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 لخصامل
 حيةن انم، هذه الدراسة وحدة العامل اإلسالميتتناول 

هي و ا(. يافاملعىن )الثقافة( ومن انحية املبىن )اجلغر 
 لعامل ايفالثقافية وحدة العن  أبلغ تعبري تنطلق من أن

 ،طوطةبابن الة املغريب الرح   رحلةيف جاء اإلسالمي 
يت ال اجلغرايف اإلسالمي" القوس/"اهلالل وأن فكرة

ان دمحمجال  جلغرافيا السياسية املصريعامل اصاغها 
مل لعالحمددة املعامل نواة مناسبة لنظرية جغرافية 

ا من الدراسة عرض. فجاء القسم األول اإلسالمي
فية لثقاا حتليليا لدالالت رحلة ابن بطوطة على الوحدة

ل مجا نظريةمنها نقاشا لالثاين جاء القسم و اإلسالمية، 
 ارنةقامل معمحدان يف مورفولوجية العامل اإلسالمي، 

ته اابمالك بن نيب الذي تردد يف كتأحياان أبفكار 
ه ا عن هذجاكرات، تعبري -ور طنجةاحلديُث عن حم

 البنيوية.الثقافية و الوحدة 
  
ضارة ، احليةة اإلسالماهلوي   :فتاحيةاملكلمات ال

 ة. رخييتااإلسالمية، اجلغرافيا السياسية، الذاكرة ال
 
 

 

 

 

Absract 

 

This is a study of the unity of the Islamic 

world in both meaning (culture) and 

structure (geography). In the first part of the 

study, the travelogue of the Moroccan Ibn 

Battuta is used as an illustration of the 

cultural unity of the Islamic civilization, and 

the second part “crescent/bow” 

geographical theory of The Egyptian 

geopolitician Gamal Hamdan is taken as a 

nucleus of an Islamic geopolitical theory. 

Malek Bennabi’s coined phrase “from 

Tangier to Jakarta” is also seen here as 

significant description the structural unity of 

the Islamic world. 

 
Keywords: Islamic Identity, Islamic 

Civilization, Geopolitics, Historical 

Memory. 
 

 املقدمة
يف الزاوية الشمالية الغربية من شبه اجلزيرة لد اإلسالم وُ 

هي آسيا  ،قارات ثالثملتقى العربية، أي عند 
أساس  وأورواب، وهي القارات اليت كانت ياإفريقو 

قبل العصور  املعروف لغالبية البشراملعمور من األرض 
على مدى القرون، بعد ذلك اإلسالم مث متدد . احلديثة

يا، حىت إفريقومغر ِّاًب يف مشال ، مشر قًا يف جنوب آسيا
انتهى العامل اإلسالمي إىل شكله الذي نعرفه اليوم. 

 سالمي تناوالً وتتناول هذه الدراسة وحدة العامل اإل

http://www.gjat.my/
mailto:m.elmoctar@qu.edu.qa


                                                                       154 

 

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE) 

GJAT I JULY 2022 I VOL 12 ISSUE 1 I   

ISSN : 2232-0474 I E-ISSN : 2232.0482   

www.gjat.my 

 ،من حيث هي وحدة قائمة ابلفعلوصفيا حتليليا، أي 
 ومن انحية املبىن ،من انحية املعىن )الثقافة(

)اجلغرافيا(، ال من حيث هي أمل مرجوٌّ يف النواحي 
وىل شرط السياسية واالقتصادية واالسرتاتيجية. فاألُ 

الثانية، وإن كانت الثانية خارجة عن النطاق احملدود 
وقد وجدان أبلغ تعبري عن الوحدة هلذه الدراسة. 

الثقافية اإلسالمية يف رحلة ابن بطوطة، كما وجدان 
بنية سعيا جداي لصياغة نظرية يف  لدى مجال محدان

فعلى عمل هذين الرجلني اإلسالمي اجلغرافية. العامل 
نعتمد يف شرح وحدة الفضاء احلضاري اإلسالمي 

 هنا.
 

 والفضاء اإلسالمي املفتوحابن بطوطة 
م انطلق من مدينة طنجة على الضفة 1325يف عام 

أصول من الثقافة عريب يا فىًت إفريقالشمالية الغربية من 
رحلة  العشرين من عمره، وبدأالثانية و يف  أمازيغية
عاما، قطع خالهلا حنو وعشرين  استمرت مخسةمغامرة 

منطقة شاسعة  ألف كيلومرت، وجال يف مائة وأربعني
وزار حواضر إسالمية كثرية، من العامل املأهول آنذاك، 

منها فاس، ومراكش، وغرانطة، وتلمسان، والقريوان، 
والقاهرة، واإلسكندرية، والقدس، ودمشق، ، وتينبكتو

ومكة، واملدينة، وصنعاء، ومقديشو، وبغداد، والبصرة، 
وشرياز، وأصفهان، وخبارى، ومسرقند، ودهلي، وبلخ، 

ي، وسواحل فريقوطاف ابلقرن اإل ،خلإ وكابل...
اجلزيرة العربية، واستقر يف اهلند مدة، وزار جزر 

شرقي صى جنوب املالديف، والصني، وسومطرة يف أق
 . آسيا. وهذا قليل من كثري مما زاره

 
الشهري حممد بن عبد  الرح الةمل يكن ذلك الفىت سوى 

هللا بن حممد بن إبراهيم اللوايت الطنجي، املعروف اببن 
ن لنا رحلته الذي دو  م( 1377-1304بطوطة )

حتفة النظار يف غرائب األمصار العجيبة يف كتابه 
وكان املشهور برحلة ابن بطوطة. وعجائب األسفار، 

اجلامع بني أغلب البالد اليت زارها أهنا داخلة ضمن 
حدود دار اإلسالم ابملعىن الفقهي عند علماء 
املسلمني آنذاك، أي أهنا بالد حيكمها حكام 
مسلمون، وتقام فيها شعائر اإلسالم دون خوف من 

وتضم األصقاع اجلغرافية الشاسعة ظلم أو اضطهاد. 
وأربعني دولة من  اأربع وطئتها قدم ابن بطوطة اليت

ذات الغالبية دول عاملنا املعاصر، أغلبها من الدول 
 (منظمة التعاون اإلسالمي)األعضاء يف -املسلمة 

جزئيا -وبعضها كان يوما ضمن دار اإلسالم  ،اليوم
وقد افتخر ابن سبانيا واهلند. إمثل  -على األقل

ة يف األرض ببلوغه مبلغا من السياح اق  حمبطوطة 
والضرب يف مناكبها مل يسبقه إليه غريه، فقال: "بلغُت 

احة يف مرادي يف الدنيا وهو السي -هللا حبمد-
من ذلك ما مل يبلغه غريي فيما  األرض. وبلغتُ 

ت األخرى، والرجاء قويٌّ يف رمحة هللا أعلمه، وبقي  
) Ibn وجتاوزه، وبلوغ املراد من دخول اجلنة"

Battuta, 1997). 
 

مل خيرج ابن بطوطة يف هذه الرحلة من ومع ذلك 
حدود العامل اإلسالمي إال مرتني: مرة حني زار الصني، 

القسطنطينية يوم كانت عاصمة  وأخرى حني زار
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ال ختتلف خريطة العامل اإلسالمي الذي جال و . بيزنطة
فيه ابن بطوطة خالل القرن الرابع عشر امليالدي عن 
خريطة العامل اإلسالمي اليوم اختالفا جوهراي، ابستثناء 
أمرين: أوهلما فتح املسلمني مدينة القسطنطينية 

مرباطورية إلوحتوهلا عاصمة م، 1453)إسطنبول( عام 
زارها ابن  العثمانية، وقد إسالمية عظيمة هي الدولة

اإلمرباطورية البيزنطية  بطوطة يوم كانت عاصمة
واثنيهما خسارة املسلمني ملواقعهم األخرية  الشائخة.

م، 1492يف األندلس بسقوط مملكة غرانطة عام 
جاء وهي آخر الدول اإلسالمية يف األندلس. وقد 

فكاان مبثابة هذان احلداثن بفارق بضعة عقود فقط، 
الشرق بني  اترخيي طويل التعادل يف صراع هديفي 

 .الغرب املسيحيو  ياإلسالم
 

بن اد قل  ويف هذا الفضاء احلضاري اإلسالمي املشرتك ت
 نةبطوطة خالل رحلته مناصب عدة يف بلدان متباي

  يفضاء لقاألقوام، من املغرب إىل اهلند، منها منصب ا
 هلنداك ملل سفريكل من اهلند وجزر املالديف، ووظيفة 

ب العشرات منإىل ملك الصنياملسلم   . كما صحِّ
 لماءلعاامللوك واألمراء واألعيان، وأخذ عن عدد من 

نا كيميف مصر والشام واحلجاز وغريها، وأصبح رجال 
 ة عظيمة منومجع ثرو  يف أكثر من بالط م ل كي،

ونس ا تات يف بلدان شىت، منهعدة زجياهلبات، وتزوج 
ة كي"أتقن الرت كما   جزر املالديف،واهلند و  والشام

ومها من أكثر . (Mu’nis, 1980) والفارسية"
ي سالمإلااللغات تداوال يف اجلناح الشرقي من العامل 

 يومذاك. 

 
يف  طةكان العامل اإلسالمي الذي سافر فيه ابن بطو 

 لوانأ ، فيه كلةمتنوع ةرحلته املديدة فسيفساء بشري
من  عددا وافرا الطيف اإلنساين، ويتحدث أهله

ه   أنيفوم خيتلف عن العامل اإلسالمي الي هلكناللغات، 
ة افكان فضاء مفتوحا لكل مسلم، جتمعه وحدة الثق

امل تعواإلحساس بوحدة اهلوية والوالء واملصري، وت
قرآن غة الة العربية، لابللغ -يف اجململ-املتعلمة خنبته 

 الكرمي. 
 

