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 الملخلص
 بدع هللا والرالة والدالـ عمى رسػؿ هللا دمحم عميو أفزل الرالة والدالـ ....

تخسيخ قػاعج  البحث   السشيج التاريخي لمتعميع  واىسيتو فييتمخز بحثشا  السػسػـ ))
 في استشباطيتو س(( في تدميط الزػء عمى السشيج التاريخي لمتعميع وأى العمسي االلكتخوني

في  (feed Back) التغحية الخاجعةمشيا في  الشطخيات الحجيثة لمتعميع السيسا االستفادة
والتعميع في مدتػياتو العمسية  ، التعميع االلكتخوني ويخكد عمى التعميع في االسالـ مغ جية

الباحث مغ الخػض في نطخيات التعميع والتعمع والسشيج  وىحا يسكغ،  مغ جية أخخى 
لمػقػؼ عمى الشطخيات السيسة التي جاءت في القخاف ومػاقفو التاريخي الستبع في االسالـ 

الحي عغ شخيقيسا يرل االنداف الى الفيع الجانب الفصخي والجانب السكتدب  االكخيع ومشي
تجامة في التعمع عغ شخيق السشيج التاريخي عمسية والتشسية السدواالدراؾ السعخفي برػرة 
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الحي يعتسج عمى االستشباط تارة فيقـػ بتحميل الشرػص التاريخية والسخويات التي ركدت 
عمى السشطػر الفكخي في القخاف الكخيع وكتب الحجيث الشبػي الذخيف ومشيج واالستقخاء تارة 

لمػصػؿ الى تحقيق االىجاؼ العميع السذاكل مغ الجدء الى الكل  باستقخاءأخخى ، الحي يقػـ 
التعميع اكثخ وىػ شخيقة يجعل  وتتبع السشيج الحػلي لسعخفة التػاريخ التي وثقت الحجث .

 فاعمية وفائجة .  
أف التعميع االلكتخوني يدعى الى تحقيق االىجاؼ العمسية التي تشسي قجرات الباحثيغ أو 
الصمبة في جسيع مخاحميع الجراسية وحياتيع الثقافية العامة ، فأف الفخد يدعى الى تصػيخ 
قجراتو السعخفية وتصػيخ االساليب الخاصة التي تسكشو مغ فيع وادراؾ الحقائق والطػاىخ التي 

بعس العمع في مػسػعاتو  سػاء كاف ذلظ في مجاؿ مشيج البحث التجخيبي أـ  في  أثبتيا
 أيزا   وندمط الزػء ،حقػؿ العمـػ والسعارؼ العامة وىحا ما سػؼ نقف عميو في ىحا البحث

مياراتيع الذخرية في  يععمى دور العمساء والسفكخيغ في اتباع السشاىج العمسية واستخجام
التي اعصت الرجؽ والثبات لشطخيات ، ريخية مغ مرادرىا االصيمة استقاء السعمػمات التا

 .وأدت الى نجاحو التعمع االلكتخوني 
Abstract 

In the name of God, and may blessings and peace be upon the 
Messenger of God, Muhammad, may the best prayers and peace be 
upon him  ....  
Our research entitled ((The Historical Approach to Education and Its 
Importance in Establishing the Rules of Electronic Scientific 
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Research)) is summarized in shedding light on the historical 
approach to education and its importance in devising modern 
theories of education, especially using them in the feedback in e-
learning and focusing on education in Islam on the one hand. And 
education in its scientific levels on the other hand, and this enables 
the researcher to delve into the theories of teaching and learning 
and the historical methodology used in Islam and his positions to find 
out the important theories that came in the Holy Qur’an, including 
the innate aspect and the acquired aspect through which the person 
reaches scientific understanding and perception and development 
Sustainable learning through the historical method that relies on 
deduction at times, so it analyzes historical texts and narrations that 
focused on the intellectual perspective in the Holy Qur’an and books 
of the noble Prophet’s hadith and the methodology and extrapolation 
at other times, which extrapolates problems from the part to the 
whole to reach the achievement of the learned goals and follow the 
annual approach To know the dates that documented the event. It is 
a way to make education more effective and useful. 
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E-learning seeks to achieve the scientific goals that develop the 
capabilities of researchers or students in all their academic stages 
and general cultural life. The individual seeks to develop his 
cognitive abilities and develop special methods that enable him to 
understand and realize the facts and phenomena proven by science 
in his encyclopedias, whether that is in the field of curriculum 
Experimental research or in some fields of science and general 
knowledge, and this is what we will stand on in this research, and 
we will also shed light on the role of scholars and thinkers in 
following scientific methods and using their personal skills in 
extracting historical information from its original sources, which gave 
honesty and consistency to the theories of e-learning and led to its  
success . 
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 :المقدمة 
 بدم هللا الرحمن الرحيم

