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Abstract 

The present study aims at analyzing Al-Istakhri's book Masalic Al-Mamalic  which he 

wrote in the first part of the fourth century for Hijrah. The research is limited to studying natural 

geography according to the modern scientific concepts. The result of the study is that Al-Istakhri 

used clear geographical description. He paid great attention to the nature of the surface of the 

earth and the climate and their effect on human beings' activities. He also gave some explanations 

to ebb and tide. He also gave explanations to the existence of the marshes in Basra.  

الرابن  ف  الةوم اال ل ت  القر  الاي الفت "دراس  ال  ت طمل تولم االويخري "تسول  التتول تهدم هان ال: الملخص
 ت وطت  .طسف  ال ط  الت وورلف  ض ء التفوهم  الت  تق   ةطمهو ف  ااتور الب س ةط  دراس  الوغرافم  اليبم م   الهوري

 الترتمل التةيق  لطت ط توت  تب مبهو  استيو  ا    استخد  اسط ل ال وم الوغراف  التةل   ال اض الدراس  ا  االويخري 
م ي  ت بمرا ة  الوغرافم  اليبم م  فأ ل  اهتتو  با ر يبم   السي   التةوخ  التسي وت التو م   تأعمراتهو ةط  الةشوي 

سمرات و  م  ل د س فط  متر  لوهرل يبم م  اال  سوطهو  ا موةو متيرق ال  اعرهو ةط  الةشوي البشري  اد اةي  تف يالبشر 
ف  البورل  مس ةبر ة  يبم   الوغرافم  الت   (سبل  د س التمورات الب رم   سبل  و د االه ار  البيو  التد  الو ر   

  تق   بولت طمل  الربي  التقورة .
  :المقدمة
 (ت  ر اد ال رل  التسطتم  الام  لهر ا ف  القر   الرابن الهوري/ ال وشر التمادي (هةةة350 تم د االويخري  

 م د ت  اال ا ل الام  دف  ا ف  تي ر ةط  الخرا ي ف  القر   ال سي   عبت    و  لت شأ   بمر ف  تي ر ةط  الوغرافم 
 تولم اخر  لت تولفو  "تسول  التتول " (1 رافم  بع رل الخرمي  التوو ب  لطتت االسال اال ل  الت  بةت ةطمهو ر و   ةط  الوغ

 م رم "ب تول االاولم " فه  ال  اال  ل  ميبن بل توت     ت ف ل ةط  ش ل تخي ي  م ت ي ةط  توت ة  ت  الخرا ي اتو
تةوخ االاولم  يب    ورم  سة   اد ر فةدم  ةةد ا رن لتولفوت االويخري اضوم تولم عولس لت ه   تول ف  اله اء أي

 هاا ال تول ل  مول ال  الت تبوت ال ربم   بق   بمال الت تبوت  1845تمادم  ف  تدمة  و تو  يب   اخرل سة   1829
 م د تولف  االويخري ت  ااد  الت و الت االساتم  ف   ضن تةه  تةل  لطوغرافم  االاطمتم  اا مخرج ة    ةت  (2 الغربم 

ا  بل م ت ي ةط   وم تفول لطتقوي وت الت ر ف   تدةهو  اتو ةهو الر مسم    لطيرق  ت داد مستوء االتو   تورد  وم
أ  تبدأ ب وم  ل تةيق  بول ا  ةط    تو موفهو  راتش فس   بتةه  وور  ت دد  مس تخضن التودل  الةو ص الوغرافم 

ف و  هدم تألمفت ه  رس  ااولم  ال ول  االسات  لال   (3  اواتالتد   االةهور فولوبول فولس و   م قل ال   وم يرق الت
                                                           

 197ص -195، ص1983اد القومي، دمشق، ( اندريه ميكل، جغرافية دار االسالم البشرية، ترجمة ابراهيم خوري، منشورات وزارة الثقافة واالرش1)

 بتصرف.

وع بما هو مطبوع من اشهر التآليف العربية في المطابع الشرقية والغربية، تصحيح السيد محمد علي الببالوي، مطبعة ادورد فنديك، كتاب اكتفاء القن (2)

 . 49م، ص 1896الهالل، مصر، 

الطبعة  تاريخ االدب الجغرافي العربي، ترجمة، صالح الدين عثمان هاشم، دار المغرب االسالمي، تونس،كراتشوفسكي، ، أغناطيوس يوليانوفتش  (3)

 .227، ص 1987الثانية 
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 الوغرافمم .  ةلرا  معر تولفت ةط  (1 ((ولن الررح في كتابي هذا تصوير هذه االقاليم التي لم يذكرها احد علمت    ال ور
طت المةو فأب    ال الاي اشود بتط  فقد اشود بت الت وورم  لت ف  تط  الفترل  الا قم  ت  خال ةو وه  الت   و  ت  ب دن

فةقل ةةت  سور ةط  ةفال التةه   التقسم  الاي  ض ت االويخري ل توبت.  امضو ةقل ةةت  (2 الت وة  ال طتم  بو رل تبوشرل
س   اب  فضا  ف  الق (7  اب  الفدا( 6   وفل ابر ( 5  تولم  د د ال ول  (4  ةقل ةةت موا ت ال ت ي ف  ت وتت (3 التقدس 

. بو ضوف  ال  ت قمق التستشرام   اهل االختووص ل تل الوغرافمم   الر ول  لطقر   ال سي  فما ر  سم  (8 الخوص بولخ ر
توةال ا  االويخري ا ل ت  رس  خرمي  ال ول  االسات  ةط  اسوال الر ط  التمداةم   التشوهدل الشخوم    ل التسول م  

ت  ةقط ا ت  خرا يت  ت  االدرمس  الاي اةتتد اةتتود  اسوسمو   ةقل ةةت ف  تقدت  ة ه  التسطتم  الام  ووء ا ب دن تأعر ا ب
 تتو تقد  . (9  االويخري ا ل وغراف  تسط  رس  خرا ي االاولم  د   ا  متأعر بولتاهل الم ةوة  الفط   التشتوق فقرات ي مط 

فتوسدت تش ط  الب س بولتسوول   لوغرافم  اليبم م ووء هدم الب س لم شم ال يوء الوغراف  ةةد االويخري ف  توول ا
 مم درال االويخري الل اهر اليبم م    مم فسر ت اودهو ف  ايور الت و   توه  اهتتوتوتت بتا ل  تغمر هان م التول 

 اد ت  االست وة    "تتةوعرل ف  تولفت "تسول  التتول اللوهرات ت  ت و  ال  اخر ؟  بتو ا  التفوهم  ال دمع  لطوغرافم  اليبم م  
  .الرو   ال  تولم االويخري  التوودر الت تبم  بولتةه  ال وف  الت طمط  ف  ت قمق تط  التفوهم   ت عمقهو ت  خال

 : المبحث االو: / جررافية المناخ
لرت  اشور االويخري بو رل ةطتم  ةط  اسوال التورب   اال سوال ال  ةةوور التةوخ ت  و التت التمداةم   ةط  ا 

تن هدم تألمم ال تول ف  اةيوء ف رل تت وتط  ة   ت  بسوي  تط  االشورات  التقسمتوت التةوخم  ل ةهو  افم  بولغرة  تتفق 
التوةمم التةوخ   ةةوور التةوخ  سمت  ت ضم هو  تو تةو لهو م التةوخوت السو دل ل ل ااطم   شتطت دراستت ةط  ووةبم  هتو

 االويخري.
 تتم هو ة   فتةفرد بخوو ص تةوخم  ةوت   الو م  الت  تس د ف  تةيق  ت مة  اللر مه   يفالتصنيف المناخ 

أةتتد ف  تقسمتت ةط  ةةور تةوخ     ةةدتو  و ل االويخري توةمم ال ول  إل  أاولم  تةوخم  تتم ل  تمرهو ت  االاولم 
ااولم   ورل تتيرف  ف  م ه  او اء ال ول  االسات عاع  ااولم  تةوخم  تسمير ةط   ف دد بت وبهو   ا د اال  ه  ال رارل

