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  ملخص البحث

ألرض منذ أن تأسست الدولة  بانیالعرب والمسلم زاد اهتمام

مامهم من توجیهات القرآن الكریم باالستخالف فى یة، وكان منبع اهتاإلسالم

 ؛ بین البشراإلسالملفوا بنشر عقیدة قد كُ و  ؛األرض، وأن یسیروا على األرض

؛فانساحت الجیوش اإلسالمیة فى شتى أنحاء العالم لهم أن یعرفوا فكان   فتحًا

  .األصقاع والبلدان والطرق إلیها، وطبائعها ومناخها ومواصفات سكانها

 وما یتصل ،فى الدولة مختصین بأحوال األقالیم وتواریخها دَ ُوجِ لذلك 

بسكانها من أجل تیسیر سبل اإلسناد واإلمداد، ثم جاء الفتح وظهرت معه 

 اقتضت زیادة المعرفة بجغرافیة األقالیم، ونشیر هنا بشكل ،ضرورات مستجدة

ة، خاص إلى ظهور مصطلح أرض العنوة وأرض الخراج فى األقالیم المفتوح

وتأثیر ذلك فى إیرادات بیت المال، باإلضافة إلى الضرورات العملیة التى 

م وسیاسة الدولة فى تأمین طرق تقتضیها طبیعة اإلدارة اإلسالمیة لألقالی

  .لقوافل التجاریة والحجاج والبریدا

 وما تحتاجه تلك الرحالت من ،هذا إلى جانب رحالت طلب العلم

ع المناخ، ومن هنا یمكن القول بأن للمسلمین  وطبائوالطرقمعرفة باألماكن 

 ما یسمى بعلم الجغرافیا، وٕان كانت البدایات على تطویر فى اً  ملموساً دور 

 یمكن هیئة كتب تصف المسالك والدروب، والبلدان أو الرحالت، وهو ما

  .تسمیته بالجغرافیا الوصفیة

 /لهجریین  والخامس ا الرابعینازدهار علم الجغرافیا خالل القرنوكان 

خاللهما على ما قدمه جغرافیى  دَ مِ عتُ أُ  ؛یین المیالد والحادى عشرالعاشر

 علوم الجغرافیا خالل هذه التاسع المیالدى، فتطورت/القرن الثالث الهجرى

 لذلك یجب أن تتوجه جهود الباحثین لالهتمام بإسهامات العرب الفترة؛
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  تطورلما لها من تأثیر فىوالمسلمین فى مجال الجغرافیا والفكر الجغرافى؛ 

  .الفترات التاریخیة الالحقة
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Summery 

 The interest of The Arabs and Muslims in land has increased Since 
the establishment of the Islamic state, which arose from their interest of the 
Qumran’s directions of constructing land exploring land. As they were 
asked to reveal Islamic among people, Islamic armies spread all over the 
world opening, so they had to know countries, valleys, their roods, climates, 
customs, traditions and features of people’s cultures. 

 So there had to be socialized  researchers in regions’ conditions, 
history and All that concerns their dwellers to facilitate means of supplies 
and leadership. Then came the opening with new necessities required 
increasing knowing regions’ geography. 

We here refere, in particular, to the appearance of the terms of force 
and production land in the newely opened regions, and the effect of that on 
the income of the treasurery, as well as practical necessities needed by the 
nature of Islamic management to regions and the state’s policy to insure 
trade caravan’s roods, Pilgrims and mail. 

This in addition to scientists’ travels for science and what these travel 
require of knowing places, roods and climate here we can say that Muslems 
have a remarkable role in developing what’s called geography though the 
beginning was in forms of books describing routes, baths, roods, countries 
or travels. This can be called descriptive geography. 

The flourishment of geography through the 4th and 5th higri centuries \ 
10th and 11th AB centuries depended on what geographicians introduced in 
the 3rd H. centary – the 9th centary AB. So geographical science developed 
in this period. So Researcher’s efforts should be directed to caring about  
Arab and Muslems’ contributions to geography and geographical thovghts 
for their impact on the coming historical eras. 
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   مقدمة - ١

لوحــة فنیــة  -  منــه علــى وجــه الخــصوص الجغرافــى –  اإلســالمىالتــراث

 هــــذه وســــد هــــذه الثقــــوب، غلــــقیحــــاول كــــل باحــــث ملیئــــة بــــالثقوب والفجــــوات، 

هذه اللوحة؛ كى یصل إلى ما هو أقـرب إلـى ب لفجوات، وترتیب القطع المتناثرةا

  .عادة تنسیقإل بحاجة  ما زالت هایقة، ثم یأتى آخر؛ لیثبت أنالحق

تعــالج هــذه الدراســة إســهامات الجغــرافیین العــرب والمــسلمین فــى ولــذلك 

، وال تـــــستوعب  فـــــى العـــــصور الوســـــطى والمحیطـــــاتمجـــــال الجغرافیـــــا والبحـــــار

 الموضـوعات علـى أهـمنحـاول إلقـاء الـضوء ذلـك ومـع  ؛الدراسة حصرهم جمیعـا

محــــاور، یتــــصدرها مقدمــــة عــــن أهمیــــة ة  وذلــــك مــــن خــــالل عــــد،هــــاو لالتــــى تناو 

الموضــوع، وٕاســهامات علمــاء الحــضارات القدیمــة فــى هــذا المجــال، عــالوة علــى 

، ناهیــك عــن الفكــر الجغرافــى عنــد العــرب والمــسلمینوتطورهــا  ظهــور الجغرافیــا

نتاج الرواد منهم فى مناهجهم و لدیهم،  الت فى العدید من مجاعلم الجغرافیا، وٕا

نجــازاتهم فــى منهــا ، الجغرافیــا البحــار والمحیطــات، وخطــوط الطــول والعــرض، وٕا

 والجغرافیـــا االقتـــصادیة ، والجغرافیـــا اإلقلیمیـــة، والمعـــاجم والـــرحالت،علـــم الفلـــك

  . ثم توصیات الباحث،دن، ثم الخاتمة والخرائط والم،واالجتماعیة

بتكــارات األصــیلة ویهــدف هــذا البحــث إلــى تــسلیط الــضوء علــى اإلســهامات واال

ــم الجغرافى قــدمها العلمــاء مــن أســالفنا فــى التــ ا تركیــزا علــى جغرافیــى القــرنین یــمجــال عل

حیـــث یمـــثال ذروة تطـــور ، العاشـــر والحـــادى عـــشر المیالدیـــین/الرابـــع والخـــامس الهجـــریین

، المــنهج المقــارن: مــن المنــاهج منهــا العدیــد  فــى ذلــكمــستخدمینالفكــر الجغرافــى آنــذاك، 

 حظهـا  اإلسـالمیةوقـد نالـت الدراسـات الجغرافیـة،  االسـتنباطى، والمنهجالریاضى والمنهج

قیمــة فــى إســهامات علمــاء العــرب والمــسلمین ودراســات ، فلــدینا بحــوث الــوافر مــن الدراســة

  .فى مجال الجغرافیا، أبرزت فضل العلماء العرب والمسلمین على الحضارة العالمیة
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 محمــد محمــود محمــدین:  ال الحـصرلعلــى سـبیل المثــاومـن تلــك اإلسـهامات 

على الرغم مـن أنـه عـالج مختلـف مجـاالت الجغرافیـا فـى )١("التراث الجغرافى اإلسالمى"

 فـى نـشر الـدین ًا مهمـاً هذه الفترة؛ إال أنه لم یوضح أن الجغرافیین أنفـسهم كـان لهـم دور 

 لمونالجغرافیـــون المــــس "محمـــد الــــسید غـــالبو شیعیة، والــــسنیة الـــمذاهبـــه باإلســـالمى 

، على الرغم من حدیثـه فـى معظـم فـروع الجغرافیـا )٢("ودورهم فى تطور الفكر الجغرافى

 رائد راكان قاسمو امش ألصول المصادر، و الهفى  إال أنه افتقد التوثیق ؛فى تلك اآلونة

 رغم علـى الـ)٣(،"جهود الشریف اإلدریسى فى الفكر الجغرافـى العربـى "عبد اهللا الجوارى

ـــة، فـــى حـــین اعتقـــدت خـــرائط العـــصور الوســـطى فـــى مـــن أنـــه أثبـــت أن  األرض كروی

فلم یظهر فى بحثه  ، أوروبا أن شكل األرض هو قرص مسطح توجد القدس فى مركزه

ربط األرض بالتاریخ، فاألرض هـى المـسرح الـذى تقـوم علیـه األحـداث التاریخیـة، ومـن 

یطرة علـــى المـــدن ؛ لـــذلك كـــان الحكـــام یتنافـــسون للـــسثـــم فالعالقـــة وطیـــدة بـــین الجـــانبین

  .همیة االستراتیجیةواألقالیم ذات األ

 تحـدث ،)٤("العرب والمسلمین فـى رسـم الخـرائطدور  "فالح شاكر أسود ودراسة

شـــار إلـــى ضـــیاع الكثیـــر منهـــا؛ أعـــن حـــصیلة تـــراث العـــرب والمـــسلمین مـــن الخـــرائط، و 

 هــامن ؛الحــادى عــشر المــیالدى/بــسبب الغــزوات والحــروب فــى القــرن الخــامس الهجــرى

الثالــث عــشر المــیالدى حتــى / هجمــات المغــول التــى امتــدت مــن القــرن الــسابع الهجــرى

 حیــــث ُأحرقــــت خــــزائن الكتــــب فــــى ؛الخــــامس عــــشر المــــیالدى/ القــــرن التاســــع الهجــــرى

مختلــــف المــــدن والعواصــــم، وقــــد أشــــار إلــــى أن هــــذه الخــــرائط ُرســــمت لخدمــــة الملــــوك 

 أنـه كـان لتـأخر وبـیَّنَ  العـالم،  ألقـالیمبالنـسبةحوال ممـالكهم ومـوقعهم والحكام؛ لمعرف أ

 أثر واضح فى تغییر الحقـائق الموجـودة فـى الـصور؛ لعـدم قـدرة النـساخ علـى ؛الطباعة

الضبط كما هى فى المتن األصلى، والبعض اآلخر غیر قادر على الرسم، فنقل المتن 

  .ألرضیة للجاذبیة امعرفتهم یذكرتحدث القول بكرویة األرض، ولم و تاركا الخرائط، 

صـورة األرض " على الرغم من أنه قال نقال عن محمد بـن موسـى الخـوارزمىو 

أنها مدورة كتدویر الكرة، موضوعة فى جوف الفلك كالمحـة فـى جـوف البیـضة والنـسیم 
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وعلى الرغم مما قدمـه لنـا الیونـان فكـانوا ، ...."من جمیع جوانبها إلى الفلك جاذب لها 

یر عـن العلـوم الجغرافیـة، وطـور العـرب والمـسلمون من أصحاب الفضل فى معرفة الكث

 علیــه فكــان یجــبصــححها العــرب، التــى  أخطــائهم الكثیــرة عــددإال أنــه  ؛علیهــا وزادوهــا

لبیـان  ؛وتحـدث عـن أهمیـة الخـرائطوزاده العـرب تطـویرا، ... مـا قـدموا  القول ُیْحمد لهـم

قـالیم ومقـدرتها علـى دفـع تطلـع الحكـام لمعرفـة ثـروات األالمدن التى یمـر بهـا التجـار؛ و 

معرفــة المـــسافات، وكــذلك الرحلــة فـــى و  الحــج ةالــضرائب، وكثــرة الــراغبین ألداء فریـــض

ــم یُ  ــطلــب العلــم، وتنفیــذ المخططــات العــسكریة، ول  الــسیادةز مــن خــالل كــل ذلــك أن رِ ْب

، علــى لــذلك اهتمــوا بــالفكر الجغرافــى ؛نی للحكــام العــرب والمــسلم آنــذاك كانــتالعالمیــة

 لمعرفــةولـم یـدلل بــأن معرفـة األقــالیم ومـسالكها، ،  الــسیاسىالـضعفن فتــرات العكـس مـ

ظــروف األقــالیم ســتطالع العیــون للحكــام  هــؤالء الجغرافیــون بمثابــةفكــان  اآلمــن منهــا؛

م علمـه ومالـه وأحیانـا من الناحیة األمنیة، حیث أنـه فـى كثیـر مـن األوقـات یحمـل العـالِ 

 ویعــود ،شریة آنــذاك، ویــدون متطلباتهــا المادیــةتجارتــه، ویــدرس أحــوال المجتمعــات البــ

  .لتروج عن طریق معلوماته العالقات االقتصادیة بین مختلف األقالیم

الخــصائص العلمیــة للجغرافیــة العربیــة اإلســالمیة  "شــاكر خــصباكوكــذلك دراســة 

، تحث فیها عن تأثیر المناخ على اإلنسان من خالل كتابـات المـسعودى وابـن )٥("القدیمة

ه وابــــن خلــــدون، ولــــم یتحــــدث عــــن أشــــهرهم ابــــن بطوطــــة، وتحــــدث عــــن الیعقــــوبى رســــت

واالصطخرى وابن حوقل والمقدسـى والمـسعودى واإلدریـسى؛ لمعرفـة المـدن وتـاریخ بنائهـا 

وسكانها واهم آثارهم، وطرق مواصالتها والمسافات بینها، ومجارى المیاه مـن المحیطـات 

ادیة واألدیــان والمــذاهب والعــادات والتقالیــد، ولــم  وأهــم األحــوال االقتــص،والبحــار واألنهــار

یشر إلى أنها كانـت بطلـب رسـمى مـن الحكـام فتـرة الـسیادة اإلسـالمیة تاریخیـا، أو بـسبب 

محمــد رشــید   ودراســة،األقــالیم، وقــصور الحكــام فــى العواصــم التنــافس العلمــى بــین أمــراء

تحـــدث عـــن ، )٦("عنـــد العـــربیر المعرفـــة الجغرافیـــة أثـــر التجـــارة والرحلـــة فـــى تطـــو  "الفیـــل

المــؤرخین وأســفارهم فــى مجــال التجــارة والطـــرق البریــة والبحریــة والعالقــات التجاریــة بـــین 

كافة أقالیم العالم آنذاك، وأوضح أن العرب كانوا وسطاء فى حركة التجارة العالمیة، لكنه 
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 الیهــود  كــان هنــاك وســطاء مــشاركین لهــم فــى حركــة التجــارة العالمیــة هــمهلــم یــشر إلــى أنــ

الرهدانیـــة، فـــى الطریـــق البحـــرى الـــذى یبـــدأ مـــن غـــرب أوروبـــا إلـــى المـــشرق مـــارا بمـــصر، 

مــــن الهنــــد بالمــــسك والعــــود فیحملــــون مــــن الغــــرب الخــــدم والجــــوارى والجلــــود، ثــــم یــــأتون 

 بـاألموال، ویقیمـون هوالكافور، ومنذ أقدم العـصور وهـم یعملـون فـى مجـال التجـارة والمرابـا

المعـارف المالحیـة العربیــة  " حـسین فــوزىدراسـة و  ،ع االســتراتیجیةفـى المـدن ذات المواقـ

 إال أنـه لـم یـشر إلـى أن أهـم ؛)٧(تحـدث عـن هـذه الفئـة مـن التجـار" فى العصور الوسـطى

تجــارة كــانوا یحملونهــا هــى تجــارة الخــصیان مــن الــشباب والرجــال، كــانوا یــأتون بهــم إلــى 

 للحراســة والتجــسس علـــى ى الحرملــكالحكــام والخلفــاء فــى دیــار اإلســالم فــى قــصورهم فــ

ــــصیاد  دراســــةكــــذلك، النــــساء مــــنهج العلمــــاء المــــسلمین فــــى البحــــث  "محمــــد محمــــود ال

اتفــق مــع هــذه الدراســة أن الجغرافیــا الفلكیــة والریاضــیة أهــم فــروع الجغرافیـــا  )٨("الجغرافــى

ك ، وكـــذل كـــل منهمـــا یـــؤثر فـــى األخـــر ویتـــأثر بـــهوأن بالتـــاریخ، ارتباطهـــاجمیعـــا، وكـــذلك 

، علـى الـرغم "الـشریف اإلدریـسى قمـة علـم الجغرافیـا عنـد المـسلمین "حسین مؤنسدراسة 

من أنه تحدث عن الشریف اإلدریسى وأوضح أنه عندما شرع فى تخطـیط جغرافیتـه وهـو 

مــن رجــال القــرن الــسادس الهجــرى واجــه العدیــد مــن المــشكالت وخاصــة المالیــة، فــشجعه 

 أدى إلـى خـروج مـشروعه إلـى حیـز الوجـود، إال أنـه  مما؛مده روجر الثانى ملك صقلیةأو 

 أن العـالم اإلسـالمى كـان یعـانى التـدهور الـسیاسى واالقتـصادى؛ ممـا جعلـه یلجـأ یـشرلم 

  .    )٩(إلى الدعم الخارجى إلنجاح فكرته ومشروعه

 ،)١٠(لعبد الحمید حمیدةكتاب أعالم الجغرافیین العرب ومقتطفات من آثـارهم و 

 إال أن دراسة الفكـر ؛)١١(رواد علم الجغرافیا العربیة واإلسالمیة: الدفاععبد اهللا كتاب و 

 لمـا ؛الجغرافى لـدى الجغـرافیین مـن العـرب والمـسلمین مـا زالـت بحاجـة للبحـث والدراسـة

 إلسـهاماتهم الفعالـة رفانا بالجمیل لذلك الرعیـل األول؛فیها من إعمال للعقل والفكر، وع

وألنــه مــن المعلــوم أن العلــم ال وطــن لــه، ،  اإلســالمىى الجغرافــفــى مجــال تــاریخ الفكــر

نه ال یعترف بحدود؛ لـذا فإنـه ال یمكـن لقـوم أو فـرد مـن األفـراد أن ینـسب لنفـسه أحیث 

رتكـــاز علـــى أبحـــاث ونتـــائج  االابتكـــار أى علـــم أو تطـــویره أو إضـــافة شـــیئ إلیـــه دون
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 باتـه بحثـا وتنقیبـا،و الـضاربین فـى جنأوتجارب وخبرة من سبقوه مـن طـالب ذلـك العلـم 

ومن هنا كان إلقاء الضوء على جهود العلماء الجغرافیین، وتحملهـم الـصعاب والمـشاق 

مجال الجغرافیا وغیرها من ، فاستطاعوا بذلك أن یتركوا بصماتهم فى المعرفةفى سبیل 

 بــل والتأكیــد علــى كــذلك الرغبــة فــى ربــط الماضــى بالحاضــر وتــذكیر الــشعوب، العلــوم

، ودراســة األســباب والنتــائج ســهامات رواد علــم الجغرافیــا العربیــة واإلســالمیةابتكــارات وإ 

لالســتفادة منهــا فــى الحاضــر والمــستقبل، ومــن هــذا المنطلــق آثــرت دراســة تــراث علمــاء 

