


 

 

 

 مالـى الشرق إلــول من اتجاه الشـحـلتلة ـدراس
 كمرجعية جغرافية معاصرة
 التوقيت والكيفية واآلثار

 

 د. عبداهلل بً حصني القاضٌ                   
 اوعٛ املمك فٗكنجـ  كمٗٛ العىاضٚ ٔالتدطٗط

 

 تــْ  ال طلمــٕ سٌػــاُ وــَ لكــٕض لمعــاو وّىــا ل ألــ    اف 

أٔ دػــٗطٛ  دساٟٗــٛ طبٗعــٛ اٗالــْ      ٔأٖــاك كاٌــ    فّــصا دعــس 

ُفت فتكـٕض الٕجـٕز ااـٗط دا ٌػـاُ         ٖٛاهاض غـٕاٞ   –عاوطٚ   ِٔـصا دععـسث  ـا

ًث -قح ِصا التكٕض أٔ فػس  ْ  ٖوَ لٕاظً اٗالْ ال كطٖـٛ ال   الظ    ٍ ـك عٍـ

ٔلٗؼ نطٔضٖاك أُ ٖتكمي كن سٌػاُ أٔ طلٕض يف غىاض األفكاض التكٕضٖٛ 

عٍس أغمب الٍاؽ قٗىٛ فكطٖٛ لعدتعُ يف  ضالتكٕف  اتٜ ٖعٍػب لْ لكٕض وا

  لعغصّٖا الث افٛ ٔأمناط األفكاض يف الب٠ٗٛ ااٗطٛ  ٔالـ  وٍّـا   )الالٔع٘( 

كىطجـ  ساـسا ٘ ٖػـ ط عمٗـْ وـا      ٖٔعىن التكـٕض  مجٗعاك ٌؿأت ِصٓ ال ٗىٛت 

ٖٔعىـن ِـصا املطجـ  التكـٕضٙ لمعـاو عٍـس أغمـب الٍـاؽ           اغتجس وَ أفكاض

ٔعٍس قمٛ وٍّي ٔالـصَٖ    جسٖس األفكاض ٔاملعمٕواتعىن املتحكي يف نبط 

ٔاملعمٕوـات اأسٖــسٚ عمـٜ التبـازه وــ      ٖتحمـُٕ دـاأطأٚ ف ـط لعىــن األفكـاض    

ــٜ      ِــصا املطجــ  التكــٕضٙ فٗتبــازالُ الؿــس ٔاأــصح اتــٜ ٖغمــب أاــسِىا عم

فإوا أُ ٖػتٕعب املطج  التكٕضٙ ال سٖي جسٖس األفكاض فتصٔح فْٗ   اآلخط

ّات ٔوَ أوثمٛ شلـك ال كـط الطٔوـاٌ٘ الـٕ ذ الـصٙ اغـتٕعب       ٔلٕ دتؿْٕٖ وعامل
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املػٗحٗٛ دك تّا وعمٕوـات جسٖـسٚ ألـ  دّـا املػـٗحٗٛ املٍ ٕلـٛ فؿـٕٓ وعاملّـا         

ٔقــبّا يف قالــب قــسٖي ععــسته دّــا ٔلؿــِٕ  دــْت ٔسوــا أُ لت اعــن األفكــاض         

ٔاملعمٕوات اأسٖسٚ و  شلك املطج  فتعّـصح وٍـْ وـا ال ٖػـت ٗي وعّـا فٗتعـسه       

بّا ٍٖٔؿأ عـَ شلـك وطجـ  جسٖـست ٔوـَ أوثمـٛ شلـك ا غـالً الـصٙ أقـمح           دػب

فاغس األفكاض ال سميٛ عَ العاو ٔاألاـسا  ٔعمـن الٕجـٕز ٔغاٖالـْت ٔوثمىـا      

ٍٖطبــه ِــصا التحمٗــن عمــٜ الــسٖاٌات دكــ تّا  ــٕضات ع اٟسٖــٛ عمــٜ لكــٕضات   

ــٕز  ــسٚ لمٕجـ ــسض  -فاغـ ــٛ املكـ ــ  سصٗـ ــصا سُ كاٌـ ــٜ   - ِـ ــاك عمـ ــه أٖهـ ٍٖطبـ

العمىٗٛ العاق ٛ دك تّا  ٕضات عمٜ األفكاض العمىٗٛ البالٗـٛ الـ    الٍعطٖات 

اقطسو  مبعمٕوات أؾس قٕٚ ٔأكثـط اوتٍاعـاك عـَ الػـ ٕط ٔالـصٔداُ فّٗـات       

ٔوَ أوثمٛ شلك ٌعطٖٛ زٔضاُ األضض أواً الؿىؼ دك تّا  ٕضٚ عمٜ وا كـاُ  

 وعٌٍٕاك وَ اٌت اه ا ٗ ٘ لمؿىؼ يف كبس الػىاٞ دني وؿطقّا ٔوغطدّات

قس ٖعٍعط سىل ِصٓ ال ـٕاض  التكـٕضٖٛ لمٕجـٕز عٍـس ا ٌػـاُ دكـ تّا زالـٛ        

داعتبــاض قــالاّا أٔ   –غــم وػــتىطٚ لتعــطض ل  ــعات أٔ ِٔــسات فكطٖــٛ      

َ     -فػازِا  ٔال ذلـن   ٔلـٗؼ ِـصا مبجـاه ا ٌكـاض      يف دعـس خخـط ِـٕ الـعو

ٔال كُٕ التكـٕض الٕجـٕزٙ لسٌػـاُ زالـٛ يف   افتـْ        يف ِصا البحثلمٍعط 

كـن ِـصا ٔاضز ٔلـٗؼ مبػـتغطح ٔال       ْ يف ضقّٗا أٔ غ ٕطّا احلهاضٙٔد٠ٗت

ــْ ِــٕ عــسً وطاعــاٚ ِــصٓ التبــسالت       وػــتٍكط سمنــا املػــتٍكط يف ِــصا كم

التكٕضٖٛ لمٕجٕز دني الث افات املتعاقبٛ عرب أظواُ عاٌ  وَ  ٕضات   افٗٛ أٔ 

 ٛ ــ ــاضٚ أخــطٝ ٌ ــٕه  سُ    عمىٗــٛ أٔ زٍٖٗ ٛ ٔحتمٗــن الث افــات ال سميــ زضاغــٛ دعب

ــاضٖذ    ٖٔ ــح اجــط    ٖٔطىــؼ ا اٟ ــْ   مبطجعٗــٛ لكــٕضٖٛ اسٖثــٛ ٖؿــٕٓ الت

ْ      عثطٚ أواً فّي أاسا ـْ   اتـٜ ٔلـٕ ذ شلـك يف      ٖٔ طـ  التٕاقـن الث ـايف دـ

اهـــٕض ضدـــاط زٖـــذ وتكـــنت فاحلاقـــن أُ احلهـــٕض الث ـــايف يف عكـــط وـــا  
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ٖكتػب ظخي شلك العكط  فـإشا وـا ٌ متـْ عٍـٕٚ سىل عكـط خخـط  عـاٌٜ وـَ         

ْ   ف ساُ اال متاوـاك وثمىـا     لعاُ ٌتٗجٛ اختال  ظخي العكط اأسٖـس عـَ غـاد 

  ٖ  س ا ٌػاُ العاٌْ عٍس ٌ مْ وَ غكُٕ سىل اطكـٛ فجاٟٗـٛ أٔ العكـؼ   

ٖٔػتسع٘ األوـط املـطٔض مبطامـٛ اٌت الٗـٛ  تـسٚ مبـا ٖك ـ٘ لمت مٗـن وـَ خ ـاض           

 ٛ ِٔــصا ميا ــن فــتات التبــسالت الث افٗــٛ يف العــاو ٔوــا      لغــم ظخــي احلطكــ

 ٖعتّٖا وَ اضلباك اهاضٙ دني محاٚ املان٘ ٔفطغاُ املػت بنت

سمنـا قـس     ٔال ٖعتض عمْٗ وعـتض   قس ال طلتمح ا ٍاُ عمٜ ِصا أٖهاك 

      ْ ٔوٍــاط ِــصا التبـــسه     ٍٖؿــأ االعــتاض عمــٜ وٍاطــْ الـــصٙ ٌػــعٜ لتجمٗتــ

ِٕ ا ؾكالٗٛ الـ  ٌ ـتح وـَ    -أٖاك كاٌ  عمٛ لبسلْ  –التكٕضٙ لمٕجٕز 

ِ٘ كٗ ٗٛ اأى  دني اهـاضلني اختم تـا يف   ٔ  ٍِا عثٍاعٍٍٗا يف لعطٖ ّا ٔل

  ٛ ــ ــٛ ٔال كطٖ ــا المغٕٖ ــاُ احلهــاضلاُ    دعــآ خلٗالّى طلبطــاُ دٕؾــٗجٛ  لِٔال

ال غـبٗن سال لب اّٟـا ٔاغـتىطاضِا    -ِ٘ زٖـَ ا  املٍـعه يف كتادـْ     –ٔااسٚ 

ِـــصٓ الٕؾـــٗجٛ   ضمبـــا حلهـــاضات وتتالٗـــٛ ال ٌعمـــي عـــسزِا اتـــٜ ٖـــأشُ ا  

ــس وــَ جّــٛ  ٔالــتا  التــاضطل٘ ٔالمغــٕٙ      الٕا ــْ املىت اــسٚ ِــ٘ ا غــالً ٔلطا 

ٔاأل ـطٙ ا غـالو٘ ٔغـم ا غـالو٘ وـَ جّـٛ أخـطٝت فاوتـساز ا غـالً أضدعـٛ           

عؿط قطٌاك يف قٕضٚ   افٛ وسٌٔٛ ٔوعت سٚ يف خُ ٔااس جعن وٍْ اـس اك فطٖـساك   

ــي      ــا ٌعم ــٜ و ــن عم ــِٔــصا   يف احلهــٕض ا ٌػــاٌ٘ و ٖتكــطض وــَ قب ساز االوت

ــاض التبـــسه الـــسالل٘ يف    ــعٓ ٔل ـــطزٓ  ٖعطنـــْ سىل أخطـ التـــاضطل٘ ظاٌـــب متٗـ

ــسالت         ــٛ التبـ ــٛ ٌتٗجـ ــٛ املتطألـ ــن العوٍٗـ ــك املطااـ ــرب لمـ ــٛ عـ ــاِٗي الث افٗـ امل ـ

 احلهاضٖٛ عرب لاضطلْت

ــٛ       ــٛ اأغطافٗـ ــ٘   املطجعٗـ ــطايف التا ـ ــٕض اأغـ ــٛ  التكـ ــات السالـ الكمىـ

 ٗٛ   التدطٗط اأغطايف املعاقطتاألقمٗٛ   التطٕض السالل٘ لألل اظ املكاٌ
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يف أل ـاظ االااِـات   متبـسه الـسالل٘   للٍـأه وثـاه اـ٘    ّٖس  البحث سىل 

ٖعاٌ٘ فٗـْ وـَ ضلىمـْ ٖٔتعّـسٓ وـَ لغـم يف         العوَعرب اأغطافٗٛ ٔاملكاٌٗٛ 

الطٕض يف كن ج٠ٗٛ ٔشِـاح دـني اأـاٌبني احلهـاضٖني عـرب املـطٔض عمـٜ ِـصا         

ٔلــعزاز األظوــٛ ال كطٖــٛ سشا   ه ٔاٗــس فطٖــسالتبــسهت ِــصا دــافتاض أٌــْ لبــس 

قــٍاعٛ -دطغبتٍــا يف اــأظ ِــصٓ األظوــٛ     –ٔكأمنــا ٌطٖــس    لعــسز ٔلٍــٕ  

كاَٟ جسٖس ٖػتطٗ  الػـبااٛ يف جـٕ  املٗـآ  فـإشا خـطا وٍّـا ٌطٖـس لـْ أُ         

 يف جٕ الػىاٞ  ٔسُ عاز عاز  ِٔكصا زٔواك ٔقتىا ٖؿاٞت ٖطم

      ٗ ـ دـني   ـافتني ال وٍـام وــَ    سُ ِـصا احلـاه املػـتغطح ِـٕ اـاه وــَ ٖعـ

ت فــاألٔىل فّٗــا لطا ــْ الــصٙ كدتــب دّــا زٍٖــْ ٔوعت ــسٓ الــصٙ   (1) اأىــ  دٍّٗىــا

اٗالعْ وَ اٗاِلْ  ٔالثاٌٗـٛ اٗالـْ الـ  عمٗـْ وغالبـٛ سقكـاْٟ وٍّـا   ٔاقتحـاً         

 أفكاضِا  ٔوطاعاٚ وعاٖمِا ٔاقطالاّا ٔعطفّات

ٔالـسالالت املكـاابٛ   ٔالؿاِس وَ ِصا التبسه احلهاضٙ مجـ  وـَ امل ـاِٗي    

ــٜ األضض    ــسٔض اــٕه التكــٕض الٕجــٕزٙ عم ٔعىــسٚ ِــصا التكــٕض ِــٕ التٕجــْ      ل

اأغــطايف  أٔ لٍ ــن ال بمـٛـ اأغطافٗـٛـ الــ  ٖعٍػــب سلّٗــا دــاق٘ االااِــاتت ٔوــَ   

خمح االااِات لأل٘ األاسا  وَ اٗث ِ٘ اـٕاز  يف العوـاُ ٔاملكـاُت وثـن     

ىؼ عـَ الـٗىنيف فـأٙ ميـني ِـٕ       ٔضت فّٗـا الؿـ  اااز ٛ أِـن الكّـح اٍٗىـا لـع    

ٔوثــن ااز ـٛـ  مكـٛـ غــبأ  -ٔسشا غطدــ  ل طنــّي شات الؿــىاهف ذــاه وــاشا  

ٔوثــن ااز ـٛـ -ني ٔذــاهف فــأٙ ميــني ٔأٙ ذــاه  ٔوــا فّٗــا وــَ جٍــتني عــَ ميــ

ٔسشا -وٕغٜ ٔجبن الطٕض  ٔجاٌب الؿاط١ األميَف فىا ِـٕ ميٍـآ ٔوـا ٖعػـطآ      

ــ  يف ا     ــا ال ٗىـٛـ الــ  ع عدى  ــت  فّٗــا احلــه ٔاوتــاظ       لٍألٍ غــالً وــَ اٗــث اف

                                                 
زت ضغـي أُ الث ـافتني المـصَٖ ٖعٍّٗىـا يف ِـصا الكتـاح ِىـا            –يف شلك "عطد٘ـ دـني   ـافتني"     اٌعط( 1)   لعك٘ـ زلٗـب ذلىٕـ

   افٛ ا غالً العطد٘  ٔ  افٛ الغطح األٔضد٘ت ٔوا ًٌعٍٜ دْ ٍِا   افٛ قطُٔ ا غالً األٔىل ٔ  افٛ قطٌْٔ املتأخطٚت
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فىا عمٛ اخلم يف الٗىني ٔاألميـَ ٔاضلبـاط الؿـط      ٔاٌكؿح فّٗا الباطن ٔمتٗع

دالؿىاه اتٜ أقـبح وـَ املدح َكى ـات يف أِـي أاـسا  الكـُٕ الالا ٛـ  ٔشلـك         

ًٖٕ أُ ٖعؤلٜ املـطٞ كتادـْ دٗىٍٗـْ أٔ دؿـىالْ  فٗكٌٕـا فـطٖ ني أقـحاح الـٗىني         

 تفىا عمٛ ِصا التٕقٗح الطاغذ دني ميني أميَ ٔذاه أؾأً  ٔأقحاح الؿىاه

ٖٔسٔض إه الٗىني ٔالؿىاه مج  وَ أل ـاظ المغٛـ الثادتٛـ يف ا ـن  تـس وـَ       

ــٕح ٔؾ ــ     ــن  ؾــط  ٔغــطح  ٔجٍ ــٜ ٔأغــ ن  ٔأوــاً  الــسالالت التادعـٛـ وث ىاهت ٔأعم

ٔخمح  ٔفـٕ  ٔحتـ   تت سىل غـم شلـك  ـا غـٗتٍألْ البحـث وـَ أل ـاظ لبـسل            

ٌّـي قـس ال ٖ ّىــُٕ   سٖتّـا الساللٗٛـ د ـسض وـا لغـمت  ٗـاح الٍـاط ني دّـا  اتـٜ          أضز

وطاز دعهّي دعهـاك سشا ٌط ـٕا مبثمـّا  وثمىـا أٌّـي ال ٖتعطفـُٕ عمـٜ قـٕضِي سشا         

ــن      ــٕٙ يف التٕاقـ ــاجع لدغـ ــصا اـ ــات ِٔـ ــ  أل ِٕـ ــتّي الـ ــم ألبػـ ــي يف غـ ــطاٞت صـ لـ

ؤلٜ مبثمـّا  ٔدـني محمٛـ    الت ػمٙ لكتاح ا  لعاىل دني كٍٕظ يف الت ػم ال ٖعـ 

ــساعٗالّا        ــاٞ دّــي محــن ل ــٕا عــَ دعــآ جــصٔضِا  أٔ أٌ ــصَٖ ٌػــٕا أٔ غ م ـٛـ ال المغ

ِـ    ط أل اظّـا ـساللٗٛ عمٜ وا فّٗـا وـَ عـ   ـال أقط أقـحادّا  ــــثماك وـا    كـ٘ الـ ـٔ

ال ضلـٗط دالمغٛـ سال   اغتحالٛ ا ااطٛ دّا  اتٜ ٌ طأ لمؿافع٘ ضمحـْ ا  لعـاىل "  

 تعطدٗٛت فىا الباه مبا ٖأل٘ دْ العواُ يف السالالت وَ ظالهٖ كس ال – (1) "ٌيب

صصٓ السٔاع٘ ٔوا ٖمعً عٍّا صل٘ٞ ِصا البحث لٗم ٘ نٕٞاك كثٗ ـاك عمـٜ   

اــس  لــاضطل٘ لبــسه فٗــْ مجــ  وــَ الــسالالت اأغطافٗــٛ ٔوعّــا وــا ٌأوــن أال    

ٖكــُٕ أعــطاض أظوــٛ لٕاقــن اهــاضٙ دــني اانــط األوــٛ ٔلاضطلّــا المغــٕٙ     

 حلهاضٙتٔالث ايف ٔا
 

                                                 
املّـصح فٗىـا ٔقـ  يف ال ـطخُ      ت ٔجاٞ أٖهـاًك يف " 122ل طخُ" لمػٕٗط٘ م "الطغالٛ" لمؿافع٘  "ا ل اُ يف عمًٕ ا (1)

لغـٛ العـطح وتػـعٛ جـساك  ٔال ٖبعـس أُ ل ـٜ عمـٜ األكـادط اأمـٛ ٔقـس            " لمػـٕٗط٘ ٌ مـْ عىـَ قـاه  "    وَ املعطح

 "تخ ٘ عمٜ ادَ عباؽ ضن٘ ا  عٍّىا وعٍٜ فاطط
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جـثثــــــهـــنــم
ة ـيثثثثثثثثثثثثثثثثثــــــ
ـــــــــــــــــوف

دة ـثثثثثثثثثـائــــــــ
ــــــــبـــــــــال

 (1) ثـحثثثثثثثثثثثـــ

...... 