 والرالة والدالـ عمى سيج السخسميغ وعمى الو الصيبيغ الصاىخيغ وصحبو السشتجبيغ ...
مغ  (االلكتخونيالسشيج التاريخي لمتعميع  واىسيتو في  تخسيخ قػاعج  البحث العمسي يعج بحثشا السػسػـ )

السػضػعات التي بيشت دور مشاىج البحث العمسي والتاريخي في التعميع االكاديسي والتعميع االلكتخوني 
الحي يذيج العالع التصػر الشػعي في جانب التعميع االلكتخوني السيسا أف ىحه الػسائل شػرت الكثيخ مغ 

عات العالسية والجامعات العخبية السػاكبة ليحا العسميات التعميسية أدت الى االنفتاح العمسي عمى الجام
التصػر ومغ جية أخخى أف ىحه الػسائل أصبحت متاحة بيج جسيع افخاد السجتسع  واصبحت الػسائل 
االلكتخونية حاجة أساسية البج مشيا  في السجتسع العخبي ،كػنيا دخمت في جسيع مجاالت الحياة 

أخحوا يتعاممػف مع ىحه االجيدة  في االلعاب االلكتخونية اؿ ، حتى االشف واستخجاميا أصبح ضخورة ممحة
، كسا أف البخامج التي تعسل عمييا ىحه االجيدة  بتصػر متدارع وتحديغ كفاءتيا  مغ قبل الذخكات 

 السرشعة ليا ودخمت في حيد التشافذ فيسا بيشيا وىحا يعصييا شابع ىاـ مغ قبل السختريغ .
الساسية لمتعميع الحي يعتسج عميو الباحث في معخفة الشتائج والجالالت عمى أف السشيج ىػ أحج الػسائل ا

صجؽ السحتػى واالداء لمتعميع االكاديسي وتشاولشا مشيج البحث التاريخي الحي يبحث في جسيع العمـػ 
والسعارؼ التي تبشي نطخياتيا عمى االسذ السعخفية والحقائق الجقيقة التي يسكغ لمباحث الػقػؼ عمييا 

عخفة أسباب السذاكل االساسية والخئيدة لبحثو ، السيسا أف التعميع االلكتخوني يحتاج الى قػاعج مو 
 مكغ بعس ومقارنتيا وىحا   ليتسكغ مغ شخح السعمػمة الرحيحة والجقيقة  كتغحية راجعة  ونطخيات

ى بخاءات مغ حرػؿ عممغ شخح نطخيات حجيثة  ساىست في اثخاء البحث العمسي ومكشتيع  السختريغ
جعميا مػضع أىتساـ مسا في تصػيخىا  ا الفاعمة الشطخيات لمتعميع ومداىستيىحه ختخاع في صياغة إ

 ومحط أنطارىع .الباحثيغ 
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 أهمية البحث :  .7
تتمخز أىسية البحث في استخجاـ السشيج التاريخي وشخؽ تكيفيا في دراسة االحجاث والػقائع التاريخية 

حثو ودقة السعمػمات وتحميميا تحميال  عمسيا  ومشصكيا  مبشي عمى الرجؽ وتحخي التي يتشاوليا الباحث في ب
السعمػمات التي تكػف أقخب الى الحث التاريخي السبشي عمى معمػمات ال تتجخل فييا عػاشف الباحث في 
اصجار االحكاـ عمى تمظ الػقائع التي قامت بتذػيو صػرىا بعس السرادر الجخيمة عمى االسالـ في 

ؿ البحػث التاريخية االسالمية والترجي لمسدتذخقيغ الغخبييغ الحيغ شػىػا صػر االسالـ وشسذ مجا
 اساليب تحت غصاء العػلسة والحجاثة  .  وابتجاعمعالسو االصيمة 

 
 مذكلة البحث :  .2

أف مذكمة البحث تقف عمى االحجاث التاريخية التي لع تجخل ضسغ اشار السشيج االكاديسي لمبحث 
أو تسحيز مغ قبل أغمب الباحثيغ ويأخحوف ضاىخ الخوايات دوف  تجقيقػر السعمػمات دوف وتأخح قذ

وقياس درجة سحتػى الواالساليب االكثخ دقة في تحميل  االكاديسي خزاعيا الى مشيج البحث العمسيإ
 الرجؽ والثبات فييا وادخاليا في التعميع االلكتخوني ، الحي قج يخصيء تارة ويريب أخخى .

