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 دراسات 

  الملخص

فيون العرب والمسلمون في القرنين الرابع والخامس الهجـريين مميـزات   كان للرحالت الجغرافية  التي قام بها ودّونها الرحالة الجغرا
، مما حمل هؤالء الرحالة على تدوين مشاهداتهم من خـالل أسـفارهم وتـنقالتهم العلميـة أو     حة العتمادها على المشاهدة والحسواض

الصين شرقًا إلـى سـواحل المحـيط األطلسـي      وساعدهم على ذلك اتساع رقعة الدولة اإلسالمية التي امتدت من ،الدينية أو التجارية
  .جنوبًا أفريقياغربًا ومن وسط أوروبا شماًال إلى وسط 

، وقد ساهم هؤالء في إثـراء الفكـر الجغرافـي    وناصر خسرو ومن أشهر هؤالء الرحالة المسعودي وإبن فضالن والمقدسي وابن حوقل
العلمي المتنوع، سواء كان ذلك في مجال الجغرافيا الوصفية أو تأليف المعـاجم والموسـوعات الجغرافيـة، أو رسـم      إنتاجهممن خالل 
بالمعارف الجغرافية  اإلسالميإبراز دور هؤالء الرحالة في إثراء التراث العربي  إلىوتهدف هذه الدراسة  .األطالس وإنتاجالخرائط 
 .المتعددة
 

  :مقدمــة
لقــد بــرع العــرب المســلمون فـــي كافــة العلــوم خــالل القــرنين الرابـــع         

والخــامس الهجــريين، وكــان لعلــم الجغرافيــا اهتمــام خــاص مــن قــبلهم، 
ولقــد ُصــرفت جهــود كبيــرة ومتزايــدة الــى دراســة الفكــر الجغرافــي العربــي 
وتطّوره، واعتاد كـثير من كـتاب الغرب ٔان يصفوا جهود المسـلمين بٔانهـا 

فـــــة فـــــي مجـــــاالت عديـــــدة مـــــن التخصصـــــات العلميـــــة وفـــــي مقـــــدمتها متٔال
  .الرحالت الجغرافية

وقـــد نـــتج ذلـــك بســـبب مـــا ورثـــه العـــرب مـــن معـــارف قديمـــة غربيـــة        
وشرقية التـي اسـتخدموها فـي اسـتحثاث خطـوات التقـدم العلمـي لـديهم، 
فمــا كــانوا مجــرد مقلــدين ومنقــادين تســتعبدهم النمــاذج االجنبيــة ، بــل 

لـــديهم خصائصـــهم مـــن العـــزم والعقـــل والكـفايـــة ممـــا ٔابـــرز الطـــابع كانـــت 
  .على كل ما تسلموه او استعاروه من الغير )١(الفريد لتلك الخصائص

وقد بلـغ االدب الجغرافـي العربـي اإلسـالمي ذروتـه فـي القـرنين الرابـع        
والخــامس الهجــريين ، و شــكل ٔادب الــرحالت مصــدرُا هامــًا مــن مصــادر 

ي بشــكل خــاص والتــراث المعرفــة الجغرافيــة فــي التــراث العربــي اإلســالم
، ومـن هنـا جـاءت ٔاهميـة هـذه الدراسـة التـي تهـدف الـى ٕابـراز العالمي عام

ي ر الجغـــرافيين العـــرب المســـلمين فـــي ازدهـــار وتقـــدم الفكـــر الجغرافـــدو 
اسـة ضـمن المحـاور ، وسـتكون هـذه الدر خالل القرنين المذكورين سابقاً 

  :التالية
  ت الجغرافية عند العرب المسلمينعوامل ازدهار وتقدم الرحال:  ٔاّوالً 

ثانيا  ٔامثلة لمشاهير الرحالة من الجغرافيين العرب والمسلمين: ً 
  سلمين من خالل الرحالت الجغرافيةجهود الجغرافيين العرب الم: الثاً ث

  الخاتمة: رابعاً 
بمــــا يخــــدم الهــــدف الرئيســــي وســــنتناول بشــــكل مــــوجز هــــذه المحــــاور و

  :للدراسة

  عوامل ازدهار وتقدم الرحالت الجغرافية عند العرب المسلمين:أّوًال
تتمّثــل ٔاهــم العوامــل التــي ســاعدت علــى ظهــور وتقــدم ٔادب الــرحالت        

  : )٢(الجغرافية عند العرب المسلمين بمايلي
ويتمّثــــل فــــي حــــث القــــرٓان الكــــريم المســــلمين علــــى :  العامــــل الــــديني. ١

التٔاّمــــل فــــي خلــــق الســــماوات واألرض واخــــتالف الليــــل والنهــــار وحركــــة 
الشــمس اليوميــة، وتغّيــر ٔاوجــه القمــر والتعــّرف علــى األمــاكن والنظــر فــي 

ٔافلــم يســيروا فــي االرض (مظاهرهــا والبحــث عــن مكوناتهــا فيقــول تعــالى 
ٓاذان يسمعون بها فٕانها التعمـى االبصـار  فتكون لهم قلوب يعقلون بها ٔاو

، ولذلك فقـد كـان لهـذا العامـل  )٣()ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 
ة عـــــن األمصـــــار اإلســـــالمية األثـــــر الكبيـــــر فـــــي تقـــــدم المعرفـــــة الجغرافيـــــ

  .المختلفة

فقــــد امتــــدت  :عامــــل الفتوحــــات اإلســــالمية واتســــاع ٔاراضــــي الخالفــــة. ٢
قًا حتى المحيط االطلسي غربـًا ثـم البحـر الفتوحات من حدود الصين شر 

وسـط ٔاوروبـا شـمااًل  المتوسط بجميع جهاته، ٕاضافة ٕالى اسبانيا وفرنسا 
ـــًا، وقـــد شـــجعت هـــذه الظـــروف طـــالب العلـــم  والـــى وســـط افريقيـــا جنوب
وعشــاق األســفار علــى الــرحالت الجغرافيــة وتــدوين مشــاهداتهم فــي كـتــب 

، لــــذلك كانـــــت الفتوحـــــات  )٤(زخــــرت بهـــــا المكـتبــــة العربيـــــة اإلســـــالمية
اإلسالمية مـن العوامـل الهاّمـة التـي سـاعدت فـي فتـرة مبكـرة الجغـرافيين 

  .المسلمين على اكـتشاف العلوم الجغرافية وتطّورها ونشرها

و

حيث كـان الحـج ٔاحـد فـرائض الـدين اإلسـالمي، وعنـدما :  عامل الحج. ٣
ٔاشـهرًا فـي يفد المسلمون من جهات العالم كانوا مـن الطبيعـي ٔان يقضـوا 

