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المستخمص
تنــاول البحــث ((رواد الفكــر الجغرافــي اإلســالمي فــي القــرن الســابع اليجــري)) والــاي يعــد مــن الموضــوعات
الميمة الك ألنو يعنى بـالتراث الجغرافـي العربـي وبالعممـاء الجغـرافيين العـرب الـاين يعـدو مـن أبـرا عممـاء القـرن
السابع لميجرة ,فقـد تنـاول اإلطـار النظـري لمبحـث ونشـوء وتطـور الفكـر الجغرافـي عنـد العـرب المسـممين ومراحـل
تطوره وايضاح البداية األولـى لنشـوء الجغرافيـة عنـد العـرب وأىـم األسـباب التـي سـاىمت فـي تطورىـا سـواء كانـت
السياســية ,أو اتجتماعيــة أو الدينيــة أو العمميــة ,فقــد تنــاول إنجــااات عممــاء المســممون فــي الجغرافيــة الطبيعيــة
والبش ـرية وعــرض أفكــارىم وآرافيــم فــي مختمــو فروعيــا وشــممت أرافيــم فــي الجــانبين الطبيعــي الــاي يشــمل كــل
النواحي الطبيعية من انيار وبحار ومحيطات وكالك سطح األرض كل من تربة وصخور ونبات طبيعي أما الجانب
البشري فشمل العادات والتقاليد وحجم المدينة وأسباب اختيار المدينة والاراعة .

Abstract
The study dealt with the research ((pioneers of Islamic geographical thought in the
seventh century AH)), which is one of the important topics because it is concerned
with the Arab geographical heritage and Arab geographers, who is one of the most
prominent scientists of the seventh century of migration, dealt with the theoretical
framework for the study and the emergence and development of geographical
thinking among Muslim Arabs and stages Development and clarification of the
first beginning of the emergence of geography among the Arabs and the most
important reasons that contributed to their development, whether political, social,
religious or scientific, has addressed the achievements of Muslim scientists in
natural and human geography And presented their ideas and opinions in various
branches and included their views on the natural sides, which includes all the
natural aspects of rivers, deserts and oceans as well as the surface of the earth each
of the soil and rocks and natural plant, either human janp included customs and
traditions and the size of the city and the reasons for choosing the city and
agriculture .
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المقدمة
لقد أسيـ الجغرافيكف العرب في تطكر الفكر الجغرافي العالمي كأرسكا أسسو المتينة كابتكركا
مناىج جديدة في الدراسات الجغرافية ال زالت حتى اآلف تستعمؿ في كؿ الجامعات العالمية ،كلعؿ
مف أىـ المناىج المبتكرة التي تشكؿ أساس أغمب الدراسات الجغرافية ،كىك المنيج اإلقميمي ،مف
خالؿ دراسة تحميمية لرحالت لمجغرافييف العرب يمكف التأكيد عمى إف ىذا الرحالة شأنو شأف
الجغرافييف كالرحالة األكائؿ ،كيمكف إف نتبيف بعض نكاحي التطكر في الجغرافية الطبيعية مف خالؿ
التغيرات التي أصابت مكضكعاتيا الرئيسية ،إذ يتفؽ الباحثكف األكركبيكف عمى إف مضمكف
الجغرافية الطبيعية يتضمف المكضكعات الخمسة الرئيسية ،كىي جغرافية التضاريس كجغرافية
المناخ(ٔ) ،كجغرافية التربة كجغرافية البحار كالمحيطات ،كالجغرافية الحيكية بشقييا النباتي
كالحيكاني ,أما الجغرافية البشرية تتضمف جغرافية السكاف كجغرافية المدف كالجغرافية الزراعية،

يتناكؿ ىذا المبحث اإلطار العاـ لمدراسة كالمتمثؿ بخطكات البحث الجغرافي كالتي تتضمف ما
يمي-:

أوتً :مشكمة الدراسة:
م ػ ػػا ى ػ ػػي طركحات ػ ػػو العممي ػ ػػة ف ػ ػػي مج ػ ػػاالت الجغرافي ػ ػػة بش ػ ػػقيف الطبيعي ػ ػػة كالبش ػ ػرية ف ػ ػػي الق ػ ػػرف
الس ػ ػػاب اليج ػ ػػرم لعمم ػ ػػا

الع ػ ػػرب ؟ كى ػ ػػؿ اس ػ ػػتندت د ارس ػ ػػتيـ ف ػ ػػي مج ػ ػػاؿ الجغرافي ػ ػػة عم ػ ػػى أس ػ ػػس

عممي ػ ػػة رص ػ ػػينة؟ كى ػ ػػؿ أض ػ ػػافت المعمكم ػ ػػات الت ػ ػػي ج ػ ػػائك بي ػ ػػا بمعمكم ػ ػػات دقيق ػ ػػة ؟ فض ػ ػػال ع ػ ػػف
أبرز المجيكدات العظيمة التي بذليا الجغرافيكف العرب في كافة حقكؿ الجغرافية.
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ثانياً -فرضية الدراسة:
يمكف صياغة فرضية الدراسة لممشكمة سابقة الذكر بالشكؿ اآلتي:
إف لمجغػ ػ ػ ػرافييف الع ػ ػ ػػرب ك ػ ػ ػػاف دك انر فع ػ ػ ػػاالن ككبيػ ػ ػ ػ انر ف ػ ػ ػػي أغن ػ ػ ػػا الفك ػ ػ ػػر الجغ ارف ػ ػ ػػي العرب ػ ػ ػػي
خػػػالؿ حيػ ػػاتيـ العمميػ ػػة  ،ككتاباتػ ػػو فػ ػػي مجػ ػػاالت الجغرافيػ ػػة اإلقميميػ ػػة التػ ػػي تجمػ ػػت فػ ػػي العديػ ػػد مػ ػػف
كتػ ػ ػػبيـ الجغرافيػ ػ ػػة التػ ػ ػػي اسػ ػ ػػتند فػ ػ ػػي تأليفيػ ػ ػػا عمػ ػ ػػى قكاعػ ػ ػػد عمميػ ػ ػػة ثابتػ ػ ػػة مػ ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ المالحظػ ػ ػػة
كالمشػ ػ ػػاىدة كاالسػ ػ ػػتماع  ،فض ػ ػ ػالن عػ ػ ػػف أف ىنػ ػ ػػاؾ تطػ ػ ػػابؽ بػ ػ ػػيف أ ارئيػ ػ ػػـ ،كاآل ار الجغرافيػ ػ ػػة الحديثػ ػ ػػة
إلى حد كبير في الجانب الجغرافي الذم ىك محكر دراستنا ىذه .

ثالثاً  -أىمية الدراسة ومسوغاتيا:
رغب ػ ػػة الباح ػ ػػث ف ػ ػػي د ارس ػ ػػة الفك ػ ػػر الجغ ارف ػ ػػي العرب ػ ػػي المتجس ػ ػػدة ف ػ ػػي الشخص ػ ػػية العممي ػ ػػة
الكبي ػ ػ ػ ػرة لعممػ ػ ػ ػػا المسػ ػ ػ ػػممكف فػ ػ ػ ػػي القػ ػ ػ ػػرف السػ ػ ػ ػػاب اليجػ ػ ػ ػػرم كالتعػ ػ ػ ػػرؼ عمػ ػ ػ ػػى إسػ ػ ػ ػػيامات العػ ػ ػ ػػرب
المسػ ػػمميف بعامػ ػػة كعممػ ػػا القػ ػػرف السػ ػػاب بخاصػ ػػة فػ ػػي حقػ ػػؿ المعرفػػػة الجغرافيػ ػػة ،كم ػػف ىنػ ػػا تتجمػ ػػى
أىمي ػ ػػة ى ػ ػػذه الد ارس ػ ػػة ف ػ ػػي تس ػ ػػميط الض ػ ػػك عم ػ ػػى إع ػ ػػالـ الفك ػ ػػر الجغ ارف ػ ػػي العرب ػ ػػي ال ػ ػػذيف س ػ ػػاىمكا
بعطائيـ المميز خالؿ تمؾ الحقبة التاريخية .

رابعاً -ىدو الدراسة:
يمكف تحديد أىداؼ الدراسة بالنقاط اآلتية:
ٔ .العنايػ ػػة العمميػ ػػة الدقيقػ ػػة فػ ػػي تتب ػ ػ فػ ػػركع الجغرافيػ ػػة (الطبيعيػ ػػة كالبش ػ ػرية) كتحميميػ ػػا مػ ػػف كاق ػ ػ
آرائيـ ككتبيـ ،كاظيار مقدار ما أسيـ بو في تطكير الفكر الجغرافي.
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ٕ .التط ػ ػػرؽ لكتاب ػ ػػات العمم ػ ػػا الق ػ ػػرف كتبي ػ ػػاف أىميتي ػ ػػا العممي ػ ػػة ف ػ ػػي الت ػ ػػأليؼ الجغ ارف ػ ػػي ،كاعط ػ ػػا
النظ ػ ػ ػرة المتكامم ػ ػ ػػة لجكان ػ ػ ػػب تطػ ػ ػػكر الفك ػ ػ ػػر الجغ ارف ػ ػ ػػي العرب ػ ػ ػػي فػ ػ ػػي الجغرافي ػ ػ ػػة اإلقميمي ػ ػ ػػة ،كم ػ ػ ػػدل

الحرص في تقديـ أدؽ المعمكمات عف البمداف اإلسالمية.
خامساً -مصادر البيانات:
تتس ػ ػ ػ ػػـ البيان ػ ػ ػ ػػات كالمعمكم ػ ػ ػ ػػات الت ػ ػ ػ ػػي اعتم ػ ػ ػ ػػدت عميي ػ ػ ػ ػػا الد ارس ػ ػ ػ ػػة بالمص ػ ػ ػ ػػادر المكتبي ػ ػ ػ ػػة
المتمثم ػ ػػة ف ػ ػػي الكت ػ ػػب العممي ػ ػػة الت ػ ػػي تناكل ػ ػػت الفك ػ ػػر الجغ ارف ػ ػػي بعام ػ ػػة كالفك ػ ػػر الجغ ارف ػ ػػي العرب ػ ػػي
اإلسػ ػ ػػالمي كالرحالػ ػ ػػة بخاصػ ػ ػػة ،فض ػ ػ ػالن عػ ػ ػػف البحػ ػ ػػكث كالرسػ ػ ػػائؿ الجامعيػ ػ ػػة المتعمقػ ػ ػػة بمكضػ ػ ػػكع
البح ػ ػػث بش ػ ػػكؿ مباشػ ػ ػػر أك غي ػ ػػر مباشػ ػ ػػر الت ػ ػػي تمكننػػ ػػا م ػ ػػف إخ ػ ػ ػراج ى ػ ػػذه الد ارس ػ ػػة عم ػ ػػى النحػػ ػػك
العممي المقبكؿ.

