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 شــــروط تقييـــــــــــــم الوثائـــــــــــــــــق
 أ. وسيلــة مراح                                                           

 للعلوم اإلسالمية جامعة األمير عبد القادر
 مقدمة

خاصةّمنهمّلكلّالباحثنيّعلمّالوثائقّأوّعلمّالدبلوماتيكّمنّالعلومّادلساعدةّالضروريةّّيعدّ 
ّوربديدّأزماهنا، ّالوثائقّونقدىا ّيعٌتّبدراسة ّمعينةّيفّادلؤرخنيّألنو ّأوّمشكلة منّأجلّفهمّظاىرة

ّمنّمعلوماتّمسجّ  ّيتوفرّعنها ّما ّربليالّيستطيعّالباحثّّقة،لةّوموثّ ضوء ّبتحليلها ومنّمث ّالقيام
ّضلتاجوّيفّأنواعّّ ّالبحثّمنّنتائج؛ّوذلذا ّيتصلّدبشكلة ّاستنتاجّما ّمنّالبحوثّمثلّدبوجبو كثرية

ّ:البحوثّاالحصائية،ّالبحوثّالتارخيية،ّحبوثّربليلّاحملتوى.ّ..اخل.
ّكانّىذاّالعلمّمنّالعلومّاليتّانتقلتّإليناّمنّأروباّحبس بّاالصطالحّالدالّعلىّالوثيقةّوإن

وسبلّتوثيقها،ّفمنّادلؤكدّأنوّالّيوجدّعلمّهبذاّادلسمىّيفّتراثناّاالسالميّإالّأنوّتوجدّموضوعاتوّّ
ّكماّسنرىّمنّخاللّىذهّادلداخلةّوذلكّالىتمامّادلسلمنيّبالتوثيقّوالوثائقّ.ّ

ّلتجي ّالبحثية ّالورقة ّىذه ّجاءت ّالعلمي ّالبحث ّيف ّالوثائق ّالرئيسّوألمهية ّالتساؤل ّعن ب
ّتقييمّالوثائق؟شروطّماىيّّ:التايل

شتهرّبوّالعلماءّأوقدّآثرناّاستخدامّمصطلحّشروطّبدلّادلعايريّاستئناساّبعلمّالشروطّالذيّ
ّلونّهبديّمنّاهللّورسولوّـّصلىّاهللّعليوّوسلمّـاألوّ 

ّاتبعناّاخلطةّالتالية:ّولإلجابةّعلىّىذاّالتساؤلّ
ّعربّاحلضارات.ّوثائقمهيةّالأ/1ّ
ّ.والسج التّّ/ّربديدّادلصطلحات:ّتقييم،ّالوثائق،ّادلستندات2
ّ/ّاختالفّالدولّيفّربديدّمعايريّتقييمّالوثائق.3
ّتقييمّالوثائق.ّشروطّ/ّأىم4ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 عبر الحضارات:وثائق / أهمية ال1
ّالقدديةّ ّاألوىل ّاجملموعات ّبالعراق ّظهرت ّفقد ّكبرية ّعناية ّبالوثائق ّالقددية ّاحلضارات عنيت
ّالرقمّ ّاشتهرت ّكما ّمعابدىا؛ ّيف ّربفظ ّكانت ّواليت ّالسومرية ّللحضارة ّالعائدة ّوالوثائق للسجالت

ّ ّادللك ّمكتبة ّاحتوت ّفقد ّاألشوري ّالعهد ّيف ّووثائقّ"أشوربانبال"الطينية ّمسجالت ّرلموعة ّعلى
ّكانتّزلفوظةّالدولةّاألشورية؛ّأماّيفّمصرّالقدديةّفقدّعثرّعلىّرلموعاتّمنظمةّمنّالوثائقّ اليت

ّكماّعرفّعنّأىلّأثيناّاىتمامهمّحبفظّادلستنداتّالثمينةّومنهاّدفاعّسقراطّ يفّمعابدىاّالقددية؛
ّاالغّر ّالكتاب ّدلشاىري ّاليونانية ّالروايات ّحفظت ّكما ّيده، ّخبط ّكتبو ّوالذي ّوقوائمّالشهري يق

ّ.1ميدالياتّاأللعابّاألودلبية
ّكانتّشفاىيةّّوتكادّتنعدمّالوثائق عندّالعربّقبلّاالسالمّّذلكّأنّطبيعةّالتدوينّعندىم

