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اجتاهات الكتابة التارخيية يف الرسائل واالطاروح اجلامعية 

 (التاروخ احلدوث وادلعاصر أمنوذجًا) يف قسم التاروخ

 حممود صاحل سعيد. د.م

 21/1/2009: تاروخ القبول 17/7/2008: تاروخ التقدوم

ادلدخـــــل 

يندرج عمـ التاريخ ضمف حقوؿ العموـ االجتماعية التي تمثؿ حالة التفاعؿ 
ما بيف اإلنساف وبيئتو، ويعد ىذا العمـ مف العموـ الحيوية التي أخذت مجااًل واسعًا 

يعد التدويف التاريخي مجرد سرد ألحداث  لـ. (1)والتدويف التأليؼ وميمًا في حركة
براز دور المموؾ واألباطرة فيو، رغـ القيمة التاريخية ليذه األحداث، بؿ  الماضي وا 

أصبح فرعًا رئيسًا مف فروع الدراسة اإلنسانية التي تتوخى فيـ أحداث الماضي 
ودراستو وفؽ مناىج عممية يؤدي العقؿ فييا دورًا أصيال، كما أف الكشؼ عف 

الحقيقة وفصؿ المنحوؿ والمزور عف األصيؿ والثابت يعد مف المعاني التي ينبغي 
. (2)اف تدرؾ مف خالليا ميمة الكتابة التاريخية

والواقع اف التاريخ لـ يعد موضوعًا ذا أىمية لمباحثيف والدارسيف فقط، بؿ 
أصبح يحظى باىتماـ الجميور أيضا فالمعرفة التاريخية باتت ضرورة مف 

 كما اف البحث التاريخي مف زاوية ثانية ال بد لو مف (3)ضرورات الثقافة الجماىيرية
منيج يسير عميو في تتبع األحداث مف اجؿ الكشؼ عف العمؿ وتفسيرىا وبالتالي 

                                                 

 جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ التاريخ .
النتاج الفكري في العمـو االجتماعية واإلنسانيات : عبدالكريـ إبراىيـ األميف وآخروف (1)

 .9ص (1985الجامعة المستنصرية، بغداد، )

مف التاريخ إلى الوعي بالتاريخ، مجمة دراسات فمسفية، بيت الحكمة، : عبداالمير االعسـ (2)
 .3، ص2000حزيراف، السنة الثانية، -بغداد، العدد الثاني، نيساف

دار الشؤوف الثقافية العامة، )المنيجية التاريخية في العراؽ : عبدالرحمف حسيف العزاوي (3)
 .5ص (1988بغداد، 
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استخالص االستنتاجات الموضوعية التي يعرضيا الباحث حتى يستقيـ العمؿ 
. (1)وتقاـ األحكاـ التاريخية عمى بناء متيف

ومف ىنا تأتي أىمية ىذا البحث في تسميط الضوء عمى اتجاىات الكتابة 
التاريخية في الرسائؿ واالطاريح الجامعية الخاصة بقسـ التاريخ عمى ضوء 

مرتكزات العمؿ البحثي الذي قامت عميو ىذه الرسائؿ واالطاريح مركزيف فييا عمى 
جممة مف المعطيات المعرفية التي استخمصيا البحث نتيجة قراءتو لمبيانات 

والمعمومات المستخرجة مف الدراسات السابقة، مركزيف فييا عمى طبيعة تناوؿ ىذه 
الدراسات لممواضيع التاريخية واألدوات المستخدمة في عممية البحث والنتائج التي 
. يمكف اف نستشؼ مف خالليا السمات العامة لمكتابة التاريخية في ىذه الدراسات

ركز البحث في دراستو عمى رسائؿ الماجستير واطاريح الدكتوراه في قسـ 
التاريخ عمى الرسائؿ واالطاريح الخاصة بالتاريخ الحديث والمعاصر في مسعًى 
إللقاء الضوء عمى جانب ميـ مف جوانب واقع الدراسات العميا في كمية اآلداب، 

خاصة وانيا ستفيد الباحثيف والقائميف عمى عممية البحث العممي في تسميط الضوء 
. عمى المواضيع وكيفية انتقائيا وبناء المناىج والدعائـ الالزمة لالرتقاء بيا

وعمى الضوء األىداؼ السابقة فاف البحث رّكز عمى ثالثة أطٍر في 
معالجتو لمموضوع، األوؿ تناوؿ الخطوط العامة التي تقوـ عمييا الكتابة التاريخية 
في الرسائؿ واالطاريح الجامعية، والثاني ابرز األدوات المستخدمة فييا، وسيرافؽ 

ذلؾ عممية استعراض ىذه األسس ووضع بعض التوصيات والمقاربات التي تحاوؿ 
المساعدة في إزالة العقبات التي تعيؽ مف عمؿ الباحثيف والسبؿ الناجعة لالرتقاء 
. بواقع الدراسات العميا لكي يكوف ليا دور اكبر في عممية التنمية وخدمة المجتمع

. وثالثًا الكشؼ عف بعض السمات العامة لمكتابة التاريخية في العراؽ

: اخلطوط العامة يف الكتابة التارخيية. أواًل

                                                 
(1) Nick Moore: How to do Research, Edition, the Library Association 

(London, 1988) p.41-42. 
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ـ، وىي السنة التي تأسست فييا كمية 1966تأسس قسـ التاريخ في العاـ 
اآلداب وىو بيذا قد تجاوز األربعيف في ظؿ إنجازات عممية ميمة ال تتمثؿ 

بتغطية مساحات واسعة مف تاريخ امتنا ومنطقتنا فحسب بؿ والمساىمة في إعداد 
الكوادر العممية مف مختمؼ المستويات إذ استطاعت مف إمداد البحث العممي 

ويسيـ قسـ . والتاريخي بعطاء ُيشيد لو بالقيمة والرصانة العممية والفكرية العالية
التاريخ في رفد المكتبة العراقية بالرسائؿ واالطاريح التي تعد مف ابرز األنشطة 

. الثقافية والعممية التي يرعاىا القسـ كجزء مف نشاطو األكاديمي
أنجز قسـ التاريخ في مجاؿ دراسات التاريخ الحديث والمعاصر منذ اف بدأ 

ـ، والدكتوراه في العاـ 1985/1986التقديـ لمدراسات العميا في الماجستير عاـ 
رسالة وأطروحة، وىو  (103)ـ نحو 2007ـ، وحتى نياية عاـ 1989/ 1988

قورف بدراسة سابقة كاف عدد الرسائؿ واالطاريح  انجاز يثير اإلعجاب حقًا إذا ما
رسالة  (18 )(ـ1992-1985)في دراسات التاريخ الحديث والمعاصر خالؿ المدة 

، وىذا يؤشر النمو العممي المّطرد في كمية اآلداب بشكؿ عاـ (1)وأطروحة فقط
. وقسـ التاريخ بشكؿ خاص وبالتالي نشاطًا عمميًا دؤوبًا وسعيًا حثيثًا لالرتقاء

أطروحة وعدد  (31)ـ 2007فقد بمغ عدد أطاريح الدكتوراه حتى عاـ 
رسالة وىو عدد ليس بالقميؿ خصوصًا إذا  (72)رسائؿ الماجستير في السنة نفسيا 

قورف بالجيد المبذوؿ وخضوعو ألشراؼ وتقييـ نخبة مف أساتذة متخصصيف  ما
مف داخؿ الجامعة ومف خارجيا مما يعطي لممرء قناعة راسخة بالطابع األكاديمي 

