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و�سـیر وفـ� منهج�ـة علم�ـة فـي جمـع مـادة  ،ش�ال�ةإال�حث العلمي التار�خي ینطل� من       

تار�خ�ــة للوصــول إلــى نتــائج، و�مــا یــراه الــ�عض هــو ع�ــارة عــن انجــاز تقر�ــر �امــل مــن طــرف 

الوصـــول إلـــى  إلــىالموضـــوع  اخت�ـــارالعمـــل �ـــل مراحــل الدراســـة مــن  �احــث، علـــى أن �شــمل

   . ائ� وف� شرو5 المنهج العلميالنتائج، مرت�ة ومسنودة �الحجج والوث

عـن مـنهج ال�حـث العلمـي التـار�خي جهـال أو اسـتهانة �ضـر بنفسـه أوال إن تخلي ال�احث      

و>نتــــائج �حثــــه ثان�ــــة و�ال�حــــث العلمــــي وال�ــــاحثین مــــن �عــــده ثالثــــا، و�ثیــــرا مــــا تضــــ�ع الجهــــود 

ـــذ  ـــه من ـــم یلتـــزم بخطوات ـــى ال�احـــث علـــى شـــرو5 المـــنهج ول ـــة ال�حـــث اذا تخل واألوقـــات رغـــم ن�

الـــى عـــرض وصـــوال �ـــار الموضـــوع الـــى جمـــع المـــادة وتحلیلهـــا وتر�یبهـــا البدا�ـــة، بـــدءا مـــن اخت

�صـفة عامـة  األكـاد�مي ن ما �میز الطالب الجامعي وال�احثإ ؛ال�حث وتحر�ره وض�D نتائجه

هــو تح�مــه فــي منهج�ــة ال�حــث التــي  تم�نــه مــن حســن جمــع واســتغالل وعــرض المــادة التــي 

یـــدرس عـــدة مـــواد فـــي مرحلتـــي الل�ســـانس تـــوفرت فـــي المصـــادر والمراجـــع، ورغـــم أن الطالـــب 

لمــن یر�ــد مواصــلة  والماســتر فت�قــى المقــای�س المتعلقــة �ــالمنهج أهمهــا علــى اإلطــالق خاصــة

 .ال�حث العلمي

�النس�ة لمذ�رة الماسـتر هـي مرحلـة أولـى فـي طر�ـ� ال�حـث العلمـي، ال �ـأتي مـن خاللهـا      

و�تعرف على مصادر ووثائ� لم ��ـن  ،ثال�احث �اكتشاف جدید، ولكن �فتح آفاقا جدیدة لل�ح

 . �عرفها، و�تدرب على خطوات ومنهج ال�حث العلمي الصح�ح

 اخت
ار الموضوع



هل تســسمرحلــة االنطالقــة، ومتــى �انــت جیــدة وصــح�حة  ال�حــثاخت�ــار موضــوع �مثــل       

الطالــب فــي المراحــل التال�ــة، وحســن اخت�ــار الموضــوع تجنــب الطالــب حالــة مــن  المهمــة علــى

التردد أو االضطرار للتغییر والتعدیل، لذلك على الطالب أن �أخذ الوقت الالزم مـع االسـتعانة 

أQ �شـــرعوا فـــي تلمـــس موضـــوعات  �2األســـتاذ المشـــرف وغیـــره، و�ستحســـن لطل�ـــة الماســـتر 

التعـاون ف�مـا بیـنهم واالسـتعانة ر، و�نجـزون أعمـاال حولهـا مـع ل�حوثهم مـن السـنة األولـى ماسـت

االخت�ــــار  �األســــاتذة، وعلــــى الطالــــب أن یبــــذل جهــــدا و�ضــــع نصــــب عین�ــــه شــــرو5 ومعــــاییر

  :وأهمها موضوع الجیدالالصح�ح و 

�ستحســن أن �قتــرح الطالــب علــى المشــرف �عــض العنــاو�ن بــدل أن �طلــب مــن أســتاذه أن  -

لحر�ة االخت�ار أهم�ة �الغة وأثر نفسي ایجابي في ال�احـث، ولكـن  موضوع �حث، ألن�قدم له 

�اعت�ـــاره أدرU �صـــعو�ات ال�حـــث  ،هـــذا ال �منـــع مـــن ضـــرورة توج�ـــه األســـتاذ للطالـــب ال�احـــث

ومصادره وأدواته من جهة و�قدرات الطالب وظروفه من جهة أخـرU؛ ولكـن الظـروف الیـوم قـد 

وعــادة مــا �عتمــدون علــى األســاتذة نتیجــة  ،ثهمال تســمح لكــل الطل�ــة �اخت�ــار موضــوعات �حــو 

أو �ثــرة الطل�ــة فــي  –اخت�ــار الموضــوع  –لضــی� الوقــت أو قلــة اهتمــام الطالــب بهــذه الخطــوة 

فعل�ــه أن یتكیــف معـــه  الطالــب تــم اقتــراح الموضــوع علـــى مرحلــة الماســتر، وفــي حالــة مـــا إذا

  .و�رت�D �ه و��سب رغ�ة ال�حث ف�ه

و�جـــب الحســـم �عـــد القـــراءة  ،رحلـــة التـــردد فـــي اخت�ـــار الموضـــوعتجنـــب معلـــى الطالـــب أن ی -

  .األول�ة حول مجموعة من المواض�ع مع استشارة المشرف

�م�ــن لل�احــث أن �عــدل موضــوعه أو �غیــره �الكامــل فــي األســاب�ع األولــى إذا تبــین لــه أنــه  -

ف�ـه ألنـه  مدروس بنفس األ�عاد ول�ست له مصادر جدیدة عنه، أو تبـین لـه صـعو�ة االسـتمرار

  .ال �ملك أدواته

تجنــــب الموضـــوعات التقلید�ــــة والصــــع�ة، مـــع ضــــرورة امــــتالك الطالــــب علـــى الطالــــب أن ی -

، تـــوفر المصـــادر والمراجـــع األساســـ�ة ،اللغـــات :ألدوات ال�حـــث خاصـــة لمرحلـــة الماســـتر مثـــل

