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Abstract 

    Muslims were interested in astronomic geography ،which became the basis for the Arab 

geography ،a branch of geography based mostly on the mathematical methods in order to 

connect astronomic geography to prayer ،fasting and pilgrimage . Muslim scholars drew this 

kind of geography from the Indian doctrine of mathematic geography through Persia and from 

the Greek doctrine through Serians. One of those who has been affected by the book of 

Betlimous and followed the astronomic approach in their writings of geography Muhammad 

bin Musa al-Khwarizmi who is unique in some of his researches in which he did not imitate 

anyone and his amendment of Betlimous' astronomical tables. His book Image of the Earth is 

the most famous book in astronomic geography and the most influential for the coming 

geographists.    

 المستخمص:
كىي فرع مف الجغرافيا يقـك في أغمبو عمى ، اىتـ المسممكف بالجغرافيا الفمكية التي صارت أساسنا لمجغرافيا العربية    

كاستقى العمماء المسممكف ىذا النكع  .كذلؾ التصاؿ الجغرافيا الفمكية بمكاقيت الصبلة كالصياـ كالحج، األساليب الرياضية
ككذلؾ مف المذىب اليكناني عف طريؽ ، المذىب اليندم في الجغرافيا الرياضية عف طريؽ ببلد فارس مف الجغرافيا مف

لكنو ، كمف الذيف تأثركا بكتاب بطميمكس كنيجكا النيج الفمكي في مؤلفاتيـ الجغرافية محمد بف مكسى الخكارزمي .، السرياف
صبلح أزياج )، تفٌرد ببحكث مستقمة لـ يقٌمد فييا أحدنا  صورة األرضالجداكؿ الفمكية( بطميمكس. كيعٌد كتاب الخكارزمي كا 

أشير مؤلفات الجغرافيا الفمكية كأكثرىا أثرنا في الجغرافييف الذيف أتكا مف بعده. كىناؾ اختبلؼ كبير بينو كبيف كتاب 
فبينما قسـ  .تقسيـ بطميمكس بطميمكس عمى الرغـ مف أنو أفاد مف معمكماتو كثيرنا. كقد خالؼ الخكارزمي في تقسيمو لؤلقاليـ

قسمو الخكارزمي إلى سبعة أقاليـ حسب درجات العرض. كىك أكؿ مف فعؿ ، بطميمكس العالـ إلى إحدل كعشريف منطقة
كىذا التقسيـ ىك الذم عرفو العرب قبؿ أف يعرفكا بطميمكس.. فقد ذكرىا  .فبدأ ىذه األقاليـ مف الجنكب إلى الشماؿ، ىذا

بينما كزعيا بطميمكس كفؽ المناطؽ. كما أنو عرض المادة الجغرافية في قكائـ. كاختمؼ ، كفؽ كؿ إقميـالخكارزمي منفردة 
فقد  .باألزياجأشبو  صورة األرضمع بطميمكس في تحديد كثير مف األبعاد الجغرافية لؤلماكف. كالقكائـ الفمكية في كتاب 

العرض مبتدئنا بالمدف فالجباؿ فالبحار فالجزر ثـ العيكف ثـ خط ، كاف يذكر اسـ المكضع ثـ خط الطكؿ الذم يقع عميو
كاألنيار. كيبدأ المكاضع كفؽ بيعدىا التدريجي عمى أساس مكقعيا مف خط الزكاؿ الذم يمر بجزر السعادة عند ساحؿ غرب 

 .إفريقيا
  المقدمة

يىا  :فقاؿ تعالى، منزلة كاحدة عالية كقرف المؤمنيف كالعمماء في، حث الديف اإلسبلمي عمى تحصيؿ العمـ بكافة فركعو    
ذىا ًقيؿى  ـٍ كىاً  كا يىٍفسىًح المَّوي لىكي اًلًس فىاٍفسىحي كا ًفي اٍلمىجى ـٍ تىفىسَّحي ـٍ أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإذىا ًقيؿى لىكي كا يىٍرفىًع المَّوي الًَّذيفى آمىنيكا ًمنكي كا فىانشيزي انشيزي

ـى دى  ًبيركىالًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم ميكفى خى ا تىٍعمى اتو كىالمَّوي ًبمى رىجى
كأراد مع ذلؾ المكلى سبحانو كتعالى أف يجعؿ مف الدراية بأمكر الفمؾ ، (1)

فاختص العديد مف اآليات ، بؿ أراد المكلى سبحانو كتعالى أف يجعؿ عمـك الفمؾ في بؤرة اىتماـ العمماء، الشيء الياـ
كجً  :فقاؿ تعالى، الفمؾ بالقسـ القرآنية الككنية التي تشير إلى عمـ كىالسَّمىاء ذىاًت اٍلبيري

ـي ًبمىكىاًقًع  :كقاؿ تعالى (2) فىبلى أيٍقًس
ـه لٍَّك تىٍعمىميكفى عىًظيـه  نَّوي لىقىسى كـً * كىاً  النُّجي

كىأىنَّوي ىيكى رىبُّ الشٍّْعرىل :كقاؿ تعالى، (3)
ا بىنىاىىا :كقاؿ تعالى، (4) مى كىالسَّمىاء كى

(5). 
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ا مستقبلن في ذاتو  أطمؽ المسممكف عمى معارفيـ الجغرافية أسماء عديدة؛ إذ إف المفيـك الجغرافي لـ       يكف تخصصن
كىي المصنفات التي ، تحت مسمى المصنفات الككزمكغرافيا كالعمـك األخرل. كمصنفاتيـ في ىذا المجاؿ يمكف إدراجيا

الجغرافية كانت  لذا فإف الكتابات، ى جانب الجغرافيا عممي الفمؾ كالجيكلكجياالعاـ كتشمؿ إل تبحث في مظير الككف كتركيبو
إذ كانت ذات محتكل فمكي. كما غمب عمى  البمداف عمـ األطكاؿ كالعركض كعمـ تقكيـ فمف ذلؾ، تسمى كفؽ محتكياتيا

كاتخذت  .والممالؾ المسالؾ جمع )بريد( أك عمـ) )عمـ البرود المكاصبلت سميت محتكاىا كٍصؼي المسالؾ كطرؽ
كما قد ، وعمـ البمداف، وعمـ عجائب البمداف، األقاليـ عمـ المصنفات الجغرافية التي تصؼ مجمكع المناطؽ كالبمداف اسـ

صورة  كاستخدمكا مصطمح، عمـ الييئة كما قد تناكلت الجغرافيا الفمكية سمّْيت، عمـ األنواء المناخ جاءت تحت اسـ تناكلت
 .الحالي مصطمح جغرافياقاصديف بو  األرض
عناه ياقكت الحمكم عندما قاؿ  كىذا ما، استخدـ المسممكف كممة جغرافيا في بادئ األمر كفؽ استخداـ اليكناف ليا        

د العمراف مف القدماء كالفبلسفة كالحكماء¸ كمعناه صكرة   ...الجغرافيا سمكا كتبيـ في ذلؾ، كمنيـ بطميمكس، إف مف قىصى
 .األرض إخكاف الصفا أكؿ مف استخدـ مصطمح جغرافيا في رسائميـ كفسرت عمى أنيا صكرة فككا·. األرض
عديدة متنكعة. كبدأت ىذه  بؿ امتدت لتشمؿ مجاالت، كلـ تقتصر كتابات المسمميف في الجغرافيا عمى مجاالت محددة     

ضافة إلى ما كاف لدل الشعكب األخرل التي دخمت العربية باإل الكتابات معتمدة عمى المعرفة الجغرافية القديمة في الجزيرة
 الترجمة مف مصادر مختمفة يكنانية كفارسية كىندية. كصحح المسممكف كثيرنا مف األخطاء اإلسبلـ. كما اعتمدت عمى

غرافيا تناكلتيا مصنفاتيـ في ىذا الحقؿ الج كأضافكا كثيرنا مف المبلحظات عمى الكتب المترجمة. ككاف مف أىـ المسائؿ التي
 .كاالقتصادية الفمكية كاإلقميمية كالبشرية

كبدأت ىذه ، متنكعة بؿ امتدت لتشمؿ مجاالت عديدة، لـ تقتصر كتابات المسمميف في الجغرافيا عمى مجاالت محددة    
التي دخمت  العربية باإلضافة إلى ما كاف لدل الشعكب األخرل الكتابات معتمدة عمى المعرفة الجغرافية القديمة في الجزيرة

كصحح المسممكف كثيرنا مف ، كما اعتمدت عمى الترجمة مف مصادر مختمفة يكنانية كفارسية كىندية، اإلسبلـ
تناكلتيا مصنفاتيـ في ىذا الحقؿ  ككاف مف أىـ المسائؿ التي، كأضافكا كثيرنا مف المبلحظات عمى الكتب المترجمة األخطاء

