باختصاصه. مع ذلك، على األبحاث
 .29انظر: د. جودت الركابي، مرجع سبق ذكره، ص  
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ومن واجبات األستاذ المشرف أن يناقش الطالب بصراحة فيما يعرض له من أمور، ويهديه      
في نفسه االطمئنان الذي يساعده على التقدم  إلى وجهة الصواب، ويرشده ويسدد خطاه، ويبعث

 .(12)5في بحثه
وعليه أن يتحلى بالصبر ورحابة الصدر، فال يظهر التبرم من الطالب أو السخرية من عمله أو  

 الحط من شأنه، في مرحلة إعداد البحث وعند انتهائه.
ت الباحث. فال يصادر وعلى المشرف أن يكون محايدًا، عالمًا بحدود مسؤولياته، ومسؤوليا      

ن شاء ترك. كما يلزمه أال  للباحث فكرة، وال يفرض عليه رأيًا، بل يوجهه إليه إن شاء أخذ ، وا 
يكثر من تدخله في شؤون بحث تلميذه أكثر مما يجب، وأن يدرك أن النهوض بالبحث هو 

 مسؤولية الباحث أواًل وأخيرًا.
أال يخرج األستاذ المشرف الرسائل التي يشرف  ويرى البعض ـ وبحق ـ " أن من العدالة       

عليها مصبوغة بروحه وعلمه، بل أن تصبغ بروح الطالب وجهده، حتى يمكن التفاوت العادل 
 .(13)1بين الرسائل التي يعدها طالب متعددون متفاوتو المواهب تحت إشراف أستاذ واحد "

بدا  ء المالحظات، والمناقشة الموضوعية على أن هذا ال يخل بحق المشرف في التوجيه العام، وا 
 البناءة المرتكزة على الحوار والمنطق واإلقناع، فالتعاون هو جوهر العالقة بين المشرف والباحث.

وعلى األستاذ المشرف أن ينظم لكل طالب مقابلة نصف شهرية إن لم تكن أسبوعية،          
ذا تعذر تحقيق الموعد المحدد لإلطالع على عمل الباحث، وعلى األستاذ أن يحترم مواع يده، وا 

في وقته، لطارئ من الطوارئ، أجله إلى موعد آخر. وهذا ما يجري عادة في أكثر الجامعات 
 األوربية.

ن كان يجري مثل هذا في  وال يمكن للطالب أن يطرق باب األستاذ المشرف على غير موعد، وا 
ن كا  ن ال يبوح به دائمًا.بعض جامعاتنا العربية، وهذا ما يزعج األستاذ وا 

وتجدر اإلشارة إلى أن المشرفين ليسوا جميعًا متشابهين في أساليبهم وطرقهم، فهم         
يختلفون في مناهجهم بتتبعهم أعمال الطالب، فمنهم من يقرأ ما يكتبه الطالب فصاًل فصاًل ومنهم 

                                                

يدل الواقع العملي على أن بعض المشرفين ـ وعددهم قليل بحمد اهلل ـ يبخل على طالبه بالنصح واإلرشاد، كي يفاجئهم عند مناقشة  (1) 
بما لم يكن يتوقعونه. وهذا سلوك مرذول وبرهان جهل بأمانة العلم، ومن هـذا شـأنه مخـل بمسـؤولياته، ونـاكص بواجباتـه، وخـارج بحوثهم 

 عن دائرة من قيل فيهم القول الحق " خيركم من تعلم العلم وعلمه ".
 .49انظر: د. أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سبق ذكره، ص  
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ن كان من األفضل، بعد أن ينتهي  الطالب من االستعدادات من يقرأ العمل مسودة كاملة. وا 
األولى وجمع المعلومات، أن يقدم ما يكتب فصاًل فصاًل أو مجموعة فصول متصلة، أو بابًا بابًا 

 ليقرأها المشرف ويبدي مالحظاته حولها.
ومن ناحية أخرى، على الباحث أن يوقر أستاذه المشرف، ويجله ويمتثل لتوجيهاته          

ن كان سيد بحثه، واألكثر إلمامًا بجوانبه، واألعلم بخباياه، فال يجب أن  ونصائحه، ألن الباحث وا 
ينسى أن األستاذ المشرف أعمق خبرة، وأوسع علمًا، وأكثر دراية بأصول البحث ومناهجه، وأنه 

 لوال إرشادات المشرف لجاءت البحوث مضطربة البنيان هزيلة المستوى.
فيما يقترحه عليه، فإن التقيا في الرأي فبها،  غير أن هذا ال يمنع الباحث من أن يناقش المشرف

ن اختلفا بعد محاورة موضوعية، وتمسك الباحث برأيه وموقفه، فيجب أن يكون قادرًا على  وا 
 الدفاع عنه، يوم مناقشة البحث وتقييمه.

ويمكن القول أن المشرف الجيد، يكون حريصًا على أن تكون الرسالة التي يشرف عليها،         
رجة جيدة من العلم والصدق والمنهج العلمي السليم، وأن نقصًا ما يشوب الرسالة، قد على د

 . (14)تلحق بالمشرف ظالل منه، وال سيما ما يتعلق بحسن منهجها ودقته وصوابه
 
 
 
 
 
 
 
  

  
                                                

الحظـت أثنــاء حضــوري للعديــد مـن مناقشــات رســائل الــدكتوراه، فـي كليــات الحقــوق التابعــة للجامعـات المصــرية المختلفــة، مــن عــام  (1) 
، أن المشـرف يعتبـر الرسـالة عمـاًل مشـتركًا بينـه وبـين الباحـث، وطالمـا أنـه ارتضـى وجـود اسـمه علـى الرسـالة 2227وحتى عام  2222

ه يكـون شـديد الحـرص علـى ظهـور الرسـالة فـي أبهـى صـورة، سـواء مـن حيـث الشـكل أو الموضـوع أو المـنهج العلمـي، لــذلك مشـرفًا، فإنـ
شاهدت الكثير من المشرفين يقف صفًا واحدًا مع الباحـث فـي الـرد علـى االنتقـادات التـي يوجههـا أعضـاء لجنـة المناقشـة للرسـالة، وهـذا 

 أثناء جلسة مناقشة رسالته.األمر يعطي الباحث الثقة واالطمئنان 
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 الكلمات المفتاحية:

 تصميم خطة البحث. –اختيار موضوع البحث  –النطاق الموضوعي للبحث العلمي 
 

 الملخص:
للبحث العلمي موضوع تدور حوله عملية الدرس والتقصي، وموضوع البحث هو المشكلة التي 

إلى تفسير أو حل، واختيار موضوع البحث هو أول خطوة في إعداده، واالختيار الموفق  تحتاج
لموضوع البحث هو نصف البحث، باعتبار أن تحديد مشكلة البحث تعد من أهم األمور في 

البحث العلمي. وبعد تحديد موضوع البحث يجب على الباحث أن يلم بهذا الموضوع كي يتمكن 
 طة مبدئية للبحث قابلة للتعديل أثناء عملية اإلعداد.من الشروع في إعداد خ

 
 األهداف التعليمية:

 في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرًا على:

 تحديد كيفية اختيار موضوع البحث العلمي.  .1
 تحديد أسلوب تصميم مخطط البحث. .2

 
 
 
 
 

  

 الموضوعيالنطاق  -2
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 النطاق الموضوعي
 

للبحث العلمي موضوع تدور حوله عملية الدرس والتقصي، وموضوع البحث هو الظاهرة،      
 أو المشكلة التي تحتاج إلى تفسير أوحل.

 فكيف يتم اختيار موضوع البحث؟ وكيف يتم تصميم خطة البحث؟  
 

 اختيار موضوع البحث
 
 أواًل ـ مسؤولية اختيار الموضوع: 

أول وأهم خطوة في إعداده. ولذلك يؤكد البعض ـ وبحق ـ " إن إن اختيار موضوع البحث هو 
االختيار الموفق لموضوع البحث هو نصف البحث، بحسبان أن تحديد أولويات المسائل 
والمشكلة الجديرة بالبحث من األمور الهامة التي تذلل الكثير من الصعوبات التي قد تواجه 

 .(1)1الباحث "
ير من الباحثين وفشلهم في إنجاز بحوثهم، االختيار غير الموفق بل ولعل من أسباب تعثر الكث 

 لموضوع البحث.. فعلى عاتق من تقع مسؤولية اختيار موضوع البحث؟
األصل أن اختيار موضوع البحث هو من اختصاص الباحث، وهذا هو األسلوب األمثل،        

وصاحب الميل والرغبة باعتبار أن الباحث هو المتخصص في موضوعه، والمعايش لفكرته، 
 للخوض فيه.

ويؤكد البعض أنه يجب أن يشعر الباحث تجاه موضوع بحثه، بانفعال خاص؛ نوع من        
الحب الزائد أو االهتمام الزائد حتى يكون ذلك دافعًا له على االستمرار، حتى في حالة مواجهة 

راءة االنتقادية، والتفكير صعوبات في أثناء البحث. ويتوصل الباحث إلى هذا االنفعال بالق
العميق، وباإلصرار العلمي العنيد لمعرفة حقيقة األشياء، وهو شرط سابق الختيار أي 

 .(2)2موضوع

                                                
 .22د. أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سبق ذكره، ص  (1)

 وما بعدها. 19. وعلي ضوى، مرجع سبق ذكره، ص 9د.سيد هواري، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
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ويحذر بعض العلماء من لجوء الباحث إلى المشرف ليختار له موضوع بحثه، باعتبار أن        
لبحثي، لكون الموضوع المقترح ذلك يشكل خطرًا على الباحث نفسه، الذي قد يتعثر في مشواره ا

مكانياته العلمية، أو ال يتفق مع استعداده  عليه دراسته، معقدًا أو صعبًا بالنسبة لقدرات الباحث وا 
 .(3)1وميوله

بيد أنه ليس هناك ما يمنع ـ من حيث المبدأ ـ من اختيار موضوع البحث من قبل         
دراية من الباحث أو الطالب، فيشير عليه ببحث المشرف على الباحث، كون األستاذ أكثر خبرة و 

موضوعات معينة، ويستشرف في الباحث إمكانية إنجاز البحث في إحداها، فإذا اختار الباحث 
أحد هذه الموضوعات، يرشده المشرف إلى المصادر التي يبحث فيها. ويكون للباحث هنا أن 

جيه الدراسة والبحث في أحد يتبادل الرأي مع المشرف حول بعض عناصر الموضوع، أو تو 
 جوانبه.. وفي تلك الحالة يأتي البحث ثمرة للتعاون بين الباحث والمشرف.

 ثانيًا ـ إرشادات نحو اختيار الموضوع:  
هناك بعض التوجيهات والنصائح العامة، التي يمكن االسترشاد بها، في اختيار موضوعات 

 البحوث العلمية، ومنها:
 اختيار الموضوع: ـ التريث والصبر في 1 

فال بد أن يأخذ الباحث وقته المناسب للقراءة والتفتيش عن الموضوعات التي تستأهل الدراسة 
 والبحث.
فقد أثبتت التجربة أن التسرع في اختيار موضوع البحث، يؤدي إلى عدم التوفيق في        

ن أننجز إعداده، حيث قد يجيء الموضوع ضخمًا فضفاضًا، يستغرق وقتًا طوياًل إل نجازه، بل وا 
 في وقت مالئم، فتناوله يكون سطحيًا يفتقر إلى العمق الكافي.

وقد يجيء الموضوع ضيقًا معقدًا، ال تكون مصادره أو مراجعه متاحة أو متوفرة، فال       
 يستطيع الباحث إتمام البحث، فيتعثر مشواره البحثي.

ائد لدى الباحث وتسرعه، في اختيار موضوعات ونشير إلى أنه كثيرًا ما يؤدي الحماس الز       
يكتنفها العيبين السابقين، بما يؤثر على إمكانية إنجاز البحث. وهذا ما يفسر لنا لجوء كثير من 
الباحثين إلى تغيير الموضوع محل البحث بعد مدة طويلة قد تكون سنوات عديدة، مما يمثل 

                                                
 .24ـ  23د. أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
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باحث أن يتأنى ويصبر حتى يختار موضوعًا إهدارًا للوقت والجهد والموارد، وكان أجدى بال
 . (4)3صالحًا للبحث

 ـ سعة اإلطالع والقراءة المستفيضة في مجال التخصص الذي سيجري فيه البحث: 2 
فمن غير المتصور أن يحاول شخص يريد أن يعد بحثًا، اختيار موضوع وذهنه خاٍل من أية 

على المشكالت والقضايا ذات األهمية التي فكرة عنه. فالقراءة واإلطالع تساعد على التعرف 
 تصلح موضوعًا لبحثه.

 ـ أن يكون موضوع البحث جديدًا:    3
إن جدة الموضوع ال تعني بالضرورة أن يطرق الباحث أرضًا بكرًا لم تطأها من قبل أقدام 

ووسائل  الباحثين، فال يشترط أن تكون المشاكل المثارة جديدة، بل يكفي أن تكون الحلول المقدمة
المعالجة هي الجديدة. أما أن يتناول الباحث موضوعًا قد قتل بحثًا، وبطريقة ال يقدم فيها جديدًا، 

 فإن ذلك سيخرج عماًل خاويًا من أية قيمة علمية.
وعلى الباحث مهمة التأكد من أن موضوع بحثه لم يسبق أن كان موضوع رسالة جامعية        

الباحث أن يلم منذ البداية بمحتويات المكتبة، وال يعفيه من أو مؤلف آخر، وهذا يفرض على 
 المسؤولية مجرد استشارة األستاذ المشرف.

وعلى الباحث أال يقصر في البحث والتنقيب عن بحوث ودراسات محتملة في نفس        
ال فقد يضطر ـ عندما يكتشف بعد فوات األوان مثل هذه األعمال ـ إلى االنقطاع  الموضوع، وا 

 عن الموضوع الذي اختاره بعد أن استغرق الكثير من الوقت والجهد.
وهناك بعض المعايير التي ينشأ عن مراعاتها، انخفاض نسبة احتمال التكرار في البحوث،  

 وهي:
أ ـ أن يتعلق البحث بمشكلة جديدة، كأن يكون منصبًا على مؤسسة جديدة، أو اتجاه تشريعي  

 حديث.
ظريات العامة لفروع القانون، إال إذا كانت منطلقًا لدراسة جديدة، وذلك ألن ب ـ االبتعاد عن الن 

احتماالت التكرار في النظريات العامة لفروع القانون ) المدني، اإلداري، الجزائي... ( ـ وهي 
 نظريات مشتركة في تشريعات أغلب الدول ـ كبيرة جدًا.

                                                
 .44د. جابر جاد نصار، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
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تبادل اآلراء مع الزمالء واألساتذة للتأكد من  ج ـ اإلطالع على فهارس الرسائل الجامعية، وكذلك 
 .(5)4عدم وجود دراسات في نفس الموضوع

 ـ أن يكون موضوع البحث ضيقًا ومحدودًا: 4 
فيجب دائمًا اختيار نقطة محدودة* والسير في دراستها إلى أعماق وأغوار بعيدة، فتلك هي مهمة 

 .(6)5الباحث الحق
في نقطة واحدة ال في عدة نقاط، فهناك فرق بين أن تكتب ومعنى هذا أن الباحث يكتب      

بحثًا وأن تكتب كتابًا. فبحث بعنوان " التدريب " غير جائز ألنه واسع وغامض. وبعد قراءات 
مبدئية قد تخفض العنوان إلى " تدريب المديرين في سوريا "، ثم إلى " تدريب المديرين في قطاع 

 الصناعة في سوريا "، وهكذا.
ويؤكد البعض على ضرورة الوضوح التام للمسائل الجوهرية والعناصر الرئيسية لموضوع       

 :(7) 1.3.3.1البحث، والتي تظهر من خالل إجابة الباحث على عدة تساؤالت
 أ ـ هل المشكلة أو القضية التي يثيرها الموضوع محددة، وملحة وتستحق البحث؟ 
نجازه؟ أي هل موضوع البحث في مستوى قدرة   ب ـ هل في استطاعة الباحث البدء في البحث وا 

 الباحث؟
 ج ـ هل هناك ميل نحو هذا الموضوع من قبل الباحث؟ 
د ـ هل تتوافر مصادر المعلومات والمراجع بالنحو الذي يسمح له بتغطية مختلف جوانب البحث  

 بشكٍل واٍف؟
 ة التي سيقوم بها الباحث، إلى المعرفة اإلنسانية شيئًا؟هـ ـ هل ستضيف الدراس 
فإذا كانت اإلجابة بالنفي على أي من هذه األسئلة، فعلى الباحث أن يختار موضوعًا آخر دون  

 أن يضيع وقته ونشاطه في دراسة لم تكتمل له فيها عناصر النجاح.
                                                

 .11ـ  14مرجع سبق ذكره، ص علي ضوى،  (1)

. ويشـــبه 14، ص 2002، بـــال مكــان نشــر، 3د. محــي الــدين إســماعيل علـــم الــدين، إعــداد رســـائل الــدكتوراه واألبحــاث القانونيــة، ط (2)
ة الدكتور محي الدين اختيار نقطة صغيرة يعمقها الباحث.. بمـن يحفـر أرضـًا ليكتشـف مـا فيهـا مـن الثـروات الطبيعيـة، فـإذا حفـر مسـاح

نما سيظل دائمـًا فـي الطبقـة السـطحية منهـا. أمـا إذا اختـار نقطـة واحـدة وظـل يحفـر  كبيرة منها فلن يستطيع أن ينزل إلى أعماق بعيدة وا 
فيها، فإنه يستطيع =       = ببذل جهد معقـول أن  يصـل إلـى أعمـاق بعيـدة والعثـور علـى كنـوز ال يظهرهـا البحـث فـي السـطح. انظـر 

 .15بق اإلشارة إليه ص في ذلك مؤلفه السا
 .15انظر في ذلك مؤلفه السابق اإلشارة إليه، ص  

. ود. أحمـد بـدر، مرجـع 42. ود. جـابر جـاد نصـار، مرجـع سـبق ذكـره، ص 22د. أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سـبق ذكـره، ص  (1)
 .20وما بعدها. ود. أحمد شلبي، مرجع سبق ذكره، ص  90سبق ذكره، ص 
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 ثالثًا ـ اختيار عنوان البحث:  
ار موضوع بحثه، كان عليه بعد ذلك االستقرار على عنوان دقيق إذا استقر الباحث على اختي

 ومحدد له. وعند التفكير في اختيار عنوان البحث، يجب مراعاة أن يكون العنوان:
ـ دقيقًا واضح الداللة على موضوع البحث. وينصح باالبتعاد عن العناوين العامة الواسعة 1 

موضوع أقل عمومية: تقييم االستثمار في القطاع فمثاًل ) الموضوع العام: تقييم االستثمار، 
 .(8)2العام، موضوع محدد: التكلفة االجتماعية لالستثمار في القطاع العام (

ويحب أن يكون العنوان واردًا في صيغة تقريرية، وليس في صيغة استفهامية، فنقول: "         
قول: " هل يختص القضاء اختصاص القضاء الجزائي بالفصل في الدعوى المدنية "، وال ن

 الجزائي بالفصل في الدعوى المدنية؟ ".
ـ جديدًا مبتكرًا، حتى يستطيع الباحث أن يؤكد فيه استقالله وشخصيته، وعادة فإن البحث 2 

المتميز في موضوعه يكون متميزًا في عنوانه، وكما جاء في القول المأثور ) الكتاب يعرف من 
 عنوانه (.

، فالعنوان الطويل غير مستحب. كما يجب أن يكون العنوان جذابًا مثيرًا النتباه ـ قصيرًا وطريفاً 3 
 من يطالعه.

ويرى البعض ـ وبحق ـ أنه من الخطر أن يسرع الباحث بتقديم عنوان بحثه إلى المشرف         
وي كي يباركه، وينال موافقته. فطرح العنوان على المشرف يجره إلى مناقشة الباحث حوله، وما ين

فعله بصدده. فإن بدا الباحث متلكئًا في اإلجابة، مضطربًا في المحاورة والنقاش، جاهاًل بما 
 .(9)1يقول، اهتزت ثقة المشرف به، وشك في مقدرته، وربما انصرف عن مهمة اإلشراف معتذراً 

 
  

                                                
 .13، مرجع سبق ذكره، ص د. سيد هواري (2)

 .21د. أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
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 تصميم خطة البحث
 

 أواًل ـ وضع الخطة المبدئية:
بعد تحديد موضوع البحث واختيار عنوانه، يشرع الباحث في إعداد خطة مبدئية لبحثه تمثل  

اإلطار الموضوعي الذي يبدأ البحث من خالله، وال يمكن للباحث أن يحدد فروضها إال إذا ألم 
 بموضوع بحثه وتبين المشكلة الرئيسية التي تدور حوله.

عداد الخطة المبدئية عمل صعب          إال أنه عمل خالق، إذ ليست الخطة مجرد إناء وا 
ينصب فيه إبداع الباحث وجهده، بل هي أولى إبداعات الباحث وأهمها. وهي ليست وسيلة تقديم 
معلومات واستدالالت الباحث، بل تعكس قبل ذلك أسلوب تفكيره وعقليته بصفة عامة، قبل أن 

 .(10)4تعكس وجهة نظره في موضوع البحث
يقات القليلة التي يضع فيها الباحث خطة البحث، تبين بجالء مدى قدرته على فالور         

االستمرار في البحث بسهولة ويسر من عدمه، ويكتفى أحيانًا بتلك الخطة إذا أنريد تسجيل البحث 
في جهة أكاديمية للحصول على درجة علمية كالماجستير أو الدكتوراه. إذ يلزم الباحث أن يقدم 

بحث إلى األستاذ المشرف، فإن أقره هذا األخير، اتخذ المشروع طريقه إلى مشروع خطة ال
 القنوات الرسمية المحددة قانونًا حتى يتم التسجيل.

ونشير هنا إلى أنه من المستحيل على الباحث أن يضع خطة متكاملة يتبعها دون تعديل،       
طته كلما تقدم في البحث، وألم وهذا يعني أن الباحث سيدخل تطويرات وتعديالت مستمرة على خ

 بأبعاده المختلفة، واكتشف أفكار وآفاق جديدة لبحثه.
ولما كانت الخطة المبدئية تتم عادًة إثر بعض القراءات السريعة، فإنها تقتصر على        

التقسيمات التي تتناول العناصر الرئيسية والخطوط العريضة العامة لموضوع البحث، دون 
 تفصيالت الدقيقة.التطرق إلى ال

وعلى الباحث ليس فقط االعتماد على أفكاره الخاصة في إعداد تلك الخطة، بل عليه االسترشاد  
بخطط البحوث السابقة القريبة من موضوعه، وبآراء المختصين وذوي الخبرة، حتى تأتي الخطة 

 متوازنة ومالئمة لموضوع البحث وقدرات الباحث.

                                                
 وما بعدها. 49علي ضوى، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
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 عن نموذج لخطة بحث، حيث تصمم كمايلي: ويمكن أن نعطي مثاالً       
) مقدمة تمهيدية يبين فيها الباحث التعريف بالموضوع ومبررات اختياره ـ األهمية النظرية  

والعملية للبحث ـ منهج البحث ـ الدراسات والبحوث السابقة ـ النتائج المتوقعة للبحث ـ التقسيم 
 المبدئي للبحث (.

 حث وتبويبه:ثانيًا ـ الفرق بين خطة الب 
يخلط الكثير من الباحثين بين خطة البحث، وبين تبويبه أو تقسيمه. فخطة البحث هي عبارة عن 
العناصر األساسية التي سيدور حولها موضوع البحث وتشمل تلك العناصر، تحديد مشكلة 
البحث وأهمية دراستها، وأهداف البحث، وخطواته، والمنهج العلمي الذي سيتبع في دراسة 

مشكلة، والنتائج المتوقعة للبحث، والمراجع التي اطلع عليها الباحث، المصطلحات العلمية ال
 الواردة في البحث، أبواب وفصول البحث المقترحة.

أما تبويب أو تقسيم البحث، فيعني توزيع المادة العلمية للبحث بين ثالثة أقسام هي )        
ن تكون مرتبة ترتيبًا منطقيًا وفقًا لقواعد وأسس علمية المقدمة، المحتوى، الخاتمة (، والتي يجب أ
 معينة تقتضي ضرورة أن يرتبط الجزء بالكل.

وال تخفى أهمية هذا التقسيم الذي يعني انتظام البحث في سلسلة منتظمة من الموضوعات       
لبحثية المترابطة والمتناسقة فيما بينها لتوجيه جهد الباحث نحو بحث جميع جوانب المشكلة ا

 واقتراح الحلول المناسبة لها.
 وسنقوم بتوضيح كل قسم من أقسام البحث، وذلك كمايلي: 
 ـ المقدمة: 1 

تمثل المقدمة مدخاًل للبحث، ورغم أنها ال تحتل من البحث سوى صفحات قليلة، إال أنها يجب 
 أن تشكل بانو راما تعطي للقارئ انطباعًا شموليًا وافيًا عن موضوع البحث.

ويجب أن تشمل المقدمة: تعريفًا بموضوع البحث، والمشكالت التي يثيرها، واألسباب التي       
دفعت الباحث الختيار الموضوع، واألهداف التي يرمي الوصول إليها، والصعوبات التي واجهها 

 في إعداد بحثه، والمنهج العلمي المتبع في الدراسة.
رئ البحث، ولكنها آخر ما يكتبه الباحث، ويجب أن ومقدمة البحث هي أول ما يقرؤه قا     

تتزامن كتابة المقدمة مع كتابة الخاتمة، فالمقدمة أداة التعريف بالبحث ولن يكون التعريف 
 واضحًا ودقيقًا ما لم يكن المعرف قائمًا ومكتماًل.
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 ـ المتن أو محتوى البحث:       2 
يحتوي على األفكار، والمناقشات، محتوى البحث هو الجزء الجوهري في البحث، حيث 

 والتقييمات، وعرض النظريات.
ويجب أن يكون العرض في هذا القسم من البحث، محكمًا، متسلساًل، متوازنًا، ومتفقًا مع        

لى ما يقدمه من نتائج منطقية.  ما يرمي إليه الموضوع ومع ما يسعى إلى إثباته أو اكتشافه، وا 
ويجب توزيع هذا المحتوى وفق هيكل تنظيمي معين، ويقوم هذا الهيكل على تقسيم        

 البحث* إلى:
أقسام، والقسم يتفرع إلى أبواب، والباب إلى فصول، والفصل إلى مباحث، والمبحث إلى مطالب،  

 : (11)والمطلب إلى فروع، والفرع إلى غصون، والغصن إلى بنود... كمايلي
 .. 1ــ فصل ــ مبحث ــ مطلب ــ فرع ــ غصن ــ بند ــ أواًل ــ قسم ــ باب   
 وهناك مجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتها عند إجراء التقسيم أو التبويب أهمها: 
ويخضع هذا اإلطار لتقسيم تنازلي يبدأ من األوسع  أ ـ االلتزام باإلطار الشكلي في التقسيم: 

 وضحنا سابقًا ) قسم ــ باب ــ فصل ــ مبحث.... الخ (.نطاقًا إلى األضيق نطاقًا كما 

                                                
تقسيم البحث إما أن يكون تقسيمًا ثنائيًا: أي يقسم البحث إلى قسمين أو بابين أو فصلين حسب األحوال. ,إما أن يتخذ التقسيم شـكل  (1)

 المتعددة.األقسام 
وفي التقسيم الثنائي، يتم تقسيم البحث إلى قسمين أو جزأين رئيسيين، وعلى سبيل المثال ) إذا كان الموضوع ذا صبغة تاريخية، فيمكن  

ذا كانت الناحية التاريخيـة مهمـة ولكـن يوجـد إلـى  تقسيمه إلى حقبتين من التطور تتميز كل منهما بخصائص معينة في نظر الباحث، وا 
ذا كــان للموضــوع جانــب عملــي جانب هــا عــرض قــانوني آخــر، فــيمكن جعــل القســم األول للناحيــة التاريخيــة والثــاني للعــرض القــانوني. وا 

ذا تناولـت الدراسـة نقـدًا لتطبيـق نظـام قـانوني  تطبيقي وآخر نظري أو فلسفي، فيمكن جعل كل مـن هـذين الجـانبين فـي قسـم علـى حـدة. وا 
 بيقه يأتيان في قسم، والنقد والمقترحات إلصالحه في القسم الثاني... وهكذا.معين، فإن شرح هذا النظام وتط

ويمتاز التقسيم الثنائي لموضوع البحث بدقته ووضوحه وتركيزه على جوانب البحث المتعددة فـي قسـمين، ممـا يـؤدي بالباحـث أن يسـير  
الحقيقي للبحث. وهذا التقسيم شائع فـي الدراسـات  في بحثه دون خوف من تشتيت جهوده في بحث موضوعات فرعية تخرج عن اإلطار

 القانونية تأثرًا بالمنهج الفرنسي في البحث.
أما التقسـيم المتعـدد للبحـث، ففيـه يقسـم البحـث إلـى ثالثـة أقسـام أو أكثـر حسـب طبيعـة ومقتضـيات البحـث. ويبـدو أن تقسـيم البحـث إلـى 

العامـة ألنهـا تشـمل موضـوعات مختلفـة ومتعـددة ولـو كانـت تـرتبط بمـادة واحـدة،  أكثر من ثالثة أقسام أو أبواب، يصلح لتـأليف المراجـع
فعلى سبيل المثال ) عند تأليف مرجع عام في القانون اإلداري، يمكن تقسيمه إلى خمسة أبواب كمـايلي: البـاب األول: الوظيفـة العامـة، 

البـاب الرابــع: العقــود اإلداريــة، البـاب الخــامس: االســتمالك للمنفعــة  البـاب الثــاني: الضــابطة اإلداريــة، البـاب الثالــث: القــرارات اإلداريــة،
 العامة (.

أما في األطروحة أو الرسـالة الجامعيـة، فـاألمر مختلـف، حيـث أن الباحـث يتنـاول موضـوعًا واحـدًا، هـو نقطـة صـغيرة فـي مـادة، محـاواًل 
ثيـًا، بحيـث يـؤدي كـل جـزء دوره فـي نطـاق الكـل، أي يجـب أن يكـون تعميقها إلى ابعد مدى. لذلك يجب تقسـيم بحثـه تقسـيمًا ثنائيـًا أو ثال

 بين األقسام عالقة تكامل وترابط.
 ونشير أخيرًا إلى أن التقسيم الثنائي يطلق عليه التقسيم الالتيني، أما التقسيم المتعدد فيطلق عليه التقسيم األنكلو سكسوني.   
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ومعنى هذا الضابط ضرورة أال تكون جزئيات البحث منعزلة عن  ب ـ التسلسل المنطقي:
بعضها البعض، بل يجب أن تكون مربوطة في سلسلة واحدة، بحيث ترتبط كل جزئية بالجزئية 

وحة الفنية المتكاملة والمتناسقة في األخرى، بما يؤدي إلى جعل البحث في مجموعه مثل الل
 خطوطها وألوانها. 

وقبل أن ينتقل الباحث من باب إلى باب، أو من فصل إلى فصل، أو من مبحث إلى        
مبحث، يكون من المالئم أن يمهد للموضوع الذي سيعالجه في الباب أو الفصل أو المبحث 

 اب األفكار. الالحق، حتى ال يشعر القارئ بانقطاع مفاجئ النسي
وضرورة وجود  ج ـ اختيار العناوين المختصرة الدالة على موضوع الباب أو الفصل أو المبحث:

تناسق وتناغم بين عناوين األبواب والفصول مع بعضها البعض، وبينها وبين العنوان العام 
عنه،  للبحث، بحيث تكون عناوين المباحث مثاًل مشتقة من عنوان الفصل الذي تتبعه، متفرعة

ودالة بوضوح عليه ) من ذلك مثاًل بحث عنوانه " مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال 
الضبط اإلداري " يكون مقبواًل جعل عنوان الباب األول: مضمون فكرة النظام العام في مجال 

نوان الضبط اإلداري، وجعل عنوان الفصل األول: التعريف بالنظام العام كفكرة قانونية، وجعل ع
 المبحث األول من هذا الفصل: اختالف اآلراء حول الوجود القانوني للنظام العام (.

ونعني بذلك ضرورة وجود توازن بين هــالحفاظ على التوازن والتماثل في تقسيمات البحث: 
أعداد الفصول في كل باب، وأعداد المباحث في كل فصل، وأعداد المطالب في كل مبحث. 

جزاء بحثه يجب أن تكون وافية وكافية، ومن ثم ال يصح أن يهتم الباحث فتغطية الباحث أل
 بجزئية من بحثه على حساب جزئية أخرى.

وتحقيق هذا التوازن والتماثل في التقسيم، يتوقف على عدة عوامل منها: نوع وكم        
وتفكيرًا  المعلومات التي حصلها الباحث، وتوازنه في تغطية كافة جوانب موضوع بحثه قراءةً 

وتحلياًل. وال شك أن ثراء المادة العلمية يفتح المجال أمام الباحث لظهور أفكار جديدة تساعده 
 على إجراء التوازن المطلوب.

غير أنه يجدر التنبيه إلى أن التوازن المقصود، هو التوازن النسبي وليس التوازن الحسابي      
األبواب والفصول والمباحث على مدار البحث كله بطبيعة الحال، بمعنى أنه ال يشترط أن تأتي 

 بنفس عدد الصفحات، بل يجب أن يكون هناك تقاربًا في ذلك.
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 ـ الخاتمة*:         3 
إذا وصل الباحث إلى نهاية مشواره، كان عليه أن يعطي بيانًا مركزًا عن بحثه، يلخص فيه 

 .(12)والمقترحات التي يرى ضرورة األخذ بهاالنتائج التي توصل إليها في بحثه، والتوصيات 
ذا كان يسمح بإطالة المقدمة إلى  ويجب أن تكون الخاتمة قصيرة فال تتجاوز بضع صفحات، وا 

 بضع عشرة صفحة، فليس األمر كذلك بالنسبة للخاتمة.
ويجدر بالباحث أن يوجه عناية فائقة للمقدمة والخاتمة، ألن البعض يفضل أخذ فكرة        

ة عن بحث أو كتاب بقراءة مقدمته وخاتمته، واالرتباط بينهما ينشأ من كون المقدمة طرح عام
 للمشكلة والخاتمة عرض لحلها.

ويجب أال تحتوي الخاتمة على تقسيمات داخلية أو عناوين جزئية، بل مجرد فقرات متتالية،       
ويرفع من قيمته، ويفتح توضح موقف الباحث ووجهة نظره من مشكلة البحث، بما يثري البحث 

 الباب للنقاش من جديد حول الموضوع، أمام باحثين آخرين.
 ثالثًا ـ تعديل الخطة أو التبويب: 

إن تعديل خطة البحث وتبويبه من األمور الشائعة في عالم إعداد البحوث العلمية، ذلك أن 
ى هديها في تجميع الباحث قد تدفعه ظروف معينة إلى التسرع في إعداد خطة للبحث، يسير عل

 مادته العلمية، وقراءاته حول موضوعه.
طالعه على المراجع وما تحويه من معلومات، قد          غير أنه مع تقدم الباحث في قراءاته وا 

تطرأ أمامه عناصر وأفكار جديدة جديرة بالبحث والدراسة والتحليل، كما قد يتبين له أن هناك 
غير منتجة في خدمة غرض بحثه، بحيث يكون من المالئم  عناصر ومسائل ضئيلة األهمية، أو

إهمالها أو تعديلها، وهنا يكون على الباحث أن يعدل خطة البحث بما يتماشى مع الموقف 
 األخير.
عادة تبويب المادة العلمية للبحث إن كان جائزًا،         وتجدر اإلشارة إلى أن تعديل الخطة وا 

ال كنا بصدد موضوع إال أنه يجب أال يمس جوهر المو  ضوع الذي اختاره الباحث للدراسة، وا 

                                                
تلخـيص وعـرض لخطـة البحـث وللموضـوعات المدرجـة فـي الفهـرس النهـائي، وهـذا اعتقـاد يعتقد الكثير من الباحثين أن الخاتمة هي  (1)

خاطئ؛ ألنه يجب قصر موضوع الخاتمة على عرض مـا توصـل إليـه الباحـث مـن نتـائج، إضـافة لمـا يقدمـه مـن حلـول واقتراحـات لحـل 
 المشكالت التي يثيرها موضوع البحث.
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جرائية إن كان البحث مسجاًل لنيل درجة علمية في أحد  جديد، تترتب عليه نتائج علمية وا 
 الكليات الجامعية.

وتفاديًا لهذا االحتمال األخير، تجري معظم الجهات األكاديمية ) ومن ذلك مثاًل كلية       
( على عقد جلسة " سيمينار " للباحث، لمناقشته حول مختلف جوانب الحقوق بجامعة دمشق 

خطة بحثه للوقوف على مدى إلمامه بالموضوع، والمنهج الذي سيتبعه، والنتائج المتوقعة لبحثه، 
وعلى ضوء تلك المناقشة قد يضطر الباحث إلى إدخال التعديالت الضرورية على خطة بحثه 

 وتبويبه.
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 الكلمات المفتاحية:

االستفادة من  –االستفادة من المكتبة  –حصر المراجع المتصلة بالبحث  –أدوات البحث العلمي 
 –الدوريات  –العلمية الرسائل  –المؤلفات العامة والمتخصصة  –الكومبيوتر واالنترنت 

 القواميس. –أحكام القضاء  –المؤتمرات  -الموسوعات 

 

 الملخص:

تأتي المرحلة الثالثة المتمثلة بتحديد   الخطة المبدئية  بعد تحديد موضوع البحث العلمي ووضع
وحصر مراجع ومصادر البحث، وهي مرحلة تقتضي من الباحث أن يطلع على مراجع شتى وفي 

 أماكن كثيرة.

 
 األهداف التعليمية:

 في نهاية هذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادرًا على:

 بأدوات البحث العلمي   تنمية معارف الطالب .1
 وكيفية االستفادة منها.  المتصلة بالبحث  والمراجع  تحديد كيفية حصر المصادر .2

 
 
 
 
 

  

 حصر المصادر والمراجع المتصلة بالبحث -1

 الخامسةالوحدة التعليمية 
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البحث العلمي ال يتم في فراغ، بل له أدوات يستعين بها الباحث فيي التعيرف عليى المشيكلة        

التييي ينيييوا اتخاذهيييا موضيييوعًا لبحثيييه، وفيييي جمييع المعلوميييات والبيانيييات عنهيييا، وفيييي التعيييرف عليييى 
األفكيييار واءراء المختلفييية والمتعلقييية بموضيييوع البحيييث. وتليييا هيييي المصيييادر والمراجيييع التيييي يسيييتقي 

 نها الباحث مادته العلمية.م
وتتفيياوت قييدرة البيياحثين فييي ا فييادة ميين مصييادر أو مراجييع البحييث، بتفيياوت  مكانييياتهم وقييدراتهم،  

 على الفهم والتحليل والتمحيص.
وسييينقوم بدراسييية أدوات البحيييث العلميييي، وفيييت ترتييييب العملييييات التيييي يقيييوم بهيييا الباحيييث فيييي        

 كما يلي:استخدام هذه األدوات
 
 : حصر المصادر والمراجع المتصلة بالبحثأولا                       

 : جمع المعلومات والبياناتاا ثاني                      
 : تدوين وتوثيق المعلوماتاا ثالث                      
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 حصر المصادر والمراجع المتصلة بالبحث
 

سييبت أن علمنييا أن الخطييوة األولييى فييي البحييث، تتضييمن تحديييد موضييوعه، ووضييع خطيية          
ذا كيان الباحيث أثنياء اختييار  مبدئية له، يعقب ذلا تحديد المراجع التيي تتصيل بموضيوع البحيث. واك
موضيييوع البحيييث ووضيييع خطييية مبدئيييية ليييه، يطليييع عليييى بعيييف هيييذه المراجيييع بصيييورة سيييريعة، فييي ن 

صييدد بحثهييا ، تختلييف تمامييًا عيين ذليياة فهييذه الخطييوة تتضييمن حصيير وتحديييد الخطييوة التييي نحيين ب
 .(1)المصادر والمراجع* المتصلة بالبحث

وهييي مرحليية تتسييم بالدقيية والصييعوبة،  ذ تقتضييي ميين الباحييث أن يطلييع علييى مراجييع شييتى         
بحثييه. وفييي أميياكن كثيييرة، وعليييه أن ينقييب فيهييا ويبحييث عمييا يفيييده ميين هييذه المراجييع فييي موضييوع 

وتهيدف المراجييع  لييى تييوفير المعلوميات والبيانييات التييي تشييكل المييادة األوليية التييي سييوف يواجييه بهييا 
 الباحث موضوع بحثه.

وعليييى ذليييا ف نيييه بقيييدر دقييية هيييذه المصيييادر والمعلوميييات التيييي تيييأتي منهيييا، بقيييدر ميييا ييييأتي البحيييث 
 منضبطًا وسليمًا في أساسه العلمي وفروضه، وما يرتبه من نتائج.

 
 
 
 
 

  

                                                
، فياألول يعنيي الوعياء اليذا نشير فييه الموضيوع أو الميادة العلميية  referenceوالمرجيع  sourceتجرا التفرقة أحيانًا بين المصدر  (1)

ألول ميرة ومثاليه ) المخطوطيات، والوثيائت، والميذكرات (، أميا الثياني، فهيو الوعياء اليذا نشير فييه الموضيوع أو الميادة العلميية فيي وقييت 
 الحت عن زمن المصدر، كما أن تلا المادة مأخوذة عن المصدر األصلي.

رج والمتعارف عليه عادًة، هو حمل المصدر والمرجع على معنى واحد. فالمصدر والمرجع هو كل ميا يرجيع  لييه السيتمداد عير أن الدا
 المعلومات البيانات الخاصة بموضوع معين. 
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 المكتبة وكيفية الستفادة منها
 

تمثييل المكتبيية المصييدر األهييم واألساسييي للبحييث العلمييي. واالهتمييام بالمكتبييات والعيياملين          
بها يمثل المدخل الطبيعي لالهتمام بالبحيث العلميي. وعليم المكتبيات أصيبا علميًا وتخصصيًا مهميًا 

 ُيدرس في معظم الجامعات.
واللجييوء  لييى المكتبيية هييو المصييدر األسييياس للحصييول علييى المعلومييات والبيانييات الخاصييية        

ن التعاميل ميع المكتبية وميا تحوييه مين كنيوز وميا تتضيمنه مين معلوميات، أمير  بكل بحث علميي، واك
 له أصول وقواعد وآداب، نوضحها فيمايلي:

 أولا ـ آداب التعامل مع المكتبة: 
ي يجب على الباحث التحلي بهيا حيين التعاميل ميع المكتبية بكافية عناصيرها، ونقصد هنا اءداب الت

سيواء كييان هيذا التعامييل ميع المكييان وميا يضييمه ميين أثياث، أو مييع العياملين فييي المكتبية، أو مييع مييا 
 تحويه من كتب ومراجع، وذلا على النحو التالي:

 آداب التعامل مع المكتبة كمكان: -1
بقدسيية يجيب أال يسيما ألحيد أن ينتهكهيا. فيال يجيوز رفيع يتميز المكان المخصص للمكتبة 

الصييوت فيهييا حتييى ال يتشييتت ذهيين المتييرددين عليهييا، ويجييب  وييالت الهيياتف الخليييوا قبييل 
 ارتياد المكتبة حتى ال يسبب رنينه أا  زعاج لرواد المكتبة.

وال يجييييوز بييييأا حييييال ميييين األحييييوال التعاميييييل مييييع المكييييان باسييييتهتار، أو جلييييب الميييييأكوالت 
والمشييروبات  ليهييا، فالمكتبيية ليسييت صييالة طعييام أو مكييان للحييديث والمسييامرة بييين روادهييا، 

نما هي مكان للبحث والعلم وا طالع  .(2)واك
ويوجد في مدينة دمشت، مكتبة عامية شياملة لكيل أنيواع المعيارف والعليوم هيي مكتبية األسيد، 

وم، ويرتادهيا آالف الطلبية وتضم هذه المكتبة آالف الكتب والمراجع فيي مختليف مييادين العلي
 والباحثين لالستفادة من كنوزها المعرفية الثمينة.

ويوجد في هذه المكتبة خدمة البحيث االلكترونيي عين المصيادر والمراجيع، حييث تميت فهرسية 
الكتييب الكترونييييًا، وتيييم تخصيييص عشيييرات أجهيييزة الكمبييييوتر لهييذه ال ايييية، ويمكييين للباحيييث أن 

ن طريييت تزويييد جهيياز الكمبيييوتر بعنييوان البحييث، فيحصييل يصييل  لييى مييا يريييد ميين مراجييع عيي
عليى كيل ميا كتيب حيول موضيوع بحثيه، ويسيتطيع طباعية أسيماء المراجيع والمصيادر المتعلقيية 

 بموضوع بحثه والموجودة ضمن المكتبة. 

                                                
لمسؤولة،  لى من األمور المؤسفة أن نجد بعف رواد المكتبات في بالدنا، ال يحترمون هذه القواعد واءداب، فتؤدا تصرفاتهم وير ا (1)

 التأثير سلبًا على الباحثين الجادين، بما يؤدا  لى تعطيل عملهم البحثي وضياع وقتهم وجهدهم. 

56 



كميييييا يوجيييييد فيييييي جامعييييية دمشيييييت مكتبييييية مركزيييييية للجامعييييية كلهيييييا، فضييييياًل عييييين وجيييييود مكتبييييية      
 .(3)عهدمتخصصة* لكل كلية أو م

 آداب التعامل مع العاملين في المكتبة: -2
يقييوم علييى المكتبيية هيكييل  دارا وفنييي مييدرب علييى التعامييل مييع البيياحثين ومييع الكتييب. وهييم 
ميين الحاصييلين علييى مييؤهالت جامعييية فييي علييوم المكتبييات، وهييم بحسييب تكييوينهم وعلمهييم وثقييافتهم 

يتعلييت بأمياكن تواجييد الكتييب والمراجييع  فيي علييم الوثييائت والمكتبيات، يكونييون علييى  لمييام تيام بكييل مييا
 ونظام فهرستها.

وبالعالقات الطيبة مع العاملين والقائمين عليى شيؤون المكتبية، يسيتطيع الباحيث أن يتخطيى        
العديد من الصيعوبات المتعلقية بيالعثور عليى المراجيع والمصيادر التيي تهميه، ويمكنيه الوصيول  ليى 

 .(4)بل وفي وقت قصيرالمعلومات التي يبت يها بأيسر الس
 آداب التعامل مع الكتاب: -3

يمثييل الكتيياب بمييا يحتويييه ميين معلومييات وبيانييات ثييروة حقيقييية تتوارثهييا األجيييال وينتفييع بهييا 
البيياحثون علييى ميير العصييور واألزمييان، لييذلا فيي ن التعامييل مييع الكتيياب تحكمييه آداب يجييب االلتييزام 

 بها. ومن أهم هذه اءداب: 
تعريضييه للتلييف، أو انتييزاع أا جييزء ميين صييفحاته، أو التييأثير علييى  أ ي الحفيياظ عليييه وعييدم

 متانة ت ليفه، وتماسا مالزمه.
ب ي عييدم التأشييير بييالقلم علييى صييفحاته، أو وضييع أييية عالمييات أو تسييويد يشييوهه، فيجييب 

 أن يتركه بعد قضاء مأربه منه، وكأنه لم يطلع عليه.
ذا كانييييت هييييذه اءداب الزميييية للتعامييييل مييييع أا كتيييياب، ف نهييييا بالنسييييبة للكتييييب والمراجييييع  واك

القانونييييية ألييييزم وأولييييى. ذلييييا أن دراسيييية الطالييييب بكليييييات الحقييييوت تهييييتم بالكليييييات والقواعييييد 
األساسييية، وميين ثييم تمثييل الكتييب الدراسييية الجامعييية  طالليية مهميية علييى العلييوم القانونييية، 

                                                
لقد قمت أثناء  يفادا  لى جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية، للحصول على درجة الدكتوراه في الحقيوت، بارتيياد العدييد  (1)

ختلفيية، وخصوصيًا ) جامعيية عيين شيمس، وجامعيية القياهرة، وجامعية حلييوان، وجامعية األزهيير، مين المكتبيات فييي الجامعيات المصيرية الم
 وجامعة المنصورة، وجامعة ا سكندرية (،  ضافة  لى المكتبات العامة كمكتبة ا سكندرية، ومكتبة المعادا في القاهرة.

مات الموجيودة فييي هيذه المكتبييات كيالتوثيت االلكترونييي وتضيم هيذه المكتبييات كتبيًا قيميية فيي مختلييف المعيارف والعلييوم،  ضيافة  ليى الخييد
 واالنترنت، مما يسهل على الباحث  نجاز عمله البحثي. 

وقد استفدت ي شخصيًا ي من هذه المكتبات، في  تمام مسيرتي البحثية، التي توجت بالحصول على درجة الدكتوراه في الحقوت من جامعة 
 .2002، في عام عين شمس، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف

نظرًا ألهمية الدور الذا يقوم به أمناء المكتبات، ف نه في المكتبات الكبرى ال يسما للباحث أن يحصل على الكتياب  ال عين طرييت  (2)
أميين المكتبية، حتييى  ذا ميا فييرغ مين اسييتخدامه ف نيه يسييلمه  ليى أميين المكتبيية. وبيذلا نضييمن أن يرجيع الكتيياب  ليى مكانييه وبينفس الييرقم 

 لمسلسل،  ذ أن ترا هذا األمر للباحثين يؤدا  لى اضطراب الفهرسة وتداخلها، مما يصعب معه الحصول على الكتاب مرة أخرى.ا
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ت بحيييييث تضيييييف  لييييى بعضييييها الييييبعف ليتييييرابط   التكييييوين القييييانوني للطالييييب فييييي سيييينوا
الدراسيية، فيي ذا مييا انتهييى ميين السيينة الرابعيية ف نييه يكييون قييد اكتمييل لييه البنيياء القييانوني الييذا 
يمكنيييه مييين التعاميييل ميييع الييينص القيييانوني فيييي أا قيييانون حتيييى وليييو ليييم يدرسيييه فيييي دراسيييته 

 بالكلية.
ومن هنا كان مهميًا بالنسيبة لطاليب الحقيوت أن يحيتفظ بالكتيب التيي يدرسيها لكيي يرجيع  ليهيا       

كيي تسيياعده علييى التييذكر، ومعرفيية ميا سييبت دراسييته فييي عييام سيابت حتييى تسييهل عليييه الدراسيية فييي ل
األعييوام المقبليية. وذلييا ألن دراسيية القييانون هييي دراسيية تراكمييية تبييدأ ميين دراسيية األصييول والقواعييد 

 العامة لتنتهي عند دراسة الفروع والحاالت الخاصة.
 ثانياا ـ الستفادة من المكتبة:   

رحلييية الباحيييث فيييي المكتبييية عبييير ثيييالث خطيييوات: تبيييدأ بطليييب الكتييياب والحصيييول علييييه، ثيييم تبيييدأ 
 االستفادة منه على الوجه المناسب، وأخيرًا رد الكتاب  لى مكانه مرة أخرى.

وتيرتبط هييذه الخطيوات بكيفييية ترتييب وتنظيييم الكتيب داخييل المكتبية. وحتييى تتضيا هييذه النقطية فييال  
 بد من دراسة أمرين أساسيين:

 ـ الفهرسة وأنواعها: 1
، باعتبيياره (5)1ميين المفيييد أن نييورد هنييا بعييف المعلومييات عيين نظييام الفهييارس أو ) الببليوورافيييا (* 

الميييييدخل لعمليييييية حصييييير المصيييييادر والمراجيييييع، ولتزوييييييد الباحيييييث بالمعلوميييييات والمهيييييارات الالزمييييية 
 لمساعدته في جمع وحصر مصادر ومراجع بحثه.

صييد ووصييف الكتييب، وعييرف المطبوعييات التييي تنشيير فييي مجيياالت والفهرسيية هييي علييم ر         
 المعرفة المختلفة، مع  عطاء فكرة موجزة عنها، سواء تعلت األمر بكتاب أو رسائل جامعية.

والفهرسة التي عرفت منذ القديم هي الفهرسة اليدوية، حيث تيدون عنياوين الكتيب والمصينفات عليى 
ة الشيكل، وفقييًا للترتيييب الهجيائي ) ألسييماء المييؤلفين أو بطاقية ميين الييورت المقيوى مربعيية أو مسييتطيل

                                                
منذ القدم للداللة على كل ما يتصل بصناعة الكتب، من حيث تأليفها ونسخها وتيسيير  Bibliographyاستخدمت كلمة ببليوجرافيا  (1)

 ا فادة منها.
الببليوجرافييا قيد تحيدد مفهومهيا فيي القيرن التاسيع عشير، فصيارت تعنيي ع الكتابية عين الكتيب ع، أا تجمييع ميواد ا نتياج الفكيرا وير أن 

المسيتخدمة فيي ا عيالم واليتعلم والبحيث ي سيواء كانيت هيذه الميواد مخطوطية أو مطبوعية مسيموعة أو مرئيية ي فيي قيوائم ذات نظيام موحيد 
ويحكمهيا وييرف معيين ي كيأن تكيون حيول شيخص أو موضييوع، زميان أو مكيان، بشيكل عيام أو محيدد ي  تيربط بيين موادهيا صيفة مشيتركة

 وصار الببليوجرافي هو من يصنع هذا العمل.
والببليوجرافيييات تقييدم خدميية ال يمكيين االسييت ناء عنهييا بالنسييبة للبحييث بصييفة عاميية، وبالنسييبة للبحييث الوثييائقي بصييفة خاصيية.. ذلييا ألن 

كل األعمال المتصلة بموضوع معين، وبالتالي ف نها تختصر الوقت الذا يبذله الباحثون في التعرف على ما نشر في  الببليوجرافيا تجمع
مجال دراستهم.. فالمعلومات المتوفرة عن موضوع معين تحيدد  ليى حيد كبيير، مسيار البحيث والمشيكلة التيي يمكين أن يعالجهيا الباحيث، 

 ستواه...فضاًل عن درجة أصالة البحث ونوعيته وم
 وما بعدها.  213انظر: د. أحمد بدر، مرجع سبت ذكره، ص 
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لعنيييوان الكتييياب أو ليييرؤوس الموضيييوعات (. وتوضيييع تليييا البطاقيييات فيييي أدراج ثالثييية مرتبييية ترتيبيييًا 
 هجائيًا، يطلع عليها الباحث للوصول  لى المصادر والمراجع المتعلقة ببحثه.

ييييية وظهييييور الكمبيييييوتر، صييييارت الفهرسيييية وييييير أنييييه مييييع التقييييدم فييييي الوسييييائل العلمييييية والتعليم    
الكترونية، حيث يتم ت ذية برامج الكمبيوتر بالمعلوميات والبيانيات الخاصية بيالمرجع والميادة العلميية 

 التي يحتويها، مرتبة هجائيًا، ويكون من السهولة استدعاؤها.
 :   (6)2والفهرسة أنواع ثالثة 

المرجيع بيبعف البيانيات الوصيفية الخارجيية، وفيهيا ييتم تحدييد معيالم الفهرسة الوصـفية:   -1
التيي تيسير عليى الباحيث عملييية العثيور عليى الكتياب أو المرجييع، وقيد تسيتند تليا البيانييات 

  لى:
أ ي اسيييم المؤليييف، حييييث ييييدرج اسيييم المؤليييف فيييي بطاقييية الفهيييرس، وترتيييب المراجيييع ترتيبيييًا هجائييييًا،  

 مرجع اسم المؤلف.وتوضع البطاقات في أدراج، ويكون مفتاح البحث عن ال
ب ي عنييوان المرجييع، حيييث يييدرج اسييم المرجييع أو الكتيياب فييي البطاقيية المييذكورة، وترتييب هجائيييًا،  

 ويكون مفتاح البحث عن المرجع عنوانه.
ج ي موضييوع المرجييع، حيييث يييدرج موضييوع المييادة العلمييية التييي بييين دفتييي المرجييع فييي البطاقيية،  

 البحث عن المرجع موضوعه.وترتب البطاقات هجائيًا، ويكون مفتاح 
وفيها يتم تحديد معالم المرجع عن طريت تدوين ميدخل الموضيوع الفهرسة الموضوعية:   -2

العييييييام، ثييييييم الموضييييييوعات الفرعييييييية الخاصيييييية، وترتييييييب البطاقييييييات هجائيييييييًا حسييييييب رؤوس 
 الموضوعات.

وهيييي تجميييع كيييال النيييوعين السيييابقين، وتزييييد عليهيييا. حييييث تتضيييمن الفهرســـة الواموســـية:  -3
ة الفهييرس عنييوان الكتيياب، واسييم المؤلييف، وموضييوع المييادة العلمييية للكتيياب. وفضيياًل بطاقيي

 عن ذلا يمكن تجميع أعمال المؤلف الواحد وجردها، أو موضوع واحد لعدة مؤلفين.
 ـ كيفية البحث عن المراجع:  2 
 يتم البحث عن المراجع  ما: 
هيا. حييث أن كيل فهيرس ميدون فيي بطاقيات أ ي بالرجوع  لى الفهارس الهجائية بأنواعهيا التيي ذكرنا 

معدة في مجموعيات ثيالث مين األدراج، وميا عليى الباحيث  ال أن يقليب البطاقيات حتيى يعثير عليى 
البطاقييية التيييي تحميييل اسيييم المرجيييع والمبيييين فيهيييا رقميييه، والمجموعييية التيييي تيييدل عليييى مكيييان وجيييوده 

 ع عليه.بالمكان المحفوظ فيه، ويطلب من أمين المكتبة استخراجه لإلطال

                                                
 وما بعدها. 115وما بعدها. ود. جابر جاد نصار، مرجع سبت ذكره، ص  88د. أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سبت ذكره، ص  (1)
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ب ي بييالرجوع  لييى أرفييف المكتبيية والبحييث عيين المرجييع، وهييذا يسييتلزم أن يكييون الباحييث علييى دراييية  
 بنظام تصنيف المراجع وتوزيعها على األرفف.

شييهر نظييم التصيينيف المعروفيية فييي العييالم هييو نظييام التصيينيف العشييرا للعييالم األمريكييي دييييوا أو  
Dewy العالم.، وتتبعه معظم مكتبات الجامعات في 

 :(7)3.1ووفقًا لهذا النظام تقسم ميادين المعارف ا نسانية  لى عشرة معارف رئيسية، ترتب كمايلي 
 00ي المعارف العامة                                                                       1 
 100ي الفلسفة والنظم المتصلة بها                                                          2 
 200ي الديانات                                                                            3 
 300                ي العلوم االجتماعية                                                   4 
 400ي الل ات                                                                              5 
 500ي العلوم البحتة                                                                        6 
 600   ي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية                  7 
 700ي الفنون                                                                              8 
 800ي اءداب                                                                              9 
 900                         ي الج رافيا العامة والتاريخ                                   11 
فرع (، وكل  111وكل مجال معرفي من تلا المجاالت ينقسم بدوره  لى عشرة مجاالت فرعية )  

 فرع (. 1111مجال فرعي ينقسم هو أيضًا  لى عشرة أقسام أخرى ) 
 فالمجال الرابع مثاًل وهو العلوم االجتماعية، ينقسم  لى عشرة مجاالت فرعية، وهي:       

 360ي ا نماء االجتماعي   6                                      310ي ا حصاء        1 
 370ي التربية  7                                      320ي السياسة         2 
 380ي التجارة والخدمات    8                                      330ي االقتصاد        3 
 390ي العادات والفلكلور    9                                      340ي القانون          4 
 400ي االجتماع           11                                     350ي ا دارة العامة    5 
 
ت فرعيييية ، يمكييين تقسييييمه  لييى عشيييرة مجييياال340والمجييال الفرعيييي الرابيييع وهيييو ع القييانون ع رقيييم    

 كمايلي:
 346ي القانون الدولي الخاص       6                               341ي القانون المدني  1 
 347ي القانون الدستورا            7                             342ي القانون ا دارا  2 

                                                
 وما بعدها.  154ص وما بعدها. ود. أحمد بدر، مرجع سبت ذكره،  112د. جابر جاد نصار، مرجع سبت ذكره، ص  (2)
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 348المالي                ي القانون 8                             343ي القانون الجنائي  3 
 349ي الشريعة ا سالمية            9                            344ي القانون التجارا  4 
 350ي قانون المرافعات             11                        345ي القانون الدولي العام  5 

الت أخيييرى، ميييع وضيييع العالمييية وكييل مجيييال فرعيييي يمكييين أيضيييًا تقسييييمه  لييى عشيييرة مجيييا         
 العشرية، كما جاء بنظام ديوا، بعد الرقم...

 
 

 القانون ا دارا يقسم  لى: فمثالً     
 342.1ي القانون ا دارا ) النظرية العامة (  1 
 342.2ي القضاء ا دارا                     2 
 342.3ي العقود ا دارية                      3 
 342.4ي الضبط ا دارا                     4 
 342.5ي التنظيم ا دارا                     5 
 342.6ي المرافت العامة                      6 
 342.7ي الوظيفة العامة                      7 
 342.8ي األموال العامة                      8 
 342.9           ي القرارات ا دارية       9 
 342.10ي مبدأ الشرعية                    11 
وبانتهيياء تييرقيم المراجييع وتصيينيفها يييتم توزيعهييا علييى أرفييف المكتبيية، مييع وضييع عالمييات  رشييادية  

 ظاهرة أمام كل مجال رئيسي وفرعي من مجاالت المعرفة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 



 الكمبيوتر واإلنترنت وكيفية الستفادة منهما
 

مييين المسييييلم بييييه أن المكتبيييية روييييم أهميتهييييا البال ييية،  ال أنهييييا لييييم تعييييد هييييي المصييييدر الوحيييييد        
واألساسي للحصول على المعلومات والبيانيات. فقيد أدى ظهيور الحاسيب اءليي بشيكله الحيالي  ليى 
ثيييروة هائلييية وقيييدرة كبييييرة فيييي ترتييييب وتنظييييم المعلوميييات، ذليييا أن وجيييود الحاسيييب اءليييي يعيييد أحيييد 

ا وسمات القرن الماضي، وخالل فترة زمنية قصيرة أثر هيذا الجهياز بشيكل واضيا فيي العدييد مالم
 من األنشطة والفعاليات ا نسانية.

فمييثاًل أسييهم الحاسييب فييي الييتحكم بالطيييائرات واءليييات األخييرى، واسييتخدم كييأداة لفحيييص           
انيييات والمعلوميييات بمختليييف المرضيييى والتنبيييؤ بييياألحوال الجويييية، وفيييي عيييرف وتمثييييل وتحلييييل البي

أشييييكالها. ولييييذلا أصييييبحت المكتبييييات الحديثيييية تعتمييييد بصييييفة أساسييييية علييييى الكمبيييييوتر، فييييي حفييييظ 
وتخزين المعلومات والبيانيات التيي يمكين أن يرجيع  ليهيا بسيهولة. فيالكمبيوتر يمثيل بنكيًا للمعلوميات 

ن كونهييا كلمييات أو التييي يمكيين الرجييوع  ليهييا بسييهولة ويسيير عيين طييرت مفيياتيا معينيية ال تخييرج عيي
 أرقام أو مصطلحات محددة.

ولقد مهد جهاز الكمبيوتر الطريت نحو تطور أكبير، وقيد تمثيل هيذا التطيور فيي االنترنيت           
الذا أصبحت معه وسائل االتصال أكثر يسرًا وسهولة. فعين طريقيه يسيتطيع الباحيث أن ييزور أا 

 مكتبة في العالم ويطلع على ما فيها من مصادر ومراجع وهو جالس في مكتبه أو منزله.
 قوم بدراسة هذا المطلب من خالل تناول أمرين أساسيين كمايلي:وسوف ن 
 أولا ـ الحاسب اآللي ) الكمبيوتر (: 

مثيل اختييراع الحاسييب اءليي ثييورة حقيقييية فييي المعلوميات والبيانييات سييواء فيي طريقيية تخزينهييا أم فييي 
ات ال حصير استرجاعها لالنتفاع بها. وأصبا هذا الجهاز الص ير يسيتطيع تخيزين معلوميات وبياني

 لها، وقد أفاد العلوم جميعًا سواًء كانت نظرية أم تطبيقية.
 وتتعدد استخدامات الكمبيوتر في خدمة البحث العلمي: 

أصييبحت المكتبيات تسييتخدم الفهرسيية بييالكمبيوتر، وفيي هييذه الحاليية يسييهل  فمــن ناحيــة أولــ :      
أن الفهرسيية* عيين طريييت الكمبيييوتر الرجييوع  لييى المراجييع والكتييب التييي تحتويهييا المكتبيية. وال شييا 

 تسهل مهمة الباحث وتوفر الوقت والجهد فضاًل عن سهولة حفظها.
في ن الكمبيييوتر يسييتطيع تخيزين مجموعيية هائليية مين المعلومييات والبيانييات،  ومــن ناحيــة ثانيــة:     

 بحيث أنه يحتوا مجموعة كبيرة مين الكتيب والمراجيع عين طرييت التخيزين. وليذلا أطليت علييه بنيا
 للمعلومات.
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ولقيد سييهلت أجهييزة الكمبيييوتر عملييية البحييث العلميي ووفييرت الوقييت والجهييد علييى البيياحثين فييي      
جمييييع المييييادة العلمييييية، سييييواء تعلقييييت بأمهييييات الكتييييب والمراجييييع، أم باألحكييييام القضييييائية فييييي كييييل 

 التخصصات، أم بحصر القوانين والتشريعات التي صدرت في الدولة وفي كل المجاالت.
د حرصييت المكتبييات العاميية علييى  دخييال الكمبيييوتر فيهييا، ومنهييا مكتبيية األسييد بدمشييت، ومكتبيية وقيي 

كليييية الحقيييوت بجامعييية القييياهرة، ومكتبييية مجليييس الشيييعب المصيييرا، وتتضيييمن هيييذه المكتبيييات بنيييوا 
 .(8)معلومات وفهارس على الكمبيوتر لمحتويات المكتبة

وجيييود قاعيييدة بيانيييات مفصيييلة بحييييث يسيييتطيع وتتمييييز شيييبكة المعلوميييات عليييى الكمبييييوتر ب         
الباحييث أن يصييل  لييى طلبييه بسييرعة وفييي وقييت قياسييي. وعيين طريييت قاعييدة البيانييات هييذه يسييتطيع 
الباحيييييث أن يحيييييدد طلبيييييه، كيييييأن يطليييييب األحكيييييام التيييييي صيييييدرت عييييين المحكمييييية الدسيييييتورية العلييييييا 

 ا.بخصوص الرقابة على دستورية القوانين، أو في الطعون االنتخابية وويره
وتتميز الفهرسة عن طريت الحاسب اءلي بسهولة الرجوع  ليها، فضياًل عين احتوائهيا لكافية         

بيانييات الكتيياب بصييورة ال يمكيين أن توفرهييا الفهرسيية التقليدييية، علييى أن ذلييا ال يعنييي أن الفهرسيية 
 حدة.عن طريت الحاسب ت ني عن الفهرسة التقليدية، بل يجب الجمع بينهما في المكتبة الوا

وتتكييييون الفهرسيييية عيييين طريييييت الكمبيييييوتر ميييين مجموعيييية بيانييييات تشييييمل رقييييم للكتييييياب أو          
مجموعييية أرقيييام  ن كيييان يوجيييد ليييه نسيييخ متعيييددة، ثيييم رقيييم التصييينيف، وتييياريخ دخيييول الكتييياب  ليييى 
المكتبية، واسيم المكتبية، واليرقم اليدولي، وعنيوان الكتياب الرئيسيي وعناوينيه الفرعيية، واسيم مؤلفيه. ثييم 

لموضوعات التي يحتويها وكل البيانات الخاصة بنشر الكتاب وطبعيه وكيفيية التعاميل معيه رؤوس ا
 داخل المكتبة، وهل يسما ب عارته أم ال؟ وهل يسما بتصويره أم ال؟

ـــة ثالثـــة:       فييي ن الكمبييييوتر قيييد مثيييل تطيييورًا مهميييًا فيييي كتابييية الرسيييائل واألطروحيييات ومـــن ناحي
قيت والجهيد، أم مين حييث الجيودة وتنسييت الكتابية وشيكلها. فقيد الجامعية، سواء من حيث تيوفير الو 

مكيين الكمبيييوتر ميين الكتابيية باختيييار نييوع الخييط الييذا نروييب بييه مييع تييوفير التشييكيل الييالزم ضييبطًا 
للمعنييى، فضيياًل عيين تمكييين الباحييث ميين  جييراء التعييديالت الضييرورية بيسيير وسييهولة، وكييذلا حفييظ 

 . (9)ولة ا طالع عليه في أا لحظةالبحث ضمن جهاز الكمبيوتر* من أجل سه
                                                

أو فهييرس الناشيير   Subject indexأو فهييرس الموضييوع   Author indexالفهرسيية  مييا أن تكييون باسييتخدام فهييرس المؤلييف  (1)
Publisher index  .أو أا وسيلة يسهل بها الرجوع  لى الكتاب 

ينصا كل باحث أن يتعلم كيفية التعامل مع جهاز الكمبيوتر، ألنه سيحتاج هذا الجهاز طيلية مشيواره البحثيي منيذ اختييار الموضيوع  (2)
وحتى  خراج البحث في صورته النهائية. ويستطيع الباحث المبتدئ أن يتبع دورات تدريبية للتعامل مع الحاسب اءلي وبرامجه المختلفة، 

سييهل ليه مهمتييه البحثيية ويسياعده علييى  نجازهيا فييي الوقيت المحييدد وييوفر علييه الوقييت والجهيد وميين األفضيل أن يقييوم ألن هيذا األمير سي
الباحث بكتابة بحثه بنفسه ويحفظه على جهازه الشخصي، كي يستطيع الرجيوع  لييه كلميا أراد وأن يجيرا ميا ييراه ضيروريًا مين تعيديالت 

البحييث علييى قييرص الكترونييي ي كيي جراء احتييياطي ي خوفييًا ميين حييدوث أا خلييل فييي جهيياز سييواًء با ضييافة أو الحييذف. ويجييب أن يحفييظ 
 الكمبيوتر يتسبب في ضياع نسخة البحث المحفوظة على الحاسب.
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 ثانياا ـ النترنت: 
االنترنييت أو شييبكة المعلومييات الدولييية هييي شييبكة لالتصيياالت الدولييية عبيير الكمبيييوتر، يتييداول فيهييا 
معلومييات وبيانيييات ال حصييير لهيييا. وقييد أدت هيييذه الشيييبكة  ليييى تييوفير وقيييت وجهيييد البييياحثين، حييييث 

فييي العييالم وهييو جييالس فييي بيتييه، يتلقييى المعلومييات  يسييتطيع الباحييث أن يييذهب  لييى أقصييى مكييان
 ويشارا في صنعها ويتداولها مع اءخرين في شتى بقاع المعمورة في دقائت معدودة.