ة اإلسالمية،  مدركا حلدوده الثقافيكان ابن بطوطة 
هبوايته املتعددة، وعلى قدر  عميق كما كان على وعي 

مسلما، هبا كلها، فهو يعر ِّف نفسه كبري من االعتزاز 
وقد الحظ بعض . مالكيايا، ن  سُ  مغربيا،عربيا، 

مساحة  تالدارسني الغربيني أن ابن بطوطة كلما اتسع
 سعيه يف أرجاء العامل اإلسالمي، اتسعت هويته إىل

هوايته الضيقة  جوهرها اإلسالمي الواسع، وجتاوز
لتميز املذهيب والوطين رتاجع إحساسه اب، فاألخرى

 ,Iankovskaya) املسلمني بقيةعن والعرقي 
لقد كانت هويته اإلسالمية أهم  مصفاة . (2017

، أو ختالفاً  آتلفاً لنظرته للبلدان واألقوام اليت زارها، 
 . ناً أو تبايُ  متاهياً 

 
غادر ابن بطوطة بلده األصلي طنجة وهو شاب 

ك ابألمر السهل على نفسه، كما ايفع، ومل يكن ذل
بقوله: يف أول فقرة من كتابه ذلك هو عن  يعرب

"فجزمُت أمري ومل أبينِّ على السكون، وفارقُت وطين 
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]كذا يف األصل،  ون، وكان والدي  كُ مفارقة الطيور للُو 
احلياة، فتحملت لُبعدمها بقيد والصحيح: "والِّداي "[ 

يومئذ اثنتان  ًبا، ولقيُت كما لقيا نصًبا، وسين ِّ وص  
لكن .  (Ibn Battuta, 1997)وعشرون سنة" 

ت يف نفس الشاب د  لوعة الفراق هذه سرعان ما تبد  
املغامر، حني وجد نفسه بني املسلمني يف كل مكان. 
فكم لقي ابن بطوطة يف رحلته الطويلة من وجه ابسم 

ب، وكم أقام معز زا مكر ما يف مسجدمر  ، أو عامر ح ِّ
، ضيافمِّ  بيت  أو ، مدرسة إسالمية، أو زاوية صوفية

وقد وجد ابن بطوطة يف هذه الضيافة ! أو بالط ملكي
عِّوضًا عن األهل واألقارب، فكتب  اإلسالمية الكرمية

عن مسلمي األانضول: "ود عوان كأهنم أقاربُنا مثال 
وحىت حني زار . (Ibn Battuta, 1997)وأهلنا" 

حم ابألقليات ت  ا غري إسالمية الي ابن بطوطة بالدً 
حىت وهو املسلمة فيها، فوجد نفسه بني أهله وذويه، 

ابن  يف بالد بعيدة بُ عيد  الصني من املغرب. فمما كتبه
إذا رأيُت  كنتُ ": قولُه عن زايرته للصنيبطوطة 

 Ibn) املسلمني هبا فكأين ِّ لقيُت أهلي وأقاريب."
Battuta, 1997). حلديثه عن كل من  وسنعود

 األانضول والصني فيما بعد.
 

اب مسلمني وغري وقد صدرت دراسات وافرة من كت  
 له رُّ الرح الة الطُّل عة، الذي ال يقِّ  مسلمني عن هذا

رحلته إىل "حنو  وتُرمجتي سيار، ع عصا الت  قرار، وال يض  
لكن ما يهمنا . (Tresso, 2016) "مخسني لغة

داللة رحلة ابن بطوطة على يف سياق هذه الدراسة هو 
الوثيقة، والتداخل العرقي الوحدة املعنوية والثقافية 

ذلك أن ابن  سالمي.يف العامل اإلواالجتماعي العميق، 
املسلمني،  الرح الةمعظم بطوطة اختص مبيزة من بني 

فقد كان هؤالء غالبا ما يتجهون برحالهتم حصرًا إىل 
البالد املقدسة يف احلجاز، فإن توس عت آفاقهم أبعد 

احلجاز. لكن  من ذلك طافوا ببلدان غري بعيدة عن
ه يف هذا املضمار، فرغم دِّ وحي  ابن بطوطة كان نسيج  

فضوله أن احلج كان مقصدا أوليا يف رحلته، إال أنه 
إىل التطواف يف كل بالد  ابألسفار جتاوز احلج وشغفه

حلته "أطول رحلة عرفتيها كانت ر اإلسالم، ولذلك  
جاء كتاب رحلته و  ،(Tresso, 2016) "البشرية

 مرآة للوحدة املعنوية والثقافية يف العامل اإلسالمي. 
 

ا إبسالمه، مما أكسبه احرتام معتز   كان ابن بطوطة
فلم يكن يتحمل املنكرات  األمراء والقضاة واألعيان،

املخلة ابلقيم اإلسالمية، وال كان خيشى إنكارها حىت 
على أهل السطوة والسلطان. فنجده يف مدينة املنيا 

 امات العامة عرااي،ع الناس يف احلم  جتمُّ صر يستنكر مب
العامة، فتأخذهم ابلشدة السلطة  وحيرض عليهم

(Ibn Battuta, 1997) . زداداويف بالد فارس 
على  هنكار إيف  جلرؤتهالناس من احرتاما وتوقريا 

غريه من اخلمر، بينما كان  ه علىإدمان  السلطان 
ورجال البالط يهابون ذلك خوفا من سطوة فقهاء ال

 .)Ibn Battuta, 1997( السلطان
اهتمامه مل يكن ابن بطوطة مهتما ابجلغرافيا بقدر 

من  تهفأغلب ما ورد يف كتاب رحلابإلنسان، 
كانت عن الناس، ال عن األرض. مثينة  مالحظات 

قد امتدح ابن بطوطة الشعوب املسلمة اليت زارها يف و 
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مبا وجده حواضر اإلسالم املبثوثة عرب القارات، 
ا فيها من قيم اإلسالم. فعن حواضر بالد دً متجس ِّ 

 "وكرم   هلم فضل   الشام يقول: "وأهل محص عرب  
(Ibn Battuta, 1997).  ال الثناء على كما أط

د يف عمارة املساجخصوصا تنافسهم "أهل دمشق، 
 ال يفطر أحدوالزوااي واملدارس واملشاهد" وكوهنم "

 Ibn) "منهم يف ليايل رمضان وحده البتة
Battuta, 1997). 

 
وأهل املوصل " كتب ابن بطوطة:  وعن حواضر العراق

ة يف ، وفضيلة، وحمبكالم    ارم أخالق، ولنيُ هلم مك
 ،(Ibn Battuta, 1997) قبال عليه"وإ ،الغريب

 Ibn) "وأهل سنجار أكراد ، وهلم شجاعة  وكرم ،"
Battuta, 1997)،  وأهل البصرة هلم مكارم"

فال يستوحش  ،ه، وقيام حبقيناس للغريبأخالق، وإ
 .(Ibn Battuta, 1997)فيما بينهم غريب"

وحىت حني يتحفظ ابن بطوطة على مظاهر من حياة 
أمناط تدينهم أو  بعض، أو على اإلسالميةاألقوام 

. فهو يظل يعرتف هلم بتلك القيمأعرافهم االجتماعية، 
"أهل  إهنم يف العراقف أهل النج  عن  فها هو يقول

تهم يف األسفار شجاعة وكرم، وال يضام جارهم، صحبي 
رضي هللا  ا يف علي   وي فحمدُت صحبتهم، لكنهم غل  

 .(Ibn Battuta, 1997) عنه"
ابن بطوطة علماء مدينة  امتدحمان وعُ ويف اليمن 

بيد، فقال: "وعلماء تلك البالد وفقهاؤها أهل ز  
 Ibn) وحسن خلق" ،وأمانة ومكارم ،صالح ودين

Battuta, 1997).   كما امتدح أهل عدن أبهنم

 ،ومكارم أخالق ،وتواضع وصالح ،"أهل دين
 ,Ibn Battuta) ."..حيسنون إىل الغريب

 كما الحظ أن سكان ظفار يف عمان  .(1997
 ة للغرابء"، وحمبوفضيلة ،"أهل تواضع وحسن أخالق

(Ibn Battuta, 1997) . الضفة األخرى وعلى
ي أثىن ابن بطوطة على أهل مقديشو فريقالقرن اإليف 

 Ibn) أبهنم "أهل دين وعفاف وصالح"
Battuta, 1997) . 

 
على أهلها ومن البالد اليت أطنب ابن بطوطة يف الثناء 

أرض سم اليت كانت معروفة آنذاك اب ،بالد األانضول
ألهنا كانت مركز اإلمرباطورية الرومانية الشرقية الروم، 

أصبحوا غالبني على  وقد كان املسلمون قد)بيزنطة(. 
 ، وإن مل يفتحوا بعدُ أكثرها حني زارها ابن بطوطة

ابن بطوطة وهي  عاصمتها القسطنطينية اليت دخلها
.  وقد كتب ابن عاصمة لإلمرباطورية البيزنطية كيومذا

ن األتراك املسلمني يف األانضول، فوصفهم بطوطة ع
هم ، وأطيبُ هم مالبس  ا، وأنظفُ الناس صورً  أمجلُ أبهنم "

 ,Ibn Battuta) "خلق هللا شفقةً  مطاعم، وأكثرُ 
1997). 

