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ABSTRACT 

 

The purpose of this research paper is to delve into a theoretical study of the concept 

of the historical document and its multiple dimensions. This exploration is the 

outcome of readings and ideas derived from the literature that dealt with the 

historical document. 

The questions that will be answered in this paper will be related to the definition 

of the historical document on one hand and to the importance of history as a field 

of study that has its own theme and methodology on the other hand. 

We are going to focus on the evolution of the concept of the historical document 

in relation to the continuous renewal of the historical knowledge especially the 

transformation that took place in the beginning of the twentieth century when 

history became a sociology. 
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 الملخص

 
  

نسعى من خالل هذه الورقة البحثية إىل القيام باستكشاف نظري ملفهوم الوثيقة التارخيية بتشعباته وأبعاده املتعددة. 
وهذا االستكشاف هو خالصة قراءات وأفكار مستقاة من مراجع أو أدبيات تناولت بالدراسة والتحليل إشكالية مفهوم 

قة التارخيية من ه الورقة فهي تندرج ضمن العالقة اليت تربط بني مفهوم الوثيالوثيقة التارخيية. أما األسئلة اليت ستؤطر هذ
جهة، ومكانة التاريخ كحقل معريف له موضوعه ومنهجيته من جهة أخرى. ذلك أننا سنتطرق إىل التطور احلاصل بالنسبة 

ة وخصوصا ذلك التحول احلاصل التارخيي ملفهوم الوثيقة التارخيية وذلك يف ارتباط تام بالتجديد املستمر الذي عرفته املعرفة
  عند بداية القرن العشرين عندما أصبح التاريخ علما اجتماعيا. 
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 توطئة

ليس من علم حاز على اإلطراء وتعرض يف اآلن نفسه للنقد أكثر مما حازت وتعرضت له كتابة التاريخ. والالفت 
ىن الزالت مستمرة. واملؤرخ يفتح باب حجرته ليشرتك يف العراك الصاخب حول معلالنتباه هو أن املناظرة حول التاريخ 

 مبصداقية ما يكتب.و مطالب بأن يقنع املتلقني بعمله   وهو التاريخ، كما حيرص بأن تكون صناعته علمية املنهج واملنزع،
األفراد واجلماعات  مجاع ما يعيشهللتاريخ بوجه عام تاريخ، وهو تاريخ وتاريخ فكر، فمن حيث هو وجود يكون التاريخ 

خ نشاط ومن حيث هو فكر فإن التاري ،يف واقع حياهتم، ومالبسات نشاطهم على مر األيام وتعاقب العصور واحلقب
ذهين يتوخى املعرفة مبا حدث، مث حتليل هذه املعرفة واستنباط ما حيسن استنباطه من قواعد ونظم وقوانني تنري السلوك 

 القادم. والتاريخ وجودا وفكرا، هو حمل اهتمام وعي الثقايف يف شىت احلضارات.البشري احلاضر و 
إن البحث التارخيي ينمو يف إطار اهتماماته اخلاصة، كما أن وسائله تكمن يف جانبني متداخلني ال فكاك  فيما  

حيققها تلك املواد و الذي يبحث عن …( بينهما: فهناك املواد الوثائقية، وهناك النشاط الفكري )إشكالية، نقد
 جماال خصبا بالنسبة ملهنة املؤرخ وللممارسة التارخيية.وبالتايل فهي تشكل ومن دون شك  ويستثمرها.

 ماهية الوثيقة التاريخية -1
يعترب املؤرخ صانع فعاليات التاريخ تتشكل عدته يف صناعة البناء التارخيي من الوثيقة اليت يعلو هبا صرح هذا البناء. 
وبالرجوع إىل داللة اللفظ يف اللغة العربية، وبالعودة إىل الفعل )وثق(، فالثقة مصدر قولك: وثق به يثق وثاقا وثقة أي 
ائتمنه، ووثقت فالنا إذا قلت أنه ثقة، وأرض وثيقة: كثرية العشب موثوق هبا، والوثاقة مصدر الشيء الوثيق احملكم، 

يقول اهلل تعاىل يف كتابه العزيز: }حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق{.  .(1)اإليثاق والفعل الالزم يوثق وثاقة، والوثاق اسم
 (.4، آية47حممد )سورة

ووثق الشيء )بالضم( وثاقة فهو وثيق:أي صار وثيقا.والوثيقة يف األمر إحكامه واألخذ بالثقة، واجلمع الوثاق.والوثيق 
الشيء احملكم،. ويقال:أخذ الوثيقة يف أمره أي بالثقة.وتوثق يف أمره: مثله ووثقت الشيء توثيقا فهو 

 واثيق. و العهد الوثيق، واملوثق وامليثاق: العهد، واجلمع: املموثق.والوثيقة:اإلحكام يف األمر واجلمع وثيق. والوثيق ه
 

                                                           
 .1011، ص: 1972 ،سالمية للطباعة والنشر والتوزيعاإلالمعجم الوسيط، الجزء األول، القاهرة، المكتبة -(1) 
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(. 7آية  5)سورة املائدة )واذكروا نعمة اهلل عليكم وميثاقه الذي واثقكم به(واملواثقة: املعاهدة، ومنه قوله تعاىل:

   (2)وامليثاق:العهد مفعال من الوثاق.واستوثقت منه، أي أخذت منه الوثيقة
مبعىن يعلم،  Docereفهي كلمة اشتقت من أصل التيين  Documentأما اللفظة األجنبية )الفرنسية واالجنليزية( 

عدة معان تتسع وتضيق: فهي يف معناها احلريف الضيق تعين كافة أوراق الدولة الرمسية  Document وهلذه الكلمة
 وسع هلذه الكلمة فيشمل كافة األوراق املكتوبة واملصوراتاليت تضم القوانني واملعاهدات واملعامالت، أما املعىن األ

 .(3)والبقايا األركيولوجية والروايات الشفوية، وكافة ما ميكن للمؤرخ أن يستعني به من مادة يف كتابة التاريخ
األبنية و الوثيقة إذن ال تعين النص املخطوط أو اخلرب املروي فقط، بل إن مضموهنا أوسع من ذلك، فهي تشمل: القبور 

واألسلحة واألدوات واملالبس والسجالت الرمسية واملعاهدات واالتفاقيات والوثائق السياسية، وكلها آثار مادية كما 
تشمل الوثيقة أيضا الروايات والقصص واألساطري واألقوال واحلكم سواء أكانت مروية أم مكتوبة، فضال عن الوثائق 

 .(4)شاهد التارخيية وبع  احلفالت والكتابات والنقو الكتابية أو اليدوية مثل التصاوير وامل
على ضوء ما سبق يتبني بأن مفهوم الوثيقة هو مفهوم واسع ومطاط فهو يف املعىن الضيق يعين األثر املكتوب، ويف املعىن 

موع أثار تعمل . يتعلق األمر مبج(5)الواسع تعين الوثيقة كل ما ميكن للمؤرخ أن يستعني به من مادة يف كتابة التاريخ
بدءا من نقطة االرتكاز هاته فإن الوثيقة شكلت نقطة للخالف بني املدرسة .(6)على إعطاء معلومات حول املاضي

 الوثائقية ومدرسة التاريخ اجلديد وهو ما سنتناوله يف العنصر التايل.
 
