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الوصف اجلغرايف جلزيرة العرب عند املقدسي
أ.د كمال عبد اهلل حسن
الباحثة حنان حمد حسن العبيدي
جامعة االنبار /كمية التربية

المستخمص :

حظيت جزيرة العرب باىتماـ الجغرافييف المسمميف فشغمت بدايات كتاباتيـ .أف ببلد
العرب أو جزيرة العرب كما يعرؼ عند عمماء العرب ىي األراضي المحاطة (ببحر اليند)
(المحيط اليندي) و(البحر القمزـ) (البحر األحمر) ثـ دجمة والفرات مف الشماؿ.
تقع شبو الجزيرة العربية في قارة اسيا وىي محاطة (باتجاه عقارب الساعة) بالخميج العربي
في الشماؿ الشرقي ،وبمضيؽ ىرمز وخميج عماف شرقاً ،وبحر العرب بالجنوب الشرقي
وبالجنوب ،وخميج عدف جنوباً .ومضيؽ باب المندب بالجنوب الغربي والبحر األحمر في الغرب

والجنوب الغربي.

Summery
The Arabian peninsula attracted the attention of the Muslim
geographers and took their early beginnings. The Arab countries or the
Arabian peninsula as know by Arab scientists is the land surrounded by
India sea (the Indian ocean),(sea of alkulzm) rad sea, Tigris and
Euphrates .
The Arabian peninsula is located is Asia and is surrounded (clock
wise )in the Arabian gulf in the north east ,the strait of hormaz , the
Arabian sea to the southeast and south , the gulf of Aden to the south
,the bab almandab in the south west and the red sea to the south and
south west .
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مقدمة :
كاف القرف العاشر زاخ اًر بالجغرافييف مف ذوي األعماؿ األصيمة ،وفي ىذا القرف نمت

وترعرعت نواة ألنواع مف الجغرافية ،كالجغرافية اإلقميمية والوصفية وجغرافية وجغرافيا المدف
(الحضر) حتى وصمت إلى أوج نضجيا عمى يد المقدسي  .ومف أىـ ما تميز بو ىذا القرف ىو
صنع خرائط إقميمية ثبتت عمييا الحقائؽ والعبلقات ،ويعد المقدسي نموذج لمجغرافييف اإلقميمييف
المسمميف.

()1

المقدسي ىو شمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر البناء الشامي المقدسي
البشاري ،ولد سنة (335ىػ 947 /ـ) ببيت المقدس ،ومف ىنا اشتير بالمقدسي وىو حفيد لبناء
اشترؾ في بناء مدينة عكا في عيد الدولة الطولونية ،كما يتميز بأنو قد تعمـ تعميماً ممتا اًز بعد
أف أدى فريضة الحج في مكة وىو في العشريف قرر أف يكرس جيده لدراسة الجغرافية ،فقاـ

المقدسي بعدة رحبلت استغرقت اكثر مف عشريف عاماً وذلؾ لمحصوؿ عمى البيانات البلزمة
ليذه الدراسة ،وبدأ المقدسي في عاـ (985مػ375/ىػ) كتابو ((أحسف التقاسيـ في معرفة
األقاليـ)) وقد قسـ المقدسي مممكة االسبلـ عمى أسس مستقمة إال أف جمع المادة الجغرافية
ومعالجة الموضوع كاف عمى طريقة االصطخري وابف حوقؿ ،وتحمؿ خرائط المقدسي شبياً مف

خرائط االصطخري ويحتوي كتاب المقدسي عمى وصؼ عاـ لؤلقاليـ االسبلمية مع التركيز عمى
الجوانب الثقافية والدينية والظروؼ المناخية والظروؼ األخرى( )2واعتمد المقدسي اسموبيف
ميميف في البحث الجغرافي ،كونا األساس المتيف الذي استقى منو معموماتو وبنى عميو آراءه
واستنتاجاتو ومي زاه ،وىذاف األسموباف وضعا تحت عوانيف األوؿ ىو الدراسة النظرية والثاني ىو

الدراسة الميدانية( .)3وىكذا أصبح المقدسي مسمحاً بسبلح المعرفة العممية التي تمكنو مف تحقيؽ
مآربو والوصوؿ إلى أىدافو التي تفتح وتنير الطريؽ أمامو )4(.ويبدو أف انتقاؿ المقدسي في
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صباه إلى بغداد ودراستو عمى أيدي عممائيا مف جية ثانية مبلزمتو لدور الكتب في بغداد ،ساعد
عمى امتبلؾ المقدسي التأىيؿ العممي والخمفية الثقافية التي مكنتو مف بموغ ما وصؿ إليو ،فضبلً
عف ذلؾ امتبلؾ المقدسي حساً جغرافياً مرىفاً زودنا بمؤلؼ قيـ فيو معمومات جغرافية وأخرى