  . العلوم الجغرافیة فىم  للكشف عن أثره؛العرب والمسلمین فى الجغرافیا

 ؛حیاته منذ القدمى  فالتنقل من مكان إلى آخرمارس اإلنسان منذ القدم 

، )١٢( لالستطالع وضرورة الحصول على حاجاته المعاشیة األساسیةبشغفهمدفوعا 

 الذین ، الدینرجال؛ لتسلط األوروبینعلماء ال روح البحث العلمى لدى ضُعفتوحین 

كان الجغرافیون العرب أول ،  الكون ووضع األرض ضربا من السحرجهروا بأن دراسة

 ،)١٣(بعث النظریات والمعارف اإلغریقیةلمعتقدات، وعادوا إلى من خرج على هذه ا

وربطوا بذلك بین العلم القدیم والحدیث، هذا  ،)١٤(أخذوا من الثقافات التى سبقتهمكما 

یم ضیها طبیعة اإلدارة اإلسالمیة لألقالتباإلضافة إلى الضرورات العملیة التى تق

  .)١٥(تجاریة والحجاج والبریدلقوافل الوسیاسة الدولة فى تأمین أمن طرق ا

  . عند العرب والمسلمین وتطورها عوامل ظهور الجغرافیا-٢

ن یعلمـوا شـیئا عـن الجغرافیا ألهمیتها فى حیاتهم، فكـان علـیهم أالعرب ب ارتبط

ومتابعــة تغیــرات ومــصادر هبــوب الریــاح، وأوصــافها، ، وحركــة الكواكــب النجــوم الثابتــة

ُسْقًیا الـ عها؛ لمعرفة نزول الغیث الذى یعتمـدون علیـه فـى بالسحب وأنوااهتمواف ؛المناخ

  .)١٦(والمرعى

هناك مـن األسـباب الـسیاسیة التـى دفعـتهم إلـى كثـرة التنقـل والترحـال مـن كذلك 

 الفتتـاح الممالــك ؛بلـد إلـى أخـرى، فقـد انــدفع العـرب المـسلمون مـن جزیــرتهم بقـوة خارقـة
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 لما تحت یده من وثائق ورسائل بینه وبین  فزادت أهمیة دیوان البرید وصاحبه؛؛والبالد

أســهم فــى ظهــور وقــد  ،ه منــوعُظمــت االســتفادة هــا،الخالفــة عمــا یــدور ویحــدث بأطراف

نــــشاط التجــــارى إلــــى الغرافیــــا عــــزى الفــــضل فــــى ازدهــــار علــــم الجویُ ، الجغرافیــــة األدبیــــة

 بنــشر فــوالِ كمــا أن المــسلمین قــد كُ  ،)١٧(للطبقــة الوســطى الــصحوةالمتعــاظم إبــان عــصر 

  .عقیدة التوحید بین البشر

ظهــور الدولــة   فــى بدایــة –ومــن أســباب ازدهــار الجغرافیــة فــى دیــار المــسلمین 

 كانت من قبیل خدمة دولة تتسع حـدودها وتـضم إلیهـا بـالدا وشـعوبا غیـر –اإلسالمیة 

عربیة، فقد رغب الخلفاء وقادة الجیوش فى معرفة شیئ عن جغرافیة البالد التى فتحها 

مــن ذلــك مــا ذكــره الــرواة مــن أن عمــر بــن الخطــاب كتــب إلــى أحــد  علــى المــسلمین، اهللا

الحكماء حین فتح اهللا الـبالد علـى المـسلمین مـن العـراق والـشام ومـصر وغیـر ذلـك مـن 

إنا أناس عرب وقد فتح اهللا علینا البالد ویرید أن نتبوأ األرض ونـسكن : " األرض یقول

سالكها وكیــــف تــــؤثر التــــرب واألهویــــة فــــى األمــــصار فــــصف لــــى المــــدن وأهویتهــــا ومــــ

ة إلى والیه باألندلس ویكتب عمر بن عبد العزیز فى أواخر القرن األول للهجر ". سكانها

  . )١٨(بصفة األندلس وأنهارهاأن یوافیه 

ــــد مــــن المعلومــــات عــــن  ــــة والعلمیــــة جمــــع المزی ــــرحالت التجاری وقــــد أتاحــــت ال

رحـــــالت اســــــتطالع "احثین بأنهـــــا األمـــــصار التـــــى ارتادوهـــــا، حتـــــى وصـــــفها أحـــــد البـــــ

بــل شــملت " دار اإلســالم"إذ أســفرت عــن معرفــة المــسالك والممالــك داخــل  ،)١٩("علمــى

أیضا كبالد الصین والتتـار والـروس وغیرهـا، ولـم تقتـصر تلـك المعلومـات " دار الحرب"

  .على الجغرافیا الطبیعیة فقط، بل غطت الجغرافیا بفروعها المختلفة

، فضال عن تلـك المـستمدة مـن الجغـرافیین "العیانیة"علومات  لقد كانت هذه الم

، بعــــد نقــــدها اعتمــــادا علــــى )٢٠(القــــدامى مثــــل بطلیمــــوس، وكتــــاب مــــارینوس الــــصورى

المـــشاهدة، وعـــن طریـــق حركـــة الترجمـــة إلـــى العربیـــة، وكانـــت الـــذروة لهـــذه الحركـــة فـــى 
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الـدعوة العباسـیة  والـذى اسـتمد نفـوذه مـن مـصادر متعـددة منهـا العصر العباسى األول،

المنظمــة بــین رؤســاء التنظــیم فــى بغــداد، وبــین شــبكات الــدعاة وجمــاهیر األنــصار فــى 

األقــالیم، والتــى كانــت تـــضم بــین جنباتهــا العدیــد مـــن العلمــاء ومــنهم علمــاء الجغرافیـــا، 

علــم  تطــوروســاهم ذلــك فــى ، )٢١(النــاس فــى األقــالیمو والــذین مثلــوا الــصلة بــین الخلفــاء 

صبغوه بصبغتهم وطوروا فیه بما یتواءم ومتغیرات عصرهم، وانتقل المنجز ، و الجغرافیا

العربــــى واإلســــالمى كلــــه إلــــى صــــقلیة واألنــــدلس؛ لیلتقــــى فیمــــا بعــــد مــــع تــــراث أوروبــــا 

المــسیحى الالتینــى، بعــد أن اســتوعبوا تــراث اإلغریــق والرومــان والفــرس والهنــود، الــذى 

  . )٢٢( من كتب جغرافیةمثل أساسا جیدا لمادتهم العلمیة فیما صنفوه

وتعــد الكتــب المؤلفـــة ألغــراض حكومیـــة والمبنیــة علــى وثـــائق رســمیة، والخبـــرة 

 الشخــصیة لمؤلفیهــا مــصادر غنیــة بالمعلومــات؛ ألن الهــدف منهــا هــو التعریــف بأســماء

المنـــاطق اإلداریـــة والبیانـــات الدقیقـــة عنهـــا وعـــن منتجاتهـــا ومـــسالكها ودروبهـــا وخطـــوط 

والتـضاریس الجغرافّیـة  فیها من البحـار واألنهـار والخلجـان، والحـدود وماالمالحة إلیها، 

وأهمیتهـــا االقتــــصادیة والمـــسافات بینهـــا، مـــن جبـــال وســـهول، ومواقـــع المــــدن الكبـــرى، 

ــــسیاسیة ــــى مــــدوّ ، وال ــــسكان وتحــــّدثوا عــــن طــــرق المواصــــالت وســــّجلوا ف ناتهم أحــــوال ال

؛ لما للعوامل الجغرافّیة من ىشاط البشر ، وربطوا بین البیئة والناالقتصادّیة واالجتماعّیة

أثر على السّكان وصفاتهم وأخالقهـم، وعـاداتهم، والحظـوا أثـر منـاخ اإلقلـیم فـى الـزروع 

والفواكــه والحیوانــات والعلــوم والــصنائع والمبــانى والمالبــس واألوقــات، ودّونــوا األحــداث 

  .)٢٣(التى وقعت خالل رحالتهم

  .فى علم الجغرافیا فكر ومناهج العرب والمسلمین -٣

وقد بدأت بوادر النهضة العلمیـة منـذ البـدایات األولـى للمـسلمین، فـاهتم العـرب 

 جهــودهم فــى مختلــف فــروع الجغرافیــة وخــصوصا فــى القــرن وزادتبــالعلوم الجغرافیــة، 

  .)٢٤(العاشر المیالدى الذى بلغت فیه المعرفة الجغرافیة أوجها/ الرابع الهجرى
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الجغرافیـــة أســـماء عدیـــدة، إذ إن المفهـــوم  ى معـــارفهموقـــد أطلـــق المـــسلمون علـــ

كـــالعلوم األخـــرى، ومـــصنفاتهم فـــى هـــذا  الجغرافـــى لـــم یكـــن تخصـــًصا مـــستقًال فـــى ذاتـــه

، وكانـــت الكتابـــات )٢٥(المجـــال یمكـــن إدراجهـــا تحـــت مـــسمى المـــصنفات الكوزموغرافیـــة

تقـــویم " ، وعلـــم"األطـــوال والعـــروض"الجغرافیـــة تـــسمى وفـــق محتویاتهـــا، فمـــن ذلـــك علـــم 

ــــدان ــــى محتواهــــا وْصــــُف المــــسالك وطــــرق المواصــــالت "البل ــــب عل المــــسالك "، ومــــا غل

والبلــــدان اســــم علــــم  ، واتخــــذت المــــصنفات الجغرافیــــة التــــى تــــصف المنــــاطق"والممالــــك

المنــاخ جــاءت تحــت اســم علــم  التــى تناولــتتلــك ، و "عجائــب البلــدان"، وعلــم "األقــالیم"

، واسـتخدموا مـصطلح "الهیئـة" یة الفلكیة سمِّیت علم، والتى تطرقت إلى الجغراف"األنواء"

مــن  ، وكــان إخــوان الــصفا أولةصــورة األرض قاصــدین بــه مــصطلح الجغرافیــة الحالیــ

وهــذا مــا  ،)٢٦(اســتخدم مــصطلح جغرافیــا فــى رســائلهم وُفــسِرت علــى أنهــا صــورة األرض

ـــاقوت الحمـــوى ـــدما قـــال )٢٧(أكـــده ی ـــَصد العمـــران مـــن القـــدماء :" عن والفالســـفة إن مـــن َق

وبطلیمــــوس وغیـــرهم، ســـموا كتــــبهم فـــى ذلــــك  والحكمـــاء، ومـــنهم أفالطــــون وفیثـــاغورس

، واتبــع علمــاء الجغرافیــا المــسلمین العدیــد مــن المنــاهج " ومعنــاه صــورة األرض"جغرافیــا"

 المنهج األدبى، المنهج الریاضى، المنهج :، منهاشكَّلت قوالب الدراسات الجغرافیةالتى 

  .)٢٨(البیرونى، اإلدریسى ، ومنهم على سبیل المثال البتانى،لتعلیلىالوصفى، المنهج ا

  : الجغرافیا من العرب والمسلمینمؤلفات روادمن جوانب 

 العدیــد مــن المــشاهیر الجغــرافیین مــن العــرب والمــسلمین ات إســهاملــم تقتــصر

 على مجاالت محددة، بل امتدت لتشمل مجاالت، الذین عاشوا فى حقب زمنیة مختلفة

ـــد مـــن الملحنقـــدوا فیهـــا مـــن ســـبقوهم،  ،نوعـــةمت وكـــان مـــن أهـــم ظـــات، و وأضـــافوا العدی

 هــــذا الحقــــل الجغرافیــــا الفلكیــــة واإلقلیمیــــةى تناولتهــــا مــــصنفاتهم فــــى  التــــالموضــــوعات

  .وغیرها من المصنفات الجغرافیة األخرى واالجتماعیة، واالقتصادیة

  الجغرافیا الفلكیة

علم علم الهیئـة، وحـددوا موضـوع بحثـه فـى أطلق العلماء المسلمون على هذا ال

معرفــــــة حركــــــة الكواكــــــب الثابتــــــة والمتحركــــــة، واســــــتدلوا بهــــــا علــــــى أشــــــكال وأوضــــــاع 



  العدد السادس واألربعون                                                                مجلة بحوث الشرق األوسط

 - ١١٤ -  

األســـالیب  علـــى اأغلبهـــى قـــوم فـــ، وتلـــدیهما للجغرافیـــا ت أساســـصـــار ى  التـــ،)٢٩(األفـــالك

فیـا  هـذا النـوع مـن الجغراواسـتقوا  بمواقیت الـصالة والـصیام والحـج،التصالها ؛الریاضیة

مـــن الـــذین تـــأثروا بكتـــاب بطلیمـــوس ونهجـــوا الـــنهج الخـــوارزمى ، و والفـــرس الهنـــود،مـــن 

 ، وقـــام بتلخـــیص كتـــاب بیـــد أنـــه تفـــّرد ببحـــوث مـــستقلة؛ةمؤلفـــاتهم الجغرافیـــى فـــى الفلكـــ

الـذى أرفـق بـه خریطـة " صـورة األرض" كتابه بطلیموس، ویعدوٕاصالح أزیاج  السندهند

 هنـاك اخـتالف كبیـر بـین كتابـه وكتـابلكن طلیموس، كانت فیما یبدو تعریبا لخریطة ب

فبینمـــا قـــسم بطلیمـــوس العـــالم إلـــى إحـــدى  ،تقـــسیمه لألقـــالیمى  فـــهقـــد خالفـــ، فبطلیمـــوس

ه فبـدأ هـذحـسب درجـات العـرض،  إلـى سـبعة أقـالیمى وعـشرین منطقـة، قـسمه الخـوارزم

والبحــــار األنهــــار والجبــــال ى كــــذلك وزع الخــــوارزم، األقــــالیم مــــن الجنــــوب إلــــى الــــشمال

منفردة وفق كل إقلیم، بینمـا  فقد ذكرها، والعمران بطریقة مخالفة لما ورد عند بطلیموس

 واختلـف مـع ،قوائمى المادة الجغرافیة ف  كما أنه عرض،وزعها بطلیموس وفق المناطق

ـــةى بطلیمـــوس فـــ ـــدى  والقـــوائم الفلكیـــة ،لألمـــاكن تحدیـــد كثیـــر مـــن األبعـــاد الجغرافی ل

یقـع علیـه، ى كان یذكر اسم الموضع ثم خط الطـول الـذ فقد، زیاجباأل أشبه الخوارزمى

  .)٣٠(البحار فالجزر ثم العیون واألنهاروالجبال و  ثم خط العرض مبتدًئا بالمدن

 الـذى ینـسب ،ى للبتـانئمثـل زیـج الـصابوهناك أیضا ما یعرف بكتب األزیـاج، 

یــــر مــــن أدوات لمدرســــة حــــران، الــــذى عــــول علــــى التجریــــب فأقــــام مرصــــدا وابتكــــر الكث

واشتهر عمر الخیام فى فارس بالتألیف النظرى، وأفاد من تجارب السابقین فى  الرصد،

ـــم الهیئـــةعمـــل التقـــویم الـــسنوى،   وقـــد زیـــج اإلیلخـــانى للطوســـىللبیرونـــى، و  ومفتـــاح عل

 علم الفلك على ید العلمـاء الفـرس؛  وننوه إلى أن ازدهار،توصل لنظریات فلكیة مبتكرة

عیة ورعایتها للفلكیین، فضال عن مزج أعالم هذه ی الدولة البویهیة الشیرجع إلى تعضید

  .)٣١( مدرسة حرانوتراث الفارسى التراثالمدرسة بین 

عجائــب  "ومــن الكتــب المهمــة فــى حقــل الجغرافیــا الفلكیــة كــذلك كتــاب ســهراب

 فیــه كیفیـــة رســـم خارطــة الكـــرة األرضـــیة، ، ویـــورد"الــسبعة إلـــى نهایـــة العمــارة األقــالیم

صـــــورة األرض  الطـــــول والعـــــرض للمواقـــــع الجغرافیـــــة، وهـــــو متـــــأثر بكتـــــاب واســـــتخراج
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وهو من معاصرى المسعودى، صنف كتابه على التقسیم الیونانى، وصف للخوارزمى، 

، ووظف معلوماته فى أغراض عملیة حیاتیـة، مثـل -الفرات  و  دجلة–مثل فیه األنهار 

وهنـاك الفیلـسوف الكنـدى، لـه كتـاب ، )٣٢(إنشاء شبكة قنوات الرى فـى بغـداد ومـا حولهـا

ولـه فـى الجغرافیـا  رسم المعمور من األرض، كما ألف كتابا فى أبعاد مسافات األقالیم،

؛ ولمـا كـان )٣٣(ن مؤلًفا بین كتاب ورسـالةیالفلكیة وعلم الفلك ما یقرب من خمسة وعشر 

سـنة لمراصـد؛ فُبنـى رصد النجـوم والكواكـب هـو ركیـزة علـم الَفلَـك، فقـد شـَرعوا فـى بنـاء ا

 فـى دمـشق علـى مرصـداً ) م٨٣٣/هــ٢١٨ت (یفة المـأمون فى عهد الخلم ٨٢٩/هـ٢١٤

 وفـــى مـــصر ازدهـــر علـــم الفلـــك بفـــضل رعایـــة جبـــل قاســـیون، وفـــى الـــشماسیة ببغـــداد،

الخلفاء، وخصوصا الحاكم بأمر اهللا الذى أسس مرصدا فى جبل المقطم، عرف باسمه 

، وبـــــسبب تبحـــــره فـــــى م٩٥٨/ه٣٤٧ یـــــونس توعمـــــل فیـــــه الفلكـــــى عبـــــد الـــــرحمن بـــــن

الریاضیات طور هذا العلم، ووظفه فى خدمة الدعوة االسماعیلیة، ویعزى هذا التطـویر 

؛ فقـد شـجع الفلكیـین ونفـى المنجمـین )٣٤(إلى تحریم الحاكم بأمر اهللا ربط الفلك بـالتنجیم

  .)٣٥(اوذلك یعنى أن علم الفلك مرتبط بعلم الجغرافیا ارتباطا وثیقمن مصر، 

وقد وردت فى كتابات الجغرافیین العرب محاوالت لتقدیر مساحة األرض 

؛ فقد ذكر "القانون المسعودى"التى بینها، مثل البیرونى فى كتابه  المعمورة والبحار

عن طریق المنهج اإلحصائى والمقارن، المعروفة آنذاك،  )٣٦(مساحة األقالیم السبعة

كة الرحى على محورها، ولتعمقه فى فقد توصل إلى أن األرض متحركة حر 

الریاضیات؛ أفاد منها فى حقل الفلك، فكان أول من وضع جداول إحصائیة لقیاس 

 )٣٨("تقویم البلدان"فى ، ونقلها عنه أبو الفدا، )٣٧(مواقع األجرام السماویة وأطوال البلدان

اقوت  كما أورد ی،المساحات بعد أن شرح الطرق التى توصل بها البیرونى لهذه

لمساحة األرض نقًال عمن سبقه من   تقدیرات)٣٩("معجم البلدان"الحموى فى كتابه 

 ، وبذلك كان علم الفلك مسخرا لخدمة أغراض الحیاة العملیة وثیقة الصلة الجغرافیین

باالقتصاد، وفى مجال المالحة البحریة إلرشاد السفن فى البحار وٕامداد المالحین 
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 وكذلك تحدید أوقات الصالة والصیام، ولخدمة المذاهب بمعلومات عن أحوال الطقس،

، وكان المنهج  االسماعیلیة فى نشاطاتها السریة الشیعیةالدینیة وبخاصة الدعوة

  .)٤٠(الریاضى فى مقدمة مناهج هذا العلم

وفى هذا المجـال ننـوه ن الجاذبیة األرضیة، و وعرف الجغرافیون العرب والمسلم

ائــل مــن تحــدث عــن الجاذبیــة قبــل أن لعــرب والمــسلمین األو إلــى أن هنــاك مــن العلمــاء ا

