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Abstrak 

Judul : al-Jazāiru al-Khālidāt Meridian Primer pada Era Klasik 

Penulis : Ikhsan Kamilan Latif 

Nim : 1500028004 

al-Jazāiru al-Khālidāt merupakan meridian primer yang 

digunakan pada kitab-kitab klasik terutama karya ilmuwan muslim pada 

abad pertengahan. Nilai bujur untuk suatu tempat pada era tersebut 

berbeda dengan era sekarang. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan 

aplikatif al-Jazāiru al-Khālidāt pada era klasik, mulai dari posisinya, 

sebab pemilihannya dan korelasi antara nilai bujur tempatnya dengan 

nilai bujur modern yang berpatokan pada Greenwich. Pembahasan 

tersebut dibahas melalui studi pustaka dengan pendekatan sejarah, 

semua data akan dianalisis dengan analisa kualitatif,  konten dan 

regresi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dekat adalah faktor yang 

dominan dalam pemilihan meridian primer dikarenakan kesalahan 

teknis dalam mengidentifikasi tempat yang dekat lebih sedikit dan tidak 

berpengaruh fatal, posisi al-Jazāiru al-Khālidāt terletak pada wilayah 

paling barat menjadikannya terpilih sebagai meridian primer, 

dikarenakan wilayahnya paling dekat dari seluruh wilayah yang 

memenuhi standar sebuah meridian pada masa tersebut .sebagian besar 

data bujur ilmuwan muslim (meridian al-Jazāiru al-Khālidāt)  berbeda 

dengan fakta (meridian Grenwich) dan tidaklah berkorelasi sempurna 

dengan data modern, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang 

masih bersifat kemungkinan namun faktor yang pasti adalah terjadinya 

kesalahan dalam menentukan keliling bumi, nilai error pada data 

ilmuwan muslim tidaklah konstan, namun data bujur al-Battani lebih 

sesuai dengan fakta dibandingkan Ulugh Beg dan al-Kasyi. Antara 

sesama ilmuwan muslim yang notabene menggunakan referensi yang 

sama  juga  memiliki perbedaan, perbedaan yang signifikan terletak 

pada sebelah barat observatorium mereka, sementara untuk wilayah 

observatorium dan sekitarnya memiliki perbedaan yang kecil. 

Kata kunci: al-Jazāiru al-Khālidāt, mabdāi al-thul 
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 ملخص

كية خصوصا لعلماء يازائر اخلالدات ىو مبدأ الطول یستدد  يف الكتب الكالساجل
یستدد  حىت أول القرن العشرین ادليالدي يف بعض   بل ،ادلسليمني يف العصور الوسطى

يقية مبدأ . فهذه الرسالة تناقش عن تطببعدد طولنا سلالف . فعدد أطوال ادلدن عندىمكتب
رتباط واال ىاختيار اى ادلتقدمني دع ذيال السببحيث موقفها و  ،الطول يف فًتة ادلتقدمني

 تشریح يفنا ددماستو  الذي بني طول ادلدن من جازائر اخلالدات والطول من جرینتش.
 ادلنهج التاریخ باستفادة (Library Research) ة ادلكتبيةنوعيال الرسالة مناقشة

(Historical Approach),  ادلضمون و  .تحليل النوعيالالبيانات  حتليل يفو(content 
analisis)  االحندارو(regression analysis)  

العامل ادلسيطر عند ادلتقدمني يف أحد  القرب ىو  أن نتائج البحث يف ىذه الرسالة
 خبالف غريه أصغر من غريىا ادلكان القاربكان اخلطأ الفين يف اختيار مبدإ الطول إذ  

أقصى ازائر اخلالدت لوقوفها يف واختار ادلتقدمون اجل فتأثري اخلطإ فيو الیأثر أثرا عظيما
معظم  .إذ كان أقرب ادلكان الذي یصح ترتيب أطوال ادلدن منو عند ادلتقدمني العمارة غربيا

الواقع، ومل یرتبط دتاما بأطوال البلدان من  ختتلفعدد األطوال عند علماء ادلسلمني 
 سلطئ يف ادلقدار زلتملة عوامل ومن متنوعة زلتمالة، عوامل عدةویكون بسبب ، جرینتش

ویتحقق واحدا منها، وىو  الدرجات، إىل ادلسافة لقياس اخلاطئ والتحویل للمسافات
نعم أن البيانات الطولية عند البتاين . وقدر اخلطإ فيها متنوع .اخلطء يف قياس زليط األرض

معظم عدد األطوال عند العلماء كان  مقارنة أطوال بينهم وبإضافة إىل .أكمل من غريه
م، واألغلب يف منطقة الرو  وادلغرب واألندلس وكان يف غريب بينه فيما ختتلفادلسلمني 

 مرصدىم. وأما منطقة مرصدىم وما حوذلا فاألقل وقد اتفق يف بعضها
 جزائر الخالدات, مبدأ الطولال: كلمة األساسيةال
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 يروالتقد الشكر كلمة

 للمطيعني اجلنة و لعاصنيل النار وخلق.  خرةلأل مبدأ األرض خلق الذي هلل احلمد
ضمن اهلل لو اجلنات اخلالدات ومن خصنا خبري  من على  سالالو  صالةالخالدین فيها. و 

ومن تبعهم يف نشر  .بووأصحا لوآ وعلى من قد ارسل زلمد سيد كل مقتفى العريب اذلامشي
 .بعد أم ا لفات اإلسال  اىل جازائر سلت

الكتابة  ىذه يف الباحث اسيقوذل اليت ونفسية بدیعة كلمة ليست ببايل، خطر وما
 العنوان حتت العلمي البحثاال احلمد اهلل على اإلنعا  بنعمة اإلميان واإلسال , وقد انتهى 

 :ضرةاحل إىل الشكر الباحث یقد  ذلك, ول"ازائر اخلالدات مبدأ الطول عند ادلتقدمنياجل"
 ذلما هلل غفر وتغمد ووالديت والدي الفضيلة صاحب .4
ختصص  , ادلشرف األول ورئيساحلاج ادلاجستري الدین عاز أمحد الدكتور ادلكر  .0

 ه الرسالةىذ إعداد يفالباحث  حافازو  أرشد الذي الفلك، علم
، ثاينادلشرف ال, األستاذ الدكتور عبد القت اح ادریس, احلاج  ادلاجستريادلكر    .3

 ه الرسالة.ىذ وتصحيح إعداد يفالباحث  حافازو  أرشد الذي
الدكتور زلبني, احلاج  , األستاذوايل سوجنو امعة اإلسالمية احلكوميةاجلمدیر  .1

 كلية الدكتور أمحد رافق. وعميد العليا, األستاذ الدراسات مدیر, و ادلاجستري
 .جنيديعارف  الدكتور أمحد والقانون الشریعة

 قد علموا الباحث يف تطویر العلم. ,الفلك علمتري يف قسم ماجس احملاضرین مجيع .0
 الفلك علم شعبةيف  األخوات و اإلخوة فضيلة .5
 الدراسات استكمال يف وةالدعو  صالةال دائما قدموا الذینزوجيت وأ  ألطفايل,  .4

 وايل سوجنو امعة اإلسالمية احلكوميةاجل يف
 الرسالة. ىذه لتصنيف وتكمي يف الباحث واسهمأ نالذی, أذكر مل ىؤالء ومجيع .0
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 ىذه يف السيما كامل الكتابة من الشيء أن الباحث فهم الكال ، هنایة ويف
 القراء من واالقًتاحات اإلدخاالتو لذا كان  الكمال، عن بعيدة زالت ماف ,الرسالة

 .قراءواهلل سأل الباحث أن تنفع ىذه الرسالة للباحث ولل. مستحسنا 

 
 
 

   2027 دتوز 20مسارانج, 
 ،الباحث

 
 

 احسان كامال لطيف
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 اُجبة األوٍ
 ولٓخاؼب

 فِلُخ اُجؾش .أ 
 

 

ًٔضَ  اٌُالٌٍُُخ ٌزت اُلٌُِخًضو مًوٛب يف اُ اُيت يارو اػببُلادئٕ اعب
ؿًن مُي ٖٓ واُيَظ اغبوبين و ِجبرينُ اُظبثئظ َياُو وُؾ ثيأل اعبلَل ظُيَا

عيارو كظبه  هجخ األهعحبُش أهنب  لِيهىاػل ػِْ اُ هبػُِ اٌُزت اٌُالٌٍُُخ ثين
 يف أواٗٚ.خ كٌُِّطال يف ٓجبؽش أ اػببُلاد

يف مًووا األهبُُْ اؼبؼٔىهاد  يارو اػببُلادثبعب كاما ػِن اُلٌُِىٕ ٓجؾضب
ًُلُخ  ومُي. يارو اػببُلادخبؾ االٍزىاء وثبعب حؿبلوك بألهبُُْ اؼبؼٔىهادك أواٗٚ

ٌٓبٕ  ٓىهق كزىػُؼ اٌُزت اٌُالٌٍُُخ ػ٘ل ٖٓ األٌٓ٘خ ٌٓبٕ ٓىهق َؼبػئ
ٗظبّ يف ٕ ال َزلوهبعيءإ ألهنٔب  ؾببٓؼبؿىُٚ وػوػٚ رؼٌُن ػ٘ل اُلٌٌُِن 

 . ؽلاصُبدًٔ٘يُخ ؿببوه اإل اعبـواكُخ ؽلاصُبداإل
 ئكٔجلأ اُؼوع ٓزلن ػُِٚ خبالف ٓجل لئجربلك ثبؼبـىٍ اُوؼوع اُ هُٔخ

حبَت أٓب اُـىٍ كُجلأ ٖٓ ٌٓبٕ ٓز٘ىع و االٍزىاءاُـىٍ كبُؼوع َجلأ ٖٓ فؾ 
ٍبؽَ  أو ٖٓعيارو اػببُلاد ٓجلأ اُـىٍ ٖٓ  لٓىٕ عؼِىابؼبزوك ٓب ؿبُغ ػُِٚ،

ثبهٌَ  أو ٖٓ عوَ٘زشأٓب اؼبزأفووٕ كغؼِىا ؿًننبب ٖٓ ُ٘لوٕ اٌ و 1اُجؾو اُـويب

                                                             
ًٔب يف ثؼغ ًزت ًزؾلذ   احملُؾ اُـويب اُجؾوٍبؽَ  ٍبؽَ اُجؾو اُـويباؼبؼىن   1

 (Tangierو ٛى ٍبؽَ اُجؾو ٖٓ أهع ؿ٘غخ ) وظببٙ اُُىٗبُٗىٕ أوهُبٗىًاحملزبط يف شوػ اؼبهبط 
، ثًنود: ط األوٍ ،ٓؼغْ اُجِلإ  اغبٔىٌ، َبهىد اؼبـوة ٗوال ػٖ : يف اغبٌىٓخٓلَ٘خ  اُيت ًبٗذ

عٚ  اٗظو اىل  11ػشوح أىٓبٕ اٌ  بُلادعيارو اػبوَٓبكزٚ ٖٓ  .11، ص 1977كاه اُظبكه، 
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 .٘ىًخاغبكُٚ عوي و عوَ٘زشاؼبَزؼَٔ يف ىٓبٗ٘ب واؼبووه و. 1ٓظو اُوبٛوح أو ٖٓ
أوٍ  يف نٌ ًزتاُ وثؼغ ًزت ،ٗٚاه يف أوهىشاؼب كبؼبجلأ يارو اػببُلاداعبأٓب 

ََزوُْ  ٍِْ اؼب٘بعبحو ٍِْ اًُ٘نَٖاُووٕ اُؼشوَٖ اؼبُالكٌ ًلزؼ اُوؤف اؼب٘بٕ و
 .ػًِ ٓنٛت اؼبزولٌٓن ثبٍزقلاّ اعبيارو اػببُلاد ٓجلأ اُـىٍ

،كٌَ ٌٓبٕ اُوبهح وبُؾ ثٚ اُجؾوح وإٔ األهع اهلل واٍغ  وٖٓ اؼبؼِىّ
ؼبجلئ اػببُلاد ٖٓ ؿًنٛب اؼبزولٌٓن اعبيارو  زبظُضٓجلأ اُـىٍ، وَظؼ ػُِٚ 

وٛى أٌ  اؼبزولٌٓن اُـىٍ ٓجلئ اؼبزأفوَٖ رـًُن ، وًناوبلس إٔ َ٘جـٍ الاُـىٍ 
ٖٓ عَُ اىل عَُ، كبهزؼً ثٚ إٔ ُِٔزولٌٓن  اؼبَزؼَٔواؼبووه اعبيارو اػببُلاد 

جبُش فظض اؼبزولٓىٕ  ٓجلئ اُـىٍ افزُبهئىل اُنٌ كػبنبب  َجتأُزأفوَٖ ُِو
 ٖ َوىُىٕ ثـًناُنَ اَُلهبء ٖٓ ٌَىٗىا ملئم  لاد،عبيارو اػببُا وروى اؼبزأفووٕ

 ػ٘لْٛ. اُلوكَخ اُنارُخوئٕ ًبٗذ  ،ػِخ الروخ
واُزـًن ؼبجلئ اُـىٍ رـىه حبَت  اُزقظُضكؼِخ  اغبٌْ َلوه ٓغ ػِزٚ

، كبؼبؼوكخ ُِؼىآَ اُيت ٓووه اُؼظىه، كاصجبد ٓلٕ ؼبجلئ اُـىٍ َوزؼٍ ٌٛنا أَؼب
فيٗخ ٖٓ فيارٖ ُ٘ب  شبهػ وٓب َزؼِن هبب زُبه اعبيارو اػببُلادرَجت اؼبزولٌٓن اف

ػِْ اُلِي ؼبؼظْ ٓجؾش ُلهاٍخ اؿِوذ ػُِ٘ب  ٚؼوكٗالٕ ػِْ اُلِي واعبؼوايف، وئ
ـوايف يف ؽؼبهح اؼبزولٌٓن الٍُٔب يف َٓبرَ اُيَظ، ئم ًبٗذ ثُبٗبرٚ ٓجين ػًِ واعب

 اعبيارو اػببُلاد. 
ثجؼلٛب ػٖ عيارو اػببُلاد ًٔب ؽلكٗب  ًَ ٌٓبٕ يف ػهل اؼبزولٌٓن ؽلك

ؼلك ؿىٍ اؼبلٕ ػ٘لٗب ىببُق ثبُـىٍ ػ٘لْٛ، كٌٓبٗب األٕ ثجؼلٛب ػٖ عوَ٘زش، 
                                                                                                                                   

ص.  ،1955 ،اؽب٘ل: كاروح اؼبؼبهف اُؼَٔبُٗخ اُجًنوين،اليب اُووببٕ  اُوبٗىٕ اؼبَؼىكٌ يف اعبيء اُضبين
546. 

 57ص.  ،ثلوٕ اُزبهَـ ،ٓظوي: كاه اٌُزت اؼبظوَخ ،شبوح اُىٍُِخ ،فُِلخ اُ٘جهبين 1
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َُبػخ ثب اؼبلٕ ىاٍؽلك وهبً اؼبزولٓىٕ أؿ، وإلفزالف ٓىهق ٓجلئ اُـىٍ
، كبؽزَٔ عُىكََُخ ـوَوخواُؤو وث عواّ أَُىَخ ًبٌُىاًتاألٖٓ  خاؼبؼجىؿ

َـًن األؿىاٍ ثبُىاهغ ًٔب ؽلس يف أؿىاُ٘ب هجَ اٍزقلاّ  ُنٌاُلين ا أػُِٚ فـ
 يف اؼبٌٍِ اؼبوطل، ؽُش اكبوف ؿىٍ ((WGS84 84 اُؼبؼبٍ اعبُىكٍََ اُ٘ظبّ

ثُ٘هْ  خـببُلكبؽزَٔ ػلك أؿىاؽبْ  ًنا. و3ٓزوا ٖٓ اُىاهغ 111ثوله  وَ٘زشع
 اُنارُخ ػٖ ريََ ال ػ٘لْٛ األؿىاٍ هُبً ؿوَوخ ألٕوُـىََ كزوح رىهق ثُ٘هْ 

ٌّٖ افزالكٚ ثؼلك أؿىاٍ يف اُلوكَخ  اُظبثئظ َياُ، كأؿىاٍ ثِلإ يف اُيَظ اعبلَل يب
 ُـىٍ اُلزوح ثُ٘هٔب خبَٔخ اُووٕ.

يف رظ٘ق اُيَظ كإ فؾء كٍ ئىل فؾء  هٔخجُبٗبد اؼباُ ٍٛ أؿىاٍ اؼبلٕ
اُيَظ وال ػٌٌ، وفـئٚ أصو ػًِ ٓؼظْ اغبَبة، ؽُش فبُق اُىاهغ، كبكبوف 

االهرجبؽ ثٌن أؿىاٍ  وجِخ ٖٓ اُ٘وـخ اُلؼُِخ وًنا ؿًنٙ، وُنا ًبٗذ ٓؼوكخظبذ اُ
ُ٘ب  ، كظهو هببكهخ أؿىاؽبْ اُجِلإ ػ٘ل اؼبزولٌٓن وأؿىاٍ اُجِلإ اغبلَضخ كٍ ئىل

ثٌن  الوبظَ االهرجبؽرـىه ػلك األؿىاٍ ٖٓ هزوح ٓزولٌٓن ئىل وهز٘ب اغببػو، و
ربظَ ٓوبهٗخ ثلهخ اال دبؼوكخ ٓىهق عيارو  . والثُبٗبرٌن اال ثبؼبوبهٗخ واؼبؼبكُخ

 اػببُلاد ثبُلهخ. 
حبو احملُؾ يف بُلاد وٛى اػبيارو اعبارلن اؼبإُلىٕ ػبٓب يف ربلَل ٓىهق 

وٌُ٘هْ افزِلىٕ يف رؼٌُن ٓىهلهب، كٔؼظْ اؼبإُلٌن اإلكوقبٍ وبلك  4ٍَاالؿِ
عيهٛب، ئم  عيارو اػببُلد جبيارو اٌُ٘بهٌ وٛى ٖٓ ٓ٘بؿن اإلٍجبُٗب ومل ىبظض

                                                             
3 Malay, Sthephen et al, "Why the Greenwich meridian moved"، Journal of 

Geodesy, vol. 89، No 12  (2015):1263-1272 accessed 1 March 2017, doi: 
10.1007/s00190-015-0844-y 

 
ثلوٕ  ،ٓظوي: كاه اٌُزت اؼبظوَخ ،اؼبىاٛت اعبيَِخ يف أىٛبه اػبُِٔخ ،ؿبٔل  َبٌٍن 4

 . 56ص.  ،اُزبهَـ
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ؿبٍ اُلَٖ فبىٕ  وىثًن ػٔو اعبُالينًبٕ عبيارو اٌُ٘بهَبً عيه ًضًن. أٓب شُـ 
، ُؼِهٔب ٍجوب اُوِْ واؼبواك هبٔب Kanarischeeil"5"أو "Kanarichi"كؾلكاٛب ة 

ثبٍْ ٓنًىه وًبٕ ُلظ  ٍَيف احملُؾ االؿِاٌُ٘بهٌ، ئم مل ٌَٖ اعبيارو 
Kanarichi  أوKanarischeeil لح ُلظ اٌُ٘بهٌ. وأٓب ؽٌَن ٓإٌُٗ هبهثب دب

، وٛى ٖٓ ٓ٘بؿن اُربرـبٍ ومل ىبظض عيهٛب، ئم ًبٕ 6كؾلكٛب جبيارو األىوه
عبيارو األىوه عيه ًضًن. وػًِ ًِٚ كبؼبؼِىٓخ اَُبثوخ مل رؼٌن ػًِ ٓىهق عيارو 

 اػببُلاد ثلهخ.     
٘هب: ٓ ،يف اُزلبطَُ واػؾخكٖٔ مُي وعلٗب اؼبؼِىٓبد اٌُضًنح اُيت ؿًن 

زولٌٓن افزُبه عيارو اؼبً كػ نٌاُ اَُجت( 1؛ ٓىهق عيارو اػببُلاد ثلهخ( 1
( 4و؛ ٓوبهٗخ ػلك األؿىاٍ ٖٓ عيارو اػببُلاد ثٌن اؼبزولٌٓن( 3؛ اػببُلاد

ٓوبهٗخ ػلك األؿىاٍ ٖٓ عيارو اػببُلاد ػ٘ل اؼبزولٌٓن ٓغ ػلك األؿىاٍ ٖٓ 
 عوٗزُش. 
 
 
 
 

                                                             

، ص.  ثلوٕ اُزبهَـ ،ٍىها ًورب: ٓالؿٍ ،وٍ اُىؿبهسبُخاػبالطخ اُىكُخ جبلاىثًن ػٔو،  5 
67. Khazin, Muhyiddin,Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Buana 

Pustaka,  2004), hlm. 43. 
، 1986اُوبٛوح: ٌٓزجخ ٓلثىيل،  ،ربهَـ اعبـواكُخ واعبـوكٌُن يف األٗلٌُؽٌَن ٓإٌُٗ،  6

  514ؽ. اُضبُٗخ، ص.
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 َٓبرَ اُجؾش .ة 
 اُوؼبَب اُيت، رإفن هلٓزهب يف األػًِ اُيت األٍبٍُخ ٖٓ اؼبَبرَ اٗـالهب

 ٍٛ :و ،يف ٛنا اُجؾش اُؼٍِٔ اُجبؽش َوَل إٔ َ٘بهشهب
 ؟ زولٌٓن افزُبه عيارو اػببُلاداؼبً كػ نٌاُ اَُجتٓب  (1
االهرجبؽ ثٌن أؿىاٍ اُجِلإ ٖٓ عيارو اػببُلاد وأؿىاٍ ًُق  (1

 ؟ اُجِلإ ٖٓ عوَ٘زش

 أنبُزٚوأٛلاف حبش  .ط 
 ؾشأٛلاف اُج .1

 أعىثخ ئهببكؾبٔال ٛى  ٛنا اُجؾش ٖٓ اُـوع اُورٍَُ ًبٕو
 يف األٍئِخ ِٓقظب عيارو اػببُلاداُيت ًبٗذ يف  ؽَ اؼبشٌِخ ػًِ طؾُؾخ
 : يلبٔب يف اُزٓلظال  ًو .َٓبرَ اُجؾشرولّ يف اُيت  اُ٘ىػُخ

 اعبيارو اػببُلاد اٍزقلاّ وزبظُض يف ٌناؼبزولٓ اُلٌٌُِنٗظوَخ  ٓؼوكخ (1
 .ٓجلأ اُـىٍ

االهرجبؽ وٓوبهٗخ ثٌن أؿىاٍ اُجِلإ ٖٓ عيارو اػببُلاد وأؿىاٍ  ٓؼوكخ (1
 .اُجِلإ ٖٓ عوٗزش

 أنّبُخ اُجؾش .1
ٛى اؼبَهْ يف ػِْ اُلِي فظىطب يف  جؾش ػًِ اعبِٔخوأنّبُخ اُ

ٌ أاؼبزولٌٓن اُيت ًبٗذ يف َٓأُخ رؼٌُن ٓجلأ اُـىٍ  ئَؼبػ فيَ٘خ ٖٓ فيارٖ
ػًِ واٌُالٌٍُُخ  ٌزت اُلٌُِخاُ زؼٔبؽبب يفًضو االٍ اُيت اعبيارو اػببُلاد

 :َ٘وَْ ػًِ ٗىػٌن  اُزلظَُ
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يف َٓبرَ  كؼال اُلٌُِخ اإلٍالُٓخ ُؼِْىَبكح فيارٖ ا:  األًبكيبُخأنبُخ  (1
 ٓجلأ اُـىٍرؼٌُن 

ًّ  إٔ ُخ :ِٔػأنبُخ  (1 كُٔب  َ٘بهشَوَل إ  ُِجبؽش األفوٌَىٕ ٓوعغ ػِٔ
 بٓؼخ اإلٍالُٓخ اغبٌىُٓخاعب هبوٌ ػًِ ؿبُت وًبٗذ اُـىٍ ئلجدبَزؼِن 

 .   َٔبهاٗظث ىٍىقب يلاو

 اُلهاٍخ اَُبثوخ . ك
٘وض ُو أ أو ُزظىه َٓبرَ ؼبـبهكح كؼُِخ وُزأًُل أ اَُبثوخ روىّ اُلهاٍخ

ؽىت ال وبلس رٌواه  زٌأكئخاؼبَأُخ يف اؼباألفو  اُجبؽش هبٖٓ ٗظوَخ ََزؼِٔ
ه ٓب اٍزـؼذ مل ثولهوأد وأؿِؼذ ث٘بء ػًِ ٓب . وربظَُ اغببطَ يف اُجؾش

اعبيارو اػببُلاد ٓجلأ اُـىٍ ػ٘ل ٘بهش َ نٌآُلظال وٌ ًبٓال أأعل حبضب 
 هب هل ًبٕ.ُاؼبقـىؿبد اُيت رورجؾ ػِواٌُزت واؼبزولٌٓن وٌُٖ ثؼغ اُجؾش 

 :هب ٓب رٍِ ُٖٓ اُيت رورجؾ ػِو

 Prime"ربذ اُؼ٘ىإ   .M.H Regierو  E.S Kennedyاُجؾش أعواٙ
Meridians In Medieval Islamic Astronomy7" ( ٓجلأ اُـىٍ ػ٘ل اغبؼبهح

. ٛلف ٛنا اُجؾش ئىل ٓؼوكخ ٓجلأ اُـىٍ يف اإلٍالُٓخ يف اُؼظىه اُىٍـً(
 اغبؼبهح اإلٍالُٓخ صالصخ وٗزُغخ اُجؾش إٔ ٓجلأ اُـىٍ يف ،اغبؼبهح اإلٍالُٓخ

لَل وكؼُِخ اُجؾش رب أهَبّ عيارو اػببُلاد وٍبؽَ اُجؾو اُـويب وهجخ األهَٖ.
 ثُبٗبد األؿىاٍ اؼبىاكن ثبُىاهغ ػ٘ل اغبؼبهح اإلٍالُٓخ.  

                                                             
7
 E. S. Kennedy  and M. H. Regier, "Prime Meridians In Medieval Islamic 

Astronomy, Vitas in Astronomy، vol. 28، No 1 (1985):29-32 accessed 1 March 

2017,doi: 10.1016/0083-6656(85)90005-4 
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ربذ  (Christian Marx) ٓبهًٌ ًوََزُبٕاُجؾش أعواٙ 
 The western coast of Africa in Ptolemy’s Geography and"اؼبىػىع

the location of his prime meridian8"  (َعـواكُب يف ألكوَوُب اُـويب اَُبؽ 
 ؽلاصُبداإلربلَل  ئىلٛلف ٛنا اُجؾش ، وغ ٓجلأ اُـىٍ ػ٘لٙ(ٓىهو ثـُِٔىً
ؼب٘بؿن ٍبؽَ اُـويب األكوَوُخ اُيت ًزت هبب ثـُِٔىً وربلَل ٓجلرٚ، اعبـواكُخ 

. (Tenerife) ر٘وَلٍ َؼين عيهوٗزُغخ اُجؾش إٔ ٓجلأ اُجـُِٔىً عيه ً٘بهَبً 

ٚ ثؼجبهح اُؼِٔبء وزوٕ أكُزروئٕ مل  وكؼُِخ اُجؾش اًزشبف ٓىهق ٓجلأ ثـُِٔىً
 يف اُووٕ اُىٍـً وْٛ ٖٓ اؼبَزقلٌٓن. 

 ىٓالؤٙو (Evangelos Liviertos) اُجؾش أعواٙ ئَلبقبَُِىً ُُلًنارىً
 Ptolemy’s" ربذ اؼبىػىع  كٌوَخ ثـِٔىً يف اعبـواكُب خثظىهح اُجؾش ربُُِِ

Geographia in digits9 "عـواكُب ثـِٔىً( وًبٕ اُجؾش ٓشووع  )اغبَبة يف
َىٗبٕ كهلف اُجؾش رٌشُق  Thessaloniki)) صَُبُىٌٍُٗعبٓؼخ  ٓشووع ٖٓ

ُزقـُؾ اؼبٌبٕ اُنٌ مًو ثٚ ثـُِٔىً يف اعبـواكُب، وكاروح اُزٌشُق ٓ٘ـوخ 
. واُ٘زُغخ اِصبه ػِْ اُُىٗبٕ فبطخ، وؽَِ اُجؾش ثربٗبٓظ هٍْ اػبوارؾ وث٘هظ

ً.وكؼُِخ ثـُِٔى وعىك اػبـبء واُز٘بهغ يف اإلؽلاصُبد ألٌٓبٕ اُيت مًوٛب
 هٍْ اػبوارؾ وث٘هظ ثربٗبٓظ ؽلاصُبد اعبـواكُخ ُجـُِٔىًاإلاُجؾش ٛى اًشبف 

 .كشأٗٚ ـبزِق ؼبب ٍأحبش ثٚ ٖٓ ؽُش كاروح اُزٌشُق اِصبه ػِْ
 ربذ اؼبىػىع (Lucio Russo) ىهوٍ ىُىٍُؾش أعواٙ اُج

"Ptolemy’s Longitudes and Eratosthenes's Measurement  of the 

                                                             
8
 Christian Marx, "The western coast of Africa in Ptolemy’s Geography and 

the location of his prime meridian", Hist. Geo Space. Sci., Vol. 7, No. 1 (2016):  27-

52, accessed 1 March 2017 doi:10.5194/hgss-7-27-2016. 
9
 Evangelos, Liveratos et al., "Ptolemy's Geographia in Digits". e-Perimetron, 

Vol. 3, No. 1, (2008 ): 22-39 accessed 15 March 2017, doi : ISSN 1790-3769 
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Earth Circumference 10" (ٍيف ئهارىٌٍُ٘  وهُبًاُجِلإ ُجـُِٔىً  ؿى
وئىل ٓؼوكخ  ئهارىٌٍُ٘اإلٍزل هُٔخ  ربلَل ئىلٛلف ٛنا اُجؾش  ؿبُؾ األهع(

ٓزوا  15556هله اػبؾء يف ؿىٍ اُجـُِٔىً، وٗزُغخ اُجؾش إٔ هله اإلٍزل 
 .  X +17515 15418 وهله فؾء اُجـُِٔىً 

 ربذ اؼبىػىع (Irina Tupikova) ىكبرىثٌُ ئَوَ٘ب أعوهتب اؼبوبُخ
Ptolemy’s World Map and Eratosthenes's Circumference  of the 

Earth"11 يف ؿبُؾ األهع(  هارىٍزٌُ٘)فوَـخ  اُؼبؼبٍ ُجـُِٔىً وٗظوَخ إل
ثُ٘ذ إٔ اػبوَـخ اُؼبؼبٍ ُجـُِٔىً ٖٓ ؽُش ٛى مل  رىثٌُىكب ئَوَ٘بوًبٕ 

 هارىٍزٌُ٘إل ((Circumferenceهع َزؾون، واُزؾىٍ ٗظوَخ ؿبُؾ األ
((Eratosthenes اُجـُِٔىً   يف اػبوَـخ وبون ؤٌََ ٓب ًبٕ ٖٓ فوَـخ

وؽظَ ثٚ أكهخ فبب ًبٕ كُٚ ئىل واهغ وٗلٌ األٓو وٗزُغخ اُجؾش ئَؼبػ اُيُخ اُيت 
وهؼذ يف فوَـخ اُجـُِٔىً حبُش اػزٔل ػًِ ؿبُؾ األهع ـبـىأ ٓغ رؼٔ٘ٚ يف 

 اُوطلادػوػٚ ثـوَن  ٓؼووكخًبٗذ  اُيت ٓبًٖأفـىؽ اُؼوع ُجؼغ 
 هارىٍزٌُ٘وئصبغ ورىكُن ثٌن ٗظوَزٌن ثـُِٔىً  . وكؼُِخ اُجؾش ٛىاُلٌُِخ

 .اُجـُِٔخ ؽلاصُبدإلُ واإلٍزلهاى اُوَبػُخ ثىاٍـخ هنظ
 Irina Tupikova and)  عُىً ًالوًو رىثٌُىكب ئَوَ٘ب أعواٛب اؼبوبُخ

Klaus Geus) ،  ٕربذ اُؼ٘ىا"The Circumference of the Earth and 

                                                             
10

 Lucio Russo, "Ptolemy’s Longitudes and Eratosthenes's Measurement  of 

the Earth Circumference، Mathematic and Mechanics of Complex Syestem, Vol. 1, 
No 1 (2013): 67-79 accessed 1 March 2017, doi: 10.2140/memocs.2013.1.67 

11 Irina Tupikova، "Ptolemy’s World Map and Eratosthenes’s Circumference 

of the Earth", in Proceedings of the 26th International Cartographic Conference، 
2013, accessed 15 March 2017,   
http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/_extendedAbstract/442_pr
oceeding.pdf   

http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/_extendedAbstract/442_proceeding
http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/_extendedAbstract/442_proceeding


9 

Ptolemy’s World Map12" (فوَـخو األهع ؿبُؾ )ًٛلف  اُؼبمل ُجـُِٔى
وٗزُغخ اُجؾش إٔ  ثـُِٔىً عـواكُخ ئؽلاصُبد ؽَبة ئػبكحٛنا اُجؾش ئىل 

ٍزبك  151111ؽلاصُبد اعبـواكُخ اُجـُِٔخ أكهن ثبٍزقلاّ ؿبُؾ األهع ػًِ اإل
 وعؼُخ.ٓغ افزُبه أؽل اؼبلٕ ٗوـخ ٓ

هًي اُجؾش يف ثـُِٔىً يف األػًِ،  اداُلهاٍبد اؼبنًىه ٓؼظْ
كٌبٕ  الػِٔبء يف اُوووٕ اُىٍـً وْٛ ًبٗىا َٓزقلٓىٕ عيارو اػببُلد أَؼب.

