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املقدمة:
ٓعس عله اخلطاٜط مً العلْو اليت اضتبطت اضتباطا ّثٔقاا مياص ىؿااتَا
العكْض القسمي٘ ّستّ ٙقتيا ٍصا بعله اجلغطافٔ٘ ،اش تعس اخلطٓط٘ ٍْٓ٘ اجلغطا
الصٖ ٓربظ مً خالهلا قٔنتاُ العلنٔاٍّ٘ ،إ افطال ازاٗ لفَاه ّازضا اققااٜ
العلنٔ٘ لغطض ؼلٔلَا ّآكاهلا للنتلقّٕ ،اليت اغتدسمت

خمتلف اجملاالت

ّاملٔازًٓ كازاٗ للسضاغ٘ ّالبشح ّالتقكٕ عً اققاّ ٜالكؿف عيَا.
تعااك كلناا٘ اخلطٓطاا٘

املعاااده اللغْٓاا٘ العطبٔاا٘ عااسٗ معاااٌ ّّ اااٜف

اغتدسمت الدلُ عيس اجلغطافٔني العطب ّ جماالت ازاضٓ٘ عسٗ اظزٍطت بَاا
السّلاا٘

العكااط االغااالمٕ العطباإ .فاخلطٓطاا٘ العطبٔاا٘ تلااال مااسلْال لغْٓااا

ّمكااطلشا علنٔااا فكاىاات تعااطد عيااس العااطب القااسما ٛباغااه قااْضٗ اّ ضغااه
املعنْضٗ أّ قْضٗ االضض اّ لْح الرتغٔه( ٍّٕ .)1تسل عل ٙمعيّ ٙاسس ٍإ
اخلطٓط٘  ّ.معاده اللغ٘ العطبٔ٘ اؾاضات ّاضش٘ اىل معيا ٙاخلطٓطا٘ ٍّاسد
اغتدسامَا فنجال ابً ميظْض شكط
الكاأؼ تكااٌْ

كتابُ "لػاٌ العطب" اٌ اخلطٓط٘ سفي٘ مجل

اخلااس أّ االزو تؿااطح علاا ٙمااا فَٔااا ّميااُّ .خااطاٜط كت ا

الػلطاٌ ّعنالُ(.)2

سني شكط قسام٘ بً دعفط مَي٘ اقشاب اخلاطاٜط بااىَه
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حينلٌْ الطغاٜل املػتعنل٘ ّاؾاض اىل زّضٍه

الربٓاس اقكاْمٕ( .)3لاصا دماس

اٌ معاااده اللغاا٘ ا خااط ٚكقطااط اجاأط ّامليذااس
الْغاأط قااس شكااطت ٍااصا املعياا ،ٙامااا

االعااالو ّاللغاا٘ ّاملعذااه

اللغااات االّضبٔاا٘ فاااٌ كلناا٘ ()carta

االتٔئ٘ تعترب مبجاب٘ مكسض لاللفا ّاملعاىٕ اليت تؿري اىل اخلطٓط٘ فَٕ بالفطىػٔ٘
( )karte(ّ )carteباالملاىٔ٘ ّ( )hartaبالطّماىٔ٘ ّ( )kaptaبالطّغٔ٘ اش ٓلفظ
سااطد  pبالطّغاأ٘ كشااطد  Rباالىكلٔعٓاا٘ ّ( )charteباالىكلٔعٓاا٘( )4داااٛت
زضاغ٘ البشح ملعطف٘ مس ٚتطْض العطب
مساضغااَا العطبٔاا٘

العكااط الااصٍ

جمال عله اخلطاٜط مً خاالل اؾاَط

للعل اْو االغااالمٔ٘ االٍّااْ القااطٌ الطاب ا

اهلذااطٖ علاآ ٙااس ابااطظ علناَٜااا اجلغااطافٔني العااطب (االزضٓػاإ) الااصٖ ٔااع
بْقفَٕ ّزقتُ ّّضْسُ

ضمسُ للدطٓط٘ العطبٔ٘ .

َٓسد البشح اىل ا َااض اٍنٔا٘ زضاغا٘ علاه اخلاطاٜط عياس اجلغاطافٔني
العطب ميص ىؿاتَا ّّض اغػَا الطٓاضٔ٘ ّالفئ٘ عل ٙأٓاسَٓه ّالتعاطد علاٙ
اٍه املساضؽ اخلطاٜطٔ٘ اليت غعضت الرتاخ اجلغطا العطبٕ بإبساعات باسجَٔاا
ّعلْمَه ّمعاضفَه االقٔل٘

جمال عله اخلطاٜطّ ،الغٔنا املاسضٗ االزضٓػأ٘

اليت ٍٕ حمْض زضاغ٘ عجيا.
اعتنست السضاغ٘ عل ٙمكازض ّمطادا عاسٗ ّاالطاالل علا ٙماا كتباُ
الػااابقني للشكااْل علاا ٙاملعلْمااات مااً زضاغااتَا زضاغاا٘ مْضااْعٔ٘ ّؼلٔلٔاا٘
ّاغااتيبام ميَااا ماٍااسد خللٔااُ اخلطاٜطٔااٌْ العااطب مااً خااالل تطاآْطٍه لعلااه
اخلطاٜط بظَْض عسٗ مساضؽ دغطافٔا٘ عطبٔا٘ كااٌ اؾاَطٍا املسضغا٘ االزضٓػأ٘
مْضْل البشح علٓ ٙس العالم٘ اجلغطا العطبٕ االزضٓػٕ .تطنيت السضاغا٘
علاا ٙمقسماا٘ ّمبشااجني ّخالقاا٘،تطاانً املبشااح االّل اخلااطاٜط عيااس العااطب
ّالجاىٕ املسضغ٘ االزضٓػٔ٘

ضغه اخلطاٜط.
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املبحث االًل

اخلرائط عند العرب
بسأ ىؿْ ٛعله اخلطاٜط مياص خلا البؿاطٓ٘ علا ٙغاطض ا ضضّ ،اخاص
بالتطْض ّاالظزٍااض مقاضىا٘ ببقٔا٘ العلاْو الطٓاضأ٘ ّالفلكٔا٘ ّغريٍاا .اعتاربت
سطاضٗ ّازٖ الطافسًٓ املسضغ٘ االّىل ليؿْ ٛأّىل اخلطاٜط اليت اغػات علاٙ
آاااسٖ العاااطب

غاااي٘ . 6000و ،خلش كاىااات املسضغااا٘ الػاااْمطٓ٘ جااال اااطٗ

الكتاب٘(ّ .)5كاىت ٍصِ املساضؽ تابع٘ خلىل املعابس السٓئ٘ ّقس ّض الػاْمطٌْٓ
دااساّل للااسضّؽ الاايت تااسضؽ فَٔاااّ ،كاىاات مااازٗ اخلااطاٜط اسااس ٚزضّؽ
اجلغطافٔ٘ التكاهلا الْثٔ بَا (ّ .)6مبا اٌ اخلاطاٜط جال الْغأل٘ الايت ال ميكاً
االغتغيا ٛعيَا عيس زضاغ٘ أٖ اٍطٗ دغطافٔا٘ (طبٔعا٘ أّ بؿاطٓ٘) علا ٙغاطض
ا ضضّ ،معطف٘ العالقات املكاىٔ٘ بٔيَا ّؼلٔلاَا للتْقال خلىل اققاا ٜالعلنٔا٘
ّاغتدالص اليتاٜر ميَا ّآكاهلا بؿكل علنٕ ّمسضّؽ فآطا جال اليافاصٗ
اليت ٓط ٚالعامل مً خالهلا الكطٗ االضضٔ٘ مبا تطنيُ ماً اْاٍط دغطافٔا٘ ،خلش
ٓصكط العالم٘ الفطىػٕ دْغتاد لْبٌْ

كتابا٘ (سطااضٗ العاطب) اٌ العاطب

ٍه الصًٓ اىتَْا خلىل معاضد فلكٔ٘ مطبْط٘ مً الياسٔ٘ العلنٔ٘ تعس أّل اغاؽ
للدااطاٜط اجلغطافٔاا٘( .)7اخااصت اخلااطاٜط العطبٔاا٘ بااالتطْض مااً خااالل ابااساعات
الباسجني العطب ّظٓازٗ افاقَه العلنٔ٘
هله ازاٗ اتكال سػٔ٘ ّبكطٓ٘

خمتلف العلْو ،فباسأت اخلطٓطا٘ جال

أّ ّاسس(ّ .)8شلال لتفػريٍا خمتلف الظْاٍط

اجلغطافٔ٘ املْدْزٗ اىصا ّ .كلنا ظازت معطف٘ اإلىػاٌ الفكطٓا٘ ظازت تطلعاتاُ
ّقسضاتُ علا ٙتكآْط االؾأا ٛالايت ضاٍاا ّٓلتنػاَا

تلاال الفارتٗ الغأنا اٌ

معطف٘ اإلىػاٌ العطبإ لعلاه اخلاطاٜط َاط بااليقـ علا ٙاقذاط ّضغاه قاْض
اقْٔاىات ( .)9زاخل الكَْد اليت كاىت تآُّ قبل معطفتُ بالكتاباّ٘ .خلش تؿاري
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السضاغات التاضخئ٘ بظَْض العسٓس مً اخلطاٜط البابلٔ٘ ٓطد تاضخئَاا خلىل غاي٘
(. 2300و) الصٖ قْضت العامل عل ٙؾكل زاٜطٗ ّمجل حمٔطَا (اليَط املط) أّ
اجٔط الصٖ ٓطْد العامل الْاق ؼت اليفْش البابلٕ ّضمست بابل قطب ّغط
الااساٜطٗ باعتباضٍااا مطكااع العاااملّ ،ضمساات مْاقا املااسٌ االخااط ٚعلاا ٙؾااكل
زّاٜط قغريّٗ ،سسزت اجلبال باػاِ الؿنال ّاالٍاْاض

