
 المنهج التارخيى فى البحث 

  
  

    : تزداد أمهية دراسة التاريخ . على الرغم من الرتاجع الواضح الذي شهدته الدراسات اإلعالمية
ملناهج األخرى. ومع ذلك فما زال للتاريخ دور مهم  وفقًا هلذا املنهج .. وذلك بسبب االهتمام املتزايد 

يكون هناك حبث إعالمي يف أي جمال من جماالت اإلعالم إال  يف جمال الدراسات اإلعالمية إذ يندر أن
رخيية سواء أكان ذلك يف تتبع النشأة األوىل للظاهرة اإلعالمية قيد  ويكون مستندًا إىل رؤية أو خلفية 
البحث أو يف استعراض ومراجعة الدراسات السابقة هذا من جهة، ومن جهة أخرى ، فإن البحث 

ت االتصال وتطورها واملمارسات اإلعالمي التارخيي يزو  ت اإلعالم ونظر جلذور التارخيية لنظر د الباحثني 
اإلعالمية اليت تطورت وانتشرت وتنوعت كما أنه يوفر للباحثني يف أنواع البحوث األخرى ، املادة العلمية 

ا الالزمة هلم إلدراك الصلة الوثيقة بني اإلعالم وبيئاته السياسية واالجتماعية واال قتصادية بكل مكو
لتايل ميكن إلقاء الضوء على بعض االجتاهات احلاضرة واملستقبلية  والعوامل املختلفة اليت تؤثر فيها وتتأثر و

  كاملشكالت اإلعالمية املعاصرة وديناميكية التطور اإلعالمي وتقنياته وما إىل ذلك.
ذا الفهم للتاريخ ودراسته فإن البحث اإلعالمي يستلزم الرجوع إىل املاضي لتعقب الظاهرة التارخيية  و

  والتنقيب يف أحداثها ودراسة وقائعها وحتليلها على أسس منهجية علمية دقيقة.
كمنهج وبطبيعة احلال فإن احلديث عن البحوث التارخيية وأمهيتها يقود إىل احلديث عن املنهج التارخيي ((

ئق وحي ئقي يستقرئ عن طريقه الباحث ، الو للها ويستخلص منها املعلومات بعد إخضاعها لعملية و
وهو منهج له قواعده وخصائصه وخطواته اليت تعتمد على األسس املستخدمة  االستدالل واالستنباط العقلي

ا من وصف وحتليل  يف البحث العلمي بصفة عامة وما يقتضيه ذلك من حتديد للمفاهيم وما يتصف 
  ملنهجية املعروفة.وتفسري وغري ذلك من اخلطوات ا

ختصار إن هذا  سرتداد احلدث التارخيي من املاضي وبعثه حيًا من جديدو   .املنهج يعىن 
  - قواعد املنهج التارخيي

     -إن املنهج التارخيي يقوم مستندا إىل القواعد التالية: 
لظروف اليت  التجديد. قاعدة 1 وتعين حتديد الظاهرة التارخيية حمل الدراسة زمانيًا ومكانيًا مع االهتمام 

عتبارها جزءا أصيال منها .   صاحبتها 
لظاهرة وحتليلها وإجراء  التحليل.قاعدة 2 وتعين مجع أكرب قدر ممكن من احملالت واملعلومات املتعلقة 

  دراسة نقدية عليها للتأكد من صحتها.
وتعين إعادة صياغة املادة التارخيية صياغة علمية وجتاوز مرحلة السرد والوصف إىل  الرتكيبعدة .قا3

  التعليل مع افرتاض أن الوقائع التارخيية معلولة بعلل وأسباب يسعى الباحث إىل استخالصها.