. الصرؼ والبحث العممي الرصيف في عممية االنجاز
لقد حدث تقدـ كبير في عممية البحث التاريخي الذي تميز بأف الخطوط 

العامة فيو بقيت محافظة عمى أسسيا الثابتة، واقصد بالخطوط العامة، البنية 
األساسية التي يتشكؿ منيا البحث التاريخي والذي بدوره يركز نشاطو عمى 

. الموضوع التاريخي والذي يتألؼ مف؛ الزماف والمكاف والموضوع
                                                 

المنيجية التاريخية في الرسائؿ الجامعية بدراسة حالة جامعتي البصرة : مفيد كاصد الزيدي (1)
 .421، ص1994والموصؿ، مجمة آداب الرافديف، العدد السادس والعشروف، 
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فجميع الرسائؿ واالطاريح الجامعية الخاصة بالتاريخ الحديث تتألؼ مف 
ىذه األسس، وكؿ موضوع يختاره الطالب أو يقترحو األستاذ المشرؼ ال يعدوا اف 

. يأخذ باالعتبار ىذه األسس التي ال يمكف االستغناء عنيا
ونحف لو تفحصنا الخطوط العامة لمرسائؿ واالطاريح المنجزة في قسـ 

التاريخ في مجاؿ التاريخ الحديث والمعاصر سنالحظ جممة مف المعطيات العممية 
التي  تؤكد ما ذىب إليو البحث، وفيما يأتي توضيح لمبنية األساسية التي  يقـو 

:  عمييا البحث التاريخي
 : زمانمًا  .1

أو " حساب الزمف "(تاريخ)تعني إحدى أىـ مرادفات الكممة العربية 
 وبيذا المعنى فإف الزماف يشّكؿ اإلطار الجوىري لممعرفة التاريخية (1)"التوقيت"

. التي يتشكؿ مف خالليا الوعي بالتاريخ
منطؽ عالقات ألبعاد التاريخ :"إف ىذه الرؤية كما يراىا احد الباحثيف ىي

في الزماف والمكاف والحدث، مف جية، وفي الحقيقي والمنحوؿ في الحدث وما يقع 
.  (2)" مف جية أخرى]مف أخطاء في الزماف والمكاف[بينيما 

وعمى ضوء البيانات التي جمعيا البحث فإف الزماف كاف عاماًل أساسيا 
في اغمب الرسائؿ واالطاريح واف كاف بعضيا لـ يرد فييا التحديد الزمني بشكؿ 

واضح أو بشكؿ مباشر إال أف المتتبع الجيد لمدراسة سيكتشؼ بسيولة المدة الزمنية 
التي يعالجيا موضوع الرسالة أو األطروحة، وربما اف مف بيف األسباب التي تقؼ 
وراء اختفاء التحديد الزمني في موضوع الرسالة أو األطروحة اف موضوع البحث 
طغى عمى التحديد الزمني أو أىمية المكاف في الرسائؿ واالطاريح احتمت الجزء 

األكبر في معالجة الموضوع فيبدو التحديد الزمني غائبًا أو ضعيفًا وىذا ما 
الحظتو الدراسة في بعض الرسائؿ واالطاريح الجامعية التي تناوليا التاريخ 

. الحديث والمعاصر
                                                 

، ترجمة (محاولة في التصنيفية الثقافية)نظرات إسالمية في الزمف والتاريخ : لوي غارديو (1)
 .62يوسؼ الحّناشي، ص

 .3المصدر السابؽ، ص : عبداالمير االعسـ (2)
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وفي ىذا الصدد نجد أف ىناؾ نحو ثماف دراسات في الماجستير والدكتوراه 
 بحيث استطيع القوؿ إف (1)خمت تمامًا مف ذكر مدة زمنية في عنواف الدراسة

بعضيا ربما يصعب عمى القارئ تحديد المدة الزمنية لمدراسة، ومع ىذا فإف القارئ 
لذا . (2)سيستشؼ مف العنواف دالالت تفيد بمعرفة المدة الزمنية موضوعة الدراسة

ينبغي أف تأخذ ىذه المسالة بنظر االعتبار في الرسائؿ العممية المستقبمية وذلؾ 
مف أجؿ أف تتضح صورة الموضوع بشكؿ كامؿ ويسيؿ عمى القارئ فيـ المدة 
الزمنية التي تتناوليا الدراسة خصوصًا وأف الزمف كما أسمفنا ىو احد األسس 

. الثابتة في عممية البحث التاريخي
وبناًء عمى البيانات التي قاـ البحث بجمعيا حوؿ المدد الزمنية التي 

تبيف  -  (2)ينظر الشكؿ الرقـ - احتوتيا كؿ رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه 
أف الدراسات التي شغمت مدة القرف العشريف ىي األعمى نسبيًا مف مدد القروف 

األخرى إذ بمغ معدؿ الرسائؿ واالطاريح التي درست مدة القرف العشريف أكثر مف 
وىذا يعكس توجيًا . مف عدد الدراسات التي تناولت القروف األخرى (68%)

واضحًا في مسالة اختيار المدد الزمنية لمدراسة التي أستحوذ القرف العشريف عمى 
أغمبيا، ولعؿ السبب في اختيار ىذه المدة عمى غيرىا سيولة الحصوؿ عمى 

المصادر التي تغطي ىذه المدة نسبيًا وقرب أحداث ىذه المدة مف العصر الذي 
يعيشو الباحث، مما يعطي انطباعًا بأف مدة القرف العشريف تحظى باىتماـ 

. الباحثيف أكثر مف غيرىا مف القروف

                                                 

وأطروحة عصمت  (ـ1992)ىذه الرسائؿ واالطاريح ىي حسب مدة انجازىا؛ رسالة ذاكر  (1)
وسيير  (ـ2002)وكفاح  (ـ2001)وفاتف  (ـ2000)وجاسـ  (1995)وغانـ  (ـ1995)
 .(ـ2007)وكاميراف  (ـ2003)

لعمو موافقة وليس مسالة مقصودة اف تكوف الرسائؿ واالطاريح الخالية مف التحديد الزمني  (2)
ـ 2000تأتي متكررة وبصورة دورية وبمعدؿ دراسة كؿ سنة خاصة في المدة منذ عاـ 

ـ، كما اف ليس مقصودًا أيضا اف بعض ىذه الدراسات كانت تحت إشراؼ 2003ولغاية 
 .األستاذ نفسو الذي اختار رسائؿ واطاريح مشابية
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ويأتي في المرتبة الثانية مف الناحية الزمنية القرف التاسع عشر بمعدؿ 
مف عدد الدراسات اما بقية القروف فإنيا التكاد تشكؿ  (%23)يصؿ إلى أكثر مف 

ثقاًل مف الناحية الزمنية إذ بمغت نسبة الدراسات التي عالجت القرف الثامف عشر 
والحاؿ نفسو مع الدراسات التي تناولت القرف  (%2)والخامس عشر اقؿ مف 

، وىي نسبة ضئيمة عند (%3)السادس عشر و السابع عشر إذ بمغت أقؿ مف 
مقارنتيا مع النسبة التي بمغتيا الرسائؿ واالطاريح التي عالجت القرف التاسع عشر 

