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انكارتىجرافيا انعربية في انقرن انرابع
انهجري (انعاشر انميالدي)

"دراسة فى الجغرافية التاريخية"
د .إيمان عيد عبدالحميد*
المقدمة :
أطمق العرب عمى الخريطة اسم (صورة) ،واقترنت الجغرافيا الوصفية منذ بدايتيا
برسم ىذه الصور أو الخرائط ،وكانت ذات اىتمامات قميمة.
والواقع أن جميع خرائط الجغرافيين الرواد المسممين تكاد تشترك فى صفات عامة
كثير
أبرزىا الشكل اليندسى التخطيطى الذى ال يعترف بالشكل الحقيقى لمقطر ،لذلك ًا
ما يرد شكل القطر عمى ىيئة مستطيل أو مربع ،كما ترسم المظاىر الطبيعية من
سطح وأنيار وجبال وبحار عمى شكل خطوط مستقيمة أو أقواس أو دوائر ،وتظير البحار
الداخمية عمى ىيئة دوائر كاممة ،واالستثناء الوحيد من ذلك كمو ىو اإلدريسى الذى اعتبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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* مدرس اجلغرافية التارخيية (قسم اجلغرافـي ــا) ،كليــة البنـ ــات  -جامعة عٌن مشس.
نسبيا  -بمقياس الرسم ،وتحديد مواضع خطوط
الخريطة أساس الجغرافيا فيو يمتزم – ً
الطول ودوائر العرض ،وبالشكل الحقيقى لممنطقة ،لذلك اعتبرت أعمالو قمة ما بمغتو
الكارتوجرافيا العربية من تطور.

موضوع االبحث :
يمثل القرن الرابع اليجري أوج ازدىار الجغرافية العربية اإلسالمية بوجو عام،
ونضج وابداع الكارتوجرافيا العربية بوجو خاص ،وتُعد ىذه المرحمة بداية الخروج من
النظريات اليونانية المتعمقة بجغرافية بطميموس ،فيي من ابتكار الجغرافيين المسممين
وحدىم ،ساعدىم في ذلك بعض العوامل التي ساعدت بدورىا عمى تطور رسم الخرائط
عند المسممين نذكرىا فيما يمي:
أ -ما نقمه الجغرافيون المسممون وغيرهم من دراسات جغرافية وخرائط عن األمم
السابقة :ساعد ذلك عمى حفظ التراث الجغرافي القديم ،خاصة ما وصل من
إنتاج في الجغرافية ورسم الخرائط عند بطميموس في القرن الثاني الميالدي،
وذلك بنقمو إلي العربية ،وقد ارتبط بيذه الميمة العممية تصويب أخطاء
بطميموس وغيره من القدماء ،واضافة معمومات جغرافية جديرة مما أثرى المكتب
الجغرافية العربية.
من أمثمة ذلك ما ذكره "ابن النديم" من أن كتاب الجغرافيا لبطميموس قد نقمو
الكندي نقال رديئا ،ثم نقمو ثابت بن قرة الحراني (ٕٕٔىـٕٕٛ /ىـ) نقال جيدا.

(ٔ)

ب -تطور عمم المالحة أو المرشدات البحرية  :ولعل خير مثال عمى ذلك ما
نجده عند المقدسي الذي يذكر ما في أيدي المالحين من دفاتر يتدارسونيا
ويعولون عمييا ويعممون بما فييا ،وأنو قد تدبرىا وقابميا بالخرائط التي معو،
شيخ ا عارفًا بصورة البحر فاستفاد منو حقيقة صورة بحر فارس
ثم إنو حادث ً
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( )1زلمد بن اسحاق الوراق البغدادي "الندمي" :الفهرست ،ج ،1طبعة ليبسك ،أدلانيا،
1771م ،ص .157
(المحيط اليندي والخميج العربي) كما سيأتي .وبيذا تميز المقدسي عن سابقيو -
من الجغرافيين  -في مجال رسم الخرائط وفاخر أقرانو وانتقد سابقيو.
ج -الرحالت الجغرافية  :اتسعت دائرة المعرفة الجغرافية بفضل معرفة الجغرافيين
والرحالة العرب بمناطق جديدة من المعمور التي دخمت دائرة المعرفة العممية أول
مرة عمى يد العرب وذلك في مناطق من جوف ٍآسيا وعالم المحيط اليندي وشرق
إفريقيا وغربيا ومناطق من داخمية القارة اإلفريقية فضالً عن معرفتيم بأوربا حتى
بحر البمطيق ،وىكذا أضيفت إلي خريطة العالم جيات لم تكن معروفة من قبل.
عمى سبيل المثال :أواسط وشمال آسيا (عمى نحو ما نجد في رحمة ابن فضالن
في وصف بالد الترك والخزر والروس والصقالبة سنة ٖٜٓىـٖٔٓ/ىـ) .وكذلك
معرفتيم بالشرق األقصى عن طريق الرحالة (من أمثال ابن بطوطة) والتجار
وربابنة البحر.
خارجا عن حدود الدولة اإلسالمية،
وال تقتصر قيمة الرحالت عمى ما كان منيا
ً
كثير في رسم
وانما نجد في الرحالت التي شممت الدولة اإلسالمية ما يفيد ًا
الخرائط ،حين سمك ىؤالء الرحالة مسالك لم تكن معروفة من قبل ،أو كانت

افيا مفصال
معرفتيا قاصرة عمى األدلة وأشباىيم ،فقدموا ليذه وتمك وصفًا جغر ً
بحيث يسيل بعد ذلك رسم شبكة ىذه الطرق بدقة .ولعل أوضح األمثمة عمى
ذلك رحالت الحج التي سمكت طرقًا صحراوية فحددت منازليا وما فييا من
موارد مائية ومراكز استقرار بشري وقبائل ضاربة في الفيافي مع تحديد المسافات
مفصال عند ابن جبير في رحمتو التي كان
بين ىذه المراحل ،وىذا ما نجده
َّ

يوميا.
يسجل فييا كل مشاىداتو ً
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وىكذا امتاز منيج الجغرافيين المسممين في رسم الخرائط باالعتماد عمى استيعاب
المصادر الجغرافية السابقة  -بعد النقد والتمحيص والتدقيق بما في ذلك المصادر
غير العربية ،واالعتماد عمى الرؤية والمشاىدة وجمع المعمومات من الحقل ،وذلك
خالل الرحالت والزيارات ،وعن طريق السؤال؛ لذلك فقد تفاوتت دراسات الجغرافيين
بمقدار ما التزموا بو من ىذا المنيج ،فنجد في القمة أمثال ابن حوقل والمقدسي
واإلدريسي ،الذين تفوقت جيودىم في رسم الخرائط عمى الجغرافيين من السابقين
والالحقين ليم ،لشدة تحرييم في تطبيق المنيج الذي أشرنا إليو.
ابتداء من
وفي ىذا الصدد سنذكر أىم جغرافيي ىذه المرحمة في رسم الخرائط
ً
جديدا في رسم الخرائط
اتجاىا
البمخي المتوفى (ٕٕٖىـٜٖٗ/م) التي تمثل مصوراتو
ً
ً

كتابا بعنوان (صور األقاليم) قدم فيو وصفًا لألقاليم المرسومة
عند المسممين ،فقد ألف ً
أساسا لرسم الخرائط عند اإلصطخري
من ِقبل المؤلف ،وقد اتخذت خرائط البمخي
ً
المتوفى (ٖٗٙىـٜ٘ٚ/م) في كتابو (المسالك والممالك) ومن ثم جاء بعد االصطخري
جغرافي آخر ىو ابن حوقل المتوفى سنة (ٖٙٚىـٜٚٚ/م) رسم أكثر من عشرين
خريطة في كتابة المعروف بـ(صورة األرض) ،وجاء بعد ذلك المقدسي في كتابة
(أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم) ،وان كانت خرائط المقدسي مفقودة إال أنو وصف
ُّ
مكمال لممدرسة الكالسيكية العربية وآخر رجاليا .تمك
ويعد
طريقة رسمو لمخرائط،
ً

أساسا في
المدرسة التي تمثمت في نتاج مجموعة الجغرافيين الخرائطيين الذين اعتمدوا
ً
كتاباتيم الجغرافية عمى تصوير األقاليم أو رسم األشكال.
خالصا من إبتكار ىؤالء
إسالميا
نتاجا
ً
وىذه المجموعة من الخرائط نوع فريد جاء ً
ً
الجغرافيين ،كما أنو دليل عمي أصالة الفكر الجغرافي اإلسالمي وقدرتو عمى التجديد
في مجال رسم الخرائط.
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وقد جاءت ىذه الخرائط الممثمة ألقاليم العالم االسالمي في مستيل كتاب كل
مؤلف عند تناولو لجغرافية كل إقميم ،ثم جاءت المعمومات الجغرافية التالية لمخريطة
كشرح مفصل لما تضمنتو الخريطة من ظاىرات جغرافية طبيعية وبشرية.
وفي ذلك يقول االصطخري في مقدمة كتابو "وقد جعمت لكل قطعة أفردتيا
تصوير وشكال يحكي موضع ذلك اإلقميم ،ثم ذكرت ما يحيط بو من األماكن
ًا
والبقاع ،وما في أضعافيا من المدن واألصقاع  ...وما فييا من األنيار
والبحار"

(ٔ )

مشكمة البحث :
تتمثل مشكمة البحث في أن المؤلفات الجغرافية اإلسالمية قد احتوت عمى العديد
من الخرائط واألشكال والمصورات الجغرافية ،ومثل ىذا العدد ال يمثل كل ما أسيم بو
جغرافيو اإلسالم في مجال رسم الخرائط ،وذلك لضياع العديد منيا ،بدليل ما ورد عن
خرائط  -لم تصمنا  -ضمن الكتابات الجغرافية التي كانت تتضمنيا أول مرة كما
سيأتي.
وكذلك ضاعت خرائط أخرى مع مؤلفاتيا الجغرافية فيما فقدتو الحضارة
اإلسالمية من تراثيا الفكري ،والذي يستدل عميو بالنقول عن ىذه المصادر ،أو
مجرد ذكر أسماء تمك المؤلفات الجغرافية ضمن اإلنتاج الفكري ألصحابيا في
الكتب التي تيتم بت راجم العمماء  ،وكان ىذا يمثل مشكمة كبيرة في تتبع تطور رسم
الخرائط.

تساؤالت البحث :
ٔ -ىل دراسة الجغرافيا خاصة الجغرافية الوصفية  -أىم مجاالت الجغرافية عند
المسممين -اقترنت دراستيا برسم الخرائط منذ بدايتيا أم ال؟
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ٕ -ىل ما جاء في المؤلفات الجغرافية االسالمية من خرائط ومصورات يمثل كل ما
أسيم بو جغرافيو االسالم في مجال الخرائط أم ال؟
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( )1اإلصطخري :ادلسالك وادلمالك ،حتقيق زلمد جابر احليين ،مراجعة شفيق غربال ،دار القلم،
القاىرة1851 ،م ،ص .16

ٖ -لماذا يمثل القرن الرابع االيجري (العاشر االميالدي) أوج ازدىار الجغرافية
العربية عامة ،وبداية إبداع وتطور رسم الخرائط في العالم ااسالمي خاصة؟
ٗ -ماىي العوامل التي ساعدت عمى تطور رسم الخرائط عند المسممين؟
٘ -ما ىو منيج الرواد الجغرافيين المسممين في رسم الخرائط؟

هدف البحث :

رصد تطور رسم الخرائط عند المسممين في القرن الرابع اليجري (العاشر الميالدي)

ذلك القرن الذي يمثل أوج ازدىار الجغرافية العربية اإلسالمية بوجو عام ،ونضج وابداع

الكارتوجرافيا العربية بوجو خاص وتُعد ىذه المرحمة بداية الخروج من النظريات اليونانية
المتعمقة بجغرافية بطميموس ،فيي من ابتكار الجغرافيين العرب وحدىم.

منهج البحث :

قامت الدراسة عمى استقصاء المادة الجغرافية من مصادرىا متتبعة الترتيب

التاريخى ،ثم تحميميا واعادة صياغتيا جغرافيا بيدف توضيح اتجاىات تطور رسم

الخرائط عند المسممين في القرن الرابع اليجري (العاشر الميالدي).

