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  :مدخل عام

  :د املهيكلة ملوضوع التاريخاألبعا: احملور األول 

  : نــالزم-1

2- الــا :  

  : عــاتم-3

  :خطوات منهج تفكري املؤرخ:  لثايناحملور ا

  :ـيةاإلشكال -1

  :التوثيــق -2

  : فــالتعري-3

  :ري ــالتفس-4

  : بـالتركي -5

  : ةـمـاملفه -6

  :ملغربالتعليم الثانوي بابواقع ديداكتيك الفكر التارخيي :احملور الثالث

  

  :خالصات واستنتاجات عامة
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  وتعلم التاريخ      التفكري التارخيي

  

  :التفكري التارخيي وتعلم التاريخ                                     

  !الواقع و  الطموحبني  اجلدلية
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  التعريـــف                                 

  ـريـالتفسـ                                                        

  بــالتركي       ماذا عن توظيفه يف      

  ةـــاملفهم  الثانوي املغريب؟       التعليم 
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البحث / التوثيق
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  التعديالت اليت عرفها حقل املنظومة التربوية

 .دريس التاريخلت

االجتاهات اليت ميزت تدريس التاريخ 

 بعض مؤسسات  املغرب يف

االختالالت اليت تعتري املنظومة 

التعليمية يف جمال تدريس 

 !!التاريخ
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  :مدخل عام
ملعتمد حاليا يف املقاربات اجلديدة يف القيمة ، املنهاج األساس اتعد أطروحة الدكتور مصطفى حسين إدريسي 

  .التدريس باملغرب

واملقاربة "التشخيصية"واملقاربة" النظرية"إذ ناقش فيها الدكتور ثالثا مقاربات أساسية تتوزع بني املقاربة 

  .وذيل ذلك خبامتة" التجريبية"

  :التطبيقي  جانبعدة للحمورين أساسيني شكال اللبنة والقاتناول فيها الدكتور  :املقاربة النظرية -1

  :هو التحول اتمعي لألبعاد الثالثة –كما بني الدكتور حسين –موضوع التاريخ  : موضوع التاريخ*

  .وهو أساس التفكري ومنطلق كل مؤرخ:  اتمع/ أي التحديد املكاين: اال-/ الزمن  -   

  .)مسلك تفكري املؤرخ(خطوات ومنهجية املؤرخ * 

  :ليعلى ما ي - مصطفى حسين إدريسي حسب الدكتور–رخيي يرتكز فمحور كل عمل تا

  :؛ ومن خصائصها " اإلشكالية"- 1 

  .احيتهاحلإذ أن معاجلة أي قضية ما من القضايا ال يأيت اعتباطا ، بل تفرض نفسها من خالل إ:حتديد املشكل-

  .املتفرعة عن املشكل : صياغة األسئلة -

  .وهي أجوبة مؤقتة فرضياتأجوبة مؤقتة هلذه األسئلة نصوغ وكخطوة ثالثة وكمحاولة إلجياد   -

  :أو التوثيق/البحث عن الوثائق -2

  ،انتقاد ، النقد مبوعيه ، التثبت التمحيص األحداثيتم يف ذلك ؛بناء :  باألحداثالتعريف -3

  التفسري  -4

  التركيب -5

  بناء املفاهيم:املفهمة  -6

  .راحل وترشدنا حنو البحثامل خلل مجيعمتداخلة فيما بينها وتت وهذه اخلطوات

ث مسافة دوعلى ضوء ذلك ، فاملؤرخ مضطر إىل التخلي عن لغة عصره يف مقاربة قضايا تارخيية ، من مث فهو حي

بينه وبني موضوعه ؛ فينتقل من لغة معاشة آنذاك إىل لغة علمية ، ويقوم بالتحليل بناء على الوثائق ، ويرتب 

  .األشياءويصنف 

  :قاربة التشخيصيةامل -2

توصل من . يف هذه املقاربة سعى الدكتور ، إىل معاجلة واقع تدريس التفكري التارخيي يف التعليم الثانوي باملغرب 

  .خالل البحث الوثائقي وامليداين ، إىل أن األساتذة ليست لديهم أدىن فكرة عن التفكري التارخيي

   :املقاربة التجريبيبة -3

مع توظيف املفهمة .اإلشكالية والتفسري والتركيب: لتطبيقي انطالقا من العمليات الثالث إذ ركز على العمل ا

  .التوثيق والتركيب كعناصر متداخلة

  :  ةـــخامت 

من  يف توضيح التفكري التارخيي ، ووضح كيف يتم املرور اإلسهامتوصل الدكتور مصطفى حسين إدريسي؛ إىل 

  .اجلانب النظري إىل اجلانب التطبيقي
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   :األبعاد املهيكلة ملوضوع التاريخ: احملور األول                             

    
             :املتمثلة يف الزمن واال واتمعاملهيكلة ملوضوع التاريخ   الثالثة األبعادحتضر كل كتابة تارخيية  

  :الزمـــن -1

على حد تعبري الدكتور  –ي وتارخيي ، لكن ما يهمنا فيزيائي واجتماعي ونفسفالزمن متعدد ما بني       

هو الزمن التارخيي ؛ إذ هو وسيلة للقياس والتأريخ وحاجة مهمة للمؤرخ يف –مصطفى حسين إدريسي 

  ماذا عن كيفية قياس الزمن وماهي وحدات هذا القياس؟. الكرونولوجيا

  :كتورعلى الشكل اآليت كما بينها الد وحدات القياس والتأريختتنوع 

  .سنة 30وحدة تقريبية عادة ): Génération(اجليل -

  ...غري دقيقة تظل تقريبية مثال يف عصر كذا: العصر وأو احلقبة أ الفترة-

والفائدة منها أا .مهمة بالنسبة للمؤرخ ، فهي تقنية حتاول أن جتيب عن مسألة الـتأريخ :  االكرونولوجي-

  .التفكري يف هذه األحداث للخروج خبالصات واستنتاجات تساعد على تركيب األحداث ، ومتكن من

فاملؤرخون ال يهتمون بالتحقيب ولكن يف .يركز عليها باألساس الفالسفة أكثر من املؤرخني:  التحقيب -

  .ممارسام ال يؤكدونه دون التنظري له 

كان من التاريخ الذي  فقد ركز الدكتور على االنتقال: وتراتبيتها  األحداثأما عن الزمن يف هيكلة * 

 اإلمجال، يهدف التفسري،(إىل تاريخ جديد ) الفردية و الظرفية السياسة، املتمحور حول السرد،(التقليدي 

 .و بإغناء الصطالح الزمن التارخيي  مرفقا بنسق زمين جديد لكتابة التاريخ ) البنية الكتلة،

يف مادة هيكلة وتسلسل األحداث  )Braudel( ليودرميكن احلديث هنا عن مسامهة بويف هذا املضمار ؛    

  . التارخيية حسب إيقاعها و مدا

  :وميز بروديل يف دراسته للزمن التارخيي بني ثالث مستويات

وهو زمن املدد الطويلة وزمن البنيات يتميز بتغريه ): le temps géographique(الزمن اجلغرايف -

  .البطيء

ر و، مثل تاريخ تط ةوهو زمن الظرفيات وزمن املدد املتوسط):le temps social(الزمن االجتماعي  -

  .االقتصاد واتمع

ويطابق زمن الوقائع ، واألحداث السياسية كاحلروب ):le temps individuel(الزمن الفردي -

  .واملعاهدات وحكم امللوك

ع االجتاه السابق يف الكتابة رخي مدرسة احلوليات أحدثوا قطيعة ابيستمولوجية مؤوخالصة القول ، فإن م   

التارخيية ، فقد عملوا على جتاوز التاريخ احلدثي ، ودعوا إىل تاريخ إشكايل يقر بأمهية العوامل التركيبية يف 

  .دراسة التاريخ
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  :املــجال -2

  

ال اإلسالمي فا,جمال تارخيي خصوصيته ومميزاته احلضارية فلكل ؛اموعات البشرية يعرب عن ديناميةاال هو 

  ...وليس هو اال الصيين, وليس هو اال اهلندي,ليس هو اال األورويب 

من الدور الذي لعبه يف  تهتأيت أمهي ()Rosenberger Bernard(حسب: اال التارخيي أما -

  ).التاريخ البشري منذ عصور، فهو دائما موضوع صراع بني اجلماعات البشرية والتشكيالت القبلية 

  :فيمكن التمييز بني :  مستويات اال -

حسين مصطفى . د" ويرى  .قد يكون إما حملي، أو وطين، أو حضاري أو عاملي :سلم املالحظة - أ

أن مستوى التعليم  وغريه من الدراسات ، مبا فيها ما يتعلق باملغرب، تؤكد على أمهية السلم  إىل( " :إدريسي 

