
 الفـصــل الـرابــع

 األسـس الفنـية لكـتابة البحـث
لألبحاث التاريخية صنعة وحبكة تتطلب من الباحث التدريب عليها، لتكون الكتابة التاريخية على أسس علمية 

 :سليمة، وتنحصر في جزأين أساسيين 

 األسس الفنية لكتابة المتن: أواًل
آخر المادة العلمية التي يقدمها الباحث مجردة من مصادرها، والمتن هو الجزء العلوي من الصفحة، أو بمعنى 

حيث أن الحاشية أو الهامش هو المكان المخصص للمصادر، وفيما يلي صورة مصغرة للصفحة وبها المتن 
 :والحاشية

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رنيل أحد األفران وبنى فرنًا جديدًا ليجرى تجربة جديدة لصهر المعددن، فوعد    قو

ساعة إلزالة عنصر الكبريت، ثم  81سبعة قناطير من خام الرصاص وأوقد نارًا هادئة لمدة 
أعاف مسحوق حجر الزند وحجر التلحيم، وزيدت النار لمدة ست ساعات، غير أن المدادة  

بته، واستحال كل هذا معجونًا مترسبًا، وما لبدث أن أسدود   المذابة تشربت المعدن فور إذا
وأشار قورنيل إلى أن مسحوق الحجرين المعاف للمعدن كان ثقياًل، وأن  0واحترق وتحجر

وبذلك فشدلت   0هناك نوعًا آخر منه يطفو فوق المعدن ويسمح بجريانه خارج فرن الصهر
دن ال يمكن صهره فى هذا الفدرن،  التجربة الثانية لصهر الرصاص، وتأكد قورنيل أن المع

 0( )فتوقف عن العمل وسافر إلى بيروت
 

وكان من الصعب على محمد على باشا أن يصرف النظر عن معدن الرصاص بعد أن 
، إذ بلغت نفقات بناء معمل الصهر، التى صرفت بمعرفة بوريانى حوالى (2)تكبد أموااًل طائلة

غير أن فشل تجربة صهر  0(3)س مرتبات وتعييناتثالثة آالف كيس، إعافة إلى ثمانمائة كي
المعدن أصابت محمد على باشا بخيبة أمل كبيرة فى هذه الناحية، فتوقف العمل فى صهر 

/ هد8122م حتى بداية عام 8181أكتوبر / هد8121المعدن طوال الفترة من رجب 
 0م8181مارس 

__________________ 

 1، 822الوثيقة التركية  ترجمة( الشام 88)أبحاث  77محفظة (  )
 0(8181)هد 8121جماد أول 

كانت حسابات معدن أدنه ترسل مباشرة إلى خزانة الخديوى ( 2)
باعتبار أنها خارجة عن حسابات إيالة الشام حتى نهاية 

م، ثم انتقلت لحسابات عموم الشام 8181مارس /هد8128
 71م، محفظة 8181نهاية مارس / هد8121بداية من عام 

هد 8128ربي  آخر  81، 11/12وثيقة ( الشام 82) أبحاث
  0(م8187)

رجب  82، 128/11وثيقة ( الشام 81)أبحاث  71محفظة ( 3)
 0(م8181)هد 8121

 

 المتـن

 (الهامش)الحاشية 



 

ألبحاث والرسائل والكتب التاريخية عوابط يجب األخذ بها، حتى يخرج العمل مكتماًل من الناحية وللمتن في ا
 :من هذه العوابط ما يلي . الشكلية والمنهجية

 المقـدمة والتقـديم والتمهـيد -1

هي قد يطلق عليها توطئة، و: المقدمةوثمة خالف كبير بينهم، ف. الثيخلط بعض الباحثين بين المسميات الث
إن كان به غموض أو  ،تتعمن المقدمة شرحًا مفصاًل للعنوان. آخر ما ُيكتب من البحث، ومكانها أول البحث

 يشير فيها الباحث إلى الدراسات السابقة، إذو ،وسبب اختيار الموعوعوسبب تحديد سنتي البداية والنهاية، التباس، 
. ثم يوعح أهم مصادره والصعوبات التي واجهته. الدراسات أن يبدأ الباحث من حيث انتهت تلك من المفترض

ويطلق البعض على المقدمة لفظة توطئة، ويمكن  تي سار عليها والمنهج الذي اتبعه،ويبين الباحث خطة الدراسة ال
 .للكاتب أن يعيف مقدمة جديدة لكل طبعة يوعح فيها اإلعافات والتعديالت

كانت الصفحات ترقم بحروف أبجدية، عصر الحاسب اآللي قبل وتتراوح المقدمة بين ثالث وسب  صفحات، و 
اآلن فم  أما . نتيجة أن البحث كان يكتب على آلة كاتبة، وتأتي المقدمة في النهاية فيصعب إدراجها في الترقيم

