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 :  ةمقدم
عبر القركف  ىرافغالفكر الج مكضكعات لإحد ىالعرب ىالجغراف لتراثمثؿ اي

، القرف الخامس قبؿ الميالد ىاالغريؽ ف ليدأ ىىذا العمـ مكانتو عممنذ أف اكتسب 
، ثـ ةذركتيا بما قدمت الحضارة االغريقي ةصكر القديمعال ىكقد بمغت الجغرافيا ف

كمف ثـ أصبحت الجغرافيا العربية كليدة الحضارة  ،كربا عصر الظالـأدخمت 
عصر  ىالكسيط كحت عصره ىف ىلمفكر الجغرافى الكريث الشرع ىىك  اإلسالمية

 ىا أف أكربا قد عرفت التراث الجغرافكمف ثـ فميس خافين  ،أكربا ىأك اإلحياء ف ةالنيض
با كر كاذا كانت أ ،حكض البحر المتكسط ىمف خالؿ المعابر الحضارية ف ىاإلغريق

ا لالنطالؽ نحك الجغرافيا كخريطتو أساسن  بطميمكسنيضتيا قد اتخذت مف كتاب  ىف
كلكف  ،كالحديثة ةبيف الجغرافيا القديم ىيثة كاعتبرتو لذلؾ المعبر الحالجغرافيا الحد

أضافكا إلى بؿ إف العرب  ىليس ىذا ىك كؿ ما قدمتو الجغرافيا العربية لمفكر الجغراف
عف أصالة دكف  ىليؼ الجغرافأنماط التأ ىإل داعباإل ىعم ةالجغرافية مف حيث القدر 

ضارة العربية حالعمى محافظة ال عرب، بؿ استطاع البطميمكستبعية مطمقة ل
 . عربىال ىالتراث الجغراف ترككه مف مف خالؿ ما اإلسالمية

نماذج كاضحة الضافات الجغرافية العربية  ليظير بحثىذه ال تىأيلذلؾ 
العربية  قدمتو الجغرافيا بياف ماكلتطكره خالؿ العصر الكسيط ،  ىف ىلمفكر الجغراف
 فوكاختال صالة ىذا الفكرأ ىبما يدؿ عم ،ىلجغرافمجاؿ التأليؼ ا ىمف ابداع ف

 ىف ةجيدك  ةكابداعو لمناىج كطرؽ جديد عربىال ىالكاضح عف انماط التأليؼ الجغراف
مجاؿ الدراسات الجغرافية  ىمعالجة المكضكعات الجغرافية بما يساير التطكر كالتقدـ ف

بعد عدة  أكربا اال لـ تعرفيا ىمف التأليؼ الجغراف ةديدجضافة أنماط إ عف فضالن 
 ىذه المجاالت.ى القمة ف ىصكؿ الجغرافييف العرب إلك قركف مف 
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كمثؿ ىذه الدراسة ال تقكـ عمي اساس االدعاء أك الحماس العاطفي كال عف 
ا اساسن  ةبداية كاقعية مرتبط ىىتقرير مسيؽ دكف مقدمات عممية صحيحة، كانما 

ص محتكياتيا كدراسة ما تضمنتو مف المكتبة الجغرافية العربية، كفح ىبالتعرؼ عم
 كءض ىتقديـ ىذه الدراسات ف ىمع ىلتنتي ىاطار المنيج الجغراف ىمؤلفات ف

ساحة  ىا عمظيرت فيو، كمقارنة ىذه االعماؿ بما كاف قائمن  لامكانيات العصر الذ
حقيقة ككف المدرسة  ىإل لمكصكؿ، لاالخر  اصحاب الحضارات ىالفكر الجغراف
 . ىخالؿ العصكر الكسط ىاىـ مدراس الفكر الجغراف ىية ىالجغرافية العرب

 ىال تتضمف كؿ ما ابدعو العقؿ العرب الحالية –كالمكتبو الجغرافية العربية 
 منيا : باسبا ةمف دراسات جغرافية لعد

 ،اعيقد أخذ طريقو لمض ىالعرب ىا ال يستياف بو نتاج الفكر الجغرافأف قدرن 
تعرضت ليا ممالؾ االسالـ مف جكؼ آسيا لكثير  ىالت ةظؿ االحداث الدامي ىكفقد ف
فقد استيدفت ىذه الغزكات ازالة الكثير مف  لالشرؽ االسيك  ىاالسالـ ف أقاليـمف 

بخزائف الكتب  مممكءكانت  ىيا التنمظاىر الحضارة العربية االسالمية كمد
ناؾ بعد أف استقر االسالـ ى ىاالندلس االسالم ىك الحاؿ فىكالمخطكطات كما 

 ةكازالة الكثير مف مظاىر الحيا ىالشماؿ االفريق ىلإحركة عكدة  –ثمانية قركف 
 ىناؾ . ىشبو جزيزة ايبيريا مما اضاع الكثير مف مؤلفات الفكر العرب ىف ةاالسالمي

 ىضياع بعض نتاج الفكر الجغراف ىا فكحده سببن  ىكلـ يكف الخطر الخارج
 ىكرس ىالمتصارعة عم لزع السمطة بيف القك كتنا ىكانما كاف لمصراع الداخم ىالعرب

 ىضياع مؤلفات جغرافية ىامة، ذلؾ انو ف ىممالؾ االسالـ أثره الكاضح ف ىالحكـ ف
 حؾ كاالنقساـ كاجتياكعصكر التف ىأعقاب زكاؿ حكـ مممكة حاكمة كاقامة سمطة ف

اسة كثير ما أك السي لأك الرأ ةالعقيد ىالمخالفة فك  ةالجديد ةالكافد ةالجيكش المتبربر 
ء ىكفييا مف خزائف الكتب الش ،كاف يصاحب ذلؾ سمب كنيب لمقصكر كقكاعد الحكـ
لمجيؿ بقيمتيا، كيمكف أف  عمدالكثير فتعرض لمحرؽ كالتدمير عف عمد كعف غير 
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فعمى سبيؿ ضياع مؤلفات جغرافية  ىف األحداثمثؿ ىذه  ألثرا  كاضحن مثاالن  ادراؾ
مصر كزكاليا فقد أىـ ما أبدعتو  ىء الدكلة الفاطمية فأعقاب انتيا ىحدث ف المثاؿ ما

 مثاؿ:أمقتطفات مف  الإىذه الفترة مف مؤلفات لـ يصمنا منيا 

 ،ىوكتابات ابن الكند ،بىكتاب  العزيزي لمميم، كىرحمة ابن سميم االسوان
ككؿ مف  ،ىوالنحو  ،ىوالقضاع ،وابن ميسر ،حيبوعز الدين المس ،وابن زوالق

 ىالعرب ىفنكف التأليؼ الجغراف ىكأبدع ف الفاطميةعصر الدكلة  ىعاش ف ءىؤال
 بمصر.

ا أك كجاىة تكسب صاحبيا جاىن  ىكما أف الجغرافيا كعمـ لـ تكف مف العمـك الت
ا يعيش منو، كمف ثـ ا أك تحقؽ كسبن صاحبيا ربحن  ىأك تدر عم أك منزلة عند الحكاـ،

الرعاية ك  األفضؿالظيكر ك االنتشار فقد كانت المؤلفات الجغرافية ال تكسب البقاء ك 
نسخيا  عف طريؽبمثؿ ىذه الرعاية  ىظحتمقاىا مف الحكاـ كالسالطيف، فحيف ت ىالت

ا ما كاف مما يتيح االطالع عمييا كنادرن  ،خزائف الكتب أمياتكتكزيع ىذه النسخ عمي 
، أم مف حيث مكانتو العالية بيف جممة ىمف المستطاع أف ينتشر مؤلؼ جغراف

مف الرحمة كاالرتحاؿ،  ةإلى سنكات عديد إبداعو ىف يحتاجؤلفات فمثؿ ىذا الكتاب الم
 وكتاب ىنحك ما قدـ المقدس ىكبعد االطالع تجعؿ صاحبو يفاخر بو بيف أقرانو عم

 .قاليـاألمعرفة  ىاحسف التقاسيـ ف المعركؼ ب
 ةر كقاص ةالنسخ قميمالف كلما كانت طبيعة العصر تحد مف تداكؿ المؤلفات 

ا المحبيف لمعمـ منو كالمقدريف بؿ أحيانن  كاألمراءخزائف كتب الممكؾ كالسالطيف  ىعم
،  ةا، كلكال حرص المغاربفاف انتشار العمـ الجغرافي لـ يكف كاسعن  لتمؾ العمـك

المؤلفات  أميات ىالشرؽ لكاف مف الصعب تعرفيـ عم ىلإالرحمة  ىكاالندلسييف عم
 كتببيئة غير عربية ك  ىعاش ف لالذ ىعند االدريس يركىذا ما يظ ،العربية الجغرافية

 الجغرافيةالكتب  أمياتدكف اف تتكافر لو  األفاؽ اختراؽفى  فييا كتابو نزىو المشتاؽ
 العربية.
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الكتب  أميات إظيارالمقدمة أىؿ االستشراؽ في  ىكيحسف أف نذكر ف
ا، فكاف ا كجمعن كتحقيقن  االجغرافية العربية إلى الكجكد كذلؾ عف طريؽ العناية بيا شرحن 