تب التاريخ ملا له من وظيفة إيديولوجية يف ضمان متاسك واندماج اال الوطين  يف الربامج التعليمية وك

 .)الوطين

الن كل األحداث التارخيية متوطنة وحمددة ليس يف الزمن فحسب بل يف  : سلم التوطني أو التحديد - ب

تتم عندما تغيب اإلشارات اجلغرافية يف  - Higounet حسب-أن عملية حتديد األماكن و .اال كذلك

  . الوثائق أو عندما تثري املعطيات الطبوغرافية صعوبات يف التفسري

 .فهم األماكن ليس على أا مفاهيم جغرافية، وإمنا كمفاهيم تارخيية تتغري باستمراركما أن 

حسب  - و..يدلنا على تفسري العالقة بني اإلنسان وحميطه أو بيئته  سلموهو  : سلم التفسري أو التأويل - ج

  .التعامل حبذر مع اال باعتباره عنصرا للتفسري -طفى حسينمص رالدكتو

  
  :اتمــع -3

  

يرتبط -كبعد من األبعاد املهيكلة ملوضوع التاريخ -يف هذا الفصل توصل فضيلة الدكتور إىل أن مفهوم اتمع 

الدكتور مصطفى  ويف هذا السياق ال مس .باجلماعة البشرية، و هذه اجلماعة حمددة يف زمن و جمال معينني

  :حسين جوانب أساسية تتمثل يف 

االهتمام مبا هو مجاعي و و ،االهتمام بالفرق عن طريق حتليل االختالفاتوذلك ب : االجتماعيتفسري التغري -

  .جتاوز ما هو  فردي

  .إن موضوع التاريخ هو ذلك التغري الذي حيدث يف اتمع-   

ألن  االجتماعيالشيء غري القابل لالختزال هو النظام  ل ريكور، ، كما حدد ذلك بوبل األكثر من ذلك     

مجاعة، طبقة، قبيلة، شعب و كل : املؤرخ هو بصدد دراسة مجاعة معينة دون اختزاهلا إىل األفراد وهي إما 

 . الكيانات االجتماعية

  :طرحني متنوعني يف التعامل التاريخ اتمعي و على هذا األساس فهناك

يهتم  فاجلانب السياسيو يركز هذا النوع من التاريخ على النخب السياسية و الثقافية  :التقليديالتاريخ  - أ

وموضوع االهتمام ). الدولة(يعين  العظماءباألحداث الكربى، التواريخ الكربى،الشخصيات الكربى، الرجال 
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أما اجلانب . سسات الدولةكذلك التقارير السياسية بني احلكام و نوع احلكم داخل الدولة و بكل وضوح مؤ

 . فريكز على املفكرين الكبار، الفنانني الكبار، املؤلفني الكبار :الثقايف 

  .يهتم باالقتصاد و الدميغرافيا  :اجليوتاريخ أو السوسيوتاريخ - ب

 :التاريخ اإلثنولوجي أو األنتروبولوجيا التارخيية- ج

فكري، احملسوسات، الشعور، املعتقدات، القيم و كل أشكال يدرس أمناط الت( يويل أمهية كبرية لدراسة العقليات

  .  )الطقوس ،يدرس أمناط احلياة،السلوكات،العادات(و اليوميات و أنواع التصورات

على املد الطويل و يظهر من خالل كل  و عليه فاجليوتاريخ و التاريخ اإلثنولوجي كالمها يعاجل أحداث مجاعة ما

من جهة دائرة خاصة : يؤكد على جمموعتني مترابطتني فيما بينهما.  "الغيأندري س"هذه القطاعات أن 

سلطة التنظيم،سلطة اإلنتاج،سلطة (قتصادات و اليت دف إىل حتقيق سلطة اتمعات باملؤسسات، الساكنة، اال

هنيات مث اليوميات، و دف أيضا إىل معرفة ذال/ احلضارات العقليات أخرى، ومن جهة )االستغالل

تمعات،معرفة املؤسسات و املعرفة االجتماعيةا. 
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   :خطوات منهج تفكري املؤرخ:  لثايناحملور ا                            

    
  

 A"حتت عنوان " libération"يف مقالة له يف جريدة -أشار الدكتور مصطفى حسين إدريسي      

l'heure de la réforme quelle fonctions éducatives pour l'histoire  “ وزكى

اليت نستقي   Pensée historienne, et apprentissage de l’histoireذلك يف أطروحته

منها هذا الفصل الذي حنن بصدد عرضه؛ إىل أن منهجية التفكري التارخيي تبدأ أوال بطرح مشكلة يف احلاضر 

حلة صياغة الفرضيات ، بعدها يعمل املؤرخ على التحقق من الفرضيات والتعبري عنها بصيغة التساؤل مث تأيت مر

املطروحة مستعينا باالستكشاف الوثائقي ، يف األخري يكون خالصة تركيبية تتضمن جوانب من اإلجابة عن 

  اإلشكالية املطروحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  :اإلشكالــية -1

  

ي عرفته املعرفة التارخيية يف إطار ما يسمى بالتاريخ اجلديد جاء مفهوم اإلشكالية التارخيية مع التطور الذ      

إذ تعترب اإلشكالية أوىل املراحل الكربى ملسار الفكر التارخيي لكوا النواة الصلبة يف كل العمليات الفكرية و 

   .جديدة الذهنية اليت يقوم ا املؤرخ قصد إعادة بناء و تشكيل املعرفة التارخيية  و فق تصورات و تساؤالت
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جيب االعتراف بأا وحدها   --  Mandrou 2000--حسب: ي أساسيجهناإلشكالية شرط م-1

 .اإلشكالية املتماسكة و املترابطة مبنية حبذر و خيال تستطيع أن تنعش البحث  و تستنطق الوثائق 

 التاريخ اجلديدو  االجتاه الوضعاينو ميكن اعتبار اإلشكالية كقطيعة ابستمولوجية و حتديد معمق بني *     

  .بالنسبة لألول فالتاريخ يتكون عن طريق مجع آثار املاضي و مصادره 

أما بالنسبة للثاين فمشاكل احلاضر هي اليت تضع التاريخ كما يستطيع املؤرخ أن جيعل من حاضره هو   *     

  .حاضر املاضي و مستقبله يف مستقبل ذلك املاضي

لة اختيار موضوع البحث ضرورة حتمية متليها طبيعة الدراسة حسب إن مسا  :اختيار موضوع البحث   -2

( فهي مشكلة مرتبطة بالبحث التارخيي و صياغتها كثريا ما تتأثر بشخصية املؤرخ إىل حد كبري , "فاين بول"

داث فليس من املمكن عمليا أن يعاجل املؤرخ مجيع األح) اهتماماته و تطلعاته التارخيية و كذا خلفيته العلمية 

املتصلة باملوقف التارخيي بنفس االهتمام و لكن عملية االختيار املشار إليها تتحكم فيها بالضرورة جمموعة من 

 .العوامل الشخصية و هي يف مجلتها عوامل ذاتية ال يستطيع الفكاك منها 

د هذه املشكلة بدقة أكثر أي كخطوة أوىل تأيت اخلطوة التالية املتمثلة يف حتدي اختيار املشكلة و تقييم أمهيتهابعد 

  ليلها بفعالية صياغتها بشكل ميكن من حت

 :و ميكن تعديل أبعاد املوضوع املختار للبحث من خالل ضبط بؤرة التركيز ألي من ااالت األربعة التالية

  . إذا ميكن توسيع املساحة اجلغرافية اليت وقعت فيها األحداث أو تقليلها:  اال اجلغرايف املدروس �

  .إذ ميكن اإلكثار أو اإلقالل من عدد األفراد اللذين يتضمنهم البحث:  عدد األفراد �

  .إذ ميكن إطالة أو تقصري الفترة الزمنية املدروسة:  املدة الزمنية  �

و هنا ميكن للباحث أن يتوسع و يضيف أوجه األنشطة البشرية املرتبطة  :األنشطة املرتبطة باألحداث �

  .بالبحث

وحمدودة و قابلة للقياس إذ ميكن  صياغة فروض واضحةلتحديد الواعي للمشكلة تأيت احلاجة إىل إضافة إىل ا

 . بأسئلة مبحثيهاستبداهلا 

يقوم املؤرخ بعد حتديد موضوع الدراسة بتقسيم حبثه أو املقاربة اليت يريد   :صياغة األسئلة والفرضيات   -3

 .ن اإلجابة عنهاأن يرتكز عليها إىل جمموعة من األسئلة اليت ميك

  :ما هي األسئلة اليت جييب طرحها   *       

لكي ال يكون السؤال جزافيا و خارجا عن االجتاه الصحيح لتبحر يف العلم جيب أن   :املالءمة االجتماعية  - أ

