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إسهامات العمماء في عمم الجغرافية
في القرنين الثالث والرابع الهجريين

نعمة شهاب جمعـة
كمية التربية ـ ابن رشــد
ممخص البحث
تناولت في بحثي ىذا أىـ المجاالت أو الفروع الخاصة بعمـ الجغرافية التي
قد
ُ
درسيا الجغرافيوف في القرنيف الثالث والرابع اليجرييف  ،وأود أف أشير إلى ثالث
مالحظات ميمة تعميقاً عمى ما سبؽ :

أوالً :كانت اتجاىات التأليؼ الجغرافي في القرنيف المذكوريف لدى الجغرافييف
تخضع التجاىات منيا :

وصفيا إقميمياً وخاصة أقطار
أ -العناية الشديدة بأقطار العالـ اإلسالمي مف حيث ْ
الوطف العربي ػ واالقتصار عمى ذلؾ ػ عمى ِ
نحو ما فعؿ البمخي واالصطخري وابف
حوقؿ .
ب-التوسع في الوصؼ الجغرافي ليشمؿ األقطار المجاورة  ،عمى نحو ما فعؿ
اليعقوبي  ،وابف خرداذبة  ،والمسعودي .
جػ  -التخصص في قُطر أو إقميـ واحد  ،كما ىو الحاؿ عند المغوييف الذيف قصروا
كتبيـ عمى وصؼ جزيرة العرب أو مناطؽ منيا  ،كما فعؿ اليمداني  ،وابف فضالف
 ،والبيروني .

ثانياًَّ :
إف الصفة الموسوعية التي اتصؼ بيا العمـ والعمماء في القرنيف "مدة الدراسة"
جعمت الحدود بيف العموـ مف الضعؼ بحيث يمكف بسيولة أف ينساح بعضيا عمى

بعض  ،وقد كانت ىذه السمة واضحة في كتب الجغرافيا .
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ثالثاً :اتبع الجغرافيوف المسمموف المنيج التجريبي في البحث والتنقيب وصوالً إلى
المعمومات الجغرافية السميمة عمى أساس عممي يعتمد عمى المالحظة والمشاىدة

واستخالص النتائج في صور حقائؽ عممية جديدة .

ُّ
ونود أف نشير أف األندلسييف أفادوا مف المناىج والكتب الجغرافية المشرقية ،

وقدموا أرقى
سواء بطريؽ مباشر أو غير مباشر ػ وقد برعوا في ىذا الميداف ػ ّ
الدراسات عف جغرافية األندلس والمغرب ٍ
بوجو خاص  ،وحققوا خصوصيتيـ في ىذا
الباب  ،وسبقوا المشارقة في بعض الفنوف الجغرافية .
إسيامات العمماء في عمـ الجغرافية
في القرنيف الثالث والرابع اليجرييف

ُي ُّ
عد لفظ " جغرافيا " مف األلفاظ الدخيمة في المغة العربية  :فيي كممة يونانية،
ومعناىا " صورة األرض " أو " رسـ األرض " ويعرؼ ىذا العمـ عند العرب "بتقويـ
البمداف "

()1

 ،ويقوـ عمى الرحالت إلى األقطار والبمداف المختمفة ودراسة تضاريسيا

ووديانيا وأنيارىا وخمجانيا وحدودىا وجباليا وسيوليا  ،ومشاىدة عادات سكانيا
التعرؼ عمى مناخ تمؾ البالد ومواقع مدنيا
ومعتقداتيـ وثرواتيـ ومواصالتيـ  ،و ّ
الكبرى وأىميتيا مف مختمؼ النواحي االقتصادية والصناعية  ،ثـ تدويف ذلؾ كمو بعد
تحميمو عمى أساس عممي سميـ

()2

.

والمسمموف بحكـ فتوحاتيـ ولعوامؿ تتصؿ بالتجارة وطمب العمـ والحج وجيوا
الكثير مف عنايتيـ لعمـ الجغرافيا  ،واتصموا بالعالـ الخارجي  ،وظير فييـ جغرافيوف
عالميوف وصفوا مف المؤلفات ما زاد في ثروة البشر العممية زيادات أدت إلى تقدـ
الجغرافيا خطوات فاصالت

()3

.

جهود العمماء في الدراسات الجغرافية:

َّ
دونوُ المسمموف مما لو عالقة بمسائؿ الجغرافيا تمؾ الكتب التي
إف أقدـ ما ّ
صنفيا المغويوف  ،بيدؼ لغوي وبمنيج لغوي  ،حيث عنوا بتحديد البقاع والبمداف
الكثيرة الواردة في أدب الجاىمييف واإلسالمييف وأحاديث الرسوؿ وآي القرآف الكريـ،

وتكاد تنحصر ىذه المؤلفات في وصؼ جزيرة العرب
وعالجوىا معالجة لغوية أدبية ،
ُ
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وما فييا مف أعالـ جغرافية  ،بحيث يمكف أف نسمى ما كتبوه بالجغرافيا الخاصة

()4

.

َّ
ولعؿ أقدـ مف يعرؼ لو كتاب في ذلؾ مف طائفة المغوييف  ،خمؼ بف حياف

األحمر الكوفي (ت 180ىػ) ،لو كتاب ( جباؿ العرب وما قيؿ فييا مف الشعر ) ( ،)5وأبو

الوزير عمر بف مطرؼ ( المتوفى في عيد الرشيد )  ،لو كتاب ( منازؿ العرب وحدودىا
وأيف كانت محمة كؿ قوـ والى أيف انتقؿ منيا )

()6

التميمي البصري ( المتوفى 203ىػ )  ،كتاب (الجباؿ)
بف المثنى البصري ( المتوفى
والحرـ)

()9

 .وصنؼ النضر ابف شميؿ

()7

 .وصنؼ أبو عبيدة معمر

208ىػ )  ،كتاب (الحراث)

()8

 ،وكتاب (مكة

 .ولؤلصمعي عبد الممؾ بف قريب البصري (المتوفى 216ىػ) مف الكتب

(مياه العرب) و(جزيرة العرب)
الحموي في (معجـ البمداف)

()10

()11

 ،والكتاب األخير كثي اًر ما ينقؿ عنو ياقوت

 .وصنؼ أبو سعيد الحسف بف الحسيف السكري

البغدادي (المتوفى 275ىػ) كتاب (المناىؿ والقرى)

()12

 .وصنؼ أبو عمي الحسف بف

عبد اهلل األصفياني المعروؼ بػ لغدة (المتوفى 282ىػ) صنؼ كتاب (بالد العرب)

()13
وعوؿ فيو عمى المشاىدة والعياف  ،ال عمى مجرد الرواية أو
أو(جزيرة العرب)
ّ
النقؿ مف الكتب  ،وعنى بذكر الثروة المعدنية في كؿ الجزيرة العربية عناية تفوؽ مف

وصفيا مف الجغرافييف البمدانييف كاليمداني في كتابو (صفة جزيرة العرب)

()14

 .ىذه

بعض المصنفات الجغرافية التي عنيت بوصؼ جزيرة العرب  ،وىي كتب لغوية
قصد فييا مؤلفوىا جمع المادة المغوية  ،ويالحظ أف مؤلفييا مف عمماء المغة
العراقييف ومف أىؿ القرف الثالث اليجري  ،وبعد ىذا القرف لـ تنقطع الصمة بيف المغة
والجغرافيا  ،وانما استمر المغويوف والمتأدبوف مف أىؿ القرف الرابع في تأليؼ الكتب
مف ىذا النوع

()15

 .ومنيـ ىشاـ الكمبي (ت 206ىػ) ،الذي اتصؼ باتساع األُفؽ ،

وقد وضع ممخصات لغوية عف جزيرة العرب  ،فقد كتب في موضوعات جغرافية
عامة تتجاوز نطاؽ الجزيرة العربية  ،ومف مؤلفاتو التي تتعمؽ بجزيرة العرب عمى
نمط المغوييف مثؿ " كتاب تسمية مف بالحجاز مف أحياء العرب " وأُخرى تعالج
موضوعاً أوسع مف ذلؾ  ،قمّد بو كتاب " األقاليـ " وكتاب " البمداف الصغير " ،
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وكتاب " البمداف الكبير " وكتاب " العجائب السبعة " ( ،)16والذي يؤكد ما ذىبنا إليو
تمؾ االقتباسات التي ينقميا عنو ياقوت الحموي مشي اًر في العادة البف الكمبي إلى

كتاب " أنساب البمداف "  ،والمقصود بو في أغمب الظف كتاب " اشتقاؽ البمداف

"

الذي ينسبو ياقوت إلى ابف الكمبي في مقدمة "معجـ البمداف" ( .)17وىذه االقتباسات تمس

بعض المدف خارج جزيرة العرب  ،مثؿ الكوفة والرىا والمغرـ (قرب بغداد ) والنيرواف

()18

.
وتقدـ لنا مؤلفات أبي عثماف عمرو بف بحر الجاحظ البصري البغدادي (ت
255ىػ) والبالغ عددىا أكثر مف ( )360كتاباً ورسالة  ،مادة جغرافية ضخمة ،خاصة
في كتابو " الحيواف " الذي يحفؿ بكثير مف المعمومات في الجغرافية الحيوانية

واإلثنوجرافيا

()19

 .عمى الرغـ مف غمبة الموضوعات األدبية عميو  ،ولمجاحظ كتاب

آخر في صفات ومحاسف الحواضر الكبرى  ،يدور الكالـ فيو عف مواطنييا أكثر مما
يدور عف البالد نفسيا  ،ويتحدث فيو عف البصرة والكوفة وبغداد ودمشؽ ومصر
والفسطاط والري ونيسابور وبمخ وسمرقند  .وىذا الكتاب يطمؽ عميو المسعودي اسـ "
األمصار وعجائب البمداف "

()20

 .ويسميو ياقوت " كتاب البمداف" ( .)21وأشػار إليو

الثعالبي باسـ " خصائص البمداف "

()22

 ،ونشػره األستاذ عبد السالـ ىاروف في

مجموعة رسائؿ الجاحظ باسـ " األمصار " أو " األوطاف والبمداف "

()23

 .وقد كاف

ليذا الكتاب تأثير مباشر عمى الجغرافييف الالحقيف  ،فنقموا عنو كابف حوقؿ في كتابو
" صورة األرض " وابف الفقيو في كتابو " تقويـ البمداف " والمسعودي في " مروج
الذىب " وىذا األخير قاؿ عنو " كتاب في نياية الحسف  ،واف كاف الرجؿ لـ يسمؾ
البحار وال أكثر األسفار  ،وال تق ار الممالؾ واألمصار"(.)24
وصنؼ الجاحظ كتاباً آخر ُّ
يدؿ عمى اىتمامو الواسع بالجغرافيا  ،ويمثؿ عمى

وجو العموـ أىمية كبرى بالنسبة لمتاريخ الحضاري لمعالـ اإلسالمي في القرف الثالث

اليجري  ،كما يمكف اعتباره أوؿ محاولة في الجغرافية االقتصادية وىو كتاب
"التبصر بالتجارة"

()25

 .وينقسـ إلى بضعة أبواب تعالج السمع التجارية المختمفة

وأسعارىا ومزاياىا  .ومف أحسف أبوابو ( باب ما يجمب مف البمداف مف طرائؼ السمع
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واألمتعة والجواري واألحجار وغير ذلؾ)  ،ويرد فيو ذكر لمبالد الشمالية كخوارزـ
وبالد الخزر والبمغار  ،ويذكر " محقؽ الكتاب " مف خالؿ المقارنات التي أجراىا أف
ابف الفقيو في كتابو " تقويـ البمداف " مديف بقدر غير قميؿ لرسالة الجاحظ ىذه

()26

.