غي ر جغرافية عف أقاليـ (مممكة االسبلـ) وكاف األساس الذي اعتمده المقدسي في كتابو األساس
النظري اذ يقوؿ ((اعمـ أني أسست ىذا الكتاب عمى قواعد محكمة واسندتو بدعائـ قوية وتحريت
جيدي الصواب ،واستعنت بفيـ أولي األلباب ،وسألت اهلل عز أسمو أنو يجنبني الخطأ والزلؿ

ويبمغني الرجاء واألمؿ)) )5(.ويقوؿ أيضاً ((ومالـ يقر في قمبي ولـ يقبمو عقمي اسندتو إلى ذي
ذكره أو قمت زعموا وشحنتو بفصوؿ وجدتيا في خزائف المموؾ)) )6(.ومف أىـ ىذه الخزائف ىي

خزانة عضد الدولة البوييي وغيرىا .
ثـ يبدأ المقدسي بذكر مممكة االسبلـ فيقوؿ ((اعمـ أف مممكة االسبلـ حرسيا اهلل تعالى
ليست بمستوية فيمكف أف توصؼ بتربيع أو طوؿ أو عرض ،إنما ىي متشعبة يعرؼ ذلؾ مف
يتأمؿ مطالع الشمس ومغاربيا ،ودو في البمداف وعرؼ المسالؾ ومسح االقاليـ بالفرسخ)).

()7

وقسـ المقدسي ((مممكة االسبلـ)) إلى أربعة عشر اقميماً ،ستة منيا عربية ىي :جزيرة العرب –

العراؽ – آقور – الشاـ – مصر – المغرب – وثمانية لمعجـ ىي :المشرؽ – الديمـ – الرحاب –
الجباؿ – خورساف – فارس – كرماف – السند  .ويعمؿ المقدسي اقتصاره في كتابو ((أحسف
التقاسيـ)) عمى ذكر األقاليـ االسبلمية وعدـ دراستة لبقية أجزاء العالـ أو أقاليـ الكفار بقولو ((لـ
ندخميا ولـ نر فائدة مف ذكرىا بؿ قد ذكرنا مواضع المسمميف فييا)) )8(.ونبلحظ عمى تقسيـ
المقدسي انو اعتمد عمى (الديف) كرابطة لؤلقاليـ التي تناوليا ،ثـ اعتمد عمى (المغة) فقسـ
األقاليـ االسبلمية عمى أساسيا إلى أقاليـ عربية ،وأقاليـ أعجمية ،ثـ اعتمد في تقسيمو لؤلقاليـ
العربية عمى أساس تقسيـ إداري أو سياسي ،فاإلقميـ عند المقدسي رقعة حددت عمى أساس
(ديني – لغوي  -إداري) ،إذ أف العالـ االسبلمي فسيح المساحة يضـ في رحابو ظاىرات
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مختمفة  .فكاف البد مف التقسيـ إلى أقاليـ حتى يمكف إدراؾ ما بيا مف ظاىرات طبيعية وبشرية
قد تتشابو.

()9

ومف الجدير بالذكر أف اتساع ((مممكة االسبلـ)) ومما سادىا مف وحدة دينية ويسر السفر
وساعد عميو ىو الحج إلى ((بيت اهلل الحراـ))اذ كاف عامبلً ميماً لبللتقاء بالمسمميف مف شتى

بقاع العالـ االسبلمي والتعارؼ فضبلً عف نقؿ المعمومات بصورة شفيية فيما بينيـ استمرت
الرحبلت التجارية التي اشتير بيا العرب (رحمة الشتاء والصيؼ) في ظؿ االسبلـ ،وازدىرت
نتيجة التساع الدولة وسيولة التنقؿ في داخؿ أقاليميا ،وىذه الرحبلت رغـ أغراضيا وغاياتيا

مصدر مباش اًر لممعمومات الجغرافية،
المختمفة أضافت كثي اًر إلى المعرفة الجغرافية ،ألنيا كانت
اً
وىذا ما نجده عند معظـ الجغرافييف المسمميف الذيف اعتمدوا في كتاباتيـ عمى المعمومات التي

جمعوىا أثناء رحبلتيـ وأسفارىـ )10(.ومما سبؽ تتبيف المنيجية الصحيحة والسميمة التي اتبعيا
المقدسي وىي تنـ عف ادراؾ ودراية وخطة عممية مدروسة أتبعيا المقدسي في كتابو وجمع
معموماتو عف األقاليـ التي زارىا بنفسو أو نقؿ عنيا مف أناس ثقات كانت خير معيف لو في
وصؼ وتحميؿ جوانب عديدة مف جوانب الحياة وتزويدنا بمعمومات قيمة عف الجوانب الطبيعية
مف مناخ وبحار وأنيار وجباؿ وغيرىا وجوانب بشرية تشمؿ المدف والتجارات والطرؽ واألجناس
وغيرىا )11(.وقد صنؼ المقدسي المياه في العالـ االسبلمي أو مممكة االسبلـ تصنيفاً خاصة
بو وىذا التصنيؼ جاء عف طريؽ التجربة والمبلحظة الشخصية حيث صنؼ المياه إلى نوعاف