 
 عات )األخي ةعلى مجاابن بطوطة تعر ف  كما

يف منتظمون من األانضول (، وهم شباب الفتيان
خاص  سالمية ذات تربية خاصة وزي  إمجاعات 

(Ibn Battuta, 1997).  ن األخي ةوقد كا 
مبهمات اجتماعية عديدة يف األانضول  ونضطلعي

منها إكرام الضيف، وإيواء عابر السبيل، آنذاك، 
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ونصرة املظلوم، وإعانة الضعيف. وقد أثىن ابن بطوطة 
ي ة(  ثناًء عطرًا، فقال: "وال يوجد يف الدنيا على )األخِّ

احتفاال ابلغرابء من الناس، وأسرع إىل  مثلهم أشد  
احلوائج، واألخذ على أيدي إطعام الطعام، وقضاء 

عنهم كتب و . (Ibn Battuta, 1997) "الظلمة
 ما أكرم   هم من طائفة،"فلله درُّ  :يف موضع آخر

شفقتهم على الغريب،  إيثارهم، وأعظم   نفوسهم وأشد  
هم احتفاال أبمره! هم ابلوارد، وأحب هم فيه، وأمجل  وألطف  
كقدومه على نسان الغريب عليهم إال  قدوم اإل فليس
ومن  .(Ibn Battuta, 1997) أهله إليه!" أحب ِّ 

طرائف )األخي ة( يف األانضول تنافسهم على إكرام 
 .(Ibn Battuta, 1997)الضيف حلد االقتتال، 

 
عن  ابن بطوطة وعن حواضر بالد فارس كتب

سانُ إصفهان الصُّو ر، وألواهنم  : "وأهل إصفهان حِّ
زاهرة مشوبة ابحلمرة، والغالب عليهم الشجاعة  يض  بِّ 

 ,Ibn Battuta) ."كرم ..وفيهم   ،والنجدة
"وأهل شرياز أهل كما كتب عن شرياز:   .(1997

 وخصوصا نساءها، وهن   ،صالح ودين وعفاف
فات يلبسن  متربيقعات، فال اخلفاف وخيرجن متلح ِّ
 Ibn) "هن شيء، وهلن الص دقات واإليثار،يظهر من

Battuta, 1997) ، وليس يف معمور األرض"
 Ibn) "ابلقرآن من أهل شرياز أصوااتً  أحسنُ 

Battuta, 1997).  
 

خص ابن وبالد ما وراء النهر  ويف آسيا الوسطى
بطوطة أهل مدينة خوارزم )وهي مدينة خيوة يف 

اليوم( بثناء خاص، فكتب: "وصلنا إىل  أوزبكستان
خوارزم، وهي أكرب مدن األتراك، وأعظمها وأمجلها 
وأضخمها، هلا األسواق املليحة، والشوارع الفسيحة، 

بسكاهنا  والعمارة الكثرية، واحملاسن األثرية، وهي ترتجُّ 
يف بالد الدنيا  ج هبم موج البحر... ومل أر  لكثرهتم، ومتو 

وال  ،نفوسا أحسن أخالقا من أهل خوارزم، وال أكرم  
كما ،  (Ibn Battuta, 1997) يف الغرابء" أحب  

أثىن على سكان مدينة مسرقند فقال: "وأهل مسرقند هلم 
 ,Ibn Battuta) مكارم أخالق وحمبة يف الغريب"

1997). 
 

طاب البن بطوطة املقام، وتوىل القضاء،  ويف اهلند
وهي سنني،  وأصبح من رجال البالط، ومكث مثاين

را يف بلد واحد خالل رحلته. أطول مدة عاشها مستقِّ 
السلطان د ني فادة ملك اهلند والس  سن وِّ حب أشاد وقد

"جُيزل  فإنهحممد شاه ملن يفد إىل بالطه من املسلمني، 
اخلُطط ول ِّيهم اإلنعام، ويُ هلم اإلحسان، ويسبغ عليهم 

يهم املواهب العظيمة. ومن إحسانه إليهم لِّ و الرفيعة، ويُ 
ع  أني مس اهم األعز   ]كذا يف  ونة، ومنع  من أن يُدي

إن "، وقال: الغرابء   األصل، والصحيح: "يُدعويا[
 خاطرُه وتغري  حاله" اإلنسان إذا ُدعي  غريًبا انكسر  

(Ibn Battuta, 1997). 
ابن  اهلندي، حيث توىل حمليطابجزر املالديف ويف 

عن  وأصبح من رجال البالط، كتب ،القضاءبطوطة 
 ،: "وأهل هذه اجلزائر أهل صالح وداينةأهل املالديف
هم ، ودعاؤ ة صادقة، أكلهم حاللوني   ،وإميان صحيح

 ،جماب... ويف كل جزيرة من جزائرهم املساجد احلسنة
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ه عن وهم أهل نظافة وتنزُّ  ،وأكثر عمارهتم ابخلشب
  .(Ibn Battuta, 1997) األقذار"

 
وعلى احلدود اجلنوبية الشرقية للعامل اإلسالمي يف 

ب  جاوة وسومطرةجزيريتي  )يف إندونيسيا حاليا( أُعجِّ
وصفها أبهنا ف ابن بطوطة جبمال الطبيعة يف جاوة

رة رة نضِّ كما   .(Ibn Battuta, 1997) "،"خضِّ
أبهنا  -حاضرة السلطان املسلم وهي-وصف سومطرة 

 . (Ibn Battuta, 1997)"مدينة حسنة كبرية"
ق تديُّن هذا السلطان،  وأثىن ابن بطوطة على عمي

من فضالء " فوصفه أبنه ،امللك الظاهر، وعلى تواضعه
يف الفقهاء،  ي املذهب، حمبٌّ امللوك وكرمائهم، شافعُّ 

حيضرون جملسه للقراءة واملذاكرة، وهو كثري اجلهاد 
والغزو، ومتواضع أييت إىل صالة اجلمعة ماشيا على 

 Ibn) قدميه، وأهل بالده شافعية حمبون يف اجلهاد."
Battuta, 1997).  

 
وقد وجد ابن بطوطة إكراما وإحساان من سلطان 

  زاداً هذا السلطان ده زو  ، مث خالل مقامه عنده جاوة
وكانت إقاميت عنده بسمطرة كرميا لرحلته إىل الصني: "

مخسة عشر يوما، مث طلبت منه ]اإلذن يف[ السفر إذ  
أ السفر إىل الصني يف كل وقت. كان أوانه. وال يتهي  

وأمجل ، جزاه هللا  ،فجه ز لنا جنًكا، وزو دان، وأحسن  
من ويف عودته . (Ibn Battuta, 1997) "خريا

ابن  مر   -وهي أقصى نقطة يف رحلته املديدة-الصني 
بطوطة جباوة وسومطرة قافاًل، ومكث هناك شهرين، 
وحضر عرسا هبيجًا البن السلطان امللك الظاهر، 

إىل  حصل على إكرام وزاد جديد يف طريق عودتهو 
يبدو و . (Ibn Battuta, 1997)بالده املغرب 

أول مؤلف ينقل إىل العامل العريب هو ابن بطوطة  أن
أخبار اعتناق إمارات جنوب شرق آسيا للدين 

  (Iankovskaya, 2017)اإلسالمي.
 

ووصف ابن بطوطة لقاءه ابلسلطان امللك الظاهر 
مث دخلُت إىل السلطان، فوجدت القاضي أمري فقال: "

سي د، والطلبة عن ميينه ومشاله. فصافحين ]السلطان[ 
وأجلسين عن مشاله، وسألين عن وسلمُت عليه، 

السلطان حممد ]ملك اهلند[، وعن أسفاري فأجبُته. 
وعاد إىل املذاكرة يف الفقه على مذهب اإلمام 
الشافعي. ومل يزل كذلك إىل صالة العصر، فلما 
صالها دخل بيتا هنالك، فنزع الثياب اليت كانت 
عليه، وهي ثياب الفقهاء، وهبا أييت اجلامع يوم اجلمعة 

 ,Ibn Battuta) ماشيا، مث لبس ثياب امللك..."
1997).  

 
يكون  -من طنجة هو القادمو -وبوصوله إىل جاوة 

ريان عايمب ابن بطوطة قد قطع العامل اإلسالمي كله، حىت
سالمي اإل ملأن حدود العا اجلغرافية املعاصرة، وال ننس  

ن "م دتد املفكر اجلزائري مالك بن نيب متاملعاصر عن
أما  (.Bennabi, 2001) إىل جاكرات"طنجة 
ى أقص يف لد فيها ابن بطوطةفهي املدينة اليت وُ طنجة 

مة عاص هيفوأما جاكرات  مشال اململكة املغربية اليوم،
 يت، وهي ضمن جزيرة جاوة الاملعاصرة إندونيسيا

 يتحدث عنها ابن بطوطة هنا.
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مل يستطع ابن بطوطة املغرب وبعد عودته إىل موطنه 

يستكمل جولته الشاملة لدار أن يقر قراره حىت 
السودان الغريب  اإلسالم، بزايرة األندلس مث بالد

، ومها من أقرب البلدان لبلده األصلي جنوب الصحراء
 الرح الةومنطلق رحلته، لكنهما آخر ما زاره هذا 

وغريها من حواضر  تينبكتووهنا يف حاضرة  العظيم.
شعوب يا امتدح ابن بطوطة إفريقبغرب  اإلسالم

بعدد من القيم واخلصال، فكتب: املسلمة  ودانالسُّ 
... ومنها مواظبتهم "فمن أفعاهلم احلسنة قلة الظلم

للصلوات والتزامهم هلا يف اجلماعات... وإذا كان يوم 
ر اإلنسان إىل املسجد مل جيد أين يصلي اجلمعة ومل يبك ِّ 

 احلسان   البيض   باسهم الثياب  لكثرة الزحام... ومنها ل
 ق  لِّ ولو مل يكن ألحدهم إال قميص خ   ،يوم اجلمعة

د به اجلمعة، ومنها عنايتهم حبفظ فه وشهِّ له ونظ  غس  
 .(Ibn Battuta, 1997) ."..القرآن العظيم

 
وعلى عكس هذا التماهي الثقايف مع سائر األقوام 
املسلمة اليت زارها، واالنسجام الوجداين مع املسلمني 