اجلياْبّ ،اىتؿاطت

اجلااعض علاا ٙاطااطاد البشاااض ّضمساات علاا ٙؾااكل مجلجااات ّزّىاات علَٔااا
املػافاتّ ،سسزت االػاٍات عل ٙؾكل ضؤّؽ خاضد٘ مً اجٔط مؿريٗ خلىل
االػاٍااات االضبعاا٘ ( .)10فطااال عااً َااْض العسٓااس مااً اخلااطاٜط االثاضٓاا٘ الاايت
سسزت مْاق البلساٌ مً املعامل ّاليت افازت

تْغٔ ىطاا املعطفا٘ ّظٓاازٗ

افاقَا اقطاضٓ٘ ّالعلنٍّٔ٘ ،صا زلٔل عل ٙاٌ البابلني أٍه مً ّضعْا الطكاٜع
االغاغٔ٘ لكي اخلطٓط٘ العطبٔ٘ .السظ الؿكل (.)1

ؾكل(( -)1خطٓط٘ العامل البابلٔ٘) املكسض)11(:
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فاخلطٓطاا٘ عيااس العاااطب ازاٗ مَناا٘ لسضاغاا٘ ّؼلٔااال أٖ اااٍطٗ ٓاااطاز
زضاغااتَا للتعاابري ّاالٓطاااح عيَااا ّالكؿااف عااً مطاانْىَا .فاخااصت اخلطٓطاا٘
العطبٔ٘ ؼاكٕ الْاق العلنٕ ّف مياٍر اسكا ٜ٘ٔأّ ّقافٔ٘ لغاطض زضاغاتَا
ّؼلٔاال العْاماال املػاابب٘ هلااا ّاليتاااٜر املػتدلكاا٘ ميَاااٍّ .ااصا ٓعطاإ البشااح
اجلغطا القسضٗ عل ٙالتشلٔل ّالسق٘

اغتقكا ٛاققا ، ٜفالعلْو اليت ىؿات

بالز الطافاسًٓ ٍإ علاْو عطٓقا٘ مػاتْساٗ ماً ّاقعَاه ّتطلعااتَه املتيْعا٘
مبدتلف املٔاازًّٓ ،ميَاا علاه اخلاطاٜط الضتباطاُ بعلاه اجلغطافٔا٘ الاصٖ ٓؿانل
زضاغ٘ ا ضض ّما علَٔا مً ْاٍط طبٔعٔ٘ ّاىؿط٘ بؿطّٓ٘ ،دعلْا مً خالل
جٔلااَه هلااصِ الظااْاٍط املدتلفاا٘ مكااطلشات علنٔاا٘ ّالفااا حمااسزٗ ال ٓػااْزٍا
الغنْض ّ ،شلال ٓقْل السكتْض علٕ املٔاح (اٌ العاطب خكاْا كال اْاٍط
بلفظ حمسز ّمعلْو ٓفكض عً خكاٜكَا ّممٔعاتَا)(.)12
فاجلغطافٔني العطب اغتيسّا عل ٙعسٗ عْامل ضٜٔػا٘ كاىات مبجابا٘ أٍاه
االغؼ اليت اعتنست علَٔاا بقٔا٘ االماه االخاطٚ

ٍاصا اجملاال ،ففإ العكاط

االغالمٕ كاٌ للطسالت اليت قاو بَا العطب ّخاق٘ ضسل٘ طل
اثطا

العله ّاقر

ىقل املعطف٘ العلنٔ٘ ّتْغ افقَا اجلغطا ّ ،مً ثه معطفتَه ّاطالعَاه

علْ ٙاٍط دسٓسٗ ّخاق٘

املياط الغاٜب٘ ّالبعٔسٗ عً بالزٍه(.)13

فادتَسّا بطمسَا ّ جٔال أٍاه املْاقا ّالظاْاٍط الايت ؾااٍسٍّا علاٙ
خطاٜطَهّ ،الغْا العسٓس ماً الطسالا٘ العاطب كتا
اليت ظاضٍّا

ضسالتَه ّغفطاتَه املتيْع٘

دغطافٔ٘قٔنا٘ عاً امليااط

بلساٌ العاملّ ،استاْت كتابَه

ّمؤلفاتَه ٍصِ عل ٙالعسٓس ماً اخلاطاٜط الايت اغاتدسمت كنْؾاط لاطسالتَه
ّكؿْفاتَه اجلغطافٔ٘ غْا ٛكاٌ

الرب ّالبشطّ .املكازض التاضخئ٘ تؿري خلىل اٌ

العطب عطفْا كدطاٜطٔني متنطغني علا ٙضغاه اخلاطاٜط الغأنا اىَاه أّل ماً
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ّضاا اغػااَا ّطْضٍّااا مااً معاااضفَه ّىتاداااتَه العلنٔاا٘

عااسٗ جماااالت

كاالهليسغاا٘ ّاالزاضٗ ّاالقتكاااز ّالتذاااضٗ ّغريٍااا .خلش ظاز اٍتنااامَه
الفرتٗ باالٍتناو بتذاضب االمه ا خطّ ٚاالغتفازٗ ميَه
عاسز املكتباات العاخاطٗ بكتا

ٍااصِ

ٍصا اجلاى  ،فعاز

الاارتاخ اجلغاطا ّميَاا مكتبا٘ بٔات اقكناا٘

عكط اخللٔف٘ املامٌْ الايت سظات اخلاطاٜط

عَاسِ باٍتنااو ّاغا  ،ستا ٙاٌ

علنا ٛعكطِ كاىْا خطاٜطٔني معتاربًٓ ّباطظ شلاال ال خاالل طلباُ خلىل  70عاملاا
ميَه لطغه اخلطٓط٘ املامْىٔ٘ "الايت مجلاْا ماً خالهلاا العاامل املعاطّد هلاه مباا
ٓطه مً ْاٍط دغطافٔ٘" (.)14
أمااا كتاااب "دغطافٔاا٘ بطلٔااْؽ" فكاىاات اجلغطافٔاا٘ تعااك ضغااه خطٓطاا٘
للعااامل ّ َااط مااً خالهلااا اٌ اجلغطافٔااا ّاخلااطاٜط علنااني متكاااملني ال ىفكاال
اسسٍنا عً ا خط سٔح كاىات اخلطٓطا٘ عياسٍه اغااؽ لؿاطح اجلغاطا الٖ
اٍطٗ معٔيا٘ .فااجلغطافٔني العاطب قطىاْا كتابااتَه

مؤلفااتَه بااخلطاٜط الايت

افكشت عً مطنٌْ الؿطح ّعل ٙمس ٚعالقتُ بالظْاٍط االخط ٚمً خاالل
ضمْظ بػٔط٘ ّغَل٘ القطاّ ٗٛميَه ماً باني

كتاباتاُ َٓاسد تْضأض الظااٍطٗ

ّتكاآْطٍا غااطاٜط مجاال قااْضٗ ا ضض "البااً سْقاال" (ّ .)15كتاااب "أسػااً
التقاغٔه

معطف٘ االقالٔه" للنقسغٕ("ّ .)16املػالال ّاملنالاال" لالقاطدطٖ،

ّكتاب "خمتكط كتاب البلساٌ" الًٓ الفقُٔ اهلنساىٕ ّكتاب الؿطٓف االزضٓػٕ
جيعأ ُٓ للسكتْض امحس غْغ٘ الصٖ ا َاط مكاىا٘ االزضٓػإ
العطبٔ٘ ّاظزٍاضٍا خاقا٘ اٌ اخلاطاٜط بلغات شّضتَاا

قاي اخلطٓطا٘

عكاطِّ .غريٍاه ماً

اجلغطافٔني العاطب الاصًٓ عنلاْا داٍاسًٓ علاّ ٙضا االغاؼ الطقأي٘ هلاصا
العلهٍّ .يا عسٗ عْامل غااعست علاَ ٙاْض اخلاطاٜط عياس العاطب بعاس اٌ
ّدااست البٔٝاا٘ املياغااب٘ ليؿااٍْٛا ّمنٍْااا ّتطْضٍااا بعااسٗ مطاساال ستاا ٙبلْغَااا
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شّضتَا ّميَا عْامل اقتكازّٓ٘ ،ازاضّٓ٘ ،زٓئ٘ ّغريٍاا ماً العْامال املكنلا٘
لبعطَا ا خط اليت ظازت مً غع٘ فقَه اجلغطا ّغااٍنت مػااٍن٘ فعالا٘
قي اخلطٓط٘ العطبٔا٘  .لاصلال فطغاه اخلاطاٜط عياس اجلغاطافٔني العاطب امتااظت
بالسق٘ ماً سٔاح الؿاكل ّاملطانٌْ .فالسقا٘

ضغاْمَه مل تااتٕ عاً ططٓا

الكااسف٘ ّامنااا بالتذطباا٘ العنلٔاا٘ املكااشْب٘ بااالتفَه اليظااطٖ لفَااه اجلغطافٔاا٘
ّحمتْاٍا فكاىْا ٓسضكٌْ اٌ أٖ ااٍطٗ ال ميكاً جٔلاَا علا ٙاخلطٓطا٘ ال ميكاً
اعتباضٍااا اااٍطٗ دغطافٔاا٘ ،فاخلطٓطاا٘ عيااسٍه معاارب سقٔقاإ لسضاغاااتَه ٍّااصا
اغااا اؽ ال ظال معناااْل باااُ
()H.R.mill

البشاااح اجلغاااطا ّ شلاااال ٓقاااْل الاااسكتْض

اجلغطافٔ٘ ميكً اٌ تاخص كقطٔ٘ مػله بَا اٌ ما ال ميكاً اثباتاُ

عل ٙاخلطٓط٘ ال ميكً ّقفُ( .)17اما اجلاى
اجلغطافٔني العطب فاٍنٔتُ ال تقل عً اجلاىا