 ٓىػؼ ُِلهاٍخ اُيت ٍجن مًوٛب يف اُ٘بؽُخ اُيت مل رجؾش هبب. ٛنا اُجؾش ٓزٔٔخ

 ؿبه اُ٘ظوَخاإل .ٙ 
ظوَخ ُُؾظَ ثٚ حبش واػؼ رً ثٚ اإلَـبه اُ٘أئٕ اُجؾش اُنٌ ؽَٖ 

 ًبَٓ واإلؿبه اُ٘ظوَخ اؼبَزقلّ يف ٛنٙ اُوٍبُخ هؼبَبٕ.
 اؼبزولٓىٕ ٖٓ اُلٌٌُِن (1

اُىاهغ إٔ اإلَٗبٕ ثلأ ثبٛزٔبّ أَُبء واألعواّ أَُبوَخ ٓ٘ن كغو 
اُزبهَـ ػ٘ل ٓب هكغ هأٍٚ كبى أَُبء ُُزأَٓ ٓب كُهب ومُي ٖٓ ٓىػىع ػِْ 

يف ثلاَزٚ ؽىت ًبٕ كُٚ حبش ورأَٓ كٌبٕ  اُلِي وٌُٖ ػِْ اُلِي مل ٌَٖ
 وظهو ٓغ ظهىه اغبؼبهاد اُجشوَخ األوىلػِْ اُلِي ٛى ٖٓ أهلّ اُؼِىّ 

وًبٕ  بٓزلهعوُنا ًبٕ اُزـىه واُزـًن كُٚ  13األٍزووٗىُٓخ ظبىٛب وَىٗبُٗىٕ

                                                             
12 Irina Tupikova & Klaus Geus، The Circumference of the Earth and 

Ptolemy’s World Map, Paper presented at the Max Planck Institute for the History of 
Science in  Berlin، 2013، accessed 1 March 2017, https://www.mpiwg-
berlin.mpg.de/Preprints/P439.PDF  

ثلوٕ ٌٓبٕ و اُ٘بشو ، طىٍ ػِْ اؽبُئخا ،(Cornelius Van dyck) ًىهُُِٗىً،كبٕ كَي  13
 .1117ٓبهً  1،  اُىطىٍ اُُٚ اإلٌُزووين اٌُزبة ثلف 1.صو اُزبهَـ،)اؼبقـىؿخ( 

 http://www.archive.org/download/book_tawqit/waq2.pdf 

https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Preprints/P439.PDF
https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Preprints/P439.PDF
http://www.archive.org/download/book_tawqit/waq2.pdf
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 ئمبب ظبٍ ئكهٌَو 14واػؼٚ اهلل ٍجؾبٗٚ رؼبىل وهَُ ٗيب اهلل ئكهٌَ ػُِٚ اَُالّ
وٍ ٖٓ فؾ أكهٍٚ ٌُِزت وطؾق آكّ وشُش وًبٕ ئكهٌَ  وحضٌُ ػُِٚ

كول اٛزْ اإلَٗبٕ ثوطل  15.وٍ ٖٓ ٗظو يف ػِْ اُ٘غىّ واغبَبةأوثبُوِْ 
األعواّ أَُبوَخ وؽوًبهتب ألٓىه ثَُؾ زبض َىُٓب ئم ًبٗذ اُشؼىة 
اؼبَلوح وػًِ األفض اُجؾبهح واُوىاكَ هتزلٌ ٍجُِهب ثىاٍـخ األعواّ 

 يف اُجؾو أو يف اُرب. أَُبوَخ ٍىاء ًبٗذ
وًبٕ اؼبظوَىٕ اُولآً واُوٓبٕ واُججُُِىٕ واُُىٗبُٗىٕ وؿًنْٛ ٖٓ 
اُشؼىة هل اٛزٔىا ثبإلهطبك اُلٌُِخ ؽىت وػؼىا روىيبهْ ث٘بء ػًِ هطل 

ذ ٛزٔبّ ثؼِْ اُلِي يف اغبؼبهح اإلٍالُٓخ ئم ًبٗاىكاك االاألعواّ أَُبوَخ و
ثلاَخ شهو هٓبػبٕ وهُوخ ؼبىاهذ اُظالح َـِت ٓؼوَلخ كفببهٍخ ُلَٖ اإلٍالّ 

َّ َأَؽتَّ ِػَجبِك )ؽلَش اُ٘يب:  هبؿًنٛب وربوًواذببٙ اٌُؼجخ ُظالح وهنبَزٚ و ِئ
 ِٚ َٚ  ئىلاَُِّ َٕ اَُِّ َٚ ، َوََُؾجُِّجى َٕ اَُِّ َٖ َُِؾجُّى ِٚ اَُِّنَ َٕ  ئىلاَُِّ َٖ ََُواُػى ًِ، َواَُِّنَ اَُّ٘ب

ََٔو َواُُُّ٘غ ٌَ َواَُْو ِٔ ِٚاُشَّ ًِْو اَُِّ َّ َواأَلِظََِّخ ُِِن وثوى ثٚ ػِٔبء  .(16هواٙ اُجُهوٍ ى
-783وٖٓ أشهىه ْٛ اػبىاهىٍٓ ) اإلٍالُٓخاُؼوثُخ  اغبؼبهح اُلِي ٖٓ

 18ّ.( وػجل اُوضبٖ اُظىيف 919-815) واُج٘زبين 17ّ.( واُلوؿبين 851

                                                             
 4ص. ، اػبُِٔخاؼبىاٛت اعبيَِخ يف أىٛبه َبٌٍن،  ؿبٔل  14

، هْ: كه اُنفبرو، ثلوٕ كوط اؼبهٔىّ يف ربهَـ ػِٔبء اُ٘غىّثٖ ٓىًٍ اُـبوً،  15ػٍِ 
 11-11اُزبهَـ، ص. 
ؾبٌِ كاروح  :ؽُله آثبك، 1، ط. اٌُربي ٍٍٖ٘ اُجُهو ،أضبل ثٖ اغبٌَن اُجُهوٍ 16 

 3.44اؼبٌزجخ اُشبِٓخ اإلطلاه  379ص  ، ٛـ 1344 ،اؼبؼبهف اُ٘ظبُٓخ
اُؼجبً أضبل ثٖ ؿبٔل ثٖ ًضًن اُلوؿبين ٖٓ ثِل ٓب وهاء اُ٘هبه ال رؼوف ٓىت وُل  أثىٛى  17

 Fraganusػوف اُلوؿبين ػ٘ل اؼبإهىبٌن اُـوثٌُن ثبٍْ   ٛـ 137و ٌُٖ اُضبثذ اٗٚ ًبٕ ؽُب ٍ٘خ 
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 11.ّ(  واثٖ ُٛشْ 1119-951) 19.( واثٖ َىٌٗٛـ 191-376)
 11ّ( وٗظًن اُلَٖ اُـىٍٍ 1148-973اُجًنوين )ّ( و 1139-965)
 (..ٛـ 597-671)

يف رـىه ػِْ اُلِي ًبثو علا  اغبؼبهح اإلٍالُٓخاُىاهغ إٔ أصو ٖٓ 
هل روصبذ ئىل ُالرُُ٘خ، ُـخ اُؼِْ يف أوهوثب يف  اغبؼبهح اإلٍالُٓخواؼبإُلخ ٖٓ 

 ىً أواٗٚ وكهٍذ يف عبٓؼبهتْ وؽظَ ٓ٘هب اُؼِٔبء ًٔضَ ٌُٗىال ًىثًنٌٗ
(Nikolas Copernicus 1473-1543 AD.) ( وعىٛبٕ ًجِوJohannes 

Kepler 1571-1630 AD.) ( ٍٛورُغى ثوا(Tycho Brahe 1546-1601 

AD. ُُبُِى ؿُُبوؿ ٍِ(Galileo Galilei 1564-1642 AD.) وؽلصذ .

                                                                                                                                   

اُـجؼخ  ،اُوَبع: اُزىثخ ،هواك ػِْ اُلِي يف اغبؼبهح اُؼوثُخ واإلٍالُٓخ ػٍِ ػجل اهلل، ٗوال ػٖ :
 .48-47ص.  1993، اُضبُٗخ

 376. و رىيف ٛـ 191وُل ثبُوٌ هوة ثـهوإ ػبطٔخ ٖٓ اعبٔهىهَخ اإلَواُٗخ ٍ٘خ  18
   71.ص، هواك ػِْ اُلِي يف اغبؼبهح اُؼوثُخ واإلٍالُٓخٍ٘خ  ٗوال ػٖ : ػٍِ ػجل اهلل، 

َـ ربه دبظو مل رؼوف ووُل يفاظبٚ ػٍِ ثٖ أيب ٍؼُل ػجل اُوضبٖ ثٖ أضبل ثٖ َىٌٗ.  19
هواك ػِْ اُلِي يف اغبؼبهح اُؼوثُخ ٗوال ػٖ : ػٍِ ػجل اهلل،  .ٛـ 399والكرٚ ورىيف كُهب ػبّ 

   81.ص، واإلٍالُٓخ
 ثبٍْ .ٛـ 431ٍ٘خ  ٚورىيف كُ .اغبَٖ ٖٓ أَٛ اُجظوح مث اٗزوَ ئىل ٓظوثٖ  اغبَٖاظبٚ 11
 Alhazen)ٕ5 ؼِىّ اُلٌُِخ ػ٘ل آٍ ثُذاُٗوال ػٖ: ىٕ اؼبإ5ٖٓ  ،ثجـُِٔىً اُضبين وُّوجىٙ )اؽَببَى

 71. ص، 1117ثًنود: كاه اُؼِى5ّ 
اظبٚ ؿبٔل ثٖ ؿبٔل و ًُ٘زٚ أثى عؼلو وشهورٚ اُـىٍٍ َٗجخ ئىل ٓلَ٘خ ؿىً يف ئَوإ.  11

ورىيف يف ثـلاك  .ٛـ 597وُل يف ؿىً ٍ٘خ و اشزهو يف اُؼبمل اإلٍالّ ثبُ٘ظًن أو ٗظًن اُلَٖ، وهل
 74ص. اُؼِىّ اُلٌُِخ ػ٘ل آٍ ثُذ، 5 ٗوال ػٖ: ىٕ اؼبإٖٓ .ٛـ 671ٍ٘خ 
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ثأوهوثب وإ  بٛبرال يف ػِْ اُلِي فظ (Copernicus)اُ٘ظوَخ ٌُىثًنٌٗىً 
 .11خ هل صجذ واٍزوو ػ٘ل أيب هوببٕ اُجًنوينًبٗذ اُ٘ظوَ

ٓغ ظهىه  كبرؼؼ ػُِ٘ب ٖٓ رووَو ٓب ٍجن إٔ ػِْ اُلِي ظهو 
اغبؼبهاد اُجشوَخ األوىل وًبٗذ ٓواؽَ يف رـىهٙ ؿىَِخ ٖٓ عَُ ئىل عَُ 

اُ٘ظوَبد ٓغ رـىهٙ  ورـًند اُ٘ظوَبد ػًِ ٓووه اُؼظىه وصجزذ ٖٓ
اُ٘ظوَخ أطبُخ هبوي ػًِ اُلواّ  طؾزهب وثـِهب وافزلٍ ػًِ اؼبجـىُخ وًَ

أفوي علَلح اُيت َ٘وؼٚ، كبفزِلذ ػًِ ٓووه اُؼظىه  خؽىت رأيت ٗظبهَ
واهزؼً ثبفزالف اُ٘ظوَخ ودبواؽَ ؿىَِخ رّ٘ىع اُلٌٌُِن حبَت اُؼظو 
واُ٘ظوٌ ػًِ اؼبزولٌٓن واؼبزأفوَٖ واؼبؼبطوَٖ ًٔب رّ٘ىع اؼبزٌِٔىٕ ػًِ 

 .13َغ أو رأوََ األَبد اؼبزشجهبداَُِق واػبِق حبَت اُ٘ظوٌ يف رلى
م ًبٕ ػظو رـىهٙ ؿىَِخ اُلٌٌُِن ًبٕ كُٚ اُظؼىثخ، ئ رظُ٘ق

واُ٘ظوَخ كُٚ ٓز٘ىػخ وٓوؽِزٚ ػظُٔخ ومل ٌَٖ ػ٘ل اؼبإهفٌن هبػلح ؿبووب يف 
اُزظُ٘ق ربهَـ اُؼِىّ وٌُٖ اُؼبكح ٖٓ اؼبإهفٌن رظ٘ق اُزبهَـ ثبَُ٘جخ ئىل 

ٖٓ ط٘لٚ كبُزظُ٘ق ػ٘ل اثٖ شبؿو  اُلزوح . ور٘ظُ٘لٚ ٓجين ػًِ وهذ

                                                             
ًبٕ اُجًنوين اؿبٍ رؼوت ػًِ ثـالٕ اكُخ ثـُِٔىً يف ٓوًيَخ األهع اُنٌ مًوٙ   11

، اؽب٘ل: كاروح اعبيء األوٍ ،اُوبٗىٕ اؼبَؼىكٌثـُِٔىً يف اجملَـً. اٗظو ايب اُووببٕ اُجًنوين، 
 .53-41، ص. 1955اؼبؼبهف اُؼَٔبُٗخ، 

ّ. ؽ.  1111، اُوبٛوح: كاه اَُالّ، ربلخ اؼبوَل ػًِ عىٛوح اُزىؽُلاثواُْٛ اُجُغىهٌ،  13
  156األوىل،  ص.
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 .( ـببُق ؼبب طّ٘ق ٖٓ ثؼلٙ كبثٖ شبؿو طّ٘ق14ّ 1314-1375)
 وٛى مل َـبثن يف حبض٘ب. 25اُلٌٌُِن ػًِ األهلٌٓن واحمللصٌن

ط٘ق اُزبهَـ ػِْ (  Jean Pierre Verdet) 26عبٕ ثُبه كوكٌ
ـخ ( اؼبزوعْ ث17ٌٍُِاُلِي يف ًزبثٚ )ربهَـ ػِْ اُلِي اُولمي واٌُالٍ

 وكزوحاُؼوثُخ ػًِ صالصخ اط٘بف اُولمي واُؼظىه اُىٍـً واٌُالٌٍٍُ. 
 ػظىه ؽىت. ّ.م 1811 ػبّ ىلاؽى ثبثَ هروبءاال ٓوؽِخ ٓ٘ن َجلأ ولمياُ

ّ( يف هنبَخ اُلزوح اُولمي أٓب كزوح اُىٍـً  171ً واُجـُِٔىً )د. اُىٍـ
ٗلهط ّ. ؽىت ٓ٘زظق اُوووٕ اَُبكً ػشو وا 611كُجلأ ٖٓ ؽىاىل ػٔب 

ٓ٘زظق اُوووٕ  وأٓب اُلزوح اٌُالٌٍٍُ َجلأ ٓ٘ن اغبؼبهح اإلٍالُٓخكُٚ 
ػظو اُ٘هؼخ اَُبكً ػشو ؽىت ٓ٘زظق اُوووٕ اُزبٍغ ػشو واٗلهط كُٚ 

  إلكوقبٍُ
 Jean)كظهو ػُِ٘ب إٔ اؼبزولٌٓن ٖٓ اُلٌٌُِن ػ٘ل عبٕ ثُبه كوكٌ 

Pierre Verdet )  َٓأُخ ثبَُ٘جخ َجلأ ٓ٘ن اُجبثٌُِن ؽىت ثـُِٔىً وٌُٖ ك ُٚ
                                                             

 ،اثٖ اُشبؿو اؼبؼووف ثبٍْ ػٍِ ثٖ ئثواُْٛ ثٖ ؿبٔل األٗظبهٌاظبٚ  14
5 ٓؼغْ اُؼِٔبء اُؼوة5 ط. األوًٍوًٌُ ػىاك5  ٗوال ػٖ:  ،كٓشوٍ َِْٓ وَبػٍثبُو لِيثبُ ػبمل

 .555 ص. 1986، ثًنود: ٌٓزجخ اُ٘هؼخ اُؼوثُخ
واألهلٓىٕ  اُـبرلخ يف ػهل  وثؼلٙ. احمللصىٕ ؿبرلخ اُيت ػبشذ يف ىٖٓ اؼبأٓىٕ  15

ثلوٕ ٌٓبٕ  ،هنبَخ اَُىٍ يف رظؾُؼ األطىٍ. ٗوال : اثٖ اُشبؿو، ىٖٓ اؼبأٓىٕ  ئىل اُجـُِٔىً
. 1117ٓبهً  1،  اُىطىٍ اُُٚ اإلٌُزووين اٌُزبة ثلف. 116واُ٘بشو واُزبهَـ، ص. 

www.penchevre.fr/ibnalshatir.pdf  
ٗوال:  1931 ػبّ ثبهٌَ يف وُل واٌُبرت، اُلِي، ػِْ وٓإهؿ وكٌٍِ هَبػُبد ػبمل  16

Pierre_Verdet#Biographie-ipedia.org/wiki/Jeanhttps://fr.wik . 
ثًنود:  ثوًخ(،ٌٍ )اُزوصبخ: هيبب ُربهَـ ػِْ اُلِي اُولمي واٌُالٍ ،كوكٌعبٕ ثُبه   17

 .  1119ٓوًي اُلهاٍبد اُىؽلح اُؼوثُخ، 

http://www.penchevre.fr/ibnalshatir.pdf
http://www.penchevre.fr/ibnalshatir.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Verdet#Biographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Verdet#Biographie
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ئىل ٛنا اُجؾش، ئم ًبٕ ٓجلأ اُـىٍ أو فؾ اُيواٍ اُورٌُ وظُلخ ٖٓ 
 هىٗبين اٌَٗٔ٘لاُُاُؼبمل  اوالفوارؾ اُؼبمل واػبوَـخ ُؼبمل هظبهب 

(Anaxunader 610-546 BC) يف م.ّ. وهل ػٖٔ  575مُي ٍ٘خ و
 ثُبٗبد واؼبؼِىٓخ ٖٓ 18فوَـزٚ صبُغ اؼبؼِىٓبد ػٖ األهع ؽُ٘ناى

ؾبهىٍ فالكب ُجـِٔىً ئم ًبٕ ثـُِٔىً  فوَـزٚاعبـوايف يف  إلؽلاصُبدا
ٖٓ ؿىٍ وػوع َشزَٔ ػًِ  إلؽلاصُبد ثُبٗبدثٌن يف ًزبة اعبـواكُب 

وثُبٗبد اعبـواكُخ ٖٓ اُؼوع واُـىٍ رىهق ػًِ اؼبجلأ  19ٌٓبٕػشوح االف 
اُولمي. كبؼبجلأ ػ٘ل اُجـُِٔىً ٓؼووف يف ًزبثٚ. واُجـُِٔىً يف هنبَخ اُلزوح 

واُىاهغ إٔ ٖٓ ثؼلٙ ٖٓ اُؼظىه اُىٍـً أٌ ػِٔبء اُؼوة واؼبٌَِٔن 
ََزلُلٙ ٖٓ هبػلرٚ وًزبثُٚ اجملَـً واعبـواكُب وََزلهى ٓب الَُِن ثٚ كبغبن 

ّ( رلافَ يف كزوح واؽلح  171إٔ اُؼظىه اُىٍـً أو اُجـُِٔىً )د. 
 Jean Pierre)حبَت رَبوٌ اُ٘ظوَزٚ وُناى ًبٕ ر٘ىَغ عبٕ ثُبه كوكٌ 

Verdet)  اكزوح اُولمي واُؼظىه اُىٍـً ثبَُ٘جخ ئىل اُجؾش هظىهيف. 
كظ٘ق اُلٌٌُِن ػًِ ط٘لٌن اؼبزولٓىٕ واؼبزأفووٕ  اُلبكاينأٓب َبٌٍن 

ٚ اؼبزولٓىٕ أو اؼبزأفووٕ وًبٕ ثؼغ َؼِْ ث اُؼبثؾأٓضِخ ومل َنًو مًو و
 ٍَِ: يف مًو اؼبزولٌٓن واؼبزأفوَٖ كُٔب اُلبكاينَبٌٍن رؼجًن 

عٚ ويف  14وأٓب اؼبزولٓىٕ كٔقزِلىٕ كلٍ ىٖٓ أهُِلً أًضو ٓب هَُ 
ٓٚ ووعل ثاهطبك اؼبأٓىٕ  47ٗٚ وهَُ  15عٚ و 13 ىٖٓ ثـُِٔىً 

هٚ  35عٚ و 13وهطل اُـىٍٍ اُنٌ ث٘بٙ دبواؿٚ ثأٓو ٌِٛىا 

                                                             
 1411 اُوَبع: اُزىثخ،، هواك ػِْ اعبـواكُخ يف اغبؼبهح اُؼوثُخ واإلٍالُٓخػٍِ ػجل اهلل، 18

  39-38ص.  ،ٙ
29 Evangelos, Liveratos et al., "Ptolemy's Geographia in Digits، P. 23.  
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هٚ وثوطل  33عٚ و 13وثوطل صبغ ٖٓ ؾبٔؼً اإلٍالّ ثؼل اؼبأٓىٕ 
هٚ وثوطل اَُِـبٕ ٓوى أوُؾ ثُي  31ٚ ع 13اُـىٍٍ ثؼل ٓواؿٚ 

ُٗٚ وثاهطبك اؼبزأفوح ػُِهب ٓشً شُـ ؿبٔىك ػجل اُـين  17عٚ و 13
 31هٚ 17عٚ  13يف ًزبثٚ أهوة اُىٍبرؾ ؼبؼوكخ اُجَبرؾ 

ّ( 171إٔ ثـُِٔىً )د.  ٖٓ رووَو شُـ َبٌٍن اُلبكاين لهٔ٘بك 
/  .ٛـ 853-796)أُىؽ ثُي  اٗلهط يف اؼبزولٌٓن اَُبثوٌن واَُِـبٕ

 ٙاٗلهط يف اؼبزولٌٓن اؼبزأفوَٖ كلزوح اؼبزولٌٓن ػ٘ل ّ.(  1449 – 1394
وٗلهْ ثٚ أَؼب إٔ  .ؽىت ٓ٘زظق اُوووٕ اػببٌٓ ػشو َجلأ ٓ٘ن اُووٕ اُضبين

ٓ٘زظق اُووٕ اػببٌٓ ػشو، والوبل كُٚ اُلزوح كزوح اؼبزأفوَٖ ػ٘لٙ ثؼل 
ًظبؽت اؼبـِغ  األفوييف اُؼجبهح أٓضِخ مًو ٌُ٘ٚ ٖٓ اؼبزأفوَٖ األفًنح 

 أوارَو ػشو اُزبٍغ اُووٕ أوافو ، ونبب ٖٓ ػِٔبء31اَُؼُل واؼب٘بٛظ اغبُٔلَخ
 Jean Pierre)ٓـًن ُزظ٘ق عبٕ ثُبه كوكٌ كزظُ٘لٚ  .اُؼشوَٖ اُووٕ

Verdet) ،ٗذ اُلزوح ػ٘لٙ أوٍغ ٖٓ رظُ٘ق شُـ َبٌٍن ومل َوبثَ ئم ًب
كلٍ مُي ػًِ إٔ ٌُالٌٍٍُ. اؼبزولٌٓن ثبؼبزأفوَٖ ثَ ثبُؼظىه اُىٍـً وا

اُزظُ٘ق اُزبهىبُخ مل ٌَٖ كُٚ هبػلح ؿبووب وٌُٖ حبَت ٓب ؿبُغ ػُِٚ، وأصو 
اػبالف اَُبثن ٛى االفزالف ٓب طلم ٖٓ ٓزولٌٓن كبُزؼٌن ٓواك ٖٓ 

 ٓزولٌٓن ال ثل ُٚ ٌُُال َِزجٌ اُجؾش.
َبٌٍن اُلبكاين األَٗبة ثبؼبىػىع حبُش ًبٗذ ػ٘ل  كبؼبزللٓىٕ

ٖٓ ػِٔبء اُؼوة اٗلهعذ يف كزوح اُجـُِٔخ ونبب َٓبوَبٕ  اإلٍالُٓخاغبؼبهح 
ٖٓ  ؽؼبهح ثبثٌُِن وٓظوٌَن اُولآً )اُلواػ٘خ( فوعذ يف اُ٘ظوَخ وًبٗذ

                                                             
 14ص. ، اؼبىاٛت اعبيَِخ يف أىٛبه اػبُِٔخؿبٔل  َبٌٍن،  31
 57ص. ، اؼبىاٛت اعبيَِخ يف أىٛبه اػبُِٔخؿبٔل  َبٌٍن،  31
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وػِْ اُلِي  31اُؼُِٔخ عبـواكُب. ولمي ئم مل ٌَٖ كُٚ األٌٍ واُوىاػلزكزوح اؼب
اُوطلَخ وٛى ٗبهغ ؼبىػىع  مل ٌَٖ اُلِي اُوَبػُخ ثَ اُلِي ػ٘لْٛ

 اٌٗشلذ األٓوٌَُخ اُوبهحذ ًبٗكزوح اؼبزأفوَٖ ػ٘لٙ ئم  نُياُجؾش، وً
، وًنا اؼبوواة سبذ ط٘بػزٚ يف اُووٕ  (Ulugh Beg)ثؼل ػظو أوُؾ ثي

أٓب اُلزوح  .ػًِ رـىه ػِْ اُلِي واعبـوايف إ ًجًناَأصو ب، ونباَُبثغ ػشو
ػظو كقوط هبب  ( Jean Pierre Verdetاٌُالٌٍٍُ ػ٘ل عبٕ ثُبه كوكٌ )

، 33ُزـًن اػبوَـخ اُؼبؼبٍ وٓجلأ اُـىٍ ٓ٘شأ، وٛى األٓوٌَُخ ِوبهحُ االًزشبف
وَبٌٍن اُلبكاين روًب ط٘ق  ( Jean Pierre Verdetعبٕ ثُبه كوكٌ )و

 كبهزؼً ثٚ إٔ اؼبؼبطوَٖ ٖٓ ثؼل هزوح اٌُالٌٍٍُ أو اؼبزأفوَٖ.  اؼبؼبطوَٖ
َّْ ثٚ َبٌٍن اُلبكاين اؼبواك ٖٓ اُلٌٌُِن اؼب زولٌٓن يف ٛنٙ اُوٍبُخ ٓب ه

 ٌناُلٌُِٖٓ  ٕ اؼبزولٌٓنأ ىٛبه اػبُِٔخ( َؼينأ )اؼبىاٛت اعبيَِخ يفيف ًزبثٚ 
، ئم ًبٕ اُوووٕ اُضبين ؽىت ٓ٘زظق اُووٕ اػببٌٓ ػشوػبشىا ٓ٘ن  ٖاُنَ

كٌبٕ اٌُزبة ٛى  اُزظُ٘ق ػ٘ل َبٌٍن اُلبكاين األَٗبة دبىػىع اُجؾش.
 كه األٍبٍُخ. واُزؼجًن ػ٘ل اؼبزولٌٓن يف ػ٘ىإ اُوٍبُخ اهزلأ ثٚ.اؼبظب

 ٓجلأ اُـىٍ عيارو اػببُلاد (1
األهع ًوح ػظُٔخ ٍبحبخ يف اُلؼبء ؿبُـخ هبب اُجؾوح واُُبثَخ ٓؤُخ 
ؽُىاٗبد هبب ٓ٘ن كغو اُزبهَـ ؽىت َىّ اُوُبٓخ  كهى عَْ َٓزلَو ًبٌُوح 

اؼبقزِق كبغبُىإ اُ٘بؿن أٌ اإلَٗبٕ وؿبُب غبُىاٗبد أهبٓبد هبب يف اؼبٌبٕ 
                                                             

ثلوٕ  ،ُزوُ٘بد اغبلَضخاعبـواكُب وآٖ ٍِـ٘خ ػٔبٕ،  اُلوَن ٖٓ وىاهح اُزوثُخ و اُزؼُِْ 31
 .13-11، اُـجؼخ اُضبُضخ، ص. 1116وىاهح اُزوثُخ و اُزؼُِْ،  ٌٓبٕ:

، اُوبٛوح: ًِٔبد اُؼوثُخ ُِزوصبخ زبُِض اإلثوَي يف رِقُض ثبهَيهكؼخ هاكغ اُـهـبوٌ،  33
 .71، ص. 1111واُ٘شو، 
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ٓغ أهبّ يف اُُبثَخ فبطخ وأٓب ؿًنٙ كأهبّ يف اُجؾوح أو اُُبثَخ أو اُجؾوح 
اُُبثَخ ٖٓ ؽُش ؿجُؼزٚ .وًبٕ اإلَٗبٕ اوال َوؽَ ػٖ ٌٓبٕ ئىل ٌٓبٕ 
ُـِت ؽبعخ وؼّبب ارَؼذ ؽؼبهد اإلَٗبٕ اٛزْ ثؼِْ اعبـواكُب ور٘ظُْ 

ئم ًبٕ اٗزشبه  يف اغبؼبهح اإلٍالُٓخثبُز٘ظُْ فوَـخ ٛزٔبّ اىكاك االاػبوَـخ و
اإلٍالّ وًضوح اُلزؾبد اإلٍالُٓخ اػـو ػًِ اؼبٌَِٔن ئىل كهاٍخ اُـوم 

اغبظ كُهب وئىل ٓلَ٘خ اؼب٘ىهح اُيت ؿِت  اؼبإكَخ ئىل ٌٓخ اؼبٌوٓخ اُيت كوك
 ىَبههتب.

ؽلاصُبد اعبـواكُخ اإلاُـوَن اؼبإكٌ ئىل ٌٓبٕ ٓـِىة ٗظْ 
(Geographic Coordinate System) ْزَش ؽلاصُبد اعبـواكُخاإل ك٘ظ َٔ

كبؼبواك ٖٓ اُؼوع ٛ٘ب ػوع اُجِل   ،اُؼوعو: فـىؽ اُـىٍ  34ػٍِ أٓوَٖ
كإ  ٗظلٌن ٓزَبوٌَن ئىل األهػُخٌوح اُ اما هَٔ٘بواُـىٍ.  وًنُي ال ؿًنٙ

ويف  (Great Circle)اُؼظًٔ  لاروح اؼبوَْ ال ثل إٔ يبو دبوًي اٌُوح وٛى اُ
كإ اؼبوَْ ال  ٓزَبوٌَن ؿًن ٗظلٌن ئىل األهػُخٌوح اُاما هَٔ٘ب اُىهذ ٗلَٚ 

اٌُوح  ووبلك ؿويف (Small Circle)روح اُظـوي ادبوًي اٌُوح وٛى اُل يبو
كاروح روح اُؼظًٔ ػٔلَخ ػًِ فؾ اُوـجٌن كهٍ اٗوـزب اُوـجٌن كاما ًبٗذ اُل

 َٛ اؽبُئخ.   ألن ػُِٚ االٍزىاء أو فؾ االٍزىاء وٛى ٓجلأ اُؼوع وار
أٓب اُلوارو اُيت سبو ثبُوـجٌن كلوارو اُـىٍ أو كوارو ٗظق اُ٘هبه أو 

ٓ٘شأ اُجؾش وافزِق أَٛ اؽبُئخ يف ربلَل كوارو  ٔجلؤٙفـىؽ اُـىٍ ك
أفنوا ؽلوكٙ ٖٓ اعبيارو اُؼبٓوح كبؼبزولٓىٕ وٖٓ رجؼهْ  ،األٍبٍٍ اُـىٍ

 ئىل أهظً ػٔوإ اُظٌن ً اُـويباُيت رًَٔ اػببُلاد اُيت يف حبو أوهُبٗى

                                                             
34 Wong Lee Nah, The Mathematics of  Longitude, (Singapore: Departemen of 

Mathematics  National University of Singapore, 2000), P .3. 
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وهبٍ طبؽت اؼبولٓخ إٔ عيارو اػببُلاد وػغ  35وٍٛ ٍذ عيارو ػبٓوح
وأٓب ؿًنٙ ٖٓ اؼبزأفوَٖ وٓؼبطوَٖ  36ؿىاٍ اُجالك ٓ٘هبأوثلأ ثـُِٔىً ثأفن 

 كبٍزقلٓىا ؽلوكٙ ٖٓ ؿًنٙ.
ٗوـبػهب ػٖ ٓؼظْ الثنُي ُلظ عيارو صبغ عيَوح ظبُذ 

اد األٕ ػ٘ل َبٌٍن اُلبكاين يف حبو احملُؾ ػببُلا وٌٓبٕ عيارو37األهع
رًَٔ و ،إٔ َٗبءٛب فبُلاد ؽُش 38ظبُذ ثنُي رضجُهب ثبعب٘خاألؿالٗـوٍ 

، 39اُوَبؽٌنويارو اَُؼلاء َُؼبكح ٌٍبهنب دبب كُهب ٖٓ اُلىاًٚ اعبأَؼب 
حبو ال يبٌٖ  يف اُؼظىه اُىٍـً ثلأ ثٚ ؽىت ٓ٘زظق اعبيارو اػببُلاد ؽٌنو

ٓىاط وٌُُ افزالف ٓب كُٚ ٖٓ اُوَبػ واألٌُضوح ٓىعٚ وهًىثٚ  ٍِىًٚ وال

                                                             
 ثلف .15ص ،  1899، هوُُٓخ اُؼظًٔ: ثلوٕ اُ٘شو، اُيَظ اُظبثئ ،ؿبٔل اُجزبين 35

ٓبهً  17، اُىطىٍ اُُٚ ئَـبُُب  ُٓالٕ يف Opus Astronomicum هجَ ٖٓ ٗشو اإلٌُزووين اٌُزبة
1117https://archive.org/details/albattnsivealbat03battuoft   

، ٓولٓخ اُزبهَـ اثٖ فبُلوٕ )اُزؾوُن: ػجل اَُالّ اُشلاكٌ(ػجل اُوضبٖ ثٖ فبُلوٕ،   36
 . 89ص ، 1115 ثُذ اُل٘ىٕ واُؼِىّ واألكاة، casablanca):)اعبيء األوٍ، كاه اُجُؼبء 

 ،ػٔبٕ: كاه ػٔبه ،)اُزلهُن: ػظبّ كبهً اغبوٍزبين( ـبزبه اُظؾبػ ،اُواىٌ ؿبٔل 37
 . 58ص.  اُـجؼخ اُزبٍؼخ ،1115

األوٍ اَُ٘بء يف اعبيارو ًؾىه ػٌن يف اعبُِٔخ.  ،كبغبوُوخ إٔ رشجهب يف اػببُلاد دبورجزٌن 38
ك  كىعٚ اُزَُٔخ ٖٓ ثبة اُزشجُٚ دبورجزٌن . اُضبُٗخ اغبىه ػٌن ًبعب٘خ يف اػبِىك. كبٗزظ ثٚ اَُ٘بء اػبِى

ُشُـ اضبل اُلٓ٘هىهٌ، اُوبٛوح: اؼبظـلً اغبِيب،  ؽُِخ اُِت اؼبظىٕ ػًِ عىٛو ٌٓ٘ىٕٗظو يف ا
 .134، ص. 1938

 56ص. ، اؼبىاٛت اعبيَِخ يف أىٛبه اػبُِٔخَبٌٍن،  ؿبٔل  39

https://archive.org/details/albattnsivealbat03battuoft
https://archive.org/details/albattnsivealbat03battuoft
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وُنا مل رٌٖ  41كُٚ طُل وال ََزقوط ٓ٘ٚ شئ وال ََبكو كُٚ ؼبزغو وال ُـًنٙ
 يف مُي األىٓبٕ.  ُخاألٓوٌَاُوبهح 

اهزؼً رووَو ٓب ٍجن إٔ األهظً ػٔوإ اُظٌن اُنٌ ًبٕ اُـبَخ ٖٓ 
اهظً ٓـوة ػ٘ل اؼبزولٌٓن  إٔ اعبيارو اػببُلادوهظً اؼبشوم أٓجلأ اُـىٍ 

 ثبَُ٘جخ هظً اؼبشوم( أ(Tokelauورىًُالو  (Samoa)عيه ٍبٓىا ًٔب ًبٕ
حبُش إٔ اؼبىهغ ٓ٘ٚ  كٖٔ ٓىػىع اُجؾش هظً ػٔوإ اُظٌنأٓب أ  عوَ٘زش.

. ٓشٌِخ  ٙبٓب يف ٓؼ٘و ؼِىٓخ ػبؾ اُزبهَـ اُلويل أؾبهىٍ واؼباػبؾ كُٚ وٓجهْ 
و أ 41ىّ ؿبزَٔ َُبػخ اُيٓبُٗخاُُ كؾل ٓىُل ئٕ كوػ٘ب اُضجىد ػ٘ل اؼبزولٌٓنو

كُٚ اُ٘ظوَخ واُىٍـُخ  وخ أاُُاُيوو ئٕ ًبٕ َٓزىَخ كبؼبـووثُخ أو 41اؼبَزىَخ
  اؼب٘زهً ٗظق كوارو اُـىٍ.واألوػبػ إٔ َٓبكخ ثٌن اؼبجلأ و .ٌضًنحاُ

                                                             

، اُوبٛوح: كاه اعبيء األوٍ، زوًٍ(اُجلاَخ واُ٘هبَخ )ربوُن: ػجل اهلل اُأثى اُللاء اظببػَُ،  41 
 .54-53اؽبغو، ثلوٕ اُزبهَـ، ص. 

ٖٓ اؼبلح اُيت ثٌن ؿِىع اُشٔش وؿووهبب أو  ءاعيٖٓ ئصىن ػشو  عياءرٌىٕ  اُيت اَُبػخ 41
 ثٌن ؿووهبب وؿِىػهب وٍٛ ٓزَىَخ اُؼلك ـبزِلخ اؼبوبكَو وُنُي ظبُذ ثبَُبػخ ؿًن اؼبَزىَخ

، ٌٍٍِ: كاه اَُؼبكح، اُؼؾىح اٌُربيوال ػٖ: ؿبٔل ػٍِ اهشبك، وََزؼِٔٔهب اغُبَبة ؿبُجب. ٗ
اؽبلاَخ ٖٓ اُؼالُخ يف ٓؼوكخ اُىهذ واُوجِخ ٖٓ ٗظو اَظب يف اضبل اُوُِىيب، او 15ثلوٕ اُزبهَـ، ص. 