ية يكون دقيقا و مالئم للحدث احلاضر أي بالنسبة لالهتمامات الرئيسة اليت تطرح لدينا نقط يف املعرفة التارخي

 .و تدعو إىل وضع األسئلة على جمتمعات املاضي 

لكي ال يكون السؤال جمرد دوران يف حلقة مفرغة جيب أن يكون دقيقا و مناسبا   :املالءمة العلمية- ب

للموضوع حيث انه يساهم يف تقدم التاريخ و ذلك لسد كل الثغرات و النواقص اليت تشوب األسئلة أو اليت 

هلا جواب ناقص غري مقنع و هلذا الغرض جييب إدماج السؤال يف خضم شبكة من مل يتم اإلجابة عنها أو 
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األسئلة املوازية و املكملة املرفقة باألجوبة املمكنة عليها خالل االشتغال على الوثائق اليت ستساعدنا يف االختيار 

  .اجليد للسؤال

حندد إشكالية غري أن تكوين  ل و كيفأال توجد هناك طريقة لتعلم كيف نس  :كيفية صياغة األسئلة   *

  ) . Gadamer 1976 P 208_226( التدقيق و التفتح  : األسئلة جيب أن خيضع ملبدأين

فالعربة يف البحث , إن صياغة الفروض ليست باألمر اهلني و البسيط   : صــياغـة الـفرضيات  *

قائمة على قراءات الوض فرال ضوء أي فروض و إمنا هي بالتوصل على, التارخيي ليست بصياغة الفروض 

حول املوضوع من اجل هذا فان الباحث الكفء هو الذي يسبق فروضه بارتياد ملوضوع البحث و مصادره و 

كذا باالطالع على أهم ما ورد فيها و من الباحثني من يذهب يف حبثه من البداية إىل ما هو أكثر من جمرد 

  .لمات املتضمنة يف تركيب املشكلة اليت يبحثها صياغة فرض أو فروض يف عبارة دقيقة فيكشف عن املس

  

  :التوثيــق -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

يف الفصل سعى فضيلة الدكتور إىل معاجلة موضوع التوثيق بنوع من التفصيل وذلك ألمهيته يف منهجية عمل 

بعد .ة عن أسئلة مطروحة باعتباره عملية البحث عن الوثائق املالئمة لإلجاب تعريفهمن هنا وقف عند .املؤرخ 

ومن أهم  وإشكاالت،  ال تاريخ بدون أسئلةو  ال تاريخ بدون وثائقإذ  ذلك انتقل إىل وضع ضوابط للتوثيق؛

   - البحث عن الوثائق–التوفر على أسئلة وافية  وكل أسئلة تغيب فيه الوثائق ال تؤخذ بعني االعتبار  :الضوابط 
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كر منها نذوات الستجالء وإمعان النظر يف الكم اهلائل من الوثائق عدد من الوسائل واألد علىتوفر ال  

 ...البيبليوغرافيا ,املتاحف ,املناشر ,املكتبات,ت األرشيفا

  كيفية طرح اإلشكالية:،اليت تتمثل يف )كراهات التأريخا:(معيقات التوثيقمث انتقل بعد ذلك إىل تناول  

قلة و انعدام الوثائق املالئمة من ذلك  األدهىبل  "ت عنهاثغرات املراجع التارخيية بسبب أحداث مسكوو

  .لإلشكالية املطروحة

 .أدوات التوثيق وأصنافها:2

يستطيع  الف:وظيفة الوثيقةأما إنساين،  كل أثر مادي منقول وغري منقول، نتاج طبيعي أو نتاجهي :الوثيقة

حني تنعدم الوثائق أو يتعذر و.ة يف احلاضرداملؤرخ ضبط موضوعه إال عرب اآلثار املتبقية من املاضي املوجو

فاملؤرخ بال وثيقة يف رحاب التاريخ وجودها فعلى املؤرخ أن يصمت ألنه يفقد الدليل الذي يعني على البيان، 

 .ينظر قضية يف حمكمة تغيب عنها شهود الدفاع واالدعاء كالقاضي 

ولعل   الرواية الشفويةند مزايا ومثالب وقف الدكتور حسين يف أطروحته ع :صناف املصادرألوبالنسبة  

أمهيتها تظهر يف حالة غياب الوثائق عن احلدث أو عندما تعجز الوثيقة عن اجلواب الشايف أما سلبياا أا تعرب 

  .عن رأي الفرد ، يف حني أن املؤرخ يرتبط بدراسة اجلماعات البشرية كما تتعرض للنسيان

  .... ر اليت تعرب عن خمتلف األنشطة اإلنسانية كأشكال البنايات املصادر الطبيعيةهي كل اآلثا: املصادر املادية أما

 :املصادر التطبيقية ،املصادر الشعرية  ،  املصادر األدبية: املصادر املرتبطة بالوثائق املكتوبة  ،املصادر املصورة(

كتب الضرائب ، اخلزانات ، الدواوين : اجلرد ..... )اإلدارية ، الدبلوماسية ، اخلاصة ، التجارية ( املراسالت 

( القوانني الفقهية، والقوانني األساسية للتنظيمات ( العقود القانونية والتنظيمية ذات الطابع التشريعي ..... ) 

  ...... )األرشيفات اخلاصة باجلمعيات والعائالت/ ذات طابع قضائي مرتبطة بالقضاء واحملاكم 

 :ثائقالو الستغاللمدخل ديداكتيكي 
ليست يف متناول التالميذ لدقتها وملا تتطلبه من وقت )  l’heuristique(البحث عن الوثائقإن عملية 

لكن فقط  التالميذال بأس يف وضع كل الوثائق يف متناول " ،ومن مث يقول الدكتور مصطفى حسين إدريسي 

ية و اإلجابة عن تساؤالم بعد تعرفهم على طبيعة املعلومات اليت حيتاجوا حلل مشكالم املعرف

 لك ديداكتيكيا؟؟ذفكيف ميكن أجرأة ...".التارخيية

جيب على التالميذ تفهم خصوصية التاريخ كمعرفة تستمد مضموا من اآلثار واليت هي وثائق و مصادر بالنسبة 

موضوع حبثه  للمؤرخ،جيب عليه الوعي بطبيعة العمل املطلوب منه و االنطالق يف البحث و مجع الوثائق حول

 Moniot.."بإعطاء طبيعة و تاريخ و كاتب الوثيقة

 :و ميكن حتديد جمموعة من التدابري الديدكتيكية إلستثمار الوثائق

 .حبثا عن مقاصدها وفهمها فهما جيداقراءة الوثيقة وحتديد املفاهيم واملصطلحات ذات املدلول التارخيي  * 

 .ملكاين مع التعريف مبصدرهاحتديد نوعية الوثيقة وإطارها الزماين وا

 .اإلشكال  /استخراج املعلومات وجتميعها وتصنيفها عالقة باألسئلة * 

 .األسئلة\ ربط اخلالصات والترابطات و التفسريات املتوصل إليها بعناصر الدرس*

 .تقييم و نقد مضمون الوثيقة من خالل حتديد نقط ضعفه أو قوته، مع تعيني احلجج والدالئل على ذلك*
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منها والعودة إليها واستعماهلا للتدعيم والربهنة على األفكار  االنطالقالوثائق،  ضرورة التقيد بالوثيقة أو*

 . الواردة يف املوضوع

اعتماد تفاسري خاطئة ومتناقضة مع معطيات  جتنب حماكاة الوثائق دون نقاش وحتليل مدقق للمعطيات، أو*

 .ال تتضمنهاالوثائق وحتميلها معلومات  الوثيقة أو

  .ينبغي أن تتوفر الوثائق التارخيية من أجل استغالهلا استغالال ديدكتيكيا مناسبا وللتمكن من ذلك

 :على جمموعة من املواصفات على اخلصوص 

 أو قريبة منها لتكتسب أمهيتها العلمية؛ -ما أمكن  -معاصرا لألحداث *

الفقرات األساسية ودون اإلخالل مبعناها العام أو مناسبتها من حيث احلجج واملضمون، بالتركيز على *

 الوظيفة اليت أعدت من أجلها؛

 ."مناسبتها ملستوى املتعلمني وارتباطها بشكل وثيق مع موضوع الدرس والكفايات والقدرات املستهدفة*

 .اكتساب مفاهيم تارخيية -

 .وانتقاء املعلومات  املناسبة لذلك التمكن من طرح إشكالية للمعاجلة انطالقا من وضعية تارخيية معينة -

 .التمكن من وضع جمموعة حمددة من املصادر يف سياقها التارخيي وحتليلها وانتقادها من خالل تساؤل معني -

 ," التمكن من إعمال النهج التارخيي يف دراسة أحداث تارخيية من زاوية املفاهيم املهيكلة للمادة -