ـــــى التـــــزّود بالمعلومـــــات  ـــــدفعهم ٕال ـــــديار المقدســـــة ممـــــا ي ـــــى ال ســـــفرهم ٕال
الجغرافية عن طبيعة رحلتهم ٕالى الحـج، كمـا كـانوا يـدّونون المالحظـات 

  .الجغرافية من وجهات نظر متعددة عن مشاهداتهم ٔاثناء هذه الرحلة
الدين اإلسالمي على ذلك الرحلة في طلب العلم. ٤    .وتٔاكيد
، وكــان الّتســاع طــرق المواصــالت رة ودورهــا فــي تشــجيع األســفارالتجــا. ٥

ى شــــّد الرحــــال والطــــواف فــــي واألمــــن الســــائد ٔاثرهمــــا فــــي التشــــجيع علــــ
ـــون فيـــه كـــٔانهم فـــي بلـــدهم، البلـــدان ، وكـــانوا يشـــعرون فـــي ٔاي بلـــد يحّل

وكانـــت منتجـــات األنـــدلس والمغـــرب ومصـــر والحبشـــة والجزيـــرة العربيـــة 
لُمحيطــة ببحــر قــزوين وبضــائع الهندوالصــين وفــارس وُمنتجــات األقطــار ا

تتدّفق على مكة والمدينة والكوفة والبصرة ودمشق وبغداد والموصـل، 
كمـــا ٔاّن قيـــام المســـتوطنات اإلســـالمية قـــد ٔاحـــدث مراكـــز ٔاعمـــال جديـــدة 
وفـتح طرقــات هامـة ، وهــذه كّلهــا عوامـل ســّهلت حرّيـة التنّقــل والّترحــال 

  ).٥(حالة العرب والمسلمينفي ٔارجاء العالم المعروف لدى الرّ 

وقــد ســاهمت حركــة التجــارة ُمســاهمة فّعالــة فــي اتســاع مركــز التنّقــل             
والترحــــال، وكــــان للعــــرب عالقــــات تجاريــــة واســــعة مــــع الهنــــد والصــــين 
وافريقيا الداخلية وشمال ٔاوروبا عالوة على حركـتهم البحريـة الهائلـة عبـر 

فاســـتعملوا مـــوانئ الخلـــيج العربـــي البحـــار والمحيطـــات الُمحايـــدة لهـــم ، 
فانتعشت الحيـاة وتعـّددت مراكـز العلـم فـي  )٦(وميناء عدن وميناء سراف

  .المشرق 
لــدى العــرب النــابع مــن واقــع حيــاتهم فــي جزيــرة  االســتعداد الفطــري . ٦

  .العرب، ويتمّثل هذا االستعداد في حّب االكـتشاف للمناطق المجاورة
، حيــــث ٔاعطــــى  عــــن طريــــق الترجمــــة االّتصــــال بالثقافــــات االجنبيــــة. ٧

ـــذين  العـــرب ألنفســـهم الحريـــة الكاملـــة القتبـــاس نتـــائج وطـــرق ٔابحـــاث ال
سبقوهم من المفكرين سـواء كـانوا مـن اليونـانيين ٔاو الهنـود ٔاو غيـرهم ، 
ولــذلك ففــي القــرن التاســع المــيالدي ظهــرت ٔاّول مدرســة جغرافيــة عربيــة 

ة ٔابحــاث كــل مـــن بمعنــى الكلمــة ، حيــث بـــدٔات فــي ذلــك العصــر ترجمـــ
  .بطليموس ؤارسطو الى اللغة العربية 
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   أمثلة لمشاهير الرحالة من الجغرافيين العرب والمسلمين:ثانيًا
تعّددت وتنّوعت اهتمامات الرحالـة فـي تـدوين وكـتابـة مشـاهداتهم          

الشخصــّية ٔاثنــاء تــنّقلهم وترحــالهم فــي ٔارجــاء العــالم اإلســالمي، وُيمكــن 
حظــة الشخصــية كانــت ٔاهــم مصــدر مــن مصــادر المعرفــة القــول بــٔاّن المال

الجغرافية لدى هؤالء الّرحالة الذين كـُثر عـددهم وغـُزر ٕانتـاجهم العلمـي، 
وقد تعّددت وتنّوعت األماكن التي ظهر فيها هؤالء الرحالـة مـن المنـاطق 

، مــاوراء النهــرين والقوقــاز وغيرهــا العربيــة ٔاو مــن بــالد فــارس ٔاو مــن بــالد
راســـة سُنشـــير الـــى خمـــس مـــن الّرحالـــة العـــرب والمســـلمين وفـــي هـــذه الد

الذين كان لهـم بـاع طويـل فـي الـّرحالت الجغرافيـة والنتـاج العلمـي الـذي 
  : )٧(ترتب عن ذلك وهم

وهو ٔابو الحسـن علـي بـن الحسـين بـن علـي المسـعودي، : المسعودي .١
بالفســطاط، كــان كـثيــر األســفار وقــد زار بــالد ) م٩٥٧(هـــ ٣٤٦تــوفي عــام 

فـــارس والهنـــد والســـند والبنجـــاب وســـيالن وملبـــار ؤاصـــقاع بحـــر قـــزوين 
ـــــة وبـــــالد الشـــــام وفلســـــطين  ـــــرة العربي والســـــودان وجنـــــوب شـــــبه الجزي

، وللمســـعودي )٨(واصـــطخر والـــروم وانتهـــى بـــه المطـــاف ٕالـــى الفســـطاط
 )٩("مــــــروج الــــــذهب ومعــــــادن الجــــــوهر"العديــــــد مــــــن المؤلفــــــات ٔاهمهــــــا 

عــالوة " ســّر الحيــاة"و" بيــه واالشــرافالتن"و" المــالك ؤاهــل الــديارات"و
  .)١٠(على بعض المؤلفات في التاريخ

وهــو ٔاحمــد بــن عبــاس بــن رشــيد بــن حمــاد مــن طالئــع : ابــن فضــالن. ٢
الجغرافيين الّرحالـة، كـتـب وصـفًا دقيقـًا وشـيقًا لرحلتـه كعضـو فـي سـفارة 
 الخليفة العباسـي المقتـدر بـاهلل ٕالـى ملـك الصـقالبه والـبالد االسـكندنافية