صدكر المكتبة  ىكقد تمثؿ ذلؾ ف ة،قصت السبؽ كفضؿ الرياد ىذا المجاؿ ىليـ ف
 ىنشر بيف عام لخكيو الذ لد لالمستشرؽ اليكلند بإشراؼ العربيةالجغرافية 

ابن النكر أعماؿ  ىثمانية مف أىـ كتب الجغرافيا العربية فظيرت إل 0781، 0781
 ،نىواليمذا ،يووابن الفق ،ىواليعقوب، ةوابن رست، عفربن جة وقدام ة،خرداذب

 . ىلمقدساو  ،ىواالصطخر  ،ىوالمسعود
 ؿ مفردت الينا فيجب أال تقم ىبضاعتنا الت ىعتر كاذا كانت الجغرافية العربية 

باىتماـ اكبر  ىاف تحظ كاف عمييابؿ  العناية بيا عما كانت تمقاه مف أىؿ االستشراؽ،
معرفتنا بالحضارة ك التعبير،  ىالعربية كآدابيا كأساليبيا ف ةمغخاصو كاف معرفتنا بال

 ةكالسياسي ةاالجتماعي االسالمية العربية كحضارتيا كممالؾ االسالـ كاحكاليا
معرفة النصكص الجغرافية كفيميا كشرحيا  ىكؿ ذلؾ يشكؿ قاعدة ىامة ف ،ةكالتاريخي

 ىات كاظيار جكانب االبداع العربتذليؿ العقب ىكما كاف لمجيكد السابقة أثره الكاضح ف
 .ىمجاالت التأليؼ الجغراف ىف
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 المبحث االول
 ربعلجغرافيا عند الا داللة لفظ 

ا  لجغرافياا داللة لفظ  يعد بعض  كجكدالمقصكد  لكفرب ك ععند الكاضحن
 .نياالكتابات العربية م ىدالالت لكممة جغرافيا ف

 : ولالمدلول ال 
صفة  ليؽ مع انتقاؿ أىـ كتب الجغرافيا ،أر غالمنقكؿ عف االيتمثؿ فى 

انتشر بيف  لالذ ىكىك المعن األرضأك صكرة  ،ر منيا خاصةك كالجزء المعم األرض
القرف الثالث  ىيكر الجغرافييف العرب منذ بداية التدكيف لعمـ الجغرافية العربية فمج

نيـ امدلكؿ الرسالة الخامسة ضمف ىذا ال ىيعتبر ما كتبو أخكانى الصفا فك  ،لاليجر 
  .(1)قاليـكاأل األرضشرحكا كممة الجغرافيا باف معناىا صكرة 

 المدلول الثاني :
 اإلغريؽكتب  ىالسبعة كتصكيرىا ف قاليـلألحيف عرض ل المسعكده ذكر  ما

كتاب جغرافيا لمارينكس كتفسير  ىجاء ف مف ذلؾ ما لباالصياغ كأف احسف ما رأ
 ياأقاليمأك  األرض أقساـمكممة يقصد بو لتفسير كىذا ال، األرضقطع بانيا جغرافيا ال

نقمو  لالمشيكر الذ ىاعبالتقسيـ الس أساس ىحيث اف دراسة العالـ كانت قائمة عم
ا عف المدلكؿ ىذا اف التفسير لمكممة ال يختمؼ كثيرن  ىليو. كمعنإالعرب كأضافكا 

افيا كاف مف جغر فأك المعمكر  األرضمف حيث منيج التنازؿ عند دراسة  اال ىاألصم
اف  يظير البحثالسبعة كسكؼ  قاليـمف خالؿ األ األرضدراسة  اتعارؼ عمييمال

دراستو كمنيـ مف يقسـ  ىىذا النيج ف ىالجغرافييف العرب مف يسير عم ىناؾ مف
 ىعم أقاليـ ىلإد تقسيميا يفيع لالكحدات السياسية الكبر  أساس ىعم أقاليـ ىلإالعالـ 

                                                 

ى، االدارة الثقافيػة، جامعػة الػدكؿ العرب ىتاريخ الجغرف الديف عثماف ىاشـ، القسـ األكؿ،ى، ترجمة صالح كراتشككفك (1)
 .788ص ،0890العربية،
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كمثؿ ىذا االتجاه  ،كغير ذلؾ ةكالمغكي ةكاألصكؿ العرقية ياإلدار ساس مف النظـ أ
 اإلقميميةلمعرب نحك مفيـك الدراسة  ةالجديد عند الجغرافيف العرب يمثؿ خطكة متقدم

 الحديثة .
  :المدلول الثالث

كقد  بطميمكسكردت عند  ىخريطة الدنيا الت ىأطالؽ كممة الجغرافيا بمعن
)السبعة( مصكرة  قاليـكرايت ىذه األ (1)لسعكدمالذلؾ يقكؿ  ىكف قاليـقسمت عمييا األ

كتاب جغرافيا لمارينكس  ىغير كتاب بأنكاع االصياغ كاحسف ما رايت مف ذلؾ ف ىف
مكف كاجتمع أعممت لمم ىالصكرة المامكنية الت ىكف ،األرضكتفسير جغرافيا قطع 

كبره  ،كنجكمو ،فييا العالـ بأفالكو صنعتيا عدة مف حكماء اىؿ عصره صكر ىعم
 كمساكف األمـ كالمدف. ،كعامره كغامره ،كبحره

المسماه  األرضبقكلو صكرة  ىكىذا المدلكؿ قد تدكالو مف بعده االدريس
صكرة  ىاف لفظ جغرافيا عنده يدؿ عم لكس ككصفيا بو أمبالجغرافيا كما سماىا بطمي

مشرؽ قكلو مف  ىف (2)ىكصفيا كذلؾ نجد عند الدمشقك الدنيا  ةخريط بمعنى األرض
كقد ذكر  ،مقدمتو ىخمدكف فابف الدنيا كعند  ةمغربيا يقصد بذلؾ خريط ىلإالجغرافية 

 وكتاب ىف ىكتابو كالشريؼ االدريس ىف بطميمكسالبحار المشيكرة(  لذلؾ كمو )ا
المعمكر مف  ىالجغرافيا جميع ما ف ىاختراؽ االفاؽ( كصكر ف ى)نزىة المشتاؽ ف

بعد ىذا الكالـ صكرة الجغرافيا كما رسميا صاحب  ظيريالجباؿ كالبحار كاألكدية .. ك 
 .كتاب نزىة المشتاؽ

                                                 

 .   .30/ 3ص : التنبيو كاالشراؼ، لالمسعكد (1)
 . 3عجائب البر كالبحر ص  ى)شيخ الربكة ( نخبة الدىر ف ىالدمشق (2)
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  :الجغرافيا ىتفصيل الكالم عم
ىذه  ىاقساـ .. كالمتكممكف عم ىلإاعمـ اف الحكماء قسمكا ىذا المعمكر 

المشرؽ  ىلإطكؿ مف المغرب  ىعة فبالس قاليـالجغرافيا قسمكا كؿ كاحد مف ىذه األ
 يا السبعة.أقاليمالجغرافيا ك  ىآخر الكالـ عم اية ىذبعشرة اجزاء متساك 

  :المدلول الرابع
 ة"خريط ة" فقد قصد مف المفظ الخريط يةكتابو "الجغراف ىف الزىرلنجده عند 

دكف  ىالمغرب االسالم ىا فالدنيا" ككصفيا أك شرحيا، كىذا المدلكؿ كاف معركفن 
نحك ما عمى  لو السابؽ أك استكماالن الحقيقة يعتبر امتداد لممدلكؿ  ىف وؽ، كلكنر المش
 ليو .إالمشار  الزىرلتفاصيؿ كتاب  ىنجد ف

مف  العربية كتابات الجغرافية ىىذه لمحو عامة  عف لفظ الجغرافيا كدالالتو ف
كر. يمكس ككتابو المشيالكاضح فيـ العرب ليذا الفف مف التأليؼ كتقديرىـ لبطم

، ثـ حسف لكتاب مارينكس الصكر  مثؿ فيمف الكتب عند الفنيقي وكفيميـ لما يشابي
تعريبيـ لمدلكؿ لفظ الجغرافيا بما ال يخرج عف مفيكـ المفظ عند االغريؽ. ثـ كانت 

مفيكـ لفظ الجغرافيا بؿ تتخذ مف ىذا  ىعندىـ تسير عم ةبعض المؤلفات الجغرافي
عمـ  ىعمالمفظ عنكانا لمؤلفاتيـ. كمع ذلؾ فقد كاف لمعرب مصطمحاتيـ العربية الدالة 

عندىـ مف مسميات مثؿ صكرة  ىكنحك ما  ىمدلكؿ ىذا العمـ عم ىالجغرافيا بما يعن
كتب المسالؾ كالممالؾ، كمع ذلؾ ، فقد  –تقكيـ البمداف  – قاليـصكر األ – األرض