يبؽ الميداف في التأليؼ الجغرافي خالياً لمغوييف وحدىـ  ،وانما وجد معيـ
لـ َ
جماعات ال يمتوف إلييـ بصمة عنوا بوصؼ البقاع والبمداف التي ربما لـ يسمع عنيا
المغويوف  ،وتناولوىا تناوالً مختمفاً اختالفاً كبي اًر في اليدؼ والمنيج  ،فما كانوا ليعنوا

بدراسة المغة العربية  ،وانما اتخذوا تحديد البقاع والبمداف عمماً قائماً بذاتو  ،وأطمعوا

تسمى ذلؾ البحػث باسـ " الجغرافية
عمى كتب أىؿ الحضارات األجنبية القديمة التي ّ
" وأفادوا منيا  .وتُ ُّ
عد كتبيـ مف مصنفات الجغرافية الوصفية التي تعنى بوصؼ أقاليـ
العالـ اإلسالمي والممالؾ واألصقاع المتاخمة لو  ،ووصؼ الطرؽ الكبرى التي تربط

ىذه األقاليـ بعضيا ببعض  ،وبياف أحواؿ المدف الطبيعية والبشرية واالجتماعية
واالقتصادية والتاريخية  " ،وىذه الكتب تعادؿ في أيامنا ىذه ما يعرؼ بالجغرافية
اإلقميمية إلى ٍ
حد كبير  ،ألنيا تبحث في الجغرافيا الطبيعية والبشرية وما يتصؿ بيما
مف منظور إقميمي  ،وىذا المنيج يمثؿ الجغرافية في صورتيا الحقيقية "

()27

.

وقد أشار ياقوت الحموي في مقدمة " معجـ البمداف " إلى وجود ىذيف الفريقيف
ػ الجغرافييف البمدانييف والمغوييف ػ المغايرة بينيما حيف قاؿ  " :صنؼ المتقدموف في
أسماء األماكف كتباً  ،وبيـ اقتدينا منيا ما قصد بتصنيفو ذكر المدف المعمورة والبالد
المسكونة المشيورة  ،ومنيا ما قصد بو ذكر البوادي والقفار  ،واقتصر عمى منازؿ

العرب الواردة في أخبارىـ واألشعار  .فأما مف قصد ذكر العمراف فجماعة وافرة ،
منيـ مف القدماء والفالسفة والحكماء  :أفالطوف وفيثاغورس وبطميموس وغيرىـ كثير
مف ىذه الطبقة  ،وسموا كتبيـ في ذلؾ جغرافياً  ...وقد وقفت ليـ منيا عمى

تصانيؼ عدة جيمت أكثر األماكف التي ذكرت فييا  ،وأُبيـ عمينا أمرىا وعدمت

لتطاوؿ الزماف فال تعرؼ  .وطبقة أخرى إسالميوف سمكوا قريباً مف طريقة أولئؾ مف
ذكر البالد والممالؾ  ،وعينوا مسافة الطرؽ والمسالؾ وىـ  :ابف خرداذبة ،وأحمد بف

545

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011

واضح اليعقوبي  ،والجيياني  ،وابف الفقيو  ،وأما الذيف قصدوا ذكر األماكف العربية
والمنازؿ البدوية فطبقة أىؿ األدب وىـ أبػو سعيد األصمعي"...

()28

.

وفيما يمي عرض موجز ألبرز الجغرافييف ومؤلفاتيـ في الجغرافيا الوصفية "
كتب المسالؾ والممالؾ ػ البمداف "

()29

:

وأوؿ مف صنؼ كتاباً في " المسالؾ والممالؾ " ػ كما يقوؿ ابف النديـ وينقؿ

عنو ياقوت الحموي ػ ىو أبو العباس جعفر بف أحمد المروزي وكتابو لـ يتـ  ،وقد

274ىػ (.)30

توفى باألىواز  ،وحممت كتبو إلى بغداد وبيعت في طاؽ الحراني سنة

وصنؼ أحمد بف الطيب السرخسي المعروؼ بالفرائقي كتاب " المسالؾ والممالؾ "
ذكره ابف النديـ والمسعودي وقاؿ  " :صنؼ السرخسي كتاباً حسناً في المسالؾ

والممالؾ والبحار واألنيار وأخبار البمداف وغيرىا "

()31

 .وذكر ياقوت الحموي أنو

كاف نديماً لمخميفة العباسي المعتضد باهلل ( 295-279ىػ) وتولى لو الحسبة والمواريث
وسوؽ الرقيؽ في بغداد سنة 282ىػ  ،وقتمو الخميفة متيماً ّإياه باإللحاد .وكاف عالماً
بالفمسفة وتمميذاً لمكندي الفيمسوؼ المشيور (ت 260ىػ) ( )32الذي خمؼ ىو اآلخر
()33

مؤلفاً جغرافياً عنوانو " رسـ المعمور مف األرض "

.

ابن خرداذبة ( المتوفى حوالي 280هـ) :

ُي ُّ
عد كتاب " المسالؾ والممالؾ " ألبي قاسـ عبيد اهلل بف أحمد بف خرداذبة أوؿ
مؤلؼ كامؿ يصمنا في الجغرافية الوصفية  ،وابف خرداذبة كاف فارسي األصؿ  ،وقدـ

بغداد وأسمـ عمى يد البرامكة  ،واتصؿ بالموسيقي الشيير إسحؽ الموصمي  ،فجمع
بيف الموسيقى واألدب  ،ونادـ الخميفة العباسي المعتضد (

279-256ىػ) وعيف

عامالً عمى البريد يختص باإلشراؼ عمى شؤونو في إقميـ الجباؿ

()34

.

ولـ يتبع ابف خرداذبة في تأليؼ كتابو نظاماً دقيقاً  ،وربما بدا لنا ىذا َّ
ألف

الكتاب لـ يصمنا إالّ مختص اًر  .ولـ يقتصر فيو عمى العالـ العربي وطرؽ التجارة
الرئيسة فيو  ،وانما تحدث ػ إلى جانب ذلؾ ػ عف جيات قاصية عف ىذا العالـ

كالصيف والياباف  ،غير أنو كاف يخمط في مواضع عدة بيف الحقيقة والشائعات  .وقد
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كاف الىتمامو بالرحمة أف حفظ لنا مادة جيدة خاصة فيما يتعمؽ بوصؼ الطرؽ في

عيود مبكرة  .وتُ ُّ
عد المادة التي جمعيا في الكتاب بمثابة األساس المتيف بالنسبة
لكثيريف مف بعده  ،وكاف تأثيره عمى الجغرافييف الالحقيف كبي اًر (. )35
اليعقوبي ( المتوفى 284هـ) :
المؤرخ والجغرافي الكبير أحمد بف إسحؽ ( أبي يعقوب ) بف جعفر بف وىب
ابف واضح اليعقوبي البغدادي مولى بني ىاشـ

()36

وكتابو مف قبيؿ كتاب ابف

خرداذبة " البمداف " أو " أسماء البمداف "  ،ويطمؽ عميو أيضاً اسـ " المسالؾ
والممالؾ"

()37

.

عمى الرغـ مف أف اليعقوبي بغدادي األصؿ فإنوُ أمضى معظـ حياتو في
مصر والمغرب وقاـ برحالت طويمة في أرمينية وايراف واليند ومصر والشاـ وبالد
المغرب  " ،وكاف في رحالتو مغرماً بالبحث والتمحيص  ،معتمداً دقة المالحظة مف
أجؿ جمع المعمومات والبيانات التفصيمية عف بنية كؿ منطقة و مدينة أو إقميـ أو

ظاىرة  ،مما يؤكد وصفو بحؽ أوؿ البمدانييف الذيف جعموا الرحمة وسيمة أساسية
إلثراء المعرفة  ...وقد وظؼ ما يممكو مف معارؼ وخبرات ومشاىدات لتسجيؿ
البيانات الوافية والدقيقة عف البمداف التي زارىا  ،مازجاً بيف الجغرافيا والتاريخ

ووعاء لمتاريخ بأبعاده
الحضاري في أكثر مف حاؿ  ،معتب اًر الجغرافيا إطا اًر مكانياً
ً
المختمفة " (. )38
يتميز كتاب " البمداف " لميعقوبي بمعمومات دقيقة ومتعددة  ،وتتناثر فيو
محاوالت بذلت لتقرير حقائؽ الجغرافيا الطبيعية وايضاح الجغرافيا البشرية  ،فضالً
عف الجغرافيا اإلقميمية والجغرافيا االقتصادية  ،وتتجمى فيو عناية خاصة بالنواحي

اإلحصائية  ،وفي كؿ ذلؾ تفرد بتقديـ معمومات جديدة لـ يتطرؽ إلييا مف سبقػو " ،
ويمثؿ وصفو لمخطط التاريخية لبغداد وسامراء أىمية منقطعة النظير " كما يقوؿ
كراتشكوفسكي

()39

 ،وىذا يعني أف اليعقوبي كاف ييتـ بوصؼ المدف وخططيا أكثر
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مف اىتمامو بالمسالؾ والطرؽ كما عند ابف خرداذبة

()40

 .ويتميز الكتاب بجوانب

عديدة جيدة عرض ليا بعض الباحثيف في مجاؿ تاريخ الجغرافيا عند المسمميف(.)41

ابن الفقيه الهمداني ( كان حياً 290هـ) :

في نياية القرف الثالث اليجري  /التاسع الميالدي نمتقي بكتاب جامع عمى

منيج مؤلفات الجاحظ  ،وىو كتاب " البمداف " ألحمد بف الفقيو اليمداني  ،أصمو مف
ىمداف إحدى مدف فارس  ،وتألؽ نجمو ببغداد في عيد الخميفة المعتضد (

-279

289ىػ) ومؤلفو الجغرافي كبير الحجـ  ،يقع نحو ألؼ ورقة كما يقوؿ ابف النديـ

()42

.

ووصؿ إلينا مختصره الذي عممو عمى ابف جعفر الشيرازي عاـ 413ىػ  ،وىذا الكتاب
ػ إذا حكمنا عميو مف مختصره ػ ليس مصنفاً جغرافياً بالمعنى الدقيؽ لمكممة  ،بؿ

مجموعة أدبية عف بالد العالـ اإلسالمي تزخر بكمية كبيرة مف الشعر والقصص ،

وىو عبارة عف نخبة مختارة مف الطرائؼ األدبية ال تمس الجغرافيا أو األسماء إالّ
مف بعيد  ...وال يرقى إلى مصاؼ ٍ
عدد مف مؤلفات معاصريو في ميداف الجغرافيا ،
إالّ أنو مف جية نظر تاريخ الحضارة يقؼ أحياناً عمى مستوى أعمى

()43

.

