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بإإرارا  :)المنهج اإلحصائي الكمي(.يتناول البحث التعريف بأحد المناهج المعاصرة، أال وهو 
أهمية وضرورة استخدامه في دراسة النصوص التراثية، وهو كمنهج بالرغم أنإإه غيإإر معإإرو  

أصإإبح حاليإإا  نإإر  ننةإإه بكإإوة مإإ  ه إإ ا  األوسإإاا العيميإإة الدارسإإة ليتإإرا ، ل نإإهكثيإإرا اإإي  
دراسإإا ، و أبإإا  عإإ  بعإإت النابإإا  النانحإإة لتراثنإإا باسإإتخداب ه إإ ا منإإاهج، ور مإإا سإإت و  

ميإإإة هإإإ ا المإإإنهج ثإإإم كينيإإإة تجر تإإإي اليخصإإإية المتواضإإإعة ونإإإه مإإإ  أونإإإه أوال التعريإإإف بأه
 االستنادة منه.
  -النص التراثي - التضييل الحصائي -المنهج ال مي ة:الكلمات الدال

 

 

 

Abstract:                                     
   This research focus on defining one of modern methodology, which 

is (quantitative statistical methodology), by displaying the 

importance of using this method to investigate heritage texts. 

Although, it is not well known in domain of heritage texts, also it 

gives successful answers in our researches, and my study will focus 

on its importance, the way of using this method and its benefits. 

 Mots Clés: methodology, quantitative,statistic, heritage texts. 

  
 
 
 

 

 



 أهمية الموضوع:
 .أنه يتناول أحد المناهج وسماته العيمية، وهو المنهج ال مي الحصائي.1
 .السالمي. انه  كدب رؤية تأصييية له ا المنهج، ومدى الحانة إليه لدراسة الترا  2
 عيى النصوص التراثية . قااييته وصالحية استخدامه3
 مشكلة الدراسة وتساؤالتها: -

هإإإي  و مإإإا تتحإإدد ميإإإ ية الدراسإإإة فإإإي الةإإإاال الرئيةإإإيك مإإا هإإإو المإإإنهج ال مإإإي الحصإإإائي 
 عند دراستنا لينصوص التاريخية  هاستعماالت

 وينبثق ع  ذلك الةاال التةاؤال  النرعية االتيةك
 ما هو المنهوب العاب ليمنهج ال مي الحصائي . •
 الترا  .التاريخ و  وفوائد استخدامه لدراسة الى اي حد تظهر مصداقية •

 أهداف الدراسة: -
تجييإإة المنهإإوب العإإاب السإإتخداما  المإإنهج ال مإإي الحصإإائي، والوقإإو  عيإإى  •

 .األبعاد المنهجية له 
الفادة م  ه ا المنهج الحديث في الوصول إلى تحكيق مدركا  نديدة ونتائج  •

 عيمية له ا الترا .
 

 المفهوم العام للمنهج الكمي اإلحصائي:-أوال(
 الكمي:تعريف المنهج اإلحصائي -(1
مإإا نإإا  فإإي  منهإإا ، معإإا    بعإإدة العإإر  كإإالب فإإي ( ج ه  )  األصل  ةتخدب المنهج لغة:-

إإإإحه ، وهإإإإو لةإإإإا  العإإإإر ك إإإإجه ك ٌاإإإإي،  ه واض  ج   طريإإإإقه ٌنه: إإإإجه ونههإإإإوجه، الننننن ه   ؛والجمإإإإ ه ٌنهجإإإإا ه ونههه
َهج   وسبيله  ج    :َمننن  نهإإاجه ك  . الطريإإق  ك وٌضإإحهه وٌمإإن:ٌهجه  . ٌكإإٌنه: وٌأنٌهإإٌج الطريإإقه ك  . كإإالٌمن:ٌهج  والم 

حًا ٌاي، ناً  جًا واض  ٌتباٌ  وصار ٌنه: )لكننج جعلنننا منننك   :قال تعالىك  وفي مح م التنزيإإل 1وٌضٌح واس:
كيمة منهاج الواردة في اآل ة ال ريمة تعني الطريق الواضح، والمنهج عند و  2  شرعة ومنهاجا(
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 إلإإإىطائنإإإة مإإإ  المناطكإإإة تعنإإإي مجموعإإإة مإإإ  الكواعإإإد العامإإإة المصإإإوغة مإإإ  انإإإل الوصإإإول 
وال يمإإإإة االن ييزيإإإإة الدالإإإإة عيإإإإى المنهإإإإاج  3هإإإإو طريإإإإق كةإإإإب المعرفإإإإة أوالحكيكإإإإة العيميإإإإة. 