سادساً -منيجية الدراسة:
اعتم ػ ػػدت الد ارس ػ ػػة عم ػ ػػى الم ػ ػػنيج المق ػ ػػارف منيجػ ػ ػان أساس ػ ػػيان ،كذل ػ ػػؾ لتحقي ػ ػػؽ أى ػ ػػدافيا كبم ػ ػػا
ينسػ ػػجـ م ػ ػ المشػ ػػكمة كالفرضػ ػػية ،فض ػ ػالن عػ ػػف اسػ ػػتعماؿ المػ ػػنيج الكصػ ػػفي كالتػ ػػاريخي فػ ػػي عػ ػػرض
أىػ ػ ػػـ اآل ار الجغرافيػ ػ ػػة لمعممػ ػ ػػا المسػ ػ ػػممكف مسػ ػ ػػتعينا بػ ػ ػػالمنيج التحميمػ ػ ػػي مػ ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ تحميػ ػ ػػؿ ىػ ػ ػػذه
اآل ار بشػ ػ ػػكؿ عممػ ػ ػػي دقيػ ػ ػػؽ بالػ ػ ػػدليؿ كالبرىػ ػ ػػاف ،كمػ ػ ػػف ثػ ػ ػػـ مقارنتيػ ػ ػػا م ػ ػ ػ الد ارسػ ػ ػػات الحديثػ ػ ػػة فػ ػ ػػي

الكقت الحاضر قدر المستطاع.
سابعاً -حدود الدراسة :
يب ػ ػػدأ م ػ ػػف الفتػ ػ ػرة الزمني ػ ػػة الت ػ ػػي ع ػ ػػاش فيي ػ ػػا العمم ػ ػػا الع ػ ػػرب بداي ػ ػػة الق ػ ػػرف الس ػ ػػاب اليج ػ ػػرم
كينتيي عنده بداية القرف الثامف اليجرم .
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المبحث األول :نشوء وتطور الفكر الجغرافــــي عند الغرب والمسممين من القرن
السابع اليجري
درج بعػػض البػػاحثيف إلػػى القػػكؿ بػػأف الجغرافيػػا الغربيػػة ىػػي كليػػد شػػرعي لمجغرافيػػة اليكنانيػػة
كالركمانية كأنيا كقعت أثنا تطكرىػا تحػت سػمطانيا بصػكرة مطمقػة غيػر أف الدارسػيف لمنشػأ األفكػار
تعرؼ الغػرب الػى عمػكـ
كالصكر الجغرافيا الغربية يجدكف أف جذكرىا تضرب مف التاريخ في ما قبؿ َ

الينػػكد كالفػػرس كاليكنػػاف كمػػا يمحػػظ أنيػػا اشػػتقت مػػف صػػميـ حيػػاتيـ البدكيػػة كقػػد انعكسػػت صػػكرىا
األكلى مف شعر الشع ار ما قبؿ اإلسػالـ  ،فينػاؾ قصػائد تشػتمؿ الػى كصػؼ األمػاكف دقيػؽ لممكػاف
كم ػػا تش ػػتمؿ ال ػػى كص ػػؼ الع ػػادات كاألفك ػػار اإلنس ػػانية كالنب ػػات كالحيػ ػكاف  ،كى ػػي م ػػف المكض ػػكعات
األساسػػية الت ػػي تعالجي ػػا الجغرافي ػػا الكصػػمنة  ،كم ػػا ك ػػاف الجان ػػب الفمكػػي م ػػالزـ لحي ػػاة ب ػػدك الجزيػػرة
الغربية الذيف كانكا مف ترحاؿ دائـ مسترشديف بالنجكـ مف سراىـ الميمي(ٕ).
فعنػ ػػدما نحػ ػػاكؿ الكقػػػكؼ الػ ػػى مػ ػػا عرفػ ػػو الغػ ػػرب عػػػف الجغرافيػ ػػا نجػ ػػده ش ػػيئا ال يسػػػتياف بػ ػػو
يرجػ ػ ػ فػػ ػػي مػػ ػػا قب ػ ػػؿ اإلسػ ػ ػػالـ كالسػػ ػػيما ع ػ ػػف األن ػ ػ ػكا  ،كىػػ ػػذه المعرف ػ ػػة س ػ ػػببيا األص ػ ػػمي االىتمػػ ػػاـ
بالتج ػ ػػارة البحري ػ ػػة كالبري ػ ػػة الت ػ ػػي ك ػ ػػاف الغ ػ ػػرب يمارس ػ ػػكنيا بكثػ ػ ػرة كمػ ػ ػ أف ال ػ ػػذم كص ػ ػػمنا م ػ ػػف ى ػ ػػذه
المعمكمػ ػ ػػات قميػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف حيػ ػ ػػث نكعػ ػ ػػو فممػ ػ ػػا الريػ ػ ػػب منػ ػ ػػو إف كميػ ػ ػػة اكبػ ػ ػػر مػ ػ ػػف تجػ ػ ػػارب الغػ ػ ػػرب
كاختب ػ ػػاراتيـ البحري ػ ػػة كالبري ػ ػػة مم ػ ػػا يتعم ػ ػػؽ بالري ػ ػػاح كاإلمط ػ ػػار أص ػ ػػب ج ػ ػػز ا م ػ ػػف الت ػ ػراث جغ ارف ػ ػػ ػػي
العمم ػ ػػي لم ػ ػػف اتص ػ ػػؿ بي ػ ػػـ كم ػ ػػا إف بع ػ ػػض ال ػ ػػذم عرف ػ ػػكه ك ػ ػػاف ج ػ ػػز ا م ػ ػػف ال ػ ػػذم س ػ ػػبقيـ(ٖ) .كمم ػ ػػا
الش ػ ػػؾ من ػ ػػو أف عمم ػ ػػا الغ ػ ػػرب كالمس ػ ػػمميف ق ػ ػػد ذلمػ ػ ػكا المعمكم ػ ػػات الت ػ ػػي كرثكى ػ ػػا ع ػ ػػف الحض ػ ػػارات
السػ ػػابقة ليػ ػػـ مػ ػػف عمػ ػػـ الجغ ارفػ ػ ػ ػػيا ،لػ ػػذا نجػ ػػدىـ قػ ػػد صػ ػػححكا الكثيػ ػػر مػ ػػف األخطػ ػػا

مػ ػػف نظريػ ػػات

العممػ ػػا األكربيػ ػػيف كمػ ػػف ضػ ػػمنيـ المػ ػػدف بطميمػ ػػكس ،فعم ػ ػى سػ ػػبيؿ المثػ ػػاؿ مبالغػ ػػة بطميمػ ػػكس فػ ػػي
تحديػ ػػد أط ػ ػكاؿ البحػ ػػر األبػ ػػيض المتكسػ ػػط كامتػ ػػداد الجػ ػػز المعمػ ػػكر مػ ػػف الفضػ ػػا  ،م ػ ػ ذلػ ػػؾ كافق ػ ػكا
بطميمػ ػػكس مػ ػػف تقسػ ػػيـ محػ ػػيط الفضػ ػػا فػ ػػي ثالثمائػ ػػة كسػ ػػتيف درجػ ػػة ،كالدرجػ ػػة فػ ػػي سػ ػػتيف دقيقػ ػػة،
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كالدقيق ػ ػػة ف ػ ػػي س ػ ػػتيف ثاني ػ ػػة كيمت ػ ػػد القس ػ ػػـ المعم ػ ػػكر م ػ ػػف الفض ػ ػػا ال ػ ػػى مائ ػ ػػة كثم ػ ػػانيف درج ػ ػػة م ػ ػػف
الغ ػ ػ ػػرب ف ػ ػ ػػي الش ػ ػ ػػرؽ .كق ػ ػ ػػد س ػ ػ ػػاعد الح ػ ػ ػػج ال ػ ػ ػػى تالق ػ ػ ػػي الش ػ ػ ػػعكب اإلس ػ ػ ػػالمية كتب ػ ػ ػػادؿ المعرف ػ ػ ػػة
الجغرافيػ ػػا ،كأدت حركػ ػػة الفتػ ػػكح اإلسػ ػػالمية كمػ ػػا تطمبػ ػػو ذلػ ػػؾ مػ ػػف أنشػ ػػا جيػ ػػاز البريػ ػػد كمػ ػػد شػ ػػبكة
الط ػ ػػرؽ كالمكاص ػ ػػالت ف ػ ػػي ظي ػ ػػكر كت ػ ػػب عدي ػ ػػدة تع ػ ػػالج مكض ػ ػػكع المس ػ ػػالؾ كالممال ػ ػػؾ مث ػ ػػؿ كت ػ ػػب
ابف خرداذبة ،كاالصطخرم كأبف حكقؿ ،ككتاب تقكيـ الحقكؿ ألبي الفدا (ٗ).
كم ػ ػػف الكاضػ ػ ػ أني ػ ػػـ فيمػ ػ ػكا جغ ارف ػ ػ ػ ػػيا ال ػ ػػى حقيقتي ػ ػػا إذ اعتبركى ػ ػػا خػ ػ ػرائط الفض ػ ػػا أساس ػ ػػا
كبػ ػػذلؾ طبق ػ ػكا المنيجػ ػػاف جغ ارفػ ػ ػ ػػي السػ ػػميـ ،كالكاق ػ ػ أف ازدىػ ػػار ىػ ػػذا االتجػ ػػاه الجديػ ػػد مػ ػػف الكتابػ ػػة
الجغرافيػ ػ ػػا الغربيػ ػ ػػة اإلسػ ػ ػػالمية كػ ػ ػػاف نتيجػ ػ ػػة اتسػ ػ ػػاع رقعػ ػ ػػة الدكلػ ػ ػػة الغربيػ ػ ػػة اإلسػ ػ ػػالمية الف ذلػ ػ ػػؾ
يتطمػػ ػػب معمكمػ ػ ػػات جديػ ػ ػػدة عػ ػ ػػف الحقػػ ػػكؿ الجديػ ػ ػػدة كشػ ػ ػػعكبيا ،الف ىػ ػ ػػذا يمت ػ ػ ػد مػ ػ ػػف التعػ ػ ػػرؼ إلػ ػ ػػى
طب ػ ػػائ الس ػ ػػكاف كتقالي ػ ػػدىـ كال ػ ػػى اإلنت ػ ػػاج الز ارع ػ ػػي كالص ػ ػػناعي كثركتي ػ ػػا ل ػ ػػيمكف تق ػ ػػدير خراجي ػ ػػا،
فالبد مف التعرؼ إلى أسما مدنيا اليامة كالطرؽ المؤدية إلييا .
لقػ ػ ػػد سػ ػ ػػاىـ الغ ػ ػ ػػرب ك المسػ ػ ػػممكف طػ ػ ػ ػكاؿ القػ ػ ػػركف الكس ػ ػ ػػطى بشػ ػ ػػكؿ فع ػ ػ ػػاؿ مػ ػ ػػف تط ػ ػ ػػكير
صػ ػػناعة الخ ػ ػرائط ك العمػ ػػكـ الجغ ارفيػ ػػا ،ك سػ ػػاعدىـ ذلػ ػػؾ فػ ػػي امتػ ػػداد رقعػ ػػة الدكلػ ػػة اإلسػ ػػالمية التػ ػػي
شػ ػػممت أرجػ ػػا كاسػ ػػعة مػ ػػف المعمػ ػػكرة  ،إذ أنيػ ػػـ بحكػ ػػـ فتكحػ ػػاتيـ ك العكامػ ػػؿ التػ ػػي تتصػ ػػؿ بالتجػ ػػارة
ك طم ػ ػػب العم ػ ػػـ ك الح ػ ػػج  ،كجيػ ػ ػكا الكثي ػ ػػر م ػ ػػف عن ػ ػػايتيـ لالتص ػ ػػاؿ بالم ػ ػػدف الخارجيػ ػ ػة  ،ك اثبتػ ػ ػكا
أنيػ ػػـ مرنػ ػػكف قػ ػػابمكف لمسػ ػػايرة الحضػ ػػارات المختمفػ ػػة ك االسػ ػػتفادة منيػ ػػا ،فكضػ ػػعكا مؤلفػ ػػات قيمػ ػػة ك
أبػػ ػ ػػدعكا منيػػ ػ ػػا ك دعمكىػ ػ ػ ػػا بػػ ػ ػػالخرائط ك األشػ ػ ػ ػػكاؿ ك ربطكى ػ ػ ػ ػا جغ ارفػ ػ ػ ػ ػ ػػيا بالفمػ ػ ػ ػػؾ ك ظيػ ػ ػ ػػر مػػ ػ ػػنيـ
األمػ ػ ػػاكف زادكا مػ ػ ػػف ثػ ػ ػػركة البشػ ػ ػػر العمميػ ػ ػػة مػ ػ ػػنيـ ( يـــــــاموت الحمـــــــوي ) الػ ػ ػػذم مػ ػ ػػا زاؿ معجمػ ػ ػػو
ُمعتم ػ ػػدان عن ػ ػػد الب ػ ػػاحثيف ك مرجع ػ ػ ػان لي ػ ػػـ،ك اإلدريســــــي ال ػ ػػذم ك ػ ػػاف حمق ػ ػػة الكص ػ ػػؿ ب ػ ػػيف جغ ػػ ػ ػرافيو

