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 دور العلماء املسلمني يف تطور الفكر اجلغرايف

 د. حممد أبوغرارة الرقييب                                                                     
 داب/ جامعة طرابلسكلية اآل                                                                  

 مقدمــة :

ِمع          علماء الغرب اؼبنصفون على أن الفكر اعبغراُب قد شهد تقدما ملحوظًا على  هبج
وذلك بتوضيح عدة  ;الباحثُتسهموا ُب إنارة السبيل أمام العلماء أأيدي علماء اؼبسلمُت؛ الذين 

، واؼبعمور و، ودرسوا األرض وشكلها وأبعادىامواضيع تتعلق بالكون والفلك وموضع األرض من
خباصة آراء كل من و  ; . وُب ىذه اؼبواضيع يبدو التأثَت اليوناين واضحاوربديد القبلة والالمعمور,

ؾبهوداهتم رائدة ُب تطور  . كما درسوا معظم الظاىرات اعبغرافية وكانتأرسطو وبطليموس
ُب ليها إضافوا أخذوا وحفظوا وصححوا العلوم اعبغرافية ؼبن كان قبلهم و أفقد  ;اعبغرافيا اغبديثة

رخت سدوؽبا ردحاً أو اؼبظلمة اليت أثناء العصور الوسطى أن تضيع فيها العلوم أفًتٍة كادت 
ُب مواضيع جغرافية عدة طبيعية ولئك العلماء الرواد أطوياًل من الزمن على الغرب وقد خاض 

نبت بدور كبَت ُب الطريق ؼبن خلفهم وسا توبشرية، إذ جاءت دراساهتم كمصابيح نور أضاء
  .تطور اعبغرافيا

وتكمن مشكلة ىذا  البحث ُب تساؤل مفاده : ما طبيعة دور اعبغرافيُت العرب واؼبسلمُت 
عصر ــها ُب الـــيت بلغت ذروتــغرافية الــافاهتم اعبــكر اعبغراُب وأىم إضــهوداهتم ُب تطور الفــوؾب

 العباسي ؟ 
 -ُت ونبا :تأما أىداف ىذا البحث فيمكن حصرىا ُب نقطتُت اثن

براز فضل األمة العربية اإلسالمية على اغبضارة العاؼبية وجذب انتباه الدارسُت وزيادة تشوقهم إ -
 لدراسة الفكر اعبغراُب العريب اإلسالمي .
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هار مدى تطور الفكر اعبغراُب العريب اإلسالمي ُب العصور الوسطى اليت ازدىرت فيها ظإ -
ضافوه من حقائق علمية كان أوخاصة بعد القرن الرابع اؽبجري وما  ; العلوم اعبغرافية عند العرب

 ؽبا دور رائد ُب تطور اعبغرافيا اغبديثة . 

 الكون واألرض : -1
وؽبذا  ; سلمُت عن األرض بأهنا سبثل اؼبكان األوسط بُت الكواكبكانت فكرة اعبغرافيُت اؼب      

وقد ، نرى ابن رستو من اعبغرافيُت الذين قالوا : إن األرض تتوسط الكواكب وأهنا كروية الشكل 
ذكر  ذلك الوصف دبؤلفو األعالق النفيسة فيقول : " إن الدليل على أن األرض وسط السماء 
ىو ما تقدم ذكره من أمر الكواكب ، وأن جرم كل واحد يرى ُب صبيع نواحي السماء على قدر 

ضطرار افيدل ذلك على أن بعد ما بُت السماء واألرض من صبيع اعبهات بقدر واحد فب ;واحد 
رض تكون وسط السماء ، وأن من أوضح ما استدل بو على ذلك أن األرض لو مل تكن أن األ

لوجب أن  ;أقرب منها إىل موضع آخر ;ُب وسط السماء وكانت إىل موضع أقرب من السماء 
يكون من يسكن حبيال ذلك اؼبوضع القريب من السماء اليرى من السماء إال أقل من نصفها 

ل اؼبوضع البعيد من السماء يظهر من السماء أكثر من نصفها ، أبدًا ، وكذلك من يسكن حبيا
وىذا خالف ما نرى فيها ، ألن الناس ُب صبيع نواحي األرض يظهر ؽبم من السماء أبدًا ستة 

 . (1)بروج" 6بروج ويغيب عنهم ستة  6
عتقد بو اإلغريق من قبل وُب ىذا ابكروية األرض ، وىو األمر الذي  عتقد العرباو   

" إن سار أحد ُب األرض من ناحية اعبنوب إىل الشمال ، رأى أنو يظهر لو من ابن رستو: يقول
الظهور ، وحبسب ذلك ىبفى عنو من  ي  دِ ب  أ   ناحية الشمال بعض الكواكب ؽبا غروب فيكون

اػبفاء على ترتيب واحد ... وأن  أبدي ناحية اعبنوب بعض الكواكب اليت كان ؽبا طلوع فيصَت
األرض أيضًا جبميع أجزائها من الرب والبحر على مثال الكرة ، والدليل على ذلك أن الشمس 
والقمر وسائر الكواكب ال يوجد طلوعها على صبيع نواحي األرض ُب وقت واحد ، بل يرى 

، وغيبوبتها عن ربيةطلوعها على اؼبواضع اؼبشرقية من األرض قبل طلوعها على اؼبواضع اؼبغ
 . (2)اؼبشرقية أيضاً قبل غيبوبتها عن اؼبغربية " 
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لديو قول ُب تقوس سطح األرض بناًء على مالحظاتو إذ وحذا اؼبسعودي حذو ابن رستو      
ُب حبر قزوين والبحر اؼبتوسط فذكر " فذىب األكثر من الفالسفة اؼبتقدمُت من اؽبند وحكماء 

فهم وذىب إىل قول الشرعيُت أن البحر مستدير على مواضع األرض ، إال من خال -اليونانيُت 
واستدلوا على ذلك بدالئل كثَتة منها أنك إذا عبجت فيو غابت عنك األرض واعببال شيئاً بعد 
شيء حىت يغيب عنك ذلك كلو ، وال ترى شيئًا من شوامخ اعببال وإذا أقبلت أيضًا كبو 

د شيء إذا قربت من السواحل ظهرت األشجار الساحل أظهرت تلك اعببال شيئًا بعـ
وُب مؤلفو ) اإلشراف والتنبيو ( ذكر اؼبسعودي " اسم الفلك يدل على االستدارة  .(3)واألرض

ُب لغة العرب ، والفلك السماء ... الفلك جسم مدور كروي أجوف يدور على ؿبورين نبا 
ة األقاليم ( يؤكد ذلك بقولو : " فأما واؼبقدسي ُب مؤلفو ) أحسن التقاسيم ُب معرف  (4)القطبان.

األرض فإهنا كالكرة موضوعة ُب جوف الفلك كاؼبح ُب جوف البيضة ، والنسيم حول األرض 
 . (5)إىل الفلك" جوانبهاجاذب ؽبا من صبيع 

وابن خرداذبة ُب كتابو " اؼبسالك واؼبمالك " ذكر وصفاً لألرض قال : " أهنا مدورة كتدوير      
جوف الفلك كاحملة ُب جوف البيضة والنسيم حول األرض وىو جاذب ؽبا من صبيع الكرة ُب 

ن إل ؛ اعبهات إىل الفلك ، وبنية اػبلق على األرض أن النسيم جاذب ؼبا ُب أبداهنم من اػبفة
. ويرى أخوان الصفا " بأن ىذه األفالك مركبة (6)األرض دبنزلة اغبجر الذي هبتذب اغبديد"

كحلقة البصلة" واؼبسعودي ذكر أيضًا " بأن األرض تقع ُب وسط ىذه بعضها ُب جوف بعض  
 .   ( 7)األفالك فهي كالنقطة ُب وسط دائرة ومركز ؽبا

( ين ُب كتابو ) القانون  اؼبسعودي( والبَتو ؤلفو )ـبتصر كتاب البلدانــوأيد ابن الفقيو ُب م     
توسط من ـوقعها اؼبـكروية األرض ومـوح بـبوض دواـاعتقعرب الذين ــوعدد كبَت آخر من اؼبؤلفُت ال

الكواكب بعد حبث ودراسة شاملة وقد رتب اؼبسعودي وابن رستو األفالك احمليطة باألرض على 
النحو التايل : " فلك القمر ، فلك عطارد  فلك الزىرة ، فلك الشمس ، فلك اؼبريخ ، فلك 

  (8)ستواء ، وىو احملرك ؽبا "فلك الربوج، فلك اال ثابتة،ــب اللك الكواكـــــل، فــاؼبشًتي ، فلك زح
(. وقد ّعرف إخوان الصفاء األفالك" بأهنا أجسام كريات ؾبوفات أما الكواكب 2 -1شكلُت )
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فهي أجسام كريات مستديرات مضيئات ، وىي ألف وتسعة وعشرون كوكباً كبار ، واليت أجدرِكت 
، واؼبشًتي ، واؼبريخ  والزىرة ، وعطارد، والقمر  منها بالرصد سبعة يقال ؽبا السيارة وىي: زحل

 .  (9)والباقية يقال ؽبا ثابتة ولكل كوكب من السبعة السيارة فلك ىبصو
عتمد العلماء اؼبسلمون عن فكرة ربديد أبعاد األرض على النظريات اليونانية وخباصة نظريات ا

والواقع. وقد بُت ابن حوقل ُب  بطليموس غَت أهنم توصلوا إىل نتائج كانت أقرب إىل اغبقيقة
ستواء ة الفلك على األرض ُب مكان خط االمؤلفو ) صورة األرض ( ىذا قائاًل : " استدار 

ثالشبائة وستون درجة  والدرجة طبسة وعشرين فرسخًا ويكون ذلك تسعة آالف فرسخ وبُت 
وقد ذكر  . (10)ستدارهتا عرضًا مثل ذلك"استواء وكل واحد من القطبُت تسعون درجة و خط اال

ميل ، وذكر  7667ألف ميل ، وطول قطرىا كبو  24اؼبسعودي بأن طول ؿبيط األرض كبو 
وعن  .(11)من عٌت دبساحة األرض وشكلها أن تدويرىا يكون بالتقريب أربعة وعشرين ألف ميل

ن قطرىا الذي ىو طوؽبا وعرضها وغلظها سبعة آالف ميل إطول قطر األرض يقول :" و 
أربعة آالف ذراع بالسواء ، وىو الذراع الذي وضعو اؼبأمون لذرع  ميلج وستُت مياًل ، والِ وستمائة 

الثياب ومساحة البناء وقسمة اؼبنازل،  والذراع أربع وعشرون أصبعًا واإلصبع ست حبات شعَت 
مضموم بعضها إىل بعض ، والفرسخ ثالثة أميال ، منهم من هبعل اؼبيل ثالثة آالف ذراع 

 . (12)ربعة أميال وكالنبا يؤوالن إىل شيء واحد"والفرسخ أ
استمرت دراسات وذبارب اؼبسلمُت ُب قياس ؿبيط األرض ومن أنبها ؿباوالت ابن يونس      

" وكذلك ما قام بو خالد بن عبد هللا اؼبروزي ُب قياسو ُب مؤلفو " الزيج الكبَت اغباكمياؼبصري 
رات حيث قّدر ؿبيط األرض آنذاك حبواىل الذي أجراه ُب منطقة سنجار بُت دجلة والف

كيلو مًت، ويكاد ىذا القياس يطابق اغبقيقة ُب الوقت اغباضر* ، وقد تواصلت جهود   41248
العلماء فكانت ىناك عدة ؿباوالت ناجحة قام هبا جغرافيو اإلسالم ، ومنهم أبو الروبان البَتوين 

ا وقعت قياساهتم اليت قاموا هبا ، حينماغبسن( –أضبد  -ى بن شاكر )ؿبمد وأبناء موس
متعاونُت بالقرب من مدينة بغداد ، وعلى ىذا الدرب سارت قافلة الباحثُت  فيما يتعلق خبطوط 
الطول ودوائر العرض ، فأصبحت لكل منها خطوة كبَتة من قبل اعبغرافيُت إذ جاءوا بصورة 
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تلف األماكن مع دقة مل ـبمتنوعة ُب مسألة ربديد خطوط الطول ودوائرالعرض اعبغرافية لتش
 ستخدام بعض اآلالت الالزمة واؼببتكرة .ابالغة وذلك ب

