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عضو ا ممتحنا

السنة الجامعية2015/2016 :

كلمة شكر
نشكر قبل كل شيء اهلل الذي منح لنا القو ة و الصبر و اإليمان
إلنجاز هذا العمل.
و نتقدم بالشكر الجز يل لألستاذة الفاضلة "فتيحة حمو دي"
على صبرها علينا و على تو جيهها لنا.
و إالى كل من ساهم من قر يب أو من بعيد
في إنجاز هذا البحث.

إهداء
إلى من كانت الجنة تحت قدميها
أمي الحنو ن.
إلى من علمني التفاني و اإلخالص
أبي الغالي.
إلى إخو تي و أخو اتيوز ميالتي.
إلى من شار كتني متاعب العمل آسيا.
أنيسة

إهداء
إلى الو الدين العز يز ين.
إلىزو جي و عائلته و ابنتي الغالية هاجر.
إلى اإلخو ة و األخو ات.
إلى كل األصدقاء خاصة أنيسة .
إلى كل األساتذة الكرام.
آسيا

مقدمة
مقدمة:
ال يختلف عاقالن في أهمية البحث العلمي إ ْذ يعتبر الحجر األساس لتقدم الحضارة ،كما
يعتبر معيارا للحكم على تقّدم بلد ما أو تخلّفه ،إ ْذ له ضو ابطو شرو ط تحكمه ،فمن هذه الضو ابط
على سبيل المثال التو ثيق فهو قديم قدم التأليفو لكن لم يكن يعر ف بهذا المصطلح" ،إ ْذ كان ُيطلق
عليه مصطلحات أخرى كالحاشية أو الذيل" ،و على العمو م فهي تُطلق على تلك البيانات الو ار دة في
نهاية الصفحة أو الفصل أو الكتاب،و لكن لم يكن هذا من حيث المصطلح فقط بلو حتى الطر يقة
معين إ ْذ ينبغي تدو ينها جميعا في حالة االقتباس من ذلك الكتاب.
الخاصة بكتاب ّ
فكما يقو ل اإلمام القر طبي "من بر كة العلم أن يضاف القو ل إلى قائله" أي أن يحر ص
الباحث على إر جاع المادة المقتبسة إلى أصحابها ،فهذا إن د ّل على شيء فإنما يدل على األمانة
العلميةو في الو قت نفسه فهي إحدى العالمات الدالة على قو ة البحث.
و من هنا كان منطلق مو ضو عنا المو سو م بـ "التهميش بين القديم و الحديث دراسةو صفية
مقار نة".
و قد دفعتنا الختيار هذا المو ضوع أسباب عدة أهمها مايلي:
جدية المو ضوع ،و كذا الرغبة الشخصية و فضو لنا للتعر ف على الطر يقة التي سار عليها القدماء
و مقار نتها بطر يقة المحدثين ،كل هذه األسباب دفعتنا للبحث في هذا المو ضوع.
أما فيما يخص أهداف البحث فتتمثل فيما يلي:
االطالع على و اقع التهميش بين القديم و الحديث ثم محاو لة اقتراح أفضل طر يقة للتهميش.
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مقدمة
و قد انطلقنا في معالجة مو ضوع بحثنا من إشكاليةر ئيسية هي:
هل هناك فر ق في طر يقة التهميش بين القدماء و المحدثين؟
و إا ْن تبين ذلك فعال ،فما هي االختالفات المو جو دة بين الطر يقتين؟ و ما هي الطر يقة المثلى التي
ينبغي أن يتقيد بها الطالب في بحثه؟
قسمنا بحثنا هذا إلى فصلين مع مقدمةو خاتمة ،فالمقدمة
و لإلجابة عن هذه التساؤالت ّ
كانت عر ضاو تقديما لإلشكالية التي دار حو لها المو ضوع ،أما الفصل األو ل فهو الجانب النظري،
و قد قسمناه إلى ثالثة عناصر ،فاألو ل يدو ر حو ل مفهو م البحث العلمي و صفاته ،و كذا صفات
الباحث و مؤ هالته و أخيرا تصنيف البحو ث أو أنو اعها ،في حين العنصر الثاني يدو ر حو ل
االقتباس ،تعر يفه ،أنو اعه ،قو اعده و شرو طه ،أما العنصر الثالث و األخير فيتحدث عن مفهو م
التهميش و المصطلحات المتداخلة معه ،تار يخ ظهوره ،الغاية منه و كذا التهميش عند القدماء
و المحدثين ،ثم شرو ط اإلشارة إلى المصادر و المراجع و طر ق التهميش ،أما الفصل الثاني فهو
الجانب التطبيقي تناو لنا فيه المقار نة بين عدة كتب قديمة التأليف و حديثة لمعر فة المنهجية المتبعة
في ذلك؛ هل هي منهجية و احدة أم هناك عدة منهجيات،و في األخير خاتمة و هي عبارة عن نقاط
مستخلصة من دراستنا للمو ضوع.
و لإلجابة عن إشكالية البحث اتبعنا المنهج الو صفي المقار ن،و ذلك من خاللو صف
و تحليل نماذج من كتب متعددة قديمة و حديثة التأليف ثم المقار نة فيما بينها من أجل الو صو ل إلى
نتائج علمية مو ضو عية.
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مقدمة
و كأي بحث من البحو ث ال يكو ن االنطالق من العدم بل البد منو جو د أر ضية معر فية ،لذا
اعتمدنا على مجمو عة من الكتب في مجال المنهجية مثال :كيف تكتب بحثا أو ر سالة ألحمد
شلبي ،عمار بو حو ش و محمد محمو د الذنيبات في كتابهما المعنو ن بمناهج البحث العلمي و طر ق
إعداد البحو ث،و كذلك منهج البحث األدبي لعلي جو اد طاهر.
و من أهم الصعو بات التي اعتر ضتنا في إنجاز هذا العمل هي :عدم تو فر نماذج من
دراسات سابقة في هذا المو ضوع ،باإلضافة إلى ضيق الو قت.
و في األخير نأمل أن يكو ن هذا البحث المتو اضع بداية النطالقة جديدةو منو جهة نظر
أخرى،و كأي بحث فالعمل عر ضة للخطأ و الز لل فما كان فيه من صو ابو تو فيق فهو من عند اهلل
و ما كانت فيه من هفو ات فهي من أنفسنا و الشيطان.
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الفصلألا ّول:
ماهية البحث العلمي

 -1البحث العلمي.
 -2االقتباس.
 -3التهميش.

ماهية البحث العلمي

الفصل األو ل:
 -1تعر يف البحث العلمي :Recherche scientifique

يتكو ن مصطلح البحث العلمي من شقين بحث و علمي لذا علينا تعر يف كل شق على حدى
من أجل الو صو ل إلى المعنى الكامل للمصطلح.
 1-1البحث :Recherche
لغة:
البحث من مادة) ب ،ح ،ث ( "هو بذل جهد في مو ضوع ما و جمع المسائل التي تتصل
به،و ثمرة هذا الجهدو نتيجته"() ،و يقال "استبحث و انبحثو تبحث أي فتش"() .
اصطالحا:
البحث هو "الجهد الذي يبذله الباحث تفتيشا ،تنقيبا ،تحقيقا ،تحليال ،نقدا أو مقار نة في
مو ضوع ما بغية اكتشاف الحقيقة و الو صو ل إليها"().
و عليه فالبحث هو الجهد الذي يبذله الباحث من أجل الو صو ل إلى الحقيقة و الكشف عنها.
 -1-2العلم :Science
لغة:
العلم من مادة ) ع ،ل ،م( في اللّغة هو " إدراك الشيء بحقيقته و اليقين...و يقال هو اإلدراك
الكلّي و المر كب"() .
اصطالحا:
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ماهية البحث العلمي

الفصل األو ل:

ي ُ عرّ ف العلم على أنه "نوع من المعر فة القائمة على الو قائع و التحققات التي تهتم بتطوره
و باعتباره مسعى في تطو ر دائم فالعلم هو أيضا نشاط معين ،و ليس مجمو عة بسيطة من
المعار ف"().
و عليه فإن البحث العلمي يعني " التقصي المنظم باتباع أساليب و مناهج علمية محددة
للحقائق العلمية بقصد التأكد من صحتهاو تعديلها أو إضافة الجديد إليها"().
عدة تعار يف لمصطلح البحث العلمي و ذلك راجع إلى المنطلقات
و المالحظ هنا أنه تو جد ّ
أن مصطلح البحث هو عبارة عن استقصاء منظم
الفكر ية و التار يخية المختلفة ،فالبعض يرى ّ
يهدف إلى اكتساب الكثير من المعار ف الجديدة و المو ثقة بعد االختيار العلمي لها ،بينما يرى
أن البحث العلمي هو عملية التحري و االستقصاء المنظم الدقيق و الهادف من أجل الكشف
آخرو ن ّ
عن حقيقة األشياء و عالقتها ببعضها البعض و ذلك من أجل تطو ير الو اقع الممار س لها فعال أو
أن البحث حتى يتسم بالعلمية يجب أن يكو نو فق
تعديله .فمن خالل هذه التعار يف كلها يتضح لنا ّ
طر يقة علميةو مو ضو عية().
و يضيف حسن شحاتة أنه ليس من الضروري الو صو ل إلى الحقيقة التامة في البحو ث
أن الباحث يحاو لو يبذل قصار جهده إليجاد حلو ل مناسبة ،و هذا
العلمية ألن الحقائق نسبية ،إال ّ
عبر عنه بقو له" :الحقيقة التي نتو صل إليها عبر البحث العلمي ليست بالضرورة من كل الحقيقة
ما ّ
ألن الحقيقة نسبية"().
 -1-3صفات البحث العلمي الجيد:
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ماهية البحث العلمي

الفصل األو ل:

يتميز البحث العلمي الجيد بعدة صفات حيث تجعل منه بحثا أكاديميا فمن بين هذه
الصفات نجد التو ثيق و نعني به أن تكو ن المعلو مات التي جمعها الباحث مو ثقة أي ينسبها إلى
صاحبها أو قائلهاو ذلك لكي يتحقق عنصر األمانة العلمية كما نجد عدة عناصر أخرى() منها:
أ -أن يكو ن البحث عمال منظما يسعى وراء الحقيقة للحصو ل على مجمو عة الحلو ل المطلو بة
لمشكلة علمية أو اجتماعية أو تطبيقية.
ب -أن يكو ن البحث عملية منطقية يأخذ الباحث خاللها على عاتقه التقدم في حل مشكلته بحقائق
و خطو ات متتابعة ُيدعم بعضها البعض.
ج -أن يكو ن البحث عملية تجر يبية تنبع من الو اقع و تنتهي به من حيث مالحظاته و عملياته
و تنفيذهو تطبيق نتائجه.
د -أن يكو ن عملية مو ثو قة قابلة للتكرارو الو صو ل لنفس النتائج أو نتائج متشابهة.
جادة و متأنية تتطلب من الباحث خبرة عالية ليكو ن قادرا
و -أن يكو ن عملية نشيطة مو ضو عية ّ
على تخطيط البحثو تنفيذهو تقو يم نتائجهو عدم األنانية بل يتطلب التضحية و إانكار الذات.
 -6أن يكو ن مو ضوع الدراسة جديدا أو ُدر س مسبقا،و لكن من زاو ية نظر أخرىو كذلك أن يكو ن
ممكنا ألنه قد يحو ل دو ن إمكانية إجراء البحث منها ما يتعلق بظرو ف البحث أو الباحث() .
 -1-4صفات الباحثو مؤ اله ته:
الباحث هو الشخص الذي يقو م بجميع اإلجراءات المنظمة و المنطقية و المصممة بدقة من
أجل الو صو ل إلى الحقيقة العلمية،و يكو ن ذلك ضمن مجال معين ،فهو بطبعه كغيره من الناس له
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ماهية البحث العلمي

الفصل األو ل:

صفات فطر ية و أخرى مكتسبة ،سمات خلقية و أخرى مهنية قد يشار كه في كثير منها غيره من البشر
و المختصين كالذكاء ،اإلخالص ،األمانة ،الصدق ،التضحية ،العلم ،الثقافة و غيرها من الصفات
و بحكم البحث قد ينفر د الباحث بصفات تميزه عن باقي الناس فهو يتميز بالروح العلمية و بحب
المعر فة ،كذلك الباحث ال تتو فر فيه صفة العلمية إالّ بتو فر مجمو عة من الشرو ط و التي تكمن في:
االستعداد ،أي االستعداد العلمي و المعر فة الو اسعة و التي تنبع من كثرة االطالع باإلضافة إلى
الميو ل و الرغبة الكبيرة في تغيير الو اقع العلمي ،فال نقصد بالرغبة الكبيرة "تلك النزو ة العابرة التي
أن على من يختار هذا الطر يق أن يعر ف مسبقا هدفه الو اضح و أن يكو ن باحثا
تزو ل سر يعا كما ّ
مستعدا لكل المشاق و المصاعب و العقبات للو صو ل إلى هدفه"() .
و أضاف في هذا الصدد محمد بن مهلهل مايلي() :
 -1أن يكو ن الباحث على جانب من العلم و المعر فة ،قادرا على التأهل و التفكير و االستنباط و
كثير المطالعة ،إلى جانب المو هبةو الذكاء....الخ.
 -2أن يكو ن الباحث مو ضو عيا في بحثه ،يعتمد على الدقة في الو صف و النظام و المنطق.
 -3أن يحتر م آراء اآلخر ينو يكو ن بعيدا كل البعد عن الغرو ر العلمي.
العلمية ،فال ينبغي على
كما على الباحث التحلي بصفة التو اضع ،فهو يعد تاج خصال الروح
ّ
الباحث أن يأخذه الغرو ر ،و تشغله المباهاة بالنفس و اإلعجاب بها و ليست قيمة الباحث إالّ بعمق
التحليل و غنى البحث ،و الكشف عن جديد كلي يضيفه إلى المعر فة اإلنسانية و إاثرائها ،فما الباحث
إالّر سو ل للمعر فة() .
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ماهية البحث العلمي

الفصل األو ل:

أن االطالعو جمع المادة العلميةو تر تيبها ليست كافية لكتابة بحث
و تجدر اإلشارة كذلك إلى ّ
العلميةو تفسيرها
أكاديمي ممتاز ،فال بد من تو فر القدرة الكاملة على البحث و الجمع و التر تيب للمادة
ّ
مع إبراز أهميتها و هنا تبر ز شخصية الباحث المبدع ،فاإلبداع كذلك له األسبقية عن الصفات التي
يتميز بها الباحث .حيث قال أحد الباحثين في هذا الصدد ما يلي:
" فاإلبداع هو الصفة اإلنسانية األكثر تحفيزا ليكو ن المرء باحثا "() ،و الباحث كذلك يسعى
منوراء بحثه للو صو ل إلى حلو ل لمشكلة ما ،و ما يحتم على الباحث هنا التزام المو ضو عية هي
النتائج المتو صل إليهاو كذا التبسيط و االختصار في اإلجراءاتو مراحل البحث ال يؤ ثر هذا على
دقة نتائج البحث و إامكانية تعميمهاو تكرارها.

 -1-5تصنيف البحو ث العلمية:
تعددت بتعدد المشار ب وو جهات
ال يو جد اتفاق عند الباحثين حو ل أنو اع البحو ث ،فلقد ّ
النظر،و في هذا الصدد سنتناو ل ثالثة أنو اع من البحو ث و هي :بحو ث أساسية ،تطبيقية و إانمائية.
 -1-5-1البحو ث األساسية :Basique recherche
البحو ث األساسية هي"بحو ث تتبع فيها خطو ات البحث العلمي ...من أجل الحصو ل على
المعر فة و الحقائق المتصلة بمتغيرات أساسيةو العالقة المو جو دة بينها"() .
 -1-5-2البحو ث التطبيقية :Recherche appliquée
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ماهية البحث العلمي

الفصل األو ل:

البحو ث التطبيقية هي"البحو ث التي تهدف إلى التو صل إلى نتائج يمكن تطبيقها عمليا في
تحسين النظام التر بوي أو العملية التعليمية و لذا فهي تهتم بالتغيرات ذات األهمية التر بو ية
و اإلجتماعية")( .
و ما يالحظ هنا أن البحو ث األساسية هي الحجر األساس الذي تقو م عليه البحو ث التطبيقية.
 1-5-3البحو ثإلا نمائية:
تهدف البحو ث اإلنمائية "إلى التو صل إلى نتائج ملمو سة يمكن أن تساهم نتائجها عند
()
لعل الفر ق المو جو د بين هذا النوع من البحو ث و البحو ث
تطبيقها في تغيير العملية التر بو ية" .و ّ
السابقة الذكر-البحو ث األساسية و التطبيقية -هو كو ن البحو ث اإلنمائية من الصعب أن يقو م بها
باحث بمفر دهو إانما يتعاو ن في إنجازها مجمو عة من األفراد بمختلف التخصصات و الكفاءات.
 -2االقتباس :Citation
إذا اختار الطالب مو ضو عا ما و أراد البحث فيه حتما ستتعدد منابعه فتراه ينتقي من هنا
و هناك و يختار المصادر و المراجع التي تخدم مو ضو عه ،إذ ينقل منها ما يحتاجه من معلو مات،
و هذا النقل تتنوع طر قه حسب اعتبارات كثيرة و هي :الهدف ،األهمية ،أهمية القائل و المناسبة...الخ،
فأحيانا يكو ن الطالب بحاجة إلى نقل النص كامال كما هو ،و أحيانا أخرى يستدعيه األمر
لالختصار و إاعادة الصياغة ،و هذه التقنية تسمى باالقتباس ،فهو يعتبر من أهم القضايا التي يجب
على الباحث أن ير كز عليها؛ يهتم بها و يدر س كل ما يحيط بها من الظرو ف المتمثلة فيما يلي:
 البد على الباحث أن يكو ن دقيقا في اختيار المصادر التي يقتبس منها و أن تكو ن لها صلةمباشرة بالمو ضوع.
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 و ضع الفكرة المقتبسة بين شو لتين"فهما يستخدمان في حالة اقتباس فقرة من الفقرات أو عندتقر ير مفهو م معين لمصطلح من المصطلحات أو عند إيراد تعر يف لظاهرة من الظو اهر"().و يضيف
أحمد شلبي مايلي():
 االنسجام بين الفكرة المقتبسة و ما قبلها و بعدها من األفكار مما يو حي إلى قدرة الباحث علىالر بط بين األفكار.
 عدم اإلكثار من االقتباسات ألن هذه األخيرة تغطي شخصية الباحث.كما يضيف أيمن أبو الرو س أنه من حق الباحث أن يضيف أو يز يد في تو ضيح النص
المقتبسو لكن شر يطةو ضع ذلك التو ضيح بين معقو فين [ ] كما أنه من حقه كذلك النقد و التقو يم
و االستنتاج....الخ() ،أي أن الباحث يمكن له أن يأخذ النص المقتبس مع تو ضيحه و التصر ف فيه
وو ضعه بين معقو فين كي يبين للقارئ أنه ليس بكالمه.
 -2-1تعر يفه:
لقد تعددت تعار يف االقتباس من باحث إلى آخر،و ذلك راجع إلى تعدد و جهات النظر عند
كل باحث إذ ْ هناك من يعر فه على أنه:
"االستعانة بآراء اآلخر ين و أفكارهم لغايات المناقشة أو التعز يز أو الدحض"().
أن االقتباس يعني" :أخذ نصو ص أو معان لنصو ص من مصادر أو
و هناك آخرو ن يرو ن ّ
اءا لتكو ن جزءا من مو ضوع البحث ،لتأكيد
مراجع تتعر ض لمو ضوع البحث الذي يكتبه الطالب سو ً
فكرة معينة أو لتو ضيح معنى"().
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يصبان في معنى و احد و هو أن االقتباس
انطالقا من هذين التعر يفين يمكننا القو ل بأنهما
ّ
تقنية يستعين بها الباحث و يتخذها كو سيلة لتثمين بحثه ،و يكو ن ذلك عن طر يق نقل المعلو مات
الخادمة لمو ضو عه سو اء كان نقال حر فيا أو متصر فا فيه شر يطة أن ينسبه لصاحبه أو قائله ،كما
يمكنه تعز يز األفكار المقتبسة و نقدها أو دحضها ،مع اإلشارة إلى صاحبها أثناء عملية التهميش
و ذلك من أجل تحقيق األمانة العلميةو تحاشيا للسر قات العلمية.
و لالقتباس عدة أو جه أو أنو اع ،و هي كالتالي:
 -2-2أنو اع االقتباس:
هناك نو عان ر ئيسيان أثناء عملية نقل المعلو مات من المصادر و المراجع ،و لكل نوع منها
حاالت استعماله ،فهناك االقتباس الحر في المباشر و هناك االقتباس الغير مباشر.
 -2-2-1االقتباس الحر في المباشرDirect Quotation :
يسمى االقتباس الحر في المباشر أيضا النقل الكامل للنص ففي هذه الحالة يقو م الباحث بنقل
أي تغيير ،مع ضرورةو ضعه بين قو سين و اإلشارة في الهامش إلى اسم
الفكرة أو النص كامال دو ن ّ
الكاتب أو المؤ لف ،عنو ان الكتاب ،دار النشر ،بلد النشر ،سنة الطبع ،الجزءو الصفحة.
يثبتها في كتابه
يعرّ ف االقتباس الحر في المباشر على أنه" استعانة الباحث بفكرة اآلخر ين ّ
أو تقر يره بشكل حر في كماور د في المصدر األصلي دو ن أي تبديل أو تغير في كلماته"() .يبين لنا
هذا القو ل بأن الباحث يمكنه االستعانة بأفكار اآلخر ينو كتابتها في بحثه بشكل حر في كما جاء في
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المصدر األصلي دو ن أي تبديل في كلماتها ،أي يكتبها كما هي دو ن تغير و يكو ن هذا في
الحاالت التالية():
 إذا كان النص من القرآن الكر يم أو السنة النبو ية. إذا كانت تعبيرات المؤ لفو كلماته ذات أهمية خاصة. إذا كانت تعبيرات المؤ ِلف مؤ دية للغر ض في سالمةوو ضوح. يقو م الباحث بنقل النص المقتبس كما هو حر فيا خشية من تحر يف المعنى بالز يادة أو النقصان،وال سيما إذا كان مو ضو عا ذا حساسية خاصة.
 في معر ض النقض و االعتراض على المخالف البد من نقل كالمه األصلي بعباراته و عالماتهاإلمالئية ،و حتى بأخطائه ،مع تدار ك ذلك الخطأو تصحيحهوو ضعه بين معقو فين [ ] أو بالتعليق
عليه في الهامش.
أما محمد عبيدات فيضيف أن هناك قو اعد يجب اتباعها أثناء عملية االقتباس و هي)(:
 -1يتم دمج المادة المقتبسة مع متن البحث إذا لم تز ْد المادة المقتبسة عن أر بعة أسطر مع
إظهارها بين شو لتين.
 -2إذا زادت المادة المقتبسة عن أر بعة أسطر يتم في هذه الحالة فصل المادة عن متن البحث،
بحيث تبدأ المادة المقتبسة بسطر جديدو تظهر فيو سط الصفحة ...كما يتم تخفيض المسافة بين
أسطر المادة المقتبسة بحيث تظهر قر يبة من بعضها البعض.
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 -3االقتباس المتقطع يكو ن في حالة النص المقتبس الطو يل عند عدم حاجة الباحث إلى إظهار
كامل المادة المقتبسة ،بحيث يقو م بحذف بعض األجزاء،و يشير هنا إلى الكالم المحذو ف بنقاط.
 -4التغير بجزء من المادة المقتبسة :عند تغير بعض الكلمات الخاطئة أو إزالة غمو ض في
المعنى يجب االلتزام بو ضع إشارة [ ] للداللة على أن ما ور د بين قو سين ليس جزء من المادة
المقتبسة ،و إانما هو إضافة من الباحث كما يمكن أن تصحح األخطاء في الهامش،و ذلك بو ضع
خط تحت األفكار المرغو ب التأكيد عليها أو طباعتها بخط بار ز.
 -2-2-2االقتباس غير المباشر :Undirect Quotation
يكمن االقتباس غير المباشر في إعادة صياغة النص المقتبس بحيث يعيد الباحث صياغة
أفكار النص بأسلو به الخاص و يتر ك بصمته الخاصة به ،و هذا يتناسب إذا كان النص األصلي
يعتر يه ضعفا ور كاكة في التعبير ،أو تعقيدا أو غمو ضا في األسلو ب أو عدم اإلحاطة و اإللمام
باألفكار بشكل كامل و متكامل ،فيلجأ الباحث إلى إعادة صياغته بتعبير أقوى و بأسلو ب و اضح
جامع لألفكار التي ير يد طر حها .و التعبير البسيط لبعض عبارات المؤ ِلف األصلي أو كلماته ،ال
يعني إعادة صياغتها كما أن هذا ال يسوغ نسبتها إلى الكاتب ،و السبيل لتفادي مثل هذا هو قراءة
الجزء الذي ير يد إعادة صياغته ثم يطوي الكتاب ،و يبدأ في تحر ير تلك األفكار بعباراته الخاصة
به ،و إاعادة الصياغة تكو ن عن طر يق و سيلتين اثنتين إما عن طر يق التلخيص أو عن طر يق
االختصار().
أ -إعادة النص المقتبس عن طر يق التلخيص:
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في هذه الحالة يعمد الباحث إلى تلخيص المو ضوع كامال ،أو فكرة بأكملها شغلت حيزا كبيرا
من الصفحات فيقو م بصياغتها بأسلو به الخاص ،من غير التأثر بالمؤ ِلف حيثو ضعها في اإلطار
و الصياغة ،و غايته هنا تكمن في الحفاظ على المعنى األساسي للنص().

ب -إعادة النص المقتبس عن طر يق االختصار:
و نقصد هنا باالختصار أن يقلص الباحث عبارات النص إلى حو الي الثلث أو الر بع بطر يقة
مر كزة جدا ،و لكن مع االحتفاظ بأسلو ب المؤ لِّلف وو جهة النظر الخاصة به ،و استعمال عباراته
و كلماته،و كل ما يفعله الباحث في النص هو حذف التو ضيحات و التفاصيلو كل ما هو زائد يمكن
االستغناء عنه في النص .كما يمكن للباحث أن يتخذ الشرح و التحليل كو سيلة إلعادة صياغة
النص المقتبس ،عندما يكو ن أمام نصو ص تحتاج إلى الشرح و التفسير و التحليل لتبين المراد منها
و إاظهار أبعادها().
 2-3القو اعد الو اجب مراعاتها عند االقتباس:
هناك عدة قو اعد يجب على الباحث مراعاتها أثناء عملية االقتباس من المصادر و المراجع
و هي كالتالي():
أ -األمانة العلمية:
أن ال
تعني ضرورة اإلشارة إلى المصدر أو المرجع الذي تم االقتباس منه ،فعلى الباحث ْ
يبخس جهو د اآلخر ين " إذ ال بد أن يشير الباحث إلى أفكار اآلخر ين و أسلو بهم ،و إا ّال أصبح ذلك
15
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بمثابة سر قة علمية"() .فاألمانة العلمية شر ط ضروري تو فره في البحث العلمي ،و بغيابها يفقد
البحث قيمته.

ب -األمانة في النقلو كذا الدقةو عدم تشو يه المعنى:
عند االقتباس يجب على الباحث أن يعطي المعنى الذي قصده الباحث أي" أن يكو ن أمينا
فيما ينقله من النصو ص أو اآلراء أو غيرها ،فال يقدم على الز يد* فيها أو النقص منها أو التغير
بشكل آخر"().
ج -المو ضو عية في االقتباس:
هذه اللفظة المتمثلة في المو ضو عية تدل على محتو اها أي االلتزام بالنص األصلي المقتبس
و البعد عن الذاتية.
د -االعتدال في االقتباس:
و يقصد به أن ال تكو ن صفحات البحث كلها اقتباسات بل يجب االعتدال في ذلك مع إدالء
آرائنا في بعض المو اقف أو إعطاء بعض الشرو حات أو تقديم بعض االنتقادات و غيرها من
اإلجراءات الالز مة.
 -2-4طر يقة االقتباس قديما:
لم يشع بين المؤ ِلفين القدماءو ضع عالمات في بدايةو نهاية االقتباس ،ألنه كان يشكل عيبا
ور كاكة في األسلو ب كما أنه يسبب انقطاعا في سياق الحديث و لهذا كانو ا في القديم يستعملو ن
مصطلحات على بدء النقل و هي:
16
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"«هذا نص«،»...هذه األلفاظ«،»....هذا قو ل»...أو«هذا ما قاله )(" »....كما استعملو ا
في نهاية االقتباس عبارات و هي" :إلى هنا قو ل  ...إلى هاهنا عبارة ....هذا نهاية الكالم....انتهى
ما ذكره أو حكاه أو أور ده ...انتهى كالم....و نعتقد أن استعمال «انتهى» كما هي دو ن ز يادة أي
في عصر متأخر"() ،أي أن المؤ ِلفين في عصو ر متأخرة استعملو ا كلهم انتهى بمفر دها دو ن
استعمال المصطلحات السابقة المر كبة.
و هذا ما أكده كذلك ر جاءو حيد دو يدري بقو له كان أسالفنا القدماء يتر ددو ن في ذكر المصادر
و األخذ منها ،بحيث كانو ا ي ْذكرو ن الكتاب و وراءه مباشرة الفكرة المقتبسة فيبدؤو ن االقتباس بقال
و غيرها و عند االنتهاء منه يضعو ن عبارة انتهى أو الحمد هلل أو اهلل أعلم أو حر فين هما) أ .ه(() .
 -2-5شرو ط االقتباس:
لالقتباس شرو ط يجب على الباحث اتباعها أثناء عملية النقل ،مما يدل على أمانته
و مو ضو عيته،و كذا تمكنه من الر بط بين األفكار المقتبسةو تحقيق االنسجام بينها أو نقدها أو ذكر
ما يعار ضها،و شرو طه() هي:
 أن ال يحتوي االقتباس بديهية من البديهياتو هي األمو ر الو اضحة التي ال تحتاج للبرهنة عليها. و ضع األفكار المقتبسة بين شو لتين أو عالمة التنصيص و ذلك للتمييز بين أسلو ب الباحثو المعلو مات المقتبسة.
 يجب أن تكو ن الفكرة المقتبسةو اضحة المعنى و المقصد ذات قيمة علمية. عدم التعار ض بين األفكار المقتبسة في المعنى. يجب اإلشارة إلى مصادر الفقرات المقتبسةو فقا لألسلو ب العلمي المتبع في البحث.و ضع نقاط حذف مكان الجمل التي تم إسقاطها لعدم أهميتها.17
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 -الحر ص التام على نقل آراء اآلخر ين بأمانةو صدق.

 البعد عن اإلطالة في االقتباس ألن هذا يؤ ثر على البحث فكلما كانت الفكرة المقتبسة قصيرةكان ذلك مفيدا للباحث ،أضف إلى ذلك االستعانة بأكثر من رأي مما يثري بحثه.
 في حالة نقل اآلية القرآنية ال يعتمد الباحث على الذاكرة بل الرجوع إلى المصحف الشر يف،و كذلك األحاديث النبو ية بالرجوع إلى المصدر األصلي.
 في حالة االقتباس من الهامش البد من اإلشارة إليه مع عدم ذكره في قائمة المراجع إالّ إذا كاناألصل لدى الباحثو استعان به فعال.
 على الباحث أن ينقل جميع عالمات الو قف االستفهام ،تعجب...الخ،و كل ما ور د في األصلبدقة.
عند اقتباس فكرة و هي أصال مقتبسة من مؤ لِّلف آخر يجب اإلشارة إلى المصدر ين ال مصدر
المنقو ل عنه ،و هذا ما أكده الباحثو ن "إذ ينبغي اإلشارة في الهامش إلى المصدر ين ،ال للمصدر
المنقو ل عنه مباشرة بل و المصدر الذي تم استقاؤ ه للفقرة المقتبسة أيضا"().إن إشارة الباحث إلى
المصدر ين يدل علي قدرة الباحثو كذا إمكانية تحقيقه للمصداقية العلمية في بحثه.

 -3التهميش:
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 -3-1تعر يفه

لغة :جاء في المعجم الو سيط مايلي ":الكتاب علق على هامشه ما ُّن
يعن له )مو( )هامشه( :في كذا
عاجله فيه ....الهامش :حاشية الكتاب،و فالن يعيش على الهامش :لم يدخل فيزحمة الناس"().
و كذلك الهامش هو "حاشية الكتاب"().
يبين التعر يفان على أن الهامش مصطلح مو لد ،و هو يعني التعليقاتو كذا الشرو حات الو ار دة
على حاشية الكتاب.
اصطالحا:
التهميش في االصطالح هو كل كالم خارج عن المتن ،يأتي الستكمال األفكار المطرو حة
في المتن أو االستدالالت عن طر يق التو ثيق و اإلفادة من باب األمانة العلمية و قد أتى تعر يف
الهامش على النحو التالي:
"تعد الهو امش جزءا مهما من البحثو تستخدم عادة أسفل الصفحة"().
و هذا ما أكدته أيضا فتيحة حداد بقو لها " البياض المو جو د في أسفل الصفحة ،أي أسفل
المتن"().
و ما ينبغي أن نشير إليه هنا هو أن الهامش ُيعبر عنه القدامى بمصطلحات أخرى هي
الحاشية أو الذيل إذ كان ير د بشكل مطو ل في كتب المتو ن ،أما حديثا اقتر نو جو ده بظهو ر المناهج
الحديثة
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 -3-2المصطلحات المتداخلة مع التهميش:
 -3-2-1الذيل:

تذيل في كالمهو تسرحو تبسط
ذيل كالمه تذيالو ّ
لغة:ور د في أساس البالغة للز مخشري الذيل هو " ّ
()
فيه غير محتشم" .
و جاء في المعجم الو سيط" :التذييل :لحق الكتاب ،و في علم المعاني :تعقيب جملة بأخرى
تشمل على معناها تأكيدا لها"() .و كذلك في معجم تاج العرو س :جاء مصطلح الذيل كما يلي
"الذيل هو آخر كل شيء"().
نستنتج مما سبق أن الذيل هو آخر كل شيء يؤ تي به للشرح و التبسيط لما هو مسبقا.
اصطالحا :من التعر يفات الخاصة بمصطلح العلم نذكر القو ل التالي:
"الذيل هو البياض الذي في أسفل الور قة أو الصفحة من المتن،و تكتبو تسجل فيه اإلحاالت
التالية :المصادر ،المراجع ،المنقوالت ،الشرو حات و التعليقات"().
و عليه فالذيل هو المكان المخصص في أسفل الصفحة لذكر التعليقات ،أو الشروح أو
المعلو مات الخاصة بالمراجع أو المصادر المعتمدة في البحث.
 -3-2-2الحو اشي:
لغة:
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جاء هذا المصطلح في المعجم الو سيط من مادة ) ح ،ش ،ى( "حشى الكتاب أي جعل له
حاشية ،مو لد ...الحاشية :من كل شيء جانبه و طر فه ....و ما علق على الكتاب من ز يادات
و إايضاح )ج( حو اشي"().
و جاء في المعجم الكبير" :الحاشية :صغار اإلبل التي ال كبار فيها،و كذلك حاشية الناس:
)ج( حو اشي....و من كل شيء جانبهو طر فهو في الخبر أنه كان يصلي في حاشية المقام"()
و عليه فكل التعر يفات تتفق على أن الحاشية هي طر ف الشيء و هو ما علق على الكتاب من
تو ضيحاتوز يادات عن المتن.
اصطالحا:
أما بالنسبة للتعر يف االصطالحي للحو اشي فهي تعرّ ف بأنها "التعليقات أو بسط فكرة في
المتن أو ترجمة لعلم من األعالم أو التعر يف بمكان...و قد يذكر الباحث مع الحاشية مصدرا أو
أكثر،و قد تكو ن الحاشية اقتباسا طو يال.)("...
أما فوزي غرايبية وز مالؤ ه عر فو ها بقو لهم" :تو ضع الحو اشي في نهاية الصفحة لتشير إلى
جميع المقتبسات في تلك الصفحة"() .
يتضح لنا من التعر يفات السابقة أن الحاشية ال تختلف عن الذيل في ذكر التعليقات أو
الشروح أو تبسيط أفكار أو التعر يف بعلم من األعالم.
 -3-3الهامشو الحاشيةو الذيل:
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الهامش و الحاشية و الذيل ثالثة مصطلحات متداخلة في المعنى إذا أر دنا الدقة في
االستعمال ،فالحاشية جمعها حو اشي و هي الفراغ الذي يحيط بالمتن من االتجاهات األر بعة )
يمين ،يسار ،أعلى ،أسفل( .أما الهامش ال يختلف عن الحاشية إال أنه يقصد به " ذلك البياض
الذي هو على يمين المتن من الصفحة أو اليسار"().
و أخيرا الذيل يقصد به البياض الذي هو أسفل الصفحة من المتن تدو ن فيه الشرو حات
و التعليقاتو كذا اإلحالة إلى بيانات المصادر و المراجع ،إ ْذ لها أهميةو لكن ليس بقدر أهمية صلب
المتن ..و هي أقر ب إلى الكلمة األجنبية" )("Footnotesلكن ما هو متداو ل عند الباحثين استعمال
كلمة الهامش للداللة على مصطلح الذيل أو الحاشية فمثال إذا قلنا كلمة هامش فإنه يتبادر إلى
أذهاننا مباشرة تلك التعليقات و الشروح...الخ().

