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ملخص البحث :
بـن حوقـل التـي ظهـرت فـي القـرن الرابـع للهجـرة / العاشـر للمـیالد فتحـًا جدیـدًا اتعد خرائط 

علــم الجغرافیــة اإلســالمي ، إذ هــي جــزء مــن أطلــس اإلســالم وتتجلــى أهمیتهــا فــي أنهــا جــاءت  فــي

تخـــذت تقســــیمًا إقلیمیـــًا جدیــــدًا ابمفـــاهیم جدیـــدة فلــــم تعتمـــد علــــى التقســـیم الســــباعي لألقـــالیم وٕانمــــا 

واختصت بالبالد اإلسالمیة.

ألرض " وقـــد رســـم ابـــن حوقـــل إحـــدى وعشـــرین خارطـــة ووضـــع فـــي أول كتابـــه " صـــورة ا

خارطة العالم المدورة یستشف منها شكل البالد العام.

أمــا الخــرائط األخــرى فإنهــا تمثــل أقــالیم العــالم اإلســالمي كــل واحــدة منهــا محــددة بحــدودها 

اإلداریة التي كانت قائمة في القرن الرابع للهجرة على هیأتها بالنسبة لبعضها البعض.

ي العناصـر الرئیسـة للخارطـة وهـي ر أساسـیة هـعتمدنا على معاییاولغرض تقییم الخرائط 

) للكشــــف عــــن شخصــــیتها ومــــدى ةالبصــــری تتجــــاه ، ومقیــــاس الرســــم ، والمتغیــــراالعنــــوان ، واال(

أصالتها.

ونســتبین مــن الخــرائط أنهــا جــاءت مســتقلة عــن التــأثیر األجنبــي الیونــاني والرومــاني وأنهــا 

جددة. سالمیة الخرائطیة المتتنتمي إلى خرائط المدرسة اإل

Standards of evaluating IBN HAWKAL

Maps in his book image of earth

Dr. Fawzi Younan Mansour

College of Education -University of Mosul

Abstract:
IBN HAWKAL maps emerged in the 4 th century A.H/10TH A.O

as a new break through in Islamic geography science , it is part of islam
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ATLAS and introduced new concepts. Leaving behind the seven

divisions for Islamic countries.

IBN HAWKAL made 21 maps putting the global image at the first

page of his book. The rounded image of world known then. Other maps

representing division of Islamic world with its administrative boundaries

known then at 4 th century A.H. To evaluate maps we depended on basic

standards like little direction. Measure and optional variables to reveals

both its originality and personality. Its concluded then that the maps are

independent from both greek and romantic influnces and belong

renovated school Islamic cartiography.

صــــورة ((تهـــدف هـــذه الدراســــة إلـــى تطبیـــق معــــاییر لتقیـــیم خــــرائط ابـــن حوقـــل فــــي كتابـــه

فوصـفت بأنهـا سـاذجة تحـظ بـالنظرة العلمیـة ،) إذ أن أساس المشكلة أن هذه الخـرائط لـم)األرض

ویــأتي البحــث أیضــا كمحاولــة متواضــعة .)٢(قواعــد العلمیــة للكارتوكرافیــاوٕانهــا ضــربت بال)١(بدائیــة

الستعراض منهجیـة ابـن حوقـل فـي رسـم الخـرائط فضـال عـن ذلـك إعـادة تقیـیم الخـرائط وفـق أسـس 

علمیة ومنطقیة لفهم البناء العام للخارطة .

  مة:مقد
تعــد خــرائط ابــن حوقــل إبــداع للفكــر الجغرافــي العربــي اإلســالمي ،وقــد ظهــرت فــي القــرن 

الرابــع الهجــري /العاشــر للمــیالد ،وهــي نمــط فریــد أو متفــرد جــاءت ولیــدة جهــود مضــنیة ولــم تتــأثر 

بالفكر الیوناني والروماني .

شى مع التقسـیم ومن المعلوم أن هذه الخرائط هي جزء من خرائط ((أطلس اإلسالم))وتتما

.)٣(دعه جغرافیي القرن الرابع الهجريالذي ابت

بـدا اتجـاه رسـم الخـرائط اإلقلیمیـة التـي ضـربت بالتقسـیم السـباعي للعـالم بعـد التوسـع الــذي 

حصل في الدولة العربیة اإلسالمیة وزیادة المعرفة التفصیلیة بأقالیم الدولة ،وهو اتجاه حدیث جاء 

بلـــدانیین الخـــرائطیین برســـم أقـــالیم جغرافیـــة هـــي مقاطعـــات أو والیـــات أي ولیـــد عقلیـــة الجغـــرافیین ال

تسعى هذه الدراسة إلـى تحقیـق األهـداف وحدات سیاسیة تمثل كل خارطة وحدة جغرافیة مستقلة .

