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الباب الثالث

مهنج البحث العلمي

: ثالثة فصولفيه 

منهج التعريف : الفصل األول

عليه الباحثة في البحثتذي سار منهج الال: الفصل الثاني

: مصادر المعلوماتالفصل الثالث

ٔول الفصل ا

مهنجتعریف 

واملنهج، هناك ثالثة مصطلحات منهجية ترد يف حبوث الباحثني وهي: النهج، واملنهاج،
لكل منها استخداما خاصا يعني يف توضيح جانب أساسي هام من تصميم البحوث، فالنهج لغة 
الطريق املستقيم الواضح، واملنهاج هو اخلطة املرسومة، واملنهج هو الطريق البني إىل احلق يف أيسر 

َهاًجاِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َومِ (وقد وردت يف القرآن الكرمي 1سبله واملنهاج هنا يعين الطريق 2)نـْ
احملدد الواضح ملعرفة دين اهللا.

ج  دف التوضيح منيز بني هذه املصطلحات باملثال اآليت: يف البحث العلمي هناك  و
فكري يتمكن الباحثون بوساطته من الكشف عن احلقائق باتباع منهاج مرسوم، يستخدم فيه أكثر 

املعجم الوسيط، ص 1
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ج على طرائق خاصة للتقصي لتمكن من حتقيق اهلدف من البحث من منهج علمي، وتعتمد املناه
وفق التصميم العلمي الذي وضع له، يعني يف توضيح جانب أساسي هام من تصميم البحوث.

املوضوعوالذي أوقع املؤلفني العرب يف عدم الوضوح واخللط، نقلهم مما كتب يف هذا
بأشكالتكتباليت"Method"وهيواحدةلغويةمادةإالفيهاليساليتاألوروبية،اللغات
الالتينيةالكلمةمنمأخوذالكلمةأصلألنوذلكاختالفها،علىاللغاتهذهيفمتقاربة

"Methodus"،أوالنظرأوالبحثمبعىنأفالطوناستعملهاوقداليونانية،عنبدورهااملأخوذة
املنهجأوالطريقفتعيناألصليمعناهايفالكلمةأماحبث،مبعىنأرسطواستعملهابينمااملعرفة،
أخرىكلمةوجودولعدم3ومصاعب،عقباتعلىالتغلببعداملقصود،اهلدفإىليؤديالذي
اصطالحيوعلىاملنهجعلىلتدلاألوروبيني،املناهجعلماءاستعملهافقد"Method"كلمةغري
كأداةأيضاالبياناتجلمعوسيلةومبعىنللبحث،طريقةمبعىنكذلكاستعملوهاكماومنهاج،ج

.للوسيلة
عمليةأوإجراءتعينفهيخمتلفة،اصطالحيةمعاين""methodلكلمةأنإىلونشريهذا

أوالعلميالبحثيفوخباصة،تفنينيانظامياإجراءتعينكماهدف،لتحقيقأوشيءإلحراز
أوللتعليممادةلعرضنظاميةخطةأيضاوتعىنبعينه،فنأوللتخصصيصلحلالستقصاءأسلوبا

العلمي،التحقيقوتفنينياتمبادئيتناولالدراسة،أواملعرفةمنفرعاأيضاتعينكماالتوجيه،
املعاينهذهإىلتؤدياليتالكلماتينتقيأنالعربيةاللغةإىلالكلمةهذهيرتجممنوعلى

4.املختلفة

.5) ص1963عبد الرمحن البدوي، مناهج البحث العلمي، (القاهرة: دار النهضة العربية، 3
.28حسن الساعايت، تصميم البحوث االجتماعية، ص4
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ثاينالفصل ال 

ياملهنج ةلیهتسارا البحثيفالباح

فالباحثة تستعمل املنهج املقارن يف هذا البحث، وهو منهج دراسي يستخدم للمقارنة بني 
جمموعة من املعارف، وهو األسلوب الذي يساعد الباحث أو الطالب على فهم الدراسي من خالل 

االتفاق ونطاق االختالف الواردة من االعتماد على وضع جمموعة من املقارنات اليت تبني نطاق 
املنهج.