وبعدىا
ولقد اتبع فى ىذه الدراسة المنيج التاريخي الذي ييتم بدراسة تاريخ الظاىرة ُ
أيضا كال من المنيج األصولي في
الزمني خالل القرن الرابع اليجري .كما التزمت الدارسة ً

دراسة العوامل التي ساعدت عمى تطور رسم الخرائط عند العرب ،والمنيج المقارن كما
جاء عند المقارنة بين خرائط االصطخري وابن حوقل عمى سبيل المثال.
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الدراسات السابقة :

ليس ىناك من دراسات سابقة تعرضت لتطور رسم الخرائط عند المسممين فى

الفترة الزمنية التى تم اختيارىا وىى القرن الرابع اليجري (العاشر الميالدي) ،إال أن
ىناك عدد من الدراسات التى أمكن االستفادة منيا فى استكمال معالجة ىذه الدراسة،

نذكر منيا :

 -1دراسة عبد العال الشامي  :جيود الجغرافيين المسممين في رسم الخرائط،
الجمعية الجغرافية الكويتية ،الكويت ،العدد .ٜٔٛٔ ،ٖٙ
ىذه الدراسة وا ن كانت تشاب و في عنوانيا موضوع البحث إال أن االختالف
بينيما كبير في الفترة الزمنية محل الدراسة ،المحتوى ،المنيج المتبع في
الدراسة.
 -2دراسة إبراهيم شوكة  :خرائط كتاب األقاليم لإلصطخري ،مجمة المجمع العممي
العراقي ،العدد ٜٜٔٙ ،ٔٚم.
يستعرض ابراىيم شوكة في ىذه الدراسة خ ارئط كتاب األقاليم أو كما يسمى
بكتاب المسالك والممالك بالتحميل والمقارنة بغيرىا من الخرائط كما جاء عند ابن
حوقل.
انمبحث األول
انرابع

-

انكارتىجرافيا انعربية بذاية انقرن

انهجري :

يعد أبو زيد البمخي(ٔ) رائد المدرسة اإلقميمية ،التي رسمت مجموعة من الخرائط
ُ
كونت األطمس اإلسالمي ،الذي يخص بمدان الدول اإلسالمية بخرائط متنوعة ،حيث
خص كل إقميم من األقاليم بخارطة تفصيمية ،وقد صنف في بمخ سنة ٖٓٛىـ أو بعد
كتابا سماه (صور األقاليم) ،وىو الكتاب الجغرافي الذي رسم فيو الخرائط
ذلك بقميل ً
لألقاليم اإلسالمية ،بعدما جمع المعمومات عن األقطار المختمفة ،وذلك عن طريق
الرحالة المسممين.
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( )1البلخي :أمحد بن سهل البلخي ،ولد جبوار بلخ يف شامستان ،مث قصد العراق طلباً للعلم
فتتلمذ للكندي ،ودرس على يديو التاريخ والفلسفة ،ألف كتابو ادلسمى بادلسالك وادلمالك
(صور األقاليم) ولسوء احلظ فإن الكتاب مل يصل إلينا .والبلخي من الرواد ادلسلمٌن يف
صناعة اخلرائط ،توىف سنة 211ىـ .الندمي :مرجع سبق ذكره ،ص  ،142وانظر :نفيس
أمحد ،الفكر اجلغ رايف يف الرتاث اإلسالمي ،ترمجة فتحي عثمان ،مراجعة علي أدىم ،دار
القلم ،الكويت ،د .ت ،ص .56
ُّ
ويعد ىذا الكتاب في جوىره خرائط أضيف إلييا نصوص مختارة ،وقد اتبع

البمخي أسموب الربط بين الخرائط والمعمومات الجغرافية المتعمقة بيا ،وقد أرسى بذلك
أساس سمسمة جديدة من المؤلفات الجغرافية المشتممة عمى خرائط توضيحية وكانت
نادر في ذلك الوقت ،ويدل عنوان الكتاب عمى أنو أُعد عمى شكل صور
شيئا ًا
الخرائط ً
كبير بين المفظ وأصل
تباينا ًا
– خرائط  -لألقاليم ،وحينما نتممس لفظ اإلقميم نجد ً
اشتقاقو عند الجغرافيين المسممين(ٔ).

الخرائط الجغرافية في كتاب صور األقاليم :
يحتوي مؤلف البمخي عمى إحدى وعشرين خريطة ،أوليا خريطة لمعالم خالية
من خطوط الطول والعرض ،رسميا عمى شكل دائرة يحيطيا البحر المحيط ويمتد
من الساحل الشرقي ألفريقيا نحو الشرق وجنوب المحيط اليندي (بحر فارس)
حتى يتصل بالبحر المحيط ،وفكرتو عن البحر األسود غامضة .وجعل البحر
المتوسط متصال بالبحر المحيط بواسطة قناة بين البحر المتوسط والبحر المحيط
وظيرت بحيرة خوارزم أو آرال في الخارطة عمى شكل دائرة كبيرة في حين أن
بحر قزوين لم يثبت عمى الخارطة ،وكذلك لم يظير البحر األسود وبحر
آزوف(ٕ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( )1يقول ياقوت" :وأما اشتقاق اإلقليم فذىبوا إىل أهنا كلمة عربية واحدىا إقليم مثل إخريط.
إقليما؛ ألنو مقلوم من األر ال ي تتاهمو ،أي مقطوع والقلم يف
وأخاريط ،واإلقليم إمنا مسي ً
اللغة :القطع ،ومنو قلمت ظفري ،وبو مسي القلم؛ ألنو مقلوم  -أي مقطوع  -مرة بعد مرة،
وكلما قطعت شيء بعد شيء فقد قلمتو ياقوت احلموي :معجم البلدان ،دار صادر،
بًنوت1844 ،م ،ج ،1ص .14
( )1أمحد سوسة :الشريف اإلدريسي يف اجلغرافيا العربية ،دار الفكر العريب1866 ،م ،ص ص
.143-138
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وشكك المستشرق مينورسكي بخرائط البمخي ،ويرى أن البمخي لم يوجد في
صوَر بيا العالم اإلسالمي ،ويستشيد بنص من
كتابو سوى خريطة واحدة
َّ
المقدسي ،المتوفي نحو (ٖٓٛىـ ٜٜٓ-م) بأن البمخي كان يصور العالم عمى

شكل طير منقا ره بالقمزم وعنقو بالعراق(ٔ)  ،والصحيح أن مينورسكي أخطأ بيذا
الرأي ،فإن إشارة المقدسي ووصفو لخريطة البمخي ىذه ،لم تكن لخريطة العالم
كما يزعم مينورسكي ،وا نما جاءت في أثناء حديث المقدسي عن وصف البحار
وجاء ذكرىا بقولو" :اعمم أنا لم نر في اإلسالم إال بحرين ،أحدى ما يخرج نحو
مشارق الشتاء بين بمد الصين وبمد السودان ،فإذا بمغ مممكة اإلسالم دار عمى
جزيرة العرب  ،...وأبو زيد البمخي جعمو شبو طير منقاره بالقمزم وعنقو بالعراق،

وذنبو بين الحبشة والصين"(ٕ).

واشارة المقدسي ىذه تؤكد أن الخريطة التي رسميا البمخي لم تكن خريطة العالم،
وانما خريطة بحر فارس (المحيط اليندي) ،وىي خريطة واحدة من بين إحدى
وعشرين خريطة رسميا البمخي.
أما خريطة العالم لمبمخي (شكل ٔ ) فقد رسميا بشكل مستدير وضح عمييا
األقطار المختمفة لبالد اإلسالم ،ولما كانت ىذه األقطار المثبتة عمى خريطة
العالم ال تمثل ال حجم الصحيح (مربع ،مستطيل) ،فقد رسم كل قطر من ىذه
األقطار بشكل مكبر بما يتناسب باعتبارىا أول تجربة حقيقية في رسم الخرائط

عند المسممين(ٖ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مينوركسي :اجلغرافيون والرحالة ادلسلمون ،ترمجة عبد الرمحن محيدة ،اجلمعية اجلغرافية
الكويتية ،الكويت ،العدد 1874 ،62م ،ص .11
( )1ادلقدسي :أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ،ط  ،1ليدن1895 ،م ،ص .19
( )2مجال الفندي :اجلغرافيا عند ادلسلمٌن ،دار الكتاب اللبناين ،بًنوت1871 ،م ،ص .117
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المصدر :خريطة العالم لمبمخي عن نسخة مصورة في معيد المخطوطات العربية برقم
ٖٗ جغرافيا ،واألصل محفوظ في مكتبة أحمد الثالث باستنبول.

شكل ( : )1خريطة العالم كما تصورىا البمخي.
وتمت خريطة العالم خرائط إقميمية أخرى ،منيا خريطة لمجزيرة العربية
والمحيط اليندي (بحر فارس) والمغرب ومصر والشام وبحر الروم (البحر
المتوسط) والعراق عالوة عمى ذلك رسم اثنتى عشرة خريطة أخرى ألواسط وشرقي

العالم اإلسالمي(ٔ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1نفيس أمحد :جهود ادلسلمٌن يف اجلغرافيا ،تعريب فتحي عثمان ،مراجعة علي أدىم ،دار
القلم ،الكويت ،د/ت ،ص .131
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وبعد ذلك يتم تمييز الظواىر الطبيعية في كل بمد ،ففي خريطة العراق جعل

رمز لمماء ،وأحاط المدن المقصودة بالوصف بدائرة،
البمخي لألنيار خطوط غميظة ًا
ورسم نير دجمة فقسم البالد إلى قسمين ،وأظير مصبو في الخميج العربي عند شط
العرب ورمز لممدائن بمربعات متوازية األضالع ودوائر ذات مساحات مختمفة تتناسب

مع ما يظير مع قيمة المدينة ،ومن المدن الواضحة عمى الخريطة بغداد والبصرة.

وجاءت خرائط البمخي أقرب إلى رسوم تخطيطية منيا إلى خرائط حقيقية ،ويمكن القول

أن ىذه الخرائط مبسطة إلى درجة كبيرة ،حتى إنو يمكن أن نطمق عمييا خرائط كاريكاتيرية.

وميما يكن األمر فإننا ندين لمبمخي بتثبيت مبدأ الزال من أىم مبادئ الجغرافية

أساسا لمشرح الجغرافي.
اإلقميمية ،وىو أقران المعمومات الجغرافية بالخارطة وجعل الخرائط ً

(ٔ) َّ
كتابا في
برع جغرافي آخر في بداية القرن الرابع اليجري وىو الجيياني  ،ألف ً
خاصا
اىتماما
الجغرافيا يسمى (المسالك والممالك) ،يتعرض فيو لشبو جزيرة اليند ،ويوجو
ً
ً

إلقميم السند ،وكتاب الجيياني لم يصل إلينا وكل ما وصل إلينا ُنقُول الجغرافيين المتأخرين
منو ،ويعد اإلدريسي المتوفي سنة (ٙٓٚىـٔٔٙ٘/م) أحد الذين رجعوا إلى ىذا الكتاب في
كتابو (نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق) ،ويذكر ذلك كراتشكوفسكي بقولو" :إن المادة التي

جمعيا الجيياني من األقطار المجاورة لخراسان ،خاصة وادي السند واليند تكاد تكون ىي
المصدر الوحيد لإلدريسي ،أو عمى األقل األساسي لإلدريسي عند تمك البالد"(ٕ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اجليهاين :ىو أمحد بن زلمد بن نصر اجليهاين ،توىل الوزارة خبراسان ،وذكر الصفدي ،أنو دلا ويل
أبو احلسن أمحد بن إمساعيل ،سنة 291ىـ :وىو ابن مثان سنٌن توىل التدابًن اجليهاين ،وكان أديبا
فاضال ،وذكر إمساعيل باشا البغدادي وفاتو سنة 229ىـ ،بينما ذكر كحالو ،أنو كان حيا سنة
256ىـ وذكر الندمي عدة مللفات للجيهاين وذكر أوذلا كتاب ادلسالك وادلمالك ،وكتاب الرسائل،
وغًنىا من ادلصنفات .انظر :الندمي ،الفهرست ،مرجع سبق ذكره( ،ج :1ص .)142
( )1كراتشكوفسيكي :تاريخ األدب اجلغرايف العريب ،تعريب صالح الدين ىاشم ،جلنة التأليف
والرتمجة والنشر ،القاىرة1864 ،م ،ص .111
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وقد ذكر المقدسي كتاب الجيياني ضمن المقدمة النقدية لكتب البمدان التي
سبقتو قائالً" :إن الجيياني كان صاحب فمسفة .... ،فجمع الغرباء وسأليم عن
الممالك ودخميا وكيف المسالك إلييا  ،...ألم تر كيف قسم العالم إلى سبعة أقاليم"(ٔ).