الفك

ضغه اخلطاٜط العطبٔ٘ عيس

الطٓاضإ فلقاس كااٌ اجلغطافٔاٌْ

العااطب ميلكااٌْ سػااا فئااا ّشّقااا َااط مااً خااالل ّضاا عياقااط خااطاٜطَه
ّاغتدساو االلاْاٌ بؿاكل ٓياغا

الظااٍطٗ املطغاْم٘ فاعطاا ٛالظااٍطٗ املنجلا٘

علاا ٙاخلطٓطاا٘ لْ ىااا ميجاال لْىَااا اققٔقاإ
اجلغطافٔاٌْ خاربٗ فئاا٘ ّ فٍْاا

الْاقاا امنااا زلٔاال علاا ٙامااتال

خسما٘ علااه اخلاطاٜط العطبإ ،الٌ اخلااطاٜط

عيسٍه مل تكً جمطز ضغْو بل اىَا عربت عً اجتْ ٚاجلغطا العطبٕ خلش كااٌ
للدااطاٜط العطبٔاا٘ أىااْال ّأغااؼ تكاائفٔ٘ ؼااسز اىْاعَااا تبعااا الغااؼ شلااال
التكئف(ّ .)18اخلطاٜط ّاملكْضات اجلغطافٔ٘ ال جل جمَْزات العطب
اجملااال ّشلااال الٌ معظنَااا قااس فقااس ّخاقاا٘ اخلااطاٜط الاايت ضمساات

ٍاصا
العَااْز

االّىل لليَط٘ اإلغالمٔ٘ العطبّٔ٘ ،قػه ميَا تعطض للتشطٓف ّالتكشٔف مً
قباال اليػااار اال اٌ املتااْفط ميَااا ٓتػااه بالؿاانْلٔ٘ ّاالساطاا٘ ظْاى ا
املتعسزٗ ّازضا اٍنٔتَا ّاغتدسامَا ميص ّقت مبكط

اخلطٓطاا٘

سٔااتَه(ٍّ .)19كاصا
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تطااْضت اخلااطاٜط عيااس العااطب بتطااْض معااطفتَه اجلغطافٔاا٘ مااً سٔااح االغااؼ
ّاملطامني العلنٔ٘ الايت التاعو بَاا اجلغطافٔاٌْ

السضاغا٘ اجلغطافٔا٘ ّالتاالٔف

ّضغه اخلطاٜط ميَذا عطبٔا خالكا كْىت فٔناا بعاس عاسٗ ماساضؽ

اخلاطاٜط

العطبٔ٘ بلغت قْٗ تاثرياٍا عيسما قْضت السىٔا لالّضباني ماسٗ طْٓلا٘(ّ .)20ماً
ٍصِ املساضؽ العطبٔا٘ الايت باطظت مبياٍذَاا اجلغطافٔا٘ ّالعلنٔا٘ ّمجال ضّازٍاا
اجلغطافٔني العاطب أٍاه اباساعاتَه ّىتادااتَه ا قأل٘

ٍاصا اجملاال املسضغا٘

االزضٓػٔ٘ اليت مجلَا العامل اجلغطا العطبٕ االزضٓػٕ مبفطزِ.
املبحث الثاني

املدرسة االدريسية يف رسم اخلرائط
تعااس املسضغاا٘ االزضٓػاأ٘ مااً أٍااه املااساضؽ اجلغطافٔاا٘ اإلغااالمٔ٘ الاايت
غاٍه علناٍٛا اجلغطافٔني مػاٍن٘ فعال٘
تطْضات اخلطاٜط العطبٔ٘

ضغه اخلطٓط٘ العطبّٔ٘ .مجلت أٍاه

العكط االغالمٕ ّاليت بلغت شضّتَاا ماً اليطار

العلنٕ فكْىت مسضغ٘ خطاٜطٔ٘ امستَا با(املسضغ٘ االزضٓػٔ٘) اىعكؼ تاثريٍاا
عل ٙاملساضؽ االّضبٔ٘ فٔنا بعس .
ّضعت ٍصِ املسضغ٘ مبطاسل خمتلف٘ مً قبل باسجني ّعلناا ٛدغاطافٔني
كال سػ

ّدَ٘ ىظطِ ّاعتنازِ عل ٙمكازض ّمطاد تاضخئ٘ اغاتيس علَٔاا

تقػٔنُ.
فالعامل (زّمٔلٕ) ّضعَا

املطسل٘ الجالج٘ مً مطاسال تطاْض اخلاطاٜط

العطبٔاا٘ ّالاايت امتااست مااً القااطٌ الػااازؽ اهلذااطٖ (الجالااح عؿااط املاأالزٖ)
ّمسٔاااات ٍااااصِ املطسلاااا٘ باااااخلطاٜط االزضٓػاااأ٘ ىػااااب٘ خلىل العااااامل اجلغااااطا
االزضٓػٕ(ّ ،)21استلت املطسل٘ اخلامػ٘ سػ

تقػٔه الاسكتْض امحاس غْغا٘

عيس تقػٔنُ للدطاٜط اإلغالمٔ٘ خلىل ( )6مطاسل تطْضٓ٘ مطت بَا عرب العكاْض
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التاضخئ٘ املاضٔ٘ ّالصٖ اعتنس علا ٙمكاازض ّمطادا االزضٓػإ عياس تقػأنُ
ملطاسل تطْض اخلطاٜط العطبٔ٘.
اخلرائط يف ًصف االدريسي:

االدريسي :

ٍااْ أبااْ عبااس اب حمنااس بااً عبااس اب بااً ازضٓااؼ بااً حئاا ٙاملؿااَْض بااا
(االزضٓػاإ) اسااس اجلغااطافٔني الباااضظًّٓ ،اكجااطٍه ؾااَطٗ
مسٓياا٘ غاابت٘

عاااو (ٍ493ااا) 1100و مااً اغااطٗ تيػا

ّسكل عل ٙتعلٔنُ

الغااطبّ ،لااس

خلىل الؿااطفا ٛاالزاضغاا٘،

دامع٘ قططبّ٘ ،قاو بعسٗ ضسالت

االىسلؼ ّمشالٕ

افطٓقٔااا ّاغاأا الكااغطّ ٚمشااال غطباإ أّضباااّ ،اىكلاارتا ّالااسمناض ( ،)22كنااا
عطد باىُ كاٌ ؾاعطا ّعاملا ّلْعا بعله اجلغطافٔ٘(ّ ،)23اعترب أطلػاُ أٍاه اثاط
للدطاٜط اليت ضمسات
العطب

العكاْض الْغاطٙ

الْقات شاتاُ القنا٘ الايت بلغَاا

ضغه اخلطاٜطَ ّ ،ط اٍتنامُ بعله اخلطاٜط عيسما زعاِ ملال ققلٔ٘

ضّدااط الجاااىٕ ( )Rogerللعناال

بالطااُّ ،كاااٌ ٓطغاا

عناال مْغااْع٘

دغطافٔ٘ عً كل العامل املعطّد م الرتكٔع عل ٙباالزِ لكإ ٓتاْىل االزضٓػإ
تكئفَا (.)24
ٍّااصا زلٔاال علاا ٙاىااُ شات مكاىاا٘ ّماايَر متنٔااع

ضغااه اخلااطاٜط،

ّاؾااااضت الاااسالٜل التاضخئااا٘ اٌ ضمساااُ للدطٓطااا٘ ٔاااع بالبػااااط٘ ّالْضاااْح
ّاالغااتفازٗ العلنٔاا٘ ملػااتدسمَٔا(ّ ،)25هلااصا سظٔاات اعنالااُ ؾااَطٗ ّاغااع٘ مل
ؼظ ٙبَاا اعناال غاريِ ماً اجلغاطافٔني العاطبّ ،شلاال بػاب

اتكاالُ املباؾاط

باقطاضٗ االّضبٔ٘ (.)26

منيجيتو ،مفاىيممو اجلغرافيةً ،مصادره:
ٓعس االزضٓػٕ اسس اعالو املطغ٘ االزضٓػٔ٘ الصٖ ٔع مبايَر خااص باُ
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خيتلف عً ميااٍر اقطاىاُ ماً اجلغاطافٔني العاطب أقاشاب املاساضؽ اجلغطافٔا٘
العطبٔ٘ (الكالغأكّٔ٘ ،الفلكٔا٘ (الطٓاضأ٘))

ضغاه اخلاطاٜط ،لاصا فقاس ٔاع

ميَذُ اجلغطا بالتيْل مً خالل اطالعُ علا ٙالكاجري ماً املؤلفاات اجلغطافٔا٘
ّالكت

الفلكٔ٘ ّػْالُ

بلساٌ عسٗ فطغه

شٍياُ تكاْضا دسٓاسا جلغطافٔا٘

ا ضض ّميَذا دسٓسا للكتابا٘ عيَاآّ ،تطاض ماً شلاال بااٌ االزضٓػإ اتبا
امليَر القاٜه عل ٙاملؿاٍسٗ ّالقٔاؽ ّالطبط بني االدعا ٛم مطاعاٗ اليػ

مماا

ٓػاعسِ عل ٙضغه قْضٗ كامل٘ لالضض( ،)27السظ الؿكل (.)2
أ ما مفأٍنُ اجلغطافٔ٘ فقاس ٔاعت بالسقا٘ ّاالخاتالد عناا غابقِْ ماً
ضّاز املااساضؽ اجلغطافٔاا٘ اإلغااالمٔ٘

