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دور المسعودي في تطور الفكر الجغرافي العربي في 

 القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميالد
 (*)د.عبدالجبار حامد احمد

 المقدمة

يعد المسعودي أحد أعالم العرب المسلمين الذين ظهرراا فيرا الف رأل ا ا  

مررن النرررر الرالررر للهارررش   العالدررر للمرريالدج يررا ماررال  الا راييرر  اال ررال ي   ا ررد  

الءت دهرته من خرال  ت رالفي ه العديردش  امرن خرال   حالتره امهراللداته ال  يررش  ج

امن اجل إلراز م الف ه يا حنل الا رايير   ارالر دلرد مرن د اهر  جهرودط يرا ت رو  

 ال  ر الا رايا العرلا.

 

ااهرر فالدا إلررك فلررت ينررد تفررالا  المنررل عرردداك مررن ال نرررات ع سرر  مررال فهرر        

 راييرر  االرررحالت  ا مررل فلررت اررالر دلررد مررن إع ررالء       لرره المسررعودي يررا ماررال  الا

لمنررر  لسررري   عرررن حيالتررره افهرررهته اثنالي ررره امذلمررره  ثررر  تفرررالا  المنرررل الم رررالد          

ال رررا اهررر نك  مفهرررال معلومالتررره الا راييررر   امفهاي ررره يرررا علررر  الا راييررر   اارررذلت       

مررالت ج راييرر               حالترره امهرراللداته األمي هررال  اأخيرررا مررال ا د يررا ا مرره مررن معلو

 ث  الخالتم .

رررل  ال مرررالم المالحرررل لرررو ادع مرررالد علرررك م ل رررالت  جررردير لاللرررذار افررره ارررالر جل

المسرررعودي ف سررره يرررا لرررذا المنرررل  يمرررال عمرررال أا دط الم  خرررور النررردامك عفررره          

أم ررال  النمرروي يرررا فمعارر  ا دلررالءج  يرررالا ما يررا فيرروات الوييرررالتج االسررم ا يرررا   

 ج  امرررال جرررالء لررره الم  خرررور المنررردثور أم رررال   جرررواد علرررا يرررا           فطمنرررالت الهررراليعي

لن رررررررره الموهرررررررروم لرررررررر  فمرررررررروا د تررررررررال ي  المسررررررررعوديج االخرلرررررررروطا يررررررررا                           

                                            
 الي  اآلداب   جالمع  الموصل. -ج  س  ال ال ي  * ف
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ا اللرررره فالمسررررعوديج اعمرررردالرحمن العررررلااي يررررا ا اللرررره فالمسررررعودي م  خررررالج         

 اغيرل .

 رد اهره  يرا إلرراز جالفر  مهر   اأخيرا أ جو ار ي ور لذا المنل الم واضرر

 من الاواف  ال ا فه  لهال المسعودي  اهللا المويق.

 حياته

لو ألو النسين علا لن النسين لن علا لن عمردهللا لرن مسرعود  الرذلت ينرال  

  ج1فله المسعودي فسم  إلك جدط ا امر عمدهللا لن مسعود  اي فك أيمال ل  ألا النسن

 يهو لذلت يف س  إلك أصو  عرلي .

الرر  تررذار الم ررالد  درريلال عررن مولرردط  ل ررن الخرلرروطا جعررل مولرردط حرروالا      

  الرررر  يررررذار مررررن أيررررن اهرررر نك معلومالترررره لررررذط. الررررذا           ج2فمج900لرررر    287هررررف  ف

ال ال ي  يهير إلك ار المسعودي فهه يرا أااخرر عهرد الخلي ر  العمالهرا المع مرد لرال  

  ا خررالء  ا ررد تنرردع المسررعودي مج الررا ي رررش لررداء ااهرر نرا902لرر     289فت 

ف سرره عررن لررذط ال  رررش ينررال   المررال أيمرر  الخاليرر  إلررك المع مررد لررال  هرر ف  ال رر ن  

اصلن  الملدار  اا ت ع  النراب  ا خ   ا هعال . الذا الهرج  اهراللمه ارل 

                                            
. اافظرررررر  الرررررن الفررررردي                 2ج  ص1965ج المسرررررعودي  ال فميررررره ااددررررررا)  م  مررررر  خيرررررالط  فليررررررات  1ف

. النمررررروي  يرررررال وت  معاررررر  ا لرررررالء  دا             154ج  ص1964ال هرهررررر . م  مررررر  الخيرررررالط  فليررررررات  

يرررق  إحسرررالر        . ال  مرررا  منمرررد لرررن درررالار  يررروات الوييرررالت  تنن91   13المس هرررر)  فليررررات د   تج.  

. السرررم ا  طمنرررالت الهررراليعي   تننيرررق  منمرررد منمرررود         13   3ج. 1974عمرررالد  دا  صرررالد   فليررررات  

  م معررر  عيسرررك المررراللا النلمرررا ادرررراالط  فالنررراللرش  د   تج                 1ال فرررالحا اعمررردال  ال  منمرررد النفرررو  ط

ال اررررال ي لل مالعرررر  االفهررررر اال وزيررررر                 . الررررن العمررررالد النفملررررا  دررررذ ات الررررذل   الم  رررر  456   3

 .371   2فليرات  د   تج  

 .22ج  ص 1968ج المسعودي  دا  المعال ) فم ر  2ف
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  الررذا ج3فمخرراللأل  ااررالر مظ رررا  ررد دافرر  لرره ا مررو  ااف رر ب لرره الهررر) اال رررب...

يالته حيل االف  ل داد حيفلذ مرالا من مراال العلر  ال مررف يرا الوضر  د اثر يا ح

العالل  لمال ييهال من معال ) اعلوم ام  مالت يمال عن افهال االف  مرال جذب للعلمالء 

من مخ لأل ا   ال   ممال حدا له ار ينيط لمخ لأل العلوم اار ي لنك  س ال اايرا مرن 

 . ج4فالعل  االمعري 

ادي ا صرل الريم مرن  لرل الم ررب امرال جدير لاللذار ار المسعودي لو ل د

  ي يد فلت مال  الله المسعودي عن ف سه معرض حدي ه عرن يمرال ل ج5ففار الن الفدي 

اإل لي   ينال  الو ي أل إ لي  لاللل  فاااهط ا  اللي   اإل لي  الذي الدفال لره... إف ارالر 

  ج7ف  امرررال ي يرررد فلرررت ارررل مرررن النمررراج6فاطففرررال امسرررن فال  الرررو إ لررري  لاللرررل....ج

 . ج8فاالسم ا

ايعرررد المسرررعودي مرررن أصرررنالب ال ناليررر  الم فوعررر   يهرررو لررر  يهررر   لالل رررال ي  

االا رايي  ينس   لل عفا اذلت لعل  ال الم اا خال) االسياله  اعلوم الل    يهو 

  ا رد اصر ه ال  مرا لهفره  ج9فل  يد د لذط العلوم اهواير  لرل د هرهال ل عمرق اترد يق

                                            
 .143   4ج  1966ج مراج الذل   دا  ا فدلم لل مالع  االفهر. فليرات  3ف

في   الردا  الم رري  ج الخرلوطا  علا حسفا  مرراج الرذل  المسرعودي  فلنرل مفهرو  يرا ترراع اإلفسرال4ف

ج  1969. حميدش  عمدالرحمن  أعالم الا راييين العرب  دا  ال  رر  فدمهرق  254 4لل هليأل اال رجم ج.  