 ( الكون عند اجلغرافيني العرب1شكل )

اؼبصدر: ؿبمد علي الفرا، تطور الفكر اعبغراُب ُب العصور القديبة والوسطى، مكتبة الفالح، 
 196، ص 1987الكويت، 

                                                                                       ______________________________________                             

 كيلو مًتا .  47776ستواء حسب القياسات اغبديثة * يبلغ ؿبيط األرض عند خط اال
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 الصفاء ( األفالك عند أخوان2شكل ) 

 

 . 197سابق، ص  اؼبصدر: ؿبمد علي الفرا، الفكر اعبغراُب ُب العصور القديبة والوسطى، مرجع

 خطوط الطول ودوائر العرض : -2
وكذلك  ،ن خطوط الطول ودوائر العرض من األشياء الضرورية واغباجات اؼباسة للمالحةإ

، ومن ٍب كان الطول ودوائر العرضلى أساس خطوط حيث تعتمد ع؛ إلنشاء اػبرائط الدقيقة 
ؽبذا أصبح أمر ؛ البد عند رسم ىذه اػبرائط من تعيُت خط الطول األساسي ) خط الصفر ( 

ربديد ىذا اػبط أكثر صعوبة ، ولقد اختلف علماء  اؼبسلمُت ُب ربديد ىذا اػبط الذي يقسم  



                                      دور العلماء املسلمني يف تطور الفكر اجلغرايف                               العددالسادس      -جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

39: 

 

بغرينتش الواقعة  نصف شرقي ، ونصف غريب وىو الذي يبر حالياً  :كوكب األرض إىل نصفُت
جنوب شرق مدينة لندن  وقد أطلق علماء العرب على كل خط من خطوط الطول خط نصف 

أو وقت الزوال ،  (13)النهار ، وذلك ألن الشمس تتعامد عليو عند الظهر وىو منتصف النهار
وبعض اعبغرافيُت اؼبسلمُت سار على هنج اؼبذىب اليوناين ُب ربديد خط الطول أو خط الصفر 

من اؼبعمورة ، ومنهم من  187الذي يبر بسواحل أفريقيا الغربية ٍب يتجو إىل الشرق حىت درجة 
( يرى خط الصفر ) خط منتصف النهار انتهج اؼبذىب اؽبندي وىو الذي تأثر بو اػبوارزمي فهو

  ىو اػبط الذي يبر جبزيرة سرنديب ) سيالن اغبالية ( بينما قبد بطليموس إزبذ جزر السعادة
زر الكناري" خط الطول األساسي أي خط الصفر والفرق بُت اػبطُت عشرة درجات ويبر "ج

ىذا اػبط على طرف ساحل اؼبغرب ، وقد أصبع اعبغرافيون على أن ؾبموع خطوط الطول 
خطًا منها  إبتداء من ساحل أفريقيا الغريب اؼبتجو كبو الشرق  187خطًا ، وأحصوا  367

درجة إىل  97لشرقية جبزيرة سيالن وتارة أخرى نراىم أحصوا وإنتهاء بأقصى حدود الصُت ا
واعبدير بالذكر أن مسألة ربديد  (14)درجة إىل جهة الغرب من ىذا اػبط 97جهة الشرق و

خطوط الطول كانت ُب اؼباضي من أصعب األمور وأشدىا إختالفًا حىت القرن الثامن عشر 
 وذلك لسببُت :

 يسي .ختيار خط الزوال الرئامشكلة  -1
 .  (15)صعوبة تقدير حساب بجعد الزاوية إىل الشرق والغرب من ىذا اػبط -2

ستواء ، وىي النقطة اليت يتقاطع رب أن جزيرة سيالن تقع على خط االولقد زعم باحثون ع    
مع خط منتصف النهار وتسمى عند العرب بقبة األرض أو القبة )االرين(  فيها خط اإلستواء

إلعتقادىم أن ىذا   (16)وىي على أبعاد متساوية من الغرب إىل الشرق والشمال واعبنوب
سمى أرين وهبذه النقطة يتساوى الليل والنهار طوال أيام السنة 

ج
التقاطع وبدث عند اؼبكان اؼب

خط اإلستواء دائرة معدل النهار على أن نظرية قبة األرض تعد من ولذلك أطلقوا أحيانًا على 
أىم اإلقبازات اعبغرافية العربية وقد انتقلت إىل أوروبا حيث شاع استخدامها زمنـًا طوياًل حىت 
القرن الثالث عشر اؼبيالدي وبعض اعبغرافيُت ازبذ الطريقة اؽبندية أساسًا وجعل خط الطول 
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ديب ، ونظرًا لعدم احتفاظها باظبها اؽبندي اؼبعروف عند العرب ، فقد الرئيسي يبر جبزيرة سرن
، ستواء حبيث أصبح طبقاً لتطوراهتمإذباه الغرب بالتدريج على خط اال حدثت زحزحتها سهواً ُب

، توصلوا إىل النظرية القائلة أن اغببشة وبذلك نستنتج إن اؼبسلمُتسبثل مكانًا وسطًا بُت اؽبند و 
ستواء كما ط زوال األرين الواقعة على خط االق اؼبذىب اؽبندي يبدأ من خحساب الطول وف

: " واألرض مقسومة بنصفُت بينهما كز.وُب ىذا اؼبوضوع يقول اؼبقدسيأعترب لفظ أرين دبعٌت اؼبر 
، األرض وىو أكرب خط ُب كرة األرض خط اإلستواء ، وىو من اؼبشرق إىل اؼبغرب ، وىذا طول

أكرب خط ُب الفلك . وعرض األرض من القطب اعبنويب الذي يدور  كما أن منطقة الربوج
خط اإلستواء ثالشبائة حولو إىل الشمال الذي يدور حولو نبات نعش فإستدارة األرض موضع 

، وبُت خط فرسخًا فيكون ذلك تسعة آالف فرسخ، والدرجة طبسة وعشرون وستون درجة
 .(17)اإلستواء وكل واحد من القطبُت تسعون درجة "

وتتم طريقة القياس  ويتطلب ربديد دوائر العرض قياس ارتفاع الشمس والنجم القطيب      
بواسطة آلة ربسب إرتفاع الشمس ، وذلك بتقدير طول ظل ىذا اإلرتفاع ، ولكن ابن يونس 

 ، واستفاد اػبوارزمي، والبتاين من الطرق اليت إستخدمهاىذه الطريقة يشوهبا أخطاء كثَتة ّبُت أن
اإلغريق واؽبنود ُب إهباد دوائر العرض، وكان لدى ابن اؽبيثم نظريات إلهباد حساب ىذه 
الدوائراتسمت بالدقة البالغة وكذلك قدم البَتوين دراسات مهمة ُب حساب دوائر العرض ُب 
مؤلفو اؼبشهور " القانون للمسعودي " وكانت أحباث ىؤالء اعبغرافيُت على جانب كبَت من 

تقان فوصلت إىل درجة التفوق، وانتهت ىذه الدراسة العلمية إىل ربديد دوائر األنبية واإل
وكان من شبار معرفة  .(18)العرض، وؽبذا جاءت النتائج اليت توصلوا إليها دقيقة ما بُت حُت وآخر

ربديد خطوط العرض إقامة اؼبزاول الشمسية ُب اؼبيادين الكربى واؼبساجد حيث كانت تستخدم 
، ىذا ولقد  (19)ت النهار وال سيما ألغراض إقامة الصالة ُب أوقاهتا اؼبشروعةُب ضبط أوقا

اعتقد اعبغرافيون اؼبسلمون أن اختالف طول الليل والنهار وبدث كلما ابتعدنا عن خط اإلستواء 
 وعند نقطة تقاطعو مع خط الطول  الرئيسي يتساوى فيها كل من الليل والنهار طول العام .
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ا توصل إليو اعبغرافيون اؼبسلمون ، بأن تعاقب الليل والنهار وتوايل فصول السنة ومن أىم م     
األربعة؛ إمبا ىي نتيجة حركتُت ظباويتُت أوؽبما ربرك السماء وىذه اغبركة تدير الشمس والقمر 
وصبيع الكواكب من اؼبشرق إىل اؼبغرب ُب كل يوم وليلة دورة واحدة . وأما اغبركة الثانية فهي 

. ولقد أدرك (27)الشمس والكواكب من اؼبغرب إىل اؼبشرق وىي على عكس اغبركة األوىل حركة
جغرافيو اإلسالم عن بينة أن الشمس مصدر الضياء ُب النهار والقمر يسطع نوره ُب الليايل 
اؼبقمرة فيبدد الظالم وقالوا أن الشمس ُب رأيهم تعد كوكبًا يدور حول األرض ولكن العلم 

أن الشمس قبم عظيم مضيء بذاتو ، والقمر كوكب أصغر حجمًا من األرض اغبديث يؤكد 
 ويستمد نوره من الشمس . 

 ربديد مساحات ومواقع األرض : -3 
شغلت اعبغرافيُت العرب واؼبسلمُت مسألة حجم األرض ومساحات اعبهات اؼبسكونة  

والظواىر الطوبوغرافية منها ومدى امتدادىا على سطح األرض وكيفية ربديد مواقع اؼبدن 
اؼبختلفة من جبال وأهنار وحبار وحبَتات، فقد تداولوا أواًل أرقامًا عديدة ذكرىا اؽبنود اليونانيُت 
والرومان ٍب توصلوا إىل رقم خاص هبم ولقد تراوحت التقديرات اؽبندسية حمليط األرض بُت 

مياًل )أكاريا(، كما  47147و  مياًل )برانبًا جوبتاً( 57938مياًل )إريًا هباتاً( و  33177
مياًل )إراتوستُت(  26667ميل )أرسطو( و  44777تراوحت التقديرات اليونانية الرومانية بُت 

 .( 21)مياًل )بوسيدونيوس وبطيلموس( " 18777و 
أما التقديرات العربية فقد أشار اليها ابن رستة ُب اعبزء السابع من كتاب ) األعالق النفيسة ( 

و التايل : " الذي وبيط باألرض اعٍت الدائرة العظمى اليت على كرهتا أربعة وعشرون على النح
ألف ميل ألن كثَتًا من القدماء ذكروا إن الذي  وجد بُت مدينتُت على خط واحد من اػبطوط 
اليت تدور على أقطار معدل النهار إذا كان بينهما من العرض جزء واحد من ثالشبائة وستُت 

ميل نصف ذلك ائرة العظمى اليت على األرض من األميال ستة وستُت مياًل وثلثي جزًءا من الد
آالف وشبامبائة وشبانية عشر مياًل بالتقريب وقال إبن الفقيو: "واألرض مقسومة نصفُت ثالثة 

األرض وىو أكرب خط ُب كرة  بينهما خط االستواء وىو من اؼبشرق إىل اؼبغرب ، وىذا طول
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ن القطب اعبنويب الذي يدور حول سهيل إىل القطب الشمايل وعرض األرض م األرض
واستدارة األرض ُب موضع خط االستواء ثالشبائة وستون درجة والدرجة طبسة وعشرون فرسخا 
والفرسح اثنا عشر ألف ذراع والذراع أربع وعشرون اصبعا  واألصبع ست حبات شعَت مصفوفة 

" خبطن بعضها إىل بعض فيكون ذلك تسعة آالف فرس
(22) . 

وأشار أخوان الصفا إىل أن أبعاد األرض من السماء من صبيع جهاهتا متساو وأن  
( فرسخًا وقطر ىذه الدائرة ىو قطر 6855مياًل ) 25455أعظم دائرة ُب بسط األرض ىي 

( فرسخًا بالتقريب ومركزىا ىي نقطة متونبة ُب عمقها على 2167مياًل ) 6551األرض ىو 
األرض ومن سطح البحر من صبيع اعبهات متساو ألن  نصف القطر وبعدىا من ظاىر سطح

األرض جبميع البحار اليت على ظهرىا كرة واحدة" 
أما اؼبسعودي فقد أورد  " وذكر من . (23)

عٌت دبساحة األرض وشكلها أن تدويرىا يكون بالتقريب أربعة وعشرون ألف ميل وذلك أهنم 
من األخرى ونبا الكوفة ومدينة السالم  نظروا إىل مدينتُت ُب خط واحد إحدانبا أقل عرضاً 

فأخذوا عرضيهما فنقصوا األقل من األكثر ٍب قسموا ما بقي على عدد األميال اليت بينهما فكان 
نصيب الدرجة فبا وباذيها من أجزاء األرض اؼبستديرة ستة وستُت مياًل وثلثي ميل على ما ذكر 

ىي ثالشبائة وستون درجة كان ذلك أربعة  بطليموس فإذا ضربوا ذلك ُب صبيع درجة الفلك اليت
وعشرين ألف ميل

(24)
 . 

