
  خم�س مل�انة-جامعة الج�اللي بونعامة

  شع�ة التار�خ- اإلنسان�ةقسم العلوم 

  .تار�خ إفر�ق�ا جنوب الصحراء: تخصص

  .السنة األولى ماستر

   :منهج�ة ال�حث التار�خي: محاضرات مق�اس

المنهج�ة فرع من علم الطرائ�، والذ� هو جزء أو نوع من  تعد: منهج ال�حث التار�خي
أما منهج�ة الكتا"ة التار(خ�ة فهي تلك الخطوات الواجب على ال"احث  علم المنط�،

"قدر –ات"اعها لصناعة معرفة علم�ة صح�حة، یتوصل من خاللها إلى الحق�قة التار(خ�ة 
عامة، وتتلخص هذه المراحل  ، و�قدمها إلى المختصین بخاصة والقراء "صفة-المستطاع
  :في األتي

، التي تجعله �فهم و(درك الموضوعات التي یدرسها أن یتزود ال�احث �الثقافة الالزمة-
. في س�اقها الكامل، غیر مبتورة عن مجاالتها المختلفة التي یتأثر بها الحدث التار(خي

أرقى Cانت Cتابته  لذلك فCلما Cان ال"احث �متلك ثقافة عال�ة في مختلف الفنون Cلما
  .وأشمل وأقرب للحق�قة التار(خ�ة

، الذ� هو اآلخر یجب أن تتوفر ف�ه شروF محددة Cأن �Cون اخت�ار موضوع �حث-
الموضوع محل الدراسة وال"حث ذا مغزH وق�مة "النس"ة للماضي وداللة في الحاضر، وأن 

كون على ق�اس ومقام تكون المشCلة التي یتناولها جدیدة في عنوانها ومضمونها، وأن ت
حیث أن أول مسألة توجه ال"احث المبتدL في دراسة التار(خ هي مسألة اخت�اره  .ال"احث

ولو أنه ال ینتظر في الغالب أن �قوم الطالب ب"حث علمي مبتكر موضوعا لل"حث، 
أصیل، �ستخلص ف�ه حقائ� تار(خ�ة مجهولة، أو �Cشف عن مجموعة من الوثائ� لم 

اإلعداد تكن معروفة من قبل، ولكن المطلوب منه هو أن یتوفر على تحصیل وسائل 
في مرحلته الجامع�ة األولى للعمل العلمي في المستقبل، فالطالب  التي تؤهله التدر(بو 

یختار بإرشاد أستاذه "عض الموضوعات المدروسة، ال لكي �أتي فیها بجدید، بل للتمر(ن 



في الموضوع األول  �عمل الطالب على مواصلة ال"حثو�حبذ هنا أن  والتدر(ب واالقت"اس،
 التار(خ طالب�ستط�ع حیث  ال"حث ف�ه الحقا في الدراسات العل�ا، مواصلةالذ� اختاره ل

ی"حث  أن یختار موضوعات متنوعة من الفروع التي یدرسها، و�مCنه أن أول األمر
في منطقة غرب إفر(ق�ا، أو تار(خ إمبراطور(ة مالي  مسالانتشار اإل: موضوعا عاما مثل

أو صنغا�، وهو �عتمد في ذلك غلى قلیل من المصادر التار(خ�ة، ثم یتدرج الطالب 
زء محدد من الموضوع العام المشار إل�ه سا"قا في اخت�ار ج في المستوH العلمي رجهدبت

المبراطور(ة مالي، أو صنغا� في عهد سني علي، ثم یتدرج  حCم CانCان موسى: مثل
رحلة منسا موسى إلى الحج في سنة : الطالب إلى "حث نقطة تار(خ�ة أكثر تحدیدا مثل

م، ظروفها، خZ سیر الرحلة، عدد مرافق�ه، تأثیراتها على المدن المارة بها مثل 1325
هي مواض�ع دق�قة لم تدرس مصر و"الد الحجاز وCذلك على "الد السودان "األخص، و 

 )الموضوعین السا"قین(السا"قة  دراساتههول الكثیر من حیث�اتها، ووفقا ل"شCل Cاف ومج
مه هذا التدر(ب سیجعله أقدر على دراسة هذه الناح�ة األخیرة األكثر تعقیدا، وس�عل