رســـــالة ابـــــن "م، واشـــــتهر بمؤلفـــــه ٩٢٤و  ٩٢١التـــــي زارهـــــا بـــــين عـــــامي 
فــي وصــف رحلتــه المشــهورة ٕالــى بــالد التــرك والخــزر والصــقالبة "  فضــالن

  .)١١(والروس واسكندنافيا
وهـــو ٔابـــو عبـــدهللا محمـــد يـــن ٔاحمـــد بـــن ٔابـــي بكـــر البشـــاري : المقدســـي. ٣

عــي بســتة ، وقــد دُ )م٩٤٧(هـــ ٣٦٦المقدســي ُولــد فــي مدينــة القــدس عــام 
مقدســـي وفلســـطيني ومصـــري ومغربـــي وخراســـاني : وثالثـــين اســـمًا مثـــل

وسلمي وغيرها وذلك الختالف وتعّدد البلدان التي زارها وكـثرة المواضـع 
  .)١٢(التي دخلها

وقــد قســم المقدســي األقــاليم التــي زارهــا الــى ٔاقــاليم العجــم ؤاقــاليم         
م ومصــر والمغــرب كمــا زار العــرب، وقــد زار جزيــرة العــرب والعــراق والشــا

ــــــديلم والرحــــــاب(ارمينيــــــا واذربيجــــــان  ــــــران الشــــــمالية ) ال ) الجبــــــال(واي
وخوزســــــتان وفــــــارس وكرمــــــان والســــــند واإلقلــــــيم األوســــــط مــــــن ٔاقــــــاليم 

وهـذه األقـاليم كانـت تقــع فـي حـوزة كـل مـن الســامانيين ) المفـازة(العجـم
  .)١٣(والفاطميين

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــه  ٔاحســـــن التقاســـــيم فـــــي معرفـــــة "ؤاشـــــهر مؤلفـــــات المقدســـــي هـــــو كـتاب
وُيعتبــر كـتابــه هــذا مــن ٔاكـثــر الكـتــب ٔاهميــة لكــل مــن بحــث  )١٤("االقــاليم

البشـرية ٔاو االقتصـادية ٔاو المناخيـة ٔاو الطبيعيـة (في الجغرافيا االقليميـة 
، وقد برع المقدسي في علـم المالحـة وبخاصـة الخـرائط )١٥()ٔاو التاريخية

لمرشــــدات البحريــــة وكــــان يّطلــــع علــــى مــــا عنــــد المالحــــين مــــن دفــــاتر ٔاو ا
  .)١٦(ويتدارسها ويتدبرها

وهو ٔابو القاسم محمد البغدادي الموصـلي المشـهور بـابن : ابن حوقل. ٤
حوقل اشتهر برحالتـه الواسـعة وكـان يمضـي وقتـًا طـوياًل فـي الكـتابـة عـن 

عامــًا مــن حياتــه  ٣٠المنـاطق واألشــياء التــي يزورهـا ٔاو يراهــا، ٔامضــى ٓاخـر 
مسـافرًا ٕالــى منـاطق نائيــة فــي ٓاسـيا ؤافريقيــا، وقــد زار بـالد العــرب والبحــر 
الفارســـي والمغـــرب ومصـــر وســـوريا ؤاراضـــي الـــروم وبـــالد مـــابين النهـــرين 
ـــه، كمـــا ذكـــر وشـــاهد  وكرمـــان وبحـــر قـــزوين والشـــعوب التـــي تقطـــن حول

وصـــقلية ) برقـــة(وزار شـــمال ٔافريقيـــا  )١٧(العديـــد مـــن البحـــار والمحيطـــات
  .)١٨()قرطبة(واألندلس

  

  
  

ــــن حوقــــل بكـتابــــه          ــــذي تضــــّمن وصــــفًا " صــــورة األرض"اشــــتهر اب ال
تفصيليًا لألراضي التي سيطر عليها المسلمون في اسـبانيا وايطاليـا وبـالد 

، ويــذكر ) ١٩(لغــة ٣٦٠الــروم والقوقــاز وذكــر بــان عــدد اللغــات فــي القوقــاز 
هـــذا كـتـــاب المســـالك والممالـــك وذكـــر ": ابـــن حوقـــل فـــي مقدمـــة كـتابـــه 

األقاليم والبلدان علـى مـّر الـدهور واألزمـان وطبـائع ٔاهلهـا وخـواص الـبالد 
فــــي نفســــها وذكــــر جباياتهــــا وخراجهــــا ومســــتغالتها وذكــــر األنهــــار الكبــــار 
واتصــــــالها بشـــــــطوط البحـــــــار ومـــــــا علـــــــى ســـــــواحل البحـــــــار مـــــــن المـــــــدن 

األول منـــه : قســـمين، وقـــد قســـم ابـــن حوقـــل كـتابـــه هـــذا ٕالـــى "واألمصـــار
اشـــتمل علـــى بحـــث صـــورة االرض وديـــار العـــرب والبحـــر األحمـــر والعـــرب 
واألنـــدلس وصـــقلية ومصـــر والشـــام وبحـــر الـــروم والجزيـــرة والعـــراق ، فـــي 
حين اشتمل الثاني على دراسة األحواز وفـارس وكرمـان والسـند وارمينيـة 

اء واذربيجــــان والــــديلم وبحــــر الخــــزر ومفــــازة خراســــان وسجســــتان ومــــاور 
  .)٢١(هـ٣٩٧وتوفي ابن حوقل عام .)٢٠(النهر



١١ 
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 دراسات 

رحالـــة وشـــاعر وفيلســـوف فارســـي ولـــد بجـــوار بلـــخ ســـنة : ناصـــر خســـرو . ٥
او السـفرنامه " كـتاب األسـفار"، اشتهر بكـتابه  ١٠٨٨وتوفي عام  ١٠٠٤

الـــذي تـــم تدوينـــه بالفارســـية وذكـــر فيـــه ٔاخبـــار ٔاســـفاره فـــي ٔارجـــاء العـــالم 
وبيـــت المقـــدس والهنـــد، وامتـــاز  اإلســـالمي حيـــث مـــّر بفلســـطين ومكـــه

وصــــفه النــــادر ألحــــوال وســــط وشــــرق  بوصــــفه الــــدقيق لبيــــت المقــــدس 
الجزيــــــرة العربيــــــة ٔايــــــام القرامطــــــة واالخيضــــــريين فــــــي القــــــرن الخــــــامس 

  .)٢٢(الهجري 

رحالـــة وشـــاعر وفيلســـوف فارســـي ولـــد بجـــوار بلـــخ ســـنة : ناصـــر خســـرو . ٥
او السـفرنامه " كـتاب األسـفار"، اشتهر بكـتابه  ١٠٨٨وتوفي عام  ١٠٠٤