لمترجم أو ي حالة الترجمة أو التحقيق يحق لوف. عمن ترقيم البحث يسهل إدراج المقدمةالكتابة على الكمبيوتر 
مقدمة خاصة به إلى جانب مقدمة المؤلف، يبين فيها أهمية الموعوع واألسباب التي دفعته أن يعيف حقق الم

 .للترجمة أو التحقيق، والمنهج الذي اتبعه

فعندما أكتب بحثًا عن لكنه يق  خارج النطاق الزمني للبحث، هو مدخل علمي لموعوع البحث، : التمهيدو
، يجب أن أمهد للموعوع بأحوال الزراعة في مصر قبل هذه الفترة بشكل الزراعة في مصر في عصر محمد علي

 .لموعوع، يقل حجمه أو يزيد حسب أهميته لوالتمهيد جزء من البحث، وفي الغالب يشكل فصاًل. وجزم

تقديم في الغالب أحد أساتذة الباحث أو كاتب مشهور ذا صلة بالموعوع، ويهدف التقديم إلى  يكتبه: التقديمأما  
وهي فكرة تسويقية أكثر منها علمية، يلجأ إليها الناشر إن كان الكاتب في بداياته ال يعرفه البحث والباحث للُقّراء، 

وقد يطلق عليه تصدير، وال يعاف التقديم إلى عناصر البحث، وكثير من الكتب واألبحاث ُتنشر بدون القارئ، 
شر الكتاب في سلسلة علمية جرى العرف على أن يكتب ، وفي حالة ن، وهذا هو األصل في النشر العلميتقديم

 .المسؤول عن السلسلة تقديمًا لكل موعوع
- :طريقـة العـرض واألسلـوب  -2

ية ال تحتاج إلى قدرات متعد مرحلة الكتابة من أهم وأدق مراحل البحث، والكتابة التاريخية موعوعية عل
العلمي والتلخيص والتقرير لغته منعبطة في قالب خاص ال فطرية، وإنما التاريخ شأنه شأن باقي أفرع البحث 

إيحاء فيه وال ظالل، ودالالت األلفاظ والصيغ في متنها قاطعة باترة ال تحتمل تأوياًل، لكنها م  ذلك تحتاج قدرًا من 
ة، م  وعوح لذا فمرحلة الكتابة في التاريخ تحتاج إلى تفرغ كامل وتعايش م  المادة العلمي ( )،التأثير واإلقناع
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فجمال المادة العلمية وأهميتها ال تظهر إال بالعرض الجيد، . رؤية الباحث بالنسبة للخطوط األساسية للموعوع
فتخيل أنك اشتريت قماش غالي الثمن لتفصيل ثوب أنيق، غير أن الترزي لم يحسن صنعته، ترى بماذا يفيد 

وقلم في كل أحواله وأسفاره وتحركاته وحتى عند نومه فقد وقد يحتاج الباحث في هذه المرحلة إلى ورقة  !القماش؟
تيقظ من نومه عاعت الفكرة، واألصل في الباحث حتى يصل إلى بيته أو يس اتأتيه فكرة أو تحليل لحدث، فإن تركه

  . أو الكاتب أنه رجل القلم فمن غير المقبول أن يتحرك بال قلم

بخيوط الموعوع الرئيسة، والربط الجيد بين عناصر وأول قواعد العرض العلمي التاريخي االلتزام 
الموعوع وخيوطه الفرعية واألساسية، حتى ال تظهر موعوعات البحث وكأنها وحدات مفككة، وكثير من الباحثين 

وحجته في  مية التي جمعها كلها بال استثناء،في مقتبل الحياة البحثية تجد لديهم رغبة جارفة في توظيف المادة العل
واجه هذه نه بذل جهدًا معنيًا في تحصيل هذه المادة وتحليلها، فكيف ال يوظفها في البحث؟ وكلنا تقريبًا ذلك أ

هنا يأتي دور المشرف لكي يعبط قواعد العرض التاريخي م  الباحث، فتكدس المادة العملية في الماجستير، و
 .وتوظيفها بال داٍع يعر بالسياق، ويقعي على وحدة الموعوع وتماسكه

وعلى الباحث أن يلتزم بالمعلومات التي تفيد البحث وتتمشى م  سياقه، أما المعلومات التي تخدم البحث بشكل 
وعلى الباحث أن . فيكون مكانها الحاشيةوبعض األحداث الهامشية غير مباشر مثل التعريف باألعالم واألماكن 

 . ليه أيعًا أن يلخص نتائج كل فصل في نهايتهوع يالته وأفكار اآلخرين وتحليالتهم،يفرق بين أفكاره وتحل
 :وعناصر بناء النص ثالث