ىذا الفف احتراما لحؽ الركاد  ىاحتفظ الجغرافبكف العرب بمفظ الجغرافيا لمداللة عم
 ى، كىك أمر ليس بقاصر عمىمذيف اكسبكا ىذا العمـ صفتو األكلاألكائؿ مف األغريؽ ال

 . لاألخر  اإلنسانيةكثير مف أسماء العمـك  ىنما قائـ فاالجغرافيا كحدىا ك 
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 :العربية الجغرافيةالمؤلفات المبحث الثانى: 
 ىالعربية نجد أنيا قد جاءت ف ةحيف نستعرض اسماء المؤلفات الجغرافي

أك بعض جكانب ىذا العمـ،  ةما يراد مف لفظ الجغرافي شكاؿ متعددة لتشمؿ كؿأ
داب كعجائب كاآل خكالتاري ةمعارؼ انسانية غير جغرافي ىعم لا تحتك كأحيانن 

 المخمكقات كاألثار ...
المؤلفات الجغرافية العربية نجد أف مجمكعة منيا تحمؿ  أسماء ىكبالرجكع إل

 ،أك تقكيـ البمداف ،ة كتب البمدافكثالث ،كاخرم المسالؾ كالممالؾ ،األرضاسـ صكرة 
 ىمثؿ أحسف التقاسيـ ف ىأك مدلكليا الجغراف قاليـلفظ األ ىىناؾ مؤلفات تشتمؿ عم

 اختراؽ االفاؽ . ىنزىة المشتاؽ ف، ك قاليـمعرفة األ
 ،عند العرب ةمثؿ ىذه الكتابات الجغرافيا المشار الييا تمثؿ جكىر الجغرافي

ما فييا مف ظاىرات ك ألرض ل اك تصكيرن أ ارافية رسمن ألنيا تحقؽ ىدؼ الدراسة الجغ
قد يختمؼ مف  ىا بأف ىذا االطار االقميمعممن  ،ىاطار اقميم ىة كبشرية كذلؾ فيطبيع

 ىكيرتبط بكحدات جغرافية اقميمية قائمة عم قاليـآخر، فقد يمتـز البعد باأل ىمؤلؼ إل
ا مع مدلكؿ الممالؾ أك البمداف يرن كث ىتتمش ىة التاإلدارىأك  لالتقسيمات السياسية الكبر 

حيف  ىف اإلسالـ مف ممالؾ دراسة مممكة عمىالجغرافية  قاليـكقد تقتصر ىذه األ
 تتسع لتشمؿ كؿ المعمكر عند اآلخريف .

كؿ ما قدمتو العقمية الجغرافية  ىكلكف ىؿ كانت المؤلفات الجغرافية السابقة ى
ا أك اكثر مف جكانب تضمنت جانبن  ىالت لالعربية أـ ىناؾ العديد مف المؤلفات األخر 

 احتكتيا ىذه المؤلفات . ىالجغرافية الت
كثير مف األحياف متداخمة مع جممة  ىالجغرافية العربية جاءت ف الجكاب: اف

داب كليذا فمف الصعب حصر المؤلفات المعارؼ االنسانية بخاصة التاريخ كاآل
ة صعكب ىناؾر الجغرافي العربي ككذلؾ دائرة الفك ىكاستبعاد ما ال يدخؿ ف ،الجغرافية

ا ىك منحك  ىمعفركع مف المعرفة الجغرافية  ىلإتقسيـ المادة الجغرافية  إلىالنظر  فى
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 الجغرافية المعاصرة . ىقائـ ف
يف كالمعاصريف بمحاكالت تقسيـ قىذا كقد كقع اىتماـ المتأخريف كالمستشر 

ة جمع كؿ مجمكعة مف الدراسات أك محاكل ،الجغرافية العربية بيدؼ تيسير الدراسة
 لما تتضمنو مف معارؼ جغرافية. ،تحت اسـ جامع مشترؾ

 بقكلو: (1)زاده ىطاش كبر مف ىذه التقسيمات ما أكرده 
 قاليـاحكاؿ األعمى كىك عمـ يتعرؼ منو  ،األرضكمعناه صكرة  ةجغرافيالعمـ 

 ،الكاقعة فييا كعركض البمداف ،األرضالربع المسككف مف كرة  ىالسبعة الكاقعة ف
غير ذلؾ مف أحكاؿ الربع  ىلإ ،كانيارىا ،كبحارىا ،كجباليا ،ككذا عدد مدنيا ،كاطكاليا

 العمـ. ىف متعددة مكلفاتمكس يالمعمكر كلبطم
  ار :صعمم ممالك البمدان واالم

 ة،أك بحري ية،كانيا بر  ،كىك عمـ باحث عف احكاؿ الطرؽ الكاقعة بيف البالد
 قاتك مخمتمؾ المسالؾ مف ال ى. كمعرفة ما فيةكتم جبميةمية أك سي ،أك غامرة ةعامر 

 أحد. ىعم ىكامثاؿ ذلؾ كمنفعة ىذا العمـ ال تخف ةالحيكانية أك النباتي
 عمم معرفة البرد ومسافاتيا:

كانيا  مياؿاالفراسخ ك بالكمية مسالؾ االمصار عمى كىك عمـ يتعرؼ منو 
 لعمـ كالعمـ المتقدـ. ىذا ا ةنفعمكثر ك أمسافة شيرية أك أقؿ أك 
 :قاليمعمم خواص ال

مصار منافع كاالالبمد مف  ككؿ اقميـ أ ىما فعمى عمـ يتعرؼ منو  كىك        
ىذا فى  ةس كمف الكتب اليامك فنكالعجائب كالغرائب، كىذا عمـ جميؿ، ترتاح اليو ال

 العمـ: 

                                                 

 ةق مفتاح السعادة كمصباح السياد 897زاده ت  لأحمد بف مصطفي المعركؼ بطاش كبر  (0)
 ..377/  371حيدر آباد اليند ص  –ىاألكل ةعبالط
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 .ىكتاب عجائب المخمكقات لمقزكين

 . لدكتاب خريدة العجائب البف الكر 

 . دريسىاختراؽ اآلفاؽ لمشريؼ اال ىالمشتاؽ ف ىةكتاب نز 

 لكتاب معجـ البمداف لياقكت الحمك 
كانما  ،كؿكفيا امع مفيكـ عمـ الجغر  ىكمف الكاضح أف ىذا التقسيـ ال يتمش

ىك مجرد محاكلة  العطاء أسماء لبعض فركع العمـ، كليس مف الصكاب قصر عمـ 
ف إ( فاإلقميمية)الجغرافيا  ف التأليؼ الجغرافي العربيفف كاحد مف فنك  ىالجغرافيا عم

صاحب مفتاح السعادة كمصباح السيادة يكاد يقصر مدلكؿ عمـ الجغرافيا عمي كتاب 
 .بطميمكس

اردنا أف نعيد ترتيب كتصنيؼ ما أكرده صاحب مفتاح السعادة لكاف مف  كلك
 ا :أف يككف التقسيـ ثالثين  األفضؿ

  :عمم جغرافيا

تشتمؿ عمي الظاىرات الطبيعية  أقاليـكما فييا مف  ،األرضكرة كيتضمف ص
 كالبشرية .

 عمم مسالك البمدان والمصار:

سماء عمـ معرفة أكىك يتناكؿ شبكة الطرؽ كخصائصيا كيدخؿ في اطاره ما 
 .عنو ( صؿالبرد كمسافاتيا )النو متمـ لو كغير منف

 عمم العجائب والغرائب:
ا، كمف ثـ خرن ألجغرافيا بمعناه الحقيقي  كلكنو جاء متا عف عمـ اكىك بعيد نسبين 

يشيد بو طاش كبرم زاده، بؿ كيدخؿ فيو ماال يتفؽ كمدلكلو مثؿ كتاب االدريسي 
 كمؤلفات ياقكت الحمكم كىذه ضمف عمـ الجغرافيا .
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فقد أسيـ في مقدمة كتابو منتخبات مف آثار الجغرافييف في   (1)أما بال شير
 : لي قسمين كبيرين ىماإمجال تقسيم الجغرافية العربية القركف الكسطي في 

 : كقد أدخؿ في نطاقيا  الجغرافيا الرياضية: أكالن 

 عمـ األطكاؿ كالعركض . -0

 عمـ تقكيـ البمداف . -7

 تضـ : الجغرافيا الوصفيةثانًيا: 

 عمـ المسالؾ كالممالؾ . -0

 عمـ عجائب البمداف . -7

ديد النمط األصيؿ لمجغرافيا مستيدفة تح(2)سنفي حيف جاءت رؤية حسيف مؤ 
 ،ىالعرب ىكذلؾ حيف عالج أثر المدرسة الجغرافية اليكنانية عمي الفكر الجغراف ،العربية

 ،ىت بالخكارزمأبد ىالت ىكما سماىا كى –كظيكر مدرسة الجغرافييف الفمكييف العرب 
لؼ كذكر اف ىذه المدرسة تعبير مف اقؿ ما أ ىنا كتبو البيرك مثـ بمغت ذركتيا في

