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تطور استخدام مصادر البحث عن الحقيقة 

 التاريخية

 

 حجرجمال  محمود  0د                

 التاريخ الحديث والمعاصر أستاذ 
 جامعة اإلسكندرية –كلية اآلداب 

 
 

من حيث   مسيرة الكتابة التاريخيةمرت بها ترصد هذه الدراسة خمس مراحل 

 قت خالل كل مرحلة.   عالقتها بالمصادر التاريخية وبالمناهج التي طب

، وكانت المصادر فيها شثااهية، وهثي مرحلثة مثا قبثل ا سثال  المرحلة األولى

عند العرب، ول  يكن علث  التثاريق قثد ولثد خاللهثا بعثد، وانمثا كثان هنثان اخبثاريون 

 طبقاً للهوى. فيهاروايات  يجري النظر يتناولون 

نهثا اعتمثدت مثنهج  هثل ، وكانثت المصثادر فيهثا شثااهية، ولكالمرحلة الثانيةةة

الحدي  )الجرح والتعديل( في جمع المعلومات من مصثادرها وتسثجيلها كتابثة، وتبثد  

يها استناداً الث  فهذه المرحلة بالقرن الثاني الهجري )الثامن الميالدي(، ويجري النظر 

 مدى الثقة في الراوي.

اعتمثدت مثنهج ، وكانت مصادر التاريق فيها شااهية وكتابيثة، والمرحلة الثالثة

ابن خلدون في التعليل والبح  في معقولية الخبر  ثبات صحته، وهثو مثنهج يتجثاو  

منهج  هل الحدي . وتبد  هذه المرحلة بالقرن الرابع عشثر المثيالدي، ويجثري النظثر 

 موضوعية. العتباراتها طبقاً في

مثن  المكتوبثة هثي ااسثاس،  و، وفيها كانت المصادر المسجلة المرحلة الرابعة

منطلق  نه "ال تاريق بغير وثائق"، وهو منهج وضعه المثرر  االمثاني ليوبولثد فثون 

رانكه في القرن التاسع عشر، وعث  ه المررخثان ال نجلثوا وسثينيوبوس فثي النصث  

 ااول من القرن العشرين، ويعتمد التحليل والتعليل والنقد المقارن.

ة  نثوا  المصثادر المشثافهة ، وهي مرحلة االعتماد عل  كافث المرحلة الخامسة

والكتابة، وغيرها من مصادر المعلومات، وارتك ت هذه المرحلة علث  توظيث  كافثة 
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طبقثه يمناهج العلو  ا نسانية واالجتماعية لخدمة الحقيقة التاريخية، وهو المنهج الذي 

 النص  الثاني من القرن العشرين. منذ"المررخون الجدد" 

 المرحلة األولى:

لتثثيريق يعنثثي البحثث  عثثن الحقيقثثة، واذا كثثان المررخثثون الحثثديثون اذا كثثان ا

يرددون وراء ليوبولد فون رانكه، منذ القرن التاسع عشثر،  ن هثد  المثرر  هثو  ن 

يعر  حقيقة ما حد  فعالً في الماضي، فإن معرفة الحقيقة وحمايتها كانت حتث  قبثل 

ئيساً يرع  القثي . بمعنث   ن عل  التاريق عند العرب في صدر ا سال ، مطلباً ر وءنش

معرفة الماضي تعني حمايثة رصثيد العثرب مثن القثي ، التثي تشثكل بالنسثبة لهث  كثل 

 الحقيقة التي هي التاريق.

واذ كان العرب  مة  مية، فقد حرصوا عل  تسجيل حقائقه  شااهة من خثالل 

هثي جثوهر  ، فالحقيقةمن  عدائها ةالذي  جادوا قرضه وتغنوا به حماية للحقيق الشعر، 

، واالعتثداء علث  الحقيقثة اعتثداء وجوده . و عداء الحقيقة موجودون فثي كثل  مثان

. ولمثا كثان الشثعر همثا عثدو الحقيقثة ااول ضثع  الثذاكر و الث منو عل  الجوهر.

بمهمة حماية الحقيقثة  الشعر ديوان العرب الذي سجلوا به ناائس ماضيه ، فقد اضطلع

  خاها بينه كان حامي الحقيقة، وترثيه بقولها:تص  الخنساء وهنا  من النسيان.

 هذا الات  الكامل الحامي حقيقته         تيوي الضرين اذا ما جاء منتاباً. 

 وتقول:

 حامي الحقيق تخاله عند الوغ           سداً ببيشة كاشر اانياب. 

هثثذه ا شثثارات وغيرهثثا تجمثثع بثثين ا يجثثا  والعمثثق فثثي التعبيثثر عثثن حمايثثة 

ة، التي هي ماخر  لكل من يضطلع بها،انه بحمايتها انمثا يحمثي جثوهر وجثود الحقيق

. فالعرب كانوا حريصين عل  الماضي، ول  يثرددوا مثا نثردده اليثو  1ا نسان العربي

من مثيثور القول: "ذهب  مس بما فيه"، ولكنهث  كانوا  يدركون  ن "ااحياء يتبثدلون، 

 كما يقول ميثور هندي.والحقيقة باقية خالد  بقاء اابد"، 

لقثثد كانثثت الحقيقثثة  و المثثثل العليثثا هثثي التثثي تضثثمن ل مثثة االسثثتقرار  

واالستمرار. وهي التي توجه الارد واامة في اتجاه صناعة التاريق وبنثاء الحضثار ، 

 "من ليس له ماض ليس لثه حاضثر ، مثل:وينعكس ذلن بوضوح في الكلمات الميثور 

قديمثه تثاه". اننثا ال  لنثا الث  اليثو  نعتمثد المثيثورات  "مثن فثات مثل"، ووال مستقبل
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ونردد ما رددته الخنساء قبثل خمسثة  ، ة من حك  و مثال دروعاً لحماية الحقيقةيهاالشا

عشر قرناً، ان "الماضي يعيش بداخلنا" بإرادتنا وبغير ارادتنا، نظهره  حياناً ونخايثه 

مثن ركثائ  حاضثرنا ومسثتقبلنا.   حياناً  خرى. وفي كل ااحثوال هثو ركيث    ساسثية

ويخلص  بو عبدالسال  ا دريسي ال   ن حركة التاا  المجتمع الجاهلي حول شثاعره 

رض انما تهد  ال   ن تصنع من الشعر وسثيلة لحمايثة الحقيقثة، التثي تتمثثل فثي العث  

والحسب والمآثر والذكر، وجميعها يتضمنها مصطلح "التاريق". واذ كان الشاعر هثو 

كثثان لتلثن القيثثاد  اتصثثال بكثل مظثثاهر الحيثثا  ولقيثثاد  المعنويثثة فثي قومثثه، صثاحب ا

د الشعر ديوان العرب،  ي حامي حقيقته ، تراثه ، وتثاريخه  مثن وقيمها، ومن هنا ع  

 2.الضيا 

ويبدو  ن دور الشعر في حماية الحقيقة استمر في العصر ا سالمي. فقد كثان  

ال   هميثة الشثعر فثي ا سثال ، فقثد تناقثل  عمر بن الخطاب  ول من استلات اانظار

 3.عنه  نه قال:"عليك  بديوانك  ال تضلوا. قالوا وما ديواننا؟ قال: الشعر"

كانت "الحقيقة" هي الصور  المثلث  للقبيلثة فثي المجتمثع العربثي قبثل ا سثال  

ولكنهثثا لثث  تكثثن "الحقيقثثة  ، طثثرح شثثعراً  و روايثثةتالصثثور   ذهكانثثت هثث و ، وبعثثده

حقثثائقه  كمثثا ر وهثثا  هثثي هثثي بثثالمعن  الثثذي ناهمثثه اليثثو ، وان كانثثت 4ة"التاريخيثث 

نظر اليهثا بمنظثار اليثو ، فلكثل عصثر مصثطلحاته ولكثل نبمنظاره ، ومن الظل   ن 

"مثن نظثر  :وينسج  ذلن مع ميثور ايطالي يقثول 5ولكل  من حقائقه. مجتمع تعبيراته

ثةا ال  الناس بعين العل  مقثته ، ومثن نظثر الثيه  بعثين فثالعل  محثدد  عثذره ". لحقيقث

ودقيق وحاسث ،  ما الحقيقة فهي اشبا  لمطلب ذهني، يتاق نظرياً مع رغبثة ا نسثان  

انها مطلب انساني لتحقيق  هدا  انسانية. وبعد، فهل للتاريق غاية  رق  من  ن تكثون 

 غاية انسانية. ان الشعر هو مصدرنا الشااهي الرئيس للكتابثة عثن تثاريق العثرب فثي

 الجاهلية، وكل القي  وضعت في وعائه. 