 :الكلمة: األول

النص، وعلى الباحث أن يددرك البعدد الدداللي     وحدةويبدأ تكوين النص بالكلمة فهي العنصر األساسي في 
 . للكلمة، فقد يكون للكلمة أكثر من معنى، يخصص المعنى المقصود سياق الجملة

 :ملةالج: الثاني

وعلى الباحث أن يلتزم في صياغة بحثه بلغدة سدليمة،   هي الخطوة الحقيقية األولى في بناء النص، والجملة 
معبرة عمَّا يقصده الباحث، في جمل قصيرة وبسيطة وسهلة، دون تكلف أو حذلقة، م  استبعاد األسلوب الخطدابي  

بناء الجملة و. لة الطويلة، فقد يعي  المعنى في ثناياهاويحاول الباحث االبتعاد عن الجم. المتكلف والعبارات الرنانة
 :من الخلل يستوجب عدة أمور منها بناء صحيحًا خاليًا

 وعوح المعمون المراد التعبير عنه في ذهن الباحث: أواًل. 

 قدرة إدراك العالقة بين مفردات الجملة، بما يخدم المعنى من حيث التقديم والتأخير، وهو أمر يتعلق بال: ثانيًا
 .للجملة -النحوي –لغوي على التوصيل والتأثير في المتلقي أو القارئ، وبما ال يخل بالبناء ال

 فهم السياق الذي ترد فيه الجملة: ثالثًا. 

واألصل في اللغدة أن  . واألفعل دائمًا اعتماد الجمل البسيطة القصيرة، والبعد عن التطويل، حتى ال يعي  المعنى
ومسند إليه تأتي في هيئتين هما؛ الجملة االسمية المكونة من مبتدأ وخبر، والجملة الفعليدة   تتكون الجملة من مسند



وهناك الجملة ذات البنية المركبة، والجملدة  . ، وهذه هي الجملة ذات البنية األوليةومفعول المكونة من فعل وفاعل
األنماط األخيرة معطرًا أحيانًا، لكن يجب أن  وقد يلجأ الباحث إلى هذه ( )المتداخلة أو المعقدة، والجملة الفعفاعة

 . ال تكون ديدنًا له على مدار بحثه

  :The paragraph أما العنصر الثالث في بناء النص فهو الفقرة

مجموعة من الجمل المترابطة تدور حول فكرة واحدة وتعالجها، وترتبط الفقدرات ببععدها الدبعض     الفقرةو
ها، وتتفاوت الفقرات في الطول وفقًا للفكرة المطروحة ، لكدن مدن المستحسدن أن    لتؤدي معًا وظيفتها المنوطة ب

وينبغي أن تكون كل جملة داخل الفقرة لها وظيفة . تتناسق فقرات النص فيما بينها من حيث الطول تفصياًل وإجماالًًً
اق فدي  ييأتي السد أن ، ويجب تفعي إلى الفكرة التي تحملها تلك الفقرة، فأي جملة زائدة تهدد وحدة الفقرة ،محددة

    (2).من االستطراد والتشعب، حتى ال تترهل الفقرة وتؤدي إلى الملل الفقرة خاٍل

وعلى الباحث أيعًا أن يتجنب السخرية أو التهكم أو الهجوم على غيره من الباحثين كأن يقول أخطأ فالن أو  
 :أن فالن لم يفهم كذا، فكما قال الشاعر

 التئام               وال يلتام ما جرح اللسان جراحات السهام لها

وللبعد . فاألمر ال يعدو كونه خالف في وجهات النظر، فعلى الباحث أن يقدم اآلراء ثم رأيه مععدًا باألدلة واألسانيد
نعتقدد، ويسدتبدله   ... نرى ... عن الغرور يتحتم على الباحث أن يتجنب استخدام عمير المتكلم كأن يقول نؤكد 

 .وُيعتقد أن... ومما تقدم يتعح ...مير الغائب فيقول ويتعح مما سبق بع

ويجب االبتعداد تمامدًا عدن    . وربما... وعلى الباحث أن يتجنب ألفاظ الشك واالحتمال مثل ومن المحتمل  
. اريخيةألنها حرف امتناع وقوع الحدث المتناع وقوع السبب، ومن ثم فليس لها مكان في الدراسات الت" لو"استخدام 

واألفعل هو الدراسة بنظام الفرعيات ونترك الدراسة تؤيد أي من هذه الفرعيات، دون تحيدز مدن الباحدث،    
فالبعض يع  نصب عينيه فرعية واحدة ويتبناها، فيحشد كل ما يؤيدها ويستبعد كل ما يعارعها، وهذه الدراسات 