ّكلّشائبةّ يفّادلقامّاألولّفحفظتّأخبارّالقبائلّوأيامهاّوغزواهتاّومعاركهاّوأنساهباّلتبقىّنقيةّمن
ّ.2تتوارثهاّاألجيالّشفاىية
ّصلىّاهللّّودبجيئّاالسالم ّكانّرسولّاهللّـ ّالعربّيهتمونّبالتوثيقّمنذّنزولّالوحيّفقد بدأ

ّكتابةّالقرآنّ ّكلماّنزلّعليوّمنّالقرآنّشيئّدعاّبعضّالصحابةّليكتبواّلو،ّولقدّسبت عليوّوسلمّـ

ّكانّمفرّ  إالّيفّعهدّأيبّقاّيفّالكرانيفّوّالعسبّوملّجيمعّيفّمصحفّواحدّالكرميّوقتّنزولوّلكنو
ّلصديقّـّرضيّاهللّعنوّـّبكرّا

كماّاعتٌتّادلسلمونّبتدوينّوتوثيقّالسنةّالنبويةّادلطهرةّفكانتّالعنايةّمنصبةّعلىّنقلةّاآلثارّ
والبحثّعنّأحواذلمّوالتفتيشّيفّمروياهتمّبعدّصبعهاّومعارضتهاّوفحصهاّوأشبرتّىذهّالغربلةّسبيزّ

كتبّعنو؛ّوقدّواكبّذلكّحصرّادلروياتّالرجالّومعرفةّالثقةّوالصدوقّومنّيتحم لّعنوّومنّالّي
 .3وصبعهاّفيدواوينّومصنفاتّعلىّمناىجّسلتلفة

ّعليوّوسلمّضبطّوتوثيقّماّيكتبونّفعنّزيدّفقدّتعل مّعلماءّادلسلمنيّمنّالرسولّصلىّاهلل
ّفإذاّ"ّبنّثابتّأنوّقالّ: كنتّأكتبّالوحيّعندّرسولّاهللّصلىّاهللّعليوّوسلمّوىوّديليّعلي 

ّ."قال:ّاقرأه،ّفأقرأهّفإنّكانّفيوّسقطّأقاموّمثّأخرجّبوّإىلّالناسّفرغت
                                                           

.33ّـ32م/ّص1991ّهّـ2ّ/1411ّ.ّزلمدّقبيسي/ّعلمّالتوثيقّوالتقنيةّاحلديثة/ّدارّاآلفاقّاجلديدة/ّبريوتّـّلبنان/ّط 1 
.77ّ/ّص1ّ/2004ّ.ّعبدّالواحدّذنونّطو/ّأصولّالبحثّالتارخيي/ّدارّادلدارّاالسالمي/ّبريوتّـّلبنان/ّط 2 

العريبّيفّالقرنّالتاسعّاذلجري/ّمكتبةّادللكّفهدّالوطنية/ّالرياضّ/ّ.ّعابدّسليمانّادلشوخي/ّأمناطّالتوثيقّيفّادلخطوطّ
37.35/ص1994 3 
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ّكلّماّنسبّإىلّالنيبّصلىّاهللّعليوّوسلمّأكثرّوأكثرّ وقدّازدادّحرصّالصحابةّعلىّتوثيق
بعدّوفاتوّوكانّىذاّشأنّالتابعنيّأيضاّبعدّأنّوقعتّالفنتّوربز بّالناسّشيعاّوفرقاّواتسعّنطاقّ

قوىاّبأقصىّماّيفّالوسعّاألولّاذلجري؛ّفقدّحررتّقواعدّلقبولّاحلديثّوحقّ ّىذاّاألمرّبعدّالقرن
قواعدىمّاليتّسارواّعليهاّأصحّالقواعدّلإلثباتّالتارخييّوأعالىاّّفكانتاالنساينّاحتياطاّلدينهمّ

ّ ّإمنا ّو ّاحلديث ّعلماء ّعلى ّادلرويات ّصحة ّمن ّالتثبت ّأمر ّيقتصر ّومل ّسلتلفّوأدقها؛ ّإىل امتد
ّالعلمّّادلوضوعات؛ ّقواعدّىذا ّفطبقوا ّالتاريخّوغريىم، ّاألدبّوعلماء ّوعلماء ّاللغة فقل دىمّعلماء

ّ.1عندّارادةّالتوث قّمنّصحةّالنقلّيفّأيّشيئّيرجعّفيوّإىلّالنقل
ّوالقواعدّأسّ  ّاجلهود يّبعلمّالشروطّوقدّاشتهرّمنّالعربّيفّىذاّستّلعلمّجديدّسّ ىذه

