
   
                                                                  240 
ISSN: 2706-9524 (Print)                                                    ISSN: 2706-9532 (Online) 

 

 

                                    العلوم الشرعیة واإلنسانیة :مجلة الجامعة األسمریة

    )2020یونیو ( األول العدد )33( المجلد

  

  جغ�ا��ة ال�ولة الع���ة اإلسالم�ة ودورها في ت�ج�ة 

  االن�اني وحف�ه ث�ا�ال

  ال��انيع�� ال�الم دمحم 

  .ل���ا، زل��� ،ال�امعة األس���ة اإلسالم�ة، �ل�ة اآلداب، ق�� ال�غ�ا��ا

Email: alheshani@yahoo.com 

  ال�ل��

ـــة الع���ـــة اإلســـالم�ة  هـــ�ف ال��ـــ� إلـــى إبـــ�از الـــ�ور ال�هـــ� الـــ�� لع��ـــه جغ�ا��ـــة ال�ول

وحفـــ� ت�اثهـــا ال�ع�فـــي عـــ� ���ـــ� ح��ـــة ال���ام�ـــة األ�ـــ�اف، فـــي اســـ���ار إم�ان�اتهـــا ال�قا��ـــة 

ال��ج�ة الع���ة، ��ل� إ�هار ق�رة اللغة الع���ة االس��عاب�ة لفه� و���ـال م�ـ�ل�ات ومفـا��� 

لغة اآلخ� م� و�لى، واسـ���م ل��ق�ـ� أه�افـه ال�ـ�هج ال�صـفي و ال�ـار��ي ال��ل�لـي، ومـ� أهـ� 

ا ���ـــ�ا فــي ت�ـــ�ع ال�قافــات والعلـــ�م بـــ�� ن�ائ�ــه أنـــه �ــان ل�غ�ا��ـــة ال�ولــة الع���ـــة االســـالم�ة أثــ� 

ال��اقفـة ال�لقائ�ـة وال����ـ� أن ت�ـ�� ح�ـارة م�دهـ�ة را��ـة زمــ�  شـع��ها وال�ـي اسـ��اع� �ف�ـل

الع�ـ�ر ال�سـ�ى السـ��ا زمـ� ال�ولـة ال��اسـ�ة، ��ـا اسـ��اع� أن تـ��ح ن�احـا تار���ـا �ــاه�ا 

اإلن�ـاني مـ� ال�ـ�اع ��ـل دقـة واخـالص في ��ام ح��ة تار���ة م���ـ�ة لل��ج�ـة وحفـ� ال�ـ�اث 

  وأمانة عل��ة ح�ى وصل إلى ع��نا ال��ی�.

   جغ�ا��ة ال�ولة الع���ة اإلسالم�ة، ت�ج�ة ال��اث االن�اني وحف�ه.  ال�ل�ات ال�ف�اح�ة:

  �ق�مةال

ســــالم�ة خــــالل القــــ�ن��  �ــــاع ال�غ�افــــي ال���ــــ� للف��حــــات اإل�ــــ� عــــ� االتنَ 

ـــ�� ال�ـــا�ع وال�ـــام� ال ـــة إ��الدی ـــ� وأقـــ�� دول ســـالم�ة شـــه�تها القـــ�ون تأســـ�� أك�



  
  
  عبد السالم دمحم الحشاني

 

  )2020(یونیو األول العدد ) 33المجلد (
241 

ال�ســــ�ى، شــــ�ل� خل��ـــــا مــــ� ال�ـــــع�ب الع���ــــة والفارســـــ�ة واآلرام�ــــة وال�غ�ل�ـــــة 

غ����ــة مــع اخــ�الف ب��اتهــا  إلواله���ــة وال�ــ���ة وال�وم�ــة واألف����ــة والف�ع�ن�ــة وا

ال�����ـــــة وم�روثهـــــا ال�قـــــافي وال��ـــــار� الع��ـــــ�، وقـــــ� اســـــ��اع� هـــــ�ه ال�ولـــــة 

اســ���ار �ــل ال�عــارف وال�اقــات العل��ــة فــي ب�ــاء ح�ــارة م�دهــ�ة قــ�م� لل��ــ��ة 

، وهـــ� (حفـــ� غفـــل ع�ـــه  فـــي زم��ـــا ال���ـــ�، ن�اجـــُا وع�ـــًال عل��ـــا ع���ـــا وم���ـــ�ا

ـــ�اث اإل �ـــ� والفـــ�س غ� ع عـــ� ���ـــ� ت�ج�ـــة جـــل علـــ�م اإلن�ـــاني مـــ� ال�ـــ�اال�

ــــ��واله�ــــ�د وال�ــــ����� واآل ــــ، رام� ــــى اللغــــة الع��� ــــ�ه� إل ــــ�م ال��اضــــ�ات وغ� ة �عل

  ). دبواله��سة وال�� وال����اء والف���اء والفل�فة واأل

(اسـ�ان�ا) ان�قلـ� مع�ـ� علـ�م ال�ـ�ق إلـى  نـ�ل�ومع ات�اع ال�ولـة وفـ�ح األ

وم�هـا إلـى الالت���ـة مـ� خـالل هـ�ه ، �ا) �اللغـة الع���ـة و ور ا وأ�الد الف�ن�ة (ف�ن�

�(ب�ـ� ال���ـة) الـ�� ب�ـاه ال��اسـ��ن ال��اهل ال�ي ول�ت في ال��ح العل�ي ال���

م) واخــ�� �ال��ج�ــة مــ� لغــات العــال� 809-786( زمــ� ال�ل�فــة هــارون ال�شــ��

و��ل� اس����ت  ،الق��� إلى الع���ة ح�ى ع�ف� تل� الف��ة تار���ا ����ة ال��ج�ة

ال�ولة الع���ة اإلسالم�ة جغ�اف��ها م� ح�� ثقافـة شـع��ها و�ـل العلـ�م وال�عـارف 

فـــازده�ت ح�ـــارة هـــ�ه ال�ولـــة ال�ـــي ��ـــاول هـــ�ا ال��ـــ� ال���اضـــع  مـــ� ،  لـــ�یها

  ����ــــة انع�ــــاس ال�ع��ــــات ال�غ�ا��ــــة مع�فــــة خــــالل م�اح�ــــه وت�ل�التــــه ون�ائ�ــــه

علـــى ازدهـــار هـــ�ه ال�ولـــة الع���ـــة  -الســـ��ا ال��ـــان وم��ناتـــه ال�قا��ـــة ال���لفـــة-

لــى الع���ــة، وتع�ــ�� اإلســالم�ة، واســ���ار ن�ــاح ح��ــة ال��ج�ــة مــ� علــ�م الع�ــ� إ

  :ث��ة تل� ال�ه�د للعال� ق���ا وح�ی�ا وف� ال�ق��� اآلتي

  م��لة ال���

ت��ــ� م�ـــ�لة ال��ـــ� فـــي إبـــ�از الــ�ور الع�ـــ�� الـــ�� لع��ـــه جغ�ا��ـــة ال�ولـــة 

�ار إم�ان�اتها ال�قا��ـة مـع واس��، الع���ة اإلسالم�ة ال���ام�ة األ��اف ش�قا وغ��ا

هــا ال�ع�فــي عــ� ���ــ� ح��ــة ال��ج�ــة الع���ــة ال�ــي أنقــ�ت ال���ــ� مــ� ث�اتحفــ� 

ـــــة  ـــــ�ثار، �ـــــ�ل� إ�هـــــار قـــــ�رة اللغـــــة الع��� العلـــــ�م وال�عـــــارف مـــــ� ال�ـــــ�اع واالن
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االس��عاب�ة لفه� و���ال م��ل�ات ومفا��� لغة األخ� م� و�لى، وهي صال�ة 

  �انه وتعالى. ألنها ب��ا�ة لغة الق�ان ال���� �الم هللا س� ؛ل�ل زمان وم�ان

  ف�ض�ات ال��� وت�اؤالتها

أسه�� جغ�ا��ة ال�ولة الع���ة اإلسـالم�ة �ع�املهـا الع�یـ�ة �ات�ـاع رقع�هـا،  )1

وم�قعها الفل�ي، وال�غ�افي، و���عة ال��ضع، واخ�الف ثقافة شع��ها، في 

الـ�� ت��ـ� ع�ــه ام�ـ�اج ال�قافـات وحـ�وث ال��اقفـة بـ�� م���عاتهـا األمـ� 

ل��ج�ـــة وحف�ـــ� ال���ـــ� مـــ� ال�ـــ�اث ن�ـــ�ت ح��ـــة اســـام�ة أن�ـــاج ح�ـــارة 