ومل يقتنع اعبغرافيون والفلكيون العرب واؼبسلمون بالتقديرات اليت حددىا اؽبنود واإلغريق       
ؼبقدار ؿبيط األرض، فقاموا أنفسهم دبحاولة عملية للتثبت من ىذه القضية وقد جاءت اؼببادرة 

ؼبأمون الذي أمر بإجراء قياس لطول درجة خط نصف النهار للتوصل إىل من اػبليفة العباسي ا
ؾبموع ؿبيط األرض وقد اقتضت ىذه العملية القيام دبسح عملي لعلو كان األول من نوعو ُب 

مياًل، ُب حُت أن بطليموس كان قد  56ىذا اؼبيدان وقد دلت قياساهتم بأن طول الدرجة يبلغ 
ومل تقتصر جهود اعبغرافيُت والفلكيُت العرب واؼبسلمُت على  مياًل. 66حدد طول الدرجة بـ 

ؿباولة التوصل إىل مقدار ؿبيط األرض بل حاولوا التعرف على مساحة األرض اؼبسكونة أيضاً 
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وقد وردت ُب كتاباهتم تقديرات ـبتلفة ؼبساحات األرض اؼبسكونة وللبحار اليت تقع ضمنها وقد 
نيُت، كما اعتمدوا أيضاً على كتابات اؽبنود واإليرانيُت فضاًل عن استند أغلبها على كتابات اليونا

تقديراهتم الشخصية وقد خضعت تقديراهتم بطبيعة اغبال إىل االعتقاد الذي توارثوه عن 
، وىو اعبزء راليونانيُت والرومانيُت من أن جزًء ؿبدودًا فقط من األرض ىو الذي يسكنو البش

ؼبسكون"  والذي حدده الرومان ) بطليموس ( بُت دائرٌب عرض الذي أطلق عليو اسم  "الربع ا
 63جنوبًا و  21مشاالً، بينهما حدده اعبغرافيون  العرب بُت خطي عرض  63جنوبًا و  16

 مشااًل . 
ولعل خَت من درس ىذه النقطة البَتوين ُب كتابو ) القانون اؼبسعودي (؛ حيث أوضح       

لسبعة اليت سبثل اعبهات اؼبعمورة من األرض مستندًا على بصورة دقيقة مساحات األقاليم ا
اؼبراجع اؼبختلفة وأورد التقديرات النهائية اليت توصل إليها واليت كانت سبثل أفضل التقديرات 
اؼبقدمة وقد نقلها عنو أبو الفداء ُب كتابو ( ) تقومي البلدان ( بعد أن شرح اؼبقاييس اليت 

البَتوين ابتكر طريقة جديدة ظبيت بالطريقة األرضية ُب اغبساب ، استخدمها البَتوين . غَت إن 
وذلك بتحديد أقصر مسافة طولية بُت نقطتُت ، وتعيُت خط عرض كل منهما ٍب حساب 
الفروق ُب خطوط الطول بناًء على النتائج اؼبتوفرة، وقد استطاع البَتوين بالفعل أن يقيس فرق 

. أما أخوان الصفاء فقد أوردوا (25)يجة دقيقة للغاية"الطول بُت بغداد وغزنو وتوصل إىل نت
مساحات األقاليم السبعة من األرض اؼبعمورة . و كانت براعة اعبغرافيُت العرب واؼبسلمُت ُب 
ربديد خطوط الطول والعرض للمواقع اعبغرافية ُب ؿباولتهم رسم خريطة لألرض وىي احملاولة 

واليت أشبرت عن ما ظبي بالصورة اؼبأمونية وقد ضاعت فيما اليت سبت دببادرة من اػبليفة اؼبأمون 
ضاع من آثار الفًتة العباسية اؼببكرة، ٍب حدثت عودة إىل ىذا اؼبنهج السليم ُب رسم اػبرائط 
على يدي اإلدريسي الذي قام رظبو ػبرائطو للعامل على أساس ربديد درجات العرض والطول 

 ت دقة كبَتة وأنبية عظيمة .للمواقع اعبغرافية فبا جعل خرائطو ذا
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ناخ : -4
ج
 اعبيومورفولوجيا واؼب

إذا ألقينا نظرة فاحصة على مستهل قصائد الشعر اعباىلي وما فيها من ذكر الوقوف على       
بقايا الديار اليت شهدت لقاء األحبة من الشعراء اعباىليُت أدركنا مدى معرفة العرب ُب العصر 

 . (26)زيرة العربية فقد ذكروا أظباء معينة ألماكن مشهورةاعباىلي لسطح أرض شبو اعب
وبعد اتساع رقعة الدولة اإلسالمية نتيجة الفتح اإلسالمي قام علماء  اؼبسلمُت بدراسة      

تضاريس سطح األرض دراسة عامة فبا أطلق عليو ُب العصر اغبديث اعبغرافيا الطبيعية؛ حيث 
ويها دعت الظروف القاىرة ُب تلك الفًتة إىل معرفة طبيعة االقاليم واؼبناطق اليت ًب فتحها وما ربت

من جبال وسهول وحبار وأهنار وأودية وآبار، وقد كان جهد اعبغرافيُت مجركزًا على ىذا اعبانب 
اغبيوي فأسهموا كثَتاج ُب تطور الفكر اعبغراُب، وقد برز ُب ىذا اؼبضمار بشكل ملحوظ ومؤثر 

ُب آرائهم الكندي والسرخي، واؼبسعودي وأخوان الصفاء، ولكنهم صبيعا ُب واقع األمر قد تأثروا 
عن األرض باألفكار الرومانية واليونانية وال سيما أفكار أرسطو وبطليموس  وكثَتًا ما كان 

 .  اعبغرافيُت العرب يذكرون ذلك ُب مؤلفاهتم
فالكندي الذي ظهر ُب النصف األول من القرن الثالث اؽبجري كان من الرواد األوائل      

العلم ولقد صار اؼبعروف أن لديو رسائل عديدة ُب اؼبد الذين حبثوا ُب ؾباالت متفرقة من ىذا 
واعبزر والرعد والربق والثلج والربد  و الصواعق واؼبطر فضاًل عن ذلك فإن الكندي ربدث أيضاً 
عن العوامل الباطنية اليت تؤثر ُب أجواء األرض وقدم ُب ىـذا اجملال رسالة ظبـاىا ) علة حدوث 

اػبسوف . وقد أشار إىل ىذه الرسالة اؼبسعودي ُب مؤلفو مروج الرياح ( وكذلك الزالزل وعلة 
الذىب وفيو ناقش دورة اؼباء ُب الكون وجريان األهنار وتراكم األمالح ُب البحر كما قام بوصف 

: " أن البحار تنتقل على مرور السنُت وطول الدىور حىت تصَت ، ويقول ُب ىذا اؼبوضوعالرباكُت
لة البحار متحركة ، إال أن اغبركة إذا أضيفت إىل صبلة مياىها وسعة ُب مواضع ـبتلفة ، وأن صب

سطوحها وبعد قعورىا صارت كأهنا ساكنة وليست مواضع األرض الرطبة أبداً رطبة ، وال مواضع 
األرض اليابسة أبدًا يابسة ولكنها تتغَت وتستحيل لصب األهنار إليها ، وإنقطاعها عنها، وؽبذه 
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، فليس الرب أبدًا  برًا والموضع البحر أبدًا حبرًا ، بل لبحر وموضع الربلة يستحيل موضع االع
 . (27)يكون براً كان مرة حبراً ويكون حبراً حيث كان مرة براً "

وُب مؤلفو ) التنبيو واألشراف ( ربدث بإستفاضة عن الرياح ومهاهبا وأفعاؽبا وتأثَتىا وتناول      
 اغبرارة والرياح " حبيث انو إذا برد اعبو وانقبض اؽبواء حديثة ُب ىذا اؼبوضوع بأنو ربط بُت

وانكمش، إحتاج إىل حيز أصغر وإذا سخن وسبدد وإتسع إحتاج إىل حيز أوسع؛ وعليو فإنو 
بسبب كون الشمس ُب فصل الصيف ُب النصف الشمايل فإن الرياح تكون مشالية نظرًا لتحرك 

أكثر رياح الشتاء جنوبية لتحرك اؽبواء ناحية اؽبواء من ناحية اعبنوب وكذلك هبب أن تكون 
الشمال ؼبسَت الشمس ُب الشتاء كبو النصف اعبنويب ... والرياح على أهنا حركة اؽبواء وسبوجو 

، أما العامل ابن سينا فقد وضع الدعائم الرئيسية لعلم األرض ُب كتابو  الشفاء وتناول (28)"
ض والبحار وكيفية تكوين الصخور الرسوبية، كما فسر فيو الظواىر اعبيولوجية القائمة بُت األر 

أسباب حدوث الزالزل وأفرد فصواًل خاصة للحديث عن الظواىر اعبوية اؼبألوفة كالسحب 
 .ح سبكن ابن سينا من ميادين العلموالرياح والبخار والثلوج  والربد  والرعد وما إىل ذلك فبا يوض

عبغرافيُت العرب وقدموىا للعامل وتتوزع ُب إذباىُت وتنقسم اعبغرافيا الطبيعية اليت درسها ا
 : (29) رئيسيُت نبا

 دراسة الغالف الصخري :  أ ـ
ن سطح األرض منذ نشأتو وبينوا مدى تأثَت أشعة الشمس و لقد درس علماء اعبغرافيا اؼبسلم

والقمر على سطح ىذه الكواكب وفكرهتم عن نشأة اعببال أهنا ناذبة عن اؼبياه اعبارية 
والرياح العاصفة، وقد علل جغرافيو اإلسالم ثوران الرباكُت فأشار بعضهم إىل أسباب 

رة باؼبياه الكربيتية ُب باطن األرض إىل حدوث ىذه الرباكُت؛ بأهنا نتيجة إرتفاع درجات اغبرا
درجة عالية ومن ٍب ينتج عنها قوة إنفجارية ىائلة. ويرى اؼبسعودي ُب مسألة وجود األهنار 
ونشأهتا ما ذكره بعض الباحثُت أهنا ربدث نتيجة ذوبان الثلوج على أعايل اعببال ولكنو يرى 
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 سطحها؛ ذلك ألن اؼبياه تتجو دائماً إىل أن اؼبياه اؼبختزلة ُب أعماق األرض سبيل للخروج إىل
 ( .37اغبفاظ على مستواىا الطبيعي فينتج عن ذلك دفق العيون وجريان األهنار)

 ب. دراسة الغالف الغازي : 
قام أعالم اعبغرافيُت العرب بدراسة بعض الظاىرات اعبوية وتوزيعها اعبغراُب ويبكن القول      

ناخ ومبادئو ونظرياتو ، فقد حاول الباحثون  أن العرب ىم الذين بادروا بوضع
ج
أساس علم اؼب

العرب تفسَتالتغَتات اليت ربدث ُب اؽبواء وكانت إنطباعاهتم عن الغالف الغازي متفقة مع 
الف يتكون من ثالثة طبقات نظريات اإلغريق؛ حيث تصور أولئك العلماء اؼبسلمون أن الغ

 .(31)ـبتلفة
 اؼبعتدلة وىي القريبة من األرض وتجدعى " النسيم ". الطبقة األوىل: تجسمى الطبقة

 الطبقة الثانية : تجسمى الطبقة الشديدة الربودة وتجدعى " الزمهرير".
 الطبقة الثالثة : وىي الطبقة القريبة من القمر وىي شديدة اغبرارة.