وربمثا ارتكث ت الحقثائق التاريخيثة عنثد العثرب علث  "اانسثاب" باعتبارهثا  

الذي يحرص علث  عثد  اخثتالط  ، معرفة تاريخية، تتناسب واهتمامات المجتمع القبلي

التثي تضثمنت  خبثاره  وماثاخره   ،  نسابه. كمثا ارتكث ت علث  ذكثر " يثا  العثرب"

ه ، وليس اقراراً  "للحقيقة التاريخية" وال سعياً اليها، وبالتالي فقثد لعثب اتوفقاً لتصور

الخيال دوراً رئيساً في الروايثة التاريخيثة، ومهمثا يكثن مثن  مثر فثإن "فكثر  التثاريق 

  6.ليست  كثر من فه  جماعة ما لهويتها الذاتية

  المرحلة الثانية:
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ة مثن  جثل يهاالرواية الشثا وفي ظل ا سال   ضا  العرب الكتابة ال  جانب

 حماية الحقيقة، وتمثل ذلن بادئ ذي بدء في كتابة القرآن الكري ، حين وضثع الرسثول

منهجاً واضحاً لحماية الحقيقثة القرآنيثة، فقثال فثي حثدي  رواه  )صل  هللا عليه وسل (

مسل  عن  بي سعيد الخدري: "ال تكتبوا عني، ومن كتب غير القرآن فليمحه، وحثدثوا 

. وهكذا اختص الرسول القرآن بالكتابة ليصثبح القثرآن  ول كتثاب 7ي فال حرج..."عن

ة، كي ال يختلط كال  هللا بكثال  رسثوله، يهاللرواية الشا و حاديثه للعرب، تاركاً  قواله

بمعن   ن الكتابة كانت تهد  ال  تثبيت الكثال  علث  السثطور، وحصثره فثي مكانثه، 

 قثل احتمثاالً للت ويثر والتغييثر، فالكلمثة المكتوبثة غيثر وجعله  كثر دوامثاً وتثيثيراً، و

الكلمة المنطوقة، ااول  تبقث ، والثانيثة تمثوت فثور االنتهثاء مثن نطقهثا، وال وسثيلة 

وهثو حاثظ مهمثا طثال  ، لحاظها اال بالكتابة،  و بتخ ينها في الذاكر  البشثرية بثالحاظ

  عن  نها عرضة للنسيان.  مكتوب عليه الاناء، ان الذاكر  البشرية مرقتة، فضالً 

ثة ، وبعد اكتمال الثوحي، ووفثا  الرسثول وضثع علمثاء الحثدي  شثروطاً دقيقث

ثن بثن الناثيس )ت  ث( فثي كتابثه687 سناد الحديث  وتوثيقثه. وقثد  لنا عثالء الديث : هث

الوسثثائل التثثي وضثثعها ااوائثثل لمعرفثثة الخبثثر  8المختصةةر  ةةم علةةم لصةةول الحةةديث

 س الخبر الصادق ال  عد   قسا ،  همها:بن الناياالصادق. وقس  

 الخبر الذي تح  به قرائن تدل عل  صدقه،   ❑

 الخبر المتواتر،   ❑

 الخبر الذي يطابق الواقع،   ❑

 الخبر المنقول عن عدل ثقة.  ❑

وبهذا المنهج الدقيق، الذي وضعه  وائثل المسثلمين، تث  وضثع مقيثاس  خالقثي 

ة الخبثر وصثدق الثراوي، ضثماناً  ي التيكثد مثن صثح ، يستند ال  "الجرح والتعثديل"

اكبر قدر من الصحة في نقل رواية الحثدي  الشثري . وال شثن فثي  ن هثذا المثنهج 

انعكثثس علثث  عمثثل ا خبثثاريين )المثثررخين المسثثلمين ااوائثثل( بشثثكل  و بثثيخر مثثن 

 التقصي  فل  يكن  مامه  منهج غير منهج الجرح والتعديل.

هي  ن فكر  "الحقيقثة التاريخيثة" تغيثرت  في هذه المرحلة ولكن الحقيقة الهامة

عن ذي قبل  فقد جاء القصثص القرآنثي  ثثار  الاكثر البشثري، ودفعثه الث  التسثارل 

الحق المطلق هو ما جاءت به السماء، وا نسان ث خلياة هللا فثي فباستمرار عن الحق، 

خثاً لثه  رضه ث هو المعني بعمار  اارض، وبالتالي فإن دوره فيها هثو  ن يصثنع تاري
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الت مثثت الروايثثة التاريخيثثة بثثالترابط الوثيثثق بثثين مثثن هنثثا معنثث   خالقيثثاً وروحيثثاً. و

دت هثثذه والد   عناصثر الحثثد  الثالثثثة "ا نسثان وال مثثان والمكثثان" اول مثر ، وعثث 

خلصته من الشوائب التي كانت قد علقت به في مراحل تكوينه  "عل  التاريقث "جديد  ل

 9.ااول 

خباريين المسلمين المبكر في القرن ااول الهجري يهد  الث  واذ كان سعي ا 

، فإنثثه جمثثع فثثي هثثذه المرحلثثة بثثين ااسثثلوبين وصثثيانتها حاثثظ "الحقيقثثة التاريخيثثة"

الشااهي والكتابي. فقد كان الترا  الثقافي العربي يمثر بثثال  مراحثل تمهيثداً لحاظثه 

 وتداوله:  

 و روايثته   د  الشثهود المباشثرينالمرحلة ااول : تمثلت في االستما  الث  شثها •

 لحد  التاريخي، وهي مرحلة شااهية .ا عن

المرحلثثة الثانيثثة: تمثلثثت فثثي حاثثظ المعلومثثات، وكانثثت فثثي ااعثث  ااغلثثب تثثت   •

بالتسجيل الكتابي الشخصي، وهثو مثا يشثير الث  التثدوين التثاريخي المبكثر عنثد 

 العرب، عل  غير ما هو ميلو  عند بعض الباحثين.

ة الثالثة : تمثلت في نقل المعلومات ال  اآلخرين شااهة. مما دفع بالروايثة المرحل •

ة من جديد ال  مستوى االهتمثا  ااول، الثذي كثان يعتبثر النقثل الشثااهي يهاالشا

يثرددون المثيثور  كثانوا ، وكثينه 10 المباشر شثرطاً للثقثة فثي صثحة المعلومثات

 و مايردده العامة اليثو   طور"، الشااهي الذي يقول: "العل  في الصدور ال في الس

ولكثثنه  لثث  ينسثثوا  ن "آفثثة العلثث   مثثن قثثول "العلثث  فثثي الثثراس ال فثثي الكثثراس"، 

بل لعله  فعلوا ما ردده اامريكيون في العصر الحدي  من  ن "الكتثب  ، النسيان"

 هي ثرو  العال  المخ ونة وا ر  المناسب ل جيال واام ".