 
 

                                                           
 .382-381ص:،  1970، بيروت ،دار صادر العاشر،، مادة وثق المجلد لسان العربابن منظور: -(2) 
 ،السجججنة التاسجججعة عشجججرة،  38العدد ،الوثيقة ةمجل"، الوثائق التاريخية المسججججلة ويهمية مقارنتبا بالروايات الشججج بية"عبد العزيز عبد الغني إبراهيم: -(3) 

 .106ص:،  2000يوليوز
 .63ص:  ،1977،بغداد ،الثالث العدد ،مجلة الوثائق العربية، "التوثيق تاريخه ويدواته"عبد المجيد عابدين:-(4) 
، 2012، منشورات المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ت، بيرومناهج -مدارس -تاريخ التأريخ، اتجاهاتكوثراني: وجيه -(5) 

 .396 ص:

(6)L'histoire Borbalan éd., -Claude Ruano-», in Jean Les pratiques et les méthodes Antoine Prost «-

aujourd'hui, nouveaux objets de recherche, courants et débats, le métier d'historien, Auxerre, Sciences 

Humaines Editions, 1999, p.386. 
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 الجديدمفهوم الوثيقة بين المدرسة الوثائقية ومدرسة التاريخ  -2
 الوقائعية المنهجية المدرسة -أ(

 Laسادت املدرسة الوثائقية بفرنسا طوال القرن التاسع عشر وكان مرجعها األساسي بفرنسا هو اجمللة التارخيية 
revue historique  على يد املؤرخ غابريال مونود 1876اليت تأسست سنة Gabriel Monod،  وكتاب

 وشارل سينوبوسCharles-Victor Langlois  الجنلوا"املدخل للدراسات التارخيية" لصاحبيه شارل فيكتور 
Charles  Seignobos  (7) عبارة عن دليل يف البحث التارخيي أو خطاب يف املنهج هوو   1898سنة. 

دعت هذه املدرسة إىل اعتماد البحث العلمي يف التاريخ، متجنبة أي تأمل فلسفي، وهادفة املوضوعية املطلقة يف جمال 
اعتقدت أن بإمكاهنا الوصول إىل أهدافها بتطبيق تقنيات دقيقة تتعلق جبمع املصادر، ونقد الوثائق، التاريخ، وقد 

وتنظيم خطوات املهنة على قواعد منهجية أضحت تشكل ثوابت ودليل يف مهنة املؤرخ وطريقة يف العمل التارخيي 
ود الفضل عامليا يف املنهج التارخيي. ويع دخل للدراسات التارخيية "الذي أضحى خطاباامل" كتاب  والسيما بعد صدور

لكل من الجنلوا وسينيوبوس يف التعبري عن وجهة نظر املدرسة املنهجية من زاوية نقل طرائقها وأساليب اشتغاهلا يف 
 حقل التاريخ إىل نوع من دليل عمل بالنسبة للباحثني طالبا ومؤرخني وأكادمييني.

، كذلك Bossuet يانا حمتقر مليثولوجيا التاريخ كما هو حال التاريخ مع  ينطلق املؤلفان من موقف غري مبال وأح
، وأيضا للتاريخ واألدب كما  Auguste Comteأو كونت Hegel غري مبال بفالسفة التاريخ أمثال هيجل

كما عمال على نقد مفهوم العناية اإلهلية اليت استخدمت يف تفسري الوقائع. صحيح أن   .Michelet (8) مارسه
 املؤرخني مل يعودوا يلجأون إىل هذه الفكرة اليوم. ولكن االجتاه لتفسري الوقائع التارخيية بأسباب جتاوزية متعالية 

Transcendantesة. إن مؤرخي حتت أشكال علمي استمر يف النظريات احلديثة حيث بدأت امليتافيزيقا تتخفى
 .(9)ية يف بناء التاريخبصيغ ميتافيزيق -بغري عي منهم –القرن التاسع عشر تأثروا بالثقافة الفلسفية اليت أدخلوها 

 

                                                           
(7)– aris, Hachette, 1898P, Introduction aux études historiquesCharles Victor Langlois et Charles Seignobos,  
.Voir aussi, Guy Bourdé et Hervé Martin, Les écoles historiques, Paris, Seuil, 1983, p. 172. 
بيروت، األحوال واألزمنة للطباعة والنشجججججججر  ،الجزء األول ،مدخل إلى  لم التاريخ العرب،التاريخ ومدارسههههههههر  و ال رب و ند وجيه كوثراني: –(8)

 .169ص: ،2001، والتوزيع
 المرجع ن سه، والص حة ن سبا.–(9)
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ومها Mise en œuvre de documents حسب الجنلوا وسينيوبس فالتاريخ ليس إال وضعية عمل بالوثائق 

 Théorie du refletنظرية االنعكاس  Léopold von Rankeبذلك يستعريان من ليوبولد فون رانكه 
 .(10)ويطرحان اختباء املؤرخ خلف النصوص، أي خلف الوثائق

أول فصل يف كتاهبما بعنوان "يف البحث عن الوثائق" يعرفان علم التاريخ انطالقا من أمهية الوثيقة اليت يرتكها السلف 
( وبفقدان …ويف ذلك يقوالن:" التاريخ يصنع من الوثائق والوثائق هي اآلثار اليت خلفتها أفكار السلف وأفعاهلم،)

الوثائق صار تاريخ عصور متطاولة من ماضي اإلنسانية جمهوال أبدا إذ ال بديل عن الوثائق، وحيث ال وثائق فال 
 .(11)تاريخ

حتمل الوقائع التارخيية وعمل املؤرخ استتتتتتتداليل ينطلق من معطى الوثيقة ليصتتتتتتل إىل حقيقة الواقعة.وحستتتتتتب  نالوثائق إذ
املؤلفني دائما فإن الوقائع ال ميكن معرفتها جتريبيا إال بطريقتني: إما مباشتتتتتتتتتتتتتترة إذا لوحظت وهي حتدث، أو بطريقة غري 

ا آلثارها. الوقائع هي الوقائع التارخيية ألهنا ال تدرك مباشتتتترة إال وفقمباشتتتترة بدراستتتتة اآلثار اليت ترتكها، والنوع الثا  من 
 وهلذا فإن املعرفة التارخيية هي بطبيعتها معرفة غري مباشرة، وهلذا السبب ينبغي للتاريخ ومن وجهة نظر املدرسة الوضعانية

Ecole positiviste  باشرة. تعتمد على املالحظة املخيتلف كمنهج اختالفا أساسيا عن منهج سائر العلوم اليت أن
 وعلم التاريخ يف نظرهم أيضا مهما قيل فيه فإنه ليس علم مالحظة.