وقد نشطت حركة التأليؼ الجغرافي في القرف الرابع اليجري /العاشر

الميالدي  ،وظير عدد مف الجغرافييف الكبار استطاعوا أف يضيفوا معطيات جديدة
في ىذا الحقؿ العممي  .وجمع كراتشكوفسكي في كتابو " تاريخ األدب الجغرافي
"ثالثة مف جغرافيي ذلؾ القرف في نسؽ واحد يرتبطوف فيما بينيـ ارتباطاً وثيقاً،

وأطمؽ عمييـ اسـ " المدرسة الكالسيكية " لمجغرافيا اإلسالمية  ،وذكر أف مف أبرز
قصر المادة الجغرافية عمى بالد اإلسالـ مع إىماؿ األقطار
سمات ىذه المدرسة " ْ
الواقعة خارجيا  ،أي أنيا كانت أميؿ إلى تصنيؼ أفقيا الجغرافي بعض الشيء ،
كما تمتاز أيضاً برسـ الخرائط لمعالـ اإلسالمي التي تمثؿ أطمس اإلسالـ في القرف
الرابع اليجري

()44

 ،والجغرافيوف الثالثة الذيف تنتظميـ ىذه المدرسة ىـ :

- 1أبو زيد أحمد بف سيؿ البمخي ( المتوفى
المدرسة  ،ويسمى كتابو " صورة األرض "

()45

322ىػ933 /ـ)  ،وىو رأس ىذه
.
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- 2أبو إسحؽ إبراىيـ بف محمد االصطخري الكرخي ( توفي في حدود سنة

346ىػ957/ـ) واسـ كتابو " األقاليـ " أو " المسالؾ والممالؾ " (. )46

- 3أبو القاسـ محمد بف حوقؿ النصيبي البغدادي التاجر ( توفي في حدود

367ىػ957/ـ)  .واسـ كتابو " صورة األرض " أو " المسالؾ والممالؾ"(.)47

وي ُّ
عد كتاب أبي زيد البمخي في جوىره عبارة عف مصورات جغرافية أضيفت
ُ
إلييا نصوص مختصرة  ،ولـ يصمنا النص األصمي لو  ،ولكنو أدمج في الكتابيف

الجغرافييف لالصطخري وابف حوقؿ (. )48

واعتبر كتاب " المسالؾ والممالؾ " لالصطخري رائداً لمكتب اإلقميمية التي

قسـ فيو بالد المسمميف إلى عشريف
أُلّفت بعده في منيجو ومعموماتو وتبويبو  ،وقد ّ
إقميماً  ،مبتدئاً بديار العرب كعادة الجغرافييف في تمؾ الفترة  ،ورسـ خارطة لكؿ مف
ىذه األقاليـ جعميا في مطمع الحديث عنو (. )49

أما كتاب ابف حوقؿ ػ إلى جانب انو مف أبرز الكتب العربية المبكرة التي
تمثؿ ركناً ميماً مف أركاف الجغرافيا  ،حيث يتميز بمنيجو القويـ واعتبار الخارطة

جزءاً ال يتج أز مف النص ػ َّ
إف ىذا الكتاب " يحفؿ بالعديد مف األخبار والمعمومات
التاريخية التي ال نكاد نجدىا لدى المؤرخيف "

()50

 ،وقد ذكر في مقدمتو أنو التقى

بناء عمى طمبو ) كتابو
باالصطخري وذلؾ في حدود سنة 340ىػ951/ـ وراجع لو ( ً
وخرائطو  ،فصحح مواضع منو  ،وأجرى عميو تعديالت أساسية (. )51
َّ
إف ىذه المدرسة اإلسالمية في التصنيؼ الجغرافي لـ تظير في بالط

العباسييف أوؿ األمر  ،ولكنيا نشأت عمى يد أبي زيد البمخي في المركز الثقافي
الذي تغمب عميو النزعة الفارسية  ،وىو المركز الذي تجمع حولو بالط السامانييف
 ،ثـ انتقؿ تأثيرىا إلى بغداد عمى يد أحمد بف حوقؿ البغدادي الذي

()52

اشتير برحالتو

جاب خالليا أرجاء العالـ اإلسالمي متخذاً
الواسعة والتي دامت ما يقرب مف ثالثيف عاماً َ
مف بغداد نقطة االنطالؽ في حدود سنة 331ىػ943/ـ (. )53

وكاف إلى جانب ىذه المدرسة الكالسيكية التي تقتصر عمى جغرافية العالـ
اإلسالمي توجد طائفة مف المؤلفيف الجغرافييف مف عمماء القرف الرابع اليجري
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أسيموا في نشر المعارؼ الجغرافية وتقدميا  ،وتُ ُّ
عد مصنفاتيـ ذات قيمة كبيرة في
ىذا الميداف  .ونخص اثنيف منيـ بالذكر ناال شيرة واسعة بفضؿ أوصاؼ الرحالت
التي خمفوىا  ،وكالىما مف بغداد :
األوؿ  :ابف فضالف  :أحمد بف فضالف بف العباس بف رشيد البغدادي  ،وىو مف
طالئع الجغرافييف الرحالة  ،أوفده الخميفة العباس المقتدر ( 295ىػ320 /ىػ) في صفر
سنة 309ىػ مف قبمو إلى ممؾ البمغار بالفمجا " نير إتيؿ "  .حيث وصؿ إليو في 13
محرـ 320ىػ  ،وكاف بمغار الفولجا " الصقالبة " أرسموا رسوالً إلى عاصمة الخالفة
ّ
يطمبوف العوف ضد ضغط الخزر عمييـ مف الجنوب  ،وأف ينفذ إلييـ مف يفقييـ في
الديف ويعرفيـ بشعائر اإلسالـ  ،فأرسمت إلييـ سفارة كاف مف أفرادىا ابف فضالف
كفقيو ذي خبرة  ،وفي طريقة عودتو إلى بغداد دوف وصفو لرحمتو في كتاب لعمو أوؿ
يعوؿ عميو بالنسبة لمنطقة ما كاف يعمـ عنيا إلى ذلؾ الوقت إالّ القميؿ  ،وكاف
مما ّ
في ذلؾ عمدة الجغرافييف العرب مدة طويمة أمثاؿ المسعودي وياقوت الحموي وغيرىـ

()54

.

ومع أف ابف فضالف لـ يتحدث في رسالتو عف تفاصيؿ ميمة ونتائجيا  ،إالّ

أنو ترؾ صورة واضحة لمبمغار وحضارتيـ وعاداتيـ وتجاراتيـ  ،ويحفؿ كتابو بمادة
قيمة ومتنوعة وفريدة تمس عدد مف القبائؿ التركية البدوية القاطنة في آسيا
أثنوجرافية ّ
الصغرى  ،وعدداً مف الشعوب التي كانت تمعب آنذاؾ دو اًر سياسياً في تاريخ أوربا
الشرقية كالروس والخزر والبمغار

()55

.

الثاني  :المسعودي  :أبو الحسف عمي بف الحسيف البغدادي المعتزلي ( المتوفى
346ىػ) أحد الشخصيات الكبرى ذات الجوانب المتعددة  ،ليس في مجاؿ الجغرافيا
فحسب  ،بؿ في التاريخ والسياسة والعمراف  ،ولو في ذلؾ مؤلفات كثيرة حوت أخبار
رحالتو الواسعة ومشاىداتو وتجاربو  ،وقد شممت رحالتو المتصمة جميع البمداف تقريباً
في العالـ القديـ  ،مف اليند إلى المحيط األطمسي  ،ومف البحر األحمر إلى بحر

قزويف  ،وتعرض خالليا الكثير مف األخطار والمغامرات  ،وجمع كثي اًر مف
المعمومات أدت إلى تطور الدراسات الجغرافية والتاريخية

550

()56

.

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011

وأىـ كتب المسعودي التي تحتوي دراسات جغرافية عديدة ومتنوعة  :كتاب
"أخبار الزماف ومف إبادة الحدثاف مف األمـ الماضية واألجياؿ الخالية القائمة
والممالؾ الدائرة  ،وىو مفقود ػ وكتاب " مروج الذىب ومعادف الجوىر "  ،وكتاب "

التنبيو واألشراؼ " ( . )57وىذه الكتب تقؼ مثاالً حياً لصعوبة الفصؿ بيف المؤلفات
التاريخية والجغرافية .

َّ
إف المسعودي يقؼ عمى قمة المعارؼ الجغرافية لعصره  ،وتميز عف كثير

ممف سبقوه في ميداف الجغرافيا بالدقة والعمؽ  ،وأوؿ مف وضع أسس المدرسة
العربية في الدراسات الجغرافية  ،ويضاىيو في ذلؾ العالِـ والمؤرخ البغدادي المعروؼ
باليعقوبي  ،ونسجؿ ىنا شيادة المستشرؽ ػ كيمبؿ  Kimbleفي كتابػو " الجغرافية

في العصور الوسطى " إذ قاؿ َّ " :
إف عمؿ المسعودي كاف عظيماً حيث لـ ييمؿ أية
مصدر مف مصادر المعمومات  ،ووصؼ األصقاع اإلسالمية وغيرىا ،بموضوعية

ودوف تحيز  ،وقد قاـ بوصؼ زلزاؿ عاـ

344ىػ955 /ـ ومياه البحر الميت ونشأة

البحار  ...وسمؾ في ذلؾ طريقة العالـ الباحث المتجرد"

()58

.

مجاالت أُخرى في التأليف الجغرافي غير الجغرافية الوصفية :

لـ يكف التقدـ الممحوظ في مجاؿ الجغرافيا مقصو اًر عمى ميداف الجغرافيا

الوصفية اإلقميمية " التي تمثميا كتب المسالؾ والممالؾ "  ،بؿ لقيت النواحي المختمفة
مف الجغرافيا اىتماماً مماثالً  ،وتعددت المجاالت أو الفروع الخاصة بيذا العمـ ،

فشممت أيضاً الجغرافيا الفمكية والرياضية  ،والجغرافيا الطبيعية وفف رسـ الخرائط،
وغير ذلؾ مف الفروع  ،وفيما يأتي نمقي الضوء عمى ىذه الجوانب :

الجغرافيا الفمكية والرياضية:
وأكثر الذيف عنوا بيذا المجاؿ ىـ عمماء الفمؾ والرياضيات مثؿ  :محمد بف
موسى الخوارزمي ( المتوفى 317ىػ) القائـ عمى خزانة بيت الحكمة ببغداد في خالفة
المأموف  ،ومحمد بف جابر بف سناف المعروؼ بالبتاني ( المتوفى 317ىػ) وغيرىما .
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وقد اعتمد ىؤالء العمماء في ىذا الجانب في بادئ األمر عمى كتب اليوناف ،
وخاصة كتابي " المجسطي " (رسالة في الفمؾ ) وكتاب " الجغرافيا "  ،وكالىما
لبطميموس

()59

 .والكتاب األخير يمثؿ في جوىره جداوؿ فمكية لعروض وأطواؿ

النقاط الرئيسة المسكونة في العالـ  .وقد اىتـ عمماء الفمؾ والرياضيات بالعراؽ
بترجمة ىذيف الكتابيف

()60

 .وكانت أقدـ ىذه الترجمات وأحسنيا تمؾ الترجمة التي

قاـ بيا الخوارزمي لكتاب " الجغرافيا " لبطميموس  ،والتي " يمكف اعتبارىا في الوقت
ذاتو أوؿ رسالة أصيمة في الجغرافيا الرياضية والفمكية عند العرب  ،وشاممة لجميع
العالـ المعروؼ ليـ "

()61

 .وذلؾ َّ
ألف الكتاب ليس بترجمة ولكنو ترتيب لمادة

بطميموس عمى ىيئة جداوؿ  ،مع إضافات واسعة مف ميداف الجغرافيا العربية وطائفة
مف التعديالت األُخرى

()62

.

وقد وضع الخوارزمي كتاباً عف " صورة األرض " عالج فيو بصفة أساسية

أىـ الموضوعات الجغرافية المتعمقة بخطوط طوؿ وعرض األماكف والجباؿ واألنيار
( . )63ولمعالِـ الفيمسوؼ
وأسماء المدف الواقعة عمى الجانب المعمور مف األرض
الطبيب أبي بكر محمد بف زكريا الرازي " المتوفى 320ىػ " كاف مف تالميذ أبي زيد
البمخي  ،ىذا العالِـ صنؼ في الجغرافيا الفمكية كتب عدة منيا " :ىيئة العالـ ولو
تعميؽ عمى " المجسطي " لبطميموس

()64

.