ويمكن القول أن المصدر األساسي لمجيياني ىو ابن خرداذبة المتوفي نحو
(ٕٓٛىـٜٖٛ -م) ،ويؤكد المقدسي عمى ذلك فيقول" :أال ترى أنك إذا نظرت إلى
كتاب الجيياني وجدتو قد احتوى عمى جميع أصل ابن خرداذبة وبناه عميو"(ٕ).

ويرى سوسة" :أن مصنف الجيياني والخرائط التي تصورىا تمثل نقطة تحول في
فن الكارتوجرافيا العربية من مدرسة االنبعاث المتأثرة بالنمط اإلغريقي والفارسي إلى
المدرسة العربية المتحررة من ذلك التأثير" ،وأن إعادة رسم خرائط الجيياني ،كما
المتَخيمة) ؛ ألنيا أعيد رسميا من قبل عمماء
تصورىا يدخل من باب (الخرائط ُ
محدثين ،ويالحظ في ىذه الخرائط الغموض السائد في تصوير بحر الخرز (بحر
قزوين) والبحر األسود(ٖ).

ويعد الجيياني إلى جانب البمخي من رواد الجغرافية الوصفية العربية ،ونيج عمى
نيجو الجغرافيون العرب في رسميم الخرائط المتميزة بالشكل الدائري لمعالم ،الذي يدور
حولو من جميع األطراف الدائرة المحيط األوقيانوسي.
وقد نسب لمجيياني سمسمة من الخرائط المنفردة لألقاليم اإلسالمية كمصر،
والعراق ،والجزيرة ،وخراسان ،وسجستان ،وطبرستان ... ،الخ .وال نستطيع التحقق من
نسبة ىذه الخرائط؛ ألن الكتاب مفقود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ادلقدسي :مرجع سبق ذكره ،ص ص .3-2
( )1ادلقدسي :ادلرجع السابق ،ص .131
( )2أمحد سوسة :الشريف اإلدريسي يف اجلغرافية العربية ،مرجع سبق ذكره ،ص .137
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انثاوي -

يع ُّد اإلصطخري

(ٔ)

اإلصطخري ودوري في رسم

انخرائط :

أول الجغرافيين الذين اتبعوا طريقة البمخي في رسم الخرائط

ومضمنا كتاب (المسالك والممالك(ٕ)) نفس
مستفيدا من كتابو صور األقاليم وخرائطو،
ً
ً
ممونة في كثير من مخطوطات المسالك والمماليك،
مجموعة الخرائط ،لكنيا وصمت إلينا َّ

وليس ىذا االعتماد ما يعيب؛ ألن األمر متكرر في المدرسة الجغرافية العربية.

ويبين اإلصطخري في مقدمة الكتاب أن الغرض من كتابو تصوير األقاليم،
مصور
معتمدا عمى
حيث إنو أقام كتابو عمى أساس أن يكون الحديث عمى األقاليم
َّ
ً
(خريطة) ،يبين فييا ما يراد معرفتو ،حتى ترسم في خيال الناظر فكرة واضحة ،حتى
إنو يستغني بما جاء في الخريطة عن إعادة ذكر ما وصفو من ظاىرات .ففي ذكره
ألرض الشام يقول عن مدنيا" :قد ذكرناىا في تصوير الشام (خريطة الشام) وفي
موضحا أىمية الخريطة ونيجو في تقسيم اإلقميم قائال:
إعادتيا تطويل" .ويكرر ذلك
ً
"فاتخذت لجميع األرض التي يشمل عمييا البحر المحيط الذي ال يسمك صورة ،إذا
نظر إليو ناظر عمم مكان كل إقميم ذكرناه ،واتصال بعضو ببعض ،ومقدار كل إقميم
من األرض ،حتى إذا رأى كل إقميم من ذلك مفصال عمم موضعو من الصورة ،ولم
تتسع الصورة التي جمعت سائر األقاليم لما يستحقو كل إقميم في صورتو ،فاكتفيت

ببيان موقع كل إقميم ليعرف مكانو ثم أخذت كل إقميم من بالد اإلسالم عمى حدة"(ٖ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اإلصطخري :إبراىيم بن زلمد الفارسي ،أبو إسحق اإلصطخري ،جغرايف رحالة من علماء
اجلغرافية ،من أىل اصطخر بإيران ،قام بسياحة طاف هبا بالد العرب وبعض بالد اذلند ،ومل نعثر
على تفاصيل حياتو إال على القليل ،وأشار إليو ياقوت يف مقدمة معجمو ،وأمهل ترمجتو.
( )1اعتين بتحقيق ىذا الكتاب دي غوية ،يف لَْي ِد ْن ،مطبعة بريل ،وأعيد نشره يف بغداد ،مكتبة ادلثىن،
سنة 1855م ،عن الطبعة األوربية ،وأعاد حتقيقو زلمد جابر عبد العال احليين ،مراجعة زلمد
شفيق غربال ،يف القاىرة ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،مطابع دار القلم1851 ،م.
( )2اإلصطخري :مرجع سبق ذكره ،ص .14
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واالصطخري كغيره من جغرافيِّي ىذه المدرسة ،يقتصر عمى وصف العالم اإلسالمي

إقميما ،ال بالمعنى المعروف لنا عن األقاليم كأحزمة عريضة
وحده،
مقسما إياه إلى عشرين ً
ً

تضم عددا من درجات العرض؛ بل كمناطق جغرافية واسعة أو واليات .ويمي الكالم العام

عن الربع المعمور وأبعاده وعن البحار ووصف جزيرة العرب ،وبحر فارس( ،الخميج
العربي) ،مع المحيط اليندي ،والمغرب مع األندلس ،وصقمية ،ومصر ،والشام ،وبحر

الروم ،والجزيرة ،والعراق ،وايران ،واليند ،ويختتم كالمو بوصف بالد ما وراء النير.

إقميما،
ويعدد اإلصطخري أقاليم األرض وممالكيا ،وقد قسم العالم إلى عشرين ً

ذ كر كل إقميم وما فيو من البقاع ،والمدن ،وجعل لكل إقميم خريطة ،وعند دراستو لكل

اىتماما بالمدن الكبرى ،وأىميتيا ،ويمكن القول بأن المدن ىي أكثر ما
إقميم يولي
ً
ُيعني بو اإلصطخري ،فيو يذكر المدينة ،وموقعيا ،وما فييا وآثارىا ،والطرق التي
تربطيا بمن حوليا ،ويوقع ذلك كمو عمى خرائطو.

أساسيا في كتاباتو
أمر
ومما سبق يمكن القول بأن اإلصطخري جعل الخريطة ًا
ً
عن األقاليم ،معمالً ذلك حتى ترسم في خيال الناظر فكرة واضحة ،حتى إنو يستغني

بما جاء في الخريطة عن إعادة ذكر ما وصفو من ظاىرات ،كما جاء سابقًا .كما أنو
اتخذ لجميع األرض خريطة في مستيل كتابو ،وىدفو من إيراد ىذه الخريطة العامة أن
يعرف من يطمع عمييا موقع اإلقميم الذي يصفو من العالم ،وىذا ىو المنيج الجغرافي

السميم ،ثم يتبع ىذه الخريطة العامة بالخرائط االقميمية.

الخرائط الجغرافية في كتاب المسالك والممالك لإلصطخري

رسم اإلصطخري خريطة لمعالم ،وثالث خرائط لمبحار ،ثم سبع عشرة خريطة

لمختمف األقطار اإلسالمية ،تفاوتت التفاصيل في ىذه الخرائط من خريطة ألخرى،

ووردت الخرائط عند اإلصطخري عمى النحو التالي(ٔ):

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1إبراىيم شوكة :خرائط كتاب األقاليم لإلصطخري ،رللة اجملمع العلمي العراقي ،العدد ،16
1858م ،ص .6
129

المجلد الثالث والتسعون

مجلة المجمع العلمى المصرى

 .1صورة الكل :صور فييا اإلصطخري العالم (شكل ٕ) عمى ضوء اإلمكانات
المتوفرة لديو ،فرسمو عمى شكل دائرة يحيط بيا البحر المحيط ،فيتصل بو
المحيط اليندي من جية الشرق ،كما يتصل بالبحر المتوسط من الغرب ،ثم
رسمت الممالك كل واحدة عمى ىيئتيا وصورتيا ،وكذلك مواقعيا بالنسبة إلى
بعضيا البعض ،كما يعرف كل جزء بالنسبة إلى األجزاء األخرى ،ونجد ىذه
الخريطة الزالت بدائية تشبو خارطة البمخي ،والجيياني ،فيي مثميما خالية من
خطوط الطول ودوائر العرض.

المصدر :حسين مؤنس :أطمس تاريخ اإلسالم ،مرجع سابق ،ص (ٕٔ).

شكل ( : )2خريطة العالم لإلصطخري.
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 .2صورة ديار العرب :بدأ بيا اإلصطخري؛ ألن فييا الكعبة ،ومكة ،وأم القرى،
ومن ثم فيي جديرة بأن تكون محور االرتكاز.
 .3صورة بحر فارس :ويأتي ترتيبو بعد جزيرة العرب؛ ألنو يكتنف أكثر ديار
العرب.
 .4صورة المغرب  :وتشمل األندلس ،وأقطار المغرب العربي شمال أفريقيا ،وال يأخذ
ليبيا كاممة ،وانما يأخذ واليتي طرابمس وبرقة منيا.
 .5صورة مصر :وتمتد من ساحل بحر القمزم( ،البحر األحمر) لتشمل أرض البجة
في شمال شرق السودان ،وميناء عيذاب.
 .6صورة الشام :وتمتد من بحر الروم (البحر المتوسط) حتى البادية ،ومن بالد
الروم حتى حد مصر ،وآخر حدودىا َرفَح.

خاصا بذاتو.
إقميما
ً
 .7صورة بحر الروم :ويشمل البحر المتوسط ،وجعمو ً
 .8صورة الجزيرة :وتشمل شمال العراق ما بين دجمة والفرات ،وتدخل فييا قرى
ومدن تنسب إلى إقميم الجزيرة ،وان كانت خارجة عنيا ،ولكن نسبت إلييا لقربيا
منيا.
َّادان
 .9صورة العراق :وتمتد خارطة العراق عند اإلصطخري من تكريت حتى َعب َ
عمى بحر فارس (الخميج العربي).