. اراته ويسرر ا  تررال ي  ا دب الا رايررا العرلررا  ترجمرر   صررال  الرردين ع مررالر  لافرر  ال ررهليأل 238ص 

 .177  1ج  1963اال رجم  االفهر فالناللر  

 .541ج ال هره   ص 5ف

 .38   3ج مراج الذل   6ف

 .91   13ج معا  ا دلالء  7ف

 .456   3ج طمنالت الهاليعي   8ف

 .239ج حميدش  عمدالرحمن  أعالم الا راييين العرب  ص9ف
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  ااصر ه السرم ا لهفره ج10فاملرب افرواد ....ج فاالر اخمال يرال عالممر  صرالح  غرا ر 

 .ج11فصالح  ي وف

اتلنك علومه علك امال  ديوخ ع ررط أم رال   ألرا عمردهللا إلررالي  لرن منمرد 

لن عري  الواه ا الفنوي الملن  ل فف  وي ج  االن زلر النالضا  امال االر ينمرر 

لم ررش مج يرا ل رداد  ايرا ا918لر   306مالم ال نيه ألرا العمرالد لرن در لريب فت 

َمنا اغيرل   . ج12فتلنك علومه علك ألا خلي   الال

امرررال عالصرررر عررردداك مرررن مهررراللير المررر  خين اا دلرررالء االا رررراييين أم رررال   

مج االررذي أثفررك عليرره المسررعودي 922لرر    310المرر  خ الررن جريررر ال مررري فت 

مج  الررو اآلخررر لنررا مررد  947لرر    336  اا ديرر   دامرر  الررن جع ررر فت ج13فا يرررا

مج  ااررذلت ألررا 961لرر    350  االا رايررا الررن حو ررل فت ج14فمسررعودياثفررالء ال

 .ج15فمج961ل    350اهنق ادص خري  فت 

  االررررررمع  اآلخررررررر جعلرررررره           ج16فامررررررال مذلمرررررره يرررررراللمع  اع مرررررررط مع لليررررررال

. اا ف أفرره د يف مررا إلررك لررذا اد فاح  فرره ي نرردع عفهمررال لنيالديرر  دار  ج17فدرريعيال

                                            
 .13   3ج يوات الريالت  10ف

 .456   3ج طمنالت الهاليعي   11ف

 .456   3ج ف سه  12ف

 .23  1ج افظر  مراج الذل   13ف

 .24   1ج ف سه  14ف

 .21ج  ص 1982ج العلااي  عمدالرحمن حسين  المسعودي م  خال  م مع  الاالمع   فل داد  15ف

. الررن ت ررري لررردي  الفارروم اللالرررش  الم هسرر  الم ررري  لل ررهليأل 456   3ج السررم ا  طمنررالت الهرراليعي   16ف

 .316  3ج  1963اال رجم  اال مالع  االفهر  فالناللرش  

لرر ج  1330م معرر  مالررم دا رررش المعررال ) الع مالفيرر   فحيررد   لررالد    1ج العسررنالفا  لسررالر الميررلار  ط17ف

 . 372ج  ص1367  ف2. افظر  الخوافسال ي   اضالت الافالت يا أحوا  العلمالء االسالدات  ط225ص
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درراليعا المررذل  لرردليل أر أخمررال ط فنلهررال السررم ا يررا      تنيررل  حررد  ايمرردا أفرره اررالر

ك. ا ررد اخ لررأل يررا 456 3طمنررالت الهرراليعي  ااع مرررط صررالح  ي رروف ف ج امررال فاررر  ف ررال

  يررا حرين جعلهررال الررمع  ج18فمج956لر  345ايالتره  جعلهررال لعر  المرر  خين هررف  ف

  حيررل اهر نر لفررالح لعرد  حالترره ج20فااالفر  يررا م رر ج19فمج957لرر   346اآلخرر ف

  ط ال ويل .اأه ال

 آثــــــاره

صفأل المسعودي عهررات ال  ر  يرا مخ لرأل مارالدت المعرير   ا رد حروت 

ا مه لذط أخمال   حالته امهراللداته اتاال لره  إد أر اغلمهرال ارالر م ريرلال المريال   

ا ررد ا د فاررر م ررف الته ال  يرررش يررا ا الليرره فمررراج الررذل ج ا فال فميرره ااإلدرررا). 

ضر  امال ا دت يا ا ر  المر  خين النردامك أيمرال حيل أدير إليهال يا اا ر من مو

أم ال   الن الفدي  يا فال هره ج االنمروي يرا فمعار  ا دلرالءج اال  مرا يرا فيروات 

الوييالتج االسم ا يا فطمنالت الهاليعي ج االرن ت رري لرردي يرا فالفاروم اللالررشج  

 اال  مال اصل إليفال من ا مه 

مرن الملروح األرل الرد ايالت  مراج الذل  امعالدر الاولر يا تنأل ا دررا)  .1

ا ررد فارررط المسررعودي يررا ا اللرره اآلخررر فال فميرره ااإلدرررا)ج  افاررر ييرره لررهر 

 . ج21ففمراج الذل ج لو ثاللل ا مه ال ا صف هال

                                            
 .371  2  الن العمالد النفملا  دذ ات  315 3ج الن ت ري لردي  الفاوم اللالرش  18ف

 .225. العسنالفا  لسالر الميلار ص 13  3  يوات الوييالت  . ال  ما91 3ج النموي  معا  ا دلالء  19ف

 .225. العسنالفا  لسالر الميلار  ص91 13ج النموي  معا  ا دلالء  20ف

 

. 93  13. النمروي  معار  ا دلرالء  175  144  97  94. اافظرر  ص 2ج ال فميه  مندم  المسعودي  ص21ف

 .13 3ال  ما  يوات الوييالت  



 دور المسعودي في تطور الفكر الجغرافي العربي في القرن الرابع للهجرة        د. عبدالجبار حامد احمد

 68 

ال فميه ااإلدرا)  الو هاللر م ل الت المسعودي من حيل تسلسل ت في هال الذي  .2

 .ج22فا د يا ال فميه

ا م  المالضري  اا جيرال  الخاللير  االمماللرت  أخمال  اللمالر امن ألالدط الِندثالر  من .3

  ج23فالدا رش  الو أا  ال  ر  ال را صرف هال المسرعودي اهرمالط لر فال  الب ا امررج

رألو للعرالل  اعاال مرره النرال ط اجماللره امعالدفرره  ا رد لردأ لرره مفرذ الخلينر   اييرره َاصل

  ايذار ار لذا ال  الب ج24فمج935ل    324اجل ط اللدافه ايف ها له إلك هف  ف

االر يا ثالثين مالدا  ينردت جميعهرال مرال عردا المالرد ا ا  الرذي طمرر اا رر مرن 

. الفررالح العديررد مررن  ثررال ط المخ وطرر  اا مرره الم نررودش ال ررا د ماررال  ج25فمرررش

 .ج26فلذارلال ا لمال ي هأل المس نمل عفهال

 المصادر التي استقى منها معلوماته الجغرافية

ترداين مواضريعه المخ ل ر  اه نك المسعودي معلومالتره مرن م رالد  عردش يرا 

ال رررا ا دت يرررا ت رررالفي ه  االرررذي يهمفرررال يرررا لرررذا المنرررل  م رررالد  المسرررعودي  

 الا رايي  ينط.

