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ملخص: 
يحاول البحث تلم�س عنا�رش التما�س بني التاريخ والأدب العربي الإ�سلمي يف اأعمال 
املفكرين العرب املعا�رشين. ويتخذ الباحث من املفكر واملوؤرخ والأديب العراقي الأ�ستاذ 
الدكتور عماد الدين خليل اأُمنوذجا، ومن كتبه التاريخية والأدبية والنقدية جماًل. لدورها 
الباحث على  الأدبي. ويقف  التاريخي  الفعل  الكبري يف ت�سكيل روؤية ح�سارية يف تاأ�سيل 
املقاربات التاريخية الأدبية ودورها يف احلفاظ على الذاكرة الثقافية من خلل املنطلقات 

املنهجية التي اعتمد عليها التاريخ والأدب. مو�سحًا موقفيهما من اأدوات الزمن. 
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Relationship between the History and Arabic- Islamic Literature: 
The Dialect of Professor Emad Al- Deen Khalil as a Model

Abstract:  

This article is an attempt to find points in which history and Arabic- 
Islamic literature meet in the works of the modern Arab thinkers. The 
researcher chooses the Iraqi historian thinker and writer Professor Emad 
Al- Deen Khalil as a model for his great role in the formation of a civilized 
vision in the rooting of the historic, literary works. The researchers deals 
with historic- literature approaches and their roles in reserving the cultural 
memory by the methodological starting points which the history and literature 
depended on, explaining their attitude toward time’s tools. 
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أ. د. عماد الدين خليل، حبث يف السرية الذاتية: 
ال�سلمي  الفكر  اأعلم  اأحد  يعد  وفيل�سوف،  وناقد، وم�رشحي،  واأديب،  موؤرخ، ومفكر، 
املعا�رش، عراقي اجلن�سية، عربي القومية، م�سلم العقيدة، ولد يف املو�سل عام )1358هـ/ 

1939م( ، واأكمل درا�سته املدر�سية يف مدار�سها املختلفة)1(. 
ح�سل على البكالوريو�س يف الآداب مع مرتبة �رشف من ق�سم التاريخ، بكلية الرتبية 
– جامعة بغداد، عام )1381هـ/ 1962م( ، واملاج�ستري يف التاريخ الإ�سلمي بدرجة جيد 
جداً من معهد الدرا�سات العليا، بكلية الآداب – جامعة بغداد عام )1384هـ/ 1965م( عن 
اطروحته املو�سومة بـ )عماد الدين زنكي 487-541هـ/ 1094-1146م( ، والدكتوراة 
يف التاريخ الإ�سلمي مع مرتبة ال�رشف الأوىل من كلية الآداب – جامعة عني �سم�س عام 
الفراتية  اجلزائر  الأرتقية يف  )الإمارات  بـ  املو�سومة  اأطروحته  1968م( عن  )1387هـ/ 
وال�سام 465-813هـ/ 1072-1410م( ، وح�سل على رتبة الأ�ستاذية عام 1409هـ/ 

1989م)2(. 
عمل اأمينًا للمكتبة املركزية يف جامعة املو�سل عام )1387هـ/ 1968م( ، ومعيداً، 
ومدر�سًا، فا�ستاذاً م�ساعداً يف ق�سم التاريخ، كلية الآداب يف اجلامعة نف�سها خلل الأعوام 
املتحف  ملكتب  ومديراً  علميًا،  باحثًا  وعمل   ، )1967-1977م(   / )1386-1397هـ( 
املنطقة  ومتاحف  لآثار  العامة  املديرية  والرتاث/  للآثار  العامة  املوؤ�س�سة  يف  احل�ساري 

ال�سمالية يف املو�سل للأعوام )1397-1407هـ( / )1977-1987م()3(. 
يف  الدين  �سلح  جلامعة  التابعة  الآداب،  كلية  يف  ال�سلمي،  للتاريخ  اأُ�ستاذاً  عمل 
التابعة  الرتبية  كلية  ويف   ، )1987-1992م(   / )1407-1412هـ(  للأعوام  اأربيل 
الدرا�سات  وكلية   ، )1992-2000م(   / )1412-1420هـ(  للأعوام  املو�سل  جلامعة 
)1420-1422هـ(/ للأعوام  املتحدة  العربية  بالمارات  دبي  يف  والعربية  الإ�سلمية 
)2000-2002م( ، وجامعة الزرقاء الأهلية بالأردن عام )1423هـ/ 2003م( ، ثم عاد 
التابعة جلامعة املو�سل للأعوام )1423-1426هـ(/  اأخرى للعمل يف كلية الآداب  مرة 
جامعة  يف  الإ�سلمية  والدرا�سات  ال�رشيعة  لكلية  خدماته  واعريت   ، )2003-2005م( 