نإإ ر التينإإي ومعناهإإا مضإإمار سإإبان الخيإإل وهنإإا  وهإإي كيمإإة ميإإتكة مإإ   curriculumهإإي
كيمإإإة أ إإإرى تةإإإتعمل أحيانإإإا مرادفإإإة ل يمإإإة منهإإإاج وهإإإي كيمإإإة المكإإإرر وتكااإإإل هإإإ   ال يمإإإة 

ويكصد اه   ال يمة) المعرفة التي  طيب م  الطالب تعيمها فإإي  syllabus باالنجييزية كيمة
 . (كل موضوع  الل سنة دراسية

ير م  التعاريف االصطالحية المرتبطة ب يمة المنهج قد وند  ال ث المنهج اصطالحا:-
 م  الباحث، عييها  عتمد التي باألدوا  نختصر بعت منها التي لها عالقة بموضوعنا و

 إلى ليوصول الةبيل لنا د  حد،  ال ي البرنامج مثلكهو .إلى الحكيكة الوصول أنل
الحكيكة  ع  ال يف إلى المادي الطريق هو " :التالي التعريف سبق، ما كل ويجم ."الحكيكة

العامة،  الكواعد م  طائنة اواسطة العيوب، في حتى عميياته، وتحدد العكل، سير عيى  م 
 4."معيومة نتيجة إلى  صل
 : تعريف اإلحصاء الكمي بكونه منهجا:(ثانيا

 لغة:  Statisticsاإلحصاء -1
  .بمعنى الدولة – Status"ستاتوس " الالتيني الينظ م  الحصا  كيمة اشتكت

( التي  )الحصا  في الماضي كانت تهد  إلى العد والحصر حتى سمي الحصا  بعيم
 و تاريخ استخداب الحصا  يوضح تطور ه ا العيم. .(5) العد ب يمة إرتبطت

 العالم قاب 1662 عاب نيبحيث أننا نجد  تطبيكه ألول مرة  كا  )في الكر  الةاب  عير(  ف
 ب ثير عميجرونت تيي ثم والوفيا ، المواليد حول إحصائية معيوما  انير " نرونت نو   "
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 ونةب والد ول الة ا  وأحجاب األمرا  ومعدال  ونةب الوفيا  حول الدراسا  م 
واستمر عميية استخداب ه ا المنهج م  ادا ة الكر  التاس  عير م   الل  نم  (6) البطالة

االستبيانية وال مية المرتبطة بظواهر س انية أو إقتصاد ة و ك ا المواقف الةياسية البيانا  
والنتاج والثروة والجمار  والعادا  والماسةا  في ايد ما، عيى الرغم م  أ  ه   البيانا   
لم     في معظمها في ش ل رقمي. اال في النصف األول م  الكر  التاس  عير في نم  

التي لها ش ل رقمي. ثم، شيئا فييئا، نرى أنه ينطبق عيى البيانا   وعر  تيك البيانا 
ذا  الطاب  ننةه، أي أ  ت و  المالحظا  العدد ة تهد  دراستها الارا  حكائق الظاهرة 
االنتماعية ، و سنةم  ع  الدراسا  األنثرو ولونية والطبية والبيولونية والننةية وما إلى 

ال يمة لتوصيف لي  فكط نوع البيانا ، ول   أ ضا طريكة ذلك. وفي الوقت ننةه، تةتخدب 
إنيا  ومعالجة مثل ه   البيانا ، وت يينها حةب االحتيانا  الخاصة. و التالي فر  
الحصا   ظهر  كعيم م   العيوب التي لها موضوعها الخاص، ل نها صالحة لالستعمال م   

  معينة م  الدراسة ننةها. مختيف التخصصا  وعيى حاال  مختينة، عندما تكدب ظرو 
 .(7) المرتبطة بالحصا ا  المنهجية 
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)الشنننكج ومإإإ   إإإالل النمإإإو الةإإإري  ليتإإإاريخ ال مإإإي فإإإي الةإإإتينيا  والةإإإبعينيا ، ينظإإإر الإإإى 
أعر  المار و  "التكييديو " ع  ش وكهم حول األساليب الجديدة، وأعتبرو  منهجا   (1البياني

شإإ ل تحإإد ا لهإإ ا المإإنهج و فعاليتإإه التاريخيإإة ، وكإإا   هيا وغير مالئإإم ليةإإرد التإإاريخي. ممإإا
النكاد مي  ي  فيه، وفي االدعا ا  "العيمية" ليمار ي  ال ميي ، وقاوموا التحدي المتمثل في 

المكإإإإايي  ال ميإإإإة التإإإإي 
لإإإإإإإإإإإإإإم ت إإإإإإإإإإإإإإ  ال تابإإإإإإإإإإإإإإة 
التاريخيإإإإإإإإإإإإإة التكييد إإإإإإإإإإإإإة 
صإإإإإإإإإإإإإإإارمة نظريإإإإإإإإإإإإإإإا أو 
متةإإإإإإإإإكة مإإإإإإإإإ  الناحيإإإإإإإإإة 

 النظرية.
وفي الثمانينيإإا ، تخيإإى 
بعإإإت مايإإإدي الميإإإدا  
األصييي  عإإ  حماسإإهم 

الةإإإااق واقترحإإإوا أ  الطإإإرن ال ميإإإة لإإإم تنإإإي اوعودهإإإا. ومإإإ  أاإإإر  هإإإاال  النكإإإاد لإإإي انةإإإو  
(.ومإإ   إإالل 1979، 1977؛ سإإتو ، 1984ولوران  ستو ، المتحمةي  األوائل )اينةإإو ، 

يإإإد انتيإإإار النكإإإاا، واصإإإل الممارسإإإو  ال ميإإإو  نهإإإودهم، التإإإي سإإإارعت وأدى الإإإى تزا هإإإ ا
المإإنهج ال مإإي فإإي الدراسإإا  التاريخيإإة فإإي الةإإنوا  اال يإإرة، ، بعإإد المناقيإإا  الحإإادة التإإي 
أد  الى هدنة غير مةتكرة في سنوا  التةعينيا . ، حيإإث أقإإر الممارسإإو  ال ميإإو  اإإبعت 

 نكاا  صومهم. 