                                            
 .13  3. ال  ما  يوات الوييالت  93  13فظر  النموي  معا  ا دلالء  . اا5ج ال فميه  ص22ف

  201  176  2  ا 441  405  62  50  26 1. اافظرررررر  مرررررراج  175  144  97  2ج ال فميررررره  ص23ف

 .13  3. ال  ما  يوات الوييالت  94 13. النموي  معا  ا دلالء  330  224

نلير  علمرالء المهرر)  تننيرق  النسرن السرال ب  م معر  يمرالل   ج المفوي  خاللد لن عيسك  تالج الم ر) يا ت24ف

 .118 1فالم رب  د تج  

. العررررلااي  178  1. اافظررررر  اراته ويسرررر ا  تررررال ي  ا دب الا رايررررا  441 1ج مررررراج الررررذل   25ف

. ا رد طمررر ال  ررالب تنر  عفرروار  فأخمررال  اللمرالر امررن إلررالدش 28-27عمردالرحمن  المسررعودي م  خررال  ص 

    الملدار اال المر لاللمالء االعمرارج.الندثالر  اعاال

ج افظر عن لذط ال     العلااي  عمدالرحمن  المسعودي م  خال  الخرلوطا  فمراج الذل  للمسرعوديج 26ف

4  255. 
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يند اع مد علك م رد ين أهالهرين ييمرال يخرم المواضرير الا رايير   ا ا   

مهراللداته امعاليفالتره أثفرالء  حالترره ال ويلر . اال رالفا  ماموعرر  مرن الم رالد  اع مررد 

علومالترره  الررذط الم ررالد  علررك فرروعين  الفررو  ا ا   م ررالد  عليهررال يررا تررداين م

درر هي   الرر  ا دررخالص الررذين ال نررك لهرر  ااخررذ عررفه  المعلومررالت. االفررو  ال ررالفا   

ال  رر  ال ررا االفرر  لررين يديرره ااهرر  ال  ادطررال  عليهررال  الررا لمرر ل ين هررمنوط يررا     

 ميدار الا رايي .

 حالتره  ينفر مه دََار معلومررالت  يماللفسرم  لمهراللداته الهخ ري  امعاليفالترره أثفرالء

ج راييرر  ا ررأل عليهررال لف سرره ييمررال يخررم أخمررال  ا فهررال  االمنررال   يعفررد حدي رره عررن 

المنال  ال ا   لال  ينو   فا د  ام  عدش من المنرال  امنرر ال رين االررام االخرل  

. ايرا مارال  ج27فاالنللام االيمن اأصاللفا ييهال من ا لوا  مال د أح ريه ا ررط....ج

المنيرررات اا فهررال  ينررو   فالررذط المنيرررش ال ررا فارلررال ا هرر وطالليم  حدي رره عررن

اغيرط لا المنيرش الف ف   لنيرش أ ينرال.... ا رد دراللدفاللال االيهرال ي ر  فهرر ا  در 

. ثر  ينرالا  اصرأل مهراللداته يرا لرذط المنرال  مرن ج28فالخال ج مرن لنيررش طمرير ...ج

 عاال   اغرا   األوا .

ا لهفرالد مرن ألرل المفرالطق ال را ينرل ييهرال اخال   حالته اتاواله ارالر يل نر

ااررالر يسرره  مررن يل نررا لرره  الررذلت االفرر  مناللالترره لررذط م ررالد  درر هي  دََار مفهررال 

معلومالت ج رايي  يا ا مره  يمر ال عفردمال ير  ل  عرن فهرر الفيرل يرا م رر يرذار افره 

مج عفدمال االر لمديف  إف الاير  مرن  مرل 943ل   332اصل  إليه أخمال  ييمالفه هف  ف

                                            
 .123  1ج ف سه 27ف

 .73ج ال فميه  ص 28ف
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  اعفرردمال يرر  ل  عررن اهرر خراج العفمررر مررن المنررر ينررو             ج29فدمين إلررك إف الايرر النررال

ف... اأخمرفرررا غيرررر ااحرررد مرررن فواخرررذش السررريراييين االعمرررالفيين لعمرررالر اهررريرا)     

اغيرلررال مررن ال اررال  ممررن اررالر يخ لررأل إلررك لررذط الالا ررر ار العفمررر يفمرر  يررا  عررر       

 .ج30فلذا المنر....ج

اع مررد عليهررال يررا تررداين مواضرريعه الا راييرر  يهررا ا يرررش        امررال ال  رر  ال ررا

ينرررد اهررر نك مفهرررال معلومالتررره  إد افررره لررر  ينرررأل عرررن حرررد اد  مرررالد  لرررل ارررالر يرررا              

لعر  ا حيرالر يفرال ي ايفنرد ايررد علرك مرال ا د ييهرال مرن أخمرال  المرال دعر  النالجر      

عودي يررا اصررأل الهررعوب      إلررك فلررت. ايظهررر أر ِمررنل لررين َمررنل اهرر عالر لهرر  المسرر

  إد افرررره لرررر           ج31فاهرررر الر ا  ض اأجفالهرررره  اعررررالداته  اتنالليرررردل  اررررالر جررررالليفود

يرررذار ا اللررره الرررذي اهررر نك مفررره المعلومرررالت. ارررذلت اع مرررد يرررا لرررذا الاالفررر  علرررك         

ك يرررررا يخرررررر                   الارررررالحو يينرررررو   ما رررررد صرررررفأل عمررررررا لرررررن لنرررررر الارررررالحو ا اللرررررال

  امرررال اع مرررد علرررك ا هررر وطالليم اا اللررره            ج32فمفرررالظرته  مرررر الميمرررالرجالسرررودار ا

ك          الررذي اهررمه لررر  فهيالهرر  المرردرج  ا رررد فاررر ا هرر وطالليم يرررا لررذا ال  ررالب أممرررال

ك يوفالفي  ا يرش  . ج33فامدفال

ايرررا مارررال  النرررديل عرررن المنرررال  اا فهرررال  االامرررال  اا  ررراللي  ارررالر جرررل        

يعنررروب لرررن اهرررنق ال فررردي يرررا  هرررالل ه ف يرررا المنرررال            اع مرررالد المسرررعودي علرررك 

االمرررد االارررل ج  اعلرررك تلميرررذ ال فررردي احمرررد لرررن ال يررر  السرخسرررا يرررا  هرررالل ه        

                                            
 .115  1ج مراج الذل   29ف

 .171  1ج ف سه  30ف

 .99 – 98  1ج ف سه  31ف

 .99  1ج ف سه  32ف

 .78تفميه  ص  ج33ف
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فيرررا المنرررال  االميرررالط االامرررال ج ا رررد أخرررذلال السرخسرررا عرررن أهررر الفط ال فررردي. امرررال         

نيمررر   الرررو         فارررر المسرررعودي ا اللرررال  خرررر للسرخسرررا اعررردط مرررن ال  ررر  الايررردش اال

ا ررالب فالمسرراللت االمماللررت االمنررال  اا فهررال  اأخمررال  الملرردارج اغيرلررال  امررال اخررذ        

عن ل ليمود. ااذلت عن ألرا عمردهللا منمرد لرن احمرد الايهرالفا الرذي صرفأل ا اللرال  

يرررا صررر   العرررالل  اأخمرررال ط امرررال ييررره مرررن العاال ررر  االمررردر اا م رررال  االمنرررال        

مررن الرن خردافمرر  اا اللرره فالمسراللت االمماللررتج  االرذي  ررال  عفرره   اا فهرال   امررال اخرذ

لهفرررره ادررررهر ال  رررر  اأعمهررررال  ااررررذلت اهرررر نك معلومالترررره مررررن ا ررررالب فالفررررواحا             

ااآليال) اا خمال  عن الملدار اا ير مرن عاال ر  مرال يرا المرر االمنررج لم ل ره منمرد  