المشثثافهة  لثث  "الجثثرح والتعثثديل"، وعلثث وبنثثاء علثث  هثثذا المثثنهج القثثائ  ع

الكتابة، صار في متناول المررخين المسلمين بعثد قثرنين مثن ال مثان كث  هائثل مثن و

الماد   التاريخية فثي السثير  والمغثا ي والطبقثات والاتوحثات، هيثيت لظهثور  نمثاط 

تعني  جديد  من الكتابة التاريخية، في خطو  منهجية جديد  لحاظ الحقيقة، التي ل  تكن

بضبط رواية الحدي  فحسب، بثل صثارت تعنثي بثيمور دنيويثة تهث  حيثا  النثاس فثي 

   11.المقا  ااول

حين انطلقت حركة الاتوحات ا سالمية، وجدت الكتابة التاريخيثة ناسثها  فثي و

مواجهثة واقثع جديثد، غنثي بالروايثات حثول الحثد  الواحثد، فبثد ت بتسثجيل خطثثو  



 

92 

92 

 تطور استخدام مصادر البحث عن الحقيقة التاريخية

 
ان ال بد من التيصيل التاريخي في التعامل مثع ااخبثار منهجية جديد   كثر تطوراً، فك

ة التي ييتي بها الروا ،  و ا خبثاريون مثن مصثادرها المختلاثة. وسثاعد علث  يهاالشا

حاظ تلن الروايات ما شهدته الدولة ا سالمية عل   يا  العباسيين من نهضة حضارية 

يسثر الكتابثة، وسثاعد  شاملة، كان من  بر  مالمحها صناعة الثورق فثي بغثداد، ممثا

عل  تداول الكتب في شكل جديثد يختلث  عثن ااشثكال السثابقة صثعبة التثداول  فقثد 

كانت الكتابة  تجري عل  مواد مثل الخشثب والعظث  والجلثد والبثردى. وبالتثالي كثان 

 12.الكتاب ضخ  الحج ، ثقيل الو ن، ضيق االنتشار

ى "المعلقثثات"، وربمثثا لثث  يعثثر  العثثرب نصثثاً مكتوبثثاً قبثثل القثثرآن سثثو

لذلن فإن القرآن الكري ، وهو  ول كتاب عرفه العرب، قد مر في تدوينه  "، توالمكاتبا

 المسثثلمون ااوائثثل القثثرآن الكثثري  قبثثل جمعثثه علثث  جلثثود فقثثد دون بتجربثثة فريثثد . 

جريد النخل. ولكن الر ي استقر بعد جمعثه علث   ن يكتثب عل  و هاوعظام الحيوانات

ل هكذا لمثد  قثرنين مثن ال مثان،  ي حتث  نهايثة القثرن الثثاني ق، وظل الحاعل  الر  

لث  تكثن  واد  كثثر تطثوراً مث الهجري، عندما استقر العرب في اامصثار، واسثتخدموا 

متثثوافر  لثثديه  ، كثثينوا  الجلثثود الجيثثد ، وورق البثثردي، والثثورق الصثثيني)الكاغد( 

   13.والقماش وخاصة الحرير، والخشب، وغيرها

ثر والاتوحات فثي خلثق واقثع تثاريخي جديثد،  ساهمت حركة وهكذا فثي تيسيث

ثثرت دور  الحصثثول علثث  ثثة، فانتشث ثثة فثثي اعثثداد وسثثائط الكتابث ثثات المستخدمث الخامث

وبالتثالي  ة هثذا الواقثع الجديثد.وجدت الكتابة التاريخية ناسها في مواجهث و ، 14الوراقثة

سثثالمية ثقافثثة انتشثرت وتنامثثت مختلثث   نثوا  المعرفثثة. ولثث  تعثثد الثقافثة العربيثثة ا 

شااهية فحسب، وانما صارت ثقافة كتابية مسجلة  يضاً. ولكن ا قبثال ظثل قويثاً علث  

كثثل مثثا هثثو شثثااهي لعثثد  الثقثثة بالوراقثثة والثثوراقين، وللخثثو  مثثن التصثثحي  

وتطورت الكتابة العربية، وتطور الخثط العربثي بحيث   صثبح فنثاً مثن  15.والتحري 

تطثور الحضثار  لشثامل العثا  السثياق الاطثار  الانون المرموقة، وجرى ذلن كلثه فثي

ا سالمية، بحي  يمكثن القثول انثه ال توجثد حضثار   ولثت فثن الخثط ذلثن االهتمثا  

 العظثثي  مثثثل الحضثثار  ا سثثالمية، وظهثثر ذلثثن واضثثحاً فثثي المخطوطثثات النايسثثة

مخطوطثثات المصثثح   فثثي مقثثدمتهاالمحاوظثثة فثثي كثيثثر مثثن مكتبثثات العثثال ، و

  16.الشري 

ثيراً من الكتابات التي  عدها الكتاب وا خباريون فثي مختلث  شثرون ولكن ك

الحيا  واجهت مصيراً غامضاً، حين كان هرالء حريصثين علث  الثتخلص مثن كتثبه  
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قبل وفثاته ، ممثا تسثبب فثي حرمثان ااجيثال التاليثة مثن الوقثو  علث  هثذا التثرا  

،  و الثثدفن فثثي الاكثثري، واسثثتخدموا فثثي ذلثثن وسثثائل الحثثرق ،  و الغسثثل بالمثثاء

الصحراء. وجرى ذلن عل  مدى القرون ااربعة ااول  من الهجر ، وذلن خوفاً مثن 

ما كتبوا ما يسيئ ال  العقيد   و ال   شخاصه . ان بقاء الكال  المكتثوب   ن يكون في

انمثثا يعنثثي  ن الكتثثاب سثثيظل ينقثثل اافكثثار بعثثد وفثثا  صثثاحبه.  و بكلمثثات  خثثرى 

هي عبار  مشثهور  نرددهثا الث  اليثو ، ونركثد بهثا اسثناد مثا سيظل"الكتاب يقول". و

موروثثات كة ظلثت تمثارس يهاوهكذا فإن بعض التقاليد الشثا 17.نردد ال  كتاب بعينه

هة  بداً، وانما ظلثت تسثير جنبثاً الث  فشاملغ دور التل   ، التيحت  بعد ممارسة الكتابة

 قل المعلومات.جنب مع الكتابة كوسيط يكمل الواحد منهما اآلخر في ن

ولكن اامر كان  كثثر حساسثية فثي نظثر المسثل ، حثين تتنثاول الكتابثة  مثوراً 

دينية، فالمرل  كان يخش   ن يظل كتابه يقثول كالمثاً مغلوطثاً فيتحمثل و ره الث   ن 

يشاء هللا.  ما اذا كان الكال   صحيحاً "فله  جره و جر من عمل به الث  يثو  القيامثة"، 

ضثح  الك تثا ب بالثانيثة، فكانثت ظثاهر  الثتخلص مثن الكتثب التثي وخوفاً من ااول  

مارسها المسلمون ااوائل عل  مدى  ربعة قرون  مراً  يستحق التسجيل، وع   ذلثن 

 هة الصوتية عل  حساب الكتابة الصورية.  فشاممن دور ال

ومع ذلن، فاي نهاية القرن الرابع الهجري كثان فثي اسثتطاعة ابثن النثدي   ن 

ل ببليوجرافية عربية شاملة هي "الاهرسثت"، التثي تضثمنت عشثر مقثاالت،  يسجل  و

اختصت كل واحد  منها بمجال من مجاالت المعرفة، واختصثت المقالثة الثالثثة بكتثب 

التاريق والجغرافية والتراج . وهو ما يركد عل   ن التاريق قد صار علماً مرموقثاً لثه 

خر القرن ااول الهجثري، حثين كتثب  صول وقواعد ومناهج ، يمكن رصدها منذ  وا

هكذا تمكن المسثلمون عبثر هثذه الاتثر  التثي بلغثت و. تاريخ الرسل والملوكالطبري 

ثالثمائة سنة من تسجيل الحقائق التاريخية بمنهج متمي  في الدقثة والتحليثل واسثتخدا  

 هةفاشثث مجنبثثاً الثث  جنثثب مثثع "ال المصثثادر، ليركثثدوا علثث  نشثثوء الكتابثثة الصثثحيحة

 دسة".المق

ومنذ ذلن  الوقت،  صبحت "حماية الحقيقة" مسرولية المثررخين، الثذين كثان 

علثثيه   ن يطثثوروا منثثاهجه  طبقثثاً لتطثثور المصثثادر وتطثثور علثث  التثثاريق ناسثثه. 