 
 أهداف البحث : .0

ييجؼ البحث الى معخفة السشاىج العمسية ومشيج البحث التاريخي في االحجاث التاريخية التي جاءت 
البعس مشيا مصابقة لمقخاف الكخيع والدشة الشبػية السصيخة وأعصت نتائج مبيخة في تحقيق الدالـ لالمة 

وأىسيتيا في تحقيق وحجة  لألحجاثصقي االسالمية ، وعالجت السذاكل االجتساعية عغ شخيق التحميل السش
السدمسيغ باتباع السشيج العمسي السبشي عمى االمانة العمسية ، واالبتعاد عغ االساليب التي يذػبيا الصعغ 
والتدويخ لمحقائق العمسية التي جاءت عغ شخيق مرادر كفخت االسالـ والسدمسيغ كالسدتذخقيغ الييػد 

ركميػث وأماري شسيث االلسانية وغيخىع مسغ عكفػا عمى الصعغ والشيل وااللساف أمثاؿ مػنتكسخي واط وما
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مغ شخرية رسػلشا الكخيع )عميو افزل الرالة والتدميع( الحي وحج االمة االسالمية  وأنقحىا مغ الطمع 
 والجيل والزالؿ .

 ة البحث :طخ .0
التاريخي  وشخؽ  ) السشيج العمسي والسشيجالسبحث االوؿو  جاءت خصة البحث بسمخز لمبحث ومقجمة

عامة في العمـػ  الزػء عمى مشاىج البحث برػر ستشباط  السعمػمات في التعميع االلكتخوني  ( وسمصشاإ
التصبيكية وشخؽ تشاوليا في البحػث وكيفية االستفادة مشيا في التعميع االلكتخوني .)مشاىج السؤرخيغ 

، عت االسذ الرحيحة لمبحث العمسي العخب( وسمصشا الزػء عمى أىع السرادر التاريخية التي وض
خاتسة لمبحث وأىع الشتائج التي تػصمشا ألييا وجسمة مغ التػصيات ،  ومغ ثع قائسة  هجاءت بعجو 

 لمسرادر والسخاجع.
 المبحث االول : 

  (( وطرق إستنباط  المعلهمات في التعليم االلكتروني  العلمي المنهج التاريخي))   
 العلمي :المنهج   تعريف أواًل: 

ومشياج وسيمة معيشة ترل الى  ،بالمغة : مشيج أو مشاليج  والسشياج الصخيق الػاضح   يعخؼ السشيج 
 1 . شخيقة يرل بيا إنداف إلى حكيقة أو معخفة .غاية معيشة 

والسشيج العمسي : ىػ خصة مشطسة لعجة عسميات ذىشية أو حدية بغية الػصػؿ الى كذف حكيقة 
ر، وتقرى، وفت، البحث مرجر مذتق مغ الفعل الساضي بحث، بسعشى : شمب و  2والػصػؿ الييا .

واشار بجوي الى مشاىج البحث وقدسيا الى مجسػعات ثالث . 3 وتحَّخى، وسأؿ، وحاوؿ، واكتذف ،وتتبَّع
سساىا السجسػعة الكبخى مغ العمػـ وىي العمـػ الخياضية ومجسػعة العمـػ التجخيبية ومجسػعة العمـػ 

 4ة .التاريخي
( عمى أّنو شخيقة تفكيخّية يعتسجىا الباحث Scientific methodيعّخؼ السشيج العمسي )باإلنجميدية: كسا 

في تختيب أفكاره حػؿ إحجى الطػاىخ وتحميل تمظ األفكار وعخضيا بيجؼ التػّصل إلى معمػماٍت ونتائج 
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، أي أّف كل مخحمة تقػد إلى حػؿ تمظ الطاىخة، ويتع ذلظ مغ خالؿ اّتباع مخاحل متدمدمة ومتخابصة
مخحمة الحقة؛ فالسشيج العمسي يبجأ بسخحمة تحجيج مذكمة الجراسة وبعجىا يتع االنتقاؿ إلى السخحمة التالية 
والتي تتسّثل بػضع الفخضيات وصياغتيا عمسّيا ، ثّع اختبارىا وتحميميا واالنتقاؿ بعجىا إلى السخاحل الشيائّية 

 5شتائج وكتابة التػصيات اعتسادا  عمى تمظ الشتائج. والستسّثمة في التػّصل لم
ُيسكغ تعخيف السشيج العمسي أيزا  عمى أّنو أسمػٌب عمسّي مشّطع يّتبعو الباحث مغ أجل التػّصل إلى حل 
إشكالية ما، وُيسكغ تذبييو بالصخيق الحي يؤدي إلى تحقيق أىجاؼ الجراسة والشتائج السصمػبة، وذلظ مغ 