الريموك بالردن)4(. 
والعلمية  البحثية  والروابط  املوؤ�س�سات واجلامعات  العديد من  فاعًل يف  يعد عن�رشاً 
ما بني  الواقعة  الفرتة  بالعراق يف  اأربيل  الدين يف  مثل: جمل�س جامعة �سلح  املختلفة، 
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الفرتة  بالعراق يف  املو�سل  ، وجمل�س جامعة  )1989-1991م(   / )1409-1411هـ( 
القرى  كلية  اأمناء  ورئي�س   ، )2003-2005م(   / )1423-1426هـ(  بني  ما  املمتدة 
، وهو ع�سو يف رابطة  2005م(  الإ�سلمية يف املو�سل بالعراق عام )1426هـ/  للعلوم 

الأدب الإ�سلمي العاملية، والحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني)5(. 
�سنف اأكرث من 72 كتابًا يف جمالت: التاريخ، ومناهجه، وفل�سفته، والفكرالإ�سلمي، 
وامل�رشح،  والإبداع،  والنقد،  التنظري،  مثل:  املتعددة  وحماوره  الإ�سلمي  الأدب  وكذلك 
والرواية، والق�سة الق�سرية، واأدب الرحلت، وامل�ساريع التنموية، وترجمت بع�س موؤلفاته 

اإىل عدد من اللغات الأجنبية وخا�سة: الجنليزية، والفرن�سية، والرتكية، والفار�سية)6(. 
ن�رش مئات املقالت والبحوث التاريخية، والثقافية، والأدبية يف العديد من املجلت 
لهيئات  ال�ست�سارية  اللجان  والعاملية. و�سارك يف ع�سوية  والإ�سلمية  العربية  وال�سحف 
العربية  املو�سوعات  من  عدداً  ورفد  املحكمة.  والفكرية  العلمية  املجلت  من  عدد  حترير 

والإ�سلمية مبواد علمية تتعلق بالتاريخ واحل�سارة الإ�سلمية)7(. 
والإ�سلمية  العربية  واملوؤ�س�سات  واملعاهد  اجلامعات  من  كبري  عدد  يف  وحا�رش 
والعاملية مبوا�سيع التاريخ والفكر والأدب الإ�سلمي، كما �سارك يف �سياغة مناهج هذه 

التخ�س�سات يف عدد من هذه املوؤ�س�سات)8(. 
و�سارك يف كثري من املوؤمترات وامللتقيات والندوات العلمية والثقافية املختلفة، والتي 
والعاملية.  والإ�سلمية  العربية  البحثية  واملراكز  واملعاهد  اجلامعات  من  مببادرة  عقدت 
واأ�رشف على العديد من الطروحات العلمية من م�ستوى: املاج�ستري والدكتوراة، يف جمايل 

التاريخ، والفكر الإ�سلمي)9(. 
وح�سل على جائزة جامعة الزرقاء الأهلية، لأف�سل كتاب عام )1423هـ/ 2003م( 
عن كتابه “مدخل اإىل التاريخ واحل�سارة الإ�سلمية”. وقّيمت هذا الكتاب موؤ�س�سة )ارامك�س 
ميديا( كواحد من اأف�سل ع�رشة كتب يف العامل لعام )1426هـ/ 2005م( ، ومنح جائزة 
رئي�س جمهورية ال�سودان لأف�سل كاتب يف العامل ال�سلمي عام )1426هـ/ 2005م()10(. 
تزوج منذ عام )1392هـ/ 1972م( ، وله ولد وبنتان، وتن�سب هواياته على املطالعة 

والريا�سة، وخا�سة كرة القدم)11(. 
اإن بوؤرة ال�ستقطاب يف كتابات عماد الدين خليل التاريخية، والأدبية والفكرية، هي 
“الأ�سلمة”، ومترير جميع مفردات املعرفة الإن�سانية من خلل الروؤية ال�سلمية، واملنهج 
البحثي التاريخي)12(. وهو �ساحب مدر�سة تدعو اإىل اإعادة ت�سكيل العقل امل�سلم، وحماولة 
ليوازن بني احلداثة مبفهومها املعا�رش، والأ�سالة واملوروث  �سياغة مفاهيمه، وتقوميه 