  .الخبرة الالزمة والقدرات المال�ة



عامــل الوقــت واإلم�ان�ــات  –مرحلــة الماســتر  –علــى الطالــب أن یراعــي فــي هــذه المرحلــة  -

  .الخ الماد�ة والظروف المح�طة �ال�حث �عمل ال�احث والظروف االجتماع�ة

�عــد اخت�ــار عنــوان ال�حــث علــى الطالــب أن �قــوم �قــراءة أول�ــة لمــدة أســبوعین أو ثالثــة، ثــم  -

 أهم�ــة: علــى األقــل �حــرر مشــروع �حثــه للمشــرف فــي مــا ال �قــل عــن تســع صــفحات تتضــمن

قائمـة مصـادر ومراجـع  –خطـة أول�ـة ومفصـلة لل�حـث  –طرح اإلش�ال�ة  –الموضوع  وأهداف

و�عـــد مراجعـــة المشـــروع مـــع المشـــرف �ـــأذن لـــه �الشـــروع فـــي جمـــع المـــادة أو ینصـــحه  ؛أول�ـــة

   .الستكمال معرفته �موضوع �حثه بتوس�ع القراءة األول�ة

ال�حث عـن الحق�قـة والسـعي للتعـرف علـى رغ�ة ال�احث في الموضوع وفي  ضرورة حضور -

  .حیث�ات موضوعه

  .ضرورة توس�ع القراءات حتى یتوفر له زاد من المعرفة والمادة العلم�ة ل�حثه -

ضرورة تت�ـع مادتـه العلم�ـة وآراء المـؤرخین وال�ـاحثین فـي موضـوعه مـن الوثـائ� والمصـادر  -

  .ومختلف الدراسات األكاد�م�ة والجدیدة منها خاصة

  .ألمانة العلم�ة في نقل المادة العلم�ة ومرجعیتها فهي أساس ال�احث الجادا -

إعمــال العقـــل فـــي �ـــل مرحلــة مـــن مراحـــل ال�حـــث بدا�ـــة مــن اخت�ـــار عنوانـــه وتحدیـــد أ�عـــاده  -

   .ال�عد الموضوعي والزماني والجغرافي: الثالثة بدقة

  مصادرها طر�قتها أهدافها: القراءة األول
ة :المحاضرة الثان
ة

   

القــراءة األول�ــة عمل�ــة تســب� مرحلــة جمــع المــادة التار�خ�ــة للموضــوع، وترجــع أهمیتهــا إلــى     

، وفـي الحق�قـة أن �ـل مرحلـة هـي تمهیــد -التقمـ�ش –أنهـا ت�سـر مرحلـة جمـع المـادة التار�خ�ـة 

وت�ســیر للمرحلــة التال�ــة، ولــذلك علــى ال�احــث أن �عطــي لكــل مرحلــة حقهــا مــن الوقــت والجهــد 

  فما هي أهداف هذه المرحلة و�یف تكون؟. شروطهاو�حق� 

  :ینتظر ال�احث من القراءة األول�ة تحقی� ثالثة مطالب أساس�ة على األقل وهي    



  ةتحدید وض!# أ!عاد موضوع ال!حث الثالث :أوال

، وهــي عمل�ــة )الم�ــاني(ونقصــد بهــا ال�عــد الموضــوعي وال�عــد الزمــاني وال�عــد الجغرافــي      

و�ــذلك تســاعده فــي مهمــة لمــا �عــدها، وحتــى ال یت�ــه ال�احــث فــي مرحلــة جمــع المــادة العلم�ــة، 

  .ض�D عناصر ال�حث

لــ�س الطــا�ع الس�اســي أو االجتمــاعي أو الثقــافي فقــD،  صــود �ــهوالمق: ال!عــد الموضــوعي -أ 

قضــ
ة ":ولكــن مجــال ال�حــث فــي إحــدU أو �عــض المحــاور مــن تلــك الجوانــب، فمــثال موضــوع

یـــرت�D �المجـــالین االجتمـــاعي والثقـــافي،  "التـــدخین عنـــد فقهـــاء الجزائـــر فـــي الفتـــرة الحدیثـــة

، فـال �صـح الخـروج عنهـا إلـى قضـا�ا أخـرU وال إلـى و�ناقش قض�ة محددة هي قض�ة التـدخین

  . اء إال ما �ان له عالقة �مسألة التدخینمسائل ونشاطات أخرU للعلم

، وعــادة مــا ��ــون مضــبوطا ونعنــي �ــه تحدیــد اإلطــار الزمــاني للموضــوع: ال!عــد الزمــاني -ب

وتغطــي غال�ــا الجوانــب الس�اســ�ة  ومحــددا �ســنوات أو قــرون فــي المواضــ�ع الحدث�ــة الوقائع�ــة

موضــــوعات لتقر�ب�ــــا فــــي ال�حــــوث التــــي تــــدرس حــــاالت ��ــــون اإلطــــار الزمــــاني ، و والعســــ�ر�ة

إطــــاره ..." قضــــ�ة التــــدخین" خاصــــة، ففــــي الموضــــوع الســــاب�  اجتماع�ــــة وثقاف�ــــة واقتصــــاد�ة

الزمــاني هـــو الفتــرة الحدیثـــة و�م�ــن تعـــدیل الموضــوع وتحدیـــده فــي قـــرن أو قــرنین، وأح�انـــا قـــد 

 �ة ال�حـث أو دولـة أو حـرب،یختفي ال�عد الزماني في عنوان ال�حـث الـذQ یـرت�D �عمـر شخصـ

إن ؛ "خـالل الحـرب العالم
ـة الثان
ـة الجزائر�ـة النشا4 الس
اسي للحر1ـة الوطن
ـة" مثل عنوان

تحدید اإلطار الزماني منـذ البدا�ـة یجنـب ال�احـث تضـی�ع الوقـت فـي جمـع المـادة العلم�ـة التـي 

افة إلـــى حســـن ال تــرت�D �صـــلب موضـــوعه، وتم�نــه مـــن ترتیـــب المــادة التـــي تـــوفرت لد�ــه إضـــ

  .تعرفه على وثائ� ومصادر �حثه

ولـــه نفـــس ال تقـــل أهم�ـــة هـــذا ال�عـــد عـــن ال�عـــدین الســـا�قین، ): الم1ـــاني(ال!عـــد الجغرافـــي -ج