 6 باألسذ والعشاصخ التي يقػـ عمييا السشيج واّتباع خصػاتو.خالؿ التقيُّج 
 وطرق االستنباطعند جملة من المؤرخين المنهج التاريخي  ارتباط:  ثانياً 

 سمصشا الزػء عمى جسمة مغ السؤرخيغ الحيغ جاء مشيجيع مػاكبا  لألحجاث والػقائع التاريخية واف 
غ خالؿ التغحية الخاجعة التي تؤمشيا الجراسات التاريخية كسادة ارتباط السشيج التاريخي بالسشيج التاريخي م

أولية أساسية يسكغ االعتساد عمييا ، ألنيا التخاث الحي لمسادة العمسية التي يدتقى مشيا االحجاث وىي 
شاىج عمى ما دوف مغ قبل السؤرخيغ والخحالة الحيغ شاىجوا االحجاث التاريخية بأـ أعيشيع مثل الخحالة 

صػشة في رحمتو السذيػرة السدساة ) تحفة الشطار في غخائب االبرار وعجائب االسفار (. أبغ ب
الِة الَعخب، اشُتِيَخ بِخحالِتو التي استغخَقْت ما َيقخُب مغ السعخوفة بخحمة ابغ بصػشة ؛ و  ىػ أحُج أشيِخ رحَّ

بالػصِف « ابغ بصػشة»لع َيْكتِف و  الثالثيَغ عام ا، زاَر فييا كلَّ ما ُعِخَؼ مغ بالِد العاَلِع في عرِخه.
الخارجيِّ لألماكِغ التي زاَرىا، بل استفاَض في الحجيِث عغ َمجاخِل السجِف وَمخاِرِجيا وَشبائِع الذعػِب 
قِة التي جَعَمْتو مغ ُروَّاِد أدِب الخحالِت في األدِب  الُسختِمفِة التي عاَشَخىا، وسَخَد العجيَج مَغ الِحكاياِت السذػِّ

 7 .يالعخب
وألىسية ىحه السرادر فأف البعس مغ الخحالة الف ىحه الكتب ليصمع عميو السمػؾ والخؤساء لسعخفة وإدارة 
شؤوف حياتيع ، مثل كتاب االدريدي السدسى ندىة السذتاؽ في اختخاؽ االفاؽ أو كتاب روجخ وىػ يعج 

رحالتِو واختباراتِو، وقج ضل ىحا أضاؼ إلييا ما اكتدبو ىػ وما رآه ورصجه في ، 8مػسػعة في الجغخافية  
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، ويحتػي عمى حػالي ألف وسبعيغ خخيصة، ( سشة 300)الكتاب مخجعا  لعمساء أوروبا مجة زادت عمى 
 9 . )*((أومبختػ ريتدتانػ)وقج حققو السدتذخؽ 

دفشيع  وحسمت كتب السدالظ والسسالظ مشيجية خاصة في تتبع االماكغ الجغخافية لالئسة والرحابة وأماكغ 
كسا جاء في كتاب السدالظ والسسالظ في اشارتو الى قبػر أوالد عمي بغ أبي شالب ))عمييع الدالـ( وقبخ 
االماـ مػسى بغ جعفخ )عميو الدالـ( والى جانبو الغخبي قبخ الجػاد وأشار الى قبخ معخوؼ الكخخي 

حقائق ثابتة عبخ التاريخ يدتفاد  وىحه 10 )رضي هللا عشو ( كجاللة عمى الجانب الغخبي مغ مجيشة بغجاد .
مشيا القاصي والجاني مغ السعمػمات التي تعج مغ القػاعج اليامة في تغحية التعميع االلكتخوني وادخاؿ ىحه 
السعمػمات في الحاكخة االلكتخونية ليتع االستفادة مشيا في تحجيج السػاقع الجغخافية فزال  عغ تدويج 

السشيج االستجاللي أو االستشباشي: وفيو يخبط العقل حث مغ الػقػؼ عمى الخخائط بيا  وىحا ما يجعل البا
بيغ السقجمات والشتائج، وبيغ األشياء وعمميا عمى أساس السشصق والتأمل الحىشي، فيػ يبجأ بالكميات 

يعتسج عمى عسمية استخداد ما كاف في الساضي  الحي اإلستخداديالسشيج  ، وليرل مشيا إلى الجدئيات
 11 مغ مجخى األحجاث، ولتحميل القػى والسذكالت التي صاغت الحاضخ.ليتحقق 

وذىب البعس مغ السؤرخيغ الى وصف االثار الخاصة باألمكشة والبقاع ليحقق لشا الفائجة الجسة في 
االشالع عمى ىحه االثار الكبيخة التي ال تداؿ شامخة بعطستيا وكبخيائيا الى وقتشا الحاضخ كسا جاء في 

