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ا  

، وانمــا كــان حصــیلًة للظــروف الجغرافیــة التــي ن مصــطلح البادیــة لــم یــأتي مــن فــراغا

ا السكان كنتیجة فكان اطالقه مرتبطًا بنوع المناخ والعادات التي یمارسه سادت منطقة الدراسة.

، قـدم الحضـارات والتـي حكمـت المنطقـة. وقد كانت هـذه التسـمیة متأصـلة منـذ النوع هذا المناخ

. ومــا أن لجغرافیـة، فكانـت ولیــدة هـذه الظــروف اظهــرت الدولـة العربیــة االسـالمیة وامتـد الـى ان

بـــادر هـــؤالء الـــى تبنـــي هـــذا غرافـــي للجغـــرافیین العـــرب والمســـلمین حتـــى بـــدأ عصـــر االبـــداع الج

، ومـنهم مـن قّسـمه بـین االقـالیم ه اقلیمـًا قائمـًا بذاتـه كالمقدسـي، فمنهم من اثبته وجعلـالمصطلح

. ري وابــن حوقــلاالخــرى كاإلدریســي، ومــنهم مــن اضــافه الــى اقلــیم الجزیــرة العربیــة كاالصــطخ

ه شــمالي مــن الجزیــرة العربیــة، وهــو مــا یعــرف ببادیــة الشــام ومنــوهــو االن یطلــق علــى الجــزء ال

 .ایضًا بادیة الجزیرة في العراق
 

Abstract  

The term desert did not come by arbitrariness. Instead it was a result of 

Geographic conditions which dominate the study area. It was connected with the 

kind of climate and the costumes (habits) that were practical by people as a result 

from the kind of this climate. this naming dates back to the  old civilizations that 

govern  the area .it was extended up to the period in which the Islamic  state had 

been appeared .thus, it came out of these Geographic conditions at the time, in 

which the Geographic creation age of the Arab Geographers started , they firstly 

began adopting this term. some of them, like Al- Maqdisi, proved it and make it a 

region standing by it self. others, like Al- Idrisi, divided it between the other 

regions. some else, like Al- Istakhri and Ibn Howkhal, add it to the region of 

Arabic Island. now, the northern part of the Arabic Island is called by name 

desert. And this is known as Al- Sham desert and from it Al– Jaseera desert 

come.                                                                         
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: ا  

. وفـــي التعریــف بهــم كثیــرة هــي التســمیات التـــي نطلقهــا علــى امــاكن واشـــخاص بقصــد

یـز یحصـل معهـا لـبس او تعقیـد فـي تمی، بحیـث ما على اكثر من مكان احیان كثیرة یطلق اسمٌ 

. والبادیة هي احدى هذه التسمیات التي شـاع اسـتخدامها. فنجـد عـدة مسـمّیات مثـل هذا المكان

) تطلـــق علــى امـــاكٍن عــدة وفـــي المفــازة –البادیـــة –بادیـــة العــرب –بادیـــة الجزیــرة –شــام(بادیــة ال

؟ ومـاذا تضـم وعلى ماذا تطلقمن این جاءت؟ ؟ و دول عدة. فما حقیقة هذه التسمیةمناطق او 

حــــدودها القدیمــــة ؟ مــــن امــــاكن كانــــت بمثابــــة معالمهــــا الرئیســــة ومعطیــــات تســــجل اتهــــافــــي طی

. ى بعض هذه التساؤالت. فكان أن انبرى هذا البحث بهدف االجابة قدر المستطاع علوالحدیثة

  .المصطلح او المفهومومحاولة سبر غور هذا 

:ا   

ت اعــاله یمكــن ایجــاز مشــكلة البحــث فــي ایجــاد او اعطــاء تحدیــد انطالقــا مــن التســاؤال

  .طبیعتها الجغرافیة قدیما وحدیثا، اقسامها ، عرف بالبادیة من حیث حدودهاجغرافي دقیق لما یُ 

ا :   

اكتســـبت البادیـــة أهمیتهـــا التاریخیـــة مـــن موقعهـــا الجغرافـــي المتمیـــز بـــین مجموعـــة مـــن 

   .والبشریةناصر االلتقاء الطبیعیة ع

ود ا : 

  :ُحدد البحث باتجاهین رئیسین هما

الحدود الزمانیة:ـ لم تحدد بحدود معینة بل تركت مفتوحة لكي یمكن تتبع مادة البحث بحریة 

  تعطي الهدف منها.

الحدود المكانیة:ـ وهي من مشاكل البحث الرئیسة اال انه یمكن ان نحدد مكان الدراسة 

ن كّل من غرب العراق ووسط سوریا وجنوبها واالردن وشمال المملكة بالمنطقة المحصورة بی

  .)١خریطة( السعودیة وغرب الكویت العربیة

ا : 

تم االعتماد على مجموعة من المصادر النظریة ومقارنتهـا بـالخرائط القدیمـة والحدیثـة  

بهـدف اسـتقراء النصـوص  باالستعانة باألطالس الجغرافیة وخرائط الجغرافیین العـرب والمسـلمین

 واالستنباط منها للتوصل الى حقیقة البادیة .
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 موقع منطقة الدراسة: )١خریطة (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

المصدر: عمل الباحث باالعتماد على: مازن مغایري، موسوعة أطلس العالم، مطبعـة األیمـان، دار الرضـوان، 

 .٣٤سوریا، ص

  

 دا:  

وهــي مــن  .د وهــي الصــحراء، وهــي خــالف الحضــارةوالِبــداَوَة جمــُع بادیــات وَبــَواالبادیــة 

  .)١(األصل َبَدا  ُبَداوٌة وِبَداوٌة وتبّدى خرج الى البادیة اي اقام في البادیة فصار بدوّیاً 

 والبادیة ایضًا ُسّمیت كذلك في اصل الوضـع بادیـًة لبروزهـا وظهورهـا وهـو مـن بـدا لـي كـذا بـدواً 

  .)٢(اذا ظهر

. قیل ان ذلك َمّهلكة وهي الفالة  ال ماء فیهااما المفازة جمع مفازات ومفاوز معناها  ال

ازة الن مـن مأخوذ من فّوز اي مات ألن المفازة مظّنٌة للموت لخلوها من الماء وقیل سـمیت مفـ

ادیــة مــن ذلـك یبــدو ان الب ،وقـد ســمتها العــرب مفـازًة تفــاؤال باجتیازهـا .)٣(خـرج منهــا وقطعهـا فــاز

لترحـال وهـو بخـالف هي فضاء واسـع فیـه المرعـى والمـاء ویغلـب علـى مـن یعـیش فیـه التنقـل وا
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. امــا المفـــازة فتطلــق علــى كــل قفـــر اي االرض الخالیــة مــن المــاء والعشـــب الحاضــرة والحضــر