ضغااه اخلااطاٜطّ ،شلااال لكجااطٗ زضاغااتُ

ّاطالعاتُ عل ٙاملطاد العلنٔ٘ سٔح عطد بقْلُ (اٌ ا ضض لٔػت كطٗ تام٘
االغاتساضٗ ّامناا ٍإ علا ٙؾاكل غافطّ ،تابني شلاال ماً قْلاُ "اٌ ا ضض
شاتَا مػتسٓطٗ لكيَا غري قازق٘ االغتساضٗ فنيَا ميدفض ّمطتف ّاملا ٛجياطٖ
بٔيَا ميافعَا خلىل أخفطَا"( .)28كنا عطد االزضٓػٕ باٌ خط االغتْآ ٛيكاف
الكااطٗ االضضاأ٘ خلىل ىكاافني مشااالٕ ّديااْبٕ ّٓااط ٚاٌ اجلااع ٛالؿاانالٕ ٍااْ
املعنْضّ ،الغري معنْض

اجلع ٛاجليْبٕ قطاضتُ العالٔ٘ ّقل٘ ما.)29( ُٜ

بٔينا جلت مكازض معلْماتُ غربتُ اليظطٓ٘ ّالعنلٔا٘ الايت اكتػابَا الٌ
ٓكٌْ قااس

اػااِ دسٓاس

قاي اخلطٓطا٘ ،فنكاازض معلْماتاُ دااٛت ماً

خالل ما ٓلٕ(:)30
 .1زضاغتُ ملْلفات جلغطافٔني عطب.
 .2اغاافاضِ لبلااساٌ ّاغااع٘ مااً العااامل غاااعستُ علاا ٙالتعااطد علاا ٙالطبٔعاا٘
اجلغطافٔ٘ هلا ّمعطف٘ خمتلف اسْاهلا .
 .3عاف االزضٓػٕ

قططب٘ ٍّٕ املطكع الجقا

االىسلؼ ّعاقط دغاطافٔني
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بلساىني كالعٍطٖ الصٖ سظٕ مبكاى٘ علنٔ٘

تلال الفرتٗ ،سٔح ّض كتابا

ٓؿطح فُٔ كٔفٔ٘ ضغه خطٓط٘ العاملّ ،امكاىٔ٘ جٔل املعلْمات علَٔا.
 .4ت االزضٓػٕ مبكاى٘ علنٔ٘

بالز ضّدط الجاىٕ (ملال قاقلٔ٘) ماً خاالل

غع٘ ىفْشِ الضغال البعجات العلنٔ٘ للتشق مً قش٘ معلْماتُ اليظطٓ٘(.)31
 .5اغاااتفاز ماااً معلْماااات التذااااض ّاقذااااز ّغريٍاااه ماااً املااااضًٓ ظعٓاااطٗ
ققلٔ٘(.)32
 .6ثقافتُ اخلاق٘ بْض كتاب (ىعٍ٘ املؿتا

اخارتا االفاا ) الاصٖ اؾاتَط

كااصلال باغااه (كتاااب ضّدااط) ّقااس اىتَاا ٙمااً تالٔفااُ قباال ّفاااٗ امللااال عاااو
(1154و) ،كاٌ الغطض ميُ اغتدسامُ كؿطح الكاطٗ ا ضضأ٘ الايت قاننَا
اإلزضٓػاإ بااامط مااً امللااال ّقااغطٍا علاا ٙالفطاا٘ ،فطااال عااً كتابااُ عااً
دغطافٔ٘ اّضبا الغطبٔ٘ از مما كتبُ أٖ دغطا أخط مً اجلغطافٔني املػلنني،
ّهلااصا فقااس كاااٌ ٓػااتدسو كنطد ا اغاااؽ

ٍااصا املْضااْل ،فطااال عااً

اغتفازتُ مً اعنال آطاىْغطني ّبطلٔنْؽ ّاغرتابْ (.)33
 .7اطالل االزضٓػٕ عل ٙاخلطٓط٘ املامْىٔ٘ بتفاقٔلَا الغٔنا اىَا خطٓطا٘ عاملٔا٘
للكجري مً اققا ٜاليت اغتشسثت علَٔا فٔنا بعس (.)34
 .8عنلٔ٘ قي اخلطٓطا٘ معطّفا٘ لاس ٚاجلغاطافٔني العاطب ،فالكتا
املْدْزٗ اىصا تْضض ضغه اخلطاٜط مجل كتاب لػَطاب (عذاٜ

ّاملؤلفاات
االقالٔه

الػبع٘ خلىل ىَآ٘ العناضٗ)(.)35
اخلرائط عند االدريسي :
ٔعت خطاٜطُ بالسق٘ ّالْضاْح ،فاخلطٓطا٘ عياسِ مل تكاً شات ؾاكل
ٓطغه علُٔ خطْم مػتقٔن٘ جل علَٔا خمتلاف الظاْاٍط ّاملعاامل بعاسٗ اؾاكال
ٍيسغأ٘ ،بال كاىاات اخلطٓطا٘ عيااس االزضٓػإ مبئاا٘ علا ٙاغااؼ علنٔا٘ مقاضباا٘
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خلطاٜط الْقت اقاضط ،هلصا اتفا املؤضخاٌْ علا ٙاٌ خطاٜطاُ ماً افطال ماا
بلغتاُ العااطب
خطاٜطٕ

ضغااه اخلااطاٜط ،باال خلعتااربت خطاٜطااُ أٍااه أثااط (كاااضتْكطا )

العكْض الْغط.)36( ٙ
جلاات خطااْات االزضٓػاإ

ضمسااُ خلطٓطتااُ

القااطٌ (ٍ6ااا) بااجالخ

مطاسل(.)37
االّىل  :اضاز معطف٘ قش٘ املعلْمات للذغطافٔني العطب الاصًٓ غابقِْ

شكاط

اطْال مػاافات الابالز ّعطّضاَا ،فاسطاط الٔاُ (لاْح الرتغأه) ّاقبال
خيتربٍا مبقٔاؽ مً سسٓاس ما مقاضىتاُ للكتا

االخاط ٚستا ٙتابني علاٙ

اققٔق٘ ميَا.
امااا املطسلاا٘ الجاىٔاا٘ فاىااُ ادمااع امنْشدااا فطٓااسا مااً ىْعااُ للكااطٗ الػاانآّ٘ شات
ضادام٘

اقذاه خلش بلاج سذنَااا  400ضطال ضّمإ ( ضطال ميَااا 112

زضٍنا).
فلنا كنلت أمط الفعلاُ اٌ ٓيقؿاْا فَٔاا قاْض االقاالٔه الػابع٘ مبدتلاف
معاملَا مً بلْاٌ ّمْاق ّطط ّعاض ّدلداٌ ّاىَاض (.)38
ّ املطسلاا٘ الجالجاا٘ ألااف كتابااا بااني فٔااُ االمسااا ٛاجلغطافٔاا٘ ّاالؾااكال
ّالكْض(.)39
اٌ مااا ٓعئيااا ٍيااا ٍااْ اٌ خطٓطاا٘ االزضٓػاإ الاايت قااْض علَٔااا العااامل
القالٔنُ املعطّف٘ ،سٔح مجلت خطْم افقٔ٘ تبسأ مً خط االغتْا ٛذمْ الؿانال
ّؼاسز اخلطااْم الاايت تػاتدسو فَٔااا ظٓااازٗ اليَاااض ىكاف غاااع٘ علاا ٙطْلااُ
امليطق٘ الػابق٘ ماً دَا٘ اجلياْب ثاه اغاتدسمَا العاطب ّاضازّا ميَاا امليااط
اليت تق بني ٍصِ اخلطْمّ ،اليت مل تكً متػآّ٘ عيسٍه ،اما عيس االزضٓػٕ
فظَطت متػآّ٘ عسا االقلٔه ا ّل املنتسمً الكفط خلىل زضد٘  23مشاال خاط
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االغتْا ،ٛفاالقاالٔه الػات٘ الباقٔا٘ تؿانل كال ميَاا ( )6زضداات ماً زضداات
العطض( ،)40السظ الؿكل (.)2
ؾكل()2
خطٓط٘ االضض للؿطٓف االزضٓػٕ
املكسض)41( :
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مً زضد٘ ( )1خلىل  23االقلٔه ا ّل.
مً زضد٘ ( )24خلىل  29االقلٔه الجاىٕ.
مً زضد٘ ( )30خلىل  35االقلٔه الجالح.
مً زضد٘ ( )36خلىل  41االقلٔه الطاب .
مً زضد٘ ( )42خلىل  47االقلٔه اخلامؼ.
مً زضد٘ ( )48خلىل  53االقلٔه الػازؽ.
مً زضد٘ ( )54خلىل  59االقلٔه الػاب .
كنا اضاد خلىل االقلٔه الػاب ( )5زضداات فاقابض جمناْل الاسضدات
مشااال خااط االغااتْا )64( ٛزضدااّ٘ ،تكاال ٍااصِ اليااْاسٕ القاقاب٘ خلىل ()72
زضداا٘ مشاااال ّمااس ٍااا اخلااط خلىل القطا

بْقاافُ ميطقاا٘ باااضزٗ ال تػااكً ،امااا

ديْب خط االغتْا ٛفبني اىَا غري مالٜن٘ للػكً قطاضتَا الؿسٓسٗ (ّ .)42قػه
ٍصِ االقالٔه الػبع٘ خلىل ( )10اقػاو ضاغٔ٘ كال قػاه ميَاا لاُ خطٓطا٘ عٔاح خلشا
اىسجمت م بعطَا كْىت خطٓط٘ للعامل عل ٙؾكل مػتطٔل .
ٍّيا ٓظَاط عيكاط التشسٓاس الاصٖ داا ٛباُ االزضٓػإ
بالطغه مً عْٔبُ املتنجل٘
عٔح ٓتطل

علاه اخلاطاٜط

اٌ ّقف قطط ٓاتٕ مْظعا باني عاسز ماً اخلاطاٜط

مجعَا جمَْزا كبريا (.)43

مميزات خرائط املدرسة االدريسية :