، ومــنهم الهمــدانى فهـو أول مــن تحــدث م١٦٤٢ المولــود عـام نـسب إلــى إسـحاق نیــوتنتُ 

كانــــت ألرســــطو الطبیعیــــة فبدایــــة الكــــشف عــــن هــــذه الظــــاهرة الجاذبیــــة األرضــــیة، ى فــــ

ـــفها توصـــیفا م، .ق) ٣٢٢-٣٨٤( بـــة،  التجر إهمـــال دور؛ بـــسبب غیـــر دقیـــقحـــین وصَّ

بقوله أن الجسم األثقل یسقط بسرعة أكبر من الجسم األخف إذا سقط الجسمان سقوطا 

، وذلك اعتقـادا منـه أن سـبب سـقوط الجـسم إلـى األرض یعـود إلـى حرا من ارتفاع واحد

والنقـــد الوحیـــد الـــذى جـــاءعلى نظریـــة . )٤١("الوحـــشة الطبیعیـــة"ن أن یقـــال عنـــه مـــا یمكـــ

  .)٤٢(والبیرونى وأبى البركات البغدادى بل الهمدانى فى هذا المجال جاء من قأرسطو

إذ یـذكر فـى " الجاذبیـة"قد اكتـشف آلیـة سـقوط األجـسام إلـى األرض  والبیرونى

أن األرض لـو هكـذا دارت إذا " معرض تفنیده للقائلین بعدم دوران األرض حول نفـسها 

مـذكرا بـأن قـوة ، ویفند هـذا القـول "لطارت من فوق سطحها األحجار، واقتلعت األشجار

هذا ال یقع ألنه البد لنـا "الجاذبیة األرضیة تمسك باألجسام التى علیها، وقال ما نصه 

: " ویقــول، )٤٣("أن نــدخل فــى الحــساب أن األرض تجــذب كــل مــن علیهــا نحــو مركزهــا

هــا أیــضا نــزول والنــاس علــى األرض منتــصبو القامــات علــى اســتقامة أقطــار الكــرة وعلی

" إذ یقــول صــاحب اإلكلیــل، –وقــد ســبقه لــذلك الفهــم الهمــدانى  ،)٤٤("لفْ األثقــال إلــى الــسُ 

ولمــا كانــت ثالثــة مــن األربعــة متحركــة " النــار والهــواء واألرض والمــاء" األركــان األربعــة

إلـــى ثـــالث جهـــات، فالنـــار إلـــى فـــوق، والهـــواء متمـــوج یمنـــة ویـــسرة علـــى وجـــه األرض، 

، كانـت أكثـر مـن الثالثـة قبـوال، وكـان راكـدةوالماء یتحـرك ویـسیر سـفال، واألرض واقفـة 

تأثیر األجرام العلویة والعناصر السماویة فیها أكثر، وكانت على ما فاتها من األجـسام 
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 تحـت األرض –فمـن كـان تحتهـا أغلب، وأشد جذبا من الهواء والماء من كـل جهاتهـا، 

 فهــــو فــــى الثبــــات فــــى قامتــــه كمــــن فوقهــــا، ومــــسقطه وقدمــــه إلــــى ســــطحها األســــفل، –

كمسقطه إلى سطحها األعلى، وكثبات قدمه علیه، فهى بمنزلـة حجـر المغـاطیس الـذى 

فأمـا مـا كـان فوقـه فـإن قامتـه وقـوة األرض تجتمعـان  تجذب قواه الحدیـد إلـى كـل جانـب

 أجــزاء الحجــر یــشدعلــى جذبــه ومــا دار بــه فــاألرض أغلــب علیــه إذا كــان الحدیــد مــثال 

ـــه بالجـــذب ألن ال  هـــذه الحجـــارة ال یرفـــع العـــالة وال ســـفلة هـــر مـــنفواألرض أغلـــب علی

ـــم فهمـــا ســـلیما للجاذبیـــة .)٤٥("الحـــداد ، ألن وهـــذا الـــنص یقـــدم ألول مـــرة فـــى تـــاریخ العل

الهمــدانى ربــط ظــاهرة الجاذبیــة بــاألرض التــى تجــذب األجــسام فــى كــل جاهاتهــا، وهــذا 

 الجــذب إنمــا هــو قــوة طبیعیــة مركــزة فــى األرض وتظهــر آثارهــا فــى مجــال فعــال حــول

األرض أشـــبه بـــذلك المجـــال الـــذى یتمتـــع بـــه حجـــر المغنـــاطیس، ولـــوال هـــذه الخاصـــیة 

وبهـذا . لكانت كرویة األرض ودورانها سببین أساسیین فى تطـایر كـل مـا علـى سـطحها

وهـذا ال المفهوم یكون الهمدانى قد أرسى أول حقیقة جزئیة فى فیزیاء ظـاهرة الجاذبیـة، 

ن واإلمـــام الـــرازى، وغیـــرهم، ولكنـــه یؤكـــد ســـالمة یقلـــل أبـــدا مـــن شـــأن البیرونـــى والخـــاز 

   .)٤٦(منهجهم ویعزز وجهة نظرهم، ویزید من فارق سبقهم على إسحق نیوتن

مــن الحكمــاء مــن یقــول بحركــة الــنفس ویــرى أن حركــة البــدن : یقــول البغــدادىو 

ســموا ، .....تابعــة لهــا ولــیس فــى الوجــود مــاال یخــالط الحركــة إمــا محــرك وٕامــا متحــرك 

 حركـــة محـــسوسة مـــن تلقائهـــا ال بقـــسر مـــن ،یـــات مـــن جهـــة المبـــدأ المحـــرك لهـــاالطبیع

 كحركــات المعــادن والنبــات والحیــوان التــى لهــا مــن تلقائهــا كــالحجر فــى هبوطــه ،خــارج

وبنیــــة الخلــــق علــــى األرض أن النــــسیم :" یقــــول اإلدریــــسىو ، )٤٧(والنــــار  فــــى صــــعودها

فى أبدانهم من الثقـل؛ ألن األرض جاذب لما فى أبدانهم من الخفة واألرض جاذبة لما 

  . )٤٨(...."بمنزلة الحجر الذى یجتذب الحدید

  جغرافیا البحار والمحیطات

عــــــرف الجغرافیــــــون العــــــرب والمــــــسلمون مــــــا ذكــــــره بطلیمــــــوس عــــــن البحــــــار 

والمحیطــات، باإلضــافة إلــى اســتنتاجاتهم الخاصــة، وروایــات البحــارة والربابنــة والتجــار 
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فـــى كتابـــه  افیین المـــسلمین األوائـــل، وقـــد ذكـــر االصـــطخرىومـــشاهدات الرحالـــة والجغـــر 

، حركة النقل البشرى والتجارى عبر المحیط الهندى وسواحله خـالل "المسالك والممالك"

ــــــى كتابــــــه  ، وكــــــذلك القزوینــــــى)٤٩(العــــــصر الوســــــیط ــــــب "ف عجائــــــب المخلوقــــــات وغرائ

  .  یجعل من المحیط الهندى أعظم المحیطات)٥٠("الموجودات

" نزهـة المـشتاق فـى اختـراق اآلفـاق" فى كتابـه بحر القلزمإلدریسى وقد وصف ا

هــذا البحــر بأنــه مظلــم كریــه الــریح؛ لــذلك وجــب أن یكــون الربــان مــن المهــرة العــارفین 

، وتحــدث القاســم التجیبــى فــى رحلتــه عــن عاصــفة شــدیدة لقیهــا مركــب كــان )٥١(بمـسالكه

ــم یكــد یتحــرك المركــب حتــى هبــت ریــح  عاتیــة، وعــال المــوج وبــدأ یقلــه مــن عیــذاب، فل

تــــصدع المركــــب، ثــــم تراجــــع بــــه الربــــان إلــــى أقــــرب مكــــان مــــن البــــر ال أنــــیس بــــه وال 

 عــدن "مــسالك األبــصار فــى ممالــك األمــصار"فــى كتــاب  ووصــف العمــرى، )٥٢(وحــش

مقیمـا بإحـدى  ، وعنـدما كـان ابـن بطوطـة)٥٣(كأعظم مراسى الیمن وكخزانة مال ملوكها

ئه مجموعة من فقراء العرب لقا" رحلة ابن بطوطة"ى كتابه جزر المحیط الهندى ذكر ف

 التواصــل البــشرى عبــر هــذا المحــیط كــان أقــل تعرضــا لألخطــار وتبــین أن، )٥٤(والعجــم

 الـــذى تـــشتد فیـــه الـــصدامات المـــسلحة وأعمـــال القرصـــنة ،منـــه فـــى عـــرض بحـــر الـــروم

هوالـه، وبـذلك ، وقـد عـرف بحـر القلـزم بـصعوبة مـسالكه وأ)٥٥(والغزو على مـدى القـرون

كــان لمعرفــة الجغــرافیین المــسلمین للبحــار والمحیطــات أن قــاموا بوصــف أنــواع الــسفن 

ویقـول  .)٥٦(والمراكب التى تسیر فیها، سواء كانت ألغراض تجاریة أو حربیة أو بـشریة

ال یكون وجـه المـاء مـسطحا بـل یكـون محـدبا كـروى الـشكل ولهـذه العلـة مـن ": الخازنى

 بالبعــد منــه منــارة فــأول مــا یظهــر منهــا رأســها ثــم جعــل یظهــر مــا كــان فــى البحــر وكــان

  . )٥٧("ا ال محالة دون رأسه فال ساتر إذا دونه غیر حدبة الماءر تحته قلیال كان مستو 

وكــان المحــیط األطلــسى مــن أخطــر المحیطــات مــسلكا بالنــسبة لــسفن العــصر؛ 

، )٥٨(ع بهـا الـریح دفعـالذلك كانت تجتازه الـسفن محاذیـة وال تغـامر فـى عرضـه مـالم تـدف

وحتــى بحــر الــروم كانــت تحــدث بــه عواصــف تقتلــع األشــرعة وتحطــم الــصوارى وتــدفع 

 صورا تثیر اإلشفاق مما رآه من )٥٩(بالسفن أو تمیلها وربما غرقت، وقد قص ابن جبیر
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 وهــو یركــب ســفنا أوروبیــة علــى كبرهــا، ولــم یكــن أمــام الركــاب والربابنــة ،أهــوال البحــر

ستــسالم لقــضاء اهللا حتــى ینفــرج الكــرب أو یهلكــوا، ومــن ثــم كــان التحــصن عندئــذ إال اال

  . )٦٠(بالوسائل العقائدیة أمرا مألوفا

كذلك أشار الجغرافیون إلى المالحة النهریة التى كانت من أهم الوسائل التى 

 نهر )٦١(فقد ذكر القزوینىلجأت إلیها الشعوب القدیمة للتواصل البشرى والتجارى، 

 وأن منبعه من أرض الروس والبلغار وهو یعتمد فى معلوماته على ابن ا،جالفول

فضالن، وللوادى الكبیر باألندلس دور بالغ األهمیة بالنسبة للمدن التى على ضفافه، 

أن مجموع األنهار الكبرى التى تحمل السفن " نخبة الدهر"فى كتابه  وقد حدد الدمشقى

 أفاد وصف جغرافى العرب والمسلمین فى ، وقد)٦٢(الكبار مائتان وثمانیة وعشرون

التعرف على المحیطات والبحار واألنهار ودورها فى حركة النقل والتجارة، وأوضحوا 

 لذلك ُوجدت خسائر مادیة ؛خالله أن هناك منها ما یتسم بوعورته وصعوبة النقل من

  .)٦٣(وبشریة كثیرة

تجاریة بما كان وكان للعرب منذ السنین األولى من قیام دولتهم عالقات 

األوربیون یشكون فى وجوده من البلدان كالصین وبعض البقاع الروسیة ومجاهل 

  . )٦٤(أفریقیة وغیرهم من البلدان والبقاع

وهناك ابن ماجد وٕاسهاماته فى جغرافیة البحار ومالحتها، وترجع شهرته إلى 

غرافیة البحار إسهاماته الجغرافیة المختلفة التى أبرزت أهمیة ج: عدة عوامل منها

وساعدت على تطویرها وٕارساء دعائمها، وشدة مالحظاته وكثرة أسفاره البحریة، ومنها 

من نص صریح یشیر إلى أن ابن ماجد هو ) فران(ما عثر علیه المستشرق الفرنسى 

  .)٦٥(داجاما إلى طریق الهند فاسكوالذى أرشد المالح البرتغالى 

  . خطوط الطول والعرض

یون العرب والمسلمون خطوط الطول والعرض؛ لتعیین المواقع استخدم الجغراف

أو أى بقعة أخرى، عن طریق  الجغرافیة للمناطق؛ سواًء بالنسبة إلى القبلة فى مكة،

قیاس ارتفاع النجم القطبى أو الشمس، وقد كان من النتائج المباشرة لذلك؛ أن تمكنوا 



  العدد السادس واألربعون                                                                مجلة بحوث الشرق األوسط

 - ١٢٠ -  

فى المیادین الكبرى والمساجد حیث  وٕاقامتها من إنشاء المزاول الشمسیة لضبط الزمن،

 ،)٦٦(اض إقامة الصالة فى أوقاتهار كانت تستخدم فى ضبط أوقات النهار وال سیما ألغ

، )٦٧(الخریطة المأمونیة لألرض فى عهد المأمون عرفت باسم واستطاعوا رسم خارطة

 صور  العالم فیها إلى سبعة أقالیم وفق خطوط الطول ودوائر العرض، وفیهامَ سِ وقد قُ 

  .)٦٨(والمدن لألفالك والنجوم والبر والبحر

   .الجغرافیا اإلقلیمیة

فى المصنفات التى اتخذت المنهج الوصفى  ، وتتمثلمى جغرافیا البلدانوتس

الجغرافیون العرب والمسلمون فى تناولهم هذا الفرع من  غالبیة ، وقد اتبعأساًسا لها

یة، السیما الرعیل األول منهم من أمثال المیدانالجغرافیا أسلوب المشاهدة والزیارات 

المؤلفات هذه وقد خضعت ، )٦٩(واإلدریسى وغیرهم وقل، حوابن والمسعودى، الیعقوبى،

،  بالشمول بدًال عن العرض المفصلفى بادئ األمر لنمط التألیف الذى یصطبغ

 تنوعت كتابات الجغرافیینالعاشر المیالدى، /وبحلول منتصف القرن الرابع الهجرى

عمر طبقات – من حیث الموقع، المناخ، التركیب الجیولوجى الطبیعیة واهتموا بالمعالم

 واألحوال ، ومظاهر السطح من تربة وموارد مائیة ونباتات طبیعیة،- األرض

 ،االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة للشعوب، وأفضل المصنفات التى تمثل هذه الحقبة

صورة  األقالیم؛ : وهى على التواليىمقدسهى مصنفات اإلصطخرى وابن حوقل وال

  .أحسن التقاسیم فى معرفة األقالیم األرض؛

وقد بدأت المصنفات اإلقلیمیة بتغطیة وصفیة لجزیرة العرب، فشملت مدنها 

وبلدانها المشهورة، والبوادى والصحارى، ومضارب العرب، ومن أشهر الذین كتبوا 

الصغیرة؛ وكتاب البلدان  وكتاب البلدان لیم؛كتاب األقا عنها هشام الكلبى وله فى ذلك

صفة " وله والهمدانى ،"العرب جزیرة"  وله كتاب، البصرى، وكذلك األصمعى)٧٠(الكبیرة

، أما النقلة فى التألیف من الكتب اإلقلیمیة، التى انتقلت من جزیرة "جزیرة العرب

  . األرضصورة فى كتابه العرب إلى العالمیة، فقد كانت على ید الخوارزمى
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ـــالیم ـــین ،وظـــل الجغرافیـــون األوائـــل یقـــّسمون األق ـــا لمـــا توارثـــوه عـــن الفینیقی  وفًق

إلـى أن اتخــذت الجغرافیـا اإلقلیمیـة مفهوًمـا جدیــًدا لفكـرة اإلقلـیم بــدًءا  واإلغریـق والفـرس،

 ویمـثلهم أبـو ،الجغرافیـون اإلقلیمیـون من القرن الرابع الهجرى على ید مـن ُأطلـق علـیهم

 والمقدســـى، ولـــم یتفـــق الجغرافیـــون العـــرب ،واإلصـــطخرى، وابـــن حوقـــل البلخـــى زیـــد

والمسلمون فى تلك الحقبة على نمط واحـد لتقـسیم األقـالیم؛ فقـسمها اإلصـطخرى أحیاًنـا 

  .)٧١(وفقًا لطبیعة اإلقلیم وأحیانًا أخرى وفقًا لألقوام ولغاتهم وثالثة لنوع الحكم

 لألقـالیم؛  وابن حوقـلم اإلصطخرىبید أن هناك تشابها كبیرا واضحا بین تقسی

كـان كثیــًرا مـا یلتـزم فـى بعــض تقـسیماته اإلقلیمیـة بالعامـل الــسیاسى  إال أن ابـن حوقـل

 أكثر من الجانب الطبیعى الذى انتهجه اإلصطخرى، وقّسم ابن حوقل العالم ،واإلدارى

ى مــع  وهــى نفـس األقـالیم التــى ذكرهـا اإلصـطخر ،اإلسـالمى إلـى اثنــین وعـشرون إقلیًمـا

ذكـر مـع الـدیلم طبرسـتان أو مـع مفـازة خراسـان یـضیف فـارس، أمـا  فقـدزیادات طفیفـة، 

قـــّسم األقـــالیم فـــى فقـــد أمـــا المقدســـى ، اإلقلیمـــان الجدیـــدان لدیـــه فهمـــا األنـــدلس وصـــقلیة

وأقـالیم العجـم، فجـاءت سـبعة منهـا تحـت  العـرب أقـالیم :الممالك اإلسـالمیة إلـى قـسمین

یة تحت األقـالیم األعجمیـة، وقـّسم األقـالیم إلـى أقـسام إداریـة أطلـق األقالیم العربیة وثمان

وقـّسم الكـور إلـى رسـاتیق، ومّیـز بـین العواصـم والقـصبات  علـى الواحـد منهـا اسـم ُكـور

  .)٧٢(والمدن الثانویة

ثــم أتــت حقبــة رجعــت فیهــا التقــسیمات األولــى لألقــالیم إلــى ســبعة أقــالیم فلكیــة 

فلــم تعــد المالحظــة والمــشاهدة المباشــرة مــصدرًا للكتابــة ان، وفــق المــنهج التلقلیــدى للیونــ

الجغرافیة، بقدر ما اعتمدوا على الكتابات السابقة نقال وتلخیصا فى كثیر من األحیان، 

نزهـة المـشتاق فـى  فـى كتابـه وكان من أبرز من أخذ بهـذا األسـلوب الـشریف اإلدریـسى

كتاب الجغرافیا، والقزوینى فى آثار  فى )٧٤( وعلى بن موسى المغربى)٧٣(اختراق اآلفاق

 قـــد جمـــع بـــین المـــنهج الیونـــانى الـــذى یمثلـــه  إال أن أبـــو الفـــدا؛الـــبالد وأخبـــار العبـــاد