ْ صــصا البحــث أضدعــٛ أضكــاُ ضٟٗػــٛ ٖػــعٜ سىل     ــه أِسافــ يف كــن  حت ٗ

  التال٘وٍّا  ِٔ٘ عمٜ التلٗب 
 

 تكىطجعٗٛ أقمٗٛالؿىاه اأغطايف التحٕه سىل ااآ اسا ٛ حت ٗه يف  ت1

عمٜ االااِات اأغطافٗٛ التاضطلٗٛ الؿط  ٔغٗازلْ  قسً ااآيف  حت ٗه ت4

 تاألخطٝ

ــًٕ طــٕه األ لٕنــٗح مل ت3 ــطايف     ّ ــْ سىل التدطــٗط اأغ ضض ٔعطنــّا ٔاٌت ال

 املعاقطت

 ات األضنٗٛ ٔاالغتساله دّا عمٜ االااِات اأغطافٗٛتوالعال ت2

 

ملــا كــاُ غــطض البحــث س بــات زعــٕآ يف األضكــاُ           (1)

مبـا ٖػــٕقْ وـَ أزلــٛ لدغٕٖـٛ ٔلاضطلٗــٛ     عالٗــْاألضدعـٛ املبٍٗـٛ   

طضث ٔخ ــاض وكتٕدــٛ  فــإُ غــطض السضاغــٛ دال عــن ِــٕ غــ   

ــصٓ     ــه ِـ ــات دتح ـ ــٕٙ ال ٍاعـ ــباح ٖٔ ـ ــربض األغـ ل ػـــمٙ ٖـ

 األضكاُ اٗثىا غتعسه عمّٗات

ٕ ّٖــتي د ولاأل تشات ؾــ نئوــَ اٗــث فاٟــسٚ السضاغــٛ فإٌّــا     ه ّــي التحــ

ٛ يف ا ـن   الصٙ اـس   السالل٘ الٍالج عَ التطٕض احلهاضٙ االااِـات   أِىٗـ

ٟج الٍتــعىمٗــٛ التطبٗ ٗــٛ فٗتىثــن يف ال ٗىــٛ ال  الثااي  أوــا الؿــه  اأغطافٗــٛت 

المغــٕٖني ٔاأغــطافٗني ٔعمىــاٞ التــاضٖذ ٔاآل ــاض ٔو ػــطٙ   السضاغــٛ لكــن وــَ

أخـطٝ عاٌـ  وـَ وثـن وـا      ٔغمِي وَ الساضغـني يف دلـاالت   ال طخُ الكطٖي 

 تالت اأغطافٗٛسالالوَ لطٕض  ك اجملاالت الثال ٛلمعاٌ  وٍْ 

                                                 
(1) “Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches”, Neuman W.L., p.37. 
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 أٖهــاك  ٔوــَ اٗــث عالقـٛـ السضاغـٛـ دــعوَ املــازٚ املعطٔنـٛـ فّـ٘ـ شات ؾــ ني   

وازٚ لدغٕٖٛ يف ا ن وتدكـل يف االااِـات   زالالت عمٜ االٛ  زضاغٛأٌّا  األول

 ذلسزٚ يف لاضٖذ البؿـطٖٛ ذ خالصـا اغـتٗعاح    ٗٛظوٍفتٚ اأغطافٗٛ وػت ط  يف 

 ت  التبسالت ال  ااتٕت وازٚ السضاغٛ لتٝ واشا أو دّا وَ لغمات و  العوَ

وٍعـٕضَٖ   لػتعطضٗٛ و اضٌٛ اٗث ِ٘ زضاغٛ لاضطلالسضاغٛ أُ  الثي  ٔ

ت ٔلــربض االٌت ــاه دــني  رلــتم نييف ٔنــعني لــاضطلٗني  اأغطافٗــٛ امل ــاِٗيوــَ 

 ِصَٖ امل ّٕوني مبا الدػّىا وَ لغمات اهاضٖٛت

 

 كنرجعًة أصلًةالشنال اجلغرايف  اجتاهحداثة التحىل إىل حتقًق يف -1

ـــضمب ــك العــ ـــا ال ٖؿـ ــالك عــ ـــاو٘ فهـ ـــَ املث ــ ـــتدكـــل أُ خح أٔ املــ ط ـــ

ُث قبـن          ـ   الؿىاه اإٍٔح اأغـطايف كـاُ زاٟىـاك كـصلك  ٔأٌـْ وـا كـاُ ظوـا

ــطٟٗؼ ِــٕ غــٗس االااِــات     ــْ   اآلُ ساَل ٖٔعّــس الٍــاؽ أُ ِــصا االاــآ ال ٔأٌ

اغتىس ِصٓ الػٗازٚ وَ ٔاقـ  أِىٗتـْ ٔظّـٕضٓ مبـا ال طلتمـح عمٗـْ أاـس وٍـص         

 العواُ ال سٖي الصٙ ال ٖععمي دساٖتْت 

ح  ـ   ٛ أُ ِصا غم قحٗحت دن الكحٗح ٔاملٕ ـه أُ خـط الؿـىاه   ٔاحل ٗ  اإٍٔـ

و ٖ ػعـس  سال يف ال ـطُٔ ال مٗمٛـ األخـمٚت ٔأُ ِـصا امل ّـًٕ       اأغطايف و ًّٕ اسٖث 

ثب  شاكت لــسضصلٗ قــس لطــٕض ٔاملدح    ــه أُ ِــصا اخلــط  اك عمــٜ الــطاجح عمــٜ وــا غـٍـ

أُ ٖعطفـٕٓ أٔ   اأغطايف خط ِٔى٘ عمٜ غطح األضضت فكٗح أوكـَ لم ـسواٞ  

كاٌــ   –أٙ ال ــطُٔ الٕغــطٜ ٔوــا قبمــّا   –ٖع ــسضٔٓ  سُ اــسٔز وعطفـٛـ ال ــسواٞ  

ضلـٗط دّـا وـَ     ت أٙ أُ البحطل ٕه دأُ األضض ذلاطٛ وَ مجٗ  اأّات دالبحط

كن جاٌبت ٔوَ  ي غعى٘ يف الث افٛ العطدٗٛ دـ "البحط ااٗط"ت ِٕٔ وا شلتكـطٓ  

المغــات األٔضدٗـٛـ كــاُ ٖعػــىٜ أٖهــاك دــالٍّط سلــَ اآلُ دـــ "ااــٗط"ت  اتــٜ أٌــْ يف 
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داألٔقٗـإٌؽ ٔوـَ  ـي الا ـاك أخـص       أٔ وا كاُ ٖعتجـي غـاد اك   (1) الععٗي ااٗط

 ت(1)ؾكن  Oceanيف ا زلمٗعٖٛ سغي أٔؾَ 

 1ؾكن 

ــاو  ــٛ العــــــــــــ خطٖطــــــــــــ

 ا غطٖ ـــ٘ٗكـــالٕٗؽ ص

  ت212ً
(4)

 

ــسٖي   ــس ال ــ ٔمتثــــن املعت ــ

دإااطــٛ البحــط دالٗادػــٛ  

 ِ ــا ــٕ العـــ ــٜ الٍحـــ طت عمـــ

يف  ٔلــــٗؼ لٕنــــ  أٔضدــــا

سىل أعمـــٜ وـــَ  اخلطٖطـــٛ

وــسلٕه جغـــطايف يف لمـــك  

  ال تٚ التاضطلٗٛ

 

 ُقطيب األرض وحداثة املىاضعة علًهنا 1ــ  1

ُ ل ــغ ال طــب سكىــا أٌــْ و ٖكــَ ٍِــاك قطبــاك ذالٗــاك ٔال جٍٕدٗــاكت سش 

٘    ضا يف اداغتدساوْ الـس  أٙ املـٕقعني   –" "ال طـب الؿـىال٘" ٔ"ال طـب اأٍـٕد

ِــٕ ٌ ػــْ ل ــغ. اــسٖثت  –لــصٙ ميــط دّىــا ذلــٕض زٔضاُ األضض وــَ جّتّٗــا  ا

                                                 
(1) Middle English ocean, from Old French, from Latin Oceanus, from Greek Okeanos, the god Oceanus, 

a great river encircling the earth. The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth 

Edition copyright ©2000 by Houghton Mifflin Company. Updated in 2003. Published by Houghton 
Mifflin Company. 

ت ٔو ٖكـَ ٔنـ  اخلطٖطـٛ االاـاِ٘     12محس زلي السَٖ فمٗجْ  م املكسض  اأغطافٗا العىمٗٛ ٔاخلطاٟط  أ( 4)

وَ أِىٗٛ خاقٛ ألُ لكُٕ أٔضدا أعمٜ مبا ٖٕا٘ دأُ الؿىاه أعمٜت دن كاٌ  اخلـطاٟط قـسمياك كـثماك وـا ٖـتي      

( الا ـاك اٗـث ٔنـ  ااـآ الؿـط  سىل      2لسٖٔطِا لـتالٟي اِتىـاً ضااّـا أٔ وػـتدسوّات اٌعـط يف شلـك )ؾـكن        

 ( ٔن  ااآ الغطح سىل أعمٜت12)ؾكن أعمٜ  ٔيف 

http://www.eref-trade.hmco.com/
http://www.eref-trade.hmco.com/
http://www.eref-trade.hmco.com/
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ِٕ قطب ال مك  أٙ املٕق  وَ الػـىاٞ قـطح اأـسٙ الـصٙ ٖـسٔض       (1) فال طب

ملا دني شلك ٔدـني  -إلْ الػىاٞ مبا فّٗا وَ زلًٕ  سٔضلأٙ -إلْ ال مك 

 (ت 4قطب الطاٜ وَ ؾبْ )ؾكن 

 

 4ؾكن 

 

ــْ يف   ــ٘ ٔوٕقعــــ ال طــــــب احل ٗ ــــ

اٞ قــٕضٚ  تــسٚ لعّــط فّٗــا  الػــى

 تْلسٔض إلالٍجًٕ ِٔ٘ 

 

 
 

ٌـْ  سٔأقطح الٍجًٕ املطٟٗٛ دٕنٕح سىل شلك املٕق  ِٕ الٍجي ال طيبت اتٜ 

ٔ  يف المغات األٔضدٗٛ اضلبط  وـَ  غـي الـٍجي ال طٖـب    ااغي كن وَ شلـك املٕقـ  

ٔوثمـْ  ت  Polaris (3)ٔالـٍجي ال طـيب    Pole (4)اٗـث اأـصض  أٙ قطـب ال مـك    

ب اأٍـٕد٘  ِٔـٕ الـصٙ ٖـسٔض إلــْ ال مـك وـَ اأّٛـ امل ادمٛـ وـَ الػــىاٞت          ال طـ 

ِٔىـا زقٗ ـاُ ال ميٗعِىـا      ٔوَ  ي فّىا وٕقعاُ يف الػـىاٞ ٔلٗػـا عمـٜ األضض   

ـٛـ   ــُٕ  –سال أِــن اص٠ٗ ــألضض يف    –أٙ ال مكٗ داالقــطالح ال ــسٖيت ٔو ٖكــَ ل

                                                 
 لػاُ العطح  وازٚ قطبت  (1)

(2) Middle English, from Old French, from Latin polus, from Greek polos. The American Heritage® 

Dictionary of the English Language. 

(3) Polaris, polar (star), from Latin polus, pole. The American Heritage® Dictionary of the English 
Language. 

 ال طب
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ٔوـَ    ْ ذلـٕض أشِاُ العكٕض الٕغطٜ ٔوا قبمّا وَ زٔضاُ لـألضض اتـٜ ٖععمـي لـ    

 ي و ٖكَ ٍِاك يف األشِـاُ شلـك اخلـط الـِٕى٘ الـصٙ ٌ ـسضٓ دـسٔضاُ األضض        

ا كٗــح ظّــط و ّــًٕ الؿــىاه ٔاأٍــٕح اأغــطافٗني ٔطغــٜ       اــٕه ٌ ػــّات أوتــ  

 دالكٕضٚ ال  أقبح عمّٗا فّصا ٖعٕز سىل وا ععط  دالثٕضٚ اأغطافٗٛت

 (1)  الجىرة اجلغرافًة  2ــ  1

ػاُ وعتعني مبا ٖأوَ دْ وعطفـٛ ططٖـه العـٕزٚ     ملا كاُ ٌطا  اطكٛ ا ٌ

ٕ ضعٓ       ــ ــٜ األضض وــا ٖعك  أٙ ٖطاــْ  –كــاُ أقكــٜ وــا ٖكــن سلٗــْ ا ٌػــاُ عم

ــسضٓ ــ  الٍجــًٕ ِــ٘ غــٗسٚ        -ٖٔ  ــاضاكت ٔكاٌ ــات لػــتبني ٌّ ــَ عالو ــا و عمّٗ

عّـا ٔوغاضدّـا    املٕقح لٗالك دأدطاجّا ال  ال لتغم أؾـكاصا ٔسُ لغـمت وطال  

ــاىل   ــاه لعـ ــصا قـ ــن   ژڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ   ژ  ٔصـ ــاُ (12)الٍحـ ت فكـ

أٙ وٕاقـ     ٌطا  احلطكٛ ِٕ لتاد  العالوات األضنٗٛ ٌّاضاك  ٔالٕجّات لٗالك

وتتادعــٛ ٖعــط  املػــافط وٍّــا الالاــه دالػــاده ِٔكــصا اتــٜ ٖكــن مل كــسٓت  

ٌــْ عٍــسوا كــاُ ٖعطــطح الػــؤاه   سٔقــس ضغــذ ِــصا امل ّــًٕ لــسٝ العاوــٛ اتــٜ  

ا جادـٛ الؿـاٟعٛ الـ  لػـىعّا وـَ ٍِـا ٍِٔـاك        كٗح لبحط الػـ َ  كاٌـ    

ت ٔشلك كٍاٖـٛ عـَ لتـاد  املٕاقـ  الـ  ٖعتىـس عمّٗـا        (4) أٌّا حتتهَ الؿٕاط١

 البحاضٚ ٔوثمّي املػافطُٔ يف وعطفٛ ططٖ ّيت 

كاُ الساف  ٔضاٞ اخلٕ  وَ الهٗا  يف البحاض ٔال ٗـايف  ٔوـَ  ـي عـسً     

ُت ؾـطقّا ٖتكـن    الػ ط ألدعس  ا ٖععمي  ِٕ عسً العمي مبحس ٔزٖـٛ األضض  ٔأ

ي مبحسٔزٖـٛ اجـي األضض   ااٗط قادن لالجتٗاظت ٔملَ ع ِم دغطدّا  ٔأُ عطِا

كــاُ اخلــٕ  وــَ الهــٗا  يف عاضِــا ٔالغــط  دــني أوٕاجّــا ِــٕ اصــاجؼ          

ُ العطح كإٌا ٖعػىُٕ ااٗط األطمٍط٘ دـ "عط العمىـات"   سالساٟي  اتٜ 

                                                 
(1)  The Riddle of the Compass, p.xi. 
(2) Ibid, p.9. 
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   ٞ ٓ  سش سُ كـن عـط يف المٗـن وعمـي  أوـا      كٍاٖٛ عَ الطِبـٛ ٔاأّـن مبـا ٔضا

 ِصا فّٕ ظمىات دعهّا ٔضاٞ دعآف

 التقيًة العربًة فًنا وراء البحار البىصلة:   3 ــ  1

كٗــح سشاك لغــمت األوــٕض ٔظازت اأــطأٚ ٔاؿــي البحــاضٚ عٍــاٞ الػــ ط        

سٌّـا البٕقـمٛ     وـَ عالوـات   فٗـْ  البعٗس يف البحاض زُٔ خٕ  ٔفٗىا ال لتـاد   

ــطٚ   ٔجــاٞ وــَ أا  ــ  ا د ــسٝ العــطح  دٗ ــا ل   أٔ (3)  ٔالربكــن(4)  احلدــك(1)اّٟ

ت ٔقس اؾـتّط لـسٝ الغـطح أُ رلـت  البٕقـمٛ ِـٕ فالفٕٗجٕٖٗـا        (2)اختكاضاك ا دطٚ

Flavio Gioia
(2)   ٘ Amalfiا ٖطالٗــٛ املٕلــٕز يف وسٍٖـٛـ أوــال 

 –ٔاحل ٗ ــٛ   (2)

فٗــٕ قــس أُ فال - (2)كىــا لؿــّس دــصلك ظٖغــطز ٌِٕكــْ املػتؿــطقٛ األملاٌٗــٛ

عط  ِصٓ اآللٛ عَ ططٖه العطح  دن سٌـْ و ٖكـَ أٔه ؾـدل يف دـالز الغـطح      

ــٜ شلــك ٔل ــٕه      وــَ املعمــًٕ أُ الكــٍٗٗني كــإٌا   "عطفّــات ٔلػــتسه ٌِٕكــْ عم

ت ٔلكـٍّي  (2) ٖعمىُٕ وٍص ظوَ دعٗس أُ ا دطٚ املغٍاطٗػٗٛ لؿم زٔواك سىل الؿىاه

ٕقـمٛ سال دٕاغـطٛ   ٔلكٍّي يف اسٖثّي ٌ ػْ  و ٖػتسلٕا عمـٜ اغـتعىاه الب  

يف ال ـــطُ  –"غمِــي"ت ٔملــا كاٌـــ  الػــ َ التجاضٖـــٛ لكــن يف شلـــك الٕقــ       

سىل ااٗط اصٍـسٙ  ٖعـطجح الـطأٙ ال اٟـن دـأُ ِـؤالٞ "الغـم"         –احلازٙ عؿط 

ٔمثٛ وكازض عطدٗـٛ لؤكـس اغـتعىاه العـطح لمبٕقـمٛ يف        ِي العطح دالصات

                                                 
 ت 12قاحل ؾّاح  دلمٛ ٌعٔٝ  العسز  ضاالت املطاكب العىاٌٗٛ دني عىاُ ٔدالز الػٕاان  اػَ(  1)

 ت22ذؼ العطح لػط  عمٜ الغطح  ظٖغطز ٌِٕكْ  م (  4)

 ت22ٕ  مبا ِٕ وطبٕ   سزٔاضز فٍسٖك  م اكت اٞ ال ٍ(  3)

 ت1323/ 4قكٛ احلهاضٚ  ٔه زٖٕضاٌ    (2)

(2) The Riddle of the Compass, p.63. 