اّما ما بين يأجوج ومأجوج والبحر المحيط   م فمق ل ف  ال  ااولم  ت تدل  ف  ال سي  ااولم  بوردل تتيرف  ف  الشتول  الوة ل
ال ادرى مسافة هاتين في الشما: وما بين برارّي السودان والبحر المحيط في الجنوب فقفر خراب ما بلرنا اّن في  عمار  و 

البحر المحيط كم هي وذلك اّن سلوكاما غير ممكن لفرط البرد اّلذى يمنع من العمار  والحيا  في الشما: وفرط  البّرّيتين الط
واالرح كّلاا مستدير  والبحر المحيط ب واّما ما بين الصين والمررب فمعمور كّل ب الحّر المانع من الحيا  والعمار  في الجنوب

 (10 ((تّف باا كالطو مح

                                                           
 .3، ص 1870ابي اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي االصطخري، كتاب مسالك الممالك، تحقيق دي غويه، ليدن، مطبعة بريل، سنة (1)
 .284، ص1992بن حوقل ابي القاسم النصيبي، كتاب صورة االرض، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ا( 2)

 .5شاري المقدسي، احسن التقاسيم في معرفة االقاليم، مكتبة مدبولي، القاهرة، ص شمس الدين الب (3)
 .211، ص 2007( شهاب الدين ابي عبد هللا ياقوت بن عبدهللا الحموي، معجم البلدان، المجلد االول، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 4)

 .5، ص1999ق يوسف الهادي، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، الطبعة االولى، ( مؤلف مجهول، حدود العالم من المشرق الى المغرب، تحقي5)
فريد قاسملو، وعلي رضا توكلي بينا، مفاخر ومشاهير ايران، جلد اول، معاونات امور فرهنكي وزارت فرهنك وارشاد اسالمي به جاب رسيده  (6)

 .139، ص 1392است، طهران، مشخصات نشر تهران طاهر، 

 .84، ص 1993ارس، موسوعة علماء العرب والمسلمين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة االولى، ( محمد ف7)
 .216ص كراتشوفسكي، مصدر سابق،  (8)
 . 25، ص 1987حسين مؤنس، اطلس االسالم، الزهراء لالعالم العربي، القاهرة، الطبعة االولى،  (9)

 .8ص – 7صق، االصطخري، مسالك الممالك، مصدر ساب (10)
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   تأعمرهو ف  الب ر  ما ل ا  االويخري اةي  تفوهم  ةدل ة  ةةوور التةوخ التتتعط  بولرموت  الضغي الو ي
ال تتم  الاي فسر  ربي اختام ال راة   الت ارد اليبم م   ال ا  البشر   مت   توةمم االويخري ضت  ر اد التدرس 

بل رات امضو مربي تو بم  اال ب    االتراة   التةوخ ةةووردل التووري بأةت ةوت  ة  اختام  ال ودات  اش ول التةو ل  التبو
 م الةوتو  ت  اختام التةوخ  ق لت

والعل: باا كثير  وخاّصة لمن ب وليس بخوزستان موقع يجمد في  الماء وال يقع في  الثلج وال يخلو من النخ:  
 -م الس و  ووء ا لت ال ا درو  ال رارل ةط   ف  تو مخص تأعمر ةةور   (1 ((انتاباا

فقد قسمت االرح قسمين وخط هذه القسمة يأخذ من بحر الصين حتط يقطع بلد الاند ووسط مملكة االسالم    
 ا داد احتط يمتد الط ارح مصر الط المررب فما كان حد الشما: من هذين القسمين فأهل  بيح وكلما تباعدوا في الشما: 

قاليم بارد  وما كان مما يلي الجنوب من هذين القسمين فأن اهل  سود وكلما تباعدوا في الجنوب ازدادوا سوادا بياقا وهي ا
 (2 ((واعد: هذه االماكن ما كان في الخط المستقيم وما قارب 

و  مقود االويخري بهاا الخي مةتوم ف  بغداد  ه  تر   تتط   االسا  لال  ال ت  فولس و  ف  هاا الخي  ت 
بموضو   طتو اتوت ال  الوة ل ا داد    طتو اتوت ال  الشتول ا داد الس و   ال اةه  ال س داء  ال بمضوء بل ت تدل  الط   مقوربت

 االسرل بول ر ل  ال  توورل  ف  ال  ارس اليبم م  الس و  هاا التقسم  وو ل لال  ال ت  ااتو استعةمةو  ر    .س وةت س ادا
  .دل ف  ال  ال اتالرامق االبمة السو 

ه  سبل ا ي  تبوشر   وتل يرد   ال تورلفمربي االويخري تو بم  التةوخ   عوف  الس و  فمفسر اط  الس و  
 -م لاستميو  البشري فمق ل

فأن بلد السودان الذي في اقصط المررب علط البحر المحيط بلد مكنف ليس بين  وبين شيء من الممالك اتصا:   
تاي الط البحر المحيط وحدا ل  الط برية بين  وبين ارح المررب وحد ل  الط برية بين  وبين ارح مصر غيران احدا ل  ين

  (3 ((علط ظار الواحات وحد ل  ينتاي الط البرية التي قلنا ان  ال يثبت فياا عمار  لشد  الحر
لتةوخ تدمة  وة وء   ق لت تةوخ تعول اخر م طل فمت االويخري  عوف  الس و  لتدمة  تو ه  اال ةوت  ت  تأعمر ال

 م ارتفو   عوف  الس و  لهان التدمة   اةتدالت ليمط  امو  السة 
 (4 وليس بجميع اليمن مدينة اكبر وال اكثر اهال ومراف  من صنعاء وبلرني اناا من اعتدا: الاواء((  

ل إاطم   ل ل تدمة  بو رل ةوت  ةةد تيول    تول االويخري   وفت لطتد  م رص دا تو ةط  ا ر التةوخ السو د ل 
فورال  مس استت ال   ااطم  ف  ب ة اال مو  مقس  تةوخ االاطم  ال  تقسمتوت عوة م  ااا ااتض  االتر  ق لت ة  تةوخ 

من ناحية الجنوب فجروم وما  فما كان  م فمضن خي  هت   مقستهو  والت   والجروم الصرود تةويق  ورل  بوردلم استم 
 (5 ((ما: فصرودكان يلي الش

 تةوخ البطدا  ال ورل التةتو    السو د لتط  االاولم  التةوخ ا ر ا  التةتووت ال راةم  السو دل ل ل ااطم  ه  ةوتو  ت  
 م مس مق ل ة  تةتووت تدمة  بط  باد الشو  لقول الس ر  الةخمل  تدمة  بط  ا 

                                                           
 .91( المصدر السابق، ص1)
 .5المصدر السابق، ص(2)
 .11-10(المصدر سابق، ص 3)
 .24صالمصدر السابق، (4)


الطبعة الصرود: تعني البالد الباردة. انظر: ممدوح محمد خسارة، معجم الكلمات المصطلحية في لسان العرب، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

 .440، ص 2008االولى، 


 لم يذكر مصلح جروم بل مصطلح جرم: اي حار ووضعت كلمة معرب بين قوسين. 431الجروم: تعني البالد الحارة. انظر نفس المصدر السابق، ص
 .136(االصطخري، مسالك الممالك، مصدر سابق، ص 5)
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  (1 ((بلدان الحار  اال ان  ال نخي: بااوما ال يكون اال بال ويرتفع من بلخ االترج وقصب السكر  
وطرابلس مدينة علط بحر الروم عامر  ذات   م  ف  اشورتت ال  ال راة  ف  تدمة  يرابطال ف  باد الشو   مس اول

  (2 ((نخ: وقصب سكر وخصب
وطبرستان بلد  (( اش ول التةو ل  متم  االويخري التد  اات التةوخ االست ا    التداري ت  ة   االشوور السو دل

 (3 ((كثير المياه والثمار واالشجار الجبلية والسالية والرالب علط ابنيتاا الخشب والقصب وهي كثير  االمطار شتآء وصيفا
 اد اشور ال  ةوتل االرتفو  ة  سي  االرة  اعرن ف  تطيمم درووت ال رارل ف  االاولم  ال ورل   طتو  اد االرتفو  