  ن�اني.اإل

 ذلـ� واسـ���ار شـع��ها ثقافة اخ�الف في دور) خار��ها( ال�ولة ل��ل كان )2

 ال�ـــــ�اع مـــــ� والعلـــــ�م ال�عـــــارف وحفـــــ� ال��ج�ـــــة ح��ـــــة إلن�ـــــاح ال��ـــــای�

  ه�ال.واإل

ة ســـــالم�ة ت�ـــــای� جغ�ا��ـــــة ال��ـــــان ال��ـــــ��ة وال�����ـــــاســـــ��ع�� ال�قافـــــة اإل )3

  . دولة ق��ة حقق� نه�ة عل��ة م���ةواس���ار مع��ات ذل� ل��اء 

أ� الع�امــل ال�غ�ا��ــة األك�ــ� تــأث��ا فــي ح�ــارة ال�ولــة الع���ــة اإلســالم�ة / 1س

  ون�احها في ح��ة ال��ج�ة وت�ق�� م��أ ال��اقفة ب�� م���عاتها؟

واسـ���ار هل �ان ل��ل ال�ولة (خار��ها) دور في اخـ�الف ثقافـة شـع��ها / 2س

  ذل� ال��ای� إلن�اح ح��ة ال��ج�ة وحف� ال�عارف والعل�م م� ال��اع وااله�ال؟

  أه�اف ال���

�� �ـــــه جغ�ا��ـــــة ال�ولـــــة الع���ـــــة ال�ع��ـــــ� �الـــــ�ور ال��ـــــار� الـــــ�� أســـــه )1

سالم�ة ��ا ت��ه ب��اتها ال���لفة م� ���ز مع���ة وعل��ـة انع�ـ� مـ� اإل

شــع��ها ومــ� ثــ� حف�هــا علــى  ث�اتــالل ح��ــة ال��ج�ــة ل�عــارف وعلــ�م و خــ

  .��ات ت�ج�� للع���ة وغ�� الع���ةش�ل م��

ــــاســــ���ار ال�قافــــات وال�عــــارف و ال )2 اإلن�ــــاني الــــ�� ت���ــــه اخ�الفــــات  ث�ا�

ال�غ�ا��ــــا و���اتهــــا ال���لفــــة، ولعــــل ال�قــــي ال��ــــار� الــــ�� وصــــل� إل�ــــه 
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ال���ـات ال�ال�ات ال����ة وال�ـ�� خ�ـ� م�ـال علـى ن�ـاح ال��اقفـة واسـ���ار 

        ال�غ�ا��ة ال�اسعة لل�ق�م العل�ي في ج��ع ال��االت.

ـــ��� �هـــار مـــ�� إ )3 ـــى اســـ��عاب جـــل لغـــات العـــال� الق قـــ�رة اللغـــة الع���ـــة عل

وال��ی� ��ا ف�ها م� م��ل�ات، ومفـا��� معقـ�ة، ت�ج��هـا ��ـل معان�هـا، 

  .وم�اقفة آم�ة، غ�� م�ق�صة ال�ع�ىومقاص�ها ب�قة م��ا��ة، 

أو مـا  ،���ة ال��ج�ة ال�ي أن��ت فـي ب�ـ� ال���ـةال��ار� ل ب�از ال�ورإ )4

مــ�� قــ�رة وأ�هــ�ت  ،ال�ــي اســ����ت جغ�ا��ــة ال��ــان ،�عــ�ف بــ�ار ال���ــة

ســـالم�ة علـــى ال��اقفـــة، واســـ��عاب ف�ـــ� األخـــ�، شـــع�ب ال�ولـــة الع���ـــة اإل

  .� اخ�الف اللغة وال��روث ال�قافيع�ب وع��، رغ

الــــ�� وف��تــــه مــــ� ال��ــــ��ه ل�ــــي ت�فــــ� دعــــ� ال��ج�ــــة ال�ــــادقة األم��ــــة ا )5

� ألنها ج�ء مـ� م��نـات ال���ـة ال�غ�ا��ـة لل��ـان، وهـي جـ�ء مـ؛ وال�����

ك�ـاب �ل�لـة ودم�ـة : وم�ـاال علـى ذلـ� ، ال�ل��ة الف���ة وش���ة صـاح�ها

احــ�ف� ، بــ� ال�قفــع ن�ــا وروحــاإلــى الع���ــة ع�ــ�هللا  الــ�� نقلــه مــ� اله���ــة

�افـ� رائـع بها م� خـالل ال�ـ��ر، حقـ� بـ�ل� ت ����عة ال���ة اله���ة ت��

  .فاإلن�ان اب� ب���هوال اش�ال�ة ، ب�� ال��ج�ة وال��اقفة

  أه��ة ال���

ت���ل أه��ة ه�ا ال��� ال���اضع في إ�هار ال�ور اإلن�اني وال�قافي وال��ار� 

ـــ�� م���ـــه جغ�ا��ـــة ال�ولـــة الع���ـــة اإلســـالم�ة ب��ـــ�ع ب��اتهـــا ال�����ـــة، وزخـــ�  ال

ثقافاتها، ومعارفها ال���ای�ة �اخ�الف شع��ها ل���ة ال��ج�ـة ال���ـ�ة ال�ـي شـه�تها 

للغـة الع���ـة حلقـة ال�صـل ل��ـ� وصـقل وحفـ�  �ان� خاللهـا ا، تل� ال�ولة آن�اك 

تلـــ� العلـــ�م ال������ــــة م�هـــا واإلن�ــــان�ة، وقـــ� ام��جـــ� ج��عهــــا فـــي م���ــــع راق 

إن هـــ�ا ال��ـــ� ی�ـــ�ز ال�ع��ـــات اإل��اب�ـــة  أن��ـــ� ح�ـــارة ســـام�ة عل�ـــا وخلقـــا.

ل�غ�ا��ــــة ال�ولــــة الع���ــــة اإلســــالم�ة ال���ــــ�ة، ومــــا ق�م�ــــه لإلن�ــــان�ة ع�ــــ� ح��ــــة 

الع���ــة ال�ــي نقلــ� إل��ــا ��ــل أمانــة وصــ�ق و�ــ�اءة جــل مــا وصــل� إل�ــه ال��ج�ــة 

  .�ة ان�ماج وم�اقفة ل�ل� ال��اراتم��لف تل� ال�ع�ب م� ح�ارة وعل� م���
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  ال��� م�ه��ة

ل�ور ال�� لع��ه جغ�ا��ة ال�ولـة ل��ض�ح اال�صفي ال��ل�لي  ��ال��ه� �اعس��� ات

الع���ــة اإلســالم�ة فــي نه�ــة ال�ولــة ون�ــاح ح��ــة ال��ج�ــة ل�ــل العلــ�م وحف�هــا 

 ح�ـ� مـ� ال��ـ� ج�انـ� كـل علـى لل�ق�ف ال�ار��ي ��ل� ال��هجو م� االن�ثار، 

  ال���. ف��ةلال�اع�ة  ال�ار���ة وال��ان� ع�ه، ك�� وما ال��ض�ع، أدب�ات

          
  

  ال�ل�ات ال�ف�اح�ة

  :The culture)( ال�قافة) 1

معـــاني �ل�ـــة ثقافـــة فـــي اللغـــة ���ـــ�ة م�هـــا ال��اقـــة والف��ـــة وســـ�عة ال��یهـــة 

قف ال�ـــيء وثقافـــا إذا ـثـــ :وال�هـــ�ی� وال�علـــ��  وتقـــ��� ال�عـــ�ج مـــ� األشـــ�اء. ��قـــال

األشـ�اء، ف لق� ،ع��ما ���� مع�ف�ـه �علـ�م قِ �أنه ثَ  :صقله وح�قه، و�قال لل�جل

 ف��ـة وذ�ـاء، وال�ق�ـ�د �أنـه واثـ� ال�ع�فـة ��ـا ی��ـ�، وذ :أ�، �ِقـص�ي لَ  :و�قال

جاء في حـ�ی� أم ح�ـ�� ب�ـ� ع�ـ� ال��لـ�: إنـي ح�ـان، ف�ـا أكلـ�، وثقـاف ���ـا 

   ).2007(ال�ائح، أعل�

ــــــات  ــــــى ال�ع��� ــــــة عل ــــــة ت�ــــــ���م لل�الل وهــــــي ��ــــــا وردت �ال�عــــــاج� اللغ��

��ـــاد ع�الها ��عـــان ع�یـــ�ة وم��لفـــة ح�ـــى شـــاع اســـ�وال��ـــ�ات، ل�ـــ� ال�ل�ـــة قـــ� 

مع�اها ال ی��ل ���ل�لها اللغـ�� ال�ـ���ر �ال�عـاج� اللغ��ـة، ومـ� ذلـ� اسـ�ع�ال�ا 