التأكد م    ستةتدعي الوقو  حول تعتمد عيى المنهج ال ميم  الواضح أ َّ أي دراسة و 
صدن وثبا  المكايي  التي  ةتخدمها الباحث في بحثه حتى ت و  نتائج الدراسة 
صحيحة.تنادً ا أل طا  المعاينة والكياس والتضييل الحصائي ال ي قد  ك  فيه الباحث. 

الباحث حتى ال تاثر عيى نتائج الدراسة المتوصل إليها، فرغم ونود عكبا  قد  صطدب اها 



يكة ال مية التي  إال أ َّ ذلك لم  من  م   توس  مجال استخداب الطر  لمنهج ال ميأثنا  إتباع ا
اسا  ال مية م   في التوصل إلى نتائج في التاريخ و اصة ما تعيق بالدر  لها  دورها كبير

 .  الل كتب الترانم
معالجة معايير الصدن والثبا  في البحو  ال مية، ل ل لك سنخصص العنصر الكادب 

 . لحصائيوالتضييل ا 
 : معايير الصدق والثبات في البحوث الكميةثالثا

 معايير الصدق: - 1
ومعناها الكوة كما  Validusميتكة م  ال يمة اليونانية  Validitéالصدق كيمة 

تيير إلى الدرنة التي تةاعدنا في التوصل إلى استنتانا  م   الل نتائج الدراسا  
، ويختيف منهوب الصدن ومعانيه بحةب استخداب اال تبار، ويكصد به قياس 8أوالبحو  

ا اال تبار لما وض  م  أنيه وي و  نوعًيا ألنه  كي  نانًبا وض  لكياسه وال  كي  نانًبا   رً 
كما أ َّ تحكيق أداة الكياس أكثر أهمية م  تحكيق الثبا  فكد ت و  األداة ثااتة ول نها غير 

، فالصدن  اصية مهمة في البحث كما أنَّه أحد العوامل الوانب عيى الباحث التأكد 9صادقة
منها  الل وض  ا تباراته أوتصميم استبيا  بحثه فيكي  ظاهرة ما اتحوييها إلى عبارا  

ا اال تبار ه ا األ ير يتم التأكد منه بطريكة عيمية في قياسه ليظاهرة المراد دراستها  يميه
،" 10حتى  جعل اال تبار صادًقا وفي معظم األحيا    و  اال تبار الصادن ا تباًرا ثااًتا 

وترتبط معايير الصدن والثبا  ارتباطا وثيكا )نظريا وإنرائيا( بالبحو  ال مية نتيجة لحانتها 
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في العيوب  سة لها، ل لك فهي مال مة لها دائما وتةتجيب عادة لمبادئ المدرسة الوضعيةالما
االنتماعية، ومنهاك الكاايية ليتح م، والت رار، والتنبا، والمالحظة، والتجزئة، والعزل ع  

، وال ن تني بالكول أ َّ ه ا اال تبار صادن أوغير صادن ول   11" الةيان وع  ال ا  الباحثة
نةأل أننةنا صادن لماذا  ولم   والصدن نوعا ك الصدن المنطكي ال ي  يتمل    جب أ 

عيى صدن المحتوى، وهنا  الصدن التجريبي ال ي  يتمل عيى الصدن التنباي والبنائي،  
فبالنةبة لصدن المحتوى فيتطيب أواًل صدن النكرا  ال ي يهتم فيما إذا كانت فكرا  

انيا صدن المعاينة ال ي يهتم فيما إذا كانت عينة اال تبار اال تبار تمثل المحتوى أب ال   وث
شامية ليمحتوى أب ال  و النةبة ليصدن البنائي  ختص بكياس مناهيم المعاينة البنائية التي  
نصف رؤيتها أوسماعها أولمةها أمَّا الصدن التنباي فنكصد به ونود عالقة اي  أحد 

هنا الباحث  ةتطي  تكييم الصدن التنباي وقياسه العوامل والظاهرة التي يتم التنبا اها، ف
الصدن الخارني ال ي  عبر ع  درنة تعميم النتائج في كما  عرفب، 12بمعامل االرتباا 

ظرو  م انية و منية مختينة وهنا يتونب عيى الباحث االعتماد عيى تكنيا  ومناهج 
الصدن التجريبي  ، وهنا  م   صنف أنواع الصدن إلى الصدن ال اتي و 13ومواقف مختينة 