الـــذي تـــم تدوينـــه بالفارســـية وذكـــر فيـــه ٔاخبـــار ٔاســـفاره فـــي ٔارجـــاء العـــالم 
وبيـــت المقـــدس والهنـــد، وامتـــاز  اإلســـالمي حيـــث مـــّر بفلســـطين ومكـــه

وصــــفه النــــادر ألحــــوال وســــط وشــــرق  بوصــــفه الــــدقيق لبيــــت المقــــدس 
الجزيــــــرة العربيــــــة ٔايــــــام القرامطــــــة واالخيضــــــريين فــــــي القــــــرن الخــــــامس 

  .)٢٢(الهجري 

و

  جهود الجغرافيين العرب المسلمين :ثالثًا  جهود الجغرافيين العرب المسلمين :ثالثًا

  الجغرافية  من خالل الرحالت  الجغرافية  من خالل الرحالت
ُتمثـــــل المالحظـــــة الشخصـــــية ٔاهـــــم مصـــــدر مـــــن مصـــــادر المعرفـــــة         

الجغرافيــة الــى جانــب المصــادر االخــرى ، كاالعتمــاد علــى تــراث الســلف 
والحســــاب الرياضــــي والرصــــد الفلكــــي، وتمثلــــت المالحظــــة الشخصــــية 
بـالرحالت التـي قـام بهـا الجغرافيــون العـرب المسـلمون وغيـرهم مـن هــواة 

د الشرعية ومحترفوا التجارة مع الشرق والغـرب ، الرحالت ؤاعضاء الوفو
فكــــــان لهــــــم الفضــــــل فــــــي اّتســــــاع معرفــــــة الجغــــــرافيين بٔارجــــــاء العــــــالم 

  .)٢٣(المعروف

ُتمثـــــل المالحظـــــة الشخصـــــية ٔاهـــــم مصـــــدر مـــــن مصـــــادر المعرفـــــة         
الجغرافيــة الــى جانــب المصــادر االخــرى ، كاالعتمــاد علــى تــراث الســلف 
والحســــاب الرياضــــي والرصــــد الفلكــــي، وتمثلــــت المالحظــــة الشخصــــية 
بـالرحالت التـي قـام بهـا الجغرافيــون العـرب المسـلمون وغيـرهم مـن هــواة 

د الشرعية ومحترفوا التجارة مع الشرق والغـرب ، الرحالت ؤاعضاء الوفو
فكــــــان لهــــــم الفضــــــل فــــــي اّتســــــاع معرفــــــة الجغــــــرافيين بٔارجــــــاء العــــــالم 

  .)٢٣(المعروف
ومـن دراســة الــرحالت الجغرافيــة العربيــة االســالمية ونتاجهــا العلمــي        

ــــادة  ــــٔان الرحالــــة العــــرب اســــتطاعوا ٔان يســــاهموا فــــي زي يمكننــــا القــــول ب
  : )٢٤(فية من خالل رحالتهم في ثالثة اتجاهات هيالمعرفة الجغرا

ومـن دراســة الــرحالت الجغرافيــة العربيــة االســالمية ونتاجهــا العلمــي        
ــــادة  ــــٔان الرحالــــة العــــرب اســــتطاعوا ٔان يســــاهموا فــــي زي يمكننــــا القــــول ب

  : )٢٤(فية من خالل رحالتهم في ثالثة اتجاهات هيالمعرفة الجغرا
فقــد ازدادت اتصــاالتهم بالممالــك التــي ) ٓاســيا(ناحيــة الشــرق االقصــى . ١

تقـــع فـــي هـــذه الجهـــات فوصـــلوا ٕالـــى الصـــين والهنـــد وايـــران وعبـــور جبـــال 
تيان والتوّغل مئات األميال ٕالى الشرق منها، ودرسوا جميع المدن التـي 

  .كبخارى وسمرقند وفرغانه وغيرها مروا بها في وسط ٓاسيا

فقــد ازدادت اتصــاالتهم بالممالــك التــي ) ٓاســيا(ناحيــة الشــرق االقصــى . ١
تقـــع فـــي هـــذه الجهـــات فوصـــلوا ٕالـــى الصـــين والهنـــد وايـــران وعبـــور جبـــال 
تيان والتوّغل مئات األميال ٕالى الشرق منها، ودرسوا جميع المدن التـي 

  .كبخارى وسمرقند وفرغانه وغيرها مروا بها في وسط ٓاسيا
حيـــث اســـتطاع الّرحالـــة العـــرب ) افريقيـــا(ناحيـــة األراضـــي الســـودانية . ٢

المســـلمين التوغـــل فـــي تلـــك األراضـــي الواقعـــة الـــى الجنـــوب مـــن نطـــاق 
الصـــــحراء الكبـــــرى وهـــــم ٔاول الـــــرواد الـــــذين وصـــــلوا الـــــى ســـــاحل ناتـــــال 

  .واكـتشاف مناطق عديدة مثل مدغشقر

حيـــث اســـتطاع الّرحالـــة العـــرب ) افريقيـــا(ناحيـــة األراضـــي الســـودانية . ٢
المســـلمين التوغـــل فـــي تلـــك األراضـــي الواقعـــة الـــى الجنـــوب مـــن نطـــاق 
الصـــــحراء الكبـــــرى وهـــــم ٔاول الـــــرواد الـــــذين وصـــــلوا الـــــى ســـــاحل ناتـــــال 

  .واكـتشاف مناطق عديدة مثل مدغشقر
حيــث تمّكنــوا مــن الوصــول الــى ) ٔاوروبــا(بس األوروبيــة ناحيــة االســت. ٣

وصــلوا شــمااًل ٕالــى الــدول االســكندنافية ،  األراضــي الروســية والبولنديــة 
ومــــن دراســــة وتحليــــل النتــــاج العلمــــي لهــــؤالء الرحالــــة يمكننــــا تلخــــيص 

  :جهودهم على النحو التالي 

حيــث تمّكنــوا مــن الوصــول الــى ) ٔاوروبــا(بس األوروبيــة ناحيــة االســت. ٣
وصــلوا شــمااًل ٕالــى الــدول االســكندنافية ،  األراضــي الروســية والبولنديــة 
ومــــن دراســــة وتحليــــل النتــــاج العلمــــي لهــــؤالء الرحالــــة يمكننــــا تلخــــيص 