أن لكل  وتعين احلكم على الظاهرة مبنطق العصر الذي ظهرت فيه على اعتبار إصدار األحكام.قاعدة 4
رخيية أحداثها وظروفها وليس من شأن املؤرخ أن  رخيي حضارة هلا شخصيتها وقيمتها ولكل فرتة  عصر 

  ينظر إىل املاضي من خالل معايري املاضي.
  : خصائص املنهج التارخيي

  ((االستدالل مبا هو معروف عما هو جمهول )) .-1
ئق إن هذه اخلاصية هي اليت تكشف عن اجلوانب الغامضة  يف التاريخ خاصة عند تعذر احلصول على و

  صادقه .
ة كمعيار يستند إليه  وقد اعتمد كوال نج على هذه النقطة بقوله ((ميكن استقراء حالة أو حاالت مشا

  لتفسري ما هو جمهول)).
اجلذور  دراسة العصر الذي بدأت فيه الظاهرة كنقطة للبداية يف دراسة املوضوع التارخيي وهذا يعين تتبع -2

ئق واملستندات  العتماد على الو األوىل وتصعيد البحث إىل أقصى ما متكنه املعلومات التارخيية 
  والسجالت التارخيية وغريها من مصادر الدراسات التارخيية.

إن حبث ودراسة املادة التارخيية موضوع البحث ، ال يعين الوقوف عند تسلسلها التارخيي وإمنا تفسري  -3
يف نفس الوقت للوقوف على العوامل اليت أثرت عليها سلبًا أحداث  التاريخ ومادته، تفسريًا دقيقًا وعميقًا

ً مبا يقدم تعليالً علميًا للظاهرة.   وإجيا
التحرر التام من كل ما ميكن أن يضع الباحث يف موقف التحيز ، ذلك أن فساد التاريخ يرجع يف  -4

وميوهلم، لذا فإن االستناد إىل ما هو موثوق به من تفاصيل يعد أمراً  كثري من حاالته إىل أهواء املؤرخني
لنسبة ملصادرها وحدف  ً مبعىن أن تكون املعلومات املستخدمة يف البحث حمالً للثقة وكذلك األمر  مطلو
كل ما يشك الباحث يف أن له طابعًا ذاتيًا نتيجة لتفسريات املؤرخني وبنفس املستوى ((إيراد وجهات 

  لنظر املعارضة لوجهة نظره))ا
  استخدام أسلوب واحد يف حتليل مواقف وأحداث وشواهد املادة التارخيية. -5

  :خطوات املنهج التارخيي
يبدأ البحث التارخيي بفكرة مبدئية غري دقيقة عما يتضمنه موضوع معني ، وال يستطيع الباحث أن  -1

ة واملراجع املتصلة به وإجراء عمليات املسح األولية ملعرفة حيدد أبعاد املوضوع إال بعد جتميع املواد العلمي
  الرصيد السابق من البحوث والدراسات اليت تناولت املوضوع.

  
حتديد مشكلة البحث حتديدًا دقيقًا ففي هذا املنهج من املهم أن حندد بعناية مشكلة البحث وأن تقدر -2

تقديرًا جيدًا تناسبها مع هذا املنهج ذلك ألن كثريًا من املشكالت البحثية ال يصلح املنهج التارخيي 



حث املبتدئ على حتديد لدراستها وال شك أن معايري اختيار مشكالت البحوث ومصادرها تساعد البا
  -املشكلة ويف هذا اجلانب جيب مراعاة :

  أمهية املوضوع واهلدف من دراسته. –أ 
  جدة املوضوع وحداثته. –ب 
  قدرة الباحث على استخدام املنهج التارخيي ومدى توفر الوقت لديه. –ج 
ت واملصادر التارخيية . –د    مدى توفري البيا
  حيتاج إليها الباحث عند تنفيذ البحث.التكاليف املادية اليت  -هـ 
إن حتديد مشكلة البحث بدقة وصياغتها بشكل جيد ميكن من حتليلها بفاعلية . ويرى بست،، أن   

ال واسع. رب يعلم أن البحث جيب أن يكون حتليالًمتعمقًا ملشكلة حمدودة ال اختيارًا سطحيًا    املؤرخ ا
لبحث التارخيي وصياغتها كثريا ما تتأثر بشخصية  ويشري هيل وكريبر أن عملية اختيار   مشكلة مرتبطة 

الباحث إىل حد كبري أكثر مما حيدث يف مناهج البحث األخرى ، ويؤكد أن العوامل الشخصية للباحث 
  تتحكم إىل حد كبري يف اختياره للمشكلة .