تفسريّالشروط،ّوأيبّبكرّزلمدّبنّ"وكتابوّّىاللّبنّحييّالرازيادلوضوعّصبلةّعلماءّأل فواّفيوّمثلّ
؛ّوّقدّبدأّىذاّالعلمّمعّبدايةّالدعوة2ّ"أدبّالقضاةّوالشروطّوادلواثيق"عبدّاهللّالبيهقيّالذيّأل فّ

منّسورة282ّّاآليةّّ]وتتجلىّأمهيتوّيفّآيةّالدينّالتوثيقّمأمورّبوّبالقرآنّواحلديث،ألنّاالسالميةّ
فلقدّأكدّدينناّاحلنيفّعلىّأنّللكتابةّأمهيةّيفّحياةّاألفرادّواألممّوخاصةّ[ستورّادلوث قنيالبقرة:ّد

ّكانتّأوّغريّذلكّاليتّسبتدّبنيّاألفرادّ يفّميدانّادلعامالتّاليوميةّدبختلفّأشكاذلاّوأنواعهاّمدنية
ّاال ّالقانونّعدم ّلغة ّدبفهوم ّىو ّمنّاحلثّعلىّالكتابة ّواحلكمة ّوالدول ّدلزاعمّواجلماعات طمئنان

ّاألطرافّوشهادةّالشهودّالعرفيةّذلكّلكونّاخلليقةّاالنسانيةّمعرضةّللخطأّوالنسيانّوعدمّالدقةّ
ّكونّيفّسردّالوقائعّوادلعامالتّادلربمةّباإل أنّالناسّعرضةّللمحاباةّواالنتقامّادلبالغةّضافةّإىل

ّ.3نتيجةّافتقارّالذممّوطغيانّادلادة
احلضارةّالغربيةّفظهرّعلمّالوثائقّبفرنساّيفّالقرنّالسابعّعشرّّمنّىذاّالعلمقدّاستفادتّّو

رتّإىلّدراسةّروبيةّوتطوّ ّويفّشكلّزلاوالتّإلثباتّصحةّالوثائقّاألرشيفيةّمثّصقلتّيفّادلعاىدّاأل
ّكتابّيضمّستةّ ّاجملالّقامّبوّجونّمابليونسّيف قانونيةّوتارخييةّولغويةّللوثائقّوأولّعملّيفّىذا

وىوّعلمّذبميعّواختزانّوتنظيمّادلوادّوالوثائقّادلدو نةّّ"راسةّالوثائق:ّالديبلوماتيكيةد"أجزاءّيسمىّ
لتكونّيفّمتناولّالباحث؛ّويعر فّأيضاّبفنّاستخدامّادلعلوماتّادلتخصصةّادلدو نةّوذلكّعنّطريقّ

                                                           

بتصرف.42ّـ40ّادلرجعّنفسو/ّصّّ 1 
.45ّّعبدّالواحدّذنونّطو/ّمرجعّسابق/ّص 2 

.21ّ/ّص1988ّصبعوّزلمودّالزريقي/ّنظامّالشهرّالعقاريّيفّالشريعةّاالسالمية/ّدارّاآلفاقّ/ّبريوتّـّلبنانّ/ّ 3 
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ّمنّ ّحق ّدعم ّأو ّحقيقة ّكشف ّيف ّالستخدامها ّادلناسب ّالوقت ّيف ّواسًتجاعها ّونسخها تقدديها
ّ.1قوقّأوّالربىنةّعلىّرأيّواالستداللّعلىّحالةّمنّاحلاالتاحل

ّيفّادلراجعّوالكتبّ ّالوصولّإىلّادلعلوماتّادلسج لة ّالوثائقّييسر ّادلنطلقّفإنّعلم ومنّىذا
ّوبراءاتّ ّوادلواصفات ّوكذلكّالتقارير ّدوريّمنظم ّبشكل ّوادلطبوعاتّالصادرة ّواجملالت والصحف

ّ.2وأعمالّادلؤسبراتّوماّشابوّذلكّمنّمصادرّادلعلوماتّاحملوسبةّمنهاّوغريّاحملوسبةّاالخًتاع
 / تحديد المصطلحات:2

ّكذلكّ ّتسمى ّواليت ّوادلستندات ّالوثائق ّتقييم ّشروط ّربديد ّالبحثية ّالورقة ّىذه رباول
ّولذاّوجبّربديدّمعاينّادلصطلحاتّالتالية:ّالسجالت،ّ

ّ/ تعريف التقييم 1ـ2
ّمعناهّاالصطالحيّجلنةّادلصطلحاتّادلنبثقةّمنّصبعيةّاألرشيفّاألمريكيّكمايلي:حد دتّ

