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Arab geographers played an important role in laying the first
chapter on the foundations of cartography through their original
traces that they immortalized throughout the history of their
ancient civilizations. Later, I moved to the countries of the Arab
world for their knowledge of the foundations of the rules and
principles of cartography. Their books also made an effective
contribution to making the Arab map from their knowledge of the
concept of the map, the foundations of its mathematical and
artistic construction, and its developmental stages, which reached
its climax in the tenth century AH Therefore, the Arab maps
represented the life of the Arabs in its various fields and
manifestations with simple and few symbols such as the square,
the rectangle and the circles. Its effects were reflected in the
emergence of the most prominent cartographic schools that were
characterized by scientific ideas and original and contemporary
curricula at the same time, which were represented by
their geographical maps on which they represented the various
geographical phenomena  (natural and human) of many countries
of the world that they visited and toured, and they reflected this in
their maps, which later became the basis for the manufacture
of Arabic map.
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علم خرائط عند العرب املسلمني يف العصور الوسطى
ظالل جواد كاظم
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امللخص:
للجغرافيني العرب دور مهم يف وضع الباب األوىل ألس للم ارخراط ل ررق تببعامهم األللي ال ي للوواا لرب
اترقخ حضارامهم العرقق  ،ومما ال شك فيه أن العرب كانت لوقهم م املعرف العلمي الرلين مما أالبهم ألن قكونوا
ألحاب أوىل املوارس اجلغرافي يف لنال ارخراط العربي  ،والبمييز مبنااجهم ال ي انبقلت فيما بعو إىل دول العامل
العريب ملعرفبهم الول القوالو ومبادئ للم ارخراط  .كما سامهت مؤلفامهم مسامه فعال يف لنع ارخرقط العربي
م معرفبهم ملفهوم ارخرقط وأس بناءاا الرايضي والفني ومراحلها البطورق ال ي وللت ذرومها يف القرن العاشر
اهلجري ،لذلك مثلت ارخراط العربي حياة العرب مبخبلف جماالمها ومظااراا برموز بسيط وقليل كاملربع
واملسبطيل والوواطر كلها تشري إىل معلومات ااطل وخمبلف ألهنا حتبوي مضامني للمي ورايضي ذات حمبوى جغرايف
وهلذا مل تك جمرد رسوم بل كانت مبثاب واثط للمي اسبخومت كإحوى الوساطل املهم للكشف ل العوقو م
احلقاط اجلغرافي وانعكست أاثراا بظهور أبرز املوارس ارخراططي ال ي متيزت أبفكار للمي ومنااج أليله ومعالره
يف آن واحو وال ي متثلت خبراططهم اجلغرافي ال ي مثلوا لليها خمبلف الظواار اجلغرافي (الطبيعي والبشرق ) للعوقو م
بلوان العامل ال ي زارواا وجتولوا فيها فعكسوا ذلك يف لراططهم ال ي ألبحت فيما بعو القالوة االساس يف لنال
ارخرقط العربي .
الكلمات املفتاحية :لراط  ،العرب املسلمني ،العصور الوسطى.