-التالیة :

توضیح معنى الخرائط اإلقلیمیة .. أوال

منهجیة ابن حوقل في رسم الخرائط ..ثانیا

ر تقییم خرائط ابن حوقل .استعراض معایی.ثالثا
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توضیح معنى الخرائط اإلقلیمیة.أوال
ـــــاب ((صـــــورة  ـــــة ألقـــــالیم العـــــالم اإلســـــالمي فـــــي مســـــتهل كت جـــــاءت هـــــذه الخـــــرائط الممثل

األرض))أمــا المعلومــات الــواردة فــي الكتــاب هــي شــرح مفصــل لمــا تضــمنته الخــرائط مــن ظــاهرات 

((وقــد جعلــت لكــل قطعــة أفردتهــا تصــویرا -جغرافیــة طبیعیــة وبشــریة وفــي ذلــك یقــول ابــن حوقــل :

وتتمثل هذه الخرائط بما یلي :.)٤()اإلقلیم)وشكال یحكي موضع ذلك

صورة األرض . .١

دیار العرب. . ٢

الخلیج العربي ((بحر فارس)). . ٣

صورة المغرب. . ٤

صورة مصر . . ٥

صورة الشام.. ٦

صورة بحر الروم. . ٧

صورة الجزیرة . . ٨

  رة العراق. صو . ٩

اإلحراز. . ١٠

صورة فارس.. ١١

صورة كرمان..١٢

بلد السند. .١٣

صورة أرمینیا وأذربیجان والران. . ١٤

صورة الجبال.. ١٥

صورةألجبل و طبرستان وما یلیها.. ١٦

بحر الخرز.. ١٧

مفازة خرا سان وفارس.. ١٨

صورة سجستان.. ١٩

صورة خرا سان. .٢٠

  ر.صورة ما وراء النه. ٢١

انظر ملحق الخرائط في نهایة البحث

أقــام ابــن حوقــل خرائطــه علــى أســاس معرفــة واســعة والتصــور الســلیم للظــاهرات الجغرافیــة 

ال  مبــدأكمـا انـه یســیر فـي اتجــاه االهتمـام بالخارطــة واعتبارهـا أساسـیة فــي الدراسـة الجغرافیــة وهـو 

ألیهـــا ســابقا تصـــنف ضــمن الخـــرائط أن الخــرائط التـــي أشــرنا یــزال یســتخدم فـــي وقتنــا المعاصـــر .

الطبولوجیـــة وقـــد جـــاء االهتمـــام بالطبولوجیـــة كـــرد فعـــل مـــن جـــراء التخریـــب الـــذي تحدثـــه الهندســـة 

حیل أن یكـــون مقیـــاس الخارطـــة إذ یســـت،)٥(تم بالمســـافة واالتجـــاه واالســـتقامةاالقلیدیســـیة التـــي تهـــ

الهندسـة الطبولوجیــة تعطـي المرونــة فــي مسـائل المســاحة والتوجیـه وربمــا االثنـین معــا ،أن)٦(دقیقـا

الكافیة في المعالجة التي تعجز عنها الهندسة االقلیدیسیة .

منھجیة ابن حوقل في رسم الخرائط ..ثانیا
هـا فـي رسـم الخـرائط ویقـوم نعني بالمنهج الطریـق الـذي اسـتقى منـه المعلومـات واسـتفاد من

  : ذلك على
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استیعاب المصادر الجغرافیة :.١
،إذ أفـــاد مـــن كتـــاب ابـــن خـــرد أذبـــهان ابـــن حوقـــل بكتـــب الجغـــرافیین الـــذین ســـبقوه اســـتع

الجیهــاني ،وتــذكرة ابــي فــرج قدامــه بــن جعفــر ،وقــد أشــار إلــى ذلــك فــي مســتهل كتابــه وهــو بــذلك و 

((وكان ال یفارقني كتاب ابـن خـرد أذبـه،و كتـاب الجیهـاني ینا من الناحیة العلمیة إذ قال:یكون أم