وقد جاء ىذا التقسيم متفقاج مع النظرية اغبديثة اػباصة بتقسيم الغالف الغازي واليت تقول      
إنو بعد إرتفاع معُت تزداد درجة اغبرارة تبعًا ؽبذا اإلرتفاع، كما أكد علماء اعبغرافيا العرب أن 

األرض الغالف الغازي وبيط باألرض من صبيع اعبهات وقد تبُت لدى علماء العرب أن سطح 
يسخن بتأثَت حرارة الشمس وأن اؽبواء الذي يسخن يتمدد ويرتفع، كما تعرف اؼبسلمون على 
ظاىرة التساقط ودارت معظم آرائهم على أنو إذا بردت كتلة من اؽبواء فإن كمية من خبار اؼباء 
يتكاثف ُب صورة مطر أو ثلج أو ضباب مائي ) شبورة ( أو ندى وذلك حسب الظروف اليت 

 . (32)أثناء التكاثف ربدث 
وذكروا بأن اؼبطر يتكون أواًل بارتفاع البخار إىل أعلى ويتوقف األمرعلى إستمرار صعود 
اؽبواء إىل أعلى بفعل الطبقة  الباردة يستمر ذبمع البخار ويزداد ظبكو فيؤدي إىل تكوين سحب 

ما تنخفض وىذه السحب تكون جافة وخفيفة عندما تكون ذات حرارة مرتفعة ، ولكن عند
حرارهتا يزداد وزهنا فتتكاثف وتسقط ُب صورة مطر وإذا إرتفع خبار اؼباء إىل إرتفاعات أعلى 

وعن أنبية اعببال كعامل مناخي مؤثر   . وتأثر بالربودة فإنو تسقط قطرات صغَتة ُب صورة ثلج
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ذكروا أن السحب اليت تدفعها الرياح تصطدم بقمم اعببال فتتكاثف وتسقط مطراً 
(33)

وقد كان  .
، فإذا اليت ربدث ُب جوف األرض واعببال لديهم رأي ُب وقوع الزالزل بأهنا توجد نتيجة األىوية

، وإذا ما ضبي باطن األرض، اؼبياه بقيت ىناك ؿببوسة زماناً  مل ذبد ىذه األىوية منافذ زبرج منها
طلبت مكاناً وجوف تلك اعببال سخنت تلك اؼبياه ولطفت وربللت وصارت خبارًا وإرتفعت و 

، وإن  رجت تلك البخارات من تلك اؼبنافذ، خكانت األرض كثَتة التخلخل ربللت  أوسع  فإن
كان ظاىر األرض شديدة التكاثف أي مستحكمًا منعها من اػبروج، وبقيت ؿبتبسة تتموج ُب 

تلك الرياح مفاجأة تلك اؽبوية لطلب اػبروج ، وردبا إنشقت األرض ُب موضع منها وخرجت 
، يجسمع ؽبا دوي وىذه الزلزلةسف مكاهناوألب

(34)
ى أصل الرياح وكانت . وتعرف العرب عل

: إن األسباب الرئيسة ؽببوهبا ىو صعود اؽبواء اعباف من اليابس واؽبواء احململ نظريتهم تقول
ببخار اؼباء . وخالصة القول : إن اعبغرافيُت العرب قد أضافوا ُب ىذا اعبانب نظريات جديدة 

مالحظاهتم الشخصية وتصوراهتم عن أصل ىذه األشياء اؼبؤثرة ُب الكون ولقد كانت متضمنة 
 . (35) تصوراهتم بذور صاغبة للجغرافية الطبيعية اغبديثة

وأورد سهراب ُب كتابو عجائب األقاليم السبعة قوائم مفصلة عن صبيع اعببال اؼبشهورة ُب 
بعة مع ربديد خطوط طوؽبا وعرضها ولقد األرض اؼبعمورة حسب مواقعها من أقاليم األرض الس

أفرد أبو الفداء ُب كتابو )تقومي البلدان( فصاًل ضافياً عن اعببال اؼبشهورة، ووصف كل جبل منها 
على انفراد وما يقع عليو من البلدان، وما يسكنو من أقوام كما حدد طولو بالفراسخ أو 

لعرب اؼبشهورة وجبال الشام وجبال الدرجات وركز أبو الفداء بشكل خاص على جبال جزيرة ا
اؼبغرب إاًل أن تفصيالتو اؼبذكورة مل تكن ُب باب الدراسة الطبوغرافية بل ؾبرد قائمة بأظباء اعببال 

 اؼبشهورة ُب العامل العريب .

حذا العمري ُب كاتبو )مسالك األبصار( حذوايب الفداء فافرد فصاًل خاصًا ُب وقد  
ثو كان أكثر دقة وعلمية فقد كان يبدأ بذكر اعببل أو السلسلة الكالم على اعببال، لكن حب

األصلية اليت تتفرع منها السالسل اعببلية األخرى، ٍب يتحدث عن كل سلسلة حسب موقعها 
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من أرباع اؼبعمورة األربعة فيصفها أواًل ٍب يتحدث عن زراعاهتا ومعادهنا ومدهنا وقد استند 
ى النظرية اليونانية القديبة اليت كانت تعتقد بوجود حزام جبلي العمري ُب شرحو عببال اؼبعمورة عل

يطوق األرض من الغرب إىل الشرق وإن ىذا اغبزام ىو مصدر تفرعات السالسل اعببلية 
لسلسلة األخرى، وقد أخذ الكثَت من اعبغرافيُت العرب األوائل هبذه النظرية وأطلقوا على تلك ا

بال كلها متشبعة من اعببل اؼبستدير بغالب معمور : "إن اعباسم )جبل قاف( قال العمري
األرض وىو اؼبسمى جببل قاف وىو ام اعببال كلها تتشعب منو فتتصل ُب موضع وتنقطع ُب 
آخر وىو كالدائرة ال يعرف لو أول على التحقيق، وقد زعم بعضهم إن أمهات اعببال جبالن 

وبا وخرج االخر من البحر الرومي وأخذ خرج احدنبا من لدن البحر احمليط ُب اؼبغرب وأخذ  جن
 . (36)" مشاال  حىت تالقيا عند السند وظبوا اعبنويب قاف وظبوا الشمايل جبل فاقوناً 

الذكية  ويقف البَتوين ُب اؼبقدمة بُت اعبغرافيُت العرب واؼبسلمُت ُب مالحظاتو اعبيومورفولوجية
فقد فطن ُب استعراضو لطبوغرافية بالد السند إىل التكوين اعبيولوجي اػباص ؽبذا السهل، 
واعتقد أنو البد أن يكون حوضًا حبريًا قديبًا قد طمرتو الًتسبات ومل يكن البَتوين ُب مالحظتو 

رىم اؼبذكور ىذه بعيدًا عن اغبقيقة قال : "وأرض اؽبند من تلك الرباري وبيط هبا من جنوهبا حب
ومن سائر اعبهات تلك اعببال الشوامخ وإليها مصاب مياىها وإذا تفكرت عن اؼبشاىدة فيها 
وُب أحجارىا اؼبدملكة اؼبوجودة إىل حيث يوجد اغبفر عظيم بالقرب من اعببل وشدة جريان 

ض والبحر مل مياه األهنار واصغر عند التباعد وفتور اعبري ورمااًل عند الركود واالقًتاب من اؼبغاي
تكن تتصور أرضو إاًل حبراً ُب القدمي قد انكبس حبموالت السيول""

(37)
 . ومن اعبدير باؼبالحظة

أن البَتوين قد فطن إىل عملية الًتسيب النهري السيما عند اقًتاب النهر من مصباتو ُب اؼبغايض 
اؼباء على مر األزمان أو البحار وللبَتوين مالحظات بارعة أخرى تتعلق باختالف توزيع اليابس و 

اعبيولوجية ومالحظاتو تلك ال زبتلف بشيء عن العلم اغبديث وأيضًا ذكر البَتوين اشاره ذكية 
، وىذا اؼببدأ من أة وعمر الصخور والطبقات األرضيةوىي أنبية اغبفريات والتحجرات ُب نش

ورىم إسهاماً أىم "مبادئ علم الطبقات األرضية" اغبديث ولقد أسهم " أخوان الصفا " بد
مهمًا ُب تنمية اعبانب النظري ُب حقل اعبيومورفولوجيا بآرائهم القوية عن العمليات 
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اعبيومورفولوجية فقد أكدوا على أثر عامل التعرية والنحت ُب التضاريس األرضية وبينوا اختالف 
بحرية، توزيع اليابس واؼباء  على مر العصور اعبيولوجية ووضحوا نشوء السهول الرسوبية ال

وناقشوا مسألة تكون اعببال االلتوائية وىكذا يتضح أهنم قد أشاروا إىل أىم النقاط اليت يعٍت هبا 
 علم اعبيومورفولوجيا اغبديث بدراستها .

وقد وردت أيضًا ُب كتابات الفيلسوف ابن سينا بعض اؼبالحظات اعبيومورفولوجية  
ية عوامل التعرية فقد أشار إىل أن اعببال تتقسم اؼبهمة السيما ما يتعلق منها بتكون اعببال وبأنب

إىل نوعُت : نوع ينشأ بسبب حركات رافعة كتلك اليت تسبب الزالزل ونوع ينشأ عن فعل الرياح 
واؼبياه اعبارية ومن الواضح أن ىذا التصنيف يقًتب اقًتابًا كبَتًا من التصنيف اغبديث للجبال 

لتوائية ، والنوع الثاين يدخل ُب صنف جبال التعرية فالنوع األول يدخل ُب صنف اعببال اال
والبن سينا مالحظات مهمة أيضًا عن أنبية عوامل التعرية فقد أكد بشكل خاص على بطء 
عملية النحت، وعلى آثارىا الطويلة األمد وإذا علمنا أن النظرية اؼبتعلقة بالتضاريس األرضية اليت 

القرن السابع عشر كانت تؤمن دببدأ "التغَت السريع" أو سادت التفكَت اعبغراُب اعبيولوجي حىت 
"الثبات الدائم" ُب التضاريس األرضية، أدركنا أنبية الفكرة اليت أكد عليها ابن سينا وكذلك اىتم 
ابن سينا بتصنيف الصخور، حيث صنفها إىل صخور رسوبية وصخور نارية وشرح كيفية تكون  

جيولوجية وقد قاد ىذا االىتمام بعض العلماء العرب  كل منها وما يبر بكل منها من عمليات
 . (38)إىل دراسة اؼبعادن وتصنيفها حسب خصائصها الطبيعية والكيميائية

أما الظواىر اعبيولوجية األخرى كالزالزل والرباكُت فلم ترد عنها ُب أحباث اعبغرافية  
ائل أخوان الصفا( فقد أشاروا العربية إاًل اشارات خاطفة ، ولعل أنبها تلك اليت وردت ُب )رس

إىل ظاىرة الرباكُت على النحو التايل "واعلم إن ُب بعض اؼبواضع يرى من بعيد على رؤوس 
اعببال وبطون األودية نَتان وضياء بالليل ودخان معتكر ساطع" ُب اؽبواء ومرتفع ُب اعبو وعلتو 

ليها مياه كربيتية أو نفطية دىنية إن ُب جوف اعببال كهوفًا ومغارات وأىوية حارة ملتهبة ذبري إ
 . (39")فتكون مادة ؽبا رائحة وىي مثل اليت جبزيرة صقلية وجببل مزمهر من فوزستان
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وقد أشار أخوان الصفا أيضًا إشارة سريعة على اختالف أنواع اعببال من حيث طبيعة  
وحجارة صلبة تكوينها حيث قالوا "واعلم أن اعببال اليت ذكرناىا منها ما ىو صخور صلدة 

وصفوان أملس فال ينبت عليو نبات إاًل شيء يسَت مثل جبال هتامة ومنها ما ىو صخور رخوة 
وطي لُت وتراب ورمل وحصاة ـبتلفة متلبدة ساف فوف ساف متماسك األجزاء" وىي مع 
ذلك كثَتة الكهوف واؼبغارات واألودية واألىوية والعيون واعبداول واألهنار واألشجار كثَتة 

 نباتات واغبشائش واألشجار مثل جبال فلسطُت وجبال لكام وطربستان وغَتىا .ال
وقد اعتمدت األحباث اؼبناخية ُب اعبغرافية العربية اعتمادًا كبَت على آراء اؼبدرسة  

اليونانية وقد آمن اعبغرافيون العرب باؼببادئ الرئيسة اليت أرساىا اإلغريق والرومان ُب علم اؼبناخ 
ا الشمس اؼبصدر األساسي للحرارة ُب جهات األرض اؼبختلفة ىو ميل الشمس على فقد اعتربو 