تتنٔع خطاٜط املسضغ٘ االزضٓػٔ٘ بعسٗ ممٔعات ميَا -:
 .1ؼسٓس االػاِ  :اتبا االزضٓػإ ىفاؼ الايَر العطبإ الػااٜس بتشسٓاسِ جلَا٘
الؿنال خلىل االغفل ّاجلياْب خلىل ا علاّ ٙالؿاط خلىل الأنني ّالغاطب خلىل
الٔػاض(.)44
 .2مقٔاؽ الطغه  :كً االزضٓػٕ مً خالل معطفا٘ زضداات العاطض معطفا٘
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املقٔاااؽ الااصٖ ضمساات بااُ اخلطٓطاا٘ سٔااح قااسضِ بااا( )25فطغاادا فااإشا كاااٌ
الفطغذ 5985و أٖ سْالٕ  6كه تقطٓبا ّٓػاّٖ  3أمٔال عطبٔ٘ (1995مرت)
أٖ سْالٕ (2كه) (.)45
ّبصلال تكبض السضد٘  25( 150فطغدا × .)6
ّبصلال فاالزضٓػٕ أعط ٙمقٔاؽ ضغه خلطٓط٘ مقاضٓ٘ ملعياٍا اقالٕ.
 .3االقال٘ ّاملعاقطٗ اليت استاضت بَا خطٓط٘ عيسما سسز زّاٜط العاطض ماً
خالهلاااا .اعتقاااس اساااس البااااسجني اٌ االزضٓػااإ اغاااتدسو القااااىٌْ التاااالٕ
الغتدطاز زّاٜط العطض (.)46
Q = Artan { SMO}(1) cd-2 tane4
=  Qزاٜطٗ العطض املناثل٘ 2
 Arctan = tanل او
=  Sinدٔ
=  Dطْل اقس ا عل ٙلليَاض
علنا اٌ مٔل زاٜطٗ الربز

الفلال ّقٔنتَا ثاىٔ٘ ٍّٕ = 4 = 23030

ّبتطبٔ ٍاصِ املعازلا٘ ميكاً ؼسٓاس زضداات العاطض للعسٓاس ماً ماسٌ
العامل السظ اجلسّل ضقه(.)1
اقػاب

املْق اققٔقٕ

املسٌ
االغكيسضٓ٘

31.33

31

بغساز

35.22

33

اغطيبْل

43.27

41.45

زمؿ

31.45

32.33

اقفَاٌ

33.14

32.43
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القسؽ

29.40

31.32

كاٌ (اغٔا الْغط)ٙ

41.37

42

مالقا

34.47

34.37

مك٘

22.53

22

ىٔػابْض (آطاٌ)

34.27

36.37

غذلناغ٘ (املغطب)

29.37

22.27.31

دسّل ضقه ()1
زضدات العطض لبعض املسٌ سػ

قٔاغات االزضٓػٕ املكسض )47(:

ّتبني ليا مً ٍصا اجلسّل اٌ االزضٓػٕ ميتلال خربٗ ضٓاضٔ٘ غاعستُ اٌ
حيسز زّاٜط العطض للنسٌ بؿكل ٓقاضب الْاق اققٔقٕ هلا سالٔا.
كنا ٓعتنس باٌ االزضٓػٕ اغتدسو قاىٌْ أخط لتشسٓس خط الطْل (.)48
4
1
are sin(tan 4 tan Q) 
10
2

m

 .4خطٓط٘ االزضٓػٕ عكػت ػاضبُ

اغفاضِ ّػْالُ

بلساٌ العامل املدتلف٘

مجاال مشااال افطٓقٔااا ّاغاأا الكااغطّ ٚآطالٔااا ّاّضبااا الغطبٔاا٘ كنااا تظَااط
اخلطٓط٘ للبشاض ّاجٔطات ّاخللذاٌ مجال البشاط العطبإ ّاالغاْز ّاخللأر
العطبٕ ّاجٔط اهليسٖ(.)49
 .5قاو بتكشٔض العسٓس مً اخطا ٛبطٔنْؽ الغٔنا فٔنا ٓتعلا مبْاقا امليااط
ّاكنل خطٓطتُ اليت كاىت تيتَٕ

الؿانال عياس اجلاعض الربٓطاىٔا٘ فاكنلاَا

االزضٓػٕ لتكل فليسٗ ّمشال ضّغٔا ّبالز العطب ّّض شلال

االقلأه

الػاب (.)50
 .6اغااتطال االزضٓػاإ اٌ حيااْل اخلطٓطاا٘ الكطّٓاا٘ خلىل خطٓطاا٘ مػااطش٘ متبعااا

علم اخلرائط عند اجلغرافيني العرب دراسة يف الفكر اجلغرايف )733( .............................................

اغلْبُ الطٓاضٕ

شلال .كنا اىُ اغتدسو االلْاٌ

خطٓط٘ اعط ٙالبشااض

اللٌْ االظض ّاالىَاض اللٌْ االخطط ّاجلبال االمحط ّاالضدْاىٕ (.)51
ٍ .7يا بعض االخطا ٛاليت َطت

خطٓطتُ ّميَا االمتساز الكبري للػااسل

االفطٓقٕ مً خلٔر عسٌ ذمْ الؿط ّٓ ،بسّ اجٔط اهلياسٖ

ٍاصِ اخلطٓطا٘

مفتْسااا مااً ىاسٔاا٘ الؿااط ٍّااْ أمااط اكستااُ الااطسالت البشطٓاا٘ للنالسااني
العطبّ ،ذمْ ٍصا اجٔط تيشسض االىَاض االفطٓقٔ٘ مً ىاسٔ٘ اجليْب ّاالىَاض
اهليسٓ٘ ّالكٔئ٘ مً الؿنالّ ،عً ططٓ ططفُ املفتْح مً الؿط كاٌ ٍصا
اجٔط ٓتكل باجٔط االعظه الصٖ كاٌ

قططِ حئط بكل ا ضض (.)52

 .8بالطغه مً ٍصِ االخطا ٛاليت تكٌْ قس َطت عاً ططٓا اليػاذ
اخلاااامؼ عؿاااط الٌ اغلاا
االزضٓػٕ مجلت ىقط٘ ؼاْل
اقال٘ ّابسال

القاطٌ

اخلاااطاٜط االقااالٔ٘ قاااس فقاااست ،اال اٌ خاااطاٜط
الارتاخ اجلغاطا العطبإ ملاا امتااظت باُ ماً

التكنٔه فاىتقلت خطاٜطُ خلىل اّضبا ّسػا

قاْل (ملناط)

شلااال اٌ قااْضٗ العااامل لالزضٓػاإ قااس اىتؿااطت بْاغااط٘ خطٓطاا٘ غاااىْتْ
الصٖ ىقلَا عً خطٓطتُ فتعطد علَٔا العامل العطبإ ّاغاتفاز ميَاا

ضغاه

خطاٜطُ(.)53
 .9ازضا االزضٓػٕ أٍنٔ٘ االزّات اقػٔ٘ البكاطٓ٘

غاطع٘ ىقال املعلْماات

اجلغطافٔاا٘ خلىل املااتعلهٍّ ،ااصا ا مااط َااط ّاضااشا

جٔلااُ للكااطٗ االضضاأ٘

املكااايْع٘ ماااً الفطاااّ٘ ،ضااانيت مظااااٍط دغطافٔااا٘ عسٓاااسٗ ،خلش اغاااتدسو
اجػْغااات البكااطٓ٘ الٓكااال املعلْمااات اجلغطافٔاا٘ خلىل املتلقاإ مااً خااالل
التنجٔل الطمعٖ املكغط للدطٓط٘ ملا ٍْ علُٔ

الْاق (.)54
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االستنتاجات:
 .1تعاس اخلااطاٜط اسااس ٚالْغاااٜل املػااتدسم٘

آكااال املعلْمااات اىل املتلقاإ

فَٕ مبجاب٘ ّغٔل٘ آطاح ملدتلف الظْاٍط املنجل٘ علَٔاا غاْا ٛكاىات طبٔعٔا٘
اّ بؿطٓ٘:
 .2ازض العااطب باااٌ علااه اخلااطاٜط ٍااْ علااه ٓااؤثط بؿااكل مباؾااط علاا ٙمجٔا
جماالت سٔاتَه املدتلف٘ فَٕ ّغٔل٘ فعال٘

ازاضٗ ؾاؤٌّ ّاساْال بالزٍاه

باغتدسامَه هلا لالغطاض العػكطٓ٘ ّالتذاضٓ٘ ّغريٍا.
 .3خلااف اجلغطافٔااٌْ العااطب العسٓااس مااً االدماااظات

جمااال ضغااه اخلااطاٜط

العطبٔ٘ مً خالل مساضغاَه اجلغطافٔا٘ الايت اتػانت بالؿانْلٔ٘

حمتْاٍاا

العلنٕ ّاجلغطا .
ٓ .4عس العطب ٍه اقشاب القاعسٗ العلنٔ٘ اليت اعتنست علَٔا االمه االخطٚ
ّض االغؼ العلنٔ٘ االّىل لعلاه اخلاطاٜط ،مماا از ٚاىل َاْض ماسضؽ
دغطافٔاا٘ عطبٔاا٘ خاقاا٘ باااخلطاٜط اتػاانت باالبااسال ّاالقااال٘ كامسضغاا٘
االزضٓػٔ٘.
 .5مجلاات خااطاٜط املسضغاا٘ االزضٓػاأ٘ ىقطاا٘ ؼااْل

الاارتاخ العطباإ اجلغااطا

العطبٕ  ،اشاىقلت خطاٜطَه فٔنا بعس اىل اّضبا ّبقٔ٘ اذما ٛالعامل ملا امتاظت
بُ مً ىطْز علنٕ ّميَر زقٔ

ضمسَه خلطاٜطَه.