 م   وفت لوبل ت  ا  بول وو   مس ما ر تدمة  اليو م التقوت  ةطمت  ل ال  ا  تول  د االةوتوداةخفضت فمهو درو  ال رار 
والطائف مدينة صرير  نحو وادي القرى اال ان اكثر ثمارها الزبيب وهي طيبة الاواء واكثر فواك  مكة مناا وهي   

از فيما علمت  مكان هو ابرد من رأس هذا الجب: و برزوان ديار بني سعد وسائر قبائ: هذي: وليس بالحجب علط جب: غزوان
ولذلك اعتد: هواء الطائف وبلرني ان  ربما جمد الماء في ذرو  هذا الجب: وليس بالحجاز مكان يجمد في  الماء سوى هذا 

  (4 ((الموقع فيما علمت 
   و د اختافوت و م  بولضغي الو ي ف و  ةط  مقم  ت  ا   ر   الرموت تت    ت  تيرق االويخري ال  ت رفتت 

الت  ت    ةوتو   بم  او اء سي  التوء  الموبال ةوتو  ت  اختام درووت ال رارل  هاا متض  ف   وفت لألةوومر الب رم 
وبقرب تاران موقع يعرف   م ت  ةتل الرموت الشرام   الرموت الغربم  التتقوبط  ف  الب ر  اعرهو ف   ر   السف  أا مق ل

 ((5((مشرقا ()مرربا وبالدبور ()تالطم امواج  باليسير من الري  وهو موقع مخوف ايقا فال يسلك بالصبابجبيالت يايج وي
 ال  اد ةبت   مبد  اةت تم  بم  اة ا  الرموت الدا ت   ه  الرموت الشرام   الغربم   الت  ايطق ةطمهو تستم  الوبو  الدب ر

وفط هذا البحر ما  ه  تاي  االت اج  ارتفوةهو     ت  التمورات الب رم  ةوتو  اخيور اخرل االويخري التسوفرم  ب را ة 
بين القلزم وايلة مكان يعرف بتاران وهو اخبث ما في هذا البحر من االماكن وذلك اّن  دّوار  ماء في سف  جب: اذا وقعت 

قابلين فتخرج الري  من كلط هذين الري  علط ذروت  انقطعت الري  علط قسمين فتنز: الري  علط شعبين في هذا الجب: مت
الشعبين فتتقاب: فيثور الماء وتتبّلد كّ: سفينة تقع في تلك الدّوار  باختالف الريحين وتتلف فال تسلم واحد  واذا كان للجنوب 

  (6 ((ادنط ماّب فال سبي: الط سلوك 
  فأن  مكان يسمط هور جنابة وهو وفي هذا البحر هوارات كثير  ومعاطف صعبة ومن اشدها ما بين جنابة والبصر    

مكان مخوف ال تكاد تسلم من  سفينة عند هيجان البحر وباا مكان يعرف بالخشبات من عبادان علط نحو من ستة اميا: 
علط جرى ماء دجلة الط البحر ير  الماء حتط يخاف علط السفن الكبار ان سلكت  ان تجلس علط االرح االفي وقت 

ةتق التمون ةةد تول  اشور ال  تأخر  ر   السف  ةةد ةبودا  بسبل ر  د  ر   التمون  اط  سوبق ف  الةص ال (7 ((المد
التترات   ما ل اشورل لت ة   ةهر دوط  تتو مودي ال  ر  د  ر   السف  االف   ات  و ل لوهرل التد فتسهل  ر تهو

و  الت  تتر ةبر ب ر ا  م   الخ ر( فت تل ةط  ت سر الت  تسمر فمهو الرموت القودت  ت  تةويق الضغي ال ول   خو اله ا م 

                                                           
 .280(المصدر السابق، ص 1)
 .61(المصدر السابق، ص 2)
 .211(المصدر السابق، ص3)
 .19السابق، ص  (المصدر4)


 .440الصبا: هي ريح مهبها من موضع مطلع الشمس. انظر معجم الكلمات المصطلحية في لسان العرب، مصدر سابق، ص  


 .434الدبور: الريح التي تقابل الصبا والقبول وهي ريح تهب من نحو المغرب، انظر المصدر السابق، ص،  
 .31(االصطخري، مسالك الممالك، مصدر سابق، ص 5)

 .30(المصدر السابق، ص6)

 .32(المصدر السابق، ص 7)
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ولاذا البحر بناحية سيكاوه زنقة يخاف علط السفن الداخلة باا الري  ان   م السف   مةتو ت    ف  االتوون الت و ال لطرموت
  (1 ((تنكسر واذا انكسرت السفن هناك لم يتايأ جمع شيء مناا من االتراك فأنام يستولون علط ذلك

ت  ال وم السوبق ا  االويخري اد ايطن بش ل تبوشر ةط  هان االخيور الب رم  ت  سفرن  تر ولت ة   متض 
  اد بم  امضو ا  هةو  اة ا  اخرل  .فسول هان الت ط توت الدامق  ة  الرموت  اعرهو ف   ر   الةقل الب ري  يرمق الب ر

ال دمس   تستم  ه اء الوبل  ه  تو مقوبل التويط      بول دمو لتدمة  تو  بخوو  ةةدتو ت تست تا  تستموت ت مة   لطرموت
 .(2 ((واللور بلد خصب الرالب علي  هواء الجب:  م  ق لت ف   وم تةوخ تدمة  الط ر  ةسم  الوبل(

 (: المبحث الثاني /علم االشكا: االرقية )الجيومرفولوجية
 وفت مة ا  الت ود  الخو  الت  تغي  اراض  ت   ت دس االويخري ة  التر مل اليبم   لقشرل سي  االرة 

ال ت  اول   لهو لت    ةات  بور ل لطتسوفر  وم وور  ال و   الرتول  الت ود  الخو    الت  اشور االاولم  الوبطم   السهطم 
ا د و وري   ق لت ف   أي موفهو ت  د   ت طمل  تفسمر ال ر وت  ال  اتل الت  سوةدت ةط  ت  ةهو ف  ااولم  د   اخرل

مما يلي خراسان حجار  صرار سود نحو اربعة    مخراسو  اة ا  ت  ال وورل  ال و   خط  هان الو راء ت  اي تيوء ةبوت 
فراسخ من بإرسك الط قبر الحاجي حصط صرار بعق  في لون الكافور بياقا وبعق  اخقر في لون الزجاج وليس في 

  (3 ((نبات الط الجب: نحو مرحلة هذه المفاز  اذا جزت فرسخين من رأس الماء
حصن علط البحر   م  ة   وم يرمق ا دل التد  التورم  التشه رل بولاهل ت  ااتيو  ةص تةت  تعول ةط  ال  

يسمط عيذاب ويسمط مجمع الناس باذا المعدن العالقي وهو رما: وارح مبسوطة ال جب: باا واموا: هذا المعدن يرتفع الط 
 (4 ((ذهب ال فقة في ارح مصر وهو معدن ال

وارقاا سبخة ورما: وهي حار  وال   م ة  يبم   ش ل سي  االرة م دل التد  ف  سوستو  فمق ل  تعول اخر 
 (5)يقع باا ثلوج وهي ارح سالة ال يرى فياا جب:((

ط ةهو ا  اعةوء  وفت ل و د ة   تتم  ت  ال وورل ا  أي لوهرل يبم م  اخرل ت    فرمدل ب ال والتل   ف  ب ة  
اد م ي  تفسمرات لتط  الل اهر ا  م تف  بول وم د   ت طمل خوو  ف  االاولم  الغمر ةربم   الت    ت    اات ش ل تتم 
))وبناحية دارابجرد جبا: من المل  االبيح واالصفر واالخقر واالسود واالحمر تنحت من هذه ال رل ت    ب مدل ة  و مرل

لط سائر المدن والمل  اّلذى في سائر المدن اّنما هو من باطن االرح او ماء يجمد وهو الجبا: موائد وغير ذلك وتحم: ا
 (6 ((مل  جب: ظاهر

ف  و مرل ال رل  اماولم  ال ربم  تعل الشو   ت ط  تتم  اخر اتو ف   وفت لط والت اليبم م  ت   و د ا وور ا  أي 
آةم   أ  ت     و د ال وورل ه  ال اال الاي ارسطت ا  لألا ا  الت  بت طمات دمةم   آموت ار  مقتر  تور ف و  ال وم تولبو 