قيمةّومكانةّالوثائقّاعتماداّعلىّّرلموعةّمنّالعملياتّواالجراءاتّاليتّيتمّبواسطتهاّتقدير»
ّوا ّالبحثيةّوترتيبها ّاالثباتيةّوأمهيتها ّاالداريةّاجلاريةّوالقيمةّالقانونيةّفضالّعنّقيمتها رتباطهاّقيمتها

ّ.3«بغريىاّمنّالوثائق
ّتعريف الوثيقة: / 2ـ2

ّأوّخصائصّالتسجيلّ ّعنّطريقة ّبصرفّالنظر ّيفّاالصطالحّىيّمكتوبّحيويّمعلومة ا
ّكدليلّقانوينّحيويّفعالّأوّتصرفاّقانونياّصادراّّ(الديبلوماتيقية)والقيدّوالوثيقةّالقانونيةّ ىيّمكتوب

4ّبإرادةّادلتصرفّأوّادلتصرفني.
 / المستندات: 3ـ 2

ّ.5ّىيّالعقودّادلوثقةّاليتّتعطيّحقوقاّأوّتؤكدّقانوناّيربىنّعلىّتلكّاحلقوق
ّ

                                                           

.74قبيسيّ/ّمرجعّسابق/ّصّّزلمد 1 
.22/ّص2014ّعامرّابراىيمّقندجلي/ّالتوثيقّاالعالميّواألرشيفّالصحفي/ّدارّاليازوري/ّعمانّـّاألردن/ّ 2 

.98/ّص1981ّعبودّساملّاأللوسي،ّزلمدّزلجوبّمالك/ّاألرشيف:ّتارخيو،ّأصنافو،ّادارتو/ّد.د/ّبغدادّـّالعراق/ّ 3 
/1982ّالوثائقّواألرشيف:ّعريب،ّفرنسي،ّاصلليزي/ّدارّالثقافةّ/ّالقاىرةّـّمصر/ّدط/ّسلوىّعليّميالد/ّقاموسّمصطلحات

.71ص228ّّرقمّ 4 
.61ّص186ّّسلوىّعليّميالدّ/ّمرجعّسابق/ّرقمّّ 5 
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ّ:ّّ/ السجالت4ـ 2
ّ ّاألصلية ّالوثائق ّصور ّفيو ّتقي د ّرلل د ّىو ّالديبلومايت ّبادلعٌت ّحسابات،ّّ)اصطالحا عقود،

ّ.1االجيازّويتمّالتسجيلّوالقيدّفيوّبالنسخّأوّالتحليلّأوّ(قضايا...
تقديرّقيمتهاّوأمهيتهاّادارياّأوّوعليوّسيكونّتعريفناّاالجرائيّلتقييمّالوثائقّوالسجالتّىوّ:ّ

ّقانونياّأوّتارخيياّأوّعلمياّوفقّشروطّومعايريّسلصوصة.
 / اختالف الدول في تحديد معايير تقييم الوثائق:3 

ّاألرشيفي ني ّتواجو ّاليت ّادلسائل ّأصعب ّمن ّالوثائق ّتقييم ّمسألة ّكلّّتعترب ّويف ّالبالد ّكل يف
ّ:العصورّففي

ّالدراساتّفرنسا * ّوالتزال ّادلسألة ّذلذه ّحل ّاجياد ّاألرشيفيون ّحاول ّالثورة ّأيام ّومنذ مثال
مستمرةّّإذّأنّالوثائقّاليتّاستولتّعليهاّالثورةّانتهىّالعملّمنهاّبنهايةّالعهدّادللكيّوقضيّعلىّ

ّالوثائقّواليتّ ّكانتّتشرفّعلىّىذه ّبالنسبةّلألعمالّاحلكوميةّمنّادلؤسساتّاليت فقدتّأمهيتها
ّالوثائقّفأصدرواّ ّىذه ّإىلّأمهية ّتنبهوا ّادلسؤولنيّيفّالثورة ّإالّأن ّوادلدنية؛ ّوالقضائية النواحيّادلالية

للعنايةّبالوثائقّواجراء1794ّّّ(يونيو)حزيران25ّاألوامرّادلشد دةّبعدمّادلساسّذلاّوصدرّمرسومّيفّ
ّ ّجلنة ّوشك لت ّذلا ّالوثائقّتقييم ّاختيار ّاليتّاتبعتّيف ّالقواعد ّملّتكن ّغريّأنو ّالعمل؛ ّهبذا للقيام