 بطلیموس، والتقسیم العربى الذى یمثله ابن حوقل، وقام بتقسیم األرض المأهولـة آنـذاك
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 حمـل عنـوانوقـد ظهـرت فـى الجغرافیـا اإلقلیمیـة مؤلفـات ت، إلـى ثمانیـة وعـشرین إقلیمـا

 ،المسالك والممالك، وكان أول من صّنف فیها جعفر بن أحمد المروزى، وابن خرداذبـه

محمــد الــوراق، والمهلبــى، والبكــرى، ومعظــم هــذه المؤلفــات و والسرخــسى، واإلصــطخرى، 

ـــــصرهم ؛اســـــتهدفت خدمـــــة أغـــــراض اإلداریـــــین والحكـــــام والتجـــــار وعمـــــال الـــــدواوین  لتب

  .)٧٥(ها االقتصادیةباألمصار والطرق إلیها وأحوال

   .المعاجم

عد علمًا تكانت المعاجم سمة من سمات التألیف الجغرافى لدى العرب والمسلمین، و 

أّول من صنَّف معجمًا جغرافیًا  كان المسلمون قد برزوا فیه، وكان أبو عبید البكرى

اقوت ، وهناك معجم البلدان لی)٧٦(وفق الترتیب األلفبائى؛ وأطلق علیه معجم ما استعجم

یعد  وموقعه وتاریخه، تقاقهرتبه ترتیبًا ألفبائیًا مع ضبط االسم وبیان اشقد الحموى، و 

أول معجم جغرافى یتناول سائر علوم الجغرافیا فى معظم أقالیم العالم اإلسالمى، مزج 

وقد ، )٧٧(التجارة اهتماما خاصااهتم بفیه بین الجغرافیا والتاریخ، ولكونه تاجرا فقد 

من معجم البلدان مادته الجغرافیة ووضعها فى كتاب أسماه ) ٧٨(غدادىاختصر الب

 بكتاب )٧٩( السیوطىكذلك استخلصه، "مراصد االطالع فى أسماء األمكنة والبقاع"

" معجم الروض الِمْعطار فى خبر األقطار"سماه مختصر معجم البلدان، وُیعّد 

صادر المغربیة واألندلسیة؛ للحمیرى من المصنفات القیمة، اعتمد فى معظمه على الم

 من اإلدریسى والبكرى وكذلك الیعقوبى كلعن وقد نقل كثیرًا من مادة هذا المعجم 

   .)٨٠(وغیرهم والمسعودى

  .الرحالت

عرفت البیئة العربیة السفر ومارست الترحال فى شبه الجزیرة العربیة والبلدان 

سالم فى میاه المحیط الهندى ، وأبحرت سفنهم قبیل مجیئ اإل من أجل التجارةالمتاخمة

لذلك ساهمت  ؛وغیره، وأدت رحالتهم إلى معرفتهم بالطرق البحریة فى مناطق متعددة
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؛ لذلك حرصوا )٨١( وأدت إلى ظهور طبقة من التجار األثریاءفى نمو التبادل التجارى؛

ًا على تقصى الحقائق والمعلومات عن سائر البلدان؛ فدونوا مشاهداتهم ونظموها تنظیم

علمیًا، وكان من نتائج ذلك التراث الهائل من المؤلفات التى یستدل بها المسافر، 

وتسترشد بها الدولة ألداء أعمالها اإلداریة والمالیة، وقد فاق العرب فى میدان الرحلة 

والكشف الجغرافى غیرهم من الشعوب آنذاك، وساعدهم ذلك على اتساع رقعة 

 لى مراكز العلم المختلفة فى األمصار، وكذلك التجارة،األراضى المفتوحة، وانطالقهم إ

 كان )٨٢("سفر نامه"فى كتابه  ناصر خسرو، مثل  وخدمة الدعوةوآداء فریضة الحج

 اهتم فى كتابه بالجغرافیا االقتصادیة والبشریة، وظف كل هذه ،داعیا اسماعیلیا

 إلداریة للفاطمیین، لخدمة األغراض الدعائیة والسیاسیة واالقتصادیة وا؛المعلومات

 كابن حوقل فى ، لحساب الفاطمیینوابن جبیر، فى كتابه رحلة ابن جبیر، أو للتجسس

، أو طلبا لالستطالع واكتساب المعرفة عن شعوب العالم )٨٣("المسالك والممالك"كتابه 

 أو القیام بمهمة رسمیة للخلیفة أو ،یةة الفاطمو  خدمة للدعاإلسالمى كالمقدسى،

ابن فضالن، كان قد أوفده الخلیفة المقتدر باهللا فى سفارة إلى ملك البلغار السلطان ك

م، وقد أتیح له أن یسجل رحلته، وقد استفاد منه یاقوت ٩٢١/هـ٣٠٩بالفولجا سنة 

والمسعودى؛ ولذلك تنافس بعض العلماء المسلمین ذوى األصول غیر  واالصطخرى

لفاتهم باللغة العربیة للحصول على األموال العربیة أمثال البیرونى والخوارزمى فألفوا مؤ 

   .)٨٤( لخدمتهموالعطایا والتقرب من الحكام

ــــــع  ــــــاق فــــــى القــــــرن الراب ــــــث جــــــاب اآلف ــــــة حی ویعــــــد المــــــسعودى ضــــــمن الرحال

، وكــان كــذلك الباعــث لــرحالت ابــن جبیــر دینیــًا، فقــد قــام )٨٥(العاشــر المــیالدى/الهجــرى

 واسـتغرقت مـا یزیـد علـى الــسنتین، م،١١٨٢/هـــ٥٧٨بـثالث رحـالت كانـت األولـى عـام 

ـــه ـــم یـــسجل ابـــن جبیـــر أخبارهمـــا فـــى كتاب  ، وزار الهـــروى)٨٦(أمـــا الرحلتـــان األخریـــان فل

 كثیـرا مـن بـالد اإلسـالم، حتـى أطلقـوا )٨٧("اإلشارات إلى معرفة الزیـارات"صاحب كتاب 

ر اإلفــــادة واالعتبــــار فــــى األمــــو "علیــــه اســــم الهــــروى الــــسائح، وكــــان البغــــدادى وكتابــــه 
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، یتـضمن وصـفا لمـشاهداته فـى مـصر،  )٨٨("المشاهدة والحـوادث المعاینـة بـأرض مـصر

واالهتمـــام بـــالنواحى االجتماعیـــة والعمرانیـــة، وابـــن ســـعید المغربـــى، وهـــو مـــتمم لكتابـــه 

ــــبالد التــــى زارهــــا والعــــادات "المغــــرب فــــى حلــــى المغــــرب"  تحــــدث فیــــه عــــن عمــــران ال

  . )٨٩(والتقالید

صاحب كتاب تحفة األلباب ونخبة  لغرناطىوهناك كذلك أبو حامد ا

اإلعجاب، طاف بكثیر من األقطار، فاجتاز بحر قزوین ووصل إلى ضفاف 

، واهتم بوصف العمران )٩١("رحلة التیجانى"والتیجانى صاحب كتاب  ،)٩٠(الفولجا

التونسى فى رحلته إلى المدن والقرى وأخبارها التاریخیة، وتعرض لعادات أهلها 

، رحل )٩٢("رحلة المغرب واألندلس"صاحب كتاب  ابن رشید السبتى الفهرىو  ،ومذاهبهم

 آلداء فریضة الحج واالتصال بالمدارس ؛م١٢٨٤/هـ٦٨٣إلى المشرق اإلسالمى سنة 

سجل رحالته فى رحلتین، إحداهما طاف فیها و العلمیة فى الحجاز والشام ومصر، 

الونشریسى صاحب كتاب الرحلة، و  ،بنواحى إفریقیة والثانیة زار فیها بالد األندلس

جاب بالد المغرب ومصر والشام، وسجل ما شاهده فى رحلته وترجم لمن لقیه فى 

ولعل أشهر الرحالت الجغرافیة التى تكاد تطغى على ما سواها  ،طریقه من أهل العلم

 آلداء فریضة ؛من الرحالت األخرى، رحالت ابن بطوطة وكان الدافع لرحالته دینیاً 

عتنى بسرد تفصیالت مشاهداته فى الرحالت التى قام بها خالل ثالثین عاما، الحج، ا

االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والدینیة  السیاسیة و سجل ملحوظاته الخاصة باألحوال

 فى القارة األسیویة وأجزاء من شرق أوروبا وشرقى أفریقیا، ربط فیه للبالد التى زارها

  .)٩٣(بین التاریخ والجغرافیا

لمعرفـة أحـوال ؛ ومن العرض السابق یتأكد كثرة رحالت الجغرافیین شرقا وغربـا

ــــالقرب مــــن الحكــــام  ــــا وثقافیــــا؛ لیحظــــوا ب األقــــالیم والمــــدن سیاســــیا واقتــــصادیا واجتماعی

  .للحصول على الصالت والهبات والعطایا
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   . واالجتماعیةالجغرافیا االقتصادیة

األمثلــــة علــــى ذلــــك  بــــشرى، وأوضــــحتناولــــت المــــصنفات الجغرافیــــة الجانــــب ال

طـاف معظـم  الـذى انـتهج نهجـًا جدیـدًا فـى تناولـه للجغرافیـا، فقـد )٩٤(كتابـات المـسعودى

، االجتماعیــةبــالد العــالم المعــروف آنــذاك؛ لمــشاهدة معــالم الــبالد ومعرفــة أحــوال أهلهــا 

یة كمــــا وصــــف أثــــر البیئــــة الطبیعیــــة وصــــوَّر أخــــالق البــــشر، وتناولــــه للجغرافیــــا البــــشر 

یكــاد  الــذهب مــروج كتابــه، ففــى سیاســیة واقتــصادیة واجتماعیــة بمعلومــات ةممزوجــ

 لوصــــف عــــادات األمــــم ومعتقــــداتها ؛یخــــصص الــــشطر األكبــــر مــــن القــــسم األول منــــه

ومــذاهبها وتاریخهــا ومــصادر أرزاقهـــا مــن زراعــة وصــناعة وتجـــارة، ویــذكر أیــًضا أثـــر 

 أفـاض )٩٥("تقاسـیم فـى معرفـة األقـالیمأحـسن ال"، وفـى وأنـشطتهمالمناخ فى ألوان البشر 

ــــى ذكــــر المــــسافات، وطــــرق المقدســــى ــــل  ف المواصــــالت، واللغــــات واللهجــــات، والمكایی

واألوزان، والمنــاخ، والزراعـــة، وطوائـــف النـــاس وغــذائهم وشـــرابهم، وأخالقهـــم وعـــاداتهم، 

  .ومذاهبهم ومعامالتهم التجاریة

بشرى، وتعد رحلة ابن وقد أفاضت كتب الرحالت الجغرافیة فى الجانب ال

بطوطة من أهم المصادر التاریخیة الجغرافیة، فقد تمیزت رحلته بأنها رسمت لنا صورة 

جلیة لكثیر من شعوب العالم بدایة من بالد المغرب حتى بالد الصین، واهتم فیها 

الناس وعاداتهم فى كل بلد یتوقف فیه، ویتضح من مجمل مشاهداته؛ أنه اهتم  بطبائع

لمظاهر االجتماعیة ووصف العادات والتقالید وطبائع األقوام وأدیانهم بتسجیل ا

 منها إلى التاریخ ،الجانب أقرب إلى علم الجغرافیا االجتماعیة وغیرها، فكتاباته فى هذا

الطبیعیة، فكانت رحلته دراسة میدانیة فى أوسع جهات قارتى أسیا وٕافریقیا  أو الجغرافیا

 وفقا لمتطلبات منهج البحث الجغرافى، وابطها اإلقلیمیة؛بع ر وبعض جهات أوروبا، تَّت

الرابع عشر المیالدى حیزا متكامال، ووحدة / فقد جعل عالم القرن الثامن الهجرى

مساحیة جغرافیة ذات أداء وظیفى عام، وحد بین أجزائها وجهاتها رابط الدین واللغة، 

 أنه سمى األقالیم ووصف صور التباین اإلدارى واالقتصادى واالجتماعى، حتى

  .)٩٦ (بأسماء األقوام التى تسكنها
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أما ابن خلدون فكان من أهم من كتبوا فى الجغرافیا البشریة، وبخاصة ما 

ُیطلق علیه اآلن الجغرافیا االجتماعیة، فقد تناول فى المقدمة كثیرًا من المعلومات عن 

 البیئة فى ألوانهم ومساكنهم وبیئاتهم وطعامهم وتقالیدهم وتأثیر، عادات الشعوب

، وكذلك فى المأكل والملبس والمسكنم، وأثر اإلقلیم والتربة والمناخ وأخالقهم وسلوكه

تحدث عما یطلق علیه الجغرافیا الطبیة حیث أشار إلى أن الطب من الصنائع التى 

تستدعیها الحضارة والترف، والبادیة لها طب تبنیه فى غالب األمر على تجربة قاصرة 

، وذلك یؤكد أن الجغرافیین  األشخاص متوارثا عن مشایخ الحى وعجائزهعلى بعض

 أشاروا إلى األمراض المنتشرة فى األقالیم والمدن والقرى التى مروا بها وكیفیة عالجها

   .)٩٧( بالطرق التقلیدیة أو الدوائیة

كذلك اهتم الجغرافیون العرب والمسلمون بجوانب من الجغرافیا التجاریة، 

التى تسلكها قوافل التجارة برًا أو بحرًا، وأهم المدن التجاریة فى المشرق والطرق 

 من هذه األسواق تخصصت فى تجارة اً بعض والمغرب وكذلك األسواق، وذكروا أن

بعینها، وذكروا العمالت التى تعامل بها الناس فى حدود الدولة اإلسالمیة وخارجها، 

اإلسالمیة، ومن ذلك  لفة فى أرجاء الدولةكذلك تناولوا أهم الصناعات والحرف المخت

صناعة الثیاب وصباغتها والمواد التى تصنع منها سواء كانت من الصوف أو الوبر 

 ویبدو أن صناعة النسیج كانت من أهم الصناعات أو القطن أو الكتان أو الحریر،

 لكوعن ذ وشهرة كل منطقة بحرفة أو صناعة، آنذاك فى العالم اإلسالمى وما زالت،

بالد المغرب وبالد  عن المراكب التجاریة المحملة بالملح لكافة )٩٨(تحدث اإلدریسى

  . ، وغیرها من بلدان الشام وأسیا الصغرى وأوروباالسودان

  . جغرافیا المدن

هـذه المـصنفات  جغرافیـا المـدن، فقـد اهتمـت تناولـت مـصنفات المـسلمین أیـًضا

كانت عربیـة،  هذه األسماء واشتقاقاتها إنبذكر أسماء األمصار والمدن والبالد وضبط 

معجــم مــا  وأفــضل المــصنفات التــى اهتمــت بهــذا الجانــب هــى المعــاجم الجغرافیــة مثــل

آثــار "  وتنــاول القزوینــى فــى كتــاب معجــم البلــدان لیــاقوت الحمــوى؛ اســتعجم للبكــرى؛
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البلــدان تقــویم و  ، وصــفا للمــدن ومــا تحتویــه مــن معــادن وغیــره،)٩٩("الــبالد وأخبــار العبــاد

المتـشابهة فـى  ووضع بعضهم مؤلفات اقتـصرها علـى أسـماء األمـاكن  ،)١٠٠(ألبى الفدا

، وتحـدثوا عـن )١٠١(لیـاقوت الحمـوى" والمفترق صـْقعاً  كتاب المشترك َوْضعاً  االسم، مثل

المـدن مـن حیـث تـوافر المیـاه ومالئمـة الهـواء  أسـس اختیـار المواضـع التـى تقـام علیهـا

آراء فـى سـبب نـشأة  )١٠٢(حـصانته لـسهولة الـدفاع عنـه، والبـن خلـدونوارتفاع المكان، و 

المدن، وأفضل البقاع إلقامة هذه المدن، وبذلك كان طرح آراء الجغرافیین السابقة تدلنا 

المــدن منهــا ســهولة   مواقــع- یجــب مراعاتهــا عنــد اختیــاراً علــى أنــه كــان هنــاك شــروط

  . المواصالت وأن تكون مأمونة

  الخرائط

 بسبب الفتوح وتوسع ؛ اتسعت معرفة المسلمین بأقسام األرض وصفاتهابعدماو 

، واعتمـدت الخـرائط العربیــة )١٠٣( اهتمـوا برســم الخـرائط وقراءتهـارقعـة الدولـة اإلسـالمیة؛

بالنظریــات اإلغریقیــة والرومانیــة؛   متــأثرة؛فــى المرحلــة األولــى علــى الحــسابات الفلكیــة

عرفــت باســم الخریطــة المأمونیــة، ظهــرت علیهــا وصــنع جغرافیــو العــرب صــورة لألقــالیم 

 وفـــق خطـــوط ،المنـــاطق والبلـــدان موقعـــة بأســـمائها العربیـــة للقـــسم المعمـــور مـــن األرض

الطــــول ودوائــــر العــــرض، وكانـــــت ملونــــة كمــــا یتحــــدث عنهـــــا المــــسعودى فــــى التنبیـــــه 

الـصورة  وهـى ،"مـصّورة فـى غیـر كتـاب بـأنواع األصـباغ رأیت هـذه األقـالیم ":واإلشراف

علــى صــنعتها عــدة مــن حكمــاء أهــل عــصره، صــوروا فیهــا العــالم  المأمونیــة واجتمــع

عـامره وغـامره، ومـساكن األمـم والمـدن وغیـر ذلـك؛ وهـى  بأفالكـه ونجومـه وبـره وبحـره،

  .)١٠٤("وجغرافیا مارینوس وغیرهما أحسن مما تقدم من جغرافیا بطلیموس

 بأنــــه لــــم یتــــأثر بالجغرافیــــا ،ویمتــــاز البلخــــى عــــن غیــــره مــــن الجغــــرافیین

الیونانیــة، وتكمــن أهمیــة كتاباتــه فــى ذلــك، فقــد ذكــر المقدســى بأنــه قــسم األرض 

ـــى عـــشرین قـــسما، فـــى حـــین قـــسمها بطلیمـــوس إلـــى ســـبعة أقـــالیم، وقـــد ألـــف  إل

البلخــى كتــاب األشــكال أو صــورة األقــالیم، الــذى یتــضمن مجموعــة مــن الخــرائط 
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عـــد مـــن رواد الجغـــرافیین مـــع شـــروحها، كمـــا ألـــف كتـــاب المـــسالك  والممالـــك، وُی

، والمقدسـىوابـن حوقـل  ، كـذلك اإلصـطخرى)١٠٥(المسلمین فـى صـناعة الخـرائط

وفــــى الوقــــت الــــذى اعتمــــدت فیــــه الخریطــــة المأمونیــــة وخــــرائط الحقبــــة الــــسابقة 

 فــى تحدیــد ،المــنهج الفلكــى الریاضــى، مــع االســتعانة بخطــوط الطــول والعــرض

لعلمیــــة  ار، نجــــد أن الخــــرائط اإلقلیمیــــة لــــم تعــــر الدقــــةالمواقــــع واألنهــــار والبحــــا