لقد عكست ىذه النسبة في الواقع انخفاضًا ممحوظًا في نسبة الدراسات .  والعشريف
الخامس عشر والسادس )التاريخية التي تعالج مدة أربعة قروف مف التاريخ وىي 

اف ىذه القروف تعاني مف قمة اىتماـ مف لدف  (عشر والسابع عشر والثامف عشر
الباحثيف في التاريخ الحديث والمعاصر لذا ينبغي عمى الباحثيف اخذ ىذه القروف 
بعيف االعتبار أثناء اختيارىـ لممواضيع ألنو اليمكف اف يستمر الفراغ والفقر في 
الدراسات التاريخية ليذه القروف مدة أكثر، خصوصًا واف ال احد أكثر صمة في 
. معالجة الموضوعات في ىذه الحقبة مثؿ اختصاص التاريخ الحديث والمعاصر

لذلؾ يدعو ىذا البحث إلى ضرورة اخذ مسالة دراسة المدد التاريخية خصوصًا 
ماقبؿ القرف العشريف في عيف االعتبار وجعميا ضمف اختياراتيـ التخصصية، 

عمى أمؿ اف نجد في المستقبؿ مف يسد ىذه الثغرة الكبيرة في الدراسات التاريخية 
. في تخصص التاريخ الحديث والمعاصر

 :زممانمًا  .2

نأتي اآلف إلى األساس الثاني مف األسس العامة في البحوث التاريخية إال 
ومف المعروؼ اف ىناؾ ارتباطًا وثيقًا بيف . وىو المكاف والذي نعنيو ىنا الجغرافية

التاريخ والجغرافية فاألرض تعد المسرح الذي تحدث عميو وقائع التاريخ كما اف 
، لذا فإف تحديد (1)الجغرافية ذات اثر كبير في توجيو مصائر النوع اإلنساني

                                                 

جوردف . 70، ص(1970دار المعارؼ، القاىرة، )منيج البحث التاريخي : حسف عثماف (1)
دار )الجغرافيا توجو التاريخ، ترجمة جماؿ الديف الدناصوري، مراجعة دولت صادؽ : أيست

 . 24-10ص (1982الحداثة، بيروت، 
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المكاف في أية دراسة أكاديمية رصينة تعد  شرطًا أساسيا مف شروط البحث 
التاريخي ال يمكف اف يقـو بحث تاريخي دوف إبالء مكانة ميمة لممسرح الذي 

. جرت عميو األحداث
وبقدر تعمؽ األمر بالرسائؿ واالطاريح الجامعية في مجاؿ التاريخ الحديث 
والمعاصر فالمالحظ أف جميع الدراسات قد ذكرت المكاف سواء في عنواف الدراسة 
أو في مضموف الدراسة حتى لو اف الدراسة لـ يكف ليا عالقة بالمكاف َكَأْف تكوف 
دراسة عف شخصية مف الشخصيات فإف نشاط ىذه الشخصية ال بد لو مف مكاف 

. يؤدي فيو دوره في أحداث التاريخ
لذا نمحظ اف اتجاىات الكتابة التاريخية مف الزاوية المكانية قد تنوعت عند 

النسبة  (وىو تاريخ مدينة الموصؿ)اختيار الموضوعات، وقد شّكؿ التاريخ المحمي 
ف كاف واضحًا أنيا نسبة غير كبيرة عند  األعمى في اختيار الموضوعات وا 

مقارنتيا مع بقية الموضوعات إذ بمغ عدد الرسائؿ واالطاريح التي تناولت التاريخ 
وقد شممت جوانب متعددة تراوحت مابيف التاريخ  (%21)المحمي أكثر مف 

ْف كاف الجانب السياسي  السياسي واإلداري واالقتصادي واالجتماعي والثقافي، وا 
. استحوذ عمى اغمب الدراسات المتعمقة بالتاريخ المحمي

ثـ يأتي بعد ذلؾ مف حيث عدد الدراسات التي تناولت الناحية المكانية 
مما يعنني اف الفارؽ كاف قمياًل وىذا يشير  (%20)تاريخ العراؽ الذي بمغت نسبتو 

إلى اىتماـ واضح في تاريخ القطر العراقي ولكف المالحظة األساسية في مايخص 
الدراسات التي تناولت تاريخ العراؽ انيا لـ تيتـ بتاريخ العراؽ مف حيث محتويات 
ىذا التاريخ المكاني أي مف حيث المكونات الجغرافية ليذا القطر بقدر ما ركزت 

ْف كنا نمحظ في بعضيا انيا تناولت أجزاء مف  عمى تناوؿ العراؽ بصورة إجمالية وا 
 لذا يتوجب عمى (2) ومناطؽ جغرافية مف شماؿ العراؽ(1) وكركوؾ(1)العراؽ كبغداد

                                                 

 دراسة في أوضاعيا اإلدارية واالقتصادية 1909-1872والية بغداد : ياسيف شياب شكري (1)
 (1994كمية اآلداب، )رسالة ماجستير غير منشورة 
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الدراسات المستقبمية اف تراعي اختيار موضوعات تخص مناطؽ محددة مف العراؽ 
رغـ اف الدراسات التي تتناوؿ تاريخ العراؽ بصورة إجمالية ىي بحاجة إلى مزيد 

مف الموضوعات والفترات الزمنية مف اجؿ استكماؿ إبعاد ىذا التاريخ وبما ينسجـ 
. وروح البحث العممي الرصيف

والى جانب التاريخ المحمي وتاريخ العراؽ احتمت الدراسات المتعمقة بتاريخ 
بمعدؿ  (%31)الوطف العربي حيزا ميما وجديرًا بالمالحظة إذ بمغت أكثر مف 

لتاريخ المغرب العربي وىذا  (%10)بالنسبة لتاريخ المشرؽ العربي و (21%)
مؤشر عمى أف الدراسات العميا في قسـ التاريخ تدعـ التوجيات الخاصة بتاريخ 

الوطف العربي خصوصًا وأفَّ بعضًا مف ىذه الدراسات تناولت موضوعات ليا صمة 
 وتراوحت الموضوعات بيف تناوؿ تاريخ أقطار عربية (3)مباشرة بتاريخ العراؽ

وىنا يبدو أفَّ . (5) ودراسة بعض القضايا التي تخص الوطف العربي عموماً (4)معينة
                                                                                                                       

 دراسة في 1914-1876كركوؾ في العيد العثماني : ميدي صالح سعيد العباسي: ينظر (2)
كمية اآلداب، )أوضاعيا اإلدارية واالقتصادية والثقافية، رسالة ماجستير غير منشورة، 

2005) 

-1876)بيديناف في اوآخر العيد العثماني : كاميراف عبدالصمد احمد الدوسكي: ينظر (3)
 (. 2006كمية اآلداب، )دراسة تاريخية، رسالة ماجستير غير منشورة  (ـ1914

-1911االيطالية –موقؼ الصحافة العراقية مف الحرب الميبية : رابحة محمد خضير: ينظر (4)
العراؽ : صفواف ناظـ داؤد. (2001كمية اآلداب، ) ة، رسالة ماجستير غير منشور1912

كمية )، رسالة ماجستير غير منشورة 1951-1912وقضية التحرر واالستقالؿ المغربي 
 (. 2001اآلداب، 

، دراسة في 1640-1516القدس في العيد العثماني : أحمد حسيف عبد الجبوري: ينظر (5)
محمود صالح سعيد . (2003كمية اآلداب، )أوضاعيا اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية 