ما بقي لنا  من آثار عنها. صحيح أن املؤرخ يالحظ هذه اآلثار، وتسمى  من خالل "الوقائع املاضية ال نعرفها إال
تدالل، ابتداء من هذه النقطة يسلك مسلك االسالوثائق ويالحظها مباشرة، ولكنه ليس لديه بعد ذلك ما يالحظه، بل 

ي نقطة الوصول. نقطة االبتداء والواقعة ه هي حماوال أن يستنتج الوقائع من اآلثار الباقية على أصح وجه ممكن. فالوثيقة
خلطأ ا وبني نقطة االبتداء ونقطة الوصول ينبغي املرور بسلسلة مركبة من االستدالالت املرتبطة بعضها ببع ، فيما فرص

 .(12)عديدة، وأقل خطأ سواء ارتكب يف البداية أو الوسط أو يف هناية العمل، ميكن أن يفسد كل النتائج"
 

                                                           
 القاهرة، البيئة ،مراجعة سججججججعيد عبد ال تار عاشججججججورو ،ترجمة محمد عبد الرحمان برج ،، الجزء الثانيتاريخ الكتابة التاريخيةهاري إلمربارنز:  –(10)

 .56ص: 1987 ،المصرية العامة للكتاب
، 1981بدوي، الكويت، وكالة المطبوعات،  نضمن كتاب النقد التاريخي، ترجمة عبد الرحما، المدخل إلى الدراسات التاريخيةالنجلوا وسينيوبس: –(11)

 .5ص:
 .44ن سه، ص: المرجع  –(12)
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ومن هذا يتبني أن املنهج التارخيي، أو منهج املالحظة غري املباشتتترة أدر مرتبة من منهج املالحظة املباشتتترة، لكن ليس 

 أمام املؤرخ هنا خيار، فهذا املنهج التارخيي هو وحده املوجود للوصول إىل احلقائق املاضية. والتحليل املفصل 
للوثائق إىل معرفة الوقائع، هو جزء من األجزاء الرئيستتتتتتتتتتتتتية يف املنهج  لالستتتتتتتتتتتتتتدالالت اليت تقود إىل املشتتتتتتتتتتتتتاهدة املادية
كما   Critique externeواخلارجي  Critique interneالتارخيي.إنه ميدان النقد للوثائق بقسميه الداخلي

 هو شائع يف عرف املؤرخني.
ينوبوس،  قية على لستتتتتان الجنلو وستتتتتعلى ضتتتتتوء ما ستتتتتبق يبدو واضتتتتتحا أن الدعوة اليت أطلقتها املدرستتتتتة املنهجية الوثائ

كانت حتمل حماولة جتاوز ملا آلت إليه الفلستتتتتفة الوضتتتتتعية يف فلستتتتتفتها التطورية ويف شتتتتتقها التارخيي الذي مسي بالنزعة 
"التارخيية" وإن كانت يف أستتتاستتتها ومنطلقها جزءا منها.لكن هل حققت هذه الدعوة على مستتتتوى املمارستتتة)البحث 

 فعلية؟التارخيي( توجهاهتا ال
لقد كان هم هذه املدرسة هو الوصول إىل معرفة احلوادث وكيفية حدوثها ومن أجل ذلك عملت على تأسيس النقد 

فكان عمل هذه املدرسة إحياء األحداث التارخيية من جديد، بغ  النظر عن  (13)،والتمحيص الدقيق للوثائق املكتوبة
حميط األشخاص والوقائع وهكذا سقطت ودون أن تدري يف التاريخ احلدثي، ويف خلفيات التاريخ الوثائقي اليت تؤدي 

يالحظ غي بورده  إلطارإىل احنياز واضح إلسرتاتيجيات الدول القائمة وبالتايل إىل كتابة تاريخ جد رمسي. ويف هذا ا
Guy Bourdé  وهرفه مارتنHervé Martin أن النص التارخيي الذي تقدمه هذه الكتب كما يف الكتب" :

اليت تستلهمها متشبع باحلدث، وبالتاريخ السياسي، ومقطع إىل حمطات يفصل بينها تغري حكومات أو أنظمة كما 
، أما الوقائع فهي سياسات وتركيبات وزارية Causalité Unilinéaireترتابط األحداث عرب سببية خطية 
 .(14)" ومناظرات برملانية وانتخابات تشريعية

وفقا هلذه املالحظة نستنتج بأن الئحة الوقائع التارخيية )الظروف املادية، العادات املادية، والعادات االقتصادية، النظم 
 اليت حتتل أوجه النشاط البشري يف األزمنة التارخيية وكما رمسها كتاب "املدخل للدراسات التارخيية" ال …( االجتماعية

 

                                                           
(13), Paris, Dictionnaire des sciences historiques»,  in André Burguiére (dir.),  Document Olivier Dumoulin, «-

Puf, 1986, pp. 204-205, 
(14) - Guy Paris, Seuil, p. 194. , Les écoles historiquesBourdé et Hervé Martin,  
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سة التارخيية، فثمة انقطاع يالحظ مابني طموح دعوة املدرسة املنهجية الوضعانية كما ترتجم مجيعها على صعيد املمار 

 .(15) يشرحها كتاب الجنلو وسنيوبوس، وبني ما كتب يف اإلسطوغرافيا الفرنسية
إن ما تشتتتتتتتتتري إليه قائمة الوقائع مل تشتتتتتتتتتغل اهتمامات مؤرخي املدرستتتتتتتتتة املنهجية بل ظلت جزءا من اهتمامات علماء 
االجتماع أو االقتصتتتتتتتتتتتتتتتاد، أو األنثروبولوجيا واإلثنولوجيا. هذه الفراغات يف البحث التارخيي، هي اليت مهدت لظهور 

، طرحت نفستتتها مشتتترعا جديدا متجاوزا Les Annalesمدرستتتة فرنستتتية جديدة ستتتتعرف باستتتم جملتها )احلوليات(
واء يف على مستتتتتتتوى توستتتتتتيع احلقول يف التاريخ ستتتتتت للمدرستتتتتتة املنهجية )اجمللة التارخيية( ستتتتتتواء على مستتتتتتتوى املنهج أو

 املكان أو الزمان، أو على مستوى انتشار العالئق املشرتكة فيما بني العلوم اإلنسانية.
 مدرسة التاريخ الجديد نحو تاريخ شامل يتجاوز االستعمال الضيق للوثيقة -ب(

ارستتتتتتتاته املكتوبة، كما أن املؤرخ التقليدي يف ممحستتتتتتتب املدرستتتتتتتة الوضتتتتتتتعية فالتاريخ ال يكتب إال حيث توجد الوثائق 
متعود على أن يتجه مباشترة إىل النصتوص والوثائق هبدف استتحضتار املاضتي. هذا االعتقاد الستائد الذي ظل راستخا 
لدى املدرستتتتة الوثائقية ستتتتيصتتتتري مبثابة بناء عتيق ستتتتتتهاوى جدرانه، وخاصتتتتة مع مدرستتتتة التاريخ اجلديد اليت ستتتتتنعت 

فال معطى الوثيقة مقدس بذاته وال الواقعة اليت تشتتتتتتري إليها الوثيقة هي  (16)لوثائقية مبدرستتتتتتة احلروب والعقوداملدرستتتتتتة ا
 احلقيقة بذاهتا.