احلدود الثقافية واضحة حني يدخل جند حيثما كانوا، 
نور اإلسالم.  اليت مل ينلهاابن بطوطة يف أعماق العوامل 

حينها زال تي ال وه-القسطنطينية فحني جاء إىل 
ُمنع هو واملسلمون معه من  -عاصمة الدولة البيزنطية

، رغم بذلك إذن خاصبعد صدور دخول املدينة إال 
القادمة من عند  اإلمرباطورأهنم جاءوا مرافقني البنة 

الدخول بن بطوطة مل يستطع ازوجها املسلم. كذلك 
 ، واكتفى بوصفهاكنيسة آاي صوفيا يف القسطنطينيةإىل  

ارجها، وأم ا داخلها فلم نذيكر خ "وإمنا: من اخلارج
 . (Ibn Battuta, 1997) "أشاهده

 
فيما يبدو من سياق  - الكنيسة دخوله وسبب عدم

هو ما ذكره من أن البيزنطيني "ال يد عون  -كالمه
أحدًا يدخلها حىت يسجد للصليب األعظم عندهم، 
الذي يزعمون أنه بقي ة من اخلشبة اليت ُصلِّب عليها 

 عليه السالم، وهو على ابب الكنيسة"شبيُه عيسى 
(Ibn Battuta, 1997).  فهنا جند احلدود

والبيئة اضحة بني القاضي املسلم ابن بطوطة و الثقافية 
يف  من خالل التلكؤالدينية املسيحية يف القسطنطينية، 

 دخول املدينة، مثبالسماح له ولبقية املسلمني معه 
ورفضه من دخول الكنيسة،  -أو منعه-امتناعه 
ركن من أركان هي اليت  لب،الص   عقيدةالقاطع ل

القرآن الكرمي:  همتسُّكًا مبا أك د االعتقاد املسيحي،
يح  عِّيس ى ابين  م ريمي   ر ُسول  اَّلل ِّ و  " ق  ويهلِِّّمي إِّان  ق  ت  لين ا اليم سِّ

ُمي كِّن شُ ق  ت  ُلوُه و م ا ص ل ُبوُه و ل   و م ا -Al) "ب ِّه  هل 
Qur’an 4:157) . 

 
يكاد ينخلع قلبه من بشاعة  ابن بطوطةجند ويف اهلند 

قيد  رق املرأة وهي علىالقاضية حبالتقاليد اهلندوسية 
. فقد شهد ابن بطوطة  احلياة مع جثمان زوجها املتو َّف 

هذه املشاهد، فأصابته صدمة عميقة من مشهدا من 
، حىت كاد يسقط عن فرسه هذا العرف البشعشناعة 

كتب عنها بعد سنني مديدة: من هول الصدمة. وقد  
 [أن  [ لوال"وملا رأيُت ذلك كدُت أسقُط عن فرسي، 

 "وانصرفتُ  ،أصحايب تداركوين ابملاء، فغسلوا وجهي
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(Ibn Battuta, 1997).   كما استبشع ابن
 ،اب آلهلتهمبطوطة إغراق بعض اهلندوس أنفسهم تقرُّ 

حيث "يُغرق كثري منهم أنفسهم يف هنر )الكنك( وهو 
 ى برماد هؤالء احملر قني"رم  ون، وفيه يُ الذي إليه حيجُّ 

(Ibn Battuta, 1997).  
 
الفجوة االعتقادية  ي ابن بطوطةفِّ ال خيُ يف الصني و 

وهي الفجوة اليت ال ، هبا واألخالقية الواسعة اليت أحس  
أثرا يف نفسه حني كان جيول داخل الفضاء جند هلا 

: قائال عن الصنياحلضاري اإلسالمي. فقد كتب 
صنام وحيرقون مواتهم  "وأهل الصني كفار يعبدون األ

كما تفعل اهلنود... وكفار الصني أيكلون حلوم 
 Ibn) اخلنازير والكالب ويبيعوهنا يف أسواقهم"

Battuta, 1997).  :وأضاف يف موضع آخر
مل تكن  -على ما فيها من احُلسين-الصني "وبالد 

ة تعجبين، بل كان خاطري شديد  التغريُّ بسبب غلب  
الكفر عليها، فمىت خرجُت عن منزيل رأيت املناكري 
الكثرية، فأقلقين ذلك حىت كنت أالزم املنزل، فال 

 .(Ibn Battuta, 1997) أخرج إال لضرورة"
 

ود السج ومن الواضح أن ابن بطوطة استنكف عن
راحة البال يف بالد  ومل جيد ،يف القسطنطينية للصليب
ومع ذلك فقد كان نزيها يف اإلشادة ابلرسوخ الصني، 

 "رب  العمراين يف القسطنطينية، وكوهنا "متناهية الكِّ 
(Ibn Battuta, 1997)  . كما كان نزيها يف

وقد كتب  .، وبديع صنائعهاحديثه عن مجال الصني
أعظم األمم إحكاما "وأهل الصني عن ذلك: 

للصناعات، وأشدهم إتقاان فيها... وأما التصوير فال 
، وال من سواهم، من الروم جياريهم أحد يف إحكامه

 ,Ibn Battuta) "هلم فيه اقتدارا عظيما ن  إف
1997). 

 
والرباعة يف الصني، التقدم العمراين  وهذه الشهادة عن

ابن ما أحس به أن تدل على ، ية يف الصناعاتالصين
النفس خالل مقامه يف الصني ال  من انقباضبطوطة 

عالقة له ابملادايت، بل ابجلوهر االعتقادي 
مسلمة يف الصني  . ولوال وجود أقليةواألخالقي

قلية هذه األلكن وجود . انت غربته فيها ال تطاقلك
غربته، وكفكف من حزنه وانقباض نفسه، من خفف 

إذا رأيُت املسلمني هبا وكنت ": يف ذلك يقولوهو 
 ,Ibn Battuta)  فكأين ِّ لقيُت أهلي وأقاريب"

ألهنم  املسلمني ابلصني التجار   تدحكما مي  .(1997
م عليهم املسلم فرحوا به أشد الفرح، وقالوا: "إذا قدِّ 

 ,Ibn Battuta) جاء من أرض اإلسالم..."
1997) . 

 
 وحدةإن رحلة ابن بطوطة شهادة اترخيية مثينة على 

. واملقصود بوحدة املعىن هنا يف العامل اإلسالمي املعىن
أن احلضارة اإلسالمية كانت فضاء مشرتكا، امتزجت 

أنساب األقوام وثقافاهتم، والفضل يف ذلك يرجع  فيه
 إىل التئام هذا الفضاء احلضاري حول رؤية مشرتكة

غزى احلياة، ومنظومة قيم فهم مشرتك ملللكون و 
وقد اجتماعية وسياسية، وأعراف وأذواق متقاربة، 

ذلك الفضاء احلضاري صياغة خاصة، اإلسالم  صاغ
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صبغة حمد دة، رغم كل االختالف يف بذوره غه وصب  
 التارخيية. البشرية وجذوره

 
 العامل اإلسالمي ومورفولوجيامجال محدان 

احلضاري اإلسالمي، تلكم هي وحدة املعىن يف الفضاء 
ميتد يف إن العامل اإلسالمي  ؟فما هي وحدة املبىن
يغطي حنو ربع اليابسة، ويصل ، فضاء جغرايف شاسع

ع، حجم مساحته حنو اثنني وثالثني مليون كيلومرت مرب  
العامل اإلسالمي وخارجه  خلفضال عن أن املسلمني دا

 فما الذي جيمعحنو مُخيس سكان العامل.  عددهم غيبل
 ثالث قارات،هذا اهليكل الضخم، الذي ميتد يف 

وتفصل بني أجزائه حبار عميقة، وجبال شاهقة، 
ووداين سحيقة، فضال عن الفواصل البشرية من 
ماليني البشر الذين ال يدينون ابلدين اإلسالمي؟ وهل 
من املنطقي احلديث عن بنية واحدة لعامل إسالمي 

العلمية تستلزم ن الواقعية واملوضوعية إواحد؟ أم 
احلديث عن أشتات من العوامل اإلسالمية اليت ال جيمع 

ين دِّ بينها جامع، وال يربط بينها رابط سوى أهنا ت  
 بدين واحد؟

 
ابن بطوطة وجوالته، ونتجه إىل أحد  الرح الةنرتك  هنا

أملع علماء اجلغرافيا يف القرن العشرين، وهو اجلغرايف 
 ، فنستعرض(1993-1928املصري مجال محدان )

لجغرافيا لف. نظراته التحليلية يف هيكل العامل اإلسالمي
 ها اخلاصة، فهي دائما ممتزجةعند مجال محدان نكهت

وهو ال حيصر ابلعلوم االسرتاتيجية واهلوية احلضارية. 

، بل يتجاوز ذلك ةابحلدود اجلغرافية والطبيعي اهتمامه
 ب ليتأمل احلدود احلضارية والثقافية. أبفقه الرح

 
قد صدرت دراسات عديدة يف العصر احلديث عن و 

جغرافية العامل اإلسالمي، بل وموسوعات كاملة، لكن 
عن غريه بتقدمي نظرية جغرافية فيما مجال محدان امتاز 

 ,Hamdan) "العامل اإلسالمي ةفولوجيمور دعاه "
العامل ففي كتابه  .هيكله وبناؤه اجلغرايفأي  (1971

دراسة اإلسالم، سعى محدان إىل  اإلسالمي املعاصر
 "ال من حيث هو "غطاء روحي واسع االنتشار

(Hamdan, 1971)  ،بل فقد فعل ذلك كثريون
 ,Hamdan)  "يف املكان من حيث هو ظاهرة"

نظرية متماسكة يف اجلغرافيا محدان قدم و  .(1971
العامل اإل سالمي  تشرح هيكلالسياسية اإلسالمية، 

الدالالت البشرية والثقافية تبني ِّ املرتامي األطراف، و 
فجاءت نظريته  اليت ميكن استنباطها من ذلك اهليكل.