اإلسالـ كجغ ػرافية اإلفرنج

(٘)،
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ك ػ ػػاف النش ػ ػػاط االقتص ػ ػػادم م ػ ػػف ذل ػ ػػؾ العص ػ ػػر ق ػ ػػد بمػ ػ ػ أكج ػ ػػو ،فكان ػ ػػت القكاف ػ ػػؿ التجاري ػ ػػة
الت ػ ػػي تسترش ػ ػػد بخػ ػ ػرائط مفص ػ ػػمة م ػ ػػف طرقي ػ ػػا لتج ػ ػػكب ال ػ ػػبالد م ػ ػػف ك ػ ػػؿ اتج ػ ػػاه كتغش ػ ػػي األسػ ػ ػكاؽ
النائمػ ػػة .كقػ ػػد ازداد حجػ ػػـ التبػ ػػادؿ التجػػػارم مػ ػػف داخػ ػػؿ القػ ػػارة كعبػ ػػر القػ ػػارات ،خصكصػ ػػا بعػ ػػد فػ ػػت
التت ػػر لمطػ ػرؽ التجاري ػػة الت ػػي كان ػػت تص ػػؿ آسػػػيا الغربي ػػة كاس ػػيا الشػ ػرقية م ػػف منتص ػػؼ ى ػػذا القػ ػػرف
كك ػ ػػذلؾ اس ػ ػػتمرت األرب ػ ػػاح الطائم ػ ػػة تني ػ ػػاؿ إل ػ ػػى الم ػ ػػدف اإلس ػ ػػالمية التػ ػ ػي كانػ ػ ػت ف ػ ػػي قم ػ ػػة عنفػ ػ ػكاف
االزدىػ ػػار االقتصػ ػػادم مػ ػػف القػ ػػرف السػ ػػاب عشػ ػػر  ،لقػ ػػد تحمػ ػػؿ عممػ ػػا الغػ ػػرب كالمسػ ػػممكف مشػ ػػاؽ
كمخ ػ ػػاطر الط ػ ػػرؽ لمطػ ػ ػكاؼ م ػ ػػف الحق ػ ػػكؿ النائي ػ ػػة لمحص ػ ػػكؿ إل ػ ػػى المعمكم ػ ػػات الص ػ ػػائبة الف
الحكػ ػ ػػاـ كالتجػ ػ ػػار يشػ ػ ػػجعكنيـ إلػ ػ ػػى ذلػ ػ ػػؾ

()ٙ

 .كالمغنيػ ػ ػػة ككػ ػ ػػاف تشػ ػ ػػجي الحكػ ػ ػػاـ كالتجػ ػ ػػارة آنػ ػ ػػذاؾ

نابعػ ػ ػػا عػ ػ ػػف أىميػ ػ ػػة المعمكمػ ػ ػػات التػ ػ ػػي يحصػ ػ ػػؿ عمييػ ػ ػػا عممػ ػ ػػا الجغرافيػ ػ ػػا كالتػ ػ ػػي سػ ػ ػػاعدت ى ػ ػ ػؤال
الحك ػ ػ ػ ػػاـ كالتج ػ ػ ػ ػػارة م ػ ػ ػ ػػف معرف ػ ػ ػ ػػة الط ػ ػ ػ ػػرؽ كاألم ػ ػ ػ ػػاكف كع ػ ػ ػ ػػادات الس ػ ػ ػ ػػكاف كالمحاص ػ ػ ػ ػػيؿ الزراعي ػ ػ ػ ػػة
كالمعدنيػ ػػة كممػ ػػا الشػ ػػؾ أف الد ارسػ ػػات التػ ػػي قػ ػػاـ بيػ ػػا عممػ ػػا الغػ ػػرب كالمسػ ػػممكف فػ ػػي ميػ ػػداف عمػ ػػـ
الجغرافيػ ػػا مػ ػػف ىػ ػػذا العصػ ػػر كػ ػػاف لػ ػػو دكر كبيػ ػػر مػ ػػف تقكيػ ػػة نفػ ػػكذىـ التجػ ػػارم  ،أمػ ػػا مػ ػػف جانػ ػػب
التجاري ػ ػ ػػة البحري ػ ػ ػػة فك ػ ػ ػػاف لمع ػ ػ ػػرب م ػ ػ ػػف ى ػ ػ ػػذا العص ػ ػ ػػر دكر كبيػ ػ ػ ػ انر  ،كاف المالح ػ ػ ػػة الغربي ػ ػ ػػة أكث ػ ػ ػػر
نشػ ػػاطان مػ ػػف ميػ ػػاه سػ ػػفالة منيػ ػػا مػ ػػف الميػ ػػاه المحاذيػ ػػة لمش ػ ػكاط األفريقيػ ػػة إلػػػى المحػ ػػيط األطمسػ ػػي .
فقػ ػػد كػ ػػاف الحديػ ػػد كالعبيػ ػػد كالػ ػػذىب كغيرىػ ػػا مػ ػػف الم ػ ػكاد التػ ػػي كانػ ػػت أفريقيػ ػػا الش ػ ػرقية تصػ ػػدرىا فػ ػػي
ال ػ ػػبالد اإلس ػ ػػالمية كمي ػ ػػا تنق ػ ػػؿ بكاس ػ ػػطة الس ػ ػػفف  ،بينم ػ ػػا التج ػ ػػارة م ػ ػػف العبي ػ ػػد كال ػ ػػذىب مػ ػ ػ افريقي ػ ػػة
الغربي ػػة ت ػػتـ بكاسػ ػػطة القكاف ػػؿ عبػ ػػر ص ػػح ار ألممػ ػػط ف ػػي افريقي ػػة الشػ ػرقية فكج ػػكد المالح ػػة الغربيػػػة
مػ ػ ػػف ميػ ػ ػػاه افريقيػ ػ ػػة الش ػ ػ ػرقية ك الغربيػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى الػ ػ ػػرغـ مػ ػ ػػف قمػ ػ ػػة النشػ ػ ػػاط التجػ ػ ػػارم مػ ػ ػػف المحػ ػ ػػيط
األطمسي .
كقد ظير نمط جديد مػف ىػذا العصػر كىػك نمػط يمثػؿ مػف كتابػة المعػاجـ كالػرحالت ككتابػة المعػاجـ
نمط جديد يجم بيف األدب الغربي كالمعرفة الجغرافية كقد دعت الحاجػة فػي مثػؿ ىػذا الػنمط نتيجػة
لكجكد أعداد كبيرة مف الق ار الذيف يصعب عمػييـ الجمػ بػيف مػا كرد مػف أسػما كأمػاكف مػف الشػعر
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كبػػيف مػػا يػػتـ التأكػػد عميػػو مػػف المعرفػػة الجغرافيػػا كمػػف كتػاب المعػػاجـ ،أمػػا مػػف ناحيػػة رسػػـ الخ ػرائط
كنتيجػػة لتطػػكر الجغرافيػػا الكصػفية كزيػػادة عػػدد الػػرحالت فقػػد بػػرزت الحاجػػة فػػي مصػػكر (الخارطػػة )
يظير عمييا ما يتـ كصفة مف تحديده كقد فرضت حالو الكصؼ بػركز خارطػة تختمػؼ عػف الخػرائط
التي خمفتيا الحضارات القديمة التي يغمب عمييا االىتماـ بالطاب الفمكي عػف الطػاب الكصػفي فمػف
ىػػذا القػػرف ظيػػر خارطػػة اإلدريسػػي التػػي كصػػمت الكارتككرامنػػا الغربيػػة قيمتيػػا مػػف عصػػر اإلدريسػػي
كيمث ػػؿ اإلدريس ػػي ىنػ ػا البداي ػػة األكل ػػى اللتق ػػا الغ ػػرب بالمش ػػرؽ م ػػف حي ػػث تط ػػكر العم ػػكـ الجغرافي ػػا
كالكارتكغرامف مف المدف ككمػا يمثػؿ نقطػة تحػكؿ مػف تػاريخ العمػـ بانتقالػو مػف المشػرؽ فػي المغػرب،
كقد برز مف ىذا القرف ابف سعد الغرناطي الذم رسـ خرائط عديدة منيػا صػكرة ديػار الغػرب كصػكره
الجزيرة كصكرة العراؽ ،كالقزكينػي الػذم رسػـ خارطػة المػدف كابػف الػكادم رسػـ خارطػة المػدف كتكممػة
لدكر الفكر جغ ارفػ ػػي الغربي فالبد مف اإلشارة في خ ارئط البحرية أك ما
كاف يعرؼ بالمرشديف فقد برع مف رسـ ىذا المرشدات كؿ مف المقدسي الذم كاف يطم الى ما عده
المالحيف مف سجالت مف درسيا كيقابمو