إبراز عقم التاريخ  Lucien Febvreلقد حاولت مدرسة التاريخ اجلديد مع أحد أبرز مؤسسيها وهو لوسيان فيفر 
بأستتلوب حدثي واعتمادا على الوثيقة املكتوبة. ويف هذا الصتتدد يقول لوستتيان فيفر:" الشتتك أن التاريخ يكتب اعتمادا 
على الوثائق املكتوبة إذا وجدت لكن ميكن، بل جيب أن يكتب اعتمادا على كل ما يستتتتتتتطيع الباحث مبهارته وحذقه، 

 ردات ومن الرموز، من املناظر الطبيعية، ومن تركيب اآلجر، من أشكال املزارع ومن أن يستنبطه من أي مصدر: من املف
األعشتتتتتتتتتتتتاب الطفيلية، من خستتتتتتتتتتتتوفات القمر ومن مقارن الثريان، من فحوص العامل اجليولوجي ل حجار ومن حتليالت 

 .(17)" الكيميائي للسيوف احلديدية

                                                           
مصطلح كان قد استعمله ببذه الصيغة عبد هللا العروي، حيث يوضح ذلك  وهو ،اسطوغرافيا الكتابة والدراسة التي تتناول هذه الكتابةتعني كلمة  - (15)

قائال:"نتكلم عن إسطوغرافية موضوع ما، وهي مجموع ما يلف فيه، و يما عن اإلسطوغرافيا بص ة عامة، فبي مجموع ما كتب في حقل التاريخ، 

، 1997بيروت، المركز الثقافي العربي،  -الدار البيضاء، األلفاظ والمذاهب، ولالجزء األ، مفهوم التاريخعبد هللا العروي: . انظر: وعربناه بالتاريخيات

 .180 ص: ،مرجع سابق ،: التاريخ ومدارسر  و ال رب و ند العرب ، مدخل إلى  لم التاريخ وجيه كوثراني. / 196ص: 
 . 19مرجع سابق، ص: ، األلفاظ والمذاهب، الجزء األول، مفهوم التاريخعبد هللا العروي:  - (16)
 . 180المرجع ن سه، ص:  – (17)
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أيضتتتتتتتتتتتتتا بأمهية الوثائق، وبأمهية التحقق والتبحر مبعطياهتا  Bloch Marc خإىل جانب لوستتتتتتتتتتتتتيان فيفر، يقر مارك بلو 

ومقرراهتا وجزئياهتا. لكن ذلك ال يكفي ألنه ال جيب أال يكتفي بالوثائق وحدها كمصادر للتاريخ، إن ركام الوثائق اليت 
 ة احلركات السكانية سميكن استكمال درا "إذميتلكها التاريخ ركام غري حمدود. وال يقتصر التاريخ على الوثائق املكتوبة:

واهلجرات، من خالل املقابر األثرية يف منطقة من املناطق أو حضتتتتتتتتتتتتتارة من احلضتتتتتتتتتتتتتارات. مث عن املعتقدات واملشتتتتتتتتتتتتتاعر 
 .(18)"والعواطف ميكن أن تنبئ عنها الصور والرسوم والتماثيل أكثر مما تنبئ عنها النصوص

هات للتاريخ فقط، بل يدعو إىل توسيع حقل التاريخ حنو اجتاال يدعوا هنا مارك بلوخ هنا إىل اكتشاف مصادر جديدة 
خمتلفة: باجتاه األنثروبولوجيا التارخيية؛ دراسة الفلكلور والعادات ومظاهر السحر، مث باجتاه جمال تاريخ العقليات كما 

نة ية معي. كما درس حقول علم االجتماع الديين يف أزمنة تارخي(19)وآخرون Jacques Le Goff فعل جاك لوغوف
 وإىل جانب كل هذا فإنه يدعوا أيضا إىل االهتمام بأصل الكلمات وتطور استخدامها يف التاريخ. 

هو اآلخر على التاريخ التقليدي الذي عودنا  Fernand Braudel وإىل جانب فيفر وبلوخ، ثار فرناند بروديل 
وبة فكأن ة من إرادات واعية حتددها للوثائق املكتعلى االهتمام أكثر باألحداث وبتسلسلها الزمين بوصفها أحدثا نابع

 راد سريهم الذاتية وكأن ذلك هو الذي يفسر التاريخ. وبصيغةيغاية ملؤرخ هي الوقوف على مغامرات الرجال العظام وإ
أخرى يؤكد بروديل بأن احلدث يف حد ذاته غري قابل للفهم ما مل يبحث له املؤرخ عن سياقه ضمن بنية أمشل تدخل 

ينفرد بروديل  ومل .(20) عني االعتبار السياسي واجملتمعي واجلغرايف، فإنه يظل عاجزا عن الوقوف على معناه احلقيقييف
وحده بالثورة على التاريخ التقليدي، فقد اخنرط كذلك أحد كبار املؤرخني الفرنسيني، إنه اميانويل لوروا الدوري يف كتابه 

 .(21)وهو حامل شعار "تاريخ بدون إنسان" Emmanuel Le Roy Ladurie"موطن أو جمال املؤرخ" 
تأسيسا على ما سبق يتضح بأن املدرسة التارخيية احلديثة قد دعت إىل إحداث حتوالت كربى يف صناعة التاريخ، ويبقى 

وسيع جماهلا تذ عملت على إأبرز هذه التحوالت هي تلك اليت مشلت مفهوم الوثيقة، وهي أساس عمل املؤرخ بال شك 
 فلم تعد تقتصر على ما هو مكتوب فقط، وباتساع هذا اجملال اتسع كذلك ميدان التاريخ إىل كل اجملاالت األخرى. 

 

                                                           
(18) – , Armand Colin, Paris, 1974, p. 56Apologie pour l'histoire ou métier d’historienMarc Bloch,  
 .1999مارس 17العدد ،السنة الثانية ،مجلة  كر ونقدترجمة محمد حبيدة،  ،"مببمالعقليات تاريخ "وف: غجاك لو – (19)
(20) – 23-Flammarion, 1969, pp. 22Paris, , Ecrits sur l'HistoireFernand Braudel,  
(21)  -., Paris, Gallimard, 1978, p. 419Le territoire de l'historienEmmanuel Le Roy Ladurie,   
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ذلتتك أن األدوات اجلتتديتتدة اليت صتتتتتتتتتتتتتتتتارت بني يتتد املؤرخني مكنتهم بتتأن يتبنوا داختتل حقتتل التتتاريخ طبقتتات رستتتتتتتتتتتتتتوبيتتة 

 .(22)متباينة
 Paul Veyneهذا التطور احلاصتتتتتتتتتتتتل على مستتتتتتتتتتتتتوى الوثيقة ستتتتتتتتتتتتيتبلور أكثر مع إبستتتتتتتتتتتتتيمولوجيني أمثال بول فاين 

، هذا األخري يعرف الوثيقة "بأهنا كل مصتتتتتتتتتتدر ل خبار يتمكن من Irénée Marrou-Henriوهنري مارو (23)
 …خالل اإلشتتتتكال املطروح خالله فكر املؤرخ من استتتتتخالص شتتتتيء من أجل معرفة املاضتتتتي البشتتتتري منظورا إليه من
. كما يعترب بأن فكرة الوثيقة (24)وشتتتتتيئا فشتتتتتيئا تتستتتتتع الفكرة وتنتهي باحتواء نصتتتتتوص وآثار ومالحظات من كل نظام"