  .بالمصورات انتباهًا، واقتصر اهتمامها على تمثیل الحقائق العلمیة الجغرافیة

 عن ،فقد اختلف ما أعده من خرائط، ویعد عمل اإلدریسى بدایة مرحلة جدیدة

قیاس الرسم، التى أعدها الجغرافیون اإلقلیمیون؛ إذ التزم فى خرائطه على م الخرائط

للمنطقة  وتحدید مواضع خطوط الطول، ودوائر العرض، والتزم بالشكل الواقعى

اآلفاق سبعون  نزهة المشتاق فى اختراق الجغرافیة التى یعنیها، وقد ضمَّن كتابه

إلى عشرة أقسام  خریطة، باإلضافة إلى خریطة العالم الدائریة المألوفة، وقسم كل إقلیم

واحدة  ، وكّون منها خریطة)١٠٦( خریطة، وقد جمعها مولر كلهارأسیة أفرد لكل منها

واستخدم اإلدریسى مقیاسا للرسم حیث أشار  ،)١٠٧(بلغت مساحتها مترین مربعین

فرسخا، والفرسخ ب ) ٢٥(لمعرفته من خالل درجات العرض حیث قدر طول الدرجة ل

ن معروفا عند الروم،  میال، وٕاذا قدرنا المیل بما كا٧٥ أمیال وعلیه تصبح الدرجة ٣

 وبهذا یكون  كیلومتر١١٢.٥وهو كیلومتر ونصف، فتكون الدرجة مقدره عنده ب 

مما ؛ اإلدریسى قد أعطانا مقیاس الرسم بشكل یكاد یقترب من الدقة ومقارب للواقع

مكنه من أن یرسم باإلضافة إلى حدود األقالیم دوائر عرض یفصل كل منها والذى 

  . )١٠٨( كیلومتر تقریبا١١٢.٥یلیه شماال وجنوبا 

ومن أهم إسهاماته الجغرافیة نموذج الكرة األرضیة، وكتابه نزهة المشتاق، 

  . )١٠٩(ومجموعة الخرائط التى تضمنها

 ؛ومن أهم ما یمیز خرائط اإلدریسى عن غیرها استعماله األلوان والرموز

  ، )١١٠(ائطهلتمثیل بعض الظاهرات الطبیعیة والبشریة المختلفة التى ضمنها خر 
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وقـــد عنـــى الجغرافیـــون العـــرب والمـــسلمون بـــأنواع مختلفـــة أخـــرى مـــن الخـــرائط؛   

 ومــن ذلــك خریطــة العــراق للمقدســى واإلصــطخرى، وخریطــة مدینــة )١١١(كخــرائط المــدن

، كمــــا اهــــتم والمــــساجد وخــــرائط توضــــیح اتجــــاه القبلــــة والــــسواحلقــــزوین للقزوینــــى، 

مثـل خریطـة توزیـع البحـار للبیرونـى، ومنـابع . )١١٢(الجغرافیون العرب بـالخرائط البحریـة

  .)١١٤(ونهر النیل للخوارزمى . )١١٣(النیل لإلدریسى

 جغرافیـىتصور العالم خیر دلیل على ما توصـل إلیـه ى وبذلك تعد الخرائط الت

م مـن  غیرهوا أقصى بقاع األرض وخالطم بعلمهأحاطوا سلمین من المعرفة،العرب والم

  .علمیا لهمد رسم الخرائط مقیاسا عُ ا نستطیع أن نَ لذ ؛األمم والحضارات
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  :الخاتمة

النهوض فضل السبق فى كان للجغرافیین األوائل فى الحضارات القدیمة 

  فىخصوصا، قبتهم فترة طویلة امتازت بالركودأعو ،  الجغرافیةكتشافاتال وابالكتابات

فضل فى استكمال هذه  العرب والمسلمین لهم الذاته كان جغرافیىالوقت وفى ، أوروبا

موقع باإلسالمیة منذ القدم و األمة العربیة قد تمتعت فتشافات واإلضافة لها، االك

 من الناحیة تهنظرا ألهمی؛  وما زال-   متمیز، شغل األمم المجاورة والبعیدةجغرافى

  من الصینین والهنود بین القوى العالمیة فى العالم القدیمالصراعالجغرافیة، حتى إن 

وٕان  ، فیه والعسكریةاالقتصادیةالمصالح   من أجلرس والروم واألحباش والعربالفو 

   .كان یأخذ الشكل الدینى أحیانا

معظـم تعد الجغرافیا هى المسرح الذى تدور علیه األحـداث التاریخیـة، فكانـت و 

؛ لخدمـة الحكـام لطرق والمـسافات والمـدن المهمـة فـى األقـالیممعرفة اكتابات تتعرض لال

ـــةریـــین والتجـــار،واإلدا ـــا فـــى آن واحـــد فـــى تلـــك اآلون ،  فـــالجغرافى كـــان مؤرخـــا وجغرافی

ــا یكــاد ینقــل صــورة و  ؛ لــذلك  فــى الجغرافیــا وعلومهــاحیــة لمــا كتــب عنــهوصــفیة ٕاعالمی

  .هناك ثمة عالقة وطیدة بین التاریخ والجغرافیا

  غالبـــا مقترنــــةالكتـــب والمعــــاجم والموســـوعاتى  الكتابـــات الجغرافیــــة فـــكانـــت 

كثیـرة ومتنوعـة، وخیـر مثـال علـى ذلـك مـا كتبـه أخـرى لكتابات التاریخیة، وبمعلومات با

حیـــث صــور تـــصویرا جغرافیــا رائعـــا للبیئـــة  كتابـــه رحلــة ابـــن بطوطــة،ى ابــن بطوطـــة فــ

تسجیل عرض مشوق ألحـوال النـاس ى زارها، بل أفلح فى الطبیعیة والبشریة للبلدان الت

ـــهـــاوالـــنظم الحـــضاریة بهـــذه األقطـــار، ى فـــ ات مفیـــدة ومثمـــرة لحـــساب ، وقـــد جمـــع بیان

، كذلك عالجت كتابات الجغرافیین العرب الظـواهر الطبیعیـة، وتحلیـل العالقـة الجغرافیة

  .بین اإلنسان والبیئة
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ثقافـة التواصـل بـین الـشعوب، ى المهمـة فـ وتعد الرحالت الجغرافیة من القنوات

؛  والتقالیـــد بـــین تلـــك الـــشعوبعـــاداتنقـــل الى والتفاعـــل الحـــضارى بینهـــا، إذ أســـهمت فـــ

وبذلك أبرز لنا هؤالء الجغرافیون دراسة النـواحى االقتـصادیة ، خدمة للحضارة اإلنسانیة

واالجتماعیـــة للــــبالد، ووصــــف الممالـــك واألمــــصار، وتتبــــع الطـــرق والمــــسالك، وتقــــسیم 

، ودراســة خطــوط الطــول والعــرض، وكــل مــا یتعلــق  أقــالیماألقــالیم المناخیــة إلــى ســبعة

قـد نجحـوا فـى تحدیـد مواقـع مـدن كثیـرة بالنـسبة لخطـوط و حدید المواقع ودراسة الفلـك، بت

 ألنهـــا هـــا أكثـــر مـــن اهتمـــامهم بخطـــوط العـــرض؛الطـــول، حیـــث اهتمـــوا فـــى دراســـتهم ب

عـــرف الجغرافیـــون العـــرب و ، رفـــة أوقـــات الـــصالة والـــصیام والحـــجضـــرورة اقتـــضتها مع

م الجغرافیــــة أساســــا مهمــــا لالكتــــشافات كانــــت كتابــــاتهو ؛ والمــــسلمین الجاذبیــــة األرضــــیة

العـرب والمـسلمون فــى بـذلك كــان و  العـصر الحــدیث بالمنـاطق المجهولـة، الجغرافیـة فـى

العصور الوسطى هم حلقـة الوصـل بـین القـدیم والحـدیث، فحـافظوا علـى مـا فـى التـراث 

ـــدیهم مـــن المعرفـــة الجغرافیـــة،القـــدیم ـــه مـــا تجمـــع ل ـــرحالت ، وأضـــافوا إلی ـــق ال  عـــن طری

، وعـن طریـق األجهـزة العلمیـة التـى ابتكروهـا  التى سـجلوا مـشاهداتهم فیهـا بدقـةواسعةال

أو حسنوا فیها، وعن طریق التفكیر الحر الذى لم تقیده أغالل كتلك التى فرضت على 

طــوال العــصور الوســطى، واســتمرت جهــودهم فــى تطــویر  فــى أوروبــا التفكیــر المــسیحى

  والكــشوف الجغرافیــة األوروبیــة عــصر النهـضةجــاءالفكـر الجغرافــى دون انقطــاع حتـى 

   .التى نهلت منهم
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  :توصیات الباحث

م و  لنـــا فـــى علـــلمـــا قـــدموه جهـــود الجغـــرافیین العـــرب والمـــسلمین؛ تقـــدیریجـــب 

ـــةإثـــراءالجغرافیـــا فـــى ســـبیل   همال یجـــب أن نهمـــل تـــدریس نـــصوص الجغرافیـــة، و  المعرف

كما یجب توجیه جهـود البـاحثین فـى   بشكل عام، فى مراحل التعلیم المختلفة،الجغرافیة

ومــذاهبهم  لدراســة هــؤالء العلمــاء تفــصیال عــن مولــدهم ونــشأتهم ؛مجــال علــوم الجغرافیــا

  جهـودإلحیـاءومكانتهم العلمیة؛ ألنها ال شك لها التأثیر الفعـال علـى إنتـاجهم العلمـى؛ 

  .یةة واإلسالمیبالحضارة العر أولئك الذین رفعوا شأن 

ســـالمیة إلـــى االهتمـــام واإلعربیـــة المـــة مـــن األلبـــاحثین یجـــب اســـتنهاض همـــم ا

 مختلـف فـىوفعـال حیـوى  مـن تـأثیر لما لهـا ؛ التى تعتبر مرتكز العالم العربیةبالمنطقة

 وكــذلك  الــصراع،حولهــا، والتــى یــدور  والنهریــة وبخاصــة المنافــذ البحریــة، العــالمأنحــاء

 الـذى ، علـى إرثنـا الحـضارىالحفاظ علـى هـذا الموقـع مـن التفتیـت واالنقـسامات حفاظـا

نا اقتــصادیا أ ممــا یجعــل لنــا شــیزنــا بــین القــوى الدولیــة المعاصــرة؛هــو مــصدر قوتنــا وتم

 بـــل والعــسكریة فــى أغلــب بقـــاع  واالقتــصادیة فــى كافـــة الــشئون الــسیاسیةومــؤثرا مهمــا

  .األرض

ء الجغرافیین، وحفظوا یجب االهتمام كذلك بترمیم اآلثار التى تحدث عنها هؤال

وهـــو مـــا یطلـــق علیـــه ،  والبـــشریةوامـــل الطبیعیـــةبعـــدما تغیـــرت بفعـــل العنـــا صـــورتها، ل

ــــسیاحیة اآلن،  ــــا ال ــــى كــــذلك عــــالجغرافی ــــة واإلســــالمیة ف دم إهمــــال المخطوطــــات العربی

الجغرافــى  بغیــة كـشف المزیــد عـن الفكــر ؛الجغرافیـا وفروعهــا، وضـرورة التوجــه لتحقیقهـا

ى نبــــوغهم فــــى وقــــتهم رغــــم الــــصعوبات التــــى  لمــــد إظهــــاراً لعلمــــاء العــــرب والمــــسلمین؛

 خدمــة لإلنــسانیة ؛واجهــتهم فــى ســبیل هــذا المعــین الــذى ال ینــضب مــن إنتــاجهم العلمــى

  .كلها
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وأرجوا أن أكون قد ُوفقت فـى عـرض هـذه الفكـرة بـصورة تخـدم البحـث العلمـى، 

ـــم أصـــل فیـــه إلـــى مرتبـــة الكمـــال،  وتـــذكرنا بتـــراث أســـالفنا، وهـــو عمـــل أعتـــرف أننـــى ل

لكمال هللا وحده، فهو عمل بشرى، وحسبى أننـى اجتهـدت فـإن كنـت قـد قـصرت فـأردد فا

  " َربََّنا َال ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسیَنا َأْو َأْخَطْأَنا " قوله تعالى
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                                : المالحق

  . تقسیم األقالیم السبعة١ملحق 

  البیرونىخریطة تقسیم األقالیم السبعة كما رسمها ) ١(

  

  

  

  

  

  

، الزهراء ٢٤، خریطة رقم ٢٢، ص ١أطلس تاریخ اإلسالم، ط: حسین مؤنس

  .١٩٨٧لإلعالم العربى، القاهرة، 

  الحموىیاقوت شكل تقسیم األقالیم السبعة كما رسمها ) ٢( 

  

  

  

  

  

  

  .٢٣، خریطة رقم ٢٣أطلس تاریخ اإلسالم، ص : حسین مؤنس
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   الخریطة المأمونیة٢ملحق 

  

  

  

 یطة المأمونیةالخر 

الجزء المعمور من  رسمها الجغرافیون العرب للخلیفة المأمون وبینوا علیها

   http://www.mawsoah.net  الموسوعة العربیة العالمیة  .األرض

  . خریطة العالم الدائریة٣ملحق 

  

  صورة العالم الدائریة المألوفة لإلدریسى) ١(

  

  

  

  

  

  

  

  .١٨، خریطة رقم ٢٠أطلس تاریخ اإلسالم، ص : حسین مؤنس
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   للقزوینى-خریطة الكرة األرضیة بأقالیمها ) ٢ (

  

  

  

  

  

  

  .١٩٦٩، دار صادر، بیروت، ٨آثار البالد وأخبار العباد، ص: القزوینى

  

   خریطة مولر٤ملحق 

  .اإلدریسى عملهاخریطة العالم لإلدریسى كما كونها مولر من الخرائط الجزئیة التى 

  

  .١٣، خریطة رقم ١٩أطلس تاریخ اإلسالم، ص : حسین مؤنس



       عزیزة زاید مصطفى.د           )النشأة والتطور (   والبحارفى العلوم الجغرافیة إسهامات العلماء العرب والمسلمین 

 - ١٣٧ -  

   خرائط المدن ٥ملحق 

  صورة العراق للبلخى) ١(

  

  

  

  

  

  .٤، خریطة رقم ١٣أطلس تاریخ اإلسالم، ص : حسین مؤنس

  . خریطة العراق للمقدسى) ٢(

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٦، خریطة رقم ١٤أطلس تاریخ اإلسالم، ص : حسین مؤنس
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  مدینة قزوین وبداخلها مدینة شهرستان - ٣

  

  

  

  .٢٩١ثار البالد وأخبار العباد، صآ: القزوینى

   الخرائط البحریة ٦ملحق 

  توزیع البحار للبیرونى) ١(

  

  

  

  

  

الجغرافیا والفلك، مركز ى ودوره فى ابو الریحان البیرون: ىعباس فاضل السعد

جلة كلیة التربیة ، م٢٢٣ ص ٧/العدد/ ىالعربى احیاء التراث العلم

 م٢.١٢العراق، جامعة بابل / األساسیة
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   لالدریسى١٥منابع النیل ) ٢(

  

  

  

  

  

 .١١، خریطة رقم ١٧أطلس تاریخ اإلسالم، ص : حسین مؤنس

  نهر النیل للخوارزمى) ٣(

  

  

  

  

  

  

  

الخرائط،  رسمى ف المسلمین الجغرافیین جهود: ،عبدالمنعم الشامى عبدالعال

  .٨٥ص
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  الهوامش

 – ٣٣١، دار العلـــوم للطباعـــة والنـــشر، الریـــاض، المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة، ص٣ط) ١(

١٩٩٩، ٣٤٧.   

، الریـــاض، مـــن ص ٣كلیـــة العلـــوم االجتماعیـــة، جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود، مـــج) ٢(

١٩٨٤، ١٥٧ – ١٢٨.  

، ٣٨٦ – ٣٦٦، ص ٣، عــــــدد ١١كلیـــــة التربیـــــة األساســـــیة، جامعــــــة الموصـــــل، مـــــج ) ٣(

٢٠١٢.  

، الریــاض، ٣یــة العلــوم االجتماعیــة، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمیة، مــج كل) ٤(

  .١٩٨٤، ٢٣٠ – ١٨٢ص 

، الریــاض، ٣كلیــة العلــوم االجتماعیــة، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمیة، مــج ) ٥(

  .١٩٨٤، ١٨٠ – ١٦٠ص 

، الریــاض، ٣ج كلیــة العلــوم االجتماعیــة، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمیة، مــ) ٦(

  .١٩٨٤، ٤٧٢ – ٤٣٨ص 

المعـــارف المالحیـــة العربیـــة فـــى العـــصور الوســـطى، بحـــث منـــشور فـــى : حـــسین فـــوزى) ٧(

 ص كتــــاب أثــــر العــــرب واإلســــالم فــــى النهــــضة األوروبیــــة، الهیئــــة المــــصریة العامــــة،

  .١٩٧٠، القاهرة، ٣٤٦/٣٤٧

، الریــاض، ٣میة، مــج كلیــة العلــوم االجتماعیــة، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســال) ٨(

  .١٩٨٤، ٤٩٨ – ٤٨٤ص 

، مجلـــة المعهـــد "الـــشریف اإلدریـــسى قمـــة علـــم الجغرافیـــا عنـــد المـــسلمین"حـــسین مـــؤنس )٩(

، مدریـــــــد، أســـــــبانیا، ٣٩٧- ٣٩٥، ص١٠، ٩ المـــــــصرى للدراســـــــات اإلســـــــالمیة، مـــــــج

الــشریف اإلدریــسى فــى الجغرافیــا العربیــة، مجلــة التربیــة، عــدد : أحمــد سوســة ،١٩٦٢

  .١٩٧٨، قطر، ٢٦/٢٧، ص٢٨

 ،٣ ط، ومقتطفـــــــات مـــــــن آثـــــــارهمأعـــــــالم الجغـــــــرافیین العـــــــرب: عبـــــــد الحمیـــــــد حمیـــــــدة) ١٠(

   .١٩٩٥دار الفكر، دمشق، سوریا، ، ٢٨/٢٩ص

  .١٩٨٩/ ه١٤١٠مكتبة التوبة، ) ١١(

الیعقـــوبى "الـــرحالت الجغرافیـــة وثقافـــة التواصـــل بـــین الـــشعوب : كـــاظم موســـى محمـــد) ١٢(

  .ت.ى الدولیة، فرع نینوى، د، جامعة الها٣، ص"نموذجا
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  .٢٨/٢٩أعالم الجغرافیین العرب، ص: عبد الحمید حمیدة) ١٣(

تــاریخ األدب الجغرافــى العربــى، ترجمــة صــالح الــدین عثمــان هاشــم، : كراتشكوفــسكى) ١٤(

، عبــد الحمیــد ١٩٥٧، لینجــراد، موســكو، ١٢٤- ٩٨، ص١مراجعــة إیغــور بلیــایف، ج

  . ٣٥/٣٦صأعالم الجغرافیین العرب، : حمیدة

، علــى بــن ١٩٧٧، دار صــادر، بیــروت، ٨، ص١معجــم البلــدان، ج: یــاقوت الحمــوى) ١٥(

   .٧رواد علم الجغرافیا العربیة واإلسالمیة، ص: عبد اهللا الدفاع

منـــاهج البحـــث فـــى التـــاریخ اإلســـالمى واآلثـــار اإلســـالمیة، : الـــسید عبـــد العزیـــز ســـالم) ١٦(