علــى أنهــا م���عــة ال�عــارف والعلــ�م ال���لفــة لــ�� شــ��  ال�ــائع لهــا (ال�قافــة)

  فالن م�قف ��ع�ى مل� ����لف ال�عارف.: ما، ��قال

�رة �� فـي الع�یـ� مـ� اآل�ـات م�هـا ق�لـه تعـالى مـ� سـوق� وردت �الق�آن ال�� 

ـــتُ واقْ : 19 اآل�ـــةال�قـــ�ة  ـــُث م حَ و�ُ لُ ِ َ�  ي ـــتُ فْ ق وفـــي ق�لـــه تعـــالى مـــ� ســـ�رة ال��ـــاء  ،مو�ُ ُم

ِ َ�  يُث م حَ و�ُ لُ تُ اقْ م َو و�ُ ُذ خُ فَ  :9اآل�ة في ق�له تعالى م� س�رة األنفال  -وأ��ا- و�ممُ تُ فْ ق

ـ ا تثقفن�م �� ال�بف�َم : 57اال�ـة ِ ف�� ومع�ـى ثقـف ه�ـا مـأخ�ذة مـ�  ،�ـم مـن خلف�ـمد ب
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والق�ــــ� ال�فـــ� �ال��ــــ���� مغلــــ���� مــــع الــــ����  ،ال�فــــ� �ال�ــــيء :أ� ،ال�قـــاف

  م�ه�، ومع�اه تأس�ه�، وت���� م�ه� في ثقاف�.

ألبــي ع�ــ� هللا دمحم بــ� ســالم ال���ــي، ورد  (��قــات ال�ــع�اء) وفــي مق�مــة

ولل�ـع� صـ�اعة وثقافـة، �ع�فهـا "لف� ثقافة مع��ف على لف� ص�اعة، في ق�له: 

ح�ـ� یـ�� أهـل العلــ� إن  "أهـل العلـ�، ��ـائ� أصـ�اف العلــ�، م�هـا مـا ثقفـه الل�ــان

و مـا أالم �ع�ـي الفهـ� وال�ـ�ق والقـ�رة ،م�ل�ل (ثقافة) ��ـا �فهـ� مـ� حـ�ی� ابـ� سـ

القـ�رة  :فإذا أض�ف� إلى ال�ع� �ان� مل�ة ال�ع�، أ� (ال�ل�ة) ف ��ا ن���ه�ع� 

  ).ه 1397 على فه�ه ونق�ه وح�قه (ال����،

و�ل�ة ثقافة ��ع�اها ال�ـ�� تع�ـي ت���ـة ال�ل�ـات العقل�ـة وصـقلها بـ�اف� ال�ع�فـة، 

ومع�اهـــا ال�اســـع هـــي صـــفة ذلـــ� ال�ـــ�� ال�ـــ�عل� الـــ�� ت��ـــ� مـــ� ت���ـــة عل�ـــه 

لل�اللـة علـى ال����ـة ال��د�ـة إلـى  -أ��ـا–�ه، ��ا ت�ـ���م �ل�ـة ثقافـة وذوقه وح

اك��اب ال��ل العل�ا، و�ن�اء الق�رات العل��ـة وال�ع�فـة  ��ـ�ل عـام (معهـ� االن�ـاء 

) هــــ�ا ���ــــا ی�علــــ� �ــــالف�د، أمــــا ���ــــا ی�علــــ� �األمــــة فهــــي ت��ــــل 1986 الع��ــــي،

 ولغــة، وتــ�اث (ال�ل��ــي،ش��ــ��ها، وه���هــا، ��ــا ت�ــ�ه مــ� عــادات، وتقال�ــ�، 

1985.(  

  :)Intellectual(ال��اقفة ) 2

خــ��� أو ثقافـة شـ�� مــا، أو ��ـام فــ�د أو آاك��ـاب قـ�م أو فــ�د ثقافـة قـ�م 

ــــة أو ال�ــــل���َّة وال�ــــ��  ج�اعــــة ���اءمــــة نف�ــــه أو نف�ــــها مــــع األن�ــــا� االج��ا��َّ

مع�فــة اآلخــ�، وال�قال�ــ� ال�ــائ�ة فــي م���ــع آخــ�، ت�ــاع� ال��ج�ــة وال��اقفــة علــى 

وهي "م���ع ال��اه� ال�ات�ة عـ� اح��ـاك م�ـ��� وم�اشـ� بـ�� م���عـات أفـ�اد 

ة األول�ة لل��اعة ت���ي إلى ثقافات م��لفة ت�د� إلى تغ���ات في األن�ا� ال�قا��

  .أو ال��اعات"

علــى یــ� األن��و��لــ�ج��� األمــ������،  �1880هــ� م�ــ�لح ال��اقفــة عــام 

ني ومفــا��� لل���ــ� مــ� ال�ه�ــ�م�� �ال��ــألة، ومــ�ه� وقــ� �هــ�ت معــه عــ�ة  معــا

: تلقـي ال�فـل لل�قافـة تف�ـ� ال��اقفـة علـى أنهـاأت�اع ال����ل�ج�ا االج��ا��ـة ال�ـي 

مــ� ال��ــ�� الــ�� ح�لــه ��ــا ت��ــ��ه تلــ� ال���ــة مــ� م��نــات �����ــة و��ــ��ة، 
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) أن ذلـــ� �ع�ـــي ال���ـــ�ة Roger Bastide(" روجـــي �اســـ���"و�ـــ�� الف�ل�ـــ�ف 

ـــــة ( ـــــة (Enculturationال�قا�� ـــــ� اســـــ���ل Socialization) أو االج��ا�� ). وق

، (Cultural exchange) االن�ل�� م�ـ�لح ال��اقفـة ���ـ�لح ال��ـادل ال�قـافي

و�ـ�ل� لـ�  ،(Transculturation) س�ان م��لح ال���ل ال�قـافيب���ا ف�ل األ

� ال���لفــة، بــل مفهــ�م ن�ــ�ي ح�ــ� وجهــات ال��ــ؛ �عــ� م�ــ�ل�ا م�ــ�د ال�عــاني

 ,Roger Bastide( اراـــــــــــ� تـ�اوال وان��ـــــــــــفة أصـ�ح أك�ــــــــإال أن م�ـ�لح ال��اق

1968.(  

  وت�� ع�ل�ات ال��اقفة غ�� م�احل ح�وثها  ����ق���:

  :)Automatic intellectual( ال��اقفة ال�لقائ�ة )أ

الـ�ی� ���عهـ� ع�ـل م�ـ��ك أو فـ�اد � ال��اصل ال�ل�ي والعف�� ب�� األال��أت�ة م

زمالة دراسة أو ت�ادل ت�ار� أو ص�اقات ع�ل، ی�� ف�ها اك��اب ال�قافة لل�ـ�ف�� 

ج�اعــة أو فــ�دا ر��ــة و��عــا مــ� أجــل نفــع مــاد� أو مع�ــ��، وقــ� ت�ــأتي ن���ــة 

  س��ات م� ال��وب وال��اعات ت���� أ��افها م� ش�ب ثقافة �ع�ها ال�ع�.

  :Imposed culture)(ال��اقفة ال�ف�وضة  )ب

تــ�� به���ــة القــ�� علــى ال�ــ�ف ال�ــ��� وفــ�ض ثقاف�ــه عل�ــه ع�ــ�ة دون اع��ــار  

، م�ال ذل� س���ة اإل��ال��� علـى ل���ـا وهي ش�ل م� أش�ال اإلم���ال�ة، ل�قاف�ه

م وفــــ�ض ثقــــاف�ه� علــــى الل���ــــ�� عــــ� ���ــــ� فــــ�ح ال�ــــ�ارس 1945-1911م�ــــ�

ـــائ�، وال��ـــارف، وســـ���  ـــ� �عـــ� ســـل� حقـــ�قه� اال��ال�ـــة، وال�� ة الع�ـــ��، وذل

االق��اد�ة، وال��اس�ة، و شعائ�ه� ال�ی��ة، ��ا ح�ث زم� االك��افات ال�غ�ا��ة 

لله��د ال��� ال��ان األصل��� لقارتي أم���ا. غ�� أن ان��ار ح��ات االس�قالل 

خالل الق�ن�� ال�اسع ع�� والع���� أد� إلى �ه�ر ما اص�لح عل�ه �ـال�ف�دات 

)reserves ــ�ا وال�ال�ــات ال���ــ�ة األم����ــة، وت��ــل أراضــي م��ــ�زة �ق��هــا��� (