 كاالقتصادية. الجغرافيا الفمكية كاإلقميمية كالبشرية
 -:مشكمة البحث

يقـك البحث العممي عمى الماـ الباحث باألسس كالمفاىيـ النظرية التي ترتكز عمييا مشكمة البحث كاستطاعتو تحديد    
  -:البحث بشكؿ يمتاز بالدقة كالشمكلية

 -:كبناءان عمى ذلؾ فأف مشكمة البحث تـ تحديدىا كفقا لما يأتي
 لمسممكف في الجغرافيا.ماىك دكر العمماء العرب ا -1
 .في تطكر الجغرافيا الفمكية ما خصائص اسيامات العمماء العرب المسممكف -2

 -فرضية البحث:
اذ اف اسيامات العرب ، حددت فرضية البحث بأف لمعرب  المسممكف دكر كبير في تطكر الجغرافيا بمختمؼ الفركع   

 يقية.ستخدـ الحاضر كالمستقبؿ لجميع جكانبيا النظرية كالتطب
 -:اىداؼ الدراسة

تيدؼ الدراسة الى المناقشة المكضكعية كالتحميمية إلسيامات العرب المسمميف في تطكر الجغرافيا الفمكية لما ليا مف 
 دكر في مختمؼ مجاالت الحياة .
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 الجوانب الفمكية في الجغرافيا العربية
 تمييد

بلؿ فترة ازدىار الحضارة االسبلمية كلكنيا شممت جكانب مختمفة مف لـ تعرؼ لمجغرافيا فركع في الكتابات العربية خ       
فقد ظيرت اسيامات كاجتيادات حكؿ شكؿ الككف كطبيعة االرض ، اىتمامات الجغرافيا كما تعرؼ في كقتنا الحالي

يسمى  كعبلقتيا بالككاكب االخرل كالنجـك كعرؼ ذلؾ باسـ عمـ االطكاؿ كالعركض ثـ صار بعد ذلؾ عند األكربييف
الككزمكجرافيا  كفي أحياف اخرل سميت الجغرافيا اإلقميمية اك الكصفية باسـ عمـ تقكيـ البمداف اك عجائب البمداف اك 

 المسالؾ كالممالؾ كلكنيا جميعان ال تشير الى فركع مكضكعية لمعمـ ذاتو.
الجغرافيا الكصفية( كالىتمامات كسيشار ىنا الى ما اضافو العرب في الجغرافيا الفمكية كالى بعض كتب الرحبلت )

العرب بالجغرافيا االقميمية لمكحدات االقميمية خاصة كقع بعضيا في دائرة العالـ االسبلمي كاالخر خارجو لمعناية الخاصة 
 بالمعاجـ كالمكسكعات كالخرائط.

 -المصنفات الفمكية:
، كميا المتبمكر كالييا تديف "الجغرافية العربية " بانبثاقياتمثؿ مصنفات الجغرافية الفمكية طبلئع الجغرافية العربية بمفي      

كىناؾ (، كالبيركني، كالبتاني، كسيراب، كيمكف القكؿ اف ابرز ممثمي ىذا النمط مف الكتاب الجغرافييف ىـ )الخكارزمي
 مؤلفكف ثانكيكف عديدكف في ىذا الحقؿ.

كقد ، اب "صكرة االرض " مف أشير المؤلفات الجغرافية المبكرةكيعتبر الخكارزمي عمى رأس اكلئؾ المؤلفيف كيعتبر كت     
ككتاب صكرة االرض عبارة عف جداكؿ فمكية كاشبو باألزياج منو بكتاب جغرافي ، ترؾ اثران عميقان عمى الكتاب البلحقيف

و كالثالث عمى فقد قسمت الصفحة الى ثبلثة اعمدة يشتمؿ االكؿ منيا عمى اسـ المكضع كالثاني عمى خط طكل، اعتيادم
كقد بدأ بالمدف ثـ الجباؿ ثـ البحار ثـ الجزر ثـ العيكف كاالنيار كىك يبدأ اقاليمو دائمان مف االقميـ االكؿ عند ، خط عرضو

كما انو يبدأ مكاضعو حسب االبتعاد التدريجي مف خط طكؿ صفر عند ساحؿ ، خط االستكاء كينتيي الى االقميـ السابع
الثاني مف كتب الجغرافية الفمكية اك الرياضية الذم يكتسب اىمية خاصة ىك كتاب سيراب المعنكف  كالكتاب، غربي أفريقيا

كبلن منيا ، كتناكؿ فيو ذكر المدف ثـ البحار كالجزر كالجباؿ كالمنابع كاالنيار (عجائب االقاليـ السبعة الى نياية العمارة)
 (6ىيئة جداكؿ فمكية .) ام عمى، عمى انفراد حسب تسمسميا ضمف االقاليـ السبعة

اما كتاب الزيج الصابي ألبي عبد ا محمد بف جابر بف سناف الحراني الصابي المعركؼ بالبتاني كىك في الكاقع    
كقد حدد فيو ، التي تـ التكصؿ الييا كقد تضمف نتائج ارصاده لمككاكب الثابتة (7)كتاب في الفمؾ كىك الكحيد مف المؤلفات

بدقة كبيرة كطكؿ السنة كالفصكؿ كمدار الشمس كبحث في حركات القمر كالككاكب السيارة  (ؼ )فمؾ البركجميؿ دائرة الكسك 
 كصحح بعض المعمكمات عنيا .

كاكتسبت آراؤه الفمكية كمحاكالتو ، اما البيركني فكاف عالـ متعدد االختصاص ضمف حقؿ الجغرافية كالعمـك االخرل
 ا اىمية خاصة .لقياس محيط االرض كرأيو في حركاتي

كلعؿ اعظـ خدمة أداىا الفمكيكف العرب ، كالكاقع اف مساىمات الفمكيف في حقؿ الجغرافية الرياضية ال حصر ليا
كالمسممكف لمجغرافية العربية ىك كضع جداكؿ فمكية يمكف عف طريقيا تحديد المكاضع الجغرافية ككذلؾ دراسة حركة 

في تطكير  (اخكاف الصفا)كقد ساىـ ايضان ، ية مما يككف صمب الجغرافية الفمكيةالككاكب كالنجـك كربطيا بالظكاىر االرض
 (8)المفاىيـ الفمكية في رسائميـ المعركفة .
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 -:فمكيةمعطيات الجغرافية ال
 كمنيا تحديد مكاقع االرض الفمكية .   ، سنتناكؿ اىـ اآلراء كاالنجازات الفمكية ذات الجكانب الجغرافية      
لقد اىتـ الجغرافيكف كالفمكيكف العرب كالمسممكف بتحديد خطكط العرض كطكؿ المكاف لتعيف المكقع الجغرافي لممدف       

يقة اف اىتماميـ بتعيف مكاقع المدف كاف مف العكامؿ اليامة في تطكير عمـ الفمؾ كالحق، كالظكاىر الجغرافية المختمفة
اال انيـ في الكقت نفسو ابتكركا طرقان جديدة أضفت عمى قياساتيـ مزيدان ، كلقد استفادكا كثيران مف تجارب اليكنانييف، العربي

   (9)مف الدقة كالضبط.
، اك ارتفاع النجـ حكؿ القطب، اك ارتفاع الشمس، رتفاع النجـ القطبيككانت اىـ كسائميـ لتعيف عرض المكاف قياس ا

كقد برع ابف الييثـ براعة خاصة في استنباط طرؽ دقيقة لمرصد كالحساب التي ، اال اف الكسيمة االكلى كانت االكثر شيكعان 
 (10).(رسالة ارتفاع القطب)سجميا في رسالتو المعركفة 

قامة المزاكؿ الشمسية في المياديف كالمساجد التي كانت تستخدـ في ككاف مف ثمار المعرفة تحد      يد خطكط العرض كا 
ذلؾ اف اراء ، اما ما يتعمؽ بخطكط الطكؿ فأف امر تحديدىا كاف اكثر صعكبة، كالسيما اكقات الصبلة، ضبط اكقات النيار

بعضيـ الى االخذ بالطريقة البطميمكسية في  فقد اتجو، الجغرافييف كالفمكييف العرب كالمسمميف لـ تتفؽ عمى نقطة كاحدة
بؿ أتخذكا ، تحديد خط طكؿ صفر في أقصى غرب المعمكرة أال انيـ لـ يتخذكا خط بطميمكس الذم كاف يمر بجز الخالدات

، خطان  360كقد اعتبركا مجمكع خطكط الطكؿ ، خطان يبعد عنو نحك الشرؽ بعشر درجات كيمر بطرؼ الساحؿ المغربي
خطان منيا ابتداءن مف ساحؿ أفريقيا الغربي نحك الشرؽ تنتيي في أقصى حدكد الصيف الشرقية في مدينة  180كأحصكا 

