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 بسم هللا الرمحن الرحيم                          
الذي قدمه األستاذ الدكتور عماد الدين خليل حلقة من حلقات مثاره  كتاب الوحدة والتنوع يف اتريخ املسلمنيميثل     

تازت ابلقيمة العلمية ، واالتزان املنهجي ، والقدرة على التحليل ، والربط ابلواقع ، الفكرية اليت مألت اآلفاق ، حيث ام
والقراءة املتأنية لوقائع التاريخ ، واكتشاف سننه وقوانينه اليت حتكمه وتضبطه وهي اليت تسمى عند العلماء ابلسنن الكونية 

تب والباحث الفذ ، تتمثل هذه اإلضافة يف قدرته على ، ولكنه يتحفنا يف هذا الكتاب إبضافة اجلديد ملا اتصف به الكا
استيعاب قراءته للتاريخ للعلوم اإلنسانية األخرى ، ويثبت احلقيقة العلمية ـ إن صح التعبري بذلك ـ أن العلوم اإلنسانية ال 

الف ما ميكن تسميته ميكن هلا أن يستقل فرع من فروعها ـ أاًي كان ذلك الفرع ـ استقالاًل كاماًل عن بقية الفروع ، خب
ابلعلوم الطبيعية اليت ابإلمكان إىل حد بعيد أن تستقل فروعها ، وأن يكون هلا ختصصها الذي يتميز عن غريه ، لكن يف 
جمال العلوم اإلنسانية الفروع تتداخل ، فال ميكن لكل متخصص يف فرع من الفروع أن يتقن علوم هذا الفرع دون أن 

بقية الفروع ، وهذا ما ميكن إطالقه على كتابنا هذا الذي قدمه أستاذان الكبري ، فقد تناول فيه يكون له حظ من املعرفة ب
جوانب معرفية خمتلفة من خالل قراءته التارخيية ، ومل يتوقف عند حد توصيف الوقائع واألحداث ، وإمنا جتاوز ـ كشأنه يف 

انية ، فهو يتدرج من احلديث عن التاريخ إىل احلديث عن احلضارة بقية كتبه ـ إىل ربطها ابجلوانب األخرى يف املعرفة اإلنس
إىل عالقة األمة بغريها من األمم فيما ميكن تسميته ابلعالقات اخلارجية وهو فرع من العلوم السياسية ، إىل احلديث عن 

انعكاسًا للتطور املعريف للحضارة  العلوم التطبيقية اليت كان لألمة الدور األكرب يف تطويرها وإبراز مناهجها املعرفية ليمثل
اإلسالمية اليت تسيدت العامل يف عصوره الوسطى ، ليصل األمر إىل االهتمام ابلرتبية والرتاجم والعلوم الشرعية وقد ظهر 

إمنا ذلك يف بعض حبوثه ـ كما سنذكره يف ثنااي هذه املراجعة ـ ، والكاتب هبذه املنهجية اليت قدمها يف كتابه هذا ويف غريه 
ينطلق من منهجية قرآنية حتاول قراءة التاريخ ابعتباره نتاجًا معرفيًا جلوانب خمتلفة من احلياة اإلنسانية تفاعلت فيما بينها 
لتقدم مثارها الفكرية واملنهجية يف كال جانبيها العلمي والعملي . وغين عن القول أن نقدم ترمجة هلذا املفكر اإلسالمي 

من الذين مألت كتبه اآلفاق ، وعرفت اجملالس امسه ورمسه ، ولكن يبدو أننا حباجة إىل إطاللة  واألديب الناقد لكونه
خمتصرة على جوانب حياته العلمية واملعرفية وحنن نقدم كتابه هذا إىل خنبة وصفوة من املثقفني واملهتمني ابلفكر يف اليمن 

م ، درس التاريخ يف جامعة بغداد وحاز على شهادة 1939عامة ويف حضرموت خاصة ، فارسنا من مواليد املوصل عام 
البكالوريوس منها ، وختصص يف التاريخ اإلسالمي وحتصل على املاجستري من نفس اجلامعة ، مث حصل على درجة 
الدكتوراه من جامعة عني مشس يف ختصصه ، مارس مهنة التدريس يف جامعة متعددة يف العراق ويف غريه ، له أكثر من 

 كتاابً وحبثاً يف التاريخ اإلسالمي ، واألدب ، والفكر ، والدعوة ، ولعل من أبرزها : أربعني  

 ـ مالمح االنقالب اإلسالمي يف خالفة عمر بن عبد العزيز . 
 ـ دراسة يف السرية . 
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 ـ التفسري اإلسالمي للتاريخ . 
 ـ حول إعادة تشكيل العقل املسلم . 

 ـ قالوا يف اإلسالم . 
 اإلسالمي املعاصر . ـ يف النقد 

كتابنا هذا ـ يف حقيقته ـ مجلة من البحوث واملقاالت اليت نشرت يف مناسبات خمتلفة ، ومت مجعها وحتريرها ، ويتكون من 
قسمني ، القسم األول يتضمن البحوث واملقاالت اليت كتبها الدكتور عماد الدين خليل ، والقسم الثاين متثل كتاابت 

ين يف علوم خمتلفة ، وسنقتصر يف مراجعتنا هنا على القسم األول الذي خيتص ابلكاتب صاحب ابحثني ومتخصصني آخر 
 الرتمجة . 