ج قدامه بن جعفر.وٕاذا كان الكتابـان األوالن قـد شـرفني أن اسـتغفر اهللا مـن حملهمـا ،وتذكرة أبي فر 

.)٧()واشتغالي بهما عن ما یلزمني من توخي العلوم النافعة والسنن الواجبة)

ال واالستفسار :ؤالس.٢
حرص ابن حوقل على الحصول على المعلومات من آهـل المنطقـة النهـم اصـدق مـن أن 

((انه كان شـغفا بأخبـار البلـدان والوقـوف :الصحیحة والدقیقة فقد ذكر في حدیثهیروي المعلومات 

على حال األمصار،وانه كثیر االستعالم واالستخبار لسـافرة لنـواحي ووكـالء التجـار وقـراءة الكتـب 

.)٨()لفة فیها)ؤ الم

ال نفســه ألكثــر مــن شـخص أو للشــخص ذاتــه مــرتین إلــى أن ؤ وكـان ابــن حوقــل یســال السـ

سـب من دقة اإلجابة آو التناقض في اإلجابـات وقـد زادت مـن رغبتـه فـي الرحلـة المیدانیـة لكیتبین

.)٩(المعرفة من الحقل

العمل المیداني :.٣
یعد ابن حوقـل مـن بـین الجغـرافیین الـذین جـابوا األقـالیم وكتبـوا مشـاهداتهم ورسـموا خـرائط 

ه مــن الجغــرافیین المســلمین كــانوا رحالــة تلــك األقــالیم ،ومــن المعلــوم أن ابــن حوقــل شــانه شــان غیــر 

)،وفــي ذلــك یقــول ١٠والرحلــة عــین الجغرافیــة المبصــرة وقــد ســاعدت العمــل الجغرافــي إلــى الكشــف(

((هــذه جملــة أحــوال المــدن المشــهورة والمراســي والقــرى المعروفــة علــى نحــو عــن صــورة المغــرب :

أدركتــه بألعیــان عمــن نشــا فیــه بحــر المغــرب مــن حــد برقــة علــى البحــر المحــیط ممــا انتهــت ألیــه و 

……((..)١١(.

وقد ساعد هذا العمل الجغرافـي إلـى الكشـف الجغرافـي و أدرك ابـن حوقـل انـه الشـي یحـل 

محل التجربة الفردیة لذا قام برحالت عدیدة في أقـالیم العـالم اإلسـالمي هـدفها المشـاهدة واالطـالع 

ورة شـفویة والتـي جمعهـا مـن الكتـب فضال عن ذلك التحقق من صحة المعلومـات التـي تلقاهـا بصـ

((هذه صورة المغرب ومكان كل عمل ومدینة منهـا وموقعهـا مـن ففي حدیثه عن صورة المغرب :

شمالها وجنوبها وشرقها وغربها حسب ما أدت االستطاعة ألیه ووقفت بالمشاهدة والخبر الصحیح 

((ویعرفان ین في إقلیم الجبال :كد على مشاهداته حین یتحدث عن الزابؤ وی.)١٢()بالمفاوهة علیه)
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بالزابیین وكأنهما وان كانا من الجبال یخرجان فلـیس منهمـا ألنهـا مـن الدجلـة یفرعـان وفیهـا یقعـان 

.)١٣(بلقاء أذربیجان إلى نواحي الموصلورایتهما جمیعا ومخرجهما من جبال الجزیرة و 

معاییر تقییم خرائط ابن حوقل. ثالثا
س الهامــــة للخارطــــة إذ بــــدونها الیمكــــن أن تقــــرا الخارطــــة قــــراءة تعــــد هــــذه المعــــاییر األســــ

فضال عن )Direction)واالتجاه(Scale)ومقیاس الرسم (Titleصحیحة ومنها :عنوان الخارطة(

).Symbolsذلك لغة الخارطة ورموزها (

عنوان الخارطة :.١
یم الــذي تغطیــة فقــد یــذكر العنــوان اســم اإلقلــ)١٤(بــر القــاري بموضــوع ومحتــوى الخارطــةیخ

(هـذه صـورة األرض)،(صـورة الخارطة ،فخرائط ابن حوقل اشـتملت علـى عنـاوین بالشـكل آالتـي :

المغرب)و(صــورة مصــر)،ومن المعلــوم أن هــذه الخــرائط وردت فــي كتــاب إقلیمــي الــذي هــو صــورة 

صــورة العــراق ،صــورة فارس،صــورة -األرض لــذلك اقتصــرت أحیانــا علــى عنــاوین الخــرائط مــثال :

بــال ،صــورة بحــر الــروم ، وقــد احتلــت العنــاوین مكــان فــي لوحــة الخارطــة ووضــعت فــي مكــان الج

یتناسب مع درجة االهتمام البصري الذي عرضه العنوان .