خط االستواء، وقد اخذوا بالتقسيم اليوناين ػبطوط العرض احملدودة لدرجة اغبرارة فاعتربوىا 
خطًا على جنوبو واعتربوا أيضاً  97خطًا منها يقع إىل مشال خط االستواء و  97خطاً،  187

مشااًل ومداراعبدي  23.5مشااًل وجنوباً، ومدار السرطان ُب درجة  97درجيت  القطبُت يقعان ُب
 .( 47)جنوباً  23.5ُب درجة 
أما ابن خرداذبة فلم يتضمن كتابو )اؼبسالك واؼبمالك( أية إشارات مناخية لكنو ذكر  

هبا دائم ُب باب عجائب األرض أن "ُب بالد الروم على حبر اػبزر بالداً  تدعى اؼبستطيلة اؼبطر 
الشتاء والصيف حبيث ال يقدر أىلها على دياس زروعهم وتذريتها كما ذكر أيضًا أن أىل 
اغبجاز واليمن يبطرون الصيف كلو وىبصبون ُب الشتاء فمطر صنعاء وما واالىا حزيران وسبوز 

""وآب وبعض أيلول من الزوال إىل  اؼبغرب
(41)

 . 
وجاءت توزيعاتو للرياح السائدة مقاربة للتوزيع العام اغبديث لتلك الرياح بُت ذباربو شرقية 
وعكسية غريبة ومشالية أو جنوبية قطبية، شرحها ُب كتابة التنبيو واإلشراف، كذلك ناقش أخوان 

ن
ج
اخية فقد الصفاء ُب رسالتهم الثانية من )اعبسمانيات والطبيعية( جوانب عديدة من اعبغرافية اؼب

" ذكروا مثاًل بأن األمطار ما ىي إال خبار ماء متصاعد من البحار بسبب اغبرارة وبينوا كيف 
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وبدث الندى والصقيع والطل ووضحوا أنبية اعببال بوصفها عامل مناخي، حيث ذكروا بأن 
 السحب اليت تسوقها الرياح تصطدم بقمم اعببال فتكاثف وتتساقط مطراً .

ناخ عناية خاصة ُب دراساهتم ابومن بُت الك      
ج
ن خلـدون فقد ـتاب اؼبسلمُت الذين أولوا اؼب

ناقش ُب مقدمتو الشهَتة صفات األقاليم السبعة وأىم ما ورد ُب حبثو اؼبناخي شرحو الدقيق 
لتنقالت الشمس الظاىرية بُت مداري السرطان واعبدي وما ينجم عن ذلك من ميل ألشعة 

رض واختالف حرارهتا من موضع إىل آخر وقد فسر ىذه الظاىرة الشمس عند سقوطها على األ
على النحو التايل "ٍب أن الشمس وما يقارهبا تبعث األشعة قائمة وفيما دون اؼبسامتة على زوايا 
منفرجة واغبادة وإذا كانت زوايا األشعة قائمة عظم الضوء وانتشر خبالفو ُب اؼبنفرجة واغبادة، 

رة القديبة ُب استحالة استيطان اؼبنطقة االستوائية الرتفاع درجة حرارهتا وقد أيد ابن خلدون الفك
وىاجم رأي الفيلسوف ابن رشد القائل بأن خط االستواء معتدل وإن ما وراءه، ُب اعبنوب 
دبثابة ما ورائو ُب الشمال فيعمر منو ما عمر وكان ؿبقا ُب ـبالفتو لرأي بطليموس الذي نادى 

تواء يباب مقفر ربرقو الشمس الالىبة . وقد ناقش اؼبسعودي أيضًا أثر بأن ما وراء خط االس
انتقال الشمس الظاىري بُت مداري السرطان واعبدى على توزيع الرياح واختالفها باختالف 

  (42)الفصول األربعة.

ناخية البارعة اليت أوردىا البَتوين ُب درا      
ج
ستو وأخَتًا ال بد من اإلشارة إىل اؼبالحظة اؼب

الشهَتة عن اؽبند ُب كتابو اؼبعنون )ربقيق ما للهند من مقولة مقبولة ُب العقل أو مرذولة(؛ فقد 
شرح ُب تلك الدراسة نظام سقوط األمطار ُب اؽبند شرحًا وافيا وقد بُت اثر امتداد سالسل 

مطار جبال ىيماليا ُب غزارة األمطار ُب بعض اعبهات ويبكن القول  أن شرحو لنظام سقوط األ
ناخية القديبة وفبا ذكره " وأرض 

ج
اؼبوظبية ُب اؽبند على الرغم من إهبازه يعد من أدق الكتابات اؼب

اؽبند سبطر مطر اغبميم ُب الصيف ويسمونو برشكال، وكلما كانت البقعة أشد إمعاناً ُب الشمال 
م إىل الشمال وغَت ؿبجوبة جببل فهذا اؼبطر فيها أغزر ومدتو أطول وأكثر فأما فيما جاوزى

واقًتب من اعببال فيكون اغزر، حىت إن ُب هباتل واندربيذ يكون من عند شهر ويتوايل أربعة 
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أشهر كالقرب اؼبصبوبة وُب النواحي اليت بعدىا حول جبال كشمَت إىل ثنية جودري وىي فيما 
ية وذلك ألن بُت دنبور وبُت برشاور يغزر شهرين ونصفا أوؽبا شرابن، ويعدم فيما وراء ىذه الثن

ىذه الغيوم ثقيلة قليلة االرتفاع عن وجو األرض فإذا بلغت ىذه اعببال صدمتها وعصرهتا 
 .(43)"فسالت ومل تتجاوزىا وألجل ىذا تعدمو كشمَت

 دراسة البحارواحمليطات واألهنار: -5 
 البحار واحمليطات . -أ
ة عبنوب شبو اعبزيرةالعربية قد من أؾباد العرب ما رواه التاريخ لنا أن شواطيء اليمن اؼبتاطب 

ان القرن األول للميالد ازدحاماً كبَتا من ارباب السفن إذ كان سكان شبو بّ إشهدت لفًتة طويلة 
دائم دبدن الصومال وارتريا واؽبند وبالد فارس عن طريق ِعلِم اعبزيرة العربية وما جاورىا على 

عرب كانت لديهم صالت وثيقة باغببشة ترحاؽبم ونشاطهم التجاري ومن اعبذير بالذكر أن ال
 عن طريق التجارة ُب العصر اعباىلي وبعد ظهور اإلسالم .

ومل يكن العرب بعد ظهور اإلسالم أقل عناية بالبحر وفن اؼبالحة منهم قبل اإلسالم بل      
لقد ازدادت ىذه العناية وتقدمت حيث توسعوا ُب أعمال اؼبالحة وركوب البحار فازبذوا 

طيل اغبربية للجهاد ُب سبيل هللا إىل جانب السفن التجارية اليت كانت تبحرعباب احمليط األسا
والقضاء على دوليت الروم  اؽبندي والبحر اؼبتوسط ، فبا أدى إىل اتساع الفتوحات اإلسالمية

 .(44)امرباطوريتُت حينما كانتا أقوى والفرس
باألجواء البحرية وخباصة مواقيت العواصف ، ولقد أحاط مالحو اؼبسلمُت علماً منذ القدم 

وبذلك حددوا األيام الصاغبة للمالحة وال سيما بعد أن تعرفوا على التيارات البحرية والتيارات 
الصاعدة والرياح وأنواعها وأنبها الرياح اؼبوظبية . لقد تبُت للعلماء اؼبسلمُت ظبات وعالمات 

يط اؽبندي ، حيث عرفوا أوقات ىبوهبا وأفادوا منها ىذه الرياح ، وخباصة اليت هتب على احمل
فائدة كبَتة ُب فن اؼبالحة منذ كانت سفنهم الكربى تنقل ذبارهتم من مناطق جنوب آسيا إىل 
جنوب اليمن ، وكذلك تعرف البحارة اؼبسلمون على الرياح الشتوية اؼبوظبية اليت تعرف باسم 

 اعبنوب الغريب .الصبا وىي رياح هتب من الشمال الشرقي إىل 
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إىل الشمال الشرقي وىي اليت تعرف   أما الرياح الصيفية اليت هتب من اعبنوب الغرىب 
باسم " الدبور " فقد مشلتها معارف العرب وؽبذا ورد ُب مؤلفات اعبغرافيُت العرب أخباراً متنوعة 
عن العلوم البحرية كاؼبالحة واألنشطة التجارية البحرية إىل جانب ما كجِتب ُب اعبغرافية الفلكية 

م السبعة اؼبعروفة ومواقع أىم البلدان ولعل من وما يتعلق بوصف األرض وما جاء عن االقالي
أقدم اؼبصادر العربية اليت كتبت ُب علوم البحار مؤلفات أيب يوسف يعقوب الكندي ، وكذلك 
أسهمت مؤلفات الطربي وقدامة بن جعفر ، والبالذري ُب ىذا السبيل إذ احتوت مؤلفاهتم ىذه 

 ساطيل البحرية اإلسالمية . على معلومات ودراسات عن البحار ربدثت عن قوة األ

: ت ُب العصر الوسيط فإن من أشهرىازدىر الق بأىم اؼبوانئ اإلسالمية اليت وفيما يتع       
العريب والبصرة وىي ميناء  مواينء احمليط اؽبندي واؼبعروف باأليلة اليت تقع على طرف اػبليج

، اء البحرين التجاري، وميناء عدن، وميناء ىرمز، وىو ميناء ُب مدخل اػبليج العريب ومينذباري
وميناء عجمان وىناك موانئ البحر األضبر ومن أنبها ما يسمى القلزم السويسي وىو ميناء على 
ساحل شبو جزيرة سيناء وكذلك ميناء الطور الواقع على الساحل اؼبصري وميناء القصَت وىو 

جده إحدى مدن اغبجاز ميناء ذباري على الساحل اؼبصري بالقرب من مدينة قنا وميناء 
الساحلية وقد كانت السفن العربية خالل القرون الوسطى ذبوب البحارعرب الطرق البحرية بُت 

. أما موانئ البحر (1سيوية كاؽبند والصُت .خريطة )اعبزيرة العربية والقارة اإلفريقية والبلدان اال
صرية وأشهرىا األسكندرية اؼبتوسط فمن أنبها وأشهرىا عكا وصور ببالد الشام واؼبوانئ اؼب

ودمياط ورشيد وميناء اؼبهدية وصفاقس بتونس وكذلك وىران باعبزائر وسبتة وجباية باؼبغرب. 
وهبذه اؼبوانئ سبكن اؼبسلمون اجملاىدون ُب سبيل هللا من فتح جزر البحر اؼبتوسط وسواحل فرنسا 

 ن كان رومياً .وإيطاليا فأصبح البحر اؼبتوسط إقليماج إسالمياً عربياً بعد أ
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 ( الطرق البحرية بُت جزيرة العرب والقارة اإلفريقية وبُت اؽبند والصُت ُب العصور الوسطى1خريطة  )

 

عصور الوسطى،)رسالة اؼبصدر: عمر اؽبامشي يوسف، الفكر اعبغراُب وعلم اػبرائط ُب ال
 . 327، ص1997غَت منشورة(، جامعة طرابلس،  ماجستَت

ومن أوائل اؼبؤلفات اعبغرافية العربية اليت عاعبت بتوسع توزيع البحار واحمليطات كتاب      
)األعالق النفيسة( البن رستة اؽبمذاين، فقد ذكر أن البحار واحمليطات اؼبعروفة من اؼبعمورة ىي 

، وثالثها  طبسة حبار عظيمة : أوؽبا حبر اؽبند وفارس والصُت ، وثانيها حبر الروم وأفريقيا الشمالية
حبر أوقيانوس الذي ىو حبر اؼبغرب ، ورابعها حبر نيطس ، وخامسها حبر طربستان وجرجان وقد 
حدد كل من ىذه البحار واؼبناطق اليت تطل  عليها، وذكر طول كل منها وعرضو باألميال ٍب 

(  وكررابن الفقيو ُب 45لجان وما تشتمل عليو من جزر )خعدد ما ىبرج من كل منها من 
ـبتصر كتاب البلدان( نفس اؼبعلومات اليت أوردىا ابن رستة عن توزيع البحار وكأنو ينقل عنو )

لكنو يذكر ) أن البحار الكبار أربعة ىي البحر الكبَت الذي ليس ُب العامل أكرب منو والذي يبتد 
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زائر من الغرب حىت واق واق الصُت، ٍب البحر اؼبغريب الدبوري الرومي وىو من انطاكية على ج
السعادة،ٍب البحرالثالث وىو اػبرساين اػبزري والبحر الرابع ما بُت رومية وخوارزم ومل يوضع عليها 

سفينة قط ( 
(46)

. 
)اعبسمانيات حظات قيمة ُب رسالتهم اػبامسة منوسجل أخوان الصفا مال 

الطبيعيات( عن ىيدرولوجية البحار وعن اتصاؽبما ببعضها وبينوا أسباب حدوث التيارات 
واألعاصَت فيها وفبا قالوا ُب ذلك " واعلم يا  أخي أن ىذه البحار اليت ذكرىا أهنا كاؼبستنقعات 

ما إ ؛على وجو األرض وبينهما جبال شاـبة وىي كاؼبسنيات ؽبا وىي متصلة بعضها ببعض
ما دبنافذ ؽبا وعروق ُب باطن األرض، وإن ُب وسط ىذه إو  ، خلجان بينها على ظاىر األرض

ومنها عامرة بالناس فيها مزارع وقرى ومدن وفبالك، ، البحار جزائر كثَتة صغارًا وكبارًا وأهنارًا 
ال يعلم   ومنها برارى وقفار فيها جبال وآجام تسكنها سباع ووحوش وأنعام وأنواع من اغبيوانات 

ومنها ما مياىها ، كثرهتا إاًل هللا وُب وسط تلك اعبزائر حبَتات صغار وكبار وأهنار غدران وآجام 
ومنها دون ذلك ـبتلفة أحواؽبا وأوصافها" ،ومنها ماغبة شديدة اؼبلوحة ، عذبة

(47)
. 