وعلييى ذلييا فيي ن شييبكة االنترنييت أصييبحت وسيييلة ميين أفضييل الوسييائل الحديثيية للييتعلم الييذاتي        
فييي مختلييف المجيياالت، كمييا  حيييث يمكيين عيين طريقييه ا طييالع علييى أحييدث مييا وصييل  ليييه العلييم

يمكييين أن تسييييتخدم فيييي التعليييييم وبصيييفة خاصيييية التعلييييم عيييين بعيييد*، ويسييييتخدم كيييذلا فييييي البحييييث 
 .(10)العلمي
وقيييد نشيييأت هيييذه الشيييبكة أساسيييًا فيييي الوالييييات المتحيييدة األمريكيييية فيييي السيييتينات مييين القيييرن         

لبييياردة. ولميييا انهيييار ا تحييياد الماضيييي، لخدمييية عملييييات القيييوات المسيييلحة األمريكيييية أثنييياء الحيييرب ا
السييييوفييتي وزال خطييييره عيييين الواليييييات المتحييييدة وحلفائهييييا فييييي أوروبييييا، انفتحييييت هييييذه الشييييبكة علييييى 
األوييراف المدنيييية واتسييع مجالهيييا بصييورة كبييييرة، وأصيييبا يشييارا فيهيييا الجامعييات ومراكيييز البحيييوث 

يييع أنحيياء العييالم. والمؤسسييات الخاصيية، وتييم ربطهييا بعييدد هائييل ميين أجهييزة الحاسييب اءلييي فييي جم
 . (11)4.5وعن طريقها يستطيع ا نسان أن يتبادل المعلومات والبيانات بل ات متعددة وفي أا وقت

وتجييدر ا شييارة  لييى أن الييدخول  لييى االنترنييت واالسييتفادة ميين خدماتييه فييي جمهورييية مصيير        
الشييركات المتخصصيية العربييية، كييان يتطلييب اشييتراكًا شييهريًا أو سيينويًا حسييب األحييوال، لييدى  حييدى 

أصيييبا اليييدخول  ليييى االنترنيييت* مجانييييًا  2112فيييي بييييع هيييذه الخيييدمات.  ال أنيييه منيييذ مطليييع عيييام 
 .(12)ومتاحًا، لكل فرد عبر جهاز الكمبيوتر وخط التلفون العادا

وتتعيدد المواقيع التيي تزخير بكنيوز ميين المعلوميات السياسيية واالقتصيادية والقانونيية الالزمية للباحييث 
تمام بحثه. وتتميز هذه المعلومات والبيانات بالدقة والحداثة، مما يشيكل  سيهامًا مهميًا فيي  عداد  واك

 ثراء البحوث التي تكتب باالستناد  ليها.
                                                

من الجامعات التي تعتمد أسلوب التعلييم عين بعيد عين طرييت شيبكة االنترنيت، الجامعية االفتراضيية السيورية. حييث يسيتطيع الطاليب  (1)
 المعارف والعلوم المختلفة من خالل دخوله  لى موقع الجامعة االلكتروني عبر شبكة االنترنت. الحصول على 

 وما بعدها. 122د. صالح الدين فوزا، مرجع سبت ذكره، ص  (2)
ومييا  115، ص 2001ولمزييد ميين التفاصيييل حييول شييبكة االنترنييت انظيير: جمييال أبيو طالييب، تعلييم االنترنييت، مؤسسيية األهييرام، القيياهرة، 

 بعدها.

تجدر ا شارة هنا  لى بادرة طيبة قامت بها جامعة دمشت، حيث قامت بمنا أعضياء الهيئية التدريسيية فيي الجامعية، خطيوط انترنيت  (3)
مجانية، عن طريت الجمعيية السيورية للمعلوماتيية، حييث يسيتطيع عضيو الهيئية التدريسيية اليدخول  ليى الشيبكة الدوليية عين طرييت جهياز 

لتلفييون العيادا ودون اشييتراا شييهرا أو سينوا، وذلييا حرصييًا مين  دارة الجامعيية علييى تشيجيع البحييث العلمييي وضييرورة الكمبييوتر وخييط ا
مواكبة كل التطورات والمستجدات على الساحة العلمية. وهنا نأمل من الحكومة السورية جعل خدمة االنترنت مجانيية لكافية الميواطنين، 

 صرنا الراهن وال يمكن االست ناء عنها.ال سيما أنها أصبحت  مهمة وضرورية في ع
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ويييتم تجديييد المعلومييات الييواردة فييي المواقييع االلكترونييية دوريييًا، حتييى تتماشييى مييع آخيير مييا         
 وحتى تتحقت الفائدة العلمية المرجوة منها.توصل  ليه العلم الحديث من نتائج ونظريات، 
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 أنواع المصادر والمراجع
 

يمكن أن نقسم المصادر والمراجع التيي يسيتقي منهيا الباحيث الميادة العلميية لموضيوع بحثيه،        
  لى عدة أنواع كمايلي:

 أولا ـ المؤلفات العامة والمتخصصة: 
 أ ـ المؤلفات العامة: 

العاميييةفي الكتيييب التيييي تتنييياول فرعيييًا مييين فيييروع عليييم معيييين، وتعتبييير هيييذه المؤلفيييات تتمثيييل المراجيييع 
ضييرورية للباحييث، كونهييا تجديييد للعلييم وتحييديث لييه باسييتمرار. وفييي مجييال الدراسييات القانونيةتتبييدى 
أهمييية هييذه المؤلفييات فييي كونهييا المييدارس العلميييية التييي يتأسييس عليهييا بنيييان الطالييب الييدارس فيييي 

ن ليم تمثيل دراسيية متخصصية لموضيوع بعينييه،  ال كلييات الحقيوت. ك ميا تتميييز عين الرسيائل بأنهييا واك
أنهيييا دراسييية جامعييية لبييياب مييين أبيييواب العليييم أو نظريييية متكاملييية مييين نظرياتيييه. مييين ذليييا ميييثاًل كتيييب 
القييييانون ا دارا وكتييييب القييييانون الجنييييائي فييييي قسييييميه العييييام والخيييياص وكتييييب أصييييول المحاكمييييات 

 الجزائية.
ا  لييى مؤلييف عييام حييول القييانون الدسييتورا واليينظم السياسييية مييثاًل لوجييدناه يتنيياول ولييو عييدن        

تعريييف الدسييتور، أسيياليب نشييأة الدسيياتير، أنييواع الدسيياتير، رقابيية دسييتورية القييوانين، تعريييف الدوليية 
وتحدييد أركانهييا، سيييادة الدولية، أشييكال الييدول، تنظييم السييلطة فييي الدولية، وظييائف الدوليية، األنظميية 

 اسية المعاصرة ) النظام الرئاسي ي النظام البرلماني ي النظام شبه الرئاسي.. (.السي
وتتميز المؤلفات العامة في أوليب األحييان بثبيات الموضيوعات التيي تعالجهيا، وهيي تعبير          

في نهاية األمر عن مجموعية مين الخبيرات المتراكمية التيي تيزداد نضيجًا يوميًا بعيد ييوم حتيى تنتهيي 
 تصبا مرجعًا عامًا يفيد جمهور الباحثين.  لى أن

وتعتبييير المؤلفيييات العامييية* هيييي المعيييين اليييذا ال ينضيييب اليييذا يلجيييأ  لييييه البييياحثون لفهيييم          
 .(13)الموضوع ومعرفة حدوده وبيان أهميته

 
 
 

                                                
من المفيد في هذا النطات أن نميز بين المؤلفات العامة التي تلتزم باألطر العلمية وال سيما ما تعلت منها بذكر مراجع الدراسة ووجود  (1)

سناد اءراء الواردة فيها. وبين تلا التيي  تخليو مين ذليا، فيالنوع األول هيو اليذا  شارات لها في صفحات الدراسة تبين حدود االقتباس، واك
يعد مصدرًا ومرجعًا يعتد به، أما الكتب التي تيأتي فيي صيورة ميذكرات دون مراجيع أو دون االلتيزام بياألطر واألشيكال األساسيية للبحيث، 

والبيانييات التيييي فيي ن الرجييوع  ليهيييا ال يخلييو ميين مخييياطرة.. وال يشييفع للباحيييث التعلييل بهييا، فواجيييب عليييه أن يتحقيييت ميين كييل المعلوميييات 
 يستخدمها في بحثه.
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 ب ـ المؤلفات المتخصصة: 
ذلييا: المؤلييف  وهييذه الطائفيية ميين المؤلفييات يكييون موضييوعها مخصصييًا لنقطيية بحييث واحييدة، مثييال

الذا يتناول موضوع ع دعوى ا ل اءع أو مؤليف ع وقيف تنفييذ القيرارات ا دارييةع أو مؤليف ع الرقابية 
 القضائية على أعمال ا دارة ع....الخ.

وتييييأتي خصوصييييية هييييذه المؤلفييييات ميييين أنهييييا أبحيييياث متخصصيييية فييييي جزئييييية محييييددة ميييين         
فيادة بالنسيبة للباحيث، مين  موضوع معين، وأن القائم بها باحث محترف، ومين ثيم ف نهيا أكثير دقية واك

 عدة نواٍح:
فمنهجها العلمي يكون أكثر انضباطًا، فضاًل عن حداثية مراجعهيا ودقتهيا، وبالتيالي فهيي تقيدم ميادة 

 أولية ثرية للباحث، يمكنه ا فادة منها في بحثه.
 ج ـ الرسائل العلمية:

، من المفييد أن يحصير الباحيث الرسيائل العلميية  لى جانب المؤلفات العامة والمؤلفات المتخصصة
 ) الماجستير والدكتوراه ( التي على صلة بموضوع بحثه.

والرسييالة هييي أطروحيية يتقييدم بهييا الباحييث فييي موضييوع معييين  لييى  حييدى الكليييات الجامعييية       
ة األولييى التييي يسييما نظامهييا بميينا الييدرجات العلمييية. وتمثييل الرسييالة العلمييية ي فييي ال الييب ي الخطييو 

للباحيث الييذا يميتهن البحييث العلمييي مهنية ووظيفيية كأعضياء هيئيية التييدريس فيي الجامعييات ومعاهييد 
البحوث، ومن هنا تأتي أهميتها الفائقة في أنها بحث متعمت فيي موضيوع محيدد، ويجيب أن تتمييز 

بيياقتراح باألصييالة واالبتكييار والوصييول  لييى نتييائج محييددة تقبلهييا لجنيية الحكييم والمناقشيية التييي تشييكل 
القسيم العلميي المتخصيص وموافقية مجليس الكليية عليى الوجيه اليذا تنظميه الالئحية الداخليية للكليية 

 المقدم  ليها الرسالة.
وتتمييييز الرسيييالة كمصيييدر أو مرجيييع للباحيييث ب يييزارة المعلوميييات والبيانيييات،  ذ أنهيييا تمثيييل ثميييرة      

ع المتنوعية والمتعيددة مين كافية األنيواع جهد كبير، كما أنها تمد الباحث بمجموعة كبيرة مين المراجي
 ) كتب، رسائل، مقاالت، أحكام... ( الخ.

وقيييد يوجيييد فيييي مكتبييية كيييل كليييية، قسيييم خييياص بالرسيييائل العلميييية، ييييتم فييييه تصييينيف تليييا الرسيييائل  
 .(14)وفهرستها وفت نظم الفهارس التي ذكرناها

 
 
 

                                                
ومن ذلا مثاًل مكتبة كلية الحقوت بجامعة عين شيمس، ومكتبية كليية الحقيوت بجامعية القياهرة. حييث يوجيد فيي هياتين المكتبتيين قسيم  (1)

 خاص لرسائل الماجستير والدكتوراه، يضم مئات الرسائل الجامعية، ويستطيع الباحث ا طالع عليها وا فادة منها.
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 أ ـ الدوريات: 
باحث، ال سيما في مجال الدراسيات والبحيوث القانونيية، عين ا طيالع عليى اليدوريات  ال ونى ألا

العلمييييية التييييي تنشيييير البحييييوث والدراسييييات والمقيييياالت، والتعليقييييات علييييى أحكييييام القضيييياء ونصييييوص 
 القوانين وويرها.

واليدوريات عبييارة عيين مجييالت لنشير البحييوث العلمييية، تصييدر بشيكل دورا فييي أعييداد متتابعيية:     
نوية أو نصييف سيينوية، أو فصييلية.. وتتضييمن هييذه الييدوريات العديييد ميين المقيياالت المتخصصيية سيي

والتييي تخضييع قبييل نشييرها للتحكيييم العلمييي ميين قبييل أسيياتذة متخصصييين، ب ييرف  جييازة نشييرها ميين 
 عدمه.

 ومن أمثلة الدوريات القانونية الشهيرة نذكر:
 ي مجلة البحوث القانونية واالقتصادية التي تصدرها كلية الحقوت بجامعة عين شمس. 
 ي مجلة القانون واالقتصاد التي تصدرها كلية الحقوت بجامعة القاهرة. 
 ي مجلة البحوث القانونية واالقتصادية التي تصدرها كلية الحقوت بجامعة المنصورة. 
 جمعية المصرية لالقتصاد السياسي وا حصاء والتشريع.ي مجلة مصر المعاصرة التي تصدرها ال 
 ي المجلة الجنائية القومية التي يصدرها المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية في القاهرة. 
 ي مجلة الحقوت التي تصدرها جامعة الكويت. 
 .ي مجلة المحامون التي تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية 
 ب ـ الموسوعات ودوائر المعارف: 

هييي مطبييوع يتنيياول بالبحييث والدراسيية، مختلييف   Encyclopediaالموسييوعة أو دائييرة المعييارف 
موضيييوعات المعرفيييية ا نسيييانية مرتبيييية هجائييييًا حسييييب الموضيييوعات. وميييين الموسيييوعات المعروفيييية 

 نذكر:
 Encyclopedia Britannicaي دائرة المعارف البريطانية   
  Encyclopedia Americanaي دائرة المعارف األمريكية   
 ي  دائرة المعارف ا سالمية  
الفرنسييية وهييي أقييرب مييا تكييون  لييى مجموعيية ميين  Dallozوفييي المجييال القييانوني نييذكر موسييوعة  

الموسيييوعات المتخصصييية، حييييث توجيييد مجليييدات منفصيييلة للقيييانون اليييدولي، الجنيييائي، الدسيييتورا، 
 ...الخ.ا دارا، الشركات.

 

 ثانياا ـ الدوريات والموسوعات: 

68 



تعتبييير أعميييال الميييؤتمرات مييين المصيييادر المهمييية التيييي يسيييتعان بهيييا فيييي  عيييداد البحيييوث القانونيييية، 
 خاصة المؤتمرات التي تنظمها الهيئات األكاديمية كأعمال المؤتمرات السنوية لكليات الحقوت.

كييذلا تصييدر عيين الهيئييات العلمييية والمنظمييات الدولييية العديييد ميين التقييارير والنشييرات، التييي       
تتضمن الجديد والحديث من المعلومات وا حصائيات مثل: التقرير السينوا لبرنيامج األميم المتحيدة 

األهييرام ا نمييائي، التقرييير السيينوا للبنييا الييدولي، التقرييير ا سييتراتيجي العربييي الصييادر عيين مركييز 
 للدراسات السياسية وا ستراتيجية في القاهرة.

 رابعاا ـ أحكام الوضاء: 
تعييد أحكييام القضيياء مصييدرًا أساسيييًا ميين مصييادر البحييث القييانوني، ويمكيين االسييتعانة بهييذه األحكييام 

 لتوضيا السياسة القضائية والحلول التي ابتدعها القضاء في موضوعات معينة.
ية فييي البحييث القييانوني، يييتم نشير هييذه األحكييام فييي مجموعييات ميين أجييل وألهميية األحكييام القضييائ  

 تيسير ا طالع عليها وا فادة منها.
 ومن أهم هذه المجموعات في مصر: 
ييييي مجموعيييية الفتيييياوى التييييي تصييييدرها الجمعييييية العمومييييية لقسييييمي الفتييييوى والتشييييريع بمجلييييس الدوليييية  

 ويشرف عليها المكتب الفني لمجلس الدولة.
 أحكام المحكمة الدستورية العليا ويشرف عليها المكتب الفني للمحكمة. ي مجموعة 
 ي مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء ا دارا. 
 ي مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة ا دارية العليا. 
ي مجموعة أحكام محكمة النقف في المواد المدنيية والتجاريية ومسيائل األحيوال الشخصيية. وكيذلا  

 في المواد الجنائية.
 وفي سوريا:

 ي مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقف. 
 ي مجموعة اجتهادات مجلس الدولة السورا. 
د تكييون علييى جانييب كبييير ميين األهمييية فييي ويمكيين الرجييوع  لييى أحكييام القضيياء وييير المنشييورة، وقيي 

 تزويد الباحث بما يحتاجه من معلومات تفيده في موضوع بحثه.
 
 
 

 
 ثالثاا ـ أعمال المؤتمرات والتوارير والنشرات:  
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تحتوا القواميس ومعاجم الل ية عليى معلوميات وبيانيات هامية، فضياًل عين تزوييدها الباحيث بمفهيوم 
 المصطلحات والكلمات والمفردات.

والقواميس والمعاجم قد تكون موسوعية تذكر المصطلا وتعرفيه، وقيد تكيون ل ويية تحيوا معلوميات 
عطييياء جمييييع معانيهيييا  عييين أجيييزاء الكلمييية مييين ناحيييية اشيييتقاقها، وأصيييلها التييياريخي، ثيييم تعريفهيييا، واك

 ومفاهيمها، ثم عرف مرادفات الكلمة وأضدادها، واالستخدام الل وا للكلمة.  
لعربييية هنيياا بعييف المعيياجم الشييهيرة أهمهييا: القيياموس المحيييط للفيييروز آبييادا، وفييي الل يية ا      

 مختار الصحاح للرازا، لسان العرب المحيط البن منظور. 
وتبين المعاجم معاني الكلمات، وتضبط بنيتها، ومشتقاتها. وللبحث عن معنيى كلمية فيي أا معجيم 

نيييت ع قيييوانين ع تصيييبا ع قيييانون ع، وييييرد يجيييب أن تيييرد الكلمييية  ليييى مفردهيييا  ن كانيييت جمعيييًا فييي ذا كا
الفعييل  لييى الماضييي  ن كييان مضييارعًا أو فعييل أميير، أو مصييدر. وتجييرد الكلميية ميين حييروف الزيييادة 

  ذا كانت مزيدة.
وفييييي الكلمييييات التييييي بهييييا حييييروف محذوفيييية، رد الحييييرف المحييييذوف مثييييل ع محييييام ع فيييييرد الحييييرف  

 المحذوف وهو الياء، فتصير ع محامي ع.
ذا كييان    الفعييل مضييع فًا فُييا  تضييعيفه، مثييل ع شييد  ع تصييير ع شييدد ع. وعنييد الحييديث عيين الكلميية  واك

 ينظر الباحث  لى أول حرف في الكلمة، ثم الحرف الثاني، ثم الحرف الثالث، وهكذا.
 وبالنسبة للقواميس فهي على نوعين: 
  Oxford Dictionary: ي قواميس ل وية عامة، بالل ات ا نكليزية أو الفرنسية أو ا يطالية، مثل 
يييي قيييواميس المصيييطلحات، وهيييي خاصييية بيييالتعريف بالمصيييطلحات العلميييية المتخصصييية فيييي عليييوم  

 الطب، والهندسة، واالجتماع، والقانون، واالقتصاد.
 ومن أمثلتها في مجال القانون نذكر: 
 نجلييزا ي  ي القاموس الصادر عن مؤسسة الكوييت للتقيدم العلميي بعنيوان ع معجيم الكوييت القيانوني 

 .1995فرنسي عربي ع تأليف الدكتور بدر جاسم اليعقوب، طبعة عام 
يييي القييياموس الصيييادر عييين دار الكتييياب المصيييرا اللبنييياني بعنيييوان ع معجيييم المصيييطلحات القانونيييية  

 .2113فرنسي ي  نجليزا ي عربي ع تأليف الدكتور أحمد زكي بدوا، الطبعة الثانية، عام 
وفييي ختييام حييديثنا عيين أنييواع المصييادر والمراجييع، نشييير  لييى أنييه كلمييا ازداد واتسييع  طييالع        

الباحيث وقراءاتييه، كلمييا اتسيعت وازدادت قائميية مراجعييه، فيالمرجع يشييير  لييى مراجيع، وتلييا المراجييع 
يزييد عين تقوده  لى مراجع أخرى، ف ذا كان الباحيث قيد بيدأ بثالثيين مرجعيًا، ف نيه سيينتهي حتميًا بميا 

 خمسة أضعاف ذلا أو يزيد.

 
 خامساا ـ معاجم اللغة والوواميس:
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 الصحيحة ا جابة خترا: 
 :تقسم المصادر والمراجع  لى

 .نوعين .1
  .ثالثة أنواع .2
  .أربعة أنواع .3
 . خمسة أنواع .4

 
   4رقم  :الصحيح الجواب
 
  
 
 
 
 
 

 

 تمارين:
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 الكلمات المفتاحية:

القراءة  –القراءة التمهيدية الفهرسية   -القراءة  –الوسائل النظرية  –جمع المعلومات والبيانات 
 المقابلة. –االستبيان  –الوسائل الميدانية  –االقتباس واالستشهاد  –المنهجية المتعمقة 

 
 الملخص:

بعد االنتهاء من حصر المراجع، يبدأ الباحث بالقراءة للوقوف على ما بها من معلومات تخص 
موضوعه وتسجيلها، وهذه هي المرحلة األهم قبل الكتابة. بيد أن القراءة قد ال تكون كافية، كون 

إلى االستبيان والمقابلة كوسائل الباحث يحتاج إلى معلومات وبيانات إضافية فيلجأ عندئذ 
 للحصول على تلك المعلومات.  ميدانية

 
 األهداف التعليمية:

 في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرًا على:

 تمييز الوسائل النظرية والميدانية لجمع المعلومات والبيانات.  .1
 ءة واالقتباس واالستبيان والمقابلة.حديد كيفية جمع المعلومات والبيانات، من خالل القرا .2

 
 
 
 
 

  

 جمع المعلومات والبيانات -2
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 جمع المعلومات والبيانات
 

إذا انتهىى الباحىث مىن حصىر المصىادر والمراجىع، فعليىىه أن يبىدأ فىي القىراءة للوقىوف علىى مىا بهىىا  
من معلومات وبيانات تخص موضوعه. وهذه هي المرحلة األهم قبل الكتابة، فبعىد أن تىأطر عمىل 

 الباحث بالخطة، فقد بقي عليه أن يقرأ تلك المصادر والمراجع وأن يسجل نتيجة ما يقرأه.
غير أن القىراءة المىذكورة قىد ال تكىون كافيىة، ويحتىاج الباحىث إلىى معلومىات وبيانىات إضىافية،      

 فيلجأ حينئٍذ إلى الوسائل المالئمة للحصول على تلك المعلومات.
 

 الوسائل النظرية
 

 أواًل ـ القراءة: 
هىىي جمىىع يجىىب أن تكىىون القىىراءة مىىن أجىىل إعىىداد البحىىث العلمىىي، قىىراءة هادفىىة، لهىىا غايىىة معينىىة 

 المادة العلمية المتعلقة بالبحث المزمع إعداده.
 والقراءة يجب أن تمر بمرحلتين:

 المرحلة األولى ـ القراءة التمهيدية الفهرسية: 
ويطلق عليها " القراءة األفقية "، وفيها يمر الباحث سىريعًا علىى المراجىع والمصىادر التىي تحىت يىده 

ع بحثه. وفيها يدون الباحىث اسىم المرجىع والبىاب أو للتعرف على الموضوعات ذات الصلة بموضو 
 الفصل وموضوعه ورقم الصفحة الذي يتعلق ببحثه.

وعىىادًة مىىا تكىىىون تلىىك المرحلىىة مىىىن القىىراءة فىىي دور المكتبىىىات والوثىىائق ال سىىيما بخصىىىوص        
د المراجىىىع والمصىىىادر التىىىي لىىىم تسىىىعف الظىىىروف الماديىىىة للباحىىىث أن يقتنيهىىىا. فعلىىىى الباحىىىث ارتيىىىا

المكتبىىات العامىىة أو الخاصىىة بالجامعىىات ومراكىىز البحىىث العلمىىي للوقىىوف علىىى قيمىىة المراجىىع التىىي 
 تضمها.

وأثنىىاء القىىراءة التمهيديىىة المتعلقىىة بتحديىىد الموضىىوعات والصىىفحات المتعلقىىة بموضىىوع بحثىىه مىىن أي 
علىىى مىىا مرجىىع، يسىىتطيع الباحىىث أن يلجىىأ إلىىى صىىفحة الفهىىرس العىىام للمرجىىع أو الكتىىاب، للتعىىرف 

 يخص موضوع بحثه من نقاط.
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 المرحلة الثانية ـ القراءة المنهجية المتعمقة: 
بعىىىد أن يكىىىون الباحىىىث قىىىد وقىىىف علىىىى األجىىىزاء التىىىي تتعلىىىق برسىىىالته فىىىي مجمىىىوع المصىىىادر التىىىي 
حصىىىرها، عليىىىه أن يبىىىدأ مشىىىوار القىىىراءة التخصصىىىية الواعيىىىة. فيقىىىرأ بتىىىأٍن وتبحىىىر فىىىي كىىىل جزئيىىىة، 

 اد كل معلومة، ويحاول تقييم وتحليل كل ما يقرأه.ويتأمل في أبع
وفي هىذه المرحلىة يبىدأ الباحىث فىي تىدوين المالحظىات أو اشراء الشخصىية سىواًء علىى شىكل       

تعقيبىىىات أو تعليقىىىات، وهىىىو مسىىىلك علمىىىي يىىىدل علىىىى اندماجىىىه فىىىي الموضىىىوع، إال أن المالحظىىىات 
الة، وذلىىك بسىىبب عىىدم نضىىوج الباحىىث نضىىوجًا واألفكىىار األولىىى غالبىىًا مىىا تتسىىم بالسىىطحية والضىىح

 كاماًل وعدم نضوج عناصر الموضوع في ذهنه بالشكل الكافي.
وفىىىي أثنىىىاء القىىىراءة المتعمقىىىة، يجىىىب علىىىى الباحىىىث أال يسىىىتطرد فىىىي قىىىراءة أجىىىزاء ال تتصىىىل        

واألهىم،  بموضوع بحثه من المرجع الذي يطلع عليه، وأن يكون لديه القدرة على التمييز بىين المهىم
وينتقىىىي مىىىن المعلومىىىات مىىىا هىىىو وثيىىىق الصىىىىلة ببحثىىىه بشىىىكل مباشىىىر. وعليىىىه أن يىىىدرك أنىىىه يكتىىىىب 
لجمهىىور مىىن المتخصصىىين، فيتحاشىىى تكىىديس المعلومىىات التىىي علىىى غيىىر صىىلة ببحثىىه، ألن ذلىىك 

 يعتبر حشوًا ال فائدة منه.
سىىية أو العموديىىة "، أي يىىتم ويطلىىق علىىى مرحلىىة القىىراءة المنهجيىىة المتعمقىىة اسىىم " القىىراءة الرأ      

قىىىراءة جزئيىىىة واحىىىدة مىىىن أجىىىزاء البحىىىث فىىىي سىىىائر المراجىىىع التىىىي تىىىم الرجىىىوع إليهىىىا، ويمكىىىن إجمىىىال 
 :(1)2.1متطلبات هذه القراءة في عدة نقاط أهمها

تخصىىيص وقىىت كىىاٍف، ومناسىىب، وهىىاد  للقىىراءة، وذلىىك حسىىب كىىم المىىادة العلميىىة المطلىىوب  -2
 قراءتها.

مجهىىد جسىىمانيًا، ألن ذلىىك سىىيقثر علىىى قىىواه العقليىىة، ويضىىعف تركيىىزه  أال يقىىرأ الباحىىث وهىىو -1
 الذهني، وسيجعل االستفادة من القراءة هزيلة.

االسىتمرارية، بمعنىى أال تتخلىل قىراءة الموضىوع الواحىد مىىا يقىود لقطىع األفكىار، كىأن يبىدأ فىىي  -3
ألمىىر يىىقدي إلىىى القىىراءة فىىي يىىوم ثىىم يتوقىىف الباحىىث لمىىدة أسىىبوع ثىىم يعىىاود القىىراءة... فهىىذا ا

 تشتت الباحث وانقطاع تسلسل أفكاره، وبالتالي يقثر سلبًا على استفادته من قراءاته.
القراءة بعناية وتدبر، أي بعىين فاحصىة مدققىة، بمعنىى أال تكىون القىراءة سىطحية دون تعمىق  -4

 وتوغل في مضامين ما هو مكتوب.
ن  -5 حىرص الباحىث علىى اعطىالع علىى يجب البدء بقراءة المراجع القديمة وصواًل ألحدثها، وا 

أحدث ما صدر في مضمار بحثه يعني فىي الحقيقىة تفانيىه فىي تقىديم رسىالة جامعىة لمىا قيىل 
 في موضوعه.

                                                
 وما بعدها. 33وما بعدها. ود. عبد القادر الشيخلي، مرجع سبق ذكره، ص  141د. صالح الدين فوزي، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
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يجىىب تىىدبر المصىىطلحات القانونيىىة، حيىىث لكىىل مصىىطلأ داللىىة خاصىىة، وأيضىىًا تىىدبر معىىاني  -6
 الكلمات واأللفاظ.

القانونيىىىة واشراء الفقهيىىىة واألحكىىىام تأمىىىل فىىىن اللصىىىة والصىىىياغة القانونيىىىة، فقىىىراءة النصىىىوص  -7
القضىىائية، تشىىكل لىىدح الباحىىث مكنىىة معرفىىة اللصىىة القانونيىىة. وكلمىىا تعمىىق الباحىىث فىىي قىىراءة 
الكتىىىب القانونيىىىة الجيىىىدة، وانتبىىىه إلىىىى أسىىىلوب الصىىىياغة التشىىىريعية أو الفقهيىىىة أو القضىىىائية، 

 امتلك القدرة على الكتابة بلصة قانونية سليمة.
ن السياسىىة التشىىريعية لكىىل دولىىة حىىين التعىىرم لقىىراءة نظامهىىا القىىانوني، وال يجىىب التثبىىت مىى -8

شىىىك أن السياسىىىة التشىىىريعية تتضىىىأ مىىىن الوثيقىىىة الدسىىىتورية للدولىىىة، خاصىىىة مىىىا تحتويىىىه مىىىن 
 إطار سياسي واقتصادي واجتماعي وقانوني للدولة.

. فالشىىىراح هىىىم تىىىدقيق ءراء الفقهىىىاء، ويمكىىىن التمييىىىز فىىىي هىىىذا المجىىىال بىىىين الفقهىىىاء والشىىىراح -9
المبتىىدئون فىىي عمليىىىات التحليىىل والمقارنىىة القانونيىىىة، إال أنهىىم فىىي أول الطريىىىق الىىذي اجتىىىازه 

 الفقهاء.
وهناك خصيصتان لصيقتان بالشراح، األولىى: أن معلومىاتهم القانونيىة محىدودة، فهىي ليسىت 

خبىرتهم الفنيىة،  متشعبة ومتنوعة. والثانية: أن حداثة عهىدهم فىي الحيىاة القانونيىة اسىتتبع قلىة
 األمر الذي انعكس على مهاراتهم القانونية.

أمىىا الفقيىىهو فهىىو رجىىل القىىانون الىىذي قطىىع شىىوطًا طىىوياًل فىىي الحيىىاة القانونيىىة، ولىىه مقلفىىات 
 .(2)عديدة، ومواقف متميزة تجاه السياستين التشريعية والقضائية

يىىة علىىى التشىىريع أو القضىىاء تىىدقيق السياسىىة القضىىائية، واكتشىىاف ءثارهىىا السىىلبية أو اعيجاب -21
ذاته. وعلى الباحث أن يجمع معظم الطعون المتعلقة بموضوع بحثىه، أو بجزئيىة معينىة مىن 
بحثه، وذلك خالل فترة تمتد مىن عشىرة سىنوات إلىى عشىرين سىنة، ثىم يحللهىا، ويتعىرف علىى 

                                                
الكبىرح، وهىي األسىماء المتةلئىة فىي عىالم القىانون الىذين لىم  ةيمكن التمييز بين فئتين مىن الفقهىاء، األولىى: أصىحاب المىدارس الفقهيى (1)

نما أثىروا فىي أجيىال متعاقبىة بسىبب غىزارة إنتىاجهم الفكىري، وبعىد نظىرهم، واتسىاع أفقهىم، وتصىديهم  يتوقف تأثيرهم على جيلهم وحسب، وا 
 بل.للقضايا القانونية الشائكة، سواء كانت هذه القضايا راهنة أم ممكنة الحدوث في المستق

ويمكن أن نذكر أمثلة على هذه الفئىة مىن الفقهىاء، فىي فرنسىا: هوريىو، دوجىي، جيىز، دي لوبىادير.... وغيىرهم كثيىر. وفىي مصىر نىذكر: 
األستاذ الدكتور عبد الىرزاق السىنهوري، األسىتاذ الىدكتور سىليمان الطمىاوي، األسىتاذ الىدكتور ثىروت بىدوي، األسىتاذ الىدكتور محمىد كامىل 

الىدكتور يحيىى الجمىل، األسىىتاذ الىدكتور صىالح الىدين عىامر.... وغيىرهم كثيىىر. وفىي سىوريا نىذكر: األسىتاذ الىدكتور كمىىال ليلىه، األسىتاذ 
غىىالي، األسىىتاذ الىىدكتور محمىىد الفاضىىل، األسىىتاذ الىىدكتور هشىىام فرعىىون، األسىىتاذ الىىدكتور فىىقاد ديىىب، األسىىتاذ الىىدكتور جىىاك الحكىىيم... 

 وغيرهم كثير.
مىىن الفقهىىاء، فهىىي فئىىة الفقهىىاء العىىاديين وهىىم الىىذين سىىرح تىىأثيرهم العلمىىي علىىى جىىيلهم فحسىىب، فلىىم يسىىتطيعوا تنىىاول إال أمىىا الفئىىة الثانيىىة 

 المشكالت الراهنة بعهدهم. لذلك يبقى تأثيرهم فيما تناولوه من مسائل ومشكالت، ضيقًا ومحدودًا.
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اتجىىىىاه القضىىىىاء فىىىىي مثىىىىل هىىىىذه المنازعىىىىات، وسىىىىوف يكتشىىىىف مبىىىىاد  موحىىىىدة اقتنىىىىع القضىىىىاء 
 ناقها والجهر بها، وهذه هي سياسته تجاه هذه المنازعات ذات الموضوع الواحد.باعت

 
 ثانيًا ـ االقتباس واالستشهاد: 

يعتبىىر االقتبىىاس مىىن وسىىائل جمىىع المىىادة العلميىىة المكملىىة للقىىراءة، وهىىو يعنىىي استشىىهاد الباحىىث فىىي 
ه، إمىىا لتىىدعيم وجهىىة نقطىىة معينىىة مىىن موضىىوع، بىىنراء اشخىىرين وأفكىىارهم التىىي لهىىا عالقىىة بموضىىوع

 نظر، أو لتأكيد فكرة معينة، أو لمقارنة، أو لمعارضة رأي.
وتبىىدو أهميىىة االقتبىىاس فىىي الدراسىىات النظريىىة خصوصىىًا، ذلىىك أنهىىا ال تبىىدأ عىىادًة مىىن فىىرا ،        

حيث من النادر أن يكون هناك موضوع جديد لم يتطرق إليه أو إلى جىزء منىه البىاحثون السىابقون. 
فىىىي مجىىىال تلىىىك الدراسىىىات يبىىىدأ مىىىن حيىىىث مىىىا وصىىىل إليىىىه مىىىن سىىىبقه، ويظىىىل االستشىىىهاد فالباحىىىث 

 ببحوث السابقين أمرًا ال غنى عنه لكل باحث.
 ولالقتباس أنواع وشروط:

 أ ـ فمن ناحية أنواعه، هناك: 
 ـ االقتباس الحرفي المباشر:1
ويعنىىي النقىىل الحرفىىي لىىبعم العبىىارات مىىن مصىىدر معىىين سىىواًء أكىىان مقلفىىًا عامىىًا أو بحثىىًا خاصىىًا.  

ويخضىع هىىذا النىوع مىىن االقتبىاس لقواعىىد صىىارمة، إذ يجىب علىىى الباحىث أال يكثىىر منىه، كمىىا يجىىب 
 عليه أن يشير إلى المرجع األصلي الذي تم االقتباس منه.

  ـ االقتباس التلخيصي غير المباشر:2 
وفيه يبتعد الباحث عىن النقىل الحرفىي ويلخىص مضىمون الفكىرة أو الىرأي الىذي يريىد االستشىهاد بىه، 
ويصىىىىوغه بأسىىىىلوبه الخىىىىاص، مىىىىع المحافظىىىىة علىىىىى جىىىىوهر الفكىىىىرة ومعناهىىىىا، بحيىىىىث يسىىىىرد أدلتهىىىىا 

 ويوضحها، وال يعمد إلى تشويهها.
 ب ـ أما من ناحية شروط االقتباس فهي: 

المصدر األصلي. فال يجوز االقتباس مىن االقتبىاس ألن ذلىك يىقدي أن يكون االقتباس من  -2
 إلى عواقب وخيمة إذا ما اتضأ عدم دقة االقتباس األول.

يجب أن يلتزم الباحث باألمانة العلمية والدقة، فىي النقىل أو التلخىيص، فيشىير إلىى المصىدر  -1
قىىىة فىىي النقىىىل الىىذي أخىىذ منىىىه بصىىورة تيسىىىر علىىى كىىل مىىىن يريىىد أن يطلىىىع عليىىه. كمىىا أن الد

تقتضىىي إيىىراد العبىىارة كمىىا هىىي بأحرفهىىا الهجائيىىة، وعالماتهىىا، وترقيمهىىا. كمىىا يجىىب أن يكىىون 
 بنفس األسلوب واللصة األصلية التي وردت بها.
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وفي االقتباس الحرفي، يجب أن يوضىع الجىزء المقتىبس بىين قوسىين مىزدوجين، أي عالمتىي 
ك الجىىىزء، لكىىىي يعلىىىم القىىىار  حىىىدود تنصىىىيص " هكىىىذا " قبىىىل أول كلمىىىة وءخىىىر كلمىىىة مىىىن ذلىىى

 االقتباس.
إذا أضىىىرب الباحىىىث عىىىن نقىىىل بعىىىم الكىىىالم فىىىي وسىىىط االقتبىىىاس فعليىىىه وضىىىع ثىىىالث نقىىىاط  -3

 متتالية.
إذا كان الباحث يريد اقتباس رأي لمقلف ما ليناقشه، فعليه أن يتأكىد مىن أن هىذا المقلىف لىم  -4

 طبعات الحديثة للكتاب.يعدل عن هذا الرأي فيما نشر بعد ذلك من أبحاث، أو في ال
يجىىىب أال تختفىىىي شخصىىىية الباحىىىث بىىىين ثنايىىىا كثىىىرة االقتباسىىىات، وأال تكىىىون الرسىىىالة سلسىىىلة  -5

اقتباسات متتالية ألن ذلك يعد مقشرًا علىى عىدم األصىالة فىي الفكىر، فضىاًل عمىا يىقدي إليىه 
عبرة ذلىىك مىىن زيىىادة حجىىم البحىىث وعىىدد صىىفحاته، ممىىا يفقىىده الكثيىىر مىىن قيمتىىه العلميىىة. فىىال

 دائمًا بالكيف ال بالكم.
أن تكىىىون االقتباسىىىىات منتجىىىىة، بمعنىىىىى أال يكىىىىون االقتبىىىاس هىىىىدفًا بحىىىىد ذاتىىىىه لتىىىىزيين البحىىىىث  -6

والتىىدليل علىىى رجىىوع الباحىىث إلىىى العديىىد مىىن المراجىىع. فاالقتبىىاس يجىىب أن يكىىون ضىىروريًا 
 لتدعيم فكرة، أو الدفاع عن رأي، أو للتحليل والتقييم والنقد.

نسىىىىق االقتباسىىىىات تنسىىىىيقًا بىىىىديعًا، وأال توضىىىىع خاليىىىىة مىىىىن التقىىىىديم والمقارنىىىىة كمىىىىا يجىىىىب أن ت
 والتعليق، على نحو يظهر شخصية الباحث واستقالله الفكري.

إذا كىىىان االقتبىىىىاس بلصىىىىة أجنبيىىىىة غيىىىىر لصىىىىة الباحىىىث، فيجىىىىب أن يكىىىىون االقتبىىىىاس فىىىىي حالىىىىة  -7
 هامش.الضرورة، وأن تذكر الترجمة في المتن، ويورد النص األصلي في ال
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 الوسائل الميدانية
 

 أواًل ـ االستبيان ) االستقصاء (: 
 :(3)3أ ـ ماهية االستبيان

االستبيان أو االستقصىاء هىو أداة لجمىع المعلومىات مىن خىالل اسىتمارة تحتىوي علىى مجموعىة مىن  
األسىىئلة تىىدور حىىول موضىىوع معىىين، يىىتم وضىىعها وفىىق إطىىار علمىىي محىىدد، وتقىىدم إلىىى المسىىتهدفين 

 بها ليدونوا فيها إجاباتهم بأنفسهم.
مىىات، بىىل هىىو أداة فعالىىة للتعىىرف وبىىذلك يكىىون االسىىتبيان أداة مفيىىدة فىىي االسىىتعالم أو جمىىع المعلو 

 المباشر على وجهات النظر دون تدخل من المستبين.
وتستخدم وسيلة االستبيان ى كأداة لجمع البيانات ى على نطاق واسع فىي دراسىات الىرأي العىام        

واالتصىىىىىال، ودراسىىىىىة االتجاهىىىىىات السياسىىىىىية لقطاعىىىىىات معينىىىىىة مىىىىىن المجتمىىىىىع إزاء قضىىىىىايا محىىىىىددة 
 وواضحة. 

ى الرغم من أن االستبيان ى كوسيلة للحصول على المعلومات ى أمىر غيىر مىألوف فىي الدراسىات وعل
القانونيىة، فننىىه يمكىن أن يفيىىد فىي الدراسىىات السياسىية والدسىىتورية، أو فىي اسىىتطالع رأي المىىواطنين 

 قبل إصدار بعم التشريعات.
ة محىىددة، ويطلىب مىىن الشىىخص واالسىتبيان يكىىون علىى هيئىىة ورقىىة أو اسىتمارة مىىدون بهىا أسىىئل     

الموجهىىىىة إليىىىىه أن يجيىىىىب بىىىىى ) نعىىىىم ( أو ) ال ( أو يشىىىىير إلىىىىى العبىىىىارة أو اعجابىىىىة المدونىىىىة بأنهىىىىا ) 
صحيحة ( أو ) خاطئة (، أو يضىع دائىرة أو خطىًا أمىام اعجابىة التىي يراهىا مناسىبة، أو يطلىب منىه 

 كتابة عبارة في الفرا  األبيم أو السطر الخالي.
 ب ـ أنواع االستبيان: 

 ـ االستبيان الحر أو المفتوح:1 
وهىىىو الىىىذي يتىىىرك للموجىىىه إلىىىيهم حريىىىة اعجابىىىة علىىىى األسىىىئلة المطروحىىىة بطىىىريقتهم ووفقىىىًا لقنىىىاعتهم 
وبأسىىىلوبهم، دون إجبىىىار علىىىى االختيىىىار بىىىين إجابىىىات محىىىددة. ولمىىىا كىىىان هىىىذا النىىىوع مىىىن االسىىىتبيان 

إليىه، فكثيىرًا مىا ال يهىتم هىذا األخيىر باالسىتبيان وال يعيىده  يحتاج إلى جهد ووقت مىن جانىب الموجىه
 إلى صاحبه.

 
 
 

                                                
 وما بعدها. 347سبق ذكره، ص لمزيد من التفاصيل حول االستبيان انظر: د. أحمد بدر، مرجع  (1)
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 ـ االستبيان المقيد أو المغلق:2
وهىو الىىذي يكىىون مىزودًا بنجابىىات محىىددة أمىام األسىىئلة مثىىل ) نعىم ( أو ) ال ( وقىىد تتعىىدد اعجابىىات 

المطلىوب منىه إبىداء الىرأي إال  مثل: ممتاز ى جيد جدًا ى جيد ى مقبىول ى رديء ...الى . وال يكىون أمىام
 اختيار اعجابة األنسب من وجهة نظره، وهذا النوع هو األكثر قبواًل لدح الجمهور.

 ـ االستبيان المختلط:3
جابىىات محىىددة، يمكىىن للموجىىه إليىىه االسىىتبيان  وفيىىه تكىىون اسىىتمارة االسىىتبيان محتويىىة علىىى أسىىئلة وا 

مارة على فراغات بيضاء ُيتىرك فيهىا للموجىه إليىه أن اختيار إحدح تلك اعجابات، كما تحتوي االست
 يكتب ما يشاء من معلومات لم يسأل عنها معد االستبيان.

 ج ـ شروط االستبيان:
أن يكىون موضىىوع االسىىتبيان محىىددًا وواضىىحًا بقىىدر اعمكىىان. كىىأن يتعلىىق الموضىىوع بأسىىباب  -2

نتشىار جريمىة غسىيل األمىوال، اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود اعدارية، أو بأسباب ا
 أو ارتفاع معدالت الطالق في أوساط اجتماعية معينة....ال .

يجب أن تكون أسئلة االستبيان بسيطة، واضحة، غيىر مبهمىة، وبعيىدة عىن التعقيىد اللفظىي،  -1
 ومتناسبة مع المستوح التعليمي والثقافي ألفراد العينة.

معينىىة ولىىيس علىىى عموميىىات، وأال  يجىىب أن تكىىون األسىىئلة موجهىىة للحصىىول علىىى حقىىائق -3
تثيىر لىىدح الموجهىة إليىىه ردود فعىل غيىىر عاديىة تىىدفع بىه إلىىى إعطىاء معلومىىات غيىر صىىادقة 

 وغير موضوعية، أو تجعله يمتنع عن اعجابة.
يجب أن ُيحدد في ورقة االستبيان طريقة اعجابىة علىى األسىئلة، بنرفىاق تعليمىات عىن كيفيىة  -4

بيان، أو فىىي الصىىفحة األخيىىرة مىىن صىىفحات االسىىتبيان. كمىىا اعجابىىة فىىي هىىامش ورقىىة االسىىت
يجب أن يحدد الوقت الذي ينبصي فيه االنتهاء مىن اعجابىة علىى االسىتبيان، ورده أو إرسىاله 

 إلى صاحبه.
يجىىىب أن يوجىىىه االسىىىتبيان إلىىىى األفىىىىراد أو الجهىىىات ذات االهتمىىىام بموضىىىوعه، حتىىىى تىىىىأتي  -5

فىىنذا كىىان هنىىاك اسىىتبيانًا حىىول طىىرق الحىىد مىىن اعجابىىات منتجىىة وخادمىىة لموضىىوع البحىىث. 
لىى األسىاتذة والبىاحثين فىىي  جريمىة تعىاطي المخىدرات، فيجىب أن يوجىه إلىىى أسىاتذة القىانون وا 
ذا كان موضوع االستبيان حىول أسىباب اللجىوء إلىى التحكىيم  ميدان التربية وعلم االجتماع، وا 

رين، أو يوجىىىه إلىىىى رجىىىال فىىىي منازعىىىات االسىىىتثمار، فيجىىىب أن يوجىىىه إلىىىى جمهىىىور المسىىىتثم
 القضاء والمحكمين أو المحامين.

يجىىىب إلصىىىاء األسىىىئلة الموجهىىىة أو اعيحائيىىىة ) والسىىىقال الُموجىىىه هىىىو الىىىذي يقتىىىرح فىىىي طياتىىىه  -6
 اعجابة ( مثال ذلك: هل تفكر جيدًا قبل اتخاذ القرار؟ اعجابة طبعًا: نعم.
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المثىال عنىدما نسىأل: مىا هىي  يجب إلصاء األسئلة التي تحتوي أكثر من عنصر، فعلىى سىبيل -7
الكتب التي قرأتهىا فىي العقىود اعداريىة؟ ومىا هىو أحسىن كتىاب فىي نظىرك؟ ) هىذا السىقال فىي 

 الواقع سقاالن (.
 يجب أن يشمل السقال إجابات متعددة ) نعم، ال، ال أعلم (. -8
يجىىىىب ترتيىىىىب األسىىىىئلة ترتيبىىىىًا سىىىىيكولوجيًا بحيىىىىث يسىىىىهل علىىىىى الموجىىىىه إليىىىىه اعجابىىىىة. وتفيىىىىد  -9

 االعتبارات التالية في عملية الترتيب:
 .البدء بالسقال السهل جدًا والذي يثير االهتمام 
 .ترتيب األسئلة السهلة فاألقل صعوبة فالصعبة 
 .ترتيب األسئلة بحيث تحتوي تدفقًا مستمرًا من األفكار طول فترة االستبيان 
 .األسئلة الشخصية التي ال بد منها تقجل إلى نهاية القائمة 

 تفريغ االستبيان: د ـ
إذا انتهىىىى الوقىىىت المحىىىدد السىىىتيفاء االسىىىتبيان، وتىىىم جمىىىع اسىىىتماراته، كىىىان علىىىى الباحىىىث أن يقىىىوم 
بعمليتىىىين متتىىىابعتين، حتىىىى تىىىقتي عمليىىىة االسىىىتبيان ثمارهىىىا فىىىي الحصىىىول علىىىى المعلومىىىات الدقيقىىىة 

 المطلوبة.
وجىديتها. فقىد تكىون اعجابىات  فمن ناحية أولى، يجب مراجعة اعجابات والتأكد من صحتها       

غيىىر صىىادقة وال تعبىىر عىىن الحقيقىىة، لخشىىية المجيىىب مىىثاًل مىىن أن تسىىتخدم المعلومىىات الىىواردة فىىي 
اعجابىىة، فىىي الكشىىف عىىن أمىىور ال يرغىىب هىىو فىىي اعفصىىاح عنهىىا. كمىىا أن بعىىم مىىن يىىرد عليىىه 

ضىة، ال تكىون منتجىة االستبيان قد يكون غير مباٍل بأهمية موضوع االستبيان فيعطىي إجابىات غام
 في موضوع االستبيان.

ومىىىن ناحيىىىة ثانيىىىة، يجىىىب تفريىىىع البيانىىىات والمعلومىىىات مىىىن اسىىىتمارة االسىىىتبيان، وذلىىىك بفرزهىىىا       
وتصىىنيف اعجابىىات فىىي مجموعىىات، وتبويبهىىا فىىىي شىىكل جىىداول إحصىىائية أو رسىىوم بيانيىىة، بنحىىىو 

ائج التىي ترشىد إليهىا، والتىي تخىدم موضىوع يسهل دراستها وتحليلها والمقارنة بينهىا، واسىتخالص النتى
 البحث وتساعد الباحث في تكوين وجهة نظر حوله.

 هـ ـ تقييم نظام االستبيان:
 لالستبيان مزايا عديدة منها: 
أنه أداة للحصول على بعم المعلومىات التىي تتسىم بخصوصىية معينىة، والتىي قىد ال يكىون سىهاًل  

ما فىىىىي بعىىىىم المجىىىىاالت ومنهىىىىا المجىىىىال القىىىىىانوني، الحصىىىىول عليهىىىىا بأيىىىىة طريقىىىىة أخىىىىرح، ال سىىىىي
 كالمعلومات المتعلقة بانتشار نوع معين من االنحرافات المعاقب عليها قانونًا.

ومنهىىىا أيضىىىًا، أن االسىىىتبيان يعىىىد أداة اقتصىىىادية وميسىىىرة. حيىىىث ال يكلىىىف الباحىىىث نفقىىىات         
هىا، كمىا أن الباحىث ال يبىذل مجهىودًا مادية كبيرة عدا مصروفات إعداد اسىتمارات االسىتبيان وتوزيع
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كبيرًا في تنفيىذ االسىتبيان، فهىو يعىد االسىتبيان ويوزعىه بالبريىد أو عىن طريىق شىخص ءخىر يثىق بىه، 
 ثم تصل إليه استمارات االستبيان بعد ملئها.

 ومع ذلك، فنن نظام االستبيان ال يخلو من بعم العيوب والمساو ، منها: 
إلىى المعلومىات التىي تىم جمعهىا عىن طريقىه، إمىا ألن اعجابىات جىاءت أنه قد ال يمكن االطمئنىان  

مىىا ألنىه مشىكوك فىي مصىداقيتها بسىبب التنىىاقم  غامضىة وغيىر محىددة أو بعيىدة عىن المطلىوب، وا 
 الظاهر بينها.

ومنهىىىا، إنىىىه قىىىد ال يكىىىون منتجىىىًا، إمىىىا ألنىىىه لىىىم تىىىتم اعجابىىىة علىىىى كىىىل األسىىىئلة المطلىىىوب          
همىىالهم الىىرد علىىى االسىىتبيان وعىىدم اعجابىىة عنهىىا، وا   مىىا لعىىدم اكتىىراث مىىن وجىىه إلىىيهم االسىىتبيان، وا 

إرسىىىىاله إلىىىىى المسىىىىتبين. وبالتىىىىالي يكىىىىون العائىىىىد مىىىىن االسىىىىتبيان قلىىىىياًل ال يعتمىىىىد عليىىىىه. وقىىىىد يكىىىىون 
المسىىىىتجوب نفسىىىىه ال يعىىىىرف القىىىىراءة والكتابىىىىة ) وهىىىىقالء يمثلىىىىون نسىىىىبة عاليىىىىة فىىىىي الىىىىدول الناميىىىىة ( 

 م الفائدة المرجوة من االستبيان. وبالتالي تنعد
 ثانيًا ـ المقابلة:        

تعتبر المقابلة استبيانًا شفويًا، حيىث يقىوم الباحىث بىنجراء مقابلىة شخصىية لمىن يريىد الحصىول مىنهم 
على معلومات تتعلق بموضوع بحثه، حيث يوجه إلىيهم مباشىرة األسىئلة أو االستفسىارات التىي يراهىا 

 من المقابلة.أكثر تحقيقًا للصرم 
وتفيىىد المقابلىىة الشخصىىية ى كمصىىدر للمعلومىىات ى فىىي كثيىىر مىىن العلىىوم ال سىىيما العلىىوم السياسىىية  

 واالجتماعية وكذلك القانونية.
ذا قىىىام بالمقابلىىىة شىىىخص مىىىاهر، فىىىنن المقابلىىىة تصىىىبأ أفضىىىل مىىىن طىىىرق جمىىىع البيانىىىات          وا 

ث عىىادًة أكثىىر مىىن رغبتهىىا فىىي الكتابىىة.. األخىىرح.. وأحىىد األسىىباب لىىذلك أن النىىاس تفضىىل أن تتحىىد
وبعىىىد أن يقىىىيم القىىىائم بالمقابلىىىة عالقىىىة طيبىىىة مىىىع المسىىىتجوب، مىىىن الممكىىىن أن يحصىىىل علىىىى أنىىىواع 

 معينة من المعلومات ذات الطبيعة السرية التي سيتردد المستجوب في اعدالء بها كتابًة.
ا تكىون األسىئلة التىي سىيوجهها الباحىث وعلى غرار االستبيان قد تكون المقابلة مقيدة، حينم        

لمن يقابله واضحة ومحددة، وهي األكثر فعالية، حيىث يكىون لىدح الباحىث الوقىت الختيىار األسىئلة 
 التي تنصب مباشرة على الجوانب الجوهرية في بحثه.

كمىىىا قىىىد تكىىىون المقابلىىىة حىىىرة، حينمىىىا ال تعىىىد األسىىىئلة مسىىىبقًا، ويتىىىرك الباحىىىث نىىىوع األسىىىئلة وعىىىددها 
ظروف المقابلة والوقت المتاح. وهي أكثر مالءمة إذ قد يملي الموقىف علىى الباحىث توجيىه أسىئلة ل

لم يكن ذهنه قد فطن إليها من قبل، كما قد تكون أمامه فرصة لتعديل وتحوير صىيصة األسىئلة بمىا 
 يتناسب مع شخصية من يقابله وظروفه.

لكىىي تىىقتي ثمارهىىا وتفيىىد فىىي تحصىىيل البيانىىات وسىىواًء أكانىىت المقابلىىة مقيىىدة أو حىىرة، فننىىه         
والمعلومىىىات المرغوبىىىة، ال بىىىد أن يكىىىون الباحىىىث علىىىىى قىىىدر كبيىىىر مىىىن اللباقىىىة والىىىذكاء والحضىىىىور 
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االجتماعي، قادرًا على خلق جو ودي، حتى يىوفر االطمئنىان والثقىة لمىن يقابلىه، ويحصىل علىى مىا 
 لديه من معلومات مفيدة للبحث.

احىىث أن يختىىار الزمىىان والمكىىان المالئمىىين عجىىراء المقابلىىة، وأن يمهىىد للمقابلىىة كمىىا يلىىزم الب        
بىىىندارة حىىىديث ودي قصىىىير خىىىارج موضىىىوع المقابلىىىة، ثىىىم يقىىىوم ببيىىىان الهىىىدف مىىىن المقابلىىىة وحقيقىىىة 
المطلوب ممن يقابلىه، وأن يسىتأذن مىن يقابلىه فىي تسىجيل ردوده قبىل بدايىة الحىوار والمناقشىة معىه، 

احتىرام سىىرية مىىا يىدلي بىىه مىىن معلومىات وعىىدم إفشىىائها، إن كانىت طبيعتهىىا تسىىتلزم  مىع التأكيىىد علىىى
 ذلك، سواًء تم التسجيل كتابًة، أو ءليا باستخدام أحد أجهزة التسجيل الصوتي.

 ويمكن للمقابلة أن تحقق عدة أهداف:
 تفسير حدث معين: ويتحقق ذلك عند إجراء المقابلة مع أحد األشىخاص الىذين سىاهموا فىي  -2

صىىنع الحىىدث أو عاصىىره عىىن قىىرب ) كمىىن يعىىد بحثىىًا عىىن المفاوضىىات السىىورية اعسىىرائيلية 
فيسىىىىىتطيع أن يقابىىىىىل مىىىىىن اشىىىىىترك فىىىىىي هىىىىىذه المفاوضىىىىىات ليطلىىىىىع منىىىىىه علىىىىىى ظىىىىىروف هىىىىىذه 

 المفاوضات ومضمونها وما اشثار المترتبة عليها... (.
توثيقهىىا أو التأكىىد توثيىىق وثىىائق معينىىة: كىىأن يحصىىل الباحىىث علىىى بعىىم المعلومىىات ويريىىد  -1

مىىن صىىحتها، فيرجىىع إلىىى بعىىم األشىىخاص الىىذين سىىاهموا فيهىىا أو عاصىىروها ) كمىىن يعىىد 
يوليىىو فىىي مصىىر، فيسىىتطيع مقابلىىة أحىىىد  13بحثىىًا عىىن اشثىىار السياسىىية واالجتماعيىىة لثىىىورة 

الضىىىباط األحىىىرار الىىىذين قىىىاموا بىىىالثورة للتأكىىىد مىىىن صىىىحة المعلومىىىات والوثىىىائق التىىىي حصىىىل 
 عليها... (.

استشىراف المسىىتقبل: ويكىىون ذلىىك عنىىد إجىىراء المقابلىة مىىع أشىىخاص يهتمىىون بعلىىوم المسىىتقبل  -3
 ولديهم القدرة على استشرافه.

ورغم أهمية المقابلة كأداة لجمع المعلومات في مختلف مجاالت البحث العلمي، إال أنىه قىد يشىوبها 
 بعم العيوب، ومنها:

أن من تجري معه المقابلة قد ُيفاجأ بسىقال، أو بعىدة أسىئلة لىم يكىن يفكىر بهىا، وهنىا قىد يضىطر     
إلى إعطاء إجابات غير دقيقة، كما قد يتعمد إعطاء أجوبة مقتضىبة غيىر منتجىة إن شىعر أنىه فىي 

 موقف استجواب.
ول إلىى هىدفها، إن لىم كذلك فنن المقابلة تحتاج إلى جهد كبير، وقد تسىتصرق وقتىًا طىوياًل فىي الوصى

 .(4)يكن الباحث مجيدًا لفن المقابلة، ولم تتوفر له مهارة التحاور مع الصير

                                                
تجدر اعشارة هنا إلى أنني لجأت أثناء إعدادي لرسالة الدكتوراه، إلى أسلوب المقابلة للحصول على بعم المعلومات والبيانات التي  (1)

لوان، تخدم موضوع الرسالة. فقد قمت بمقابلة العديد من األساتذة أعضاء هيئة التدريس في جامعات: عين شمس، القاهرة، ح
واعسكندرية، كما التقيت بعدد من الخبراء المتخصصين في مراكز بحثية مختلفة كجهاز شقون البيئة، ومعهد التخطيط القومي في 

 القاهرة.
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ومهما يكن من أمر، فننه سواًء تعلق األمىر باسىتبيان مكتىوب أم باسىتبيان شىفهي، فننىه يجىب علىى 
تىىىدعيم  الباحىىىث تقىىىدير اعجابىىىات التىىىي يحصىىىل عليهىىىا، وتصىىىنيفها وتقييمهىىىا، تمهيىىىدًا العتمادهىىىا فىىىي

 بحثه. 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                       

وقد قامت عالقات ودية طيبىة بينىي وبيىنهم، وقىد زودونىي بالعديىد مىن الوثىائق والمقىاالت المهمىة المتعلقىة بموضىوع رسىالتي، ووجهىوا لىي 
لحضور عدة مقتمرات وندوات علمية. وقد أسهمت هذه المقتمرات والندوات في تىدعيم رسىالتي مىن الناحيىة العلميىة، إضىافة إلىى  الدعوة

 أنها أتاحت لي المجال للتعرف على العديد من األساتذة والباحثين من مختلف الدول العربية.
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 تمارين:
 :في القراءة األفقية

يمر الباحث سريعًا على المراجع والمصادر التي تحت يده للتعرف على الموضوعات ذات الصلة  .2
 .بموضوع بحثه

 .يقرأ الباحث بتأٍن وتبحر في كل معلومة .1
 .يدون الباحث المالحظات واشراء الشخصية .3
 .في سائر المراجع التي تم الرجوع إليهايقرأ جزئية واحدة من أجزاء البحث  .4

 
 .1الرقم الصحيح 
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 الكلمات المفتاحية:
نظام  –نظم تدوين المعلومات  –التدوين اآللي  –التدوين اليدوي  –أنواع تدوين المعلومات 

التوثيق  –المراجع التوثيق بقائمة  –توثيق المعلومات  –الدفتر  –نظام الملف  –البطاقات 
 بالهامش.

 
 الملخص:

تمثل مرحلة تدوين المعلومات التي استقاها الباحث من المراجع حلقة أساسية ومهمة في المشوار 
البحثي، وتتمثل ضرورة التدوين وأهميته في الحفاظ على ما يقرأ الباحث وحمايته من النسيان، 

يتحلى باألمانة العلمية و وذلك بإسناد  والبد للباحث عند استقاء المعلومات من المراجع أن
 .األفكار إلى صاحبها والمصدر الذي استقاها منه، أي توثيقها

 
 األهداف التعليمية:

 في نهاية هذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادرًا على:

 .وطرق توثيقها  المعلومات ونظمها تمييز أنواع تدوين .1
للمعلومات، ونظم التدوين بالبطاقات والملف والدفتر، تحديد كيفية التدوين اليدوي واآللي  .2

  .والتوثيق بقائمة المراجع وبالهامش
 
 
 
 

  

 تدوين وتوثيق المعلومات -3
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 تدوين المعلومات
 

تمثللل مرحللللة تلللدوين المعلوملللات والبيانلللات التلللي يحصللل عليهلللا الباحلللث ملللن المراجلللع التلللي         
 تتصل بموضوعه حلقة أساسية ومهمة في مشواره البحثي.

التللدوين إلللى أنلله مللن الصللعب بللل مللن المسللتحيل أن يتللذكر الباحللث كللل مللا يقللرأه.. وترجللع ضللرورة 
فمرور الوقت وتكاثر القراءات وتنوع المراجع، كل ذلك كفيلل بطلرد العديلد ملن األفكلار والمعلوملات 
خللارو وعلللي اللللذاكرة لتكلللون فلللي جانلللب النسللليان ملللن الحافظلللة. وملللن هنلللا تللل تي أهميلللة التلللدوين فلللي 

 رأه الباحث وحمايته من التشتت والضياع.الحفاظ على ما يق
للذلك يجللب علللى الباحللث أال يهملل تللدوين أي شلليء للله مسلاإ بموضللوعه، ألنلله إذا تللرك          

تلدوين بعللل الملادة وهللو يقلرأ ثللم وجلد أن لهللا لزوملًا فيمللا بعلد، فإنلله سيضليع وقتللًا ثمينلًا فللي العثللور 
حتلاو إليله وهلو يلدون رسلالته، مملا يجلده علديم عليها، لكنه من السلهل أن يسلقط أو يسلتبعد ملا ال ي

 الفائدة أو قليلها.
والتللللدوين  فللللي حقيقتلللله هللللو نقللللل المعلومللللات والبيانللللات الللللواردة فللللي مصللللدر أو مرجللللع، أو        

اسلللتمارة اسلللتبيان، أو مقابللللة، والمتصللللة بموضلللوع البحلللث، لكلللي يسلللتطيع الباحلللث أن يرجلللع إليهلللا 
 بيسر وسهولة كلما احتاو ذلك.

وين المعلوملللات إمللا أن يكلللون تلللدوينًا تقليللديًا أي عللللى أوراق وبطاقلللات، أو تللدوينًا  ليلللًا بواسلللطة وتللد
جهللاز الكمبيلللوتر. والتللدوين سلللواًء كللان يلللدويًا أم  ليللًا فلللإن للله نظلللم وقواعللد يجلللب علللى الباحلللث أن 

 يتبعها. وهذا ما سوف نبينه فيمايلي: 
 أواًل ـ أنواع التدوين:

 ـ التدوين اليدوي:1 
نعني به أن يقوم الباحث بقراءة مصادره ومراجعله، ثلم يعملد إللى عمليلة فلرز المعلوملات والبيانلات و 

الموجودة في المصلدر ليحلدد ملا يتصلل بموضلوعه، ثلم يقلوم بنقلل هلذه األجلزاء إللى بطاقلات ورقيلة 
 معدة لهذا الغرل ليحتفظ بها وفقًا ألسإ وقواعد أساسية تحكم عملية التدوين.

فللللإن التللللدوين اليللللدوي ال يتنللللاول إال المعلومللللات والبيانللللات التللللي تتصللللل بموضللللوع  وعلللللى ذلللللك    
 . (1)البحث

                                                
يختلف التدوين عن طريقة التصوير الضوئي ) الفوتلو كلوبي ( للاوراق المتصللة بموضلوع البحلث والموجلودة بمرجلع معلين. ذللك أن  (1)

التدوين ينصب ويتناول األسطر والعبارات الخاصة بتلك النقطة أو الجزئية من موضوع البحث، أما التصوير الضوئي فيتناول صفحات 
 نها إال إلى فكرة واردة في سطر أو سطرين، ومن هنا كانت ضرورة التدوين.كاملة قد ال يحتاو الباحث م
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وفي التدوين اليدوي ل كما هو واضح ل يقلوم الباحلث بنقلل المعلوملات والبيانلات بيلده عللى البطاقلات 
 أو األوراق ويصنفها وفقًا لخطة البحث المبدئية التي وضعها.

بسهولة الرجوع إليه في كل وقت. وهو يعطلي الباحلث خريطلة حقيقيلة  ويمتاز التدوين اليدوي      
عن شبكة المعلومات والبيانات المتوافرة لديه، وعن األجزاء التي تلوفرت لهلا كميلة مناسلبة ملن هلذه 

 المعلومات والبيانات، وعن األجزاء التي لم يتوافر لها ذلك.
ن األمللان للباحللث  إذ أن المعلومللات والبيانللات كمللا يمتللاز التللدوين اليللدوي ب نلله يللوفر قللدرًا كبيللرًا ملل

التي يتحصل عليها تكون دائملًا بلين يديله وملن ثلم فإنهلا تستعصلي علن عبلث الغيلر أو التللف ألي 
 سبب من األسباب.

 ـ التدوين اآللي:2 
ونعنللي بلله أن يقللوم الباحللث بحفللظ وتخللزين المعلومللات والبيانللات التللي يحصللل عليهللا مللن المصللادر 

متعلددة، علللى جهلاز الكمبيلوتر. ويتطلللب ذللك بالضللرورة إتقلان التعاملل مللع هلذا الجهللاز والمراجلع ال
 ببرامجه المختلفة.

وال شك أن حفلظ وتخلزين المعلوملات عللى جهلاز الكمبيلوتر، يتميلز بسلهولته وبسلاطته، فضلً  علن 
 سهولة استرجاعه عند الحاجة إليه وقت الكتابة أو في أي مرحلة يريدها الباحث.