األهــداف والخصــائص إذ قــد �ظهــر �مــا فــي العنــوان األول أو یختفــي �مــا فــي العنــوان الثــاني، 

فــي  ضــرورQ  وعلــى �ــل حــال هــذا التحدیــد ؛"الظــواهر"و "ثاحــداأل"موضــوعات حســب طب�عــة 



�االستعانة �المشرف أو غیره من األسـاتذة خاصـة مـنهم مـن  ، و�قوم �ه ال�احثالمرحلة األولى

 .عمل في مثل موضوع �حثه

   تحدید إش1ال
ة ال!حث :ثان
ا

ض�D وتحدید اإلش�ال�ة محطة أساس�ة وضرور�ة في المرحلة األولى، وال�حث سمي �حثـا     

ی�حــث عــن إجا�ــة إلشــ�ال�ة أو مجموعــة أســئلة، وهــي غیــر األســئلة الفرع�ــة التــي تتخلــل ألنــه 

، فـاألولى تـأتي فـي البدا�ـة قبـل البـدء فـي جمـع المـادة العلم�ـة، وفصـوله أبوا�ـه متن ال�حث فـي

ولهــا أهمیتهــا فــي تحفیــز ال�احــث وتت�ــع  والثان�ــة �طرحهــا ال�احــث أثنــاء جمــع المــادة التار�خ�ــة

بترق�ــة وتأهیــل اإلشــ�ال�ة األساســ�ة، التــي ال تكــون  �ثــرة األســئلة تســمح�مــا  ،ثجزئ�ــات ال�حــ

نهائ�ة في البدا�ة وتض�D وترقى مع مسیرة ال�حث، و�جـب أن تـرت�D �الموضـوع األساسـي فـي 

اســتفهامي، و�ستحســن طرحهــا �صــ�غة  ، وأن ال تكــون �ســ�طة فــي صــ�غة ســؤالعنــوان ال�حــث

  :ره؛ ومن خصائصهاومصاد حسب طب�عة الموضوع ،اجدل�ة أو ال�حث في أ�عاد قض�ة م

أن ال تكــون صــع�ة إلــى حــد اســتحالة الوصــول إجا�ــة خاصــة إذا فقــد ال�احــث أدوات العمــل  -

  ...). شرافاإل –اللغة  –توفر الوثائ� والمصادر (في موضوعه 

  .أن تكون اإلش�ال�ة ضمن االختصاص العلمي لل�حث ومرت�طة م�اشرة �العنوان -

اإلش�ال�ة هي ال�حث و�جب أن تكون لها أهم�ة ومنفعـة لل�حـث العلمـي أو مجـاالت التنم�ـة  -

  . إضافات في تكو�ن الطالب العلمي مفي المجتمع أو على األقل تقد

 –أهمیتهـا وق�متهـا العلم�ـة  –حـداثتها : لخص �عض ال�احثین معاییر اخت�ـار اإلشـ�ال�ة فـي -

  .شرافتوفر األدوات واإل –توفر الخبرة والقدرة على معالجتها  –اهتمام ال�احث بها 

   .تصم
م خطة أول
ة للموضوع :ثالثا

قد �سأل السائل �یف �م�ـن ل�احـث مبتـدb فـي مرحلـة الماسـتر أن �ضـع خطـة لموضـوع      

مذ�رة وهو یجهل عنه الكثیر، نقول بدا�ة توجد ثالثة عوامل تساعد الطالب علـى وضـع خطـة 

معرفتـــه المســـ�قة ولـــو �انـــت �ســـ�طة التـــي اكتســـبها مـــن عـــرض �حـــوث : أول�ـــة لموضـــوعه هـــي

لل�ســانس والماســتر، وممــا تلقــاه مــن األســاتذة، فهــي وان �انــت الســنوات الســا�قة فــي مرحلتــي ا



تجر>ــة محــدودة فــ�م�ن أن تســاهم فــي فــتح �عــض األبــواب المغلقــة فــي بدا�ــة الطر�ــ�، والعامــل 

الثاني یجب أن �ضع الطالـب نصـب عین�ـه عالقـة الخطـة التـي س�ضـعها �عنـوان ال�حـث، فقـد 

ض�ة واحدة، وقد ��ون موضوع �حثـه دراسـة ��ون العنوان مشتمال على قضیتین أو ثالثة أو ق

إضـافة إلـى أن مجموعـة  ؛–�عنـي ظـاهرة  –واقعة أو شخص�ة أو �تاب أو دراسة حالة معینة 

ـــال�م حضـــار�ة وجغراف�ـــة  ـــة أو أق مـــن المواضـــ�ع فـــي الجانـــب الس�اســـي مـــثال وفـــي فتـــرات زمن�

وضـــوعات و�ـــذلك الحـــال فـــي م، -الموضـــوعات –مختلفـــة تتشـــا�ه فـــي �ثیـــر مـــن عناصـــرها 

أن الطالــــب ال  والعامــــل الثالــــث وهــــو األهــــمالجانــــب االقتصــــادQ أو االجتمــــاعي أو الثقــــافي، 

ــــة  ــــي تــــزوده �معــــارف أول� ــــة الت �ســــتط�ع رســــم خطــــة أول�ــــة لموضــــوعه إال �عــــد القــــراءة األول�

 Dومعلومات ولو �انت �س�طة عـن موضـوعه، وه�ـذا تتعـاون هـذه العوامـل الثالثـة لبنـاء مخطـ

وضوع ف�عرضه الطالـب علـى المشـرف الـذQ یؤشـر عل�ـه �الموافقـة أو �طال�ـه ولو مختصر للم

و�جــب  ؛بتوســ�ع قراءتــه حــول الموضــوع وٕاعــادة صــ�اغة خطــة أخــرU تكــون أصــح مــن األولــى

وال �عتمـــد الطالـــب علـــى  ،التأكیـــد علـــى ضـــرورة إعمـــال العقـــل و>ـــذل الجهـــد فـــي هـــذه المرحلـــة

قــــدم محاولـــة ثــــم �طلــــب منــــه التصــــح�ح المشـــرف فــــي وضــــع الرســــم للموضـــوع بــــل عل�ــــه أن �

 . والمساعدة

إن لــم �ســتطع الطالــب وضــع خطــة مفصــلة بثالثــة مســتو�ات، فل�صــمم  ؟1یــف تكــون الخطــة

مـــن  أQ خطـــة –خطـــة عامـــة تتضـــمن العناصـــر األساســـ�ة وهـــي الفصـــول والعناصـــر الفرع�ـــة 

ــــة الموضــــوع و�عــــض الدراســــات  -مســــتو�ین ــــى األقــــل أهم� مــــع مقدمــــة مختصــــرة تتضــــمن عل

األكاد�م�ة حوله مع طرح اإلش�ال�ة، وما �قال عن اإلطار الزماني �قال عـن التصـام�م، ف�لمـا 

نـت الخطـة فـي البدا�ـة ناقصة أو القراءة األول�ة عنه محدودة �لمـا �االموضوع ت المعرفة ��ان

  : الطالب أنعموم�ة، وعلى 

  . یتجنب طول الفصول التمهید�ة والتأخر في الدخول لصلب الموضوع -

  .بین الفصول في عدد عناصرها الفرع�ة والجزئ�ة –التقارب  –یراعي التوازن  -



�لمــــا �انــــت الخطــــة مفصــــلة أكثــــر �لمــــا ســــهل عل�ــــه جمــــع المــــادة وصــــبها فــــي العناصــــر  -

  .المناس�ة

أو حـذف أو ل�حث التال�ـة بهـدف التصـو�ب، وذلـك بإضـافة الخطة تثرU وتعدل في مراحل ا -

تطــور وتغیــر فــي ع ضــرورة إخ�ــار المشــرف ��ــل فیهــا، مــ التقــد�م والتــأخیر وأعناصــر دمــج ال

  .التصم�م

وٕاال ال �ستط�ع ال�احـث  ،مهما قیل عن الخطة أنها أول�ة فیجب أن تكون قر��ة من الصحة -

، وعـادة مـا �قـرر المشـرف ق�مـة الخطـة وعالقتهـا –جمـع المـادة  –الشروع في مرحلة التقم�ش 

   . �موضوع ال�حث

  وضع قائمة مصادر ومراجع: عارا!

 ،تكـــون هـــي األخـــرU أول�ـــة وتثـــرU خـــالل المرحلـــة التال�ـــة، و�جـــب أن یراعـــى فیهـــا التنـــوع     

ـــائ�  :�حیـــث تشـــتمل علـــى ـــة والمقـــاالت  ،المصـــادر ، –إن وجـــدت  –الوث الدراســـات األكاد�م�

موضـوع ال�حـث حتـى تبـرز لالعلم�ة �المجالت المتخصصة محل�ا ودول�ا، خاصة منها القر��ـة 

ـــــر المعـــــارف والقـــــوام�س  ـــــى المراجـــــع العامـــــة ودوائ ـــــدة، إضـــــافة إل النتـــــائج القد�مـــــة مـــــن الجدی

  .المتخصصة حسب طب�عة الموضوع

ءة األول�ــة مــن الكتــب العامــة المختصــرة ودوائــر �حصــل ال�احــث علــى مصــادره أثنــاء القــرا     

المعــارف والمقــاالت العلم�ــة المتخصصــة، وتشــترك هــذه األدوات فــي أنهــا تقــدم لل�احــث مــادة 

مختصرة مر�زة حول موضوعه، وتعرفـه �ـأهم مصـادر ومراجـع �حثـه، وعلـى الطالـب أن یر�ـز 

وفرة �ــالمجالت المتخصصــة علــى المقــاالت المتــ –القــراءة األول�ــة  –جهــده فــي هــذه المرحلــة 

، فتم�نـه هـذه اآلل�ـة "ASJP"المجـالت العلم�ـة الجزائر�ـة الموجودة الیوم بـین ید�ـه فـي أرضـ�ة 

مصـــادره ومراجعـــه؛ إضـــافة إلـــى االســـتعانة �األســـاتذة فـــي جامعتـــه أو خارجهـــا مـــن تحدیـــد أهـــم 

  .طر��خاصة وأن وسائل االتصال الیوم قضت على الكثیر من المصاعب في هذا ال

مراجــع ال تــتم مــن خــالل العنــاو�ن فقــD، ولكــن یجــب المصــادر و ال قائمــة إن عمل�ــة تحدیــد     

مــن الطالــب حتــى یتأكــد  الموضــوعات، لمقدمــة وفهــرسولــو �قــراءة ااالطــالع علــى مضــمونها 



تخدع ال�احث فـي عالقتهـا ألن الكثیر من العناو�ن مغر�ة وقد  عالقة المرجع �موضوع ال�حث

خاصة منها غیر المحققة ف�م�ن االطالع على مضمونها �الرجوع إلـى  ادر؛ أما المص�ال�حث

  .الدراسات العلم�ة التي أنجزت حولها

طب�عـة  :أهمهـا إن توقف ال�احث عن حصر وتحدید مصادره ومراجعه یرت�D �عدة عوامل     

تـــوراه أو رســـالة ماجســـتیر أو مـــذ�رة ماســـتر، فهـــذه األخیـــرة قـــد تـــتم د� العمـــل إن �ـــان أطروحـــة

أن مـــدة إنجـــاز المـــذ�رة ��املهـــا ال تتعـــدU ســـنة، العامـــل العمل�ـــة فـــي �ضـــعة أســـاب�ع �اعت�ـــار 

 –�معنــى تنــوع المــدارس التار�خ�ــة ووجهــات النظــر  –الثــاني تــوفر قائمــة متنوعــة فــي اللغــات 

إضــافة إلــى ضــرورة وجــود الدراســـات  ...)ادر مصـــ –مخطوطــات  –وثــائ� (وأنــواع المصــادر

أثنــاء مرحلــة للقائمــة عنــاو�ن أخــرU  وفــي األخیــر �م�ــن إضــافة األكاد�م�ــة والمقــاالت العلم�ــة؛

      .جمع المادة

 

 المراجع!عض 

  :المراجع المتعلقة �منهج�ة إعداد �حث علمي �ثیرة ومتنوع ومتوفرة على النت، ونذ�ر منها

