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 :تمهيد -

ال يمكن كتابة التاريخ انطالقا من العدم، فاملؤرخ يختلف عن القاص أو 

ومرد . ن بإمكانهما كتابة القصة أو الرواية باالعتماد على محض الخيالالروائي الذي  

ذلك الى أن املؤرخ يسعى الى اعادة بناء واقٍع انسانٍي كان سائدا في املاض ي، ومن ثم 

وتطلق على هذه . وآلاثار التي تركها هذا الواقع فهو ملزم باالعتماد على املخلفات

إذ و .. الوثائق، ألاصول، املصادر، الشواهد: املخلفات وآلاثار تسميات عدة كـ 

 -في الغالب-أكثر من غيرها، فإنه يمكن " الوثائق"تسمية  -هاهنا–نستخدم 

 . استبدالها بباقي التسميات دون أن يختل املعنى

 

 :مفهوم الوثيقة وأهميتها -1

 :الوثيقة لغة -

فظة الاوربية " الوثيقة"
ّ
وهذه بدورها مشتقة  Documentهي ترجمة لل

وتعني الحجة التي يبني عليها القاض ي قناعته  Documentum: من كلمة التينية هي

 . عند اصدار حكمه

شتقت كلمة  
ُ
أي  من وثق به وثاقة" الوثيقة"أما في اللغة العربية، فقد ا

ستخدمت للداللة على كلمة... ائتمنه
ُ
الاوربية، وذلك باعتبار هذه   Documentوا

ألاخيرة هي التي توثق وتؤمن كالم املؤرخ وتفيد بأنه يكتب ما يكتب معتمدا على 

 .أصول ومصادر يمكن للغير الاطالع عليها ومن ثم التحقق من صحة معلوماته

 :الوثيقة اصطالحا -

والى غاية ثالثينات القرن العشرين،  11أواخر القرن أما اصطالحا، فمنذ 

التي يمكن للمؤرخ ( واملكتوبة فقط)الحجة املكتوبة " الوثيقة"كان يقصد بمصطلح 
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بيد . أن يعتمد عليها في استرجاع أحداث املاض ي أو إلقاء الضوء على بعض جوانبه

مفهوم الوثيقة  أنه ومنذ ظهور مدرسة الحوليات في ثالثينات القرن املاض ي، توسع

بشكل كبير؛ بحيث أضحى يشمل كل أنواع مخلفات املاض ي مهما كانت أشكالها 

كل ما يمكن أن يكشف لنا شيئا من " -بتعبير لوسيان فافر–وموادها، فهي تضم 

إن أي ش يء ": "كولنجوود"وفي نفس املعنى يقول املؤرخ الانكايزي ". ماض ي الانسان

 ".  على أي مسألة يعد مصدرا تاريخيافي العالم يمكن أن يغدو شاهدا 

 :أهمية الوثيقة -

، إذ ال (بمعناها الواسع)وال يختلف اثنان حول ألاهمية القصوى للوثائق 

يمكن كتابة التاريخ بدونها، لذا يقول مؤلفا كتاب املدخل الى الدراسات التاريخية 

Introduction aux études historiques " :ويؤكد ذلك أسد  ".ال تاريخ بدون وثائق

، كما يذهب مارو "ضاع التاريخ( أي الوثائق)إذا ضاعت الاصول : "رستم قائال

Marrou  التاريخ يصنع بالوثائق مثلما أن املحرك الداخلي الاحتراق ال يعمل "الى أن

 ناولعل من أبرز الدالئل على قيمة الوثائق وأهمية حفظها وصيانتها أن". إال بالوقود

ننجد الدول العظيمة عظيمة كذلك بحجم الوثائق التي تضمها دور محفوظاتها 

وعراقة تقاليدها في املضمار الوثائقي، بينما الدول املتخلفة متخلفة أيضا بالنظر الى 

 .ضحالة رصيدها من الوثائق وارتخاء صالتها بموروثها الوثائقي

 

 :أنواع الوثائق -2

مواد أولية ضرورية لقيام صناعة  -كما رأينا أعاله–تمثل الوثائق 

 :التاريخ، وتتميز بالتنوع الشديد، وفيما يلي أبرز أنواعها
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تشمل كل ما هو مكتوب كاألرشيف الرسمي  :الوثائق املكتوبة -