 .ج34فلن احمد لن المفا  لن ألا عور

ف  للاررررالحو ال  اللرررره فا م ررررال  اعاال رررر  الملرررردارج           ا ررررد اجرررره فنرررردط الررررال

الذي اع مرط ليم لذي يال ردش  ا رد جرالء لرذا الفنرد عفردمال فارر الارالحو ار فهرر السرفد  

مرررن فيرررل م رررر مسررر دد علرررك اجرررود ال مالهررريب ييررره  يينرررو  المسرررعودي  فيلسررر            

ل  رررررالب                اد ي ايرررررأل ا رررررر لررررره لرررررذا الررررردليل  افارررررر فلرررررت يرررررا ا اللررررره الم ررررررج 

ا م ررال  اعاال رر  الملرردار  الررو ا ررالب يررا فهاليرر  ال  الثرر   در الرجررل لرر  يسررلت  

المنررال   اد اا ررر ا هرر ال   اد تنرررف المسرراللت اا م ررال   اافمررال اررالر حالطرر  ليررل  

 .ج35فيفنل من ا   الو ا ين....ج

    امررررال اع مررررد يررررا ماررررال  حدي رررر  عررررن مسررررالح  ا  ض ادرررر لهال اصرررر التهال         

اخرط ادهرر واء االمرردر المسر وف  مفهررال االمواضررر العرالمرش علررك ا ررالب فالا راييررالج 

اا الب فالماس اج لم ل همال ل ليمرود  ارذلت اهر نك معلومالتره مرن ا هر وطالليم 

                                            
 .68  75  51. ال فميه  ص143  136  133 1ج افظر  مراج الذل   34ف

 .114  1ج مراج الذل   35ف
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يرررا منالل ررره ال الفيررر  مرررن ا اللررره فيرررا اآلثرررال  العلويررر ج أي فعلررر  ا  صرررالد الاويررر ج       

 .ج36فاغيرل  من العلمالء

لنرررديل عررن ال وااررر  اا يررالح االهرررمم االنمررر امنررردا     امررال يرررا ماررال  ا

الد جرر  الواحرردش مررن ا  ض ينررد اع مررد علررك حسررين المررفا  صررالح  ا ررالب فالررلي       

  اعلررك ا ررالب ألررا معهررر المررفا  الموهرروم لرر  فالمرردخل ال ميررر إلررك  ج37فيررا الفاررومج

           علررررروم الفارررررومج  ارررررذلت اع مرررررد علرررررك ا رررررالب ل ليمرررررود فالماسررررر اج اا اللررررره    

اآلخررررررر فالهيلررررررر ج  اعلرررررررك المناللرررررر  ال الفيررررررر  مرررررررن ا ررررررالب فالسرررررررمالء االعرررررررالل ج                

د هر و طرالليم  اعررن ترهثير الهررمم االنمرر اهر نك معلومالترره مرن ا ررالب ثاللر  لررن       

 ررررش النرافرررا الرررذي جمرررر ييررره مرررال فاررررط جرررالليفود يرررا هرررال ر ا مررره عرررن ترررهثير            

ار المسرررعودي لررر  يرررذار اهررر  لرررذا ال  رررالب  ايرررا مارررال           إدج38فالهرررمم االنمرررر

النررديل عررن ال  ررو  ا  لعرر  اميلاتهررال اخ ررال م اررل ي ررل اتهثيراترره  اع مررد    

علرك ل ليمررود يررا ا الليره فا  لررر منررالدتج ا فيرا ا فررواءج الررذي فارر ييرره أحرروا       

 .ج39فأيالم السف  امال ي لر ييهال من اواا 

 منهجه في الجغرافية

د أثررررت  حرررالت المسرررعودي امهررراللداته امعاليفالتررره علرررك مفهاررره اعلرررك  لنررر

ا اللالترررررره المخ ل رررررر   ينررررررد مررررررلج الد اهررررررالت ال ال يخيرررررر  لاللا راييرررررر   اطررررررو               

الد اهررالت ادج مالعيرر  ااد   ررالدي  االديفيرر   يلرر  ت ررن  حالترره للفللرر  أا ال  سرر     

                                            
 .45  43  30  27  25. ال فميه  ص106-103 1ج افظر  مراج الذل   36ف

 .102  1ج مراج الذل   37ف

 

 .198  72  13  12  ال فميه  ص 168  1ج افظر   مراج الذل   38ف

 .17-16ه  ص ج ال فمي39ف
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معريررر  ااهرررع  لاللعرررالدات       لرررل لمهررراللدش الرررمالد امعريررر  أخمال لرررال  لرررذلت ارررالر علرررك

 . ج40فاال نالليد االل الت

 

الفررررالح مررررن اتهرررر  المسررررعودي لررررهر مفهارررره يررررا ال مويرررر  د ير ررررك إلررررك          

المسرر وف الم لرروب اافرره اررالر مررن ال ررع  عليرره تنليررل المررالدش ال ررا جمعهررال مررن      

        مخ لررأل الم ررالد  عررن دررعوب فال يرر   امررال اتهرر  لمررعأل مل رر  الفنررد االمنال فرر  اافرره 

 د يميل لين ال ل االسمين  ااع فك لالل سايل اا ر من ال ننيق  افنل الخرايالت

 .ج41فاا خمال  الس ني  دار تمنيم

ار مرررال فارررر عرررن مرررفه  المسرررعودي لعيرررد عرررن الننينررر   در مرررال ا د يرررا           

     ا الليررررره الم مررررروعين مرررررن فنرررررد امرررررن حنرررررال ق علميررررر  ي فرررررد لرررررذط ادتهالمررررررالت                  

يع مررررط مرررن اا رررر        –الرررو أحرررد م همرررا المسرررعودي  –ثررر  ار اراته ويسررر ا ف سررره 

  يمررال       ج42فال  ررالب الا ررراييين أصررالل  يررا النرررر الرالررر للهارررش  العالدررر للمرريالد

عرررن فلرررت يرررالر المسرررعودي اع مرررد علرررك المعاليفررر  االمهررراللدش ل وثيرررق مرررال هرررمعه              

 .ج43فمن أخمال 

                                            
ج افظرررر   ازف رررال  يرافرررل  علررر  ال رررال ي  عفرررد المسرررلمين  ترجمررر   صررراللب احمرررد العلرررا  م  مررر  الم فرررك               40ف

 .31. الخرلوطلا  المسعودي  ص151ج  ص1963فل داد  

 

. يرروزي  حسررين  حررديل السررفدلالد النرردي   دا  183  1ج افظررر  اراته ويسرر ا  تررال ي  ا دب الا رايررا  41ف

. مررال  هللا علررا منسررن عيسررك  أدب الرررحالت عفررد العرررب يررا 89ج  ص1977 ررالب اللمفررالفا فليرررات  ال 

  حسررن  زاررا منمررد  الرحاللرر  213  212  206  205ج  ص1978المهررر)  م معرر  اإل دررالد  فل ررداد  

 .38ج  ص1981المسلمور يا الع و  الوه ك  دا  الرا د العرلا  فليرات  

. اافظرر  احمرد  ف ريم  جهرود المسرلمين يرا الا رايير   ترجمر   ي نرا 177 1ج تال ي  ا دب الا رايرا  42ف

 .54ج  ص1947ع مالر  م اللر دا  النل  فالناللرش  

 .48ج العلااي  المسعودي م  خال  ص 43ف
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 دد فارط للخرايالت اا هالطير  يرالر المسرعودي فارلرال د  فره امال مال  يل ل