درجة الى الغرب مف خط  90درجة الى الشرؽ ك 90كفي بعض االحياف أحصكا ، اطمؽ عمييا أسـ "السيمي" أك "السيبل"
اليندية الكاقعة عمى خط  (د أشتؽ مف أسـ مدينة أكجيفافتراضي يخترؽ " قبة االريف "في مركز االرض )كيبدكا أف االسـ ق

كمنيـ جعؿ خط الصفر يبدأ عند ساحؿ افريقيا الغربي كمنيـ مف اتبع   (11)االستكاء كالذم حيرؼ الى أكزيف ثـ الى أريف
ي أطبؽ عمييا نيج اراتكستيف فجعؿ خط الصفر يمر بيف ساحؿ افريقيا الشرقي كشبو جزيرة اليند مخترقان جزيرة زنجبار الت

أسـ جزيرة "االريف "أك "قبة أالرض" كىي التي يتساكل فييا الميؿ كالنيار كعمى أية حاؿ فقد كاف تحديد خطكط الطكؿ امران 
كىي طريقة كانت ، تكتنفو الصعكبة ككانت أىـ الكسائؿ التي أتبعيا العمماء المسممكف في ذلؾ ىي مبلحظة خسكؼ القمر

غير اف البيركني أبتكر طريقة جديدة سيميت بالطريقة االرضية في ، قد تبمو بضع درجات، بتنطكم عمى اخطاء في الحسا
ثـ حساب الفركؽ في خطكط الطكؿ ، كذلؾ بتحديد أقصر مسافة طكلية بيف نقطتيف كتعيف خط عرض كؿ منيا، الحساب

 
 

 تواريخ ميمة في الجغرافيا
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، ؿ بيف بغداد كغزة كتكصؿ الى نتيجة دقيقةكقد أستطاع البيركني بالفعؿ أف يقيس فرؽ الطك  (12)بناءان عمى النتائج المتكفرة
درجة أم ما يعادؿ طكلو الحقيقي بالتقريب  42كما استطاع الزرقالي بناءأ عمى ذلؾ أف يختزؿ طكؿ البحر المتكسط الى 

 .(13)درجة 620بعد أف كاف التقدير الركماني 
 -:الجغرافيا الفمكية

 كىي فرع مف الجغرافيا يقـك في أغمبو عمى، ارت أساسنا لمجغرافيا العربيةالتي ص اىتـ المسممكف بالجغرافيا الفمكية        
كاستقى العمماء المسممكف ىذا النكع مف .جكذلؾ التصاؿ الجغرافيا الفمكية بمكاقيت الصبلة كالصياـ كالح، األساليب الرياضية

السد ) (السند ىند (ؿ ذلؾ في كتابكتمث، الرياضية عف طريؽ ببلد فارس الجغرافيا مف المذىب اليندم في الجغرافيا
كمف الذيف تأثركا  .لبطميمكس المجسطي كتمثؿ ذلؾ في كتاب، مف المذىب اليكناني عف طريؽ السرياف ككذلؾ، ىانتا(

لكنو تفٌرد ببحكث مستقمة لـ يقٌمد ، مكسى الخكارزمي بكتاب بطميمكس كنيجكا النيج الفمكي في مؤلفاتيـ الجغرافية محمد بف
صبلح أزياج )الجداكؿ الفمكية( بطميمكس السند ىند كقاـ بتمخيص كتاب، افييا أحدن  صورة  كيعٌد كتاب الخكارزمي (14)كا 
الذيف أتكا مف بعده. كىناؾ اختبلؼ كبير بينو كبيف كتاب  أشير مؤلفات الجغرافيا الفمكية كأكثرىا أثرنا في الجغرافييف األرض

فبينما قسـ  .تو كثيرنا. كقد خالؼ الخكارزمي في تقسيمو لؤلقاليـ تقسيـ بطميمكسأفاد مف معمكما بطميمكس عمى الرغـ مف أنو
حسب درجات العرض. كىك أكؿ مف فعؿ  قسمو الخكارزمي إلى سبعة أقاليـ، بطميمكس العالـ إلى إحدل كعشريف منطقة

أف يعرفكا بطميمكس. كذلؾ كزع  كىذا التقسيـ ىك الذم عرفو العرب قبؿ .فبدأ ىذه األقاليـ مف الجنكب إلى الشماؿ، ىذا
الخكارزمي منفردة كفؽ كؿ  األنيار كالجباؿ كالبحار كالعمراف بطريقة مخالفة لما كرد عند بطميمكس. فقد ذكرىا الخكارزمي

المادة الجغرافية في قكائـ. كاختمؼ مع بطميمكس في تحديد كثير  بينما كزعيا بطميمكس كفؽ المناطؽ. كما أنو عرض، إقميـ
كاف يذكر اسـ المكضع ثـ خط  فقد .باألزياج أشبو صورة األرض لؤلماكف. كالقكائـ الفمكية في كتاب ألبعاد الجغرافيةمف ا

فالجباؿ فالبحار فالجزر ثـ العيكف كاألنيار. كيبدأ المكاضع كفؽ بيعدىا  ثـ خط العرض مبتدئنا بالمدف، الطكؿ الذم يقع عميو
 .زكاؿ الذم يمر بجزر السعادة عند ساحؿ غرب إفريقياأساس مكقعيا مف خط ال التدريجي عمى

،  .رسـ المعمور مف األرض كجاءت آراؤه ىذه في كتابو، كممف كتب في ىذا الفرع مف الجغرافيا الفيمسكؼ الكندم    
 .مؤلفنا بيف كتاب كرسالة 25كلػػػو في الجغرافيا الفمكية كعمـ الفمؾ ما يقرب مف 

ا بكتب األزياج مثؿيندرج تحت ىذا الفرع ما    الزيج ك، لمبتاني الزيج الصابي لمطكسي؛ زيج اإليمخاني يعرؼ أيضن
لمبيركني. كمف الكتب الميمة  مفتاح عمـ الييئةك، ألبي الكفاء البكزجاني المجسطيك، الصدفي البف يكنس الحاكمي الكبير

كيكرد فيو كيفية رسـ خارطة الكرة ، العمارة السبعة إلى نياية عجائب األقاليـ في حقؿ الجغرافيا الفمكية كتاب سيراب
يتناكؿ المدف  فيك، لمخكارزمي صورة األرض الطكؿ كالعرض لممكاقع الجغرافية. كىك متأثر بكتاب كاستخراج، األرضية

 .الخكارزمياألقاليـ السبعة في قكائـ مماثمة لما فعمو  فالبحار فالجزر فالجباؿ ثـ المنابع كاألنيار كبل منيا عمى انفراد داخؿ
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 .الجغرافيا الفمكية يندرج تحتيا ما يعرؼ بكتب األزياج مثؿ زيج اإليمخاني لمطوسي. والصورة لصفحتيف مف الكتاب

 
محيط الكرة  مماء المسممكف في حقؿ الجغرافيا الفمكية بقياساما مف حيث محيط األرض كمساحتيا. اىتـ الع    

ليـ؛ خاصة بعد ما تقدمت عندىـ كسائؿ  األرضية. ذلؾ أف المقاييس التي أخذكىا عف الينكد كاإلغريؽ لـ تكف مقنعة
 بأمر منو بقياس طكؿ درجة مف خط نصؼ النيار في مكانيف القياس. كقاـ العمماء المسممكف عمى عيد المأمكف

، 20 ميبلن؛ أم أف المحيط حكالي 56كتكصمكا إلى أف طكؿ الدرجة يبمو ، كاآلخر في سنجار صحراكييف أحدىما في تىٍدمر
  .(15)مي 400

كحظيت الجغرافيا الفمكية باىتماـ خاص بسبب الرغبة في معرفة التقاكيـ كتحديد المكاقع كاالتجاىات كارتبطت بعمـ      
كقدر ابف يكنس الدائرة االستكائية في كتابو الزيج الكبير برقـ قريب ، الشكؿ الكركم لبلرض الرياضيات ككتب الدمشقي عف

كاكد البيركني عمى دكراف االرض حكؿ محكرىا بما يؤدم لتعاقب الميؿ كالنيار كحكؿ الشمس ، مف قيمتيا المعركفة حاليان 
دكث الظكاىر الطبيعية مثؿ خسكؼ القمر ككسكؼ كفسر القزكيني ح، مع ميؿ محكرىا مما يؤدم لتعاقب الفصكؿ االربعة

 .(16)الشمس
كقاـ العمماء العرب بمحاكالت لقياس الفرؽ بيف الدائرة العرضية كالتي تمييا كتكصمكا بعد قياسات عدة الى اف      

احدة يبمو كتكصمكا بعد قياسات عدة الى اف متكسط طكؿ الدرجة العرضية الك ، متكسط طكؿ الدرجة العرضية كالتي تمييا
ميبلن كشغمت مسألة 20400ميبلن كىك ما اكده البيركني في دراساتو عف اليند كقدر عمى اساسو محيط االرض بحكالي  56

