الرحلة في طلب العلم
الشروط السياسية واالجتماعية والثقافية في العصر العباسي
بلعيد بن جبا ر
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مقدمة
ال ياازال تاااريخ الحضااارة العربيااة اإلسااالمية مجاااال خصاابا للبحااث والتأماال ،وفااي كاال
المجاااالت تقريبااا سااواء علااى المسااتوى السياسااي أو االجتماااعي أو االقتصااادي وحتااى الثقااافي
المتعلق باإلنتاج الفكري ،وربما يكون الجانب العلمي مان هاذه الحضاارة هاو الاذي ناال القساط
الضاائيل ماان االهتمااام .فااإلى جانااب تااوفر الشااروط الماديااة لتشااكيل المجااال الحضاااري العربااي
وأعنااي بااه المجااال الجغرافااي والبشااري والساالطة السياسااية كااان هناااك مجااال آخاار هااو مجااال
فكااري وذهنااي باادأ بمعرفااة ماادى حاجااة المجتمااع إلااى فكاار يوجهااه وتااال ذلااك حركيااة اتساامت
بالجماعية واإلقبال الواسع على طلاب العلام واالجتهااد فاي تحصايله ،ماع العلام أن هاذا النشااط
شاامل علااوم الشااريعة اإلسااالمية التااي كاناات فااي طااور التأساايس ومااس أيضااا العلااوم المدنيااة
كالرياضيات والفلك والطب والفلسفة الموروثة عن اليونان والفرس.
فالتاااريخ العربااي اإلسااالمي ونخااص بالااذكر هنااا التاااريخ العلمااي للحضااارة العربيااة قااد
أسال الكثير من الحبار ،واتخاذ عادة مواقاف باين المعالجاة الموضاوعية واألخارى التاي أخاذت
منحى التعظيم والتمجيد فقط ودون مواصلة العمل ،أو حتى محاكاة ما أنتج في تلك الفترة.
كما أعطى المجتمع اإلسالمي ،بعد نشأته دفعة الزدهار العلاوم بنوعيهاا النقلياة مان فقاه
وتفسير وحديث ،والعقلية من فلسفة ومنطق ورياضيات وفلك وطب ،وماا ال يمكان إنكااره هاو
وجود ارتباط قوي ووثيق بين العلم العربي وحاجاات المديناة اإلساالمية ،فهاو لام يكان مجماوع
نتااائج نظريااة علااى هااامش الحياااة العمليااة ،باال كااان العلاام وثيااق الصاالة بااالواقع الثقااافي ،بحيااث
أصبح من الملح على العلم أن يعد نفسه ،جزءا ال يتجزأ من الثقافة التاي تطاور فاي أحضاانها،
ونحن نخص بالذكر هنا الثقافة اإلسالمية التي مان مصاادرها األساساية القارآن الكاريم والسانة
النبوية التي جاءت مفسارة لاه ،والفكار والتاراث اإلساالمي مان فقاه وعاادات وأعاراف وأفكاار
ومفاهيم وسلوكات وقيم واتجاهاات ،المساتمدة مان اساتجابة المسالمين لتعااليم ديانهم الاذي ياأمر
*"-طالب في الدكتوراه بجامعة وهران ،باحث في الكرياد
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بطلاااب العلااام والعمااال باااه وتعليماااه والااادعوة إلياااه ،وهاااذا الماااوروث الثقاااافي يااارتبط باااالمحيط
االجتماعي والنظرة إلى المستقبل ،بل والنظرة إلاى العاالم ،إلاى الكاون ،واإلنساان كماا تحاددها
العقيدة اإلسالمية ،وعلى هذا األساس كان جو المجتمع العربي اإلسالمي مشاحون بهاذه الثقافاة
التي ساعدته على القيام بدوره الحضاري المنوط به في القرون الوسطى
وعلى غرار الجو الثقافي ،مهدت األسباب االجتماعية هي األخرى لرساو فكارة العلام
وطلبه والسعي في تحصيله ،باعتبار أن حركة العلم وطلبه كانت بمثابة حركة اجتماعية مسات
كاال فئااات المجتمااع العباسااي بحيااث كاناات فااي أعلااى ساالم أولويااات كاال طبقااات المجتمااع علااى
اخااتالف درجاتهااا ،وتااوفر أيضااا جااو مااديني حضاااري ،وهااذا مااا فعلااه الخليفااة العباسااي الثاااني
المنصااور عناادما أنشااأ مدينااة بغااداد ،لتكااون كعبااة العلاام والعلماااء ،وحاضاارة الدولااة العباسااية
وعاصاامتها السياسااية والعلميااة واالقتصااادية ،حتااى تعطااي صااورة للحضااارة اإلسااالمية وسااط
عالم القرون الوسطى.
وكانت إرادة خلفاء بني العباس جلية في دعم العلم والعلماء ،واستقدامهم إلاى قصاورهم
لمجالستهم وتحديثهم وعقد المناظرات بين أيديهم ،كماا كاان يفعال الماأمون ياوم كال ثالثااء مان
كاال أسااابوع ،وتكلاايفهم بمناصاااب الااوزارة والقضااااء حرصاااا علااى بقااااءهم بقااربهم كماااا فعااال
المنصور مع أبي حنيفة ،وهارون الرشيد ماع اإلماام مالاك ،والماأمون ماع أباي دؤاد ،وهاذا ماا
يفسر وجود إرادة سياسية أتبعها بذل وعطاء من أجل نشر العلم وتدوينه وحفظه.
فهااذا المحاايط الثقااافي واالجتماااعي والسياسااي اآلنااف الااذكر ،مهااد لبااروز ظاااهرة نحاان
بصدد الكشف عنها ،وهي ظاهرة الرحلة في طلب العلم ،التاي كانات بمثاباة تمثال واستحضاار
لحياااة العاارب األولااى ،التااي كاناات قائمااة علااى الترحااال ،ولكاان جاااء الاادين اإلسااالمي ودعمهااا
بنصوص وشواهد ورتب عليها أجر وثاواب ،دنياوي بعلاو الشاأن والرفعاة باين أفاراد المجتماع
الذي يعيشاون فياه ،وفاي اآلخارة باالفوز باالنعيم المقايم ،كماا يقاول تعاالى"يرفع هللا الاذين آمناوا
ماانكم والااذين أوتااوا العلاام درجااات" ،ويقااول أيضااا"قل هاال يسااتوي الااذين يعلمااون والااذين ال
يعلمون".
لهذا حظيت الرحلة في أحضان الحضارة العربية اإلسالمية في القرون األولى النتشاار
اإلسالم بمكانة مرموقة ،كانت تعدل حتى الجهاد في سابيل هللا ،فكانات باذلك مقصاد كال طالاب
علاام ،ومعيااار تقاادير العااالم وطالااب العلاام ،فهااذه الخصوصااية التااي انفاارد بهااا المجتمااع العربااي
اإلسالمي وكذا ثقافته وفكره تؤدي بنا إلى التساؤل فيما إذا:
كانت الرحلة في طلب العلام هاي بمثاباة اساتجابة ،وتعبيار عان واقاع اجتمااعي لمجتماع
حضاااري كااان فااي طااور التأساايس؟ ومااا هااي درجااة حضااور هااذا المااوروث القااديم فااي الفكاار
العربي اإلسالمي فيما بعد؟
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تعبر الرحلة عان واقاع المديناة اإلساالمية ،وتضاافر واكتماال شاروط اجتماعياة وثقافياة
وسياسية ،ماع العلام أن هاذه الثقافاة كانات قائماة علاى المشاافهة فاالعلم يؤخاذ مان أفاواه العلمااء
ولاايس علااى التاادوين ،الااذي جاااء فيمااا بعااد ،وهااذا مااا اقتضااى ضاارورة االنتقااال بااين األقطااار
ومشافهة العلماء ،باإلضافة إلى وجود وحدة سياسية وسلطة مركزية سهلت الترحال.

0ـ الحضارة العباسية هي فضاء
الحضارات مهما كان حجمها ،كبيرة كانت أو صاغيرة تساتطيع دوماا االساتقرار علاى
رقعااة جغرافيااة مهمااة ،ويكااون ذلااك وليااد إمااا اإلكراهااات أو االمتيااازات ،1ونقصااد إكراهااات
الدول والحضارات المتاخمة وكذا إكراهاات الظاروف الطبيعياة ،وامتيازاتهاا كقاوة حضاارية
مادية ومعنوية تحتل فضاء جغرافي.
