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 العلميالهوامش في البحث  تدوين

  القسم االول 

د الجوانب المهمة التي يحكم بها على كاتبها، وذلك حالعلمية أ لبحوثالهوامش في ا
استخدامها االستخدام الصحيح دليل فهم المادة العلمية، ووضعها في الموضع  الن

 الذي ينبغي أن تكون فيه.

، وما  هامشها في ، والبعض اآلخر محله ا في متن البحث بعض المعلومات مكانهف
، وما يكون موضعه متن البحثيصلح بالهامش ال يصلح أن يكون موضعه في متن 

 ال يصلح أن يكون بالهامش. البحث

والمقياس في هذا هو : أن أي فكرة، أو فقرة متصلة اتصااًل مباشرًا باألفكار 
، وما هو منها متصل اتصااًل جانبيًا في المتناألساسية بموضوع البحث فموضعها 

كشرح نقطة، أو توضيح فكرة، أو تحليل لها، أو تعليق عليها لو وضعت بصلب 
مكانه الستدعت انقطاع التسلسل الفكري للموضوع األساس فمثل هذا  البحث

 هامش.ال

فالغاية من الهامش تجريد المتن من تلك االستطرادات، التي ال تعد جزءًا رئيسًا من 
أو الطالب صورة كاملة  إلعطاء القارئالوقت ذاته ضرورية البحث، ولكنها في 
 . لجميع جوانب البحث



 اوال ــ وظيفة الهامش

 للهامش وظائف متعددة يأتي في مقدمتها :

 أواًل : توثيق النصوص المقتبسة، ونستبها إلى أصحابها.

ثانيًا : تنبيه القارئ على تذكر نقطة سابقة، أو الحقة في البحث، مرتبطة بما يقرأه 
( 25) فحة(،  أو اقرأ ص10لتي بين يديه. مثال ذلك : اقرأ صفحة )في الصفحة ا

( Cross Referenceمن الكتاب، وتدعى بـ)اإلحالة(، وتسمى في اللغة اإلنجليزية )
وفي هذا الحالة، وقبل البدء في طبع البحث سيكون مكانها فراغًا حتى االنتهاء من 

الرجوع إليها، فيعود إليها في طبعه، ليتم تحديد الصفحات التي يراد من القارئ 
 مكانها الصحيح.

ثالثًا : توضيح بعض النقاط وشرحها، سواء كانت مما جرى عرضها في ثنايا 
، أم ال، أو عمل مقارنة يتعذر ذكرها في متن البحث، أو مناسبة كشكر لبحثا

مؤسسة، أو تنويه عن شخص، أو ترجمة لعلم من األعالم. وحينئذ يكون تسجيل هذه 
 لئال تكون سببًا في قطع تسلسل األفكار، وترابطها. افضل ،ياء في الهامش األش

 رابعًا : اإلشارة إلى مصادر أخرى غنية بالمعلومات، ينصح القارئ بالرجوع إليها.

ومن الحقائق التي ينبغي للباحث إدراكها أنه من األفضل االقتصاد قدر اإلمكان من 
 ال يقطع عليه تسلسل المعاني واألفكار.حتى يضمن متابعة القارئ، ف ،الهوامش 

 طرق التهميشثانيا ــ 

منها الباحث الطريقة التي يستحسن السير عليها في  يختارللتهميش ثالث طرق 
البحث، وينبغي أن يستقّر رأيه على واحدة منها حين البدء، فيلتزم السير عليها حتى 

 : لهذه الطرقنهاية البحث. وفيما يلي عرض 



 الطرق اآلتية :بلهوامش بأسفل الصفحة : ويكون هذا : تدون ا أ

( مدونًا في أعلى 1وضع أرقام مستقلة لكل صفحة على حدة، وتبدأ من رقم ) -1
يقابله الرقم المماثل بالهامش. وتوضع في أسفل كل و أو الفكرة  لدى نهاية النص

، وكل ما يتصل بها. وفي  ومصادرها صفحة هوامشها، وكل صفحة مستقلة بأرقامها
مثل هذه الحالة يفصل متن الرسالة عن الهامش بخط أفقي يكون بينه وبين صلب 

 . مسافة واحدة البحث

( 1إعطاء رقم متسلسل متصل لكل فصل على حدة، ويبدأ أيضًا من رقم ) -2
 ويستمر إلى نهاية الفصل، مع اختصاص كل صفحة بهوامشها وتعليقاتها.

، بحث( ويستمر إلى نهاية ال1، مبدوءًا برقم )للبحث كلهإعطاء رقم متسلسل  -3
 يدون في أسفل كل صفحة هوامشها.

 : التهميش في نهاية كل فصل : ب

( ويستمر حتى نهاية 1إعطاء رقم متسلسل لكل فصل على حدة، مبدوءًا برقم ) 
 فصل.الفصل، وتجمع كل الهوامش، والتعليقات لتدوينها في نهاية ال

وا عطاؤها رقمًا متسلساًل من بداية الموضوع  : جمع الهوامش كلها في نهاية البحث ج
 حتى نهايته.

فالتعليقات والهوامش إما أن  ،وهذه كلها في الحقيقة تعود إلى ثالث طرق رئيسة 
 .البحث تدون بنهاية كل صفحة، أو في نهاية كل فصل، أو في آخر

 ومن هنا تبدو لنا وظيفة الهوامش فيما يأتي : 

 )أ( توضيح كلمة أو عبارة غامضة يقتضي البحث توضيحها.



 )ب( نسبة الشعر لقائله والترجمة له.

 إلى مصادرها. المقتبسات)ج( نسبة 

 )د( الترجمة لألعالم.

 )هـ( تخريج األحاديث.