وحتللى يكللون التللدوين اآللللي منظمللًا ومفيللدًا، يجللب علللى الباحللث أن يللدخل خطللة بحثلله إلللى        
الكمبيلوتر ويرملز لكلل جلزء منهلا بمفتلا، معللين، ثلم يلدخل المعلوملات والبيانلات التلي يحصلل عليهللا 
 وفقًا لهذه المفاتيح في ملفات، يسهل عليه الرجوع إليها في أي وقت بيسر وسهولة وسرعة كبيرة.

ن هللذه الميللزات للتخللزين اآللللي ال تنفللي خطللورة هللذه الوسلليلة عنللد تعللرل جهللاز الكمبيللوتر علللى أ
ألي عللارل يللعثر علللى كفاءتلله، كالفيروسللات التللي تللدمر خ يللا المعلومللات داخللله، ومللن ثللم يفقللد 
الباحللث كلللل مصلللادره ومعلوماتللله فللي لحظلللة واحلللدة. وكلللذلك االسللتخدام الخلللاط  للجهلللاز اللللذي قلللد 

 بعل الملفات أو مسحها من الجهاز من دون قصد.يعدي إلى اختفاء 
لللذلك وتجنبلللًا لمثللل هلللذه المخللاطر، يجلللب حفلللظ المعلومللات والبيانلللات علللى قلللر  الكترونلللي       

ن كنلللا نفضلللل أن يجملللع الباحلللث بلللين طريقتلللي التلللدوين اليلللدوي  CDملللدم  )  ( كلللإجراء وقلللائي، وا 
 واآللي.

 ثانيًا ـ نظم التدوين:
 ي يتّبعها الباحثون في تدوين المعلومات والبيانات، وأهم هذه النظم:تتعدد نظم التدوين الت

 ـ نظام البطاقات*:1
                                                                                                                                       

ونشير هنا إلى ظاهرة سلبية لدى الكثير من الباحثين، وهي االندفاع إلى اإلكثار من التصوير الضوئي ل خصوصًا في المراحلل األوللى 
بصللرف النظللر عللن مللدى فائدتلله فللي خدمللة موضللوع للبحللث ل حيللث يقللوم الباحللث المبتللدل بتصللوير كللل مللا يقللع تحللت يديلله مللن مراجللع 

 البحث،وبعد فترة قصيرة يجد نفسه غارقًا بين عدد ال يحصى من الصفحات المصورة التي يصعب ترتيبها.
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وهو عبارة عن نظلام يعلد الباحلث بمقتضلاه، مجموعلة ملن البطاقلات أو ت الكلروت ت أو ت الجلذاذات 
سلم، أو أكبلر ملن  14× 11ت تصنع غالبًا من الورق المقلوى، ذات مقلاإ موحلد، ويمكلن أن يكلون 

ويفضلل بعلل البلاحثين اتخاذهلا مختلفللة ، و أصلغر حسلب رغبلة الباحلث، وقلد ت شلترى جلاهزةذللك أ
 ألوانها، بحيث يخص  لونًا خاصًا لكل قسم أو باب من البحث.

ويلللدون عللللى البطاقلللة: اسلللم المعللللف وعنلللوان الكتلللاب فلللي أع هلللا، وفلللي حاشللليتها اليمنلللى          
 يلومللات التللي أخللذت مللن ذلللك الكتللاب فللي بللاقيللدون رقللم الصللفحة وجللزء الكتللاب. ثللم تسللجل المع

 الصفحة، بحيث يسجل رقم الصفحة كلما تم االنتقال إلى صفحة جديدة من صفحات المرجع.
وتستعمل البطاقة بحيث يكتلب عللى عرضلها، وعللى وجله واحلد منهلا. فلإذا للم تتسلع صلفحة واحلدة 

عليهلا نفلإ البيانلات ) اسلم للمعلومات المل خوذة ملن مرجلع واحلد، خصصلت بطاقلة جديلدة سلجلت 
 (... وهكذا.2( ثم تابع )1المعلف وعنوان الكتاب ( مع عبارة تابع )

ضللافة إلللى  إال أنله ال بللد مللن بطاقللة مسلتقلة لكللل مرجللع ولكللل موضللوع ملن موضللوعات الخطللة.. وا 
البيانللات التللي يجللب أن تحملهللا كللل بطاقللة يفضللل تسللجيل ) كلمللة مفتللا، ( لموضللوعها فللي أعلللى 

 وقد تكون تلك العبارة دالة على أحد أبواب أو فصول البحث. البطاقة،
وفللي طريقللة التللدوين عللن طريللق البطاقللات والتللي يطلللق عليهللا اصللط حًا اسللم ت التقملليش ت،       

فللإن الباحلللث ينقللل ملللن المرجللع األصللللي فللي هلللذه البطاقللات واألصلللل أن يللتم النقلللل مللن المصلللادر 
ات ترقيملله. غيللر أنلله إذا وردت أخطللاء إم ئيلللة أو حرفيللًا دون تصللحيح أو تصللرف، وبللذات ع مللل

نحوية وجب التنبيه إليها، سواًء بوضع كلمة ) كذا ( بلين قوسلين، أي هكلذا رأيتله، وال ملانع ملن أن 
 .(2)يكتب الباحث في الهامش، الصواب إن كان يعلمه

 ويتميز نظام البطاقات بعدة مزايا أهمها:
يضللا، أن للل سللهولة معرفللة مصللدر كللل فكللرة وكللل رأ1  ي حتللى يمكللن الرجللوع إليلله للتثبللت منلله... وا 

 هذه األفكار واآلراء والمعلومات ليست من إبداع الباحث ذاته.
لللل سلللهولة تخللللزين البطاقلللات وتناولهللللا، حيلللث يلللتم وضللللعها فلللي صللللناديق أو أدراو حسلللب خطللللة 2 

 البحث.
لبحلللث  ذللللك أن لللل يلللعدي أسللللوب البطاقلللات إللللى تسلللهيل عملللل الباحلللث فلللي فهلللم الملللادة العلميلللة ل3 

الباحث عندما ينقل المادة العلمية إلى البطاقلات يكلون قلد قرأهلا ثلم نقلهلا. وتظهلر أهميلة ذللك أثنلاء 
الكتابلة حيلث   تكلون جميلع المعلوملات والبيانلات حاضلرة فلي ذهلن الباحلث بحيلث ال يجلد صلعوبة 

 في فهمها واستيعابها.
                                                

يذهب بعل الباحثين إلى كتابة مضمون الرأي أو يعيد صياغة ما يقرًاه في المراجع ويدونه في البطاقات. وهذا خط  كبير  ذلك أن  (1)
ة اآلراء من المراجع األصلية في هذه المرحلة ل والتي ال يستطيع الباحث فيها أن يحلل األفكار ويمحصلها ل يضلر بهلذه األفكلار، صياغ

 ويحرم الباحث من فوائد النظر فيها وتدبرها وقت الكتابة.

88 



دراجهللا فللي للل تيسللير إضللافة أيللة معلومللات جديللدة يحصللل عليهللا الب4  احللث بتللدوينها علللى بطاقللة وا 
 موضعها أو مكانها المناسب.

ونظللللرًا لقيمللللة هللللذه البطاقللللات والجهللللد الكبيللللر الللللذي بللللذل فللللي إعللللدادها، فلللل  ننصللللح الباحللللث بلللل ن 
يصطحبها معه في كل مكان يذهب إليه، حتى ال ينساها في مكان ما وتضليع منله، ويضليع معهلا 

 دها.كل الجهد الذي بذله الباحث في إعدا
وبلداًل مللن اصللطحابها معلله، يكفللي صللبا، كللل يللوم أن يضللع خطللة اليللوم: إلللى أي المكتبللات سللوف 
يذهب وما هي المراجع التي سوف يطلع عليها، والموضلوع المطللوب ملن كلل مرجلع، ويكتفلي بل ن 

 يحرر من البطاقات بيانًا بالمراجع التي تلزمه في يومه.
 ـ نظام الملف أو الدوسيه:2
ظام ي تي الباحث ب وراق مثقوبة يلتم تثبيتهلا بحلقلات معدنيلة فلي كعلب مللف أو دوسليه وفي هذا الن 

بطريقة يمكن بسهولة إخراجها أو إدخالها، ثم يجري تقسيم تللك األوراق وتوزيعهلا، بحيلث يخصل  
عددًا معينًا لكل بلاب أو فصلل ملن البحلث مرتبلة حسلب خطتله. ويمكلن تمييلز األوراق المخصصلة 

 ا ، أو بوضع ورقة سميكة ذات لسان بارز بين كل قسم و خر.لكل قسم بلون خ
وينطبلق علللى هلذه الطريقللة ملا سللبق قولله بالنسللبة للبطاقلات مللن حيلث البيانللات التلي يجللب         

أن تحملهللا كللل ورقللة، واسللتق ل كللل ورقللة بموضللوع وبمرجللع واحللد، والكتابللة علللى وجلله الورقللة دون 
ذا اسلللتغرق التلللدوين مجموعلللة األوراق للفصللللل أو المبحلللث أو المطللللب، أمكلللن للباحللللث  ظهرهلللا. وا 

 إضافة أوراق جديدة وهكذا... حتى ينتهي تمامًا من القراءة وتجميع المادة العلمية.
وقد يحدث أن يستغرق تدوين المادة العلمية لبلاب أو فصلل معلين ملفلًا أو دوسليهًا كلامً ،          

أخلللرى بحسلللب الحاجلللة، وتقلللدم القلللراءة وجملللع الملللادة فيكلللون عللللى الباحلللث أن يعلللد ملفلللًا أو ملفلللات 
 العلمية.

 ويعتبر نظام الملف أو الدوسيه أفضل من نظام البطاقات، لعدة أسباب أهمها:
لل أنلله أكثللر مرونللة بالنسللبة للباحللث، حيللث يسللتعمل أوراقللًا مللن الحجللم العللادي أو الفلوسللكاب وهللو 1 

 يق.ما يعطي الباحث حرية التدوين، واالقتباإ، والتعل
للل السللما، للباحللث بللإجراء اإلضللافات الجديللدة التللي قللد تقتضلليها القللراءات التكميليللة ال حقللة علللى 2 

 انتهاء مرحلة جمع المادة العلمية، والبدء في تحرير البحث.
 ل عدم الخشية من فقدان األوراق أو تلفها، فهي محفوظة بين دفتي الملف بشكل م حكم.3 
يلة للباحللث، فهللو أقللل تكلفللة ملن نظللام البطاقللات، حيللث تسللتخدم أوراق لل يتناسللب مللع المقللدرة المال4 

 عادية وليست مقواه، وال تحتاو إلى صناديق لحفظها عكإ الحال في نظام البطاقات.
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وفللللي هللللذه الصللللورة مللللن صللللور التللللدوين يسللللتعين الباحللللث بعللللدد مللللن الكراسللللات أو الللللدفاتر، ويللللتم 
أو مبحث أو مطلب. فإذا اسلتغرق التلدوين الكراسلة أو اللدفتر الخلا   تخصي  كراسة لكل فصل

 بموضوع معين أمكن إضافة كراسة أو دفتر جديد.
ويقتلرب هللذا النظلام مللن نظللام المللف أو الدوسلليه، فللي إعطائله الباحللث قللدرًا ملن المرونللة فللي       

أو حتللى أثنلللاء تحريلللر  تللدوين كلللل مللا يتعللللق بموضلللوعه، غيللر أنللله إذا عثلللر الباحللث أثنلللاء القلللراءة،
البحللث علللى فكللرة أو موضللوع يقتضللي تدوينلله، وكللان يللدخل تحللت عنللوان اسللتغرقت صللفحاته فللي 
الكراسة، سيضطر الباحث إلى وضع ورقة منفصلة بلين تللك الصلفحات، مملا قلد يعرضلها للضلياع 

 أو التلف.
علوملللات والملللادة وعللللى أي حلللال، فإنللله أيلللًا كلللان النظلللام اللللذي يختلللاره الباحلللث فلللي تلللدوين الم     

العلميللة التللي جمعهللا، فإنلله يجللب أن يتبللع فللي نظللام التللدوين مجموعللة مللن القواعللد، نعرضللها فللي 
 المطلب الثاني.

 
  

 ـ الكراسة أو الدفتر:3 
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 توثيق المعلومات
 

يقللللوم البحللللث العلمللللي علللللى المعلومللللات والبيانللللات التللللي اسللللتقاها الباحللللث مللللن مصلللللادره          
نما يعتمد على ملا سلبق وكتبله اآلخلرون،  ومراجعه. وعلى ذلك فالباحث ال يكتب بحثه من فراغ، وا 
يعيلده، أو يعارضله وينتقلده، ويضليف إليله فلي كلل األحلوال بحيلث تظهلر شخصلية الباحلث فلي كللل 

 ه.ثنايا بحث
وقلد سللبق أن وضلحنا أن الباحللث يجلب أن يكللون متحليللًا باألمانلة العلميللة، التلي تقتضللي إرجللاع أو 
إسناد كل معلومة أو فكرة إلى صلاحبها والمصلدر اللذي اسلتقاها الباحلث منله. وعمليلة اإلسلناد تللك 

 :(3)1.2.3.4.5هي التي اصطلح على تسميتها بالتوثيق وتتم من خ ل عدة أمور
 وثيق بقائمة المراجع:أواًل ـ الت

قائمة المراجع هلي ثبلت كتلابي ب سلماء وعنلاوين المصلادر والمراجلع التلي اسلتعان بهلا الباحلث فلي  
إعلداد بحثلله. ويجلب أن تتللوفر فلي قائمللة المراجللع، كافلة المعلومللات علن المرجللع الملراد إدراجلله فللي 

 تلك القائمة.
 والتوثيق بقائمة المراجع ي خذ عدة أشكال: 
 يب المكاني:ـ الترت1 

حيللث نجللد أن كثيللرًا مللن البللاحثين ل وهللذا هللو الملل لوف ل يكتبللون قائمللة المراجللع فللي نهايللة البحللث. 
غيللر أن بعللل البللاحثين ل وعللددهم قليللل ل يفضللل إثبللات المصللادر والمراجللع التللي اسللتعان بهللا فللي 

مراجللع بتعللدد إعللداد بللاب أو فصللل معللين فللي نهايللة ذلللك البللاب أو الفصللل، وبالتللالي تتعللدد قللوائم ال
 أبواب أو فصول البحث.

ويعتبر الشكل األول هو األكثر قبواًل وتيسليرًا، حيلث يسلهل الرجلوع إللى المصلدر دون عنلاء،       
 ودون حاجة لمراجعة وفح  كل قائمة داخلية على حدة، كما هو الحال في الشكل الثاني.

 ـ الترتيب الهجائي:2
التلي اسلتعان بهلا، مرتبلة هجائيلًا إملا باسلم المعللف، وهلذا هلو وفيه يورد الباحث المصادر والمراجع 

مللللا بعنللللوان الكتلللاب وهللللذا مللللا نجلللده عللللادًة بصللللدد مراجلللع الفقلللله اإلسلللل مي، أو المراجللللع  الغاللللب، وا 
الصللادرة عللن هيئللة مثللل ) مجموعللة المبللادل القانونيللة التللي قررتهللا المحكمللة اإلداريللة العليللا (، أو 

 المراجع مجهولة المعلف.
 و  ترتيب المراجع باسم المعلف، يراعى مجموعة من القواعد:وبخص

                                                
وملا  165رجلع سلبق ذكلره،   وملا بعلدها. ود. صل ، اللدين فلوزي، م 133انظر في ذلك: د. أحمد شلبي، مرجع سبق ذكره،    (1)

ومللا  56ومللا بعلدها. ود. عبلد القللادر الشليخلي، مرجلع سللبق ذكلره،    71بعلدها. ود. محلي الللدين عللم اللدين، مرجللع سلبق ذكلره،   
 وما بعدها. 233بعدها. ود. جابر جاد نصار، مرجع سبق ذكره،   
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أ ل ذكر اسم المعلف كامً  كما جاء على غ ف المرجع أو الكتلاب. هلذا بالنسلبة للمراجلع العربيلة  
أملا بخصلو  المراجللع األجنبيلة، فاألصللل هلو ذكللر اسلم المعللف بلغتلله األجنبيلة المللدون بهلا علللى 

يلة المقلال ولليإ ترجملة االسلم إللى اللغلة العربيلة ألنهلا قلد تل تي غ ف المرجع أو فلي صلدر أو نها
 مغايرة ل سم الحقيقي.

وفي أسماء المعلفين العرب يجب تجريد االسم من أداة التعريف ت أل ت أو لفلظ ت ابلن ت فيكتلب اسلم 
 ت الطماوي ت مع حرف الطاء ت ط ت ويكتب اسم ت ابن تيمية ت مع حرف التاء ت ت ت.

ائز ذكللر اسللم العائللللة أواًل ثللم توضللع فاصللللة وبعللده بللاقي االسلللم، مثللال ) الطملللاوي، ب ل مللن الجللل 
سللليمان ل طلبلللة، عبللد اي (. وفللي المراجلللع األجنبيللة يكتفللى بلللذكر اسللم العائلللة، يليللله ذكللر الحلللرف 

 (. ROUSSEAU ( J.J )األول من االسم الشخصي، مثال: ) 
ل كملا هلو مثبلت بغل ف المرجلع، ملع إضلافة كلملة و ل إذا تعدد المعلفون، يذكر اسم المعلف األو  

 GRAVESON ( H ) and others) و خرون ( وهلو جلائز أيضلًا فلي اللغلات األجنبيلة ملثً  ) 
.) 
 ـ الترتيب النوعي:3 

وفيه يقوم الباحث بإثبات المصادر والمراجع، مع مراعاة الترتيلب الهجلائي أيضلًا، حسلب طبيعلة أو 
 نوع المصدر أو المرجع.

 ترتب المراجع عادًة كمايلي:و  
 أ ل المعلفات العامة. 
 ب ل المعلفات والبحوث المتخصصة. 
 و ل الرسائل العلمية ) ماجستير ل دكتوراه (. 
 د ل المقاالت والتقارير. 
 هل ل المعاجم اللغوية. 
 و ل القوانين والوثائق. 
 ز ل أحكام القضاء. 

 صفحة الم حق إن و جدت.وتوضع قائمة المراجع في نهاية البحث، بعد 
 ثانيًا ـ التوثيق بالهامش:

الهللامش  هللو ذلللك الفللراغ أو البيللال الللذي يتللرك فللي أسللفل الصللفحة، وعللادًة مللا يفصللل بينلله وبللين 
 .(4)المتن خط أفقي لتمييزه

                                                
: ال الكلمتللين بمعنلى واحللد. ولكلن فللي الواقللع هنلاك فللرق بينهملليخللط الكثيللر ملن الكتللاب المعاصللرين بلين الهللامش والحاشلية، فتسللتعم (1)

فالحاشية وجمعها حواشي، هي ذلك الفراغ أو البيال الذي يترك على يسار ويمين الصفحة ويحيط بالمتن. وتستخدم الحاشية في كتابة 
 العناوين الجانبية للفقرة المدونة بالمتن. وهي مغايرة للهامش الذي عرفناه سابقًا. 
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 ـ وظيفة الهامش:1
ي يتناولهلا أ ل التوثيق عن طريق اإلشارة إلى المراجع التي استعان بها الباحث فلي شل ن المسل لة التل

 البحث. ويجب أن يكون التوثيق ألول مرة مشتمً  على سبعة عناصر هي على الترتيب:
) اسللم المعلللف، عنللوان الكتللاب، رقللم الجللزء أو الطبعللة، دار النشللر، عاصللمة النشللر، سللنة النشللر،  

 رقم الصفحة (.
مثللال: ) د. يحيللى الجمللل، نظريللة الضللرورة فللي القللانون الدسللتوري وبعللل تطبيقاتهللا المعاصللرة ت  

 ،   ... (.2115دراسة مقارنة ت، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
، دار 2مثلللال  خلللر: ) د. محملللود نجيلللب حسلللني، المسلللاهمة الجنائيلللة فلللي التشلللريعات العربيلللة، ط 

 ،   ... (.1992القاهرة،  النهضة العربية،
ذا  ذا جللاء الغلل ف خاليللًا مللن ذكللر الناشللر فيللذكر عنللد توثيللق المرجللع  عبللارة ) بللدون ناشللر (، وا  وا 
جللاء الغلل ف خاليللًا مللن ذكللر تللارير النشللر فيللذكر عنللد توثيللق المرجللع عبللارة ) بللدون تللارير نشللر (. 

ملرة، يجلب ذكلر البيانلات التاليلة عللى هذا بالنسبة لتوثيق الكتب... وبالنسبة لتوثيلق المقلاالت ألول 
 الترتيب:

 
) اسلم المعللف، عنللوان المقلال ت بلين قوسللين غالبلًا ت، اسللم الدوريلة أو المجللة، رقللم المجللد والعللدد   

 141لل 121والسنة، اسم الناشر، مكان النشلر، تلارير النشلر، أرقلام الصلفحات التلي تغطيهلا المقاللة 
) 
لرسللمية يراعللى ذكللر: اسللم الدولللة، اسللم القللانون، السلسلللة إن كللان وفللي توثيللق القللوانين والوثللائق ا 

 .(5)صادرًا ضمن مجموعة أو سلسلة، الناشر وتارير النشر
ب ل يستخدم الهامش لمعالجة المسائل الفرعية التلي تتصلل بموضلوع البحلث ولليإ مكانهلا الملتن،  

 لة ورد ذكرهلللا فلللي كاإلشلللارة إللللى نللل  قلللانون، أو شلللر، معنلللى مصلللطلح معلللين، أو التعريلللف بمسللل
 المتن.

و ل إثبللات بعللل النصللو  التللي اقتبسللها الباحللث مللن لغللة أجنبيللة. فيللذكر الباحللث المعنللى بلغللة  
 البحث في المتن، ويكون ذكر الن  األصلي في الهامش بلغته الرسمية.

.. ( د ل اإلحالة إلى نقاط أو مسائل سبق أن ناقشها الباحث فلي بحثله، ويعبلر عنهلا بلل ) راجلع  نفلاً  
 أو سوف يعالجها الباحث مستقبً  ويعبر عنها بل ) راجع الحقًا.. (.

 
                                                

الغرل من تدوين المراجع في الهامش تحقيق هدفين: أولهما، ذكر مصدر المعلومات التي يوردها الباحث بحيث يتمكن القارل من  (1)
الرجللوع إليهلللا إن شلللاء، أو للت كللد ملللن إمكانيلللة اتسللاقها ملللع التفسلللير الللذي ذهلللب إليللله الباحللث. وثانيهملللا، تحريلللر الباحللث ملللن مسلللعولية 

 وردها ونسبتها إلى صاحبها الحقيقي، وفي هذا تجسيد لامانة العلمية التي يجب أن يتحلى بها الباحث. المعلومات واألفكار التي ي
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 ـ كيفية التوثيق بالهامش:2
أ ل فللي حالللة ذكللر المرجللع ألول مللرة، يكللون علللى الباحللث أن يضللع رقمللًا يوضللع عنللد نهايللة الللن  

ع علن المقتبإ أو الفكرة التي تم تلخيصها، بحيث يوضلع اللرقم داخلل قوسلين صلغيرين بشلكل مرتفل
السللطر قللليً ، ويضللع الباحللث فللي الهللامش نفللإ الللرقم ويللدون أماملله اسللم المعلللف وعنللوان الكتللاب 

 والبيانات األخرى التي ذكرناها سابقًا.
فإن كان االقتباإ يمتد إللى أكثلر ملن صلفحة واحلدة، أ شلير إللى كلل الصلفحات إن كانلت متفرقلة ) 

، اكتفلى بلذكر رقلم أول صلفحة ملع إضلافة ( فلإن كانلت متتاليلة 23، 15، 9، 5من ذللك ملثً ،  
 وما بعدها (. 181عبارة ت وما بعدها ت مثً  )  

ب ل فلللي حاللللة ذكللللر المرجلللع للملللرة الثانيللللة دون فاصلللل بمرجلللع هامشلللي  خللللر، هنلللا يكلللون علللللى  
الباحث، فضً  عن وضع رقلم الهلامش بالطريقلة السلابق ذكرهلا بالنسلبة للملتن، أن يضلع أملام ذللك 

مش عبلارة ت المرجلع السلابق ت أو ت نفلإ المرجلع ت فلإن كانلت الصلفحة للم تتغيلر ذكلر الرقم في الها
عبارة ت نفإ المرجع، نفإ الموضع ت فلإن كانلت صلفحة مغلايرة ذكلر عبلارة ت نفلإ المرجلع،  .. 

 ت.
 )فللإن كللان المرجللع المقتللبإ منلله باللغللة األجنبيللة، فيللذكر بللداًل عللن عبللارة ت نفللإ المرجللع ت كلمللة 

ibid )  ي مختصر الكلملة ال تينيلة وه( ibidem )  فلإن كانلت الصلفحة للم تتغيلر كتبلت بلداًل ملن
 loco )وهلي اختصلار للكلملة ال تينيلة  ( loc.cit )عبارة ت نفإ الموضع ت باللغلة العربيلة، كلملة 

citato ). 
ى و ل في حالة ذكر المرجع للمرة الثانية مع وجود فاصل من مرجلع  خلر مختللف، فهنلا يكلون علل 

الباحث أن يذكر في الهامش اسلم المعللف ويضلع بجانيله عبلارة ت مرجلع سلبق ذكلره ت ملع ذكلر رقلم 
الصللفحة. هللذا بالنسللبة للمراجللع العربيللة... فللإن كللان المرجللع المقتللبإ منلله باللغللة األجنبيللة، فيللذكر 

  ( opera citato )للكلملة ال تينيلة  ( op. cit )إللى جانلب اسلم المعللف، االختصلار التلالي 
وتعني المرجع السابق ذكره. فإن كانت الصفحة التي اسلتند الباحلث إللى الملدون بهلا هلي للم تتغيلر 

 كما وضحنا  نفًا. ( loc. Cit )أورد كلمة ت نفإ الموضع ت بال تينية وهي 
 ـ تنظيم الهامش:3

 يثير تنظيم الهامش عدة مسائل مهمة، نتناولها فيمايلي:
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 توجد ث ث طرق لترقيم الهامش:
للللل طريقللللة التللللرقيم المتسلسللللل المسللللتقل: وهللللي الطريقللللة األسللللهل واألكثللللر اسللللتخدامًا فللللي البحللللوث 1 

العلمية. وفيها يستقل تلرقيم كلل صلفحة ب رقلام خاصلة بهلا، فلإذا انتهلت.. يبلدأ الباحلث فلي الصلفحة 
 قل مرة أخرى... وهكذا حتى ينتهي البحث.التالية بترقيم جديد ومست

 مثال ذلك:
 (3)ت ...... ت (2)ت ...... ت (1)ت ...... ت 
 للللللللللللللللللل 
 (1) 
 (2) 
 (3) 

ولهذه الطريقة عدة مزايلا: أولهلا، أنهلا تيسلر للقلارل التعلرف المباشلر عللى المصلدر اللذي رجلع إليله 
ملا أورده الباحلث، بلالرجوع إللى المصلدر الملذكور.  الباحث وتتيح فرصة التدقيق والت كد ملن صلدق

وثانيهللا، أنلله إذا أراد الباحللث إضللافة مرجللع جديللد أو حللذف مرجللع، فإنلله يللتمكن مللن ذلللك بسللهولة، 
 حيث يكفيه تعديل أرقام متن الصفحة وأرقام الهامش.

عنللد ومللع ذلللك، فللإن لهللذه الطريقللة بعللل العيللوب ومنهللا: احتمللال تقللديم أو تلل خير وضللع الهللوامش 
الطباعة. ذلك أن النسخة األصلية الخطية للبحث ال تتوافق غالبًا مع مساحة الصلفحة التلي يجلري 
لها الكتابة أو الطباعلة، فالصلفحة بخلط الباحلث قلد تصلل إللى صلفحة ونصلف عللى اآلللة الطابعلة 
أو العكللللإ، وهنللللا سلللليتم ترحيللللل الهللللوامش بتقللللديمها أو بت خيرهللللا، إذا انتقلللللت إلللللى صللللفحة جديللللدة. 

(، أو قلد يرحللل 1( فلي صللفحة معينلة قلد يرحللل إللى الصلفحة التاليلة ويصللير رقلم )4فالهلامش رقلم )
 (.2( أو )3إلى الصفحة السابقة ويصير رقم )

وهنلللا يجلللب عللللى الباحلللث التلللزام الدقلللة عنللللد مراجعلللة تجربلللة الطباعلللة األوللللى أو ملللا يسللللمى ت     
 بوعة وصفحة النسخة الخطية اليدوية.البروفة ت والت كد من تطابق الهوامش بين الصفحة المط

 
( ألول مرجلع ويلتم تسلسلل 1ل طريقلة التلرقيم المتسلسلل الجزئلي: وفيهلا يبلدأ الباحلث بوضلع رقلم )2 

(... وهكذا حتى نهاية الفصلل أو البلاب. ويلتم وضلع هلوامش كلل 6(، )5(، )4(، )3(، )2األرقام )
 نهاية الفصل أو الباب. ومثال ذلك:صفحة في أسفلها على حدة، أو يتم تجميعها ووضعها في 

 (1صفحة رقم )
 (6)ت ..... ت (5)ت ..... ت (4)ت ..... ت (3)ت ....... ت (2)ت ...... ت (1)ت ....... ت 

 لللللللللللللللللل
(1) 

 
 المسألة األولى ـ ترقيم الهامش:  
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(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
 

 (2صفحة رقم )
 (11)ت ..... ت  (11) ت ..... ت (9)ت ...... ت (8)ت .... ت (7)ت ..... ت 

 لللللللللللللللللللل
(7) 
(8) 
(9) 
(11) 
(11) 

وتلك الطريقة تتفلادى عيلوب طريقلة التلرقيم المتسلسلل المسلتقل، وخصوصلًا فلي حاللة علدم التطلابق 
بللين مسللاحة صللفحة النسللخة الخطيللة اليدويللة، مللع مسللاحة النسللخة المطبوعللة، إذ لللن يكللون هنللاك 

تجميلع الهلوامش فلي نهايلة الفصلل أو البلاب. مشكلة في ترحيلل األرقلام أو الهلوامش، ال سليما عنلد 
كما أنها، في تلك الحالة األخيرة تيسر على القلارل متابعلة األفكلار وتسلسللها دون االنشلغال وقطلع 

 التفكير بالنظر إلى الهامش والمراجع التي استعان بها الباحث.
ل باضلطراره فلي كلل ومع ذلك، ال تخلو هذه الطريقة من بعلل العيلوب ومنهلا: إرهلاق القلار        

مللرة يريللد التعللرف علللى المصللدر الللذي اسللتقى منلله الباحللث معلوماتلله، التوقللف عللن متابعللة القللراءة 
والبحللث عللن الهللامش فللي نهايللة الفصللل أو فللي نهايللة البللاب. هللذا مللن ناحيللة، ومللن ناحيللة أخللرى، 

أت لللله، ترهلللق    هلللذه الطريقلللة الباحلللث نفسللله إذا أراد إضلللافة مصلللدر أو مرجلللع لتلللدعيم فكلللرة طلللر 
فسللليكون مضلللطرًا إللللى تعلللديل أرقلللام الهلللوامش التاليلللة للموضلللع اللللذي يريلللد أن يضللليف فيللله مرجعلللًا 
جديدًا، وذلك حتى نهاية الترقيم. ونفإ األمر في حالة حلذف مرجلع يشلعر الباحلث أنله غيلر منلت  

 االستناد إليه في هذا الموضع أو ذاك.
( ألول مرجلع، ويلتم 1لباحلث بوضلع رقلم الهلامش )ل طريقة التلرقيم المتسلسلل الكللي: وفيهلا يبلدأ ا3 

(.... وهكللللذا حتللللى نهايللللة البحللللث. ويللللتم أيضللللًا إمللللا 4(، )3(، )3(، )2تسلسللللل األرقللللام وتعاقبهللللا )
ما تجميع الهوامش ووضعها في نهاية البحث.  بوضع هوامش كل صفحة أسفلها، وا 

 قة الترقيم المتسلسل الجزئي.وينسحب على هذه الطريقة المزايا والمثالب التي ذكرناها بش ن طري
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 المسألة الثانية ـ موضوع الهامش:  
قللد يكللون الهللامش شللارحًا لمللا ورد فللي المللتن أو معلقللًا عليلله... والهللدف مللن ذلللك إضللافة معلومللات 
يراهلا الباحللث ضلرورية، ولكللن للليإ ملن الضللروري تضللمينها فلي المللتن ألنهللا تتجلاوز مللا يمكللن أن 

وارد فلللي الملللتن، أو تقطللع سلللياق الكللل م... وملللع ذللللك فيجلللب علللدم ينللدرو تحلللت العنلللوان الفرعلللي الللل
المبالغة في التعليق في الهوامش، كما يجب عدم إطالتها عند اللجوء إليها. فاإلفراط فيهلا إملا دليلل 
على غمول كتابة الباحث، بحيث يحتاو في كل مرة إللى شلر، ملا يكتبله، أو أنله دليلل عللى خللل 

يرى أن كثيرًا من المعلومات ضلرورية ولكنله ال يجلد لهلا مكانلًا فلي  في خطة البحث ما دام الباحث
 .(6)6متن بحثه

 المسألة الثالثة ـ شكل الهامش:
 ال بد أن يراعى في شكل الهامش عدة أمور:

للل أن يكتللب رقللم الهللامش بخللط صللغير وداخللل قوسللين صللغيرين ومرتفعللًا قللليً  عللن السللطر، وال 1 
 توضع بعده نقطة.

للل أن يوضللع خللط أفقللي فللي أسللفل الصللفحة يفصللل بللين المللتن والهللامش، وذلللك علللى بعللد مسللافة 2 
واحللدة مللن  خللر سللطر فللي المللتن، وال يكتللب الهللامش األول إال علللى بعللد مسللافة واحللدة أيضللًا مللن 

 أسفل الخط.
( ( وبعللد ذلللك توضللع عللادًة كلمللة ت انظللر ت أو ت 3لل أن يوضللع رقللم الهللامش بللين قوسللين ) مثلل )3 
 اجع ت أو يذكر اسم المعلف والكتاب مباشرًة بعد الرقم.ر 
ل أن توضع األرقلام متسلسللة ومتعاقبلة رأسليًا اللرقم تحلت اآلخلر، دون تقلديم أو تل خير، وبمحلاذاة 4 

 دقيقة.
لللل أن تكتلللب اإليضلللاحات والتعليقلللات الخاصلللة بالهلللامش بخلللط أصلللغر ملللن الخلللط المسلللتعمل فلللي 5 

 .11وجب كتابة الهامش بخط  14ث يكتب مثً  بخط كتابة متن البحث. فإذا كان البح

 
 

                                                
. وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب على الباحث أال يذكر في الهامش من المراجع إال ملا طالعله 88علي ضوى، مرجع سبق ذكره،    (1)

يثقللون الهلامش بمراجلع للم يطلعلوا عليهلا بهلدف تلزيين البحلث بمراجلع متنوعلة، وهلذا فعً .. ولاسف فإن الكثير من البلاحثين المحلدثين 
 إخ ل بواجبات الباحث الحق، وهو أمر ال ينطلي على األستاذ المشرف والقارل المدقق.  
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 الكلمات المفتاحية:
 الكتابة النهائية. –الكتابة المبدئية  –كتابة البحث العلمي  -إخراج البحث العلمي 

 
 الملخص:

تكتمل المادة العلمية تعتبر كتابة البحث العلمي المرحلة األصعب في مشوار الباحث، فبعد أن 
لدى الباحث وينتهي من القراءة عليه أن يبدأ بكتابة البحث وصياغته في الصورة التي يستطيع 
خراج البحث العلمي تبدأ بالكتابة اليدوية وتنتهي  بها أن يقدمه للجمهور وأهل االختصاص، وا 

 .بالطباعة اآللية تمهيدًا لمناقشته والحكم عليه

 

 األهداف التعليمية:

 في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أنيكون الطالب قادرًا على:

 تمييز طرق إخراج البحث العلمي في صورته النهائية.  .1
 اليدوية واآللية.  تحديد طرق كتابة البحث العلمي .2

 
 
  

  

السادسةالوحدة التعليمية 

 

ومناقشته
 كتابة البحث العلمي -1

98 

Wafaa
Textbox
إخراج البحث العلمي



 
كتابةةةة البحةةةث العلمةةةي أصةةةعب مرحلةةةة فةةةي مشةةةوار الباحةةةث، ذلةةة  ألن الباحةةةث يحتةةةاج إلةةةى         

 التفكير مليًا من أين يبدأ وكيف يستمر ويواصل.
فإذا ما انتهى الباحث من قراءاته واكتملت لديةه المةادة العلميةة، وشةعر أن فكةرة البحةث قةد اختمةرت 

ه فةةةي  ةةةةوب جديةةةد، عةةةن طريقةةةة كتابةةةة البحةةةةث فةةةي ذهنةةةه، كةةةان عليةةةه أن يبةةةةدأ مرحلةةةة إخةةةراج بح ةةة
 .(1)وصياغته في الصورة التي يستطيع بها أن يقدمه للجمهور وأهل االختصاص

خةةةراج البحةةةث العلمةةةي يبةةةدأ بالكتابةةةة اليدويةةةةا وينتهةةةي بالطباعةةةة اآلليةةةة تمهيةةةدًا لمناقشةةةته والحكةةةم  وا 
 كمايلي: أجزاءعليه. وسنقوم بدراسة هذا الفصل من خالل تقسيمه إلى  ال ة 

 
 

 األول: كتابة البحث العلمي 
 الثاني: طباعة البحث العلمي  
 الثالث: مناقشة البحث والحكم عليه        

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                
يؤكد البعض على صعوبة مرحلة الكتابة وأهميتها، ويجري مقارنة طريفة في هذا المجال حيث يؤكد أن " المواد األوليةة التةي يتكةون  (1)

منهةا صةةنف واحةةد مةةن صةةنوف الطعةةام تكةةاد تكةةون واحةةدة بةةين يةدي كةةل طبةةاه، ولكةةن الطعةةام بعةةد تكوينةةه يختلةةف اختالفةةًا بينةةًا بةةاختالف 
والصوف م اًل يمكن إنتاج رقيق المالبس وخشنها، غاليها ورخيصها، وموقف الطالب من المادة التي جمعها طاهيه، ومن مادتي القطن 

 هو موقف الطاهي مما بين يديه من اللحم والخضروات واألرز والملح والتوابل، وموقف النساج من مادتي القطن والصوف.
  أنه انتهى من مرحلة يستطيع ك يرون أن يقوموا بها دون تفاوت يذكر، وأنةه فإذا انتهى الطالب من جمع المادة، وقراءة المراجع، فليدر 

ابتدأ مرحلة جديدة يبرز فيها التفاوت بروزًا كبيرًا، وتظهر فيهةا ذاتيةة الطالةب وشخصةيته ظهةورًا واضةحًا، وتلة  هةي مرحلةة االختيةار مةن 
 ريب.... ". المادة المجموعة، وترتيب ما اختير  م كتابته، وتل  مرحلة شاقة ال

 .101انظر: د. أحمد شلبي، مرجع سبق ذكره، ص 
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 كتابة البحث العلمي
 

تمةةر كتابةةة البحةةث العلمةةي بمةةرحلتين أساسةةيتين: األولةةى هةةي الكتابةةة المبدئيةةة، وال انيةةة هةةي الكتابةةة 
 النهائية. ولكل من هاتين المرحلتين قواعد وأسس يجب على الباحث االلتزام بها. 

 
 الكتابة المبدئية

 
قبل أن يشرع الباحث في الكتابة فإن عليه بعد مرحلةة طويلةة مةن التجميةع، أن يقةف أمةام مةا       

جمعةةةه مةةةن معلومةةةات وبيانةةةات لكةةةي يقرأهةةةا بتةةةان  وتمعةةةن، يتحةةةاور معهةةةا، ويتةةةر  لعقلةةةه أن يتفاعةةةل 
 معها، وينظر إليها من قريب ويدقق فيها ويمحصها، ويعيد النظر فيها بتجرد وموضوعية. 

تلةة  القةةراءة المتانيةةة عليةةه أن يختةةار مةةا هةةو ذو قيمةةة وتةةا ير فةةي البحةةث، ويهمةةل مةةا هةةو دون وبعةةد 
ذل .. وليس من الفخر في شيء أن تصةبح الرسةائل كمةًا، بةل يجةب أن يركةز الباحةث علةى العمةق 
واالبتكةار ولةةيس علةى الجمةةع والحشةد، فلةةيس المهةم فةةي الرسةالة ك ةةرة الصةفحات، بةةل المهةم جودتهةةا 

 .(2)و في األصالة واإلبداع وحسن العرض والبعد عن اللغو والجدال الذي ال فائدة منهالتي تبد
ذا كانةت       ويجب على الباحث أ ناء االستعداد للكتابة أن يضةع أمامةه خطةة البحةث المبدئيةة، وا 

اللةةوائح الجامعيةةة تضةةع قيةةودًا علةةى تعةةديل العنةةوان تعةةدياًل جوهريةةًا، فةةإن ذلةة  ال يعنةةي  بةةات خطةةة 
لبحةةث.. فهةةذه الخطةةة تعتبةةر خطةةة مبدئيةةة قابلةةة للتغييةةر والتعةةديل فةةي أي وقةةت، سةةواء مةةن ناحيةةة ا

 التقسيم أو من ناحية العناوين الفرعية.
فالخطةةة المبدئيةةة وضةةعها الباحةةث فةةي بةةدايات اختيةةار الموضةةوع وقةةت أن كانةةت المعلومةةات       

كتابةةةةة فةةةةإن األمةةةةر مختلةةةةف تمامةةةةًا.. المتاحةةةةة لديةةةةه قليلةةةةة، أمةةةةا وهةةةةو فةةةةي هةةةةذه المرحلةةةةة، ويتهيةةةةا لل
فالمعلومات والبيانات التي يحصل عليها الباحث في مرحلةة التجميةع الطويلةة، تتةيح لةه نظةرة أوسةع 

 وأعمق.

                                                
ن كانةت بعةةض الجامعةات قةد وضةةعت بعةض الحةةدود. ويختلةف حجةم الرسةةالة اختالفةًا واضةةحًا  (1) لةيس هنةا  حةةد دقيةق لحجةم الرسةةالة وا 

ون صةغيرة نسةبيًا، والعةرف فيهةا أن باختالف المادة التي كتبت فيها: فالرسائل التي تعالج مشكلة علمية، أو نظرية رياضية ُيطلب أن تك
 يستكمل الباحث تجاربه وأدلته وأن ينتج رسالة في حجم مناسب يجعلها أقرب إلى المقال الواسع منها إلى الرسالة.

ماجسةتير أما في رسائل العلوم االجتماعية واإلنسانية كعلم االجتماع واالقتصاد والقانون... فقد وضةع العةرف لهةا حةدًا تقريبيةًا: فرسةالة ال
 يحسن أن تتراوح بين  ال مائة وأربعمائة صفحة أو تزيد. هيحسن أن تكون حوالي مائتي صفحة، ورسالة الدكتورا

ولكننا نجد الك ير من الباح ين يحاول أن يحشر كل صغيرة وكبيةرة فةي البحةث، فتتضةخم الرسةالة وقةد تصةل إلةى ألةف صةفحة أو أك ةر. 
 ل إطالقًا على أن كاتبها أعلم ممن كتب أربعمائة صفحة، فالعبرة في الرسائل بالكيف ال بالكم.  والرسالة التي تبلغ ألف صفحة ال تد
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لةذل  فإنةةه فةي هةةذه المرحلةة يجةةب أن يعيةةد النظةر مةةرة أخةرى فةةي هةةذه الخطةة علةةى ضةوء مةةا تةةوافر 
خراجةةةه بصةةةورته مةةن معلومةةةات وبيانةةةات، والخطةةةة تبقةةةى قابلةةةة للتعةةةديل حتةةة ى يةةةوم طباعةةةة البحةةةث وا 

 النهائية.
فإذا ما فرغ الباحث من ذلة ، فإنةه مةن الخيةر لةه أن يبةدأ كتابةة مبدئيةة لبح ةه، أو مةا تسةمى        

 أحيانًا بالمسودة أو المشروع األول لكتابة البحث.
البةةاب األول، وفةي المسةةودة يلتةزم الباحةةث بةةان يضةع أمامةةه البطاقةات أو الملفةةات التةةي جمعهةا عةةن 

ويبدأ في قراءتها مةن بةدايتها إلةى نهايتهةا،  ةم يحةاول ترتيبهةا ترتيبةًا منطقيةًا بادئةًا بةالفكرة التةي سةوف 
 يستخدمها أواًل  م التي تليها.

وينصةةح هنةةا أن تكةةون الكتابةةة علةةى وجةةه واحةةد مةةن الورقةةة التةةي يكتةةب فيهةةا، وأن تتةةر  مسةةةاحات 
يتيسةر إدخةال مةا عسةى أن يسةتجد مةن إضةافات، أو إجةراء كافية بين السطور وفي الحاشية، حتى 

 ما يلزم من تصويب عند المراجعة.
وفةةي هةةذه المرحلةةة ك يةةرًا مةةا يغيةةر الباحةةث ويبةةدل فيمةةا يكتةةب، يشةةطب عبةةارة أو كلمةةة ليضةةع        

عبةارة أو كلمةةة أدق منهةةا، أو يجةد أن هنةةا  فكةةرة أولةةى بالتقةديم علةةى فكةةرة أخةرى، أو يكتةةب رأيةةًا  ةةم 
 بدو له أن يعدل عنه بعد أن أمعن النظر فيه.ي

نمةا هةي طبيعةة البشةر  ويجب أن يعلم الباحث أن هذا كله ليس عيبًا فةي البحةث، وال فةي مقدرتةه، وا 
فةي سةعيهم نحةو الكمةال دون إدراكةهك فالكمةةال المطلةق . وحةده... ولكةن حسةب الباحةث أن يعطةةي 

 فكير.كل جزئية حظًا كافيًا من العناية والتامل والت
ولمةةا كانةةت الكتابةةة المبدئيةةة أو المسةةودة مولهةةا أن تكةةون الصةةورة النهائيةةة للبحةةث، فإنةةه يلةةزم       

 الباحث االجتهاد حتى تكون تل  المسودة أقرب إلى صورة البحث النهائية.
فإذا ما انتهةى الباحةث مةن كتابةة المسةودة فعليةه أن يعيةد قراءتهةا بةتمعن، فيقةف عنةد كةل فكةرة وكةل 

 مضيفًا ما يرد على ذهنه من أفكار وآراء تخدم موضوع البحث. رأي،
وت بةةت التجربةةة أن الفكةةر عنةةد بدايةةة تحريةةر البحةةث ال يكةةون فةةي  ةةراء م لمةةا عليةةه حالةةه بعةةد       

ذلةةة . فبعةةةد أن يتعةةةايم الباحةةةث مةةةع البحةةةث مةةةدة مةةةن الةةةزمن، وتحةةةدث بينهمةةةا ألفةةةة، ويعيةةةد قةةةراءة 
 .(3)1المعالجة، ويقرر إعادة النظر فيما سطرومراجعة ما كتبه، قد يشعر بقصور 

 
 
 

                                                
 .141د. أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
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وعلةةى الباحةةث قبةةل أن ينهةةي مراجعةةة المسةةودة، أن يسةةال نفسةةه عةةدة أسةةئلة، ويقةةوم بالتصةةحيح      
 الكتابي لبح ه في ضوء اإلجابة عليها:

 هل تم تغطية كافة جوانب البحث الجوهرية والفرعية؟ -1
 صحابها ولم يعدلوا عنها؟هل اآلراء والنظريات التي تم عرضها ما زالت أل -2
 هل عملية التو يق وتنظيم الهوامم، سليمة ودقيقة؟ -3
 هل ترتيب وتقسيم المادة العلمية على أبواب وفصول ومباحث البحث، متناسق ومتوازن؟ -4
 هل النتائج التي تم التوصل إليها تتفق واألهداف المخططة للبحث؟ -5
بهةةةةا الباحةةةةث فةةةةي القائمةةةةة النهائيةةةةة هةةةةل تةةةةم إ بةةةةات كافةةةةة المصةةةةادر والمراجةةةةع التةةةةي اسةةةةتعان  -6

 للمراجع؟
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 الكتابة النهائية
 

بعد أن ينتهي الباحث من مراجعة الكتابةة المبدئيةة، أو المسةودة فةي شةكلها األخيةر، عليةه أن       
 يضع بح ه في صورته النهائية تمهيدًا لطباعته.

 وفي هذه المرحلة يجب مراعاة نوعين من القواعد:
 أواًل ـ القواعد التنظيمية:  

القواعةةد التنظيميةةة تتعلةةق بالشةةكل أو المظهةةر الخةةارجي الةةذي تكةةون عليةةه هيئةةة البحةةث، وهةةي تةةدور 
 حول  ال ة أمور:

 األمر األول ـ شكل الصفحة:
 مراعاة مجموعة من القواعد نبينها فيمايلي: بوهنا يج
المطلةب، فةي صةفحة جديةدة، وذلة   أن تبدأ كتابة الباب أو الفصل الجديد، دون المبحةث أو -1

 في أسفل ربعها األعلى.
ضبط عنوان الباب أو الفصل والعنوان الفرعي، ويجب في العنةوان أن يكةون مختصةرًا ودااًل  -2

 على المادة العلمية التي ُتعالج تحته.
وضةةع المةةادة العلميةةة وعرضةةها فةةي صةةورة فقةةرات، كةةل فقةةرة تعةةالج فكةةرة أو رأيةةًا علةةى حةةدة.  -3

ي مساحة كتابية تتكون مةن مجموعةة جمةل بينهةا اتصةال فكةري وموضةوعي، تشةرح والفقرة ه
فكةةةرة أو مسةةةالة واحةةةدة، ويجةةةب أن تكةةةون متوسةةةطة فةةةي حجمهةةةا، بحيةةةث تتةةةراوح بةةةين خمسةةةة 

 وعشرة أسطر.
وحتى تتمايز الفقرات عن بعضها، يحسن أن يتر  سطرًا بعد كةل فقةرة، كمةا يحسةن ابتةداء كةل فقةرة 

بيضةةةاء إلةةةى الهةةةامم المتةةةرو  علةةةى اليمةةةين فةةةي الكتابةةةة العربيةةةة، وعلةةةى سةةةم( 1بعةةةد تةةةر  مسةةةافة )
 اليسار في الكتابة بلغة أجنبية.

 األمر الثاني ـ عالمات الترقيم والشكل:  
عالمةةات التةةرقيم يتوقةةف الفهةةم عليهةةا أحيانةةًا، وهةةي دائمةةًا تعةةيون مواقةةع الفصةةل والوصةةل، وتنبةةه علةةى 

ات الصةةةوتية، وتسةةةهول الفهةةةم واإلدرا  عنةةةد سةةةماع الكةةةالم المواضةةةع التةةةي ينبغةةةي فيهةةةا تغييةةةر النبةةةر 
 ملفوظًا، أو قراءته مكتوبًا.

مةةةن أجةةةل هةةةذا تعتبةةةر عالمةةةات التةةةرقيم ضةةةرورية فةةةي الكتابةةةة الفنيةةةة فةةةي العصةةةر الحةةةديث. وم ةةةل 
عالمةةات التةةرقيم، قواعةةةد اإلمةةالء، فيجةةةب علةةى الباحةةث أن يعةةةرف هةةذه القواعةةةد، ومةةن المعيةةةب أن 

 طا إمالئي.يوجد في الرسالة خ
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وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الكتابةة باللغةة العربيةة تحتةاج إلةى أمةر آخةر ال يقةل أهميةة عةن          
عالمةةةةات التةةةةرقيم، وهةةةةو الشةةةةكل. فك يةةةةر مةةةةن الكلمةةةةات العربيةةةةة تحتةةةةاج إلةةةةى الشةةةةكل إلزالةةةةة اللةةةةبس 

 والغموض عنها، وتيسير القراءة.
مرتفةةةع، ليتعةةةرف علةةةى الكلمةةةات التةةةي سةةةيتردد  وعلةةةى الطالةةةب أن يقةةةرأ رسةةةالته بعةةةد كتابتهةةةا بصةةةوت

القارئ في نطقهةا نطقةًا صةحيحًا، ليسةارع إلةى تشةكيلها، وسةيجد أن الفعةل المبنةي للمجهةول مةن أهةم 
ن،  هةةذه الكلمةةات، وكةةذل  سةةيجد كلمةةات ك يةةرة يزيةةدها الشةةكل جةةالًء ووضةةوحًا م ةةل: ) يكةةون ة يكةةو 

 .  الكتاب ة الكتَّاب، ُيعين ة ُيعي ن .....( الخ
ولكةن علةةى الطالةب أال يبةةالغ فةي اسةةتعمال الشةكل، فةةال يشةكل إال مةةا يحتةاج إلةةى إيضةاح،  ةةم عليةةه 
أن يقتصةر فةةي شةةكل الكلمةةة علةةى الحةةرف الةةذي سةيجعل قراءتهةةا أيسةةر وال يتعةةدى هةةذا الحةةرف إلةةى 

 ما سواه.
الكتابةةة المبدئيةةة واسةةتكمااًل لمةةا سةةبق نسةةتطيع أن نةةذكر عالمةةات التةةرقيم التةةي يجةةب مراعاتهةةا عنةةد 

 والنهائية على السواء:
وتوضةةةةع فةةةةي نهايةةةةة الجملةةةةة تامةةةةة المعنةةةةى، المسةةةةتوفية كةةةةل مكمالتهةةةةا لنقطــــة المفــــردة     ا -1

اللفظيةةةة. وكةةةذل  توضةةةع عنةةةد انتهةةةاء الكةةةالم وانقضةةةائه م ةةةل ) األيةةةام دول. مةةةن حةةةاول قهةةةر 
 الحق ُقهر. (

 وتوضعان في المواضع التالية:النقطتان الرأسيتان  :   -2
بةةةين الشةةةيء وأقسةةةامه وأنواعةةةه م ةةةل: ) يتةةةالف جسةةةم اإلنسةةةان مةةةن األجةةةزاء التاليةةةة: الةةةرأس،  -

 العنق،..( وم ل ) ا نان ال يشبعان: طالب علم، وطالب مال (
بعةد العنةةاوين الفرعيةة التةةي توضةع فةةي أول السةطر ويبةةدأ الحةديث عنهةةا فةي السةةطور التاليةةة،  -

 الكتاب. وقد وردت أم لة ك يرة لهذه العناوين في هذا
 بين لفظ القول وبين الكالم المقول م ل: -
 ألقاه في اليم  مكتوفًا وقال له:                             إيا  إيا  أن تبتلَّ بالماء    
 قبل األم لة التي توضح قاعدة كما ظهر بعد كلمة" م ل " في األم لة الواردة هنا. -
 

مةةةن كةةةالم مقتةةةبس حرفيةةةًا وبمةةةا ال يتجةةةاوز  وتسةةةتخدم عنةةةد الحةةةذفالنقـــاط األةقيـــة          -3
السطر، فتوضع  الث نقاط هكذا )...(. وعند الحذف مةن كةالم مقتةبس حرفيةًا وبمةا يتجةاوز 

 السطر، يوضع سطر كامل من النقاط األفقية هكذا )............................(.
 وتوضع في المواضع التالية:الفاصلة  ،   -4
 أحمد، افتح النافذة (.بعد لفظ المنادى م ل: ) يا  -
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بةةين الجملتةةين المةةرتبطتين فةةي المعنةةى واإلعةةراب م ةةل: ) خيةةر الكةةالم مةةا قةةل ودل، ولةةم يطةةل  -
 فيمل (.

 بين الشرط والجزاء وبين القسم والجواب إذا طالت جملة الشرط أو القسم م ل: -
 مصرُ  إذا كنت في مصر ولم تُ  ساكنًا               على نيلها الجاري، فما أنت في   
بةةين المفةةردات المعطوفةةة إذا تعلةةق بهةةا مةةا يطيةةل المسةةافة بينهةةا فيجعلهةةا شةةبيهة بالجملةةة فةةي  -

طولهةةا م ةةل: ) مةةا خةةاب تةةاجر صةةادق، وال تلميةةذ عامةةل بنصةةائح معلميةةه، وال صةةانع مجيةةد 
 لصنعته (.

وتستخدم للفصةل بةين جملتةين ال انيةة تعةد سةببًا لثولةى م ةل: ) محمةد الفاصلة المنقوطة ؛   -5
ن خيةةر الطةةالب فةةي صةةفهك ألنةةه حسةةن الصةةلة باسةةاتذته وزمالئةةه، ويسةةتذكر دروسةةه بجةةد مةة

 واجتهاد (.
 وتوضع بعد الجملة االستفهامية م ل: ) كم تبلغ مساحة سوريا؟ (.عالمة االستفهام  ؟   -6
وتوضةةةع فةةةي نهايةةةة الجملةةةة التةةةي فيهةةةا انفعةةةاالت كالدهشةةةة، التعجةةةب، عالمـــة التع)ـــ       -1

 ! وا أسفاه! (.لح... م ل: ) يا للهو الحزن، األسف، الفر 
 ولها عدة مواضع:الشرطة األةقية  ـ   -8
 (. 10ة  4بين رقمين للداللة على أنهما يشتمالن ما بينهما م ل: )  -
 عند ذكر األم لة بدل األرقام ) كما نفعل في هذا الموضع (. -
 ة (.3بين العدد والمعدود إذا كان في أول السطر م ل: ) أوال ة ( )  -
 أول السطر عند المحاورة بين ا نين إذا استغنى الكاتب عن تكرار اسميهما.في  -
وتوضةةع قبةةل األسةةماء وبعةةد األلقةةاب م ةةل: ) د  عبةةد الةةرزاق السةةنهوري الشــرطة المائلــة      -1

.) 
 وتوضع بينما الجمل االعتراضية م ل:الشرطتان األةقيتان  ـ   ـ   -10

 ) إن بحث الماجستير ة خصوصًا في الدراسات النظرية ة يكون بح ًا تخصصيًا معموقًا (. 
توضع في نهاية الصفحة إشارة إلى أن هنا  بةاق  فةي الصةفحة التاليةة عالمة التتابع  =   -11

 وتستخدم في الهوامم.
 وهي أنواع:األقواس:  -12

ويسةةةتخدمان لحصةةةر مةةةا ، القوســـان المجدو)ـــان الصـــعيران أو عالمـــة التنصـــيص           -
التقةةارير  نيقتةةبس حرفيةةًا مةةن الغيةةر، ولتمييةةز بعةةض الكلمةةات والمصةةطلحات، ولحصةةر عنةةاوي

 والمقاالت.
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ويستخدمان حول األرقام في المةتن وفةي الهةامم. كمةا يوضةع بينهمةا القوسان المفردان    ،  -
الكةالم، وم ةال عبارات التفسير والدعاء القصيرك فالتفسير كشرح كلمة صةعبة وردت فةي  نايةا 

 الدعاء أن تقول: كان عمر ) رضي ا. عنه ( م ال الخليفة العادل.
يضةةةةع الباحةةةث بينهمةةةا التعليقةةةات واإليضةةةةاحات التةةةي يةةةدخلها علةةةةى القوســـان المركنـــان    ،  -

 النصوص المقتبسة حرفيًا من الغير.
 األمر الثالث ـ استعمال األرقام واالختصارات: 
الباح ون نظامًا الستعمال األرقام في الرسائل، وفحةوى ذلة  النظةام أن وضع ـ استعمال األرقام: 1 

الةةةرقم الةةةةذي ال يحتةةةةاج الطالةةةةب فةةةةي التعبيةةةةر عنةةةةه إلةةةةى أك ةةةةر مةةةةن  ةةةةالث كلمةةةةات ينبغةةةةي أن يكتةةةةب 
 بالكلمات م ل: ألفان، مائة و ال ون، مائة و ال ة وستون.

، 1110، 1110ا هةةةي م ةةةل: فةةةإذا كةةةان العةةةدد يتركةةةب مةةةن أربعةةةة أرقةةةاما فةةةاك ر فتكتةةةب أرقامةةةه كمةةة
2611820(4). 

جةرى المؤلفةون والكتوةاب علةى اختصةار كلمةات خاصةة يك ةر تكرارهةا فةي المؤلفةات ـ االختصارات: 2
أو في الرسائل، وفي كل مادة من المواد كلمات أو جمل تتردد ك يرًا، وقةد جةرى العةرف علةى قبةول 

 اختصارها، وعلى أن الرمز يؤدي مؤداها.
 ث هنا:ويجب على الباح

  أن يعد قائمة كاملةة بتلة  االختصةارات فةي مقدمةة أو مةؤخرة الرسةالة، موضةحًا فيهةا مفتةاح
 وداللة االختصارات.

 .أن يلتزم بنظام واحد للكلمة المختصرة على مدار الرسالة كلها، حتى ال يضلل القارئ 
 ومن االختصارات العربية نذكر:

ج: جزء ة  ط: طبعة ة  س: سةنة ة  ق: قضةائية ة ص:  هة : السنة الهجرية ة  ق.م: قبل الميالد ة  
 صفحة .

لةةةى volumeوهةةةي اختصةةةار كلمةةةة  volوفةةةي المراجةةةع األجنبيةةةة يشةةةار إلةةةى الجةةةزء اختصةةةارًا بةةةة  ، وا 
لى الطبعة بةة pageوهي اختصار كلمة  pالصفحة بة  لةى editionوهةي اختصةار كلمةة  ed، وا  ، وا 

 .United Nationsوهي اختصار كلمة  UNمنظمة األمم المتحدة بة 
 ثانيًا ـ قواعد الصياغة واألسلو :  

قةةد يةةنجح الك يةةر مةةن البةةاح ين فةةي القيةةام بةةإجراءات البحةةث مةةن حصةةر المصةةادر والمراجةةع، وجمةةع 
المةادة العلميةة وتةةدوينها، ولكةن القليةل مةةنهم مةن يسةتطيع تقةةديم ونقةل المحتةوى العلمةةي لبحةو هم إلةةى 

 دون إتقان فن استخدام التعبير واألسلوب التعبيري.القارئ، حيث يفتق
                                                

رع، ورقةةم هنةا  أشةياء اصةةطلح علةى كتابتهةا باألرقةةام دائمةًا للتيسةير وهةةي: الةرقم الةذي يشةةير إلةى مبلةغ مةةن المةال، ورقةم المنةةزل بالشةا (1)
 الهاتف، ورقم الصفحات في الكتب، والنسبة المئوية، والتاريخ، واألرقام التي توضع للجداول والصور والرسوم.
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ولمةةا كانةةت العبةةرة ليسةةت بتجميةةع المعلومةةات فقةةط، بةةل بكيفيةةة عرضةةها وتقةةديمها، فةةإن االهتمةةام     
باألسلوب التعبيري يبدو على درجة كبيرة من األهمية ألنةه الوعةاء الةذي نقةدم علةى صةفحته  مةرات 

 الفكر والعقل.
ختةةار المفةةردات السةةهلة والعبةةارات البسةةيطة فةةي كتابتةةه فةةذل  أدعةةى لفهةةم ويجةةب علةةى الباحةةث أن ي

القةةةارئ وأولةةةى إليضةةةاح المعنةةةى. فاألسةةةلوب السةةةهل البسةةةيط فةةةي الكتابةةةة يحتةةةاج مةةةن الباحةةةث جهةةةدًا 
ن أك ر األساليب مشقة على الباحث هو السةهل الممتنةع، وهةو أسةلوب رشةيق فةي عباراتةه،  كبيرًا، وا 

 األفهام والعقول، ولكن يصعب عليها تقليده. سهل في كلماته، تستعذبه
 ومن أعمدة هذا األسلوب في البحث مايلي:

بساطة جمله وسةهولة كلماتةه، فكلمةا كانةت الجملةة قصةيرة كانةت أك ةر بالغةة. والفقةرة التةي  -1
تقةةةوم علةةةى مجموعةةةة مةةةن الجمةةةل، يجةةةب أن تحتضةةةن فكةةةرة واحةةةدة، توضةةةح جوانبهةةةا، فةةةي 

 تعارض.انسجام وتوافق دون تناقض أو 
البعةةد عةةن الكلمةةات واأللفةةاظ غيةةر المالوفةةة أو غيةةر المطروقةةة فةةي محةةيط عمةةل الباحةةةث،  -2

 واختيار الكلمات المتداولة والمعروفة أقرب إلى الفهم واالستيعاب من قبل القارئ.
إن السةالمة النحويةة واإلمالئيةة ركةن مهةم مةن أركةان البحةث، لةذل  يجةب علةى الباحةث أن  -3

ذا كةةةان بعةةةض البةةةاح ين يراجةةةع قواعةةةد اللغةةةة با سةةةتمرار ويطبقهةةةا دائمةةةًا حتةةةى ال ينسةةةاها. وا 
يرجع إلى متخصصين لمراجعة البحث لغويًا، فإن ذلة  ال يعنةي االسةتكانة إلةى هةذا األمةر 
دائمًاك بل يجب أن يتعلم القواعةد األساسةية التةي يسةتخدمها عنةد الكتابةة حتةى يجةيء بح ةه 

 مالئية.دقيقًا وسليمًا من الناحية اللغوية واإل
من األفضل للباحث االبتعاد عن أسلوب القطع والجزم ة خصوصةًا فةي الدراسةات القانونيةة  -4

ةةة ألن الدراسةةة القانونيةةة تعةةد ضةةمن طائفةةة العلةةوم االجتماعيةةة واإلنسةةانية وال يجةةوز القطةةع 
 والجزم فيها.

يجةب أن الحفاظ على التسلسل واالنسياب المنطقيا والتماس  بين األفكار. فتلة  األخيةرة  -5
تنتقل مةن بحةث العالقةات والظةواهر إلةى معرفةة األسةباب،  ةم إلةى ترتيةب النتةائج... بحيةث 

 .(5)2تكون كل فكرة امتدادًا لما قبلها وتمهيدًا لما بعدها

                                                
بين الجمل بان تاخذ كل منها بعُجز سابقتها، ومن مظاهر األسلوب الجميل كذل  البساطة،  طمن مظاهر األسلوب الجميل " االرتبا (1)

الة،  ةةم اإليجةةاز بحيةةث يحةةس القةةارئ أنةةه يجةةد جديةةدًا كلمةةا قةةرأ، فةةإذا اتضةةحت الفكةةرة التةةي يشةةرحها الطالةةب فالتعقيةةد يقلةةل مةةن قيمةةة الرسةة
 فليتوقف عن أن يضيف سطرًا واحدًا إليها، وينتقل بالقارئ إلى فكرة أخرى.

ن إلةى انسةجام العبةارات، ومن المستحسن كلمةا انتهةى الطالةب مةن كتابةة فصةل مةا، أن يقةرأه بصةوت مرتفةع، ليةزاوج بةين الجمةل، وليطمةئ
 وحسن جرسها ورنينها ".

 .111انظر: د. أحمد شلبي، مرجع سبق ذكره، ص 
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وعلةةى الباحةةث بعةةد تبيةةيض بح ةةه أن يعةةاود قراءتةةه وتنميقةةه، ويفصةةل بةةين كونةةه كاتبةةًا للبحةةث      
ألخطةةةةةاء ومةةةةةواطن القصةةةةةور، سةةةةةواء مةةةةةا تعلةةةةةق منهةةةةةا باألفكةةةةةار وقارئةةةةةًا لةةةةةه، حتةةةةةى يسةةةةةتطيع تبةةةةةين ا

 والمعلومات، أم باللغة واألسلوب، أم بالمظهر والتنسيق.
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 تمارين:
 :من مواضع استخدام الفاصلة )،( في البحث

 .بين الشيء وأقسامه .1
 .قبل األم لة التي توضح قاعدة .2
  .للفصل بين جملتين ال انية تعد سببًا لثولى .3
 .المرتبطتين في المعنى واإلعراببين الجملتين  .4

 
 .4الرقم الصحيح 
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 الكلمات المفتاحية:

المقدمة –الشكر والتقدير  –اإلهداء  –االستشهاد  –صفحة العنوان  –التنظيم النهائي للبحث 
 –البحث طباعة  -ترقيم البحث  -الفهرس  -المالحق  -االختصارات –والمتن والخاتمة 
 تجليد البحث. –مراجعة البحث 

 
 الملخص:

يجب على الباحث قبل طباعة البحث أن ينظم هيئة البحث وترتيب منظره العام الذي سيخرج به 
بعد طباعته، وتنظيم هيئة البحث يجب أن يكون وفق أصول ومعايير معينة، وال يتصور طباعة 

إتباع تلك األصول يقوم الباحث بطباعة البحث البحث العلمي دون تحديد صفحاته بالترقيم، وبعد 
 وتجليده بعد مراجعته.

 
 األهداف التعليمية:

 في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرًا على:

 .اج البحث العلمي بصورته النهائيةتمييز طرق إخر  .1
راجعته تحديد األصول التي يجب مراعاتها في التنظيم النهائي للبحث وطباعته وم .2

 .وتجليده

 
 

 
 
 

  

 طباعة البحث العلمي -2
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 طباعة البحث العلمي
 التنظيم النهائي للبحث

 
علىىى الباحىىث ولىىس اللمسىىات األخيىىرة للبحىىث، وبعىىدها يىىدفس ببحوىىه صىىوب المطبعىىة. وتشىىمل      

تلىىك اللمسىىات تنظىىيم هيئىىة البحىىث، وترتيىىب منظىىره العىىام الىىذي سىىينقله الطىىابس إلىىى الصىىورة األخيىىرة 
 التي يظهر عليها البحث إلى القراء.

 رتيب التالي:والتنظيم الذي تكون عليه هيئة البحث، يجب أن يكون على الت
 ى صفحة العنوان.1 
 ى االستشهاد.2 
 ى اإلهداء.3 
 ى صفحة الشكر والتقدير.4 
 ى المقدمة.5 
 ى المحتوى أو المتن.6 
 ى الخاتمة.7 
 ى االختصارات.8 
 ى المالحق.9 
 ى قائمة المراجس.11 
 ى الفهرس.11 

 وسوف نلقي اللوء على كل منها كمايلي:
 ـ صفحة العنوان:1 
للعنىوان صىفحة داخليىة فلىاًل عىن الوىالف، ويستحسىن ى عنىد التجليىد ى أن تسىبقها ورقىة يخصص  

 خالية من الكتابة تمامًا. 
 وتشمل صفحة العنوان عدة بيانات:

  يولىىس فىىي أعلىىى الصىىفحة مىىن الجانىىب األيمىىن، اسىىم الجامعىىة واسىىم الكليىىة التىىي ينتسىىب
 إليها الطالب وتقدم إليها الرسالة.

