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 اال لابحهوو ئ  ةال يكوو ن قووع وووًل  شوون  عاووب ةي   وو   وو ن ة  اوو م إرووو ح  حا شوون  ووي عجاوو  ةلوون  
  ه عهع احث  ب نذحا لا  ا.

ة    ل اح   رهن اح نووا  إح و   ع ا و   اح جاو   ا حم احث  ب تإانان اعع  ث اح  ك ب  عاب ت  .4
 (   ع ا.15ن     عععح   ي عع  ال ا ج  ز )

 ةن يك ن احث ب ض   االل ق ت ث اال        ع  ض   ان اي اح جا  اح    احة ن  . .5
ي ان ةت  ي احث    ت ح نار   ل ت  ب ه  حا شن ة  عععه  ل ل عع  ال ا جو  ز ال الو   .6

 ح  حهبث  اح  نهن.ةشهن ع  اأره   ت  
 ال اني األت    إحب ةت  نه  و ان  شنث ةم ح  ا شن. .7
إنا  و ن  ي   ر عناقي يال  احعنا  ةحف  100 ا حم احث  ب نع   ةا ر اح شن اح  نر   احث حل    .8

( االف ي  و ر عو  10( تل    عو  زاي عو  نحوا  وع   احث  وب عًاو  )25ععي تل  ا  اق  ع  )
( 25إنا  ووو ن عوووعي تووول  ا  اقووو  عووو  ) ي الر ةعنهكوووي لووو رج احعووونا  100  كووو  تووول   اضووو ة  

( ي الر عو   و  تول   اضو ة     وذحا ي و  عًاو  8تل    ع  زاي ع  نحا  ع   احث  ب عًاو  )
 .  او  ل احل ن  ي حاث ب حع  ي الر 20
 ي عك  ه  ع   -إن  اعث  - ا ض  احنو م ة  االشك ل  ئ(Wordياث  احث ب نًن  عج ) .9

 احث ب عاب ةن ال ن ت ح   ع  اح      احل    حااث ع .
 ةن يك ن احث ب ل ح  ا ع  األلا ن احال ه   اح   ه   االع ئ  . .10
 ي احث ب احعا ي.يج  ااث ع األت ل احعا     اح  اعع اح نع     .11
 يج  ةن ال ن اح ا ط   آلاي: .12

 (.14 ج  اح ط ) (Simplified Arabic:   ع اح ط )اللغة العربية •
 (.14(  ج  اح ط )Times New Roman:   ع اح ط )اللغة االنكليزية •

ع ووو  احهووو اع  يكووو ن ن يووو م اا ووو ئي )اعا  ووو ث ل  ع ووو (  وووي  ه يووو  احث وووبئ  هكووو ن اح ووون     .13
 اح عقبل  ي ا ا   اح ن   .ع   ناائ ع  

 

 : جماالت النشر 
العلمية: .1 عج ل    البحوث  اح       ي  األتبا   اح  ا د ث  احعا     احث     اح جا   ا شن 

 .احعا م اإل      
ا شووون اح جاووو  ت ووو   اح ووووا ناث  اح وووع اث احعا  ووو  اح  ا ووو   المؤؤؤرامراا نالاؤؤؤلناا العلميؤؤؤة: .2

انوو اي اح جاوو  اح ووو    اإل  وو      ضووو   اح ووي ع وووعث  ووع ة ا  ووي عجووو ل احعاوو م   احعنا وو   احع ح  وو 
  احة ن  .
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 : مالحظات النشر 
 احث    اح  ش ر   ي اح جا  اعًن ع  آران احث  ةب   ال اعًن ع  رةي اح جا .  .1
 اح جا  ي ض  الع ث راث     . اناب  احث     ي  .2
 . ة  احذي  ن ض ع  قً  اح ًنان ح  اعع اح شن اح جا  ةي ت ب ع  حفا  ثعع  .3
 . يعاب احث  ب      ع  ا  ع  ت ة  .4
 

 : العنوان الربيدي
 ئ ا وو  اآلياي  ئا ععوو  النهوو  ا ه رهوو  احعوونا ئ ع   يوو  توو   احووع  ئ عع  وو  النهوو    

 .عجا  آياي احلنا بعي
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Industrial Geography in The Writings of 

Arab and Muslim Geographers - A Study 

in Arab-Islamic Geographical Thought 

   
A B S T R A C T     

The study included the historical development of industrial 

activity, which is considered one of the most important economic 

activities that rely on geographical factors and had a great role in 

determining the patterns of industrial sites. Moreover, knowing the 

raw material used, providing means of transportation that helped 

transport raw materials to the city, and analyzing modern alternative 

energy sources and achieving sustainable development for the 

advancement of economic activity. Markets played a major role in 

developing industries, including the textile market, perfumery, 

fabric, and other markets that appeared in the Islamic era. Arabs and 

Muslims knew gems, precious stones and many minerals in which 

countries witnessed economic development. Traditional technologies 

reached a great extent for prosperity by developing natural building 

materials and using them in construction along with techniques that 

are compatible with the properties of these materials. Many crafts 

appeared in the countries, including drafting, dyeing, perfumery 

and other crafts, which had the consumer demand for the quality of 

their manufacture. 
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الجغرافية الصنننياعية في بتا ات الجغرافييل العر  

دراسننننة في الفكر الجغرافي العر ي  -والمسننننلميل  

 اإلسالمي 

 
 

اشتتتت لت اادةا تتت   تلو ااتتاة ااتلةنشا اللشتتتل  اايتتتللتا اا     تبر م  
اهم االنشتتت  االقتيتتلا   ااتا اتت دت تلو اا اامج اافيراال  ااتا  له  اول ا ة 

اا ااقع اايتلليل    م رف  اا لا  اال ال  اا تتتشدم   تافير كبير فا تحديد ان ل  
  تتتتتتتتل ج االسج اا    تتتتتتتتلتد تلو نسج اا ااا اال ال  ااو اا ديل    تحليج ميتتتتتتتتلاة  
ااتلق  اابديل  ااحديث   تحسيق تل ل  متتتدام  اللوا  الالشتل  االقتيتلا    اات  

 اا تلةن   اابزازن   اال تتااد ا ةا  بيرا فا تتانر اايتتللتلت ملول  تتاد االق شتت 
 غيرهل م  اال تتااد ااتا رورت فا اا يتتر اال تتعما   ترب اا رس  اا تتتل ي   
اافااهر  االحفلة ااكرن    اا ديد م  اا  لاه ااتا شودت اابلداه تتاةا اقتيلا ل 
  بليتتت ااتسللتتلت ااتسليتتد تت  حتتدا  بيرا فا االزاهتتلة اتتانر مااا اابلتتل  ااتبل لتت   

اابلل  اتسلللت تتاافق مع خيتتتتتتتتل م ه ، اا ااا   رورت اا ديد  ا تتتتتتتتتشدامول فا  
م  ااحرب فا اابلداه  م  ه ، ااحرب اايتتتتتتتتللغ   اايتتتتتتتتغلغ   اا تلةن   غيرهل 

 م  ااحرب االخرى  ااتا  لنت تحاز تلو اقغلل اا تتولك افاا  صللتتول.
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 المقدمة 
ت د اايللت  ذات اه ل   بير  فا  تلالت اا رس اا تل ي  ااتا أ و ت فا تييير  لف   
األنشت  االقتيلا   ااتا ارزت اشكج اتلط مل  ااسدم تلدمل ا تتلع االنتله تشكيج اايشاة  
 ا تيعاول فا انتلج ااا  حفرن  مغتت  فا اا ير ااحديث خعل االيف ااثلنا م  ااسره ااثلم   
تشر فا ارنتلنلل ا د اكتشلب االا  ااغشلةن     ت اا ديد م  اابلداه ااو تتانر ااتلق  ااتا ام  
تكفا او ا ااحد فحتب اج   ت ااو ا فلا ميلاة اديل  التلق  ملول ااتلق  اا تفدا  ااش تل   

لل    أه   اارنحل   االا ن   طلق  اابرد  طلق  االمااج  ااتا اصغحت  ال ل ا د ااتلق  تيغ  ااح
اختللة ا  ماقع صللتا الاد االخ   الظر االتتغلة اا اامج اافيراال  ااتا تؤثر تليول اذ رورت  

متلحلت    ااتسليد  نظرن  فيبر فا اختللة اا اقع اايللتا  اذ تحتج ااحرب اايد ن   اايللتلت  
 .  ا    نتلف  تافر اا ااا اال ال   اا للخ  اا لل،  ااتلق    ل ج االسج

 : مشكلة الدراسة:أولا 
 : الآلتاتتحدا مشكل  ااغحث 

ااا تو فا مفلل اافيراال    فا ااسر ه مل ها إ ولملت اافيرافيي  اا رس  اا تل ي    .1
 اايلليل ؟ 

هج ا تلد ااغحث اافيرافا تلد اا رس  اا تل ي  فا مفلل اافيراال  اايلليل  تلو  .2
 ثلات ؟ قااتد تل ل  

 اايلليل ؟ ر تلو اافيراال  هج التتاة ااتكلاااجا ا ة مؤث .3
 ثانياا: فرضية الدراسة:

ها يغلة  ت  حج أ اا ال شكل  ا  تش يلول   ك  اثغلت صحتول ا  تدمول  حدات فرضل   
 ااغحث  لالتا: 

 كله الفيرافيي  اا رس  اا تل ي  ا ة  بير فا ا ولملت اافيراال  اايلليل .   .1
ا تلد ااغحث اافيرافا فا مفلل اافيراال  اايلليل  تلو اا ديد م   تبوم اافيراال   .2

   اا شلهد .ااتا ا تلدت فا تأالفول تلو قااتد تل ل  ثلات  م  خعل اا عحظ  
 اايلليل . اه التتاة ااتكلاااجلل ا ة مؤثر تلو اافيراال   .3

 :أولا: مفاهيم الجغرافية الصناعية وتطورها التاريخي
مفلهلم جيراال  اايتتتتللت : ها فرع م  فر ع اافيراال  االقتيتتتتلا   توتم ادةا تتتت  االشتتتتل  

   فيول تد  ت لةنف (1)األخرى  االقتيتتتتتلا   انر رلهر  نلج   م  تفلتج االنتتتتتتله مع ااظلهرات  
اا اجاا   أكثرهل شتتتتتتتتتياتل  اات رنف اا   يرى أنول اا لم اا    يوتم ا ال  اتازنع أن ل  اايتتتتتتتتتللتلت 

تلو  تح االة  ايف  تلم  أ  تلو قتم ملر   اا  قلة  أ  ا ا  أ  إقللم أ  مديل  أ  حا فا 
مديل    نوتم ثلنلل  الاكشتتتتتتف ت  االلاا  اا ل   ااواا  تلو ا)نتتتتتتتله )اا ااةا ااتبل ل   ااغشتتتتتترن (  

تل  الختعب  اف ج اايتتتتللتلت ايتتتتف  تلم  أ  اف ج صتتتتللت  م يل  تتشتتتتلار أ  تشتلف   ل  أ  نا 
  إذ يتلل ل مفوام اافيراال  ااحديث اةا ت  ااظااهر ااغشترن   لايتللت  م  حيث تحديد (2)  األملك 
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خااصتتتتتتتتتتتول  تحليج اا عق  اا تغلاا  ايلول  اااصتتتتتتتتتتتال ااو ا تتتتتتتتتتتتلتلجلت تل ل  تفيد احج  ثير م  
أه تتاة اافيراال     نرى ا ض ااغلحثي   (3)  اا تتتتتتل ج اا ت لس  احلل  االنتتتتتتله  متتتتتتتسبج ااغشتتتتترن 

اايتتتتتتتلليل   رواةهل قد مر ا د  مراحج  تيتتتتتتتاة  ها مرحل  اا يتتتتتتتر اابدا ا ااتا ت د اا رحل  
اابدا ل  اللشتتتل  اايتتتللتا شتتتغر م د م  اله تييير، الويي  ااتبل ل  ال لا  اا تتتتتشدم   له اتتتتلتل  

ت ااشتتتتشيتتتتل    له محيتتتتاةا فا تشتتتتكيج ا ض اآلالت  لاششتتتتب  اا ظلم اير  تلبلر االحتللجل
اإلنتتتتله   مرحل  اا يتتتر ااحفر   ها مرحل  انتسلل االنتتتتله الشتتتلطر اايتتتللتا م ل  تتتبق ااو 
تشتتكيج ااحفلة   ب ض اا  لاه م ل ج لت االنتتتله اكثر تيييرا الويي  ااتبل ل  ال لا  اا تتتتشدم  

