
 مصادر واثئق اتريخ اجلزائر 

املعريف ابلنسبة للتحصيل  وأابلنسبة للطالب ،سواء لكل مقياس من مقاييس اتريخ اجلزائر أمهيته اخلاصة من املعروف أن  :مقدمة 
فعلى الطالب أن يعرف  .غىن عنها للبحث والدراسة  اليت ال ،العام .ومادة املصادر والواثئق ختتص بدراسة األسس واملنطلقات

  ، مصادره وواثئقه علمي  لكل جمال  معرف أن  حىت يدرك مدى أمهيتهما واهلدف من دراستهما . و   مفهوم املصطلحني)مصادر ()واثئق(
وتتناول ،ية بعينها دونت يف فرتة زمن ،لكن التاريخ علم يقوم أساسا على مصادر املعلومات  اليت هي إما كتب خمطوطة أو مطبوعة 

مسعوا كل التفصيالت .وإما أن   وقائعها ،ورأوا أوو أحداث تلك الفرتة بصفة مباشرة ،يكون مؤلفوها بطبيعة احلال عاشوا أحداثها 
.  واجلهة املنتجة للواثئق  ،طريقة املعاجلة للمعلوماتحىت يف  و   ،ختتلف عن املصادر من حيث الشكل واحملتوى  اليت  ، تكون واثئق أولية  

مصادر أولية، ومصادر اثنوية،  :، حيث تقابلنا ثالثة أنواع من املصادرأساسيةمصادر أيضا تكون قد وتعرف ابلواثئق األساسية.و 
 من واثئق أساسية ، وواثئق اثنوية ،وأخرى بديلة . أيضا تتشكل اليت الواثئق متاما كما هو شأن ومصادر بديلة . 

مث العالقة  واالستفادة منها والواثئق التارخيية وكيفية استعماهلا واملرجعية ، وسيتعرف الطالب الباحث على أنواع الكتب املصدرية   
 . خاصة  بصفة  واتريخ اجلزائر ،عامة بصفة  دراسة التاريخ بني بني هذه األوعية لإلنتاج الفكري، و 

قد ركزان على حتليل بعض العينات ،و لبحث واستعمال املصادريتعلق ابمنهجي    جانبهذا املقرر يشتمل على  أن    هذا فضال عن     
مركزين على  ،تناولنا أشهر املؤلفني اجلزائريني واألجانب يف خمتلف العصور  ماصادر،وبعضها واثئق.ك بعضها م.ونقدها وتبيان أمهيتها  

الطلبة    بعضها يف اجلانب التطبيقي ووزعت على   اجلزائر وأدرجنا العهدين العثماين والفرنسي، ونظرا لكثرة املوضوعات الفرعية لتاريخ  
؛  ملصادر دراسة اإىل أن هذا املقرر الدراسي يتكون من قسمني مستقلني:القسم األول لهنا در بنا اإلشارة جتلبحثها ومناقشتها.و 

 .لواثئقدراسة االثاين لوالقسم 

يف القسم األول تناولنا عدة نقاط هامة قسمت إىل فصول تتعلق بدراسة املصادر  وأنواعها  وبعض النماذج حىت يستطيع الدارس 
اثئق  التفريق  بني كتب املصادر والكتب املرجعية  .أما القسم الثاين وهو قسم الواثئق  تناولنا خالله أيضا عناصر خمتلفة تتعلق ابلو 

وأنواعها املختلفة  وكيفية التعامل معها.ولكي حنقق أهداف الدراسة اليت تصبو إىل اكتساب الطلبة مهارات يف استعمال  
الببليوجرافيات وأنواع أوعية املعرفة كتب جمالت نشرات وحىت اجلرائد ابإلضافة إىل املواد السمعية البصرية والوسائل االلكرتونية 