ىػ( في كتابو أخبار مكة ، 250 الحخاـ في مكة السكخمة التي اشار الييا االزرقي )ت وصف بيت هللا
عمى السشيج الػصفي في نقمو العمسي لمسعمػمات وربصو لألحجاث التاريخية ربصا   اعتسادهفزال  عغ 

الكخيع لو ومغ االمػر اليامة نجج أف القخاف  12مشيجيا  يذج الباحث الى التسعغ في الحقائق التاريخية ،
دالالت واضحة في ذكخه لبيت هللا )جل وعمى ( في االية الذخيفة ) أف أوؿ بيت وضع لمشاس لمحي ببكة 

 13 مباركة وىجى لمعالسيغ (
ج االستقخائي: وىػ يسثل عكذ سابقو، حيث يبجأ بالجدئيات ليرل مشيا واتبع جسمة مغ السؤرخيغ السشي

بالسالحطة السشطسة الخاضعة لمتجخيب والتحكع في الستغيخات إلى قػانيغ عامة، وىػ يعتسج عمى التحقق 
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مغ خالؿ الخجػع الى مرادر سابقة الستقخاء السخويات التاريخية وفق معاييخه الخاصة التي  السختمفة
يخاىا مغ زاويتو ليحمميا لشا تحميال  يػافق شبيعتو وفصختو ، كسا جاء عشج أغمب السؤرخيغ في عسمية نقميع 

 14 مغ شيػخيع ومرادرىع الخاصة بيع ككتب الديخ وكتب الفقو والحجيث الشبػي الذخيف .مسغ سبقيع 
وجاء ذكخه في ذكخ السبجأ وشأف الخميفة ) قج قجمشا فيسا سمف مغ ىحا الكتاب ذكخنا ألغخاضو ، فمشحكخ 

 15. ىا (جسال  مغ كسية أبػابو  عمى حدب مخاتبيا فيو  واستحقاقو مشو لكي يقخب تشاوليا عمى ُمخيػج
 لألحجاثكسا أتدع مشيجو  بالػضػح الجقيق في نذخ السعمػمات لتستعا بالرجؽ والثبات بشقمو ووصفو 

حدب رؤياه العمسية وذكخ أنو أودع كتابو أجدؿ الفػائج قائال  :) وقج وسست كتابي ... لشفاسة ما حػاه 
في معشاه وغخر مؤلفاتو ومغداه وعطع خصخ ما أستػلى عميو مغ شػالع بػارع ما تزسشتو كتبشا الدالفة 

وجعمتو تحفة لألشخاؼ مغ السمػؾ وأىل الجرايات لسا قج ضسشتو مغ جسل ما تجعػ الحاجة اليو ، وتشازع 
الشفػس الى عمسو مغ دراية ما سمف وغبخ مغ الدماف ، وجعمتو مشبيا  عمى أغخاض ما سمف مغ كتبشا 

 16 ا (.العاقل معخفتي باألديبومذتسال  عمى جػامع يحدغ 
 

 والمنهج الفلدفي سترداديألا المبحث الثاني : المنهج التاريخي 
سشيج ىػ الصخيقة التي يعتسجىا فاليقتخب في السشطػمة الفكخية  السشيج الفمدفيو  السشيج التاريخيأف 

الباحث والستجبخ لمػصػؿ إلى الحكيقة ويتكػف السشيج مغ مشطػمة فشية مختبة مغ شخؽ ميارات التفكيخ. 
ويعج بسثابة سمدمة مشتطسة مغ العسميات العقمية السجعسة بإجخاءات ميجانية بحدب شبيعة البحث لمػصػؿ 

لصخيقة أو األسمػب وا ، ، أو البخىشة عمى حقائق مػجػدةإلى نطخيات وحقائق عمسية ججيجة مػثقة
نت في السدتخجـ في بمػغ السعارؼ والحقائق، وذلظ عغ شخيق ُمصالعة السعمػمات أو البيان ات التي ُدوِّ

الفتخات الساضية، وتشكيحيا ونقجىا بحياد وبسػضػعية؛ لمتأكج مغ جػدتيا وصحتيا، ثع إعادة بمػرتيا 
لسشيج التاريخي يدسى أيزا  با جواف السش لمتػصل إلى الشتائج السقبػلة، والُسجعسة بالقخائغ والبخاىيغ

ساضي ليتحقق مغ مجخى األحجاث، ولتحميل القػى يعتسج عمى عسمية استخداد ما كاف في ال ، اإلستخدادي
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السشيج التجخيبي الحي يعتسج عمى إجخاء التجارب واالستفادة مغ  والسذكالت التي صاغت الحاضخ
معخفة وفيع قػانيغ الحياة الحجيثة ومغ ثّع العػدة إلى الحات الػششية وحتسية  و 17الحزارية السختمفة.