  والناس

دوا ة اا:  

وعالقتهــا بالبادیــة. قبــل الخــوض فــي دراســة البادیــة البــَد مــن تحدیــد مصــطلح الجزیــرة 

فالجزیرة العربیة مصطلح اطلقه الجغرافیون العرب والمسلمون على المنطقة الواقعـة فـي اقصـى 

الجنوب الغربي من قارة اسیا. وهي اشبه ما تكون بالجزیرة ألحاطتها بالمیاه من جهـات ثـالث، 

ا مــن خلــیج وهــي مــن حیــث المســاحة تعــد اكبــر شــبة جزیــرة موجــودة فــي العــالم، اذ یبلــغ طولهــ

كم وعرضها من راس محمد في الطرف الجنوبي لشبة جزیرة  )٢١٠٠العقبة الى باب المندب (

 ) كم.٢٠٠٠) كم وعرضها الجنوبي من باب المندب الى مسقط (١٣٠٠سیناء حتى البصرة(

ان اطـــالق الجغـــرافیین العـــرب علـــى شـــبة جزیـــرة العـــرب هـــذه الصـــفة كـــان علـــى ســـبیل 

إلحاطتها بالمیاه من ثالثة جوانب فضال عن أّنهم قد عدوا نهر الفرات التشبیه و المجاز وذلك 

حّدًا رابعًا یمتد في الجهة الشمالیة منها بالرغم من أنه یمكن أن ُیّعد حدًا لشبة جزیرة العرب وال 

یمكن تشبیهه بالبحار المحیطة بها. ولذلك فان جزیرة العـرب ومنطقـة الهـالل الخصـیب الواقعـة 

نها تمثل كتلة جیولوجیة واحدة من الناحیة الطبیعیة ال یمكن فصلها. بل ان هـذه الى الشمال م

ــذات قــد قامــت بــدور كبیــر فــي تفاعــل الحضــارات فیمــا بینهــا مثــل حضــارات وادي  المنطقــة بال

الرافـــــدین وبـــــالد الشـــــام ومصـــــر وغیرهـــــا مـــــن الحضـــــارات فـــــي المشـــــرق والحضـــــارات الیونانیـــــة 

 .)٤(ة والوسطىنیة طوال العصور القدیموالروما

  أصل التسمیة:

ـــذین كـــانوا یعیشـــون فیهـــا وهـــم  ـــرة العـــرب اســـمها مـــن اســـم االقـــوام ال ـــد اســـتمدت جزی لق

، فقـد وردت اشـارة الـیهم فـي لق علیهم هـذا االسـم هـم االشـوریون) ویبدوا ان اقدم من اطالعرب(

ــام الملــك شلمنصــر ال ك م حملــة علــى ملــ ) ق.٨٥٤( ثالــث الــذي قــاد ســنةنــص اشــوري مــن ای

   .)٥(دمشق وحلفائه

ویظهــر مــن دراســة النصــوص التــي وردت فیهــا لفظــة عــرب ان المقصــود بهــا االعــراب 

. امــا )اي بــوادي جزیــرة العــرب الشــمالیة( فــي البادیــة وال ســیما بادیــة الشــامالــذین كــانوا یعیشــون 

اصل كلمة عرب فكما جاء في النصـوص المسـماریة االشـوریة وان اختلفـت اال انهـا تشـیر الـى 
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 أو Arbaia والنسبة الیها   Urbi ,  Arubu ,  Aribi ,  Arbiاشتقاقها من مادٍة واحدٍة هي 

Arbaya   ٦(بة االشوریة المائلة الى العربیةبإضافة یاء النس(.  

. و زیــرة العربیــةلمهــد االول للعــرب القــدماء كــان شــبة الجویــرى كثیــر مــن العلمــاء ان ا

نــــدي ورایــــت یؤیــــد هــــذا الــــرأي كــــل مــــن ربیــــان الفرنســــي وبروكلمــــان االلمــــاني ودي غویــــه الهول

. وهــو مــن اصــح اآلراء واكثرهــا اتفاقــًا مــع حقــائق التــاریخ وهــم یســتدلون علــى صــحة االنكلیــزي

والحجـــاز والـــیمن الـــى بـــالد الشـــام والعـــراق   رأیهـــم بـــأن الهجـــرة كانـــت دائمـــا تـــأتي مـــن بـــالد نجـــد

ـــــة واصـــــطباغ ذلـــــك بصـــــبغة مشـــــ)٢خریطـــــة ( ـــــك ایضـــــًا الظـــــواهر اللغوی تركة هـــــي . ویؤیـــــد ذل

  .)٧((الصحراء) وحیاة البداوة

   وهنـــاك تســــمیات اخــــرى اطلقــــت علــــیهم وعلـــى ســــكان البادیــــة ومنهــــا تســــمیة السراســــنة

(Les sarrazins) وهذه الكلمة جاءت من الكلمة الالتینیة .(Saracenus)  نقًال عن الیونانیة

(sarakenos)،  القـــرن األولوقـــد ظهـــر هـــذا االصـــطالح للمـــرة االولـــى فـــي مؤلفـــات ُكتّـــاب 

  .المیالدي

 الهجرات من الجزیرة العربیة نحو الشمال: )٢خریطة (

 
 .٥ص ،٢٠٠١مي، دار الفكر، سوریا، المصدر: شوقي ابو خلیل، اطلس التاریخ العربي االسال
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المناطق المزروعة ما بین وقصدوا به البدو الذین كانوا یعیشون منذ ازمان طویلة على اطراف 

(الرومان  نذاك، ویهددون طرق التجارة او یحمونها بتكلیف من القوتین العظیمتین آالنهرین

في الیونانیة تعني ساكني  والكلمة. ل الحیرة وتدمر. ویدخل في التسمیة االنباط واهوالفرس)

 .)٨(الخیام

رات اوا دا:  

فـي  على الـرغم مـن ان البادیـة كانـت هـي الطریـق الـذي سـلكته هجـرات االقـوام القدیمـة

(نجــد) الــى النقــب  ن جنــوب وقلــب شــبة الجزیــرة العربیــة. مــنزوحهــا مــن الجنــوب نحــو الشــمال

. اال ان البادیــة بقیـــت منــى فــي العــراقوضــفاف الفـــرات الیومــؤاب وادوم علــى الحــدود الســوریة 

خالیه من السكان اال بعض المستقرات التي اصبحت فیما بعد مدنًا اكتسبت اهمیتها من كونها 

. (*) ولعل السبب في ذلك یرجع الى طبیعة البادیة مثال تیماء وتدمر وتبوكمحطات تجاریة أ

الحیــاة. وهــذا بــدوره جعــل البادیــة فــي منــأى عــن مــن حیــث المنــاخ القاســي ونــدرة المیــاه عصــب 