املقدمة:
قرتب اترقخ لنال ارخراط ببارقخ وتطور اإلنسان للى سطح األرض فقو وجوت ارخراط بوجوده وتطورت ببطوره
وارخرقط لبارة ل شكل أو لورة توضيحي مصغرة ملظاار سطح األرض الكروي ممثل للى لوح مسبوق مبقياس رسم معني
وتشمل الظواار الطبيعي والبشرق ولقو ساام العرب روال القرون مسامه كبرية يف تطوقر للم ارخراط وفنون لنالبها مبأثرق
ابإلغرق الذق سامهوا يف اذا امليوان.
وأول لرقط ال ي لرفها العرب كانت ارخرقط ال ي أمر بصنعها احلجاج ب قوسف الثقفي لنوما أمر القاطو قبيب ب مسلم
الباالي فاتح بالد ما بني النهرق ان قرسل لورة للمنطق ال ي رال حصاراا.
بوأ اابمام يف جواول املوقع ال ي تسمى الزجيات وأول م أابموا هبا كان العامل الفلكي الغزاوي وجاء بعو ارخوارزمي وانا
بوت مرحل لنع ارخراط للى أساس لطوط الطول ودواطر العرض ،ازداد االابمام يف املوضولات اجلغرافي وتركز يف ولف بالد
العامل اإلسالمي ولفاً مفعالً .وكانت لرقط العامل ترسم داطماً بشكل مسبوقر وميثل مركزاا مك املكرم  .قهوف البحث البعرف
للى مسبوايت املعرف والوساطل املسبخوم يف إجناز ارخرقطه يف العصور القومي والوسطى مقارنه مع احلالي ليبسىن لنا معرفه دقه
تلك ارخراط وأنواع املسبخوم يف إجنازاا واملنار ال ي مثلها.
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مرحل انبثقت فيها العلوم واتسعت فيها رقعبها مع أنبشار اإلسالم واملسلمني يف أرجاء العامل م الشرق إىل الغرب.
تفرتض الدراسة :معرف دور العرب املسلمني ومسامهبهم يف للم ارخراط وأرل العامل اذ قعو العرب للى مر العصور ام الواضعني
األس للخراط معرف للم ارخراط وتعرقفه يف اللغ وااللطالح .تطوقر للم ارخراط يف الوراسات اجلغرافي حىت ولل إلينا هبذا
الكيفي العلمي الرلين وبصورة موروس ودقيق  .بيان أام رواد للم ارخراط املسلمني وأمهيبهم يف اذا العلم.
احملوراألول:
مفهوم اخلريطة وأمهيتها يف الدراسات اجلغرافية.
 -1مفهوم اخلريطة:
قعو تببع ارخرقط يف املصطلح التيين قعين قطع قماش يف حجم منوقل اليو تقرقباَ فان كلم ارخرقط مل تعجب الرومان
الذق حاولوا اسبعمال ومصطلحات ألرى للوالل للى ارخرقط مثل  ،formaإال أن الفضل يف ترسيخ اسبعمال اذا املصطلح
 mappamundiقعود إىل الرااب فيكون م سانت اقكري الذي ارل اذه البسمي للى لراط العامل يف العصور الوسطى
حبوود  840ميالدق وبعو ذلك بسنوات شاع اذا املصطلح الذي البصر فيما بعو إىل كلم  mapبعو ان مت اسبعماهلا كثرياَ
ووجوت قبوالَ لاملياً ويف اللغ العام ميك ارخرقط ما اهنا متثيل الطالحي أو لغري املقياس لألرض أو جزء منها.
للم ارخراط أو ف للم ارخراط او دراس أو ممارس رسم ارخراط اسبخوم لرسم ارخراط تقليوايً القلم والورق ولك
انبشار احلواسيب اآللي رور اذا الف اغلب ارخراط البجارق ذات اجلودة العالي ترسم بواسط برامج كمبيوترق وقعرف للى
ارخراط تطورا مسبمرا بفعل ظهور لود م الربامج ال ي تسالو للى معاجل ارخراط بشكل دقي وفعال معبموة للى ما قسمى
بنظم املعلومات اجلغرافي وم اذه الربامج  Gisو maplnfoاللذان قعوان الراطوان يف اذا اجملال
(امحو جنم الوق فليجه ومجيل جنيب لبو هللا،1986،ص.)5
تعو تعرقف األجيال العربي اجلوقوة ابإلجنازات اجلغرافي ال ي حققها اجلغرافيون العرب واملسلمني يف لصر ازداار الوول
العربي اإلسالمي  ،إىل جانب الكشف ل األفكار واملعلومات اجلغرافي ال ي وردت يف الكبب ال ي ال تعو م املصادر اجلغرافي
البحب كاملعلومات ال ي وردت يف ثنااي النصوص القرآني .
ويف النصوص الشعرق وإمهال الوارسني ملا ورد يف كبب املغازي والبارقخ واأللبار وما ذكر م معلومات جغرافي مهم يف
مووانت األموال وارخراج هبوف بيان املسامه اهلام ال ي قومها اجلغرافيون املسلمون ،وأثرت يف الفكر اجلغرايف األوريب يف القرون
الوسطى .ولعل املفارق ال ي قشري إليها واملبمثل يف إمهال اجلغرافيني العرب املعالرق لبلك املنجزات ظنا منهم أن اجلغرافيني القوماء
مل ققوموا مسامه جادة يف تطوقر الفكر اجلغرايف ،يف حني أن اابمام املسبشرقني ببلك اإلجنازات كان كبريا جتلت يف قيامهم
ببحقي ونشر ودراس أمهات الكبب اجلغرافي العربي اإلسالمي ال ي لملوا للى البنقيب لنها.
 -2أمهية اخلريطة اجلغرافية:
تعو ارخرقط وسيل بصرق فان دوراا قعبرب مركزايً يف تثبيت احلقاط واملفاايم يف االذاان ،ذلك كون حاس البصر اقوى
احلواس ،حيث حتبفظ ابملعلومات موى ارول م احلواس األلرى وللي تبجلى امهي ارخرقط يف كوهنا ذاكره ولغ اجلغرافيني ال ي
تسمح ببحوقو البوزقع اجملاين للظاارة وميك حصر االمهي يف االيت:
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 -1تسالو للى تسجيل املعلومات ومجعها بكيفي مركزة يف مكان واحو امام بول تقومي املعلومات بكيفي جمردة سرلان ما حتمي
م الذاكرة.
 -2تسهيل فهم العوقو م العالقات ال ي ال ميك إدارمها ابسبعمال وساطل ألرى وتسهم يف فهم البيئ اجلغرافي .