(2) Ibid, p.53. 

 ت22-22ذؼ العطح لػط  عمٜ الغطح  م (  2)

ــاٞ اصٗاكــن جــاٞ يف "قكــ   4/1323قكــٛ احلهــاضٚ  ٔه زٖٕضاٌــ   م  (  2) ٛ ت ٔشكــط أٌّــا كاٌــ  لػــتدسً يف دٍ

 احلهاضٚ" لـ "ٔه زٖٕضاٌ " أٌّا كاٌ  لؿم سىل اإٍٔح ت
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 Petrus Von تً ٌ ــن دطــطؽ فــُٕ وــاضٖكٕض1422شلــك العكــطت ٔيف عــاً 

Maricourt    ٛــ ــاطٗؼ  ٔعـــَ كٗ ٗـ ــطٚ وعمٕوالـــْ عـــَ املغٍـ عـــَ العـــطح وباؾـ

 ٛ  Epistole deٔأزخــن اغــتعىاصا يف أٔضدــا يف ضغــالتْ      اغــتعىاه البٕقــم

Magnete ت(3)ؾكن 

ٔ ْ  –ً 1342أٙ اـٕال٘ عـاً    – اكدعـس سػـني عاوـ   "ٔ  أناف  ظٖغطز ٌِٕكـ

ل   أوـال ٘ ِـصٓ سىل جاٌـب    اكتؿح سٖطال٘ وَ أوال ٘ البٕقمٛ كىا ظعىٕات ٔ

البٍسقٗٛ  أٔىل املسُ البحطٖٛ ال  كاُ صا ااضٚ وعزِطٚ و  العطح األقـسقاٞت  

ِصا  ٔل٠َ كاُ عكط لمـك املـسُ الـصِيب قـس ٔىل األزدـاض  سال أُ غـكاٌّا يف       

عكــط فطٖــسضٖك الثــاٌ٘ كــإٌا ٖععتــربُٔ أكثــط اــاض جٍــٕد٘ سٖطالٗــا ٔعاضلّــا   

ّي  ٔقــس لم ــٜ عمٕوــْ يف الؿــط  ٌ ػــْ     فالفٗــٕ جٕٖٗــا ضظاٌـٛـ ٔٔعٗــاك  ٔوــَ دٗـٍـ

سٌ ــاشاك لػــىعتْ الــ  فهــحّا  –اػــب ظعــي دعهــّي  –ٔاػتــَ يف اآللـٛـ العطدٗـٛـ 

ــرب      ــؤزٙ أكـ ــُٕ أزاٚ لـ ــا لكـ ــَ وـ ــطح كأاػـ ــسوّا لمغـ ــاٞ  ٔقـ ــط ٔاالزعـ التعٖٔـ

 ت(1) " اخلسوات يف عاض العاو ٔلٕقن الػ َ سىل ؾٕاط١ دعٗسٚ

 3ؾكن 

وــَ  ٛدٕقــمٛ شات أضقــاً عطدٗــ  

ضغــــي دطــــطؽ الكــــمٗب عــــاً 

1422  ْ  Epistole يف ضغـالت

de Magnete (4) 

 

 
                                                 

 ظٖغطز ٌِٕكْ  وطج  غادهت(  1)

 ت22(  قكٛ احلهاضٚ  ٔه زٖٕضاٌ   م 4)
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ٔأقسً وا ٔضز عَ ا دـطٚ وـَ اٗـث فاٟـسلّا       (1) ٔجاٞ يف "قكٛ احلهاضٚ"

لمىالاني ِٕ وـا جـاٞ يف كتـاح أدَلـح يف أٔاٟـن ال ـطُ الثـاٌ٘ عؿـط املـٗالزٙ          

كـرب العـَ   ٔأ- ِٕٔ ٖععٔ اغتدساوّا يف ِصا الغطض سىل البحـاضٚ األجاٌـب  

ُ       - أٌّي وـَ العـطح     الـصَٖ كـإٌا ٖػـمُٔ غـ ٍّي دـني غـٕوططٚ ٔكـاٌتٕ

ٔأٔه سؾاضٚ وعطٔفٛ لٍا عَ البٕقمٛ يف أقٕاه األٔضدٗني ِ٘ وا شكط عٍّا يف 

  قكٗسٚ إٍٔٗ زٓ دطٔفَت

ٔظّـطت البٕقـمٛ البحطٖـٛ  الـ  ال     "  ٔيف وٕن  خخـط ٖ ـٕه ٔه زٖٕضاٌـ    

 1422ًغــ َ املػـٗحٗني اـٕال٘ عــاً    لعـط  دـساٖتّا عمــٜ ٔجـْ التح ٗـه  يف    

ٔجعن املالإُ الك مُٕٗ اغتعىاصا وػتطاعاك يف املٗآ اصاٟجٛ دتثبٗ  ا دطٚ 

 ت (4) "املىغٍطٛ فٕ  قطب وتحطك

ــتٚ    ــك ال ـ ــأُ لمـ ــٕه دـ ــا ال ـ ــمٛ   –ٔميكٍٍـ ــٕض البٕقـ ــتٚ ظّـ ــتٚ  –أٙ فـ فـ

ت عـــاً االٌ ــالح  أٔ لٍ ـــن االٌ تـــاح أٔ الثـــٕضٚ اأغطافٗـــٛ ٔالـــ  لمـــ  دالـــصا 

ت ٔيف ِصٓ ال ـتٚ الكـم  املـسُ البحطٖـٛ البعٗـسٚ دال طٖبـٛ       (3)ً كىا قٗن1422

  ٔأقبح  البٕقمٛ غٗسٚ البحاض  ٔال لمٕ وٍّا غ ٍٗٛ متدط عبـاح البحـاض  

ــٛ جسٖــسٚ يف     أٙ لعم ــ  األدكــاض دّــا زاٟىــاك   ٔأقــبح وؤؾــطِا ٖتجــْ سىل قبم

ــط ــرب      البحـ ــن سىل الـ ــا اٌت ـ ــطعاُ وـ ــاك غـ ــبح  ععطفـ ــ  ٔأقـ ــا ٔأقـ بح اااِّـ

فىـاشا    اإٍٔح شٙ وطكعٖٛ اااِٗٛ  دعس أُ و ٖكَ وـَ قبـن  -الؿىاه

 كاُ الؿىاه ٔاإٍٔح ٖعٍٗاُ قبن شلك 

 الشنال واجليىب قبل البىصلة  4ــ   1

                                                 
 4/1323قكٛ احلهاضٚ  ٔه زٖٕضاٌ   م (  1)

 ت2322-2/2322قكٛ احلهاضٚ  م (  4)

(3)  The Riddle of the Compass, p.xi 
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 ُ ــأت يف ال ــطخ ــٜ     الكــطٖي و ٖ ــال تح( مبعٍ ــىاه )د أٙ شكــط الاــآ الؿ 

دالكػــط( مبعٍــٜ دـــم غ الؿ ــىاه ) ٜ  دٍٗىــا زلــس أٌــْ ألــ ٘اِالؿــىاه االاــ

ٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ژ الؿ ىاه امل ادن لمٗىني كىا يف قٕلْ لعاىل 

ۇ  ژ أٔ مبعٍٜ الٍصٖط دػٕٞ املآه كىـا يف قٕلـْ لعـاىل       (12  22)   ژٹ   

يف  ت كىا أٌْ و ٖأت(24ـ21)الٕاقعٛ  ژۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

 اآ اإٍٔح دم عْتأٙ شكط ال كتاح ا  لعاىل

اـاك لمـطٖحت   ا"الطٖح الؿ ى اه" أٙ داعتبـاض الؿ ـىاه    (1)ٔجاٞ يف لػاُ العطح

ٔجـاٞ "سشا ِبـ  الؿ ـىاه" أٙ الــطٖح الؿ ـىاهت أٙ أٌّـا ملــا اغـت م  خلـ  سىل وــا        

ٛك  "   ااك لْاِ٘  ّعـب  وـَ        أٙ لمك الـطٖحت ٔقـاه قـطاا ٔالؿ ـىاه  الـط ٖح الـ  ل 

ّ ـب  الؿ ـى اه وـَ    ت ٖٔعٖس ادـَ األعطادـ٘ األوـط ٔنـٕااك د ٕلـْ       "ٌااٗٛ ال دْطب و 

ـف ِسىل و ػ َ ط الٍ ػ ط الطاٟط ت أٙ وَ ااـآ الؿـىاه املعـطٔ  اآلُ سىل    دٍات ٌ ع 

 ّ لٗـك الٍجـًٕ يف الػـىاٞت "ٔقـاه     ااإٍٔح املعطٔ  اآلُ أٖهاك اٗث لتىٗـعاُ د

ٛ  الؿ ــى اه وــَ الطٖــاح وــا اغــت ْ ب َمك عــَ ٖ ىِ       عمــب  ٔ َقْ ــ  يف الِ ب مــ  ت"ٍٗــك سشا 

ٔوـَ  ـي لكـُٕ     (2ٌعط )ؾكن أالٕاقح يف ال بمٛ ٖكُٕ ظّطٓ سىل الؿط  

غي االؿ ىاه وَ الطٖاح وا لأل٘ وَ جّٛ الؿىاه املعطٔ  لٍا ِٕٔ يف احل ٗ ٛ 

ّعـب  وـَ ِقب ـن الؿ ـْأً عـَ ٖ ػـاض الِ ب مـٛت        لمك الطٖاحت ٔقاه أٖهاك    ٔالؿ ى اهع ضٖـح ل 

ٍِا أٌْ سشا كاٌ  الؿاً )الؿأً( عَ ٖػاض ال بمـٛ فـإُ شلـك ال ٖكـُٕ     ٔجم٘ 

وؿـىٕه   نـطدتْ ضٖـح    ملَ كاٌ  ٔجّتْ سىل الؿـط ت ٔقٗـن    شلك سال سشا كاُ

 الؿىاه اتٜ دطزت

                                                 
 تالعطح  وازٚ "ذن" ُلػا(  1)
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ــساك اغــي ااــآ  ٔو ٖكــَ الاــآ       ــْ و ٖكــَ أد ــى اه" أٌ ٔخالقــٛ "الؿ 

 خام  غٕاٞ كاُ الؿ ى اه أٔ غمٓت غيثاُ الؿىاه املعطٔ  لٍا اآل

ٞ ٔعَ اإٍٔح  ٔاَأٍعـٕحع  ضٖـح لعدـاِلحع الؿ ـىاه      ))   (1)يف لػـاُ العـطح   جـا

)ٌٔالاـغ وـطٚ أخـطٝ أُ ميـني وـَ كاٌـ  ٔجّتـْ سىل         لْأل٘ عَ مِيـني الِ ب مـٛت  

َ    ٔقاه  عمب الؿط ( ْ ـ   ِؾـىالك سشا ٔقَ    اَأٍعٕحع ِوَ الط ٖـاِح  وـا اغ ـت ْ ب َمَك عـ

ِٛ ٘    (ت2ٌعـط )ؾـكن   ا  يف الِ ب م ّ ـب  اَأٍعـٕح ِوـَ و ْطَمـِ       ٔقـاه ادـَ اأَلعطادـ   و 

ّ ٗنف سىل و ْطَمِ  الثعط ٖ ات  ٗ نف        ٔقاه غع  ّ اأَلقـىع٘  و ِجـ٘ٞع اَأٍعـِٕح وـا دـني و ْطَمـِ  غعـ

ٗ ن     ّ ّ ب  اَأٍعِٕح وا دـني و طمـ  غعـ ِٞت ٔقاه عىاضٚد  و   سىل و ْطَمِ  الؿىؼ يف الؿتا

ٗ ـطث ٔل ْمِ ـٗح      أٖهاك سىل و غ ِطدْت ٔقاه اأَلقىع٘ ٞ  وعّـا خ  ٞ ت اَأٍعٕحع جـا   سشا جا

ٞ ت الؿ ىاهع ٌ ؿ َ    )ٔوَ ٍِا الت اؤه داإٍٔح أٙ دالٗىني ملا ٖـأل٘ دـْ    ٔسشا جا

ــْ وــَ الؿــط(      ٔجــاٞ يف التّــصٖب   توــَ اخلــم  ٔالتؿــاؤً دالؿــىاه ملــا ٖــأل٘ د

ّ ب ـ٘         ٔاَأٍعٕحع وَ الطٖـاِح اـاض ٚ.   ّ ب ّـا وـا دـني و  ّعـب  يف كـن  ْٔقـ م  ٔو    ِٔـ٘ ل 

ٗ نفت ٔج ى ـ ع اَأٍعـِٕح  َأج ٍعـبثت ٔيف الكـحاح             ّ الك با ٔالـس دعِٕض ِوى ـا ٖ مـ٘ و ْطَمـ   غعـ

                                                 
 لػاُ العطح  وازٚ "جٍب"ت(  1)

 القبلت

 الذجر األسىد

 ريخ الشمال

 دجر إسماعيل

 ريخ الجنىب

 2ؾكن

ٕاقح يف ال بٛم أوًا الكعبٛ  ؾكن لٕنٗح٘ ملا جاٞ يف لػُا العطح عَ ضٖح الؿىاه ٔعالقتّا دال
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اَأٍعٕحع الطٖح ال  لع اِدنع الؿ ىاهت ٔاعك٘ عَ ادـَ اأَلعطادـ٘ َأٖهـاك َأٌـْ قـاه       

 ت (( سال دٍج سم فإٌّا داضزٚاَأٍعٕح يف كن وٕن  ااض ٚ 

غـي وٕنـ  أٔ جّـٛ    أِكصا خ َمٜ ل غ "اإٍٔح" وَ أٙ زاللٛ عمـٜ أٌّـا   

غي الطٖاح ال  لأل٘ ااضٚ وَ ٌااٗٛ الٗىَ أٔ وا ٖٕاظّٖا  سال ادعٍّٗا  دن ِ٘ 

 زلسم فإٌّا داضزٚت ٔضمبا شلك الضل اعّات

فّـا    ٔو ٖكَ شلك وٍعـٕضاك عطدٗـاك ف ـط  دـن لكـطض عٍـس غـم العـطح        

سُ ))  (1)سلَ ٌ طأ ملَ ٖـؤضر لمىالاـٛ ٔاالااِـات اأغطافٗـٛ يف أٔضدـا ٖٔ ـٕه      

ٔلــٗؼ وــَ   التــأ ط دالطٖــاح أعطــٜ ا ٌػــاُ وؤؾــطاك ل طٖبٗــاك عمــٜ االااِــات 

املػتغطح أُ زلس أُ أااٞ الطٖاح الساٟىـٛ أقـبح  أاـاٞ عـني االااِـات      

ؿـىال٘ لـأل٘ الطٖـاح    ف ـ٘ ٌكـح كـطٚ األضض ال     ال  لّب وٍّا لمك الطٖـاح 

لــصا ٌــطٝ الكمىــٛ   البــاضزٚ وــَ الؿــىاه  ٔلــأل٘ الطٖــاح الساف٠ــٛ وــَ اأٍــٕح

لعكـبح عمىـاك عمـٜ      غـي لمطٖـاح الؿـىالٗٛ البـاضزٚ    أال  ِ٘  Boreasالٌٕٗاٌٗٛ 

غـي الطٖـاح الساف٠ـٛ    اال  ِ٘  Notusعني ااآ الؿىاهت ٔوثمّا لكبح كمىٛ 

غـي  االـ  ِـ٘    Zephyrٔلكـبح كمىـٛ    اإٍٔدٗٛ  عمىـاك عمـٜ ااـآ اأٍـٕحت    

 Apeliotesالطٖــاح الغطدٗــٛ املعتسلــٛ عمىــاك عمــٜ ااــآ الغــطح  ٔلكــبح كمىــٛ  

 ت ((الؿط ال  ِ٘ سغي الطٖاح الؿطقٗٛ اأافٛ عمىاك عمٜ ااآ 

أزٝ سىل التأ ط دالطٖاح ٔأااّٟا ٔالبٕقمٛ ٔأفهاصا وَ ٍِا فإُ اجتىا  ٔ

ٔأاــاٞ الطٖــاح الثىاٌٗــٛ الؿــاٟعٛ  األضدعــٛ   خلــٛ البٕقــمٛ داااِــات   اقــطبا 

املصكٕضٚ أعمٜ  ٔأضدعٛ دٍٗٗٛت فٗكبح اجملىٕ  مثاٌٗٛت ِٔصا ِـٕ ٌعـاً الطٖـاح    

 (ت2املٍحٕت عمٜ دطا الطٖاح يف أ ٍٗا )ؾكن 

                                                 
(1) The Heaven-Finding Art, Taylor E.G.R., A History of Navigation from Odysseus to Captain Cook. 

