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 (دليل الرسائل اجلامعية يف علوم القرآن)كتاب 
 عرض ومراجعة 

 (1)عبد العزيز العواجيمحمد بن  د.أ.
 أواًل: املعلومات األساسية عن الكتاب:

 .م2014هـ =1435دليل الرسائل اجلامعية يف علوم القرآن حتى عام  العنوان:
بمعهد مركز الدراسات واملعلومات القرآنية  إعداد الكتاب من المؤلف:

ضمن سلسلة  ،معية فحيي  القرآن الكرم  بدد التابع جل -اإلمام الشاطبي

 (. 3 :الكشافات واألدلة)
  .التابع جلمعية فحيي  القرآن الكرم  بدد   -معهد اإلمام الشاطبي الناشر:

 .األوىل رقم الطبعة:

 .م2016  - هـ1437  تاريخ الطبعة:

 .جملد نوع الغالف:

 .س 17 ×س 24 مقياس الكتاب:

 2 عدد المجلدات:

 2 عدد األجزاء:

  عدد الصفحات:
 .1123إىل  -1ول: )الدليل(: مناملدلد األ

 .1931 -1125املدلد الثاين: )كشاف الدليل( من       

الرسائل ي ه ما )السؤال األسايس الذي جييب عنه الكتاب(:موضوع الكتاب 

 اجلامعية املؤلية يف علوم القرآن؟

                                                           
 أستاذ التيسري وعلوم القرآن باجلامعة اإلسالمية باملدمنة املنور . ( 1)
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 ووول الباحث ن والعامل ن يف اقحقل القرآين إىل تيسري غرض الكتاب:

 املعلومات القرآنية من خالل رود اإلنتاج اليكري املصنف يف علوم القرآن.

 .ن يف اقحقل القرآينون والعاملوالباحث الفئة المستفيدة من الكتاب:

  أهمية الكتاب:
ي؛ ملا مجعه الرسائل اجلامعية التي متثل أرقى وأدق أنواع اإلنتاج البحث -1

 ختتص به من معامري بحثية وفحكي  علمي.

إزالة املشقة التي جيدها الباحثون يف تتبع الرسائل اجلامعية التي تتعلق  -2

 بأبحاثه .

دور الكتاب يف رود وتصنيف وفهرسة الك  الكبري من الرسائل، الذى  -3

 مسهل دراستها وفحليل اجتاهاهتا وموضوعاهتا ليكون مدخال إىل تطومرها واكتشاف

 الثغرات البحثية فيها.

  محتوى الكتاب:
املدلد األول: إحصاء ملوضوعات الرسائل مصنية وميهرسة، وبيان درجتها   -

 العلمية، واجلامعة الصادر  منها، مع رسوم بيانية احصائية لتلك الرسائل.

 املدلد الثاين: حيوي كشافات متنوعة، وهي:  -

 لدليل.كشاف رؤوس موضوعات علوم القرآن الوارد  يف ا -1

 كشاف عناومن الرسائل املؤلية. -2

 كشاف النصوص املحققة واملساه  فيها. -3

 كشاف مؤليي النصوص املحققة واملساه  فيها. -4

 كشاف أوحاب الرسائل. -5

ومما متيز به هذا الدليل اإلشار  إىل الرسائل التي طبعت بكتابة حرف )ط( يف  -

 هنامة تسديلها.
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 ا: منهج الكتاب:ثانًي
ون موضوعها القرآن الدراسات التي مك ال الموضوعي:المج حدود الدليل

)علوم القرآن، القراءات، التدومد، لغة القرآن،  تيسري القرآن،  الكرم  وعلومه

 مباحث قرآنية عامة(. وفحت كل عنوان جمموعة من العناومن اليرعية.

 كتب باللغة العربية فقط. المجال اللغوي:

 قط.الرسائل اجلامعية ف المجال الوعائي:

 غري حمدد فتشمل كل رسالة يف أي جامعة ويف أي بلد.المجال المكاني: 

 هـ.1436مجيع الرسائل اجلامعية التي كتبت قبل عام المجال الزماني: 

  أهداف الدليل:
حي  بيانات الرسائل اجلامعية الوارد  فيه، ألن حي  بيانات الوعاء مساعد  -1

 عىل حي  الوعاء نيسه.

 عية حسب موضوعاهتا ليسهل الووول إليها.تصنيف الرسائل اجلام -2

داللة الباحث يف علوم القرآن إىل األعامل العلمية السابقة يف جمال بحثه،  -3

ُتدرس  مل ليت  جتنب تكرار اجلهود العلمية، والتوجه نحو بحث املوضوعات التي

 أو التي فحتاج إىل إعاد  البحث فيها ملسوغ علمي.

لتأليف يف علوم القرآن وخصائصه يف إتاحة اليروة لدراسة اجتاهات ا -4

 عرص مع ن أو مكان مع ن.