ة ا تبارا  يتم 14لعاميي اوالصدن  ، ه ا األ ير يتم فيه البحث ع  عوامل ميتركة وفق عدَّ
 . 15فيها تحديد مدى اشترا  وانتكا  ه   اال تبارا  في قياسها لتيك العوامل 

 .16والعينة أمَّا بالنةبة ليعوامل الماثرة في الصدن فتتمثل فيك طول اال تبار ومعامل الثبا  
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 الثبات في البحوث الكمية: - 2
كررنا عميية الكياس ليعينة سنحصل عيى  كيمة الثبا  تعني االستكرار، بمعنى لو 

نن  الدرنة مهما ا تيف الباحث ال ي  طبق اال تبار مما  جعينا نح م عيى الثبا  بأنه 
، كما  عر  17نةهيتةم بالموضوعية، ومعامل الثبا  هومعامل االرتباا اي  اال تبار ون

الثبا  بأنه االتةان في النتائج ه   األ يرة تبكى ثااتة لوأعدنا تطبيق اال تبار عل العينة 
ننةها ويختيف الثبا  لنوع العينة التي  طبق عييها اال تبار في البحث حةب طبيعة  
الموقف المةتخدب فيه، ويتأثر ثبا  اال تبار بالطرن الحصائية المةتخدمة والعوامل  

 .18الخارنية
"ال  ةتطي  الباحثو  استخداب المكياس غير الثاات لدراسة المتغيرا  والعالقا  فيما 
اينها أل َّ النتائج ست و  غير مةتكرة، ونةتطي  أ  نكدر الثبا  باستخداممعامال   

 .19..وأكثر معامال  االرتباا استخداًما في قياس الثبا  ..معادلة ايرسو " .االرتباا 
 العديد م  الطرن المختينة لحةا  الثبا  تتمثل في ما يييك هنا  -

ك تعتمد عيى إعادة تطبيق اال تبار في فترا  مختينة عيى طريقة إعادة االختبار ➢
نن  العينة والمكارنة اي  الدرنا  المتحصل عييها ويتم حةا  معامل االرتباا 

 ليحصول عيى معامل الثبا . 
ة اال تبار إلى نزأي  مت افئي  ويحصل النرد عيى يتم تجزئ :طريقة التجزئة النصفية ➢

درنة عند كل نز  منها ويتم حةا  معامل االرتباا ثم  صحح بأحد األساليب 
 الحصائية المناسبة ليحصول عيى معامل ثبا  اال تبار ك ل. 

 ةتخدب فيها صورتي  مت افئتي  لال تبار الواحد وتطبق  طريقة االختبارات المتكافئة: ➢
العينة، ويتم حةا  معامل االرتباا م  مراعاة تةاوي اال تباري  م  عيى نن  
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حيث المحتوى، ومةتوى الصعو ة، ونوع الوظينة المكاسة، وطريكة الصياغة 
 .20والنابة 

"إ َّ الثبا  والصدن  جب أ  يرافكا التكنيا  ال مية لتوضيح المراحل المختينة التي تنطوي 
ةتكصي ، أنهما   ونا  إًذا قبل كل شي ، ضمانة  عييها، وك لك ضبطها وموضوعية الم

 . 21 صائص األداة وسيية الكياس" 
    :التضليج اإلحصائي :رابعا

في بعت األحيا  قد  ك  الباحث في أ طا  أثنا  اعتماد  المنهج الحصائي في 
الخطأ ما ل إليها فم  األسبا  التي تادي انا إلى الوقوع في تنةير النتائج الرقمية المتوص، 

 يييك 
عدب الكدرة عيى تمييز المصطيحا  والتعرينا  المعبر عنها باألرقاب وعدب معرفة  ✓

 مضمو  النئا  المختينة التي صننت لها البيانا  الحصائية. 
 قية المعيوما  وعدب توفُّرها ع  المظاهر المراد دراستها.  ✓
الرئيةية التي  م   أ    و  لها عدب اللماب بموضوع البحث وإهمال أحد العوامل  ✓

 أثر عيى الظاهرة موضوع البحث ممَّا  ةبب الخطأ في تنةير النتائج. 
الجهل بمزا ا وعيو  الطرن المتبعة في نم  المعيوما  التي يتم تحوييها إلى أرقاب  ✓

 .22إحصائية بالتبويب والتصنيف 
 احتمالية. تكبُّل األرقاب واعتبارها نتائج دقيكة غير  ✓
"وعيى ، 23التخطيط الغير منتظَّم والثاات ليبحث وغيا  تمثيل العينة المراد دراستها  ✓

سبيل المثال، فر َّ في حالة مكارنة نمهوري  مختيني  قد  جري قياسهما باستخداب 
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مجموعا  مختينة تماًما م  المعايير وهوإنرا  م  الماكد أ  يادي إلى استنتانا  
 .24كاذبة" 

شعوري ال ي  ك  فيه الباحث أثنا  اعتماد  عيى مصادر التحيز ال ✓ متعمد والالَّ
المعيوما  ليحصول عيى إحصائيا  الدراسة االستكصائية دو  التأكد م  إتباع ه   