  51ّ، ص.  1991، اُوبٛوح: كاه األهظً، ؿًن اُخ )اُزؾوُن: ػجل اُزبه(
ء ٖٓ اؼبلح اُيت ثٌن ؿِىع اُشٔش وؿووهبب أو رٌىٕ عياء ٖٓ ئصىن ػشو عيا اُيت َُبػخا41

ثٌن ؿووهبب وؿِىػهب وٍٛ ٓزَىَخ اُؼلك ـبزِلخ اؼبوبكَو وُنُي ظبُذ ثبَُبػخ ؿًن اؼبَزىَخ 
، ٌٍٍِ: كاه اَُؼبكح، اُؼؾىح اٌُربيوََزؼِٔٔهب اغُبَبة ؿبُجب. ٗوال ػٖ: ؿبٔل ػٍِ اهشبك، 

اؽبلاَخ ٖٓ اُؼالُخ يف ٓؼوكخ اُىهذ واُوجِخ ٖٓ يب، ٗظو اَظب يف اضبل اُوُِىاو 15ثلوٕ اُزبهَـ، ص. 
 51ّ، ص.  1991، اُوبٛوح: كاه األهظً، ؿًن اُخ )اُزؾوُن: ػجل اُزبه(
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 ٓ٘هظ اُجؾش . و
 :ٍَِ ٓب ٛنا اُجؾش يف اؼب٘بٛظ اُيت ٍَُزقلٓهب اُجبؽش

 جؾشاُ ٖٓاُىطق و٘ىع اُ (1
خ ٘ىػُٛى اُ اُجبؽش يف اٌُزبثخ ٚاُنٌ ََزقلٓ جؾشاُ ٗىع

 Historical)اؼب٘هظ اُزبهىبٍ ثبٍزلبكح  43(Library Research)اؼبٌزجُخ 
Approach) ورجؾ رو ألٕ ٛنٙ اُلهاٍخ رؼزٔل ًضًنا ػًِ ٓـبُؼخ اٌُزت
 ٍُْز اُجُبٗبد اُيتو ،رـىه ػِْ اُلِي ػ٘ل اؼبزولٌٓن زبهَـث اهرجبؿب وصُوب

  اػبك٘ب ئىل اُظلزٚ اماو .خٗىػُ هنظ ـوَنث ػُِهب اغبظىٍ يبٌٖ ربُِِهب
 ٖٓ ًبٕ اُجؾش ٛى اُ٘ىػُخ اُىطلُخ. كبُجؾش َىػؼ وَظىه ػًِ فلُخ

 .فيَ٘خ اؼبزولٌٓن يف َٓبرَ ثلاَخ ؿىٍ اُجِل اُنٌ ًبٕ ٗبٍُب َُٓ٘ب
  اُجُبٗبد ٓظبكه (1

األٍبٍُخ اؼبظبكه ٗىػٌن:  ػًِ اُجُبٗبد ٓظبكه اُجبؽش ٍزقلّا
 44اؼبظبكه اُضبٗىَخو

 يف اؼب٘بهشخٓجبشوح  رورجؾ اُيت اُجُبٗبداؼبظله األٍبٍُخ ػجبهح ػٖ 
 اُلبكاين ََزلبك ٖٓ اٌُزبة شُـ َبٌٍن األٍبٍُخ اُجُبٗبد وًبٗذ
اُيَظ ُِجزبين واٌُبشٍ  ثبؼبىاٛت اعبيَِخ يف اىٛبه اػبُِٔخ وٖٓاؼبًَٔ 

أٓب اؼبظبكه .اكُب الثٖ اَُؼُل وأوُؾ ثي وروىمي اُجِلإ ُِؾٔىٌ واعبـو
ًٔضَ اؼبظبكه األٍبٍُخ اُيت رىػؼ  اُجُبٗبد ػجبهح ػٖ اُضبٗىَخ كهٍ

 .اُجؾشٓىػىع  وؿًنٛب فبب َورجؾاٌُزت واُىصبرن 

                                                             
43 Nazir, Moh, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia، 1988) cet, III, 

hlm. 63 
44 Hasan, M. Iqbal, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, 

(Bogor: Ghalia Indonsia, 2002), hlm. 53. 
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 ٔغ اُجُبٗبدعب تُبُاألٍ (3
خ اهرجـذ وصبروًبٕ ثبالٍزقلاّ ٓـِىثخ  ثُبٗبدت يف ربظَُ ُاألٍبُ 
 اُجُبٗبدمث ثزلوَن اُضبٗىَخ  أو ألٍبٍُخا اُجُبٗبد ٍىاء ًبٗذ اُجؾشدبىػىع 

كالُزهب ػًِ  ذبٕ ًبٗالؽظب ػًِ كالُزهب ك اُضبٗىَخاجملزٔغ ػًِ األٍبٍُخ و
 كبُضبٗىَخ.  وئال ؾب كبألٍبٍُخواػ اؼبىػىع 

 اُجُبٗبد ربَُِ ؿوم (4
َواكح ئثُبٗبد اُ٘ىػُخ اُىطلُخ هل رىػؼ ػًِ ٓؼىن ؿًن ٓواك ُظؾخ 

َواكح اؼبؼىن اُىاؽل ئطؾخ وًنُي ٓب ػٌٌ ٖٓ  اؼبؼىن اؼبقزِق ثـوم واؽل
ثـوم ـبزِق، وُنا ًبٗذ اُجُبٗبد ٓـِىة ربُِِهب ُزؾظَ ػًِ ٓؼىن ٓواك 

 : 45بُُبديف اؼبواؽَ اُز صبثذ ثُبٗبدربَُِ  ؿبووب. كبإلعواء
ًّي اُجُبٗبد يف لبجخ اُجُبٗبد َؼين   . أ لبت اُجبؽش يف اُجُبٗبد وه

بٗبد ٌُُال َِزجٌ وؽون ٓواك اُجُ ٓىػىع اُجؾش ِٓقظب
كظّ٘ق اُجُبٗبد ػًِ األٍبٍُخ واُضبٗىَخ  ،كُؾّىُذ ئىل َٓبرَ حبش

 َُ اُىاػؼ وؽّنف ٓب ال َؼين ثٚ ُُِؾظَ اُزؾ
رظىَو اُجُبٗبد َؼين طىه اُجبؽش ثُبٗبد ٓ٘زقجبد ػًِ ٗظْ ٗضو   . ة

    ٓورت ُُزَو ػًِ ربظَُ اإلٍز٘زبط   
واُزظىَو ؽظَ اُ٘زبرظ  . ؽُ٘ٔب مت اُ٘قتَؼين اإلٍز٘زبط واُزلهُن  . د

ثاكهاى كالُخ اُزظىَو، كإ ؽظَ اُزبرظ كهن اُجبؽش ػُِٚ ُُظهو 
 .اُُوٌن يف االٍز٘زبط

                                                             
45  Mohammad Ali & Muhammad Asrori, Metodologi dan Aplikasi Riset 

Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 288. 
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 ًزبثخ اُجؾش  فـخ . ى
، طبَخ أثىاة ػًِٕ ٌَّى ًزبثزٚ اُجؾش اُؼٍِٔ يف، ًبٕ ثشٌَ ػبّ

 : وٍٛ كظىٍ كوػُخ ًَ ثبةؽُش يف 
 : اؼبولٓخ  اُجبة األوٍ

 ،اُجؾش َٓبرَ ،اُجؾش ػٖ فِلُخ َولّ ٛنا اُجبة
ؿبه اإل ،خاَُبثو خ، اُلهاٍأنبُزٚوأٛلاف اُجؾش 

 .ًزبثخ اُجؾش فـخو ،ط اُجؾشبٓ٘ه ،اُ٘ظوَخ
 بوئؽلاصُبهتاألهع :   اُجبة اُضبين

 اؽلٛبوبزىٌ ػًِ ًضًن ٖٓ اُلظىٍ ٛنا اُجبة 
، ؽلاصُبداإلواألهع  ،يف شٌَ األهع فزالفاال

يف ٓؼوكخ  ؿوم أٗىاعو ،ٓجلأ اُـىٍ ػٖاُزبهَـ 
 . خ ػ٘ل اؼبزولٌٓناعبـواكُ ؽلاصُبداإل

 يارو اػببُلاد ٓجلأ اُـىٍ ػ٘ل اؼبزولٌٓناعب:  اُجبة اُضبُش
رـجُوُخ ٓجلئ اُـىٍ ػ٘ل  يف ٛنا اُجبة َولّ اُجبؽش

 .ّ اعبيارو اػببُلاد ػ٘ل اؼبزولٌٓنهىٓل، واؼبزولٌٓن
 ُٔىًػ٘ل ٓنٛت ثـِ اُجِلإأؿىاٍ  ػٖ زؾَُِاُ:   اُجبة اُواثغ  

ٓوبهٗخ أؿىاٍ اُجِلإ ٖٓ عيارو  ػٖ ٛنا اُجبة َ٘بهش
اُزؾَُِ ػٖ أؿىاٍ  ،اػببُلاد ثٌن اُؼِٔبء اؼبزولٌٓن
  اُجِلإ ػ٘ل ٓنٛت ثـُِٔىً. 

 االفززبّ : اُجبة اػببٌٓ
ٓغ  واالهزواؽبد اػبالطخ ٛنا اُجبة ػًِ َشزَٔ

 اإلفززبّو اإلكفبالد
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 اٌجبة اٌضبين
 األسك وبؽذاصُبهتب

 االخزالف ُب ؽىً األسك .ؤ 
لذ لبي األلذِىْ ثىشوَخ األسك، وػًٍ سؤعهُ ػٍّبء اٌُىٔبْ 

 3و"ؤسعيى" 2ق.َ( 347 -427) ق.َ.( وؤفالىىْ 569) 1وـ"فُضبغىسط"
ق.َ.( فبٌفالعفخ  276-194) 4Eratosthenesق.َ.( و"بَشارىعزُٕظ" 384)

ؽىً اٌذائش ؤوًّ وؤٔغه ؽىال وٌزٌه فالثذ ؤْ رىىْ اإلغشَمُخ لذ اػزمذوا ؤْ 
وّب  األسك وشوَخ اٌؾىً، ولذ وفف اٌؼٍّبء اٞنغٍّىْ األسك ثإهنب وشوَخ

)ؤؽغٓ اٌزمبعُُ ُب ِؼشفخ األلبٌُُ( لىٌٗ:  (ھ 375)عبء ُب وزبة "اٞنمذعٍ" 
". 5"فإِب األسك فةهنب وبٌىشح ِىمىػخ ُب عىف اٌفٍه، وبحمّلخ ُب عىف اٌجُنخ

، 6ُب وزبثٗ )اٞنغبٌه واٞنّبٌه( (ھ 232)بي لجٍٗ ِضً رٌه ؤَنب اثٓ خشدارثخ ول

                                                             
اٌزٌ ػبػ ُب اٌمشْ اٌغبدط لجً ُِالد اٞنغُؼ ؤوي ِٓ اػزمذ ؤْ األسك فُضبغىسط وبْ  1

اٌشَبك، داس اٛنغشافُب واٛنغشافُىْ ثٌن اٌضِبْ واٞنىبْ،  ،شوَخ اٌؾىً، ٔمال ػٓ: ١نّذ ١نّىدو
   98.َ، اٌيجؼخ اٌضبُٔخ، ؿ .1996اٝنشجيٍ، 

 فالىىْ اوي فٍُىعف َؼٍٓ ؤْ األسك وشوَخ اٌؾىً ٔمال ػٓ: ١نّذ ١نّىد،ؤوبْ  2
   98ؿ .اٛنغشافُب واٛنغشافُىْ ثٌن اٌضِبْ واٞنىبْ، 

 111ؿ. اٛنغشافُب واٛنغشافُىْ ثٌن اٌضِبْ واٞنىبْ،  ذ ١نّىد،١نّ 3
 .114ؿ.  ،َ. 1983، اٌشَبك، داس اٞنشَخ، اٛنغشافُب اٌفٍىُخ ػجذ اٌغين،4
 .58َ، ؿ. 1877، ٌُذْ: ثشًَ،  ؤؽغٓ اٌزمبعُُ ُب ِؼشفخ األلبٌُُ ذعٍ،م١نّذ اٞن5

 4.ؿ ،َ 1889 ،ٌُذْ: ثشًَ ،اٞنغبٌه واٞنّبٌه ،خشدارثخ اث6ٓ
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وارفك  ىٌ وغًنُ٘ ِٓ اٌؼٍّبء اٞنغٌٍّنثزٌه اٌجًنوين واإلدسَغٍ واَٜنّ ولبي
 اٞنزإخشوْ.  وشوَخ األسكػًٍ 

واػزمذ ثؼل اثٕبء آدَ ؤْ األسك ِغيؾخ )لشؿ ِغزذَش( وؤعٕذ اػزمبدٖ 
َوبىل اٌَْإِسِك َوَُِف ُعِيَؾِذ" مذعبد وِٕهب لىٌٗ رؼبىل:" بىل األَخ ِٓ األَبد اٞن

األسك عيؼ. ولبي اإلِبَ "فخش اٌذَٓ ؤْ فُغزذٌىْ هبب ػًٍ  [21: 88]اٌغبؽُخ 
اٌزٌ وزت ُب  "َ رمشَّجب(  ُب "ِفبرُؼ اٌغُت1219 -٘ـ 616اٌشاصٌ" )د: 

ذ ثىشح و٘ى ِٓ اعزذي هبزا ػًٍ ؤْ األسك ٌُغؤواخش اٌمشْ اٌضبين ػؾش. لىٌٗ: "
" 7مؼُف، ألْ اٌىشح برا وبٔذ ُب غبَخ اٌؼظّخ َىىْ وً ليؼخ ِٕهب وبٌغيؼ

ظب٘ش ُب ؤْ َ.( ُب رفغًن اٛنالٌٌن " 1515-1445وفبي ثؼذٖ اٌغُىىٍ )
وّب لبٌٗ ؤً٘ اٟنُئخ وبْ مل َٕمل  األسك عيؼ، وػٍُٗ ػٍّبء اٌؾشع، ال وشح

 ".8سوًٕب ِٓ ؤسوبْ اٌؾشع
 األسك ِغيؾخٍّبء اٌؾشع ُب صِبٔٗ َؼزمذ ؤْ ػفمىي اٌغُىىٍ َؾًن ؤْ 

فؾٍّٕب لىٌٗ ػًٍ ِب ٘ى ِؾب٘ذ ُب سؤي اٌؼٌن وّب ؽشػ ثٗ فخش اٌذَٓ اٌشاصٌ بر 
"ال ؽُش لبي رؼبىل: ؤْ رىىْ األسك وشوَخ اٌؾىً  بىل دٌذ األَخ األخشي

ًُ َعبِثُك إٌَّ ََّش َوال اٌَُِّ ْْ ُرِذِسَن اٌَْم ُِّظ َََِٕجِغٍ ٌََهب َؤ ٌّ ِفٍ َفٍٍَه اٌؾَّ َهبِس َوُو
َْ"]َظ  ؤٌ ال َذخً إٌهبس ػًٍ اًٌٍُ لجً أمنبئٗ، وال َذخً  [41: 36ََِغَجُؾى

اًٌٍُ ػًٍ إٌهبس لجً أمنبئٗ، ومهب َزؼبلجبْ ُنغبة ِؼٍىَ ال جيٍء ؤؽذمهب لجً 

                                                             
 .161ؿ  ،1981ثًنود: داس اٌفىش،  ،31 ، ط.ِفبرُؼ اٌغُتفخش اٌذَٓ اٌشاصٌ، 7
اٞنُغش )اٌزؾمُك: فخش اٌذَٓ  رفغًن اٛنالٌٌنعالي اٌذَٓ احملٍٍ وعالي اٌذَٓ اٌغُىىٍ،  8

 .592،ه. األوىل، ؿ.2113اٌمب٘شح: داس إٌىثبس،  ،لجبوح(
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ُٗ َؽِضًُضب"] األػشاف . ولبي رؼبىل: 9ولزٗ ًَ إٌََّهبَس ََْيٍُُج ؤٌ  [54: 7"َُِغِؾٍ اٌَُِّ
 . 11َغيٍ اًٌٍُ ثبٌٕهبس وإٌهبس ثبًٌٍُ عشَؼب

فّٓ ٘برٌن اَِزٌن اٌغبثمزٌن ِؼِشف ػٍُٕب ؤْ اًٌٍُ وإٌهبس جيشَبْ ِزىاٌُبْ 
ال َغجك ؤؽذمهب اِخش، وػٍُٗ فةِب ؤْ َىىْ اٌزىاىل ُب خو ِغزمُُ ؤو ُب خو 

س بال ًٌُ دائشٌ، وٌى وبْ اٌزىاىل ُب خو ِغزمُُ ػًٍ وعٗ األسك فةٔٗ ٌٓ حيذ
واؽذ ؤو هنبس واؽذ ػًٍ ٗنُغ األسك، برْ فال ثذ ؤْ رىىْ ػًٍ ؽىً دائشٌ. 
ولذ ؤخرب رؼبىل ثإْ اًٌٍُ ال َغجك إٌهبس، و٘زا اٞنؼىن اٌمشؤين ال َزؾمك بال برا 
وبْ اًٌٍُ وإٌهبس َىعذاْ ِؼب ُب ولذ واؽذ ػًٍ األسك، و٘زا األِش ال حيذس 

ًَ َوإٌََّهبَس""] ٌه ُب لىٌٗ رؼبىل: ووز .بال برا وبٔذ األسك وشوَخ ُٗ اٌٍَُِّ "ََُمٍُِّت اٌٍَّ
، بؽبسح ؤخشي بىل ؤْ اًٌٍُ 11َإٌب ثىً ِٕهّب ثذي األخشؤٌ  [44: 24األٔىس 

 .وإٌهبس َمٍجبْ واٌزمٍُت َؼين اٌذوسح ثؾىً دائشٌ فٍضَ ؤْ رىىْ األسك وشوَخ
ً بهنب رؾًن ثىمىػ فّؼىن األَخ اٞنمذعخ ال رٕبلل دػىي ؤْ األسك وشوَخ، ث

عٍٍ بىل صجىهتب خالفب ٞنب صػُ ثؼل اثٕبء آدَ. واٌفىشح ؤْ األسك غًن وشوٌ ؤٌ 
ثغُيخ وبٔذ ػٕذ اٌجبثٌٍن فبػزمذ اٌجبثٍىْ ؤْ األسك فغخ غًن ٔبمغخ بر عبء ُب 

 )اٌمفخ = لبسة ِغزذَش ؽىً(.12ؤعبىًنُ٘ ؤْ األسك لفخ ِمٍىثخ ىبفُخ
                                                             

  18، ؿ.  1412اس اٌيُجخ، ، اٌشَبك: د7، ط.ِؼبمل اٌزٕضًَ، ١نّذ ؽغٌن اٌجغى9ٌ
، ؿ. 1992، ثًنود: داس اٌىزت اٌؼٍُّخ، رٕىَش اٞنمجبط ِٓ رفغًن اثٓ ػجبطاثٓ ػجبط، 11

169. 
اٞنُغش )اٌزؾمُك: فخش اٌذَٓ  ، رفغًن اٛنالٌٌنعالي اٌذَٓ احملٍٍ و عالي اٌذَٓ اٌغُىى11ٍ

 .356ؿ.  ،لجبوح(
اٌشَبك: اٌزىثخ، اٌيجؼخ شثُخ واإلعالُِخ، سواد ػٍُ اٛنغشافُخ ُب اٜننبسح اٌؼػٍٍ ػجذ اهلل، 12

 .21ٖ.، ؿ.  1411اٌضبُٔخ، 
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 Samuel Birley Rowbothamلذ ؤعشي فبِىًَ ثًنيل سوثىصبَ 
بصجبد وشوَخ األسك وٓنذَذ ؽذود ب٥نٕبء  َ.( اٌجؾش ػًٍ 1884 -1816)

  وؤعشي ْنشثخ ُب هنش ثُذفىسد 1838ُب فُف ػبَ  (curvature) األسك
(Bedford)  لذمي اٌزٌ ولغ ُب ِمبىؼخ ٔىسفه (Norfolk)  ٓنذ ؽىىِخ

ال ػًٍ اسرفبع ٖنبين ثىفبد ثشَيبُٔخ. ووُفُخ اٌزغشَجخ ثبعزخذاَ رٍغىىثب ١نّى
فىق عيؼ اٞنبء ٞنؾب٘ذح لبسة ثغبسَخ ىىٟنب ٙنغخ ؤلذاَ جيذف ِجيىء ِجزؼذا 

وروش ؤْ لبسة ظً ُب ِغزىي ٔظشٖ ثبعزّشاس ىىاي األُِبي اٌغزخ وبٍِخ  ػٕٗ
، ُب ؽٌن ؤٔٗ، برا وبْ عيؼ اٞنبء ِٕؾُٕب Welney))ؽىت وفً بىل عغش وٍَين 

زشف ثٗ ٌألسك اٌىشوَخ، فمذ وبْ َٕجغٍ ؤْ رىىْ لّخ ّنمذاس ١نُو اٌذائشح اٞنؼ
خ الزنً األسك غًن جاٌغبسَخ ٓنذ خو إٌظش ُنىايل ؤؽذ ػؾش لذِب فٕزُغخ اٌزغشَ

 13اٌىشوَخ 
و٘نٍٕب ْنشثخ فبِىًَ ثًنيل سوثىصبَ ؤْ رىىْ ثال ِالؽظخ أىغبس اٌنىء 

(noitcarfeR) سك وِالؽظخ ا٦نفبك وضبفخ اٟنىاء ُب اٌغالف اٛنىٌ ٌأل
(Earth's Asmostphere ) العُّب ُب اٌقُف ؽُش ؤْ ا٦نفبك وضبفخ اٟنىاء ؤوجبس

ِٓ اٌؾزبء، فةْ ٗنُغ األؽؼخ اٌنىئُخ اٌيت رٕزمً ؤفمُب رمشَجب رٕؾين بىل األعفً. 
فةرا وبْ اٌمُبط لشَجب ُنذ ِب وبْ ِٓ األفك، فُّىٓ ٌألؽؼخ اٌنىئُخ اال٥نٕبء بىل 

. وُب ٘زٖ اٜنبٌخ، َجيً رإصًنا اال٥نٕبء 14عيؼ األسكاألعفً ّنمذاس ِغبو ال٥نٕبء 
واالٔىغبس ؤؽذمهب األخش فغزظهش األسك ِغيؾخ ُب اٌزغبسة اٌجقشَخ فىبٔذ 
إٌزُغخ اسرفبع اٜنمُمٍ و٘ى ِٓ ثبة االسرفبع اٞنشئً وٌزٌه وٕذ ْنشثخ فبِىًَ 

 ثًنيل سوثىصبَ مل رزُ .
                                                             

13Rowbotham,Samuel, Zetetic Astronomy Earth Note a Globe , (London: 
Hayward, 1865),  page 11-13. 

14Jean Meus,  Astronomical  Algorhthm, (Viginia: Wiliam-Bell, 1991(, p. 101 
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 ثُذفىسد : ْنشثخ فبِىًَ ثًنيل سوثىصبَ ُب هنش2.1سعُ 

)Rowbotham, Samuel, P. 13: (Source 
ا٥نٕبء األسك صبثذ برا وبٔذ األسك وشوٌ اٌؾىً ولذس اال٥نٕبء ُنغت 

ًُِ ) ًُِ اٌرب َغبوٌ  25111ِغبفخ إٌظش فةْ وبٔذ ١نُو األسك 
وُ( َىىْ عيؼ اٞنُبٖ ُب عيؼ اٞنغزىٌ ا٥نٕإ ػًٍ ُ٘ئخ اٌمىط فةْ  1361934

ًُ فمذس اال٥نٕبء ٖنبْ ثىفبد وبْ وبٔذ اٞنٌٍُن فةصٕبْ وبٔذ ِغبفخ إٌظش ٘ى اٞن
عزخ ؤلذاَ و٘ىزا  وصالصىْ ثىفخ وبْ وبٔذ صالصخ  ؤُِبي فةصٕبْ وعجؼىْ ثىفخ ؤو

 وّب ٘ى ِجٌن ُب اٌشعُ اٌزبيل  15ِب ثؼذٖ

 
 : اال٥نٕبء األسك2.2سعُ 

)https://en.wikipedia.org/wiki/File:Fig01.jpg: (Source 

                                                             
15

Rowbotham,Samuel, Zetetic Astronomy Earth Note a Globe,p. 8 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Fig01.jpg
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ػٍُٕب ِؼشفخ وُفُخ ٓنذَذٖ فقُغخ  ًلزنبفٍّب ػٍّٕب ؤْ األسك ِٕؾٕئ 
ؽغبة ا٥نٕبء األسك ِزٕىػخ، رمشَت وٓنمُك ورذلُك فبٌزمشَت وّب فؼٍٗ فبِىًَ 
ثًنيل سوثىصبَ ثإْ ِغبفخ إٌظش ِنبػفب )اٌزشثُؼخ( َنشة ثضّبْ ثىفبد. ٥نى 

( واٜنبفً ٖنبْ ثىفبد 8=  12×  8بفخ إٌظش ًُِ فبٌضّبْ َنشة ثبٞنًُ )ِغ
 و٘ىزا ِب ٍُّ٘ عّشا  وؤِب فُغخ اٜنغبة ثبٓنمُك فهى ِب ربيل:

 
 : ا٥نٕبء األسك2.3سعُ 

 )اٞنقذس: عىعً (
، وصاوَخ L، وىىي h،  اسرفبع / ا٦نفبك d، واٞنغبفخ   rٔقف اٌميش 

 فىبٔذ فُغزٗ ِب ٍٍَ: h. واال٥نٕبء اٞنيٍىة aاال٥نٕبء 
[r - (COS(SIN-1(d/r)) * r)] 

ٌى اػزّذٔب ػًٍ ِب ٔذسوٗ ُنىاعٕب ِٓ دوْ بِؼبْ إٌظش اٌذلُك ٌضػّٕب ؤْ 
األسك ِغيؾخ ففٍ بصجبد اٌىشوَخ ثشاٌ٘ن ِٕهب ىٍىع اٌؾّؼ ػًٍ إٌبؽُخ 
اٌؾشلُخ لجً إٌبؽُخ اٌغشثُخ فبٌؾّؼ ريٍغ ثةٔذؤغُب لجً ىٍىػهب ّنىخ ثمذس 

ثمذس عبػبد اٌيىي ووزٌه  رؾُٗػبد اٌيىي ورغشة َنبوشرب لجً غشوهبب ثإعب
وغىف اٌمّش َشفذ ُب ثٍذ ؽشلً لجً ِب َشفذ ُب ثٍذ غشيب ثمذس عبػبد 
اٌيىي بْ وبْ ٌجٍذَٓ ػشك واؽذ وػًٍ ٘زا ٔجٗ اٌغجىٍ " ٍَضَ ِٓ اٌشئَخ َب 
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اٌؾّؼ اال  " فّب ِٓ ؽشوخ16اٌجٍذ اٌؾشلً سئَزٗ َب اٌجٍذ اٌغشىب ِٓ غًن ػىظ
٢نزٍف ثٌن ثٍذ وثٍذ وٍ٘ ىٍىع ػٕذ لىَ وصواي ػٕذ لىَ وغشوة ػٕذ لىَ. 

ِبد ِزىاسصبْ وؤؽذمهب ثبٞنؾشق واِخش ثبٞنغشة  ٌى وػًٍ ٘زا ؽىُ اٌفمهبء فُّب
ُب ٜنظخ واؽذح، وسس اٌغشيب اٌؾشلٍ. ورٌه َذي ػًٍ أزظبَ اعزذاسح األسك 

ػًٍ االعزذاسح ِٓ عٕىة بىل مشبي  فُّب ثٌن اٞنؾشق واٞنغشة. ؤِب اٌرب٘بْ دي
فظهش اخزالف وىاوت ٞنٓ َغًن ِٓ ٔبؽُخ اٛنٕىة بىل اٌؾّبي ثإْ َشي وىاوت 
وبٔذ ٢نزفُخ ػٕٗ لجال ُب اٌؾّبي فجؼل اٌىىوت اٛنٕىثُخ اٌيت وبْ ٟنب غشوة 
رقًن ثذاَخ اٌظهىس ُب اٌؾبي ؤنفٍ ػٕٗ ِٓ ٔبؽُخ اٌؾّبي ثؼل اٌىىوت 

 ىٍىع.اٛنٕىثُخ اٌيت وبْ ٟنب 
ؤوذد اعزذاسح األسك ثزغشثخ اٌيت ؤعشا٘ب ِفشدََُٕٕذ ِبعَّبٔى اٌربرغبيل 

(Ferdinand Magellano 1480-1521 AD)  ٌوخشط ِٓ ُِٕبء عبْ ٌىوش د
 11ُب عبؽً األٔذٌظ اٛنٕىيب اٌغشيب َىَ  (San Lùcar de Barrameda)ثشاُِذا 

فٍّب لبثً لبسح  َ. ِزىاعهب بىل اٌغشيب ٍِغغب األىالٔيمٍ 1519اغغيظ 
 (Pacifik Ocean)األِشَىب ؤخز ؽىاىئهب اٛنٕىثُخ اٌؾشلُخ ٌٍُغظ ثٗ ١نُو اٟنبدٌ 

فشوجٗ بىل عضائش ِشَبٔظ وعضائش فٍُجٌن ففُهب لزً ُب ِؼشوخ ولؼذ ٌٗ ِغ عىبهنب 
و٘ى ثؼذ ِب ليغ ١نُو  (Sbastian Elcano) بٌىبْ عجغزُبْفإًب رٌه اٞنؾشوع 

 4يب اٛنٕيب فىِب ايل األىالٔيمٍ صبُٔخ وآة بىل اٞنُٕبء َىَ اٟنٕذٌ ِزىعهب بىل اٌغش
. فٍى وبٔذ األسك ِغيؾخ مل َزّىٓ 17ثؼذ ِنٍ صالس عٌٕن 1522عجزٕرب 

                                                             
ِقش: اٌزغبسَخ اٌجىشٌ اٌجىشٌ،  ،3ط. ، ٓنفخ احملزبط ُب ؽشػ اٞنٕهبط، ؽغش اٟنُزًّ اث16ٓ

 382ثذوْ اٌزبسَخ، ؿ.
، ثًنوود: رو ػٍُ اٌفٍه ربسخيٗ ػٕذ اٌؼشة ُب اٌمشوْ اٌىعيً، وشٌى ٍُّٕٔىعُُٕىس 17

 266، ؿ.1991اٌمضشلُخ، 



23 

اٞنغبفش ِٓ سعىع بىل ِىبْ اٌزٌ لبَ ِٕٗ ِغ ؽفظ عهخ األفٍُخ وٌزا ومؼ 
خ ػٍُٕب ؤْ األسك وشوٌ اٌؾىً. فجبٛنٍّخ ؤْ اٌرباٌ٘ن اٞنزوىسح رذي ػًٍ ِؾبهب

ؽىً األسك ٌٍىشح اٟنٕذعُخ فّب ِٓ اثٕبء آدَ الَمجً األسك اٌىشوَخ بال فُٗ 
 .لقىس االدسان

 ػٕذ اٞنزمذٌِن األسك واإلؽذاصُبد .ة 
األسك ٍ٘ وىوت ِٓ اٌىىاوت اجملّىػخ اٌؾّغُخ ولبثً ٌٍؾُبح وصجذ 
ؤهنب وشوٌ اٌؾىً ػٕذ اٌؼٍّبء وفُهب ؽبالْ رزؼٍك ِٕبلؾخ اٌجؾش، ػشك اٌجٍذ 

جٍذ. لُّخ اٌؼشك واٌيىي ؽذد٘ب ١نُو األسك فمذِٕب ِٕبلؾخ ١نُو وىىي اٌ
 األسك وِب رؼٍك هبب لجًُ ػٕبفش اٌجؾش.

 ١نُو األسك ولُبعٗ  (1
ولذ اػزمذ اإلغشَك ؤْ ؽىً األسك وشح ربِخ ؽىت حيبوٌىْ ِؼشفخ 

١نُو األسك اٌىشوٌ ثإسثؼّبئخ  (Aristotle 383 BC) ١نُيهب فمذس ؤسعيىا
ثضالٖنبئخ ؤٌف عزبد  (Archimedes 287 BC)سؽُّذط ؤٌف عزبد، ولذسٖ ؤ

ؤو  19ولذس اإلعزبدَىْ 18ّنإئزٌن وٙنغٌن ؤٌف عزبد بَشارىعزُٕظولذسٖ 
َغبوٌ ؤؽذ وصالصٌن ؤٌفب وِبئزٌن  بَشارىعزُٕظاإلعزبد ٖنٓ ًُِ، فبحملُو ػٕذ 

                                                             
 118-117.ؿ. غشافُب واٛنغشافُىْ ثٌن اٌضِبْ واٞنىبْ، اٛن ١نّذ ١نّىد،18
ِمذاس ػٕذ اإلغشَمٌن وَمبي ثٗ فشعخ َىٔبين ولُّخ عزبد اٞنغزخذِخ ػٕذ  عزبداإل19

ِزشؤ  151ظ اٞنقشَخ وبٔذ ِب َُٕف ػًٍ بَشارىعزُٕظ وؤسؽُّذط ٢نبٌف فمُّخ عزبد ػٕذ بَشارىعزُٕ
ِزشؤ. ٔمال ػٓ: عبْ ثُبس  211ىٔبَخ وبٔذ ؤوضش ِٓ وؤِب لُّخ عزبد ػٕذ ؤسؽُّذط ؤو ثيٍُّىط اٌُ

ثًنود: ِشوض اٌذساعبد اٌىؽذح  ،(ىٍ )اٌزشٗنخ: سديب ثشوخُربسَخ ػٍُ اٌفٍه اٌمذمي واٌىالعفشدٌ، 
     81، ؿ. 2119اٌؼشثُخ، 



23 

١نُو األسك   (Poseidonius 135-15 BC)وٙنغٌن ُِال، ولذس ثُغذُٔىط 
. وؽمُمخ اإلعزبدَىْ ػٕذُ٘ ؤسثؼّبئخ ثبع واٌشثىح ػؾشح 21عزبد 241111
إٌهبس  ِٕزقف دوائش ؤِب اٌجيٍُّىط فمذس ؽّقخ دسعخ ِٓ 21آالف غٍىح

وٌىٕٕب الٔؼشف  22عزبد 181111عزبد فُىىْ ١نُو األسك ػٕذٖ  511
 بَشارىعزُٕظ.بىل بصجبد اٌؼذد اٌيت لذس٘ب اإلغشَك اال  ىفًَىشَمخ ِب 

ذَش ١نُو األسك ػًٍ لبػذح ؽغبة اٞنغبفخ ثٌن بَشارىعزُٕظ رمثىن 
ٔميٌن رمؼبْ ػًٍ خو صواي واؽذ، فةرا وبْ فشق ثٌن دسعيت ػشك اٌجٍذَٓ 
ِؼشوفب ؤفجؼ ِٓ اٌُغًن ؽغبة ىىي اٌذسعخ اٌىاؽذح. وٚنغ بَشارىعزُٕظ 
ؤْ اٌؾّؼ ولَذ اٌضواي ِٓ َىَ األىىاي اٌ َىَ أمالة اٌفقً وبٔذ رًٕن 

ؤٌ افىاْ ومل َىٓ ظً اٌمبئُ ُب  (Syene)َٕخ عىين لبع ثئش ػُّمخ ُب ِذ
ولذ أزقبف إٌهبس فبعزٕزظ ؤْ اٌغىين رمغ ػًٍ ِذاس االٔمالة وُب ولذ 
ٔفغٗ اعزخذَ بَشارىعزُٕظ ُب اإلعىٕذسَخ اٌخ ٚنُذ ثبٌُىٔبُٔخ عىبُب ؤٌ 
اٌمبسة ؤو اٌضوسق و٘ى ػجبسح ػٓ ٔقف وشح ِؼذُٔخ ٠نىفخ ِذسعخ ُب 

ب ؤقت ُب وعو عىفهب ؽخـ َىافك ىشفٗ ٔميخ عىفهب، وومغ ٓنذهب
ِشوض األسك. واٌؾخـ ٔقف وشح األسك وؤْ اِزذادٖ اٌىمهٍ َقً بىل 

 23ِشوض األسك فىبْ ىشفٗ ٚنذ سؤط اٌجٍذ 

                                                             
  11، ؿ.1959، ثغذاد: اٞنؼبسف، اٌؼشاق ُب اٝنىاسه اٌمذديخؤ٘نذ عىد،  21
ٍه، )اٌزؾمُك: ؤدسَبْ فبْ ٌُىفىْ وؤٔذسٌ فًنٌ(، ط. اٞنغبٌه واٞنّػجُذ اٌجىشٌ، 21

 181، ثًنود: داس اٌغشة اإلعالٍِ، ثذوْ اٌزبسَخ، ؿاألوي
 278، ؿ.ػٍُ اٌفٍه ربسخيٗ ػٕذ اٌؼشة ُب اٌمشوْ اٌىعيً، وشٌى ٍُّٕٔىعُُٕىس 22
 271، ؿ.ػٍُ اٌفٍه ربسخيٗ ػٕذ اٌؼشة ُب اٌمشوْ اٌىعيً، وشٌى ٍُّٕٔىعُُٕىس 23
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 عىبُب: وُفُخ اعزخذاَ اَشارىعزُٕظ ألٌخ  2.4سعُ 

 ( 271، ؿ. وشٌى ٍُّٕٔىعُُٕىس  )اٞنقذس:
ٚنذ سؤط اٌجٍذ فةْ فشمٕب  فبٌىامؼ ؤْ ا ة ط اٌخ عىبُب، و د

ػ  ´ فىبٔذ صاوَخ د د  5اٌؾّؼ ُب ٔميخ ػ ولغ ظً اٌؾخـ ػًٍ ٔميخ 
ِمذاس ثؼذ اٌؾّؼ ػٓ ٚنذ اٌشؤط  5فمىط ة  5ِغبو ػًٍ صاوَخ ة د 

لذس اسرفبع اٌؾّؼ   5ؤِب صاوَخ ا د ػ فّغبو ػًٍ ط د ٖ فزىىْ لىط ط 
عٗ  7اٌضواي  فؾقً لذس ثؼذ اٌؾّؼ ػٓ ٚنذ سؤط اإلعىٕذسَخ ُب ولذ

لٗ. ولبط ثٗ ١نُو األسك ُنُش ؽغبة ِغبفخ ثٌن اإلعىٕذسَخ  12
 ورٌه ثٌن ُب اٌشعُ اٌزبيل: وؤفىاْ.