، رسالة ماجستير غير 1918-1861السياسة العثمانية تجاه متصرفية جبؿ لبناف : عبداهلل
-1908اليمف في عيد حكـ االتحادييف : ىند فخري سعيد. (2004كمية اآلداب، )منشورة 
كمية ) دراسة في أوضاعيا اإلدارية والسياسية، رسالة ماجستير غير منشورة، 1918

 . (2004اآلداب، 
 1964-1945التعاوف الثقافي في إطار جامعة الدوؿ العربية : غانـ وحيد خالد: ينظر (1)

وحدة المغرب : كفاح عباس رمضاف. (1989كمية اآلداب، ) ةرسالة ماجستير غير منشور
خالدة . (2002كمية اآلداب، ) ةرسالة ماجستير غير منشور (الفكرة والتطبيؽ)العربي 
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التوجو القومي كاف واضحًا في بعض الدراسات خصوصًا مف حيث المكاف 
. والموضوع

مف جية أخرى فإف نقصًا كبيرًا يعاني منو واقع الدراسات العميا بالنسبة 
فريقيا واألمريكيتيف، عند مقارنتو مع الدراسات السابقة  إلى تاريخ أوربا وآسيا وا 

خاصة إذا ما أخذنا باالعتبار أفَّ بعضًا مف دوؿ ىذه القارات كاف ليا دور خطير 
لذلؾ أدعو اف تأخذ ىذه . في تاريخ المنطقة عمومًا وتاريخ العراؽ خصوصاً 

المناطؽ مساحة كافية مف الدراسة في المستقبؿ، عمى األقؿ مف اجؿ استكماؿ 
إذ ال يعدو معدؿ دراسة تاريخ أوربا . كافة جوانب الدراسة مف الناحية المكانية

مف نسبة الرسائؿ واالطاريح وىي نسبة ضئيمة جدًا إذا  (%10)واألمريكيتيف 
. ماقورنت بأىمية ىذا التاريخ بصفة عامة وعالقتو بتاريخ منطقتنا بصفة خاصة

 :الزوضوع .3

بأنو البؤرة التي ينصير فييا الحدث عبر الزماف " الموضوع"يمكف عد 
والمكاف ليتشكؿ بعدىا الموضوع الرئيسي لمحدث والذي يتخذ شكاًل يمّثؿ عنواف 

إذ ال يمكف أف ُيعالج أي موضوع في التاريخ اف لـ يكف لو عنواف رئيسي . الدراسة
. وآخر فرعي ميمتو اإلفصاح عف جوىر المسألة التي يقدميا الباحث في دراستو
وىنا أيضا نمحظ جممة مف المعطيات التي تقدميا البيانات الخاصة 

بالرسائؿ واالطاريح الجامعية الخاصة بقسـ التاريخ في مجاؿ التاريخ الحديث 
والمعاصر، إذ تتبايف العناويف في ىذه الدراسات وتتراوح ما بيف عناويف قصيرة ال 

                                                                                                                       

 رسالة ماجستير 1978-1964مؤتمرات القمة العربية والقضية الفمسطينية : إبراىيـ خميؿ
 (. 2003كمية اآلداب، ) ةغير منشور
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، إلى عناويف معّقدة يكاد يختفي المعنى أو المحور األساس (1)تعدوا ثالث كممات
. (2)الذي يدور عميو البحث

 ومرة أخرى نقوؿ عمى ضوء البيانات الخاصة بالرسائؿ واالطاريح يتبيف 
أف اتجاىات الكتابة التاريخية تباينت مف حيث طبيعة الموضوع وتراوحت مابيف 

ومما يؤخذ عمى ىذه . سياسي واقتصادي وأداري واجتماعي وثقافي أو مزيج بينيما
الرسائؿ واالطاريح أنيا لـ تعِط لمناىج البحث التاريخي أو لمسالة تحقيؽ 

المخطوطات أو مجاؿ فمسفة التاريخ وتأريخ الفكر االىتماـ الكافي بؿ تكاد تخموا 
الدراسات العميا في التاريخ الحديث والمعاصر مف التخصص في ىذه المجاالت 

، لذلؾ ..ورّكزت عمى معالجة جوانب التاريخ السياسي واالقتصادي واالجتماعي
أدعو قسـ التاريخ بأف يولي ىذا الجانب اىتمامًا حقيقيًا وأف يبدأ بوضع الخطط 
المستقبمية لمدخوؿ إلى حقوؿ غير مطروقة في الدراسات التاريخية في التاريخ 

الحديث والمعاصر، كما ىو الحاؿ بالنسبة إلى رسائؿ وأطاريح التاريخ اإلسالمي 
التي قطعت شوطًا ميمًا في مجاؿ اختيار الموضوعات ذات العالقة بالبحث 

. التاريخي وتحقيؽ المخطوطات واتجاىات الكتابة التاريخية
 وحوؿ الموضوعات التي ُدٍرست في مجاؿ التاريخ الحديث والمعاصر تبيف 

مف الموضوعات خصصت لتناوؿ التاريخ السياسي في حيف  (%59)أف نحو 
، والجانب الثقافي (%14)بمغت الموضوعات التي تناولت التاريخ االقتصادي نحو

في حيف لـ تتعد الموضوعات ذات الجانب (%9)، والجانب اإلداري (12%)
مما يعكس افتقارًا واضحًا . فقط (%1)والجانب العسكري  (%2)االجتماعي 

لمموضوعات التي تعالج الجانبيف االجتماعي والعسكري والمذيف ال يقاّلف أىمية 
. عف بقية الجوانب والموضوعات

                                                 

-1960األمريكية -العالقات التركية: رسالة لقماف عمر محمود: ينظر عمى سبيؿ المثاؿ (1)
 (2004)1991-1975العالقات التركية االمريكية: ، وأطروحتو أيضا(2000)،1975

سياسة محمد عمي باشا والي مصر تجاه : رسالة سيير نبيؿ كماؿ: ينظر عمى سبيؿ المثاؿ (2)
 (.2003)العراؽ والخميج العربي وموقؼ بريطانيا والدولة العثمانية منو 



                  (   54) العدد –آداب الرافدون 

 م2009/هـ1430

 387 

وعمى ضوء النتائج السالفة يتبيف أف الجانب السياسي كاف قد استحوذ 
عمى الحصة الكبرى في مجاؿ الدراسات التاريخية في مجاؿ التاريخ الحديث 

لذلؾ ينبغي أف تُأخذ بقية الجوانب بنظر االعتبار  (3ينظر الشكؿ رقـ )والمعاصر 
.  (1)وتُناؿ بمزيٍد مف االىتماـ

: الكتابة التارخيية وأدوات البحث. ثانيًا

: أدوات البحث (أ
إفَّ المقبؿ عمى دراسة التاريخ وكتابتو ينبغي عميو أف يعمـ أنو مقبؿ عمى 
عمؿ شاؽ يتطمب جيدًا وتضحية وصبرًا طوياًل لذا تمزمو دراسة عميقة وتحصيؿ 
جّدي متنوع، ودراسة التاريخ يمزميا أدوات بحث ضرورية لموصوؿ إلى األىداؼ 

. المتوخاة والشؾ أفَّ المصادر ليا دور مركزي في قمب عممية البحث التاريخي
وكما ىو معروؼ عند المؤرخيف فإف قيمة المؤلفات التاريخية تتحدد بقيمة 