  ).1998ال��ان األصل��ن (ال�ع�ني، 

 John Weslyو�ـان العـال� األن����لـ�جي األم���ـي جـ�ن و��ـل� �ـاوول 

Powell  م أول مــــ� أســــ���م م�ــــ�لح ال��اقفــــة و����ــــا، 1902ال��ــــ�فى عــــام
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العلــ�م االج��ا��ــة فــي ال�ال�ــات م وصــل م�لــ� ال��ــ� فــي 1936وخــالل ســ�ة 

"ال��اقفــة هــي م���عــة ال�ــ�اه� ال�ات�ــة  :ال���ــ�ة األم����ــة إلــى ال�ع��ــ� ال�ــالي

ع� اح��اك م���� وم�اش� ب�� م���عات أف�اد ت���ي إلى ثقافات م��لفة ت�د� 

 إلـــــــــــى تغ��ـــــــــــ�ات فـــــــــــي األن�ـــــــــــا� ال�قا��ـــــــــــة األول�ـــــــــــة لل��اعـــــــــــة أو ال��اعـــــــــــات

  ).2011(ب�ه�ور،

  :لل��اقفة  �Roger Bastide روج�ه �اس���تع��) ج

"�أنهــا عالقــة تفاعل�ــة ت�����ــة بــ�� ثقــاف���� م��لف�ــ�� أو أك�ــ�، ت��ــأ جــ�اء ت�ل�ــ� 

عالقــة ت���ــ� ب��ــادل ال��ــ�ات وال�عــارف، أو ان�قالهــا مــ� حقــل م�ه�ــي إلــى آخــ� 

  ."إراد�ا

  :Cultural staging)(االس��الب ال�قافي  )3

األخــ� �عــ� تــ�اولها وت�ــ�ر اســ�ع�الها وم�ارســ�ها �ق�ــ� �ــه اك��ــاب ثقافــة 

والق�اعــة بهــا ح�ــى ت��ــلخ ال��اعــة أو الفــ�د عــ� ال�قافــة األصــل�ة، وت��ــا �ال�قافــة 

  ال�����ة.

  :)Acculturation(ال��ا�� ) 4

ال�عـالي علـى ثقافـة األخــ�، وفـ�ض ال�ـ�و� عل�هــا، و�ع�ـي ال�فاعـل ال�قــافي 

  .وم�اولة ���ها أو ال�� م� اس���ارها االم���الي مع ازدراء ثقافة األخ�،

  :(Education)ال����� ) 5

ذات ال�قافـة، أو بـ�� ثقافـة و�ق�� �ـه ال�فاعـل بـ�� العلـ�م وال�عـارف ضـ�� 

داخـل جغ�ا��ـة ال�ولـة الع���ـة  �االم��اج بـ�� ال�قافـة الع���ـة وثقافـة الع�ـ�، وأخ�� 

   .سالم�ة مع ام��اد الف��حات ش�قا وغ��ااإل

  :)Cultural-cross(ثقا��ة -أو الع��) Intercultural(ثقا��ة -ال���) 6

) ��ـــ�ل�ل علـــى Interculturalت�ـــ���م مع�ـــ� اللغـــات األورو��ـــة �ل�ـــة (

��ـــفة  "ثقا��ـــة-الع�ـــ�"وهـــ� �عـــادل �ل�ـــة أخـــ�� هـــي  "ال����قا��ـــة"ال�ل�ـــة الع���ـــة 

ل�صف ال��اه� وال��االت الف���ة ال�ي ق� ت��اخل مع ه�ه ال�اه�ة، فه�اك م�ًال 

ال��ــــ��� "والــــ�� ���ــــ� أن ن�لــــ� عل�ــــه أ��ــــًا  "ال�قــــافي-ال��ــــ��� ع�ــــ�"م�ــــال 
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ـــافي ـــاك Intercultural Marketing( "ال����ق إدارة ال��ـــادر ال��ـــ��ة “)، وه�

). و�ذا Intercultural Human Resource Management” (ثقا��ـة-الع�ـ�

، "ثقـــافي-ال�ـــ��"ألورو��ـــة ال���لفـــة ن�ـــ� أن م�ـــ�لح ألق��ـــا ن�ـــ�ة علـــى اللغـــات ا

 "ال��اقفي"، وأح�انًا "ال�قافات-م��ای�"، "ال�قافي-ع��"، "ثقافي-الع��"،  "ال����قافي"

و�لــى غ�ــ� ذلــ� مــ� ال��ــ�ل�ات الع���ــة ال�ــي تــ�ل ج��عــًا علــى  ،"ال��ــاقفي"أو 

��ـــــــــــار إل�ــــــــــه فــــــــــي األل�ان�ـــــــــــة  "ثقــــــــــافي-ال�ــــــــــ��"ون�ـــــــــــ� أن نفــــــــــ� ال�ــــــــــ�ل�ل، 

)interkulturell) ـــــــــــــي الف�ن�ـــــــــــــ�ة ـــــــــــــي اإلســـــــــــــ�ان�ة interculturel)، وف )، وف

)intercultural) وفي اإلن�ل���ة ،(intercultural أما في العام�ة اإلن�ل���ة ،(

). وفـي م�ـاالت ال��ـ� العل�ـي cross–culturalوخاصة في أم���ا ��ع�ف بــ (

ات األكاد���ـــة ن�ـــ� أن أغلـــ� ال�ـــاح��� ال�ـــا�ق�� �اإلن�ل���ـــة ��ـــ���م�ن وال�راســـ

ــ�ف� الع�ــ�") لل�ــ�ی� عــ� Intercultural Psychologyم�ــ�لح ( -علــ� ال

  ).2008 (ح���، )Cross-Cultural Psychologyول�� ( "ثقافي

          
  

  ولال���� األ 

  م��ناتها ال�قا��ةسالم�ة، �ة ع� جغ�ا��ة ال�ولة الع���ة اإلف��ة م�ج

  سالم�ةجغ�ا��ة ال�ولة الع���ة اإل) 1

  ال��قع ال�غ�افي:

ام�� م�قعها ال�غ�افي م� ح�ود ال��� الغ���ـة وأواسـ� اله�ـ� شـ�قًا ح�ـى ال��ـ�� 

ـــًا إلـــى �ـــالد ال�ـــ�ك  ـــًا، ومـــ� ال��ـــ�� اله�ـــ�� والقـــ�ن األف��قـــي ج��� األ�ل�ـــي غ��

وراء  �ان� ت�� �الد ال��� وخ�اسان ومـاوال��ر وال�وم وال�قال�ة ش�اًال، و��ل� 

ال�ه�(ســـ���ن  وج��ـــ�ن) و�یـــ�ان والعـــ�اق وال���ـــ�ة الع���ـــة و�ـــالد ال�ـــام وم�ـــ� 

وال�غ�ب الع��ي. وهي بل�ان ع��قة، عام�ة �ال��� على م��لف أج�اسه� ولغاته� 

 وثقافاته� م�� القـ�م، ل��هـا ام��جـ� ج��عهـا مـع ال�قافـة الع���ـة اإلسـالم�ة ام��اجـا

وت�قــ� فعــل ال��اقفــة ال�لقائ�ــة بــ�� ســ�انها علــى أك�ــل وجــه، أث�ــ� ن�ــائج ، ق��ــا 
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ح�ــــــــار�ة را��ــــــــة انع��ــــــــ� أثارهــــــــا علــــــــى األحــــــــ�ال االج��ا��ــــــــة، وال��اســــــــ�ة، 

واالق��ــاد�ة، وال�قا��ــة، وان�ــه�ت ج��عهــا فــي وعــاء ال�ولــة الع���ــة اإلســالم�ة ، 

ذات جــ�� واحــ�،  وت�لــ� عــ� ذلــ� ح�ــارة م�دهــ�ة وســام�ة ح�ــى أضــ�� �أنهــا

 ار�ــةح�ـ� أذاب اإلسـالم ��ــ�اح�ه و��ـ�ه �ــل الفـ�وق الف�د�ـة والق�م�ــة. ت��ـل ال�

  . (ال��اس�ة) الع���ة اإلسالم�ة ) ال�ولة1(

 في وال�اك�ة ال�ار�خ( شفان��� ف�لفغانغغ: ال���ر. )ال��اس�ة(ال�ولة الع���ة اإلسالم�ة  :)1(خار�ة 

 ق�ل م� معال�ة ال�ار�ة �ع�. 2005- الق���ة: م�قع على م�اح، م��اح علي :ت�ج�ة ،)اإلسالم

  .ال�اح�

  آن�اك الع�امل ال�غ�ا��ة وأث�ها على ح�ارة ال�ولة) 2

أسـه�� الع�یــ� مـ� الع�امــل ال�غ�ا��ــة فـي تقــ�م وازدهــار ال�ولـة اإلســالم�ة الســ��ا 

تلـ�  زم� ال�ولة ال��اس�ة ال�ي بلغ� خاللها ال�ولة أق�ى ات�اعها و�ـان مـ� أهـ�

  الع�امل ما یلي:

 مــــ� تق���ــــا �ــــ�ل خــــ� ث�ــــان�� ل�ــــ�الي ام�ــــ� ال��قــــع الفل�ــــي لل�ولــــة الــــ�� )1

 700غ��ـًا و  �100ـ�ل  خ�ـي ب�� ش�قا ال��� ح�ود ح�ى غ��ا ال��تغال

 األقـال�� مـ�ًا ك���  ��� ب�ل� ) وه�1978 ،م�ل�ة ال��احةش�قًا تق���ًا، (
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ال���لفة، وال���ات ال�غ�ا��ة ال���ة ال����عة، وال�الالت ال����ة  ال�غ�ا��ة

 وال�افة، ال�ع��لة وال�ف��ة.