احل�ساري للأمة بكل ما فيها من �سلبيات وايجابيات)13(. 
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2 - عماد الدين خليل وأهمية التاريخ واألدب: 
وع�سكريًا،  �سيا�سيًا،  اجلوانب:  جميع  من  الب�رش  حركة  ر�سد  علم  هو  عنده  فالتاريخ 
احلياة  مفا�سل  درا�سة  مقيا�س  وهو  وعقائديًا)14(.  وفكريًا،  واجتماعيًا،  واقت�ساديًا، 
الإيجابية  الب�رشية:  اخلربات  من  الإفادة  ودليل  والقوامي�س،  ال�سنن  وحركة  الن�سانية، 
الأمة،  هوية  على  والعثور  الذات،  عن  للبحث  حماولة  وهو  �سواء)15(.  حد  على  وال�سلبية 
حروف  على  النقاط  وو�سع  واخل�سو�سيات،  امللمح  وتعميق  اخل�سائ�س،  يف  والتجذر 
باآفاق جديدة من حقول  الإن�سان  �سحن فكر وذهن  اأداة  والف�سل)16(. وهو  والتاألق  النجاح 
املعرفة، واأدوات الإنتاج والتحدي)17(. والتاريخ هو نتاج تفاعل عنا�رش: العقل والإرادة، 
والنفعال واحل�س واحلركة والإن�سان، من خلل الفعل اللهي غري املبا�رش يف التاأريخ، وهو 
اإرادة اهلل يف خلق الأفعال والأحداث)18(. واعترب التاريخ علم ف�ساء العقائد، وم�سرية العقل 

والإن�سان، وحركتهما الفاعلة واملتناغمة واملت�سمة بالن�سباط واحليوية والن�ساط)19(. 
الإن�سان  وحركة  العقل،  ومراآة  قاطبة،  العلوم،  اأََب  التاريخ،  خليل  الدين  عماد  وعدَّ 

واحلياة والطبيعة على الأر�س ويف الوجود)20(. 
اأعظم العلوم التي تعرب عن  اأهمية كربى لأنه  التاريخ عند عماد الدين خليل  يكت�سب 
تاأثري الديان، وحركة الإن�سان على الأر�س، باعتبارهما عوامل فاعلة وم�سرتكة يف �سنع 
اإحداثه، ومعرفة اجلوهر واملغزى  . وهو ف�سول لدرا�سة املا�سي والعربة من   )21( التاريخ 

الذي ت�ستمل عليه، و�سبط حركة احلا�رش و�سورته، والتخطيط للم�ستقبل )22( . 
الإن�سان، وفر�سة اختبار قدرة  التاريخ علم ي�ستفاد منه يف ر�سد حركة  ولذلك فاإن 
الأديان والعقائد )23( والتعاليم والنظم والقيم والأعراف، والتقاليد على التحقق يف الزمان 
و�سائل  من  مهمة  و�سيلة  وهو   .  )24( وفاعليتها  وم�سداقيتها  واقعيتها  وتاأكيد  واملكان، 

التثقيف الب�رشي، وت�سكيل احل�سور احل�ساري للإن�سان )25( . 
يعي�س يف  الذي  الوجود  الإن�سان عن  تعبري  باأنه  الأدب  الدين خليل  وقد عرف عماد 
داخله، وي�سارك يف ر�سم معامله، من خلل الكلمة، واحلركة، واخلط، والو�سف والإح�سا�س 
)26( . وهو تعبري جمايل وطني موؤثر عن الت�سور الإ�سلمي للوجود بعنا�رشه الثلث: الكون 

التي  املتوا�سلة  الب�رشية  واخلربة   .  )27( وال�سنة  القراآن  اأورده  ما  وفق  والإن�سان،  واحلياة 
اكت�سبتها الأمم وال�سعوب بفعل اجنازاتها امل�ستمرة منذ فجر التاريخ وحتى الآن )28( . 

وعّد الأدب حار�س القيم الإيجابية يف املجتمع، وفار�سها ب�سقيها الفردي واجلمعي، 
)29( ، وهو و�سيلة حتقيق احلق واعطائه  وذلك للحيلولة من جمودها وانهيارها ودمارها 

حجمه الطبيعي، ومقاومة الباطل والقبح والرذيلة وال�سقوط )30( . 



261

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والثالثون )1( - حزيران 

ويهدف الأدب اإىل تقدمي خربات الإ�سلم واآرائه ومواقفه ومعطياته وزرعها يف اأفئدة 
والعامل  للكون  ال�سامل  وت�سوره  الإ�سلم  روؤية  وتقدمي   ،  )31( ووجدانهم  وعقولهم  النا�س 

والإن�سان )32( . 
وي�سعى الأديب عند عماد الدين خليل اإىل حتقيق اأهدافه يف اإبراز قدرة اهلل وعظمته، 
الرواية،  �سلح  خلل  من   ،  )33( وح�سارته  وثقافته  واملجتمع  الإن�سان  طبيعة  وت�سوير 

والق�سة الق�سرية، وامل�رشحية، وال�سعر، والنرث، واأدب الرحلت )34( . 
العقيدة  لقاء  عن  ناجتة  وهي  واملكان،  الزمان  وليدة  الإ�سلمية،  اخل�سو�سية  اإن 
الإ�سلم  اأهداف  من  اأن  وبخا�سة  الإن�ساين.  العاملي  التوجه  مع  تتعار�س  ل  بالإن�سان، 
�سناعة عامل �سعيد لكل الب�رش، يتحاوزون فيه متاعبهم واآلمهم، ولذا اأكد عماد الدين خليل 
على اأن الدين الإ�سلمي، هو م�سدر اإبداع الأدب العاملي، ب�رشط اأن تتهياأ له الأدوات الفنية 

املدرو�سة، واخلربة العميقة )35( . 