 . المؤدجلة أو تفتقد إلى الحيادية، وهي أقرب ما تكون للدراسات الموجهة

وللباحث أن يستخدم المصطلحات األجنبية إن كانت تخدم المعنى، وله أيعًا أن يكتب أسماء األماكن بلغتهدا  
 . األصلية إلى جانب العربية ألول مرة على األقل للمساعدة على نطقها الصحيح

 قـواعـد االقتـباس واأللقـاب -3

يجوز االقتباس من المراج  الثانوية، وإنما مدن المصدادر    ُيَراعى أن يكون االقتباس في أعيق الحدود، وال
االستشهاد أو التعريدف  والهدف من االقتباس . األصلية مثل القرآن الكريم والحديث النبوي والوثائق والمخطوطات

وال يجدوز فدي   . الحفاظ على المعنى من التحريف أو التأويلبلغة العصر أو المصطلح السياسي أو اإلداري، أو 
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َيا َأيَُّهدا الذدذنيَن   " قتباس أن يكون مبتورًا، كأن يأخذ الباحث جزءًا من النص يؤكد المعنى الذي يريده على غرار اال
عليه، فالمعروف أن للنص تكملة ال يكتمل المعنى إال بها  يجوز البناء فهذا نص مبتور ال" آَمُنوا ال َتْقَرُبوا الصَّالَة  

 ى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن َوال ُجُنبًا ِإلذا َعاِبِري َسِبيٍل َحتذى َتْغَتسنُلوا َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَعى َأْو َعَلى َسَفٍرَوَأْنُتْم ُسَكاَرى َحتذ" وهي 
ْمَسُحوا ِبُوُجوهنُكْم َوَأْيدنيُكْم ِإنَّ اللذَه اَأْو َجاَء َأَحٌد منْنُكْم منَن اْلَغاِئطن َأْو الَمْسُتُم النَِّساَء َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَيمَُّموا َصعنيدًا َطيِّبًا َف

   ( )"َكاَن َعُفّوًا َغُفورًا 

خر أو تبرأ منه أو أنكره بعد ذلك؛ كما حدث م  الشيخ علي عبد نص نسخه المؤلف برأي آ وال يجوز اقتباس
  لكنه عاد وتبرأ من الكتاب إذ أثبت فصل الدين عن السياسة في اإلسالم، " اإلسالم وأصول الحكم"الرازق في كتابه 

. قبل موته، وعليه فال يجوز االستشهاد بالكتاب، ومن نافلة القول أن هذا ال يمن  غيره من االجتهاد فدي القعدية  
أما عن كيفيدة االقتبداس فعلدى     بشكل يخل بالسياق العام للموعوع، ويحذر على الباحث االستطراد في االقتباس

وعلى الباحث أن يستخدم الثالث نقاط عند اقتباس مقتطفدات  "..." المتي تنصيص الباحث أن يع  االقتباس بين ع
 .لى مصدر االقتباسثم يشار في الهامش إ. ذا لم يكتملمن نص، وفي نهاية االقتباس إ

وعند التعرض للشخصيات المهمة في المتن يجب ذكر االسم مجردًا من أية ألقاب أو ألفاظ تفخيم مثل صاحب 
إاّل إذا كان اللقب  السمو أو العالم الكبير واألستاذ الجليل، ويكفي أن يقول فاروق األول ملك مصر، الجاللة وصاحب

ويمكن أن تشير إلى تعريف شدخص  . وإبراهيم باشا بن محمد علي ال ينفك عن االسم مثل داود باشا والي العراق
 (.الطبيب)فظ إبراهيم تمييزًا له عن حا[ الشاعر]بوظيفته للتمييز كأن تقول حافظ إبراهيم 

ويقسم الباحث دراسته إلى فصول والفصول إلى نقاط أو عناصر، ويراعى التوازن بين الفصول في الحجدم،  
ويمكن تقسيم الدراسة إلى أبواب، واألبواب إلى فصول م  مراعاة التوازن في عدد الفصول فدي كدل بداب، وال    

جرد التوازن بما يتفق وطبيعة كل باب، لكن لديس مدن   يشترط أن يكون عدد الفصول متساو في كل باب، لكن م
أما في البحوث  ،المستحب أن يحتوي أحد األبواب على ثالثة أو أربعة فصول، ويقتصر باب آخر على فصل واحد

رئيسة وأخدرى   ، فال يستحب تقسيمها إلى فصول، وإنما األفعل أن تقسم إلى عناصرالتي تنشر في مجالت علمية
 .فرعية

 ات الترقـيمعـالم -4

وتعكس مدى تمكن الباحث مدن لغتده، التدي هدي أداة     وعبطه، لى إيعاح المعنى وهي عالمات تهدف إ
  :ومنها. التوصيل