  .٢٠١٠، ١٨٣مؤسسة شباب الجامعة، إسكندریة، ص

محمـــود اســـماعیل سوســـیولوجیا . ١٨٣منـــاهج البحـــث، ص: الـــسید عبـــد العزیـــز ســـالم) ١٧(

  .٢٠٠٠، القاهرة سینا للنشر، ١، ط٦٦- ٦٣، ص ٢الفكر اإلسالمى، طور االزدهار

ـــة الجغرافیـــا مـــن الثقافـــة االســـالمیة، جامعـــة بیـــروت : عبـــد الفتـــاح محمـــد وهیبـــة) ١٨( مكان

  .١٩٧٩، ، دار األحد، بیروت١٧العربیة، ص

، ٦٦- ٦٣، ص ٢إلســــالمى، طــــور االزدهــــارمحمــــود اســــماعیل سوســــیولوجیا الفكــــر ا) ١٩(

ــة فــى تطــویر المعرفــة الجغرافیــة عنــد العــرب، : محمــد رشــید الفیــل أثــر التجــارة والرحل

 .٤٧٢- ٤٣٢صفحات 

جغرافـــى عربـــى فینیقـــى مـــن مدینـــة صـــور، عـــاش مـــارینوس بـــین : مـــارینوس الـــصورى) ٢٠(

وبــــدء القــــرن الثــــانى، وهــــو أول مــــن رســــم خــــرائط مــــستعمًال فیهــــا اواخــــر القــــرن االول 

خطـــوط الطـــول والعـــرض، وهـــو أســـتاذ بطلیمـــوس، وقـــد جعـــل مـــارینوس هـــدف حیاتـــه 

إنجــاز خریطــة للعــالم كلــه، واتــم بطلیمــوس فــى النــصف االول مــن القــرن الثــانى هــذا 

: كتابـهالعمل مقتنعـا مثـل معلمـه مـارینوس بكرویـة االرض، ونقـل المـسعودى عنـه فـى 

، محمــــد جمــــال الــــدین ١٨٩٣، مطبعــــة بریــــل، لیــــدن، ٣٣- ٢٥صالتنبیــــه واإلشــــراف، 

  .١٩٦٤، القاهرة، ٢٧، ص٢العلوم عند العرب، مجلة الكتاب العربى، عدد : الفندى

اإلســـــهام العربــــى فـــــى حــــوار الحـــــضارات، عــــن الفكـــــر العربــــى عبـــــر : أحمــــد عتمــــان) ٢١(

صریة للدراســـــات التاریخیـــــة، مركـــــز العـــــصور بـــــین األصـــــالة واإلیـــــداع، الجمعیـــــة المـــــ

، ٢٠٠٦جامعـة القــاهرة، كلیــة اآلداب، ١٤٥ص ،١البحـوث والدراســات االجتماعیــة، ط

، ٤، ط١سوســــــــیولوجیا الفكــــــــر اإلســــــــالمى، طــــــــور التكــــــــوین، ج: محمــــــــود إســــــــماعیل

  .٢٠٠٠، القاهرة، ٧٠/٧١ص
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  .٦٦- ٦٣، ص٢سوسیولوجیا الفكر اإلسالمى، طور االزدهار: محمود إسماعیل) ٢٢(

ـــــا) ٢٣( ـــــاب، ١٢٠/١٢١التفكیـــــر العلمـــــى، ص: فـــــؤاد زكری ـــــة المـــــصریة العامـــــة للكت ، الهیئ

٢٠١٢.  

  .١٢٠/١٢١التفكیر العلمى، ص: فؤاد زكریا) ٢٤(

 علـــم یبحـــث فـــى مظهـــر الكـــون وتركیبـــه العـــام وهـــو Cosmographyالكوزموغرافیـــا ) ٢٥(

 العلمـاء العـرب دور:  محمد عـرب الموسـوى.یشمل علوم الفلك والجغرافیا والجیولوجیا

  .         ٢٠١١فى تطور الجغرافیا، كلیة اآلداب، جامعة السابع من إبریل، زوارة، لیبیا،

http://tegnelogyi.blogspot.com.eg/2011/12/blog  post_3963.html  

تـاریخ : ، إمام إبراهیم أحمـد٢٢٦تاریخ األدب الجغرافى العربى، ص : ىكراتشكوفسك) ٢٦(

  .١٩٦٠، وزارة الثقافة، دار القلم، القاهرة، ٢٥- ٣الفلك عند العرب، ص

  .١١، ٦، ص ١معجم البلدان، ج) ٢٧(

، ١٧٨١- ١٧٧٩، ص٣٢٣ابــن حوقــل، مجلــة الرســالة، مــصر، عــدد : میخائیــل عــواد) ٢٨(

  . ٢٠٠ألدب الجغرافى العربى، صتاریخ ا: ، كراتشكوفسكى١٩٣٩

، العلــوم واآلداب ٢ طـور االزدهــار –سوسـیولوجیا الفكــر اإلســالمى : محمـود إســماعیل)٢٩(

  ، ٤٧/٤٨والفنون، ص

المالــسید عبــد) ٣٠( الجغرافیــون : ، محمــد الــسید غــالب١٨٦منــاهج البحــث، ص:  العزیــز ســ

  .١٣٥- ١٣٢المسلمون ودورهم فى تطور الفكر الجغرافى، ص

، العلـوم واآلداب ٢ طـور االزدهـار –سوسیولوجیا الفكر اإلسالمى : حمود إسماعیلم) ٣١(

ـــــون، ص ـــــام ٤٧/٤٨والفن ـــــراهیم )م١١٢١/  هــــــ ٥١٥ت (، وعمـــــر الخی ـــــن إب ، عمـــــر ب

الخیامى النیسابورى،أبو الفتح، شاعر فیلـسوف فارسـى، مـستعرب، مـن أهـل نیـسابور، 

ــــدا ووفــــاة ــــك واللغــــ. مول ــــه شــــعر كــــان عالمــــا بالریاضــــیات والفل . ة والفقــــه والتــــاریخ، ل

  .٢٠٠٢، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، ١٥، ط٣٨، ص٥األعالم، ج: الزركلى

عجائب األقالیم السبعة إلى نهایة العمـارة، اعتنـى بنـسخه وتـصحیحه هـانس : ُسهراب) ٣٢(

م، محمـود ١٩٢٩/هــ١٣٤٧، مطبعة آدولف هولزهوزن، فیینـا، ١٢- ٦فون مزیك، ص 

، العلـــــــوم واآلداب ٢ طـــــــور االزدهـــــــار –وســـــــیولوجیا الفكـــــــر اإلســـــــالمى س: إســـــــماعیل

  .٦٤والفنون، ص
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ولقى فى حیاته ما یلقاه أمثاله من فالسفة االمـم، فوشـى بـه إلـى المتوكـل العباسـى، ) ٣٣ (

وأصــاب عنــد المــأمون والمعتــصم منزلــة عظیمــة . فــضرب وأخــذت كتبــه، ثــم ردت إلیــه

كراما   .١٩٥، ص٨األعالم، ج: الزركلى. وٕا

وأضــحى التنجــیم ظــاهرة شــغلت بــال العدیــد مــن الفقهــاء والعلمــاء والفالســفة واألدبــاء ) ٣٤(

والــشعراء حتــى العامــة، وشــكل المنجمــون طبقــة مــن المــوظفین الرســمیین تجــرى علــیهم 

ــوا العــالوات، كمــا یجــرى ذلــك علــى الفئــات األخــرى، وكــان الخلیفــة أو  عَط الرواتــب وُی

م فــى كثیــر مــن األمــور الــسیاسیة واإلداریــة واالجتماعیــة، الــسلطان أو األمیــر یستــشیره

ًا لمـا تقـضیه حالـة  إلى جانب اضطالعهم بمسئولیة الطبیب الذى یشفى مـن العلـة وفقـ

 تــاریخ التنجــیم عنـد العــرب فــى المجتمعــات العربیــة اإلســالمیة، - :یحیــى شــامى. الفلـك

م، وقـــد ١٩٩٤، مؤســـسة عـــز الـــدین للطباعـــة والنـــشر، ١،  ط٢٥٢، ١٦- ١٢صـــفحات

أشار الیعقوبى إلى الطوالع والتنجیم فى بدایة عهد كل حاكم، ویرى إخـوان الـصفا أن 

مما ینبغى أن یلم به المنجمون معرفة موالید الـسنین وموافقتهـا مـن الحـساب والنـسب، 

ومعرفـــة التـــواریخ والبـــدایات، مـــا یكـــون ابتـــداء األعمـــال مـــن الطوالـــع ومـــا یوجـــب دوام 

 علــــم التــــاریخ عنــــد المــــسلمین، ترجمــــة صــــالح أحمــــد العلــــى، - :فرانــــز روزنثــــال. ذلــــك

  .١٩٨٣، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ٢، ط١٥٧- ١٥٥ص

، الــــسید عبــــد ٤٨، ص٢ طــــور االزدهــــار –سوســــیولوجیا الفكــــر : محمــــود اســــماعیل) ٣٥(

رواد علـم الجغرافیـا، : ، على بن عبد اهللا الدفاع١٨٦مناهج البحث، ص: العزیز سالم

 ،٤٥ص

 El-Sayed El-Bushra: (February 1992), Perspectives on the 
Contribution of Arabs and Muslims to Geograph, GeoJournal, Vol. 26, 
No. 2, pp. 157-166, History of Geographical Thought, Published by: 
Springer, www.jstor.org/stable/41145348  

، الزهـــــراء ٢٤، خریطـــــة رقـــــم ٢٢، ص ١ اإلســـــالم، طأطلـــــس تـــــاریخ: حـــــسین مـــــؤنس )٣٦(

   تقسیم األقالیم السبعة للبیرونى ١انظر ملحق ، ١٩٨٧لإلعالم العربى، القاهرة، 

، حیـدر ٢٩١، ٢٢١تحقیق ما للهند من مقولـة فـى العقـل أو مرذولـه، ص : البیرونى) ٣٧(

  .١٩٥٧آباد، 

خ األدب الجغرافـــــــى تـــــــاری: ت، كراتشكوفـــــــسكى.، دار صـــــــادر، بیـــــــروت، د١٠- ٣ص) ٣٨(

  .٢٥٨- ٢٤٥العربى، ص

  .١٩٧٧، دار صادر، بیروت، ٣٥- ٢٥ص) ٣٩(
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  .٥٠، ص٢ طور االزدهار –سوسیولوجیا الفكر : محمود اسماعیل)٤٠(

مكانــة الهمــدانى فــى تــاریخ تطــور مفهــوم اإلنــسان لظــاهرة : محمــود إبــراهیم الــصغیرى) ٤١(

اإلعــالم والثقافــة، صــنعاء، ، وزارة ١٤١/١٤٢، ص ٥الجاذبیــة، مجلــة اإلكلیــل، عــدد 

  .١٩٨١الیمن، سبتمبر، 

  .١٥٣- ١٤٦مكانة الهمدانى، ص : محمود إبراهیم الصغیرى) ٤٢(

  .١٥٤مكانة الهمدانى، ص: محمود إبراهیم الصغیرى)٤٣(

القانون المسعودى، قـدم لـه وضـبطه وصـححه عبـد الكـریم سـامى الجنـدى، : البیرونى) ٤٤(

  .٢٠٠٢، بیروت، لبنان، ، دار الكتب العلمیة٩٥، ص١، ج١ط

الــــذهب (كتــــاب الجــــوهرتین العتیقتــــین المــــائعتین مــــن الــــصفراء والبیــــضاء: الهمــــدانى) ٤٥(

، مطبعــــة دار الكتــــب والوثــــائق ٨٧، تحقیــــق ودراســــة أحمــــد فــــؤاد باشــــا، ص )والفــــضة

  .١٥٦مكانة الهمدانى، ص: م، محمود إبراهیم الصغیرى٢٠٠٩القومیة، القاهرة، 

  .٨٧هرتین العتیقتین، ص الجو : الهمدانى) ٤٦(

ــــــ ص١المعتبــــــر فــــــى الحكمــــــة، ط: البغــــــدادى) ٤٧( / هـــــــ١٣٥٧، حیــــــدر آبــــــاد، ٢٢٨/٢٢٩ـ

  .م١٩٣٨

: اإلدریـــسى. م١٨٨٩ مطبعـــة بریـــل، لیـــدن، ٤المـــسالك والممالـــك، ص: ابـــن خرداذبـــة) ٤٨(

، مكتبــة الثقافــة الدینیــة، ٨، ٧نزهــة المــشتاق فــى اختــراق اآلفــاق، المجلــد األول، ص 

  . ٢٠٠٢القاهرة، 

نزهــــــة : ، اإلدریــــــسى١٩٣٧مــــــسالك الممالــــــك، مطبعــــــة بریــــــل، لیــــــدن، : االصــــــطخرى) ٤٩(

الفكــــر الجغرافــــى والكــــشوف الجغرافیــــة، : ، یــــسرى الجــــوهرى٩/١٠، ص١المــــشتاق، ج

  .١٩٧٦، اسكندریة، مكتبة المعارف، ٣، ط١١٧- ١٠٨ص

  . ١٤٩عجائب المخلوقات، ص: القزوینى) ٥٠(

جهــــــود : ، رائــــــد راكــــــان قاســــــم عبــــــد اهللا٨، ٧، ص ١ جنزهــــــة المــــــشتاق،: دریــــــسىاإل) ٥١(

  .٣٧٤/٣٧٥الشریف اإلدریسى فى الفكر العربى ص 

لُزمًا اللتهامه من ركبه) ٥٢(  ، ٣٨٧، ص٤معجم البلدان، ج: یاقوت. وُسِمى بحر القلزم ُق

مستفاد الرحلة، تحقیق عبد الحفیظ : ، القاسم التیجیبى١٩٧٧دار صادر، بیروت، 

 ، ١٩٧٥، الدار العربیة للكتاب، تونس، ١، ط٢١٥- ٢١٣، ص٢٠٥منصور، ص

http://rihlamaroc.blogspot.com.eg/2012/01/blog-post_2975.html  



       عزیزة زاید مصطفى.د           )النشأة والتطور (   والبحارفى العلوم الجغرافیة إسهامات العلماء العرب والمسلمین 

 - ١٤٥ -  

دیمیــة، ، بطربــورغ، مطبعــة األكا١٥١نخبــة الــدهر فــى عجائــب البــر والبحــر، ص: الدمــشقى

حـسان عبـاس، ، تحقیـق إ٢الروض المعطار فى أخبار االقطـار، ط:  الحمیرىم،١٨٦٥

  . ١٩٨٤مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، مواد جزیرة، 

، ممالك الیمن والغـرب اإلسـالمى ٤مسالك األبصار فى ممالك األمصار، ج: العمرى) ٥٣(

فى، أبــو ظبــى، ، المجمــع الثقــا٣٣- ٣١وقبائـل العــرب، تحقیــق حمــزة أحمــد عبــاس، ص

  .   ٢٠٠٢اإلمارات العربیة المتحدة، 

رحلـــــة ابــــن بطوطـــــة، تحفـــــة النظـــــار فــــى غرائـــــب األمـــــصار وعجائـــــب : ابــــن بطوطـــــة) ٥٤(

  .هـ١٣٢٢، المطبعة الخیریة، ١، ط٣٩٨، ص ٢األسفار، ج

ــــك، ص: االصــــطخرى) ٥٥( ــــسید عبــــد العزیــــز ســــالم ،٧٥، ٣٠المــــسالك والممال منــــاهج : ال

ـــــراهیم١٨٧البحـــــث، ص ـــــشاط االقتـــــصادى اإلســـــالمى  فـــــى العـــــصر :  حركـــــات، إب الن

، ردمــــك، الــــدار البیــــضاء، إفریقیــــا الــــشرق، ١٢١م، ص١٥/هـــــ٩الوســــیط حتــــى القــــرن 

١٩٩٦ .  

، ١مـــــروج الـــــذهب ومعـــــادن الجـــــوهر، مراجعـــــة كمـــــال حـــــسن مرعـــــى، ج: المـــــسعودى) ٥٦(

أحـسن التقاسـیم، : ، المقدسـى٢٠٠٥، بیروت، المكتبة العـصریة، ١، ط١١٥/١١٦ص

، ٢رحلــــة ابــــن بطوطــــة، ج: ، ابــــن بطوطــــة١٨٧٧، لیــــدن، مطبعــــة بریــــل، ٧٠/٧١ص

  .١٦٦- ١٦٤ص

م، میـــزان الحكمـــة، ١١٥٥/ هــــ٥٥٠، ت )عبـــد الـــرحمن منـــصور الخـــازنى: (الخـــازنى) ٥٧(

حـــدة  ة المّت ـــراث، اإلمـــارات العربّیـــ قافـــة و الّت نـــسخة الكترونیـــة، مركـــز جمعـــة الماجـــد للّث

  . ٣٤، نسخة الكترونیة، ص)در(

https://sites.google.com/site/zahlivre/al-khazini  

، ١نزهــــــــة المــــــــشتاق، ج: ، اإلدریــــــــسى١٠٤، ص عجائــــــــب المخلوقــــــــات: القزوینــــــــى) ٥٨ (

  .١٦٥ص

  .ت.، دار صادر، بیروت، لبنان،  د٥رحلة ابن جبیر، ص) ٥٩(

  .١٠رحلة ابن جبیر، ص: ابن جبیر) ٦٠(

  .١٩٦٩ صادر، بیروت،  دار.٣آثار البالد وأخبار العباد، ص: القزوینى)٦١(

، بطربــــــورغ، مطبعــــــة ٢٣نخبــــــة الــــــدهر فــــــى عجائــــــب البــــــر والبحــــــر، ص: الدمــــــشقى) ٦٢(

  . م١٨٦٥األكادیمیة، 
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، مركـز زایـد للتـراث ١، ط٣٦/٣٧عجائب الـدنیا وقیـاس البلـدان، ص: سلیمان التاجر) ٦٣(

المـــــــسالك : ، االصـــــــطخرى٢٠٠٥والتـــــــاریخ، ، العـــــــین، اإلمـــــــارات العربیـــــــة المتحـــــــدة، 

عجائـــب : ، القزوینـــى٩٨، ٢٣نخبـــة الـــدهر، ص: ، الدمـــشقى١١١، ٢١ممالـــك، صوال

  .٢٨٢- ٢٨٠، ص٢المخلوقات، ج

المـسلمین، مجلـة كلیـة  عنـد الجغرافیة والدراسات االستشراق: عبد القهار داود العانى) ٦٤(

  .١٩٩٥، جامعة صنعاء، الیمن، ٢٧١، ص١٨اآلداب، عدد 

سـ ماجـد ابـن: عثمـان الفـراء بـن طـه) ٦٥( البحـار، مجلـة دراسـات  جغرافیـةى فـ هاماتهوٕا

  .١٩٧٨ ، السعودیة، ٢٠٨ ، ص١٩٩، ص٢، عدد ٢جامعة الملك سعود، مج

الجغرافـي، مجلـة  الفكـر تطـورى فـ المـسلمین العلمـاء دور: محمـد ابـو غـرارة الرقیبـى) ٦٦(

   . ٢٠١٦، جامعة مصراتة، لیبیا، ٢٨٩، ص٦ عدد –كلیة اآلداب 

  .خریطة المأمونیة ال٢هامش ملحق رقم ) ٦٧(

وأّول من الحظ أّن السفر حول األرض یؤدى إلـى زیـادة أو نقـصان یـوم، هـو المـؤرخ ) ٦٨(

