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بغداد في التاريخ..
قبلة الباحثين ومقصد العلماء

٩

أسماء القطيبية

يف مقاله مبجلة التفاهم «احلياة الثقافية يف بغداد يف الرتاث العربي الإ�سالمي ع�صر ال�سيادة الإ�سالمية» ي�سلط الباحث عمروعبدالعزيز منري
ال�ضوء على مدينة بغداد العراقية؛ التي كانت تعد واحدة من �أهم العوا�صم الثقافية يف العامل يف القرنني التا�سع والعا�شر امليالديني ،مناق�شا �أ�سباب
هذا االزدهار وت�أثري ال�سلطة على احلراك العلمي واملعريف يف املجتمعات العربية والإ�سالمية وحجم تداخلهما ،ومدى �أهمية وجود هذه احل�ضانات
نواح عدة ،مدعما مقاله ب�أدلة تاريخية و�شهادات من زمن االزدهار.
الثقافية ،ومردودها على ٍ

بينما كان يحج النا�س يف القرن التا�سع �إىل مكة قبلة
لل�صالة والدين كان العلماء والباحثني يحجون �إىل
بغداد قبلة للعلم واملعرفة ،و ُي�ستقبلون فيها بحفاوة
وت��رح�ي��ب ك�ب�يري��ن .ب��ل � ّإن ك�ث�يرا مم��ن ك ��ان يذهب
لهناك ي�سعى ملرا�سلة من يتو�سم فيهم حب العلم
ودرا�سته للح�ضور والإقامة .ومل يكن ذلك احلراك
الثقايف م��رده �إىل اهتمام خلفاء ال��دول��ة العبا�سية
بالعلوم والفنون فح�سب بل �إن عوامل كثرية �ساهمت
يف رف��ع ��ش��أن ب�غ��داد ب�ين امل��دن .فبغداد كانت تتمتع
ب�أمن وا�ستقرار كبريين ،وموقعها الإ�سرتاتيجي،
وجوها العليل بني �ضفتي دجلة والفرات وف��را لها
�أمنا غذائيا وم�صادر دخ��ل وف�يرة .كما � ّأن املجتمع
ال�ب�غ��دادي ك��ان جمتمعا متنوع الأع� ��راق مم��ا �سهل
وف��ود العلماء �إل�ي��ه باختالف م�شاربهم و�أع��راق�ه��م
ودياناتهم� ،أ�ضف �إىل ذل��ك حالة االنتعا�ش الثقايف
ال� ��ذي ك��ان��ت ت���ش�ه��ده ال ��دول ��ة الإ� �س�لام �ي��ة ع�م��وم��ا
ب�أطرافها املرتامية.
ك��ان��ت ال �ب��داي��ة ح�ي�ن �أن �� �ش ��أ اخل�ل�ي�ف��ة ال�ع�ب��ا��س��ي �أب ��و
ج �ع �ف��ر امل �ن �� �ص��ور يف ب �غ ��داد (اخل ��زن ��ة) ال �ت ��ي ك��ان��ت
حت��وي كتبا منوعة يف العلوم التطبيقية ،واللغات
والدين والفل�سفة والفن ،وجعلها متاحة للراغبني
يف االط �ل�اع عليها ون���س�خ�ه��ا ،وك��ان��ت مب�ث��اب��ة الكنز
ل�ل�ب��اح�ث�ين ن �ظ � ًرا ل���ص�ع��وب��ة احل �� �ص��ول ع �ل��ى ال�ك�ت��ب
�آن ��ذاك وتفرقها يف الأم���ص��ار ،مم��ا ي�ضطر الباحث
�إىل ال�سفر وال�ت�ن�ق��ل بحثا ع�ن�ه��ا .ث��م ت �ط � ّورت تلك
اخلزنة وتن ّوعت حمتوياتها لت�صري بيت احلكمة يف
الع�صور التي تلتها ويقول الباحث عمروعبدالعزيز
منري وا�صفا �أه ّميتها ...«:كانت م�ؤ�س�سة دار احلكمة
ع�لام��ة م���ض�ي�ئ��ة ع�ل��ى ط��ري��ق �إن �� �ش��اء دور وخ��زائ��ن
الكتب �أحد �أهم دعائم ن�شر الثقافة واملعرفة ،فكانت