 ب أن يكىىىىىون مختصىىىىىرًا ووالىىىىىحًا ومعبىىىىىرًا عىىىىىن مولىىىىىوع البحىىىىىث. عنىىىىىوان البحىىىىىث، ويجىىىىى
 ويستحسن ولس العنوان في ولث الصفحة العلوي، وكتابته بخط كبير.

  مسىىىىمى الدرجىىىىة العلميىىىىة المىىىىراد الحصىىىىول عليهىىىىا مىىىىن البحىىىىث   كدرجىىىىة الماجسىىىىتير أو
الىىىدكتوراه ف، فىىى ن كىىىان بحوىىىًا معىىىدًا لوىىىرك  خىىىر وجىىىب تىىىدوين ذلىىىك، كىىى ن يكىىىون البحىىىث 
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ًا لمىىمتمر أو نىىدوة علميىىة فىىي مولىىوع معىىين. ويكتىىب مسىىمى الدرجىىة أسىىفل عنىىوان مقىىدم
 البحث بمسافتين من المسافات المعروفة في فن الطباعة.

  اسىىم الباحىىث، ويجىىىب أن يكىىون كىىىاماًل وفىىق بطاقتىىىه الشخصىىية، ويفلىىىل أن يكتىىب اسىىىم
النصىف الباحث في البداية العلوية لمنتصف الصفحة األسفل، ويكىون بخىط أصىور إلىى 

 من حجم خط عنوان البحث.

  اسىىىم المشىىىرف علىىىى البحىىىث، إن كىىىان مىىىن البحىىىوث المقدمىىىة لنيىىىل درجىىىة علميىىىة وكىىىذلك
 أسماء لجنة الحكم ودرجاتهم ووظائفهم العلمية أو األكاديمية.

ذا كىىان البحىىث ال يقىىدم لنيىىل درجىىة علميىىة، ف نىىه يشىىمل عىىالوة علىىى العنىىوان، واسىىم المملىىف، رقىىم  وا 
 نشر، مكان النشر، سنة النشر.الطبعة، دار ال

 ـ االستشهاد:2
ن  وهىىو عبىىارة قصىىيرة يلىىعها الباحىىث فىىي بدايىىة بحوىىه تتلىىمن تلخيصىىًا لفكىىرة البحىىث األساسىىية. وا 

عىىدم إيىىراد هىىذا االستشىىهاد أفلىىل بكويىىر مىىن ذكىىر عبىىارة متكلفىىة أو ال تىىتالءم مىىس المولىىوع. وتعىىد 
  يات القر ن الكريم موااًل شائعًا لالستشهاد وكذلك أقوال المفكرين والساسة.

ومن الناحية الشكلية يكتب االستشىهاد فىي صىفحة خاصىة، ويكتفىى بىذكر مصىدر االستشىهاد       
مختصرًا   أي اسىم قائىل العبىارة، أو الىنص الىذي وردت فيىه موىل: قىر ن كىريم، حىديث شىريف...ال  

 ف.
 ـ اإلهداء:3 

 وهىىىو مىىىا يسىىىجله الباحىىىث بحىىىروف مطبوعىىىة تظهىىىر علىىىى كىىىل نسىىى  البحىىىث مىىىن إهىىىداء لعملىىىه إلىىىى
 شخص  خر، وهو بذلك يختلف عن اإلهداء الخاص الذي يكتب باليد على نسخة واحدة.

وقد جرت عادة بعك الباحوين على إهداء أبحاوهم إلى بعىك األشىخاص تقىديرًا لهىم واعترافىًا      
بفلىىلهم   كالوالىىدين والزوجىىة واألبنىىاء واألصىىدقاء... ف. ومىىن الناحيىىة الشىىكلية ي كتىىب اإلهىىداء فىىي 

اصىىة... وبالمقابىىل فىى ن للباحىىث مطلىىق الحريىة فىىي التعبيىىر عىىن عواطفىىه بواسىىطة اإلهىىداء صىفحة خ
 الذي يسجله على النسخة الواحدة.

 ـ صفحة الشكر والتقدير:4
جىرت العىىادة أن يقىدم الباحىىث الشىكر والتقىىدير لكىل مىىن مىد  لىىه يىد العىىون أونىاء إعىىداد بحوىه، فيشىىكر 

ن معيىىىدًا موفىىىدًا مىىىن جامعتىىىه، وىىىم يعىىىر ج بشىىىكر مناسىىىب الطالىىىب الهيئىىىة التىىىي رشىىىحته للبحىىىث إذا كىىىا
لألستاذ المشرف الذي قاده طوال رحلة البحث ووجهه وأرشده، وم يذكر باختصىار أشخاصىًا  خىرين 

 قدموا له عونًا ملموسًا ساهم في تذليل العقبات أمامه، مول:
 .أساتذة  خرين وجهوه وساعدوه 

 تمام بحوه.أصدقاء أعاروه كتبًا ومراجس أفادته في إ 
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  .أمناء المكتبات الذين قدموا له تسهيالت ذات قيمة كبيرة 

 .أعلاء الكادر اإلداري في الجامعة أو في ممسسة ما، إذا ساعدوه في مشواره البحوي 
ويجىىب أال يطيىىل الشىىكر وال يبىىالك فيىىه، فكلمىىا قصىىر الشىىكر كىىان أكوىىر تىى ويرًا، وال يىىذكر فيىىه إال مىىن 

 ليست الرسائل العلمية مكانًا للمجامالت.هو جدير حقًا بالتقدير، ف
وتدون كلمة الشكر والتقدير على ورقة منفصلة مكانها بعىد ورقىة اإلهىداء ى إن وجىدت ى فى ن        

لم توجد فبعىد ورقىة العنىوان الىداخلي. وحيىث أنهىا ليسىت جىزءًا مىن البحىث، فىال تىرقم لىمن تسلسىل 
 أرقام صفحات البحث.

ــ 5 أو مىىتن البحىىث، والخاتمىىة، واالختصىىارات، وقائمىىة المراجىىس،  ىحتىىو أمىىا بخصىىوص المقدمىىة، ومـ
 أولحناها سابقًا بشكل تفصيلي، ونكتفي هنا باإلحالة إليها. فقد
 ـ المالحق: 6

قد يستعين الباحث في إعىداد بحوىه بىبعك الووىائق والنصىوص والبيانىات واإلحصىاءات، ويجىد مىن 
عىادة النظىر فىي ذات األمانة العلمية أن يوردها في ختام بحوه كىي ي سىتفيد منهىا مىن يريىد التعمىق وا 

 المولوع أو في مولوعات مشابهة.
ومىىا يصىىل  أن يكىىون ملحقىىًا ال بىىد أن يتصىىف بصىىفتين: األولىىى، أن يكىىون تكميليىىًا ومسىىاعدًا       

بحيىىث ال يمكىىىن إدماجىىىه فىىىي مىىتن البحىىىث، والوانيىىىة، أن يكىىىون طىىوياًل بحيىىىث ال يمكىىىن إدراجىىىه فىىىي 
 الهامش.

 أنواع المالحق نذكر:ومن 
 .نصوص االتفاقيات الدولية ذات الصلة بالبحث 

 .نصوص القوانين األجنبية التي تمت المقارنة بينها 

 .نص ميواق منظمة األمم المتحدة إذا كان المولوع يدور عن هذه المنظمة الدولية 

 الىدولي  الخرائط التي تول  الحدود أو المنىاطق المتنىازع عليهىا، وذلىك فىي بحىوث القىانون
 العام.

ومولىىس المالحىىق  هىىو نهايىىة البحىىث، وبالتحديىىد قبىىل قائمىىة المراجىىس، ألن المالحىىق قىىد تكىىون مىىن 
 بين تلك المراجس فيجب ذكرها أواًل.

ذا كىان كىل أو بعىك تلىك الووىائق بلوىة أجنبيىة، فيجىب ذكرهىا بتلىك اللوىة دون ترجمىىة، ودون      وا 
 .ف1 ون بها من أخطاء إمالئية أو نحويةإدخال أي تعديل أو إصالح، لما عسى أن يك

 
 

                                                
يجب أن تكون المالحق عزيزة المنال على القارئ، أي ال يستطيس أن يصل إليها بسهولة.. ولىذلك ال يصى  أن يلحىق الباحىث ببحوىه  ف1 

 تشريعات أو أحكام يسهل اإلطالع عليها، فهذا أمر يمدي إلى تلخم الرسالة وزيادة عدد صفحاتها بشكل كبير، دون مبرر لذلك.

113 



 ـ الفهرس:7
يموىىىل الفهىىىرس وبىىىت بالمولىىىوعات التىىىي يحتويهىىىا البحىىىث وذلىىىك وفقىىىًا للخطىىىة والترتيىىىب الىىىوارد فىىىي 

 البحث مس اإلشارة إلى أرقام الصفحات أمام كل جزئية من جزئيات البحث الواردة في الفهرس.
ولمىىا كىىان الفهىىرس هىىو المرشىىد إلىىى مولىىوعات المىىادة العلميىىة للبحىىث، فيجىىب عنىىد الطباعىىة       

إخراجىىه بشىىكل يحقىىق وظيفتىىه اإلرشىىادية  وذلىىك بىى ن ي كتىىب عنىىوان األبىىواب بخىىط ذو أحىىرف كبيىىرة، 
 على أن تكون عناوين الفصول والمباحث بخط أصور قلياًل. 

التي كتب بهىا البحىث: فىالبحوث والمراجىس المكتوبىة ويختلف مولس فهرس المحتويات حسب اللوة 
باللوة اإلنجليزية عادًة ما يكون فهرس المحتويات فيها في مطلعها، وبعىد الوىالف الىداخلي المىدون 

 به عنوان البحث.
أمىىىا البحىىىوث والمراجىىىس المكتوبىىىة باللوىىىة الفرنسىىىية فعىىىادًة مىىىا يكىىىون مولىىىس فهىىىرس المحتويىىىات هىىىو 

وقبىىل الوىىالف الخىىارجي الخلفىىي. وهىىذا هىىو السىىائد فىىي البحىىوث والمراجىىس  الصىىفحات األخيىىرة منهىىا،
 العربية.
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 ترقيم البحث
 

ال يتصور البدء في كتابة بحث علمي أو طباعته دون تمييز وتحديىد صىفحاته عىن طريىق         
األرقام. وعلى ذلك يجب ولس رقم لكل صفحة، بحيث ترقم صىفحات البحىث ترقيمىًا متسلسىاًل يبىدأ 

 ادًة بالمقدمة وتتوالى األرقام حتى نهاية البحث.ع
ومولس رقم الصفحة هو منتصف السطر األول من أعالها، أو مىن أسىفلها، حسىب ر بىة الباحىث 
حيث ال توجد قواعد ملزمة في هذا الش ن. وقد يرى الباحث ولس رقىم الصىفحة فىي أعلىى الجانىب 

 األيسر من الصفحة أو في أعلى الجانب األيمن منها.
ف أو 17ى أو بىين قوسىين هكىىذا   17وعىادًة مىا يىتم ولىس الىرقم بىين شىىرطتين أفقيتىين هكىذا: ى       

 يولس الرقم متسلساًل دون شيء قبله أو بعده.
هىىذا بخصىىوص تىىرقيم الصىىفحات التىىي تلىىم محتىىوى البحىىث مىىن المقدمىىة حتىىى الخاتمىىة، أمىىا      

بخصوص تىرقيم صىفحات التقىديم أو التصىدير، فتجىري العىادة فىي المملفىات والبحىوث العربيىة علىى 
استخدام الحروف األبجدية لترقيم تلك الصفحات الخارجىة علىى مىتن البحىث وهىي: أ ى ب ى ج ى د ى 

ز ى ح ى ط ى ي ى ك ى ل ى م ى ن ى .... وهىىي الحىىروف التىىي تجمعهىىا الكلمىىات المشىىهورة: هىىى ى و ى 
 أبجد، هو ز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت، وخذ، لظك.

وهنىا يجىب عىدم الخلىط بىين الترتيىب الهجىائي   أ ى ب ى ت ى ث ى ج ى ح ى   ى د ى ذ ى ر ى ز ى س ى 
 ش ى .....ف والترتيب األبجدي الذي ذكرناه.
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 طباعة البحث
 

 أواًل ـ الطباعة والمراجعة: 
طباعىىىة البحىىىث تعنىىىي نقىىىل الكلمىىىات ب حرفهىىىا مىىىن صىىىورتها اليدويىىىة، أي مىىىن النسىىىخة أو الصىىىورة  

الخطيىىىة إلىىىى صىىىورة  ليىىىة مكتوبىىىة بىىى داة ميكانيكيىىىة. ويعتبىىىر الحاسىىىب ا لىىىي  الكمبيىىىوترف مىىىن أهىىىم 
الهائلىىة والتسىىهيالت التىىي يوفرهىىا، سىىواء األدوات المسىىتخدمة فىىي الطباعىىة بىىالنظر إلىىى اإلمكانيىىات 

مكانيىىة التصىىحي  علىىى شاشىىة الجهىىاز،  مىىن حيىىث إمكانيىىة الحىىذف واإللىىافة دون أدنىىى صىىعوبة، وا 
أو علىىى بروفىىة مطبوعىىة، وكىىذلك السىىرعة فىىي إنجىىاز عمليىىة الطباعىىة، فلىىاًل عىىن إمكانيىىة تسىىجيل 

عد فىىي أي وقىىت علىىى البحىىث أو المصىىنف مهمىىا كىىان عىىدد صىىفحاته علىىى أسىىطوانة صىىويرة، تسىىا
 استنسا  أي صورة من البحث، أو صفحات معينة منه.

ولىىرورة طباعىىة البحىىث قىىد تفرلىىها الىىنظم واللىىوائ  المعمىىول بهىىا فىىي الجامعىىات والمعاهىىد        
العلميىىىىة، ويختلىىىىف عىىىىدد النسىىىى  التىىىىي يجىىىىب إعىىىىدادها بىىىىاختالف الرسىىىىالة التىىىىي يتقىىىىدم بهىىىىا الباحىىىىث 

عىىىدد النسىىى  الالزمىىىة   يلىىىًا.. وعىىىادًة مىىىا تبىىىين تلىىىك الىىىنظم واللىىىوائوبىىىاختالف الجامعىىىات والكليىىىات أ
للمناقشة والحكم على الرسالة، ولإليداع بالمكتبة، وللتبادل العلمي بىين الجامعىات والمعاهىد العلميىة 
العربية واألجنبية. كما تتطىرق إلىى مواصىفات الىورق، وعىدد األسىطر فىي كىل صىفحة وعىدد كلمىات 

 ونوع الخط، ومواصفات الوالف الخارجي للبحث.كل سطر، وحجم الحروف، 
 ويراعى بش ن عملية الطباعة أمران: 

األول: لىىرورة التنبيىىه علىىى الطىىابس بىى ن ينقىىل المىىادة العلميىىة بىىالتنظيم والترتيىىب الىىذي هىىو عليىىه فىىي 
 النسخة الخطية. ومن الخط  ترك ذلك التنظيم للطابس، فهذا من عمل الباحث وعليه مسموليته.

الوىاني: لىىرورة مراجعىة مىىا تىىم طباعتىه بشىىكل دقيىىق وسىليم، حتىىى يىىتم تصىحي  وتصىىويب األخطىىاء 
المطبعية، للوقوف على دقة إيىراد الهىوامش بتسلسىلها، وصىحة عالمىات التىرقيم، وقواعىد االقتبىاس، 

 وسالمة كتابة األسماء واالصطالحات األجنبية وأي خط   خر.
 

يقىىوم بهىىا الباحىىث نفسىىه، فهىىو األعلىىم بمحتىىوى مىىادة بحوىىه، واألصىىل فىىي عمليىىة المراجعىىة أن      
واأللفىاظ والعبىىارات التىىي تعبىىر عنىىه. فتصىىويب األخطىاء المطبعيىىة هىىي مسىىمولية الباحىىث، وسىىيماخذ 

 عليها عند مناقشة البحث وتقييمه.
ويدل الواقس أنه مهما دقق الباحث فىي القىراءة مىن أجىل تصىويب األخطىاء المطبعيىة، وكىرر القىراءة 

المراجعة، فهو ال بىد متخطىي بعلىها، ألنىه يقىرأ البحىث بعقلىه أكوىر ممىا يقىرأه بعينيىه.. وهىو يركىز و 
علىى سىالمة الفكىرة أكوىر مىىن تركيىزه علىى سىالمة الحىروف مىىن الناحيىة الطباعيىة، ولىذلك يستحسىىن 
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إعطىاء البحىث لشىخص  خىر كىىي يقىرأه مىن أجىل تصىحي  األخطىىاء المطبعيىة فهىذا األخيىر سىىينظر 
 روف أواًل، دون أن يهتم بملمون البحث ومحتواه.إلى الح
بيىىد أنىىه حتىىى فىىي هىىذه الحالىىة األخيىىرة، تظىىل سىىالمة البحىىث وخلىىوه مىىن األخطىىاء المطبعيىىة        

مسمولية الباحث نفسه... لذلك ف ن إهمىال مراجعىة وتصىويب األخطىاء المطبعيىة، يعىد مىن العيىوب 
التقىدير النهىىائي لقيمىة البحىىث، وال سىيما إذا ترتىىب  الشىكلية التىىي ي سى ل عنهىىا الباحىث، وقىىد تىمور فىىي

عليهىىىا توييىىىر فىىىي بعىىىك معىىىاني المفىىىردات العلميىىىة، فتتحىىىول هىىىذه العيىىىوب مىىىن عيىىىوب شىىىكلية إلىىىى 
 عيوب مولوعية.

وعلىىى أي حىىال، فىى ن عمليىىة التصىىويب وتصىىحي  األخطىىاء المطبعيىىة، تىىتم علىىى المسىىودة أو       
ري التصويب عادًة بقلم أحمر فتشطب الكلمىة الخطى ، ويولىس البروفة األولى لعملية الطباعة. ويج

 فوقها الكلمة الصواب.
فى ذا أعيىدت مسىودة الطباعىة المصىححة إلىى الطىابس، كىان عليىه أن يجىري التصىحي  علىى النسىىخة 
النهائيىىة للطباعىىة، وهىىذا هىىو الولىىس العىىادي.  يىىر أنىىه كويىىرًا مىىا ال تسىىم  ظىىروف الطباعىىة وعامىىل 

صىىحي  علىىى هىىذا النحىىو، وال يكىىون أمىىام الطىىابس وباتفىىاق مىىس الباحىىث، إال أن يعىىد الوقىىت بىى جراء الت
قائمىىة بالتصىىىويبات ت ولىىى  فيهىىىا الكلمىىىة قبىىىل التصىىويب وبعىىىده، ورقىىىم الصىىىفحة ورقىىىم السىىىطر الىىىذي 

 وردت به. وترفق هذه القائمة في نهاية البحث بعد فهرس المحتويات ال قبله.
 ثانيًا ـ تجليد البحث:    

الطالىىب أن يجلىىد جميىىس النسىى  التىىي سىىيقدمها للجامعىىة، فىىذلك أدعىىى للمحافظىىة عليهىىا وعلىىى علىىى 
ترتيبها، وألن من حق الممتحنين أن يتسلموا نسخهم متماسكة بىين دفتىي  ىالف أو مجلىد. وتوليىف 

 أو تجليد البحث يكون بدفعه إلى أحد الدور المتخصصة في هذا المجال.
جليىىد البحىىث، كىىان عليىىه تقىىديم بحوىىه والنسىى  المطلوبىىة منىىه، فىىي فىى ذا أنجىىز الطالىىب عمليىىة ت     

لىىى الجهىىة األكاديميىىة التىىي تىىم البحىىث وفقىىًا لنظمهىىا ةالوقىىت المحىىدد لىىذلك، إلىىى اللجنىىة الفاحصىى ، وا 
 وقواعدها، حيث يتم تحديد موعد تجري فيه مناقشة الباحث والحكم على بحوه.
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 تمارين:

 :نوان البحث أن يكوناختر اإلجابة الصحيحة: من شروط ع
 .عامًا واسعاً  .1
 .قصيرًا وطريفاً  .2
 .واردًا في صيوة استفهامية .3
 .انتقادياً  .4

 .2رقم   الجواب الصحيح هو
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 الكلمات المفتاحية:

 الحكم على البحث. –تنظيم المناقشة  –ملخص الرسالة  –مناقشة البحث   

 
 الملخص:

يلقيه أمام لجنة الحكم   يعد الباحث في رسائل العلوم االجتماعية واإلنسانية موجزًا للرسالة
والجمهور، وهذا الموجز يجب أن يتضمن على مجموعة عناصر، ثم تبدأ المناقشة العلنية من 

قبل رئيسها الذي يتولى إدارة جلسة المناقشة،   قبل أعضاء لجنة الحكم، بعد التعريف باللجنة من
لدرجة الذي حازها البحث وبعدها تختلي اللجنة للمناقشة لمنح الباحث الدرجة العلمية وتقدير ا

 العلمي.

 
 األهداف التعليمية:

 في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرًا على:

 تمييز كيفية مناقشة البحث العلمي والحكم عليه.  .1
دارة  .2 تحديد األصول التي يجب مراعاتها في مناقشة البحث العلمي من حيث العرض وا 

 نة ومنح التقدير.جلسة المناقشة وخلوة اللج
 
 
 
 

  

 مناقشة البحث والحكم عليه -3
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 مناقشة البحث والحكم عليه
 ملخص الرسالة

 
فييي رسييائل العلييوم االجتماعييية واإلنسييانية فييي سييوريا ي كمييا فييي مصيير وفرنسييا ي يعييد الطالييب       

موجزًا للرسالة يلقيه أمام لجنة االمتحان وأمام الجمهور، ويجب أن يعّد الميوجز بمنتهيى الدقية، وأن 
 يكون مشتماًل على العناصر التالية:

 بيان موضوع البحث وأهميته. .1

 اعترضت الباحث أثناء إعداد بحثه. أهم المشكالت التي .2

إبيييييراز الخطييييية التيييييي رسيييييمها الطاليييييب لدراسييييية موضيييييوع البحيييييث، ويشيييييمل ذلييييي  عنييييياوين  .3
المشكالت الرئيسية ) أي األبيواب   ثيم عنياوين المشيكالت الفرعيية ) أي الفصيول   وهيي 
 التي تتفرع عن المشيكالت الرئيسيية، إضيافًة ليذكر المينهل العلميي اليذي اتبعيه فيي البحيث

 ) تأصيلي، تحليلي، مقارن...  .

 عرض مختصر ألهم األفكار والنظريات األساسية الواردة في البحث. .4

 بيان النتائل التي توصل إليها الباحث، واالقتراحات التي يقدمها لمعالجة مشاكل بحثه. .5

إذا كييان البحييث يفييتح  فاقييًا جديييدة، وتحتييا  بعييض النقيياط فيييه إلييى دراسيية أوسيي  وأعميي ،  .6
يشيير الطاليب إليى ذلي  ذاكيرًا أنيه فيتح البياب ولكين ليم يكين فيي طاقتيه أن يييورد  فيجيب أن

كل التفاصيل عين نقطية كيذا ألنهيا تحتيا  إليى بحيوث مسيتقلة قيد ييتمكن هيو أو  ييره مين 
 القيام بها في المستقبل.

نصييف سييياعة فييي رسيييائل ويسييتقر  إلقيياء هيييذا الملخييص ربيي  سييياعة فييي رسيييائل الماجسييتير و 
ب عليى الباحيث احتيرام المهلية الزمنيية المحيددة التيي يحيددها ليه رئييك لجنية الحكيم، الدكتوراه. ويجي

فال يتجاوزها. ومن الممكن أن يجري بروفة على إلقاء هذا الملخص، في منزله قبيل ييوم المناقشية، 
 ليتأكد من أنه سيتمكن من إلقائه ضمن المهلة المحددة.

يكون هادئًا فيي وقفتيه، رزينيًا فيي حركاتيه، وأن يكيون ولحسن اإللقاء أهمية كبيرة، فعلى الطالب أن 
سييليم اللقييية، مسترسييل األسيييلوب، حسيين النبيييرات، وأن ييييوزع نظراتييه توزيعيييًا منظمييًا، باإلضيييافة إليييى 

 بمظهره. ءضرورة االعتنا
وعليى الطاليب أال يظهيير بمظهير القييرور، بيل عليييه أن يظهير بمظهير التواضيي  اليذي هييو مين شيييم 

 حاول وأنه يرجو أن يكون قد وف  فيما قصد إليه. العلماء. فيقول أنه
وهنا  شيء  خر يتصيل باالمتحيان وهيو إعيداد اليدفاع عين النقياط مثيار الخيالف فيي الرسيالة،     

وبعد انتهائه من إلقاء ملخص الرسالة يتلقى ما يوجه إليه مين نقيد بصيدر رحيب، مبينيًا وجهية نظيره 
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لطاليييب عليييى كيييل انتقييياد... إذ قيييد يوافييي  الطاليييب، بإقنييياع وهيييدوء. ولييييك مييين الضيييروري أن ييييرد ا
األستاذ الممتحن، فيي وجهية نظيره، ويعلين أنيه سييتدار  بعيض الهنيات الطفيفية وسييأخذ بميا يوجهيه 
إليييه الممتحنييون عنييد طبيي  الرسييالة ونشييرها علييى النيياك. فالحقيقيية هييي الهييدف أيييًا كييان مصييدرها، 

 العلماء، وال يعود بأي نف  على الطالب. والرد الضعيف  ير مقبول، والعناد ليك من أخال 
 

 كيفية تنظيم المناقشة
 

المناقشييية علنيييية أميييام لجنييية مجتمعييية وال يسيييمح فيهيييا بتيييدخل الجمهيييور. وعيييادًة ميييا تسيييتقر  أواًل ـ  
مناقشيية رسييالة الماجسييتير حييوالي سيياعتين، ورسييالة الييدكتوراه حييوالي ثييالث سيياعات وقييد تزيييد علييى 

 ذل  في بعض الحاالت.
ــًا ـثا  يقييدم رئيييك لجنيية المناقشيية تعريفييًا بأعضيياء لجنيية المناقشيية، ثييم يعييرف بالباحييث ) اسييمه،  ني

مؤهالتيييه العلميييية، تييياريل تسيييجيله لنييييل الدرجييية العلميييية المميييتحن بهيييا  ، ثيييم يعطيييي الكلمييية األوليييى 
نيياء للباحيث لتقيديم مييوجز عين رسييالته، وقيد رأينييا ميا هيي األمييور التيي يجييب أن يتقييد بهييا الباحيث أث

 إلقاء كلمته.
يعطي الرئيك بعد ذل  الكلمة للمناقشين حسيب الترتييب اليذي ييراه ) فيي العيادة يبيدأ بياليمين ثالثًا ـ 

 ويتر  نفسه أخيرًا، أو حسب أقدمية األعضاء  .
تشيمل المناقشية عناصير الرسيالة الثالثية وهيي: الناحيية الشيكلية، الناحيية المنهجيية، والناحيية رابعًا ـ 

 ة ) العلمية  .الموضوعي
وال يستطي  أي باحث أن يقلل من أهمية أي عنصر من هذه العناصر: فيال نيزاع أن وقيوع أخطياء 
نحويييية، أو إمالئييييية، أو عييييدم مراعيييياة عالمييييات التييييرقيم، أو الفقييييرات، أو نحييييو ذليييي  يضييييعف قيميييية 

 فرصة للهجوم على الطالب والتقليل من قيمة جهوده. نالرسالة ويتيح للممتحني
أميييا الناحيييية المنهجيييية فخطييييرة جيييدًا.. فحسييين اختييييار الموضيييوع، والبراعييية فيييي الخطييية التيييي       

وضييعت لدراسييته، والنجيياخ فييي اختيييار العنيياوين القوييية الدقيقيية، وتييرابط األبييواب والفصييول، وحسيين 
 العرض.. كل هذا له شأن كبير في تقدير الرسالة، والفشل في أي نقطة من هيذه النقياط يثيير عليى

 الطالب حملة من النقد قد تكون شديدة.
أمييا الناحييية العلمييية فهييي الهييدف األساسييي فييي الرسييالة، فييالعم  فييي البحييث، واألصييالة فيييه،      

 ودقة النقد والمقارنة، ووفرة المراج ... كل هذا يقلل من الهجوم على الطالب.
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تطيول خليوتهم إذا كيان هنيا  مجيال  بعد المناقشة العلنية يختليي الممتحنيون للمداولية، وقيدخامسًا ـ 
للجدل أو النقاش في الحكم على الرسالة وتقدير درجتها، ثم يخرجون ليعلنوا حصيول الطاليب عليى 

 الدرجة العلمية* التي تقدم لنيلها م  اإلشارة إلى التقدير الذي حازه. وهنا  التقديرات التالية:
ذكر تقييدير مقبيول عيادًة، فيإعالن نجياخ الرسييالة ) مقبيول ي جييد ي جييد جييدًا ي ممتياز ي شيرف   وال يي 

 . 1)من  ير أن يضاف إليها تقدير معناه أنها مقبولة فقط
تقدم اللجنة الفاحصة تقريرها عين مناقشية الرسيالة* إليى مجليك الكليية التيي ينتسيب إليهيا سادسًا ـ  

ه والتصيدي  علييه  الطالب، وبعد استعراضه يتخذ المجلك قيراره ويرفعيه إليى مجليك الجامعية إلقيرار 
 .  2)1وتعلن أمانة مجلك الجامعة هذا القرار

                                                
في الحقو  التي تمنحها جامعة عين شمك في جمهورية مصر العربية هي: مقبول ي جييد ي جييد جيدًا ي جييد  هتقديرات رسائل الدكتورا  1)

جدًا م  مرتبة الشرف ي ممتاز ي ممتاز م  مرتبة الشرف. وفي بعض الرسائل الحائزة على تقدير ممتاز م  مرتبة الشرف توصي اللجنة 
 ا م  الجامعات العربية واألجنبية، تقديرًا لصاحبها. بطب  الرسالة على نفقة الجامعة ونشرها وتبادله

، امتحانيييات درجتيييي 2226/ 12/7تييياريل  252نظمييت الالئحييية التنفيذيييية لقيييانون تنظيييم الجامعيييات السيييورية الصيييادرة بالمرسييوم رقيييم   2)
 الماجستير والدكتوراه فوضعت مجموعة من القواعد:

الماجسيتير أو اليدكتوراه فيي  يير أقسيام اللقية األجنبيية، باللقية العربيية، ويجيب أن ترفي  ي تعد الرسائل التي يقيدمها الطيالب لنييل درجية  
 بملخص واٍف بلقة أجنبية...

ييي يعييين مجلييك الجامعيية بنيياًء علييى اقتييراخ مجلييك القسييم المخييتص وموافقيية مجلييك الكلييية ميين أعضيياء هيئيية التييدريك ميين يشييرف علييى  
ليى رسيالة اليدكتوراه عين أسيتاذ مسياعد. ويجيوز أن يشيار  فيي اإلشيراف عضيو  خير مين تحضير الرسالة عليى أال يقيل رتبية المشيرف ع

أعضاء هيئة التدريك أو األساتذة الزائرين أو االختصاصيين المؤهلين مين خيار  الجامعيات العياملين فيي مجيال البحيث العلميي. ويعيود 
 تقدير أهلية هؤالء االختصاصيين لمجلك الشؤون العلمية.

على الرسالة ) والمشرف المشار  إن وجد   بعد االنتهاء من إعدادها تقريراً مفصاًل إلى مجلك القسم يبين فيه صالحها  ي يقدم المشرف 
 للعرض على لجنة الحكم.

ي يعين مجلك الشؤون العلمية بناًء على اقتراخ مجلك الكلية ورأي مجلك القسم لجنة الحكم عليى الرسيالة مين أعضياء هيئية التيدريك،  
أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خار  الجامعات، ويشيترط أن يكيون فيي مسيتوض أعضياء هيئية التيدريك، ويعيود تقيدير ذلي  إليى  ويمكن

 مجلك الشؤون العلمية.
ي تؤلف لجنة الحكم على رسالة الماجستير من ثالثة أعضاء أحدهم المشرف، كما تؤليف لجنية الحكيم عليى رسيالة اليدكتوراه مين خمسية  

 المشرف. أعضاء أحدهم
يي تقييدم لجنيية الحكييم بعييد فحييص الرسييالة ومناقشييتها تقريييرًا مفصياًل يتضييمن نتيجيية الطالييب المقييررة بإجميياع اللجنيية أو بأ لبييية أعضييائها،  

ويعرض هذا التقرير على مجلك القسم ثم يحال على مجلسي الكلية والجامعة العتماده. وللجنة أن توصي بتبادل الرسالة م  الجامعات 
هداء الطالب نسخًا العربية واألجنبي ة إذا كانت جديرة بذل ، كما لها أن توصي بطب  الرسالة ونشرها على نفقة الجامعة كليًا أو جزئيًا، وا 

 منها ومنحه مكافأة عنها، ويض  مجلك التعليم العالي القواعد الناظمة لذل .
سيم المخيتص أن ييرخص للطاليب اليذي ليم تتقيرر أهليتيه ي لمجلك الكلية بنياًء عليى اقتيراخ لجنية الحكيم عليى الرسيالة وموافقية مجليك الق 

لدرجة الماجستير أو الدكتوراه في إعيادة تقيديم رسيالته لميرة واحيدة بعيد اسيتكمال أوجيه الينقص فيهيا لميدة ال تقيل عين سيتة أشيهر وال تزييد 
 على السنة.

 دًا ي امتياز ي شرف.ي تمنح درجة الماجستير والدكتوراه وف  التقديرات التالية: مقبول ي جيد ي جيد ج 
ي يمينح النياجحون فيي الدرجية العلميية التيي تقيدموا إليهيا شيهادة موقعية مين عمييد الكليية ورئييك الجامعية واليوزير، ويحيدد مجليك التعلييم  

 العالي نموذ  هذه الشهادة.
   من الالئحة المذكورة. 161والمادة  166ي  151انظر المواد: )  
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ونشييير أخيييرًا إلييى أن حصييول الباحييث علييى درجيية الييدكتوراه يجييب أال يجعلييه يعتقييد أنييه وصييل      

نمييا هييو قييد انتهييى ميين إحييدض خطواتييه علييى طرييي  البحييث العلمييي وعليييه أن  إلييى نهاييية الشييوط، وا 
ت التالييية سييتكون أيسيير وأهييون عليييه، بعييد أن اسييتفاد تجييارب يسييتمر فييي هييذا الطرييي ، ألن الخطييوا

كثيييرة ميين عملييه فييي الرسييالة، فليحيياول أن يفكيير فييي بعييض الموضييوعات التييي كانييت تخطيير علييى 
باله أثنياء إعيداد الرسيالة والتيي كيان يالحيظ أنهيا ليم تلي ف حظيًا كافييًا مين عنايية البياحثين والميؤلفين، 

 ت ليعد فيه بحثًا أو مؤلفًا من حين إلى  خر.فيختار موضوعًا من هذه الموضوعا
وعليه كذل  أن يتاب  التطورات التي تستجد فيي موضيوع رسيالته وفيرع تخصصيه، فيإذا فكير        

في إعادة طب  رسالته، أدخل فيها التطورات التيي اسيتجدت بيأن ييدرجها فيي مواضيعها مين الرسيالة 
 م  بيان رأيه فيها.

ذا عميييل بالتيييدريك بعيييد حصيييو  ، فيجيييب علييييه أال يكتفيييي بالتيييدريك وبالميييذكرات هله عليييى اليييدكتوراوا 
والمؤلفييات العاميية التييي يعييدها للطييالب، بييل يجييب عليييه أن يتيياب  إعييداد األبحيياث الخاصيية، وكتابيية 
المقييياالت العلميييية، فهييييي المجيييال الحقيقيييي لتنمييييية ملكييية البحيييث العلمييييي، والخدمييية الحقيقيييية للعلييييم 

 وحضارة البالد.   
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 تمارين:

 :اختر اإلجابة الصحيحة: تعني مناقشة الناحية الشكلية في البحث
 .حسن اختيار الموضوع والبراعة في الخطة وحسن العرض .1
 .األخطاء النحوية واإلمالئية وعالمات الترقيم .2
 .العم  في البحث واألصالة فيه .3
 .دقة النقد والمقارنة ووفرة المراج  .4

 
 .2الرقم الصحيح هو رقم 
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 الوحدة التعليمية 

 مقدمة في المنهجية القانونية

 الكلمات المفتاحية:

 عناصر المنهجية القانونية –المنهجية القانونية 

 الملخص:

 تكون أن على العلوم، من لعلم التقنية العلمية واألساليب الطرق دراسة أي المنهج؛ علم تعني منهجية 
 لدى ينشأ أن القانونية المنهجيةتهدف  .واألبعاد واألهمية التفاصيل كل بدراسة تعنى انتقادية، الدراسة هذه

إن عناصر المنهجية  .القانون علم يطرحها التي الميادين شتى مع التعامل في والطريقة األسلوب الطالب
 .والحديثة المتنوعة والمراجع بالمصادر غنية ومكتبة وطالب، موجه، وجودتتلخص ب

 

 

 األهداف التعليمية:

 في نهاية هذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادرًا على:

 تعريف المنهجية القانونية والهدف منها 
 التمييز بين عناصر المنهجية القانونية  

السابعة
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  مقدمة
تعتبر مادة المنهجية القانونية من المواد التي تهدف إلى إكساب الطالب طريقة وأسلوب عمل. وهي مادة 

فروعه، فوظيفتها هي أن ينشأ لدى الطالب األسلوب والطريقة في التعامل مع ترتبط بعلم القانون بمختلف 
شتى الميادين التي يطرحها علم القانون. فال يكتفي بحفظ المحاضرات النظرية عن ظهر قلب، والحفظ 
نما أن يعرف الوسيلة التي تؤدي بالطالب إلى دراسة سليمة للمواد، واستعمال  هنا ليس مطلوبًا، وا 

 ات التي يستقيها من النصوص والمراجع أثناء دراسته الجامعية، وفيما بعد في حياته المهنية.المعلوم
نما الهدف هو تكوين الشخصية القانونية المستقلة لدى الطالب،  فليس الهدف هو معرفة المواد النظرية وا 

 لعلمي القانوني.وهذه الشخصية يكتسبها عندما يكتسب أسلوب العمل ويحسن التعامل مع مناهج البحث ا
فالمهم أن تصل إليه ـ  بقدر اإلمكان ـ المعرفة العملية مقرونة بالتجربة وحسن التصرف، وليس أن تصل 
نما بمختلف مواد القانون.  إليه المعرفة بصورة مجردة. وهذه المعرفة العملية ليست مرتبطة بمادة معينة، وا 

 على أن  ألساليب العلمية التقنية لعلم من العلوم،وكلمة منهجية تعني علم المنهج؛ أي دراسة الطرق وا
هذه الدراسة انتقادية، تعنى بدراسة كل تكون 

 التفاصيل واألهمية واألبعاد.
وبالنسبة لطالب كليات الحقوق، فإن المنهجية 
تهتم بضرورة إكساب الطالب األسلوب والطريقة 
العلمية والمنطقية في التعامل مع الموضوعات 

هي عديدة ومتشعبة، فتكون لديه القانونية، و 
الضوابط التي تمكنه من تحديد مادة البحث أو 
المعالجة والموجهات التي تمكنه من معرفة: 

 كيف يفتش، وكيف يعرض، وكيف يناقش.
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 عناصر نجاح مادة المنهجية

 إن عناصر نجاح مادة المنهجية تتجلى في عدة أمور:
 .ومكتبة غنية بالمصادر والمراجع المتنوعة والحديثة، وطالب) أستاذ للمنهجية (،  موجهوجود 

 وكل عنصر من هذه العناصر هو شرط ضروري ولكنه لوحده غير كاٍف، به وبغيره تكتمل المادة.
وأستاذ المنهجية يجب أن يكون على درجة جيدة من المعرفة النظرية والخبرة العملية. فشخصية الباحث 

نما من خالل الممارسة واالكتساب المستمرين. ال تتكون من خالل شهادة جامعية  مجردة، أو بالفطرة، وا 
 وذلك ال ينشأ إال بالقراءة والدراسة والمتابعة والكتابة المستمرة.

 
القراءة والدراسة تعرف الباحث على كتابات اآلخرين، والمتابعة تعرف الباحث على ما استجد من أفكار 

لديه المثابرة والصبر. والكتابة المستمرة تكون لدى الباحث ملكة  وآراء فقهية أو مواقف قضائية، وترسخ
 البحث العلمي وتجعله باحثًا مؤهاًل ألن ينقل تجربته وخبرته إلى اآلخرين.

فال يكفي مجرد تحضير رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه لكي تنشأ لدى الباحث مثل هذه القدرة على 
نما ال بد  من وقت كاٍف يلي إعداد الرسالة أو األطروحة، وبالتالي لن يكتسب تعليم مادة المنهجية، وا 

 الباحث هذه اإلمكانية إال من خالل التمرس والمثابرة وبذل الجهد.
نما اكتساب شخصية قانونية جديرة  وال بد للطالب من أن يكون هدفه ليس مجرد الحصول على شهادة، وا 

 بهذه الشهادة.
 من معطيات: وللوصول إلى هذه النتيجة ال بد
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. بمعنى أن يهدف الطالب ليس فقط إلى دراسة المقررات الجامعية والوقوف أواًل، الحافز والمبادرة الذاتية
عندها، فذلك ضروري ولكنه غير كاٍف، إذ ال بد من التحصيل الشخصي من خالل تعميق المواضيع 

لمكتبات القانونية، وهو ما يحقق التي تبحث وبيان أبعادها، وذلك بالعودة إلى المراجع والمكوث في ا
 نتيجتين:

 النتيجة األولى: أن ما يحصله الطالب شخصيًا وحده هو الذي يرسخ في الذهن.
النتيجة الثانية: أن يتعلم الطالب االعتماد على نفسه والثقة بها، وليس االتكال على األستاذ المحاضر. 

اضر موجودًا إلى جانبه، كما في مرحلة الدراسة وهو ما سيستمر معه بعد التخرج، فعندها لن يكون المح
نما سيكون الطالب وحيدًا مع نفسه، فيستفيد مما اكتسبه أثناء التحصيل الجامعي من  الجامعية. وا 

 شخصية قانونية ساعد عليها عامل المثابرة واالتصال بالمراجع.
بحث. فكما أن الطبيب ال يكون أما المكتبة فهي المختبر لرجل القانون، فبدونها ليس من باحث وال من 

طبيبًا، بالمفهوم العلمي للمصطلح، دون مختبر وتشريح وفحص، كذلك رجل القانون ال يكون رجل قانون 
دون مكتبة يفتش فيها عن النصوص القانونية التي تحكم الموضوع المعالج، يتفحص فيها الدراسات 

 والمواقف القضائية كما المنقب عن الكنوز.
يجب االهتمام بالمكتبة القانونية الشخصية خصوصًا، وبالمكتبات الجامعية عمومًا، بأن تحتوي ومن هنا 

ظهار أبعاد الموضوع  على مختلف المراجع القانونية القديمة والحديثة، إذ أن ربط الماضي بالحاضر وا 
 المعالج بعد تحديد مصادره، هي من خصائص البحث العلمي القانوني.

مادة المنهجية فعله، هو إن أهم ما تستطيع 
المساعدة على تكوين الشخصية القانونية لدى 
الطالب، فهي التي تضعه على الطريق القويم، 
ن لديه أسلوب بحث وطريقة خاصة  بأن ُيكوَّ
يستطيع من خاللها السيطرة على الموضوع 

 المعالج.
ن مادة المنهجية ليست مادة موحدة، إذ ليس  وا 

نما هنالك منهجيات  هنالك منهجية واحدة وا 
 وتقنيات مختلفة باختالف موضوعها.
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على دراسة أصول الكتابة والصياغة القانونية، غير مبتعدين عن التعرض  المادةوسنقتصر في هذا 
لبعض األفكار التي تدخل في فلسفة القانون، والتي تمنح القارئ أو المهتم تصورًا صحيحًا لجوهر القاعدة 

 القانونية وعالقتها بعنصر الصياغة.
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 أشر الى اإلجابة الخطأ: تمارين:

 عناصر نجاح مادة المنهجية: -

 الطالب .1

 األستاذ  .2

 المكتبة .3

 األهل .4

 4الجواب الصحيح رقم 
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 الوحدة التعليمية 

مفهوم القاعدة القانونية

  

 الكلمات المفتاحية:

 .المجامالت قواعد – األخالقية القواعد – الدينية القواعد – القانونية القاعدة مفهوم

 الملخص:
 لها ويكون والتجريد بالعمومية تتصف التي اإلنساني للسلوك الضابط بأنها القانونية القاعدة تعريف يمكن
 يجب كما ومجردة، عامة تكون أن ويجب األشخاص إلى موجه خطاب أنها يتبين التعريف هذا ومن مؤيد،
 من غيرها عن يميزها الخواص هذه أن كما بها، للمعنيين إبالغها يتطلب وهذا اإللزام، صفة لها يكون أن

 تشترك وميزات خصائص القواعد هذه من فكل والمجامالت، واألخالقية الدينية كالقواعد اإلنسانية القواعد
 .اآلخر بعضها في عنها وتختلف القانونية القاعدة مع بعضها

 األهداف التعليمية:
 القانونية القاعدة تعريف حول الطالب مهارة تنمية. 
 القانونية القاعدة خصائص دراسة. 
 بالقانون الجهل بداعي القانونية القاعدة تطبيق عن االمتناع مشكلة مع التعامل كيفية دراسة. 
 المجامالت وقواعد واالخالقية الدينية والقاعدة القانونية القاعدة بين المقارنة. 
 ذكرها السابق والقواعد القانونية القاعدة من كل في المؤيد نوع دراسة. 

 
  

ماهية القاعدة القانونية 
الثامنة
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 أواًل ـ تعريف القاعدة القانونية:

موضوع من المواضيع، هو في الحقيقة إبراز العناصر التي يتألف منها  يمكن القول أن وضع تعريف ما ألي
هذا الموضوع، بكلمات شاملة، واضحة وبسيطة، بحيث يكون التعريف المعتمد معبرًا عن فحوى الموضوع، 

 ويكون بإمكان كل قارئ له، اإلحاطة بالغاية التي يرمي إليها هذا التعريف.
 فات المتعلقة بالقاعدة القانونية:ولتوضيح ذلك، سنستعرض بعض التعري

يعرف الدكتور رمضان أبو السعود القواعد القانونية بأنها: " هي تلك القواعد التي تنظم الروابط االجتماعية، 
 . (1)وتتمتع هذه القواعد بقوة الجبر واإللزام على أفراد المجتمع "

قاعدة القانونية: " هي التي تحكم سلوك ويقول الدكتور توفيق حسن فرج والدكتور محمد يحيى مطر بأن ال
 .(2)األفراد في الجماعة، والتي يتعين عليهم الخضوع لها ولو بالقوة إذا لزم األمر "

 .(3)ويقول الرئيس ألبير فرحات بأن القاعدة القانونية: " هي قاعدة اجتماعية ملزمة للفرد والجماعة "
 . (4)جه إلى األشخاص في صيغة عامة له قوة اإللزام "ويعرفها الدكتور هشام القاسم بأنها: " خطاب مو 

 ثانيًا ـ خصائص القاعدة القانونية:
إن قواعد القانون جميعها تعتبر من قبيل القواعد االجتماعية، 
أي من قبيل القواعد التي تنظم السلوك اإلنساني في المجتمع. 
ذلك أن تأمل قواعد القانون يكشف عن حقيقة أن القانون 

قواعده يسعى إلى تنظيم سلوك البشر في المجتمع، بجميع 
ويجب أن يقوم تنظيمه على فكرة المساواة في الحقوق 
والواجبات بين من يكونون في نفس المركز القانوني، أي بين 
من تتوافر في كل منهم نفس الشروط الالزمة الكتساب حق 

  .(5)معين أو للتحمل بواجب قانوني معين

                                                
 .28، ص 1891د. رمضان أبو السعود، المدخل إلى علم القانون، الدار الجامعية، بيروت،  (1)

د. توفيق حسن فرج ود. محمد يحيى مطر، المدخل للعلوم القانونية ) النظرية العامةة للقةانون والنظريةة العامةة للحةق (، الةدار  (2)
 . 11، ص 1881الجامعية، بيروت، 

 .11، ص 1883مدخل للعلوم القانونية ) أصول القواعد القانونية ونظرية الحق (، بيروت، الرئيس ألبير فرحات، ال (3)

 .11، ص 1893د. هشام القاسم، المدخل إلى علم القانون، منشورات جامعة حلب،  (4)

 .19، ص 2111د. عصام أنور سليم، أسس الثقافة القانونية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  (1)
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 لخصائص التي تتميز بها القاعدة القانونية في النقاط التالية:ويمكن إجمال أهم ا
 ـ القاعدة القانونية خطاب موجه إلى األشخاص:أ

وهذا الخطاب الموجه إلى األشخاص إما أن يتضمن أمرًا لهم بالقيام بفعل معين، أو نهيًا عن القيام به، أو 
 . (6)مجرد إباحة هذا الفعل دون أمر به أو نهي عنه

/ من القانون المدني السوري التي تنص على أنه " يجب على 555أخذنا على سبيل المثال المادة /فلو 
المستأجر أن يقوم بوفاء األجرة في المواعيد المتفق عليها.." لوجدنا أنها تتضمن أمرًا بفعل معين هو أداء 

 األجرة إلى المؤجر.
( التي تنص  8772لعام  3لسوري ) القانون رقم / من قانون الشركات ا1ف 07ولو أخذنا مثاًل المادة / 

بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية على أنه " ال يجوز للمدير أن يتولى اإلدارة في شركة أخرى منافسة أو 
ذات أغراض مماثلة أو أن يحصل من الشركة على قروض أو كفاالت لصالحه أو لصالح أقربائه حتى 

تتضمن النهي عن فعل معين هو تولي المدير اإلدارة في شركة أخرى منافسة،  الدرجة الرابعة " لوجدنا أنها
 وكذلك الحصول من الشركة على قروض أو كفاالت لصالحه أو لصالح أقربائه حتى الدرجة الرابعة.

/ من القانون المدني السوري التي تنص على أنه " لمالك الشيء وحده، 062وأخيرًا لو أخذنا مثاًل المادة / 
حدود القانون، حق استعماله واستغالله والتصرف فيه " لوجدنا أنها تتضمن مجرد إباحة فعل معين  في

 والترخيص به دون أمر به وال نهي عنه.
ونالحظ في هذا المجال أنه ال يشترط في القاعدة القانونية أن تأتي بصيغة األمر، أو النهي، أو اإلباحة 

بفعل معين، إذ كثيرًا ما تأتي هذه القاعدة على شكل إنذار موجه إلى والترخيص، ليعتبر أنها تتضمن األمر 
 األشخاص بترتيب أثر على واقعة معينة، فيستنتج من هذا اإلنذار ما تريد القاعدة أن تأمر به.

/ من قانون العقوبات السوري التي تنص على أن " كل سوري علم بجناية على أمن 322فمثاًل المادة / 
ئ بها السلطة العامة في الحال، عوقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبالمنع من الحقوق الدولة ولم ينب

المدنية "، هذه المادة تقرر قاعدة قانونية تتضمن أمرًا إلى جميع المواطنين بإخبار السلطة العامة عن 
 الجنايات الماسة بأمن الدولة التي يعلمون بها.

نما نجد فيها إنذارًا إلى كل من  ولكننا، وكما يتبين من عبارات النص نفسه، ال نجد فيها صيغة األمر، وا 
يتوانى عن إخبار السلطة العامة بترتيب عقوبة معينة عليه، ومن هذا اإلنذار نستنتج استنتاجًا األمر الذي 

 تريد القاعدة أن توجهه إلى األشخاص.
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 القاعدة القانونية يجب أن تكون عامة ومجردة: ب.

يكون هناك خطاب موجه إلى األشخاص ة سواء كان أمرًا أو نهيًا أو مجرد إباحة وترخيص ة ال يكفي أن 
 .(7)ليعتبر أن هناك قاعدة قانونية، بل يجب أن يكون هذا الخطاب، أو أن تكون هذه القاعدة عامة ومجردة

معينة، بل يجب أن ومعنى ذلك أن القاعدة القانونية يجب أال تخص شخصًا معينًا بالذات أو تتعلق بحادثة 
 تكون قابلة للتطبيق على كل من يمكن أن تتوافر فيهم الصفات والشروط التي تنص عليها.

مكانية التطبيق في الحاالت والظروف المماثلة، أما  وفي الواقع إن مفهوم القاعدة نفسه يفترض االطراد وا 
ت، فإنها ال تكون قواعد قانونية األحكام التي ال تطبق إال على أشخاص معينين أو حاالت محددة بالذا

 بالمعنى الصحيح.
 وزيادة في اإليضاح نضرب األمثلة التالية:

 أ ة يحرم الطالب الذي يرتكب عملية الغش في االمتحان من متابعة امتحانه.
 ب ة يحال الموظف الذي يبلغ الستين على التقاعد.

 عملية الغش.ج ة يحرم الطالب ) فالن ( من متابعة امتحانه الرتكابه 
 د ة يحال الموظف ) فالن ( على التقاعد لبلوغه سن الستين.

ففي هذه األمثلة، نجد أن المثالين األول والثاني يمكن إدراجهما في عداد القواعد القانونية ألنهما ال يخصان 
نما هما عبارة عن نصين عامين يمكن تطبيقهما على كل طا لب يرتكب طالبًا أو موظفًا معينين بذاتهما، وا 

 عملية الغش في االمتحان، وكل موظف يبلغ سن الستين.
أما المثاالن الثالث والرابع فال يمكن اعتبارهما بمثابة قاعدتين قانونيتين؛ ألن الحكمين اللذين يتضمنانهما 

 يقتصر تطبيقهما على الطالب أو الموظف المعنيين فيهما دون أن يتجاوزهما إلى غيرهما.
نا إلى أنه ال يشترط في القاعدة القانونية أن تتناول في حكمها عددًا كبيرًا من األشخاص أو وتجدر اإلشارة ه

 أن تشمل المواطنين جميعًا ليعتبر أنه قد توافرت فيها صيغة العموم.
فكثرة األشخاص الذين تطبق عليهم أو قلتهم ليس لها اعتبار في هذا المجال، ولكن الذي يجب اعتباره في 

قانونية هو أال تتناول أشخاصًا معينين بذواتهم، بل أن يعم حكمها جميع األشخاص الذين تنطبق القاعدة ال
 .(8)عليهم الصفات والشروط المحددة فيها

                                                
ةان، 1د. حيدر عبد الهادي، أصول الصياغة القانونية، ط (7) ومةا بعةدها. ود.  21، ص 2118، دار الحامد للنشر والتوزيةع، عما
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وعلى هذا فكثيرًا ما تكون القاعدة القانونية مقتصرة على طائفة أو أخرى من طوائف المجتمع دون أن يطعن 
تجاري يضع كثيرًا من األحكام تعتبر قواعد قانونية نظرًا ألنها ال توضع ذلك في اعتبارها قاعدة. فالقانون ال

نما توضع لكل من تتوافر فيه صفة التاجر وتنطبق عليه. وقانون العمل يضع قواعد ال تتعلق  لتاجر بعينه وا 
نما تتعلق بمن تتوافر فيه صفة العامل. ومع ذلك فهذه األحكام تعتبر قواعد قانونية  بكافة أفراد المجتمع وا 

نما توضع لكل من تتوافر فيه صفة العامل وتنطبق عليه.    ألنها ال توضع لعامل بعينه وا 
نما يقتصر تعلقها بطائفة معينة هي القضاة.  وقانون السلطة القضائية يضع أحكامًا ال تتعلق بالناس كافة، وا 

نما توضع لكل من يتوافر له صفة ومع ذلك فهذه األحكام تعتبر قواعد قانونية ألنها ال توضع لقاض بعينه  وا 
القاضي وتنطبق عليه. بل إن الدستور يتضمن كثيرًا من األحكام التي تتعلق بشخص واحد هو شخص رئيس 
الدولة، ومع ذلك فهذه األحكام تعتبر قواعد قانونية ألنها ال توضع لرئيس بعينه، بل هي أحكام ذات صفة 

 تتوافر فيه صفة رئيس الدولة وتنطبق عليه. عامة بحيث يمكن تطبيقها بالنسبة لكل من
ويتضح من ذلك، أن بلوغ الحكم مرتبة القاعدة القانونية ال يتوقف على عدد من يواجههم هذا الحكم وينطبق 

نما العبرة في ذلك بتجرد الحكم عن ذوات من يتوجه إليهم وارتباطه بمجرد صفاتهم.  عليهم، وا 
ليه عند وضعه، كان قاعدة قانونية حتى ولو لم يكن قاباًل للتطبيق في فإذا تجرد الحكم عن ذات من يتوجه إ

 وقت واحد إال على شخص واحد، كما هو الحال في األحكام الدستورية التي تحدد سلطات رئيس الدولة مثاًل.
والواقع أن كل قاعدة قانونية يكون لها نطاق تطبيق قد ال يتوافق مع نطاق تطبيق قاعدة أخرى. فبعض 

واعد تكون أحكامها قابلة للتطبيق على الكافة وبعض القواعد ال تكون قابلة للتطبيق إال على طائفة أو الق
 أخرى، سواء تحددت هذه الطائفة تحديدًا مهنيًا أو تحديدًا مكانيًا أو تحددت بأي معيار آخر.

 وهنا ال بد لنا من طرح التساؤل التالي:
 وتحقيق أهداف القانون؟؟هل عناك عالقة بين العمومية والتجريد 

إذا كانت صياغة أحكام القانون في صورة قواعد تعتبر ضرورة ال مفر منها على النحو المتقدم، فإنه مما ال 
شك فيه أن هذه الصياغة من شأنها أن تنقص من قدرته على تحقيق العدالة وتوفير المساواة الواقعية بين 

 الناس.
ؤدي إلى وضعها على أساس الفرض الغالب في الحياة دون اعتداد بتفاوت فالتجريد الذي تقوم عليه القاعدة ي

 الظروف أو اختالف الجزئيات في كل حالة بذاتها.
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ومن الواضح أن العدالة والمساواة الواقعية تقتضي تنوع الحكم وفقًا لخصوصيات كل حالة بذاتها. فالقانون 
ن بلغ هذه السن راشدًا بالضرورة وال يعتبر من لم مثاًل يحدد سن الرشد بثماني عشرة سنة، بحيث يعتبر م

 يبلغها كذلك.
وسن الرشد هي السن التي يصل فيها اإلنسان إلى النضج العقلي، ومن الواضح أن هذه السن األخيرة تختلف 
نما يعتد بالغالب من اكتمال  باختالف األفراد. ولكن القانون ال يتوقف عند اختالف األفراد في هذا الشأن وا 

لنضج العقلي لدى اإلنسان عند هذه السن، فيقرر قاعدة بمقتضاها يبلغ كل إنسان سن الرشد ببلوغ سن ا
الثامنة عشرة، وهو بذلك يتجاهل ما يكشف عنه الواقع من بلوغ اإلنسان النضج العقلي قبل هذه السن في 

 ن األخرى.بعض األحيان، وعدم بلوغ هذا النضج بالرغم من بلوغه هذه السن في بعض األحيا
ومع ذلك فصياغة القانون في شكل قواعد من شأنه أن يضمن حدًا أدنى من العدالة والمساواة بين الناس. 
فصياغة القانون على هذا النحو من شأنها أن تحول دون تحيز القانون لمصلحة فرد أو آخر أو ضده. وهي 

 م القانون.بهذه المناسبة تكفل عداًل مجردًا ومساواة جامدة بين الناس أما
 فلئن كانت صياغة القانون في صورة قواعد ال تفرق في الحكم بين الناس تبعًا لما تقتضيه ظروف كل منهم،

 .(9)فيكفي أنهم سواسية في هذا األمر
كذلك فإن صياغة القانون في صورة قواعد ال تحول دون تحقيق مزيد من العدالة والمساواة الواقعية عن 

صياغتها صياغة مرنة. فمدى ما يحققه القانون من عدالة ومساواة واقعية ال يتوقف فقط طريقها، إذا ما أمكن 
نما يتوقف كذلك على أسلوب صياغة  على صياغته في صورة أحكام فردية أو في صورة قواعد قانونية، وا 

 القاعدة في هذه الحالة األخيرة.
العدالة والمساواة الواقعية، كما هو الحال في فالصياغة الجامدة هي التي تقلل من قدرة القاعدة على تحقيق 

القاعدة السابقة المتعلقة بسن الرشد. أما الصياغة المرنة فهي تسمح بتحقيق مزيد من العدالة والمساواة 
الواقعية. ومثال ذلك قواعد القانون الجزائي المتعلقة بتقدير العقوبات والتي غالبًا ما تسمح بتراوح العقوبة بين 

 وحد أقصى من الحبس أو الغرامة، وفقًا لما يقدره القاضي بالنظر إلى كل حالة على حدة.حد أدنى 
 القاعدة القانونية يجب أن تتصف بالصبغة اإللزامية: ج.

ونقصد بذلك أن يكون للقاعدة القانونية مؤيد أو جزاء، بحيث يجبر األشخاص على إتباعها ويفرض عليهم 
 االقتضاء.احترامها ولو بالقوة عند 
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والمؤيد أو الجزاء هو األثر الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية. فاألثر الذي يترتب على مخالفة 
القاعدة التي تأمر بعدم السرقة مثاًل هو الحبس، واألثر الذي يترتب على مخالفة القاعدة التي تأمر بالوفاء 

 بالديون هو التنفيذ الجبري... وهكذا.  
المختلفة للقاعدة القانونية تعود في البالد المتمدنة إلى الدولة وحدها، فهي التي تملك دون غيرها والمؤيدات 

 وسائل إجبار األشخاص على احترام القاعدة القانونية وهي التي ترتب اآلثار الناجمة عن مخالفتها.
إنما نعني بذلك، بالنسبة وعلى هذا، حين نقول أن القاعدة القانونية يجب أن تتصف بالصبغة اإللزامية، ف
 ألغلب دول عالمنا المعاصر، أن هذه القاعدة يجب أن تكون مؤيدة من قبل الدولة.

ومما تجدر اإلشارة إليه أن األشخاص قد يطبقون في أغلب األحيان القاعدة القانونية من تلقاء أنفسهم، ألنهم 
 ولة ومؤيدة من قبلها.يعتقدون أنها واجبة التطبيق ولو لم تكن مفروضة عليهم من الد

فاألشخاص قد يمتنعون عن القتل أو السرقة أو قد يوفون ديونهم، ال ألن الدولة تعاقب على القتل أو السرقة 
 أو ترغم الناس على أداء ديونهم، ولكن اعتقادًا منهم، العتبارات شتى، بضرورة ذلك. 

تطبيقها من قبلهم ناجمًا عن تأييد الدولة لها فليس ضروريًا إذن أن يكون احترام الناس للقاعدة القانونية و 
تباعها  رغام الناس على تطبيقها وا  وفرضها إياها، ولكن المهم أن يمكن فرض القاعدة بالقوة عند االقتضاء، وا 
حين ال يعمدون إلى ذلك من تلقاء أنفسهم. والمؤيد الذي تضعه الدولة للقاعدة القانونية، إذا لم يكن في كثير 

هو الدافع إلى إتباعها، إال أنه في بعض األحيان األخرى هو الذي يردع األشخاص عن  من األحيان
 مخالفتها ويحملهم على التقيد بها. وهذا وحده يعتبر كافيًا لتكون القاعدة ذات قوة إلزامية.

 :(10)ينوالمؤيد الذي تضعه الدولة للقاعدة ليكفل احترامها وتطبيقها من قبل األشخاص يكون أساسًا على نوع
فهو إما أن يكون مؤيدًا جزائيًا يقصد به الزجر ) ويكون ذلك بإيقاع العقوبة بالمخالف للقاعدة القانونية ردعًا 
زالة  له ولغيره عن مخالفتها (، أو مؤيدًا مدنيًا يقصد به الجبر ) ويكون ذلك بإعادة األمور إلى نصابها وا 

 و إصالحه على قدر اإلمكان (.الخلل الذي أحدثته مخالفة القاعدة القانونية أ
والمؤيد الجزائي قد يقع على جسم الشخص ) كالسجن مثاًل أو اإلعدام (، وقد يكون عبارة عن غرامة يعاقب 

 بدفعها. أما المؤيد المدني فيكون على أنواع:
(، أو لمبيع للمشتريمثاًل على تسليم ا فهو إما أن يكون تنفيذًا عينيًا وذلك بتنفيذ ذات االلتزام ) كإجبار البائع

تنفيذًا بمقابل وذلك عن طريق التعويض ) كإجبار من سبب بعمله غير المشروع ضررًا للغير، على دفع 
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تعويض له عنه (، أو أن يكون أيضًا ببطالن االتفاق المخالف للقاعدة القانونية ) كبطالن االتفاق الواقع 
 على بيع المخدرات(.

 والمؤيد المدني نضرب، على سبيل التبسيط، المثال التالي:وللتمييز بين المؤيد الجزائي 
لو فرضنا أن شخصًا يقود سيارته مخالفًا قواعد المرور، قد صدم شجرة واقتلعها فحكم عليه بغرامة من جهة 
نما معاقبته  وبالتعويض عن الشجرة من جهة ثانية. فالغرامة التي تفرض عليه ال يقصد بها إصالح الضرر وا 

قواعد المرور، وهي بالتالي من قبيل المؤيد الجزائي. أما التعويض الذي يحكم به عليه فال يستهدف لمخالفته 
نما إزالة الضرر الذي ألحقه بمالك الشجرة من جراء عمله غير المشروع، وهو بالتالي من قبيل  به معاقبته وا 

 المؤيد المدني.
ي إنما يترتب على مخالفة القاعدة القانونية، ولكن وهكذا نالحظ أن كاًل من المؤيد الجزائي والمؤيد المدن

 .  (11)المؤيد الجزائي يقصد به المعاقبة، بينما ال يقصد بالمؤيد المدني سوى إعادة األمور إلى نصابها
 

                                                
تجةةدر اإلشةةارة إلةةى وجةةود نةةوع ثالةةث مةةن المؤيةةدات أو الجةةزاءات، هةةو الجةةزاء اإلداري وهةةو الجةةزاء الةةذي يترتةةب علةةى مخالفةةة  (11)

قواعد القانون اإلداري. ومنه جزاءات إدارية قد توقاع ضد جهة اإلدارة، كما في صدور حكم عةن محكمةة القضةاء اإلداري، بوقةف 
اري باطل، لكونه مشةوبًا بعيةب االختصةاص أو الشةكل أو السةبب أو المحةل أو مشةوبًا بإسةاءة تنفيذ قرار إداري، أو بإلغاء قرار إد

استعمال السلطة. وهذا هو شأن الحكم بإلغاء قرار بفصل تلميذ بإحةدى المةدارس الحكوميةة، فصةلته جهةة اإلدارة لعةداوة شخصةية 
 بينه وبين مدير المدرسة=

الجزاءات اإلدارية، التي ليس لها نظير في قواعد القانون المةدني، بةل وفةي قواعةد  ض= ومن ناحية أخرى، قد توقاع ضد الفرد بع
 ضد الفرد جزاء الحجز اإلداري على أمواله استيفاء لما هو مستحق عليه من الضرائب. عالقانون الخاص، فقد يوق

ومن صورها فصةل موظةف عةام مةن الخدمةة وعلى صعيد مجازاة الموظفين العموميين وتأديبهم، تبرز الجزاءات اإلدارية التأديبية،
أو حرمانه من الترقية لمدة معينةة، أو الخصةم مةن الراتةب... وذلةك فةي حالةة ثبةوت إخاللةه بواجةب مةن واجبةات الوظيفةة... فهةذه 

 جزاءات إدارية تأديبية.
بهةةا الموظةةف العةةام. فالخصةةم مةةن وبطبيعةةة الحةةال، تتةةدرج الجةةزاءات اإلداريةةة التأديبيةةة تبعةةًا لجسةةامة الجريمةةة المسةةلكية التةةي ارتك

 الراتب عقاب رادع لغياب الموظف بدون إذن، بينما ال يكون رادعًا إال العزل أو الفصل في حالة قبول أو طلب الموظف رشوة. 
ًا، الجةزاء الجنةائي مةع الجةزاء المةدني.. فمةن يقتةل غيةره عمةدًا يعاقةب جنائية عوقد يجتمع أكثر من نوع من أنواع الجزاء. فقةد يجتمة

 عليه بتعويض مدني لصالح ورثة المجني عليه.  معالوة على الحك
كما قد يجتمع جةزاء إداري مةع الجةزاء الجنةائي، فةالموظف العةام الةذي تمةت إدانتةه فةي جريمةة رشةوة، يتعةرض أيضةًا لتوقيةع جةزاء 

 إداري تأديبي عليه، إذ يحق للجهة العامة التي يعمل بها أن تفصله من الخدمة.
ومةةا  29ومةةا بعةةدها. ود. حيةةدر عبةةد الهةةادي، مرجةةع سةةبق ذكةةره، ص  37عصةةام أنةةور سةةليم، مرجةةع سةةبق ذكةةره، ص انظةةر: د. 

 بعدها.
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 مسألة جديرة بالمناقشة:
 اإللزام االجتماعي والعلم بالقاعدة القانونية:
م المخاطب بها في الفقه السائد وفقًا لمبدأ معين يعرف بمبدأ عدم تتحدد العالقة بين القاعدة القانونية وبين عل

جواز االعتذار بجهل القانون. ووفقًا لهذا المبدأ يسري حكم القاعدة القانونية في حق المخاطبين بها، من علم 
 بها ومن جهلها على حد سواء.