مقیاس الرسم :.٢
للخــرائط عالقــات نســبیة بــا ألجــزاء التــي تمثلهــا مــن ســطح األرض ویبــدو أن خــرائط ابــن 

ابقا أنها خرائط طوبولوجیة ال تهتم بالمسافة واالتجاه .حوقل تخلو من مقیاس الرسم وقد ذكرنا س

أن كتـــاب صـــورة األرض یعـــد مـــن الكتـــب الدلیلیـــة وقـــد وردت فیـــه المســـافات بـــین المواقـــع 

المكانیــة وفــق أنظمــة القیــاس المعمــول بهــا آنــذاك وقــد أورد ابــن حوقــل تقــدیرا للمســافات فــي كتابــه 

معتمدا على نوعین من القیاسات هي:

قاییس الزمنیة :مثل المأ. 

،مـن مـال طیـة إلـى منـبج أربعـة أیـامالیوم : مسـیرة یـوم كامـل .مـثال یقـول ابـن حوقـل ((الطریـق-

ومــن منــبج إلــى حلــب یومــان ،ومــن حلــب الــى حمــص خمســة أیــام ،ومــن حمــص إلــى دمشــق 

.)١٥(خمسة أیام))

ة أو الفــرس فــي یــوم المرحلــة :تــدعى أیضــا المنــزل ،وتــدل علــى المســافة المقطوعــة علــى الناقــ-

یقول ابن )١٦(س الطریق وقد تقل عن ذلك أو تزیدفراسخ حسب تضاری ٨-٦واحد وتتراوح بین 

((الطریـــق مـــن بغـــداد إلـــى ســـرى مـــن رأى ثـــالث مراحـــل ومـــن الكوفـــة إلـــى القادســـیة -حوقـــل:
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ومـن واسـط مرحلتان ،ومن بغداد إلى واسط ثماني مراحل ومن بغداد إلى حلوان سـت مراحـل ،

.)١٧()ى البصرة ثماني مراحل)إل

((مـــن -) یومـــا ویـــذكر ابـــن حوقـــل :٣٠) أو (٢٩: یكـــون الشـــهر قمریـــا عـــدد أیامـــه أمـــا(الشـــهر-

((مـن :وفـي خارطـة دیـار العـرب یقـول )١٨(ارض اودغست إلى البحر المحـیط خمسـة اشـهر))

.)١٩()عدن إلى مكة المكرمة نحو شهر)

المقاییس الطولیة : .ب

یشـــیر ابـــن .)٢٠(ت كیلـــو متـــراتلف مـــن ثالثـــة أمیـــال ،أن طـــول الفرســـخ حـــوالي ســـ: یتـــاالفرســـخ-

ق مـن خشـیكث إلـى شـكت تسـعة ((والطریـ.)٢١(): ((بنكث على فرسخین مـن جیغـو كـث)حوقل

)٢٢(فراسخ))

: ((الجحفـة منـزل عـامر وبینهـا وبـین البحـر یقول ابـن حوقـل)٢٣(فرسخ  ١/٣المیل یكون المیل -

)٢٤(نحو میلین)) 

یشــیر ابــن حوقــل ، كیلــو متــرا  ٢٢والبــد أن یكــون طولــه حــوالي )٢٥(یســاوي أربعــة فرســخ:البریــد-

)٢٦()((من االشمونین إلى طحا بریدان)-إلى البرید في خارطة مصر :

ربیـة التـي وردت فـي كتـب معظـم الجغـرافیین ینبغي اإلشارة إلى تحدید أطوال المقاییس الع

العرب بقیت حقال بكرا في الدراسات لم تتناولها البحوث.