لــو كــان ": "تقــویم البلــدان"م، ویقــول فــى كتابــه ١٣٣١/هـــ٧٣٢الجغرافــى أبــى الفــدا، ت

، ثــم فــرض تفــرق ثالثــة أشــخاص مــن موضــع بعینــه،  ًا الــسیر إلــى جمیــع األرض ممكنــ

رب، والثــانى نحــو المــشرق، وأقـــام الثالــث حتــى دار الـــسائران فــسار أحــدهم نحــو المغـــ

دورًا من األرض، ورجع الـسائر فـى الغـرب إلیـه مـن جهـة الـشرق، والـسائر فـى الـشرق 

ًا للمغربــى واحــد، وزاد للمــشرقى  مــن جهــة الغــرب، نقــص مــن األیــام التــى عــّدوها جمیعــ

عة أیـــام، ســـار واحـــد، مـــن الـــذى ســـار إلـــى الغـــرب، ولنفـــرض أنـــه دار األرض فـــى ســـب

موافقـًا لمـسیر الـشمس، فیتــأخر غروبهـا عنـه بقـدر ســبع الـدور بالتقریـب، وهـو مایــسیر 

فى كل نهار، ففى سبعة أیام حصل له دور كامل، وهو یوم بكمالـه، والـذى سـار إلـى 

الشرق كـان سـیره مخالفـًا لمـسیر الـشمس فتغـرب الـشمس عنـه قبـل أن یـصل إلـى سـبع 

، لیـدن، مطبعـة ٣/٤ص". ر یـوم فتزیـد أیامـه یومـًا كـامالً الدور، فیجتمع فى ذلـك مقـدا

  .١٨٤٠بریل، 

  .٢٠٥- ١٨٦مناهج البحث، ص: السید عبد العزیز سالم) ٦٩(

  .١٢٦تاریخ األدب الجغرافى العربى، ص: كراتشكوفسكى) ٧٠(

  .٢/٣مسالك الممالك، ص: االصطخرى) ٧١(

  .١٨٩٣ ، ، طبعة لیدن،٣٤- ٣١التنبیه واإلشراف، ص: المسعودى) ٧٢(
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، ٢سوسیولوجیا الفكر االسالمى، طـور االنهیـار : ، محمود اسماعیل١٣- ٤، ص١ج) ٧٣(

  .٢٠٠٠، دار سینا للنشر، القاهرة، ٤٨/٤٩العلوم واالداب والفنون، ص 

قطعـــة مـــن مـــسالك " فـــى اإلنـــصاف بـــین المـــشرق والمغـــرب" زینـــب طـــاهر ســـاق اهللا، ) ٧٤(

، رســالة ماجــستیر، ٣، ٢العمــرى،  صاألبــصار فــى ممالــك األمــصار البــن فــضل اهللا 

  . ١٩٨٦الجامعة األمریكیة ببیروت، 

: أطلـس تـاریخ اإلســالم: ، حـسین مـؤنس١١، ص١معجـم البلـدان، ج: یـاقوت الحمـوى) ٧٥(

  .٢٧- ٢٥ص

الجغرافیــــــا : ، حــــــسین مــــــؤنس١٩٦منــــــاهج البحــــــث، ص: الــــــسید عبــــــد العزیــــــز ســــــالم) ٧٦(

، ٣٠٧- ٣٠٣میة، مدریــــــد، صوالجغرافیــــــون فــــــى األنــــــدلس، معهــــــد الدراســــــات اإلســــــال

١٩٦٠.  

سوســیولوجیا الفكــر : محمــود اســماعیل. ٥، ص ١معجــم البلــدان، ج: یــاقوت الحمــوى) ٧٧(

  .٤٩/٥٠، العلوم واآلداب والفنون، ص٢ طور االنهیار –االسالمى 

مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع، مختصر معجم البلدان لیـاقوت، تحقیـق ) ٧٨(

  .١٩٥٤، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ١ى، ط على محمد البجاو 

، )مقدمــــة( ى–مختــــصر معجــــم البلــــدان، تحقیــــق إحــــسان عبــــاس، ص ز : الــــسیوطى) ٧٩(

  .١٩٨٤، مكتبة لبنان، ٢ط

منــاهج : ، الــسید عبــد العزیــز ســالم٢٧الــروض المعطــار فــى خبــر األقطــار، ص س، ) ٨٠(

  .١٩٧البحث، ص

ــــز ســــالم) ٨١( ــــد العزی ــــسید عب ــــاهج البحــــ: ال ــــى محــــسن مــــال اهللا٢١١ث، صمن أدب : ، عل

نــشأته وتطــوره حتــى نهایــة القــرن الثــامن الهجــرى، "الــرحالت عنــد العــرب فــى المــشرق 

، ١أدبیــات أدب الرحلــة، ط: ، حــسین نــصار١٩٧٨د، ، بغــداد،  مطبعــة اإلرشــا١٢ص

  .١٩٩١، الشركة المصریة العالمیة للنشر، الجیزة، مصر، ٢٠- ١٠ص ص 

  .١٩٩٣، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ٨، صترجمة یحیى الخشاب) ٨٢(

ملحوظة أن المیول السیاسیة البن حوقل كانت تبرز من وقـت ألخـر، فلـه موقفـه مـن ) ٨٣(

األمــویین فــى األنــدلس، فیقــدم أدق صــورة لألنــدلس خــالل العــصر األمــوى، مــن خــالل 

ه كــان عرضــه لمعلومــات عــن الحیــاة االقتــصادیة واالجتماعیــة فیهــا، ویــرى الــبعض أنــ

جاسوسـا للفـاطمیین، فــى حـین یــرى الـبعض األخـر أنــه كـان عمــیال للعباسـیین، وكانــت 
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 الجغرافیـا سمـدار : شفیق عبد الـرحمن علـى. له معرفة طیبة بتجارة الرقیق األوروبیین

، كلیــــة العلــــوم االجتماعیــــة، جامعــــة اإلمــــام محمــــد بــــن ســــعود ٣عنــــد المــــسلمین، مــــج 

  .١٩٨٤، ٢٥٤اإلسالمیة، ص 

، القــاهرة، ٢٧/٢٨الرحالــة المــسلمون فــى العــصور الوســطى، ص: ى محمــد حــسنزكــ) ٨٤(

ــــادة١٩٤٥ ــــوال زی ــــد العــــرب، ص ص : ، نق ــــرحالت عن ، دار ٢٢٩- ٢٢٣الجغرافیــــة وال

ابـن بطوطـة ورحالتـه تحقیـق :  حـسین مـؤنس،١٩٨٧الكتاب اللبنانى، بیروت، لبنـان، 

:  كراتشكوفـــسكى)٨٥(، ٢٠٠٣ة، ، دار المعـــارف، القـــاهر ١٤٠ودراســـة وتحلیـــل، ص 

  .٢٥٩تاریخ األدب الجغرافى العربى، ص

  .٢٢٠السید عبد العزیز سالم، مناهج البحث، ص) ٨٦(

  .١٩٥٣تحقیق جانین سوردیل، صفحات المقدمة، دمشق، ) ٨٧(

ـــــد العزیـــــز ســـــالم، منـــــاهج . هــــــ١٢٨٦، ص ب، مطبعـــــة وادى النیـــــل، ١ط) ٨٨( الـــــسید عب

  .٢١٩البحث، ص

األرض : ت، عبـــد العزیـــز كامـــل.، القـــاهرة، د١٦، ص١محمـــد حـــسن، جتقـــدیم زكـــى ) ٨٩(

واإلنسان عند الجغرافیین المسلمین، كلیة العلوم االجتماعیة، جامعة اإلمـام محمـد بـن 

  .١٩٨٤، الریاض، ٣٩٣/٣٩٤، ص ٣سعود اإلسالمیة، مج 

، دار الــسویدى للنــشر والتوزیــع، أبــو ١، ط٨٢- ٦٧حررهــا وقــدم لهــا قاســم وهــب، ص) ٩٠(

الــسید عبــد العزیــز ســالم، منــاهج البحــث، . ٢٠٠٣ات العربیــة المتحــدة، ظبــى، اإلمــار 

  .٢٣١ص

  .١٩٥٨، ١٩- ٣تحقیق حسن حسنى عبد الوهاب، تونس، ص) ٩١(

  . ٢٢٩السید عبد العزیز سالم، مناهج البحث، ص) ٩٢(

، العلـــوم واآلداب ٢سوســـیولوجیا الفكـــر اإلســـالمى طـــور االنهیـــار : محمـــود اســـماعیل) ٩٣(

  .٢٣٣، السید عبد العزیز سالم، مناهج البحث، ص٥٥والفنون، ص

، إبـراهیم خـورى ٣٣- ٢٧ختلفـة، التنبیـه واإلشـراف ص، صـفحات م١مروج الذهب، ج) ٩٤(

مـج مجلـة العلـوم االجتماعیـة، جغرافیة دار اإلسالم البشریة آلندریـه میكیـل، : وآخرون

  .١٩٨٦الكویت، ، ٤٠٣ - ٢٩٦ص ص ، ٣، عدد١٤
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الخـــصائص العلمیــــة : ، شـــاكر خــــصباك١٩٨٧لعربـــى، بیــــروت، حیـــاء التــــراث ادار إ) ٩٥(

مــنهج : محمــود الــصیاد ، محمــد١٦٥- ١٦٢صللجغرافیــا العربیــة اإلســالمیة القدیمــة، 

 .٤٩٠ صالعلماء المسلمین فى البحث الجغرافى، 

: ، محمـــد الهاشــــمى٤٣٣- ٤٢١تـــاریخ األدب الجغرافـــى العربـــى، ص: كراتشكوفـــسكى) ٩٦(

، ١٠٦- ٩٩، ص١ى الشهیر، مجلـة األدب والفـن، عـدد رقـم ابن بطوطة الرحالة العرب

رحلــة ابــن بطوطــة، دراســة فــى الجغرافیــا : ، علــى محمــد المیــاح١٩٤٥ألمانیــا، ینــایر، 

، حــسین ١٩٩٦، ١٨٤- ١٤٦، ص١، مجلــة المجمــع العلمــى، العــراق، عــدد "اإلقلیمیــة

  .٢٣٣- ٢٣٠، ٢٠٧- ٢٠٢، ص١٦٠- ١٥٤ه، صابن بطوطة ورحالت: مؤنس

ــــة ابــــ) ٩٧( ــــدون، راجعهــــا وحققهــــا محمــــد بــــن تاویــــت الطنجــــى، طرحل ، دار الكتــــب ١ن خل

، ٣- ١ص: أحــــــــــــسن التقاســــــــــــیم: المقدســــــــــــىم، ٢٠٠٤العلمیــــــــــــة، بیــــــــــــروت، لبنــــــــــــان، 

: محمـــد محمـــود محمــــدین ،٤٣٩ریخ األدب الجغرافـــى العربـــى، صتـــا: كراتشكوفـــسكى

أدبیــــات أدب الرحلــــة، : ، حــــسین نــــصار٣٤٧- ٣٤١التــــراث الجغرافــــى اإلســــالمى، ص

  .٢٢ص ، ١ط

المغــــرب وأرض الــــسودان ومــــصر واألنــــدلس، مــــأخوذة مــــن كتــــاب نزهــــة : اإلدریــــسى) ٩٨ (

: ، علـــــى جمعـــــة١٨٩٤، لیـــــدن، مطبعـــــة بریـــــل، ١المـــــشتاق فـــــى اختـــــراق اآلفـــــاق، ص

 .ت.، القاهرة، القدس للنشر والتوزیع، د٥٠- ٣٥المكاییل والموازیین الشرعیة، ص

  .١٨- ١٤طبعة جوتنجن، ص) ٩٩(

ــة المعرفــة، عــدد :  حمیــدةعبــد الــرحمن) ١٠٠( ، ســوریا، ٢٠- ١٠، ص١٥٤أبــو الفــدا، مجل

١٩٧٤.  

  .  ١٩٨٦، بیروت، ٢، ط٤٤٥- ١دار عالم الكتب، ص) ١٠١(

  .٤٣٥- ٤٣٢المقدمة، ص) ١٠٢(

تاریخ الـشعوب اإلسـالمیة، : ، كارل بروكلمان٣٣التنبیه واإلشراف، ص: المسعودى) ١٠٣(

ین، بیــــروت،  دار العلـــم للمالیــــ،٧، ط١٩٨ترجمـــة أمــــین فـــارس ومنیــــر البعلبكــــى، ص

ص ص دور العـرب والمـسلمین فـى رسـم الخـرائط، : ، فالح شاكر اسـود١٩٧٨لبنان، 

٢١٩- ١٨٣.  

  . ٢ انظر ملحق رقم ،٣٣التنبیه واإلشراف، ص: المسعودى) ١٠٤(

http://www.mawsoah.net  

  ٤ ، ٣انظر ملحق رقم . ١٨٩اهج البحث، صمن: السید عبد العزیز سالم) ١٠٥(
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  ٤ملحق رقم ) ١٠٦(

)١٠٧ ( http://www.mawsoah.net   

ى فـ نظرة تحلیلیـة معى اإلسالمى العرب التراثى ف الخرائط علم: صالح ماركة ملك) ١٠٨(

  .٢٧لألدریسي، ص األرض صورة

  .١٦٦الجغرافیة، ص وٕاسهاماتهى اإلدریس الشریف: راءعثمان الف بن طه )١٠٩(

  .١٨٠الجغرافیة، ص وٕاسهاماتهى اإلدریس الشریف: عثمان الفراء بن طه) ١١٠(

  ٥ملحق رقم ) ١١١(

مدارس الجغرافیا عند المسلمین، : شفیق  عبد الرحمن على) ١١٢(  

٢٣٥،http://www.bytocom.com/vb/showthread.php?t=4811&page=2 

  .٦ملحق رقم ) ١١٣(

الخـرائط، مجلـة  رسـم ىفـ المـسلمین الجغـرافیین جهـود: عبدالمنعم الـشامى عبدالعال) ١١٤(

  .١٩٨١، ٣٦، الرسالة ٨٥رسائل جغرافیة، ص
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  : المصادر

أبى عبـد اهللا محمـد بـن محمـد بـن عبـد اهللا بـن إدریـس الحمـودى الحـسنى، المعـروف (:  اإلدریسى-١

  .م١١٦٤/هـ٥٦٠ ت )بالشریف اإلدریسى

 مــأخوذة مــن كتــاب نزهــة المــشتاق فــى –المغــرب وأرض الــسودان ومــصر واألنــدلس 

  .١٨٩٣مطبعة بریل، لیدن، اختراق اآلفاق، 

المجلـــد األول، مكتبـــة الثقافـــة الدینیـــة، القـــاهرة، نزهـــة المـــشتاق فـــى اختـــراق اآلفـــاق، 

٢٠٠٢ .  

  .م٩٥٧/هـ٣٤٦، ت )أبو إسحاق إبراهیم بن محمد الفارسى االصطخرى(:  االصطخرى-٢

  .١٩٣٧لیدن، مطبعة بریل، المسالك والممالك، 

  .م١١٥٢/هـ٥٤٧ت ، )أوحد الزمان هبة اهللا بن على بن ملكا(:  أبو البركات البغدادى-٣

  .م١٩٣٨/ هـ١٣٥٧ـ حیدر آباد، ١المعتبر فى الحكمة، ط

اهللا، ابـــن محمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن محمـــد بـــن إبـــراهیم اللـــواتى الطنجـــى، أبـــو عبـــد : ( ابـــن بطوطـــة-٤

  م١٣٧٧-١٣٠٤/هـ٧٧٩-٧٠٣ت ، )بطوطة

، المطبعــــة ٢، ج١، ج١طتحفـــة النظــــار فـــى غرائــــب األمــــصار وعجائـــب األســــفار، 

  .هـ١٣٢٢الخیریة، 

عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل القطیعى البغدادى، الحنبلى، : (ابن عبد الحق: البغدادى -٥

   م١٣٣٨/هـ٧٣٩ت ، )صفى الدین

، مطبعـة ١ط فى األمور المشاهدة والحوادث المعاینة بأرض مـصر، اإلفادة واالعتبار

  .هـ١٢٨٦وادى النیل، 

تحقیـق مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع، مختـصر معجـم البلـدان لیـاقوت، 

  .١٩٥٤، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ١على محمد البجاوى، ط 

  م١٠٤٨/هـ٤٤٠ ت ،)محمد بن أحمد، أبو الریحان البیرونى(:  البیروني-٦

  .١٩٥٧حیدر آباد، تحقیق ما للهند من مقولة فى العقل أو مرذوله، 
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، ١، ج١القانون المسعودى، قدم له وضبطه وصححه عبد الكریم سامى الجنـدى، ط

  .٢٠٠٢، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ٩٥ص

ت ، ) محمـــد التونـــسيعبـــد اهللا بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد ابـــن أبـــى القاســـم، أبـــو: ( التجـــانى-٧

  م١٣٢١/هـ٧٢١

 -تحقیـــق حـــسن حـــسنى عبـــد الوهـــاب، الـــدار العربیـــة للكتـــاب، لیبیـــا رحلـــة التیجـــانى، 

  .١٩٨١تونس، 

  م١٢١٧/ هـ٦١٤ت ، )أبو الحسین محمد بن أحمد بن جبیر الكنانى األندلسى(: ابن جبیر -٨

  .دار صادر، بیروترحلة ابن جبیر، 

) د اهللا بــن عبــد المــنعم بــن عبــد النــور، أبــو عبــد اهللا الحمیــرىمحمــد بــن محمــد بــن عبــ:( الحمیــرى-٩

  . م١٣٤٩ -هـ٧٤٩ت

ـــار االقطـــار،  ـــى أخب ـــروض المعطـــار ف ـــان، ٢طال ـــاس، مكتبـــة لبن ، تحقیـــق إحـــسان عب

  . ١٩٨٤بیروت، لبنان، 

  .م٩٧٧/هـ٣٦٧ ت ،)أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادى الموصلى( -: ابن حوقل-١٠

  .ت.رات دار مكتبة الحیاة، بیروت، دمنشو المسالك والممالك، 

  . م١١٥٥/ هـ٥٥٠، ت )عبد الرحمن منصور الخازنى( -: الخازنى-١١

، )در(، مركز جمعـة الماجـد للثّقافـة و التّـراث، اإلمـارات العربّیـة المّتحـدة میزان الحكمة

  .نسخة الكترونیة

  .م٨٩٣/هـ٢٨٠ت ، )عبیداهللا بن أحمد بن خرداذبه، أبو القاسم (:ابن خرداذبة -١٢

  .م١٨٨٩مطبعة بریل، لیدن، المسالك والممالك، 

  .م١٤٠٦/هـ٨٠٨ ت ،)عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون(:  ابن خلدون-١٣

  .٢٠٠١ضبط خلیل شحادة، مراجعة سهیل زكار، دار الفكر، بیروت،  المقدمة، 

ب العلمیـة، ، دار الكت١راجعها وحققها محمد بن تاویت الطنجى، طرحلة ابن خلدون، 

  .م٢٠٠٤بیروت، لبنان، 
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ت ، ) شمس الدین أبى عبد اهللا محمد أبى طالب األنصارى الدمشقى شیخ الربوة: الدمشقى-١٤

  .م١٣٢٧/ه٧٢٧

ــدهر فــى عجائــب البــر والبحــر،  ــة ال المطبعــة األكادیمیــة االمبراطوریــة، بطربــورغ، نخب

١٨٦٥ .  