ة والكتابيثة منثذ ذلثن الوقثت وحتث  القثرن يهااستقرت عالقة التاريق بمصادره الشثاو

ين وا خبثثاريين، الثث   ن جثثاء عبثثد الثثثامن الهجثثري، واسثثتمر العمثثل بمنثثاهج المحثثدث

  18.الرحمن بن خلدون، فتبلورت مرحلة جديد   تماماً في مناهجها عل  يديه
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 المرحلة الثالثة:

في النص  الثاني من القرن الرابع عشثر المثيالدي نحثا البحث  عثن الحقيقثة  

 قبثل، ة منحاً جديداً ل  يكن معروفاً مثن يهامن خالل المصادر المسجلة والمصادر الشا

الذي لث  يكثن فثي ااصثل مررخثاً، وانمثا كثان التقثاره  ، رائده عبد الرحمن بن خلدون

بالتاريق عرضاً مااجئاً وحاسثماً فثي حياتثه  فبعثد تجربثة فثي العمثل السياسثي، وقث  

 لبعض الوقت يعتبثر وياهث ، فثاعت ل خثالل الاتثر  مثن من العمر ااربعين ما بلغعند

بني سالمة بالج ائر، وهنثان التقث  بالتثاريق. فقثد   بقلعة 1379 عا  ال  1375 عا 

كان الرجل يحاول  ن ياه  ما يجري من  حدا ، ول  يكثن ذلثن ممكنثاً بغيثر وضثعها 

فثي "اطارهثا التثاريخي". فقثد كثان التثثاريق فثي نظثره يومئثذ  دا  لتجابثة علث  تلثثن 

النسثبة لثه غايثة، ااسئلة الملحة التي كانت تشغل باله. وبعبار   خرى ل  يكن التاريق ب

 19.ولكنه كان وسيلة لحس  كثير من قضاياه

فثي تلثثن الع لثثة اكتشثث  ابثثن خلثدون علثث  العمثثران،  و قثثوانين التطثثور فثثي  

قاده اليثه  ، العمران البشري واالجتما  ا نساني، وهو عل  جديد، غريب، غ ير الاائد 

قد استوفيت مسثائله البح  المتيني والغوص في  عماق التجربة ا نسانية، " فإن كنت 

ومي ت عن سائر الصنائع  نظاره و نحاءه، فتوفيق مثن هللا وهدايثة. وان فثاتني شثيء 

من احصائه، واشتبهت بغيره مسائله، فللنثاظر المحقثق اصثالحه، ولثي الاضثل انثي 

 20.نهجت له السبيل و وضحت له الطريق"

فهث  وقثائع  كانت شواغل ابن خلدون منهجية في المقا  ااول، فهو راغب في 

الماضي الذي عاشه،  ي الكش  عن النواميس الطبيعية التي تحرن الكون وتدفعه في 

طريق التاريق. ولذلن فهو يشيد بالتاريق كان، ولكنثه يثدرن اول مثر  قبثل غيثره  ن 

ولكنثه "فثي باطنثه نظثر  ، التاريق "في ظاهره ال ي يد عل   خبار عن اايثا  والثدول"

فثي  "السثببية"ت ومباديهثا دقيثق". مثن هنثا طثرق ابثن خلثدون وتحقيق وتعليل للكائنا

حمايثثة الحقيقثثة ". وعنثثد هثثذه المرحلثثة انتقلثثت "الجثثرح والتعثثديل"التثثاريق، وتجثثاو  

نقلة منهجية جديد  عل  يديه. فقد سع  ابثن خلثدون الث  اختبثار الروايثات  "التاريخية

ثين دلاكثر  السثابقة لثدى المحث ة من حي  معقوليتها بمنهج جديد تماماً، معثد الً ايهاالشا

ااوائل وا خباريين، من  ن صحة ا سناد تعني صحة الخبر مهمثا كانثت حقيقثة هثذا 

فالمحدثون ااوائل كانوا معنيين بالبح  في السند ونقثد الرجثال )الثروا ( دون    الخبر

التعثثرض للثثنص المثثروي ناسثثه، ممثثا  فثثر  كثيثثراً مثثن التضثثارب بثثين روايثثات 

   21هو ما تحال به كتب الترا  التاريخية.ا خباريين، و
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ويالحظ ابن خلدون  ن منهجية الحدي  التي  ساسها التيكد مثن صثدق الثروا   

قد وضعت للعلو  الشرعية وما يتبعها من  مر ونهي، ويعتر   نهثا  فثي ميثدانها هثذا 

ال ت ال صالحة ومايد ، ولكن التاريق ليس مثن العلثو  الشثرعية. ولثذلن فهثو ياصثله 

ن بقية العلو  النقلية محدثاً بثذلن ثثور  فثي  سثاليب وتاكيثر عصثره. فالتثاريق لثيس ع

جامداً وانما هو في  ساسه حركثة ونمثو، و حثوال العثال  واامث  ال تثدو  علث  وتيثر  

ومن خالل هثذه النقلثة . ومنهاج مستقر، وانما هو اختال  عل  اايا  واا منة واحد  

، يثرى ابثن خلثدون  ن نقثد السثند مثن خثالل الجثرح النوعية في النظر ال  المصثادر

والتعديل غير مجد وحده في حصر الحقيقة، فما فائثد  النظثر فثي السثند عنثدما يكثون 

ثة تليثق  الخبر المنقول خرافة مستحيلة الوقو  عقالً. وبالتالي فال بد مثن وضثع منهجيث

هجية التاريخيثة الجديثد  بالخبر ييتي فيثها نقد السثند في المرحلة الثانية. واعتمدت المن

علثث  قثثانون المطابقثثة الثثذي يسثثتل   النظثثر فثثي االجتمثثا  البشثثري الثثذي هثثو علثث  

   22.العمران

 ن ابن خلدون رك  اهتمامه في النقثد البثاطني علث  خثال   هثل  ، والخالصة 

النقثثد الخثثارجي. وبثثذلن يعتبثثر  ول مثثن نثثادي  فثثيالثثذين ركثث وا اهتمثثامه   ، الحثثدي 

لمثثي التثثاريخي، وهثثي المنهجيثثة التثثي تتطلثثب ضثثرور  الاصثثل بمنهجيثثة البحثث  الع

الواضح بين القي  والحقائق،  و بين ا نشاء والخبر، فإن كانت الشثريعة جملثة انشثاء، 

فالتاريق محض خبر. وهو ينقل عل  التاريق من بين علو  الشريعة كمثا صثناه علمثاء 

ن  الباحثث  مثثن وصثث  المسثلمين ومررخثثوه  الثث  علثثو  الحكمثثة. وهثذا الاصثثل ي مكثث 