اه  أمل م  اا رحل  ااتتتتتلاس  فظورت اا ااا اافشلةن   اايتتتتليتتتتلال  افلنب االخشتتتتلس  ب ض اا  ل
مرحل  تيتتتر اابر نز   ها مرحل   تر ز االشتتتل  اايتتتللتا فا تشتتتكيج اا  لاه حيث ادأ تحديد 
تشتكيج اهم اا ااا ااشلم اا تتتشدم   ااتدأت ااتف  لت ااغشترن  تظور اشتكج  اضتح فا شتكج قغل ج  
 تشتتتتتتتل ر  تف  لت اشتتتتتتترن  ت  ج مع ا ض م ل ااى ااو زنلا  االحتللجلت  م  جلنب اخر ااى 

و زنتلا  قتدة  هت ، ااتف  تلت تلو االنتتلج اايتتتتتتتتتتتتتتلتلتا  قتد ت يزت هت ، اا راحتج ااثع  اظواة  اا
   مرحل  اا يتر ااحديث  فا (4) االشتل  اايتللتا اا ت ثج الا  لللت اايتلليل  اابدا ل  ااغتتلت 

االيتتف ااثلنا م  ااسره ااثلم  تشتتر فا ارنتلنلل ا د اكتشتتلب االا  ااغشلةن   فشتتودت اايتتللت   
  أمل مرحل  اا لم ااتكلاااجلل اا  لصتر   ااتا ادأت (5)  تييرا  ج ةنل  فا طبل تول  ا تلايبول  ملتفلتول

م  ملتيتف ااسره اا شترن    صتلت اايتللت  ااو مرحل  متسدم  ةغم قيتر اا د  اا تزايد  م رف  
تدت تلو تسدم  االنتتتتتتتتتتتتتله  ت دا ااتكلةاتر  ا تتتتتتتتتتتتتشدامر ال سال االاكتر نل   ااتكلاااجلل ااتا  تتتتتتتتتتتتل

 تتتتتتتتتتت و ا رحل  ااك بياتر  ت لو أه االشتتتتتتتتتل  اايتتتتتتتتتللتا    (6) اايتتتتتتتتتللت  م  حيث ااكم  ااكلف
ا شتلف اشتكلار اصتغح  ش تع ال لم  ااتتاة اا  لا  ااتسلا اا ي  ه ل األ تل  فا تتانر االشتل  

اول   إذ احث اا ل ل   اا تتتتتتتتتتتتتل ي  فا اةا تتتتتتتتتتتتلتوم تلو ااترد ااتا   ك  م  خع(7)اايتتتتتتتتتتتتللتا  
ا تتتيعل تلك اا ااةا  تتاا   لنت  نغلتل  أ  م دنل   ر تتتشراجول  فأصتتغحت اوم اةا  ا تتتلدت تلو 
ا تتتتتتا تل ل  الحيتتتتتتال تلو خلملتول ت  طرنق ااغحث فا طغسلت اا  لاه في  ر أخااه اايتتتتتتفل 

 ملول  ... قل ع : "اافااهر اا  دنل  ثعث  أنااع ملول مل يتكاه فا ااتراس  ااتي   األة  ااتتتتتتتتتغش 
أمل اا  حاقج  فتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتبب تشتتتتتتتتتكيج اا  ده  تفتتتتتتتتتتير ااحلا  فا   (8) مل يتكاه فا ق ر ااغحلة

ااتبل ل   ها  تتتتتتتتتتتلد فا م ظم األحاال تلو االظرنلت ااتا  لنت شتتتتتتتتتل    فا تأصتتتتتتتتتيج اا  لاه 
حيتتتتاه     بلابتم  ...  اليتتتتف جغلل اابتم فا اقللم مل  ةا  االور قل ع: "جغلل شتتتتلهس   تتتتلمس  ملل  

ملل   جدا  فيول م لاه اا هب  ااف تتت   اازاج  االاشتتتلاة اا    ح ج إاو  ثير م  االملك   بسلع  
االة    فا  ج جبج ملر  لايلة قد الا تللر  لابيت  ا تتتتتتتاثق م  ااااار   اا،  الر تي  يرتفع  

ه هت ا اابيتت ملوتل اشتلة  شتتتتتتتتتتتتتتغتر اتلالوتلة ااتدختله  فا االيتج  تلالتلة فتلذا تلبتد هت ا ااغشتلة فا حلتتل
 . (9)   سفر قلع االاشلاة"
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 اإلسالمي:ثانياا: العوامل الجغرافية المؤثرة على الصناعة في الفكر الجغرافي العربي 
تحتلج اايتتتتتللت  ااحديث  ا ف ات  م  اا ساملت اال تتتتتل تتتتتل  ااتا ال اد م   جااهل حتو  

اا ديد م  اا ساملت ااتبل ل   ااغشتترن    ك   صتتفول النول صتتللت  حديث  اذ تحتلج اايتتللت  ااو 
  م  هت ، اا سامتلت ها )اا ااا اال الت  االيتد  اا تلملت  اااقاا  ااتتلقت  اال تتتتتتتتتتتتتتااد  اا لتلخ  اا لتل،(

  ااتا  لتلل اول الا  ر.  
ت د اا ااا اال ال  اا لمج ااحل م فا إقلم  أ  صللت  فوا اا لا  ااتا  تتم    المواد الولية: .1

م لافتول )نتلج ااتلع االول ل  ااتا اد ةهل تدخج فا ت لللت اال توعك أ  االنتلج أ  تسد م خدم   
اا  دنل  تل ل  أ  اجت ليل  م يل   تلستم اا ااا اال ال  ااو قت ي  ا ال اا ااا اال ال  اا  دنل   شغر  

 ثلنلل اا ااا اال ال  ااحيان  )اازةايل   ااحياانل   اايلال   اات كل (   تترد االصتشر  تلو تافر 
اا ااا ااشلم اليللت  الالتغ  ال ااا ااشلم االغلتل  فسد رورت نتغ   بير  م  اا ااا ااتا تدخج فا 

رن    ل تافرت اا ااا ااشلم ااحياانل   اايللتلت اا شتلف  مثج ااس ح  ااست   االشفلة  االغلتلت اا ت
 ااتا ت ثلت فا اافلاا  ااياب  اافر   اال بلة  اا ااا اا  دنل  ااتا انتشرت ال ل  ةا  االور مثج 

ااشلم  ال ل ل فلتتي   (10)   *()  اا هب  ااف    ااحديد  ااز بق  االاشلاة ااسز نلا اعا     صف 
اال ال  فيول فسد أفلا  كله فلتتي  م  اا لا  ااسيرن  ااتا   ايللت  اا  لاه اا شتلف  اافر  اا لا 

كله ااغحر اا يت تتتشرج م   ااحلر  اا ت ل  الاح ر    اك ااكبرنت اا   يدخج فا صللتلت 
   اتت دت اايللتلت  (11)   كثير   اا    تتشرج م  مسلاع اةنحل  ااف   ااتا  لنت تيلع فا ااسد 

اا ير اال عما تلو اا ديد م  اا ااا اال ال  ملول صللت  اا لتاجلت ااتا  فا مديل  ااغير  فا  
   ه ا مل نرا، فا اا ير ااحديث حيث جل ت اةا   (12)   اتت دت تلو ملتفلت ااثر   ااحياانل 

ا  لل  اختللة اا اقع ا عق  اا ااا اال ال   اا ااا اا لتف  اليللت     ( W. Smithاا لام   يث )
 . (13)     زه االنتلج ااو  زه اا ااا اال ال  ااداخل  فا اايللت  ذاك ا سلةن

أه ال للخ تأثير مغلشر تلو اايللت  أله ا ض اايللتلت تتتلب رر ب مللخل   المناخ:   .2
ملل غ  فا صللت  االتلج  ااتا تحتلج اه تكاه هللك نتغ  تلال  م  اارطاب  ا  م  اايللتلت  

حيث   ك  اول اه تفر  ت لللتول خلةج االالل   يللت  ااتلااد   ااتا تتتلب جاا  مشرقل   صلالل   
ااسدة  اا  لل  ا  اا هلل    االسج ا   ااتأثير تلو طرد  ااتأثير غير مغلشر الكاه ت  طرنق  امل 
ال  لل  اا   يل كا تلو االشل  اايللتا فا اا ديل  م ل  يؤا  ااو اةتفلع تكلالف اا شر ع  

اذ  تت د  تح االة   اايعب ااواا ا اا حلط     (14) ا)نتلج  تكلالف    اايللتا  م  ثم تأثير، تلو 
اول ااحراة  م  ااش ا ااا ت  االش   ااتا تح ج اايول ااتلق   انتب االجاا  اإلنتله  اكثرهل  

اةج   نتتفلا م  اةج  ااحراة  تلو تاطي     25-15مع    اكا يبلغ نشلطر ااحد االتلو اي   
 للخ اا ع م ألتلو نشل  اشر  اإلنتلج اذ تحتلج ا ض اايللتلت ااو اايللت  الحيال تلو اا

الكر    الالتغ   ااحراة   اةجلت  اايللت   اةتفلع  ااتاط   اي   تعق   ملشف    هللك  حراة   اةج  
اد م  م رف  اتفل، اارنلح تلد اقلم      ذاك ال  األةضل  اتبب انغ ل  اايلزات االلتف  ت  اايللت  

 ااتا يلتج تلول تلا  مثج اخله اا يلنع أ  أترب  ميلنع اال  لت إذ يراتو  اا لشآت اايلليل   
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 ن ك  ا  ل ا تيعل اارنلح فا تاايد ااتلق     أه تسام اارنلح السج اا لاثلت ا يدا  ت  اتفل، اا  راه 
اايزل اذ تحتلج ا ض اايللتلت ااو اارطاب   يللت     ااكوربل ل  ا  فا اا  لللت اايلليل  ذاتول 

 االتلج  اخرى تحتلج ااو ةطاب  اقج مثج اايللتلت ااتا تسام تلو ااتغشير  ااتففلف ا  ااتح لم 
 .(15)  ال لتفلت ااي ا ل 

يتحدا ا ة اا لل، فا اختللة اا اقع اايتتتتتتتتتللتا م  خعل تد  تللصتتتتتتتتتر اال ل يت ثج   المياه: .3
اايتتتتتتتتللتلت تشتلف ال ل ايلول   ا  رف  مسداة حلج  اايتتتتتتتتللتلت ااو اا لل، م  حيث ااك ل  اذ اه

فا مسداة احتللجول ال لل، فوللك صتتللتلت تحتلج ااو   للت  بير   يتتللتلت اال تت د  ااكل لل ن   
 مثلت األنولة ا ةا   بيرا  فا رواة اايتللتلت  تتاةهل اذ   د ماقع مديل     (16)   ااحديد  اايتلب 

ه ا االاع ياجد اا هب االح ر  ها    شتتتتتق   تتتتتتول  فا ()  غرنلط  تلو االور اا  ر ب اشتتتتتليج
اا اضتتتتتتتتع ااثلاث الألنداا   الا فا االة  اطيب ملر  رن ل ها  ةق   قد ياجد فا ةأ  ااااا  
 فا ا تفلر  تتير م  اا هب  ه ا اا هب اذا اجت ع فأنر يغلع مثسلار زا دا تلو ج لع اا هب الاربع  

شرج تلو قبتول مل اي  ااسيتتبتي  تلو  ااش ا  ه ا االور يدخج فا غرنلط  م  نلحل  اافاب  ن
    ل اه اا  حاقج (17) الس محكم اايتتتتتتتتتتتتتتل   تلاا اابلل  قد تلق تللر افف ميتتتتتتتتتتتتتتفح  الاحديد 

" ببعا متل  ةا  االور م  م تلاه ااحتديتد متل    صتتتتتتتتتتتتتتف  اا  تلاه فا اعا متل  ةا  االور حي  قتلل:
 ااز بق اا   ال  سلةبر فا   ف تتتتتتتج ت  حلجتوم  نتغسو ت  تفلةتوم   بول م لاه اا هب  ااف تتتتتتت 

 .(18) اايزاة   ااكثر  م ده فا اعا اال عم"
العاملة: .4 تقغ     اليدي  اايلليل   تشكج  ال  لل   اار لتل   اا تتلغلت  احد  اا لمل   اايد  ت تبر 

اا لمل  فا  اابلداه اا ربل   نتفلو أثر ااساى  ا ل ل  املم ااتتاة اايللتا اا   تشود، ا ض 
اا لملي   حفم   تدا  تلو  اا     ت د  اا لمل   متتاى  فل توم  ااسا   ت د  إذ  االنتلج  اايللت  