خفيفة وثقيمة ،حيث قاؿ المقدسي ((فإف قاؿ قائؿ ومف ايف عممت خفة المياه وثقميا قيؿ لو مف
أربعة أشياء أحداىف أف كؿ ماء يبرد سريعاً فيو خفيؼ وما رأيت أسرع برودة مف ماء تيماء
وأريحا وىما أخؼ مياه االسبلـ فمف ىذا استنبطت ىذا الوجو ثـ صح لي بكثرة التجارب ،والثانية

الماء الخفيؼ يبطئ تحمبو ومف شرب ماءاً ثقيبلً أسرع بولو ،والثالثة الماء الخفيؼ يشيي الطعاـ
وييضمو والرابعة اذا اردت أف تعرؼ ماء بمد فاذىب إلى الب اززيف والعطاريف فتصفح وجوىيـ
فإف رأيت فييا ماء فاعمـ خفتو عمى قدر ما ترى مف نضارتيـ واف رأيتيا كوجوه الموتى ورأيتيـ
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مطافي الرؤوس فعجؿ بالخروج منيا)) )12(.ووصؼ إقميـ الجزيرة العربية بانو ماء عدف وقناة
مكة وزبيد ويثرب خفيؼ ،وماء غبلفقة قاتؿ ألنو ماء قزح وينبع رديء0
مشكمة البحث:
يمكف صياغة مشكمة الدراسة وفؽ االتي  .ما مدى مساىمة المقدسي في وصؼ جزيرة العرب
جزيرة وما مدى مطابقة ألرض الواقع0
فرضية البحث :
امتاز الوصؼ الجغرافي لممقدسي بالدقة والشمولية مستندا عمى المشاىدة وقد كاف مطابؽ لمواقع
بدرجة كبيرة0
حدود البحث:
حدود الدراسة  :يمكف تحديد الدراسة بالحدود االتية :
 -1الحدود الزمانية  :متمثمة بامتدادىا في العصر االسبلمي خبلؿ القرف الرابع اليجري
/العاشر الميبلدي .
 -2الحدود المكانية  :متمثمة بموقع جزيرة العرب المكاني في الطرؼ الشرقي مف العالـ العربي
و الجزء الجنوبي مف قارة اسيا بيف دائرتي عرض (30-12شماال )وخطي طوؿ(60-35شرقا)
بمساحة تقدر
( 1 ,241 ,543ميؿ مربع ).
هدف البحث:
تيدؼ الدراسة التي تتبع جزيرة العرب ودراستيا بكؿ تفاصيميا وبياف دور المقدسي ومف ثـ
بياف اىمية موقعيا في الماضي والحاضر .
منهجية البحث:
اعتمد البحث عمى المنيج االستقرائي ليكوف منيجآ فكريآ يرسـ الطريؽ الذي يسمكة البحث
مدعومآ عمى المنيج الموضوعي ليكوف منيج البحث الكتابي  ,كما تـ اعتماد عددآ مف
المصادر لزيادة الجانب المعرفي بالموضوع  .خريطة رقـ ( )1الجزيرة العربية في الوقت الحالي
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خريطة رقم ( )1دول شبه الجزيرة العربية في الوقت الحالي

المصدر  :من عمل الباحثة باالعتمادعمى  :االنترنيت ( المكتبة الشاممة )
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خريطة رقم ( )2جزيرة العرب عند المقدسي

المصدر  :من عمل الباحثة باالعتماد عمى :ضياء الدين عموي ،الجغرافية العربية في القرنين
التاسع والعاشر الميالديين (الثالث والرابع الهجري )  ،الكويت . 1891،
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الخصائص الطبيعية
 -1المناخ
أما بالنسبة لممناخ عند المقدسي فيبلحظ في ثبلثة جوانب ىي (الح اررة والرياح والتساقط)
اذ حاوؿ المقدسي في كؿ إقميـ إعطاء موجز عف ىذه الجوانب الثبلثة بحيث تعطي لؤلقميـ شكمو
وطبيعتو المناخية ،لقد حدد المقدسي في مقدمتو أف مف أىداؼ كتابو ذكر (المصارد والجروـ)
ومعناىا ببلد الحر ،وببلد البرد وذكر المقدسي األقاليـ الباردة والحارة وبالتالي كمية االمطار
والثموج ومف ثـ معرفة نوع النشاط الزراعي وطرؽ االرواء ومصدر المياه وأيضاً وصؼ المناخ اذ
ميز المقدسي مناخ المنطقة الجبمية والسيمية وخير مثاؿ عمى ذلؾ ما قالو ((عف مناخ جزيرة