   ."موضوع أوسع أو انتقاله منه إلى نقطة أكثر تحدیدا لمامي فائدة اإلالتدر(ج

وضع خطة للموضوع المراد دراسته، وتظهر سالمة ودقة الخطة من خالل سعة اطالع -
ال"احث حول موضوعه "الرجوع لمختلف ما Cتب حول الموضوع سواء في المصادر أو 

  ).  األكاد�م�ة(المراجع أو الدراسات السا"قة 

�مCن دراسة موضوع تار(خي ال تتوفر  ، إذ الجمع األصول والمصادر وٕاث�ات صحتها -
 ،"أن التار(خ هو الوث�قة، وحیث ال وث�قة فال تار(خ: "ف�ه مصادر وأصول، فCما �قال

�ف�ة تحصیل ورصد مصادر وأ و�مCن أن یبدأ الطالب أول األمر فيCموضوع  صول
 الصادرة في ثماني خ إفر(ق�ا العامتار(موسوعة : والخاصة مثل راجع العامةم"حثه من ال

الزمن�ة من طرف عن الیونسCو والتي تتناول تار(خ إفر(ق�ا عبر Cامل حقبها  تامجلد 08
"احثین أكاد�میین جادین، فهذه المراجع العامة والخاصة تفید في إعطاء ال"احث فCرة 
عامة عن العصر الذ� �Cون موضوع ال"حث جزءا منه، Cما تقدم له "عض المصادر 

"ما  فادةلمرحلة "اإلستأن یبدأ ال"احث في هذه ا �ضالمراجع التي تغن�ه، ومن الضرور� أوا
Cت"ه السا"قون، واالستعانة "المواجع التي اعتمدوا علیها، وعدم العنا�ة بذلك �عد مض�عة 



 وٕاخالال "شروF ال"حث العلمي، و(ن"غي على Cل جیل من المؤرخین أن �عرف ما للوقت
، وعل�ه أن یبدا حیث انتهوا، وأن �عمل مؤرخ الیوم فادوا بهاتي أCت"ه السا"قون والمراجع ال

  .لى التواليلغد وهCذا علكي �مهد لمؤرخ ا

و(جب على ال"احث أن �Cون حر(صا ونابها في تعامله مع المصادر والوثائ�  هذا
Cلها دون تثبت وتمح�ص التي حصلها، فل�س Cل ما تحتو�ه هذه الكتا"ات �أخذها ال"احث 

ه عن الخطأ، نزّ مع األخذ أن ل�س Cل وث�قة أو مصدر هو الحق�قة أو أنه مُ  ،لمعلوماتها
لذا وجب على ال"احث أن �قوم "عمل�ة نقد ما تحت یده من المصادر واألصول وتحر� 

وص هذه األصول وتعیین شخص�ة الكاتب وتحدید زمان التدو(ن ومCانه، وهو ما نص
�سمى بنقد النصوص نقدا علم�ا سل�ما.  

التي تقدمها  ف"عد التثبت من الحقائ�: إث�ات الحقائ: التار�خ�ة وتنظ�مها وتر8یبها-
في التار(خ أن �قوم "سلسلة من  والممصادر التار(خ�ة، ین"غي عل ال"احث ولاألص

، ودراسة هذه العمل�ات من أهم المراحل في اإللمام "منهجج اءبنالالترCیب أو  عمل�ات
ال"حث في علم التار(خ، وهي مرت"طة بنوع المادة التار(خ�ة التي یتوصل إلى جمعها 
ال"احث في التار(خ، وCما تمت اإلشارة من قبل ال یجوز أن �ضع ال"احث خطة مثال�ة 

ابته، فقد ال تكف المادة التار(خ�ة التي �مCنه الوصول إلیها الذ� ینو� Cت وضوعملل
لتحقی� هدفه، أو قد �حصل على مادة جدیدة تخالف ما Cان یتوقع جمعه، ومن الطب�عي 
أن �ضع ال"احث خطة تقر(ب�ة لموضوع دراسته، على أن تظل قابلة للتعدیل والتغییر 

  ."حسب المادة التي تص"ح تحت یده

على المالحظة  و االعتمادالتار(خ ال �مCنه إجراء التجرfة أل"احث في و"النظر إلى أن ا
إال أنه في الغالب  لعلوم التجر(ب�ةالم"اشرة للتأكد من األحداث التار(خ�ة Cما هو منهج ا