كىك بيذا قد حدد القسـ األكؿ مف  ،مة مف الناحية العمميةيالجغرافيا ق ىالعرب ف
النقؿ ثـ  ىمد عمتيع ومعظم ىا مف شانو النو فكاف قمؿ كثيرن  ،الجغرافيا العربية

 .كاألصالةاالبداع كاالبتكار  ىكليس عم ،اإلضافة
 ،سالؾ كالممالؾأما مدرسة البمدانييف الخرائطييف المنيجييف كيمثميا نمط الم

 ةفيذا ىك الخط السميـ القائـ عمي الرحمة كالمشاىد ،قاليـأك صكر األ ،األرضصكر ك 
 عف دراسة الكتب السابقة كمراجعتيا. ثـ ىذا ، فضالن ةكالسؤاؿ كالتحقيؽ كالمقارن

ا مف ا ىامن يعتبر جانبن  لاالتجاه الكبير في الجغرافيا العربية تفرع أدب الرحالت الذ
                                                 

المقدمػػػة خزانػػػو الكتػػػب العربيػػػة  ىالقػػػركف الكسػػػط ىبػػػال شػػػير منتخبػػػات مػػػف آثػػػار الجغػػػرافييف فػػػ (1)
  .ـ 0817 ،بيركت ،الكاثكليكية ةالمطبع

مطبكعػػػػات معيػػػػػد  7ص 3/1االنػػػػدلس ص  ىحسػػػػيف مػػػػؤنس: تػػػػاريخ الجغرافيػػػػا كالجغػػػػرافييف فػػػػ (2)
  .0898بمدريد  ةالدراسات االسالمي
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 غرافية العربية.جكانب الج
ساسييف سميميف ىما: أ ىعم ىالعرب ىكىكذا اقاـ حسيف مؤنس التأليؼ الجغراف

 المسالؾ كالممالؾ كالرحالت:
جكىر الجغرافية العربية  ىلإكمف الكاضح أف ىذا التقسيـ انما يشير 

كاف كاف قد استبعد منيا الجكائب غير  ،اليستكعب كؿ انماط التأليؼ فييا عند العرب
 الرياضية. كالجغرافية ،الفمكية مثؿ الجغرافية مةيصاأل

دب قاـ دراستو لالأ" فقد ىكراتشكوفسكأما المستشرؽ الركس الشيير " 
دراستو  أد بدقك  ،لمكتابات الجغرافية العربية ىاطار تقسيـ زمن ىف ىالعرب ىالجغراف

لتأليؼ كاستطاع أف يعدد أنماط ا ،العصر الحديث ىكسار حت ،بعصر ما قبؿ االسالـ
ىار أك دط مف از يكؿ تنم ىما طرا عمك تناكؿ أعالـ كؿ نمط ك ، ىالعرب ىالجغراف
 ىليؼ الجغرافأمما يمكف معو أف نحدد ىذه األنماط العامة الرئيسيو مف الت ،تدىكر
 الجغرافيةلي محاكلة تصنيؼ المؤلفات إ، كلكف تعرض كراتشككفسكى صراحة ىالعرب

عرض  ةالعربية مف مؤلفات جغرافي ةتتضمنو المكتب ا يستكعب معظـ ماالعربية تصنيفن 
 كتابو الكبير الشيير. ىليا ف

صعكبة كضع تقسيـ جامع مانع يستكعب كؿ  يتـ ادراؾمثمة السابقة مف األك 
في تناكؿ مكضكع  ةجمع بيف المؤلفات المتقاربال، كمف األفضؿ أف ةالمؤلفات الجغرافي

 ىعات مف الكتب التك حصر مجم ىلإ الخركجك   ،متجانسة ةأك مكضكعات جغرافي
كمثؿ ىذا الحصر عمي سبيؿ  ،العربية الجغرافيةتتجانس كثيرا فيما تتناكلو مف جكانب 

ا تن تفاك  ةمتفاكت يتـ ذكرىا كىىىذه المجمكعات التي سمف االجتياد ال التحديد الجامد 
يئات ا بسبب اختالؼ البمكانين  ةتك متفافيى مف حيث الظيكر كاالزدىار كالتدىكر، 

ات كؿ بيئة يكمعط ىشتتم ىا مف التأليؼ الجغرافأفرزت انماطن  ىالت ةالجغرافي
كىك أمر يدؿ عمي  ،الجغرافيا العربية ىف إقميميةمما يعني كجكد مدارس  ة،جغرافي

 .عند الجغرافييف العرب  كاإلبداع األصالة



 سيد عبدالخالق عرفان .د         التراث الجغرافى العربىسيامات العرب فى إ
 

 55 1028 أكتوبر                                                            الخمسون       العدد 

 نماط المؤلفات العربيةأث لالمبحث الثا
 : ىالمجموعة الول

 ة:اضييفيا الر كتب الجغرا
مكس مع بعض االضافات العربية يبطم ةتمثؿ مرحمة التقميد لجغرافي ىكى

درجة االصالة  ىلإ حتى الكصكؿ ىمؤلفات الخكارزم ىف ىكاليامة عمي نحك ما 
 .ىىذا المجاؿ عند البيركن ىالعربية كاالضافة ف

 المجموعة الثانية :
 :كتب الجغرافية العربية الخالصة

المسالؾ الممالؾ " كمثؿ ىذه المؤلفات تشمؿ جكىر الجغرافية " تتمثؿ فى كتب
، يدخؿ تحت ىذا العنكاف معظـ ىىا الذىبر العربية أك مرحمة اكتماؿ الجغرافية في عص

القرف الثالث فى  ةكابف رست يويا اليعقكبي كابف الفقفاميات الكتب الجغرافية التي أل
قدسي كالميمبي في القرف الرابع اليجرم، ثـ ما أبدعو االصطخرم كابف حكقؿ كالم

في القركف  مف جاء بعد ذلؾ، ثـ لفي القرف الخامس نجد أبك عبيد البكر ك  ف،اليجري
  .كأبك الفدا ،ىكابف سعيد المغرب ،التالية أمثاؿ اإلدريسي

 المجموعة الثالثة:
 :الرحالت الجغرافية

 ،كالناس رضاألكتعنى عالقة كتختص بالرحالت الجغرافية التي فييا الرحالة 
لكؿ مسائؿ الجغرافية اال أنو يسجؿ مف خالؿ مشاىدتو  يتصدل الة الحكاذا كاف الر 

 –الرحالت السابقة  ةخاص –ا بما حصمو مف الكتب الجغرافية كسؤالو لمناس كاحيانن 
اطار ىذه المجمكعة سمسمة مف الرحالت  ىكيدخؿ ف ة،كمفيد ةقيم ةمعارؼ جغرافي

 وكلعؿ مف أشير ىذه الرحالت ما سجم ،الجغرافية ألىميةافي  ةدرجات متفاكتبكلكف 
كابف  ل،در بكالع ،كعبد المطميؼ البغدادم ،كابف جبير ،كناصر خسرك ،ابف فضالف

عف  ةة المغاربفكمف الكاضح رجحاف ك ،كابف خمدكف ،ىالست ىكالتجيب ،بطكطة
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ضؿ رحمة بف ى استغراقيـ لمعظـ فترات القركف الكسطالمشارقة في ىذا الفف فضالن 
 كانت مف كراء ازدىار الفف مف التأليؼ . ىالحج الت

 المجموعة الرابعة:
 ية:كتب الجغرافيا االقتصاد

كىي التي تتناكؿ جكانب مف  ،بمعناىا الكاسع ككفقا المكانيات العصر 
كمف   ،النقؿ كالمكصالت كالتجارة الخارجيو ةكجغرافي االسالميةاقتصاديات الممالؾ 

ليؼ عند العرب كتاب أات التي ظيرت في عصر مبكر مف التأشير ىذه المؤلف
 –بالتجارة كغير بعيد عف مضمكنو كاف كاف ىناؾ قدر مف التكسع  ةالجاحظ التبصر 

كتاب االشارة لمحاسف التجارة لمدمشقي ، كما يدخؿ في اطار تصكير الحياة 
 ةارة الخارجيفي المدف االسالمية كما فييا مف اسكاؽ متخصصو تخدـ التج ةاالقتصادي
 ،كالسبكي ،كابف االخكه ،مز لمشير  ةما جاء مف تفصيؿ دقيؽ في كتب الحسب ةكالداخمي

ككتب احكاـ السكؽ، كمثؿ ىذه المؤلفات قد غطت مشارؽ العالـ االسالمي كمغاربو 
عمي المستكم االقميمي  ةبما يعطي صكرة كاممة عف حياة الدكؿ االسالمية االقتصادي

 كاالبعاد الزمنية.
 المجموعة الخامسة:

 :ةاإلدارى الجغرافيةكتب 
ىذه المجمكعة مف المؤلفات جاءت كليدة الفتكح االسالمية لالقطار ك  

كاالمصار الكبرم كضركة لضماف سالمة ادارة ىذه االقطار كجمع خراجيا، ثـ 
التي تطرا عمي ىذه  ةاالقتصادي ةاإلدارىاستمرت بعد ذلؾ كجزء مف التغيرات 

