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 :تمهيد -

تتطلب كتابة بحث علمي الاستعانة بالعديد من املصادر واملراجع التي 

وتقتض ي الامانة العلمية .  ألافكار العديد منمنها  كما نستلهمنستقي منها املعلومات 

. ألافكار الى أصحابهاهذه املعلومات الى مصادرها وينسب تلك من الباحث أن يرد 

وعليه، فإنه ال وجود . الاستعانة بالهوامش أو الاحاالتال مناص من وللوفاء بذلك 

 : ما يضعنا إزاء جملة من الاستفهاماتلبحث علمي خالي من الهوامش، 

  ؟ ما هي فوائده؟بالهامشذا نقصد ما  -

  ؟الهوامش كيف يتم ترقيم -

كتب ؟ -
ُ
 أين ت

 املختلفة؟  اما هي استعماالته -

 ؟ة لكتابتهاكاديميألا الصيغما هي  -

 

 :فوائدهمش و االهتعريف  -1

شرحا أو اشارة أو يقصد بالهامش ما يرد خارجا عن النص أو املتن، أكان 

ويفصل بينه وبين املتن خط أفقي  ،"الحاشية"أيضا بـ ويدعى ... تعليقا، أو غير ذلك

 .بعد مسافة واحدة تتلوه الهوامش علىسم، و  6صغير بطول حوالي 

 :عدة، نذكر منها للهوامش فوائد

 .التمييز بين أفكار الباحث الخاصة وبين ألافكار التي اقتبسها من غيره -



اعداد الاستاذ مصطفى                                                                                                      محاضرات في تقنيات البحث التاريخي                   

 سعداوي 

 

3 
 

أي )التعرف على مصادر املعلومات الواردة في البحث، ومنه تقدير قيمتها  -

خذت منه(املعلومات
ُ
 .، ألن قيمة املعلومة بقيمة املصدر الذي أ

تقدير مدى أصالة البحث، حيث تسمح الهوامش بمعرفة إن كان الباحث أنجز  -

دراسته باالستناد الى مصادر أولية جديدة لم ُيسبق إليها، أم أنه اعتمد على مصادر  

أولية لكنها قديمة استخدمها باحثون آخرون قبله، أم أنه اكتفى بالنقل من املراجع 

 .  صادرولم يكلف نفسه عناء الرجوع الى امل

تدعيم صلب البحث بمعلومات إضافية تساعد على فهمه بشكل أفضل، وذلك  -

 .دون الاخالل بتسلسل أفكاره وتناسق محتوياته

 

 :ترقيم الهوامش -2

 :1، أشهرها ثالثةطرق لترقيم الهوامش عدةهناك 

أبرز هذه الطرق وأيسرها وأكثرها شيوعا هو وضع أرقام مستقلة لكل صفحة على  -

ومن مزايا هذه الطريقة أنه في . وتكتب أسفل الصفحة( 1)وهي تبدأ من رقم  حدة،

حالة إضافة أو حذف هامش ما ال يترتب عنه تغيير ترقيم الهوامش في الصفحات 

 .آلاخرى 

وضع ترقيم مسلسل ومتصل لهوامش كل فصل على حدة، بحيث  يبدأ من رقم  -

في حالة إحداث اي تغيير بالحذف وينشأ عن ذلك أن . ويستمر الى نهاية الفصل( 1)

 .أو الزيادة في ألارقام يفض ي الى تغيير ما بعده الى غاية آخر الفصل

                                                           
 103-102: أحمد شلبي، املرجع السابق، ص ص -1
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ستمر تو ( 1)بدأ من رقم ت، كل هوامش البحثل ةومتصل ةم متسلسلارقأاعطاء   -

 واحد أو أكثر،هامش تّم إضافة أو حذف وفي هذه الحالة أيضا إذا . الى نهاية البحث

 .  البحث آخرترتب عن ذلك تغيير ما بعده حتى 

وتجدر الاشارة هنا الى أن رقم التهميش الذي يضع في املتن يكتب بخط 

ستعمل في كتابة املتن، ويكون مرتفعا قليال عن 
ُ
أصغر حجما من الخط الذي أ

، ويوضع عند نهاية الفكرة أو الجملة املقتبسة ما عدا في حالة ذكر اسم 2السطر

، الحاشيةأما الرقم املوضوع في . ، فعندها ُيستحسن أن يتلوه مباشرةاملؤلف

، وتفصل بينه (كما هو حال نظيره في املتن)فُيكتب بمحاذاة السطر وال يرتفع عنه 

 .وبين محتوى الهامش شرطة

 