اجلغرافية مكم ِّلة لنظرات ابن بطوطة الثقافية 
وفيما يلي نستعرض هذه النظرية املثرية، واالجتماعية. 

 مث نبدي مراجعة نقدية هلا. 
 

الحظ محدان أن العامل اإلسالمي من حيث املوقع، 
" قارة داخل القارات، قارة ُوسيطىيشك ِّل "

(Hamdan, 1971)بني تربط  . وهذه القارة
القارات الثالث اليت كانت متثل العامل القدمي، وهي 

هذا الوصف محدان وقد نسب يا وآسيا وأورواب. إفريق
-1913للمستشرق الفرنسي فينسان مونيتي )

وإن كان مالك بن نيب سبق محدان إىل  ،(2005
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طية"، ونسب أبنه "قارة وس  لعامل اإلسالمي اوصف 
سابق على فرنسي آخر ملصدر أصل هذا الوصف 

-1769انبليون بوانابرت )هو مونيت بكثري، 
 ,Bennabi)والقائد الشهري  اإلمرباطور (1821

2001). 
 

اإلسالمي وإذا كان مالك بن نيب يضع حدود العامل 
جاكرات، فإن مجال محدان -ضمن معادلة طنجة

يضعها ضمن معادالت ثنائية أخرى، ال ختتلف عن 
"إن اإلسالم ميتد يف قوس  ذلك كثريا. يقول محدان:

يف  حمد د من بكني إىل كازان إىل بلغراد يف الشمال، أو
قاطع من فرغانة إىل غانة كما كان يقول مؤرخو 

من جبل طارق األطلسي  اإلسالم، أو يف قاطع آخر
إىل سنغافورة جبل طارق اهلادي، أو من 

ابألندلس إىل ملقا ابملاليو )وكل من االمسني  ماالجا
ن ملقى العربية(، من أرض املور ابملغرب إىل مشتق م

قبائل املورو ابلفلبني )وكل من تسمية 
للمسلني(. كذلك ميكن أن حندد قاعدة العامل  اإلسبان

ميتد من قبائل السنغال  يف اجلنوب مبحور اإلسالمي
حىت قبائل التاجال )ابلفلبني(، أو من غينيا إىل 

الفوجلا اجلديدة. أما ابلطول، فدونك من  غينيا
 ,Hamdan) والدانوب حىت الزامبيزي والليمبوبو"

1971) . 
 

صياغة "نظرية عامة تساءل محدان عن إمكانية  وقد
تات العامل اإلسالمي يف توزيعه عاملة، جتمع ش  

تفاصيله يف معادلة إقليمية الكوكيب، وتستقطب 

 بناءعن إمكانية و ، (Hamdan, 1971) "حمددة
ها ف مالحم  ها وتكث ِّ ل أبعاد  ختتزِّ حادية نظرة كلية أو آ"

، خفيفِّ احلمل يف قانون   أو شبهِّ  يف قانون مكاين   
ل التطبيق يف التفاصيل الذاكرة، مثلما هو سه

 .(Hamdan, 1971)" واجلزئيات
 

 داجتهجوابه على هذا التساؤل ابإلجياب. و  وكان
 را يف توصيف هيكل العاملبتك  محدان اجتهادا م

امل الع عاجل"من املمكن أن ن أنه إىلل وتوص  اإلسالمي، 
يا غرافجلاإلسالمي كل ه على غرار إقليم من أقاليم ا

ليم إقاحلضارية أو اإليكولوجيا البشرية... أعين ك
ف، له قلب  وله أطراكما يسم ى،   nodalدي قي عُ 

جة ر ديف  ،وبينهما الظاهرة املعنية ترتاوح داخله.
 "حدوثهاب س  ونِّ  ،ومدى كثافتها ،تبلورها

(Hamdan, 1971) . 
 

هنا بدأت مالمح املنهج الذي يريد محدان أن يسلكه، 
والقالُب الذي يريد أن يسكب فيه العامل اإلسالمي، 
لتتضح معامله عاملا واحدا ذا بنية حمددة. فهو يريد فهم 

قانون مكاين واضح، طبقا  على مي بناءً العامل اإلسال
العامل اإلسالمي  فجاء كتابه فاهيم اجلغرافيا احلضارية،مل

حماولة لصب ِّ اخلامة التوزيعية الُغفيل ]جلغرافيا " املعاصر
العامل اإلسالمي[ يف قالب  أو منط مورفولوجي، ذي 

 ,Hamdan) "، ومنطق  حاكم  معط ىشكل 
ضمن األقاليم العامل اإلسالمي  فصن ف .(1971

 دية ذات القلب واألطراف، وتوصل إىل أنقي العُ 
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ص بسهولة خطوط ومالمح هيكل اإلسالم يشخ ِّ "
 . (Hamdan, 1971) ة"املشع  -النظرية احللقية

 
له يف تشكُّ -أن العامل اإلسالمي محدان الحظ و 

"يتألف من قلب أو قوس هالل  هو  -اجلغرايف
وأن هذا ، (Hamdan, 1971) وجناحني"

يا: إفريقما بني جنوب آسيا ومشال  موز ع القوس/اهلالل
وهي  ،هذا الشكل القوسي تنبثق حقيقة أساسية فمن"

يا ترتكز يف الدرجة األوىل يف إفريقدار اإلسالم يف  أن
نصفها الشمايل، بينما تقع يف آسيا يف نصفها 

وفكرة اجلناحني . (Hamdan, 1971) اجلنويب"
األفريقي واآلسيوي للعامل اإلسالم تزكيها وقائع اجلغرافيا 
السياسية اليوم، حيث تشتمل منظمة التعاون 
اإلسالمي على ست وعشرين دولة أفريقية، وسبع 

وفيما وراء هذا القلب وعشرين دولة آسيوية. 
)رغم أن  ال يوجد وجود إسالمي متماسك واجلناحني،

ريكا الالتينية عضوان يف منظمة اثنتني من دول أم
خط  "اإلسالم جنوب   ذلك أنالتعاون اإلسالمي(، 

االستواء أطراف  وأصابُع اثنوية، وهو يف العامل اجلديد 
 . (Hamdan, 1971) شظااي سدميية متطايرة"

 يف وسط يقعواحمليط اهلندي يف نظرية مجال محدان 
ذلك جوف اهلالل اإلسالمي، فهو مبثابة النجمة يف 

خسارهتم للبحر اترخييا املسلمون ض وقد عو  اهلالل، 
ابلسيطرة على  بية الزاحفةو املتوسط أمام القوى األور 

، وذلك بفضل حركية وحيوية سكان احمليط اهلندي
مان، ، أهل اليمن وعُ ةالساحل اجلنويب من اجلزيرة العربي

إىل الطرف اجلنويب الغريب من  الذين نقلوا اإلسالم حبراً 

ماليزاي، آسيا، ومنها  اهلند، وإىل جزر جنوب شرق
العامل اإلسالمي  بلدانإندونيسيا اليت هي اليوم أكرب و 

 . من حيث عدد السكان
 

احمليط اهلندي يف  عن مكانة هدان يف حديثيقول مح
اهلالل ه ]في قلب"ف اجلغرافيا السياسية اإلسالمية:

يستقر احمليط  -كنجمته ونكاد نقول- [اإلسالمي
 .اهلندي، الذي هو منطقيا وابلضرورة )حميط اإلسالم(

حرية وإذا كان اإلسالم قد فقد البحر املتوسط كبُ 
قد كسب احمليط قليدية، فت إسالمية أو شبه إسالمية

أصبح )البحر املتوسط( اجلديد يف العامل  اهلندي الذي
وإن  ،غريُقه وبنادقُتهاحلضارمة والُعمانيون إ :اإلسالمي
 . (Hamdan, 1971) .."ه.ومان  مل يكونوا رُ 

مانيني ابإلغريق والبنادقة وتشبيه محدان للحضارمة والعُ 
ضه تشبيههم (، ورفي سبة إىل مدينة البندقية يف إيطاليا)ن

 ة إىل أهنم نقلوا اإلسالم إىلذكي   إشارةابلرومان، 
وعرب التعامل  ،جنوب شرق آسيا ابلدعوة السلمية

عددا من ويبدو أن ، ال ابلفتح العسكري. التجاري
مركزية الباحثني الغربيني اليوم يوافقون مجال محدان يف 

احمليط اهلندي يف الفضاء احلضاري اإلسالمي. ومن 
باحث األمريكي يف اجلغرافيا السياسية روبرت  الهؤالء 

 . وكالمهارانجي  ساابستياني كابالن، والباحث الكندي 
ص كتااب يف أمهية احمليط اهلندي يف اجلغرافيا خص  

) ;Prange, 2018 السياسية اإلسالمية والعاملية
.)2010 Kaplan,  
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فهو  -محدان هكما تصو ر -ي أما قلب العامل اإلسالم
هو "النواة النووية لإلسالم"  ، ألنهالعامل العريب

و"القطب املغناطيسي للمؤمنني،" وهو "ينبوع اإلسالم 
كما أن بالد العرب هي ."  وانفورته اترخييا وجغرافياً 

اإلسالمية:  "مهُد العقيدة وموطن األماكن املقدسة"
. وزاد (Hamdan, 1971)مكة واملدينة والقدس 

كون اللغة   يمن أمهية اجلزء العريب من العامل اإلسالم
العربية مرتبطة ارتباطا عضواي ابلوحي اإلسالمي. فاللغة 
العربية "عنصر  أكثر ارتباطا وأشدُّ التصاقا ابإلسالم من 

  العرب أنفسهم،" كما الحظ مجال محدان حبق
(Hamdan, 1971) . 