 املقال األول : الوحدة والتنوع يف اتريخ املسلمني 
يدور املقال حول ظاهرة متمركزة يف العالقات البشرية مفادها أن الوحدة والتنوع قائمان يف صميم هذه العالقات ، وأهنما 

تداخالن ومتوازاين يف آن واحد ، وكل يؤثر يف اآلخر ، ويستند الكاتب يف هذا اجملال على مجلة من احلقائق منها م
احلقيقة القرآنية اليت تؤكد هذا التناغم بني الوحدة والتنوع ، بني التفرد والتعدد ، وأن قيمة احلياة اإلنسانية تكمن يف هذا 

منا خلقه هللا متميزًا إبرادة حرة واختيار هلذا الطريق أو ذاك ، ويسهب الكاتب يف التغاير ، على اعتبار أن اإلنسان إ
االستدالل ابآلايت القرآنية اليت تناولت التعدد والتنوع كظاهرة إنسانية هلا انعكاساهتا السلبية واإلجيابية يف التفاعالت 

اللسان واللون والعرق ليكون دافعًا إىل التفاعل  االجتماعية ، ولعل من أبرز املظاهر الدالة على هذا التنوع اختالف
اإلنساين ، قال تعاىل : " وجعلناكم شعوابً وقبائل لتعارفوا " ، وخيوض الباحث يف إطار مقاصد هذا التنوع والتعدد فرتتكز 

يف رأي كاتب على هدف أساسي هو التدافع ، قال تعاىل : " ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض " اآلية ، وال ينبغي ـ 
هذه األسطر ـ قصر التدافع على الصراع والقتال وإن كان وجهًا من وجوه هذا التدافع ، وإمنا يتجاوز ذلك ـ أيضًا إىل 
تفاعالت إنسانية أخرى تكمن يف إقامة عالقات من األمم والشعوب والقبائل وغريها تظهر املعىن اإلجيايب لظاهرة التنوع 

ذلك على احلقائق التارخيية يف إثبات هذه الظاهرة ، على الرغم من أن وقائع هذه احلقائق والتعدد . ويستند الكاتب ك
تضمنت صورًا إجيابية وأخرى سلبية بسبب من التدخل اإلنساين يف ميل هذه الظاهرة واحنرافها عن مقاصدها العليا ، 

رة دعم البعد العقائدي والتصور الفكري وكانت من مقاصد الكاتب يف اخلوض يف الوقائع التارخيية إلثبات هذه الظاه
جبملة من الوقائع واحلقائق التارخيية على اعتبار أن البعد العقائدي حيتاج إىل ما يدعمه من وقائع الختبار مصداقيته ، 

فيها والكاتب من خالل إظهاره هلذا اهلدف واملقصد إمنا يعكس املنهج القرآين حىت وهو يتعامل مع الوقائع التارخيية وما 
من أبعاد تصورية وعقائدية ، وهو هبذا جييب على التساؤل الذي كان يدور يف ابل الكثري من املهتمني حول الغرض من 
تركيز القرآن على اخلوض يف القصص واألخبار واألنباء إضافة إىل األبعاد العقائدية واألخالقية اليت ركز عليها القرآن الكرمي 

هنا ـ يف ظين ـ إضافة جديدة يف كيفية التعامل مع كتاب هللا تعاىل . يظهر الكاتب ـ  ، فيكون بيان الباحث والكاتب
حفظه هللا ـ مجلة من الوقائع اليت تتناغم فيها ظاهرات الوحدة والتنوع يف اتريخ األمة ، على الرغم من الرتاث اإلسالمي كان 

لتشرذم ، يشري إىل أن التوجه الوحدوي الذي شهدته األمة مركزاً يف كثري من جوانبه على الوحدة واجلماعة وعدم التفرق وا
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يف اترخيها إمنا ميثل خصيصة واحدة من خصائصها ال تقتصر عليها ، وأن هناك خصائص أخرى امتازت هبا تظهر التنوع 
ملذهب ، والتعدد دون أن يكون هناك تناقض أو تضاد ، فهناك تعددية يف السياسة ، واالجتماع ، والثقافة ، والفكر وا

والدين ، وهكذا يف سائر صور التعدد األخرى ، كانت تتناغم مع صور التوحد ، لتكون صور التعدد رافدًا للتوجه 
الوحدوي ، وهذا ـ ابعتقادي ـ أنه ميثل منوذجًا فريدًا يف متاسك اجملتمع على الرغم من صوره املتعددة وتوجهاته املختلفة 

بلة ، ومع كل ذلك ظهر ذلك اجملتمع يف صورة التوحد والتوافق والتناسق ، دون أن يلغي ومذاهبه املتباينة وأفكاره املتقا
هوية اآلخر ، أو يرغم على االندماج يف العقيدة أو الدين اإلسالمي ، وهذا خبالف ما حيدث اآلن يف الغرب ودوله اليت 

ة اليت تتميع فيها هوية املسلم حبجة ما يسمى حتاول صهر األقليات املسلمة وغريها يف بوتقة اجملتمع الغريب إىل الدرج
املواطنة . وعلى الرغم من هذا التناغم اإلجيايب بني الظاهرتني لكن هناك توجهات حاولت جعل ظاهرة التدافع بني الوحدة 