الحضارات القدیمة التي حكمت المنطقـة ومـا جاورهـا . فـالمتتبع لتـاریخ المنطقـة یجـد ان معظـم 

الحضــارات ان لــم یكــن اغلبهــا امتــدت لتشــمل حــدودها االطــراف الشــمالیة مــن البادیــة فقــط مثــل 

  .)٣(خریطة  والدولة الكلدانیةدولة االشوریة الدولة االكدیة والدولة البابلیة وال

 االمبراطوریات القدیمة التي حكمت المنطقة: )٣خریطة (
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  .٢٠٠١الفكر، سوریا، 
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معرفـة بهـا فكانـت ورغم عدم دخول البادیة تحت سیطرة هذه الدول اال انها كانت ذات 

یـه) (اربا اربى) وعنـد السـریان والفـرس (ما تو ن(اربى) وعند البابلیی تعرف باسم عند األشوریین

  .)٩(وهي تعني لدیهم بالد االعراب

اما االمبراطوریتان الیونانیة والرومانیة فكانتا تقّسمان منطقة الجزیرة العربیة وفق تقسیم 

م الجزیرة . فكانت تقسّ میالدي، ومن ضمنه بادیة العربالسیاسي لبالد العرب في القرن االول 

  : الى

 : ویشمل الیمن ومعظم اجزاء شبة الجزیرة  Arabia Fleixالعربیة السعیدة  -١

: لم یقوموا بتحدیدها تحدیدًا دقیقًا اال انه یفهم من      Arabia Desertaالعربیة الصحراویة  -٢

 كتاباتهم انهم یقصدون بها البادیة الواسعة التي تفصل بین العراق والشام.    

  )١٠(.نباط: وتشمل شبة جزیرة سیناء و مملكة اال Arabia Petreaeالعربیة الصخریة  -٣

. فیها بدور كبیر في صناعة التاریخولقد قامت بادیة العرب والقبائل الساكنة 

لعربیة ط تدمر كالغساسنة والمناذرة والقبائل افاإلمارات التي شهدتها المنطقة عقب سقو 

العظیمتین اللتین حكمتا  ، كانت محط سجال وجدال في عالقتها مع االمبراطوریتیناالخرى

غیر ان الشواهد التاریخیة  .)١١(ساسانیة واالمبراطوریة البیزنطیة. وهما االمبراطوریة الالمنطقة

تؤكد عدم احكام هاتین االمبراطوریتین لسیطرتهما على منطقة البادیة طوال تاریخهما، بل 

  .ئم لهماكانت هذه المنطقة مصدر قلق دا

اما الحضارة العربیة االسالمیة وجغرافیوها فقد أجروا تعدیالتهم على هذا التقسیم 

جهة وزاوجوا ما بین القسمین االخرین في بعض  فقاموا باستبعاد العربیة الصخریة من

 . او أبقوا علیها مع اجراء تعدیالت طفیفة رافقها اعطاء تقسیم جدید للمنطقة اعتمداباتالكت

 –الحجاز –(تهامة مت حسب السطح والمناخ الى. فُقسّ الجانب الجغرافي بالدرجة االساس

، في حین أفردها جغرافیین بنجدعند بعض ال . وتم الحاق البادیة)الیمن –العروض –نجد

  .ون تحت تسمیة البادیة او المفازةاخر 

اا   داب واا :  
لقد عمد الجغرافیون العرب والمسلمون ومنهم بالذات الجغرافیون البلدانیین الى تقسیم 

الدول واالقطار  هاالعالم االسالمي (مملكة االسالم) الى مجموعة من االقالیم تناظر في واقع

، وهي نظرة جغرافیة مبكرة تنم عن اصالة وابداع في الجغرافیة في الوقت الحاضر



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

 )٥٥٣ ( 

 

ثم تبعه  .)١٣(البلدان وكان الیعقوبي على رأس هؤالء الجغرافیین في كتابه .)١٢(االقلیمیة

واالصطخري وابن حوقل اصحاب المدرسة الكالسیكیة في الجغرافیة وهم كل من البلخي 

. تالهم االدریسي بدوره البارز في الجغرافیة بمزاوجته ما بین االتجاهین الفلكي والمقدسي

. وسنحاول هنا لیل على ذلك(نزهة المشتاق في اختراق االفاق) خیر د فكان كتابة ،واالقلیمي

ى حقیقة هذا االقلیم تتبع بادیة العرب في كتب بعض هؤالء الجغرافیین ، بقصد االطالع عل

  .في مؤلفاتهم

. رة العربیة) اقلیمًا وابتدأ بدیار العرب والجزی٢٠: قّسم العالم االسالمي الى (االصطخري  -١

. حدده بقوله ار العربوقد أدمج بادیة العرب بجزیرة العرب فجعلها اقلیمًا واحدًا اسماه دی

 وابتدأت بدیار العرب ألن القبلة بها ومكة فیها وهي ام القرى وبلد العرب واوطانهم التي لم(

(المحیط الهندي) من عبادان وهو  حر فارسیشركهم في سكناها غیرهم والذي یحیط بها ب

مصب ماء دجلة في البحر فیمتد على البحرین حتى ینتهي الى ُعمان ثم یعطف على سواحل 

الجار ومدین  مهرة وحضرموت وعدن حتى ینتهي على سواحل الیمن الى جدة ثم یمتد الى

، وهذا المكان من حد دیار العرب من هذا البحر قد انتهى حینئذ (*) ثمحتى ینتهي الى آیله

) فینتهي الى تاران وجبیالت الى الُقلُزم فیقطع البحر األحمر( مالُقلزُ  ان یعرف ببحرالبحر لس

، ثم یمتد علیها من آیله الى مدینة قوم ء من غربیهافهذا هو شرقي دیار العرب وجنوبیها وشي

لبحر المیت) التي تعرف ببحیرة ُزغر الى الشراة والبلقاء وهي من عمل (ا ةلوط والبحیرة المنتن

، وتدمر ة ونواحي بعلبك وذلك من عمل دمشق، واذرعات وحوران والبثنیة والغوطنفلسطی

، وقد انتهینا الى سرین، ثم الُخناصرة وبالس وهما من عمل قنّ میة وهما من عمل حمصوسلّ 

والرحبة والدالیة وعنة  وقر قیسیاعرب حتى ینتهي الى الرقة الفرات ثم یمتد الفرات على دیار ال

) ثم تمتد دیار الفرات الى البطائح واالهوار میاهوالحدیثة وهیت واالنبار الى الكوفة ومستفرغ 

العرب على نواحي الكوفة والحیرة الى الخورنق وعلى سواد الكوفة الى حّد واسط فتصاقب ما 

لة ثم تمتد على سواد البصرة وبطائحها حتى تنتهي الى قارب دجلة عند واسط مقدار مرح

 .)٤خریطة ()١٤(.)دیار العربعبادان فهذا الذي یحیط ب

  

  

  



 ا ل .د  
  

   ا   د اب

 

 )٥٥٤(  

 

  الجزیرة العربیة عند االصطخري (*): )٤خریطة (

 
. ١٦٩، ص١٩٧٤، كتب صبري، م١، جفي الجغرافیة العربیة المصدر. احمد سوسة ،الشریف اإلدریسي

االلوان باالعتماد على االلوان المستخدمة في أطلس تأریخ االسالم للدكتور حسین (*). قام الباحث بإدخال 

  مؤنس .