 
 : ٕ٘ذعُخ لُبط ١نُو األسك إلَشارىعزُٕظ2.5سعُ 

 ( 271ؿ. ، وشٌى ٍُّٕٔىعُُٕىس  )اٞنقذس:
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عىٕذسَخ اٌيت ومغ ٔميخ و ِىمغ األفىاْ، ؤميخ ة ِىمغ اإل
 لجال، ؤميخ ع  ِشوض األسك فّىلغ اٌؾّؼ ُب أزقبف فُهب اٌخ عىبُب

إٌهبس َىَ أمالة اٌفقً رىىْ ُب اِزذاد خو ع د وُب ولذ ٔفغٗ َمغ 
وخو ع د ِىاص ٝنو ع و، بر وبٔذ  5اٌظً ؽخـ )ة د( ػًٍ ٔميخ 

عىٕذسَخ ِغبوَب وىجؼُخ اٌؾّؼ ؤورب ِٓ األسك ورنىء ػًٍ األفىاْ واإل
 5ػذَ اجملبي اٛنبرثُخ اٌىجًن فظهش ؤْ صاوَخ ة د اٌنىء ِجبؽش ِغزمُُ ػٕذ 

لٗ ولىط ة و ِغبفخ ثٌن ثٍذَٓ ووبٔذ  2عٗ  7رؼبدي ة ع و و٘ى 
ِغبفخ ِب ثٌن اإلعىٕذسَخ وؤفىاْ ِشوجب َنًّ ٙنغٌن َىَ وِزىعو ِب 

 5111عزبد برْ فّغبفخ ِب ثٌن اإلعىٕذسَخ وؤفىاْ  111َميؼٗ ٗنً 
ألسك ػًٍ لبػذح ِغبؽخ اٌىشح و٘ى ١نُو ا بَشارىعزُٕظ. فؾغت 24عزبد

 وّب ربيل:
 ػًّ اٜنغبة:

 ة و/ ١نُو األسك = صاوَخ ة ع  و / دوس األسك
عٗ   361و َنشة ػًٍ دوس األسك و٘ى-فّؾُو األسك لىط  ة

لٗ  =  2عٗ  7( / 361×  511وِب ؽقً َمغُ ػًٍ صاوَخ ة ع و = )
جغ ِنؼبفب عزبد. فٕقف اٌميش ١نُو األسك َمغُ ػًٍ صالصخ وع 25111

 عزبد. 3977،273(( = 22/7× ) 2/) 25111=  
(  فٍُ َمزقش ػًٍ ٘ـ 218-198ٌؼجبعٍ اٞنإِىْ )ا ؤِب اٝنٍُفخ

ِمذاس ١نُو األسك اٌزٌ لبط ثٗ اإلغشَك فإِش ؤْ جيشٌ اٌمُبط ٌيىي دسعخ 
إٌهبس، ٌُزىفً ثٗ ٠نّىع ١نُو األسك، فبٞنإِىْ ؤوي ِٓ  دوائش ِٕزقف ِٓ

                                                             
 118ؿ .اٛنغشافُب واٛنغشافُىْ ثٌن اٌضِبْ واٞنىبْ،  د،١نّذ ١نّى24
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ثؼضزٌن  اٝنٍُفخ اٞنإِىْ ك وشح غًن ِٕزظّخ، فؾىًلبي ثإْ ؽىً األس
٢نزٍفزٌن ُب ثشَخ ػٓ مشبيل رذِش  ِٕيمزٌن بىل ثبالٔيالق وؤِشمهب ػٍُّزٌن،

فمقذا ِؼشفخ ِب حيـ لىط ِٓ دائشح  25وثشَخ عٕغبس ِٓ ؤسك اٞنىفً
ػظًّ وعٍىب ىشَمب ؽبفظب ػًٍ لبع ؤِذ وؽفظب ٚنذ واسرفبع ٔقف 

ٞنىبْ األوي اٌزٌ اعزخشط فُٗ خو ٔقف إٌهبس إٌهبس َزغًن دائّب ثٌن ا
واٞنىبْ اٌضبين اٌزٌ أزهً اٌُٗ، وؽٌن وفال اٞنىبْ اٌضبين اٌزٌ وبْ رفبود 
اسرفبع إٌهبس فُٗ َىِب دسعخ ثبٞنىبْ األوي اٌزٌ ثذؤ ثٗ لُظ ِب ثٌن اٞنىبٌٔن 

و٘ى  26فىعذا ؽقخ دسعخ ِٓ دوس األسك عزخ وٙنغٌن ُِال وصٍضٍ ًُِ
، فُىىْ ١نُو األسك ػٕذ فٍىٍ اٞنإِىْ ؤسثؼخ 27ؽغبة ثؼضزٌن اٞنزىعو ِٓ

ِبئخ ًُِ وػؾشَٓ ؤٌف ًُِ )وُّخ ًُِ اٞنإِىْ ؤورب ِٓ ًُِ ثيٍُّىط(. 
وشٌى وؤصجذ ِمذاسٖ  28ووً ًُِ ِٕهب ؤسثؼخ ؤٌف رساع اٌغىداء

 29ُِ 493،33ٍُّٕٔى

                                                             
 287، ؿ.ػٍُ اٌفٍه ربسخيٗ ػٕذ اٌؼشة ُب اٌمشوْ اٌىعيً ،وشٌى ٍُّٕٔىعُُٕىس 25
 ،اٌيجؼخ األوىل ،1986 ،ثًنود: اٞناعغخ اٌؼشثُخ ،اٛنغشافُخ ػٕذ اٌؼشة ،ؽبوش خقجه 26

 .38-37ؿ. 
وشٌى ًُِ.  ٔمال ػٓ: عُُٕىس  1/4و  56ًُِ و  57بْ ؽبفٍٍ ثؼضزٌن اخزٍف فُّب ثٌن  27

 283-281ؿ. ،ػٍُ اٌفٍه ربسخيٗ ػٕذ اٌؼشة ُب اٌمشوْ اٌىعيً ،ٍُّٕٔى
اٌىامغ ٌٍزساع اٌغىداء ٘ى اٌشؽُذ س٘نٗ اهلل رؼبىل لذس٘ب ثزساع خبدَ ؤعىد وبْ ػًٍ  28

ال ػٓ: ػٍٍ ثٓ ٔم سؤعٗ وٍ٘ اٌيت َزؼبًِ هبب إٌبط ُب رساع اٌجض واٌزغبسح واالثُٕخ ولُبط ًُٔ ِقش
اٌىىَذ: ِىزجخ داس  ،األؽىبَ اٌغٍيبُٔخ واٌىالَبد اٌذَُٕخ )اٌزؾمُك: ا٘نذ ِجبسن( ،١نّذ اٞنبوسدٌ

 . 195ؿ.  ،ه. األوىل ،1989 ،لزُجخ اثٓ
 288ؿ. ،ػٍُ اٌفٍه ربسخيٗ ػٕذ اٌؼشة ُب اٌمشوْ اٌىعيً ،وشٌى ٍُّٕٔىعُُٕىس 29
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ؽشاف" ُب وزبثٗ "اٌزٕجُٗ واإل ٘ـ( 346ؤِب ِب وسد ِٓ اٞنغؼىدٌ ) 
ْ رذوَش٘ب َىىْ ثبٌزمشَت ؤسثؼخ وػؾشَٓ ؤٌف ًُِ ورٌه ؤهنُ ؤ: "لىٌٗ

ٔظشوا بىل ِذَٕزٌن ُب خو واؽذ ؤؽذمهب ؤلً ػشمًب ِٓ االخشي ومهب اٌىىفخ 
فإخزوا ػشمُهّب فٕمقىا األلً ِٓ األوضش ٍب لغّىا ِب ثمٍ  31وِذَٕخ اٌغالَ

عضء ػًٍ ػذد االُِبي اٌيت ثُٕهّب فىبْ ٔقُت اٌذسعخ ٣نب حيبرَهب ِٓ 
" 31االسك اٞنغزذَشح عزخ وعزٌن ُِاًل وصٍضٌن ًُِ ػًٍ ِب روش ثيٍُّىط

 ػًٍ ِب لجً ؤِش اٞنإِىْ. ٖفؾٍّٕب
 لُّخ اٞنًُ ثٌن اٞنإِىْ واٌجيٍُّىط ٢نزٍف، وًُِ اٌجيٍُّىط صالصخ

 ؽؼًناد عّذ ووً األفبثغ ؤفجغ صٕبْ وصالصىْب ووً اٌزساع رساع آالف
ووً  ؤالف رساع ًُ اٞنإِىْ فإسثؼخوؤِب ِ ثؼنهب. ىىي ِؼزذالد ِنّىَ

فمذ  32ؽؼًناد ِؼزذالد. عذ فجغووً األ ؤفجؼب سثؼخ وػؾشوْؤ اٌزساع
وٌُظ  واٞنًُ اٌنبثو اٌزساع ْ االخزالف ثٌن اٞنإِىْ واٌجيٍُّىط ُبؤ ػٍّٕب
رساع اٞنإِىْ  ِٓ وصٍش رساع اٌجيٍُّىط فزساع فجغاأل ُب خزالفا ثُٕهّب

 فجغىْ ٣نبصً ػًٍ عزخ ورغؼٌن ؤٌف االواٞنًُ ػٕذ اٌجيٍُّىط واٞنإِ

                                                             
، سوُُِخ اٌؼظًّ: ثذوْ اٌضَظ اٌقبثئ ،زبينّذ اٌج١نِشاد ِذَٕخ اٌغالَ ثغذاد،  أظش  31

 ُِالْ ُب Opus  Astronomicumلجً ِٓ ٔؾش اإلٌىزشوين اٌىزبة ثذف .328ؿ ، 1899إٌؾش، 
ِبسط    1، اٌىفىي اٌُٗ بَيبٌُب

2117nsivealbat03battuoftorg/details/albatthttps://archive. 
: ِىزجخ اٌمب٘شح ،(ٓنمُك: ػجذ اهلل بٚنبػًُ اٌقبوٌاٌزٕجُٗ واإلؽشاف )، اٞنغؼىدٌ ؽغ31ٓ

 24ؿ.  ،1938، اٌؾشق اإلعالُِخ
، ثبسَظ: داس اٌيجؼخ رمىمي اٌجٍذاْ )اٌزؾمُك: سَٕىد واٌجبسوْ ِبن(ؤثى اٌفذاء اٚنؼًُ، 32
 15-14، ؿ. 1851اٌغٍيُٕخ، 

https://archive.org/details/albattnsivealbat03battuoft
https://archive.org/details/albattnsivealbat03battuoft
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ٍّ و اٞنًُ وُب ؽمُمٍ اٌزساع ُب فبالخزالف  فُٗ فالخالف اٌفشعخ ِّبؤٌفظ
 ؤُِبي. ػشيب واٌشوِبين صالصخ الّٔٗ ػٕذ

"واٌذسعخ ِٓ ِغبفخ األسك وروش اثٓ خٍذوْ ُب ِمذِخ ولىٌٗ: 
ألْ  ٙنغخ وػؾشوْ فشعخًب، واٌفشعخ اصٕب ػؾش ؤٌف رساع ُب صالصخ ؤُِبي،

اٞنًُ ؤسثؼخ آالف رساع، واٌزساع ؤسثؼخ وػؾشوْ ؤفجؼًب، واألفجغ عذ 
" فُىىْ ١نُو 33ؽجبد ؽؼًن ِقفىفخ ٍِقك ثؼنهب بىل ثؼل ظهشًا ٌجيٓ

اثٓ األسك ثنبثو اثٓ خٍذوْ عجؼخ وػؾشَٓ ؤٌف ًُِ. وخبٌف اٞنغؼىدٌ 
 ُب لُّخ اٌزساع واألفجغ اٌزَٓ روشمهب ُب وزجٗ )ِشوط اٌز٘ت( خٍذوْ

واألفجغ عذ ؽجبد، ورغغ ِقفىفخ  ،واٌزساع اصٕبْ وؤسثؼىْ بفجؼب"ٗ: لىٌ
" فُىىْ ١نُو األسك ثبٌٕغجخ بىل مبثو اثٓ خٍذوْ 34ثؼنهب بىل ثؼل

 ِزغىٌ اٞنمذاس ٢نزٍف اٌمُّخ.
ُِ فُىىْ اٌزساع  3،4فةرا اػزربٔب ػشك ؽجخ ؽؼًن ِؼزذٌخ َغبوٌ 

َغبوٌ عُ  وَىىْ اٌفشعخ  48،96=  32×  6× ُِ  3،4َغبوٌ 
وُ وَىىْ ١نُو األسك ِغىَب بىل  5،8752= 12111×ُِ  48،96

اثٓ خٍذوْ وبرا وُ ػٕذ مبثو  52876،8=  361×  25×  5،8752
 41435،2ُِ ؤفجؼ ١نُو األسك  2،6اػزربٔب ؤْ ػشك ؽجخ ؽؼًن َغبوٌ 

اٌؼشيب ِجهُ واخزٍف ؤساء  وُ فُىىْ رمشثب ُنغبة اٜنذَضخ. ولُّخ اٌفشعخ
 مذاسٖ.اٌجبؽضٌن ُب ِ

                                                             
 ِمذِخ اٌزبسَخ اثٓ خبٌذوْ )اٌزؾمُك: ػجذ اٌغالَ اٌؾذادٌ(، ،خبٌذوْػجذ اٌش٘نٓ ثٓ  33
 73، ؿ 2115 ثُذ اٌفٕىْ واٌؼٍىَ واألداة، casablanca):ء )داس اٌجُنب ،ط. األوي

، ط. اٌضبين، ثًنود: ِىزجخ اٌؼقشَخ، ِشوط اٌز٘ت وِؼبدْ اٛنى٘شؽغٓ اٞنغؼىدٌ، 34
 167، ؿ. 2115
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ٞنب فؼجذ ىشَمخ اٞنغبؽخ ػٕذ اٞنإِىُٔخ ُنُش ؽفظ ٚنذ واسرفبع 
ٔقف إٌهبس ٝنفً اٌؼىط فُّب ثٌن اٞنىبْ األوي واٞنىبْ اٌضبين ولً اٞنفبوص 

 ( بىل ىشَمخ ؤخشي  و٘ى ؤْ٘ـ 441اٞنٕجغو ػذٌٗ ؤثى اٌشحيبْ اٌجًنوين )
خو األفك فؾشاء ِغزىَخ اٌىعٗ ؤو ػًٍ ُنش ٍِظ  ػًٍ ِؾشفب عجال رقؼذ

 فُٗ فمغذ ػًٍ ُرِسوح اٛنجً ٍِزمً اٌغّبء واألسك ُب دائشح األفك فزغذ
اٛنجً ثبسرفبػٗ واعزٕجيذ  ِمذاس ػّىد اعزخشعذ ٍب اال٥نيبه ِٓ األفك

، وؽقً ِٓ ْنشثزٗ ِمذاس دسعخ ِٓ خو ٔقف 35ِٕهب  لذس ١نُو األسك
نبػ ًُِ. وبَ 21135فّؾُو األسك ػٕذ اٌجًنوين   36ًُِ 55393إٌهبس 

 ىشَمخ ؽغبة اٌجًنوين وّب ُب اٌشعُ اٌزبي: 

 
 : ىشَمخ لُبط ١نُو األسك ػٕذ اٌجًنوين.2.6سعُ 

 ( 291، ؿ. وشٌى ٍُّٕٔىعُُٕىس  )اٞنقذس:
ؤْ ٔميخ ا لُّخ عجبي ِب وخو  ا ٖ اسرفبع اٛنجً واِزذادٖ َقً بىل 
ِشوض األسك اٌيت سٚنٕهب ثٕميخ ع  ٍب سٚنٕب خو ط ة ػّىدَب ػًٍ خو ا 
ع ِىاصَب ألفك لُّخ اٛنجبي ) ا (، وسٚنٕب ؤَنب خو ا د اٞنّبط حملُو اٌذائشح 

                                                             
، اٟنٕذ: دائشح اٞنؼبسف اٌؼغّبُٔخ، اٞنغؼىدٌ، ط. اٌضبينلبٔىْ  ؤثى اٌشحيبْ اٌجًنوين، 35

 .531، ؿ.1955
 292ؿ. ،ػٍُ اٌفٍه ربسخيٗ ػٕذ اٌؼشة ُب اٌمشوْ اٌىعيً ،وشٌى ٍُّٕٔىعُُٕىس 36
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ػٕذ ٔميخ د، و٘ى ا٥نيبه. وؽُش ؤْ خو ا د ديبط ٌذائشح ع ارْ َىىْ ا د 
ػّىدَب ػًٍ ع د وثزا َىىْ ِضٍش ا د ع لبئُ اٌضاوَخ ُب ٔميخ  د.  ؤِب 

ؤْ صاوَخ د ع ا  صاوَخ ط ا د  فهٍ ا٥نيبه األفك. فظهش ػٍُٕب ِٓ اٌشعُ 
رغبوٌ  صاوَخ ط ا د اٌيت اؽشهنب ُنشف ْ، ُنُش ؤْ صاوَخ د ع ا رزُّ صاوَخ 
د ا ع ُب ِضٍش ا د ع،  وصاوَخ ط ا د ِزّّخ صاوَخ د ا ع  ارْ صاوَخ د ع ا  

 رغبوٌ  صاوَخ ط ا د ؤَنب.
ارا اؽشٔب بىل ٔقف ليش األسك ُنشُب ٔك، وبىل اسرفبع اٛنجً ُنشف 

. باٌميش اٞنٕغىثخ اٌُٗ ُنشف س، وبىل عُت اٌزّبَ ُنشُب عزط،  وبىل ٔقف 
 ؤغزٕزظ ١نُو األسك ِٓ لىاػذ ؽغبة اٞنضٍضبد:

 ٔك = عزب لىط ع د = )  لىط د ا  /  لىط س (
 عزب ٔك  = ) د ا / ط + س (  ف "ٔك"  = س عزب ٔك + ط عزب ٔك

/  عزب ط) عزب ٔك( فُٕزظ  ٔك = – 1ٔك عزب  = ٔك ) -ط عزب = ٔك
وِب ؽقً ِٓ ٔك مشثٕبٖ ُب اٌضالصخ واٌغجغ ِنبػفٌن (. ٔك عزب-1

 فُٕزظ ِمذاس ١نُو األسك.
ٔغزٕزظ ؤْ ِمذاس ١نُو األسك ػٕذ اإلغشَمٌن ؽىت اٌجًنوين ٢نزٍف، 

 ووبْ عجؼخ ؤفٕبف. و٘ى ٔقّٕف ػًٍ اٛنذوي اٌزبيل:
 ١نُو األسك ؤٚنأء ١نُو األسك ؤٚنبء

 عزبد 181111 اٌجيٍُّىط عزبد 411111 ؤسعيى
 ًُِ 21411 اٞنإِىُٔخ عزبد 311111 ؤسؽُّذط

 ًُِ 21135 اٌجًنوين عزبد 251111 بَشارىعزُٕظ
   عزبد 241111 ثُغذُٔىط

 .: ِمذاس ١نُو األسك2.1عذوي 
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 خيىه اٌؼشك واٌيىي (2
خيىه اٌؼشك ؤو دوائش اٌؼشك ٍ٘ ػجبسح ػٓ اٌذوائش اٞنزىاصَخ 

ؽىت ٔبؽُخ اٌميجٌن ػًٍ  (Equator)رٕبلـ ىىٟنب ِذسعب ِٓ خو االعزىاء 
عٗ  181ولغُ عيؼ وشح األسمُخ ثٌن ليجٌن بىل  37ؽغت ؽىً اٌىشح

ػشمُخ اٌزغؼىْ ِٕهب مشبي خو االعزىاء واٌزغؼىْ اٌجبلٍ عٕىثٗ. ؤِب خيىه 
اٌيىي فهٍ ػجبسح ػٓ ؤٔقبف دوائش ٣نزذدح ثٌن ليجٌن وَؼرب ػٕهب ؤَنب 

بر  دوائش ٔقف إٌهبس ؤو (Meridian of Longitude)خيىه اٌضواي 
وبٔذ اٌؾّؼ رشفغ غبَخ االسرفبع ُب ولذ اٌضواي ػًٍ خو األِىبْ ُب 

عٗ ىىٌُخ اٞنبئخ واٌضّبٔىْ  361ايل  لغُ عيؼ وشح األسمُخِٕزقف إٌهبس و
واٌضّبٔىْ اِخش غشة ِجذائٗ.  (Prime Meridian)ِٕهب ؽشق ِجذؤ اٌيىي 

 ورٌه وامؼ ُب اٌشعُ اٌزبي:

 
 .إلؽذصُبد األسمُخ: ا 2.7سعُ. 

 ( 112، ؿ. اٛنغشفُخ اٌفٍىُخػجذ اٌغين،  )اٞنقذس:
                                                             

، اإلعىٕذسَخ:ِشوض اٛنغشفُخ اٌيجؼُخ ؤؽىبي عيؼ األسكػجذ اٌؼضَض ىشَخ ؽشَف،  37
  44، ؿ. 1993اإلعىٕذسَخ ٌىزت، 
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ٔميخ ق و َق ليت األسك ولىط ق د َق  دائشح اٌيىي ولىط ط 
ة َط َة دائشح االعزىاء ولىط ػ د َػ َد دائشح اٌؼشك فظهش ػٍُٕب ؤْ دوائش 
اٌيىي ِغبوَخ ِمذاس خالفب دوائش اٌؼشك رٕبلـ ىىٟنب وٍّب اْنهٕب ٔبؽُخ 
ليجٌن وؤورب٘ب دائشح االعزىاء وٌىٓ ١نُو اٌيىي ثٌن دوائشٖ َؼين ِغبفخ 
دسعخ اٌيىٌُخ رٕمبؿ وٍّب اْنهٕب ٔبؽُخ ليجٌن وؤورب٘ب ُب دائشح االعزىاء 

 فمذس اٞنغبفخ ُنغت لذس ١نُو األسك.
ٝنيىه اٌؼشك ؤمهُخ فٍىُخ ثغجت ػٍمزهب ُنشوخ اٌؾّؼ اٌظب٘شَخ 

وإٌهبس وّب ؤهنب َغزخذَ ِغ خيىه رغجت اخزالف اٌفقىي وىىي اًٌُ 
اٌيىي ٌزؾذَذ األِىبْ اٞنخزٍفخ وٟنب اٌذائشح األعبعُخ اٞنخبٌفخ ٌٍذائشح األخش 

ُب ٔقف اٌىشح  (Tropic of Cancer)و٘ى دائشح االعزىاء وِذاس اٌغشىبْ 
ُب ٔقف اٌىشح اٛنٕىيب  (Tropic of Capricorn)اٌؾّبىل وِذاس عذٌ 
 ُخ واٌذائشربْ اٌميجُزبْ اٛنٕىثُخ واٌؾّبٌُخ.واٌذائشح اٌميجُخ اٌؾّبٌ

 
 : دوائش اٌؼشك األعبعُخ. 2.8سعُ 

ئشح االعزىاء ٘ى اٌذائشح اٌيت رمغُ األسك بىل عضئٌن ِزغبوٌَن ِٓ افذ
خّو ُب وشح األسك، وّب ؤْ ِٕيمخ اٌربوط اٞنغشة بىل ِؾشق وً٘ ؤورب 
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اٌؾّظ ػّىدَخ  واعزبص ؤفمٗ ػًٍ ليجٌن ورىىْ ؤؽؼخ ؤورب خّو ُب اٌفٍه
 .38ػٍُهب فٍُ خيزٍف فُٗ ًٌُ ِغ هنبسٖ

عٗ و٘ى  23 2/1ِذاس اٌغشىبْ واٛنذٌ رمؼبْ ُب ٔميخ اٌؼشك  
ثمذس اٞنًُ األػظبَ وَمبي ثٗ ؤَنب ِذاس االٔمالة الٔمالة اٌفقىي ُب ٔميزٗ، 

ورىىْ ؤؽؼخ اٌؾّظ  واٌغشىبْ واٛنذٌ اٚنبْ ٌضِشح ِٓ إٌغُ رظهش ٌٍؼٌن
وبٔىْ األوي  21عضَشَٓ )َىين( ُب اٌؾّبٌُخ و 21غًن ػّىدَخ ػٍُهب بال 

 39)دَغُّرب( ُب عٕىثُخ فُخزٍف فُهّب ًٌُ ِغ هنبسٖ اال ٌزبسخٌن اٞنزوىسرٌن
ذائشح اٌميجُخ اٌؾّبٌُخ واٛنٕىثُخ ِب َغبوَبْ ٕنبَ اٞنًُ ؽىت هنبَخ اٌ

اٌؾّظ وَىَ آخش ال رؾشق فُٗ اٌؼىسك وَىعذ فُهّب َىَ ال رغُت فُٗ 
اٌؾّظ ورٌه ُنغت ًُِ اٌؾّؼ ولُّخ لذس اٌؼشك فةر وبٔذ اٌؾّؼ ُب 
ِذاس اٌغشىبْ ؤٌ لذس ًُِ األػظبَ اٌؾّبيل العزّشد اٌؾّؼ ػٕذ خو 

عبػخ ُب عٕخ، وػٕذ خو  24اٌؾّبيل لىق األفك ِذح  66 2/1اٌؼشك 
عٗ  68اٌؼشك  فىق األفك ِذح اٌؾهش ُب عٕخ، وػٕذ خو  67 2/1اٌؼشك 

ُب عٕخ وؤِب اٌميت ٕنبِب )مشبيل( فبعزّشد  41فىق األفك ِذح اٌؾهشَٓ
اٌؾّؼ فىق األفك ِذح عزخ اٌؾهىس بر وبٔذ اٌؾّؼ ُب اٌؾّبي ووزٌه 

                                                             
، ه. األوىل، 1996ثًنود: ػبمل اٌىزت، ، اٌجٍذاْ )اٌزؾمُك: َىعف اٟنبدٌ(اثٓ اٌفمُٗ،  38

 532، ؿ.ط. اٌضبين ،لبٔىْ اٞنغؼىدٌاٌشحيبْ اٌجًنوين، ؤثى  َنب ُب،ؤ. و أظش 61ؿ.
 123ؿ.  ،اٛنغشافُب اٌفٍىُخ ،ػجذ اٌغين39
ػظبَ َىَ ِشاد  اعزّشاس اٌؾّؼ فىق األفك ِذح اٌؾهش او اٌؾهًنَٓ  ٘ى االعزّشاس ػًٍ  ؤ41

 عبػخ ُب اٌُىَ ِٓ ثؼل اٞنذح.   23 ٥نى ىش اٌؾّؼ فىق األفك ػًٍٕنوٌٍُٗ ُب اٞنذح  برْ فمذ 
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. وؤِب اٌذائشح 41َغزّش اًٌُ ُب اٌجمبع اٌيت رمذَ ارا  وبٔذ اٌؾّؼ ُب ػىغٗ
 شح اٌميجُخ اٌؾّبٌُخ.ذائاٌاٌميجُخ اٛنٕىثُخ فهى جيشٌ ػًٍ ػىظ ِب عشي ُب 

ؤِب ؤمهُخ خيىه اٌيىي ٔفغٗ فهى ٌزؾذَذ اٌضِٓ واألولبد ُب ِٕبىك 
األسك اٞنخزٍفخ، ُنُش رؼزرب اٌىلذ ُب اٌؼبمل ِنيىه اٌيىي، بر وبٔذ 

عبػخ فىً خو َىاعٗ ؤؽؼخ  24األسك رذوس ِزىعيب ؽىي ٔفغهب وً 
مغُُ ففشق اٌغبػخ ِٓ عضء اٌذوس ؽقً ثز 42عبػخ 24اٌؾّؼ ِشح وً 
عبػخ، واٌذلُمخ ثزمغُُ دسعخ بىل عزٌن ووً دلُمخ  24دوائش اٌيىي ػًٍ 

ُعضِِّؤد بىل عزٌن صبُٔخ. وؽُّٕب ًب ؽغبة فنً خيىه اٌيىي ثٌن ثٍذَٓ 
ؽقٍذ األولبد اٞنيٍىثخ ثضَبدح ؤو ثٕمـ ِٓ ؽُش  ِىلغ اٌجٍذ فةْ وبْ ِٓ 

ديىٕٕب  ٔبؽُخ اٌؾشق فضَذ ػًٍ ِب ؽقً واال فٕمـ ػٍُٗ. وٌزىمُؼ رٌه
 االػزّبد ػًٍ اٞنضبي اٌزبيل. 

ضائش اٛنوؤسدٔب اؽزغبة اٌزىلُذ اٛنبيل، واٌفشق ُب اٌزىلُذ ثٌن 
ضائش اٛناٝنبٌذاد وثٌن ِذَٕخ رمغ ػًٍ خو اٌيىي صالصٌن بىل اٌؾشق ِٓ 

ضائش اٝنبٌذاد ٍ٘ اٌغبثؼخ فجبؽب. وؽقً اٛناٝنبٌذاد، ػًٍّب ؤْ اٌغبػخ ُب 
ثمخ فنً اٌيىي ِٓ ٘زٖ اٞنذَٕخ و٘ى صالصىْ، ٍب ػٍُٕب ثبرجبع اٌيشَمخ اٌغب

ب ٌٍغبػبد ٟنإٌبرظ ِبئخ وػؾشوْ دلُمخ، و٥نى ٔنشة اٌفنً ُب ؤسثؼخ فُىىْ
ثبٌمغّخ ػًٍ عزٌن ُنُش َىىْ إٌبرظ عبػزٌن، ٍب ٔنُف ٘زا إٌبرظ ػًٍ 

                                                             
، ه. األوىل، ؿ. 1949: داس اٌغشق، اٌمب٘شحِمذِخ ُب ػٍُ اٌفٍه، ػجذ اٜنبِذ ١نّىد، 41

91-91 
، ثًنود: وزت ٔبؽشوْ، ِىعىػخ األفالن واألولبد٘نذ ػجذ ٌيُف اٌىًنٔىسٌ، ؤ 42

 .93ه. اٌضبٌضخ، ؿ.  ،2111
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رىلُذ عضائش اٝنبٌذاد وؽبي وىْ ٘زٖ اٞنذَٕخ رمغ بىل اٛنهخ اٌؾشلُخ ِٓ 
 اد فزىىْ اٌغبػخ ُب ٘زٖ اٞنذَٕخ ٍ٘ اٌزبعؼخ.عضائش اٝنبٌذ

 ػٓ ِجذب اٌيىياٌزبسَخ  .ط 
ٞنب ارغؼذ اٜننبسح اإلٔغبُٔخ ا٘زُ اإلٔغبْ سعُ خشَيخ اٌؼبمل ٌٍضساػُخ 
واٌزغبسَخ فإوي اٌؾؼىة سعُ خشَيخ اٌؼبمل ٘ى اإلغشَك ووبْ ؤٔىغّٕذس 

ذ ق.َ( ؤوي ِٓ سعُ اٝنشَيخ اٌؼبٞنٍ ػٕذ اإلغشَمٌن، ووبٔ 611-546)
ومل رىٓ فُهب ِؼٍىِخ اٌجُبٔبد اٛنغشافُخ  43خشَيزٗ ػًٍ ُ٘ئخ لشؿ حيُو ثٗ احملُو

 44ق.َ.( و٘ى ؤٌِن اٞنىزجخ ُب اإلعىٕذسَخ 194-276بَشارىعزُٕظ )وسعُ ثؼذٖ 
ومل رىٓ ُب خشَيزٗ ِؼٍىِخ اٌجُبٔبد اٛنغشافُخ ؤَنب ولُّخ اٌجُبٔبد اٛنغشافُخ 

هبب ِجذؤ اٌيىي ُب اٌيىي وخو االعزىاء  لّذسد ثجؼذ ػٓ اٌذائشح األعبعُخ ورغًّ
ُب اٌؼشك. وٌزا الزنً ػذَ ومغ ِجذؤ اٌيىي ػٕذ اإلغشَمٌن ُب رٌه اٌمشوْ 
وؤِب اٜننبسح لجً اإلغشَمُخ ؤٌ اٞنقشَىْ اٌمذِبء واٌجٍذ ِب ثٌن إٌهشَٓ واٌفُٕمُىْ 

 فٍُ َىٓ لجٍهُ خشَيخ اٌؼبٞنٍ. 
َيخ اٌؼبمل و٘ى ؤػظُ وُب اٌمشْ اٌضبين اٞنُالدٌ سعُ ثيٍُّىط خش

اٌؾخقُبد اٛنغشافُخ ُب ػقش اٌشوِبين وٗنغ ثيٍُّىط ِؼٍىِبد ػٓ ِىالغ 
اٌجٍذاْ وولؼهب ُب خشَيزٗ ُنغت دسعخ اٌيىي واٌؼشك ووبٔذ خشَيخ 
ثيٍُّىط ؤدلخ ِٓ اٝنشَيخ اٌغبثمخ ولّغُ ُب خشَيزٗ اٌؼبمل اٞنؼشوف ُب ؤوأٗ 

غشة واٌقٌن ُب اٌؾشق ومهب ُب ؽذ عٗ اٌيىٌُخ ثٌن عضائش اٝنبٌذاد ُب اٌ 181
                                                             

اإلعىٕذسَخ: داس اٞنؼشفخ اٛنبِؼخ،  ،اٛنغشافُخ اٌىؾىفاٌفىش اٛنغشاُب و ػُغً ػٍٍ اثشاُُ٘،43
 31، ؿ.211

 . 38-36، ؿ. اٛنغشافُخ اٌىؾىفاٌفىش اٛنغشاُب و ،ػُغً ػٍٍ اثشاُُ٘ 44
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عٗ فظهش ػٍُٕب ؤْ ثيٍُّىط ؤوي ِٓ ومغ ِجذؤ اٌيىي وؤخز عضائش  181
 .45خٍذوْ اثٓاٝنبٌذاد ِىبْ اٌجذاَخ اٌيىٌُخ وّب لبي ثٗ 

ػٍّبء اٟنٕىد اٌمذديخ اثزذؤ ؽغبة األىىاي اٛنغشفُخ ِٓ خو ٔقف هنبس ديش 
 1948عشٔذَت ورغًّ ثٌن عٕخ اٌيت ػشفهب ػٕذ اٌؼشة  (Lanka)َنضَشح الٔىب 

َ. ثبعُ َعُالْ ورؼشف ؽبٌُب عشٍَٕىب وصػّىا ؤهنب رمغ ػًٍ خو 1972و
عشٔذَت ديش ّنذَٕخ ُؤعبَٓ ُب  خو ٔقف هنبسوُ٘ صػّىا ؤَنب ؤْ  46االعزىاء

ِٓ ِذَزخ ُؤعبَٓ ؽشلٍ وغشيب ِٓ ؽُش  األِبوٓ فإٔغجىا Malwa)47)ِٕيمخ ِبٌىا 
 .48عٗ  91  األِبوٓعهزهب ووّمؼىا هنبَخ 

اإلغشَمُخ َؼين ؤِب اٛنغشفُىْ واٌفٍىُىْ اٌؼشة واٞنغٍّىْ لجً ٠نئ إٌظُ 
فبثزذؤ فُبط األىىاي ِٓ خو  ٖ( 158-136)  49ُب ػهذ خٍُفخ ؤيب عؼفش اٞنٕقش

                                                             
، ٌ(خبٌذوْ )اٌزؾمُك: ػجذ اٌغالَ اٌؾذاد اثِٓمذِخ اٌزبسَخ ػجذ اٌش٘نٓ ثٓ خبٌذوْ، 45

 .89، ؿ 2115ثُذ اٌفٕىْ واٌؼٍىَ واألداة، casablanca):)ط. األوي، داس اٌجُنبء 
ربسَخ األدة اٛنغشاُب اٌؼشيب )اٌزشٗنخ: فالػ  ،ؤغٕيُىط َىٌُبٔى اٌفيؼ وشارؾىى 46

