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المحاضرة السادس عشرة



االقتباس وأنواعه 

2ج 



كون مادَّة  ما ي, ومن االقتباسات: مادَّة التحليل:رابعا  

لتقوم , هاوليس اعتمادَ , يرادُ منها تحليلَُها, للبحث

ل .بدور مكم ِّ



وافق أحيانا  تت:اإلحالة لوجود توافق في الرأي: خامسا  

ُل اليومَ , اآلراء ِّ بواسطة جهدي, إلى نتيجة  , فأصِّ ,  العقلي 

ي في الوصول أنَّ باحثا  قبلي سبقن, لكنني وجدُت بعد ذلك

؛ عندها ولكن بأسلوب وصياغة مختلفين, لنفس النتيجة

وأشير , ياغتي أناوبص, تُْكتَُب الفكَرةُ والرأُي بأسلوبي أنا

وينظر؛ : فأقول, دون حصر  بأقواس, إليها بالهامش

يحفظ جهدي , ؛ وهذا نمط"وتفاصيل المصدر, فالن"

دُ ويؤك ِّ , ويحفظ لآلخرين جهدَهم وحقوقهم, وحقوقي

.أمانتي العلمية



:ألمر مهم   مراجعته, اإلحالة: سادسا  

,  حثخالل كتابة متن الب, أحيانا  تأتي مناسبة

يستحق  , أمرا  -في الهامش-يذكر فيها الباحث

ا  ويكوُن القارُئ حُ , وفق رأي الباحث, المراجعة رَّ

بقضيَّة وعادة  ما يكون متَّصال  , بالرجوع إليه أو ال

يرى أنَّ لكنَّ الباحث, ليس لها عالقة مباشرة بالمتن

اعتبارها سواٌء ب, ذكرها يحق ُِّق إضافة  معرفيَّة  

.أو سلبيَّة  , إيجابية  



:نصائح عامة عندَ االقتباس

 منها، أن تُراَعى دق ةُ اختيار المصادر المقتبسِّ . 1

بموضوع تتَّصل مباشرة  , ويحرص أن تكون أصيلة  

.وجاد ا  , َها ناجحا  البحث، وأن يكون مؤل ِّفُ 

ِّ، الدقَّ . 2 ةُ في تُراَعى في االقتباسِّ الحرفي  ةُ التامَّ

ز فال يجو,  النقل، وإذا كان االقتباس غير حرفي

.وال بدَّ من ذكر المصدر, تحريُف المعنى



الكالم -وتوافق وانسجام-مراعاة التنسيق. 3

.دلتجن ب التعقي,المقتبَس مع سياق كالمي

غير الذي يعد  -يجوز الحذف لجزء من المقتبس. 4

 محذوف بوضع ثالثِّ نقاط  عن كل ِّ -مفيد  لما أكتبه

ذا أو عبارة؛ وإ, أو جملة, كلمة: سواء كان, متَّصل

جملة أو زاد الباحُث على النص ِّ المقتبسِّ كلمة  أو

جب في-لتحسين الكالم وضبطه-عبارة في النص

(مثال.)حصرها بين قوسين



ية إلظهار شخص, التقليل من االقتباسات قدر اإلمكان. 5

.واعتماد جهده البحثي  , الباحث

ارٌج عن عمٌل خ, إنَّ عملية النقل دون اإلشارة لمؤل ِّفها. 6

وما نجده في , وعن أصول الكتابة والتأليف, األخالق

ما إنَّ , من عدم ذكر المصدر, بعض المؤلفات التراثية

,  فةهدفه االنتفاع مما تراكم من المعلومات في حقل المعر

طالب وشائع عند ال, وألنَّ المعلومات معروفةٌ مصادُرها

.كالكتب المشهورة, مؤل ِّفَُهاس