االتجاه:.٣
یعـــد االتجـــاه أحـــد عناصـــر الخارطـــة ،ویبـــدو أن الجغـــرافیین المســـلمین قـــد حـــددوا االتجـــاه 

ل إلــى بشــكل مغــایر لمــا یوضــع فــي الخــرائط الحالیــة فاصــبح الجنــوب إلــى أعلــى الخارطــة والشــما

وقد وردت تفسیرات عدیدة في ذلك هي :اسفل .

إذا وقف المرء قبالـة الحجـر األسـود والـذي یتجـه نحـو الشـرق وان الشـمال عـن یمینـه والجنـوب  أ .

.)٢٧(یساره والشرق خلفه والغرب أمامه عن

فـي أقصـى وقوع الجزیرة العربیة بمـا فیهـا المـدینتین المقدسـتین مكـة المكرمـة ،والمدینـة المنـورة  .ب

الجنوب ولم یرغـب الجغـرافیین المسـلمین أن یعلـو هـاتین المـدینتین أي بلـد مـا صـبحوا یضـعون 

الجنـــوب فـــي أعلـــى الصـــورة والشـــمال فـــي أســـفلها والغـــرب فـــي یمینهـــا والشـــرق فـــي یســـارها مـــع 

.)٢٨(افیة بالنسبة لوضع البالد العامالمحافظة على صحة االتجاهات الجغر 

أن جمیع العواصم اإلسالمیة سابقا تقع شمال مكة المكرمة،والمدینة المنورة من اآلراء األخرى . ج

،الكوفة ،دمشق ،بغداد ،القاهرة ،معنى ذلك أن الخلیفة یتجه في صالته صوب الجنوب باتجـاه 
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الكعبة وبذلك وضع الجنوب في أعلى الخارطة الن االتجاه نحو الجنوب یعني االتجـاه صـوب 

.)٢٩(وجه شطرها المسلمیناشرف بقعة یتالقبلة وهي

أن نظـــرة العـــرب المســـلمین إلـــى الجنـــوب نظـــرة ســـعد وتفـــاؤل دائمـــا والـــى الشـــمال نظـــرة نحـــس د. 

وتشـــاؤم ،فـــریح الجنـــوب تـــأتیهم بالـــدف والمطـــر فـــي اللیـــالي الشـــتاء الصـــحراویة البـــاردة فتمـــدهم 

اهتمــام المســلمین بالعشــب والكــال وریــح الشــمال تــأتیهم بالســموم وبــالقر المتجمــد شــتاءا ،كمــا أن

بــالركن الیمــاني لوقوعــه الجنــوبي وتفضــیل الیــد الیمنــى علــى الیــد الیســرى فضــال عــن ذلــك أن 

القــــران الكــــریم نعــــت الــــذین یســــتحقون الجنــــة بأصــــحاب المیمنــــة واصــــحاب الیمــــین آمــــا الــــذین 

.)٣٠(ار بأصحاب المشأمة واصحاب الشمالیستحقون الن

الرابــع الهجــري وجــدوا فــي أنفســهم قــدرة قویــة علــى االنفــراد یجــب أن نعلــم أن العــرب فــي القــرن هـــ. 

بخصوصـــیة جدیـــدة ونمـــط جدیـــد مخالفـــا لمـــا كـــان ســـائدا ،وقـــد اســـتقلوا عـــن التـــأثیرات األجنبیـــة 

خاصة الیونانیة مكنهم ذلك من وضع االتجاه بشكل مغایر لما كان سائدا .

ربطت بین وضـع الجنـوب ویبدو أن اغلب التفسیرات حول االتجاه التي وضعها الباحثین 

في أعلى الخارطة بالعامل الدیني بالمحافظة على وضع مكة المكرمة بحیث ال یعلوها شى .

وقد وردت نصوص لدى العراقیین القدماء في تفضیل الیمین باعتبـاره رمـز الخیـر والبركـة 

الخارطـة والتفاول ،واستندت الخرائط الرومانیة على األساس الدیني حیـث وضـع الشـرق فـي أعلـى 

تقدیســـا لبیـــت المقـــدس ،أمـــا الخـــرائط الیونانیـــة وضـــعت الشـــمال الـــى أال علـــى ،وقـــد اطلـــع العـــرب 

المســلمین علــى هــذه الخــرائط واعتبــروا االتجاهــات الحقیقــة هــي االتجاهــات المطابقــة للواقــع علــى 

ســـطح األرض ،وقـــد أخـــذت بهـــذا المبـــدأ جمیـــع خـــرائطهم ،أمـــا قلـــب الخارطـــة وجعـــل الجنـــوب إلـــى 