تتقدم مع تعميق فكرة التاريخ، ذلك أن اإلدراك الضتتتتتتيق للشتتتتتتاهد يف نظره يؤدي إىل تاريخ جممل حدثي  دة. أما بول 
بأن التاريخ معرفة بواستتتتتتتتطة الوثائق، ولكن الستتتتتتتترد التارخيي يتجاوز كل الوثائق ويضتتتتتتتتع فاين فهو يرى من حيث اجلوهر 

نفسه فيما وراء الوثائق. ويرجع ذلك إىل كون أي وثيقة ال تستطيع أن تكون هي بذاهتا احلدث، فالوثيقة ليست حماكاة 
إذ يرى "بأن الوثائق   CarrEdward . ونفس املعىن تقريبا جنده عند إدوارد كار(25)للحدث بل هي حكاية عنه

هي أشتتياء أستتاستتية بالنستتبة للمؤرخ، ولكن جتنب أن جتعلها معبودا، فهي ال تشتتكل التاريخ  د ذاهتا إال أهنا تعطي يف 
 . (26)ذاهتا جوابا غري جاهز عن السؤال املتعب ما هو التاريخ؟"

عل ء كان له وجود يف املاضتتتي، وهو ما ججممل القول، إن كل ما تبقى من املاضتتتي ميكن اعتباره كمؤشتتتر يعرب عن شتتتي
عبد اهلل العروي يطلق على الوثيقة استتتتتتتتتتتتم الشتتتتتتتتتتتتاهدة، ففي نظره ال وجود للوثيقة اجملردة، كل ما يوجد هو وثيقة متميزة 

 .(27)يستغلها الباحث ويبين على هذا الوضع نتائج بالكيفية اليت يبين هبا املؤرخ التاريخ
الوثائق التارخيية  أنواعأمر صعب، وذلك بالنظر إىل تعدد  ء تعريف موحد للوثيقة،على ضوء ما سبق نستنتج بأن إعطا

 ادره تعد ذلك أن عالقة املؤرخ بوثائقه ومص . سب االجتاهات والتيارات التارخيية املعاصرة واختالف مفهومها وذلك

                                                           
 .51، ص: 1991 ،الطليعة، بيروت، دار الزمان التاريخو من التاريخ الكلو إلى التواريخ الفعليةسالم ي وت:  -  (22)
 (23)- Paris, Seuil,  suivi de Foucault révolutionne l’histoire,, ? Comment on écrit l’histoirePaul Veyne, 

1971. 

، ص: 1971 ،القاهرة، البيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ،مي، ترجمة جمال بدران، مراجعة زكريا إبرهمن المعر ة التاريخيةمارو، هـجججججججج ي:  -  (24) 

62. 
 ترجمة وتقديم إبراهيم فتحي، القاهرة، دار ال كر الدراسجججججججات والنشجججججججر والتوزيع،، أزمة المعر ة التاريخية؛  وكو وثورة  و المنهج: اينبول ف -  (25) 

 .27: ص ،1993
 .20ص: ،1976 ،ترجمة ماهر كياني وبيار عقل، بيروت ما هو التاريخ؟إدوارد كار:  -  (26) 
 .81مرجع سابق، ص:  ،األلفاظ والمذاهب ،الجزء األول ،مفهوم التاريخعبد هللا العروي،  -  (27) 
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ني، الوثيقة استخدم من طرف املؤرخ من بني اإلشكاالت االبستيمولوجية املتكررة لعلم التاريخ. و سب املعىن الذي

تأخذ مفهوما خيتلف حسب االجتاهات والتيارات التارخيية املعاصرة سواء على مستوى املفهوم أو على صعيد املنهج 
 املتبع يف معاجلتها.

 أهمية الوثائق في كتابة التاريخ -3
ة أو الرواية والروائي اللذين بإمكاهنما كتابة القصال يكتب التاريخ من عدم، لذلك خيتلف املؤرخ عما يكتبه القصاص 

من حم  اخليال. ومبا أن التاريخ هو فهم تطور اإلنستتتتتتتتتان عرب العصتتتتتتتتتور، فإن على املؤرخ البحث عن خمتلف خملفات 
اإلنستتتتتان من آثار مكتوبة وأخرى غري مكتوبة وعن كل ما من شتتتتتأنه أن يستتتتتاعده على إعادة بناء تاريخ اإلنستتتتتان أي 

 ماضيه.
لوا من مهام عولقد بلغ األمر ببع  مؤرخي القرن التاستتتع عشتتتر إىل القول أن التاريخ ال يبدأ إال إذا توفرت وثائق، وج

 Heuristiqueاملؤرخ األوىل البحث عن الوثائق وبعثوا لذلك علما قائما الذات له قواعده وأدوات عمله ومناهجه 
مصتدر من شتأنه أن ميكن املؤرخ من معرفة املاضتي البشتري واجملال . إال أن مفهوم الوثيقة ما انفك يتطور ليشتمل كل 

 على أساس أنه ال ميكن الفصل بني اإلنسان وحميطه الطبيعي والبيولوجي.
 L’histoire se fait »وعن أمهية الوثائق يف كتابة التاريخ قال بعضهم إهنا كالوقود بالنسبة للمحرك االنفجاري 

moteur à explosion fonctionne avec du  avec les documents comme le
carburant  « (28).  وعن دور األرشيف وأمهيتها يف حفظ وصيانة الوثائق املكتوبة قال بعضهم إهنا مبثابة خزانات

املعلومات التارخيية إال أن التفاوت بني الدول يف عالقتها بالوثائق كبري  سب تقاليدها يف اجملال التوثيقي؛ فالدول 
العظمى عظيمة كذلك بعدد الوثائق اليت تتضمنها خزاناهتا وأرشيفاهتا، والدول املتأخرة أو املتخلفة متخلفة بالنظر إىل 

 .(29)ضعف رصيدها من الوثائق ونوعية عالقتها مبورثها الوثائقي
ائق هي ذاكرة اجلنس ، فالوثمادة التاريخ، بل إهنا تعد من أهم مصتتتتتتتادره املعتمدة، فال تاريخ بال وثائق نتعترب الوثائق إذ

 . وهكذا تتبوأ الوثيقة مكانة مهمة (30)البشري، كما أهنا تعترب أهم سند للمؤرخ الذي يريد الوصول إىل احلقيقة التارخيية

                                                           
 (28)  - .euil, 1975, p. 50S Paris, ,De la connaissance historique,  Henri Irène Marrou 
 .40:ص، 2000 ،النشر الجامعي زتونس، مرك، إلى دراسة التاريخمدخل  ابن سليمان فريد: -  (29) 
 .9ص: ،1954 ،القاهرة ،الوثائق التاريخية يحمد حسين: -  (30) 
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يف معظم الدراستتتتتتات التارخيية إن مل نقل كلها، وهي كثل أفكار املاضتتتتتتيني وترتجم أفعاهلم؛ فكل فكرة أو فعل مل خيلف 