 .25األصول 
عدب قدرة الباحث عيى نكد وتحييل ومراقبة الجداول الحصائية وله ا عيى الباحث أ   ✓

، وفي ه ا 26ي و،   ننةه عيى قدرة االستكرا  والح م يتعيم كيف يتعا ش م  ال م وال يف و 
 م   أ  تادي الطريكة التي تم م   اللها نم  المعطيا  «الصدد  كول موري  أنجرس 

إلى نكائص وأ طا  متناوتة األهمية...فكد ي هب بعت األشخاص إلى التكييل م  بعت  
ب الياب غير أ َّ البعت  الوقائ  أوتضخيمها ...إ  بعت ه   األ طا  ال ياثر في األرقا
وفي ه ا الصدد  .27»منها  م نه أ   م  بمصداقية التحييل ال ي نريد الكياب به

موري  أنجرسك " م   أ  تادي الطريكة التي  تم  م    اللها  نم   المعطيا  إلى    كول
نكائص وأ طا  متناوتة  األهمية...فكد  ي هب  بعت األشخاص إلى التكييل م   بعت 

 الوقائ  أو تضخيمها ...إ  بعت ه   األ طا  ال  ياثر في األرقاب  اليامية 
 .28بمصداقية  التحييل ال ي  نريد الكياب  به"  غير أ َّ البعت منها   م نه أ    م  

ث له ا عيى الباحقدرة  الباحث عيى  نكد وتحييل ومراقبة الجداول الحصائية و عدب   ✓
 29ي و،   ننةه عيى قدرة االستكرا  والح م. أ  يتعيم كيف يتعا ش م  ال م وال يف و 
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  التراثية:أهمية الطريقة الكمية ودورها في الدراسات : خامسا

يرى ايينورد أ َّ أهمية الحصا  ت م  في أنه  ةاعد الباحث عيى الوصف الدقيق  
وييزمه أ    و  عارفا ودقيكا بالطرائق التي  ةتخدمها، وك ا أسيو  تن ير ، كما  نيد في 

ينتح ليبحث مجال تحييل العوامل إعطا  نتائج بطريكة مةيرة ميخصة وسهية االستيعا ، و 
المتد ية في الظواهر، ومعرفة شروا، وظرو  ظهورها، واستنباا النتائج الخاصة اها ليتنبا  

، فرذا أراد الباحث أ   هحي، ي بحثه فعييه أ   ةتند عيى الطرن 30له   الظواهر المعكدة 
 عطي وصنا دقيكا  البحو ، فهوالحصائية لألهمية ال بيرة التي   تةبها الحصا  في 

ليمعطيا  المتحصل عييها، فم  أهدا  العيم الوصف الدقيق ليظواهر وم  المعيوب أ  
الوصف الحصائي أوالرياضي أدن وأصح م  الوصف الينظي، فم  مميزا  العيم الحديث 

والنتائج الدقة والموضوعية، كما أ َّ الطريكة الحصائية تنظم تن يرنا في البحث، فالمعاني 
 . 31ت و  محددة ومعرفة كمًيا

إ َّ األساليب ال مية م نت التاريخ م  تحكيق أهدا  عظيمة ليمجتم  حيث قامت 
اتنةير حواد  الماضي والحاضر تنةيرا منطكيا فنجد أ َّ كثير م  النظريا  والكواني   

تي تتعيق والنرو   م   ا تبارها ع  طريق البحث التاريخي وم  أمثية ذلك النظريا  ال 
المترتبة عيى الحرو ، واألو ئة، والزال ل، النيضانا ،   واآلثاربالة ا  كنظرية مالت ، 

الحرائق، ك لك م نت م  معرفة المتغيرا  والمكار ا  اي  المجتمعا  والنترا  المختينة، 
فأصبح  عتمد عيى البحث التاريخي ادرنة كبيرة في دراسة التغير كالتغير االنتماعي،  
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،" لكد أولت 32صادي، الثكافي وك لك في تكدير الكيم المنكودة ليظواهر واألحدا  المختينة االقت
مدرسة الحوليا  أهمية الدراسة لمةائل الد مغرافية، وأار   العالقة اي  المجاعا  والحواد   
الد مغرافيةك انخنا  النتاج النالحي يادي إلى ارتناع األسعار ال ي ادور  يتةبب في 

تهال  و التالي في المجاعة التي ينتج عنها ارتناع في الوفيا  وانخنا  في نكص االس 
، لكد أصبح م  الضرورة إد ال األساليب ال مية في التاريخ أل َّ التاريخ  33الوالدا  والتزاوج" 

التكييدي غير كافي لتحكيق التطيعا ، فرعادة كتا  التاريخ تصبح ضرورة لوصف الماضي  
ليب الحاضر، فر َّ الجانب األعظم م  التاريخ وال ي  متد إلى ماليي   بمناهيم ومكايي  وأسا