علـى فهــي أمــور نســبیة ال تغیــر فهمهــم لالتجاهــات ویوضـح هــذا الــرأي مــا ورد فــي كتــب التــراث األ

((إذا قیــل الشــرق أو الغــرب أو الشــمال أو الجنــوب الجغرافــي حیــث قــال قدامــة بــن جعفــر مــثال :

كانــت هــذه األســماء جمیعــا تقــال باإلضــافة إلــى شــي بعینــه ،فــان مصــر ونحــن نعــدها مــن أعمــال 

ن هــو فــي بــالد األنــدلس وكــذا خــرا ســان مشــرق لنــا ومغــرب الهــل الصــین وكــذا المغــرب مشــرق لمــ

.)٣١(بد لها من قصبة یشار إلى نواحیهاسائر النواحي ال

وقـــد تـــأثرت الخـــرائط الصـــینیة فـــي القـــرن الرابـــع عشـــر المـــیالدي بـــالخرائط العربیـــة بوضـــع 

الصــــینیة الخــــرائطالجنــــوب فــــي أعلــــى الخارطــــة عكــــس المــــألوف فــــي الخــــرائط الصــــینیة ولــــو ان 

.)٣٢(استعملت كلتا الطریقتین
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معیار لغة الخارطة : .٥
تحظى لغة الخارطة باهتمام صـناع الخـرائط باعتبارهـا األداة الرئیسـیة التـي بواسـطتها یـتم 

الخارطة ،فالخارطة بدون لغة صماء خرساء .تحریر (إنشاء)

ثنایاها معاني مختلفـة ولغـة من مجموعة من األشكال تحمل في)٣٣(وتتكون لغة الخارطة

الخارطــة لغــة عالمیــة یــتم بواســطتها التعبیــر عــن العــوارض الجغرافیــة وتخضــع األشــكال فــي هــذه 

اللغة إلى نظام وتصنیف معین وباإلمكان أن نجمل خصائصها :

لغة بصریة أ. 

لغة عالمیة  .ب

لشـكل ،الحجـم ،ا وباإلمكان تصنیف األشـكال الـواردة فـي خـرائط ابـن حوقـل إلـى مـا یلـي:

وسوف نستعرض هذه األقسام ، اللون

هو متغیر بصري ظهر في خرائط ابن حوقل بعدة أنواع منها :متغیر الشكل :-

وهو شكل بصري هندسي كالدائرة والمثلث أو أحـد األشـكال الهندسـیة المعروفـة شكل هندسي :*

.

ط للمظـــاهر الجغرافیـــة تقـــع بـــین وهـــي أشـــكال بصـــریة شـــدیدة التبســـیمتغیـــر الشـــكل التعبیـــري :-

األشكال الهندسیة والتصویریة ومن أهم األشكال التعبیریة شكل القبة .

وهي عبارة عن صور صغیرة لنـوع الظـاهرات وترمـز الرموز التصویریة أو األشكال المنظورة :-

شــكل الأنظــر صــورتها عــن مــدلوالت معینــة لوجــود الشــبه التــام أو القریبــة بــین الصــور والمــدلول

)١ (  
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اعتمادا على خرائط ابن حوقل

  )١الشكل (

متغیر الشكل أنواعه وانماط توقیعه

ـــع هـــذه  وقـــد اســـتخدمت هـــذه المتغیـــرات بأنواعهـــا فـــي خـــرائط ابـــن حوقـــل أمـــا أنمـــاط توقی

األشكال فجاءت وفق نمطین :

النمط النقطي:
زیعــات فــي مواضــع معینــة ولــذلك تصــبح وظیفــة هــذه تســتخدم الرمــوز النقطیــة لتعیــین التو 

وأنصـاف الـنمط األشـكال الهندسـیة كالـدوائراألشكال بیان موقع الظاهرة ونوع الظـاهرة ویأخـذ هـذا 

.)٣٤(الدوائر
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االستنتاجات
كشفت الدراسة عن االستنتاجات التالیة :

رائط عرفـت بخـرائط أطلـس شهد القـرن الرابـع الهجـري /العاشـر المـیالدي مـیالد سلسـلة مـن الخـ .١

ــــن حوقــــل  ــــام بهــــا الجغــــرافیین العــــرب والمســــلمین كــــالبلخي واالصــــطخري واب ــــي ق اإلســــالم الت

والمقدسي وهوالء جمیعا رسموا خرائط ألقالیم اإلسالم فقط .