 شكل مادة يف كون أن الوثائق ت نرا، أو ضاع أو طمست معامله، ال يعين شيئا بالنسبة للتاريخ. ال جدال إذأثرا مباش
التاريخ األوىل، واملؤرخ الواعي البد له من الرجوع إىل الوثائق باعتبارها منبعا لدراستتتتتتتتة شتتتتتتتتؤون العصتتتتتتتتر الذي يبحث فيه 

 . (31)النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية وغريها
هي متتادة التتتاريخ، هتتذه مالحظتتة بتتديهيتتة جيتتب أن يتتدركهتتا كتتل بتتاحتتث يف التتتاريخ عن "احلقيقتتة التتتارخييتتة"  نالوثتتائق إذ

والعثور على الوثائق اخلاصة باملوضوع الذي ندرسه عملية هامة جدا، والغالب عند الباحث املؤرخ هو أنه ال يقدم على 
الوثائق اليت تلقي األضتتتتتتتتتتتتتتواء على حقيقة األحداث. وقد تتوفر للمؤرخ معاجلة موضتتتتتتتتتتتتتتوع معني إال بعد التأكد من توفر 

أحيانا كميات هامة من الوثائق عن املستتتتتتتألة أو القضتتتتتتتية اليت يريد دراستتتتتتتتها فيواجه آنذاك مصتتتتتتتاعب من نوع آخر مثل 
غلون أصتتتتتنافا تويتعرض نستتتتتبيا ملثل هذه الوضتتتتتعية أحيانا مؤرخو الفرتة املعاصتتتتترة الذين يستتتتت… الفرز والقراءة والتصتتتتتنيف

ريا ما حيجم املؤرخ وأحيانا أخرى كث… عديدة ومتنوعة من الوثائق املكتوبة والشفوية واملصورة والسمعية البصرية وغريها
عن الكتابة يف موضوع مل تتكشف وثائقه أو جانب كبري منها على األقل، إذ كيف ميكن من الناحية النظرية أن يتناول 

 ميلك أدوات  ثه األساسية أال وهي الوثائق؟. املؤرخ أو الباحث موضوعا ال
 (أصناف الوثائق) مواد عمل المؤرخ  -4

تكتستتتتتتتي الوثيقة أمهية قصتتتتتتتوى يف البحث العلمي عموما، ويف البحث التارخيي خصتتتتتتتوصتتتتتتتا، كما أن أمهيتها تزداد لدى 
يتتا يف أمرا يكتتاد يكون عتتاداملؤرخني حىت أن التهتتافتتت عليهتتا والبحتتث عنهتتا وأحيتتانتتا احتكتتارهتتا من طرف البع  منهم 

 أواسط الباحثني الذين حياولون توظيف الوثائق واستنطاقها كما أن استثمارها يعترب بالنسبة إليهم مبثابة رأمسال.
 تتميز مواد عمل املؤرخ بالتنوع والتعدد. وفيما يلي عرض ألهم التفاصيل:

  النصتتوص ووثائق األرشتتيف: وهي الصتتنف احملبذ للمؤرخ نظرا لتميزه بالدقة أكثر من غريه. إال أن تغري اخلطوط عرب
ليتمكن من  Paléographieاألزمنة واختالفها من ناستتتخ إىل آخر يستتتتوجب من املؤرخ معرفة وإملاما بعلم اخلطوط 

ستتتيطة. طات من مهام املؤرخ وخاصتتتة املختص يف الفرتة الو حتقيق النصتتتوص وقراءهتا القراءة الصتتتحيحة. فتحقيق املخطو 
 ولئن أصبح من الصعب اكتشاف خمطوطات جديدة، فاملؤرخ يف هذه احلالة مدعو إىل استغالل ما توفره مصادر أخرى 

                                                           
 .14ص: ،1993، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،القاهرة ،(1، سلسلة الوثائق والمعلومات)مقدمة للوثائق العربيةإبراهيم السيد:  محمد -  (31) 
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ككتب النوازل والفتاوى واملناقب واألحكام واحلستتتتتتتتتتتتتتبة وغريها من املؤلفات الفقهية وكتب   -معظمها مازال خمطوطا–
 أما وثائق األرشيف فهي نوعان:… لطبقات والرتاجم والسري واألنسابا
األرشتتتتتيف الرمسي أو احلكومي: ) حماضتتتتتر جلستتتتتات، مراستتتتتالت خمتلف الوزارات، معاهدات دولية، اتفاقيات، دفاتر  -

اليت كثل على حد تعبري  Les Archives Nationalوهي حمفوظة عادة بدور األرشتتتتتتتتتتتتتتيف الوطنية …( جبائية
 .Grenier de l'histoire (32)بعضهم:"أنبار أو خمزن التاريخ"

األرشتتتتتتيف اخلاص: وهو ملك األفراد أو العائالت أو املؤستتتتتتستتتتتتات اخلاصتتتتتتة ويستتتتتتتوجب اإلطالع عليه ترخيصتتتتتتا من  -
من هذا الصتتنف جند ستتجالت عدول اإلشتتهاد …(. أصتتحابه.) عقود زواج، عقود ملكية، مذكرات، رستتائل شتتخصتتية

راء، تكوين واالقتصتتادية) بيع، شتتراء، ك…( قود خمتلفة هتم احلياة االجتماعية )زواج، طالق، قستتمة إرثاحملتوية على ع
 وهي وثائق قريبة جدا من الواقع املعا  و احلياة اليومية.…( شركة
  الصحف: منها ما هو رمسي حكومي ومنها ما هو خاص. وقد تكون الصحيفة يومية، أسبوعية، قومية، جهوية أو
ن إة. لكن مهما كانت نوعيتها، فإن املوضتتتتوعي بالنستتتتبة للخرب الصتتتتحفي يظل مستتتتكونا بالذا. وموجها من قبله. حملي

االعرتاف بقيمة النص الصتتتحفي بالنستتتبة للبحث التارخيي ال ينبغي أن جيعلنا نغفل عن واجب االحرتاس إزاء هذا النوع 
يف  وهذا ما يبعدها أحيانا عن احلقيقة التارخيية ويستتتتقطهامن املصتتتتادر اليت قد ال تستتتتتجيب دائما لشتتتتروط املوضتتتتوعية، 

متاهات التأويل والتزييف. ومن هنا ميكن أن نفهم ملاذا ختتلف مقاربة التاريخ يف معاجلة القضتتتايا واألحداث عن معاجلة 
 .(33)الصحافة

 
 

                                                           
 (32)  - Conserver pour l'histoire: une nouvelle dimension pour les Archives  «Bruno Galland, 

, http://www.archiviodistato.firenze.it/atti/aes/galland.pdf: , en ligne» Francenationales de 

consulté le 20/11/2014. 