المصادر والوثائؽ المستخدمة في الدراسة ومدى صحتيا وقربيا مف الموضوع، 
والى جانبيا تؤدي العموـ المساعدة دورًا خطيرًا في المعرفة التاريخية خصوصًا 

، لذلؾ يرى البعض بأف مف (2)العموـ ذات العالقة بموضوع الدراسة كالمغات مثالً 
الضروري لممؤرخ أف يكوف واسع الثقافة وعارفًا بالعموـ المتصمة بدراسة التاريخ 
. (3)وىي عموـ حتمًا تساىـ في إيصاؿ المؤرخ إلى ىدفو وىو الحقيقة والموضوعية

                                                 

في الواقع أجد أف ىذه النسبة طبيعية ويمكف تبريرىا بسبب كوف الدراسات األولية في قسـ  (1)
التاريخ والدراسات العميا فييا خصوصًا في مرحمة الماجستير تركز موضوعاتيا عمى 
الجوانب السياسية مف التاريخ أكثر مف بقية الجوانب لذا فإف ما نمحظو مف استحواذ 

الجانب السياسي عمى بقية الجوانب في مايخص الموضوعات التي يتناوليا طمبة الدراسات 
العميا ىي نتيجة طبيعية لذا حبذا لو يكوف ثمة اىتماـ اكبر في بقية الجوانب يتناسب 

 .وأىميتو في المجتمع مف دوف إىماؿ لمجانب السياسي
 .52-25المصدر السابؽ، ص: عثماف: لمتفاصيؿ ينظر (2)
 .25المصدر نفسو، ص (3)
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ذا ما ألقينا نظرة فاحصة عمى أدوات البحث المستخدمة في الرسائؿ         وا 
واالطاريح في مجاؿ التاريخ الحديث والمعاصر سنجد مجموعة مف المعطيات 
الخاصة في ىذا المجاؿ، وسيقتصر البحث عمى النظر إلى بعض مف ىذه 

األدوات المستخدمة في عممية بناء النص التاريخي، ولعؿ أىـ ىذه األدوات ىي 
المغة، التي استعاف بيا الباحث لموصوؿ إلى المعرفة، فمغة المصادر المستخدمة 
ومدى صمتيا بموضوع البحث يسيـ بشكؿ أساسي في عممية نجاح الباحث في 
الوصوؿ إلى المعرفة التاريخية، كذلؾ تؤدي الوثائؽ والمخطوطات األصيمة التي 

فضاًل عف مايستخدمو الباحث مف تقنيات ووسائؿ - ليا صمة جوىرية بالموضوع 
تساعده عمى إيصاؿ وتوضيح المعمومات التي توصؿ إلييا مف خالؿ عرض - 

لمجداوؿ واإلحصاءات والخرائط مف أجؿ شرح وتوضيح تفاصيؿ اليمكف أف 
. تتوضح إال مف خالليا

       فبالنسبة إلى المغات المستخدمة في الدراسة نمحظ أف الرسائؿ واالطاريح 
الجامعية غنية بالمغات المستخدمة فييا ومعظميا قد استخدـ لغات ذات عالقة 

بموضوع الدراسة ولكف المالحظة العامة حوؿ استخداـ الرسائؿ واألطاريح لمغات 
أف المغة العربية واالنكميزية استخدمتا بشكؿ أساس في جميع الدراسات أما بقية 

بحسب انسجاميا مع  (الفرنسية والتركية والفارسية والروسية والكردية)المغات فتأتي 
الموضوع ومع ىذا كانت المصادر والمراجع التي استخدمت المغة العربية 

واالنكميزية قد استحوذت عمى كؿ الرسائؿ واألطاريح الجامعية الخاصة بقسـ 
التاريخ في مجاؿ التاريخ الحديث والمعاصر بما ينسجـ والتكويف الثقافي لمباحثيف 

. الذيف يجيدوف العربية بشكؿ أساسي واإلنكميزية بشكؿ ثانوي
أما ما يخص الوثائؽ والمخطوطات فقد كانت نسبة استخداميا كبيرة جدًا 

دراسات فقط كانت خالية مف استخداـ الوثائؽ والمخطوطات أما  (6)بحيث إف 
بقية الدراسات فجميعيا وبدوف استثناء استخدمت في دراساتيا الوثائؽ 

والمخطوطات، وىذا مؤشر ميـ ينـ عف مقدرة الباحثيف في سعييـ لموصوؿ إلى 
. المصادر األصمية التي تخدـ موضوعاتيـ وترّصف عمميـ
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وفيما يخص الخرائط والصور واإلحصاءات فعمى ضوء البيانات التي قاـ 
دراسة خمت تمامًا مف ىذا الحقؿ وىي أيضا  (24)البحث بجمعيا فإف ما يزيد عف 

نسبة ضئيمة عند مقارنتيا بالعدد الكبير مف الدراسات الخاصة بالتاريخ الحديث 
والمعاصر التي استخدمت الخرائط والصور واإلحصاءات في عممية توضيح 

. الحقائؽ التاريخية

: حقول الزعرفة (ب
يرّكز ىذا المحور عمى مسألة في غاية األىمية تتعمؽ بأدوات البحث 
المستخدمة في الكتابة التاريخية لمرسائؿ واألطاريح الخاصة بقسـ التاريخ في 

مجاؿ التاريخ الحديث والمعاصر، والتي يعّبر عنيا بعض المتخصصيف بمصطمح 
، إذ تمر عممية البحث التاريخي بمرحمتيف أساسيتيف ىما، "جمع األصوؿ والمراجع"

مرحمة جمع المادة التاريخية ومرحمة كتابة المعطيات العممية، وىي ما ُيطمؽ عمييا 
، إذ تعد مرحمة جمع المادة التاريخية لمموضوع "الجمع والكتابة"اختصارا بمرحمتي 

الذي وقع اختيار الباحث عميو مف أىـ وأخطر المراحؿ التي تتعمؽ باستكماؿ 
عممية الكتابة التاريخية، ويمكف القوؿ إف قيمة أي بحث تتأتى مف قيمة المصادر 
ف أي باحث ال  والمراجع المتعمقة بالبحث ومدى قدرة الباحث في الوصوؿ إلييا، وا 

يمكنو أف ينجز ميمتو إال بوجود مصادر وأصوؿ تقوـ عمييا منيجية البحث 
ومف ىنا تأتي أىمية المصادر والمراجع في الرسائؿ واألطاريح الجامعية . التاريخي

التي تقع ضمف أولويات الكتابة التاريخية وأف قيمتيا تتحدد بقيمة المصادر 
والمراجع المعتمدة فييا، لذلؾ فإف البحث حاوؿ رصد األدوات التي استخدميا 

الباحثوف في عممية الكتابة، وقاـ بعمؿ جدوؿ يتبيف مف خاللو األدوات المستخدمة 
في جمع المادة العممية ووضع ثماف حقوؿ أساسية تضمنت أبرز األماكف التي 

. استطاع الباحثوف مف الوصوؿ إلييا ومدى االستفادة العممية منيا
بالمقابالت الشخصية، والوثائؽ والمخطوطات، )تمثمت الحقوؿ األساسية 

والرسائؿ واألطاريح الجامعية السابقة، والكتب العممية، والمجالت والدوريات 
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والبحوث المستمة، والموسوعات ودوائر المعارؼ، ومعمومات الشبكة الدولية 
. (، والخرائط والصور(االنترنت)