وهكذا شكل اإلسالم وبحركية قوافله في فضاءات " البحار باال مااء" 2أي الصاحاري
إطاره الحضاري ،ولكن الفتوح العربية اإلسالمية جاءت بالجدياد بالنسابة إلاى رقااع أخارى،
امتدت الفتوح حتى ضمت وادي السند وما وراء النهار شارقا واألنادلس غرباا ،وماا باين هاذا
وذاك ماان شاامال إفريقيااا .واسااتتبع ذلااك أن أصاابحت رقعااة التجااارة وتبااادل الساالع والمتاااجر
تشمل منطقة واسعة سواء كانت هذه السلع مادية أو ثقافية ،كما يقول مؤرخو الحضاارات أن
كل "حضارة تصدر وتستقبل سلع ثقافياة" ،3وبالتاالي التااجر النشايط صاار بإمكاناه أن ينتقال
بااين قطاار وآخاار ومدينااة وأخاارى يشااتري ويبيااع دون أن يعيقااه عااائق ،وبااذلك انفتحاات أمااام
العربااي والمساالم مجاااالت واسااعة كاناات ماان قباال مقفلااة ،ومعنااى هااذا أن الرحلااة فااي ساابيل
التجارة اتسعت أفاقهاا وزادت إمكانياتهاا ،وهاذا ماا يحيلناا إلاى نقطاة مهماة هاي أن الارحالت
التجاريااة ساابقت الاارحالت العلميااة ومهاادت لهااا باعتبااار أن الوجه اة كاناات تكااون واحاادة هااي
الذهاب إلى المدن الكبرى ،فالتاجر يغتنم المال وطالاب العلام يحصال العلام مان كباار العلمااء
الذين كانوا يسكنون الحواضر ،فعلى سبيل المثال ابن حنبل كان ببغداد مالك بالمديناة النبوياة
والشافعي بمصر  ،وما كان هؤالء التجار ممن يمر بالبلدان دون أن يتعرف إلى أهله ويخبار
أحوالهم ،وكانت هذه المعرفة تنتقل رواية وأخبارا لتصبح فيما بعد جزءا مان التاراث األدباي
للرحلة.4
وبعااد أن اسااتقر اإلسااالم فااي رقاااع إمبراطوريتااه .ونشااأت مراكااز للعلاام فااي األجاازاء
العربية والغير العربية منه ،رحل الناس في طلب العلم من مكان إلى آخر ،فهذا بغدادي يشاد
الرحااال إلااى دمشااق ،وهااذا دمشااقي يقصااد بخااارى ،وهااذا تونسااي يرحاال إلااى القاااهرة ،وهااذا
قاهري يطلب العلم في فاس.
-BRAUDEL F., 1998, Grammaire des civilisations, Paris, Flammarion, page 40.
- Ibid, p 42.
3 - Ibid, p 45.
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وهااذه الرحلااة فااي طلااب العلاام دوّ ناات أخبارهااا وص ا ّنفت فااي ماادارج التااراث العربااي
اإلسالمي.5
إن اتساااع رقعااة الدولااة العباسااية وغياااب الحاادود كااان بمثابااة عاماال أساسااي وحاساام
النتشار ظاهرة الرحلة في طلب العلم علاى وجاه الخصاوص ،وهاذا التوساع الجغرافاي الاذي
عرفته الدولة العباسية حينذاك ،سهل التجاارة والرحلاة ،فقاد قاال بعاض ماؤرخي أوروباا":إن
زيت التجاارة قاد أشاعل مصاباح الحضاارة" ،6وكانات اإلمبراطورياة اإلساالمية تجتماع علاى
وحدة دين ولغة وثقافة فنزع العرب إلى دراساتها عان طرياق الارحالت واألسافار ،وشاجعهم
على هذا شيوع إكرام الضيف من ناحية ،وبساطة العايش عناد أهال هاذه العصاور مان ناحياة
أخرى ،ماع اهتماام اإلساالم بالسافر حتاى رفاع عان المساافر بعاض التزاماتاه الدينياة كاالجمع
والتقصااير فااي الصااالة والفطاار فااي حالااة الصاايام ،وتمياازت أكثاار رحالتهاام بدقااة المالحظااة،
وصدق الرواية ،واالعتماد على استيفاء الحقائق على المشاهدة المقصودة ،ويقول المسعودي
في مقدمة مروج الذهب"ولكل إقلايم عجائاب يقتصار علاى علمهاا أهلاه ،ولايس مان لازم جهاة
وطنه ،وقنع بما نما إليه من األخبار عن إقليمه ،كمن قسم عماره علاى قطاع األقطاار ،ووزع
أيامه بين تقاذف األسفار ،واستخرج كل دقيق من معدنه ،وإثارة كل نفيس من مكمنه".7
فالرحلااة علااى وجااه الخصااوص هااي التااي فتحاات لهاام العااالم الجديااد ،الااذي ساامح لهاام
بإقامة تصور خاص ،وكذا التفرد التاريخي واألنتروبولاوجي عان اآلخار ،وفاي اإلساالم كاان
للرحلة نتائج منطقية ذات معناى كالتادبر فاي ملكاوت الخاالق لزياادة ترسايخ اإليماان .وكانات
أفق الرحالين مبنية على فضاء محادود جغرافياا يطلاق علياه دار اإلساالم أو مملكاة اإلساالم،
والرهااان الااذي كااان قائمااا أمااام هااذا البناااء الجديااد هااو تأساايس وحاادة جيودينيااة وجيوسياسااية
أصاابحت فيمااا بعااد وتصاااعدت إلااى حقيقااة العاايش معااا والااذي هااو إرادة هللا ،وهااذا التقساايم
الجغرافااي علااى أساااس دار اإلسااالم ودار الكفاار أو الحاارب سيضاامن الخصوصااية الثقافيااة
والدينية وبالتالي التفرد في الهوية وبناء "،"égocentrisme
فهؤالء الرحالة لم يتجاوزوا أبدا حدود دار اإلسالم.8
وكذلك تركز العلماء في المدن وحاول الملاوك والخلفااء والساالطين دعاا بعاض طلباة
العلم إلى القيام بالرحلة.

0ـ خلفاء بني العباس وإرادة المعرفة
 -5نفس المرجع السابق ،ص .651
 -6توفيق الطويل ،العرب والعلم ،دار النهضة العربية ،القاهرة  ،6211ص .11
 -7نفس المرجع ،ص .33
- TOUATI H, 2000, Islam et voyage au moyen âge, Paris, Le Seuil, pp 11,14
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نجد في التاراث العرباي اإلساالمي قاول ماأثور وهو":اطلباوا العلام ولاو فاي الصاين"،
وطلبه خلفاء بني العباس في الصين وفاي غيار الصاين ،وانفاتح العباسايون علاى العاالم الاذي
وصلوا إليه بالفتوحات خاصة ،وبالفعل نشاهد في هذا العصار وفاي هاذه الفتارة المحاددة مان
التطااور التاااريخي اتساااعا فااي المبااادالت الثقافيااة مرجعااه أحااداث سياسااية مرتبطااة سااواء
بالفتوحات أو باالحتكاك الحضاري على الصعيد العاام أو علاى مساتوى العلام والتعلايم ،وقاد
انتشرت هذه الثقافة الواحدة المتنوعة في آن واحد ،في األوساط القيادياة واإلدارياة وأوجادتها
احتياجات الدولة.
فقااد كاناات مناصااب الدولااة تعطااى للمسااتحق الكاافء دون اعتبااار لعقيدتااه أو مذهبااه،
وبرؤياة مخلصاة صاافية لمقتضايات المصالحة االجتماعياة التاي تاأتي أوال ،فقاد ظال األطباااء
المسيحيون في العهاد العباساي فاي رعاياة الخلفااء واألماراء ،وكاان لهام حاق اإلشاراف علاى
مدارس الطب ببغداد قرونا طويلة.
وكان دافع الحاجة أيضا هو السبب في نقل وترجمة العلاوم اليونانياة إلاى دار اإلساالم
ولم يكن مجرد ترف فكري ،وعلى سبيل المثال فإن قرار تصنيف كتب الجدل في الارد علاى
الزن ادقة والملحدين الذي اتخذه المهدي ،وكذا قرار تأسيس بيت الحكمة الذي اتخذه الماأمون،
كلها قرارات حاسمة أعطات دفعاا قوياا كاي يصابح العلام ممارساة ومهناة ،وفاي نفاس الوقات
يحمااي ويحااافظ علااى الساالطان العباسااي ،أي تحصااين اإلسااالم (د الدولااة) بالعقاال ممااثال فااي
العقل اليوناني.
كان عصر المأمون من أزهى عصور العلم في الدولة العباساية ،لميال الماأمون نفساه
إلااى تحصاايل العلااوم والمعااارف ونشاار المعرفااة بااين أفااراد األمااة اإلسااالمية ،وكااان المااأمون
مثقفا ثقافة فارسية ألن أمه كانت فارسية ،وكان يميل إلى حرية الفكر والبحث .واكتسب هاذا
من خالل ما يحكى عنه أنه رأى فاي المناام أرساطو نفساه يقاول لاه أناه ال فاارق أساسايا باين
الشريعة أي اإلسالم والحكمة (الفلسفة) اليونانية ،ولماا دخال الماأمون بغاداد وقار بهاا قاراره،
أمر أن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين وأهل العلم جماعة يختاارهم لمجالساته ومحادثتاه،9
مما دفعه إلى إيجاد مجالس المناظرة حتى يتمكن عن طريقها من إزالاة الخاالف باين العلمااء
فيما يدلون به من أراء علمية.