3 - عماد الدين خليل والعالقة الوثيقة بني التاريخ واألدب: 
اأكد خليل على ارتباط التاريخ والأدب، بو�سائح ثابتة ومتداخلة، وت�سكيلهما رافدين 
منهما،  كل  بدايات  اإىل  بينهما  العلقة  جذور  وتعود   .  )36( الب�رشية  املعرفة  روافد  من 
اأمواج التاريخ مع حركة الأدب، و�سكن كل منهما ج�سد الآخر )37( . ودخلت  حيث تداخلت 
الأ�سطورة واخليال مكوناتهما، ومع ارتقاء ذهنية الإن�سان، وبنائه حدوداً فا�سلة بني الواقع 
والأ�سطورة، ارتقت العلقة بني التاريخ والأدب، دون اأن تغيب، و�سار الأدب واحداً من اأبرز 
م�سادر الدرا�سات التاريخية، و�سار التاريخ واحداً من اأهم مو�سوعات الأعمال الأدبية )38( 

. والتقى الثنان: التاريخ والأدب يف �سعيهما اإىل حتقيق قناعات واحدة اأو مت�سابهة )39( . 
واأ�سار عماد الدين خليل، اإىل اأن بزوغ فجر ال�سلم، جعل التاريخ والأدب، و�سيلة مهمة 
لرت�سيخ مبادئ الدين اجلديد، واأ�س�سه ومتطلباته وعر�س قيمه واأخلقه، واإظهار خ�سو�سيته 
الإ�سلمية، واإبراز دوره يف ر�سد بناء املجتمعات )40( . ور�سد حركة الن�ساط املعريف يف 
التاريخ الإ�سلمي )41( . وجتلى ارتباطهما الرائع يف الن�س القراآين، الذي �رشد جتارب الأمم 
والأعراف الب�رشية، وراقب حركتها عرب الزمان واملكان، مروراً مبواقف الإن�سان املتغرية 

يف ف�ساء الطبيعة والعامل )42( . 
اأفعال الن�سان والطبيعة، الذي يقدم معلومات وحقائق من  يعد التاريخ، علم درا�سة 
الواقع، مثبتة بالأدلة والرباهني والآثار احلية، ويلعب املوؤرخ دوراً يف الربط بني الأحداث 

التاريخية املختلفة، وحتليلها وتقييمها، وتوقع نتائجها )43( . 
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به، بخربة  يحيط  اأو  يعي�سه  الذي  للواقع  انعكا�سًا  تكون  قد  فيقدم مناذج  الأديب  اأما 
حماوًل  ومفرت�سًا  خياليًا،  عاملًا  يقدم  او  املو�سوع،  عن  التعبري  يف  ي�ستخدمها  جمالية، 
اإقناع القراء به، ويف كل احلالتني، فاإن العمل الأدبي يحفل بالتعبريات املجازية، وال�سور 

الفنية، وال�سقطات الرمزية )44( . 
الظواهر  وتف�سري  الإن�ساين،  الفعل  موؤثرات  اأو  الب�رش  حركة  ر�سد  هو  والتاريخ 

التاريخية )45( . 
الأدبية  الأن�سطة  عرب  الإ�سلمي،  الفكر  جذور  ر�سخت  مماثلة  حركة  فهو  الأدب  اأما 

واللغوية املختلفة )46( . 
واكت�سبت  وقعت  اأن  بعد  الأحداث،  اأ�ستات  يدر�س  خليل  الدين  عماد  عند  واملوؤرخ 
ملحمها النهائية، ويركز على درا�سة الأ�سباب والنتائج )47( . اأما الأديب فيتعمق يف داخل 
اأعماق الأحداث، ويف التفا�سيل، وال�سخو�س، وامل�ساعر، وتفاعل الإن�سان مع ما يحيط به، 
ومييل اأكرث اإىل تركيز جل اهتمامه على ما يقع بني الأ�سباب والنتائج )48( . واملوؤرخ يدر�س 
مع  ومت�سابك  وفاعل  موؤثر  ن�س  اإيجاد  اإىل  منهما  كل  وي�سعى  يعي�سها،  والأديب  الوقائع، 