 3-4تار يخ ظهو ر الهو امش:
يعو د تار يخ ظهو ر الهو امش حسب فرانتزروز نتال إلى النصف الثاني من القر ن السابع عشر
حيث يقو ل " إن أقدم الهو امش التي استطاع  Mises Marxو هو اختصاصي في الطباعة العبر ية
في القر ن الخامس و السادس عشر ،أن يجدها يعو د ز من ظهورها إلى النصف الثاني من القر ن
السابع عشر"().
 -3-5الغاية من التهميش:
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ُيعد التهميش من أهم تقنيات البحث العلمي ،و هو أساس من األسس التي يبنى عليها البحث
العلمي األكاديمي ،و عليه فإن التهميش له أهمية كبيرة ألنه يساهم في إثراء الدراسة.
و التهميش يستخدم في عدة حاالت() و هي كالتالي:
 تدو ين المصادر التي اعتمد عليها الكاتب في بحثه. شرح معاني بعض المفر دات و إاعطاء معلو مات إضافية عنها. تصحيح بعض األخطاء الوار دة في النصو ص و التعليق عليها. تقديم نبذة قصيرة عن حياة شخص له أهمية في البحث أو التعر يف به. تقديم أدلة عن صحة اآلراء التي تدعم رأي الباحث أو تتعار ض معه. لفت انتباه القارئ إلى مو اد ظهر ت في مو اضع أخرى من البحث ،مثال اإلحالة إلى صفحاتسابقة أو الحقة.
 بيان مو ضع اآلية القرآنية الكر يمة في القرآن من أجل التسهيل في عملية البحث.باإلضافة إلى هذه الحاالت ،فقد ذكر مرو ان عبد المجيد إبراهيم أن للتهميش غاية و هي
المساعدة على الجدالو فتح مجال و اسع للمناقشة و التفسير().
 -3-6التهميش عند القدامىو المحدثين:
 -3-6-1التهميش عند القدامى:
كان المؤ لفو ن قديما أي قبل ظهو ر الطباعة عند تأليفهم للكتب أو المخطو طات يقو مو ن بنقل
النص كامال أو مختصرا و ذلك لإلشارة إلى المراجع التي عادو ا إليها ّإال أن هذه الو سيلة ليست
جيدة الطالع القراء على المصدر المعتمد أو النصو ص التي سبق ذكرها أو الصفحات السابقة ،إ ْذ
لم تكن لديهمو سيلة أخرى الطالع القراء على المصدر الذي عادو ا إليه().
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إضافة إلى ذلك فإنهم كان يدر جو ن في متن المخطو ط أو الكتاب تعليقاتو شروح و غيرها،
و كانت الو سيلة الو حيدة للتمييز بين متن المخطو ط و هذه اإلضافات هو االصطالح"على أسلو ب
جديد ظهر في بدء القر ن الثالث عشر ،أو باألحرى من الرابع عشر عندما أخذ المؤ لفو ن يدر جو ن
في المتن ذاته ما ير يدو ن إضافته من تفسير أو استطرادات أو تعليل،و يميزو نه عن المتن بقو لهم
تنبيه أو فائدة أو تعليق أو بيان أو حاشية().
فكانت هذه المصطلحات هي السبيل الو حيد للتفر يق بين صلب المتنو بين هذه اإلضافات،
فمن هنا يتبين لنا أنه ال و جو د للحو اشي وال و جو د للهو امش ألن المؤ لفو ن"في عصر المخطو طات
كان يعلمو ن حق العلم أن كل شيء ال يدو ن في المتن عر ضة للحذف من قبل النساخ"().
فالحو اشي على حد قو ل فرانتزروز نتال هي من صنعو قرأ الكتاب أو من علق عليهو ليس
من صنع المؤ لف نفسه.
إن هذه الطر يقة من التهميشو ما تشكله من صعو بات تعتر ض القارئ أو الباحث لما لها من
أثر في تقدمو سائلو طر ق التأليف العلمي بعد ذلك.
 -3-6-2التهميش عند المحدثين:
هناك العديد من الطر ق لإلحالة إلى المصادر التي اعتمد عليها الباحث في بحثه،و تسمى
باإلشارة الببليو جرافية ،إ ْذ أن هذه الطر ق تختلف عن طر يقة اإلشارة للمراجع و المصادر التي تو ضع
في آخر البحث أو التي تعنو ن بـ " قائمة المصادر و المراجع".
أ-و ضع الهو امش في نهاية الصفحة:
إن المالحظ في الكتب و الر سائل الجامعية هو و ضع المعلو مات الخاصة بالمر جع المقتبس
ّ
منه في نهاية كل صفحة أي أن يكو ن لكل صفحة أر قام متسلسلة خاصة بها.
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فهذه الطر يقة سهلةو بسيطة بالنسبة للباحثو كذا القارئ في العو دة إلى المصدر الذي اعتمد
عليه الباحث ،يقو ل في هذا ناهد حمدي أحمد ":الفلسفة الكاملة وراء كتابة الهو امش في نهاية
الصفحة من جعلها جاهزة تحت تصر ف القارئ بيسرو بدو ن عناء"() .هذه الطر يقة على حد تعبير
نسيمة ر بيعة جعفري تسمى "الطر يقة الكالسيكية"() .كما تسمى هذه الطر يقة أيضا "بالطر يقة
التقليدية "()عند كر يم بو حفص.
ب-و ضع الهو امش في نهاية الفصل:
قد تجمع الحو اشي و تو ضع في نهاية الفصل بحيث تعطى لها أر قام متسلسلة دو ن انقطاع
من بداية الفصل إلى نهايتهو في هذا الصدد يقو ل أحد الباحثين " :هي عبارة عن جمع الحو اشي
و اإلشارات الببليو جرافية في نهاية كل فصل و إعطائهار قما متسلسال داخل الفصل الو احد"().
ج-و ضع الهو امش في نهاية الكتاب:
هذه الطر يقة تعطي أر قاما من بداية البحث حتى نهايته ،بحيث تنظم المراجع و المصادر
المعتمد عليها في نهاية البحث أو الكتاب ،و ما يبر ر كالمنا هذا قو ل أحد الباحثين " :هي جمع
و تنظيم كل اإلشارات الببليو جرافية  Bibliographiesفي نهاية الكتاب موزعة على الفصو ل أو
()
إن هذه الطر يقة ال تختلف عن طر يقة التهميش في
مر قمة تر قيما متصال من البداية إلى النهاية" ّ .
نهاية الصفحة االقتباس أو الفصل في ذكر جميع بيانات المر جع المعتمد.
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إن هذه الطر ق الثالث تَسعمل نظام اإلشارة الر قمية و هي تعني"إعطاء ر قم متسلسل بين
قو سين مر فوع قليال يو ضع في نهاية الفقرة التي اقتبسها من المتن يشير إلى المر جع الذي اعتمد
عليه الباحث في بحثهو يكو ن على الشكل) (1أو على الشكل [.)( "]1
هذا يعني أن أر قام الهو امش تو ضع في نهاية االقتباس سو اء كان مباشرا أو غير مباشر إ ْذ
هناك ثالثة أماكن تو ضع فيه:
أسفل الصفحة،و نهاية الفصل ،نهاية الكتاب أو البحث،و ذلك لإلشارة إلى المراجع المعتمد
عليها.
 -3-7شرو ط اإلشارة إلى المراجع:
على الباحث عند إشار ته إلى المراجع أو المصادر التي اعتمد عليها في بحثه االلتزام
بمايلي:
أن يذكر جميع المعلو مات الخاصة به :اسم
 -1عند ذكر المصدر أو المرجع للمرة األو لى يجب ْ
المؤ ِلف إذا كان للكتاب مؤ ِلف و احد ،و ذكر المؤ ِلفين إذا اشتر ك في ِ
تأليفه اثنان و إاذا كان للكتاب
أكثر من مؤ ِلفين يكتفي الباحث بذكر اسم المؤ ِلف األو لو ذكر عبارة و آخرو ن أو ز مالؤ ه ،ثم ذكر
عنو ان الكتاب بالتفصيل و بعده يذكر المتر جم أو المحقق إذا كان مو جو دا ثم الطبعة بحيث يتعين
على الباحث ذكر طبعة الكتاب المتو فرة لديه ،ألنه قد يكو ن للكتاب عدة طبعات ثم ذكر المعلو مات
المتعلقة بالنشر )دار النشر ،بلد النشر ،سنة النشر( ،و ذكر الجزء أو المجلد و أخيرا يأتي ذكر
الصفحة التي تم االقتباس منها.
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و يضيف مرو ان عبد المجيد إبراهيم أنه في حالة اإلشارة إلى الكتاب ألوّ ل مرة في الهامش
ينبغي أن يذكر"اسم المؤ لف ،اسمه األو ل ثم اسم أبيهو لقبه و جده ،يتبع بفارزةو يضع تحت عنو ان
الكتاب خطا يتبعه فارزة"().
ليس على الباحث االلتزام بهذا التر تيب فهذا على سبيل المثال فقط ،إ ْذ لكل باحث طر يقته
في ذكر هذه المعلو مات فالمهم هو ذكر جميع البيانات المتعلقة بالكتاب الذي تم االقتباس منه من
أو ل البحث إلى نهايته.
 -2يرى الباحثان منصو ر نعمان و غسان ذيب النمري() أنه في حالة ذكر المصدر للمرة األو لى
تذكر كامل التفصيالتو في المرة الثانية إذا لم يفصل بينهما بفاصل يذكر عبارة المصدر نفسه مع
ذكرر قم الصفحة إذا كانت غيرها في المرة األو لى .أما في حالة قطع المصدر ين المتتاليين بمصدر
آخر فإنه يذكر عبارة المصدر السابق ثم الصفحة ،أما في حالة ذكر المصدر في الصفحات
السابقة فإنه يكتفي في الصفحات الالحقة بذكر اسم المؤ ِلف ثم عبارة المصدر السابق ثم الصفحة،
أما إذا كان للمؤ ِلف أكثر من كتاب ثم استخدامه أكثر من مرة فالبد من ذكر اسم المؤ ِلفو كتابه
و ذكر عبارة المصدر السابق ثم الصفحة.
 -3كما نجد المؤ ِلف يور د بعض االختصارات عند اإلشارة إلى المراجع مثل:
) د.ط( تعني دو ن طبعة ) ،تر( ترجمة ) ،تح( تحقيق) ،ص( أو ) (pتعني الصفحة
...الخ ،تكمن أهمية هذه االختصارات في التقليل من مساحة كتابة الهو امش أو المعلو مات الخاصة
بالمراجع ،كما لها أهمية في االقتصاد في عدد الكلمات و األسطر.
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 -4أما إذا كان المصدر المقتبس منه باللّغة األجنبية فال بد أن يكو ن بتلك اللّغة وال يجو ز تر جمته
إلى اللّغة العر بية ،بحيث تذكر جميع البيانات المتعلقة بالكتاب في المرة األو لى،و في المرة الثانية
في حالة تكراره مباشرة فإنه يذكر عبارة  Ibidأو  Idemثم الصفحة للداللة على المرجع نفسه أو
المصدر ،أما إذا فصل بين المر جعين المتكرر ين فإنه يذكر اسم المؤ ِلف ثم عبارة  op.citثم
الصفحة للداللة على أنه مرجع سابق() .

 -3-8كيفية تهميش المصادرو المراجع:
 -3-8-1إذا كان المر جع كتابا يكون تهميشه على النحو التالي:
-1أ :في حالة تو ثيق المراجعأل ول مرة تذكر جميع التفصيالت المتعلقة به كالتالي():
 -1اسم المؤ لف.
 -2عنو ان الكتاب.
-3ر قم الطبعة.
 -4محر ر أو مترجم الكتاب.
 -5اسم السلسلة أو المجلد.
 -6مكان النشر.
 -7اسم الناشر.
 -8تار يخ النشر.
-9ر قم الصفحة أو الصفحات.
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 3-8-2إذا كان المر جع مقالة في مجلة معينة فيتم تهميشها على النحو التالي:
اسم كاتب المقال يليه عنو ان المقال مو ضو عا بين عالمة التنصيص « »....ثم فاصلة فاسم
المجلة أو الجر يدة ثم عدد المجلة ور قم المجلد و مكان تار يخ الصدو ر ) اليو م الشهر و السنة ( إ ْذ
يو ضع ذلك بين قو سين ،و أخيرا الصفحة التي تم االقتباس منها().
 -3-8-3إذا كانت الفقرة منقو لة من كتاب غير متو فر في المكتبات يكون التهميش على
الشكل التالي:
قد يضطر الباحث إلى نقل فكرة لفتت انتباهه وو جدها خادمة لمو ضو عه ليثمن بها بحثه
و كانت هذه الفقرة من كتاب أو مقال غير متو فر في المكتبة وال يباع في األسو اق ،ففي هذا المو قف
يستطيع الباحث أن يعتمد على المصدر األساسي و لكن بشر ط أن يشير إلى المصدر األصلي
الذي نقل عنه تلك المعلو مات ،و ذلك حتى ال يتحمل مسؤو لية التحر يف في النص أو سو ء الفهم
و ما هو شائع عند جل الباحثين – في الغالب -أن نجدهم ي ِ
رجحو ن االعتماد على الفقرات المقتبسة
و ليس على المعنى للفكرة فالنص المقتبس يو صي على أن تلك األلفاظ مأخو ذة بحذافيرها من النص
األصلي،و نجد في هذا عمار بو حو شوز ميله يقوالن ":يستحسن أن يبذل الباحث جميع المجهو دات
لالستعانة بالمرجع األصلي حتى ....يقتبس...المعلو مات الصحيحة"().
 -3-8-4إذا كان المر جعر سالة ماجستير أو دكتو راه يهمش على الشكل التالي:
اسم الباحث ،عنو ان البحث ،نوع الر سالة ،دكتوراه أو ماجستير ،ثم الكلية ،القسم ،بلد النشر
و السنة و أخيرا الصفحة.
 3-8-5إذا كان المر جع كتابا متر جما فيكون التهميش على الشكل التالي:
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إن ذكر معلو مات الكتاب المتر جم ال تختلف عن ذكر المعلو مات ،المتعلقة بالكتاب باللّغة
العر بية فالباحث يور د جميع المعلو مات المتعلقة به فمثال :يذكر اسم المؤ ِلف ،اسم الكتاب المتر جم،
مكان النشر ،اسم بلد النشر ،السنة التي نشر فيها العمل ثم الصفحة().

 -3-8-6الهامش الذي يشار به إلىو ثائق حكو مية:
هنا في هذه الحالة يجب على الباحث كتابة اسم الدو لة،و بعدها الوزارة أو اإلدارة العامة التي
قامت بنشر هذه الدراسةو يليها عنو ان الدراسة تحته خط،و بين قو سين اسم الناشرو مكان النشر،
و تار يخ النشرو بعدها فاصلة ثم الصفحة في األخير().
 3-8-7الهامش الذي يشار به إلى قانون:
عندما يقتبس الباحث من نص قانو ني فإنه يتبع طر يقة خاصة في تهميش تلك المعلو مات
و عليه فإنه يتبع التر تيبات() اآلتية:
 اسم الدو لة اسم السلطة التشر يعية أو الر ئاسية اإلشارة إلى نوع القانو ن ) مر سو م ،قرار ،أمر...الخ(. تحديدر قم القانو ن. كتابة السنة. ذكر اسم الجر يدة الر سميةر قم العدد ،تار يخ إصدارهاو كل هذا بين قو سين. بعدها كتابة الفاصلة بعد إغالق القو س،و كتابة البند أو الفقرة. اإلشارة إلى الصفحة.30
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 -3-8-8الهامش الذي يشار به إلى دراسات غير منشو رة:

يمكن للباحث االستعانة بمطبو عات غير منشورة التي تعطى لهم من قبل األساتذة أثناء
الدراسة أو أن يحصل على بحث لم ُينشر بعد ،فبإمكانه االقتباس منه بحيث يكو ن التهميش على
الشكل التالي:
اسم و لقب الكاتب ،عنو ان الدراسة بين قو سين ،ثم يبين كذلك نوع الدراسة أطرو حة،
مطبو عات الطلبة...الخ اسم المعهد و الجامعة التي نو قشت فيها األطرو حة مثال،و تار يخ المناقشة ثم
الصفحة أو الصفحات التي تم االقتباس فيها ().
 -3-8-9الهامش الذي يشار به إلى مقابالت شخصية:
إذا قام الباحث بدراسة حو ل مو ضوع ما و هذا المو ضوع يقتضي القيام بمقابالت شخصية
فعلى الباحث إجراء مقابالت مع المسؤو لين و المهتمين بالمو ضوع الذي يدر سه بحيث يذكر :اسم
الشخص الذي قابلهو لكن قبل ذلك يذكر كلمة مقابلة ثمو ظيفة الشخص الذي قابله ثم المكان الذي
جر ت فيه المقابلةو بعدها التار يخ أي تار يخ المقابلة ،و هذا ما أكدته كذلك أمينة بلعلى.
د-و ضع الهو امش في المتن :Texte
تسمى هذه الطر يقة عندعبد الكر يم بو حفص بالطر يقة الحديثة - Méthode moderneالتي
تعني "إثبات مصادر المعلو مات و إر جاعها إلى أصحابها تو خيا لألمانة العلمية ،و اعترافا بجهد
اآلخر ين و حقو قهم العلمية"()- .تعتمد هذه الطر بقة على التو ثيق داخل المتنو ذلك بو جو د أسلو بين:
األو ل يتمثل في ذكر النص أو الفكرة المقتبسة سو اءا كان االقتباس مباشرا أو غير مباشر حيث
يو ضع أمامه اسم المؤ ِلف و سنة النشر ثم الصفحة التي تم االقتباس منها ،على أن يعاد كتابة
الهو امش أو الحو اشي بالتفصيل في نهاية البحث أو نهاية الفصلو فقا لتسلسل ورو دها في المتن
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و ما تجدر اإلشارة إليه حسب هذا األسلو ب أنه في حالة ما إذا تكر ر استعمال المر جع في الفقرة
الو احدة فال داعي لكتابة سنة النشر() ،طالما و ثقت من قبل .أما األسلو ب الثاني يعتمد على
إعطاءر قم خاص لكل مر جع حسب تسلسله في متن البحث مثال :المرجع المعتمد ألو ل مرة يعطى
له الر قم ) (1و المرجع الذي بعده يعطى له الر قم ) (2و هكذا دو اليك،و في حالة تكرار المرجع نفسه
فإنه يعطى له نفس الر قم المعطى من قبل().
و يضيف يو نس كر و العزاوي() أنه في حالة ذكر المرجع مرة أخرى فإنه يذكر اسم المؤ ِلف
و سنة النشر ثم عبارة "المرجع السابق" هذا بالنسبة للمرجع العر بي ،أما بالنسبة للمر جع األجنبي فإنه
يضيف عبارة " ،"Ibidأما إذا فصل بين المرجع المتكر ر بمصدر آخر فإنه يضيف المر جع السابق
بالعر بية و " "op.citباألجنبية.
أما في حالة و جو د مؤ ِل ْفين فإنهما يذكران في كل مرة ُيستعان بكتابهما،و ما ينبغي أن نشير
إليه أنه في حالة ذكر اسم المؤ ِلفو سنة النشر في السياق اللغوي فإنه يتمو ضع سنة النشر بين
قو سين ،أما إذا ذكرا بعد الفكرة المقتبسة فإنه يتم و ضع الكل بين قو سين أي اسم المؤ ِلف أو
المؤ ِل ْفين أو أكثرو سنة النشر.
في حالة و جو د أكثر من مؤ ِل ْفين و أقل من الستة فإنه يور د اسم العائلة لكل مؤ ِلف عند ذكر
المرجع ألو ل مرة و في المرات الالحقة يذكر لقب المؤ ِلف األو ل متبو عا بعبارة وز مالئه و في حالة
المرجع األجنبي فإنه يذكر عبارة " "et alثم سنة النشر.
أما إذا كان للمرجع الو احد أكثر من ستة مؤ ِلفين فإنه يذكر لقب المؤ ِلف األو ل ثم عبارة
وز مالئه و عبارة " "et alباألجنبية ثم سنة النشر.