ون ممتدًا عرب التاريخ أي له بينما ترى سهري بدير أن اختيار موضوع معني للبحث التارخيي جيب أن يك  
ر املرتتبة عليه.   صفة االستمرار حبيث ميكن تعقبه ، وتتبع مراحل التطور اليت مرت به واآل

وضع الفروض أن التساؤالت اليت يسعى الباحث إىل التحقق منها أو اإلجابة عليها على أن يضع  -3
ل ت الالزمة للبحث ويتوقف قبول الباحث الباحث يف اعتباره أن هذه اخلطوة هي اليت متد الباحث  بيا

ت واملعلومات اليت يستفتيها من الكتب واملراجع واملخلفات  لفروضه أو تساؤالته أو رفضهما على البيا
ر وعلى تفسريه هلا.   واآل

ه واإلطار النظري الذي سيوجه توضيح الدراسة  -4 حتديد املفاهيم األساسية للبحث وقضا
CONCEPTUAL FRAME WORK .املقصود منها  

حتديد وحدة التحليل التارخيي فقد تكون هذه الوحدة زمانية أو مكانية أو نظاما إعالميا معينا أو  -5 
  نظرية إعالمية معينة أو صحفًا .. اخل.

ت وأدوات مجعها الستنباط احلقائق التارخيية وعلى الباحث أن يبذل  -6 حتديد مصادر املعلومات والبيا
  ة يف سبيل التأكد من صدق املصدر ومدى دقته.كل حماول

ت املتصلة مبوضوع أو مشكلة البحث من مصادرها األولية وعلى الباحث أن يدرك أن  -7 مجع البيا
ملهمة السهلة ألن الباحث يف كثري من األحيان مل يعش الزمن أو العصر الذي يدرسه.   هذه اخلطوة ليست 

ت واملعلومات وا -8 حلقائق التارخيية على أساس تطور األحداث مع مراعاة العالقات القائمة ترتيب البيا
  .بني أحداث التاريخ اليت تتضمنها الظاهرة التارخيية موضوع البحث وغريها



ثريها مباشر أو غري مباشر مع جتنب االعتماد على كل ما يقوم    من املتغريات اليت صاحبتها سواء أكان 
  جتهاد الشخصي من قبل اآلخرين.على التفسري والتحليل واال

ذه  -9 ت واملعلومات وهي اخلطوة اليت تعرف مبرحلة نقد املادة التارخيية ويقوم الباحث  حتليل ونقد البيا
اخلطوة بغرض التحقق منها ومعرفة حقيقتها وكذلك التحقق من مصادرها وتنقيتها من اآلراء اليت أحلقت 

رخيية ميكن ا وهنا جيب على الباحث أن يكون  موضوعيًا ودقيقًا إذا كان راغبًا يف الوصول إىل نتائج 
االعتماد عليها ، وتتمخض جهود الباحث يف هذه املرحلة عن حتديد احلقائق األساسية املتصلة مبوضوع 

  البحث عن طريق النقد الداخلي والنقد اخلارجي .
لشواهد اليت تدل على أصالة البحث العرض والرتكيب والتفسري للحقائق األساسية للخروج  -10

والكشف عن االجتاهات العامة للظاهرة موضوع البحث ، ومعرفة العوامل والظروف اليت خضعت هلا يف 
  تطورها وتغريها وانتقاهلا من حال إىل حال.

 حتديد النتائج اليت توصل إليها الباحث وداللتها يف اإلجابة على التساؤالت اليت تطرحها الدراسة -11
لصورة  ومقارنتها مع األفكار املستخلصة من مصادر أخرى وذلك بتقدمي (تفسريات مقبولة هلذه احلقائق 

  اليت تضعها يف اإلطار الصحيح للسياق التارخيي)
  مصادر الدراسات التارخيية:

 ملا كان الباحث ال يستطيع أن يالحظ األحداث املاضية بنفسه فهو حياول حصر املصادر اليت تفيده يف
نوية  ا مصادر أولية و ت عن موضوع حبثه ، وتتفاوت هذه املصادر من حيث كو احلصول على بيا

  وميدانية وذلك على النحو التايل:
  املصادر األولية :  -1

ت ومعلومات أصيلة عن موضوع البحث ومنها يستقي الباحث  وهي املصادر اليت متد الباحث ببيا
عن طريق املالحظة أو االطالع أو املقابلة أو غريها من طرق مجع  معلومات مباشرة سواء أكان ذلك
ت واملعلومات ومن أنواعها :   البيا

ر – أ ر  اآل : وهي بقا احلضارات أو ما يدل على أحداث معينة قامت أو وقعت يف املاضي مثل آ
  املعابد والكتب القدمية واملخطوطات.