فهرال لهرذا ال ررض   ثر  افره لر  ج44في من لهال  لل  فهال االف  دال ع  لين الفالد  لذلت دام

ي ن يريد ار يسمب لميال  أي من المعلومالت ال ا ح ل عليهال  يدار ال مال داللدط 

 مرر لرذا المرفه   االرذي اهمعه  الرذلت ح رو لفرال تراثرال ضرخمال افرال هفخسررط لرو لر  ي

ك  ي اد فلت مال  الله عن ف سه يا مراج الذل   ف.... ال  ف رح فوعال من العلوم اد يفال

مررن ا خمررال  اد طري ررال مررن اآلثررال   إد أا دفررالط يررا لررذا ال  ررالب م  ررال أا فارفررالط 

. ثر  ينرو  أيمرال يرا لرذا ال ردد  ج45فمامال أا أدرفال إليره لمررب مرن اإلدرال ات...ج

ف.. يلنررد جمعفررال مررال ييرره يررا عرردمش السررفين لالج هررالد اتعرر  عظرري  اجررودر               عررن ا اللرره 

يررا ا هرر ال  اطويررالر يررا الملرردار يررا الهررر) اال رررب ....  يمررن  رررأ ا اللفررال لررذا  

يلي رررردلرط لعررررين المنمرررر  ....  اليررررر  لررررا فسررررم  العلرررر  احرمرررر  ا دب اموجمررررالت        

يرالر مفلل را ييره ايرا فظمره اتهلي ره لمفللر     الرااي   امرال تاهرم ل مرن ال عر  ييهرال  

مررن اجررد جررولرا مفهررو اك فا أفرروا  مخ ل رر  ايفررور م ماليفرر  يررفظ  مفهررال هررل ال ااتخررذ      

 . ج46فعندا ف يسال.....ج

يظهر ممال همق ار المسعودي اع مد يا تهليأل ا مه علك الرحالت اال وا) 

مرو  لعيفره ل  رور اا رر يا الملردار يرا الهرر) اال ررب مرن اجرل ار ي ر ملر علرك ا 

د    الو ي أل ا خمال  ال ا جمعهرال ا تمهرال اراللاوالر المخ ل ر  اال را ي  لر  مرن 

صالفعهال ار ي ور يفالفال ليفظ  مفهال عندا ف يسال  اافه ل  ي رح خمراك أا أمرا من ا مو  

 إد فارط.

                                            
 .22ج  ص1964  2-1  ج20ج علا  جواد  موا د تال ي  المسعودي  فمال  هومر  م44ف

 .313  4ج 45ف

 .291  4ج مراج الذل   46ف
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امن لذا المف لق يالفره ي ارد علرك ار جمرر ا خمرال  االو رو) عليهرال د ترهتا  

لاللمهاللدش االمعاليف   الرو ي  خرر لرذلت اينرو   الريم مرن لرلم جهر  اطفره ا فرر   إد

لمررال فمررا إليرره مررن ا خمررال  عررن إ ليمرره امررن  سمرر  عمرررط علررك   ررر ا   ررال   ااز   

أيالمرره لرررين تنررالف) ا هررر ال   ااهرر خراج ارررل د يررق مرررن معدفرره  اإثرررال ش اررل ف ررريم          

 .ج47فمن م مفهج

لررررك المهرررراللدش االمعاليفرررر  االفنررررد اال نليررررل           امررررن ا دلرررر  علررررك اع مررررالدط ع

اههرررالد لد اهررر ه  الفنرررد الرررذي اجهررره للارررالحو الرررذي اع مرررر مفمرررر فهرررر السرررفد مرررن          

فيررل م ررر  ينررال  عفرره  فافرره اررالر يفنررل مررن ال  رر  الرر  ي  ررر الرحلرر  ليرررف لعيفرره       

فنرردا  خررر          امررال اجرره لرره ج48فلررذلت جررالءت أخمررال ط مرتم رر  مررن دار فنررد اتمنرريم

حررين فاررر ار ال رارردر ينمررل يررا ل ررن أمرره هررمر هررفين ممررال حرردا لاللمسررعودي ار       

. ارررذلت ي ارررد لهفررره ياررر              ج49فيف رررا لرررذط المسرررهل  لعرررد ار تهارررد لف سررره اهررره  عفهرررال

علررررررك المالحررررررل ار د ي ررررررفأل إد يررررررا حررررررداد اخ  الصرررررره ل ررررررا يسررررررل  مررررررن               

ل ررا  ررد ينررر ييهررال  لررذلت اجرره فنرردط إلررك هررفالر لررن ثاللرر  لررن        ادف نررالدات اا خ ررالء ا

عفرردمال          –امررال يرردعا المسررعودي  – رررش النرافررا حررين اف نررل مررال لرريم مررن صررفالع ه 

ألررأل ا اللررال يررا أخررال) الررف م اأ سررالمهال مررن الفالطنرر  اال مررمي  االهررهوافي   يينررو       

مررال لرريم مررن مهف رره  الررو       عفرره  فإفمررال عيمرره افرره خرررج عررن مراررل صررفالع ه  ات لررأل 

                                            
 .20 1ج ف سه  47ف

 .114  1ج ف سه  48ف

 .194  1ج ف سه  49ف
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. مررر العلرر  ار هررفالر        ج50فا مررل علررك علمرره الررذي اف رررد لرره.. ل ررالر  ررد هررل  ممررال ت ل ررهج

 . ج51فلن ثالل  االر عال يال يا ال   اماللرا ييه

 

 

الرر  ي  ررأل المسررعودي لاللسرررد ال ررال يخا امررال فاررر عفرره  لررل الرر   لالل نليررل 

  ايمرال ج53فالوصرو  إلرك الننينر  اارالر لديره ج52فاالمنل عرن المسرممالت االردااير

  اد ج54فعن لذا افاح االر يفوط إلك العفالء يا طل  العل  ا ل  الذين ي همور معالفيره

درت يالفرره  ررد الرر   لوصررأل المسرراللت االمماللررت يررا م ل الترره  الررذلت يالفرره  ررد اتمررر يررا 

مفهارره لررذا فالمررفه  الا رايررا الم رر اج مد هرر  الا ررراييين العرررب ال ررا ظهرررت 

 ب يا النرر الرالر للهارش.له ل ااض

لنرررا ار فمررريأل ار المسرررعودي يرررا مفهاررره اا اللالتررره ارررالر د يف  رررر  حرررد          

ال  ي نيل لنو  ايم ن مالحظر  فلرت مرن خرال  حدي ره عرن ا اللره فمرراج الرذل ج      

إف  ررال  عفرره  فالرريعل  مررن فظررر ييرره أفررا لرر  اف  ررر ييرره لمررذل   اد تنيررلت إلررك         

  ثرررررر  افرررررره ي ميررررررل                 ج55فيرررررر  عررررررن الفررررررالد إد مارررررراللم أخمررررررال ل  ررررررو   اد ح 

لالل واضررر يررا ا اللالترره  ي ررا فمررراج الرررذل ج يع ررذ  إلررك النررال   مررن أي تن رررير        

 ررد ا ررر ييرره لسرررم  ا رررش ا هرر ال  ا  رررر الن ررال  تررال ش يررا المنرررر اتررال ش يررا المرررر          

                                            
 .25  1ج ف سه  50ف

 .301ج الن ألا ف يمع   عيور ا فمالء  ص51ف

 .257  4ج الخرلوطلا  مراج الذل  للمسعودي  52ف

 ج.1983  2   14ج عمدالنميد  هعد زغلو   مالن خلدار م  خالم  فمال  عالل  ال  ر  م53ف