الب يف ختام املرحلة اجلامعية األوىل أن يكون قادر على القيام ابجناز حبوث علمية كانت قبل اإلصالحات  .وابلتايل يستطيع الط
تدرس بعد التدرج عند إعداد أطروحة املاجستري .وهذا دليل على مدى صالحية النظام اجلديد ومدى استجابته ملتطلبات املستقبل 

  .من هللا العلي القدير التوفيق والسداد رجوون                                     علميا

 املصادر القسم األول

 الفصل األول تعريف املصادر  

املقصود ابملصادر هنا مصادر املعلومات اليت هي املعني أو )العني( الذي نستقي منه املعلومات املختلفة ،وبدوهنا ال يوجد حبث     
وال اتريخ . فمصادر املياه هي مكان منبع املياه الذي يزود الناس ابملياه الصاحلة للسقي، سواء لإلنسان أو للحيوان والنبات 

بيئة تعليمية حتتوي أنواعًا متعددة من مصادر التعلم يتعامل معها  ،وهي  هي مصادر للتعلم احملطات التعليمية: :يقال  .وبناء عليه
،واجلامعة مصدر التعليم  م معارفه عن طريق التعلم الذايت.فاملدرسة مصدر للتعل املتعلم فتتيح له فرص اكتساب املهارات،وإثراء

 تعلم واملعرفة .. العايل والكتاب والوثيقة كلها مصادر لل



على إطالق مصطلح املصادر واملراجع، أو قائمة املصادر واملراجع، دون االهتمام ابلفروق    1لقد تعود األكادمييون ابجلامعات      
املوجودة بني النوعني .فاملصدر هو الوعاء )الكتاب أو اجمللة( الذي يتعلق ابملوضوع مباشرة دون أية وساطة ؛أما املرجع فهو ال 

لرئيسي وأيخذ منه .ومعىن هذا فإذا وجد املصدر األصلي فال داعي  يتصل ابملوضوع املدروس مباشرة، وإمنا يعتمد على املصدر ا
الستعمال املرجع، إال إلضافة ما استجد يف املوضوع أو لالطالع على ما ظهر من جديد  حول املوضوع املدروس بعد عصر  

 املؤلف األصلي.بعقود أو قرون عدة .  

 :   مبتدئني بتعريفهما  ة،ابلدراس -املراجع و  ـ املصادر وعليه سنتناول املصطلحني  

على الرغم من   الطلبة والباحثني ، لدى بعض  االستخدام  ةكثري   تانرتادفكلمتان م)مرجع(   لفظة )مصدر( و : إن لفظة أوال لغواي 
فاملصدر ابلنسبة للمؤرخني هو ما  ؛والوظيفة ، لدى  أصحاب االختصاص،وغالبية الباحثني والطالب  كوهنما ختتلفان يف املعىن

وواثئق  ،من حتف وأوان وأدوات ونقوش وزخارف ونقود و املخلفات األثرية البقااي و مثل ،ميدهم ابملعلومات األولية واملباشرة 
 . وغريها خطية ومطبوعة  وخمطوطات

ف وقد مسع القصائد أبذنه ورأها بعينه  ، كديوان الشاعر أمحد شوقي ألنه هو املؤلوعند األدابء يعترب ديوان الشاعر مصدرًا    
املراجع   تربويف علم املكتبات واملعلومات تع  ،أو عصره فهو مرجع  أمحد شوقي  الشاعر    مؤخرا حولأما ما كتب    ورمبا كتبها بيده،  
ككيان  ،  إىل آخرها  ن تقرا من أوهلاغري صاحلة أل  ا لمعلومات متتلك من طبيعة املعلومات والتنظيم ما جيعلهلأوعية العامة واخلاصة 

إلجابة عن  من أجل اأو  ،  عن معلومة معينة  إليها عند احلاجة الستشارهتا يف البحثالباحث يرجع    وإمنا تستعمل أو  .فكري مرتابط
  عابر بعينه أو حلل ألغاز وإشكاليات مطروحة . سؤالمن أجل اإلجابة عن أو  اتاستفسار 

علم ) املكتبات واملعلومات ( يشمل مجيع أوعية املعلومات ، بغض النظر عن شكلها  سع جداً يف  اأما املصادر، فهي مصطلح و    
أيضا؛ ويف ميادين املعرفة األخرى تعين مجيع أوعية املعرفة كتب وجمالت   أو موضوعها .. ويعين هذا أن املصادر تشمل املراجع

 وأطلس وأدلة وموسوعات ودوائر معارف وحىت القواميس واملعاجم ...