كااان المااأمون يجلااس للمناااظرة يااوم الثالثاااء ماان كاال أساابوع ،يقااول المسااعودي":فإذا
حضر الفقهاء ومن يناظره من سائر أهل المقاالت أدخلوا حجرة مفروشة ،وقيل لهم :انزعوا
خفااافكم ،ثاام أحضاارت الموائااد ،وقياال لهاام ،أصاايبوا ماان الطعااام والشااراب وجااددوا الوضااوء،
وماان خفااه ضاايق فلينزعااه ،وماان ثقلاات عليااه قلنسااوته فليضااعها ،فااإذا فرغااوا أتااوا بالمجااامر

 - 9محمد صادق العفيفي ،تطور الفكر العلمي عند المسلمين ،مكتبة الخانجي ،القاهرة،6222ص .51
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فبخروا وطيبوا ،ثام خرجاوا فاساتدناهم حتاى يادنوا مناه ،وينااظرهم أحسان منااظرة وأنصافها
وأبعدها من مناظرة المتجبرين ،فال يزالون كذلك إلى أن تزول الشمس".10
وهكااذا ناارى كيااف يااؤثر العاماال السياسااي فااي توجيااه مسااار الرحلااة ورعايتهااا ،وقااد
الحظنا أن في الفترة العباسية كياف كاان التسااع الحادود الجيوسياساية دورا مهماا فاي نشااط
الرحالت بشتى أنواعها ،عكس اليوم بحيث أصابحت تمثال الحادود الوطنياة عائقاا أماام طلباة
العلام ،فيماا يتعلااق خاصاة بالترتيباات اإلداريااة ،واكتشافنا أيضاا ماادى أهمياة عامال اإلصااالح
السياسااي وتااأثيره المباشاار علااى الواقااع العلمااي وكيااف اسااتطاعت الدولااة العباسااية ماان القيااام
بإصالحات مست كل جوانب الحياة وكانت لهذا نتيجة طيبة على العلم والعلماء والرحلاة فاي
طلب العلم ،وهذا ما تفتقده المجتمعات العربية اليوم وهاو المشاروع االجتمااعي الفعاال الاذي
البد أن يؤسس لمجتماع المعرفاة ،والعامال الثالاث واألخيار هاو إرادة خلفااء بناي العبااس فاي
دعم العلم وطالباه بتاوفير كال متطلباات العلمااء والطاالب وذلاك بإنشااء المادارس والكتاتياب
والمساجد والربط وذلاك كلاه ماا يفتقاده زعمااء وأنظماة الادول العربياة ،بحياث أصابحت هاي
العائق أمام العلم وطالباه وحاملياه ،ألن مؤسسااتها المكلفاة باالتعليم والبحاث وضاعت شاروط
(عوائااق) خاصااة إداريااا أمااام طلبااة العلاام الااذين يرياادون االسااتزادة ماان العلاام خااارج نطاااق
أوطااانهم وفااي هااذا الصاادد يقااول أحااد الطلبااة"اإلدارة ال ترحااب بااك لماااذا؟ فاانحن لاادينا روح
الكفاية والتكبر ،يعني أتكبر بال ما عندي والو".11

 -2وعي المجتمع العباسي بالمسؤولية الحضارية
يجب أن نعلم أن حالة العلم وطلباه وتحصايله هاي صاورة مصاغرة لوضاعية المجتماع
ككاال وتعباار بصاافة دقيقااة عاان الااذهنيات والتصااورات التااي يحملهااا أفااراد المجتمااع حااول
موضوع أو ظاهرة ما ،فلكاي تكاون هنااك حضاارة فهاذا يقتضاي وجاود مجتماع يحمال باذور
هااذا التحضاار ،فااالمجتمع ال يمكاان أن يكااون منفصااال عاان الحضااارة ،فالحضااارة هااي ماارآة
عاكسة للضغوطات والقاوى االجتماعياة ،وهاي أيضاا ذهنياات جماعياة ووعاي ،وبهاذا نصال
إلى أن المجتمع هو محور العملية الحضارية. 12
فالمجتمع العباسي ال يخرج عان هاذه القاعادة التاي رسامها مؤرخاو الحضاارات ،فهاو
مجتمع كانت له مالمح حضارة جديدة تحمل تنوعا في البنياة االجتماعياة ،وتزخار باالظواهر
االجتماعية خاصة تلك المتعلقاة بالحيااة العلمياة ،فقاد كاان المجتماع العباساي مختلفاا جادا عان
المجتمااع األم اوي ،فااالمجتمع األمااوي كااان عربااي الطااابع أمااا العباساايون فلاام يتحياازوا للاادم
 - 10المسعودي ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،موفم للنشر ،الجزائر ،6222الجزء الرابع ،ص .92
 - 11ال بأس أن نذكر بأننا أثناء إعدادنا لهذا العمل قمنا بتحقيق ميداني حيث أجرينا بعض المقابالت قصد جمع معطيات
حول تصور طالب العلم اليوم لهذه الظاهرة محل الدراسة وهي الرحلة في طلب العلم.
12- BRAUDEL F, Ibid, p 47.
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العربااي ،إذ لاام يكاان بااين الخلفاااء إال قلااة ماان أبناااء العربيااات ،كااأبي العباااس الساافاح ،المهاادي
واألمين.
كما اهتم الخلفاء العباسيون بالشكليات المتعلقة بالخالفة وفنون الحكم والتاي أخاذوها
عاان تقاليااد الفاارس ،هااذا علااى مسااتوى هاارم الساالطة أمااا القاعاادة االجتماعيااة فكاناات تخضااع
لتقساايم طبقااي قااائم علااى المكانااة الماديااة أو العلميااة بااين وهاام (الخلفاااء واألمااراء والااوزراء
واألشااراف) ،وعامااة (ماان أصااحاب المهاان والحاارف الصااغيرة والرقيااق) ،وكااان المجتمااع
العباسي يحوي عناصر بشرية متعددة من أهل ذمة (وهم أهل الكتااب مان يهاود ونصاارى)،
ومجااوس ،لهااذا ظهاارت طبقااة اجتماعيااة هااي ماازيج ماان العاارب والتاارك والفاارس والااروم.
إن التنوع في التركيبة االجتماعية سيفرض على الدولة العباسية أن تجد الطريق
الحتواء هذا التنوع ،والمساهمة في االحتكاك ما بين العنصر العربي الذي هو في طور بناء
الحضارة ،وكذا العنصر األجنبي الذي يحمل بذور التحضر والذي دخل في ظل الدولة
الجديدة وسيشارك في بناء المجتمع الحضاري الجديد بأفكاره ولكن بثقافة ولغة عربية
إسالمية ،هذا ومن سمات الحضارة أن تجمع تنوعا في األصول االجتماعية وتستطيع أن
تصهره في إطار بوثقة سوسيوثقافية وسياسية ،وهذا ما توصلت إليه الدولة العباسية من
خالل بسط نفوذها على المراكز الحضارية القديمة وبالتالي على مجتمعاتها جعل منها تخلق
ثراء حضاريا ،معرفيا ،ثقافيا ،عقليا وفلسفيا.
فهذا التنوع سيؤسس لقيام ذهنية وفكر يميل إلى إعطاء حرية العقل ودعم العلم
ومؤسساته واالهتمام بطلبة العلم ومعلميه ،وهذا الجو كذلك سيخلق مظاهر عدة ستميز
الحضارة الجديدة كظاهرة الرحلة في طلب العلم وذلك باعتبار أنها نتاج توفر واجتماع
شروط سوسيوثقافية أسست لبناء ذهنية توقر العلم وتسعي السعي الحثيث لطلبه بشتى
الوسائل ،وإن كانت شاقة كالتغرب عن األهل وطول السفر ،وسهر الليالي وأحيانا الفقر.

 4ـ الرحلة والمحيط االجتماعي
لكي نحيط بهذا العنصر الهام ،سنحاول أوال دراسة العالقة بين العلم والمجتمع أو
المحيط االجتماعي ،وبالتالي سنتحصل على منظر شامل حول عالقة الرحلة بالمجتمع
فهناك عالقة طردية بين قيمة العلم في مجتمع ما وقيمة طلبه وتحصيله وإذا تطلب األمر
السفر لبلوغ ذلك ،ففي بدايات القرن العشرين بدأت الدراسات السوسيولوجية تطرح
اإلشكاالت وتثير األسئلة حول عالقة العلم خاصة العلوم الطبيعية منها والمجتمع :مثل :ما
هو محرك البحث العلمي؟ وهل العلم هو نشاط منعزل عن المجتمع؟ وكيف يمكن لعلم جديد
أو نظرية جديدة أن تظهر؟
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هذه األسئلة وغيرها تقتضي من الباحثين الرجوع إلى أصول العلم االجتماعية
ودراسة تلك العالقة التي تظهر بعيدة نوعا ما في البداية لكن السوسيولوجيين حاولوا دراسة
فحوى هذه العالقة وبالتالي التفكير حول عالقة المعرفة والمجتمع.