 73-72، ؿ. 1963، اٌمب٘شح: ٛنٕخ اٌزإٌُف واٌزشٗنخ وإٌبؽش، اٌذَٓ(
 155، ؿ.ػٕذ اٌؼشة ُب اٌمشوْ اٌىعيًػٍُ اٌفٍه ربسخيٗ ، وشٌى ٍُّٕٔىعُُٕىس 47
، 1958، ؽُذسآثبد: دائشح اٞنؼبسف اٌؼغّبُٔخ، ٓنمُك ِب ٌٍهٕذاٌشحيبْ اٌجًنوين، ؤثى 48

 261-259ؿ.
ٖ( ؤِش ثزشٗنخ وزبة اٟنٕذٌ وبٌغذٕ٘ذا و ٘ى وزبة ُب  158-136ؤثى عؼفش اٞنٕقىس ) 49

، س اٌؼٍٍّ اٌؼشيب واإلعالٍِػٍُ اٌفٍه ففؾبد ِٓ اٌزشاػٍُ اٌفٍه. ٔمال ػٓ: حيٍن ؽبٍِ، 
 113، ؿ. 1997ثًنود: داس اٌفىش اٌؼشيب، 
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عٗ بىل غشة  91عٗ بىل ؽشق و 91فإؽقىا  51لجخ األسك ٔقف هنبس األسَٓ ؤو
ؼٍّبء عبَٓ فىبْ اٌؼشة الزذي ثِٓ خو األسَٓ و٘ى خو ٔقف هنبس ديش ّنذَٕخ ُؤ

وال، وّٓنىي بىل اٌؼشثُخ ثإصَٓ ٍب لّىِىا اٌظبْ اٌجبىً ؤْ ؤصَٓ ٍ٘ ٔفظ لجخ ؤ اٟنٕىد
وؤفجؾذ وٍّخ ؤسَٓ ثؼذ رٌه  51األسك وؽّشفىا رٌه اٌفظ ثإسَٓ ؤولجخ األسَٓ

ؤْ رؼين ٔميخ ومهُخ والؼخ ٕنبِب ُب ِىبْ اٌزٌ اؽزً ثٗ خو اٌيىي األعبعٍ 
 .52اءوخو االعزى

ُب ٓنذَذ خو اٌيىي  اإلغشَمُخاخزٍف ػٍّبء اٌؼشة ثؼذ ٠نئ إٌظُ 
اٌيت اىٍك ػٍُهب  53األعبعٍ، ِٕهُ ِٓ عؼً خو األعبعٍ َجذؤ ػٕذ عضَشح ص٤نجبس

( اػزّذ ػًٍ ِب ر٘ت ثٗ ثيٍُّىط 317-233. واٌجزبين )54"عضَشح األسَٓ"
 55ؤلقً اٌقٌنُنُش ؤْ خو اٌيىي األعبعٍ ديش َنضائش اٝنبٌذاد ورٕزهً بىل 

أنزا خو َجؼذ ػٓ  (.٘ـ 672- 732) وؤثى فذاء  (.٘ـ 441)واٌجًنوين 

                                                             
إٌميخ اٌيت رزمبىغ فُهب خو االعزىاء ِغ خو ٔقف إٌهبس رغًّ ػٕذ اٌؼشة "لجخ  51

، ربسَخ األدة اٛنغشاُب اٌؼشيب )اٌزشٗنخ: فالػ األسك" ٔفال ػٓ: ؤغٕيُىط َىٌُبٔى اٌفيؼ وشارؾىى
 73، ؿ. اٌذَٓ(

 155، ؿ.ػٍُ اٌفٍه ربسخيٗ ػٕذ اٌؼشة ُب اٌمشوْ اٌىعيً، ٍُّٕٔى وشٌىعُُٕىس 51
 .121، ؿ. 1995، دِؾك: داس اٌفىش، بػالَ اٛنغشافٌن اٌؼشةػجذ اٌش٘نٓ ٘نُذح، 52
% 4% واٌجبلٍ ِٕهُ إٌقشي 91 فُهب ٌنص٤نجبس اعُ  ٛنضس ٓنىّهب رٕضأُب ؤغجخ اٞنغٍّ 53

، دٌ، اجملزّغ اإلعالٍِ األِؼبفش )ة( ؤفشَمُبٗنبي ػجذ اٟنب% ٔمال ػٓ: 2% وَهىد 4ووصُٕىْ 
  129-128، ؿ.1995اٌمب٘شح: داس اٌىفبء، 

 43، ؿ. اٛنغشافُخ ػٕذ اٌؼشةؽبوش خقجه، 54
 25،  ؿ 1899، سوُُِخ اٌؼظًّ: ثذوْ إٌؾش، اٌضَظ اٌقبثئ ، ّذ اٌجزبين١ن55
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وؤِب هنبَخ 56وديش ثغبؽً اٌجؾش اٌغشيب عٗ 11ؤصِبْ اٌ عضائش اٝنبٌذاد ٥نىا ػؾش 
 57اٌؼّبسح ُب اٛنبٔت اٌؾشلٍ فهى ِىمغ َمبي ٌٗ : وزىذص

األليبس  ليش ِٓ وً جيؼً ؤٍْ اإلفش٤ن اخزبس ؤِشَىخ ثالد أىؾفذ ٞنب
فٕغ  ػذا٘ب،وّب ِب بٌُهب ٌُٕغجىا ثجالدُ٘، األعبعٍ هنبسُ٘ ٔقف خو

ووزٌه  58ثبسَظ ِذَٕخ ُب األعبعٍ هنبسُ٘ ٔقف خو عؼٍىا فةهنُ اٌفشٔغبوَخ،
واعزذػً  59وغًن٘ب (dizàC)ب٤نٍُضَخ عؼٍىا عشَٕزؼ واإلعجبُٔخ عؼٍىا غبدط 

ثإخز ؤؽذ خو ٔقف  مشْ اٌزبعغ ػؾش رىؽُذ ورغىَُخ ِجذؤ اٌيىياٌاٜنبي ُب 
هنبس وؽذٖ ٌززفك ثُبٔبد عغشافُزهُ ورٕزظُ ؤولبهتُ فؼمذ اٞنإنش اٌذوٌُخ ُب 

 Prime)61واؽٕيبْ ٌزؼٌُن ؤؽذ خو ٔقف هنبس. واخزبسوا عشَٕزؼ ِجذؤ اٌيىي 

Meridian).ٗاٌمشاس ُب اٞنإنش ٘ى االلزشاػ ػًٍ اٜنىىِخ ٌزٕفظ ث . 
ٞنقش لب٘شح خو اٌيىي األعبعٍ وُب اٌمشْ ٔفغٗ ؤو ُثؼُذٖ عؼً ػٍّبء ا 

فىإهنُ َؾًنوْ ػًٍ  62وِٕب٘ظ اٜنُّذَخ وغًنمهب 61ُب صجيبهتُ وّيٍغ اٌغؼُذ
                                                             

 روشٖ ُب اٞنمذِخ اٞنشاد ِٓ عبؽً ُنش غشيب وّب رمذَ 56
. وأظش اَنب: ؤثى اٌفذاء 546، ؿ.لبٔىْ اٞنغؼىدٌ، ط. اٌضبينًنوين، اٌشحيبْ اٌجؤثى 57

 7، ؿ. رمىمي اٌجٍذاْ )اٌزؾمُك: سَٕىد واٌجبسوْ ِبن(اٚنؼًُ، 
، اٌمب٘شح: وٍّبد اٌؼشثُخ ٌٍزشٗنخ ٔنٍُـ اإلثشَض ُب رٍخُـ ثبسَضسفؼخ سافغ اٌيهيبوٌ،  58

 .72، ؿ. 2111وإٌؾش، 
59

Howse, Derek,"1884 and longitude Zero"،vitas in Astronomy,vol 28 (1985): 

12, acseed on 20 April doi: 10.1016/0083-6656(85)90003-0 
60

Internasional Conference Held at Washington،A Prime Meridian Time and 

Universal Day,(Wangsinton: Gibson Bros, 1884),  p. 199-200.,pdf 
، لب٘شح: اٌربؤُخ، اٌغؼُذ ُب ؽغبثبد اٌىىاوت ػًٍ اٌشفذ اٛنذَذاٞنيٍغ ؽغٌن صاَذ،  61

  85،ه. األوىل، ؿ. 1886
ثذوْ  ،ِقشي: داس اٌىزت اٞنقشَخ ،اٞنىا٘ت اٛنضٍَخ ُب ؤص٘بس اٝنٍُّخ،١نّذ َبعٌن62

 57ؿ.  ،اٌزبسَخ
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ػذَ رغٍُُ اٌمشاس ُب اٞنإنش. وؤعؼً اٌفٍىُىْ اٞنغٍّىْ اٞنزإخشوْ خو ٔقف 
هنبس ِش ّنىخ ِجذؤ اٌيىي ُب رمىمي اٌفٍىٍ ورجؼهُ اٌؼٍّبء اٞنؼبفشوْ واألوبدديُىْ 

ػٍىَ األسك ثً الزشؽىا ِىخ رىلُذ اٌؼٍٍّ واػزمذوا رىلُذ  اٞنزخققىْ ُب
 ِىخ اٌزىلُذ اٌؼبٞنٍ اٌقؾُؼ  واعزّشد ٘زٖ اٌفىشح ؽىت ؤصِبٕٔب.

 ػٕذ اٞنزمذٌِن ُب ِؼشفخ اإلؽذاصُبد اٛنغشافُخ ىشق ؤٔىاع .د 
 ىشَمخ ِؼشفخ اٌؼشك (1

ِؼشفخ ػشك اٌجٍذ فؼ ِٓ عذوي ػشك اٞنذْ وٌىٓ رٌه ثبٌزمشَت 
اسرفبع فبٌيشَمخ اٌشفذَخ ٘ى ِؼشفخ  بٞنإخىرح ثبٌشفذوٌُظ ُب اٌقؾخو

، ورٌه ؽقً ّنؼشفخ اٌميت اٌغّبوٌ فُٗ وثؼذٖ ؤَنب ػٓ ِؼذي إٌهبس
اٌؾّؼ فُٗ  ؤو ّنؼشفخ ظً ُب ولذ أزقبف إٌهبس ثبٌشثغ (h)اسرفبع اٌؾّظ 

ُب رٌه اٌىلذ فبسرفبع اٌؾّؼ ٕٔمقٗ ُب  ((ًُِ دسعخ اٌؾّظ وِؼشفخ 
 ))( واٜنبفً ػشك اٌجٍذ 91ً ٕٔمقٗ ُب ؿ )ًُِ اٌؾّؼ فّب ؽق

 .   =91- (h-))) فُىىْ اٌؼشك. 63اٞنيٍىة
 
 

                                                             
 .44-43 ؿ. ،اٌضَظ اٌقبثئ ،١نّذ اٌجزبين63
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 :رقؾُؼ ػشك اٌجٍذاْ. 2.9سعُ 

(Source:S Kenedy, Edward, P. 186) 

 ىشَمخ ِؼشفخ اٌيىي (2
ؽُّٕب لشس ِجذؤ اٌيىي ُب عضائش اٝنبٌذاد ؤو عبؽً ُنش احملُو 

ٓنذَذ خو اٌؼشك، ُنىُ دوساْ  اٌغشيب فزؾذَذ ىىي اٞنٕيمخ ؤثغو ِٓ
دسعخ، فبٌفنً ُب  361األسك، ؽُش ؤسثغ وػؾشَٓ عبػخ َزىافك ِغ 

اٌيىي َغبوٌ اٌفنً ُب ِزىعو اٌزىلُذ احملٍٍ ثٌن اٞنىبٌٔن. وٌىٓ ُب 
اٞنّبسعخ اٌؼٍُّخ ٘ى األفؼت ٌٕذس بؽبسح اٌىلذ اٞنزؾذ ُب وً ١نً وٌؼذَ 

 ٌِن. وعىد وعبئً االرقبي وشادَى ُب ػهذ اٞنزمذ
ٍ٘ اٌغبػخ اٞننجىىخ ِٓ األعشاَ اٌغّىَخ  اإلؽبسح ٌىلذ ِزؾذو

ٌىٕهُ ؤلذِىا وغىفبد ِٓ غًن٘ب ألْ غًن٘ب الراصش ُب  ،وبٌىىاوت واٌمّش
ؽظ اٌجقش بال ُب ِذح ِذَذح ال ديىٓ فُهب ٕنُُض ولذ اٌجذو وغًن٘ب ورىىْ 

وط ِٓ ٌٍض، فُّىٓ 64ؤولبهتب غبٌجب اٞنخزٍفخ ُب اٞنىامغ خالفب ٌىغىفبد
اٞنشالجٌن، ؤؽذمهب ُب وً ِٕيمخ، ؤْ َشاػٍ األولبد احملٍُخ راد اٌقٍخ اٌيت 

                                                             
 .519، ؿ.ٌضبينط. ا ،لبٔىْ اٞنغؼىدٌاٌشحيبْ اٌجًنوين، ؤثى 64
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. فّٕىٓ ؤْ َجذؤ فُهب االرقبي وَٕزهٍ ثٗ ؤلقً لذس ِٓ االٔغّبط ؤو اٌىٍٍ
 رقؾُؼ األىىاي ثبوغىفبد ػًٍ اٌشعُ اٌزبيل: ٔشٚنب ٕ٘ذعُخ 

 
 : رقؾُؼ األىىاي ثبوغىفبد ػٍٍ خو اٌؼشك اٌىاؽذ.2.11سعُ 

 (511، ط اٌضبين ؿ.اٌشحيبْ اٌجًنوين، لبٔىْ اٞنغؼىدٌ ؤثى )اٞنقذس:
ا ة ط ِؼذي إٌهبس ثٌن ثٍذَٓ، ه ة ػ خو اٌؼشك ثٍذ األوي 

، 5ػ خو ىىي ثٍذ اٌضبين وىىٌٗ ط ة  5وىىٌٗ ِٓ اٞنغشة ط ة  ، ه 
فةرا فشمٕب وغىف ارفك ُب وال ثٍذَٓ غشثُب ػًٍ ٔميخ  ن  فُىىْ ُب ثٍذ 

ن، وفنً ِب ثُٕهّب َ اٌزٌ برا صَذ ُب ىىي ط  5ٍذ اٌضبين األوي ة ن، وث
)ىىي ثٍذ اٌضبين(. ووزٌه برا فشمٕب وغىف ارفك ؽشلُب  5ة ؽقً ط 

، وفنً ثُٕهّب َ  5فبٌىغىف ُب ٔميخ ا، فُىىْ ؤؽذ ثٍذَٓ ا ة، واألخش ا 
ؽقً ا ة )ىىي ثٍذ األوي(. ولذ ػًّ  ٘زٖ  5اٌزٌ برا صَذ ُب ىىي ا 

 387-328) 66وؤثى اٌىفبء 65.( ُب وبس٘ـ 441-362وين )اٌيشَمخ اٌجًن
 67.( ُب ثغذاد ِؾزشلب٘ـ

                                                             
و٘ى اعُ  اٜنبئو ُب اٌقؾشاء ِٓ غًن ؤْ حيُو ثٗ ؽٍء ٘ى ِؼىن اٌىبس ثٍغخ ؤً٘ خىاسص65َ

 ،ثًنود: داس فبدس ،َبلىد اٜنّىٌ، ِؼغُ ثٍذاْ، ط. اٌشاثغ) ثٍذح وجًنح ِٓ ٔىاؽٍ خىاسصَ
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اٌجًنوين اٌيشَمخ األخشي وٍ٘ ىشَمخ عُىدَغُخ ُب رقؾُؼ  اعزهذ
 و Aىىي اٌجٍذاْ ثبٞنغبفبد. فٕفزشك ؤْ خيىه اٌؼشك ُب ثٍذاْ ِؼشوفخ )

C ( 3 ووزا ِغبفخ اٌيت ثُٕهّب ثبٌذائشح اٌىجًنح)ُب اٌشعُ اٌضبينAC  ُُب اٌشع
اٌضبين(. وخو اٌيىي وِىاصَخ ِٓ خو اٌؼشك ديش ثٕميزٌن عبثمٌن3 ورزمبىغ 

 ٘زٖ اٌذوائش األسثغ ُب ؤسثغ ٔمبه اٌيت ثإعضاء ِغزمُّخ ػًٍ ؽجٗ ِٕؾشف.

 
 ػًٍ األسك. Cو  A: ؽجٗ ِٕؾشف ِزغبوٌ اٌغبلٌن ٞنىبٌٔن 2.11سعُ 

 = AC2ف  AC = DB و  AB = CDظهش ُب رٌه اٌشعُ ؤْ 
.AB2 + BC.AD   ْفبٞنؼٍىَ ؤAC  ِغبفخ وفنً خيٍ اٌؼشك ثٌن

                                                                                                                                   

ثًنوين رؼظُّب ٌٗ و٘ى ِٓ اٌذوٌخ  ثبعُؽىت األْ  1957( وٚنُذ ِٕز 427ؿ.  ،1977
 ٔمال ػٓ: وَجىجُذَب اٌؼشثُخ زبْ ؤوصثُىغ

و وبْ لذ فذَ  387ٖ. ورىُب عٕخ  283ٗ ١نّذ ثٓ ١نّذ وٌذ ّنذَٕخ ثىصعبْ عٕخ اٚن 66
ثًنود:  ،ط. اٝنبِظ ،بء اٌضِبْاثٕبء ٔجاوفُبد األػبْ وٖ. ٔمال ػٓ: ا٘نذ ثٓ خبٌىبْ،  348اٌؼشاق 

 .167، ؿ. 1977داس اٌقبدس، 
67

Edward S. Kennedy,  Mathematical Geography, P. 190, in Encylopedia of 

The History  of Arabic Scince, Vol. I (Editet: Rashed,Roshidi and Morelon, Règis),  

(London: Routledge،  1996) 
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اٞنىبٌٔن3 فىعذٔب ِٕهب عُت فنً ِب ثٌن ىىيل اٞنىبٌٔن ثبعزخذاَ وظُفخ 
 اٞنضٍضُخ، ووبٔذ فُغزٗ ِب ٍٍَ:.

 
 
Δ  ،َؾًن بىل فنً اٌيىٌٌنλ  ،ٍ٘ى خو اٌيىي األسمcrdθ  ٘ى

حملٍُبد اٞنؼُٕخ ٍ٘ ا Bو Aو θِٓ دائشح وؽذح ٓنزهب صاوَخ ِشوضَخ  ِغبفخ
)ثٍذاْ(، وِب ؽقً َضاد ػًٍ ىىي غشثُهّب ؤو َٕمـ ِٓ اٌؾشلٍ فُؾقً 
اٌيىي اِخش. ولذس اٌجًنوين ِغبفبد دائشح وجًنح ِٓ خالي اٜنقىي ػًٍ 
ِغبفخ ىشلهب اٌمبفٍخ ُب اٌجيىالد )فشعخ( ٍب ؽىٟنب بىل ًُِ ودسعبد. ولذ 

ٔؼشف ؤٌ ِٓ  ، وال68ثٌن ثغذاد واٌغضٔخ )ؤفغبٔغزبْ( Δλُنش ػٓ 
 اِخشَٓ ؤٔٗ اػزّذ ؤعٍىة اٌجًنوين.

اٌزارُخ اٌفشدَخ ُب ىشَمخ عُىدَغُخ ٍ٘ ؤورب ِٓ اٌيشَك األوي، بر 
وبٔذ ِغبفخ ىشلهب لبفٍخ ؤِش ٔغيب مل َزؾمك فُهب، العُّب ِغبفخ اٌيت 
ؤخرب٘ب ِغبفش. فبخزُبس اٌجًنوين ِغبفخ اٌيت ُب اٌجيىالد ٘ى رمًٍُ اٝنية. 

ٍيشَمٌن ػٕذ اٞنزمذٌِن اٌزارُخ اٌفشدَخ، فةْ ا٥نشف ىىٟنُ ػٓ اٌىالغ ٌىبْ وٌ
ِنيإ فين ُب لُبعٗ ؤو ثإِش آخش، بر وبْ اٝنيبء ٌُظ ثبٌمُبط فمو ومل َىٓ 

 ػذد اٌيىي ػٕذُ٘  ثبالِزؾبْ ١ننب .
 
 
 
 

                                                             
68Edward S. Kennedy, Mathematical Geography, P. 190. 
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 جُرحخ جُػحُع
 ُجتٍ جطتحُىجش ٓرى  ج٣ُىٍ ػ٘ى جظتطوىٌٓنجصت

 ض٣رُوُس ٓرىئ ج٣ُىٍ ػ٘ى جظتطوىٌٓن .  
ػ٘ىٓح مت ُنع ٌَٖ جألٌٜ ض٣ىٌش جصتـٍكُس ػًِ هُحِ جألٌٜ وضًٓٔ 

كىٚلىج ذالو ذحُ٘ىجقٍ جُرٍَٗس كحؾطهى  )Hellenistic)1ًٛٙ جُلطٍز ذحُؼٍٛ جعتِ٘ٓيت
 ن٣ى٠ ج٣ُىٍ وجُؼٍٜٖٓ ذؼىٙ ٖٓ جصتـٍكٌُن وجُلٌٌُِن حتىَى جظتىجهغ ذ٣ٍَن 

وٗظٔىج ذُحٗحش جصتـٍجكُس ألٓحًٖ ٓؼٍوف يف  وجهنْ وهٓٔىج جألٌٜ ػًِ 
جظتؼٔىٌجش وؿًن جظتؼٔىٌجش وهٓٔىٛح ػًِ ْرؼس  هحُُْ وه٣ؼىج جُ٘ظٍ ػًِ ضوُْٓ 

جظتؼٔىٌجش وٚككىج ذُحٗحش جصتـٍجكُس ذ٣ٍَن ٌٚىَس قىت قِٛص جُرُحٗص ؿًن 
ٖٓ  ذىهس، كٛ٘لىج ذُحٗحش جصتـٍجكُس يف جٌُطحخ وهى ٚىٌوج رتُغ ٓح يف ٓؼٔىٌ

 ػًِ ٌَٖ جطت٣ٍَس. جصترحٍ وجُركحٌ وجألووَس
ٛى  ػ٘ى جظتطوىٌٓن  ٖهٍ جٌُطد جًٌُ وٚق كُٚ ذُحٗحش جصتـٍجكُس

" ٍَُٗق جإلوًٌَٓ ٛس جظتٗطحم يف جنطٍجم جِكحمُٗ"جصتـٍكُح" ُر٣ُِٔىِ و
.( وؿًنٛح و ٖهٍ ٛـ 247.( و"ضوىمي جُرِىجٕ" أليب جُلىجء )ٛـ 065-394)

.( ون٣ٍَس ٛـ 436ن٣ٍَس ُر٣ُِٔىِ ون٣ٍَس إل٣ٚهٍي ) ُألٌٜن٣ٍَس 
 إلوٌٍَٓ وؿًنٛح.

يف  وج١ْ جُوٍٕ جُػحين  ْحْح ُوىجػى  (ّ 125ش. ) وٞغ ذ٣ُِٔىِ
جصتـٍجكُس يف ًطحذٚ "جصتـٍكُح" َؼٍف ػ٘ى جُؼٍخ ذٌطحخ "جظتٍُٖى ئىل جصتـٍكُح"  و 

                                                             
جإلٌْ٘ىٌَس: وجٌ جظتؼٍكس جُلٌٍ جصتـٍجيف وجٌُٗىف جصتـٍجكُس،  ،ػًُٓ ػٍِ جذٍجُْٛ 1

 46 ٘. ،7555 ،جصتحٓؼس
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"جظتىنَ ئىل جصتـٍكُح". وًطحخ "جصتـٍكُح" مل ََٛ جُُ٘ح ئال ضٌىَّ ؾْٓ هٛى ذٚ 
ٔىِ ٚ٘غ جطت٣ٍَس ُِؼحمل جظتؼٍوف يف يُي جُؼٍٛ، كه٣ٍَس  جألٌٜ جظت٘ٓىذس ُر٣ُِ

يف جُوٍٕ جطتحّٓ ػًِ ٌَٖ  (Agathodèmon)ُُٓص ُٚ ذَ ٌشتهح  ؿحغىوديىٕ 
 .2ٍٓضْٓ ؼتٍو٢ً ٓغ ن٣ى٠ ٢ىٍ ٓرىتٍ ديٍ ٖٓ ؾُجتٍ جطتحُىجش

 
 : ن٣ٍَس جُؼحمل جظت٘ٓىذس ئىل ذ٣ُِٔى4.1ٌِْْ 
 (47٘.  ،ػرى جٍُزتٖ زتُىزو ٌَُ٘س ًِىٍََ )جظتٛىٌ:

 ؾؼَ ذ٣ُِٔىِ ٓرى  ج٣ُىٍ ؼتطِلح يف ًطحذُٚ "جصتـٍجكُح" وْ٘طحًُّٓ 
sytantaxsis)) َيف ًطحخ  جًٌُ ضٍؾْ ئىل جُؼٍذُس حتص ػ٘ىجٕ ججمل٣ًٓ، كؿؼ
ُجتٍ جصتجإلٌْ٘ىٌَس ويف ًطحخ جظتطأنٍ "جطتـٍكُح"  ((sytantaxsisْ٘طحًُّٓ 

                                                             
، 1997  ،وٓٗن: وجٌ جُلٌٍ ،ض٣ىٌ جُلٌٍ جصتـٍجيف ،ػرى جٍُزتٖ زتُىزوٌَُ٘س ًِىٍََ  7

 .٘42 
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ّ  يف ٓىَ٘س ذحٍَ  1044جإلؿٍَوٍ جال يف ْ٘س  "جصتـٍجكُح"ومل َ٘طٍٗ   3جطتحُىجش
ُُٚ ػًِ ئ،  ٓح هرَ يُي كوى ػٔى جُ٘حِ يف جٍُؾىع ذطكوُن جٌجَٓىِ ذٓىٍَٓج

، وٖٞٔ ذ٣ُِٔىِ كُٚ ػىو جظتىٕ يف  َحٓٚ كرِؾ ػىوٛح 4ضٍرتس الضُُ٘س  و جُؼٍذُس
 .6 و ٖٓ ٚ٘ؼٚ  (Hipparque 190-120 BC) ٓٓطٔىج ٖٓ ُٛرحٌى 64305

 وٌوذُس و٢ىٍ و كٍَوُس و ُْىَس ٜ ػ٘ى ذ٣ُِٔىِ حي١ُ هحٌز ٓؼٔىٌ جألٌ
ٌّٛن، ئىلجظتؼٔىٌ ٓرىوء ٖٓ جصتُجتٍ جطتحُىجش  يُي ػًِ جطت١ّ و  هًٛ ذالو جُ

 غىيل جُيت ئىل 7ػٍٜ جُرالو ٓرىوء ٖٓ  ٌٜ جضترٗسو جظتىجٌَ ُىجتٍز ٓؼىٍ جُ٘هحٌ،
 ن١ ٖٓ ػٍٜو ْحػس جأل٢ىٍ ػٍَٖٗ جُ٘هحٌ ٢ىٍ ٌَىٕ قُع ذ٣ٍَحُٗس يف

حظتٍجو ، ك9جألٌٜ وجتٍز ْىِ ويُي ؾُء ْطٌن ٖٓ هٍَرح غىيل ٌَىٕ جالْطىجء ئىل
كُٚ ٓ٘ح٢ن جإلٌْ٘ىجٗلُح ًٔح جهطًٟ  جٗىٌؼذحُرب٣َُ٘س ُُّ ذ٣ٍَُ٘ح جألٕ نحٚس ذَ 

                                                             
3
 Irina Tupikova and Klaus Geus, The Circumference of the Earth and 

Ptolemy’s World Map, (Max Planck Institute for the History of Science:Berlin), p. 9-
10,  pdf. 15 March 2017,  https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Preprints/P439.PDF  

، 1996جُوحٍٛز: ٌٓطرس ٓىذىيل،  جألٗىُّ،ضحٌَم جصتـٍجكُس وجصتـٍكٌُن يف قٌٓن ٓإُّٗ،   3
   ٠0. جُػحُٗس، ٘.

5
 Russo, Lucio,، "Ptolemy's Longitude and Erathosthene's Measurements of 

The Earth's Circumferengce, Mathematics and Mechanics of Complex Systems, Vol. 
1, org/10.2140/memocs.2013.1.67. 

 46٘.   ،ض٣ىٌ جُلٌٍ جصتـٍجيف ،ٌَُ٘س ًِىٍََ وػرى جٍُزتٖ زتُىز 6
جظتٍجو ذرالو جضترػس ُُّ ذًهتح ذَ ذٌَ ذٓح٠ ػتًٌ ُرالو قرٗس ئي ًحٕ جُرطحين َطكىظ يف   7

ًٛج جظتوحّ ػٖ جحمل١ُ جُـٍيب )جأل٢الٍْ( جظتوحذَ صتُجتٍ جطتحُىجش  و جُٓؼحوجء. ٗوال ػٖ: ئشتحػَُ 
 65. ، 1925٘، ذًنوش: جظتٌطرس جُطؿحٌٌ ٣ُِرؼس، ٓوىٓس ًطحخ جصتـٍجكُح إلذٖ جُٓؼُىجُؼٍيب، 

 ذىف .70٘ ،  1999، ٌوُُٓس جُؼظًٔ: ذىوٕ جٍُ٘ٗ، جُٛحذة جَُُؽ ،ػتٔى جُرطحين  8
ٓحٌِ   1، جُىٚىٍ جُُٚ ئ٣َحُُح  ُٓالٕ يف Opus Astronomicum هرَ ٖٓ ٍٗٗ جإلٌُطٍوين جٌُطحخ
7512https://archive.org/details/albattnsivealbat03battuoft 

https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Preprints/P439.PDF
https://archive.org/details/albattnsivealbat03battuoft
https://archive.org/details/albattnsivealbat03battuoft
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جصت٘ىذُس كِْ ضٌٖ كُهح هحٌز ًحَٓ جٌَُٗ  ومل ضٌٖ كُهح ذحظت٘ح٢ن .ٖٓ هُٔس جُؼٍٜ
 ًٔح يف ػٍٛٗح.

ٛح جألهحُُْ جُٓرؼس ُنىوو حذٓرؼس  هٓحّ َٓٔ جألٌٜ ٓؼٔىٌهْٓ ذ٣ُِٔىِ 
كحألهُِْ جألوٍ  ومهُس ذٌن جظتٍٗم وجظتـٍخ ٓطٓحوَس يف جُؼٍٜ ؼتطِلس يف ج٣ُىٍ

آنٍٛح، كٌُىٕ جُٓحذغ  هٍٛ ظتح جهطٟحٙ وٞغ  ئىل ٢ىٍ ؽتح ذؼىٙ وًًج جُػحين 
جُىجتٍز جُ٘حٖثس ٖٓ جؿتٓحٌ جظتحء ػٖ ًٍز جألٌٜ. وًَ وجقى ٖٓ ًٛٙ جألهحُُْ 

وٌُ٘ٚ ال َؼ٣ٍ  ٌ  9ئىل جظتٍٗم ػًِ جُطىجيلٓ٘وْٓ ذؼٍٗز  ؾُجء ٖٓ جظتـٍخ 
  .10ضلحَُٚ ػٖ جظت٘حل  و جٌُٓحٕ  و جُ٘رحش  و جضتُىجٕ

غ٘يت ػٍٗ ْحػس ئجظتـٍخ ٍٛ ٓٓحكس  ئىلظتٍٗم ٢ىٍ جألهحُُْ رتُؼهح ٖٓ ج
َّ ئهُِْػٍٜ و ٖٓ ووٌز جُلِي، جًٌُ َُِٚ ٗٛق ْحػس ٓؼطىُس ٖٓ جُ٘هحٌ و ً

، ويٛد  ٕ جظت٘ح٢ن جُىجهؼس نِق  هحُُْ ؿًن ٓؼٔىٌز ُٗىز جُربو يف 11جأل٢ىٍ
ق  ْحػس جُؼٍٜ ٖٓ  ٢ىجٍ جُ٘هحٌ، . كٌحٕ ذ٣ُِٔىِ َال12وٖىز جضتٍ يف ؾ٘ىخ

وٛى ؼتحُق ظتح هْٓ يف َٓ٘٘ح ّنالقظس ْحػس ج٣ُىٍ ئي جٗطظْ ضىهُص جُىويل يف 
 َٓ٘٘ح. 