إف مجاؿ الجغرافيا الفمكية والرياضية ال يذكر إالّ ويذكر معو أحد أعاظـ
َ
العمماء المسمميف وىو " أبو الريحاف محمد بف أحمد البيروني " (المتوفى

442ىػ)
الذي عاش تحت كنؼ السمطاف محمود القزنوي ( 421-388ىػ)  .وىذا العالِـ جمع

بيف أطراؼ الفكر الجغرافي كميا  ،وتفيميا جيداً  ،وتعمو منزلتو في ىذا المضمار

فوؽ الجميع  ،وتمثؿ جيوده عصر بعث عممي بالقياس إلى تطمعات أولئؾ الباحثيف

الطموحيف الذيف كانوا يعمموف في بغداد في ظؿ العباسييف األوائؿ

()65

 .ولـ يكف

ميداف تفوؽ البيروني في الجغرافيا الوصفية بقدر ما كاف الجغرافيا الرياضية  ،ولو
فييا عشر مؤلفات  ،وعمـ ىيئة األرض  ،وكتب فيو أربعة كتب  ،ثـ فف رسـ
الخرائط ولو فيو مبتكرات عديدة

()66

 ،ومف أىـ كتبو التي تتناوؿ معظميا المسائؿ
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الجغرافية  :كتاب " اآلثار الباقية عف القروف الخالية " وكتاب "تحقيؽ ما لميند مف
مقولة مقبولة في العقؿ أو مرذولو " وغيرىما

()67

.

الجغرافية الطبيعية :
قد تناوؿ الجغرافيوف أمو اًر تتعمؽ بعمـ ظواىر الجو وعمـ المحيطات وعمـ

وصؼ الطبيعة  ،ومف أىـ ىذه الظواىر  :ظاىرة المد والجزر  ،والعوامؿ المؤثرة في
المناخ وطبيعة األقاليـ المناخية وحركة الرياح  ،وفصوؿ السنة األربعة وأوصافيا
تكوف األمطار  ،وطبيعة األرض ومكوناتيا  ،والمياه الجوفية
وطبقات الجو  ،وكيفية ّ
وغير ذلؾ مف الدراسات .
وتتضمف األبحاث الميمة التي كتبيا الجماعة المعروفة باسـ " إخواف الصفا"،
وىي مجموعة رسائؿ تستوعب بوجو عاـ نطاؽ المعرفة القائمة في القرف الرابع
اليجري عمى اختالؼ أنواعيا تتضمف ىذه األبحاث إشارات متعددة إلى المفاىيـ
وقدموا شروحاً لظواىر جغرافية طبيعية
واآلراء الجغرافية السائدة في ذلؾ العصر ّ ،
عديدة  ،منيا كسوؼ الشمس وخسوؼ القمر  ،ودورة الفصوؿ تبعاً لحركة الشمس

الظاىرية  ،وقالوا بوجود غالؼ جوي يحيط بالكرة األرضية  ،وعالجوا ظواىر الجو

والطبقات الجوية  ،كما عالجوا ظاىرة الزالزؿ والبراكيف  ،ودرسوا تركيب المعادف
تـ تدريجياً مف عمميات
وتكوينيا  ،وبحثوا موضوع التغيرات الجيولوجية الكبرى وما َّ
التركيب األرضي

()68

.

رسم الخرائط :
لـ يكف الجغرافيوف األوائؿ يعرفوف كممة " خريطة " بمعناىا المألوؼ لدينا
اآلف  ،ولـ يستعمموا قديماً لمداللة عمى المعنى غير كممة " الصورة "  ،أو " الرسـ "

أو " رسـ المعمورة " أو " لوح الرسـ "  ،وشاعت ىذه التسميات في القرف الثالث

والرابع اليجرييف وامتد استعماليا عند العرب في أياـ متأخرة في التاريخ حيث حمّت

كممة " الخريطة " أو " الخارطة " بديميا

()69

.
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وتُ ُّ
عد بادرة الخميفة العباسي المأموف (ت
خارطة العالـ  ،حيث أمر بجمع جميرة مف العمماء كي يقوموا بوضع خارطة أطمؽ

218ىػ) أوؿ محاولة إسالمية لرسـ

عمييا المسعودي اسـ " الصورة المأمونية "  .وكاف الخوارزمي واحد مف العمماء الذيف
تعاونوا عمى إخراج تمؾ الصورة  ،وقد عرفنا مف قبؿ أنو كاف قائماً عمى خزانة بيت
()70
وي ُّ
عد مف أسبؽ مف عرؼ أىمية الخريطة
الحكمة ببغداد في خالفة المأموف
ُ .
كوسيمة لتوضيح المعمومات الجغرافية  ،وأضاؼ مجموعة مف الخرائط إلى كتابو "

صورة األرض " ويمكف أف يستنتج مف الجداوؿ التي أوردىا في ذلؾ الكتاب أف الرسـ
المأموني الذي ىو أوؿ صورة لممعمورة استند عمى ما امتحف مف خطوط الطوؿ
ودوائر العرض  ،وأنو بنى عمى الرصد والقياس بآالت مف اختراع عمماء الفمؾ
المسمميف في ذلؾ العصر

()71

.

وكاف بموغ المرحمة التالية عند ظيور ما يمكف تسميتو بمدرسة أبي زيد البمخي
 ،حيث وضع البمخي ( 322ىػ) أوؿ أطمس إسالمي  ،وألصقو بكتابو "صورة األرض
" أو " كتاب األشكاؿ "  .وىذا الكتاب في جوىره مصورات جغرافية عمى األرجح
أضيفت إلييا نصوص مختارة  ،ولـ يصمنا النص األصمي  ،ولكنو أدمج في الكتابيف
الجغرافييف البف حوقؿ واالصطخري المعروؼ كالىما باسـ " المسالؾ والممالؾ " .
ويشتمؿ أطمس البمخي عمى خريطة العالـ  ،وأُخرى لشبو جزيرة العرب ولبحر فارس
 ،وخرائط لمصر والمغرب والشاـ وبحر الروـ  ،كما يشمؿ أثنى عشر خريطة أُخرى
لمجيات الوسطى والشرقية مف العالـ اإلسالمي
ويمثؿ المقدسي (ت

()72

.

380ىػ) في كتابو " أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ "

المراحؿ األخيرة في مدرسة البمخي  ،وأوضح أنو بذؿ جيده في إعداد خرائطو ليمثؿ
عمييا بصورة صحيحة أقاليـ الدولة بعد أف درس عدداً مف الرسوـ  ،ومنيا رسوـ

يعوؿ عمييا ،
االصطخري التي تدنو مف الحقيقة في رأي المقدسي  ،وتستحؽ أف ّ
( . )73وقد استخدـ المقدسي في
واف كاف فييا خمط وخطأ في بعض المواضع
قسـ إلييا العالـ
الخرائط التي رسميا لكؿ قسـ مف األقساـ األربعة عشر التي ّ
اإلسالمي  ،استخدـ في تمؾ الخرائط طرقاً لتمثيؿ الظاىرات الجغرافية المختمفة حتى
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يمكف لمجميع أف يفيميا فيماً صحيحاً  ،فرسـ الطرؽ المعروفة بالحمرة  ،والرماؿ

الذىبية بالصفرة  ،والبحار المالحة بالخضرة  ،واألنيار بالزرقة  ،والجباؿ المشيورة

بالغبرة

()74

.

وقاـ البيروني (ت

422ىػ)  ،بعمؿ خريطة مستديرة لمعالـ في كتابو "التفييـ

في صناعة التنجيـ " لتوضيح موضع البحار  ،وكذلؾ في مؤلفو اآلخر " اآلثار
الباقية مف القروف الخالية "  ،ولو مبتكرات كثيرة في كيفية نقؿ صورة األرض الكروية
إلى الورؽ المسطح ورسـ الخرائط الفمكية لمسموات

()75

 .وقد استمرت جيود

الجغرافييف المسمميف في صنع الخرائط  ،وأحصى " ميممر " الخرائط التي رسميا
المسمموف لمعالـ اإلسالمي  ،فوجدىا مائتيف وخمساً وسبعيف خريطة  ،باستثناء خرائط

اإلدريسي (ت 560ىػ) التي وصفيا " ميممر " بأنيا تمثؿ مدرسة جغرافية خاصة ذات
أثر كبير في تصوير الدنيا لؤلوربييف

()76

.

إنجازات األندلسيين في مجال الجغرافية :

ظير عمـ الجغرافية في األندلس مع عمـ التاريخ في آف واحد  .فكما كاف

ىشاـ بف محمد السائب الكمبي (ت 204ىػ)  ،وأبو حنيفة الدينوري (ت 282ىػ) ،
واليعقوبي (ت 284ىػ)  ،مف رواد عمـ التاريخ وفي الوقت نفسو كانوا رواداً لعمـ

الجغرافيا  ،وأثرت عنيـ وعف معاصرييـ المؤلفات الصغيرة والكبيرة في ىذا الميداف

()77

 .فكذلؾ كاف أوؿ مؤرخ أندلسي كبير وىو أحمد بف محمد بف موسى الرازي (ت

344ىػ) مؤرخاً وجغرافياً  ،بؿ ىو الذي وضع أساس ىذيف العمميف في الغرب
()78
وي ُّ
عد أوؿ مف أدخؿ الجغرافيا اإلقميمية إلى األندلس في عيد عبد
اإلسالمي
ُ .
الرحمف الناصر ( 350-300ىػ)

()79

.

وقد تناوؿ معظـ الجغرافييف المشرقييف  ،مثؿ االصطخري  ،وابف خرداذبة،
والمسعودي  ،وابف حوقؿ وغيرىـ جغرافية األندلس في إشارات ونبذ قصيرة عند
أحاديثيـ عف األقاليـ السبعة َّ ،
ولعؿ ذلؾ يرجع إلى ندرة المعمومات التي تحت
أيدييـ ،في حيف أف الجغرافييف األندلسييف تناولوا جغرافية ىذا اإلقميـ باستفاضة  ،وال
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ضاع كثير مف
غرو في ذلؾ  ،فيـ أىؿ البالد  ،وأعمـ بمسالكيا ودروبيا  ،لكف
َ
َ
يبؽ منيا إالّ القميؿ  ،وأكثره مبثوث في بطوف الكتب األندلسية
أصوليـ المدونة  ،ولـ َ

قيمة منيا إلى المقري
التاريخية واألدبية  .ويرجع الفضؿ في االحتفاظ بنبذ ّ
(ت1041ىػ)  ،فقد نقؿ إلينا في كتابو " نفح الطيب " نصوصاً عديدة في وصؼ

جزيرة األندلس وما اشتممت عميو مف الخواص والفضائؿ وفي وصؼ قواعده الكبرى

 ،مثؿ قرطبة واشبيمية وطميطمة ومرسية وغيرىا  .وكاف مف بيف الذيف نقؿ عنيـ
الرازي والحجاري وابف سعيد وابف غالب وابف النظاـ وغيرىـ

()80

.

