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 مقدمة:

يعتقد كثري من الدارسني لتخصص التاريخ، ان هذا التخصص يشتمل على سرد احلوادث املاضية، لكي 

حيفظ ذكرى املاضي و ميجد األفعال البارزة يف حياة األمم و األشخاص، وهناك من عامة الناس من 

ظرة العوام يعتقد انه مجلة من القصص توجد بغرض التسلية و إمتاع النفس، فظل التاريخ يرتاوح بني ن

و حماوالت الباحثني االكادمييني لتغيري تلك النظرة، وهو ما أسهم يف ظهور البحث العلمي التارخيي، و 

، ومن هذا الباب قدر املستطاعيف ذاهتا  الذي يسعى من خالله الباحثون للوصول للحقيقة التارخيية 

األحداث، و تاريخ األسر احلاكمة و فقد تغريت نظرة الغرب للتاريخ بعد ان كان يقتصر على سرد 

احلروب و املعارك، اليت دارت بني الدول و األمم، ليشمل تاريخ احلضارة بكل جوانبها االجتماعية و 

الفنية ، و التيارات املختلفة اليت تؤثر يف حياهتا، ويف هذا القرن صار التاريخ علم دراسة و حتليل ومقارنة 

ناهجه اليت ال يعييها إال دارس املقتدر الذي جيمع بني احلاسة التارخيية و نقد، له قوانينه و قواعده وم

األمينة، و الوعي العلمي املتني، وبعبارة أخرى انتقل علم التاريخ من كونه فرع ثانوي من فروع املعرفة 

ه ، إىل أحد أعمدهتا األساسية، تفتح له األقسام و الشعب يف اجلامعات العربية، و ختصص لاإلنسانية

الكراسي يف اجلامعات األوروبية، و يبحث يف ميدانه مؤرخون كبار، و يسعى لدراسته و خوض غماره 

 طالب كثريون.

ن نعطي للطلبة الذين اختاروا ختصصهم هذا، فكرة عن نشأة أوسنحاول يف هذا اجلزء من احملاضرات 

 .واجتاهاتهومساره  وتفسريه وكتابتهعلم التاريخ ومناهج حبثه 

 



 كلمة التاريخ:ـ أصل  

ففي اللغة العربية يقول املؤرخ السخاوي يف كتابه "  ،وأصلهالقد اختلفت اآلراء يف تفسري كلمة تاريخ 

اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ": ' التاريخ االعالم بالوقت، يقال ارخت الكتاب وورخته أي بينت 

بفتح اهلمزة وكسرها، وهو األنثى من بقر الوحش، ألنه شيء  االرخ يعينكتابته، وقيل اشتقاقه من 

حدث كما حيدث املولود، إال انه يبدو ان أصول كلمة التاريخ مستمدة من الكلمة السامية اليت تعين 

 العربية.(، وهذه الكلمة مل تستعمل يف )يرخ( ويف العربية )أرخوالقمر أو الشهر، ويف األكادية 

هلذه الكلمة من االكادية فبعيد االحتمال، كما و انه ليس من احملتمل االفرتاض فأما استعارة العربية 

أهنا استعريت مباشرو من العربية أو اآلرامية، وخاصة لوجود )ى( يف الصورة العربية ، وهناك احتمال 

اخر ان أصلها من العربية اجلنوبية، ففما الشك فيه ان عرب اجلنوب اهتموا بأمر التوقيت لعوامل 

عديدة، منها الزراعة اليت ختضع لتقلبات اجلو و تبدل املواسم، ومنها األعياد و الشعائر الدينية اليت هلا 

ارتباط وثيق بضبط األوقات، ومنها التجارة يف الرب و البحر، وقد ورد لفظ " ورخ " يف نقوش العربية 

 مبعىن الشهر القمري."أورخم " اجلنوبية ومجعها 

 

 ذكر أهل اللغة فيه معاين عدة: فمن قائل: إن التاريخ هو اإلعالم بالوقت، أو التعريف بالوقت،  : لغة

زمنه ، ويلتحق به ما يتفق من احلوادث و على غايته ووقته الذي ينتهي اليه  ءالشيوقد يدل تاريخ 

وموضوعه االنسام و الوقائع اجللية، وهو فن يبحث عن وقائه الزمان من ناحية التعيني و التوقيت 

 الزمان/ ومسائله  أحواله املفصلة للجزئيات حتت دائرة األحوال  العارضة لإلنسان ويف الزمان.



: أرخت املولود أو احلدث يف يوم كذا، أو أرخت احلادثة الواقعة يف بلد كذا، أي: عرفتها كما يقال

ون عن بعض أهل اللغة: أن بالوقت أو حددهتا بالوقت أو أعلمت بوقتها. ونقل صاحب كشف الظن

التاريخ هو تعيني وقت ينسب إليه زمان يأيت عليه أو مطلق الزمان، سواًء كان ماضياً أو مستقباًل. وقيل 

أيضًا فيه: إنه تعريف الوقت بإسناده إىل أول حدوث أمر شائع، من ظهور ملة أو دولة أو أمر هائل 

داث مرتبطة بالزمن، إضافة إىل أن بعض احلوادث مما يندر وقوعه. وهذا معىن واضح ومهم؛ ألن األح

جتعل مقياساً تارخيياً، على سبيل املثال: حادثة الفيل، يقال فيها: ولد بعد عام الفيل بعامني، ولد قبل 

عام الفيل بكذا، أي: أن هذه احلادثة كانت عظيمة وهائلة وغري مألوفة ونادرة وليست متكررة؛ فعرفها 

، وضبطوا وقتها، مث جعلت مقياساً بعد ذلك. وكما أرخ املسلمون أيضاً يف عهد الناس، وتناقلوا خربها

عمر رضي اهلل عنه هبجرة النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ ألهنا كانت حدثاً عظيماً ترتب عليه بناء الدولة 