                                                             
، ٓوىٓس جُطحٌَم جذٖ نحُىوٕ )جُطكوُن: ػرى جُٓالّ جُٗىجوٌ(ػرى جٍُزتٖ ذٖ نحُىوٕ،  9

 .24، ٘ 7550 ذُص جُل٘ىٕ وجُؼِىّ وجألوجخ، casablanca):ؼ. جألوٍ، وجٌ جُرُٟحء )
   0٘.  جألٗىُّ،ضحٌَم جصتـٍجكُس وجصتـٍكٌُن يف قٌٓن ٓإُّٗ،  15
ؼ.  ،)جُطكوُن:  وٌَحٕ كحٕ ُُىكىٕ و ٗىٌٌ كًنٌ( ،جظتٓحُي وجظتِٔيػرُى جُرٌٌٍ،   11

 . 197 ٘ ذًنوش: وجٌ جُـٍخ جإلْالٍٓ، ذىوٕ جُطحٌَم، ،جألوٍ
  00، ٘. ٓوىٓس ًطحخ جصتـٍجكُح إلذٖ جُٓؼُىئشتحػَُ جُؼٍيب،   17
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 : ضوُْٓ  هحُُْ جُٓرؼس4.7ٌْْ 

(Source: King, David A World- maps For Finding the Direction 

and Distance to Mecca,  P. 24) 

ذ٣ُِٔىِ ٖٓ جظتٌِٓٔن كأًػٍْٛ َطرغ ٓح يٛد ذٚ و  ٓح ػِٔحء جُؼٍخ
ٗؼْ قىووج  جصتُجتٍ جطتحُىجشذىئ ج٣ُىٍ ٖٓ و ضلُْٓ جألٌٜ ػًِ جألهحُُْ جُٓرؼس
جذطٌٍوج ٓح ًحٕ يف ؾـٍجكُس ذ٣ُِٔىِ ذَ ٌْْ و جألهحُُْ جُٓرؼس حتىَىج ػُِٔح وهُوح
ؽتح ضوىٓهح ٍٛ  قٖٓ ، وجُٛىٌز جظتأٓىُٗسَوحٍ ذٚ و ن٣ٍَس جُؼحمل يف ػهى جظتأٓىٕ

 436و هٍذٚ جظتٓؼىوٌ ) ،وؾـٍجكُح ٓحٌَ٘ىِ وؿًنٛح ر٣ُِٔىِجُٖٓ ؾـٍجكُح 
ٌٖ ضه٣ٍَس جظتأٓىُٗس مل ِ٘ٓهس جألُِٚس ُجُو.14"ٍٖجفوجإل .( يف ًطحذٚ "جُط٘رُٚٛـ

                                                             
: ٌٓطرس جُوحٍٛز، (حتوُن: ػرى جهلل ئشتحػَُ جُٛحوٌجُط٘رُٚ وجإلٍٖجف ) ،جظتٓؼىوٌ قٖٓ 14

 .35و  45.٘. 1949 ،جٍُٗم جإلْالُٓس
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جُوٍٕ جُػحُع ػٍٗ وجٍُجذغ ػٍٗ يف  ٗحؾح وًحٗص  هىجّ ٗٓهٚ ػتلىظس يفكُٚ 
 .14جإل٣ْ٘رىٍ

 
 : جطت٣ٍَس جظتأٓىُٗس4.4ٌْْ 

 (752٘.  ،جُطٍجظ جصتـٍجيف جإلْالٍٓ ،ػتٔى ػتٔىو )جظتٛىٌ:
ض٣ىٌش جصتـٍجكُس يف جضتٟحٌش جإلْالُٓس ُنٓد ٍٓوٌ جُؼٛىٌ، كأوٍ ٖٓ 

جحمل١ُ  .( ذحْطهىجّ ْحقَ ُنٍٛـ 747-163جذطٌٍ "جصتـٍكُح" جطتىجٌٍَٓ )
ٓؼظْ ؾـٍجكٌُن جظتٌِٓٔن يف جُؼٛىٌ ُجتٍ جطتحُىجش وضرغ جصتجُـٍيب ذىٍ ػٖ 

.وٚ٘ق ذُحٗحش جظتؼٔىٌجش 15جٍُتٍُٓ ُِهىجٌٍَٓجُى٣ًْ جْطهىجّ ن١ ج٣ُىٍ 

                                                             
14

Edward S. Kennedy، Mathematical Geography، P. 193، in Encylopedia of 

The History  of Arabic Scince، Vol. I (Editet: Rashed، Roshidi and Morelon، Règis)، 
(London: Routledge،  1996) 

15
 Edward S. Kennedy، Mathematical Geography، p. 188. 
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يف ًطحذٚ "ٚىٌز جألٌٜ" وُُّ ًطحذٚ ضٍرتس صتـٍجكُح ذ٣ُِٔىِ ذَ ٗوَ ٚىٌز 
و٣ٍْ كُٚ ٓؼِىٓس ذتُ٘س  16ؾىوٍ ٖٓ ذ٣ُِٔىِ وٌضد ػًِ ٢ٍَوس جألهحُُْ جُٓرؼس

 ْهٍجخ ذؼىٙ وٚق، وهى 17ُِوحٌز جألكٍَوُس جُيت ًحٗص غتهىُس يف يُي جُىهص
٢ٍَوس ٌْْ  "ػؿحتد جألهحُُْ جُٓرؼس" ًٚطحذ  وٍ يف .(ٛـ 445)ش. ؿتى 
 .طتىجٌٌٍَْْٓ جطت٣ٍَس ٓرُ٘ح ػًِ ج كٖٔ ذؼىٙ 18طتىجٌٍَٓذُحٗحش ج ػًِ جطتٍجت١

جنطُحٌ ؾُجتٍ  يف .( كطرغ ذ٣ُِٔىِٛـ 412-19733 ٓح جُرطحين )
 ًًٔح جهطٟجطتحُىجش و٢ىٍ جألهحُُْ ػ٘ىٙ ْطىٕ وٌؾس مشحُُح، ووم ذُحٗحش جظتىٕ 
يف ًطحذٚ  20ٖٓ ضٍٗحيٚ يف "جَُُؽ جُٛحذة". وجذطٌٍ ذؼى جطتىجٌٍَٓ جإل٣ٚهٌٍ

                                                             
، ٠. جألوىل، 1996، ذًنوش: وجٌ جٌُطد جُر٘حين، جصتـٍجكُس ػ٘ى جظتٌِٓٔنرتحٍ جُل٘ىٌ،   16

 .٘71-77 
جُطىذس، : جٍَُحٜ ،ٌوجو ػِْ جصتـٍجكُس يف جضتٟحٌز جُؼٍذُس وجإلْالُٓس ،ػٍِ ػرى جهلل  12

1315 ٙ،  .٘64 
، 1979، كُُ٘ح:  ووُق ٛىُُٛىَٕ، جىل هنحَس جُؼٔحٌز ػؿحتد جألهحُُْ جُٓرؼسْهٍجخ،   19

 .٘0-17 . 
ٛى  ذى ػرى جهلل ػتٔى ذٖ ؾحذٍ ذٖ ْ٘حٕ جُرطحين )ذطٗىَى ش( جضتٍين جُٛيب وَؼٍف ػ٘ى    19

. ٖٓ ػحتِس ٛـ 733. وُى يف قٍجٕ ْ٘س  Albategni و  Albateniusجٌُطحخ جُالضٌُ٘ن خ 
ًحٗص ضىَٖ ذحُٛرُثس وُى ًحٕ جُرطحين ٗلٓٚ ِٓٓٔح وػحٔ ٓؼظْ قُحضٚ يف جٍُهس ػًِ جُٟلس جٍُُٓي 

، ٓوىٓس ًطحخ جصتـٍجكُح إلذٖ جُٓؼُىٙ. ٗوال ػٖ : ئشتحػَُ جُؼٍيب،  412ُِلٍجش وضىيف يف ذـىجو ْ٘س 
 .٘00 

جشتٚ ئذٍجُْٛ ذٖ ػتٔى وًُ٘طٚ  ذى ئْكحم و هى ٢حف ذرالو جإلْالّ و رتغ ٓؼِىٓس  75
ؾـٍجكُس وهُوس وجكٍز وٛى  وٍ ٖٓ ٌْْ ن٣ٍَس ُؼحمل جإلْالّ ػًِ ًٓٛد جَٛ جٍُقِس وجظتٗحٛىز 
جُٗهُٛس،  ومل ٗؼٍف ػٖ ٗٗأضٚ  الوىل ٌُ٘ٚ ٖٓ ػِٔحء جُوٍٕ جٍُجذغ  جعتؿٌٍ. ٗوال ػٖ: قٌٓن 

  70، ٘. 1992جُوحٍٛز: جٍُُٛجء ُإلػالّ جُؼٍيب، ، ضحٌَم جإلْالّ ٢ِّ ٓإُّٗ، 



59 

"جظتٓحُي وجظتٔحُي" ذطٍى ضوُْٓ جألهحُُْ جُٓرؼس ذَ ؾؼَ ًَ ٌٓحٕ ذلٍو ٓ٘لٍو 
 75ٗؼْ هْٓ  هحُُْ جألٌٜ ػًِ ذالو جإلْالّ وهْٓ ئهُِْ ػحمل جإلْالّ ػًِ 

 وٍ ٖٓ ٌْْ ن٣ٍَس ُؼحمل جإلْالّ .كهى   21ئهُِٔح وجنطٙ ًَ ئهُِٔس ِن٣ٍَس

 
 إل٣ٚهٍي : ن٣ٍَس جُؼحمل 4.3ٌْْ .
 (69٘.  ،ُسجصتـٍجك جطتٍجت١ ،ٍَٓي جصتىٌٍٛ )جظتٛىٌ:

ٞر١ جإل٣ٚهٌٍ يف ًطحذٚ "ٓٓحُي جظتٔحُي" ٚلس جُرالو ٓٓطىكُح ؿًن  ٗٚ 
مل ًًٍَ جأل٢ىجٍ وجُؼٍٜ ذىٌؾس وٌُ٘ٚ يًٍمهح ّنوىجٌ جظتٓحكس وذى  ج٣ُىٍ ٖٓ 

ُنٍ جحمل١ُ وهىٌ ٓٓحكس جألٌٜ ٖٓ  هًٛ جظتـٍخ ئىل  هًٛ ٍٓٗم ؿتىج ْحقَ 
وهىٌ ػٍٜ جظتؼٔىٌز ذحظتٓحكس  َٟح كطكطحؼ ٓؼحوُطهح ذحُىٌؾس  22ٍٓقِس 355

                                                             
 .4، ٘. 1925، ُُىٕ: ذٍََ، ٓٓحُي جظتٔحُيئذٍجُْٛ جإل٣ٚهٌٍ،  71
 2، ٘. ٓٓحُي جظتٔحُيئذٍجُْٛ جإل٣ٚهٌٍ،  77 
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وٌُٖ يف حتىَِٚ ٚؼىذس ُؼىّ يًٍٙ ٓوىجٌ ػت١ُ جألٌٜ كحقطَٔ ػًِ ًٓٛد 
 ّ  و جظتأٓىُٗس.ئٍَجضىْطُ٘ ذ٣ُِٔىِ  و

كُطرغ جطتىٌٍَٓ يف جذطىجء ج٣ُىٍ وٚكف  .(ٛـ 335-467 ٓح جُرًنوين )
ؾىوٍ ٓىٕ جُيت جٗطٍٗش يف َٓحٗٚ ئي ًحٕ كُهح ؼتط٣ِس كحْىز ُنُع ذؼٝ جأل٢ىجٍ 
كُهح ٖٓ ؾُجتٍ جُٓؼحوز وذؼٟهح ٖٓ ْحقَ جُركٍ جحمل١ُ وذُ٘هٔح ػٍٗز  َٓحٕ 

وٗظْ  َٟح ؾىوٍ جظتىٕ ٢ىال  )وٌؼ( وؾؼَ ٗظحٓهح ذطُجَى ج٣ُىٍ ووٕ جُؼٍٜ.
، وَػْ  ٕ جألهحُُْ جٓطى ئىل ٗحقُس ؾ٘ىخ وؿرب 23ُٓحٍ وذحُلٍجْموػٍٞح ذحأل

جحمل١ُ جُـٍيب )ػت١ُ جأل٢ٍِٓ( وئٕ مل َٗحٛى وٌُ٘ٚ مل َؼٍف  قىجُٚ، ئي مل َوق 
ٌّحٕ ؾُجتٍٙ   24ػُِٚ  قى ٖٓ ًٌحذٚ ومل خيرب ذٍٗء ٓ٘ٚ ْ

حْطؼٔى ػًِ ٓح يٛد ذٚ ذ٣ُِٔىِ يف جنطُحٌ ك 70 ٓح ٍَٖق جإلوًٌَٓ
وٌؾس  63 ئىل هحُُٔٚ  جٓطىٌُ٘ٚ و 76ضوُْٓ جإلهُِْ ػًِ ْرؼسو ىجشُجتٍ جطتحُجصت

َػْ  ٕ جُروٍ ٖٓ جألٌٜ نالء و ؾٚ ؽتٖ هرِٚ، 3كأهحُُٔٚ  ٢ىجٍ  72ػٍٜ مشحيل

                                                             

، جعت٘ى: وجتٍز جظتؼحٌف جُؼٓٔحُٗس، ؼ. جُػحين ،هحٗىٕ جظتٓؼىوٌ جٍُحيحٕ جُرًنوين،  ذى 74 
 . 033و  036، ٘. 1900

 .049-042، ٘.ؼ. جُػحين ،هحٗىٕ جظتٓؼىوٌ جٍُحيحٕ جُرًنوين،  ذى  73
ػتٔى ذٖ ػتٔى وُود ذٍَٗق ُط٘حِْٚ ٖٓ قٖٓ ذٖ ػًِ ًٍّ جهلل وؾهٚ  جشتٚ  70

وذحإلوٌٍَٓ ٗٓرس جىل ؾىٙ جألػًِ جوٌَّ جًٌُ جْحِ ووُس جالوجٌْس يف جظتـٍخ . ٗوال ػٖ: ػتٔى 
جُوحٍٛز: جعتُثس جظتٍَٛس جُؼحٓس ُطأُُق  ، ٖهٍ ؾـٍجيف جُؼٍخ وجإلْالّ ٍَٗق جإلوٌٍَٓجُ ،ػرى جُـين
     9٘.  ،1921 ،وجٍُ٘ٗ

 ،جُوحٍٛز: جُػوحكس جُىَُ٘س ،ؼ. جألوٍ ،ُٗٛس جظتٗطحم يف جنطٍجم جألكحم ،ٍَٖق جإلوٌٍَٓ 76 
 12٘.  ،ذىوٕ جُطحٌَم
 .9٘.  ،ؼ. جألوٍ ،ُٗٛس جظتٗطحم يف جنطٍجم جألكحم ،ٍَٖق جإلوٌٍَٓ 72
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 ظهٍ كوى ، ؾُجء ػٍٗزػًِ  ئهُِْ ًَهْٓ ، وجصتٔىوو الػٔحٌز كُٚ ُٗىز جُربو
ًٔح ْرؼىٕ جإلوٌٍَٓ ُىي  .28نح٢ٌس ْرؼىٕ  ٌ نح٢ٌس، ٓ٘هح ٌَُ ؾؼَ هٓ

ّ. ٌْْ ن٣ٍَطٚ ٓٗهىٌز ػًِ ٌَٖ ٓٓط٣َُ ٖٓ  1105ويف ْ٘س 
ٓطٍج كٌحٗص  ًرحٌ ن٣ٍَس يف جُؼحمل وهى جٖطِٔص ػًِ  3،7×   4جُلٟس، و ذؼىٙ 

يف  وٌوذح. وؾؼَ ؾهس  235يف  كٍَن و 460يف  ُْح،  ٣٘ٓ909وس ٓ٘هح  7563
غتٔىػس جطتٍجت١ جُيت ،  و ْٛ ٓح دتُُُ ذٚ نٍجت١ جإلوٌٍَٓ  ٕ 29جصت٘د يف  ػالٛح

دتّػَ مشحيل ئكٍَوح و ْرحُٗح وٚوحُُس وٗىجقً ئ٣َُِس نٍجت١ ؾُىز وٚكُكس و وم 
 ـٍجكُس جضتىَع.جصت. كٌحٕ جإلوٌٍَٓ ٓرحوي 30ٖٓ ذوُس جطتٍجت١

 
 إلوٌٍَٓ : ن٣ٍَس جُؼحمل 4.0ٌْْ 

 (20٘.  ،ُسجصتـٍجك جطتٍجت١ ،ٍَٓي جصتىٌٍٛ )جظتٛىٌ:

                                                             
 .17٘.  ،ؼ. جألوٍ ،ُٗٛس جظتٗطحم يف جنطٍجم جألكحم ،ٍَٖق جإلوٌٍَٓ 79
 23٘.  1992، ئٌْ٘ىٌَس: جإلٖؼحع، ُسجصتـٍجك جطتٍجت١ ،ٍَٓي جصتىٌٍٛ 79
٘.  ، ٠. جُػحُػس،1999، جٍَُحٜ: وجٌ جُؼِىّ، جُطٍجظ جصتـٍجيف جإلْالٍٓ ،ػتٔى ػتٔىو  45

716 
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( كحْطوْ ػًِ ًٓٛد جُٓ٘ىٛ٘ى ٛـ 665) ش. 31 ٓح قٖٓ جظتٍجًٍٓ
ؾٚ ٍٖهٍ  95ذحْطهىجّ هرس جألٌَٖ ٓرى  ج٣ُىٍ، قُع ًحٕ هْٓ جألٌٜ ٣٘ٓوٌن 

وؿٍيب وٗظْ  ٢ىجٍ جُرِىجٕ ػًِ ؾىوٍ ظتحتس وستٓس وغالغٌن ٓىٞغ قون ٓ٘هح 
. وٍٚـ ٢ٍَوس هُحِ جأل٢ىجٍ ّنىز ًٓىكحش جُيت ٚ٘لهح 32ذ٘لٓٚ  ٌذؼس وغالغٌن

رحوٌ وجُـحَحش يف ػِْ جظتُوحش" كٛكف جأل٢ىجٍ ذٓحػس جٌُٓىكحش " جظتيف ًطحذٚ 
 .44ذٌن ٌٓحٌٗن
، .( جػطٔى ػًِ ًٓٛد ذ٣ُِٔىِٛـ 690-615) 34جُٓؼُى جظتـٍيبجذٖ 

ؾُجتٍ  ئىلٖٓ جصتُجتٍ جطتحُىجش جُيت ذحُركٍ جحمل١ُ ذحُـٍخ  جظتؼٔىٌ ٢ىٍ قىوقُع 
ٖٓ  هٛحٙ يف  ػ٘ى جذٖ جُٓؼُى ػٍٜ جظتؼٔىٌو .جٍُُِٓ جُيت ذحُركٍ جحمل١ُ ذحظتٍٗم

غتٔىع جظتؼٔىٌ ػًِ ضٓؼس هْٓ و، ٕ وٌؾسى هٛحٙ يف جُٗٔحٍ ذتحٗ ئىلجصت٘ىخ 
 ٖٓ ن١ جصت٘ىخ وجُٓرؼس جألهحُُْ ئىل جالْطىجء  هٓحّ: جظتؼٔىٌ نِق ن١ 

                                                             
جشتٚ قٖٓ ذٖ ػٍِ وضوىّ ٖهٍز جضتٖٓ جظتٍجًٍٗ وٛى ٖٓ ػِٔحء جُوٍٕ جُػحُع ػٍٗ   41

ظتُالو وال ٗؼٍف ٓىت وُى و ٖهٍ ًطرٚ "جظترحوٌ وجُـحَحش يف ػِْ جظتُوحش" ٗوال ػٖ: ًًٍُّ ػىجو، 
 . 151، ٘. 1996، ذًنوش: ٌٓطرس جُ٘هٟس جُؼٍذُس، ؼ. جألوٍ ،ٓؼؿْ جُؼِٔحء جُؼٍخ

ضحٌَم جألوخ جصتـٍجيف جُؼٍيب )جُطٍرتس: ٚالـ  ،جُل٣ٕ ًٍجضٌٗى ؿ٣ُ٘ىِ َىُُحٗى  47
 .114، ٘. 1964، جُوحٍٛز: صت٘س جُطأُُق وجُطٍرتس وجُ٘حٍٖ، جُىَٖ(

33
 Aboul Hassan Ali، Traité Instruments  Astronomiques Des  Arabes، 

(Traduit De L'arabe "جظترحوٌ و جُـحَحش يف ػِْ جظتُوحش " Par: J.-J. Sedillot)، (Paris: Tome Primer، 

sans année)، P. 313-314. 

حتٌٔهح جألٕ  ؿٍٗح٢سٖٓ  ػٔحٍ  ذوِؼس حيٛد .ٛـ 615ْ٘س  وُى جشتٚ ػٍِ ذٖ ٓىًْ،  43
 690ْ٘س  وهحّ ذٍقِس ٢ىَِس َجٌ هبح ٍٓٛ وجُؼٍجم وجُٗحّ، وضىيف ، وٗٗأ وجٖطهٍ ذـٍٗح٢س.ئْرحُٗح
، ذًنوش: وجٌ ؼ. جطتحّٓ ،جإلػالّ، جًٌٍُُِنًن جُىَٖ ٗوال ػٖ:  ذطىّٗ، وهَُ: يف وٓٗن. .ٛـ

 .76، ٘. 10،  ٠. 7557جُؼِْ ُِٔحٌُُن، 
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 هًٛ جُؼٔحٌز يف  ئىلجظتؼٔىٌ ٓح ذؼىٛح  جُوْٓ جُطحْغو ػًِ جُطىٌَؽ. جالْطىجء
 .40جُٗٔحٍ

ْؼُى  ٢ىجٍ ٖٓ  هحُُْ جإلوٌٍَٓ ذٓطس ػٍٗ وٌؾس. جذٖ جألهحُُْ ػ٘ى 
ؼٍٜ ك ،ٍٜ جألهحُُْػُنٓد  ْؼُى ؼتحُق ػًِ ٖٓ هرِٚجذٖ كطوُْٓ جألهحُُْ ػ٘ى 
جألهحُُْ ػٍٜ ، و46ؾ٘ىخ ْص ػٍٗز وٌؾس ئىل جالْطىجءجظتؼٔىٌ نِق ن١ 
مشحيل  هحُُْ جظتؼٔىٌ يف  ػٍٜو 42ذتحٕ و ٌذؼىٕ وٌؾسجالْطىجء جُٓرؼس ٖٓ ن١ 

، 38ْطس ػٍٗ وٌؾس جألهحُُْ جُٓرؼسوٖٓ   ٌذغ وْطىٕ وٌؾس ٖٓ جطت١ جُٓرؼس
وٍٛ خيحُق ظتح قىو ٖٓ  ذٓطس ػٍٗ وٌؾس كأهحُُْ جُٓرؼس ػ٘ىٙ حيحّوٛح ئهُِٔحٕ

  هرِٚ.
.( كُػرص جأل٢ىجٍ ٖٓ ْحقَ ُنٍ جحمل١ُ ٛـ 247)ش. 39 ٓح  ذى جُلىجء

ؾٚ  05هٚ، وهنُحهتح ػ٘ى  35ؾٚ  17٘ى ذىجَس  هحُُٔٚ ٖٓ جصت٘ىخ ػ حيىوجُـٍيب و
مي جُرِىجٕ وضوىمي جُلٌٍِ ى، ًحٕ  ذى جُلى  جئغ ذُحٗحش ٖٓ ضو40هٚ مشحُُح 75

                                                             
ذًنوش: ٌٓطرس جُطؿحٌٌ،  )جُطكوُن: ئشتحػَُ جُؼٍيب(، جصتؼٍجكُحجذٖ ْؼُى جظتـٍيب،   40

1995 .٘ ،29. 
 29، ٘. )جُطكوُن: ئشتحػَُ جُؼٍيب( جصتؼٍجكُحجذٖ ْؼُى جظتـٍيب،  46 
 191، ٘. )جُطكوُن: ئشتحػَُ جُؼٍيب( جصتؼٍجكُحجذٖ ْؼُى جظتـٍيب،  42 
 199، ٘. )جُطكوُن: ئشتحػَُ جُؼٍيب( جصتؼٍجكُحجذٖ ْؼُى جظتـٍيب،  49 
"جُطوىمي جُرِىجٕ  ئشتحػَُ ذٖ ػٍِ جُٗحكؼٍ وٛى ٣ِْحٕ ِٓي ُىٓٗن وجضتٔحز وضأُُلٚ جشتٚ  49

ٓؼؿْ جُؼِٔحء  . ٗوال ػٖ: ًًٍُّ ػىجو،ٛـ 247وجُطحٌَم" ٓٗهىٌ ػ٘ى ػِٔحء جوٌوذح وضىيف ْ٘س 
 .69، ٘. 1996 ,ؼ. جألوٍ ،جُؼٍخ

، ذحٌَّ: وجٌ ج٣ُرؼس ضوىمي جُرِىجٕ )جُطكوُن: ٌَ٘ىو وجُرحٌوٕ ٓحى( ذى جُلىجء جشتؼَُ،  35 
 9، ٘. 1905ج٣ُُِٓ٘س، 
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)جَُُؽ( ػًِ ُٚـس وجقىز، ئي ًحٕ ًطد ضوىمي جُرِىجٕ ؿحُرح قون جألشتحء ووٚق 
ٚلحش جُرالو ٓٓطىكُح ؿًن  ٗٚ مل ًًٍَ جأل٢ىجٍ والػٍٜ، وًحٕ ًطد جَُُؽ 

كٛحٌ ٖٓ يُي  ٢41ىجٍ وجُؼٍٜ ؿًن  ٗٚ حتوُن جألشتحء وٚلحش جظتىٕٖٞٔ كُٚ جأل
 هِس جُلحتىز. كطأُُلٚ "ضوىمي جُرىجٕ" ٓطٔٔس ٌُِطد هرِٚ  

( كطرغ ًٓٛد جُر٣ُِٔىِ يف ٛـ 947ش.  )37ؿُحظ جُىَٖ جٌُحٍٖ ٓح 
ذىجَس ج٣ُىٍ َؼين ؾُجتٍ جطتحُىجش وضوُْٓ جإلهُِْ ذحُٓرؼس جألهحُُْ، ٗؼْ ذُحٗحش 

ؾٚ  17جألهحُُْ جُيت ٞٔ٘ص يف ًطحذٚ " جَُُؽ جضتوحين" ٓوٛىٌز ػًِ هُٔس جُؼٍٜ 
ش جٌُحٍٖ ٗوَ ٖٓ ََؽ . وديٌٖ  ٕ ذؼٝ ذُحٗح43هٚ  41ؾٚ  05هٚ قىت  34

ٓٓحػى  وُؾ ذي يف  جٌُحٍُٖىَٖ ج٣ُىٍْ،  ئي ًحٕ ََؽ ًٗٛن ج وُؾ ذي و
 ٍٓٚى شتٍه٘ى وٓٓحػى ج٣ُىٍْ يف ٍٓٚى ٍٓجؿس

كحػطٔى ػًِ ًٓٛد   (Ulugh Beg 797-852 H33) وُؾ ذي ٓح ٣ِْحٕ 
ٌُ٘ٚ مل و 30جُر٣ُِٔىِ ُنُع وٞغ ؾىوٍ أل٢ىجٍ جُرالو َرطى  ٖٓ ؾُجتٍ جطتحُىجش

                                                             
 7(، ٘. ضوىمي جُرِىجٕ )جُطكوُن: ٌَ٘ىو وجُرحٌوٕ ٓحى ذى جُلىجء جشتؼَُ،  31
جشتٚ رتُٗى ذٖ ٓٓؼىو، وجٌُحٍٖ ٗٓرس جىل ًحٖٖ وٛى ٣٘ٓوس حتٌٔهح ئٍَجٕ، وضىيف يف  37
. وٛى ٖٓ ٓٓحػى  وُؾ ذي يف ٍٓٚى شتٍه٘ى، وُٚ ََؽ ضًٓٔ ذحَُُؽ جضتوحين ٛـ 947قىوو جُٓ٘س 

جُؼِىّ جُلٌُِس طتّٔ ٓحتس وستٓس ػٍٗ ذِى. ٗوال ػٖ: ٓحَٕ جظتإٖٓ، وَْٟ كُٚ جأل٢ىجٍ وجُؼٍوٜ 
 E.S Kennedy and. وجٗظٍ جَٟح يف. 24-27، ٘. 7552، ذًنوش: وجٌ جُؼِىّ، ػ٘ى آٍ ذُص

M.H kennedy, al-Kāshī's Geographical Table (Phidelpia: The American, 
Phlisophical,Society, 1987),  p. 1. 

43
 E.S Kennedy and M.H kennedy، al-Kāshī's Geographical Table، p. 37-39. 

جشتٚ ػتٔى ٢ىٌ ؿحٌ ذٖ ٖحٙ ٌل ذٖ ضُٔىٌ ًىًٌحٕ، جٖطهٍ ذحْْ  وُؾ ذي، وُى يف  33
 َُؽجصتىَى ج٣ُِٓين وٗحٍ جُ َُؽًَٓٔ ذحُ َُُؽ. وُٚ جٛـ 907. وضىكُس ْ٘س ٛـ ٣ِْ292ُ٘س ػٔح 

. يف ذ٢ٍُ٘ح. ٗوال ػٖ: ػٍِ ػرى جهلل، ٛـ 1526ٖهٍز ػظُٔس يف جُـٍخ، كطٍؾْ جىل ُـس جُالضُ٘س ْ٘س 
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ِري ٚ٘لهٔح جحملُِس ًىٓٗن وذؼ ٣٘وسجظتْٓ ػًِ ػًِ جُٓرؼس ذَ ه َوْٓ جإلهُِْ
وََؽ  وُؾ ذي  .36وٛى ٓح جهطًٟ ٖٓ ؾىوٍ  ٢ىجٍ جُرىجٕ ،ػًِ ئهُِْ جُٗحّ

 نحمت ُِِٓٓس جظتٛ٘لحش جُلالًُس جُيت جهطلص  غٍ جُؼِٔحء جظتأٓىُٗس.
 ٣ٍَس جُؼحظتٍ ػ٘ى جظتطوىٌٓنجطتو جصتـٍجكُس وػًِ ًِٚ كٔؼظْ ذُحٗحش

َٓطهىّ ؾُجتٍ جطتحُىجش هرس جألٌٜ، وجظتؼٔىٌ ػ٘ى جظتطوىٌٓن ضىْغ ُنٓد ٍٓوٌ 
ؾٚ َؼين ٖٓ ؾُجتٍ  195جُُٓحٕ يف ٗحقُس جُؼٍٜ و ٓح ٗحقُس ج٣ُىٍ كطىهق يف 

جطتحُىجش يف ُنٍ جحمل١ُ جُـٍيب )جأل٢ٍِٓ( قيت  هًٛ جٌُٛن يف ُنٍ جظتٍٗم ومل 
 . (Pacifik Ocean)ََٛ ػت١ُ جعتحوٌ 

 ٓرى  ج٣ُىٍ جُىكحزو ْ٘س جظتُالو ْْجال   
 ُجتٍ جطتحُىجشجصت ّ 125ش.  ذ٣ُِٔىِ
 ْحقَ ُنٍ جحمل١ُ جُـٍيب .ٛـ 747-163 جطتىجٌٍَٓ 
 ْحقَ ُنٍ جحمل١ُ جُـٍيب .ٛـ 445ش. ؿتى   ْهٍجخ
 ُجتٍ جطتحُىجشجصت .ٛـ 412-733 جُرطحين

 ْحقَ ُنٍ جحمل١ُ جُـٍيب .ٛـ 335-467 جُرًنوين 
 ُجتٍ جطتحُىجشجصت .ٛـ 394-065 جإلوًٌٍََٖٓق 

                                                                                                                                   

-176٘. ، ٛـ 1315، جٍَُحٜ: جُطىذس، ٌوجو ػِْ ػِْ جُلِي يف جضتٟحٌز جُؼٍذُس وجإلْالُٓس
179 

جظته٣ى٢س، جُرحخ جُٓحوِ )ضؼٍَد: حيٍ جٍُكحػٍ(،  ٍكحػٍِجُؾ ذي ُ ََؽ وُؾ ذي،   30
  /pdfservicehttps://dl.wdl.org/3951.3951/   7516ٓحٌِ  1جُىٚىٍ جُُٚ . ػٍٗ

، )ضؼٍَد: حيٍ جٍُكحػٍ( جُؾ ذي ٍُكحػٍ ََؽجٗظٍ ؾىوٍ  ٢ىجٍ  وُؾ ذي يف  وُؾ ذي،   46
152-115 

https://dl.wdl.org/3951/service/3951.pdf
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 هرس جألٌَٖ ٛـ 665ش.  قٖٓ جظتٍجًٍٓ
 ُجتٍ جطتحُىجشجصت ٛـ 690-615 جُٓؼُى جظتـٍيبجذٖ 

 ْحقَ ُنٍ جحمل١ُ جُـٍيب . ٛـ 247ش.  ذى جُلى  
 ُجتٍ جطتحُىجشجصت .ٛـ 947ش.  جٌُحٍٖ
 ُجتٍ جطتحُىجشجصت .ٛـ 907 - 292  وُؾ ذي٣ِْحٕ 

 : ٓرى  ج٣ُىٍ ػ٘ى جظتطوىٌٓن 4.1ؾىوٍ 
ى جصتىوٍ ٚىٌ ٖٓ ئقىي جُؼٍٗ ٓٛىٌج ؼتطِلح وؾىٙ جُرحقع والَ٘لً جي

وؾىو جظتٛىٌ جِنٍ ٌُػٍز جَُُؽ جظترطىع وؿتىٙ يف كطٍز جظتطوىٌٓن ًحَُُؽ جٌُرًن 
جضتحًٍٔ الذٖ َىٗىِ وجَُُؽ جُٓ٘ؿٌٍ ُِكحَين وؾىوجٍ ٣ُِ٢ِس ٌُُهحيل 

 جُُ٘ح  ٗٓهطهح ويف ٢ِرهح ٚؼىذس.وؿًنٛح، وٌُ٘هح مل ضَٛ 

   جظتطوىٌٓنٓلهىّ جصتُجتٍ جطتحُىجش ػ٘ى  .خ 
 ُجتٍ جطتحُىجشجصتجًطٗحف ٓىهق  (1

وذؼٝ ًطد  ،ٗٚجٗهىٌ يف  وجظت ن١ جُُوجٍ جٍُتٍُُٓجتٍ جطتحُىجش جصت
 ِْْ جًُ٘نَٖيف  وٍ جُوٍٕ جُؼٍَٖٗ جظتُالوٌ ًلطف جٍُؤف جظت٘حٕ و جًٌُ ًطد

َٓطوُْ ػًِ ًٓٛد جظتطوىٌٓن ذحْطهىجّ جصتُجتٍ جطتحُىجش ٓرى   ِْْ جظت٘حؾحزو
 ؾُجتٍ جطتحُىجش ، وًِهح يف جُؼٍٛ جصتٍَ٘طُٗس كظهٍ ٓ٘هح ٓؼِىٓس ظتىهغج٣ُىٍ 

ؾُجتٍ " َؼِٔحٕ  ٕ ِْْ جًُ٘نَٖػٖ ؾٍَ٘طٕ. ف"كطف جٍُؤف جظت٘حٕ" و"
ِْْ .  ٓح ًطحخ "47هٚ 01ؾٚ  46ػًِ ؿٍيب ؾٍَ٘طٕ ذوىٌ  جطتحُىجش

                                                             
 َٟح  جٗظٍو. 14٘. ، ٓ٘حٌج هىِ، ذىوٕ جُطحٌَمهىِ: ، كطف جٍُؤف جظت٘حٕػرى ؾَُِ،   32

 ،ًحوٌٌ: جُلالـ كحُىٚح، ذىوٕ جُطحٌَم، جصتىوٍ جُطحْغ ػٍٗ.ِْْ جًُ٘نَٖػتٔى ٓ٘ٛىٌ، ، يف
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ُجتٍ جصتوٌُ٘ٚ َىٍ ػًِ  ٕ  ضٍٛحيح " كال َؼِْ ٓىهؼٚ ػٖ ؾٍَ٘طٕحزجظت٘حؾ
، وهحٍ ٓؼٛىّ يف ًطحذٚ " 48ؾٚ 42وهغ يف ؿٍيب ؾٍَ٘طٕ ذوىٌ  جطتحُىجش

وػتٍ جُىَٖ  49هٚ 07ؾٚ  46وهغ يف ؿٍيب ؾٍَ٘طٕ ذوىٌ  ضرُحٕ جظتُوحش" ٛى
. كحهطٟص هُٔس ٢ىعتح  ٗٚ 50هٚ 11ؾٚ  40يف ؿٍيب ؾٍَ٘طٕ ذوىٌ  نحَٕ
ػٍٜ ؾ٘ىيب يف كطٍز  يف جحمل١ُ جأل٢ٍِٓ جُٗٔحيل ال ؾ٘ىيب، ئي مل ٌَٖوهغ 

 هٚ.       35ؾٚ  17جظتطوىٌٓن ئال 
ويف جحمل١ُ جأل٢ٍِٓ جُٗٔحيل ؾُجتٍ ؼتطِلس، وٛى ؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ 

Canary Island)) ؾُجتٍ جألَوٌ و(Azores)  ٍٓحوٍَجوؾُجت Madeira) )
ػًِ  جصتُجتٍ جطتحُىجش، كحقطَٔ (Cape Verde) جألنٍٟ جٍُ ِوؾُجتٍ 

ؾٚ  كحصتُجتٍ  42هٚ قىت  11ؾٚ  40ًِهح، كايج ِّْٔ٘ح جظتؼِىٓس جُٓحذوس  ٌ 
جطتحُىجش جْْ ذال ًٓٓٔ، ئي مل ضٌٖ جصتُجتٍ جظتًًىٌز وهؼص كُهح. وٖٓ ٛ٘ح 

ُجتٍ جطتحُىجش ؿًن وهُن. و ٓح ٓؼظْ جظتإُلٌن جصتٗٓط٘طؽ  ٕ ضوىٍَْٛ ظتىهق 
  ((Canary Islandؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ ؾُجتٍ جطتحُىجشجإلكٍؾتٍ يف َٓ٘٘ح كُىػً 

 وٌُٖ مل ضَٛ جُُ٘ح ْرد جكطٍجٞٚ وال َؼٌن ؾٌُ ٖٓ ؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ .
 جظتؼِىٓس جُيت ٚىٌش ٖٓ جٌُطد جُٓحذوس مل ضٛىٌ ٖٓ جظتطوىٌٓن ذَ

ظتطأنٍَٖ كٌُٖٔ ن١ء كُٚ  و ن١ء يف حتىَى ٢ىٍ ٗطُؿس جُركع ػ٘ى ج
جظتطوىٌٓن. ئًيج الٗٓطِْٓ جظتؼِىٓس ػ٘ى جظتطأنٍَٖ وكؼس ٌُ٘هح وُُِس ضٍٖى ئىل 

                                                             

 .14 ٘.، جُطحٌَمذىوٕ  ،شتحٌٗؽ: ٢ٚ كىضٍج ،ِّْْ جظت٘حؾحز ،ٗىوٌ جُر٘طين 39 
 .16جُطحٌَم، ٘. ، ًحوٌٌ: جُلالـ كحُىٚح، ذىوٕ ضرُحٕ جظتوحشٓؼٛىّ ذٖ ػٍِ،   39

50 Khazin، Muhyiddin، Kamus Ilmu Falak، Jogjakarta: (Buana Pustaka، 2005)، 

h. 40. 
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ِٔطوىٌٓن ُُكون ٓىهق ُجظت٣ِىخ. كال ذى ػُِ٘ح  ٕ ٍٗؾغ ػرحٌز جٌُطد 
 جصتُجتٍ جطتحُىجش.