ار ويربز اسم اؼبسعودي أيضًا كأكثر اعبغرافيُت العرب اىتمامًا بدراسة  توزيع البح  
واحمليطات ومدى صالحيتها للمالحة ففي كتابة )أخبارالزمان( يفصل الكالم على البحر احمليط 
وما يشتمل عليو من أظباك وحيوان ونبات وجزر، وعلى الرغم من أن تفصيالتو عن ىذا البحر 
حافلة باػبرافات، لكنها تشتمل أيضًا على معلومات قيمة فهو يذكر أن عمق ىذا البحر 

فمنو ال يلحق قعره وال يدرك ومنو ما يكون سبعة آالف باع وأكثر وأقل منو ما يكون ىبتلف،  
فيو شجر كاؼبرجان، ويذكر أيضاً أن البحر األسود بو وىو شديد  الننت، كما ىبرج منو أيضاً حبر 
الصُت الذي يقع أولو من بالد اؼبغرب ويبتد من حبر فارس إىل بالد الصُت وىو حبرضيق فيو 

للؤلؤ ويقال: إن فيو اثٍت عشر ألف جزيرة ولعل أىم ما ورد ُب ىذا البحث ىي مغايص ا
اؼبعلومات اؼبتعلقة جبزر البحر احمليط ؛فلم يرد ؽبا مثيل ُب سعتها ومشوؽبا ُب أي كتاب من كتب 
اعبغرافيُت اؼبسلمُت فقد  فصل فيها الكالم عن اعبزر اؼبتناثرة ُب خلجان وحبار ىذا احمليط وعن 

ها ونباتاىا وحيواناهتا. وعلى الرغم من أن تفصيالتو كانت تشتمل ايضا على أساطَت زراعت
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وخرافات لكنها كانت ُب باهبا قيمة جداً، كذلك ربدث عن الرياح اؼبوظبية ُب احمليط اؽبندي 
ومواعيد ىبوهبا وآثرىا ُب اؼبالحة عرب احمليط"

(48)
. 

حقيقة جغرافية مهمة عند كالمو على كما سجل أبو الفدا ُب كتابو )تقومي البلدان(  
توزيع البحار واحمليطات وىي أن اؼباء يغمر ثالثة أرباع مساحة األرض وىذه إحدى اغبقائق 
اؼبهمة اليت أثبتتها اعبغرافية اغبديثة بعد أن توفرت ؽبا الوسائل العلمية وبعد أن ًب الكشف عن 

ن األرض ىو بالتقريب ربعها، أما صبيع جهات األرض وقال أبو الفداء "والقدر اؼبكشوف م
ثالثة أرباع األرض الباقية بالتقريب فمغمور بالبحار"

(49)
. 

ولعل من أفضل الكتابات اعبغرافية العربية وأدقهاعن توزيع البحار واحمليطات القديبة ىي        
 تبثتأ تلك اليت وردت ُب كتاب البَتوين عن اؽبند، ففضاًل عن سبيزىا بالرصانة والضبط فإهنا

حقائق مهمة كانت ؿبل جدل السيما ما يتعلق بالتفاف احمليط األطلسي حول قارة إفريقيا 
واتصالو باحمليط اؽبندي وما يتعلق بإحاطة األرض باؼبياه من جهتها الشمالية، كما اقًتب البَتوين 

ا حول ارتباطها أيضًا من اغبقيقة ُب تفسَته لظاىرة اؼبد واعبزر حيث نقل آراء العلماء اؽبنود فيه
بتغيَت وجو القمر؛ غَت أن تفسَته خالطتة بعض األفكار األسطورية. وأخَتًا أشار اإلدريسي إىل 
ظاىرة اؼبد واعبزر فذكرأن اؼبد واعبزر وبدث ُب البحر الصيٍت ... حبرعجمان وحبر فارس، ٍب عاد 

د واعبزر يكونان مرتُت واستدرك بأن بعض ربانيو البحر اؽبندي والبحر الصيٍت قد حكوا بأن اؼب
ُب السنة، فمرة يبد ُب شهور الصيف شرقًا وهبزر ضد البحر الغريب ٍب يرجع اؼبد غربا بالستة 
أشهر. وأيضًا اقًتب اخوان الصفا من التفسَت العلمي لظاىرة اؼبد واعبزر؛ حيث ربطوىا حبركة 

القمر والكواكب األخرى"
كما ناقش اعبغرافيون العرب اؼبلوحة وؽبم آراء ـبتلفة حول   ،(57)

أسباب ملوحو مياه البحار من بينهم الدمشقي واإلدريسي واؼبسعودي واألصطخري والبَتوين 
 واإلدريسي .

 :األهنار واجملاري اؼبائية  -ب
وائل لعل طبيعة البالد العربية اليت يسودىا اعبفاف ىي اليت وجهت اعبغرافيُت العرب األ 

فقد أفرد كتاب )األعالق النفيسة( مثالً  ؛ إىل االىتمام بتتبع األهنار ُب كل موضع ربدثوا عنو
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اًل خاصًا للحديث عن أهنار العامل اإلسالمي كبَتىا وصغَتىا مع التأكيد على وصف صْ ف
كذلك خصص ابن خردادبة ُب كتابة )اؼبسالك   ؛ أوديتها ومواضع جرياهنا ومتابعها ومصباهتا

واؼبمالك( فصاًل  خاصًا بعنوان )ـبارج األهنار( حدد فيو منابع صبيع األهنار اؼبعروفة ُب العامل 
 اإلسالمي ومصباهتا، دبا فيها األهنار الصغَتة وتكلم بإهباز عن أوديتها .

أما سهراب فقد حاول ُب كتابو )عجائب األقاليم السبعة( أن يلم جبميع  أهنار  
تشتمل عليو من روافد وفروع مع ربديد مواضعها من خطوط الطول األراضي اؼبعمورة دبا 

والعرض وقد فصل الكالم عن أهنار العراق على كبو اػبصوص وعٌت اؼبقدسي ُب كتابو )أحسن 
فرد ؽبا فصاًل موجزًا ُب مقدمة كتابو فأليم( بالتحدث عن األهنار أيضًا التقاسيم ُب معرفة األقا

يها، إاًل أنو أنبل ذكر كثَت من األهنار وقد ػبص لنا األهنار اؼبعروفة وشرح ـبارجها ومصباهتا وؾبار 
يت وميزت اثٍت عشر، أفاؼبشهور منها فيما ر ؛ ُب عهده دبا يلي )وأما األهنار الفائضة ُب اؼبملكة 

ت والنيل وجيحون وهنر الشاش وسيحان وجيحان ويردان مهران وهنر الرس وهنر ادجلة والفر 
ز هبري فيها السفن ودوهنا طبسة عشر أخرى هنر اؼبروين وهنر ىراة وهنر اؼبلك وهنر األىوا

سجستان وهنر بلخ وهنر الصفد وهنر العباس وهنر بردي وهنر االردن وهنر اؼبقلوب وهنر أنطاكية 
وهنر ارجان وهنر شَتين وهنر ظبندر ٍب ما بعدىن من صغار نذكر بعضهم ُب األقاليم مثل هنر 

ب ونظائرىن"طاب والنهروان والزا
(51)

. 

أما اؼبسعودي فعلى الرغم من أنو شرح األهنار ُب اعبزء األول من موسوعتو )مروج  
الذىب( شرحاً مفصاًل، لكنو أنبل ذكر كثَت من األهنار اؼبعروفة غَت أنو أشار إىل مالحظة بارعة 

اً ونشوراً كما يكون جداً ُب جيومورلوجية األهنار حيث ذكر "بأن لألهنار شباباً وىرماً وحياة وموت
ذلك ُب اغبيوان والنبات" ومن اؼبعلوم أن ىذه الفكرة أصبحت ُب اعبغرافية اغبديثة من مبادئ 

 جيومورفولوجية األهنار".

وأكد أخوان الصفا ُب رسائلهم من )اعبسمانيات الطبيعيات( على الطبيعة  
ل ويبر ُب جريانو كبو البحار واألجام ىيدروغرافية األهنار وبينوا أن أكثرىا يبتدي من اعببال والتال
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والبحَتات وإن األمطار والثلوج تقوم بتزويدىا باؼبياه، وشرحوا أيضًا أسباب جريان بعض األهنار 
اؼبعروفة كبو الشمال أو كبو الغرب، والواقع أن شرحهم لألهنار ال يكاد ىبتلف عن الشرح 

على رؤوس اعببال فإهنا تفيض ُب شقوق اغبديث وفبا قالوه ُب ذلك وأما األمطار اليت تكون 
تلك  اعببال وخللها وتنصب إىل مغارات وكهوف وأىوية ىناك وسبتلئ وتكون كاؼبخزونة، ويكون 
ُب أسفل تلك اعببال منافذ ضيقة سبر منها تلك اؼبياه وذبري وذبتمع وتصَت أودية وأهناراً وتذوب 

ودية وسبر ُب جرياهنا راجعة كبو البحار ًب تلك الثلوج على رؤوس تلك اعببال وذبري أي تلك األ
تكون فيها البخارات والرياح والغيوم واألمطار كما كان ُب العام األول وذلك تقدير العزيز 

العليم""
(52)

 
ولقد أفرد أبو الفداء ُب كتابو )تقومي البلدان( فصاًل خاصًا عن األهنار  واعتذر منذ  

البداية بأن األهنار من الكثرة على حد ال يبلغ اإلنسان اإلحاطة جبميعها وإمبا اؼبذكور بعض 
منها" ٍب فصل اغبديث ُب األهنار الكربى السيما هنر النيل وتعترب تفصيالتو عن األهنار وىي 

خيص عبميع ما ورد ذكره ُب كتب اعبغرافيُت العرب األوائل من الكتابات اعبغرافية اؼبميزة عن تل
األهنار لكوهنا مل هتمل ذكر أهنار أي بلد إسالمي مهما كانت صغَتة، كما إهنا عنيت بذكر 

اىتماماً الروافد والفروع الصغَتة أيضاً ولقد كان الدمشقي )شيخ الربوة( أكثر اعبغرافيُت اؼبتأخرين 
دبوضوع األهنار فقد أفرد ُب كتابو )لببة الدىر( فصاًل ضافياً عن أهنار العامل اإلسالمي وذكر كل 
ما يتعلق هبا من معلومات ومل تشمل شروحو الكالم عن طبوغرافية األهنار فحسب بل تعدهتا 

قول أن الدمشقي  إىل شرح نظام الدورة اؼبائية بأكملها وربط ىيدروغرافية األهنار هبا ويبكن ال
كان من اعبغرافيُت القالئل الذي خاضوا ُب ىذا اؼبوضوع النظري وان شروحو ال زبتلف كثَتاً 

(53)"عن الشروح اغبديثة ألطوار الدورة اؼبائية. 
 