العظيم  اإلسالمية، والتحاق املسلمني بالنيب عليه الصالة والسالم يف املدينة املنورة، فجعل هذا احلدث

مقياساً تارخيياً، وال يزال حىت هذا اليوم مقياس تارخينا إىل هجرة  -الذي هو حدث نادر غري متكرر-

 .النيب صلى اهلل عليه وسلم

  :التاريخ اصطالحا

أما تعريف التاريخ يف االصطالح كعلم مستقل بذاته، فإن األقوال فيه مسرتسلة ومطردة، مبعىن: مل يأخذ 

 ومنها: يقال يف التعريفاتالعلماء فيه مبا 

 علىادث هو كل ما يطرأ و مجع حادث، واحل ثواحلوادأو احلوادث نفسها،  احلوادث،التاريخ هو دراسة 



كان التاريخ يف حقيقته هو   وإذاحياة البشر، وكل ما يطرأ من تغيري على األرض متصال حبياة البشر، 

 اىل ان التاريخ هو الزمان. انتهيناالزمان  دةوالتغريات ولياحلوادث، وكانت احلوادث هي التغريات، 

احملاولة وهناك من يرى ان التاريخ هو وعاء اخلربة البشرية، وهو العلم اخلاص باجلهود البشرية، أو هو 

 املستقبل وقدتستهدف اإلجابة على األسئلة اليت تتعلق جبهود البشرية يف املاضي، ومنه نستشف  اليت

حيدث الظن ان التاريخ هو املاضي، او االحداث اليت طواها الزمن يف غيابه، ومل تعد هتمنا يف قليل او 

، وال ميكن الفصل بينهم بل واحلاضر واملستقبل معاكثري، وليس هذا بصحيح، فالتاريخ يشمل املاضي 

ترى بني  واليف تياره فجوة،  دال جت، كالنهر الدفاق املياه املتالحق األمواج، تتجزأهو بالضبط وحدة ال 

 امواجه ثغرة.

اإلنساين ويف حكاياته  وفائدته "، أن التاريخ يبحث يف اجملتمع أثرهيقول املؤرخ راوس يف مؤلفه " التاريخ 

 وكيف أصبح االنسان كما هو اآلن.

ل حلياة ويقول السري تشارلز فريث عن التاريخ: " التاريخ شيء ال يسهل تعريفه، ولن يبدو يل انه سج

توجيه نشاط تلك  حتكمت يف واألفكار اليتاجتازهتا تلك اجملتمعات  وللتغريات اليتاجملتمعات اإلنسانية 

 اليت ساعدت أو اعاقت تطورها". وللظروف املاديةاجملتمعات 

ومن هنا ميكننا القول أنه ومنذ  أخذ االنسان البدائي منذ فجر املدنية يقص على أبنائه قصص اسالفه 

جة بأساطريه و معتقداته، بدأ التاريخ يظهر اىل حيز الوجود يف صورة بدائية أولية، و بدا اإلحساس ممتز 

به يتكون يف ذهن البشرية منذ أقدم العصور، وتدرج التعبري عن التاريخ خمتلطا أوال بعناصر من الفن 



        شىت أساليبها كالرسم و النقش على احلجر، وعندما سارت البشرية قدما يف مضمار احلضارة يف 

و صورها، رويدا رويدا، أخذ التاريخ يشكل أساسا جوهريا يف تسجيل موكب البشرية احلافل الدؤوب 

، إذا هو املرآة أو السجل أو الكتاب الشامل الذي يقدم لنا ألوانا من االحداث و فنونا من األفكار 

 .وصنوفا من االعمال و اآلثار

عند املسلمني "، معاين كلمة التاريخ، يف قوله: "  خيف مؤلفه " علم التاري كما يلخص لنا املؤرخ رونثال

االغريقية ) و اليت تقابلها كلمة التاريخ يف اللغة العربية(ذو istoria ان األصل التاريخ لكلمة ايستوريا 

القرنني  أمهية اكرب فعندما نشطت احلركة الفكرية و السياسية نشاطا عظيما يف الدويالت االيونية، يف

السادس و اخلامس قبل امليالد، كان تعبري استوريا يقصد منه البحث عن االشياء اجلديرة باملعرفة، أي 

لنوع من املعرفة كان يهم مواطن املدينة الواحدة، و اليت تشمل معرفة البالد و العادات و املؤسسات 

قتصرة على معرفة االحداث اليت م istoriaالسياسية املعاصرة او املاضية، وسرعان ما أصبحت كلمة 

صاحبة هذه الظواهر، وبذلك ولد تعبري التاريخ مبعناه الشائع، وقد أخذ الرومان تلك الكلمة مبعناها 

ومبناها، وظلت كلمة استوريا تعبريا فنيا مل تتبدل حروفه بانتقاله اىل اللغات االوربية كما كان حيدث لو 

العامة، ومن كلمة استوريا اشتقت الكلمات األوروبية احلديثة  مانت هذه الكلمة دارجة االستعمال عند

 بالفرنسية.  histoire، و باإلجنليزية  historyمثل 

كتعبري دال على مسرية االنسان احلضارية على   historyوقد أصبح الشائع حاليا التفريق بني كلمة 

كتعبري عن العملية    historiagraphyسطح األرض منذ القدم، وعبارة كتابة او تدوين التاريخ 

أشبه  خفالتاريالفكرية االنشائية اليت حتاول إعادة تسجيل و بناء وتفسري مسرية االنسان على كوكبه، 



ما يكون بنهر هائل متدفق حتوي مياهه كل تفاصيل نشاط وأفكار وتطلعات و أحاسيس وجناح و 

خ، أي العملية الفكرية االنشائية فليست سوى مشهد إحباطات االنسان  منذ اخلليقة، أما تدوين التاري

يلتقطه املؤرخ من املاضي القريب او املاضي البعيد، وحياول من خالل مصادره املتاحة، ومنهج علم 

 التاريخ، وقدراته كمؤرخ، أن يعيد تركيبه.