   .في منهج�ة ال�حث التار�خي ،ناصر الدین سعیدوني -

  .دمحم العر>ي معر�ش، دلیل الطالب في منهج�ة ال�حث والعرض التأر�خیین -

إعــداد الرســائل الجامع�ــة، دلیــل عملــي لطل�ــة الدراســات العل�ــا؛ دار الف�ــر،  ،جمــال الخطیــب -

  2006،دنر األ

  

  

  

  

  "منهج
ة إعداد مذ1رة:"محاضرات مق
اس



ـــىلطل!ـــة الســـنة                 ـــر تخصـــص : ماســـتر األول ـــار�خ الجزائ ت

  الحدیث

  

  خصائصها و  مطالبها :جمع المادة التار�خ
ة: المحاضرة الثالثة

  :مفهومها وأهمیتها

المصــــادر  –ال ��تــــب التــــار�خ بنــــاء علــــى التصــــور ولكــــن ینطلــــ� ممــــا تــــوفره األصــــول       

ال�احــث والمــؤرخ فــي نقــد النصــوص والمــادة التــي تــوفرت �عتمــد علــى ذهن�ــة أوال، و  –والمراجــع 

ة المـادة مقابلـفي هذه المرحلـة الثان�ـة �قـوم ال�احـث � من مختلف المصادر والمراجع ثان�ا، لد�ه

ب�عضـــها فـــي محاولـــة العـــادة بنـــاء الوقـــائع التار�خ�ـــة، والوصـــول الـــى نتـــائج حتـــى ولـــو �انـــت 

ومن معـاني عمل�ـة جمـع المـادة االقت�ـاس ؛ قةضئیلة أو غیر مؤ�دة، أو دحض ونقد نتائج سا�

للنصوص والشواهد التار�خ�ة المتناثرة في الوثائ� والمصادر، و�ذلك تحل�الت وآراء المـؤرخین 

    .والفالسفة

طــول المراحــل زمنــا، وٕاذا انتهــى أهــي ترجــع أهم�ــة مرحلــة جمــع المــادة التار�خ�ــة إلــى أنهــا     

األقــل ثلثــي مرحلــة �حثــه، وتبــدأ هــذه العمل�ــة مــن الوثــائ� منهــا ال�احــث ��ــون قــد أمضــى علــى 

 �طب�عــــة الوثــــائ� للحــــدث، وهــــو مــــا �ســــتدعي معرفــــة أول�ــــة اوالمصــــادر وترتــــب زمن�ــــا وأقر>هــــ

منــــذ البدا�ــــة  –جمــــع المــــادة  –�ــــالمؤرخین والمــــؤلفین، و�جــــب أن �صــــاحب عمل�ــــة التوثیــــ� و 

هـة وتعـرف المعلومـات المتكـررة االست�عاب وطرح األسـئلة حتـى تتوسـع مجـاالت ال�حـث مـن ج

وال �ضـــ�ع جهـــد ال�احـــث فـــي تســـجیل مـــا هـــو مســـجل، إضـــافة إلـــى أن القـــراءة المتأن�ـــة تســـاعد 

 ال�احــث علــى صــب المــادة فــي الخطــة فــي م�انهــا، وهــي محطــة مهمــة وتســهل المرحلــة التال�ــة

  .البناء والتر�یبوهي  في ال�حث

ـــة القـــراءة الناقـــدة إن       ـــر األســـئلة البنـــاءة وتعـــرف ال�احـــث �القضـــا�ا خـــالل هـــذه المرحل تثی

واإلش�االت ذات األهم�ة القصوU من القضـا�ا ذات األهم�ـة الوسـطى والـدن�ا، و�التـالي تترقـى 



ال�احـث فـي ف واضـحة ومرت�ـة، له إش�ال�ة ال�حث األول�ة وتبرز لـه عنـاو�ن الفصـول والم�احـث

، و�لَّ  هو الدراسات العل�ا ما ازداد حجم قراءاته، واتسعت مدار�ـه �لَّمـا قارb قبل أن ��ون متل�ٍّ

�انــت �حوثــه أكثــر توف�قــا، وأعمــ� أثــرا، ف�اإلضــافة إلــى ال�حــوث الســا�قة والجار�ــة فــي مجــال 

تخصصــــه عل�ــــه أن �طلــــع علــــى ملخصــــات �تــــب المراجــــع العلم�ــــة، و�تــــب الثقافــــة العامــــة، 

 .الخ… ة في مجال اهتمامهوالمجالت المح�مَّة وغیر المح�َّمة، ومواقع األنترنات الجادَّ 

مصــــادر أول�ـــة وهــــي المعاصــــرة والقر��ــــة : إلــــى نــــوعینالمصـــادر �قســـم �عــــض ال�ــــاحثین      

الطــرق التجار�ــة بــین الشــمال "للحــدث وموضــوع الدراســة، مــثال إذا �ــان لــدینا موضــوعا حــول 

القوافـــل  فـــان �تـــب الرحالـــة الـــذین رافقـــوا". اإلفر�قـــي والصـــحراء الكبـــرU خـــالل الفتـــرة الحدیثـــة

والمراســــالت الدبلوماســــ�ة بــــین ســــالطین وأمــــراء الممالــــك الصــــحراو�ة ودول الشــــمال اإلفر�قــــي 

  .و�ذلك الروا�ة الشفو�ة تعتبر مصادر أول�ة

أمـا المصــادر الثانو�ــة أو مــا تعــرف �ــالمراجع فهــي �ــل مــا �تــب عــن الموضــوع مــن �تــب      

أو  ومقـــــاالت ودراســـــات أكاد�م�ـــــة، و�عضـــــها یرتقـــــي إلـــــى أهم�ـــــة المصـــــدر مثـــــل األطروحـــــات

التي تشتمل على وثائ� معاصرة للموضوع، إضافة إلى أن الدراسات والمراجـع علـى  المؤلفات

ن سـ�قونا ث الواردة في المصادر، مع العلم أنها جهود علمـاء و�ـاحثیالعموم تفسر وتنقد األحدا