  ترتيب الدليل:
 الرتتيب املوضوعي حسب ما تدل عليه عناومنها. -1

 ا بحسب عناومنها.ا هدائي  ترتيب الرسائل يف املوضوع ترتيب   -2

 ُرتِّبت بيانات كل رسالة عىل الصور  التالية : -3

عنوان الرسالة اجلامعية/ ]تصنيف موضوع الرسالة/ رق  تسلسيل عام/  -
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 ا.اس  الطالب إن كانت الرسالة تأليي  

أو: مسؤول العنوان )تارمخ وفاته اهلدري( إن كانت الرسالة مسامهة يف  -

 التأليف وليست تألييا.

 بيان املسامهة )اس  الطالب املساه (. -

 اس  املرشف/ اس  املناقش. -

 اس  اجلهة املانحة للدرجة/ مكان اجلهة. -

لمية للرسالة/ تارمخ منح الدرجة، أو تارمخ الرسالة باهلدري أو الدرجة الع -

 امليالدي.

عدد الصيحات برمز عدد املدلدات برمز )مج(/عدد األجزاء برمز )ج(/ -

 )ص(/ إشار  إىل أن الرسالة قد طبعت برمز )ط([.

 ا: تقسيم الكتاب وترتيبه وتنظيمه والتناسب بني أقسامه:ثالًث
 المجلد األول: 

 الشهري(. د. نوح :ة الكتاب )تقدم  مدمر معهد اإلمام الشاطبيافتتاحي -

)مصادر الدليل، حدود الدليل، أهداف الدليل، املقدمة: واشتملت عىل  -

 ترتيب الدليل، بيان كشافات الدليل(.

جدول: برؤوس موضوعات الرسائل اجلامعية يف علوم القرآن الوارد  يف  -

 الدليل وعدد الرسائل يف كل موضوع.

 -وعاتـحسب املوض ة لبعض مواد الدليل )عدد الرسائلبيانية إحصائي رسوم -

 .عدد الرسائل حسب البلدان( -ل حسب درجتها العلميةـدد الرسائـع

 كشافات الدليل. المجلد الثاني:

 : التقرير الفين للكتاب:رابعًا
  .-حسب ما اطلعت -د هبا أخطاء مطبعية وحيحة وال موج لغة الكتابة:
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 ممتاز . قيم:عالمات التر 

  من حيث: أسلوب الكتاب،
ُمعترب الدليل أحد أه  مياتيح البحث والبناء العلمي يف ختصصه؛ إذ  األصالة:

 تضمن حي  اجلهود، والداللة عىل مواضعها، وتوثيقها بشكٍل مناسب.

ا، حيث ال موجد فيه كالم كثري، إال ما هو موجود يف واضح جد  الوضوح: 

 املقدمة فقط.

ت َّ بناء الدليل بشكٍل علمي، وتشدري للعل  والتخصص بشكٍل جّيد،  الترابط:

 مييد الباحث ن بالدرجة األوىل، ومعطي وور   عن النتاج العلمي املتوفر يف التخصص.

 متّيز الدليل بالدقة يف املعلومات ، ومعترب متميزا  مقارنة  بأمثاله.الدقة: 

 وفحتاج إىل زماد :،يف املقدمة، ويف الرسوم البيانيةموجود  وسائل اإليضاح: 

 فيام متعلق بالكشاف.  -

 الرسوم البيانية.بفيام متعلق   -

تزال  إضافة فحليل إحصائي ُمب ّن املداالت الثرّمة بالبحوث، والتي ال  -

 بحاجة للبحث فيها.

 مصادر الكتاب:
ت بحثية أو اعتمدت املراجع عىل املتخصص ن يف الين سواء مؤسسا أصالتها:

 جامعات أو أفراد من أهل التخصص.

تنوعت املصادر فقد شملت: أبحاث علمية، وجهود للباحث ن، ومواقع  تنوعها:

إلكرتونية للدامعات، وملتقيات عىل االنرتنت، ومراكز بحثية، وتقارمر األقسام 

 العلمية، وأدلة البحوث العلمية يف اجلامعات، ومكتبات رقمية.

 .امصدر   29بلغت  كثرتها:

أعتقد أن هناك جامعات وأقسام علمية يف بعض البالد مل تدخل، فل   كفايتها:
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 تستوعب كل اجلامعات.

متت  عالقة الكتاب بالكتب األخرى في موضوعه )التأثر والتأثير(:

 االستياد  من:

 م.2009= هـ1430 دليل الكتب املطبوعة يف الدراسات القرآنية حتى عام -

 م.2012= ـه1433قرآن الكرم  حتى عام دليل أوعية تعلي  ال -

د. عبداهلل اجليويس، توقف  -كشاف الرسائل اجلامعية يف الدراسات القرآنية -

( 5000م وقد بلغ عدد تسديالته )2004هـ= 1425الرود فيه عند عام 

( تسديلة(. 10000تسديله. وت  إكامل املسري  يف هذا الكتاب حتى وولت إىل )

 ستدراك األخطاء التي فيها.وت َّ البناء عليها، وا

 والكتاب األول والثاين ضمن إودارات مركز الشاطبي كمرحلة أولية هلذا الكتاب.