 )و( تخريج اآليات القرآنية.

 ق أو الحق.)ز( اإلحالة إلى موضوع ساب

 الحواشي والهوامش : ثالثاـــ

، أو الترجمة لعلم من األعالم، أو الهامشفكرة في  عرضيراد بالحواشي التعليقات، 
التعريف بمكان، أو التأريخ لحادثة أو معركة حربية، ونحو هذا، وقد يذكر الباحث 

رأي، أو مع الحاشية مصدرا أو أكثر، وقد تكون الحاشية اقتباسا طويال؛ لتوثيق 
 للتدليل على قضية.

ومع هذا ينبغي أال يلجأ الباحث إلى الحواشي إال عند الضرورة، وأن يراعي عدم 
اشتمالها على معلومات أساسية ، فالغرض منها التوضيح والتوثيق، ال إضافة 

 معلومات جديدة فاتت الباحث ويريد أن يسجلها.

ستخدمها الباحث في بحثه، وكأنها أما الهوامش فيراد بها المصادر والمراجع التي ا
من  يقدممستنداته في الدراسة، فهو يقدمها للقارئ وكأنما يقدم أدلته وبراهينه على ما 

 الحقائق.و  األفكار

نما  إن ذكر المصادر والمراجع ليس غاية في ذاته، وليس سبيال للمباهاة والتكثر، وا 
تمل عليه البحث من آراء، ومن الغاية من ذلك هو تقديم األدلة والبراهين على ما اش



ثم ينبغي االقتصار على ذكر ما خدم البحث وأفاد في دراسة مشكالته من تلك 
 األدلة.

توثيق اآلراء يتيح الفرصة أمام المتخصص و مصادر البحث ومراجعه،  ذكرعلى أن 
ذا رغب  التأكدللرجوع بنفسه إلى بعضها إذا رغب في  بنفسه من مسألة معينة، وا 

 متابعة البحث في نفس الموضوع.أيضا في 

باألمانة العلمية التي تفرض نسبة  -باإلضافة إلى ما سبق-وتشهد الهوامش للباحث 
 . كل رأي إلى صاحبه

ذا كان الباحث قد نقل نصا حرفيا فإنه في الهامش يذكر اسم المصدر أو المرجع  وا 
فإنه يذكر قبل المصدر  إذا كان قد تصرف في النص ولم يلتزم بحرفيتهاما مباشرة، 

لإلشارة إلى أن ما ورد في الصلب ليس كما جاء في  (انظر)  أو المرجع كلمة 
 في العبارة. فمصدره دون تغيير، وأن الباحث نقل المضمون وتصر 

وقد تذكر الحواشي والهوامش؛ وفقا لتسلسل رقمي في أسفل كل صفحة من البحث، 
ن كنت  أن تذكر في أسفل  افضلأو في نهاية كل فصل، أو في نهاية البحث كله، وا 

الصفحات، حيث تصبح كل صفحة مستقلة بأرقامها ومراجعها، وحيث يسهل حذف 
هوامش الصفحات  رقم، أو إضافة آخر دون حاجة إلى إحداث أي تغيير في

 األخرى.

 تدوين المصادر في الهوامش رابعا ــ 

عنوان أوال ويرد بعد هذا اسم الكتاب،  ( اللقب) يكون بذكر اسم المؤلف  وذلك
وتاريخه ورقم المجلد إذا كان متعدد ، وجهة النشر ، مكان طبع المصدر المصدر 

مد عليه الباحث نادر ذا كان الكتاب المطبوع الذي اعتواالمجلدات، ورقم الصفحة.
 الوجود فينبغي ذكر مكان وجوده ورقمه.



 مثال :

الرازي ، محمد بن ابي بكر عبد القادر ، مختار الصحاح ، الكويت ، دار الرسالة  
 10، ص 1982، 

ذا كان األصل الذي اعتمد عليه الباحث مخطوطا فينبغي ذكر المكتبة التي يوجد  وا 
 بها المخطوط، ورقم الكتاب والورقة والصفحة وتاريخ التدوين. 

 : فإنه يشار في الهامش ) المجالت والجرائد ( أما الدوريات

 الصفحة.والسنة والعدد وتاريخه ورقم  واسم الدورية  عنوان المقال ،المؤلفاسم  

عدنان البكري ، الوجه االكراهي للدبلوماسية ، مجلة المستقبل العربي ،بيروت ، 
 25، ص 1985( ، لسنة 35العدد )

ذا تكرر النقل من مصدر واحد في صفحة واحدة من البحث دون فاصل، واختلفت  وا 
ة الصفحات المقتبس منها فإن المصدر يذكر في المرة األولى كامال وفي المرة الثاني

 أو الثالثة تذكر كلمة : 

 مع بيان رقم الصفحة. المصدر نفسه 

 أما إذا لم تختلف هذه الصفحات فإنه يكتفي بذكر كلمة : 

 رقم الصفحة. ذكردون  المصدر نفسه من

فإذا تكرر المصدر في صفحة واحدة مع وجود فاصل بأن ورد أوال ثم جاء بعده 
هذا، أو تكرر المصدر في عدة مصدر آخر، أو تعليق على نص في المتن ونحو 

صفحات فإنه يذكر في المرة األولى كامال، وفيما عدا ذلك يشار إلى المؤلف دون 
 اسم المصدر، وتتبع هذه اإلشارة بكلمة :



 22عدنان البكري ، مصدر سابق ،  مع النص على رقم الصفحة. مصدر سابق 

ف اكثر كتاب استخدمه اذا كان للمؤلالمصدر المؤلف وعنوان وقد يكتفي بذكر اسم 
 الباحث في بحثه .