وجاءت خرائط ابن حوقل ضمن هذه السلسة من الخرائط لتوضـیح مواقـع جغرافیـة معینـة ومـن . ٢

بالتفاصیل الدقیقة وأنها سهلة القراءة واضحة التفسیر .میزاتها أنها ال تتوغل

ومن المعلوم آن الخارطة ینبغي أن التكون محتشدة بالمعلومات ومثقلة باألشكال بحیث تودي  .٣

كثافــة المعطیــات إلــى ازدحــام الخارطــة بالتفاصــیل فــتطمس معالمهــا الحقیقیــة وبالتــالي ضــیاع 

طابقة لذالك.الفائدة منها .وجات خرائط ابن حوقل م

أن المعــاییر التــي یــتم تقیــیم مثــل هــذه الخــرائط هــو بنائهــا العــام : كــالعنوان ، ومقیــاس الرســم ، .٤

واالتجــاه ،ولغــة الخارطــة التــي تكــون العناصــر المســتخدمة فیهــا وبقــدر وضــوح هــذه العناصــر 

یكون فهمها واستیعابها على خیر وجه .

نا ألیهــا تصــنف ضــمن الخــرائط الطوبولوجیــة (خــرائط ویمكــن القــول أن هــذه الخــرائط التــي أشــر  .٥

القطعة المرنة)،وأنها تعد من ضمن الخرائط التعلیمیة .

ـــــة (كـــــالیوم ،والمرحلـــــة ،. ٦ ـــــل هـــــي مقـــــاییس زمنی ـــــابن حوق مقایســـــس رســـــم الخـــــرائط الخاصـــــة ب

والشهر)،أما المقاییس الطولیة فهي (الفرسخ والمیل والبرید) .

وقــل یكــون الجنــوب إلــى الشــمال والشــمال إلــى الجنــوب ،والغــرب فــي االتجــاه فــي خــرائط ابــن ح. ٧

الیمین ،والشرق في الیسار .

أن لغة الخارطة التي استخدمها ابن حوقل هي نفس اللغة التي تستخدم حالیا بمفرداتها. .٨



تابه صورة األرضتقییم خرائط ابن حوقل في ك

٤٣٦

البحثالھوامش
،مطبعـة المعـارف ،بغـداد احمد نسیم سوسة ،العراق في الخـوارط القدیمـة ،مطبوعـات المجمـع العلمـي العراقـي )١(

  .١٧،ص١٩٥٩،

  .١٤٧،ص١٩٧٥شاكر خصباك،في الجغرافیة العربیة ،الطبعة األولى ،مطبعة دار السالم ،بغداد ،)٢(

عبــد العــال عبــد المــنعم الشــامي ،جهــود الجغــرافیین المســلمین فــي رســم الخــرائط ،مجلــة دوریــة محكمــة تعنــي )٣(

مطبعـة  )١٧( العـدد لكویت والجمعیة الجغرافیة الكویتیة ،بالبحوث الجغرافیة یصدرها قسم الجغرافیة بجامعة ا

  .٧-٦،ص ص ١٩٨١تایمز الكویت ،

  .١٠،ص١٩٧٩ابن حوقل (أبى القاسم بن حوقل النصیبي) منشورات دار مكتبة الحیاة ،بیروت ،لبنان،)٤(

  .٦،ص١٩٩٤ولید اسعد على الصعب،الخرائط الطوبولوجیة العربیة ،مجلة االستاذ،لسنة )٥(

د حسون القصاب ،أخطاء القیاس فـي الخرائط،مجلـة آداب المستنصـریة ،العـدد السـابع ،مطبعـة ابر اهیم محم)٦(

  .٢٣٦،ص ١٩٨٣جامعة الموصل ،

  .٢٨٤ابن حوقل ،مصدر سابق ،ص )٧(

  .٢٨٣ابن حوقل ،مصدر سابق ،ص )٨(

اغنــاطیوس یولفــانوفتش كراتشكوفیســكي ،تــاریخ األدب الجغرافــي العربــي ،ترجمــة صــالح الــدین عثمــان ،القســم )٩(

  .٢٠١،ص ١٩٧٥األول ،مطبعة جامعة الدول العربیة ،

  .١٠٥،ص١٩٧٧صالح الدین علي الشامي ،الرحلة عین الجغرافیة المبصرة ،مطبعة أطلس،القاهرة ،)١٠(