  
ئق : –ب  ت ومعلومات ميكن استخدامها يف املستقبل وهي وهي اليت تعد بقصد أن  الو تنقل لنا بيا

أوراق تكشف عن أحداث وقعت يف املاضي أو معامالت سادت يف فرتة زمنية معينة أو مذكرات مبنية 
  على مشاهدات يف فرتات زمنية سابقة.

ت الشعبية. السجالت الشفهية – ج   : كاألساطري واألمثال واحلكا



  : كاخلطب والرسائل املكتبية والدساتري والقوانني واللوائح واملعاهدات . املكتوبةالسجالت  – د
  : مثل الصور واألفالم وطوابع الربيد والنقود والنحت . السجالت املصورة -هـ
ت وأشرطة التسجيل املرئي واملسموع . السجالت الصوتية : -و   مثل األسطوا
ا ما نقل املصادر الثانوية: -2 شتقاق عن املصادر األولية ، وقد أطلق على  ونعين  أو كتب أو أخذ 

نوي)ألن كاتبها قد أعدها بعيدًا عن املالحظة املباشرة أو الرواية األصيلة.  هذا النوع من املصادر لفظ(
وغالبًا ما تكتب عن شخص حضر الواقعة نفسها ويف البحوث عمومًا تفضل املصادر األولية عن املصادر 

حيث أن احتمال اخلطأ يف املصدر الثانوي أكرب وأوضح من املصدر األصلي أو األويل ، وذلك الثانوية 
ت من شخص إىل آخر إال أن ذلك ال يقلل من أمهية املصادر الثانوية ، ألنه قد تزود  بسبب انتقال البيا

ملصدر أو اآلراء اليت قيلت حوله . وأحيا  تكون مبوبة الباحث مبعلومات عن الظروف اليت أحاطت 
  ومنشورة بصورة أكثر فائدة للباحثني يف املصادر الثانوية.

  املصادر امليدانية:-3
  ومنها يستقى الباحث املعلومات املوجودة لدى بعض األفراد أو اهليئات .

لنسبة للدراسات التارخيية يف جمال الصحافة  وتعترب املصادر التارخيية امليدانية من أهم أنواع املصادر 
  واإلعالن ، ومن أهم أنواع املصادر امليدانية:

:وميكن عن طريقه تقدمي صوره عن الظروف العامة اليت عاشها جمتمع ما يف فرتة معينة .وذلك  الصحف-أ
  من خالل الوقائع اليت تنشر من خالل الصحف .

  ولكن ينبغي احلذر عند التعامل مع هذا النوع من املصادر وذالك من حيث :
ا الواقعة الواحدة.تعدد الص -   يغ اليت تكتب 
  الدوافع واالجتاهات اليت حترك سياسة الصحف وأفكار الكاتب أو الصحفي. -
احلرص على فصل احلدث كواقعة جمردة عن التعليقات واالنطباعات اليت حتاول الصحيفة أو الكاتب  -

فاصلة بني احلدث والرأي وضع احلدث يف إطارها وخاصة يف الوقت احلاضر الذي زالت فيه احلدود ال
  والتفسري.

وترى نوال حممد عمر أن هذه احملاذير ( ال متنع من أي توثيق للمادة الصحفية وتساعد على إعطاء صورة  
حية قد الجندها يف أي كتاب عاجل قضا املرحلة اليت ندرسها ، إذ أن املادة الصحفية تنقل الباحث إىل 

سياسي وتنظر إىل الظاهرة حمل البحث من خالل العصر الذي نشأت نفس اجلو التارخيي واالجتماعي وال
ثرت به وأثرت فيه. وال خوف هنا من تباين اآلراء وأسلوب سرد األحداث يف الصحف . فمن  فيه و
طبيعة الصحف أن ختتلف يف طريقة عرض موادها وتفسريها إال أن هذا األمر ميكن وضع حدود له عن 

للظاهرة يف سياقها التارخيي والتعرف على سياسة كل صحيفة وخلفية حمرريها  طريق دراسة الظروف العامة
  مع القدرة على عزل احلدث عن حماوالت التضمني أو التوظيف املقصود.