 .11صورة خورستان :وىي المنطقة السيمية التي تقع جنوب غربِ إيران اليوم
وتسمى اليوم (األىواز) ،وتعد تتمة لسيول العراق الجنوبية حيث يفصميا عن
باقي أجزاء إيران جبال زاجروس.
عمما بيا من غيرىا ،إذ ىي موطنو
 .11صورة فارس :وكان اإلصطخري أكثر ً
األصمي ،وليذا فيو يتحدث عنيا بالتفصيل ال نجده في حديثو عن األقاليم
األخرى.
 .12صورة كرمان :ويصور فييا اإلصطخري المناطق التي تقع جنوب شرق إيران
الحالية.
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 .13صورة بالد السند والهند :وقد جمعيا ىي وما يجاورىا في إقميم واحد فيي عنده
(بالد السند وشيء من اليند ،ومكران وطوران) وتشمل الجزء األكبر من باكستان
الغربية الحالية.
 .14صورة أرمينية وأذربيجان :ورسم فييا اإلصطخري مناطق جبال القوقاز فيما بين
بحر قزوين والبحر األسود.
 .15صورة الجبال :وتضم الجزء الغربي من اليضبة الداخمية والوسطى من إيران.
 .16صورة الديمم :وتشمل المناطق الجبمية التي تشرف عمى سيول بحر قزوين الجنوبية.
 .17صورة بحر الخزر :صور فييا بحر قزوين ،واألقطار اإلسالمية حولو.
 .18صورة المفازة بين فارس وخراسان :وىي صحراء شرق إيران.
 .19صورة سجستان :وتشمل جزًءا من أفغانستان الحالية.
 .21صورة خراسان :وتضم شمال أفغانستان ،واألطراف الشمالية الشرقية من إيران.
وصوَر فييا أراضي نير سيحون وجيحون (سرداريا،
 .21صورة ما وراء النهر:
َّ
وأموداريا ،كما يعرفان اآلن).
وىذا التقسيم الذي جاء بو االصطخري ألقاليم العالم االسالمي قد سار عميو
ابن حوقل ،ولم يكن ىذا التطابق – في عدد األقاليم – وليد الصدفة ،فيما
متعا صران ،وقد تقابال وعرض االصطخري بعض خرائطو عمى ابن حوقل ،ويذكر
ولقيت أبا اسحاق الفارسي ،وقد صور ىذه الصورة
ابن حوقل ىذا المقاء فيقول ُ " :
ألرض السند فخمطيا ،وصور فارس فجودىا ،وكنت قد صورت أذربيجان التي في
ىذه الصفحة فاستحسنيا ،والجزيرة فاستجادىا ،وأخرج التي لمصر فاسدة ،ولممغرب
أكثر خطأ" .ولقد قال األصطخري البن حوقل في ىذه المقابمة " :قد نظرت في
مولدك وأثرك ،وأنا أسألك اصالح كتابي ىذا حيث ضممت ،فأصمحت (ابن حوقل)
فيو غير شكل وعزوتو إليو".

(ٔ )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ابن حوقل :صورة األر  ،حتقيق كرميرز ،لَْي ِد ْن1827 ،م ،ص .148
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ومن ىنا يتضح لنا أىمية الخرائط في ىذه المؤلفات الجغرافية ،وسموك واضعييا
يدل عمى ذلك ،فإن كل من االصطخري وابن حوقل يعرض ما رسم من خرائط عمى
صاحبو ليطمب ما لديو من تصور صحيح عن ىذه األقاليم وفقًا لخبرتو أو في ضوء
رحالتو ومشاىداتو وما جمع من معمومات عن جغرافية اإلقميم.
وليس معنى وجود أخطأ في بعض خرائط االصطخري أن كل خرائط ابن حوقل
تفوق خرائط االصطخري ،بل سنجد أن ىناك خرائط لالصطخري أفضل مما قدمو
كثير من
ًا
ابن حوقل ،وان كانت كفة األخير أرجح في االنياية ألنو استفاد
االصطخري ،وأضاف ما حصمو من رحالتو المتعددة.
وتختمف الخرائط التي وضعيا االصطخري في جودتيا ،ودرجة شموليتيا ،من
إقميم إلى إقميم ،فخريطة مصر ليس بيا من البيانات ما يتناسب مع أىمية اإلقميم
ومساحتو ،وليس عمييا من المظاىر الطبيعية سوى نير النيل ،وبحر الروم ،وبحر
القمزم ،وجبل المقطم ،وجبل الواحات ،وليس فييا من أسماء المدن سوى إحدى عشرة
مدينة؛ بينما نجد خريطة فارس مميئة باألسماء.
ويمكن تبرير ذلك بأن اإلصطخري من بالد فارس مما قد أتاح لو الكثير من
المعمومات والحقائق عن بالد فارس ،وقد تأثر من جاء بعده بيذا االتجاه .ولذلك نرى
أيضا خريطتي خراسان
أن خريطة فارس ليست وحدىا ىي الخريطة المفصمة ،لدينا ً
وبالد ما وراء النير جاءتا بصورة مفصمة ،ومعنى ذلك أن اإلصطخري يصور شرق
العالم اإلسالمي بخريطة مفصمة أكثر من غربة.
وجاءت خريطة خراسان عند اإلصطخري (شكل ٖ) غنية بالمعمومات تكثر فييا
األسماء والمدن ،ووضح الطرق الواصمة بين المدن بخطوط مستقيمة ،ويبدو أنو كان
عمى دراية بتمك البالد.
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المصدر :اإلصطخري :المسالك والممالك ،مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية ،برقم ٜٜٔ
جغرافيا ،تاريخ النسخ مطموس ،ويرجع تقر ًيبا إلى القرن الخامس اليجري ،لوحة رقم (ٕٗ).

شكل ( : )3خريطة خراسان لإلصطخري.

وأوضح اإلصطخري من بين األقاليم ثالثة أقاليم بحرية ىي :بحر الروم ،وبحر
فارس ،وبحر الخزر ،ودرس ما حوليا باعتبار أن أحواض ىذه البحار تمثل أقاليم

جغرافية واضحة ،وىو نيج إقميمي صحيح(ٔ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1عبد العال الشامي :جهود اجلغرافيٌن ادلسلمٌن يف رسم اخلرائط ،اجلمعية اجلغرافية الكويتية،
الكويت ،العدد 1871 ،25م ،ص .25
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ويفصل القول عن بحر الروم وبحر الخزر ،فيقول عن بحر الروم " :وىذه صفة

ٍ
منحن يتسع كمما اتجينا شماال (شكل ٗ)،
بحر الروم وما يكون فيو"(ٔ) .ورسمو بشكل
ورسم اتجاه الشمال أسفل الخريطة ،ورسم البحر المحيط أعمى الخارطة وىو متصل
بو ،ووضع مدن األندلس في أعمى يسار الخارطة ،وتقابميا المدن العربية اإلفريقية،
عمى الساحل الثاني من البحر ،ورسم جزر وسط البحر إضافة إلى جبل سماه جبل
العالل.
شرقية بعض الديمم
أم بحر الخزر فقد بين حدوده بقولو" :وأما بحر الخزر فإن
ّ
وطبرستان وجرجان وبعض المفازة التي بين جرجان وخوارزم ،وغر ّبية ّأران وحدود

الغزية بناحية سياكوه،
الغزية،
وشمالية مفازة ّ
السرير وبالد الخزر وبعض مفازة ّ
ّ
ووجنوبية الجيل والديمم"(ٕ).
ويذكر أن ىذا البحر من البحار المغمقة بقولو" :وىذا البحر ليس لو اتصال
بشيء من البحار عمى وجو األرض ،فمو أن رجال طاف بيذا البحر لرجع إلى مكانو

الذي ابتدأ منو ،ال يمنعو مانع إال نير عذب يقع فيو"(ٖ) .فيو ىنا يصف البحر مغمقًا،
نير يصب فيو ،ورسمو عمى الخارطة بالمون األزرق ،داللة عمى
وتارة يذكر أن ىناك ًا

المياه العذبة.

ورسم اإلصطخري لكل إقميم خريطة ،فيما عدا ما وراء النير (شكل ٘) ،فرسم لو
األول ،ىو إخراج صورة جغرافية
خريطتين ،وىنا يظير بوضوح أن ىدف اإلصطخري َّ

لألقاليم دون مراعاة ألي اعتبارات أخرى كما ذكر سابقًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اإلصطخري :ادلرجع السابق ص .111
( )1اإلصطخري :ادلرجع السابق ،ص .117
( )2اإلصطخري :ادلرجع السابق ،ص .117
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المصدر :اإلصطخري ،مخطوط المسالك والممالك ،مرجع سبق ذكره ،لوحة رقم (.)ٔٙ

شكل ( : )4خريطة بحر الروم لإلصطخري.
وجاء رسم بالد ما وراء النير عمى لوح كامل من الكتاب ،وضح عمييا الظواىر
الطبيعية من جبال وأنيار وصحاري ،والظواىر البشرية المتمثمة في المدن والطرق
الواصمة بينيا ،ووضح المدن الرئيسية والمدن الفرعية األخرى.
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المصدر :اإلصطخري ،مخطوط المسالك والممالك ،مرجع سبق ذكره ،لوحة (ٓ.)ٛ

شكل ( : )5خريطة بالد ما وراء النير.
أما خريطة العراق (شكل  )ٙفيي تشبو خريطة البمخي وابن حوقل إلى حد كبير،
ولكنو وضع الشمال أعمى الخارطة عمى عكس ما ىو معيود في رسم الخرائط
َّادان ،فقد رسميا إلى الغرب من نير
اإلسالمية في تمك الفترة ،وأخطأ في موضع َعب َ
دجمة ،ورمز لألنيار بالمون األزرق ،ورمز لممدن الكبرى بدوائر مثل بغداد وواسط ،أما
المدن األخرى األقل أىمية ،رسميا بشكل زىري ،ومن المعروف أن الناسخ استعمل
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ىذه الرموز في كافة خرائط ىذه النسخة ،وقد يكون ىذا من عمل الناسخ ،أو ربما
يكون اإلصطخري قد رسم ىكذا بالفعل ،ونقل الناسخ ما ىو في األصل.

المصدر :اإلصطخري ،مخطوط المسالك والممالك ،مرجع سبق ذكره ،لوحة (ٔٔ).

شكل ( : )6خريطة العراق لإلصطخري.

138

د .إيمان عيد عبدالحميد

الكارتوجرافيا العربية في القرن الرابع الهجري

ويؤكد اإلصطخري أىمية الخريطة في الشرح الجغرافي ،ويستغني عن الكالم
المطول في المتن ،وعند توضيحو لحدود الشام وسرده لممدن الشامية باختصار ،ويبين
ّ
(ٔ)
ذلك بقولو" :مدن قد ذكرناىا في تصوير الشام وفي إعادتيا تطويل"  .تابع شكل
(.)ٚ

المصدر :االصطخري ،مخطوط المسالك والممالك ،مرجع سبق ذكره ،لوحة (ٖ).

شكل ( : )7خريطة بالد الشام لالصطخري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اإلصطخري :مرجع سبق ذكره ،ص .32
139

المجلد الثالث والتسعون

مجلة المجمع العلمى المصرى

جنوبا لتحتل النصف
ورسم اإلصطخري قارة أفريقيا عمى شكل كتمة من اليابس ،تمتد ً

الجنوبي من خارطة العالم بكاممة ،ويفصل جياتيا المواجية لمصين واليند وايران بحر
واسع ،ويفصميا عن جياتيا المواجية ألوربا بحر (يمثل البحر المتوسط) ،وترتبط بالبر
اآلسيوي عن طريق نتوء بري يمتد بين مصر والشام ويمثل شبو جزيرة سيناء.
واجماال يمكن القول أن اإلصطخري قد درس خارطة العالم السياسية ،وأن ما
عبر عنو ىو عماد ممالك األرض األربعة ،وىو ما يعرف عنو في مصطمحات العمم
الحديث بالدول الكبرى ،حيث قسم العالم إلى أربع ممالك ،كاآلتي:
دان بدين
وم ْن َ
ٔ– مممكة الفرس :ويدخل فييا سائر بمدان األتراك ،وبعض التبتَ ،
أىل األوثان منيم.
ٕ– مممكة اليند :ويدخل فييا السند وكشمير ومن دان بدينيم.
ٖ– مممكة الروم :وفييا الصقالبة ،وسائر األمم ممن دان بدين بالد الروم.
ت
ٗ– مممكة اإلسالم :وتضم سائر البالد اإلسالمية ،والخرائط التي رسمت
َّ
خص ْ
البالد اإلسالمية ،ولم تُ ْع َن بالبالد الخارجة عن اإلسالم.
ولم يغفل اإلصطخري الخارطة الطبيعية ،فقد قسم العالم إلى قسمين :جنوبي،
وشمالي ،والحد الفاصل بينيما خط العرض الذي يمتد من الخميج ،الذي يأخذ من
البحر المحيط بأرض الصين ،إلى الخميج الذي يأخذ من البحر المحيط بأرض
المغرب ،واألندلس ،وبعبارة أخرى حديثة ،ىو الخط الذي يمتد من طرف شبو جزيرة
كوريا ،وحتى مضيق جبل طارق ،أي خط عرض ٖ٘ درجة شماالً عمى وجو التقريب.
ويمكن أن نوجز سمات خرائط اإلصطخري كاآلتي:
ٔ– خمو ىذه الخرائط من مقياس الرسم أو باألحرى عدم استخدام مقياس رسم ثابت
– إن صح التعبير – إذ إن بعض أجزاء الخريطة الواحدة ترسم تفصيمية
وبمقياس رسم أكبر من بعض أجزائيا األخرى ،ويتحكم في ذلك ما يتوفر لديو
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من بيانات ومن المالحظات األخرى ،وتكون المسافات بين المواقع والمدن
المختمفة عمى أبعاد متساوية من الخريطة ،بينما تتفاوت ىذه األبعاد وفقًا لما جاء
في النص؛ ألن كل ما يعني بو ىو ترتيب تتابع المدن أو المواقع عمى الطرق،
دون مراعاة طول المسافات بين ىذه المدن والمواقع ،ومن أمثمة ذلك خارطة
العراق.
ٕ– وضع الشمال إلى أسفل الخرائط ،والجنوب إلى أعمى ،والشرق إلى اليسار،
والغرب إلى اليمين ،عدا خارطة مصر فقد وضع الشمال إلى اليمين بخالف ما
ألفناه من توجو الخرائط اليوم.
ممونة فقد رسمت األنيار بالمون البني الغامق،
ٖ– جاءت الخرائط عند اإلصطخري َّ
وأوضح األنيار الرئيسية مثل نيري دجمة ،والفرات ،والنيل ،ورسم البحيرات