وهذا الصنف من ... ، ألخ(للفترة املدروسة)واملخطوطات والصحف املعاصرة 

وكان يطلق . وضوح ودقة أكثر من غيرهالوثائق هو املحبذ لدى املؤرخ ملا يتميز به من 

وهو ينقسم الى . بشكل حصري الى غاية مطلع القرن العشرين" الوثائق"عليه تسمية 

 :صنفين

صنف يعد مصدرا أوليا ومرجعا من الطراز ألاول، وهو ال يحتمل الكذب لكون  -

 وهذا الصنف. وثائقه وضعت لذاتها، ولم تكتب بغرض أن تكون شاهده على التاريخ

على غرار محاضر الجلسات الرسمية ( الارشيف)ما تتضمنه دور املحفوظات  -عادة-

ومراسالت مختلف الادارات والتقارير السرية وأصول املعاهدات الدولية والدفاتر 

 ...الجبائية ووثائق الحالة املدنية وألاحكام القضائية، ألخ

ادٍر اولية لم تعد أما الصنف الثاني، فعبارة عن مصادر مشتقة نقلت عن مص -

وهي تحتمل .. موجودة كاملخطوطات واملصنفات القديمة والصحافة املعاصرة

 . الكذب ألنها كتبت بغرض أن تكون شاهدة على التاريخ

كاملباني والجسور والطرقات والعمالت واملسكوكات  :آلاثار املادية -

وهي تعد مصادر  ..وآلاواني وقطع نسيج ومحتويات القبور واملالبس وألاسلحة ألخ

 .أصلية موثوق بها ألنها تعكس الواقع مجردا عن ميول الباحث

مثل القصص والروايات واملالحم وألاشعار  :ألاعمال ألادبية والفنية -

وهي توفر معلومات في منتهى ألاهمية .. والرسومات والنقوش وأعمال النحت، ألخ

هذا الاطار، يكفي أن ننوه  وفي. للمؤرخ عن ألاوضاع املعاصرة لألديب أو الفنان

بأهمية إلياذة هوميروس في التعرف على الكثير من جوانب حياة إلاغريق في القديم، 

وكذا دور الشعر الجاهلي في تسليط ألاضواء على أوضاع العرب قبل الاسالم، كما 

تفيد في التعرف على ... أن قصص وروايات ألادباء الروس كتولستوي ودستوفسكي
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وذات الامر يسري على ألاعمال الفنية، حيث لوحات . 11وس ي في القرن املجتمع الر 

على سبيل املثال ال –...( ليومارد دي دوفانش ي، ومايكل أنجلو)الرسامين الايطاليين 

 . تساعد على فهم عصر النهضة الاوربية -الحصر

يعتمد مؤرخ الفترة املعاصرة بشكل كبير على  :الروايات الشفوية -

شفوية لشهود عيان إما شاركوا في صنع الاحداث وإما على ألاقل الشهادات ال

بيد أن هذا النوع من الوثائق يتضمن أخطارا عديدة، إذ يعتور الذاكرة . عايشوها

. التي هي مصدر الرواية الشفوية العديد من النقائص باألخص النسيان والانتقائية

تمجيد أعماله والدفاع عن هذا عالوة على غلبة الذاتية على الشاهد ونزعته الى 

غير أن هذا ال يقتض ي العزوف على هذا النوع من املصادر كما يدعو الى ذلك . نفسه

البعض، وإنما ألاخذ بأسباب الحيطة والحذر في التعامل معها، كاإلحاطة بدوافع 

 ...الشاهد، ومقارنة شهادته مع غيرها من الشهادات، ووضعها في سياقها التاريخي

هذا النوع من الوثائق في تطور مطرد في  :البصرية-السمعيةالوثائق  -

إال ... وقتنا الحالي بفضل الاستعمال املكثف للراديو والتلفزيون والسينما والفيديو

أنه من املطلوب التعاطي معها بحذر ألنها هي ألاخرى قابلة للتزوير بسهولة عن طريق 

 ...Montageعملية التركيب 

إضافة الى ما سبق ذكره، هناك أنواع أخرى كثيرة جّدا  :وثائق آخرى  -

الجداول والوثائق الاحصائية، والتحليالت الكيماوية، : من الوثائق على غرار

الجينات )والفحوص الجيولوجية، واملعطيات الجغرافية، والبيانات البيولوجية 

.. ، ألخ...(الفلكور  العادات، التقاليد،)، ومظاهر الثقافة الشعبية ...(والزمرة الدموية

ال شك أن التاريخ يكتب : "وهو ما ذهب إليه املؤرخ الفرنس ي لوسيان فافر إذ يقول 

: اعتمادا على كل ما يستطيع الباحث بمهارته وحذقه أن يستنبطه من أي مصدر

من املفردات والرموز، من املناظر الطبيعية، من تركيب آلاجر، من أشكال املزارع 
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يلية، من خسوفات القمر، من مقارن الثيران، من فحوص ومن ألاعشاب الطف

 ".العالم الجيولوجي لألحجار، من تحليالت الكيماوي للسيوف الحديدة
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 1191، الكويت، وكالة املطبوعات، 2عبد الرحمان بدوي، النقد التاريخي، ط 
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