ت شهود العيان -ب جراء تسجيالت صوتية مع هذا  لألحداث التارخيية روا وعلى الباحث أن يقوم 
النوع من املصادر أو احلصول على تقارير مكتوبة عما يذكرونه من أحداث أو مشاهدات حيث يقوم 

ت املختلفة حيث يصل إىل أقرب املعلومات من احلقيقة. ت بني الروا جراء املقار   الباحث 
ا واليت يسجلون فيها حقائق  جم اخلاصةوالسري والرتا املذكرات واملراسالت -ج اليت يكتبها أصحا

ا قد حتوي بعض الوقائع بصورة أكثر صراحة  دون القصد من نشرها . إن أمهية هذا النوع من املصادر أ
وأدق تفسريًا ولكن ينبغي على الباحث أن يتحرى الدقة قبل النشر .. وأال ينحرف لبعض املبالغات أو 

  ئة الذمم اليت يلجأ إليها البعض.تضخيم الذات أو ترب 
اليت تزود الباحث ببعض التفسريات ذات األمهية  واملؤلفات التارخيية السابقة الدراسات والبحوث -د

وقد يستند إليها الباحث يف استنباط بعض األفكار اليت تعينه على تقدمي تفسريات جديدة أو االستفادة 
  ل والتفسري وسرد األحداث.من منهجيتها أو أسلوب كاتبها يف التحلي

ت األدبية والثقافية واالجتماعية والدينية -هـ ت اليت تعكس طبيعة  الكتا وغريها من أنواع الكتا
ت تعرب عن آراء  العصر وعلى الرغم من أن هناك بعض املهتمني مبناهج البحث يرون أن مثل هذه الكتا

  غ فهم يعكسون بصورة أو أخرى قضا عصرهم.ذاتية إال أننا نرى أن كاتبيها ال يكتبون من فرا 
فإن التعامل مع أنواع املصادر املختلفة يعتمد على قدرة الباحث على تفسري األحداث …. وعلى كل 

التارخيية وحماولة اخلروج بصورة منطقية للواقعة أو احلدث .. فالتاريخ علم املتماثالت املعقدة لوقائع املاضي.. 
قضا بتكميل جمموعة أخرى .. وحيث تغطي جمموعة من الوقائع على جمموعة حيث تقوم جمموعة من ال

  أخرى والباحث املقتدر هو الذي يتمكن من عمليات الربط والتحليل والتفسري واالستنباط.
  األسس لنقد وتقييم املصادر :

والغرض منها هو تعترب عملية نقد وتقييم املصادر مرحلة أساسية من مراحل تنفيذ الدراسة التارخيية .. 
  التأكد من صدق املصدر وصحة املادة اليت تتضمنها وهي عملية تعتمد على نوعني من النقد مها :

ا  النقد اخلارجي -أ لتحقق من صدق الوثيقة وصحة شخصية كاتبها وزمن الوثيقة ومكا : ويهتم 
ألمر هو التحقق من صدق والرجوع إىل األصل الذي كتبه صاحب الوثيقة . فالنقد اخلارجي يف واقع ا

  الوثيقة من حيث الشكل ال من حيث املوضوع.
: وينصب على التحقق من مادة الوثيقة أي ( النص ) ويستخدم يف دراسة الوثيقة  النقد الداخلي -ب

ا ومدى دقة وقيمة ت اليت حتتويها.  من حيث موضوعها وما ترمي إليه ماد   البيا
  : األسس العلمية للنقد اخلارجي -أ



لتفرقة بني ما هو صحيح وما هو مزيف  التحقق من صحة الوثيقة. 1 : مبعىن التعرف على صحة الوثيقة 
ئق احلشو واإلضافات بقصد اإلكمال أو بقصد التزييف أو التحريف،  منها ، فكثريًا ما يدخل يف الو

ئق توحد يف حاالت ثالث :   وللتأكد من هذه العملية ، عليه أن يدرك أن الو
: أن تكون الوثيقة خبط يد املؤلف نفسه وهي يف هذه احلالة ال حتتاج إىل حتقيق .. إال من زاوية  األوىل

