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I. :تعريف المنهج التاريخي 

إّن المنهج التاريخي ال يقتصر فقط على دراسة وبحث في إطار علم التاريخ فحسب،      
ّنما يتعدى هذا المفهوم الضيق إلى البحث في العلوم والظواهر والمجاالت األخرى، كالظواهر  وا 

ها وفق وغيرها، التي تتم دراست والطبية االجتماعية واألدبية واللغوية والفلسفية والطبيعية
 ليات تضع الجانب الزمني والتاريخي ركيزة لها.إشكا
يستخدم المنهج التاريخي في دراسة التاريخ بمعناه العام والذي يتمثل في دراسة الماضي      

بمختلف أحداثه وظواهره، وكذلك دراسة التاريخ بمعناه الخاص والذي يعني البحث في مجمل 
ية ن األحداث والمتغيرات في الفترات الزمنحياة البشر الماضية وما تشمل عليه من عالقات بي

، والعالقات السببية المسؤولة عن تطور وتغيير هذه الظواهر واألحداث عبر الزمن. المختلفة
ويركز المنهج التاريخي على دراسة الماضي من أجل فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل، ويستخدم 

سيرها بالرجوع إلى أصلها الماضي في دراسة الحاضر من خالل دراسة ظواهره وأحداثه وتف
  1وتحديد التغيرات والتطورات التي تعرضت لها.

وحول تطبيقات المنهج التاريخي في الدراسات اللغوية، فإّننا نجدها " تدرس اللغة دراسة     
طولية، أي في فترات متعّددة، وكل فترة في ضوء المنهج التاريخي كذلك. وتجدر اإلشارة إلى 

من المنهج الوصفي للنظر في تلك الفترات كّل على حدة. ومن نماذج الدراسات  أّنه ال بدّ 
اللغوية التي تتوكأ على المنهج التاريخي دراسة النظام الصوتي للعربية الفصحى، وتطور 

 .2األبنية الصرفية، وتطور الجملة، وما يدخل في الدراسات النحوية"
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II. :الفرضيات الفكرية للمنهج التاريخي 
لى ع إّن الباحث بالمنهج التاريخي وفي أي مجال كان، يجب أن يضبط تصوراته مبدئيا     

 3أسس فكرية وتصورات، قبل الخوض في البحث، ومن بين تلك الفرضيات ما يلي:
الحقائق والبيانات واألحداث ليس غاية في ذاتها، بل وسيلة إلى نتائج قائمة على  .1

 ال ينبغي النظر إليها بصورة منعزلة عن عصرها.التحقيق واإلثبات والتفسير. لذا 
المادة التاريخية ليست تجربة يمكن إعادتها والتأكد من صحتها، لذا يتم اللجوء إلى  .2

لى المشاهدات والر  وايات، التي يجب التحقق من السجالت واآلثار والمخطوطات، وا 
 صحتها قبل توظيفها. 

ة، لذا واحد تفسيرا كافيا بل عّدة أسباب متنوعالظواهر التاريخية غالبا، ال يفسرها سبب  .3
 ينبغي االهتمام بكل ما له صلة بالموضوع قيد الدراسة.

مراعاة الدقة والصحة واألمانة الفكرية، وعدم التحّيز للرغبات واألهواء الشخصية  .4
 والعنصرية، وتوخي كل األدلة الكافية للوصول إلى النتائج.

III. :خطوات المنهج التاريخي 
 : أو موضوع البحث لمشكلةا تحديد .1
تعتبر خطوة التعرف على المشكلة وتحديدها، إحدى الخطوات الحاسمة في البحث. ويشير      

جون ديوي إلى أّن المشكلة تنبع من الشعور بصعوبة ما، فإذا ما تسببت بإحداث حيرة أو 
زول إال وهدوءه ال ياضطراب لدى الفرد، فإّن عدم االرتياح المقلق الذي يؤرق حالته العقلية، 

عندما يتعرف على المشكلة، أي ما يحيره، ويجد بعض الوسائل التي توصله إلى الحل. 
فالباحث إذا ما تملكه إحساس بأن شيئا ما خاطئ أو يحتاج إلى تفسير، واستبد به الشوق 

، فإّنه يكون قد وضع أولى خطواته نحو وصوال إلى تصور واضح للمسببات لهذا الحدث
على المشكلة وتعيينها. وعلى سبيل المثال، يتساءل أحد الباحثين: هل كان الشعر  التعرف

سببا في سقوط الدولة األندلسية؟ فهي مشكلة تمت إثارتها لدى هذا الباحث، وشغلت باله 
وتفكيره، واستطاع انتقاءها من بين كم هائل من القضايا التي ترتبط بالشعر العربي، وكذلك 
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وينبغي على الباحث أن يتأكد من مدى صالحية الموضوع للدراسة، كي ال  .بالدولة األندلسية
 4يقع في متاهة الموضوعات التي ال أساس لها.