لها ما جمعه من معلومات قد تلفت نظره ألس"اب شخص�ة، و�ضیف  حداث التي�أخذ األ
ال"احث في التار(خ  یت"ع نأ فمن المناسب ولذلكورfما حتى خواطره،  سلو"هوfلغته وأ
من خالل وعمل�ة الترCیب "صفة عامة ترتكز . سؤال والجواب "الصورة الممCنة لهطر(قة ال

وتوز(عها على الخطة واستكمال النقص الذ� ) المجّمعة(العودة للمادة التار(خ�ة المقمشة 
"احثها، عن طر(� ال"حث مجددا في األصول والمصادر، أو شاب "عض فصولها أو م



من خالل الق�ام "االجتهاد العقلي وٕاجراء مقارنات وٕاسقاطات على أحداث قر("ة منها 
  .ات الموجودة في المتنالستنتاج أفCار قد تمأل الفراغ

وعرضها عرضا تار(خ�ا مترا"طا، وهذا من خالل وضع تلك  إنشاء الص�غة التار�خ�ة-
علومات واألخ"ار التار(خ�ة في قوالب وص�غ جاهزة للقراء من خالل ق�ام ال"احث بإعادة الم

ص�اغة ما توفر لد�ه في ع"ارات وجمل وفقرات متسلسلة زمن�ا ومترا"طة من حیث األفCار 
بلغة سل�مة م"اشرة "عیدة عن األسلوب األدبي، وذلك بذCر األهم فالمهم من أحداث مع 

  .والنقدالقدرة على التحلیل 

تهدف إلى إعادة تصور الماضي من واقع الحقائ�  تدو(نCما �قصد بها عمل�ة   
إلیهما، وهذا ما جعل  شارةعمل�ات الجمع والنقد التي س"قت اإللصة عن طر(� المستخ

�قوم على استنتاج األحCام وتفسیر الوقائع من خالل تحلیل  )الص�اغة( اإلنشاء التار(خي
المعلومات وترCیبها وعرضها في أسلوب تار(خي یتمیز "حسن العرض وسالمة اللغة، 

في عمل�ة الص�اغة التحلیل التار(خي  و(جب أن یراعى. ووضوح المعنى ودقة الوصف
ترتی"ا منطق�ا ومتناس"ا في  الذ� �عتمد على  إعادة النظر في ه�Cل ال"حث وترتیب أقسامه

، و�قوم التحلیل التار(خي على الموضوع�ة والعقالن�ة بوابالحجم حسب الفصول واأل
الغائي،  لیلعوالت سطورة والخرافةاإلقناع، ولهذا یتوجب على ال"احث أن �حذر التأثر "األو 

ال"ال�ة واالنس�اق وراء  داتلرأ�، و(بتعد عن التصدی� "المعتقا سلطةو(تجنب الخضوع ل
  .العقلي ظرة الموضوع�ة والتقی�مالتعصب األعمى، ألن Cل ذلك یتنافى والن

فCار التار(خي، وذلك "عرض األ نشاءاحث أن �Cون دق�قا في في عمل�ة اإلوهذا على ال"
عدة  یتطلب جمع دقة المعنى وصححة المبنى، وهذا مای سلس و"أسلوب بلغة سل�مة،

مواصفات یجب أن یتحلى بها ال"احث حتى �ستق�م أسلو"ه و�حسن عرضه، ومن هذه 
  :المواصفات نذCر

�ستط�ع ال"احث أن �عبر عن الحقائ� التار(خ�ة التي توصل إلیها  حیث": إجادة اللغة-
  ."صدق وأمانة ودقة



العرض التار(خي "س�طا، �عتمد على الع"ارة المرCزة "حیث �Cون : إمتالك األسلوب-
ت، و(تجنب اإلبهام واالستقراء ال"عیدة عن تكرار المعاني، و(رتكز على البناء المحCم للفقرا

  .وف� تسلسل األفCار طنابواإل

حتم�ة ص�غ الجزم واللترCیز والوضوح، و�Cون ذلك بتجنب وذلك "التقید "ا: حسن التبل�غ-
الدق�قة المحددة، واستخدام  لفاC ،kما �قتضي رصانة الع"ارة واخت�ار األوالم"الغة

  .االصطالحات التار(خ�ة "مضامینها السل�مة

"س�طة  و(تضح مما سب� أن الص�اغة الجیدة هي التي تعتمد الكتا"ة الم"اشرة "طر(قة
     .تهدف أوال وقبل Cل شيء إلى عرض األفCار وٕابراز التصور العام لل"حث