  إذ أهتم (19)  و متتاى اةج  ااتدةنب اا سلا  مولةتوم  اابيي  اايلليل  اا تلح  ااتكله  أ  تل
اافيرافياه اا رس اا تل اه فا االيد  اا لمل  اا لهر  ااتا تت تع اول ا ض اابلداه اال عمل  ااتا  
اا لال  ااتا  تتشرج م  خعاول م ده   تاجد فيول ااثر ات اا  دنل  إذ  يف اا ت اا  اا ولة  
اازمرا فا اثلل  حديثر ت  مير  ااتاااه حي  قلل: " م ده اازمرا فا ت ج ااي يد األتلو م   
أت لل مديل  فسط   ملول  شرج ااو ه ا اا  ده  اا اضع اا   الر اازمرا   رب الاشرب  مفل ز  

زمرا    جغلل   ااغف  تح ا ه ا اا كله اا  ر ب الاشرب    اايول يؤا  ااشفلةات م  يرا ااو حفر اا
 اازمرا اا    ستلع م  ه ا اا كله يتلاع اةب   انااع: االاع األ ل ملول   رب الا ر  ها أجااهل 

 االاع اارااع ها    ...   االاع ااثلاث   رب الا يربا  ...   أغعهل ث لل... االاع ااثلنا يدتو الاغحر  
الالصم" اا(20)   اا ت و  فا  ال ت   ايد  اايي   أهج  اليف  ااسز نلا  امل  اادقلس   ال    يللتلت 

 تتحتلاه شييل فا صللتلت غيرهم  ا  شا ةأ ا اخ  ا تللر تيغل  نساااه: "أهج اادنلل مل تدانل  
االنتله   انوم  ياة ه  االساش حتو  ااتدقيق صل    فا  فلنوم تاةا  بلاياا  اهج  لاج  اال  ت ا 

 له اا رس  اا تل ي      فسد (21)  اا لحك  ااغلكا  نفيلاه اي  ضحك ااتر ة  ااشفلا   ااش لتر"
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طرد خلص  فا قتع اا  لاه  االحفلة ااكرن    ا تشراج اا  لاه م  الط  االة   أصج تكان   
 اا  لاه. 

اد م  تيتتتتترنف    د ااتتتتتتاد تلمع مو ل  م  تاامج ن ا اايتتتتتللت   تتاةهل إذ ال السووووا : .5
ااخللل ا  خلةجلل    إنتلجول حتو   ك  اه تتتتتتتتتتت ر فا ت لللت االنتلج  تتتتتتتتاا   له ه ا ااتيتتتتتتتترنف

 نشتلف ااتتتتاد ااداخلا م  مكله إاو  خر تغ ل الزاحلم ااتتتتكله   ثرتوم اا دا    اةتفلع متتتتتاى  
 م    (22)أخرى  م لشتتتتتتتتتوم م  جو   مدى تسدم اايتتتتتتتتللت   اتت لاهل تلو اايتتتتتتتتللتلت م  جو  

االظرنلت اا تتاة  ااتا  صتتتتتتتتج اايول اا رس  اا تتتتتتتتتل ي  ااتا اصتتتتتتتتغحت تتتتتتتتتت و الظرنلت اا اقع  
اايتللتا فسد ذ ر اا  حاقج تلد حديثر ت  مديل  اايتلال   مديل  ج فاه فا ميتر أه م لمج 
صتتتتتتتللت  ااتتتتتتتتكر تر زت قرنغل  م  األ تتتتتتتااد  اتفلب تأثير تلمج االسج م  حيث زنلا  ااتكلف  فا 

هل ت  مااقع خلملتول حي  قلل: "اايتتتتتتلال  ضتتتتتتل    بير   ثير  قيتتتتتتب ااتتتتتتتكر  بول غير  حلل ا د 
 م  اايتلال  ااو ا تا ج ال ضتل    بير    ...  ..  تلمج أ تاد حتتل .  م يتر  التتكر   بول الع

   جل ت االظرنلت ااحديث  ادةا تتت   (23)  ا  تتتل   ثير  قيتتتب ااتتتتكر  اا  لصتتتر   ت ج ااتتتتكر اول"
   1909( االا لنا  ااتا انتشتتتتتترت فا تلم  Alfred Weberظرن  اافرا فيبر )ماقع اايتتتتتتللت   ل

 ااتا حل ل فيول أه يدة  اا اامج اا ؤثر  فا ااتازنع اايتتتتتتتتتتتتتللتا م  ملظاة اقتيتتتتتتتتتتتتتلا    ب د 
 جل ت    (24)  ااتحليج اادقيق  جد أه تكلف  االسج ت د م  أهم اا اامج فا اختللة اا اقع اايتتتللتا

  اليتتتتتتف (25) ا رس اا تتتتتتتل ي  متزامل  مع مل يلظر اايول فا اااقت ااحلضتتتتتترأاحل  اافيرافيي  ا
 لنت    اه اايتتتفسلت ااتفلةن    "اه اول ا تتتااقل  ثير   نلصتتتر ختتتتر  مديل  أصتتتفوله ا تتتااقول قل ع:

تتم الا هب االلتتتلااة  فا تلك اا للطق ا ج ذاك م ل يدل تلو شتتور  اا ديل   انول احدى اا راكز 
 ل  فا اا شتتتترد  مسيتتتتد ااتفلة م   ج اسلع االة  ملول ايداا  ف تتتتع ت  شتتتتور  ااتفلةن  اا لا

   تداخلت تد  تاامج فا تحديد ماقع األ تتتااد فسد  له الشتتتل   (26)  ثللاوم اا  ر ف  الاللتتتتلااةن "
األ تتتتتتااد الا ديل  تعق   طيد  اشتتتتتتااةتول  أثر  بير فا حلا  اا ر ة فيول   قد ان كا ذاك تلو 

أمل أ تتتتتااد   (27) الاسرس م  أاااس اا ديل   ()  فكلنت أ تتتتتااد هرا  ااد فا أ  مديل    خرنت  األ تتتتت
 (28)  فكتتلنتتت فا قتتد م اازمتتله تلو اتتلس اا تتديلتت  افااة اافتتلمع ثم نسلتتت إاو نور متتلجتتله  ()  مر 

 أحتتتتلول تلظل ل   اتتتتتلتل    م  أنظف األ تتتااد نحدثلل ا)صتتتتشرى ت  أ تتتااد مر : "اأنول  لنت 
  أمل أ تااد ال  ااتا تسع شت لاا شترقا خرا تله  (29)   أ جدهل اتتل ر مل  حتلج إالر م  ايج  نولة"

فسد  لنت أ تتتااقول حال اا تتتتفد اافلمع    له اا تتتتفد اافلمع فو   تتتط اا ديل    تحف اأااااول  
ااتتتتتتتتكر  األتللس  تح ج إاو  تتتتتتتل ر  بول االلةنج  االيلافر  قيتتتتتتتب   (30) كلول ااغتتتتتتتتلتي   ااكر م

  صتتتتف اا  حاقج أ تتتتااد مديل  )كشتتتت يو ( ااتا ها   (31) االملك   أ تتتتااقول تلمر   ثير  ااتفلة
ج ل  صتتتفلت أل تتتااد    فا حي  أ ةا اا سد تتتو(32)  "قرن  م  قرى مر  اساار: "اول  تتتاد صتتتلاح 

اأنول أ تتتااد حلة    ت  مر  أ تتتااقوم حتتتتل      ()  مده خرا تتتلنل  أخرى  فاصتتتف  تتتاد   تتت لفله
أمل األ تتتتت لة فا   (33)   طلاراه ااتا تاجد فا خر تتتتتله اول  تتتتتاد حلة  تفلة  ةخليتتتتت  األ تتتتت لة

 ل    األ ااد  فسد  لنت ترض  اعةتفلع  االنشفل  حتب قلناه اا ر   ااتلب   تحديد   ر
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م يلت   ش تتتتتتتتتتتتتتع ا تد  مستليلا ملوتل  نتدةتوتل أ  جااتوتل   حتلجت  اا شتتتتتتتتتتتتتتترى اوتل  أ  حتلجت  ااغتل ع  
 .(34)ات رهل

ااتلق  ها ااسلالل  ااكلمل  فا أ  ملا  تلو أاا  ت ج  ااتا  ال   ك  ةؤنتول    الوقود والطاقة: .6
 اك  تبد  أثلةهل فا شكج أ   خر  تكاه تلو شكج حراة  الاحرد اا غلشر ا يلاةهل  تكاه تلو  
شكج قدة   حر   تلد تحانج تلك اا يلاة ااو طلق  اشلةن   تكاه تلو شكج قدة  حراةن   قدة  

   ا تشدم االنتله فا اا ياة ااسد      (35)    احد تلد تحانلول إاو طلق   وربل ل محر   فا أه  
اارنلح  ااششب  اا ل    يلاة التلق   ال يزال  تتشدمول حتو االه  فا ااسره ااثلاث تشر ا تشدم  

  اليف (36)االنتله اافحم ااحفر   ف لو اارغم م  أه ا تشدام االنتله اتلق  اارنلح مل  ااسدم  
اةحل  اتح  ا انوم نيباا تليول  تشتد  تد م حتو  ااتا  :"اارنلح  قل ع  ا  حاقج ةنلح  فتتله 

حبابوم يدير نول اول " طااحي  اا ل   ع لكل   ا ع انتشلةهل ااو مل ال نول   ار  نشلة اايول اع 
   ن د اا سد ا طااحي  اارنح اتفتله م    (37)  ا صلب اضلال  فا طال ااة اال عم  ترضول

 ت د اا لل، ا  ل ميدةا  التلق  االظلف   ااتا يتم ااحيال تليول م  الل  ااتد ا    (38)   اا فل ب 
 ت ك  ااتسدم ااتسلا اال تفلا  م  اا تلقط ااتبل ل     ااتا   ك  ا تشدامول اتاايد ااتلق  ااكوربل ل  

 .(39)  ال لل،  لاشعالت ااكبير  اتاايد ااتلق  ااكوربل ل  مغلشر 
 : ثالثاا: أنواع المعادن والحجار الكريمة والصناعات في الفكر الجغرافي العربي اإلسالمي

هللك تد  طرد تتش  م  قبج اافيرافيي  قد  ل   حديثل  الت ييز اي  اايللتلت اا شتلف   
ادةج   ي ب حيرهل  فوا ت تد م  أاتط األشلل  صل ل  ااو أكثرهل ت سيدا    ملول مل ها يد     
 مل ها ااا   مل يلتج تلو نتلد ضيق  مل يلتج تلو نتلد  ا ع   ملول مل  سام ار أفراا أ  
شر لت أ  حكاملت   نحتلج أليد  تلمل   فير   مل  حتلج إاو أيد  تلمل  قليل    مل يتتلب  
أ ال  مااا  تلو  محد ا    مل   ت د  مولة   ااو  اا لال   مل  حتلج  ااشبر   اا ولة   ذات   اا  لا  

.  ن ك  تيللف اايللتلت فا اا ير اال عما  (40)   ميلات  أ  شغر نول ل  اايلع أ    لت  
 م  ااسره ااثلاث ااوفر  ااو ااسره ااتلاع ااوفر   فسل اعتا: 

اا  ده ها مر ب طبل ا ياجد فا األة  متكانل  م  تللصر    المعادن والحجار الكريمة:  أولا:
   ت لا اا لا  اا اجاا  فا االة  ذات قل   اقتيلا     (41)   كل ل ل  إذ يتكاه ا ه تدخج االنتله

 ن ك  قت ول أ  ا تشراجول ا اتول   هللك ت رنف اخر ال  لاه تلو أنر شا  يؤخ  م  االة  
اذ  تت  ج    رن   ها ناع م  اا  لاه ااتا نحتفظ اول اف لاول  قاتول أمل االحفلة ااك   (42)   الات دي 

اا  لاه فا صاة  مفاهرات  اا رس  ترفاا خااصول (43)   االنتله تداا   بيرا  م      ااتا ترفول 
  املك   جااهل  مللف ول  اات ييز اي  جيدهل  ةاييول أ  خلايول  ميشاشول   ااتبل ل   ااكل لل ل  

ا  قد ج ع ااكثير م  ااحسل ق فا مؤافلتر ت  اا  لاه ااتا الألة    تحد  اا   اذ نفد  اا ت ا 
 يلل ت  تكان  االحفلة قل ع:" اه االحفلة إمل اه تتكاه م  ااتي  الاففلب ا  م  اا ل  الاغشلة 