فكرة العلم هي أنه موجود في عالم وحيد ،عالم مختلف عن المجتمع ،والدراسات
التي أجريت حول العلوم من طرف الفالسفة والمؤرخين وعلماء االجتماع تظهر لنا صورا
مختلفة تماما ،فمنذ قرن من الزمن قربت تحاليلهم تدريجيا العلم من المجتمع ،واستبعدوا
تصور أن العلم هو نشاط مختلف عن النشاطات اإلنسانية األخرى ،إذن هناك عالقة بين
البنية االجتماعية ونظام المعرفة كما يقول كوندرسيه ( 6255ـ  .)6225فلقد نبه المؤرخون
أن االكتشافات العلمية ال تحصل في الحقيقة بالصدفة ،وإنما يكون الذهن قد تهيأ منذ زمن
الستيعابها.13
ومن هذا المنطلق نالحظ نحن أيضا من خالل تصفح التاريخ العباسي أن المجتمع
كان مهيأ ذهنيا وتاريخيا لخلق جو مديني يمتاز بالحرية الفكرية التي تمنح للعقل فرصة
التعبير عن نفسه في ظل االختالفات العرقية والدينية ،وهذه الصورة العامة من إرادة
سياسية وجماعية ،وثقافة دينية مبنية على أساس المشافهة ستدعم نوعا خاصا من الطلب
للعلم يختلف تماما عما هو موجود اليوم في ظل التكنولوجيات الجديدة لالتصال ،وهذا ما
اقتضى بروز ظاهرة الترحال الموافقة لطبيعة المجتمع القائم آنذاك وخاصة المجتمع العربي
المعروف بالترحال .وجاء الدين وأضفى عليها صفة القداسة ورتب عليها األجر والثواب
في الدنيا بعلو الشأن والمكانة وفي اآلخرة بدخول الجنة.
فهذا يعطينا فكرة حول صورة المجتمع العباسي ومحيطه االجتماعي الذي كان سائدا
حول الرحلة في طلب العلم ،وكما قال برودال ( )BRAUDEL Fأن المجتمع يكون جاهزا
ويعطي الضوء األخضر للتطور ،فمن خالل تتبعنا للمسار التاريخي للمجتمع العربي،
نالحظ أنه مجتمع له ثقافة راسخة في الترحال اكتسبوها من كثرة الضرب في األرض
واالنتقال من بلد إلى بلد ،فقد كانت الهجرة والترحال أساس التثاقف والتعارف بين الشعوب
والحضارات .فقديما كان الترحال ثقافة من ثقافات المجتمع في القرى والبوادي ،له طقوسه
الخاصة ووقعه على الناس .حيث كانت طبيعة الحياة تفرض عليهم التنقل من مكان آلخر
حتى باتت الرحلة من سمات العرب في الماضي ،وكانت اإلبل هي عصب الحياة ،فهي
الوسيلة الوحيدة للسفر والتنقل ،تجوب الصحاري والقفار ،فحظيت بمكانة عالية جعلت
والعنصر اآلخر
القدماء يمجدونها في أشعارهم ،بل ال تزال مصدر فخرهم.

 - 13عبد هللا العروي ،ثقافتنا في ضوء التاريخ ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب الطبعة السادسة ،9229ص
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المهم هو مرتبط بالثقافة العربية التي كانت قائمة على المشافهة وكان لهذه الثقافة أثر في
تلقين العلوم اإلسالمية فيما بعد والتي اعتمدت التدوين في زمن متأخر نوعا ما.
أما العنصر الثالث فهو النصوص الشرعية المقدسة التي دعت وألحت على
المسلمين في طلب العلم والهجرة في سبيل تحصيله .فهذه العناصر الثالث كانت اإلطار
العام الذي احتضن الرحلة في طلب العلم ،بحيث يقول أالن توران ()TOURAINE A
كانت بمثابة عمل المجتمع على نفسه ."capacité d'action sur elle-même".
ثمة ناحية هامة تتعلق بالجانب االقتصادي ،وهي تستحق منا اإلشارة وهي التجارة،
فقد ساهمت بنسبة كبيرة في نشر ثقافة الترحال والشغف لكلب العلم والمال ،فقد كان طلبة
العلم يسافرون في قوافل التجارة لتالفي مشكل قطاع الطرق و نفاد الزاد خاصة وأن
الطريق كانت تأخذ أسابيع وربما شهورا .وكان بعض طلبة العلم ممن يشتغلون بالتجارة
وبعد انتهاء معامالت البيع والشراء يذهبون لحضور مجالس أهل العلم كما كان يفعل عبد
هللا بن المبارك.

 5ـ نفقات الرحلة
الرحلة والسفر يتطلبان نفقات باهظة ،فعلى الطالاب أن يسادد نفقاات المأكال والمساكن
والتنقل في البر والبحار ،وعلياه أيضاا أن يقتناي الاورق والكتاب ،بادون حسااب النفقاات التاي
تكون دائما زائدة وطارئاة علاى طالاب العلام .فطلباة العلام الاذين ينطلقاون إلاى مسارتحصايل
العلم والمعرفة فهم يخرجون عادة في سن مبكرة وأسرهم هاي التاي تقاوم بتجهيازهم ،فمحماد
بن كثير جهز من طرف والديه من مسقط رأسه طبرستان ،وكان يستقبل باستمرار المال في
كل مرحلة من مساره التعليمي ،وفي أحد األيام تأخر المال فاي الوصاول إلياه فارأى أن يبياع
مالبسه حتى يسد حاجته من األكال ،وكاذلك الماؤر الكبيار الطباري الاذي بادأ بالرحلاة وهاو
جد صغير كان يستقبل من والديه المال لمراعاة شاؤونه مان مديناة إلاى أخارى ،ولقاد ارتحال
في البالد اإلسالمية طويال حتى وصال إلاى الغارب وبالتحدياد إلاى مصار وكاان ينتظار أياماا
وليالي جوعا حتى تصله نفقة أبويه إليه ،فهو يقول "أن المال الذي كان أبي يرسله إلي تاأخر
في الوصول فاضطررت من الحاجة إلى تمزيق كم التنورة وبيعه".
وكان أيضا هناك من الطلباة مان يارث مااال فينفقاه مان أجال الدراساة وتحصايل العلام
كما حدث مع اللساني اللغوي أباو إساحاق الحرباي الاذي ورث ثاروة مكنتاه مان تحقياق حلماه
ومبتغاه وهو التفرغ لطلب العلم ،فقدم من خرسان واستقر في العراق ،وفي ياوم ماا ناراه فاي
عاصمة الخالفة يستقبل من مسقط رأسه جملين محملاين تماماا باالورق الخرسااني ،فقيال لاه:
أنه يستعمل كثيرا الورق والحبار فقاال أن لدياه  69222كراساة للتادوين خاصاة بعلام الفلسافة
والحديث فيسأل كيف جمعها في كتب؟ فأجاب "بلحمي ودمي ،بلحمي ودمي" .فهذا يباين وإن
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كان له ماال وفضال إال أناه القاى متاعاب ومشااق مالياة ،فالرحلاة تبقاى اختباار حاسام وماؤلم
الذي قدم له كأجر ومقابل "لحمه ودمه".
وإذا كان األب أديبا أو تاجرا يأخذ معه ابنه أحياناا فاي جوالتاه ،فاأبوبكر السجساتاني
( )291/561كان يسافر مع أبيه المحدث الكبير لسجستان أبوداود ( )111/923إلى خرسان
والفاارس وإلااى الحجاااز والعااراق وسااوريا ومصاار ،وفااي نفااس الظااروف أبااو العباااس
النيسابوري ( )136/552تبع أباه المكتبي الوراق ولم يكن يبلغ من العمار ساوى أربعاة عشار
سنة فسار معه إلى أصبهان والكوفة وبغداد ومكة وعسقالن ودمشق وطرسوس والفسطاط.