  

وما یهمنا هنا هو الحد الشمالي لدیار العرب فقد جعلها االصطخري تنتهي بنهر 

الفرات اي انه جعل النهر یكون الحد الذي یفصل بین اقلیم دیار العرب واالقلیم الثاني وهو 

 .لیم الثالث وهو اقلیم بالد الشامزیرة العراق) واالقاقلیم الجزیرة (ج

االصطخري  من أتباع المدرسة الكالسیكیة في الجغرافیة العربیة عاصر حوقل:ابن   -٢

) اقلیمًا وجعل ٢٢(االسالمي الىالعالم (صورة االرض) وفیه قّسم  ألف كتابه .)١٥(وتعلم منه

ددها . ونجده یحفهي في رأیه اقلیٌم واحدٌ  العرب)(جزیرة  ار العربالبادیة جزءًا من اقلیم دی

. للتكرار . ال بل وبالنص نفسه كامًال. لذلك لن نذكره تجنباً بالحدود نفسها لدى االصطخري

(وما . فیقول لحدود الشمالیة للبادیةغیر ان ما یالحظ عند ابن حوقل انه یزید في تفصیل ا

ما كان من بالس الى عبادان فهو (**) فمن الشام و یلة الى بالسبقي من حد الغربي من آ

الحد الشمالي ومن بالس الى ان تجاوز االنبار فمن حد الجزیرة (اقلیم الجزیرة العراقیة) ومن 

له بّریٌة ، ویتصل بارض العرب بناحیة آی(اقلیم العراق) النبار الى عبادان فمن حد العراقا



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

 )٥٥٥ ( 

 

ٌة وان كانت متصلة بدیار العرب (صحراء شبه جزیرة سیناء) وهي بّری تعرف بتیه بني اسرائیل

، ولیس للعرب العمالقة والیونانیة وارض القبط فلیست من دیارهم واّنما كانت بّریٌة بین ارض

) وهنا نجده یستبعد البّریة من ٥(خریطة  .)١٦()مرعى فلذلك ال تدخل في دیارهم بها ماء وال

  . العرب لمنطقة العرب الصخریةارض العرب كما سبق واشرنا الیه في استبعاد الجغرافیین 

اعظم الجغرافیین البلدانیین العرب والمسلمین، من اتباع المدرسة الكالسیكیة في  من المقدسي:

(احسن التقاسیم في معرفة االقالیم) وفیه قّسم العالم االسالمي  الجغرافیة العربیة ألف كتابه

 إلقلیم خاص سماه بادیة العرب) عجمیة فضًال عن افراده ٨) عربیة و(٦) اقلیمًا(١٤الى(

أن بین أقالیم العرب غیر المغرب بادیة ذات میاه وغدران وآبار  (اعلم (مجال البحث) یقول فیه

وعیون وتالل ورمال وقرى ونخیل قلیلة الجبال كثیرة العرب مخیفة السبل خفیة الطرق طیبة 

وقد جعلها  )١٧(.الهواء ردیة الماء لیس بها بحیرة وال نهر اال األزرق وال مدینة اال تیماء)

نطقة قوله الى اهمیة هذه الم بذاته ولیس كسابقیه وهذا مرده حسب المقدسي اقلیمًا واحدًا قائماً 

ولیست منها ومنهم من یجزئها على االقالیم ومنهم  (ومن الناس من یعدها من الجزیرةفیقول 

من یجعلها من الشام وقد رأینا نحن ان نفرزها ونفرد صورتها ألن احدًا من اهل االقالیم الثالثة 

ة في البر اال فیها وال غنى له عن معرفتها وایضًا فان فیها مناهج ال عشر ال طریق له الى مك

تعرف ومیاهًا قد ُتجهل وفي ذكرها فوائد ال تحصى واجر وحسبة ال تخفى وقد سافرت فیها 

غیر مره ومسحتها یمنًا وشماًال وشرقًا وغربًا وتفّحصت عن طرقها وسألت عن میاها وتبحرت 

 )١٨(.)رقهامن اسبابها وعرفت معظم طفي معرفتها حتى حزُت الكثیر 

(وتخوم هذه البادیة تأخذ من ویلة على مدائن قوم لوط وتصعد ما حدودها لدیه فهي ا

الى مآب ثم على تخوم عّمان واذرعات ورساتیق دمشق وتدمر وسلمّیة واطراف حمص الى 

ثم ترجع الى الفرات وتعطف على الّرقة والرحبة والدالیة الى هیت واالنبار ثم على  بالس

الحیرة والقادسیة ومغارب البطائح ثم على سواد البصرة الى عبادان ومنهم من اضاف الشراة 

) ومن قراءة هذا النص نجد ان الحدود ٦(خریطة  )١٩(.)الیها وادخل مدنها فیها وهذا اصح

ابن  –ر العرب عند الجغرافیین السابقین (االصطخرية تماثل حدود اقلیم دیاالشمالیة للبادی

بالس هي نهایة الحد الشمالي الذي تبدأ منه الحدود باالستدارة نحو الفرات  حوقل) فقد جعل

. وهذا عمل لم یسبقه خاص بها شرقًا. اال ان المقدسي قد انفرد باقتطاع البادیة لیفردها بإقلیم



 ا ل .د  
  

   ا   د اب

 

 )٥٥٦(  

 

ن قبله بان ادخل الشراة . فضًال عند ذلك فانه قد اضاف لماب التي ذكرها آنفاً یه احد لألسبال

 .الیها(من مدن شرق الجزیرة العربیة) 

  جزیرة العرب عند ابن حوقل: )٥خریطة (

  
. ١٧٩، ص١٩٧٤، مكتب صبري، ١لعربیة، جالشریف اإلدریسي في الجغرافیة ا ،المصدر. احمد سوسة 

تأریخ االسالم للدكتور حسین (*). قام الباحث بإدخال االلوان باالعتماد على االلوان المستخدمة في أطلس 

  .مؤنس

  

، وهو جغرافي ذو شأن كبیر لما اضافه الى ثل قمه ازدهار الجغرافیة العربیةیم االدریسي: -٣

(نزهة المشتاق في اختراق  كتابهألف  )٢٠(.خریطة العالم وهو من اشهر جغرافي العرب قاطبةً 

الهجري/ االفاق )) لیكون ذروة ما تم تألیفه في الجغرافیة العربیة االسالمیة في القرن السادس 

واالقلیمي في الجغرافیة . فجاء هذا الكتاب لیدمج بین المنهجین الفلكي الثاني عشر المیالدي

مور منها في وقته الى عشرة اقالیم لقد قام االدریسي بتقسیم الكرة االرضیة او المع )٢١(العربیة.