األصغر مف  ةاإلدارىثـ كحداتو  ،العاـ اإلدارلـ ياشتممت عمي التقسكقد  ،االقطار
 ،ؿ أك بالغالؿاعمييا مف خراج مقيـ بالمكما لممدف كالقر لصر الحككر أجناد ...ثـ ب

كىك أكضح ما يككف في  ةاكت في االقطار االسالميفليؼ متأكمثؿ ىذا النمط مف الت
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في مصر  مف تغيرات اداريةب ما طرا ككذلؾ تضـ سمسمة ىذه الكت ة،االقطار الزراعي
 . ةاالسالمي

 :ةالمجموعة السادس
 :العمران جغرافيةكتب 

جغرافية مدف  ةالعربية خاصة ما يتعمؽ بالمدف فمف المعركؼ اف الجغرافيك  
 ينةاالكؿ كقد كقعت العناية بالمدف مف خالؿ تخصيص مؤلفات لكؿ مد قاـفي الم

 -القيركاف -القسطاط  -البصرة   -ة االسالـ مثؿ االمصار العظمي )الككف في ةر يكب
 ،تيا االكليأ( كما أف كتب الخطط التي تؤرخ لممدف منذ نشكىكذا.... –بغداد -ةالرمم

 فضالن  ة،العربي ةكنشاطيـ االقتصادم تمثؿ ىي االخرم سمو ىامة لمجغرافي ،كسكانيا
 . لكالبدك  ىكالريف لكر العمراف الحضر عف اىتماـ الجغرافييف العرب بكافة ص

 المجموعة السابعة:
 ة:المعاجم الجغرافي

فقد ظيرت في الفكر ة أما المعاجـ الجغرافي ،كدكائر المعارؼ أك المكسكعات 
 ،ؼييز الجغرافي العربي لجمع شتات المعارؼ الجغرافية كحمايتيا مف التصحيؼ كالت

تكقيع االعالـ  كأ ،ي النطؽخطاء فالضبط كتصكيب اال ا عمي سالمةكحرصن 
في غير مكضعيا أك التخميط بيف المتشابو منيا كيعتبر ما قدمو ياقكت  ةالجغرافي
قبؿ أف تعرؼ  ة سابقة لمعربالعربي ةالمعاجـ الجغرافي مف ففىذا المجاؿ  ىف لالحمك 

 بعدة قركف . ةأكربا القكاميس الجغرافي
ا مف فنكف لتجمع عددن  ةخر أاما المكسكعات فيي دكائر معارؼ عامة جاءت مت

اياع ك ضا مف الخكفن  المعرفة االنسانية ليؼ أالت ىا االبداع فأف تكقؼ نسبين  بعد أيضن
االسالمية سمسمة مف ىذه المكسكعات بداىا  ةكقد شيدت مصر العربي ،ىالجغراف

ق( ثـ مف بعده اشتير ابف  807الكطكاط )محمد بف ابراىيـ االنصارم، المتكفي سنة 
صار في المحافظة عمي التراث الجغرافي ببمكسكعتو مسالؾ اال ل العمر فضؿ اهلل
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فى فنكف  رم " نياية االربيكىناؾ مكسكعة النك  ةميكاضاقات معاصرة ق ،السابؽ
صناعة االنشا كاف  ىف ىصبح االعشب مكسكعتو المعركفة للمقمقشند االدب، كما اف
 االكؿ . قاـالم ىف ةكديكاني ةأدبي تىذه المكساعا

 : ةلمجموعة الثامنا
 ة:كتب الدراسات العرقي

 ةالمكتبة الجغرافي ىكقد ظيرت ف ة،تيتـ بدراسة أصكؿ السكاف العرقي ىالت 
 ،جزيرة العرب ىتيا فأنش ذئؿ العربية مناتختص بالقب ىسمسمة مف المؤلفات الت ةالعربي

اجركا ى الذل االقطار ىمع تتبع احكاليـ ف ،مراحؿ االنتشار كاليجرة ىثـ ما تال ذلؾ ف
ىذه االقطار مف تغيير في الدماء نتيجة اختالط بالزكاج  ىالييا كما صاركا اليو ف

 ةكالمعيشي ةكغير ذلؾ مف احكاليـ السياسي ة،مستقر   ةكمف احترؼ لحرؼ جديد
 فىمثاؿ ذلؾ ما شيدتو مصر االسالمية  ،كتنظيماتيـ الخاصة ةكمكانتيـ االجتماعي
اكلو  ،معرفة انساب العرب ىنياية االرب فب ةالمعركف كتابات لمقمقشندم الئد ق أيضن

لؼ البياف أكمف بعده جاء المقريزم ف ،الجماف في التعريؼ بقبائؿ عرب الزماف
كمثؿ  ىذه الدراسات لـ تنشا مف فراغ كانما ، كاالعراب عما بارض مصرمف االعراب

نادا الي ما سطره قامت عمي ما اكرده ابف فضؿ اهلل العمرم في مسالؾ االبصار است
 االمير الحمداني ) الميندار( كغيره مف شيكخ القبائؿ العربية .

 المجموعة التاسعة :
 ة:كتب الجغرافيا التاريخي

ك أالقميـ  الجغرافيةاختصت بدراسة الصكرة  ىقصد بذلؾ المؤلفات التيك  
 ةالبشري ةكلعؿ جكانب الجغرافي ،فترة أك فترات سابقو لعصر المؤلؼ ىف ةظاىر 

المدف  ةمجاؿ جغرافي ىخاصة ف ،العربية ةكانت مف ابرز اىتمامات الجغرافي ةالتاريخي
 العالـ االسالمي . ىف ةتكاريخ المدف المختمف ىف ىك كاردنحك ما  ىعم
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 ةالتاريخي ةضمف مؤلفات الجغرافي لاألخر  ىكما تعتبر كتب فتكح البمداف ى
تابع اخبارالفتح تثـ  ىبؿ الفتح االسالمق ةليذه االقطار النيا تعني بصكرتيا الجغرافي

نحك ما كتب ابف  ىعصره كعم ىحت ةالمؤلؼ بصكرة القطر الجغرافي ىثـ يأت ،كنتائجو
ا الف يأخذ نفر مف كقد كانت مثؿ ىذه المؤلفات دافعن  ،عبد الحكـ فتكح مصر كالمغرب

ك ما نجد نح ىالكتاب العرب استكماؿ سمسمة ىذه المؤلفات عبر العصكر المختمفة عم
 لما بيف القرف األكؿ اليجر  ةفي مصر العربية التي استكممت جغرافيتيا التاريخي

 ىذا المجاؿ . ىخططو الذركة ف ىف لعمي نحك ما بمغ المقريز  لكالقرف العاشر اليجر 
 : ةالمجموعة العاشر 

 كتب تجمع بين الجغرافيا وموضوعات آخرى:
كاف كانت المادة  ةم قريبجمعت بيف الجغرافيا كمكضكعات اخر  ىالت ىكى

دكنو  كمف ذلؾ ما ،أك متخصصة ةأك غير تفصيمي ةو عاـ مبسطجبك  ةالجغرافي
 نبفقد جاءت كتاباتو شاممة لجكا ،عند العرب ىمستيؿ التدكيف الجغراف ىف لالمسعكد
آطار فف  ىكما يدخؿ فاألدبية  عف النكاحيفضالن  ةكالحقائؽ التاريخي ،العامة الجغرافية
 .مف ذلؾ كتابو مركج الذىب كمعادف الجكىر ككتابو التنبيو كاالشراؼالرحالت 
اكىناؾ   كاف كانت  ة،فيي التخمك مف فكائد جغرافي  (1) :كتب العجائب أيضن

كلو  ،باد"ع"آثار البالد كاخبار ال ىف ىمثؿ ما دكنو القزكين ةمجمكعيا دراسات نقمي ىف
ا عجائب البر  ىكة( "نخبو الدىر فكلمدمشقي )شيخ الرب ،"عجائب المخمكقات" أيضن

 "فريدة العجائب كفريدة الغرائب". لة ما كتبو ابف الكردمخر ىذه السمسآكالبحر" ك 
تناكلت المكتبة العربية التي  ىفثمؿ طرازا مف التاليؼ ف كتب الفضائل:كأما 

ة كبشرية كبطبيعة يو مف مزايا طبيعببراز ما اختصت بعض االقطار االسالمية ال
                                                 

كمػػا بعػػدىا لبيػػاف أىميػػة مػػا تحتكيػػو كتػػب  31: حػػديث السػػندباد القػػديـ، ص لانظػػر حسػػيف فػػكز  (1)
 .العجائب مف حقائؽ عممية
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كابف  لنحك ما نجد عند الكند ىمثؿ ىذه الكتابات عم ىفة المرايا الجغرافي ىتأالحاؿ ت
 .زكالؽ كقد كتب كؿ منيما عف فضائؿ مصر

عند  ةاتساع آفاق المعرفة الجغرافي ىلإأدت  ىالعوامل التبعض كعف 
  :فة مف قبؿك لـ تكف معر  ىمف التأليؼ الجغراف ةكأظيرت أنماطا جديد، العرب