العرب واليمف ىو إقميـ شديد الحر اال الس اروات ( ،جباؿ السراة عمى البحر األحمر) فإف ىواءىا
معتدؿ)) )13(.وىذا صحيح الرتفاعيا عف األراضي المجاورة  .ونبلحظ مما سبؽ بأف المقدسي
نـ عف قدرة عممية مبكرة ىو تأثير المناخ في البناء الفسيولوجي لئلنساف فيو يشير إلى اف
َّ
المناطؽ الباردة يكوف أىميا أعظـ خمقة مف حيث السمف والضخامة والطوؿ ولوف البشرة فيقوؿ
((كؿ بمد شديد البرد فأىمو أبرد وأثقؿ كبار المحى)) )14(.ويشير المقدسي إلى الصرود والجروـ
ومعناىا الشتاء والصيؼ وسمى الخريؼ والربيع باالعتدالييف حيث درجات الح اررة معتدلة
ومبلئمة لراحة اإلنساف ،أما عف الرياح أو الريح فإف المقدسي لـ يكثر مف ذكرىا وانما كانت
اشارات قميمة مقتضبة فالريح عنده قد تكوف ميمكة وتسبب الغرؽ ،ومنيا ما ىو يريح االنساف،
أما عف التساقط فيو عند المقدسي عمى ثبلثة أنواع أمطار وثموج ورطوبة فأما بالنسبة إلى
المطر والثموج ،فإنو يذكر في إقميـ الجزيرة ال يقولوف بالمماطر وال ثمج ليـ وال جميد أما عف
الرطوبة ،فإف المقدسي يشير إلى أقاليـ الجزيرة ففي ُعماف ينزؿ عمييـ في الميؿ شبو الدبس –
وىذه داللو عمى ارتفاع الرطوبة في اليواء بسبب قربيا مف البحر ،ويصؼ أيضا المقدسي
المناخ في شبو الجزيرة العربية بقولو ((شديد الحر اال الس اروات فإف ىواءىا معتدؿ حدثت أف
رجبلً بصنعاء طبخ قد اًر مف المحـ ثـ ذىب إلى الحج فعاد وما تغيرت ولباسيـ في الشتاء
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بعماف في الميؿ شبة الدبس ويكوف
والصيؼ واحد والميؿ بمكة طيب ،كرب بتيامة وينزؿ عمييـ ُ
()15
بالحرـ حر عظيـ وريح تقتؿ)).
المياه في جزيرة العرب:
ومف الجدير بالذكر اف المقدسي ذكر ظاىرات طبيعية متعددة ومختمفة ومنيا ظاىرة (المد
والجزر) و (ضحالة المياه) ودرس عف أعماؽ مياه البحار وصعوبة المبلحة فيقوؿ عف البحر
األحمر (بحر القمزـ) فيقوؿ((ومف القمزـ إلى البحار عرى صعبة مف أجميا ال يسيروف إال بالنيار
والرباف عمى الجخوار منكب في البحر فإذا ظيرت عراة صاح يميناً أو شماالً وقد رتب صبياف
يصرخاف بذلؾ وصاحب السكاف بيده حببلف يجذبيما يميناً وشماالً اذا سمع النداء وأف غفموا عف

ذلؾ صدـ العرى المركب فأعطبو)).

()16

وكما أشار المقدسي إلى الرياح ودورىا في التعرية الريحية حيث تعمؿ الرياح عمى تغيير وتحوير
بعض معالـ سطح األرض خاصة في المناطؽ الصحراوية ،وذكر عف مدينة الجفار في ُعماف
فيقوؿ((بالجفار طمسـ لمرماؿ حتى ال تغمب عمى المدف والقرى)) )17(.وفي ذلؾ صريحة إلى

الكثباف الرممية السائمة أو المتحركة بفعؿ الرياح وتأثيرىا عمى المدف والقرى .
 -2السطح
كانت لممقدسي إشارات عديدة عف الترب والصخور فقد ذكر المقدسي لوف الصخور ولوف الترب
وتعد في الوقت الحالي مف المقاييس المتعارؼ عمييا حالياً في التمييز بيف أنواع الصخور أو
الترب ودرجة الصبلبة.

()18

االبار والعيوف في جزيرة العرب:
أما عف اآل بار والعيوف فقد ذكر المقدسي مف اآلبار والعيوف ما ال يعد وال يحصى فميس مف
أقميـ إال وبو عيف أو بئر ارتوازي أما لمسقي أو الشرب وىو يؤكد أف في المناطؽ القميمة األنيار
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وفي الجيات الصحراوية عمى األغمب يكوف االعتماد عمى اآلبار كما ىو الحاؿ في الجزيرة
العربية والمفازة وبعض أقساـ إقميـ المغرب .
أما العيوف فمنيا ما ىو نقي ومنيا ما ىو كدر يخرج المعادف )19(.وقد أبدع المقدسي في
الجانب الطبيعي وبادية العرب مف وصؼ في التبلؿ والرماؿ والعيوف ووصفو لجباؿ البحر
األحمرو السراة ويتمثؿ في عدد مف المناطؽ منيا جباؿ (مديف ،الحجاز ،عسير ،اليمف) .
ويقوؿ ((وىي جباؿ عالية باردة معتدلة ذات قرى وعيوف وأشجار يقع فيو مف البمداف مآب
وعماف)).
ُ