()ٚ

.

المبحث الثاني :جغرافيين العرب في القرن السابع لميجري
أوت :ابن سعيد المغربي :
 -0نشأتو
 -0-0-اسمو نسبو:

ى ػػك أب ػػك الحس ػػف ب ػػف س ػػعد عم ػػي ب ػػف مكس ػػى ب ػػف عب ػػد المم ػػؾ ب ػػف س ػػعد ب ػػف خم ػػؼ ب ػػف محم ػػد

ب ػػف عبػػػد اهلل بػػػف سػ ػػعد نػػػكر الػػػديف أبػػػك الحسػػػف عمػ ػػي بػػػف ال ػػكزير الم ػػدف أبػػػي عم ػ ػراف مكسػػػى بػػػف
محم ػػد ب ػػف عب ػػد المم ػػؾ ب ػػف س ػػعد ب ػػف الحس ػػف ب ػػف عثم ػػاف ب ػػف محم ػػد ب ػػف عب ػػداهلل كيض ػػيؼ المق ػػرم
ف ػ ػػي سمس ػ ػػمة نس ػ ػػبو ق ػ ػػائالن " عم ػ ػػار ب ػ ػػف ياس ػ ػػر الص ػ ػػحابي الجمي ػ ػػؿ ()ب ػ ػػف كنان ػ ػػة ب ػ ػػف ق ػ ػػيس ب ػ ػػف
الحصيف العنسي المذحجي"(.)ٛ
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 -1-0كنيتو ولقبو:
ترجـ ابف سعد لنفسو مػف كتابػو(القػدح المػالي مػف تػاريخ المحمػى) فأكضػ كنيتػو التػي قرنيػا
باسػػمو بقكلػػو الحػػاج الفقيػػو أبػػا الحسػػف ،كمػػا ُعػػرؼ بػػأبي الحسػػف نػػكر الػػديف المغربػػي ،كأبػػي الحسػػف

الغرناطي  ،ككذلؾ ُعرؼ بالعمارم نسبة فػي عمػار بػف ياسػر كالعنسػي غرنػاطي قمعػي كيعػرؼ بػببف
سعد المغربي ،ك بأبي الحسف األندلسي ،كىك كاسطة عقػد بيتػو كدرة قكمػو المصػنؼ األديػب الرحػاؿ

الطرفة اإلخبارم العجيب الشأف مف التجكؿ مف األقطػار كمداخمػة األعيػاف كالتمتػ بػالخزائف العمميػة
تقييد الفكائد المشرقية كالمغربية ،،اما نسبو الذم تميز بو ،فقد عرفو المشارقة بو

(،)ٜ

 -2-0وتدتو:
كل ػ ػػد م ػ ػػف غرناط ػ ػػة م ػ ػػف شػ ػ ػكاؿ م ػ ػػف عي ػ ػػد الفط ػ ػػر س ػ ػػنة (عش ػ ػػر كس ػ ػػتمائة)  ،بقمع ػ ػػة يحص ػ ػػب
كى ػػذه القمع ػػة الت ػػي ك ػػاف بي ػػا بن ػػك س ػػعد تع ػػرؼ بي ػػـ فب ػ نػيف لي ػػا قمع ػػة بن ػػي س ػػعد ككان ػػت تع ػػرؼ قب ػػؿ

قمعػ ػ ػػة (اسػ ػ ػػطمير) كىػ ػ ػػك عػ ػ ػػيف ليػ ػ ػػا كتعػ ػ ػػرؼ بقمعػ ػ ػػة يحصػ ػ ػػب ،كنشػ ػ ػػأ ابػ ػ ػػف سػ ػ ػػعد كاشػ ػ ػػتير بمدنيػ ػ ػػة
غرناطة ،التي أكض مف كصفو ليا بأنيا سميت دمشؽ األندلس بيا كلدت(ٓٔ).

 -1إسيامات ابن سعيد المغربي :
 -0-1الجانب الطبيعي:
 -0-0-1سطح األرض :

الجيمكرفكلكجي ػ ػػا -:ى ػ ػػك أح ػ ػػد ف ػ ػػركع الجغرافي ػ ػػا طبيعي ػ ػػات  ،كيخ ػ ػػتص باالش ػ ػػتراؾ مػ ػ ػ عم ػ ػػـ

الطق ػ ػػس كالمػ ػ ػكارد المائي ػ ػػة ( اليي ػ ػػدركلكجي ) م ػ ػػف ع ػ ػػرض التحمي ػ ػػؿ الجغ ارف ػ ػ ػ ػػي لمبيئ ػ ػػة كالطبيعي ػ ػػات
التي يعيش منيا اإلنساف .
إذ يي ػ ػػدؼ عم ػ ػػـ الجيمكرفكلكجي ػ ػػا ف ػ ػػي د ارس ػ ػػة أش ػ ػػكاؿ س ػ ػػط الفض ػ ػػا  ،كتميزى ػ ػػا كنش ػ ػػأتيا
كتكزيعي ػ ػػا جغ ارف ػ ػ ػ ػػي  ،كالعكام ػ ػػؿ كالعممي ػ ػػات الت ػ ػػي س ػ ػػاىمت م ػ ػػف تش ػ ػػكيميا كتطكيرى ػ ػػا .كق ػ ػػد س ػ ػػاىـ
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أتسػ ػػاع الدكل ػ ػػة الغربي ػ ػػة اإلسػ ػػالمية خ ػ ػػالؿ الس ػ ػػتة قػ ػػركف األكل ػ ػػى ف ػ ػػي االىتمػ ػػاـ المباش ػ ػػر م ػ ػػف قب ػ ػػؿ
الغػ ػ ػػرب بمػ ػ ػػا يسػ ػ ػػمى بعمػ ػ ػػـ أشػ ػ ػػكاؿ الفضػ ػ ػػا (الجيمكرفكلجيػ ػ ػػا ) التػ ػ ػػي تشػ ػ ػػكؿ المرتفعػ ػ ػػات كالبحػ ػ ػػار
كاألنيػ ػػار كاآلبػ ػػار محػ ػػكر د ارسػ ػػاتيـ فضػ ػػال عػ ػػف د ارسػ ػػاتيـ ع ػ ػف كصػ ػػؼ الفضػ ػػا ( شػ ػػكؿ الفضػ ػػا
كتكزيػػ ػ الي ػ ػػابس كالم ػ ػػا ) كحرك ػ ػػة الفض ػ ػػا كطغي ػ ػػاف البح ػ ػػار كتراجعي ػ ػػا م ػ ػػف دكرة التح ػ ػػات كال ػ ػػدكرة
التحكيمي ػ ػػة كت ػ ػ ػكازف القشػ ػ ػرة الفضػػ ػػائية كالػ ػ ػزالزؿ كالب ػ ػ ػراكيف كت ػ ػػأرج الفضػ ػ ػػا كتفمط ػ ػ ػ ػػحيا كانج ػ ػ ػراؼ
الق ػ ػ ػػارات كنش ػ ػ ػػك األني ػ ػ ػػار كنش ػ ػ ػػكرىا كالصػ ػ ػ ػ ػػدكع (ٔٔ) .إذ يتك ػ ػ ػػكف س ػ ػ ػػط الق ػ ػ ػػارات م ػ ػ ػػف تض ػ ػ ػػاريس
مختمفػ ػػة كلي ػ ػا مظػ ػػاىر مختمفػ ػػة مػ ػػف التكػ ػػكيف مػ ػػف أىػ ػػـ مظػ ػػاىر التضػ ػػاريس الػ ػػى سػ ػػط الفضػ ػػا
ىك المرتفعات كالتالؿ .

 -1-0-1الجبال:
لقػػد بػػيف ابػػف سػػيعد المغربػػي مػػف كتػػاب الجغرافيػػا أنػكاع مػػف التضػػاريس المحميػػة ككمػػا أكضػ
أنكاع الصخكر السائد منيػا  ،نػاقش أكثػر مػف جانػب منيػا ،فقػد كصػفيا ،كأكضػ مكقعيػا الجغ ارفػي،
كأكض أسما ىذا المرتفعات كبيف أىميتيا .
فبالنسػػبة لممكقػ الجغرافيػػا ركػػز الػػى مكقعيػػا الفمكػػي أم المكقػ بالنسػػبة لػػدكائر العػػرض كخطػػكط
الطكؿ،امػػا مػػا أكضػ مػػف كتػػاب الجغرافيػػا ىػػك جبػػؿ الندامػػة الػػذم ىػػك أكؿ العمػػارة جنكبػػا مػػف أفريقيػػا
كالػػذم يقػػؼ عنػػد رأس الرجػػا الصػػال  ،حيػػث اف طػػكؿ ىػػذا الجبػػؿ مائػػة كثمػػانكف درجػػة كدقيقػػة كاف
العرض ست عشرة درجة

(ٕٔ)

.