هذا وال تستق�م المنهج�ة العلم�ة التار(خ�ة إال إذا توفرت لها أدواتها من معاجم 
وأدلة وفهارس وCشافات ومصطلحات، ودوائر معارف عامة وخاصة، وال بد أن تكون 
دراسة الوثائ� دراسة است�فاء وشمول، فال �Cتفي المؤرخ بجزء منها �عتمد عل�ه و�ستدل "ه 

  .قيو(همل ال"ا

وتتحد ق�مة التار(خ المCتوب بناء على "عض األسس الجوهر(ة، حیث ین"غي  هذا
على ال"احث أن �فحص نوع المادة التي استقى منها معلوماته أو عن من نقل عنه تلك 

وثائ�، مراسالت، نسخ (أو مCتو"ة ..) نقوش وآثار(المعلومات، هل هي مصادر ماد�ة 
اتها صح�حة وغیر مز(فة، وأنه لم �سب� ، أو مصادر شفه�ة، ثبت أن معلوم..)أرشیف

  .نشرها أو على األقل لم �سب� استخدامها بدرجة Cاف�ة

تتحد ق�مة التار(خ المCتوب بناء على قدرة ال"احث على الدرس وال"حث، وقدرته و 
، وطر(قته في استخالص الحقائ� على نقد ما تحت یده من أصول ومصادر ومراجع

ث یختلف ال"احثون في النقد وفي استخالص الحقائ� وتنظ�مها وتفسیرها وعرضها، حی
Fتوب بناء . "حسب اختالفهم في الفهم والتفسیر واالستن"اCمة التار(خ الم�Cما تتحدد ق

لذلك فق�مة . على "عد ال"احث عن التحیز واألهواء، ومطا"قته للواقع "قدر المستطاع
مه "طر(قة ال"حث التار(خي، التار(خ المCتوب تتحدد على بناء على ثقافة ال"احث وٕالما

  . وfناء على استعداده الشخصي وملكاته الفCر(ة



  :التار�خ�ةالحق�قة 

إذا ضاعت األصول ضاع التار(خ، و"التالي ضاعت :"تقول القاعدة العامة
، لذلك وجب على المؤرخ دائما أن یبدأ عمله بجمع األصول، وCما قال المحدث "الحق�قة

ثت .): "من أع�ان القرن الثالث ه(الشهیر أبو حاتم الراز�  إذا Cتبت فقمِّش، وٕاذا حدَّ
عنى بتقم�ش األصول، ألنه إذا المؤرخ قبل Cل شيء أن �ُ ، لذلك وجب على "ففتِّش

هل یجب جمع Cل : وهنا قد یتساءل ال"عض. ضاعت األصول ضاع التار(خ معها
أنه إذا Cانت غا�ة ال"احث المؤرخ الوصول : األصول أم ُ�Cتفى ب"عضها فقZ، واإلجا"ة 

     .ال تتجزأإلى الحق�قة، فالحق�قة هي Cل الحق�قة ال "عضها، وهي وحدة تامة 

حال من األحوال  "أ�ةل�ست  إن الحق�قة التار(خ�ة التي �طمح المؤرخ الوصول إلیها
أحداث الماضي ما نصل إل�ه في "حثنا من تصور  "حق�قة مطلقة وٕانما هي نسب�ة، ألن

هو في الواقع حق�قة صح�حة نسب�ا، إذ Cلما زادت نس"ة الصدق فیها اقترب التار(خ من 
إذا ال �مCن لل"احث في التار(خ أن أن �Cون تار(خا "المعنى الصح�ح في حدود إمCان�اته، 

یرH وقائع التار(خ رأ� العین، وهو ال یرH منها شیئا حق�ق�ا ملموسا سوH الورق والكتا"ة 
وآثار اإلنسان ومخلفاته، ومن طر(� دراستها �حاول أن �سترجع في ذهنه صور الماضي 

ذلك إلى أن الحادثة التار(خ�ة هي حادثة ماض�ة ال نستط�ع مالحظتها في  ومرد، وأخ"اره
الحاضر، وٕان Cان "استطاعتنا أن نرH آثارها ال"اق�ة وأن نطلع على تدو(نها من مصادر 

