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 :تمهيد -

ى أن هناك مصادر كثيرة جّدا ومتنوعة نا في املحاضرة السابقة الخلص

 -في الحقيقة-بيد أن هذا التقرير ال يصح . للغاية يمكن أن يستقي منها املؤرخ مادته

 ما على موضوع بعينه، فإن 
ٌ

 مشكلةإال نظريا، أما عمليا أي عندما يعمل باحث

 كيف له أن يهتدي الى ما له صلة بموضوعه وسط ذلك الكم: مفاده تواجهه  ةفعلي

 الهائل من الوثائق املتنوعة؟

 

 :البحث عن الوثائقتقنيات  -1

، توجد عدة اجراءات كفيلة بإرشاد املشكلة املطروحة أعاله لحل

 :فيما يلي أهمهاالى بغيته،  ثحابلا

البدء بقراءة ما كتب حول موضوعه في دوائر املعارف واملوسوعات  -

واملالحظ أن هذه املوسوعات تكرس . التي تعاضدت جهود كبيرة إلنتاجها 1العاملية

لى وعند الاطالع ع. كبار املختصين -في الغالب–للموضوع الواحد عدة مقاالت يكتبها 

 
َ

–هذه املقاالت، وباألخص على قوائم املصادر واملراجع التي تذيلها، سيقف الباحث

 .  على الكثير من مصادر بحثه -ال محالة

وهي كتب تستعرض أهم املصادر واملراجع " البيبليوغرافيات"الاستعانة بـ -

املنشورة بخصوص موضوع بعينه، فمنها الخاصة بقطر أو عصر أو شخصية أو 

بعضها يكتفي بذكر مؤلف وعنوان الكتاب وسنة ومكان طبعه وعدد . ..قضية

                                                           
 :يمكن أن نذكر على سبيل املثال ما يلي -1

دائرة املعارف  -دائرة املعارف الفرنسية  -دائرة املعارف الكبرى الفرنسية  –دائرة املعارف البريطانية  -

دائرة املعارف  –املوسوعة العربية امليسرة –دائرة املعارف الامريكية –دائرة معارف الاملانية –الاسالمية 

 Encarta  - Universalis -البربرية  
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ولعل من أقدم . صفحاته، بينما يقّدم البعض آلاخر نبذة موجزة عنه

( م993/ هـ383ت )الذي جمع فيه ابن النديم " الفهرست"كتاب " البيليوغرافيات"

ة املعاصرة ومن ألامثل. م983/ ه 333جميع أسماء الكتب التي عرفها الى غاية عام 

 Dictionnaireواملوسوم بـ  2003املنشور في ( باللغة الفرنسية)كتاب عاشور شرفي 

des livres sur la révolution Algérienne de 1954 à nos jours ( معجم الكتب

ويستحسن كذلك أن يراجع الباحث (... الى اليوم 1931حول الثورة الجزائرية من 

 . املتخصصة في الفهرسة( تاملجال )العديد من الدوريات 

وكل ( في مقدمتهم الاستاذ املشرف إن وجد)استشارة أهل الاختصاص  -

من له دراية بموضوع الدراسة، وهؤالء سيرشدون الباحث ال محالة الى العديد من 

 .املصادر املفيدة

الاطالع على الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع بحثه، باألخص  -

ديمية من أطاريح دكتوراه، ورسائل ماجستير، ومقاالت علمية منشورة ألاعمال ألاكا

وهذا مع التركيز على ألاحدث منها، إذ يفترض أن ثبت مصادرها ... في دوريات محكمة

 . ومراجعها يتوفر على آخر ما ظهر من وثائق بخصوص موضوع الدراسة

ناوين، فهارس خاصة بالع: مراجعة فهارس املكتبات، وهي ثالثة أنواع -

وما دام الباحث في . وآخرى خاصة بأسماء املؤلفين، وثالثة خاصة باملوضوعات

مرحلة الانطالق ال يتوفر على عناوين املصادر التي تخدم بحثه وال أسماء مؤلفيها، 

بعد أن يكون قد  -طبعا–مع فهارس املوضوعات، وهذا  -بالضرورة–فإنه سيتعامل 

 .ة لبحثهوضع قائمة بأهم الكلمات املفتاحي

بناء صالت ودية مع املشرفين على دور ألارشيف واملكتبات العامة التي  -

يتردد عليها الباحث، إذ أغلب هؤالء لهم خبرة واسعة بمصادر املوضوع الذي يعمل 

ومن ثم، فبإمكانهم أن يرشدوه ... عليه الباحث من أرشيف ومخطوطات ومطبوعات
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ه سيما فيما يتعلق باألرصدة غير إلى ما يفيده في بحث -إن كسب تعاطفهم–