 . معناهاو ت أركانهاالتي تأتي في نهاية الجملة التي اكتمل ) . ( ةدالنقط

منها على اآلخر، حيث ُيدذكر  فتفصل بين أكثر من جملة قصيرة تجمعها وحدة المعنى، ويترتب كل  (، )  الفاصلة
 . يشير إلى الفاعل عميرولى، وُيكتفى بعد ذلك باستخدام الفاعل في الجملة األ
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فإما أن يأتي ما بعدها مفصاًل لما قبلها، وإما عندما تطول الجملة وُيخشدى مدن عدياع     (؛ )  الفاصلة المنقوطة
 . المعنى

 وتستخدم أيعًا بعدم فعل القول. ن شرح أو نقاطبعد مجمل يتبعه تفصيل متستخدمان  ) : ( تاندالنقط

وإذا طال  .وععها بين شرطتين لذا وجب ،عتراعية تسبب خلاًل في السياقتحتويان جملة ا(  -     -) الشرطتان
  .ما بين الشرطتين يجب أن يكون معلومة هامشية

 .لجزء المقتبسلتحديد ا فتستخدم في بداية االقتباس ونهايته ) "   " (  األقواس الصغيرة

تستخدم عند حذف جزء من وسط االقتباس، وإذا كان لالقتباس تكملة، وجب التنويه بوعد   : ) ... ( الثالث نقاط
 .النقاط الثالث في نهاية االقتباس وقبل القوسين

 .وتأتي في نهاية جملة تعجبية، يستنكر فيها الكاتب التصرف الذي سبق العالمة(  !)  عالمة التعجب

 .وتأتي في نهاية سؤال أو استفهام يطرحه الباحث على القارئ ( ؟ ) ستفهاماالعالمة 

 الخــاتمـة -5

. ويطلق عليها الحصاد، وهي لفظة أكثر داللة على المحتدوى . وتأتي في نهاية الدراسة بعد الفصول مباشرة
وتحتاج الخاتمة إلى . ة على األكثروتحمل الخاتمة بين دفتيها النتائج التي أسفرت عنها الدراسة، في صفحتين أو ثالث

عندما يجعل  ويخطئ الباحث. صياغة دقيقة ألنها تترجم جهد الباحث، وتعكس مدى فهمه واستيعابه ألحداث الدراسة
 .أو مجماًل لما فصَّله خالل فصول الدراسة منها ملخصًا للدراسة،

 المـالحـق  -6

 المالحق وتأتي. األمر طبيعة الموع  ورغبة الباحثوالمالحق ليست شرطًا في البحث أو الرسالة، ويحكم 
. أو نشرت نشرًا محدودًا، لكنها ذا أهمية خاصة للبحث لم يسبق نشرهابعد الخاتمة مباشرة، وتتعمن نشر وثائق 

م الباحث معها ترجمة دومن األفعل نشر األصول بلغتها إذا كانت عالمية مثل اإلنجليزية والعربية والفرنسية، ويق
فعل شرح ويستحسن أن ُيشار في الحاشية إلى مصدر الوثيقة، كما ُي ة مثل الالتينية واألسبانية،كانت غير مألوفإذا 

 .المصطلحات غير المألوفة، الموجودة بالوثيقة
 الـكالجـداول والخـرائـط واألش -7

تسداهم وتثدري    قد يستعين الباحث بوسائل إيعاح مثل جداول إجمالية يستخلص منها بعض المعلومات التي
ط جزء وقد تكون الخرائ. قيمة البحث العلمية، أو خرائط توعيحية، تعين القارئ على فهم األحداث ومسرح وقوعها

وقد يستخدم الباحث أشكااًل توعيحية حسب طبيعة الدراسدة،  . مثل خرائط الحدود ال يتجزأ من موعوع الدراسة،
عثر عليها في مكان الدراسة، فيقدمها التي حجرية الشكال األيم فالباحث في العصر الحجري يجد نفسه معطرًا لتقد

 .من زوايا مختلفة إليعاح مدى تالئم الشكل م  الوظيفة التي ُيعتقد أنها كانت تؤديها في العصر موعوع الدراسة

والبعض يع  الخرائط والجداول واألشكال في المواق  التي تخدمها داخل الرسالة، والدبعض يجملهدا فدي    
ا بالنسبة للخرائط  تخل بالسياق العام للموعوع، أملحق، واألفعل أن توع  في أماكنها داخل البحث، بشرط أاّلالم



وال شك أن  ُيشار إلى رقم الصفحة في كل مرة، واألشكال التي تخدم في أكثر من مكان فيتم وععها في أول مرة ثم
 .همية الدراسةالجداول والخرائط واألشكال تعكس قدرة الباحث وتزيد من أ

 ثبـت المصـادر والمراجـع -8

ولها عدة مسميات، فدالبعض يسدميها قائمدة     -إن وجدت –بعد الخاتمة والمالحق ومكانها في نهاية البحث 
المصادر والمراج  والبعض يطلق عليها قائمة ببليوجرافية بمصادر البحث، أو مكتبة البحث، ويقابلها في اإلنجليزية 