 :امشو اله مكان كتابة -3

 : أنواع ثالثةرد فيه الى تالذي بحسب املكان الهوامش نقسم ت

  هوامش تكتب -
ُ
لها          عطىفي أخر الفصل أو البحث، وفي هذه الحالة ت

ويؤخذ على هذه . أرقاما متسلسلة من بداية الفصل أو البحث الى نهايته -بالضرورة-

الطريقة أنها تباعد بين املعلومة ومصدرها، بحيث يضطر  القارئ في كل مرة الى 

تعديل هامش واحد أو أكثر كما أن . تقليب الصفحات لإلطالع على مصدر املعلومة

 .على مجموع الهوامش التي تاليه ضمن الفصل أو الكتاب -كما رأينا أعاله-يؤثر 

 هوامش تكتب في أسفل الصفحة -
ُ
 ، وميزة هذه الطريقة أنها ت

ّ
ن مك

دون أن أي القارئ من معرفة مصدر املعلومات الواردة في املتن لحظة قراءتها، 

هذه الطريقة  تسمحكما . يضطر الى قطع القراءة والرجوع الى آخر الفصل أو البحث

                                                           
 .هذا حتى ال يلتبس باألرقام الواردة في صلب البحث -2
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للباحث بترقيم هوامش كل صفحة على حدة، ومن ثم عدم الاضطرار  في حالة  أيضا

  .أرقام هوامش كل الصفحات املواليةالى تعديل باإلضافة أو الحذف تعديلها 

في  خاصةالطريقة  وتطبق هذه، (املتن)هوامش تكتب في صلب البحث  -

، سيما وان لكنها تتجه حاليا الى فرض نفسها عاملياساكسونية، -البلدان ألانجلو

ألاخذ للنشر فيها جّل املجالت والدوريات ألاكاديمية ذات الصيت العالمي تشترط 

وتقوم هذه الطريقة على اساس توثيق املعلومة املقتبسة في املتن . لطريقةاذه به

 .مباشرة

 

 :استعماالت الهوامش -4

لإلحاطة بها نجملها  ال يهألغراض عديدة ومتنوعة، وتسالهوامش  توظف

 :  في ثالث استعماالت رئيسية

الذي استقى منه الباحث مادته، سواء أكان ( أو املرجع)ذكر املصدر  -

وهذا التزاما ... هذا املصدر  مخطوطا أو مطبوعا أو شهادة شفوية أو محاضرة، ألخ

، عالوة على إتاحة لسواهباألمانة العلمية؛ فال ينسب الى نفسه ما كان  (الباحث) همن

 .3معلوماته والتوسع أكثر في البحثالفرصة لباحثين آخرين للتحقق من مصادر 

، كشرح 4معلومات إضافية بخصوص بعض ما ورد في املتن تقديم -

تراجم قصيرة  وإعطاء، فنيةالصطححات بعض املمعاني  الصعبة، وضبط املفردات

وتسجيل مححوظات  ،والتعريف بمواقع جغرافية معينة شخصيات هامة،حياة  عن

والدافع الى ذلك هو كون هذه ... دة في املتن، ألخأو تعليقات حول بعض آلاراء الوار 

                                                           
 .101لبي، املرجع السابق، ص أحمد ش -3
، ديوان املطبوعات 4، ط مناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحوثعمار بوحوش، محمد الذنيبات،  -4

 . 161، ص 2002الجامعية، الجزائر، 
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املعلومات ضرورية للقارئ من حيث أنها تساعده على استيعاب ما جاء في املتن، وفي 

دمجها في صلب البحث ألنها ستفض ي الى تمزيق أوصاله  ال يمكننفس الوقت 

 .وزعزعة تماسكه، فكان الحل هو تدوينها في هيئة احاالت أو هوامش

البحث، قصد الاطالع على تفاصيل  ى مكان آخر في متنلإة القارئ إحال -

 مطب لوقوع فياتفادي  ومن ثم، اتناوله سبق أو تأخر أكثر بخصوص نقطة ما 

 على الا . التكرار
ً
لى الوثائق والصور والخرائط والجداول والرسوم إحالة هذا، عالوة

 - التي ترد... ، ألخالبيانية
ً
 .في آخر البحث في شكل مالحق -عادة
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