 ؟ هذا ما جعلنا  نتساءل عما إذا كان هناك فرق بني املراجع واملصادر    عل ول   

يرى بعض العلماء أن املرجع هو املصدر بناء على املعىن اللغوي  إذن املصدر مت إعداده ليقرأ من أجل اخذ معلومات بعينها  
أي  مصادر، ويقال الرجعي  مجعهصدر ،و املاملوقع أرجعه فرجع .املوضع  أوأوله . وأصدره فصدر ، وهللفظني : صدُر كل شيء 

؛ بينما يرى فريق آخر أن املصدر خيتلف متاما عن   2، ومنه قوله تعاىل :"إىل ربكم مرجعكم" أيضا املوضع  واملرجع إىل :الرجوع 
اليت ألفت من أجل القراءة من   الكتب فاملراجع هي   أو علم من األعالم. وجد للبحث عن معىن كلمة معينة فقط .ألنه املرجع . 

فاملراجع    .وعادة ما يقرأ املرجع من أوله إىل آخره.ما أو بعدة أشياء  حول موضوع  طرف عامة الناس، أي للرجوع إليها للعلم بشيء  
نسبة تخصصني من أهل التخصص.كاملؤرخني ابلوضعت لعامة القراء ،أما املصادر فهي موجهة أساسا للمؤلفني واخلاصة أي املإذن  

 وديوان الشعر ابلنسبة للشعراء علما أبن هناك صلة وثيقة بني األدب والتاريخ.ملصادر التاريخ،وكمصادر األدب  لألدابء.
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مقدم كل شيء  و وقد عرفه أحد الباحثني فقال :املصدر والرجوع مصدران مبعىن واحد ،والصدر أيضا اسم يدل على أعلى    
يه ميكن التمييز بني املصدر واملرجع على أساس أن األول أخص من الثاين، ألنه يقتصر على  وعل  . وأوله ،كما تذكر معاجم اللغة

أما املرجع فهو أييت يف املرتبة الثانية بعد ما يرتبط ابألشياء األساسية أو األولية أو اليت  حتتل الصدارة ابلنسبة ملوضوع البحث .
 . 3املصدر أو ينوب عنه  يف حالة فقدانه   

انتهى الباحثون إىل أن املراجع واملصادر سواء كاان مرتادفني، أم أن كليهما يؤدي معىن واحدا أن الباحث ال يستغىن عنهما  وقد      
،بل ذهب إىل أهنما  امليزان الذي جيعل الباحث ميضي يف حبثه، أو يعيد النظر إذا كانت املراجع واملصادر شحيحة ال تفي ابلغرض،  

النظر يف حبثه ذلك . وقد يبحث له عن بديل آخر يكون أكثر حظا وتتوفر حوله مصادر ومراجع   فيضطر الباحث إىل إعادة 
 كافية  . 