  :جهودهم على النحو التالي 

و

روف ٔاضـــاف الرحالـــة العـــرب المســـلمين ٕالـــى خريطـــة العـــالم المعـــ –ٔاواًل 
كمــا (ٓانـذاك جهــات لـم تكــن معروفـة مــن قبـل مثــل ٔاواسـط وشــمال ٓاسـيا 

فـي وصـف بـالد التـرك والخـزر والـروس والصـقالبة ) في رحلة ابن فضـالن
، وفــي غــرب افريقيــا مثــل رحلــة ابــن فاطمــه وفــي ) م٣٠٩(هـــ ٣١٠ســنة 

في القـرن الرابـع الهجـري ) رحلة ابن سليم األسواني(سودان وادي النيل 
التعّرف على مراحل المحـيط الهنـدي وجـزره والسـاحل الشـرقي ، كما تّم 

ورســــــمها فــــــي ) مقابــــــل جزيــــــرة مدغشــــــقر(ألفريقيــــــا حتــــــى ســــــفالة الــــــزنج 
  .)٢٥(خرائط

روف ٔاضـــاف الرحالـــة العـــرب المســـلمين ٕالـــى خريطـــة العـــالم المعـــ –ٔاواًل 
كمــا (ٓانـذاك جهــات لـم تكــن معروفـة مــن قبـل مثــل ٔاواسـط وشــمال ٓاسـيا 

فـي وصـف بـالد التـرك والخـزر والـروس والصـقالبة ) في رحلة ابن فضـالن
، وفــي غــرب افريقيــا مثــل رحلــة ابــن فاطمــه وفــي ) م٣٠٩(هـــ ٣١٠ســنة 

في القـرن الرابـع الهجـري ) رحلة ابن سليم األسواني(سودان وادي النيل 
التعّرف على مراحل المحـيط الهنـدي وجـزره والسـاحل الشـرقي ، كما تّم 

ورســــــمها فــــــي ) مقابــــــل جزيــــــرة مدغشــــــقر(ألفريقيــــــا حتــــــى ســــــفالة الــــــزنج 
  .)٢٥(خرائط

وقد سلك الرحالة العديد مـن المنـاطق وقـّدموا عنهـا وصـفًا جغرافيـًا         
ُمفصـــاًل ســـهل التعـــرف عليهـــا ورســـم الطـــرق المؤديـــة ٕاليهـــا ومنهـــا ورســـم 

  .ئط لها، وامتازت كـتاباتهم بالدقة والتفصيلالخرا

وقد سلك الرحالة العديد مـن المنـاطق وقـّدموا عنهـا وصـفًا جغرافيـًا         
ُمفصـــاًل ســـهل التعـــرف عليهـــا ورســـم الطـــرق المؤديـــة ٕاليهـــا ومنهـــا ورســـم 

  .ئط لها، وامتازت كـتاباتهم بالدقة والتفصيلالخرا
التٔاليف الجغرافي وقد ٔاضاف هؤالء الرحالة كمًا هائاًل من اإلنتـاج  –ثانيًا 

العلمـــي عـــن تفاصـــيل رحالتهـــم، وقـــد تعـــّددت وتنوعـــت هـــذه المؤلفـــات 
ونستطيع حصر ٕانتاجهم العلمي الُمستوحى مـن الـرحالت الجغرافيـة بمـا 

  :يلي

التٔاليف الجغرافي وقد ٔاضاف هؤالء الرحالة كمًا هائاًل من اإلنتـاج  –ثانيًا 
العلمـــي عـــن تفاصـــيل رحالتهـــم، وقـــد تعـــّددت وتنوعـــت هـــذه المؤلفـــات 
ونستطيع حصر ٕانتاجهم العلمي الُمستوحى مـن الـرحالت الجغرافيـة بمـا 

  :يلي

متازت بوصف قطر او ٕاقليم من ٔاقطـار ؤاقـاليم العـالم المؤلفات التي ا. ١
الـذي ) ابو الريحـان محمـد بـن ٔاحمـد(البيروني : العربي ٔاو اإلسالمي مثل 

ٔابــو محمــد (، وابــن الحائــك ) ٢٦(تخّصــص فــي دراســة قطــر واحــد هــو الهنــد
) ٢٧(صــاحب كـتــاب جزيــرة العــرب) الحســن ٔاحمــد بــن يعقــوب الهمــداني
هـــــ، ٣٧٥فـــي عـــن الســــودان ٔالفـــه عـــام ، والمهلبـــي صـــاحب كـتــــاب جغرا

واإلصـــطخري صـــاحب كـتـــاب المســـالك والممالـــك الـــذي درس فيـــه بـــالد 
، وناصـر خسـرو )٢٩(العرب بالتفصـيل ألّنـه اعتبرهـا مركـز العـالم اإلسـالمي

  .)٣٠(الذي وصف بيت المقدس بالتفصيل

متازت بوصف قطر او ٕاقليم من ٔاقطـار ؤاقـاليم العـالم المؤلفات التي ا. ١
الـذي ) ابو الريحـان محمـد بـن ٔاحمـد(البيروني : العربي ٔاو اإلسالمي مثل 

ٔابــو محمــد (، وابــن الحائــك ) ٢٦(تخّصــص فــي دراســة قطــر واحــد هــو الهنــد
) ٢٧(صــاحب كـتــاب جزيــرة العــرب) الحســن ٔاحمــد بــن يعقــوب الهمــداني
هـــــ، ٣٧٥فـــي عـــن الســــودان ٔالفـــه عـــام ، والمهلبـــي صـــاحب كـتــــاب جغرا

واإلصـــطخري صـــاحب كـتـــاب المســـالك والممالـــك الـــذي درس فيـــه بـــالد 
، وناصـر خسـرو )٢٩(العرب بالتفصـيل ألّنـه اعتبرهـا مركـز العـالم اإلسـالمي

  .)٣٠(الذي وصف بيت المقدس بالتفصيل

    
    
    
اإلقليمـــي ألقطـــار العـــالم اإلســـالمي المؤّلفـــات التـــي امتـــازت بالوصـــف . ٢

، )٣١("صـورة األقـاليم والمسـالك والممالـك"مثل  البلخي صاحب كـتـاب 
وابن حوقل الذي تجّول في ٔاقطار عديدة من العالم االسـالمي وصـاحب 
ــــن  ــــف كــــاًل مــــن المقدســــي والمســــعودي واب كـتــــاب صــــورة االرض كمــــا ٔاّل