 .19 1ج مراج الذل   54ف

 

 .298 4ف سه   ج55ف
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ال عفرررد ا مررر  يرررا الهرررر)  مرررن اجرررل معريررر  خرررواص ا  ررراللي  اادطرررال  علرررك مررر

 . ج56فاال رب

 رحالته ومشاهداته وأهميتها

اررررررالر ال مررررررالم المسررررررعودي لرررررراللرحالت اميررررررراك افلررررررت للو ررررررو) علررررررك                

ا حررداع لاللمهرراللدش االمعاليفرر   ا ررد أاررد علررك ألميرر  الرحلرر   اميررل لررين المسرر نر          

و  يرررا الملررردار اال رررالفا           يرررا م الفررره النرررالفر لمرررال ي رررل إليررره مرررن أخمرررال  الرررين الم اررر

       ج57فعمرررط يررا ا هرر ال  مررن اجررل الن ررو  علررك المعلومررالت مررن أمالافهررال ممالدرررش

هرر َرم ين   ااررالر ي ررأل  حالترره لرر  فا هرر ال  الم ررواترش  االنرارر  الم  ررل   تررال ش مل

لين  اطرررو ا م يرررالمفين اطرررو ا م هرررالملين....ج اترررال ش مل ررر َرم
  ممرررال يهرررير إلرررك        ج58ف

افهررررال لررررذط الرررررحالت اهررررع هال اافهررررال دررررمل  مفررررالطق ااهررررع  اللرررردار ا يرررررش               أمال

 امدر زمفي  طويل .

اف يا  لمال تميل له الع رر العمالهرا ال رالفا مرن ي ررش هيالهري   لنر   اهري رش 

العفالصررررر الم سررررل    أ اد المسررررعودي ار يرحررررل لعيرررردا عررررن لررررذط ادضرررر رالالت      

ته يا ا   ال  المخ ل   لعدار فهرل العلروم مرن مفاللعهرال السيالهي  اار يليد من معلومال

  ايردمار مرال دراللدط ج59فيا ل داد  ال ا ي لر علك حيالش الهعوب اأفوا  النمرال ات

ك  افظررراك   ك اغرلررال لف سرره اينررأل علررك الننينرر   لهررذا الرره  أف ار يمرردأ لرحالترره دررر ال

                                            
 . 18ج ف سه      56ف

 .20 1ج ف سه  57ف

 

 .314 4ج ف سه  58ف

 .253 4ج الخرلوطلا  ممراج الذل  للمسعوديم  59ف
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منرل  اهفن  رر ل  رش  حالته اهع هال فرف من ال عول  لم الر أد اجهال يا لرذا ال

 علك ألرزلال.

  ااصأل مال   ط يا ج60فمج915ل  303زا  المسعودي مديف  اص خر هف  ف

أحد معاللد الماود من اجود ا الب امير ييه أخمرال  ملرواه   حيرل اجرد ييره خمسر  

اعهرين مل ال من ملروح السالهرالفيين اامررأتين  االهر  االفر  صرو ل  موجرودش يرا 

لرررت مرررن ملرررواه  صرررو اط علرررك ليل ررره ارررا             لرررذا ال  رررالب  فهررر  ارررالفوا إفا مرررالت م

د يخ ك علك النا مرفه  صر   المير   ادافروا هريرش ارل ااحرد مرفه   اارالر ترال ي  

. ااالر يا ج61فمج731ل  113ا الب لذا ال  الب لو الف أل من جمالدي اآلخرش هف  ف

  مج ا رد زا  الهفرد االمفرالطق ال اللعر916ل  304ل ج ااذلت هف  ف303السف  ف سهال ف

  افارر ار                  ييهررال ج63فالرالد صريمو  ج62فلهرال امفهرال ا ض الرال  ال ميررش

فنو عهرش اآللأل من المسلمين ا  يسه  ألا هعيد معرا) لن زاريرال           امرال 

فار عالداته  اتنالليدل  اافه إفا مالت مل ه  احر) عدد مرن الفرالد              أف سره  

فدي  فهرريالرج  افاررر ار مررن عررالداته  إفا       مررالت   ثرر  زا  جليرررش هرررج64فلموترره

مل ه  ي ال) له علك عرل   اتسير خل ه امرأش ليدلال م فسر  تن رو ال رراب      علرك 

 أهه الا تذا مر الفالد لاللموت اعردم ال ررا  لاللنيرالش اال رغير  اال لليرد       ثر  

                                            
 .106ج ال فميه  ص 60ف

 .106ج ف سه  ص 61ف

 .224ج ف سه  ص 62ف

 .233  1ج مراج الذل   63ف

 .234  1ج ف سه  64ف



 م 2004–هـ 1425(                                                                   39العدد ) –آداب الرافدين 

 79 

 عررررل                   يلن َ رررر مر لعررررد فلررررت أ لررررر   ررررر اينررررر) ليررررذ   مررررالدط يررررا الريررررال  امررررال ي

 .ج65فألل الهفد

االمالحو ار المسعودي ل  يذار تال ي  اجرودط يرا هررفدي   امرن المن مرل 

لرر ج امررال فاررر جررواد 4-3ار زيال ترره لهررال االفرر  خررال  اجررودط لاللهفررد ألميرر  هررف  ف

  ايمدا ار لذا الرأي صال   در لذط المالد  ريم  من الهفد  فارر افره  ار  ج66فعلا

إلرك مديفر   –الا من جل  لنر اللف  فالمنيط الهفرديج  -ف*جش  فملوالمنر من جلير

  ممال ي ه  افه ترح لالد الهفد امرال جالا لرال يرا السرف  ف سرهال ج67فل ج304عمالر هف  ف

ال ررا ارررالر لهرررال  الررر  يمرررق ي ررررش طويلرر   الرررذلت االفررر  زيال تررره لمفرررالطق الهفرررد امرررال        

ي ير  اصروله إلرك جليررش ف فملروج ل ج امال ا د  ف ال. امرال ا304 – 303جالا لال هف  ف

يل  يهر إلك فلت أيمال  إد افه من المن مل االر  دامه إليهرال مرر ال ارال  عرن طريرق 

 المنر  الدمال من الهفد.

  ثرر  عررالد لعرردلال إلررك ج68فمج اررالر يررا مديفرر  حلرر 921لرر  309ايررا هررف  ف

ا مج االر يا مديف  ت ري  حيل ال نك لالل يلسو)  أل925ل  313العرا)  ي ا هف  ف

زاريال دفنال الف رافا اجررت ليفره الرين المسرعودي مفرالظرات االمير  يرا ال راللوع 

اال لس   االاد  يا لذط السف  ل فيس  الخمراء يا ت ري   يمال عن مفالظرته لره 

                                            
 .99 1ج ف سه  65ف

 .4ج مالموا د تال ي  المسعوديم  ص 66ف

 فملو  الا من جل  لنر اللف  الذي لو من لنرال  المنريط الهفردي  اتنرر مناللرل السرالحل ا يرينرا  الرا  ف*ج

عالمرش  ييهال الذل  اادلفود ايس فهال مسلمور. افظر  ادف رال ي  درمم الردين  فخمر  الردلر يرا عاال ر  

دار  دا  ال مالعرر  السرر الفي   . ألررو ال ررداء  عمرالد الرردين  تنرروي  الملر162ج  ص1923المرر االمنررر  فليمرلح  

 .26ج  ص1840فلال يم  

 .123  1ج مراج الذل   67ف

 .174 4ج ف سه  68ف
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  ايررررا هررررف  ج69فلم ررررداد يررررا السررررف  ف سررررهال أيمررررال ايررررا الاالفرررر  ال رلررررا مفهررررال