32

ماهية البحث العلمي

الفصل األو ل:

* التو ثيق للمؤ سسة كمؤ ِلف :في هذه الحالة يشار إلى اسم المؤ سسة دو ن اختصار ثم سنة
النشر.
* التو ثيق لمر جع دون مؤ ِلف أو مؤ ِلف مجهول :نور د في المتن أو ل كلمتين أو ثالثة من العنو ان
ثم سنة النشر ،و ما يؤ كد عليه المؤ لف هنا و ضع أو استخدام قو سين مز دو جين حو ل العنو ان إذا
كان فصال من كتاب ،كما على الباحثو ضع خط تحت عنو ان الدور ية أو الكتاب...الخ.
مختلفين لهما نفس اسم الشهرة أو العائلة :في هذه الحالة على الباحث
* تو ثيق مراجع لمؤ ِلفين
ْ
أن يكتب االسم الكامل لكل مؤ ِلف تجنبا للخلط ،أما بالنسبة للمرجع األجنبي فإنه تذكر األحر ف
األو لى لكل اسم تليها اسم العائلة لكل منهما.
جعين أو أكثر في الفقرة الو احدة :إذا كان هناك مرجعان أو أكثر لنفس المؤ ِلف
* االستشهاد بمر ْ
أو المؤ ِلفين استشهد بهما في فقرة و احدة فتر تب داخل األقو اس بذكر اسم المؤ ِلف أو المؤ ِل ْفين مرة
و احدة ثم سنة النشر بالنسبة للمر جع األو ل ثم سنة المرجع الثانيو هكذا.
تتجلى هذه الطر يقة -أي التهميش في المتن -في عدة أنظمةو لع ّل أهمها ما يلي:
أ /نظام جمعية علم النفس األمر يكية:ApA /
 ApAهو نظام يعتمد على التو ثيق داخل المتن "و ذلك بعد ِانتهاء النص المقتبس أو
الذي رجع إليه الباحث و ذلك بو ضع عائلة المؤ ِلف متبو عا بفاصلة ثم السنة متبو عة بفاصلة ثم
الصفحة جميعها بين قو سين"() ،طو ر هذا النظام بين 1930م1940-م.
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صدر عن هذه الجمعية أر بعة تقار ير بعد نشر المقالة التي أو ضحت مبادئ النشر عام
1944م ،صدر ت هذه التقار ير في أعو ام 1952م1971 ،م1983 ،م1994 ،م2006 ،م().
ما يميز هذه الطر يقة في التو ثيق أنها تسمح للقارئ بالتعر يف على مدى حداثة المرجع
بمجر د ذكر اسم المؤ ِلف ،بحيث يصلح تطبيق هذا النظام في العلو م االجتماعية().
و فيما يلي بعض الشرو ط التي صدر ت عن هذا النظام().
 إذا كان المؤ ِلف عر ًبيا و احدا كان أم إثنين ُيذكر االسم األخير لكل منهما ثم سنة النشر مفصو لبينهما بفاصلة.
 إذا كان عدد المؤ ِلفين بين الثالثة و الخمسة يكتب االسم األخير لكل مؤ ِلف ألو ل مرة ثم سنةالنشر،و إاذا تكر ر المرجع نفسه فيما بعد فإنه يذكر االسم األخير للمؤ ِلف األو ل فقط.
 إذا كان المؤ ِلف أجنبياً فإنه في المرة األو لى يذكر اسم المؤ ِلف بالحرو ف العر بية ثم االسماألجنبيو سنة النشر بين قو سين ،أما في حالة اشتراك مؤ ِل ْفين في كتاب و احد فإنه َيذكر المؤ ِل ْفين
في كل مرة يستعان بالكتاب ،و إاذا كان هناك أكثر من ثالثة مؤ ِلفين و أقل من الخمسة فإنهم يذكرو ن
جميعهم في المرة األو لى و في المرات الالحقة يذكر االسم األخير للمؤ ِلف األو ل و عبارة "،"et al
و في حالة اشتراك أكثر من خمسة مؤ ِلفين فإنه يذكر في المرة األو لى االسم األخير للمؤ ِلف األو ل
متبو عا بـ " ،"et alكما هو عليه الحال في المرات الالحقة أي في حالة تكرار المرجع.
ب /نظام هار فار د:
نظام هار فار د هو نظام يقتر ب إلى حد ما من نظام جمعية علم النفس األمر يكية ،إ ْذ يعتمد
على التو ثيق داخل المتنو ذلك بعد ِانتهاء النص المقتبس بو ضع عائلة المؤ ِلف متبو عا بالسنة بين
قو سين ،طٌوِ ر هذا النظام في جامعة هار فار د سنة 1930م().
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إن هذا النظام يكتفي بذكر االسم األخير لمؤ ِلف األو لو بعده سنة النشر كان ذلك أكتابا أو
فصالً منه أو مقاالً في مجلة...الخ،و في حالةو جو د مؤ ِل ْفين فإنه ُيذكر اللقب األخير للمؤ ِلف األو ل
ثم حر ف الو او ثم االسم الثاني بعده سنة النشر و الصفحة إذا كان االقتباس حر فيا و عبارة  andفي
اللغة األجنبية ،أما إذا و جد للمؤ لَّلف أكثر من ثالثة مؤ ِلفين فإنه يو ضع بعد اللقب األخير للمؤ ِلف
األو ل عبارة "  " et alثم سنة النشر و الصفحة().
و هذا ما ذهب إليه كذلك محمد الصاوى محمد مبار ك كما أنه يضيف أنه عند تأييد بأكثر
من فكرة من أكثر من باحث في و سط أو نهاية الفقرة يكتب بين قو سين أسماء المؤ ِلفينو سنو ات
النشر مع تر تيبها تصاعديا)(
اختالفات في التو ثيق داخل النص بين جمعية علم النفس األمر يكيةو نظام هار فار د().
نظام هار فار د

نظام APA

ال ُيو ضع أي فاصل فيأتي بعد عائلة تو ضع

المؤ ِلف سنة النشر مباشرة

عدد المؤ لفين

فاصلة

بين

عائلة مؤ ِلف لمرجع و احد

المؤ ِلفو سنة النشر

ُيو ضع بين عائلتي المؤ ِل ْفين الحر ف يو ضع بين عائلتي المؤ ِل ْفين مؤ ِلفين لمرجع و احد
) (andو عدم الفصل بين المؤ ِلف الر مز )&(و فاصلة بين المؤ ِلف

الثانيو سنة النشر

الثانيو سنة النشر

في هذا النظام تو ضع عائلة المؤ ِلف يتم تثبيت المؤ ِلفين في النص من ثالثة إلى ستة
األو ل ثم )  ( et alفسنة النشر.

ألو ل مرة بذكر المؤ ِلف األو ل مؤ ِلفين لمرجع و احد
متبو عا بفاصلة ثم المؤ ِلف
الثاني و هذا األخير متبو عا)&(
ثم الثالث ثم فاصلة بعدها سنة
النشر هذا في المرة األو لىو في
المرات الالحقة تو ضع عائلة
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المؤ ِلف األو لى فقط متبوع بـ )et
 (alثم فاصلة بعدها سنة
النشر.

في نظام هار فار د تو ضع عائلة في نظام  APAتو ضع عائلة من ستة مؤ ِلفين لمرجع
المؤ ِلف األو ل فقط متبوع بـ ) (et alالمؤ ِلف األو ل فقط متبوع بـ ) etو احد
ثم سنة النشر مباشرة.

 (alثم فاصلة ثم سنة النشر
مباشرة.

جـ /نظام :Modern language association MLA
يعتمد هذا النظام على ذكر االسم األخير للمؤ ِلف و التعر يف بمكانته العلمية ثمر قم الصفحة
المقتبس منها ،بحيث يتم التعر يف بمكانته العلمية في حالة ِذكر المرجع ألو ل مرة ،أما في المرات
الالحقة فإنه يذكر االسم األخير فقط ،يصلح تطبيق هذا النظام في العلو م اإلنسانية ،بحيث يسمح
للقارئ باالستمرار في القراءة دو ن انقطاع().
أن هناك بعض
تشتر ك األنظمة الثالثة في و ظيفة أساسية هي :التهميش في المتن إالّ ّ
النقاط جعلت كل نظام ينفصلو يتميز عن اآلخر.
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مقار نة بين الطر يقة الكالسيكيةو الحديثة

 -1االختالف في تر تيب معلو مات المصادر و المراجع أثناء عملية التهميش.
 -2االختالف في استعمال عالمات الو قف و التر قيم.
 -3المختصرات.
 -4اإلحاالت.
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الفصل الثاني:

بعدما تطر قنا في الجزء النظري من بحثنا إلى كل ما يتعلق بالتهميش من تعر يفات
و مصطلحات متداخلة معه ،و أهميتهو طر ق اإلشارة إليه...الخ ،كان البد علينا في الجزء التطبيقي
من اختيار طر يقتين للمقار نة –الطر يقة الكالسيكية و الحديثة -فالطر يقة الكالسيكية هي التي
نستعملها نحن الطلبة باإلضافة إلى معظم الباحثين الذين سارو ا على هذا النهج و تتمثل هذه
معين .ففي هذا الجزء سنقو م
الطر يقة في ذكر جميع المعلو مات
الخاصة بمر جع أو مصدر ّ
ّ
بالمقار نة بين كتب منهجية البحث من أجل كشف الغمو ض التالي :هل كل الكتب سار ت و فق
أن هناك اختالفات؟
منهجية مو حدة؟ أم ّ
تبين لنا ّأنها ال تسير و فق
بعدما تصفّحنا مجمو عة من الكتب المتعلّقة بمنهجية البحثّ ،
منهجية و احدة و إانما لكل باحث طر يقته في التهميش ،باإلضافة إلى و جو د العديد من االختالفات
أهمها تمس العناصر األر بعة التالية:
لع ّل ّ
 من حيث تر تيب معلو مات الكتاب المقتبس منه أثناء عملية التهميش. من حيث استعمال عالمات الو قف و التر قيم. من حيث استعمال المختصرات. من حيث اإلحاالت. -1االختالف في تر تيب معلو مات المصادرو المراجع أثناء عملية التهميش:
الطر يقة الكالسيكية هي الطر يقة التي يذكر فيها الباحث كل المعلو مات الخاصة بالمصادر
و المراجع المعتمدة في البحث،و ذلك أثناء عملية التهميش ،وال تقتصر على ذكر بيان دو ن آخر،
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حيث يكو ن التهميش حسب هذه الطر يقة في نهاية كل صفحة،و لكن التر تيب في بيانات المصادر
عدة مستو يات أالو هي:
و المراجع يختلف من باحث آلخر ،و هذا االختالف يكو ن في ّ
 -1-1على مستو ى المؤ ِلف و المؤ لَّلف :التر تيب الشائع عند كل الباحثين هو تقديم اسم المؤ ِلف
على عنو ان المؤ لَّلف،و لكن هناك بعض الباحثين يفضلو ن تقديم عنو ان الكتاب عن صاحبه،و من
األمثلة في هذه النقطة نذكر ما يلي:
 -1-1-1في حالة ذكر اسم المؤ ِلف أو ال قبل عنو ان الكتاب :في هذه الحالة هناك أمثلة كثيرة
و نحن نقتصر على ذكر بعض األمثلةو هي كالتالي:
 التهميش ر قم ) (1من كتاب مناهج البحث العلميو طر ق إعداد البحو ث لعمار بو حو ش وز ميلهمحمد محمو د الذنيبات يتمثل فيما يلي():
) (1ذو قان عبيدات ،عبد الر حمن عدس ،كايد عبد الحق ،البحث العلمي :مفهو مه ،أدو اته ،أساليبه،
أن عمار بو حو شوز ميله
عمان دار مجدالوي للنشر و التوز يع ،1998 ،ص  .201فالمالحظ هنا ّ
أور دا أسماء المؤ لفين الثالثةو بعدها جاء ذكر العنو ان.
 كما نجد التهميش ر قم ) (10من كتاب فلسفة مناهج البحث العلمي لعقيل حسين عقيلكالتالي():
) (10سالم يقو ت ،فلسفة العلم المعاصرة و مفهو مها للو اقع ،بيرو ت ،دار الطليعة ،الطبعة األو لى،
أن الصدارة السم
 ،1986ص  .224-220و الشيء نفسه بالنسبة لهذا المثال حيث نالحظ ّ
المؤ ِلف ثم أتى بعده عنو ان الكتاب.
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 -1-1-2في حالة ذكر عنو ان الكتاب أو ال قبل اسم صاحبه :و األمثلة في هذا الصدد قليلة جدا
و من أمثلة ذلك نجد :الهامش ر قم ) (3من كتاب أصو ل البحث لعبد الهادي الفضلي الذي جاء
كالتالي():
) (3أصو ل البحث العلمي و مناهجه ص  55عن طلعت عيسى :البحث االجتماعي مبادئه
و مناهجه ،القاهرة :مكتبة القاهرة الحديثة؛  ،1963ص .28-27
 -1-2على مستو ى الطبعة:
عدة اختالفات في تحديد مكان كتابة الطبعة إ ْذ و جدنا أثناء اطالعنا على مجمو عة من
هناك ّ
أن لكل باحث طر يقته في تحديد مكان و ضع الطبعة ،وال يو جد اتفاق في تحديد مكانها.
الكتب ّ
باإلضافة إلى ذلك نجد الباحث الو احد يختلف من صفحة إلى أخرى في و ضعه مكان الطبعة،
و األمثلة كثيرة لكننا نكتفي بذكر مثالين:
 هناك من يكتب الطبعة بعد دار النشر مباشرة و قبل سنة النشر و المثال على ذلك نذكر كتابفلسفة مناهج البحث العلمي لعقيل حسين عقيل الذي نجد فيه مايلي():
) (15سمير نعيم ،المنهج العلمي في البحو ث االجتماعية ،القاهرة :المكتب العر بي لألو فيست،
الطبعة الخامسة ،1992 ،ص .132
يفضلو ن تقديم الطبعة عن سنة النشر و دار النشر مثال :عبد
 و هناك صنف من الباحثين من ّاللطيف محمد العبد في كتابه البحث العلمي منهجا و تطبيقا و ذلك في الهامش ر قم ) (18من
الصفحة ):)((8
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) (18بكر عبد اهلل أبو ز يد :حلية طالب العلم .ص  ،10ط1409 ،2ه 1988/دار الراية
عدة اختالفات في هذا الصددو لكننا نكتفي بهذين المثالين.
–الر ياض -و هناك ّ
أما بالنسبة إلى الطر يقة الحديثة ،أال و هي الطر يقة التي تكتفي بذكر اسم المؤ ِلف و عنو ان الكتاب
أما الطبعة ال تذكر.
و الصفحة؛ ّ
 -1-3االختالف المو جو د بين بيانات النشر :فالمقصو د بهذه البيانات هو تلك المعلو مات المتعلقة
بدار النشر ،بلد النشرو سنة النشر .فهنا ينبغي أن نشير إلى ّأنه بعد اطّالعنا على الكتب تبين لنا
أن ج ّل الباحثين ال يتقيدو ن باتباع طر يقة و احدة و إاّنما نلمس التقديم و التأخير في هذه البياناتو ذلك
ّ
إما تقديم دار النشر و إا ّما تقديم السنة عن باقي المعلو مات أو تقديم البلد.و في هذه المسألة سنتطر ق
ّ
عدة أمثلة و هي كاآلتي:
إلى ذكر ّ
 -1-3-1هناك من الباحثين من يقدم سنة النشر عن دار و بلد النشر مثال :عند عبد اللطيف
محمد العبد في كتابه البحث العلمي منهجاو تطبيقا إ ْذ نجد مايلي():
) (30جو ن ديوي :المنطق نظر ية البحث .ص  ،719تر جمة د .ز كي نجيب محمو د ،ط،2
1959م ،دار المعار ف ،مصر.
 -1-3-2هناك من يفضل تقديم دار النشر عن بلد و سنة النشر و المثال عن ذلك نذكر آمنة
بلعلى في كتابها أسئلة المنهجية العلمية في اللّغة و األدب نحو التهميش ر قم ) (2من الصفحة
:)(157
النص و التعليق عليه ،مؤ سسة الر سالة للطباعة و النشر ،بيرو ت،
 -2بشار عو اد معرو ف ،ضبط ّ
.1982
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الفصل الثاني:

 -1-3-3باإلضافة إلى بعض الباحثين الذين يقو مو ن بذكر بلد النشر قبل سنة النشر و المثال
على ذلك نذكر الكتاب السابق الذكر بعنو ان البحث العلمي منهجاو تطبيقا لعبد اللطيف محمد العبد
و ذلك ضمن الهامشر قم ):)((31
) (31د .عبد الرحمن بدوي :مناهج البحث العلمي ،ص  .12نشر و كالة المطبو عات بالكو يت،
عام 1977م.
ما نالحظه هنا في هذا العنصر أنه ال يو جد اتفاق بين الباحثين في تر تيب بيانات النشر،
فهناك من يفضل تقديم السنة و هناك من يقدم دار النشر و هناك من يقدم بلد النشر عن باقي
المعلو مات،و حتى في الكتاب الو احد.
 -1-4بالنسبة لألجزاء ،األعدادو المجلدات:
عند عملية البحثو جدنا ذكر الجزء بعد عنو ان المؤ ِلف مباشرةو قبل بلد النشرو ذلك في كتاب
فلسفة مناهج البحث لعقيل حسين عقيلو من أمثلته نذكر الهامشر قم ) (19من الصفحة :)(51
) (19عبد الر حمن بدوي ،مو سو عة الفلسفة ،الجزء األو ل ،بيرو ت ،المؤ سسة العر بية للدراسات
و النشر ،الطبعة األو لى ،1984 ،ص .493
أما بالنسبة لألعداد و المجلدات فهناك من يقدم ذكر العدد عن المجلد و هناك من يقو م بالعكس
ّ
أي يسبق بذكر المجلّد ثمر قم العدد ،و األمثلة على ذلك كثيرة نكتفي بذكر ما يلي:
مثال عند الباحثين عمار بو حو ش و محمد محمو د الذنيبات في كتابهما المعنو ن بـ :مناهج البحث
العلميو طر ق إعداد البحو ث نحو الهامشر قم ):)((1
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الفصل الثاني:

) (1محمد أحمد مفتي :المنهجية للسياسة الغر بية :تحليل نقدي ،مجلة العلو م االجتماعية ،العدد
) ،(2المجلد ) ،(15صيف  ،1987ص .70-69
عمار بو حو شوز ميله اتّبعا الطر يقة نفسها في
و األمثلة على هذا النوع كثيرة جداًو من ذلك مثال أن ّ
تقديم العدد على المجلد في كل الكتاب.
قدما كل من العدد و المجلد على سنة النشر،و بالنسبة للتر تيب فقد كان
فالمالحظ هنا أنهما ّ
العدد في الر تبة األو لى ثم تاله المجلد .و في المقابل هناك من يفضل تقديم المجلد على العدد
و مثال ذلك ما و جدناه عند قاسم عبده قاسم في كتابه تطو ر منهج البحث في الدراسات التار يخية
مثال في الهامشر قم ) (1من الصفحة ):)((107
) (1شاكر مصطفى ،التار يخ :هل هو علم ،مجلة علم التفكير ،المجلد الخامس ،العدد األو ل
أبر يل-مايو ،نو فمبر  ،1973ص .184

 -1-5بالنسبة للصفحة:
الشائع في تر تيب الصفحة في عملية التهميش هو أن تكو ن في آخر التهميش و األمثلة على
ذلك كثيرة نذكر مماور د عند عمار بو حو شو محمد محمو د الذنيبات في كتابهما المعنو ن بـ :مناهج
البحث العلميو طر ق إعداد البحو ثو ليكن مثال الهامشر قم ) (1من الصفحة :)(165
) (1د .بشير خضرا" ،الطاقة و الحو ار العر بي األورو بي" مجلة شؤو ن عر بية ،عدد ) (6أغسطس
)آب( ،1981 ،ص .136
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الفصل الثاني:

بينما هناك العديد من الباحثين من يفضلو ن تقديم الصفحة على بعض البيانات أثناء
عملية التهميش ،فهناك من يقو م بتقديم الصفحة عن دار النشر أي ذكر ر قم الصفحة قبل دار
النشر ،و من الذين اعتمدو ا هذه الطر يقة أو هذا التر تيب في كل الكتاب نذكر مثال :خالد إبراهيم
يو سف في كتابه :منهجية البحث األدبي .و من أمثلته نجد الهامش ر قم ) (1و) (2من الصفحة
) (60كالتالي():
 -1د .حمادي العبيدي-منهج إعداد البحو ث العلمية -ص  -18مؤ سسة المعار ف بيرو ت .1997
 -2د .غازي عناية -إعداد البحث العلمي -ص  -88دار الجيل -بيرو ت .1992
و هذه الطر يقة تشبه نو عا ما الطر يقة الحديثة التي تكتفي بذكر المؤ ِلف ،عنو ان كتابه ثم
السنةو الصفحة ،لكن بالنسبة لهذا الباحث يضيف ذكر جميع البيانات األخرى المتعلقة بالنشر.
أما بالنسبة للطر يقة الحديثة نقصد بها التهميش فى ثنايا المتن فهي تقتصر على ذكر اسم
المؤ ِلف و عنو ان الكتاب و ذكر الجزء في بعض األحيانو سنة النشر و الصفحة فقط ،و بالتالي فهي
غير معتمدة كثيرا عند جل الباحثين ،حتى نحن كطلبة جامعيين ال نعتمد على هذه الطر يقة في
تهميش بحو ثنا ألنها مقتضبة ،بل نعتمد على الطر يقة الكالسيكية كو نها تقدم جميع المعلو مات
الخاصة بالمصدر أو المر جع المعتمد ،كما تسهل عليها عملية الر جوع إلى تلك المصادر و المراجع،
أن هناك من المؤ ِلفين من يجمع بين الطر يقتين
باإلضافة إلى كل هذا و جدنا أثناء بحثنا ّ
–الكالسيكية و الحديثة-في تهميشهم للمصادر و المراجع ،كما الحظنا أثناء بحثنا عدة اختالفات في
الطر يقة الحديثة .فمن بين االختالفات التي و جدناها في تر تيب بيانات التهميش فى هذه الطر يقة
نجد:
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الفصل الثاني:

 -1بالنسبة للمؤ ِلف نجده دائما في بداية التهميش ،تليه بعض المعلو مات األخرى .و هذا في بعض
النماذج من الكتب من بينها نجد التهميش التالي :من كتاب دليل كتابة خطط ر سائل الماجستير
و الدكتوراه من إعداد لجنة الدراسات العليا بالكلية من الصفحة مايلي .)(33
)السعيد و القرعاوي1414 ،هـ ،ص.(5
دائما من نفس الكتاب ص 38نجد التهميش التالي()) :مجاهد و آخرو ن 1408 ،هـ ،ص .(49
كما نجد في مثال آخر من كتاب منهجية البحث العلمي القو اعد و المراحل و التطبيقات لمحمد
عبيدات و آخرو ن ص 46مايلي.
)عر يفج سامي .)((133-131 :1987
بعد تفحصنا لبعض الكتب و جدنا أن معظم الباحثين الذين يعتمدو ن هذه الطر يقة أثناء التهميش
يكتفو ن بذكر اسم المؤ ِلف دو ن العنو ان.
أما سنة النشر نجدها بعد اسم المؤ ِلف مباشرة هذا في غالب األحيان على سبيل المثال:
ما نجده في كتاب أصو ل البحث العلمي ألحمد عبد المنعم حسن في الصفحة  )(58كالتالي:
)عن مو سى و آخرو ن  1968بتصر ف(.
و في بعض التهميشات اليذكرو ن سنة النشر أصال ،مثال التهميش التالي :من كتاب
المر شد في إعداد البحو ث و الدراسات العلمية ألبي القاسم عبد القادر صالح و وز مالؤ ه في
الصفحة .)(8
)سهير بدير ،ص.(75-71
بالنسبة لذكر الصفحة في األغلب نجدها في آخر التهميش و هناك من ال يذكرها ،و في
هذا الصدد نكتفي بذكر األمثلة التالية:
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الفصل الثاني:

 في حالة ذكر الصفحة في آخر التهميش نجد في كتاب البحو ث العلمية و التر بو ية بين النظر يةو التطبيق لحسن شحاتة مايلي.
)فرانكن ،جاك  ،1990ص.() (7
 في حالة عدم ذكر الصفحة في التهميش نجد المثال التالي :في كتاب دليل الباحث التو ثيق فيالبحو ث و الدراسات التر بو يةو فقا لدليل جمعية علم النفس األمر يكية  APAفي الصفحة  6مايلي)(:
ذكر كرو شكانك ) ...(1971/1993في هذا التهميش نجد الكاتب قد استغنى عن ذكر الصفحة
و اكتفى بذكر المؤ ِلف لكنهو ضع نقاط حذف في آخر التهميش.

 -2االختالف في استعمال عالمات الو قفو التر قيم:
هناك اختالف كبير بين الباحثين في اختيار عالمات الو قف و التر قيم المناسبة أثناء عملية
التهميش ،و قبل التطرّ ق إلى هذه االختالفات يجب علينا قبل كل شيء التعر يف بعالمات الو قف
و التر قيم أوال فهي ر مو ز متفق عليها تو ضع في نهاية النص المكتو ب بهدف تنظيمه و تيسير
()
إن البحث مهما كان نو عه فينبغي أن ال يخلو من عالمات الو قف و التر قيم ،فهذه
قراءته  .حيث ّ
تبين االنتقال من فكرة إلى أخرى،
األخيرة هي التي بدورها تساهم في اتساق الجمل وو ضو حها و ّ
ضح لنا مو اضع الفصل ،االبتداء ،و التنو يع في النبرات
و يكو ن ذلك بسالسة ،و هذه العالمات تو ّ
الصو تية أثناء القراءة().و من أهم هذه العالمات نذكر على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
 -2-1النقطة ) :(.تو ضع النقطة كما هو معرو ف في نهاية كل تهميشو باإلضافة إلى ذلك فهي
تو ضع أيضا بين بيانات النشر المتعلقة بالكتاب و الصفحة التي تم االقتباس منها .مثال :في نهاية
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الهايشر قم ) (3من كتاب عبد الفتاحرجب محمد :منهج البحث العلمي عند العر ب المسلمينو أثره
في النهضة األورو بية():
 -3مصطفى لبيب عبد الغني ،تار يخ العلو م عند العر ب ،الهيئة المصر ية للكتاب ،القاهرة،2008 ،
ص .267
و بالنسبة للنقطة فكل الباحثين ملتز مو ن بو ضعها في نهاية كل تهميش.
 -2-2الفاصلة ) :(،الفاصلة عالمة من عالمات الو قف المتفق عليها ،فهي تو ضع للفصل بين
بيانات المصدر و المر جع المعتمد في البحثو ذلك في التهميش .و األمثلة في هذا الصدد كثيرة منها
التهميشر قم ) (2من كتاب منهجية البحث العلمي لمانيو جيدير():
) (2د .محمد عفيفي حمو دة :البحث العلمي ،الطبعة الثانية ،عين شمس ،مطابع سجل العر ب،
أن الفاصلةور دت بين كل البيانات المتعلقة بالكتاب.
 ،1983ص  .22فالمالحظ هنا ّ
 -2-3الشر طة )مطة( ) :(-هي عالمة من عالمات الو قف و التر قيم تستعمل بين األر قام
المتسلسلة في عملية التهميش.
و األمثلة في هذه النقطة كثيرة نقتصر على ذكر مثال و احد من كتاب صالح قنصو ه المعنو ن بـ:
المو ضو عية في العلو م اإلنسانية.و ذلك في الهامشر قم ) (2الصفحة ) (20مثال():
) (2جورج لندبرج ،هل ينقذنا العلم؟ تر جمة د .أمين الشر يف ،بيرو ت ،دار اليقظة العر بية ،1964
ص .145-144
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 -2-4الخط المائل ) :(/يو ضع في الفصل بين السنة الهجر ية و الميالدية و مثال ذلك نجد في
كتاب البحث العلمي منهجاو تطبيقا لـ :عبد اللطيف محمد العبدو ذلك في الهامش ر قم ) (18من
الصفحة ) (8مثال():
) (18بكر عبد اهلل أبو ز يد :حلية طالب العلم-ص ،10ط1409/1988 ،2م ،دار
الراية-الر ياض.
-2-5عالمة التنصيص )""( :تستخدم هذه العالمة غالبا من أجل إبراز عناو ين األبحاث أو
المقاالت سو اءا في المتن أو في الهامش.و مثال ذلك في كتاب مناهج البحث العلميو طر ق إعداد
البحو ث لعمار بو حو شوز ميله نحو الهامشر قم ) (1من الصفحة  167مثال():
) (1أحمد بهاء الدين" ،التجار ب األر بعة" ،المستقبل ،العدد  ،232الصادر بتار يخ ،1/8/1981
ص .8
 -2-6القو سين ))(( :تستعمل هذه العالمة من أجل حصر عبارة أو تفسيرها أو محاو لة لفت
ِ
االنتباه إليها .مثال عند أمين ساعاتي في كتابه :تبسيط كتابة البحث العلميو ذلك في الهامشر قم
) (1من الصفحة :)(42
 -1د .أمين ساعاتي ،علم السياسة و علم الر ياضة )جدة :دار المعار ف1405 ،ه1985-م( ،ص
 .28-29فهنا حصر أمين ساعاتي معلو مات النشر بين قو سين.
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و عليه فعالمات الو قفو التر قيم كثيرةو متعددة تستعمل في المتنو كذا في الهامشو يمكننا
القو ل على العمو م بأن هذه العالمات التي تطر قنا إليها هي العالمات المتداو لة بكثرة في التهميش،
كما أنها تستعمل في الطر يقتين معا أي في الطر يقة الكالسيكية و الحديثة.
لكننا من خالل اطّالعنا على مجمو عة الكتبو جدنا العديد من االختالفات بين الباحثين
في طر يقة التر قيم و اختيار العالمة المناسبة في عملية كتابة معلو مات المصادر و المراجع و الر بط
بينها –و ذلك يكو ن عن طر يق عالمات الو قف و التر قيم -حتى في الكتاب الو احد هناك بعض
المؤ ِلفين ال يعتمدو ن على طر يقة و احدة فيو ضع عالمات التر قيم  .Punctuation .markتطر قنا
إلى هذه المسألةو لكن باختصار بحيث ال يمكننا إحصاء كل االختالفات و اإللمام بها كل اإللمام
و من بين االختالفات التيو جدناها مايلي:
أ -االختالفات المو جو دة في الطر يقة الكالسيكية:
 كما هو معرو فو متداو ل أن الفاصلة تستعمل عند جل الباحثين للفصل بين معلو مات المصادرو المراجع أثناء عملية التهميش ،إالّ أن هناك من الباحثين من يعتمد على المطة )الشر طة( بدل
الفاصلة للفصل بين معلو مات التهميش من بينهم نجد خالد إبراهيم يو سف في كتابه منهجية البحث
األدبي الجامعي ،مع العلم أنه اعتمد هذه الطر يقة في و ضع عالمات الو قف و التر قيم في كل
الكتاب ،و األمثلة عن ذلك كثيرة من بينها نذكر مثال فير قم ) (1من الصفحة  60مايلي():
)(1

د.

حمادي

العبيدي-منهج

إعداد

المعار ف-بيرو ت1997-م.
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مقار نة بين الطر يقة الكالسيكيةو الحديثة

الفصل الثاني:

باإلضافة إلى ذالك نذكر التهميشر قم  1و 2من الكتاب نفسه الصفحة  87كالتالي():
 -1د .محسن األمين-منهجية البحث في العلو م اإلنسانية-ص .67
 -2د .حمادي العبيدي-منهج إعداد البحو ث العلمية-ص.23 .
نالحظ في الهامشر قم ) (2من هذا الكتاب أن صاحبهو ضع النقطة ليفصل بينر مز
الصفحة )ص(ور قم الصفحة ،بينما ال يضعها في هو امش أخرى مثال في الهامش ر قم ) (01من
الصفحة  60و الهامشر قم ) (01من الصفحة .87
و هناك من الباحثين من يضع النقطة بدل الفاصلةو من أمثلة ذلك نجد مثال- :عبد اهلل
محمد الشر يف في كتابه مناهج البحث العلمي دليل الطالب في كتابه األبحاث و الر سائل العلمية
نحو :الهامشر قم ) (01من الصفحة :)(21
) (1عبد الحليم منتصر ،تار يخ العلم و دو ر العلماء العر ب في تقدمه .القاهرة ،دار المعار ف،
 .1969ص  10 ،68جمادى الثانية 1395ه.
كما أنه في الكتاب نفسهو من الصفحة نفسها نجده يستعمل النقطتين بدل الفاصلة،و ذلك
بعد ذكر اسم المؤ ِلف مباشرة و مثال ذلك الهامشر قم ) (02من الصفحة  )(25كالتالي:
) (2عبد الهادي التازي :جامع القرو ني .بيرو ت ،دار الكتاب اللبناني ،1973 ،ص .432
و ما يالحظ في هذا الكتاب أن صاحبه تقيد بهذه الطر يقة في كل الكتاب.
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الفصل الثاني:

و باإلضافة إلى ما سبق ذكره ،هناك من يضع الخط المائل بدل الفاصلةو ذلك ليفصلر قم
الصفحة عن باقي البيانات ،مثال في كتاب مناهج البحث األدبي ليو سف خليف نحو الهامش ر قم
) (01من الصفحة ):)((25
) (1محمو د قاسم المنطق الحديثو مناهج البحث.28/
و المالحظ هنا أنه لم يستعمل عالمات الو قف عند كتابة بيانات الكتاب أثناء عملية
التهميش سوى الخط المائل للفصل بينر قم الصفحةو باقي المعلو مات.
كما نجده في الصفحة نفسها و الكتاب نفسه ،يستعمل العالمة المتمثلة في الخط المائل
للفصل بين الجزء و الصفحة مثال في الهامشر قم ):)((2
)(2ز كي نجيب محمو د المنطق الو ضعي .2/173
و لع ّل ما يؤ اخذ عليه صاحب الكتاب هو عدم تقييده بالطر يقة نفسها في كل الكتاب ،بل
نجده في التهميش المو الي يستعمل المطة بدل الخط المائل ،كما أنه يضع عالمات الو قف و التر قيم
األخرى كالفاصلة ،النقطة ،و األقو اس،و غيرها من العالمات ،مثال في الهامشر قم ) (1من الصفحة
) (43من نفس الكتاب():
) (1اُنظر ص ) 15-12الطبعة األو لى -1960دار المعار ف بمصر( ،إضافة إلى ذلك نجده
دوّ ن
األقو اسو ذلك من أجل حصر الطبعة و السنةو دار النشر.
بينماو جدنا-األقو اس -تستعمل لحصر بيانات أخرى مثال في كتاب مناهج البحث العلمي
و طر ق إعداد البحو ث لعمار بو حو شو محمد محمو د الذنيبات نحو:
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الفصل الثاني:
الهامشر قم ) (1من الصفحة :)(164

) (1غازي سعيد جرادات) ،المعهد العر بي للتخطيط( ،في مجلة :شؤو ن عر بية ،عدد )أغسطس(
آب ،1981ر قم ) ،(6ص .214
هنا في هذا التهميش نجده استعمل القو سين لحصر عنو ان المقال و كذا حصر الشهر الذي
صدر فيه العددو في األخير حصر بهر قم العدد.
كما نجده في تهميش آخر يستعمل القو سين لحصر اسم المؤ ِلف الذي نقل عنه و الطبعة مثال
في التهميشر قم ) (1من الصفحة :)(169
) (1الميثاق الو طني الجزائري ،نقال عن )األستاذ عمار بو حو ش( :العمال الجزائر يو ن في فر نسا.
)الطبعة الثانية( الجزائر :الشر كة الو طنية للنشر و التوز يع  ،1979ص .337
و هناك من الباحثين من ال يضع عالمات الو قف و التر قيم أثناء التهميشو المثال على ذلك
ما نجده عند آمنة بلعلى في كتابها السالف الذكر ،فأحيانا تَستعمل عالمات الو قف و في بعض
األحيان ال تَستعمل وال عالمة مثال في الهامشر قم ) (3من الصفحة :)(136
 -2علي جو اد طاهر ص 130
فالمالحظ هنا أنها لم تَستعمل عالمات الو قف و التر قيم في هذا التهميش حتى النقطة في
نهاية التهميش فقد استغنت عنها.
 -كل هذه االختالفاتو جدناها عند المؤ ِلفين الذين يعتمدو ن على الطر يقة الكالسيكية.