 :دراستهم لظاىرٌب اؼبد واعبزر  -ج
بية منذ القدم ، شاىد العرب ظاىرٌب اؼبد واعبزر ُب سواحل البحار احمليطة بشبو اعبزيرة العر      

وكذلك لوحظت ىاتُت الظاىرتُت على سواحل البحار اليت وصلت اليها سفن البحارة اؼبسلمُت 
حيث أخذ ىؤالء البحارة يفسرون ما الحظوه ،  ؛للتجارة مثل حبار اؽبند وحبار الشرق األقصى 
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القرن اغبادي عشر ظاىرٌب اؼبد واعبزر على السواحل الربيطانية وبالد  ان  بّ إفقد وصف اإلدريسي 
خًتاق احيث قدم بيانات توضح كيفية حدوثها فذكر ُب مؤلفو " نزىة اؼبشتاق ُب  ؛اؼبغرب 

فاق " أن سبب ظهور اؼبد واعبزر يرجع إىل أن الرياح ربرك البحر وهتيجو وكلما طلعت اآل
يادة الريح ٍب ينقص عند آخر النهار ؼبيل الشمس إىل غروهبا فقها كان اؼبد مع ز أالشمس ُب 

 فيكون اعبزر .
عتقاد بعض اؼبالحُت والتجار العرب من خالل رحالهتم البحرية ودراساهتم للظواىر اكان       

كتسبوىا ومنها تعليل ظاىرٌب اؼبد واعبزر أن القمر هبذب األرض كما ذبذب ا الطبيعية اليت 
لذلك فإن القمر ُب دوراتو حول األرض هبذب ماء البحر فَتتفع ويتحرك  نتيجة ؛األرض القمر

كبوه ومن أجل ذلك كان اؼبد واعبزر يتعاقبان مرتُت ُب اليوم الواحد الكامل وىذه أمور 
معروفة

(54)
. 

ويذكر اؼبسعودي ُب مؤلفو ) مروج الذىب ( بان الكندي وأضبد الطيب السرخي ؽبما      
، " قد يتحرك البحر بتحرك الرياحٌب اؼبد واعبزر ومتفقُت ُب التحليل كاألٌبدراسات وتعليل لظاىر 

، فيسيل ماء إىل اعبهة اعبنوبية لعلل ذكروىا وأن الشمس إذا كانت ُب اعبهة الشمالية ربرك اؽبواء
البحر حبركة اؽبواء إىل اعبهة اعبنوبية ، فكذلك البحار من جهة اعبنوب ُب الصيف ؽببوب 

، وتقل اؼبياه من جهة البحار الشمالية ، وكذلك إذ  كانت الشمس ُب عالية ميةالشمال طا
اعبنوب وسال اؽبواء من اعبنوب إىل جهة الشمال سال معو البحر من اعبهة اعبنوبية إىل اعبهة 

أعٍت ُب  -الشمالية ، فقلت اؼبياه ُب اعبهة اعبنوبية منو ... وينتقل ماء البحر ُب ىذين اؼبيلُت 
فيجسمى جزرًا ومداً. واؼبسعودي أوضح تأثَت حركة الرياح ُب ربريك  -ال واعبنوب جهيت الشم

ماء البحر واضطرابو وأثر القمر والشمس على حركة كل من اؼبد واعبزر ، وتعريفو ؽبذه الظاىرتُت 
بأن اؼبد ىو مضي اؼباء وسنن جريانو وقال عن اعبزر بأنو رجوع اؼباء ضد سنن مضيو وأنكشاف 

قو ُب مده . كما عرض اؼبسعودي كافة اآلراء اليت قيلت ُب أسباب اؼبد واعبزر كالرياح ما أستغر 
والقمر الذي يتسبب ُب تسخُت مياه البحار وتتمدد وإذا ابتعد القمر برد اؼباء وانكمش ويقول 

بان ىناك من عزا ذلك إىل الشمس
(55)

 . 
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وحينما تطورت اعبغرافية الرياضية واتسعت مساحة األرض اإلسالمية استخدم علماء        
اؼبسلمُت البوصلة ُب رحالهتم الطويلة لتحديد خط سَتىم فضاًل عن إخًتاعهم آلة رصد النجوم 

وىي اؼبعروفة عندىم باإلسطرالب
(56)

 . 
حر ُب البقاع اؼبختلفة وقد الحظ اؼبالحون اؼبسلمون خالل أسفارىم تغَت لون ماء الب     

وعللوا ذلك التغَت ُب بعض األحوال ومن ذلك ما حدث من تغَت لون ماء حبر قزوين بسبب 
إختالطو دبياه هنر الفوعبا العذبة ، وبفضل تقدم اؼبالحة اإلسالمية ُب شىت األصقاع استطاع 

ن الطب البحارة اكتشاف خواص غريبة ذات منفعة لألعشاب البحرية ، وىذا ما نعلمو ع
الطبيعي العشيب حينما استخدم البدو وأىل السواحل ُب الشرق العريب بعضًا من األعشاب 
البحرية عقاقَت بعد غليها ُب اؼباء ٍب شرهبا منقوعة طلبًا للشفاء من بعض األمراض اليت يبكن 

برز اؼبالحُت العرب الذين كانت ؽبم أعالجها بنجاح عن طريق خواص ىذه األعشاب ومن 
سبان : شهاب الدين من مالحي الغرب كالربتغاليُت واإلي بيضاء على من جاء بعدىم يادأ
 وسليمان التاجر . ، وماجد العامري ، وحسن بن الفرات ، وسلمان الفهري ، ضبد بن ماجدأ

  -خالصة ونتائج البحث :
دارسُت لقد كان تأثَت علماء اؼبسلمُت ُب تقدم الغرب تأثَتاً عظيماً ال ينكره أحد من ال 
درك ـطيع أن نـستـحن ال نـضارهتا ونـمُت حبـعرب واؼبسلــنة للــحىت أصبحت أوروبا مدي ؛اؼبنصفُت

رب ـارة العـزوىا حضـبل أن تغـاؽبا قـصور حـدنية أوروبا إال أن نتــرب ُب مـعـَت الــدى تأثـم
حيث كانت ؛فإذا ألقينا نظرة واعية على القرنُت التاسع والعاشر اؼبيالدي ُب أوروبا  ؛الميةـاإلس

سبانيا، قبد أن اؼبراكز الثقافية ُب أوروبا مل إاءة ُب ربوع مشس اغبضارة العربية ترسل أشعتها وضّ 
لكتابة قراءة واتكن إال أبراجاً عاجية يسكنها نبالء متكربون متوحشون يفخرون أهنم ال يعرفون ال

. وقد قام علماء العرب بدورىم ُب خدمة اغبضارة باؼبسانبة ُب تقدم العلوم، فضاًل عن الثقافة
والواقع أن ىناك كثَتين هبهلون اػبدمات اليت قدمها علماء العرب للحضارة والعلوم، بل إن بُت 

ن يقدم للمدنية ىؤالء العلماء من يعتقد أن العقل العريب مل يستطع ُب صبيع األدوار اليت مرت أ
خدمات علمية جليلة كاليت قدمها الغرب، وأنو مل يكن بُت العرب من استطاع أن يصل علمياً 
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من علمائهم . وقد يكون ىناك أسباب ؽبذا اعبهل، وقد يكون ىناك ربامل لبعض علماء  أشهر
 تقاد .عم وتارىبهم من عوامل وجود ذلك االالغرب على الفكر اعبغراُب العريب وإنبال تراثه

إن نظرة بسيطة إىل ما ألفو الغربيون ُب الًتاث اليوناين واستعراضًا آلرائهم ُب العلوم العربية      
نتقاص من قدر اغبضارة تكشفان التحامل واإلجحاف ـ وأن بعض علماء الغرب عمدوا إىل اال

جد بُت معة ُب تاريخ العرب ومن حسن اغبظ و اإلسالمية، وقصدوا تشويو صفحات الالعربية 
العلماء من قام خبدمة اغبقيقة ألهنا حقيقة، ومن قام يدافع عن اغبق ألنو حق فقد ظهر ُب 
الغرب نفرمن العلماء الذين أنصفوا العرب من الناحية العلمية بأن العلوم اليت تركها اليونان مل 

وعملوا على تقدمها فقد فهموا ىذه العلوم اؼبسلمون أما علماء العرب  ؛وبسن الرومان القيام هبا
 وتطورىا.

لقد كان العرب من قدمي الزمان هبوبون البحار ويعملون بالتجارة وطلب العلم فشجعهم      
فًا كاشفة وتقارير ذلك على تدوين ما عرفوه من اؼبعامل اعبغرافية ُب كتب جامعة تضمنت أوصا

والعمرانية والفلكية وتعد جتماعية قتصادية واالستفاضة عن أحوال البلدان االاوافية تتحدث ب
فبا   ؛ مرجعًا أساسيًا موثوقًا بو ُب دراسة الفكر اعبغراُب وخباصة منذ بداية القرن الرابع اؽبجري

كان لو أعظم أثر ُب هنضة أوروبا اغبديثة إذ قدم جغرافيو اإلسالم وعلماؤه مؤلفاهتم العظيمة 
ن يشجعون فيو البحث العلمي والفكري لعلماء أوروبا ُب الوقت الذي كان فيو اػبلفاء اؼبسلمو 

ُب ظل دولة اإلسالم. وُب ذلك اغبُت كانت أوروبا تتخبط ُب ظالم دامس وذلك بسبب سيطرة 
وؽبذا فإن الفكر اعبغراُب العريب ؛  م العلم وتفكَت العلماء وأحباثهمرجال الكنيسة على تقد

ؼبا لعلم اعبغرافيا من روابط وثيقة  ُبِ أوائل العصر العباسي كان ُب قمة التطور والرفعة نظراً 
  وعالقات متينة مع بقية العلوم األخرى.

وأن أحباثهم كتب العلماء العرب اؼبسلمون ُب كثَت من اؼبواضيع اعبغرافية الطبيعية والبشرية  
وعلى  ؛ ومؤلفاهتم قد ًب تناوؽبا بالدرس والًتصبة ُب أوروبا من قبل عدد من اؼبستشرقُت والباحثُت

ر ذلك ظهرت مؤلفات بعض اؼبستشرقُت اعبغرافية، وعلى رأس ىؤالء اؼبستشرق الروسي  إثْ 
حيث أهنى دراستو ُب تراث علماء اؼبسلمُت بتأليف عدد من اؼبؤلفات ؛ كراتشكوفسكي 
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اعبغرافية وكان من أنبها ) تاريخ األدب اعبغراُب العريب ( ، وما من شك ُب ظهور معوقات كثَتة 
ىتمام العريب اإلسالمي ومن ذلك قلة االسبيل إحياء تراث الفكر اعبغراُب  وقفت حجر عثرة ُب

وعدم التقدير اؼبثمر لتلك اعبهود العلمية البناءة والتعرف على دور العلماء العرب واؼبسلمُت ُب 
 تقدم وتطور الفكر اعبغراُب ونضوجو ، ومرجع ىذا إىل ما يلي :

 ضياع عدد كبَت من اؼبؤلفات واػبرائط اعبغرافية اإلسالمية .  -1
 كتشاف ُب زوايا اإلنبال والنسيان .ا كثَت من اؼبؤلفات واػبرائط بدون بقاء ال -2
جهل الدارسُت األجانب للغة العربية ومعانيها القيمة واؼبصطلحات اػباصة اليت استعملها  -3

 علماء العرب ُب ذلك الوقت .
لكثَت من كتب  قشة وافية ودراسة شاملة وحبث كافٍ قيام العلماء والنقاد األجانب دبناعدم  -4

وكذلك مل ربقق اؼبخطوطات العلمية على أسس سليمة من البحث الواعي بأسلوب ، الرحالة
حيث إهنا ُب حاجة ملحة إىل دراسة شاملة ومقارنة منطقية بالنظريات  ؛ علمي صحيح

 اغبديثة.  السائدة والنتائج العلمية
صعوبة ترصبة اؼبؤلفات اعبغرافية من اللغة العربية إىل اللغات األخرى وكذلك اؼبخطوطات  -5

ومن ًب سبكن الباحثون من تصويب األخطاء اليت قبمت عن الناسخُت القدماء لكوِن 
 بعضهم مل يكن مؤىالً ؼبا كان يقوم بنسخو نظراً لقلة ثقافتو وقصور معرفتو .