Bibliography ويتم الرصد  هم إلى األقل أهمية،ف هذه القائمة حسب أهمية المصادر للبحث، وتبدأ من األوتصن
ومن المتعارف عليه أن يأخذ . على النحو الذي أوعحناه في الصياغة الببليوجرافية للمصادر في الحاشية ألول مرة

 :الترتيب العام الشكل التالي
 [عربية وأجنبية]المصادر األولية : أواًل

 .واللقاءات المسجلة ر المنشورة، واألوراق الخاصة والمراسالت الشخصيةيوتعم الوثائق غ: طوطةالمخ - أ

 .وتعم الوثائق الرسمية المنشورة، والمذكرات والرحالت والصحف والمجالت: المطبوعة  - ب

 [عربية وأجنبية]المصادر الثانوية : ًًثانيا

 .الرسائل غير المنشورة واألبحاث - أ

 .الكتب والمقاالت - ب

 .دوائر المعارف والقواميس واألطالس -ج

أما بالنسبة للوثائق فيراعى عرورة اإلشارة إلى أمداكن  . ويراعى أن ترتب الكتب العربية واألجنبية ترتيبًا هجائيًا
وجودها، ليتسنى للمحكمين االطالع عليها والتأكد من صدق الباحث، إعافة إلدى مسداعدة البداحثين اآلخدرين     

 .وجود الوثائقوإرشادهم إلى أماكن 
 الختصـارات واألرقـام الالتينـيةا -9

. قد يلجأ الباحث إلى بعض االختصارات لألسماء والمصطلحات المتكررة في الحواشي أو القوائم الببليوجرافية
وعلى الباحث أن يستخدم االختصارات المتعارف عليها، أو أن يستحدث بعض االختصارات التي يدرى أن كثدرة   

  High Commissionerأو  T.Jإلى  Trans-Jordan، كأن يختصر أو يستغرق مساحة كبيرة على المللتكرارها يبعث 
 .على أن يع  الباحث قائمًة باالختصارات في نهاية المقدمة KSAإلى  Kingdom of Saudi Arabiaو .H.Comإلى 

 :وهناك بعض االختصارات الشائعة االستخدام في الحاشية األجنبية مثل

 االختصار المصطلح االختصار المصطلح
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Ibidem Ibid نفسه مصطلح التيني تعني 

 

 وهناك مختصرات شائعة باللغة العربية

 االختصار المصطلح االختصار المصطلح

 جد جزء خ خريطة

 س سطر ت. د بدون تاريخ
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 التينية في هيئة جملوهناك استخدام شائ  لألرقام الالتينية، وال سيما في أرقام المجلدات، وتكتب األرقام ال
، وفيما يلي مفتاح األرقام الالتينية، في شكل أعداد عربية وما I, V, X, L, C, D, Mمركبة من الحروف الالتينية 
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 األسس الفـنـية لكـتابة الحـاشـية: ثـانيـًا
األحداث، وإنمدا  من المعروف أن التاريخ هو علم إبداء اآلراء في األحداث التاريخية، وال يقف عند حد سرد 

، أي اإلشدارة إلدى   األدلة والبراهين على صدق هذا الدرأي أو ذاك  يعني بتحليل الحدث وإبداء الرأي فيه، وتقديم
فإن الحاشية في الصفحة بمثابة الجدذر مدن    كان هذه األدلة في حاشية الدراسة،المصادر األصلية للمعلومات، وم

والمتعارف عليه في  .من المصادر الموجودة بالهامش امتن تتعح قيمتهالشجرة، فكل ما يراه القارئ من ثمار في ال
حاشية سفلية، أي في أسفل الصفحة، وتعليق ختامي في نهاية كل فصل، والحاشية السدفلية أولدى   : الحاشية نوعان

 .باالتباع بالرغم من متاعبها، لسهولة إطالع القارئ على المصادر



مات التي يعجز المتن عن استقبالها، مثل تفصيل الغامض بالمتن للحفاظ والحاشية وعاء رحب الستقبال المعلو
. األحداث الثانويدة وعلى السياق، وإحالة القارئ إلى مزيد من المراج  في نقطة ما، والتعريف باألعالم واألماكن 

 .له المتنومن َثمَّ فالحاشية تتس  لما ال يتس  . وتتس  الحاشية لنقد األدلة التاريخية وآراء اآلخرين

وإذا كان هناك اتفاق في منهج الصياغة الببليوجرافية للحاشية األجنبية، فإن هناك خالف كبير فدي المدنهج   
العربي، ولكن البد من اتباع منهج معتدل مقتبس من المنهج الغربي، وهذا أمر ال حرج فيه حتى يسهل أمر صياغة 