بقًا، وقد كـتـب ابـن فضالن عن ٔاقطار العالم اإلسالمي وقد تم ذكرهم سا
خرداذبـــة عـــن ٔاقطـــار عديـــدة مـــن العـــالم اإلســـالمي فـــي كـتابـــه المســـالك 

، كمـا كـتـب ٔابـو دلـف الينبعـي )٣٢(والممالك والطرق المؤديـة ٕاليهـا ومنهـا
عـــن ٔاقطـــار مـــن العـــالم اإلســـالمي وهـــي ) مســـعر بـــن المهلهـــل الخزرجـــي(

دان كشمير وكابل وسستان وسواحل ملبار وذلك في كـتابه عجائـب البلـ
، وقد كان ٔابـو دلـف الينبعـي يعمـل عنـد األميـر السـاماني نصـر بـن ٔاحمـد 

  .)٣٣(هـ٣٣١- ٣٠١بن اسماعيل مابين سنة 

اإلقليمـــي ألقطـــار العـــالم اإلســـالمي المؤّلفـــات التـــي امتـــازت بالوصـــف . ٢
، )٣١("صـورة األقـاليم والمسـالك والممالـك"مثل  البلخي صاحب كـتـاب 

وابن حوقل الذي تجّول في ٔاقطار عديدة من العالم االسـالمي وصـاحب 
ــــن  ــــف كــــاًل مــــن المقدســــي والمســــعودي واب كـتــــاب صــــورة االرض كمــــا ٔاّل

بقًا، وقد كـتـب ابـن فضالن عن ٔاقطار العالم اإلسالمي وقد تم ذكرهم سا
خرداذبـــة عـــن ٔاقطـــار عديـــدة مـــن العـــالم اإلســـالمي فـــي كـتابـــه المســـالك 

، كمـا كـتـب ٔابـو دلـف الينبعـي )٣٢(والممالك والطرق المؤديـة ٕاليهـا ومنهـا
عـــن ٔاقطـــار مـــن العـــالم اإلســـالمي وهـــي ) مســـعر بـــن المهلهـــل الخزرجـــي(

دان كشمير وكابل وسستان وسواحل ملبار وذلك في كـتابه عجائـب البلـ
، وقد كان ٔابـو دلـف الينبعـي يعمـل عنـد األميـر السـاماني نصـر بـن ٔاحمـد 

  .)٣٣(هـ٣٣١- ٣٠١بن اسماعيل مابين سنة 
ابـو (ؤاهم هذه المعاجم ماوضـعه البكـري : تٔاليف المعاجم الجغرافية. ٣

هــ صـاحب ٤٣٢المولود فـي قرطبـة سـنة ) عبيدهللا عبدهللا بن عبدالعزيز
، وقد اعتمـد البكـري علـى "عجم ما استعجمم"المعجم الجغرافي الشهير 

، ) ٣٤(مجموعـــة كـتــــب مثــــل كـتــــب الجغرافـــي األندلســــي محمــــد التــــاريخي
) اسـحق بـن حنـين األندلسـي(وهناك معجم جغرافي ٓاخـر شـهير للمـنجم 

  .)٣٥("ٓاكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة بكل مكان"بعنوان 

ابـو (ؤاهم هذه المعاجم ماوضـعه البكـري : تٔاليف المعاجم الجغرافية. ٣
هــ صـاحب ٤٣٢المولود فـي قرطبـة سـنة ) عبيدهللا عبدهللا بن عبدالعزيز

، وقد اعتمـد البكـري علـى "عجم ما استعجمم"المعجم الجغرافي الشهير 
، ) ٣٤(مجموعـــة كـتــــب مثــــل كـتــــب الجغرافـــي األندلســــي محمــــد التــــاريخي

) اسـحق بـن حنـين األندلسـي(وهناك معجم جغرافي ٓاخـر شـهير للمـنجم 
  .)٣٥("ٓاكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة بكل مكان"بعنوان 

ن الظـواهر الطبيعيـة المؤلفات التي امتازت بالتخصـص فـي الكـتابـة عـ. ٤
ؤاكـثــر مــن بــرع فــي هــذا المجــال اخــوان الصــفا الــذين عــالجوا : المختلفــة

وضـــعوا ٕاحـــدى وخمســـين رســـالة منهـــا ســـبعة عشـــر  الظـــواهر الطبيعيـــة 
، وتعتبــــــر مؤلفــــــاتهم مــــــن ٔاهــــــم  )٣٦(رســـــالة تهــــــتم بالجوانــــــب الطبيعيــــــة

خ المؤلفــــات العلميــــة فــــي القــــرن الرابــــع الهجــــري ؤاعظمهــــا ٔاثــــرًا فــــي تــــاري

ن الظـواهر الطبيعيـة المؤلفات التي امتازت بالتخصـص فـي الكـتابـة عـ. ٤
ؤاكـثــر مــن بــرع فــي هــذا المجــال اخــوان الصــفا الــذين عــالجوا : المختلفــة

وضـــعوا ٕاحـــدى وخمســـين رســـالة منهـــا ســـبعة عشـــر  الظـــواهر الطبيعيـــة 
، وتعتبــــــر مؤلفــــــاتهم مــــــن ٔاهــــــم  )٣٦(رســـــالة تهــــــتم بالجوانــــــب الطبيعيــــــة

خ المؤلفــــات العلميــــة فــــي القــــرن الرابــــع الهجــــري ؤاعظمهــــا ٔاثــــرًا فــــي تــــاري
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و
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 طة توزيع البحار للبيرونيخرَي
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 دراسات 

استعان الرحالـة العـرب المسـلمين ٔاثنـاء رحالتهـم بالعديـد مـن اآلالت . ٥
واألجهــزة العلميــة التــي ابتكرهــا مــن عاصــرهم مــن علمــاء الجغرافيــا ؤاهــم 

ؤاشـــهر مـــن كـتـــب فيـــه عبـــدالرحمن " االصـــطرالب"هـــذه اآلالت مايســـمى 
" الصــفائحزيــج "هـــ والخــازن صــاحب كـتــاب ٣٧٦الصــوفي المتــوفى ســنة 

والخوقنـدي الـذي ٔاّلـف السداسـي الفخـري والجبلـي والصـاغاني والبيرونــي 
والســــنجاري والزرقــــابي والبتــــاني والبوزجــــاني والمجريطــــي حيــــث ســــاهم 
هــــؤالء فــــي االضــــافة العلميــــة اآلليــــة التــــي ســــاعدت الرحالــــة علــــى ســــهولة 