أمػػا بالنسػػبة المقػػارف بػػيف كصػػفو ابػػف سػػعد المغربػػي مػػف كتػػاب الجغرافيػػا لجبػػاؿ الندامػػة مػػف
جنكب أفريقيا التي تمتد في رأس الرجا الصال عمػى شػكؿ سالسػؿ جبميػة يتفػؽ مػ مػا أكضػ ابػف
سػعد كىنػا يبػيف اف سالسػؿ جبػاؿ جنػكب أفريقيػا تتكػػكف مػف سمسػمة جبػ ػػاؿ دراكنزبػرج التػي تقػ ػ ػ ػ بػػيف
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جنكب أفريقيا كمممكة ليسكتك كلكف أطمػؽ عمييػا ابػف سػعد المغربػي اسػـ الندامػة ىػك مصػطم يطمػؽ
الى جباؿ دراكنزيرج مف جنكب أفريقيا.
ككذلؾ أكض ابف سعد المغربي أسما جباؿ كاقأليـ تكاجدىا مثؿ المرتفعات التي تكجد مػف
اقميـ األكؿ جنكب خط االستكا  ،في خط عرض ( )ٔٙدرجة جنكباَ  ،كىي جباؿ حافكني كالحراني
كجبؿ عجرد كجباؿ القمر  ،الذم يمتد عنده خط عرض احد عشرة درجة جنكباَ  ،مف حيػث مقارنػة
أسػػما المرتفعػػات المػػذككرة مػػف كتػ ِ
ػاب الجغرافيػػا فػػاف ىػػذه السالسػػؿ الجبمي ػة ىػػي سمسػػمة مػػف كسػػطا
(ٖٔ)

أفريقيا أعتقد لكقت كبير أنيا منب النيؿ األبيض ،كلكف المكق الفعمي ليا ما زاؿ غير مؤكد

-3-0-1

.

الطقس:

يعػ ػ ػػرؼ الطقػ ػ ػػس بأنػػ ػػو ىػػ ػػك معػػ ػػدؿ حالػػ ػػة الطقػ ػ ػػس بعناص ػ ػ ػره المختمف ػ ػػة م ػ ػػف درجػػ ػػة ح ػ ػ ػ اررة
كري ػ ػػاح كالض ػ ػػغط الجػػ ػػكم كالتس ػ ػػاقط ببش ػ ػػكالو

(ٗٔ)

 .لقػػ ػػد أس ػ ػػيـ الغ ػ ػػرب كالمسػ ػ ػػممكف إس ػ ػػياما جػ ػ ػػادان

م ػ ػػف تط ػ ػػكير عم ػ ػػـ الطق ػ ػػس ككض ػ ػػعو م ػ ػػف قكاع ػ ػػد عممي ػ ػػة ص ػ ػػحيحة كاف ك ػ ػػانكا ق ػ ػػد ترجمػ ػ ػكا كت ػ ػػب
اليكن ػ ػػانييف القديم ػ ػػة م ػ ػػف الطق ػ ػػس إال أني ػ ػػـ ل ػ ػػـ يستس ػ ػػممكا لمخ ارف ػ ػػات اليكناني ػ ػػة الت ػ ػػي اعتم ػ ػػدت م ػ ػػف
تفسػ ػػير الظ ػ ػكاىر الجكيػ ػػة ،بػ ػػؿ انطمق ػ ػكا مػ ػػف قكاعػ ػػد الفكػ ػػر اليكنػ ػػاني فػ ػػي آفػ ػػاؽ كاسػ ػػعة مػ ػػف الفكػ ػػر
العممػ ػػي الصػ ػػحي  ،كقػ ػػد عمم ػ ػكا إلػ ػػى تطػ ػػكير الكثيػ ػػر مػ ػػف المفػ ػػاىيـ المتعمقػ ػػة بػ ػػالجك كتكصػ ػػمكا فػ ػػي
اكتشػ ػ ػػاؼ الكثيػ ػ ػػر مػ ػ ػػف الق ػ ػ ػكانيف الجكيػ ػ ػػة قبػ ػ ػػؿ اكتشػ ػ ػػافيا مػ ػ ػػف قبػ ػ ػػؿ الغػ ػ ػػرب بمػ ػ ػػدة طكيمػ ػ ػػة  ،كقػ ػ ػػد
س ػ ػػاعدىـ ف ػ ػػي ذل ػ ػػؾ أتس ػ ػػاع الدكل ػ ػػة اإلس ػ ػػالمية كت ارم ػ ػػي أطرافي ػ ػػا مم ػ ػػا جعمي ػ ػػا تض ػ ػػـ العدي ػ ػػد م ػ ػػف
األنمػ ػػاط الطقسػ ػػية المتباينػ ػػة ممػ ػػا دف ػ ػ بالرحالػ ػػة كالكتػ ػػاب الغػ ػػرب فػ ػػي د ارسػ ػػتيا كبيػ ػػاف دكرىػ ػػا مػ ػػف
االختالف ػ ػػات الجغرافي ػ ػػا  ،أف م ػ ػػا أكض ػ ػػحو اب ػ ػػف س ػ ػػعد ع ػ ػػف أحػ ػ ػكاؿ الطق ػ ػػس معمكم ػ ػػات قميم ػ ػػة  ،إذ
ل ػ ػػـ نج ػ ػػد الب ػ ػػف س ػ ػػعد المغرب ػ ػػي م ػ ػػف كت ػ ػػاب الجغرافي ػ ػػا اىتمامػ ػ ػان كبيػ ػ ػ ار ب ػ ػػالظكاىر الطقس ػ ػػية لألق ػ ػػاليـ
كالمكاق

(٘ٔ) .
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 -1-1الجانب البشري
ككاف ابف سػعد المغربػي مػف بػيف ىػؤال العممػا  ،إذ أشػار مػف كتابػو (جغ ارف ػ ػػيا) فػي جممػة مػف
أىـ مفاصؿ الجغرافيا اإلنسانية مف مكاضي مختمفة فيي تظير مستقمة كمتفرقة أكثر منيا مترابطة،
متمثمة بالجغرافيا االقتصادية التي تشمؿ الصػناعة كالز ارعػة كالتجػارة  ،فضػال عػف إعطػا جمػؿ مػف
التفصيالت بخصكص طػرؽ النقػؿ سػكا البريػة أك البحريػة كمنيػا يخػص السػكاف فقػد تكمػـ ابػف سػعد
عػػف أجنػػاس البشػػر كأعطاىػػا شػػي مػػف التفصػػيؿ أعطػػت إشػػارات عػػف أح ػكاؿ الشػػعكب كتفصػػيالت
دقيقة عف حياتيـ  ،لذا سنحاكؿ خالؿ دراستنا إيجاد عالقة ربط بيف ىذه الظكاىر مف أجؿ الكصكؿ

في الحقائؽ الجغرافيا مف خالؿ معرفتنا ليذه األنشطة (.)ٔٙ
 -0-1-1النقل -:يمكف تقسـ طرؽ النقؿ التي أكضحيا ابف سعد مف كتابو في ما يمي-:
الطرق البرية:

أ-

يكض ػ اس ػػتخداـ الجم ػػاؿ لمنق ػػؿ الب ػػرم لألغػ ػراض التجاري ػػة اك لغ ػػرض الح ػػج لبي ػػت اهلل لكثػػرة
الكاف ػػديف ف ػػي ى ػػذا المكس ػػـ ،كلمقاكمتي ػػا لمظ ػػركؼ البيئي ػػة القاس ػػية الت ػػي تتمث ػػؿ بالمس ػػالؾ كالممػ ػرات
الص ػػحراكية بس ػػبب الجف ػػاؼ كبس ػػبب تغي ػػر مكاضػ ػ كمع ػػالـ الط ػػرؽ بت ػػأثير عام ػػؿ الري ػػاح م ػػف النق ػػؿ
كاإلرسػاب لػذلؾ غالبػا تفضػؿ سػمكؾ الممػرات الصػخرية لتماسػؾ صػخكرىا عمػى الػرغـ مػف صػػعكبتيا
()ٔٚ

 .اف كثرة استخداـ الجماؿ ككسيمة الى الرغـ مف بط حركتيا راج لسعة األراضي الصحراكية

كشبة الصحراكية مف األماكف الغربية كاإلسالمية.
كما تظير كسائؿ النقؿ البرم مف المناطؽ المدارية مف أفريقيا متمثمة باستخداـ األبقار بدال مف
الجماؿ كالخيكؿ  ،أما مػف آسػيا المداريػة خاصػة مػف بػالد الينػد كالصػيف فقػد أكضػ اسػتخداـ المنمػة
ألغراض النقؿ لكثرتيا ،حيث تستخدـ لنقؿ اثقأليـ كمبانييـ مف خشب الكافكر كالصنكبر.
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ب -النقل البحري-:
تطرؽ ابػف سػعد فػي المشػاكؿ التػي تكجيػو النقػؿ البحػرم ،فأكضػ الػى سػبؿ المثػاؿ ارتفػاع
المػػكج مػػف السػػاحؿ الش ػرقي ألفريقيػػا .كعػػؿ ال ػراج سػػببو شػػدة الريػػاح المكسػػمية مػػف ىػػذه المنطقػػة ،
كأكضػ كجػػكد الػػدكرات المائيػػة التػػي تحػػدث مػػف بحػر الينػػد كالتػػي تػػكثر سػػمبا الػػى الم اركػػب فتعرضػػيا
لمغػرؽ اك الكسػر فضػال عػف ظػاىرة الضػباب عنػػد سػاحؿ أفريقيػا الغربػي  ،كأكضػ القرصػنة البحريػػة
()ٔٛ

الذيف يقكمكف بعمميات السمب كالنيب مف جنكب شرقي آسيا بيف الصيف كالماليك

.

ج -النقل النيري:
أشػػار ابػػف سػػعد فػػي صػػالحية كثيػرة لألنيػػار لسػػير الم اركػػب لنقػػؿ المسػػافريف كالمنتجػػات مثػػؿ
نير النيؿ  ،كىنا يكض العقبات التي تعترض المالحة منيا المتمثمة بالجنادؿ .