 
 لقلبفة اوظي مبنح العامل العريبمل يكتف محدان  أن بييد  

 رأس:لاأيضا مكانة  من العامل اإلسالمي، وإمنا منحه
 ،ا رأس  أيض ه: إنمن قلب   ف "العامل العريب بعد هذا أكثرُ 

ع لقطا ا ورأس  مؤث ِّر وُموح  عند ذلك، على األقل يف
وزاد  .(Hamdan, 1971) "الغريب من اإلسالم
وتبليُور  رطوُّ تة لون قم  ن العرب "ميث ِّ أب على ذلك االد ِّعاء

ذا  . وهلمذهبياً  وأصالة العقيدة ]اإلسالمية[ ونقاوهتا
أن يلعب  -قدمي ومن-كان أمرًا مقدورًا دائما 

 على ال ،اً العريب يف العامل اإلسالمي دورًا خاص العامل
ي  اسب، بل وعلى املستوى السياملستوى الديين فحس

وهذا إطالق   .(Hamdan, 1971)  "كذلك
لى عضمن تعقيبنا غري دقيق سنرجع إليه فيما بعد 

 نظرية مجال محدان. 
 

طقة منع يوس ِّ محدان  أنإىل هنا  التنبيهلكن من املهم 
طق لتشمل مناأحياان، القلب من اهلالل اإلسالمي 

ذا هيب "وقد ميكن أن نرى يف تركغري عربية، فيقول: 
متي رية والتناظر، فن نه أيه على ر إلنظاهلالل قدرًا من الس ِّ

ل، صوجناحني: قلب قار ِّيٌّ ضخم مت  يتألف من قلب 
 من حدود الصحراء الكربى حىت ميتد بال انقطاع

جزراين يتحول  وسط آسيا؛ وبعده يبدأ جناحان
ر زُ اجلُ  نماإلسالم يف كل منهما إىل أرخبيل أو جمموعة 

يا جنوب إفريقو كربت، يف الغابة يف أ صغرت
جلناح ا إال أن املومسية. أو يف احمليط يف آسيا ،الصحراء

 وي"سيآلا ي ال يقاس البتة وزان وثقال ابجلناحفريقاإل
(Hamdan, 1971). اجلناح اآلسيوي من ف

 فياً اي، جغر فريقاإلسالم أكرب بكثري من اجلناح اإل
 .وبشرايً 

 
وال ينسى مجال محدان أن اهلالل اإلسالمي الذي 

سببه يرمسه يعاين من انقطاع يف جناحه الشرقي، 
اإلسالم  م  لذي أوقف تقدُّ ماالاي "ايل اهلاجبحاجز 

ا بعد يف هذا االجتاه، حىت جاء راكبا البحر من مفي
وقد جعل محدان  .(Hamdan, 1971) اجلنوب"

رسال وحمطة حمطة إقطبني: هلذا الطريق البحري 
"وحملور الطريق البحري قطبان : استقبال وتوزيع، فقال

  -حضرموت وخاصة-أساسيان: اجلنوب العريب 
وشبه جزيرة املاليو كمركز استقبال  إرسال، كمركز

فاملاليو هي بؤرة توزيع وحمطة توصيل  وإشعاع.
 من آسيا" اإلسالم يف كل دائرة اجلنوب الشرقي

(Hamdan, 1971).  مرة أخرى-وهنا تظهر- 
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أمهية احمليط اهلندي يف اجلغرافيا اإلسالمية، فهو الذي 
اإلسالمي عو ض االنقطاع يف جسد هذا اهلالل 

الضخم، وضمن له االستمرارية اجلغرافية عرب مياهه، 
 ماالاي.يتعويضا عن االنشطار الذي سببته جبال اهل

 
راءه أبثر االستعمار قر ال ينسى محدان أن يذك ِّ  كما

بني الشعوب  ورويب على حركة اإلسالم وانسيابهاأل
"احلقيقة املوضوعية أن ية واآلسيوية، فيقول: فريقاإل

ا أمام انتشار دخول  االستعمار جاء سد 
يستطع حق ا أن ي ُشل   ن ملوته وإطي أث يق ل  خُ  اإلسالم،

وبسبب هذا  .(Hamdan, 1971)حركت ه" 
الحظ محدان أن "اإلسالم اليوم اإلرث االستعماري، 

 موضوعي ا أقلُّ عدًدا وأضعُف انصرًا من املسيحية."
(Hamdan, 1971).  حنن نضيف إىل ذلك أن و

 اإلسالم اليوم أضعُف انصراً من البوذية 
ي الصني واهلندوسية أيضا، كما تدل عليه مأساة مسلم

  منار احلالية.اواهلند ومي
 -وهو يتأمل اجلغرافيا اإلسالمية-محدان  بيد أن  
ظاهرتني انفرد هبما اإلسالم من بني األداين الحظ 

ن على صالبة هذا الدين،  ومتانته العاملية، ومها تدال 
الت الظرفية يف موازين الذاتية اليت تتعاىل على التحوُّ 
  القوى بني األداين واحلضارات.

ومتد د يف ع توس   أن اإلسالم أُوىل هاتني الظاهرتني هي
،  األصلي دون أن يفقد موطن ميالدهأرجاء األرض، 

موطنها األصلي  ا حدث مع البوذية اليت فقدتي كم
موطنها األصلي فقدتي  ابهلند، واملسيحية اليت

أبنه رغم  -أو ميتاز-اإلسالم وحده يتفر د بفلسطني: "

أن انتشاره األكرب يقع اليوم خارج موطنه األصلي 
ال قِّ عي العامل العريب، فإن هذا املوطن مل يزل له م   يف

 من أخصب حقوله" أساسياً، وظل دائمًا حقاًل كثيفاً 
(Hamdan, 1971).  وهذا االحتفاظ ابملوطن

األصلي حافظ لإلسالم على أصالته، وأبعده عن 
 أيدي التحريف والتبديل اليت طالت أدايان أخرى. 

 
أن اإلسالم مل يعرف ارتدادا الثانية هي الظاهرة و 

، رغم أن املسلمني لشعوب مسلمة إىل دايانت أخرى
خسروا مواطن جغرافية يف أطرافهم، ورغم أن قلب 

إلسالمي وصلته موجات غزو مدمرة، كما هو العامل ا
: احلال يف الغزو املغويل واالستعمار األورويب احلديث

"فيكاد اإلسالم أن ينفرد بني األداين مجيعا أبنه مل 
التحول عنه إىل غريه،  يعرف أي ارتداد عقائدي مبعىن

وإن عرف االحنسار والرتاجع اجلغرايف، يف أكثر 
 ,Hamdan) "ةهمرحلة، ويف أكثر من جب من

وهذه الظاهرة تدل أيضا على متانة  .(1971
اإلسالم ورسوخه يف النفوس، وبقائه بعد أن يالمس 

 شغاف القلوب.
 

 نظرية مجال محدان يف مورفولوجيا العامل اإلسالميلكن 
ميكن ، ال ختلو من قصور -مهيتها التصوريةعلى أ-

أحدمها جغرايف وهو تناقضه  مأخذين اثنني:يف ه إمجال
يف احلديث عن قلب العامل اإلسالمي من الناحية 

وهو طغيان املركزية العربية على  والثاين ثقايفاجلغرافية، 
حتليله جلغرافية العامل اإلسالمي )وسنعود لتوضيح هذا 

قصور املنظور راجعان إىل وكال املأخذين  .الحقا(
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نظر إىل الفضاء القومي الذي انطلق منه محدان يف ال
 احلضاري اإلسالمي الواسع. 

 
 غرايفجلفإذا متسكنا بكون احمليط اهلندي هو القلب ا

 -انأمر ال يعارضه مجال محد ووه-للعامل اإلسالمي 
ن دو أيبفستكون لدينا نظرية أكثر متاسكا وتوازان. و 

فهو  هما:ينمحدان قد تنازعه أمران ومل يستطع التوفيق ب
 عاملال العامل العريب مكانة القلب منحريص على منح 

ا إمنالثقايف فقط، و اإلسالمي، ال القلب الروحي و 
ف تسع أيضا، وهذا أمر الياسي الساجلغرايف و القلب 

 اجلغرافيا ملِّ اة ع. وهو حباس  فيه اجلغرافيا والدميوغرافيا
من  ضع القلبند مو وضع احمليط اهلمييل إىل  -البارع

افية جلغر ع اأقرب إىل الوقائ وهذااجلغرافيا اإلسالمية، 
  والدميوغرافية اإلسالمية.

 
يظل مأخذا ثقافيا، على أن املأخذ األكرب على محدان 

القلب اهلالل اإلسالمي ذي نظرية  حو ل أنهوهو 
. فقد عربيةً  وثقافيةً  عرقيةً  واجلناحني إىل ما يشبه مركزيةً 

اإلسالمية ر محدان للجغرافيا السياسية اصطبغ تصوُّ 
 أبيديولوجيته القومية العربية، مما جعله يرى األمم

للعرب،  "صدى"أو  "ظل"اإلسالمية غري العربية جمرد 
وهذا النمط حبسب قرهبا وبعدها من العرب والعروبة. 