بديهيًا يرتبط بفكرة القانون ذاتها. غير أنه  وقد يبدو هذا المبدأ ة مبدأ عدم جواز االعتذار بجهل القانون ة مبدأً 
ما أن نتجاوز الفكرة المجردة للقانون إلى القواعد التي يتألف منها نظام قانوني معين حتى يساورنا الشك في 

 صحة إطالق القول بعدم جواز االعتذار بجهل القانون.
بدأ عدم جواز االعتذار بجهل القانون، فقد كشف العمل حلواًل جديدة ال نزاع في شرعيتها رغم تنافرها مع م

وهذا ما دفع الفكر القانوني إلى محاولة إيجاد أساس نظري لهذه الحلول، ومن ثم لمشكلة العلم والجهل 
 بالقانون برمتها.

 ( ـ مبدأ عدم جواز االعتذار بجهل القانون واالنتقادات الموجهة إليه:1)
ذار بجهل القانون في الواقع تعبيرًا كليًا عن أصلين مجتمعين يعتبر المبدأ المعروف بمبدأ عدم جواز االعت

 هما: افتراض العلم بالقانون، وامتناع اإلفالت من أحكامه، تأسيسًا على هذا العلم المفترض.
ولكن األصول المذكورة لم تعد معبرة عن الحلول العملية لمشكلة الجهل بالقانون أو متفقة معها. وهذا ما نبينه 

 فيما يلي:
 افتراض العلم بالقانون: -أ 

القانون في الفقه التقليدي هو تعبير عن إرادة أفراد المجتمع في صورتها الكلية. والنتيجة المنطقية لذلك هي 
 امتثال أفراد المجتمع ألحكامه امتثااًل يؤدي إلى افتراض علمهم بأحكامه.

ما وضعه األفراد من قيود على حرياتهم بقصد  فهذه األحكام ة تشريعًا كانت أو عرفًا ة ليست في أساسها إال
ضمان ممارسة حقوقهم أو التوفيق بينها. ومن هنا فعدم جواز االعتذار بجهل القانون ة في ظل النظرية 

 . (12)القانونية التقليدية ة يستند إلى حقيقة نظرية ال شبهة فيها، هي افتراض العلم بالقانون
وال شك أن هذا االفتراض كان يستجيب إلى حد كبير لحقيقة القانون الوضعي إبان حركة التقنين التي 
صاحبت القرن التاسع عشر. ذلك أن تقنينات ذلك القرن ة وبصرف النظر عن اتخاذها القالب التشريعي من 

لمستمرة لألجيال السابقة، سواء الناحية الفنية ة كانت في جوهرها مجرد صياغة للتجربة القانونية المستقرة وا
                                                

 وما بعدها. 31د. مصطفى الجمال ود. عبد الحميد الجمال، مرجع سبق ذكره، ص  (12)
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تمثلت هذه التجربة في عرف متواتر أو في دين اكتسبت قواعده الصفة العرفية، ولذلك كان من المستساغ 
 . (13)القول بامتثال المخاطبين ألحكام هذه التقنينات وافتراض علمهم بها

وظيفته ة تحت تأثير تقديس الحرية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد كان مجال القانون في ذلك الوقت، و 
ة يقتصر على األحكام التي تكفل حماية حقوق األفراد أو التوفيق بينها، وهي بطبيعتها أحكام يسهل الوصول 

 إليها عن طريق القياس المنطقي.
 غير أن التشريع الحديث لم يعد يقتصر على تقنين التجارب القانونية السابقة ولم تعد وظيفته في المجتمع
نما أصبح أداة متحركة لإلصالح االجتماعي واالقتصادي.  تقف عند هذا المفهوم " الوقائي " الضيق، وا 
ولذلك تكاد تختفي ظاهرة االمتثال المصاحبة لصفة االستمرار في القانون، على نحو تبرز معه بوضوح 

 . (14)مشكلة الجهل بالقانون  وتتطلب العالج السريع
 ول بأن افتراض العلم بالقانون لم يعد متمشيًا مع حقيقة القانون في العصر الحديث.ولذلك كله، فإنه يمكن الق

 امتناع اإلفالت من أحكام القانون، تأسيسًا على هذا العلم المفترض: -ب
إن افتراض العلم بالقانون، المستمد من امتثال المكلفين ألحكامه، يؤدي إلى عدم جواز االحتجاج بجهله، 

، وبالتالي ال يجوز لألفراد أن يمتنعوا عن تنفيذ القانون بسبب جهلهم بهذا (15)األحكاملإلفالت من هذه 

                                                
عقب، كما هو الحال في الثةورات التةي صةاحبت  حقًا لقد مر التاريخ القانوني بثورات قلبت كثيرًا من أحكام القانون رأسًا على (13)

وأطاحةت بالنظةام اإلمبراطةوري فةي فرنسةا ووضةعت مجموعةة هامةة  1798األديان، أو فةي الثةورة الفرنسةية ذاتهةا التةي قامةت عةام 
تأثيرهةا علةى من المبادئ ما تزال نبراسًا لرجةال الفكةر القةانوني يهتةدون بهديةه حتةى يومنةا هةذا. ولكةن هةذه الثةورات فضةاًل عةن أن 

 العالقات المدنية أقل منه على العالقات السياسية، كانت تتمخض دائمًا عن سنن مستديمة تحكم سلوك األجيال الالحقة =
= ولةةذلك فقةةد كةةان افتةةراض العلةةم بمةةا تةةأتي بةةه هةةذه الثةةورات مةةن أحكةةام يسةةتند فةةي البدايةةة إلةةى ضةةرورة تثبيةةت مةةا تبشةةر بةةه مةةن 

ل األفراد لألحكام المذكورة فيكون إسناد افتةراض العلةم بهةا إلةى هةذا االمتثةال. وهةذا مةا يمكةن أن نجةد إيديولوجيات، حتى يتم امتثا
 في االتحاد السوفييتي السابق.   1817له مثاًل حديثًا في الثورة البلشفية التي قامت عام 

ذاتةه العتبةارات الواقةع، عةن طريةق السةماح وقد سار جانب من الفقه في اتجاه تطويع مبدأ عدم جواز االعتذار بجل القةانون  (14)
لألفراد باالستناد إلى جهلهم هذا القانون أو ذاك الستبعاد تطبيقه عليهم. ولكن هذا الفقه ظل عاجزًا عن تقديم معيار منضةبط لمةا 

قتةراح الحلةول يجوز االحتجاج بجهله. كذلك فقد سار جانب آخر من الفقةه فةي طريةق تطويةع الواقةع للمبةدأ المةذكور، عةن طريةق ا
الكفيلةة بتحقيةق مزيةد مةن العلةةم الفعلةي بأحكةام القةانون، سةةواء بإشةراك المعنيةين بهةا فةي صةةياغتها، أو تطةوير وسةائل اإلعةالم بهةةا 

 باالستعانة بما حققته الثورة الصناعية والتقنية من تقدم في وسائل اإلعالم. 
 نسبية يستعصي العلم الكامل والدائم بها حتى على المتخصصين.ولكن هذا االتجاه يصطدم هو اآلخر بطبيعة القانون كظاهرة 

وهةذه النتيجةة الثانيةة يبررهةا مةةن ناحيةة أخةرى أسةاس إلةزام القةةانون للمكلفةين. فةإلزام القةانون للمكلفةين يسةةتند إلةى مةا إلرادتهةم ة  (11)
التةي يتمثةل فيهةا القةةانون ة مةن سةلطان. ومةةن هنةا كةان إطةالق مبةةدأ عةدم جةواز االحتجةاج بجهةةل القةانون، باعتبةاره نتيجةة منطقيةةة 

 لفكرة القانون ذاتها. 
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القانون، فالعلم بوجود القانون مفترض وال يمكن لهم االحتجاج بجهلهم بصدوره ونفاذه ليكون ذلك مقدمًة لعدم 
 الزامهم بنصوصه.

ق القانون عند ثبوت الجهل الفعلي ومع ذلك، فرغم أن القضاء ما زال يرفض في إصرار، استبعاد تطبي
 بأحكامه، إال أن كثيرًا من الحلول التشريعية والقضائية المتزايدة يتعارض بشكل واضح، مع هذا اإلصرار.

/ من القانون 183فقد أصبح الغلط في القانون كافيًا بذاته للتأثير على صحة التصرف القانوني، فالمادة /
ون العقد قاباًل لإلبطال لغلط في القانون إذا توافرت فيه شروط الغلط في المدني السوري تنص على أنه " يك
 .(16)الواقع... ما لم يقض القانون بغيره "

كذلك فقد تجاوز القضاء فكرة الغلط في القانون، إلى االعتداد الصريح بالجهل ببعض أحكامه. ويبدو ذلك 
رتفاق المقررة بمقتضى القانون ذاته. فقد جرى بوضوح من متابعة موقف القضاء من ضمان البائع لحقوق اال

القضاء طوياًل على إعطاء االرتفاقات القانونية حكم االرتفاقات الظاهرة من حيث عدم التزام البائع باإلعالن 
عنها، وعدم قيام الضمان بصددها تبعًا لذلك، استنادًا إلى افتراض علم المشتري بها باعتبارها مقررة بحكم 

 القانون.
ن محكمة النقض الفرنسية قد انتهت مؤخرًا إلى االعتراف بأن " االرتفاقات القانونية التي ال يضمنها البائع ولك

بالرغم من عدم ظهورها هي تلك االرتفاقات الناشئة عن الوضع العادي للملكية، ال األعباء االستثنائية التي 
 ال تمكن حالة األماكن، المشتري من التفكير فيها ".

ذلك بالطبع أنه رغم أن االرتفاقات القانونية تتقرر بمقتضى أحكام القانون، فإن محكمة النقض ومعنى 
الفرنسية ال تفترض علم المشتري بها وتجيز له االحتجاج بجهلها إذا كانت حالة المكان ال تمكنه من العلم 

 بها.
نم ا يمتد في كثير من األحيان إلى خارج وبالمثل فإنه إذا كان تطبيق القانون ال يقتصر على إقليم الدولة، وا 

حدوده، إعمااًل لقواعد اإلسناد في القانون الدولي الخاص، فإن منطق المساواة أمام مبدأ عدم جواز االعتذار 
بجهل القانون، يفضي إلى التسوية في هذا الصدد بين من يتواجد خارج إقليم الدولة ومن يتواجد داخل هذا 

 اإلقليم.

                                                
االعتةذار بجهةةل القةةانون ة مةةا دام األمةةر ال  زحقةًا يقةةال تفسةيرًا لهةةذه القاعةةدة إن األمةر ال يتعلةةق باسةتثناء علةةى مبةةدأ عةدم جةةوا (11)

نما باالعتداد بواقع معين هو تعيب اإلرادة، أو االعتداد بغلةط فةي الواقةع ترتةب  يصل إلى استبعاد القاعدة التي وقع فيها الغلط ة وا 
لقانون. ولكن االعتداد بهذا الواقع ة أو بهذا الغلط في الواقةع ة يتضةمن اعتةدادًا بةالغلط فةي القةانون الةذي أدى إلةى على الغلط في ا

 خلقه، ومن ثم يتضمن على أي حال حدًا من دائرة تأثير عدم جواز االعتذار بجهل القانون. 
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ال يمكن أن يخفي أو يزيل اختالف المسافة الجغرافية بين المكلفين. ولذلك نجد أن محكمة  ولكن هذا المنطق
النقض الفرنسية تذهب منذ وقت مبكر إلى أن " النصوص المتعلقة بتنفيذ ونشر القانون في اإلقليم الفرنسي ال 

مًا بالقانون ومن ثم فالقاضي ة تطبق عند تحديد التاريخ الذي يعتبر فيه المواطن الفرنسي الموجود بالخارج عال
أمام سكوت القانون ة عليه أن يحدد هذا التاريخ في ضوء الظروف التي من بينها وصول الجريدة الرسمية 

 إلى البلد الذي يكون متواجدًا فيه ". 
وهكذا لم تجد المحكمة المذكورة بدًا من ترك الحرية لقاضي الموضوع في تقدير ظروف المكلف الموجود 

 .(17)ج إقليم الدولة عند تطبيق مبدأ عدم جواز االعتذار بجهل القانونخار 
وأخيرًا فقد اضطر الفقه إلى االعتراف بإمكان االحتجاج بجهل القانون " في حال قيام قوة قاهرة ة كفيضان أو 

ستثناء احتالل أجنبي ة تعزل بعض المناطق في الدولة بشكل يستحيل معه وصول الجريدة الرسمية إليها "، كا
 على مبدأ عدم جواز االعتذار بجهل القانون.

 ( ـ الحلول المقترحة لمشكلة الجهل بالقانون:2)
إن قواعد القانون منها ما هو تكليفي ومنها ما هو غير تكليفي. والواقع أن أحكام القانون تنقسم من حيث 

ن هذين النوعين من  األحكام يختلفان فيما يختص بتعلق كل مقتضاها إلى أحكام وضعية وأحكام تكليفية، وا 
 منهما بفعل المكلف عند صدوره.

فالحكم الوضعي هو " وضع أو جعل " من الشارع ال يتوقف على إدراك المخاطب، ومن ثم فهو يتعلق 
 بالفعل بمجرد صدوره، تعلقًا تلقائيًا، استنادًا إلى القوة الملزمة التي لهذا الحكم وحدها، ودون النظر إلى علم

 المخاطب أو عدم علمه بها.
نما يتجاوز ذلك إلى طلب  أما الحكم التكليفي، فهو ال يتمثل في مجرد " وضع " أو " جعل " من الشارع، وا 

 الفعل أو طلب تركه أو التخيير بينهما. ومن ثم فأمره يختلف.
قيقة المذكورة. فتحريم ذلك أن الطلب يستلزم إدراك المطلوب منه لحقيقة المطلوب، إدراكًا يفترض علمه بالح

التعاقد على شيء غير مشروع مثاًل أو إيجاب الوفاء بالعقود، أحكام تكليفية يفترض إعمالها علم المكلفين 
 بحقيقة ما تتضمنه من تكليف.

نما تتعلق بفصيلة محددة من أحكامه،  وعلى هذا النحو، فمشكلة الجهل بالقانون ال تتعلق بالقانون في كليته وا 
األحكام التكليفية. فاألحكام الوضعية هي آثار تلقائية لخطاب الشارع تترتب مباشرة استنادًا إلى  هي فصيلة
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وجود هذا الخطاب ذاته ودون النظر إلى علم المكلف أو عدم علمه بها. أما األحكام التكليفية فهي آثار 
 اب الشارع المتضمن لها. يتوقف ترتيبها في حق المكلف على علمه بما عليه من تكليف، من بعد وجود خط

 المقصود بالعلم الالزم لصحة التكليف:
ذا كان االعتذار بجهل القانون أمرًا تفرضه حقيقة األحكام التكليفية، فإنه يبقى بعد ذلك أن نحدد المقصود  وا 

 بالجهل الذي يصلح عذرًا يمتنع معه تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف.
يق تحديد المقصود بالعلم الذي يلزم توافره لدى المكلف لتعلق الحكم المذكور وهذا التحديد إنما يكون عن طر 

 بفعله.
وما دام البحث في جهل القانون أو العلم به يقتصر ة على النحو السابق ة على طائفة األحكام التكليفية، فإن 

ي لفكرة الجهل والعلم، بقدر تحديد معنى الجهل بالقانون أو العلم به، يجب أال يرتبط بالضرورة بالمفهوم اللغو 
 ما يرتبط بفكرة التكليف ذاتها، والمعايير التي تحدد ما يمكن وما ال يمكن التكليف به.

والواقع أن االستجابة لطبيعة الحكم التكليفي في تحديد المقصود بجهل القانون أو العلم به، ال تقتضي أن 
نما تقتضي أن ننظر نجعل ة مسبقًا ة من علم المكلف الفعلي بالتكليف، شر  طًا لتعلق الحكم التكليفي بفعله، وا 

للعلم بالقانون هو اآلخر كتكليف يسبق تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف، وأن نعين حدود هذا التكليف 
 المسبق على ضوء ذات المعايير التي تتحدد وفقًا لها فكرة التكليف.

الشريعة اإلسالمية من تحديد المقصود بالعلم تحديدًا يبعد  وعلى هذا النحو ال نجد غرابة فيما يذهب إليه فقه
به عن العلم الفعلي. فالمقصود بالعلم لديهم ليس العلم الفعلي بما يؤدي إليه ذلك من عدم تعلق الحكم 
نما المقصود به  التكليفي بفعل المكلف، في كل مرة يكون فيها المكلف جاهاًل حقيقة التكليف بالفعل، وا 

علم على نحو ال يمنع تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف ة رغم عدم علمه الفعلي بالتكليف ة ما دام إمكانية ال
 قد كان باستطاعته أن يعلم ذلك، سواء بنفسه أو بواسطة غيره.

ولذلك فال يمتنع تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف إال إذا كان يستحيل عليه العلم بمضمون التكليف. ويلحق 
 باالستحالة في هذا الصدد المشقة الزائدة.

ومن الواضح أن قصر امتناع تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف على حالة استحالة العلم بالتكليف أو مشقته 
الزائدة على هذا النحو، مرجعه أن هذه هي بعينها الحدود التي يقف عندها التكليف ذاته، فكان من الطبيعي 

 العلم بالتكليف، لتعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف.أال يتجاوزها اشتراط 
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ذا ما أردنا صياغة حديثة لفكرة العلم بحدودها السابقة، فإنه يمكن القول بأن هناك واجبًا مبدئيًا على عاتق  وا 
المكلف، بالتعرف على أحكام القانون التكليفية ة للتصرف على مقتضاها من بعد ة يماثل في فكرته الواجب 

 بعدم اإلضرار بالغير أو واجب الوفاء بالعقود.العام 
ولذلك إذا كان جهل المكلف بحكم القانون مرجعه تقصيره في القيام بهذا الواجب، فإن الحكم التكليفي يتعلق 

 بفعله على الرغم من عدم علمه به ما دام عدم العلم مجرد نتيجة لتخلفه عن أداء الواجب المذكور.
يتعين التمييز في صدد مبدأ عدم جواز االعتذار بجهل القانون، بين األحكام نخلص مما تقدم، إلى أنه 

الوضعية واألحكام التكليفية. فمبدأ عدم جواز االعتذار بجهل القانون يقتصر في الواقع على األحكام 
 الوضعية، أما األحكام التكليفية فإنه يجوز االحتجاج بجهلها لكل من لم يكن باستطاعته العلم بها.
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الوحدة التعليمية 

 تمييز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد األخرى
 

 الكلمات المفتاحية:

 قواعد المجامالت. -القواعد األخالقية -القواعد الدينية -القواعد القانونية

 الملخص:

المجتمع، وتلعب قواعد  تقوم القواعد القانونية بدور مهم في تنظيم العالقات التي تقوم بين األفراد في
 أخرى هذا الدور كقواعد الدين وقواعد األخالق وقواعد المجامالت.

 هناك اختالفات جوهرية بين قواعد القانون وغيرها من القواعد األخرى.

 األهداف التعليمية:

 تدريب الطالب على:

  .)التمييز بين القواعد القانونية والقواعد الدينية )نقاط االلتقاء ونقاط األختالف 
  التمييز بين القواعد القانونية والقواعد األخالقية )التداخل بين القانون واألخالق واالختالف

 بينهما من حيث النطاق، ومن حيث الشدة، ومن حيث المؤيد أو الجزاء(. 
 نون وقواعد المجاالت )مضمون فكرة المجامالت وظهورها محليًا ودوليًا التمييز بين قواعد القا

 والفرق األساسي بينهما وبين قواعد القانون(.

 

التاسعة
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تستهدف القواعد القانونية إيجاد نوع من التنظيم للعالقات التي تقوم بين األفراد في المجتمع، إال أنها 
 لها فهناك مجموعة أخرى من القواعد التي يخضعليست الوحيدة التي تقوم بهذا العمل في المجتمع، 
اإلنسان ويجعل سلوكه متطابقًا معها، كقواعد 
الدين، وقواعد األخالق، وأصول المجامالت التي 

 تقوم بين الناس.
وسنقوم بدراسة هذا المطلب من خالل توضيح 

 النقاط الرئيسية التالية:
 

 أواًل ـ القواعد القانونية والقواعد الدينية
 يًا ـ القواعد القانونية والقواعد األخالقيةثان

 ثالثًا ـ القواعد القانونية وقواعد المجامالت

 
 أواًل ـ القواعد القانونية والقواعد الدينية

يراد بقواعد الدين مجموعة القواعد التي يعتقد أفراد مجتمع ما أنها منزلة عليهم من اهلل تعالى عن طريق 
والخضوع لألوامر التي تتضمنها، وهذه القواعد تعنى بتنظيم عالقة المرء  الرسل وهم يلتزمون بطاعتها

 بربه، ثم واجب الفرد تجاه نفسه وغيره من الناس.
وال تتشابك أو تختلط أوامر الدين بقواعد القانون إال بقدر تعلق األمر باألحكام الخاصة بتنظيم عالقة 

 وهو تنظيم الحياة االجتماعية.اإلنسان بغيره نظرًا لوحدة الغرض في هذا الجانب 
فالدين يحرم القتل والسرقة وغيرها من الجرائم وهي أعمال تحرمها في ذات الوقت، قواعد القانون وتعاقب 
مرتكبها. وقواعد الدين أوسع ـ من حيث المواضيع التي تعالجها ـ من قواعد القانون؛ فالدين ينظم األمور 

 نما ال تعنى قواعد القانون بغير األمور الدنيوية.الدنيوية وتلك المتعلقة باآلخرة، بي
ويوجد فارق مهم وجوهري بين قواعد القانون وقواعد الدين،يتمثل في عنصر الجزاء الذي يترتب على 
مخالفة كل واحد منهما، فالجزاء على مخالفة الدين وتعاليمه هو جزاء أخروي في الغالب يوقعه الخالق 
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بينما يكون الجزاء على مخالفة قواعد القانون جزاًء ماديًا توقعه السلطة  سبحانه وتعالى على المخالف،
 .(1)العامة التي تتكفل بمهمة تنفيذ القانون والعمل على احترامه

 :(2)ثانيًا ـ القواعد القانونية والقواعد األخالقية

ل سيرهم وسلوكهم، ليست قواعد القانون وحدها هي التي تنظم عالقات الناس في المجتمع وتنظم لهم سبي
بل تقوم إلى جانبها قواعد أخرى تلعب دورًا كبيرًا في هذا الشأن يكاد ال يقل عن دور القواعد القانونية، 

 وفي مقدمة هذه القواعد تأتي قواعد األخالق.
ومن واجبنا لكي تكون الفكرة التي نكونها ألنفسنا عن مفهوم القانون كاملة، وحدود هذا المفهوم واضحة 

 نسبة إلينا، أن نتساءل عن العالقة بين القواعد القانونية من جهة والقواعد األخالقية من جهة ثانية.بال
في الواقع إن التفريق بين القواعد القانونية واألخالقية لم يحدد بصورة علمية واضحة إال في العصور 

كان التداخل بين هذه  الحديثة، وبصورة خاصة في القرن الثامن عشر. أما في العصور السابقة فقد
قد عرفوا نوعًا ما هذا التفريق القواعد كبيرًا إلى حد يصعب معه التفريق بينها، بالرغم من أن الرومان 

كان يقول إن ما يسمح به القانون ال يكون دومًا موافقًا  " paulحيث أن أحد كبار فقهائهم ويدعى بول " )
 لألخالق، وهو يعني بذلك أن هنالك فارقًا بين القانون من جهة واألخالق من جهة ثانية (.

                                                
 .32، ص1691د. شمس الدين الوكيل، دروس في مقدمة الدراسات القانونية، دار مطابع الشعب، القاهرة،  (11)

ـــت تشـــمل  ـــة كان ـــى أن القواعـــد الديني ـــي هـــذا المجـــال، إل ـــة، وتجـــدر اإلشـــارة ف ـــاة االجتماعي ـــواحي الحي ـــع ن ـــي الماضـــي جمي ف
والسياسية، واالقتصادية...الخ. وتكمن قوة القواعد الدينية في ضبطها لسلوك األفراد داخل الجماعة، فيما تحمله هذه القواعـد 

ة، كمـا هـو الحـال من ثواب وعقاب في الدنيا واآلخرة على حد سواء، وبالتالي كانت القواعد الدينية هي ذاتها القواعـد القانونيـ
ــدين ) كمــا هــو الحــال فــي  ــذال يكــون الضــبط االجتمــاعي عــن طريــق ال ــة، وعندئ ــة وبعــض الحكومــات الديني ــل البدائي فــي القبائ

يران (.  المملكة العربية السعودية وا 
لسـير غير أن العلمنة من جهـة والتحضـر مـن جهـة أخـرى، أوجـدا قواعـد قانونيـة ال صـلة لهـا علـى اإلطـالق بالـدين كقـانون ا

مثاًل. كما أن مبادئ العدالة والمساواة أدت إلى إقرار قوانين تطبق على جميع أفراد المجتمع بغض النظر عـن ديانـاتهم التـي 
 تعتبر من صميم خصوصياتهم، وبالتالي تتعلق بحقوقهم األساسية، وال سيما الحق في حرية الفكر والعقيدة واإليمان.

ــة بــاألحوال الشخصــية كأحكــام المواريــث  غيــر أن كثيــرًا مــن القواعــد الدينيــة اعتمــدت كقواعــد قانونيــة، ال ســيما تلــك المتعلق
 والزواج والطالق والحضانة والوصية واألهلية.

 
وما بعدها. ود. حيدر عبد الهادي، مرجـع سـبق  33انظر في هذا الخصوص: د. هشام القاسم، مرجع سبق ذكره، ص  (16)

 وما بعدها. 22وما بعدها. ود. عصام أنور سليم، مرجع سبق ذكره، ص  32ذكره، ص 
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وفي العصور القديمة، كان الدين هو المسيطر بين أغلب الشعوب، وكان ما يأمر به الدين يعتبر في 
 جب اإلتباع من الوجهة القانونية.الوقت ذاته موافقًا لألخالق ووا

وبالرغم من أن التداخل ال يزال كبيرًا في العصر الحاضر بين قواعد القانون واألخالق، حيث أن األولى 
هي في أغلبها مستمدة من الثانية ) فالقواعد التي تأمر بعدم القتل أو عدم السرقة، أو التي تأمر بوفاء 

 أخالقية في الوقت نفسه (.الديون مثاًل، هي قواعد قانونية و 
ولكن، وبالرغم من هذا التداخل الكبير، فقد حاول الفقهاء بيان بعض الفوارق بينهما، والتي تتجلى في 

 ثالثة وجوه: من حيث النطاق، ومن حيث الشدة، ومن حيث المؤيد أو الجزاء.

 ـ اختالف القانون واألخالق من حيث النطاق:1

أقل سعة من نطاق األخالق؛ ذلك أن القانون إنما يهتم فقط بقسم من أعمال فنطاق القانون هو في الواقع 
اإلنسان وتصرفاته ال بها كلها، وهذا القسم يتضمن التصرفات التي تدخل في نطاق سلوكه االجتماعي 

 وتتصل بعالقاته مع غيره من أفراد المجتمع.
مل أيضًا تصرفاته الخاصة التي تدخل بينما تشمل قواعد األخالق هذا النوع من تصرفات اإلنسان، وتش

 في سلوكه الفردي حتى ولو لم يكن لها من أثر على عالقاته باآلخرين.
فهنالك إذن منطقة مشتركة بين القانون واألخالق، وهي تلك التي تتعلق بتصرفات اإلنسان في المجتمع 

االلتزامات أو احترام حقوق وملكيات  وصالته بالغير، كالقواعد المتعلقة بمنع ارتكاب الجرائم مثاًل أو وفاء
 اآلخرين، وهي قواعد يفرضها القانون واألخالق معًا.

وهنالك منطقة خاصة باألخالق دون القانون، وهي التي تتعلق بسلوك اإلنسان وتصرفاته الفردية التي ال 
عن قواعد  تأثير لها على صالته باآلخرين، وذلك كالحث على الصدق أو الشجاعة مثاًل، وهي عبارة

تفرضها األخالق وحدها دون القانون، ألنها تتعلق بسلوك اإلنسان الفردي وتصرفاته الخاصة التي ال أثر 
 لها بالنسبة لحياته االجتماعية.

وعلى هذا نجد أن القاعدة تظل تعتبر قاعدة أخالقية ال قانونية طالما أنها تتعلق بالفرد وحده دون أن 
 مع، فإذا امتد أثر القاعدة إلى هؤالء أصبحت قاعدة قانونية وأخالقية معًا.تؤثر على اآلخرين في المجت

فاألخالق مثاًل تستنكر الكذب العادي الذي ال ينجم عنه ضرر للغير ولكن القانون ال يعاقب عليه، أما 
إذا نجم عن هذا الكذب ضرر للغير، كما في شهادة الزور، فال يكون منع هذا الكذب عبارة عن مجرد 

نما يصبح قاعدة أخالقية وقانونية معًا.قا  عدة أخالقية فقط وا 
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وكذلك األخالق ال ترض بالجبن أو التخاذل، ولكن القانون ال يعاقب اإلنسان على جبنه وتخاذله إال حين 
 يكون هناك ضرر منهما بالنسبة للمجتمع، كما في حالة الفرار أمام العدو مثاًل.

ذا كان هناك منطقة مشتركة بين  القانون واألخالق، ومنطقة أخرى خاصة باألخالق دون القانون، فإن وا 
هنالك منطقة ثالثة يتولى القانون تنظيمها دون أن تكون لألخالق صلة بها، كما في القواعد المتعلقة 
بتنظيم السير التي يفرضها القانون لتأمين النظام وتجنب وقوع االصطدامات، بينما ال توجد لألخالق 

 فسيان بالنسبة لألخالق مثاًل أن يكون السير في الطريق عن يمين أو شمال. عالقة بها.

 ـ اختالف القانون واألخالق من حيث الشدة:2

في الواقع إذا كان هنالك منطقة مشتركة بين القانون واألخالق، وهي تلك التي تتعلق بتصرفات اإلنسان 
ين في المجتمع، فإن القواعد القانونية قد تختلف في ذات الصلة بحياته االجتماعية وعالقاته باألفراد اآلخر 

بعض األحيان عن القواعد األخالقية في هذا المجال وتكون أقل شدة منها وأكثر تساهاًل بسبب مقتضيات 
 المصلحة والضرورة.

وعلى هذا نجد أنه حتى في حقل التنظيم االجتماعي، قد تختلف قواعد القانون عن قواعد األخالق، ذلك 
ألخالق إنما تهدف دومًا إلى اإلصالح التام والكمال المطلق، بينما يحرص القانون على مراعاة أن ا

 اعتبارات أخرى كالمصلحة والنفع إلى جانب المثل األخالقية التي يحاول تحقيقها.
فاألخالق مثاًل ال ترض بحال من األحوال، أن يمتنع إنسان عن وفاء دينه مهما مر على هذا الدين من 

ة أو زمن دون المطالبة به من قبل صاحبه، أما القانون فإنه يبيح لهذا اإلنسان أن يمتنع عن وفاء دينه مد
بعد فترة معينة من الزمن إذا لم يطالبه صاحبه به خاللها ) وهذا ما يسمى بالتقادم (، ألنه يعتبر أن 

 المصلحة تقتضي بأال تظل المنازعات القانونية قائمة دومًا ومستمرة.
كذلك قد يعتبر منافيًا لألخالق أن يغبن البائع المشتري غبنًا فاحشًا في ثمن ما يشتريه منه، ولكن و 

القانون قد ال يمنع هذا الغبن إال في ظروف خاصة، حرصًا على المصلحة التي تقضي باستقرار 
 المعامالت وعدم إفساح المجال إلبطال العقود بصورة واسعة.

( من أن ما يسمح به القانون ال يكون دومًا  paulل الفقيه الروماني بول ) ومن هنا يتضح لنا معنى قو 
( يشير إلى هذا المعنى حين يقول " إن ما  portalisموافقًا لألخالق، كما أن الفقيه الفرنسي بورتاليس ) 

ألن ال يكون مخالفًا للقوانين فهو مشروع، ولكن ليس كل ما هو مطابق للقوانين يكون دومًا شريفًا، 
 القوانين إنما تهتم بالمصلحة السياسية للمجتمع أكثر من اهتمامها بالكمال الخلقي لإلنسان ".
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 ـ اختالف القانون واألخالق من حيث المؤيد أو الجزاء:3

فالقواعد القانونية، كما سبق أن اشرنا، إنما تتميز بأنها مؤيدة من قبل الدولة التي تستطيع أن تفرضها 
تضاء، أما القواعد األخالقية فإن الذي يفرضها على المرء هو ضميره ووجدانه أو الضمير بالقوة عند االق

العام في المجتمع ولكن بدون تدخل من قبل الدولة. فاإلنسان مثاًل قد يمتنع عن الكذب ألنه يأنف الكذب 
ع عن شهادة الزور وال يرتضيه لنفسه، أو خشية الناس الذين قد يحتقرونه ويحجبون ثقتهم عنه، ولكنه يمتن

 لهذه األسباب نفسها وألن الدولة أيضًا تعاقب على شهادة الزور.
هذه هي أهم الفوارق التي تميز القانون عن األخالق، ومن الضروري أن نشير هنا إلى أنه بالرغم من 

هي ستظل هذه الفوارق، فالصلة ال تزال قوية جدًا ومتينة بين القانون من جهة واألخالق من جهة ثانية، و 
أبدًا قوية ومتينة، فالقواعد القانونية مستمدة في أغلبها من األخالق، لدرجة أن القانون ليس سوى األخالق 

 حين ترتدي صبغة إلزامية.

 ثالثًا ـ القواعد القانونية وقواعد المجامالت:

المتعارف عليها يراعي الناس مجموعة من القواعد المبنية على أساس فكرة المجاملة، ومن هذه القواعد 
بين الناس، إلقاء التحية والسالم، والعزاء في الكوارث والملمات، والتهنئة في شتى المناسبات السعيدة 
كالزواج واألعياد... فهذه مجموعة قواعد يعدها أفراد المجتمع ملزمة لهم إال أنها في الوقت نفسه تختلف 

ع آلخر، وتتنوع في الزمان والمكان. ومع ذلك تبقى عن القواعد القانونية، وهذه القواعد تختلف من مجتم
قواعد اجتماعية للسلوك واجبة اإلتباع في الجماعة، وهي تقترن بجزاء معنوي، وبذلك فهي تتميز عن 
القواعد القانونية بهذا الشأن، فالخروج عليها ال يقود إلى تدخل السلطات العامة في الدولة إلجبار األفراد 

و الحال في القواعد القانونية، ولكن جزاء مخالفتها يتمثل باستنكار الناس وازدرائهم على احترامها كما ه
 لمن خرج عليها ولم يقم بمراعاتها.

إن هذا الفارق بين القواعد القانونية وقواعد المجامالت يرجع إلى المصالح أو االعتبارات التي تستهدف 
ن قواعد المجامالت قد تتطور وتصبح قواعد قانونية قواعد المجامالت حمايتها في الجماعة أيضًا، إال أ

إذا ما وجدت الجماعة نفسها في حاجة إليها. ومثال ذلك ما تنص عليه قوانين بعض الدول من ضرورة 
 .  (3)تخلي الشباب عن أماكنهم في وسائل المواصالت العامة لكبار السن

                                                
 .31د. حيدر عبد الهادي، مرجع سبق ذكره، ص  (22)
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ي إطار المجتمعات الوطنية فهي متبعة وال يقتصر األمر بالنسبة لقواعد المجامالت أنها موجودة ف
ومعروفة كذلك في نطاق المجتمع الدولي بالنسبة للعالقات بين الدول، باعتبارها تصرفات اعتادت الدول 
أن تأخذ بها وتعمل طبقًا لها في عالقاتها مع بعضها البعض، بهدف تحسين هذه العالقات والحفاظ 

إهمالها أي التزام قانوني ولكن يترتب على ذلك مسؤولية عليها، دون أن يترتب على اإلخالل بها أو 
 أخالقية.

ومن هذه القواعد في إطار المجتمع الدولي عدم التعرض لسفن الصيد أثناء الحرب، أو تمتع رؤساء 
 الدول السابقين بنفس االمتيازات التي كانت مقررة لهم قبل زوال صفة الرئاسة عنهم.

القات الدولية عن العرف، وقد تتحول إلى قاعدة قانونية إذا ارتضت وتنشأ هذه القواعد في نطاق الع
الدول ذلك، وهذا ما حدث بالنسبة لالمتيازات والحصانات الدبلوماسية. أو قد يحدث العكس إذ تتضاءل 
قيمة القاعدة القانونية الدولية وتتحول إلى مجرد مجاملة عادية ليس لها صفة إلزامية، وهذا ما حدث 

 .(4)تبادل التحية بين السفن في عرض البحربالنسبة ل
 
 
 
 

  

                                                
 11، ص 1613ن الــدولي العـام، الــدار الجامعيــة للطباعــة والنشــر، بيــروت، د. محمـد المجــذوب، محاضــرات فــي القــانو  (21)

 وما بعدها.
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 تمارين:

 ما هي القواعد القانونية وقواعد المجامالت؟
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 أنواع القواعد القانونية

 الكلمات المفتاحية:

 –الصياغة الشكلية  –الصياغة الكمية  –النظام العام  –القاعدة المفسرة أو التكميلية  –القاعدة اآلمرة 
الصياغة  –الصياغة المرنة  –الصياغة عن طريق الحيل القانونية  –الصياغة عن طريق القرائن 

 عيوب الصياغة القانونية. –الجامدة 

 الملخص:

تتنوع القواعد القانونية تبعًا للمعيار المتخذ أساسًا لذلك، وهنالك معيارين أساسيين في هذا المجال هما: 

معيار المضمون ومعيار الصياغة، وتبعًا للمعيار األول تقسم القاعدة القانونية إلى قواعد آمرة وقواعد 

اآلمرة هي التي تهدف إلى حماية مصالح المجتمع األساسية بينما التكميلية هي التي تكميلية والقواعد 

تتعلق مباشرة بمصالح األفراد، ومن هنا تبدو أهمية مفهوم النظام العام. أما المعيار الثاني فهو معيار 

صالحة للتطبيق الصياغة ويقصد بصياغة القاعدة القانونية عملية تحويل القيم التي تكون فيها إلى قواعد 

في الحياة العملية، ومن هنا تبرز أهمية معرفة طرق التعبير عن هذه القيم وأساليب هذه الصياغة، فمن 

الناحية األولى هنالك أربع طرق للصياغة هي الصياغة الكمية والصياغة الشكلية والصياغة عن طريق 

أسلوبين للصياغة هما األسلوب الجامد  القرائن وعن طريق الحيل القانونية، ومن ناحية األساليب هنالك

واألسلوب المرن، إال أنه عند صياغة القاعدة القانونية ال بد من تجنب الخطأ والغموض والتعارض 

 .والنقص، فهذه العيوب تعيق تحقيق القاعدة القانونية لألهداف التي وجدت من أجلها

الوحدة التعليمية العاشرة
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 األهداف التعليمية:

 اآلمرة والتكميلية.  دراسة خصائص كل من القاعدة القانونية 

  .دراسة مفهوم النظام العام 
  .دراسة طرق الصياغة القانونية 
 .دراسة عيوب الصياغة القانونية 
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رد القواعد القانونية إلى أنواع ال بد له من معيار أو أساس يقام عليه. فإن تعددت المعايير أو األسس 
 تعددت التنويعات. 

اعتبارين أساسيين للتنوع، أولهما هو ما تقتضيه القواعد، وثانيهما هو وفي هذا الصدد يمكن أن نلحظ 
 كيفية صياغتها.

 أنواع القواعد القانونية من حيث مقتضاها -أ

 .(1)تقسم القواعد القانونية وفقًا لهذا التقسيم إلى قواعد آمرة، وقواعد تكميلية أو مفسرة
فهي التي تهدف إلى حماية مصالح المجتمع  أما القواعد اآلمرة ) وقد تسمى أيضًا قواعد ناهية (،

األساسية، ولذلك ال يسمح لألفراد باستبعاد أحكامها وتبني أحكام غيرها فيما يجرونه من عقود أو 
 تصرفات قانونية.

أما القواعد القانونية التكميلية أو المفسرة ) وقد تسمى أيضًا قواعد معلنة (، فهي خالفًا للقواعد اآلمرة، ال 
نما تتعلق مباشرة بمصالح األفراد، ولذا يسمح لهؤالء األفراد تهدف إ لى حماية مصالح المجتمع األساسية وا 

باستبعاد أحكامها إذا أرادوا واألخذ بأحكام غيرها يختارونها بأنفسهم،ألنهم األولى بتقدير مصالحهم وطرق 
 تحقيقها.

لمجتمع وما ينشأ عنهما من عالقات بين ولو نظرنا إلى كيفية تنظيم الفعالية والنشاط اإلنساني في ا
 األفراد المقيمين فيه، لوجدنا أن هذا التنظيم يمكن أنيتم بأساليب مختلفة:

قد يترك إلى األفراد أنفسهم أمر تنظيم عالقاتهم االجتماعية واختيار األحكام التي يخضعون لها أواًل ـ 
أو تحدد لهم، وهذا غاية ما يرنو إليه المذهب ويسيرون عليها، دون أن تفرض عليهم هذه األحكام مسبقًا 

 الفردي.
قد يرشد األفراد إلى األحكام التي يرغبون بتطبيقها والعمل بها، فتبين لهم هذه األحكام قي قواعد ثانيًا ـ 

 قانونية ثم يترك لهم الخيار بين العمل بهذه القواعد أو االتفاق على خالفها.
فردي، ألن إقرار مثل هذه القواعد ال يؤدي إلى الحد من حرية األفراد أو وهذا ما يتفق أيضًا مع المذهب ال

 االنتقاص منها طالما أن هؤالء يحتفظون دومًا بحرية االختيار بين األحكام التي تنص عليها أو غيرها.
تباعها والسير عليها في قواعد تفرض عليهم فرضثالثًا ـ  ًا دون قد تحدد لألفراد األحكام التي يجب عليها وا 

أن تكون لهم أدنى حرية في استبعادها واختيار غيرها. وهذا ما يكره المذهب الفردي اللجوء إليه إال حين 

                                                
 وما بعدها. 23وما بعدها. ود. عصام أنور سليم، مرجع سبق ذكره، ص  22د. هشام القاسم، مرجع سبق ذكره، ص  (22)
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الضرورة القصوى لما فيه من حد لحريات األفراد، ويرضى به مذهب التدخل الذي ال يرى حرجًا في الحد 
 وية.من هذه الحريات، كلما دعت إلى ذلك مصلحة المجتمع وضروراته الحي

فاألحكام من النوع األول هي ما يمكننا أن نسميها باألحكام االتفاقية أو التعاقدية ) وهذه ال تدخل في 
نطاق بحثنا ألنه يعود أمر تقريرها ووضعها إلى األفراد فيما بينهم (، أما القواعد التي تتضمن األحكام 

المفسرة، وأما القواعد التي تحدد األحكام من النوع من النوع الثاني فهي ما تسمى بالقواعد التكميلية أو 
 الثالث فهي ما تسمى بالقواعد اآلمرة.

ولنضرب مثاًل يوضح لنا معنى هذا التقسيم، ويساعدنا بصورة خاصة على التمييز بين ما يقصد بالقواعد 
 التكميلية أو المفسرة من جهة، والقواعد اآلمرة من جهة ثانية.

تريًا اتفقا على أن يبيع األول للثاني عقارًا يملكه، وأن يدفع الثاني إلى األول لقاء هذا لنفرض أن بائعًا ومش
العقار مبلغ مليون ليرة سورية، ولنفرض أنهما اتفقا في عقد البيع على أن يدفع المشتري للبائع نصف 

اتفقا أيضًا على ثمن العقار حين تسليمه إياه وأن يدفع النصف اآلخر بعد ذلك على قسطين مثاًل، كما 
نما ما يعادل  أن يدفع المشتري ثمن العقار بالعملة الذهبية ) أي ال يدفع للبائع مبلغ مليون ليرة سورية وا 

 (.قيمة هذا المبلغ ذهباً 
 في هذا العقد نشاهد أن البائع والمشتري قد اتفقا على عدة أحكام:

ليرة سورية كثمن للعقار، وهذا حكم اتفاقي فهما قد اتفقا على أن يدفع المشتري للبائع مبلغ مليون  -
 لم يخالفا به قاعدة قانونية سابقة ) لعدم وجود قاعدة تحدد ثمن العقار بالنسبة إليهما (.

نما يدفع نصفه فقط حين التسليم  - وهما قد اتفقا على أن الثمن ال يدفع كله حين تسليم المبيع، وا 
 ويدفع النصف اآلخر بعد ذلك على قسطين.

 قد اتفقا أخيرًا على أن هذا الثمن يتم دفعه بالعملة الذهبية ال بالعملة السورية.وهما  -
لو نظرنا إلى الحكم الثاني القاضي بأن يتم دفع نصف الثمن حين التسليم والنصف اآلخر بعد 
ذلك على قسطين، لوجدنا أنه يخالف الحكم الذي تنص عليه قاعدة قانونية واردة في المادة 

انون المدني السوري والتي تنص على أن الثمن يكون " مستحق الوفاء في الوقت / من الق524/
الذي يسلم فيه المبيع ". فالبائع والمشتري حين اتفقا على تأجيل دفع نصف الثمن اآلخر عن 

 موعد تسليم المبيع، قد خالفا الحكم الذي تنص عليه القاعدة المذكورة. 

157 



/ نفسها تنص على أن الحكم الذي أوردته يمكن للمتبايعين أن 524/ ولكن هذه المخالفة جائزة ألن المادة
يتفقا على خالفه. فهذه القاعدة إذن تعتبر قاعدة تكميلية أو مفسرة ألنه يجوز االتفاق على حكم يختلف 

 عن الحكم الذي تقضي به وتنص عليه.
النا السابق، والقاضي بأن الثمن أما إذا نظرنا إلى الحكم الثالث الذي اتفق عليه البائع والمشتري في مث

يدفع بالعملة الذهبية بداًل من العملة السورية، فإننا نجد أنه يخالف القاعدة القانونية الواردة في نص 
 تشريعي يقضي بمنع التعامل بالعملة الذهبية.

، ولهذا يعتبر وهذه مخالفة غير جائزة ألن القاعدة القانونية هنا قاعدة آمرة ال يجوز االتفاق على خالفها
 اتفاق البائع والمشتري في مثالنا على أن دفع الثمن يتم بالعملة الذهبية، هو اتفاق باطل.

فالقاعدة اآلمرة كما نرى، هي ـ خالفًا للقاعدة التكميلية أو المفسرة ـ القاعدة التي يجوز االتفاق على حكم 
 القبيل يكون باطاًل غير معتبر. يختلف عن الحكم الذي تقضي به وتنص عليه، وأي اتفاق من هذا

ومن الواضح، بعدما ذكرناه آنفًا، أن القاعدة القانونية تعرف فيما إذا كانت آمرة أو تكميلية ومفسرة باللجوء 
أواًل إلى عبارة النص الذي وردت فيه. فإذا وجدنا من خالل هذه العبارة ما يشير إلى أن من غير الجائز 

، كأن يقال مثاًل ) يعتبر باطاًل كل اتفاق مخالف (، اعتبرت القاعدة مخالفة الحكم الذي تنص عليه
تكميلية أو مفسرة، فإن لم تسعفنا عبارة النص في معرفة نوع القاعدة، كان ال بد لنا من التمعن في حكمها 

 وتقدير مدى صلته بمصالح المجتمع األساسية أو بمصالح األفراد ثم تحديد نوعها على هذا األساس.
 لنا أن نتساءل عن سبب تسمية القواعد اآلمرة، والقواعد التكميلية أو المفسرة بهذا االسم؟؟ ويحق

بالنسبة للقواعد اآلمرة يبدو لنا سبب التسمية واضحًا بعض الشيء. فهذه القواعد، كما بينا، تفرض أحكامًا 
األشخاص مخالفتها معينة على األشخاص، واألحكام التي تفرضها هي أحكام مطلقة ال يجوز لهؤالء 

 أبدًا، ولهذا كان لنا أن نسميها بالقواعد اآلمرة.
 أما بالنسبة للقواعد التكميلية أو المفسرة، فاألمر يحتاج إلى شيء من اإليضاح:

في الواقع، حين يعقد األشخاص العقود أو االتفاقات فيما بينهم،فإنهم يحاولون أن يحددوا بأنفسهم األحكام 
فهذه األحكام إنما تنشأ بمحض إرادتهم، بحيث يمكن القول بأن إرادتهم هي مصدر  التي تترتب عليها.

 تلك األحكام.
إال أن األفراد أو األشخاص قد ال يحددون في عقودهم أو اتفاقاتهم جميع األمور والمسائل التفصيلية التي 

هذه األمور، ولهذا تأتي يمكن أن تنشأ عنها، وال يبينون أحكامها فتكون إرادتهم غير ظاهرة بالنسبة ل
القواعد التكميلية أو المفسرة لتكمل عمل إرادة هؤالء األفراد وتفسر ما خفي منها. فهي تكميلية ألنها تكمل 
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إرادة األفراد بالنسبة لألمور التي لم يتعرضوا لذكرها في عقودهم، ومفسرة ألنها تفسر هذه اإلرادة حين ال 
 يبينها األفراد أنفسهم. 

ن يتفق شخص مع آخر على شراء سيارة، فقد يحددان في عقد البيع نوع السيارة ومقدار الثمن مثاًل حي
وغير ذلك، ولكنهما قد يهمالن البحث في أمور أخرى تتعلق بهذا البيع فال يتعرضان لبيان أحكامها ) فقد 

ت عقد البيع من ال يذكران مثاًل متى يجب دفع الثمن، وأين يجب دفعه، ومن الذي عليه أن يتحمل نفقا
 رسوم وطوابع ونحوها...الخ (.

ولهذا ال بد من وضع قواعد تبين أحكام مثل هذه األمور التي قد ال يتعرض لبحثها المتعاقدون. وتلك 
األحكام تأتي في الواقع لتكون بمثابة تكملة إلرادة األفراد وتفسير لها حين ال يبين هؤالء األفراد أنفسهم 

 ا.إرادتهم بالنسبة إليه
فالقواعد التكميلية أو المفسرة هي القواعد التي تطبق على األفراد أو األشخاص حين ال يتفقون على 
 خالفها، ألنه يفترض آنذاك أن األفراد أنفسهم قد رغبوا بها، وأنها تعبر عن إرادتهم الضمنية أو المستترة.

ضمنها تلك القواعد، فتطبق عليهم حينئٍذ أما إذا اتفق هؤالء األفراد على أحكام أخرى غير األحكام التي تت
األحكام التي اتفقوا عليها، ألن القواعد التكميلية أو المفسرة من شأنها أن تكمل إرادتهم وأن تبينها وتفسرها 
حين عدم ظهورها، فإذا ظهرت إرادتهم صراحة فاألولى أن تطبق هذه اإلرادة بداًل عن تلك القواعد ) مثاًل 

/ من القانون المدني التي ذكرناها 524ع والمشتري متى يجب دفع الثمن، فالمادة /حين ال يبين البائ
سابقًا، ترى أن يتم دفع الثمن كله حين تسليم المبيع إلى المشتري ألنها تفترض مبدئيًا أن هذا ما يرغبه 

 ضمنًا البائع والمشتري وهو الذي يوافق إرادتهما التي لم يبيناها.
المشتري صراحة أن الثمن يدفع تقسيطًا، فيطبق حينئٍذ هذا الذي اتفقا عليه وال مجال أما إذا ذكر البائع و 

رادتهما هما على خالفها (.   لتطبيق القاعدة المذكورة ما دام قد ظهر لنا بوضوح أن رغبتهما وا 
 

 مالحظة:
اآلمرة وبين  من الضروري أن ننبه أخيرًا إلى وجوب عدم الخلط بين التسمية التي نطلقها على القواعد

مضمون الخطاب الذي توجهه القاعدة إلى األشخاص من حيث أنه أمر أو نهي أو مجرد إباحة 
 وترخيص.

ويجب أال نتوهم أن القاعدة اآلمرة هي التي تتضمن األمر أو النهي، وأن القاعدة التكميلية أو المفسرة هي 
كميلية ومفسرة تتضمن كاًل من هذه األنواع التي تتضمن اإلباحة أو الترخيص. فالقواعد جميعها آمرة أو ت
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الثالثة ) األمر أو النهي أو اإلباحة (، ولكن القواعد اآلمرة سميت بهذا االسم ألن األحكام التي تتضمنها 
أيًا كان نوعها مفروضة على األشخاص بصورة مطلقة ال تدع لهم مجااًل لمخالفتها واالتفاق على غيرها، 

 بة للقواعد التكميلية أو المفسرة،حرية االختيار.بينما يملك هؤالء بالنس
 القوة اإللزامية للقواعد التكميلية أو المفسرة:

نشير في بداية هذه الفقرة إلى مالحظة هامة باإلضافة إلى المالحظة التي أبديناها في نهاية الفقرة 
القانونية التكميلية أو المفسرة وبين السابقة، وهي أنه علينا أال نتوهم أن هناك تعارضًا بين مفهوم القاعدة 

ما يجب أن يتوفر في القاعدة القانونية بوجه عام من قوة إلزامية. وبمعنى آخر، علينا أال نتوهم أن 
القاعدة القانونية اآلمرة هي وحدها التي تعتبر ملزمة والتي تحظى بتأييد الدولة، وأن القاعدة التكميلية أو 

 د وال تستطيع الدولة فرضها عليهم بالقوة عند االقتضاء.المفسرة ليست ملزمة لألفرا
فالقواعد القانونية جميعها، سواء كانت آمرة أم تكميلية ومفسرة، هي قواعد ملزمة، وهي مؤيدة بقوة الدولة 
وسلطاتها، ومن الممكن فرض احترامها على الناس فرضًا، وبدون هذا الشرط ال يمكن، كما رأينا، أن 

نونية بالمعنى الصحيح، بل هي تعتبر حينئٍذ مجرد قواعد أخالقية أو قواعد مجاملة أو نحو تعتبر قواعد قا
 ذلك.

فالفرق بين القواعد اآلمرة، والقواعد التكميلية أو المفسرة، ينحصر إذن في أن القواعد اآلمرة ال يمكن 
 د التكميلية أو المفسرة.لألشخاص أن يتفقوا على خالفها في عقودهم، بينما يمكنهم ذلك بالنسبة للقواع

فإذا اتفق هؤالء األشخاص على أحكام تختلف عن األحكام التي تتضمنها القواعد التكميلية أو المفسرة في 
 عقودهم، طبقت عليهم هذه األحكام التي اتفقوا عليها.

ذا لم يحدث بينهم مثل هذا االتفاق طبقت عليهم األحكام التي تتضمنها القواعد التكميلية أ و المفسرة، وا 
واعتبرت هذه القواعد بالنسبة إليهم حينئٍذ ملزمة ال يمكنهم التنصل من تطبيق أحكامها، بل يرغمون على 

 ذلك بقوة الدولة إذا اقتضى األمر.
/ من القانون المدني السوري التي تنص على 532وعلى هذا، إذا أخذنا قاعدة تكميلية أو مفسرة كالمادة /

تقع على عاتق المشتري، فإننا نجد من جهة أن البائع والمشتري يمكنهما أن يتفقا  أن نفقات تسليم المبيع
على حكم يخالف هذه القاعدة، كأن يتفقا مثاًل على أن البائع هو الذي يتحمل هذه النفقات، وحينئٍذ يكون 

 اتفاقهما هذا ملزمًا لهما وال يطبق عليهما حكم القاعدة المذكورة.
نية ـ وهذه هي النقطة الهامة في الموضوع ـ أنه إذا لم يتفق البائع والمشتري على ولكننا نجد من جهة ثا

حكم آخر يخالف حكم هذه القاعدة، يصبح هذا الحكم الذي نصت عليه القاعدة المذكورة، ملزمًا بالنسبة 
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يستطيع  لهما بحيث ال يستطيع المشتري بعد ذلك أن يمتنع عن دفع نفقات تسلم المبيع. هذا المشتري كان
ياه على شيء من هذا القبيل فال  أن يتفق مع البائع على أال يتحمل هو هذه النفقات، أما وأنه لم يتفق وا 
بد له إذن من أن يتحمل نفقات تسليم المبيع تطبيقًا للمادة المشار إليها التي تعتبر في هذه الحالة ملزمة 

 ة الدولة.له والتي يمكن، حين االقتضاء، إرغامه على إتباعها بقو 
 مفهوم النظام العام:

القواعد القانونية اآلمرة يطلق عليها أيضًا اسم القواعد المتعلقة بالنظام العام، فهي آمرة ال يجوز لألفراد 
مخالفتها أو الخروج عليها، ألن في المساس بها، مساسًا في الوقت نفسه بهذا النظام العام الذي تسعى 

 ود بهذا النظام؟إلى تحقيقه وحمايته، فما المقص
لقد ذكرنا سابقًا أن القواعد اآلمرة هي القواعد التي تهدف إلى حماية مصالح المجتمع األساسية، وبالتالي 
ال يسمح لألفراد بمخالفتها وتبني قواعد غيرها فيما يجرونه بينهم من عقود أو تصرفات قانونية، وبالتالي 

صالح المجتمع األساسية " هو ما نقصده هنا بتعبير " يمكننا أن ندرك أن ما قصدناه هناك بتعبير " م
 النظام العام ".

فمفهوم النظام العام تتمثل فيه إذن هذه المصالح األساسية للمجتمع، والقانون حين يجعل طائفة من 
قواعده آمرة ال تجوز مخالفتها، فهو إنما يفعل ذلك ألن هذه القواعد تهدف إلى حماية النظام العام في 

 مع، وهو ما يؤدي إلى المعنى نفسه، ألنها تهدف إلى حماية المصالح األساسية لهذا المجتمع.المجت
ذا كان مفهوم النظام العام، كما ذكرنا، هو المفهوم الذي تتمثل فيه مصالح المجتمع األساسية، فإن  وا 

الكثير من  تحديد هذه المصالح إلعطاء فكرة واضحة عن مفهوم النظام العام، أمر عسير يحتاج إلى
 اإليضاح. 

ولهذا نكتفي هنا أن نشير بإيجاز إلى أن هذه المصالح تتجلى عادة بالنسبة للقانون المعاصر، في األمور 
 التالية:
حماية الفرد في كل ما يتصل بحياته وسالمته وحريته وأمنه ) فالقاعدة التي تقضي بتحريم الرق  -1

 ا تهدف إلى حماية حرية اإلنسان (.مثاًل تعتبر قاعدة آمرة من النظام العام ألنه
حماية الدولة ومؤسساتها القانونية ونظام الحكم فيها ) وعلى هذا فجميع قواعد القانون العام، وهي  -2

القواعد التي تنظم العالقات التي تكون الدولة طرفًا فيها باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان، هي 
 قواعد آمرة من النظام العام (.
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قامتها على أساس سليم ) وبالتالي فإن القواعد التي تنظم أمور العائلة هي، من حماية الع -3 ائلة وا 
 حيث المبدأ، قواعد آمرة أيضًا تتعلق بالنظام العام (.

حماية األخالق واآلداب العامة ) فكل اتفاق يمس هذه األخالق أو اآلداب يعتبر باطاًل ألنه يمس  -5
 مع (.في نفس الوقت النظام العام في المجت

حماية بعض المصالح االقتصادية واالجتماعية ) وهي مصالح تزداد أهميتها وصلتها بالنظام  -4
العام في عصرنا الراهن وتسن القواعد اآلمرة لحمايتها، كما في قواعد قانون العمل التي تنظم 

 عالقات أرباب العمل بالعمال (.
ها وتؤلف مفهوم النظام العام فيه، وهي هذه هي المصالح األساسية التي يسعى المجتمع إلى تحقيق

 المصالح التي توضع القواعد اآلمرة لحمايتها ومنع التجاوز عليها.
على أنه ال بد أن نشير إلى أن النظرة إلى مدى أهمية هذه المصالح أو كيفية حمايتها قد تختلف من 

م كما تختلف القواعد اآلمرة مجتمع إلى آخر ومن ظرف إلى ظرف. ويختلف تبعًا لذلك مفهوم النظام العا
نفسها ) نذكر على سبيل المثال أنه قد يرى في مجتمع من المجتمعات أن حماية العائلة تقتضي مثاًل 
تحريم الطالق، فتوضع قاعدة خاصة تنص على هذا التحريم وتعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام 

 .(2)بينما ال يكون مثل هذا في مجتمع آخر (
 
 
 
 
 

                                                
علـى تطبيـق  ميالحظ كـذلك أن فكرتـي النظـام العـام واآلداب العامـة، مـن األفكـار المرنـة غيـر المحـددة. ولـذلك فـإن القـائ (23)

القواعد القانونية، كالقاضي مثاًل، يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تحديد نطاقهما، ومن ثم في تعيين ما يتعلق ومـا ال يتعلـق 
 بهما من قواعد القانون.

 غير أنه ليس معنى ذلك تمتع القائم على التطبيق بسلطة مطلقة في تحديدهما، بحيث يكون لـه أن يجـري هـذا التحديـد علـى
أســاس مــن تصــوراته وأفكــاره الشخصــية. ففكرتــيا النظــام العــام واآلداب العامــة تعباــران عــن األســس التــي يقــوم عليهــا كيــان 
ن خـالف اعتقـاد شـخص أو آخـر هـذا  المجتمع. والعبرة فـي ذلـك إنمـا تكـون باالعتقـاد العـام المسـيطر علـى أفـراد المجتمـع، وا 

 من يقوم بمهمة تطبيق القانون. االعتقاد العام، حتى ولو كان هذا الشخص هو
 وما بعدها.    55انظر: د. مصطفى الجمال ود. عبد الحميد الجمال،مرجع سبق ذكره، ص 
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 أنواع القواعد القانونية من حيث صياغتها -ب

يقصد بصياغة القاعدة القانونية، عملية تحويل القيم التي تكون في مادة القانون، إلى قواعد قانونية 
 صالحة للتطبيق في العمل.

ودراسة هذه الصياغة تقتضي أول ما تقتضي معرفة طرق التعبير عن هذه القيم أو أدوات هذا التعبير 
 حدثه هذه الطرق أو األدوات من تعديل أو تحريف لهذه القيم ذاتها.ومدى ما ت

وهي تقتضي من بعد، التعرف على أساليب هذه الصياغة من حيث مدى ما تكفله للقيم المذكورة من 
 تحديد وضبط.

 أواًل ـ طرق الصياغة:
سوف نكتفي في تتعدد طرق الصياغة وتختلف في مدى أثرها على جوهر القيم التي يحملها القانون. و 

هذا الصدد باإلشارة السريعة إلى أبرز هذه الطرق، وهي الصياغة الكمية، والصياغة الشكلية، والصياغة 
 عن طريق القرائن القانونية، والصياغة عن طريق الحيل القانونية.

 ـ الصياغة الكمية:1
يًا ثابتًا، بحيث يسهل تطبيق القاعدة ويقصد بها التعبير عن القيمة التي تحملها القاعدة القانونية تعبيرًا رقم

 في العمل ويحول دون الخالف على ما يخضع لها من فروض.
ومثال ذلك،القاعدة التي تقرر أن سن الرشد ـ التي تخول اإلنسان مباشرة حقوقه المدنية ـ هي ثماني عشرة 

 سنة.
م تمييز اإلنسان وتوافر القدرة على فالقيمة التي تحملها هذه القاعدة هي إناطة مباشرة الحقوق المدنية بتما

 إدراك ما يحقق مصلحته، وما يجلب له الضرر.
والمالحظ أن هذا التمييز وهذه القدرة تكون منعدمة لدى اإلنسان عند والدته ثم تتولد لديه وتنمو مع تقدمه 

 في السن حتى تكتمل.
ق لدى جميع الناس في سن واحدة، والمالحظ كذلك أن تمام التمييز وتمام القدرة على اإلدراك ال يتحق

نما يختلف من إنسان آلخر باختالف الظروف.  وا 
فإذا ما أريد التعبير عن القيمة التي تحملها القاعدة المحددة لسن الرشد تعبيرًا أمينًا، فإنه يتعين القول بأن 

 ى اإلدراك. سن الرشد هي السن التي يبلغ فيها اإلنسان، وفقًا لظروفه، تمام التمييز والقدرة عل
ولذلك فالمشرع بداًل من أن يلجأ إلى هذه الصياغة الكيفية يعمد إلى صياغة كمية محددة، فيعين سن 
الرشد بسن محددة، على أساس الوضع الغالب الذي تسجله المشاهد والتجربة، ويقرر على النحو السابق 
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أو سن الحادية والعشرين كما  أن سن الرشد هي ثماني عشرة سنة، كما هو الحال في القانون السوري،
هو الحال في القانون المصري... وهكذا. ومن هنا يصبح كل من بلغ هذه السن راشدًا وأهاًل لمباشرة 

 حقوقه المدنية، ويصبح كل من لم يبلغها غير راشد وغير أهل لمباشرة هذه الحقوق.
قليل أو كثير بين القاعدة القانونية وال شك أن هذه الصياغة الكمية من شأنها أن تؤدي إلى المفارقة في 

وبين القيمة التي يراد تحقيقها. فكثيرًا ما يبلغ اإلنسان السن المقررة دون أن يصل إلى تمام التمييز والقدرة 
 على اإلدراك، ويعتبر راشدًا مع ذلك. 

السن المقررة ويظل مع وكثيرًا ما يصل اإلنسان إلى تمام القدرة على التمييز والقدرة على اإلدراك قبل بلوغ 
 ذلك غير راشد وغير أهل لمباشرة حقوقه المدنية، حتى يبلغها.

غير أن هذه المفارقة ال يمكن أن تقارن بما تكفله الصياغة الكمية من فائدة عملية تتمثل في جعل 
من مساوئ ـ  القاعدة قابلة للتطبيق العملي. ولذلك يلجأ المشرع كثيرًا إلى الصياغة الكمية ـ برغم ما فيها

في كافة فروع القانون. ومن ذلك مثاًل تحديد سعر الفائدة بنسبة مئوية معينة، وتحديد مدة التقادم بعدد 
 معين من السنوات في القانون المدني.

ومن ذلك أيضًا تحديد أهلية الترشيح للمجالس النيابية، وتحديد أهلية االنتخاب بسن معينة في القانون 
األجور والمرتبات برقم نقدي معين، وتحديد اإلحالة إلى التقاعد بسن معينة في القانون الدستوري، وتحديد 

اإلداري، وتحديد العقوبات المقررة للجرائم بتقييد الحرية مدة معينة أو بدفع مبلغ معين من المال على 
أصول سبيل الغرامة في قانون العقوبات، وتحديد مواعيد لمباشرة إجراءات التقاضي في قانون 

 المحاكمات...الخ. 
 ـ الصياغة الشكلية:2

ويقصد بها الربط بين القيمة التي ُيراد للقاعدة القانونية أن تحملها وبين مظهر خارجي محدد يتعين على 
األفراد إتباعه في تصرفاتهم لكي تصح هذه التصرفات أو يمكن إثباتها أو يمكن االحتجاج بها على 

 الغير.
ال كانت باطلة. فالقيمة التي ومن أمثلة ذلك القاعد ة التي تقرر أن هبة العقار ال تتم إال بورقة رسمية وا 

تريد هذه القاعدة حملها إلى األفراد هي وجوب تروي الواهب قبل إقدامه على الهبة، بالنظر إلى أن 
الواهب يتصرف في ماله في هذه الحالة دون عوض، بحيث ال تكون الهبة صحيحة مرتبة آلثارها في 

 نقل ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له إال إذا تمت بعد التروي الكافي من جانب الواهب.
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ومن ثم فصياغة هذه القيمة صياغة مباشرة تقتضي القول بأن الهبة ال تكون صحيحة إال إذا تمت عن 
 ترٍو وتبصر.

غير ميسور في التطبيق ولكن صياغة هذه القيمة في قاعدة قانونية على هذا النحو يجعل أمر تحقيقها 
العملي، ذلك أن التحقق من أن الهبة قد تمت بالفعل بعد ترٍو أو دون ترٍو يبدو أمرًا صعبًا، ويمكن أن 
يؤدي إلى جدل ليس من السهل حسمه، لذلك فالمشرع يستعيض عن هذه الصياغة الموضوعية بصياغة 

زم لصحة الهبة ال صدورها عن ترٍو وتبصر شكلية يمكن أنتحقق االنضباط الالزم إلعمال القاعدة، ويستل
نما صدورها في شكل معين هو ورقة رسمية تتم على يد موظف مختص على أساس أن إتمام مثل هذا  وا 

 اإلجراء يقتضي وقتًا واستعدادًا يكفيان للتروي والتبصر في أمر إجراء الهبة.
ب قد تروى بما يكفي إلدراكه خطورة ما هو فإذا اتبع الشكل المطلوب كان هذا كافيًا للداللة على أن الواه

مقدم عليه من تصرف، وكانت الهبة صحيحة. أما إذا أجريت الهبة دون إتباع هذا الشكل كان في ذلك 
 داللة على عدم تروي الواهب قبل إجراء الهبة، فتكون باطلة.

القيمة المراد تحقيقها على ومن الواضح أن هذه الصياغة الشكلية للقاعدة القانونية، ال يمكن أن تحقق 
نحو تام، إذ يحدث أن يتبع الشكل في بعض األحوال دون أن يتحقق التروي الالزم، كما يحدث أن تتم 

 الهبة دون إتباعه ويكون التروي المطلوب قد تم رغم ذلك.
ارن بما غير أن هذه المفارقة بين الواقع وبين القاعدة القانونية المصاغة صياغة شكلية ال يمكن أن تق

تحققه هذه الصياغة من تسهيل التطبيق العملي للقاعدة القانونية. ولذلك فالقانون كثيرًا ما يلجأ إلى 
الصياغة الشكلية رغم ما يترتب عليها من تحريف القيم التي يحملها في قليل أو كثير، على نحو ما نراه 

 إجراءات المحاكمات بصفة عامة.في إجراءات اإلثبات، وفي استلزام التسجيل لنقل الملكية، وفي 
 ـ الصياغة عن طريق القرائن:3

يقصد بالقرينة افتراض قيام أمر معين ال يمكن العلم به علمًا يقينيًا، استنادًا إلى توافر آخر يمكن العلم به 
 علمًا يقينيًا، على أساس أن المألوف هو ارتباط األمرين وجودًا وعدمًا.