واضحةّ،ّوإمناّقي متّحسبّالتصنيفّادلوضوعيّدونّاالشارةّإىلّأصلهاّوالعالقةّالعضويةّفيماّبينهاّ
أيّأهناّصنفتّحسبّنظامّادلكتباتّوكانّالعملّيتمّوفقاّألىواءّاللجانّشلاّدفعّاحلكومةّالفرنسيةّ

ّوضعّقواعدّصارمةّفيماّيتعلقّدبسألةّاتالفّالوثائقّالعامة.إىلّ
عينتّسلطاتّأرشيفّجلنةّقبلّاحلربّالعادليةّاألوىلّمهمتهاّوضعّقواعدّلتقييمّفي روسيا *ّ

قبلّأنّتكملّعملهاّإالّأهناّاستطاعت1910ّّالوثائقّوبالرغمّمنّأنّىذهّاللجنةّحل تّيفّعامّ
ّكتبوّالوصولّإىلّبعضّالنتائجّاذلامة؛ّف أكدّأمهيةّالتقييمّالصحيحّللعملّوأص رّّ"ميسنر"التقريرّالذي

ّكعملّأويل،ّوأي دّ ولكنوّاعتربّأنّّ"ميسنر"القواعدّاليتّصاغهاّّ"مينريت"علىّاألفكارّالقدديةّللتقييم
ّ.2األصلأوّّالمصدرأكثرّالقواعدّأمهيةّىيّدراسةّوربليلّالوثائقّمنّزاويةّ
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فقدّبدأتّمسألةّاالىتمامّباستعمالّالوثائقّيفّالبحوثّالتارخييةّمنذّالقرنّفي انجلترا*ّأماّ
ّإالّيفّالقرنّالتاسعّعشرّحيثّتش كلّعددّمنّ ّالكايفّمنّالدولة السابعّعشرّوملّذبدّاالىتمام

ّ ّوحفظها ّالوثائق ّترتيب ّيفّأمر ّللنظر ّحديثةّاللجان ّاجراءات ّحددت ّوقد ّمنها ّاالستفادة وكيفية
عنّصبعيةّالوثائقينيّالربيطانينيّابانّزلاولةّانقاذ1943ّّقّوردتّيفّمذكرةّصدرتّعامّلتقييمّالوثائ

الوثائقّمنّأخطارّاحلربّالعادليةّالثانية؛ّفأقرتّمبدأّحفظّالوثائقّألغراضّادارةّاألعمالّوألغراضّ
ّالبحثّالعلميّوحددتّسبعّقواعدّلتقييمّالوثائقّعلىّالنحوّالتايلّ:ّ

ّمنّالوثائقّذاتّالفائدةّالوقتية.ّـّالتخلصّبصفةّمنظمة
ّـالتخلصّمنّالوثائقّالضخمةّذاتّالصفةّالروتينية.

ّـّعدمّترحيلّالوثائقّاالداريةّاخلاصةّباجلهازّالذيّأنتجها.
ّكأنّتكونّزل ّاستعمالّادلقاييسّالعامةّيفّفائدةّّادلستنداتّأوّالسجالت ّتؤثرّعلىّـ توياهتا

ّةّعنّأشياءّومواضيعّسلتلفة.بعضّاألفرادّأوّأنّتعطيّمعلوماتّعام
ّـّالتأكدّمنّأنّادلعلوماتّالواردةّيفّىذهّالوثائقّالّيوجدّذلاّنظريّيفّرلموعاتّأخرى.

ّـّاألخذّيفّاالعتبارّظروفّأمكنةّحفظّالوثائقّومصدرىاّ.
ّ.1ّـّاالحتفاظّبكشوفاتّأوّقوائمّأوّدفاترّسجالتّألوراقّرلموعاتّوثائقّقدّأتلفت

 الوثائق:/ أهم شروط تقييم 4
ّواالقتصادّ ّالسياسة ّوعامل ّللمؤرخ ّبالنسبة ّادلتوقعة ّالبحثية ّالقيمة ّتقدر ّالوثائق ّتقييم عملية

ّيتطلبّمنّادلقي مّمعرفةّبكلّاجملاالتّواالجتماعّوبصفةّعامةّلدارسّاالنسانياتّ واألنسابّوىذا
يمّالصحيحّللوثائقّلعلّوادلوضوعاتّادلتضمنةّيفّالوثيقةّوعليوّالبدّأنّتتوفرّصبلةّمنّالشروطّللتقي

ّأمهها:ّ
ّإىلّ/ األصالة:1ـ 4 ّالرجوع ّأي ّالغربيني ّقبل ّادلسلمني ّالعلماء ّوضعو ّأساسي ّشرط وىو