احر والتقاتل ، إىل والتنوع املتناغمتني املتوافقتني يف اإلطار النظري والعملي ، حتاول أن جتعلها حمصورة يف إطار الصراع والتن
احلد الذي يلغي ظاهرة التوحد اليت امتازت هبا احلضارة اإلسالمية وعقيدهتا وتصورها ، وظهر ذلك جليًا من خالل 
حماوالت وأد الوحدة اإلسالمية على الرغم من استيعاهبا لآلخر وجعله يدور يف فلك األمة دون أن يكون هناك إلغاء لدينه 

ز هذه احملاوالت ـ وهو ما يربزه الكاتب يف مقاله هذا ـ القيام ضد الوحدة اإلسالمية يف صورة أو مذهبه ، ولعل من أبر 
نصرة املذهب والعقيدة حيناً والسياسة حيناً آخر ) كما يف حماوالت اإلمساعيلية والباطنية ( ، وهذا ميثل اجلانب السليب يف 

هرة فهناك مظاهر متعددة إجيابية تعكس قيمة التنوع والتعدد ظاهرة التعدد ، ولكن ال يلغي هذا اجلانب اإلجيايب للظا
ابلتوافق مع التوجه التوحدي الذي ركزت عليه األمة دون أن يكون هناك تعارض أو تضاد بينهما ، حىت وإن كان التعدد 

ًا من خالل يف ظاهره سلبيًا ، لكن استطاع املسلمون أن يستغلوا ذلك ملصلحة اإلسالم واملسلمني ، ويظهر ذلك جلي
استيعاب اخلالفة اإلسالمية يف الدولة العباسية للدول واإلمارات اإلسالمية اليت قويت يف إفريقيا كدولة األدراسة واألغالبة 
والطولونيني وغريهم ، حيث استطاع اخلليفة التعامل معها لتكون سيفًا يف يد اخلالفة وعواًن هلا ، ال عامل هدم وتدمري 

خيتم الباحث مقاله هذا إبظهار منطني يف سياق التغاير والتعددية أحدمها إجيايب واآلخر سليب ، أما األول ملنجزات األمة ، و 
الذي ميثل حالة الوفاق فيمثل عالقة املسلم ابآلخر ، حيث قدمت األمة منوذجًا ال ميكن تصوره يف الواقع اليوم لكثرة 

يف إطار وحدوي على الرغم من االختالف العقدي والفكري بل التناحر والتنازع ، وذلك من خالل االرتباط ابآلخر 
واالجتماعي كذلك يف بعض صوره ، حبيث مت استيعاب اآلخر دون إلغاء حلقوقه أو أكراه يف عقيدته ودينه ، لذلك كانت 

ن أن يكون أبرز مسات املمارسات اإلسالمية يف شىت عصورها يف الغالب أهنا قائمة على التسامح والتقدير لآلخر ، دو 
هناك تفريط ابلثوابت واألصول ، على الرغم من وجود بعض الصور املشوهة هلذا املعلم البارز يف حياة األمة ، ولكن 
الشذوذ يف واقع األمر يؤكد يف الغالب القاعدة وال ينفيها . وأما النمط الثاين فهو ميثل حالة االصطراع والتناقض والتنافر 

رة التعدد ليس ألهنا يف ذاهتا سلبية ولكن ملا اعرتاها من عوارض بسبب من الشهوة ويعكس صورة سلبية على ظاه
اإلنسانية واهلوى الشيطاين الذي ال يستطيع أن يتعايش يف إطار من التنوع والتعدد مع التوافق فيما بني أطرافه املتعددة ، 

نا هذه الصورة املشوهة من اتريخ هذه األمة حيث إنه الصراع ما بني العريب وغري العريب ، ومع األسف أن التاريخ حفظ ل
أخذ جانبًا كبرياً منها يف وقائعها وأعصارها كما ظهر ذلك يف الدولة األموية بني العرب واملوايل ، بل وبني العرب أنفسهم  
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واملراتب واألمالك  كما هو احلال يف الصراع بني القيسية واليمانية ، وكل ذلك كان دافعه اهلوى والرغبة يف امتالك املناصب
على حساب حتقيق أهداف ومقاصد هذا الدين وهذه األمة العظيمة ، إن الكاتب يف مقاله حاول إثبات أن ظاهرة التعدد 
والتنوع ال تتنافر مع ظاهرة التوحد الذي متيزت هبا األمة ، وأن هاتني الظاهرتني إمنا مها انعكاس للفطرة البشرية ، فالتناغم 

ضى هذه الفطرة حىت وإن كان ذلك يف إطار من التدافع ابملفهوم الذي ذكرانه ، وأن اخلروج هبذا املفهوم بينهما هو مقت
 عن إطاره ميثل شذوذاً يؤكد القاعدة وال ينفيها . 