 :خامتة

 .بين على قاعدة التحليل النقدي ملصدر واحد بل تعتمد املقارنة والنقد لسلسلة من املصادراملعرفة التارخيية ال تن

لتمكن من حتديد طبيعة املعرفة التارخيية ااكتساب مفهوم الوثيقة أحد أهم املهارات إلجبارية على ضوء ذلك ف

 . احلقة

  :التعريف -3
 والوقائع األحداث وضع مبعىن. ا التعريف قصد ئقوالوثا الشواهد بدراسة املرحلة هذه يف املؤرخ يقوم   

 ذه املؤرخ مرور إن. عليها التعرف و فهمها يصعب بدونه والذي الزمين سياقها داخل الوثيقة يف املؤرخة

 ، التأويل ، التحليل ، التفسري:أخرى مستويات إىل انتقاله– وبدوا يستحيل ألنه األمهية يف غاية مسألة املرحلة

 .التركيب ، النقد

بواسطة املنهج التاريخ الذي يكون يف  هابناؤ يتم بل ،يف مصادرها جاهزة ليست ، التارخيية األحداث كما أن  

 . ذهنية-فكرية أحداث أو  حمضة مادية بني ؛ املعرفة األحداث تتنوعو .هذه املرحلة ، انتقائيا ونقديا 

I    -األحداث مفهوميةts:: Intelligibilité des fai 

 ؛ استنطاقها يتم بعد ذلك  . الوثائق على التوفر شيء كل وقبل أوال يتطلب التارخيية األحداث فهم إن   

 .وبعدها تتم عملية التمحيص والنقد التارخيي سياقها بانتقائها ووضعها يف

 االول يف هذا العنصر تناول فضيلة الدكتور مصطفى حسين عنصرين أساسيني : املفهومية ولغة الوثائق - 1

االحتياط من الوقوع فيما يسمى  ملغة اليوم ومعطيات اليوم  على املرحلة السابقة هذا يستلز فخطورة توظي

 يرى فضيلة الدكتور أن الشقا ذيف ه.)   un risque d'anachronisme(خبطر االحنراف التارخيي 

  :ملعلومات اليت يبحث عنهاليستخرج من الوثائق ا) نوالباط الظاهر(املؤرخ جنده يشتغل على صعيدين
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   :األحداث وسياق املفهومية-    2

  . هذا العملية اليت تكشف عن املعاين املضمرة  .سياقها وضعها يف عرب مير التارخيية األحداث فهم إن 

عمودية أو ) .مقارنة األحداث بأخرى مشاة: (انطالقا من نوعيتها  )horizontale(أفقيةوميكن أن تكون 

)evertical(  مستمدة من شروط اإلنتاج:)ةموقع حدث معني بالنسبة ألحداث أخرى خمتلفة أو متشا .(  

يف مدد ختتلف بني القصرية أو ) تعاقبيا(أو دياكرونية) تزامنية(وكل من العمليتني ، قد مت بصورة سانكرونية  

  .متوسطة أو طويلة

 II – األحداث يف املالءمة  la pertinence des faits :  

 champ)" اال احلدثي"وهو ما يفترض انتقاء داخل . إن غاية التاريخ ليس إعادة إنتاج املاضي بل بناؤه  

événementiel) من أجل تغيريه.  

فلماذا إذن ضرورة إتباع عملية انتقاء األحداث يف اال احلدثي ، وكيف ،وماهي املعايري اليت ميكن إتباعها يف  

  انتقاء األحداث؟

  ؟ االنتقاء عملية ذاملا - 1 

يعترب اال احلدثي ال ائيا على ""( Max Weber"وأثناء تقدميه ل –" Jean Etienne"حسب   

  والكثافة/االمتداد : مستويني 

: ألن التاريخ مفتوح على مجيع أنواع املستجدات واإلبداعات ): extensivement(ال ائي امتدادا * 

  .فاإلنسان يضيف دائما شيئا جديدا للمجال احلدثي...عية والثقافيةالسياسية واالقتصادية واالجتما

  .ألن طريقة عيش الناس يف كل مرحلة ، ويف كل جمتمع ختتلف  :))intensivementائي كثافة ال * 

  :التقييم عملية تتم االنتقاء عملية ضوء على -2

وسط (كذلك إال عندما يبادر املؤرخوهو ال يصبح .كل حدث ليس بالضرورة حدثا تارخييا أن يقصد بذلك ؛

تكررة ، مهما كانت حججه و طبيعته ، خصائصه الفريدة أو امل(ضخامة ما وقع إىل بنائه كحدث له معىن  

  ).Moniot "( مؤسسا  أو تلقائيا ، ضئيال أو ضخما

ة بعض ذلك أنه يف أساس كل دراسة تارخيية يوجد بصورة ضمنية على األقل  حكم قيمة بالنسبة  ألمهي 

  .سريورة التقييم/فالتاريخ ال ميكن فصله عن عملية.األحداث التارخيية 

كما –جاهزة ، وال تصبح كذلك إال /إن االحداث التارخيية حتمل دائما أثر املؤرخ ، فهي ال توجد كاملة (   

تعريف نبدأ مبا نعتربه حدثا ، مرورا ببنائه على أساس انتقاء مكوناته ، عرب :"- Adam Schaff يفسر

  ) . حدوده الزمنية ،واملكانية ، واجلوهرية، وانتهاء بتأويله وإدماجه يف كل أكرب

  األحداث؟ انتقاء معايري ماهي- 3

ال ميكن تثبيت مقياسا مهما ملا هو ."ال ميلك معيارا موضوعيا لتقييم أمهية أو دقة احلدث التارخيي فاملؤرخ     

من هنا فاختيار .ؤرخ ، هي اليت تسمح له بتأكيدها أو تغيري فرضيتها األحداث املنتقاة بالنسبة للم".  ذايت 

يف : مثال " بول فاين" وقد أعطانا .فرضية ما ، يعين حتديدها على ضوء انتقاء األحداث ، واألمهية املمنوحة هلا

  ). حيدث العكسالتاريخ العسكري ، معركة فردان أكثر أمهية من انفلونزا إسبانيا، لكن يف التاريخ الدميغرايف 

  األحداث؟ انتقاء عملية تتم كيف-4
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 .العناصر املتضمنة يف الوثائقجزء من بصالحية سوى  أال حيتفظ ح للمؤرخ يتياختيار الفرضية إن  

توجد آليتني خمتلفتني يتم توظيفهما لتحديد داللة وأمهية ) Chaïm Perlman" (شاييم برملان"حسب 

تعاقبية )دياكرونية:(؛ األوىل " الروابط التعايشية"و"الروابط التتابعية.:"سانيةبعض األحداث أو بعض األفعال اإلن

والثانية ، باعتبارها .فاألوىل باعتبارها تعاقبية ، حتيلنا إىل احلكاية أو القصة املنحىن. تزامنية) سانكرونية(والثانية 

  .تزامنية حتيلنا إىل اللوحة وإىل املقطع

  .املؤرخ ال ينطلق من األجزاء إىل الكل ، بل من الكل إىل األجزاء هاتان التقنيتان تؤكدان أن 

وهذا ال يقصي تأثر البعض بالبعض اآلخر كما يؤكد ذلك .فالفرضية والنظرية تسبقان حتليل األحداث 

Edward carr. 

III -اإلقناعية احلجج الوثائقية احلجج بني األحداث صحة:   

 : حجة وثائقية وأخرى حجة إقناعية: ن أجل إثبات حقيقة األحداث ويلجأ املؤرخ إىل نوعني من احلجج م   

  : الوثائقية احلجة ضوء على (validité)الصحة -1

ويبحث . اإلقناع /ومقدمة لعملية احلجج .عندما يبدأ املؤرخ يف البحث ، يكون  قد يكون متوفرا على األسئلة 

مهمة املؤرخ ليست مبنية على اخليال بل على  إن.يف الوثائق عن أجوبة ألسئلته وعن عناصر االستدالل 

من جهة أخرى ، فاملؤرخ يدرك أن الشهادات اليت يعتمد . )57:،صProst،1996 بروست( األحداث

، للتمحيص والنقد) أي الشهادات(هم من هنا كان لزاما عليه إخضاع.عليها ميكن أن تكون جزئية أو مغلوطة 

 la(الداخليالنقد وla critique externe(يارجلنقد اخلا- :وميكن التمييز بني نوعني من النقد

critique interne.  

