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 الفكر الجغرافً العربً االسالمً

 

اشرنا فً السابق الى طبٌعة الفكر الجغرافً العربً فً 

االسالم وقارناه مع ما كان علٌه الوضع  ما قبلمرحلة 

بالنسبة للقارة االوربٌة التً كانت تعٌش بداٌة المرحلة 

 بالنسبةوكذلك الحال ، المظلمة بالنسبة للفكر الجغرافً

لمراكز الحضارة القدٌمة فً كل من العراق ومصر اللذٌن قد 

توقفت فٌهما شعلة الفكر الجغرافً منذ ان سٌطرة القوى 

الخارجٌة علٌهما فانطمرت العلوم الجغرافٌة وفقدت اهمٌتها 

 .فً جمٌع جوانبها وقد استوى فً ذلك الفلك وعلم االرض

د بقوة شعلة الحضارة العربٌة تضًء من جدٌ بدأتوعندما 

االسالم وعمق الفكر العربً تفتحت من جدٌد افاق الفكر 

فمنذ بداٌة الفترة االسالمٌة وحتى سقوط  ،الجغرافً العربً

م وجه العرب اهتمامهم 8558هـ 656الخالفة العباسٌة سنة 

فقد صرفت جهود كبٌرة  ،نحو العلوم كافة والجغرافٌة خاصة

وجاء نتٌجة  ،ومتزاٌدة للدراسة الفكر الجغرافً العربً

والحٌوٌة والنزعة العلمٌة والعقلٌة الشمولٌة التً  لألصالة

 . قامت علٌها الحضارة العربٌة االسالمٌة

، االسالم  ما قبلتمثلت فً كونها ورٌثة للحضارة  فأصالتها

وحٌوتها جاءت من مبتكراتها وابداعها الفنً وشمولها تمثل 

ونت منها ومن فً عدم اقتصارها على مدٌنة االسالم بل تك

من حضارات االمم  مقتبساتمدٌنة العرب قبل االسالم ومن 

االخرى فً الشرق والغرب. اما نزعتها العلمٌة فقد جاءت 
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فالعرب احبوا العلم وكرموا  ،من حب العرب للعلم والمعرفة

كما ان الدٌن  ،اهله وبذلوا فً سبٌله من راحتهم واموالهم

عند العرب وقواها فاقسم االسالمً قد دعم النزعة العلمٌة 

التً ذكرت العلم فً القرآن الكرٌم  اآلٌاتبالقلم كما فً 

  .كثٌرة

 

 

بوادر النهضة العلمٌة منذ البداٌات  بدأتولكل ذلك فقد 

ففً صدور االسالم اهتم العرب بالعلوم الجغرافٌة  ،االولى

فظهر المؤلفات الجغرافٌة وخاصة تلك التً ترتبط باللغة 

 . العربٌة

واستمر جهود العرب فً مختلف فروع الجغرافٌة وخاصة 

فً القرن الرابع الهجري ) العاشر المٌالدي ( الذي بلغت فٌه 

معرفة الجغرافٌة اوجها فً مجال التطور االخالق وٌمكن 

متابعة تطور المعرفة الجغرافٌة فً العصر االسالمً من 

 : خالل تقسٌمها الى المراحل االتٌة
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                :ولىالمرحلة اال -8

منذ صدر االسالم حتى منتصف القرن تبدا هذه المرحلة 

وقد تركزت البحوث الجغرافٌة فً هذه  الثالث الهجري

 :      المرحلة على جانبٌن

االهتمام بالجغرافٌة شبه جزٌرة العرب من حٌث طبٌعة -  أ

االرض والمناخ والجوانب المرتبطة بالحٌاة االقتصادٌة 

وقد اتخذت المؤلفات الجغرافٌة فً هذه المرحلة ، والبشرٌة 

 باألدبفقد عنٌت  ،طابعا ادبٌا اضافة الى الطابع الجغرافً

 .االسالم ما قبلون فً فترة العربً والشعر الذي د  

 