وتختلف صياغة الحاشية حسب نوع المصدر، وفيما يلي كيفية . يةوقراءة الحاشية، ومن َثمَّ إدراك قيمة العمل العلم
 .صياغة أنواع المصادر ببليوجرافيًا في الحاشية

 الكتــاب: أواًل

 :الكتاب العربي - أ

 :للصياغة الببليوجرافية للكتاب العربي عوابط عامة يجب أن يلتزم بها الباحث تتمثل فيما يلي

 ذكر اسم الكتاب بخط مختلف، ثم بيانات النشر بين قوسين كبيرين، وتشدمل يذكر اسم المؤلف كاماًل، وبعد فاصلة ي
. وأخيرًا رقم الصفحة[ إن وجد]ثم رقم الجزء [ إن وجد]وبينهما فاصلة، ثم رقم المجلد ته وسنمكان النشر  والناشر 

 :كأن تقول
، 1، ج1مج( 8112 بيروت، يين،دار العلم للمال) ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيزخير الدين الزركلي،  -

 810ص 

ويذكر المرج  بصورته السابقة ألول مرة، ثم ُيختصر بعد ذلك إلى اسم المؤلف ومرجد  سدابق، ورقدم    
معرفدة  الصفحة، ولتكرار ذكر المرج  في الحاشية قواعد، فإذا تكرر المرج  دون فاصل تقول المرج  السدابق،  

أما إذا كان هناك فاصل بحاشية أخرى  ، دون ذكر اسم المؤلف،سابقتهاوتذكر الصفحة إن اختلفت عن بألف والم، 
 :فتذكر اسم المؤلف، وتعيف مرج  سابق، ثم رقم الصفحة كما يتعح من المثال التالي

 ص( 8111الدوحة، دار الثقافة، ) 8181-8111بريطانيا والنشاط السوفيتي في الحجازجمال محمود حجر،  -8

10  

     11 -18ص  المرج  السابق، ص -1
         20،ص 8جد( 8117القاهرة، دار الفكر العربي،) تاريخ أوربا الحديثزينب عصمت راشد،  -8

 11جمال حجر، مرج  سابق، ص  -1

فكلمة المرج  السابق تعني السابق مباشرة، أما مرج  سابق أي أن اسم المرج  سبق ذكره، أما في حالة تعدد 
دام االختصار، إال إذا كانت الحاشيتان متتاليتين من كتاب واحد، كما في المثدال  الكتب لمؤلف واحد فيصعب استخ

والفصل بدين الصدفحتين بفاصدلة يعندي     [ ص ص]وعند تعدد الصفحات يمكن استخدام [. 1و8]السابق حاشية 
سدابق  كما في المثال ال... إلى ص ... الصفحتان المذكورتان فقط، أما وع  شرطة بين الصفحتين فتعني من ص 

 [.1] مرق



وفي حالة اإلشارة إلى أكثر من مرج  في حاشية واحدة فنذكر المصدر أواًل، ويتم ترتيب الكتب حسب أهميتها 
 . ةللموعوع، فإن تساوت في األهمية فيكون الترتيب حسب سنوات النشر باألقدمي

م  تعديل بسيط يتمثدل فدي أن    امل معاملة الكتاب العادي،َعأما في حالة الرسائل الجامعية غير المنشورة فُت
 :يكتب العنوان بخط عادي، ويشار إلى صفة الرسالة ومكان إجازتها والسنة داخل قوسين، كما في المثال التالي

رسالة ماجستير، كليدة اآلداب  ]، (8172-8180)عبد اللطيف الصباغ، الصحراء في عالقات المغرب الدولية  -
 ...ص [ 8111جامعة الزقازيق فرع بنها، 

 : الكتدداب األجندبي - ب

ثم فاصلة وأول حرف  The Family nameويبدأ باسم العائلة  Authorمن المتعارف عليه أن نبدأ باسم المؤلف 
بخدط   Titleاسدم الكتداب   ُيكتب  وبعد فاصلة، Capitalعلى أن يكتب  The First nameمن االسم األول للمؤلف 

ثم أرقام الصفحات، وفيما يلي مثال متعدد يبين [ إن وجد] .Volالمجلد  مختلف، ثم بيانات النشر بين قوسين، ثم رقم
 :كيفية الصياغة
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 الصحف والمجالت العامة: رابعًا

مدود، ويمكدن   وتاريخ صدورها والصفحة والعببنط مختلف، في الصحف عربي وأجنبي ُيذكر اسم الصحيفة 
التغاعي عن العمود إذا كان الخبر واعحًا، فالهدف الوصول إلى مصدر المعلومة بأيسر الطرق، أما في المجالت 