الصور واألخ"ار واضحة ین"غي أن نسعى لمعرفة األثر التي  ولكي نجعل هذه .الماضي
 .تحدثه Cتا"ات الماضي ومخلفاته في نفس القارL الدارس

إن الحادثة التار(خ�ة هي في حد ذاتها فرد�ة ذات طا"ع خاص جرت في زمن 
معین ومحدد، وعبرت عن تصرفات أناس معینین، مما یتعذر علینا تعم�مها، ومما 

حالة ال تتكرر ألن  أ�ضافي تفردها وطا"عها الخاص، فضال عن أنها یتوجب دراستها 
الزمن الماضي ال �عود، والذین شارCوا فیها ال یرجعون، ومن ثمة فإن التجرfة التار(خ�ة 
غیر ممCنة، وحتى أن االلتجاء إلى اإلحصاء أو تلمس أوجه التشا"ه أو التواتر بین 

هذا دون أن  وعلم االجتماع غیر ممCن أ�ضا،الحوادث Cما هو معمول "ه في علم النفس 
ننسى أن الحادثة التار(خ�ة رغم تحدیدها بزمن ومCان وشروF إنسان�ة معینة فإن أس"ابها 



ال"عیدة وfدا�اتها ال �مCن أن َنتبیَّنها "Cل وضوح ودقة، Cما ال نستط�ع أن نحدد نتائجها 
  .اإلسالمالالحقة، وأحسن مثال على ذلك إنتشار المس�ح�ة وظهور 

إن التثبت من صحة الحقائ� التي تقدمها األصول والمصادر التار(خ�ة مرت"طة 
أساسا بنوع المادة التار(خ�ة التي یتوصل إلى جمعها ال"احث في التار(خ والتي یجب عل�ه 
أن �معن النظر فیها جیدا ألنه سیجد فیها اختالفا وتنوعا في مضمونها حتى �مCنه ف�ما 

لالستفادة منها جم�عا "ما یخدم الوصول للحق�قة التار(خ�ة Cاملة قدر  "عد إیجاد طر(قة
  :اإلمCان، ومن أمثلة التنوع واالختالف التي قد یلحظها في محتوH مادته المجمعة ما یلي

قد �ستخرج ال"احث من أصل تار(خي واحد حقائ� متنوعة عن الخZ، وعن   -
، تكون في أكثر(تها إلخ...ث، وعن النظم،اللغة، وعن العقائد، وعن العادات، وعن الحواد

ومتجانسة وهنا �أتي دور ال"احث في ترتیبها وتقس�مها  غیر مرت"ة ومنظمة أو منسجمة
  ."حسب أنواعها

تبدو الحقائ� التار(خ�ة على درجات متفاوتة من التعم�م أو التخص�ص، فین"غي  -
خصوصها في صعید  على ال"احث أن �ضع الوقائع المتشابهة في مستوH عمومها أو

  .واحد قدر المستطاع

تتحدد الوقائع التار(خ�ة "مCان حدوثها وزمانه، وٕاذا ألغینا المCان والزمان "النس"ة  -
ودخلت في نطاق المعلومات اإلنسان�ة العامة مثل . لها فقدت مشخصاتها التار(خ�ة

  .الذ� ال تعرف أصوله على وجه التحدید" الفولكلور"

في مدH احتمال الصدق  التار(خ�ة وما تتضمنه من الحوادثتختلف الروا�ات  -
فیها، فتوجد بینها الروا�ات الثابتة، أو المحتملة الصدق، أو الضع�فة أو المشCوك في 

  .صحتها

لذلك وجب على ال"احث أمام هذا التنوع واالختالف والتفاوت في الحقائ� المجمعة، في 
"ما یخدم الوصول لحق�قة التار(خ�ة لمعلومات واوترCیب األفCار  عمل�ة البناء التار(خي
اعتماد ص�غة السؤال والجواب "الصورة الممCنة له في نطاق وقوع الحدث، هو 

ال أن �عتمد  ،التي تقدمها هذه المادة التار(خ�ة المشخصات األساس�ة للوقائع التار(خ�ة



شخص�ة في خذ وانتخاب معلومات تلفت نظرهم ألس"اب األطر(قة وأسلوب آخر(ن في 
  ."ما یخدم خواطرهم وآرائهم المس"قة عن الحدث التار(خي الغالب

فعمل�ة تحلیل الوثائ� من أجل الوصول إلى التفاصیل الصح�حة التي �مCن 
اعتمادها واالستناد إلیها في تأر(خ الحدث، �حتم على ال"احث أن یتذCر دائما تفاصیل 