والبحار بالمون األخضر ،ورسم الصحاري ُممَ ّونة بمون رماليا ،حمراء ،أو ُبنية ،أو
ذرات الرمل ،أما المدن فقد
صفراء مع انتشار نقط صغيرة داخميا ،لمداللة عمى َّ
رسمت باألصفر أو األحمر عمى أشكال مختمفة ،منيا ما ىو عمى شكل أوراق

ممونة ،أما المدن
الشجر ،ومنيا ما ىو عمى شكل مستطيل ،تعموه دوائر صغيرة َّ

ت باألصفر.
الرئيسة فقد رسمت بدائرة ،أو دائرتين ،أو ثالث ،وقد لُِّوَن ْ
ٗ– رسمت الجبال عمى ىيئة الصورة ،والمنظر الفوتوغرافي مجسمة ،وجاءت
البحيرات عمى شكل دوائر.
٘– رسم طرق المواصالت مستقيمة ،أو منحنية ،بصورة منتظمة ،وكذلك الحدود
الخارجية.
انخالصة :
أن االصطخري قد أدخل مفاىيم جديدة لعمم الخرائط عند المسممين بجعمو

أساسا لمبحث الجغرافي ،وىو اتجاه سيزداد عمقًا وأصالو عند ابن حوقل
الخريطة
ً
والمقدسي بحيث يصبح االتجاه المميز لممدرسة الجغرافية االسالمية المجددة في رسم
الخرائط.

141

مجلة المجمع العلمى المصرى

انمبحث

انثانث -

المجلد الثالث والتسعون

انخرائط انجغرافية عىذ ابه

حىقم :

ُّ
يعد ابن حوقل(ٔ) .من أشير الرحالة الجغرافيين الذين ساحوا في العالم في القرن

ودون أخبار رحمتو في كتابو (المسالك والممالك والمفاوز والميالك)(ٕ)،
الرابع اليجريّ ،
َّ
ووض َح
يتعرض لغيرىا إال قميال،
اقتصر فيو عمى صفات الممالك اإلسالمية ،ولم َّ
كتابو بالخرائط فرسم لكل إقميم من أقاليم اإلسالم خريطة أو أكثر ،وىذا الكتاب
مختص بالجغرافية ،وقد شمل وصف األقطار ،واألصقاع ،والمدن ،والبمدان ،واألنيار،
والقفار ،وتجارة أىل البالد ،وجباية الضرائب ،وذكر مسافات الطرق والمسالك.
أقام ابن حوقل كتابو وخرائطو عمي أساس واسع من المعرفة الجغرافية باألعالم
وحقيقتيا ،وعمي أساس من التصور السميم لمظاىرات الجغرافية ،وكانت لو المقدرة عمي
تصويب أخطأ السابقيين في مجال رسم الخرائط ،عمي نحو ما تقدم بشأن خرائط
أيضا استدرك عمي بطميموس ما نسب إليو بشأن خرائط بحر الخزر ،وفي
االصطخري ،و ً
ىذا يقول ابن حوقل وىو يتعرض لبحر الخزر " فأما بحر الخزر فميست لو مادة من شئ
من ىذين البحرين (بحر فارس وبحر الروم المذان يأخذان من البحر المحيط) .......ولقد
قرأت في غير نسخة لجغرافيا أنو يستمد من بحر الروم عن بطميموس ،وأعوذ باهلل أن
(ٖ)

يكون مثل بطميموس يذكر المحال أو يصف شيئا بخالف ما ىو بو"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ابن حوقل :ىو زلمد بن حوقل البغدادي ادلوصلي ،أبو القاسم ،تاجر رحالة من علماء
البلدان ،كان تاجراً رحل من بغداد سنة 221ىـ ،ووصل ادلغرب ،صقلية ،األندلس ،وغًنىا
من البالد .،ولو كتاب ادلسالك وادلمالك ،ويسمى أيضاً صورة األر .
( )1طبع الكتاب طبعة أوىل يف لَيد ْن ،باعتناء دي غوية ،بعنوان" :ادلسالك وادلمالك" ،يف اجمللد
الثاين من رلموعة ادلكتبة اجلغرافية العربية سنة 1762م .مث أعيد طبعو يف لَْي ِد ْن أيضا سنة
1827م ،بعنوان" :كتاب صورة األر " ،باعتناء كرميرز ،عن أقدم سلطوطة البن حوقل،
وىي سلطوطة استنبول ،ال ي يرجع تارخيها إىل عام 368ىـ.
( )2ابن حوقل :مرجع سبق ذكره ،ص .11
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وقد اتبع ابن حوقل نيج اإلصطخري في تنظيم خرائطو ،وقد وصمتنا كاممة،
وعددىا اثنتان وعشرون .وىي:
ٔ .ديار العرب
ٕ .المغرب من مصر إلى القيروان.
ٖ .من القيروان إلى طنجة واألندلس.
ٗ .مصر من الجيزة إلى البحر.
٘ .مصر من الجيزة إلى النوبة.
 .ٙالشام.
 .ٚبحر الروم.
 .ٛالجزيرة المشيورة بديار ربيعة وبكر ودجمة والفرات.
ٓٔ .العراق وبطائحيا إلى البحر.
ٔٔ .خورستان.
ٕٔ .فارس.
ٖٔ .كرمان.
ٗٔ .بالد السند.
٘ٔ .أذربيجان.
 .ٔٙالجبال وأعماليا.
 .ٔٚالديمم وطبرستان.
 .ٔٛبحر الخزر.
 .ٜٔبرية خراسان وفارس.
ٕٓ .سجستان.
ٕٔ .خراسان.
ٕٕ .ما وراء النير.
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مختارات من خرائط ابن حوقل

 )1صورة األرض :

رسم ابن حوقل خريطة لمعالم سماىا صورة جميع األرض (شكل  ،)ٛوىي تشبو

خريطة اإلصطخري إلى حد كبير ،فإذا ألقينا نظرة عامة عمى الخريطتين ،نجد أن
الييكل العام لم يتغير في كمتييما ،من حيث استدارة الخريطة ،ودوران البحر المحيط

حوليا ،ثم من حيث رسم بحر فارس (المحيط اليندي) وبحر الخزر ،وبحر خوارزم،

مع إىمال رسم البحر األسود.

المصدر :مخطوط المسالك والممالك البن حوقل ،دار الكتب المصرية ،رقم الحفظ ( ،)ٕ٘ٛلوحة (٘ٓٔ).

شكل ( : )8خريطة العالم البن حوقل.
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ابن حوقل ،فيو تثبيت مجرى نيري دجمة والفرات عمى
أما التعديل الذي أجراه ُ
الشكل الصحيح ،ورسم ديار العرب بشكل أوضح من اإلصطخري ،واضافة بعض
أساسيا
المعمومات التي تتعمق بمصر ،وأفريقيا ،واسبانيا ،وصقمية ،كما أجرى تعديال
ً

ببالد العراق ،وأرمينيا ،وما وراء النير.

وتشمل صورة األرض البن حوقل جميع العالم المعروف آنذاك ،ورسم فييا
اسا ،وأظير الجزر والبحار الداخمية (قزوين ،وآرال)
السواحل خطو ً
طا مستقيمة ،واقو ً
في صورة دوائر كاممة االستدارة.
وعني ابن حوقل بذكر المظاىر التضاريسية من محيطات ،وبحار ،وأنيار،
ُ
وبحيرات ،وذكر أن البحر المحيط محيط باألرض ورسمو في خريطتو ،ويحيط باألرض

من جميع الجيات ،ويذكر ذلك قائالً" :والبحر المحيط محيطٌ باألرض كالطوق"(ٔ) ،وال
يقصد ىنا بالبحر المحيط (المحيط األطمسي) ،بل ىو بحر وىمي ،يحيط بكل البحار

األخرى والتي ىي عبارة عن امتداد لو ،والبحار الكبرى التي تتشعب من البحر المحيط،

ىي بحر فارس (المحيط اليندي)(ٕ) .ثم بحر الروم( ،البحر المتوسط) ،وىما خميجان
وعرضا.
متقابالن يأخذان من البحر المحيط .وبحر فارس أفسحيما طوالً
ً
ووضع ابن حوقل في خريطة العالم مكان كل إقميم ذكره في كتابو ،واتصالو مع
بعض ممن جاوره من األقاليم األخرى ،وقد قسم ابن حوقل خارطة العالم إلى قسمين ىما:
البر الجنوبي ،والبر الشمالي ،فقد رسم في البر الجنوبي نير النيل وكتب عند قسمو الجنوبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ابن حوقل :صورة األر  ،دار مكتبة احلياة ،بًنوت1881 ،م ،ص .11
( )1تطلق تسمية حبر فارس (البحر األعظم) على احمليط اذلندي ،وتطلق على البحار احمليطة
باجلزيرة العربية ،كما ذكر ابن حوقل واإلصطخري .انظر :اإلصطخري :مرجع سبق ذكره،
ص  .17وانظر :ابن حوقل ،طبعة بًنوت ،مرجع سابق ،ص .19
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بمد النوبة ،وفي وسطو الصعيد األعمى ،وفي أعاله نواحي مصر ،وعمى طول الساحل بمد
المغرب ،وتحتو نواحي إفريقيا وأعماليا ،وعند الساحل الغربي بمد طنجة وأعماليا ،ثم عمى
جنوبيا عمى الساحل ،أودغست لممسممين ،وغانة ،وكوغة ،وسامة ،وغريو ،وكزم ،وكتب
عند كل واحدة منيا لمكفار ثم رسم في أقصى الجنوب براري الجنوب.
وفي البر الشمالي رسم القسم الغربي من بالد الروم ويشمل قارة أوربا ،وفي القسم
الشرقي من القارة ما يمثل قارة آسيا ،وضع كال من الصين والتبت واليند وروسيا،
وأوضح في وسط الخريطة تقريبا ديار العرب ،ثم وضع عمى يسار العراق عمى البحر
خورستان ،ثم فارس ،ثم كرمان ،والسند ووراء ذلك الجبال ،ومفازة خراسان ،وسجستان،
ووراء ذلك الديمم ،وطبرستان ،وخوارزم ،وخراسان ،وبجانب خراسان رسم نير جيحون،
وما وراء النير الصين والتبت ،واليند ،ويمثل القسم الشرقي من قارة آسيا.