 مزايا الكتاب:
 كثر  التسديالت. -1

 التخصص العلمي. -2

 شمولية وكثر  الباحث ن. -3

 جود  الطباعة والورق. -4

كتاب متخصص يف مجع الدراسات اجلامعية يف  خالصة الكتاب ونتيجته:

 ( رسالة.10000وم القرآن ميهرس ومصنف شمل )ختصص عل

 توصيات الكتاب:
 متابعة األبحاث املسدلة بعد التارمخ املذكور. -1

متابعة البحث والتواول مع كل اجلامعات واألقسام املتخصصة،  -2

 واستدراك ما فات من السابق.

 التواول مع اجلامعات االفرتاضية والتعل  عن بعد.  -3
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 للغات األخرى.مجع األبحاث التي ُكتبت با -4

متابعة النظر يف فهارس املصادر واملراجع يف الدراسات اجلامعية يف  -5

 الدراسات القرآنية.

 فحومل الكتاب إىل برنامج إلكرتوين. -6

 أثر الكتاب: 
للكتاب دور كبري يف التسهيل عىل الباحث ن يف اختيار موضوعات تستكمل  -1

ى للبحث العلمي يف جمال املوجود، وفتح آفاٍق ألبحاٍث جدمد ، وفتح آفاق أخر

 التخصص.

 للكتاب أثر يف مجع املتخصص ن والتعرف عليه . -2

 نقد الكتاب:
 مل مذكر فرمق أسامء فرمق العمل التنييذي واإلرشايف واليني. -1

 مل ُتذكر األبحاث املحكمة. -2

 فهرس املحتومات واملقدمة خطه مزخرف متعب للع ن. -3

 .7فيه بعض الكلامت الصعبة مثل )تتسن ( ص -4

 ييمه:تق
 ُمعترب الكتاب مبادر  بأداٍ  من أدوات البحث العلمي. -1

مجع الكتاب املتيرق من األدلة والكشافات املتيرقة من نتاج املتخصص ن  -2

 يف جمال الرسائل العلمية.

، واستكامل جوانبه البحثّية، لكتاب من أفضل أدوات بروز التخصصا -3

 ار وغريه.والبناء عليها، ومن ثّ  تقليل اهلدر اقحاول بالتكر

موجد نقٌص يف رسائل بعض األقسام إذ مل مت  حرصها، ومع  ملحوظات عليه:

وعوبة ذلك؛ إالّ أنه ممكن تداركه بناء  عىل املوجود، فظهور هذا الدليل مشدع 

 األقسام لبيان ما لدهيا مما مل ُمذكر، أو مشدعها إلودار أدلة  مماثلة تستكمل املبادر .
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أفكار الكتاب ومعلوماته متميزٌ  وموثقٌة من  اته:صحة أفكار الكتاب ومعلوم

 مصادر معترب .

 ع:راج  توصيات الم  
أن مت  توزمعه لألقسام العلمية باجلامعات واملعاهد التي تشمل براجمها  -1

 الدراسات القرآنية يف كل العامل.

 ال بد من زماد  اجلهة التي طبعت الكتاب وتوفره من عدمه. -2

 معات واألقسام التي ودرت منها الرسالة.ال بد من زماد  كشاف اجلا -3

إلقامة مؤمتر مت  فيه مراسلة أوحاب األبحاث وعقد ورش عمٍل  يالسع -4

 يف كييية تطومر تلك الدراسات.

املركز  يف املوجود املرصد من لالستفادة تفسري مركز مع التواصل -5
 .زيادات فيه تكون فرمبا حالياً،
 فحدمثهام باستمرار، مرجى الوويية، البيانات قاعد  عىل واملوجود املطبوع -6

 .كثري نقص وفيها زمٍن، منذ فحدث مل وقاعد  البيانات

 الدكتور كشاف فيي إدراجها، قبل العناومن من اجليد التوثق حماولة -7

 الدليل؛ وهذا الوويية القاعد  الشاطبي اإلمام معهد عليه بنى الذي اجليويس

 فل  بنييس العناومن بعض تتبعت وقد ع،الواق يف توجد ال التي العناومن من العدمد

 من نشأ هذا أن ومبدو فيها، نوقشت أهنا الكشاف ذكر التي اجلامعة يف أجدها

 .اجلامعة من اليعيل التوثق دون النت عىل االعتامد

 العلمية، باألقسام املسدلة الرسائل عناومن من الكثري إدراج عدم مشكلة -8

 فحلها لن املشكلة هذه لكن املعهد، مع اجلامعات تعاون عدم هذا سبب ولعل

 عىل العناومن هذه جلمع مندوب ن أو متطوع ن تعي ن املركز عىل منبغي بل اجلامعات

 .العربية الدول داخل األقل

 .وفق اهلل القائم ن عىل املرشوع وأعاهن  وبارك فيه 