َّ
إف مدى تأثر األندلسييف بالثقافة الشرقية في مجاؿ الدراسات الجغرافية  ،وىـ

في الوقت نفسو مؤرخوف انتفعوا في وقت مبكر بنوعيف مف كتب المشارقة :
األوؿ :كتب التاريخ  ،وخاصة كتب تاريخ المدف التي تبدأ بمقدمة طبوغرافية عف
خطط المدينة ووصفيا .
والثانية :كتب المغة التي أشبو بالمعاجـ المغوية الصغيرة  ،وييتـ أصحابيا بتدويف
المفردات المغوية الخاصة بالنبات والجباؿ والمياه والحشرات واألنواء وغير ذلؾ مف
المعالـ والظواىر الطبيعية في جزيرة العرب .
فيذه األنواع كميا جمع منيا األندلسيوف مادة ثرية انتفعوا بيا في تأليؼ بعض
البحوث في الجغرافية العامة والخاصة .
أما الكتب التي تمثؿ صمب الكتابات الجغرافية ويظير فييا االىتماـ بالمدف
ومواقعيا وطرقيا وآثارىا ومسافاتيا  ...الخ وىي التي يطمؽ عمييا " كتب المسالؾ
والممالؾ "  ،فقد رجحنا أنيا لـ تصؿ إلى األندلس إالّ بعد القرف الرابع عمى األقؿ ،
وأفاد األندلسيوف بمناىجيا في إبراز الخصوصية األندلسية لمبيئة الجغرافية في

األندلس  .وقد بمغ تأثرىـ بكتب المسالؾ والممالؾ مداه عند اإلدريسي (ت

560ىػ)

الذي اعتمد عمى عدد كبير مف ىذه الكتب في تأليؼ كتابو " نزىة المشتاؽ في
اختراؽ اآلفاؽ "

()81

.

ونتحدث اآلف عف أىـ ما في التراث األندلسي في ىذا المجاؿ  ،ونبدأ
بالمؤسس األوؿ لمجغرافية األندلسية :
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أحمد بن محمد بن موسى الرازي القرطبي (ت 344هـ) :
صنؼ أبو بكر الرازي في جغرافية األندلس كتابيف

()82

:

األوؿ :في " صفة قرطبة وخططيا ومنازؿ العمماء ( واألعياف ) بيا "  .تأثر فيو
بالمقدمة الجغرافية التي كتبيا ابف أبي طيفور البغدادي لكتابو " أخبار بغداد " وذكر
منازؿ صحابة أبي جعفر المنصور بيا

()83

.

والثاني  :يصفو ابف حزـ بأنو " كتاب ضخـ ذكر فيو مسالؾ األندلس ومراسييا
وأُميات مدنيا وأجنادىا الستة وخواص كؿ بمد منيا  ،وما فيو مما ليس في غيره ،
()84

وىو كتاب مريح مميح "

 .ويعتقد البعض أف ىذا الكتاب ما ىو إالّ مقدمة

جغرافية لكتابو الكبير " أخبار مموؾ األندلس "

()85

.

يبؽ منيا إالّ ما ذكره المؤرخوف والجغرافيوف
وىذه المؤلفات ضاعت ولـ َ
األندلسيوف الذيف جاءوا مف بعده  ،وفي مقدمتيـ المقري في " نفح الطيب "

()86

،

فضالً عف قطعة في صفة األندلس وصمت إلينا مترجمة إلى المغتيف اإلسبانية

والبرتغالية القديمتيف

()87

.

أبو عبد اهلل محمد بن يوسف الوراق

()88

(ت 363هـ) :

أوؿ جغرافي أندلسي كتب في المغرب اإلسالمي كتاباً بعنواف " مسالؾ إفريقية

وممالكيا " أبو عبد اهلل بف يوسؼ الوراؽ (ت 363ىػ) صنفو لمخميفة األندلسي الحكـ
المستنصر  ،وصنؼ لو أيضاً كتاب في أخبار مموؾ إفريقية وحروبيـ والغالبيف

عمييـ  ،وكذلؾ ألّؼ أيضاً في أخبار تييرت ووىراف وتنيس وسجمماسة ونكور

وبصرة المغرب وغيرىا

()89

.

وكتاب الوراؽ عف مسالؾ إفريقية استصفاه أبو عبيد البكري األندلسي
(ت487ىػ) في كتابو " المسالؾ والممالؾ "  .فقد اعتمد عميو اعتماداً تاماً في الجزء
الذي كتبو عف إفريقية والمغرب ( " . )90ويسند إليو ما يقتبسو منو أحياناً  ،ولكنو ال

يسند أحياناً أُخرى  ،وليذا ال نستطيع أف نتبيف عمى وجو التحديد نصيب الوراؽ مف
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كتاب البكري خاصة وأف ىذا األخير لـ يكف مجرد ناقؿ  ،بؿ كاف جغرافياً متصرفاً

يعدؿ فيما ينقمو ويزيد عميو وينقص منو "

()91

.

إبراهيم بن يعقوب الطرطوشي ( من أهل القرن الرابع الهجري ) :
يوجد في التراث األندلسي أثر جغرافي ممتاز ألحد الرحالة الييود األندلسييف
يدعى إبراىيـ بف يعقوب الطرطوشي  ،عاش في القرف الرابع اليجري  ،وكاف يشتغؿ
بتجارة الرقيؽ  ،وليذا كاف يقوـ برحالت إلى ألمانيا وبالد الصقالبة وشمالي أوربا ،
ويقاؿ  " :إنو كتب رسالة لمحكـ المستنصر عف رحمة قاـ بيا إلى ألمانيا أياـ
اإلمبراطور " أوتو  " Ottoوذلؾ في حدود عاـ 354ىػ واحتفظ لنا البكري بجانب
كبير مف ىذه الرسالة فيما يبقى لنا مف أجزاء جغرافية

()92

 ،وقد سجؿ إبراىيـ بف

يعقوب في رسالتو معمومات واسعة عف إمارات الصقالبة في أوربا الوسطى في ذلؾ
العصر  ،وحدثنا عف أربعة منيا ىي  :بمغاريا وبولندا والتشيؾ وامارة ناكوف
األيدريتي " ، "Nako of Abdoritesوأورد تفاصيؿ وافية عف بعض المدف
الساحمية أو القريبة مف الساحؿ بفرنسا وىولندا وألمانيا

()93

 .وطريقتو أف يذكر

البمداف ويصفيا ويعدد حاصالتيا وما يتاجر فيو أىميا  ،ثـ يذكر الطرؽ ومسافاتيا
باألمياؿ  ،وكؿ ذلؾ بتفصيؿ واسع تتخممو معمومات ميمة عف األحواؿ االجتماعية
والسياسية  .وبيذا يكوف كتابو أقرب إلى كتب البمدانييف والسالكيف  ،وقد اعتمد أبو
عبيد البكري عمى ما كتبو إبراىيـ بف يعقوب الطرطوشي اعتماداً يكاد يكوف تاماً فيما

كتب عف وسط أوربا وشرقيا والقطع التي أدرجيا في مسالكو ىي أطوؿ ما بقى مف
كتابو وأدلة عمى طبيعة مادتو الجغرافية

()94

.

العذرى (ت 476هـ) :
وأبرز مف كتب في المسالؾ والممالؾ مف عمماء األندلس خالؿ القرف
الخامس اليجري ىو أبو العباس أحمد بف عمر بف أنس الدالئي ػ نسبة إلى والية
إحدى قرى المرية

()95

 .وىذا العالـ ػ واف كاف في األصؿ محدثاً وشيخاً مف شيوخ

عصره في عمـ الحديث  .فإنو شارؾ ببعض المصنفات في التاريخ والجغرافيا ،
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وذكر لو ياقوت الحموي في كالمو عف المرية مف معجـ البمداف كتاباً بعنواف " نظاـ
()96
يبؽ منو إالّ قطعة ُّ
تدؿ عمى
المرجاف في المسالؾ والممالؾ "
 .وىذا الكتاب لـ َ
أنو كتاب جغرافية وتاريخ  ،فإلى جانب المعمومات الجغرافية يورد العذرى تفاصيؿ

تاريخية خاصة بالمواضع التي يصفيا ال تخمو مف فائدة لدارس الجغرافيا البشرية
واالقتصادية والسياسية

()97

.

وفي كممة موجزة عف جيود العذرى في حقؿ الدراسات الجغرافية باألندلس
يقوؿ الدكتور حسيف مؤنس بعد تحميؿ دقيؽ لمقطعة المذكورة "  ...لقد سار العذرى
بعمـ الجغرافيا في األندلس خطوة واسعة إلى األماـ فإذا كاف الرازي قد وضع األساس
السميـ الذي حدد مفيوـ الجغرافية الطبيعية والبشرية في أذىاف الناس  ،فقد بدأ
العذرى مف حيث انتيى الرازي  ،فحاوؿ ف يضيؼ تفاصيؿ جديدة إلى وصؼ ىيئة
شبو الجزيرة " اإليبيرية " وتقسيميا الجغرافي العاـ  ،وتوسع في الجغرافية البشرية ،
ِ
يكتؼ بوصفو العاـ ومدنو الرئيسة
فأطاؿ الكالـ عف كؿ كورة أو قسـ إداري  ،ولـ
فصؿ الوصؼ تفصيالً عممياً حافالً بالمعمومات  ...واذا كاف
ومنابع الثروة فيو  ،بؿ ّ
الوصؼ الدقيؽ لجغرافية الرازي ىو أنيا مف طراز البمداف فقط  ،فإف جغرافية العذرى
ضمت البمداف والمسالؾ  ،فيي تصؼ الطرؽ  ،وتقدر المسافات وتعيف المراحؿ
والمحالت في دقة عممية جديرة بالتنويو  ..ثـ إف كالمو الدقيؽ عف مجاري المياه
وعيونيا وذكره األنيار وفروعيا والترع وما تسقيو يكشؼ لنا عف ناحية كبرى مف
نواحي الحضارة العربية في األندلس  :ناحية الري والسقيا والقنوات  ،والمعمومات
التي يقدميا العذرى في ىذه الناحية تزيد في الدقة عمى ما يقدمو المقريزي (ت
845ىػ) في خططو عف مصر  ،وذلؾ فضؿ ينبغي أف تذكره لذلؾ الجغرافي
األندلسي الفريد "

()98

.

أبو عبيد البكري (ت 487هـ) :

وي ُّ
عد الوزير أبو عبيد  :عبد اهلل بف عبد العزيز البكري األندلسي نزيؿ قرطبة
ُ
(ت 487ىػ) أكبر جغرافيي أندلس ظير في القرف الخامس اليجري  ،بؿ ىو "أكبر
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جغرافي أنجبو األندلس " كما يقوؿ دوزي

()99

 .وقد اكتسب ىذا المقب نتيجة دراساتو

العميقة وخبرتو الواسعة في ىذا المجاؿ  ،وىو واحد مف فحوؿ العمماء الذيف أطمعيـ
األندلس خالؿ ذلؾ القرف كالعذرى (ت 476ىػ)  ،وابف حزـ الظاىري (ت 456ىػ) ،
ابف حياف صاحب المقتبس (ت

469ىػ)  ،وابف بساـ صاحب " الذخيرة " (ت

542ىػ) وغيرىـ مف الموسوعييف  .كاف البكري

()100

مف أىؿ المغة واآلداب الواسعة

والمعرفة باألنساب واألخبار وتعكس كتبو ثقافتو الموسوعية التي تجاوزت العموـ
األدبية والمغوية إلى الطب والصيدلة والنبات والجغرافيا  ،ومف آثاره في ىذا المجاؿ
األخير كتاباف :
الكتاب األوؿ  " :معجـ ما استعجـ مف أسماء البالد والمواضع " :
وىو معجـ لغوي جغرافي يصؼ جزيرة العرب ومرتب عمى حروؼ اليجاء
حسب ترتيبيا عند األندلسييف في عصره

()101

 ،يذكر فيو البكري ػ كما يقوؿ في

مقدمتو ػ " جممة ما ورد في الحديث واألخبار والتواريخ واألشعار مف المنازؿ والديار
()102

والقرى واألمصار  ،والجباؿ واآلثار  ،والمياه واآلبار  ،والدارات والحرار"

.