 -3كذلك للخرقط امهي كبرية يف شىت جوانب احلياة م حيث معرف الطرق البجارق واالجتااات واملون وحتوقو امللكيات
الزرالي والصنالي والبجمعات السكاني .
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تطور اخلرائط يف العصور الوسطى عند املسلمني.
كانت اجلغرافيا للم ولف األرض وتعين م لالل اذا الولف إبراز البيئ الطبيعي ال ي حتي ابإلنسان .مث ابلبيئ
البشرق وما موى أتثري كل م البيئبني ابأللرى واي للى ضوء ذلك للم دقناميكي قبطور ابملشااوة الوقيق والبفكري املنطقي،
فهو موضوع مزدوج له جانبان احومها اجلانب العلمي واأللر اجلانب العملي لذلك حيباج اجلغرايف يف دراسبه إىل الكثري م
الوساطل العلمي له سواء تلك ال ي تعيينه للى املالحظ والرلو والبسجيل وقولل يف اذا اجملال العملي للوراس اجلغرافي
اسبخوامه للخرقط والصور اجلوق الفوتوغرافي واملرطيات الفضاطي والرسوم البياني والبوضيحي  .وحياول اجلغرايف م كل منهم ان
قسبخرج ما حتبوقه م معلومات وحتليلها والرب بينها والواقع ان ارخرقط متثل احملور االساسي للجانب العملي يف الوراس اجلغرافي
(لالء ولفي.)2000،
فاجلغرايف بوون لرقط قكاد قكون ال قرى ررقق الصحيح فهي اداة ضرورق ألهنا تقوم الصورة املرطي ال ي تسالو يف تغيري
العالق املببادل بني االنسان والبيئ كما متثل وسيل بياني قعرض لليها اجلغرايف نباطج دراساته واحباثه.
ارخراط ال ي وضعها اجلغرافيون للعامل فضال ل اجملسمات للكرة األرضي ال ي كان اجلغرافيون العرب واملسلمون قو
وضعواا مثل ارخرقط املأموني نسب للخليف العباسي املأمون الذي رمست ارخرقط ألجله
(لبو الرمح لاحل مزوري،2009،ص.)250
مراحل تطور خرائط املسلمني:
قو قسم للماء اجلغرافي أدوار لراط املسلمني إىل ست مراحل اي:
 -1املرحلة اليت سبقت اخلرائط املأمونية:
وردت إشارات ل رسم ارخراط يف زمين احلجاج واملنصور ،دون العثور للي اذه ارخراط  ،واابم حكام املسلمني برسم
ارخراط  ،فارخليف املعز لوق هللا الفارمي لملت له لرقط سن ثالث ومخسني وثالمثاط للى مقطع م احلرقر فيها لورة آقاليم
األرض وجباهلا وجناداا وموهنا وأهناراا ومسالكها وفيها لورة مك واملوقن .
(.)16

وكبب للى كل موقن وجبل وبلو وهنر وحبر وررق امسه ابلذاب أو الفض أو احلرقر وأنف لليها اثنني ولشرق ألف دقنار

 -2مرحلة اخلريطة املأمونية:
واي أول لورة لألرض ُرمست يف زم املأمون ،وقام للى لنعها جممول م للماء الفلك والرايضيات وأهنم جعلوا لكل
أقليم أبراجاً ختصه وسياراً ققبصر لليه ،فاألقليم األول جعلوا له كوكبه زحل ،وم برجه اجلوي والولو .والثاين كوكب املشرتى وم
أبراجه القوس واحلوت .ويف اذه ارخرقط قبوأ ل الصفر م الساحل اإلفرققي وقنبهي لنو ارخ ْ 180شرق الصني .وحتوي
العامل املعروف آنذاك .وفيها تفصيالت للعامل اإلسالمي ،وما فبح املسلمون م العامل ،وكذلك اهلنو وأواس آسيا ،وقليل م
البفاليل فيما قبعل أبورواب وأواس وجنوب إفرققيا ( .)17وقو أقبل الغرب للى لطاء اجلغرافيني املسلمني بشغف واابمام
ابلغني ،فلم قك األوروبيون حىت بواق القرن ارخام لشر قرجعون إال إىل اجلغرافيا اإلسالمي كما ققرر (كراتشكوفسكي)  ،وقو
ظلت الكارتوغرافيا األوروبي (للم ارخراط ) تعبمو للى لارر األدرقسي حىت قبيل القرن ارخام لشر امليالدي.
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أسا م
لرقط األدرقسي :وإمجاالً فإنه منذ وقت األدرقسي 1150م إىل حوايل 1450م ،اسبموت اجلغرافيا األوروبي ر ً
حتوالً لنصرااي ألاب الفكر األورويب فيما بني 1450م إىل 1550م ،فنهضت محل ضو املسلمني ال
اجلغرافيا اإلسالمي  ،إال أن ُّ
أساس هلا م العلم ،وأسفرت ل حتول اجلغرافيني األوروبيني إىل جغرافيا بطليموس وملا كان اسبمرار اذا األمر غري منطقي فقو
اضطر العلماء اثني ً إىل اجر بطليموس .احل أن إسهامات املسلمني يف اجلغرافيا حمي واسع ،رمبا بقور سع اآلماد املذال ال ي
وحبرا (امحو جنم الوق وجيل جنيب لبو هللا،1986 ،ص.)35-30
بلغبها رحالت للماطهم االسبكشافي بارا ً

 -3مرحلة اخلرائط الفلكية:

ومتثل اذه املرحل لراط ارخوارزمي والبباين ،ومها م رجال الفلك الذق وضعوا أزايجاً مهم  .فكباب لورة األرض حملمو
ب موسى ارخوارزمي الذي ذكره أبو الفواء يف القرن الرابع اهلجري ابسم ربع املعمور ،لبارة ل جواول فلكي بشكل لمودق يف
كل لفح تبني املواقع اجلغرافي لألماك الكربى ال ي قصل لوداا إىل  537موضعاً موزل للى اآلقاليم املخبلف حسب بعواا
ل ل الصفر الذي مير جبذر السعادة يف أقصى غرب إفرققيا ،مث جواول للجبال ولوداا  ،290مث البحار واجلزر واألهنار يف
كل أقليم (.)18

 -4مرحلة اخلرائط األلقليمية:

واي ارخراط ال ي ظهرت يف لصر النضج واإلبواع اإلسالمي يف القرن الرابع اهلجري ،وميثل اذه املورس ألحاب مؤلفات
املسـ ــالك واملمالك ال ي تشمـل فروع اجلغرافي الولفي واألقليمي  .ومبثل اذه املرحل اجليهاين يف كبابه املسالك يف معرف املمالك.
ولور اآلقاليم ،واب حوقل يف كبابه لورة األرض،
لور اآلقاليم ،واأللطرلي يف كبابه مسالك املمالك ّ
والبلخي يف كبابه ّ
واملقوسي يف كبابه أحس البقاسيم يف معرف اآلقاليم واملسعودي يف مروج الذاب والبنبيه واإلشراف.
 -5مرحلة خرائط األدريسي:
لراط األدرقسي مل تقبصر للى البلوان اإلسالمي  ،وإمنا مشلت العامل املعروف وبنيت للى درجات الطول ودواطر العرض،
مع دق رسم الشوارئ وجماري األهنار ،واالجتااات الصحيح  ،وإن البصميم الذي اسبخومه األدرقسي قشابه م بعض الوجوه
البصميم الذي اختذه مركيبور فيما بعو.والشيء اجلوقو الذي أدلله األدرقسي للى ف رسم ارخراط او أ ّن كل لرقط م ارخراط
تكون جزءاً م ارخرقط الكبرية ،وإن ضم اذه ارخراط إىل بعضها البعض قبألف منها مصور اتم للعامل املعروف آنذاك .وقو لمم
األدرقسي اذه ارخرقط للى شبك م لطوط الطول ودواطر العرض ُمسيت لوح الرتسيم ،واو تصميم جغرايف للكرة األرضي  ،دق
لليه مواقع البلوان واحواً واحواً بواسط بركار م حوقو ،وبذلك اسبطاع أن حيق بكل دق بني اآلراء املبضارب للولول إىل
الوضع الصحيح الذي وللت إليه لرقطبه.وم مزااي لراط األدرقسي البزامها مبقياس الرسم ،وحتوقو مواضع لطوط الطول
ودواطر العرض البزامها كذلك ابلشكل احلقيقي للمنطق  ،لذا البربت قم ما بلغبه الكارتوكرافي لعلماء املسلمني (فالح شاكر
اسود،بوون سن ،ص.)19-17
 -6اخلرائط البحرية:
لرف العرب املسلمون اذا اللون م ارخراط حبكم نشارهم البجاري بني اجلزقرة العربي وساحل اهلنو ،أو مع الساحل
الشرقي إلفرققيا ،وكان منهم راببني مهرة قعرفون املسالك البحرق  ،وقسبفيوون م النجوم يف سريام ليالً ،وقبضح معرف العرب
املسلمني هبذا النوع م ارخراط مبا رواه املقوسي يف كبابه أحس البقاسيم.
هبذا فقو اتضح م البحث أن العرب املسلمني لرفوا رسم ارخراط قبل إجناز ارخرقط املأموني  ،وقو وردت إشارات دون
احلصول للى النصوص ،مث جاءت مرحل ارخرقط املأموني ال ي البُربت فاحت لهو جوقو اشرتك فيها جممول م العلماء ومنهم
ارخوارزمي.
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أما لراط ارخوارزمي والبباين ،فإ ّن األزايج ال ي وضعواا توضح جهودام القيِّّم يف اذا اجملال ،وأن ارخرقط ال ي وضعواا
متثل موالل للمرحل املبقوم ال ي وللت إليها ارخرقط املأموني (فالح شاكر اسود،بوون سن ،ص.)19

أهم النتائج اجلغرافية الطبيعية والبشرية والفلك والرايضيات:
اجلغرافيا الطبيعية:
تعرف ابللغ االنكليزق مبصطلح  physiographyوتعرف اقضا ابسم الفيزقوجغرافيا واي للم م العلوم اجلغرافي
املبخصص بوراس أتثري الظواار الطبيعي للى البضارق اجلغرافي يف الكره األرضي وقهبم مبعرف نسب وجود املسطحات املاطي
والسالسل اجلبلي واملنار السهلي .
تعرف اجلغرافي الطبيعي اقضا ابهنا العلم الذي قبحلل وقورس دور العوامل الطبيعي واملنالي يف البغيري م ربيع الكره
األرضي  .وال ي ال قوجو أي دور مباشر لإلنسان والكاطنات احلي ال ي تعيش للى سطح األرض يف البأثري للى اذه البغريات
اجلغرافي .
خصائص اجلغرافية الطبيعية :تبميز اجلغرافيا الطبيعي مبجمول م ارخصاطص (جمو لضر ، )2016،ومنها:
 -1تعو للما م العلوم ال ي تسالو يف دراس العوقو م البغريات اجلغرافي ال ي حتوث يف الكرة األرضي .
 -2تساام يف تزوقو الباحثني والطالب مبجمول م املعلومات املهم حول البضارق اجلغرافي يف الطبيع .
 -3تسالو يف وضع املقارانت بني الوراسات اجلغرافي السابق واحلالي ملعرف البطورات ال ي ظهرت للى سطح األرض.
فروع اجلغرافيا الطبيعية :تقسم اجلغرافي الطبيع إىل جممول م الفروع ،امهها:
 -1علم األرض :قعرف للميا مبصطلح جيومورفولوجيا ،واو العلم اجلغرايف الطبيعي الذي قهبم بوارس البضارق