ااتر يب. اا ااا    ا   تستلم  ا  ل  حل ل  اج  اا   يلل  االلة  ام  كتفا  م   ااحفلة   تكان    ااو 
 "  أمل اابير نا  فسد تلل ل فا مؤافر "ااف لهر فا م رف  اافااهر" تدا  بير م  اا  لاه اا  دنل
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  . .  االحفلة ااكرن    اافلزات  م  ايلول االلقات  اا ل   االؤاؤ اا رجله  اازمرا ااز بق  اا هب .
ثسج االاتا    غيرهل  افأ اابير نا فا ااحلثر ااو ااتفرب   م  أشور تفلةبر ها حتلار الازه ا  اا

اا رس   تل ل   ااحديث    ترب  الاترد  اا حدا  االاتا  ااازه  قل    ت   قل تول  تشتلف  تكلا   ال 
 اا تل ي  ا ض اا  لاه ااتا تتش  أشكلال  هلد ل  طبل ل  خلص  اول اد ه تدخج ا)نتله فا 

اا  لاه  االحفلة ااتبل ل    ها مل  ت و حلالل  اظلهر  ااتبلاة  أمل ت  اصج   لفل  تكاه    تشكيلول 
 قد   فلاتي  تلدمل  فف  يير حفرا   "أمل م  ااتي  ا  اا ل  ا  االلة.   يفول اا   يلل قل ع:

 اه  ف د اا ل    ل  ستر ا   تيج ارمتر   أحده لتتكاه ااحفلة  م  اا ل  اا تيج تلو  جوي   
يلزم  جر متيلر  نتحفر" ملر  يعنر شا   ير ب  ذ رتول      (44)   ااثلنا  ااتا  اا  لاه  اهم  م  

 اا ؤافلت اا ربل  اال عمل  ها:   
 اهم اافااهر  االحفتتلة ااكرن تت  ااتا حظيتتت اتتلهت تتلم  تلتتل تت  اا رس    أارز ها م     اليواقوت: .1

اافااهر  أغعهتتل  نلستتتتتتتتتتتتتتتم ااو اةب تت  انااع ها اح ر    أنفا اا تتتتتتتتتتتتتتتل ي    تتله تلتتدهم م  اهم  
"م  خااص  قل ع :  ()  فا جزنر  ارهله اازهر  االلقات اليتتتفر    (45)  ا تتت لنفانا  أصتتتفر  االض 

ةما فا االتلة خرج اتلةاا  اا نف  تللتر  ال يتيير  ال يزنتد اال حتتتتتتتتتتتتتتتلتل  ج تلال    إذاهت ا االتلقات انتر  
  .(46)  ة نسل"

ترب اا رس اا تل اه االا ل   ت لملاا م ر  حسساا م  تفلةتر اةبلحل فل س    لنت   لماس:ال  .2
: "اه االا ل   (47)   ار ملزا  تلال   قل    بير    اليف اا  مل انر احدى ااترد ا تشراجر قل ع 

 فا قراة ذاك ااااا  حفلة  ملثاة مسداة   م  االل  ا فلر   أحد  كاه اااا  ابعا ااولد ال  يج  
االر   مل االحم ااترد فيلسو ااو ذاك ااااا   االتاة تلظر    اي  ااشراا  ااو ااش ير  ال  د ااو 

حتو    صيلة  فتح لرفتواى خلفر  تيير االر  قد  سط تلو أ فج ااااا  فيليق ار االا ل   ها  
 .(48)  يير إاو األة  ثم تلوشر  تأكلر التسط األا ل  إاو األة "

ااتا نلات شور   ا      له تليول اقغلل  بير فا اا ير اال عما   :  ها م  اافااهر  اللؤلؤ .3
 لنت شل    تلد اا رس )اا رجلن   ااتام   االتل ل   اايدال   ااتفلنر  ااث ث      ا  ل ر ااتا م   

االنااع  اا شر ط   ها ااتا    أف ج   م  أصللفر اا دحرج اا    ت و ااسلة م   (49)   ااشرند (
 جل  فا ة ل ج اخااه اايفل   (50)   ةأ يول أاد م  االخر  أنر مشر    اا د    ها اا  تلي   أحد 

مل يتكاه فا  واب اافغلل  جاب االحفلة  خعل اارملل     اا رجله(  ملولاه االؤاؤ ناتي  )اادة  
 . (51)   ملول مل  كاه فا ااغحلة

يتكاه م     المرجان: .4 افراز حياانا  ااتلد  ها  اا رس  االفلت   نت و تلد  اافااهر   ها م  
 اتتسد اا رس اا تل ي  اه تكانلر   اا ااو انر نغلت    ااغحر  نتر ب م  ملا   ربانلت ااكلاتيام 

  (53)    مديل   بتر تلو  ااحج ش لل افرنقلل(  )   م  اغلو مللطق انتلجر مر و ااشزة   (52)   احر  
" شرجاه ااو      اليف اا سد ا طرد ج ع اا رجله  قل ع :(54)   تده تلو  لحج احر اا رس 

ااسلةس    أخ ه لج  ر فا قااةس  م وم صلغله حبلي    االااتا  الايليب  ندير  ةجعه فيرملله 
فيت لق الاسره ثم  ف اانر ف لوم م   شرج تشر  االب ااو تشر  اةهم ثم  فلو فا  اد اوم  نغلع 
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   ناجد غلاغل  فا ااغحلة اال تاا ل  اا حل   (55)    ةخليل    ال اشراد ار  ال ااه قبج جللر"جزافل  
  صف     (56)  م 18اادافي  اله اا رجله اا    شكج ااش لس ال  تتتلع ااحلل  فا مل  اارا م   

طلتا  االاةنتا اه اف ج ااغحلة ااتا يلسلاا اا رجله اافيد  ها احر االالض اا تا ط  اا حلط اال
 ملول تتفرع االنولة اا تداخل  ابعا اا يرس فحيث يلتسا مرج ااغحرن   شرج ملر ارزخ  ه ا  ستلو  

 . (57)  الل أجاا اا رجله ااحلا
 ها ااحفر اافير  اا   يتم تحانلر اا   ترفر االنتله مل  ميلت ااتلي  حيث ت ج   الرخام: .5

ج يلر  فاصف اا سد ا مسلطع ااحفلة     أاااه ا تشدامر فا زخرف   تزني  ااسياة  اا تلجد  ار  
 جبرنج.  بلألغااة " بفلتتي  مسلطع حفلة  الض  م ده اارخلم ابيت    قل ع : اارخلم فا فلتتي   

اارخلم    صف ااغكر     (58)  م  ااغحير  اا سلاب  ااغحر اا يت ملح ملثاة"   غير،.  نرتفعير   م لاه  ث
" ةخلم قرطلجل  اا اجت ع أهج افرنقلل تلو نسلر  ا تشرج ج ل ر مل أمكلوم ذاك    ا تشراجر قل ع :

 . (59)  اكثرتر"
 ها أشد اا  لاه قا   أثبتول  اصبرهل تلو االلة   ن د ااحديد ااييلا م  اجاا انااع   الحديد: .6

ااحديد  الحاامض الر تأثير ال ل ل قشر اارمله ااحلمض ااحديث )فلنر  حج مل  ا اا  ااشج  حج 
  نيلب تلو ر  اا ل ل  اه ا ل مل ت رب   (60)   مل  أح ر ذهبلل  االمعح تحج زتفرانل اصفر ذهبلل 

ا)نتله تلو م ده ااحديد  له م  ااشوب حتو  له  ت و حفر اات ل    ا تشدم ااحديد فا  
 نتترد اا  م لتا ت  أنااع ااحديد اساار:    (61)  صللت  اال لح   اآلالت  غيرهل م  اايللتلت 

اللاقا   "حديد طاس   م  ال  حديد ميفو   حديد مرزم   حديد  اافل    حديد  حديد    حديد شق 
 .     (62) ةا  ااكلب   حديد متل "  كي   حديد 

  د اا هب م  اا  لاه ااث يل  ااتا ترفت مل  االب ااتلي  اذ ياجد اشكج حر فا   الذهب: .7
تللصر   مع  ا  مشلا   فا اصح   اخرى    بقااتبل    اا هب  ا تيعل  ااو  اا يرني   قدمل  

ت    احثل  ا ير  صحرا   يلل   ااشرقل   اايحرا   اةتلا ا  فلسد  اكتشفا، االقاال  اه  ا د  اا هب 
مور  فا أت لل ااتلسيب ت  اا هب  اسد ات ح    حللتوم    لنااالايدف   ج ل  ار مكلن  تلال  فا  

ااتا أكتشف حديثل   ن ك    اار ا ب  نسباا تلول    ا تيعاول   اماه م ظم  اج  ااسدمل    يفج تلول 
 .(63)   ا تشلياا ملول اا  ده ااث ي 

ها اافلز اااحيد اا   ياجد  ل ع  فا اةجلت ااحراة  اا لا    فا اايللت   تت  ج    الزئبق: .8
ااز بق   لا  التشييج ادال  م  اشلة اا ل  فا ا ض اايع لت  ا ر غلت ااز بق   لا  تشرات م  

 تتيج أكتيد    ااحربل     لاايللتلت ااييدال   طب اال لله  فا اايللتلت  اال تشداملت فا  
ااز بق األح ر فا طع  قل له ااتف   اابااخر اح ليتول اذ  يغح ه ا األكتيد  لمل  ا د اتحلا،  

 . (64) الاكلاة اا اجاا فا مل  ااغحر  ا تشدم فا اا ياة اال عمل  فا ا تشعص اا هب  تلسيتر  
ااحبيغلت    العقيق: .9 اقيق  ااكااةتز  م   ناتل  اا     ثج  االالض  اا سيق  م   ذ  شرا ط  شكج 

انااع اا سيق ذات ااااه    اار ابل    اكثرمتلما ياجد ا الل فا صاة  طغسلت فا تفل نف اايشاة  
اشكج ا ل ا فا ت ج اادالالا  اا شلاك حيث اه اغلب انااع اا سيق ااتا تتتشدم    خلفت    تت  ج
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 لنت صعا  اا سيق  قدةتر تلو مسل م  االح ل   بغل    صلليلل   قد  فب اه تتلاه  فا اازنل   
فا ج لر م  االحفلة ااث يل  اا تتشدم  فا صللت  ااول نلت  اا دقلت ااتا تتتشدم فا خلط  

 . (65)   تكتير اا ااا ااكل لل ن 
أ  األخ   الزمرد: .10 اافلتح  االاه االزةد  ذات  ااكرن    اا زةد   ر   ها صلف م  األحفلة 

  تسد ه    اايلال     لناااالزةد االكثر ش بل  ها ااه اات ل  اازةقل     ارنج  االاه تللر ا م     نتلق
 . (66) اا رس أنر   ك  أه  شفا مرضا ااتج

ها م ده هاا ا ذهبا تأكلر االلة  نتكاه فا االة  االد   ااترب  امل تكانلر أه    الكبريت: .11
ااحراة  فل ل  شلت ةطبت ار اتر  ذهب مل الر م    اا  ده ا تاات تللر  ا ل ا تسر فا  اا ل  

اصلاتر االلة حللتر  اذااتر   إذااادهلل  تلو  جو  ثم أاحت  قانت اهليتر )فيلة حفر  لاتل حلةا  
اه تلو ناتي  اح ر  اصفر  تكاه األح ر شد  حراة  اا  ده  تلو االصفر قلتول  ملر  اا    ك

 .( 1يلظر ااو خرنت  )  (67) اا ز (االض  ثير ااتراال   بلألح ر   رس ملر اا ثج فا 
حيج م  تسدم تل ا اا   قلا ااو انتلج    ااتبق ا ل  اا رس قيب جل  اول    اآلةا  ااتااسد  له  

اا لام   ن د تسدم طرد اات دي  أ  ااتكرنر أ  ااتلقل  أ  االسج  اايللت  ااتبب فا زنلا  ملف   اا  لاه 
 االاةن    اااصال ا تيعل ااحديد فا ملتس     أمك  ااو زنلا  ااتلب   ااال ااتسدم ااتكلاااجا  اا ل ا ا ل  

 . (68)األة  لط  إاو ات لد  بير  فا ا
 الجغرافي للمعادن والحجار الكريمة ( التوزيع1خريطة )

 

 الجغرافي العربي السالمي  علماء الفكرعمل الباحث اعتماداا على أهم كتب  المصدر: من

 : اإلسالميالصناعات في العصر  ثانياا: أنواع
 الصناعات الغذائية:. 1

تسام تلو إجرا  ت لللت تحانلل  مثج ااتففلف  ااتبرند  ااتف يد   اايللت  ااتا ها ناع م   
  (69)    تفر  ه ، اا  لللت تلو اا لتفلت اازةايل   ااحياانل  اتحانلول ااو ملتفلت نيف ميل  

 ت د صللت  ااتكر ذات اه ل   بير  اتت لاا تلو محيال قيب ااتكر ه ا اا حيال اا داة   
صللت  ااتكر تلو   اابلداه   انتشرت اا   يتافر فا  ج م  مير  ملايزنل  بلكتتله  غيرهل م  

 .(70) ضفلب االةاه  طراالا  تكل
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 تلل ل اا  ااحفلج االشبيلا تد  طرد ايللت  اازنتاه  قتفر قل ع : "خ  زنتانل  طيغل  م  
زنتاه قد قتف الأليد  فرضر الا اا  ض ر فا انل   صب تللر مل ا حلةا   ملحل  جرنشل  غط  

س    أمل صللت  ااش اة فله هللك تد  ا غل(71)   االنل  ااةد ااغتغل  ثم انثر تللر   انل   ملحل "
صللتتر ملول  جاا ااكر م اا لب اشكج  بير فا ا ض الداه اا لام اا ربا   ااو نشا ااتا اات  

اال عما حيث تترد نلصر ختر ا فا مديل  ااشليج قل ع: "ار قرى  ثير   زةع  حدا ق  شفر  
  أمل ااتحي  فكلنت تتتشدم االةحل  ااتا تاضع تلو  (72)    غيرهل"  ار  ال  حيو م  تلب ...