  23.الظواهر وتحليلها والربط بينها من  جل تعليثل العمليثات االجتماعيثة  والحضثارية

قائ  عل  المالحظة والمشاهد  والوصث  والتحليثل  عل  هذا النحو ومنهج ابن خلدون

والنقد ومحاولة التاسير، وبالتالي تثوارى السثند وراء هثذه الثدعائ  ااساسثية، لتصثبح 

  24. ه  انجا اته المنهجية معقولية الخبر

وهو يرمن بين هنان قوانين تحدد مسير  المجتمع وصثيرورته، ومثروره فثي  

مراحثثل تاريخيثثة متباينثثة، تتميثث  كثثل مرحلثثة بصثثاات معينثثة. وعمليثثة التحويثثل  

والصيرور  االجتماعية عنده عملية حتمية لها بدايتها ونهايتها، ولها  سثبابها ونتائجهثا 

. وهو  ول من  شار ال   ن المجتمع  شثبه مثا يكثون بالكثائن الحثي: الظاهر  والكامنة

يولثد وينمثو ويهثر  ويمثوت، ولثذلن فالديناميثة االجتماعيثة ظثاهر  حتميثة ال بثد مثثن 

 وقوعها.   

ويعتقد ابن خلدون في  ن  سلوب المشاهد  الذي يعتمثده الباحث  يجعثل دراسثته 
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بثل شثيئاً علث   نثه حثق اال بعثد  ن ذات قيمة علمية، فهو يرى  ن علث  الباحث   ال يق

يتيكد بوضوح  نه كذلن. فال يتثيثر بيهوائثه الذاتيثة و رائثه المذهبيثة،  و  ن يتخثذ مثن 

ااساطير الوهمية واآلراء غير المركد   ساساً لدراسثته، ولثذلن يجثب االعتمثاد علث  

 التثثي تثثت  بطريقثثة علميثثة ونقديثثة فثثي ضثثوء التجربثثة الشخصثثية ، المشثثاهد  المباشثثر 

ومع ذلن يشير ابن خلدون صراحة الث   ن   25.والتجربة ا نسانية للظاهر  المدروسة

"الحقيقة المطلقة" غير وارد  في التاريق في كل ااحوال، ان قانون تميي  الحثق مثن 

  26.الباطل في ااخبار "با مكان واالستحالة"

ية" عل  هذا واذ توصل ابن خلدون ال  وسائل ادران حقيقة "الحقيقة  التاريخ 

عد بحق واضع  صول المنهج العلمثي لعلث  التثاريق، وذلثن بتوصثله الث  النحو، فإنه ي  

قوانين التطور التي  سماها قوانين العمران. وكل ما  ضافه الاكثر التثاريخي منثذ ذلثن 

الوقت ل  يتجاو  بعض التااصيل المنهجية التي تتناسب وتطور العل  ذاته. وعل  هثذا 

دران الحقيقة وحمايتها يعتمد عل  مجرد الوقو  علث  صثدق الثراوي، النحو ل  يعد ا

وانما يعتمد كذلن عل  مناهج متطور  طبقاً لتطور المجتمعات، وتطور العل ، وتطثور 

المناهج في العلو  ااخرى ذات الصلة بالتاريق. وعند هذه المرحلة انتقلت الرياد  مثن 

 العرب ال  الغرب.

 المرحلة الرابعة:

قرن التاسع عشر والغرب يمتلن  ما  المبادر  في تطوير مصادر الكتابثة منذ ال

التاريخية ومناهجها. فقد بر  ليوبولد فون رانكه المرر  االماني الشثهير ليركثد علث  

منهج ابن خلدون في البح  عن الحقيقة التاريخية، فرفع  شعار  ن هد  المرر  هثو 

ل  قراء  الوثائق المعاصر ، وهنثا بثر ت مرك اً ع ،  ن يعر  "حقيقة ما حد  فعالً"

الحقيقثثة التاريخيثثة.  ومنذئثثذ صثثارت  معرفثثة الوثثثائق الثث  المقدمثثة مثثن بثثين مصثثادر

ت  هميثة الروايثات قصث انالوثائق وسيلة المررخين في الكش  عن حقائق الماضي، وت

ة. ويركد المرر  ا نجلي ي سيتوارت هيو  عل  موق  المثرر  مثن الوثيقثة ااهيالش

ول ما قاله ابن خلدون من قبل "ال يتوق  عمل المرر  عل  مجرد التثيقن والتثبثت فيق

من محتوى الوثيقة، عل  العكس، ان عملثه يبثد  عندئثذ، فمشثكالت التاسثير مثا تث ال 

 27. مامنا في المستقبل"

التوجه نحو استخدا  الوثائق بطريقة مكثاة، بصاتها الشثاهد  جرىومنذ رانكة  

حجثثر ال اويثثة فثثي المثثنهج الحثثدي . ويثثذهب المثثرر  و، للحثثد   و الثثدليل المعاصثثر

رى، وهو نظير كثل علث  ينظثر تخيل بل ي  فوستل دي كوالنج ال   ن "التاريق عل  ال ي  
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، والمرر  يبحث  عثن الحثد  ويدركثه بدراسثة …ال  ااحدا  ويحللها ويقارن بينها

النصثثوص بإمعثثان ودقثثة، والطريقثثة واحثثد  فثثي كثثل علثث  مرسثثس علثث  المالحظثثة 

وجاء النجلوا وسينيوبوس ليركدان عل  ما سبق بالقول انه "ال تاريق بغير  28.الدقيقة"

 بل ان التاريق هثو "علث  دراسثة الوثثائق، وبين "التاريق يصنع  من الوثائق" ، وثائق"

    29.واستعمالها"

يركثد علث   هميثة اتبثا  مثنهج  1876قثد كتثب فثي عثا  فغبث  مونثو  ما  

يتجاو  التااصيل ال  العموميات في العرض التاريخي،  ي االنتقال من منهج التحليثل 

الثث  مثثنهج البنثثاء  و التركيثثب، سثثعياً وراء اجثثالء الغمثثوض بتقثثدي  لوحثثة واضثثحة 

الوقثثائع المدروسثثة جيثثداً والمسثثتند  الثث   المالمثثح، ومرسسثثة علثث  مجموعثثة مثثن

وعل  هذا النحو صار التاريق عل  برهنة،  و هو علث  تقثدي  الثدليل علث   30.البراهين

، ثث  مثن مصثادرها ااوليثة الر ي فيما جرى من  حدا   ثبت المرر  صثحتها  صثالً 

 خثذ يعمثثل فيهثثا  دواتثثه المنهجيثثة، كثثي يحولهثا مثثن مجثثرد  حثثدا  الثث  تثثاريق يتسثث  

 الموضوعية والمنهجية والترابط، ويكون له معن  ومغ ى.ب

ويبدو  ن حركثة الثدفا  عثن النصثوص كانثت قويثة فثي  واخثر القثرن التاسثع 

قثثائالً: "ان  علثث    1891عشثثر. فهثثذا فردينثثان لثثوت ينضثث  الثث  القافلثثة فثثي عثثا  

المررخين  ن يطلعثوا علث  الوثثائق، و ن يشثرحوها بدقثة، دونمثا حثذ   و اضثافة". 

بدو  نه تدارن مغاالته في هذا االتجاه، فعاد يقول: ان الروايثة المنسثوجة علث  هثذا وي

نظثراً لسثيطر  التااصثيل  ، المنوال تكون "باهتة ، بليد  السثياق، داعيثة الث  الضثجر"

يبدو  ن لوت كثان معنيثاً بالوثثائق و هميتهثا فثي الكتابثة والج ئية عل  النظر  الكلية. 