املصدر وسيلة للتثبت والتوثيق واالطمئنان إىل صدق اخلرب وجدة املقولة من عدمها . فكلما شككت يف أمر ما  وُعدت إىل   
لصحيح من الزائف . فالباحث جيد نفسه خمري بني تبين قضية مصدره جتلت لك احلقيقة  ،ووضحت لك الرؤية  وتبني لك  ا

وإثبات صدقها ؛أو أتمل زيف تلك القضية  والقيام هبدمها وتعريتها،ويف كال احلالتني  يتحتم على الباحث اللجوء إىل املصدر  
                                             األصلي ألنه املفتاح لكل املعضالت العويصة .                                             

واملصدر من جهة أخرى وسيلة إىل الدرس والتحليل واملعاجلة وحسم املواقف الصعبة واخلالفات .السيما حني يقف الباحث يف   
مشكالت.وتعود  مفرتق الطرق حريان ال يدري وجهته الصحيحة ،إال من خالل استعانته مبصادره وحتليل ما ورد فيها من أخبار و 

 . 4أمهية املصدر لكونه وعاء فكراي لرتاث األمة واترخيها  

 اثنيا :املدلول االصطالحي) مصادر ومراجع(  

ففي جمال الدراسات األكادميية جند أن البحوث األكادميية يف شكلها احلديث تعترب قريبة العهد نسبيا، وقد أشار بعض     
األكادمييني إىل أن أقدم الرسائل اجلامعية مثال مبعناها احلديث ،يف جامعات الدول العربية مثال،تعود إىل أوائل القرن العشرين .  

املاجستري -لرسائل اجلامعية ،وجلان مناقشة تلك الرسائل ،وحىت املرشحون لنيل شهادة درجة علمية وقد تعود املشرفون على ا
على التعرض إىل األصول اليت اعتمد عليها الباحث للحصول على معلومات حبثه،وحتديد األوعية اليت كتبت حول  -الدكتوراه

ظهرت كلمتا مصادر ومراجع  كمصطلحني  حيدد كل منهما نوعا من  املوضوع ،قبل أن يتناوله الباحث اجلديد أو الطالب .  وهنا  
يف صيغة اجلمع  5األدب املكتوب السابق ،أي ما كتب حول املوضوع من قبل . وقد استعملت الكلمتان من قبل األكادمييني

ع فإهنا تعين مجيع الكتب "مصادر" تعين لديهم الكتب واملؤلفات اليت تكون مادة البحث يف الرسالة اجلامعية ؛أما كلمة مراج
واملقاالت والبحوث والتقارير وغريها من أوعية اإلنتاج الفكري، مما يكون قد كتب حول موضوع البحث الحقا يف الزمن، واعتمد  

 على املصدر األصلي. أي أن املرجع يبدأ حيث ينتهي املصدر األصلي .  
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أدب اجلاحظ مثال: فان مجيع مصنفات اجلاحظ ومؤلفاته تعد مصادر   فإذا كانت الرسالة اجلامعية حول الفنون البالغية يف    
للبحث . أما ما كتب حول النقد وكتب األدب األخرى واملقاالت اليت تتحدث عن شخصية اجلاحظ أو عن أدبه، بعد قرن أو  

.أما ما كتب من اتريخ    قرنني من الزمن فإهنا تعد مراجع للبحث. ويف التاريخ يعترب ما كتبه الطربي يف عصره مصدر أساسي 
اعتمادا على مدوانت الطربي أو شروح هلا، أو جلزء من نصوصها ،فهو يدخل يف مرتبة املراجع يشرح أو يدرس جانب من حياة  
املؤلف األصلي وكذلك ما كتبه تالميذة الطربي  بعد وفاته .ونالحظ هنا أيضا أن الدالالت اللغوية لكلمة مصدر هي اليت ُرشحتها  

ر األكادمييني لتكون املصطلح الذي يدل على املؤلفات موضوع البحث. ألن هذه املؤلفات متثل املواضيع املتصلة أبصل  يف نظ
البحث وصدره وأوله وأساسه. وأما كلمة مرجع فإهنا حتمل معىن العموم يف دالالهتا اللغوية،وقد اختريت لتدل على املؤلفات 

 .6مؤخرا  ،وإمنا قد تضيف جديدا وصلت إليه دراسات املوضوعواملواد األخرى املساعدة غري األساسية