  : اإلقناعية احلجة ضوء على الصحة -2

سوى مشكلة واحدة يف قبول أو رفض الشهادة )l'historien positiviste(ال تعترض املؤرخ الوضعاين

  .ونوع احلجة اليت يلجأ إليها حلل مثل هذا املشكل ، هو النقد التارخيي .اليت هلا صلة ما باملوضوع الذي يدرسه 

هذه املقاربة جتعل .بل خيضعها للنقد والتمحيص.بالنسبة ملؤرخ اليوم ، ال جيزم بصحة هذه الشهادة أو بطالا 

  .قناعية واحلجة الوثائقية جنبا إىل جنب ، ال ميكن بتاتا الفصم بينهااحلجة اإل

بالنسبة ملؤرخ اليوم أيضا ، كل حجة إقناعية ، ترتكز على طرح اإلشكال ؛ الذي ينحرف دائما إىل فرضية   

  .االنطالق

وال ميكنه أن . قبله أما املؤرخ الوضعاين ؛فيفتقر إىل االستقاللية ، يقتصر فقط على اجترار ما سطره اآلخرون 

أساسية يف كل تفكري –بينما االستقاللية .يكتب تارخيا دون أن يتوفر على مادة وفرية حول املوضوع املدروس 

تقود املؤرخ إىل التساؤل عن معىن الوثيقة بغض النظر عن املعىن املصرح به من طرف صاحب الوثيقة ، -تارخيي

  .بطريقة توضح إشكالية الدراسة

  :خالصة

مت "احلدث التارخيي"من وجهة نظر ديداكتيكية ، من الضروري تعويد التالميذ على األخذ بعني االعتبار أن  

  .بناؤه و إنتاجه عرب خطوات منهجية للمؤرخ 

  :التفسري - 4
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ما هو مفهوم التفسري؟ وما هي مرجعياته؟ وكيف هي أنواعه؟ : هنا نطرح جمموعة من األسئلةه و    

  ومستوياته؟

يقف عند استخراج األحداث وترتيبها وتلخيصها مث سردها، وإمنا يتجاوز ذلك بالعمل على إجياد  ؤرخ الاملف

، وهذا ما يضفي املعقولية على عمل املؤرخ العالقات الرابطة بني تلك األحداث يف إطار نظام من السببية واملعىن

  .درجة العلميةحيث ترقى املعرفة التارخيية إىل 

اإلبستمولوجية للمعرفة التارخيية، هذا التطور صاحبه جدل إبستمولوجي أثري حول مسألة  تطورت األسسو 

التفسري، ويرجع هذا باألساس إىل حصول تعارض بني التفسري كعملية مرتبطة بالعلوم الطبيعية احلقة وبني الفهم 

  .كعملية ختص العلوم اإلنسانية

 :التفسري التارخيي واملالحظ أن هذا اجلدل تولدت عنه عدة مناذج يف

 
  

 
 
 
 
 
II- مرجعيات فرعية ال غىن عنها للمؤرخ يف العملية التفسريية .  

  .ا����E" ا��
ر�12 و ا��ث��C ا��
ر���2 -1
حداث أتشكل الوثيقة عنصرا قاعديا يتأسس عليه اخلطاب التارخيي و تسمح للمؤرخ بربط عالقات تفاعلية بني 

  .لتارخييةتغطي خمتلف ااالت ا

حداث ووقائع لتمحيص أالتفسري التارخيي انطالقا من الوثيقة هو عمل نقدي،يسمح للمؤرخ بصياغة  إن

الفرضيات اليت وضعها يف مرحلة اإلشكالية،وبالتايل فجودة التفسري عند املؤرخ رهينة جبودة الوثائق اليت توصل 

يطرحها على تلك الوثائق ارتباطا باملشكل الذي  اليت جبودة األسئلةمن جهة و  مرحلة االستكشافإليها عرب 

  . يبحث فيه من جهة أخرى

  .ا����E" و ا��م� ا��
ر�2-12
من خالل الزمن التارخيي ،تساؤل الذي  إالاملؤرخ يشتغل على الزمن و بالزمن فال معرفة و ال تفكري تارخييني 

  .يطرح كيف يتعامل املؤرخ مع الزمن أثناء التفسري حدث التارخيي

ما املؤرخ اجلديد ميارس عملية ذهاب و إياب بني املاضي أاحلدث موجود بذاته،  أنإذا كان مؤرخ وضعاين يرى 

  .و احلاضر

  :كما جند يف جمال العالقة بني السببية و الزمن متيز بني قراءتني

  .  ينساب الزمن من املاضي حنو املستقبل حيث ما قبل حيدد ما بعد:احلتمية

  .السبب إىلتراجعية نبدأ من النتيجة البالعملية تتم :االحتمالية


�G ا��)رخ -3Cو ث "�E���ا.  

 مناذج التفسري يف التاريخ

 يالنموذج السرد النموذج احلبكي النموذج العقالين النموذج الوضعاين
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تكون له جتربة غنية جتاه خمتلف املمارسات االجتماعية لكي يتمكن من تفسري و فهم  أنجبب على املؤرخ 

  .الوضعيات التارخيية اليت يقوم على دراستها

و هو .......) نظريات، مبادئ، مفاهيم(مساره الفكريلدى املؤرخ بعض اخللفيات اليت يقوم بتوظيفها يف  

أو اجلانب تكون موجودة يف الكتابة التارخيية أو من احلاضر،  أن و ميكن هلذه اخللفيات ييقارب الواقع التارخي

  .ياجتماعأو ، ثقايفأو اقتصادي، أو ، يالسياس

III – مستويات  التفسري:  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ين النوعني من التفسري ولكن حسب املشكل املطروحإن املؤرخ يلجا إىل هذ

 : السبيبالتفسري  - 1

فيرب الذي  يلجا إىل التجربة الذهنية تعويضا عن استحالة التجربة املخربية  منوذج ماكسيف هذا السياق نذكر 

  :عرضية ومالئمة فيعطي  مثاال : ومييز بني نوعني من السببية

  من طرف املتظاهرين؟ رطلقتني من النا ب إطالقبقد وقعت بس 1848هل ثورة  -

لإلجابة على هذا السؤال جيب التساؤل حول ما كان سيحدث لو أن الطلقات النارية مل تطلق؟ هل الثورة 

كانت لتقع؟ إذا استطعنا أن جنيب بأن الثورة ستقع هذا يعين أن هناك أسباب أكثر عمقا وان إطالق النار ليس 

  .سوى سبب عرضي
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بأن الثورة لن - من خالل هذه التجربة الذهنية وإعادة بناء التسلسل لكافة املعطيات -اإلجابةأما إذا كانت 

  .حتدث هذا يعين بأن الطلقات النارية ميكن اعتبارها كسبب مالئم للثورة

هذا  النموذج من تصنيف ميكن  FERNAND BRAUDELمنوذج الزمن التارخيي لهناك أيضا 

  :و مدا األحداث حسب وتريا

و هذا النوع من األسباب  عرضية تكون من صميم الصدفة أسبابتكون  :الوثرية السريعة و املدة القصرية-

 .فجر شرارة احلدثهو الذي ي

فهي معطيات  تلعب دورا بارزا يف التفسري و عقالنية أكثر أسباب:طوال األكثرواملدة  األكثر بطئاالوثرية -

  .ية موضوعية تفسر احلدث أو الوضعية التارخي

  .أمهية و من الصعب اإلحاطة ا أو توقعهاعوامل عامة و مشولية وأكثر :الوثرية البطيئة و املدة الطويلة-

  :من خالل هذا النموذج ميكننا اخلروج باملالحظات التالية

 "للتحول"العوامل العرضية هي حمددات مباشرة و فورية  -

بدون هذه .و بعيدة ولكنها كذالك حتدد التحولالعوامل البنيوية و الظرفية هي عوامل غري مباشرة  -

 .العوامل ال يطرأ أي حتول

 :التفسري القصدي -2
و مفاده أن الفاعلني التارخييني يتصرفون بكيفية تتماشى مع  مبدأ العقالنية يقوم هذا النوع من التفسري على

  .الوضعية و األهداف اليت يرمون حتقيقها

تارخيي إىل فهم احلدث كنتاج لتصرفات قام ا الفاعلون أفرادا و مجاعات ومن هذا املنظور يهدف التحليل ال

  .من خالل أهداف و ضمن ظروف معينة

وقد نبه كولينغوود إىل ذلك عندما اعترب . لكن التحليل القصدي ليس ممكنا بالنسبة للمؤرخ يف مجيع احلاالت

فاملؤرخ ال ميكن له تفسري تصرف . اأن كل تصرف بشري هو حماولة حلل مشكل ما ضمن وضعية تارخيية م

  .مضى إال إذا كان على علم باملشكل الذي كان التصرف يسعى حلله

وهذا لن يتأتى له إال إذا انطلق من احلل أي الربهنة انطالقا من احلل وهذا معناه أن التصرف الذي يفشل يف 