األرضي ال ي

توجو للى سطح األرض كاجلبال والسهول واهلضاب والبحار واحمليطات وغرياا.
وحيرص اذا الفرع م للم اجلغرافيا الطبيع للى مبابع البطورات ال ي ظهرت للى البضارق األرضي اباللبماد للى
حتليل البغريات ال ي حوثت لليها مع مرور الوقت ،وقهبم أقضا يف دراس املعامل اجلغرافي الثابب مثل احمليطات والبحار ملعرف نسب
املياه والكاطنات احلي ال ي تعيش فيها.
 -2علم املاء :قعرف للميا مبصطلح ايورولوجيا واو العلم اجلغرايف الطبيعي الذي قورس املاء بصفبه مكوانً م مكوانت
اجلغرافي الطبيعي وققوم ولفاً لطبيع املياه يف كاف احناء العامل وقساام يف وضع الوراسات لبوضيح لصاطص املاء وتفالله مع
البيئ احمليط به وأتثري الكاطنات حي واالنسان للى املياه يف األرض.
 -3علم املناخ :او العلم اجلغرايف الطبيعي املرتب بوراس املناخ وأتثريه للى الكرة األرضي ل ررق رب الغالف اجلوي
والعنالر املكون له كالطق ودرج احلرارة وحرك الرايح والضغ اجلوي كما انه قهبم بوراس أتثري ربيع البقلبات اجلوق يف
منطق ما وحتوقو درج وربيع أتثرياا لالل فرتة زمني معين (جودة حسنني جودة،2004،ص.)20
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وقو أجنزت اذه ارخرقط بعو ارالع املسلمني للى ما تُرجم م احلضارات ال ي سبقبهم ،ورغم ذلك مل قكونوا انسخني
هلذا الرتاث بقور ما ألذوا منه ما وجووه لحيحاً بعو حتقيقه يف مرالوام ،وتوللوا إىل نباطج جيوة لنوما لححوا أكثر
األلطاء ،وقبوو أ ّن ارخرقط املأموني اببكار إسالمي لالص البمو للى جهود مسبقل كل االسبقالل ل البأثريات اليوانني .
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 -4علم الرتبة :قعرف للميا مبصطلح بيوولوجيا واو العلم الذي قهبم بوراس الرتب بصفبها م املكوانت االساسي يف اجلغرافيا
الطبيعي فيورس لصاطص الرتب والعنالر ال ي تبكون منها والعوامل ال ي ادت إىل تشكل الرتب يف املكان الذي وجوت فيه للى
سطح األرض.
 -5علم الصخور :او احو فروع للم اجلغرافيا الطبيعي والذي قهبم بوراس ربيع وانواع ولصاطص ولفات واشكال الصخور
ال ي توجو يف الكره األرضي سواءً للى سطحها أو ضم ربقامها الواللي .

 -6اجلغرافية البشرية :او فرع م فروع اجلغرافيا قورس النماذج والعمليات ال ي تصوغ تعامل البشر مع البيئ مع تركيز للى
اسباب ونباطج البوزع املكاين للنشارات البشرق للى سطح األرض واجلغرافيا البشرق تبناول دراس توزقع اجملبمعات البشرق وموى
البأثري املببادل بينهما وبني بيئامها الطبيعي  ،والصور االجبمالي النامج ل تفالل اإلنسان مع البيئ احمللي مثل توزقع السكان
وامناط العمران حضرايً كان أم رقفياً ،وتشمل دراس النشاط البشري ومؤثراته.
الرتكيب السياسي بولف ظاارة جغرافي متثل رقعاً م سطح األرض هلا حووداا االلطنالي وامكانيامها االقبصادق
والبشرق وما قرتتب للى ذلك مشكالت قوجهها وقؤثر فيها ابلضرورة والظروف اجلغرافي الساطوة للى املسبوقني األقليمي والعاملي
(لالح لبو اجلابر ليسى،2011،ص.)1
اجلغرافي البشرق تبحود بوراسبها ملالمح البفالل ،واوجه البباق والبشابه بني اآلقاليم املخبلف يف البيئات بعنالراا الطبيعي
وموارد الثروة املعوني بولفها اساس وقالوه لفهم العنالر احلضارق  cultural orman – madeاملرتب لليها واملرتابط معه
دالل إرار بيئي حمود.
واي بذلك تؤكو مبوأ االرتباط  correlationالذي قثمر يف فهم العالقات البأثريق والبأثرق Cause – Effect
 Relationshipsبني االنسان وبيئ وقصبح تعرقف اجلغرافيا البشرق بذلك اهنا العلم الذي قهبم بولف وحتليل األمناط
املكاني للظاارات الثابب واملبغرية ذات االلل البشري للى سطح األرض.
وتنقسم اجلغرافيا البشرية إىل ثالثة فروع رئيسية:
 -1اجلغرافيا االجتماعية :تبصل اجلغرافيا االجبمالي اتصاالً وثيقاً بعلم االجبماع كما قفهم م امسها وكل فرع م فرولها قرتب
او األلر ارتباراً وثيقاً ببعض العلوم األلرى.

 -2جغرافيا السكان :ذات لل وثيق بعلم السكان أو الوميوجرافيا.