 .املفهرسة بعد

 

 : البطاقات البيبليوغرافية -2

أثناء قيام الباحث بجمع مصادر ومراجع بحثه، يجدر به استعمال تقنية 

البطاقات البيبليوغرافية، بحيث كل ما حصل على كتاب جديد أعد له بطاقة 

عبارة عن جذاذات أو قطع من الورق ( أي البطاقات البيبليوغرافية)وهي .  خاصة

 :البيانات التالية وتكتب عليها... سم 3×10سم أو  3×8بأحجام متساوية مثل 

اسم املؤلف، عنوان الكتاب، اسم املحقق أو املترجم : املعلومات الخاصة بالكتاب -1

إن وجد، رقم الطبعة، دار النشر، مكان الطبع، تاريخ الطبع، عدد صفحات 

-1900أبو القاسم سعدهللا، الحركة الوطنية الجزائرية، الجزء الثاني : مثال. الكتاب

 .ص 321، 1983ة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ، الشرك3، ط 1930

مركبا  -على سبيل املثال–وضع رمز مختصر للكتاب، ويمكن أن يكون هذا الرمز  -2

والغرض منه هو (. 83سعدهللا : مثال)من لقب املؤلف أو جزء منه وسنة الطبع 

في كل ( 1م والواردة في النقطة رق)تفادي استخدام جميع البيانات الخاصة بالكتاب 

 ... مرة؛ باألخص عند وضع بطاقات املعلومات، وكذا أثناء تحرير املسودة

الرقم التصنيفي للكتاب  -مثال–فيدّون على البطاقة : مكان تواجد الكتاب -3

إن كان " خاص"واملكتبة التي يوجد فيها أو اسم الشخص الذي أعاره إياه أو كلمة 

، .أف.دي.رة عن نسخة رقمية في صيغة بيإن كان عبا PDFملكا شخصيا أو عبارة 

 ..وهكذا
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تعليق شخص ي حول أهمية الكتاب بالنسبة للبحث والاستعماالت املمكنة له في  -1

 .إطاره

 

 نموذج لبطاقة بيبليوغرافية

  

  

 

 

 

 

تحفظ هذه البطاقات في ظرف واحد أو عدة أظرفة تبعا لعددها، 

البيبليوغرافية  ويستعان بها أثناء وضع الهوامش النهائية للبحث، وكذا عند انجاز 

التي تعد مكونا أساسيا في كل عمل ( قائمة مصادر ومراجع)الخاصة بالبحث 

 .أكاديمي

ونلفت الانتباه الى أنه مع الانتشار الواسع الستخدام أجهزة الاعالم آلالي 

 -بالتأكيد–وهو أمر له . كن إنجاز هذه البطاقات إلكترونيافي الوقت الحالي، يم

العديد من املزايا، أبرزها اقتصاد الكثير من الوقت، إذ بدل من كتابتها عدة مرات، 

 .نكتفي بكتابتها مرة واحدة، لنقم بعد ذلك بنسخها ولصقها آليا

 

 

، 0091-0011الحركة الوطنية الجزائرية، الجزء الثاني أبو القاسم سعدهللا،  -

 .ص 425، 3893والتوزيع، الجزائر، ، الشركة الوطنية للنشر 3ط 

 93سعدهللا  -

 خاص -

كتاب مهم إللقاء الضوء على الجذور التاريخية لموضوع البحث مع مطلع  -

 .القرن العشرين
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 : نقد الوثائق -3