 :فائدة التاريخ

تدور جهود املؤرخني حول النفاذ اىل املاضي، هبدف استلهام احداثه والتأمل فيها، ومعرفة كل ما يطرأ 

 ونتائجها يكشفكنه دوافعها   والوقوف علىأن التنقيب عن تلك االحداث  وال شكعليها من تغيري 

فاملستقبل ملتقى  لنا عن الدروس اليت تفيد يف توجيه حاضرنا وفهم مستقبلنا، وكيف ينبغي له أن جيئ،

 أنظار اجلميع وحمط آماهلم.

ينبغي لنا ان ال ننسى القيمة العظيمة اليت يفرزها لنا املاضي، وهي الوقوف على اوضاع اجملتمعات 

ـ خلفها، فانت ال  ءشي ال اندثرت وتركت القليل ـ أو واألفكار اليتوالتقاليد والعادات لنا، السابقة 

 عرف شيئا من تارخيه.تستطيع ان تفهم وطنك مامل ت

العالمة بن خلدون يف مقدمته، ومما جاء يف  التاريخ،ومن املؤرخني املسلمني الذين كتبوا حول فائدة 

ان فن التاريخ فن عزيز املذهب جم الفوائد، شريف الغاية، إذ هو يوقفنا على  اعلم"  الشأن:هذا 

، حىت تتم فائدة وسياستهمدوهلم  وامللوك يف سريهم، واألنبياء يفأحوال املاضيني من األمم يف اخالقهم 

 ."والدنيااالقتداء يف ذلك ملن يرومه يف أحوال الدين 



املقرزي يف مقدمة كتابه " املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار"، فيقول:"  هما كتبجند  واىل جانبهـ 

ء مكانة وخطرا، ملا حيويه من املواعظ وبعد، فإن علم التاريخ من أجل العلوم قدرا، وأشرفها عند العقال

واإلنذار بالرحيل اىل االخرة عن هذه الدار، واالطالع على مكارم االخالق ليقتدي هبا، واستعالم مذام 

 الفعال لريغب عنها أولو النهي..."

أمهية دراسة التاريخ لدراسة التاريخ اإلنساين أمهية كبرية وتعود بالنفع حبيث تساعد جتارب املاضي على 

التاريخ على فهم الناس  التاريخ: يساعدفهم احلاضر بصورة أعمق وأوضح، وفيما يأيت أمهية دراسة 

؛ وذلك بناًء على الكم يساعد على تعميق فهم سلوكيات الناس وكيفية بناء جمتمعاهتمفهو واجملتمعات 

الكبري من املعلومات، واآلثار الذي يوفرّه، فتجارب اإلنسان السابقة تساعدنا بشكل كبري على فهم 

 احلاضر، فعلى سبيل املثال فهم مدى تأثري االعتقادات على تشكيل احلياة األسرية

دة أخالق اإلنسان؛ وذلك من . يساهم التاريخ يف زيادة التفاهم األخالقي تساهم دراسة التاريخ يف زيا

على القصص واألحداث املاضية؛ مما يثري إحساسه باألخالق، فالدروس اليت يتلقاها  اطالعهخالل 

اإلنسان أثناء دراسته للتاريخ مفيدة جداً له؛ على الصعيد األخالقي؛ فهي جتنّبه أخطاء السابقني كما 

 تعّلمه الشجاعة واالجتهاد وغريها من األمور. 

م التاريخ يف تكوين هوية الفرد يساهم التاريخ يف تكوين هوية الفرد، فتاريخ األمة اليت ينتمي هلا يساه

 .تعترب مكّوناً رئيسياً هلوية الفرد، وهذا ما يوفرّه التاريخ

 



 من هو المؤرخ؟

 تعريفبذل املؤرخون وفالسفة التاريخ، منذ أن عرف اإلنسان كتابة التاريخ، جهوًدا مجة يف جمال ـ  

 (املؤرخ) وتوضيح حدوده، وتعيني هويته ووظيفته، ومع ذلك فإن جهًدا مماثاًل مل يبذل يف تعريف التاريخ

ما صفاته؟ ما متيزه؟ ما هي االستعدادات الواجب توفرها فيه  من هو؟ نفسه، وهو الكاتب للتاريخ،

خ، ومثرة جهده، ومما زاد هذه قبل أن يكون مؤرًخا؟ مع أن التاريخ، بوصفه علًما، هو نتاج عمل املؤر 

ينصرف إىل معنيني ال معىن واحد،  -أي: رجل التاريخ  - (املؤرخ) اإلشكالية إشكااًل أن مصطلح

أوهلما: أنه من يقوم بتسجيل احلدث ساعة وقوعه، والثاين: من يكتب التاريخ مستنًدا إىل شهادات 

هو شاهد  (املسجل للتاريخ) ا؛ فاملؤرخ مبعىن، وال يتسع تعريف املؤرخ للمعنيني معً (املسجلني) أولئك

عيان، ال أقل وال أكثر، يكتب شهادته عما رآه أو مسع به وميضي، واملؤرخ باملعىن اآلخر هو باحث يف 

شهادات غريه، ال حيق له أن تكون له شهادته بني الشهود؛ فهو قاٍض يقضي مستنًدا إىل ما بني يديه 

منصته فيفقد حيدته حني يديل بشهادته مثل سائر الشهود، ولو من شهادات، وال حيق له أن يرتك 

وهنا ميكننا ، فعل ملا أصبح قاضًيا أصاًل، أو مبعىن آخر: ال يصبح مؤرًخا بذلك املعىن الذي ذكرنا

العقبات اليت وقفت ـ أو  اكتشافعلى وظيفة املؤرخ هي  تأكيدهكوندرسيه يف مبا جاء به   االستشهاد