(33) -». In Communication et langages.  histoire sans historien Le journalisme : une Quivy Vincent, «

:  92. [En ligne], mis en ligne le 18 novembre 2002. URL-N°102, 4ème trimestre 1994. pp. 79

 1500_1994_num_102_1_2550-http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336

Consulté le 04 avril 2011 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336-1500_1994_num_102_1_2550
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   الوثائق الستتمعية البصتترية: هذا الصتتنف من الوثائق هو يف تطور مطرد يف الستتنوات األخرية بستتبب استتتعمال الراديو

وهي كباقي املصتتتتتتتتتتتتتتادر األخرى قابلة للتحريف بستتتتتتتتتتتتتتهولة عن طريق عملية الرتكيب … والتلفزيون والستتتتتتتتتتتتتتينما والفيديو
montage. 

 ألوضتتتتتتاع االجتماعية)طرق العيط، أياط احلياة، العادات( ويكفي أن املؤلفات األدبية: توفر معلومات تارخيية عن ا
 نذكر بأمهية الشعر اجلاهلي يف وصف اجملتمع العريب قبل اإلسالم.

  األعمال الفنية: توفر أيضا للمؤرخ مجلة من املعلومات التارخيية. نذكر على سبيل املثال أمهية اللوحات الفسيفسائية
، أو لوحات الرسامني اإليطاليني أو اهلولنديني لفهم عصر النهضة األوربية. فهذه األعمال (34) يف دراسة اجملتمع الروما

 الفنية هي مبثابة نصوص بالنسبة للمختص يف تاريخ الفن.
شتتتتتتتكل وهي ت… الوثائق األثرية: تشتتتتتتتكل جمموعة من املخلفات األثرية من عمارة ونقائط ومستتتتتتتكوكات وخزفيات

 اصة املتخصصون يف دراسة العصور القدمية.مصدرا هاما للمؤرخني وخ
  الوثيقة االيقونوغرافية أو املصتتورةdocument iconographique إن أمهيتها يف تزايد مستتتمر منذ مطلع :

. وهي تشتتتتكل مصتتتتدرا آخر من مصتتتتادر (35)القرن التاستتتتع عشتتتتر والصتتتتورة كما يقول املثل الصتتتتيين هي مبثابة ألف كلمة
عتماد عليه خاصتتتتتتتتتتتتتتة إذا انعدمت الوثائق املكتوبة فمثال توفر الرستتتتتتتتتتتتتتوم على جدران الكهوف البحث التارخيي ميكن اال

للمؤرخني الكثري من املعلومتتات التتتارخييتتة عن احليتتاة يف عصتتتتتتتتتتتتتتور متتا قبتتل التتتاريخ. كمتتا يتعتتذر على املؤرخ، إن مل نقتتل 
ال الفنية اج الرصتتيد اهلائل من األعميستتتحيل عليه، دراستتة النهضتتة األوربية يف القرنني اخلامس والستتادس عشتتر دون إدر 

 ضمن قائمة مصادره.
  املصتتتتادر الشتتتتفوية: يستتتتتغل املؤرخ أيضتتتتا الشتتتتهادات الشتتتتفوية لشتتتتهود العيان الذين عاشتتتتوا األحداث أو كانوا أحد

عادة إ ومبا أن مصتدر الرواية الشتفوية هي الذاكرة، فإن على املؤرخ أن يفهم كيفية عملها على أستاس أهنا عملية أطرافها
 . (36)عناصر أحداث املاضي

                                                           
البادية  باإلفريقي"، ضمن كتاينشطة فالحية واستغالليات من خالل فسي ساء الشمال "بلكامل البيضاوية: : على سبيل المثالانظر  -  (34) 

 .11ص:  1999 ، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، التاريخالم ربية  بر 

 .7ص: ،2005،يناير ،، عالم ال كر الكويتالسلبيات واإليجابيات .الصورة صر شاكر عبد الحميد:  -  (35) 
. 16ص:،  1198 ،القاهرة، دار الثقافة ،ترجمة ودراسججججة يحمد علي مرسججججي ،دراسههههة  و المنهجية التاريخية .المأثورات الشههههفاهيةفانسينا، يان: -  (36) 

 راجع ييضا:
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  الوثيقة اإلحصائية: تزايدت أمهيتها يف إطار ما يعرف بالتاريخ الكميHistoire Quantitative  أو ما

 الذي ما انفك يتطور منذ ظهوره يف إطار مدرسة احلوليات  Histoire Sérielleيعرف أيضا بالتاريخ السلسلي 
Annales ( مع دراسة كل من فرانسوا سيميانFrançois Simiand وارنست البروس )Ernest 

Labrousse   وبيري شوPierre Chaunu ولقد ولع هذا األخري بالتاريخ السلسلي حىت اعتربه الشكل الوحيد .
ثورة يف فهم  منهج التاريخ الكمي باألرقام هو François Furet.كما اعترب فرانسوا فورييه (37)للبحث التارخيي

. ويعتمد التاريخ الكمي على استغالل سالسل مرقمة ملعطيات متجانسة قابلة للمقارنة وممتدة على فرتة (38)التاريخ كله
 زمنية طويلة وذلك حىت يتبني للمؤرخ التغيريات والتطورات احلاصلة وهو ما أمساه عبد اهلل العروي بت: "التاريخ بالعدد". 

  اخلريطة التارخيية: كثل هي األخرى أداة من بني أدوات املؤرخ، وهي ضتتتترورية بالنستتتتبة إليه يف ضتتتتبط املواقع ووستتتتيلة
 (.  …ناجعة للتعبري عن حدث أو ظاهرة تارخيية) توزيع السكان، حتركات القبائل، مراحل تنقالت جيو 

ة عند الوثائق انشغال كل متخصص؛ فماهية الوثيق تتوفر إذن للمؤرخ وثائق متنوعة وعديدة، وغالبا ما يعكس تعدد
األركيولوجي هي البقايا األثرية)حجرية،حيوانية،نباتية( وعند املؤرخ املعتكف على مكتبة وطنية،هي املخطوطات والرسائل 

ها أيضا . كما أن ترتيب(39)والكناشات.أما وثائق القرن العشرين فهي اخلطب املسجلة واألفالم الوثائقية واالستجوابات
جنده يعطي الوثائق الرتتيب التايل: الوثائق املكتوبة، الشواهد  André Corvisierخيتلف فمثال أندريه كورفيزيه 

 . (40)اإليقونوغرافية، األنصاب املادية، الرسوم املرئية، واملسجالت الصوتية
واضح من خالل هذا الرتتيب أنه ترتيب يالئم نوعا خاصا من التأليف التارخيي، غالبا ما يعكس هم كل ختصص؛ 
 "فالتاريخ السياسي الديبلوماسي يضع على رأس القائمة الشواهد املكتوبة، املخطوطة أو املطبوعة. وتاريخ الفن الرسوم 

                                                           
Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, Paris, Gallimard, 1995. p.105-174. 

 :يمكن الرجوع إلىحول هذه ال كرة للمزيد من الت اصيل  -  (37) 

-Pierre Chaunu, Histoire quantitative, Histoire sérielle, Paris, Armand Colin, 1978. 
François Dosse, « la nouvelle histoire », in Christian Delacroix, François Dosse, & Patrick Garcia (dir.), 

Histoire & historiens en France depuis 1945. Paris: Adpf, 2003, p. 120. 
ر ، عمان، منشجججورات األهلية للنشججج لسهههفة التكوين التاريخو؛ نظرية رييوية  و المعر ة العربية اإلسههه ميةالمجايلة التاريخية، سجججيار الجميل:  – 38)

 يكمن الرجع ييضا إلى: .57، ص: 1999 ،والتوزيع

François Furet, « Le Quantitatif en histoire », in Jacques Le Goff & Pierre Nora (dir.), Faire de l’histoire t.1 : 
Nouveaux Problèmes, Paris, Gallimard, 1974, p. 75-76.  