فقد شّكمت ىذه الحقوؿ المدخؿ إلى المعرفة التاريخية، وعمى ضوء نتائج 
الفحص البياني لمرسائؿ واألطاريح ومدى استفادتيا مف ىذه الحقوؿ الحظ البحث 
أف الوثائؽ والمخطوطات والرسائؿ الجامعية والكتب العممية والمجالت والدوريات 
والبحوث المستمة ىي أكثر الحقوؿ التي شغمت اىتماـ الباحثيف واستطاعوا مف 
خالليا الوصوؿ إلى المعرفة التاريخية رغـ االختالؼ في كمية المعرفة التي تـ 

فقد الحظ البحث استخداـ الكتب . الحصوؿ عمييا مف ىذه الحقوؿ بيف حقؿ وآخر
العممية والدوريات بشكؿ أكثر في جوانب الرسائؿ واألطاريح مف بقية الحقوؿ 

األخرى مما يعني أف الكتابة التاريخية لمرسائؿ واالطاريح الجامعية الخاصة بقسـ 
التاريخ في مجاؿ التاريخ الحديث والمعاصر تعتمد عمى الكتب العممية 

أكثر مف الحقوؿ األخرى وىذا مؤشر ينبغي أف يحظى باالىتماـ مف .. والدوريات
قبؿ المؤسسات العممية التي تنشط في مجاؿ توفير المستمزمات البحثية، بمعنى إف 

أف تولي اىتمامًا اكبر في  (المكتبات ومراكز األبحاث)عمى المؤسسات العممية 
 (الكتب العممية والدوريات)رعاية الباحثيف مف خالؿ توفير المستمزمات البحثية 

بشكؿ أساسي، مف أجؿ أف تيسر لمباحثيف الوصوؿ إلى مصادرىـ وحصوليـ عمى 
. المعمومات بيسر وسيولة

مف جية أخرى، الحظ البحث أف بعض الحقوؿ شيدت تذبذبًا في 
الخرائط والصور، والموسوعات ودوائر )استخداميا مف قبؿ الباحثيف خصوصًا 

فمـ نمحظ فييا اىتمامًا مف قبؿ  (المعارؼ، والمقابالت الشخصية، واالنترنت
الباحثيف بالقدر نفسو عند مقارنتيا بالحقوؿ السابقة وىنا أود أف أشير إلى إغفاؿ 
الباحثيف لحقؿ ميـ مف ىذه الحقوؿ والتي ينبغي أف يولوىا اىتماميـ وىذا الحقؿ 

ىو حقؿ المقابالت الشخصية، إذ يمثؿ ىذا الحقؿ جانبًا أساسيًا مف الجوانب 
المباشرة في الحصوؿ عمى المعرفة التاريخية خصوصًا إذا ماكاف الشخص الذي 

تتـ إجراء المقابمة معو يّمؿ جزءًا رئيسيًا مف الحدث التاريخي أو مشاركًا في 
تشكيمو، لذا أدعو الباحثيف إلى ضرورة تعمـ أصوؿ إجراء المقابالت الشخصية 
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وذلؾ كما سبؽ وقمنا لما تنطوي عميو مف قيمة عممية عالية ال تتوفر في أغمب 
. الحقوؿ األخرى

       لقد الحظت الدراسة افتقار بعض الرسائؿ واألطاريح لمحد األدنى مف 
استعماؿ ىذا الحقؿ، رغـ أف النسبة تقؿ في األطاريح نسبيًا عند مقارنتيا بالرسائؿ 
ومع ىذا فإف مف الواضح أف الرسائؿ واألطاريح العممية في قسـ التاريخ تفتقر إلى 

. اىتماـ بحقؿ المقابالت الشخصية
      ويبدو ثمة اعتبارات تتعمؽ بعدـ إبالء الباحثيف لحقؿ المقابالت الشخصية 
اىتمامًا كافيًا وربما ليس السبب الوحيد ىو عدـ معرفة الباحثيف ألصوؿ إجراء 
المقابمة الشخصية، فقد تظير عقبات في كثير مف األحياف تحوؿ دوف إمكانية 

إجراء مثؿ ىكذا مقابالت ولعؿ البعد الزماني، كأف يكتب الباحث في فترة تاريخية 
تعود إلى أكثر مف قرف مف الزماف، والبعد المكاني، كصعوبة الوصوؿ إلى 

الشخصية التي يراد إجراء المقابمة معيا بسبب صعوبات السفر والحصوؿ عمى 
التأشيرة، كأف يكتب الباحث في موضوع عف تاريخ بريطانيا أو تاريخ الواليات 
المتحدة، والبعد المادي أيضا ينبغي أف يأخذ بالحسباف كالحالة المالية لمباحث 

وعدـ قدرتو عمى توفير نفقات السفر أو الموقؼ الشخصي مف قبؿ بعض 
الشخصيات التي يصعب إجراء مقابالت خاصة معيا، أو غيرىا مف المعوقات 

التي تحوؿ دوف تمكف الباحث مف إجراء المقابمة والتي ينبغي توفير كافة 
التسييالت الممكنة مف قبؿ المسؤوليف مف أجؿ توفير األدوات الضرورية لتسييؿ 

. عمؿ الباحث مف أجؿ الوصوؿ إلى أكبر قدر مف النتائج المفيدة
       كما الحظت الدراسة بداية اىتماـ متناـٍ مف قبؿ الباحثيف في الوصوؿ إلى 

فبعد أف كانت الرسائؿ واألطاريح تفتقر إلى  (شبكة االنترنت)المعمومة مف خالؿ 
ىذا الحقؿ المعرفي باتت تحظى بشكؿ متناـٍ مف قبؿ السادة الباحثيف خصوصًا 
بعد توفره بشكؿ كبير وسيولة الحصوؿ عمى المعمومات مف خاللو فضاًل عف 
انخفاض تكمفة التصفح، ورغـ أف ىناؾ بعض األساتذة المشرفيف عمى عممية 

البحث التاريخي في قسـ التاريخ في مجاؿ التاريخ الحديث والمعاصر ال يحبذوف 
استخداـ الباحثيف ليذه الخدمة ويجدونيا مضّرة في عممية البحث ويروف ضرورة 
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، بمعنى إنو إذا لـ تتوفر المعمومة في الحقوؿ  اقتصارىا عمى الضروري والالـز
األخرى فال ضير عندىا مف الحصوؿ عمى المعمومات مف االنترنت، مما يعني 

يعد حقاًل ثانويًا وليس أساسيا في الحقوؿ التي يتـ مف  (شبكة االنترنت)أف حقؿ 
تزداد  (شبكة االنترنت)ورغـ ذلؾ فإف أىمية حقؿ . خالليا الحصوؿ عمى المعمومة

بمرور الوقت وخصوصًا أف ىناؾ الكثير مف الكتب العممية والمقاالت 
المتخصصة قد تـ نشرىا في االنترنت بشكؿ خاص بحيث ال يمكف الحصوؿ عمى 
المعمومات إال مف خالليا وبالتالي فإف حقؿ شبكة االنترنت يزداد أىمية خصوصًا 

وأنو يمتاز بسرعة البحث عف المعمومة وسيولة الحصوؿ عمييا نسبيا بؿ وفي 
كثير مف األحياف يتـ إجراء مقابالت شخصية تساعد الباحثيف عمى الوصوؿ إلى 