وديار قوم لوط هي ارح تسمط ةودت االةبموء ا  ه  ةاال ترسل بسبل فسود االخاق لألا ا  الهول   تعل ا   ل ي   
ة في الكبر يروى اناا االرح المقلوبة وليس باا زر  وال قر  وال حشيب وهي بقعة سوداء قد فرشت بحجار  كلاا متقارب

ا ا  سبل تستم  ال  الت و  ه  ل ودع  تورمخم   عقهو القرآ  ال رم  تعل تستم   (7 ((الحجار  المسومة التي رمط باا قوم لوط
والحجر قرية صرير  قليلة السكان وهي من وادي القرى علط يوم بين الجبا:   م  ال ور  برم  تمت بة  اسرا مل تدمة  تدم 

                                                           
 .219( المصدر السابق، ص 1)
  94(المصدر السابق، ص2)
 .235المصدر السابق، ص (3)

 .35(المصدر السابق.ص 4)

 .242-241(المصدر السابق، ص5)
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ت ديار ثمود الذين قا: اهلل فيام "وثمود الذين جابوا الصخر بالواد" ورأيت تلك الجبا: ونحتام الذين قا: اهلل وباا كان
  (1 ((وتنحتون من الجبا: بيوتا فارهين ورأيتاا بيوتا مث: بيوتنا في اقعاف جبا: وتسمط تلك الجبا: االثالب

فقد ربي االويخري ال اا  تو بم  درووت ظواهر الطبيعية العمليات الفيزيائية والكيميائية في تشكي: الاتو ة   
 تفسمرن لسبل تابال درو  التط    لب مرل تةمال ف  تور  مس تقل ةسب   التمون تط    درو   ال رارل  ت س  ا بو  العط ج
حر الروم تعرف وبأرح مصر بحير  يفيح فياا ماء الني: تتص: بب  م فترل ا بو  العط ج فمق ل التط    ف  الومم اعةوء

ببحير  تنيس اذا امتد الني: في الصيف عذب ماتها واذا نقص في الشتاء الط اوان الحر غلب ماء البحر علياا فمل  مآءها 
تطيف البحير  باا فال طري  الياا اال في السفن فمن مشاهير تلك المدن تنيس ودمياط وهما مدينتان  وفي  مدن مث: الجزائر
 (2 ((وهذه البحير  قليلة العم  يسار في اكثرها بالمرديب من الثياب وباما يتخذ المرتفعال زر  باما وال قر  

 اةي  سبل لتتط  تو هو ةط  الرت  ت  وغر  وتهو  ةدل اةهور تةته  المهو  ل ول  تط    ب مرل خ ار   ا   تفسمرن
 ال م بر  ل   تن  ل هاا ال تقل  تم  التتط    بولقرل تةهو وبل تتوتن ةطمت العط ج  تا ل ف  فول الومم  امضو تول فمت

بد   و   بل تختم    وتهو فمق ل ت طل هان اللوهرل ب و د شق ق داخل االرة ت تل ةط  تسرمل التمون ال  ب ر ا  م 
ودور هذه   قصباء ()وعلط شط بحير  خوارزم جب: جرراغز يجمد عنده الماء حتط يبقط الط الصيف وهو اجمة  م تةت

  فيما بلرني نحو من مائة فرسخ وماتها مال  وليس لاا مريح ظاهر ويقع فياا نار جيحون ونار الشاب واناار البحير 
غيرها فال يعذب مأوها وال يزيد علط صررها ويشب  واهلل اعلم ان يكون بيناا وبين بحر الخزر خرو  يتص: بماتها وبين 

 ()) 3 البحرين نحو من عشرين مرحلة علط السمت
الرموت التسميرل  اطم  تو  اعرهو ف  الةقل  اد اشور االويخري ال  ة  والتعرية المائية  ن التذرية الاوائيةاما ع

  اد بم  ف   مفم  سميرل االةسو  ةط  لوهرل التارم  ف  ااطم  سوستو  بو ضوف  ال   مفم  تي م هو لةقل   االرسول لطرتول
الت  تترسل ةةدهو   مم ت  تسخمرن لطرموت  يتر التد   اتام القرل ال راةم  ضررهو ف  دفن الرتول ت  ت و  مخر ت  اول

ال يرى فياا جب: واقرب جبالاا بناحية فره وتشتّد رياحام وتدوم   م ف  ي   ال ب ل ة  يرمق الي ا م  اله ا م   مس مق ل
مكان فلوال اّنام يحتالون فياا لطّمت علط  حّتط اّنام قد نصبوا علياا طواحين يديرها الاواء وينتق: رمالام من مكان الط

وبلرني اّنام اذا احّبوا نق: الرم: من مكان الط مكان من غير ان يقع علط الراقي التي الط جانب الرم: ب القرى والمدن باا
  الري  جمعوا حو: الرم: مث: الحائط من خشب وشوك وغيرهما بقدر ما يعلو علط ذلك الرم: وفتحوا في اسفل  بابا فتدخل

وتطّير اعلط الرم: مث: الّزوبعة فيرتفع حّتط يقع علط مّد البصر حيث ال يقّرهم ويقا: اّن المدينة القديمة في اّيام العجم 
كانت فيما بين كرمان وسجستان اذا جزت دارك بحذاء راسك عن يسار الذاهب من سجستان الط كرمان علط ثالث مراح: 

 (4 ((هذه الراية واسم هذه المدينة رام شارستان وابنيتاا وبعح بيوتاا قائمة الط
ف   فقد اشور اشورل  اض   لف ل الت رم  التو م  ف  الو وري  خوو  السم ل ل  مغفل االويخري اسبول تتط  التمون

وهو واد تجري في  سيو: االمطار وال يجري اال من مطر   م ف  ااطم  و راء خراسو   مس مق ل (ت و  مست   ش ر ر ا
 (5 ((كن  ارح سبخة فيجري السي: مالحا وهذه المفاز  مالحة التربةول

                                                           
 .19(المصدر السابق، ص1)
 .52لمصدر السابق، ص (ا2)


 االجمة: المكان الذي تكثر فيه االشجار. 
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 ة  تفه   الة ت الةهري لطوخ ر  ةتطم  الت رم  التوو ب  لورمو  االةهور  تو ت تطت ت  ر اسل  هةو  اشورل خويف 
فمق ل االويخري  ورموةت  ف  هاا الوبل ةم   القمر  الةفي فم تطهو التوء اعةوء   وفت لوبل بورتو  مس متر تةت ةهر دوط 

  (1 ((وجب: بارما هو جب: تشق  دجلة فتجري في وسط  وفي الماء من  عيون القير والنفط  م هان ال ول   اوفو
االويخري رأمو ة  سبل  و د االه ار ف  البورل ه  ةوت  ت  ة اتل يبم    يبم   ارضهو اات التمون   مبدي

اةتهوء توبوت ب ة االةهور ةةد البورل اضوف  ال  ةشويوت بشرم  سوةدت ةط   فقهومرا الو فم  ال ولم  القرمب  ت  السي 
قريبة القعر كانت علط قديم   كثير  وبطائ  اكثرها يسار فياا بالمرادي ()وفي حدود البصر  بين اقعاف قراها آجام    و دهو

: بعقاا ببعح في مجارياا فتراجعت المياه االيام ارقا مكشوف  ويشب  ان يكون لما بنيت البصر  وشقت االناار واتص
 اد اتفل الق ل ة  ل اهر اخرل تعل ف   مفم  ت    الب ور  )) (2 وغلبت علط ما يسف: من ارقاا فصارت بحارا وبطائ 

 . االةهور ا  سبل  و د التمون الو فم 
 د س ب ة الل اهر الت  تلهر فم ي  االويخري رأي تةيق   ةطت  ل اما الظواهر الناتجة من التفاع: الكيميائي