  التأكد من أن اخلط الذي كتبت به الوثيقة هو خط كاتبها.
سخ وهنا جيب التحقق من الوثيقة مبراجعتها مع  الثانية : أن تكون الوثيقة خمطوطة عن األصل أي بيد 

  األصل .
ئق ليتبني ما يرجع  الثالثة : وهي أن تكون هناك أكثر من وثيقة وهنا ينبغي أن يدرس الباحث هذه الو

ئق اليت تنتمي إىل أصل واحد.   منها إىل أصل واحد عن طريق تبني مواضع معينة من الو
ها مأخوذة عن وينبغي أال نعترب قدم الوثيقة دليال على صحتها ، فقد تكون الوثيقة حديثة يف شكلها ولكن

  األصل ، بينما تكون النسخ األقدم قد أخذت عن نسخة فرعية.
ئق والكتب تذكر  : . التحقق من شخصية صاحب الوثيقة2  وهي مسألة مهمة : إذ أن كثريًا من الو

لنا أن صاحب وثيقة معينة هو شخص معني . ويرى املؤرخون أن املؤرخ الناضج ينبغي أال يثق يف مثل 
ئق قد ُزيفت لعدة اعتبارات من بينها على سبيل املثال . أن تكون الوثيقة هذه األقوا ل . فكثريًا من الو

قليلة القيمة فتنسب إىل إنسان مشهور لكي ترتفع قيمتها أو أن الوثيقة عظيمة القيمة فتنسب إىل إنسان 
ئق مزيفة مغمور من أجل متجيد امسه ولذلك جيب على الباحث أن يكون دقيقًا ويفرتض دائماً   أن كل الو

  حىت تثبت صحتها .
ا :. 3 وهنا يعتمد الباحث على عدة عوامل كاللغة واخلط ونوع الورق  التحقق من مكان الوثيقة وزما

لتايل ميكن عن طريقها حتديد العصر الذي كتبت فيه  إذ أن هذه العوامل متيز عصرا عن عصر آخر .. و
  الوثيقة.

ى الباحث أن يثري الكثري من التساؤالت عن الوثيقة اليت بني يديه مثل هل ويرى (فان دالني) أن عل  
ا وهجاؤها وخطها أعمال املؤلف األخرى والفرتة اليت كتبت فيها ؟ وهل يظهر  تطابق لغة الوثيقة وأسلو
شياء كان ينبغي أن يعرفها رجل تلقى مثل تعليمه وعاش يف مثل عصره؟ وهل يكتب  املؤلف جهال 

عن أحداث وظواهر أو أماكن مل يكن ليستطيع أن يعرفها شخص عاش يف ذلك العصر ؟هل غري  املؤلف
إلضافة إليه أو حذف فقرات منه؟ وإذا كان  أي شخص يف املخطوط عن طريق النسخ بغري دقة أو 

ابة املخطوط غري مؤرخ أو املؤلف جمهوال فهل توجد يف الوثيقة دالئل داخلية تكشف عن أصوهلا ؟ إن اإلج
كما يقول ( فان دالني) حتتاج إىل ثروة ضخمة من املعرفة التارخيية والعامة وقد حتتاج   –على هذه األسئلة 

رخيي.   كذلك إىل حس 



وهي مرحلة تبدأ من انتهاء الباحث من مرحلة النقد اخلارجي وفيها : ب األسس العلمية للنقد الداخلي
لتحقق من املاد –كما أوضحنا  ة املوجودة يف الوثيقة ومعناها وينقسم النقد الداخلي إىل يهتم الباحث 

  قسمني:
  .النقد الداخلي االجيايب :1

ويستخدم يف التعرف على املعىن احلقيقي لنص الوثيقة، كما يقصده املؤلف وهي عملية تستهدف تفسري 
ئق القدمية ال  املعىن الذي ترمي إليه ألفاظ وعبارات الوثيقة وهي عملية معقدة فكثريا من الكلمات يف الو

ألمس.   تعين اليوم نفس املعىن الذي كانت تعنيه 
  وهذا يتطلب:

  معرفة لغة العصر الذي كتبت فيه الوثيقة . -
ملؤلف . -   معرفة اللغة اخلاصة 
لوثيقة على الوجه األكمل وتفسري معىن الوثيقة، قد يتطلب يف    حىت نستطيع أن نفهم املعاين املوجودة 