  .و�جب أال تض�ع أو تهمش

  :عمل�ة جمع المادة على ال�احث أن یراعي وأثناءقبل :مطالب ومحاذیر

-  Qتهــا وأهمیتهــا للموضــوع، فاألرشــیف أوال وأ�ضــرورة ترتیــب المصــادر والمراجــع حســب أولو

مصــــادر التوثیــــ� األخــــرU حســــب أهمیتهــــا، فئ� المطبوعــــة ، ثــــم الوثــــامنــــه نــــوع وأQ مجموعــــة

لفتـــرة زمن�ـــة  وطب�عــة الموضـــوع نفســـه هـــو الــذQ �حـــدد هـــذه األهم�ـــة؛ مــثال موضـــوع اجتمـــاعي

األولـــى هـــي التقـــار�ر واإلحصـــائ�ات والصـــحافة المعاصـــرة، وٕاذا �انـــت مرحلـــة  هأصـــولمحـــددة 

لروا�ـــــة الشـــــفو�ة، فطب�عـــــة الموضـــــوع قر��ـــــة مـــــن ال�احـــــث �م�نـــــه االســـــتفادة مـــــن المـــــذ�رات وا



 الموضوعات هي التي تحدد أولو�ة المصادر، فعادة أن المجازر االستعمار�ة ال نجدها مدونـة

  .�سمح لل�احثین االطالع علیهاأو ات اإلدار�ة للدول، خاصة إذا �انت منشورة في األرش�ف

على ال�احث أن یتجنب االعتماد علـى مصـدر واحـد أو مجموعـة مصـادر ترجـع إلـى ت�ـار   -

، وتثیـر األسـئلة تعدد المصادر تسـمح �مقابلـة المـادة العلم�ـة ب�عضـهاألن واحد من المؤرخین، 

ــ التــي تخــدم ال�حــث؛ وٕاذا وســائل أخــرU  تتــوفر مصــادر أخــرU فعلــى ال�احــث أن یرجــع إلــىم ل

 لموضـوع، ألن االعتمـاد علـى مصـدر واحـد قـد یوقـع ال�احـث فـي مزالـ��طرح تساؤالت حـول ا

    .تؤثر على نتائج وق�مة عمله

أولو�ـــة الوثـــائ� غیـــر المنشـــورة وذات الطـــا�ع الخـــام علـــى الوثـــائ� التـــي تـــم التعامـــل معهـــا،  -

ســواء �انــت تتعلــ� ؟ فالوثــائ� المطبوعــة یجــب أن تثیــر تحفــr ال�احــث، مــا الغا�ــة مــن نشــرها

  .ت التار�خ الوقائعي أو دراسة القضا�ا االجتماع�ة والثقاف�ة�موضوعا

و�نــدرج تحتــه  -التسلســل الزمنــي  -�عــض الموضــوعات تتطلــب ترتی�ــا زمن�ــا للمــادة العلم�ــة  -

   . الترتیب الموضوعي، وموضوعات أخرU توزع المادة موضوع�ا أوال

أن یر�ـز علـى التحلیـل والتعلیـ� علـى الطالـب والدراسـات العلم�ـة عند االنتقال إلـى المراجـع  -

  .أوال والمقارنة

اتصـاال  �موضـوعهنـاقش وتتصـل أن ال �قتصر على العودة إلى الكتب التـي ت احثعلى ال� -

 ،فقD، بل عل�ه أن �ستعین �مؤلفات وعلوم مساعدة له، وقد یجد فیها مـادة علم�ـة ق�مـة م�اشرا

 الجغراف�ـــةو  ،أو تســـاعده علـــى األقـــل علـــى إدراك وفهـــم موضـــوعه، مثـــل �عـــض الكتـــب األدب�ـــة

ضــــافة إلــــى القــــوام�س واألطــــالس ودوائــــر المعــــارف، فــــإذا �ــــان والفقه�ــــة والعمران�ــــة وغیرهــــا، إ

فعل�ــه الرجــوع إلــى  ،ن الــدول فــي فتــرة زمن�ــة مــابــیموضــوع ال�احــث عــن الحــروب والصــراعات 

     .، وعالقتها �المراحل السا�قة والالحقةتطور العالقات الدول�ة لتلك الفترةالدراسات المتعلقة ب

أن یوسع قراءاته خارج الفصول والم�احث المرت�طة م�اشـرة �موضـوعه، �ذلك على ال�احث  -

مـــن أدوات ال�حـــث والنقـــد، وتكســـ�ه زادا  هــذه الخطـــوة وتم�نـــه، ألن ذلــك أفیـــد لـــه تكو�نـــا وفهمـــا



أن أغــــزر المــــؤلفین إنتاجــــا أكثــــرهم : "فالقاعــــدة هــــي لمتوســــD والطو�ــــل،معرف�ــــا علــــى المــــدU ا

  .�طر�قة أو �أخرU  إضافة إلى أنها تخدم موضوعه ،"مطالعة

األولـى أن نأخـذ نصـا یـرت�D ارت�اطـا م�اشـرا �الموضـوع : توجد طر�قتین لجمع المادة العلم�ة -

�شــاهد أو دلیــل علــى واقعــة تار�خ�ــة، وقــد ��ــون الــنص فــي حجــم فقــرة أو أقــل أو أكثــر، فینقــل 

علـى أن ��تـب �أسـلوب ال�احـث أثنـاء التحر�ـر، لألمانة العلم�ـة،  " "شولتینحرف�ا و�وضع بین 

والطر�قـة الثان�ــة هـي تلخــ�ص أف�ــار . -المؤلـف، عنــوان الكتـاب، الصــفحة  –مصــدره و�سـجل 

الـنص الطو�ــل الموجـود فــي أصـله فــي صـفحة أو �ضــع صـفحات، �أســلو>نا و�اختصـار، وهــي 

عمل�ــة تصـــعب الیـــوم علـــى الكثیــر مـــن الطل�ـــة وال�ـــاحثین، �مـــا أنهــا تمیـــز ال�احـــث الجـــاد عـــن 

ص وتلك األف�ار لمصدرها وصاحبها، ألن ال�احث هنـا غیره، و�جب مع ذلك نس�ة ذلك الملخ

    .    لخص ونقل أف�ار غیره

  :طر�قة تسجیل المعلومات

الطر�قــــة التقلید�ــــة المســــتعملة عنــــد ال�ــــاحثین هــــي تســــجیل المعلومــــات علــــى �طاقــــات لهــــا     