من املركزية العرقية ال يصلح يف التعاطي مع العامل 
وتداخلت  ،اإلسالمي الذي امتزجت فيه األعراق

وقد  مثيل له يف اتريخ احلضارات األخرى. ال تداخالً 
إن نوعية " عرب  محدان عن هذه املركزية العربية ابلقول:

اإلسالم يف العامل العريب تصل إىل قمة نقاوهتا 
وقوامتها، فليس هناك حتريفات عقائدية أو رواسب 

 .(Hamdan, 1971)" من أي نوع
 

 -ريهغدون -ض لإلسالم العريب وهذا النقاء املفرت  
اط ن أمن مغري دقيق، إذ يوجد يف العامل العريبحتكُّم  

ريث واملاو امللل والنحل، ورواسب األداين القدمية، 
ان لبلدا إلسالم، مثل ما يوجد يفالثقافية املنافية ل

اصطبغت هذه الرواسب ، وقد اإلسالمية األخرى
إن فك . ومع ذلقبل إسالمهواملواريث بتاريخ كل بلد 

 ظريةن غرافيا اإلسالمية بناء علىم اجلمحدان يقس ِّ 
 منطقةالنقاوة هذه. فيضعها يف مخسة مستوايت: 

 "،القلب وهي العامل العريب، ومنطقة "ظل العرب
"، ربومنطقة "شبه الظل" العريب، ومنطقة "صدى الع

 . (Hamdan, 1971) ومنطقة "أطراف اإلسالم"
 

 محدان رحلة ابن بطوطة ونظريةدالالت 
يف نظرية مجال محدان و بطوطة رحلة ابن إن أهم  ما يف 

نان على ا تربهمهو أهنمورفولوجية العامل اإلسالمي 
العامل اإلسالمي يف معناه الثقايف ويف مبناه وحدة 
. فهو فضاء ثقايف يشرتك أهله يف نظرة حمددة اجلغرايف

قيم الاملعامل للكون واحلياة واإلنسان، وحيملون أمهات 
متماسك  امتداد جغرايف -إىل ذلك-ذاهتا، وهو 

السياق التارخيي الفارق بني وال بد من مراعاة ومرتابط. 
القرن منتصف الذي ُكتب فيه نص ابن بطوطة يف 

الذي ُكتب فيه نص التارخيي  السياقالرابع عشر، و 
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مجال محدان يف الثلث األخري من القرن العشرين. فلم 
يُّ معروفا لدى املسلمني يف يكن التمايز القومي احلد ِّ 

زمان ابن بطوطة، رغم اختالف أعراقهم ووجود بعض 
التحيز الثقايف واالجتماعي بينها، بل كانت اهلوية 
اإلسالمية هي األوضح واألصرح يف نفوسهم، فكانت 
مصدر الوالء واالنتماء لديهم، وهي اليت ترسم احلدود 

دون أن  بينهم وبني بقية اجلماعات البشرية يومذاك،
هم تيعين ذلك ازدراء لآلخرين، أو انتقاصا من إنساني

ومكاسبهم احلضارية، كما رأينا يف مالحظات ابن 
   الصني.بيزنطة و بطوطة عن 

 
يف حديثه عن الحظ املؤرخ املصري حسني مؤنس  وقد

قطع العامل اإلسالمي كله "هذا الرجل  ابن بطوطة أن
يسميها بالد جاوة أو اليت - من املغرب إىل إندونيسيا

وجزر الفلبني اليت يسميها بالد طوالسي،  -سومطرة
الشرقية واجلاليات اإلسالمية يف مدن السواحل 

اجلنوبية يف الصني، ومتادى يف الرحلة حىت دخل و 
. هذا الرجل قطع هذه املسافات الطويلة دون أن  بكنيي

كل يشعر أنه خرج من بلده أو فارق أهله، ووجد يف  
 يستقبله ويؤويه ويقدم له الطعام" مكان من

(Mu’nis, 1980) . 
 

وميكن فهم هذه الظاهرة من خالل شخصية ابن 
بطوطة نفسه، ومن خالل السياق التارخيي الذي حترك 

كان ابن بطوطة راسخ اإلميان ابلدين فيه. فقد  
، عميق االعتزاز ابلقيم املركزية اإلسالمية، اإلسالمي

والعلم، والكرم، والعفاف، من مراقبة هللا تعاىل، 

واألمانة، والشجاعة، والنظافة، وحسن اجلوار، وإكرام 
الضيف، واحلنو  على الغريب، وإيواء عابر السبيل. وقد 
اختذ من تلك الرؤية الكونية وهذه القيم املركزية معايري 
لتقييم عادات الشعوب وأمزجتها الثقافية، دون اهتمام  

لفيات العرقية. وبفضل هذه كبري ابلفوارق اللغوية واخل
القيم متاهى ابن بطوطة مع أقوام املسلمني يف كل 
أرجاء املعمورة اليت زارها، وأشاد مبا رآه وعايشه من 
هذه القيم يف خمتلف الشعوب اإلسالمية اليت حل 
أبرضها، وأتم ل نسيجها األخالقي واالجتماعي بعني 

 تبصر.املؤمن الصادق، واملراقب الذكي، والناقد امل
مرتمجة -وكما الحظت الباحثة كالوداي ماراي تريسو 

متاهي ابن  -رحلة ابن بطوطة إىل اللغة اإليطالية
بطوطة مع املسلمني يف كل أرجاء األرض، وداللة 

، رحلته على وحدة الفضاء احلضاري اإلسالمي
 حدود الرحلة تتوس ع بطوطة ابن "مع فكتبت تقول:

مناظر  على الرح الة اهتمام وينفتح ذلك، وراء ما إىل
 على-املناظر هذه آنذاك. وكانت كله اإلسالمي العامل

 ،ةواحد نقطة يف تلتقي -وتنوُّعها اختالفها الرغم من
 اإلسالم، رحَّالة خياطب وثقافته: الدين اإلسالمي هي
 أبناء من املسلمني املغاربة بطوطة، مواطنيه ابن

 وحيَّة، حاضرة اإلسالمية إن األمة هلم ويقول جيله،
 القيم يف وجلي    واضح حضورها بشكل مْلس   وميكن 

 ,Tresso) ..."الثقافية واملراجع اإلسالمية
حظت الباحثة الروسية آلغااي كما ال.  (2016

ماهًيا مع العامل أن ابن بطوطة كان مت ينكوفسكااي
 .(Iankovskaya, 2017)اإلسالمي العريض 
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ع مة لقد وجد ابن بطوطة لغة مشرتكة وثقافة مشرتك
 وطناملأقوام مسلمني خيتلف أكثرهم عنه يف العِّرق و 

ية كون  يةوالتقاليد، لكن كانت جتمعه هبم عقيدة توحيد
هي  يةهي العقيدة اإلسالمية، وثقافة إنسانية عامل

سرة أمن  رمتحد ِّ  الرح الةالثقافة اإلسالمية. وألن هذا 
ة، صينذو وثقافة إسالمية ر و فقه وقضاء يف املغرب، 

 يف فقد كانت هذه اخللفية كافية ليتلقى الرتحاب
ثر  أكيف أرجاء العامل اإلسالمي، ويندمج بسهولة ويسر  

من نسيج اجتماعي، وسياق سياسي، وموطن 
ذ  إجغرايف. وقد أحسن املؤرخ املصري حسني مؤنس 

ما  انا قرأُت من كتب الرتاث عندكتب: "مل أجد فيم
كما   يصور ترابط أمة اإلسالم، واستقرار قواعدها،

 .(Mu’nis, 1980)" وجدُت عند ابن بطوطة
 

أما مجال محدان فقد كشف عن الوحدة البنائية يف 
العامل اإلسالم، بفتحه ابب النظر يف مورفولوجية العامل 

ك وقد برهن محدان بذلاإلسالمي وبناء جغرافيته. 
على أن العامل اإلسالمي حيكمه قانون مكاين واحد 
جيسد وحدته، وأنه ليس أشتاات من العوامل كما قد يبدو 

"حقيقة  بل الحظ محدان من النظرة السطحية.
ية يف منط توزيع اإلسالم داخل  أساسية وأُس ِّ

ال كبري، تفرض نفسها على كل ابحث. فهذا  حميطه
نية املنفصلة ال ينتثر السكا األرخبيل املزدحم من الكتل

عشوائيا كسدمي شتيت بال خطة، وإمنا هو يتنض د 
سلسلة أو جمموعة مرتاصة من احللقات...  يف

تتجاور وتتعاقب، وقد تتماسُّ بطول امتداده من  اليت

ت يف أقطارها وكثافاهتا اختلف وإن الشرق إىل الغرب،
 . (Hamdan, 1971) "وأوزاهنا

 
رق لعاوليست وحدة الفضاء احلضاري بوحدة اللغة أو 

ه على نب   قدو كما يعتقد املنظ ِّرون القوميون املعاصرون. 
 مهيٌّ و "النسب أمر  ذلك ابن خلدون منذ قرون فقال: 

 لتحام"واال لةال حقيقة له، ونفُعه إمنا هو يف هذه الُوصي 
(Ibn Khaldun, 1988)  . لذلك انتبه كما

ة الحب، مستدال عليه من املعاصرين مالك بن نيب
ة دميعإن اللغة واجلنس ليست عناصر فقال: "، الغرب

ث ِّل ن متأن عاألمهية يف الواقع اإلنساين، ولكنها بعيدة 
رة. ضاالشروط احلتمية جلعل هذا الواقع يف مستوى ح

ة للغابًة التاريخ ال يتحدَّد ضرور وفضال عن ذلك فإن 
قياسا ا مانهغربية اليت اختذ، فإن احلضارة الأو ابجلنس

د ا جنننإيف هذا امليدان، ليست مثرة لغة أو جنس، بل 
ة عدحىت يف حدود املستوى القومي شذوذًا عن القا
ط ربحني نالحظ الوضع يف سويسرا مثاًل، حيث ال ي

وإذن فإن  ة،بني العناصر اليت تكوهنا ال اجلنس وال اللغ
 إمكان احلل موجود مع اختالف اللغات أو

و أ... فكلمة )الغرب( ليست جمرد لفظ، األجناس
ه وجودبن صناعة لغوية أو دبلوماسية، أو تلفيقًا ي دي

 لغربا لبعض املالبسات، وإمنا هي قاعدة لعقلية رجل
ن عز رك  وثقافته، واستمرار شخصيته. فهي التعبري امل

 ينسدور حضارة أبكملها، وهي تلخيص  ألليفني من 
مل حتلمة يف النهاية كذاته، وهي التاريخ املنطبع يف 

 . (Bennabi, 2001) "عبء  مصريه
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وابملثل فإن هذه املشرتكات يف أمهات القيم والتجربة 

عاملا التارخيية هي اليت جعلت من العامل اإلسالمي 
واحدا، "فثالثة عشر قراًن قد فص لت منوذجًا اجتماعياً 

عنا مسلماً، يتصر ف ويفكر حسب كيفيات ال تغيب 
 "هتا املشرتكة من طنجة إىل جاكراتمالحظة مسا

Bennabi, 2000a))،   ملا بينهما  وذلك "راجع
من قاسم مشرتك، ليس متأتيًا من الطقس وال من 

" نةالرتاب يف بالدمها، ولكن من وراثة معي  
(Bennabi, 2000a). 