العرض كالمسافات الفاصمة بينيا عمماء المسمميف ككانت نقطة الخبلؼ بينيـ ىي مكقع خط طكؿ تحديد خطكط الطكؿ 
اتفؽ البتاني كابك الفدا مع ما ذىب اليو بطميمكس عمى اف خط الطكؿ االساس  حيث، االساسي فأنقسمكا ازائيا الى فريقيف
بينما رأل البيركني كالمسعكدم اف ىذا الخط يسير في مكاف بيف الساحؿ الشرقي (، يمر بجزر الخالدات )كنارم االف
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ذىب اليو استرابكف كايراتكستيف  الفريقيا كجزيرة سنجباركسمكا ىذه المنطقة قبة االرض اك االريف كيتفؽ رأييـ ىذا مع ما
 .(17)تتكزع مناصفة الى الشرؽ كالغرب منو 360كقسمكا العالـ ابتداء مف ىذا الخط الى 

 خطوط الطوؿ والعرض:-
سكاءن ، استخدـ الجغرافيكف المسممكف خطكط الطكؿ كالعرض لتعييف المكاقع الجغرافية لممناطؽ التي يريدكف تحديدىا     

تحديد عرض األماكف عف طريؽ قياس ارتفاع النجـ  كقد تكصمكا إلى، أك أم بقعة أخرل، بمة في مكةبالنسبة إلى الق
كقد كاف مف النتائج المباشرة لجيكدىـ في تحديد خطكط العرض أف تمكنكا مف إنشاء المزاكؿ الشمسية ، القطبي أك الشمس

   .الزمف لضبط
شرقان" تقع  39.817مكة المكرمة في نفس خط الطكؿ " كقد أضاؼ البحث العممي أف األماكف التي تشترؾ مع

جميعيا في ىذا اإلسقاط عمى خط مستقيـ كىك خط الشماؿ الجنكب الجغرافي المار بيا أم أف المدف التي تشترؾ مع مدينة 
في الصبلة كالمدف التي تتجو ، مكة المكرمة في خط طكؿ يككف اتجاه الصبلة فييا إلى الشماؿ أك الجنكب الجغرافي تمامان 

شماالن" كأما المدف التي تقع  21.437إلى الجنكب الجغرافي تبدأ مف القطب الشمالي لؤلرض إلى خط عرض مكة المكرمة "
عمى خط العرض الممتد مف جنكب مكة المكرمة إلى القطب الجنكبي فإف اتجاه القبمة فييا يككف ناحية الشماؿ الجغرافي 

غربان" فإف المدف  140.183كىك خط الطكؿ المرقـ "، المقابؿ لخط طكؿ مكة المكرمةتمامان ككذلؾ الحاؿ عمى خط الطكؿ 
الكاقعة عميو تصح الصبلة فييا نحك الشماؿ الجغرافي أك الجنكب الجغرافي تمامان حسب مكقع دائرة عرض كؿ منيا بالنسبة 

أم مف دائرة ، ( أـ القرل18مة لدائرة عرض)فالمدف الكاقعة إلى الجنكب مف دائرة العرض المقاب، لدائرة عرض مكة المكرمة
كالمدف الكاقعة شماالن مف ، جنكبان" إلى القطب الجنكبي تتجو في صبلتيا إلى الجنكب الجغرافي تمامان  21.437عرض "

دائرة العرض ذلؾ إلى القطب الشمالي تتجو في صبلتيا إلى الشماؿ الجغرافي تمامان . أما المدف الكاقعة عمى خط الطكؿ 
لمقابؿ لمكة المكرمة تمامان كعمى دائرة عرضيا تمامان فإف الصبلة تجكز فييا نحك أم مف الشماؿ أك الجنكب الجغرافييف ا

كذلؾ لكقكع تمؾ المدينة عمى امتداد قطر الكرة األرضية المار ، تمامان . كما تجكز في كؿ االتجاىات األخرل شرقان كغربان 
أم بالنسبة إلى ، كمف ىنا يككف خط طكؿ مكة المكرمة خط األساس لمكرة األرضيةب(  34بمكة المكرمة كما في الشكؿ )

بدالن مف خط جرينتش الذل فرضتو ، مكة المكرمة لتماثؿ خطكط الطكؿ حكؿ خط طكؿ تمؾ المدينة المقدسة تماثبلن مذىبلن 
كالذل مف الخطأ اعتباره خط األساس  ،الييمنة البريطانية عمى العالـ في العقكد أألخيرة مف القرف التاسع عشر الميبلدم

، درجة إلى الغرب مف الشماؿ 8.5لمكرة األرضية ؛ ألف زاكية االنحراؼ المغناطيسي في الجزر البريطانية كانت في حدكد 
كيظير ذلؾ في خصكصية ، كىذه القيمة تتناقص بمعدؿ نصؼ درجة تقريبان كؿ أربع سنكات إذا بقيت تمؾ المعدالت ثابتة

 .(19)كة بانطباؽ الشماؿ المغناطيسي عمى الشماؿ الحقيقيخط طكؿ م
إذ استخدمكا كسائؿ أفضؿ بكثير مما ، الفمكية في حقؿ األدكات، كأسدل المسممكف خدمات جميمة لعمـ الفمؾ العممية 

كيقاؿ إف األمكييف كانكا أكؿ مف أنشأ مرصدان بدمشؽ "كلعمو مرصد ، ف قبميـ . كأنشأكا المراصد العديدةاستخدمو مف كا
أحدىما في قاسيكف بدمشؽ  :التي ال تزاؿ بقاياه قائمة حتى اآلف" . كما أنشأ المأمكف مرصديف –جنكب دمشؽ  –سبينة 

كفيو استخرجكا حساب العرض ، في بغداد عمى نفقتيـ الخاصةكذلؾ بنى أكالد شاكر مرصدان ، كاآلخر في الشماسية ببغداد
كما أنشأ الفاطميكف مرصدان أعمى جبؿ المقطـ "المرصد الحاكمي" كأنشأ نصر الديف الطكسي ، األكبر مف عركض القمر

بلد كقد امتدت المراصد في طكؿ الب، مرصد مراغة في آسيا الصغرل جمع فيو جماعة مف كبار العمماء "أياـ ىكالكك"
كمرصد الدينكرم بأصبياف كمرصد البيركني بسمرقند كمرصد البتانى ، كمرصد ابف الشاطر في دمشؽ، اإلسبلمية كعرضيا

كما اخترعكا كحسنكا ما ، في أنطاكية .. كفى ىذه المراصد استعمؿ المسممكف كثيران مف آالت الرصد المعركفة في زمانيـ
"ذات ك "ذات السمت كاالرتفاع"ك "ذات الشعبتيف"ك "ذات الحمؽ"ك "المبنة"ك ب"كمف أشيرىا "االسطرال، كانكا يعرفكف منيا

كىى جداكؿ ، "الرقاص" كفى ىذه المراصد أيضان كضع المسممكف عددان مف األزياجك "الربع التاـ"ك "عصا الطكسي"ك األكتاد"
 .(20)فمكية معينة يعرؼ منيا حركة كؿ الككاكب في أم كقت مف األكقات

http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=93
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=93
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يرسػمكا خارطػة لػؤلرض فػي عيػد المػأمكف  ع الجغرافيكف العرب عف طريؽ تحديدىـ خطكط الطػكؿ كالعػرض أفكاستطا    
كفييػػا صػػكر ، كقػػد قسػػـ العػػالـ فييػػا إلػػى سػػبعة أقػػاليـ كفػػؽ خطػػكط الطػػكؿ كدكائػػر العػػرض، عرفػػت باسػػـ الخريطػػة المأمكنيػػة

 .لؤلفبلؾ كالنجـك كالبر كالبحر كالمدف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  محيط األرض ومساحتيا: -

يا كمدل امتدادىا عمى لقد شغمت الجغرافييف العرب كالمسمميف مسألة حجـ االرض كمساحات الجيات المسككنة من    
 سطح االرض.