 املقال الثاين : العلوم التطبيقية يف اتريخ املسلمني 
وي واألصول اإلسالمية وبني مثار العقل وحتفيز الفعل حياول الباحث الربط بني اجلانب العقائدي واملنهج القرآين والنب

احلضاري ، ليكون اجلانب التطبيقي من العلوم اإلنسانية ـ وأعين به العلوم الطبيعية واجلانب العمراين ـ دائراً يف إطار التوجيه 
ق اجلانب املادي بغض النظر اإلسالمي ، فتكون العقيدة موجهًا ومبينًا للطريق واهلدف ، فال يقتصر األمر على جمرد حتقي

عن مقاصده وأغراضه ، وهذا ما حتاوله املدارس املادية الغربية اليت حرصت على إغفال اجلانب الروحي من العلوم التطبيقية 
والطبيعية ، والباحث يف بيانه هذا حياول أن يعيد النظر فيما حققته البشرية من تطور مادي وعمراين كانت له جوانبه 

، ولكن من جانب آخر ألغت إنسانية اإلنسان وجانبه الروحي وقيمه األخالقية والروحية ، فأراد الكاتب أن جيعل  اإلجيابية
للتطور املادي والعمراين مرجعًا وموجهًا يصحح املسار وجيعل له هدفًا ومقصدًا هو عمارة األرض وتسخريها خلدمة 

ا " ، حاول الكاتب ـ حفظه هللا ـ أن يستند على األصول اإلنسان ، " هو الذي أنشأكم من األرض واستعمركم فيه
 والوقائع التارخيية يف إمكانية هتيئة بيئة علمية منضبطة ، وهلذا أكد على اجلوانب التالية : 

أثر العقيدة يف حترير العقل من اخلرافة وتوجيهه إىل احلق إبعتاقه من القيود األرضية ، وهذا ميثل حتواًل يف اإلطار  (1
 قادي ، جعل اإلنسان ينطلق حبرية الكتشاف سنن هذا الكون . االعت

التأكيد على كون اخلطاب القرآين مثل بشىت صوره نسقًا معرفيًا جيعل اإلنسان حميطًا مبظاهر حياته وواقعه ، مما فتح  (2
للكشف عن السنن اجملال من خالل قراءة القرآن لقراءة الكون فتجتمع القراءاتن القراءة الشرعية والقراءة الكونية 

الرابنية احلاكمة للكون ، وهذا ميثل حتواًل معرفيًا مكن اإلنسان من التعامل مع الكون والعامل والوجود لكشف قوانينه 
 وسننه ، وال غرابة إذاً يف أن تكون أول سورة نزلت هي سورة اقرأ اليت جعلت أول لفظ يف القرآن املنزل القراءة . 

هجي من خالل ربطه ابجتاهات ثالثة : األول : السببية اليت تفيد ربط الظواهر سواء كانت  التأكيد على التحول املن (3
كونية أو اجتماعية أبسباهبا ، وهذا ميثل صورة من صور التحرر من اخلرافة من خالل ربط احلقائق والوقائع أبسباهبا 

فة كيفية التعامل مع التاريخ البشري حبيث يتجاوز وعللها احلقيقية . الثاين : حماولة القرآن توجيه العقل البشري إىل معر 
مرحلة التجميع والعرض إىل مرحلة استخالص القوانني اليت حتكم خمتلف الظواهر . الثالثة : الدعوة إىل استخدام 
املنهجي التجرييب احلسي يف التعامل مع الظواهر الكونية ، وهذا ما ركز عليه القرآن حيث دعا إىل التأمل والتفكر 

 والتعلم والتجريب وإمعان النظر يف كل ما حوله من ظواهر كونية واجتماعية . 

مث عرج الباحث إىل بيان شروط التفاعل احلضاري من خالل املالمح اليت رمسها القرآن وبينتها السنة النبوية من أجل 
 تشكيل مناخ حضاري ذي قدرة على اإلبداع واإلجناز ، وميكن تلخيصه فيما يلي : 
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 اءة والعلم والقلم ، مفردات أكد عليها القرآن جعلت املسلم يف قلب العامل وليس بعيداً عنه . القر  (1
 حترير اإلرادة البشرية من قيودها وإعمال العقل .  (2

 النظرة إىل األمام وعدم االلتفات إىل الوراء إال بقدر تلمس مواطن اخلطأ والصواب .  (3

 . استغالل الطاقات واإلمكانيات وعدم هدرها  (4

 امتالك انصية املكان من خالل التفاعل معه وكشف سننه .  (5

 امتالك انصية الزمان من خالل املسابقة واملسارعة يف استغالل الوقت .  (6

 إتقان العمل وإحسانه .  (7

التأكيد على مجلة من املبادئ املرتبطة ابلعلم وهي : االستخالف ـ التوازن ـ التسخري ـ االرتباط احملتوم بني اخللق  (8
 اخلالق . و 

 محاية املنجزات من االعتداء واملصادرة ، ولذلك شرع اجلهاد .  (9

مث أسهب الكاتب يف بيان منجزات املسلمني وإبداعاهتم العلمية إىل احلد الذي مدحها املستشرقون وعلماء الغرب ، وهذا 
العلمية يف شىت صورها العلمية  ظاهر فإن الغرب قد استفاد من علوم املسلمني ومناهجهم وطرق البحث عندهم وإجنازاهتم

والنظرية والتطبيقية . مث خيتم الباحث مقاله مبا آل إليه األمر يف احلياة اإلسالمية حينما ظهر عقائد اإلرجاء اليت كانت 
واالبتكار  عاماًل سلبياً يف فك االرتباط بني اإلميان والعمل ، وكانت دافعاً إىل نزوع املسلمني إىل العزلة والدعة ونبذ اإلبداع