 .لشرقنحو ا عشرة اجزاء ابتدأ بها من الغرب عرضیة ثم قّسم كل اقلیم الى

  



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

 )٥٥٧ ( 

 

                          بادیة العرب عند المقدسي: )٦خریطة (

 
  المصدر : عمل الباحث باالعتماد على :

1-Konrad, Miller, Mappa Arbicae, Arabisch Welt– und Lander Karten, 1-v1, 

Stuttgart, 1927.  

  

یم عرضیة (ومنها البادیة) بین ثالثة اقال رت دیار العربفكان من نتیجة ذلك ان تناث

  :وخمسة اجزاء هي كالتالي

 وفیه جزء من بحر القلـزم وجزائـره العـامرة والخالیـة ومراسـیه الجزء الخامس: –االقلیم الثاني -١

المشـــهورة والكـــور مثـــل الســـرین والُســـقیة وجـــده والجحفـــة والجـــار ومكـــة والطـــائف والمدینـــة وقدیـــد 

  .)٢٢(ذابوعی

وفیـه قواعـد الـبالد المعلومـة جـرش وبیشـة وتبالـة وعكـاظ و  الجزء السـادس: –االقلیم الثاني -٢

نجـــران وعلـــو یحصـــب وظفـــار ومـــأرب والشـــحر وســـفل یحصـــب و شـــیام وحضـــرموت وصـــور 

ط وصحار والعفر وسعال ومخ و سّر ُعمان وبتروت وهجر وحضـرمة والقـریتین وقلهارت ومسق

 .)٢٣(اضح وهجر وبیرمان الجیل وجلفارو وجرة ورامة ومعدن النقرة وُسلمیة وبرقة و 



 ا ل .د  
  

   ا   د اب

 

 )٥٥٨(  

 

وفحـــــص القســـــیمة وبعـــــض البحـــــر  وفیـــــه بحـــــر الُقلـــــُزم الجـــــزء الخـــــامس: –االقلــــیم الثالـــــث  -٣

ي والحصـــون العـــامرة وارض فلســـطین والشـــام (المتوســـط) بمـــا علیهـــا مـــن المـــدن والمراســـالشامي

.)٢٤(الحجاز مع قطعة من غربي البادیة واسفل ارض
   

وُجهینــة ولخــم وبلــي وقبائــل  وامــا البادیــة فأنهــا دار لفــزارة الجــزء الســادس: –االقلــیم الثالــث -٤

مختلطــة مــن الــیمن وربیعــة ومضــر واكثرهــا یمــن بنــو أســد والرمــل المعــروف بــالهبیر هــو الرمــل 

 الفارسـيالذي بالشقوق الى األجفـر عرضـًا وطـوًال مـن وراء جبلـي طـيء الـى ان یتصـل بـالبحر 

  .)٢٥(الى ان یرد الجفار من ارض مصر (الخلیج العربي) ویمضي من وراء جبلي طيء

ُســــلمیة  : وفیــــه مــــن الــــبالد الشــــامیة البریــــة فامیــــة وحصــــنالجــــزء الخــــامس –االقلــــیم الرابــــع -٥

  .)٢٦(والرافقة وباجروان والجسر ومنبج وقّنسرین والقسطل وحلب والرصافة والرقة

(الجزیرة)  ق ما بین دیار العربمن خالل تقسیم االدریسي یمكن مالحظة انه یفرّ 

 التقسیم الذي استعمله في رسم خرائطه لم یجعله ُیفرد اقلیمًا خاصاً والبادیة اال ان طبیعة 

الجزء  –بادیة قد وقع ضمن االقلیم الثالث. ومع ذلك یمكن ان نالحظ ان معظم البالبادیة

السادس. مما سبق نجد ان الجغرافیین العرب والمسلمین متفقون في الحدود الخارجیة للبادیة 

  .خاص باستثناء المقدسيانهم لم یفردوها بإقلیم وال سیما الشمالیة منها اال 

  البادیة في المصادر الجغرافیة الحدیثة:

اذا ما اردنا ان ُنعطي تحدیدًا لبادیة العرب في الوقت الحاضر فإننا سنالقي صعوبة 

كبیرة سببها ان هذا االقلیم قد الغي بسبب االستعمار الغربي الذي جّزء المنطقة العربیة الى 

الهیمنة وعزل من الدول وحددها بحدوٍد مصطنعة كان الهدف منها تعزیز االستعمار و مجموعة 

. فأصبح اقلیم البادیة مقّسمًا بین خمسة دول هي العراق وسوریا واالردن وفصل الروح العربیة

(*) وبالتالي فقد اطلقت على البادیة تسمیات محلیة مشتقة من عودیةوالكویت والعربیة الس

. ففي العراق ُیطلق على القسم الغربي منه تسمیة الهضبة الغربیة وهو البادیةالصلي االسم ا

شماال وحتى نهر  ٣٢وهي تقسم ایضًا الى قسمین هما البادیة الشمالیة من دائرة عرض 

. شماال ٣٢وحتى دائرة عرض  الفرات في محافظة االنبار والبادیة الجنوبیة من البصرة جنوباً 

یطلق علیها تسمیة بادیة الشام، وفي الكویت وهي تمثل الجزء الغربي اما في سوریا واالردن ف



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

 )٥٥٩ ( 

 

، وفي المملكة العربیة السعودیة یطلق على الجزء الشمالي منها فیطلق علیها  صحراء الدبدبة

  .ىمنها تسمیة صحراء النفوذ الكبر 

ة تضـم ) یمكن مالحظـة ان البادیـ٧(الخریطة  بناًء على ما سبق ومن خالل الموقع الجغرافي:

االجــزاء الغربیــة مــن العــراق والجنوبیــة مـــن ســوریا والشــرقیة مــن االردن واالجــزاء الشــمالیة مـــن 

  .بیة السعودیة والغربیة من الكویتالعر 

 الموقع الجغرافي لبادیة العرب: )٧خریطة (

 
ر مازن مغایري، موسوعة أطلس العالم، مطبعة األیمان، دا : مصدر : عمل الباحث باالعتماد علىال

 .٣٤، ص الرضوان، سوریا

  