  .٨٣ابن حوقل ،مصدر سابق ،ص)١١(

  .٦٩ابن حوقل ،مصدر سابق ،ص)١٢(

  .٣١٥ابن حوقل ،مصدر سابق ص)١٣(

بیـروت ،دار النهضـة العربیـة للطباعـة والنشـر ،٢ة ،طمحمد محمد سطیحة ،الجغرافیة العلمیة وقراءة الخارطـ)١٤(

  .٩٧،ص١٩٧٤،لبنان ،

  .١٧٠ابن حوقل ،مصدر سابق ص )١٥(

  .٤،ص١٩٨٦مكسمیلیان شتریك ،خطط بغداد وانهار العراق القدیمة ،مطبعة المجمع العلمي العراقي ،)١٦(

  .٢١١ابن حوقل ،مصدر سابق ،ص)١٧(

  .٤٤ابن حوقل ،مصدر سابق ،ص)١٨(

  .٤٦ابن حوقل ،مصدر سابق ،ص)١٩(

  .٩٤، ص١٩٥٥فالتر هنتس،المكاییل واألوزان اإلسالمیة ،ترجمة كامل العسلي ،جوتنجن ،)٢٠(

  .٤٢٧ابن حوقل ،مصدر سابق ،ص)٢١(

نفس المكان .)٢٢(

  .٩٥فالتر هنتس ،مصدر سابق ،ص)٢٣(

  .٤٠ابن حوقل ،مصدر سابق ،ص)٢٤(

  .٢مكسمیلیان شتریك ،مصدر سابق ،ص)٢٥(

  .١٣٦ابن حوقل ،مصدر سابق ،ص)٢٦(

ة تحدیــد االتجــاه فــي الخــرائط عنــد العــرب ،مجلــة المــورد ،العــدد الثــاني ،بغــداد ،فــالح شــاكر اســود ،خصوصــی)٢٧(

  .٢٣،ص١٩٨٩



فوزي یونان منصور

٤٣٧

نفس المكان.)٢٨(

  .٢٠٩ه،ص١٤٠١محمد محمود و محمدین ،التراث الجغرافي االسالمي ،ومطبعة شریف الریاض ،)٢٩(

المجلــــد احمــــد عبــــد الجبــــار المخیبــــر ،خارطــــة اإلدریــــس یعلوهــــا الجنــــوب ،مجلــــة المجمــــع العلمــــي العراقــــي ،)٣٠(

  .٢٠٧-١٨١،ص ص ١٩٧٤)،مطبعة ستیفن ،بغداد ،٢٥(

قدامـــة ابـــن جعفـــر (أبـــى الفرج)،نبـــذة مـــن كتـــاب الخـــراج وصـــنعة الكتابـــة ،منشـــورات مكتبـــة المثنـــى ،بغـــداد ،)٣١(

  .٢٣٤ص

  .٣٩٩-٣٩٨كراتشكوفیسكي ،مصدر سابق ،ص ص )٣٢(

  .٥٥،ص١٩٨٠د ،هاشم محمد یحیى المصرف ،مبادى علم الخرائط ،مطبعة األدیب البغدادیة ،بغدا)٣٣(

محمـــد محمـــد ســـطیحة ،دراســـات فـــي علـــم الخـــرائط ،دار النهضـــة العربیـــة للطباعـــة والنشـــر ،بیـــروت ،لبنـــان ،)٣٤(

  .٤٥-٤٤،ص ص ١٩٧٢



تابه صورة األرضتقییم خرائط ابن حوقل في ك

٤٣٨

المالحق /خرائط ابن حوقل



فوزي یونان منصور

٤٣٩



تابه صورة األرضتقییم خرائط ابن حوقل في ك

٤٤٠



فوزي یونان منصور

٤٤١



تابه صورة األرضتقییم خرائط ابن حوقل في ك

٤٤٢

مصر

  األهواز
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٤٤٣



تابه صورة األرضتقییم خرائط ابن حوقل في ك

٤٤٤



فوزي یونان منصور

٤٤٥



تابه صورة األرضتقییم خرائط ابن حوقل في ك

٤٤٦



فوزي یونان منصور

٤٤٧



تابه صورة األرضتقییم خرائط ابن حوقل في ك

٤٤٨