. ترح لعد  فلت ج70فلك ل دادمج االر يا مديف  لي   امفهال توجه ثالفي  إ927ل  315ف

مج يرا مديفر  طمرير  لرال  در  935لر  324العرا) لي مرل جودتره  ي رالر يرا هرف  ف

افاررر افرره يررا لررذط السررف  ايررا لررذط المديفرر   أف ا اللررال عررن أحررد ا دررخالص لفنررو 

ثالثمال ر  ا  ر  ي مرمن معلومرالت عرن ا مرويين لرردأ مرن خالير  ع مرالر لرن ع رالر ثرر  

 ررك مررراار لررن الن رر   ااررذلت فاررر ييرره امويررو ا فرردلم معالايرر  لررن ألررا هرر يالر اح

مج يرا م رر 941لر  330. افرراط هرف  فج71فااح وف ال  الب علك مفال مه  ايمرال له 

يا زمن منمد لن ط   ادخهيدي  افار افه حمرر يرا م رر يرا لرذط السرف  ليلر  

ال  الد فالا مرهخوفش مرن غ رم الفرالد يرا الفيرل لرلعمه  افره أمرالر مرن المررض 

لررداءج الررا تنرردع لنررداد مف  ررأل دررهر اررالفور ال ررالفا  ثرر  فاررر ار لهررذط  اممررر  ل

الليلرر  أمالافهررال عفررد ألررل م ررر  اار الفررالد د تفررالم ييهررال اتهررعل المهررالعل اتنمررر 

المآارررل االمهرررال ب االماللرررم ا دت الرررذل  اال مررر   الرررا مرررن ايمرررل الليررراللا         

 .ج72فيا م ر

  إف الاير  يرا لرالد الهرالم  مج فارر افره ارالر يرا مديفر943لر  332ايا هرف  ف

  ج73فاافه  د اصل ه يا لرذط السرف  أخمرال  ييمرالر الفيرل لال ت رال  ثمالفير  عهرر ف اعرال

ثررر  يعرررود           ج74فمج فرررراط لمديفررر  دمهرررق945لررر  334العرررد هرررف ين ألميررر  يرررا هرررف  ف

                                            
 .155ج ال فميه  ص 69ف

 .383ج ف سه  ص 70ف

 .337ج ف سه  ص 71ف

 .488 1. اافظر  380-379 1ج مراج الذل   72ف

 .115  1ج ف سه  73ف

 .194ج ال فميه  ص 74ف
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مج  أف يرا يسر الط م رر ا اللرال ين روي 947ل  336إلك م ر  يذار افه يا هف  ف

  ايظهررر افرره أ ررالم يررا يسرر الط م ررر  ج75فل رفارر  اهررفا ح مهرر علررك أهررمالء ملرروح ا

  ج76فمج955لرر  344ح ررك ايالترره  يررذار افرره اررالر لهررال يررا دررهر  ممررالر مررن هررف  ف

 الذلت ي ور  د حط ع ال ال رحال  ييهال ح ك ااي ه المفي .

اد يخ ك ار تلت الرحالت االف   حرالت علمير  ال  اللرال ليردع  لهرال د اهرالته 

  امررال افرره ت ررو) علررك الررذين اع مررداا علررك الراايررالت أا  ج77فيررا الا راييرر  اال ررال ي 

علك م الد  من همنه  دار اع مالدل  علك المهاللدش امرال يعرل لرو. امرال ت رو) علرك 

الرحاللين الرذين دافروا أخمرال   حالتهر  دار ار يمرعوا لهرال مفهارال ااضرنال  امرال افره 

ر يهرير إلررك   يمرال عرن فلرت يالفرره ارالج78فارالر اا رر د ر  مررفه  يرا إيرراد المعلومررالت

أهمالء من ال نك له   امال افه  دم اص ال لمال دراللدط مرن مردر اجمرال  امفرالخ اعرالدات 

الهعوب اتنالليدلال امال اصرأل ا خ رال  ال را تعررض لهرال االم رالع  ال را ااجههرال 

أثفالء  حالته اد هيمال أثفالء تفنالته المنري   اذلت اصرأل ارل مرال هرمعه أا   ط مرن 

 .ج79فأمو  غريم 

 من معلومالت ج رايي  مال ا د يا ا مه

أا د المسرررررعودي معلومرررررالت ج راييررررر  يرررررا ا الليررررره فمرررررراج الرررررذل ج ا            

 فال فميه ااإلدرا)ج افنالا  ار فهير إلك لذط المعلومالت لالخ  ال .

                                            
 .7 2ج مراج الذل   75ف

 .48 ج ال فميه  ص76ف

 .65ج  ص 1961  مفهو ات دا  الهر) الاديد  فليرات  1ج ألو هعد  احمد  أدب الرحالت  ط77ف

 .254  4ج الخرلوطلا  ممراج الذل  للمسعوديم  78ف

 

 .155. ال فميه  ص 379  171  123  99 1ج تفظر م ال  مراج الذل   79ف
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مررن ا مررو  الا راييرر  ال ررا ا دت يررا ا مرره مررال فارررط عررن المنررال  اا فهررال  

لالع مال ط اعظر  المنرال  ااجلهرال امرال    يمدأ لذار المنر النمهاج80فاأعدادلال اأطوالهال

  ال ررذا لنيرر  المنررال   امررال فاررر افهررال دجلرر  ج81فييرره مررن الارروالر الف يسرر  االعنررال ير

  ث  ت ر) إلك اي ي  ت رور المنرال  اتفرالز  ا  ردمين مرن اليوفرالر ج82فاال رات االفيل

  ج84ف  ثرر  تنرردع عررن المررد االاررل  ااخرر ال) الفررالد يررا اي يرر  ح ررولهج83فيررا فلررت

  ثرر  ج85فذلت ا  ض ادرر لهال امررال  يررل يررا منرردا  مسررالح هال االمعمررو  مفهررالافاررر ارر

  ا رد ج86فت ر) إلك ا  اللي  السمع  اأ سالمهال احدادلال امال  مل يا طولهال اعرضرهال

تفالا  لاللهرر  اإل لري  الرالرر  الرو إ لري  لاللرل  الريمن يمرله علرك هرال ر ا  راللي  امرال 

الررذا اإل لرري  اهررط ا  رراللي  السررمع    يهررو ينررو   ج87فتميمررل لرره هررالافوط مررن ال مررال ل

اأعدلهال اأيملهال  اللد العرا) اه ه  يهو در) ا  ض اص وتهال  أعدلهال غذاء  

  ث  ينو  عفه ف.... ا د االت ا اا ل تهمهه من العالل  لاللنل   من ج88فااص الط لواء...

الهن الاسد.. الذلت اع دل  ألوار ألله اا  د ت أجسالمه ... ااج مع  ييه        من

       ات لر  عرن ج90ف. ث  فار الريال  ا  لر امهاللهال اتهثيراتهالج89فجمير ا   ال ....ج

                                            
 .50ج ال فميه  ص 80ف

 .128-122  1. اافظر  مراج الذل   51ج ف سه  ص 81ف

 .121 – 113  1ج افظر  مراج الذل   82ف

 .143  1ج ف سه  83ف

 .129  1ج ف سه  84ف

 .9 1. اافظر  مراج الذل   22ج ال فميه  ص 85ف

 .31ج ال فميه  ص 86ف

 .34ج ف سه  ص 87ف

 .35ج ف سه  ص 88ف

 .39  2ج مراج الذل   89ف
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  اررذلت فاررر       ا يررالح ج91في ررو  السررف   اميررلات اررل ي ررل امدترره اتهثيراترره

  ااثر الهمم االنمر  اليمن أمالافهال النمر  فه       يدخل يرا ج92فاالفاوم اتهثيراتهال

  امررال  ررال  ل رايرر                ا  ض ج93فلمررد االاررل حسررالب الهررهو  اأثرررط يررا ا

اا دلرر  علررك فلررت  افاررر ار المسررالي  لررين خررط ادهرر واء ااررل مررن         الن مررين 

. يهررو لرذلت  ررد تعررض للا راييرر  ال ميعير         اال ل يرر  ج94فتسرالاي تسررعين د جر 

 االمساللت االمماللت.