فقد اكدت كتابات فً هذه  ،التهٌئة للفتوحات االسالمٌة-  ب

المرحلة على طبٌعة البالد المجاورة وهً فً مقدمتها العراق 

فتحها من قبل التً ٌنوى وبالد الشام باعتبارها من البلدان 

المسلمون وكذلك الحال بالنسبة الى مصر وشمال افرٌقٌا وقد 

بالد عن طرٌق ارسال جاءت المعلومات الجغرافٌة عن هذه ال

 .                           الوفد الٌها

 :زمن الرسول ) ص ( حدثت رحلتانففً 

 . الشام بالد الى تمٌم الداريمنها تنسب الى  ةواحد -8

 .بالد الروم الى  عبادة بن صامتالثانٌة الى  -5

الٌه اخبار الرحالت والتً احتوت  ما شارتواضافة الى 

كان لحكاٌات ادب الحدٌث  ،على بعض الجوانب االسطورٌة
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فً توفٌر بعض المعلومات  الفضائلب المبكر والذي ٌعرف

وقد تركزت المعلومات فً  ،عن بالد والشعوب المجاورة

كالمدٌنة وبٌت المقدس االماكن المقدسة هذه المرحلة على 

وفً عصر الخلفاء الراشدٌن زاد  ،والشام والٌمن ومصر

اهتمامهم بالبالد التً انعقد العزم على فتحها واستمرت 

كون مادة جغرافٌة ٌمكن ان نسمٌها ت   (اوصاف ) الفضائل

عن  ما جاءناومن هذه االوصاف  ،بداٌة للجغرافٌة الوصفٌة

مع ) ابن القرٌة ( الذي اشار الى موضوع  الدٌنوريالمؤرخ 

الٌه اعطاء اوصاف جغرافٌة لمعظم  الحجاج والذي نسب

 . اقطار شبه الجزٌرة والبالد المجاورة

الحجاج دمنا قد ذكرنا الحجاج فالبد من االشارة الى ان  وما

وذلك عندما بوضع خارطة اول من طالب  بن ٌوسف الثقفً

قتٌبة بن مسلم الباهلً ( ان ٌصنع له صورة  ( ئدطلب من القا

 ...   .    .بخارىلمدٌنة 

استمرت الرحالت بتقدٌم المادة الجغرافٌة العهد االموي وفً 

ٌذكر  عن البالد المفتوحة والبالد المجاورة وفً المقدمة ما

( السمح بن مالك الخوالنً عن العصر االموي رسالة ) 

والى االندلس فً زمن الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز والتً 

لمصادر وقد ابرزت ا ،هارهانبالد االندلس واوصف فٌها 

 الجغرافٌة . باألبحاثبن مالك  حالعربٌة اهتمام السم

 :هوالفكر الجغرافً فً هذه المرحلة واهم ما ٌمٌز  

جمع وتنظٌم تصورات الفكر العربً قبل االسالم عن  -8

  باألماكناالنواء وتدوٌن المادة المضخمة المتعلقة 
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 .ادخال نمط الفضائل فً المؤلفات الجغرافٌة والتارٌخٌة -5

ظهور المصورات الجغرافٌة وبروز الجغرافٌة   -3

 .الوصفٌة وزٌادة العناٌة بتنظٌم المعلومات العملٌة

 .بروز المخططات الخاصة بالطرق وتحدٌد مسافاتها  -4

  

ما وكانت التوجٌهات الفلكٌة قد سارت على خطاها لفترة  

هذه المرحلة فً مجال الفكر  مؤلفاتاالسالم ومن  قبل

 :الجغرافً 

دان الكبٌر ( و ) كتاب البلدان الصغٌر ( لهشام لالب) كتاب  -8

 .بن محمد الكلبً 

 .ابن شمٌل  ) كتاب االنواء ( للنصر  -5

 .لعرام بن االصبغ ( ) كتاب اسماء جبال تهامة واماكنها  -3

 .للجاحظ ) ) كتاب االمصار والبلدان  -4

 

راء هؤالء المؤلفٌن تمثل مدرسة انطلقت منها آوقد اصبحت  

                              . الجغرافٌة التً تمثل روح المرحلة اآلراء

 