بل اوتهودا تةت ف  سبل اشت ول  تو د   تمرهو ل   هاا الت طمل سوات ت  د   ا  متأ د ت  و تت بو رل تستترل ف  تةيق 
  سبل هاا االشت ول ه   و د ت ت  ةفي  ا  ا د التشتقوت الةفيم  القوبط  لاشت ول بو رل تستترل ف  ااطم  فورال الةمرا 
وبناحية آسك متاخما لرح فارس   م تو سوةد ةط  اشت ول الةور بقربت فضطت تستترل بوالشت ول ال تو  تتتولم   دس   دس

جب: يتقد من  نار ابدا ال ينطفئ ويرى مناا القوء باللي: والدخان بالناار وهو في حد خوزستان ويشب  فيما اظن ان  عين 
ي  علط قديم االيام نار فعلط قدر ما تخرج يحتر  ابدا فيما احسب  من غير نفط او زفت او غيره مما تعم: في  النار فوقع ف
  (3 ((ان رأيت عالمة لذلك وال سمعت ب  وانا اقول  ظنا

تفسمر ة  سبل  د عهو    عمرا تو موم االويخري  والت  ل اهر ةوتو  ت  تفوةل  متمو   ل   ت  د   ا  م ي 
وبناحية داذين نار ماء عذب يعرف بنار اخشين يشرب   م بولط   االخضر تعل  و د ةهر ااا تسطت بت التابال تخرج

  (4 ((ويسقط االراقي واذا غسلت ب  الثياب خرجت خقرا
بتدمة   ستراةد( تتوتد ف   ا   ول  اخرل  تعول ة  فشل االويخري ف  تفسمر  د عهو  ه   و د تمون ةم  

بسمر قند   م مةتقل تبوشرل ال   وم تدمة  بخورا  وم ال ول   ت  ع الومم  ف  الشتوء ت    التمون  ورل فم تف  فقي ب
مياه حر وبرد غير ان فياا عيونا تتجمد في الصيف اذا اشتد الحر حتط تصير كالعمد  وتنقطع ويكون ماتها في الشتاء 

 ...ال  ال وم.(5 ((ولبخارا مدن داخ: حائطاا وخارجا منااب حارا وتأوي الي  السوائم لدفء موقعاا في الشتاء
 مس موم و دتهو  اهتمتهو   ما ل اةت اهت  ب وم اة ا  الترل ف   ل تدمة   ارم  مدخطهو االويخريوبالنسبة للتربة  

وبناحية كران طين اخقر ال بل  ت  ل   هان الترل  بخوو  الت  تةفرد بط   تتم  ة  بوا  الترل التوو رل    .بول راة 
.  اد مقور   موةم الترل التتشوبه   التختطف  بم  ااولم  ال ول  االسات  (6 ((ت  في بلد مثل كالسل  يتك: ليس فيما علم

                                                           
 .75(المصدر السابق، ص 1)


 . 315آجام و آجم: الماء االجن المتغير اللون والطعم والرائحة لكنه شروب. انظر معجم الكلمات المصطلحية، مصدر سابق، ص،  


 مذكور في متن الكتاب المداري وفي الحاشية مردي والمرادي. 
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 تراب لين مماجرته السيول  -
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واّما تراباا فاّن ما بعد عن دجلة الط ناحية ب ال اعرف بجميع خوزستان بلدا ماتهم من البئر لكثر  المياه الجارية باا  م  ق لت
جنس أرح البصر  في التسّبخ وكذلك الصّحة ونقاء البشر  في الناس  الشما: ايبس واصّ  وما كان الط دجلة اقرب فاو من

 (1 ((فيما بعد عن دجلة
 اةتقد الوغرافم   ال رل ا  الت ميوت تتتعل بب ر م مي الموبال  اد عبت ا هاا االةتقود ت اما التقاريس االرقية 

 ((قود ةةدتو  وم ش ل االرة  تعطهو ف  الخرا يالخرا ي الت  رست هو لط ول  القدم .  االويخري امضو اد تبة  هاا االةت
 (2 ((واالرح كّلاا مستدير  والبحر المحيط محتّف باا كالطو 

ال ت      وم لطتلهر ال و  مت رة لهو  االويخري بو رل ةوت  ةةدتو مت رة ال  ت ض   التضورمال االرضم 
  ....ال .ة االراض  وبطم  ا  سهطم أ  لتواا ب  الت  اسهتت بوة هو  مس البةم   ال  اتل الوم ل وم 

  ما ل اةت مةو  ف  تفةمد االسويمر  الخرافوت ف  تةواشتهو تةواش  تةيقم  ف  ت رة  اتت  ه  موم تال  بمرل
  (  تست  ابرا ن بفورال فه  ال متقبل ا  ت    تط  التال ه  بقومو الةور الت  اش طت ل رق الةب  ابراهم  ت  الرتود ف  تدمة 

وبقرب ابرقوه تال: عظيمة من رماد يزعم قوم اناا نار نمرود بن   م  ةت متغوض  ة  ا ر ال مفم   االسبول لت    هان التالل
كنعان التي اوقدها لحرا  ابراهيم وهذا خطأ الن الصحي  في االخبار ان نمرود كان مقيما في باب: وكذلك ملوك الكنعانيين 

  (3 ((قب: ملوك الفرس
 : الثالث / جررافية المياهالمبحث  

ب ورا   م ا ض  لةو االويخري ة  اة ا  التوودر التو م  التست تط  ف  ال ول  االسات  لال  ال ور  الت  تشتل 
 امضو تيرق ال  ة   التوودر    اةهورا   ب مرات   اه ارا  ا  ةم ةو   ابورا  ا  ا  اضو  اويةوةم  بو ضوف  ال  التمون البويةم 

 ل  مقتور االويخري ةط  ا ر التسي وت التو م  بل ةتد ال  ت دمد ة ةم     ارم   يرمق متر بهو التسوفر تدمة ل ل 
تموههو س اءا   وةت وول   لطشرل أ  تمر وول    ش ل التودر الر مس  الاي م تتد ةطمت س و  تط  التد  اي هل تسق  

 خورج  ور  تعول ة  ال   وفت لتوودر التمون ف  داخل ال ر  بت   ر ةه  ت  االتيور ا  ةط  االةهور ا  ة  يرمق االب
ومياهام من السماء وليس لام ابار تشرب واطيباا بئر زمزم وال يمكن االدمان علط شرب  وليس بجميع مكة   م ال ر  الت  

ية ذات خقور ومزار  فإذا جزت الحرم فاناك عيون وآبار وحوائط كثير  واودب فيما علمت  شجر مثمر اال شجر البادية
 (4 ((ونخي:

 تو ه  ال ول لقرل س و  االه ار  اد اةي  تقدمرات  ا   مم است تل االةسو  تط  التسي وت لاستميو  الس وة  
س اء اتووهوت ر مس  ا  عوة م   ة   الشرق ا    اراو  تقرمبم  لتسو   تط  االش ول بل  ت  اتتداداتهو  اتوون تط  االتتدادات

  ..ال  بو ضوف  ال  التد  التيط  ةطمهو.قشتول شر 
 ة ةم  التمون   مس اوتهد بولووةل ال وف  ا عر ت  الت طمط   تسو   الب ور  الب مرات  االةهور  اش ولهو التقرمبم  

مةهو ت  ال بل ةتد ال  ا رهو ةط  ي ل اليرق  التسول  بم  االاولم  االساتم   التقورة  ف  تو ب   التخوير الت و دل بهو
التسي وت التو م    د د  تخ   يبم م  فووط  بم    اد است تل االويخري  وغراف  ال  ال تو  . مس الة ةم   ال تم 

وابتدأت بديار العرب الن القبلة باا   م  ه  التمون  ق لت االاولم     ات  بور ل  تعول ةط  ال  تخ   دمور ال رل اليبم م 
لد العرب واوطانام التي لم يشركام في سكناها غيرهم والذي يحيط باا بحر فارس من عبادان ومكة فياا وهي ام القرى وب

                                                           
 . 90(المصدر السابق، 1)
 .8(المصدر السابق، ص 2)
 .151(المصدر السابق، ص 3)
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وهو مصب ماء دجلة في البحر فيمتد علط البحرين حتط ينتاي الط عمان )بالقم( ثم يعطف علط سواح: مار  وحقرموت 
ي الط آيلة ثم قد انتاط حينئذ حد ديار وعدن حتط ينتاي الط سواح: اليمن الط جد  ثم يمتد علط الجار ومدين حتط ينتا