ساليبها القدمية واحلديثة.بعض ا لتاريخ واللغات    ألحيان املعرفة الدقيقة 
وهو أسلوب ميكن الباحث من معرفة مدى الصدق و الكذب أو التحريف  .النقد الداخلي السليب:2

ت مؤلف الوثيقة .   يف روا
  هل كتب املؤلف الواقع عن طريق املالحظة املباشرة أم عن طريق االستماع إىل الرواية؟

  وما هي األساليب اليت استخدمها يف مجع املعلومات اليت تضمنتها الوثيقة؟
  وهل كتبها يف ظل ظروف معينة جعلته ال يذكر احلقائق كاملة.

ويرى (فان دالني) يف النقد الداخلي ضرورة ال غىن عنها للتحقق من معىن وصدق املادة املوجودة يف الوثيقة 
.  
ت التالية :ولكي يصل املؤرخ إىل ذلك جند   ما لذي يعنيه املؤلف من كل كلمة وكل  ه يبحث عن اإلجا

ته ومكاتبه مالحظة  ا ؟ وهل يسرت له إمكا عبارة؟ وهل العبارات اليت كتبها املؤلف ميكن الوثوق 
األحوال اليت ذكرها؟هل أبدى التوتر الذي ساد الفرتة التارخيية اليت عاشها املؤلف أو ظروفه الصحية إىل 

سابيع أوار  سنني؟  تكاب أخطاء يف املالحظة أو الكتابة؟ وهل كتب الوثيقة وقت املالحظة أو بعدها 
ت أخرى تت   .فق مع رواية املؤلف أو ختتلف معههل توجد روا

رها فان دالني ميكن أن تتفرع عنها أسئلة فرعيه كثرية.    وىف تقدير ، أن االسئله اليت أ
رخيها والظروف اليت أنتجت يف ظلها . . وىف كل األحوال فان على فاملسألة رهينة بطبيعة الو  ثيقة و

  الباحث أال يقلل من قيمة أي مصدر وأال يعطى مصدرا أكثر مما يستحق من األمهية.
كما أنه ميكن قبول الوقائع واألحداث وغريها من شواهد التاريخ اليت يتفق عليها أكرب عدد من الشهود   

  ة الذين يرون احلقيقة نفسها منوذج الستخدام املنهج التارخيي يف جمال الصحافة .املعاصرين أو الروا



  -  اجيابيات املنهج
تمع  تتمثل اجيابيات هذا املنهج يف الكشف عن جوانب الطبيعة البشرية يف املاضي ، وكيف تطور ا

العوامل اليت اإلنساين ومسارات تطوره دون الوقوف عند حدود الصف التصويري والكشف عن بعض 
  أدت إىل الوقائع واألحداث .

  – سلبيات املنهج
لتايل  تتمثل سلبيات هذا املنهج يف أنه يقوم على فرضيات غري يقينية أي غري قابلة للتحقق بشكل عام ، و
حلاضر املعروف إال من خالل التأويل  هول  فإن هذا املنهج ال يستطيع أن يفسر لنا كيفية ربط املاضي ا

فسري الذايت األمر الذي أدى إىل تعدد آراء املؤرخني حول املوضوع التارخيي الواحد وبقاء املادة التارخيية والت
يف موضع تعديل مستمر طبقًا لوجهات النظر اجلديدة اليت تفسر وقائع املاضي بعقلية العصر الذي يعيش 

إلضافة إىل احملاوالت املتكررة لتزييف التاري ئقه وما إىل ذلك.فيه املؤرخ ، هذا    خ وو
ا مسائل جترد هذا املنهج من موضوعيته فمن الثابت أنه  إال أننا نرى فيما ذكر من سلبيات هلذا املنهج 
م يتفقون يف بعض القضا الرئيسية هذا االتفاق  مهما اختلف الطابع واملنطلق واالجتاه الذايت للمؤرخني فإ

التاريخ)) الذي مل يكن من املمكن الوصول إليه دون االلتزام  هو الذي يشكل ((العنصر املوضوعي يف
  بقواعد املنهج التارخيي وبذلك تفوق إجيابيات هذا املنهج سلبياته.

 