 1-1-1أجناس البشر
تعمػؽ ابــن ســعد فــي د ارسػػة السػػكاف مػػف خػػالؿ د ارسػػة األجنػػاس اإلنسػػانية كمسػػاكنيـ كفيمػػا
يػػأتي أىػػـ الد ارسػػات السػػكانية عنػػد ابػػف سػػعد  ،إذ أكضػ صػػفات بعػػض المنػػاطؽ التػػي زارىػػا أثنػػا
رحالت ػػو كعناص ػػر الس ػػكاف م ػػف الممالي ػػؾ اإلس ػػالمية الخاص ػػة كاألم ػػاكف األخ ػػرل  ،فاألم ػػاكف الت ػػي
أكضحيا كانت تضػـ عديػدا مػف األجنػاس اإلنسػانية تختمػؼ فػي ألكانيػا كعاداتيػا كتقاليػدىا كمػذاىبيا
كدياناتيا .
فمػػف الجانػػب الدينيػػة يشػػكؿ المسػػممكف األغمبيػػة السػػاحقة مػػف بػػالد اإلسػػالـ  ،ككػػاف ىنػػاؾ
النصػػارل كالييػػكد كالصػػائبة كالمجػػكس  ،فمػػف المماليػػؾ اإلسػػالمية أكض ػ أنيػػا كانػػت تحتػػكم عمػػى
الغرب كالكرد كالتركماف كالزط الذيف كانكا يسكنكف بالد السند  ،كما أكض منازليـ كانػت تبنػى عنػد
انيػػار كبػػرؾ مػػا  ،ممػػا يػػدؿ الػػى أنيػػـ مػػف سػػكنو االىػكار مػػف جنػػكب العػراؽ  ،كقػػد أىمػػؿ ابػػف سػػعد
بعض العناصر التػي كانػت تسػكف الجرامقػة  ،كالػزنج  ،كلعميػـ كػانكا قميمػي العػدد بعػد اف قضػي الػى
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ثكرتيـ  ،مف جنكب العراؽ كفي جانب الغرب مف بالد الشاـ أكضػ لنػا الركمػي  ،كمػف مصػر كػاف
األقباط  ،كمف اقميـ السكداف أجناس كثيرة فأكض مػنيـ البجػة كقػد أكضػحيـ ابػف سػعد أنيػـ سػكداف
م ػػنيـ مس ػػممكف كنص ػػارل كأص ػػحاب أكث ػػاف  ،كى ػػـ ال ػػذيف يس ػػيركف الحج ػػاج كالتج ػػار م ػػف المن ػػاطؽ
الصحراكية

()ٜٔ

.

ثانياً :أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التممساني  ,أبو العباس المالكي.
الكْن َش ِريسػ ػ ػػي (ٖٗ ٜٔٗ - ٛىػ ػ ػ ػ _ ٖٓٗٔ  ٔ٘ٓٛ -ـ(أحمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف يحيػ ػ ػػى بػ ػ ػػف محمػ ػ ػػد
َ

الكنشريسػػي التممسػػاني ،أبػػك العبػػاس :فقيػػو مػػالكي ،أحػػذ عػػف عممػػا تممسػػاف ،كنقمػػت عميػػو حككمتيػػا
أم ار فانتيبت داره كفػر إلػى فػاس سػنة ٗٛٚى ػ فتكطنيػا إلػى أف مػات فييػا ،عػف نحػك ٓ ٛعامػا ،مػف
كتبو (إيضاح المسػالؾ إلػى قكاعػد اإلمػاـ مالػؾ  -خ) ك (المعيػار المعػرب عػف فتػاكم عممػا إفريقيػة
كاألندلس كبالد المغرب  -ط) اثنػا عشػر جػز ا  ،ك (القكاعػد) فػي فقػو المالكيػة  ،ك (المػنيج الفػائؽ،
كالمنيػػؿ ال ارئػػؽ فػػي أحكػػاـ الكثػػائؽ  -ط) ك (غنيػػة المعاصػػر كالتػػالي عمػػى كثػػائؽ الفشػػتالي  -ط)
ك(ن ػكازؿ المعيػػار  -ط) ك(إضػػا ة الحمػػؾ فػػي الػػرد عمػػى مػػف أفتػػى بتضػػميف ال ارعػػي المشػػترؾ  -ط)
رسػ ػالة ص ػػغيرة  ،ككت ػػاب (الكالي ػػات ف ػػي مناص ػػب الحككم ػػة اإلس ػػالمية كالخط ػػط الش ػػرعية  -ط) مػ ػ
ترجمػػة فرنسػػية ،كلػػو اختصػػارات ،منيػػا (المختصػػر مػػف أحكػػاـ البػػر زلػػي  -خ) صػػغير ،فػػي الربػػاط
(المجمكع ٖ ٕٙق)

(ٕٓ) .

ثالثاً :ألمدافني ىو عمي بن محمد .
ألمدائني ىك عمي بف محمػد بػف عبػد اهلل بػف أبػي سػيؼ كيكنػى بػأبي الحسػف  ،قرشػي الػكال ،
فيك مكلى سمرة بف عبد الػرحمف بػف حبيػب بػف عبػد شػمس القرشػي ،كلػد فػي البصػرة سػنة ٖ٘ٔى ػ ،
(ٕٔ)

كيتكق أنو شػب فػي البصػرة مسػقط أرسػو  ،ثػـ انتقػؿ إلػى المػدائف كالييػا نسػب

 .كمنيػا انتقػؿ إلػى

بغداد كبقي فييا حتى تكفي سنة ٕٕٛى ػ ،كال تػذكر المصػادر تػاريخ انتقالػو مػف البصػرة إلػى المػدائف
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كمػػف المػػدائف إلػػى بغػػداد  ،أك الفتػرة التػػي قضػػاىا ىنػػا كىنػػاؾ  ،كػػاف ألمػػدائني مػػف المقػربيف جػػدان مػػف
الشػػاعر كالمغنػػي لمخمفػػا كالػػكز ار إب ػراىيـ المكصػػمي  ،لػػذا فقػػد اسػػتفاد منػػو عممي ػان كمادي ػان كاجتماعي ػان
كتشير المصادر إلى صمتو بالخميفة مف خالؿ عػدة لقػا ات جمعتػو مػ المػأمكف  ،كبػالرغـ مػف ذلػؾ
لـ يكف لو أم نشػاط سياسػي كاتجػو ألمػدائني فػي العقػد األخيػر مػف حياتػو إلػى الزىػد فيػذكر أنػو كػاف
يكثػػر مػػف الصػػياـ كالعبػػادة  ،امتػػاز ألمػػدائني بغػ ازرة إنتاجػػو العممػػي ،فقػػد تبػػيف أنػػو صػػنؼ  ٕ٘ٙكرقػػة
ككتابان ،كلألسؼ لـ يصمنا منيا سكل كتابيف ىما :كتاب التعااي وكتاب المردفـات  ،كقػد عنيػت ىػذه
الد ارسػػة بجم ػ آثػػاره التاريخيػػة مػػف مصػػادرىا األكلػػى التػػي حفظتيػػا لنػػا ،فبم ػ عػػدد الركايػػات ٕٖ٘ٙ
ركايػة تاريخيػػة

(ٕٕ)

 .تػػـ تصػنيؼ الركايػػات حسػػب المكضػكعات مػ م ارعػػاة التسمسػؿ الزمنػػي كمقارنػػة

الخبر الكاحػد فػي حالػة كركده فػي أكثػر مػف مصػدر كاحػد ،كتثبيػت الخبػر الػكارد فػي المصػدر األقػدـ
كتثبيت االختالفات في الحكاشي لقد اتضػ أف ألمػدائني تنػاكؿ التػاريخ اإلسػالمي مػف خػالؿ التػاريخ
الع ػػالمي ح ػػيف تح ػػدث ع ػػف المبت ػػدأ (بداي ػػة الخميق ػػة) كانتي ػػى بفتػ ػرة الكاث ػػؽ (ٕٖٕ -ٕٕٚى ػ ػ) مظيػ ػ انر
االىتماـ األكؿ في الفترة اإلسالمية كبخاصة األمكية كالعباسية منيا ،أم أف محكرية التاريخ العالمي
ىػػػك التػػػاريخ اإلسػ ػػالمي ،كىػػػذا مػ ػػا ظيػ ػػر لػػػدل المػػػؤرخيف الكب ػػار م ػػف بع ػػده كبخاصػػػة الطبػ ػػرم (ت
ٖٓٔى ػ ػ)

(ٖٕ)

 .م ػػف الكاضػ ػ أف ألم ػػدائني ك ػػاف يع ػػي أف حرك ػػة الت ػػاريخ كفيمي ػػا مػ ػرتبط باألكض ػػاع

