
 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٥٦٩ فريح العنزي. د.إعداد أ

  

  عبداهللا يوسف الغنيم ثـــــاسم الباح
الجغرافي العربي أبو عبيد عبداهللا بن عبـدالعزيز          ثــــعنوان البح

  ) هـ٤٩٦- ٤١٣(البكري 
  القاهرة ةـــــــجامع

  اآلداب ةــــــــكلي
  الجغرافيا  م ــــــــقس

  )م١٩٧٣(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

يعد التراث الجغرافي  العربي أحد الدعائم العلمية الهامة التي تقـوم            
يئة التي نـشأت    بعليها حضارتنا العربية من خالله يمكن التعرف على ال        

 وهذا األمر إلى جانب أهمية للمتخصصين في اآلداب         .فيه هذه الحضارة  
جغرافيا عند العرب وتبيان لمرتبتـه       تاريخ لعلم ال   العربية واإلسالمية فهو  

  .بين العلوم المختلفة التي نبغوا فيها في عصر ازدهار الثقافة العربية
وفي القرنين الثالث والرابع للهجرة ظهرت بعض المؤلفات الجغرافية     

فكانت ،التي كان لها أثرها في توجيه مسار هذا العلم خالل القرون التالية           
 تعتبر  – على سبيل المثال     –خرداذبة واالصطخرى والمقدس    كتابات ابن   

المـسالك  " وهو نمط "نمطا هاماً من أنماط التأليف الجغرافي عند العرب         
وهذا االتجاه لم تتضح معالمه في األنـدلس إال فـي القـرن             ". والممالك
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الخامس الهجري، ذلك القرن الذي ازدهرت فيه فروع المعرفة المختلفة،          
  .الغ ألثر في البناء الحضاري العربيمما كان له ب
 عبيد البكري أحدى القمم الجغرافية البارزة فـي القـرن           أبوويمثل  

 معجم للبلدان في    أول، فهو فضال عن كونه صاحب       الخامس في األندلس  
هو أكبر تجسيد لالتجـاه     " الممالك والمسلك " فأن كتابه    ،الجغرافيا العربية 

  .السالف الذكر
كري الرفيعة بين الجغرافيين العرب، وأنـه أكبـر         ونظراً لمكانة الب  

 أحـد   Dozy كما قال عنـه دوزي       - ، قاطبة األندلسجغرافي أخرجته   
 فقد اخترت القيام بدراسة هـذا الرجـل         –أقطاب المستشرقين الفرنسيين    

  .والتعرف على مكانته بين الجغرافيين العرب في المشرق وبالد األندلس
  منهج الدراسة

  :وثالثة فصول ويتضمن تمهيدا 
 تناولت فيه سيرة الرجل وأسرته والعصر الذي عاش فيه ومن تأثر            :التمهيد  

  .بهم من الشيوخ وذكر بعض تالميذه الذين أخذوا عنه
 إلى عـصر    ن العربية وكتب البلدا   م ذكرت فيه تطور المعاج    :الفصل األول   

البكري، واستعرضت المراحل التي مر بها التأليف فـي هـذين الفـرعين             
  .وانتهيت فيه بالكالم عن البكري ومؤلفاته الجغرافية

وتكلمت فيه عـن مـصادر البكـري فـي كتابيـه             :الفصل الثاني   
ومدى اسـتفادته ممـن     " الممالك والمسالك "و  " معجم ما استعجم  "الجغرافيين  

  .سبقه وبحثت المشاكل المتعلقة بذلك
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 فيـه   وفيه دراسة لمنهج البكري الجغرافي، ذكـرت       :الفصل الثالث   
تبويب البكري لكتابيه وتوزيع المادة الجغرافية فيهما مع مقارنة ذلك بغيـره            

  .من الجغرافيين من أصحاب المعاجم والمسالكيين
  استنتاجات الدراسة

 ترك لنا البكري في معجمه مادة جغرافية هامة، تخلو منها المعاجم            -١
 الجغرافية التاريخية ة تعيننا على دراسةدوهذه الما. الجغرافية العربية األخرى

لجزيرة العرب والتعرف على جبالها وأوديتها وسكانها، كما احتوى المعجـم           
على تفسير لكثير من المصطلحات الجغرافية الخاصة بأشكال األرض والمناخ 