شــــروطها ومواصــــفاتها، وهــــي نفــــس الشــــرو5 والمعــــاییر المســــتعملة الیــــوم ولكــــن علــــى جهــــاز 

الدراسـة فـي ملفـات،  ، ف�م�ن توز�ع أقسـام وفصـول وم�احـثوتر الذQ سهل العمل�ة �ثیراالكمبی

حتــى �ســهل صــب المــادة العلم�ــة، والمیــزة الكبیــرة �مــا �م�ــن تجزئــة العناصــر إلــى أكبــر عــدد 

ــــة داخــــل الفصــــول  ــــك العناصــــر والمــــادة العلم� والمهمــــة لهــــذه األداة أنهــــا تســــهل عمل�ــــة تحر�

  .واإلضافات، و�ذلك التعدیل والحذف والم�احث

أمــا مــن حیــث طر�قــة التســجیل فــال تختلــف ســواء علــى الجهــاز أو ال�طاقــات أو الملفــات،     

أو تلخ�صا و�ضـعه تحـت عنـوان القسـم الـذQ یل�ـه عنـوان الفصـل  اقت�اساف�أخذ ال�احث النص 

المؤلــف، : تــدو�ن، مــع تســجیل أصــله ب)ور>مــا عنــاو�ن أخــرU فرع�ــة(و>جان�ــه عنــوان الم�حــث 

عنــوان الكتــاب، الصــفحة؛ وأثنــاء مرحلــة التســجیل وتــراكم المــادة �م�ــن لل�احــث أن �حر�هــا مــن 



، دون أن ینســــى تســــجیل تلــــك المــــادة فــــي ملفــــات جانب�ــــة أو نقلهــــا إلــــى بر�ــــد م�انهــــا �ســــهولة

  .سبب أو آخر�حتى ال تض�ع منه  اإللكتروني

یتوقف الطالب مـن هـذه المرحلـة خاصـة  م
ة؟متى ینتهي ال!احث من مرحلة جمع المادة العل

  :في مذ�رة الماستر حیث المدة الزمن�ة محددة نتیجة ثالثة عوامل رئ�سة هي

  .و�حسن استغاللها طالب إلى أهم المصادر والمراجع والدراسات األكاد�م�ة�عد رجوع ال -

و>تـــوازن بـــین  ،أن عناصـــر �حثـــه تـــوفرت علـــى المـــادة العلم�ـــة الالزمـــة الطالـــب عنـــدما یجـــد -

 .والم�احث الفصول

لـى و�ـأذن لـه �الـدخول إوأخیرا یتوقف الطالب عن جمع المادة �عـد أن یرجـع إلـى المشـرف  - 

    .   والتحر�ر مرحلة المعالجة

  مرحلة المعالجة والتر1یب: المحاضرة الرا!عة

      

ال�حــث، ورغــم قصــر مــدتها الزمن�ــة فإنهــا  مراحــلعتبــر هــذه المرحلــة مــن أصــعب وأهــم ت     

وعلیهـا یتوقـف حسـن أدوات النقـد، و  القـدرات الذهن�ـة كـلل اوتوظ�فـ ،تتطلب تر�یـزا وجهـدا عقل�ـا

الرئ�ســي  ةوعنــوان هــذه المرحلــوتحلیلهــا واســتخالص النتــائج المناســ�ة؛  تقــد�م الوقــائع التار�خ�ــة

   .لمادة المتوفرةد وترتیب وتر�یب لنق: هو

�عـــد اســـتكمال ال�احـــث مرحلـــة جمـــع المـــادة العلم�ـــة �قـــوم بدراســـة مـــا جمعـــه دراســـة دق�قـــة      

ومتمعنــة فصــال �فصــل وعنصــرا �عنصــر حســب الخطــة األول�ــة، ثــم تعــدل الخطــة إلــى تصــم�م 

والمـادة المتـوفرة ترتـب وتـوزع حســب نهـائي مالئـم وعملـي، یـتالءم مـع المـادة المتـوفرة لل�احـث، 

�ـــــة وٕاذا �انـــــت علم�ــــة وعمل�ـــــة تســــهل عمل�ــــة التحر�ـــــر �طر�قــــة منطقالمطلو�ــــة، االحت�اجــــات 

فــي هــذه المرحلــة �ضــ�D ال�احــث خطتــه ضــ�طا نهائ�ــا، و�قــدر مــا تكــون وتسلســل�ة وواضــحة؛ 

  :ومفصلة تسهل عل�ه عمل�ة التحر�ر، و�تحق� ذلك بـــ مجزأة



و�رتبهـا  ،ادریجب أن �قوم ال�احث بإعادة دراسة المادة دراسة دق�قـة و�صـنفها حسـب المصـ -

الخ، وحتما ستظهر �عض الفراغـات �ملؤهـا الطالـب ...بدءا من المصدر األول فالثاني فالثالث

 Uما توفر له من مادة حول العنصر أو الحدث من مصادر ومراجع أخر�.  

�م�ــــن لل�احــــث أن �ســــتأنس �مجموعــــة مــــن األســــئلة تســــاعده علــــى ترتیــــب وتر�یــــب المــــادة  -

) �معنـــى عنصـــر مـــن عناصـــر الخطـــة(العلم�ـــة التـــي جمعهـــا حـــول حادثـــة أو ظـــاهرة تار�خ�ـــة 

  :وهي

  . المدروسة -الحادثة أو الظاهرة –تحدید الحق�قة +         

  .تحدید زمنها وتطورها+         

   .أدوار التطور ومراحله تحدید+         

  .إبراز عوامل التطور+         

  .تحدید النتائج التطور وآثارها القر��ة وال�عیدة+         

  �یف؟ ولماذا؟: �عض المؤرخین هذه األسئلة في سؤالین اثنین مهمین هما زلو�خت

و الــذQ و�اختصــار علــى ال�احــث أن یــنظم المــادة العلم�ــة التــي تــوفرت لد�ــه علــى النحــ      

   .�م�نه من أن �ضعها في الس�اق التار�خي المالئم

وعلم�ـة تف�یـره ودقتـه وحسـه النقـدQ وقـوة إن شخص�ة ال�احـث وخ�الـه المبـدع وسـعة معارفـه  -