املاضي من ظهر احلاضر، حىت ميكن  انتزاعقطعت اجملرى الطبيعي للتقدم و التخلص منها، وعمله هو 

 ."للحاضر أن ينهض و يواصل رقيه ورخاءه وسعادته

ال يدرس التاريخ عفوا وال يكتب اعتباطا، وليس كل من حياول الكتابة يف التاريخ  ـ صفات المؤرخ:

حينما يسطرون صفحات  الكتاب،يصبح مؤرخا، كما قد يتصور بعض الناس، او كما يتخيل بعض 



طويلة عن حوادث ماضية أو معاصرة، ويعتقدون بذلك أهنم يكتبون تارخيا، ما داموا قد أمسكوا 

على من أن تتوفر يف املؤرخ الصفات الضرورية وأن تتحقق له الظروف اليت جتعله قادرا  بالقلم، فال بد

 .وكتابتهالتاريخ  دراسة

الصفات  منان خوض غمار البحث يف الدراسات التارخيية، يستوجب من الباحث ان يتحلى جبملة 

 على:يف مجلتها  ولعلنا نركز

ا يكون أن فعليه الناجح، املؤرخ صفات أّما
ً
 وعورة متنعه فال وصبوراً  جلد، ذا للدرس، حمًبا عامل

 غموض عمله عن يصرفه وال املصادر، ندرة توقفه وال العمل مواصلة عن والعقبات واملصاعب، البحث،

 عن الوصول اىل املادة املطلوبة. والرتحال وال يعجزه السفر  .واضطراهبا واختالطها الوقائع

 أصحاب ينافق وال ينتحل وال يكذب فال واإلخالص، والشجاعة باألمانة يتصف أن عليه كما  

او قد ال ترضية او . يف بعض االحيان غريه يعرفها ال قد اليت واحلقائق الوقائع خيفي وال والسلطان اجلاه

 ترضي قومه

 تفنيد بغري مصدر أو وثيقة كل  يصدق أو كالم  كل  يقبل فال النقد؛ لكةمب لتزمي أن عليه كما

 والظهور، الشهرة حب عن يبتعد أن وعليه. احلقيقة قارب ما أو الصدق فيأخذ واستقراء، ومتحيص

 .وسكون صمت يف العلمي لعمله نفسه يكرس وأن واملنصب، واجلاه واأللقاب بالكسب واالحتفال

 بني جبالء مييز لكي ومنظم؛ ومرتب واع عقل ذا يكون وأن بالرتتيب، يتصف أن املؤرخ وعلى

 اتساق يف ويربطها واملكان، الزمان يف التاريخ حوادث بني العالقة وحيدد احلقائق وينسق احلوادث،



 أو امليل من والتحرر التحيز وعدم املوضوعية هبا يتصف أن جيب اليت الصفات أهم ومن. وتوافق

 ذا يكون أن عليه كما.  بعينه لشخص أو معينة تارخيية ناحية أو خاص لعصر الكراهية أو اإلعجاب

 ونوازعهم، اآلخرين آراء يدرك أن له يتيح مبا وخيال، وتسامح وعاطفة إحساس وصاحب رفيع ذوق

 املاضي، الزمن يف معني سلوك الختاذ حركتهم اليت والدوافع العواطف، شىت من صدورهم يف جييش وما

 فيه وتتجلى نفسه وصدى البشر صدى ثناياها يف فيجد اجمليد املؤرخ قلب إىل تتحدث اإلنسان فآثار

 .للتاريخ ويعيش التاريخ يف وحييا حيّا التاريخ ويبعث والفن، العلم روح

الواجب توفرها  فيمن يتصدى لكتابة التاريخ تنقسم اىل وخنلص من هذا اىل ان الشروط 

 قسمني: قسم يرجع اىل مادة املؤرخ و معلوماته ومعارفه، وقسم يرجع اىل اخالق املؤرخ و نفسيته.

 القدماء:ـ الكتابة التاريخية عند الغرب 

 عند اليونان:

الراي القائل إن اول كتابة تارخيية ذات شأن ظهرت عند اليونان، كانت يف االشعار املنسوبة 

اىل هومريوس صاحب امللحمتني اخلالدتني " االلياذة و االوديسا "، له أساس من الصحة ، ففي اشعار 

ضارة عصره هومريوس معلومات وافرة عن اجملتمع اليوناين و ثقافته، حيث ميكن تكوين صورة واضحة حل

من خالل االطالع على اشعاره، ولكن ميالد الكتابة التارخيية احلقيقية عند االغريق كان يستلزم خلفية 

تارخيية مل يتيسر ظهورها عند اليونان اال يف القرن السادس قبل امليالد، وهذه اخللفية هي ظهور املتابة 



 نشأةث االهتمام بالبحث عن أصول اجملتمع و النثرية و النظرة الناقدة اىل االساطري الشائعة ، وبواع

 النظم و القوانني و العادات و التقاليد.

، اول مؤرخ اغريقي، وقد كتب يف اصل الشعب االغريقي،  Hecataeus هيكاتيوس  ويعترب

و اختذت كتاباته التارخيية اجتاها نقديا صرحيا جتاه االساطري اليونانية القدمية، اليت دارت حول نشأة 

خللق ، ويقول يف ذلك: " لست أدون  هنا اال الرواية اليت اعتقد صحتها و صدقها، فان اساطري ا

 اليونان كثرية، ويف رايي أهنا تدعو اىل السخرية."