ق�سايا النا�س واهتماماتهم )49( . 
قارن عماد الدين خليل بني �سفات املوؤرخ والأديب، واآليات عملهما يف ميادين البحث 
والإبداع، فعدد �سفات املوؤرخ امل�سلم ومنها املو�سوعية، والأمانة، وال�سجاعة، والإخل�س، 
والأدب  الثقافة  معارف  ب�ستى  يلم  اأن  اإىل  بحاجة  وهو  والأدبي،  الفني  والذوق  وال�سدق، 

والعلوم )50( ، ويبتعد عن النفاق، والتحيز، وحب الذات، وال�سهرة، وال�ستعلء )51( . 
واأ�سار اإىل اأن الأديب امل�سلم يجب اأن يت�سف بالأخلق واللتزام، والإن�سانية والو�سطية، 
توحيد  على  والقدرة  والعمق،  الذاتي،  والتعبري  والطلع،  والتنوع،  والإيجابية،  واملرونة، 
. ويبتعد عن   )52( اإىل احلق حيث يكون  ال�سلوك والو�سول  الظاهر، والكلمة مع  الباطن مع 

الأ�سفاف والبتذال وال�سطحية، والكذب والتملق والقبح والرذيلة )53( . 
والأدب الإ�سلمي ميتلك نظرة و�سطية جتاه املتحول يف حركة الن�سان وفعله، تبعًا 
العقيدة  ، يعزز معطيات   )55( الدين وتعبرياته  والثابت يف معتقدات   ،  )54( لظروف احلياة 
اإمكاناته واإبداعاته،  )56( . وي�سبط حوا�س الإن�سان، وينمي  اأنواع الطرق والأ�ساليب  ب�ستى 

ويو�سع اآفاق ن�ساطه )57( . 
من  ويقدمان  فيه  يدوران  وف�ساء  وم�ساحات  اأدوات  اإىل  بحاجة  والأدب،  والتاريخ 
خلله ما يرغبان اإىل النا�س، ولذلك فاإن التاريخ يجب اأن يدر�س ويقدم من خلل النقا�س، 
والن�رشات، واملجلت، والروايات، وامل�رشح، والتمثيل )58( . ويجب اأن يظل على متا�س وثيق 
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مع الأدب الذي يقدم للقارئ روؤية مبا�رشة وحية عرب اأ�سكاله املختلفة مثل: الرواية والق�سة 
الق�سرية، والر�سم، وامل�رشح والنحت واملو�سيقى )59( . 

ويتفق املوؤرخ مع الأديب يف اأنهما يجب اأن يغر�سا يف جمتمعيهما م�ساعر العز والفخر 
والف�سائل، ويبعدا عنها م�ساعر البغ�ساء جتاه احل�سارات الأخرى، وقطع الطريق على اأية 

حماولة لتكري�س التبعية الفكرية )60( . 

4 - عماد الدين خليل، وأسس املنهج البحثي عند كل من املؤرخ واألديب:
وح�سد  املعلومات،  جمع  عملية  باأنه  التاريخي  املنهج  خليل  الدين  عماد  عرَّف 
الطاقات، ودرا�ستها، وحتليلها، والتن�سيق بينها، و�سياغتها، وعر�سها، لكي ت�سب يف هدف 
واحد، اأغلى فاعلية، واأكرث قدرة على البحث والإبداع والعطاء )61( . وهو منهج عمل دقيق، 
وبرنامج مر�سوم ثابت الأهداف، وا�سح الأبعاد، حمدد الغايات بنيَّ امللمح، يجب اأن ياأخذ 
مكانًا متقدمًا يف �سلم الأولويات، من اأجل حماية التاريخ والثقافة العربية والإ�سلمية من 

الرجتال، والفو�سى والتناق�س والرتطام )62( . 
ب�سبب غياب  املعا�رشة  التاريخية  واملوؤلفات  الدرا�سات  التاريخي مهم يف  واملنهج 
الكمي  التو�سع  لبت  غَّ التي  التجميعية  النزعة  وطغيان  ح�سوره،  عدم  اأو  النقدي  احل�س 
والرتكيبي على النوعي عند كثري من املوؤرخني. ولذلك فقط تعر�ست املعطيات التاريخية 
املو�سوع،  ح�ساب  على  والتحديات  وامل�سالح  والأهواء  الذاتية  التاأثريات  من  كبري  ل�سيل 

وغابت املوؤ�س�سات التي ترعى التاأليف التاريخي، وحتدد اأولوياته )63( . 
وطالب عماد الدين خليل اأن يهتم منهج كتابة التاريخ االإ�صلمي بثلثة اجتاهات: 