()20

إف الذكر ىنا ىو إشارات مقتضبة قدر االمكاف القصد منيا إيضاح ما تطرؽ إليو المقدسي

في الجانب الطبيعي وليس عمى سبيؿ الحصر ولكي تكوف منطمقاً إلى النشاط البشري والذي
يرتبط بو ارتباطاً مباش اًر فالنشاط البشري انعكاس لمجانب الطبيعي.

ثانيآ :الخصائص البشرية

أف تشعب حقؿ الجغرافية البشرية يجعؿ مف الصعوبة بمكاف تحديد ماىية الجغرافية البشرية،
وما تشمؿ مف فروع وتأثير البيئة وتأثره باإلنساف المجيود العقمي لفيـ العبلقات بيف الحاجات
البشرية والعالـ الطبيعي أو المجيود العقمي لفيـ كؿ العوامؿ االقتصادية والبيئية والسياسية
واالجتماعية والثقافية والتاريخية .إال إننا نشير إلى اف الجغرافييف العرب كانوا مف أوائؿ مف كتب
في الجغرافية البشرية )21(.خصوصاً اذا كانت ىذه المعمومات مبنية عمى المشاىدة الشخصية
عف طريؽ الرحمة والسفر كما ىو الحاؿ عند المقدسي اذا نجد غ ازرة المعمومات البشرية مف

عادات وتقاليد وأدياف ،فضبلً عف الزراعة والصناعة والتجارة والنقؿ ،وال يفوتنا ىنا أف نشير إلى
أف مجرد معالجة مثؿ ىذه المواضيع مف قبؿ المقدسي يشير إلى نزعة مبكرة لفيـ الشخصية

اإلقميمية لمعالـ االسبلمي ،خصوصاً أنو اتبع منيجاً في الدراسة يقوـ عمى أساس دراستو لئلقميـ
مف النواحي الطبيعية والسكانية وطرؽ استغبلؿ الموارد الطبيعية.
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 -1الدين:
ىو نظاـ يتكوف مف عقائد وممارسات وطقوس ليا قدسيتيا وحرمتيا ،ويتكوف مف
مجموعة معتقدات وقيـ وطقوس وممارسات سموكية تتعمؽ بكائنات وقوى وأماكف مقدسة تفوؽ
بطبيعتيا وأىميتيا جميع االشياء التي يستطيع االنساف الييمنة عمييا والتحكـ فييا ،ولذلؾ فيو
يحدد سموؾ األفراد ويرسـ أسموب حياتيـ ويضع عقيدتيـ وييذب نفوسيـ وينظـ شؤونيـ الخاصة
والعامة )23(.ولذلؾ فيو أوؿ العوامؿ التي اعتمدىا المقدسي في دراستو اف لـ يكف ىو روح
بناء عمى الديف فيقوؿ ((ولـ نذكر إال مممكة االسبلـ حسب
الدراسة وىدفيا ،فحدد نطاؽ دراستو ً
ولـ تتكمؼ ممالؾ الكفار ألنيا لـ ندخميا ولـ نر فائدة في ذكرىا بؿ قد ذكرنا مواضع المسمميف
فييا)) )24(.وعميو فقد حصر دراستو بما يخص االسبلـ فقط ،في مممكة االسبلـ أوالً ومواضع
المسمميف ولما كاف التحميؿ السكاني في الجغرافية يعد أحد العناصر الرئيسية في اية دراسة

جغرافية اقميمية )25(.فقد خصص المقدسي بابا اسماه المذاىب والذمة أوضح فيو المذاىب
والذمـ التي يعتنقيا السكاف ،ويؤكد عمى أىمية الديف فيبدأ في ذكره األقاليـ بإقميـ جزيرة العرب
والسبب ىو حسب قولو ((ألف بيا بيت اهلل الحراـ ومدينة النبي عميو الصبلة والسبلـ ،ومنيا
انتشر ديف االسبلـ ،وفييا الخمفاء الراشدوف واالنصار والمياجروف ،وبيا عقدت رايات المسمميف
وقويت أمور الديف وأيضاً فإف ليا بيا المشاعر والمناسؾ والمواقيت والمناصر ،وال بد لممدرسيف