موضوعيـ بسيولة ويسر وبكمفة أقؿ مما يجعمنا نعتقد بأف شبكة االنترنت ستصبح 
وربما . في القريب العاجؿ عمى رأس أدوات البحث األزمة في الكتابة التاريخية

سيكوف التحدي الوحيد الذي سيواجو الباحثيف في صعوبة استخداميـ لشبكة 
االنترنت ىو عدـ توفر قاعدة بيانات سيمة تمّكنيـ مف الوصوؿ إلى كافة 

المعمومات المتعمقة بمواضيعيـ وبالتالي ينبغي أف يأخذ الباحثوف بنظر االعتبار 
أىمية تعمـ استخداـ الحاسوب ومعرفة البيانات الضرورية لموصوؿ إلى المعمومات 
الخاصة بموضوعاتيـ وحبذا لو تتـ االستعانة بالمكتبة المركزية، التي بمغت مرحمة 
متقدمة في عممية الحصوؿ عمى قاعدة البيانات، واالستعانة بيا مف أجؿ الوصوؿ 

. إلى البيانات التي تخص الموضوع

: مسات الكتابة التارخيية. ثالثًا

بعد أف قامت الدراسة باالطالع عمى نمط الكتابة التاريخية لمرسائؿ 
واألطاريح الجامعية والنظر في طبيعة اآلليات واألدوات المستخدمة في عممية 
الكتابة التاريخية فقد خرجت الدراسة ببعض السمات األساسية التي اتسمت بيا 
الكتابة التاريخية المتعمقة بالرسائؿ واالطاريح الخاصة بقسـ التاريخ في مجاؿ 

: دراسات التاريخ الحديث والمعاصر ويمكف إجماؿ ىذه السمات عمى النحو اآلتي
  تقـو الكتابة التاريخية عمى مراحؿ يسير مف خالليا البحث حتى يصؿ إلى

غايتو متبعًا المنيج العممي في التدويف التاريخي، ويتبع الوسائؿ والتقنيات التي 
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تسيؿ مف ميمة الباحثيف وتقـو بإرشادىـ إلى الطريؽ القويـ لموصوؿ إلى 
ويؤدي المشرؼ وقبميا األساتذة في المرحمة التحضيرية . أىدافو البحثية

وبعدىا لجنة المناقشة دورًا أساسيا في عممية تقويـ الرسالة أو  (الكورسات)
األطروحة، ترّسخ مف خاللو قيـ البحث العممي والرصانة األكاديمية وبالتالي 

 .تنشئة الباحثيف عمى الدقة العممية

  تيتـ الكتابة التاريخية في انتقاء الموضوعات ذات العمؽ والتنوع، وذلؾ في
مسعًى إلى توخي الريادة واألصالة، وتتـ العممية مف خالؿ اختيار موضوعات 
دقيقة وحساسة يحاوؿ الباحث جمع المصادر العممية واألصوؿ األولية عنيا 

مف مصادر مختمفة دوف التقّيد بحقؿ معرفي معّيف ومف خالؿ مراجعات 
الباحث المتكررة لألصوؿ وقراءتو المستمرة ليا تتكشؼ الحقائؽ العممية ليسمط 

الضوء بعدىا عمى المشكمة ويحاوؿ عرضيا بصورة أكاديمية بعيدة عف 
التزييؼ، إذ يحاوؿ الباحث في التاريخ الحديث والمعاصر أف ال يقصر جيده 
عمى نقؿ المعمومات التي حصؿ عمييا مف المصادر واألصوؿ بؿ نراه يقتحـ 

الجزئيات ويحاوؿ ربط الحدث باألخر وتفسير النقاط التي تفتقر إلى 
المعمومات الضرورية، لذلؾ نمحظ حرص الباحث عمى الوصوؿ إلى كافة 
البيانات التي توضح موضوعو وتكشؼ عف خفاياه، ومما يالحظ في ىذه 

النقطة بشكؿ خاص أف حرص الباحث في التعمؽ في تقديـ معمومات 
تفصيمية عف موضوعو تجعمو يواجو تحدي ضياع الحبكة مف جية ومغزى 
الموضوع مف جية أخرى، لذلؾ نمحظ أف الباحث يستغرؽ جيدًا إضافيا في 

إعادة قراءة النص التاريخي لعدة مرات حتى يتمكف مف صياغتو بالشكؿ الذي 
 .يتالءـ مع اإلطار العاـ لمموضوع

  تقـو الكتابة التاريخية عمى أساس النظر إلى أحداث التاريخ بطريقة مجتزأة
ومحصورة ضمف مدة زمنية محددة وبقعة جغرافية محددة، فقد ال حظ البحث 

  إلى بضع سنوات (1)أف ىناؾ دراسة تكاد ال تتجاوز السنة

                                                 

-موقؼ الصحافة العراقية مف الحرب الميبية: رابحة محمد خضير: ينظر عمى سبيؿ المثاؿ (1)
 (.2001)، رسالة ماجستير غير منشورة 1912-1911االيطالية 
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 وبالتالي يفتقر قسـ التاريخ وخصوصًا دراسات التاريخ الحديث (1)قميمة
والمعاصر إلى رسائؿ عممية تتناوؿ التاريخ الكمي ومقوالت فمسفة التاريخ التي 

تيدؼ إلى دراسة التاريخ بنظرة شمولية دوف الوقوؼ عند حدث معيف أو 
عصر بعينو أو أف تكتفي بمجتمع خاص وىي مقوالت تؤكد عمييا فمسفة 
التاريخ وتيتـ بيا مدارس التاريخ العالمية وذلؾ بيدؼ فيـ سير التاريخ 
ثبات أفَّ التاريخ حركة واحدة وخط يتجاوز  الحديث والمعاصر ككؿ وا 

، وربما يمكف اف ال نستثني مف ذلؾ حتى أطروحة السيد (2)االنحرافات الظاىرة
، الذي تناوؿ موضوع العالقات الدولية في ضوء فمسفة التاريخ إال (3)كاميراف

أني أميؿ إلى أف موضوعو لـ يكف بذي صمة بالتاريخ بقدر صمتو بالعالقات 
 .الدولية التي ترتبط بالعمـو السياسية أشد االرتباط

مف خالؿ ماسبؽ يتضح أف الكتابة التاريخية لمرسائؿ واألطاريح الجامعية 
في مجاؿ التاريخ الحديث والمعاصر تشيد اتساعًا وتنوعًا في أدوات البحث العممي 

وأف الباحثيف باتوا ال يألوف جيدًا في الحصوؿ عمى المصادر والمراجع مف 
مختمؼ مضانيا كما أف الحقوؿ المعرفية التي يتـ مف خالليا الحصوؿ عمى 

المعمومة التاريخية آخذة بالتنوع وأف األدوات التي يسعى الباحثوف لمحصوؿ عمييا 
بدت أكثر سيولة مف ذي قبؿ وأكثر تنوعًا مما يجعؿ الباحثيف في تحد جديد  

يكمف في ضرورة أف يكوف بحثو مستكماًل لكافة الشروط الضرورية وأف يكوف قد 
. مّر عمى كافة الحقوؿ مف أجؿ التأكد مف وجود المعمومات التي تخدـ دراستو

                                                 

، 1963-1958تاريخ الصحافة العراقية : وائؿ عمي احمد النحاس: ينظر عمى سبيؿ المثاؿ (1)
 (.1993)أطروحة دكتوراه غير منشورة