العقلي ـ وهو أمر يستحيل العلم به علمًا يقينيًا ـ استنادًا إلى بلوغ الشخص  ومثال ذلك افتراض تمام النضج
سن الثامنة عشرة الذي يمكن العلم به علمًا يقينيًا، على أساس أن النضج العقلي يصاحب بلوغ هذه السن 

يقينيًا ـ  وفقًا للوضع المألوف. وافتراض إدراك الواهب لخطورة الهبة ـ وهو أمر ال يمكن العلم به علماً 
استنادًا إلى تمام الهبة في الشكل الرسمي، الذي يمكن التأكد منه على سبيل اليقين، على أساس أن 
عداد، مثل هذا اإلدراك. وافتراض أن  المألوف في العمل أن يتيح ما يتطلبه الشكل الرسمي من زمن وا 
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دة، على أساس أن الغالب أن تكون المولود لرجل معين، استنادًا إلى زواج هذا الرجل من أمه وقت الوال
الزوجة أثناء قيام الزواج مقصورة على زوجها. وافتراض قيام المستأجر بالوفاء بأجرة شهر معين إذا ما 
كان ثابتًا قيامه بالوفاء بأجرة الشهور التي تليه، على أساس أن الوضع الغالب هو أال يتم الوفاء بأجرة 

 شهور السابقة عليه.شهر معين إال بعد الوفاء بأجرة ال
ويتضح من ذلك، أن المشرع كثيرًا ما يلجأ إلى ربط القيمة التي تحملها القاعدة القانونية،والتي يصعب 

 التحقق منها بقرينة معينة يمكن التثبت من قيامها، تسهياًل لتطبيق القاعدة وتحقيق القيمة المذكورة.
ن أمكن أال تكون وفي مثل هذه الحالة تكون القرينة موافقة للحقيقة  في األغلب األعم من الحاالت وا 

موافقة لها في بعض األحوال. ولكن هذه المفارقة بين الحقيقة وبين مقتضى القرينة ال تقارن بما تتيحه 
 القرينة من سهولة تطبيق القاعدة. 

ثبات، فأما غير أنه يجب التمييز في هذا الصدد بين نوعين من القرائن: القرائن الموضوعية وقرائن اإل
القرائن الموضوعية فهي القرائن التي يلجأ إليها المشرع في صياغته للقاعدة القانونية ذاتها فيحل األمر 
الممكن العلم به علمًا يقينيًا محل األمر الذي ال يمكن العلم به علمًا يقينيًا بصفة نهائية، ولذلك فإنه ال 

 يجوز إثبات عكس مثل هذه القرينة.
لخاص بسن الرشد، نجد المشرع قد أحلَّ بلوغ سن الثامنة عشرة محل بلوغ النضج العقلي، ففي المثال ا

بحيث يكون سن الرشد هو سن الثامنة عشرة بصفة نهائية، وبصرف النظر عن بلوغ النضج العقلي قبل 
 هذه السن أو عدم بلوغه إال بعدها. وفي المثال الخاص بشكل الهبة نجد المشرع يحل الشكل الرسمي
محل التروي قبل إتمام الهبة وبصفة نهائية، بحيث يكون شرط صحة الهبة هو تمامها في الشكل الرسمي 
ال تمامها بعد التروي، وبصرف النظر عما إذا كان التروي قد صاحب اتخاذ الشكل الرسمي أو ما إذا 

 كان قد وجد رغم عدم اتخاذه.
كل، أو إثبات عدم التروي رغم وجود الشكل ولذلك يستحيل إثبات وجود التروي رغم عدم قيام الش

 المذكور.
وبالمثل في القاعدة التي تقرر أن الحيازة في المنقول بسبب صحيح سند الحائز حسن النية، أو في 

 القاعدة المقررة لحجية األحكام.
 ومن الواضح أن مبعث هذه القرائن الموضوعية هو تأمين االستقرار الالزم للمراكز القانونية.

نما تستخدم في أم ا بالنسبة لقرائن اإلثبات فهي قرائن ال تستخدم في صياغة القاعدة القانونية ذاتها وا 
غرض آخر وهو تيسير اإلثبات. فالمشرع بداًل من أن يتطلب من الفرد إثبات األمر الذي يستحيل إثباته 
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ضع المألوف والذي يسهل على وجه اليقين، يكتفي بتطلب إثبات األمر اآلخر الذي يرتبط به وفقًا للو 
 إثباته.

وقرينة اإلثبات يجوز إثبات عكسها بخالف القرينة الموضوعية، ففي المثال الخاص بافتراض أن المولود 
ابن لرجل معين استنادًا إلى زواج هذا الرجل من أم المولود وقت الميالد، ال يقرر المشرع بصفة قاطعة 

نما يراعى الغالب من األمر من أن يكون هذا الرجل  أن مثل هذا الرجل هو بالضرورة والد لهذا الولد، وا 
هو والد الولد، ويراعى استحالة إثبات عالقة البنوة بين الولد وهذا الرجل بصفة يقينية قاطعة، فيكتفى ممن 
يريد إثبات نسب الولد من هذا الرجل أن يثبت زواجه من أم الولد وقت ميالده، ويترك لمن يريد إثبات 

 هذا االفتراض للحقيقة، أن يثبت ذلك. مخالفة
ويالحظ في هذا الصدد أن القرائن القانونية بنوعيها تفترق عما يسمى بالقرائن القضائية. فاألولى هي 
وحدها التي تعد وسيلة من وسائل الصياغة القانونية، أما األخرى فهي من خلق القاضي بصدد تطبيقه 

 للقانون.
الوقائع الثابتة لديه قرائن على قيام وقائع أخرى غير ثابتة أمامه، ويستند  فالقاضي كثيرًا ما يستخلص من

في تكوين عقيدته إلى هذه القرائن، كما هو الحال مثاًل في استخالص صورية البيع من كونه بين 
 الزوجين أو بين من تجمعهم صلة وثيقة.

 ـ الصياغة عن طريق الحيل القانونية:4
ة، إعطاء وضع من األوضاع وصفًا مخالفًا للحقيقة توصاًل إلى ترتيب اثر يقصد بهذا النوع من الصياغ

 قانوني معين يرتبط بهذا الوصف.
ومثال ذلك اعتبار المنقوالت المخصصة لخدمة عقار معين بمثابة عقارات، وتسميتها " عقارات 

لتحول إلى منقوالت بالتخصيص "، توصاًل إلى تطبيق نظام العقارات عليها. واعتبار العقارات المعدة ل
بمثابة منقوالت بالفعل، وتسميتها " بالمنقوالت من حيث المآل "، توصاًل إلى تطبيق نظام المنقوالت 

 عليها.
والصياغة عن طريق الحيل القانونية تشبه الصياغة عن طريق القرائن، في أن كاًل منهما يقوم على 

ا: فاالفتراض في الحيل القانونية افتراض مخالف االفتراض، غير أن هناك مع ذلك فارقًا جوهريًا بينهم
ن أمكن أن  تمامًا للحقيقة، أما االفتراض في القرائن فهو افتراض يوافق الحقيقة في الغالب من األحوال وا 

 يكون مخالفًا لها في بعضها.
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غير ولما كانت الحيل تقوم على افتراض مخالف تمامًا للحقيقة، فإنها لذلك تعد من وسائل الصياغة 
المرغوبة، والتي قد توصل إلى نتائج أبعد من النتائج المراد الوصول إليها. ولذلك من المسلم به وجوب 
عدم اللجوء إلى هذا النوع من الصياغة إال إذا استحال الوصول إلى النتيجة المبتغاة عن أي طريق آخر 

ستغناء عن هذه الطريقة في من طرق الصياغة. والمالحظ أنه كلما تقدم علم القانون كلما أمكن اال
 الصياغة.

 ثانيًا ـ أساليب الصياغة:
رأينا من طرق الصياغة ما يكفل للقاعدة االنضباط والتحديد كما هو الحال في الصياغة الكمية وفي 
الصياغة الشكلية. ورأينا أن هذا االنضباط والتحديد إنما يكون على حساب تحريف القيمة التي تريد 

 ية حملها إلى المخاطبين بالقانون.القاعدة القانون
وال شك أن مثل هذه النتيجة تجد ما يبررها في االستقرار الالزم للمعامالت، غير أن المشرع ال يمكن أن 
ال ترتب على ذلك تغيير القيمة التي يراد أن تحملها القاعدة  يذهب في هذا االتجاه إلى حد بعيد، وا 

 يرًا ما يلجأ المشرع إلى نوع من الصياغة العامة غير المحددة.القانونية أو التضحية بها، ولذلك فكث
ومن هنا يمكن القول بأن الصياغة يمكن أن تتجلى في أسلوبين اثنين: أسلوب جامد قوامه االنضباط 
والتحديد الكامل، وأسلوب مرن قوامه البعد عن االنضباط والتحديد المسبق للفروض التي تتناولها القاعدة 

 القانونية.
 ـ الصياغة الجامدة:1

هي الصياغة التي تحقق التحديد الكامل للحكم القانوني أو لما يخضع له من أشخاص وأحداث، على 
نحو ال يترك مجااًل للتقدير، سواء بالنسبة للمخاطب بالقانون عندما يريد التعرف على ما إذا كان الحكم 

القانوني على ما يعرض أمامه من وقائع  ينطبق عليه، أو بالنسبة للقاضي عندما يريد إنزال الحكم
 وأشخاص.

ومثل هذه الصياغة الجامدة نجدها في الصياغة الكمية، كما هو الحال في القواعد التي تحدد سن التمييز 
أو سن الرشد بسن محددة، وفي القواعد التي تحدد مواعيد الطعن في األحكام... ففي هذه القواعد جميعًا 

 يترك أي مجال للتقدير. نجد التحديد الرقمي ال
ومثل هذه الصياغة الجامدة نجدها أيضًا في الصياغة الشكلية، كما هو الحال في القاعدة التي تستلزم 
النعقاد الهبة أن تكون محررة في ورقة رسمية، وفي القاعدة التي تستلزم لنقل الملكية في العقار تسجيل 

د محضر.... ففي هذه القواعد العقد، وفي القاعدة التي تستلزم تبليغ صحيفة الدعوى للمدعى عليه على ي
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جميعًا يتطلب القانون شكاًل معينًا ال يحتمل إال الوجود أو االنعدام ويربط األثر القانوني بوجوده وينتفي 
 بانتفائه.

ومثل هذه الصياغة نجدها بصفة عامة كلما تحدد المخاطب بالقاعدة، أو تحددت الواقعة التي يكون 
الواقعة، بوصف منضبط ال يترك فرصة للتقدير وال يدع مجااًل  بشأنها الخطاب، أو تحدد أثر هذه

 الختالف وجهات النظر.
ومن الواضح أن الصياغة الجامدة على النحو السابق تحقق فائدة كبرى مزدوجة في العمل، هي استقرار 

عرفة المعامالت وسهولة الفصل في المنازعات. فهذه الصياغة تمكن كل فرد من معرفة مركزه القانوني م
أكيدة، فيستطيع من البداية ترتيب سلوكه على أساس من هذا المركز دون خشية المفاجأة. وهذه الصياغة 
تجعل من دور القاضي في تطبيق القانون دورًا آليًا، ال يحتاج منه إلى عناء كبير، وتؤمن سالمة األحكام 

 التي يصدرها. 
المواقف من الظروف الواقعية التي تحيط بكل  غير أن هذه الصياغة يعيبها ما تؤدي إليه من تجريد

منها، ومعاملتها جميعًا معاملة واحدة. وهي من ثم تؤدي إلى انحراف أحكام القانون في قليل أو كثير عن 
القيم األصيلة التي يبتغي تحقيقها في الحياة االجتماعية، فتحديد سن الرشد بثماني عشرة سنة مثاًل يغفل 

 اوت في درجة النضج العقلي،نظرًا لما يحيط بكل منهم من ظروف.ما بين األفراد من تف
ولذلك فمدى التوفيق في اختيار الصياغة الجامدة يتوقف في الواقع على نتيجة الموازنة بين ما تحققه من 

 مزايا وما تجلبه من أضرار.
 ـ الصياغة المرنة:2

ئع تحديدًا منضبطًا جامعًا مانعًا، هي الصياغة التي ال تحدد الحكم أو ما يخضع له من أشخاص ووقا
نما تقتصر على وضع الفكرة في هذا أو ذاك تاركة تحديد ما يدخل فيها لتقدير من يتولى تطبيق  وا 

 القاعدة ذاته. وبعبارة أخرى فهي الصياغة التي تقتصر على بيان المعايير دون تحديد المفردات.
االلتزام مخالفًا لنظام العام أو اآلداب كان العقد باطاًل  ومثال ذلك القاعدة التي تقضي بأنه " إذا كان محل

"، فهذه القاعدة ال تحدد الحاالت التي يكون فيها العقد باطاًل لعدم مشروعية محله على سبيل الحصر، 
نما تقتصر على بيان فكرتها أو وضع معيار لتحديدها هو معيار النظام العام واآلداب، وهو من  وا 

ضبطة التي تحتمل اختالف وجهات النظر فيما يدخل فيها، وتترك مجااًل كبيرًا للقاضي المعايير غير المن
 في إعمالها وفقًا للظروف المحيطة بكل حالة يمكن أن تعرض عليه.
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ومثال ذلك القاعدة التي تقضي بأنه " ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي ال 
نما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف ". فهذه القاعدة ال تحدد  يمكن تجنبها، وا 

نما تقتصر على بيان فكرتها أو  المضار التي يمكن طلب إزالتها وتلك التي ال يمكن طلب إزالتها، وا 
 المعيار الذي تتحدد على أساسه وهو معيار مألوفية األضرار أو عدم مألوفيتها.

نة بحيث يترك سلطة كبيرة للقاضي في إعماله، وفقًا لما يعرض عليه من ظروف وهذا المعيار من المرو 
 كل حالة على حدتها.

ومن الواضح أن الصياغة المرنة تمتاز عن الصياغة الجامدة، بتمكينها من مواجهة كل حالة على حدتها 
قد ال تخطر واالعتداد بظروفها الخاصة، وهي فوق ذلك تسمح بإدخال ما يجد من فروض في العمل، 

على ذهن واضع القاعدة عند صياغته لها، وهي بذلك تسمح بتحقيق القيمة التي تحملها القاعدة القانونية 
 ومواجهة التطور في المعطيات االجتماعية التي تحكمها.

غير أن هذه الصياغة من شأنها أن تضحي إلى حد كبير باستقرار المعامالت وبتيسير أمر تطبيق 
نية؛ فالمخاطب بالقاعدة القانونية ال يكون على يقين من مركزه ومن ثم من حكم السلوك القاعدة القانو 

الذي يأتيه، والقاضي في ذاته يجد عناء في تقرير ما إذا الفرض المعروض عليه يدخل أو ال يدخل في 
 القاعدة التي ُيراد تطبيقها عليه. 

ي تفسيرها وتطبيقها. ومن ثم فتقرير سالمة ولذلك فمثل هذه القواعد تكون محاًل الختالف القضاء، ف
اعتماد هذا النوع من الصياغة يتوقف على الموازنة بين مزايا المرونة ومضارها بالنسبة لكل قاعدة على 

 .(3)حدتها
 
 

                                                
نشير هنا أنه لما كان لكل من الصياغة الجامدة والصياغة المرنة مزاياها وعيوبها، فـإن المشـرع أحيانـًا يلجـأ إلـى الجمـع  (24)

وتخفيفـًا مـن عيوبهمـا. وهـذا مـا يظهـر علـى وجـه الخصـوص فـي تقـدير العقوبـات. فكثيـرًا مـا بينهما، تحقيقًا لمزايـا كـل منهمـا 
يحدد المشرع عقوبة ذات حدين، حد أدنى وحد أقصى، ويترك للقاضـي حريـة تقـدير العقوبـة التـي يحكـم بهـا فـي إطـار هـذين 

 الحدين، وفقًا لظروف كل حالة على حدتها.
دة في تعيين حدود جامدة للعقوبـة ال تقـل وال تزيـد عنهـا، كمـا تظهـر الصـياغة المرنـة وفي هذه الصورة تظهر الصياغة الجام

في ترك الحرية للقاضي في تقدير العقوبة بين هـذه الحـدود وفقـًا لظـروف كـل حالـة علـى حـدتها. وكثيـرًا مـا يلجـأ المشـرع إلـى 
بهـا، أخـف أو أشـد، إذا وجـدت ظـروف  صياغة العقوبة صياغة جامـدة،ثم يعـود فيـرخص للقاضـي فـي اسـتبدال عقوبـة أخـرى

 معينة تقتضي التخفيف أو التشديد.
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 عيوب الصياغة القانونية:  -ثالثًا   

صياغة العمل القانوني أو التصرف القانوني الذي يحقق أهدافه هي الصياغة التي 
تتطلب توافر عدة شروط من المهم توافرها للقول بسالمة وصحة الصياغة القانونية، ولهذه 
الصياغة عدة صور وأساليب تختلف باختالف نوع العمل القانوني محل الصياغة، وعند عدم 
توافر هذه الشروط أو عدم توافر إحداها يمكن القول بوجود عيب فيها، مما ينعكس سلبًا على 

صياغة ألهدافها، ويمكن حصر أربعة عيوب أساسية وجوهرية قد تشوب هذه تحقيق هذه ال
 العملية، يمكن إجمالها بما يلي: 

 الخطـأ:  -1

 قد يصيب النص القانوني نوعان من الخطأ، فهو قد يكون خطًأ ماديًا أو خطًأ قانونيًا: 

تتنوع األخطاء المادية التي قد تصيب النص القانوني، فصور هذا النوع  الخطأ المادي: -أ 
 من الخطأ كثيرة، لعل أهمها: 

األخطاء التي يمكن أن تؤثر في المعنى المراد أن يعطيه النص، ويمكن تصور مثل هذه  (1)
األخطاء في أصل النص القانوني أو مسودته المعدة من جانب السلطة التشريعية تؤدي 

جودها في النص القانوني عند إصداره أو نقله في الجريدة الرسمية أو أثناء طباعته إلى و 
 ويحدث ذلك عادة عند إصدار التشريعات بشكل متسرع دون مراجعة متأنية. 

األخطاء التي تحصل نتيجة عدم توفيق المشرع في صياغة التشريع بشكل تجعله يعبر  (2)
يعي بسبب خطأ في اختيار التعبير اللغوي بشكل خاطئ عن المستهدف من النص التشر 

أو االصطالحي الدال على المراد منه. كالخطأ الناتج عن عدم اختيار اللفظ المعبر عن 
 المعنى المراد من النص في الجملة. 

الخطأ الناتج عن الترجمة إذا ما تم وضع نص قانوني ما بلغة أجنبية وجرى بعد ذلك  (3)
  4راد تطبيق القانون فيها.ترجمته إلى لغة الدولة الم

                                                
  .422 – 421صفحة  ،1981 ،القاهرة ،2ط ،مؤسسة الثقافية الجامعية ،المدخل للعلوم القانونية ،د. توفيق حسن فرج 4
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الخطأ الناتج عن إيراد أرقام أو تسلسل مواد النص القانوني أو اإلحالة إلى هذه المواد  (5)
 بصورة غير صحيحة لم يقصدها المشرع. 

الخطأ الناتج عن عدم الدقة أو االنتباه في استخدام التعابير أو المصطلحات القانونية،  (4)
 لصياغة. أو االختصار المخلا في ا

وهي أخطاء نادرة الوقوع، كاألخطاء المطبعية التي تغير المعنى  الخطأ القانوني: -ب 
القانوني، أو األخطاء اإلمالئية، فهذه األخطاء تؤدي إلى إعطاء المصطلح القانوني 

 معنى آخر غير المراد منه. 

 الغمـوض:  -2

عنى المراد منه بل ويكون النص غامضًا عندما يكون غير واضح في داللته على الم
يتوقف فهمه على أمر خارج عن عباراته، وقد يكون سببه االفتقار إلى اإلمكانات اللغوية 
لدى القائم على الصياغة بحيث يكون غير قادر على اختيار المعنى الدقيق الذي يستهدفه 
، النص، وذلك باختياره لفظ غير دقيق للمعنى المراد، ومع ذلك فإن لغموض اللفظ درجات

فاستخدام كلمة ) بعيد ( تستخدم للداللة عن المسافة الكبيرة بين األماكن أو األشياء، أو 
للداللة على الفترات الزمنية الواسعة ومع ذلك تبقى هذه الكلمة غامضة في داللتها اللغوية 

يد عن المسافة الدقيقة أو الفترة الزمنية الدقيقة المقصودة من النص. وقد يكون ناتجًا عن تعق
في الصياغة واالبتعاد عن الصياغة البسيطة والمباشرة، فلكل ضريبة مثاًل الكثير من اللوائح 
والقرارات والتعليمات التفسيرية الستكشاف المدلول الدقيق للمصطلحات الضريبية والذي 

  5يتطلب بدوره فهمًا واسعًا لعلم الضرائب.

 : 6وللغموض عدة صور لعل أهمها

                                                
هيئـة  ،المجلـد الرابـع ،الموسـوعة القانونيـة المتخصصـة تسـوية النزاعـات الضـريبية بـالطرق اإلداريـة، ،د. محمد خير العكام 5

   .511ص ،2111 ،دمشق ،الموسوعة العربية
  .111- 99ص ،مرجع سابق ،د. حيدر إبراهيم عبد الهادي 6
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وذلك عندما يتضمن اللفظ كلمة لها داللة ظاهرة، ولكن انطباقها على  الغموض الخفي: -أ 
بعض األفراد أو على بعض الحاالت يكون خفيًا، ويكون الغموض هنا في مدى انطباق 
النص على هؤالء األفراد عند تطبيقه، النص في القاعدة الكلية بأنه ال يرث القاتل، فهذا 

تساؤل: هل يشمل هذا النص كل حاالت النص واضحًا ولكن الغموض يثور عند ال
القتل؟ أو النص عند تقرير أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على السلع 
المصنعة، فالنص هنا واضح أيضًا ولكن الغموض يثور عند التساؤل: متى تعد السلعة 

 ؟. 7مصنعة

يف بعض وتوضيح هذا الغموض قد يكون موجودًا في قوانين أخرى وقد يستلزم تعر      
 المصطلحات عند بداية العمل القانوني سواء كان تشريعًا أم عقدًا أم غير ذلك. 

وهو الغموض الناتج عن اللفظ المستخدم ذاته وليس في مدى  الغموض المشكل: –ب 
انطباقه على بعض األفراد أو بعض الحاالت، وذلك عندما يعطي هذا اللفظ أكثر من 

كاتب أي من هذه المعاني يريده من هذا النص، معنى وال يوجد أية إشارة من ال
كاستعمال المشرع السوري لتعبير استعمال الدسائس بحسبانها وسيلة الرتكاب جريمة 

 . 8االحتيال في قانون العقوبات

وقد يكون الغموض غير مقصود، وقد يكون مقصودًا وذلك عندما ال يرغب القائم على 
القانوني الدقيق المراد منه إلعطاء مدى في مدى  صياغة النص القانوني في إظهار المعنى
 انطباقه على أكثر ما يمكن من الحاالت. 

 التعـارض:  -3

ويحصل التعارض عندما يصطدم النص مع نص آخر بشكل يجعل الجمع بينهما أمرًا      
مستحياًل نظرًا لتعارض المعنى اللغوي أو االصطالحي ألحدهما مع اآلخر على الرغم من 

 وضوح كل منهما إذا ُنظر إليه بشكل مستقل. 
                                                

 ،2115دمشــق  ،1ط  ،هيئــة الموســوعة العربيــة ،الضــريبة علــى القيمــة المضــافة ودورهــا التكــاملي ،د. محمــد خيــر العكــام 7
  .وما بعد 21ص

  .2111/ لعام 1/ من قانون العقوبات السوري المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /241المادة / 8
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المعنى الضريبي  وقد يحصل التعارض في التشريع الواحد أو بين التشريعات المختلفة.
، وكذلك معنى الدخل واالستهالك. وقد يختلف 9للقيمة المضافة يختلف عن معناه االقتصادي

مدلول المصطلح من قانون ضريبي إلى آخر، فمعنى البيع الذي يكون سببًا لفرض الضريبة 
 . 10على القيمة المضافة مختلف وأوسع بكثير من معنى البيع في ضريبة الدخل

ئم على الصياغة أن يتجنب الوقوع بمثل هذا التناقض وذلك بأن يوضح وال بد للقا
 االختالف في المعاني. 

ولكن عند وقوع هذا التعارض فإن الحل لهذه المشكلة يختلف باختالف محل التناقض، 
فإن كان التعارض أو التناقض بين تشريعات متفاوتة القيمة القانونية على سلم المشروعية 

التطبيق هو النص ذو القيمة القانونية األقوى كأن يكون التعارض بين  فإن النص الواجب
نص دستوري ونص قانوني، أو بين نص قانوني ونص الئحي، ففي الحالة األولى يغلاب 
النص الدستوري على النص القانوني، وفي الحالة الثانية يغلاب النص القانوني على النص 

 الالئحي. 

أما إذا كان التعارض بين نصوص ذات قيمة قانونية متساوية، ففي هذه الحالة ُيعمل 
بقاعدة الناسخ والمنسوخ، فالتشريع الالحق ينسخ التشريع السابق، ولو لم يذكر صراحة ذلك 

 في النص الالحق. 

أما إن كان النصين المتعارضين متساويين في القوة القانونية وصادرين في الوقت نفسه 
يتم رفع هذا التعارض عن طريق اللجوء إلى طرق التفسير الخارجية في حالة عدم وجود ما ف

يرجح أحدهما على اآلخر، ولكن إذا وجد في النص أية عبارة أو إشارة تغلاب أحدهما على 
 . 11اآلخر ُأخذ بالمعنى الذي تدل عليه عبارات النص قبل المعنى الذي تدل عليه إشاراته

 

                                                
  .وما بعد 43ص ،مرجع سابق ،......الضريبة على القيمة ،د. محمد خير العكام :لمزيد من التفاصيل أنظر 9

بـــالطرق اإلداريــة......، مرجـــع ســـابق، تســـوية النزاعــات الضـــريبية  ،د. محمـــد خيــر العكـــام :لمزيــد مـــن التفاصــيل أنظـــر 10
      وما بعد. 511ص

  .112ص ،مرجع سابق ،د. حيدر أدهم عبد الهادي 11
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 النقــص:  -4

ويحصل النقص عندما يكون هناك إغفال للفظ في النص القانوني بالشكل الذي يجعل      
هذا النص غير مكتمل المعنى بدون هذا اللفظ، ولكن إضافة لذلك فإن النقص قد ينتج أيضًا 
عن عدم وجود نص تشريعي أو الئحي يمكن تطبيقه على الحالة المعروضة في نزاع أمام 

لى النقص التشريعي، أي عدم وجود نص قانوني مكتوب ينطبق القضاء مثاًل، وهذا يدل ع
على تلك الحالة الواقعية المعروضة. وهنا يمكن االستعانة بالعرف أو االجتهاد القضائي 
الستكمال هذا النص، وهذا ما يعبر عنه بالفراغ التشريعي، وهذا يختلف عن النقص 

 المقصود أعاله. 

تلف عن الغموض فيه، فالنقص يعني عدم وجود كما أن النقص في النص التشريعي يخ
لفظ في النص ال بد منه لكي يكتمل معناه، وبالتالي يصبح قاباًل للتطبيق، فالنقص يعطل 
تطبيق النص القانوني، كأن ينص القانون على فرض الفائدة على القرض دون أن يحدد 

 نسبة هذه الفائدة. 

ر واضح المعنى، وبالتالي يمكن بإعمال أما الغموض فيعني وجود اللفظ ولكنه يكون غي
 التفسير الوصول إلى المعنى المراد، وبالتالي فإنه يمكن تطبيق النص في هذه الحالة. 
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 أصول الكتابة والصياغة القانونية

 المعرفة اللغوية – متطلبات الكتابة القانونية-1
 الكلمات المفتاحية:

 العدد – األصلي العدد – الترقيم عالمات – المباحث – الفقرة – الجمل – األلفاظ – اللغوية المعرفة
 .الهمزة كتابة قواعد – العدد كنايات – الترتيبي

 الملخص:
 المعرفة هذه وبدون اللغوية المعرفة منها الكاتب في تتوافر أن بد ال متطلبات القانونية والصياغة للكتابة

 فللكتابة لذلك القانونية، قدرته إلظهار ووسيلته للتعبير القانوني أداة كونها أهدافها تحقق أن لها يمكن ال
 ووضع الجمل صياغة وحسن والوضوح كالدقة األلفاظ اختيار في توافرها من بد ال وخصائص شروط
 هذه تكتمل أن يمكن وال مضمونها، كان أيا   الكتابة تلك مضمون مكونة متسلسلة الفقرات ضمن األفكار
 في يهتم أن للقانوني بد وال واألسلوب، واإلمالئية اللغوية الناحية من اللغة بقواعد االهتمام دون المعرفة
 له بد ال كما وكتاباته، أنواعه بكافة العدد يستعمل كيف ويعرف الترقيم عالمات استخدام حسن في كتابته
 إضافة نهايتها، في أم وسطها في أم الكلمة بداية في سواء العربية اللغة في الهمزة بكتابة االهتمام من
 .وفتحها إن همزة كسر قواعد معرفة ضرورة إلى

  

عشرة
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 األهداف التعليمية:
 الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرُا على:في نهاية هذه 

 ومباحث وفقرات جمل وبناء الصحيح اللفظ اختيار. 
 اإلنكليزية واللغة العربية اللغة في الترقيم عالمات من عالمة كل استخدام. 
 وكناياته صوره كافة في العدد استعماالت. 
 وفتحها إن همزة وكسر الكلمة في الهمزة كتابة. 
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للكتابة القانونية طريقة ومنهج تختلف عن غيرها من أنواع الكتابات تتطلب معرفة لغوية ومعرفة 
 قانونية، ودون هذه المتطلبات ال يمكن للحقوقي نقل أفكاره القانونية إلى المتلقي بنجاح. 

ي فالكتابة القانونية أيا  كان نوعها تحتاج إلى تخطيط وتنظيم فكري ونسيج أسلوبي يجعلها ف
صورة موحدة ومتناسقة ولغة سليمة، لـذا كان تخطيط الهيكل العام للبحث على درجة كبيرة من 
األهمية، باعتباره يضع الحدود الرئيسة للموضوع، فيما يشبه وضع خريطة تحتوي على المعالم 

 األساسية له، ثم يكون النسيج ليشكل لحمة واحدة له قيمته العلمية. 

 المعرفة اللغوية

ة في اللغة أربعة معاني فهي تصوير اللفظ في الحروف الهجائية، وهي الجمع والشد للكتاب
والتنظيم، وهي االتفاق على الحرية وهي القضاء واإللزام واإليجاب، أما في االصطالح فالكتابة 
وعاؤها اللغة للتعبير عن عالقتها بالحياة أي عالقة اللفظ المصور بالحروف بالشيء الذي يدل عليه 

 1الواقع.  في

وعلى ذلك فإن الكتابة القانونية تتطلب معرفة لغوية بالدرجة األولى، في علم المعاني وغيرها 
ومن فروع علم اللغة، فمن المهم أن يكون رجل القانون على دراية بقواعد اللغة التي يكتب بها أعماله 

يفتها في نقل أفكاره بشكل فضال  عن قدرته في اختيار الكلمات التي تضمن قيام الكتابة بأداء وظ
دقيق ليتحقق الهدف منها، لذا فإن هذه الكتابة تتطلب دقة في استخدام الكلمات والجمل التي تستلزم 

  2بدورها استخدام المصطلح القانوني المالئم للداللة عن المعنى المراد إيصاله إلى القارئ.

، وهذا الضعف ناشئ عن افتقارهم ويعاني الحقوقيون عموما  من ضعف عام في المعرفة اللغوية
للطالقة في التعبير مع بلوغ بعضهم مستويات تعليمية أو فكرية مرتفعة، والسبب الرئيسي في ذلك هو 
ضآلة محصولهم اللغوي وجهلهم بطرق ترميم هذا المحصول، وذلك نتيجة العزوف عن المطالعة 

على التلقين والحفظ، فهذه الطرق ال  واإلعراض عن النشاطات الثقافية، وطرق التدريس التي تعتمد
تنمي الرصيد اللغوي والمهارات اللغوية وتجعل الطالب غير مهتم باكتساب المفردات والصيغ وتقف 

                                                
  .وما بعد 33ص ،1899 ،1891 ،دمشق ،6ط ،دار السؤال ،صناعة الكتابة ،د. أسعد علي ،د. فيكتور الكك 1

عـــام  ،القــاهرة ،مطبعــة أبنــاء وهبـــة وحســان ،أصــول الصــياغة القانونيـــة للعقــود ل تصــميم العقـــد   ،د. أحمــد شــرف الـــدين 2
  .66ص ،2222
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حجر عثرة أمام اهتمامه بما هو أهم، والمتمثل بالفهم واالستيعاب والتعبير، وهذا ما دفع إلى تقرير 
رها في الكليات في المرحلة الجامعية األولى بدال  من مادة المنهجية حديثا  في كليات الحقوق وغي

 مرحلة الدراسات العليا. 

إن الطالقة اللغوية أساس بناء الشخصية القانونية كونها أداة الحقوقي للتعبير ووسيلته إلظهار 
قدرته القانونية، وهذا يتطلب بدوره ذخيرة لغوية وفيرة وغنية، فالبحث العلمي الناجح هو بحث تكون 

تكون البناء من لغته سليمة سلسلة مفهومة خالية من الغموض أو القصور بعيد عن اإلبهام، ومثلما ي
أحجار متجاورة وأشكال متناسقة وأعمدة وجدران، فإن الموضوع يتكون من ألفاظ مختارة وجمل 
متآلفة، وفقرات مترابطة وفصول منتظمة، ولهذه المكونات شروط وخصائص ال بد من الوقوف عند 

النحوية واإلمالئية أهمها، وال يمكن أن تكتمل هذه المعرفة دون االهتمام بقواعد اللغة من الناحية 
 واألسلوب وخاصة االهتمام بعالمات الترقيم واستعماالت العدد وقواعد كتابة الهمزة في اللغة العربية. 

 الشروط والخصائص اللغوية العامة للكتابة القانونية

هي الوحدات الصغرى في العمل القانوني ال تكتمل قيمتها فيه إال إذا روعيت فيها  في األلفاظ: -أواًل 
 : 3شروط االختيار الجيد ومنها 

هو أن تكون األلفاظ معبرة تمام التعبير عن مراد الكاتب أي أن تكون داللة اللفظ  الوضوح: -1
ؤثر سلبا  في اللغوية واضحة ال لبس فيها وال غموض أو احتماالت، فاأللفاظ الغامضة ت

وضوح المعنى المراد إيصاله في النص القانوني ويستحسن بالكاتب االبتعاد عنها ألنها 
تعّرض أفكاره لسوء الفهم، واللفظ الواضح يجعل ذهن القارئ يقفز إلى معناه مباشرة دون 

 احتماالت أو ظنون. 

وكذلك وعلى ذلك فالوضوح يتطلب مجانبة األلفاظ الضعيفة والمعقدة والغامضة 
المصطلحات القانونية والعلمية غير الشائعة ما لم توضح في الهامش، ولكن ذلك ال يمكن 
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أن يتم إال إذا كانت الفكرة المراد كتابتها واضحة وناضجة ومرتبة في ذهن الكاتب، فإن ذلك 
 يساعد في اختيار األلفاظ المعبرة عنها.

برا  بدقة عن المعنى المراد إيصاله يجب أن يكون اللفظ إضافة لوضوح معناه، مع الدقـة: -2
للقارئ، لذلك يخشى استعمال الكلمات القريبة المعنى مع وجود فروق قليلة بينها كالمترادفات، 

 والمصطلحات القانونية بمعان متباينة. 

ن تطابقت معانيها،  التأثير والحيوية: -3 ليست كل األلفاظ متساوية في تأثيرها في المتلقي وا 
يحاءاتها ورموزها ورقتها وجزالتها واستعماالتها، فمن األلفاظ المبتذل والبالي فهي تختلف في إ

والركيك ومنها الكلمات ذلك الدالالت المحسوسة والمجردة والمركزية والهامشية، والكاتب 
الجيد هو من يختار لموضوعه ما يمنحه التأثير والحيوية، ويجنبه التعقيد والرتابة، وذلك من 

جباره على االهتمام بالنص المكتوب.  أجل شد القارئ  وا 

ال تقل أهمية الجمل عن أهمية األلفاظ في تأسيس هيكل الموضوع القانوني، ففيها  في الجمل: -ثانياً 
تظهر مهارات اختيار األلفاظ وتآلفها وأدائها للمعاني التي يريد الكاتب إيصالها للقارئ، وهذا 

 : 4يتطلب 

خطاء اللغوية وغيرها، وذلك بإتقان التآلف بين مفرداتها حسن الصياغة والسالمة من األ -1
واالبتعاد عن وضع الكلمة الجزلة مع الكلمة السهلة أو الكلمة الفخمة مع الرقيقة، وعدم تكرار 
الكلمات في الجملة الواحدة أو الجملة المتجاورة وتجنب الخلل في ترتيب أجزاء الجملة إال 

خير، واالبتعاد عن العيوب المعنوية والبالغية في الجملة، لغرض بالغي مقنع كالتقديم والتأ
كاللجوء إلى التأكيد في غير مكانه أو اإلطالة المملة أو اإليجاز المخل أو السهو الذي يؤدي 
لحذف شيء أساسي في الجملة ال يتم المعنى بدونه، كحذف جواب الشرط في الجملة 

اتج عن اإلطالة في الجمل دون مبرر، لذا ال الشرطية أو حذف الخبر في الجملة الفعلية الن
من الناحية اللغوية والبالغية في  –اسمية كانت أم فعلية  –بد من التأكد من سالمة الجملة 

 قواعدها وأصولها النحوية واإلمالئية أيضا . 
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ى إتمام الجملة بما يجعل الوقوف عند نهايتها مقبوال  والسكوت حسنا  ومتوازنا  مع الجمل األخر  -2
شكال  وموضوعا ، وسالمة الجمل تتطلب أيضا  تناسق فيما بينها في الفقرة الواحدة وتنويع في 
أساليبها في تلك الفقرة بمراعاة مقتضى الحال الذي سيقت الجملة تعبيرا  عنه واالبتعاد عن 

 الرقابة والسرد الذي يفقد الجملة حيويتها ودورها في الفقرة. 

لمطالعة أكثر من قراءة القواعد اللغوية المجردة، فالمطالعة وعالج مشاكل الجمل يتم با
تكسب القارئ السليقة والذوق الذي يولد اإلحساس بمواطن الضعف والقوة في األسلوب، 
إضافة إلى مراجعة النص المكتوب بعد الكتابة، ففيها يتم اإلتقان لتالفي قصور السهو 

حتى يصبح النص في الشكل الذي يرضى والنسيان واإلضافة والحذف والتنقيح والتصحيح 
 عنه الكاتب. 

هي قطع نثرية ذو فكرة رئيسية واحدة موضحة باألمثلة والتوضيحات واألدلة أو  في الفقرات: -ثالثاً 
البراهين واألسباب والتحليالت واإلحصائيات وغيرها مما يستخدم لتوضيح الفكرة وبيان تفاصيلها، 

يسة تمثل الفكرة العامة لها ومجموعة من الجمل الداعمة الجزئية وعادة تتألف الفقرة من جملة رئ
 والمتصلة بها اتصاال  وثيقا . 

 : 5إن تأليف أي كتاب يبدأ من بناء فقرة جيدة يتوافر فيها شروط شكلية ومعنوية لعل أهمها 

البدء في كل فقرة جديدة من أول السطر، والفصل بين الفقرات بفاصل أوسع من الفاصل بين  -1
 األسطر. 

عدم إطالة الفقرة، فالحجم الطبيعي لها يتوقف على تمام النقطة الفكرية المحددة التي يناقشها  -2
الكاتب، ومع ذلك يجب أال تطول حتى تبلغ صفحة كاملة وأال تختصر حتى تكون سطر أو 

رين، فالطول المفرط يبعثر األفكار ويجعل الكتابة أسبه بالمخطوطة واالختصار المخل سط
 ال يسمح بمناقشة الفكرة بما ُيثريها بالنقاط التفصيلية. 

وضوح اللغة المستخدمة ووضوح األفكار واالبتعاد عن الكلمات الغامضة وغير الدقيقة  -3
 والجمل العامة. 
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إلقناع القارئ بالفكرة الرئيسة لها والمعلومات المتممة  توفير األدلة الكافية في الفقرة -4
والموضحة لها والشروح اللفظية والمعنوية الالزمة لتوضيح فكرتها وحسم النقاش لصالح 

 وجهة نظر الكاتب. 

تنظيم األفكار الجزئية داخل الفقرة وتسلسلها بشكل ممتع دون تعقيد أو تقديم أو تأخير مخل  -5
 بالمعنى. 

حكام بناء جملها من الناحية اللغوية إجادة الصي -6 اغة وذلك باالختيار الموفق أللفاظها وا 
 واألسلوبية. 

جودة الربط بين جملها، وذلك باستخدام ألفاظ كالظروف وحروف الجر وبعض األحوال ومن  -7
الكلمات التي يحسن استخدامها في ذلك لل وبالتالي، وأخيرا ، بعد ذلك، عندئذ، ما زال، على 
الرغم من، ومن جهة... ومن جهة أخرى، بما أن، مع أن، واألهم من ذلك، واألكثر من 

 ذلك...   . 

كار في الفقرات ينبغي أن تتحرك إلى األمام بتسلسل منطقي، فالنص وحدة منطقية واألف
مترابطة يجب أن تحافظ على سالسة أفكارها وتواصل قضاياها، فكل فقرة ينبغي أن تظهر 

 في شكل خطوة طبيعية إلى األمام من حيث انتهت الفقرة السابقة لها، ويتم ذلك بـ: 

 فكار النص. الحفاظ على التواصل بين أ -أ 

 استخدام الكلمات الرابطة بين الفقرات.  -ب 

 ربط الفقرات بكلمات رئيسية بين الفقرات المتتالية أو عن طرق اإلحالة.  -ج

 في المباحث:  –رابعًا 

ويتكون المبحث من عدة فقرات موزعة على القضايا التي يتضمنها، لـذا فإن الشروط التي      
ة تعد شروطا  أساسية في قيام مبحث محكم مترابط، لـذا ومن أجل سبق الحديث عنها في الفقر 

 بناء مبحث جيد ال بد من االهتمام بالمالحظات التالية: 

183 



يجب أن تكون الصلة واضحة بين مضمون المبحث وعنوانه الرئيس، بحيث يخدم بشكل  -1
بحث هو مباشر الهدف منه، وال يكون تمهيدا  أو مدخال  من مداخله، فلو كان مضمون الم

القواعد الفنية للضريبة على القيمة المضافة مثال  فإن الحديث عن تعريف هذه الضريبة 
وخصائصها يكون في المدخل ال في صلب المبحث على الرغم من أهمية ذلك وصلته بتلك 

 القواعد، كما يجب أن يغطي المبحث جميع الجوانب التي تنطوي تحت عنوانه.

التقارب في حجم المباحث وتوزيع أفكار البحث على بالتوازن بين مباحثه، وما ينطبق على  -2
 المباحث ينطبق على فصول البحث. 

المنهجية والمنطقية في توزيع الفصول في البحث والتنظيم في االنتقال بين قضايا البحث  -3
متدرجا  مترابطا  فتكون  العامة وأجزائه الداخلية أو بين الفصول ذاتها، بحيث يكون االنتقال

الفكرة التالية هي استمرار للفكرة السابقة، ويمهد كل فصل للفصل الذي يليه، ليكون العمل 
أشبه بمقدمات ونتائج منطقية تسلم كل خطوة فيه إلى الخطوة التالية، وتنتهي جميعا  بنتائج 

يبدأ بالتطور  مترتبة على ما سبقها من مقدمات، فمبحث عنوانه الضريبة ال بد من أن
التاريخي لمفهوم الضريبة ومن ثم يعرفها ويستنتج خصائصها من هذا التعريف وفق مفهومها 
المعاصر ومن ثم يبدأ ببحث المطرح الضريبي ومعدل الضريبة، وتحقق وجباية الضريبة، 
وطرق التخلص من عبء الضريبة، لينتهي بالبحث في آثار الضريبة، بحيث تؤلف 

وحدة في العمل القانوني وتماسك دون استطراد وتوسع أو اختصار موضوعات المبحث 
 مخل. 

الشمولية في عرض األفكار دون تركيز على نقطة دون أخرى وتوزيع عناية الكاتب على  -4
عطاء األفكار  فصوله ومباحثه بشكل متوازن واالهتمام بالتوثيق، وحسن العرض، وا 

 واألساليب حظها من النضج والتنقيح. 

ك يمكن القول إن الفقرات والفصول تشترك في جملة من العيوب يجب االبتعاد عنها عند لذل     
 الكتابة القانونية لعل أهمها: 
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إهمال التوازن، والتوثيق، والخلل في المنهجية والتنظيم، وقلة الصلة بين العنوان والمضمون،  -1
 وعدم التقارب في توزيع الموضوعات على المباحث، 

 جوانب المبحث فيه، قلة العناية باستخدام عالمات الترقيم وغيرها... إلخ عدم تغطية كافة 

االستطراد: وهو الخروج عن تسلسل أفكار الفقرة أو الفصل إلى موضوعات خارجية لداع من  -2
 دواعي التشابه بينها وبين قضايا الموضوع األصلي. 

 ا موضوع التفكير العلمي. سوء البرهنة على أفكار البحث نتيجة أخطاء التفكير التي تناوله -3

الخلل في الصياغة، مما يضعف التآلف بين أجزاء الكالم نتيجة عيب نحوي أو أسلوبي أو  -4
 لسوء في اختيار األلفاظ للتعبير عما يريده الكاتب. 

االضطراب والتشويش الناتج عن سوء التنظيم في ترتيب أفكار المباحث والفقرات وعدم  -5
 حول دون تحقيق الكاتب لمبتغاه. تسلسل قضايا المبحث الذي ي

 : 6يستنتج من كل ما سبق أن لغة الكتابة القانونية يجب أن تتصف بالصفات التالية       

 أن تكون لغة قانونية تبتعد ما أمكن عن اللغة األدبية القصصية.  -1

 أن تكون لغة سليمة من األخطاء اللغوية أو الكتابية.  -2

 ة عن الفكرة دون زيادة أو نقصان. أن تكون الجمل واضحة تعبر مباشر  -3

أن تكون الجمل بسيطة بحيث تحتوي كل جملة على فكرة واحدة وعدم حشر عدة أفكار أو  -4
 عدة مسائل في جملة واحدة. 

أن تكون الجمل دقيقة، فيجب اختيار الكلمة المناسبة في المكان المناسب بحيث يستخدم  -5
ني الذي يحقق هدف الكاتب من استخدامه، المصطلح القانوني للداللة عن المفهوم القانو 

فكلمة بطالن التصرف القانوني يستخدم للداللة على المؤيد نتيجة وجود عيب في تكوين 
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العقد أي عند فقدان ركن من أركان انعقاد العقد. واستخدام تعبير فسخ العقد يكون عند وجود 
ة أساسية تتمثل في عيب في شرط من شروط صحة العقد، وهنا يجب االنتباه إلى مسأل

ضرورة استخدام المصطلحات التي استخدمها المشرع في دولة معينة للداللة عن جزاء الوقوع 
في العيب وذلك نتيجة اختالف التشريعات في الداللة عن المصطلح المستخدم في تلك 

ري، التشريعات، فالموجب في التشريع اللبناني هو ذاته االلتزام في التشريع السوري أو المص
لغاء العقد في التشريع اللبناني هو ذاته الفسخ في التشريع السوري أو المصري، ومحكمة  وا 
التمييز في التشريع اللبناني هي محكمة النقض في التشريع السوري أو المصري، ومرور 

 الزمن في التشريع اللبناني هو ذاته التقادم أو السقوط في التشريعات العربية األخرى. 

 لجملة الحية والمعروفة والشائعة دون استخدام الجملة غير المعروفة وغير الشائعة. استخدام ا -6

 استخدام العناوين القصيرة واالبتعاد عن العناوين الطويلة والمعطوفة.  -7

 استخدام العناوين البسيطة والواضحة والمتناسقة.  -8

استخدام الجملة المباشرة المعبرة عن الفكرة المراد التحدث عنها واالبتعاد عن الغموض  -9
عطاء األمثلة التوضيحية لها.   وا 

اعتماد تقسيمات داخلية للبحث مترابطة وموحدة ومتوازنة، والتوازن المقصود هنا هو التوازن  -11
 التقريبي 
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 عالمات الترقيم

المه بعض الحركات اليدوية أو إشارات في الوجه أو التنوع في نبرات كما يستخدم المتحدث أثناء ك      
الصوت من أجل دقة الداللة، فإن ذلك تحققه عالمات الترقيم أو عالمات النبر كما تسمى في بعض 

، فهي رموز اصطالحية بين الجمل أو الكلمات لتسهيل عملية فهمها والتمييز بين أساليب الكتابة 7اللغات
، فهي أشبه بإشارات مرور 8لتعجب واالستفهام والفصل والوصل والشرح والتفصيل والتعليلالمختلفة كا

ضوئية بدونها تضطرب القراءة ويضعف فهم المراد من الكتابة ويزيدها غموضا ، لذلك ال بد من البحث 
 في عالمات الترقيم في كل من اللغة العربية واللغة اإلنكليزية: 

 ي اللغة العربية: عالمات الترقيم ف -أواًل 

 : 10، وتدون في األحوال التالية9ل.  وتسمى القاطعة في بعض المراجع اللغويةالنقطة  -1
 في نهاية الجمل التامة المعنى المستوفية كل مكمالتها اللفظية. -أ 

تستعمل بعد المختصرات إطالقا  إال في حاالت االلتباس بينها وبين الصفر في  -ب 
الرقم، لذا يحسن أن يتجنبها الباحث بعد هذا الموضع، إال في حالة الضرورة 

 وعدم االلتباس. 
 توضع عند انتهاء الكالم وانقضائه مثال: الفصول أربعة.  -ج 
وقبل استئناف كالم جديد، مثال: في كل تستعمل للوقف بعد تمام المعنى نهائيا ،  -د 

 قرية مسجد يصلي فيه أهلها. 

ويجب مالحظة أنه ال توضع النقطة بعد العنوان، سواء أكان عنوانا  رئيسيا  أم 
 فرعيا ، وعند الطباعة يترك فراغ قبل النقطة وتترك مسافتان بعدها. 

                                                
لمزيد من التفاصيل انظر: د. أمبرتو إيكو،  ،تسمى في اللغة اإلسبانية عالمات النبر ولها قواعد خاصة في تلك اللغة- 7

وزارة  ،المشروع القومي للترجمة ،تقنيات وطرائق البحث والدراسة والكتابة، المجلس األعلى للثقافة ،د رسالة دكتوراهكيف تع
 وما بعد. 216، ص2222ترجمة علي المنوفي،  ،القاهرة ،الثقافة

 .169مرجع سابق، ص ،د.عبد الحميد الهرامة - 8

 .168ص ،مرجع سابق ،عبد المجيد الهرامة - 9

 .93، ص2223، دمشق 2دار النمير، ط ،منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية ،عبود عبداهلل العسكريد. - 10
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وشيوعا ، إذ توضع عند سكتة خفيفة ل،  وهي أكثر عالمات الترقيم استعماال  الفاصلة  -2
 ، وتدون في األحوال التالية: 11جدا  لتمييز أجزاء الكالم

 بين الجمل المعطوفة على بعضها.  -أ 
 بين الجمل المعترضة.  -ب 
 بين القسم وجوابه، وبعد المنادى.  -ج 
 بين كلمات عديدة، صفات كانت أم أسماء، أفعاال  أم حروفا ، في الجملة.  -د 
 بين الكلمات المترادفة في الجملة.  -ـه
 بعد كلمة نعم أو ال جوابا  لسؤال تتبعه الجملة.  -و 
 بعد أرقام السنة حين يبتدأ بها في الجملة، أو بعد الشهر أو اليوم.  -ز 
بعد جميع المختصرات في تدوين المصادر في الهوامش، إال بعد مختص  -ح 

 الصفحة منعا  لاللتباس في األرقام. 
توضع بين شهرة المؤلف واسمه في فهرس المصادر، وبين معلومات النشر بعد  -ط 

 الدار الناشرة. 
 لتدل على وقفة قصيرة، بين أجزاء الجملة الواحدة.  -ي 
بين أنواع الشيء أو أقسامه، مثل: الكلمة ثالثة أقسام: اسم، وفعل، وحرف.  -ك 

 مسافات بعدها.  وعند طباعتها ال يترك فراغ قبلها، وتترك ثالث

تعد شبه نقطة، ولكنها ال تنهي معنى الجملة، الغرض منها أن الفاصلة المنقوطة )؛(:  -3
، ويندر استعمالها في اللغة 12يقف القارئ عندها وقفة متوسطة، أطول من وقفة الفاصلة 

 : 13العربية، وتدون في األحوال التالية 

 المتشابهة بعضها ببعض.  تستعمل لتفصل بين أجزاء الجملة الواحدة، -أ 

                                                
ــة ،د. رجــاء وحيــد دويــدري 11 دار الفكــر  ،دار الفكــر المعاصــر بيــروت ،البحــث العلمــي أساســياته النظريــة وممارســته العملي

  .336ص ،2229 ،3ط ،دمشق
 .338سابق،  صد. رجاء وحيد دويدري ن مرجع  - 12
 .93ص ،مرجع سابق ،د. عبود عبد اهلل العسكري - 13
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يستحسن استعمالها أيضا  في تدوين المصادر في الهامش حين يعتمد المؤلف،  -ب 
 للفكرة الواحدة، أكثر من مصدر.

توضع قبل التعليل وبيان السبب ومثالها: محمد من خيرة الطالب في فرقته ؛  -ج 
يستذكر دائما   ألنه حسن الصلة بأساتذته وزمالئه، وال يتخلف عن المدرسة قط،

 دروسه بعناية وجد. 

وتستعمالن لتوضيح ما بعدهما وتمييزا  لما قبلهما، وتسمى في النقطتان العموديتان ):(  -4
 وتدونان في األحوال التالية:  14بعض المراجع اللغوية بالشارحة 

 قبل األرقام خوفا  من االلتباس، واعتبار النقطة صفرا .  -أ 
 بعد البلدة في تدوين المصادر في الفهرسة، وفي الهوامش.  -ب 
 بعد القول والمقول، أو ما اشتق منه.  -ج 
 بين الشيء وأقسامه وأنواعه مثل: أصابع اليدين: خمس: اإلبهام...  -د 
 بعد كلمة مثل: وقبل األمثلة كما ورد أعاله.  -هـ
 قبل تعداد النقاط في أمر ما.  -و 
 قبل الجملة المقتبسة.  -ز 
بعد المثل أو القول المشهور، أو الحكمة، مثل: إثنان ال يشبعان: طالب علم،  -ح 

 وطالب مال. 

 تدّون في األحوال التالية: ( -الشرطة ) -5

بين كلمات في جملة للداللة على بطء النطق بها، إذ تساعد القارئ على التعبير  -أ 
 بنغم خاص. 

 ي حال المحاورة بين اثنين إذا استغنى عن تكرار اسميهما. في أول السطر ف -ب 
 .... -...، أوال  -1بين العدد والمعدود إذا وقعا عنوانا  في أول السطر مثل:  -ج 
 في أواخر الجمل غير التامة، داللة على التردد في إنهائها لسبب ما.  -د 

                                                
 .168مرجع سابق، ص ،د. عبد المجيد الهرامة - 14

189 



 ها. بعد األرقام أو الحروف أو الكلمات داللة على نقص في -هـ 
 قبل الجمل و النقاط المشار إليها باألرقام.  -و 
 ... 21-22بين الرقمين المتسلسلين:  -ز 
 وفقك اهلل مجتهد.  –تستعمل في جملة الدعاء. أنت  -ح 

 وعند الطباعة تترك مسافتان قبل كل شرطة ومسافة واحدة بعدها.  

وقد تقوم الفاصلة  وتوضعان للجمل أو للكلمات المعترضة،(:  - -الشرطتان )  -6
 من كتاب...  –بتصرف  –مقامهما. مثال: هذا الملحق مختصر 

 تدّون في األحوال التالية: االستفهام )؟(  -7

 بعد الجمل االستفهامية.  -أ 
 بين القوسين للداللة على شك في رقم، أو كلمة أو خبر. ل؟ .  -ب 

 عند الطباعة تترك مسافة واحدة قبلها ومسافتان بعدها.  

 تدّون في األحوال التالية: إشارة التعّجب )!(  -8

للتعبير عن شعور قوي سخطا  كان أم رضا ، استنكارا  أم إعجابا ، فإشارة التعّجب  -أ 
 تساعد القارئ على التعبير بنغم خاص. 

 إطالقا . استحسانا  كان أم استقباحا . بعد الجملة المبتدئة: بـ ما التعجبية  -ب 
 وبعد الجملة المبتدئة بـ " نعم وبئس "، وبعد االستغاثة.  -ج 

 وعند الطباعة تترك مسافة واحدة قبلها ومسافتان بعدها.  -

 ويدّونان في األحوال التالية: القوسان الكبيران )   (  -9

 للداللة على التعبير. يوضع بينهما معاني العبارات التي يراد توضيحها -أ 

 الدعاء القصير مثال: عمر ل رضي اهلل عنه، رحمه اهلل...  .  -ب 
 حول األرقام، أفي المتن وقعت أم في الهامش، داللة على المصدر المعتمد.  -ج 
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حول األرقام الواردة في الجمل في المتن حماية لها من أي لبس مع الحروف  -د 
 الهجائية. 

 ستفهام بعد خبر أو كلمة داللة على الشك فيه. حول إشارة اال -هـ
 حول األسماء األجنبية الواردة في سياق النص، على أن تكون بأحرفها األجنبية.  -و 

وعند الطباعة تترك مسافة واحدة قبل القوس األول، ومسافة أخرى بعد القوس  
 الثاني. 

 ان في األحوال أو عالمتا التنصيص وتدّونالشولتان المزدوجتان "   "   -11
 : 15التالية

حول االقتباس الحرفي من كالم الغير والموضوعة في ثنايا كالم الناقل، ليتمييز  -أ 
 كالم الغير عن كالم الناقل. 

ظهارها، أو حول عناوين المقاالت.  -ب   حول عناوين الكتب لتوضيحها وا 

 عند الطباعة تترك مسافة واحدة قبل العالمة األولى وبعد الثانية.  

 ويدّونان في األحوال التالية: القوسان المركنان ]  [  -11

حول كل زيادة تقع في االقتباس الحرفي من قبل الناقل، أو حول كل تقويم فيه،  -أ 
 وهناك من يفضل اإلشارة إلى التقويم والتصحيح في الهامش. 

 ل أي من معلومات النشر غير الموجودة في صفحة العنوان. حو  -ب 

 عند الطباعة تترك مسافة واحدة قبل القوس األولى وبعد القوس الثانيـة.  

 وتدّون في األحوال التالية: النقط األفقية...  -12

 بعد الجملة التي تحمل معاني أخرى، لحث القارئ على التفكير.  -أ 
 ار بعد جملة أو جمل. لالختصار وعدم التكر  -ب 

                                                
 وما بعد. 221ص ،مرجع سابق ،برتو ايكوملمزيد من التفاصيل انظر، أو  - 15
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 للداللة على أن هناك حذفا  في االقتباس الحرفي.  -ج 
 بدال  من عبارة " إلى آخره " في سياق الحديث عن شيء ما.  -د 

ويكون أقلها ثالث نقط، وعند الطباعة ال تترك مسافة قبل أي نقطة وتترك  
 مسافتان بعد النقطة األخيرة. 

أو للفصل بين بدلين مثل: الصديق  16ن األرقام التاريخية.ويرد بيالخط المائل   /   -13
 .17العزيز/ محمد خير، أو بين النسب المئوية

وتوضع في آخر كالم لم ينته في صفحته لينتقل النظر إلى الصفحة عالمة المتابعة)=(  -14
 ، وعادة يستخدم هذه العالمة ي الهوامش فقط.18التالية فيتم له المعنى

 : ( Punctuation Marks) 19الترقيم في اللغة اإلنكليزيةعالمات  -ثانياً 

 أما بالنسبة إلى عالمات الترقيم في اللغة اإلنكليزية فما يمكن أن يثير 
 االهتمام ما يلي: 

1- Apostrophes ( الفاصلة العليا : ) ’ وموضعها المكان العالي في السطر، على
 عكس الفاصلة العربية التي ترسل على السطر، وأهم استعماالتها: 

االختصار: وال يفضل استخدامها في هذه الحالة في البحوث العلمية المتينة  -أ 
 . Can'tمثال: 

، كما تستخدم في أسماء Shakespeare's  Playsصيغة التملك: مثل  -ب 
 s, z, sh, zh, ch, jحادية المقطع المنتهية بحرف صافر: األعالم األ

   (Keats's poems) , (Marx's theories) أخرى مثال: (s)ويضاف بعدها 

                                                
  .338ص ،مرجع سابق ،د. رجاء وحيد دويدري 16
 .161د. عبد الحميد الهرامة، مرجع سابق ص - 17

 المرجع نفسه. - 18

 وما بعد. 91د. عبود عبد اهلل العسكري، مرجع سابق، ص - 19
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إن تكرر العطف، أو بين الصفات  (and)وترد في مقام : Commas –الفاصلة  -2
عالم: أو بين أسماء األ (January 1,2010)المتناظرة، أو في كتابة التاريخ مثل 

(Wimsatt) . 

 يستخدم في األحوال التالية: : Hyphens –الخط المعترض الصغير  -3

 – a Well)صياغة التعابير المركبة، وبصورة خاصة الصفات المركبة، مثال:  -أ 
established Policy) . 

 في ربط السابقة بالكلمات التي تبدأ بحرف كبير، مثال:  -ب 
(Post – Renaissance) . 

 في ربط اثنين مع األسماء النظيرة، مثال:  -ج
 (Teacher – Scholar) , (Poet – Priest) . 

) أو التي يوضع تحتها خط ( وترد في األحوال  Italicحروف الكتابة المائلة للطبع  -4
 التالية: 

 في العناوين، إذ يبدل فيها أشكال الخط إلبرازها.  -أ 
  الكلمات المستخدمة أمثلة لغوية: -ب 
 الكلمات المستخدمة من لغة أخرى غير لغتك اإلنكليزية.  -ج 
أسماء األعالم والكلمات الغريبة عن اإلنكليزية، ولكنها تكتب باألحرف اإلنكليزية  -د 

 كما تلفظ بلغتها األصلية. 
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 العدد واستعماالته

إن استعماالت العدد كثيرة أثناء الكتابة القانونية، وقد يخطئ البعض في استعماالت العدد      
 الصحيحة، لـذا سوف نراجع قواعد العدد بإيجاز كما يلي: 

 ينقسم العدد إلى قسمين رئيسين: العدد األصلي والعدد الترتيبي: 

 : 20شياء المعدودة: وهو أربعة أنواعوهو العدد الذي يدل على كمية األالعدد األصلي:  -أواًل 

 العدد المفرد: من الواحد إلى العشرة، ويتبعها المائة واأللف.  -1

الواحد واإلثنان يذكران مع المعدود المذكر، ويؤنثان مع المعدود المؤنث، سواء أكان  -أ 
وأحد  مفردين أم مركبين أم معطوفا  عليهما وللعدد واحد لفظان هما: واحد ومؤنثه واحدة،

 ومؤنثه إحدى. 

/ فألفاظه: إثنان واثنتان في حالة الرفع واثنين واثنتين في حالة النصف أو 2أما العدد / 
 21الجر. 

ومن العدد ثالثة إلى العشرة فيؤنث العدد مع المذكر، ويذكر مع المؤنث، وأما المائة 
 ، وأمثلتها: 22واأللف فيبقيان بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث

 وكتب ورقتين اثنتين.  –وكتب ورقة واحدة. قرأت كتابين اثنين  –ا  واحدا  قرأت كتاب

 وكتب ثماني ورقات.  –وكتب ثالث ورقات. قرأت ثمانية كتب  –قرأت ثالثة كتب 

 كتب مائة ورقة.  –وكتب عشر ورقات. قرأت مائة كتاب  –قرأت عشرة كتب 

 كتب ثالثمائة ورقة.  –اب كتب مائتي ورقة. قرأت ثالثمائة كت –قرأت مائتي كتاب 

                                                
 وما بعد. 99ص ،مرجع سابق ،د. عبود عبد اهلل العسكري - 20
  .99ص ،2222 ،18ط ،القاهرة ،دار نهضة مصر ،ملخص قواعد اللغة العربية ،فؤاد نعمة 21

، 2المختصين، الكتاب األول منشورات جامعة حلب/ طد. حسام الخطيب _د. مصطفى جطل، اللغة العربية لغير  - 22
 .136،ص 1899-1891العام الدراسي 
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 كتب ألفي ورقة.  –كتب ألف ورقة. قرأت ألفي كتاب  –قرأت ألف كتاب 

 كتب ثالثة آالف ورقة.  –قرأت ثالثة آالف كتاب 

نما  -ب  الحكم على العدد بالتأنيث أو التذكير ال يكون بمراعاة لفظ المعدود إن كان جمعا ، وا 
المفرد أهو مذكر أو مؤنث، فنقول: أقام لصديقه يكون بالرجوع إلى مفرده وملحوظة ذلك 

 وصف له الطبيب ثالثة أدوية.  –ثالث والئم 

في المثال األول المعدود ل والئم   مذكر لفظا  لكن مفرده ل وليمة   مؤنثة، فيجب أن 
نذكر العدد مع الجمع أما في المثال الثاني فإن المعدود ل أدوية   مؤنث لفظا ، ولكن 

 ء   مذكر، فيجب أن نؤنث العدد مع الجمع. مفرده ل دوا

شرط تأنيث العدد مع المذكر، وتذكيره مع المؤنث، أن يكون متقدما  على المعدود فإذا  -ج 
تأخر عنه، فأنت بالخيار، تذكره أو تؤنثه، ولكن اتباع القاعدة أفضل فنقول: كتبت 

 كتبت رسائل ثالثـة.  –رسائل ثالثا  

إذا كان المعدود غير مذكور في الكالم ولكنه ملحوظ في المعنى، جاز تذكير العدد أو  -د 
تأنيثه نحو: ثالٌث من كن فيه فهو منافق أثيم: الخيانة، خلف الوعد، الكذب. ويمكن 
القول ثالثة من كّن...، أما إذا كان المعدود محذوفا  وغير ملحوظ في المعنى مطلقا ، 

 أربعة نصف ثمانية.  فيجب تأنيث العدد نحو:

إذا مّيز العدد المفرد بتمييزين أحدهما مذكر واآلخر مؤنث، روعي في تأنيث العدد  -هـ
 وتذكيره السابق منهما، نحو: 

 نجح في االمتحان ستة طالب وطالبات _ نجح في االمتحان ست طالبات وطالب.

ن إذا دلت على معدود الشين في ل عشرة   تفتح إذا دلت على معدود مذكر، وُتسك     -و 
 وزعت عْشر جوائز. –مؤنث: قرأت عَشرة كتب 
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إذا كان المعدود مما يذكر ويؤنث جاز لنا تذكير العدد معه، أو تأنيثه. مثل: ثالث ألسنة  -ز 
 ثالث حسان، أو ثالثة حسان.  –أو ثالثة ألسنة  –

يكون مجرورا  بحرف "من" إذا كان المعدود اسم جمع أو اسم جنس جمعي فالغالب أن  -ح 
 أربعة من اإلبل شردت.  –مثال: ثالثة من الجيش نالوا أوسمة 

 أما جرهما باإلضافة فاألحسن أن يقتصر على المسموع. 

 فقد جاءت في القرآن الكريم " وكان في المدينة تسعة رهط " 

 وجاء في الحديث الشريف: " ليس فيما دون خمس ذود صدقة ". 

لم المذكر مؤنث اللفظ فيجوز أن يذكر العدد معه أو يؤنث، واألغلب أن إذا كان الع -ط 
يراعى لفظه فيذكر العدد معه، كما في "حمزة" و "طلحة" فنقول: ثالث حمزات، ثالث 

 طلحات. 

 من القليل تمييز المائة بمفرد منصوب، كقول الشاعر:  -ي 

 فقد ذهب اللذاذة والفناء   إذا عاش الفتى مائتين عاما  

 أو بجمع مجرور كما في قوله تعالى: " ولبثوا في كهفهم ثالثمائة سنين ". 

يعرب العدد المفرد بالحركات الظاهرة على آخره، إال ما كان داخال  في حكم المثنى  -ك 
ألفان،  –مائتان  –فيعرب إعرابه أي يرفع باأللف وينصب ويجر بالياء، مثل: اثنان 

 ألفين.  –مائتين  –اثنين 

كان داخال  في حكم جمع المذكر السالم، وذلك مقتصر على "مئون" و"مئين" وهما  أو ما
عرابهما الرفع بالواو والنصب والجر بالياء.   جمع مائة، وا 

عرابه. فإذا كان مؤنثا  لزمته الياء والتاء في كل  -ل  للعدد ل ثمان   حكم خاص في صيغته وا 
أحواله وأعرب إعراب األسماء الصحيحة، أي بالحركة الظاهرة على التاء في آخره، 

 مررت بثمانية رجال.  –رأيت ثمانية رجال  –نحو: جاء ثمانية رجال 
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ذا كان مذكرا  مضافا  إلى تمييزه أثبت نا الياء في آخره وحذفنا التاء، وأعربناه إعراب وا 
المنقوص، أي بالفتحة الظاهرة على الياء في آخره إذا كان منصوبا ، وبضمة وكسرة 
 –مقدرتين على الياء في آخره إذا كان مرفوعا  أو مجرورا  نحو: جاءت ثماني فتيات 

 مررت بثماني فتيات.  –رأيت ثماني فتيات 

غير مضاف فيعرب إعراب المنقوص أيضا  وتحذف الياء من آخره  وأما إذا كان مذكرا  
في حالتي الرفع والجر، فنقول: جاء من الفتيات ثمان، رأيت من الفتيات ثمانيا  أو ثمانَي 

 مررت من الفتيات بثمان.  –

 من أحد عشر إلى تسعة عشر. العدد المركب:  -2

ويؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث  الجزء األول من العدد المركب، يدعى ل الصدر   -أ 
والجزء الثاني، يدعى ل العجز   و يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث وتحذف النون 

 منه، كما يظهر من األمثلة اآلتية: 

 اثنتا عشرة ورقة.  –إحدى عشرة ورقة، إثنا عشر كتابا   –أحد عشر كتابا  
 ثماني عشرة ورقة.  –كتابا   ثالث عشرة ورقة، ثمانية عشر –ثالثة عشر كتابا  

الورقات االثنتا  –الورقات اإلحدى عشرة. الكتب اإلثنا عشر  –الكتب األحد عشر 
 عشرة. 