Quoted in The Riddle of the Compass, p.41-42. )التمجٛ لمبااث(   
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 2ؾكن 

ط املتٕغط الثىاٌٗٛ )وـ  أااّٟـا الاللٍٗٗـٛ(  الطٖـاح       ضٖاح البحWind Roseلطٕض "ٔضزٚ الطٖاح" 

(4) وؿّٕضٚ دٕضزٚ الطٖاحعكٕض الٕغطٜ  ٔالبٕقمٛ احلسٖثٛ ا  ٍٜ عؿط يف كالغٗكٗات ال
 

 

"الؿـىاه" ٔ"اأٍـٕح" يف   دٍٗـٛ ِـ٘ أُ ل عـ٘    ٌتٗجـٛ  سىل ٔشلمل وـَ شلـك   

ِـ    Boreas, Notusالعطدٗٛ  ٔوثمّىا  ات يف يف الٌٕٗاٌٗٛ و ٖكٌٕـا أاـاٞ ااا

                                                 
(1) The Riddle of the Compass, p.41. 
(2) Ibid, p. 43. 

 2ؾكن 

دــــطا الطٖــــاح شٔ الثىاٌٗــــٛ 

أ ٍٗا  الٌٕٗاُأنال  
(1) 
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ٔو ٖكـَ الااِّىـا وـَ أفهـمٗٛ عمـٜ غمِىـا         األقن  ٔسمنا أااٞ ضٖاح

وَ اااِات الؿط  ٔالغطح دساللـٛ عىـًٕ لػـىٗٛ االااِـات مبـا ٖـأل٘ وٍّـا        

اتٜ   فال اوتٗاظ ٔال أٔلٕٖٛ ٔال غٗازٚ كاٌ  ٍِاك الاآ الؿىاه  وَ ضٖاح

ــع الؿــىا    س ــّا و لكــَ متٗ ه زُٔ غــمٓ ُ خــطاٟط العكــٕض الٕغــطٜ ٔوــا قبم

ٔأُ احلــاه قــس اختمــح يف ضغــي اخلــطاٟط    ت(2كىــا ِــٕ احلــاه يف )ؾــكن   

ف ــط دعــس ؾــٕٗ  اغــتدساً    (2دٕنــ  الؿــىاه أعمــٜ كىــا ِــٕ يف )ؾــكن    

 تالبٕقمٛ

 

 

 

 2ؾكن 

  ٘ خطٖطــــٛ العــــاو الطٔوـــــاٌ
(1)

 

ٌٔطٝ فّٗـا الؿـط  أعمـٜ ٔشلـك     

 قبن البٕقمٛ دعسٚ قطُٔ

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ت12افٗٛ العىمٗٛ ٔاخلطاٟط  أمحس فمٗجٛ  م(  اأغط1)
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 2ؾكن  

البحــطٙ خطٖطــٛ أفطٖ ٗــا ٔالططٖــه  

دعـس  - ً(1222سىل اصٍـس )وٗالٌـٕ   

البٕقمٛ
(1) 

 

 
 

 اجلغرافًة األخرى االجتاهاتعلى التارخيًة الشرق وشًادته حتقًق يف قدو ـ 2

 الشرق واملشرق    1ــ  2

ً ٔأدطاجعّـا ٔقـس حتجبّـا         قس لّب الطٖاح كثماك ٔقس ال لّـب  ٔقـس لعّـط الٍجٕـ

ٕاالك الػحب أٖاواك عي      أاس وَ الٍاؽ وؿطقّات أوا الؿىؼ فال صلّن ط فّٕـ سوـا وتٍـ

وـَـ صٗبّــا أٔ وػــتعن وـَـ اطِــات ٔسُ غادــ  أل ــاظ االااِــات يف     دــسف٠ّا أٔ وتــأشم

ٔاإٍٔح فإٌّ ىا طللال طخُ فٗ ٔاملغـطح  ل دالٍػـبٛ و لغـب   االؿىاه  ٔقـس    مىؿـط  

لكطض ل غ الؿط  ٔوؿت الْ زاللٛ عمٜ ااآ ؾطٔ  الؿىؼ  أٙ الؿط  االاـاِ٘  

ٚت كىا أُ  14 أكثط وَ وطٚ أٖهاكت لكن  14املغطح ٔوؿت الّا قس ٔضزت كمىٛ وط

ازٚ عمٜـ غـمٓ        ِصا كاُ الؿط  دك تْ و تاح الهٗاٞ الصٙ لـأل٘ دْـ الؿـىؼ شٔ غٗـ

ت انــن أاــس    وـَـ االااِــات يف وعطفـٛـ الؿــىؼ ٔوٕنــ   ٔال طلتمــح ا ٍــاُ فــالٖ 

ّـا خـاله ضامتّـا يف    ؾطٔقّا  فّ٘ دٍٗٛ اتٜ لألعىٜ سشا أضاز اغتؿـعاض ااـآ اطاضل  

لـتغم  فإٌّـا لــتغم     –أٙ وؿــاضقّا   –ٔسُ كاٌــ  وطـال  الؿـىؼ     كبـس الػـىاٞ  

ػّن عمٜ الٍاؽ لتبعْ ٛت فـإُ       عػاحٖ  ه الػٍـ فهالك عَ اضلباط ِصا الـتغم د كٕـ

  ٔسُ عمـي وؿـطقّا  عمـي يف    غساكالؿىؼ عمي يف أٙ فكن ِٕ عمي وَ أَٖ غتؿط  

                                                 
وثـن اخلطٖطـٛ يف    –  وَ املىٗعات األخطٝ صـصٓ اخلـطاٟط البحطٖـٛ    44  ٔقاه املٕلح م43املطج  الػاده  م(  1)

 يف شلك دالبٕقمٛت -أٙ ٔانعّٗا  -ٔن  الؿىاه يف أعمٜ اخلطٖطٛ وتأ طَٖ  –( 2)ؾكن 
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ٕت ٔدمغ وَ أِ ٔ أٙ فكٕه الػٍِٛ  ح  ىٗٛـ  الؿـىؼ ٔوؿـطقّا أُ جـاٞ التؿـطٖ  دالاشِـا      نٕـ

ــ ٔا فطــاض يف       اكوٗ ال ٕاعٗــس ا وػــاك  ــن ٔو ـٜـ كــن وػــمي  د ـٛـ عم ٕاجب ٕاعٗــس الكــالٚ ال مل

ٛ ألِن كن دمستدّا الكٗاً  دن ُس ااآ قبٛم الكالٚ لتعني   ٔدسقٛ عاٗل

ات ٖـس يف  فّـن وَـ خ ـاض صـصا االاـآ ال ط       لكن وا غبه كاُ املؿط  عىسٚ االاِا

ا  ٖٔك ٍٗـا         ٞ عاومّـ ٕـ عـي  ُس اآل ـاض يف شلـك لٍت اك كُا أٔ أعجىٗـاك ٌ  اٗاٚ ا ٌػُا  عطٗد

ٍا  نِ  صٓ احل اٟهت -ِٕٔ كثم –دال ٗم  واٖ  ٍ  دْ املطٞ الصٙ غاد  عٍِْ 

 أدلة اعتناد الشرق مرجعًة جغرافًة  2ــ  2

لعـاىل لـْ فّٗـا وـا     خلـٛ ا ٌػـاُ البسٌٗـٛ الـ  خمـه ا        ٌبسأ ِصٓ األزلٛ داغتحهـاض 

ْ األٖعٍٗــْ عمــٜ متٗٗــع االااِــات      ــي ٌٍــاقـ أزلــٛ وـَـ  ٔلٗــٛ ٌػــبٛ سىل أعهــاٞ جػــى

 ت  شلك دبعآ األزلٛ وَ أقٕه المغات األٔضٔدِٗٛبت التا  العطد٘  ٌٔع

إل ساايو ومق  ااع الن اا يم   الفيرياام لنالقاام أدلاام طقية اام  يمناام طاا  ال   2-2-1

 يالجتيهيت اجلغراف مم

ــس 4-4-1-1 ـْـ ؾــطط   شا ٔل  ــسازِىا   الؿــط  ٜ ا ٌػــاُ ٔجّ ـٜـ اوت ـْـ عم ٔوــس شضاعٗ

   ً ــا ــاِني وتعاوــسَٖ  األٔه )أو ني ااّ ـْـ لعـٗـ ــح- )ؾــط ( أوكٍ ( ٔاآلخــط )غــطح( خم

ح( )ميـني   ٌعــاً الـصٙ ضلــسز  (2ؾــكن )( كىـا ِـٕـ وٕنـح يف   ه(اذــٖػـاض )  -)جٍـٕـ

سشا  ْ(ٔأواوْـ ٔخم ـ   ٖٓػاضٔ)ميٍْٗ  ٖعتىس عمٜ ٔنعٗٛ ا ٌػاُااِات اال دػٗط لتحسٖس

هــ  لمــك ٌجّـٛـ ضٟٗػـٛـ ٌػــتطٗ  أُ  ٔدــالعٕزٚ سىل أزلـٛـ اعتىــاز الؿــط  ٌعــط سىل الؿــىؼت

 تيف قمب لمك األزلٛالٕنعٗٛ التم اٟٗٛ لسٌػاُ 

ىَ  ٔالؿـىاه      4-4-1-4 ىني ٔاغـي الٗـ وَ الٗػم أٖهاك أُ ٌ ّي العالقٛ دني الٗـ

الػـاده   ( 2ٔاغي الؿاً أٔ الؿأً كىا كاٌ  لػىٜت فكىا ِٕ وٕنح يف )ؾكن 

( فػٕ  ٌالاغ أُ الٗىَ ِ٘ ميني املٍط ـٛ العطدٗـٛ  ٔالؿـاً ِ٘ـ ذـاه      12)ؾكن ٔ

املٍط ــٛ العطدٗــٛت ٔشلــك دــالطب  عكــي العــط  دتٕجٗــْ ا ٌػــاُ ٔجّــْ ؾــطط الؿــط ت  

 ٔلٗؼ مبػتغطح أُ ٖكُٕ االضلباط يف التػىٗٛ سال ٌاااك عَـ ِـصا الٕنـ  اأغـطايفت    

ج٘ٞ االغــتساله عمٗــْ يف       ٍاٖــا و تط ــات وـَـ الــتا  العطدـ٘ـ لؤكــس      ِٔــصا وــا غـٗـ

 ٌكٕقّا عمٜ ِصا املعٍٜت
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ح ٔوــا      4-4-1-3 كىــا أُ لتػــىٗٛ العــطح لمجّــٛ الــ  لــأل٘ وٍّــا ضٖــاح اأٍـٕـ

حتىمــْ وـَـ خــم ٔدؿــطٝ ملـَـ محمــ  سلٗــْ   ٔلمجّــٛ الــ  لــأل٘ وٍّــا ضٖــاح الؿــىاه ٔوــا  

 ا قطضٓ البحثتحتىمْ وَ أنطاض داألدساُ ٔالثىطات عالقٛ ظاِطٚ   ٔزلٗن عمٜ و
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 )أ( ٔاجّٛ ضأغٗٛ ملٕنعٗٛ ا ٌػاُ يف وٕاجّٛ الؿط 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ح( وػ ط أف ٘ ملٕنعٗٛ ا ٌػاُ يف وٕاجّٛ الؿط  

 2ؾكن 

 يميه
 

 جنوبال

 )اليمه(

 أمام

 شرق

 شمال
 

الشمال 

 )الشام(

 خلف

 غرب

 اتجاه النظر

  يسار
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 متكٍْ وَ متٗٗع االااِاتال ططٖٛ يف وٕاجّٛ الؿىؼ أعهاٞ جػي ا ٌػاُ ٔٔجّتْ 

  أدلم ط  الرتاث النرم   2-2-2

 كتــاح "وطالــب أٔلــ٘ الٍّــٜ يف ؾــطح غاٖــٛ املٍتّــٜ" جــاٞ يف 4-4-4-1

ــٗىَ( ٖ ــٕه التعطٖــح    ـــ   )أِــن ال ــٜ ميــني     (1)لعطٖ ــاك ل "ِــٕ كــن وــا كــاُ عم

الكعبٛ وـَ دـالز الغـٕض  ٔالٍػـبٛ سلٗـْ ميـذ"ت ٔدـالٍعط سىل خطٖطـٛ اأعٖـطٚ          

زلس أُ الٗىَ ال لكُٕ عَ ميني الكعبـٛ سال سشا متثمٍـا    (12)ؾكن  العطدٗٛ

لؿــىؼ  فٗكــُٕ ميٍٗــْ يف دــالز  ٕاجــْ اوؿــدل الٕاقــح يف الكعبــٛ كال

ــٗىَ  ــٛ ااــصٔ           ال ــَ أُ ٖكــُٕ الؿــط  ِــٕ الٕجّ ــام و ــال وٍ ــي ف ــَ   ٔو

 شكطِات ٔوا اعص  شكطٓ زه عمٜ ؾٕٗعْ ٔأٌْ العط  ٔامل ًّٕت

 

 
 12ؾكن 

 ميني الكعبٛ )الٗىَ( ٔذاصا )الؿاً( عٍس وٕاجّٛ الؿط ت

 ّا الؿطق٘ اتٜ ؾبْ جعٖطٚ اصٍس()قٕضٚ جٕٖٛ لمجعٖطٚ العطدٗٛ ٔذلٗط

                                                 
 عمٜ ا ٌتٌ ت eman.com-http://www.alوٕق  ٌػدٛ سلكتٌٔٗٛ لمكتاح  (  1)

http://www.al-eman.com/
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ــاح "  4-4-4-4 ــاٞ يف كتـ ً    جـ ِٟن الؿتـــا ــا ــستؽ ٔفهـ ٗ ـــ  امل ـ ِٟن د  ــا  "فهـ

ؾــاً دــال ِىــعٚ ٔؾــأً دّىــعٚ   يف ؾــطاْ المغــٕٙ لكمىــٛ ؾــاً  "  لمىكٍ اغــ٘

  ٘ الـٗىَ لكـن وـا     ٔؾآً مبسٚ  ا٘ ؾاواك ألٌْ عَ ٖػاض الكعبٛ كىـا اـ

      ُ  أٔه دٗـ  دـذ يف الـسٌٗا    كاُ عَ ميـني الكعبـٛ وـَ دـالز الغـٕضت ٖٔ ـاه  س

الكعبٛ  ٔكاٌ  قبمٛ األٌبٗـاٞ عمـّٗي الػـالً  فمىـا خـطا ٌـٕح وـَ الػـ ٍٗٛ         

فىـٍّي وـَ أخـص سلـٕ ميـني الكعبـٛ  ٔوـٍّي وـَ أخـص سلـٕ            ل ـط  أقـحادْ   

 ت(1) "املأخٕش وٍّا ٖػاضِا فػى٘ املٕن  داغي اأّٛ

ــاح "  4-4-4-3 ــاٞ يف كتـ ً   جـ ــا ــسؽ ٔالؿـ ــاضٚ ال ـ ــطاً سىل ظٖـ ــثم الغـ " وـ

سمنـا اٗـ  ؾـاواك ألٌّـا عـَ ذـاه       "  عَ الؿاً قاٟالك ؿّاح السَٖ امل سغ٘ل

كــاُ عــَ ميــني الكعبــٛ وــَ دــالز  ىا اــ٘ الــٗىَ كــن وــاــــعبٛ  كـــ الك

 ت(4) "الغٕض

ذلىس احلػـَ دـَ   جاٞ يف كتاح "ق ٛ جعٖطٚ العطح" ألد٘  4-4-4-2

 ٘ لػـطاٚ  أوـا جبـن ا   ))  (3))عـَ جبـن الػـطاٚ(  ٖ ـٕه     أمحس دَ ٖع ٕح اصىـساٌ

        ْ لـٗؼ ظبـن ٔااـس ٔسمنـا ِـ٘       الـصٙ ٖكـن وـا دـني أقكـٜ الـٗىَ ٔالؿـاً فإٌـ

أضدعـٛ   جباه وتكمٛ عمـٜ ٌػـه ٔااـس وـَ أقكـٜ الـٗىني سىل الؿـاً يف عـطض        

أٖاً يف مجٗ  طٕه الػطاٚ ٖعٖس كػط ًٖٕ يف دعآ ِصٓ املٕان  ٔقس ٍٖ ل 

ٌالاـغ   ت((تتتدعهّا فىبتسأ ِصٓ الػطاٚ وَ أضض الٗىَ أضض املعافط وثمْ يف

عباضٚ "وَ أقكٜ الٗىني"  ٔاحلكاٖـٛ عـَ جبـن الػـطاٚ  أٙ جبـن الػـطٔات       

كىــا ِــٕ وعــطٔ  اآلُ  ٔاملىتــس وــَ الــٗىَ سىل الؿــاً ٔميثــن غمػــمٛ جبــاه    

                                                 
 تhttp://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=300765املكسض  (  1)

أمحـس اخلطـيب زاض    ؾّاح الـسَٖ أدـٕ عىـطٔ دـَ متـٗي امل سغـ٘تت حت ٗـه         وثم الغطاً سىل ظٖاضٚ ال سؽ ٔالؿاً(  4)

  ت22ـ  22ت م 1اضٖذت ااأٗن دمٔت دسُٔ ل

 ت22ق ٛ جعٖطٚ العطح لمّىساٌ٘  م(  3)
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احلجــاظت ٔالساللــٛ ٔانــحٛ يف أُ أقكــٜ الــٗىني ٍِــا الدــس اتىــاك ٔأُ ٖكــُٕ   

ا جـاٞ يف  الؿاخل داعتباض ٔجّتـْ سىل الؿـط   فٗىٍٗـْ ٖبـسأ وـَ الـٗىَ وثمىـ       

 تاألزلٛ الػاد ٛ

4-4-4-2     ٛ    )عـَ دٍـاٞ وػـجس الـٍيب     (1)جـاٞ يف كتـاح أخبـاض املسٍٖـ

ــٕا خؿــبْ        ــٛ و ٖعػــطح املػــجس فؿــكٕا احلــط فجعم ــْ يف البساٖ ــٛ( أٌ داملسٍٖ