ف للبادیة والحدود من خالل ما وصفه الجغرافیون العرب والمسلمون من اوصا الموقع الفلكي:

ـــالخرائط الحدیثـــة فـــي التـــي اعتمـــدوها ـــات الســـابقة ومقارنتهـــا ب ، یمكـــن ان نحـــددها وفـــق المعطی

 –٣٥(وخطـي طـول) شـماًال ٣٦ –٢٧(الموقع الفلكي التالي دائرتـي عـرضاالطالس الجغرافیة ب

  )٨(خریطة (**).) شرقا٤٩

:دخ ا 

ـــاخ بكونـــه جـــزءًا مـــن اقلیمـــین ُمنـــاخیین همـــا االقلـــیم المنـــاخي الصـــحراوي   ـــز المن یتمی

ف الحــراري . لــذلك فهــو یمتــاز بــالتطرف واالخــتاللموســمي او شــبة الموســميواالقلــیم المنــاخي ا

، ) مئویـة٢٠ –١٨الحراریة السـنویة فیهـا بـین (ت فتتراوح المتوسطا .)٢٧(السنوي والیومي الكبیر



 ا ل .د  
  

   ا   د اب

 

 )٥٦٠(  

 

) ٣٢ –٢٩ئویـــة وترتفـــع صـــیفا الـــى() م٨ –٧الثـــاني الـــى ( ولكنهـــا تـــنخفض فـــي شـــهر كـــانون

  .ذ تسود االحوال الصحراویة الجافةاما االمطار فإنها شحیحة ا .)٢٨(مئویة

  الموقع الفلكي لبادیة العرب: )٨خریطة (

 
  : المصدر: عمل الباحث باالعتماد على

 .٣٤، سوریا ، ص وعة أطلس العالم، مطبعة األیمان، دار الرضوان، موسمازن مغایري 

  

 اه:

ان طبیعة المناخ التي مر ذكرها سـابقًا قـد انعكسـت بشـكل سـلبي علـى عنصـر المیـاه  

فــي المنطقــة . فــال نحــد میاهــًا ســطحیة لــذلك فــان االعتمــاد اصــبح بالدرجــة الرئیســة علــى المیــاه 

عــن طریــق العیــون واالبــار، والتــي باتــت مراكــز لتجمــع  الجوفیــة ومــا تمثلــه مــن عصــب للحیــاة

الجیولوجیــة حــول المنطقــة تشــیر الــى امكانــات هائلــة فــي المیــاه الجوفیــة  . ان الدراســاتالســكان

متمثلة بالخزانات المائیة الجوفیة . فحوض البادیتین الشمالیة والجنوبیـة فـي العـراق یمثـل خزانـًا 

فــي  م) مــثًال، وحـوض البادیــة٦٠ –٥٠ه (ام ارضــم ال بــاس بهـا هـائًال للمیــاه الجوفیـة وبإعمــاق

. وفـي ٣ملیون م) ٦٠٠( بمعدل تغذیة حوالي ٢)كم٧٠,٠٠٠( مساحته الىسوریا یصل اجمالي 

، كمـــا دلـــت الدراســـات مـــن المیـــاه ٣) ملیـــون م٤٩,٣( دن تحتــل المنطقـــة الصـــحراویة وحـــدهااالر 

كبیـرة مـن المیـاه الصـالحة على احتواء التكوینات الجیولوجیة للمملكـة العربیـة السـعودیة كمیـات 



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

 )٥٦١ ( 

 

المیـاه علـى  اخرى هي خاصـیة الضـغط الهیـدرولیكي التـي ترفـع، ال بل ان لها خاصیة للزراعة

  .)٢٩(شكل عیون الى االعلى

  :اد وا واق

ان البادیة هي جزء من صحراء تمتد من شمالي المملكة العربیة السـعودیة الـى الفـرات 

. وهـي تقـع فـي اطـار ثـالث وحـدات بنائیـة كبـرى ي االردن والعراق وسـوریا والكویـتلتشمل بواد

. وتتصف تضـاریس الجبال الوسطى والتدمریة هي الصفیحة العربیة ثم منخفض الفرات ومقعر

الهضبة عامة باالنبساط مع تموجات في السطح تتخللها االودیة والمنخفضـات الضـحلة فضـًال 

  .)٣٠(التضاریس البركانیة كالحراتعن 

فبسبب ظـروف . ا انعكاساتها على الجوانب االخرىوهذه الظروف التضاریسیة كان له

، وان وجـد السـكان فهـم ٢/ كـمالجفاف فان الكثافة السكانیة العامة في البادیة ال تتجاوز شـخص

كانـت عیونـًا او ابـارًا یتوزعون في شكل مجموعات صغیرة ومتباعـدة اساسـها تـوفر المیـاه سـواء 

هـوامش . لـذلك فهـم یتوزعـون علـى االطـراف و ة. وحول الواحات الطبیعیـة او الصـناعیاو ینابیع

البادیة ، فنجدهم یتركزون في مدینة تدمر ثم السـخنة والقـریتین والطیبـة والكـوم ومعـان واالزرق 

وهـــؤالء ال یشـــكلون   .)٣١(ت ضـــخ الـــنفط ومخـــافر االمـــنفـــي االردن والرطبـــة والرویشـــد ومحطـــا

ـــرة ف ) الـــف نســـمه . واغلـــب ســـكان البادیـــة هـــم ممـــن ٢٠٠,٠٠٠( هـــم ال یتجـــاوزوناعـــدادًا كبی

ــاة البــدو. ا یمتهنــون . فمــا ال ان البادیــة تبقــى ذات شــان كبیــرالصــناعات الحرفیــة المتعلقــة بحی

. فهــي تمتلــك كمیــات اســتراتیجي مســتقبلي للمنطقــة كلهــا تمتلكــه مــن امكانــات یجعلهــا ذات بعــد

. مـــات االمـــالح الصـــخریة ورمـــل الزجـــاجضـــخمة مـــن الفوســـفات والـــنفط والغـــاز فضـــًال عـــن خا

ذلك فهي تشكل مراعي طبیعیـة فضًال عن  .بكمیات غیر اقتصادیةدن وان كانت وبعض المعا

، تســـاندها تربـــة ذات تركیـــب متوســـط واذا مـــا اســـتثمرت وفـــق الطـــرق الزراعیـــة الحدیثـــة واســـعة

مكانیـــة اســـتخدامها فـــي باالعتمـــاد علـــى مصـــادر الطاقـــة المتـــوافرة كالریـــاح والطاقـــة الشمســـیة وا

، اذ تمتلـــك البادیـــة ســـاعات تولیـــد الطاقـــة الكهربائیـــةو  . وال ســـیما المیـــاه الجوفیـــةحصـــاد المیـــاه