 :مممكة االسالم : اتساع أواًل 
 ىالقرف الثان ؽالمممكة، فمع أشرا ارجاءالتعرؼ عمي  مفكما تطمبو ذلؾ  

سكاحؿ المحيط  ىا كالتخكـ اليند شرقن  ىلإكصمت حدكد مممكة االسالـ  لاليجر 
 ،االكبرم جنكبن  ةتي صحارم أفريقيح ا، كامتدت مف جباؿ القكقاز شماالن غربن  ىاالطمنط

التاريخ  ىالذم ليس لو مثيؿ ف عمي ىذا النحك: ةالخالف ىضاة أر عكقد أدم اتساع رق
ظيكر مياـ ادارية عديدة خاصة في محيط الشئكف  ىلإكرة تدعيـ السمطة ر مع ض –

ة اإلدارىأف يستفيد العرب كحكاـ جدد مف النظـ  ىكمف الطبيع ،المالية أك الخراج
 ةاالقطار المفتكح ىسائده ف كانت ىالمالية الت

ليذه األقطار جمع  ةة الجديداإلدارىك  ةالحياة السياسيكمف ثـ استمزمت 
حصر مراكز االستقرار بة ك اإلدارىمف خالؿ تقسيماتيا  ،عف تمؾ النظـ ةمكمات دقيقعم

 ىلإمنتج ... كؿ ذلؾ ييدؼ  ىباعتبارىا كحدات ماليو ذات زماـ زراع لالبشر 
يذه الغاية ظيرت كتب ا لكتحقيقن   ،الدخؿ العاـ ىلا  ك  ةتقرير الضرائب المقرر لالكصكؿ 
أكؿ األمر ارشاد عماؿ الخراج، كلكنيا لـ تمبث أف أصبحت  ىقصد بيا ف ىالخراج الت

ا مف ىذه المؤلفات رجاؿ كقفكا كثيرن  ةكتاب ىكقد قاـ عم ،متناكؿ أيدم الجميع ىف
 أرجاء البالد المفتكحة . ىمف خالؿ رحالت ف ،جمع المعمكمات كاألخبار ىتيـ عماكقأ

النظاـ  ىظيـ احكاليا أف  المركزيو فتناتساع الخالفة االسالمية ك كيرتبط ب
قياـ  ىلإ لاالسالمية قد أد ةمالعاص ىكما يتطمبو مف تجميع المعمكمات ف اإلدارل

كمف  ةمف طرؽ المكاصالت لربط أرجاء مممكة االسالـ بمركز الخالف ةشبكة منتظم
كا عبالكاليات االسالمية اف يجمىنا عرؼ نظاـ البريد. كقد اتيح لبعض عماؿ البريد 
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لييا الكثير مف المعمكمات التي تدخؿ في نطاؽ اعف تمؾ الكاليات كالطرؽ المؤدية 
مما أسيـ في أثراء المكتبة  ،العامة ةالنقؿ كالمكصالت كاالحكاؿ االقتصادي ةجغرافي

الكتب الجغرافية العربية في ىذه الجكانب عف أرجاء العالـ االسالمي، كبالحظ أف ىذه 
لي إلي نظـ الطرؽ كمنازليا الكاصمة إجممتيا مكجزة النيا تيدؼ قبؿ كؿ شئ  ىف

.. كقد  ذبةعاصمة الخالفو . كمف امثمة ىذه المؤلفات المسالؾ كالممالؾ البف خرد ا
بؿ قد  ةالمؤلفات التالي ىة أثرىا فاإلدارىتركت مثؿ ىذه مثؿ المؤلفات في الجغرافية 

 ييتـ بتقديـ البمداف . للمجغرافية العربية الذ ىلحقيقالخط ا ءارسا ىأسيمت ف
 ا : التجارة االسالمية واتساع نطاقيا:ثانيً 

لي العالـ إلقد تجاكزت التجارة االسالمية حدكد مممكة االسالـ كامتدت 
بالد البمغار كأرضي القبائؿ الرحؿ في جنكب ك ا حتي كصمت الصيف شرقن  ،الخارجي

الجنكب  ىكاما ف ،ؽيء بحر البمطىربيا حتي كصمت شكاطلي غإآسيا كتجاكزت أكربا 
ت ىذه فث عر يقر حشمدغ فقد امتدت عمي طكؿ الشاطئ الشرقي ألفريقيا حتي قبالة

ؿ حمف شكاطيء السا ةالمناطؽ ببر الزنج أك الزنج، كما أمتدت التجارة االسالمي
 ىحت ىلجغرافالسكداف بمعناه ا ىالغرب أراض ىفريقية كاجتازت فمقارة األلالشرقي 

 سكاحؿ ممالؾ غرب افريقيا .
ا غير منكر فاف كاذا كاف دكرالعرب في التجارة العابرة مف قبؿ االسالـ معركفن 

بسبب اتساع نطاؽ ىذه الممكمة التي  ،ىذا الدكر قد تعاظـ في ظؿ الخالفة االسالمية
مف العديد  ىأصبحت تسيطر مف خالؿ أراضييا الممتده في قمب العالـ القديـ عم

كبيف أركبا  لالمحيط اليندعالـ ك  ىالكاصمة بيف الشرؽ األقص ةالطرؽ البرية كالبحري
ا ما ادعاه البعض مف أف قياـ ممكمة كعالـ البحر المتكسط في الغرب .كليس صحيحن 

ية بؿ العكس ر االسالـ قد جعميا عامؿ فصؿ بيف الشرؽ كالغرب في المجاالت التجا
ل لذا ىـ كانت عامؿ كصؿ بفضؿ التسامح االسالمىك الصحيح اذ أف مممكة االسال

عبر ممالؾ االسالـ  ليتجكلكا بحر  اختالؼ معتقداتيـ الدينية اف ىسمح لمتجار عم
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ىذا المجاؿ كمف يراجع تاريخ  ىف ةالييكد الراذاني عمي نحك ما كاف مف أخبار تجارة
كحيف  ةيالبيزنط العالقات التجارية التي لـ تنقطع حتي عمي مستكم الحككمات كالدكلة

كسمطتيا الحاكمة المركزية في دار الخالفة فقد  ةدتيا السياسيحك  فقدت مممكة االسالـ
 كقاـ ،الرباط بةمت التجارة بمثاظك  ،كالدينية ةظؿ لمكاليات االسالمية كحدتيا الثقافي

لي اطراؼ إ فى تجارتيـ المسممكف استمركا حتى ،يفيالتجار مقاـ السفراء االقتصاد
ينقمكف البضائع كيشتركف السمع فبمغكا اقصي بحار الصيف كسكاحؿ البمطيؽ  األرض

 كسكاحؿ  شرؽ أفريقيا . لجزر المحيط اليندك كاالطمنطي 
كما خمفتو  األرضلي اطراؼ إ االسالميةيدؿ عمي اتساع دائرة التجارة  كمما

 –صالت لنا ىذه الصالت في الممالؾ غير االسالمية مف نقكد كاثار تدؿ عمي ىذه ال
ما بيف رحالت بحرم  ةىذا كقد خمفت التجارة االسالمية عدة مؤلفات جغرافية متباين

شرؽ  ى)كالتي ذكرىا المسعكدم في مؤلفاتو ( خاصة في عالـ المحيط اليندم كاقص
اكىناؾ  ،آسيا مؤلفات تتناكؿ اقتصاديات العالـ االسالمي تتكمـ عف المكارد  أيضن

خيرما يرفع مف كؿ قطر أك اقميـ كمثؿ ىذه  كتتناكؿة رياالقتصادية الطبيعية كالحضا
اطار التجارة الدكلية كالسمع المتداكلة بيف أقطار العالـ االسالمي  ىالكتابات تدخؿ ف

 كخارجو .
 تزويد المكتبة الجغرافية بمزيد من الرحالت الجغرافية: ىا : الحج واثره فثالثً 

بفضؿ فريضة الحج   ةت الحجازيظيرت في المكتبة الجغرافية العربية الرحال
تسجيؿ  ىيحرصكف عم –سييف يكاالندل بةخاصة المغار  –ا مف الحجاج حيث نجد نفرن 

تأخذ طريقيا  ة،شكؿ مذكرات يكمي ىطكؿ أياـ الرحمة عم ىعم ةمشاىداتيـ اليكمي
 ىلإجغرافية تصؼ الطريؽ مف مسقط راس الحاج  مةشكؿ رح ىفيما بعد ف ةلمكتاب

ذكر منازؿ الطريؽ مف  ىتأثـ طريؽ العكدة كخالؿ ىذا الكصؼ ي ،ةالمقدس ىاالراض
كعف النظـ  لالحديث عف سكاف ىذه المنازؿ كنشاطيـ االقتصاد ىتيأك  ،لمدف كقر 
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 ىفي الدكؿ التي يعبركف ارضييا كعف القكافؿ التجارية الت ةكاالجتماعي ةالسياسي
 لمحج . سيرىـ ىيشترككف معيا ف ى عف القكافؿ التتصادفيـ فضالن 