  .حل مشكل ما يصعب على املؤرخ تفسريه وبالتايل فهمه

  خالصة

هذا العرض نقول أن التفسري التارخيي مهما بلغ حجم و مدى اجلدل االبستمولوجي حوله يبقى عملية يف اية 

فكرية تدفع املؤرخ حنو بلوغ  نظام قائم على الربهنة و االستدالل و بالتايل تنقل حقل التاريخ من مستوى 

   .الفهم التعاطفي إىل مستوى العلمية النسبية

  :التركيب -4

  

من العرض العشوائي ألحداث املاضي إىل صياغة جمموع مرتب ومصاغ البنية يتم بفضل ثالث مفاهيم إن االنتقال 

حسب املقاييس  االحداث وتوطنيوذلك ب اال و ...) هام يف ترتيب وبناء األحداث التارخيية(الزمن   : بنائية

جتماعية وأنشطتها ومهامها حسب ميكن من تصنيف وترتيب الفئات االاتمع  أما )حملي وطين إقليمي عاملي(
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ودلك بكشف  .تقنيتني للربطكما يتم توظيف ...الثقايفو السياسيو  االقتصادي و االجتماعي :املقاييس واألبعاد

  .وأمهيتها األحداث معاين

إن مفاهيم الصياغة أو البناء وتقنييت الربط متكن من بناء إجابة تارخيية ممنهجة وفق اإلشكال الذي 

  .رضيات اليت وضعت أي من خالل منهج استداليلطرح والف

  ليبين املؤرخ عمله عليه إتباع نسقنيو

 l'ordre diachroniqueالنسق التعاقيب-

  l'ordre synchroniqueالنسق التزامين-

وروايتها وفق أشكال استداللية منطقية جتعل املؤرخ ) الصورة(بني جتسيد األحداث, وهكذا طبيعيا هناك ارتباط

  . معاجلة أحداث أكثر تعقيدايصل إىل

إا العملية اليت متكننا من  إذ التركيب التارخيي يف وبعد ذلك تناول الدكتور نقطة حمورية مهمة  تتمثل

توافق متاما مع املؤرخ املهتم بالتطور يإن الرسم التفسريي للرواية . اعتمادا على ج تعاقيب, فهم األحداث

 ذإلتطور التارخيي لإلطار الزمين الذي حيدده املؤرخ بني نقطيت البداية والنهاية ،االجتماعي حيث  ميكنه من فهم ا

  .بينهما تقوم العديد من احملطات والتحوالت أكثر من االستمرارية التارخيية

طري الزمن تطرح مشكل التحقيب ؛فماهي املقاييس املعتمدة واملتبناة لتحديد بداية واية أإن حماولة ت

ولنتحرر قليال من أصفاد . مدى القطيعة واالستمرارية اليت تطبع كل حقبة مسألةخيية؟وهدا يثري احلقبة التار

ألحداث ،بل على العكس ليروي بشكل تفصيلي  التاريخ السردي ولنغص يف أعماق التاريخ اإلشكايل الذي ال

باملرشد السياحي الذي يقدم " أنطوان بروست" وقد شبهه إلظهار تعدد وتنوع وثرية التطور،  نفهو يفجر التزام

وهكذا فالسرد التارخيي . انه جيمل أحداث قرن أو سنة يف صفحة  ذإتاريخ مدينة يف شكل مقتضب  حللسيا

  .         يتضمن إظهار وتوضيحات عكس الصورة اليت تستلزم التوقف لعرضها يف إطارها العام

ة ال لوحفال.هم املؤرخ لألحداث وفق الطريقة التزامنيةهو الذي يبىن من خالل ف  :للوحةاملسار االستداليل  أما-

فالصورة تربط بينهما عن . تركز على معاجلة التغري فقط وإمنا أيضا دراسة خصوصيات املوضوع وما حيقق الوحدة

التاريخ اإلشكايل ميتاز بتحليله للعالقات والروابط ف. طريق تناول األحداث املعاصرة يف شكل كلة متماسكة

  . ة بني مكونات الكنه التارخيي الستيعاب مفهوم الوحدة، املوجود

فاملؤرخ مثل الرسام يرتكز ومنذ البداية على الدور السائد لفاعل أو جمموعة أحداث وفق وضعية حمددة فإذا  

جند أن املؤرخ بإمكانه جعل األشكال االجتماعي حمور مركزي  1789أردنا تركيبا لصورة فرنسا قبيل ثورة 

  ...). السياسة، االقتصاد، حالة التفكري، روح العمل(وانب أخرى يربطه جب

  ملاذا نستدل؟والسؤال الذي يطرح نفسه  -

إن اعتماد االستدالل لدى املؤرخ إلزامي ألنه بواسطته سيحقق فهما واسعا ملوضوع حبثه، فهو ليس جمرد متحيص 

  أي جتاوز لنفس هذه الوثائق عند مرحلة التركيب، دقيق للوثائق بل انه نتيجة ملا يعتمد من وثائق أثناء البحث، 

وهنا نطرح السؤال التايل؛هل يلجأ املؤرخ ملختلف العمليات االستداللية من اجل إقناع القارئ حبجة تفكريه؟ . 

التركيب كتأويل مقنع، فانطالقا من املعطيات ازأة حياول املؤرخ إجياد تفسري لإلشكال املطروح،فهو يكون 

ستساغا ألنه يبىن على قرائن مت التوصل إليها من خالل االستدالل الذي استمد من الوثيقة وأيضا عن تأويال م
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ومن اجل إشراك اآلخرين يف نتائج حبثه يعمد املؤرخ إىل تبين خطاب يساعد القارئ على . طريق التفكري املنطقي

  .تقوية قابليته وتأثره ومشاركته

  مىت وكيف نربهن؟

  :ملية االستداللية خالل املراحل الثالث لعمله التارخيييقوم املؤرخ بالع

إن اخلاصية االستداللية للتاريخ تظهر منذ بداية العمل التارخيي، إذ هنا يقدم املؤرخ  إشكاليته : ـ مرحلة التقدمي

  . كنتيجة بقدر ما تكون نقطة بداية حبثه

  تعدد األساليب االستداللية :مرحلة العرض

كايل باستقاللية ذاتية مقارنة مع التاريخ السردي أو املصدري، فاملؤرخ ال يكتفي بتفسري اإلش- ميتاز التاريخ

األحداث عند سردها، بل جيعل من التفسري ممارسة نوعية تؤطرها إشكالية حمددة خاضعة لسياق التوثيق والتعليل 

على أن هذا التفسري أفضل  واملؤرخ يشبه القاضي إذ حياول دائما أن يربهن.ضمن وضع واقعي حيتمل االعتراض

  . من اآلخر اعتمادا على الدليل الوثائقي

إن اعتماد املؤرخ على الوثائق أمر ضروري، فهي تسمح له باالستدالل والدفاع عنه باحلجج اليت تثبت مطابقة 

  . حقيقة املاضي املدروسوتعليالا للواقع 

املؤرخ مبعىن أا تعطي خلطابه داللة علمية ومعرفية إن إفادات املراجع و املصادر تسمح بالتحقق من إثباتات 

الذي يزيد من مصداقية ...) اجلداول اإلحصائية،الرسوم البيانية،اخلرائط(واضحة خاصة عند توظيفه للعتاد الكمي

واليوم أصبحت عملية فرز أحداث هذه الوثائق الكمية تتم باالستعانة بالوسائل التقنية املزودة بربامج . نصه

فاملؤرخ ال يكثرت مبا يقال عن مدى مالءمة الوثيقة للموضوع وجب تصديقها أوال بل على .ية تسهل عملهوظيف

هذه املقاربة تؤدي إىل مشاركة الدليل االثبايت للدليل . املثار لما حتتويه الوثيقة من دالالت تتعلق باإلشكا

وثيقة، وموافقة الشهادة بشهادة أخرى هلا نفس الوثائقي، ولعل هذا من شأنه أن يسمح للمؤرخ بتجاوز الوثيقة بال

كما أن االستدالل يسمح للمؤرخ باستنطاق الوثائق و تفسري بعضها لبعض، كما ميكنه من . القيمة أو مكملة هلا

شرح الوثائق عن طريق التقدير االستقرائي املناسب والذي بفضله يستطيع املؤرخ ملء الثغرات اليت يتخلل 

  :يتم بواسطة أنواع خمتلفة من االستدالل هذا امللء. توثيقه

الذي يسمح للمؤرخ باإلحاطة الشمولية للحدث عن طريق املقارنة بأحداث  )املماثلة(االستدالل بالقياسـ 

  .أخرى متشاة معروفة أكثر

  .عن طريقه يستخلص املؤرخ، أن عدم ذكر الوثائق للحدث، فان معناه انه مل حيدثاالستدالل بالصمت ـ 