 ٓح ػىو ٢ىٍ جظتىٕ ػ٘ى جظتطوىٌٓن كلِٟٚ ٖٓ ن١ ٢ىٍ ؾٍَ٘طٕ مل 
ذلَٟ  ٓىهق ؾُجتٍ جطتحُىجشٓؼٍكس  جُطكىَى وؾٚ ػًَِػرص، كحْطكحٍ ُ٘ح 

ؾُجتٍ  ٖٓ هٍذص جُيت جظتىَ٘س يف ٣ُىٍ ػ٘ىْٛج ػىو ئىل ٗظٍٗح ئيججظترى َٖ، ٗؼْ 
 ئىل طإوٌك وٌؾس، وػٍَٖٗ ػٍٗ غالغس ذٌن ٌُحٗص ُٗرىٗسو لحِجطتحُىجش ً

، و ٓح ػىو جظتىٕ يف ٣٘ٓوس  ٗىُّ ((Canary Islandؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ 
مل ٌَٖ ُٚ ؾٌُ، وًُج جًٌُ ذَ ئىل ػت١ُ  (Azores)كُإوٌ ئىل ؾُجتٍ جألَوٌ 

الٗؼطٔى ػىو ٢ىٍ جظتىٕ ػ٘ىْٛ يف حتىَى ؾُجتٍ جطتحُىجش. وئمنح جػطٔىٗح 
  .ٓؼِىٓس قحعتح ػٖ جظتطوىٌٓن

ٌجء  ٖٓ ٚىٌ  ، وج٣ُىٍ هًٛ جُؼٔحٌزٍٓجو ٓرى  ج٣ُىٍ ػ٘ى جظتطوىٌٓن 
ذٚ  بُرطىك حذطىؤج جُؼٔحٌز ٖٓ  هٍخ هنحَس جُؼٔحٌز ئُُهْ وٍٛ جُـٍذُسكجُُىٗحٌُٗن 

 جظتـٍخ ػ٘ىْٛ.  هًٛ جصتُجتٍ جطتحُىجشكٔىهغ  51ٖٓ شتص جصتُجتٍ جطتحُىجش
-020) ( وَحهىش جضتٔىٌ.ٛـ 335-467ٓؼظْ جظتطوىٌٓن ًحُرًنوين )

ونحُلٚ جذٖ جُٓؼُى  52ٍَجوف جصتُجتٍ جطتحُىجش َنُجتٍ جُٓؼحوز ( .ٛـ 676
جضلوىج  ٕ ٗؼْ  ُجتٍ جُٓؼحوزَن( ذطرحَٖ ؾُجتٍ جطتحُىجش .ٛـ 615-690)

 .جظتـٍخؾُجتٍ جطتحُىجش  هًٛ 
 غٍ جطتالف جنطالف يف حتىَى ؾُجتٍ جطتحُىجش كؿُجتٍ جطتحُىجش ػ٘ى 
جذٖ جُٓؼُى  ذؼى ٖٓ ؾُجتٍ جطتحُىجش ػ٘ى جظتؼظْ، والٗؼِْ ػًِ وؾٚ جُطكىَى 

                                                             

 .49، ٘. 1922، ذًنوش: وجٌ جُٛحوٌ، ؼ جألوٍ ،ٓؼؿْ جُرِىجٕ جضتٔىٌ، َحهىش 01 
 144٘. 1922، ذًنوش: وجٌ جُٛحوٌ، جُػحينؼ  ،ٓؼؿْ جُرِىجٕ جضتٔىٌ، َحهىش 07
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ْرد جًٌُ وػً جطتالف ذُ٘هْ، ٗؼْ كٍٞ٘ح  ٗٚ َٓرد  ٖٓ قٓد كهْ 
 شٓثح هًٛ جُؼٔحٌز ؿٍذُح، ئي مل ٌَٖ ؾُجتٍ جطتحُىجش وٞغ يف  وجهنْ ذَ يف 

. وػِٔحء جُؼٍخ وجظتٌِٓٔن َٓطهىٓهح جإلْالُٓس جضتٟحٌز هرَ جظتحٌٞن جٌُٓ٘ن
 ،ىِوٛى ًطحخ جُر٣ُِٔ  ٍٓؾغ جنطالف ٖٓ ْرد هى جُلهْ جنطالفكو١. و

، وػِٔحء ًطحذٚ يف ٙيًٍجًٌُ  ج٣ُىٍس هُٔ يف ن٣أ  ذ٣ُِٔىٌُِٖٔ  ٕ ك
 جظتٌِٓٔن جْط٘ر١ ٓؼىن ؾُجتٍ جطتحُىجش كُٚ ؼتطِلح. 

ٓرىوز  كُٔح ذٌن جصتُجتٍ جطتحُىجش وجُرب ػ٘ى جذٖ جُٓؼُى ؾُجتٍ جُٓؼحوز
و هٛحٌ ٢ىٍ ٖٓ ذٍ غالغس جإلهُِْ ْص  53وجُػحُع يف جإلهُِْ جألوٍ وجُػحين

ؾُجتٍ جطتحُىجش ْص وٌؾس ػٖ  كحهطًٟ ٖٓ ٓؼِىٓس جذٖ ْؼُى  ٕ 54وٌؾس.
ؾُجتٍ جُٓؼحوز، كٔىهق جصتُجتٍ جطتحُىجش ػ٘ى جذٖ ْؼُى ذؼى جصتُجتٍ، ومل 

ئي وهق ذؼى ؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ  (Azores)ٌَٖ يُي ئال ؾُجتٍ جألَوٌ 
(Canary) ٓحوٍَجؾُجتٍ و Madeira) ومهح ػحوٍ يف ج٣ُىٍ ونحُق يف )

 و ؾُجتٍ  (Canary)ؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ  ؾُجتٍ جُٓؼحوزًحٕ   يججُؼٍٜ، كا
ْص وٌؾس ػٖ  قىمهح، و هًٛ ج٣ُىٍ  ( كحصتُجتٍ جطتحُىجش(Madeira ٓحوٍَج

 (Canary).، وٛى ؾٌُ ٖٓ ؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ هٚ 15ؾٚ  19ٓ٘هٔح ذوىٌ 
( كٓرؼس ػٍٗ وٌؾس وستٓس (Madeira ٓحوٍَجو ٓح  هًٛ ج٣ُىٍ يف ؾُجتٍ 

ؾٚ  74كحهطًٟ هبح  ٕ ٢ىٍ ؾُجتٍ جطتحُىجش ػٖ ؾٍَ٘طٕ ؿتى  ػٍٗ وهُوس.
 ؾٚ.  73 –

                                                             

 .95، ٘. )جُطكوُن: ئشتحػَُ جُؼٍيب( جصتؼٍجكُحجذٖ ْؼُى جظتـٍيب،  04 
 .174، ٘.)جُطكوُن: ئشتحػَُ جُؼٍيب( جصتؼٍجكُحجذٖ ْؼُى جظتـٍيب،   03
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ؾٚ ؿٍذُح 41-ؾٚ 70ػٖ ؾٍَ٘طٕ  (Azores)ؾُجتٍ جألَوٌ ٢ىٍ 
 ٕ ؾُجتٍ جطتحُىجش  ًالّ جذٖ جُٓؼُى ، كحهط55ًٟوَطأُق ٖٓ ضٓؼس ؾٌُ

 Thomas)هحٍ ٢حّٓ آٔ ؾُجتٍ جألَوٌِ، ئي ًحٕ ٓؼِىٓطٚ هحٌذح هبح. 

Ashe)  ٚيف ًطحذ"History of the Azores" ٌِجًطٗق ؾُجتٍ جألَو ، 
(Azores)  ٍٗذًنؽ وٕ كحٕ ؾىٖىجيف ٓ٘طٛق جُوٍٕ جطتحّٓ ػ (Joshua 

Van Den Berg)56 ٍؾُجتٍ جألَوٌِ. وٌُ٘ٚ ال َ٘ل (Azores)  ٚهى ػِْ ذ
يف كطٍز ذ٣ُِٔىِ. ئي  ٌٓحٕ جالًطٗحف ذؼى قٛىٍ جظتؼِىٓس ٖٓ جطت٣ٍَس  و 

ؾُجتٍ ( ػًِ رتُغ (Thomas Asheجإلنرحٌ، وديٌٖ زتَ ضٍَٛف ٢حّٓ آٔ 
ؾُجتٍ ،  ٓح جظتوطًٟ ًالّ جذٖ جُٓؼُى كحصتٌُ جألوٍ ٖٓ (Azores)جألَوٌ 
 .(Santa Maria، وٛى ؾٌُ ْحٗطح ٓحٌَح )(Azores)جألَوٌ 

 
 ذىجَس ؾُجتٍ جألَوٌ (Santa Mariaؾٌُ ْحٗطح ٓحٌَح ):  4.6ٌْْ 

 وًُرُىَح( )جظتٛىٌ:
                                                             

55
 Ashe, Thomas, History of the Azores or Western island, ( London: Without 

publisher, 1813). P. 28 
56

 Ashe,Thomas  , History of the Azores, or Western island. P. 28 



71 

ؾٚ  15 ٕ ؾُجتٍ جطتحُىجش َرؼى ػٖ ْحقَ ُنٍ جُـٍيب ذوىٌ  جضتن
 ؿٍيب ًٔح كهٔ٘ح ٖٓ ٓرىئ جطتىجٌٍَٓ وٖٓ ضرؼٚ، كر١ٓ ػُِ٘ح ٓؼٍكس ٓىهق

هىٌ جُىٌؾس يف  جظتـٍخ وٌُٖ ذالو ٖح٢ةؾٚ ػٖ  15ؾُجتٍ جطتحُىجش ذَُحوز 
 َٓ٘٘ح ؼتحُق ُوىٌ ٓطوىٌٓن النطالف هىٌ ػت١ُ جألٌٜ، وختحُق ٓطوىٓىٕ 

ؾٚ جُٛكُف  15ؾُجتٍ جطتحُىجش ؿًن  كٔىهق يف هىٌ ػت١ُ جألٌٜ  َٟح،
 ذَ ضوٍَد  و ضَُى. 

(  ٕ ؾُجتٍ جطتحُىجش .ٛـ 676-020) 57جضتٔىٌٞر١ َحهىش 
 59، وػرُى جُر58ٌٌٍجظتـٍخ ذالو ضوٍَرح ٖٓ ٖح٢ة ٓحتيت كٍْمضوغ ػًِ 

)جأل٢ٍِٓ(  َجء ٢٘ؿس يف جُركٍ جحمل١ُاذ ؾُجتٍ جطتحُىجش (.ٛـ 347-392)
 (Cape Verde)جألنٍٟ جٍُ ِؾُجتٍ كهٍؼ هبح  ،60ك٢ٍ٘حضٕوضًٓٔ  َٟح 
، ئي وهؼح يف ٖح٢ة ُٗرىٗس، ذٍضـحٍ ويف ٖح٢ة (Azores)وؾُجتٍ جألَوٌ 

                                                             
. يف ؽتِىى ٌوٍٓ وجضتٔىٌ ٗٓرس ُُٓىٙ ػٌٍٓ جضتٔىٌ وػحٔ ٛـ 020وُى ْ٘س   02

 676. وضىيف يف قِد ْ٘س ٛـ 096ًٍهُن قىت ْٖ جُؼٍَٖٗ وٗٗأء ِٓٓٔح، وهى  ػطوٚ ُْىٙ ْ٘س 
. 332، ٘. 1990، وٓٗن: وجٌ جُلٌٍ، ئػالّ جصتـٍجكٌن جُؼٍخ: ػرى جٍُزتٖ زتُىز، . ٗوال ػٖٛـ

 . 6، ٘. ٓوىٓس ٓؼؿْ جُرِىجٕ ُِكٔىٌ ؼ. جألوٍوجٗظٍ  َٟح يف 
 .49، ٘. ؼ جألوٍ ،ٓؼؿْ جُرِىجٕ جضتٔىٌ، َحهىش  09
يف ٣٘ٓوس  ٗىُُٓح  (Nibela). ذِرِس ٛـ 347جشتٚ ػرى جهلل ذٖ ػرى جُؼَُُ وُى ْ٘س  09 

ْؼى . ٗوال ػٖ: ٛـ 392حتٌٔهح جألٕ ئْرحُٗح وًُ٘طٚ  ذى ػرُى وٛى ٖٓ هرُِس ذٌٍ وضىيف ْ٘س 
، 1997ّ، جُ٘حٍٖ: وجٌ جُـٍخ جإلْالٍٓ ٓوىٓس حتوُوٚ ٌُطحخ جظتٓحُي وجظتٔحُي ُِرٌٌٍؿٍجخ: 
.٘2-9. 

ؼ.  ،)جُطكوُن:  وٌَحٕ كحٕ ُُىكىٕ و ٗىٌٌ كًنٌ( ،جظتٓحُي وجظتِٔيػرُى جُرٌٌٍ،  65 
 .299 ٘ ذًنوش: وجٌ جُـٍخ جإلْالٍٓ، ذىوٕ جُطحٌَم، ،جُػحين
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 ٓحوٍَجؾُجتٍ ( و(Canary Islandؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ جُٓ٘ؿحٍ وٓىٌضحُٗح. وذوٍ 
Madeira)). 
، ئيج كرؼى 61جٓطٍ 1924,7 ُٓحٍ وَُٓ جُؼٍيب  4ًُٔس جُلٍْم  

ًْ   1194,97 ٢٘ؿس ٖح٢ة و  جظتـٍخ ذالو ٖح٢ةػٖ  ؾُجتٍ جطتحُىجش
 ٓحوٍَجؾُجتٍ ًْ و 026ؿتى  ((Canaryذؼى ؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ و ضوٍَرح.

Madeira))  295ؿتىج ًْ .  

 
 ((Madeira ٓحوٍَجؾُجتٍ ٓىهق :  4.2ٌْْ 

 (ؾىؾَ ئٍَظ  )جظتٛىٌ:

                                                             
، ذًنووش: يو ػِْ جُلِي ضحٌخيٚ ػ٘ى جُؼٍخ يف جُلٍوٕ جُى٣ًُُْْ٘ىٌ ًٍُى ُِّٗ٘ى،  61
 .799، ٘. 1991جُوػٍهُس، 
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 ((Canaryؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ ٓىهق  :  4.9ٌْْ 

 (ؾىؾَ ئٍَظ  )جظتٛىٌ:
ٓإَٛ  ٌُِ٘حٌَحِ  ٌذؼس ػٍٗ ؾٌُج، جُٓرؼس ٓ٘هح ؾٌُ ٚـًن

 حوٍَجظتو ،هٚ 15ؾٚ  19ػٖ ؾٍَ٘طٕ   هًٛ ؾٌُٙ . وذؼىذحٌُٓحٕ
Madeira)) ٌُهٚ 10ؾٚ  12ؾٍَ٘طٕ   هًٛ ؾٌُٙ ػٖ وذؼى ،ْطس ؾ .

وػرُى جُرٌٌٍ، ئي ال ٌَىٕ  جضتٔىٌ ًِهٔح ال َطٛلحٕ ّنح ٞر١ َحهىش
 جضتٔىٌ َحهىشكٍْم، كٔؼِىٓس  755ؾُجتٍ يف قى  وال ذاَجء ٢٘ؿس ؾُجتٍ

 ؿًن وهُن.وػرُى جُرٌٌٍ 
ك٘ٓط٘طؽ  ٕ ؾُجتٍ جطتحُىجش ػًِ ؿٍيب  س ْحذوسؼِىٓٓوػًِ ًَ 

ًحٗص ، وئٕ جظتـٍخ ذالو ٖح٢ةؾٍَ٘طٕ و هًٛ جُؼٔحٌز ؿٍذُح ويف 
  El Hierro)(ئٍ ًُٛنو ؿًن وهُن. وئيٕ ضؼٌن ؾُجتٍ جطتحُىجش ؾٌُجظتؼِىٓحش 
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غتٔىػس جُؼِىٓحش جُيت ضوىّ  ْطىىفجئي (، (Canaryوٛى ٖٓ ؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ 
 ًُٛنو ئٍ جظتـٍخ. ك٘طُؿط٘ح  ٌ ذالو ٖح٢ةُنُع ًحٕ  هًٛ جُؼٔحٌز ؿٍذُح يف 

)(El Hierro  ٚ62ٌَُُِٗىَىجكن ٓح هٌٍ ذ (1683 AD-1585 Richelieu) 
جطت١ جٍُجتٍٓ  )El Hierro( ئٍ ًُٛنووهٌٍ ن١ جُُوجٍ  63ّ 1643يف ْ٘س 

 .هٚ 15ؾٚ  19يف ٌْْ جطتٍجت١. وذؼىٙ ػٖ ؾٍَ٘طٕ 

 
 ؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ هًٛ   El Hierro)( ئٍ ًُٛنو ؾٌُ :  9.4ٌْْ 

 (ؾىؾَ )جظتٛىٌ:
                                                             

  Richelieu) (Armand Jean du Plessis de ٌٓحٗى ؾحٕ وو ذالُّْ وو ٌَُُِٗى جشتٚ 67 
ًٓ٘ن ُىَّ جُػحُع ػٍٗ. ٗوال ػٖ:   وًرًن وٍََ جظتِي جُلًٍٍٗٓحٌوَ٘حٍ وُْحٍْ كٍٍٗٓ  ًحٕو

 .716، ٘. 1997، ذًنوش: وجٌ جُؼِْ ظتالٌَن، ٓؼؿْ ئػالّ جظتىٌوجُرؼِرٌٍ، 
63 Howse, Derek, "1884 and longitude Zero", vitas in Astronomy, vol 28 

(1985): 13, acseed on 20 April 2017 doi: 10.1016/0083-6656(85)90003-0 
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كٔح جكطٍٞ٘ح ٖٓ  ٕ ٍٓجو ؾُجتٍ جطتحُىجش ؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ 
Canary))  ٖػًِ ٓؼِىٓحش ٓىهلٚ ػ٘ى ٓؼظْ جظتطوىٌٓن.  ٓح جظتؼِىٓس ػ٘ى جذ
ٗؼِْ ػًِ وؾٚ حتىَى  ٕ ، وال (Santa Mariaؿٌُ ْحٗطح ٓحٌَح )جُٓؼُى ك

 و ؾُجتٍ جألَوٌ النطالف ٓوطًٟ  ؾُجتٍ جٌُ٘حٌَحِ ٍٓجو َنُجتٍ جطتحُىجش
ًالّ ذٌن جذٖ ْؼُى وٓؼظْ جظتطوىٌٓن.  ٓح جُررُحٗحش جُيت جْطهىٓص يف ضوىمي 
جُلٌٍِ  و ضوىمي جُرِىجٕ كال ٗالقظهح القطٔحٍ ن١ء كُهح  ًرب ٖٓ ٓؼِىٓحهتْ 

ٖ ْرن ُٖم ٓؼٛىّ وؿًنٙ ديٌٖ ّنالقظطهْ يف ؾُجتٍ جطتحُىجش. كه١ء ٓ
 ٌَُُِٗىذُحٗحش  ٢ىجٍ ٓطوىٌٓن ػتٟح، وًُج جًطلُ٘ح هبًٙ جُ٘طُؿس و َىٛح ضوٍٍَ 

(Richelieu). 
 

 ىجش ُنطُحٌ جصتُجتٍ جطتحج (7
ظتح غرص ػُِ٘ح ًٍوَس جألٌٜ غرطص وجتٍز ٗٛق جُ٘هحٌ جٍُتٍُٓ ػًِ 
ؿًن ٓ٘كٍٛ ُٛكس ًَ ن١ جُُوجٍ جطت١ جٍُتٍُٓ، قُع جٗوْٓ جألٌٜ 

يف  ٌ ؾ٘د هٓٔ٘حٙ نالكح ُِؼٍٜ، كٌَ ن١ جُُوجٍ  ٗٛلٌن ٓطٓحوٌَنػًِ 
جظتطوىٌٓن جصتُجتٍ جطتحُىجش ٖٓ ؿًنٛح ظترىئ  ختُٛٙو ٓطٓحوٌ يف جإلكحوز،

، كحهطًٟ ذٚ  ٕ ُِٔطوىٌٓن جُٓرد جًٌُ وػحٙ ئىل حيىظال   ٕ َ٘رـٍج٣ُىٍ 
ػِس جًَُٖ َوىُىٕ ذـًن  جُٓلهحء ٖٓ ٌَىٗىج ملىجش، ئي جنطُحٌ جصتُجتٍ جطتحُ

ٓؼظْ جظتطوىٌٓن ؾُجتٍ ختُٛٙ وػ٘ىْٛ،  جُلٍوَس جًُجضُس، وئٕ ًحٗص التوس
جطتحُىجش ٖٓ ُجتٍ جصتذٚ نٛىُٚس  ًهطٟججطتحُىجش ٖٓ ؿًنٛح ٓرى  ج٣ُىٍ 

 .ْٛؿًنٛح ػ٘ى
وإلظهحٌ وئًٗحف جُٓرد ٓطىهق ػًِ ئظهحٌ وئًٗحف جظتٓرد، ئي 

ٖٓ وؾىو جُٓرد وؾىو جظتٓرد جالُطُجّ كُِّ ًحٗص والُطهٔح ٖٓ والُص 
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وٖٓ ػىٓٚ ػىٓٚ ًُجضٚ, كٔؼٍكس جظتٓرد َظهٍ ػًِ ٓؼٍكس جُٓرد وًًج 
ٖٓ ٗظحّ  جْطهىجّ ٓرىئ ج٣ُىٍ ٌُحٕض٣رُوُس ووجيج ضتظ٘ح يف ػٌٓٚ. 

وجعتىف ٓ٘ٚ ضىُٞف ٓىهق جظتىٕ ِن٣ى٠ ج٣ُىٍ وجُؼٍٜ,  ئقىجغُحش ؾـٍجيف
ًٔح يف ن١ جالْطىجء كحظتوٛىو  ٓرىئ ج٣ُىٍ ٗو٣س ٍٓؾؼُس طت٣ى٠ ج٣ُىٍو

، وٛى َٓطهىّ يف ٚ٘حػس ٗظحّ ئقىجغُحش ؾـٍجيفٖٓ ٓرىئ ج٣ُىٍ ؿٍٜ ٖٓ 
ٖٓ كحُٓرد  جطت٣ٍَس ويف ضٛ٘ق ضوىمي جُرِىجٕ وجُلٌٍِ )جَُُؽ(. وػًِ ًِٚ

 ضوٍٍَ ٓرىئ ج٣ُىٍ ضىُٞف ٓىهق جظتٌحٕ يف جألٌٜ وٓرى  ج٣ُىٍ ٛى جظتٓرد.
جظتٓرد ٛ٘ح  ٌ جصتُجتٍ جطتحُىجش هى ْرن ضؼٍَلٚ وضىُٞكٚ يف جُلَٛ 

جُر٣ُِٔىِ ، كظهٍ ذٚ  ٕ جصتُجتٍ جطتحُىجش  هًٛ جُؼٔحٌز ؿٍذُح و63جُٓحذن
 هًٛ جُؼٔحٌز  هلهح يفوجٞؼٚ يف جُوٍٕ جُػحين جظتُالوٌ. وجظتٌَٗ ُ٘ح  ٕ ٓى

، ويُي ؿًنٛح ٖٓ جصتُجتٍ جطتحُىجش ػًِ ذ٣ُِٔىِ يف ختُٛٙ َٓردؿٍذُح 
ئٓؼحٕ جُ٘ظٍ  , كُِّ ػُِ٘حجًُجضُس جُلٍوَسذَ ُُّ ّنىٞىػُس  ظحٍٛج جُٓرد
 ػظْ جُٗهُٛحش جصتـٍجكُس يف ئي ًحٕ  يف ئظهحٌ ْرد ذ٣ُِٔىِ جُىهُن

 كال ٌَىٕ ْرد جنطُحٌ جصتُجتٍ جطتحُىجش ػ٘ىٙ ئال ٓىٞىػُس ػٍٛ جٍُوٓحين
يف  وجهنْ, وٓؼظْ ػِٔحء جظتٌِٓٔن يف جُؼٛىٌ جُى٣ًْ َطرؼٚ يف جنطُحٌ جظترىئ 

 .ج٣ُىٍ كىٍ ذٚ  ٕ جُٓرد جنطُحٌ جظترىئ ػ٘ى جُر٣ُِٔىِ ٓىٞىػُس ػ٘ىْٛ
ًحٗص يف جُيت  قَ جظتٌِٗس ػًِ ٚكُكس  ؾىذس ئجيحوجيد ػُِ٘ح يف 

، ئي ٓلهىّ ٌَٖ جألٌٜ ػ٘ىٙ ٕ ٗالق   جصتُجتٍ جطتحُىجشنطُحٌٙ ْرد ئ
. كحضلوىج جظتطوىٓىٕ ٌَٖ جألٌٜ ٓرين ػًِ ٗظحّ ئقىجغُحش ؾـٍجيف ًحٕ

وٌُٖ جظتطوىٓىٕ هٓٔىج جألٌٜ ػًِ  ًٍوَس جألٌٜػًِ وجظتطأنٍوٕ 

                                                             
 .69جٗظٍ جُلَٛ جُٓحذن يف ٚكلس  63
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حظتؼٔىٌ جظتؼٔىٌجش وؿًن جظتؼٔىٌجش وه٣ؼىج جُ٘ظٍ ػًِ ؿًن جظتؼٔىٌجش، ك
رتُؼٚ ػ٘ىٗح  نالكح ُ٘ح كحألٌٜؾٚ ٢ىال، وجظتحء حي١ُ ذٚ  195َٓغ  ْٛػ٘ى

وئٕ  ٌحضتًٛن جظتوىِكجظتؼٔىٌ ػ٘ىْٛ  ٓح ، ٓؼٔىٌ كهى ًٍوَس جٌَُٗ
ئيج  يف ػهىْٛ،  كِْ ضٌٖ جُوحٌز جألًٍُٓس ،جألٌٜ ًٍوَس جٌَُٗ  ٕ ػطوىوجج

كٔح كٍٞ٘ح هرِٚ ٖٓ ٚكس ًَ ن١ جُُوجٍ جطت١ جٍُتٍُٓ الجيٌٍ كُٚ، ئي ال 
 ن١ ج٣ُىٍقٌن هٓٔ٘حٙ يف  ٌ ؾهس  ٗٛلٌن ٓطٓحوٌَنػًِ  جظتؼٔىٌَ٘وْٓ 

ذٚ  ٕ جظتؼٔىٌ ػ٘ىْٛ مل َػرص  كحهطًٟ جال ؾهس وجقى َؼين و١ْ جُؼٔحٌز،
ئٕ ًحٕ غرص ػ٘ىْٛ و International Date Line))ن١ جُطحٌَم جُىويل 

، ئي ًحٕ جُىجهغ ػ٘ىْٛ  ٕ جظتؼٔىٌ 65.(ٛـ 247ضوىٍَج ًٔح هحُٚ  ذى جُلى  )
 ٗٛق جُىوٌ.

جهطًٟ ذٚ  ٕ جذطىجء قٓحخ جأل٢ىجٍ ػ٘ى جظتطوىٌٓن ٓ٘كٍٛ يف غالغس 
 هٓحّ و١ْ جُؼٔحٌز و هًٛ جُؼٔحٌز ؿٍذُح وٍٖهُح، ألٕ كُهح ضٍضُد جأل٢ىجٍ 

 جإلٓربج٢ىٌَس جٍُوٓحُٗس حتص قٌىٓس ٍٓٛذ٣ُِٔىِ ػحٔ يف نالكح ؿًنٛح، و
وجظتىٕ يف  جإلٓربج٢ىٌَس جٍُوٓحُٗس خيطحٌ ػحٚٔس مل، ووضىيف يف جإلٌْ٘ىٌَس

جظتٍٛ ٓرى  ج٣ُىٍ يف ن٣ٍَطٚ وٛى هحٌخ ذٚ وٌُ٘ٚ جنطحٌ  هًٛ جُؼٔحٌز ؿٍذُح 
 جُٗإٔ جظتهٛى٘.جصتُجتٍ جطتحُىجش كىٍ ئىل  ٕ ُٚ  وٛى

                                                             
كٍٜ  ذى جُلىجء يف يٛ٘ٚ، وٛى ُى ًحٕ جًُٓن ػًِ رتُغ جألٌٜ ؽتٌ٘ح، مث كٍٜ ضلٍم   60

غالغس  ٖهح٘ ٖٓ ٓىٞغ ذؼُ٘ٚ، كٛحٌ  قىْٛ ؿتى جظتـٍخ وجُػحين ؿتى جظتٍٗف و هحّ جُػحُع يف 
جظتىٞغ. وٌؾغ جُٓحتٍ جألوٍ ٖٓ ؾهس جٍُٗم وٌؾغ جُٓحتٍ جُػحين ٖٓ ؾهس جُـٍخ ك٘وٙ وجقى ٖٓ 

ػىوٙ يف ٓىٞغ جُػحُع ُِٓحتٍ جألوٍ وَجو وجقى ُٓحتٍ جُػحين. ٗوال ػٖ:  ذى جُلىجء جشتؼَُ، جألَحّ جُيت 
 4، ٘. (ضوىمي جُرِىجٕ )جُطكوُن: ٌَ٘ىو وجُرحٌوٕ ٓحى



78 

ٖٓ جألؾٍجّ جُٓٔىَس ًحٌُىجًد ذح٣ٍَُوس جٍُٚىَس  وهى ػِٔ٘ح  ٕ
جألؾٍجّ و  هىّ ًٓىكحش ٖٓ ؿًنٛحو ،حتىَى  ٢ىجٍ جظتىٕ ػ٘ىٙ ًُلُس  وجُؤٍ
كأهًٛ جُؼٔحٌز  ٖٓ ٍٖهٍ جىل ؿٍيب ضوىّ ذؼٟهح ذؼًٟح يف جُرِىجٕ جُٓٔىَس

ٍٖهُح ٓ٘حْد ٣ٍَُوس حتىَى جأل٢ىجٍ, وٓىهلهح ػ٘ىٙ  هًٛ جٌُٛن، وجظتٍجو 
ٗؼْ ٛى  وٛى جألٕ ووٍ ًىٌَح جصت٘ىذُس وجُٗٔحُُس 66 و ُٖال جٍُُِٓ ؾُجتٍذٚ 

ذؼى ػٖ ٌٓحٕ ذ٣ُِٔىِ كطٛكُف قٓحذٚ يف ضوىمي جُلٌٍِ ٚؼىذس وجطت٣أ 
ئي ًحٗص  طوَُِ جطت٣اُ  هًٛ جُؼٔحٌز ؿٍذُح حٌ جُر٣ُِٔىُِجُلين  ًرب. كحنط

  هٍخ ئُُٚ ٖٓ و١ْ جُؼٔحٌز و هًٛ جُؼٔحٌز ٍٖهُح.
 قى جُٓرد جًٌُ وػً جظتطوىٌٓن يف جنطُحٌ ٓرىئ ج٣ُىٍ،  حُوٍخك

وٓؼىن هٍخ ٛ٘ح ُُّ ٣ِٓوح ذَ ٌٓحٕ هحٌخ ٓىجكن يف ضٍضُد جأل٢ىجٍ، وًُج 
  و جإلٌْ٘ىٌَس وئٕ ًحٕ  هٍخ ئُُٚ ٖٓ جصتُجتٍ جطتحُىجش.مل خيطحٌ ٌُٓس 

 َٟح ٌٓحٕ هحٌخ ئُُٚ ٓىجكن يف ضٍضُد جأل٢ىجٍ  خيطحٌ 67ًٓٛد جُٓ٘ىٛ٘ىو
جأل٢ىجٍ يف ٓىَ٘س ُ ؾحَٖ جًٌُ قً  ٓىَ٘س  دقٓظترىئ ج٣ُىٍ، قُع 

                                                             

 .05ذًنوش: وجٌ ٚحوٌ، ذىوٕ جُطحٌَم، ٘.  ،غحٌ جُرالو و نرحٌ جُؼرحو ًٍََح جُوُوَين،  66 
 29٘.  ،جصتؼٍجكُح )جُطكوُن: ئشتحػَُ جُؼٍيب( ،جذٖ ْؼُى جظتـٍيبوجٗظٍ  َٟح، 
جػطٔى يف ػهى جطتُِلس ًٓٛد جْْ ٣َِن ػًِ  ًػٍ ٖٓ ًطحخ جعت٘ىٌ وًحٕ  جُٓ٘ىٛ٘ى  62

جظت٘ٛىٌ جىل جظتأٓىٕ، وًحٕ ٖٓ ػِٔحتٚ جُلٌَُحٕ )ئذٍجُْٛ و ػتٔى ٖٓ ذين كٌُجز(، َؼوىخ ذٖ ٢حٌَن. 
و  169، ٘. 1993ذًنوش: ٓإْٓس ػُ جُىَٖ،  ،ضحٌَم جُط٘ؿُْ ػ٘ى جُؼٍخٗوال ػٖ: حيٍن ٖحٍٓ، 

126-129. 
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، كحظتًٛرحٕ ذ٣ُِٔىِ 68وٛى و١ْ جألٌٜ ػ٘ى ًٓٛد جُٓ٘ىٛ٘ى ٍْٗىَد
 ح يف ْرد جإلنطُحٌ ظترى  ج٣ُىٍ.وجُٓ٘ىٛ٘ى جضلو

ق جُىوٌ ذَ كحظتؼٔىٌ ُألٌٜ ُُّ ٗٛ سٌٍَُٓظتح جٌٗٗلص جُوحٌز جأل
ضوىّ ٖٓ ٚكس ووٌز ًحِٓس ًٔح ًحٕ يف ٌَٖ جألٌٜ كؿٍي كُٚ ضوىٍَ ٓح 

وَجٍ  ،ًَ ن١ جُُوجٍ جطت١ جٍُتٍُٓ ضتٛىٍ ضٍضُد  ٢ىجٍ جظتىٕ يف ًَ
 جْْ  هًٛ جُؼٔحٌز ؿٍذُح وٍٖهُح.

وُى جنطحٌ جظتطوىٓىٕ جإلٌْ٘ىٌَس ٓرى  ج٣ُىٍ كوى ُُّ  ٕ ضٌىٕ 
َطحْىٌ،  ٍُٗهٍ وجُـٍيب ٖٓ جإلٌْ٘ىٌَس الَجيحهتْ مل َ٘طظْ ئي ًحٕ جصتحٗد ج

يف جظتىٕ جألنٍي جإل يف و١ْ جُؼٔحٌز كُ٘طظْ ذٚ وٌُٖ و١ْ جُؼٔحٌز  وًٌٛج
يف ضؼٌُن و١ْ  ػِٔحء جعت٘ىو جُوىديسٓٓأُس ؼتلُس مل َطكون كُٚ، وهى  ن٣أ 
 , كطًٍحٕ ختُٛٙ و١ْ جُؼٔحٌز69جُؼٔحٌز وًُج ضٍى ػِٔحء جظتٌِٓٔن ًٓٛرٚ

 القطًجٌ ػٖ جطت٣ا.ٓرى  ج٣ُىٍ 
 و ٓح قىُٚ  ) هًٛ جٌُٛن( جنطحٌ جظتطوىٓىٕ  هًٛ جُؼٔحٌز ٍٖهُح وُى

ضأغًنج َأغٍ   هًٛ جٌُٛن حطت٣ا يف شتصً كُٚ ٓرى  ج٣ُىٍ ٌُحٕ جطت٣أ جُلين
ُجتٍ جصتِنالف  ئي ًحٕ ٓىهلٚ مل َطكون  َٟح ًحذٍج يف ن٣ا جُرُحٗحش

ح يف وهس جُرُحٗحش, ػظُٔ ضأغًنجكإ ًحٕ يف ٓىهلهح جطت٣أ الَأغٍ  جطتحُىجش،
 كطًٍحٕ  هًٛ جُؼٔحٌز ٍٖهُح ختُٛٙ ٓرى  ج٣ُىٍ القطًجٌ ػٖ جطت٣ا  َٟح.

٢ىٍ ٓرى  ج٣ُىٍ ٌُحٕ  وُى جنطحٌ جظتطوىٓىٕ  هًٛ جُؼٔحٌز ؿٍذُح
كحٗطظْ ضٍضُطد  ٓٓحكس ٓح ذٌن جظتٍٗم وجظتـٍخ ًٓٛد ذ٣ُِٔىِ ػ٘ى جظتىٕ

                                                             

، 1909، قُىٌآذحو: وجتٍز جظتؼحٌف جُؼٓٔحُٗس، حتوُن ٓح ُِه٘ىجٍُحيحٕ جُرًنوين،  ذى  69 
.٘709. 