  .)٣٢(ساعة سنویا في بادیة الشام ٣٧٠٠ اشعاع وصلت الى

  

  

  



 ا ل .د  
  

   ا   د اب

 

 )٥٦٢(  

 

:اا 

                                                 

  .٣٠- ٢٩، ص ١٩٩٦، دار المشرق، بیروت، ٣٥لویس معلوف، المنجد في اللغة، ط   )١(

  .٣٠٨، ص ٢٠٠٧بیروت،  ،، دار صادر١، م٣یاقوت الحموي، معجم البلدان، ط  )٢(

  .٥٩٩، ص المصدر السابق، لویس معلوف  )٣(

وسیط في تاریخ العرب قبل االسالم، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، ال ،هاشم یحیى المالح  )٤(

 .١٦، ص ١٩٩٤

  .١٨٧، ص١٩٥٦، مطبوعات دار المعلمین العالیة، ٢مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة، ج، طه باقر  )٥(

 

(6) Luckenbill. D.D, Ancient Records of Assyria and Babylonia, New york, Vol 2, 

1968, P.p. 245– 247. 

  .٤، ص٢٠٠١شوقي ابو خلیل، اطلس التاریخ العربي االسالمي، دار الفكر، دمشق، سوریا،   )٧(

، سلسلة عالم ٢ط ،١االساتذه، ج، ترجمة مجموعة من و جوزیف شاخت، تراث االسالم ، أ بروزورث س  )٨(

  .٢٧، ص ١٩٨٨المعرفة، مطابع الوطن، الكویت، 

  .، على طریق حجاج الشام ودمشقراف الشام بین الشام ووادي القرىُبلید في اط –مدتیماء: بالفتح وال (*)

  .حلب خمسة ایام مدینة قدیمة مشهورة في بریة الشام بینها وبین –تدمر: بالفتح ثم السكون، وضم المیم  )٩(

: موضع بین وادي القرى و الشام ... وهو حصن به عین تبوك: بالفتح ثم الضم، وواو ساكنة، وكاف  )١٠(

 .النبي محمد (صلى اهللا علیه وسلم)ونخل وحائط ینسب الى 

  .١٦٦ص  ،١٦٣، ص ، بدون تاریخ١واد علي، المفصل في تاریخ العرب، جج  )١١(

  . ١٩ص  –١٨وسیط في تاریخ العرب قبل االسالم، مصدر سابق، ص ، الیحیى المالحهاشم   )١٢(

، ١٩٥٤، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، ١لعلي، محاضرات في تاریخ العرب، جصالح احمد ا  )١٣(

  .٦٠ص –٥٧ص 

قلیمیة في القرن العاشر المیالدي،     ، منهج الجغرافیین البلدانیین في الجغرافیة االعواطف طه العاني  )١٤(

  .١٥، ص ٢٠٠٢اطروحة دكتوراه، غیر منشورة ، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 

  .٥، ص ١٩٨٨االشعب، الیعقوبي، دار الشؤون الثقافیة العامة، مطابع دار الشؤون، بغداد، خالص   )١٥(

  .(*)  مدینة على البحر االحمر (خلیج العقبة) وهي تقابل حالیًا میناء ایالت (الكیان الصهیوني)

، ١٢، ص ١٩٢٧القاسم ابراهیم بن محمد االصطخري، مسالك الممالك، مطبعة بریل، لیدن، ابو   )١٦(

  .١٣ص

، ترجمة صالح الدین عثمان اغناطیوس یولیانوفتش كراتشكوفسكي، تاریخ االدب الجغرافي العربي  )١٧(

  . ٢١٧، ص ١٩٨٧ب االسالمي، بیروت، ، دار الغر  ٢هاشم، ط

   .(**) بلدة في الشام بین حلب والرقة على نهر الفرات (قرب مسكنة حالیا)



مما  رما    

  

  ٢٠١٤(من اول)  ) ٢اد (

  

 )٥٦٣ ( 

 

                                                                                                                                        

  . ١٩، ص ١٩٣٨، مطبعة بریل، لیدن ٢، ط، صورة االرضابو القاسم محمد بن علي ابن حوقل  )١٨(

ص  ،١٩٠٩، مطبعة بریل، لیدن، ٢ط ،أحسن التقاسیم في معرفة االقالیم، محمد بن احمد المقدسي  )١٩(

٢٤٨ .  

  . ٢١٨المصدر نفسه ، ص   )٢٠(

  . ٢٥٢المصدر نفسه، ص   )٢١(

  . ٣٩٠، دار الفكر، سوریا، بال تاریخ، ص ٢حمیدة ، اعالم الجغرافیین العرب، ط عبد الرحمن  )٢٢(

، رسالة مشتاق في اختراق االفاق لإلدریسي، الفكر الجغرافي في كتاب نزهة الملك صالح یاركة  )٢٣(

  .١٧، ص ١٩٩٠تیر ، غیر منشورة ، كلیة التربیة، جامعة الموصل، ماجس

، عالم الكتب، بیروت، ١عبد اهللا محمد بن محمد االدریسي، نزهة المشتاق في اختراق االفاق، م ابي  )٢٤(

  . ١٣٢، ص ١٩٨٩

  .١٥٠المصدر نفسه، ص   )٢٥(

  .٣٤٧المصدر نفسه، ص   )٢٦(

، عالم الكتب، بیروت، ٢عبد اهللا محمد بن محمد االدریسي، نزهة المشتاق في اختراق االفاق، م ابي  )٢٧(

٣٨٠، ١٩٨٩.  

  . ٦٤٣المصدر نفسه، ص   )٢٨(

عرفة جودت حسین جودت، شبة الجزیرة العربیة، دراسة في الجغرافیة االقلیمیة، مطبعة التقدم، دار الم  )٢٩(

  . ١٧ -١٦، ص ١٩٨٤الجامعیة، 

  . شاهر جمال اغا، بادیة الشام، بحث على االنترنیت  )٣٠(

، ٢٠٠٠نشر والتوزیع ، ، الدار العربیة للمستقبل المیاه في العالم العربي ،مغاوري شحاته دیاب  )٣١(

  . ١٢٩ –١٠٢ص

  .شاهر جمال اغا، بادیة الشام، مصدر سابق  )٣٢(

  المصدر نفسه .  )٣٣(

، دار الكتب ٢ي وابراهیم عبد الجبار المشهداني، جغرافیة الوطن العربي، طخطاب صكار العان )٣٤(

 .٩٦، ص ١٩٩٩للطباعة النشر، جامعة الموصل، 

 

  

    

 

 

 



 ا ل .د  
  

   ا   د اب

 

 )٥٦٤(  

 

                                                                                                                                        

:ادر واا  

 .١٩٣٨، مطبعة بریل، لیدن، ٢ابي القاسم محمد بن علي، صورة االرض، ط، ابن حوقل - ١

 .٢٠٠١االسالمي، دار الفكر، سوریا، ابو خلیل، شوقي، اطلس التاریخ العربي  - ٢

، دار الكتب، بیروت، ١االدریسي، ابي عبد اهللا محمد بن محمد، نزهة المشتاق في اختراق االفاق، م   - ٣

١٩٨٩. 