 )2خريطة العراق :
تعد خريطة العراق (شكل  )ٜمن االمثمة الواضحة عمي تأثر ابن حوقل في
خرائطو بما جاء عند االصطخري حيث ِنقمو الواضح ألراء االصطخري فيما يثبتو أو
يتركو من تفاصيل الخريطة مع بيان فمسفتو في ذلك ،فينا ينقل ابن حوقل ما ذكره
االصطخري في خريطة العراق فيقول "ولم أبالغ في وصف العراق لئال يحتار الناس
فييا ،.........فيذه صفة جامعة ليا وجيزة إذ قصدي فييا وغيرىا إلى تخطيط حياتيا
في الصورة ".

(ٔ)

وىنا يشير إلي أن أصحاب ىذه المدرسة الخاصة في الخرائط كانوا يفرقون بين
استيعاب المادة الجغرافية عن االقميم وىو أمر متوفر في بطون الكتب وبين رسم
أساسا.
خريطة أو صورة لإلقميم فيذا ىو الجديد وىو المطموب
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ابن حوقل :مرجع سبق ذكره ،ص .111
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المصدر :ابن حوقل :مخطوط صورة األرض ،مرجع سبق ذكره ،لوحة (ٖ٘ٔ).

شكل ( : )9خريطة العراق البن حوقل.
جاءت خريطة العراق البن حوقل بشكل حمزوني ،ووضع اسم العراق داخمو،
ورسم نيري دجمة والفرات واألنيار المتفرعة عنيا ،ورسم نير دجمة يخترق العراق من
الشمال إلى الجنوب ،ويصب في الخميج العربي ،ورمز لو بالمون األزرق ،أما الخميج
العربي فرمز لو بالمون األخضر ،ومعنى ذلك أنو يرمز لممياه العذبة بالمون األزرق،
والمون األخضر لممياه المالحة.
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الميمة مثل الكوفة ،والبصرة ،ووضع بغداد عمى نير دجمة وسط
َّح المدن
َّ
ووض َ
الخريطة تقر ًيبا ،ورسم بطائح الكوفة ،ووضع قناة تربطيا بالفرات ،وذكر عبارة" :بطائح
الكوفة وما يمييا من األعمال" .ثم وضع البصرة بالقرب من عبَّادان ،ورسم بطائح البصرة،

تعبير عن لون
وبين بطائح الكوفة والبصرة رمز لصحراء بينيما ،ورمز ليا بالمون األصفر ًا
الرمال ،وذكر ذلك عمى الخريطة بقولو" :بيذه الزنقة رمل أصفر متصل برمال البصرة".

َّادان عمى ساحل الخميج العربي ،وضعيا غرب نير دجمة ،وربما
وأخطأ في موضع عب َ
يكون ىذا الخطأ من تحريفات النساخ؛ وذلك لوجود نسخة أخرى رسم فييا خريطة العراق،
ووضعت عبَّادان في الجانب الشرقي من نير دجمة ،وىو الموضع الصحيح مما رسم في

الخريطة األولى(ٔ)؛ وىذا يدل عمى تحريف النساخ عن األصول التي رسميا ابن حوقل،
ورسم الجنوب إلى أعمى كما ىو مألوف في الخرائط العربية األولى.

 )3خريطة مصر :

أما خريطة مصر فتتميز عن خارطة اإلصطخري بوجود بعض التعديالت عمى

مواقع القرى في مصر ،وكذلك مسار المجاري المائية لمنيل ،وفروعو الرئيسية ،إال أنو

قام بتوجيو الخريطة نحو الجنوب ،وعرفت باسم (صورة مصر) .شكل (ٓٔ).

وجاءت خريطة ابن حوقل في بعض المخطوطات في لوحتين ،األولى لمدلتا،
ِّ
ابن حوقل ذلك بقولو" :وما في بطن ىذه الصفحة صورة
والثانية لمصعيد ،وقد عم َل ُ
مصر ،ولم أجد سبيال إلى إيراد صورة مصر في صفحة واحدة فأثبتيا في صفحتين،
والخريطة األولى صورة الصعيد من أسوان إلى الفسطاط وشطنوف عند انفصال النيل
منيا ،والثانية من انفصال النيل في خميجين ،أحدىما يأخذ شرقي شطنوف إلى تنيس

وأعمال دمياط ،واآلخر من غربي شطنوف آخذ إلى رشيد من ساحل اإلسكندرية"(ٕ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ادلخطوط زلفوظ دبكتبة طوب قيب سراي ،وموجود نسخة مصورة منو يف دار الكتب
ادلصرية ،برقم  148جغرافيا ،لوحة (.)118
( )1ابن حوقل :مرجع سبق ذكره ،ص .117
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المصدر :ابن حوقل :مخطوط صورة األرض ،مرجع سبق ذكره ،لوحة (.)ٕٚ

شكل ( : )11صورة مصر عند ابن حوقل.
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األول من صورة مصر (الصعيد) رسم في أعمى الخريطة بحر القمزم ثم
وفي القسم َّ

وصاىَر
ومضر،
كتب تحت خط الساحل" :ىذه الديار لمبجة ونز ْ
َ
لت عمييم أحياء ربيعة ُ
رؤساء ربيعة أكابر البجة وخالطوىم ،فيي مشحونة بقبائل الجميع ،و ُّ
أعز القوم ربيعة".
ورسم نير النيل وسط الخريطة ،وكتب عمى كل واحد من جانبيو الصعيد ،تربط
الكتابتان بكممة بمد الصعيد ،وذكر عمى جانب النيل األعمى من المدن ابتداء من
اليمين أسوان ،والمحدثة...الخ .وعمى جانب النيل المقابل قرية إدفو ،واسنا ،وأرمنت
وأسيوط...الخ .وعند الجيزة مثمثان مكتوب فييما ىذان اليرمان .ثم في أسفل النيل في
يمين الخريطة ،ناحية الواحات ،تحت مساكن بني ىالل ،وكتب تحت السمسمة الجبمية
الموازية لطرف الخريطة األسفل :ىذا جبل الواحات يمتد من بحيرة أقنى عمى النيل
وجمُّو عامر.
إلى أن يصل إلى جبل القمرُ ،
أما القسم الثاني من صورة مصر( الدلتا ) فقد كتب ابن حوقل في النصف
األعمى من الصورة :الحوف ،وفي النصف األسفل :الريف.

ابن حوقل في خريطة الدلتا العديد من الظاىرات الطبيعية ،وخاصة
وقد استوعب ُ
َّح المدن ،والقرى ،عمى طول ىذه
مجاري األنيار المائية المتفرعة من فرعي الدلتا ،ووض َ
المجاري في داخل الدلتا حتى أمكن بسيولة إعادة رسم وتصوير دلتا النيل في عصره،
ومعرفة االختالف الذي ط أر عمى شبكة المجاري المائية ،والبحيرات وعمى مراكز االستقرار
البشري ،وتبدو قيمة الخريطة وأىميتيا عند ابن حوقل حيث يستغني بيا عن إيراد تفاصيل
في متن كتابو ،وىذا ما حدث منو بالنسبة لمراكز االستقرار الواقعة عمي فرع دمياط إذ يقول
" وأما الشعبة اآلخذة من شطنوف مشرقة إلى دمياط وتنيس فقد ذكرت بين أشكال مدنيا

مسافاتيا ،ويستغنى بذلك عن إعادة لفظ فيو وتكرير قول منو(ٔ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ابن حوقل :مرجع سبق ذكره ،ص .124
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أما منابع نير النيل فيي غير معروفة عند ابن حوقل ،الذي يقول :ال يوجد أحد يعرف
حاليا) ،وفي مكان معين
منابع نير النيل التي تأتي من كيف يقع في بالد زنجبار( تنزانيا ً
يكرر ابن حوقل اآلراء اليونانية القديمة
يمكن االقتراب منو ،ولكن ال يمكن الوصول إليو ،وىنا ِّ

نفسيا ،وبالرغم من الخطأ الذي وقع فيو ابن حوقل نجده يذكر بعض المالحظات الدقيقة

بطبيعة المياه في المنطقة التي يمتقي فييا نير النيل حيث أشار إلى أن مياه البحر التي
تجاور مصر مالحة ،ولكن في النقطة التي يصب فييا نير النيل تميل المياه إلى العذوبة،
بعيدا عن المصب .والراجح أن ابن حوقل لم
ولكن سرعان ما تزداد نسبة المموحة ،كمما توغمنا ً

يصل إلى منابع نير النيل؛ وذلك ألنيا مجيولة في عيده ويصفيا وصفًا غير صحيح.

وعني ابن حوقل بإيضاح العالقات المكانية لمبمد الذي يدرسو ويستعين بذلك إما
ُ
من خالل الظواىر الطبيعية من جبال ،وأنيار ،أو بحيرات ،أو باألقسام السياسية
المجاورة لإلقميم ،ويدل ذلك عمى حس جغرافي متقدم ،إذ إن إيضاح العالقات المكانية
رسخ بإبراز المعالم الجغرافية ،فابن حوقل عندما يذكر موقع مصر يحدده قائال" :فأما
َي َ
حد يأخذ من بحر الروم من اإلسكندرية ،ويزعم قوم من برقة في البرية
مصر فميا ٌ
حتى ينتيي إلى ظير الواحات ،ويمتد إلى بمد النوبة ثم ينعطف عمى حدود النوبة من

حد أسوان ،حتى ينتيي إلى بحر القمزم ،ثم يمتد عمى بحر القمزم ومجاور القمزم إلى
مار عمى بحر الروم إلى االسكندرية ،ويتصل
طور سيناء ،...ويرجع إلى الساحل ًا
الحد الذي قدمت ذكره من نواحي برقة"(ٔ) .ويوقع ذلك كمو عمى الخريطة.
وأطمق عمى خريطة بالد الشام اسم "مصور بالد الشام" (شكل ٔٔ) وىي من
الخرائط اإلسالمية النادرة التي تبرز مواقع البمدان عمى امتداد ساحل البحر المتوسط
الشرقي ،باإلضافة إلى توقيع بعض الظاىرات الطبيعية المتمثمة في السالسل الجبمية التي
محددا عمى الخريطة اتجاه المشرق والمغرب.
تمتد من لبنان جنوبا ،إلى شمال بالد الشام،
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ابن حوقل :مرجع سبق ذكره ،ص .129
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المصدر :ابن حوقل ،مخطوط صورة األرض ،مرجع سبق ذكره ،لوحة .ٜٛ

شكل ( : )11خريطة الشام البن حوقل.
واذا كان لنا أن نمخص العوامل التي ساعدت ابن حوقل عمى إبداع مثل ىذه
الخرائط فميس لنا إال أن نقول ما حكاه عن نفسو من أنو كان شغفًا بأخبار البمدان
والوقوف عمى حال األمصار ،كثير االستعالم واالستخبار لسافرة النواحي ووكالء
التجار ،وقراءة الكتب المؤلفة فييا ،وبعد أن يعرض لطريقتو في الوثوق بما يحكي إليو
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ومدى التنافر في األقوال والتضارب بينيا يقول" :وكان ذلك داعية إلى ما كنت أحس
في نفسي بالقوة عمى األسفار وركوب األخطار ومحبة تصوير المدن وكيفية مواقع
األمصار وتجاور األقاليم واألصقاع ".
انمبحث

انرابع

انكالسيكية :
يسير المقدسي

(ٕ)

-

(ٔ)

انمقذسي

آخر

جغرافيي

انمذرسة

اىتماما
في نفس االتجاه السابق من حيث إعطاء الخريطة
ً

أساسا في الدراسات الجغرافية ،وتمثل ذلك في مؤلفو(أحسن التقاسيم في معرفة
وجعميا
ً
األقاليم)(ٖ) ،الذي ألفو وىو في سن األربعين ،في مدينة شيراز بفارس سنة ٖ٘ٚىـ.
والخرائط عند المقدسي لم تصل إلينا ،وكل ما وصل منيا وصفيا في أثناء
الحديث عنيا في متن الكتاب .وذكر سوسة" :أن كل ما وصمنا من خرائط المقدسي

ثالث خرائط"(ٗ) .والصحيح أن ىذه الخرائط لم تصل إلينا ،وانما أعاد رسميا عمماء
محدثون (شكل ٕٔ) وىي( :خريطة العراق)( ،وخريطة ديار العرب)( ،وخريطة
الجزيرة) – مع ما جاء من وصف ليا ،ويالحظ أن ىذه الخرائط أعيد رسميا عمى
حاليا ،بجعل الشمال في أعمى الخارطة ،والجنوب في أسفميا.
الطريقة المتبعة ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ابن حوقل :ادلرجع السابق ،ص .173
( )1ادلقدسي :ىو زلمد بن أمحد بن أيب بكر البناء ادلقدسي ،رحالة من علماء اجلغرافية ،ولد يف
القدس واشتغل بالتجارة فهيأت لو ادلعرفة بغوامض البالد ،مث انقطع إىل تتبع ذلك ،فطاف
أكثر بالد اإلسالم ،صنف كتاب أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ،وال توجد ترمجة وافية
عن حياتو ،توىف سنة 289ىـ ،حسب قول أغلب الباحثٌن.
( )2اعتين بتحقيقو دي خوية ،ودوزي ،ليدن ،مطبعة بريل1766 ،م ،وأعاد نشره مكتبة اخلياط،
بًنوت ،باألوفست عن مطبعة بريل .صاحلية ،مرجع سبق ذكره ،ج ،4ص .121
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( )3أمحد سوسة :الشريف اإلدريسي يف اجلغرافية العربية ،مرجع سبق ذكره ،ص .183

المصدر :حسين مؤنس ،أطمس اإلسالم ،مرجع سبق ذكره ،صٗٔ .نقال عن مولر ،جٖ لوحة .ٔٛ
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شكل ( : )12تمثل الخريطة األولى في األعمى خريطة الجزيرة العربية ،والخريطة
الثانية في األسفل خريطة العراق لممقدسي كما تصورىا مولر.