قل ع:أفا  اا سد ا  يؤ د،  أااةهل  ه ا مل  اا ل   "أه اتكلنول مل  جلة  تللر   ا، االنولة فله خرج 
  أمل األصللب االخرى م  اايللتلت  ااتا  له ال رس فيول شور   بير  ها صللت   (73)  أةنح "

قللم ااحياانل    نرجح  ااثر    اتاافر  اال عم  الداه  اول  اشتورت  ه ،    ااحلانلت  االاغله  ااتا 
اايللتلت ااو حد   نو   زةايل   اليف الل ااو دانا ه ، اايللت  اساار: " اارغلف ايل ل   

 زبدهل    ...   ااشبز اول ضر س  ثير    االب  اارا ب ايل ل   ه داه  مشرد خااله  ...  ال يلكتر
 ااحع    ااشرب   اوم مع ذاك ااااه اات لم    ...  ا لزا  اافب  اارطب فا غيرهل  أشد تح ج ااست  

  أمل فا مفلل حفظ اافااكر  تففلفول فسد ااتكر  (74)   ااتا تؤثر تلو غل لت ااااه  بت اا تلاع" 
اا رس تد  طرد احفظ اا ااا ااي ا ل  م  ااتلف  ن د ااتففلف ااش تا م  أقدم طرد حفظ األغ     

تلق  ااش تل   ااحر   ااتبل ل   ااتا ملة ول االنتله  ت ت د ه ، ااترنس  تلو مبدأ اال تفلا  م  اا
الواا  اافا  التشلم م  ةطاب  ااي ا    ت تلز ه ، ااترنق الاتكلالف اا لشف     تتتيرد  قتل   
طانع   متلحلت  ا    ا يد  ت  ااترد  ااتللةات ااواا ل  اا تيير   اا للطق اايللتا ا يدا  ت   

حفظ اافااكر م  ااتتا   اا ف  قل ع :  فا      نيف اازهر  مديل   رقتت  الألنداا(75) ااتلا  
"امتلزت  رقت  اأنر ال يتتا  فيول شا  م  اات لم  ال يت ف   ناجد فيول ااس ح مشتزنل  م  مي   

 قد أاتكر اا  ااحفلج طرنس  خلص  ايللت  اازبيب ا ل  حلة  نشرجر  نسام الشر     (76)    لر"
اازبيب قل ع : "خ  م  اا لب ا  صلف شيت  اغج ةملاا ا ل  غلللت ثم انسع اا للقيد الر  اا ل  

 .(77)  ثم اخرجول  انشرهل ارفق  كاه زبيغل " ااحلة 
ا  حفظ  فا  أثر  اا رس  اا تل ي   الاتكلةات  اا ير   لنت  تتتشدم  ااتا الزاات  ألغ    

ااحديث  إذ ارزت تد  أنااع احفظ األغ    ملول ااحفظ الا ااا ااكل لل ل   ااحفظ الايلزات  إذ   د  
فا ج لع اابلداه ااتا ت ت د تلو قتج األحلل      اات ليب م  أهم ااترد  ا   ول انتشلةا احفظ االغ   

ر  اخرى  تكان   داا  هاا ل  ا لع اخال اكترنل جديد  اادقلس   ض له تدم اتلا  تلا  ااي ا  م
 .(78) الاتل 

 صناعة الصابون:. 2
 ها م  اايللتلت ااتا قلمت تلو اازنت حيث ت ج أتداا  بير  م  االيد  اا لمل  او ، 
اايللت   إذ  لنت صللت  اايلااه احلج  مل   ااو ملا  "ااباتل " ااتا تتتشدم فا تلك اايللت  

 قد تترد اا سد ا ت  اايلااه اا   يلتشر    (79)  أطلق تليول ااغ ض ملا  اايااا ااكل ن  قد  
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إذ  يف اا  حاقج اايلااه فا     (80)  فا ت ام فلتتي  قل ع : "يرتفع م  فلتتي  اايلااه ..."
 . (2  يلظر ااو خرنت  )(81)  مديل  ااشلم اساار: " ن  ج اول اايلااه ااكثير اايزنر"

 الجغرافي للصناعات الغذائية وصناعة الصابون  ( التوزيع2خريطة )

 
 المصدر: من عمل الباحث اعتماداا على أهم علماء الفكر الجغرافي العربي اإلسالمي 

 الصناعات النسيجية:. 3
اا لتتتتتتتتتتتتتتتاجتلت ها  تتتتتتتتتتتتتترنتله م  تتد  خيا  فاد أ  تحتت خيا  اخرى متفتل ة   بترنست   

   ت د صللت   (82) متتح ةقيق يتكاه م  مف ات  م  ااشيا ملتان    اا لتاج يغلة  ت  جتم  
ااحرنر م  أكثر خلملت االتتتلج ااتبل ل  ااتا ا تتتشدمول اا رس  اا تتتل ي  فا ج لع الداه اا لام 

"أنر  له ا ديل  اا رن  م  طراز ااحرنر    حيث يتترد االاةنتتتتتتتتتتتا قل ع:(83)اا ربا اال تتتتتتتتتتعما  
 ااديغلج  األصتتتتتتبولنا  اافرجلنا  ااتتتتتتتتاة اا كل   ااثللس اا  لل     ث لن ل   طراز    ج اول ااحلج 

"يلتتفاه فا مديل  تللا ه ،      ل تترد نلصتر ختتر  فا مديل  تيلا قل ع:(84)  أنااع ااحرنر"
 ها ق لش يتيير اانر اتيير  تتتتتتتتتلتلت   ااباقل اه اا   ال يلتتتتتتتتتتج فا مكله اخر م  ج لع اا لام.

   نيتف  اازهر  أت لل (85)  تيا  اللج اا  ل م م  اايتاب ال مثيج ار  ل اشتتور اهج ا االولة" 
مديل  تل تتتتتتتتله قل ع : "اأه تل تتتتتتتتله اول ات لل  ثير   ها ااا م لك     ج فيول م  اايتتتتتتتاب  ج 

   ن  ر (86) شتتتتتتتتا  اد ع م  اا حرةات  األاداه  أحلةنم اايتتتتتتتتاب  ااتتتتتتتتتفل تتتتتتتتير  ااكللاج اا كلل "
اازهر  فا مديل  اا رن  قل ع : "كله    ج ااديغلج اا حكم اايتتتتتتتتتتتتل    ثللس ااتتتتتتتتتتتتتلد  االالض ال  

الا فا ثللس    شفو تلو أحد م  صللتتر شا   فيول ا تلغتت ثللس اا     اا  ر ف  الاشلد  
 .(87) لك "ااحرنر  لول  ملول ج لال   اهلول  لوم صللع  اكثر صللت  نتل وم اايزل  ةجلاوم ااحل

 الصناعات المعدنية:. 4
ت دات اايللتلت اا  دنل  ااتا أصغحت ماجاا  فا األقلالم ا) عمل  ملول صللتلت 
يد ن  اتلت   ااو صللتلت تحتلج ااو مولة   اق  فا اا  ج  اذ  لتد تلو نوا  ه ، اايللتلت 

 نيف اا  م لتا     (88)    لاه  فر  اا  لاه األ ال  ااداخل  فا اايللت   رمكلنل  تتانع ه ، اا 
اللاقو  ملول طاس  حديد  ااحديد  اافل     ميفو    م  ال   مرزم    انااع   ةا       كي     شق 

اساار:(89)    متل   ااكلب  ااتلد  ااو جزنر  طرف  م  جزا ر  يتترد  اازهر   ايل ل  م لاه       "فيول 
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" شك   ه ، اا ديل  ال ياجد فيول حفر اال قليع  اا      ااحديد"    اك مديل   شس   نسال تلول:
   تحد  ااغكر  ت   (90)   ااحديد  ها ااة صل  "   اآلالت ياجد  كاه صييرا  فيول ت  ج اادة ع  

"ياجد فا شرقا مديل  اان  صلع اول مرفأ التف    صللت  ااتف  فا مديل  اان  فا اافزا ر قل ع:
   ن  ر اا  م لتا صللت  ااتف  (91)  لشأ ااتف   اا راكب ااحربل "مل  مد  قرنغ   فا ه ، اا ديل  ت

االنشل   قلمت فا مير  اال كلدةن   ا  صللت   اا  ل ر  اذ صللت   أ  ل ول  قت  ااتا  لنت 
 .(92)  املل 

 الصناعات الجلدية:. 5
اع ت  لل ااتا تاافت اترنس  محك   تف لر صلاحل    اافلد ها اشر  ااحياانلت أ  فر هل 

 اايللتلت اافلد   ها ج لع اا لتفلت ااتا تيلع م  خلم اافلد    (93)    تدتو ه ، "الادالغ "
  ااتا (94)   اا   لنت طبل ل  ا  صلليل   تش ج اا عاا اافلد    االح     اا يلاتلت اافلد  

اأملك  تربل  اا ااشا انااع اافلاا ااحياانلت    نتترد اا ت اا  ااو  (95)   ترتغط صللت  اافلد 
 ...   ااتا تفلب م  اعا ااترك إاو ا لة اا تل ي   ايل   انتلجول اساار: " برطل  أم  م  ااترك

 م  اعاهم تح ج جلاا ااث لاب ااتاا  ااح ر ااتا ت رب الابرطل ل   يبلغ اافلد ملول مل   ايللة  
تلغا ااتااا ملول ملاك اا رس  اا فم  أكثر م  ذاك   ذاك م  ااتاا  ااح ر أخفض ث لل ملول    

 تتللفا فا اغتر   ها أغلو تلدهم م  اات اة  اافلك"  إذ  له ال رس  اا تل ي  ا ةا  فا أحدا  
 .(96)  ااتتاة اا   صلحب ااثاة  اايلليل 

 الصناعات النشائية:. 6
ها صللت  اا لتفلت ااعفلزن  ااتا ها فرع م  فر ع اايللتلت ااتحانلل   تش ج صللت   

ه ، اايللت  تلو مااا م دنل  ال فلزن   ها اا ااا    اابع    ت ت د ااتلااد  اال  لت  اازجلج  
 ت  لت ه ، اايللت      (97)   اا تتشرج  م  الط  االة  أ   تحول  لاتي   ااحفر  اارمج

 اايللتلت ااتا يدخج فا تر يبول اا لا  ااحفرن   ااتراال .   اا ديد م 
 م دنل   ذاتااشزب ها ااتي  اا فشاة  ن د م  اا ااا غير اا  ان   غير  صناعة الخزف: . 1

 ها    ا لا  ااسليز  تلال   تزججمر ن  تلال  فا  ض ر ااتبل ا صلب ا د ت رضر ادةج  حراة   
مر غلت زجلجل   ل لل ل  تتلو اول ااست    تتد اا تلملت  ت ر  ادةج  حراة  تلال  اتيتا  