  .١٩٨٩بیروت، ، دار الكتب، ٢نزهة المشتاق في اختراق االفاق، مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  - ٤
 .١٩٨٨االشعب، خالص، الیعقوبي، دار الشؤون الثقافیة العامة، مطابع دار الشؤون الثقافیة، بغداد،  - ٥

 .١٩٢٧االصطخري، ابو القاسم ابراهیم بن محمد، مسالك الممالك، مطبعة بریل، لیدن،   - ٦

 اغا، شاهر جمال، بادیة الشام، بحث على االنترنیت.  - ٧

 .١٩٥٦، مطبوعات دار المعلمین العالیة، ٢خ الحضارات القدیمة، جباقر، طه، مقدمة في تاری  - ٨

، سلسلة عالم ٢، ط١ج بروزورت، س، وشاخت، جوزیف، تراث االسالم، ترجمة مجموعة من األساتذة،  - ٩

 .١٩٨٨المعرفة، مطابع الوطن، الكویت، 

التقدم، دار المعرفة   دراسة في الجغرافیة االقلیمیة، مطبعة –، شبة الجزیرة العربیةحسین جودة، جودت  -١٠

 .١٩٨٤الجامعیة، 

 .٢٠٠٧، دار صادر، بیروت، ١، م٢الحموي، یاقوت، معجم البلدان، ط  -١١

 ، دار الفكر، سوریا، بال تاریخ.٢حمیدة، عبد الرحمن، اعالم الجغرافیین العرب، ط  -١٢

 . ٢٠٠٠شحاته، مستقبل المیاه في العالم العربي، الدار العربیة للنشر والتوزیع، مص،  دیاب، مغاوري  -١٣

 .١٩٧٤، مكتبة صبري، ١، الشریف االریسي في الجغرافیة العربیة، ج، احمدسوسة  -١٤

، دار الكتب ٢العاني، خطاب صكار والمشهداني، ابراهیم عبد الجبار، جغرافیة الوطن العربي، ط  -١٥

 .١٩٩٩جامعة الموصل، للطباعة والنشر، 

العاني، عواطف طه، منهج الجغرافیین البلدانیین في الجغرافیة االقلیمیة في القرن العاشر المیالدي،   -١٦

 . ٢٠٠٢اطروحة دكتوراه، غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 

 ، بال تاریخ.١، المفصل في تاریخ العرب، جعلي، جواد  -١٧

تاریخ العرب، ج ، مطابع دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة العلي، صالح احمد، محاضرات في   -١٨

 .١٩٥٤الموصل، 

كراتشكوفسكي، اغناطیوس یولیانوفتش، تاریخ االدب الجغرافي العربي، ترجمة صالح الدین عثمان   -١٩

 . ١٩٨٧، دار الغرب االسالمي، بیروت، ٢هاشم، ط

 .١٩٩٦، دار المشرق، بیروت، ٣٥معلوف، لویس، المنجد في اللغة، ط  -٢٠

 مغایري، مازن، موسوعة اطلس العالم، مطبعة االیمان، دار الرضوان، سوریا، بال تاریخ.   -٢١

 .١٩٠٩، مطبعة بریل، لیدن، ٢المقدسي، محمد بن احمد، احسن التقاسیم في معرفة االقالیم، ط  -٢٢
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معة ، دار الكتب للطباعة والنشر، جاسالمالمالح، هاشم یحیى، الوسیط في تاریخ العرب قبل اال  -٢٣

 . ١٩٩٤الموصل، 

مشتاق في اختراق االفاق لإلدریسي، رسالة ، صالح یاركة، الفكر الجغرافي في كتابه نزهة الملك  -٢٤

 .١٩٩٠، جامعة الموصل، ة، كلیة التربیة، غیر منشور ماجستیر

  .١٩٥٨هومل، فرتزل، التاریخ العام لبالد العرب الجنوبیة، القاهرة،   -٢٥
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 اغا، شاهر جمال، بادیة الشام، بحث على االنترنیت.  -٣٠

 .١٩٥٦، مطبوعات دار المعلمین العالیة، ٢باقر، طه، مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة، ج  -٣١
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 . ٢٠٠٠دیاب، مغاوري شحاته، مستقبل المیاه في العالم العربي، الدار العربیة للنشر والتوزیع، مص،   -٣٦

 .١٩٧٤، مكتبة صبري، ١، الشریف االریسي في الجغرافیة العربیة، ج، احمدسوسة  -٣٧

، دار الكتب ٢د الجبار، جغرافیة الوطن العربي، طالعاني، خطاب صكار والمشهداني، ابراهیم عب  -٣٨

 .١٩٩٩للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

العاني، عواطف طه، منهج الجغرافیین البلدانیین في الجغرافیة االقلیمیة في القرن العاشر المیالدي،   -٣٩

 . ٢٠٠٢اطروحة دكتوراه، غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 

 ، بال تاریخ.١في تاریخ العرب، ج ، المفصلعلي، جواد  -٤٠

العلي، صالح احمد، محاضرات في تاریخ العرب، ج ، مطابع دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة   -٤١

 .١٩٥٤الموصل، 

، تاریخ االدب الجغرافي العربي، ترجمة صالح الدین عثمان كراتشكوفسكي، اغناطیوس یولیانوفتش  -٤٢

 . ١٩٨٧، دار الغرب االسالمي، بیروت، ٢هاشم، ط
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 .١٩٩٦، دار المشرق، بیروت، ٣٥معلوف، لویس، المنجد في اللغة، ط  -٤٣

 مغایري، مازن، موسوعة اطلس العالم، مطبعة االیمان، دار الرضوان، سوریا، بال تاریخ.   -٤٤

 .١٩٠٩، مطبعة بریل، لیدن، ٢بن احمد، احسن التقاسیم في معرفة االقالیم، طالمقدسي، محمد   -٤٥

، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة سالمالمالح، هاشم یحیى، الوسیط في تاریخ العرب قبل اال  -٤٦

 . ١٩٩٤الموصل، 

الة مشتاق في اختراق االفاق لإلدریسي، رس، صالح یاركة، الفكر الجغرافي في كتابه نزهة الملك  -٤٧

 .١٩٩٠، جامعة الموصل، ة، كلیة التربیة، غیر منشور ماجستیر

  .١٩٥٨هومل، فرتزل، التاریخ العام لبالد العرب الجنوبیة، القاهرة،   -٤٨
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