رسم المقدسي خريطة لألرض مثل فييا األقاليم ،وحدودىا ،وخططيا لكن ىذه

الخريطة فقدت حاليا حال الخرائط األخرى .ويصف المقدسي ىذه الصورة قائالً" :وقد
قسمناىا (أي مممكة اإلسالم) أربعة عشر إقميما ،وأفردنا أقاليم العجم عن أقاليم

العرب ،ثم فصمنا كور كل إقميم ،ونصبنا أمصارىا ،وذكرنا قصباتيا ،ورتبنا مدنيا،

وأجنادىا

(ٔ)

بعدما مثمناىا ،ورسمنا حدودىا وخططيا"(ٕ).

ويصف بعد ذلك األلوان المستخدمة في رسم ىذه الخريطة فيقول":وحررنا طرقيا

المعروفة بالحمرة ،وجعمنا رماليا الذىبية بالصفرة ،وبحارىا المالحة بالخضرة ،وأنيارىا

المعروفة بالزرقة ،وجباليا المشيورة بالغبرة(ٖ)؛ ليقرب الوصف إلى اإلفيام ويقف عميو

الخاص والعام"(ٗ).

ويعد المقدسي بيذا الوصف أول الجغرافيين الذين استخدموا الرموز في الخرائط

في تموين البحار ،والجبال ،والوديان ،بألوان قد تكون مشابية لأللوان المستخدمة في

الوقت الحاضر.

واألرض عند المقدسي كروية الشكل تقر ًيبا ،يقسميا خط االستواء إلى قسمين
متساويين ،ويبمغ محيطيا ٓ ٖٙدرجة ،وىناك ٓ ٜدرجة بين خط االستواء وبين كل
القطبين ،وقد أدرك أن نصف الكرة الجنوبي يغمب فيو الماء ،في حين يتركز اليابس

في نصف الكرة الشمالي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1جاء يف لسان العرب :اجلند ادلدينة ومجعها أجناد ،انظر:ابن منظور :لسان العرب ،ج،2
دار صادر ،بًنوت ،1886 ،مادة جند :ص  .121وقول ادلقدسي :ورتبنا مدهنا ،ردبا
يقصد هبا األقاليم الكبًنة مثل مصر والعراق واألجناد ادلدن األصغر منها ،أو مراكز األقاليم.
( )1ادلقدسي :مرجع سبق ذكره ،ص .8
( )2اللون األغرب وىو اللون الشبيو بالغبار .انظر :لسان العرب ،ابن منظور ،مرجع سبق ذكره،
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ج :4ص .2
( )3ادلقدسي :مرجع سبق ذكره ،ص .8

إقميما ،جعل لكل
وقسم المقدسي مممكة اإلسالم – كما اتضح  -إلى أربعة عشر ً
إقميم خريطة ،ويشير المقدسي في مقدمة كتابو إلى أنو قد استعان في شرح كل إقميم

من أقاليمو برسم صورة لو حيث قال" :وأوضحنا الطرق؛ ألن الحاجة إلييا أشد

وصورنا األقاليم؛ ألن المعرفة فييا أوضح"(ٔ).

وبتقسيم المقدسي ىذا فإنو خالف اتجاه السابقين لو (البمخي ،واإلصطخري ،وابن
حوقل) وقد كان عمى عمم واطالع بيذه الكتب ،فيو يخالفيم عن قصد وعمد ،وربما
أراد بذلك أن يوفق بين ما يقولو ،وبين االعتقاد بأن ىناك سبعة أقاليم شمال االستواء،
وسبعة أخرى جنوبية ،وال يقتصر خالف المقدسي عن سابقيو في مجال الخرائط ،وانما
يتعدى ذلك إلى دراسة اإلقميم ،فيتناول البمدان ومدنيا بحسب تراتيبو الدقيقة ،فيأتي
ذكر اإلقميم عمى رأس اليرم ،وأول مدن اإلقميم العاصمة (المدينة الرئيسية في اإلقميم)
تمييا الكورة (أي المقاطعة) ومركزىا القصبة ،ثم تأتي المدن.
أيضا في التقسيمات اإلقميمية عدة اعتبارات أخرى ،عندما يغاير في
ونجد
ً
تقسيماتو سابقية ،فيو يقارن بين تقسيماتو وما أورده البمخي ،ويجعل ىناك فارقًا

أساسيا ،ىو أنو استيدف إلى جانب تصوير األقاليم ،أنو يكورىا ،وتكوير األقاليم عند
ً
ال مقدسي ،ىو األساس في التقسيمات اإلقميمية عنده ،وربما جمع في خريطة واحدة
أكثر من إقميم ،ومن ىنا جاءت صوره أقل عدداً ،فضال عن اختالفيا عن غيره.
وىنا نود أن نشير عمى أن المقدسي ال يمثل حمقة منعزلة عن خرائط المدرسة
الكالسيكية ،وانما مكمل ليا ،فالخرائط التي رسميا فييا السمات البدائية ،التي عرفت بيا
خرائط البمخي األولى ،وىي خالية من خطوط الطول ،والعرض ،كما أن التأليف عند
المقدسي أخذ االتجاه التطبيقي العممي الذي يجعمو يختمف عن اتجاه الفكر اإلغريقي.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ادلقدسي :ادلرجع السابق ،ص .4
ويصف كراتشكوفسكي كتاب المقدسي قائالً" :وينظم كتاب المقدسي إلى السمسمة

التي بدأىا أبو زيد البمخي ،ويمكن اعتباره آخر ممثل لممدرسة الكالسيكية اإلسالمية،

بالمعنى الدقيق ،وتنعكس صمتو بيذه المدرسة في الخرائط أكثر من المتن نفسو"(ٔ).

ومن خالل تقسيم األقاليم عند المقدسي نستطيع أن نعرف عدد الخرائط التي
رسميا في كتابو ،وجاء تقسيم األقاليم العربية عند المقدسي سبعة ىي :جزيرة العرب،
والعراق ،وآقور (الجزيرة) ثم الشام ،ثم مصر ،ثم المغرب ،واألقاليم األعجمية سبعة
أيضا ىي :المشرق ،ثم الديمم ،ثم الرحاب (أذربيجان) ،ثم الجبال ،ثم خورستان ،ثم
فارس ،ثم كرمان ،ثم السند ،وىذه ىي مجمل األقاليم عند المقدسي ،وعددىا أربعة
عشر ،بمعنى أنو رسم أربع عشرة خريطة في كتابو وزاد عمى ذلك بقولو" :وبين أقاليم
العرب بادية العرب ،ووسط اقاليم العجم مفازة البد من إفرادىما ،واالستقصاء في
وصفيما؛ لشدة الحاجة إلييما وكثرة الطرق فييما"(ٕ) .ورسم لكل واحدة منيما خريطة
ومعنى ما سبق أن المقدسي رسم ست عشرة خريطة ،وقد أقام ىذا التقسيم عمى عدة
أسس أو اعتبارات ،أشار إلييا في ذكر كل إقميم.
ويرى البعض أن المقدسي رسم ثماني عشرة خريطة ،أربع عشرة خريطة
ألقاليم اإلسالم ،وخريطتين لمبادية والمفازة ،وخريطتين لمبحار ،ولم يذكر أنو رسم

صورة لألرض افتتح بيا خرائطو كباقي رواد ىذه المدرسة(ٖ)  ،والراجح أنو رسم
صورة لمعالم ،وضح فييا األقاليم ،وحدود ىا ،وخططيا ،بدليل المقدمة التي ذكرىا،
ولكنيا فقدت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1كراتشكوفسكي ،مرجع سبق ذكره ،ص.111
( )1ادلقدسي :مرجع سبق ذكره ،ص.19
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( )2فالح شاكر أ سود :علم اخلرائط ،نشأتو وتطوره ومبادئو ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد،
1877م ،ص .135
ولقد قام المقدسي برسم خرائط لكل األقاليم التي تحدث عنيا ،فإنو عندما يتكمم
عن إقميم العراق ،واقميم مصر ،واقميم المغرب ،في نياية الحديث في كل منيم يذكر
عبارة" :وىذا شكمة ومثمو" .وىذا يوضح أنو أرفق الشرح بخارطة تفصيمية لما تحدث
عنو.
وكان لممقدسي رحالت ودراية بعيدة المدى التي اشتممت عمى معظم المياه المعمومة
في المحيط اليندي ،وانعكس ذلك عمى وضعو لمخرائط البحرية ،ويقول المقدسي عن ىذه
األسفار" :وصاحبت مشايخ فييا ولدوا ونشأوا  ...................فسألتيم عن أسبابو
وحدوده ،ورأيت معيم دفاتر في ذلك يتدارسونيا ،ويعولون عمييا ،ويعممون بما فييا فعمقت

من ذلك صد اًر بعدما ميزت وتدبرت ثم قابمتو بالصور التي ذكرت"(ٔ).

كما أشار المقدسي في كتابو إلى الخرائط المالحية المعقدة التي استخدميا العرب
لممالح ة في المحيط اليندي ،وقد الحظ في أسفاره الميارة الفائقة لممالحين العرب في
استخدام ىذه الخرائط ،وأن ىذه الخرائط كانت مرسومة في غاية الدقة.
أيضا
ولم يكتف المقدسي بنقد سابقيو في مجال التقسيمات االقميمية ،بل تطرق ً

إلى النظر في الخرائط السابقة والحكم عمييا ،ودل ذلك عمى اطالعو عمى ىذه
الخرائط ،وأخذه بأساليب صحيحة في رسم الخريطة ،وتمقي المعرفة في ىذا المجال
من مصادر مختمفة.
والراجح أن المقدسي جعل الخريطة أساسية عنده ،لكن في نفس الوقت زاد في

شرحيا ،ويتضح ذلك من خالل نقده لمبمخي بأنو اقتصر عمى كبار المدن(ٕ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( )1ادلقدسي  :مرجع سبق ذكره ،ص ص .19 ،11
( )1ادلقدسي  :ادلرجع السابق ،ص.4

أما معرفتو بخرائط السابقين فقد عرض لذلك وىو يتحدث عن البحار فقال " لم

نر في اإلسالم إال بحرين ،أحدىما (البحر الصيني) إذا بمغ مممكة االسالم دار عمى
جزيرة العرب ،كما مثمناه (صورناه) ولو خمجان كثيرة ،وشعب عدة .وقد اختمف الناس

في وصفو والمصورون في تمثيمو ...................... ،أما أنا فسرت فيو نحو ألفي

فرسخ ،ودرت عمى الجزيرة (الجزيرة العربية) كميا من القمزم إلى عبادان ".......