ٔغٕاضْٖ جصٔعاك ؾ ٛ ؾ ٛ  ٔنطح لبٍْ وَ د ٗـ  اخلبجبـٛ  ِٔـٕ عـَ ٖػـاض      

 د ٗ  الغطقس عٍس د٠ط أد٘ أٖٕح داملٍاق ت

( ٖتبني وٕقـ  "املٍاقـ " ٔكٗـح أٌّـا سشا كاٌـ  عمـٜ       11جعٛ )ؾكن ٔمبطا

ٔاٗثىـا  ٖػاض د ٗ  الغطقس فال دس أُ ٖكـُٕ شلـك ملـَ َٔلـٜ ٔجّـْ ؾـطط الؿـط ت        

 تًّٕ عطفاك ٔأٌْ ل مٗس ال ًٕ يف شلك الٕق  وو ٖعصكط زه شلك عمٜ أٌْ 

 

 

 11ؾكن 

املٍاق  ٔوٕقعّا الٍػيب وَ د ٗ  الغطقس
(4) 

                                                 
 ت22أخباض املسٍٖٛ  اىس دَ احلػَ دَ ظدالٛ  م (  1)

 ِـت1321جعٞ وَ خطٖطٛ لمىسٍٖٛ املٍٕضٚ وطبٕعٛ غٍٛ (  4)
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لٛ لت طـ  دـأُ الـٗىني ٔالٗػـاض ال ٖ ٗـساُ سال سشا لعٍٗـ  ٔجّـٛ        سُ ِصٓ األز

ــٛ سال          ــا املعطٔف ــاض مبٕاقعّ ــك اآل  ــا لم ــه فّٗ ــٛ لت  ــا كــاُ وــَ ٔجّ ــات ٔو دعٍّٗ

لٍاظط سىل الؿط   ٔالٗػـاض أٔ الؿـىاه ذالـْ ِٔـٕ     أٖكُٕ الٗىني ِٕ ميني 

يف  مبعٍـٜ أٌـْ سشا جـاٞ وـَ اآل ـاض       ٔسشا قح ِصا ِقٗؼ عمْٗ  عمٜ ِصا احلاه

كتب التاضٖذ أٔ الػمٚ أٔ احلسٖث ٔأؾكن عمٜ الطأٙ االاـآ أحل ٍـا دـْ    

شلك العط ت أٙ اعتبـاض الؿـط  ِـٕ الٕجّـٛ الـ  ٖعٍػـب سلّٗـات فٗكـُٕ كـن          

سىل الؿـط   ٔكـن ذـاه أٔ     اكميني ال شكط لٍػبتْ قطااٛ أٔ نىٍاك وٍػـٕد 

ٞ أٔ زعدعط أٔ ٖػاض غم وٍػٕح فتكُٕ ٌػبتْ سىل الؿط ت ٔسُ قٗن خمح أٔ ٔضا

 وا يف وعٍآ كاٌ  الٍػبٛ أٖهاك ملَ َٔلٜ ٔجّْ ؾطط الؿط ت 

 ٔيف ل غ "زدط" ٌ ادن السلٗن اآلل٘  

يف أاــسا  غــعٔٚ اخلٍــس  ٔيف ؾــأُ الــطٖح الــ  ٌكــط ا         4-4-4-2

ڄ  ڃ   ڃ  ژ كىــا جــاٞ يف قٕلــْ لعــاىل ٔاملــؤوٍني   لعــاىل دّــا ضغــٕلْ 

ُنصرر    ]   قــاه ضغــٕه ا     (2)األاــعاح   ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ
 جـاٞت  :ٖ ٕه عٍْ ا  ضن٘ عباؽ ادَ ٔكاُ ت [ بالصبا وأهلكت عاٌد بالرببر 

 سُ :الؿـىاه  ٔضغٕلْ ف الـ   ا  دٍكط اٌطم ٘ :ف ال  الؿىاه سىل اإٍٔح

 ٔقطعـ   ٌماٌّـي  فأط أت الكبا  ٔجن عع ا  فبعث .دمٗن لػطٙ ال احلطٚ

ِــصا الــٍل اصــاً ٌمحــغ اآللــ٘  جــاٞ شكــط ت مبطاجعــٛ (1) أطٍــاح فػــاطٗطّي

أضد  ضٖاح لعطفّـا العـطح جٗـساك ِـ٘  الؿـىاه  ٔاأٍـٕح  ٔالكـبا  ٔالـسدٕضت         

ٔلٗػــ  أاــاٞ  حِٔــصا زلٗــن قــاط  عمــٜ أُ "الؿــىاه" ٔ"اأٍــٕح" أاــاٞ ضٖــا  

ِـصٓ   (14ؾـكن  )اااِات جغطافٗـٛ دلـطزٚ كىـا ِـٕ احلـاه اآلُت ٖٕٔنـح       

 الطٖاح األضد ت

                                                 
 ت422املغاظٙ لمٕاقسٙ  م (  1)
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 14ؾكن 

 اااِات الطٖاح األضد  عٍس العطح  الؿىاه ٔاإٍٔح ٔالكبا ٔالسدٕض

 

أُ ااـآ ضٖـح الكـبا    - 14غـتعاٌٛ دالؿـكن   داال –ٔغذ عَ ا ٖهـاح  

  ٔأُ ااـآ  العـطح(  ُ)ٔلػىٜ أٖهاك دـ"ال بٕه" كىـا جـاٞ يف لػـا    ِٕ الؿط 

ٌػـتعطض وـا جـاٞ يف لػـاُ      ٔسشا اٌتبٍّـا لم ـغ الـسدٕض   ضٖح السدٕض ِٕ الغـطحت  

 العطح يف وازٚ "زدط" 

س دعٕضع  ضٖح لـْأل٘ وـَ زعدعـِط الكعبـٛ  ـا ٖـصِب سلـٕ املؿـط   ٔقٗـن           ال)) 

ــال تح        ــس دعٕض د ــٛت التّــصٖب  ٔال ــْأل٘ وــَ خم ــك سشا ٔق ــ  يف ال بم ِــ٘ الــ  ل

ّعـب  وـَ سلـٕ املغـطح  ٔالكـ          با الطٖح ال  ل ادن الك ـب ا ٔالَ بعـٕه   ِٔـ٘ ضٖـح ل 

اٗ  دْ أَلٌّـا لـْأل٘     ل ادمّا وَ ٌااٗٛ املؿط   قاه ادَ اأَل م  ٔقٕه وَ قاه

ــَ          ــاه اد ــٕضاك  ٔق ــ  ز دع ٕتل ــطٖحع َأٙ حت ــط ِت ال ــٗؼ دؿــ٘ٞت ٔز د  ــٛ ل ــِط الكعب وــَ زعدع

 ضٖح اإٍٔح

 ضٖح الؿىاه

 ضٖح السدٕض ضٖح الكبا )ال بٕه( 
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ٗ نف وـــَ    ّ ّ ـــب  الـــس دعٕض وـــَ و ػ ـــَ ِط الٍ ػ ـــط الطـــاٟط ِسىل و ْطَمـــِ  غعـــ اأَلعطادـــ٘  و 

 ت(( التصكطٚ

آلل٘  ٍِــاك ال ــا  عمــٜ أُ غــبب لػــىٗٛ ضٖــح الــسدٕض دّــصا  ٔشلــطا دــا

االغــي ٖطجــ  سىل أٌــْ زدــط ؾــ٘ٞ وــا  ٔاخلــال  عمــٜ وــإِ ِــصا الؿــ٘ٞ     

ضمبـا ألٌـْ    –فالؿاٟ  أٌْ الكعبٛ املؿطفٛ  غم أُ ادَ األ م ٖعاضض شلك 

غم وعّٕز اااِات وتىٗعٚ لمكعبٛ ك بٕه ٔزدٕضت ٍِٔـاك وـَ قـاه زدـط     

ــٛ   ــٛ ٖٕاجــْ ضٖــح الــسدٕض )ضاجــ      الٕاقــح يف ال بم غــم أُ الٕاقــح يف ال بم

ٖعٍػـب   2ؾكن  (ت ٔسشا اعتىسٌا زعٕلٍا ٍِا ِٔ٘ أُ عىسٚ االااِات ٔوـا 

غـي  اسلْٗ غمٓ ِٕ الؿط   فٗكُٕ وـَ الٗػـم عمٍٗـا أُ ٌعتـرب أُ الـسدٕض      

ظّط الٍاظط  قِبنالطٖح ملَ ٖٕاجْ جّٛ الؿط ت أٙ أٌّا الطٖح ال  لأل٘ وَ 

ٖعحـن ا ؾـكاه    ت أٙ دالٍػبٛ سىل جّٛ الؿط سىل الؿط  ٖٔت ـه    ٔوَ  ي 

ِصا و  الٕاق  ٔالتػىٗٛ  كىا أٌْ ٖت ه و  ال اٟن دأٌّا الطٖح ال  لـأل٘  

وــَ زدــط الكعبــٛ وــَ اٗــث االاــآ ٔلــٗؼ دالهــطٔضٚ وــَ اٗــث لربٖــط          

 التػىٗٛت 

 
  أدلم ط  أص ل اللغيت األورم م 2-2-3

ن "لٕجْ" أٔ "َٔلٜ ٔجّـْ" كىـا قـاه لعـاىل     ًٕ يف المغٛ العطدٗٛ ال عــوعم

ِٕجّٛ" ال  ٖتٕجْ (122)الب طٚ   ژ ہ  ہ  ہ  ھ   ھژ  ت ٔوٍْ "ال

سلّٗا ا ٌػاُ أٔ ٖٕجْ ؾ٠ٗاك ااِّات ٔدلـاظٓ "التٕجـْ"  ِٔـٕ محـن املعٍـٜ      

عمٜ وا كـاُ غـم وكـاٌ٘ وثـن التٕجـْ الث ـايف  ٔالـسٖذ  ٔال ـذ  سىل         

 غم شلكت
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لسغي احل ٗ ٘  orientationلم عن لٕج ْ  ٔ  orientٖٛ ٖٔ ادمْ يف ا زلمٗع

ــٛت ِــصا       ــْ" أٔاجملــاظٙ  دــال فــطٔ  زاللٗــٛ ٔانــحٛ عــَ العطدٗ  ّ ِٔج  ــْ" أٔ " "لٕج 

ااك فإٌّا لعـذ "الؿـط " أٔ "املؿـط " دـال     اسشا جاٞت  Orientدا نافٛ سىل أُ 

 اؾتاك و  وعاٌ٘ أخطٝت

ٔجسٌا أٌّا كصلك  (1)ٔضدٗٛٔدالبحث عَ جصض ِصٓ الكمىٛ يف المغات األ

 ٛ ت Middle English, Old Frenchٔال طٌػـٗٛ ال سميـٛ    املتٕغـطٛ  يف ا زلمٗعٖـ

ٔقس ٌؿأت ِصٓ المغات يف ال طُٔ الٕغطٜت أوا يف الاللٍٗٗٛ فكـاُ ؾـكمّا   

oriens  ٍٜمبعorient     ٔلعذ الؿىؼ املؿطقٛ أٔ الؿط  ٔقس جـاٞت وـَ ال عـن

oriri  ٔوعٍآ لطل   أٔ ل ًٕ أٔ لٕلسto arise, be bornت 

سُ كاوــن جــصٔض الكمىــٛ لعــٕز سىل الؿــىؼ   -ٔاآلُ  وــا وعٍــٜ شلــك  

وعٍــآ سشا قٗــن عمــٜ  حتىــن  orientُ التٕجــْ الــصٙ أقــبح   سٔاضل اعّــا  أٙ 

احل ٗ ٛ ٖعـٕز سىل التٕجـْ ٌااٗـٛ املؿـط ت ٔكـأُ وعٍـٜ "التٕجٗـْ" سُ كاٌـ          

ٛ  التؿـطٖه "ِـٕ ٌ ـؼ وعٍـٜ     orientationلطمجٛ لــ   ت ٔلـٕ فعمٍـا   " يف المغـٛ العطدٗـ

ٌ ؼ الؿ٘ٞ يف العطدٗٛ ل مٍا "ؾتط  " ٌٔطٖس وٍّا "ل ٕج ْ"ت أال ٖسه شلـك عمـٜ أُ   

الؿط  كاُ غٗس االااِات لـسٝ أٔضدـا وثمىـا أٌـْ كـاُ كـصلك لـسٝ        جّٛ 

 العطح 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition copyright ©2000 by 

Houghton Mifflin Company. Updated in 2003. 

http://www.eref-trade.hmco.com/
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 13ؾكن 

 ااآ أقم٘كالؿط  سىل الؿىاه  وَلمتحٕه  )الت سٖطٙ( العوذ التٕقٗ 

 

 التغري السمين يف املرجعًة اجلغرافًة األصلًة مً الشرق إىل الشنال  2-4

( وــا ٌتكــٕض أٌــْ غــمٔضٚ لاضطلٗــٛ حتٕلٗــٛ صــصا       13ٌعمدــل يف )ؾــكن  

التبسه  فالؿط  كاُ غٗس االااِات اأغطافٗٛ اتٜ اكتؿا  ٔاغتدساً 

غطٛ العطح كىـا اغتؿـّسٌا عمـٜ    البٕقمٛ كآلٛ لٕجْٗ والا٘ أغاغٗٛ دٕا

ضٖـاحت ٔوـَ  ـي    أاـاٞ  شلكت كىا أُ ل ع٘ "الؿىاه ٔاأٍـٕح" و ٖكٌٕـا سال   

مساللٛ عمٜ اأّات ال  لأل٘ وٍّا لمـك الطٖـاح ٔالـ  دـست أِىٗتّـا      لاغتعما 

( 13دػبب البٕقمٛت فكاٌا الؿىاه ٔاإٍٔح اأغطافٗنيت  ٖٕٔنـح )ؾـكن   

 ٙ ( لمتحـٕه وـَ الؿـط  سىل الؿـىاه كااـآ      لكٕض لمتٕقٗ  العوذ )الت ـسٖط

ً(  ٔصلسض ا ؾـاضٚ سىل أُ ٍِـاك   1422ِـ/222أقم٘ )الثٕضٚ اأغطافٗٛ عاً 

 شرق

 م0011  

 تاريخيا  

الشرق كان 

المرجعيت الجغرافيت 

 األصليت

 الرئيست

 م 0011  م 0011 

 هـ 011 هـ 011  هـ 011

 هـ090م/0011

  هـ909/م0001

 )الثورة الجغرافيت(

 ثا  حذي

الشمال أصبح 

المرجعيت الجغرافيت 

 األصليت

 الرئيست

 هـ 011

 الماضي الحاضر

 فترة التحول

رياح 

جنىال

 ب

 شرق

رياح 

 الشمال

 غرب

 شمال

 غرب

منذنى استعارة أسماء  جنىب

الرياح إلى الجهاث اآلتيت 

 منها
خذام شيىع استمنذنى 

البىصلت واعتماد الشمال 

 جهت رئيست
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ً ِٔــٕ التحــٕه وــَ "الؿــىاه  1122ِـــ/223حتــٕه خخــط اــس  يف اــسٔز عــاً  

ٔاإٍٔح" كأااٞ الطٖاح سىل أااٞ جّات )سؾاضات الغعال٘ يف ساٗاٞ عمـًٕ  

 ً(ت1122اإٍٔدٗٛ عاً السَٖ عَ البالز الؿىالٗٛ ٔ

فاحلاقن أٌْ وَ خكاٟل المغات احلص  اٗث ٖع ّي ااـصٔ  زُٔ التكـطٖح   

ه ا  لعــــاىل      ْت ٔوـــَـ شلــــك قـــٕـ ــ ت (24)ٖٕغــــح   ژڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ژ دــ

غأه أِن ال طٖٛت ٔسُ كاُ ِصا ٖعط  أٖهـاك داجملـاظ  سال أٌـْ وـَ     أامل كٕز 

الؿـىاه ٔاأٍـٕح ٔأٌّىـا    داح اص  املعمًٕت ٔوثن شلك ااقن ٍِا يف قهـٗٛ  

اآ الصٙ ا٘ٞ وٍْ ضٖـاح الؿـىاه كـاُ    ضٖاحت ٔملا أدضٖس التعبم عَ اال أااٞ

ــأُ       ــالعط  ٔاألل ــٛ يف شلــك الٕقــ  د ــاح الؿــىاه  ٔد األقــن أُ ٖع ــاه جّــٛ ضٖ

الؿىاه ال وعٍـٜ صـا سال أٌّـا أاـاٞ ضٖـاح  اعـصف  وٍّـا كمىـٛ ضٖـاح ٔأقـبح           

أُ احلــص  ٔاضز وــ  التأٌٗــث كىــا يف "سشا التعــبم دـــ "جّــٛ الؿــىاه"ت كىــا ٔ

ِب  الؿ ىاه" ٔعٍسٟـص ٖكـُٕ امل كـٕز عـني الطٖـاح الؿ ـىاه كىـا قـاه ادـَ          

وٍعٕض يف لػاُ العطحت ٔعمٜ ِصا املٍٕاه ٌ ّي وا جـاٞ يف ساٗـاٞ عمـًٕ الـسَٖ     

ْ   222لمغعالـ٘ )  ٛ  الـبالز  يف))    (1)ِــ( قٕلـ َ  الؿـىالٗ  الـبالز  وكـٛ ٔيف  وـ

أُ امل كــس دــالبالز الؿــىالٗٛ  "الــبالز الــ  لــأل٘ وــَ  (( كــالٗىَ اإٍٔدٗــٛ

جّتّا ضٖاح الؿىاه"  ٔوثمـّا الـبالز اإٍٔدٗـٛت ٌٔ ّـي أٖهـاك وـا جـاٞ يف ضامـٛ         

ْ  222ادَ جبم) ٜ  وـا  ٔأٔه)) يف كٗ ٗـٛ الطـٕا      (4)ِـ( ٔقٕلـ )أٙ   دعـسٓ  ٖم ـ