 العالع يزسغ لحاضخه ومدتقبمو وأجيالو الحياة اآلمشة السدتقخة. ػيا  فيفعال  قبشائيا وتقػيتيا حتى تربح 
السشيج اإلستخدادي دائسا  يبشي معمػماتو عمى االحجاث التي وقعت في الساضي لتقارف مع ماىػ متذابو 
مغ االحجاث التي تقع في الحاضخ ، ليعدز  بيا مفاصل البحث العمسي  فزال  عغ كػنيا  تغحية راجعة 

شاء القػاعج االساسية لمبحث  الحي يبشي عمييا حقائقو ، أو يخسع الفخضيات لمبحث العمسي ويدتفاد في ب
مشيا في تحميل تمظ السعمػمات مغ خالؿ تصابق االحجاث والػصػؿ الى االىجاؼ التي يعػؿ عمى 

 وصػليا الباحث .
 الخاتمة :

حػادث ومطاىخ الساضي وترحيح الحقائق السشيج التاريخي إلى مخاجعة ودراسة تبيغ مسا سبق باف 
حػليا، لالستفادة مغ الساضي في تػجيو الحاضخ والسدتقبل، أو تصػيخ الحاضخ مغ الَفيع الرحيح 

ويدتخجـ مشيج البحث التاريخي في دراسة التاريخ الستسثِّل  واستخجامو في التعميع الحجيث ، لمساضي.
ـّ، ومجسل الحياة البذخية الساضية مغ عالقات بيغ بجراسة الساضي بسختمف ضػاىخه وحػادثو بالسع شى العا

األحجاث والستغيخات عبخ الدمغ بالسعشى الخاص، مثل العالقات الدببية السدؤولة عغ تصػر ىحه الطػاىخ 
وتغيخىا، ومشيج البحث التاريخي يتع استخجامو بذكٍل أساسّي في دراسات عمع التاريخ البذخي وعمع األثار 

 .، وذلظ السِتشباط الحقائق الستعمقة بجسيع األحجاث والطػاىخ التي تجرسيا وتتشاوليا ىحه العمػـوالجيػلػجيا
ـ(  1774، مكتبة المغة العخبية، )بغجاد ،  3الصاىخ ،عمي جػاد ، مشيج البحث األدبي، د. ، ط ييتّع الب

ـ(  الصاىخ 1774)بغجاد ، ، مكتبة المغة العخبية،  3الصاىخ ،عمي جػاد ، مشيج البحث األدبي، د. ، ط
احثػف اليـػ ـ(  1774، مكتبة المغة العخبية، )بغجاد ،  3،عمي جػاد ، مشيج البحث األدبي، د. ، ط

بسشيج البحث التاريخي لكثخة السجاالت التي يسكغ استخجامو فييا، فيػ ال يشحرخ بالتاريخ وحدب، يسكغ 
، وذلظ لمتحقق استخجامو في مجاالت مثل: القانػف والعمػـ الصبية  والجيغ والصب وغيخىا مغ العمـػ
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الباحثيغ مغ صجؽ الحقائق والسعمػمات القجيسة، فأكثخ الباحثيغ انذغمػا في كتابة التاريخ لتسجيج الجوؿ 
والدمصات، وغفمػا عغ ىجؼ الحكيقي في الػصػؿ إلى الحقائق السػضػعية، ما جعل السؤرخيغ 

بصخؽ وأساليب ال تشتيظ الحػادث والطخوؼ، حيث يتع جسع يدتخجعػف الخبخات اإلندانية الساضية 
  السعمػمات وفحريا وتجقيقيا بحدب معاييخ خاصة لعخضيا وتفديخىا بصخيقة آمشة

إّف الحقائق والبيانات واألحجاث ليدت غاية البحث، بل ُتعّج وسيمة لمػصػؿ إلى نتائج تعتسج عمى اإلثبات 
الشتائج مشعدلة عغ عرخىا ومكػنيا الحي أثخت وتأثخت بيا. السادة  والتحقيق والتفديخ، فال يسكغ أف تكػف 

التاريخية ليدت دراسة لمتجخبة بأف يقػـ الباحث بإعادتيا والتأكج مغ صحتيا، فالباحث يمجأ إلى الدجالت 
ِق مغ واآلثار الباقية والخوايات والسذاىجات، حيث تحتاج إلى معاييخ دقيقة لمشقج الخارجّي والّجاخمي والتحقُ 