ولكنثه كثان مو عثاً بثين منهجثين مختلاثين ومتكثاملين، همثا: التاريخية ال  حد كبير، 

المنهج التحليلي الذي يبح  في  صغر الج يئثات، والمثنهج البنيثوي الثذي يبحث  فثي 

البناء الكلي والنظريات العامة. كما يبدو  ن لوت كان متثيثراً بمثا قالثه فثولتير مثن  ن 

  31"."التاريق رواية وقائع صغير  صحيحة

التقليديثثة فثثي الكتابثثة التاريخيثثة تثثرى  ن هثثد  التثثاريق هثثو  كانثثت المدرسثثة 

كما كانثت تثرى  ن الحثد  التثاريخي لثيس  كثثر  ة، تسلسلمتسجيل الحواد  ووصاها 

مثثن حثثد  مناثثرد، ومثثن الصثثعب  ن تجثثد لثثه  سثثباباً موضثثوعية، انثثه يثثت  بطريقثثة 

 سثة علث  دورعشوائية، يلعب فيها اابطال دوراً بار اً، وعليه فقد ركث ت تلثن المدر

"الرجل العظي " في تحرين التاريق، ووجثدت  ن التثاريق السياسثي  جثدر  "البطل"  و

بالدراسثثة، انثثه تثثاريق الحكثثا  والثثرواد، و هملثثت تلثثن المدرسثثة دور الجماعثثات 
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  32.والمجتمعات في مساند  قياداتها،  و حت  في الوقو  ضدها

و الثذي دفثع الث  التركيث  وربما كان هذا التوجه المنهجي نحو سير العظماء هث 

عل  الوثائق الحكومية لتكون خير معين في كتابة  دق التااصثيل، ولكثن هثذه الوثثائق 

لن تعكس اال ررية الحكومات فقط، ومن هنثا وجثد اتجثاه  صثحاب المدرسثة التقليديثة 

وجاهة لدى البثاحثين عثن الحقيقثة السياسثية وسثير العظمثاء.  مثا ااحثدا  الصثغير  

  يكن لها مكان في ذلن السياق الذي سيطر علث  المثررخين فثي النصث  والج ئية فل

 الثاني من القرن التاسع عشر في  وربا.

وفي  واخر القرن التاسع عشر  ضا  النجلوا وسثنيوبوس لمسثة جديثد  الث   

 سلوب الكتابة التاريخية، حين دعيا ال  ضثرور   ن يتخلث  التثاريق عثن اادب لثيس 

عرفثثة، وانمثثا باعتبثثاره  سثثلوباً فثثي الكتابثثة، ان المثثررخين باعتبثثاره مصثثدراً للم

باستغراقه  في الكتابات اادبية انمثا كثانوا يجثدون متعثة  كبثر تصثرفه  عثن التاثر  

للبح  عن الحقثائق التاريخيثة ودراسثتها بعيثداً عثن المثرثرات الجماليثة للغثة الكتابثة 

 33.اتهاادبية. فالمتعة ليست من بين  هدا  التاريق وال غاي

وهكثثذا انثثدفع  صثثحاب االتجثثاه الجديثثد الثث  البحثث  فثثي  دق التااصثثيل التثثي  

تحتويها الوثائق  كما  درن المررخون  همية البح  في التاريق العثالمي، وهثو مثنهج 

يضثثع اافثثق فثثي االعتبثثار، وال يتقيثثد بالبحثث  فثثي الموضثثوعات الضثثيقة، ونشثثطت 

يتناولوا مثا توصثلوا كي للمررخين   وسعالمرتمرات العلمية الدولية التي هييت فرصاً 

اليه بالمناقشة عن قرب، وبدا للجميع  نه  يسهمون في كتابثة تااصثيل مهمثة لجوانثب 

متكاملة من تاريق البشرية. وهذه محطة  خرى ذات  همية بالغة في الكتابثة التاريخيثة 

نهج عل  مستوى المنهج وعل  مستوى المصادر في الوقت ناسه، ونظر الث  هثذا المث 

   34. و "التاريق العلمي" ، عل   نه "المنهج ااكاديمي"

( حثثذر ودرو ويلسثثون مثثن اسثثتبعاد 1904وفثثي مطلثثع القثثرن العشثثرين ) 

ااحدا  الصغير  والج ئية، و كد عل   ن الج ئية التاريخية تظثل غيثر صثحيحة اذا 

، ع لت وفصلت عن سائر ااج اء، فهي دائمثاً جث ء مثن كثل شثديد التعقيثد والتنثو 

ويجثثب  ن توضثثع فثثي موضثثعها مثثن النسثثق العثثا  ل حثثدا ، حتثث  تتضثثح طبيعتهثثا 

يقثثول  ، ومعناهثثا الحثثق، ومثثع ذلثثن فيجثثب دراسثثتها وفهمهثثا مناثثرد ، وبعبثثار   خثثرى

لقثد  كثان ويلسثون يسثع  الث   "الكل والج ء هما سدى ولحمة نسيج واحد". العبادي:

المي، وخاصثثة بعثثدما ر ى مثثن دفثثع الحركثثة التاريخيثثة ل مثثا  بربطهثثا  بالتثثاريق العثث 

التصاق المررخين بالوثائق وما تحمل من تاصيالت، قد تحيط ااحدا  بهالثة ضثبابية 
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ال تمكن المرر  من ادران عالقة الج ء بالكل، وهو اتجاه كان قد دعا اليه رانكه فثي 

اً القرن التاسع عشر. فالتجربة تثبت  ن ااحدا  والتغيرات ا قليميثة  و القوميثة كثيثر

ما تكون شثديد  الصثلة  و التثيثر بيحثدا  عالميثة اابعثاد. وهكثذا مثع ا ديثاد ظثاهر  

التخصص الدقيق المنغلق بر  تيار يحاول  ن يحثد  نوعثاً مثن التثوا ن بثين النظثر   

   35.المتخصصة والنظر  الشمولية

والنموذج الذي يمكن طرحه لتجسيد قضايا االعتماد المكث  عل  الوثائق مثن  

تناول  ج ئيثات صثغير  ذات  بعثاد عالميثة مثن جهثة  خثرى، وكثذلن قضثايا جهة، و

وعالقة ذلن بالقوى الكبرى، كثل ذلثن يمكثن  ن  ، المجتمعات البسيطة وما يجري فيها

تحثت  1992 عيد نشرها في عثا  ث   ، 1987نجده في الدراسة التي نشرناها في عا  

د عالجثت الدراسثة تااصثيل . وقث 1932 -1929عنوان : السعوديون واا مة المالية 

دقيقثثة فثثي الجثثانبين  المثثالي واالقتصثثادي لمجتمثثع ذي اقتصثثاد بثثدائي، مثثع ربثثط ذن 

( . وهثثي دراسثثة 1932-1929باا مثثة الماليثثة العالميثثة المعروفثثة بالكسثثاد الكبيثثر )

 وثائقية غير مسبوقة دارت حول ثالثة محاور:

   . ااول   :  يبح  في  سباب اا مة المالية في الحجا

 والثاني :  يرصد اا مة كظاهر  عامة، ويربطها باا مة المالية العالمية.

 والثال  :  يتتبع الجهود التي بذلتها الحكومة السعودية للتغلب عل  اا مة.

وقثثد سثثعت الدراسثثة عبثثر تلثثن المحثثاور الثث  ربثثط المحليثثة با قليميثثة، وهثثذه 

          بالعالمية.