العرب من هذا البحر ومن هذا المكان من البحر لسان يعرف بالقلزم فينتاي الط تاران وجبيالت الط القلزم فينقطع فاذا 
ر  من غربياا ثم يمتد علي  من آيلة الط مدينة قوم لوط والبحير  المنتنة التي تعرف ببحي شرقي ديار العرب وجنوبياا وشيء

زغر الط الشرا  والبلقاء وهي من عم: فلسطين واذرعات وحوران والبثينة والروطة ونواحي بعلبك وذلك من عم: دمش  
ثم يمتد الفرات ب وتدمر وسلمية وهما من عم: حمص ثم الخناصر  وبالس وهما من عم: قنسرين وقد انتاينا الط الفرات

ومستفرغ مياه  والرحبة والدالية وعانة والحديثة وهيت واالنبار الط الكوفةعلط ديار العرب حتط ينتاي الط الرقة وقرقيسيا 
 ()الفرات الط البطائ  ثم تمتد ديار العرب علط نواحي الكوفة والحير  علط الخورن  وعلط سواد الكوفة الط حد واسط فتصاقب

نتاي الط عبادان فاذا الذي يحيط بديار ما قارب دجلة عند واسط مقدار مرحلة ثم تمتد علط سواد البصر  وبطائحاا حتط ت
  (1 ((العرب

واما االردن   م التمون ال ورل  ب مرل يبرم   ة ةم  تموهو  اتتداداتهو  درو   رارل التوء  مس مق ل   وم االويخري
يون جارية فأن مدينتاا الكبرى طبرية وهي علط بحير  عذبة الماء طولاا اثنا عشر ميال في عرح فرسخين او ثالثة وباا ع

حار  مستنبطاا علط نحو فرسخين من المدينة فإذا انتاط الماء الط المدينة علط ما دخل  من الفتور بطو: السير اذا طرحت 
 (2 ((والرور اول  هذه البحير  ب  الجلود انمعطت وال يمكن استعمال  اال بالمزاج

وقّ:   م   تو  راء الةهر  الاي م ضن ف  اليراوت ال وت بإاطم  امضو اشور ال  است تول التوء البورد التعط  ف  ستر اةد
 (3 ((ما رأيت خانا أو طرف سكة أو محّلة أو مجمع ناس في الحائط بسمرقند يخلو من ماء جمد مسّب:

 م رص االويخري ةط  تتبن االةهور  الر افد ت  د ل التةبن ال  التول بو ضوف  ال  ا ر التد  ال اا   ةط  هان 
 . عل تتبن ةهري دوط   الفرات  الةمل  اةهور ااولم  التشرق االسات االةهور ت
  ف  هاا  ةةدتو مول ال   وم د ل  التةبن ما ر ا  هان الد ل  وبولهو تغاي اةهور الد ل  ا  االاطم  التوو ر لهو ا  

ةهر الةمل ت  الشرق ال   ا لت ة  اتوون تورل تعول ةط  ال   ف   وفت اتوون توورل االةهور الووةل اهت  االويخري
واما صفة مدناا وبقاعاا فان مدينتاا العظمط تسمط   م الوة ل اعةوء  دمعت ة  ت ان القوهرل ةووت  تور الفسيوي(

والبلد كل  علط جانب  الفسطاط وهي علط الني: في شرقي  شمالي الني: وذلك ان الني: يجري متربا بين المشر  والجنوب
وزروعام علط ماء الني: تمتد فتعم المزار   االةهور  ال راة  ةط  ةهر الةمل   ر متيرق ال  ت ستم  ف  ت و  اخ (4 ((واحد

من حد اسوان الط حد االسكندرية وسائر الريف فيقيم الماء من عند ابتداء الحر الط الخريف ثم ينصرف فيزر  ثم ال يسقط 
 (5 ((يجري فياا الماء دائما غير الفيومبعد ذلك وارح مصر ال تمطر وال تثلج وليس بأرح مصر مدينة 

امضو اشور امويخري ال  ةتطم  ةقل التوء بأسط ل تتي ر ة  يرمق اةوبمل توة ة  ت  الرووص ف  تدمة  ستر 
وماء جار يدخ:   م  مس التوء موري ف  خةدق   ل القط    مةقل بهان االةوبمل ت  هاا الخةدق إل  امس اق  التسو   اةد

ا  من رصاص حتط يدخ: من باب كب ووج  هذا النار رصاص كل  وذلك ان حوالي المدينة خند  قد تسف: الياا في قن

                                                           


 فتصاقب: فتالصق  
 .13ص  - 12(االصطخري، مسالك الممالك، مصدر سابق، ص1)
 .58(المصدر السابق، ص 2)
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لن  استعم: طين  في سور المدينة فبقط حوالياا خند  عظيم يجري الماء علي  الط المدينة وهو نار جاهلي في وسط 
 (1 ((السو  بموقع يعرف برأس الطا  وهو اعمر موقع بسمر قند

الس و  تةهو ال  ااو  تو   عقهو ة  االست تول االتعل لتمون االةهور ف  ااطم  خ  ستو   افودل ري تا ل  لاويخ
وال يقيع من هذا الماء شيء وانما تسقط ب  اراقي قصب السكر    مت   ابل ا  تهدر ال  الب ر ف   وفت لةهر التشراو 

 (3 ((علط كما: عمارتاا بقعة هي اعمر وارخط من المشرقانمن النخي: والزرو  وما بخوزستان كلاا  2وما في اقعاف 
 : المبحث الرابع / جررافية الموارد الطبيعية

تشتهر بةبوتوت  االويخري ةدد ا ت  التد  الت  اشتهرت بولت ارد الت دةم   اال وور الغولم   الةودرل أ  الت  تةو ل 
 بتول   ةيواهو  م اةوت   ا موء دامق  ا  تشتهر بتربمتهو  تدومةهو ا   راة  ت مة  أ  تت وعر ف   يبم م  ت  اشوور  اةشول

تسد ال وو  الت طم  لس و  اماطم   الفو ة تةت مودر ال  االاولم  االساتم  االخرل  ال  االت   التتول  التوو رل  م ود ال 
 مة  أ  اشتهرت بوة   خوو  أ  اةفردت مخط ا ااطم  ت  االاولم  بشهرتت بت رد تو ا  وةوة  تتم ل تستوطل تةهو بضو ن ت

و ت  هان امس اق تخووت ف  توورل ب مةهو بوف  تطبت ةطمهو  اد ا ر االويخري تتو م ض  الوط  ال عمق    أ  ب ض 
 ا  هان ال عرل ت  ةدد التةتووت الت  دخطت   الت   وةت تربي ااولم  ال ول  االسات    ققت الت وتل االاتوودي بم  او ا ت

التوورل   عرل التد  الت  تردد ا رهو م ض  ا  هةو  شب    بمرل ت  يرق الت اوات تربي بم  او اء ال ول  االسات   ف 
  لتو  و  ت  ال سمر . س اءا   وةت يرق برم  أ  ب رم  أ  ةهرم  لةقل هان التةتووت  ت ومطهو ال  الس و  التستفمدم  تةهو

ي ة  الت ارد اليبم م  ماولم  الد ل  االساتم  فت  اةتقوء ب ة الةو ص  تعول ة  ودا  است راة وتمن تو  تبت االويخر 
وبقرب ينبع جب: رقوي وهو جب: منيف ذو شعاب وأودية ورأيت  من ينبع اخقر واخبرني من طاف في شعاب  ان ب    م ال 

الحنفية ابن علي ابن ابي طالب حي مقيم  مياها كثير  واشجارا وهو الجب: الذي زعم طائفة يعرفون بالكيسانية ان محمد بن
 (4 ((ب  ومن رقوي يحم: حجر المسن الط سائر االفا 

ويرتفع من الّصرانيان الط واشجرد من الزعفران ما ينتق: الط اآلفا  وكذلك االوبار من السّمور   م تعول اخر
والختّو والبزا  وغير ذلك مّما يحتاج الي   والّسنجاب والثعالب وغيرها مّما يحم: الط اقصط الررب مع طرائف من الحديد