الةنيي  لم     معيوما حتى وقت قريب، فأ اح عنه الةتار األساليب ال مية الم تينة في 
الكر  العيري ، لكد قدمت لنا الدليل في الوقت ال ي لم يتر  فيه الزم  أي دليل، وأصبحت  

خ ذلك أ َّ لغة ال م أصبحت هي لغة العر  والنير في األساليب ال مية ضرورة ليمار 
مصادر المعيوما  ، وال مة ليباحث التاريخي في كل مراحل بحثه م  أنل تيةير النهم 

، فالحصا   ةاعد الباحث عيى االستنتاج، ه ا األ ير  خض  لكواعد 34وتعظيم المننعة 
نح الثكة لينتائج المتوصل إليها،  ثااتة وقواني  متنق عييها م  طر  نمي  الباحثي ، كما  م 

  يف عيل بعت الظواهر، وذلك ع  طريق ضبط العوامل والمتغيرا  ومعرفة أثر كل   فهو
أسيو ا ايغة معينة، ه ا النوع م  التن ير   عامل عيى حد ، كما أنه ينم، ي فينا طريكة أو
المكار ة ال مية  ، فعندما قاب أورفوا بمكارنة 35الرياضي  ظهر في تحكيق النرو  العيمية 

بالمناهج التكييد ة وند أ َّ ه   المنهجية الةوسيولونية تكوب برعطا  صورة واضحة ودقيكة 
ع  التونها  التي تيير إليها كتب التاريخ م   الل المعطيا  والرسوب البيانية، كما أنها  

تكييد ة  تةاهم في التوصل إلى نتائج ال  م   التوصل إليها ع  طريق النكد والكرا ة ال
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لينصوص التاريخية أل  مالني كتب الترانم لم ت   لهم درا ة بالحكائق التي تحتويها كتبهم،  
فالمكار ة ال مية وحدها لها أ  ت ينها وتدقق فيها، و  لك  م   لنا أ  نالحظ النرون اي  

،  36امة التاريخ الةياسي و ي  التطور الثكافي، وال ننني أنها أحيانا تكوب انكد ليمعار  الع
فالمكار ة البروسو وغرافية، طريكة مميزة لجم  ما تنرن م  معيوما  في المصادر، فيكد 
حككت نتائج باهرة كينت عنها في دراسا  عديدة في ايدا   أورو ية مثل فرنةا وإ طاليا  

 . 37وغيرها وانخرطت في ه ا الميروع دول عر ية مثل تون  وليبيا وال ويت 
 :طبقاتكمية من خالل كتب التراج  والاللدراسات ا  :سادسا

تعتبر كتب الترانم والطبكا  م  أهم مصادر الترا  السالمي لكيمة المعيوما  التي 
تحتوي عييها، فهي تكدب معيوما  ع  أحوال المجتمعا ، وكل ما يتعيق اتاريخ األمة 

، إذ 38يمية والثكافيةالسالمية، و اصة النتاج الن ري لعيمائها، وأ بار قادتها ومةيرتهم الع
ال  م   إ نا  أهمية كتب الترانم المتمثية في المادة التاريخية التي توفرها، وإعطا  منظور  

الدينية، وأحيانا  الثكافية أو صريح، حول مةتويا  عصر ما سوا  م  الناحية االنتماعية أو
ا في مظانها تمدنا بحكائق قي، مة ع  النواحي الةياسية والحضارية التي قد ال نجده

، ف تب الترانم لم تعد مادة إ بارية فكط ل ونها تحتوي معيوما  ونزئيا  ال 39األصيية 
،عيى أ َّ المعطيا   40أصبحت تمثل النتاج الثكافي والن ري  الل فترة  منية معينة 

المتضمنة في كتب الترانم أصبحت تةتدعي توظيًنا نديًدا وتأوياًل   ر إنما بحانة إلى 
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إذ ، 42ال يالم  التاريخ وحد ، ولر ما يالم " سوسيولونياالمعرفة"... ،"41جي تحييل منه
، فمثال نموذج لونية كونها قااية ليتحييل ال ميسوسيو    استعمال كتب الترانم كاستمارة م

  ، النةبة ،االسم  كعتبر طاب   تنميطي ليترانم يتضم الترنمة عند اا  النرضي  
المواد الدينية   ،المواد العيمية ،األسات ة  ،اليكب ،ال نية  ...(،،م ا  اال د اد )م  أهل الم هب 
، واآللية التي تمَّ اقتراحها 43،تاريخ وفاته وم  ذكر  م  ذكر  ،النعو  واألوصا  ،والثكافية 

والموافكة عييها بعد الدراسا  البروسو وغرافية،والمتمثية في استمارة تخض  لتصور واضح 
 التالية ك  م   ا تزالها في العناصر 

 تحديد عينة الدراسة ك فكها  /سنرا  / أوليا  /عبيد...وغيرهم .  -أ 
 تي يل ن اذا   اصة بالمعيوما  التي تتعيق ب ل فرد والمتوفرة في أنواع المصادر.  -  
وي  الخصائص المكارنة اي  المعيوما  المونودة في الج اذا  المنجزة لمعرفة عنا -ج