اال را يم رن ار ففسرمهال إلرك  ث  يف نل إلك فمط  خرر مرن المواضرير الا رايير 

الا رايي  المهري  اال ا تخ م لاللس الر االعالدات اال نالليد  يند فارر ا مر  ال رالته  

. ييرذار مر ال أخمرال ا عرن ج95فامواضر ه فالل   امرال تميرلت لره ارل أمر  عرن غيرلرال

  ارررذلت ي رررأل ألرررل          ج96فالهفرررد اخ ررراللهال لمرررال يرررا فلرررت عرررالدات الهفرررود اتنالليررردل 

اته   ات ررررر) إلررررك ا لرامررررالت امررررال ييهررررال مررررن عاال رررر  مررررر فاررررر              م ررررر اعررررالد

  ثررررر  ي ررررأل ألرررررل السررررودار اأفسرررررالله  ااخرررر ال) أجفالهررررره             ج97فأخمررررال  ملواهررررال

 . ج98فاأخمال  ملواه 

                                                                                                            
 .220  2. اافظر  مراج الذل   17ج ال فميه  ص 90ف

 .14ص  ج ال فميه 91ف

 .7ج ف سه  ص 92ف

 .199-196 2ج مراج الذل   93ف

 . 201  200  2ج ف سه  94ف

 .77ج ال فميه  ص 95ف

 .100 – 91  1ج مراج الذل   96ف

 .404  394  387  382  379  374  1ج ف سه  97ف

 .422  1ج ف سه  98ف
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ايررا لررذا الماررال  أيمررال يمنررل يررا تررهثير الميلرر  الوا هررال يررا اررل لنعرر  مررن     

نيررروار. ا رررهثير ليلررر  ال ررررح علرررك أجسرررالد      لنرررال  ا  ض علرررك اإلفسرررالر االفمرررالت اال

. امال اصأل ليل  ارل   رر مرن ا   رال  ج99فأللهال ي  رت أعيفه  ا  رت  وا مه 

اميلاتهال  يفرراط ي رأل العررا) لنولره  فاامرال العررا) يمفرال  الهرر)  اهررش ا  ض 

ا لمهال  إليه تنرالد ت الميرالط  الره ات رل  الفمرال ش  اعفردط ا رأل ادع ردا . ي ر   

. يرا ج100فألله  ال    أفلرالفه ... يظهرر مرفه  الردلالء  ا وير  عنروله .....ج أملج 

د  حررين اصررأل م ررر لررالر لواءلررال  ااررد احرلررال زا ررد يهررا ت ررد  ا لرروار اترر لسوم

ا لهال   امال الناال  يهو االال حررا  اليلره لهرو  يفنرأل ا جسرالم  االم ررب ينسرا 

 . ج101فالنل  ايوحي ال مر

ال ا د يرا ا ر  المسرعودي مرن مواضرير فالحو من خال  العر  السررير لمر

ج رايي   افه دخل يا صمي  الد اهالت الا رايير  افارر أمرو اك علمير  ت  رق االعنرل 

 االمف ق االعل  النديل  هواء يا الا رايي  ال ميعي  أا ال ل ي  أا المهري .

 الخاتمة

 ال يهتا من خال  د اه  المسعودي ادا ط يا ت و  ال  ر الا رايا العرلا تمين لفال م

أفه من أصنالب ال ناليرالت الم فوعر  يهرو لر  يهر   لالل رال ي  االا رايير  ينسر  لرل  .1

 االف  له ال مالمالت لعل  ال الم اا خال) االسياله  اعلوم الل   اغيرلال.

                                            
 .218 2ا  172 1ج ف سه  99ف

 .36  2ج ف سه  100ف

 .36-35 2ج ف سه  101ف
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صرررفأل عهررررات ال  ررر  يرررا مخ لرررأل مارررالدت المعريررر . اارررالر م رررير اغلمهرررال  .2

فميررره ااإلدررررا)ج           المرريال   إد ار الررررز مرررال اصرررل إليفررال فمرررراج الرررذل ج ا فال 

 ا فأخمال  اللمالرج.

اه نك معلومالته الا رايي  من م الد  عدش تهتك يا منردم هال  حالتره امهراللداته  .3

 ث  الم ل الت الا رايي  لمن همنه من العرب اا جالف .

اع مد يا مفهاه الا رايا علك المهراللدش االمعاليفر  ااصرأل المسراللت االمماللرت  .4

اال ا االر من ف يا هال افه ملج الد اهرالت الا رايير   من خال   حالته اأه ال ط 

ر ال مال داللدط اهمعه  يمال عرن فلرت ينرد اتمرر  لالل ال يخي   ث  افه حالا  ار يدام

 المفه  ال نليلا الفندي يا ا ير من المواضير خال  ا اللالته.

ك ا يرش  ااه  ر   اا ر مرن ثالثرين  .5 دمل   حالته اأه ال ط مفالطق ااهع  اللدافال

ر خاللهال مهراللداته امالحظالتره عرن المفرالطق ال را زا لرال اعرن هر الفهال هف    دام

 اعالداته  اتنالليدل  يمال عن اص ه ا خ ال  ال ا تعرض لهال أثفالء  حالته.

أا د معلومرررالت ج راييررر  مفوعررر   افارررر أمرررو اك ت  رررق االعلررر  النرررديل  ارررذارط  .6

للنررر ر لل  ررو  ا  لعرر  االمررد االاررل   االنررو  ل رايرر  ا  ض الررذي هررمق 

ال ري  أر أادلال يا اا ر من موضر اتعرضه  ثرر الميلر  علرك اإلفسرالر االفمرالت 

 االنيوار. الذلت ي ور  د اهه  يا ت و  ال  ر الا رايا العرلا.
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Abstract 

The Role of Al-Mas’udi in Developing 

Arabic Geographical thought in                    

4th Century A.H., 10th Century A.D. 
Dr. Abdul Jabbar Hamid Ahmad(*) 

Abu Al-Hasan Ali Ibn Al-Hussein Al-Mas’udi was born in 

Baghdad in (287 A.H/900 A.D). He died in Egyption (346A.H/ 

957A.D). He was aprominet Islamic Arab figure (4th Century 

A.H./10th Century A.D.) in the fields of Geography and history. His 

fame was clue to his many classifications and trips. The most 

important of his publication are (Murooj Al-Thahab wa Ma’adin Al-

Jawhar), (Al-Tanbeeh wal- Ishrāf) and (Akhbar Al-Zaman). 

His trips and Journeys lasted more than 30 years and included 

wide regions and many countries where in he wrote his observations 

and nates about the regions, Their in habitants, habits and fractifions. 

He also brought in varied geographical information that tallies with 

modern science, examples of which are the globality of the earth, the 

tide and phenomenon. As such, he contributed to the development of 

Arabic geographical thought. 
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