 (5 ((الملوك
ويرتفع من طبرستان من االبريسم ما يمير اآلفا  وليس في   م تعول مسوق ة  التد  الت  اشتهرت بولةبوت اليبم  

 (6 ((االسالم مدينة اكثر مناا إبرسيم وباا خشب كثير من اصلب الخشب ينحت مناا آنية واطبا  تنق: الط اآلفا 
احسن وال اثمن مناا ولام  وبمصر برا: وحمير ال يعرف في شيء من بلدان االسالم  تعول ة  تدوم  ال م اةوت  

من وراء اسوان حمير صرار في مقدار الكباب ملمعة تشب  البرا: الملمعة اذا اخرجت من موقعاا لم تعب ولام حمير 
 (7 ((من الوحشي واالخر من االهلي فاي اسير تلك الحمير يقا: لاا السمالقية بأرح الصعيد زعموا ان احد ابوياا

ت وةموتهو لتط  الفترل تشوهداتتاةتتودا ةط   الم االويخري توةفوتت فا ر فمهو   التمداةم  لتط  اماولم   بم  ت اا هو  ا 
 . التةوخ + السي (  ه  الةوت  ال ط  ت  ةشويوت ااتوودم  تختطف  ةتوت ت  افرا ات اليبم   ةشويوت الس و  ال ضورم 

                                                           
 .317-316(المصدر السابق، ص 1)

 .349*اضعافها، الضعف، التضعيف المضاعفة: نسبة الشيء الى ضعف مساحتها. انظر: معجم الكلمات المصطلحية، مصدر سابق، ص
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تور  ةهر الةمل بو ر تغومرل  بل تود  ب ط  الوم ل ومو فموم ال ااناالويخري ال تستقم  تن  هةو  ات ر ا رهو 
فا ر اةت مسمر ت  الشرق بوتوون الوة ل بمةتو ةهر الةمل الم   موري ت  الوة ل بوتوون   اتوون ورموةت الم   ةهر الةمل ليبم  

واّما صفة مدناا وبقاعاا فاّن مدينتاا العظمط تسّمط الفسطاط وهط علط الني: فط شرقّي  شمالي   م ل الشتول فمق ل ف  ا
  .(1 ((الني: وذلك اّن الني: يجرى متوربا بين المشر  والجنوب والبلد كّل  علط جانب واحد

وباا نخي:    ه  دا   الورمو  ال   وم االويخري ا  يبم   التمون لةهر الةمل فوطم  ف   م  ا  ةهر الةمل الم   
وثمار كثير  وزروعام علط ماء الني: تمتّد فتعّم المزار  من حّد اسوان الط حّد االسكندرّية وسائر الريف فيقيم الماء من عند 
ابتداء الحّر الط الخريف ثم ينصرف فيزر  ثّم ال يسقط بعد ذلك وارح مصر ال تمطر وال تثلج وليس بارح مصر مدينة 

 .(2 ((فياا الماء دائما غير الفّيوميجرى 
وبلدان السودان بلدان   م االويخري الس دا  بأ  تةوخهو و را ي  م ت ي ةط  و وري  اس  امضو   وم 

ال مةيبق ةط  الس دا  م  الس دا  تقن ضت  التةوخ التداري  الغوبوت   هاا ال وم (3 ((عريقة اال اناا قفر  قشفة جدا ً 
ت لطة ب  بأةهو تةيق  و را م   هاا تمر تيوبق لط اان فت ا هو ال ول  تقن ضت  التةويق االست ا م  اات التدارم   ال   وف

ويقا: ان  ليس في اقليم السودان من الحبشة والنوبة والبجة )): الغوبوت ال عمف   االتيور الدا تم  ةط  ي ل ال و   مس اول
حر المحيط ممايلي الجنوب ومما يلي الشما: علط مفاز  ينتاط الط مفاوز الط قرب الب وغيرهم أقليم هو اوسع من  ويمتدون

ثم علط مفاوز بيناا وبين ارح النوبة ثم علط مفاوز بيناا وبين ارح الزنج وليس لاا اتصا:  مصر من وراء الواحات
جوامع مايحتاج الط معرفت  بشيئ من الممالك والعمارات اال من وج  المررب لصعوبة المسالك بيناا وبين سائر االمم وهذه 

  (4 ( (من شرقي البحر من المررب
ةط  الب ر  السو طم   ال  ا ر ت وومل  راةم  ال تتاء   راةتهو ف  االاولم  الت تدل   الوبطم   بخوو  التد   

خي: وبّياس واسكندرونة حصن علط ساح: بحر الروم صرير ب  ن  م التت سي تعل  راة  الةخمل  اول الس ر فمق ل ف  ال 
مدينة صرير  علط شّط بحر الروم ذات نخ: وزرو  خصبة والّتينات حصن علط شّط البحر ايقا في  مجمع لخشب الصنوبر 
اّلذى ينق: الط الشامات والط مصر والثرور والكنيسة حصن في  منبر وهو ثرر فط معز: من شّط البحر والمثّقب حصن 

مصحف ل  وعين زربة بلد يشب  مدن الرور باا نخي: وهط خصبة واسعة الثمار صرير بناه عمر بن عبد العزيز ب  منبر و 
وأطرابلس مدينة علط بحر الروم عامر  ذات نخ: وقصب سّكر   م اتو ة  اول الس ر فمق ل (5 ((والزرو  والمرعط

ل رارل السو دل لتط  تت ورة تن درووت ا ف  التةويق ال ورل الريب  الت وومل هان  تو ه  ت ر م ا   راة   (6 ((وخصب
 ف  ا مو    ف  التةويق الداخطم ° 30ةط  س ا ل الب ر التت سي  ° 22الوهوت فف  الومم التتوو   الت دالت ال رارم  

 ةةد الرو   ال  التولفوت ال راةم  لطقر   ال سي  لتط  التةويق ة   راة  ااطم  الشو  ما ر ت قق  °40ةودرل تقترل ت  
د ةهو الر ول  ال رل ف  ال ور  تم  لقسيو ب  ل او الب طب   ة  الةبوتوت الت   وةت سو دل ف  الشو   الت  تول الفا   الر  

انتشرت زراعة النخي: في بعح المناط  الشامية منذ زمن بعيد وكانت اشجاره قائمة في منطقة  م فمق ل ة  ال  ال بوس 
زر  قصب السكر في   ة   راة  اول الس ر اول  (7 (بي من شما: بالد الشام وخاصة في القسم الرربي والشما: الرر 

المناط  الداخلية للشام وامتدت زراعت  من حلب شماال الط بحير  طبريا في الجنوب وعلط طو: وادي االردن حتط جرب كما 
                                                           

 .49ص  – 48(المصدر السابق، ص 1)

 .50ص  – 49( المصدر السابق، ص 2)
 .39(المصدر السابق، ص 3)

 .41 – 40المصدر السابق، ص (4)

 .63المصدر السابق، ص  (5)
 .61( المصدر السابق، ص 6)

 .43، ص 1999حة الرومية، تحقيق، وائل عبد الرحيم اعبيد، دار البشير، عمان، الطبعة االولى، قسطا بن لوقا البعلبكي، ، الفال (7)
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تهر فمهو  ق ل بو ضوف  ال  ال   راة  الر  الت   وةت تش( 1 (زر  في مناط  بيروت وطرابلس وصيدا و وصور والناقور 
ف مم ت  ل تةوخ تط  الوهوت ال  تةوخ ت تدل  تغمرت  راةتهو  فقو لتغمر  !!!.(2  وفد  ت ر االرد   بمسو و ر    ل  

 التةوخ ف   م  بق  تةوخ ال راق ةط   ولت تةا فور التورم   ال  م تةو هاا؟
  خالصة البحث

ت مور هاا التقسم  ه  ةةور ال رارل ف دد بت وبت سميرل عاس ااولم  اس  االويخري ال ول  القدم  ال  ااولم  تةوخم    و   -1
 م تةوخم  ه 