يف امره و احلكم على  وجاء من بعد هيكاتيوس مؤرخ كبري هو هريودوت ، وقد اختلف الناس

سبها فهو عندهم " أبو التاريخ "، وقد فطن هريودوت ى ان ذلك مل ميس بشهرته اليت اكتكتاباته، عل

مث البد ان يعرض ألعمال  عن ادراك و تقدير دقيقـ ان التاريخ علم  او من املمكن ان يكون علم، ومن 

االنسان، وقد ادرك هريودوت ان التاريخ ليس من قبيل االساطري، وانام هو من قبيل البحث العلمي 

صل ومعناها " حبث و استقصاء" اليت اختذها  هريودوت عنوانا لكتابه، قد فكلمة تاريخ  يونانية يف األ

، فتحويل االساطري اىل تاريخ علمي، مل يكن باألمر املألوف عند العقلية التأليفاستحدث هبا ثورة يف 

 االغريقية، فكان مبثابة فتح جديد يف القرن اخلامس قبل امليالد.

التزود من املعرفة وكان  واحلرص علىحب االستطالع، وقد كان هريودوت رحالة مطبوعا على 

 العاداتيتعرف على  وحياول ان، والطرقالوسائل  واالخبار مبختلفاملعلومات  ويستفسر وجيمعيسال 

 ونظرته الشاملة، وال يكاد يفلت من اهتمامه الفاحص والنظموالقوانني واألديان والعقائد والتقاليد 



أسلوب جذاب وعرض  يف ومسعه بأذنيهرآه بعينيه  ه استطاع ان حيتوي كتابه كل مايتر شيء، وبقوة عبق

 طرائف كتب التاريخ اخلالدة. كتابه منشيق، مما جعل  

، الذي ركز يف كتابته حول موضوع واحد وهو موضوع هريودوت ثيوكيديدسوممن عاصروا 

الثلث األخري من القرن اخلامس قبل امليالد،  اسربطة يفاحلروب البلوبونيزية، اليت قامت بني اثيما و 

للحوادث احلاصلة، حىت  وهذا راجع لكونه معاصرا املوضوع،وبذلك جاءت كتابته ملمة بكل تفاصيل 

انه اشرتك يف البعض منها، كما كان على صلة مباشر ة بالساسة و القادة اآلثينيني ، ومما ميز كتابته 

خصيات حتليال اجتماعيا و نفسيا عميقا، فكان بذلك  اول مؤرخ بانه حلل احلوادث و املواقف و الش

 يتبع املنهج العلمي التحليلي يف كتابة التاريخ.

 عند الرومان:ـ 

بلوغها مرحلة النضج تأثرا كبريا مببادئ ومناهج مؤرخي  الرومان أثناءكتابة التاريخ عند   تأثرت

لذا جند الرومان كحال اليونانيون  به،اليونان الذين كانت كتاباهتم منوذجا حرص الرومان على احلذو 

اكثر منها تارخيية  يةأدباعتربوا التاريخ فرع من فروع االدب، باستثناء عدد قليل منهم لذا كانت كتابتهم 

و جتانس العبارة هند كبار  األسلوب صقلبفلم خيضعوها ملناهج البحث العلمي، فكان االهتمام 

ك املؤرخني من أمثال: سللستيوس و ليفيوس، و تاكيتوس غاية أمسى من حتري احلقيقة التارخيية، ويف ذل

: " حنن نسلم للبالغني حبق تشوية التاريخ حىت تكون روايتهم اشد شيشرون ""اين يقول اخلطيب الروم

وقعا يف النفس."، وقد ظهر بني الرومان مؤرخون هلم مكانتهم و لكنهم مل يبلغوا مستوى ثيوكيديدس 



او بوليبيوس يف حتري الدقة، و اخضاع املادة للنقد الصارم و النظر الفاحص، ومل يستطع الوصول اىل 

 .سوى املؤرخني الرومانيني ليفيوس و تاكيتوس أسلوبااعظم املؤرخني اليونان 

ويعترب مؤرخ روما العظيم،  الذي جاء بعد سللوستيوس يف فرتة االنتقال ليفيوس تيتوس املؤرخ 

من احلكم اجلمهوري اىل احلكم االمبارطوري، حيث يعترب من كبار كتاب احلوليات، ان مل نقل اعظمهم 

م، وهي مدة طويلة من الزمن، عاجلها بتفصيل و  9ث تناول تاريخ روما منذ تأسيس املدينة حىت حي

فهو اديب كبري قبل ان يكون مؤرخا  ،األدبيةإسهاب، متغلبا على  سللوستيوس، يف ختليه عن النزعة 

رائع، يكشف عن الدراية باحليل  فخم أسلوبهفجاء  ،األشخاصو ال يباريه احد يف تصوير الوقائع، و 

روما نثرا، وهو ال يهدف اىل التحري العلمي او  بأجمادالبالغية و يعترب تاريخ ليفيوس ملحمة تشيد 

عن طريق العرب املستخلصة من املاضي، وعن طريق  ،األخالقي اإلصالحاالستقصاء الدقيق بل اىل 

الوطنية، ومما يعاب على كتاباته انه يعوزه قدر كبري من ملكة النقد  البطوالتابراز الفضائل القدمية و 

االساطري الرومانية القدمية و مهما وجه اىل ليفيوس من نقد  كبري من   بإسهاب يو ففي كتبه االوى ير 

 الوحيد عن كثري من الفرتات يف تاريخ اجلمهورية الرومانية. املصدرفإنه 

اخر املؤرخني الرومان الكبار فهو بويليوس كورنيليوس تاكيتوس الذي رسم صورة رائعة عن  أما

كتابه زمن   مانية و عاداهتا و تقاليدها يف كتابه: " جرمانيا "، فقد الف تاكيتوسحياة لشعوب اجلر 

االمرباطور تراجان ، وهو أعظم وصف قام به مؤرخ قدمي، تناول حياة اجلرمان، و اجلدير بالذكر ان 

من  وصفهطورية الشمالية، ولكن بالمربادود اتاكيتوس مل يزر اجلرمان يف مناطقهم االصلية على احل

من اجلبهة و االطالع حبرية على الوثائق  العائدينالطبقة االرستقراطية كان باستطاعته التحدث مع اجلند 