 .6اغااتدسو االزضٓػاإ االغاالْب العلناإ الطٓاضاإ

ضمسااُ خلطاٜطااُ ،اش

اغتطال اٌ حيْل اخلطٓط٘ الكطّٓ٘ اىل خطٓطا٘ مػاطش٘ معتناسا علا ٙخربتاُ
اليظطٓاا٘ ّالعنلٔاا٘ الاايت اكتػاابَا مااً زضاغاااتُ ملؤلفااات ّمكااازض جلغااطافٔني
عطب.
 .7غاٍنت خطاٜط املسضغ٘ االزضٓػأ٘

تْغأ االفا اجلغاطا العطبإ  ،اش
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اعتربت مبجاب٘ ّثٔق٘ تاضخئا٘ ّثاطّٗ علنٔا٘ تطاه
ّاققا ٜالعلنٔ٘ اليت مت تسّٓيَا

مؤلفاات ّكتا

ظماٌ ّمكاٌ ملعطف٘ مس ٚاٍنٔتَا ّاقالتعا

اخلالصة:

طٔاتَاا خمتلاف املعْماات
ٓطلا البااسجٌْ

كال

جمال ضغه اخلطاٜط.

مااً خااالل مااا تقااسو ٓتطااض ليااا باااٌ اجلغااطافٔني العااطب زّض

ّض ا

اللبيات االّىل غؼ عله اخلطاٜط عً ططٓ ىتادا تَه ا قلٔ٘ اليت خلسٍّا
عرب تااضٓذ سطااضتَه العطٓقاّ٘ .مماا ال ؾاال فٔاُ اٌ العاطب كاىات لاسَٓه ماً
املعطف٘ العلنٔ٘ الطقٔي٘ ما أٍلتَه الٌ ٓكْىْا أقشاب أّىل املساضؽ اجلغطافٔ٘
قياع٘ اخلطاٜط ّ ،التنٔع مبياٍذَه الايت اىتقلات فٔناا بعاس خلىل زّل العاامل
الغطبٕ ملعطفتَه أقْل القْاعس ّمبازئ عله اخلطاٜط .كنا غاٍنت مؤلفااتَه
مػاااٍن٘ فعالاا٘

قااي اخلطٓطاا٘ العطبٔاا٘ مااً خااالل معااطفتَه ملفَااْو اخلطٓطاا٘

ّأغؼ بياٍٛا الطٓاضٔ٘ ّالفئاّ٘ ،مطاسلاَا التطْضٓا٘ الايت ّقالت شضّتَاا
التطْض

القطٌ العاؾط اهلذاطٖ .لاصلال مجلات اخلاطاٜط العطبٔا٘ سٔااٗ العاطب

مبدتلف جماالتَا ّمظاٍطٍا بطماْظ بػأط٘ ّقلٔلا٘ كااملطب ّاملػاتطٔل ّالاسّاٜط
ّكلااَا تؿااري خلىل ااْاٍط دغطافٔاا٘ معٔيااّ٘ ،لكيَااا

ىفااؼ الْقاات تؿااري خلىل

معلْمااات ٍاٜلاا٘ ّخمتلفاا٘ الىَااا ؼااْٖ مطااامني علنٔاا٘ ّضٓاضاأ٘ ّشات حمتااْٚ
دغطا ّ ،هلصا مل تكً جمطز ضغْو بل كاىات مبجابا٘ ّثاا ٜعلنٔا٘ اغاتدسمت
كإسس ٚالْغاٜل املَن٘ للكؿف عً العسٓس ماً اققاا ٜاجلغطافٔا٘ ّاىعكػات
أثاضٍا بظَْض ابطظ املساضؽ اخلطاٜطٔ٘ اليت ٔعت بافكاض علنٔ٘ ّمياٍر أقالٔ٘
ّمعاقااطٗ

آٌ ّاسااسّ ،الاايت جلاات غااطاٜطَه اجلغطافٔاا٘ الاايت مجلااْا علَٔااا

خمتلف الظْاٍط اجلغطافٔ٘ (الطبٔعٔا٘ ّالبؿاطٓ٘) للعسٓاس ماً بلاساٌ العاامل الايت
ظاضٍّااا ّػْلااْا فَٔااا ،فعكػااْا شلااال

خااطاٜطَه الاايت اقاابشت فٔنااا بعااس
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.٘ٔقياع٘ اخلطٓط٘ العطب

القاعسٗ ا غاؽ

ّبالطغه مً اختالد املياٍر العلنٔا٘ الايت تبعٍْاا اال اٌ اغلبَاا كاىات
(املسضغ٘ االزضٓػٔ٘) اليت مجلَا العامل
تطاْض علاه

ِمقاضب٘ ملعياٍا اقالٕ ٍّصا ما ّدسىا

طاُ ىقطا٘ ؼاْلٜاجلغطا االزضٓػٕ مبفاطزِ ّالاصٖ اعتاربت خطا
.طٜاخلطا

٘ٔخلش اىُ أّل مً ّض االغؼ العلنٔ٘ االّىل الغاتدساو الكاطٗ االضضا
ٙ العلنٔاا٘ بعااس اطالعااُ علااٜط ّاغااتشسخ علَٔااا بعااض اققاااّٜضغااه اخلااطا
 ّقااشض،٘طٔاا٘ الػااابقٜمؤلفااات اجلغااطافٔني العااطب مااً ضّاز املااساضؽ اخلطا
٘ السقااٙشلااال علاا
الْقات

 املتعلقاا٘ باااملْاق لاابعض املياااط معتنااساٛبعااض االخطااا

٘ط اقسٓجاٜطاُ مقاضبا٘ للداطاٜ هلصا كاىت خطا،ُميَذ

ّالْضْح

ٚ مبكاىا٘ علنٔا٘ خاقا٘ مجلات اساسٙاقاضط ا مط الصٖ دعل االزضٓػٕ حيظ
.ٕتطاثيا اجلغطا العطب

٘ٝٔالعالمات املط

Abstract
Through the research is clear that the coordinates of the
Arab role in the development of the first building blocks of the
foundations of cartography through their original product and
make it eternal through the history of ancient civilization. There
is no doubt that the Arabs would have a sound scientific
knowledge of what qualified them to become the owners of the
first schools in the manufacture of geographic maps, Arabian's
excellence methods which later moved to the western world in
the knowledge assets of the rules and principles of cartography.
Also contributed their works to make an effective contribution
to the Arab map through their knowledge of concept of the map
and build the foundations of sporting, artistic, and evolutionary
stages, which culminated in the development in the tenth
century AH. Therefore represented the Arab maps the lives of
Arabs in various fields and codes are simple and few rectangle,
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circles, all point to the particular geographical phenomena , but
at the same time suggesting to the huge information and
different because it contains the contents of scientific,
mathematical and related geographic content, and for this were
not just fees but also served as scientific documentation used
as one important means for the detection of many of the
geopolitical realities and reflected raised by the emergence of
the most prominent schools cartographic characterized by the
ideas and scientific approaches original and modern at the
same time, which was geographical represented by the various
phenomena of geographical (natural and human) for many
countries in the world visited and walked around it, in their
maps, which later became the main base in the manufacture of
the Arab map.
Although different scientific methods, which followed it,
but most of the current approach to meaning and that is what
we found in (school Idrisid) represented by the geographer AlIdrisi, who was considered individually and maps a turning
point in the evolution of cartography.
It was the first to develop the scientific bases the first to
use the earth, and the mapping has been developed by some
scientific facts after studying the books Arab geographers of
the leading schools cartographic former, and corrected some
mistakes on sites for some areas, relying on the accuracy and
clarity in its approach, for this was the maps approach Maps
true to the modern time being which is in a position to make AlIdrissi represented a particular scientific noble heritage in the
Arab geographer.
ٍْامـ البشح
٘ ىؿااط ؾااطك٘ كْلٔيكٔاااٌ ّىقاباا، القػااه االّل،٘اجلغطافٔاا٘ العطبٔاا

ٕالؿااطٓف االزضٓػاا، ٘( امحااس غْغاا1)

.5ص،1974 ، بغساز،ٖقرب

مكت، املَيسغني العطاقٔني

 زضاغات املطكاع،5 جملس، اعساز ْٓغف خٔام، لػاٌ العطب اجٔط، مجال السًٓ بً مكطو،( ابً ميظْض2)
.90 ص، بسٌّ تاضٓذ، بريّت،ٕالعطب
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) (3عبس الطمحً محٔسٗ ،اعالو اجلغطافٔني العطب ،م ،2زاض الفكط ،زمؿ ،1980،ص.72
) (4امحس غْغ٘ ،الؿطٓف االزض ٓػٕ
( )5حمنس داغه علٕ ،التعلٔه

اجلغطافٔ٘ العطبٔ٘ ،القػه االّل ،مكسض غاب  ،ص.90

العطا القسٓه ،جمل٘ املعله اجلسٓس ،ز ،1جملاس  ،43مطبعا٘ ّظاضٗ الرتبٔا٘،

 ،1986ص.22
( )6كطٓػتْفطلْكاؽ ،سطاضٗ الطقه الطٔئ٘ ّغٔاغ٘ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه

العطا القسٓه ،تطمج٘ ْٓغف عبس

املػٔض ،طبع٘ بغساز ،1980 ،ص.25
( )7دْغتاد لْبٌْ ،سطاضٗ العطب ،تعطٓ
(ْٓ )8غف سْضاىٕ ،البئ٘ الصٍئ٘ اقطاضٓ٘
( )9امحس غْغ٘ ،الؿطٓف االزضٓػٕ

عازل ظعتري ،م ،3القاٍطٗ ،1956 ،ص.483
الؿط املتْغط االغْٖٔ ،طبع٘ بريّت ،1978 ،ص.122

اجلغطافٔ٘ العط بٔ٘ ،القػه ا ّل ،مكسض غاب  ،ص.5

( )10ؾاكط خكٔا  ،علٕ حمنس املٔاح ،الفكط اجلغطا ّتطْضِّ ،طط عجُ ،مطبعا٘ دامعا٘ بغاساز،1983 ،
ص.111
) (11امحسغْغ٘ ،العطا