واخلطوات يف هذا املنهج:
ةحتديد موضوع املقارن.أ

هي اخلطوة األوىل من خطوات املنهج املقارن، واليت تعتمد على دور املدرس أو 
الباحث أو الطالب يف التعريف على املوضوع املنهجي الذي سيقوم بإعداد املقارنة حوله، واليت 

ة من أجل تطبيق املقارنة عليها. أخذ عينة حمددتعتمد على 
يف هذا البحث هو خمتلف احلديث بني اإلمام الشافعي واإلمام وموضوع الذي سيقوم 

ابن قتيبة.

وضع متغريات املقارنة.ب
هو عبارة عن صياغة جمموعة من املتغريات اليت حتتوي على نقاط تتشابه وختتلف معا 

والباحثة ستقوم افرتاضية بينها مما يساهم يف دراستها بوضوح.وتعتمد على صياغة عالقات 
مبقارنة مفهوم اإلمامني يف خمتلف احلديث ومقارنة منهجيهما يف دفع التعارض وبيان أثره 

منهجهما يف استنباط األحكام.
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ج. تفسري بيانات موضوع املقارن
ا يف هي املرحلة اليت تعتمد على فهم الباحث أو الطالب  للبيانات اليت استعان 

.تطبيق املقارنة ضمن املنهج الدراسي ويساعد يف الوصول إىل اخلطوة النهائية يف تطبيق املقارنة
ففي هذا البحث اهتمت الباحثة بذكر املناهج اليت سار عليها اإلمام الشافعي واإلمام 

ت أيضا بعرض األمثلة ابن قتيبة يف خمتلف احلديث من اطالع الباحث على كتابيهم واهتم
التطبيقية لكل املنهج املذكور. 

احلصول على نتائج املقارنة.د
هي خالصة أو جمموعة من النتائج اليت حيصل عليها الباحث بعد تطبيق املقارنة، 

واليت يستخدمها يف نشر املقارنة أو دراستها يف حال استخدمت يف جمال دراسي.

يف هذا البحث مها:وأما طريقة تطبيق املنهج املقارن 

وهي الطريقة اليت تعتمد على مجع كافة النقاط واألفكار اليت تتشابه معا يف طريقة االتفاق.أ

نطاق حمددة ويساهم ذلك يف استثناء النقاط املختلفة، واليت قد تؤدي دورا يف عملية 

املقارنة عند احلاجة هلا. فالباحثة جتمع نقاط وأفكار متشابه بني اإلمام الشافعي وابن قتيبة 

يث من خالل كتابيهما اختالف احلديث وتأويل خمتلف احلديث.يف قضية خمتلف احلد

طريقة االختالف وهي الطريقة اليت تعتمد على مجع كافة النقاط واألفكار اليت ختتلف عن .ب

بعضها البعض يف جمال واحد واليت تستخدمها الكاتب يف الوصول إىل جمموعة من 

ة جتمع النقاط واألفكار اليت ختتلف االستنتاجات اليت تساعد يف عملية املقارنة. فالباحث

بني اإلمام الشافعي وابن قتيبة يف قضية خمتلف احلديث من خالل كتابيهما اختالف 

احلديث وتأويل خمتلف احلديث.
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لثثاالفصل ال 

مصادر املعلومات

ر الرئيسي واملصدر الثانوي. دهذا البحث يتكون من املص

الرئ.1 املصدر

الذي ألفه اإلمام الشافعي "اختالف احلديث"يف هذا البحث هو كتاب ر الرئيسي داملص

ن من أهم الكتب يف وهذان الكتابا. الذي ألفه اإلمام ابن قتيبة"تأويل خمتلف احلديث"وكتاب 

خمتلف احلديث. وكان كتاب اختالف احلديث من أول كتاب يف هذا العلم. مث أتبعه اإلمام ابن 

خمتلف احلديث".قتيبة بتأليف "تأويل 

الثامل.2 نوي اصدر

ومصطلحه منها كتاب احلديث على كتب علوم احلديث حيتوى ثانوياملصدر الأما 

واحملدثون أليب زهو وكتاب املقدمة البن الصالح وكتاب قواعد التحديث وكتاب تدريب الراوي وغري 

ومنها كتاب األم الشافعيألفها اإلمامكتب من أهم كتب رجعت إليها الباحثة هي  و ذلك.

الكتب من وغري ذلكمنها كتاب مشكل القرآن وكتاب الفقه،ابن قتيبةاإلمام كتب ألفه و والرسالة

ذا املوضوع.تعلقةامل