 .80ص: ،سابق مرجع ،والمذاهباأللفاظ  ،الجزء األول ،مفهوم التاريخ :عبد هللا العروي -  (39) 
 (40)  - SEDES, 1980, p.35 , , ParisSources et méthode en histoire socialeAndré Corvizier, . 
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ات تعملة، وتاريخ اإلنتاج اجلداول اإلحصائية وتاريخ الذهنيات األدبيواألشكال التمثيلية األخرى واألرخيات املواد املس

 .(41)واألساطري واألحالم"
وإذا كان الرتتيب الوثائقي خيضع لطبيعة البحث أو التخصص التارخيي، فإن تعددها وتوفرها يطرح أيضا مسألة منهجية 

العروي:" من يتأمل يوميا  هذا السياق يقول عبد اهلل تتمثل يف الكيفية اليت يفهم هبا املتخصص صناعته بل التاريخ. ويف
األحجار أو حبوب الذرة، أو أوا  الفخار، ال يفهم التاريخ كما يفهمه ويتصوره من ال ينفك يقرأ املخطوطات، أو 

 .(42)يتابع تطور أسعار القمح أو اللحم. لكل وثيقته ولكل تارخيه
خ وقفة تأملية مقرونة  ذر شديد وحس نقدي، فالتاريخ ال يتجدد على هذا النحو يستوجب تعدد الوثائق من املؤر 

 .باكتشاف وثائق جديدة بقدر ما يتجدد بنوعية األسئلة اليت يطرحها املؤرخ على الوثائق وتأويله هلا
 مالحظات ختامية

لتاريخ اخلام اإن للوثائق بأكملها أمهية كربى يف البحث التارخيي، فهي تستتتتتتتتتتخدم يف الغالب كمناجم يستتتتتتتتتتخرج منها 
. وميكن القول بأن تصتتتتتتتتورات رواد اجتاه التاريخ اجلديد وإستتتتتتتتهاماهتم املنهجية، ستتتتتتتتتؤدي ال حمالة إىل توستتتتتتتتيع ليس إال

مفهوم الوثيقة التارخيية لتشتتتتتتتمل كل ما ميكن للمؤرخ أن يستتتتتتتتقي منه مادته التارخيية، كما أن تقنية استتتتتتتتنطاقها يف ظل 
على اخلزان الوثائقي؛ جعلت معاجلة املؤرخ ملخلفات املاضتتتتتي البشتتتتتري ختضتتتتتع  هذا االجتاه ستتتتتتفرض معاجلات جديدة

ألستتتتتتتتتتتتتتئلته ولثقافته وبنيته الفكرية، هذا باإلضتتتتتتتتتتتتتتافة إىل توظيف مكتستتتتتتتتتتتتتتبات بع  العلوم اإلنستتتتتتتتتتتتتتانية األخرى )مثل 
 األنثروبولوجيا والسيميائيات واللسانيات ...إخل( كعلوم فرضت نفسها ومل يعد من املمكن جتاهلها.

لى العكس من مل يعد صاحلا بل ع -كما تصورته املدرسة الوضعانية-إن اإلقرار هبذه األمور ال يعين أن النقد الوثائقي 
ذلك إن قوة املنهج النقدي تبقى غري قابلة للنقا ، ولكنها غري كافية. وعلى هذا األساس فإن املؤرخ حيتاج يف فهم ما 

وعلى الرغم  إىل مركبه العقلي وخياله ومنهجيته العلمية. إن مرحلة النقد الوثائقييوجد بني ثنايا سطور الوثيقة التارخيية 
من أمهيتها يف فهم الوثيقة، وفهم احلدث عربها، ذلك أن النقد الوثائقي  الوضعا ، ينطبق أكثر على الوثائق السياسية 

ي وتاريخ املدة القصرية أو والسردHistoire évènementielle والديبلوماسية اليت ترتجم التاريخ احلدثي
 التحوالت الفردية السريعة، وهم املؤرخ يف هذه احلالة هو حتقيق األحداث فقط ومعرفة زمن حدوثها ووقوعها. ولعل 

                                                           
 .58ص: ،سابق مرجع ،والمذاهباألل اظ  ،الجزء األول ،م بوم التاريخ :عبد هللا العروي -  (41) 
 .80المرجع ن سه، ص:  -  (42) 
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هذا األمر هو ما يتعارض مع االجتاهات التارخيية املعاصرة اليت تستعمل أنواعا أخرى من الوثائق، وتتوخى الكشف ليس 
 فقط عن التغريات القصرية بل ذات املدة الطويلة. وهذا ما يقتضي تعامال من نوع خاص مع الوثيقة التارخيية؛ فالنقد 

يفية على يدعها تتكلم من تلقاء نفسها. وبالتايل يرغمها هبذه الطريقة أو الك الوثائقي يكثر من األسئلة على الوثائق وال
إعطاء معلومات قد ال تتوفر عليها. وبعبارة أخرى أكثر وضوحا يتم التعسف عليها باالستنتاجات، يضاف إىل ذلك 

هنا تطرح ضرورة ها كشاهد، و أن التحليل النقدي للوثيقة ال يعين وجودا قطعيا حلدث ما. بل فقط إمكانية االعتماد علي
 فهم الوثيقة وهذا األخري يتجاوز النقد الوثائقي ويعمل بذلك على توظيف واستغالل ثقافة املؤرخ وبنيته الفكرية.

:" فمفهوم فكرة الوثيقة يعتمد على املؤرخ على بديهته Irénée Marrou  ويف اخلتام نردد ما قاله هنري مارو 
يف العمل ومعرفاته، ولكن قبل كل شيء على ما يف ذاته، على ذكائه، نافذة عقله، وعلى  وبراعته يف استخدام أدواته

وهلذا فاملعرفة التارخيية هي رهينة بالغىن الذا. للمؤرخ وليس بغناه الوثائقي. إن الوثائق أو النصوص ليست  .(43)ثقافته"
هناك عدد من الدالالت اليت ال ختاطب من األدوات الشفافة اليت تساعد على الوصول إىل مضامني جامدة، بل 

إن القراءة املتعددة للنصوص أو الوثائق ال  .(44)الباحث إال إذا تبىن هذا األخري قراءة تتعدى البحث عن وقائع معزولة
تعين نبذ االستعمال الوثائقي هلا. بل يعين عدم االقتصار على ذلك االستعمال، ألن املؤرخ رمبا ينخدع مبعطيات 

وبني تفاهة الشكل وأولوية املضمون الذي يفرتض عادة املنهج النقدي تأ. القراءة املتعدد لتجعل الشكل مشبوهة، 
 يتحول إىل مضمون إذا ما وظف املؤرخ أدوات ومفاهيم راكمتها العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
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