ويتألؼ الكتاب مف سبعمائة وأربعة وثمانيف باباً  ،تضـ خمسة آالؼ مائتي موضع

()103
ويعدهُ البعض معجماً لغوياً أكثر مف كونو معجماً جغرافياً حيث إف الذي
ّ .
دفعو إلى تصنيفو شيوع التصحيؼ في أسماء المواضع بيف الناس ( .)104وال نكاد نجد

ليذا المعجـ نظي اًر في معاجـ البمداف مف حيث غ ازرة المادة وكثرة التفاصيؿ واكتماؿ
العناصر ودقة المنيج وتماـ الضبط وجماؿ األسموب وتحرير العبارة

()105

 .والذي

يزيد مف قيمة ىذا الكتاب تمؾ المقدمة الطويمة التي يعيف فييا البكري حدود جزيرة
العرب وأقساميا " الحجاز وتيامة واليمف " ويتحدث فييا عف القبائؿ العربية التي
()106

نزلت ىذه النواحي وما أصاب ىذه المنازؿ مف تغيير

.

والكتاب الثاني  :المسالؾ والممالؾ  :وىذا الكتاب يبدؤه البكري بمقدمة طويمة
تتناوؿ في معظميا موضوعات ال تدخؿ في صمب الجغرافيا غير أف بعض المباحث
التي ترد في ىذه المقدمة ذات قيمة جغرافية كحديثو عف جزيرة العرب وعرضو
لصورة الكوف واألرض في سيولة وتبسيط  ،معتمداً عمى طائفة مف الفمكييف
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والرياضييف المشارقة كالخوارزمي والبتاني والرازي وغيرىـ  .وبعد ىذه المقدمة يبدأ
كالمو عف الممالؾ والمسالؾ  ،فيتحدث عف كؿ مممكة بتفصيؿ فيصفيا ويذكر
حدودىا وطرقيا ومسافاتيا  ،ويأتي بشيء مف تاريخيا وعادات أىميا
()107

وخصائصيـ

.

وي ُّ
عد كتاب البكري أوسع ما ألؼ العرب في ىذا الباب وأشممو عمى اإلطالؽ،
ُ
إذ يتناوؿ ( في نسختو الكاممة ) جغرافية الدنيا كميا عمى طريقة المسالؾ والممالؾ ،
وقد بدأ باليند ثـ الصيف ثـ فارس والروـ  ،ثـ ينتقؿ إلى بالد الصقالبة والروس ،
ويختـ كالمػو عف أوربا بالكالـ عمى مممكة الجاللقة الذيف كاف ليـ وقائػع مػع عبد
الرحمف الناصر خميفة األندلس ( 350-300ىػ)  .ويمي ذلؾ حديث عف جغرافية

مصر وبالد إفريقية والمغرب  " ،واألجزاء الخاصة ببالد العرب ومصر والمغرب
تنفرد بميزة كبرى  ،وىي أف البكري يقؼ عند كؿ موضع وقعت فيو حادثة تاريخية
ويتحدث عنيا بتفصيؿ  ...ومف الطبيعي أف يكوف الجزء الخاص ببمده األندلس
أحفؿ أجزاء الكتاب بالقيمة والفائدة  ،وىو دوف شؾ معتمد كؿ مف كتب بعده في
جغرافية المغرب واألندلس وخاصة اإلدريسي (ت 560ىػ)  ،وابف سعيد (ت 685ىػ)

()108

.

َّ
إف خالصة ما انتيى إليو الدكتور حسيف مؤنس  ،في دراستو لكتاب مسالؾ
البكري  ،أف ىذا الكتاب يعتبر قمة مف قمـ التأليؼ الجغرافي في ىذا النوع عند
المسمميف  ،وأف البكري وصؿ بيذا الفف إلى درجة مف الشموؿ واالتساع والدقة لـ
يصؿ إلييا أحد قبمو في الشرؽ أو الغرب  ،واتصؿ عمى يده التأليؼ الجغرافي في
األندلس خطاً متكامالً يخطو كؿ جيؿ مف الجغرافييف بو خطوة  ،وسيستمر ذلؾ بعد

البكري عمى أيدي مف جاء بعده

()109

كالحجاري( نسبة إلى وادي الحجارة )عبد اهلل

ابف إبراىيـ ( المتوفى حدود 550ىػ) في كتابو " المسيب في فضائؿ " أو غرائب
المغرب "

()110

 ،الذي أضاؼ فيو تفصيالت كثيرة عف جغرافية األندلس ال توجد

عند سابقيو  .وكالشريؼ اإلدريسي أبي عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل بف إدريس
(المتوفى في حدود 560ىػ) في كتابو " نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ " .
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الشريف اإلدريسي (ت 560هـ) :
يطوؿ المقاـ إذا تحدثنا عف منيج اإلدريسي وطريقة عممو في كتابو " نزىة
المشتاؽ " إذ ليس بيف الجغرافييف العرب والمسمميف سواء مف المشارقة أـ األندلسييف
 ،مف طارت شيرتو مثمو  ،ولـ يظفر واحد منيـ بجزء عما ظفر بو مف دراسات

إف ىذا العالـ ُي ُّ
(  . )111وجممة ما انتيى إليو الباحثوف عرب ومستشرقوف َّ
عد بحؽ أوؿ
جغرافي متخصص في ىذا العمـ في التاريخ وأخرج فيو ما لـ يخرجو عالـ قبمو ،
ورفعو إلى مصاؼ العموـ الميدانية منيجاً وموضوعاً وتناوالً واستيعاباً ،وأصبح يمثؿ
القمة التي وصؿ إلييا عمـ الجغرافية مف ميالدىا إلى أوائؿ القرف السابع اليجري ،

ومف ناحية أُخرى ُي ُّ
عد نقطة البداية لمعمـ الجغرافي الحديث (.)112
ومف أىـ ما أنجزه اإلدريسي ويذكر لو باإلعجاب في مجاؿ الجغرافيا :

اإلصالح الذي أدخمو عمى خريطة العالـ وجعميا تقترب مف وصفيا العممي  ،إضافة
إلى إعداده سبعيف خريطة لممناطؽ الداخمة في تقسيمو لؤلقاليـ السبعة  ،وأدخميا في
كتابو " نزىة المشتاؽ " وىذه الخرائط تفوؽ في دقتيا خرائط العالـ اليوناني بطميموس
()113

 ،ومنيا استخرج العالّمة األلماني " ميممر " خريطة اإلدريسي الجامعة

.

وقد جاء ارتباط كتاب الجغرافيا الذي وضعو اإلدريسي بالخرائط تطو اًر ميماً

في عمـ الجغرافيا  ،وبياف الصمة الوثيقة بيف الجانب النظري والعممي  .ذلؾ أف نص
المتف ال تتضح معالمو إالّ بالرجوع إلى الخرائط التي وصفيا اإلدريسي  ،وىذه

الخرائط تمثؿ ػ إذا وصفت بعضيا إلى جانب البعض ػ الدور النيائي لعمـ رسـ

الخرائط عند العرب والشكؿ األخير لما يمكف أف يسمى أطمس اإلسالـ
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اليوامش
- 1حاجي خميفة  ،كشؼ الظنوف  ،ج ، 1ص .590
- 2أحمد فؤاد باشا  ،التراث العممي لمحضارة اإلسالمية ومكانتو في تاريخ العمـ
والحضارة  ،ص .110
- 3قدري حافظ طوقاف  ،العموـ عند العرب  ،ص .68
- 4بيجة األثري  ،الجغرافيا عند المسمميف  ،مجمة المجمع العممي العراقي  ،المجمد
الثاني  ،لعاـ 1952ـ.
- 5ابف النديـ  ،الفيرست  ،ص  72؛ القفطي  ،إنباه الرواة  ،ج ، 1ص .350
- 6ياقوت  ،معجـ األدباء  ،ج ، 16ص .72-71
 7ف-ؤاد سزكيف  ،تاريخ التراث العربي  ،مج ، 8ج ، 1ص .95
- 8الحرات  :مفردىا (حرة) وىي الصخور السوداء البركانية التي تكثر في جيات
جبمية مف جزيرة العرب  ،ابف منظور  ،لساف العرب  ،مادة (حرر) .
- 9ابف النديـ  ،الفيرست  ،ص

 80؛ ابف خمكاف  ،وفيات األعياف  ،ج

،5

ص.239
 - 10ابف النديـ  ،المصدر السابؽ  ،ص 82؛ فؤاد سزكيف  ،تاريخ التراث العربي،
مج ، 8ج ، 1ص .126-125
 - 11حسيف نصار  ،المعجـ العربي نشأتو وتطوره  ،ج ، 1ص .121-120
 - 12ابف النديـ  ،المصدر السابؽ  ،ص

117؛ ياقوت  ،معجـ األدباء  ،ج ،3

ص64-62؛ القفطي  ،إنباه الرواة  ،ج ، 1ص .293-291
 - 13ياقوت  ،معجـ األدباء  ،ج  ، 3ص  84-81؛ القفطي  ،إنباه الرواة  ،ج ،3
ص 43؛ فؤاد سزكيف  ،تاريخ التراث العربي  ،مج ،8ص .299
 - 14محمد رضا الشبيبي  ،أقدـ مخطوط وصؿ إلينا عف بالد العرب  ،مجمة
المجمع العممي العراقي  ،المجمد األوؿ 1950 ،ـ  ،ص .45-39
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 - 15ينظر :حسيف نصار  ،المعجـ العربي نشأتو وتطوره  ،ج

 ، 1ص -119

137؛ فؤاد سزكيف  ،تاريخ التراث العربي  ،مج ، 8ج. 2
 - 16ابف النديـ  ،الفيرست  ،ص .142
 - 17ياقوت  ،معجـ البمداف  ،ج ، 1ص .11
 - 18كرتشكوفسكي  ،تاريخ األدب الجغرافي العربي  ،ج ، 1ص .127-126
 - 19اإلثنوجرافيا  :كممة معربة تعني الدراسة الوصفية ألسموب الحياة ومجموعة
التقاليد والعادات والقيـ واألدوات والفنوف والمأثورات الشعبية لدى مجتمع معيف خالؿ
مدة زمنية محددة وبصورة أُخرى وصؼ طبائع البمداف وخصاؿ أىميا وأسموب حياتيـ
 .حسيف محمد فييـ  ،أدب الرحالت  ،ص .50-49
 - 20مروج الذىب  ،ج ، 1ص .206
 - 21معجـ البمداف  ،ج ، 6ص .77
 - 22ثمار القموب في المضاؼ والمنسوب  ،ص .438 ،411
 - 23رسائؿ الجاحظ  ،ج. 4
 - 24مروج الذىب  ،ج

 ، 1ص  207-206؛ كراتشكوفسكي  ،تاريخ األدب

الجغرافي  ،ج ، 1ص .130-129
 - 25عني بنشره وتصحيحو األستاذ حسف حسني عبد الوىاب  ،دمشؽ 1932 ،ـ.
 - 26مقدمة التحقيؽ  ،ص  3؛ أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ  ،ص

241؛

كراتشكوفسكي  ،تاريخ األدب الجغرافي  ،ج ، 1ص .130
 - 27وليد عبد اهلل  ،جغرافية الحضر ػ دراسة منيجية لجيود العمماء المسمميف في
تطويرىا  ،ص .31
 - 28ياقوت الحموي  ،معجـ البمداف  ،ج ، 1ص .6
 - 29سوؼ نتناوؿ الجغرافييف العراقييف ومف خالؿ القرنيف الثالث والرابع اليجرييف ػ
أنموذجاً .