، وسيادة التقليد ، وغياب روح التجديد اليت اتسمت هبا األمة يف عصورها املتقدمة ، مظهرًا عوامل االنتكاسة يف األمة 
وهي السلبية ، والتقليد ، وخيوط الظلم االجتماعي واالستبداد السياسي ، وقد ظهرت حماوالت إلصالح األوضاع على 

الة املتدنية اليت وصلت إليها األمة ، ومل يكن ينقصها اإلميان والفكر والشجاعة ، يد بعض احلركات كرد فعل على احل
ولكن ينقصها الدعم املادي والتطور التقين والفين ، والسالح ، مما أفضى إىل هزمية هذه احلركات ودحرها ، ليؤكد أن 

ري العلمية واملادية والتقنية وخمتلف اجلوانب اليت النهوض ابألمة وإبراز معاملها وحتقيق النصر إمنا هو تفاعل مجلة من املعاي
 تنهض هبا . 

 املقال الثالث : الطريق إىل حطني 
حاول الكاتب من خالل سرده التارخيي ملقدمات انتصار املسلمني على الصليبيني يف معركة حطني أن يربز عوامل اإلجناز 

خالل الفعل اإلنساين ، وهو بذلك حياول التأكيد على أن النصر التارخيي اليت تتمثل يف البطل واجلمهور وتراكم اجلهد من 
الذي حتققه األمة ال يقتصر على جمرد قيادة فذة ومجاهري داعمة وعمل دؤوب وإمنا هو مجاع ذلك   كله ، ويف مقابل ذلك 

لى مجيع النماذج أظهر الكاتب أن األزمات تعترب عامل توحد لألمة ال عامل تفرق ، وهو أمر نسيب ال ميكن إطالقه ع
وإمنا شأنه مرهون بظروفه وإشكالياته ، فقد تكون األزمة موحدة كما أهنا قد تكون مفرقة ، واملرحلة اليت يؤرخ إليها 
الكاتب وهو مرحلة احلروب الصليبية كانت حبق عامل توحد يف األمة استطاعت مبا توافر فيها من عوامل ساعدت على 

أهدافها ومقاصدها من حترير بالد اإلسالم من أيدي الكفار ، وهذا ظاهر من خالل ما  هتيئة األمة ودفعها إىل حتقيق
ذكره الباحث من مؤشرات على هذه املرحلة على مستويي القاعدة والقيادة كوحدة القيادة واجلماهري ، وزوال الكياانت 
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توجه الوحدوي يف األمة مما قادها إىل اإلقليمية ، وتوحد الشام ومصر ، ومن خالل املمارسات السياسية اليت دعمت ال
 حتقيق النصر . 

ميكننا وحنن  نؤرخ ملرحلة سابقة على مرحلة الناصر صالح الدين أن جنمل اجلهد الذي ساعد على دفع صالح الدين 
ما  وحتقيقه النصر على األعداء من خالل ثالثة مراحل تسلسل فيها الباحث مبقتضى الوقائع التارخيية ، ليؤكد على أن

حققه صالح الدين مل يكن معجزة ينتظرها املسلمون وإمنا خالصة جهود كبرية وتضحيات جليلة وسياسات حكيمة 
 ساعدت على ذلك ، هذه املراحل تتمثل فيما يلي :  

 هـ ، الذي استنجد به أهل حلب بعد حصار الصليبيني هلا520هـ ـ 518مرحلة آق سنقر الربسقي يف املدة ما بني   أوالً :
، وقد استجاب له الربسقي ، ولسنا بصدد سرد الوقائع التارخيية فإن الكتاب يغين عن ذلك فضاًل عن غريه من كتب 
التاريخ املشهورة ، ولكن الذي يلفت النظر يف أخبار هذا األمري والوايل ما قام به عند إغاثته أهل حلب ، فهو أواًل أمن 

ًا من خالل استالمه لقلعة حلب ، مث أزاح الصليبيني الذين حتولوا إىل منطقة احلماية للمدينة ، وجعل هلا حاجزًا دفاعي
أفضل من الناحية الدفاعية ، ومل يسارع يف هجومه عليهم بل حرص على حتسني األوضاع املعيشية يف املدينة بعد أن 

ة ونشر العدل ورد احلقوق إليها أصاهبم اجلوع واملرض ، فحل مشاكلها االقتصادية واالجتماعية وأمن الغذاء وغريه للعام
 هـ . 520أهلها ، ولكنه مل يلبث طوياًل حيث قتل بعد ذلك على أيدي الباطنيني عام 

هـ ، وكان أهم سعي هذا األمري بعد توليه املوصل هو أن 541هـ ـ 521مرحلة عماد الدين زنكي يف املدة ما بني  اثنيًا :
من البالد الشامية ، وكان رائده يف سبيل حتقيق أهدافه تقوية أواصر الوحدة يعرب الفرات ويستويل على حلب وعلى غريها 

اإلسالمية ، ودعم قواه وإمكانياته االقتصادية والعسكرية قبل أن يصطدم ابلصليبيني ، وابلفعل جنح يف ذلك ، وكان 
روف التارخيية القائمة لصاحل سياسته مبنية كسياسة سلفه الربسقي على التوحيد والتحرير ، وذلك من خالل توجيهه للظ