صحتيا وصجؽ مزسػنيا. الطػاىخ التاريخية ال يسكغ تفديخىا تفديخ ا كافي ا بدبب واحج، يجب وجػد عجة 
أسباب مختمفة ومتعجدة، فال يعتسج الباحث عمى األسباب والطخوؼ السدببة لمحادثة فقط، بل كل ما 

 يتفاعل معيا ويختبط بيا
  التػصيات :

عشج استخجاـ مشيج البحث التاريخي في الجراسة، فالجراسات ىشاؾ قػاعج ميسة يجب االلتداـ بيا  -1
التاريخية ليذ جسع السعمػمات والبيانات عغ الطاىخة فقط، بل ىشاؾ بعس االعتبارات والسيارات يشبغي 

 .مالحطتيا مغ قبل الباحث إذا أراد تصبيق شخيقة عمسية في البحث
التفكيخ و الذعػر أو اإلحداس بسذكمة أو خصػات واألسمػب العمسي في تتبع السشيج ىػ تصبيق  -2

تداؤؿ يحيخ الباحث أو يجمب اىتسامو أو حاجة ممحة إلبتكار وتحجيث وتصػيخ شيء معّيغ و جسع 
 .البيانات التي تداعج في اختيار الفخوض السشاسبة

 الهامش

                                  
 .17ـ(  ص1774، مكتبة المغة العخبية، )بغجاد ،  3الصاىخ ،عمي جػاد ، مشيج البحث األدبي، د. ، ط  1
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،دار صادر، بيخوت ، د.:  1ىػ( لداف العخب ،  ط711دمحم بغ مكـخ بغ مشطػر) تيشطخ: أبػ الفزل جساؿ الجيغ   2

 مادة :) نيج( .
ـ(: 2004مكتبة الذخوؽ الجولية ) بغجاد،  -، مجسع المغة العخبية 4يشطخ: إبخاليع أنيذ وآخخوف، السعجع الػسيط، ، ط  3

 مادة : )بحث(.
؛ عثساف ، حدغ مشيج  4ـ( ص1963شيزة العخبية ،القاىخة  ، بجوي ، عبج الخحسغ مشاىج البحث العمسي )دار ال 4

 .62؛ معخوؼ ، بذار  عػاد  مشيج البحث العمسي مفيػمو ومقػماتو ص5البحث التاريخي)دار السعارؼ ، بيخوت ( ص
 .5عثساف ، حدغ مشيج البحث التاريخي)دار السعارؼ ، بيخوت ( ص 5
 .63بذار  عػاد  ، السرجر نفدو  ، ص   6
 
، 1ىػ( ، تح: عبج اليادي التازي ، ط779ابغ بصػشة ،شسذ الجيغ ،أبي عبج هللا  دمحم بغ عبج هللا المػاتي  )ت     7

 .2/10ىػ ( 1414أكاديسية السسمكة السغخبية ،)  الخباط،
دار الكتب  ، 1ىػ  ( ندىة السذتاؽ في اختخاؽ االفاؽ ، ط560االدريدي ، أبػ عبج هللا دمحم بغ دمحم الحدشي  )ت     8

 .64ىػ( ص1409العمسية ،) بيخوت ،
ـ( : ىػ مدتذخؽ إيصالي. ولج في االسكشجرية. تتمسح عمى كارؿ نمميشػ و  1980 - 1913)*(أومبختػ ريتدتانػ  ىػ / 

.  أغشاشيػس جػيجي.  مؤلفاتو : تاريخ األدب العخبي مغ أقجـ العرػر إلى اليـػ : تاريخ العخب مغ أقجـ العرػر إلى اليـػ
شو حديغ.   -القرة والخواية في األدب العخبي الحجيث. الثقافة العخبية في صقمية.  نقل مغ العخبية إلى اإليصالية: األياـ 

اإلدريدي.  -تػفيق الحكيع. تحكيقو : ندىة السذتاؽ في اختخاؽ اآلفاؽ باإلشتخاؾ  -دمحم حديغ ليكل. : أىل الكيف -زيشب
ابغ القصاع.  -عبج السشعع الحسيخي ، مشتخبات مغ الجرة الخصيخة مغ شعخاء الجديخة  ابغ -مشتخبات مغ الخوض السعصار 

، دار صادر ، بيخوت 1يشطخ :أباضة ، ندار ,دمحم رياض السالح ، اتساـ االعالـ )ذيل لكتاب االعالـ لمدركمي (  ط
 .50/ 1ـ( 1999،
 .18يشطخ: السرجر نفدو ، ص   9