ّكانواّيشد دونّ ادلصادرّاألصليةّللتثبتّمنهاّوىوّجانبّمنّاجلوانبّادلهمةّألداءّاألمانةّالعلميةّفقد
ّكتابّ ّكانّينقلّعنّادلصادرّ"نمعجمّالبلدا"علىّضرورةّالنقلّمنّادلصادرّففيّمقدمة ذكرّأنو

ّإىلّالنصّاألصيلّعندّ ّأصحّالنسخّوأقرهبا ّحيرصونّعلىّانتقاء ّوكانوا ّوأمانة؛ بكلّدقة
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ّكتبهاّخبطوّتأيتّيفّالدرجةّاألوىلّتليهاّنسخةّأحدّ اعتمادىاّيفّالنقلّفنسخةّادلؤلفّاليت
 .1طالبّادلؤلفّوعليهاّاجازتوّأوّنسخةّقامّبنسخهاّعاملّثقة

شرطّيتوفرّيفّالوثائقّاألوليةّاليتّتتوفرّفيهاّمعلوماتّمنّالدرجةّاألوىلّوىيّادلعلوماتّوىذاّال
واألفكارّاجلديدةّوادلعلوماتّاليتّتطرحّألولّمرةّوقامّالكاتبّبتسجيلهاّألولّمرةّحيثّأنوّملّتكنّ

ّكانتّمعروفةّولكنّبشكلّواذباهّمغاير؛ّومنّأ مثلةّىذهّمثلّىذهّادلعلوماتّمعروفةّسابقاّأوّأهنا
ّالوثائق:
ّإليهاّيفّزبصصّزلد دّّ *وقائعّادلؤسبراتّحيثّينشرّعددّمنّالباحثنيّمعلوماهتمّاليتّتوصلوا

ّأوّرلموعةّمنّالتخصصاتّيفّمستندّأوّسجلّأوّرلموعةّرللدات.
ّ ّاحلكومية ّادلطبوعات ّمنّ* ّرلموعة ّعادة ّالرسية ّاحلكومية ّادلؤسسات ّتصدر ّحيث الرسية

ّوالتشريعاتّوالتعليماتّوادلعلوماتّاألخرىّاجلديدةّبنيّفًتةّوأخرى.القواننيّواألنظمةّ
ّ*ّاألطاريحّوالرسائلّاجلامعية.

ّ*ّاجملالتّوالدورياتّادلتخصصةّ.
ّأوّقدّ ّواجتماعيا ّوسياسيا ّمنّادلشاىريّعلميا ّأصحاهبا *ّادلذكراتّوالسريّالذاتيةّاليتّيدو هنا

ّوىمّيفّمسريهتمّ.يدو هناّبعضّمنّالكتابّادلخو لنيّالذينّرافق
ّ*ّّادلخطوطاتّوالوثائقّاليتّربملّمعلوماتّتارخييةّمهمةّ.

ّ.2*ّبراءاتّاالخًتاعّواألدلةّالصادرةّعنّاجلمعياتّوادلنظماتّألولّمرة
ّفهوّمثلّادلؤرخّالبدّوأنّ/ المصداقية2ـ 4 ّالوثيقة ّيشًتطّعلىّادلقي مّأنّيتبثّصحة ّ :

فإذاّملّحيسنّفهمّصحةّالوثيقةّفإنوّحتماّيقعّيفّيأخذّيفّاعتبارهّصحةّسياقّالوثيقةّعندّتقييمهاّ
ّرلهولةّ ّفالوثيقة ّأنتجها، ّالذي ّمصدرىا ّمن ّالتحقق ّفيجب ّللواقع ّسلالفة ّدبعلومات ّوخيرج اخلطأ

ّتكونّرل ّقيمةادلصدر ّوليسّذلا ّاذلوية 3ّهولة ّكانتّ؛ ّفإذا ّاألصلّوالصورة ّبني ّديي ز ّأن ّادلقي م وعلى

                                                           

pdf /1982ّبرجسًتاسر/ّأصولّنقدّالنصوصّونشرّالكتب/ّّاعدادّوتقدمي:ّزلمدّضبديّالبكري/ّدارّادلريخّللنسر/ّالرياض/ّ
/ّنسخة16ّصّ 1 
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ّأنّيوضحّوحيل لّىذهّ ّاختالفّوعليو ّأوّبينهما ّمطابقةّلألصلّسباما ّفهلّىيّصورة الوثيقةّصورة
ّ.1وّيفّىذاّيعتمدّعلىّالنقدّالداخليّللوثيقةّالفروقّالدقيقةّّّبينهما