املسلمني حيث مجع القوى اإلسالمية وقضى على عوامل التجزئة واالنقسام ووحد املدن واإلمارات يف نطاق دولة واحدة 
مما ساعده على استمرار حتريره للبالد اإلسالمية اليت كانت حتت سيطرة الصليبيني ، ولكنه مل يستمر يف سياسته فقد مت 

 أسوار قلعة جعرب على هنر الفرات .  اغتياله عند 
هـ ، وأهم ما ركز عليه نور الدين حممود ابإلضافة إىل 569هـ ـ 541مرحلة نور الدين حممود الزنكي يف املدة ما بني  اثلثاً :

اء إميانياً األمرين السابقني اللذين ركز عليهما الربسقي وعماد الدين ومها التوحيد والتحرير ، هو بناء اجلبهة الداخلية بن
أصياًل واالهتمام ابلتعبئة العقدية والنفسية ، وجعلها مقدمة على غريها يف سلم األولوايت ، وهذا يظهر من خالل تتبع 
سياسات نور الدين اإلدارية واملالية واالجتماعية والرتبوية والثقافية ، حيث ربطها ابملقاصد الشرعية واملعايري اإلميانية ، 

زه بكثري من الصفات احلميدة كالعدل ، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، ومراعاة حقوق احملكومني ، ابإلضافة إىل متي
وإصالح فساد اجلهاز اإلداري ، ورفع املظامل عن الناس ، ورعاية شؤون احملكومني والعيش يف معاانهتم من خالل زهده 

اجلماعة ، ابإلضافة إىل تقديره للعلماء وتقريبهم منه ، كل ذلك وورعه ، وتوفري اخلدمات العامة للناس على مستوى الفرد و 
ساعد على تقوية األمة يف وجه أعداءها وحتقيق النصر عليها ، مما يؤكد أن الذي حققه صالح الدين إمنا هو مثار سين 

ه الوقائع التارخيية أن الزرع الذي بذره من تقدمه من األولياء واألمراء الصاحلني ، والكاتب يوحي من خالل سرده لنا هذ
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األمة ال ميكن حىت خترج من مآزقها أن تنتظر معجزة تعينها أو تنقذها ، إن عوامل النهوض ابألمة كامنة فيها ، وإمنا حتتاج  
 كما عرب عنه الكاتب إىل قيادة فذة ومجاهري كادحة ، وجهد مرتاكم يف مدد طويلة . 

 غويل يف بغداد املقال الرابع : مقاربة ألبعاد التخريب امل
هـ أن يظهر التناقض يف الرواايت 656حياول الكاتب من خالل سرده للوقائع اليت شهدهتا بغداد إابن الغزو املغويل هلا عام 

التارخيية حول اخلسائر اليت خلفها الغزو املغويل لبغداد على املستويني البشري والعمراين ، ودون اخلوض يف التفاصيل ، 
يشري إىل أن الرواايت التارخيية عن التخريب املغويل تصنف يف منطني أساسيني ، األول يقدم أحكاماً  فليس ذلك غرضنا ،

ونتائج عامة دون حتديد وهو مسلك كثرياً ما يفضي إىل املبالغة وعدم الدقة ، والثاين يتميز ابلتحديد ، سواء على مستوى 
لذلك هو ينطوي على قيمة اترخيية ابلغة ينبغي اعتبارها ، وبسرده األرقام ، أو املواقع ، أو األشخاص , أو غري ذلك ، و 

للوقائع يثبت الكاتب حجم التناقض يف أرقام وأعداد اخلسائر فضاًل عن التعارض يف  التواريخ ، وهذا له أسبابه كما أشار 
عاينة ، ابإلضافة إىل عدم توفر الكاتب ومنها : قلة املصادر ، واعتماد املؤرخني على األخبار والسماع دون املشاهدة وامل

 وسائل إلحصاء اخلسائر ، والذي خنرج منه من خالل هذه املراجعة أمران : 
األول : ضرورة التثبت من الوقائع ، والدقة يف توصيفها خاصة مع تقدم العلم وآلياته وأدواته ، وإذا كان املتقدمون 

رين ليس هلم أن يقعوا فيما وقع فيه املتقدمون ، فإن الوسائل قد معذورين يف عدم الدقة يف توصيف الوقائع ، فإن املعاص
 تنوعت واإلمكانيات قد تطورت . 

الثاين : ضرورة مراجعة كتب التاريخ وهتذيبها مبا يتناسب على أقل تقدير مع احلقائق التارخيية ، واجلهد الذي قدمه الدكتور 
ريب والوصول إىل احلقائق أو ما يقارهبا حبسب ما تبني له من قرائن يعترب منوذجاً لذلك حيث حاول مقاربة أبعاد هذا التخ

أحوال وسياقات كالم املؤرخني ، مع دراسة الواقع يف ذلك الوقت ، ولعل من أمثلة ذلك ، أن املشهور يف اخلسائر البشرية 
ميكن تصديقه فالعدد مبالغ فيه ،  أهنا تضاربت ما بني مثامنائة ألف وبني مليون ومثامنائة ألف ، وهذا كما أثبت الباحث ال

خاصة إذا علمنا أن مدينة بغداد يف ذلك الوقت ممتدة ما بني ابب املعظم والباب الشرقي ، وال ميكن أن يتجاوز سكاهنا 
 .  املليون هبذا االعتبار ، لذلك هو يرجح كما أشار إليه املؤرخ والرحالة الصيين شانغ يت أن اخلسائر ال تتجاوز التسعني ألفاً 