52

مقار نة بين الطر يقة الكالسيكيةو الحديثة

الفصل الثاني:

أما في الطر يقة الحديثة ،فعالمات الو قف و التر قيم التي تستعمل بكثرة للفصل بين بيانات
التهميش نجد :النقطة و الفاصلة ،تستعمالن عند جل الباحثين .و نجد الشر طة ،و الخط المائل،
و األقو اس عند البعض.
فمن بين االختالفات التيو جدناها:
 -1الفاصلة :كما هو متفق عليه في الطر يقتين الكالسيكية و الحديثة تستعمل للفصل بين بيانات
التهميش مثال ما نجده في الكتاب السالف الذكر :المر شد في إعداد البحو ث و الدراسات العلمية
ألبي القاسم عبد القادر صالح ووز مالؤ ه في الصفحة .)(8
)سامي محمد ملحم ،2001 ،ص.(44
كما نجد هذا المؤ ِلف في الكتاب نفسه ال يضع الفاصلة بين معلو مات التهميش مثال التهميش
التالي():
)عبد اهللز يد الكيالني .(1994
 -2النقطة :تُستعمل في نهاية كل تهميش في الطر يقتين الكالسيكية و الحديثة كما ّأنه يو جد من ال
يضعها أصال و األمثلة عن ذلك كثيرة نذكر منها :كتاب المر شد في إعداد البحو ث و الدراسات
العلمية ألبي القاسم عبد القادر صالحوز مالؤ ه نحو():
)جو ن بست .(1981،نالحظ هناو جو د النقطة في آخر التهميش.
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الفصل الثاني:

كما نجد في الكتاب نفسه من الصفحة  )(9المثال التالي الذي يو ضح لنا عدم استعمال
النقطة في نهاية التهميش و إن د ّل على شيئ إنما يدل على عدم ثبو ت المؤ ِلف على طر يقةو احدة
فتراه يضعها تارة و يستغني عنها تارة أخرى نحو) :عالوى و راتب ص.(116
 -3األقو اس :ماو جدناه عن هذه العالمة ّأنه في معظم الكتب إما تُستعمل لحصر التهميش بأكمله
و إما لحصر الصفحة فقط أو لحصر السنة و األمثلة عن ذلك نجد:
 في حالة استعمالها لحصر التهميش بأكمله :نجد في كتاب مناهج البحث العلمي لعبد الر حمانبدوي الص") :)(8المدخل لدراسة الطب التجر يبي" ،القسم الثالث ،الفصل الرابع ،ص.(396-394
 في حالة استعمالها لحصر الصفحة فقط نجده في الكتاب نفسه من الصفحة :)(75 ...يعر فه فؤ اد البهي السيد ) 1979ص.(317
 كماو جدنا هذه العالمة تستعمل كذلك لحصر السنة مثال في كتاب البحث العلمي أسسهو طر يقةكتابته من الصفحة  ... :)(5لخصز كي نجيب محمو د ).(1961
 -4النقطتين :أما النقطتين غالبا ما تُستعمل في الطر يقة الحديثة بعد سنة النشر مباشرة على
عكس الطر قة الكالسيكية حيث يكو ن مكانها بعد اسم المؤ ِلف ،مثال ذلك ما نجده في كتاب منهجية
البحث العلمي القو اعد و المراحل و التطبيقات لمحمد عبيدات و آخر ين():
)عبد الحق كايد ،(10 :1972و األمثلة في هذا الصدد كثيرة.
 -5الشر طة :تستعمل لنفس الغر ض في كال الطر يقتينو ذلك بين األر قام المتسلسلة و المثال على
ذلك ما نجده في الكتاب السابق الذكر لمحمد عبيدات في الصفحة )(24كالتالي:
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الفصل الثاني:
)عبيدات و محمد .(52-51 ،1995

هذا كله على سبيل المثال ال الحصر حيث ّإنه هناك عدة اختالفات أخرى غير هذه
االختالفات .كما نخلص في نهاية ما سلف ذكره أن كال الطر يقتين تستخدم عالمات الو قفو التر قيم
ّإال أنه هناك العديد من االختالفات التي تمس مكان استخدامها .كما أننا و جدنا هذه االختالفات
في ثنايا الطر يقة الو احدة و معنى ذلك أنه يو جد العديد من الباحثين الذين يعتمدو ن طر يقة و احدة
و لكنهم يختلفو ن في استعمال هذه العالمات ،أي أنهم ال يتفقو ن على تحديد مكانو ضعها.
 -3المختصرات:
المختصرات هي ر مو ز متفق عليها من قبل الباحثين إ ْذ يستعملو نها في هو امش أو حو اشي
الكتب و الر سائل و البحو ث ،فيعرّ فها خالد إبراهيم أنها "اختصار األلفاظ و التعابير ،و المصطلحات
...التي اتفق على اختصارها ،و إاعطائها ر مز خاص لكل منها تُعر ف به إذا ما تكر ر ورو دها في
البحث " )(.و فيما يلي عر ض لبعض هذه المختصرات:
 :1-3اختصار كلمة دكتو ر )د(:
اختصار كلمة دكتو ر هو حر ف الدال إ ْذ يكتب قبل اسم المؤ ِلف لتبيان درجته العلمية ،و في
هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أن ج ّل الباحثين الذين يعتمدو ن الطر يقة الكالسكية اتفقو ا على هذا
أن هناك من يقو م بو ضعه و هناك من ال يقو م بفعل ذلك،و من أمثلة ذلك نذكر مثال
المختصر ّإال ّ
الباحث سعد الدين السيد صالح في كتابه البحث العلميو مناهجه النظر يةرؤ ية إسالمية،و كذلك
أمين ساعاتي في كتابه المعنو ن :تبسيط كتابة البحث العلمي من البكالور يو س ،الماجستير و حتى
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الفصل الثاني:

الدكتوراه ،كما نجد أيضا كامل محمد المغر بي في كتابه أساليب البحث العلمي في العلو م اإلنسانية
و االجتماعية.
مثال:
 -1د/عبد الرحمان بدوي :مناهج البحث العلمي ص ) (5القاهرة 1963م)( .فالمالحظ هنا ذكر
حر ف الدال )د( قبل اسم المؤ ِلف أي أن عبد الر حمان بدوي دكتو ر ،فالسيد صالح سعد الدين مهتم
بالدرجة العلمية لصاحب المر جع الذي اعتمده ،في حين نجد أغلبية الباحثين المحدثين ال تهمهم
الدر جة العلمية التي يكو ن عليها صاحب الكتاب.
 :3-2اختصار كلمة الطبعة "ط" و "د.ط":
يقصد بهذا المصطلح عدد الطبعات الخاصة بكتاب معين ،إذ كلما ُنقد الكتاب تدوّ نز يادات
أو إضافات أو تنقيحات عن النسخة األو لى مثال :الطبعة الثانية لكتاب ما أفضل من الطبعة
األو لى ،من حيث التبسيط و اليسر و لكن المو ضوع األساس للكتاب يبقى نفسه ،و طبع الكتاب مرة
أخرى يرجع هذا إلى تلك التنقيحات أو اإلضافات للطبعة األو لى ،لهذا فكلمة )الطبعة( تختصر إلى
حر ف الطاء )ط( في حالةو جو دهاو تختصر إلى )د.ط( في حالة عدم إيراد الطبعة في الكتاب .
ففيما يتعلق بالمختصر )ط( هناك اتفاق بين الباحثين تقر يبا لكن اإلشكال نجده مع
أقلية فقط تلتز م بهو من هؤالء نذكر على سبيل المثال الهامشر قم )(1
المختصر )د.ط( ،إ ْذ نجد ّ
من كتاب صالح بلعيد الذي أور ده كالتالي)(:
)-(1محمد سالم عدنان ،القراءة أوال ،د.ط ،دمشق :دار الفكر المعاصر ،1994 ،ط ،2ص .101
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الفصل الثاني:

كما هو مالحظ ُذكر الحر فين )د.ط( أي دو ن طبعة كما ُذكر بعد سنة النشر ط 2أي
الطبعة الثانية للكتاب ،و هو أمر يؤ اخذ عليه المؤ ِلف إ ْذ أنه يو قع القارئ الذي يعتمد على هذا
الكتاب في الخلط.
و باإلضافة إلى ما سبق ،فهناك العديد من الكتب ال تلتز م بذكر هذه المختصرات )ط(،
)د.ط(؛ إ ْذ تكتفي بتدو ين الكلمة بأكملها نحو :الطبعة األو لى دو ن اختصار مثال :نجد كتاب كيف
تكتب بحثا أور سالة ألحمد شلبي،و كتاب فلسفة مناهج البحث العلمي لعقيل حسين عقيل،و كذلك
أمين ساعاتي في كتابه تبسيط كتابة البحث العلمي ،و من أمثلة ذلك ما نجده في كتاب عقيل
حسين عقيل في الهامشر قم ) (14كما يلي)(:
التير ،مساهمات في أسس البحث االجتماعي .بيرو ت :معهد اإلنماء العر بي،
) (14مصطفى عمر ّ

الطبعة األو لى ،1989 ،ص .32

أما بالنسبة للكتب التي ال تذكر للكتاب أية طبعة فنذكر مثال:
كتاب مناهج و أساليب البحث العلمي بين النظر ية و التطبيق لر بحى مصطفى عليان و عثمان محمد
غنيمو ذلك مثال في الهامشر قم ) (1إ ْذور د كما يلي)(:
) (1أبو بكر –المدخل إلى علم الببليو غرافيا -طرابلس :منشورات الكتاب .1981
فالمالحظ هنا عدم و جو د المختصر )ط( وال نظيره )د.ط( فهنا ال نعلم هل الباحث نسي ذكر
الطبعة أم أن الطبعة غير مو جو دة فعال ،لذا يستحسن عند عدم ذكر الطبعة أن يستعمل )د.ط( كي
ال يقع القارئ في الخلط .
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الفصل الثاني:

إن أغلب المؤ ِلفين الذين يعتمدو ن الطر يقة التقليدية Méthode
و منه يمكن القو ل ّ
 traditionnelيقو مو ن بذكر الطبعة و مختصراتها ،خالفا للمؤ ِلفين الذين يعتمدو ن الطر يقة
الحديثة في بحو ثهم.
 :3-3اختصار كلمة الجزء "ج":
كما هو عليه الحال بالنسبة لهذه الكلمة فلها هي األخرى اختصار معرو ف و هو حر ف
الجيم )ج(ُ ،يكتب في حالةو جو د أجزاء للكتاب ،فنجد عدة كتب اعتمدت على هذا المختصر ،كما
أن هناك كتب أخرى لم تستعمل هذا الر مز )ج( و اكتفت بذكر الكلمة بأكملها مثال "الجزء األو ل"،
و فيما يلي أمثلة عن ذلك:
مثال :نجد كتاب البحث العلمي حر فة و فن لغسان ذيب النمري و كذلك كتاب كيف تكتب بحثًا أو
ر سالة ألحمد شلبي فمثال في هذا األخير في طبعته  21في الهامش ) (1نجد ما يلي)(:
) (1تار يخ األمم اإلسالمية ،ج ،1صفحات .684-863
و في الهامشر قم ) (1من الصفحة  28نجد:
) (1اقرأ ما كتبه المؤ لف بعنو ان "أخطاء شاعت ينبغي تصحيحها" بالجزء األو ل من مو سو عة
التار يخ اإلسالمي )الطبعة الثانية عشر(.
يتضح من هذين المثالين أن الباحث نفسه قد يذكر الكلمة كاملةو قد يلجأ فقط إلى
االختصار كما هو مالحظ في التهميش األو ل ،إ ْذ استعمل )ج(و في التهميش الثاني ذكر الكلمة
دو ن اختصار و هذا ما فعله أيمن أبو الرو س في كتابه المو سو م "كيف تكتب بحثا ناجحا" إذ كان
يذكر الكلمة بأكملها دو ن اختصار.
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الفصل الثاني:

إن هذه االختالفات لم تكن بين الباحثين و إانما كانت ضمن الكتاب
و من هنا يمكن القو ل ّ
الو احد إذ لم نقل في الصفحة الو احدة.
و باإلضافة إلى ما سبق نجد كتبا أخرى تكتفي بذكرر قم الجزء فقط نحو :كتاب المناهج في تأليف
البحو ثو تحقيق المخطو طات لمحمد التو نجي و كذلك مناهج التأليف عند علماء العر ب لمصطفى
الشكعة ،فعلى سبيل المثال ال الحصر نجد في كتاب محمد التو نجي في الهامشر قم ) (1ما يلي:
) (1من كتاب الحيو ان.()1/88 :
إ ْذ ذكر صاحب هذا الكتابر قم الجزء فقط خالفا للكتب السابقة التي كانت تذكر الكلمة
بأكملها أي )الجزء( أو مختصرها )ج(.
أما الطر يقة الحديثة أي التي يكتفي أصحابها بالتهميش في المتن ،فنجد البعض منهم فقط
من يدو ن هذا المختصر )ج( ،كما هو الحال في كتاب عبد الرحمن بدوي في كتابه المو سو م
بمناهج البحث العلم إ ْذ نجد ما يلي)(:
علم النفس ،تر جمة فر نسية ،ج ،2ص .263
و منه نستنتج أن كل من الطر يقتين التقليدية و الحديثة تتفقان في ذكر المختصر )ج( ّإال أن الطر يقة
األو لى لم يلتز م مؤ لفو ها بذكر هذا ،فأحيانا يذكرو أحيانا أخرى تذكر الكلمة بأكملها.
 :3-4اختصار كلمة دار النشر )د.ن(:
و فيما يخص هذا المصطلح فهو كغيره من المصطلحات يختصر إلى )د.ن( أي دو ن ناشر
و هو مختصر يو ضع في حالة عدم ذكر الدار التي قامت بنشر الكتاب ،أما في حالة و جو دها
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الفصل الثاني:

فيكتب اسمها الكامل دو ن اختصارو من األمثلة على ذلك نذكر على سبيل المثال :كتاب البحث
العلمي حر فةو فن لمنصو ر نعمانوز ميله حيث نجد في الهامشر قم ) (1ما يلي:
) (1قندلجي ،عمار ابراهيم ،البحث العلمي ،بغداد ،د.ناشر ،د.ت ،ص .()12
فالمالحظ هنا ذكر المختصر )د.ناشر( إ ْذ كان من األفضل للمؤ ِلف تدو ين )د.ن( ،و هو
مختصر قليل الورو د في الكتب.
إن هذا المختصر يدوّ ن بكثرة في الكتب التي تستعمل الطر يقة الكالسكية خالفا للكتب التي
ّ
تستعمل الطر يقة الحديثة بحيث لم نصادف هذا المختصر في تلك المراجع التي يكو ن التهميش في
المتن.
 :3-5اختصار كلمة التحقيق )تح(:
بالنسبة لهذا المصطلح له أيضا مختصر معرو ف يتمثل في التاءو الحاء أي )تح( و هو
ُيستعمل في حالة و جو د محقق و احد أو مجمو عة من المحققين ،قامو ا بتحقيق كتاب معين و هو
أيضا من المصطلحات المتفق عليها من قبل الباحثين،و من األمثلة على ذلك نذكر:
المنهجيةو ذلك مثال في الهامش ر قم )(1
صالح بلعيد في كتابه المعنو ن ب :في المناهج اللغو ّية و
ّ
إ ْذور د ما يلي)(:
) (1العمل ،تح :علي تو فيق الحمد ،ط .4القاهرة ،1988،ص .279
فهذا الباحث اكتفى بو ضع اختصار لها هو )تح( أي تحقيق ،و هذا خالفا لبعض الكتب التي
كانت تدو ن الكلمة بأكملها دو ن اختصار ،و من ذلك نذكر كتاب أصو ل كتابة البحث و قو اعد
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التحقيق لمهدي فضل اهلل  ،باإلضافة إلى رجاء و حيد دو يدري في الكتاب المو سو م البحث العلمي
أساسياته النظر ية و ممار ساته التطبيقية...الخ.
و من األمثلة على ذلك نذكر ما أور ده مثال هذا األخير في الهامش ر قم ) (1من الصفحة 33
كالتالي():
) (1الحسن ابن هيثم في مقدمة الشكو ك على بطليمو س ،تحقيق:عبد الحميد صبرةوز ميله ،القاهرة.