 . المتيااهة والمختينة
 . ة المعيوماتية ليدراسة التاريخيةإ ضاع المعالج  -د
 ك ا يتجه العمل في اتجاهي  رئيةيي  وه   
 . يوماتية نم  المادة العيمية وضبطها قصد توظينها بعد المعالجة المكارنة والمع 1 
 .44فتح  فان نديدة ليباحث أماب ه   المكار ة المتاحة ليبحث  2 

  D.URVOY»دومينيك أورفوا «أوضحها هي ما قاب به"ولعل أهم محاولة في ه ا الصدد، و 
،"وذلك  45" »ب13ه/7ب إلى الكر  11ه/5عالم العيما  باألندل  م  الكر   «في بحثه حول
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كصية  عيى مالني  هما،إقتصر أورفوا 46م   الل نرد عاب لألد  البيوغرافي في األندل " 
األبار واستخرج إحصائيا  م  هاته الترانم  اصة بالتجمعا  ااناا  بي وال وت مية 

الجغرافية واالنتما  الن ري لألندل  ونظر لألندل  عبر  انتي ك األولى إحصائية وتتمثل  
في تحديد ش ل حضور رنال العيم في كل إقييم وممارسة مختيف التخصصا  حديث، فكه، 

صاتهم، وتوصل إلى مجموعة م  النتائج  كالب والخانة الثانية فهي الئحة األسات ة وتخص
م  ونهة نظر   لألندل التي تحكق نتيجة عامة تتمثل في شريط النةق االنتماعي اليمولي 

 . 47الحياة الثكافية في ضل حركة االسترداد 
 نكف عند أهم النتائج التي توصل إليها أورفوا ومدى صحتهاك 

د"، وولى أهمية  (1  اصة ليحركا  الدينية الصالحية وقف عيى ف رة "إسالب أندلةي متوح،
التي ال تعني عند  سوى رد فعل ضد ه ا التصور، كما يبدي مالحظة حول ما  عتبر  

" نظرة متوحدة مال ية أندلةية "واالعترا  اونود تعدد ة في الحركة الم هبية  إمجاورة ل
األندل  ال االنيكاقية وه ا التصور تمَّ طرحه إال في عصر المارة والخالفة م  تاريخ 

 ه كما ياكد المالف. 545ه و420في فترة ما اي  
 كر أورفوا بعد تحيييه ليبيانا  بأ  ه   األ يرة تنند ف رة كو  قرطبة كانت مدينة العيوب  (2

 في النترة الموحد ةواشبييية مدينة اليعرا . 
 ال  م   إصدار ح م اديهي ينطبق عيى أ ة انية هرمية ألي مجتم  عالم مهما كانت (3

 . لنترة الزمنية التي تنطبق عييها
توضيح الر ط اي  الحياة الثكافية األندلةية والصيرورة الحضرية المدنية،  ظهر ع    (4

رأي اا   يدو  "دور المد  في شبه الجزيرة اليبيرية الثكافية" فيكد ألحَّ اا   يدو  في 

 

ب دراسة  11-10ه/5-4األندل  م   الل كتب الترانم والصالة  الل الكرني  العيما  في ، صورية متانر - 46
قةم عيم الم تبا  والعيوب الوثائكية ،كيية العيوب النةانية  الوثائكية، ايوغرافية، م كرة مانةتير في عيم الم تبا  والعيوب

 . 111،صب، 2008-2007والحضارة السالمية، نامعة ألةانيا، وهرا ،  
 .514-512 ،ص صمحمد، المرن  الةااق اليريف - 47



العجم،فيعار   المكدمة عيى الطاب  الحضري ليحضارة األندلةية التي  كارنها بحضارة
حضارة المد  والعواصم بحضارة البر ر المغار ة ذا  الطاب  البدوي الغالب بةبب تعدد  

 .48قبائيها 
كما نجد هنا  دراسة ايوغرافية لصورية متانر حول عيما  األندل  ما اي  الكرني   -

نم، العاشر والثاني عير الميالديي  م   الل كتب الترا–الراب  وأوائل الةادس الهجريي  
حيث  صصت أر   مالنا  هيك تاريخ عيما  األندل  الا  النرضي، ون وى المكتب   
ليحميدي، وصية اا  بي وال، و غية الميتم  ليضبي. استخرنت مجموعة م  الحصائيا  
حول تجمعا  تخصصا  المعرفة في الترا  األندلةي، وأ رى االنتةا  الن ري لألفراد، 

ا ، فالحظت حضور م ثف لرنال العيم في كل أقاليم وم   الل الجرد العاب ليمصنن
 . 49األندل ، وتواتر مختيف المعار  العر ية السالمية المجمعة في وحدا  كبرى 

عالما في الخطط الدارية  77عالما في ه   الدراسة، منهم  1268أم   إحصا  "
ينبغي  م  ارتبط عيمه بعميه و  495عيما  في  طط الكضا ، وما يتعيق اها و 696و