    َ ٕ  العطاقـ٘   ضكـَ احلجـط األغـٕز( الـطك ٛ  ٌـاظط  ِٔـ   ـي   الؿـىاه  جّـ

َ   ـي   الغـطح  جّٛ ٌاظط ِٕٔ لؿاو٘ الطكَ ا ٕ  الٗىـاٌ٘   الـطك  ٌـاظط  ِٔـ

أُ امل كٕز اأّٛ ال  لأل٘ وٍّا ضٖاح الؿىاه ٔاأّـٛ الـ     ((ت اإٍٔح جّٛ

                                                 
 ت222ساٗاٞ عمًٕ السَٖ  أدٕ ااوس الغعال٘  م (  1)

 ت33ضامٛ ادَ جبم  م (  4)
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غـي الطٖـاح اغـتعم لمساللـٛ عمـٜ اأّـٛت كىـا        أأُ   لأل٘ وٍّا ضٖاح اإٍٔح

ــَ      ــٕه ادـ ــازٚ )قطـــب( اٗـــث ٖ ـ ــاُ العـــطح يف وـ ــاٞ يف لػـ ــا جـ ــاك وـ ٌ ّـــي أٖهـ

ْطـبع لـٗؼ كٕكبـاك     ال د)) ض)ٌ الك عَ ادَ الكالح  ااـس  الؿـّم(    وٍعٕ

 ٙ ِٞ قطٖبــٛ وــَ اَأــس  ٙع  الكٕكــب الــصٙ   ِٔسمنــا ِــٕ د عــٛ وــَ الػــىا ٔاَأــس 

ت ٌٔ ّي وَ شلك أٖهاك الـبالز الـ  لـأل٘    (( ٖعع ط  ع دْ الِ بمٛ يف البالز الؿ ىالٗٛ

 وَ جّتّا ضٖاح الؿىاهت

 

 ضها واىتقاله إىل التخطًط اجلغرايف املعاصرمفهىو طىل األرض وعر -3

 طىل األرض وعرضها يف الفلر القديه واىتقاله إلًيا   1ــ  3

ٌٔ كـس دـصلك     الطٟٗؼ اعتباضات أخطٝ غم الٍػبٛ سلْٗ داالاآٖطلبط 

  اعتبـــاضات لـــل ٍِسغـــٛ املػـــااٛ الـــ  صلـــطٙ ٔنـــ  االااِـــات عمّٗـــا 

ٔ ااــٕض الــطٟٗؼ دــأطٕه املػــافات  االاــآ أ فــاحلؼ اصٍسغــ٘ ٖــطدط زاٟىــاك 

ــات     ــاعْ لالااِـ ــطاز سخهـ ــطح املـ ــٜ الػـ ــٛ عمـ ــن    املىكٍـ ــطٖطٛ أُ ٖتىا ـ ؾـ

ٌعـط  االؿكن إلْ  غٕاٞ دؿطط الؿكن أٔ دتسٖٔطٓ اـٕه ااـٕض املدتـاض )   

(ت فإُ اٌت ٜ التىا ن إه أطٕه اااِـات الؿـكن كـاُ وـا ٖمٗـْ      12ؾكن 

 أٔىل سشا حت ه لْ التىا نت

 

 
 

 12ؾكن 

 اختٗاض اإض الطٟٗؼ عمٜ أٙ ؾكن طله  صٍسغتْ وَ اٗث الطٕه ٔالتىا ن
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ٔسشا اٌتبٍّا صصٓ االعتباضات ٔالاعٍا األزلٛ التالٗٛ ألزضكٍـا زلـٗالك ٌٕعٗـاك    

 جسٖساك ٖععظ وا ٔقمٍا سلْٗت

 أدلة اعتناد ما لألرض مً طىل وعرض 3-2

ــاح "املػــالك  جــ 3-4-1 ــك" الاٞ يف كت ْ ٔاملىال ــ ــَ خعط ز اش د     "ٔاألضض (1)د

 ٞ ِٔـصا    ِٔـٕ وـَ املؿـط  سىل املغـطح      و ػٕوٛ دٍك ني دٍّٗىا خط االغـتٕا

ِٕٔ أكرب خـط يف كـطٚ األضضت ٔعـطض األضض وـَ ال طـب        طٕه األضض

ـــاأٍــٕد٘ الــصٙ ٖ سٔض إلــْ ـصٙ ٖـــب الؿــىال٘ الـــسٔض إلــْ غــّٗن سىل ال طـــ

 دٍات ٌعـ"ت

ٖـ  3-4-4 ٛ   جاٞ عَ طط    "   قـاه ادـَ اغـحا        (4)ه اصجـطٚ يف الػـمٚ الٍبٕٖـ

 ــي   غــ ن وكــٛأغــمك دّىــا    ــطٖضأفمىــا خــطا دّىــا زلٗمــّىا عبــسا  دــَ  

ُ غ ن وَ ععأاتٜ عاضض الططٖه   دّىا عمٜ الػاانوهٜ   ـي غـمك     ػـ ا

ُ أاتـٜ عـاضض دّىـا الططٖـه  دعـس         ي اغتجاظ دّىا  وجأغ ن أدّىا عمٜ 

 ـي غـمك     فػـمك دّىـا اخلـطاض     شلك جاظ دّىا وَ وكاٌْأ ي   جاظ قسٖساكأ

أٌعــط ططٖــه اصجــطٚ دــالمُٕ األخهــط  ت"      ــي غــمك دّىــا ل  ــاك  دّىــا  ٍٗــٛ املــطٚ

 (ت12)ؾكن 

                                                 
 ت3املػالك ٔاملىالك  الدَ خطزاشدْ   م (  1)

 ت 3/121الػمٚ الٍبٕٖٛ  الدَ ِؿاً  اجملمس الثالث  م ( 4)
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 12ؾكن 

عـــــــاضض الططٖـــــــه   

ــاك  أٙ  ااـــــــْ عطنـــــ

ٌااٗٛ الؿىاه )ططٖـه  

 (األٖػطاصجطٚ 

ــع  ــسض  وطكـــــ )املكـــــ

ــات  عــــــــٕ  ٔزضاغــــــ

 املسٍٖٛ املٍٕضٚ(

 

 
ألضض  ٔشلــك عمــٜ اوتــسازِا دــني املؿــط  ٔاملغــطحت       لــ اك طــٕه  ٍِــاك سش

وــا لعــاضض وــ  طٕصــات ٔقــس محــن عمــٜ ِــصا التــِٕي  ِــٍِٕٔــاك عــطض  ٔ

املكاٌ٘ لطـٕه األضض وـَ وؿـطقّا سىل وغطدّـا افـتاض أقـٕاً كـثمٚ ال        

ٔاتٜ الغطح  ٔكـصلك متا ـن    (1)ضلكّٗا سال ا  لعاىل وَ أقكٜ الؿط 

محن ِصا التِٕي ا ٌػاُ عمٜ اعتبـاض ااـٕض     األضض إه خط االغتٕاٞ

الغــطح  ٔأٌــْ ِــٕ الطــٕه    -الــطٟٗؼ لــألضض لٗكــُٕ ِــٕ خــط الؿــط      

 اإٍٔح ِٕ العطضت -(ت ٔأُ اخلط املعتض عمْٗ أٙ الؿىاه12 )ؾكن

                                                 
 ت 42جاٞ يف "اأغطافٗا العىمٗٛ ٔاخلطاٟط"  ألمحس فمٗجٛ  م (  1)
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ععثــط عمــٜ ٔقــح  وــَ أٌــْ (1)ٔوــَ اٗثٗــات ِــصا التــِٕي وــا جــاٞ يف األ ــط 

لطٗط٘ لمعاو ٖعٍػـب سىل عبـسا  دـَ عىـطٔ دـَ العـام فـالح وكـط  جـاٞ          

فْٗ"قــٕضت الــسٌٗا عمــٜ سػــٛ أجــعاٞ كــطأؽ الطــم ٔاأٍــااني ٔالكــسض     

ٔٔضاٞ   ٔا ف ٔا   فطأؽ السٌٗا الكني  ٔخمـح الكـني أوـٛ ٖ ـاه صـا       ٔالصٌب

ٍاح األميَ اصٍس  ٔخمـح اصٍـس   ٔا ف ٔا  وَ األوي وا ال ضلكّٗا سال ا ت ٔاأ

البحـــط ٔلـــٗؼ خم ـــْ خمـــهت ٔاأٍـــاح األٖػـــط اخلـــعض ٔخمـــح اخلـــعض واؾـــك    

ٔخمح واؾك ٔوٍؿك ٖأجٕا ٔوأجٕا وَ األوـي ٔال ٖعمىّـا سال ا ت     ٔوٍؿك

ٔقسض السٌٗا وكٛ ٔاحلجاظ ٔالؿاً ٔالعطا  ٔوكطت ٔالصٌب وَ شات احلىاً 

د ٗــ  ِــصٓ الطٔاٖــٛ ضاٟجــٛ يف وكــط سىل املغــطحت ٔؾــط وــا يف الطــم الــصٌب"ت ٔ

ٔغـٕاٞ قـح  الطٔاٖـٛ أٔ و لكـح       ت(12ؾـكن  )ٌعط ات  اتٜ ظوَ امل طٖعٙ

                                                 
املطج  الػاده  الك حٛ ٌ ػّا ت ٖٔعالاـغ يف ِـصٓ ال كـٛ لكـٕٖطِا لـألضض أٔ لمٗادػـٛ املعىـٕضٚ عمـٜ قـٕضٚ          (  1)

ح اٗـث املغـطحت ٖٔ ـتض ااتىـاه ٔجـٕز أوـي ال ضلكـّٗا سال        طاٟط ميتس دطٕلْ وَ الؿط  اٗث الطأؽ سىل الغط

ا  كٍاٖٛ عَ لِٕي ااتىاه شلك ألُ الؿـىؼ لطمـ  عمـّٗي وثـن غمِـيت ِٔـصا ٖعهـس لـِٕي الطـٕه أكثـط وـَ            

العطض عمٜ ااآ الؿط   غٕاٞ وَ اٗث عسز األوي التـاد  لطـٕه املػـافات امل تنـٛ يف جّـٛ الؿـط   أٔ وـَ        

 الغطحت –ٙ ميتس دطٕلْ عمٜ ااآ الؿط  جّٛ قٕضٚ الطاٟط الص

 12ؾكن 

ــألضض طــٕالك    ــِٕي أُ ل ل

ٔعطنـــــــــاك )املكـــــــــسض  

Google Earth) 

 

 عرض األرض

 طول األرض
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ضضت ٔوــَ الــبني أُ ااــآ  فإٌّــا لعكــؼ لكــٕض الٍــاؽ لالااِــات عمــٜ األ  

 ٌااٗٛ الؿط ت ٖكُٕ  –املىثن دطأغْ -الطاٟط 

 

 
 12ؾكن 

كىا جاٞ ٔق ّا يف لعطح )كٕضٚ األضض عمٜ ؾكن طاٟط كىا لكٕضِا اضغي لٕنٗح٘ ل

 (42  أمحس فمٗجْ  م "اأغطافٗا العىمٗٛ"

 

و ٖ تكـط عمـٜ شلـك الـعوَ الـصٙ      ٔعطنّا   دطٕه األضضِٔصا التِٕي 

الغـطح ِـٕ االاـآ الـطٟٗؼ  دـن سٌـْ وـطلبط داالاــآ         –كـاُ ااـآ الؿـط     

الطٟٗؼ اٗثىا ٖععىـن دـْ ٔلـٕ عمـٜ خـال  الـسالالت األقـمٗٛ املٍ ٕلـٛت فالٍـاؽ          

اآلُ ٖعٍُٕ أُ خطٕط الطٕه عمٜ األضض ِـ٘ الـ  متتـس دـني قطـيب األضض      

( ٔأُ ِــصا لــاد  ألُ طــٕه األضض   12الؿــىال٘ ٔاأٍــٕد٘ كىــا يف )ؾــكن    

 اإٍٔحت-الصٙ ِٕ والظً لالاآ الطٟٗؼ املعىٕه دْ ِٕ الؿىاه
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ٔاحل ٗ ــٛ أُ خطــٕط الطــٕه املىتــسٚ دــني ال طــبني ِــ٘ فعــالك خطــٕط         

شا  سٌْ الطٕه الصٙ لػمٓ ٔأٌ  لٕاجْ الؿىؼ ؾطقاك ٔلكَ طٕه وا  الطٕه

فأٌــ   32وــَ وطجــ   ادــ ت فــإشا اٌت مــ  وــَ خــط طــٕه )قــ ط( سىل خــط طــٕه   

ت أوـا سشا وؿـٗ  عمـٜ خـط الطـٕه ٌ ػـْ         32وؿٗ  يف ااآ طـٕه األضض   زضجٛـ

أٙ عطنـٗاك   –ٍعاح جاٌبـاك  ـفأٌ  و ل ط  ؾ٠ٗاك يف ااآ طٕه األضض  دـن سٌـك لـ   

 (ت12 عمٜ خط العطضت أٙ متؿ٘ دعطض األضض )ؾكنأٙ لٍت ن  –

 

 

 

 12ؾكن 

ٗؼ طٕه األضض داملعٍٜ ال سٖي وثمىا أُ خطٕط العطض ل ٗؼ خطٕط الطٕه عمٜ األضض ل 

 الغطح ِٕ االاآ الطٟٗؼ-عطنّا أٖهاك كىا كاُ ا ٌػاُ يف العكط الٕغٗط داعتباض الؿط 
 

ــساز       ــٜ اوت ــسازِا أُ الطــٕه عم سُ خطــٕط الطــٕه ٔالعــطض ال لعــذ داوت

 Constancy ofاخلطٕط ٔالعـطض كـصلك  دـن سٌّـا خطـٕط لػـأٙ الطـٕض        

Phase اخلطٕط  ( فاالٌت اه عمٜ أٙ وَ لمك12ت وثمىا ِٕ وٕنح يف )ؾكن

ــماك يف الهــغط     ــاٌ٘ لغ ــك ال لع ــس ؾــ٠ٗاك سال أٌ ــإُ أضزت احلطكــٛ يف    ال ٖ ٗ ف

ااآ ظٖازٚ الهغط أٔ ٌ كاٌْ فعمٗـك االٌت ـاه وـَ خـط سىل خـط أعمـٜ وٍـْ        

طضت أٙ وتعاوساك عمْٗت ِٔصا ِٕ احلاه و  خطٕط الطـٕه ٔالعـ    قٗىٛ أٔ أقن
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فالطٕه احل ٗ ٘ املطاز وٍّا ِٕ احلطكـٛ دتعاوـس عمـٜ لمـك اخلطـٕط  فـإُ       

أال ٖعالا ـغ وـَ     فعم  فأٌ  لتجْ ؾطقاك أٔ غطداك وثمىا ِـٕ احلـاه يف ال ـسٖي   

ٔأُ  Orientationشلك أُ وعـاٌ٘ الطـٕه ٔالعـطض  وثمـّا وثـن زالالت التٕجـْ       

ِـ٘   وَ وعاٌ٘ كىـا  امل كٕز وٍّا التؿطٖه  قس ٌع م  وَ ال سٖي مبا حتىمْ

 لمك احل اٟهف سىل زٔمنا أُ ٍٖتبْ الٍاؽ 

 

 12ؾكن 

ــٕط  خطــــــــــــــــــ

الهغط اإٔٙ 

ــعزاز  – ٖـــــــــــــــــ

الهغط أٔ ٖ ن 

وتعاوــــساك عمــــٜ 

 ِصٓ اخلطٕط

 

 
 

لٕجْ اخلطاٟط يف ال طُٔ الٕغـطٜ سىل جعـن الؿـط  أعمـٜ     كاُ  3-4-3

ــي   اخلطٖطـــٛ ــا    ذ  ـ ــٜ اخلطٖطـــٛ داكتؿـ ــن الؿـــىاه أعمـ ــاه سىل جعـ االٌت ـ

ٔشلـك كىـا الاعٍـا      ض اغتعىاه البٕقمٛ يف املالاٛ دؿكن وكثحٔاٌتؿا

ٛ   ٌت اه االوَ  اخلـطاٟط دعـس البٕقـمٛ    ( 2ٔ)ؾـكن   وَ اخلـطاٟط قبـن البٕقـم

(ت غــم أٌــْ كــاُ ضلــس  أُ لطغــي اخلــطاٟط دؿــكن رلتمــح        2)ؾــكن 

ــٛ عــَ         ــسٚ اأّ ــٛ دغــطض ٌ ــ٘ فاٟ ــسٖٔطِا وــَ أٙ جّ ــك لػــتطٗ  ل عٗــث أٌ
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( خاضطـٛ لمبحـط   42ق  اخلطٖطٛت فٍطٝ يف ) ؾـكن  العالقات الٍػبٗٛ دني وٕا

 املتٕغط ٔالغطح سىل أعمٜ ٔوٍْ ٌعمي أٌْ و ٖكَ و كٕزاكت 

سال أُ وععي خطاٟط لمك ال تٚ كاٌ  وَ اٗث التٕجْٗ ؾطقٗٛ الٕجّـٛ  

ساَل وــا لعــس ه دعّــٕض قٗىــٛ الؿــىاه مبــا ألــ  دــْ البٕقــمٛ وــَ أِىٗــٛ والاٗــٛت  

 (ت41)ؾكن  كىا يف دلىٕعٛ اخلطاٟط اآللٗٛ

 

 42ؾكن 

 ً ــطٔ ــط الــ ــٛ عــ خاضطــ
(1)

 

)البحــــــــــط املتٕغــــــــــط( 

ٖٔعالاــــــــغ أُ املغــــــــطح 

 ٛكاُ أعمٜ اخلطٖط

 

 
 

 

                                                 
 ت122"قٕضٚ األضض"  ادَ إقن  م  ( 1)
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 41ؾكن 

ــٛ ٌااٗــــــٛ    ــْ اخلطٖطــــ لٕجٗــــ

كاُ ِٕ العط  فٗىا  الؿط 

 قبن البٕقمٛ

 