المقاييس التي أخذكىا عف  ذلؾ أف، حيث اىتـ العمماء المسممكف في حقؿ الجغرافيا الفمكية بقياس محيط الكرة األرضية    
كقاـ العمماء المسممكف في عيد المأمكف ، عندىـ كسائؿ القياس خاصة بعد ما تقدمت، الينكد كاإلغريؽ لـ تكف مقنعة ليـ

كتكصمكا ، درجة مف خط نصؼ النيار في مكانيف صحراكييف أحدىما في تىٍدمر كاآلخر في سنجار مر منو بقياس طكؿكبأ
 .ميؿ 400، 20 أم أف المحيط حكالي، ميبلن  56إلى أف طكؿ الدرجة يبمو

بػع كالبحػار التػي بينيػا كا كردت في كتابات الجغرافييف العرب محاكالت لتقدير مساحة األرض المعمػكرة    لػذم كػاف يسػمى الرُّ
كنقميػا عنػو ، القػانكف المسػعكدم؛ فقػد ذكػر مسػاحة األقػاليـ السػبعة المعركفػة آنػذاؾ كممػف تنػاكؿ ذلػؾ البيركنػي فػي، المعمػكر

ا ياقكت الحمكم ، الفدا في تقكيـ البمداف بعد أف شرح الطرؽ التي تكصؿ بيا البيركني ليذه المساحات أبك كما فعؿ ذلؾ أيضن
  .نقبلن عمف سبقو مف الجغرافييف مداف حيث أكرد تقديرات لمساحة األرضفي معجـ الب

، فيما يتعمؽ بحجـ االرض فقد تداكلكا أكالن ارقامان عديدة يعكد منيا الى الينكد كالبعض أالخر الى اليكنانييف كالركمانييف
ميبلن )أريا بياتا(  33177بيف كلقد تراكحت التقديرات  اليندية لمحيط االرض ، ألى أف تكصمكا الى رقـ خاص بيـ

، ميؿ44000الركمانية بيف  -كما تراكحت التقديرات اليكنانية، ميبلن )أكاريا(. 4714ك (ميبلن )براىمتا جكبتا 50938ك
 .(21)ميؿ )بكسيدكنيس( كبطميمكس18000ميبلن)ارتكستش( ك26660ارسطك

ة نصفيف بينيما خط االستكاء كىك مف المشرؽ الى كقاؿ ابف الفقيو في كتابو "مختصر كتاب البمداف "االكلى مقسكم
كعرض االرض مف ، كما منطقة البركج أكبر خط في الفمؾ، المغرب كىذا طكؿ االرض كىك أكبرخط في كرة االرض

القطب الجنكبي الذم يدكر حكلو سييؿ الى القطب الجنكبي الذم يدكر حكلو سييؿ الى القطب الشمالي الذم يدكر حكلو 
فرسخان ك)الفرسخ يساكم ثبلثة أمياؿ عربية  15درجة كالدرجة  360كأستدارة االرض في مكضع خط االستكاء ، نبات نعش

 
الرسـ وتحديد  التـز فييا مقياس خرائط اإلدريسي

 .الخطوط ودوائر العرض
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حبات شعير مصفكفة بطف بعضيا الى  6كاالصبع ، اصبعان  24كالذراع ، ذراع 12أك ستة كيمكمترات تقريبان( كالفرسخ 
  .(22)فيككف ذلؾ تسعة االؼ فرسخ، بعض
د في كتابو "التنبيو كاالشراؼ" أالرقاـ التالية لمحيط االرض )قاؿ المسعكدم ذكر مف عني اما المسعكدم فقد اكر   

اف تدكيرىا يككف بالتقريب اربعة كعشريف الؼ ميؿ كذلؾ أنيـ نظركا الى مدينتيف في خط كاحد ، بمساحة االرض كشكميا
فنقصكا أالقؿ مف االكثر ثـ قسمكا ما بقي عمى  أحدىما أقؿ عرضان مف االخرل كىما الككفة كمدينة السبلـ فأخذكا عرضييما

عدد االمياؿ التي بينيما فكاف نصيب الدرجة مما يحاذييا مف جزء االرض المستديرة ستة كستيف ميبلن كثمثيف ميؿ عمى ما 
ككاف قطرىا الذم ىك طكليا ، فأذا ضربكا ذلؾ في جميع درج الفمؾ كاف ذلؾ اربعة كعشريف الؼ ميؿ، ذكر بطميمكس

كىك الذراع الذم كضعو المأمكف ، عرضيا سبعة االؼ ميؿ كستمائة كسبع كستيف ميبلن كالميؿ اربعة االؼ ذراع بالسكداءك 
 لذرع الثياب كمساحة البناء كقسمة المنازؿ.

كنقؿ ياقكت الحمكم في كتابو " معجـ  ،(23)كأشار أخكاف الصفا الى أف بعد االرض عف السماء مف جميع جياتيا متساك  
حيث ذكر بأف طكؿ قطر االرض بالفراسخ الفاف كمائة كثبلثة كستكف فرسخانكثمثا ، لبمداف " في حجـ االرض كمساحتياا

 .(24)كدكرىا بالفراسخ ستة االؼ كثمانمائة فرسخ، فرسخ
اف خط االستكاء يقسـ االرض بنصفيف مف المغرب الى المشرؽ كىك طكؿ االرض )كذكر ابف خمدكف في مقدمتو       
، دائرة خطي الطكؿ المتقابميف أكبرخط في الفمؾ)كما اف منطقة فمؾ البركج كدائرة معدؿ النيار ، اكبر خط في كرتياك 

كالفرسخ أثنا عشر الؼ ، كمنطقة البركج منقسمة بثبلثمائة كستيف درجة كالدرجة مف مسافة االرض خمسة كعشريف فرسخان 
 .(25)تة حبات شعير مصفكفة ممصكقة بعضيا الى بعضكاالصبع س، كالذراع اربعة كعشركف أصبعان ، ذراع

اما ابك الريحاف طكؿ قطر االرض بالفراسخ الفاف كمائة كثبلثة كستكف فرسخان كثمثا فرسخ  كعمى ىذا تككف مساحة     
 سخ .سطحيا الخارج منكسران اربعة عشر الؼ الؼ كسبعمائة كأربعة كأربعيف ألؼ كمئتيف كأثنيف كأربعيف فرسخان كخمس فر 

أما بطميمكس فقد ذكر أف تكسير جميع  بسيط االرض مائة كاثناف كثبلثكف الؼ الؼ كستمائة الؼ ميؿ يككف مائتي   
  .(26)الؼ كثمانية كثمانيف الؼ فرسخ

 -:مركز األرض في الكوف (1)
قػرف الثػاني كظمػت نظريتػو تحيػا بػيف العػرب حتػى ال، قاـ العرب بترجمة كتاب المجسطي لبطميمػكس إلػى المغػة العربيػة

كىػػي كاقعػػة فػػي مركػػز الكػػكف بحيػػث ، كخبلصػػة النظريػػة )أٌف األرض كػػرة قائمػػة فػػي الفضػػاء عمػػى ال شػػيء، عشػػر المػػيبلدم
تدكر حكليا الشمس كالقمر كالنجـك السيارة كغير السيارة دكرة كاممة كؿ يـك مف الشرؽ إلى الغرب  كمػا يظيػر لعػيف النػاظر 

 (.فيي تدكر فكقيا نياران كتحتيا ليبلن 
كيرل بطميمكس أيضان أٌف القمر أقرب األجراـ السماكية إلييػا كأٌف مػداره أقػرب األفػبلؾ جميعػان إلػى األرض كيعمػكه فمػؾ 

أمػا الككاكػب ، المػريخ كالمشػترل كزحػؿ :فالككاكػب العمكيػة ىػي، عطارد ثـ فمؾ المشترل ثـ فمػؾ زحػؿ ثػـ فمػؾ النجػـك الثكابػت
 لقمر .الزىرة كعطارد كا (27)السفمية فيي

 كشٌبو ابف الفضؿ األرض بأنيا كالمحة في جكؼ البيضة في القشر .
كفمػؾ النػار فػي فمػؾ ، كاليكاء في جكؼ فمؾ النار الذم ىك األثيػر، كالماء في جكؼ اليكاء، )األرض في جكؼ الماء

، الشمس في فمؾ المريخ كفمؾ، كفمؾ الزىرة في فمؾ الشمس، كفمؾ عطارد في فمؾ الزىرة، القمر كفمؾ القمر في فمؾ عطارد
 كفمؾ زحؿ في فمؾ البركج الذم ىك الكككب(.، كفمؾ المشترل في فمؾ زحؿ، كفمؾ المريخ في فمؾ المشترل

 . )ورأى فبلسفة اإلسبلـ الكوكب ىو الكرسي واّف األطمس ىو العرش(
 -:أما بالنسبة لكقكؼ األرض كسط اليكاء يعمؿ ذلؾ أخكاف الصفا باآلتي

 يا مف جميع جياتيا بالتساكم .جذب القمب ل -1
 الدفع مف كؿ الجيات . -2
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 جذب المركز لجميع أجزائيا مف جميع الجيات . -3
 خصكصية المكقع البلئؽ بيا . -4

  ( شكؿ األرض2) 
  -:كأخذكا يتممسكف مف األدلة كالبراىيف عمى ذلؾ، سٌمـ العرب بمبدأ كركية األرض          

 كاعتمد العرب في ذلؾ عمى كضع النجـ القطبي. ، يمان كال مقٌعران )أ( سطح األرض محٌدب كليس مستق
 )ب( ظؿ األرض الكاقع عمى سطح القمر في حالة الخسكؼ يظير مستديران .