الــ�� ت�ســ� قــارات العــال� القــ���، وضــ� أهــ� �ــ�ق  ال���ــ� ال�غ�افــي ال��قــع )2

ائ� ال����ـة وال����ة آنـ�اك، ��ـا فـي ذلـ� ال��ـ ال��اصالت ال���ة وال�ه��ة

�ل� الهامة ����� ه�م�، و�اب ال���ب، وج�ل �ارق، وتـ�ن� صـقل�ة، �ـ

ت�س�� م�نه الهامة وع�اص� ال�ولة �غـ�اد ودم�ـ� وم�ـة ال���مـة والقـاه�ة 

  م���ا اق��اد�ا وس�ا ب�� ج�احي ال�ولة ش�قًا وغ��ا .

��ــــة ت��ــــ� ال��ضــــع ال�غ�افــــي ���ــــ�ة ال���ــــات ال�����ــــة ذات ال�ــــ�ارد ال��� )3

، دجلة والف�ات، ب�د�، نهار (س���ن�ج���ن ال��ة، �الغا�ات وال��اعي واأل

وال�عــــادن، وال�ــــ�ب  الل��ــــاني، ال��ــــل، م�ــــ�د�، أنهــــار ال�غــــ�ب الع��ــــي)،

نهـــار م�ل�ـــا ال�ـــال فـــي العـــ�اق ال�ـــي ع�فـــ� قـــ���ا بـــ�الد ال��ـــ�ة حـــ�ل األ

                                  .)2013 العاني،  ( ال�اف�ی� وأرض ال��اد ل���ة خ��تها

وال��ـائ� الهامـة، وال�ل�ـان،  ال��ـار ال����ـة،ت�ل ال�ولـة علـى ���ـ� مـ�  )4

نهــار الغ��ــة أه�هــا: ال��ــ� ال���ســ�، وال��ــ� األح�ــ�، وال��ــ� األســ�د، واأل

�ل�ـــي، �ـــ�ل� خلـــ�ج و��ـــ� العـــ�ب، وال��ـــ�� اله�ـــ��، واألو��ـــ� قـــ�و��، 

واســعة  اً ع�ــان، وال�لــ�ج الع��ــي، خلــ�ج ســ�ت، وج��عهــا أع�ــ� لل�ولــة آفاقــ

 ،� ح�� ال�قل وال��اصالت وال��ارة مع العال� الق���لالنف�اح االق��اد� م

إضــافة ل�ــا بهــا  ،ارات وال��ــ�ات وال�فــاءات العل��ــةوام�ــ�اج ال�قافــات وال��ــ

مــــ� ثــــ�وات ســــ���ة وغ��هــــا، وم�ــــادر ال��ــــاه الع��ــــة لالســــ�هالك ال��ــــ�� 

 وال�راعة.

ی�ــة، ام�ــ�اد ال�ولــة العــ��� جعلهــا ذات أقــال�� م�اخ�ــة ون�ات�ــة وح��ان�ــة م��ا )5

 ، وهــ�ا ال��ــ�ع ال���ــ� فــي ال���ــة ال�����ــة وهــ� وفــ�ة مــ� ال�ــ�ارد ال���ــ�دة

م�ـــار، وال��اصـــ�ل ال�را��ـــة ال���لفـــة، كال�اقـــة ال���ـــ�ة وقـــ�ة ال��ـــاح واأل

الق��ــــــاد�ة واالج��ا��ــــــة وال�ــــــ���ة، وال���ان�ــــــة، زادت مــــــ� قــــــ�ة ال�ولــــــة ا

 .وال��ار�ة
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�ما ان�ــــه�ت �اب�ــــًا ع�ــــانع�ــــ� اخــــ�الف ثقافــــات ال�ــــع�ب علــــى ال�ولــــة ا� )6

سالم�ة ال�اح�ة، ف�ان� عامال م� م�ام� قـ�ة لل�ولـة، ج��عها في ال�قافة اإل

 ن�اني ل�افة العل�م.اح ح��ة ال��ج�ة، وحف� ال��اث اإلكان م� ن�اجها ن�
          

  

  ال���� ال�اني

  ال�ا�قة ال�راسات ال�م��ة، ال��ود

  ال��ود ال�م��ة لل���) 1

ـــــة ـــــام ال�ول ـــــة  750-662ه/ 132-41( األم��ـــــة مـــــ� �� ـــــة ال�ول ـــــى نها� م) وح�

  .م)1258-750هـ/ 656-132( ال��اس�ة

  ) ال�راسات ال�ا�قة2

 ال����ـــ�� فــي عامــة اســ�: اإلســالمي العـــال� جغ�ا��ــة( خفــاف علــي ع�ــ�

  .1998ال��عة ال�ال�ة، دار ال��وق لل��� وال��ز�ع، ع�ان،  ،)وال����  ال���عي

ـــ� بـــ� ســـامي ـــار�خ ال�غلـــ�ث، (أ�لـــ� أح�ـــ� بـــ� هللا ع� ـــة ت ـــة)،  ال�ول األم��

  .2011، ال��عة األولى، م���ة الع���ان، ال��اض

  علــــ�ان ح�ــــ�� ح�ــــ��
ّ
 الع���ــــة ال�ولــــة فــــي االق��ــــاد�ة ، (ال��ــــاةال����ــــي

)، الع�ـــ� فـــي اإلســـالم�ة
ّ
وال��ـــار�ة، العـــ�د  ال�ار���ـــة ال�راســـات م�لـــة ال��اســـي

  .2015، جامعة ت����، الع�اق ،22

 ال�ــ��اء، ج�ــابي علــى اإلف��قــي الع��ــي ال��اصــل ،أح�ــ� دمحم ح�ــ� م�ــي،

 صــف� -1998ی�ن�ــ� ،)29( العــ�د ســ���ة، ن�ــف ��ــ�ث م�لــة إف����ــا، دراســات

 ،ال���ـ�م العال��ـة، إف����ـا جامعـة اإلف����ة، وال�راسات ال���ث م��� هـ،1419

  ال��دان.

، "العـ�ب ع�� ال����ة ال�غ�ا��ا في دراسات.. وال�ل�ان العال�" ،ان�ر�ه م���ل

  .2001، ت�ج� م� الف�ن��ة: دمحم آ�ات ح�ا، م�اح على م�قع: إ�الف
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  ل�ال���� ال�ا

 سالم�ة في ت�ج�ة ال��اث اإلن�اني وحف�ه،دور جغ�ا��ة ال�ولة الع���ة اإل

  ال��اقفة داخل ال�ولة

  ال��اث اإلن�اني وحف�ه سالم�ة في ت�ج�ةدور جغ�ا��ة ال�ولة الع���ة اإل) 1

 شـ�قا األرضـ�ة ال��ة م� ال��الي �ال��ف سالم�ةاإل الع���ة ال�ولة ات�ع�

 بــ�� اإلســالم ان��ــ� ح�ــ� الــ�م�، مــ� قــ�ن�� خــالل الف��حــات ام�ــ�اد �عــ� وغ��ــا

 مـ� م��لفـا م���ـا شـ�ل� ر�ـاناأل ق��ة دولة ف�ان� وق�اعة، ��� ��ل م���عاتها

ــــى والع�ــــ� العــــ�ب ــــاته�، أل�ــــ��ه�، اخــــ�الف عل ــــای� وثقاف ــــة وت�  أو�ــــانه�، جغ�ا��

ــــاته�، ــــافي، ومــــ�روثه� و��� ــــة اســــ����ت وقــــ� وال��ــــار�، ال�ق ــــ� ال�ول  ال��ــــای� ذل

 كــل فــي عل��ــة و�فــاءات وثقافــة، وعلــ�م، معــارف، مــ� ��ــ�ه مــا ��ــل  ال�غ�افــي