 

 

 العالمات األرضًة واالشتدالل بها على االجتاهات اجلغرافًة -4

 احلجازنًسة مليطقة االجتاهات واملىاقع األرضًة امل 4-1

كــثماك يف الػــمٚ ٔالــتا   ٔاتــٜ يف ال ــطخُ الكــطٖي  لعــٗني   ٖعالاــغ 

العالقات املٕقعٗٛ الٍػبٗٛ دعالوات أضنٗٛت فىا زاً البحط زاٟىاك غطح جعٖـطٚ  

العــطح فالٍػــبٛ سىل البحــط أٔ الػــاان لعــذ زاٟىــاك الٍػــبٛ سىل الغــطحت ٔوثــن   

 شلك ٌمحعْ يف األوثمٛ اآلل٘ 

والغا ر  وأساف   تنا  الرار ا السايفلم    وفا    النل  والنيل ام وأللا     4-1-1

 والسيح  تن  الغرب

البغٕٙ ٔال ططيب ٔالبٗهأٙ ٔالٍٗػادٕضٙ   جاٞ يف الت اغم 2-1-1-1

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ ٔالكؿــــا  ٔغمِــــي  يف قٕلــــْ ا  لعــــاىل 
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ملؿـط     وعٍـٜ )وـَ فـٕقكي( وـَ أعمـٜ الـٕازٙ وـَ قبـن ا        (12)األاـعاح    ژژ  

ِٔي دٍٕ غط اُت )ٔوَ أغ ن وٍكي( وَ أغ ن الٕازٙ وـَ قبـن املغـطح ِٔـي     

 ت(44)ؾكن  قطٖـ

 
 (1) 44ؾكن 

 ُ يف غعٔ األاعاحٕاملؿطكال  جاٞ وٍّا ٕاق  املقٕضٚ جٕٖٛ لمىسٍٖٛ املٍٕضٚ ٔ

 

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ژ  (4)ْ لعــاىلكىــا جــاٞ يف ل ػــم قٕلــ  2-1-1-4

ــسٌٗا    (24  )األٌ ــاه  ژ ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ أُ العــسٔٚ ال

ٔالــسٌٗا ِــ٘  ــا ٖمــ٘ املسٍٖــٛ  ٔال كــٕٝ ِــ٘  ــا ٖمــ٘     ِــ٘ جاٌــب الــٕازٙ

"ٔالطكب أغـ ن وـٍكي" ٖعـذ ضكـب أدـ٘ غـ ٗاُ ٔغـمٓت كـإٌا يف         وكٛت 

 ت(43)ؾكن وٕن  أغ ن وٍّي سىل غاان البحط فْٗ األوتعٛ 

                                                 
 تGoogle Earthاملكسض  دطٌاوج (  1)

 أٌعط ل ػم ال ططيبت(  4)

 الشمال
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 (1) 43ؾكن 

 كب أد٘ غ ٗأُوٕاق  املػمىني ٔقطٖـ ٔض دسض قٕضٚ جٕٖٛ ملٍط ٛ

 
ــاه     يف قــحٗح البدــاضٙ    جــاٞ 2-1-1-3 ــصض ق ــَ املٍ ــطاِٗي د اــس ٍا سد

اس ذ وعَ قاه  اس ذ والـك  عـَ ٌـاف   عـَ ادـَ عىـط ضنـ٘ ا  عٍّىـا         

زخـن وكـٛ وـَ    )ٔيف ضٔاٖـٛ    ٖسخن وَ الثٍٗٛ العمٗـا  كاُ ضغٕه ا   قاه 

  ت(4) لػ مٜ  ٔطلطا وَ الثٍٗٛ ا(كساٞ  وَ الثٍٗٛ العمٗا ال  دالبطحاٞ

اس ٍا احلىٗسٙ ٔذلىس دَ املثٍٜ قاال  اس ٍا غـ ٗاُ  ٔجاٞ   2-1-1-2

أُ  دَ عٍٗٗٛ  عـَ ِؿـاً دـَ عـطٔٚ  عـَ أدٗـْ  عـَ عاٟؿـٛ ضنـ٘ ا  عٍّـا           

 ملا جاٞ سىل وكٛ  زخن وَ أعالِا  ٔخطا وَ أغ مّات الٍيب 

                                                 
 تGoogle Earthاملكسض  دطٌاوج (  1)

 ت22اٌعط أٖهاك  املعاو األ مٚ يف الػٍٛ ٔالػمٚ  لـ ذلىس ذلىس اػَ ؾطاح  م(  4)
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ــاٞ 2-1-1-2 ٘  ٔجــ ــ ــاض" لمعباغــ ــسٚ األخبــ ــاه (1) يف كتــــاح "عىــ   قــ

 َ ــَ اغــحا   فمىــا خــطا ضغــٕه ا      البّٗ ــ٘ عــ ــٕك(   اد )ٖعــذ سىل لب

نــطح عػــكطٓ عمــٜ  ٍٗــٛ الــٕزا  ٔوعــْ ظٖــازٚ عمــٜ  ال ــني أل ــاك وــَ            

ٔنطح عبسا  دَ أد٘ عػكطٓ عمٜ شٙ اسٚ )داحلـاٞ املّىمـٛ(     الٍاؽ

 تأغ ن وٍْ سلٕ شداح
 

  )الػـــــافمٛ(  ل ادـــــن العالٗـــــٛ  (4) ٌ ـــــؼ الكتـــــاح ٔيف 2-1-1-2

يف الػـٍح عمـٜ وٗـن وـَ املػـجست       لٗٛاسلّٗىات ٔأزٌٜ الع ٔاملسٍٖٛ وٍ ػىٛ

ــٛ      افىــ ــْ فّــٕ الػــافمٛت ٔال لــتل الػــافمٛ مبــا يف ؾــاو٘ املسٍٖ ٌــعه عٍ

دؿــماك ألِــن العالٗــٛ دٍكــطٚ دــسض    ٛأضغــن ادــَ ضٔااــ الٗــًٕ ألُ الــٍيب 

قاه أغاوٛ دَ ظٖس  فج٠  ظٖـس دـَ ااض ـٛ     ٔظٖس ادَ ااض ٛ ألِن الػافمٛت

دؿــم الػــافمٛ لمىكــمٜ مٜ ٔقــس غؿــْٗ الٍــاؽت فإلٗــاُ ِٔــٕ ٔاقــح داملكــ

 تزلٗن عمٜ وا شكطٌا
 

عـــَ )الكـــ طاٞ(  ٔازم قـــطح املسٍٖـــٛتتت يف  (3) أٖهـــاك ٔجـــاٞ 2-1-1-2

غم وطٚ  ٔدٍّٗا ٔدـني دـسض وطامـٛ      ططٖه احلاا  غمكْ ضغٕه ا  

ٔواؤِا عُٕٗ كمّا  ِٔ٘ فٕ  ٍٖب   ا ٖم٘ املسٍٖـٛت ٔواؤِـا صلـطٙ سىل    

 ت(42)ؾكن  ٍٖب 

                                                 
ت ٌ ـالك عـَ الػـمٚ    342"عىسٚ األخباض يف وسٍٖـٛ املدتـاض" لمؿـٗذ  أمحـس دـَ عبساحلىٗـس العباغـ٘  م        كتاح (  1)

 ت122الٍبٕٖٛ الدَ ِؿاً  اأعٞ اخلاوؼ  م 

 ت322م (  4)

 ت322م (  3)
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 (1) 42 ؾكن 

 املسٍٖٛ ٍٖٔب ت ٔكٌّٕا فٕ  ٍٖب  وٕق  ٔازٙ )الك طاٞ( دني

 دأُ )فٕ ( لعذ )ؾط (  ا ٖم٘ املسٍٖٛ ٖ ٗس

 

غـــي لكـــن اعـــَ )العالٗـــٛ(  لأٌٗـــث العـــال٘ت  (4) أٖهـــاك ٔجـــاٞ 2-1-1-2

كــاُ وــَ جّــٛ زلــس وــَ املسٍٖــٛ وــَ قطاِــا ٔعىاٖطِــا سىل لّاوــٛت ٔأوــا وــا  وا

شلك وَ جّٛ لّاوٛ فّ٘ الػافمٛت ٔقاه قًٕ  العالٗٛ وا جأظ الطوـٛ  كاُ زُٔ 

ٔوــَ أِــن احلجــاظ وــا لــٗؼ دٍجــسٙ ٔال    سىل وكــٛت ٔأِمــّا عكــن ٔلــٗيت تتت

غــٕضٙ ِٔــي األٌكــاض ٔوعٍٖــٛ  ٔوــَ خــالطّي وــَ كٍاٌــٛت ٔقــاه أدــٕ وٍكــٕض   

عالٗٛ احلجاظ أعالِا دمـساك ٔأؾـطفّا وٕنـعاك  ِٔـ٘ دـالز ٔاغـعٛت ٔسشا ٌػـبٕا        

 سلّٗا قالٕا عمٕٙ ٔاألٌثٜ عمٕٖٛ عمٜ غم قٗاؽت

)الكــالً عــَ اــ٘ وــَ أاٗــاٞ املسٍٖــٛ ٖػــىٜ ال ــط    (3) ٔجــاٞ 2-1-1-2

ٌـعه األكىـٛ وـَ     ( ضٔٝ الـعدم أُ ضغـٕه ا    فْٗ وػـاجس لطغـٕه ا    

                                                 
 ت املكسض  خطٖطٛ املسٍٖٛ املٍٕضٚ  "خطاٟط ال اضغ٘"(  1)

 ت322م (  4)

 ت322م (  3)

 الصفراءوادي 
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ــْ   ــي ضاح فكــمٜ       ــاً فٗ ــٜ ٌٔ ــٛ( يف وػــجسِا األعم ال ــط  ف ــاه )وــَ ال ٗمٕل

 َ األكىٛتالعّط يف املػجس األغ ن و

عَ )ععْمٕ املسٍٖٛ(  جاٞ يف اسٖث اصجطٚ  أُ ضغـٕه   (1)ٔجاٞ 2-1-1-12

دَ عـٕ ت   ٔملا قسً املسٍٖٛ ٌعه وَ ععْمٕ املسٍٖٛ يف ا٘ ٖ اه لْ دٍٕ عىط ا  

كن وا كاُ وَ جّٛ زلس ٖعػىٜ العالٗٛ  ٔوا يف جّٛ لّاوٛ   قاه ادَ اجط

     ٔ خـص وـَ ٌـعٔه الـٍيب الت ـاؤه لـْ       أدٖعػىٜ الػـافمٛ  ٔقبـاٞ وـَ عـٕال٘ املسٍٖـٛت 

 ٔلسٍْٖ دالعمٕت

عـــَ )العـــٕال٘(  مجـــ  عالٗـــٛ ٖٔطمـــه عمـــٜ أعمـــٜ  (4) ٔجـــاٞ 2-1-1-11

ــٛ أٔ         ــا قطٖ ــصكطُٔ أٌّ ــسواٞ ٖ ــسأ ٔازٙ دطحــاُت ٔال  ــث ٖب ــٕضٚ اٗ ــٛ املٍ املسٍٖ

 نٗعٛ  ٔدٍّٗا ٔدني املسٍٖٛ  ال ٛ أوٗاهت ٔلكٍّا الًٕٗ لتكن داملسٍٖٛت

قـــاه ادـــَ   (3) اصجـــطٚ يف الػـــمٚ الٍبٕٖـــٛعـــَ ططٖـــه  جـــاٞ 2-1-1-14

ــّىا عبــسا  دــَ          غــحا  س غــ ن أغــمك دّىــا     ــطٖضأفمىــا خــطا دّىــا زلٗم

 ٛ غــ ن وـــَ  أاتــٜ عــاضض الططٖــه       ــي وهــٜ دّىــا عمــٜ الػـــاان      وكــ

اتٜ عـاضض دّىـا      ي اغتجاظ دّىا  وجأغ ن أ ي غمك دّىا عمٜ   عػ اُ

فػـمك دّىـا     دّىـا وـَ وكاٌـْ شلـك    جاظ أ ي   جاظ قسٖساكأُ أدعس   الططٖه

   ت  (42ؾكن  )  ي غمك دّىا ل  اك   ي غمك دّىا  ٍٗٛ املطٚ  اخلطاض

  قاه عـطاً  ِطؾـٜ ِهـبٛ    (2) جاٞ يف ٔقح ِهبٛ ِطؾٜ 2-1-1-13

  ُ عمــٜ وــٗمني  ــا ٖمــ٘   (2) ومىمــٛ دــأضض وػــتٕٖٛ ال لٍبــ  ؾــ٠ٗاك  أغــ مّا ٔزا

                                                 
 ت421م (  1)

 ت423م (  4)

 الػمٚ الٍبٕٖٛ  الدَ ِؿاً  اجملمس الثالث  ٌػدٛ سلكتٌٔٗٛت  (  3)

 ت1342ٔفاٞ الٕفا دأخباض زاض املكط ٜ  الػىّٕزٙ  م (  2)

 ت)األمحـط(    لٗػـ  دـالكبمٚ عمـٜ ؾـاطٜ البحـط     تتتوـَ أوّـات ال ـطٝ     قطٖٛ   )د تح أٔلْ ٔلؿسٖس  اٌْٗ( ٔزاُ(  2)

ِ ط ؾ ٜ  ٔ ٔز اُتاٌعط  وعجي وا اغتعجي  ألد٘ عبٗس البكطٙ  ت يف وازل٘  
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ٍٖــٛ  ٖٔتكــن دّــا عــَ    عّــا املكــعسُٔ وــَ اجــاا املس   طوغٗــب الؿــىؼ  ٖ  

ٜ           ميٍّٗـا  ٖٔالاـغ   ت(1)دٍّٗـا ٔدـني البحـط خبـ  ِٔـٕ ضوـن ال ٍٖبـ  غـم األضطـ

ظالٞ أُ أغ ن لـؤزٙ وعٍـٜ جّـٛ الغـطحت أٙ أُ ٔزتاُ أغـ ن ِطؾـٜ أٙ عمـٜ        

 جّٛ الغطح وٍّات

فّصٓ أزلٛ العالٗٛ ٔالػافمٛ ٔوا يف و اوّىا  ا ٖسه عمٜ وا كاُ ؾطقٗاك 

 (البحــطعــط ال مــعً )  زلــس ؾــطقاك ٔاتــٜ غــاان  ٔوــا كــاُ غطدٗــاك  ــا دــني   

ٌٔعطاك ألُ غالب أاسا  الػمٚ كاٌـ  يف ِـصٓ املٍط ـٛ  ف ـس      األمحط غطداكت

كثطت اآل اض دصلكت أوـا جّـٛ الؿـط  وـَ زلـس فـاألوط طلتمـحت سش أُ ِهـبٛ         

زلس لٍحسض ٌااٗٛ الؿط  ٔاتـٜ لكـن سىل اخلمـٗج العطدـ٘ وثمىـا أٌّـا لٍحـسض        

أٙ أٌـْ يف ؾـط  زلـس ال    ن البحط األمحط كىـا ضأٍٖـات   غاا ٔلػ ن غطداك اتٜ

لصا ال زلس   ضلىن العالٗٛ ٔالػافمٛ عمٜ الؿط  ٔالغطح كىا ضأٍٖا يف غطدّا

أُ ِــصا كــاُ عطفــاك لدغٕٖــاك غــم أٌٍــا زلــس اقــطالاني عــطفٗني خخــطَٖ ِىــا    

ٖ ح اغتدسوا يف لمك املٍط ٛ لٗسال عمٜ املٕن  العـال٘ )غطدـاك(    الؿ ِط  ٔالؿ ط 

 ٔاألغ ن وٍْ )ؾطقاك(ت

ــٜ   2-1-1-12 ــمٚ يف الػــٍٛ     جــاٞٔيف ِــصا املعٍ ــاح املعــاو األ  يف كت

عــَ )الؿـِط (  املٕنــ  العــال٘    (4) ٔالػـمٚ  لـــ ذلىـس ذلىــس اػــَ ؾـطاح   

ٖ ح  ٔوـا            قاه األقـىع٘ الؿـِط  كبـس زلـست تتت وـا كـاُ وعؿـطقاك فّـٕ الؿعـط 

 كاُ وعغطداك فّٕ الؿِط ت 

 ىاالك لعـذ الؿ ـىاه دـال تحت   ؾِـ ٍٗاك لعذ اإٍٔح  ٔمي ٖتهح أُٔ ا غبه  

ٔالعالٗـــٛ ٔالػـــافمٛ لعٍٗـــاُ الؿـــط  ٔالغـــطح فٗىـــا دـــني زلـــس ٔغـــاان البحـــط 

                                                 
 تاطب  قس لسدغ فْٗ أغ ٗٛ المظل خاقٛقاه أدٕ عبٗس البكطٙ يف وعجىْ األضطٜ (  1)

 ت122م (  4)
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ٖ ح لعٍٗاُ الغطح ٔالؿـط  يف ؾـط  زلـست     األمحط  يف اني أُ الؿ ِط  ٔالؿ ط 

اعتىازِــا أضٝ فّــصٓ ِــ٘ اأّــات األضدعــٛ يف الث افــٛ العطدٗــٛ األٔىل  ٔالــ    

 ٗٛ جغطافٗٛ يف المغٛ ٔالػمٚ ٔالت ػم ٔالتاضٖذ ٔاآل اضتكىطجع

 

 
 42 ؾكن

 أغ ن وٍّات أٙ سىل الغطح وٍّا ططٖه اصجطٚ )األٖػط( ٌٔػبتْ سىل ععػ اُ

 

 االجتاهات واملىاقع األرضًة املنًسة للنيطقة عيد بين إشرائًل   2ـ    4

عـَ لـاضٖذ دـذ     1ٔوثن ِصا العـط  ٔالت مٗـس زلـسٓ يف غـم العطدٗـٛت فٍ ـطأ      

ــٛ     ٗسغــطاٟ ــٕضاٚ عــَ االااِــات الطٟٗػــٛ األضدعــٛ دسالل ــٕح يف الت ــْ وكت ن ٔأٌ