 (28).ظيكر أعالي األشياء قبؿ أسافميا )ج(
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

وأعد لروجر ، أنيا مسطحة الجاـز رسميا عمى أساس أف األرض كروية في وقت ساد فيو االعتقاد خرائط اإلدريسي
 المعمور مف األرض الثاني ممؾ صقمية كرة مف الفضة الخالصة تمثؿ الجزء

 
 :( حركة األرض3)

مػػػف نظريػػػات بطميمػػػكس فػػػي كتابػػػو المجسػػػطي كالتػػػي اعتنقيػػػا العػػػرب بعػػػد ذلػػػؾ ؛ تفسػػػيره لعػػػدـ انتظػػػاـ الشػػػمس كالقمػػػر 
 كرىا إلى العيف بأحجاـ مختمفة  في دكرات منتظمة.مما ينشأ عنو ظي، كالككاكب األخرل كمساراتيا حكؿ األرض

كمعنػػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػػؾ كمػػػػػػػػػػػػو )أٌف األرض سػػػػػػػػػػػػاكنة ال تتحػػػػػػػػػػػػرؾ كأٌف الشػػػػػػػػػػػػمس كالقمػػػػػػػػػػػػر كالككاكػػػػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػدكر 
 حكليا(.

، شػػػػػػػػػػٌكؾ بعػػػػػػػػػػض العممػػػػػػػػػػاء العػػػػػػػػػػرب فػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػذه النظريػػػػػػػػػػة كتحػػػػػػػػػػدثكا عػػػػػػػػػػف حركػػػػػػػػػػة األرض مػػػػػػػػػػف أمثػػػػػػػػػػاؿ البيركنػػػػػػػػػػي
 كسعيد السنجارم .

الػػذيف اعتقػػدكا فػػي دكراف األرض قػػد أمكػػنيـ أف يتصػػٌكركا اخػػتبلؼ كضػػع األرض بالنسػػبة  كيبػػدك أف الجغػػرافييف العػػرب
اعة لكػػؿ خمسػػة لمشػػمس ثػػـ تػػأثير ذلػػؾ فػػي األرض . كيقػػرر أبػػك الفػػدا اخػػتبلؼ الػػزمف بػػيف الشػػرؽ كالغػػرب بمػػا ىػػك بمقػػدار سػػ

 .(29)عشر درجة طكلية
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 :( أبعاد األرض4)
غريػػؽ الحػػظ الخميفػػة المػػأمكف ككػػذلؾ الجغرافيػػكف العػػرب كجػػكد تضػػارب فػػي عنػػد ترجمػػة كثيػػر مػػف كتابػػات الينػػكد كاإل

األقكاؿ بشأف مقدار محيط األرض . فأمر المػأمكف طائفػة مػف عممػاء الفمػؾ بػإجراء قياسػات جديػدة لدرجػة مػف خػط منتصػؼ 
 النيار )خط الزكاؿ( لتقدير طكؿ محيط األرض تقديران صحيحان .

 -ـ تجر ىذه المحاكلة منذ أقدـ العصكر سكل ثبلث مرات ىي:كىذه تجربة جديرة باإلكبار حيث ل
 ( محاكلة أراتكستيف 1)
 ( محاكلة بطميمكس 2)
ميػػػؿ طػػػكالن لمدرجػػػة  56½)كمػػػـ(  40.253( محاكلػػػة قػػػاـ بيػػػا العػػػرب كانػػػت نتيجتيػػػا تقػػػدير طػػػكؿ محػػػيط األرض  )3)

 الكاحدة(.
د كاإلغريػػػػؽ فػػػػي إيجػػػػاد دكائػػػػر العػػػػرض كمػػػػف ىػػػػؤالء كيبػػػػدك أف الفمكيػػػػيف العػػػػرب أكؿ األمػػػػر اسػػػػتفادكا مػػػػف طػػػػرؽ الينػػػػك 

 .(30)كالبتاني(، كالفرغاني، )الخكارزمي
 :( المعمور مف األرض5)

أما المذىب اليكنػاني أكضػح أٌف ، المذىب اليندم كالمذىب الفارسي حددا أٌف النصؼ الشمالي مف األرض ىك المعمكر
 . المعمكر مف األرض فقط مف جية الشماؿ أم النصؼ الشمالي

كىػػذا ىػػك الػػذم اعتنقػػو العػػرب ثػػـ زعمػػكا أٌف الثبلثػػة أربػػاع الباقيػػة مػػف األرض ٌإنمػػا ىػػي غيػػر معمكمػػة األحػػكاؿ . كلكػػف 
 الغالب أنيا مغمكرة بالماء .

 :( األقاليـ السبعة6)
ذم تنتيػي قٌسـ العرب المعمكر مف األرض سبعة أقساـ سمكىا أقاليـ ابتداءان مف خط االستكاء كاختمفكا في مػدل الحػد الػ

شماالن ..الخ( . ككؿ ىذا مستمدّّ مػف كتػاب  63ٍكاإلدريسي ، شماالن  64ٍشماالن كابف خمدكف  50ٍعنده أقصى الشماؿ )سيراب 
كىػك الػذم ينبػع منػو النيػؿ ، بطميمكس )الجغرافيػا( سػبعة أقػاليـ أضػاؼ إلييػا اإلدريسػي إقميمػان ثامنػان يمتػد جنػكب خػط االسػتكاء

 ج( . 16ٍ)حتى الدرجة 
درجات  6شماالن كمف بعده خمسة أقاليـ عرض كؿ منيا  23اإلدريسي جعؿ اإلقميـ األكؿ يبدأ مف خط عرض صفر حتى 

أقساـ متساكية مف الغرب إلى الشرؽ ككضع لكؿ مف  10( كقٌسـ اإلدريسي كؿ إقميـ إلى 63ٍ، 54ٍأما اإلقميـ السابع بيف )
 ( 31)األقساـ السبعيف خريطة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .طة المأمونية رسميا الجغرافيوف العرب لمخميفة المأموف وبينوا عمييا الجزء المعمور مف األرضالخري
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 الجغرافيا الوصفية الفمكية عند العرب
أكركبا كقبؿ أف تنتقؿ العمـك كالمعارؼ العربية إلى األكركبييف كتترجـ إلى المغة  قبؿ أف يتعرؼ العرب عمى أىؿ       

ككاف البدك في ترحاليـ مف ، الكصفية الجغرافيا ب بكصؼ جزيرتيـ كبمشاىدة أماكنيا فيما يعرؼ باسـاىتـ العر ، البلتينية
فكاف لجك الجزيرة العربية كمناخيا ، مف النجـك المتؤللئة في صفحتيا الصافية مكاف إلى آخر ييتدكف بما في السماء الزرقاء

كىذا النيكض قد ساعدىـ عمى ، األنكاء عمـ طمقكا عمييا أحيانان اسـأثر فعالفي تقدـ الجغرافيا الفمكية عند العرب الذيف أ
التي مازالت تحمؿ أسماء عربية خالصة مثؿ زحؿ كعطارد كالمريخ كالزىرة  كشؼ الكثير مف الككاكب كاألجراـ السماكية

 كغيره. كالمشترم
  -الجغرافيا الرياضية:-

كىي مبنية عمى حسابات رياضية لتحركات األجراـ السماكية فػي ، ةالرياضي تبل ذلؾ تقدميـ فيما يعرؼ باسـ الجغرافيا 
، كحسػاب المثمثػات كالمكغاريتمػات فيػـ الػذيف أبػدعكا عمػـ الجبػر، كالفصػكؿ السػنكية األربعػة، تعاقب الميؿ كالنيػار كفي، فمكيا

حظي ىذا العمـ بتقدـ ممحػكظ فػي  كلقد، مف حسابات الجغرافيا الفمكية كاستخدمكا ىذا التقدـ في الرياضيات في معرفة الكثير
  (32)عيد األمكييف.

نػذكر ، ككيػؼ تبنػي الفكػر الجغرافػي اإلسػبلمي ىػذا التصػنيؼ، لنتبيف ماىية التصنيؼ المكضكعي، كلكي نضرب المثؿ
ه النمػاذج كالكتابة الجغرافية التي يحتكييا التراث العريؽ . كىذ، ثبلثة نماذج معينة مف صميـ اجتيادات الجغرافييف المسمميف

 :ىي
نتبػػيف كيػػؼ كػػاف االىتمػػاـ بالكتابػػة التػػي تعػػالج الظػػاىرة الفمكيػػة    كاالتجػػاه ، (  مػػف كتابػػات البيركنػػي كابػػف سػػينا كغيػػرىـ1)

كمناقشػػة البيركنػي لشػػكؿ األرض كتحديػػد حركاتيػا كتقػػدير خطػػكط الطػػكؿ ، اليػادؼ إلػػى دراسػػة األرض فػي إطػػار الكػػكف
فييػػػا تصػػػكير عػػػف جديػػػة البحػػػث كاإلدراؾ الجغرافػػػي ليػػػذه ، ذم يصػػػكّْر خصائصػػػويعطػػػي االنطبػػػاع الػػػ، كدكائػػػر العػػػرض

 الظاىرة التي نالت االىتماـ .
(  مػف كتابػػات إخػكاف الصػػفا كالبيركنػي كالمسػػعكدم كغيػرىـ مػػف الجغػرافييف المسػػمميف نتبػيف كيػػؼ كػاف االىتمػػاـ بالكتابػػة 2)

ادؼ إلػػػى دراسػػػة األرض مػػػكطف الحيػػػاة . كدراسػػػة البيركنػػػي كاالتجػػػاه اليػػػ، التػػػي تعػػػالج الظػػػاىرة الطبيعيػػػة، المكضػػػكعية
تعطػػي االنطبػػاع الػػذم ، كمناقشػػة سػػقكط المطػػر كطبيعتػػو فػػي الينػػد، لتضػػاريس آسػػيا كمتابعػػة امتػػداد السبلسػػؿ الجبميػػة

 كىك يعالج ىذه الظاىرات الطبيعية .، يصكّْر جدية البحث
 -:مكتبة المسمميف الجغرافية
 -:كتب في الجغرافية الفمكية

)أ( البيركنػػي )القػػانكف المسػػعكدم( فػػي الفمػػؾ كالرياضػػيات كاىػػتـ بمناقشػػة شػػكؿ األرض كاسػػتدارتيا كتحركاتيػػا كخطػػكط 
 الطكؿ كالعرض .