 . 50الشارة إلى أ َّ هنا  عدًدا م  يتولى الخطط العامة نمعوا أكثر م   طة "
 نتوقف عيى أهم النتائج التي توصيت إليها  الل تحيييها ليرسوما  البيانيةك -
 عينو  بأننةهم نل متولي  ا أ َّ مركزية الدارة تجةد  الخينا  وميو  الطوائف ال ي  كانو  1

 وكا  معظم متولي ه   الخطط م  العيما . الخطط العامة، 
العيم لم     م  شروا تولي الح م، ال قد   و  أحيانا أحد المعايير ليوصول إليه،وغالبا  2

ما ت و  هنا  عوامل أ رى قد ت و  وراثة أو تنصيب م  الجند والة ا  أو الكدرة عيى 
 استغالل الظرو  الةياسية واالستكالل بح م منطكة معينة . 
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كا  العيم أحد المعايير في تعيي  الو را  وال تا  وأ َّ ال تابة لم تكتصر عيى الرنال ال  3
 توالها بعت النةا  وه ا يدل عيى اتةاع قاعدة العيم في األندل  اي  الجنةي . 

ظاهرة تطور الدارة في األندل  وتنرعها تدل عيى مدى اهتماب  ينا  اني أمية  -4
 بالعيما  وتعيينهم في الخطط المختينة ومنها الكضا  واليورى . وحجااهم 

 أ َّ العيم كا  شرا في  طط أئمة الصالة والموثكي  .  -5
اهتماب النكها  المال ية لألندل  بن  التوثيق وعكد اليروا، ونهعل منها وظينة رسمية  -6

  هعي  صاحبها بمرسوب . 
 ب في اليعر في عهد ميو  الطوائف.ا دهار الطب واألد  و اصة ظاهرة الت ة  -7
تمةك عيما  األندل  بالم هب المال ي، ومعظم عيمائها م  أهل الرأي، ف تب الترانم  - 8

 .51توضح ذلك م   الل استخداب مالنيها لمصطيح الرأي 
وحةب ما تمَّ حصاد  م  هاذي  الدراستي  نجد أ َّ نتائج الدراسة ال مية المنجزة 

يا  المراد دراستها وك لك با تال  نوع المصادر المأ وذ منها المادة  تختيف با تال  الجزئ 
 العيمية الخاصة بموضوع الدراسة. 

أمَّا الدراسة التي قاب اها عمر أنور الز داني فتتمثل في رصد كتب الترانم والطبكا  التي 
معيار ألنت عبر التاريخ السالمي وذلك اتصنينها وترتيبها أبجد ا وفق ثال  معايير، ال

 .52الموضوعي والمعيار الزماني والمعيار الم اني 
"إ ، المعايير الحصائية لها وظينة في تكييم المعطيا  التاريخية انن  األهمية التي ت تةيها 

 . 53المناهج التكييد ة في النكد التكييدي" 
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تمَّ تةجيل مالحظا   الل رصد كتب الترانم والطبكا  فوند أ َّ أغيب كتب الطبكا  
ننة موضوعًيا ترنمت ألعالب السالب من  فجر السالب إلى قبيل تاريخ وفاة مالنيها مص

وال تا  األار  وفق ه ا المعيار هو" كتا  سير أعالب النبال "،ثم  أتي بالمرتبة الثانية  
ال تب التي ترنمت لألعيا  وفق المعيار الم اني وأار ها كتا  "ال  يرة في محاس  أهل 

ها ال تب المصننة حةب المعيار الزماني وال تا  األار  في ه ا التصنيف الجزيرة "،وييي
هو"الدرر ال امنة في أعيا  المئة الثامنة"، ويوند بعت كتب الترانم ترنمت لألعالب وفق 
معياري الزما  والم ا  وأار ها هوكتا  "ترانم أعيا  دميق في نصف الكر  الراب  عير 

لمادة التاريخية والمادة الترانمية وم  أار  ال تب في ه ا الهجري"، وثمة كتب نمعت اي  ا 
 .54المصنف كتا  " تاريخ السالب" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 128،صعمر أنور الز داني، المرن  الةااق - 54



 : الخاتمة
إًذا مصداقية الطريكة ال مية ت م  في ت رار التجار  وثبا ، واتةان النتائج، 
والموضوعية، ل   ه ا ال  عني أ  الباحث قد ال  ك  فيما  ةمى بالتضييل الحصائي 
و اصة إذا كانت المعيوما  غير متوفرة ع  الظاهرة المراد دراستها، وتكبل الباحث لألرقاب 

ر حواد  الماضي واعتبارها نتائج دقيكة غ ير احتمالية، ورغم ذلك فر َّ ه ا المنهج قد فةَّ
الغامضة التي لم تتر  دليل ،والحصا  ادور  له أهمية كبيرة في ال يف ع  عيل الظواهر 
ل إلى   فاستنتاناته تخض  لكواعد وقواني  ثااتة ،فه   المكار ة كا  لها دور كبير في التوصُّ

  طريق النكد والكرا ة التكييد ة لينصوص التاريخية ،أل َّ  نتائج ال  م   التوصل إليها ع
 التاريخ التكييدي غير كافي لتحكيق األهدا  في إعادة كتابة التاريخ .   
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