زدىارىا كان ااعبغراُب لدى العلماء اؼبسلمُت ُب أوج أؾباد اغبضارة اإلسالمية و إن الفكر      
على موعد مع القدر لإلبداع والعطاء الذي كرس خاللو العلماء اؼبسلمون ؾبهودات عظيمة ُب 

وعملوا على إحياء ىذا العلم ، وبذلك مهدوا الطريق للسَت قجدمًا وعلى بصَتة ، تطور اعبغرافيا 
عصر النهضة اإلسالمية اليت مألت األرض علمًا أضاء دياجَت الظالم خاصًة ُب  وىدى خالل

 فًتة ما عجرف بالعصور الوسطى أو اؼبظلمة ُب الغرب األوريب .
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 -اهلوامش :

، غرافية العربية، ربقيق دي غوية،(، األعالق النفيسة، اؼبكتبة اعبابن رستة )ابو علي بن عمر (1
 . 14ـ  13، ص 1892ليدن، 

 . 12ابن رستو  ) ابوعلي بن عمر (، األعالق النفيسة ، مرجع سابق ، ص (2
اؼبسعودي ) ابو ااغبسن علي (، مروج الذىب ومعاذن اعبوىر، دار االندلس للطباعة  (3

 . 92،  ص1984، 6والنشر والتوزيع ،ط
 اؼبسعودي ) ابواغبسن علي ( ، التنبيو واألشراف ، منشورات مكتبة اؼبتنيب ، بغداد، طبعة (4

 .  7، ص1891ليدن، 
اؼبقدسي ) مشس الدين ابوعبدهللا( ، أحسن التقاسيم َب معرفة االقاليم ، مكتبة خياط،  (5

 ـ  58، ص1965بَتوت، 
ابن خرداذبة ) أبوالقاسم عبدهللا (، اؼبسالك واؼبمالك، منشورات مكتبة اؼبتنيب، بغداد،  (6

 .  4، ص 1888طبعة ليدن، 
 . 82(، التنبيو واألشراف ، مرجع سابق ،ص اؼبسعودي ) ابواغبسن علي اغبسُت (7
 . 8اؼبسعودي ) ابواغبسن علي اغبسُت (، التنبيو واالشراف، مرجع سابق، ص (8
اخوان الصفا وخالن الوفا، رسائل اخوان الصفاء، اجمللد االول، منشورات اؼبكتبة التجارية  (9

 . 192الكربى، القاىرة،) بدون تاريخ( ص
 429ص 1867( ، صورة األرض، مطبعة بريل، ليدن، ،ابن حوقل ) أبوالقاسم ؿبمد   (17

. 
 . 24اؼبسعودي ) ابواغبسن علي (، التنبيو واألشراف ، مرجع سابق ، ص (11
 . 25اؼبسعودي ) ابواغبسن علي ( ، التنبيو واألشراف ، مرجع سابق، ص (12
ؿبمد علي، الفرا ، الفكر اعبغراَب َب العصور القديبة والوسطى ش، مكتبة الفالح،  (13

 .  211، ص1987ت، الكوي
 . 87، ص1986شاكر خصباك ، تطور الفكر اعبغراَب، مكتبة الفالح، الكويت،  (14
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أضبد نفيس ، جهود اؼبسلمُت َب اعبغرافيا ، ت. فتحي عثمان وعلي ادىم، دار القلم،  (15
 .  189، ص1947القاىرة، 

ة، ، دار الكتب اؼبصري2أضبد قبم الدين فليجة، اعبغرافية العملية واػبرائط ، ط (16
 . 166، ص1969

، 1885بلدان ، مطبعة بريل ، ليدن، ابن الفقيو )أبوبكر اضبد ؿبمد(، ـبتصر كتاب ال (17
 . 5ص

 . 86شاكر خصباك ، تطور الفكر اعبغراَب، مرجع سابق ، ص  (18
 . 87شاكر خصباك، تطور الفكر اعبغراُب، مرجع سابق ، ص  (19
ُب العصور القديبة والوسطى، مرجع سابق ،  ؿبمد على، الفرا ، تطور الفكر اعبغراَب  (27

 .  213ص
شريف ؿبمد، شريف ، تطور الفكر اعبغراُب ، منشورات مكتبة األقبلو اؼبصرية ،   (21

 .  247، ص 1969القاىرة ، 
 .6، مرجع سابق ، ص1885البلدان ، أبن الفقيو) ابوبكر اضبد ؿبمد( ، ـبتصر كتاب  (22
ان الصفا، دار صادر ، بَتوت ، اعبزء الثاين ، إخوان الصفا وخالن الوفا ، رسائل إخو  (23

 . 112ص
 . 128، ص 1891اؼبسعودي )ابواغبسن علي ( ، التنبيو واإلشراف ، مرجع سابق،  (24
 . 89أضبد نفيس، جهود اؼبسلمُت ُب اعبغرافيا ، مرجع سابق، ص  (25
،  1977م للماليُت، بَتوت ، عمر ، فروخ ، تاريخ علوم األرض، دار العل  (26

 .191ص
 . 97سعودي ) ابواغبسن علي (، مروج الذىب ، مرجع سابق، ص اؼب (27
 . 11اؼبسعودي ) ابواغبسن علي (، التنبيو واألشراف ، مرجع سابق ، ص  (28
 . 375اؼبسعودي ) ابو اغبسن علي ( ،مروج الذىب ، ص (29
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، )بدون ر للنشر، بَتوت، دار صاداخوان الصفا وخالن الوفا، رسائل اخوان الصفا (37
 . 73ص،  2تاريخ( ، ج

 .71، ص1964الكتاب اللبناين، بَتوت،  ، دارصبال الدين، الفندي، الغالف اؽبوائي (31
، عصور القديبة والوسطى، مرجع سابق، تطور الفكر اعبغراُب ُب الؿبمدعلى، الفرا   (32

 . 255ص
 . 74، ص  2أخوان الصفا وخالن الوفا ، رسائل أخوان الصفا، جـ   (33
اعبغراُب بُت منظور الًتاث ودوافع التحديث ، منشورات عمر اؽبامشي، يوسف ، الفكر  (34

 . 377، ص 2714جامعة الزاوية ، 
،  2عبد الرضبن، ضبيدة ، اعالم اعبغرافيُت العرب ، دار الفكر العريب ، دمشق ، ط (35

 . 444، ص 1979
 . 97، مرجع سابق،  صوخالن الوفا، رسائل أخوان الصفاأخوان الصفا   (36
، ًتاث ودوافع التحديث، مرجع سابقكر اعبغراُب بُت منظور ال، الفعمر اؽبامشي، يوسف (37

 .  374ص
 . 88اخوان الصفا وخالن الوفا ، رسائل اخوان الصفا ، مرجع سابق ، ص (38
، ًتاث ودوافع التحديث، مرجع سابق، الفكر اعبغراُب بُت منظور العمر اؽبامشي، يوسف (39

376 . 
من مقولة مقبولة أو مرذولة ، مطبعة  البَتوين ) أبوالروبان ؿبمد ( ، كتاب ما للهند (47

 15، ص 1958ؾبلس إدارة اؼبعارف العثمانية ، اؽبند ، 
 . 23إبن خرداذبة )أبوالقاسم عبدهللا(، اؼبسالك واؼبمالك، مرجع سابق،  (41
 .23اؼبسعودي ) ابواغبسن علي ( ، التنبيو واإلشراف ، مرجع سابق ، ص (42
 .172نفيسة ، مرجع سابق، صابن رستة ) ابوعلي ابن عمر ( ، األعالق ال (43
 . 87ابن رستة ) ابوعلي ابن عمر (، االعالق النفسية، مرجع سابق، ص (44
 . 8ابن الفقيو ) ابوبكر اضبد ؿبمد (، ـبتصر كتاب البلدان ، مرجع سابق ، ص (45
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 . 83، مرجع سابق، ص2إخوان الصفا وخالن الوفا، رسائل إخوان الصفا ، ج (46
شورات دار األندلس، بَتوت ، علي ( ، أخبار الزمان، من اؼبسعودي ) أبواغبسن (47

 . 71، ص1966
،  1857ابو الفدا )عماد الدين اظباعيل ( ، تقومي البلدان ، مكتبة اؼبتنيب ، بغداد ،  (48

 . 19ص
 . 84إخوان الصفا وخالن الوفا ، رسائل إخوان الصفا ، مرجع سابق ، ص (49
لتقاسيم ُب معرفة األقاليم ، مكتبة اػبياط ، اؼبقدسي ) مشس الدين ابوعبدهللا ( ، أحسن ا (57

 . 27، ص 1976بَتوت ، 
 .   88إخوان الصفا وخالن الوفا ، رسائل إخوان الصفا ، مرجع سابق ، ص (51
الدمشقي ) مشس الدين أبوعبدهللا ( ، لببة الدىر ُب عجائب الرب والبحر ، ليبزج ،  (52

  . 129، ص 1923
، 1978على اغبضارة االوربية، دار الفكر العريب، عزالدين فراج ، فضل علماء اؼبسلمُت  (53

 . 113ص
 . 116، ص1اؼبسعودي ) ابواغبسن علي (، مروج الذىب، مرجع سابق، ج (54
علي علي، السكري، العرب وعلوم االرض، ىيئة الطاقة الذرية ، دارالنشر واؼبعارف  (55

 . 97، ص1973اؼبصرية، االسكندرية، 
وعلم اػبرائط ُب العصور الوسطى،) رسالة عمر اؽبامشي، يوسف، الفكر اعبغراُب  (56

 . 327، ص 1997ماجستَت غَت منشورة (، جامعة طرابلس، 
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 املراجع واملصادر 
 . 1885( ابن الفقيو )أبوبكر اضبد ؿبمد(، ـبتصر كتاب البلدان ، مطبعة بريل ، ليدن، 1
 . 1867ؿبمد ( ، صورة األرض، مطبعة بريل، ليدن، ( ابن حوقل ) أبوالقاسم2
( ابن خرداذبة ) أبوالقاسم عبدهللا ( ، اؼبسالك واؼبمالك ، منشورات مكتبة اؼبتنيب، بغداد، 3

 . 1888طبعة ليدن، 
( ابن رستة ) ابو علي بن عمر (، األعالق النفيسة، اؼبكتبة اعبغرافية  العربية، ،ربقيق دي 4

 .  1892غوية، ، ليدن، 
 . 1857( ابو الفدا )عماد الدين اظباعيل ( ، تقومي البلدان ، مكتبة اؼبتنيب ، بغداد ، 5
( اخوان الصفا وخالن الوفا ، رسائل اخوان الصفا ، دار صادر للنشر ، بَتوت ، )بدون 6

 . 2تاريخ( ، ج
ة كتبة التجاري( اخوان الصفا وخالن الوفا، رسائل اخوان الصفاء، اجمللد االول، منشورات اؼب7

 .الكربى، القاىرة،) بدون تاريخ(
مطبعة ؾبلس إدارة للهند من مقولة مقبولة أو مرذولة،، كتاب ما ؿبمد ( ) أبوالروبان( البَتوين8
 .1958ؼبعارف العثمانية ، اؽبند ، ا

 .1923جائب الرب والبحر، ليبزج، ( الدمشقي ) مشس الدين أبوعبدهللا ( ، لببة الدىر ُب ع9
، دارالنشر واؼبعارف رض، ىيئة الطاقة الذرية( السكري، علي علي ، العرب وعلوم األ17

 . 1973اؼبصرية، االسكندرية، 
، الفكر اعبغراَب َب العصور القديبة والوسطى ش، مكتبة الفالح، ( الفرا، ؿبمد علي11

الكتاب  ( الفندي، صبال الدين ، الغالف اؽبوائي ، دار12( 13 211، ص 1987الكويت، 
 .1964اللبناين ، بَتوت ، 

، بغداد، طبعة ليدن، ( اؼبسعودي)ابواغبسن علي(، التنبيو واألشراف، منشورات مكتبة اؼبتنيب13
1891 . 
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