"لكــافُٕ"  ااــْاملٕاقــ  اأغطافٗــٛ املىٗــعٚ لمىٍط ــٛ  فالؿ ــىاه يف التــٕضاٚ      

Tsafon  كٗسٖي"  ااْ  ٔالؿط"Kedem ٔاإٍٔح   ْ   Negev"زلـح"   ااـ

ْ ح فّـٕ البحـط   ِٔصٓ أااٞ املٍاطه الكحطأٖٛ ااٗطٛت أوا الغـط  "ٖـي"   ٔااـ

Yam  ٞ االااِـات ٌ ػـّا سشا    كىا ِ٘ دالعطدٗٛت ِٔصٓ األااٞ كاٌ  أاـا

                                                 
(1) The Riddle of the Compass, p.40. 
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5- 
الـثثثثثثثــــخـــــــــال
ة والثثثدرو  ـثثثـص
ادـــــــفــــتـــالمس
 ...... ة

ُ الــٍيب غــمٗىاُ كــاُ ٖــتكمي دّــا يف     س (1)أضٖــس عــني االاــآت ٔكىــا قٗــن  

 أغ اضٓ اتٜ لٕ أدعس الطاٗن عَ عني لمك األااٞت 

 

ٔالتعـط  عمّٗـا    لألؾٗاٞالٍعط  أُا غبه ٖتهح  

أّٛ الؿط  ٔالـ    ػٕداكٍاملكاٌٗٛ كاُ و وَ الٍااٗٛ

وـَ جّـٛ الؿـىاهت     مـٜ دـسالك  األع سىل سلّٗـا كاٌ  ٍٖعط 

العبـاضات  ٔ الٍكـٕم  الهح شلك وـَ خـاله البحـث يف   

 أدــطظل ــس ت يف الــتا  العطدــ٘ ٔاألٔضٔدــ٘ ال ــطُٔ املت سوــٛ تــباملٕجــٕزٚ يف ك

ٗـث ااتمـ    االتحٕه الصٙ اس  يف املطجعٗٛ اأغطافٗٛ األقـمٗٛ    البحث يف

 ـس  لاالااِات األقمٗٛ األضدعٛ   يف قساضٚجّٛ الؿىاه وكاُ جّٛ الؿط  

وعطفــٛ جّــٛ  الــ  غــّم  ٛدعــس اكتؿــا  البٕقــم  وػــٗططاكالؿــىاه  أقــبح

ٛ   كاُ ُ التحٕه وَ الؿط  لمؿىاه أكٔ  الؿىاه  .مبثادـٛ وكافـأٚ لمبٕقـم

ىل ٌـاقـ البحـث و ّـًٕ طـٕه األضض ٔعطنـّا ٔاٌت ـاه شلـك امل ّـًٕ س         كىا

ــاَٖ يف    ــطايف املعاقـــط  ٔأخـــماك أٔنـــح البحـــث و ّـــًٕ التبـ التدطـــٗط اأغـ

العالوـــات األضنـــٗٛ يف العكـــٕض ال سميـــٛ ٔكٗـــح كـــاُ ٖػـــتسه دّـــا عمـــٜ  

 االااِات اأغطافٗٛ خاقٛ الؿط  ٔالغطحت

سدـطاظ التحـٕه الـصٙ اـس  يف     ؼ الغـطض وـَ   ٗلـ ٔ ا ٍٖبغ٘ التٍبْ لْ أٌْ 

٘ كاٌ  عمْٗ  وا وٕض سىلاأل سعازٚاألقمٗٛ  تقٗىٛ االااِا  ٔسمنـا   يف املانـ

َ   ٗ لٕٔ ٍْٖسٔلِٕ ل ّي وا غبه  لتٕقـن سىل عـسز وـَ الـسضٔؽ     ا ْ  فهـالك عـ

ــاضٖذ        ــٛ ٔالت ــٛ العطدٗ ــا دلــاه المغ ــسٚ وٍّ ــااثني يف دلــاالت عسٖ املػــت ازٚ لمب

 .ٔغمِا ٔاآل اض ٔعمًٕ ل ػم ال طخُ

                                                 
(1) Ibid, p.40. 
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 ملصتفادة يف اللغة العربًةا الدروس 5-1

ملػت ازٚ يف المغـٛ العطدٗـٛ لكـحٗح الؿـاٟ  وـَ الـسالالت يف       وَ السضٔؽ ا

أل ـــاظ الؿ ـــىاه ٔاأٍـــٕح ٔالـــٗىني ٔالؿ ـــىاه ٔالعالقـــٛ التاضطلٗـــٛ دـــني ِـــصٓ  

األل اظ ٔداق٘ أل اظ االااِات ٔعمٜ األخل الؿـط  ٔالغـطحت  ـي التأكٗـس     

   ْ  عمٜ أِىٗٛ زضاغٛ التطٕض التاضطل٘ لألل اظ يف قػى٘ املعـاجي العطدٗـٛ ٔف ـ

المغٛ  ٔكٗح أُ سغ اه ِصا اأاٌب ٖطىؼ كـثماك وـَ احل ـاٟه ٔامل اقـس     

الــ  ضاف ــ  الٍكــٕم المغٕٖــٛ التا ٗــٛت كىــا ٍٖبغــ٘ سدــطاظ التطــٕض الــسالل٘    

 ً ــٕ ــصٙ ٖعد ك ـــل  العىـ ــاظ سىل     الـ ــَ اجملـ ــٛ وـ ــن الساللـ ــام  ٍٖٔ ـ ــي اخلـ ٖٔعىـ

قـطالا٘  احل ٗ ٛ  ٔسىل اسٔ  ظٕاِط املّىن ٔاملتٔك ٔاملٍت ن ٔالعـط  اال 

يف العمًٕ املدتم ٛ ٔقسض وا حتٗس دْ ِصٓ اآللٗات المغٕٖٛ داألل اظ عَ وـسلٕصا  

 المغٕٙ ال سٖيت

 

 الدروس املصتفادة يف التاريخ واآلثار 5-2

 ٛ فـال دـس أُ     ملا كاٌ  المغٛ ِ٘ ٔعاٞ ا غ الٍكٕم التاضطلٗٛ ٔاأل طٖـ

ٛ لــْ لــأ مث الغ مــٛ عــَ و اقــس المغــات الــ  ضاف ــ  كتادــٛ الٍكــٕم املٍ ٕلــ  

غميبث عمٜ فّي ااس ني حلٕاز  التاضٖذ ٔوا اع غ وَ خ اض ٖعػتسه عمّٗا وَ 

 الٍكٕمت 

صلمـ٘ ال ّـي   كىا أٌْ يف ٌ ؼ الػٗا  ميكَ التسلٗن عمٜ وا عػآ أُ  

ــاه     ــٜ غــبٗن املث ــس وــَ الٍكــٕم ٔعم ــاه العسٖ ــ اٗ ــ  ٔضز    ٛ ال  ــاض ال وــَ اآل 

الكّح  ٔؾ٘ٞ وـَ ل اقـٗن   شكطِا يف كتاح ا  لعاىل ِٔ٘  قكٛ أِن 

 جبن الطٕض يف غٍٗاٞ  ٔجٍ  غبأ أٖاً غمٗىاُ عمْٗ الػالًت
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 الدروس املصتفادة يف تفصري كتاب اهلل تعاىل 5-3

ملا كاُ أٙ وػاؽ دالمغٛ العطدٗـٛ ٔفّىّـا ٖـٍعكؼ اتىـاك عمـٜ ٌكـٕم       

ال طخُ  فإُ سعازٚ اكتؿا  زالالت وغ ٕه عٍّا أٔ وعّىمٛ لْ أِىٗـٛ كـربٝ   

ٔيف لمىٗحــات   م وــا قــس ٖؿــتبْ وــَ اآلٖــات املطلبطــٛ دتمــك الــسالالت يف ل ػــ

غاد ٛ أ طٌا ٔجٕز عـسزم وـَ األل ـاظ الـ  ٌعٗـس اكتؿـا  زالالت قسميـٛ صـا         

ٕف أوثـنت ٔوـَ أِـي ِـص       ٔمتثن و الٗح ذلٕضٖٛ ل ّي دعآ خٖات ال طخُ عمٜ سلـ

 األل اظ وا كاُ عمٜ جصض "ٙ ً ُ"  ٔ جصض "ف ً ه"ت
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 املـــراجــع

وطـــاد  الطؾـــٗس  ا ل ـــاُ يف عمـــًٕ ال ـــطخُ  جـــاله الـــسَٖ الػـــٕٗط٘ت  [1]

 ِـ ت1221   1داملسٍٖٛ املٍٕضٚ   ط

 تض ساٗاٞ التا  العطد٘   دمٔتساٗاٞ عمًٕ السَٖ  أدٕ ااوس الغعال٘ت زا [2]

أخباض املسٍٖٛ  اىس دَ احلػَ دَ ظدالٛ  مج  ٔلٕ ٗه ٔزضاغٛ قالح  [3]

 ِـت 1242ضاغات املسٍٖٛ املٍٕضٚ عبسالععٖع ظَٖ غالوٛ  وطكع عٕ  ٔز

اكت اٞ ال ٍٕ  مبا ِٕ وطبٕ   لألٗح سزٔاضز فٍسٖك  كتاح وؿّٕضت  [4]

( خعاٌٛ وَ خـعاَٟ الكتـب العطدٗـٛ    42فّاضؽ ) اغتدطجْ ٔانعْ وَ

 ٛ الؿـّم ذلىـس عمـ٘ البـبالٔٙ      يف العاوت ٔأؾط  عمٜ طباعتْ العالوـ

ٔالعٖـازٚ   ٗ ًْ( ٔغاِي يف لطلٗبْ ٔلٍػـ 1231ٌ ٗب األؾطا  مبكط )ت

عمْٗ لٗكُٕ عٌٕاك لتالوصٚ املساضؽ املكطٖٛت ٔشلـك لمبٗـٛ لطمـب أمحـس     

)ٌػـدٛ سلكتٌٔٗـٛ     .ٌـاظط املسضغـٛ اخلسٖٕٖـٛ يف ال ـاِطٚ     ٌعـٗي دـك   

 توٕق  الٕضتا  عمٜ ا ٌتٌ (

دالز العـطح  احلػـَ دـَ عبـسا  األقـ ّاٌ٘  حت ٗـه محـس اأاغـط          [5]

ــٛ لم    ــ٘ت زاض الٗىاوـ ــاحل العمـ ــسكتٕض قـ ــط    ٔالـ ــٛ ٔالٍؿـ ــث ٔالتمجـ بحـ

 (ت1242ً) ِـ1322الطٖاضت الطبعٛ األٔىل  الطبعٛ األٔىل 

ل ػم البغٕٙ املػىٜ وعاو التٍعٖن   احلػـني دـَ وػـعٕز الؿـافع٘ ت      [6]

   حت ٗه خالس العك ٔوطٔاُ غٕاز تِـ1243  دمٔت    2ط 

ٙ ) إٌٔاض التٍعٖن ٔأغطاض التأٖٔن (   ٌ [7] ٙ  اقط السَٖ البٗهأل ػم البٗهأ

 (   وكط ٜ الباد٘ احلميب   ال اِطٚت1222ً-ِـ1322  )4ط

ل ػم ال ططيب ) اأاو  ألاكاً ال طخُ (   ذلىس دَـ أمحـس األٌكـاضٙ     [8]

 ت(   زاض الكتب العمىٗٛ   دمٔت1222ً-ِـ1212   ) 2ال ططيب   ط 

ــُٕ       [9] ــن ٔعٗ ــاٟه غــٕاوآ التٍعٖ ل ػــم الكؿــا  ) الكؿــا  عــَ ا 

    3عىــط العرلؿــطٙ    ط ذلىــٕز دــَ   (األقأٖــن يف ٔجــٕٓ التأٖٔــن 

 (   زاض الطٖاُ لمتا    ال اِطٚ ت1222ً- ِـ1222)
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ل ػم الٍٗػادٕضٙ ) أغـباح الٍـعٔه (   عمـ٘ دـَ أمحـس الٍٗػـادٕضٙ          [11]

 (  زاض الكتب العمىٗٛ   دمٔت ت 1222ً -ِـ1322)

اأغطافٗـا العىمٗــٛ ٔاخلــطاٟط  زت أمحــس زلـي الــسَٖ فمٗجــْ  وؤغػــٛ    [11]

 وعٛ  ا غكٍسضٖٛ  طبعٛ  اٌٗٛ تؾباح اأا

   طٔت لمطباعــــٛ ٔالٍؿــــط ـ  ادــــَ جــــبمت زاض دٗــــ   ٛ ادــــَ جــــبم ـمـــــضا [12]

 ت(1222ً-ِـ1222)

 ت1222ً"زاللٛ األل اظ"  ادطاِٗي أٌٗؼت الطبعٛ الػازغٛ   [13]

 (ت1222ً-ِـ1322الػمٚ الٍبٕٖٛ  ادَ ِؿاًت املؤغػٛ العطدٗٛ احلسٖثٛ ) [14]

ٛ األملاٌٗٛ ظٖغـطز ٌِٕكـْ    ذؼ العطح لػط  عمٜ الغطح  املػتؿطق [15]

 ت1223ًالطبعٛ الثاوٍٛ  زاض اأٗن  دمٔت 

(   حت ٗــه 1221ً-ِــ 1221قـحٗح البدـاضٙ   زاض ال مــي   دـمٔت )    [16]

 وكط ٜ زٖب البغات

 ت(ً 1222-ِـ1222الطٖاُ   ال اِطٚ   )طح الٍٕٔٙ   زاض ــي دؿـقحٗح وػم [17]

ــاُ الـــٗىَ احلػـــَ دـــَ أمحـــس دـــَ ٖع ـــٕح     [18] قـــ ٛ جعٖـــطٚ العـــطح  لػـ

اصىساٌ٘  حت ٗه ذلىس دَ عم٘ األكٕ  احلٕال٘  أؾط  عمٜ طبعْ 

 ًت 1222محس اأاغطت زاض الٗىاوٛ 

ــٛ  زاض     [19] ــٛ الثالثـ ــٕزت الطبعـ ــ٘ زلٗـــب ذلىـ ــافتني"  ظكـ ــني   ـ ــ٘ دـ "عطدـ

 ت1223ًالؿطٔ   

ــط      [21] ــٛ لمٍؿـ ــبالزٙ  زاض وكـ ــث الـ ــَ غٗـ ــاله دـ ــطٚ  عـ ــه اصجـ ــٜ ططٖـ عمـ

 ًت1223-ِـ1213ٔالتٕظٖ   الطبعٛ الثاٌٗٛ 

األخبــاض يف وسٍٖــٛ املدتــاض  لمىح ــه العالوــٛ الؿــٗذ أمحــس دــَ     عىــسٚ [21]

عبساحلىٗس العباغ٘ املتٕيف يف ال طُ العاؾط اصجطٙ  لٕظٖ  املكتبـٛ  

 العمىٗٛ  دسُٔ لاضٖذت

فهاٟن دٗ  امل سؽ ٔفهاٟن الؿاً ) رلطٕط (ت سدطاِٗي دَ ضلٜٗ دَـ أد٘ـ    [22]

ٌـ     اَ اظ ات عاقـىٛ ألباٌٗـا   املكٍاغ٘ت ٌػدٛ املكتبٛـ الٕطٍٗٛـ يف وسٍٖٛـ لما

 فّٗا داملدطٕطات الؿطقٗٛ ٔا غالوٗٛ ت ٖم   ٌعطٓ قػي رلكٕم
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 ( ت1222ً   ِـ1222قكٛ احلهاضٚ  ٔه زٔضاٌ ت زاض اأٗن  دمٔت ) [23]

 ت 1222ًلػاُ العطح  ادَ وٍعٕضت زاض املعاض    ال اِطٚ    [24]

وثم الغطاً سىل ظٖاضٚ ال سؽ ٔالؿاً  ؾّاح السَٖ أدٕ عىطٔ دـَ متـٗي    [25]

 أمحس اخلطيب زاض اأٗن دمٔت دسُٔ لاضٖذت  سغ٘تت حت ٗهامل

  1املػــالك ٔاملىالــك  ادــَ خطزاشدــٛت زاض ساٗــاٞ الــتا  العطدــ٘   ط       [26]

 ( ت1222ً-ِـ1222)

 يف ؾطح غاٖٛ املٍتّٜ  الطاٗباٌ٘ت ٜوطالب أٔل٘ الٍّ [27]

املعاو األ مٚ يف الػٍٛ ٔالػمٚ  سعساز ٔلكٍٗح ذلىس ذلىـس اػـَ    [28]

 ت1221ً-ِـ1211  زوؿه  الطبعٛ األٔىل ؾطاح  زاض ال مي

األٌسلػـ٘   البكطٙا  دَ عبس الععٖع "وعجي وا اغتعجي"  أدٕ عبٗس  [29]

 تِـ1223زاض عاو الكتب  دمٔت     ِـ222املتٕفٜ غٍٛ 

املعجي اأغطايف لمبالز العطدٗٛ الػعٕزٖٛ  عالٗٛ زلـس  غـعس دـَ عبـسا       [31]

  42عٖطٚ العطح ضقـي  دَ جٍٗسه  غمػمٛ ٌكٕم ٔأعا  جغطافٗٛ عَ ج

 وٍؿٕضات زاض الٗىاوٛ لمبحث ٔالتمجٛ ٔالٍؿط  الػعٕزٖٛت

ــًٕ البحــاض عٍــس العــطح"  أٌــٕض عبــسالعمٗي  غمػــمٛ عــاو      [31] املالاــٛ ٔعم

 ت1222ً  الكٕٖ   13املعطفٛ  العسز 

"ٔفـــاٞ الٕفـــا دأخبــــاض زاض املكـــط ٜ"  ٌــــٕض الـــسَٖ عمــــ٘ دـــَ أمحــــس       [32]

 ت1222الطبعٛ الطادعٛ  الػىّٕزٙ  زاض الكتب العمىٗٛ  دمٔت 
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