 المرحلة الخامسة:

ت المرحلثة السثابقة  قثد تميث ت باناتثاح التثاريق علث  ذاتثه، فتااعلثت اذا كان

 حداثه الصغير  مع ااحدا  الكبير ، وتااعلت ااحدا  المحلية مع ااحدا  ا قليمية 

هثو اناتثاح التثاريق علث   اآلن والعالمية، فإن  ه  ما يمي  المرحلة التي نحن بصثددها

جب  ن ياه   ن الربط  بين التاريق وغيره مثن العلو  الجتماعية وعل  مناهجها. وال ي

العلو  وليد  القرن العشرين، وال هو نتاج جهثد المدرسثة الغربيثة، وانمثا الاضثل فثي 

ذلن يرجع ال  المررخين المسثلمين ااوائثل، الثذين ربطثوا بثين التثاريق والجغرافيثا، 

   وال  ابن خلدون الذي ربط بين التاريق وعل   االجتما  .

لتاريق بالجغرافيا بد ت مع نشي  علث  التثاريق، وبالتثالي  فهثي ااقثد  فعالقة ا
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عل  ا طالق. وذلن حين  درن قدام  المررخين العرب حاجته  ال  معرفة جغرافية 

اارض التي يكتبون عنها، فعل  نحو ما كتب مررخو السير  والمغثا ي عثن  منثا ل 

دين المغثا ي والسثرايا، كتثب وميثا ،  و طريثق الهجثر  الث  المدينثة ، الوحي في مكثة

مررخو الاتوحات عثن ااقطثار التثي اسثتظلت بالرايثة ا سثالمية، ومثن بثين هثرالء 

  36.اليعقوبي والمسعودي

االجتمثا  فقثد اكتشثاها اول مثر  عبثد الثرحمن بثن علث  و ما عالقة التاريق ب 

 ، فثي معثرض حديثثة عثن قثانون المطابقثة ، الرابع عشثر حثين ر ى خلدون في القرن

ل و  النظر في االجتما  البشري الذي هو العمران، بهد  استخالص مثا يلحثق ذات 

االجتما  من ااحوال لذاته. ور ى  نه البد من قياس الغائب منها بالشثاهد، واالطثال  

ل، علثث  اخثثتال  اامثث  والبقثثا  والعصثثور فثثي السثثير وااخثثالق والعثثادات والنحثث  

ينه وبين الغائب من الوفاق،  و مثا بينهثا مثن وا حاطة بالحاضر من ذلن ومماثلة ما ب

الخال ، وتعليل المتاق منها والمختل . وبذلن اقتنع ابثن خلثدون  نثه ال بثد  ن يجمثع 

والحاضثر )االجتمثا (، ي  ن يكثون فثي الوقثت ناسثه  (بين علمي الماضثي )التثاريق

تثه، فكثل مثن مررخاً وعال  اجتما . وقد التق  فيه البعدان اللثذان تاتقثت عنهمثا عبقري

  37.الماضي والحاضر يساعدنا عل  فه  آلخر

وفي القرن التاسع عشثر تعتبثر الخطثط التوفيقيثة لعلثي باشثا مبثارن محاولثة  

لتسجيل جوانب من تاريق مصر االجتماعي. كما  يعد كتثاب منثاهج االبثاب  لرفاعثة 

صادية، بثل رافع الطهطاوي محاولة منهجية لمعالجة بعض القضايا االجتماعية  واالقت

المبنيثة علث   ، لعلها دراسة في عل  االجتما . وربما كانت محاولة الشيق محمثد عبثده

دراسثثة فثثي االجتمثثا  والتثثاريق. وفثثي الغثثرب بثثد ت  ، آراء ابثثن خلثثدون فثثي التثثاريق

تضع  اتجاهات المدرسة التقليدية التي تعني بالتاريق السياسي العا  وسثير العظمثاء، 

التي ترى  ن التاريق الحقيقثي هثو تثاريق  ، ة اميل دور كاي بل تيثرت باتجاهات مدرس

ان الاثرد ال    المجتمعات، و ن تاريق  ي جماعة من النثاس هثو تاريخهثا االجتمثاعي

يتحرن في فرا ، بل هو ج ء من المجتمع، والمجتمع ليس قطيعاً معدو  ا راد  ا اء 

   38ما يتصوره القاد   المبر ون.

كر  للربط بين التثاريق وغيثره مثن العلثو  ا نسثانية ولكن هذه التوجهات المب

واالجتماعية، من  جل فه   دق للحقيقة التاريخية، نشطت بشكل منهجي تثيثيراً وتثيثراً 

فثثي  عقثثاب الحثثرب العالميثثة الثانيثثة، حيثث   صثثبح االنثثدماج بثثين التثثاريق والعلثثو  

ت منثاهج التثاريق االجتماعية وا نسانية سثمة واضثحة فثي التنثاول المنهجثي، فتااعلث 
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واالقتصاد والديموجرافيا التاريخية واانثروبولوجيا والالساة واالجتمثا  . ولكثن علث  

 39االجتما  كان  كثر تيثيراً في مناهج البح  التاريخي خالل الاتر  ااخير .

كثان ذلثن االرتبثاط الجديثد بثين التثاريق والعلثو  االجتماعيثة  :يقول العبثادي 

المنهج التي مر بها التاريق فثي منتصث  القثرن العشثرين، حثين  نتيجة طبيعية ا مة

ناصثر عوجد التاريق ناسه في ظرو  لث  يحسثب حسثابها، تمثلثت فثي ظهثور ثالثثة 

 رئيسة، هي :  

التطورات السياسية المذهلة والمتالحقة عل  السثاحة  العالميثة، ومثا  يتبعهثا مثن  -1

خيثة عثن تاسثير عنصثر ثور  المعلومات، وقد كشثات عثن عجث  المعرفثة التاري

 المااجي  الجديد في ااوضا  الدولية.  

التحدي الذي واجهتثه المعرفثة التاريخيثة كثدليل للمسثتقبل، وعج هثا عثن القيثا   -2

بالثثدور الثثثذي تقثثثو   بثثه العلثثثو  االجتماعيثثثة الحديثثثة )االقتصثثثاد واالجتمثثثا  

مشثاكل واانثروبولوجيا وعل  الناس( التي  ظهثرت قثدرتها علث  تقثدي  الحلثول ل

 العصر. وبذلن  صبح ينظر ال  الماضي عل   نه ل  يعد دليالً للمستقبل .  

ثور  جيل المررخين الجدد الذي قبلوا تحدي العلو  االجتماعية بنظثر  اجتماعيثة  -3

شاملة، يمكنها  ن توجه للماضي ذات ااسئلة التي توجهها للحاضر، موظاين في 

يهثا بعثد تطبيثق قواعثد مثنهج البحث  ذلن منثاهج العلثو  االجتماعيثة لتجابثة عل

  40.التاريخي، وعر  هذا االتجاه باس  "التاريق الجديد"

ل  يعد البح  عن الحقيقة التاريخية هدفاً وحيداً كما كان من قبل، كمثا لث   يعثد 

هثدفاً مسثتقالً، وانمثا  صثبح تاسثير  من مصثادرها ااصثلية البح  عن  دق التااصيل

، وتنويثثع مصثثادر المعرفثثة صثثغير  بالقضثثايا الكبيثثر وربثثط التااصثثيل ال ، الحقثثائق

اتجاهاً جديداً ل  يكن في امكان مناهج التاريق التقليدية  ن تتعامل معهثا. كمثا  التاريخية

 صبح التقد  الملحوظ في العلو  المسثاعد  للتثاريق  كثثر تثيثيراً وايجابيثة علث  فهمنثا 

             41.للماضي

ال  حد كبير بتطور المناهج فثي العلثو  االجتماعيثة واذا كان التاريق قد تيثر  

عل  هذا النحو، فقد انعكس ذلن بوضوح عل  تناول مصادر التاريق من الوثائق، فلث  

وحثدها معيثثاراً لتقثدي  المعرفثثة  ،  و الحكوميثة، تعثد الوثثائق الرسثثمية وشثبه الرسثثمية