أ�مCن تصد�قه : فرد السؤال التاليالوث�قة ذات الصلة ب"حثه �طرح على Cل تفصیل م
والثقة "ه؟ وهذا ل�س على أساس أن هذا التفصیل یخبرنا ما وقع حق�قة وحدث "الفعل، 

على األقل، والذ� �مCن أن نصل إل�ه أ�ضا من خالل " قر(ب مما حدث "الفعل"وٕانما 
ه جدا وهذا �عني أن ما وصلنا إل�ه هو شب� ی� ألحسن المصادر المتوفرة لدینا،فحص دق

وfلغة أخرH فإن المؤرخ �قرر أرجح�ة الصحة أكثر من تقر(ره للحق�قة من  ."ما وقع فعال
" المصادر"من تقی�مه التحلیلي لشيء إسمه " حقائقه"والمؤرخ �ستخلص  .حیث موضوعیتها
  .الذ� ال �مCن إدراكه" الماضي الواقعي"ال لشيء إسمه 

إن عدم محاولة المؤرخ السعي ":"Von Rankelفون رانCه "�قول المؤرخ األلماني 
وأشار إلى وجوب " وراء الحق�قة المجردة خطیئة فادحة، إنه ضعف في إرادة المعرفة،

الفصل بین األمر الشخصي والواقعي، ووجوب اإللتزام "الموضوع�ة التار(خ�ة، Cما عبر 
 إن المؤرخ یجب": " Goethe J. W. Vonجوت�ه "لماني ألعن ذلك أ�ضا الفیلسوف ا

  "أن یتصف أوال وأخیرا "حب الحق�قة

و(جب على ال"احث أن تكون لد�ه ملكة الرZf بین األحداث المتعددة، وقد عبر 
إن مهمة المؤرخ في :""قوله "Von Humboldtفون همبولت "عن ذلك الفیلسوف األلماني 

Zf للواقع، "اإلضافة إلى الخ�ال الخالق الذ� �ستط�ع وحده ر  الواقع تحتاج إلى إدراك
   ."الوقائع المنعزلة والمنتشرة في نطاق واسع "عضها في "عض في وحدة حق�ق�ة

  :الموضوع�ة التار�خ�ة -2

إن الحادثة التار(خ�ة في نظر العلم ظاهرة موضوع�ة ال نستط�ع دراستها إال إذا 
"عثت Cما هي على حق�قتها، وهذا شيء مستحیل إلى ما مضى من األحداث، و"التالي 

الدراسة التار(خ�ة هو "عث الماضي في صورته الحق�ق�ة Cما نتصوره ال Cما فإن أغراض 



وقع "الفعل، أ� ال"حث عن الحق�قة الممCنة ول�س Cل الحق�قة، وهو ما یجعل Cل ما 
نتوصل إل�ه من دقائ� تار(خ�ة تصورا شخص�ا للماضي ألن الحادث مهما خضع 

Cما وقع وٕانما نعید تصوره من خالل لمواصفات المنهج�ة وتقید "طرقها ال �مCن إعادته 
  .فهمنا للماضي انطالقا من ثقافتنا ومیولنا وموقفنا من األحداث

Cیف نCتب "في مقدمة Cتا"ه " Paul Veyneبول فین "و�قول المؤرخ الفرنسي 
إن المؤرخین یروون أفعال حق�ق�ة أنجزها اإلنسان، ": " Comment on écrit l'histoireالتار(خ

فعال التي �سمیها المؤرخون وقائع ال �قف علیها المؤرخ "أ� وجه من الوجوه لكن تلك األ
ال م"اشرة وال "صفة Cل�ة، وٕانما �قف علیها جزئ�ا وجانب�ا من خالل الوثائ� [...] 

