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أطمق البعض عمى السشيج التاريخي اسم الشرهص التاريخية حيهية نظخا ألىسية و     
الهثيقة في المغة األداة و  "مشيج الهثائق"، فالهثائق التاريخية ىي جهىخ السشيج التاريخي.

ىي مأخهذة من وثق يثق ثقة أي ائتسشو، اطعة في اإلثبات، و القة الرحيحة و البشية السكتهبو 
 الذيء الهثيق أي الذيء السحكم.

 أما في االصظالح فيي جسيع اآلثار التي خمقتيا أفكار البذخ القجماء.

األدلة السرادر و و لسكتهب، حيث تذسل كافة الهثائق الهثائق أوسع من الشص او      
تكسيمية، مكتهبة أو غيخ مكتهبة، رسسية أو ة، أو ثانهية و أوليالذهاىج التاريخية، أصيمة و و 

غيخ رسسية، مادية أو غيخ مادية، والتي تتزسن تدجيال لحهادث ووقائع تاريخية، أو 
لبعض أجدائيا و عشاصخىا، يعتسج عمييا ي البحث لمهصهل إلى الحكيقة التاريخية الستعمقة 

 بالسذكمة محل الجراسة و البحث.

            نقد الوثائق التاريخية: 3

بعج عسمية حرخ وجسع الهثائق التاريخية، تأتي مخحمة فحص وتحميل ىحه الهثائق، تحميال 
عمسيا دقيقا عن طخيق استخجام كافة أنهاع االستجالالت والتجخيب، لمتأكج من مجى أصالة 

 وىهية و صجق ىحه الهثائق.

حميل ىحه بعسمية الشقج، وتتظمب صفات خاصة في و تعخف عسمية التقديم و الفحص و الت
الباحث، مثل الحذ التاريخي القهي، الحكاء المساح، اإلدراك العسيق، الثقافة الهاسعة 



والسعخفة الستشهعة، و كحا القجرة القهية عمى استعسال فخوع العمهم األخخى في تحميل ونقج 
 ألجشاس، ومعخفة المغات القجيسة والحجيثة.الهثائق التاريخية، مثل المغة وعمم الكيسياء وعمم ا

 وىحا الشقج قج يكهن نقجا خارجيا أو نقجا داخميا.

: يدتيجف ىحا الشقج التعخف عمى ىهية وأصالة الهثيقة النقد الخارجي للوثائق التاريخية -1
والتأكج من مجى صحتيا، وتحجيج زمان و مكان و شخرية السؤلف لمهثيقة، و كحا تخميم 

 ا إذا طخأت عمييا تغييخات و إعادتيا إلى حالتيا األولى.أصمي

 و يسكن الكيام بيحه العسمية عن طخيق طخح األسئمة التالية:

ىل تظابق لغة الهثيقة و أسمهب كتابتيا و خظيا و كيفية طباعتيا مع أعسال السؤلف  -
 األخخى و مع الفتخة التي كتبت فييا الهثيقة؟

 تغييخات في الخظهط؟ ىل ىشاك -

 ىل ىحه الهثيقة أصمية أم ىي ندخة مشقهلة عن األصل؟ -

 ىل يظيخ السؤلف جيال ببعض األشياء التي كان من السفخوض أن يعخفيا؟ -

 إلى غيخ ذلك من األسئمة التي تتعمق بالجانب السادي و السظيخ الخارجي لمهثيقة.

: و يتم عن طخيق تحميل و تفديخ الشص التاريخي التاريخية النقد الداخلي للوثائق –2
والسادة التاريخية، وىه ما يعخف بالشقج الجاخمي اإليجابي، وبهاسظة إثبات مجى أمانة 

 وصجق الكاتب ودقة معمهماتو، وىه ما يعخف بالشقج الجاخمي الدمبي.

 :ويسكن الكيام بعسمية الشقج الجاخمي بهاسظة طخح األسئمة التالية

 ىل السؤلف صاحب الهثيقة حجة في السيجان؟ -



ىل يسمك السؤلف السيارات و القجرات و السعارف الالزمة، لتسكيشو من مالحظة الحهادث  -
 التاريخية و تدجيميا؟

ىل حالة السؤلف الرحية و سالمة حهاسو وقجراتو العقمية تسكشو من السالحظة العمسية  -
 الجقيقة و الكاممة لمحهادث التاريخية و تدجيميا برهرة سميسة؟

ىل ما كتبو السؤلف كان بشاء عمى مالحظتو السباشخة أم نقال عن شيادات اآلخخين، أو  -
 اقتباسا من مرادر أخخى؟

ىل اتجاىات وشخرية السؤلف تؤثخ في مهضهعية التأليف، في مالحظتو و تقخيخه  -
 لمحهادث التاريخية؟

 و ما إلى ذلك من األسئمة التي يسكن أن تزبط األمخ.

  

  

 النقد:بعض قواعد التحليل و 

 ة، نحكخ مشيا:القهاعج والسبادئ التي تداعج عمى عسمية الشقج وتحميل الهثائق التاريخي

 ال تقخأ في الهثائق التاريخية القجيسة مفاليم وأفكار أزمشة الحقة و متأخخة. -

ال تتدخع في الحكم عمى السؤلف بأنو يجيل أحجاثا معيشة ألنو لم يحكخىا، وال يعتبخ عجم  -
 ذكخ األحجاث في الهثائق دليل عمى عجم وقهعيا.

 قجيخ قيسة السرجر التاريخي، بل أعظيو قيستو العمسية الحكيكية.ال تبالغ في ت -

ال تكتف بسرجر واحج فقط وله كان قاطع الجاللة والرجق، بل حاول كمسا أمكن ذلك  -
 بتأييجه بسرادر أخخى.



إن األخظاء الستساثمة في مرجرين أو أكثخ تجل عمى نقميا عمى بعزيا البعض، أو  -
 نقميا من مرجر واحج مذتخك.

 الهقائع التي يتفق عمييا الذيهد واألكثخ كفاية وحجة تعتبخ مقبهلة. -

دلة غيخ يجب تأييج وتجعيم الذيادات واألدلة الخسسية الذفهية والكتابي بالذيادات واأل -
 الخسسية كمسا أمكن ذلك.

اعتخف بشدبية الهثيقة التاريخية، فقج تكهن دليال قهيا وكافيا في نقظة معيشة، وال تعتبخ  -
 كحلك في نقظة أو نقاط أخخى.

 