االجتماعية كاألدبيػة كالسياسػية كبفعاليػات األمػة ،لػذا اىػتـ بكػؿ ىػذه النػكاحي كزاد مػف أىميػة ركاياتػو
أنػػو اسػػتقاىا مػػف مختمػػؼ األمصػػار اإلسػػالمية ،كلتػػأثر المدرسػػة التاريخيػػة بمدرسػػة أىػػؿ الحػػديث فػػي
القرف الثالث اليجرم ،نػراه ييػتـ باإلسػناد بشػكؿ كاضػ لػذا جػا ت أكثػر ركاياتػو مسػندة مػ أنػو ركل
شخصػػيان مػػا يقػػارب ٕ ٔٗٙركايػػة بػػدكف إسػػناد كبػػرزت شخصػػية ألمػػدائني ناقػػدان كمػػدققان فػػي الركايػػات
مف خالؿ تدخمو في الركايات لنفي خبر أك تثبيتو أك تكضيحو ،تتممذ ألمدائني عمى يد مجمكعة مف
عممػػا الحػػديث كسػػم مػػنيـ ،فكػػاف مػػنيـ الثقػػات كمػػنيـ مػػف كصػػؼ بالكػػذب كالضػػعؼ فػػي الحػػديث،
كمف شيكخ ألمدائني كذلؾ األدبا كاإلخبػاريكف كالنسػابة ،مثػؿ مسػممة بػف محػارب (مػؤدب جعفػر بػف
أبػػي جعفػػر المنصػػكر) الػػذم اسػػتند عنػػو  ٔ٘ٛركايػػة ،كسػػحيـ بػػف حفػػص أبػػك اليقظػػاف (ت ٕٜٓىػ ػ)
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الذم اسند عنو  ٜٛركاية ،كيزيػد عػف عيػاض ابػف جعدبػة الكمبػي (ت ٔٗٚى ػ) الػذم اسػند عنػو ٕ٘
ركاية ،كعمي بف مجاىد بف مسمـ الكابمي أبك مجاىد (ت ٓٔٛىػ) كقد اسػند عنػو ٕ٘ ركايػة  ،كلػكط
بف بحيى بف مخنؼ األزدم (ت  )ٔ٘ٚكغيرىـ .كقد تتممذ عمى ألمدائني طبقة مف كبار اإلخبارييف
كالمػػؤرخيف ،فقػػد كانػػت لػػو حمقػػة يجمػػس فييػػا تالميػػذه يدرسػػكف عميػػو كتبػػو كيتناقشػػكنيا ،ككػػاف مػػنيـ
البصػػرم كالمػػدني كالشػػامي كالمصػػرم كغيػػر ذلػػؾ كمعظميػػـ مػػف المصػػنفيف كمػػنيـ المحػػدثكف كأشػػير
تالميذه الذيف ترجـ ليـ في ىذه الدراسة :عمر بف شبة بف عبيد بف ريطة النمرم (ت ٕٕٙىػ) حيث
اسػػند عنػػو  ٕٕٛركايػػة ،كأحمػػد بػػف الحػػارث بػػف المبػػارؾ الخػراز (ت ٕ٘ٛى ػ) الػػذم اسػػند عنػػو ٔٚٛ
ركايػػة كركل عنػػو كتػػاب المردفػػات ،كالحسػػف بػػف عمػػي بػػف المتككػػؿ (ت ٕٜٔىػ ػ) كركل عنػػو كتػػاب
التعازم ٗ٘ٔ ركاية ،كأحمد بف أبي خيثمة زىير بف حرب بف شداد (ت ٕٜٚىػ) فقػد ركل عنػو ٜٙ
ركايػػة ،كخميفػػة بػػف خيػػاط بػػف أبػػي عبيػػد العصػػفرم الممقػػب شػػباب (ت ٕٓٗىػ ػ) فقػػد ركل عنػػو ٚٛ
ركاية ،كالزبير بف بكار بف عبد اهلل بف مصػعب بػف ثابػت أألسػدم ألمػديني (ت ٕ٘ٙى ػ) الػذم أسػند
(ٕٗ)

عنػػو  ٖٛركايػػة كغيػػرىـ

 .كيػػدؿ حجػـ النقػكالت عنػػو عمػػى الثقػػة التػػي تمتػ بيػػا ،ممػػا جعمػػو يحتػػؿ

مكانػػة عمميػػة مرمكقػػة ،كشػػكؿ بػػذلؾ درجػػة أعمػػى مػػف أسػػالفو أك الػػذيف سػػبقكه كػػاف أسػػمكب المػػدائني
سػيالن كاضػػحان ،كاسػتخدـ أسػػمكب الحػكار فػػي الركايػػات ممػا أعطاىػػا طابعػان عمميػان أدبيػان مشػػكقان ،كأىػػتـ
بعنصػػر الػػزمف كالمسػػافات كأكائػػؿ األشػػيا كتحديػػد األمػػاكف الجغرافيػػة ،كمػػا استشػػيد بػػالقرآف كالشػػعر
كمعاىػػدات الصػػم فػػي كثيػػر مػػف ركاياتػػو إلثبػػات خبػػر أك نفيػػو خبػػر معػػيف لقػػد شػػكؿ المػػدائني بسػػعة
ركاياتو كشمكلياتيا مجتمعة تطك انر في المدرسة اإلخبارية ،لنقميا إلى المدرسة التاريخية ،كىكذا يمكف
اعتب ػػاره م ػػف الم ػػؤرخيف األكائ ػػؿ ،إذا م ػػا عرفن ػػا أن ػػو اى ػػتـ بفعالي ػػات األم ػػة كمحاكلت ػػو ربطي ػػا بالت ػػاريخ
العالمي بشكؿ بدائي ،لذا اعتمد عميو عمالقة المؤرخيف الذيف ظيركا مف بعده مباشرة كالبالذرم (ت
ٕٜٚىػ) كالطبرم (ت ٖٓٔىػ)

(ٕ٘) .
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العب َدري الحاحي .
رابعاً:محمد ْ
يعػد محمػػد العبػدرم الحػػاحي مػػف أىػـ الرحالػػة المغاربػػة فػي القػػرف السػػاب اليجػرم ،كىػػك معاصػػر
البػػف ُرشػػيد ألسػػبتي ،كالتّجيبػػي السػػبتي الرحػػاؿ ،كقػػد َدكف العبػػدرم مشػػاىداتو فػػي رحمػػة جميمػػة الفكائػػد،
()ٕٙ

عظيمػػة القػػدر ،ىػػي "رحمػػة العبػػدرم" أك "الرحمػػة المغربيػػة" ،كقػػد طبعػػت

بالربػػاط سػػنة  ٜٔٙٛـ

بعنايػػة األسػػتاذ الكبيػػر محمػػد الفاسػػي الػػذم اعتمػػد عمػػى نسػػخ كثي ػرة مػػف المخطكطػػة منيػػا النسػػخة
المكجػػكدة بخ ازنػػة القػػركييف ،كمػػا طبعػػت الرحمػػة بدمشػػؽ سػػنة ٜٜٜٔـ ،دار سػػعد الػػديف ،بتحقيػػؽ ال
تسػعؼ المصػادر بترجمػة كافيػػة لمحيػاة العبػدرم الحػػاحي ،إذ خمػت كتػب التػراجـ كالفيػارس مػف ذكػره،
كأقدـ مف ترجـ لو –حسب عمي إبراىيـ كردم– ىك ابف القاضي المكناسي( ت ٕ٘ٓٔق) في كتابو
"جػ ػ ػ ػػذكة االقتبػ ػ ػ ػػاس فػ ػ ػ ػػي ذكػ ػ ػ ػػر مػ ػ ػ ػػف حػ ػ ػ ػػؿ بػ ػ ػ ػػاألعالـ مدينػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػاس" ( ،طبعػ ػ ػ ػػة الربػ ػ ػ ػػاط 1974ـ)
كقػػد تػػرجـ لمحمػػد العبػػدرم كػػؿ مػػف ابػػف القاضػػي فػػي "جػػذكة االقتبػػاس" ( ،)ٕٛٛ -ٕٛٙكالعبػػاس بػػف
إب ػراىيـ فػػي "اإلعػػالـ فػػيمف حػػؿ م ػراكش كأغمػػات مػػف األعػػالـ" ،الربػػاط 1974ـ،ٖٖٓ-ٕٛٚ/ٗ ،
ككراتشككفسػػكي فػػي "تػػاريخ األدب الجغ ارفػػي" (ٔ ،)ٖٙٚ/كمحمػػد مخمػػكؼ فػػي "شػػجرة النػػكر الزكيػػة"،
بي ػ ػ ػ ػ ػ ػػركت (ٔ ،)ٕٔٚ/كعم ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػركخ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي "ت ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ األدب العرب ػ ػ ػ ػ ػ ػػي" ( ،)ٗٓٔ/ٙكالزركم ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
جا في رحمة العبدرم أنو محمػد بػف محمػد عمػي بػف أحمػد بػف سػعكد ،كينتيػي نسػبو إلػى عبػد الػدار
بػػف قصػػي بػػف كػػالب ،كالػػييـ نسػػبة العبػػدرم ،كقػػد كلػػد عمػػى أقػػرب تقػػدير سػػنة ٖٗٙق حسػػب عمػػي
إب ػ ػراىيـ كػ ػػردم محقػ ػػؽ طبعػ ػػة دمشػ ػػؽ مػ ػػف الرحمػ ػػة ..كاختمفػ ػػت اآل ار فػػػي أصػ ػػمو ،فػ ػػبعض مترجميػ ػػو
كبرككمم ػػاف ف ػػي "ت ػػاريخ األدب العرب ػػي"( ٔ)ٕٗٛ/

()ٕٚ

 ،كانخ ػػؿ بالنثي ػػا ف ػػي ت ػػاريخ الفك ػػر األندلس ػػي

(ترجمة حسيف مؤنس ،القاىرة1955ـ ،ص  ، )ٖٔٛكعمر فركخ في تاريخ األدب العربي( ،بيػركت
ٖٜٔٛـَ )ٗٓٔ/ٙ ،ع ُّدكه أندلسيان ىاجر مف األندلس ف ار ار مف الحػركب كالفػتف ،كاسػتقر فػي "حاحػة "

بػ ػػالمغرب ،كبعضػ ػػيـ اآلخػ ػػر ككراتشككفسػ ػػكي فػ ػػي تػ ػػاريخ األدب الجغ ارفػ ػػي (ترجمػ ػػة صػ ػػالح الػ ػػديف
ىاشـ ،القاىرة 1963ـ ،)ٖٙٚ/ٔ،كزكي محمد حسف فػي "الرحالػة المسػممكف" (ص )ٖٕٔ .يػرل أف
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أس ػرة العب ػػدرم كانػػت تقط ػػف بمنسػػية باألن ػػدلس ،ث ػػـ ىػػاجرت إل ػػى المغػػرب ،كلع ػػؿ نشػػأة العب ػػدرم ف ػػي
"حاحػػة" ىػػي التػػي حممػػت العالمػػة محمدالفاسػػي عمػػى القػػكؿ "إف العبػػدرم مغربػػي ال أندلسػػي (مقدمػػة
طبعة الرباط مف الرحمة ،سنة  ،)ٜٔٙٛكاذا كاف عمي إبراىيـ كردم يقكؿ في تحقيقو لرحمة العبدرم
(طبعة دمشؽ )أف ليس بػيف أيػدينا مػا ُيػرج أحػد القػكليف فبننػا نػرل أف "حاحيػة" صػاحبنا ثابتػة كقػد

نسػػب إلييػػا ،كمػػا أنػػو يػػذكر مػراكش عمػػى أنيػػا مكطنػػو ،بينمػػا ال نممػػس فػػي رحمتػػو كال فػػي شػػعره ذكػ ار

لألنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدلس يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؿ عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى تعمقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو بيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ،كىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الحظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو أيضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػردم..
اسػػتخمص عمػػي كػػردم فػػي د ارسػػتو لرحمػػة العبػػدرم أف ىػػذا األخيػػر اىػػتـ فػػي رحمتػػو بالناحيػػة العمميػػة
كدكف ما أخذ عف كؿ كاحد منيـ مف فقو،
لمبمداف التي مر بيا ،كترجـ لعدد مف الشيكخ الذيف لقييـَّ ،
كحديث كأدب ،كغير ذلؾ ،مما جعؿ الرحمة أقرب مػا تكػكف إلػى فيرسػة لشػيكخو ،كلػـ يغفػؿ العبػدرم
الجكان ػػب العمرانيػ ػػة فػ ػػي البمػػػداف التػ ػػي م ػػر بيػ ػػا ،كال الن ػ ػكاحي االجتماعيػػػة كاالقتص ػػادية ،كالجغرافيػػػة
كالتاريخي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،مم ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يزي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي قيم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الرحم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كيجعمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا مص ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ار ميم ػ ػ ػ ػ ػ ػػا لمدارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف..
نق أر في كتاب محمد بف عبد العزيػز الػدباغ "مػف أعػالـ الفكػر كاألدب فػي العصػر المرينػي،ٜٜٕٔ ،
(ص )ٔ٘ٓ-ٜٔٗ .أف محمد العبدرم "بػدأ رحمتػو مػف حاحػة فػي الخػامس كالعشػريف مػف ذم القعػدة
مف سنة ٙٛٛق ،فمر عمى منطقة سكس ما بيف األطمػس الكبيػر كالصػغير قاطعػا الجنػكب المغربػي
مف الغرب إلى الشرؽ منعطفػا عمػى طريػؽ تممسػاف التػي تكجػو إلييػا كأعجػب بيػا كبػبعض أعالميػا،
فأقػػاـ بيػػا طػػكيال كلػػـ يغادرىػػا إال فػػي الخػػامس عشػػر مػػف شػػير ربي ػ األكؿ مػػف عػػاـ تسػػعة كثمػػانيف
كسػػتمائة ،كمنيػػا تكجػػو إلػػى أف كصػػؿ إلػػى مدينػػة تػػكنس كمنيػػا تكجػػو إلػػى القيػػركاف ثػػـ إلػػى قػػابس ثػػـ
إلى طرابمس ثـ إلى برقة ثـ إلى اإلسكندرية ثـ إلى القاىرة ،كمػف القػاىرة قصػد المكرمػة مكػة فكصػؿ
إلى المحصب يكـ االثنيف ساب ذم الحجة مف عاـ ٜٙٛق ،ثـ رحؿ مف الغد كىك يكـ التركية إلى
()ٕٛ

منى كفي ىذا اليكـ دخؿ البمد األميف

 ..كبعد قضا مناسؾ الحج تكجو إلى المدينة المنكرة عمى

صاحبيا أفضؿ الصالة كالتسميـ فكصػؿ إلييػا يػكـ االثنػيف الثػامف كالعشػريف مػف ذم الحجػة ثػـ رحػؿ
منيا يكـ األربعا المػكفي لػذم الحجػة قاصػدا مدينػة الخميػؿ فكصػؿ إلييػا بعػد ثمانيػة أيػاـ مػف رحيمػو
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كمف الخميؿ تكجو إلى بيت المقدس كمنو إلى القاىرة ثـ شرع في الرجكع إلى بالده عف طريقتكنس
كالج ازئػػر ككصػػؿ إلػػى مدينػػة تػػازة فػػي أكاخػػر رمضػػاف عػػاـ تسػػعيف كسػػتمائة َّ
كعيػػد بمدينػػة فػػاس ،ثػػـ
رحػػؿ منيػػا إلػػى أف كصػػؿ إلػػى مدينػػة آزمػػكر ثػػـ إلػػى مدينػػة آسػػفيكعند كصػػكلو إلييػػا قػػاؿ فػػي رحمتػػو:
"كختمػػت الرحمػػة بزيػػارة قبػػر شػػيخ الصػػالحيف كقػػدكتيـ شػػرؼ المغػػرب األقصػػى كفخػره ،كشػػمس زمانػػو
كبػػدره أبػػي محمػػد صػػال بػػف ينصػػار أفػػاض اهلل عمينػػا مػػف بركاتػػو ،كمػػد بصػػائرنا بنػػكر يسػػتمد مػػف
()ٕٜ

مف اهلل عمينا بجم الشمؿ
مشكاتو ،ثـ ّ

.
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اتستنتاجات والتوصيات -:
أوت :اتستنتاجات -:
 .1أتسمت دراسة الرقعة الجغرافية التي تناكليا عمما العرب في القرف الساب لميجرم
كشمكليتيا  ،كأف المعمكمات التي قدمكىا في كتابيـ كانت متفاكتة مف حيث المادة

التي يتحدث عنيا بيف إقميـ كآخر.

 .2اتب عمما القرف كمنذ البداية األسمكب الصحي في كتابة الجغرافية اإلقميمية
معتمديف عمى المالحظة كالتحرم مف خالؿ الرحالت التي قامك بيا في كثير مف

البمداف ،كىك أسمكب المشاىدة المباشرة كالدراسة الشخصية ،مما أعطاه أصالة كبيرة

في التأليؼ .

 .3تكمـ عمما القرف الساب لميجرم ببسياب عف الجغرافية الطبيعية في فركعيا كافة
سكا كانت المناخية أك الجيمكرفكلكجية أك الييدركغرافية كاستطاع أف يعطي أ ار فريدة
حكؿ ىذه المكضكعات .

 .4ناقش عمما القرف الساب لميجرم أثر المناخ عمى حياة اإلنساف كعمى البيئة كذكر ىذا
التأثير مف خالؿ ما شاىده عمى طبيعة اإلنساف كالنبات كالحيكاف في أغمب البمداف

التي زارىا .
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ثانياً :التوصيات
 .1تكجيو الباحثيف نحك الكتابة في مكضكعات تتعمؽ بالفكر الجغرافي العربي اإلسالمي
كالتي تبيف عظمة الجغرافييف العرب كما حققكه مف انجازات عممية يديف لو العالـ

 .2ضركرة التكس في مجاؿ البحكث كالدراسات الجغرافية الخاصة بدراسة األفكار العممية
في الفكر الجغرافي لمجغرافييف العرب كالمسمميف

 .3ينبغي طب مناىج دراسية جديدة تتناكؿ الجانب العممي في كتب الفكر الجغرافي
العربي اإلسالمي ،فضالن عف تعريؼ الطمبة بالشخصيات الجغرافية العممية الف الكثير
يجيؿ معرفة العمما الجغرافييف العرب بؿ حتى ال يعرؼ أسما ىـ كابداعاتيـ أك

المجاؿ الذم اختصكا بو في بحكثيـ العممية.

 .4المحافظة عمى التراث العممي بالرجوع إلى تمك المؤلفات والمراجع اات العالمة واتستناد عمييا في
إثبات

الكثير من الحقافق العممية وعدم التركيا عمى المصادر الغربية فقط .

444

مجمة الدراسات التاريخية والحضارية(مجمة عممية محكمة)
المجمد ( )01العدد ( )23آيار 1107م – شعبان 0328ىـ

رواد عمماء الجغرافيا اإلسالمي في القرن السابع أليجري
(دراسة في الفكر الجغرافي)

م.م.سحر عادل غضب عجيل

م.م .صفاء احمد خضر محمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر
 .1كراتشكوفسكي,اغناطيوس يوليانوفش ,تاريخ األدب الجغرافي العربي ,ترجمة صالح الدين عثمان
ىاشم ,ق ,0لجنة التأليو والنشر ,القاىرة0846 ,م ,ص . 281

 .2شاكر خصباك  ,في الجغرافية العربية  ,مطبعة دار السالم  ,بغداد  ,0864 ,ص.6

 .3نقوت ايادة ,الجغرافية والرحالت عند العرب ,دار اكتب المبناني لمطباعة  ,بيروت ,0876 ,ص.00

 .4ابن سعيد المغربي ,الجغرافيا ,تحقيق ,إسماعيل العربي ,المكتبة التجارية لمطباعة والنشر والتوايع,
بيروت  ,ص.40
.5

محمد محمود محمدين ,التراث الجغرافي اإلسالمي ,ط ,2دار العموم لمطباعة والنشر ,الرياض,

 ,0888ص,35

 .6محمود ممكاوي ,دور العرب والمسممون في تطوير عمم الخرافط  ,بحث منشور عمى الشبة العنكبوتية
https://www.google.com/search?client=opera&q
. .7ابن سعيد المغربي ,الجغرافية ,مصدر سابق  ,ص .71
.8

السيوطي ,عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين (ت800:ه)ـ ,حسن المحاضرة في تاريخ

مصر والقاىرة ,ج ,0تح :محمد أبو الفضل إبراىيم ,دار أحياء الكتب العربية ,القاىرة,0856 ,

ص.444

 .9أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي ابن القاضي (ت 851ىـ )  ,ايل وفيات األعيان المسمى درة
الحجال في أسماء الرجال ,ط ,0ج ,2تح  :محمد األحمدي  ,المطبعة العتيقة  ,تونس , 0861 ,

ص. 131

 .11ابن سعيد المغربي ,المغرب في حمى المغرب ,القسم األندلسي ,مصدر سابق ,ج ,1ص.061
 .11عدنان النقاش  " ,مساىمات العرب والمسممين واضافاتيم في عمم األرض "  ,مجمة آفاق عربية ,
العدد السادس  ,السنة العاشرة  ,بغداد  ,حايران  , 0874 ,ص. 41

 .12جبال أفريقيا ,مجمة أفريقيا مارتنا ,نشرت سنة .1102
 .13ابن سعيد المغربي,الجغرافيا ,مصدر سابق ,ص.73
 .14ابن سعيد المغربي ,المصدر نفسو ,ص .061
 .15ابن سعيد المغربي ,المصدر نفسو ,ص .81

 .16عدي يوسو مخمص ,المقدسي البشاري ,حياتو ومنيجو في كتابة أحسن التقاسيم في معرفة األماليم,
رسالة ماجستير (غير منشورة) ,كمية اآلداب ,جامعة بغداد ,0860 ,ص.46
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 .17كي والتون ,مناطق الجافة ,ترجمة ,د .نوري خميل البرااي ,جامعة بغداد ,مطبعة العاني ,0865
ص.012

 .18شبكة المعمومات العالمية ( اإلنترنيت ) ,الصناعات اتستخراجية  ,الموسوعة الحرة ( ,وكبييديا )
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