وٕاذا Cانت الحقائ� التار(خ�ة تشت� من ". والشهادات، �عني من خالل "عض اآلثار
أو معنو�ة Cقراءة أحداث ...) مخطوطة، أختامود، آثار م"اني، نق(الشواهد، سواء ماد�ة 

، بل الحدث التار(خي ل�ست هيفي أصل مCتوب، فإن هذه الشواهد حتى ولو Cانت ماد�ة 
هي مخلفات حضار(ة لوقائع قد حدثت، وال �مCن للمؤرخ "أ�ة حال أن �قدم الواقعة أو 

بر قدر من الدالئل مهما حاول تقد�م ما �حوF ذلك الحدث "أك ،Cما وقع سا"قاالحدث 
حتى لو ساعدته هذه المخلفات في استنتاج "عض الوقائع التار(خ�ة المعاشة  ، والقرائن
الكثیر من المسائل المتعلقة "اإلنسان تحدث دون أن تترك أثرا أو سجال من فهناك حینها، 

لذلك Cل ما یرو�ه المؤرخ هو نتیجة تخیله هو للحدث  أ� نوع �مCن الرجوع إل�ه لدراستها،
التار(خي  وهذا ما یدخل في وصف الذات�ة، ألن المؤرخ هنا مشارك في ص�اغة الحدث

  .بدرجة ما نتیجة مخیلته

أ� "قصد الوصول إلى المعرفة المجردة (ولكي ندرس الحق�قة "موضوع�ة  
�انا مستقال خارج یجب أن �Cون ) الصادقة المستقلة عن الغرض الذاتيC شیئا ما، أو

الذهن اإلنساني، وهذا غیر ممCن الحدوث، ألن تصور األش�اء الماض�ة ل�س له وجود 
خارج نطاق العقل ال"شر�، ومعظم التار(خ قائم على هذه التصورات الذهن�ة التي ستتحول 

طوطه وهذا ما یجعل التار(خ وٕان Cان �ستمد خ .إلى Cتا"ة نقرأها أو منطوقة نسمعها
، یتم من خالل ذات المؤرخ أراد ذلك أم لم یرد، األمر العامة من أحداث وقعت "الفعل

  .بدورها متعذرة إن لم تكن مستحیلةالذ� یجعل الموضوع�ة المطلقة في التار(خ 



 :ول�اتهؤ ومس المؤرخال�احث صفات  -3

ال"حث التار(خي،  ترت"Z النقطتان السا"قتان ارت"اطا وث�قا "مواصفات ال"احث ومؤهالته في
فالوصول إلى الحق�قة التار(خ�ة التي ت"قى نسب�ة دائما، أو التزام الموضوع�ة في التعلیل 
والحCم على األحداث التار(خ�ة تتأثر وتخضع لمؤهالت ال"احث سواء Cانت شخص�ة أو 
موضوع�ة، ومدH توفرها في ال"احث المؤرخ ودرجة اكتسابها عنده وهي Cثیرة �مCن أن 

  :منها ها في عدة نقاFنوجز 

 .االستعداد النفسي إلنجاز العمل -
والمثابرة حتى یتغلب على الصعو"ات والعق"ات التي  والجلد التحلي "الصبر -

 .تعترضه في "حثه
أن یتصف "األمانة والنزاهة واإلخالص، وعدم التحیز مع التجرد من المیول  -

 الشخص�ة
إزاء اآلراء والمواقف المتعارضة  قبل االبتعاد عن التحیز والهوH والتزام الح�اد  -

 ."حثها
التحلي "األمانة العلم�ة في نقل المعلومات، وعدم السماح لنفسه "استغالل جهود  -

 .اآلخر(ن وسرقة نتاج "حوثهم
التمCن من اإللمام بلغة المصادر التي �عتمدها في إنجاز ال"حث واالستفادة منها  -

 .منها فقZ، وهذا حتى �Cون ال"حث أص�ال"ما یخدم "حثه، وال �عتمد على ما ترجم 
التفرغ لل"حث وتكر(س Cل الجهد له، دون تشتیته على اهتمامات أخرH، التي قد  -

 .تنقص من جد�ة العمل وال"حث نتیجة التسرع أو العجلة واالختصار ف�ه
دعم المؤهالت الشخص�ة التي یجب أن تتوفر لدH ال"احث "اكتساب الموه"ة   -

"القدر الذ� یخول له إدراك آراء الغیر، و�فهم قدر المستطاع واإلحساس والخ�ال 
الدوافع التي حرCت الشخص�ات التار(خ�ة التخاذ موقف محدد أو انتهاج مسلك 

 .معین



، وال �صدق توفر الروح النقد�ة لدH ال"احث "حیث ال یتأثر "المسلمات المتواترة
وهو ما یدخل ضمن  .من نتائج ، وأال �سلم "ما قرره غیرهاألحداث "غیر "حث واستقصاء

  .الموضوع�ة والح�اد

   

   

        

 