وكان يحدث أحيانا أن الطلبة يرحلون بأموالهم الخاصة كتجارة أو ما شابه ذلك ،فكال
من التجار وطلبة العلم كاانوا يساافرون فاي نفاس القافلاة وينزلاون فاي نفاس األمااكن ،وكاانوا
ينفقون على أنفسهم ،فمثال عبد هللا بن المبارك الذي كان من أسرة غنية أعطاه أباوه  32ألاف
دينار ذهبي ليقوم بصفقة تجارية فاستغلها كي ينفق في طلب العلم ،وكذا خارجة بان مصاعب
تلميذ أبي حنيفة النعمان في العراق ( )212/632أنفق  622ألاف درهام فضاي ،وهنااك أيضاا
هشام بن عبد هللا ( )153/996أنفق حوالي  222ألف درهم فضي.14
وكان يحدث أحيانا أن يرحل الطلبة بأموالهم الخاصاة كتجاارة أو ماا شاابه ذلاك ،فكال
من التجار وطلبة العلم كاانوا يساافرون فاي نفاس القافلاة وينزلاون فاي نفاس األمااكن ،وكاانوا
ينفقون على أنفسهم ،فمثال عبد هللا بن المبارك الذي كان من أسرة غنية أعطاه أباوه  32ألاف
دينار ذهبي ليقوم بصفقة تجارية فاستغلها كي ينفق في طلب العلم ،وكذا خارجة بان مصاعب
تلميذ أبي حنيفة النعمان في العراق ( )212/632أنفق  622ألاف درهام فضاي ،وهنااك أيضاا
هشام بن عبد هللا ( )153/996أنفق حوالي  222ألف درهم فضي.15
وهذا ما يأخذنا إلى اإلرادة الفردية المتوفرة لدى طلبة العلم اليوم من أجل الرحلة إلاى
البلدان المعروفة بالعلم والمعرفة سواء في العلم الشرعي أو المادني ،كأوروباا ماثال فنجاد أن
الطلبة ينفقون من مالهم الخاص نفقات معتبرة تصال أحياناا إلاى  322ألاف ديناار جزائاري (
 32مليون سنتيم) من أجل القيام بالرحلة وتحصيل شهادة عليا في علم من العلوم.16

 -6ثقافة المشافهة وبداية التدوين
تعتبر الحياة الثقافية في العصر العباسي من أبرز معالم الحياة في العصور اإلساالمية
على اإلطالق ،فقد ازدهرت الحركة الثقافية ،وانتشر العلم انتشارا واساعا ،وتأسسات المعاهاد
الدراسااااية ،وشاااااعت الحلقااااات العلميااااة ،وأقباااال الناااااس بلهفااااة علااااى طلااااب العلاااام ،يقااااول
نيكلسون":وكان النبساط رقعة الدولة العباسية ،ووفرة ثروتها ،ورواج تجارتها أثر كبيار فاي
- TOUATI H, Ibid, p 97.
- Ibid, p. 99.
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خلق نهضة ثقافية لم يشهدها الشرق من قبل ،حتى لقاد بادا أن النااس جميعاا مان الخليفاة إلاى
أقل أفراد العامة شأنا غدوا فجأة طالبا للعلم أو على األقل أنصارا لاألدب ،وفاي عهاد الدولاة
العباسااية كااان الناااس يجوبااون ثااالث قااارات سااعيا إلااى مااوارد العلاام والعرفااان ليعااودوا إلااى
بالدهم كالنحل يحملون الشهد إلى جموع التالميذ المتلهفين ،ثم يصنفون بفضال ماا باذلوه مان
جهااد متصاال هااذه المصاانفات التااي هااي أشاابه شاايء باادوائر المعااارف ،والتااي كااان لهااا أكباار
الفضل في إيصال هذه العلوم الحديثة إلينا بصورة لم تكن من قبل".
أقر بعض المؤرخين أن الثقافة العربية هي ثقافة مشاافهة وهاذا النماوذج دام عصاور
طويلة وبقي حتى مجيء اإلسالم حتى أواخار الدولاة األموياة وقياام الدولاة العباساية فقاد كاان
العرب يعتمدون على تناقل األخبار واآلثار والعلم رواياة ،باإلضاافة إلاى أن حاروف الهجااء
العربية لم تكن واضحة وربما كان يبهم قراءتها ،فهذه الحال فرضت قيام نماوذج أو باراديغم
المشافهة القائم على تناقل العلم مشافهة من في العالم وهذا ما زاد من ديناميكياة الرحلاة لادى
طلبة العلم قصد مشافهة العلماء واألخذ عنهم النور الذي يمتلكوناه ،وعملناا فاي هاذا العنصار
هو الكشف عن حال هذا البراديغم ،والبادايات األولاى لعصار التادوين ،وكياف تلقااه المجتماع
باعتباره نموذج جديد لحفظ العلم أي في بطون الكتب ال في صدور العلماء؟
وفي هذا الصدد سنورد نصا لإلمام الذهبي الذي استدل به السيوطي فاي بداياة عصار
التدوين في كتابه "تاريخ الخلفاء"" .قال الذهبي :في سنة ثاالث وأربعاين ومائاة شارع علمااء
اإلسالم في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير .فصنف ابان جاريج بمكاة ،ومالاك
الموطأ بالمدينة ،واألوزاعي بالشام ،وصنف ابن إسحاق المغازي ،وصنف أبو حنيفاة رحماه
هللا الفقه والرأي ،ثم بعد يسير صنف هشيم والليث وابن لهيعاة ثام ابان المباارك وأباو يوساف
وابن وهب ،وكثر تدوين العلم وتبويباه ،ودونات كتاب العربياة واللغاة والتااريخ وأياام النااس.
وقبل هذا العصر كان الناس يتكلمون من حفظهم أو يروون العلام مان صاحف صاحيحة غيار
مرتبة".17
لقد حادد الانص سانة  655للهجارة كتااريخ لبداياة التادوين فاي اإلساالم ،وهاذا التااريخ
يمكن قبوله ،بزيادة بضع سانين أو نقصاها ،إذا فهمناا مان التادوين تلاك العملياة الواساعة التاي
تمت بإشراف الدولة ابتداء من عهد المنصور العباساي الاذي ولاي الخالفاة ماا باين  651إلاى
 ،631والتي طبعت الحياة الفكرية واالجتماعية العربياة اإلساالمية بطابعهاا لفتارة مان الازمن
امتدت نحو قرن من الزمن أو يزيد ،فأصبحت علما عليها وصار ذلك العصر يسمى :عصار
التدوين.
وحدد النص كذلك األماكن ،أو األمصار التي انطلقت فيها عملياة التادوين تلاك ،وهاي
مكااة والمدينااة والشااام والبصاارة والكوفااة والاايمن ،وهااي األمصااار التااي كاناات مراكااز تجمااع
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استقطبت الرجال الحاملين في وثائقهم وصدورهم الموروث اإلسالمي الذي كان بادأ يتضاخم
ويتشعب ،ولم يغفال الانص اإلشاارة إلاى الطريقاة التاي كاان يماارس بهاا العلام والمعرفاة مان
قبل ،فأوضاح أن النااس كاانوا قبال هاذا العصار "يتكلماون مان حفظهام ،أو ياروون العلام مان
صحف صحيحة غيار مرتباة" فهاذه المعلوماات مفيادة جادا لماؤر العلاوم العربياة اإلساالمية
فهي تحدد تاريخ الشروع في تأسيسها والمراكز األولى التي كانات مسارحا لعملياة التأسايس.
وإذن فعصر التدوين هاو اإلطاار المرجعاي الحاق للعقال العرباي ولايس العصار الجااهلي وال
العصر اإلسالمي األول وال ما قبلهما.18
وماان هنااا نالحااظ أن مااا حاادث فااي عصاار التاادوين كااان بمثابااة تأساايس لثقافااة كاناات
مرهونة بالجانب الشفهي ،الذي لم يكن قادرا على تأسيس حضارة والتي تعتماد علاى التاراكم
المعرفااي الحسااي أي الماادون فااي بطااون الكتااب ،ويعلااق جااورج طرابيشااي علااى هااذا بقولااه
"والحاال أن كال مااا يمكان أن ياادل علياه تعبياار عصار التادوين هااو أن ثقافاة بعينهااا -هاي هنااا
الثقافة العربية اإلسالمية -قد انتقلت في ذلك العصر من طور شفاهي إلى طور كتابي".19
لااذلك يجااب التنبيااه إلااى أن الرحلااة فااي طلااب العلاام كاناات سااابقة زمنيااا علااى عصاار
ا لتدوين عند العرب المسالمين ،بال كانات عنصارا أساسايا مان عناصاره فقاد كاان طلباة العلام
والعلماااء يقومااون بالرحلااة ماان أجاال التأكااد ماان المعلومااات والحقااائق وتاادوينها كمااا فعاال
المحاادثين والنحااويين ،لكاان مااع ذلااك بقياات الرحلااة متواجاادة فااي المجتمااع العربااي اإلسااالمي
لقداساتها الدينيااة ولحداثااة عصاار التادوين ومااا لقيااه ماان نقااد مان طاارف العلماااء آنااذاك ،وبهااذا
نخلص إلى أن الرحلة أسست لعلوم بذاتها كعلم الحديث والنحو والتاريخ والجغرافيا.
وهكذا رحل علماء اللغة إلى البادية يقيدون اللغة واألدب ،ورحال علمااء الحاديث إلاى
األمصار المختلفة يقيدون الحديث ،ورحل األدباء إلى نواحي المملكة اإلسالمية يأخاذون عان
أدبائها ،ورحل طالب الفلسفة إلى القسطنطينية وغيرهاا فاي طلاب الكتاب اليونانياة للترجماة،
وكذلك الشأن في كل فرع من فروع العلم ،فالخليل بن أحمد وأبو عمرو بن العالء وأباو زياد
األنصاري واألصمعي والكسائي يرحلون إلى البادية ويسمعون منهم اللغة واألدب ،ويقيادون
ما يسمعون.