  .)٣٨(التنقل في اسفارهم

استعان الرحالـة العـرب المسـلمين ٔاثنـاء رحالتهـم بالعديـد مـن اآلالت . ٥
واألجهــزة العلميــة التــي ابتكرهــا مــن عاصــرهم مــن علمــاء الجغرافيــا ؤاهــم 

ؤاشـــهر مـــن كـتـــب فيـــه عبـــدالرحمن " االصـــطرالب"هـــذه اآلالت مايســـمى 
" الصــفائحزيــج "هـــ والخــازن صــاحب كـتــاب ٣٧٦الصــوفي المتــوفى ســنة 

والخوقنـدي الـذي ٔاّلـف السداسـي الفخـري والجبلـي والصـاغاني والبيرونــي 
والســــنجاري والزرقــــابي والبتــــاني والبوزجــــاني والمجريطــــي حيــــث ســــاهم 
هــــؤالء فــــي االضــــافة العلميــــة اآلليــــة التــــي ســــاعدت الرحالــــة علــــى ســــهولة 

  .)٣٨(التنقل في اسفارهم
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  

بـــرع الكـثيـــر مـــن الرحالـــة الجغـــرافيين فـــي علـــم المالحـــة والُمرشـــدات . ٦
البحريـــــة مثـــــل المقدســـــي والمســـــعودي ، وكـــــان للعـــــرب دور كبيـــــر فـــــي 

، ومـــن )٣٩(بهـــذا الشـــٔان Guillainالمالحـــة البحريـــة كمـــا يقـــول المســـيو 
المتوفي سـنة ) ٔاحمد بن محمد الطيب(كـتب في علوم البحار السرخسي 

  .)٤٠(البحار والمياه والجبال هـ وله رسالة في٨٩٩

بـــرع الكـثيـــر مـــن الرحالـــة الجغـــرافيين فـــي علـــم المالحـــة والُمرشـــدات . ٦
البحريـــــة مثـــــل المقدســـــي والمســـــعودي ، وكـــــان للعـــــرب دور كبيـــــر فـــــي 

، ومـــن )٣٩(بهـــذا الشـــٔان Guillainالمالحـــة البحريـــة كمـــا يقـــول المســـيو 
المتوفي سـنة ) ٔاحمد بن محمد الطيب(كـتب في علوم البحار السرخسي 

  .)٤٠(البحار والمياه والجبال هـ وله رسالة في٨٩٩
استعان الرحالة العرب المسلمين ٔاثنـاء رحالتهـم بـالخرائط واألطـالس . ٧

 )٤١(التــي وضــعها علمــاء عصــرهم مــن الجغــرافيين والرحالــة ٔامثــال البلخــي
رســــــم "والكنــــــدي صــــــاحب كـتــــــاب  )٤٣(وابــــــن حوقــــــل )٤٢(واإلصــــــطخري 

  .)٤٤(" المعمور من األرض

استعان الرحالة العرب المسلمين ٔاثنـاء رحالتهـم بـالخرائط واألطـالس . ٧
 )٤١(التــي وضــعها علمــاء عصــرهم مــن الجغــرافيين والرحالــة ٔامثــال البلخــي

رســــــم "والكنــــــدي صــــــاحب كـتــــــاب  )٤٣(وابــــــن حوقــــــل )٤٢(واإلصــــــطخري 
  .)٤٤(" المعمور من األرض

    

  الخاتمـــــة : رابعًا  الخاتمـــــة : رابعًا
ٕان الحيــاة المعاصــرة هــي حصــيلة تظــافر جهــود حضــارية متعــددة           

علــى مــدى عصــور متالحقــة، ومــن جملــة هــذه الجهــود الــدور الــذي لعبــه 
العرب في خدمة الحضارة اإلنسانية ، فقد كانت لهم يـد طـولى فـي ٕاذكـاء 
الحركــة العلميــة مــن خــالل الــرحالت الجغرافيــة التــي توّســعوا بهــا خــالل 

، وقــــد ســــاعدهم فــــي ذلــــك عوامــــل الرابــــع والخــــامس الهجــــريينالقــــرنين 
حـــث عـــن العلـــم عديـــدة مـــن ٔابرزهـــا العامـــل الـــديني الـــذي يحـــث علـــى الب

، وقـــد ســـاعد دورهـــم هـــذا فـــي دفـــع عجلـــة التطـــّور والمعرفـــة ٔاينمـــا كانـــت
العلمي محليًا وعالميًا بما ٔاضافوه مـن علـوم جغرافيـة متعـددة قائمـة علـى 

  .المالحظة والمشاهدة 

ٕان الحيــاة المعاصــرة هــي حصــيلة تظــافر جهــود حضــارية متعــددة           
علــى مــدى عصــور متالحقــة، ومــن جملــة هــذه الجهــود الــدور الــذي لعبــه 
العرب في خدمة الحضارة اإلنسانية ، فقد كانت لهم يـد طـولى فـي ٕاذكـاء 
الحركــة العلميــة مــن خــالل الــرحالت الجغرافيــة التــي توّســعوا بهــا خــالل 

، وقــــد ســــاعدهم فــــي ذلــــك عوامــــل الرابــــع والخــــامس الهجــــريينالقــــرنين 
حـــث عـــن العلـــم عديـــدة مـــن ٔابرزهـــا العامـــل الـــديني الـــذي يحـــث علـــى الب

، وقـــد ســـاعد دورهـــم هـــذا فـــي دفـــع عجلـــة التطـــّور والمعرفـــة ٔاينمـــا كانـــت
العلمي محليًا وعالميًا بما ٔاضافوه مـن علـوم جغرافيـة متعـددة قائمـة علـى 

  .المالحظة والمشاهدة 
مما سبق يالحظ حجم الجهـود التـي تحّققـت علـى ٔايـدي الرحالـة              

العــرب المســلمين فــي مجــاالت الجغرافيــا الطبيعيــة والبشــرية ، وقــد قــام 
هؤالء الرحالة بـواجبهم خيـر قيـام فـٔاّدوا للنهضـة العلميـة العالميـة خـالل 

مـدارج القرنين المذكورين سـابقًا ٔاعظـم الخـدمات ، وقـادوا اإلنسـانية فـي 
  .التقدم والرقي ورعوا ٔامانة العلم وحفظوا التراث العلمي 

مما سبق يالحظ حجم الجهـود التـي تحّققـت علـى ٔايـدي الرحالـة              
العــرب المســلمين فــي مجــاالت الجغرافيــا الطبيعيــة والبشــرية ، وقــد قــام 
هؤالء الرحالة بـواجبهم خيـر قيـام فـٔاّدوا للنهضـة العلميـة العالميـة خـالل 