م �ث�لا اح �ت ��ذى ب ��ه ال �ك �ث�ير م ��ن ال �ع �ل �م��اء وامل�ف�ك��ري��ن
و� �س �ع ��وا �إىل �إن� ��� �ش ��اء دور وم� ��راك� ��ز م �ع��رف �ي��ة ع�ل��ى
غ��راره��ا» .وراف��ق وج��ود الكتب اهتمام �شخ�صي من
اخللفاء بالعلوم ،فكانوا يفتحون جمال�سهم للعلماء
ويتيحون لهم املجال للحديث عن خمتلف العلوم
كالطب والكيمياء والفلك وعلم النف�س ،و�أجزلت
لهم العطاءات ،حالهم حال ال�شعراء واملغ ّنني ،مما
جعلهم يطم�أنون لإقامتهم ويتو�سعون يف �أبحاثهم
وي�ت���س��اب�ق��ون يف ك �ت��اب��ة م ��ؤل �ف��ات �ه��م وت��وث �ي��ق ن�ت��ائ��ج
درا��س��ات�ه��م .كما ن�شطت يف ب�غ��داد حركة الرتجمة،
ف�ت�ب��ارى امل�ترج �م��ون ع�ل��ى ال�ن�ه��ل م��ن ��س��ت ل�غ��ات يف
كافة املجاالت ،حتى الدينية منها ،وهي �إ�شارة �إىل
م ��دى االن �ف �ت��اح ال �ث �ق��ايف وال�ت���س��ام��ح ال��دي �ن��ي ال ��ذي
و�صلت �إليه احل�ضارة العربية والإ�سالمية �آن��ذاك.
ُ
وخ�ص املرتجمون بعطاءات جمزية دون غريهم مما
يعك�س حالة وعي من الدولة لأهمية اال�ستفادة من
نتاج الغري والتقرب من ثقافاتهم واال�ستفادة من
معارفهم.
ه ��ذا احل � ��راك يف م��دي �ن��ة ب� �غ ��داد ،امل �م ��ول م ��ن قبل
اخل�ل�ف��اء -ال��ذي��ن ميثلون قمة ال�ه��رم ال�سيا�سي يف
الدولة آ�ن��ذاك -يطرح جم��ددا ال�س�ؤال حول عالقة
املثقف بال�سلطة .والتي حتدث عنها مفكرون كبار
م��ن �أم �ث ��ال �إدوارد ��س�ع�ي��د وع �ل��ي ��ش��ري�ع�ت��ي ،و� �س��واء
كانت وجهات النظر تلك تعد العالقة �صحية �أو ال
ف��إن علينا �أن نتذكر �أن هذه احلالة الثقافية كانت
يف ال�ق��رن التا�سع ،ح�ين مل تتوفر �أنظمة �سيا�سية
م�ع�ق��دة ،ومل ت�ك��ن احل��وا��ض��ن م�ت��اح��ة �إال حت��ت ظل
والة الأم��ر ممن يحظون بهيبة ومكانة اجتماعية،
و�سيولة الزم��ة لإدارة احل��راك الثقايف مبا يتطلبه
من �إنفاق .ولعل هذا التقارب بني ال�سلطة واملثقف

�أثر على ت�أريخ تلك احلقبة الزمنية ،فكتبة التاريخ
و�أدب� ��اء ال �ف�ترة مل ي�ك��ون��وا ل�ي�ت�ج��ر�أوا ب��ال�ك�ت��اب��ة عن
اجلوانب املظلمة واحل��وادث امل�ؤ�سفة يف ذلك الزمن
�إال على هام�ش ي�سري من احلرية التي ي�ضع حدودها
الرقيب .كما �أن الهبات التي متنح لهم كانت ت�ضعهم
يف م�ستوى اجتماعي رفيع مما قلل من اختالطهم
بعامة النا�س واالقرتاب من همومهم.
يف ع�صرنا احلايل ويف ظل انت�شار اجلامعات مل يعد
املثقف والباحث بحاجة �إىل بقعة جغر افية يلتقي
فيها م��ع �أق��ران��ه بقدر حاجته �إىل متويل لأن�شطة
ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ،وال��دع��م ال�ك��ايف ال�ستكمال درا��س��ة
اجل��ان��ب النظري التخ�ص�صي يف املجالني العلمي
والإن �� �س��اين ،ول�ل�أ��س��ف ف ��إن غ��ال��ب ب�ل��دان�ن��ا العربية
تخ�ص�ص ميزانية ال ت�صل �إىل  %1م��ن موازانتها
يف الإن �ف��اق ع�ل��ى ال�ب�ح��ث العلمي بينما يبقي خيار
تقلي�ص املنح والبعثات يف الأزم ��ات �أم��را مطروحا،
وح�ت��ى بالن�سبة لتلك ال ��دول ال�ت��ي تخ�ص�ص ق��درا
ال ب��أ���س ب��ه م��ن الأم ��وال ف�إنها تفتقر ل��وج��ود هيئة
مركزية لإدارة البحوث العلمية فيقع الباحثون يف
مع�ضالت من �أهمها نق�ص البيانات والإح�صائيات
�أو �صعوبة احل�صول عليها .رغ��م �أن الأزم��ات ت�ؤكد
لنا مرارا على �أهمية هذا الأمر ولعل �أبرز مثال هو
الأزم��ة ال�صحية التي يواجهها العامل اليوم ج� ّراء
انت�شار ال�ف�يرو���س امل�ستجد ك��وف�ي��د .19على جانب
�آخر يواجه املفكر يف الع�صر احلديث �صراعا ممتدا
مع ال�سلطة .وعلى ال��دوام �ستكون الثقافة وحرية
مم��ار��س�ت�ه��ا وم ��دى االه �ت �م��ام ب�ه��ا م�ق�ي��ا��س��ا للتقدم
احل�ضاري ،وبو�صلة تك�شف للتاريخ الأ�صلح والأكرث
نفعا للب�شرية.
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