املدرك لسياقات الزمان  ،ومن غري هذا الوعي احلضاري
ستظل املتجاوز لعصبيات األعراق واللغات، واملكان، 

ة اإلسالمية جمرد شعار عاطفي، وعمل ارجتايل الوحد
 خيضع ملؤامرات الكبار، وختريب تالميذهم الصغار""

 (Bennabi, 2001)نيب حسب تعبري مالك بن 
منظمة عمل  على -إىل حد بعيد-الذي ينطبق 

ضاري اليوم. وال يعين هذا الوعي احل التعاون اإلسالمي
والوحدة اإلسالمية املرتتبة عليه أن ينبت  املسلمون أو 

ذلك أن "اإلسالم ة األسرة اإلنسانية. يبتعدوا عن بقي
 ,Bennabi) يف مركز العامل احلديث"]يقع[ 
كما "يتمتع اإلسالم بوضع القاسم املشرتك ،  (2001

مع مجيع الثقافات اليت تؤلف اخلريطة الروحية يف 
  .(Bennabi, 2001) العامل"

 
 بن نيب حمقا  ما ذهب إليه املفكروقد رفض مالك 

 Okakura kakuzoأوكاكورا كاكوزو  الياابين 
"قد قطع تيار ( من أن اإلسالم 1862-1913)

 ها"القارة اآلسيوية وجنوبي   التبادل الثقايف بني مشايل  
(Bennabi, 2001) ، أي بني الكتلة اهلندية

حتول وملحقاهتا والكتلة الصينية وملحقاهتا، وأنه 
بني الشعوب اآلسيوية، بينما احلقيقة هي أن دا ( )س  

)جسراً( بني هذه الشعوب من جهة، شاد اإلسالم 
بني غريها من الشعوب من جهة أخرى: وبينها و 

"فاإلسالم إذني بسبب روابطه العديدة ابلنسيج 
لراهن، حيث يُعدُّ جزءا جوهرايً يف السلسلة، اإلنساين ا

وبفضل طبيعته واتصاالته اليت ال ميكن أن تكون 
-)السد( الذي رآه فيه أوكاكورا... هذا اإلسالم هو 

اجلسر الذي يصل ما بني األجناس  -على العكس
   .(Bennabi, 2001) والثقافات"

 
الذي التأمت فيه  يف إندونيسياوقد كان مؤمتر ابندونج 

 كتب عنه، و 1955ألول مرة عام ول عدم االحنياز د
شاهدا بليغا  اآلسيوية،-يةفريقفكرة اإلكتابه   مالك  
ا بني يف آسيا، وليس سد   أن اإلسالم جسر  على 

شعوهبا: "إذ كان من بني الدول التسع والعشرين اليت 
 حضرت مؤمتر ابندونج أربع عشرة دولة إسالمية"

(Bennabi, 2001).  
الوحدة اإلسالمية ليست انعزاال للمسلمني عن ف

، نظرا ىغريهم، بل هي حُلمة  للوحدة اإلنسانية الكرب 
الفضاء احلضاري اإلسالمي من تنوع وثراء به ملا يتسم 

أيضا عرقي وثقايف ولغوي. وإىل هذا املعىن أشار مالك 
"من املمكن أن تلتحم وحدة احلضارة اإلنسانية قوله: ب

الرقعة اإلسالمية، وهبذا تتالحم حلقة الوحدة يف 
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 جاكرات..."-اإلنسانية على حمور طنجة
(Bennabi, 2000b)  

 
ية، غرافجلافعاملية اإلسالم الرسالية، ووسطية اإلسالم 

سرة ألقطيعة مع بقية ا تتناقضان مع أي انبتات  أو
 فضاءالو اإلنسانية، والتأكيد على اهلوية اإلسالمية 

 د مناحسالمي الواحد جمرد إبراز لطيف و احلضاري اإل
 ية. لعاملا أطياف الكينونة البشرية واحلضارة اإلنسانية

 
استنساخا وليس املقصود ابلوحدة اإلسالمية املرجوة 

، بل صيغة مرباطوريةيف صورهتا التارخيية اإلخالفة لل
عملية للتعاون والتعاضد، من النوع الذي نظ ر له عبد 

وعبد الرزاق ( 1902-1855)الرمحن الكواكيب 
 ومالك بن نيب( 1971-1895)السنهوري 

. فقد استلهم الكواكيب فكرة (1905-1973)
الوحدة الفيدرالية األمريكية واألملانية، فدعا لوحدة يف 
اد إسالمي تضامين تعاوين، يقتبس ترتيب ه  شكل "احت ِّ

-Al)احتاد األملانيني واألمريكانيني"  من قواعد
Kawakibi, 1982). 

 
ودعا السنهوري إىل تطوير فكرة اخلالفة لتصبح 

"جيب علينا أن جند حال م شرقية" فكتب: "عصبة أم
ميكن أن يضمن صورًة من الوحدة بني الشعوب 
اإلسالمية، مع إعطاء كل بلد نوعا من احلكم الذايت 

كما دعا مالك .  (.Al-Sanhuri, n.d) الكامل"
بين إىل "فكرة كومنويلث إسالمي" ترتابط فيه عوامل 
اإلسالم القومية الكربى برابط جامع من التعاون 

العامل والتنسيق والتعاضد، وهذه العوامل اإلسالمية هي: 
املنغويل، -اإلسالمي األفريقي، والعامل اإلسالمي الصيين

اليزي، والعامل اإلسالمي العريب، والعامل اإلسالمي امل
 والعامل اإلسالمي اإليراين، والعامل اإلسالمي األوريب

(Bennabi, 2000a). 
 

 (حنو صيغ عملية للوحدة) خامتة
 طوطةبن لقد استعرضنا يف هذه الدراسة داللة رحلة اب

 على وحدة الفضاء احلضاري اإلسالمي يف بنيته
مة فضاء يشرتك يف منظو هو املعنوية، أي من حيث 

 الةرح  المية واحدة. وهو ما وفر لذلك اعتقادية وقي  
لتماهي مع لا فرصً  -وهو جيوب اآلفاق-املغامر 

 غربهمن يع أرجاء العامل اإلسالمي، ماملسلمني يف مج
 ضناجنوبه. كما استعر إىل مشرقه، ومن مشاله إىل 

 مي،سالنظرية مجال محدان يف مورفولوجية العامل اإل
امل عادية للوكيف برهن محدان على وحدة البنية امل
متماسك  اإلسالمي، من حيث هو هيكل جغرايف

 ومتشابك.
 

وقد أوضحنا أن جماز اهلالل اإلسالمي )أو القوس 
( عند محدان يصلح أساسا للتأمل يف ةاإلسالمي

بنية العامل اإلسالمي  القوانني املكانية املتحكمة يف
ويف كل األحوال، فإن وحدة املعىن اليت دلت  اجلغرافية.

عليها رحلة ابن بطوطة، ووحدة املبىن اليت تدل عليها 
نظرية مجال محدان يف مورفولوجية العامل اإلسالمي، 
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تقودان إىل نتيجة واحدة، هي وحدة الفضاء احلضاري 
 اإلسالمي من طنجة من إىل جاكارات. 

 
البنائية اليت تظهر إن وحدة العامل اإلسالمي الثقافية و 

من رحلة ابن بطوطة ونظرية مجال محدان تشك ِّل 
أساسا صلبا لتوحيد العامل اإلسالمي مستقباًل، ال 
ابملعىن السياسي املركزي يف شكل خالفة جامعة، بل 
مبعىن التعاون والتعاضد والتناصر بني دول وشعوب 
جيمعها فضاء حضاري واحد، فيما يشبه التعاون 

ائم اليوم بني دول وشعوب الفضاء والتعاضد الق
احلضاري الغريب الذي يشمل مجيع دول أورواب، 
وأمريكا الشمالية )الوالايت املتحدة وكندا(، وميتد إىل 
أسرتاليا ونيوزيالندا البعيدتني جغرافيا عن بقية الدول 

 الغربية. 
 

دة يف حدوده املفتوحة،  فوحدة الغرب اليوم املتجس ِّ
فه العسكرية، وتعاونه وتداخل شعوبه، وأحال

االقتصادي، هي حصاد وعي  اترخيي وثقايف بوحدة 
احلضارة الغربية. وقد حتققت وحدة الفضاء احلضاري 
الغريب دون أن جيتمع أهله على لغة واحدة، أو قومية 
واحدة. ذلك أن جوهر الفضاء احلضاري اجلامع هو 
االشرتاك يف رؤية واحدة للكون واإلنسان وأم هات 

يم. فإن اجتمع مع ذلك االمتداد اجلغرايف الواحد  الق
وقد كان ذلك أدعى لتبلور فضاء حضاري واحد. 

قدم الكواكيب والسنهوري ومالك بن نيب أفكارا يف هذا 
 املضمار جديرة ابلبناء عليها واالعتبار هبا.
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