مدخؿ إلى فمسفة التاريخ، ترجمة احمد حمدي محمود، مراجعة محمد بكير : ولش. ىػ.و (2)
 ىاشـ : ولمتفاصيؿ ينظر. 12ص (1962مؤسسة سجؿ العرب، القاىرة، )خميؿ 

مستقبؿ فمسفة التاريخ بيف المنيج التأممي والمنيج التجريبي، مجمة دراسات : يحيى المالح
 ( 2000حزيراف، السنة الثانية، -، نيساف2بيت الحكمة، بغداد، العدد )فمسفية 

 .12-5ص
العالقات الدولية في ضوء فمسفة الحضارة، دراسة تحميمية نقدية، : كاميراف احمد محمد أميف( 3)

 (.2006)أطروحة دكتوراه غير منشورة 
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الواقع أف أغمب الدراسات نجحت في تقديـ رسائؿ وأطاريح عممية رصينة 
كانت واضحة في سعييا إلى استكماؿ الشروط الضرورية لنجاح الدراسة والوصوؿ 

إلى الحقيقة التاريخية والكشؼ عف خفايا الموضوع، وكاف لمسادة المشرفيف في 
معظـ الدراسات دور متميز مف خالؿ حث الباحثيف عمى ىذا التوجو وقراءة 

مسودات الدراسة مف أجؿ تقويميا بما ينسجـ والبحث العممي الرصيف، كؿ ذلؾ 
عداد جيؿ مف الباحثيف يقع  مف أجؿ ترصيف الحياة العممية في جامعة الموصؿ وا 

عمى عاتقيـ تحّمؿ مسؤولية كتابة تاريخ أمتيـ وحضارتيـ بكؿ إخالص ودأب 
 .وموضوعية

: اخلالصــــة

حاولت الدراسة تسميط الضوء عمى جانب حيوي وميـ مف جوانب عممية 
البحث العممي في كمية اآلداب وكاف ىذا الجانب ىو، اتجاىات الكتابة التاريخية 

 (التاريخ الحديث والمعاصر نموذجاً )لمرسائؿ واألطاريح الجامعية في قسـ التاريخ 
وبعد أف استعرضت الدراسة الخطوط العامة التي تشكمت منيا الرسائؿ واألطاريح 
الجامعية وأدوات البحث المستخدمة فيو مما جعمنا نستخرج بعض السمات العامة 

لكتابة التاريخ فقد خُمصت الدراسة إلى جممة مف المعطيات يمكف إجماليا بما 
: يأتي

فيما يخص الخطوط العامة لمرسائؿ واألطاريح فقد الحظت الدراسة جممة 
مف المعطيات أكدت عمييا ىذه الرسائؿ واألطاريح وىي أف البحث التاريخي يقـو 

، وبالتالي فإنو (العنواف)عمى ثالثة أسس جوىرية ىي، الزماف والمكاف والموضوع 
ال يمكف ألية رسالة أو أطروحة عممية أف تغفؿ عف أحد ىذه األسس، رغـ أف 
الدراسة وجدت في بعض مف ىذه الرسائؿ واالطاريح تركيزًا عمى أساس معيف 

أكثر مف األساس اآلخر إال أف الدراسة وجدت أف ىذه األسس الجوىرية التي يقـو 
عمييا البحث التاريخي تتفاعؿ فيما بينيا لتشّكؿ الصيغة النيائية لمبحث التاريخي 

. والتي تتمظير بيا ىذه الرسائؿ واألطاريح
أما بالنسبة إلى أدوات البحث فإف الرسائؿ واألطاريح استخدمت مجموعة 
مف األدوات البحثية الضرورية الستكماؿ البحث وقد وضعت الدراسة مجموعة مف 
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الحقوؿ التي توقع أف يستخدميا الباحثوف لغرض الوصوؿ إلى المعمومات 
الضرورية لدراساتيـ، وقد أظيرت الدراسة أف حقؿ  الكتب العممية والدوريات 

والبحوث المستمة مّثمت الركيزة األساسية التي اعتمد عمييا الباحثوف في الوصوؿ 
إلى المعمومات الضرورية لدراساتيـ، كما أدت المغات والوثائؽ والمخطوطات 
والخرائط والصور واإلحصاءات دورا ميمًا بوصفيا حقواًل مساعدة لمباحثيف في 

. عممية توضيح وشرح القضايا والموضوعات التي تخدـ دراساتيـ
وعمى ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة فقد خمص الباحث إلى 
جممة مف السمات العامة لمكتابة التاريخية في قسـ التاريخ والتي ال يزعـ أنيا 
سمات ال يمكف أف نجدىا في دراسات أخرى خارج قسـ التاريخ وقد كانت ىذه 

السمات قائمة عمى أساس اتباع المنيجية العممية في البحث وتنشئة الباحث عمى 
الدقة والرصانة العممية، مشيرًا في الوقت نفسو إلى الدور المميز الذي يقوـ بو 

المشرؼ ولجنة المناقشة في عممية تقويـ دراسة الباحث ومنيجيتو في البحث، كما 
الحظت الدراسة أف ثمة تنوعًا وعمقًا في الرسائؿ واالطاريح، فنمحظ أف الرسائؿ 
واألطاريح غالبًا ما تختار موضوعًا يكوف محددًا مف الناحية الزمانية والمكانية 

وذلؾ توخيًا لمدقة، كما الحظت الدراسة أف الرسائؿ واألطاريح . والموضوعية
اتسمت بالتنوع في طرح المواضيع ومعالجتيا إذ الحظت الدراسة أف الباحثيف 

دارية مما يعطي انطباعًا بالتنوع الفذ  تناولوا قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وا 
الذي تقوـ عميو الدراسات العميا عمى الرغـ مف كوف الباحث رصد اىتماما كبيرًا 
في الجانب السياسي وكاف ذلؾ عمى حساب بقية الجوانب إال أف الدراسة أشارت 
إلى ضرورة ايالء بقية الجوانب اىتمامًا اكبر مف أجؿ أف تتوازف الموضوعات 

. وتستقيـ العممية البحثية
وفي الختاـ تبيف عمى ضوء ما سبؽ أف اتجاىات الكتابة التاريخية لمرسائؿ 

واألطاريح الجامعية في قسـ التاريخ في مجاؿ التاريخ الحديث والمعاصر تمتمؾ 
تنوعًا وعمقًا وأصالة تنتظر منيا المزيد في المستقبؿ المنظور مف أجؿ تدعيـ 

. عممية التحوؿ الثقافي والعممي في بالدنا خدمة لمصالح العاـ
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Historical Trends in Writing University  

Dissertations in History Dept.  

(Modern and Current History as a Model) 

Dr. Mahmood S. Sa’eed

 

Abstract 
This research has been made to show the scientific 

achievement of the department of history representing by 

university theses especially of the department of history about 

modern and contemporary history. 

This research is clarifying that theses achieved by 

college of arts contributing in consolidating the cultural 

awareness, establishing civilization values in society. Theses 

in the field of recent history and contemporary one are written 

to contribute in clearing the view of the recent history which 

has became necessary to understand the regional and global 

transformations. So, this research has made an illustrative 

attempt to show the nature of trends of historical writings for 

such theses according to illustrative results collecting by the 

scholar to reveal important and basic sides in historical writing 

especially about: contents of historical writing and its public 

sides, and means used in writing. As a result for all of this we 

will go to the original idea about the extent of the success of 

these studies to show the historical facts and its response to the 

developments happening here in Iraq. 
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