 -3جغرافيا العمران احلضري والريفي :ذات لل وثيق بعلم ختطي املون والرقف country planning and town
وتعبمو جغرافي ارخومات للى كل اذه العلوم السابق يف توزقع وتصنيف املراكز ارخومي .
أهم فروع اجلغرافيا البشرية (جودة حسنني جودة،2004،ص:)35
 -1جغرافي
 -2جغرافي
 -3جغرافي
 -4اجلغرافي
 -5اجلغرافي
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األجناس (جغرافي السالالت البشرق ).
السكان.
املون.
السياسي .
األقليمي .
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(لالح لبو اجلابر ليسى،2011،ص .)1فضال ل دراس الظواار لارج كوكب األرض اابم للم الفلك قومياً ببببع أوضاع
الشم والقمر والكواكب واالسبفادة منها يف جمال البقومي وكما أهنم اسبفادوا م للم الفلك يف املالح وتوسع حالياً ليشمل
دراس املسافات والنظام الشمسي ،والنجوم املوجودة يف جمرة درب الببان وغرياا م اجملرات مع اكبشاف اجملسات الفضاطي توسع
أكثر ليشمل دراس كوكب األرض .ققرتب للم الفلك م الفيزايء الفلكي ال ي تركز للى دراس سلوك األجرام السماوق
ولصاطصها وحركامها ولادة ما قسبخوم املصطلحني ابلبناوب.
أهم الفروع لعلم الفلك هي:
 -1للم الفلك البصري.
 -2للم الفلك غري البصري.
احلقول الفرعية لعلم الفلك:
 -1للماء الكواكب.
 -2للماء النجوم.
 -3للماء الشم .
 -4للماء اجملرة.
 -5للماء الكون.
ويف جماالت فلكي ألرى مبا فيها موقع األرض بني الكواكب وشكلها وحركبها وحميطها وقطراا .وميوان اجلغرافيا الولفي
أو األقليمي ال ي أمسااا العرب املسالك واملمالك فبوأاا ابلبعرقف مبفهوم األقليم لنو اؤالء اجلغرافيني الذي قسموا املسكون منه
إىل سبع آقاليم وحتوثوا ل الربع املعمور منه حيث ألذوا يف البواق حوود املعمور م األرض ل اجلغرافيني اليوانن.
علم الرايضيات :او للم الرتكيب والنظام والقياس وولف األشكال واألجسام ،كما قبعامل مع البفكري املنطقي واحلساب
الكمي منذ بواق القرن السابع لشر والبح للم الرايضيات أساسياً يف العلوم الفيزايطي والبكنولوجيا .كما ظهر بووره الكبري يف
اجلوانب الكمي لعلوم احلياة املخبلف وتبكون النظم الرايضي م جممول م البوقهيات والنظرايت ال ي قبم انباجها م لالل
املنط والفهم تطورت الرايضيات احلوقث  .وم الضروري معرف اترخيها واالسهامات املهم ال ي قومبها كل م احلضارات اليوانني
واهلنوق واإلسالمي يف البطورات الالحق هلذا العلم (ايثم لماقره،2016،لفحات مبفرق ).
سامهت العوقو م احلضارات املخبلف يف تطوقر للم الرايضيات بوءاً م السومرقني الذق كانوا أول م رور نظاماً
قبضم العمليات احلسابي األساسي والضرب والكسور واجلذور الرتبيعي بعو حوايل سبمئ لام يف أمرقكا مث تطوقرا نظمه تقومي
مفصل بواسط جممول م للماء الفلك .ويف نف الفرتة مث تطوقر مفهوم الصفر ،ومع تطور احلضارات بوأ للماء الرايضيات
ابسبخوام للم اهلنوس حلساب املساحات والكميات وقياس الزوااي ويف القرن الباسع ميالدي قام العامل املسلم ارخوارزمي ابببكار
للم اجلرب ورور نظام ارخوارزميات الذي نسبه إليه.
وقو كان للحضارة اليوانني أتثري كبري يف تطور للم الرايضيات م لالل انوسبها املعمارق املذال وتقوميها للعوقو م
العلماء الذق توللوا إىل ابرز النظرايت واملفاايم ال ي ما زالت مسبخوم حىت الوقت احلوقث مثل فيثاغورس لاحب نظرق
فيثاغورس الشهرية.اضاف إىل افالرون وارسطو كذلك برز العوقو م العلماء اإلغرق الذي تركوا بصم واضح يف للم الرايضيات
امثال (ارمخيوس ،ابو لونيوس ،ودقوفانبوس ،اببوس ،اقليوس) كما برز بعواا للماء لصر النهض االوربي م امثال فيوانتشي
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الفلك :او الوراس العلمي للكون وكل االجرام املوجودة يف الفضاء كالشم والكواكب والنجوم واألقمار
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الذي اشبهر بنظرايته حول احلساب واجلرب واهلنوس ويف ذات الفرتة برزت تطورات لوة مشلت الكسور العشرق واللوغارتيمات
واهلنوس االسقاري وال ي بشرت بعهو جوقو م الرايضيات.
فروع علم الرايضيات:
 -1احلساب
 -2اجلرب
 -3اهلنوس
 -4للم املثلثات
 -5للم االحصاء
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املسلمون ودورهم يف تقدم علم اخلرائط.
مل قك للعرب قبل إسالمهم اابمام هبذا العلم ولذلك اسبخوموا الشعر يف ولف بعض املنار دالل جزقرمهم ولارجها
ولنوما جاء املسلمون وانطلقوا قنشرون اإلسالم اابموا ابرخراط الربق والبحرق للى حو سواء ،والبمووا القياسات الفلكي
والرايضي فأتت لراططهم للى اس لحيح والطوا اذا العلم دفع جوقوة.
ومن العوامل اليت سامهت يف تقدمي هذا العلم عند املسلمني (فالح شاكر اسود،1982،ص:)198
 -1الفبوحات اإلسالمي .
 -2أتساع رقع العامل اإلسالمي ولال العصر الذايب وتولو احلاج جلهاز الربقو الذي قبطلب معرف الطرف واالجتااات كان
مربراً لظهور ارخراط والكبب ال ي تعاجل ذلك.
 -3نشاط حرك البجارة الربق والبحرق بني خمبلف البلوان.
 -4تشجيع ارخلفاء املسلمون للعلم والعلماء ولذا اسبخومت اذه ارخراط م قبل االمراء والوالة.
ولقد متثل دور علماء املسلمني يف تقدمي هذا العلم أبمور عدة من بينها:

قاموا ببحوقو مواقع البلوان حبسب دواطر العرض ولطوط الطول ووضعوا جواول لال ولينوا لطوط الطول مبالحظ
البالف األوقات الزمني واسبخوموا األلوان يف رسم ارخراط  ،فاألزرق للبحار واألهنار واأللضرللسهول واالمحر والبين للجبال
ورمسوا املون للى دواطر مذاب .
 -1خطوط الطول وخطوط العرض:
ُّ
قعو املسلمون أول م وضع لطوط الطول ولطوط العرض للى لرقط الكرة األرضي وضعها العامل أبو للي املراكشي
(ت 660اـ 1262 -م) وذلك لكي قسبول املسلمون للى السالات املبساوق يف بقاع األرض املخبلف للصالة.
كما وضع البريوين قالوة حسابي لبسطيح الكرة أي نقل ارخطوط وارخراط م الكرة إىل سطح مسطح وابلعك  ..وهبذا
سهل رسم ارخراط اجلغرافي .
 -2لقياس حميط األرض:
كان أول م قام مبحاول قياس أبعاد الكرة األرضي ارخليف العباسي العامل املأمون (ت218 :اـ833 -م)  ،فقو جاء
بفرققني م للماء الفلك واجلغرافيا فرق برائس  :سنو ب للي ،وفرق بقيادة :للي ب ليسى اإلسطراليب .وققال إن رائس أحو
الفرققني كانت لبين موسى ب شاكر ،واتف معهما أن قذابا إىل بقعبني خمبلفبني للى الواطرة العظمى م حمي األرض شرقًا
وغراب ،مث ققيسا درج واحوة م احملي  .وقو البار كل فرق بقع واسع مسطح  ،وركز يف ٍ
وتوا ،واختذ النجم القطيب
مكان منها ً
ً
نقط ً اثبب ً ،مث قاس الزاوق بني الوتر وبني النجم القطيب واألرض ،مث سار مشاالً للى مكان زادت فيه تلك الزاوق  ،وقاس كل فرق
املساف بني الوتوق وكانوا ققيسون املسافات للى األرض حببال قشووهنا للى األواتد .والعجيب أن النباطج جاءت دقيق إىل ٍّ
حو
تولل الفرق إىل أن حمي األرض قساوي ( 66ميالً لربياا) واو ما قعادل ( 47.356كم) ملوار األرض ،واي نبيج
بعيو ،فقو َّ
ِّ
مقارب جواا للطول احلقيقي ملوار األرض والذي ُل ِّرف حوقثًا واو حوايل ( 40.000كم) أي أن نسب ارخطأ يف اذا القياس
العباسي مل تصل إىل ( )%2واو أمر جوقر ابلبقوقر .مث جاء (البريوين) فقام ببجرب جوقوة للى أساس خمبلف ..بقياس
االخنفاض الرأسي م قلل اجلبال يف اهلنو ،فجاءت شبيه أبرقام فلكيي املأمون فأثىن لليهم .وققول املسبشرق (نللينو) يف كبابه
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(للم الفلك لنو العرب) :إن قياس العرب للكرة األرض ي او أول قياس حقيقي أُجري كله مباشرة مع كل ما تقبضيه تلك املساف
الطوقل واذا الفرق الكبري م العلماء واملساحني العرب فهو قعو م ألمال العرب املأثورة وأجمادام العلمي .
 -3دوران األرض حول نفسها:
يف الوقت الذي كان العامل ال قبخيل فيه أن األرض كرة مل قك اناك م قناقش مسأل دوران الكرة حول نفسها ،ولك
ثالث م للماء املسلمني كانوا أول م انقش فكرة دوران األرض يف القرن الثالث لشر امليالدي (السابع اهلجري) وام :للي ب
لمر الكاتيب ،وقطب الوق الشريازي م األنول  ،وأبو الفرج للي م سوراي .فقو كان اؤالء الثالث أول م أشار يف البارقخ
اإلنساين إىل احبمال دوران األرض حول نفسها أمام الشم مرة كل قوم وليل  ،وققول سارتون يف كبابه (مقوم يف اترقخ العلم):
إن أحباث اؤالء العلماء الثالث يف القرن  13مل تذاب سوى بل كانت أحو العوامل ال ي أثرت للى أحباث "كوبرنيكوس" يف
نظرقبه ال ي أللنها سن 1543م.
ال ق ِّ
نكر أحو أن الغرب قو اسبفاد م جمهودات املسلمني يف للم اجلغرافيا لام إال أن (أرل اإلسالم) أو ارخراط
ُ
َّ
َّ
اإلسالمي كانت يف مقوم مظاار البأثري اإلسالمي املباشر يف احلضارة الغربي  .فقو ختطف الغرب مؤلف األدرقسي (نزا املشباق
مصورا أساسياا لوارسي اجلغرافيا األوروبيني للى
يف الرتاق اآلفاق)  ،وقاموا بطبالبه ربعات كثرية وخمبلف  ،حىت ظل اذا الكباب
ً
موار أكثر م أربع قرون .لمم األدرقسي لرقطبه للى الطرقق العربي يف ذلك الوقت ،حيث بوأ ابجلنوب يف أللى ارخرقط  ،مث
انبقل إىل الشمال يف أسفلها ،كما تبكون خمطور ارخرقط م  70ورق (21×33سم) تصل إىل حنو مخس أمبار مربع .
جمهودا لارقًا م أجل جتميع
وقو قام العامل األملاين (كونراد ميلر) بنشر نسخ ُملَ َّون منها سن 1928م ،بعو أن بذل ً
اابم اجملمع العراقي هبذا الكباب ،فعمل ابحثوه للى مراجع وتوقي كل
أجزاطها املخبلف  ،وترمج األمساء العربي إىل األملاني  .مث َّ
النسخ املوجودة يف العامل ،وألرجوا لرقط األدرقسي وربعواا سن 1951م واي بطول مرتق ولرض مرت واحو (فالح شاكر
اسود،1982،ص.)198
من أهم العلماء املسلمني يف جمال علم اخلرائط:

 -1األدريسي :الذي قسم أرض كما تصوراا إىل سبع آقاليم وقسم كل أقليم إىل لشره اقسام مبساوق  ،ورسم لكل قسم لرقط
( 70لرقط )

 -2املقدسي :الذي قعو أول م اسبخوم األلوان يف ارخراط .

 -3ابن حولقل :وقو ألف كبااب امساه لوره األرض ،ورسم لراططه بطرقق انوسي ختطيطي .

 -4املسعودي :وتعبرب لرقطبه ادق ارخراط ال ي ظهرت لبحوقو العامل املعروف يف ذلك الوقت ،حيث البقو ابسبوارة األرض
واجلوقر ابلذكر ان مما أمبازت به لراط املسلمني االواطل وضع اجلنوب يف اللى ارخرقط ولعل مغزى هللا اللم ان معظم املون
اإلسالمي يف ذلك الوقت (املوقن  ،دمش  ،القاارة ،بغواد ،الكوف ) كانت مشايل مك لذا قبجهون جه اجلنوب اثناء الصالة
وقعبربونه قشري إىل اشرف بقع املسلمني وم انا كان البو م وضع اجلنوب يف اللى ارخرقط (املوسول وقكيبيواي).
االستنتاجات:
 -1تعو ارخراط إحوى وساطل املسبخوم يف اقصال املعلومات فهي كباب وسيل اقضاح ملخبلف الظواار املمثل لليها سواء
كانت ربيعي أم بشرق ،بذلك للف اجلغرافيون العرب العوقو م االجنازات يف جمال رسم ارخراط العربي م لالل موارسهم
اجلغرافي ال ي اتسمت ابلشمولي يف حمبوااا العلمي واجلغرايف ،وكيف أضافوا إىل تراث اذه الثقافات بعو أن اسبولبواا وكيف سار
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التوصيات:

 -1االابمام ابلرتاث اجلغرايف اإلسالمي السيما يف جمال رسم ارخراط .
 -2البماد بعض املساق العربي اإلسالمي ألمهيبها يف البمثيل ارخراططي.
 -3ضرورة الكشف ل ارخراط العربي اإلسالمي املفقودة.
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املسلمون م الرحل إىل الكشف إىل الولف والبحليل ،وم الفلك إىل الكارتو جغرافيا ،وكيف ارتبطت اجلغرافيا ابرخراط يف
لصر ازدااراا.
 -2أدرك العرب ابن للم ارخراط او للم قؤثر بشكل مباشر للى مجيع اجملاالت لألغراض الفكرق واالدارق وغرياا ،اتضح كيف
دفع اإلسالم اجلغرافيني املسلمني للى البعمي يف مساطل الفلك ،لبحوقو املواقع ،ومعرف أوقات الشروق والغروب يف كل مكان
وكيف أ ّن احلج كان دافعاً قوايً هلم لولف الرحل  ،ومشجعاً للى ارتياد اآلفاق ،وكيف أ ّن امبواد رفع الوول اإلسالمي  ،وضرورة
رب أجزاطها بعضها ابلبعض األلر ،قو أدى إىل اابمام املسلمني ابلربقو ،وابملسالك
 -3قعو العرب اام ألحاب القالوة العلمي ال ي البموت لليها االمم األلرى يف وضع االس العلمي األوىل لعلم ارخراط مما
ادى إىل ظهور موارس جغرافي لربي السيما ارخراط ال ي اتسمت ابإلبواع وااللال كاملوارس األدرقسي ،متثلت لراط املورس
األدرقسي نقط حتول يف الرتاث العريب اجلغرايف العريب ،إذا نقلت لراططهم فيما بعو إىل اورواب وبقي احناء العامل مما أمبازت به م
نضج للمي ومنهجي دقي يف رمسهم رخراططهم،اسبخوم األدرقسي االسلوب العلمي الرايضي يف رمسه رخراططه إذا اسبطاع ان حيول
ارخرقط الكروق إىل لرقط مسطح معبمو للى لربته النظرق والعلمي ال ي اكببها م دراساته ملؤلفات ومصادر اجلغرافيني
العرب،سامهت لراط مورس األدرقسي يف توسيع االف اجلغرايف العريب إذا لوت مبثاب وثيق اترخيي وثروه للمي تضم يف ريامها
خمبلف املعلومات واحلقاط العلمي ال ي مت تووقنها يف مؤلفات وكبب قطلع الباحثون يف كل زمان ومكان ملعرف أمهيبها وارالبها يف
جمال رسم ارخراط .
-8 -4تعو ارخراط لنو العرب املسلمون متثل مرحل مبطورة يف اسبخوام األساليب الكمي ال ي ال ختبلف لما جيري يف رسم
ارخراط يف العصر احلوقث واملعالر.
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