  فسد شلع ناع م  ااشزب فا ا ض اابلداه اا ربل   اال عمل   (98)  اافتم ااتيلا  تيغح خزفل  
    تغ  م  اازجلج  االحفلة ذ   شا   ت و اافتلفتل  إذ   رفر اا ت اا  اساار "اافتلفتل  ها  

 .(99) اافلملت" هيي اوف   أاااه يدخج فيول فرش م  االة   اابللله  لافياص   ملر تلو 
إذ  له اآلةا  اا رس  اا تل ي  ا ة فا تتانر صللت  ااشزب فا اا ير ااحديث خرج  
ااشزب ت  شكج اآلنل  ااتا إةتغط اول قد  ل   اتفر اافلله اعتفلهلت اافلل  ااحديث  ادا   افكر  

  اا فلهلم اا اضايل   االشكلل ااشزال  ااتا تودب إاو تحسيق قلم نف ل  ملا   ااتا اات د  جديد م
ت  ااتسليد اا ت لةب تللر  لايح  أ  إنل    اصغحت اافلاه ااتشكيلل  تت    قلم ت بيرن  فت يزت  
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 تلو اشكلل جديد  اافلله  الحيالف  ااشزب ار محتاى  ت بير نلاع م  ااخج     أصغحالاتفرا  
      .(100) مبتكر  متتاة   اال تفلا  م  اا فلهلم ااتشكيلل  اا  لصر  

  ت لب  ثم ها  ج جتم  يلع م  ااتي  اإضلف  مااا مشتلف  أ  ال    اافشلة  الفخار:صناعة  .  2
في  ر    (101)    ر ا راحج مت دا  ملول مرحل  ااتففلف  مرحل  ااحرنق  مرحل  االنك لش  ااتيلب 

" يل اه ا ير اافشلة م   ج ناع  ها    نلصر ختر  صللتتر االقداح  االطغلد فا مير قل ع : 
 ض ت يدك م  ااداخج رورت م  ااشلةج  تيلع ملر ااكؤ    االقداح   إذااتلف  شفلب احيث  

 .(102)  مشتلف " اأاااه غلد   نلانول االط
الزجاج:.  3 اا رس   صناعة  اتتلو  ااا تو  اا ياة  ااتا  جدت فا  اايللتلت  أهم   ها م  

اا تاة   صللت   فا  اا تتشدم   اازجلجل   األ انا  إاو  احلجتوم  اازجلج  صللت   فا   اا تل ي  
أمل اا  جبير  يف    (103)    غيرهل   فا اا ديل  صاة ااتا اشتور زجلجول فا أ ةبل  اا سلقير ...

" ار خ ت  م ل  تليول زجلج    اك غ  مزنلل الازجلج اا راقا قل ع :اازجلج اا راقا  شلهد شغلك ا
 نرجع  بب تتاة صللت      (104)  تراقا اد ع االسش احد، فا   ط ااتسف  مع  ج ة   م ا "

اازجلج ااو اا رس  اا تل ي   إال أه اف ج ااتسدم تتاةت صللت  اازجلج ا ر ة اااقت م  نلحل   
 اا   يدخج فا اا ديد م  اايللتلت.    ناع اا لا   ااتسلل  اا لال  

ت د صللت  اااةد ااتا  لهم فيول اا رس فا تتانر االو   اايلليل  اال ةبل     صناعة الور :.  4
 أخ  اا رس صللت  اااةد ت  ااييليي    أنشأ أ ل ميلع الاةد فا    م  اا تله لت اا و   

 مل زال اااةد اافيد   رب فا اا يرس     انتشرت صللتتر فا اا يرس  االنداا  صسلل    ايداا 
   نرى ااغلحثاه أه اا رس ترفاا صللت  اااةد فا متلع ااسره ااتلاع (105)   اا ربا الااةد ااشلطبا

ااحفلة   اايشاة ا تشدماا فا  تلاتوم  إذ   ( )  ) اا تب  ااكرانلف  اا ظلم  االشلب(  اا يعا  
   تحد  اا  حاقج ت  قل تول اا لال  فا اعا  ()  ا م( اافشلة  اافلاا اأنااتول )اارد  ااس لم  األ

مل  ةا  االورن  ا ل اول م  مرا ا ملاا  بير فا اقتيلا اابلداه اال عما اساار: " اااةد فير ج 
    ناضح االاةنتا ذاك تلد حديثر صللت  ااكلغد فا مديل  شلطغ  قل ع:(106)   فيول ملل  ثير" 

 .(107) اجد ار نظير ا   اة االة   ن م اا شلةد  اا يلةس"مل ال ي "أنر    ج م  ااكلغد 
 الصناعات الخشبية:. 7

ااحلل      ك  اال تيلل  تلول فا  لف  مفلالت    اا ر ةن  ااتا ال ها م  اايللتلت  
  االشفلة فاتلو مل ياجد فا ااتبل   م  نغلتلت  حيث تسام تلو قتع تلك االخشلس م      ت ت د 

ااكج قت    احد  ثم تيسج حتو  ظور  فلل   اغ  ول اياة   نول لتول  تدخج  أ       (108)  متلمير 
اأه شورتول فلقت اابلداه ايللت  اال انا  االا ات اازةايل      االصتشر  مديل  طبر تله نشم 

اكاه خشبول   تلز اشد  اايعا  اساار: " بول خشب  ثير م  أصلب ااششب  يلحت ملول  نل  
 (.3)  يلظر ااو خرنت  (109)   أطغلد تلسج ااو االفلد"
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الجغرافي للصناعات  ( التوزيع3خريطة )

 
 عمل الباحث اعتماداا على اهم علماء الفكر الجغرافي العربي السالمي  المصدر: من

ال رس   أه  تسدم  أ اان  فا تبي  م ل  اا ير    اا تل ي   اايلليل  فا  اافيراال   تتاة 
ااحديث  فا م رف  أنااع اا  لاه  األحفلة ااكرن    أصلول   لفل  تكانلول    جااهل حتب ناع  

ااترنق ااحديث   فسد جل ت  ةا وم متلاس  ال ير  قد  ل ت زه االاتا ااترب    ال تشتلف قل   ااا 
ااحديث   انتشلة ااحرب اايلليل  فا مشتلف الداه اا لام اا ربا اال عما أاى إاو ازهلة اا ده  

  أه ااتتاة ااتكللاجا اليللت  فا الداه اا لام جل  نتلف  اا رس  اا تل ي .   
 الستنتاجات:

 تحاات اافيراال  م  اافلنب اااصفا فا ا ل مراحلول ااو جلس ااتحليج اال تسرا ا.  .1
تليول   .2 اافلهز   أا ات   ت د  ااحديث   ااكوربل   ااساااب  اا كلل   ااحديث  اا ير  فا  اخلت 

 اايلنع فا ت لر ا د أه  له ت لر يد نل .  
ديث    ل شفع تلو اقلم  ان ل   أه ا تشدام ااتلق  ااكوربل ل  قد أحد  ثاة  فا اايللت  ااح .3

 اا ير ااحديث.  اايللتلت فاصلليل  جديد   اصغحت ااكوربل  ت ت د تلو 
ااتلق    .4 فاا تشدام  ااكوربل ل     اا تفدا   ااتلق   مشكل   ق ل   تلو  ااحلضر  يؤا   اااقت 

مول فا   ا فلا ميلاة اديل  مثج ااتلق  ااش تل   اارنحل   االا ن   اابرد  امااج ااغحر  ا تشدا
 اا ديد م  اايللتلت. 

أات األيد  اا لمل   األ ااد تتاةا  ملحارل  فا تتانر اا ديد م  اايللتلت ملول  اد مر    .5
  هرا    اد مربد  

فلا  لاه اايلغ  ال تاجد اال فا ااترب  ااتااا     مكله تااجدهلاه ال  لاه انااع مت دا  حتب   .6
تكا اا  لاه اا ل ل  ا  ااغحرن  أ  اافااهر االفلت     ا اك م لاه ارن  تلو  اايلغ   ها ا  ااتغس   

 ااتا  توج تااجدهل اتتغع ااشرنط ااتلحلا ااغحر . 
إه تفلة  اافااهر  االحفلة ااكرن    لنت م رف  تلد اا رس اا تل ي  اا ي  تترقاا اأ لاس  .7

تشدم  فا  تل ا طرنس  تكانلول  خااصول   لفل  ا تشراجول  تا  اا فا  صف ت ج اآلالت اا ت
 ه ، اايللت   
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 .كله ادخال اا ااا  ااتسلللت اافديد  ا ةا  فا إحدا  تتاة اايللتلت  اا  لة  .8
 التوصيات:

 اال عما.ضر ة  االهت لم فا اافكر اافيرافا اا ربا  .1
 . ااتشفلع تلو اتغلع ااترد ااسد    احفظ االغ     اافااكر ألنول خلال  م  اا ااا اا لة  .2
االهت لم الايللتلت م  خعل االهت لم السل تول  تثبيت نتغ  ااشاا ب الر م  قبج  ضر ة    .3

 جولت ة  ل .
اجرا  متح شلمج  تحديث ا كل   اآلالت االنتلجل   مااكغ  تتاة ااتسلللت ااحديث  فا اا لام   .4

 ألغرا  ااتللفا اايللتا  زنلا  االنتلج   ل   ناتل . 
سليد    ن ك  اال تفلا  م  ااتفلة اا ي   ساماه اتتانق  أنشل  ا ااد الحرب  اايللتلت اات .5

 اا لام.ه ، اايللتلت ااو الداه 
اةا لت تل ل  ال   ك    .6 اا ديل  متتلدا تلو  اايلليل  خلةج حد ا  اا ااقع  تكاه  أه   فب 

 اختللة، اتتغلطل. 
 ضر ة  ا تشدام ميلاة اديل  التلق  قلال  التفديد  قليل  ااتكلالف  .7

أقلمر ميلنع الاسرس م  اا ااا األ ال  م  اجج تاجلر ت لل  ااتاط  اايللتا  اا  ج تلو  
 فا مللطق ا ه أخرى.  ااحد م  رلهر  تر ز اايللتلت 
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 :الهوامش
 

   .3 ص  1976 ايداا  ااراهلم شرنف  جيراال  اايللت   ااة اار لا  التغلت  (1) 
 .20-19 اا يدة نفتر  ص (2)

 .10ص  1987 ااة ااكتب التغلت   االشر  ايداا  ا ا اافيراال  اايلليل   تتبلسلتول   يغل  اات ل ا  مح د أزهر اات لك  (3)
 . 22  ص  1982ايداا   ااة اار لا  التغلت   ااراهلم شرنف  اح د ة ال  ن  له اهش  جيراال  اايللت   (4)
   .13 ص   1988 اال كلدةن   ااة اا  رف  اافلم ل   جيراال  اا  لاه  اايللت   ااز    مح د خ لا   (5)
ااحتلل     (6) ااكرنم ت راه  أمير هلا   اايلليل    حلله تبد  اا ااقع  ااتلق  فا تفديد  ااتربان    ا ة ميلاة  ال لام  ااتربل  اال ل ل   مفل   لل  

 . 213 ص  2014 جلم   الاج   18اا دا   االنتلنل  
 .29ص  ميدة  لاق  يغل  تلا اات ل ا  مح د ازهر اات لك  (7)
 . 91  ص 1957  ااة صلاة  ااة اير ت  اير ت  2اخااه اايفل  اخااه اايفل  ة ل ج اخااه اايفل  خعه ااافل   ج (8)
 . 415   مكتغ  ااحلل   اير ت  ص3ااا ااسل م اا  حاقج االييبا  صاة  االة     (9)
  رب ال م  لاةند االمانيام  نتشكج اا  ده تلا  تلد حرد مر غلت اافحم اتبب تكثلف اايلزات اا شتس  م  اافحم  اا يدة: مافق    االاشلاة:  ()*

    .18  ص  1982 امشق   ااكل لل  اا لم   ااعت ان   متغ   اافديد   ششلشير  
اا تلاك    (10) ااسلم   اا  أ حق ااراهلم ا  مح د االصتشر     اا  لاك  تحسيق: مح د جلار تبداا لل ااحتيلا  مراج   مح د شفيق غربلل  ااة 

 . 162- 161 ص ميدة  لاق   1961امشق  
 . 95 ص  1848 اير ت  ااة اايلاة   1 ج اثلة اابعا  اخغلة اا غلا  ااسز نلا  (11)
 . 71ص   1988  ايداا   متغ   اات للم اا لاا   اةا لت فا تلةن  األقتيلا اا ربا اال عما    تااا مفيد األتظ ا  ح داه تبد اا فيد ااكبلتا   (12)
   لل  اآلااس  جلم   اا لك   اا   ة لا  ملجتتير  ملشاة    جيراال  اايللت  فا مديل  جد    تبد ااحفلظ تبد اارحلم تبد اارح   محباس   (13)
 . 89ص  1983
 . 87ص   2013 ت له  ااة صفل  اللشر  ااتازنع   1   ايللت  اافيراالل ا تبد اازهر  اافللاا  (14)
جلم ر     لل  اآلااس   )ملشاة (   اطر ح  ا تاة،  إ تراتلفل  تاطي  اا شر تلت اايلليل  فا مير )اقللم جلاس ااي يد(   م د ح مح د ميتفو   (15)

 .  173- 172 ص  2004ااسلهر     تي  ااش ا 
 .144- 143 ص متغ   جلمع اا اصج  جيراال  اا راد اايلليل    ة ال اح د حبيب  تبد ااشليج ف يج  (16)

 ()  ص    2002  ااسلهر    االاةنتا  نزه  اا شتلد فا اختراد االفلد  مكتغ  ااثسلف  ااديلل      اا يدة:اا    سع جلاس شرد ا غلنلل فا ملتس  االنداا  
46.   