 ل�ــ� خالــ�ا عل��ــا ان�ــازا للعــال� قــ�م� م���ــ�ة ح�ــارة ب�ــاء فــي ال�ع�فــة م�ــاالت

ث اإلن�ــاني ل�ــ�ى ال�ــ�ا مــ� هــائال زخ�ــا ب��ج�ــة وذلــ� االه��ــام، مــ� كــامال ل�قــه

، والــ�وم والفــ�س رام�ــ��واأل وال�ــ����� واله�ــ�د لإلغ��ــ� دب�ــةالعلــ�م ال������ــة واأل

  .أخ��  للغات نقلها ث� وم� الع���ة اللغة إلى وغ��ه�

ِ ب�أت ال��ج�ة �ال�ولة الع���ة اإلتار���ا 
ّ
صـلى هللا -سالم�ة م�� عهـ� ال��ـي

 -رضـي هللا ع�ـه-ز�ـ� بـ� ثابـ�  ع�ـ�ما �لـ� مـ� ال�ـ�ابي ال�ل�ـل -عل�ه وسل�

صـلى هللا -(أم�نـي رسـ�ل هللا : ، یـ�و� ز�ـ� ذلـ� �ق�لـهأن ���ن �ات�ه وم��ج�ًا له

» ِ��َـاِبيِإّنِي َ�ِهللا َما آَمُ� َیُه�َد َعَلى «ف�عل�ُ� له ��اَب یه�د، وقال:  -عل�ه وسل�

ف�عل��ه، فل� َ�ُ��َّ بي إال ن�ف شه� ح�ى َحَ�ْق�ُـه، ف��ـُ� أك�ـُ� لـه إذا َ��َـَ� وأقـ�ُأ 

و�ــ�ل� �ــان ز�ــ� بــ� ثابــ� األن�ــار� ال��رجــي  لــه إذا ُ�ِ�ــَ� إل�ــه) رواه أبــ� داود،

أول م��ج� في اإلسالم أتق� اللغة ال��نان�ة والفارس�ة وال���ان�ة، ووج� على ب�د�ة 

ه نــ� �اســ� ع�ــ�و بــ� العــاص عل�هــا ثالثــة  22د تار��هــا إلــى ســ�ة ع��قــة �عــ� 

  .)2013 ،لها �الع���ة (م��فى أس�� �ال��نان�ة وت��ها ت�ج�ة
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ســالم لغ�ــ� العــ�ب شــه� ع�ــ� ألجــل ن�ــ� اإلو��ــ�� ال�اجــة لل��اصــل مــع ال

�ع� أن��ة ال��ج�ة، ف�ان ال�ـ�ابي  -صلى هللا عل�ه وسل�-ع�� ال��ي دمحم 

له ال�ـ�� فـي ت�ج�ـة سـ�رة الفات�ـة إلـى  -رضي هللا ع�ه- الفارسي ال�ل�ل سل�ان

  الفارس�ة .

أما ال��ج�ة العل��ـة فقـ� بـ�أت فـي القـ�ن األول مـ� ال�ـار�خ اله�ـ�� وأواخـ� 

ال�ــا�ع ال�ــ�الد� مــع عهــ� األم�ــ� األمــ�� خالــ� بــ� ی��ــ� الــ�� ت��ــ� ���ــه للعلــ� 

ول مــ� ســعى فــي نقــل علــ�م والعل�ــاء، وقــ� أهــ�� اه��امــا خاصــا �ال��ج�ــة وهــ� أ

ال�� وال����اء والفل�  للع���ة، وذل� ب��ل�� �ع� م� ال��نـان��� ال����ـ�� فـي 

 ،م�ـــ� ُ���ـــ�ون الع���ـــة، وقـــ� ُتـــ�ج� أول ��ـــاب مـــ� اللغـــة ال��نان�ـــة إلـــى الع���ـــة

ـــه هـــ�م�، ��ـــا أهـــ�� ال ـــ�الع��� واســـ�ه (أح�ـــام ال��ـــ�م) م�لف �ل�فـــة ع�ـــ� بـــ� ع�

م�لفـه (ماس� ج��ه) ب��ج�ـة ��ـاب ��ـي  ال���� ال�ه�د� فقام ب��ل��، �ال��ج�ة

ســ���ر�ة مــ� ال�ــ��ان�ة إلــى الع���ــة، ومــ� الــ�ی� ال���ــ� (أهــ�ون) مــ� ســ�ان اإل

اشــ�ه�وا �ال��ج�ــة فــي الع�ــ� األمــ�� �عقــ�ب ال�هــاو� الــ�� نقــل ��ــ� ���ــ�ة مــ� 

  ).2016 الغ��ي،اللغة ال��نان�ة إلى الع���ة (

�العل� م) ال�� اه�� 809-786ام ال�ل�فة هارون ال�ش�� (وخالل ال�ولة ال��اس�ة ق

ســفاره وح�التــه و�ع�اتــه ب��ــاء م��ــع عل�ــي ضــ�� ضــ� أوالعل�ــاء وال��ج�ــة خــالل 

لــ�م خ�انـة ���ــ�ة لل��ــ� اشــ��ل� علــى ��ــ� م���عــة، وم����ــات فــي م��لــف الع

 ال���ــة) أو�لــ� علـى هـ�ا ال�ــ�ح العل�ـي (ب�ـ� أواآلداب ����لـف اللغـات. وقـ� 

  ���انة ال���ة وخ�انة ب�� ال���ة ال�أم�ن�ة. -��اً أ– (دار ال���ة) ��ا ع�ف

ُج�عــــ� �ــــل تلــــ� ال�����ــــات وال��ــــ� عــــ� ���ــــ� ثالثــــة أج�ــــال م�عا��ــــة مــــ� 

�ـة �غـ�اد، ) ال�� ش�� م�ی775-754ب� جعف� ال����ر (أأوله� ال�ل�فة  ،ال�لفاء

اع�ــاد م) وأخ�ــ�ا ال�ل�فــة هــارون ال�شــ��. وقــ� 783-773( �ثــ� ال�ل�فــة دمحم ال�هــ�

، وال��ـــاب، وال��قفـــ�ن، قـــ�ن، وال�اســـ��ن، وال��لفـــ�ن ار العل�ـــاء، وال���ج�ـــ�ن، وال� 

ن ����عـــ�ا ی�م�ـــًا ����ــــع ب�ـــ� ال���ـــة لل�ــــ�اول وال��ـــاور حـــ�ل أمــــ�ر أوغ�ـــ�ه� 

و�ـ�ل� ت�ـ�  ال��ج�ة، واال�الع، وال��ا�ة، وال��ـخ، وال��ا�ـة، وال�ـ�ار، وال�قـاش.

ـــف ال��اضـــ�ع العل��ـــة وال�فـــا���  ـــ� مـــ� ال��ـــ� وال�����ـــات ل���ل ت�ج�ـــة ال���
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و�انــ� لغــة ال��ــ�ث والقــ�اءة وال��ا�ــة فــي ، واآلراء الفل�ــ��ة إلــى م��لــف اللغــات 

الفارسـ�ة والع���ـة لـى إ�اإلضـافة  -كلغـة م�ـ���ة-لع���ـة ذل� ال���ع هـي اللغـة ا

 -ح�انـــــاً أ– ��ـــــا اســــ���م� اللغـــــة ال���ــــ�����ة ،غ����ـــــة والالت���ــــةواآلرام�ــــة واإل

ل��ج�ـــة ال�����ـــات اله���ـــة الق���ـــة ال��علقـــة �علـــ�م الفلـــ� وال��اضـــ�ات، وه�ـــ�ا 

 Automaticحققــ� جغ�ا��ــة ال�ولــة الع���ــة اإلســالم�ة م�ــ�أ ال��اقفــة ال�لقائ�ــة 

intellectual  أت� عـ� ���ـ� ال��اصـل ال�ـل�ي والعفـ�� وال�ـ�اول ال��ـ��ك بـ��

ال��ــــــاقف  ولــــــ� ��ــــــ� ذلــــــ� نــــــ�ع مــــــ�، ��عــــــة ثقافــــــات م��لفــــــة �أر���ــــــة تامــــــة�م

Acculturation ع�ــى ��ــ� ثقافــة،  ،الــ�� �ع�ــي ال�فاعــل ال�قــافي االم���ــالي��

وســ���ة ثقافــة أخــ�� علــى ال�ســ� ال����عــي، ��ــا حققــ� جغ�ا��ــة ال�ولــة آنــ�اك 

وقـ� • فات الع�ـ�وه� االم��اج ب�� ال�قافة الع���ة وثقا Educationه�ف ال�����

) ت�ســعة 833-813أن�ــ� ال�ل�فــة ع�ــ� هللا ال�ــأم�ن ن�ــل ال�ل�فــة هــارون ال�شــ��(

ك��ــ�ة ل�ــ�ح ب�ــ� ال���ــة، وخ�ــ� رواقــًا خاصــًا ل�ــل فــ�ع مــ� العلــ�م، و�لــف 

ال��نان�ة رئ��ا لق�� ال���ان�ة والع���ة والفارس�ة و  ح���ًا ب� اس�� ال�� �ان ی�ق�

��ـا �ـان �ـأم� �ات�ـه  ،وراق ال�ـ���ة ل���ـه��ـار األأن ح��� �ان � � رو  ال��ج�ة.