تدكيف ىذه الرحالت الحجازية ما كاف يمقاه الرحالة مف  ىكلعؿ مما شجع عم
 ،حيف يسمح لو بامالء الرحمة ،عكدتو عند وكطن ىتقدير مف جانب الحكاـ كاالمراء ف

تدكيف أخبارىا كذلؾ  ىعم الرحالةتشجيع  ساىـ فى ةالحيمر بيا الر  ىكتنكع البيئات الت
رحمتو فيسيؿ عميو أمر تدكيف الرحمة بمعرفة  ىا لو فرشدن كاف ىناؾ دائما مف يقكـ م

معرفة فضؿ السابؽ كالالحؽ مف الرحالت التي اعقبتيا  ىذلؾ ف كيفيد ،المثاؿ السابؽ
لرسـ شبكة  ةكمثؿ ىذه الرحالت كافي ة،كابف بطكط ىكالتجيبي السبت لرحالت العبدر 

بعض مراحؿ الطريؽ  ةياختالؼ أىم بمع تفسير أسبا ة،عصكرىا المختمف ىالطرؽ ف
ما حدث زمف الحركب الصميبية كتيديدىا مصر أك حيف  نحك ىالسباب بشرية عم

 .ةتتعرض الطرؽ لغارات القبائؿ كالقراصن
 : ىوالدول االخر  ىبين العالم االسالم ىا : االحتكاك الحضار رابعً 

 عدة صكر منيا السفارات االسالمية ليذه الدكؿ ىكقد تمثؿ ىذا  االحتكاؾ ف
طكؿ رحمتو كفي  ىحيف يسجؿ السفير ما شاىده عم ة،الجغرافي ةكاثرىا في اثراء المكتب

 ةكمف المعركؼ أف الدكلة االسالمي ة،ا لميمتو السياسيسافر اليو تحقيقن  لالقطر الذ
عالقات مختمفة مع  ىالعصر الكسيط مما جعميا عم ىف ةكانت مف اكبر القكم العالمي

 ةعالقات احتكاكات حربية أك عالقات سياسية أك اقتصاديرانيا سكاء كانت ىذه اليج
 . ى عف االحتكاؾ الثقاففضالن 

كمنيـ  ،ىذه االقطار ىلإسمحت بسفر العديد مف االفراد  كمثؿ ىذه العالقات
مسفارات لفعمي سبيؿ  ،اا أـ سفيرن ا أـ تاجرن مف سجؿ مشاىداتو سؤاء كاف المسافر أسيرن 

 لبف الحكـ الغزاؿ سفير امير االندلس لد ىيحيفمف أمثمتيا ما سجمو  ةالرسمي
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 . (1)لالقرف الثالث اليجر  ىكممؾ النكرماف ف ةامبراطكر القسطنطيني
فقد  ،ىكالثفاف للالحتكاؾ الحضار ة كانت فرص ةكال شؾ أف الحركب الصميبي

نحك ما سجؿ االمير  ىلتعرؼ طرفي الحرب عمي ما عند االخر عم ةاتاحت الفرص
 اماراتيـ بالشاـ . ىيبيف فمعف أحكاؿ الصاسامة بف منفذ 

بيدؼ استطالع  ةكذلؾ فقد شيدت الحضارة العربية قياـ سفارات حككمي
 ىجكج فيأاحكاؿ سد  ى لتقصالكاثؽ باهلل ةعمي نحك ما أرسؿ الخميف ةاماكف تاريخي

 –جكؼ آسيا كتبمغ مثؿ ىذه السفارات ذركتيا 
ناطؽ لـ يسبؽ تسجيؿ احكاليا اذا ما كانت في م – ةالجغرافي ةاحينمف ال

 ىالد البمغار عمب ىلإفي اطار التدكيف كمثاؿ ذلؾ رحمة احمد بف فضالف  ةالجغرافي
 .مايتـ ذكرهنحك ما 

 

                                                 

 –النكرمػاف  إمبراطػكر القسػطينية كممػؾ لبف الحكـ الغزاؿ: سفير أمير االنػدلس لػد ىلممزيد مف التفاصيؿ راجع: يحي (1)
 .ـ (791-ـ 881ق ) 751 -051
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 الخاتمة:
خالؿ العصر  ىف ىمجاالت التأليؼ الجغراف ىاضافات العرب ف يتضح

 لايد ىا عمكما كاف منيا مستحدثن  و،كانماط سابق  لسيرالكسيط ما كاف منيا مكمالن 
 ىنماذج مف التأليؼ الجغرافل ىاطار مف التتابع التاريخ ىف يتضحالجفرافييف العرب 

 :ىالعرب
 .الرحالت الجغرافية العربية -0

 (  ل)القرف الرابع اليجر  ىىا الذىبر عص ىدراسات الجغرافية االقميمية العربية ف -7

 .رسـ الخرائط  ىجيكد الجغرافييف العرب ف -3

 .ةيفف المعاجـ الجغراف -1

 نمط المكسكعات كنصيب الجغرافيا فييا. -5

 إبف خمدكف . وجغرافية العمراف عند العرب ، كما قدم -9

كمف الكاضح أف ىذه األمثمو السابقة ال تمثؿ كؿ اضافات العرب لمفكر 
نما ىى نماذج السيامات العرب فى خالؿ العصر الكسيط والجغرافى فى مسيرت ، كا 

 أحياء التراث الجغرافى العربى.
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 المصادر والمراجع 
 أواًل المصادر:

( ، ـهن565ابي الجيعاى ) شرف الديي يحيى ابني الورنر ابني الجيعناى    -2

كتاب التحفة السنية بأسواء البالد الوصرية ، هكتبة الكليات األزهرية ، القااهر  ، 

 .م1791

الخانجي ، محمد عمر ،  فضائؿ مصر المحركسة ، تحقيؽ عمي، ىابن الكند -1
 .ـ 0888، القاىرة 

المنواتي  إبنراىيماهلل بنن محمند بنن  اهلل محمد بنن عبند عبد أبو)  ابن بطوطة -3
غرائػػػب األمصػػػار كعجائػػػب األسػػػفار  فػػػيتحفػػػة النظػػػار ،  (م779/ نىننن703الطنجنننى 
 ـ.0891برحمة ابف بطكطة ، جزءاف، دار صادر ، بيركت ،  المعركفة

:  (نىن624/ نىن539محمد بن أحمد بن جبينر الكننانى الندلسنى )  جبير ابن -4
تحقيػؽ حسػيف نصػار  مصر كبالد العرب كالعراؽ كالشاـ كصقمية ، يرحمة ابف جبير ف

 ـ.0855مكتبة مصر ، القاىرة ، ، 

 /ن ىنن367بعنند عننام ىتننوف أبوالقاسننم محمنند بننن حوقننل النصننيبى)  ابننن حوقننل -5
 . ـ0898، ليدف ،  األرض صكرة ( ،  م977

لعالئنننني الشننننيير بنننننابن يننننندمر اإبننننراىيم بنننننن محمنننند بننننن إ)  دقمنننناقابننننن  -6
،المطبعػة  لخػامس، االنتصار لكاسطة عقد االمصار ، الجزء ا (نى809/نى750دقماق

 ـ.0783ىػ/ 0318الكبرل ببكالؽ 

 ىبنن فضنل اهلل العمنر  ى) شنياب الندين أحمند بنن يحين ابن فضل اهلل العمرى -7
، نشػػره 0مسػػالؾ األبصػػار فػػي ممالػػؾ األمصػػار ، جػػػىننن، ، 749ىننن /700 ىالدمشننق
 ـ .0871زكي ، دار الكتب المصرية ، القاىرة ،  أحمد

 قػػكانيف الػػدكاكيف ، ،  (م2109/نىنن606ت  ممنناتيبننن  السننعد)  ممنناتيابننن  -8
 . ـ0880/ ػى0100مدبكلى ، القاىرة ، ، مكتبة 0تحقيؽ عزيز سكلاير عطية ، ط
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عبننند اهلل بنننن عبننند العزينننز بنننن محمننند بنننن أينننوب بنننن  د)أبنننو عبيننن ىالبكنننر  -9
لمسػػػالؾ كالممالػػػؾ ) مخطػػػكط( ، المكتبػػػة الناصػػػرية بمكنيػػػك اىنننن، ، 431/487عمنننرو

 باليند كالمتحؼ البريطاني .