مف معرفتيا في شروحيـ)) )26(.وأما القراءات فيذكر في كؿ إقميـ القراءة المعتمدة ففي جزيرة
العرب فقاؿ ((القراءات بمكة عمى حرؼ ابف كثير وباليمف قراءة عاصـ ثـ قراءة أبي عمرو
مستعممة في جميع األقاليـ وسمعت في صدور القراء بمكة يقوؿ ما رأينا وال سمعنا أف أحد أـ
خمؼ ىذا المقاـ بغير قراءة ابف كثير اال في ىذا الزماف)).
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 -2المغة:
وىو العامؿ الثاني الذي استخدمو المقدسي ،فعمى ضوء المغة قسـ دراستو إلى قسميف
(عربي وعجمي) فيقوؿ ((وقد قسمناىا أربعة عشر اقميماً وأفردنا أقاليـ العجـ عف أقاليـ العرب،
جزيرة العرب ثـ العراؽ ثـ آقور ثـ الشاـ ثـ مصر ثـ المغرب ،وأقاليـ العجـ أوليا المشرؽ ثـ

الديمـ ثـ الرحاب ثـ الجباؿ ثـ خورستاف ثـ فارس وغيرىا)) )28(.وفي دراستو ليذه األقاليـ يتبع
منيجاً محدداً في استخداـ المغة نابع مف طبيعة المغة المستخدمة في كؿ اقميـ ومدى اختبلؼ
الميجات وطريقة النطؽ فيقوؿ ((في كؿ اقميـ بمسانيـ ونناظر عمى طريقتيـ ونضرب مف أمثمتيـ
لتعرؼ لعتيـ ورسوـ فقيائيـ فإف كنا في غير االقميـ تكممنا بمغة الشاـ ويرى إلى ببلغتنا في
اقميـ المشرؽ ألنيـ أصح الناس عربية)).

()29

وتحدث عف جزيرة العرب :لغتيـ عربية االبصحار فإف نداىـ وكبلميـ فيما بينيـ إال أف
المغة العربية وبطرؽ الحميري قبيمة مف العرب ال يفيـ كبلميـ وأىؿ عدف يجعموف الجيـ كافاً

فيقولوف لرجب – ركب والرجؿ ركؿ  ..وجميع لغات العرب موجودة في الجزيرة إال أف أصح بيا
لغة ىذيؿ ثـ النجديف ثـ بقية الحجاز.

()30

 -3العادات والتقاليد:
ىي أنماط سموكية وطقوسية يتمسؾ بيا األفراد نظ اًر لتأكيدىا عمى أىمية الماضي ومنزلتيا

الرفيعة عند األفراد ،وىي تتمثؿ عند العرب في الكرـ والجود وحسف الضيافة ونصرة المظموـ،
وفي طراز البناء والعمارة وارتداء المبلبس وغيرىا مف العادات والتقاليد المعروفة ،وتتمسؾ
الشعوب بيذه العادات والتقاليد باعتبارىا تمثؿ تاريخيا وماضييا التميد ولذلؾ نجد أف ديننا
الحنيؼ لـ يبطؿ العديد مف القيـ والعادات والتقاليد الموجودة عند العرب ،نجد أف المقدسي قد
أكثر مف ذكر العادات والتقاليد في المجتمع لكي نفيـ مف خبلليا طبيعة المجتمع وأنماطو
السموكية.

()31

12

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الحادي عشر
لـ يقتصر ذكر المقدسي لممدف مف ناحية السكاف فقط بؿ اىتـ في تبايف المدف وحجوميا
منيا:
المدف الكبيرة -2المدف الوسطى -3المدينة فوؽ الصغيرة -4المدف الصغيرة (المدفالمقتصدة ) و(المدينة المقتدرة ) و(المدف الخدمية )(. )32
ولـ يغفؿ المقدسي عف ذكره لتخطيط المدف والتي كانت متنوعة عنده وذلؾ مف خبلؿ
تميزه بيف العناصر العمرانية والتخطيطية لممدينة ممثمة بما يمي :
-1الجامع أو المسجد .
وكوف المسجد (الجامع) يمثؿ الوحدة العمرانية المركزية ،ليذا أصبحت األسواؽ تحيط بو
كما يبلحظ مف وصفو لمدينة بمغ إذا يقوؿ  (( :وأسواقيا تحؼ بمسجد جامعيا . )33( ))...
وىذه اإلشارة تؤكد أف المركز األساس الذي تقوـ عميو المدينة العربية اإلسبلمية إنما يتألؼ مف
مؤسستيف ميمتيف ىما المسجد والسوؽ وكثي اًر ما نجد أحدىما قرب اآلخر .فضبلً عف أف
المسجد أو الجامع يؤدي وظائؼ عامة سياسية واجتماعية إضافة إلى الوظيفة الدينية  ،وقد