 .ااطم  التةوخ البورد التتيرم ف  الشتول . أ
 .ااطم  التةوخ ال ور التتيرم ف  الوة ل . ل
 .ااطم  التةوخ الت تدل ف  ال سي . ت

 الت ارد اليبم م   ال ا  البشر مت   توةمم االويخري ضت  ر اد التدرس  ال تتم   مس ربي بم  اختام ال راة   -2
 . اش وله   ةوداته   اش ول تةو له  بوةت ةوت  ة  اختام ةةوور التةوخ

 ةطل سبل  د س االةوومر الب رم  الةوتو  ت  التقوء الرموت ال ورل   اةي  تفسمر و    ل د س لوهرل التد  الو ر -3
  . البوردل

  . ه  تو مقوبل تويط  ةسم  الوبل ر لطقرل الوبطم استخد  تستم  "ه اء الوبل" ةط  التةوخ التسمي -4
فأتفل ال  اتل  اهت  ب وم سي  االرة د   ت طمل سبل اختام يبم   االرة الوبطم  ة  االرة السهطم   -5

 الومط وم  الت  سوةدت ةط  ت اودهو ف  ت و  د   اخر.
بت طمات دمةم   آموت ارآةم    و د  ال ربم  ما ل ا  االويخري ةتد ال  ت طمل  و د الل اهر اليبم م  ف  االاولم  -6

 .بأةهو ةاال ت  ا  ارسطت لاا ا  الت  ةودت االةبموء ...ال .اال وور ف  الشو   تور  معرل  المت 
ال مستخد  االويخري الت طمات الدمةم  اعةوء  وفت ل و د اال وور  ال و  ف  االاولم  الشرام  لط ول  القدم   إاطم   -7

 .بل م    ال وم وغراف  راون ل  اتل يبم م  أ  متر ب وم اللوهرل تر ال را  د   ت طمل له رهو  هةدفورال  ال
 .ف  ت و  اخر اشور االويخري ال  ةتل الرموت ف  التارم  اعةوء ةقل الرتول ت  ت و   ارسوبهو -8
   االةهور.اشور االويخري اشورل خويف  ال  ةتل الة ت الةهري  ةتطم  الت رم  التوو ب  لورمو -9
 اةي  تفسمر و    ة  سبل ت    اه ار البورل بسبل يبم   االرة  اةتهوء توبوت االةهور المهو. -10
 .اتفل الق ل ة  سبل ت    االةهور ا  الب ور أ  سبل  و د التمون الو فم  -11
   الدخو  ال تو  اةي  االويخري تفسمرات تةيقم  ة  الل اهر الةوتو  ت  التفوةل ال متمو    لوهرل اشت ول الةمرا -12

 .القوبط  لاشت ول تستترل ف  ت و  د   اخر  ةططهو بسبل  و د ت ت  ةفي  أ  ا د التشتقوت الةفيم 
اهت  االويخري ب وم اة ا  الترل ف   ل ااطم   مس موم و دتهو  اهتمتهو ف  ال راة  أضوف  ال  ال  ما ر ال ا   -13

وو رل لإلاطم  ال ا د ف تد ف  ب ة اال مو  ال  ةقد تقورة  بم  اة ا  الترل الت  تةفرد بط   تتم  ة  بوا  الترل الت
 .ترل االاولم  ت   مس الو دل   تم  االتات

ا رد االويخري اة ا  التوودر التو م  ف   ل تدمة   ارم   اة ا  السق  التستخد  ف  ال راة  س اء ا وةت اتيورأ   -14
 . شمرا ال  التةويق  االاولم  الت  ت ود ف  ةيواهو التمون الت دةم  ال ورلت  اةهور أ  ابور أ  ا  اة اويةوةم  أ  ةم  

  رص ف  اتطل اال مو  بتتبن االةهور  الر افد ت  د ل التةبن ال  التول تن ا ر اتووههو   التد  التقوت  ةطمهو. -15
                                                           

 .34( المصدر السابق، ص 1)

 .34( المصدر السابق، ص 2)
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ودرل ا  الت  تشتهر بةبوتوت يبم م  تةو ل االويخري ةدد ت  التد  الت  اشتهرت بولت ارد الت دةم   اال وور الغولم   الة -16
ا   راة  ت مة  أ  تت وعر ف  ةيواهو  م اةوت ا  ا موء دامق   بولتول  تسد ال وو  الت طم   االاطمتم  ة  يرمق التبودل 

 .التووري
ةهور اةي  االويخري و رل  اض   ل ل ااطم   ارن ت  خال  وفت الوغراف  لطت ول  اليبم م  التتتعط  بولوبول  اال -17

 . الو وري  الةبوت اليبم   فأةي  لطقور  ف رل ة  ابر  الخوو ص اليبم م  ل ل ااطم 
بوالضوف  ال  ال وم التختطم ليبم   ورمو  ةهر  ةقل االويخري و ر تختطف  لتةوخ   راة  ب ة االاولم  الت تدل  -18

ة  تو ه  ت ر م الم    و رهو بأةهو تةيق  الةمل  اتوون سمرن  ةقل و رل ة  الت ول  اليبم م  مفرمقمو تختطم تتوتو 
و را م   اس   فقمرل ل ل تق توت ال مول  ت رده  ال  مد ه  توورل الرامق ف   م  ا  الس دا   الة ب  تقن ضت  االاولم  

ق ل ا  الاي م فهاا ال وم مويد  تن ال اان  تن ةط  الومط وم  .اات الغوبوت   االتيور الدا تم  التدارم   االست ا م 
الو وري  االش ول االرضم    ت  التةوخوت الت و دل الم   استغرات ةدل تام  ت  السةم  ف  ت  مةهو  ترت ب و ر 

 . وطمدم  ي مط 
 المقترحمممممممممممممممممات: 

أ مد ةط  التأ مد ةط  ضر رل تدرمال تودل الف ر الوغراف  لط و ر ال سي   ال و ر القدمت   بخوو  الدراس  اال لم   الت -1
ال طتم  الرومة   هاا م ي  لطةوش   االةت ا  بتورمخه  الف ري  د ر ال طتوء ال رل ف  تأسمسه  لطتدارال الوغرافم 

  ال ضوري.
 ال تل ةط  اةودل دراس  التخي يوت القدمت   ت قمقهو  تقورةتهو بةتو   دراس  التستشرام . -2
 .لقر   ال سي  ت  الةو م  الوغرافم   تقورةتهو بول وم ال وضردراس  االاولم   االةهور الت  تةو لهو ال رل ف  ا -3
أ  دراس  الف ر ال رب  الوغراف  ف   ل الترا ل التورمخم  الت  تر بهو سمودي ال   ر  العق  بوةودل اةتوج الت رف  التورمخم   -4

   تو م  اة ووووتهو   تق م  سط  موتهو  الوغرافم  ةطتمو ةةد الةوش    هاا تو سمودي ال  بةوء توتت وتةو  بوتةوء عقوفوتهو
.  بهاا مت ةةو امضو ف  تقدم  شم ء لط ول  الاي ل  مستن بتو  و  . تق م  ادبموتهو  اسولمل  توبوت ابةو هو   ت  م  تط وتهو

 ر بدل الو  بل ت لمم ال   طت ف  تقدم  و رل تقترل ت  ال قمق  ة  توتت وتةو  لةو ف  التوض  ت  أد ار  تأع رات
 التش ه   التأ  ت   التتشةو   ال دا م  ضده   الت  ت تل  تو ر  تةت   تبس ضده  تةا  ات ي مل.

ا  دراس  تي ر ال ط   ال ربم  م ي  الش  ر لطدارال ت  ت ومش  التوورل ال م  لطتوض  بوستطهو  الدر ال  ال بر فت  د    -5
 دراس  التورم  تسوةدةو ف  تقدم  اووبوت    وضر  التستقبلدراس   فه  التوض   التوول  ت ت مست مل توول   ت  مد ال

  0  ط ل تقة   لطتش ات الت  ة اوهو الم   ف  ض ء اةودل  تر مل هم طم  وغرافم  التوض 
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  تيب ةوت توتن الطغ  ال ربم   اليب   اال ل   ت و  ال طتوت التويط م  ف  لسو  ال رل  تتد ت ت تد  خسورل -5
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