تػػاريخ ،  ،ىننن569أبننو صننالا ، جننس بننن مسننعود ، ت )صننالا الرمنننى أبننو -20
 . ـ0785،  المطبعة المدرسية ، أكسفكرد،ىالشيخ أبي صالح األرمن

 هضننننل. صنننناحب حمننننافالسننننماعيل بنننن الممننننك إالفنننندا ) عمنننناد النننندين  أبنننو -22
 .ـ0711 باريس ،طبع  البمداف ،تقكيـ ،  ىن،731ىن/671

الحسنينى  إدرينسأبو عبد اهلل محمد بن محمند بنن عبند اهلل بنن )  ىاإلدريس -21
 . ـ0799-0791اؽ ، ليدف نزىة المشتاؽ فى اختراؽ آالفىن، ، 564ىن/  493

عننداد عبنند الحفننيظ ا  مسننتفاد الرحمننة واالبتننراب ، تحقيننق و ،  ىالتجيبنني السننبت -23
 م .2975،  الدار العربية لمكتابمنصور، 

حػػػػكالى     جعفننننر محمنننند بننننن موسننننى الخننننوارزمى ، ت  ) أبننننو الخننننوارزمي -24
 . ـ0879/ػى 0315 ، طبعة فينا ،  األرضصكرة ػ ، ى 3منتصؼ القرف 

)شمس الدين محمند بنن عبند النرحمن بنن عبند النرحمن بنن محمند  ىالسخاو  -25
فػي ذيػؿ السػمكؾ ، القػاىرة ، التبػر المسػبكؾ ، ىنن،832/903بن أبي بكنر بنن عثمنان 

 ـ .0789

بنننننن أبنننننى بكنننننر ت  )جنننننالل الننننندين ابنننننوا لفضنننننل عبننننندالرحمن ىالسنننننيوط -26
، داراحيػػػاء  حسػػػف المحاضػػػرة فػػػى اخبػػػار مصػػػر كالقػػػاىرة ، جػػػزءاف،، نىننن922/نىننن849

 . ـ0898الكتب العربية ، القاىرة ، 

زبػده ىنن، ، 877ىنن/823)بنرس الندين خمينل بنن شناىين الظناىري  ىالظاىر  -27
 . ـ0781،أستنبكؿ ،  مخطكطممالؾ  كبياف الطرؽ كالمسالؾ ، كشؼ ال
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 ، (نىنن812/نىنن756العبنناس أحمنند بننن عمننى  بننوأ) شننياب النندين  القمقشننندى -28
 0118القػػاىرة ،  ، 0جػػزءا ، دار الفكػػر ، ط  01صػػناعة اإلنشػػا  فػػيصػػبح األعشػػى 

  ـ.0878/ػى
،  ىن،350)أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي المصري ت ىالكند -29

بػاء اليسػكعييف ، بيػركت ، قضاة ، تحقيؽ رفف كست ، مطبعػة اآلكتاب الكالة ككتاب ال
 ـ . 0817

) شننمس النندين ابننى عبننداهلل محمنند بننن أحمنند بننن أبننى بكننر البننناء  ىالمقدسنن -10
، الطبعػػة الثانيػػة ،  قػػاليـأحسػػف التقاسػػيـ فػػى معرفػػة األ ،  ،نىنن390/نىنن335البشننارى 

 .ـ0819دىخكيو ، ليدف ،  نشر 

 بنن محمند رعبند القنادالدين أبو العباس أحمد بنن عمنى بنن  ىتق) مقريزي ال -12
،   تحقيػػػؽ جمػػػاؿ  0السػػػمكؾ لمعرفػػػة دكؿ الممػػػكؾ ، ج،  ،نىننن845/نىننن766 ىالمقرينننز 

تحقيػػػػؽ محمػػػػد  1تحقيػػػػؽ محمػػػػد حممػػػػي محمػػػػد أحمػػػػد ، ج 3، ج 7الػػػػديف الشػػػػياؿ ، ج
اإلسػػػالمية ، مصػػػطفي زيػػػادة كسػػػعيد عبػػػد الفتػػػاح عاشػػػكر ، المجمػػػس األعمػػػى لمشػػػئكف 

 ـ.0881ـ ، 0880ـ ،0898القاىرة ، 

 بنن محمند رعبند القنادالدين أبو العباس أحمد بنن عمنى بنن  ىتق)  ىالمقريز  -11
، المعػػػركؼ كاآلثػػػارالمػػػكاعظ كاالعتبػػػار بػػػذكر الخطػػػط ،  ،نىننن845/نىننن766 ىالمقرينننز 
 .ـ0889،  القاىرة أجزاء ، مكتبة اآلداب ،، مجمداف ، أربعة  المقريزية بالخطط

( ألػؼ كتابػو سػنة  عثمان بن ابنراىيم النابمسنى الصنوفى الشنافعى ) ىنابمسال -13
لمع القكانيف المضية فى دكاكيف الديار المصػرية ، نشػرة كمكدكػاىف ، فرنسػا،  ػ ،ى913

(0857- 0891). 

نيايػة األرب ىنن، ، 677/733)شياب الدين أحمند بنن عبند الوىناب  ىالنوير  -14
 ـ ،0873، القػػػاىرة ،  المصػػػرية ر الكتػػػبجػػػزءا ، دا 71فػػػي فنػػػكف األدب ظيػػػر منػػػو 

 ـ .0871ـ ، 0887ـ ،  0885ـ ،   0859 ـ ،0839
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مػف مبػاىج الفكػر ،  ،نىن728 ت الكتبيبن يحيى  إبراىيمالوطواط )محمد بن  -15
 نشػػرىا كحققيػػا عبػػد )دراسػػة كتحقيػػؽ(–صػػفحات مػػف جغرافيػػة مصػػر  -كمنػػاىج العبػػر 

 . ـ0870، الككيت ، 0، ط الشاميالمنعـ  العاؿ عبد

البمداف المصرية فى األعماؿ السمطانية كما رتب ذلؾ فى أياـ  تقوينهجهول ،  -16
ىػػػػػ( 873ىػػػػػ/891السػػػػمطاف العػػػػادؿ الفاضػػػػؿ األشػػػػرؼ ناصػػػػر الػػػػديف شػػػػعباف الثػػػػانى )

 .Kg،  55مخطكط ، مكتبة جامعة كمبردج ، رقـ 

 الرومني الحمنوياهلل  اهلل يناقوت عبند عبند أبىشياب الدين ) الحمويياقوت  -17
دينانػػػدك سػػػتنفيمد ، فػػػي ، نشػػػر  ان المشػػػترؾ كضػػػعا كالمفتػػػرؽ صػػػقعن، ، ىننن616/نىننن575
 . ـ0719المثنى ، بغداد، مكتبة

هعجاان البلاا،اى ،  وسااة ، ااساء ، دا  ياااد  ، بياار ت ، ، ينناقوت الحمننوي -18

 . م1791

 ثانيًا المراجع:
 عػالـ  ، الجػزء األكؿعبقريػة المكػاف ،  فػي، شخصية مصر دراسة  جمال حمدان .2

 . ـ0871القاىرة ، الكتب ، 

الكتابػػات  فػػيمصػػر  فػػيكالزراعػػة  الػػرم، نظػػـ  الشنناميالمنننعم  العننال عبنند عبنند .1
عمػػـ  فػػيالعػػرب إسػػيامات  العربيػػة ، النػػدكة العمميػػة الثالثػػة لتػػاريخ العمػػـك عنػػد العػػرب ،

 . ـ0877الفالحة ، الككيت ، 

،  نخبػػػة الفكػػػر فػػػي تػػػدبير نيػػػؿ مصػػػر ، الطبعػػػة األكلػػػي ، القػػػاىرة، عمننني مبنننارك .3
  ىػ.0788

المخطكطػػات الجغرافيػػة العربيػػة فػػي المكتبػػة البريطانيػػة ،  عبنند اهلل يوسننف الغنننيم .4
 .ـ0888كمكتبة جامعة كمبردج ، الككيت 
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 .م6556، الراهرة 6،  ط6الوعجن الوسيط، ج   ، هجوع اللغة العربية .5

قااا،هاء للااابالد الوصااارية هاااي   ااا،  الجغرافااا ، القااااهوش  رهننن  هحوننند  .6

  ،م 1711 إلى سنة يالوصريي
،  جغرافيػػػػػة مصػػػػر كالقػػػػارة آالفريقيػػػػػة فػػػػي، المجمكعػػػػػة الكماليػػػػة يوسننننف كمننننال  .7

  .ـ0838، 0835، 0831، 0837،0833 في المجمدات الصادرة

 ثالثًا الرسائل العممية :   
العمػراف فػي الصػعيد األعمػي ، رسػالة دكتػكراة ،  غيػر ،  محمنود دسنوي إبراىيم  .2

 . ـ0881نيا ، منشكرة ، كمية اآلداب ، جامعة الم

تطػػػكر الكحػػدات اإلداريػػة فػػػي مصػػر العميػػػا منػػذ العيػػػد ،  أهننيي هحونننود   ننند ه .1
العربػػػػي، رسػػػػالة دكتػػػػكراه منشػػػػكرة ، قسػػػػـ الجغرافيػػػػا ، كميػػػػة اآلداب ، جامعػػػػة القػػػػاىرة ، 

 ـ.0895

القػرف  بػيف ، مصػر عنػد الجغػرافييف العػرب فيمػا عبد العال عبند المننعم الشنامي .3
لقسـ الجغرافيػا، كميػة  ، مقدمة )غير منشكرة(ماجستير  رسالة ،م اليجر  الثالث كالتاسع

 ـ 0883اآلداب، جامعة القاىرة ، 

 رسػػالة ماجسػػتير )غيػػر ، الفػػركع الدلتاكيػػة القديمػػة ،محمنند احمنند سننعد منتصننر  .5
 ـ.0897مقدمة لقسـ الجغرافيا، كمية اآلداب ، جامعة القاىرة ،  منشكرة(،
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