أوضح أيضاً أف قياس حجـ المدف مف خبلؿ عدد المساجد والجوامع الموجودة فييا  ،وال ييمؿ
ابف حوقؿ الجوانب المعمارية في وصفو لبعض المساجد  ،في مدينة دمشؽ يتحدث عف أساطيف
ىذا المسجد وجدرانو ومعاقد رؤوسو ومحرابو وما فيو مف آيات الفف وبدائع الصنع )) .
-2دار اإلمارة
كانت دار اإلمارة مف ضمف الوحدات العمرانية التي ذكر العرب المسمموف في اختيار
موضعيا منذ البداية األولى لتخطيط المدف التي أنشأوىا  ،ولـ ترد عند المقدسي نصوص
تفصيؿ في دار اإلمارة مع أنو مف الوحدات العمرانية التي تدؿ عمى الوظيفة السياسية
لممدف(.)34
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-3األسواق
يعد السوؽ مع الجامع مف الوحدات العمرانية المركزية في داخؿ المدف  ،حيث يكوف أغمب
األحياف مبلصقاً لآلخر  ،وفضبلً عف الموقع المركزي الذي يحتمو السوؽ  ،ذكر أسواقاً تمتد
عمى واجيات الطرؽ الرئيسية عند أبواب المدينة وخارجيا كما وصفو وذكره لؤلسواؽ ويصؼ

المقدسي األسواؽ الموسمية التي تعتمد في أوقات معمومة مف األسبوع أو الشير أو السنة ،
حتى غدت بعض المدف تحمؿ اسـ اليوـ الذي يعقد فيو سوقيا كما ىو واضح في مدينة سوؽ
األحد مف ( مدف الموصؿ ) ػويقوؿ المقدسي فيو (( :فييا أسواؽ وليا موعد ألوقات يحضر
فييا السوؽ ))(. )35
-4مصادر أخرى  :تشمؿ اآلبار والعيوف والبرؾ والقنى واألمطار  ،إذ تعد اآلبار مصد
رميـ مف المصادر لممياه في مممكة اإلسبلـ وخاصة في المناطؽ التي تقؿ فييا المياه الجارية
واألمطار  ،فتستخدـ لمشرب والسقي حيث تتميز بمياىيا الجيدة بسبب مياىيما العذبة وتكثر في
الجزيرة العربية واقميـ المغرب ومنيا عماف تروى مف اآلبار القريبة منيا ،وحراف مزارعيـ عمى
اآلبار ولمكوفة آبار عذبة (. )36أما العيوف فقد بيف المقدسي وفي أكثر مف موضع أىميتيا سواء
لمزراعة أـ لمشرب والعبلج فيناؾ ((العيوف العذبة والمالحة والكبريتية والكمسية )) والتي سبؽ
اإلشارة إلييا .
التربة والحراثة:
ولـ يغفؿ المقدسي عف ذكر الترب وماىي مسمياتيا ومصطمحات متنوعة منيا(( التربة
الصح يحة أو صحيحة التربة ))أو تكوف تربة مميحة كما في تربة البقيع شرقي المدينة
المنورة( .)37كما أف المقدسي أشار إلى ألواف الترب في إشارة منو التميز بيف الترب بحسب
ألوانيا وىذه الطريقة ماتزاؿ إلى يومنا ىذا .

14

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الحادي عشر
اإلنتاج الحيواني :
إف أىمية اإلنتاج الحيواني في العالـ اإلسبلـ ليس فقط مف جانب الغذائي عمى عكس ذلؾ بؿ
إنو يدخؿ كمادة أساسية في إعداد المبلبس  ،فضبلً عف الغذاء المتمثؿ في المحوـ  ،األلباف ،

البيض ،العسؿ ،وأنو يمثؿ أساساً ميماً مف األسس التي تقوـ عمييا الصناعات النسيجية المتمثمة
بالحرير والصوؼ والقطف والجمد وغيرىا.

إذا تعتمد مف ناحية أخرى عمى الحيواف في حراثة األرض إذ يعد الحيواف مصدر قوة ووسيمة نقؿ
في نفس الوقت وكاف الحيواف متمثبلً بالخيؿ والجاؿ والبغاؿ والحمير األساس الممتد في
المواصبلت ،كما يمكف االستفادة منيا في األسمدة الحيوانية ومما تقدـ يمكف أف نستنتج مقدار
أىمية الثروة الحيوانية في النشاط البشر إذا احتوى العالـ اإلسبلمي عمى عدد كبير مف األنيار
والبحيرات واطبللتو عمى بحريف كبيريف (الصيني والرومي ) وبحر الخزر وبحيرة قزويف قد أمد
العالـ اإلسبلمي بمصدر غذائي آخر وىو ( اإلسماؾ ) فيذكر المقدسي انتشار األسماؾ في كؿ
مف عدف والمدف الساحمية ومف مدينة الشعر بإقميـ جزيرة العرب تحمؿ األسماؾ إلى عماف وعدف
وأطراؼ اليمف(.)38
الصناعة والمعادن
قد ارتبطت الصناعات األولى بالمواد األولية التي تتوفر بالمنطقة أو لمكاف الذي يتواجد فيو
اإلنساف ،واف الصناعة باعتبارىا نشاطاً بشرياً رافقت ارتقاء اإلنساف سمـ التطور الحضاري بؿ
إف الحضارة ارتبطت باألدوات األولى التي أسيمت في توفير سبؿ أيسر لمحياة مف وسائؿ
الصيد إلى عمؿ بعض اآلالت واألدوات التي شاركت في اإلنتاج الزراعي وفي عممية بناء
المساكف مف تيذيب لحجر وصنع األجر مف الطيف ولقد كاف النصيب الكبير في أقاليـ مممكة
اإلسبلـ في قياـ ونشوء صناعات عدة رافقتيا وجود ثروات طبيعية  ،وميارة الصناع وتوفر
رؤوس األمواؿ بالتالي أدى الى إعطاء نشاط تجاري الذي يصرؼ ىذه المنتجات ،وقد أعطى
التنوع والتخصص في صناعة صنؼ معيف أو أصناؼ معينة مف السمع وفي الوقت نفسو فإف
يرتفع مف تجارة ىذه المدينة أو تمؾ يعطي داللة صناعية لتمؾ المواد ( . )39لقد أوضح
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المقدسي بذكر الصنائع والعموـ في أقاليـ المممكة  .كما إنو يعطينا توزيعاً لمصناعات والعماؿ