(ٔ)

والبحر اآلخر (بحر الروم) يحدد طولو واختالف عرضو ،ويذكر جزره وخمجانو،

ثم يقول  " :واألندلس أخبر الناس بو وحدوده وخمجانو ،ألنيم يسافرون فيو ويغزون
من ىو يمييم ،وفيو طرقيم إلى مصر والشام ،وقد ركبت معيم المدة الطويمة أبدا

أسائميم عنو وعن أسبابو وأعرض عمييم ما سمعت فيو ،فقمما رأيتيم يختمفون فيو"

(ٕ)

من ىذه النصوص وغيرىا يتضح منيج المقدسي في رسم خرائطو ،فيو يتأكد

من صحة البيانات التى يوقعيا ،كما اعتمد عمى الدفاتر المالحية ،وعمى العاممين في

حقل المالحة االسالمية ،مما جعل ىذا األمر ميزة خاصة لو تميزه عن سابقيو.

مما سبق يمكن النظر إلي المقدسي باعتباره حمقة وسطى بين المدرسة الكالسيكية

ومدرسة اإلدريسي؛ ولكن مثل ىذا االفتراض يتوقف عمى الوصول إلى خرائط المقدسي

ودراستيا ،ألن المقدسي كما يتضح من مقدمة كتابو قد بذل الكثير في أن تخرج خرائطو
عمى درجة عالية من الصحة والدقة والتمييز عن خرائط السابقين ،أو كما قال ىو" :أما

األشكال التى مثمناىا فقد بذلنا فييا المجيود حتى صحت بعد ما تأممت عدة من صور....
ورأيت شيخا بسرخس قد فصل األشكال وصور بمد الكفر واالسالم كمو خطأ إال القميل،
وقمت لو  :ىل سافرت؟ قال  :ما جاوزت سرخس ،قمت :قد سمعت بمن شرح األقاليم
(ٖ)

بالخبر ،وقد وقع في ذلك ما وقع من التخميط ،ولم أر من صور األقاليم بالنقل غيرك"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ادلقدسي  :ادلرجع السابق ،ص .14
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( )1ادلقدسي  :ادلرجع السابق ،ص .16
( )2ادلقدسي :مرجع سبق ذكره ،ص .5

ولم يكتف المقدسي بنقده لخرائط السابقين ،بل تعرض  -بما لديو من معرفة

وخبرة في حقل الخرائط – لمفصل في الخصومة القائمة في نسبة بعض الخرائط لكل
(ٔ)

ينسب إلى أبي زيد

كتابا بخزانة الصاحب
من البمخي واالصطخري بقولو" :ورأيت ً
البمخي بأشكال ،ورأيتو بعينو بنيسابور قد حمل من عند الرئيس أبى محمد الميكالي
غير مترجم ،زعموا أنو من تصنيف ابن المزربان الكرخي ،ورأيتو ببخا ار مترجما

ألبراىيم بن محمد الفارسي (االصطخري) وىذا أصح ،ألني لقيت جماعة ممن لقيو
وشاىده ،يصفو منيم الحاكم أبو حامد اليمذاني ،وىو كتاب أجاد أشكالو ،إال أنو قد

خمط في مواضع كثيرة ،ولم يبالغ في الشرح ،وال كور األقاليم"

(ٕ)

وىكذا نجد أن المقدسي لم يكن "حاطب ليل" يجمع دون تمييز ،بل كان صاحب

منيج يمتزم بو ،ويعيب من ال يأخذ بالمنيج العممي السميم في التأليف الجغرافي ورسم

األشكال ،ومثل ىذا القول يجعمنا نفسر اقتصار أصحاب ىذه المدرسة الخاصة في رسم
الخرائط عمى تصوير العالم االسالمي دون غيره ،ألنيم لم يكونوا عمى عمم ببالد (الكفر)

بمثل ما ىم عميو بالنسبة لمعالم االسالمي الذى درسوه باستفاضة من خالل الرحمة لممعاينو
والمشاىدة والمالحظة الشخصية ،والسماع من الثقاة واختبار أقواليم ،والسؤال ألىل األقاليم

والبمدان ،وما وجد في الكتب المصنفة بعد تمحيصو ،عمى نحو ما يذكر المقدسي بقولو :

"اعمم أن جماعة من أىل العمم ومن الوزراء قد صنفوا في ىذا الباب (الجغرافيا) ،وان كانت

مصنافاتيم مختمفة ،غير أن أكثرىا – بل كميا – سماع ليم .ونحن فمم يبق إقميم إال وقد
(ٖ)

دخمناه ،وأقل سبب إال وقد عرفناه ،وما تركنا مع ذلك البحث والسؤال والنظر"......
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الصاحب بن عباد ،ىو إمساعيل بن عباد بن العباس ،وزير غلب عليو األدب ،فكان من
نوادر الدىر علما وفضال ،استوزره مليد الدولة ابن بويو الديلمي ،مث أخوه فخر الدولة،
ومسي بالصاحب لصحبتو مليد الدولة منذ صباه ،تويف سنة 274ىـ .انظر :الزركلي:
األعالم ،ج  ،1ط  ،14دار العلم للماليٌن1991 ،م ،ص .215
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( )1ادلقدسي :مرجع سبق ذكره ،ص .5
( )2ادلقدسي  :ادلرجع السابق ،ص .32
وبيذا أقام المقدسي كتابو وخرائطو عمى قواعد أعالىا :ما شاىده وعقمو ودونو،
ثم سؤال ذوى العقول من الناس عن الكور واألعمال في األطراف البعيدة ،مع إثبات
المتفق عميو ونبذ ما اختمفوا فيو .وما يكون عنده موضع شك ينسبو إلى قائمو.

انخاتمة :
في النياية يمكن أن نجمل الخصائص والسمات الرئيسية لخرائط ىذه المرحمة
من التطور في رسم الخرائط بما يمي:
ٔ– إن ىذه الخرائط ال صمة ليا بالخرائط الفمكية؛ ألنيا تدرس كل إقميم عمى حدة وال
معا لتكون خارطة واحدة؛ ألن ىذه المصورات أريد ليا أن تكون
يمكن جمعيا ً
دليال لممسافرين ،وتعد خرائط ىذه المرحمة خرائط توضيحية ليست وظيفتيا
األساسية تحدد المواقع عمى وجو الدقة الكاممة ،بل مجرد بيان الييئة العامة
لألرض وبحارىا وتوقيع البالد بالنسبة لبعضيا البعض .ومن ثم فيي تحقق فوائد
تتعمق بالتعرف عمى األقاليم ،وما تتضمنو من ظاىرات طبيعية وبشرية تفيد في
إرشاد الراغبين في التعرف عمى جغرافية األقاليم.
ٕ– إن خرائط رواد ىذه المدرسة تخمو من صور الناس والحيوانات ،التي حفمت بيا
الخرائط األوروبية في العصور الوسطى ،ورسمت البحار واألمصار بشكل
ىندسي ،عمى شكل دوائر ،والجبال عمى شكل قطاعات في دوائر ،وأنصاف
دوائر ،متصمة مع بعضيا البعض ،ورسمت طرق المواصالت عمى شكل خطوط
مستقيمة.
ٖ– إن رواد ىذه المدرسة رسموا العالم عمى شكل قرص يحيط بو الماء ،مع خميجيين
يدخالن فيو من المشرق ،وىما المحيط اليندي ،والبحر األحمر ،ومن الغرب
البحر المتوسط.
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ٗ– ُرسمت الخرائط بشكل مقموب ،فالشمال إلى أسفل ،والجنوب إلى أعمى ،والشرق
إلى اليسار ،والغرب إلى اليمين ،بخالف ما ألِفناه من رسم الخرائط اليوم.
٘ -في الوقت الذى كانت فيو الخريطة األوروبية مجرد زخرفة وتزويق لمكتب الدينية،
وفيما لمغرض من الخريطة،
نجد أن أعالم ىذه المدرسة كانوا أكثر دقة
ً
فالمقدسي عمى سبيل المثال يقول" :وقد طولنا الكتاب بوصف المدن .........
وأوضحنا الطرق ،ألن ذلك أصوب ،ثم يشير إلى استخدام الطرق المختمفة لتمثيل
الظاىرات الجغرافية في الخريطة ،ويعمل ىذا بقولو ":ليقرب الوصف إلى األفيام،
ويقف عميو الخاص والعام".

(ٔ)

ولم تكن ىذه الخرائط الوحيدة في ىذه المرحمة فيناك جغرافيون آخرون برعوا في
أساسا في الشرح الجغرافي ،ولم
رسم الخرائط ،غير أن الخريطة عندىم لم تكن
ً
يصوروا األقاليم ،وانما رسم بعضيم خريطة مثل المسعودي ،والبيروني.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ادلقدسي  :مرجع سبق ذكره ،ص .8

انمصادر وانمراجع

أوالا  -المصادر:

ٔ -ابن حوقل :صورة األرض ،تحقيق كريمرز ،طبعة بريل ،لَْي ِد ْنٜٖٔٛ. ،
ٕ -ابن منظور :لسان العرب ،جٖ ،دار صادر ،بيروت.ٜٜٔٚ ،
ٖ -اإلصطخري :المسالك والممالك ،تحقيق محمد جابر الحيني ،مراجعة شفيق
غربال ،دار القمم ،القاىرة.ٜٔٙٔ ،
ٗ -المقدسي :أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ،طٕ ،تحقيق دي خويو ،ليدن.ٜٔٓٙ ،
٘ -النديم ،الفيرست ،جٔ ،طبعة ليبسك ،ألمانيإٔٛٛ ،م.
 -ٙخير الدين الزركمي :األعالم ،ط٘ٔ،ج ٔ ،دار العمم لمماليين ،بيروتٕٕٓٓ ،م.
 -ٚياقوت الحموي :معجم البمدان ،دار صادر ،بيروت ،ٜٔ٘٘ ،جٔ.
 -ٛياقوت الحموي :معجم األدباء ،ج٘ ،تحقيق إحسان عباس ،دار الغرب
اإلسالمي ،بيروت.ٜٜٖٔ ،

ثانيا – المراجع :
ا
ٔ -إبراىيم شوكة :خرائط كتاب األقاليم لإلصطخري ،مجمة المجمع العممي العراقي،
العدد ٜٜٔٙ ،ٔٚم.
ٕ -أحمد سوسة :الشريف اإلدريسي في الجغرافيا العربية ،دار الفكر العربي،
.ٜٔٚٚ
ٖ  -جمال الفندي :الجغرافيا عند المسممين ،دار الكتاب المبناني ،بيروتٜٕٔٛ. ،
ٗ -حسين مؤنس :تاريخ الجغرافية والجغرافيين في األندلس ،طٕ ،منشورات معيد
الدراسات اإلسالمية ،مدريدٜٔٛٙ ،م.
٘ -حسين مؤنس :أطمس تاريخ اإلسالم ،الزىراء لإلعالم العربي ،القاىرةٜٔٛٚ ،م.
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 -ٙعبد العال الشامي :جيود الجغرافيين المسممين في رسم الخرائط ،الجمعية
الجغرافية الكويتية ،الكويت ،العدد .ٜٔٛٔ ،ٖٙ
 -ٚفالح شاكر أسود ،عمم الخرائط ،نشأتو وتطوره ومبادئو ،كمية اآلداب ،جامعة
بغداد.ٜٔٛٛ ،
 -ٛكراتشكوفسيكي :تاريخ األدب الجغرافي العربي ،تعريب صالح الدين ىاشم ،لجنة
التأليف والترجمة والنشر ،القاىرة.ٜٔٚ٘ ،
 -ٜمينوركسي :الجغرافيون والرحالة المسممون ،تعريب عبد الرحمن حميدة ،الجمعية
الجغرافية الكويتية ،الكويت ،العدد ٖٜٔٛ٘ ،ٚم.
ٓٔ -نفيس أحمد ،الفكر الجغرافي في التراث اإلسالمي ،ترجمة فتحي عثمان ،مراجعة
عمي أدىم ،دار القمم ،الكويت ،د .ت.
ٔٔ -نفيس أحمد ،جيود المسممين في الجغرافيا ،تعريب فتحي عثمان ،مراجعة عمي
أدىم ،دار القمم ،الكويت ،د/ت.
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