وكاان المحادثون أنشاط الناااس لرحيال ،وأصابرهم علاى عناااء ،ذلاك أن الصاحابة عنااد
الفتح تفرقوا في األمصار ،فمانهم مان ساكن فاارس ،ومان ساكن العاراق ،ومان ساكن مصار،
ومن سكن الشام ،ومن سكن المغرب ،وكان هؤالء يحملون حديثا عن رساول هللا أخاذه عانهم
التابعون ومن بعدهم ،فكان في كل مصر طائفة من الحديث ال تعرف في األمصار األخرى،
 - 18محمد عابد الجابري ،تكوين العقل العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،6221ص .26
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فجد العلماء في الرحلة يأخذون األحاديث عن أهلها ويجمعاون ماا تفارق منهاا ،وكاان بااعثهم
الديني يذلل كال عقباة ،ويساهل كال مشاقة ـ فماثال ـ يحاي بان يحاي الليثاي البرباري األصال،
األندلسي النشأة ،رحل إلى المشرق وهو ابن ثمان وعشرين سانة ،فسامع مان اللياث بان ساعد
وعبااد هللا باان وهااب وعبااد الاارحمن باان القاساام .ومساالم باان الحجاااج صاااحب الصااحيح كااان
بنيسابور ورحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصر ونيسابور .والبخاري صاحب الصاحيح
رحل في طلب الحديث إلى أكثار محادثي األمصاار ،وكتاب بخرساان والجباال ومادن العاراق
والحجاز والشام ومصر وقدم بغداد واجتمع إليه أهلها.
وكتدليل على الطفرة النوعية التي مثلها صدر العصر العباساي بالمقارناة ماع العصار
األموي من وجهة نظر "تادوين العلام وتبويباه" ،ياورد أحماد أماين ناص الاذهبي إيااه بحرفاه،
نقال عن "تااريخ الخلفااء" للسايوطي ،ويعلاق علياه بقولاه" :مان هاذا الانص نارى مصاداق ماا
ذكرنا من أن العلم في العهد األماوي كاان رواياة العلمااء مان حفظهام أو مان صاحف جمعات
حيثما اتفق  ...فلماجاء العصر العباسي ميزت العلوم وجمعت مسائل كل علم علاى حادة ،بال
ووضاعت المساائل المتشاابهة تحات بااب واحاد ،ويتنبااه الاذهبي فاي هاذا الانص إلاى عادد ماان
الحقائق المتصلة بنشأة العلوم اإلساالمية ،ولعال أهمهاا مرورهاا فاي القارن الثااني ـ فاي سانة
 655كما يقول ـ من مرحلة التسجيل "غير المرتب" إلى التصنيف المبوب ،وتوافاق تصانيف
مختلااف العلااوم بعضااها مااع بعااض فااي عصاار واحااد ،وظهااور التصاانيف فااي مختلااف البق ااع
اإلسالمية معا.
ويقول الذهبي في كتاب "تذكرة الحفااظ" "وأخاذ حفاظ العلمااء يانقص ،ودونات الكتاب
واتكلوا عليها ،وإنما كان قبل ذلك علم الصاحابة والتاابعين فاي الصادور ،فهاي كانات خازائن
العلم لهم" ،20وهذا ما أبرز ظاهرة السفر إليهم لنيل العلم من صدورهم.
ونحاان لساانا هنااا أمااام صااورة مطابقااة للواقااع التاااريخي بقاادر مااا نحاان أمااام حاجااة
إيديولوجيااة إلااى بناااء واقااع تاااريخي كهااذا ،فعمليااة االختااراع والتاادليس الهائلااة التااي شااهدتها
القاارون الثالثااة أو األربعااة األولااى ،والتااي جعلاات العلاام يتضااخم حتااى أربااى عاادد األحاديااث
المروية على الستمائة والستين ألفا،أوجدت حاجة مضاادة إلاى إنقااذ الصاحيح وإلاى إحاطتاه،
ضمانا لشروط الصحة ،بكل الحرماة والقدساية المطلاوبتين ،ولايس كالصادور والقلاوب ملجاأ
لكل ما يراد له أن يبقى في منجى من كذب الكتاب والكتاابين ،ولاذلك ظهارت ألقااب الحفااظ،
مثل الحافظ ابن رجب ،الحافظ ابان كثيار والحاافظ ابان حجار .واآلثاار فاي ذلاك أكثار مان أن
تحصى فعلى لسان سفيان الثاوري قيل":ماا اساتودعت قلباي شايئا قاط فخاانني" ،وعلاى لساان
سفيان أيضا":بئس مساتودع العلام القاراطيس" ،وعلاى لساان األوزاعي":كاان هاذا العلام شايئا
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شااريفا ،إذ كااان ماان أفااواه الرجااال يتالقونااه ويتذاكرونااه ،فلمااا صااار إلااى الكتااب ذهااب نااوره
وصار إلى غير أهله".
ونستطيع هنا أن نتقرى مظهرا من مظاهر المقاومة التاي تباديها كال ثقافاة شافوية فاي
طااور االنتقااال إلااى ثقافااة كتابيااة .ولقااد كاناات الثقافااة اليونانيااة ماارت بطااور مماثاال وبالتااالي
بموقف رافض
مان هاذا القبيال ،عنادما بادأ الكتااب يحال فاي القارن الراباع ق.م ،بفضال ورق الباردي
المستورد من مصر عن طريق جبيل ،محل التعليم المباشر للفلسفة ،ففي أكثار مان مارة عبار
ساقراط عان ازدرائاه لكتاب أناكسااغوراس التاي تبااع عناد وراقاي السااحة العاماة فاي أثيناا
بفلسين ،فالكتابة ،بدال من أن تنمي العلم والذاكرة كما يزعم أنصارها ،ليس مان شاأنها إال أن
تستحدث النسيان في النفوس إذ تتأداها إلى إهمال الذاكرة.
وطالبو العلم إذ يضعون ثقتهم في الكتابة ويتحرون عن الحقيقة من الخاارج ،بواساطة
رسوم أجنبية ،ال من الاداخل ،مان أعمااق أنفساهم ،فاإنهم لان يحاوزوا ساوى دعاوى العلام ،ال
العلم.21
وفااي ذلااك يقااول الااذهبي فااي كتابااه "سااير أعااالم الناابالء" فااي معاارض تعليلااه كراهااة
الكتابااة واإلعااراض عاان التاادوين":الريب أن األخااذ ماان الصااحف وباإلجااازة يقااع فيااه خلاال،
والساايما فااي ذلااك العصاار ،حيااث لاام يكاان بعااد نقااط وال شااكل ،فتتصااحف الكلمااة بمااا يحياال
المعني ،وال يقع مثل ذلك في األخذ من أفواه الرجاال" ،22فقاد كاان يقاال "العلام ساماع" ،وأن
"العلم الذي يجب قبوله ويلزم العمل به هو المسموع دون غيره".