مالحظتــه وقدراتــه المتنوعــة هــي الشــرو5 األساســ�ة لنجاحــه فــي هــذه المرحلــة خاصــة وفــي �ــل 

   . �حثه

  . تنتهي عمل�ة التر�یب إلى تكو�ن قطعة من المعرفة التار�خ�ة المنظمة من حقائ� جزئ�ة -

  .تصنیف الوقائع ��ون زمن�ا، جغراف�ا، منطق�ا، وموضوع�ا وهي متداخلة -

علــى ال�احــث أن یجمــع خــالل عمل�ــة التر�یــب أو البنــاء التــار�خي العناصــر المــأخوذة مــن  -

أن ��ــون منهــا صــورة عقل�ــة تشــا�ه الصــورة الموجــودة فــي مصــادر تار�خ�ــة متعــددة، و�حــاول 

ثم �قسم ال�احث تلك الحقـائ� إلـى  –األصل التار�خي  –ذهن شاهد الع�ان أو �اتب المصدر 

  .  مجموعات على أساس من التشا�ه القائم بینها



إن مــــا �صــــل إل�ــــه الطالــــب �عــــد مرحلــــة التوثیــــ� لــــ�س الوقــــائع ذاتهــــا �مــــا حــــدثت ولكــــن      

تلــك الوثــائ� والنصــوص، �معنــى أنــه تــم الوصــول إلــى تهــا الماد�ــة واألدب�ــة التــي تر�تهــا مخلفا

معرفـــة تار�خ�ـــة غیـــر م�اشـــرة، تنقصـــها سلســـلة مـــن العمل�ـــات النقد�ـــة للوثـــائ� الم�تو�ـــة، وهـــي 

ال حسـ�ا شخصـ�ا عمل�ة صع�ة ألنها ترت�D م�اشرة بنفس�ة اإلنسان، �اعت�ارها أثرا نفس�ا رمز�ـا 

والعمــران؛ وهــي مــن أصــعب العمل�ــات ألن المصــادر والمعلومــات معرضــة للتلــف �المتــاحف 

مــــدU  هــــا أهمهــــاوالتزو�ــــر �ســــبب قــــدمها أو تــــدخل االنســــان فیهــــا، لهــــذا تطــــرح تســــاؤالت حول

     .د في غیرها من الوثائ� والمصادرموضوع�ة الوث�قة ومدU تطاب� مضمونها مع ما ور 

حتــى یتأكــد ال�احــث مــن نســبتها ألصــاحبها ومــن  ضــرور�ة للنصــوص والوثــائ� عمل�ــة النقــد -

 Qصحة النص �ما وصل إل�ه، والعمل�ة تتر�ز خاصة على النقد �قسم�ه ال�اطني والظاهر .  

-  Qفي عمل�ة النقد �عتمد ال�احث �ثیرا على ظروف وثقافة وٕایدیولوج�ة المؤلف أو الراو.  

حـــداث الـــواردة فـــي مختلـــف بـــین النصـــوص واأل" الموازنـــة"تعتمـــد عمل�ـــة النقـــد �ـــذلك علـــى  -

المصــــادر، ف�لمــــا تعــــددت مصــــادر ال�احــــث حــــول الحــــدث والحق�قــــة التار�خ�ــــة وفهــــم مغزاهــــا 

   .  وق�متها، اتضحت له صورة الماضي أكثر

  :تجنب ال�احث مزال� عدیدة أهمهاومرحلة المعالجة عموما  

 .التكرار في الموضوعات - 

في ال�حـث مـن خـالل فرضـ�ات �ثیـرا مـا هذه الطر�قة تجن�ه تشو�ه الحقائ�، ألن البدء  - 

 .یجعل المعالجة غیر علم�ة

إن القفــز علــى هــذه المرحلــة یوقــع الطالــب فــي حلقــة مفرغــة، وتتــراكم عل�ــه الصــعو�ات  - 

   .في مرحلة التحر�ر

إذن فعلــى ال�احــث إت�ــاع هــذه المراحــل بدا�ــة �ــالعثور علــى المصــادر ثــم اســتخراج المــادة      

العلم�ـــة ثـــم معالجتهـــا ودراســـتها وتنتهـــي إلـــى الكتا�ـــة التار�خ�ـــة، وتقتضـــي هـــذه المســـیرة الدقـــة 

  . والحذر والجهد والصبر وتوفر الملكات الخاصة �مثل هذا العمل



ـــ�س مجـــرد جـــامع للمعلومـــات الكـــفءنســـتنتج ممـــا ســـب� أن ال�احـــث       ومر�بهـــا �طر�قـــة  ل

ثـم الترتیـب والتر�یـب للوقـائع  ،عشوائ�ة، بل یجب أن �مر �سلسلة من عمل�ات النقد والمعالجـة

والظــواهر وفــ� شــرو5 موضــوع�ة ومنطق�ــة، توصــله لإلجا�ــة علــى إشــ�ال�ة الدراســة واألســئلة 

  .المطروحة في ثنا�ا ال�حث

Kمالح:  

یوصــي طال�ــه فــي  �Acton-John Dalbergــان المــؤرخ والمر>ــي االن�لیــزQ اللــورد أكتــون  - 

 ".  ادرسوا مش�الت ال فترات زمن�ة": "�امبر�دج"

یتوقــــف المــــؤرخ علــــى أن ��ــــون : "R.H.Bautier �قــــول المــــؤرخ رو>یــــر هنــــرQ بوت�ــــه - 

�الضـــرورة عنـــدما تكـــون الحضـــارة التـــي یدرســـها قـــد احتفظـــت ) �احـــث آثـــار(ر�یلوج�ـــا ا

التــار�خ �طر�قــة علم�ــة دون أن �عیــد تر�ی�ــه عنــدها ��تــب ...�أرشــ�فات ســلطتها العامــة 

 ".معتمدا على الظن أو االحتمال

فــي العــالم �م�ــن أن �غــدوا شــاهدا علــى أ�ــة  شــيء�ــل :"�قــول المــؤرخ االن�لیــزQ �ولنفــود - 

 ".ألة �انتمس
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