اخلطاٜط القسمي٘ ،مطبْعات اجملن العلنٕ العطاقٕ،مطبع٘ املعاضد،بغساز،باسٌّ

تاضٓذ،ص. 16
( )12علٕ حمنس املٔاح ،ميااٍر اجلغطافٔا٘ االقلٔنٔا٘ عياس العاطب

الارتاخ ّاملعاقاطٗ ،جملا٘ اجملنا العلنإ

العطاقٕ ،جملس  ،40ل ، 1مطبع٘ اجملن العلنٕ العطاقٕ ،1989 ،ص.200
( )13ز .قربٖ اهلٔيت ،ز .ابطأٍه املؿَساىٕ ،ز .غعسٖ قاحل حمنس قاحل الػعسٖ الفكط اجلغطا ّطط
البشح ّ ،ظاضٗ التعلٔه العالٕ ّالبشح العلنٕ ،دامع٘ بغساز ،مطاب دامع٘ املْقل ،1985 ،ص.4
( )14اغياطْٔؽ ْٓلٔا ىْفتـ كطاتؿكْفػكٕ ،تاضٓذ االزب اجلغطا العطبٕ القػه ا ّل ،تطمج٘  :قالح
السًٓ ٍاؾه ،مطبع٘ جلي٘ التالٔف ّالرتمج٘ ّاليؿط ،القاٍطٗ ،1969 ،ص.86
( )15ابً سْقل ( ابً القاغه بً سْقل)  ،قْضٗ ا ضض ،طب
( )16املقسغٕ ( مشؼ السًٓ أبْ عبس اب ) اسػً التقاغٔه

مسٓي٘ لٔسٌ ،مطبع٘ بطٓل ،1928 ،ص.4
معطف٘ االقاالٔه ،مكتبا٘ املجيا ،ٙمطبعا٘ لٔاسٌ،

 ،1906ص.38
( )17حمنس علٕ عنط الفطا ،مياٍر البشاح اجلغطافٔا٘ بالْغااٜل الكنٔا٘ ،م ،3زاض العلاه للطباعا٘،1978 ،
ص.103
( )18خلااْز علاإ ٍااازٖ ،اخلااطاٜط البشطٓاا٘ العطبٔاا٘ مااً القااطٌ ا ّل خلىل القااطٌ العاؾااط اهلذااطٖ ،ضغااال٘
مادػتري ،دامع٘ بغساز ،كلٔ٘ االزاب ،2003 ،ص.2008-2007
( )19خلْزعلٕ ٍازٖ ،اخلطاٜط البشطٓ٘ العطبٔ٘ مً القطٌ االّل اىل القطٌ العاؾطاهلذطٖ ،مكسضغاب ،ص
90
( )20ىقْال ظٓازٗ ،اجلغطافٔ٘ ّالطسالت عيس العطب ،مكتب٘ املسضغ٘ ّزاض الكتااب اللبيااىٕ للطباعا٘ ّاليؿاط،
ْظ ،1962 ،ص.15
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( )21السّمٔلٕ ،العله عيس العطب ّاثطِ

تطْض العله العااملٕ ،تطمجا٘ عباس اقلأه اليذااض ّحمناس ْٓغاف

مْغ ،ٙمطادع٘ سػني فْظٖ ،زاض القله ،القاٍطٗ ،1962 ،ص.395-392
( )22عبس الععٓع ططٓض ؾطد ،املْدع

تاضٓذ الكؿف اجلغطا  ،مؤغػ٘ الجقاف٘ للطباع٘ ّاليؿاط ،اجلامعا٘

االغكيسضٓ٘ ،1993 ،ص.82-81
( )23فالح ؾاكط اغْز االزضٓػٕ ّادماظاتُ العلنٔ٘

عله اخلطاٜط ،جملا٘ املؤضخاٌْ العاطب ،ل ،20مطبعا٘

عكاو ،بغساز ،1990 ،ص.76
( )24عبس الععٓع ططٓض ؾطد ،املْدع
( )25السّمٔلٕ ،العله عيس العطب ّاثطِ

تاضٓذ الكؿف اجلغطا  ،مكسض غاب  ،ص.82
تطْض العله العاملٕ ،مكسض غاب  ،ص.387

( )26عبس الععٓع ططٓض ،مكسض غاب  ،ص.82
( )27سػني مؤىؼ ،تاضٓذ اجلغطافٔا٘ ّاجلغاطافٔني

االىاسلؼ ،ميؿاْضات معَاس السضاغاات اإلغاالمٔ٘

مسضٓس ،مطبع٘ معَس السضاغات اإلغالمٔ٘ ،مسضٓس ،1967 ،ص.203
( )28االزضٓػٕ ،ىعٍ٘ املؿتا

اخرتا االفا  ،ىابْلٕ ،ضّما ،1970 ،ص.7

( )29املكسض ىفػُ ،ص.9
( )30خلْز علٕ ٍازٖ ،اخلطاٜط البشطٓ٘ العطبٔ٘ مً القطٌ ا ّل خلىل القطٌ العاؾط اهلذطٖ ،مكسض غاب ،
ص.52
( )31خلْز علٕ ٍازٖ ،اخلطاٜط البشطٓ٘ العطبٔ٘ مً القطٌ ا ّل خلىل القطٌ العاؾط اهلذطٖ ،مكسض غاب ،
ص.52
( )32عبس الععٓع ططٓض ؾطد ،املْدع

تاضٓذ الكؿف اجلغطا  ،مكسض غاب  ،ص.82

( )33عبس الععٓع ططٓض ؾطد ،املْدع

تاضٓذ الكؿف اجلغطا  ،مكسض غاب  ،ص.82

( )34خلْز علٕ ٍازٖ ،مكسض غاب  ،ص.52
( )35ابطأٍه ؾاْك٘ ،دعٓاطٗ العاطب

ىعٍا٘ املؿاتا للؿاطٓف االزضٓػإ ،جملا٘ اجملنا العلنإ العطاقإ،

جملس ، 21مطبع٘ اجملن العلنٕ العطاقٕ ،1971 ،ص.11
( )36فالح ؾاكط اغْز ،االزضٓػٕ ّادماظاتُ العلنٔ٘

عله اخلطاٜط ،مكسض غاب  ،ص.81

( )37عبس العال عبس امليعه الؿامٕ ،دَْز اجلغطافٔني املػالنني

ضغاه اخلاطاٜط ،جملا٘ اجلنعٔا٘ اجلغطافٔا٘

الكْٓتٔ٘ ،ل  ،1981 ،36ص.21
( )38عبس العال عبس امليعه الؿامٕ ،دَاْز اجلغاطافٔني املػالنني

ضغاه اخلاطاٜط ،جملا٘ اجلنعٔا٘ اجلغطافٔا٘

الكْٓتٔ٘ ،ل  ،1981 ،36ص.22
( )39كطاتؿكْفػكٕ ،تاضٓذ االزب اجلغطا العطبٕ ،القػه الجاىٕ ،مكسض غاب  ،ص.283
( )40قالح ٓاضك٘ ملال ،الفكط اجلغاطا عياس الؿاطٓف االزضٓػإ ،ضغاال٘ مادػاتري ،كلٔا٘ الرتبٔا٘ ،دامعا٘
املْقل ،1990 ،ص.206
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) )41امحسغْغ٘ ،الؿطٓف االزضٓػٕ ّاجلغطافٔ٘ العطبٔ٘،القػه الجاىٕ، 1974،ص. 98
( )42قالح ٓاضك٘ ملال ،الفكط اجلغطا عيس الؿطٓف االزضٓػٕ ،مكسض غاب  ،ص.206
( )43قربٖ فاضؽ اهلٔيت ،ابساعات العطب

عله الفلاال ّضغاه اخلاطاٜط ،جملا٘ املاْضز ،جملاس  ،28ل،3

مطاب الؿؤٌّ الجقافٔ٘ العام٘ ،2000 ،ص.30
( )44خلْز علٕ ٍازٖ ،اخلطاٜط البشطٓ٘ العطبٔ٘ مً القطٌ ا ّل خلىل القطٌ العاؾط اهلذطٖ ،مكسض غاب ،
ص.56
( )45فالرتٍيتؼ ،املكآل ّاالّظاٌ اإلغالمٔ٘ ّما ٓعازهلا

اليظاو املرتٖ ،تطمج٘ كامل العػلٕ ،ميؿْضات

اجلامع٘ االضزىٔ٘ ،1955 ،ص.94
( )46قالح ٓاضكُ ملال ،غعسٖ علٕ غال  ،عله اخلطاٜط

الرتاخ العطبٕ االغاالمٕ ما ىظاطٗ ؼلٔلاُ

قااْضٗ ا ضض لالزضٓػاإ ،جملاا٘ البشااْخ اجلغطافٔاا٘ ،ل ،3زاض البٔطااا ٛللطباعاا٘ ،اليذااف،2002 ،
ص.134
( ) 47قالح باض ملال ،غعسٖ علٕ غال  ،عله اخلطاٜط فٔالرتاخ العطبإ االغاالمٕ ما ىظاطٗ ؼلٔلا٘
قْضٗ ا ضض االزضٓػٕ ،جمل٘ البشْخ اجلغطافٔ٘ ل، 3زاض الطٔا ٛللطباع٘ ،اليذف ،2002 ،ص.134
( )48خلْز علٕ ٍازٖ ،اخلطاٜط البشطٓ٘ العطبٔ٘ مً القطٌ ا ّل خلىل القطٌ العاؾط اهلذطٖ ،مكسض غاب ،
ص.56
( )49عبس الععٓع سطٓط ؾطد ،املْدع

تاضٓذ الكؿف اجلغطا  ،مكسض غاب  ،ص.82

( )50فالح ؾاكط اغْز ،االزضٓػٕ ّادماظاتُ العلنٔ٘

عله اخلطاٜط ،مكسض غاب  ،ص.82

( )51خلْز علٕ ٍازٖ ،اخلطاٜط البشطٓ٘ العطبٔ٘ مً القطٌ ا ّل خلىل القطٌ العاؾط اهلذطٖ ،مكسض غاب ،
ص.58
( )52عبس الععٓع سطٓط ؾطد ،املْدع

تاضٓذ الكؿف اجلغطا  ،مكسض غاب  ،ص.66

( )53فؤاز غطكني ،مػااٍن٘ اجلغاطافٔني العاطب ّاملػالنني

قاي خطٓطا٘ العاامل ٌ معَاس تااضٓذ العلاْو

العطبٔ٘ ،دامع٘ فطاىكفْضت ،1987 ،ص.35
( )54مٔاالضٓ٘ ،غٔكْلْدٔ٘ اغتدساو الْغاٜل الػنعٔٔ٘ ّالبكطٓ٘ ،باريّت ،باسٌّ شكاط اغاه املطبعا٘ ّغاي٘
الطب  ،ص.87
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قاٜن٘ املكازض ّاملطاد

()1

ابً ميظْض ،مجال السًٓ بً مكاطو ،لػااٌ العاطب اجأط ،اعاساز ْٓغاف خٔاام ،جملاس  ،5زضاغاات
العطب ،بريّت ،زٌّ شكط غي٘ الطب .