 )ب( ابف سينا مجمكعة رسائؿ في الجغرافية الفمكية .
 )ج( ابف رشد كتب كتابٌا عف حركة السمكات ككتيبان مختصران لكتاب المجسطي .

كتابات تناقض بطميمكس كتعارض فكره عػف الجغرافيػا الفمكيػة . كىػك أكؿ مػف قػاؿ بالحركػة الدائريػة  )د( البطركجي  لو
 لمككاكب كدكرانيا حكؿ الشمس .

كصػػرؼ االىتمػػاـ كمػػو إلػػى معرفػػة كضػػع ، مػػف ركاد الجغرافيػػا فػػي ىػػذه المرحمػػة األكليػػة فريػػؽ تطمػػع إلػػى السػػماء كاجتيػػد
فػػي الكتابػػة الجغرافيػػة الفمكيػػة . كمػػف مثػػؿ ىػػذه الكتابػػة ، ده الجغرافػػي المثمػػراألرض فػػي الكػػكف . كمػػف ثػػـ صػػٌب كػػؿ اجتيػػا

كالتسجيؿ ، ينتفي الخمط كيفتقد التداخؿ بيف التسجيؿ الجغرافي الذم يستطمع كضع األرض في الككف، الجغرافية المكضكعية
لكػػي يراقػػب العممػػاء ، راصػػد التػػي أقيمػػتالتػػاريخي الػػذم يتػػابع قصػػة الحيػػاة كمسػػيرتيا عمػػى األرض كقػػد انتفػػع ىػػذا الفريػػؽ بالم

كمرصػد جبػؿ قيسػكف ، كمرصػد المػأمكف فػي سػيؿ تػدمر، مرصػد جنػد يسػابكر، كنذكر مػف ىػذه المراصػد، منيـ أجراـ السماء
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فػػي الشػػاـ . كمػػا انتفػػع ىػػذا الفريػػؽ أيضػػان بثمػػرات التقػػدـ فػػي عمػػـك الرياضػػيات كالحسػػاب . كقػػد ىيػػأت ىػػذه المراصػػد كالعمػػـك 
 ذا الفريؽ الفرص لكي يخكض التجربة الفمكية إلخراج تسجيمو عف األرض.الرياضية لي

 ـ977، ىػ367ت بعد ) )ابف حوقؿػخريطةالعالـ ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ـ912، ىػ300ت. نحو سنة ي )صورة العالـ لئلصطخر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أشير الجغرافييف العرب وأىـ مؤلفاتيـ
  الجغرافي  تاريخ كفاتو  أىـ مؤلفاتو

  مؤٌرج السدكسي  ـ810ىػ، 195  .ألنكاءكتاب ا
  النضر بف شميؿ  ـ820ىػ، 204  .كتاب األنكاء؛ كتاب الشمس كالقمر

  ىشاـ الكمبي  ـ820ىػ، 204  كتاب األقاليـ؛ كتاب البمداف الصغيرة، كتاب البمداف الكبيرة
  الخكارزمي، محمد بف مكسى  ـ846ىػ، 232  .صكرة األرض

  الكندم  ـ874ىػ، 260  .رضرسـ المعمكر مف األ
  المركزم، جعفر بف أحمد  ـ887ىػ، 274  .المسالؾ كالممالؾ

  الببلذرم  ـ892ىػ، 279  .فتكح البمداف
  اليعقكبي  ـ897ىػ، 284  .كتاب البمداف

  السرخسي، أحمد  ـ899ىػ، 286  .المسالؾ كالممالؾ
  اإلصطخرم  ـ912ىػ، 300نحك سنة   .مسالؾ الممالؾ

  ابف خرداذبة  ـ924ىػ، 312  .المسالؾ كالممالؾ
  البتاني  ـ929ىػ، 317  .الزيج الصابي

  البمخي، أبك زيد  ـ934ىػ، 322  .(صكر األقاليـ )المسالؾ كالممالؾ
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  الرازم، أحمد بف مكسى  ـ936ىػ، 324  .في صفة قرطبة كخططيا كمنازؿ األعياف بيا
  سيراب أبك الحسف  ـ941ىػ، 330نحك سنة  .اية العمارةعجائب األقاليـ السبعة إلى ني

  اليمداني  ـ945ىػ، 334  .صفة جزيرة العرب
  المسعكدم  ـ957ىػ، 346  .مركج الذىب؛ التنبيو كاإلشراؼ

  التاريخي محمد الكراؽ  ـ973ىػ، 363 (المسالؾ كالممالؾ )مسالؾ إفريقية كممالكيا
  ابف حكقؿ النصيبي  ـ978ىػ، 367بعد سنة  .)صكرة األرض )المسالؾ كالممالؾ

  السيرافي، أبكزيد  ـ979ىػ، 368  .سمسمة التكاريخ
  الميمبي  ـ996ىػ، 386 المسالؾ كالممالؾ )العزيزم)

  البكزجاني، أبك الكفاء  ـ998ىػ، 388  .المجسطي
  بك عبداالمقدسي، شمس الديف أ  ـ1000ىػ، 390  .أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ

  البيركني، أبك الريحاف  ـ1048ىػ، 440 القانكف المسعكدم؛ اآلثار الباقية مف القركف الخالية؛ تقاسيـ األقاليـ
  ناصر خسرك  ـ1063ىػ، 455بعد سنة   .سفر نامة

  البكرم، أبكعبيد  ـ1094ىػ، 487  .معجـ ما استعجـ؛ المسالؾ كالممالؾ
  الزمخشرم، أبك القاسـ  ـ1144ىػ، 538  .ماكف كالمياهكتاب األمكنة كاألزمنة كاأل

  اإلدريسي، الشريؼ  ـ1164ىػ، 560  .(نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ )كتاب رجار
  أبك حامد الغرناطي  ـ1170ىػ، 565  .تحفة األلباب كتحفة اإلعجاب

  المغربي، عمي بف مكسى  ـ1197ىػ، 593  .كتاب الجغرافيا
  ابف جبير الكناني  ـ1217ىػ، 614  (جبير )رحمة الكنانيرحمة ابف 

  ياقكت الحمكم  ـ1229ىػ، 626  .معجـ البمداف
  القزكيني  ـ1230ىػ، 628  .آثار الببلد كأخبار العباد؛ عجائب المخمكقات

  البغدادم، عبدالمطيؼ  ـ1232ىػ، 629  .)تذكرة االعتبار )كتاب اإلفادة كاالعتبار
  المراكشي، أبك عمي حسف  ـ1262ىػ، 660نحك سنة   .دئ كالغايات إلى عمـ الميقاتجامع المبا

  محمد الكطكاط الكتبي الكراؽ  ـ1318ىػ، 718  .مباىج الفكر كمناىج الًعبىر
  الدمشقي األنصارم الصدفي  ـ1326ىػ، 726  .نخبة الدىر في عجائب البر كالبحر

  الفداء، عماد الديف إسماعيؿأبك   ـ1331ىػ، 732  .تقكيـ البمداف
  ابف الكردم، سراج الديف  ـ1348ىػ، 749  .خريدة العجائب كفريدة الغرائب

  العمرم، ابف فضؿ ا  ـ1348ىػ، 749  .مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار
  ابف بطكطة  ـ1377ىػ، 779  .تحفة النظار في غرائب األمصار كعجائب األسفار

  ابف خمدكف  ـ1406، ىػ808  .المقدمة
  المقريزم  ـ1441ىػ، 845  .المكاعظ كاالعتبار في ذكر الخطط كاآلثار