  .والنبات وغير ذلك
مع غيره مـن كتـب البلـدان فـي      " لممالك والمسالك "وبمقارنة كتاب   

 عمل البكري في تطوير الجغرافية اإلقليمية للعالم المشرق والمغرب، يتبين لنا
 األول يتعلق بتصنيف المادة الجغرافية، والثاني يتعلق بالمجـال          ،من جانبين 

 عالم اإلسـالم،    علىالجغرافي الذي شملته تلك الدراسة، فلم يقتصر البكري         
ل أجزاء أخرى من العالم لم يصلنا عنها إال ما كتبـه    مكما فعل سابقوه، بل ش    

البكري، وقد أثارت كتابته عن بعض الشعوب األوروبية اهتمام المستشرقين          
  .فترة طويلة

وقد قصدت بتحقيق النص الخاص بالجزيرة العربيـة تقـديم نمـوذج            
وقد خلصت في الجزء التطبيقي من ذلك النص . للدراسة اإلقليمية عند البكري   

  :إلى أرمين 
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رافية الجزيرة العربية فـي     األول أننا لو جمعنا ما كتبه البكري عن جغ        
لكان مجموع ذلك أو في مما كتبه كل        " المعجم"إلى ما كتبه عنها في      " كهلمسا"

  ".صفة الجزيرة"السابقين بما في ذلك الهمدان صاحب كتاب 
يع ذلك النص للدراسة اإلقليمية يدل على نـوع         و أن سهولة تط   :الثاني  

ها مـن الدراسـات اإلقليميـة       المادة الجغرافية التي قدمها لنا البكري، وقرب      
  .الحديثة
 لم يكن القصد من هذه الدراسة تقريظ البكري، بل تذكير بمكانتـه             -٢

لى الفكر الجغرافي العربي مـن خـالل   إبين الجغرافيين العربي، وما أضافه    
رضت لنقد إنتاجـه الجغرافـي      عوفي سبيل ذلك ت   . دراسة كتابيه الجغرافيين  

فوات التي وقع فيها البكري، ومن استدرك       وأشرت على بعض اله   ". وتقويمه  
إال أن تلك األخطاء ال تغير شيئا مما قلناه عنه، فمن الطبيعـي أال              . عليه فيها 

يخلو أي عمل من نقص وقد استفاد من البكـري ونقـل عنـه عـدد مـن                  
الجغرافيين، وذكروا فضله في هذا الباب، منهم التيجاني الرحالة التونـسي،           

  .ي وغيرهماوابن فضل اهللا العمر
 إذا كان هدف الجغرافيا، في الوقت الحاضر، هو خدمة المجتمـع            -٣

والمساهمة في تخطيطه،فإن دور الجغرافيا في خدمـة الدراسـات األدبيـة            
وقارئ األدب العربي القديم، يحتـاج      . واإلنسانية ال يقل عن دورها التطبيقي     

 وكـذلك   إلى معرفة البيئة التي صدر عنها ذلك األدب مـن شـعر ونثـر،             
المؤرخون وكتاب السيرة وغيرهم وما زالت معظم المواضع الواردة في كتب    
األدب والتاريخ في حاجة إلى بيان وتوضح، وإذا كانت محاولة البكري ومن            
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جاء بعده تعتبر خطوة في هذا الطريق، فما أحوجنا اليوم إلى إتمام ذلك الجهد              
  . تلك المواضعالذي بدأه البكري بوضع خرائط دقيقة توقع عليها

 أن معظم كتب الجغرافيين العرب التي نشرت حتى اآلن في أوروبا   -٤
أو في البالد العربية، تولى تحقيقها علماء غير جغـرافيين وأعمـالهم فـي              
معظمها أعمال تقريرية تفتقر إلى التحليل الجغرافي ولم تلق تلك الكتب العناية 

 في تحديـد    – على سبيل المثال     –الكافية من الجغرافيين العرب، فلم يبحثوا       
مفهوم األقاليم عند الجغرافيين العرب، أو في الخرائط التي احتوتها كتبهم أو            

 الجغرافي العالمي إال األمام، وكذلك      رفي مالحظاتهم الدقيقة التي دفعت بالفك     
 للعـالم العربـي     ةفي االستفادة من هذا التراث في دراسة الجغرافية التاريخي        

  .ي عصر ازدهار الثقافة العربيةواإلسالمي، ف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