 :وتحديد اإلشكالية الفرضياتصياغة  .2
لى منطق  طرح الفرضيات ليس أمرا سهال، إذ ينبغي أن تكون مستندة إلى ركائز علمية، وا 
العقل، ونابعة من تفكير عميق في الظاهرة أو الموضوع قيد الدراسة، كما يجب على الباحث 
أن يلتزم بالموضوعية في طرحها. وينبغي مع ذلك صياغة اإلشكالية العامة للبحث، وهي التي 

احد تلك الفرضيات وكذلك الهدف األساسي من البحث كّله. وكلما كان التفكير تفسر في آن و 
 عميقا في قضية ما أو ظاهرة معّينة كلما كانت اإلشكالية والفرضيات صائبة. 

 وضع خطة البحث: .3
إّن البحث مسار طويل للوصول إلى نتائجه، وبالتالي ينبغي للباحث أن يضع خطة تضبط  

ألولويات والثانويات، وينتقل من خاللها الباحث من عنصر إلى آخر تحركاته، تتحّدد فيها ا
ومن مبحث إلى آخر، بشكل مدروس وموضوعي وعلمي، ال ينبغي أن يظهر التنافر بين 

الخطة هي ف العناصر المختلفة، وال ينبغي أن يحيد البحث عن صميم إشكاليته وفرضياته.
لى الكبرى على الصغرى، وأسبقية الكل عالتي تجمع البحث وتعرضه، وفق أسبقية المحاور 

لى العناصر، وهكذا، وفق نسق علمي.  الجزء، فمن األبواب إلى الفصول، إلى المباحث، وا 
وانطالقا من الفرضيات واإلشكالية وخطة البحث، يتصور الباحث جملة من المراجع والمصادر 

 على ذلك. لبحثه، وتتحّدد بناء  
  :ونقدهاجمع المادة  .4
يعتمد جمع المادة التاريخية احدى الركاز الرئيسة التي يقوم عليها هذا المنهج، ويعتبر      

ل بين مكن الفص، وكذلك الثانوية، وأحيانا ال يالوصول إلى المصادر األولية أمرا بالغ األهمية
، واعفي التاريخ. والمصادر متعددة األن ت تلك المصادر بعيدةخاصة إذا كان الرئيسة والثانوية،

التسجيالت و ففيها الكتب، والمقاالت والمخطوطات، والسجالت، والروايات المكتوبة والشفوية، 
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 ،لكن على الباحث أن يصنف تلك المادة وأن يختار األهم منها خدمة لبحثهوغيرها. الصوتية، 
 وهناك نوعان من النقد في هذا اإلطار: خارجي وداخلي. .وينبغي عليه نقدها نقدا صارما

بالنسبة للنقد الخارجي فإّن الهدف منه هو النظر في صحة المصدر أو الوثيقة، حيث      
ينظر في تاريخ صدورها، وفي مؤلفها، ومكان صدورها، ومحققها، وغيرها من األمور الخارجية 

ي المادة أما النقد الداخلي فهو النظر ف قبل الدخول إلى الموضوعات التي تناولتها تلك الوثيقة.
تي جاءت في الوثيقة، وفي المضامين الكلية والجزئية التي تناولتها، والرجوع إلى مصادر ال

ت كثيرة في كيفية النقد الداخلي خاصة عند أخرى مسايرة لها في الموضوع. وهناك تساؤال
 الباحثين في المخطوطات القديمة. 

IV. المنهج التاريخي والبحث األدبي: 
في إطار  هال يقتصر المنهج التاريخي على البحوث التاريخية فقط، بل يمكن توظيف     

لتاريخي لمنهج ااالبحث ما يستدعي فهناك من موضوعات  وية والنقدية.الدراسات األدبية واللغ
 ،التي تنظر في المصطلحاتظاهرة أدبية ما، و تتناول تطور  التي ، خاصة منهابالضرورة

ينبغي  لكن ، وغيرها من الموضوعات.عبر عصور مختلفة التي تدرس قضية نقدية معّينةو 
 علينا أن نضع خصوصيات األدب في الحسبان، ألّن األدب ليس وثائق تاريخية.

إّن األدب ال يرتبط بحقيقة، وال بصدق وكذب، وليس له غاية وراء نفسه ووراء ما يثيره      
و قيقة أهو مشاعر وأحاسيس وعواطف، من الح من العواطف واالنفعاالت، إذ كل ما فيه إنما

فهو  ،واإلنسانية، بل بالعكس وهذا ال يعني أّن األدب بعيد كل البعد عن المجتمع من الخيال.
 5ها.سقات، بشكل آخر، يعبر عنها أو يعززها أو أحيانا يؤس  وتلك العاليصور تلك القيم 

 التي يمكن لها أن تستعين بالمنهج التاريخي: األدبية ومن نماذج البحوث     
  الحداثة في الشعر العربي: إذ يمكن أن يتناول الموضوع مسحا تاريخيا لفترات متعاقبة من

 الشعر العربي، وتطور مفهوم مصطلح الحداثة.
  لى أين انتهاحل نموهتطور الرواية العربية: ويتناول البحث نشأة هذه الرواية ومر  ت. ا وا 
 وستوجب النظر فيه عبر التاريخ.االستقاللعربية بالجزائر بعد تعليمية اللغة ال :  

                                                           

، 4772، دار المعارف، القاهرة، 9، طومناهجه وأصوله ومصادره( البحث األدبي )طبيعتهشوقي ضيف،  ينظر: 5 
 .42ص