فراغ الباحث من جمع الوثائق، وقبل الشروع في استغاللها، عليه  بعد

وذلك ألنه لو ابتدأ باستخراج املعلومات منها ثم تبين له أنها . بنقدها -أوال–القيام 

لذا يقع . مزورة، لكان كمن جمع املاء كدرا وفرقه هدرا، فال أرضا نفع وال غليال نقع

ت من أصالة الوثيقة والتأكد من خلوها من واجب التثب -ابتداء  –على عاتق الباحث 

وفيما . الدس والتزوير، بإخضاعها لقواعد النقد التاريخي بشقيه الخارجي والداخلي

يلي تذكير موجز بفحوى هذه القواعد، علما أنه تّم التطرق إليها بالتفصيل في برامج 

 .   دراسية سابقة

 :ويتضمن عمليتين :النقد الخارجي -

ويهدف الى التثبت من صحة نسبة الوثيقة الى مؤلفها، والتعرف على نقد املصدر  -

 . زمام ومكان وظروف كتابتها، وعالقة مؤلفها بالحوادث التي كتب عنها

وخلوها ( أي مطابقتها لألصل)نقد التصحيح ويرمي الى التأكد من أصالة الوثيقة  -

 . أشكال التزييفومن النقص ومختلف ( الحشو والاكمال)من ألاخطاء وإلاضافات 

 :وهو آلاخر يتكون من عمليتين رئيسيتين :النقد الداخلي -

تحليل مضمون الوثيقة للتثبت مما أراد املؤلف أن يقوله، وهو ما يعرف بالنقد  -

 .الداخلي الايجابي أو بنقد التفسير

تحليل الظروف التي أنتجت فيها الوثيقة للتأكد من دقة وأمانة أقوال املؤلف،  -

 .يعرف بالنقد الداخلي السلبي أو بنقد الامانة والدقة وهذا
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 :مراجع مقترحة للمطالعة -

، منهجية البحث العلمي في العلوم الانسانية، تدريبات عمليةأنجرس موريس،  -

 .2001الجزائر، دار القصبة،  تر بوزيد صحراوي وآخرون،

وكالة املطبوعات، ، الكويت، 8، ط أصول البحث العلمي ومناهجهبدر أحمد،  -

1981. 

، مدخل الى تطبيق املنهج التاريخي، تر عائدة كيف تفهم التاريخجوتشلك لويس،  -

نيويورك، مؤسسة فرانكلين -سليمان عارف وأحمد مصطفى أبو حاكمة، بيروت

 .1911للطباعة والنشر، 

دراسة في منهجية الفكر التاريخي، اطاللة على الحسناوي ظاهر محمد صكر،  -

 .2011، دار ألامان، (املغرب)، الرباط 1، ط الوثيقة في كتابة التاريخ دور 

، املكتب املصري (مصر)القاهرة  منهج البحث التاريخي،الحويري محمود محمد،  -

 .2001لتوزيع املطبوعات، 

 .2002، املكتبة العصرية، (لبنان)، بيروت 1، ط مصطلح التاريخ ،أسدرستم  -

  .2000دار القصبة،  ، الجزائر،أساسيات منهجية التاريخ، ناصر الدين سعيدوني -

 .2000، تونس، مركز النشر الجامعي، مدخل الى دراسة التاريخ، فريد بن سليمان -

، مكتبة النهضة (مصر)، القاهرة 1، ط كيف تكتب بحثا أو رسالة، أحمدشلبي  -

 .1913املصرية، 

 .، دار املعارف(مصر)القاهرة ، 8، ط منهج البحث التاريخي ،حسن  عثمان -

 .2011، الجزائر، دار هومه، 2، ط منهجية البحث التاريخي، محمد  بن عميرة -
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، تر عبد الرحمان بدوي، في املدخل الى الدراسات التاريخيةالنجلوا وسينوبوس،   -

 1981، الكويت، وكالة املطبوعات، 1عبد الرحمان بدوي، النقد التاريخي، ط 

، دار املدار (لبنان)، بيروت 1، ط أصول البحث التاريخي، د الواحدعب ذنون طه -

 .2001الاسالمي، 

 

 

 

 

 