إن مشكلة حتديد املصدر  بصفة دقيقة دون أن خنلط بني املصدر واملرجع ،ما تزال من األمور الغامضة حىت لدي املتخصصني   
واملرجع،وبيان األساسي منهما وما هو  يف امليدان الواحد. فما ابلك يف امليادين املعرفية املختلفة .فال بد من التفرقة بني املصدر 

اثنوي .ألن كثري ممن يرددون املصطلحني وكأهنما شيء واحد، لدرجة أن اغلب الباحثني يضعون الكلمتني متجاورتني يف هناية  
 حبوثهم األكادميية وهناية كتبهم املنشورة حديثا،حتت اسم قائمة املصادر واملراجع ،أو قائمة مصادر البحث ومراجعه. 

وهناك من عرف املصدر واملرجع معا أبهنما كل ما ميت بصلة للبحث من دراسات وواثئق ،قدمية كانت أو حديثة،خمطوطة      
كانت أو  مطبوعة ،أي إن املصادر هي كل ما يرجع إليه الباحث ، واملراجع  هي أيضا كل ما يرجع إليه الباحث أثناء البحث،  

نوعني  املصادر األساسية  وغري األساسية، فاألساسية هي كتابة املعاصرين للمؤلف والقريبني غري أنه يف احلقيقة هناك فرق بني ال
من الفرتة اليت عاش فيها املؤلف؛ أما ما جاء يف كتب الرتاث مما كتب متأخرا عن زمن املؤلف يعترب مصادر اثنوية ؛أما املرجع فهو 

جع أصلي، واملرجع احلديث ابملرجع الثانوي، ويشمل املخطوطات والكتب الكتاب احلديث  واملقاالت وهناك من يعترب املصدر مر 
اليت يكون املؤلفون قد شاهدوا الفكرة أو عاشوها ،  أما املراجع الثانوية فهي املراجع اليت آخذت مادة أصلية  من عدة مراجع  

مرجع  وليست كل املخطوطات  ومت إخراجها يف قالب جديد .وهذا ليس صحيح ألنه ليس كل قدمي مصدر، وليس كل حديث
 . فلو فرضنا أن لدينا حبث بعنوان اتريخ اجلزائر احلديث هل نعترب ما كتبه ابن خلدون أو املقري مصادر لبحثنا ؟ 7مصادر 

اجلواب ابلطبع ال. لكون أن املؤلفان عاشا قبل الفرتة املدروسة وال يعرفون شيء عن التغريات والتسميات اجلديدة ،وابلتايل    
 8فمصادران ستكون حتما ما كتب يف العصر احلديث مثل كتاابت: حممد بوراس الناصري ومحدان خوجة وهايدو وليام شالر اخل... 
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 من القرن  التاسع عشر .



وإذا كتبنا عن الثورة التحريرية فمصادران حتما ليست الكتب العتيقة ،وإمنا ستكون ما كتب خالل اخلمسينات والستينات من    
الت ومراسالت وتقارير اخل.وهذا معناه أن لكل فرتة زمنية مصادرها ومراجعها بغض النظر عن  القرن العشرين، كتب وجرائد وجم

 الشكل والقدم واجلدة.أي أن األولوية تعطى ملعاصرة احلدث وليس للشكل  . 

در ابلنسبة نعود ونقول من جديد :املصدر هو املصنف األم ،أو الوثيقة األصلية ، أو هو املخطوط أو املطبوع األول. فاملص   
للمؤرخ  ما ميده ابملعلومات األولية املباشرة ،مثل املدوانت واآلاثر واهلياكل . واملصدر عند األديب هو الديوان أو املصنف . 
وعند الفنان هو اللوحة أو العمل اإلبداعي . أما املرجع فهو املؤلف الذي يعتمد على املصدر كليا وأييت ابلدرجة الثانية من حيث  

واملرجع   عن ديوانه وشعره، . فاملرجع للمؤرخ ما كتبه طالبه مستوحى من مؤلفاته واجنازاته ،واملرجع عند األديب ما كتب القيمة
 .9وأعماله اإلبداعية  عند الفنان ما كتب حول لوحاته

 اثنيا:أنواع املصادر : هناك ثالثة أنواع من املصادر: 

مباشرة ابملوضوع ومؤلفها عاش األحداث أو رآها بعينيه، أو مسعها أبذنيه أو أدركها حبواسه،  وهي اليت تتصل   مصادر أولية :  -1 
 أو دوهنا بقلمه، أو أمالها على طالبه . 