( )2ابً سْقل ،ابً القاغه بً سْقل ،قْضٗ ا ضض ،طب
( )3اغْز ،فالح ؾاكط ،االزضٓػٕ ّادماظاتُ العلنٔ٘

مسٓي٘ لٔسٌ ،مطبع٘ بطٓل.1928 ،

عله اخلطاٜط ،جمل٘ املؤضخٌْ العطب ،ل ،20مطبع٘

عكاو ،بغساز.1990 ،
اخرتا االفا  ،ىابْلٕ ،ضّما.1970 ،

( )4االزضٓػٕ ،ىعٍ٘ املؿتا

( )5الؿامٕ ،عبس العال عبس امليعه ،الؿامٕ ،دَْز اجلغاطافٔني املػالنني

ضغاه اخلاطاٜط ،جملا٘ اجلنعٔا٘

اجلغطافٔ٘ الكْٓتٔ٘ ،ل.1981 ،36
تطْض العله العاملٕ ،تطمجا٘ عباس اقلأه اليذااض ّحمناس ْٓغاف

( )6السّمٔلٕ ،العله عيس العطب ّاثطِ

مْغ ،ٙمطادع٘ سػني فْظٖ ،زاض العله ،القاٍطٗ.1962 ،
( )7املٔاح ،علٕ حمنس ،مياٍر اجلغطافٔاا االقلنٔا٘ عياس العاطب

الارتاخ ّاملعاقاطٗ ،جملا٘ اجملنا العلنإ

العطاقٕ ،جملس  ،40ل ، 1مطبع٘ اجملن العلنٕ العطاقٕ.1989 ،
( )8محٔسٗ ،عبس الطمحً ،اعالو اجلغطافٔني العطب ،م ،2زاض الفكط ،زمؿ .1980 ،
( )9سْضاىْٕٓ ،غف ،البئ٘ الصٍ ئ٘ اقطاضٓ٘

الؿط املتْغط االغْٖٔ ،طبع٘ بريّت.1987 ،

( )10خكبا  ،ؾاكط علٕ حمنس املٔاح ،الفكط اجلغطا ّتطْضِ ّطط عجُ ،مطبع٘ دامع٘ بغساز.1983 ،
( )11ضٓ٘  ،مٔاال ،غٔكْلْدٔ٘ اغتدساو الْغاٜل الػنعٔ٘ ّالبكطٓ٘ ،بريّت ،بسٌّ شكط اغه املطبع٘ ّغاي٘
الطب .
( )12ظٓازٗ ،ىقْال  ،اجلغطافٔ٘ ّالطسالت عيس العطب ،مكتب٘ املسضغ٘ ّزاض الكتاب اللبياىٕ للطباع٘ ّاليؿط،
ْظ.1962 ،
( )13غْغ٘ ،امحس ،الؿطٓف االزضٓػٕ
املَيسغني العطاقٔني ،مكت
( )14امحس غْغ٘،العطا

اجلغطافٔ٘ العطبٔ٘ ،القػاه ا ّل ،ىؿاط ؾاطك٘ كْلٔيكٔااٌ ّىقابا٘

قربٖ ،بغساز.1974 ،

اخلطاٜط القسمي٘ ،مطبْعات اجملن العلنٕ العطاقٕ،مطبع٘ املعاضد،بغساز،بسٌّ

تاضٓذ.
( )15غعكني ،فاؤاز ،مػااٍن٘ اجلغاطافٔني العاطب ّاملػالنني

قاي خطٓطا٘ العاامل ،معَاس تااضٓذ العلاْو

العطبٔ٘ ،دامع٘ فطاىكفْضت.1987 ،
( )16ؾْك٘ ،ابطأٍه ،دعٓطٗ العطب

ىعٍ٘ املؿتا للؿطٓف االزضٓػٕ ،جمل٘ اجملن العلنٕ العطاقٕ ،جمل٘

 ، 21مطبع٘ اجملن العلنٕ العطاقٕ.1971 ،

علم اخلرائط عند اجلغرافيني العرب دراسة يف الفكر اجلغرايف )333( .............................................

( )17ؾطد ،عبس الععٓع ططٓض ،املْدع

تاضٓذ الكؿف اجلغطا  ،مؤغػ٘ الجقاف٘ للطباع٘ ّاليؿط ،اجلامع٘

االغكيسضٓ٘.1993 ،
( )18علٕ ،حمنس داغه ،التعلٔه

العطا  ،جمل٘ املعله اجلسٓس ،ز ،1جملس  ،43مطبع٘ ّظاضٗ الرتبٔ٘.1986 ،
اجلغطافٔ٘ بالْغاٜل الكنٔ٘ ،م ،3زاض العله للطباع٘.1978 ،

( )19الفطا ،حمنس علٕ عنط ،مياٍر البشح

( )20كطاتؿكْفػااكٕ ،اغياااطْٔؽْٓ ،لٔاااىْفتـ ،تاااضٓذ االزب اجلغااطا العطباإ ،تطمجاا٘ ،قااالح الااسًٓ
ٍاؾه ،مطبع٘ جلي٘ التالٔف ّالرتمج٘ ّاليؿط ،القاٍطٗ.1969 ،
( )21لْك اؽ ،كطٓػتْفط ،سطاضٗ الطقه الكٔئ٘ ّغٔاغ٘ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه

العطا القسٓه ،تطمج٘ ْٓغاف

عبس املػٔض ،مطبع٘ بغساز.1980 ،
( )22لْبٌْ ،دْغتاد ،سطاضٗ العطب ،تعطٓ
( )23مْغٕ ،ز .و ،زضاغ٘ اجلغطافٔا ،تعطٓ

 :عازل ظعٔرت ،م ،3القاٍطٗ.1956 ،

ؾاكط خكٔا  ،مطكع عبازٖ لليؿط ّالتْظٓ ّالطباع٘.1988 ،

( )24مؤىؼ ،سػني ،تاضٓذ اجلغطافٔ٘ ّاجلغطافٔني

االىاسلؼ ،ميؿاْضات معَاس السضاغاات اإلغاالمٔ٘

مسضٓس ،مطبع٘ معَس السضاغات اإلغالمٔ٘ ،مسضٓس.1967 ،
( )25ملال ،قالح ٓاضك٘ ،الفكط اجلغطا عيس الؿطٓف االزضٓػإ ،ضغاال٘ مادػاتري ،كلٔا٘ الرتبٔا٘ ،دامعا٘
املْقل.1990 ،
( )26املقسغٕ ،مشؼ السًٓ أبْ عبس اب ،اسػً التقاغٔه

معطف٘ االقاالٔه ،مكتبا٘ املجيا ،ٙمطبعا٘ لٔاسٌ،

.1906
( )27ملال ،قالح ٓاضك٘ ،غعسٖ علٕ غال  ،عله اخلطاٜط

الرتاخ العطبٕ االغالمٕ م ىظطٗ ؼلٔلٔ٘

قْضٗ ا ضض لالزضٓػٕ ،جمل٘ البشْخ اجلغطافٔ٘ ،ل ،3زاض الطٔا ٛلل طباع٘ ،اليذف.2002 ،
( )28اهلٔيت ،قربٖ فااضؽ ،اباطأٍه املؿاَساىٕ ،غاعسٖ حمناس قااحل ،الػاعسٖ ،الفكاط اجلغاطا ّطاط
البشحّ ،ظاضٗ التعلٔه العالٕ ّالبشح العلنٕ ،دامع٘ بغساز ،مطاب دامع٘ املْقل.1985 ،
( )29اهلٔيت ،قربٖ فاضؽ ،ابساعات العطب

عله الفلاال ّضغاه اخلاطاٜط جملا٘ املاْضز ،جملاس  ،28ل،3

مطاب الؿؤٌّ الجقافٔ٘ العام٘.2000 ،
(ٍ )30يااتؼ ،فااالرت ،املكآٔاال ّاالّظاٌ اإلغااالمٔ٘ ّمااا ٓعازهلااا

اليظاااو املاارتٖ ،تطمجاا٘ كاماال العػاالٕ،

ميؿْضات اجلامع٘ االضزىٔ٘.1955 ،
(ٍ )31اازٖ ،خلاْز علإ ،اخلااطاٜط البشطٓا٘ العطبٔا٘ ماً القااطٌ ا ّل خلىل القاطٌ العاؾاط اهلذاطٖ ،ضغااال٘
مادػتري ،كلٔ٘ االزاب ،دامع٘ بغساز.2003 ،