العمومية، وقد وضع كتابه هبدف عقد مقارنة بني البساطة املثالية يف اجملتمع اليت ذكرته بفضائل روما 

انة اىل جانب بالغته و قدرته الفائقة يف التصوير، وكانت تغلب عليه مراعاة باملت أسلوبه ويتمزالقدمية، 

و االكتفاء بتعليل  األخالقيةالدقة يف التحري ملا يروى من االحداث ولكن تغلب على كتاباته الدعاية 

 الداخلية, باألسباباالحدث 

ؤرخني اليونان، فقد عاجلوا الكتابة أصالة امل عام،وعلى اية حال مل يكن للمؤرخني الرومان بوجه 

، ومهما يكن يف كتابة املؤرخني الرومان ومثلالتارخيية متأثرين بطريقة املؤرخني اليونان، باختاذهم قدوة 

 والتعصب الديين باألساطري تأثرامنهجا جديرا بالثقة، واقل  أصبحتمن عيوب فان كتاباهتم التارخيية 

 بات.من الكتا

 لوسطى:افي العصور ـ 

العصور الوسطى. شارك الكتاب النَّصارى مبا فيهم عدد من الرهبان يف غالبية املدونات التارخيية عن 

الفرتة، وقد حاول بعض املؤرخني النصارى كتابة تاريخ عاملي ميزج كاّل من التاريخ اليهودي تلك 

من قيسارية يف فلسطني إيوسيبيوس والنَّصرايّن، مع سجالت املاضي اإلغريقي والروماين. قدم الراهب 

يخ النَّصرانيَّة ار وذلك يف كتابه تيف أوائل القرن الرابع امليالدي، التاريخ العاملي األكثر أمهية يف منوذجه. 

املعروف باسم التاريخ الكنسي، وأوضح فيه أن اهلل يسيطر على احلوادث البشرية. وَطّوَر القديس 

 .أوغسطني هذه الفكرة خالل القرن اخلامس امليالدي، إىل فلسفة للتاريخ ضمن كتابه مدينة اهلل



وعلى اية حال مل يتبع املؤرخون املسيحيون القواعد اليت سار عليها ، ثيوكيديدس و بوليبيوس  يف 

 اىل اعراضهم عن املوضوعية. أدىالوثنية، وهو امر  ضد  الشديدو التثبيت، وظهر تعصبهم  التحقيق

هب اإلجنليزي بيدي، وكان مؤلفه كان من املؤرخني الغربيني يف أوائل العصور الوسطى األوروبية الرا

م(، الذي ما يزال مصدرًا رئيسًيا للتاريخ اإلجنليزي 731الرئيسي التاريخ الكنسي للشعب اإلجنليزي )

عن تلك الفرتة. حاول العديد من مؤرخي العصور الوسطى، وفيهم بيدي، إظهار الدور اإلهلي يف 

اعتبارها وثائق رئيسية لتلك احلوادث اليت تناولتها احلوادث التارخيية. وتبدو أعماهلم مقبولة اليوم، ب

 .مؤلفاهتم

على  وكذلك تتابعت عملية التأليف التارخيي يف القرن اخلامس عشر امليالدي، ورّكز املؤرخون األوروبيون

مندور الرواية الشفوية يف كتابة ، إىل جانب االقالل الدور البشري يف احلوادث واإلقالل من الدور اإلهلي

 التاريخ.

تعتمد على املادة  أصبحتاليت  ،احلديثةلظهور املدرسة النقدية يف أوروبا. كان  العصور الحديثةأما 

تصدى الذي  lorenzo vallaفاال، الكبري لورنزو  املدرسة املؤرخالعلمية املوثوق هبا، وقد تزعم هذه 

يدعي  الوثيقة اليتبرهن بزيف  " حيثهبة قسطنطني اسم»حتمل اليت  التارخييةم للرواية  1440سنة  يف

 روما.هلم حكم  قسطنطني القساوسة بتوريثفيها 

، machaivelli فقد اسهم املؤرخان الفلورنسيان البارزان نيقوال ميكافيلي  فاال،و اىل جانب 

، يف تقدم الدراسات التارخيية احلديثة ذات الطابع Guiccardini وفرانسيسكو جويتشارديين 

 السياسي و القومي.



حربا على مناهج التاريخ السائدة، فقد  بيكون،كانت اعمال فرانسيس   عشرالسابع القرن  أوائلويف 

 إجنلرتايف اشارته اىل املستقبل، حيث كتب كتابا يف تاريخ ملك  "،اإليطالية نسانيةاإل احلركة»بتجاوز قام 

قوي على  تأثريبالتاريخ الواقعي، فقد كان له بصورة غري مباشرة هنري السابع، اين جسد فيه ما مساه 

(، كما )السببيةالعالقات العلية  والبحث يفعلى فحص احلقائق  أصر التاريخ، حيثيف  منهج البحث

 واألشياء املاديةاملاضي اىل حبث احلقائق  بأفكار انشغالنادى الناي اىل التحول عما غلب عليهم من 

 .وطرائقهاوالعقول 

جديدة قادها العامل " فولتري "، حيث يعترب  اول من ومع حلول القرن الثامن ، ظهرت موجة حبث 

باخلرافات و كتابة احلوليات  املليءرفض التاريخ  ليت قصد هباااستخدم مصطلح " فلسفة التاريخ " ، 

وتنقيح التاريخ من املبالغات و ختليصه من االساطري، و اىل جانب فولتري  كان العامل دافيد هيوم من 

البشر من الناحيتني الثقافية و  ألفكارة، حيث اعترب هيوم التاريخ سجال اقطاب املدرسة العقالني

ولكنهٍ ثر يف الوقت نفسه ان يكتب تارخيا سياسيا،  مبين على هنج ثابت، مستمد من  ،األخالقية

غ عداؤه للخرافات و االساطري و تزمت املسيحية، حيث اعترب فرتة  سيطرهتا الف سنة من الركود و الفرا 

 الثقايف، الذي حال دون التقدم البشري.