 - 30الفيرست  ،ص  214؛ معجـ األدباء  ،ج ،7ص .151
 - 31الفيرست  ،ص  213؛ مروج الذىب  ،ج ، 1ص .128
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 - 32معجـ األدباء  ،ج ، 3ص .102-98

 - 33نفيس أحمد  ،جيود المسمميف في الجغرافيا  ،ص .44-43
 - 34ابف النديـ  ،الفيرست  ،ص  213-212؛ نفيس أحمد  ،جيود المسمميف في
الجغرافيا  ،ص .45-44
 - 35كراتشوفسكي  ،تاريخ األدب الجغرافي العربي  ،ج

 ، 2ص 158-156؛

نفيس أحمد  ،جيود المسمميف في الجغرافيا  ،ص .45
 - 36ياقوت  ،معجـ األدباء  ،ج ، 5ص .154-153
 - 37ياسيف إبراىيـ الجعفري  ،اليعقوبي المؤرخ الجغرافي  ،ص .46
 - 38خالص األشعب  ،اليعقوبي  ،ص .10
 - 39تاريخ األدب الجغرافي العربي  ،ج ، 1ص .160
 - 40وليد عبد اهلل عبد العزيز  ،جغرافية الحضر دراسة منيجية لجيود العمماء
المسمميف في تطويرىا  ،ص .31
 - 41ينظر :خالص األشعب  ،اليعقوبي  ،ص

 10؛ كراتشكوفسكي  ،تاريخ

األدب ،ج ، 1ص 161-158؛ نفيس أحمد  ،جيود المسمميف في الجغرافيا  ،ص
 47-45؛ عمر رضا كحالة  ،التاريخ والجغرافيا في العصور اإلسالمية  ،ص
 249-228؛ آدـ متز  ،الحضارة اإلسالمية في القرف الرابع اليجري  ،ج  ، 2ص
.3
 - 42الفيرست  ،ص .219
 - 43كراتشكوفسكي  ،تاريخ األدب العربي  ،ج  ، 1ص 163-162؛ نفيس أحمد،
جيود المسمميف في الجغرافيا  ،ص .48
 - 44ـ.ف  ،ج ، 1ص  ، 197ص .206-205
 - 45ابف النديـ  ،الفيرست  ،ص .199-98
 - 46الزركمي  ،األعالـ  ،ج ، 1ص .58
 - 47ـ.ف  ،ج ، 6ص .344
 - 48عمر رضا كحالة  ،التاريخ والجغرافيا في العصور اإلسالمية  ،ص .229
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 - 49صبري فارس الييتي  ،الفكر الجغرافي  ،ج ،8ص .228

 - 50شاكر مصطفى  ،التاريخ العربي والمؤرخوف  ،ج ، 2ص .70
 - 51ابف حوقؿ  ،صورة األرض  ،ص 284؛ كراتشكوفسكي  ،المصدر السابؽ،
ج، 1ص 202-200؛ نفيس أحمد  ،المصدر السابؽ  ،ص .54
 - 52عمر رضا كحالة  ،العالـ اإلسالمي  ،ج ، 2ص .196
 - 53ابف حوقؿ  ،المصدر السابؽ  ،ص .10
 - 54راجع  ،كراتشكوفسكي  ،تاريخ األدب الجغرافي العربي  ،ج
نفيس أحمد  ،جيود المسمميف في الجغرافيا  ،ص

 ، 1ص 187؛

51-50؛ حسيف محمد فييـ ،

أدب الرحالت  ،ص .236
 - 55كراتشكوفسكي  ،المصدر السابؽ  ،ج  ، 1ص  186؛ عمر رضا كحالة ،
التاريخ والجغرافية في العصور اإلسالمية  ،ص .252 ،231
 - 56المسعودي  ،مروج الذىب  ،ج ، 1ص .11 -10
 - 57ابف النديـ  ،الفيرست  ،ص  220-219؛ ياقوت  ،معجـ األدباء  ،ج ،13
ص 94-90؛ السبكي  ،طبقات الشافعية الكبرى  ،ج

 ،3ص  457-456؛ ابف

حجر  ،لساف الميزاف  ،ج  ، 4ص 225-224؛ الذىبي  ،سير أعالـ النبالء ،
ج ، 15ص . 569
58- George H. T.Kimble: Geography in The Middle Ages,
New York, Russell, P. 35-54, 1968.
 - 59ابف جمجؿ  ،طبقات األطباء والحكماء  ،تعميقات فؤاد سيد عمي  ،ص .37
 - 60كراتشكوفسكي  ،المصدر السابؽ  ،ج ،1ص .80 ،78
 - 61ـ.ف  ،ج ، 1ص .80
 - 62ـ.ف  ،ج ، 1ص  100؛ عمر رضا كحالة  ،المصدر السابؽ  ،ص .222
 - 63أحمد فؤاد باشا  ،التراث العممي لمحضارة اإلسالمية ومكانتو في تاريخ العمـ
والحضارة  ،ص .113
 - 64القفطي  ،إخبار العمماء بأخبار الحكماء  ،ص .178
 - 65نفيس أحمد  ،جيود المسمميف في الجغرافيا  ،ص .160-159
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 - 66جماؿ بدر  ،مقاؿ  ،مجمة المجمة  ،العدد  23نوفمبر 1958ـ .
 - 67ياقوت الحموي  ،معجـ األدباء  ،ج ،17ص .190-180
 - 68صباح محمود محمد  ،دراسات في التراث الجغرافي العربي  ،ص 96؛ نفيس
أحمد  ،المصدر السابؽ  ،ص 119 -117؛ عمر رضا كحالة  ،المصدر السابؽ ،
ص  227؛ عدناف النقاش  ،الجيولوجيا عند العرب ،ص .39
 - 69نخبة مف الباحثيف  ،موسوعة حضارة العراؽ  ،ج ،8ص .202
 - 70ابف النديـ  ،الفيرست  ،ص 383؛ القفطي  ،إخبار العمماء  ،ص -187
188؛ صاعد األندلسي  ،طبقات األُمـ  ،ص  ،15-14ص .69/54
 - 71ـ.ف  ،ج ،8ص  203؛ نفيس أحمد  ،جيود المسمميف في الجغرافيا  ،ص
.143-142
 - 72عمر رضا كحالة  ،التاريخ والجغرافيا في العصور اإلسالمية  ،ص -226
 ،229نفيس أحمد  ،المصدر السابؽ  ،ص 141؛ كراتشكوفسكي  ،المصدر السابؽ
 ،ج ، 1ص .198-197
 - 73المقدسي  ،أحسف التقاسيـ  ،ص .6
 - 74ـ.ف  ،ص .9
 - 75جماؿ بدر  ،مقاؿ منشور في  ،مجمة المجمة  ،العدد  23نوفمبر 1958 ،ـ.
 - 76أحمد فؤاد باشا  ،التراث العممي لمحضارة اإلسالمية  ،ص .114

 - 77ابف النديـ  ،الفيرست  ،ص 142؛ ياقوت  ،معجـ البمداف  ،ج ، 1ص .11
 - 78حسيف مؤنس  ،تاريخ الجغرافية والجغرافييف في األندلس  ،ص .1

 - 79عبد الرحمف حميدة  ،إنجازات عمماء األندلس في ميداف الجغرافيا  ،ص .3
 - 80المقري  ،نفح الطيب  ،ج ، 1ص .460،481-140

 - 81اإلدريسي  ،نزىة المشتاؽ  ،المقدمة  ،ج ، 1ص .6-5
 - 82المقري  ،نفح الطيب  ،ج ، 3ص .173
 - 83الحميدي  ،جذوة المقتبس  ،ج  ، 1ص  168؛ الضبي  ،بغية الممتمس ،
ص151؛ المقري  ،نفح الطيب  ،ج ، 3ص .173
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 - 84ـ.ف .

 - 85حسيف مؤنس  ،تاريخ الجغرافيا والجغرافييف في األندلس  ،ص .59-58
 - 86ج ، 1ص .481 ،460 ،140
 - 87حسيف مؤنس  ،المصدر السابؽ  ،ص

59؛ جنثالث بالنثيا  ،تاريخ الفكر

األندلسي  ،ص .197
 - 88أندلسي األصؿ والفرع  ،وآباؤه مف وادي الحجارة  ،نشأة بالقيرواف وبيا تعمـ،
فقربوُ إليو وحثوُ عمى
وىاجر إلى قرطبة  ،واتصؿ بالحكـ المستنصر ( 366-350ىػ) ّ
التأليؼ في جغرافية المغرب وتاريخوُ ،ويمقب " بالتاريخي " لكثرة اشتغالو بالتأليؼ في
ىذا الفف  ،وكانت وفاتو بقرطبة  .الحميدي  ،جذوة المقتبس  ،ج

 1ف ص  158؛

الضبي  ،بغية الممتمس  ،ص 141؛ المقري  ،نفح الطيب  ،ج ،3ص.163
 - 89ـ.ف .
 - 90البكري  ،المسالؾ والممالؾ  ،ص .5-4
 - 91حسيف مؤنس  ،تاريخ الجغرافية والجغرافييف في األندلس  ،ص

75؛

كراتشكوفسكي  ،تاريخ األدب الجغرافي العربي  ،ج ،1ص .169
 - 92ـ.ف .
 - 93كراتشكوفسكي  ،المرجع السابؽ  ،ج ، 1ص .190
 - 94حسيف مؤنس  ،المرجع السابؽ  ،ص .74
 - 95ابف بشكواؿ  ،الصمة  ،ص .67-66
 - 96ج ، 5ص .119

 - 97الدكتور عبد العزيز األىواني  ،نصوص عف األندلس  ،صحيفة معيد
الدراسات اإلسالمية  ،مدريد  ،المجمد الثالث عشر  ،لسنة 1965ـ.
 - 98حسيف مؤنس  ،المرجع السابؽ  ،ص .95-93
 - 99جنثالث بالنثيا  ،تاريخ الفكر األندلسي  ،ص .310
- 100ابف بشكواؿ  ،الصمة  ،ص 288-287؛ الفتح بف خاقاف  ،قالئد العقباف في
محاسف األعياف  ،ص  191؛ ابف أبي أصيبعة  ،عبوف األنباء  ،ص 500؛ حاجي
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خميفة  ،كشؼ الظنوف  ،ج  ، 4ص 531؛ حسيف مؤنس  ،المصدر السابؽ  ،ص
.123-108
- 101الترتيب اليجائي عند األندلسييف ىو  :أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز ط ظ
ؾ ؿ ـ ف ص ض ع غ ؼ ؽ س ش ىػ و ي .
- 102معجـ ما استعجـ  ،ج 1ف ص .1
- 103ـ.ف  ،ج ، 1ص .4
،133
 - 104عبد اهلل يوسؼ الغنيـ  ،مصادر البكري ومنيجو الجغرافي  ،ص
.139 ،137
 - 105مصطفى السقا  ،مقدمة البكري لكتابو معجـ ما استعجـ  ،ج ، 1ص .4-1