اأوًل: مزج املنظور الإ�سلمي للتاريخ الب�رشي وحتليله يف حركته ال�ساملة.  ●
ثانيًا: تقدمي تف�سري حتليلي حلركة التاريخ الإ�سلمي نف�سه يف موؤ�رشاته النهائية  ●

ودللته العامة. 
ثالثًا: عر�س ال�رشوط املنهجية التي يجب اعتمادها يف كتابة التاريخ، وتن�سيقها  ●

عرب رحلة الأربعة ع�رش قرنًا التي اجتازها يف م�سريته الطويلة )64( . 
وحدد عماد الدين خليل عوامل املنهج التاريخي االإ�صلمي ومنطلقاته وهي: 

اأوًل: ممار�سة الن�ساط املعريف، ك�سفًا، وجتميعًا، وتو�سيًل، ون�رشاً من زاوية الروؤية  -
الإ�سلمية للكون واحلياة والإن�سان )65( . 
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قبالة  - احل�ساري،  م�ستواها  الإ�سلمية يف  التاريخية  ال�سخ�سية  البحث عن  ثانيًا: 
�سبكة معقدة من املتغريات والتاأثريات، وعوامل ال�سد والتحديات )66( . 

ثالثًا: العتماد على مناحي مهمة يف القراءة التاريخية هي: اأ- ال�سببية يف تف�سري  -
الظواهر واِلأ�سياء للو�سول اإىل معجزة اخللق، ووحدانية اخلالق، وايلء العقل اأهمية يف ذلك. 
والقوانني  ال�سنن  الب�رشي حتكمها  التاريخ  اأن حركة  توؤكد  التي  التاريخية،  القانونية  ب- 
كتلك التي حتكم الكون والعامل. ج- احل�س التجريبي القائم على التفكري والربهان، واحلجة، 

وال�ستقراء، واملقارنة، واملوازنة، والتمحي�س )67( . 
رابعًا: اإن فهم التاريخ الإ�سلمي، ل ياأتي اإل من خلل وحدة احلركة، وك�رش الق�رشة  -

واجلزئيات،  بالتفا�سيل  تهتم  �ساملة  بروؤية  والتحقق  واملتغريات،  للأحداث،  اخلارجية 
بني  املتبادلة  العلقة  على  ال�سوء  وت�سليط  عموديًا،  الكربى  التاريخية  الظواهر  ومتابعة 

التاريخ واجلوانب العقائدية، وال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية )68( . 
التاريخية  احلقب  درا�سة  يف  التقليدية  املناهج  خليل  الدين  عماد  انتقد  فقد  ولذلك 
التي تعتمد على التبدل والتغيري يف الأ�رش واحلكام، وتركز على الروؤية التجزيئية يف قراءة 
التاأثريات  مهملة  منف�سل  ب�سكل  ع�سو  كل  تدر�س  اأفقية  معاجلات  من  وتنطلق  التاريخ، 

الإ�سلمية على الن�سيج املعريف من جميع جوانبه )69( . 
يف  عليها  االعتماد  الواجب  االأ�صا�صية  ال�رشوط  اإىل  خليل  الدين  عماد  واأ�صار 

عملية بناء اأ�ص�س املنهج التاريخي االإ�صلمي، واإعادة عر�صه وحتليله، وهي: 
اأوًل: التاأكيد على ملحظة تفا�سيل التف�سري الإ�سلمي للتاريخ، وقيمه وتوجهاته  ●

خللق ن�سيج موحد غري قابل للت�سادم والنف�سام )70( . مع �رشورة عدم وقوع الباحثني يف 
الدرا�سات التاريخية، حتت وطاأة املوا�سعات املعا�رشة يف كافة مناحي احلياة: ال�سيا�سية، 
والقت�سادية، والأخلقية، والروحية، والجتماعية، لأن هذا من �ساأنه اأن يف�سد مو�سوعية 
الأمة  تاريخ  كتابة  لإعادة  الدعوة  اأن  اإىل  ال�سارة  مع   .  )71( الإ�سلمي  للتاريخ  روؤيتهم 

الإ�سلمية، اأو اإعادة عر�سه، وحتليله، ل يعني البدء من نقطة ال�سفر )72( . 
واجلوانب  ● والع�سكرية،  ال�سيا�سية،  اجلوانب  درا�سة  بني  التوازن  حتقيق  ثانيًا: 

من�سجمة  تاريخية  بفل�سفة  ذلك  وربط   .  )73( احل�سارية  واجلوانب  التاريخية،  واملعطيات 
ومتناغمة مع حركة التاريخ ال�سلمي وايقاعاته )74( . 