منه، الذي  األخريصة النصف وخايف القرن التاسع عشر امليالدي  األوضاعوعلى اية حال فقد تغريت 

اتصف بانه عصر الكتابات التارخيية  املرموقة، ذات النظرة الدنيوية السليمة، بعد ان ضعف االهتمام 

مبسائل الغيبيات و القوى اخلارقة للطبيعة و االساطري ، والشك ان اكتشافات العلم احلديث و النقد 

الباحثني يف التاريخ من تلك  ما حررا ، وهو املوجه اىل املعتقدات الدينية القدمية  قد أضعف من شأهن



يف هاما   دورًاالذي لغب  ليوبولد فون رانكه القيود للتقدم يف مناهج البحث التارخيية، ولنا يف أعمال  

ُعرف رانكه يف الغرب بأيب التاريخ احلديث. فقد حيث تطوير دراسة التاريخ يف القرن التاسع عشر. 

قّسم الطرق الرئيسية املتبعة من قبل املؤرخني احملدثني لتحليل وتقييم الوثائق، وقّدم أيًضا طريقة احللقات 

 .رئيسي بشكل سيالسيا قبل على طرق البحث، ودرس التاريخالدراسية لتدريب مؤرخي املست

التفكري الكالسيكي اىل  بوتقةمن  بإخراجهـ مل تتوقف عجلة البحث لتطوير منهاج البحث التارخيي، 

من رواية او وثائق ...اخل،  التارخييةاملادة  صحة، متككنا من الوقوف على وجناعةعصرنة  أكثر طرائق

يف سد الثغرات اليت مألت ، وقدرات املؤرختحكم فيها مهارة لتكون صدقية احلقيقة التارخيية، ت

 التارخيية.من قدرتنا على قبول واقع احلقائق  أكثراليت باتت صدقيتها  والقصص الشعبيةباحلكايات 

رفقة التالية وهي مبالرجوع للقائمة البيبليوغرافية  م أو إجناز حبوثهممدركاهت واأن يوسع وميكن للطلبة

 إلكرتونيا:ل الكتب بروابط حتمي

 
 :نشأة تدوين التاريخ العربي في األندلس -1

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900224436
970247/ 

 :اإلسالمينحو رؤية جديدة للتاريخ  -2
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900222560

303768/ 
 :موجز تاريخ علم اآلثار -3

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900173710
308653/ 

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900224436970247/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900224436970247/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900222560303768/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900222560303768/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900173710308653/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900173710308653/


 :منهج كتابة التاريخ اإلسالمي -4
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900168640

309160/ 
 :لماذا وكيف؟ –منهج كتابة التاريخ اإلسالمي  -5

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900129290
313095/ 

 :ج البحث في التاريخمنه -6
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900124086

980282/ 
 :منهج المسعودي في كتابة التاريخ -7

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900117243
647633/ 

 :منهج البحث التاريخي -8
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900114546

981236/ 
 :منهج البحث األثري ومشكالته -9

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900108733
648484/ 

 :البحث األثري والتاريخيمنهج  -10
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900106326

982058/ 
 :مقدمة في منهج البحث العلمي -11

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900105116
982179/ 

 :مصادر دراسة التاريخ اإلسالمي -12
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900104333

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900168640309160/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900168640309160/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900129290313095/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900129290313095/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900124086980282/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900124086980282/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900117243647633/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900117243647633/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900114546981236/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900114546981236/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900108733648484/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900108733648484/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900106326982058/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900106326982058/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900105116982179/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900105116982179/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900104333648924/


648924/ 
 :مسائل المنهج في الكتابة التاريخية العربية -13

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900096036
983087/ 

 :مدخل إلى دراسة التاريخ -14
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900095496

983141/ 
 :محطات في التاريخ والتراث -15

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900091346
983556/ 

 :كيف نكتب التاريخ اإلسالمي -16
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899709180

355106/ 
 :كيف نفهم التاريخ -17

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899702597
022431/ 

 :كتب لها تاريخ -18
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899644033

694954/ 
 :كتابة التاريخ الوطني -19

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899643063
695051/ 

 :قيمة التاريخ -20
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899640993

695258/ 
 :في محكمة التاريخ -21

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900104333648924/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900096036983087/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900096036983087/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900095496983141/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900095496983141/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900091346983556/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900091346983556/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899709180355106/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899709180355106/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899702597022431/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899702597022431/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899644033694954/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899644033694954/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899643063695051/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899643063695051/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899640993695258/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899640993695258/


https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899638013
695556/ 

 :في التاريخ فكرة ومنهاج -22
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899636357

029055/ 
 :فلسفة التاريخ عند فيكو -23

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899635260
362498/ 

 :فلسفة التاريخ -24
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899633270

362697/ 
 :فقه التاريخ -25

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899632050
362819/ 

 :ين النظرية والتطبيقعلم اآلثار ب -26
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899631087

029582/ 
 :علم التاريخ -27

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899625503
696807/ 

 :صناعة المؤرخ -28
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899617617

030929/ 
 :دروس التاريخ -29

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899609000
365124/ 

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899638013695556/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899638013695556/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899636357029055/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899636357029055/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899635260362498/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899635260362498/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899633270362697/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899633270362697/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899632050362819/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899632050362819/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899631087029582/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899631087029582/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899625503696807/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899625503696807/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899617617030929/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899617617030929/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899609000365124/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899609000365124/


 :التاريخ وعالقتها بالعلوم االجتماعية دراسة -30
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899606637

032027/ 
 :دراسة للتاريخ -31

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899603737
032317/ 

 :دراسات أثرية وتاريخية -32
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899601997