و منه يمكن القو ل بأن هذا المختصر لم ير د عند أصحاب الطر ييقة الحديثة عكس الطر يقة
الكالسيكية إ ْذ كانو ا يميلو ن إلى المختصر )تح(.
 :3-6اختصار كلمة تر جمة " تر":
لهذا المصطلح مختصر و احد هو التاء و الراء أي )تر( بمعنى مترجم و هو من قام بتر جمة
العمل العلمي من العر بية إلى األجنبية أو العكسّ ،إال أن هذا المختصر قليل االستعمال مقار نة
بالكتب األخرى التي تستعمل الكلمة بأكملها.
فمثال في التهميشر قم ) (1من كتاب صالح بلعيد السابق نجد:
 -1برو نر كليمو ن ،حكاية المنهج ،تر :سليمان حر فو ش ،ط ،1دمشق ،2010:دار كنعان ،ص
.()20
كما نجد هذا االختصار في كتاب البحث العلمي حر فةو فن ،أما في كتاب أمين ساعاتي
و كذلك كتاب البحث العلمي و مناهجه النظر ية رؤ ية إسالمية و أيضا كتاب مناهج البحث العلمي
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لعبد اهلل محمد الشر يف فإن كلمة التر جمة تذكر بكاملهاو في هذا األخير نجد في الهامش ر قم )(2
مايلي:
 -2فان دالين :مناهج البحث في علو م النفس ،ترجمة محمد نبيل نو فلو سليمان الخضري. () ...
أما بالنسبة للمؤ ِلفين الذين يعتمدو ن الطر يقة الحديثة ،فنجد أقلية منهم فقط من يدو ن كلمة
ّ
المتر جم أو التر جمة ألن هذه الطر يقة في األصل تعتمد على ذكر اسم المؤ ِلف ثم سنة النشر
و الصفحة فقط ،مثال نجد عند عبد الرحمن بدوي في كتابه السابق ما يلي)(:
علم النفس ،الترجمة الفر نسية ،ج ،2ص .263
 :3-7اختصار كلمة مجلد "مج":
هذا المختصر يتكو ن من حر فين هما :الميم و الجيم )مج(ُ ،يستعمل في حالةو جو د عدة
مجلدات للكتابّ ،إال أننا و جدنا أن العديد من المؤ ِلفين ال يستعملو ن هذا المختصر إ ْذ يفضلو ن
كتابة الكلمة بأكملها مثال في الهامشر قم ) (1لعقيل حسين عقيل كالتالي:
 -1لسان العر ب ،المحيط ،المجلد األو ل ،ص .()44
فهنا ذكر صاحب الكتاب الكلمة بأكملها دو ن اختصار،و من الذين ال يعتمدو ن االختصار
لهذه الكلمة نذكر الكتب التالية :كتاب قو اعد تحقيق الخطو طات العر بية و ترجمتها و جهة نظر
االستعراب لر يجير س بالشير و جان سو فاجيه،و كذلك كتاب ر جاء و حيد دو يدري المعنو ن بالبحث
العلمي أـساسياته النظر يةو ممار ساته العملية.
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و هذا يدفعنا للقو ل بأن المؤ ِلفين حسب الطر يقة الحديثة ال يميلو ن لذكر هذا المختصر خالفا
للمؤ ِلفين حسب الطر يقة التقليدية.
 3-8اختصار سنة النشر "د.ت":
ُيستعمل هذا المختصر -في الطر يقتين  -في حالة عدم و جو د السنة التي نشر فيها العمل
العلمي ،فمن باب األمانة العلمية أن يدوّ ن الباحث هذا المختصر )د.ت( أو الكلمة بأكملها )دو ن
تار يخ( ،إ ْذ لكل باحث منهجيته في ذلك فمثال حسب الطر يقة الكالسكية نجد الكتب التالية :كتاب
آمنة بلعلى أسئلة المنهجية العلمية في اللّغة و األدب،و كذلك ر جاءو حيد دو يدري في الكتاب السابق
الذكر باإلضافة إلى عبد اهلل محمد الشر يف ،كل هذه الكتب تستعمل في حالة عدم و جو د التار يخ
هذا المختصر )د.ت( ،و من األمثلة على ذلك عبد اهلل محمد الشر يفو ذلك في الهامش ر قم )(1
نجد:
") (2فرج مو سى الر يض ،علي مصطفى الشيخ ،مبادئ البحث التر بوي ،عمان ،بيرو ت الدار
العر بية ،د.ت ،ص .()"30
أما عثمان حسن عثمان في كتابه المنهجية في كتابة البحو ث و الر سائل الجامعية،و كتاب
البحث العلمي منهجاو تطبيقا لعبد اللطيف محمد العبد فقد خالفا المؤ ِلفين السابقين فنجد في هذين
الكتابين عبارة "بدو ن تار يخ" مثال عثمان حسن عثمان في الهامشر قم ) (1إ ْذ نجد:
-1عبد العز يز شر ف عبد المنعم خفاجي ،كيف تكتب بحثا جامعيا القاهرة ،المكتبة األجلو مصر ية
) 1985بدو ن تار يخ( ص .()9
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المالحظ هنا ذكر السنة  1985ثم ذكر عبارة "بدو ن تار يخ" و هو ما يشكل تناقضاً بالنسبة
إليه ،و هو أمر يؤ اخذ عليه المؤ ِلف ألنه يستحيل أن نقو ل )بدو ن تار يخ(و نذكر في الو قت نفسه سنة
النشر.
و في حالةو جو د التار يخ فإن هناك العديد من المؤ ِلفين يفضلو ن ذكر السنة الهجر يةو ما
يقابلها بالميالدي إ ْذ ُيدو ن المختصرات لكل منهما.
مثال )ه( هجري ،و حر ف )م( ميالدي ،أو قد يذكر اختصار و احد دو ن اآلخر مثال في كتاب
مناهج البحث و أصو ل التحقيق لمحمد بن صالح ناصر مثال نجد في الهامشر قم)  ( 1مايلي:
"  1ينظر ،د /عبد الهادي الفضلى ،تحقيق التراث ،دار الشرو ق ،جدة1410 ،ه ،1990 -ص
40و ما بعدها ")(.
أن صاحبه ذكر اختصار كلمة هجري و هو حر ف) ه ( دو ن
يتبين لنا من خالل هذا المثال ّ
ِذكر الحر ف المختصر للميالدي ،هذا ما ذهب إليه الكثير من الباحثين و على سبيل المثال ال
الحصررجاءو حيد دو يدري  ...إلخ.
و هذا ماو جدناه أيضاً في الطر يقة الحديثة إ ْذ أنهم عند عدم تو فر سنة النشر يدو ن
المختصر )ب ،ت( نجد هذا مثال في المر شد في إعداد البحو ث و الدراسات العلمية ألبي القاسم عبد
القادر صالحوز مالئه كالتالي)(:
عاقل ،ب ،ت ،ص .262
و منه نستنتج أن كل من الطر يقتين الكالسيكية و الحديثة تشتر كان في ذكر المختصر )د.ت(
أو)ب.ت( في حالة عدم إيراد سنة النشر.
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 -3-9اختصار كلمة الصفحة " ص ":

كل الكتب التي اعتمدت سو اء الطر يقة الكالسكية أو الحديثة تستعمل اختصار كلمة الصفحة
و هو حر ف الصاد )ص( أو الحر فين )ص ص( ،إذ هو اختصار يدو ن لإلشارة إلى عدد الصفحات
التي تم االقتباس منها ،مثال في كتاب المر شد الو ثيق إلى مراجع البحث و أصو ل التحقيق لجاسم بن
محمد بن مهلهلوز ميله نجد في الهامشر قم) (1ما يلي:
"  1جمهرة العر ب البن حز م ،المقدمة ص .( )" 12 -11
فصاحب هذا الكتاب ذكر هذا االختصار)ص( و هذا يدل على الصفحة الو احدة كما يدل على
الصفحتين المتتاليتين في االقتباس.
ّإال أننا نجد كتباً تخالف هذه القاعدة بحيث ال يذكر هذا االختصارو يكتفو ن بذكر العدد فقط
كما هو الحال في كتاب المناهج في تأليف البحو ثو تحقيق المخطو طات لمحمد التو نجي ،إ ْذ نجد
في الهامشر قم)  ( 1ما يلي:
"  1حر كة التأليف.( )" 172 :
نالحظ هنا ذكر العدد دو ن ذكر اختصار كلمة الصفحة ،و ما تجدر اإلشارة إليه أن تدو ين
المعلو مات بهذه الطر يقة قليل جداً.
كما نجد كذلك أحمد شلبي في كتابه :كيف تكتب بحثا أو ر سالة ،يضع الكلمة بأكملها دو ن
اختصارو بصيغة الجمع كالتالي) (:
اُنظر الصفحات 25 :و 26و 60و.62
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فالمالحظ أن أحمد شلبي لم يستعمل المختصر الخاص بكلمة الصفحة ،كما أنه أثقل كالمه
بحرو ف العطف التي تكرر ت كثيراً ،إذ كان بإمكانه أن يضع الفاصلة مكان هذا الحر ف الذي تكر ر
ثالثة مرات .
أماّ بالنسبة للطر يقة الحديثة فهناك من يستعمل هذا المختصر )ص( و هناك من يكتفي بذكر
ر قمها فقط ،مثال نجد في كتاب منهجية البحث العلمي القو اعد و المراحل و التطبيقات لمحمد عبيدات
وز مالئه ما يلي)(:
عبد الباسط.18 :1972 ،
أما في المر شد في إعداد البحو ثو الدراسات العلمية فقدور د فيه ما يلي)(:
سالم محمد ملحم ،2001 ،ص .44
المتأمل في هذين المثالين يجد ّأنه رغم استعمال الباحثين الطر يقة نفسها و هي التهميش
إن
ّ
ّ
في المتن إال أنهما يختلفان في ذكر هذا المختصر )ص(.
أما في حالة استعمال الصفحة نفسها نجد اختصارا يتمثل في ) ص .ن ( أي الصفحة نفسها
صنع الفهار س المعجمةو كيفية ضبط الكتاب ألحمد
و هذا ما الحظناه في كتاب :تصحيح الكتبو ُ
شاكر ،إ ْذ نجد في التعليق الخاص بحاشية الكتاب الصفحة  16ذكر ما يلي)(:
) (2قال عبد الفتاح لم أقف على ترجمة،و قد ذكره صاحبه في كشف الظنو ن فيه....1001 :4 :
ص .ن :يبحث.....
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فالمالحظ هنا ذكر المختصر ) ص .ن ( فقط دو ن إعادة كتابة الصفحة  ،كما نجد
اختصارات اُخرى تشتر ك فيها الطر يقتان – و هي قليلة االستعمال -تستعمل في حالة ذكر المر جع
مرة أخرى
اء كان المر جع المتكر ر متتالياً أو ُذكر مر جع آخر يفصل بينهما مثالً:
سو ٌ
) م .ن ( يعني مصدر نفسه أو مر جع نفسه.
) م .س ( يعني مصدر سابق أو مر جع سابق.
مثال في كتاب آمنة بلعلى المذكو ر سابقا و كذلك عبد الهادي الفضلى في كتابه أصو ل البحث
نجدهما استعمال هذه المختصرات ،و هنا ينبغي أن نشير إلى أن عدد الباحثين الذين يستعملو ن هذه
المختصرات قليل جداًو من أمثلة ذلك مثالً في كتاب آمنة بلعلى في الهاميشر قم) (2نجدها ذكر ت
مايلي )(:
 1عمار بو حو ش ،دليل الباحث في المنهجيةو كتابة الر سائل الجامعية ،ص .50
 2م .ن ،ص .ن.
فهنا الباحثة اكتفت بالمختصرات عندما تكرّ ر المر جعو الصفحة.
أما في كتاب عبد الهادي الفضلى نجده استعمل المختصرات) م .س ( و ذلك مثال في
الهامشر قم ) (1من الصفحة  39التيور د فيها مايلي:
 1م .س .203
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أما مستعملو ا الطر يقة الحديثة نجدهم كذلك منقسمين إلى فر يقين مثلهم مثل الكالسيكيين؛
ّ
فمنهم من يذكر العبارة دو ن اختصار مثال "المرجع السابق" نجد هذا عند عبد القادر صالحوز مالؤ ه
و و هناك من يفضل المختصر مثال عند عبو د عبد اهلل العسكري نحو:
"م.س ،ص .()"191
و منه يمكن القو ل بأن الطر يقتين تتفقان في هذا المختصر )م.س( في حالة تكرار المر جع.
إن لهذه المختصرات أهمية كبيرة في تقليص عدد حرو ف الكلمة أو العبارةو كذا المساحة
المخصصة لها ،فكلما تمكن الباحث من التقليص و االختصار كلما كان ذلك أفضل،و لكن شر يطة
أن تتم الفائدةو ذلك باستعمال مختصرات متعار ف عليها.
 .4اإلحاالت:
استعنا في هذا الجانب تقر يبا على الكتب السابقة إذ و جدنا هناك العديد من المصطلحات
التي يستعملها الباحثو ن عند التصر ف في الفكرة المقتبسة ،إما بإعادة الصياغة أو التقديم أو
التأخير أو حتى اإلضافة ،إ ْذ هناك العديد من المصطلحات تختلف ليس من باحث إلى آخر ،بل
حد ذاته حيث نجد عدة مصطلحات و عدم االلتزام بمصطلح و احد في كل
الكتاب الو احد في ّ
الكتاب ،فاإلحالة إلى الفكرة المقتبسة أو الكالم المقتبس يكو ن بعبارات معينة لع ّل أهمها ما يلي:
راجع ،يراجع ،اُنظر ،ينظر ،بتصر ف ،قار ن ،عن ،إقرأ...الخ.
 .1 -4العبارة) اُنظرُ -ينظر (:
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إن هذين المصطلحين هما من المصطلحات األكثر استعماالً من طر ف الباحثين مقار نة
ّ
بالمصطلحات األخرى و من األمثلة على ذلك نذكر الهايش ر قم) (1من كتاب مناهج و أساليب
البحث العلمي بين النظر ية و التطبيق لر بحي مصطفى عليانوز ميله حيثور د فيه ما يلي):(1
 1اُنظر :غرايبية فوزيوز مالؤ ه ،مصدر سابق.
يستعمل الكثير من الباحثين هذه العبارة )اُنظر( مثل كمال محمد المغر بي في كتابه أساليب
البحث العلمي في العلو م اإلنسانية و االجتماعية ،محمد محمد قاسم في كتابه المدخل إلى مناهج
البحث العلمي ،أصو ل البحث العلميو مناهجه ألحمد بدر ... ،إلخ.و ما ينبغي أن نشير إليه في
هذا الصدد هو أن هذه العبارة ال تحمل داللة الفكرة المقتبسة بتصر ف فيها فقط ،و إانما تحمل كذلك
إحالة إلى الصفحات السابقة أو الالحقة و هذا ما الحظناه في كتاب أحمد شلبيو كذا عثمان حسن
عثمان مثال :يذكر هذا األخير في الهامشر قم  5صفحة  24ما يلي:
 -5اُنظر الفصلين الثالث و الرابع.
كما نالحظ في التهميشر قم) (1و التهميشر قم) (5استعمال العبارة نفسها و هي اُنظر)( .إال
أن داللة كل منهما تختلف عن األخرى ،فداللة )اُنظر( في الهامشر قم ) (1هو أن الفكرة المقتبسة
أما داللة )اُنظر( في الهامش ر قم  5يحمل معنى إحالتنا إلى
قد تصر ف فيها صاحب الكتابَّ ،ل
الصفحات الالحقة.
المنهجيةو ذلك
و هناك من يستعمل )ينظر( مثل صالح بلعيد في كتابه في المناهج اللغو ّية و
ّ
مثال :في الهامشر قم  2من الصفحة  86إذ يذكر ما يلي:

69

مقار نة بين الطر يقة الكالسيكيةو الحديثة

الفصل الثاني:

 -2ينظر :صالح بلعيد ،في المناهج اللّغو ية و إاعداد األبحاث ،الجزائر  2005دار هو مة للطباعة
و النشر و التوز يع ،الفصل الرابع.
كما استعمل هذه العبارة أيضا علي جو اد الطاهر في كتابه منهج البحث األدبي.
 -2 -4العبارة) ُيراجع -رَاجع (:
إن هاتين العبار تين قليلتاَ االستعمال مقار نة بالعبار تين السابقتين ،إ ْذ هناك من الباحثين من
المنهجية
يستعمل) يراجع ( مثال البحث فرانتزروز نتال)( .و كذلك آمنة بلعلى في كتابها أسئلة
ّ
العلمية في الّلغةو األدب إذ نجد في الهامشر قم)  ( 1من الصفحة  143آلمنة بلعلى ما يلي:
ّ
 -1يراجع أحمد شلبي ،كيف تكتب بحثا أو ر سالة ،ط ،6مكتبة النهضة المصر ية ،القاهرة،
 ،1968ص .102 -101
ّإال أن علي إبراهيم حسن في كتابه استخدام المصادرو طر ق البحث استعمل عبارة )راجع (
و هذا في الهو امشر قم )  5 ،2 ،1من الصفحة  (149كالتالي)(:
راجع الباب الخامس في كتاب قو انين الدواو ين.
-4-3العبارة) عن (:
هذه العبارة قليلة االستعمال من طر ف الباحثين إذا ما قور نت بالعبارات السابقة الذكر ،و هذا
أن الفقرة المنقو لة قد تصر ف فيها الباحث ،و من الكتب التي استعملت هذا
يدل كذلك على ّ
المصطلح نجد:
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الفصل الثاني:

كل من كتاب أصو ل كتابة البحثو قو اعد التخطيط،و كذلك كتاب المر شد الو ثيق إلى مراجع البحث
و أصو ل التحقيق لجاسم بن محمد بن مهلهل الياسينوز ميله عدنان بن سالم الرو مي مثال نجد في
هذا الكتابو في الهامشر قم  1من الصفحة  25يذكر مايلي)(:
) (1عن كتاب المدخل لدراسة الشر يعة اإلسالمية.ز يدان ص .162
باإلضافة إلى استعمال عبارات أخرى كاُنظرو يراجع.
إن الطر يقة الحديثة لم تخرج هي األخرى عن هذه العبارات بإحالتنا إلى أشياء أو تنبيهنا
إلى أن الفكرة قد تصر ف فيها المؤ ِلف إذ نجد هذا مثال في كتاب البحث العلمي أسسهو طر ق كتابته
لمحمد الصاوي محمد مبار ك ما يلي)(:
راجع ص  .46مراجع اإلحصاء.و تصميم التجار ب.
و ما ينبغي أن نشير إليه هنا أن هناك العديد من الكتب استعملت عدة طر ق في التهميش
فمثال نجد عبو د عبد اهلل العسكري استعمل الطر يقة الكالسيكية و الحديثة معاً و كذا التهميش في
نهاية الفصل.
و منه نستنتج أن كل من الطر يقتين -التقليدية و الحديثة  -تستعمالن هذه العبارات لإلحالة
إلى صفحات سابقة أو الحقة أو حتى كتب أخرى عالجت الفكرة المقتبسة نفسها ،و ليس فقط أن
الفكرة المنقو لة ُمتصر ف فيها.
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خاتمة:
و في األخير تو صلنا إلى مجمو عة من النتائج لع ّل أهمها مايلي:
 ُيعتبر البحث العلمي قديما و حديثا أداة للبحث عن المجهو ل و اكتشاف أسراره ،كما ّأنه أداةتسخيرو تطو يع النتائج لخدمة البشر يةو حل مشاكلها.
أن البحث
 ليس كل بحث تطلق عليه الصفة العلمية و إانما هناك حقيقة يجب التنو يه بها هي ّالعلمي عند القدماء ناتج عن دراسة ناضجة نابعة من باحث تتو فّر فيه صفات فطر ية و أخرى
مو ضو عية ،عكس البحث الحديث إ ْذ هناك العديد من المؤ ِلفين يؤ ِلفو ن ألسباب تجار ية وال تهمهم
المصداقية العلمية.
 تعددت الطر ق في االقتباس قديما و حديثا إالّ أنهما يشتر كان في إيصال المعنى المراد للقراءعامةو الباحثين خاصة.
 إن التو ثيق قديما و حديثا ينطلق من أفكار أو معاني لتلك األفكار المنقو لة )االقتباس( فال و جو دصل إليها أي باحث.
للتو ثيق لوالو جو د االقتباس،إ ْذ به يكو ن القارئ مطمئنا للنتائج التي يتو ّ
 تطو ر طر ق التهميش في البحث العلمي يعو د هذا بالدر جة األو لى إلى التطو ر التكنو لو جي الهائلو كذا تأثر الباحثين ببعضهم البعضو ظهو ر مدار س في ذلك.
 تعتبر الحو اشي قديماو حديثا ذات أهمية كبرىو ليست مجر د شكليات يتصر ف فيها الباحث علىهو اه.
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مهماً في البحو ث ،يلجأ إليه الباحث ليكسب بحثه
 ُيعتبر التو ثيق قديما و حديثا أمراً أساساً و ّالمصداقية العلميةو يبعده عن السر قات بشتى أنو اعها.
يتضح لنا مما سبق أن هناك اختالف في طر يقة التهميش بين القديم )قبل ظهو ر الطباعة(
تغير ت.
و حديثا ليس فقط في الطر يقةو لكن حتى المصطلحات قد ّ
إن التهميش حسب الطر يقة المسماة بالكالسيكية أو التقليدية هي الطر يقة األكثر استعماال
ّ
من طر ف الباحثين إذ التجر بة المالحظة تبين أن الكثير من المؤ ِلفين يفضلو ن هذه الطر يقة لما لها
من مزايا و لكن هذا ال يلغي الطر ق األخرى –التهميش في نهاية الفصل أو الكتاب أو المتن -إ ْذ
لكل طر يقة محاسن و مساوئ.
كما تو صلنا إلى أن كل من الطر يقتين الكالسيكية و الحديثة لم يلتز م أصحابها بتر تيب
بيانات المراجع على شكل مو حد.
تختلف عالمات الو قف في التهميش باختالف المو اضع ،إذ لكل ر مز مو ضعه الخاص به
يتم
و المناسب له حتى يستطيع الباحث إيصال ما ير يد و القارئ فهم ما أراده الباحث و لكن هذا لم ّ
احترامه لدى الطر يقتين معاً  ،و خاصة بالنسبة لنا نحن كطلبة إ ْذ تخضع تلك العالمات إلى حد ما
إلى الذو ق الشخصي ،و لكن اتّباعنا لمنهجية مو حدة أمر ضروري و أفضل في تحقيق المسعى
المراد منوراء ما قرىء أو ُكتب.
كما نجد االختصارات هي األخرى شغلت حيزا كبيرا من األهمية في البحو ث العلمية في كال
الطر يقتين إ ْذ ساهمت في التقليل من حجم الكتابةو كذا المساحة المخصصة لها .
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أما بالنسبة إلى عنصر اإلحالة لم يستغن عنه في الطر يقتين معاً إ ْذ في كل طر يقةو ِّل
ظف هذا
ُ
العنصر لتو جيهنا إلى أن الفكرة المنقو لة متصر ف فيها ،أو إلحالتنا إلى أفكار أو حتى كتب عالجت
الفكرة نفسها في المتن ،أو حتى صفحات سابقة أو الحقة من البحث.
و أخيرا يمكن القو ل إن أفضل طر يقة في التهميش هي الطر يقة الكالسيكية أي التهميش في
نهاية الصفحة في معظم الكتبو كذا البحو ث الجامعية ،كو نها ال تشكل انقطاعا في تفكير القارئ،
كما تساعد الباحث على إضافة أو حذف عناصر من البحث دو ن تأثر الفصل أو البحث بأكمله،
بحيث الباحث يعيد فقط الصفحة التي تم الحذف فيها أو اإلضافة إليها ،في حين أن الطر ق
األخرى يتأثر الفصل أو البحث بأكمله ،كما أنه يشكل صعو بة لدى القارئ في الر جوع إلى بيانات
المصادر أو المراجع التي اعتمدها الباحث هذا ما لو حظ في الطر يقة الحديثة،و لكن هذا ال يلغي
محاسن هذه الطر يقة خاصة نحن اليو م في عصر السرعة أو الر قمنة إذ العلم اليو م في تطو ر
مستمر فيلجأ الباحثو ن اآلن و مستقبال ً للتهميش في المتن و ذلك لالختصار و كذا التقليص من
مساحة الور قة باإلضافة إلى حجم الخط.

74

قائمة المصادرو المر اجع
قائمة المصادرو المراجع
أ_ المعاجم :
 -1أبو القاسم جار اهلل محمو د بن عمر بن أحمد الز مخشري :أساس البالغة) ،تح( :محمد باسل
عيو ن السو د ،ط ،1دار الكتب العلمية ،لبنان) ،ج1998 ،(1م.
 -2أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقو ب الفيرو ز أبادي :القامو س المحيط) ،تح( :مكتب تحقيق
التراث في مؤ سسة الر سالة ،ط ،2دار النشر مؤ سسة الر سالة ،لبنان ) ،ج2005 ،(1م.
 -3مجمع اللّغة العر بية ،المعجم الكبير ،ط ،1مصر) ،ج2000 ،(5م.
 -4مجمع اللّغة العر بية بالقاهرة :المعجم الو سيط ،ط ،4مكتبة الشرو ق الدو لية ،مصر2004 ،م.
 -5محمد مر تضى بن محمد الحسيني الز بيدي :تاج العرو س من جو اهر القامو س) ،تح( :عبد
الفتاح الحلو ،التراث العر بي ،الكو يت) ،ج1997،(29م.
 -6مصطفى زايد :قامو س البحث العلمي ) انجليزي -عر بي -عر بي -انجليزي() ،د.ط( ،النسر
الز لنبي ،مصر1999 ،م.
ب_ الكتب:
 -1أبو القاسم عبد القادر صالح و آخرو ن :المر شد في إعداد البحو ث و الدراسات العلمية ،ط،1
مر كز البحث العلمي و العالقات الخار جية ،السو دان2000 ،م.
 -2أحمد شاكر :تصحيح الكتب و صنع الفهار س ال ُـم َعجمة و كيفية ضبط الكتاب ،ط ،2مكتبة
السنة) ،د.ب(1994 ،م.
 -3أحمد شبلي :كيف تكتب بحثاً أور سالة ،ط ،21مكتبة النهضة ،مصر1992 ،م.

75

قائمة المصادرو المر اجع
 -4آمنة بلعلى :أسئلة المنهجية العلمية في اللّغة و األدب ،ط ،2دار األمل ،المدينة الجديدة،
الجزائر2011 ،م.
 -5أمين ساعاتي :تبسيط كتابة البحث العلمي من البكالور يو س الماجستير و حتى الدكتوراه،
)د.ط( ،المر كز السعو دي للدراسات االستراتجية ،السعو دية) ،د.ت(.
 -6أيمن أبو الرو س :كيف تكتب بحثا ناجحا) ،د .ط( ،دار الطالئع) ،د.ت(.
 -7جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين و عدنان بن سالم الرو مي :المر شد الو ثيق إلى مراجع
البحث و أصو ل التحقيق) ،د.ط( ،دار الدعو ة ،الكو يت) ،د.ت(.
 -8حسن شحاتة :البحو ث العلمية و التر بو ية بين النظر ية و التطبيق ،ط ،1مكتبة الدار العر بية
للكتاب ،مصر2004 ،م.
 -9خالد إبراهيم يو سف ،منهجية البحث األدبي الجامعي) ،د .ط( ،دار النهضة ،لبنان،
2010م.
 -10ر بحي مصطفى عليان و عثمان محمد غنيم :مناهج و أساليب البحث العلمي النظر ية
و التطبيق ،ط ،1دار الصفاء ،األر دن2000 ،م.
 -11رجاء و حيد دو يدري :البحث العلمي أساسياته النظر يةو ممار ساته التطبيقية ،ط ،1دار الفكر،
سور يا2000 ،م.
 -12رحيم يو نس كر و العزاوي :مقدمة في منهج البحث العلمي ،ط ،1دار دجلة ،األر دن،
2007م.
 -13سعد الدين سيد صالح :البحث العلمي و مناهجه النظر ية رؤ ية إسالمية ،ط ،2مكتبة
الصحابة ،السعو دية1993 ،م.

76

قائمة المصادرو المر اجع
 -14صالح بلعيد :في المناهج اللّغو ية و المنهجية) ،د.ط( ،منشورات مخبر الممار سات اللّغو ية في
الجزائر ،الجزائر2014 ،م.
 -15صالح قنصو ه :المو ضو عية في العلو م اإلنسانية عر ض نقدي لمناهج البحث)د.ط( ،دار
التنو ير ،مصر2007،م.
 -16عبد الر حمان بدوي :مناهج البحث العلمي) ،د.ط(،و كالة المطبو عات ،الكو يت1977 ،م.
 -17عبد الر حمان عبيد مصيقر :الدليل المختصر في كتابة البحث العلمي مع التر كيز على
البحو ث الميدانية ،ط ،1المر كز العر بي للتغذية ،البحر ين 2012 ،م.
 -18عبد الكر يم بو حفص ،دليل الطالب إلعداد و إاخراج البحث العلمي ،ط ،2ديو ان المطبو عات
الجامعية ،الجزائر2009 ،م.
 -19عبد اهللز لطة :مناهج و أدو ات البحث العلمي) ،د.ط( ،دار المهندس ،مصر 2009 ،م.
 -20عبد الهادي فضلي :أصو ل البحث ،ط ،1دار المؤرخ العر بي ،لبنان 1996 ،م.
 -21عبو د عبد اهلل العسكري ،منهجية البحث العلمي في العلو م اإلنسانية ،ط ،2دار النمير،
سور يا 2004 ،م.
 -22عثمان حسن عثمان :المنهجية في كتابة البحو ث و الر سائل الجامعية) ،د ط( ،منشورات
الشهاب 1998 ،م.
 -23عقيل حسين عقيل :فلسفة مناهج البحث العلمي) ،د.ط( ،مكتبة مدبو لي) ،د.ب( 1999 ،م.
 -24على إبراهيم حسن :استخدام المصادرو طر ق البحث ،ط ،3مكتبة النهضة المصر ية ،مصر،
 1980م.
 -25علي جو اد طاهر :منهج البحث األدبي) ،د.ط( ،مطبعة العاني ،العراق 1970 ،م.

77

قائمة المصادرو المر اجع
 -26عمار بو حو ش و محمد محمو د الذنيبات :مناهج البحث العلمي و طر ق إعداد البحو ث ،ط،2
ديو ان المطبو عات الجامعية ،الجزائر1999 ،م.
 -27فاطمة عو ض صابر و مير فت على خفاجة :أسس و مبادئ البحث العلمي ،ط ،1مكتبة
و مطبعة اإلشعاع الفنية ،مصر 2002 ،م.
 -28فايز جمعة النجار و آخرو ن :أساليب البحث العلمي منظو ر تطبيقي) ،د.ط( ،دار حامد،
األر دن 2006 ،م.
 -29فرانتزروز نتال :مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي) ،تر( :أنيس فر يحة) ،د ط( ،دار
الر يحاني ،لبنان 1961 ،م.
 -30فوزي غرايبية و آخرو ن :أساليب البحث العلمي في العلو م االجتماعية و اإلنسانية) ،د.ط(،
الجامعة األر دنية ،األر دن1967 ،م.
 -31فهد خليل زايد :عالمات التر قيم في اللّغة العر بية ،ط ،1دار يافا ،األر دن2011 ،م.
 -32قاسم عبده قاسم :تطو ر منهج البحث في الدراسات التار يخية ،ط ،1عين الدراسات و البحو ث
االنسانية و االجتماعية)،د.ب( 2000 ،م.
 -33لجنة الدراسات العليا بالكلية :دليل خطط ر سائل الماجستير و الدكتوراه ،المملكة العر بية
السعو دية1423/1431 ،ه
 -34ماجد محمد الخياط :أساليب البحث العلمي ،ط ،1دار الراية ،األر دن 2011 ،م.
 -35مانيو جدير :منهجية البحث) ،تر( :محمد عبد النبي السيد غانم) ،د.ط() ،د .ن() ،د.ت(.
 -36محمد التو نجي :المناهج في تأليف البحو ث و تحقيق المخطو طات) ،د.ط( ،عالم الكتب،
)د.ب() ،د.ت(.

78

قائمة المصادرو المر اجع
 -37محمد بن صالح ناصر :منهج البحث و تحقيق النصو ص ،ط ،4معهد االستقامة للدراسات
اإلسالمية بز نجبار ،جمعية االستقامة التنزانية 1998 ،م.
 -38محمد الصاوي محمد مبار ك :البحث العلمي أسسه و طر ق كتابته ،ط ،1المكتبة األكاديمية،
مصر 1992 ،م.
 -39محمد عبد الغنى عو ضو محسن أحمد الخضري :األسس العلمية لكتابة ر سائل الماجستير
و الدكتوراه) ،د.ط( ،مكتبة األنجلو مصر ية ،مصر 1992 ،م.
 -40محمد عبد الفتاح الصير في ،البحث العلمي الدليل التطبيقي للباحثين ،ط ،1دار و ائل،
األر دن2002 ،م.
 -41محمد عبيدات و آخرو ن :منهجية البحث العلمي القو اعد و المراحل و التطبيقات ،ط ،2دار
و ائل ،األر دن 1999 ،م.
 -42محمد فضل اهلل :أصو ل كتابة البحثو قو اعد التحقيق ط ،1دار الطليعة ،لبنان 1993 ،م.
 -43مرو ان عبد المجيد إبراهيم :أسس البحث العلمي إلعداد الر سائل الجامعية ،ط ،1مؤ سسة
الوراق ،األر دن 2000 ،م.
 -44منصو ر نعمان و غسان ذيب النمري :البحث العلمي حر فةو فن ،ط ،1دار الهندي ،األر دن،
1997م.
 -45مور يس أنجر س :منهجية البحث العلمي في العلو م اإلنسانية) ،تر( :بوز يد صحراويو آخرو ن،
ط ،2دار القصبة ،الجزائر 2006 ،م.
 -46ناهد حمدي أحمد :مناهج البحث في علو م المكتبات) ،د.ط( ،دار المر يخ ،السعو دية،
1979م.
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 -47نسيمة ر بيعة جعفري :الدليل المنهجي للطالب في إعداد البحث العلمي )المذكرات ،الر سائل،
األطرو حة كل التخصصات() ،د.ط( ،ديو ان المطبو عات الجامعية ،الجزائر 2006 ،م.
 -48يو سف خليف :مناهج البحث األدبي) ،د.ط( ،دار الثقافة ،مصر1998 ،م.
ج_ المؤ تمراتو الملتقياتو المحاضرات:
-1

سيد محمو د الهو اري :أر بعة نظم لتو ثيق البحو ث العلمية ،المؤ تمر العر بي الثالث ،البحو ث
االدار ية و النشر ،مصر 15-14 ،ماي  2003م.

 -2عبد الفتاح ر جب محمد :منهج البحث العلمي عند العر ب و أثره في النهضة األور بية ،قسم
التار يخ كلية األدب ،جامعة عمر مختار ،ليبيا) ،د.ت(.
 -3فتيحة حداد :اإلشكالية المنهجية في البحث العلمي ،اليو م الدراسي حو ل المناهج ،مخبر
الممار سات اللغو ية ،جامعة مو لو د معمري تيزيوز و ،الجزائر 2011 ،م.
د_المو اقعإلا لكترو نية:
 -1أحمد أبو خضر :طر ق تو ثيق المادة المستخدمة في الر سائل العلمية:
http:www.alukah.net/web/khedr/o/43725/
 -2عبد اللطيف محمد العبد :البحث العلمي منهجاو تطبيقا:
www.kotobarabi.com
 -3علي عبد الر حمان لوري:التو ثيق في البحو ث و الدراسات التر بو يةو فقا لدليل جمعية علم النفس
األمر يكية  APAللنشر )2000م(:
www.q8sun-net.msn.com.

80

الفهر س
الفهر س
كلمة شكر
/
إهداء
/
مقدمة
أ -ج
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ماهية البحث العلمي
 -1البحث العلمي.
05
 1-1البحث Recherche
05
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05
 -1-3صفات البحث العلمي الجيد
07
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08
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 -1-5-2البحو ث التطبيقية Recherche appliquée
10
 1-5-3البحو ث اإلنمائية
10
 -2االقتباس.
11
 -2-1تعر يفه
12
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13
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15
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 -3التهميش.
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 -3-2المصطلحات المتداخلة مع التهميش
21
 -3-3الهامش و الحاشية و الذيل
23
 3-4تار يخ ظهو ر الهو امش
24
 -3-5الغاية من التهميش
24
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25
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28
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30
الفصل الثاني:
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40
 -1-1على مستوى المؤ ِلفو المؤ لَّلف
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 -1-2على مستوى الطبعة
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