الورقات الثماني  –الورقات الثالث عشرة. الكتب الثمانية عشر  –الكتب الثالثة عشر 
 عشرة. 

هما مبنيان على الفتح حكم إعراب العدد المركب بناء آخر الجزأين على الفتح فنقول إن -ب 
في محل رفع، أو في محل نصب، أو في محل جر بحسب حالة الجملة. ويستثنى من 
هذا الحكم اثنا عشر واثنتا عشرة، فإن صدرهما يعرب إعراب المثنى، أي يرفع باأللف 

 .23وينصب ويجر بالياء. أما العجز فيبقى مبنيا  على الفتح 
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في هذا النعت أن يكون مفردا  مراعاة للفظ المنعوت، إذا نعت تمييز العدد المركب جاز  -ج
وجاز أن يكون جمعا  مراعاة لمعناه، نحو: في مدرستنا خمسة عشر العبا  بارعا ، في 

 مدرستنا خمسة عشر العبا  بارعين. 

إذا كان للعدد المركب تمييزان أحدهما مذكر واآلخر مؤنث، فإذا لم يفصل بين العدد  -د 
ووجب في  ن االعتبار للمذكر، إذا كان عاقال ، ولو كان متأخرا  والتمييز فاصل كا

هذه الحالة تأنيث صدر العدد وتذكير عجزه، نحو: هاجر أربعة عشر رجال  وامرأة، 
 هاجر أربعة عشر امرأة ورجال . 

أما إذا كان التمييزان من غير العقالء، روعي السابق منهما نحو: في الحديقة خمسة 
 ورة، في الحديقة خمس عشرة عصفورة وبلبل. عشر بلبال  وعصف

أما إذا فصل بين العدد والتمييز فاصل، روعي المؤنث نحو: في الحديقة خمس عشرة ما 
 بين بلبل وعصفورة. 

االستغناء عن التمييز حين  –ما عدا اثني عشر واثنتي عشرة  –يصح في العدد المركب  -هـ
اء هذه أن يضاف العدد إلى شيء يستحقه، ال يتعلق العدد بذكره، ومن حاالت االستغن
 كأن يكون لعلي عندي خمسة عشر دينارا . 

ويجوز إضافة صدر العدد المركب إلى عجزه من غير إضافة العجز إلى شيء نحو: 
 هذه سبعة عشر. 

 : 24من عشرين إلى تسعينالعقـود:  -3

 تبقى بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث كما يظهر في اآلتي:  -أ 
 خمسون ورقة.  –خمسون كتابا   –عشرون ورقة  –عشرون كتابا  

 الورقات الخمسون.  –الكتب الخمسون  –الورقات العشرون  –الكتب العشرون 
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إذا نعت تمييز العقد جاز أن يكون النعت مفردا  أو جمعا  كما في العدد المركب نحو:  -ب 
 ن العبا  بارعين. في مدرستنا عشرو  –في مدرستنا عشرون العبا  بارعا   

تعرب العقود إعراب جمع المذكر السالم في جميع أحوالها، أي أنها ترفع بالواو وتنصب  -ج 
 رأيت خمسين رجال .  –مررت بخمسين رجال   –وتجر بالياء نحو: جاء خمسون رجال  

 من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين.العدد المعطوف:  -4

 يه، ويسمى ل النيف  ، يتقدم على الجزء الثاني دوما : الجزء األول: وهو المعطوف عل -أ 

ولما كان مفردا ، فإنه يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، كما في العدد المفرد. ما عدا 
الواحد واالثنين فإنهما يذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث. أما الجزء الثاني فإنه من 

 والمؤنث، ويظهر ذلك فيما يأتي: العقود، ولذلك يبقى على حاله مع المذكر 

 إحدى وعشرون ورقة.  –واحد وعشرون كتابا  
 اثنتان وعشرون ورقة.  –اثنان وعشرون كتابا  
 ثالثة وعشرون ورقة.  –ثالثة وعشرون كتابا  
 ثمان وعشرون ورقة.  –ثمانية وعشرون كتابا  
 تسع وعشرون ورقة.  –تسعة وعشرون كتابا  

 الورقة الواحدة والعشرون.  –الكتاب الواحد والعشرون 
 الورقة الثانية والعشرون.  –الكتاب الثاني والعشرون 
 الورقة الثالثة والعشرون.  –الكتاب الثالث والعشرون 

 وتقاس األعداد المعطوفة األخرى عليها إلى العدد التاسع والتسعين. 

يكون النعت مفردا  أو جمعا  كما في العدد إذا نعت تمييز العدد المعطوف جاز أن  -ب 
المركب وفي العقود، فنقـول: في مدرستنا خمسة وعشرون العبا  بارعا . في مدرستنا 

 خمسة وعشرون العبا  بارعين. 
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حكم إعراب العدد المعطوف أن يعرف الجزء األول منه بالحركة الظاهرة على آخره ألنه  -ج
ينصب ويجر بالياء. أما الجزء الثاني فيعرب إعراب مفرد، إال المثنى فيرفع باأللف و 

 العقود، أي إعراب جمع المذكر السالم. 

 وهو العدد الذي يدل على رتب األشياء، وهو كالعدد األصلي العدد الترتيبي:  -ثانياً 
 أربعة أنواع: 

 من أول إلى عاشر. يذّكر 25يصاغ العدد على وزن فاعل للداللة على الترتيبالمفرد:  -1
 مع المذكر ويؤنث مع المؤنث كما يظهر من األمثلة اآلتية: 

 الكتاب الرابع.  –الكتاب الثالث  –الكتاب الثاني  –الكتاب األول 
 المقالة الرابعة.  –المقالة الثالثة  –المقالة الثانية  –المقالة األولى 

 ثالث الكتب.  –ثاني الكتب  –أول الكتب 
 ثالثة المقاالت.  –ت ثانية المقاال –أولى المقاالت 

أما إذا كان العدد والمعدود مجردين من "أل" التعريف، وكان المعدود مفردا ، فإن العدد 
 يذّكر مع المذكر والمؤنث، كما يظهر من األمثلة اآلتية: 

 ثالث ورقة.  –ثالث كتاب  –ثاني ورقة  –ثاني كتاب  –أول ورقة  –أول كتاب 

 وبناء على هذا يكون مخطئا  من يقول " أولى ورقة " أو " ثانية ورقة ". 

من حادي عشر إلى تاسع عشر، يذّكر مع العدد المذكر ويؤنث مع المؤنث، المركب:  -2
 كما يظهر من األمثلة اآلتية: 

 الورقة الحادية عشرة.  –الكتاب الحادي عشر 
 الورقة الثانية عشرة.  –الكتاب الثاني عشر 
 الورقة الثالثة عشرة.  –الكتاب الثالث عشر 
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من عشرين إلى تسعين، وتتبعها المائة واأللف، تبقى بلفظ واحد مع المذكر العقـود:  -3
 والمؤنث كما يظهر من األمثلة اآلتية: 

 الورقة العشرون.  –الكتاب العشرون 
 الورقة السبعون.  –الكتاب السبعون 
 لثالثمائة. الورقة ا –الكتاب الثالثمائة 

 الورقة األلف.  –الكتاب األلف 
 الورقة الثالثة آالف.  –الكتاب الثالثة آالف 

 الورقة األلفان.  –الكتاب األلفان 

من حادي عشر إلى تسع وتسعين، يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، كما المعطوف:  -4
 يظهر من األمثلة اآلتية: 

 ادية والعشرون. الورقة الح –الكتاب الحادي والعشرون 
 الورقة الثالثة والعشرون.  –الكتاب الثالث والعشرون 

 ثالثًا: مالحظات عامة في األرقام:
ن   -1 إذا أريد تعرف العدد بـلأل  فإن كان مفردا  أدخلت على االسم الذي يلي العدد، وا 

كان مركبا أدخلت على صدره أو على عجزه إذا كان معطوفا أو معطوفا عليه مثال: 
ستة االساتذة _ قضيت الخمسة عشر يوما  بالمصيف _ قرأت الخمسة جاء 

 .26والعشرين كتابا  
لقد وضع الباحثون نظاما  الستعمال األرقام في الرسائل، وفحوى ذلك النظام أن الرقم  -2

الذي ال يحتاج الطالب في التعبير عنه إلى أكثر من ثالث كلمات ينبغي أن يكتب 
مائة وخمس وخمسون، أما إذا احتيج في  –وسبعون بالكلمات مثل: ألفان، مائة 

 .1662 – 1752التعبير عنه إلى أكثر من ثالث كلمات فتستعمل األرقام مثل: 
وهناك أشياء اصطلح على كتابتها باألرقام دائما  للتيسير وهي: الرقم الذي يشير   -3

ي الكتب، إلى كمية من المال، ورقم المنزل بالشارع، ورقم الهاتف، ورقم الصفحات ف
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والنسبة المئوية، والتاريخ الميالدي والهجري، واألرقام التي توضع للجداول والصور 
 والرسوم.

ن احتيج في التعبير عنه إلى   -4 هناك حالة يجب أن يكتب فيها العدد بالحروف، وا 
أكثر من ثالث كلمات، وذلك فيما إذا وقع ذلك العدد في أول الجملة كأن نقول: 

ثة وسبعون طالبا  تقدموا المتحان السنة األولى بكلية اآلداب ألف وخمسمائة وثال
 ، ولهذا يوصى الطالب بتجنب استعمال هذا 2221-2222بجامعة حلب للعام ل

 األسلوب أو التقليل منه كلما أمكن ذلك.
في حالة األرقام التي تزيد على ثالثة، يوصى الطالب بوضع شرطة بعد كل ثالثة   -5

 . 127.143.267 - 17.321ن نحو: أرقام، ومن جهة اليمي
يكتب الكسر بالحروف إذا كان وحده، كأن نقول: وسار نصف الجيش، وكذلك إذا  -6

كان مع عدد مفرد، نحو: أربعة أمتار وربع، أما ما عدا ذلك، فيكتب باألرقام نحو: 
1/4  16 ،3/4  11 ،25.25 ،273.226. 

هنالك كلمات ليست أعداد لكنها تدل على معنى العدد، لذا فهي تسمى كنايات 28كنايات العدد:  –رابعًا 
 العدد وأهمها: بضع، كم االستفهامية، كم الخبرية، كذا، نيف. 

/ وهي تأخذ حكم هذه األعداد من 6/ حتى /3بضع: وتستعمل للداللة على العدد / -1
 حيث التذكير والتأنيث والتمييز، مثال: قرأت بضع قصٍص. 

 ستفهامية والخبرية: كم اال -2

تستعمل كم االستفهامية للسؤال بها عن عدد وتحتاج إلى جواب وتمييزها مفرد  -أ 
 ، كم كتابا  قرأت في المكتبة. 2212منصوب مثال: كم قانون صدر عام 

تستعمل كم الخبرية لفيد األخبار بكثرة العدد وال تحتاج إلى جواب وتمييز يكون  -ب 
عا  مجرورا  بإضافة كم إليه أو بحرف الجر من. مثال: كم مفردا  مجرورا  أو جم
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كم كتاب عندك في علم المالية  -ليرة أنفقت!، أو كم من الليرات أنفقت! 
 العامة، أو كم من الكتب عندك في علم المالية العامة. 

كذا: وتستعمل للداللة على التكثير، وتأتي مفردة أو مكررة أو معطوفة، ويكون تمييزها  -3
ا  أو جمعا ، مثال: حضر المحاضرة كذا مستمعا ، أو كذا مستمعين، أو كذا وكذا مفرد

 مستمعين.

 نيف: وتستعمل للداللة على عدد بين عقدين، مثال: قرأت نيفا  وثالثين كتابا .  -4
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 قواعد كتابة الهمزة

لعل من أكثر األخطاء اإلمالئية ورودا  أثناء الكتابة القانونية هو كتابة الهمزة في غير      
 مكانها المناسب، لذا ال بد من استعراض قواعد كتابة الهمزة، وهي كما يلي: 

  الهمزة في أول الكلمة: -أواًل 

وتكون في هذه الحالة إما حرف نداء وتستعمل لنداء قريب وتأتي قبل االسم المنادى، مثال: 
أمحمد أقبل، أو حرف استفهام، وفي هذه الحالة تدخل على االسم أو الفعل، ويسأل بها إما عن 
واحد من شيئين ويأتي بعدها أم أمادة نجحت أم اثنتين، أو عن مضمون الجملة المثبتة أو 

 .29، مثال: أقرأت هذه القصة؟ ألم تَر أخي؟ المنفية

كما يمكن أن تكون همزة قطع لوهي األلف التي تكتب عليها الهمزة وهي التي تلفظ حيثما وقعت 
وال يجوز إسقاطها أو إهمالها في الكتابة أو النطق، أو همزة وصل لوهي ألف بال همزة  وهي 

 .30التي تسقط في النطق ند وصل الكالم

همزة في أول الكلمة كتبت على األلف إن كانت مفتوحة أو مضمومة، إذا وقعت ال -1
 وتحتها إن كانت مكسورة: أسر، أسامة، إمام. 

إذا سبق الهمزة حرف ليس من أصل الكلمة كتبت على األلف إن كانت مفتوحة أو  -2
 مضمومة، وتحتها إن كانت مكسورة: 

 كأنما، كأمه، كإرجاع.  –بأبيك، بأصول، بإحكام 
 أحمد، أسامة، إبراهيم.  –ألسرتك، إلمالته ألخيك، 

 لئن.  –مالحظة: شذ عن هذه القاعدة: لئال 

 إذا وقعت الهمزة بعد همزة االستفهام كتبت على األلف:  -3
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 أأنت قلت ذلك؟ َأُأالم في عمل المعروف؟ 
 " أإذا متنا وكنا عظاما  إنا لمبعوثون؟ ". 

أدمج االثنان فصارا ألفا  ممدودة:  إذا كانت الهمزة مفتوحة وبعدها مّد من جنسها -4
 آَنَس.  –آكل  –آسف 

 الهمزة في وسط الكلمة:  -ثانياً 

إذا وقعت الهمزة في وسط الكلمة وكانت مفتوحة، وكان ما قبلها متحركا  بالفتح، كتبت  -1
 سأل.  –رأى  –خطأك  –على األلف: دأب 

 –جرؤت  –يؤاخذ  –إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد ضمة كتبت على الواو نحو: سؤال  -2
 يجرؤان.  –يؤمل  –مؤشر 

 –فئات  –فئة  –رئات  –إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد كسرة كتبت على الياء نحو: رئة  -3
 مساوئه.  –مبادئك 

 ––رأة ج –إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد حرف صحيح ساكن كتبت على األلف نحو:  -4
 جزأين.  –مألى  –مسألة 

 تساءل.  –قراءة  –إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد ألف كتبت على السطر نحو: بقاءه  -5

إذا كانت الهمزة مفتوحة ووقعت بين ألفين كتبت على السطر كي ال تجتمع ثالث ألفات  -6
 مالءات.  –قراءات  –متتاليات نحو: براءات 

 –سوءات  –كنة كتبت على السطر نحو: سوءة إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد واو سا -7
 يسوءك.  –مروءة  –ضوءه 

 –بيئة  –بريئات   –إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد ياء ساكنة كتبت على الياء نحو: بريئة  -8
 هيئات.  –هيئة  –بيئات 

 رؤوف.  –مبرؤون  –إذا كانت الهمزة مضمومة بعد فتحة كتبت على الواو نحو: خطؤك  -9
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 –ة مضمومة بعد حرف متحرك بالضم كتبت على الواو نحو: رؤوس إذا كانت الهمز  -11
 يجرؤون.  –شؤون 

 إذا كانت الهمزة مضمومة بعد كسرة كتبت على واو نحو: مباِدُؤك.  -11

 –إذا كانت الهمزة مضمومة بعد حرف صحيح ساكن كتبت على الواو نحو: مسؤول  -12
 مشؤوم. –جزؤه 

 –آباؤكم  –بقاؤه  –إذا كانت الهمزة مضمومة بعد ألف كتبت على الواو نحو: تساؤل  -13
 يراؤون. 

في "جاء" حين تزاد على آخرها واو الجمع، تكتب الهمزة على السطر إذا  مالحظة:
اعتبرت متطرفة وتكتب على الواو إذا اعتبرت متوسطة واتبعت القاعدة في كتابتها: 

 جاؤوا.  –جاءوا 

 يسوُؤني.  –يسوُؤه  –ت الهمزة مضمومة بعد واو ساكنة كتبت على الواو: يسوُؤك إذا كان -14

 –مجيُئه  –إذا كانت الهمزة مضمومة بعد ياء ساكنة كتبت على الياء نحو: يجيُئون  -15
 يسيُئون. 

 –إذا وقعت الهمزة مكسورة بعد متحرك كتبت على الياء مهما كان ما قبلها نحو: رئيس  -16
 تقرئين.  –تجرئين  –اقرئي  – ُرئيَ  –سئل  –سئيم 

 إذا كانت الهمزة مكسورة بعد حرف صحيح ساكن كتبت على الياء نحو: جزِئه.  -17

موائد  –بقائي  –بقائه  –إذا كانت الهمزة مكسورة بعد ألف كتبت على الياء نحو: سائل  -18
 رجائي.  –رجائه  –

 ئل.مو  –إذا كانت الهمزة مكسورة بعد ألف كتبت على الياء نحو: ضوئه  -19

 إذا كانت الهمزة مكسورة بعد ياء ساكنة كتبت على الياء نحو: مجيِئه.  -21
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 –أسأت  –إذا كانت الهمزة ساكنة كتبت على حرف يجانس حركة ما قبلها نحو: رأس  -21
 جئت.  –بئس   -يؤنس  –بؤس  -يأكل 

إذا كانت الهمزة ساكنة، ووقعت بعد همزة وصل، كتبت الهمزة الثانية على األلف نحو:  -22
 فأتمر. 

إذا كانت الهمزة ساكنة، ووقعت بعد همزة متحركة، وجب قبلها حرف مد لتسهيل اللفظ  -23
 إيتاء.  –أوتي  –نحو: آتي 

دال الثانية إذا اجتمعت همزتان في وسط الكلمة، األولى متحركة والثانية ساكنة وجب إب -24
 مكافآت.  –منشآت  –مّدة نحو: مآكل 

بسم اهلل: إذا وقعت في أول الكالم كتبت بحذف األلف نحو: بسم اهلل، أما إذا وقعت في  -25
 وسط الكالم فتكتب باأللف: إبدأ باسم اهلل. 

 : 31الهمزة في آخر الكلمة  -ثالثاً 

كتبت على حرف يجانس حركة إذا وقعت الهمزة في آخر الكلمة، وكان ما قبلها متحركا ،  -1
 لؤلؤ.  –خطأ  –لم يسيء  –نشأ  –مأل  –لم يشأ  –بريء  –ما قبلها نحو: قرأ 

إذا نونت الهمزة بالضم أو الكسر بقيت على حالها، أما إذا نونت بالفتح  مالحظة:
 خطٌأ.  –خطٍأ  –لؤلٌؤ  –لؤلؤا   –فتضاف بعدها األلف نحو: خطٌأ 

كلمة، بعد حرف صحيح ساكن، كتبت على السطر نحو: إذا وقعت الهمزة في آخر ال -2
 دفء.  –جزء  –بطء 

إذا نونت الهمزة بالضم أو بالكسر بقيت على حالها، أما إذا نونت بالفتح  مالحظة:
 دفأ .  –جزءا   –فتضاف األلف بعدها: بطأ  

  جاء. –رداء  –إذا وقعت الهمزة في آخر الكلمة بعد ألف كتبت على السطر نحو: بهاء  -3
                                                

 وما بعد. 191د. حسام الخطيب_ د. مصطفى الجطل، مرجع سابق، ص - 31
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 بهاٍء.  –بهاٌء  –إذا نونت الهمزة بقيت على حالها نحو: بهاء   مالحظة:

ضوء  –إذا وقعت الهمزة في آخر الكلمة بعد واو ساكنة كتبت على السطر نحو: سوء  -4
 ينوء.  –نوء  –هدوء  –يسوء  –

إذا نونت الهمزة بالضم أو الكسر بقيت على حالها، أما إذا نونت بالفتح فتزاد  مالحظة:
 ضوءا .  –األلف بعدها نحو: هدوءا  

رديء  –إذا وقعت الهمزة في آخر الكلمة بعد ياء ساكنة كتبت على السطر نحو: شيء  -5
 يضيء.  –مضيء  –فيء  –يسيء  –

على حالها، أما إذا نونت بالفتح فتكتب إذا نونت الهمزة بالضم أو الكسر بقيت  مالحظة:
 مضيئا .  –فيئا   –رديئا   –كما يلي نحو: شيئا  

 كسر همزة إن وفتحها:  -رابعًا 

 كسر همزة إن: تكسر همزة إن في الحاالت التالية:  -1

 في أول الكالم، مثال: إن العدل أساس الحكم.  -أ 
 بعد القول، مثال: قال المتهم إنه بريء.  -ب 
 في أول جملة صلة الموصول، مثال: جاء الذي إنه ناجح.  -ج
ن يستعد للسفر.  -د   في بداية الجملة الحالية، مثال: قابلته وا 
ذ، مثال: يسكن الناس حيث إن الخضرة والماء متوافران، تنص  -هـ  بعد حيث وا 

 المادة.... إذ إنها تقول.... 

مها أو خبرها بمصدر، ويجب في فتح همزة إن: تفتح همزة إن إذا صح تأويلها مع اس -2
 32هذه الحالة أن ُتسبق بجملة، مثال: سرني أنك نجحت ل سرني نجاحك  .
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 :الصحيحةأشر الى اإلجابة  تمارين:

 من العيوب التي يمكن أن يقع فيها الباحث أثناء كتابة المباحث: .1
   

 عدم التوازن الحسابي بين المباحث. .1
 عدم وجود صلة بين مضمون المبحث وعنوانه.  .2
 الشمولية في عرض األفكار.  .3
 استخدام العناوين القصيرة. .3

 .2الجواب الصحيح رقم 

 تستخدم النقطة ل.  كإحدى عالمات الترقيم: .2
   

  بين الكلمات المترادفة في الجملة.  .1
  في أول السطر في حال المحاورة بين أثنين إذا استغني عن تكرار اسميهما.  .2
 عند انتهاء الكالم وانقضائه.  .3
 قبل الجملة المقتبسة. .3

 .3الجواب الصحيح رقم 
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 المعرفة العلمية والمنهجية -2
 الكلمات المفتاحية:

 القانونية القاعدة – الخاص القانون قاعدة – العام القانون قاعدة – القانون علم فروع – العلمية المعرفة

 غاية – المادية الواقعة – القانوني التصرف – القضائي النظام – الموضوعية القانونية القاعدة – الشكلية

 .القانونية المنهجية قواعد – المنهجية

 الملخص:

 القانوني التكوين تعني القانونية والمعرفة والمنهجية، القانونية المعرفة هي القانونية للكتابة الثاني المتطلب

 القانون قاعدة بين التمييز تتطلب كما والشكلية، الموضوعية الناحية من القانون فروع جميع في للكاتب

 بين التمييز ضرورة إلى إضافة الدول، في المطبقة القضائية النظم ومعرفة العام القانون وقاعدة الخاص

 القانوني فالتصرف القانون، ومسائل الواقع مسائل بين التمييز أجل من المادية والواقعة القانوني التصرف

 عليها يترتب وقد إرادية تكون ال قد المادية الواقعة بينما قانوني أثر إلحداث المتجهة اإلرادة فعل يعني

 القانونية، للكتابة الثالث المتطلب فهي المنهجية المعرفة بينما األثر، ذلك عليها يترتب ال وقد قانوني أثر

 السليم القانوني التفكير على الملكة الطالب إكساب القانون علم في وهدفه وأسس قواعد المنهجية فلعلم
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 حياته في تعترضه التي القانونية المشاكل حل أجل من القانونية المعلومات وتركيب تحليل على والقدرة

 .العملية

 األهداف التعليمية:

 في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرُا على:
  والموضوعية الشكلية والقواعد والخاص العام القانون قاعدة خواص بين الفرقتمييز. 

  القانون علم على وتطبيقاتها المنهجية لعلم العامة القواعدتمييز. 
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إن المعرفة العلمية بصورة عامة، والمعرفة القانونية بصورة خاصة، هي المتطلب الثاني للكتابة  
القانونية، فالضعف في هذه المعرفة سوف يؤثر سلبًا في مستوى وهدف الكتابة أيًا كان نوعها، كما 

كان أم مقااًل، أن لكل نوع من أنواع هذه الكتابات منهجية خاصة به، فلكتابة البحث العلمي، رسالة 
أصول مختلفة عن كتابة العقد أو صياغة التشريع أو كتابة الدعوى أو الدفع أو كتابة االستشارة 
القانونية، وعلى هذا فلكتابة كل نوع من هذه األنواع أصول ومراحل ومعرفة قانونية ال بد من البحث 

 ا. في قواعدها بإيجاز شديد من أجل تحقيق الكتابة القانونية ألهدافه
 

 المعرفة العلمية

ن هذا التكوين يساعد في زيادة          إن للتكوين الثقافي والتربوي أثر بالغ في الكتابة القانونية، وا 
الحصيلة العلمية لدى الكاتب ويتم عن طريق القراءة المتأنية واالستمرار في البحث العلمي القانوني، 

علمي موضوعي في مشكلة  والبحث العلمي القانوني ليس مراجعة للكتب القانونية فحسب، بل تفكير
قانونية يراد معرفة موقف القانون منها، قد يكون النص القانوني تناولها، وقد ال يكون، لذا يجب االستمرار 
في البحث عن حل لهذه المشكلة  في مصادر كل فرع من فروع علم القانون من شريعة أو عرف أو 

 اقية، وغيرها من المصادر. اجتهاد أو قانون طبيعي أو مبادئ عدالة أو فقه أو اتف

فحل المشكلة القانونية يتطلب معرفة قانونية خاصة، ومعرفة علمية في كافة فروع العلم، فعلم النفس      
يساعد في تحليل السلوك اإلنساني ويفسر بعض الظواهر السلوكية الفردية والعلوم التربوية واالجتماعية 

ية، فالعلوم القانونية هي فرع من العلوم االجتماعية، وال يمكن فهم عمومًا مهمة جدًا ومكملة للعلوم القانون
علم المالية العامة دون تفهم قواعد علم االقتصاد أو اإلحصاء أو المحاسبة أو التاريخ، وال يمكن وضع 
حلول قانونية لظاهرة اجتماعية معينة دون فهم هذه الظاهرة فهمًا موضوعيًا يسهم من معرفة حقيقتها 

ب وسبل معالجتها، فعلم القانون له صالت واسعة مع الكثير من فروع العلم، والقانوني لكي ينجح وأسبا
في مهمته ال بد من توسيع معرفته في هذه الفروع حسب الحال كعلم الطب والهندسة وغيرها من العلوم 

 وال بد له من التعرف على مصطلحاتها وأصولها وقواعدها. 

212 



القانوني العامة مهمة للغاية للكتابة القانونية، وتعد بمثابة مقدمة ال بد منها من وعلى ذلك فإن ثقافة      
أجل ذلك، إال أن المعرفة القانونية او التكوين القانوني للكاتب كلما كان أكبر وأعمق كلما كانت كتابته 

 القانونية أفضل، وفي هذا األمر ال بد من اإلشارة إلى ما يلي: 

ضرورة فهم طبيعة القاعدة القانونية، ومعرفة خصائصها وما يميزها عن غيرها من  -أواًل 
القواعد الدينية أو األخالقية أو المجامالت، وقد تم دراسة ذلك بالتفصيل في الفصل 

 األول من هذه الدراسة. 

نونية، التعمق في دراسة وفهم كل فرع من فروع القانون، ومعرفة موقعه في األسرة القا -ثانيـًا 
فمعرفة هذا الموقع يساعد في فهم خصائص هذا القانون، كما يساعد في الوصول إلى 
مصادره، المختلفة من فرع إلى آخر، وأهمية كل مصدر من هذه المصادر بالنسبة إلى 

 هذا الفرع أو ذاك.

 فالقانون، كما نعلم، قّسمه الدارسون إلى فرعين أساسيين:                 

 ن العام والقانون الخاص، ولكل من هذين الفرعين بدوره فروع أساسية. هما القانو  

والقانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم عالقات الدولة مع األفراد عندما  
تكون صاحبة سيادة وسلطان أو التي تحكم عالقات الدولة مع غيرها من الدول 

لي العام. بينما القانون الخاص فهو مجموعة والمنظمات الدولية وأشخاص القانون الدو 
القواعد القانونية التي تحكم عالقات األفراد فيما بينها أو تحكم عالقة الدولة مع هؤالء 

 األفراد عندما ال تكون صاحبة سيادة وسلطان بل بحسبانها فردًا من هؤالء األفراد. 

اهرية واضحًا يكون قواعد ومعيار التمييز بين هذين الفرعين من الناحية الظ       
القانون العام تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، بينما قواعد القانون الخاص فإنها 
تهدف إلى تحقيق المصلحة الخاصة ألفرادها، إال أن الحقيقة بحاجة إلى تدقيق أكبر 
فجميع قواعد القانون، عامة كانت أم خاصة، معنية بتحقيق المصلحة االجتماعية 

إال أن المعيار الدقيق هو ما إذا كان النشاط والعالقة التي ينظمها القانون يتعلق  العامة،
بهيبة المجتمع وموقعه العلوي تجاه األفراد أي بكيان المجتمع بحسبانه كيانًا أو إرادة فوق 
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إرادة أفراده و تعبر عن وجدانه، أو من خالل ما إذا كان النشاط أو العالقة التي ينظمها 
تتعلق باألفراد بحسبانهم أعضاًء بالمجتمع وال يتمتعون بالهيبة الفوقية لكيان القانون 
 .1المجتمع

ال بد من معرفة قانونية عامة لخصائص كل من قاعدة القانون العام وقاعدة القانون  -ثالثـًا 
 الخاص. 

 فتتميز قاعدة القانون العام عن قاعدة القانون الخاص بالخصائص التالية:  

قانون العام تنظم عالقة الفرد بالدولة عندما تكون صاحبة سيادة وسلطان بينما قاعدة ال .1
قاعدة القانون الخاص فهي التي تنظم عالقة األفراد فيما بينهم أو عالقة األفراد مع 
الدولة عندما تتعامل معهم وكأنها أحدهم. والدولة ليست صاحبة سيادة وسلطان لذاتها 

مة تستخدمها الدولة في مواجهة األفراد عندما ال تجد وسيلة بل إن امتيازات السلطة العا
 أخرى لتحقيق المصلحة العامة غير استخدام هذه االمتيازات. 

إن قاعدة القانون العام هي دائمًا قاعدة ملزمة طالما أنها تعبر عن المصلحة العامة،  .2
بالنظام العام كما بينما قاعدة القانون الخاص فيمكن أن تكون ملزمة عندما تكون متعلقة 

يمكن أن تكون تكميلية عندما ال تتعلق بالنظام العام ويمكن في هذه الحالة  لألفراد 
االتفاق على خالفها في عقودهم وتصرفاتهم القانونية كونها تعبر عن مصالح األفراد 

 المتعارضة. 

شباع إن هدف قاعدة القانون العام هو تحقيق المصلحة العامة أي النفع العام أو إ .3
الحاجات العامة، أما هدف قاعدة القانون الخاص فهي تحقيق المصالح الخاصة المتمثلة 
في تحقيق الربح أو إشباع الحاجات الفردية، فالدولة ليس لها حاجات فردية بحاجة 
لإلشباع بل إنها وجدت إلشباع حاجات أفراد المجتمع عندما يكونوا غير قادرين على 

أقل تكلفة عندما تقوم بها الدولة أو لمنع االستغالل وتحقيق  إشباعها، ويكون إشباعها
 العدالة االجتماعية. 
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إن قاعدة القانون العام تَُقَدم فيها مصلحة الدولة ) مصلحة المجتمع ( على مصلحة  .4
األفراد عند تعارضهما وهي ال تتعارض بالضرورة، بينما عالقات القانون الخاص فهي 

الهدف، فكل طرف من أطراف العالقة يهدف من إقامتها متعارضة بالضرورة من حيث 
إلى تحقيق مصلحته الخاصة، لـذا فإن المشرع يحرص على إقامة عالقات قانونية 
متوازنة عند صياغة قواعد القانون الخاص، فحقوق كل طرف فيها مقابلة اللتزامات 

عن عالقة  الطرف اآلخر ومساوية لها، وهذا المميز األهم لعالقة القانون الخاص
 القانون العام. 

ال بد من التمييز بين القواعد القانونية الموضوعية وبين القواعد القانونية الشكلية،  -رابعـًا 
فالقواعد الموضوعية هي التي تحدد بصفة أساسية المراكز القانونية لألشخاص، فتبين 

اآلخرين أو ما حقوقهم وواجباتهم ومدى ما تخوله هذه الحقوق لهم من ممارسات تجاه 
يقع عليهم من التزامات تجاههم، كما تبين الشروط الموضوعية الالزم توافرها لتكوين 
المركز القانوني للشخص أو الدولة أو تكوين الحق وآثار هذا الحق، والكيفية التي يتم 
و بموجبها تكوينه أو انتقاله أو زواله، كالقواعد المتعلقة بعقد البيع في القانون المدني أ

القواعد المتعلقة بالموظف العام في نظام العاملين األساسي، أو القواعد الفنية تعرض 
ضريبة من الضرائب في التشريع الضريبي للدولة، أو القواعد التي تبين كيفية ممارسة 

 هذه الحقوق من قبل كل من الدولة أو األفراد. 

طريق الوصول واعد التي ترسم بينما القواعد الشكلية أو اإلجرائية فيقصد بها تلك الق
إلى فرض احترام القواعد الموضوعية، فتبين اإلجراءات التي يجب على صاحب الحق 

 اتخاذها من أجل تعزيز هيبة الحق واحترامه، أي إلزام اآلخرين به على أرض الواقع. 

فبدون هذه القواعد ال يمكن تطبيق القواعد الموضوعية، فالقواعد األخيرة تبقى في حالة 
سكون دون القواعد الشكلية أو اإلجرائية، فال يمكن فرض قواعد قانون العقوبات على 
األفراد دون قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية ألن قواعد هذا القانون هي قواعد 

يمكن الحكم على السارق بالعقوبة المفروضة في قانون العقوبات إجرائية شكلية، فال 
دون تقديمه إلى المحاكمة أمام المحاكم الجزائية المختصة وتطبيق قواعد قانون أصول 
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المحاكمات الجزائية عليه، وكذلك ال يمكن تطبيق قواعد القانون الخاص دون معرفة 
رية والشرعية، كما ال يمكن تطبيق قواعد أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجا

قواعد القانون اإلداري والمالي دون معرفة أصول المحاكمات المطبقة عليها والمنصوص 
/ منه وما 22في المواد / 1151/ لعام 55عليها في قانون مجلس الدولة السوري رقم /

م حتى بعده، فهي القواعد التي تبين أصول التقاضي والمرافعات وطرق الطعن باألحكا
 تعبر هذه األحكام عن الحقيقة والعدالة المتوخاة من تلك القوانين. 

والمعرفة القانونية تتطلب التعرف على النظام القضائي في الدولة، هل يأخذ هذا النظام  -خامسـًا 
بنظام القضاء الموحد أم بنظام القضاء المزدوج، وهل يعتمد على القوانين المكتوبة أم 

ة، فنظام القضاء الموحد هو النظام الذي ال يميز بين قواعد القانون السوابق القضائي
اإلداري وقواعد القانون الخاص، وبالتالي ال يوجد فيه قواعد للقانون اإلداري بالمعنى 
جراءات خاصة به تختلف عن قواعد أو محاكم أو  الضيق لهذه القواعد أو محاكم وا 

 إجراءات القضاء العادي. 

ء المزدوج فهو القضاء الذي يميز بين قواعد القانون اإلداري بالمعنى أما نظام القضا 
جراءات خاصة بها،  الضيق وبين قواعد القانون الخاص ولكل من هذه الفروع محاكم وا 

 كما هو عليه الحال في سورية. 

فالنظام القضائي في الدولة هو الذي يبين أنواع القضاء الموجود فيها ودرجاته        
المحاكم الموجودة في كل منها واختصاصاتها وطرق الطعن باألحكام وشروطها وأنواع 

الشكلية والموضوعية، وال بد من التأكيد في هذا المجال إلى أن هذه القواعد هي قواعد 
 قانون عام كونها تنظم السلطة القضائية في الدولة بحسبانها إحدى سلطاتها الثالث. 

اإلطالة بإيجاز شديد على النظام القضائي السوري،  وفي هذا المجال ال بد من       
 فهو يتألف من القضاء العادي والقضاء اإلداري: 

والقضاء العادي فيه هو قضاء على درجتين، في الدرجة األولى نوعين من المحاكم، هي  -1
محاكم الصلح ومحاكم البداية لكل منهما اختصاصات محددة في القوانين، ال بد من 
التعرف عليها بدقة، وأحكامها قابلة للطعن أمام محاكم الدرجة الثانية وهي محاكم 
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لى هي محاكم مؤلفة من قاض منفرد أما قضاء الدرجة االستئناف، ومحاكم الدرجة األو 
الثانية فهو قضاء جماعي ومحاكمه مؤلفة من ثالثة قضاة، وهذا القضاء هو قضاء 
متخصص فهو إما قضاء مدني أو قضاء جزائي أو قضاء شرعي، والقضاء الشرعي فيه 

ر في القضايا يوجد فيه نوعين من المحاكم، المحاكم الشرعية العامة  التي تختص بالنظ
الشخصية العامة بغض النظر عن دين الشخص والمحاكم الشرعية الطائفية والمذهبية 
والتي تختص في مسائل شخصية محددة هي الزواج وانحالله والمهر والجهاز والحضانة 
والرضاع والنفقة بين الزوجين واألوالد والوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة 

 .2شروطه

لمحاكم محكمة وحيدة هي محكمة النقض، واختصاصاتها تنحصر في حسن ويرأس هذه ا
تطبيق وتفسير القواعد القانونية وهي ليست درجة من درجات التقاضي وتصدر نوعين 
ما أن  من األحكام، فإما أن ترد األحكام الصادرة عن محاكم الدرجة األولى والثانية وا 

تين فقط: هما عندما تكون الدعوى تصدقها ولها أن تحكم في موضوع الدعوى في حال
، وتتكون هذه المحكمة من عدة 3جاهزة للفصل أو عندما تنظر في الدعوى للمرة الثانية

 دوائر 
. وكل غرفة 4الشرعية ( وكل دائرة مؤلفة من عدة غرف –الجزائية  –) الدائرة المدنية 

 اة. فيها مؤلفة من ثالثة قضاة بينما هيئتها العامة فتؤلف من سبعة قض

، وهذا المجلس 5القضاء اإلداري: ويمارس هذا القضاء في سورية مجلس الدولة السوري -2
مؤلف من قسمين: القسم األول هو القسم القضائي والقسم الثاني هو القسم االستشاري 
للفتوى والتشريع، وهو القسم المسؤول عن إعطاء الفتاوى إلدارات الدولة وصياغة 

ة فإن عمله يكون استشاريًا بحتًا وغير ملزم لهذه اإلدارات، التشريعات، وفي هذه الحال

                                                
  .من قانون أصول المحاكمات السوري / وما بعد535المادة / 2
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كما إنه يقوم بالفصل في النزاعات بين إدارات الدولة عبر البت في الخالفات الناشئة 
 6فيما بينهما وفي هذه الحالة تكون قراراته ملزمة. 

يمارسها كل أما بالنسبة إلى القسم القضائي فيه فهو على درجتين أيضًا، والدرجة األولى 
، والمحاكم اإلدارية ومحكمة القضاء اإلداري، كل منهم ينظر في 7من المحاكم المسلكية

النزاعات الداخلة في اختصاصاته وفق القوانين الناظمة لها... وأحكامها قابلة للطعن 
لى جانبها توجد هيئة مفوضي  أمام المحكمة اإلدارية العليا وهي أيضًا محكمة وحيدة. وا 

التي تتولى تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام القسم القضائي في مجلس  الدولة،
 الدولة وال يوجد مثل هذه الهيئة لدى القضاء العادي. 

القضاء العادي هو قضاء متخصص، فمنه القضاء المدني والقضاء الجزائي والقضاء  -سادسًا 
قواعد القانون الخاص  الشرعي ولكل منهم محاكمه، فالقضاء المدني مسؤول عن تطبيق

بجميع فروعه من قانون مدني أو تجاري أو عمل أوغيره، والقضاء الجزائي مسؤول عن 
تطبيق قواعد قانون العقوبات العام وقوانين العقوبات الخاصة، وتتولى فيه النيابة العامة 

ألحكام تمثيل المجتمع وتحقيق العدالة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها وتالحق تنفيذ ا
حالة وظيفته جمع  الجزائية بعد اكتسابها الدرجة القطعية، كما يوجد فيه قضاء تحقيق وا 
األدلة وتحضير الدعوى الجزائية للنظر فيها أمام محكمة الجنايات في الجرائم جنائية 
الوصف أو الجنحية الوصف في حاالت محددة منصوص عليها في قانون أصول 

 المحاكمات الجزائية. 

إن طرق الطعن في األحكام تختلف من قانون إلى آخر، وال بد من دراسة قواعد كل  -ًا سـابع
قانون بدقة لمعرفة هذه الطرق ومعرفة شروط كل منها الشكلية والموضوعية ومعرفة 
اآلثار القانونية لكل طريق منها، وال بد من دراسة هذه الطرق في قوانين األصول ودراسة 

لموضوعية والقواعد األصولية في كل قانون. فطرق الطعن في االرتباط بين القواعد ا
األحكام المدنية هي اعتراض الغير واالستئناف وهي طرق الطعن العادية، بينما طرق 
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عادة المحاكمة ولكل منهم آثاره القانونية  الطعن غير العادية فهي الطعن بالنقض وا 
غير العادية قبل استنفاد طرق وشروطه وقواعده ولكن ال يمكن اللجوء إلى طرق الطعن 

 الطعن العادية. 

عادة   وهي مختلفة عن طرق الطعن الجزائية، فهي االعتراض واالستئناف والنقض وا 
المحاكمة، وكذلك طرق الطعن في األحكام اإلدارية، فهي االعتراض والطعن أمام 

أما المحاكم  المحكمة اإلدارية العليا، وال يوجد في القضاء اإلداري إعادة المحاكمة،
 الشرعية فأحكامها غير قابلة لالستئناف بل للطعن بالنقض مباشرة. 

ال بد للقانوني أن يميز بين التصرف القانوني والواقعة المادية، فال بد من إيجاد تعريف  -ثامنـًا 
قانوني للمفاهيم من أجل التمييز بين مسائل الواقع ومسائل القانون، ألن هذا التمييز 

عمل واختصاص محكمة النقض، فالتصرف القانوني هو فعل اإلرادة المتجهة يؤثر في 
إلحداث أثر قانوني معين يرتب القانون عليها هذا األثر القانوني كالتعاقد واإليفاد... 
بينما الواقعة المادية فهي الواقعة التي يرتب عليها القانون أثرًا، وهي يمكن أن تكون 

إلنسان فيها كالموت، كما يمكن أن تكون اختيارية حدثت طبيعية محضة ال دخل إلرادة ا
ن كانت هذه الواقعة اختيارية فقد يقصد اإلنسان من ورائها  بإرادة اإلنسان كتشييد بناء، وا 
إحداث األثر القانوني المترتب عليها كالحيازة، وقد ال يقصد هذا األثر كالدفع غير 

المادية ليست فعل إرادة كما هو الحال المستحق وقد يقصد عكسه، وبالمحصلة فالواقعة 
  8في التصرف القانوني.

إن المقابلة ما بين التصرف القانوني والواقعة المادية هي مقابلة ما بين اإلرادة والعمل        
القانوني، فحيث تمخضت اإلرادة ألحداث أثر قانوني فرتب القانون هذا األثر فثمة تصرف قانوني، 

 .9لو خالطته اإلرادة يرتب عليه القانون أثرًا فثمة واقعة ماديةوحيث وقع عمل مادي و 
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إن تقسيم العناصر الواقعية إلى تصرفات قانونية ووقائع مادية ال يعني بالضرورة أن تظهر       
دومًا بأحد المظهرين فقط، بل يمكن أن تظهر العناصر الواقعية بشكل مركب تنطوي في الوقت نفسه 
ا على تصرف قانوني وعلى وقائع مادية، حيث تجتمع في هذه العناصر جملة وقائع يشكل بعضه

وقائع مادية والبعض اآلخر تصرفات قانونية كإثبات الخطأ التعاقدي، فإن إثبات هذا الخطأ يتطلب 
إثبات واقعة قيام العقد وهي تصرف قانوني وبعد ذلك ال بد من إثبات واقعة الخطأ وهي تشكل واقعة 

 .10مادية 

ا ال بد من التمييز بين بعد ذلك ال بد من معرفة الوصف القانوني لهذه الوقائع، وعلى هذ       
 الواقع والقانون، فإن كان لهذه الواقعة وصف قانوني فالمسألة مسألة قانون. 

وبالتالي فمسائل القانون هي المسائل المستخرجة من القواعد القانونية سواء لجهة تفسيرها أم        
ي يقوم بها اإلنسان دون أن حاالت تطبيقها أم اآلثار القانونية لها، ومسائل الواقع هي المسائل الت

 يصفها القانون أو يرتب عليها أية آثار قانونية. 

،ألن هذه القواعد يصفها 11لـذا يخرج عنها قواعد اإلثبات وعدم تشويه مضمون المستندات      
 القانون ويرتب عليها آثار قانونية، إال أن ربط هذه الوقائع بالقواعد القانونية هي مسألة قانونية ألنها

 تتعلق بحسن التطبيق القانوني لهذه القواعد. 

ال بد من التعرف على خصائص كل فرع من فروع القانون، فخصائص القانون المدني  -تاسـعًا 
تختلف عن خصائص القانون اإلداري أو القانون المالي أو قانون العقوبات، وطبيعة كل 

ا القانون وأساس وجوده أي فرع من فروع القانون، فخصائص كل قانون ترتبط بطبيعة هذ
ضرورة وجوده، و فهم هذه الخصائص والطبيعة، يساعد في معرفة مصادر القواعد 
القانونية لكل فرع من هذه الفروع، على الرغم من أن مصادر القانون عمومًا تقسم إلى 
نوعين، مصادر مكتوبة ومصادر غير مكتوبة، والمصادر المكتوبة أعلى قيمة من 

المكتوبة، ومبدأ المشروعية يرتب القيمة القانونية لهذه المصادر عند المصادر غير 
 تعارضها. 

                                                
  .10ص ،مرجع سابق ،د. حلمي الحجار 10
 .83ص ،مرجع سابق ،د. حلمي الحجار 11

220 



وبناًء على هذه المعطيات يمكن دراسة مواد كل فرع من فروع القانون والتعامل مع هذه  
 قانونية. ها وتفسيرها من أجل حل أي مشكلة القواعد في تطبيق

ها القانوني، سواء كان يعمل في إدارة من إدارات فالمعرفة القانونية التي يجب أن يتحلى ب      
القطاع الخاص أم القطاع العام أم كان محاميًا أم كان قاضيًا، تتمثل في قدرته على حل المشاكل 
القانونية المعروضة عليه أو في كيفية التعامل مع المواد القانونية، فليس المهم في القانوني أن يكون 

ارسًا لكل القوانين المؤلفة للمنظومة القانونية في بلده، بل أن يكون قد امتلك حافظًا لمواد القانون أو د
القدرة والملكة على التعرف على كل الجوانب المتعلقة في هذه المشكلة، وبالتالي امتلك كيف يعرف 
أن يصل إلى هذا الحل من خالل المعرفة القانونية التي تكونت لديه عند دراسة نصوص القانون، 

ال يمكن له الوصول إلى هذا الحل إال إذا امتلك المنهجية القانونية السليمة إضافة لكل من ولكن 
 المعرفة اللغوية والمعرفة القانونية. 

واالرتقاء بالكتابة القانونية إلى مستوى النضوج واإلبداع يستلزم المحافظة على الموضوع محل       
افه، فللقانون لغة محددة الداللة لها قواعدها و الكتابة التي تتم معالجته من أجل تحقيق أهد

، وهذان مادته وطريقة صياغتهمصطلحاتها، ولكن هذا ال ينفي أن للقانون عنصرين أساسيين هما 
لى جانبهما عنصر ثالث هو ، والقانون الهدف العنصران يمثالن صناعة القانون ) العلم والفن ( وا 

مصلحة األمة ملبيًا به حاجاتها االجتماعية واالقتصادية  العادل هو القانون الذي يهدف إلى تحقيق
بانيًا أحكامه على دراسات علمية وعلى مبادئ العدالة، وأسلوب صناعة القانون أو صياغته تتطلب 
 معرفة لغوية وعلمية، فالكتابة القانونية تقوم على أسلوب المنطق العلمي القائم على التفكير 

 المستنير. 
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 القانونيةالمنهجية 
 

إن المنهجية تنير للباحث الطريق للوصول إلى الحقيقة التي يسعى إليها، ويخضع كل علم في       
وضع قواعده وتطبيقها إلى منهجية معينة تختلف باختالف طبيعة هذا العلم أو طبيعة األجزاء المؤلفة له 

ل الباحث في سعيه أو لتطبيقاته، وتتجلى المنهجية بمجموعة من التوجيهات والضوابط التي تحكم عم
 للوصول إلى الحقيقة، لها أدواتها وطرقها عند استعمال تلك األدوات. 

 وغاية المنهجية هي أن يحسن الفرد توجيه فكره عند بحثه عن الحقيقة في علم من العلوم.       

هم قد ال فقد تتساوى المعلومات والقدرات الشخصية عند األفراد أحيانًا، وعلى الرغم من ذلك فإن      
يصلون إلى الحقيقة ذاتها التي يبحثون عنها أو قد يصلون إلى هذه الحقيقة ولكن بفترات زمنية مختلفة، 
وقد تختلف وتتنوع آراؤهم وأحكامهم في الموضوع محل البحث، وقد يكون سبب ذلك االختالف في 

ث وما يحيط به من درجات الذكاء أو االختالف في درجات المعرفة العلمية في تفاصيل هذا البح
موضوعات، ولكن السبب األهم في ذلك يعود إلى االختالف في مناهج تفكيرهم فيه، فالبعض قد يملك 

 تلك المنهجية والبعض اآلخر قد يعمل بدون أي منهجية. 

والمنهجية تدفع المرء إلى التركيز على أشياء وزوايا من شأنها أن تُنير جوانب هذا البحث       
 هي التي تزود مستخدُمها بالفكر المنظم و الوضوح والقدرة على إقناع الغير.والمنهجية 

 ولهذه المنهجية في أي علم قواعد أربعة ركز عليها الفيلسوف ديكارت، هـي:      

عدم أخذ أي أمر على أنه حقيقة، إال إذا تجلت حقيقته بصورة واضحة، وهذا يفرض على  -1
 النتائج واالنطالق من أحكام مسبقة دون برهنة. الباحث تجنب التسرع في التوصل إلى 

 تجزئة الصعوبات في موضوع البحث، وتقسيم البحث إلى جزئيات كي يسهل حلها.  -2

توجيه الفكر بشكل منظم من المواضيع واألفكار األسهل واألبسط، ومن ثم االرتقاء بها  -3
 ة. واالعتماد عليها الستنتاج واستنباط األفكار األصعب، فاألكثر صعوب
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إحصاء كل األمور بشكل كامل، ثم إجراء مراجعة شاملة وعامة لها حتى ال يغفل أو يهمل  -4
 12أي جزئية منها. 

ومن المؤكد أن هذه القواعد تنطبق هذه القواعد على علم القانون، لذا ال بد من التأكيد على        
 األحوال التالية: 

وعه وأشكاله، والغاية من إتباع المنهجية فيه هي المنهجية ترتبط بعلم القانون بمختلف فر  -أواًل 
يتعلم المشتغل في القانون كيف يفكر وكيف يستنبط األحكام، وكيف يطالع وماذا يطالع 

 من أجل انتخاب أفضل الحلول. 

وعلى هذا األساس فيجب أال يكتفي بحفظ نصوص القانون أو المحاضرات النظرية      
الملقاة عليه عن ظهر قلب، بل ال بد من فهم هذه النصوص أو تلك المحاضرات 
وتحليلها وتقسيمها أفكار رئيسة، وهذه هي التي يجب أن يحفظها، وتلك هي الوسيلة 

واستخدام كل ما تعلمه في مرحلة دراسته المثلى في دراسة مواد القانون واستعمال 
الجامعية فيما بعد أثناء حياته المهنية أيًا كان موقعه، محاميًا أو قاضيًا أو حقوقيًا أو 
أستاذًا جامعيًا، أي التعود على التعامل مع مواد القانون وأسلوب معالجتها واالستفادة 

 منها في حل المسائل المتعلقة في عمله القانوني. 

هدف المنهجية القانونية هو إكساب الطالب الطريقة العلمية السليمة للتعامل مع  -ـًا ثاني
المواضيع القانونية المختلفة وتكوين الشخصية القانونية المستقلة لديه التي تمكنه من 
تحديد مادة البحث ومعالجتها وكيفية استحضارها، وكيف يفتش، وكيف يعرض أفكاره 

أن يتحقق هذا الهدف إال إذا كانت دراستنا تقوم على الشكل  وكيف يناقشها، وال يمكن
 التالي: 

أال يتحمل المحاضر كامل أعباء المحاضرة بينما يكتفي الطلبة باالستماع، بل ال بد لهم  -1
من المشاركة فعالة في المحاضرة، من خالل تدوين المالحظات وطرح األسئلة 

 تساؤالت المحاضر دون خوف أو تردد. والمشاركة في المناقشة ومحاولة اإلجابة على 
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أن يتحمل الطالب الدور األكبر في تحضير المادة محل المحاضرة، ويقتصر دور  -2
المحاضر على توجيه الطالب، تحديد الموضوع المراد معالجته، وتحديد نطاقه، 

اجع النصوص القانونية المتعلقة فيه وأهميته النظرية والعملية، اإلشكاليات التي يثيرها، مر 
 البحث التي يفضل العودة إليها لإلحاطة بالموضوع. 

إال أن هذه الطريقة يصعب اعتمادها في المرحلة الجامعية األولى ألسباب كثيرة     
يصعب حصرها هنا، ويمكن تطبيقها فقط في مرحلة الدراسات العليا حاليًا بسبب قلة 

اضية باعتبارها تسمح بااللتقاء العدد، ولكن يمكن تطبيق هذه الطريقة في الجامعة االفتر 
المباشر بين المحاضر وعدد قليل من الطالب، واألسلوب المتبع حاليًا هو التعاون 
والمشاركة الفعالة بين الطالب والمحاضر، فالمحاضر يضع أو يحدد مؤلفًا للمواضيع 
المقررة بشكل مركز ومختصر يكتفي فيه المحاضر بعرض الخطوط الرئيسية للمواضيع 

 .13ل الدراسة تاركًا أمر البحث في التفاصيل للطلبةمح

ضرورة اقتران المحاضرات النظرية باألعمال التطبيقية أو األمثلة التطبيقية على األفكار  -3
محل المحاضرة، ونقل الطلبة إلى الواقع العملي التطبيقي كلما أمكن ذلك وفق برامج 

محاكم المختلفة أو المجالس التشريعية معدة مسبقًا في كافة المواد سواء بالزيارات إلى ال
أو الهيئات والمؤسسات العامة والوزارات والهيئات الرقابية وغيرها، وتكليف الطلبة بحل 

 التمارين العملية وعدم االكتفاء بالدراسة النظرية البحتة. 

صر إن البحث القانوني المنهجي له مقومات ال يمكن نجاحه دونها وكل عنصر من عنا -ثالثـًا 
هذه المقومات هو شرط ضروري ولكنه غير كاف وحده للتحقيق الهدف منه، هي وجود 

 الموجه القادر والطالب المحب للعلم وتوفر المادة العلمية الالزمة. 

الدراسة المنهجية تقتضي القراءة القانونية المتعمقة، وعدم االكتفاء بالقراءة العرضية أو  -رابعـًا 
دعوة إلى التفكير العميق وفهم ما ُيقرأ، لـذا يفضل عدم االكتفاء  المتسرعة، فالقراءة هي

بالتلخيص، فهو ال يعبر عن الجوهر تعبيرًا كاماًل، وهذه القراءة تتطلب لدى الباحث 
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القانوني أو المشتغل بالمواضيع القانونية أن يكون لديه مكتبة قانونية أو أن يستعين 
تتطلب مهارة معلوماتية، فاالستعانة بالمعلوماتية بالمكتبات القانونية المتوافرة، كما 

أصبحت ضرورة ملحة للقانوني وغيره ) التعامل مع علوم الكمبيوتر واالنترنيت (، فعلم 
المعلوماتية يساعد في معرفة النصوص القانونية واألحكام القضائية والدراسات الفقهية 

نظمة يستثمر الوقت ويختصر دون االرتباط بحدود أو إقليم والذي يعتمد على هذه األ
 المسافات. 

و يجدر أن نفرق بين " معالجة النص " و "تفسيره" فمعالجة النص تكون بشرحه بمنهجية  -خامسًا 
واضحة ومحددة، أما تفسير النص فيكون بتحديد مضمونه ومعناه، وقد يصدر التفسير 

ير من مهام القاضي عن المشرع، وقد يصدر عن الفقه، وقد يقوم به القضاء. إن التفس
 بالدرجة األولى ألنه المّخول بتطبيق القانون ويسمى في هذه الحالة تفسيرًا قضائيًا. 

إال أن الفقهاء قد يفسرون نصوص القانون، فنكون في هذه الحالة أمام التفسير      
الفقهي. أما إذا تدخل المشرع وأصدر تفسيرًا للنص فنكون أمام التفسير التشريعي الذي 
يبين حقيقة ما اتجهت إليه إرادة المشرع، ويكون هذا التفسير عندما تكون النصوص 

 التشريعية غامضة أو تحتمل أكثر من معنى. 

هو التفسير الذي يقف  تفسير ضيقإن للتفسير نوعان من حيث النطاق فهو إما       
وهو التفسير الذي ال يقف  تفسير موّسععند حد المعنى الذي يفيده منطوق النص. أو 

عند عبارات النص بل يستقصي جميع المعاني التي ُتستفاد من روحه وفحواه، ونتساءل: 
إذا تعارض التفسير الضيق مع التفسير الموسع فأيهما نغّلب؟ نغّلب المعنى الضيق على 

  المعنى الواسع ألن المعنى الواسع فيه استفاضة وال سّيما إذا كان النص جزائيًا.

إن المفّسر إذ يقوم بعمله فإن الغاية منه تحقيق المصلحة التي قصدها المشرع وهي      
مصلحة اقتصادية واجتماعية وأخالقية، وهذه المصلحة مقيدة، فال يجوز للمفّسر الخروج 
ذا لم يجد  عن النص أو تأويله خالفًا لمنطوقه بحجة االستهداء بحكمة التشريع. وا 

اضيا_ نصًا سليمًا أو معيبًا فليس له أن يفض يده ألن القانون المفسر_عندما يكون ق
 حّتم عليه أن يفصل في كل نزاع يعرض عليه، ونمّيز هنا بين حالتين: 
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إذا لم يجد القاضي نصًا يحكم بالبراءة ولو كان الفعل المعروض في المواد الجزائية:  -أ
عماًل بالقاعدة القانونية ال جريمة على القاضي منافيًا لآلداب أو ضارًا بالمصلحة العامة 

وال عقوبة دون نص قانوني، فالتشريع هو المصدر الوحيد للقانون الجزائي وليس للقاضي 
أن يلجأ إلى مصدر آخر كالعرف أو أن يلجأ إلى القياس لعدم جواز ذلك في المواد 

 الجزائية تطبيقًا للقاعدة السابقة. 

ي في االهتداء إلى حكم القانون، فإذا لم يجد القاضي يجتهد القاضفي المواد المدنية:  -ب 
ذا لم يجد  نصًا تشريعيًا يمكن تطبيقه حكم بمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية وا 

ذا لم يجد فبمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة  .14فبمقتضى العرف، وا 

د معالجته من إن البحث عن غاية النص تمهيدًا لتحديد طبيعته له دور أساسي عن      
ن البنية المنطقية تدل على  قبل القانوني الذي يدرس الموضوع القانوني أيًا كان نوعه، وا 
خصائص النص القانوني، وكلما كان القانوني ضليعًا باللغة كلما كان أكثر قدرة على 

 فهم النصوص وتفسيرها. 

لوب دراسته هو نص قانوني إن المنهجية القانونية يختلف مضمونها بين أن يكون المط -سادسًا 
أو معالجة قرار قضائي أو وضع دراسة قانونية مجردة أو حل مسألة عملية أو وضع 
استشارة قانونية، وسوف نركز في المبحث التالي على القواعد المنهجية التي يجب 
أخذها في الحسبان في جزء من هذه الموضوعات وهي الكتابة القانونية في كل من 

شارات والدعاوى والدفوع، على اعتبار أن منهجية البحث العلمي قد تمت العقود واالست
 دراستها فيما سبق، كما أنه سوف يتم التركيز فيما بعد على معالجة القرارات القضائية. 
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 :الصحيحةأشر الى اإلجابة  تمارين:

 معالجة النص القانوني تعني:

   تحديد مضمون النص ومعناه.  .1
  شرح النص بمنهجية واضحة ومحددة.  .2
   تفسير النص بالوقوف عند حد المعنى الذي يفيده منطوق النص.  .3
 استقصاء جميع المعاني التي تستفاد من روح النص وفحواه. .4

 .2الجواب الصحيح رقم 

227 



 

 الحياة العملية للقانوني
 صفات القانوني الناجح -1

 الكلمات المفتاحية:
 .المراجعة مرحلة – الكتابة مرحلة – التحضير مرحلة – الناجح القانوني صفات

 
 الملخص:

 في نجاحه بل الحقوق في إجازة على وحصوله الحقوق كلية من نجاحه ليس للقانوني الحقيقي النجاح إن
 أهمها المهارات من الكثير منه يتطلب وهذا الدائم، لنجاحه مقدمة إال ليس األول فالنجاح العملية، حياته
 وأن القانونية، مشكلته يعرض كيف يعرف وأن يريدها التي القانونية المعلومة عن يبحث كيف يعرف أن

ن القانونية، نظره وجهة على البرهنة على قادرا   ويكون المشكلة تلك في غيره يناقش كيف يعرف  هذه وا 
 التي المعطيات لتوفير إنجازها قبل تحضيرية بمرحلة يقوم أن القانونية الكتابة عند منه تتطلب الشروط
 لها مناسب إطار تنظيم تتطلب والتي ذاتها الكتابة مرحلة تأتي ثم من الكتابة، هذه نوع كان أيا   تتطلبها
 .ألهدافها محققة أنها والتأكد لتهذيبها المراجعة مرحلة تأتي وبعدها

 
 األهداف التعليمية:

 في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرُا على:
 .والعرض والمناقشة البحث -
 .ومراجعة وكتابة تحضير من القانونية الكتابة مراحلااللتزام ب -
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إن نجاح القانوني في عمله بعد تخرجه من الجامعة يتطلب أن يتوافر فيه مجموعة من الشروط 

 والمهارات لعل أهمها: 

سبق أن ذكرنا أن العلوم القانونية هي علوم واسعة النطاق، وتتصل أن يعرف كيف يبحث:  -أواًل 
على القانوني أن يمتلك مهارة البحث والتفتيش واالستقصاء بالكثير من فروع العلوم األخرى، لـذا فإن 

عن المعلومات الالزمة والضرورية لحل المشكلة القانونية المعروضة عليه، سواء كان ذلك في فروع 
علم القانون أم في غيرها من فروع العلم، فالبحث في جريمة احتيال تمت بواسطة الوسائل اإللكترونية 

بحث في هذه الجريمة في القواعد العامة في قانون العقوبات واالجتهادات يتطلب من القانوني ال
، كما يستلزم منه البحث في طبيعة الوسائل اإللكترونية التي استخدمت لتنفيذ هذه 1المستقرة فيها

الجريمة، وهذا البحث يتطلب معرفة خاصة في العلوم المعلوماتية إضافة إلى المعرفة القانونية 
سؤال رئيس، هل يمكن تطبيق القواعد العامة في جريمة االحتيال عندما تكون الوسائل لإلجابة على 

 المستخدمة فيها غير مادية؟ 

فإن كان القانوني يقوم ببحث أكاديمي فإنه يقوم بهذا البحث كي يصل إلى نتائج وتوصيات قد 
ن كان محاميا  أو قاضيا  فإن مهمته البحثية تنحصر في  تكون منارة للمشرع لتعديل النص القانوني، وا 

ر أركانه البحث في عناصر الموضوع الذي يريد الكتابة فيه، جريمة كان أم موضوع مدني ومدى تواف
 من أجل الحكم بها أو اإلدانة أو تقرير أو طلب البراءة حسب الحال. 

والقانوني الناجح يجب أن يعرف أين يبحث عن المعلومات التي يرى أنه بحاجة إليها، من 
نصوص قانونية واجتهادات قضائية، ودوريات، ومراسيم، وأية معلومات يريد، وكيف يمكن له أن 

 يجدها. 

النجاح في عرض المشكلة القانونية يتطلب من  يعرف كيف يعرض مشكلته القانونية: أن -ثانيًا 
القانوني أن يكون واضحا  في شرحه لها، فالوضوح والمباشرة في التعبير عن المشكلة القانونية هو 

 أقصر سبيل لحلها، وكلما كان القانوني أكثر وضوحا  كلما اقترب من الحل السليم أو األفضل. 
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تطلب منه أن يضع خطة عمل لحل هذه المشكلة، من أجل تحليل المشكلة ومعرفة جميع وهذا ي
عناصرها الواقعية والقانونية، وفرز الوقائع المجردة عن الوقائع التي لها آثار  قانونية، ومن ثم إعادة 

 بناءها من أجل وضع حلول لها، ليبدأ بالمقارنة بين هذه الحلول الختيار أفضلها. 

للقانوني أن يعمل دون خطة عمل مرسومة مسبقا  في عمله القانوني، ومهما استهلكت  وال يجوز
هذه الخطة من وقت للتوصل إليها، فإنها توفر الكثير من الوقت الذي يمكن أن يضيع فيما لو اعتمد 

 2األسلوب العشوائي غير المنظم في البحث عن الحلول. 

األثر الذي يراد تطبيقه عليها، فإذا كانت المقدمات أو فإيجاد حل للمسألة القانونية المطروحة هو 
الفرضيات محددة ودقيقة فإن الحل أو النتيجة المنطبقة عليها تكون واضحة وصريحة ووحيدة، أما إن 
كانت هذه المقدمات غامضة أو مقتضبة أو جامدة أو محدودة وبحاجة إلى تفسير أو تأويل، فإن ذلك 

ك عدة حلول، حيث يمكن اختيار أحدها في ضوء تحديد القاعدة يجعل الحل غير وحيد بل هنال
 القانونية القابلة للتطبيق عليها وموقف االجتهاد والفقه في تفسيرها. 

وفي هذه الحالة من المستحسن طرح النقاط القانونية المثارة بشكل استفهامي، كي يتم الرد على 
فيباشر القانوني مناقشة األسئلة المطروحة  جميع هذه النقاط من أجل التوصل إلى الحل المناسب،

والنقاط القانونية المتعلقة بها بصورة متسلسلة، وخاصة عندما تكون مترابطة، فالتوصل إلى حل 
 للسؤال الحق. فتح الباب واسعا  للتوصل إلى حل للسؤال السابق ي

دون أن  1/1/0220فإذا باع شخص ماال  منقوال  إلى شخص آخر بموجب سند عادي مؤرخ في 
يسلمه المال، ثم باع المال ذاته إلى شخص ثان بموجب سند رسمي منظم لدى الكاتب بالعدل بتاريخ 

 ، فمن من هؤالء يعد أسبق في الشراء، في حال طرح النزاع على القضاء؟. 1/1/0211

فالسند الذي يحمله الشخص األول هو سند عادي، بينما السند الذي يحمله الشخص الثاني هو 
ند رسمي كونه منظما  لدى الكاتب بالعدل، والقاعدة القانونية التي تحكم ذلك هي أن تاريخ السند س
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، وبالتالي فإن تاريخ سند 3العادي ال يسري على الغير بينما التاريخ السند الرسمي يسري على الغير 
 على األول.الشخص األول ال يسري على الشخص الثاني، بينما تاريخ سند الشخص الثاني فيسري 

وتجدر اإلشارة في هذا المجال إلى أنه يمكن وضع النتيجة القانونية أوال  ثم مناقشة وتعليل هذا 
 الحل، أو العكس فيمكن البدء بالمناقشة والتعليل تمهيدا  للوصول إلى الحل. 