  ابف ماجد النجدم  ـ1489ىػ، 895  .الفكائد في أصكؿ عمـ البحر كالقكاعد
  الحميرم، محمد بف عبدالمنعـ  ـ1494ىػ، 900  .الركض المعطار في خبر األقطار

ر الزاخر؛ العمدة الميرية في ضبط المنياج الفاخر في عمـ البح
  .العمـك البحرية

  الميرم، سميماف بف أحمد  ـ1543ىػ، 950بعد سنة 

، عمػي عبػد ا الػدفاع، المصدر: مف عمؿ الباحثػة باالعتمػاد عمػى ركاد عمػـ الجغرافيػة فػي الحضػارة العربيػة االسػبلمية
 صفحات متفرقة.، 1410، الضيراف
 :الخاتمة

كىي ثمرة االجتياد كالنشاط الذم أسيـ بو ، رافية العربية ىي ثركة حقيقية تزىك بيا المكتبة العربيةالكتابة الجغ   
بؿ إنيا عبلمة مف العبلمات التي ال ، في إلقاء الضكء عمى الكاقع الجغرافي بكؿ أبعاده، فريؽ مرمكؽ مف الجغرافييف العرب

عمى امتداد أكثر مف ثمانية ، بزمامو المسممكف في العالـ تضمؿ لدل تصكير مدل كجدكل التقدـ الحضارم الذم امسؾ
 قركف مف عمر الحياة عمى األرض.
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كبمعمكمػػػات كثيػػػرة ، إف الكتابػػػات الجغرافيػػػة فػػػي الكتػػػب كالمعػػػاجـ كالمكسػػػكعات تكػػػكف مخمكطػػػة بالكتابػػػات التاريخيػػػة  
كفػػػؿ العمػػػؽ ، لمعاينػػػة أك الركايػػػةأف االعتمػػػاد عمػػػى حصػػػاد الػػػرحبلت مػػػف خػػػبلؿ ا، كلكػػػف الصػػػحيح أيضػػػا، كمتنكعػػػة أخػػػرل

  كمػف ثػػـ كانػػت كتابػػاتيـ، كاألصػالة كالتحقيػػؽ لػػدل دراسػػة كضػع األرض كالكػػكف مػػف قبػػؿ عممػاء العػػرب الميتمػػيف بالجغرافيػػة
 .كال تتضرر بكؿ مايمميو االستطراد الذم يسجمو الكاتب، بيذا المجاؿ جيدة اليضيرىا االختبلط بالكتابات التاريخية

رأينػػا فػػي ىػػذه اإلسػػيامات كيػػؼ دفػػع اإلسػػبلـ الجغػػرافييف ، ع إلسػػيامات المسػػمميف فػػي عمػػـ الجغرافيػػاكىػػذا عػػرض سػػري
كمعرفػة أكقػات الشػركؽ كالغػركب فػي كػؿ مكػاف ككيػؼ أٌف الحػػج ، لتحديػد المكاقػع، المسػمميف عمػى التعميػؽ فػي مسػائؿ الفمػؾ

كضػػركرة ربػػط ، كيػػؼ أٌف امتػػداد رقعػػة الدكلػػة اإلسػػبلميةك ، كمشػػجعان عمػػى ارتيػػاد اآلفػػاؽ، كػػاف دافعػػان قكيػػان ليػػـ لكصػػؼ الرحمػػة
. كرأينػػػا فييػػػا كيػػػؼ اسػػػتفاد المسػػػممكف ، كبالمسػػػالؾقػػػد أدل إلػػػى اىتمػػػاـ المسػػػمميف بالبريػػػد، أجزائيػػػا بعضػػػيا بػػػالبعض اآلخػػػر

كرأينػا كيػؼ سػار  ،ككيؼ أضػافكا إلػى تػراث ىػذه الثقافػات بعػد أف اسػتكعبكىا كتمثمكىػا، بالثقافات اليندية كالفارسية كاإلغريقية
 كمف الفمؾ إلى الكارتك جغرافيا .، المسممكف مف الرحمة إلى الكشؼ إلى الكصؼ كالتحميؿ

كأخيػػران فػػإٌف الجغرافيػػا اإلسػػبلمية التػػي بػػدأت بػػالرحبلت كانتيػػت بػػالخرائط قػػد خرجػػت  مػػف مجػػرد الكصػػؼ إلػػى التحميػػؿ 
، لجغرافيػػػا اإلغريقيػػػة مػػػف قبػػػؿ كالجغرافيػػػا الحديثػػػة مػػػف بعػػػدمثػػػؿ ا، كمػػػف التحميػػػؿ إلػػػى التركيػػػب فتكجػػػت الجغرافيػػػا اإلسػػػبلمية

 .غرافياكالتاريخ بالج، البيئة كالمجتمع كزادت عمى ذلؾ بأنيا ربطت الزماف بالمكاف، بالنظريات التي تربط عنصرم الجغرافيا
 

 -اليوامش:
 {.(11سكرة المجادلة االية )القرأف الكريـ } -1
 .({1ريـ }سكرة البركج االية )القرأف الك -2
 { .(76 – 75) سكرة الكاقعة االيةالقرأف الكريـ } -3
 { .(49) قرأف الكريـ }سكرة النجـ االيةال -4
 { .(5)القرأف الكريـ }سكرة الشمس االية  -5
 .5ص، 1929، فينا، عجائب االقاليـ السبعة الى نياية العمارة، سيراب -6
 .21ص، 1986، بيركت، الطبعة االكلى ،المؤسسة العربية لمدار كالنشر، الجغرافيا عند العرب، شاكر خصباؾ -7
 .22ص، المصدر السابؽ، الجغرافيا عند العرب، شاكر خصباؾ -8
، مطابع دار القمـ القاىرة، )سمسمة االلؼ كتاب( جيكد المسمميف في الجغرافيا، ترجمة فتحي عثماف، نفيس احمد -9

 . 187ص
 .92ص، 1957، القاىرة(، عة الثانيةالطب، )تراث العرب العممي في الرياضيات كالفمؾ، قدرم حافظ طكقاف -10
، منشكرات الجامعة العربية، تاريخ االدب الجغرافي العربي(، ترجمة صبلح الديف ىاشـ، )اغناطيكس كراتشككفسكي -11

 .85ص، 1961، القاىرة، الجزء االكؿ
 .89ص، المصدر السابؽ، نفيس احمد -12
 .85ص، المصدر السابؽ، نفيس احمد -13
 . 10ص، المجمد السابع، القاىرة، دار الفكر، لعارؼ االسبلميةدار ا، كاخركف، احمد الشناكم -14
 .http://www.mawsoah-nen-المكسكعة العربية العالمية:، االنترنت، الشبكة الدكلية لممعمكمات -15
 .72ص، 2000، االسكندرية، دار المعرفة الجامعية، الفكر الجغرافي كالكشكؼ الجغرافية، عيسى عمي ابراىيـ -16
المجمد ، العدد الثاني، مجمة البحكث االسبلمية، اسقاط الكرة االرضية بالنسبة لمكة المكرمة، فحسيف كماؿ الدي -17

 .26ص، 1976، الرياض، االكؿ
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، 1979، 4العدد ، الرياض، مجمة كمية العمـك االجتماعية، دكر العرب المسمميف في الفمؾ كالجغرافيا، انكر العقاد -18
 .116-108ص

 .192ص، المصدر السابؽ، نفيس احمد -19
 .211ص، 1969، القاىرة، الجزء االكؿ، تطكر الفكر الجغرافي، شؤيؼ احمد شريؼ -20
 .5-4ص، 1885، مطبعة لندف، مختصر كتاب البمداف(، ابك بكر احمد بف ابراىيـ، )اليمذاني، ابف الفقيو -21
 .15ص، الجزء االكؿ، 1955، طبعة دارم صادر بيركت، معجـ البمداف، ياقكت الحمكم -22
 .45ص، القاىرة، منشكرات المكتبة البحرية الكبرل، قدمة ابف خمدكفم–ابف خمدكف  -23
 .20-18ص، المصدر السابؽ، ياقكت الحمكم -24
 . 30ص، ىػػػ 1408، الرياض، الطبعة الثالثة، المجمد الثامف، 15الجزء ، الجامع الحكاـ القرأف، القرطبي -25
، 1975، القاىرة، دار المعارؼ، لجزء الرابعا، تاريخ االدب العربي، ترجمة يعقكب بكر كاخركف، كارؿ برككمماف -26

 .256-232ص
 .259ص ، المصدر نفسو -27
   -  http://www.mawsoah.net مكسكعة العربية العالميةال -28
 .120ص، المصدر السابؽ، انكر العقاد -29
 mawsoah.nethttp://www.، االنترنت -30
  .7، المصدرالسابؽ، صابف الفقيو، اليمذاني -31
 .، صفحات متفرقة1410ركاد عمـ الجغرافية في الحضارة العربية االسبلمية، عمي عبد ا الدفاع، الضيراف،  -32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mawsoah.net/
http://www.mawsoah.net/