ـــــى-١٥ ـــــن ســـــعید المغرب ـــــ (: اب ـــــن محمـــــد بـــــن عب ـــــى بـــــن موســـــى ب ـــــك ابـــــن ســـــعیدعل ، ت ) د المل

  .م١٢٨٦/هـ٦٨٥(

  .ت.، القاهرة، د١تقدیم زكى محمد حسن، جالمغرب فى حلى المغرب، 

  :    سلیمان التاجر-١٦

، مركــــز زایــــد للتــــراث ١، ط"م٨٥١/هـــــ٢٣٧ألفــــه ســــنة "عجائــــب الــــدنیا وقیــــاس البلــــدان 

  .٢٠٠٥والتاریخ، العین، اإلمارات العربیة المتحدة، 

  .المعروف بسهراب) لحسن الحسن بن البهلولأبا ا (:ُسهراب -١٧

اعتنــى بنــسخه وتــصحیحه هــانس فــون عجائــب األقــالیم الــسبعة إلــى نهایــة العمــارة، 

  . م١٩٢٩مزیك، مطبعة آدولف هولزهوزن، فیینا، 

، ت )عبد الرحمن جالل الدین بن اإلمام كمال الدین الخضیرى السیوطى( : السیوطى-١٨

  .م١٥٠٥/هـ٩١١

  .١٩٨٤، تحقیق إحسان عباس، مكتبة لبنان، ٢طلدان، مختصر معجم الب

  .م١٣٤٩/هـ٧٤٩ ت ،)شهاب الدین أحمد بن یحیى بن فضل اهللا القرشى العدوي( :العمرى -١٩

، ممالــك الــیمن والغــرب اإلســالمى وقبائــل ٤جمــسالك األبــصار فــى ممالــك األمــصار، 

ارات العربیـة العرب، تحقیق حمـزة أحمـد عبـاس، المجمـع الثقـافى، أبـو ظبـى، اإلمـ

    .٢٠٠٢المتحدة، 

محمـــد بـــن عبـــد الـــرحیم بـــن ســـلیمان، أبـــو حامـــد بـــن أبـــى الربیـــع المـــازنى القیـــسى : (الغرنـــاطى -٢٠

  .م١١٧٠/هـ٥٦٥، ت )األندلسى الغرناطى
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، حررها وقـدم لهـا قاسـم وهـب، دار الـسویدى للنـشر ١طتحفة األلباب ونخبة اإلعجاب 

  .٢٠٠٣ة المتحدة، والتوزیع، أبو ظبى، اإلمارات العربی

الملـك المؤیـد عمـاد الـدین إسـماعیل بـن علـى بـن محمـد بـن محمـد بـن عمـر بـن (  -:أبـو الفـدا -٢١

  .م١٣٣١/هـ٧٣٢، ت )شاهنشاه بن أیوب المعروف بأبى الفدا صاحب حماه

  .١٨٤٠لیدن، مطبعة بریل، تقویم البلدان، 

ت  ،)ى الـــسبتى البلنـــسىتجیبـــالى القاســـم بـــن یوســـف بـــن محمـــد بـــن علـــ (-: القاســـم التیجیبـــى-٢٢

    م١٣٢٩ /هـ٧٣٠

، ١، ط٢١٥-٢١٣، ص٢٠٥، تحقیــق عبــد الحفــیظ منــصور، صمــستفاد الرحلــة  

  ،١٩٧٥الدار العربیة للكتاب، تونس، 

  م١٢٨٣/هـ٦٨٢، ت )زكریا بن محمد بن محمود القزوینى(: القزوینى -٢٣

   .ت.دار صادر، بیروت، لبنان، دآثار البالد وأخبار العباد، 

  .م٩٥٧/هـ٣٤٦ت ، )أبو الحسن على بن الحسین بن على: (المسعودى -٢٤

   .١٨٩٣، مطبعة بریل، لیدن، التنبه واإلشراف

 .١٩٨٧دار إحیاء التراث العربى، بیروت، أحسن التقاسیم فى معرفة األقالیم، 

، بیـروت، المكتبـة ١، ج١مراجعة كمال حسن مرعـى،طمروج الذهب ومعادن الجوهر، 

  .٢٠٠٥العصریة، 

ت  ،)شـــــمس الــــــدین أبـــــو عبــــــد اهللا محمــــــد بـــــن أحمــــــد بــــــن أبـــــى بكــــــر المقدســــــى( : المقدســــــى-٢٥

  .م٩٩٠/هـ٣٨٠

   .١٨٧٧مطبعة بریل، لیدن، أحسن التقاسیم، 

  .م١٠٧٨/هـ٤٨٠ ، ت)القبادیانى خسرو ناصر الدین معین أبو(: ناصر خسرو -٢٦

  .١٩٩٣اب، ، ترجمة یحیى الخشاب، الهیئة المصریة العامة للكت٢طسفر نامه، 

  .م٩٥٦/هـ٣٤٥ت ، )أبى محمد الحسن بن أحمد الهمدانى(: الهمدانى -٢٧
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، تحقیـق )الـذهب والفـضة(كتاب الجـوهرتین العتیقتـین المـائعتین مـن الـصفراء والبیـضاء 

  .م٢٠٠٩ودراسة أحمد فؤاد باشا، مطبعة دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة، 

  .م١٢١٥/هـ٦١١، ت )ى الهروى، أبو الحسنعلى بن أبى بكر بن عل(:  الهروى-٢٨

  .١٩٥٣تحقیق جانین سوردیل، دمشق، اإلشارات إلى معرفة الزیارات، 

، )شــهاب الــدین أبــى عبــد اهللا یــاقوت بــت عبــد اهللا الحمــوى الرومــى البغــدادى(:  یــاقوت الحمــوى-٢٩

  .م٦٢٦/١٢٢٨ت

  .١٩٧٧، دار صادر، بیروت، ٤، ج١جمعجم البلدان، 

  .  ١٩٨٦، بیروت، ٢دار عالم الكتب، طوالمفترق صْقعًا،  المشترك َوْضعاً 

، ت بعــــد )أحمــــد إســــحاق بــــن جعفــــر بــــن وهــــب بــــن واضــــح الكاتــــب بــــالیعقوبى( -:الیعقــــوبى -٣٠

  . م٩٠٥بعد/هـ٢٩٢

  .١٨٩٠طبعة لیدن، البلدان، 
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  :ثبت المراجع 

ن النـــشاط االقتـــصادى اإلســـالمى  فـــى العـــصر الوســـیط حتـــى القـــر -:إبـــراهیم حركـــات -١

  . ١٩٩٦ردمك، الدار البیضاء، إفریقیا الشرق، م، ١٥/هـ٩

، مؤسـسة شـباب مناهج البحث فى التاریخ اإلسالمى واآلثار اإلسالمیة: السید عبد العزیز سالم -٢

  .٢٠١٠الجامعة، إسكندریة، 

  .١٩٦٠وزارة الثقافة، دار القلم، القاهرة، تاریخ الفلك عند العرب، : إمام إبراهیم أحمد -٣

، بحـث منـشور فـى كتـاب أثـر المعارف المالحیة العربیة فى العصور الوسـطى: حسین فوزى -٤

ــــة، الهیئــــة المــــصریة العامــــة،  العــــرب واإلســــالم فــــى النهــــضة األوروبی

  .١٩٧٠القاهرة، 

  .١٩٦٠، معهد الدراسات اإلسالمیة، مدرید، الجغرافیا والجغرافیون فى األندلس: حسین مؤنس -٥

مجلــة المعهــد المــصرى علــم الجغرافیــا عنــد المــسلمین، الــشریف اإلدریــسى قمــة 

  .١٩٦٢، مدرید، أسبانیا، ١٠، ٩للدراسات اإلسالمیة، مج 

  .١٩٨٧، الزهراء لإلعالم العربى، القاهرة، ١طأطلس تاریخ اإلسالم، 

  .٢٠٠٣، دار المعارف، القاهرة، ابن بطوطة ورحالته تحقیق ودراسة وتحلیل                  

، الـــشركة المـــصریة العالمیـــة للنـــشر، الجیـــزة، مـــصر، ١، طأدبیـــات أدب الرحلـــة: صارحـــسین نـــ -٦

١٩٩١.  

   .م٢٠٠٢، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، ١٥، ط٨، ج٥، جاألعالم: الزركلى -٧

  .١٩٤٥، القاهرة، الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى:  زكى محمد حسن-٨

   .١٩٩٥، دار الفكر، دمشق، سوریا، ٣، طین العربأعالم الجغرافی:  عبد الحمید حمیدة-٩

 مكانــــة الجغرافیـــا مــــن الثقافــــة االســـالمیة، جامعــــة بیــــروت : عبـــد الفتــــاح محمــــد وهیبــــة-١٠

  .١٩٧٩، دار األحد، بیروت، ١٧العربیة، ص

ــم الجغرافیــا العربیــة واإلســالمیة: علــى بــن عبــد اهللا الــدفاع -١١ ، مكتبــة التوبة،الــسعودیة، رواد عل

١٩٨٩.  
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  .ت.، القاهرة، القدس للنشر والتوزیع، دالمكاییل والموازیین الشرعیة: على جمعة -١٢

نــشأته وتطــوره حتــى نهایــة "أدب الــرحالت عنــد العــرب فــى المــشرق :  علــى محــسن مــال اهللا-١٣

  .١٩٧٨، بغداد،  مطبعة اإلرشاد، القرن الثامن الهجرى

  .٢٠١٢العامة للكتاب، ، الهیئة المصریة التفكیر العلمى: فؤاد زكریا -١٤

، "الیعقــوبى نموذجــا"الــرحالت الجغرافیــة وثقافــة التواصــل بــین الــشعوب : كــاظم موســى محمــد -١٥

  .ت.جامعة الهاى الدولیة، فرع نینوى، د

، ٤دار سـینا للنـشر، ط، ١سوسیولوجیا الفكر اإلسالمى، طور التكـوین، ج:  محمود اسماعیل-١٦

  .٢٠٠٠القاهرة، 

، القـاهرة سـینا للنـشر، ١، ط٢ر اإلسالمى، طور االزدهـارسوسیولوجیا الفك  

٢٠٠٠.  

ــــار –سوســــیولوجیا الفكــــر االســــالمى                         ــــوم واآلداب ٢ طــــور االنهی ، العل

  .٢٠٠٠، دار سینا للنشر، القاهرة، ١، طوالفنون

  .١٩٨٧، لبنان، دار الكتاب اللبنانى، بیروتالجغرافیة والرحالت عند العرب، :  نقوال زیادة-١٧

، مؤسسة ١،  طتاریخ التنجیم عند العرب فى المجتمعات العربیة اإلسالمیة -: یحیى شامى-١٨

  .م١٩٩٤عز الدین للطباعة والنشر، 

، اسكندریة، مكتبة المعارف، ٣، طالفكر الجغرافى والكشوف الجغرافیة: یسرى الجوهرى -١٩

١٩٧٦.  
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  :مراجع معربة

، مؤسسة الرسالة، ٢، ترجمة صالح أحمد العلى، طتاریخ عند المسلمین علم ال-: فرانز روزنثال-١

  .١٩٨٣بیروت، لبنان، 

، دار العلـم ٧، ترجمة أمین فارس ومنیر البعلبكـى، طتاریخ الشعوب اإلسالمیة:  كارل بروكلمان-٢

  ١٩٧٨للمالیین، بیروت، 

مان هاشم، مراجعة ، ترجمة صالح الدین عثتاریخ األدب الجغرافى العربى:  كراتشكوفسكى-٣

  .١٩٥٧، لینجراد، موسكو، ١إیغور بلیایف، ج

  :رسائل علمیة

قطعة من مسالك األبصار فى " فى اإلنصاف بین المشرق والمغرب:  زینب طاهر ساق اهللا-١

رسالة ماجستیر، الجامعة مالك األمصار البن فضل اهللا العمرى،  

   .١٩٨٦األمریكیة ببیروت، 
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  :دوریات

مجلـة العلـوم االجتماعیـة، ، جغرافیـة دار اإلسـالم البـشریة آلندریـه میكیـل: ى وآخرونإبراهیم خور  - ١

  .١٩٨٦، الكویت، ٣، عدد١٤مج 

  

ــا العربیــة، :  أحمــد سوســة- ٢ ، قطــر، ٢٨مجلــة التربیــة، عــدد الــشریف اإلدریــسى فــى الجغرافی

١٩٧٨.  

ر العصور عب حوار الحضارات، عن الفكر العربى اإلسهام العربى فى:  أحمد عتمان- ٣

لدراسات التاریخیة، مركز البحوث ، الجمعیة المصریة لبین األصالة واإلیداع

  .٢٠٠٦، جامعة القاهرة، كلیة اآلداب١والدراسات االجتماعیة، ط

 الجغرافى الفكر فى االدریسى الشریف جهود:  رائد راكان قاسم عبد اهللا الجوارى- ٤

 التربیة األساسیة، م، مجلة أبحاث كلیة١١٦٦- ١١٠٠/هـ٥٦٠- ٤٩٣العربى

  .٢٠١٢، ٣، عدد ١١جامعة الموصل، مج 

القدیمـة، كلیـة العلـوم  اإلسـالمیة العربیـة للجغرافیـة العلمیـة الخـصائص:  شاكر خـصباك- ٥

ــــاض، ٣االجتماعیــــة، جامعــــة اإلمــــام محمــــد بــــن ســــعود اإلســــالمیة، مــــج  ، الری

١٩٨٤.  

ــــى- ٦ ــــرحمن عل ــــد ال ــــد المــــسلمین، :  شــــفیق عب ــــا عن ــــوم ٣مــــج مــــدارس الجغرافی ــــة العل ، كلی

االجتماعیــة، جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمیة، الریـــاض، الـــسعودیة، 

١٩٨٤.  

ى فـ نظـرة تحلیلیـة مـعى اإلسـالمى العربـ التـراثى فـ الخـرائط علـم:  صـالح یاركـة ملـك- ٧

ــة البحــوث الجغرافیــة، كلیــة التربیــة للبنــات، ىلألدریــس األرض صــورة ، مجل

  .٢٠٠٢، ٣د جامعة الكوفة، العراق، عد

البحـار، مجلـة دراسـات جامعـة  جغرافیـةى ف وٕاسهاماته ماجد ابن: عثمان الفراء بن  طه- ٨

  .١٩٧٨، السعودیة، ٢، عدد ٢الملك سعود، مج
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سـهاماتهى اإلدریـس الـشریف الجغرافیـة، مجلـة دراسـات جامعـة الملـك سـعود،  وٕا

  .١٩٨٣، السعودیة، ٥مج

ونى ودوره فى الجغرافیا والفلك، مركز احیاء ابو الریحان البیر :  عباس فاضل السعدى- ٩

جامعة بابل / ، مجلة كلیة التربیة األساسیة٧العدد / التراث العلمى العربى

  .م٢٠١٢العراق، 

  .١٩٧٤، سوریا، ١٥٤أبو الفدا، مجلة المعرفة، عدد :  عبد الرحمن حمیدة- ١٠

الخـرائط، مجلـة  سـمر  ىفـ المـسلمین الجغـرافیین جهـود: عبـدالمنعم الـشامى  عبـدالعال- ١١

  .١٩٨١، الكویت،  ٣٦رسائل جغرافیة، الرسالة 

األرض واإلنــــــسان عنــــــد الجغــــــرافیین المــــــسلمین، كلیــــــة العلــــــوم :  عبــــــد العزیــــــز كامــــــل- ١٢

، الریـــاض، ٣االجتماعیـــة، جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمیة، مـــج 

١٩٨٤.  

المـسلمین، مجلـة كلیـة  عنـد یـةالجغراف والدراسـات االستشراق:  عبد القهار داود العانى- ١٣

  .١٩٩٥، جامعة صنعاء، الیمن، ١٨اآلداب، عدد 

مجلـة المجمـع  ،"رحلة ابن بطوطـة، دراسـة فـى الجغرافیـا اإلقلیمیـة: على محمد المیاح -١٤

  .١٩٩٦، العراق، ١العلمى، عدد 

، الخرائط، كلیـة العلـوم االجتماعیـة رسمى ف والمسلمین العرب دور : فالح شاكر أسود- ١٥

ـــــن ســـــعود اإلســـــالمیة، مـــــج  ـــــسعودیة، ٣جامعـــــة اإلمـــــام محمـــــد ب ـــــاض، ال ، الری

١٩٨٤.  

الجغرافـى، مجلـة  الفكـر تطـورى فـ المـسلمین العلمـاء دور:  محمـد ابـو غـرارة الرقیبـى- ١٦

   . ٢٠١٦، جامعة مصراتة، لیبیا، ٦ عدد –كلیة اآلداب 

، ٢لعربــــى، عــــدد العلــــوم عنــــد العــــرب، مجلــــة الكتــــاب ا:  محمــــد جمــــال الــــدین الفنــــدى- ١٧

  .١٩٦٤القاهرة، 
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الجغرافـى، كلیـة  الفكـر تطـورى فـ ودورهـم المـسلمون الجغرافیـون:  محمـد الـسید غـالب- ١٨

، الریـاض، الـسعودیة، ٣العلوم االجتماعیة، جامعة اإلمام محمد بن سعود، مـج

١٩٨٤.  

م ابن بطوطة الرحالة العربى الشهیر، مجلة األدب والفن، عدد رق:  محمد الهاشمى- ١٩

  .١٩٤٥، ألمانیا، ینایر، ١

العـرب،  عنـد الجغرافیـة المعرفـة تطـویرى فـ والرحلـة التجـارة أثـر : محمـد رشـید الفیـل- ٢٠

، ٣كلیـــة العلـــوم االجتماعیـــة، جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمیة، مـــج 

  .١٩٨٤الریاض، السعودیة، 

كلیـة اآلداب، جامعـة دور العلماء العرب فى تطور الجغرافیـا، :  محمد عرب الموسوى- ٢١

   .٢٠١١السابع من إبریل، زوارة، لیبیا،

مــنهج العلمـــاء المــسلمین فـــى البحــث الجغرافـــى، كلیــة العلـــوم  : محمــد محمــود الـــصیاد- ٢٢

ــــاض، ٣االجتماعیــــة، جامعــــة اإلمــــام محمــــد بــــن ســــعود اإلســــالمیة، مــــج  ، الری

  .١٩٨٤السعودیة، 

، دار العلـــــوم للطباعـــــة ٣مى، طالتـــــراث الجغرافـــــى اإلســـــال : محمـــــد محمـــــود محمـــــدین- ٢٣

  .١٩٩٩والنشر، الریاض، السعودیة، 

 محمــود إبــراهیم الـــصغیرى مكانــة الهمـــدانى فــى تـــاریخ تطــور مفهـــوم اإلنــسان لظـــاهرة - ٢٤

ــــیمن، ٥الجاذبیــــة، مجلــــة اإلكلیــــل، عــــدد  ، وزارة اإلعــــالم والثقافــــة، صــــنعاء، ال

  .١٩٨١سبتمبر، 

  .١٩٣٩، مصر، ٣٢٣لة، عدد ابن حوقل، مجلة الرسا:  میخائیل عواد- ٢٥
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