فالواقع أن الداخل إلى غابة العلام الباد لاه أن ينادهش لكثافاة الصاراع الاذي نشاب فاي
الصدر األول بين أصحاب الحفاظ والرواياة الشافوية وأصاحاب الكتاباة والوجاادة .ثام حصال
االنقااالب فيمااا بعااد وأصاابح تاادوين العلاام مااأمورا باه ومجهاورا بااأمره ،فهااذا معاويااة باان قاارة
المزني يعيب عدم الكتااب":من لام يكتاب العلام فاال تعاد علماه علماا" ،وابان المباارك يعتارف
"لوال الكتاب ما حفظنا" ،والخليل بن أحمد يقر ويباهي"ماا سامعت شايئا إال كتبتاه ،وال كتبات
شاايئا إال حفظتااه ،وال حفظاات شاايئا إال انتفعاات بااه" .أمااا المشاارع للعقاال العربااي الااذي كااان
الشافعي ،فقد شرع للكتاب":اعلموا رحمكم هللا أن هذا العلم يند كما تند اإلبل ،فاجعلوا الكتاب
لااه حماااة ،واألقااالم عليااه رعاااة" .ولاام يتااردد أحمااد باان حنباال فااي قلااب ساالم التقياايم عاليااه
سافله":حدثونا ،قوم من حفظهم وقوم من كتبهم ،فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن".23
إن هذا االنقالب في الموقف من الكتابة ينبع من أسباب فنياة ،فتقنياة الساماع والحفاظ،
مع شيء من تقييد العلم عند االقتضاء بطريقة االختزال كما نقول اليوم ،كانت تفي باالغرض
 - 21جورج طرابيشي ،نفس المرجع السابق ،ص .52
 - 22الذهبي ،سير أعالم النبالء ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة التاسعة ،6225الجزء السابع ،ص .665
 - 23الخطيب البغدادي ،تقييد العلم ،موقع الوراق ،ص 622ـ.663
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ما دام العلم محدود الحجم ،فقد كانت علوم الدين هي التي تهايمن علاى الحيااة العلمياة آناذاك،
وهاي أيضااا التاي لعباات الادور الطليعااي وصابغت المجتمااع العرباي اإلسااالمي بصابغتها التااي
تتطلااب الكثياار ماان حضااور الااذهن والتركيااز علااى الااذاكرة والحفااظ فااي الصاادور ،ولكاان مااع
تحول الرحلة في طلب العلم أوتحمله كما كان يقال ،إلى ظاهرة جماعية وشابه طقساية ،حتاى
لقد بات يعد من يموت وهو في الطريق إلى العلم شهيدا .وتضخم العرض مان جاراء تضاخم
الطلااب واالنتقااال ماان طااور تااداول العلاام بااالمفرق إلااى طااور تداولااه بالجملااة ،لاام يعااد فااي
مستطاع الذاكرة وحدها استيعاب الدفوقات المتكاثرة.24
والبااد أن ننبااه إلااى أن هااذا ال يعنااي أن العاارب كااانوا ،كمااا يفتاارض الشاااطبي واباان
خلادون ،أمااة أميااة ،فشاافوية الثقافااة ال تتنااافى ووجااود أشااكال محاادودة ماان الكتابااة .ولااو كااان
العرب يجهلون كل شكل مان أشاكال الثقافاة المكتوباة ،لماا كاان القارآن الاذي توجاه إلايهم هام
أوال بالخطاب ،ووصف نفسه بأنه الكتاب بألف والم التعريف ،ولما كان حدثهم عان األسافار
والقراطيس واألقالم ،ولما كان أقسم ب" والقلام وماا يساطرون" وب"رباك األكارم الاذي علام
بالقلم".

7ـ حركة الترجمة
إن دراسة حركة الترجماة هاي دراساة للعوامال االجتماعياة والسياساية واإليديولوجياة
التااي أدت إلااى حركااة ترجمااة لاام يساابق لهااا مثياال ماان لغااات عاادة كاليونانيااة والسنسااكريتية
والهنديااة ،بمعنااى لغااات الحضااارات السااابقة علااى اإلسااالم إلااى العربيااة فااي بغااداد ،العاصاامة
المنشاأة حااديثا لألساارة العربيااة ،العباساايون ،خااالل القاارنين األولااين ماان فتاارة حكمهاام (القاارن
الثاني وإلى نهاية القرن الرابع الهجري/الثامن وإلى نهاية العاشار المايالدي) .فاتسااع الرقعاة
الجغرافية لإلمبراطورية الجديدة والفتوحات التي قامت بها جعلها تضاع يادها علاى كثيار مان
المناطق كانت قد عرفت الهلينية من قبال ،والدولاة القائماة لام تكان تعناى بالخالفاات المذهبياة
المسيحية التي كانت تقيد الحركة الفكرية إلى درجة كبيرة في اإلمبراطورية البيزنطية ،ومان
ثم كانت هناك حرية انطاالق فاي ناواحي الفكار للفئاات المختلفاة ،باإلضاافة إلاى أن العاصامة
الجديدة بغداد كانت حديثة النشأة مكانا وسكانا ،ومن ثم فإن التعامل معها كعاصامة ،وتعاملهاا
هي مع المناطق التي تشرف عليها كان متحررا من ارتباطات وعصبيات قبلية.
فلقد تميز هذان القرنان بنشاط حركاة الترجماة وازدهارهاا ،علاى يادي خليفتاين اهتماا
بالعلم والعلماء هما ،المنصور والرشيد وإن كانت جهودهماا لام تبلاغ ماا بلغتاه الترجماة علاى
يدي المأمون.
 - 24جورج طرابيشي ،نفس المرجع السابق ،ص .52
53

وفي هذا الباب صدر منذ عقد من الزمن عمل قيم ومهم لألستاذ ديمتري
غوتاس GUTAS Dimitriأستاذ اللغة العربية وآدابها بجامعة "ييل" األمريكية ،يشير إلى
كل مراحل الترجمة اليونانية العربية ويعتبرها بمثابة ظاهرة اجتماعية وتاريخية ،فقد شكك
غوتاس وطرح األسئلة حول تلك الهالة التي كانت تلبسها حركة الترجمة وخاصة في عصر
المأمون ،وحول الحلم األرسطي الذي رآه المأمون ويقوم بتحليله ،كما كان قد درس قضية
بيت الحكمة .وتوصل إلى القول بأنهما ضخما من أجل التأكيد على دور المأمون كراع
لحركة الترجمة أصال ،والنشاط العلمي والفكري على نحو عام ،فهو يعتقد أن وحركة
الترجمة كانت حركة اجتماعية شارك فيها الكل ،ولم يرعها المأمون وبيت الحكمة فقط،
ويضع المؤلف أمامنا الئحة بالرعاة والداعمين للحركة كجماعات تشمل ،الخلفاء العباسيين
وأسرهم (بما في ذلك بعض سيدات البالط) ،ورجال البالط على اختالف درجاتهم وهويتهم
وأهوائهم ،ورجال الدولة والحرب ،وكذا الباحثين والعلماء أنفسهم ،وحركة الترجمة من هذا
المنظار ،كانت حركة اجتماعية فكرية شارك فيها كل من أمكنه ذلك من سكان بغداد
وغيرها من المدن كمرو وبخارى ونيسابور.
ومن هنا يرى غوتاس أن هذه المشاركة الجماعية ،إذا جاز التعبير ،هاي التاي يسارت
لحركة الترجمة أن تستمر نيفا وقرنين من الزمان وأن تنتج هذه الحركة العلمية الكبيرة.25
كما يمكنناا توجياه مالحظاة هاي أن حاظ العلاوم السياساية فاي الترجماة عناد المسالمين
كان يسيرا  ،فلسنا نعرف لهم مؤلفا في السياسة وال مترجما ،وال نعارف لهام بحثاا فاي شايء
من أنظمة الحكم وال أصول السياسة اللهم إال قليال ال يقام لاه وزن إزاء حاركتهم العلمياة فاي
غير السياسة من الفناون .26وذلاك أن المسالمين كاانوا يملكاون النماوذج السياساي الحاي وهاو
مثال قيام الدولة النبوية وأصولها ،فهذا جعل المسلمين يحتذون بهاذا النماوذج والاذي يتناساب
مع طبيعتهم ومحيطهم االجتماعي والذي برز في نموذج الخالفة ،وكاذلك الربااط القاوي باين
الدين والسياسة.
وتوقفت ترجمة الكتب العلمية مع نهاية القارن العاشار المايالدي مان اليونانياة ،ويارى
غوتاس أن سبب ذلك هو أنه لم يبق ثمة ماا يساتحق الترجماة ،ويبادو هاذا صاحيحا .ويضايف
ليقااول أن حركااة إنتاااج قااد تبعاات حركااة الترجمااة ويوضااح أن العاارب المساالمين قااد أنتجااوا
مؤلفات فاقت في قيمتها العلمية كتب األقدمين.

9ـ تفاعل األفكار والحضارات
 - 25ديمتري عوتاسالفكر اليوناني والثقافة العربية ،ترجمة نقوال زيادة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان،
الطبعة األولى ،9225 ،ص .95
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إن العصور التي تقع فيها المعجزات وتحدث فيها االنتفاضات والثورات هي عصور
التحوالت الكبرى ،ولكل تحول ظروفه وضروراته .إنه ينجم عن مجموع العالقات
االجتماعية والثقافية واالقتصادية والتاريخية السائدة ،وهي عالقات معتقدة متشابكة ال يمكن
تعقبها في تشعباتها الدقيقة ومساراتها المتعرجة التي تضرب في كل اتجاه وتذهب كل
مذهب .فليس من القسط إذن إرجاع كل ظاهرة حضارية جديدة في بيئة من البيئات إلى
عوامل خارجية صرف وإهمال العوامل الداخلية التي هي كل شيء في هذه الظاهرة .إذ ال
فكرة من األفكار ترد من الخارج وتسعى ليكون لها سلطان على الناس من الداخل ،دون أن
يكون لها مبرراتها ومقتضياتها الداخلية الموضوعية وما لم يكن لها فيهم وجود ما بالقوة،
فالعامل الخارجي إنما يوقظ العوامل الداخلية إن وجدت ويستحثها ،ولكنه ال يخلقها .بل إن
األفكار التي تستعار من الخارج دون أن تؤخذ البنية الثقافية والتاريخية بالحسبان من شأنها
أن تؤدي إلى القضاء على روح االبتكار ،وبالتالي فمصيرها الفشل طبعا.