  يسمح بالربط بني حدثني احدمها معروفا وآخر غري معروف وذلك لتواجد عالقة سببية ستدالل التخمييناالـ 

االستنتاج بان األحداث اخلاصة تعود إىل سبب ويسمح وعن طريق االستقراء  )السبيب(االستدالل التعليليـ  

  .     بالضرورة إىل أحداث خاصةوعن طريق االستنباط يتوصل املؤرخ إىل أن احلدث العام يتفرع . عام واحد

 موعليه فالتركيب يعترب بالنسبة للقارئ كثمرة، فهو يلجأ ذات الوقت إىل الوثائق ،مث يتجاوزها، هذا التجاوز يت

  . يتبناه املؤرخ ، مبعىن أنه يقرر ما جيب أن يرويه ويتحمل مسؤولية أحكامه يوفق تصور علم
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التوثيق والفهم ويعتربها كنص منته مستدل عليه، فإن  ىطروحته املبنية علإذا كان املؤرخ يقوم بصياغة تركيبية أل

هذا كله ال مينع من أن يعتري بناءه بعض االرتياب الناتج عن فجوات الوثائق وخاصية اإلشكالية واملفاهيم اليت 

  فأي دراسة تارخيية حتمل يف طياا ثغرات، .استعملها

بوصول املؤرخ إىل مرحلة اخلامتة يغلق مساره االستداليل، ويفتح لبحثه : أجوبة وتساؤالت جديدة: مرحلة اخلامتة

هلا منظور حواري، فاملؤرخ وبينما هو يستعد " Martin Paquetمارتن باكي" حسبو. آفاقا جديدة واخلامتة

لبحث لغلق روايته، فاألحكام التقوميية جتعله يقذف بالكرة إىل مرمى القارئ، وذلك باقتراحه ملناهج أخرى ل

  .ودروب إضافية لالستكشاف وبطرح تساؤالت جديدة

مرحلة التركيب ، هي املرحلة اليت يتم فيها الربط بني اجلزئي والكلي وكذلك بني الكلي واجلزئي، ، عموما

وهذا لن يتم إال بعد إجياد احلركات العميقة واالجتاهات والعالقات والترابطات بني اخلاص والعام وبني العام 

  . مستمرة، للتوصل إىل مقوالت جديدة جتيب عن اإلشكالية املطروحة ةيف إطار حركة دورا نيواخلاص، 

  :املفهمــة  -5

  

املفهوم هو كل تعبري جتريدي و خمتصر يشري إىل جمموعة و .املفهمة هي انشغال املؤرخ باملفاهيم و عليها

و  الرمزية، التعميم: من صفاتف املفهوم التارخييأما . من احلقائق و األفكار املتجاورة من حيث املعىن و الداللة

  .التطور

إن املعرفة التارخيية جمال لتداول و استعمال عدة أنواع من املفاهيم بعضها من إنتاج املؤرخني و البعض 

نثروبولوجيا، إلو حقول علمية و معرفية أخرى، كاالقتصاد،السياسة، ا ناألخر مأخوذ من ميادي

 ...،علم النفستالسوسيولوجيا،اللسانيا

رغم املوقف النظري توصل الدكتور إىل أنه :املفهمة يف الفكر التارخيي توظيفشكالية بالنسبة إل

للمؤرخني يف رم من املفهمة، فهاته األخرية حاضرة على مستوى ممارستهم، ذلك أن 

 .املفاهيم ختترق خمتلف مراحل مسار الفكر التارخيي

فكر التارخيي من بدايته إىل ايته سواء اشتغل املؤرخ مبفاهيم أصيلة من إن املفهمة ختترق مسار البل 

داخل حقل التاريخ أو مبفاهيم مستوردة من حقول معرفية أخرى، فهو مطالب بأن يعطيها بعدها التارخيي أي 

ة الواقع خلصوصياالنتقال من العمومية إىل التخصيص تفاديا ملا يسمى بإسقاطات احلاضر على املاضي و اختراق 

  . املدروس التارخيي

توجيه : للعمل التارخيي لعدة اعتبارات ا بالنسبةضرورواملفاهيم  كما توصل فضيلة الدكتور إىل أمهية

حتويل العرض املبهم : و أخريا املفهمة تقوم بوظيفة أخرى...ضرورة إجياد مسافة على مستوى الزمن ،املشروع

 :بناءللمصادر إىل جمموعة منظمة و حمكمة ال

الذي ينطلق من حتديد  -على حد تعبري الدكتور مصطفى حسين- من مسات التاريخ النقديكما أن 

لتفكري والتحليل املشكالت التارخيية املراد معاجلتها، امتالكه موعة من املفاهيم اليت يعتمدها املؤرخ كأدوات ل

  .املهيلكة للتاريخ النقدي وميكن التمييز بني منطني من املفاهيم. وقراءة الواقع التارخيي
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 ، املعىن العام ،املفاهيم اخلاصة بعصرها(وهي ثالثة أنواع املفاهيم املستعارة من العلوم األخرى-أوال 

   ). املفاهيم املستعارة

علم التاريخ كجميع العلوم له بعض املفاهيم اليت تدل على : املفاهيم املنتجة من طرف املؤرخ- ثانيا

لكن هناك بعض املفاهيم يشترك فيها مع العلوم اإلنسانية األخرى، وخاصة كل املفاهيم . عههويته وتشري ملوضو

التطور، التحول، التغيري، : مثل. املرتبطة بالزمن أو بعبارة أكثر دقة املفاهيم املرتبطة بالتتايل يف الزمن

  .يف جمموعها، لعلم التاريخإخل، هذه املفاهيم تنتمي ...االستمرارية، احلقب، املرحلة، احلادثة القطيعة

 :من صحة األدوات املفاهيمية التأكدلتأيت بعد ذلك مرحلة 

  :توصل الدكتور مصطفى حسين إىل مايلي إذ

أن املفهوم هو أداة جلمع األحداث والوقائع حتت نعت أو اسم واحد فاملؤرخ يتدرج من الواقعة كشكل  -

 .ملموس إىل احلدث كتركيب نظري

ظيف أنواع عدة من املفاهيم ملعرفة التارخيية جمال لتداول توإن ا :قة النماذج فيما بينهاالتماسف بني عال-

بعضها ينتمي إىل احلس املشترك وميكن أن نضيف مفاهيم الفكر السياسي والفلسفي وكذا مفهوم العلوم 

ة لقراءة الواقع وميكن املعاصرة أما النموذج املثايل عند ماكس فيرب فهو أدا االجتماعيةوالعلوم  االستقرائية

  .توظيفه يف التاريخ إال أنه يبقى مفهوما افتراضيا أكثر منه وصفا وتقريرا للواقع

حول موضوع املفاهيم يف حقل التاريخ فهي تبقى أدوات ضرورية  االختالفمهما بلغ :املتشابه االستداللمراقبة  -

  .رس ظاهرة معينة من الظواهر دون أن نقارا بأخرى للعمل التارخيي ال سيما التاريخ املقارن فال ميكننا أن ند

املتشابه يقتضي تكميل حدث ما ال نعرف بعض  االستداللأن كما هكذا فاملقارنة تساعدنا على فهم الظواهر 

 .عناصره وذلك مبقارنته مع أحداث من نفس النوع ولكن  معروفة أكثر

ارخيي منذ بدايته إىل ايته وسواء اشتغل املؤرخ مبفاهيم أصلية هكذا يظهر أن املفهمة عملية ختترق مسار الفكر الت  

من داخل حقل التاريخ أو مبفاهيم مستوردة من حقول معرفية أخرى فهو مطالب بأن يعطيها بعدها التارخيي أي 

الواقع ا من العمومية إىل التخصيص تفاديا ملا يسمى بإسقاطات احلاضر على املاضي واحتراما خلصوصية  االنتقال

  .التارخيي املدروس
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 واقع ديداكتيك الفكر التارخيي :احملور الثالث

 بالتعليم الثانوي باملغرب

  

  :ت����

على مجلة من القضايا الشائكة ؛ خاصة الثغرات والنقائص والعيوب الت ي  رالدكتويف هذا احملور وقف فضيلة 

وقف عند أهم التعديالت اليت عرفها حقل املنظومة التربوية  ولكن قبل ذلك.متس كيان التعليم الثانوي املغرب 

 : لتدريس التاريخ ومن ذلك مايلي

إعداد برامج لتدريس التاريخ العام من منظور وكانت أهم أهدافه : 1973إصالح املنظومة التربوية لسنة -1

" أهداف بيداغوجية" 1973ل وقد حددت التوجيهات الرمسية  ".ترمجة مغربية لربامج أوروبية" و ليس " مغريب 

 اعتماد روح املالحظة والنقد ،املسامهة الفعلية يف البناء الفكري واملعنوي :جد  طموحة لدروس التاريخ أمهها