 املقال اخلامس : الرؤية الرتبوية يف مقدمة ابن خلدون 
يشكل مفهوم الرتبية يف نظر الكاتب عماًل ديناميًا يستهدف صقل وتنمية قدرات اإلنسان العقلية والروحية والروحية 

زًا ـ وهو حمق يف ذلك ـ واجلسدية والوجدانية ، وهو حياول إبراز هذا املفهوم من خالل قراءته لرؤية ابن خلدون الرتبوية مرك
على أن التوغل يف دراسة التاريخ يهدف إىل فهم أبعاد معطياته احلضارية واكتشاف القوانني اليت حتكمه ، موضحاً أن هذه 
املعطيات إمنا تتشكل من مادة البيئة اليت تنبثق منها ، ينطلق ابن خلدون ـ وفق قراءة الكاتب له ـ من أساس أن مصدر 

ية هو اإلسالم مبا له من معايري وموازين ضابطة ، وأن اإلنسان يتميز ابلفكر والنظر ، حماواًل التعامل مع الرؤية الرتبو 
اإلنسان بكل مكوانته متجاوزاً النظرة التجزيئية له كما فعلت املدرسة املادية املعاصرة يف تفكيكها لإلنسان دون أن تكون 

كد على حتمية النبوات اليت تعترب إعانة من هللا لإلنسان على اكتشاف الطريق عندها القدرة على إعادة تركيبه ، كما أنه يؤ 
 ، واستخالفه يف األرض . 
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تربز الرؤية الرتبوية البن خلدون من خالل أتكيده على أمهية التعليم أواًل ، ودور املعلم اثنيًا ، والعوامل املساعدة للتعليم 
 عاً :  ومنها وسائله اثلثاً ، وحمتوى التعليم راب

 أوالً : أمهية التعليم 
 تربز أمهية التعليم عند ابن خلدون من خالل : 

 حتقيق الرفاهية البشرية .  (1
 قبول ما جاء به األنبياء .  (2

 تقوية العقل البشري وتعميق النظر من خالل الصنائع العملية ، وأمهية األخرية يف العمران البشري .  (3

تباره ضرورة من ضرورات العمران ، ومدى ارتباطه ابلتسخري الذي يعترب يؤكد عليه ويؤكد ابن خلدون على قيمة العمل ابع
القرآن ، فال تتحقق مقتضياته ـ أي التسخري ـ إال ابلعمل . فاألمر عند ابن خلدون متالزم بني التعليم والعمل والعمران ، 

طرداًي ، فكلما زاد العمل زاد الرزق والكسب ،  ويربط ـ رمحه هللا ـ بني الكسب والعمل ، وجيعل العالقة بينهما متالزمة
 وكلما قل العمل قل الرزق والكسب . 

 اثنياً : دور املعلم 
 يرى ابن خلدون حتمية وجود املعلم كطرف أساسي يف العملية الرتبوية من خالل أتكيده على : 

لك الفعل وتكرره مرة بعد مرة حىت امللكة اليت يتصف هبا املعلم ، ويعرفها أبهنا صفة راسخة حتصل عن استعمال ذ (1
 ترسخ صورته ، وعلى نسبة األصل تكون امللكة . 

 جودة التعليم ، وهذا يظهر من خالل النتائج املتحققة ، فاملعلم اجليد هو الذي حتصل به النتيجة األفضل .  (2

انمج مرسوم يتدرج من البسيط إىل املهمة اليت ميارسها املعلم ليست ارجتااًل ، وإمنا حيتاج إىل عوامل مساعدة ، فهي بر  (3
املركب ، ومن الضروري إىل الكمايل ، وهذا حيتاج إىل زمن ، وحتضر اجلماعة ، فهو يرى أن العلم يتطور بتطور 

 احلضارة ، ابإلضافة إىل اجلمع ما بني العلمي والعملي ، أو النظري والتطبيقي . 

رد علم فحسب ، وإمنا هو منهج للتوصيل ، ولذلك فإن أتكيد مهنية املعلم ، وأن ما ميارسه املعلم ليس جم (4
 اصطالحات التعليم متثل منهجية العلم وليس العلم نفسه ألهنا تتغاير بنني معلم وآخر ، خبالف العلم فهو واحد . 

 اثلثاً : العوامل املساعدة على حتسني العملية الرتبوية 
 مستوى التعليم والعملية الرتبوية عموماً ومنها : يركز ابن خلدون على أمهية العوامل املساعدة يف رفع 

 بناء املؤسسات التعليمية ، من مدارس وزوااي ومساجد وربط .  (1
 وقف األوقاف على هذه املؤسسات من أجل أن تسري العملية بنجاح .  (2

وعان : الصيغة الشفاهية وسائل التعليم ، اليت متثل توصيل احلقائق املعرفية بني املعلم واملتعلم ، وهي عند ابن خلدون ن (3
اليت تتم مباشرة بني العامل واملتعلم ، والصيغة الكتابية اليت تتم بشكل غري مباشر بينهما من خالل الكتب واملؤلفات . 
وحياول ابن خلدون أن يقدم رؤية عن الكتاب حيث يؤكد الكتاب يعترب واحدًا من أهم الوسائل التعليمية ولكن من 
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التآليف وتطويلها ، ومن جهة اثنية يندد ابلتلخيصات واالختصارات يف املؤلفات املنهجية  جهة يرفض اإلكثار من
 ويرى أن ذلك خيل ابلتعليم . 