- 95  ص   )اد ه  ل  طغع(  اافيراال   تحسيق  لما اادهله  مكتغ  ااثسلف  اا لا ل   اير ت ااا اكر   تلس    اازهر   تلس اافيراال        اازهر   (17)
96 . 
 . 375ميدة  لاق  ص اا  حاقج  صاة  االة   (18)

 . 114  ص ميدة  لاق  مح د ازهر اات لك  (19)
 . 24-23   ص1970ااكتب اا ل ل   اير ت  اجزا   ااة   4 ااا ااحت  تلا ا  ااحتي  اا ت اا   مر ج اا هب  م لاه اافاهر ا (20)

 .40 ص اثلة اابعا  اخغلة اا غلا  ميدة  لاق  ااسز نلا  (21)
 . 286 ص )اد ه  ل  طغع(  جلم   ا يا    جيراال  اا لام اا ربا   لل  اآلااس  حتلم جلا اارس  (22)

 . 134 ميدة  لاق  ص اا  حاقج  صاة  االة   (23)
 . 67   ص2002جيراال  اايللت   ااة اافكر اا ربا  ااسلهر   تلا أح د هلة ه   (24)
 . 16-15فؤاا مح د اايسلة  اافيراال  اايلليل  فا اا لام  ميدة  لاق  ص  (25)

 . 157 ص  1993 ااسلهر    ااويي  اا يرن  اا لم   ترج  :  حيو ااششلس   فرنلم   نلصر ختر  تلاى  (26)
 ()    تحسيق: مح د جلار تبد اا لل    اا تلاك  اا  لاك   االصتشر    خرا له  اايلاب تليول خياب  اةضول   ثر  االنولة هرا :  ها ااتا تسع جلابا

  .148 ص امشق  ااحتيلا  ااة ااسلم 
 . 150 االصتشر   ميدة  لاق  ص (27)
 ()  1979   ااحلل   اير ت  مكتغ   3االة      حاقج  صاة اا     ااتا  لنت تاجد فيول اال ااد  اكثرهل تلظل ل اا يدة:  مر :  ها تسع ش لل خر له  

 .206 ص
  .148 ص  لاق االصتشر   ميدة  (28)
 . 310   ص1906   ايده 2خان    ااتسل لم فا م رف  االقلالم  تحسيق: ا   اا سد ا  أحت  (29)
 . 373 صاة  األة   ميدة  لاق  ص حاقج اا   (30)
 .  211 ااسز نلا  أثلة اابعا  أخغلة اا غلا  ميدة  لاق  ص (31)
 . 333 ص  لاق اا  حاقج  صاة  األة   ميدة  (32)
 () 280ص   2003    اير ت  ابلله1األقلالم   احدى  ال لت أفيلنتتله  اا يدة: اا سد ا  أحت  ااتسل لم فا م رف      لفله: ها . 
 .319   310  303  280 ص  لاق اا سد ا  ميدة  (33)
 .35 لاق  ص اا سد ا  ميدة  (34)
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 .45 ص لاق   اايللت   ميدة  شرنف  جيراال ااراهلم  (35)
 . 189  186 ص  1997 جلم   حلب  مديرن  ااكتب  اا تباتلت اافلم ل   أ ا اافيراال  ااغشرن   االقتيلا    ااراهلم أح د   يد  (36)
 . 415 ص ميدة  لاق  صاة  االة   اا  حاقج  (37)

 . 323 اا سد ا  ميدة  لاق  ص (38)
 . 189 ميدة  لاق  ص ااراهلم اح د   يد  (39)

 . 32 تلا أح د هلة ه  جيراال  اايللت   ميدة  لاق  ص (40)
 .108 ص  1980 ااكانت  االنتله  ااثر ات اا  دنل   مح د فتحا تا  هللا  (41)

 .396- 395 هلة ه  اافيراال  االقتيلا    ميدة  لاق  صتلا أح د  (42)
 . 95 ص  2003 ااسلهر    مكتغ  اا   يلل التغع  االشر  االحفلة ااكرن    اا  لاه االفلت    مح د   اك  (43)
 . 23  13 ص )اد ه  ل  طغع(    االشر اا ؤ ت  اا ربل  الدةا لت  اافياااجلل تلد اا رس ما ات  ااح لة  اا ربل  اال عمل    تلا ااتكر   (44)
 . 41 ص  1977 ااسلهر   ااويي  اا يرن   تحسيق: ت لا تبد ااتعم ةؤ ب   1   اافااهر  صفلتول   حيو ا  مل  لر  (45)

 ()  اال ةبا  اا يدة: ااشغك  اا لا ل   جزنر  اابرهله ا  اابراه:  ها فا ااغحر االالض اا تا ط فا ملتيف اا تلف  اافلصل  اي  ااتلحلي  االفرنسا 
 .www.codigospostales.comاارااط: ا زند م  اا  لاملت مراج    ال  لاملت )انترنيت(

 . 13 ص  ميدة  لاق   تلس اافيراال    اازهر   (46)
 . 47 ص  2011ابلله    مكتغ  االزهر  اير ت    1   ااف لهر فا م رف  اافااهر  أاا اارنحله مح د ا  أح د اابير نا  (47)
 . 47-46 ص ميدة  لاق  اا  مل  لر  حيو  (48)
 . 107ص  ميدة  لاق   2011 ابلله  اير ت  مكتغ  االزهر   1   ااف لهر فا م رف  اافااهر اابر نا  ااا اارنحله مح د ا  أح د   (49)
 .40 ص  حيو ا  مل  لر  ميدة  لاق  (50)
 . 223- 222 ص ميدة  لاق  اخااه اايفل  (51)
  اا دا  مفل  جلم   قتر   تفلة  اافااهر  االحفلة ااكرن   تلد اا رس اا تل ي  خعل ااسرني  ااثلاث  اارااع ااوفر     لف شلهي  خلف اا رنشا   (52)
 . 63 ص  2006 جلم   قتر   28
 () :ايده   االاةنتا  نزه  اا شتلد فا اختراد االفلد  متغ   ارنج  ها اا    فيج اي  ا ةبل  ا لل  تشترك الر ة  لل  ايراه  اا يدة: احر ااشزة 

    .193 ص  1894
   .76 ص ميدة  لاق  صاة  االة   اا  حاقج  (53)
  .59 ص ميدة  لاق   حيو ا  مل  لر  (54)
 .198- 197  لاق  صميدة   اا سد ا  (55)
 .146 ص ميدة  لاق  مح د  (56)
 .103 ص االاةنتا  ميدة  لاق  (57)

   .184 ص اا سد ا  ميدة  لاق  ( 58)
 . 221 ص  1992 تانا  ااداة اا ربل    2ج تحسيق: أاةنله فله اياف   أندة  فيرنر  اا تلاك  اا  لاك  ااغكر   (59)

   .54 ص  1865 متغ   االكلامل   اترباةغ  اادمشسا  نشغ  اادهر تفل ب اابر  ااغحر  ش ا اادي  ااو تبد هللا مح د (60) 
  .115 ص مح د فتحا تا  هللا  ميدة  لاق  (61)
    .364 ص  1991 ااسلهر     مكتغ  مداااا 1  تحسيق: تزنز  اةنلل تتلر  اا  م لتا  قاانيي   ا ا ن   (62)
 . 112-111 ص  لاق ميدة  مح د فتحا تا  هللا  (63)

 .177 ص  اا يدة  لاق  مح د فتحا تا  هللا  (64)
 .117 ميدة  لاق  ص مح د  (65)
 . 125 ص اا يدة نفتر  (66)
  .56 ص تفل ب اابر  ااغحر  ميدة  لاق  اادمشسا  (67)
  .70 ص  2014 مير  اال كلدةن   ااسلنانل  مكتغ  ااافل    ا ة انتلج ااتلق  اا تفدا  فا اتلا  هلكل   اد االفط  هشلم حيزة  (68)
   19اا دا    قتر    لل  االنتلنللت  اا لام االجت ليل    اايللتلت ااي ا ل  فا ا ا  ااكانت  خيل يول اافيراال   افلقول اا تتسبلل    تبيد اا تبا   (69)
 .43 ص  1996
   .47 ص ميدة  لاق   نلصر ختر ا  (70)

  .210 ص لاق    حفلج  ميدةاح د ا  مح د  (71)
   .70 ص لاق   ختر ا  ميدةنلصر  (72)

 .228  225 ص ميدة  لاق   اا سد ا  (73)
 .316 هت  ص1394ااحت  اح د ا    ساس ااو دانا  صف  جزنر  اا رس  تحسيق: مح د ا  تلا االكاع  اارنل   ااة اال لم    (74)

      .4 ص  2010 فلتتي   ااتففلف ااش تا الفااكر  ااش ر ات   ملجد جلما  مح د  للم تلا اشتل   ةنل  (75)
 .81  لاق  ص اافيراال   ميدة( اازهر    76)

   .169  165  ميدة  لاق   اح د ا  مح د ااحفلج  (77)
 . 13-12  ص  2008 اا زنز    مديل  اا لك تبد 87 اا دا   22اا فلد  مفل  فييل   اايللتلت ااي ا ل   مح د ا  ااراهلم ااتانج  (78)

http://www.codigospostales.com/
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)ملشاة (    ة لا  ملجتتير  م( 1517- 1250/  923-648نتلم زةنق ج    أاا شلف  األ ضلع االجت ليل  فا فلتتي  فا اا ود اا  لا ا )  (79)
    .129 ص  2009غز    -اافلم   اال عمل    كلل  اآلااس 

 . 163 ص ميدة  لاق   اا سد ا  (80)
 .165  لاق  صاا  حاقج  ميدة  (81)

 . 109 ص   2003 اال كلدةن   ااة ااافل    1  تل ش  تبد اا زنز ااتولنا  االتلج فا اا لام اال عما  (82)
 .24 ص   1942 ااسلهر    اافلط ل   اازخرف  اا لتاج  فا االق ش     مح د تبد اا زنز  (83)
   .192 ص ميدة  لاق  االاةنتا  (84)
 . 131  92 ص ميدة  لاق  نلصر ختر   (85)
 . 14 ص   تلس اافيراالل  ميدة  لاق   اازهر   (86)
  .101 ص   تلس اافيراال   ميدة  لاق   اازهر   (87)

ة لا  ملجتتير  )غير    مح د فزع تبيد خلف اا زا    حسال اافيراال  ااغشرن  فا اافكر اافيرافا اا ربا اال عما فا ااسره اارااع ااوفر    (88)
   .99 ص  2012 جلم   تكرنت  ااتربل  ملشاة (   لل  

 . 364 ص اا  م لتا  قااني  ااد ا ن   ميدة  لاق  (89)
 . 82  32 ص ميدة  لاق   اافيراال    اازهر   (90)
 .224 ص ميدة  لاق  ااغكر   (91)
 . 340 ص قااني  ااد ا ن   ميدة  لاق  اا  م لتا  (92)
 . 20 ص  2018اايللت  اافلد   فا اافزا ر  ة لا  ملجتتير   لل  اآلااس  جلم   ااا اكر السليد تل تله   قرنشا حتي   (93)
   .409 ص  2013 تكلاااجلل انتلج  تيللع احزام اارجلاا  اا فل  اا يرن  اعقتيلا اا لزاا  اا دا ااتل ع  اا شر ه   ايد ش غله ميتفو  (94)
ااتفديد   ا  صديق ناال   (95) ااترا   متلب  اا حلفظ  تلو  ااتسليد   اي   اايللتلت  ااحرب  اا لام    ة لا  ملجتتير  ااتكان  فا  )ملشاة (   لل  