إن الفلساافة والعلاام والحضااارة ال تقااوم إال علااى تااراث األقاادمين ،وال يمكاان تصااورها
بادون تاراث األقادمين .والغاارو فاي ذلاك فهااي بنااء رفعات لبناتاه تجااارب األجياال جايال بعااد
جيل ،لذلك فإن جمياع الحضاارات تادين باالكثير مماا فيهاا لالقتبااس والنقال واالساتعارة ،ولام
يتطاول بناء الفكر والتراث إال باألخذ والعطاء.
أجل لقد أقبل العرب على التاراث الاذي خلفاه الهناود والفارس واإلغرياق فاي أعقاابهم
إلنتاااج حياااتهم العقليااة وإنجاااب المفكاارين والفالساافة والعلماااء وأرباااب الاارأي والمشااورة،
فالفلساافة اإلسااالمية ،والعلاام العربااي لاام يخرجااا إلااى الوجااود إال ماان االتصااال المباشاار بااين
اإلسااالم والنزعااات الفكريااة اإلسااالمية وبااين ثماارات الفكاار األجنبااي ومناااهج العقاال الفلساافي
األجنبي والسيما اليوناني .وذلك ينطباق علاى كال فارع مان فاروع المعرفاة فاي اإلساالم ،بال
على كل علم من العلوم الدنيا والدين .أجل ،لقد بلاغ التناوع أقصااه فاي تفكيار المسالمين ،فاإذا
رأيت ثم رأيت مراكز تشع بالعلم والفكر تتناثر في كل مكان ،فيها العلم وفيها الفلسفة ،وفيهاا
األدب والفن والتصوف ،وفيها التشريع والفقه.
إن هذه الروح التي أنجبت الفكر العربي وأثمرت الحضارة اإلسالمية ـ ماع أن النااس
في هذه الحضارة قد تقاتلوا أحيانا سياسايا وعساكريا ـ فقاد ظلاوا مجتمعاا واحادا لاه مجموعاة
واحدة من القيم والتزام خلقي واحد .وقد تحاور العرب مع الفرس والهنود على نطاق واسع،
وكان لهم أيضا حوار مع الروم ،وبعد ذلك مع جيوب الحضارة الالتينياة ،وهاذا يعناي ضامنا
أن علينااا أن نااتعلم تراثنااا ماان جديااد ،كااي نفهاام ونفساار تااراث الحضااارات األخاارى ،ونقارنهااا
بحضارتنا وتزيد مخزوننا من األفكار والثقافات .فال يصلح آخر هاذه األماة إال بماا صالح باه
أولها ،بالفكر سادوا وبالفكر إنما نسود ،فال خالص لنا إال بالفكر ،فيا ليت شعري فندائي هاذا
هو صرخة في واد أو نفخة في رماد ،لذا قيل:
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أسمعت لو ناديت حيا

ولكن ال حياة لمن تناد.

الخاتمة
إن الرحلة في طلب العلم هي ظاهرة مميزة طبعت المجتمع العربي اإلسالمي في
بداياته األولى لتشكيل الحضارة التي ساهمت بشكل معتبر ال يستهان به في اإلرث
الحضاري والمعرفي لإلنسانية ،ولم تكن هذه الظاهرة لتولد من العدم بل هي نتاج حركة
عامة شملت جميع ميادين الحياة االجتماعية في العصر العباسي ،فالحركة العلمية كانت
تطغى على الميادين األخرى حيث شملت الترجمة والشرح لتصل إلى التأليف واإلبداع،
وهذا ك ان جد عسير بالنسبة لثقافة كانت تعتمد على مبدأ المشافهة في نقل وتلقي العلم،
بمعنى أنه كان يطغى أسلوب اإلخبار على أسلوب الكتابة والتصنيف ،وانطالقا من منتصف
القرن الثاني الهجري بدأ عصر التدوين للعلوم العربية التي طغت عليها في البداية علوم
الشريعة اإلسالمية من فقه وحديث وسير.
والملفت للنظر في المجتمع العباسي األول أن حتى التجارة ساهمت في ترسيخ ثقافة
الرحلة في طلب العلم ،فطلبة العلم والتجار كانت تقلهم وتجمعهم قافلة واحدة ،وذلك قصد
تحصيل مطلب األمان من خطر قطاع الطرق ونفاذ الزاد ،كما كان التجار يبتغون وراء
سفرهم الربح ،كذلك طالب العلم كانوا يبتغون تحصيل العلم فتوافق طلب المال مع طلب
العلم ،حتى أنه لم يتنازل عن الثاني من أجل األول ،فهناك من طلبة العلم من كان تاجرا
وعند نهاية معامالته التجارية يصبح طالبا للعلم على األقل فيما يخص أحكام التجارة.
وكانت الحلقات العلمية برعاية الخلفاء فرصة طيباة للجماع باين مختلاف العلمااء علاى
تباين مللهم ونحلهم ،فكان المأمون يناشاد أصاحاب الاديانات والماذاهب فاي قصاره أن يبحثاوا
مااا يشاااءون دون أن يسااتدل كاال واحااد ماانهم بكتابااه الااديني كاايال تثااور الفتنااة بياانهم .فالبحااث
والنقاش الهادئان يقربان من الحقيقة بقدر ما يبعدان التشاحن والحزازات والنعرات.
ولم تقتصر هذه الحلقات العلمية على قصاور الخلفااء ،بال لقاد كانات تعقاد أيضاا علاى
المستوى الشعبي .إذ يروي خلف بن المثنى انه شهد عشرة في البصرة يجتمعون فاي مجلاس
ال يعاارف مااثلهم فااي الاادنيا علمااا ونباهااة .وهاام الخلياال باان احمااد صاااحب النحااو (سااني)،
والحميري الشاعر(شيعي) ،وصالح بن عبد القادوس (ثناوي) ،وسافيان بان مجاشاع (خاارجي
صفري) ،وبشار بن برد (شعوبي خليع ماجن) ،وحماد عجرد (زناديق شاعوبي) ،وابان رأس
الجاالوت الشاااعر (يهااودي) ،واباان نظياار المااتكلم (نصااراني) ،وعماار باان المؤيااد (مجوسااي)،
واباان ساانان الحرانااي الشاااعر (صااابئي) .فكااانوا يجتمعااون فيتناشاادون األشااعار ويتبااادلون
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األخبار ،ويتحدثون فاي جاو مان الاود ال تكااد تعارف مانهم أن بيانهم كال هاذه الفاروق الدينياة
والمذهبية ،فيا لهذا المجتمع الكبير.
فالنتيجة المهمة التي خرجت بها هي أننا نملك تراثا علميا وتجربة نموذجية يحتدا بهاا
ويستلهم منها لكن تحتاج إلاى دراساة منهجياة وموضاوعية ،بعيادة عان روح التمجياد الزائاف
والمعوق لروح اإلبداع ،مستفيدة من الموروث الثقافي بصورة عقالنياة منهجياة ،مبتعادة عان
الصااراعات الثنائيااة بااين أفكااار متعصاابة إمااا إلفااراط أو تفااريط ،وهنااا واجبنااا أن ناادعو إلااى
الوسطية في التعامل مع تاريخنا وتراثنا ،خاصة العلمي.
أما الشيء اآلخر البالغ األهمية هو تلك العالقة المميزة بين العلم والسياسة فاي تااريخ
الحضااارة العربيااة اإلسااالمية ،فجاال الثااورات العلميااة كاناات ولياادة إرادات سياسااية ،أي أن
السياساااي هاااو الاااذي يساااير العلااام ،أي العاااالم خاضاااع للحااااكم أو السااالطان ،وال تجاااري هاااذه
التطااورات بصااورة طبيعيااة ،اسااتجابة لظااروف وشااروط اجتماعيااة موضااوعية ،لااذا أود أن
أذكاار بالتساااؤل الااذي طرحتااه عنااد بدايااة هااذا العماال ،فيمااا إذا كاناات الرحلااة فااي طلااب العلاام
استجابة لضرورة اجتماعية ملحة ،وهنا أريد أن أقيم مفارقة ،هاي أناه حقيقاة العلام والمعرفاة
كاناات تمثاال حركااة اجتماعيااة لكنهااا كاناات ولياادة خلفيااة دينيااة ،لااذا نجااد الصااراع الاادائم وجاال
اإلنتاج المعرفي خاصة في العلوم اإلنسانية دخل في تيار هذا الصاراع ساواء كاان عقادي أو
أصولي أو منهجي ،بمعنى أن الدين كان له تجدر في الحياة االجتماعية العربياة ،بحياث كاان
النتاج المعرفاي الاديني وتفرعاتاه أكبار بكثيار مان العلاوم المدنياة وهاذا مفهاوم بطبيعاة الحاال
بالنسبة لمجتمع جديد تكون بفضل عقيدة دينية ففي البدايات األولى سيبقى رهين هاذا المنطاق
الديني ،لكن فيما بعد توسع النطااق ليشامل العلاوم المدنياة خاصاة العقلياة منهاا (الرياضايات،
الفلك ،الطب ...الخ).
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