 التأكيد على شروط التعليم ومنها :  (4

 ـ ضرورة التدرج يف تقدمي املادة . 
 ـ مراعاة القدرات العقلية للطالب واستعداده للتلقي . 

 وز املقرر الذي بني يديه قبل أن يتمكن الطالب منه . ـ ال ينبغي للمعلم أن يتجا
 ـ ضرورة عدم اخللط على املتعلم بتعليمه أكثر من علم يف وقت واحد .

 رابعاً : حمتوى التعليم : 
مث خيتم الكاتب حديثه عن حمتوى التعليم عند ابن خلدون الذي قسم للعلوم وهي قسمان : علوم مقصودة ، وعلوم  آلة ، 

ملقصودة ابلذات كالشرعيات من التفسري واحلديث والفقه وعلم الكالم وكالطبيعيات واإلهليات من الفلسفة ، العلوم ا
وعلوم هي آلية وسيلة هلذه العلوم كالعربية واحلساب وغريمها للشرعيات ، وكاملنطق للفلسفة . وابن خلدون يف تصنيفه هلذه 

عقلي واآلخر نقلي ، وفق ما كان متعارفاً عليه يف حينه ، ويضيف إليها العلوم جيعلها مندرجة حتت قسمني كبريين أحدمها 
هذين الصنفني الصنائع اليت يعرفها ابن خلدون أبهنا : ملكة يف أمر عملي فكري ، وبكونه عملياً هو جسماين حمسوس ، 

 نها . والكاتب هنا يؤكد على أن املعطيات الرتبوية والتعليمية إمنا وليدة البيئة اليت تنبثق م
 املقال السادس : حاجي خليفة ورؤيته الرتبوية 

أهم ما ميكن التأكيد عليه يف هذا املقال أمران ، األمر األول ـ والذي أشار إليه الكاتب بصورة جلية ـ  أن حاجي خليفة  
جابه الكبري اببن كان متأثراً إىل حد بعيد اببن خلدون ، ظهر ذلك من خالل اقتباساته الكثرية من مقدمته وهذا يثبت إع

خلدون ، ولكنه يعيب على املؤلف الذي عرض رؤيته الرتبوية من خالل مقدمته لكتابه املشهور ) كشف الظنون ( يعيب 
عليه عدم اإلشارة إىل املصدر ، مما يعتربه الكاتب ـ وهو كذلك ـ عيباً يف منهج البحث العلمي ، واألمر الثاين أتثر حاجي 

ملضامني واالقتباسات ومنهج عرض املادة وتقسيماهتا ، فال خيتلف كثريًا عما قاله ابن خلدون ، خليفة اببن خلدون يف ا
وهذا ظاهر من خالل عرضه ملفهوم التعليم ودور املعلم وشروط التعليم ووسائله ـ واليت كنا قد ذكران شيئاً منها يف ثنااي هذه 

بن خلدون أتثره ابلفلسفة وعلم الكالم كثريًا وهذا شأن املهتمني املراجعة ـ ، ولكن ما يظهر خصوصية املؤلف ومييزه عن ا
ابلعلم يف العصور املتأخرة ، فقد أكد حاجي على أن العملية املعرفية حمصورة يف التصور والتصديق ، فما مل يتحقق القطبان 

على قواعد أرسطو املنطقية مل  فإن العلم ينتفي ، علما أن منهج البحث العلمي قد أثبت أن العلوم املنطقية واليت أكدت
تعد قادرة على اكتشاف املزيد من املعرفة ، مما جعل املتأخرين ينتقدون منهجه كما فعل فرنسيس بيكون وغريه ، ومن 
الفروق بني حاجي خليفة وابن خلدون  أن ابن خلدون يعترب أكثر عمقًا وإسهااًب يف عرضه للمعطيات الرتبوية خبالف 

 جعل حديثه خمتصراً . حاجي خليفة فإنه 
 وبعد : 
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فبعد هذه السياحة الفكرية يف حبوث ومقاالت األستاذ الدكتور عماد الدين خليل ، فإنه يظهر لنا بال شك حجم السعة 
الفكرية واملنهجية اليت اتصف هبا الكاتب ـ حفظه هللا ـ حيث جعلنا نتجول يف رحلة ضمت علومًا خمتلفة ومعارف شىت 

فيعة خترج الكتاب من إطار كونه مقاالت أو حبواثً صغرية إىل كونه قراءة موسوعية يف جوانب متعددة من وبصياغة أدبية ر 
اتريخ هذه األمة من خالل كشفه لقوانني وسنن التغيري لتكون دافعًا ينهض ابألمة من جديد ، وليثبت أن التاريخ ليس 

ىل كشف سننها وقوانينها ، ولعل هذه املراجعة تعطي للقارئ جمرد وقائع وأحداث يتم مجعها وتوصيفها بل يتجاوز األمر إ
 صورة إمجالية عن أفكار هذا الكتاب دون أن تغين عن تفاصيله وأسلوبه وصياغته وحسن عرضه الذي امتاز هبا الكاتب . 
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