ثالثًا: نقد الن�سو�س التاريخية، ومواقف الرواة، والخباريني واملوؤرخني، ودرا�سة  ●
خلفياتهم القبلية واحلزبية، وعلقتهم بال�سلطة، وعدم تطويع الن�سو�س والوقائع لتنا�سب 
تلوؤمًا  والأ�سد  واقناعًا  وحتققًا  ثقًل،  الأكرث  الروايات  واعتماد   .  )75( معينة  نظر  وجهات 
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حيث  من  لتاريخنا  الغربيني،  امل�ست�رشقني  افرتاءات  على  والرد  التاريخية  ال�رشورة  مع 
املو�سوع واملنهج )76( . 

لأبحاثهم،  ● ال�رشورية  املعارف  ب�ستى  التاريخ  علم  يف  الباحثون  يلم  اأن  رابعًا: 
وكذلك القدرة على القراءة والفهم، والتف�سري، واجلمع، والنقد والتحليل، والتعليل، واملقارنة 
واملرونة، وربط اجلزئيات يف اأطر كلية، وت�سكيلت موحدة يف طبيعتها ودوافعها، واأهدافها، 
ملكة  التاريخيون  الباحثون  ميتلك  واأن  للأحداث،  الدقيقة  الروؤية  اإمكانية  وتعطيه  تغطي 

اللغة، والعر�س، والتنظيم )77( . 
عرف عماد الدين خليل املنهج الأدبي الإ�سلمي، باأنه جميع اخلطوات املنظمة التي 
الطاقات، ور�سد  الظواهر، والإملام باحلقائق، وجتميع  الأديب من خللها ملعاينة  ي�سعى 
الإبداع، و�سكب اأو تركيب ذلك يف بوتقة واحدة، من خلل حوا�سه، وعقله، وروحه، ووجدانه، 
على  وتعتمد  والواقع،  واخليال  اجلمال  ثياب  ترتدي  جديدة  ب�سورة  واإرادته،  وعواطفه، 

اإمكانات الأديب ومواهبه )78( . 
وقد اآمن عماد الدين خليل، باملنهج التكاملي يف درا�سة الأدب الإ�سلمي والقائم على 
املحاور  على  الرتكيز  خلل  من  ذلك  وياأتي  جوانبه،  جميع  من  الأدبي،  الن�س  درا�سة 

االآتية: 
اأوًل: درا�سة �سخ�سية الأديب، ومعرفة ثقافته، وع�رشه، والأحداث العامة واخلا�سة  -

تاأثري  والقت�سادية، ومدى  والجتماعية  والفكرية  ال�سيا�سية  بها. وكذلك خلفيته  مر  التي 
ذلك يف نتاجه الأدبي )79( . 

ثانيًا: درا�سة الن�س الأدبي ذاته، والو�سول اإىل جميع القيم الإبداعية، واجلمالية،  -
والبيئية، والتاريخية )80( . 

واأكد عماد الدين خليل اأن املنهج االأدبي االإ�صلمي يجب اأن يربز االأمور االآتية: 
امللتزم داخل  ● وال�سلوك  الدينية،  العقيدة والإميان، واملبادئ  اأوًل: تعزيز معطيات 

الن�س الأدبي بجميع اأ�سكاله و�سوره، وغر�س القناعات فيه باأهمية وقدرة الدين ال�سلمي 
يف �سناعة احلياة وامل�ستقبل )81( . 

الإن�سان بكل ما يحيط به،  ● الأدبي يف تب�سري  الن�س  اأن ي�ساعد  العمل على  ثانيًا: 
وت�سحيح علقته بالكون وطموح املفهوم ال�سحيح لطبيعة الفرد وفطرته، ودوره وفاعليته 

يف الوجود )82( . 
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ثالثًا: ا�ستخراج مكنونات الأديب، واإبداعاته، وت�سوراته، ومنظوماته القيمية، �سواء  ●
كانت اأدبية اأو اإميائية، اأو اأخلقية )83( . 

رابعًا: يجب اأن تت�سم اأدوات، املنهج الأدبي الإ�سلمي، بالعمق والتزان، واللتزام،  ●
وال�سمولية، والتاثري، واملرونة، والنقد، والفرز، والتن�سيق، واأن تظل بعيدة عن اأ�سلوب الوعظ 

والر�ساد واخلطابة املبا�رشة )84( . 
درا�سة  خلل  من  الإ�سلمي،  الأدب  »عمارة«  �سوابط  خليل  الدين  عماد  �سيد  وقد 
ثم  املعطيات.  هذه  عنها  تنبثق  التي  ال�سمولية  الروؤية  اأو  واملنظور،  الإبداعية،  املعطيات 
حتديد املدر�سة اأو املذهب الأدبي، الذي ينطلق منه الباحث، واجلهد النقدي الذي ي�سيء اأ�س�س 
الن�س الإبداعي، و�سوًل اإىل درا�سة القيم الفنية للن�س ودللته، وطبيعة ارتباطه بامل�سمون 
اأو املذهب الذي ينتمي اإليه. ثم الطريقة اأو املنهج الذي يدر�س احلركة اأو الظاهرة الأدبية 
عرب م�ساراتها يف الزمان واملكان، ويف �سوء قوانينها، وارتباطاتها الداخلية ال�سحيحة، 