ويجب أن نفرق بين المقال والخبر، فدالخبر ينسدب    ذكر العدد وتاريخ النشر والصفحة،اسم المجلة ُيافة إلى فإع
 :وفيما يلي أمثلة توعيحية لصحيفة، أما المقال فينسب لصاحبه،للمجلة أو ا
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، أو عمن وثائقي، أو في ملحق دراسة سابقةاب كت ينها الوثائق المنشورة فمتتعدد أنماط الوثائق المنشورة، ف
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 : ينالتالي ينق، كما في المثالقن نشرت بيد آخرين فيعامل هؤالء معاملة المترجم أو المحوإ
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 :الوثائـق غير المنـشورة: ادسًاس

وهي أهم مصادر الدراسات التاريخية، وتتعدد مناب  الوثائق غير المنشورة، فكل ما تفرزه الجهات اإلداريدة  
تمت الحكومات منذ الحرب العالمية الثانية وقد اه لحفظ تشكل مادة تاريخية فيما بعد،والسياسية من أوراق تستوجب ا

بحفظ الوثائق وصيانتها وفهرستها، فانتشرت األرشيفات ودور المحفوظات في مختلف عواصم العالم، ولعدل مدن   
والتي تعم وثائق الوزارات البريطانية مثدل   Public Record Officeأشهرها دار المحفوظات العامة في لندن 



مرات والهند، ودار الوثائق القومية بالقاهرة، والمكتبة العامة بباريس، وأرشيف النمسدا  الخارجية والحرب والمستع
 . وتركيا

يستجمعها  ةوتتطلب الوثائق غير المنشورة مهارة خاصة في التعامل معها وصياغتها ببليوجرافيًا بأرقام خاص
تختلف من مكان إلدى آخدر    يلوثيقة، والتالباحث من أرقام المحافظ والملفات والوثيقة ذاتها، إعافة إلى بيانات ا

 .سبها الباحث بالتعلم والممارسةتلك المهارة يكت حسب نوع الوثيقة،

يلدزم   ( )،أحد المجموعات األرشيفية بدار الوثائق المصريةعلى سبيل المثال عند الحصول على معلومة من 
وتاريخها، فإن كدان بدالتقويم   ورقمها وثيقة وتعريف بالأو السجل أو الدفتر، تسجيل اسم المجموعة ورقم المحفظة 

اسم المرسل وصدفته، إن  ( وإذا كانت الوثيقة رسالة فنكتب)الهجري، يفعل إردافه بما يقابله من التقويم الميالدي، 
فال يلزم ذكر  شخصية عامة مثل محمد علي باشا والي مصرلقارئ، فإن كانت معلومة ككانت صفته غير معلومة ل

 :كما في األمثلة التالية. ، وتاريخ المراسلةاسم المرسل إليه وصفته، ثم يذكر صفته

، مدن جرندال وقدائ     881هد، صورة الوثيقة العربية رقم 8117ملف شوال ( الشام 1)أبحاث  11محفظة  -8
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 (م8118)

يالحظ في الحاشية األولى أنه تم دمج اسم المجموعة األرشيفية م  رقم المحفظة، فمجموعة محافظ األبحداث  
تنقسم إلى مجموعات فرعية منها أبحاث الشام والحجاز وكريت والسودان والحجاز، ولكل مجموعة رقم خاص بها، 

هي  جموعة الرئيسية وتسلسل خاص بالمجموعة الفرعية، فأسهل صياغة تجم  كل المطلوبفهنا تسلسل خاص بالم
ذكر اسم المجموعة األرشيفية أواًل، ثم رقم السجل، فعنوان ( 1)وفي الحاشية رقم  {(الشام 1)أبحاث  11محفظة  }

ن الوثيقة أو طبيعة المعلومات ذكر المرسل والمرسل إليه وصفتيهما، وعنوا( 1)وفي الحاشية رقم . الوثيقة وتاريخها
 .الواردة بها، وهي إما أن تكون مدونة في صدر الوثيقة أو أن الباحث يجتهد في استخالص العنوان من محتواها

برمز مختصر للمجموعدة الوثائقيدة   وفي الوثائق األجنبية نتب  النهج ذاته م  اختالف بسيط، يتمثل في البدء 
يمثل الرقم األول فيها المجموعة األرشديفية  ) / ( بين قوسين كبيرين يفصل بينهما  بمجموعة أرقام متتاليةمتبوعًا 

 .المجموعة األصغر، ثم رقم الوثيقةالكبرى، ثم الرقم الثاني يمثل المجموعة الفرعية، والرقم الثالث يمثل 

                                                 

ث خلط بين دور الحفظ يجب التنويه أو إعافة اسدم  دإذا تعددت دور الحفظ التي استخدمها الباحث في بحث واحد وخشي أن يح ( )
 . دار الحفظ قبل معلومات الوثيقة
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