ن ی�ــ�ك م�ــاحات أك�ــ� بــ�� ال�ــ��ر. ولــ�ل� �ــان أن ���ــ� ��ــ�وف غل��ــة و أ�ــ

ج� ال���� مـ� ال��ـ� الفارسـ�ة ، وق� ت� ��اذ�ه ال�ل�فة ب�زن �ل ��اب ی��ج�ه ��اف

  غ����ة وال���ان�ة إلى اللغة الع���ة.واإل

ل�رجــة إنــه جعــل و�لــغ مــ� اه��ــام ال�ل�فــة ع�ــ� هللا ال�ــأم�ن �ــالعل� وال��ج�ــة 

ع�ائـه أن ��ل�ــ�ا لـه مـا لــ�یه� مـ� ��ـ�، وقــ� ح�ـل ذلــ� أ مـ� شـ�و� ال�ــلح مـع 

أشــار عل�ــه ال��ــ�ان األك�ــ�  �َّة، و �عــ� تــ�دد األخ�ــ� فــي الــ�دفعــال مــع حــاك� صــقل

فأرسـلها م فـي أمـة إال أف�ـ�تها"، "أرسـلها إل�ـه؛ فـ� هللا مـا دخلـ� هـ�ه العلـ� : �ق�له 

ـــ� إ إل�ـــه، و�انـــ� أغل�هـــا ��ـــ�  ـــة عل��ـــة وفل�ـــ��ة، وت�ـــ�ر ذل مـــع  -أ��ـــا–غ����

إذ اشـ��� عل�ـه ال�ـأم�ن مقابـل ال�ـلح أن ، اإلم��ا��ر ال���ن�ـي م��ائ�ـل ال�الـ�

ی��ازل له ع� أه� ال����ات ال�ـه��ة فـي الق�ـ������ة، وع�ـ� شـ��ع ال��ـ�ان�ة فـي 

جــل ال��ــ� فــي ســ�ادی�، فأرســل ال�ل�فــة ال�ــأم�ن فــي �ل�هــا مــ�  ال��نــان ألق�ــ�

ملــ�ك الــ�وم، ومــ�ه� ت�ف�ــل، ت��ف�ــ�ل�، فــاع���وا ذلــ� ال�لــ� م��ــ�ا لهــ� مقابــل 
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الغ�امــات ال�اد�ــة ال��ل��ــة مــ�ه�. ب���ــا أع��ــ� ال�ل�فــة ال�ــأم�ن ذلــ� ��ــً�ا عل���ــا 

���ل قـ���، وأقفلـ�ا ع��ً�ا، ف��ع ال�وم ال��� م� ال�اس، ووضع�ها داخل م��ى 

ــــ�وم ت�ف�ــــل اله��ــــل، و�عــــ� ����ــــة أح�ــــال مــــ�  ــــ� ال عل�هــــا األبــــ�اب، ففــــ�ح مل

  ).2017ال�����ات وال��� إلى ال�ل�فة ال�أم�ن (ال��لة،

ســالم�ة فــي االن�ــاني لــ�� ال�ولــة الع���ــة اإل ح��ــ� ال��ج�ــة وحفــ� ال�ــ�اث

قــــ�ل وال��ــــ�ص م��لــــف العلــــ�م �اإلبــــ�اع وال�أصــــ�ل وذلــــ� ب�جــــ�د ال�ــــ�اجع�� لل�

ال���ج�ة، ح�� �قابل�نها �األص�ل م�ا ی��ـ� ال�قـة واألمانـة وال��ـ�ا��ة العل��ـة. 

وفــي م�حلــة م�ق�مــة �انــ� ال��ج�ــة وال�قــل مــ� ال��نان�ــة تــ�� عــ� ���ــ� م�ــ�ج��� 

م�ـــل��� �عـــ� أن �انـــ� تـــ�� ب�اســـ�ة ال�ـــ��ان، م�ـــا زاد مـــ� دقـــة وأمانـــة ال��ج�ـــة 

  ) .2017 وال�قل (ال��لة،

ن�هى  نها�ة م�سفة وم�جعة في ال�اني ع�� اف ال��ی� أن ب�� ال���ة ق� ولألس

م �ع� غ�و ال��ار ال�غ�ل ل�غ�اد ���ـادة ه�الكـ� (حف�ـ� 1238م� شه� ف��ای� عام 

ج���� خان) ال�� أع�م آخ� خلفاء ب�ي ال��اس (ال���ع��) و ذ�ـح ج��ـع أفـ�اد 

د رغــ� االس��ـالم له�الكــ� أسـ�ته وأقار�ـه و�ــل مـ� �ـان فــي ق�ـ� ال�الفــة بـ�م �ـار 

وتــ� إلقــاء ���ــات ���ــ�ة مــ� ال��ــ� فــي م�ــاه نهــ� ، ت���ــا ل��ــع تــ�م�� م�ی�ــة �غــ�اد

دجلة ح�ى صار ل�ن ال��اه  أس�دا  لع�ة أ�ام ���� ال��� ال�� ���� �ـه ال��ـ� 

  وال�����ات.

اس����ت ال�ولة الع���ة اإلسالم�ة اخ�الف ثقافة جغ�ا��ة األم�ار وال�ل�ان 

ال�ــــي ضــــ�� م���ــــا م��لفــــا مــــ� ال��ــــ� ����لــــف ال�قافــــات، فاســــ��اع� ال�ولــــة 

اســـــ���ار هــــــ�ا ال�ــــــ��ج ال�قـــــافي، وت�ق�ــــــ� م�ــــــ��� ســـــام مــــــ� ال��اقفــــــة ال�لقائ�ــــــة 

Automatic intellectual  لهــا ال�قافــة جــ� مــ� خال��ــل عف��ــة وأر���ــة ام��

سالم�ة مع ال�قافة الفارس�ة واإلغ����ة وال�ومان�ة، وال���ان�ة، واله���ة، الع���ة اإل

وال�ـــ���ة، والف�ع�ن�ـــة، وغ��هـــا مـــ� لغـــات العـــال� آنـــ�اك، وت�جـــ� دورهـــا الع�ـــ�� 

مـــ� دار ال���ـــة أو ب�ـــ�  ات�ـــ�ت�إن�ـــاز تـــار��ي أال وهـــ� ح��ـــة ال��ج�ـــة ال�ـــي 

ســـالم�ة دورا ا أدت جغ�ا��ـــة ال�ولـــة الع���ـــة اإلوه�ـــ� ،ال���ـــة فـــي �غـــ�اد مقـــ�ا لهـــا

ن�ان�ة وال������ـة ة شع��ها، وت�ج�ة ونقل العل�م اإلتار���ا ����ا في اس���ار ثقاف
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سـالم�ة فـي اإلم� العال� الق���  إلـى الع�ـ� ال�ـ�ی� ع�ـ� أ�ـ�اف ال�ولـة الع���ـة 

�ت ف�ها ال�ولة  أك�� م� س��اج���ة ای����ا) �إس�ان�ا وال�ي  الغ�ب �األن�ل� (ش�ه

����ـاء وف���ـاء أر�ع�ائة عام ان�قل� خاللها �ل ال��اج� م� جل العلـ�م مـ� �ـ� و 

ور ال�ي ن�أ بها ع�� ال�ه�ة ال�� ول� في �ور�ا، ف�ان� ال�أوفل� وفل�فة إلى 

  .�ال�ا وت�ع�ع في ب���ان�ا وف�ن�اا�

  ال��اقفة داخل ال�ولة) 2

ج�ــاس و���اصــل مــع م��لــف ثقافــاته�، �ــل األ ســالم لل�ــاس �افــة ��ا�ــ�جــاء اإل

نــــه دیــــ� االنف�ــــاح، وال�فاعــــل، إة عال��ــــة صــــال�ة ل�ــــل زمــــان وم�ــــان، فهــــ� رســــال

ــــى العــــ�ل،  ــــاة ال����ــــة ال��ــــ�ق�ة القائ�ــــة عل وال��ــــاواة، وال��امــــل، مــــ� أجــــل ال��

  .ى ال�اتخ�ة، واألم�، واألمان، ول�� دی� االنغالق واالن��اء علواأل

سالم�ة ومـا حقق�ـه ثقاف�هـا فـي سالم وات�اع ال�ولة الع���ة اإلان ان��ار اإل 

 Cultural stagingالب ال�قـافي وقـ� حققـ� االسـ�، كل أرجائها مـ� ن�ـاح ���ـ�

م�ها ان�قال األرقـام الع���ـة إلـى أور�ـا و�ـاقي ، ���� م� ج�ان� ال��اة ال�قا��ة  في

ثقا��ــــــــة -ال�ــــــــ�� ��ور��ــــــــ���ــــــــ� مــــــــا �عــــــــ�ف ال�ــــــــ�م لــــــــ�� األ دول العــــــــال� عــــــــ�

Intercultural ثقا��ة -أو الع��Cultural-cross ار� وال�قافي، �األسل�ب ال��

�اوالت وال��ـــاب وتـــار�خ رقـــام ال�ومان�ـــة هـــي ال�ـــائ�ة فـــي ال�ـــوقـــ� �انـــ� ق�لهـــا األ

راق لهــا اســ�ع�الها عــ� ق�اعــة اســ���م�ها تــ�ر���ا شــ��ا ف�ــ��ا ح�ــى  ،ال��اســ�ات

: ق� شـه� اإلغ��ـ� بـ�ل� ع�ـ�ما قـال�اام ال�ومان�ة، و رقواخ�ف� م� ح�اتها األ، تامة

"إن العــ�ب قــ� نقلــ�ا ��ــ�ز القــ�امى إلــى �ــالد الغــ�ب" وشــه� شــاه� مــ� أهلهــا �قلــ� 

ن ال�اس ع�ـ�نا إ" :ال�ات�ة ال�����قة ال����رة ز�غ��� ه�ن�ه م�ا��ة الع�ب �ق�لها

�ـــ� ح�ـــارة ن ال القل�ـــل عـــ� جهـــ�د�� ال��ـــار�ة ال�الـــ�ة ودورهـــا فـــيإال �ع�فـــ�ن 

  ).1964 ه�ن�ه،الغ�ب" (
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  ال��ائج

��اف م� ح�ود ال��� سالم�ة ال���ام�ة األكان ل�غ�ا��ة ال�ولة الع���ة اإل )1

�ع ال�قافـات والعلـ�م بـ�� واله�� ش�قا ح�ى اس�ان�ا غ��ا أث� ���� ج�ا فـي ت�ـ

ــــــــــــــــــــي اســــــــــــــــــــ��اع� �ف�ــــــــــــــــــــل، شــــــــــــــــــــع��ها ــــــــــــــــــــة ال� ــــــــــــــــــــة ال�لقائ�   ال��اقف

Automatic intellectual ـــــــــوال��ق ��Education الب ال�قـافي واالسـ�

Cultural staging  ـــأن ت�ــ�� ح�ــارة م�ده ـــ�ة راق�ـ ـــة زمــ� الع�ــــــــــ �ر ـــــــ

  .�س�ى الس��ا زم� ال�ولة ال��اس�ةال

ف ــــــــــــــــو ال��ق� Automatic intellectualة ـــــــــــــائ�ــــــــ�ف�ــل ال��اقفـــة ال�لق )2

Education ي ــــــــــــــالب ال�قافواالسـ�Cultural staging ة ــــــــــــــــداخـل ال�ول

سالم�ة اس��اع� ال�ولـة أن تـ��ح ن�احـا تار���ـا �ـاه�ا فـي ��ـام الع���ة اإل

اث اإلن�اني م� ال�ـ�اع ��ـل دقـة ح��ة تار���ة م����ة لل��ج�ة وحف� ال�� 

  .ع��نا ال��ی�عل��ة ح�ى وصل إلى  خالص وأمانة�و 

ـــة كـــان )3  جغ�ا��ـــة اســـ���ار فـــي ورائـــ�ة ف��ـــ�ة ت���ـــة ســـالم�ةاإل الع���ـــة لل�ول

 وال��اقفـة ال��ج�ة، س�اق في الس��ا والعل�ي، ل�قافي م�روثها وت��ع ال��ان

 م�هــا االســ�فادة ل�ــا ���ــ� تامــة عل��ــة وم�ــ�ا��ة وأمــان أمــ� ��ــل العف��ــة،

 �فاعل�ة ت�ه� ال�ي ال��ی�ة الع���ة م�اناتاإل مع خاصة ن�احها، وت��ار

 ن�ـــ� وم�هـــا،  ال���ـــ�رة ا�ـــو��ام�ه وال�اســـ�ب كاألن��ن�ـــ� ذلـــ� فـــي ك��ـــ�ة

  .وغ��ها GIS ال�غ�ا��ة ال�عل�مات

   ل��ص�اتا

 الع���ـة ال�ولـة ت���ـة مـ� واالسـ�فادة ال��ـان، ل�غ�ا��ـة ال�قـافي ال�ور تفع�ل )1

 م�ـ�أ ل��ق�ـ� ا��اب�ـا اسـ���ارا ال�قافـات ت�ـای� واسـ���ار ذلـ�، فـي اإلسالم�ة

  .الع�� ت���ات ل��اجهة وال�عي الف���  وال��� وال����� ال��اقفة

 ال��ــــای� مــــ� لالســــ�فادة الع���ــــة الــــ�الد فــــي لل��ج�ــــة ال�قــــافي الــــ�ور تفع�ــــل )2

 ت�ـ�ر مـع خاصـة وال�عارف، ال�قافات اخ�الف م� ��ه ��ا للعال� ال�غ�افي
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 ون�ــ� ال��ی�ــة ال�ق��ــة �اســ���ام للع���ــة ونقلــه العلــ�م شــ�ى فــي العــال� دول

  .ال�غ�ا��ة ال�عل�مات

 خاصـة ال��ج�ـة علـى وال���ج��� ال��قف�� وت�ف�� ال�غ�افي، �الف�� ل���ا )3

  .ال��ی�ة �ال�ق��ة سال��هاأ ت��ر مع

 �ال��ج�ــة، ال�ع��ــة وال��س�ــات العل��ــة، ال��اكــ� قامــةإ الع���ــة الــ�ول علــى )4

 بـــ�� ال�صـــل حلقـــة ال��ج�ـــة ألن ومع���ـــا، ماد�ـــا بـــ�ل� �قـــ�م مـــ� وت�ـــ��ع

  .جغ�اف��ها م��لف على ب�اعواإل ال���ر ن�� ال�ع�ب ثقافات

ال��ج�ة وتفع�ل دور ال��ج�ـة بـ�� ن��ة العل��ة، وال�قا��ة ال�ع��ة �قامة األإ )5

فــ�اد م���ــع ال�ع�فــة خاصــة ال�امعــات، وال��اكــ� ال�قا��ــة، وال��اصــل مــع أ

  ت���� ال��اقفة ب�� ال�ع�ب.ن���اتها في العال� ح�ى 

 ك��ــ�ا عل��ــا تقــ�ما وحققــ� شــع��ها، ت�ــ�رت ال�ــي ال��ــة �اللغــات االه��ــام )6

   وااله��ـــام وال�ـــ���ة، وال�وســـ�ة، ل�ان�ـــة،واأل والف�ن�ـــ�ة، االن�ل���ـــة، كاللغـــة

ن العـــال� أضـــ�ى ق��ـــة صـــغ��ة �ـــ�ت ، خاصـــة وأالع���ـــة �اللغـــة -��ـــاأ –

ـــــة ��ـــــ��ة االن��نـــــ� واألق�ـــــار �عـــــ�ها ال�غ�افـــــي وســـــائل االت�ـــــال  ال��ی�

  .هاوغ��  ،االص��ا��ة

  ال��ادر وال��اجع

  اللغة الع���ةال��اجع أوًال: 
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Abstract  

This research aims to highlight the important role that the geography of 
sprawling Arab Islamic state played in investing its cultural potentials 
and preserving its knowledge heritage through the Arabic translation 
movement. Also, the article aims at illustrating the capacity of the 
Arabic language for understanding and conveying concepts and 
terminologies from and to other languages. Descriptive and historical 
analytical approaches were used to achieve the research goals. The 
findings revealed that the geography of the Islamic Arab state 
contributed in the diversity of cultures and sciences among its peoples. 
In addition, the geography of the Islamic Arab state established a 
thriving civilization during the Middle Ages through of intercultural 
contact and interactions -especially, in Abbasid state era. Furthermore, 
this geography achieved an unprecedented success in establishing 
distinct historic movement for translating and preserving the human 
heritage with high accuracy and integrity until the modern era. 

Keywords: Geography of the Islamic Arab state, Translating and 
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