الماىريف الحاذقيف في عمميـ(. )40

وكما أسمفنا سابقاً إف قياـ صناعة ما يتطمب توفر مواد أولية تدخؿ في الصناعة أو الثروات
الطبيعية تكوف مصادرىا طبيعية أي ليس لئلنساف دور في خمؽ أو التوزيع الجغرافي لمصادرىا
سواء أكانت المصادر ممموسة أو غير ممموسة فيي تشمؿ  ،الموارد المائية الثروة الحيوانية،
التربة  ،الموارد المعدنية  .والمناخ وىي تختمؼ مف وقت آلخر ومف مكاف آلخر وسوؼ نتطرؽ
منيا:
-1الموارد المعدنية  :أكثر الجغرافييف العرب ومنيـ المقدسي في ذكر المعادف وأماكف
تواجدىا وطرؽ استخراجيا واستعماالتيا  ،ولما كاف العمماء العرب قد برعوا في مجاؿ استعماؿ
المواد المعدنية وفي دراسة الجواىر واألحجار الكريمة وكذلؾ في صناعة الزجاج ومواد التزجيج
وصناعة األصباغ واألحبار والمواد المعدنية وأضافوا إلى المعرفة العممية اإلنسانية باكتشافيـ
الجديدة حوؿ المعادف وسبؿ االستفادة منيا ( )41كاف يحتاج إلى عماؿ ماىريف ربما كانوا
يعمموف في مؤسسات صناعية تقوـ بمينة استحصاؿ المعادف مف أحجارىا وأتربتيا يدعوف (
بالمحصميف ) وىـ الذيف لدييـ خبرة في معرفة أوصميا .
إف المقدسي في كبلمو عف المعادف وتوزيعيا بيف لنا مدى جودة أو عدـ جودة معدف كما ىو
الحاؿ في كبلمو عف الحديد والتراب المستخرج مف الحديد في جباؿ بيروت وعماف في أقميـ
الشاـ  ،كما يوضح لنا استخداـ ىذه المعادف مثؿ الصخور المسماة الحوارة التي تستعمؿ في
تبيض السقوؼ وتطبيؽ السطح  ،ومما يسجمو لنا المقدسي عف المعادف في المممكة أف في أقميـ
جزيرة العرب مف منطقة ( ىجر المؤلؤ ) الذي يغاص إليو رجاؿ تدفع األجور الغالية ليـ
ويتخرجوف صدؼ المؤلؤ والسبب في ذلؾ ىو وجود أسماؾ القرش والمخاطر التي تسببيا وقاؿ
المقدسي  (( :وأشد شيء عمييـ صوت يثب إلى عيونيـ )) ( . )42ومف صنعاء العقيؽ الذي
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يعتبر مف أجود أنواع العقيؽ في العالـ الذي يقوؿ عنو (( :ومف أراد العقيؽ اشترى قطعة أرض
بموضع بصنعاء ثـ حفر فربما خرج لو شبو صخرة أو أقؿ وربما لـ يخرج لو شيء )) وبيف ينبع
والمروة معادف الذىب وبيف عدف ومخا عمى حافة البحر يوجد العنبر الذي يصنع منو العطور
الغالية الثمف .
وقد قسـ المقدسي الصناعات وما ينتج كؿ أقميـ  ،مف( ا لقطف  ،حرير ,كتاف  ،صوؼ ،
جمدية) ،ويسمى كؿ صناع الميف عمى اسـ مينة مثؿ ( الصوافوف ) الذيف يعمموف في الصوؼ
والطراز والصباغ الذيف يصبغوف المبلبس واألوصاؼ  ،وتصنع الركاء الجيدة واألنطاع الحسنة
وأكثر ثياب أىؿ الجزيرة القطف.
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