- 106راجع معجـ ما استعجـ  ،ج ، 1ص .90 ،5
- 107حسيف مؤنس  ،المرجع السابؽ  ،ص .136-132
- 108ـ.ف  ،ص .137
- 109ـ.ف  ،ص .148
- 110المقري  ،نفح الطيب  ،ج ، 1ص .127
- 111مف أىـ ىذه الدراسات الجامعة كتاب " الشريؼ اإلدريسي في الجغرافية
العربية " ويتناوؿ فيو دراسة لتاريخ العمـ الجغرافي عند العرب  ،والثاني عف
اإلدريسي نفسو  .وقد خصص الدكتور حسيف مؤنس في كتابو الكبير " تاريخ
280-165
الجغرافيا والجغرافييف في األندلس " مائة وخمس عشرة صفحة  ،ص
لدراسة اإلدريسي وتحميؿ كتابػو "نزىة المشتاؽ "
- 112حسيف مؤنس  ،المرجع السابؽ  ،ص .279

- 113كحالة  ،التاريخ والجغرافيا في العصور اإلسالمية  ،ص  237؛ أحمد فؤاد
باشا  ،التراث العممي لمحضارة اإلسالمية  ،ص

 120؛ نفيس أحمد  ،جيود

المسمميف في الجغرافيا  ،ص .143
- 114أحمد العدوي  ،جغرافيو المغرب في العصور الوسطى  ،بحث منشور
بحولية كمية دار العموـ  ،جامعة القاىرة 1969 ،ـ  ،ص .96-95
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قائمة المصادر والمراجع
 أحمد العدوي  ،جغرافيو المغرب في العصور الوسطى  ،بحث منشور بحولية كمية
دار العموـ  ،القاىرة 1969 ،ـ.
 أحمد فؤاد باشا  ،التراث العممي لمحضارة اإلسالمية ومكانتو في تاريخ العمـ
والحضارة  ،دار المعارؼ  ،القاىرة 1984 ،ـ.
 آدـ متز  ،الحضارة اإلسالمية في القرف الرابع اليجري  ،ترجمة محمد بف اليادي
أبي ريدة  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة 1967 ،ـ.
 ابف أبي أصيبعة  ،موفؽ الديف أبو العباس أحمد بف القاسـ بف خميفة بف يونس
الدمشقي (ت 668ىػ)  ،عيوف األنباء في طبقات األطباء  ،شرح وتحقيؽ نزار رضا
 ،دار مكتبة الحياة  ،بيروت  ،بدوف تاريخ .
 آنخؿ جنثالث بالنثيا  ،تاريخ الفكر األندلسي  ،نقمو عف اإلسبانية حسيف مؤنس،
مكتبة الثقافة الدينية  ،القاىرة 1955 ،ـ.
 ابف بشكواؿ  ،أبو القاسـ خمؼ بف عبد الممؾ األندلسي (ت 578ىػ)  ،الصمة ،دار
المصرية لمتأليؼ والترجمة  ،القاىرة 1966 ،ـ.
 البكري  ،عبد اهلل بف عبد العزيز األندلسي (ت

487ىػ)  ،المسالؾ والممالؾ،

القطعة الخاصة بإفريقية والمغرب  ،باريس 1911 ،ـ.
 بيجة األثري  ،الجغرافيا عند المسمميف  ،منشور مجمة المجمع العممي العراقي ،
المجمد الثاني  ،لسنة 1952ـ.
 الثعالبي  ،أبو منصور عبد الممؾ بف محمد بف إسماعيؿ النيسابوري (ت 469ىػ) ،
ثمار القموب في المضاؼ والمنسوب  ،تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ  ،دار
النيضة  ،مصر 1965 ،ـ.
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 حاجي خميفة  ،مصطفى بف عبد اهلل القسطنطيني الرومي الحنفي (ت 1067ىػ) ،
كشؼ الظنوف عف أسامي الكتب والفنوف  ،دار العموـ الحديثة  ،بيروت  ،بدوف
تاريخ .
 ابف حجر  ،شياب الديف أبو الفضؿ أحمد بف عمي العسقالني (ت

852ىػ)،

لساف الميزاف  ،مؤسسة األعممي لممطبوعات  ،بيروت 1986 ،ـ.
 حسيف محمد فييـ  ،أدب الرحالت  ،سمسمة عالـ المعرفة رقـ

 ،138المجمس

األعمى لمثقافة  ،الكويت  ،بدوف تاريخ .
 حسيف مؤنس  ،تاريخ الجغرافية والجغرافيوف في األندلس  ،مكتبة مدبولي ،
القاىرة 1986 ،ـ.
 حسيف نصار  ،المعجـ العربي نشأتو وتطوره  ،مكتبة مصر  ،القاىرة 1988 ،ـ.
 الحميدي  ،أبو عبد اهلل محمد بف أبي نصر بف حميد األزدي األندلسي
(ت488ىػ)  ،جذوة المقتبس في تاريخ عمماء األندلس  ،تحقيؽ إبراىيـ األبياري ،
مطبعة نيضة مصر 1983 ،ـ.
 ابف حوقؿ  ،أبو القاسـ محمد حوقؿ النصيبي البغدادي (ت حدود

367ىػ) ،

صورة األرض  ،مكتبة الحياة  ،بيروت 1979 ،ـ.
 الجاحظ  ،عمرو بف عثماف بف بحر البصري (ت

255ىػ)  ،رسائؿ الجاحظ،

بعناية عبد السالـ ىاروف  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة  ،بدوف تاريخ .
 التبصر بالتجارة  ،عني بنشره وتصحيحو حسف حسني عبد الوىاب التونسي،
دمشؽ 1932 ،ـ.
 ابف جمجؿ  ،أبو داود سميماف بف حباف األندلسي (ت 377ىػ)  ،طبقات األطباء
والحكماء  ،حققو فؤاد سيدر  ،المعيد العالي الفرنسي لآلثار الشرقية  ،القاىرة ،
1955ـ.
 جماؿ بدر  ،مقاؿ  ،مجمة المجمة  ،العدد الثالث والعشروف  ،نوفمبر  ،سنة
1958ـ .
 خالص األشعب  ،اليعقوبي  ،دار الشؤوف الثقافية العامة  ،بغداد 1988 ،ـ.
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 ابف خمكاف  ،أبو العباس شمس الديف أحمد بف محمد (ت

681ىػ)  ،وفيات

األعياف  ،دار صادر  ،بيروت 1968 ،ـ.
 الذىبي  ،شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف (ت

748ىػ)  ،سير أعالـ

النبالء  ،إشراؼ شعيب األرنؤوط  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت  ،لبناف1982 ،ـ.
 الزركمي  ،خير الديف  ،األعالـ  ،دار العمـ لممالييف  ،بيروت  ،لبناف ،
1984ـ.
 السبكي  ،تاج الديف أبو نصر عبد الوىاب بف عمي بف عبد الكاؼ (ت 771ىػ) ،
طبقات الشافعية الكبرى  ،تحقيؽ محمود محمد الطناحي  ،وعبد الفتاح محمد الحمو
 ،مطبعة عيسى البابي الحمبي 1964 ،ـ.
 شاكر مصطفى  ،التاريخ العربي والمؤرخوف  ،دار المالييف  ،بيروت 1978 ،ـ.
 صباح محمود محمد  ،دراسات في التراث الجغرافي العربي  ،و ازرة الثقافة
واإلعالـ  ،العراؽ 1981 ،ـ.
 الضبي  ،أحمد بف يحيى بف أحمد بف عميرة األندلسي (ت

599ىػ)  ،بغية

الممتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس  ،دار الكتاب العربي  ،لبناف 1967 ،ـ.
 عبد اهلل يوسؼ الغنيـ  ،مصادر البكري ومنيجو الجغرافي  ،مكتبة ذات السالسؿ
 ،الكويت 1974 ،ـ.
 عبد الرحمف حميدة  ،إنجازات عمماء األندلس في مجاؿ الجغرافيا  ،ندوة األندلس
 ،قروف مف التقمبات والعطاءات المنعقدة بمكتبة جامعة الممؾ عبد العزيز العامة ،
الرياض 1993 ،ـ.
 عبد العزيز األىواني  ،نصوص عف األندلس  ،مجمة صحيفة الدراسات
اإلسالمية  ،مدريد  ،المجمد الثالث عشر  ،لسنة 1965ـ.
 عدناف النقاش  ،الجيولوجيا عند العرب  ،دار الشؤوف الثقافية العامة  ،بغداد،
بدوف تاريخ .
 عمر رضا كحالة  ،الجغرافيا في العصور اإلسالمية  ،المطبعة التعاونية ،
دمشؽ 1972 ،ـ.
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 الفتح بف خاقاف (ت 529ىػ)  ،قالئد العقياف في محاسف األعياف  ،طبع بوالؽ ،
القاىرة  ،بدوف تاريخ .
 فؤاد سزكيف  ،تاريخ التراث العربي  ،مطبعة جامعة اإلماـ محمد بف سعود
اإلعالمية  ،الرياض  ،بدوف تاريخ .

 قدوري حافظ طوقاف  ،العموـ عند العرب  ،مكتبة مصر  ،مصر 1979 ،ـ.
 القفطي  ،جماؿ الديف أبو الحسف عمي بف القاضي األشرؼ يوسؼ (ت646ىػ)  ،إنباه

الرواة عمى أنباه النحاة  ،دار الكتب المصرية  ،مصر 1955 ،ـ.

أخبار العمماء بأخبار الحكماء  ،مكتبة المتنبي  ،القاىرة  ،بدوف تاريخ.

 كراتشكوفسكي  ،تاريخ األدب الجغرافي العربي  ،نقمو إلى العربية صالح الديف عثماف

ىاشـ  ،دار الثقافة بجامعة الدوؿ العربية 1957 ،ـ.

 محمد رضا الشبيبي  ،أقدـ مخطوط وصؿ إلينا عف بالد العرب  ،نشر مجمة المجمع

العممي العراقي  ،المجمد األوؿ  ،السنة األولى1950 ،ـ.

 المسعودي  ،أبو الحسف عمي بف الحسيف (ت 346ىػ)  ،مروج الذىب ومعادف الجوىر

 ،دار الكتب العممية  ،بيروت 1986 ،ـ.

 المقدسي  ،شمس الديف أبو عبد اهلل محمد (ت 387ىػ)  ،أحسف التقاسيـ في معرفة

األقاليـ  ،مكتبة المثنى  ،بغداد  ،دوف تاريخ .

 المقري  ،أحمد بف محمد بف أحمد القرشي التممساني (ت 1041ىػ)  ،نفح الطيب مف

ُغصف األندلس الرطيب  ،تحقيؽ إحساف عباس  ،دار صادر  ،بيروت 1988 ،ـ.
 ابف منظور  ،أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ (ت 711ىػ)  ،لساف العرب ،
دار صادر  ،بيروت 1968 ،ـ.

 ابف النديـ  ،أبو الفرج محمد بف أبي يعقوب النديـ البغدادي (ت 385ىػ)  ،الفيرست ،

دار المعرفة لمطباعة والنشر  ،بيروت  ،لبناف 1978 ،ـ.

 نفيس أحمد  ،جيود المسمميف في الجغرافيا  ،ترجمة فتحي عثماف  ،دار القمـ ،دمشؽ

 ،بدوف تاريخ .
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 وليد عبد اهلل عبد العزيز  ،جغرافية الحضر دراسة منيجية لجيود العمماء المسمميف في
تطويرىا  ،نشر مجمة حوليات كمية اآلداب  ،جامعة الكويت  ،الحولية الحادية عشر ،

الرسالة الخامسة والتسعوف 1989 ،ـ ػ 1990ـ .

 ياسيف إبراىيـ الجعفري  ،اليعقوبي المؤرخ والجغرافي  ،طبع بغداد 1980 ،ـ.
 ياقوت الحموي  ،أبو عبد اهلل ياقوت بف عبد اهلل الحموي الرومي البغدادي (ت
626ىػ)  ،معجـ األدباء  ،دار المأموف  ،مصر 1936 ،ـ.
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