مـدارج القرنين المذكورين سـابقًا ٔاعظـم الخـدمات ، وقـادوا اإلنسـانية فـي 
  .التقدم والرقي ورعوا ٔامانة العلم وحفظوا التراث العلمي 

وقــد تعــّددت وتنّوعــت اهتمامــات هــؤالء الرحالــة وكـثــر عــددهم وغــزر       
انتاجهم العلمي وفي مقدمتهم المسعودي وابن فضالن والمقدسي وابن 
حوقــل وغيــرهم مّمــن تجّولــوا فــي عــالم ٕاســالمي واســع ، وكمــا قــال شــوقي 

فـتح العـرب المسـلمون األرض مـن الهنـد والصـين شـرقًا حتـى لقد "ضيف 
بالد األندلس غربًا واهتموا بوصفها وكـتبـوا عـن جغرافيتهـا وعـادات األمـم 

  . )٤٥("والشعوب فيها وماعندها من ٔاساطير وخرافات

وقــد تعــّددت وتنّوعــت اهتمامــات هــؤالء الرحالــة وكـثــر عــددهم وغــزر       
انتاجهم العلمي وفي مقدمتهم المسعودي وابن فضالن والمقدسي وابن 
حوقــل وغيــرهم مّمــن تجّولــوا فــي عــالم ٕاســالمي واســع ، وكمــا قــال شــوقي 

فـتح العـرب المسـلمون األرض مـن الهنـد والصـين شـرقًا حتـى لقد "ضيف 
بالد األندلس غربًا واهتموا بوصفها وكـتبـوا عـن جغرافيتهـا وعـادات األمـم 

  . )٤٥("والشعوب فيها وماعندها من ٔاساطير وخرافات
ٕان هــــؤالء العلمــــاء العــــرب قــــاموا بــــدورهم فــــي بنــــاء النهضــــة العلميــــة       

مجــاور زاد نهضــتهم ، وكــانوا كمــا قــال جــواهر وقــّدموا ألوروبــا والعــالم ال
حريــة الــرٔاي :  ) ٤٦(، ســاعدهم فــي ذلــك "ٓابــاء العلــم الحــديث" الل نهــرو 

العلمـــــي ورعايـــــة الحّكـــــام والـــــوالة للعلـــــم والعلمـــــاء ، واســـــتعالء العلمـــــاء 
بعلمهـــم وزهـــدهم فـــي التـــرف والســـلطان واالســـتعداد الـــذهني لـــديهم مـــع 

بهـــذه العوامـــل والعوامـــل : ع القـــول الصـــبر والمثـــابرة ، وبـــذلك نســـتطي
ــــٔا المنــــاخ العلمــــي لســــطوع  األخــــرى التــــي ذكــــرت فــــي ســــياق البحــــث تهّي

ـــة العربيـــة لعلميـــة فـــي العصـــر العربـــي اإلســـالميالحضـــارة ا ، ؤاتـــيح لألّم
اإلسالمية ٔان تمّثل حلقة وصل علمي في المسيرة العالمية للعلـم خـالل 

  . الخامس الهجريينالقرنين الرابع والعصور الوسطى وخاّصة في 

ٕان هــــؤالء العلمــــاء العــــرب قــــاموا بــــدورهم فــــي بنــــاء النهضــــة العلميــــة       
مجــاور زاد نهضــتهم ، وكــانوا كمــا قــال جــواهر وقــّدموا ألوروبــا والعــالم ال

حريــة الــرٔاي :  ) ٤٦(، ســاعدهم فــي ذلــك "ٓابــاء العلــم الحــديث" الل نهــرو 
العلمـــــي ورعايـــــة الحّكـــــام والـــــوالة للعلـــــم والعلمـــــاء ، واســـــتعالء العلمـــــاء 
بعلمهـــم وزهـــدهم فـــي التـــرف والســـلطان واالســـتعداد الـــذهني لـــديهم مـــع 

بهـــذه العوامـــل والعوامـــل : ع القـــول الصـــبر والمثـــابرة ، وبـــذلك نســـتطي
ــــٔا المنــــاخ العلمــــي لســــطوع  األخــــرى التــــي ذكــــرت فــــي ســــياق البحــــث تهّي

ـــة العربيـــة لعلميـــة فـــي العصـــر العربـــي اإلســـالميالحضـــارة ا ، ؤاتـــيح لألّم
اإلسالمية ٔان تمّثل حلقة وصل علمي في المسيرة العالمية للعلـم خـالل 

  . الخامس الهجريينالقرنين الرابع والعصور الوسطى وخاّصة في 

  هـوامـش ال  هـوامـش ال

  

، جامعـــة الموصـــل ،  الفكـــر الجغرافـــي وطـــرق البحـــثصـــبري الهيتـــي وٓاخـــرون ، . ١
  .٤٧، ص١٩٨٥

ٔاثــر التجـــارة والرحلــة فـــي تطــور المعرفـــة الجغرافيــة عنـــد محمــد رشــيد الفيـــل ،   -. ٢
  .١١-٧ص١٩٧٩، الكويت ، ايلول العرب 

، ترجمــة فتحــي عثمــان، دار االســالميالفكــر الجغرافــي فــي التــراث نفــيس ٔاحمــد  ،  -
  .٤٢-٣٨ص ١٩٧٨القلم، الكويت، 

، دار الكـتـب الوطنيـة للكـتـاب مراحل تطور الفكـر الجغرافـيمسعود عياد كريم  ،  -
  .٨٨-٨٠ص٢٠٠٧بنغازي،  –
  .٤٦سورة الحج، اآلية. ٣
، جامعــة بيــروت مكانــة الجغــرافيين مــن الثقافــة االســالمية عبــدالفتاح وهيبــة  ، . ٤

  .١٢ص ١٩٧٩بية، العر
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١٩٨٠  
  .١٩٦٥، بيروت  الجغرافية والرحالت عند العربنقوالزيادة ، . ٨
، نشـــرة  جهـــود الجغـــرافيين المســـلمين فـــي رســـم الخـــرائطعبـــدالعال الشـــامي ، . ٩

  .١٩٨١الجمعية الجغرافية  الكويتية، الكويت 
، مركـــز الدراســـات والبحـــوث  فـــن المالحـــة عنـــد العـــربحســـن صـــالح شـــهاب ، . ١٠

  .١٩٨٢اليمني، صنعاء، 
، مجلـــة المجمـــع العلمـــي  لالصـــطخري خـــرائط كـتـــاب األقـــاليم ابـــراهيم شـــوكة ، . ١١
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