 ...واملقارنة واالستدالل واالستنتاج

, بوط معجم مبهم وغري مض" : وجههاهلا الدكتور البشري تامروقد وجهت هلذه التوجيهات انتقادات قاسية كاليت 

 ."معجم سيجهض األهداف املتوخاة من التعليم

 ,للمعرفة) اإللقائية( تروج للنظرية الوصفية للمعرفة اليت تكرس البيداغوجية  اإلمالئية 1973التعليمات الرمسية 

أدخلت بيداغوجيا األهداف يف التوجيهات الرمسية يف التعليم الثانوي :1994متت مراجعته سنة  1987تعديل -2

أمهية املراجع التارخيية يف تعليم  1994و باخلصوص بعد تعديل  1987التعليمات الرمسية  أبانتكما .رب باملغ

قدمت  ، كماالتقييم- التلخيص - مسحت للتلميذ على التمرن على عمليات فكرية هامة يف إطار التحليل .التاريخ

 .قدرات املعلنة سابقا لألستاذ إمكانية تكريس أهداف عملية تطور لدى التلميذ املهارات وال

 وهو أخر تعديل : 2002تعديل  -  3

و عن  2000مت إعداده عن طريق امليثاق الوطين للتربية و التكوين الصادرة عن اللجة اخلاصة للتربية و التعليم 

 أن التعليمات الرمسية إىل أشارت يف هذا السياق.طريق وثيقة اإلطار اخلاص باالختبارات و التوجيهات البيداغوجية

 . التاريخ هو علم يتطلب الرجوع إىل املنطق وإىل ضبط اختصاصات الفكر التارخيي

حماوالت "لكن املقاربة الشمولية تبقى غائبة حبيث ميكننا وضع هذه التعليمات الرمسية يف مستوى متكن فيه  

ية، سالكا يف ذلك ج الفكر من االرتقاء بالتلميذ جلعله قادرا على معاجلة املشاكل التارخي" االستدالل التارخيي

 ،هل من شأنه  2002إىل  1973ذا التطور الكبري يف التعليمات الرمسية منذ التارخيي أي املشاكل املتعلقة باألسئلة

 أن يعكس حتوالت على مستوى كتابة كتب التاريخ وممارسة التاريخ يف األقسام ؟

  ....و الفرضيات,االقتراحات

ملغرب االستقالل مت أصدرها حتت وصاية وزارة التربية جند أول الكتب يف هذا الباب  كتب التاريخل وبالنسبة

وحلل مشكلة غياب املراجع . الذي عرفته مادة التاريخ منذ بداية السبعينات التعريب الوطنية على ضوء مسلسل

   جمموعة نصوص و,لك األولدفاتر التاريخ ألقسام الس :بنوعني من املراجع الديداكتيكيةالتارخيية ساهم االساتذة 

  .ألقسام السلك الثاين
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هذه املراجع غلب عليها أن يف هذه املرحلة ، إال  خلكن رغم هذه الطفرة اليت عرفها تعليم التاري  �

أما فيما يتعلق باملطلب الديداكتيكي فان كتب التاريخ ال  .الطابع الوصفي والسياسي على ما هو اجتماعي ثقايف

حيت انه اليندرج يف املقررات اليت تلح على ضرورة جتاوز تلقني املعلومات .غوجية بناءة تعكس أي رؤية بيدا

 . اجلاهزة

أهم االجتاهات اليت ميزت تدريس التاريخ يف بعض املؤسسات  إىل )حسين إدريسي (يف هذا السياق توصل الدكتور

 : باملغرب

الدرس يبدأ : تقريبا 2/3أغلب األساتذة إذ أن  .تاريخغياب شبه كلي لإلشكالية يف بناء درس ال: االجتاه األول - أ

مبقدمة تأكيدية وليست استفهامية ، مقدمة يقع سردها تقدم اخلطوط العريضة للدرس التارخيي و هي يف الغالب 

 مأخوذة من الكتاب املدرسي

سي إىل ما هو مقرر يف اللجوء بشكل أساوذلك ب  :االستعمال النسيب للوثائق يف درس التاريخ: االجتاه الثاين - ب

 .الكتب املدرسية غري أن ضرورة التكوين تلح اإلطالع على اخلرائط والنصوص التارخيية 

توصل الدكتور إىل  .اللجوء األسئلة الوصفية و األسئلة السردية على حساب األسئلة التفسريية: االجتاه الثالث - ج

من جمموع األسئلة اليت مت إحصاءها فهي فالغالب % 77األسئلة السردية والوصفية تبقى هي السائدة ومتثل أن 

ملاذا؟ كيف؟ يف أي  :%  23ملاذا؟ من ؟ مىت؟ أين ؟ كيف؟ أما األسئلة التفسريية فال متثل سوى : أسئلة مغلقة

 .. ما هي الدالالت.. سياق؟ ما هي التطورات احملتملة 

إن نقل املعلومات يبقى طاغيا  إذ.معرفة ملقنة أكثر مما هي مبناةاملعرفة التارخيية : له عالقة بسابقه : االجتاه الرابع -د

 . ها وهذا ينعكس على طريقة حتديد املفاهيمئعلى بنا
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  : عامة خالصات واستنتاجات

  

  :القيمة خلصنا إىل  األطروحةمن خالل الرحلة العلمية اليت قطعنها مع هذه 

 شكلب الدكتور مصطفى حسين  وظفها،بل بني ثنايا الكتب ومتفرقة متناثرة  أا قربتنا من قضايا ال جندها إال-

 بطريقة معمقة ومتماسـكة عاجلها فضيلة الدكتور  بينها ؛إذ منسق ومتكامل ومترابط يستحيل الفصم والفكاك

  ....)يف مقارنته للتاريخ الوضعاين  اإلشكايلالتاريخ / من الناحية املنهجية (

تارخيية ومنهجية شكلت لنا النرباس واألساس املتني ، ملا ميكن أن يعترضـنا يف مسـريتنا    أا تناولت قضايا-

خاصة بالنسبة لطرح اإلشكالية وصياغة األسئلة والفرضـيات  البحثية ، خاصة وأننا مقبلون على هذه املهمة 

 .وطريقة االشتغال على الوثيقة تارخييا و ديداكتيكيا

يهتم بالتاريخ السياسي احلدثي وما  ؛الذي ه االختالف بني التاريخ احلدثيبني  الدكتور مصطفى حسين أوج-

التاريخ /التاريخ اجلديد و ..حييط به من تاريخ عسكري ودبلوماسي، كذلك يهتم باألحداث املنفردة والقصرية 

على املاضي مث يعطي فيه املؤرخ أمهية بالغة لطرح اإلشكاليات من خالل صياغة أسئلة انتقائية الذي اإلشكايل، 

هذه األخرية حياول إثباا، أو تفنيذها من خالل العثور على وثائق جديدة . يقوم بصياغة جمموعة من الفرضيات

مث مير إىل مرحلة التعريف مبعىن حتليل الوثائق قصد التعريف باألحداث يف سياقها التارخيي ومدة مالءمتها مـع  

ومن مث التركيب كعمليـة   رخ، ومير يف مرحلة الحقة إىل التفسرياملشكل التارخيي املبحوث فيه من طرف املؤ

التقدمي،العرض حيث تناول فيه الدكتور جمموعـة مـن الطـرق    :استداللية تنبين على ثالث خطوات منهجية

  .االستداللية

خني يف رغم املوقف النظري للمؤرتوصل الدكتور إىل أنه :بالنسبة إلشكالية توظيف املفهمة يف الفكر التارخيي -

رم من املفهمة، فهاته األخرية حاضرة على مستوى ممارستهم، ذلك أن املفاهيم ختترق خمتلف مراحل مسار 

 .الفكر التارخيي

يف اال املنهجي وخاصة يف جمال التفكري التـارخيي   مداركهأا دراسة معمقة ومفيدة ملن يسعى إىل توسيع  -

حىت يف طرق مواضيع من غري ختصص التاريخ وبـاألخص العلـوم   لية من هذا متدنا خبطوات عم األكثربل ..

 .االجتماعية عامة

، التوثيق ، التعريـف ، التفسـري ،    اإلشكالية(كما زودتنا جبهاز مفاهيمي غين مصحوب بآليات االشتغال -

 ...)والتركيب واملفهمة

ملرحلة الثانوية ، وشخص الداء كما وقف الدكتور مصطفى حسين  عند الوضع التعليمي يف املغرب وخاصة ا-

وهذا غيض من فـيض وخاصـة وأن هـذه    ...  يف هذا الباب األمثلةووقف عند مكامن اخللل وسطر بعض 

 .اخلالصة التركيبية مل تتناول  املقاربة األخرية من األطروحة 

 


