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 عنوان الماستر: تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط   
 السداسي: الثالث

 اسم المقياس:التواصل الثقافي بين المشرق والغرب االسالمي

 ة أمالأستاذ المقياس: د. سالم عطي

 :2المحاضرة

العالقات الثقافية بين المشرق االسالمي والمغرب االسالمي كانت تقوم على    

التأثير والتأثر، فكل منهما انتفع بعلم اآلخر وأثر فيه. وهذا يؤكد أن الحركة العلمية 

ال تعرف الحدود المصطنعة بين األوطان، ويثبت أن العالقات الثقافية بين 

أمصار العالم االسالمي، ومن ثمة فقد  المشرقين والمغربين قد أثرت في باقي

 1شاركت فيها معظم البلدان االسالمية األخرى

يخ نفسه، ومتطورة تطور المغربية قديمة قدم التار -تعتبر العالقات المشرقية    

ذلك أن  ته، تندرج ضمن تاريخ العالقات بين المجتمعات اإلنسانية؛اإلنسان ذا

   2اإلنسان مدني بطبعة وال يعيش إال بالتواصل بين بني بشرته

امتدت منذ  -بينهما-وعليه، فإن المشرق والمغرب عرفا عملية تواصل حضاري

العصور القديمة، وتوطدت مع دخول اإلسالم إلى بالد المغرب خالل القرن األول 

 3الهجري/ السابع الميالدي

تى شرقا ح سالمية الممتدة جغرافيا من مصر وما يليهاالمشرق هي كل البالد اإل   

از الحجبالد فارس استنادا إلى المدلول الجغرافي، فهي تضم مصر وبالد الشام و

 العراق واليمن وخراسان وفارس حيث تتسع 

 أو تضيق حسب التحوالت التاريخية وانتشار الثقافة العربية بها4

                                                             
دراسة -محمود محمد خلف، الصالت العلمية بين المشرق والمغرب االسالمي خالل القرون االربعة االولى للهجرة1

 106، ص2020تاريخية، المجلد الثاني، العدد السادس، حضارية في التاثير والتاثر، مجلة مدارات 
م(، رسالة 1269-757ه/140-668طاهر منصور خديجة، العلماء المشارقة ببالد المغرب ودورهم في الحركة الفكرية)2

 23، ص2019-2018وهران، الجزائر،  1دكتوراه غير منشورة، جامعة احمد بن بلة

  المرجع نفسه، ص 233

  طاهر منصور خديجة، المرجع السابق، ص 224
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1- المشرق لغة : المشرق جهة شروق الشمس1، وهي على وزن مفعل والمشرق 

هَ إَِلَّ ُهَو فَاتَِّخْذهُ  بُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب ََل إِلََٰ نقيض المغرب2 قال هللا  تعالى"رَّ

 َوِكيلً "3 وقوله تعالى: " َربُّ  الْ مَ شْ رِ قَ يْ نِ  وَ رَ بُّ  الْ مَ غْ رِ بَ يْ نِ "4  

 يعني مشرقي الشمس ومغربيها في الشتاء والصيف5

التعريف اَلصطلحي: -2  

وفي تعريف آخر يعرف بأنه يبدأ من بغداد إلى أقصى مجمل المشرق،          

حدود المشرق تبدأ من النهروان إلى أقصى بالد الترك، وبداية المشرق اإلسالمي 

العباسيون بغداد  أيضا تبدأ من العراق خصوصا في العصر العباسي، إذ اتخذ

المشرق اإلسالمي يعني العراق وبلدان الخالفة حاضرة لدولتهم، فكان تعبير) 

بغداد عام  ءالشرقية، فارس وبالد ما وراء النهر باعتبار أن العراق ومنذ إنشا

م التي أصبحت مركز للحركة العلمية في العالم اإلسالمي، أدت دورا 763ه/145

صور رائدا في ميدان الحضارة العربية اإلسالمية قل أن أدته مدينة أخرى عبر الع

 6اإلسالمية

 العباسي خريطة للعالم اَلسلمي في العهد -3

                                                             
 المعجم الموسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة،  19601

  2 نشوان بن سعيد الحميري، شمس العلوم

 سورة المزمل، اآلية  093

 سورة الرحمن، اآلية  174

 نشوان بن سعيد الحميري، المرجع السابق5 

، 2015، 32بالد ما وراء النهر(، مجلة كلية العلوم االسالمية، العدد األسواق في المشرق االسالمي ) العراق، بالد فارس، 

 ص 3496
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