ّماّوقعّللمؤرخنيّوادلفسرينّوأئمةّالنقلّمنّادلغالطّيفّّ»ويفّذلكّيقولّابنّخلدون:ّ وكثريا
احلكاياتّوالوقائعّالعتمادىمّفيهاّعلىّرلردّالنقلّغثاّوسيناّوملّيعرضوىاّعلىّأصوذلاّوالّقاسوىاّ
بأشباىهاّوالّسربوىاّدبعيارّاحلكمةّوالوقوفّعلىّطبائعّالكائناتّوربكيمّالنظرّوالبصريةّيفّاألخبارّ

احلقّوتاىواّيفّبيداءّالوىمّوالغلطّوالّسيماّيفّاحصاءّاألعدادّمنّاألموالّوالعساكرّإذاّّفضل واّعن
عرضتّيفّاحلكاياتّإذّىيّمظنةّالكذبّومظنةّاذلذرّوالبدّمنّردىاّإىلّاألصولّوعرضهاّعلىّ

ّ.2«القواعد
ادلفيدةّيفّحالةّاستعمالّالوثائقّللبحثّالعلميّفالبدّمنّاختيارّالوثائقّالتمثيل :/  3ـ 4

ّوجيبّأنّالّتؤخذّالعيناتّ ّوأخذّعيناتّجملموعاتّالوثائقّالضخمة، ّعنّاألوراقّالروتينية وفرزىا
ّالرياضياتّحبيثّتكونّ ّمنّاألخصائينيّوعلماء ّبذويّاخلربة ّجيبّاالستعانة ّوإمنا ّعشوائية بطريقة

ّ.3العينةّشلثلةّسبامّالتمثيلّللمجموعةّاألرشيفية
ّكشوفّإحصاءّالسكانّوكشوفّالبطالةّوملفاتّطلبةّومنّأبرزّأمثلةّالوثائقّال ضخمةّوثائق

ادلدارسّوملفاتّاجلرائمّوغريىا؛ّفالّديكنّحفظهاّصبيعاّفيتمّتطبيقّأسلوبّالعينةّعليهاّمعّضرورةّ
توخيّاحلذرّعندّتطبيقوّألنوّإذاّأسيئّاستخداموّفقدّيؤديّإىلّفقدّنوعياتّمنّالوثائقّذاتّأمهيةّ

املةّأوّتامةّعنّاذليئةّوتارخيهاّووظائفهاّلذاّينبغيّبذلّاجلهدّحىتّتكونّالعينةّشلاّالّيعطيناّصورةّش
ّ.4ّّادلختارةّشلثلةّللكل

ّلالستخدامّ: (الفهم)/ المعنى4ـ  4 ّالضروري ّمن ّأنو ّحيث ّقصوى ّأمهية ّذو ّشرط ىو
ّوواضحةّ ّغريّمفهومة ّولكنها ّدلنتجها ّبالنسبة ّمفهومة ّالوثيقة ّتكون ّفقد ّالبحث؛ ّيف ّللوثيقة اجليد

ّّالغرضّ
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إذاّماّاستخدمتّللمؤرخنيّيفّادلستقبلّلذاّعلىّادلقي مّفهمّالوثيقةّجيداّحىتّيستطيعّاصدارّ
ّوأال ّقيمتها ّعلى ّصحيح ّللبحثحكم ّلغزا ّادلختزلة1ّّجيعلها ّوالكتابة ّوادللحوظات ّالرموز ّفهناك ؛

ّ ّوبالتايل ّالوثيقة ّفهم ّيتم ّحىت ّذلا ّتفسري ّوضع ّإىل ّربتاج ّواليت ّوادلسودات ّعلىّوادلعادالت احلكم
ّ.2قيمتها

ّكثريّمنّالفالسفةّواللغوينيّوادلفكرينّوراحتّتدورّحولّثالثّ فقضيةّادلعٌتّشغلتّاىتمام
ّمقاربةّنفسيةّأداةّمكوناتّىيّا ّالتوليديةّبوصفها ّكانتّالنظرية للغةّوادلتكلمّوالعاملّاخلارجيّوقد

ّ ّالنظرية ّكانت ّكما ّادلعٌت ّربديد ّيف ّوالتأويالتّفاعلة ّالًتكيبية ّالبنيات ّبني ّاجلسر ّدبثابة التأويلية
ّ.3الداللية

لتعربّعنّامكاناتّغريّةّلتشومسكيّتؤكدّعلىّأنّاللغةّتقدمّوسائلّزلدودةّفالنظريةّالتوليدي
ّكماّأكدتّأنّمعٌتّالنصّيعودّإىلّمعرفةّادلتكلمّوىوّماّساهّقاعدةّاحلدسّأوّادلقدرةّعلىّ زلدودة
ّالعميقةّ ّوالبنية ّالسطحية ّالبنية ّخالل ّمن ّيفهم ّادلعٌت ّىذا ّوأن ّ؛ ّادلتكلم ّعند ّاللغوي احلكم