032491/ 
 :حول التاريخ والتقدم في الوطن العربي -33

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899599190
366105/ 

 :حكمة التاريخ -34
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899595490

366475/ 
 :المعرفة والتاريخ -35

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899449160
381108/ 

 :تفسير مسار التاريخ -36
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899439930

382031/ 
 :تفسير التاريخ -37

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899438320
382192/ 

 :التاريخيةتطور منهج البحث في الدراسات  -38
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899437607

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899606637032027/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899606637032027/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899603737032317/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899603737032317/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899601997032491/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899601997032491/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899599190366105/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899599190366105/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899595490366475/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899595490366475/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899449160381108/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899449160381108/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899439930382031/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899439930382031/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899438320382192/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899438320382192/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899437607048930/


048930/ 
 :تاريخ الكتابة التاريخية -39

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899436153
715742/ 

 :بين التاريخ واآلثار -40
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899274273

731930/ 
 :مدخل للدراسات –النقد التاريخي  -41

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899268943
732463/ 

 :المؤرخون والتاريخ عند العرب -42
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899267423

732615/ 
 :راقالتاريخ والمؤرخون في الع -43

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1908992929
426731/ 

 :التاريخ والمؤرخون -44
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1908993466

093344/ 
 :كيف تكتب بحثا   -45

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1908479882
811369/ 

 :علم اآلثار بين النظرية والتطبيق -46
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1906385613

020796/ 
 :التفسير الديني للتاريخ -47

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899437607048930/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899436153715742/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899436153715742/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899274273731930/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899274273731930/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899268943732463/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899268943732463/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899267423732615/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899267423732615/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1908992929426731/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1908992929426731/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1908993466093344/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1908993466093344/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1908479882811369/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1908479882811369/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1906385613020796/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1906385613020796/


https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899139860
412038/ 

 :التاريخ والمؤرخون بمكة -48
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899133300

412694/ 
 :التاريخ ومنهج البحث التاريخي -49

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899123703
746987/ 

 :التاريخ وكيف يفسرونه -50
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899122867

080404/ 
 :دراسة في علم التاريخ -51

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899120417
080649/ 

 :التاريخ والسير -52
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899119690

414055/ 
 :دراسة في تطور علم التاريخ -53

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899118050
414219/ 

 :أصول تدريس التاريخ -54
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899110960

414928/ 
 :أعيدوا كتابة التاريخ -55

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899109360
415088/ 

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899139860412038/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899139860412038/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899133300412694/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899133300412694/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899123703746987/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899123703746987/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899122867080404/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899122867080404/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899120417080649/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899120417080649/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899119690414055/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899119690414055/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899118050414219/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899118050414219/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899110960414928/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899110960414928/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899109360415088/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899109360415088/


 :ماستخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ االسالمي العا -56
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899108830

415141/ 
 :أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ -57

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899105737
082117/ 

 :اتجاهات الكتابة التاريخية في مصر الحديثة -58
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899100570

415967/ 
 :ابن حزم وجهوده في البحث التاريخي -59

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899099417
082749/ 

 :1اعالم التاريخ ج -60
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898214760

504548/ 
 :2أعالم التاريخ ج -61

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898219630
504061/ 

 :3أعالم التاريخ ج -62
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898220083

837349/ 
 :4أعالم التاريخ ج -63

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898220317
170659/ 

 :5أعالم التاريخ ج -64
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898220477

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899108830415141/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899108830415141/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899105737082117/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899105737082117/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899100570415967/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899100570415967/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899099417082749/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899099417082749/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898214760504548/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898214760504548/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898219630504061/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898219630504061/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898220083837349/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898220083837349/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898220317170659/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898220317170659/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898220477170643/


170643/ 
 :عالقات الفاطميين في مصر بدول المغرب -65

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1897673900
558634/ 

 :زيارة جديدة للتاريخ -66
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1897602910

565733/ 
 :تاريخ علم اآلثار -67

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1897469220
579102/ 

 :اإلسالمنشأة الفكر الفلسفي في  -68
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1891766431

149381/ 
 :الفلسفة القرآنية -69

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1891763057
816385/ 

 :1تاريخ الكتاب ج -70
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1889474184

711939/ 
 :2تاريخ الكتاب ج -71

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1889474261
378598/ 

 :منهج البحث التاريخي -72
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1884780251

847999/ 
 :منهج البحث األثري والتاريخي -73

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898220477170643/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1897673900558634/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1897673900558634/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1897602910565733/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1897602910565733/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1897469220579102/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1897469220579102/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1891766431149381/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1891766431149381/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1891763057816385/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1891763057816385/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1889474184711939/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1889474184711939/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1889474261378598/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1889474261378598/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1884780251847999/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1884780251847999/


https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1764318137
227545/ 

 :منهج كتابة التاريخ -74
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1764316507

227708/ 
 :منهج كتابة التاريخ -75

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1764314873
894538/ 

 :مسائل المنهج في الكتابة التاريخية العربية -76
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753533004

972725/ 
 :منهج البحث في التاريخ -77

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753532344
972791/ 

 :فن كتابة التاريخ وطرق البحث فيه -78
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753361798

323179/ 
 :دراسة التاريخ وعالقتها بالعلوم االجتماعية -79

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753358364
990189/ 

 :الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ -80
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753356244

990401/ 
 :التاريخ ومنهج البحث التاريخي -81

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753354024
990623/ 

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1764318137227545/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1764318137227545/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1764316507227708/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1764316507227708/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1764314873894538/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1764314873894538/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753533004972725/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753533004972725/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753532344972791/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753532344972791/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753361798323179/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753361798323179/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753358364990189/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753358364990189/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753356244990401/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753356244990401/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753354024990623/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753354024990623/


 :ماهية التاريخ وموضوعاته ومذاهبه -82
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753343521

658340/ 
 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753343521658340/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753343521658340/