مصادر اثنوية :وهي اليت تكون قريبة من املوضوع ومن زمن املؤلف كالكتب اليت يؤلفها تالمذة املؤلف أو أحد أقاربه من   -2
 بعده  . 

يلة : وهي الكتب اليت نقلت عن املصادر األصلية واحتفظت ابلنصوص األصلية كما هي، ومع مرور الزمن ضاع  مصادر بد -3
املصدر األصلي بسبب من األسباب ،فيصبح الكتاب األخري الذي حيتفظ ابلنصوص األصلية  مصدرا بديال للمصدر األول  

 . 10املفقود لسبب من األسباب ،وحيل حمله كمصدر رئيسي بديل  

هناك مصدر  رئيس ومصدر اثنوي . املصدر الرئيس  هو الكتاب الذي حيتوى غلى املعلومات الصحيحة حول املوضوع    
املبحوث ، أما املرجع هو مصدر اثنوي وكتاب يساعد على إمتام املعلومات وأتكيد صحة بعض النقاط .فكتاب الطربي مصدر  

 11الذي يدرس الطربي وعصره  االستغناء عنه للباحث -ال ميكن أبي حال -أساسي

كموضوع،واملعلومات ال جدال فيها أو حوهلا .أما كتاابت املعاصرين للطربي تعترب مصادر اثنوية أو مراجع يرجع إليها الباحث،  
فنقول مصادر  ألنه يعتمد ابلدرجة األوىل على املصادر املباشر ة اليت كتبها الطربي نفسه .املصادر التارخيية: ولكل ميدان مصادره  
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راجع مما يدل على هناك من يصنف المصادر إلى شرعية وغير شرعية  وهناك من يجعل قسم للمصادر وقسم للم -10
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األدب  ومصادر اللغة ومصادر العلوم ومصادر العلوم اإلنسانية منها مصادر التاريخ. ومصادر التاريخ اإلسالمي منها اإلشكال  
 التالية للمصادر: 

 املصادر األثرية  وتشمل:  -أ 

 الكتاابت األثرية أو النقوش -الواثئق الرمسية واألوراق الربدية  والوقفيات          –

 اآلاثر املعمارية والتحف  -العمالت واملسكوكات                                  -

 دوائر املعارف واملوسوعات     -املصادر املكتوبة  وتشمل                         -ب

 كتب الطبقات واألنساب -القرآن الكرمي واحلديث  والتفسري                    -

 كتب الرحالت الرحالة املغاربة  ومصنفاهتم    -                  كتب اجلغرافية         

أما مصادر اتريخ اجلزائر احلديث فهي حتتوي على هذه اإلشكال املذكورة املعاصرة ألحداث التاريخ احلديث واملعاصر ، أي      
األشكال اجلديدة من الوسائل الناقلة   ما كتب خالل العهد العثماين ابإلضافة إىل ما صنف إابن العهد االستعماري.وميكن إضافة

أو اليت حتتوي اإلنتاج الفكري كالوسائل السمعية والبصرية واملواد االلكرتونية  كاألقراص املمغنطة واألقراص املضغوطة وما أتيت  
 به التطورات العلمية والتكنولوجية .

ف بني املصطلحني لدى املتخصصني عامة ولدى املؤرخني مما سبق تعرفنا على مفهوم املصدر واملرجع ودرجة التقارب واالختال  
 بصفة خاصة ..  

 