ّألشكالّالفكر.ىذهّاألخريةّىيّمشًتكةّبنيّصبيعّاللغاتّألهناّانعكاسّللجملة،
ّ.4فادلعٌتّحسبّىذهّالنظريةّعبارةّعنّبنيةّربملّادلعلوماتّادلرمز ةّذىنياّعندّالكائناتّالبشرية

ّالتأويليةّفقدّأكدتّعلىّأنّفهمّادلعٌتّيعودّإىلّالنصّوادلتلقي؛ّفمن ّالنظرية ّأنّ ّادلعلومّأما
ّأمهيةّمناّذلّدلا"ّادلتكلم"ادلؤلفّعنصرّعلىّأساساّمنصب ةّاألوىلّمرحلتهاّيفّكانتّاألدبيةّالدراسات

ّمنّرلموعةّتقاطعّبنقطةّطّقّادلؤلفّشكلّاألدبية،ّوىكذاّواألعمالّالنصوصّتفسريّيفّقصوى
ّاألذىانّيفّترس خّ،حىت"والتارخييّواالجتماعيّالنفسي"ّالسياقيّادلنحىّذاتّوادلقارباتّالدراسات

ّأكثرّالقدديةّالنظرياتّيفّادلتلقيّكنالّديّاألحيانّبعضّ؛ّففي"ادلؤلفّسلطة:ّ"بـّتسميتوّديكنّما
االستئناسّإالّلوّحيقّالّوىوّاألديبّبالنصّمتأثرّمن  ما.ّموقفاّديارسّأنّدونّاخلطابّإىلّّ 
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ادلرحلةّأما ّغرارّعلىّأخرىّسلطةّترسيخّاذباهّيفّالنقديّادلسارّيفّربوالًّّعرفتّفقدّالثانية،ّّ 
ّإيذاناًّّالبنيويةّأقطابّقبلّمنّادلؤلفّموتّعنّاإلعالنّكانّ،حيث"النصّسلطة"وىيّادلؤلفّسلطة
ّربولّعنّاإلعالنّوىوّالكالم،ّمسرحّإىلّالولوجّوبالتايلّادلتكلمّسطوةّمنّالنقديّالفكرّبتحرر
ّسيكونّالقول،ولذلكّنسيجّإىلّالقولّناسخّأومنّبذاتوّالنصّإىلّبالنصّالناطقّمنّالنظرّوجهة

ّعلىّربيلّالّبذاهتا،ّومكتفيةّمغلقةّبنيةّىوّدباّاألديبّالنصّمقاربةّالنص ي،ّبالنقدّادلنوطةّادلهامّمن
ّفقطّاالداخليّاشتغالوّعلىّحيللتّاإلنتاج،ّبسياقّأوّادلنتجةّالذاتّتتصلبّقدّللغةّرلاورةّوقائع

ّسواه.ّشيءّوالّالنصّتنشيةّيفّبذلكّمكرساًّ
ّمنّالتأويلّدعائمّرساءإّاذباهّيفّوعياّربوالنّاألدبيةّّالدراساتّفيهاّفعرفتّالثالثة،ّاحملطةّأماّ 

ّفيهاّالقارئّنالّتأويل،وّعمليةّكلّمنّيتجزأّالّجزءاّأصبحّالذيّالتلقيّبدورّالىتماملّاخال
ّللنصّاجلديدّالكاتبّوىوّالفصلّواحلكمّّالوحيدّادلوجودّباعتبارهّإليوّيتوجوّالنصّأصبحّحقو،حني
ّوالنقديةّالفكريةّالتياراتّيفّحصلتّاليتّالتطوراتّصبلةّمنّالتأويلّمفهومّينبثقّ؛دائماّوادلفًتض

ّالالهنائيّانفتاحهاّيفّالنصوصّعلىّالوقوفّحياولّعقلياّجهداّباعتبارهّادلعرفيةّتطوراهتاّمسايراًّ
ّتقومّجدليةّالتأويلّوّالقراءةّبنيّالعالقةّصبحمثّتّومنّالقراءة،ّدبفهومّتربطّاليتّالداللةّالستكشاف

ّ.1ادلنهجيةّوإجراءاهتاّالقراءةّآلياتّحيددّالذيّالقارئّفيوّوادلؤثرّالنصّبنيّادلتبادلّالتفاعلىّعل
ّ
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