 :.          المرحلة الثانٌة

السٌاسٌة التً مرت بها الدولة العربٌة  لألوضاعكان 

ففً هذه المرحلة التً  ،االسالمٌة اثارها على الفكر الجغرافً

منتصف القرن الثالث وبداٌة القرن الرابع تنحصر بٌن 

كانت الدولة العربٌة االسالمٌة تعٌش عصرها  الهجري

الذهبً من حٌث القوة السٌاسٌة والتقدم العلمً. وكان من 
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نتٌجة ذلك ان انتقل الفكر الجغرافً الى مرحلة جدٌدة 

فتوطٌد قوة الدولة فً ساحات  ،اسٌةٌفرضتها االوضاع الس

مترامٌة االطراف من العالم القدٌم ساعد على ظهور ظروف 

ان البد للفكر الجغرافً العربً ان ٌواكبها وٌستفٌد جدٌدة ك

وعلٌه فقد  ،وان ٌثبت جدارتها فً مٌدان الفكر العالمً ،منها

والتً تتمثل  بعض الخصائص التً تمٌز هذه المرحلةبرزت 

 :فً االهتمام الكبٌر بالجوانب االتٌة

 

 .االهتمام بالفكر الجغرافً االجنبً وترجمته -8

 .االهتمام بعلم الفلك ودراسة الكون -5

 

ففً مجال االهتمام بالجانب االول قد ترجمت اهم الكتب 

 المجسطًالمرتبطة بعلم الفلك والجغرافٌة وفً مقدمتها كتاب 

والذي الحجاج بن ٌوسف بن مطر وقام بترجمته  لبطلٌموس

مبادئ اقلٌدس م كما قام بترجمته 837انتهى من ترجمته سنة 

 لكتاب العاشر.باستثناء ا

أما فً مجال الفلك فأن االهتمام به فاق االهتمام بالجغرافٌة، 

فمنذ  عهد المنصور العباسً ظهرت بوادر االهتمام بالفلك 

والتنجٌم، حتى ان المنصور استعان بالمنجمٌن لمعرفة الطالع 

لمعرفة موقع بناء موقع مدٌنة جدٌدة، والمنجمون هم نفسهم 

 فلكٌون.

والتً اللغة الهندٌة جمت رسالة فً الفلك عن وفً وقتِه تر

رفت بـ ) و ٌعقوب  الفزاري(و قام بترجمتها كتاب السند هندع 
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بن طارق، ولم ٌكن الفزاري مترجما فحسب بل فلكٌا فً نفس 

 الوقت حٌث ٌنسب الٌه صنع اإلسطرالب.

 

الذٌن قادوا الفكر الجغرافً العربً فً هذه  اهم العلماء

 المرحلة هم:

 الخوارزمً وكتابه ) صورة االرض(. -8

 ابن الفقٌه وكتابه )كتاب البلدان(.  -5

 ابن رسته وكتابه ) االعالق النفٌسة(.  -3

 

 

 فلك، عالم هو الفزاري إبراهٌم حمدم)))) للفائدة فقط:

، و الكوفة فً ولد وفٌلسوف، ومترجم، ورٌاضٌاتً، ولغوي،

 من بعثة جاءت. م 775/  هـ855 عام فً . بغداد فً توفً

 ثمٌنة معلومات على ٌحتوي الذي سدهانتا كتاب ومعها الهند

 المنصور جعفر أبو العباسً الخلٌفة فطلب. الهٌئة علم عن

 اللغة إلى الكتاب هذا ترجمة على ٌقوم أن الفزاري من

 لٌنتظر الفزاري ٌكن ولم. غراره على كتاب وتصنٌف العربٌة

 هند السند كتاب وأسماه ترجمته على عكف فقد الطلب هذا

 التصوٌرات فً عظٌم تأثٌر الكتاب لهذا كان ولقد.  الكبٌر

 العدٌدة األرصاد عمل عنها نتج التً الكواكب لحركة الهندٌة

 مكانة ته لترجم جعل ما وهو واإلسالمٌة، العربٌة البالد فً

 المرجع أصبح إذ الفزاري بعد من الفلك علماء بٌن كبٌرة

 الخلٌفة أٌام إلى الفلك علم فً العلماء استخدمه الذي األساسً

 ((((.المأمون العباسً