كتثابي  و شثااهي   بالحقيقة في الماضي، وانما امتد ماهو  الوثثائق ليشثمل كثل مصثدر

 ، تنعكس عل  مرآته صور  ذلن الماضي بوضوح، وبخاصة في الجوانب االجتماعيثة
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لث  يعثد التثاريق  ، التي تتنو  مصادرها خارج دائر  الوثائق الرسمية. وبعبثار   خثرى

يدرس الماضي من  اوية  اجتماعية، وانمثا  يثدرس المجتمثع  فثي الماضثي.  ي  نثه 

صار يثدرس "المجتمثع  التثاريخي"، مطبقثا  ، ق االجتماعي"بعد  ن كان يدرس "التاري

بثثذلن منثثاهج العلثثو  االجتماعيثثة ومتكثثامالً معهثثا، بعثثد  ن كثثان دوره فقثثط  ن يكثثون 

فال  لنا ندور في فلثن مثنهج المطابقثة  ، مصدراً ل ادها  المعرفي. ومهما يكن من  مر

 .42الذي وضعه ابن خلدون

هد المباشثثر دون وسثثيط مهمثثة جثثداً لقثثد  صثثبحت النظثثر  المباشثثر   و الشثثا 

لدراسة الموضوعات ذات الطبيعة االقتصادية واالجتماعية والثقافيثة  ممثا يصثعب  و 

يستحيل وجود معلومات عنها فثي الوثثائق الرسثمية. وهثو اتجثاه اهثت  بثه الارنسثيون 

الذين آثروا الغوص تحت سطح ااحدا  للعثور عل  طبقة سال  مثن الحقثائق الثابتثة 

د عل  فه  المجتمعات. فالارنسيون المعاصثرون  يثرددون مقولثة لوسثين فياثر: تساع

"ان التاريق يكتب اعتماداً عل  الوثائق المكتوبة، ان وجثدت. ولكنثه يمكثن، بثل يجثب 

 ن يكتب اعتماداً عل  كثل مثا يسثتطيع الباحث  بمهارتثه وحذقثه  ن يسثتنبطه مثن  ي 

   43مصدر".

  الارنسثيون عثن  سثلوب سثرد الوقثائع، تخلث  الماضثي ات القثرنيفمنذ ثالثين

فثي  آخذين بمنهج "ااجل الطويل"،  و "ااثر الممتد"،  و "متابعة ااصثداء والنتثائج"

القضايا والمشكالت، وهو منهج يضع عنصر ال من في االعتبار بشكل غير مسثبوق. 

رهث  وفي هذا ا طار وجد العامة  ناسه  في دائر  اهتما  المثررخين بمثا يتناسثب ودو

، فثثي محاولثثة لتقثثوي   صثثداء هثثذا الثثدور وتداعياتثثه علثث  الحاضثثر 44االجتمثثاعي

نصا  تصوير لقطات لبعض فئات المجتمع، وجعل الصثور  والمستقبل. فليس من ا 

 45كله. تنسحب عل  المجتمع

وعل  هذا النحثو فثإن وضثع كافثة طبقثات المجتمثع فثي الميث ان يعثد مطلبثاً  

  الكتابة بيسلوب علمي  صبح سمة العصثر، ولكثن جثيالن تاريخياً. كما  ن التيكيد عل

آلو  ترى ث وهثي علث  حثق فيمثا ذهبثت اليثه ث  ن قضثية المصثادر والمثنهج العلمثي 

والعبارات المباشر  ليسن كافية لمعايشة الموضو  الذي نكتب حوله معايشثة حقيقيثة. 

العلمثي للتثدبر بل يل   المرر   ن يضي  المعانثا  المتمثلثة فثي "القلثق واالضثطرار 

 46".بشين المكان وال مان والتااعل مع الموضو  والخيارات الخاصة بكتابة التاريق

كاي لت ويد المثرر  بحاجاتثه ااساسثية، ي مصدرا هكذا ل  تعد الوثائق وحدها 

ان تصوير حيا  المجتمعات في الماضي في صيغ كالمية، انما هو في حقيقتثة حثبس 
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الصيغ الكالمية، وطالما  ن اامثر كثذلن، فثال ينبغثي  ن  بدي لتلن الصور داخل هذه 

،  و قريبثة تحبس صور المجتمعات في الماضي اال اذا كانثت علث  هيئتهثا الصثحيحة

مثات  قثد اً بالماضي بمعيار ال من، فإن الماضثيي. فإذا كان التاريق معنمن تلن الهيئة

نا هو الوعي بآثاره السثلبية ن الذي يجعل هذا الماضي حياً حاضراً  بداً بينكول ، وانته 

وا يجابيثة، وهثذا الثثوعي لثن يتثيت  اال بتعامثثل المثرر  مثع مصثثادر المعرفثة بكافثثة 

 .بما يخد  الوصول للحقيقة التاريخية  شكالها ومستوياتها

وقراء التاريق  يضاً مطالبون بمعايشة مثا يقثر ون مثن  حثدا  تاريخيثة، كثي 

الماضةةم طب قرءاها في مقدمة كتابهثا الموسثو : يتاهموها جيداً. فهذه ادنا مجوير تخا

، في مطلثع الخمسثينات قائلثة: "سثيعود بكث  هثذا الكتثاب سثنين طويلثة الث  يبعث حيا  

  47".الوراء ... اجتهدوا  ن تروا المشاهد كما تبدو لك 

ل  يعد ادران "الحقيقة التاريخية" وحده هثدفاً  ، عل  ضوء هذه الرحلة الطويلة 

تاريخية الجيد ، وانمثا  صثبح التوظيث  الجيثد للمصثادر، والتوظيث  يتصدر الكتابة ال

 يجثب الجيد للمنهج العلمي، والمعايشة الحقيقية للموضو ، تتمتثع بثذات ااهميثة التثي

"الحقيقة التاريخيثة"، وهثذه جميعثا ًتجعثل مهمثة المثرر    ن توجه نحو الوصول ال  

ثه  كثر صعوبثة و كثر تعقيداً، وهذا ما  كده تولستو مثن  الحةةرو والسةة مي فثي رائعتث

 ن "التاريق هو دراسة حيا  الشعوب، و ن ا مسان بهذه الحيثا  ووضثعها فثي كلمثات 

 وقد يكون مستحيالً". ،  مر صعب

والخالصثثة،  ن الباحثث  عثثن "الحقيقثثة التاريخيثثة" مطالثثب باسثثتخدا  كافثثة 

لح الوثثائق  و ة" و "المسثجلة"، بثل لعثل االسثتخدا  الشثائع لمصثطيهاالمصادر "الشا

لمصثثطلح المصثثادر المسثثجلة ينسثثحب كثثذلن علثث  المصثثادر المشثثافهة، ان جميثثع 

وان المصثادر  48.المصادر المسثجلة كانثت قبثل تثدوينها شثااهية، كمثا يثرى فانسثينا

بكافة  شكالها وصورها مهمة للباح ، سواء  كانت كتابية    شااهية، فكلمة "مصثدر" 

منثثه المثثرر  معلوماتثثه، والوثثثائق بجميثثع  شثثكالها تشثثير الثث  "المنبثثع" الثثذي يسثثتقي 

"ماء المنبع  نق  من مثاء و 49.المكتوب منها والمتكل  به انما هي شواهد عل  الماضي

 المصب".

التي هي  حد المصثادر الرئيسثة للكتابثة  هةفشام نوا  الو ود  ن  شير هنا ال  

لتاريق الشاهي". و قسث  التاريخية، والتي  عادت ال  الوجود ما يعر  اصطالحا بث "ا

 هذه المشافهات ال  خمسة  نوا  طبقا لطبيعتها ومنهج استخدامها:

 ما قبل الكتابة.في عصور المشافهة ااولية  .1
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