دة في والمناقشة والتعليل يجب أن يكون منطقيا  وقانونيا ، أي يجب أن يعتمد على الوقائع المجر 
المسألة ومن ثم البحث عن القواعد القانونية التي تحكمها، فبالعودة إلى المثال السابق نرى فيه 

 مقدمتين: 

وهي أن تاريخ السند العادي ال يسري على الغير بل يسري على  األولى: مقدمة كبرى:
 . 4المتعاقدين فقط

 نما الثاني هو سند رسمي. وهي أن السند األول سند عادي بي والثانية: المقدمة الصغرى:

هي أن سند الشخص األول ال يسري على الثاني بينما سند الشخص الثاني  النتيجة القانونية:
 . 5فيسري على األول كونه سند رسمي

والتعليل المنطقي والقانوني للحل يعني إدراك األسباب والحجج والبراهين القانونية والمادية التي 
الصحيح، وهذا يتطلب تحديد الوقائع التي تصلح أساسا  للحل، ومن ثم أدت للتوصل إلى الحل 

استخراج النقاط القانونية التي تثيرها هذه الوقائع ) قد تكون واقعية بحتة وقد تكون قانونية ( كي تكون 
 كافية ألن تكون األساس القانوني والمنطقي الذي يستند إليه هذا الحل، وعليه:

 يل ال قيمة قانونية له. فالتوصل إلى حل دون تعل 

  . والحل الذي يعتمد على تعليل خاطئ ال قيمة قانونية له أيضا 

  . والتعليل الذي يستند إلى معالجة أمور ال عالقة لها بالحل ال قيمة له أيضا 
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والتعليل القانوني السليم هو التعليل الذي يعتمد على القياس المنطقي والذي يعتمد بدوره على 
 تحليل علمي ومنهجي سليم وهو يتطلب من القانوني فهم القاعدة القانونية أوال ، 

ليما ، ومن ثم فهم الوقائع المعروضة عليه ثانيا ، و ربط هذه القاعدة بالوقائع ربطا  قانونيا  ومنطقيا  س
 أي أن تكون القاعدة القانونية المطبقة هي الصالحة للتطبيق على تلك الوقائع. 

فالقدرة على المناقشة تختلف من إنسان آلخر، كما أن حدود ونطاق  أن يعرف كيف يناقش: -ثالثًا 
اه وأسلوب هذه المناقشة يجب أن يكون القانوني قادرا  على ضبطها، فيجب أن تكون الئقة، تشد انتب

المتلقي حتى تحقق أهدافها في الدفاع عن رأيه ووجهة نظره القانونية، ومقنعة في الحل الذي يطرحه، 
 وواضحة، فالوضوح مطلوب ليس فقط في المناقشة بل في العرض والبحث. 

 والقدرة على المناقشة، تعني أن يكون القانوني قادرا  على: 

 نية. البرهنة على صحة ودقة وجهة نظره القانو  -1 

والبرهنة على عدم صحة وجهة النظر األخرى، وذلك بإسقاط الحجج التي  -0
 6يسوقها الخصم في هذا المجال. 

وال يمكن أن ينجح القانوني بذلك إال إذا كان مباشرا  وواضحا  ولديه القدرة على االقتناع، وهذه 
 كمة. المواهب ال تتوافر إال بالخبرة والمعرفة العلمية المستمرة والمترا

فالقدرة على المناقشة والمفاضلة بين الحلول، تختلف باختالف موقع هذا القانوني، إن كان 
محاميا  أم قاضيا ، أم مستشارا  قانونيا ، وحسب إمكاناته القانونية والمادية المتوافرة حوله من مراجع 

لقانوني قادرا  على ، وكلما توافرت هذه المقومات كلما كان ا7ومؤلفات واجتهادات ومعرفة علمية
 المناقشة والتوصل إلى الحلول التي يراها صحيحة أكثر. 
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 مراحل الصياغة أو الكتابة القانونية

إن الفكرة األساسية في الصياغة أو الكتابة القانونية هي أن تكون وسيلة للتعبير عما يريد تحقيقه 
واحدة بل ال بد من مرحلة تحضيرية القانوني منها بوضوح، إال أن تحقيق هذه الغاية ال يتم دفعة 

تسبق مرحلة الكتابة أو الصياغة ذاتها، فالكتابة شكل وموضوع واالثنين يكمل أحدهما اآلخر، 
والشكل مهم للموضوع طالما أن الغموض في التعبير يؤدي إلى التشويش، والموضوع مهم لوضع 

ب مبسط، ومن ثم تأتي المرحلة الشكل المناسب له، فكلما كان واضحا  أمكن التعبير عنه بأسلو 
 األخيرة والمتمثلة بمرحلة المراجعة. 

وال بد من التنويه في هذا المجال أنه يستخدم تعبير صياغة، عندما يقوم القانوني في صناعة 
القاعدة القانونية في قانون أو الئحة، كما يستخدم تعبير كتابة في معرض استخدام هذه القواعد من 

 لقاضي أو المستشار. قبل المحامي أو ا

 مرحلة التحضير:  -أواًل 
وتشمل مرحلة التحضير لصياغة أو كتابة أي عمل قانوني توافر جملة من المعطيات، فهو 
يتطلب التفكير في موضوع العمل القانوني المراد تدوينه أو صياغته بهدف تحديد مفرداته 

 والحرص على أن تكون صياغته صحيحة وواضحة وكاملة وهذا بدوره يتطلب: 

تتعلق بالعمل المراد تدوينه، من كتب ومراسيم وجريدة  توافر مكتبة قانونية جيدة ومتنوعة -1
واجتهادات قضائية، من أجل توفير األساس العلمي القانوني له واألساس الكافي من  8رسمية

 المعلومات السياسية واالقتصادية واالجتماعية المحيطة بالعمل المراد تدوينه. 

بته واستيعاب تفاصيله بصورة جيدة، استيعاب موضوع العمل القانوني المراد تقنينه أو كتا -2
وهذا االستيعاب يتطلب تحقيق تفاعل بين من يقوم بعملية الصياغة والجهة التي تتم 
الصياغة لمصلحتها، ففي مجال كتابة العقود مثال  من المهم أن يقوم المكلف بكتابة العقد 

                                                
والمكـان  ،إن القوانين واألنظمة العامة والمراسيم ال يمكن تنفيذها قبل نشرها من أجل إعالم اآلخـرين فيهـا :الجريدة الرسمية 8

ماليـة تقـوم بمراجعـة كافـة األنظمـة وقد ُخصص لهذه الغاية مديرية من مديريات وزارة ال ،الذي تنشر فيه هي الجريدة الرسمية
قبل نشرها مـن أجـل التأكـد مـن مطابقتهـا للقواعـد القانونيـة األعلـى منهـا، وفـي سـورية تصـدر هـذه الجريـدة أسـبوعيا  وكـل يـوم 
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حقيقا  لرغبة العميل، التعرف على رغبة العميل لكي يفكر القانوني في أكثر الحلول عملية وت
وهذا ما يتطلب من العميل تزويد القانوني القائم بعملية الكتابة بالوقائع والمعلومات الالزمة 

 لتحديد موضوع الكتابة.

وفي جميع األحوال من المهم أال يشرع القانوني بعملية صياغة أو كتابة أي عمل       
لومات والتخصص، فكتابة عقد البيع تستلزم قانوني دون أن تتوافر لديه الحد األدنى من المع

معرفة قانونية مختلفة عن كتابة عقد إداري، وكتابة دعوى شرعية تتطلب معرفة خاصة 
لقواعد قانون األصول المحاكمات وقانون األحوال الشخصية، بينما كتابة ادعاء شخصي في 

اكمات الجزائية جريمة إصدار شيك دون رصيد تتطلب معرفة في قواعد قانون أصول المح
 وقانون العقوبات والقانون التجاري. 

تنبيه العميل إلى التعارض الذي يوجد بين رغباته ونصوص القانون والبدائل المتاحة  -3
واستعراض النتائج أو اآلثار القانونية التي يمكن أن تترتب على ذلك، وفي جميع األحوال 

ذات العالقة أو العميل لكي تتضح  فمن المهم حدوث تفاعل بين القائم بالصياغة والجهة
الرؤية لكليهما، وبالتالي الحدود التي تجري في إطارها الصياغة، فالعملية ليست تدوينا  فقط 

 بل تدوين واستشارة. 

 مرحلة الكتابة:  -ثانياً 

إن مرحلة الكتابة تبدأ بكتابة مسودة للعمل القانوني يجري إعداد فقراتها بصورة متتابعة حتى 
 تراعي ما يلي:  انوني، وهذه الكتابة ال بد من أنصورة العمل الق تكتمل

الحاجة إلى تنظيم إطار مناسب للعمل التشريعي، فالحقيقة أن جانبا  من صعوبة عمل  -1
الصياغة تبرز في هذه المرحلة، وذلك ألن المقنن ال يستطيع تهيئة تخطيط مقبول لهذه 

باعتبارها الجزء األساسي واألصعب في عملية الكتابة ما لم يدرك مبادئ التنظيم العامة 
واضحة مؤدية ألهدافها، فحسن فكار هذا العمل مترابطة متسلسلة الصياغة، والذي يجعل أ

 التبويب يساعد في فهم العمل القانوني المراد صياغته. 
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الحاجة إلى تقسيم كل باب من أبواب العمل التشريعي إلى مواد وفقرات، وهي تتعلق بتحديد  -2
اطه الرئيسة للتفرقة بين األسس الرئيسة والفرعية له، وفي هذا اإلطار يجب على المقنن أن نق

يختار األسس الرئيسة لتبويبها ووضعها في أول القانون ووضع الفروع التابعة لها بعدها ثم 
التطرق إلى األسس األخرى فتفرعاتها، ويتم كل ذلك وفق نظام تدريجي يذكر فيها األهم ثم 

  المهم.
وتوجد قواعد مهمة في هذا اإلطار: فالنصوص العامة تأتي قبل النصوص الخاصة، واألكثر 

 أهمية قبل األقل أهمية، والنصوص الدائمة قبل النصوص المؤقتة. 

 التسلسل التالي: ي تشريع أو عمل قانوني يكون وفق وعلى هذا فالتسلسل المنطقي أل

 عنوان قصير للعمل القانوني.  -أ 
 بيان الغرض منه.  –ب 
 وضع التعاريف الالزمة.  –ج 
 الصعوبات التي تصادف القانون.  –د 
 النصوص المؤقتة.  -هـ
 التعديالت واإللغاءات للقوانين أو التصرفات القانونية السابقة.  –و 
 النصوص االحتياطية.  –ز 
 تاريخ نفاذ القانون إن كان يختلف عن تاريخ تشريعه.  –ح 
 تاريخ انتهاء نفاذ القانون إن وجد.  –ط 

عند تقسيم القانون أو العمل القانوني المراد تدوينه إلى أبواب ال بد من المحافظة على وحدة  -3
العمل القانوني، فكل موضوع غير قابل لالنقسام وظيفيا  ال بد من معالجته في باب واحد وال 

نفسها في أكثر من محل واحد إال عند  تتم تجزئته، وكذلك عدم تكرار القاعدة القانونية
 الضرورة. 

إن األفكار األساسية التي تقوم عليها صياغة التشريعات أو التصرفات القانونية هي أن يقول  -4
يجاز، ومع ذلك ليس من السهل تبسيط األحكام القانونية  المقنن ما يعنيه بدقة ووضوح وا 

لتي يراد التعبير عنها ودرجة الصعوبة وتوضيحها إال بقدر ما تسمح بذلك طبيعة األفكار ا
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والتعقيد الموجودة فيها، فالبساطة في الصياغة القانونية مطلوبة ولكن يجب أال يكون ذلك 
على حساب األسلوب القانوني المتين. ومع ذلك ال بد في صياغة التشريعات من تجنب 

حة األحكام أو وضع كتابة الشروح أو ذكر األسباب التي دعت إليها أو ذكر األدلة على ص
ن كان ال بد من ذلك فإنه يذكر في األعمال التحضيرية أو اللوائح  أمثلة توضيحية، وا 

 التفسيرية. 

 األحوال التالية: ة القوانين والعقود فإنه يتم في كما أن وضع التعريفات في بداي

 عندما يكون الهدف من التعريف حسم خالف فقهي قائم.  -أ 
 يرا  لما هو مستقر. عندما يكون مغا –ب 
 عندما يراد منه إعطاء معنا  محددا  له في العمل القانوني.  –ج 
 9عندما يستخدم فيه مصطلح مستحدث وجديد.  –د 

وبشكل عام فإن القواعد الضرورية التي يجب على المقنن أخذها باالعتبار عند قيامه  -5
 بصياغة عمل قانوني هي: 

وبسيطا  ومركزا  مع ضرورة استخدام التعابير المطلقة  أن يكون أسلوب الصياغة موجزا   –أ 
 غير النسبية. 

 عدم استخدام الكلمات المترادفة عندما يقصد منها المعنى ذاته أو العكس.  –ب 

 التعبير عن الفقرات أو المواد المتشابهة المحتوى بشكل متماثل.  –ج 

اقتضت الضرورة مع تفادي ضرورة خلو النصوص من االستثناءات والشروط إال إذا  –د 
 ذكر العلل إال إذا كان ذلك ضروريا  أيضا .

الوضوح في التعبير عن المفاهيم وحسن النية في تحديد المستهدف منها، فالغموض  -هـ
وعدم الوضوح قد يستغل عند تطبيق النص، فقد استغل غموض التعبير عند حساب 

                                                
الصـــادر فـــي ســـورية اســـتلزم تعريـــف الكثيـــر مـــن المصـــطلحات العلميـــة  2119م / لعـــا4فقـــانون التوقيـــع اإللكترونـــي رقـــم / 9
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، فغموض هذا المعنى 1801ام / لع1التعويضات في قانون العاملين األساسي رقم /
استغل في عدم احتساب تعويضات العامل على أساس األجر بتاريخ القيام بالعمل فيما 

عندما نّص على  022210/ لعام 12بعد، وهذا ما تجاوزه المشرع في القانون رقم /
 احتساب هذه التعويضات على أساس األجر بتاريخ أداء العمل. 

المضارع، فالقانون يستوحى في زمان قراءته ال في زمان يفضل استعمال صيغة فعل  –و 
 تشريعه. 

 11إظهار الحكمة من التشريع عند الصياغة.  –ز 

استعمال صيغة الشخص الغائب لألشخاص، واستعمال المفرد للتعبير عن الجمع،  –ح 
واستعمال صيغة اإليجاب بدال  من صيغة النفي، وغيرها في القواعد اللغوية التي سبق 

 12ضاحها. إي

 13إن أسلوب التعبير القانوني الوظيفي يجب أن يكون بأحد األساليب التالية:  -6

األسلوب التوضيحي: وهذا األسلوب يتطلب صوغ المعاني في حمل مفهومه يتضمن  –أ 
عرض الفكرة وشرحها وتوضيحها والذي يتطلب أحيانا  إيراد بعض األمثلة التوضيحية 

 لزيادة الفهم واإليضاح. 

األسلوب التحليلي: وهذا األسلوب يتطلب تقسيم الموضوع إلى أجزاء، واالنتقال من  –ب 
جزء إلى آخر بشكل متتالي والتحرك داخل األسلوب بحيث يقسم الموضوع إلى أجزاءه 

 الرئيسة ويستند التحليل إلى قواعد منها: 

 أن يقوم على أسس واضحة وثابتة.  ( 1
                                                

كان غامضا  في التعبير عـن حسـاب تعويضـات العامـل هـل هـو األجـر عنـد صـدور القـانون  1985/ لعام 1القانون رقم / 10
  ؟.أم عند القيام بالعمل

  .وراء النص وهي المصلحة التي يريد المشرع تحقيقها من 11

  .وما بعد 81ص ،مرجع سابق ،د. حيدر أدهم عبد الهادي :أنظر :لمزيد من التفاصيل 12

بحـث علمـي قـانوني للحصـول علـى لقـب أسـتاذ فـي  ،فـن الكتابـة القانونيـة فـي المـذكرات والعقـود والخطابـات ،ديما رمـيض 13
  .وما بعد 92ص ،2111عام  ،فرع نقابة المحامين بدمشق ،المحاماة
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 ريدها. أن يقوم على تقسيم األفكار وتج (0

 أن يقوم بين األجزاء عالقة سببية للحصول على التسلسل السببي.  (3

األسلوب الحواري: وهو األسلوب الذي يقوم على ترتيب األدلة بشكل منطقي لالنتقال  -ج 
 العلمي والمنطقي من المقدمات إلى النتائج المترتبة عليها. 

القانوني إلى فقرات، وكل فقرة تحتوي فالكتابة القانونية الفعالة تقوم على تقسيم العمل 
على فكرة كاملة تعالج حيزا  من الموضوع معالجة مفصلة، بحيث تؤدي الفقرة دورها في البناء 
العام للموضوع، ولخلق هذا األثر في الفقرة يجب أن يتوافر فيها مجموعة من الشروط، هي: 

 الكمال والوحدة والترتيب والترابط المنطقي. 

 14متعددة لعرض األفكار لعل أهمها:  هنالك أنماط -7

النمط المباشر: وفيه يعرض القانوني موضوعه بشكل مباشر، تكون فيه فقرة أساسية ثم  –أ 
تأتي الفقرات التي تليها لتنمية الفكرة األساسية تحليال  وتحديدا  وتوضيحا ، بشكل مباشر 

 وواضح وسهل. 

النمط االرتدادي: وفيها يبدأ القانوني بإيراد أقوال خصمه ومن ثم يبدأ بإثبات مخالفتها  –ب 
 15للواقع أو للقانون. 

نمط الذروة: ويستخدم هذا األسلوب إلقناع المتلقي بالفكرة التي يراد إيرادها بقصد  –ج 
لتهيئة المتلقي  المفاجأة، بحيث يبدأ مستخدم هذا األسلوب باألمثلة والتفاصيل المساعدة

 لتبني الفكرة المراد اإلقتناع بها بأسلوب مشّوق. 

النمط االستفهامي: وهو األسلوب الذي يبدأ بسؤال استهاللي يستخدمه القانوني مقدمة  –د 
للفكرة المحورية التي يريد عرضها، فلألسئلة تأثيرات نفسية ألنها تثير االهتمام وتحّرض 

 اإلجابة هي الفكرة التي يريد القانوني إيصالها للمتلقي.  الذهن على اإلجابة بحيث تكون

                                                
  .95-94ص ،مرجع سابق ،ديما رميض 14

  .يستخدم هذا األسلوب في صياغة مذكرات الدفاع من أجل الحؤول دون إقناع القاضي بوجهة نظر الخصم 15
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الجمل في الفقرة القانونية هي حلقات متسلسلة متصلة فهي تربط الجمل السابقة بالجمل  -8
الالحقة والجمل هي بمنزلة ووحدات للتعبير، فإذا كانت الجمل منفصلة عن بعضها أساءت 

ملة التامة المعنى التي تؤدي ما يريده منها إلى الموضوع الموحد، والجملة الفعالة هي الج
 16الكاتب إن يصل إلى المتلقي والتي تتصف بالوحدة واإليجاز والتوكيد والتنوع. 

 مرحلة المراجعة:  -ثالثاً 

حتى تكتمل صورة العمل القانوني من الضروري أن تجري مراجعة ما تمت صياغته في 
مسودته وتهذيبها، وهذه المرحلة تتيح للقانوني تكملة ما يالحظه من نقص في الموضوع الذي 
دخال بعض المالمح التي تسبغ عالمات  يقوم بصياغته من أجل إزالة الغموض فيه وتهذيبه وا 

 التنويه أنه يجب أن يقوم بهذه المرحلة أكثر من شخص.  الجمالية عليه، ويجب

إن الهدف من المراجعة هو جعل العمل القانوني واضحا  ومحققا  ألهدافه، والمراجعة هي 
 ما يلي: على كل المستويات من أجل تحقيق إعادة النظر في العمل 

 تمكين القانوني من تحقيق أهدافه.  –أ 
 شاف. تمكين القانوني من االكت –ب 
 تمكين القانوني من إعادة النظر في الموضوع بشكل إجمالي.  –ج 
 تمكين القانوني من اعتياد المهارة في اختيار الجمل القانونية الفعالة.  –د 
تمكين القانوني من التدرب على اختيار الكلمات المناسبة من المعجم القانوني كي  –هـ 

 تؤدي الدور المطلوب منها. 

نما هنالك معايير إن تقويم الع  مل القانوني ال يخضع للذاتية المغلقة، وا 
للتقويم منها:  مدى القدرة على استخدام المادة القانونية الالزمة، انطباق هذه المادة على الواقعة 
موضوع الصياغة، فالقانونيون متفاوتون في درجة االعتماد على الحدس، والمنهج التقويمي 

 نوني أثناء الكتابة وتقدير مدى ثقافته المعرفية في التعبير عما يريد. يهدف إلى قياس مهارة القا

 فمراحل الكتابة القانونية تتطلب مراعاة األمور التالية:     
                                                

  .95ص ،مرجع سابق ،ديما رميض 16
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تحديد المطلوب من جانب الجهة الراغبة بصياغة العمل القانوني وحصر المشاكل التي  -1
 تواجهها في ذلك. 

يم العون من خالل توجيه األسئلة إليها لإلجابة عنها استطالع إمكانات الجهة المعنية في تقد -0
 لفهم موضوع العمل القانوني المراد صياغته بصورة أفضل. 

تكوين خطة واضحة ومترابطة لفحص طبيعة اإلثراء الذي يرتبه العمل القانوني المراد  -3
صياغته على الحياة القانونية، فصياغة النصوص يجب أن تتناغم مع الموجود أو تبني 

 نصوص جديدة على أن تتم معالجة النصوص القائمة المتعارضة في المستقبل. 

إعداد مسودة للعمل القانوني ومراجعتها بصورة مستمرة للتوصل إلى نتيجة مرضية تتمثل في  -2
 إجراء تدقيقات شاملة من ناحية التجانس والترابط والوضوح. 

 17العمل على إعداد مسودة أو مشروع بصياغة لغوية جيدة وبأقصى درجة من الوضوح.  -1

وعلى ذلك فإن الصياغة القانونية هي أداة التعبير عن المعنى المراد، ووسيلة للتفاهم المتبادل 
 18والتواصل بين طرفي العالقة القانونية، لـذا يجب أن تستند إلى األصول والشروط الفنية التالية: 

 اإللمام بقواعد اللغة التي سيتم صياغة العمل القانوني فيها.  -1

 فهم الموضوع الذي سيحرر عنه العمل القانوني.  -0

 اإللمام بالقواعد والنظم المتعلقة بموضوع العمل القانوني.  -3

 اإللمام بتفسير الفقهاء للنظم والقوانين المتعلقة بموضوع العمل القانوني.  -2

 يا في موضوع العمل القانوني. معرفة أحكام المحاكم العل -1

 معرفة االتفاقيات القانونية المتعلقة بموضوع العمل القانوني.  -6

                                                
  .88-81ص ،مرجع سابق ،د. حيدر أدهم عبد الهادي 17

ــارير 18 عــداد المــذكرات والتق دار رســالن للطباعــة والنشــر  ،ل األوربــي للدراســات والتــدريسمركــز األعمــا ،أصــول المرافعــة وا 
  .119-118ص ،2118 ،1ط ،دمشق ،والتوزيع
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 اإللمام والتقيد بالمصطلحات القانونية المحلية والدولية المتعلقة بموضوع العمل القانوني.  -7

يختلف ومع ذلك فأساليب الصياغة تختلف باختالف العمل القانوني المراد تحريره فكتابة العقد 
أسلوبه عن كتابة الدعوى أو صياغة المذكرة القانونية أو كتابة االستشارة القانونية، فلكل من هذه 

 الخطابات القانونية أسلوب وقواعد في كتابتها. 
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 :الصحيحةأشر الى اإلجابة  تمارين:

 عمل قانوني:من القواعد الضرورية التي يجب على المقنن أخذها بعين االعتبار عن قيامه بصياغة 

  إظهار الحكمة من التشريع.  .1
  استخدام النمط االرتدادي.  .2
 استخدام النمط االستفهامي. .3
 ذكر األدلة على صحة األحكام. .4

 

 .1الجواب الصحيح رقم 
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 بعض صور الكتابة القانونية -2
 الكلمات المفتاحية:

 .القانونية االستشارة – الدفوع – الدعاوى كتابة – القانونية العقود كتابة أصول

 
 الملخص:

 الدعاوى كتابة عن تختلف قواعد العقود فلكتابة الكتابة، نوع باختالف تختلف أصول القانونية للكتابة إن
 كان مهما عقد أي كتابة عند مراعاتها من بد ال ضوابط هنالك للعقود وبالنسبة واالستشارات، والدفوع
 أصول والدفوع الدعاوى لكتابة أن كما فيها، خاصة قواعد اإلدارية والعقود الشركات لعقود أن كما نوعه،
 تنطبق التي القانونية القواعد عن والبحث عناصره على واالطالع فيها النـزاع إطار تحديد تتطلب منهجية
 رأي استكشاف تعني التي القانونية االستشارة كتابة عن يختلف وهذا فيها، والطلبات الخصوم وتحديد عليه

 .معينة مسألة في القانون

 
 األهداف التعليمية:

 على:في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرُا 
 .أنواعها كافة في العقود كتابة -
 .والدفوع الدعاوى كتابة -
 .القانونية االستشارة كتابة -
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 أصول كتابة العقـود

مكن التفريق بين العقد واالتفاق، فاالتفاق يتناول تعديل االلتزامات، أما العقد فيستهدف إحداث ي
نشاء االلتزامات.   الروابط القانونية الملزمة وا 

إلى أنواع العقود فهي كثيرة ومتنوعة، فهنالك العقود المدنية وهي بدورها كثيرة أما بالنسبة 
كعقد  1ومتنوعة وتقسم إلى قسمين: عقود مسماة، وهي العقود التي نظمها المشرع في القانون المدني
لطريق البيع وعقد الهبة والشركة واإليجار والمقاولة والوكالة لما لها من أهمية في التعامل كي يعّبد ا

للمتعاملين في تنظيمها وال يجدون مشقة في تنظيم عالقاتهم التعاقدية، إال أن هذا التنظيم ال يصادر 
مبدأ سلطان اإلرادة وال حرية المتعاقدين ما لم تصطدم هذه الحرية بقواعد متعلقة بالنظام العام، فالعقد 

 يبقى شريعة المتعاقدين.  

ينظمها المشرع في قواعد خاصة، كالعقد بين صاحب  وهنالك عقود غير مسماة وهي التي لم
الفندق والنزيل، فهو مزيج من عقد اإليجار بالنسبة للمسكن وعقد البيع بالنسبة للمأكل وعقد العمل 

 . 2بالنسبة للخدمة وعقد الوديعة بالنسبة إلى األمتعة

تنظيم العقد، كما ال بد  لكل من هذه العقود أحكامه وقواعده والتي ال بد من تفهمها قبل البدء في
 سبب( في العقد.  –محل  –أهلية  –من إظهار أركان العقد بوضوح )رضا 

وهنالك عقود الشركات، فهنالك الكثير من أنواع الشركات والتي تختلف أحكامها من عقد آلخر، 
فاألعمال التجارية تفرز كل يوم أنواعًا جديدة من عقود الشركات ال بد من مواكبتها، إال أن الشركات 

 بشكل عام تقسم إلى نوعين، شركات األشخاص وشركات األموال، وشركات األشخاص هي التي
تأخذ بالحسبان لالعتبار الشخصي للشركاء، فهنالك شركة التضامن وشركة التوصية وشركات 

                                                
نظـم القــانون المــدني الســوري كــل مـن عقــد البيــع والمقايضــة والهبــة والشـركة والقــرا والصــلق واإليجــار والعاريــة والمقاولــة  1

  .( منه737-683والوكالة والوديعة والحراسة والكفالة والتأمين والمرتب مدى الحياة في المواد )والعمل 
 ،6711 ،بيـروت ،دار إحيـاء التـراث العربـي ،الجـزء الخـام  ،الوسـيط فـي شـرح القـانون المـدني ،د. عبد الرزاق السـنهوري 2

  .12-6ص

244 



، وشركات األموال هي التي تأخذ أهميتها من 3المحاصة وهنالك الشركات المدنية ) شركة المحاماة (
 رأسمالها دون األشخاص الذين يشاركون فيها، وهي الشركات محدودة المسؤولية وشركات المساهمة

ولكل من هذه األنواع أحكامه المحددة بدقة في قانون 4والشركات القابضة، وشركة الشخص الواحد 
، كما ال بد من فهم قواعد قانون التجارة بشكل عام قبل الشروع في 8002/ لعام 3الشركات رقم /

 . 5كتابة أي عقد شركة

شخاص المعنوية العامة من أجل وهنالك العقود اإلدارية، وهي العقود التي تنشأ بين األفراد واأل
تسيير مرفق عام أو إنشائه والتي يتضمن شروط غير مألوفة في إطار عالقات األفراد فيما بينهم، 
وهذه العقود كثيرة ومتنوعة أيضًا، فهنالك عقود االلتزام وعقود االمتياز وعقود المشاركة وعقود 

وغيرها  (P.O.T)عقود البناء والتشغيل والتسليم األشغال وعقود التوريد وعقود النقل وتقديم الخدمة و 
 وغيرها.... 

 8002/ لعام 210والمرسوم رقم / 8002/ لعام 15وقد وضع قانون عقود الجهات العامة رقم /
أحكامًا لبعضها ودفتر شروط العامة لها ولم يضع للبعا اآلخر هذه األحكام، إال أن قانون العقود 

كامًا عامة لكل العقود اإلدارية أيًا كان نوعها ال بد من أخذها _ كالقوانين السابقة _ وضع أح
 بالحسبان عند تنظيم أي عقد إداري. 

 الضوابط الواجب مراعاتها عند تنظيم العقود بغض النظر عن نوعها:  -أواًل 

التعريف باألطراف وبيان عنوان كل واحد منهم، ويكون التعريف ببيان مفصل  -5
البطاقة الشخصية له تجنبًا لتشابه األسماء، وبيان محل إقامة كل منهم، ويفضل 
االتفاق على موطن مختار لكل منهم لضرورات تنفيذ مضمون العقد وذلك لتبليغ 

قيام نزاع متعلق فيه، كما ُيفّضل األطراف أي أمر يتعلق فيه أثناء تنفيذه أو عند 
عند اختالف جنسية األطراف االتفاق على موطن مختار داخل سورية، ويجب أن 

 يكون العنوان واضحًا ومفصاًل كي يمكن التبليغ إليه دون غموا أو عناء. 
                                                

أم فـي  ،61/1181م شركات محاماة سواء في قانونها القديم رقـم سمق قانون ممارسة مهنة المحاماة بل وشجع على قيا - 3
  .2313/ لعام 63قانونها الجديد رقم /

 ، في سورية2311لعام  21استحدث هذا النوع من الشركات بموجب القانون رقم  4

  .2337/ لعام 66القانون رقم / - 5
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ذكر صفة كل طرف من األطراف بعد اسمه وعنوانه، فال بد في هذا المجال من  -8
ًً أم نائبًا  بيان صفة الطرف أصالة عن نفسه أم إضافة إلى تركة مؤرثه أم وكياَل

 شرعيًا أم اتفاقيًا. 

وذلك بالقول: الفريق.... اسمه ومفصل هويته... من ورثة المرحوم.... اسمه 
ضافة لتركة مؤرثه بموجب وثيقة حصر اإلرث  ومفصل هويته... أصالة عن نفسه وا 

 .... تاريخ    /    /      .الشرعية الصادرة عن القاضي الشرعي.... برقم.

أما إن كان المؤرث لم يتم حصر إرثه بعد فتصبق العبارة: الفريق.... فالن... 
ضافة لتركة مؤرثه المرحوم.... الذي لم ينته حصر إرثه بعد.   أصالة عن نفسه وا 

ن كان الفريق المتعاقد هو  عن المتعاقد األصلي بسبب نقص  النائب الشرعيوا 
لسن أو الحجر عليه للجنون أو العته أو السفه أو الغفلة أو للغياب األهلية لصغر ا

، وفي هذه الحالة يستخدم العبارات 6أو لكونه مفقودًا أو مسجونا بعقوبة جنائية
 التالية: 

الفريق... اسمه ومفصل هويته... بصفته وصيًا على القاصر... اسمه ومفصل   –أ 
. تاريخ.... الصادرة عن القاضي هويته... بموجب الوصاية الشرعية رقم...

 الشرعي..... 

الفريق... اسمه ومفصل هويته... بصفته وكياًل قضائيًا عن المفقود أو الغائب...  -ب 
اسمه ومفصل هويته... بموجب الوكالة القضائية الشرعية رقم.... تاريخ.... 

 الصادرة عن القاضي الشرعي..... 

وكالة قضائية جبرية ( تدرج عبارة في  –قوامة  –وفي جميع النيابات الشرعية ) وصاية 
النص تفيد بأن ُيعد هذا العقد برمته معلقًا نفاذه على موافقة القاضي الشرعي على التصرف، 

 وبالتالي يكون العقد كأن لم يكن في حالة رفا القاضي الشرعي له. 
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لغير في الوقت وقد يكون المتعاقد له صفتين في العقد، أصياًل عن نفسه ونائبًا عن ا
ضافة  نفسه، عند هذه الحالة يقال: الفريق... اسمه ومفصل هويته... أصالة عن نفسه وا 
إلى.... وبصفته وصيًا أو قيمًا أو وكياًل قضائيًا عن... اسمه ومفصل هويته... 

 بموجب..... 

ب ) وهي النيابة التي تخول النائب سلطة توقيع العقد عن الُمنا أما النيابة االتفاقية:
األصيل (، وقد تكون هذه النيابة مصدرها وكالة اتفاقية، كوكالة الكاتب بالعدل العامة أو 
الخاصة أو وكالة المحامي العامة أو الخاصة، وفي هذه الحالة يمكن تصور الحاالت 

 األربعة التالية: 

 أن يكون المتعاقد أصياًل ووكياًل اتفاقيًا عن أحد أو بعا أطراف العقد أو جميعهم.  -أ 

 أن يكون المتعاقد أصياًل ووكياًل اتفاقيًا ونائبًا شرعيًا عن بعا أطراف العقد.  -ب 

أن يكون المتعاقد مديرًا لشركة أشخاص خاصة ) تجارية أم مدنية ( ومخواًل بالتوقيع  -ج 
 تأسيسها ) الفريق:.... مديرًا للشركة المسجلة..... (.  عنها بموجب عقد

أن يكون المتعاقد رئيسًا لمجل  إدارة جمعية أو شركة أموال ومخواًل بالتوقيع عنها  -د 
بموجب القانون أو نظام الشركة األساسي ) الفريق:.... رئي  مجل  إدارة 

 الجمعية... أو رئي  مجل  إدارة الشركة المسجلة.... (. 

، وهي النيابة التي تخول النائب سلطة تمثيل الشخص االعتباري النيابة القانونيةأما         
والتوقيع عنه بقوة القانون، فاألشخاص االعتبارية العامة يمثلها رئيسها أو أعلى قائد إداري 
فيها، فالوزير يمثل وزارته، والمحافظ يمثل محافظته ورئي  الوحدة اإلدارية التي تتمتع 
بالشخصية االعتبارية يمثلها رئي  مجلسها، والمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو الهيئة 

، وفي هذه الحالة ال حاجة لذكر اسم ممثل الشخصية االعتبارية 7العامة يمثلها مديرها العام
العامة، ويمكن القول في هذه الحالة: المدير العام للمؤسسة العامة.... إضافة لوظيفته أو 

 ة لمنصبه. إضاف
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ال بد من ذكر مقدمة للعقد يكتب فيها سبب العقد بالنسبة إلى كل طرف من أطراف  -3
العقد أي سبب تالقي إرادة كل منهم والتي أدت إلى انعقاد العقد، وكون كل منهم 
تتوافر فيه األهلية القانونية والشرعية التي تجعل منه صالحًا للقيام بعملية التعاقد، 

 قد العامة فيه من رضا وسبب مشروع وغيرها....وتوافر أركان الع

ال بد من عنونة العقد بالعنوان الذي ينطبق على مضمونه، فال يجوز مثاًل عنونة  -2
العقد بأنه عقد بيع قطعي في حين أن محل العقد يكون تنازل عن اكتتاب في 
جمعية سكنية أو تخصص لمسكن فيها بعد استالمه من الجمعية، وال يجوز وصف 

البيع بأنه قطعي ال رجوع فيه وال نكول وأحد بنود العقد يسمق بذلك، أو عنونة  عقد
 العقد بأنه عقد شركة تضامن ويكون أحد شركاؤها شريكًا موصيًا. 

ال بد من التحضير لكتابة العقد قبل القيام بعملية الكتابة، وتتمثل هذه المرحلة في  -1
لتوفيق بين إرادة كل منهم لحفظ سماع أطراف العقد، وشروط كل منهم للتعاقد، وا

حقوق كل طرف من أطراف العقد، وهذا ال يمكن أن يكون إال إذا كان القانوني 
 مجيدا لفن التفاوا. 

 يجب على القانوني أن يحيط بموضوع العقد من الناحية المعرفية  -6
االجتهادية ( وأن يضع نفسه محل أطراف العقد حتى يكون العقد  –) القانونية 

 متوازنًا محققًا ألهداف كل طرف من أطرافه، لـذا يجب على القانوني أن متكامالً 
يستخدم لغة واضحة، دقيقة، بسيطة، واالبتعاد عن الكلمات المبهمة والمطلقة غير 

 محددة المعنى. 

وكلما كان العقد مستكماًل لكافة جزئياته كلما كان أفضل، وخاصة في العقود غير 
لمسماة، ففي عقد البيع، وهو عقد ملزم لطرفيه، فالبائع يلتزم فيه المسماة وحتى في العقود ا

على  –منقول... ( مقابل ثمن نقدي  –في نقل ملكية محل العقد إلى المشتري ) عقار 
يلتزم المشتري أن يدفعه له، كما يلتزم البائع بأن يسلم المبيع إلى المشتري أيضًا،  –الغالب 

لتزامات واآلثار القانونية التي تترتب على كل من البائع ويجب أن يوضق القانوني كافة اال
والمشتري، كأن يضمن أيضًا تعرا الغير للمشتري التي تمنعه من االنتفاع بمحل المبيع، 
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فالبائع يجب أن يضمن انتفاعًا هادئًا للمشتري فال يتعرا له الغير باالدعاء أن له حقًا على 
ة حقه على المبيع بالتصرف فيه تصرف المالك، محل المبيع أو يمنع المشتري من ممارس

كما يجب أن يضمن له العيوب التي قد تكتشف فيه وخاصة العيوب الخفية، أما التزامات 
 المشتري فهي الوفاء بالثمن ونفقات العقد واستالم المبيع باألوقات المحددة في العقد. 

عام، كما في عقد يجب ال يكتب في العقد على أي شرط أو أثر يخالف النظام ال -7
القرا كأن يذكر فيه بأن يلتزم المقترا بدفع فائدة سنوية للقرا بنسبة أكبر من 

 المسموح فيه قانونًا. 

يجب أن يوقع كل طرف من أطراف العقد في نهاية العقد عند ذكر اسمه، ويستحسن  -2
أن يوقع كل طرف على كل صفحة من صفحات العقد وأن يكون التوقيع متبوعًا 

اإلبهام األيسر بمعرفة الشاهدين...، وعندما ُيطلب ممن ال يعرف القراءة ببصمة 
والكتابة أن يبصم على عقد أو وثيقة ينبغي أن يكون بمعرفة شاهدين، وتدون عبارة 
أخذت البصمة بمعرفة الشاهدين.....، وأن يجري التوقيع على كل شطب أو حك أو 

من قبل الموقع و) بخط يده ( ثم يأتي تعديل، ويكون التوقيع بكتابة االسم الثالثي 
التوقيع في ذيله تجنبًا للتزوير أو استبدال صفحة بأخرى، كما يستحسن ملء 

 الفراغات تجنبا للتزوير والتحريف. 

يفضل ذكر الطريقة التي يمكن أن يحل فيها الخالف على تفسير أو تنفيذ أي بند  -9
ن كانت الطريقة المتفق عليها  هو التحكيم، فأصبق بموجب قانون من بنود العقد، وا 

التحكيم الجديد ال بد من ذكر القانون الواجب التطبيق على هذا التحكيم أو النظام 
 . 8األساسي للمنظمة أو المركز الدائم للتحكيم التي تنطبق عليه أو لغة التحكيم

عندما يكون أطراف العقد يتكلمون أكثر من لغة، يفضل كتابة العقد بهذه اللغات  -50
 جتمعة واعتماد ترجمة محّلفة لها، كأن يكتب باللغة العربية واللغة اإلنكليزية معًا. م
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ال بد من ذكر مكان إنشاء العقد وتاريخه وأسماء الشهود والكفالء إن وجدوا، فلذلك  -55
آثار قانونية مهمة، سواء في تحديد المحاكم المختصة أم القانون واجب التطبيق أم 

 حساب التقادم..... 

 الضوابط الواجب مراعاتها عند تنظيم عقود الشركات: -ياً ثان

إضافة إلى الضوابط السابق ذكرها والتي ال بد من أخذها بالحسبان عند تنظيم عقود  -5
الشركات أيًا كان نوعها، فإنه عند تنظيم عقود الشركات ال بد من التمييز بين شركات 
األشخاص وشركات األموال، عند تنظيم عقودها، فشركات األموال على الغالب يكون 

لشركة معّمم من وزارة االقتصاد ال بد من االلتزام فيه، أما لها نموذجًا للنظام األساسي ل
 بالنسبة إلى عقود شركات األشخاص فال يوجد أي نظام أساسي لها. 

يجب على القانوني وقبل أن يشرع في كتابة عقد أي شركة أن تكون معرفته القانونية  -8
كامل، إضافة بتفاصيل األحكام التي تنطبق على هذا النوع من الشركات واضحة بشكل 

، من 8007/ لعام 33إلى تفهم كامل لألحكام العامة المذكورة في قانون التجارة رقم /
أعمال تجارية ودفاتر تجارية وسجل تجاري، وعنوان تجاري وماهية المتجر والتصرفات 
التي يمكن أن تجري عليه وسجله وضمانه وحجزه وتأمينه وتقديمه حصة في شركة 

يجاره مع ا يجاره وا   وغيرها من األحكام والمواد المتعلقة بهذا العقد.  9لوعد بالبيعوا 

يجب على القانوني أن يذكر في العقد كافة األمور المتعلقة بشهر الشركة، والشكل  -3
القانوني لها ونوعها وجنسيتها واسمها، ومركزها، ومدتها وكيفية انحاللها وتصفيتها، واسم 

ا، وحقوق الشركاء والمساهمين فيها وواجبات كل مديرها وصالحياته وطريقة إدارة أعماله
 . 10منهم

ال بد من ذكر رأسمال الشركة بالتفصيل ويجب أن يحدد بالليرات السورية، وذكر طريقة  -2
دفعه وممن دفع من الشركاء، وطريقة توزيع األرباح والخسائر فيها، والسنة المالية، 

 وطريقة إدارة الشركة. 
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 : 11امن البيانات التاليةيجب أن يتضمن عقد شركة التض -1

 عنوان الشركة.  -أ 
 نوع الشركة.  -ب 
 أسماء الشركات وجنسيتهم وموطنهم المختار.  -ج 
 موضوع الشركة.  -د 
 مركز الشركة وفروعها إن وجدت.  -هـ 
رأسمال الشركة وحصص كل من الشركاء فيها بما فيها الحصص العينية والعمل  -و 

 يد هذه الحصص أو تقديمها. والحصص النقدية وكيفية تسد
 تاريخ تأسي  الشركة ومدتها.  -ز 
كيفية إدارة الشركة وأسماء المفوضين باإلدارة والتوقيع عن الشركة وصالحياتهم  -ح 

 ومدة تعيينهم. 
 نصاب مجل  الشركاء واألغلبية المطلوبة التخاذ القرارات.  -ط 
 والخسائر. السنة المالية للشركة وكيفية توزيع األرباح  -ي 
 أسلوب حل النزاعات بين الشركاء.  -ك 

وال يمكن تسجيل الشركة وشهرها إن نقص أي من هذه البيانات لدى السجل        
التجاري، وأي تعديل ألحكام عقد الشركة يجب أن يسجل في سجل الشركات خالل 
ثالثين يومًا من وقوعه تحت طائلة جعلها غير نافذة بحق الغير، ولكن ال يعني ذلك أنه 

ركة، فيمكن ذلك وخاصة بالنسبة إلى طريقة ال يمكن إضافة أي بنود أخرى لعقد الش
التفرغ عن حصص الشركاء وحل الشركة وحاالته وفسخها وحاالت الفسخ والحاالت التي 
تحكم الشركة عند وفاة أحد الشركاء أو عند الحجر عليه أو الحكم بإفالسه وغيرها من 

 . 12حاالت نقص األهلية الشخصية أو التجارية أو فقدها
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 الضوابط الالزم مراعاتها عند تنظيم عقد إداري:  –ثالثاً 

العقود اإلدارية تختلف في طريقة كتابتها عن كل من العقود المدنية والعقود التجارية، بحسبان أن 
غاية العقد اإلداري بالنسبة لإلدارة تختلف عن غاية العقد بالنسبة للطرف اآلخر، فالمصلحة العامة 

تحقيقها من العقد ال بد وأن تنعك  على شروط العقد وطريقة اختيار المتعاقد التي تريد اإلدارة 
وسلطات اإلدارة تجاه المتعاقد أثناء تنفيذ العقد واألحكام التي تنظم هذا النوع من العقود، إال أن ذلك 

ال فإن اإلدارة سوف لن تجد متعاقدًا يتعاقد معها، لذلك  يجب ال يكون على حساب حقوق المتعاقد، وا 
 أن تكون حريصة على تحقيق مصلحته أيضًا.

وهذا ما جعل األحكام التي تسري على العقود اإلدارية تختلف عن األحكام التي تسري على  
غيرها من العقود، ويجب أن يظهر ذلك في أسلوب كتابة هذه العقود، ولعل أهم الضوابط التي تسري 

 على تنظيم العقود اإلدارية ما يلي: 

العقد اإلداري أن يبين في بدايته األحكام القانونية التي استند إليها في تنظيمه ال بد في  -5
حتى مرحلة التنظيم، كاالستناد إلى قانون إحداث الشخصية االعتبارية المتعاقدة ونظامها 

/ لعام 210، والمرسوم رقم /8002/ لعام 15المالي وقانون العقود الجهات العامة رقم /
الشروط العامة لنظام العقود، كل الموافقات واللجان والعروا المتضمن دفتر  8002

 التي أدت إلى الوصول إلى مرحلة التعاقد. 

أطراف العقد، ومن يمثل كل طرف من أطراف العقد، وعنوان كل منهم، والموطن  -8
المختار للمتعاقد مع اإلدارة، وتذكيره بأنه ال يجوز له تغيير هذا الموطن ما لم يبلغ 

 العنوان الجديد. اإلدارة ب

البدء بمادة التعاريف يذكر فيها بعا التعابير، فإذا كان العقد بين هيئة الموسوعة  -3
العربية وبين مؤسسة خاصة، فتعّرف باألولى بكلمة اإلدارة والثانية بكلمة المتعهد، و 
يعّرف أيضًا المقصود بالتوريدات واألشغال، والعقد، وقيمتها، وغيرها من التعابير 

 ائها المعنى المراد منها بالعقد، خشية من التكرار. إلعط
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ال بد من ذكر غاية العقد، كأن تكون غاية العقد توريد مادة ما لإلدارة أو غيرها من  -2
 الغايات. 

موضوع العقد: وهو االلتزام الذي يجب أن يقوم فيه المتعهد ومراحل تنفيذ هذا االلتزام  -1
 إلنجاز األعمال محل العقد.  وشروطه وواجبات كل طرف من أطراف العقد

وثائق العقد حيث ُيَنص في هذه المادة أنها جزءًا ال يتجزأ من العقد ويرجع إليها في كل  -6
ما لم يرد عليه نص فيه، ويجب ترتيب هذه الوثائق، فالعقد يأتي أواًل ثم دفتر الشروط 

 را المتعهد. العامة، فدفتر الشروط الحقوقي والمالي الخاص، فالمواصفات الفنية، فع

ال بد من أن يتضمن العقد أن المتعاقد قد اطلع على العقد واستوعب محتواه وذلك لنفي  -7
 الجهالة عنه. 

ال فذكر القواعد التي يمكن  -2 ال بد من ذكر قيمة العقد بالتحديد كلما أمكن ذلك، وا 
 اعتمادها لمعرفة القيمة التقديرية له.

هذه المدة، ومتى سوف يعطى المتعهد أمرًا  يجب أن تحدد مدة العقد بدقة، ومتى تبدأ -9
 بالمباشرة وكيفية ذلك، فلهذا التحديد آثار على حقوق كل طرف فيه. 

ال بد من ذكر طريقة دفع قيمة هذا العقد للمتعهد، وهذه الطريقة قد تختلف من عقد  -50
آلخر حسب نوعه وغايته، فقد تكون دفعة واحدة وقد تكون على دفعات وقد تكون دفعات 

 هرية. ش

التأمينات النهائية للعقد، ال بد من ذكر قيمتها ونسبتها من قيمة العقد وكذلك طريقة  -55
 تسديدها، ومتى يجب إعادتها إلى المتعهد. 

االستالم المؤقت والنهائي واألحكام المتعلقة بغرامات التأخير وكيفية حسابها والقواعد  -58
ون غير مجزأة على أال تزيد عن التي تحكم هذا الحساب، فهذه قد تكون مجزأة وقد تك

( واحد باأللف عن كل يوم تأخير من قيمة العقد على أال يتجاوز مجموعها 0.005)
 ( من قيمته اإلجمالية. 80%)
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النفقات الناجمة عن التعاقد والضرائب والرسوم المترتبة على تنفيذه مهما كان نوعها على  -53
 من تترتب من أطراف العقد. 

التنازل الكلي أو الجزئي عن العقد، واألحكام المتعلقة بالعقود الثانوية األحكام المتعلقة ب -52
وكثير من األحكام األخرى كضمان حقوق الملكية وبراءات االختراع، وحق اإلدارة في 
تعديل العقد أثناء التنفيذ، مسؤولية المتعاقد عن األخطاء في التنفيذ، واألحكام المتعلقة 

القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، وطريقة اإلعذار  بالضمان، وتمديد العقد بسبب
واإلنذار والتبليغ وحل الخالفات والمراجع القانونية للعقد واعتبار التشريع العربي السوري 

 . 13المرجع المختص في تفسير نصوص العقد وغيرها من األحكام 

  

                                                
لمرسوم وا ،2334/ لعام 51كل هذه القواعد واألصول أمكن التوصل إليها من مراجعة نصوص قانون العقود رقم / - 13

 المتعلق فيه، كما يمكن االسترشاد بالكتب والمراجع القانونية التي تنشر نماذج لكافة أنواع العقود اإلدارية. 453رقم 
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 أصول كتابة الدعاوى والدفوع في عمل المحامي ومنهجيتها

المحامي، سواء كان في موقع الهجوم أم في موقع الدفاع باإلحاطة بعناصر النزاع يبدأ عمل 
الواقعية ليحدد المطالب التي يمكن الحصول عليها سندًا للقواعد القانونية التي يعتقد أن حل النزاع 
يجب أن يتم على ضوئها، ومن ثم يضع مقدمات القيا  التي يعتقدها متوفرة في النزاع ويحدد 

لي األهداف التي يعتقد أنه يمكن بلوغها على ضوء تلك المقدمات، ثم ينتقل إلى التفكير بتنظيم بالتا
استعمال األسلحة المتوفرة لديه وكيفية تحريكها تباعًا في معركة ضد خصمه تحقيقًا لالستراتيجية التي 

ي يكتبها في هذا وضعها، ليخرج بعد ذلك على شكل كتابة قانونية تتمثل في الدعاوى أو الدفوع الت
 : 14السياق وذلك وفق القواعد التالية

 تحديد إطار النزاع ينطلق من تحديد عناصره:  –أواًل 

يتم حل النزاع القضائي بتطبيق قاعدة أو مجموعة من القواعد القانونية على العناصر الواقعية 
التي وّلدت هذا النزاع، ومن ثم يتمثل العنصر األول للنزاع بالعناصر الواقعية والعنصر الثاني 

ة مع بالعناصر القانونية التي يمكن حل النزاع على ضوئها، من خالل مقارنة العناصر الواقعي
 القواعد القانونية يتم تحديد الخصوم أو أطراف النزاع والمطالب التي يجوز لكل منهم التقدم بها. 

 االطالع على عناصر النزاع الواقعية:  –ثانياً 

يبدأ عمل المحامي باالطالع من موكله على عناصر النزاع الواقعية، فالموكل الذي يرغب بإقامة 
 محاميه العناصر الواقعية التي وّلدت النزاع.  الدعوى أمام القضاء يسرد على

بشكل مسهب تتداخل فيها العناصر الواقعية  –عادة  –ويأتي عرا الموكل لتلك العناصر 
المفيدة في حل النزاع مع تلك التي قد تكون غير مفيدة، إذ قد يستفيا الموكل أحيانًا في سرد 

في حين يقتضب في سرد العناصر الواقعية المفيدة  عناصر واقعية ال يترتب عليها أية نتائج قانونية،
في حل هذا النزاع أو قد يصمت عن مثل العناصر األخيرة ظنًا منه أنه ال تأثير لها في حل النزاع، 
وهنا ينصق األفراد في سرد كافة العناصر المتعلقة بالنزاع وترك المحامي ليمّيز بين المفيد فيها وغير 

 المفيد. 
                                                

 .167حتى ص 121مرجع سابق، ص،ي الحجارلمزيد من التفاصيل انظر: د. حلم - 14

255 



ي يرغب في توكيل محام للدفاع عنه في دعوى مقامة ضده أمام القضاء، فيجب أما الموكل الذ
على المحامي أن يطلب منه اطالعه على مذكرات الدعوى، ثم سرد العناصر الواقعية المتعلقة بها 
من وجهة نظره، ومن ثم االطالع على وسائل اإلثبات المتوافرة لديه للرد على ادعاء خصمه، وهذا 

محامي فكرة أولية عن هذا النزاع ويجعله ينّقي هذه الوقائع لتحديد المفيد منها من غير السرد يعطي ال
 المفيد على ضوء القواعد القانونية التي يعتقد أنها تنطبق على النزاع من أجل حله. 

 تنقية العناصر الواقعية والبحث عن القواعد القانونية الممكن تطبيقها في حل النزاع:  –ثالثاً 

ال بد للمحامي في هذه المرحلة من إعادة قراءة عناصر النزاع الواقعية بهدف الوصول إلى 
 المعرفة الكلية لهذه العناصر من أجل تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على هذا النزاع. 

 البحث عن جميع العناصر الواقعية المنتجة في حل النزاع:  –رابعًا 

المرحلة يستهدف تحليل فرضيات القاعدة القانونية إلى عناصرها األولية،  وعمل المحامي في هذه
أي إلى الحاالت التي بنيت عليها ومن ثم يقوم بالمقارنة بين الحالة المخصوصة موضوع النزاع وتلك 
ذا وجد أن  الحاالت، فإذا وجدها متوافرة بالكامل أمكنه المضي بوضع مقدمات القيا  المنطقي، وا 

 العناصر الواقعية غير متوافرة أو غير واضحة يستوضق عنها من الموكل ما أمكن.  هنالك بعا

 تحديد الخصوم أو أطراف النزاع:  –خامسًا 

هذه األطراف قد تكون واضحة بالنسبة للمحامي، ولكن أحيانًا تكون غير واضحة بالنسبة إليه، 
ا مع العناصر الواقعية للنزاع، وبهذه وتتوضق بتحليل القاعدة القانونية الواجبة التطبيق ومقارنته

 الطريقة يتم تحديد أطراف النزاع بدقة. 

 تحديد الطلبات:  –سادسًا 

إن تحديد طلبات الدعوى أو ما تنتهي إليه مذكرة الدفاع يتم من خالل تطبيق نتيجة القاعدة 
ى وقائع النزاع، كالمطالبة القانونية أو القواعد القانونية المنطبقة على النزاع على الحالة المنطبقة عل

بالتعويا الناتج عن مسؤولية المدعى عليه عن األضرار الناتجة عن الجرم الذي قام به المدعى 
عليه في الدعوى نتيجة حادث السير الذي وقع للمدعي بواسطة المركبة المملوكة للمدعى عليه من 
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اتج عن عدم تنفيذ المدعى عليه كل من سائق المركبة ومالكها، أو إلغاء العقد مع التعويا الن
 اللتزاماته العقدية في ذلك العقد. 

 مراحل سير النزاع:  –سابعًا 

عادة ما يستعمل كل طرف في النزاع في دفوعه كافة األسلحة المتوفرة لديه على ضوء تحديد 
الدعوى إطار النزاع والتي غالبًا من يبرزها الخصوم على دفعات، وعادة ما يبدأ النزاع باستدعاء 

الذي يقدمه المدعي، حيث يحدد قانون أصول المحاكمات المشتمالت التي يجب أن تكتب فيه، من 
تحديد المحكمة التي يجب أن تقدم إليها بدقة وتاريخ تحرير االستدعاء، وأسماء أطراف الدعوى 

ر أدلتها، وعناوينهم، وبيان موضوع الدعوى بدقة، وعرا األوجه القانونية التي تؤّس  عليها، وذك
 ، وال يمكن تسجيل الدعوى قبل دفع رسومها. 15وطلباته فيها وتوقيعها من المدعي أو وكيله

وفي هذا اإلطار على المحامي أن يحدد القواعد القانونية التي تنطبق على النزاع من خالل ربط 
مفيدة في حل النزاع وقائعها بالمواد القانونية المرتبطة بها من خالل سرد المحامي للوقائع المادية ال

على هدي القواعد القانونية المتعلقة بها، الكافية لتكون مقدمة صغرى في القيا ، وال يقوم المحامي 
بهذه المرحلة بنجاح إال من خالل سرد وقائعها بحيث يكون تحليلها سببًا لتطبيق القاعدة القانونية 

 ما يطلبه فيها. التي يرى أنها تنطبق على هذه الوقائع ويسمق له بتحقيق 

 لوائح الخصوم:  –ثامنًا 

، أي في قدرته على التعبير 16إن المحامي أمين وتكمن مواطن القوة فيه في قدرته على الكالم
 عما يريد تحقيقه مما يقوم به من أعمال كرفع الدعاوى وتقديم الدفوع فيها. 

عوى، وقد تكون لوائق للرد على هذه اللوائق تقسم إلى قسمين، فقد تكون الئحة أولى بعد تقديم الد
 دفوع الخصم في الدعوى. 

في الرد على الئحة الدعوى، فقد يتخذ المحامي موقف الدفاع طالبًا رد مطالب الخصم جزئيًا أو 
كليًا، وقد يتخذ موقف الهجوم وذلك بتقديم طلبات مقابلة أو طلب إدخال أشخاص آخرين في 

                                                
  ./ وما بعد في قانون أصول المحاكمات تبين أصول رفع الدعاوى وشروط قيدها14المادة / 15
  .وما بعد 183ص ،1114 ،1ط ،بيروت ،دار العلم للماليين ،الخطابة القضائية ،د. دياب يون  16
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لى نظرته للعناصر الواقعية للنزاع واألسباب القانونية لها الدعوى، واختيار أحد الطريقين يتوقف ع
 وطلبات خصمه في الئحة الدعوى. 

 وفي هذه الحالة قد يتخذ منها، إحدى المواقف التالية: 

اإلقرار بصحة العناصر الواقعية للدعوى والمنازعة في النتائج القانونية التي يرتبها  -5
 الخصم عليها، وذلك عن طريق: 

نفي إمكانية تطبيق القاعدة القانونية على العناصر الواقعية للنزاع، أي أن المنازعة  –أ 
تتناول صحة تطبيق القيا  عن طريق إثبات أن فرضيات المقدمة الكبرى ) القاعدة 

 القانونية ( ال تشتمل ) المقدمة الصغرى ( أي العناصر الواقعية للنزاع. 

صحة النتائج التي يستعرضها الخصم من الربط  أو نفي صحة الطلبات، أي نفي –ب 
بين العناصر الواقعية والقاعدة القانونية، وبالتالي فإن هذه الطلبات ال تنطبق على ما 

 تقرره القاعدة القانونية المستند عليها في هذه الطلبات. 

قعية إنكار صحة العناصر الواقعية للدعوى كليًا أو جزئيًا، وهنا يعيد سرد العناصر الوا -8
 من وجهة نظره، وعليه في هذه الحالة إثبات أن عناصر النزاع الواقعية غير صحيحة. 

نكار صحة النتائج القانونية التي يرتبها الخصم  -3 إنكار صحة العناصر الواقعية للدعوى، وا 
 عليها حتى ولو كانت تلك العناصر صحيحة. 

ن كان المحامي واعيًا لعمله ومحددًا إلطار النزاع بشك ل منهجي سليم، فعليه أن يحدد موقفه وا 
من الدعوى، إما بتقديم جواب كلي عليها أو بتقديم جوابه على دفعات على ضوء ما يقدمه الخصم 

 من دفوع في الرد على دفوعه، وهذا ما يفّضل عمله على الغالب. 

 وفي هذه الدفوع على المحامي أن يركز على ضرورة إثبات خصمه لصحة العناصر الواقعية
التي يستند إليها في دعواه، قبل االنطالق إلى التركيز على النتائج القانونية التي يمكن أن تترتب 

 عليها. 
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إن مذكرات المحامي هي امتحان لمدى معرفته القانونية واللغوية والمنهجية، ومدى تمكنه من 
حاطته بموضوع الدعوى، وقد ينجق المحامي في تنظيم دفوعه فيسوق أ فكاره بشكل مقنع وقد القراءة وا 

يخفق في نقل أفكاره، وبالتالي إقناع المحكمة بوجهة نظره على الرغم من إلمامه بموضوع النزاع 
 وحتى تكون مذكراته فاعلة ومنتجة ال بد له من مراعاة ما يلي: 

قراءة مذكرة الخصم موضوع الرد وكافة مذكراته السابقة بعناية للتأكد من التسلسل  -5
 ع والطلبات ومراحل تطور الدعوى. المنطقي للدفو 

فهم النصوص القانونية واالجتهادات القضائية قبل البدء بالكتابة، وتحديد النصوص  -8
 القانونية واالجتهادات القضائية التي يمكن االستفادة منها في حل النزاع. 

الرد على دفوع الخصم دونما شطط وبشكل موضوعي، ودون أي إهمال لمناقشة أي دفع  -3
 أو دليل يقدمه الخصم وعدم االستخفاف بها. 

 االبتعاد على الدفوع غير المنتجة في النزاع، وغير المؤيدة بدليل.  -2

ع يجدر بالمحامي االهتمام بالدفوع الشكلية والمتعلقة بالنظام العام قبل تناول الدفو  -1
 الموضوعية. 

 . 17يجب أن تتضمن تلك الدفوع طلبات الموكل المتعلقة بموضوع النزاع -6

فكتابة الدعوى أو مذكرة الدفاع تحتاج إلى مرحلة تحضيرية تتطلب التواصل مع الموكل والتعرف 
 على العناصر الواقعية للنزاع، ومن ثم االنتقال إلى المرحلة الذهنية التي تتطلب دراسة هذه العناصر
ومعرفة المبادئ القانونية التي تحكمها من أجل تحديد طلبات الموكل، وجعلها تخدم مصلحته أو 
مواجهة كل ما يحتمل أن يتمسك به الخصم في هذا المجال، وهذا كله يجب أن ينعك  على كتابة 

 هذه الدعاوى والمذكرات من الناحية الموضوعية. 

                                                
  .523ص ،مرجع سابق ،د. سامي بديع منصور ،د. عكاشة محمد عبد العال 17
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 االستشارة القانونية

ارة القانونية بأنها استكشاف لرأي القانون في مسألة معينة، وهذه المسألة قد تعّرف االستش –أواًل 
تكون محل نزاع وقد ال تكون ولكن من المحتمل أن تكون في المستقبل، فاالستشارة القانونية تفترا 
أن شخصًا معينًا أو جهة ما تريد أن تعرف حكم القانون في مسألة معينة، فاألفراد عادة لي  لديهم 

ثقافة القانونية التي تجعلهم قادرين على هذه المعرفة، لذا من األفضل أن يكون لكل منهم محاميًا ال
يرجع إليه في تصرفاته القانونية وكلما التزم األفراد في ذلك، كلما قل من احتمال وقوعهم في 

 النزاعات القانونية في المستقبل. 

 التالية: فاالستشارة يمكن أن تثور بمناسبة إحدى األوضاع 

طلب االستشارة لمعرفة حكم القانون بخصوص مسألة موضوع نزاع أو يحتمل أن تكون  -5
كذلك في المستقبل وما يحتمله ذلك عرا األمر على القضاء، فيكون هدفها في هذه 
الحالة تصحيق تصرفات األفراد من أجل صدور أحكام لصالحهم في المستقبل في 

 المسألة محل االستشارة. 

طلب االستشارة حتى يكون الشخص على بصيرة في تصرفاته الشخصية والمالية كيال  -8
يعّرا نفسه للمساءلة أو الخسارة أو لسد الثغرات التي يحتمل أن يستفيد منها من يتعاقد 

 أو يتعامل معه. 

بها المستشار القانوني ( واجبات يجب عليه القيام  –لكل من أطراف االستشارة ) السائل  –ثانيًا 
 : 18حتى تكون االستشارة مفيدة لعل أهمها

إن مهمة المستشار تنحصر في بيان الحل الذي يكرسه القانون الوضعي أو تحديد  -5
األوضاع القانونية التي يتعين اعتمادها في ضوء األحكام القانونية الوضعية، دون أن 

 القانوني. يتجاوز ذلك في تقويم حكم القانون في ذلك فإن هذا األمر محله البحث 

                                                
 وما بعد. 563د. عكاشة محمد عبد العال، د. سامي بديع منصور، مرجع سابق، ص - 18
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على المستشار إبراز النتائج واآلثار التي يستتبعها بيان الرأي القانوني في المسألة محل  -8
االستشارة من أجل توضيق ما يجب عمله من قبل طالب االستشارة لحصر هذه اآلثار 
في أضيق الحدود أو اإلسراع باتخاذ إجراء معين في خصوص المسالة محل االستشارة، 

 ى طبيعة وظروف االستشارة. وهذا يتوقف عل

على طالب االستشارة بدوره أن يحدد لمستشاره كافة العناصر الواقعية المتعلقة بموضوع  -3
االستشارة وأدلته وأسانيده عليها، دون ذلك ال يستطيع المستشار أن يبين حكم القانون 

 فيها. 

خذ طالب على المستشار أن يبين حكم القانون فيها بدقة ووضوح بالغين، حتى يت -2
االستشارة ما يراه سليمًا وفق لما يحتمه القانون، فالستشارة هي إجابة على سؤال أو 

 مجموعة أسئلة واإلجابة يجب أن تكون واضحة وصريحة. 

 االستشارة الفاعلة والجيدة ال بد لها من االلتزام بما يلي:  –ثالثاً 

رها، لذا يجب عليه أن يبدأ أن يحدد المستشار بدقة إطار االستشارة والنقاط التي تثي -5
بفحص طلب االستشارة من أجل تحديد العناصر الواقعية التي يرتب القانون عليها نتائج 
محددة، وقد تكون هذه العناصر بسيطة واضحة ال تعقيد فيها، وفي هذه الحالة يكون 

 حكم القانون بشأنها واضحًا واالستشارة ال تحتاج إلى جهد كبير.

في هذه  –وغالب االستشارات على هذا النحو  -ألمر أكثر تعقيداً وقد يكون ا      
الحالة على المستشار أن يتوسع في سؤال طالب االستشارة عن جميع العناصر الواقعية 
المتوفرة لديه وعن كافة األوراق والمستندات المتعلقة بها، فإن كان األمر يتعلق ببيع 

طالب االستشارة رفع حواسب، وتبين فيما بعد أنها ال تعمل بالصورة الطبيعية ويريد 
دعوى بشأنها، فإن من األسئلة التي يجب سؤالها هنا، هل العيوب تنقص قيمة 
الحواسب؟ هل يمكن إصالحها؟ هل تم التأكد من مطابقتها للمواصفات عند استالمها؟ 

 هل هذه العيوب خفية أم من السهولة اكتشافها؟ والكثير من األسئلة.... 
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من الوقائع السابقة، الوقائع المنتجة في موضوع  يجب على المستشار أن يستخلص -8
االستشارة ويبين النتائج القانونية المترتبة عليها أو المتفرعة عنها إن وجدت، وذلك عن 
طريق تحديد المسائل القانونية التي يطلب بيان رأي القانون فيها، وعليه في هذا المجال 

المشرع الذي يبحث عن حكم المسألة  أن يتقيد بمصادر القاعدة القانونية التي يحددها
تختلف من بلد إلى آخر، -كما ذكرنا سابقًا - محل االستشارة في ظله، فهذه المصادر

 ومن قانون إلى آخر. 

عندما تكون القاعدة القانونية المنطبقة على المسألة موضوع االستشارة غامضة أو محل  -3
المستشار أن يشير إلى ذلك في اختالف قضائي أو فقهي في تفسيرها أو تطبيقها، على 

 االستشارة ويحدد كل هذه التفسيرات واالجتهادات المختلفة، مبينًا الراجق منها. 

إن كان للمسألة محّل االستشارة أكثر من وجه حسب تقدير المستشار في ضوء  -2
عناصرها القابلة لإلثبات واإلثبات المضاد، فعليه في هذه الحالة أن يعرا كافة هذه 

االت في استشارته ويحدد حكم القانون لكل فرا من هذه الفروا في ضوء االحتم
الظروف المحتملة لكل منها، وفي هذه الحالة يمكن أن يعطي وجهة نظره الشخصية في 

 ذلك. 

بعد المعالجة السابقة يجب أن يفرغ المستشار إلى إبراز خالصة رأيه القانوني في  -1
 عليه طالب االستشارة فيما ينوي القيام به.  المسألة بشكل موجز ومركز ودقيق ليعتمد
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 :الصحيحةأشر الى اإلجابة  تمارين:

 تعتبر شركة المحاصة من:

  شركات األموال. .1
  شركات األشخاص.  .2
 الشركات المدنية. .6
 الشركات المختلطة. .4

 .2الجواب الصحيح رقم 
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 ثالثاً ـ المعاجم:
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