دار 1ىػ(  ، السدالظ والسسالظ ، تح: جساؿ شمبة  ، ط487عبج هللا بغ عبج العديد )تيشطخ: البكخي ، أبػ عبيج ،    10
؛ يشطخ: الخبيعي ، الجكتػر حديغ صالح ، الفكخ التاريخي عشج البكخي في 1/123ىػ( 2414الكتب العمسية ،بيخوت ، 
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ـ(  2018سات العميا ،) الخخشـػ ، كتاب السدالظ والسسالظ ، اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ، جامعة الشيميغ كمية الجرا

 .176ص
 

دار 1ىػ(  ، السدالظ والسسالظ ، تح: جساؿ شمبة  ، ط487يشطخ: البكخي ، أبػ عبيج ، عبج هللا بغ عبج العديد )ت   11
؛ يشطخ: الخبيعي ، الجكتػر حديغ صالح ، الفكخ التاريخي عشج البكخي في 1/123ىػ( 2414الكتب العمسية ،بيخوت ، 

ـ(  2018سدالظ والسسالظ ، اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ، جامعة الشيميغ كمية الجراسات العميا ،) الخخشـػ ، كتاب ال
 .176ص
ىػ( أخبار مكة وما جاء فييا مغ اآلثار ، تح: رشجي 250يشطخ : االزرقي ،  ابػ الػليج دمحم بغ عبج هللا بغ أحسج )ت  12

 .6ت( صالرالح ، مصبعة دار االنجلذ ، بيخوت ، د.
 .96سػرة اؿ عسخاف ، االية  13
ىػ ( مخوج الحىب ومعادف الجػىخ ، تح:  دمحم محي الجيغ 346يشطخ السدعػدي ،  أبي الحدغ ،عمي بغ الحديغ )ت  14

 .1/20، دار االنػار بيخوت ،د.ت( 1عبج الحسيج ،  ط
 .1/20يشطخ: السدعػدي ، السرجر نفدو ،  15
 ..1/19السرجر نفدو  ،  16
 . 1/20نفدو ،  السرجر 17
 
 

 قائمة املصادر واملراجع

  القران الكرمي 

،  1هـ  ( نزهة املشتاق يف اخرتاق االفاق ، ط565االدريسي ، أبو عبد هللا دمحم بن دمحم احلسين  )ت  .1

 . هـ(1459دار الكتب العلمية ،) بريوت ،
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
 عهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   "املستجدات احلديثة يف انت

 )اجملهد انرابع (  2020كانىن االول  16-17

                                                                                                       
، دار صادر ، بريوت 1للزركلي (  طأابظة ، نزار ,دمحم رايض املاحل ، امتام االعالم )ذيل لكتاب االعالم  .2

 م(1999،

هـ( أخبار مكة وما جاء فيها من اآلاثر ، تح: 255االزرقي ،  ابو الوليد دمحم بن عبد هللا بن أمحد )ت  .3

 .رشدي الصاحل ، مطبعة دار االندلس ، بريوت ، د.ت(

 .م(1963بدوي ، عبد الرمحن مناهج البحث العلمي )دار النهضة العربية ،القاهرة  ،  .4

مكتبة الشروق الدولية ) بغداد،  -، جممع اللغة العربية 4براهيم أنيس وآخرون، املعجم الوسيط، ، طأ .5

 .م(2554

املسالك واملمالك ، تح: مجال طلبة  ،  هـ(487البكري ، أبو عبيد ، عبد هللا بن عبد العزيز )ت .6

 .هـ(2414دار الكتب العلمية ،بريوت ، 1ط

هـ( ، تح: عبد اهلادي التازي ، 779،أيب عبد هللا  دمحم بن عبد هللا اللوايت  )ت ابن بطوطة ،مشس الدين  .7

 . هـ (1414، أكادميية اململكة املغربية ،)  الرابط،1ط

،دار صادر، بريوت ،  1هـ( لسان العرب ،  ط711أبو الفضل مجال الدين دمحم بن مكرم بن منظور) ت .8

 .ت (.د

 (، د. تدار املعارف ، بريوت عثمان ، حسن منهج البحث التارخيي) .9

  .م( 1774، مكتبة اللغة العربية، )بغداد ،  3الطاهر ،علي جواد ، منهج البحث األديب، د. ، ط .15
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 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 
 عهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   "املستجدات احلديثة يف انت

 )اجملهد انرابع (  2020كانىن االول  16-17

                                                                                                       
، دار الكتب العلمية ، بريوت  1، ط معروف ، بشار  عواد  منهج البحث العلمي مفهومه ومقومات .11

 (ـه1323، 

هـ ( مروج الذهب ومعادن اجلوهر ، تح:  دمحم حمي 346املسعودي ،  أيب احلسن ،علي بن احلسني )ت  .12

 .، دار االنوار بريوت ،د.ت(1الدين عبد احلميد ،  ط

 