   .41  ص  2013جلم   ااا اكر السليد تل تله   االنتلنل   االجت ليل  
 . 186 ص   ميدة  لاق اا ت اا   مر ج اا هب   (96)

 . 24 ص  1987 اا اصج  جيراال  اايللت   تتبلسلتول أ ا    مح د أزهر اات لك  اخر ه  (97)
 . 86 ص  2001 ااتاااه  متغ   جلم   ااشرطام   1  تلم ااتراملك  ااباا ير  اا ااا اا ر غ   تبد اارحلم   د ت ر  (98)

 . 275 اا ت اا   مر ج اا هب  ميدة  لاق  ص (99)
    2017  جلم   ااا اكر السليد   )غير ملشاة (   لل  اآلااس  اافلاه   ة لا  ملجتتير  اافزا ر ااشزب اافلا اا  لصر فا    صل م تبد اا للك   (100)

 . 53-52 ص
 . 7 ص )اد ه  ل  طغع(  اير ت  ابلله  ااة ااراتب اافلم ل   ف  ااشزب  نزنر اا  لت  (101)
  . 119 ص ميدة  لاق   نلصر ختر ا  (102)
   .127 ص نتلم زةنق ج ع ااا شلاب  ميدة  لاق  (103)
 . 61 اد ه  ل  طغع  ص اير ت   ااة صلاة  اا  جبير  ةحل  اا  جبير  (104)
   .295 ص ميدة  لاق  مح د أح د  (105)

()   :تيلم  لل له   ها حفلة  ال ل  ةقلس   اا يدة:  االشلب:  ااكرانلف: ها اات ف اايللط اا لتيق اف ع االشل    ها ا ةاد جرند االشج    اا تب
اتيلل فلتل     تتاةاااةد    اا ا و   اا غل ا  ا يل   اا ير  اافلم   امشق    27اا فلد    صللتتر فا  ااثلاث  اارااع  مفل   ااشرد    اا دا  جلم   
 .222 ص  2011 االةاه  -ت له  اال  ط 

()  :اااةد  تتاة    لل له اا ا و تيلم    ها اافلد االح ر اا دااغ  اا يدة:  األا م:  ها اافلد االالض   ااسظلم:  ها جلد صيلة اا فال   اارد  
 االةاه    -ت له    جلم   ااشرد اال  ط   اا دا ااثلاث  اارااع  مفل  اافلم   امشق    27اا فلد    صللتتر فا اا ير اا غل ا  ا يل  اتيلل فلتل  

 . 222 ص  2011
 .418 اا  حاقج  ميدة  لاق  ص (106)

 .192 ص ميدة  لاق  االاةنتا  (107)
   .130-129  ص ااد ة   ميدة  لاق اا زنز   تبد (108)
  .124 اا يدة نفتر  ص (109)
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 المصادر

 . ل  طغع صلاة  اير ت  اد ه  جبير  ااةةحل  اا   جبير اا   -1
   .1991  مداااا  ااسلهر   مكتغ  1تتل    : تزنز  اةنلل  ا ا ن   تحسيق اا  م لتا  قاانيي   -2
  م(  1517-923/1250-648األ ضلع االجت ليل  فا فلتتي  فا اا ود اا  لا ا )  ج      شلف  نتلم زةنقأاا   -3

   .2009غز    –اال عمل   اآلااس  اافلم   (   لل )ملشاة  ة لا  ملجتتير
 . 1957  ااة صلاة  ااة اير ت  اير ت  2اخااه اايفل  اخااه اايفل  ة ل ج اخااه اايفل  خعه ااافل   ج -4
   .2010   ااش ر ات  فلتتي ااش تا الفااكر   جلما   ااتففلف ةنل ملجد   للم تلا  اشتل   مح د -5
اا تلاك  اا  لاك  تحسيق: مح د جلار تبداا لل ااحتيلا  مراج   مح د   مح د أ حق ااراهلم ا     االصتشر   اا   -6

 . 1961شفيق غربلل  ااة ااسلم  امشق  
اا لاا   اات للم    اال عما  متغ  فا تلةن  األقتيلا اا ربا    ااكبلتا  اةا لتتبد اا فيد    مفيد  ح داه  األتظ ا  تااا -7

 . 1988  ايداا
   .1992  ااا ربل   تان  ة  اادا2فيرنر  جأاةنله فله اياف   أندة    اا  لاك  تحسيق: ااغكر   اا تلاك -8
 . 1977  اا يرن   ااسلهر  ةؤ ب  ااويي : ت لا تبد ااتعم    تحسيق1 صفلتول    مل  لر   حيو  اافااهرا    -9
 . 2011  ابلله اير ت  االزهر      مكتغ 1 اافااهر  فا م رف   أح د  ااف لهراارنحله مح د ا   اابير نا  أاا -10
 . 2003  ااافل   اال كلدةن    ااة1 اال عما  االتلج فا اا لام  اا زنز تبد  ااتولنا  تل ش  -11
 . 2013    ااتازنع  ت لهصفل  اللشر  ة  اا1اايللت     اازهر   اافيراالل اافللاا  تبد -12
 . 2018تل تله  جلم   ااا اكر السليد  اآلااس اافلد   فا اافزا ر  ة لا  ملجتتير   لل   حتي   قرنشا  اايللت  -13
  ااسلنانل   اال تتتتتتكلدةن   ميتتتتتترااافل   االفط  مكتغ انتلج ااتلق  اا تفدا  فا اتلا  هلكل   تتتتتتاد  حيرز  هشتتتتتتلم  ا ة -14

2014.   
   .1865 االكلامل   اترباةغ   ااغحر  متغ  نشغ  اادهر تفل ب اابر  مح د ش ا اادي  ااو تبد هللا   اادمشسا  -15
 .اد ه  ل  طغع() ابلله    اافلم ل   اير تااراتب  ااشزب  ااة اا  لت  نزنر  ف  -16
 . اد ه  ل  طغع()ا يا    اآلااس  جلم  اا لام اا ربا   لل   جلا  جيراال  اارس  حتلم -17
اير ت    تتلس اافيراالت   تحسيق  تتتتتتتتتتتتتتلما ااتدهتله  مكتغت  ااثستلفت  اا تلا لت      اكر   اازهر   ااااافيراالت         تتلساازهر  -18

 .اد ه  ل  طغع()
 . 1988  اافلم ل   اال كلدةن اا  رف    اايللت   ااةاا  لاه  ااز     جيراال خ لا  ااز     مح د -19
 . 1997  حلب   اافلم ل   جلم  ااكتب  اا تباتلت     االقتيلا    مديرن اافيراال  ااغشرن     أح د  أ ا    يد  ااراهلم -20
اد ه  ) االشر   اا ربل  الدةا لت    اال عمل   اا ؤ ت تلد اا رس ما ات  ااح لة  اا ربل     ااتكر   تلا  اافياااجلل -21

 . ل  طغع(
  ااكتب التغلت   االشر  ايداا    تتبلسلتول  ااةاافيراال  اايلليل     اات ل ا  ا ا  اات لك  يغل  أزهر    اات لك  مح د -22

1987 . 
  مديل  اا لك تبد اا زنز      87     اا دا 22  فييل   اا فلد  ااي ا ل   مفل   ااتانج  اايللتلتا  ااراهلم    ااتانج  مح د -23

2008.   
 .www.codigospostales.com :ا زند م  اا  لاملت مراج   اارااط  ااشغك  اا لا ل  ال  لاملت )انترنيت( -24
   .1982  اافديد   امشقمتغ     ااعت ان  اا لم   ششلشير   مافق  ااكل لل  -25
 . 1982  التغلت   ايداااار لا   اايللت   ااة اح د ة ال  ن  له اهش  جيراال   شرنف  ااراهلم -26
 . 1942  االق ش   اافلط ل   ااسلهر اا لتاج  فا  اازخرف   اا زنز  مح دتبد  -27
االنتلنللت  اا لام   اا تتسبلل    لل ااي ا ل  فا ا ا  ااكانت  خيل يول اافيراال   افلقول    اا تيبا  تبيد  اايللتلت -28

 .1996  19 االجت ليل   قتر  اا دا
ااوفر   حسال اافيراال  ااغشرن  فا اافكر اافيرافا اا ربا اال عما فا ااسره اارااع    خلف مح د فزع تبيد    اا زا    -29

 . 2012 تكرنت  ااتربل   جلم     لل  ملشاة (ملجتتير  )غير  ة لا 

http://www.codigospostales.com/
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 . 1993  اا لم   ااسلهر  ااششلس  ااويي  اا يرن  :  حيو ختر    فرنلم   ترج   تلا   نلصر -30
 . 2001  ااشرطام  ااتاااهجلم       متغ 1اا ر غ    راملك  ااباا ير  اا ااا اات   د  تلماارحلم  ت ر  تبد -31
 لل     اايلليل   مفل ميلاة ااتلق  فا تفديد اا ااقع    ااحتلل    ا ة تبد ااكرنم ت راه  أمير هلا     ت راه  حلله -32

 . 2014 الاج     جلم 18  االنتلنل   اا داااتربل  اال ل ل  ال لام ااتربان  
   .1980  اا  دنل   ااكانت ااثر ات  فتحا  االنتله هللا  مح دتا   -33
 . جلمع اا اصج اايلليل   متغ  اا راد  ة ال  جيراال حبيب  ااشليج  اح د ف يج  تبد -34
  . 1848  اايلاة  اير ت ة  اا1جاا غلا   اابعا  اخغلة  ااسز نلا  اثلة -35
اآلااس    ملشاة    لل ملجتتير     جد   ة لا اايللت  فا مديل     اارح    جيراال ااحفلظ تبد اارحلم تبد    محباس  تبد -36

   .1983 جلم   اا لك   اا 
   . 2003   االشر  ااسلهر اا   يلل التغع  االفلت   مكتغ ااكرن    اا  لاه  مح د  االحفلةمح د   -37
اافااهر  االحفلة ااكرن   تلد اا رس اا تتتتتتتتتل ي  خعل ااسرني  ااثلاث  اارااع   خلف  تفلة شتتتتتتتتلهي    اا رنشا   تتتتتتتتلف -38

  .2006 قتر    جلم  28قتر  اا داجلم    ااوفر   مفل 
    .1970اجزا   ااة ااكتب اا ل ل   اير ت     4مر ج اا هب  م لاه اافاهر     ااحتي  ااحت  تلا ا     اا ت اا   اااا -39
  ا تاة،    (  اطر حتاطي  اا شر تلت اايلليل  فا مير )اقللم جلاس ااي يد  إ تراتلفل  مح د     ميتفو  م د ح -40

 .2004 ااش ا  ااسلهر  تي   اآلااس  جلم ر  (   لل )ملشاة 
تكلاااجلل  ميتفو   ايد -41 ااتل ع   ش غله   اا دا  اا لزاا   اعقتيلا  اا يرن   اا فل   اارجلاا   احزام  انتلج  تيللع 

   .2013  اا شر ه 
   .1906   ايده 2خان    ااتسل لم فا م رف  االقلالم  تحسيق: ا   سد ا  أحت اا  -42
  اافلاه  جلم  غير ملشاة (   لل  اآلااس  )ملجتتير    اافزا ر  ة لا اافلا اا  لصر فا    تبد  ااشزب  اا للك  صل م -43

   .2017 ااا اكر السليد 
ااثلاث     اا دا27  فلتل   اا فلد صللتتر فا اا ير اا غل ا  ا يل  اتيلل    تتاة   لل له  اااةد   اا ا و  تيلم -44

   .2011 االةاه  – اال  ط  ت لهااشرد  امشق  جلم  مفل  اافلم     اارااع 
 .  مكتغ  ااحلل   اير ت3صاة  االة     حاقج ااسل م اا   االييبا  ااا -45
 ملجتتير  ااتفديد  ة لا  فا اايللتلت  ااحرب ااتسليد   اي  اا حلفظ  تلو ااترا   متلب    صديق  ااتكان   ناال  ا  -46

   .2013ااا اكر السليد تل تله    االجت ليل   جلم  )ملشاة (   لل  اا لام االنتلنل  
 . 2002جيراال  اايللت   ااة اافكر اا ربا  ااسلهر    أح د  هلة ه  تلا -47
 هت. 1394صف  جزنر  اا رس  تحسيق: مح د ا  تلا االكاع  اارنل   ااة اال لم       ساس   اح د ا     ااو دانا  ااحت  -48
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