واخرياً يتوجب الو�سول اإىل نظرية تلم بجميع هذه املعطيات )85( . 
ونبه عماد الدين خليل اإىل اأن ف�سل الأدب الإ�سلمي يف خلق منهج خا�س به، �سيوؤدي 
به اإىل التحجر، وال�سطحية، والف�سل، و�سياع بو�سلة التميز، وفقدان عمق الأهداف الإميانية، 

والأخلقية، وال�سلوكية )86( . 

5 - عماد الدين خليل، التاريخ واألدب، وموقفهما من أدوات الزمن: املاضي، 
واحلاضر، واملستقبل: 

فاعل   ، وجدل(  )حركي  فعل  اإىل  التاريخية  امل�ساألة  حتويل  اإىل  التاريخ  ي�سعى 
الإ�سلمي من  التاريخ  اتخذ  وقد  وامل�ستقبل ومكوناتها،  املا�سي واحلا�رش  اأجزاء  لربط 
يف  وجوده  لتعزيز  احلياة  يف  الإن�سان  م�سرية  حركة  توظيف  يف  مهمًا  منوذجًا  القراآن 
وعاطفيًا،  عقليًا،  الذاتي:  تركيبه  مكنون  وفهم  للم�ستقبل)87(،  توجهه  ومتكني  احلا�رش، 

وارادة)88(.  ووجدانيًا، 
حركة  على  ين�سب  اأن  يجب  التاريخية،  للمراحل  الزمني  التق�سيم  اأن  خليل  واأ�ساف 
املجتمع وحتولته الذاتية يف جميع احلالت   )89(والع�سور، وبخا�سة اأن اأحد اأهم اأهداف 
علم التاريخ- كما ورد �سالفًا- هي ا�ستخل�س العرب وال�سنن التي حتكم حركة الن�سان يف 

الزمان واملكان منذ الأزل حتى الوقت احلا�رش)90(. 
بني  فوا�سل  بوجود  يعرتف  ل  ب�رشي  نتاج  هو  الأدب  اأن  خليل  الدين  عماد  ويوؤكد 
حلقات الزمن، ويعتربها �سل�سلة متوا�سلة ومرتابطة)91(، تتقدم وتتطور مبرور الوقت بفعل 
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حركة اإبداع خلقة، ت�سهم يف �سياغتها وهند�ستها، موؤثرات تاريخية، وظروف اقت�سادية 
واجتماعية وثقافية و�سيا�سية)92(. 

واأ�سار خليل اإىل اأن الزمن قد �ساعد الأمناط الأدبية جميعًا، على التطور با�ستمرار وزاد 
تفاريعها ومعطياتها، انطلقًا من اأنه اإطار حيادي، و�ساحب قواعد داينامية قابلة للتطور 
اإ�سلمية ت�سعى لتحقيق توافق وان�سجام وتكامل، تن�سجم  والتحوير)93(. �سمن خ�سو�سية 
مع اأداء العقيدة يف الإن�سان، ول تتعار�س مع التوجه الإن�ساين، خارج قيود الزمان واملكان، 

والبيئة والتاريخ)94(. 

6 - وختاماً يتضح مما سبق: 
اإميان عماد الدين خليل باأهمية التاريخ والأدب، وانهما اأداتان ح�ساريتان مهمتان، 
والرادة  العقل  مع  وتربطهما  حميطه،  مع  وتفاعله  الن�سان،  حركة  درا�سة  اإىل  تهدفان 
والبداع، علقات وثيقة، ومتداخلة. وهما من روافد املعرفة الإن�سانية، وم�سمونها القيمي 

والخلقي والديني. 
الأبعاد  وا�سح  دقيق،  عمل  منهج  اعتماد  تتطلب،  والأدب،  التاريخ  درا�سة  ان  واأكد، 
الثقافية من  احلركة  وال�سياغة، حلماية  واملقارنة،  والنقد،  التحليل،  قائم على  وامللمح، 

الفو�سى والتناق�س. 
واأ�سار عماد الدين خليل اإىل علقة التاريخ والأدب الوثيقة، باأدوات الزمن: املا�سي، 
وحتولته  املجتمع  حركة  ت�سجيل  يف  مهمة،  قواعد  باعتبارهما  وامل�ستقبل،  واحلا�رش، 

اخلا�سة يف جميع احلالت والع�سور �سمن روؤية اإ�سلمية اإن�سانية. 
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