 100، ٘.ػِْ جُلِي ضحٌخيٚ ػ٘ى جُؼٍخ يف جُلٍوٕ جُى٣ًْ، ًٍُى ُِّٗ٘ىُُْ٘ىٌ  69
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  يف ٓىهلهح  ٚـٍ ٖٓ ؿًنٛحينوجطت٣أ جُل جأل٢ىجٍ كُٚ ٖٓ جظتـٍخ ئىل جظتٍٗم
 وئٕ جٗطظْ ضٍضُد جأل٢ىجٍ يف ؿًنٛح  كطأغًن جطت٣ا كُٚ الَأغٍ  غٍج ػظُٔح

أهًٛ جُؼٔحٌز ؿٍذُح  ٌ ؾُجتٍ جطتحُىجش  هٍخ جظتٌحٕ وػًِ ًِٚ ك
ُنُع ٌَىٕ ًَ جظتىٕ  ،جًٌُ َٛف ضٍضُد  ٢ىجٍ جظتىٕ ٓ٘ٚ ػ٘ى جُر٣ُِٔىِ

(، -ٓرى  ج٣ُىٍ وال ٌَىٕ ػىوٙ ذؤُس جُ٘وٙ )يف ػهى جظتطوىٌٓن ٍٖهٍ ػٖ 
كظهٍ ذٚ ، جظت٣ٍُٓ ػ٘ى جظتطوىٌٓن يف جنطُحٌ ؾُجتٍ جطتحُىش جُؼحَٓ ٛى حُوٍخك

ٌُُىٕ ئَوَحو ػىو ج٣ُىٍ يف ؾهس   ، ٕ ًٓٛد ذ٣ُِٔىِ خيطحٌ ؾحٗد جظتـٍخ
ٌ ِ جضتَٔ ََُى ٢ىٍ جظتىٕ ذَُحوز كٌإٔ جصتُجتٍ جطتحُىجش  ،25جُربوؼضىجيل 
ٓرى  ج٣ُىٍ ػ٘هح ٖٓ ؾحٗد جٍُٗهٍ. كًٔٛد ذ٣ُِٔىِ َؼحوٍ  جظتىٕذؼى 

  .ُ٘و٣س جضتَٔ
ػ٘ى  جُٓرد يف جنطُحٌ ٓرىئ ج٣ُىٍ ػىّ سٌٍَُٓظتح جٌٗٗلص جُوحٌز جأل

جصتُجتٍ  ؿحَ ذىٍ، كٚف ضٍضُد  ٢ىجٍ جظتىٕ يف ًَ ن١ جُُوجٍ ، ئيجظتطوىٌٓن
 ًَ جيؼَ  ٍٕ جصتُجتٍ جطتحُىجش وجنطحٌ جإلكٍؾتضٍى وًُج  ػٖ ؿًنٛح جطتحُىجش
 ٓح ئُُهح ُُ٘ٓرىج ذرالوْٛ، جألْحٍْ هنحٌْٛ ٗٛق جأله٣حٌ ن١ ه٣ٍ ٖٓ

 يف جألْحٍْ هنحٌْٛ ٗٛق ن١ ؾؼِىج كاهنْ جُلٍٗٓحوَس، ذٚ ٚ٘غ ػىجٛح،ًٔح
وًًُي ئؾتَُُِس ؾؼِىج ؾٍَ٘طٕ وجإلْرحُٗس ؾؼِىج ؿحوِ  21ذحٌَّ ٓىَ٘س

(dizàC) 27وؿًنٛح. 

                                                             

 .2، ٘. (ٌَ٘ىو وجُرحٌوٕ ٓحىضوىمي جُرِىجٕ )جُطكوُن:  ذى جُلىجء جشتؼَُ،  25 
، جُوحٍٛز: ًِٔحش جُؼٍذُس ُِطٍرتس ختُِٙ جإلذٍَُ يف ضِهُٙ ذحٌٌَُكؼس ٌجكغ ج٣ُه٣حوٌ،  21
 .27، ٘. 7511وجٍُ٘ٗ، 

72
Howse, Derek,"1884 and longitude Zero"،vitas in Astronomy,vol 28 (1985): 

12, acseed on 20 April doi: 10.1016/0083-6656(85)90003-0 
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ن١ ووٌز ًحِٓس كؼُِٚ  سٌٍَُٓجظتؼٔىٌ ذؼى جٌٗٗحف جُوحٌز جألغرص 
وقُ٘ٔح جٗطظْ  كُِّ ػُِٚ ن١ ٓىُى َىّ (Anti-meridian)جُُوجٍ جُؼٌٍٓ 
 International Date Line))ن١ جُطحٌَم جُىويل  ُٚ وٞغجُطىهُص جُؼحظتٍ 

ّنكحكظس ػًِ ٣٘ٓوس  هُِال ؾٚ  ِٚس وجؿتٍف ػ٘ٚ 195طت١  جظتىجٌَ وٛى
ن١ جُطحٌَم  ٓىهق ٓرى  ج٣ُىٍ وضوٍٍَ جظت٣ٍُٓ يف جنطُحٌ ؼحَٓحُك ،جُىوُس
٘ح٢ن جُىوُس وَ٘رـٍ  ٕ ٌَىٕ ٖٓ نالٍ جظتُحٙ )جيطد ذوىٌ وٛى حيىو ّن جُىويل

كِى  ،(Bering Strait) ذًنَ٘ؾ ُٟنوٛى ؼتٛى٘ ظت (جٍُتًُٓ جُربجالٌٓحٕ ػٖ 
 okrug ٣٘ٓوس  وٌوؽٌُحٕ ه٣غ  24ض٣رو٘ح يجُي جُؼحَٓ ػًِ جصتُجتٍ جطتحُىجش

 Bering) ذًنَ٘ؾ ُٟٓن ػٖ جؿتٍفو ٌوُْح( يف جُلىٌجُُس جٌُُحٗحش )ئقىي
Strait) وُى ض٣رو٘ح يجُي . ال حيٖٓ ذًنَ٘ؾ ُٟٓن ئىل كىٍحُطك ؾٚ 79٘كى ذ

 ذًنَ٘ؾ ُٟٓن ػٖ ٚكججؿتٍهىٌ  جُؼحَٓ ػًِ ؾٍَ٘طٕ َوطًٟ ًٌٛج  َٟح ٗؼْ
(Bering Strait) ٍئىل  كىٍؾٚ كحُط 11ذ٘كى  ٖٓ جصتُجتٍ جطتحُىجش وٛى  ٚـ

وجٕ جْطهىٓ٘ح جُؼحَٓ جظت٣ٍُٓ جًٌُ ضوىّ  . َٟح مل حيٖٓ ذًنَ٘ؾ ُٟٓن
 وىل ٖٓ ؾَُ٘طٕ وٌُٖ جظتإدتٍ جُىويل يف وج٣ٖ٘حٕ جنطحٌ ؾٍَ٘طٕ،  ظتُىٗمكح

 . 23جظتٓأُس٘طٍٗ ضيف ًٛٙ جٍُْحُس ٌُُال ال ٚمل ٗرُ٘ وًحٕ ْررٚ
طـًن جطت٣ٍَس جُؼحظتٍ ُِٔطوىٌٓن ذحًطٗحف كّنٍوٌ جُؼٛىٌ  جُؼحمل جظتطـًن

كحنطُحٌ  َطـًن جُؼحَٓ جظت٣ٍُٓ يف جنطُحٌ وضوٍٍَ ٓرى  ج٣ُىٍ سٌٍَُٓجُوحٌز جأل

                                                             
  (El Hierro)ئٍ ًُٛنوٖ ٓىهق جصتُجتٍ جطتحُىجش ٛ٘ح جظتٍجو ٓ 24

74 ًحٕ ْرد جنطُحٌ ؾٍَ٘طٕ وضوٍٍَٙ ٓرى  ج٣ُىٍ هى يًٍ يف جٌُطد جٌُػًنز ٓ٘هح   
Internasional Conference Held at Washington,  A Prime Meridian Time and Universal 

Day, ( Wangsinton: Gibson Bros, 1884) و    Howse, Derek,"1884 and longitude 
Zero"،vitas in Astronomy,vol 28 (1985): doi: 10.1016/0083-6656(85)90003-0  
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ؾُجتٍ جطتحُىجش غحذص ذؼِس ظحٍٛز يف  وجٗٚ وٍٛ ٓىهلهح يف  هًٛ جُؼٔحٌز 
ٌن ِطُؿٍذُح وٛى  هٍخ ُِٔطوىٌٓن ٖٓ و١ْ جُؼٔحٌز و هًٛ جُؼٔحٌز ٍٖهُح ج
كحنطُحٌ  عتٔح ضٍضُد جأل٢ىجٍ. ويُي جُؼِس ٓطـًن يف ػهى جظتطأنٍَٖ وجظتؼحٍَٖٚ

-Anti)جُُوجٍ جُؼٌٍٓ ن١ جصتٍَ٘طٕ غحذص ذؼِس  نٍي وٓ٘هح ٓىهق 

meridian) ٕكُِّ ٖٓ جنطالف ن١ جُطحٌَم جُىويل هحٌخ ظتىهق صتٍَ٘ط ،
يف ػهى جظتطوىٌٓن  ُِـحَس ٓ٘حْرسجُؼِس جنطالف جظتؼِىٍ، وًُج كحصتُجتٍ جطتحُىجش 

 يف ػهى جظتطوىٌٓن. يف ػهىٗح ال ُِـحَس ٓ٘حْرسال يف ػهىٗح وًٌٛج ؾٍَ٘طٕ 
ٖٓ  جٍُتٍُٓ كِى ػحٔ جظتطوىٓىٕ يف ػهىٗح ٌُحٗىج جنطحٌوج وهٌٍوج ن١ جُُوجٍ

طٕ  و ّنح هٍخ ٓ٘ٚ، وًًج ُى ػحٔ جظتطأنٍوٕ وجظتؼحٍٚوٕ يف َنٍَ٘ جطت٣ح جظتحٌ
 طحٌٙ جظتطوىٓىٕٓح جن وجهنْ النطحٌحَٓ

ؾُجتٍ جطتحُىجش يف قٓحخ جأل٢ىجٍ،  (ّ 125ش. )ذى  ذ٣ُِٔىِ 
هح جظتٍٚى جُؼظُْ ًٔح يف ؾٍَ٘طٕ كُٓطهىٓهح وُُّ ضوجضتٟحٌز جإلْالُٓس 

كإ جإلؿٍَوٌن ذ٘ىج ٍٓٚى يف  ٢75حتلس ٖٓ جضتٌٔحءوذحٌِ وٌُٖ  هحّ هبح 
جإلٌْ٘ىٌَس ذِؾ  وؼ جٌضوحتٚ ػًِ ػهى ذ٣ُِٔىِ وظَ ًٛج جظتٍٚى جُىجقى يف 

ُجتٍ جطتحُىجش جصتومل َُجُىج جْطهىجّ  76جُؼحمل قىت ذُؿص جضتٟحٌز جإلْالُٓس
 وئٕ ًحٕ ػ٘ىْٛ ٍٓجٚى. كىٍ يُي ػًِ ٚكطهح ؤًىعتح يف  وجٗٚ.

                                                             
 147٘.  ،جُػحينؼ  ،ٓؼؿْ جُرِىجٕ جضتٔىٌ، َحهىش 20
 14، ٘.1909، ذـىجو: جظتؼحٌف، جُؼٍجم يف جطتىج٠ٌ جُوىديس زتى ْىو،  26 
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 اٌجبة اٌواثع
 ِن٘ت ثـٍُّىً عٕل لْأؿىاي اظت عٓ زؾًٍُاٌ

 يارو اطتبٌلاد ثٌن اٌلٍّب  اظتزملٌِن.اصتِمبهٔخ أؿىاي اٌجٍلاْ ِٓ  .أ 
عٍُ اٌفٍه يف فزوح اظتزملٌِن َٕمَُ عًٍ ِن٘ت اعتٕىك واإلغوَك، واشزهوا 

ن٘ت ثَٕلٕ٘ل وثـٍُّىً، وَٕمَّبْ ثبٌَٕجخ إىل ِجلأ اٌـىي عًٍ اٌضالصخ. فبألوي ِ
و٘ى أعلً لجخ األهَٓ اظتجلأ، واٌضبين ِن٘ت اطتىاهىٍِ ووبْ أعلً ٍبؽً حبو  ٍٕلٕ٘ل

ثـٍُّىً ووبْ أعلً عيارو اطتبٌلاد اظتجلأ و٘ى  ِن٘ت احملُؾ اٌغويب اظتجلأ. واٌضبٌش
 ِىػىع اٌجؾش.

يارو اطتبٌلاد ثلأ ثٗ ثـٍُّىً، وِلمُ اظتزملٌِن اٍزقلِهب اصتلل عٍّٕب أْ 
حبَت ِووه اٌلظىه وّب رـىه ثٗ عٍُ اٌفٍه، فبلزؼً مٌه صجىد  ورـىه األؿىاي

رغًن األؿىاي ثٌن اظتزملٌِن. وٌنٌه ٔجؾش عٓ أؿىاي اٌجٍلاْ اظتَٕىة إٌُهُ ٌُمهو 
يف حتًٍُ زمزبه اٌجزبين واٌىبشٍ وٍٍـبْ أوٌغ ثه و ،ثُٕهُ عٍُٕب اِزُبى علك األؿىاي

ٍالَ اٌنٌ اعزّل عيارو اطتبٌلاد ِجلأ ِمبهٔخ أؿىاي اٌجٍلاْ ثٌن اٌجـٍُّىً وعٍّب  اإل
الٔزمبَ أؿىاعتُ فالفب إلكهٍََ واثٓ اٌَلُل ومل َىٓ اٌجٍلاْ عٕلشمب وبًِ ثنوو 

 األؿىاي.
 ، وٍٍـب1ِْىبٔب 5436(  أؿىاي اظتلْ ؽىايل َ 071د. ) وموو ثـٍُّىً

 419(  .٘ـ 407-833واٌجزبين ) 2ِلَٕخ 868 (.٘ـ 268 - 797أوٌغ ثه )

                                                             
1 Russo, Lucio, "Ptolemy's Longitude and Erathosthene's Measurements of 

The Earth's Circumferengce. Mathematics and Mechanics of Complex Systems, Vol. 
1, No. 1, (2013): 22-39 accessed 15 March 2017, 
dx.doi.org/10.2140/memocs.2013.1.67. 
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. ووٍهُ ِزفمىْ يف اظتجلأ اٌىاؽل فُٕجغٍ 4ِلَٕخ 606( ٖ. 248د. ) ٌىبشٍوا 3ِلَٕخ
 أْ َزىافمىا علك أؿىاي اظتلْ يف اٌللك اٌىاؽل. وإْ مل َزفك ٌىبْ فُهب اٌزـىه أو فـؤ

  ِمبهٔخ أؿىاي عٕل اٌجـٍُّىً ِع أؿىاي اٌجزبين واٌىبشٍ وأوٌغ ثه (0
ٌٍّن فوكا، ويف حتلَل أؿىاي اٌجٍلاْ عٕل اٌجـٍُّىً أوضو ِٓ عٍّب  اظتَ

األؿىاي ثُٕهّب طلىثخ ٌزغًن أشتب  اٌجٍلاْ ثُٕهّب، وزمزبه عُّٕخ خمزٍفخ لبهثخ جبيارو 
اطتبٌلاد وّٕبؿك اإلٍجبُٔب ألْ كالٌزهب إىل عيارو اطتبٌلاد األكلك، ومبؾً إلبِزهُ 

٘ى ِب وّظو واٌووَ واٌشبَ ٌلالٌزهب إىل ؿىعتب ثبظتّزؾٓ،  فىعلٔب صالصخ عشو عُّٕخ، و
:ٍٍَ  

 أشتآ  اظتلْ ثـٍُّىً اٌجزبين اٌىبشٍ أوٌغ ثه
 ِبٌمخ 2,61 85,47 85 -

 لوؿىثخ 9,44 87,12 02,57 42,34
 لوؿغٕخ 08,86 87,12 - -

 هُِخ وربي 45,57 45,57 46 46,36
 لَـٕـُٕخ 65 68 69,24 69,24
 )ِبلنؤُب( ثُال 39,44 61 56 51,04

                                                                                                                                   
. 001-017)رلوَت: ضمٍ اٌوفبعٍ(، اظتقـىؿخ،  وفبعٍٍىَظ اٌغ ثه ٌأوٌغ ثه،  2
  https://dl.wdl.org/3951/service/3951.pdf  8105ِبهً  0اٌىطىي اٌُٗ 
 .834-846ص ،  0299، هوُُِخ اٌلمًّ: ثلوْ إٌشو، يَظ اٌظبثئاٌ ،حمّل اٌجزبين 4

 0، اٌىطىي اٌُٗ إَـبٌُب  ُِالْ يف Opus Astronomicum لجً ِٓ ٔشو اإلٌىزووين اٌىزبة ثلف
 8107https://archive.org/details/albattnsivealbat03battuoftِبهً   

4 E.S Kennedy and M.H kennedy, al-Kāshī's Geographical Table, (Phidelpia: 
The American Phlisophical Society  , 1987), p. 3-35. 

https://dl.wdl.org/3951/service/3951.pdf
https://archive.org/details/albattnsivealbat03battuoft
https://archive.org/details/albattnsivealbat03battuoft
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 أصُٕخ 68,76 68,57 - 56,57
 إٍىٕلهَخ 61 51,61 50,91 50,91
 ؿوٍىً 57,57 57,57 52,57 52,24
 أٔـبوُب 59 59,12 70,34 70,34
 كِشك 59 59,12 71 71,12
 ثُذ اظتملً 55 55,61 55,61 55,61
 شملاْ 22 51,44 24 22,04

 : ِمبهٔخ أؿىاي اٌجٍلاْ ثٌن ثـٍُّىً واٌجزبين واٌىبشٍ وأوٌغ ثه. 3.0علوي 
أْ وٍهُ اعزّل عًٍ اظتجلأ اٌىاؽل، واٌىالع يف اصتلوي ِزقبٌفىْ  وِٓ اظتلٍىَ

يف ِلمُ علك األؿىاي، الزؼً خمزٍفٌن يف اظتجلأ. وٌىٓ ؿىي ثُذ اظتملً ِزؾل 
ٌزٕبٍك علك ؿىٌٗ ثُٕهُ، وفؼً اٌـىي ثُٕهُ غًن ِزٕبٍك إِب ىَبكح وإِب ٔفظبْ. فؤوضو 

 ل اٌجزبين فمؾ.ىَبكح يف لوؿجخ، وأوضو إٌمظبْ يف ؿىي شملاْ عٕ
( ثه وأوٌغ ىبشٍاٌو اٌجزبين) اظتٌٍَّن اٌلٍّب و ثـٍُّىً ثٌن اٌزىلف فزوح

 ختـُؾ ٌزغًُنالرؤصو  اٌفزوح وٌىٓلؤب،  ذتبُٔخ ؽىت إصىن عشو ِٓ ورزواوػ علا، وجًنح
اظتلْ وبثوا، ففوػٕب أْ رغًُن اٌزقـُؾ الَيَل عًٍ صالصٌن كلُمخ وّب كٌّٗ رغًُن ختـُؾ 

ّّؼ عٍُٗ. وثئػبفخ إىل مٌه،  ثُذ اظتملً ثُٕهُ. فبٌضالصىْ ٘بِش اطتـئ اٌنٌ رَ
 .اطتـُخ بظتلبكالدعنة ٌٕب أْ رمًٍ ِمبهٔخ األؿىاي ثُٕهُ ث
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y = 0,605x + 21,59 
R² = 0,857 

٠٠ 

3٠ 

6٠ 

٩٠ 

٠٠ 2٠ 4٠ 6٠ 4٠ 

  ثـٍُّىً ؿىي فؾ ِمبثً (اٌلّىكٌ احملىه) اٌجزبين عٕل ؿىي فؾ:4.1 هٍُ
 4.1 علوي أَؼب وأمو ,اظتقزبهح اٌلُٕخ ِٓ ِلْ عشو ٌضالصخ (األفمٍ احملىه)

y = 0,661x + 25,50 
R² = 0,848 

٠٠ 

3٠ 

6٠ 

٩٠ 

12٠ 

٠٠ 2٠ 4٠ 6٠ 4٠ 

 ثـٍُّىً ؿىي فؾ ِمبثً (اٌلّىكٌ احملىه) اٌىبشٍ عٕل ؿىي فؾ:4.2 هٍُ
 4.1 علوي أَؼب وأمو ,اظتقزبهح اٌلُٕخ ِٓ ِلْ عشو إلؽلي (األفمٍ احملىه)
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أؿىاي اٌجٍلاْ عٕل اٌجزبين واٌىبشٍ وأوٌغ ثه مل  كٌذ اظتلبكٌخ اٌَبثمخ إىل أْ

واصتبمة فُهب أْ لُّخ َورجؾ ثؤؿىاي اٌجٍلاْ عٕل اٌجـٍُّىً وُ٘ يف اظتجلأ اٌىاؽل. 
اطتؾ اٌيت رمبؿع ثٌن أؿىاي اٌجٍلاْ عتُ غًن اٌضىاثذ، ثً فؼً اٌـىٌٌن ثُٕهّب وجًن 
علا. فبٌللك أؿىاي عٕل اٌلٍّب  اظتٌٍَّن أشوق ِٓ أؿىاي ثـٍُّىً فلي مٌه إىل 
افزالف حمُؾ األهع ثُٕهُ، أو وعىك اطتـئ يف ثُبٔبهتُ ََجت ِغًن اٌضىاثذ ثُٕهُ. 

 حمُؾ األهع ثُٕهُ واػؼ وّب رملَ يف اٌجبة اٌضبين، وغًن٘ب حمزًّ.فبفزالف 
 ئفـ ِالؽمخ ثالب فللك األؿىاي عٕلُ٘ َِبوَفئْ وبْ حمُؾ األهع عٕلُ٘ 

لُبً األؿىاي َِبوٌ أَؼب، ففهٕب ِٓ ارفبلهُ يف علك ؿىي ثُذ اظتملً  يفاٌفين 
هع ولُبً األؿىاي. ألٔٗ وافزالفهُ يف علك ؿىي غًنٖ أْ اطتـؤ يف اصتبٔجٌن حمُؾ األ

ٌى وؽلٔب ِملاه حمُؾ األهع عٕلُ٘ الفزٍفىْ يف علك ؿىي ثُذ اظتملً ٌىٕٗ 
 ِزفمىْ يف اٌللك. فىبْ فـئهُ يف حمُؾ األهع ولُبً األؿىاي.

y = 0,661x + 25,50 
R² = 0,848 

٠٠ 

3٠ 

6٠ 

٩٠ 

12٠ 

٠٠ 2٠ 4٠ 6٠ 4٠ 

 ثـٍُّىً ؿىي فؾ ِمبثً (اٌلّىكٌ احملىه) ثه أوٌغ عٕل ؿىي فؾ:4.3 هٍُ
 4.1 علوي أَؼب وأمو ,اظتقزبهح اٌلُٕخ ِٓ ِلْ عشو إلؽلي (األفمٍ احملىه)
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اٌَبثمخ اظتجُٕخ  اطتـُخ اظتلبكالدقبٌف. فئما ٍٍّٕب زأِب فؾ االرملاه ثُٕهُ فبظت
 X 1,516ثمله اٌجزبينَلبكي ؿىي  ـٍُّىًعٕل اٌج ِٓ صالصخ عشو عُّٕخ فـىي اٌجٍلاْ

ثمله اٌمُّخ ِٓ  اٌىبشٍ وأوٌغ ثه َلبكي ؿىي ؿىي ثـٍُّىً . وونا80,69 +
اٌَبثمخ. ولُّخ فؼً ؿىي ثُٕهُ َيَل ٘بِش اطتـئ، فىبْ يف علك  اطتـُخ اظتلبكالد

ً إىل ؿىعتُ اطتـؤ. وكٌذ ىَبكح علك اٌـىي عٕل عٍّب  اظتٌٍَُّن ِٓ أؿىاي ثـٍُّى
 أْ حمُؾ األهع عٕل ثـٍُّىً أطغو ِٓ ِمله اظتٌٍَّن.

 حمُؾ األهع أشتآ 
 ٍزبك 021111 اٌجـٍُّىً

 ًُِ 81311 اظتؤِىُٔخ
 ًُِ 81046 اٌجًنوين

 : ِمبهٔخ ِملاه حمُؾ األهع ثٌن ثـٍُّىً وعٍّب  اظتٌٍَّن3.8علوي 

جٍلاْ عٕل ؤَزٕزظ مبب ٍجك أْ اضتؼبهح اإلٍالُِخ ال رمٍل علك أؿىاي اٌ
اٌجـٍُّىً ثً لٍلد لىاعل ثـٍُّىً يف رظُٕف أؿىاي اظتلْ. حمُؾ األهع واٌمُبً 

 ٘ى اٌَجت اٌنٌ ميُي ثٌن علك ؿىي ثـٍُّىً وعٍّب  اظتٌٍَّن.
 ِمبهٔخ أؿىاي  اٌجٍلْ ثٌن اٌجزبين واٌىبشٍ وأوٌغ ثه  (8

ه فزوح اٌزىلف ثٌن اٌجزبين وغًنٖ حبىايل فَّخ لووْ، أِب اٌىبشٍ وأوٌغ ث
فزغًُن ختـُؾ اظتىبْ عٕلُ٘ الَيَل عًٍ صالصٌن كلُمخ فبٌضالصىْ ٘بِش اطتـئ  فّلبطو،

ّّؼ عٍُٗ. وٌىٍهُ ِوطل خمزٍف، وِوطل اٌجزبين يف األٔـبوُب وأوٌغ ثه يف  5اٌنٌ رَ

                                                             
اٌوَبع: اٌزىثخ، ، يف اضتؼبهح اٌلوثُخ واإلٍالُِخ عٍُ اٌفٍههواك عٍُ عٍٍ عجل اهلل،  6

 .58ص. ٖ،  0301
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. فبلزؼً أْ ِلمُ علك 8أِب اٌىبشٍ فَّبعل يف ِوطل ِواغخ وشتولٕل 6شتولٕل
 اٌىٍّ اٌزؾًٍُ ٕبثُٕهُ اٍزقلِ اٌـىي ِمبهٔخ حتًٍُ يفاألؿىاي عٕلُ٘ عًٍ اظتّزؾٓ. و

 ، و٘ى ِب ٍٍَ:عشىارُخؤَزقلَ واؽل وٍزٌن عُّٕخ   .اطتـُخ اظتلبكالد ََزفبك ِٓ

 أشتآ  اظتلْ اٌجزبين اٌىبشٍ أوٌغ ثه
 فبً 86,12 02,86 02,04
 لوؿجخ  87,12 02,57 42,34
 ؿواثٌٍ اظتغوة 30,57 36,86 36,04
 طمٍُُخ 49,04 56 56,04
 هُِخ وربي 45,57 36 46,36
 لَـٕـُٕخ 68,11 69,24 69,24
 أصُٕخ 68,57 56,57 56,57
 ِبلٕلؤُب 61 56 51,04
 عّىهَخ 42,44 53,11 53,04
 إٍىٕلهَخ 51,61 50,91 50,91
 كُِبؽ 54,61 54,14 62,61
 لٍيَ )اٌَىٌَ( 55,61 53,86 53,04
 ِلَٕخ اظتٕىهح 76 76,44 76,44

 طٕلب  74,12 77 77,04

                                                             
 .082ص. ، ، يف اضتؼبهح اٌلوثُخ واإلٍالُِخ عٍُ اٌفٍههواك عٍُ عٍٍ عجل اهلل،  5
 082ص. ، ، يف اضتؼبهح اٌلوثُخ واإلٍالُِخ عٍُ اٌفٍههواك عٍُ عٍٍ عجل اهلل،  7 
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 ؿبرف 73,61 74,61 77,61
 علْ 74,12 75 75,04
 ميبِخ 75,12 20,86 78,61
 ٘غو )اٌلمًن( 24,44 24 71,04
 ثُذ اظتملً 55,61 55,61 55,61
 عَمالْ فٍَـٌن 56 55,61 55,61
 لَُبهَخ 57,38 55,61 55,61
 هٍِخ فٍَـٌن 56,24 55,61 55,24
 طىه 57,12 52,61 52,61
 ْجٕبؿواثٌٍ ٌ 57,61 59,57 59,57
 كِشك 59,12 71 71,12
 ثلٍجه 52,44 71,76 71,76
 زتض 59,12 71,76 71,76
 أٔـبوُب 59,12 70,34 70,34
 لَٕوَٓ 71,57 78 78,04
 ؽٍت 70,12 78,07 78,07
 ؿوٍىً 57,57 52,57 52,24
 ٍِـُخ 70,12 70 70,04
 ِظُظخ 57,24 59,86 39,98
 شتَُبؽ 78,12 74,86 78,62
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 ؽواْ 74,12 74,86 72,04
 اٌولخ 74,86 74 72,12
 ِبهكَٓ 76,12 73,86 73,12
 لولُشب 73,57 73,57 73,57
 ٔظُجٌن 76,61 76,44 76,44
 ِىطً 72,07 77,11 77,04
 آِل )كَبه ثىو( 76,86 77,44 72,57
 أفالؽ )فالؽ( 72,12 76,24 76,24
 فىي 78,12 79,57 79,57
 ثوكعخ 23,12 24 22,04
 رفٌٍُ )رجٌٍُ( 28,12 24 22,04
 وىفخ 79,61 79,61 79,61
 واٍؾ 20,61 20,61 20,61
 ثغلاك 21,86 23,86 21,04
 لُ 23,12 26,57 26,57
 ثظوح 001,12 23 23,04
 هٌ 95,12 25,44 25,44
 إطفهبْ 95 25,57 25,57
 عجبكاْ 23,98 23,61 23,61
 هنو ؽٍىاْ 20,12 28,86 28,61
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 شملاْ 51,44 24 22,04
 ؿىً  58,12 58,61 58,61
 آًِ 27,44 27,44 22,44
 ٍوفٌ 015,12 93,61 93,61
 عوعبْ 96 93 91,04
ُِوغبة( 013 93,57 97,04  ِوواٌووك )هوك 

 ٍؤلة 083 041 041,04
 : أؿىاي اٌجٍلاْ ثٌن اٌجزبين واٌىبشٍ وأوٌغ ثه 3.4علوي 

اٌَبثك اؿّؤْ عٍُٕب أْ وٍهُ عًٍ اظتجلأ اٌىاؽل الرفبق علك ثٕب  عًٍ اصتلوي 
ووىفخ وواٍؾ، فظؼ عٍُٕب ِمبهٔخ علك  لولُشب، ثُذ اظتملً وَٕخؿىعتُ يف أهثلخ اظتل

أؿىاي ثُٕهُ، وافزٍفىا يف ِلمُ األؿىاي، وأوضو االفزالف يف ِٕبؿك اظتغوة 
الف يف علك اٌـىي غًن واألٔلٌٌ، وشمب ألوة اظتلْ صتيارو اطتبٌلاد. ولله االفز

 ِزىٍؾ حتًٍُ ميىٓو اٌضىاثذ فلي االفزالف إىل وعىك اطتـئ يف ثلغ ثُبٔبهتُ.
 . ووبٔذ ِب رٍٍ. اطتـُخ بظتلبكالدث اٌـىي ِٓ اٌجُبٔبد ثٌن بدفزالفاال
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مل َورجؾ دتبِب يف  عشىارُخٌىاؽل وٍزٌن عُّٕخ  اطتـُخ اظتلبكالد اضتبطً ِٓ

فؾ االرملاه ثٌن ؿىيل اٌجزبين  1,725ولُّخ  اي اٌجزبين،ِلبكٌخ أؿىاي اٌىبشٍ ألؿى
 05,71واٌىبشٍ، فهى فؼً ؿىي اٍزقلَ اٌىبشٍ، وغًن عبمة ٌٕب، أِب لُّخ 

عبمة ٌٕب وشمب ارفمب  05,71فّىلف ِجلأ اٌىبشٍ ثبٌَٕجخ إىل ِجلأ اٌجزبين، وفؼً 
رو اطتبٌلاد، ٔلُ إْ مبجلأ عيارو اطتبٌلد، أِب ِب الزؼً ِٕهب فبفزالفهّب يف حتلَل عيا

َٔزقلَ عُّٕخ خمظىطخ ِٓ ِٕـمخ إٍىٕلهَخ ؽىت ِٕـمخ لُ و٘ى رَلخ وصالصىْ عُّٕخ 
 ذمل أْ علك اٌـىي ثٌن اٌجزبين واٌىبشٍ َمزوة يف اطتـُخ.    

y = 0,786x + 16,70 
R² = 0,816 

٠ 

3٠ 

6٠ 

٩٠ 

12٠ 

15٠ 

15 35 55 85 ٩5 115 135 

 احملىه) اٌجزبين أؿىاي ِمبثً (اٌلّىكٌ احملىه) اٌىبشٍ أؿىاي :4.4 هٍُ
 4.3 علوي أَؼب وأمو .عشىارُخ عُٕخ وٍزٌن ٌىاؽل (األفىلٍ
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إىل أْ علك اٌـىي ثٌن اٌجزبين واٌىبشٍ َمزوة يف اطتـُخ،  اٌزظُّّبدكٌذ 

، فلٌذ إىل ِزمبههبّب يف ِٕـمخ عٍّهّب عٗ 91عٗ ؽىت رمى 51ووبْ ِٓ ؿىي رمى 
.أِب علك ؿىي غًن٘ب وّٕـمخ اٌووَ وِغوة وفىاهىَ واعتٕل فغبَخ اطتالف. ؤَزٕزظ 

وً اظتلْ يف ِٕبؿمهّب رمبهة علك ؿىعتّب، وإْ وبْ اظتلْ يف ِٕبؿمهّب خمزٍف  أْ
وح علك ؿىٌٗ ثبفزالف وضًن ٌىبْ اطتـؤ يف ؿىعتّب أو أؽلشمب. و٘ى وللك ؿىيل ثظ

عٗ، فللك ؿىيل ثظوح  88عٗ و 85وشملاْ وختبٌف اٌجزبين واٌىبشٍ يف ؿىعتّب ثمله 
 وشملاْ ِوكوك.

y = 0,974x + 2,805 
R² = 0,900 

55 

6٠ 

65 

8٠ 

85 

4٠ 

45 

٩٠ 

55 6٠ 65 8٠ 85 4٠ 45 ٩٠ 

 احملىه) اٌجزبين أؿىاي ِمبثً (اٌلّىكٌ احملىه) اٌىبشٍ أؿىي :4.5 هٍُ
 (لُ - اٍىٕلهَخ) 4.3 علوي وأمو .عُّٕخ وصالصٌن ٌزَلخ  (األفىلٍ
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 اظتلبكالدٌـىي أوٌغ ثه ِع ؿىي اٌجزبين فال رجلل ِٓ  اطتـُخ اظتلبكالدأِب 

 إْ َٔزقلَ عُّٕخ خمظىطخ ِٓ ِٕـمخ ٌٍىبشٍ، ؽُش مل َورجؾ دتبِب. وونٌه اطتـُخ
لُ وّب اٍزقلِٕب يف اٌىبشٍ. فالَىىْ ِزمبهة يف اطتـُخ ثً إٍىٕلهَخ ؽىت ِٕـمخ 

ِزجبعل ِٓ اطتـُخ. فلي إىل افزالف ؿوَمخ حتلَل اٌـىي أو افزالف ٔمً اٌـىي. 
ؤَزٕزظ أْ ؿىي أوٌغ ثه ال َورجؾ ثـىي اٌجزبين دتبِب يف وً إٌبؽُخ. و٘ى خمبٌف 

 ٌٍىبشٍ.

y = 0,764x + 18,09 
R² = 0,778 

٠٠ 

2٠ 

4٠ 

6٠ 

4٠ 

1٠٠ 

12٠ 

14٠ 

٠٠ 5٠ 1٠٠ 15٠ 

 احملىه) اٌجزبين أؿىي ِمبثً (اٌلّىكٌ احملىه) ثه أوٌغ أؿىاي : 4.6 هٍُ
   4.3 علوي أَؼب وأمو .عشىارُخ عُّٕخ ٍزٌن و ٌىاؽل (األفىلٍ
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ؤلوة اطتـُخ ِٓ غًن٘ب، فلي ٌـىي اٌىبشٍ وأوٌغ ثه ف اطتـُخ اظتلبكالدأِب 

ِلمُ علك ؿىعتّب إىل ِزٕبٍمهّب يف وُفُخ حتلَل اٌـىي ويف لله حمُؾ األهع ٌمٍخ 
فؼً ؿىي ثُٕهّب. وِٓ اظتلٍىَ أْ اٌىبشٍ ِلبطو ألوٌغ ثه ثً َِبعل ألوٌغ ثه يف 
ِوطل شتولٕل، فبؽزًّ أْ ؿىي أٌىغ ِٓ اِزؾبْ اٌىبشٍ أو أْ اٌىبشٍ ٔمً علك 

ظ األوٌغ ثه، واٌىالع أْ ستَخ وعشوَٓ ؿىال ِٓ واؽل وٍزٌن ؿىال يف اٌـىي ِٓ ىَ
، وىَظ 4اصتلوي ِزفمبْ يف علك٘ب. واٌىبشٍ رىيف ؽٌن اٌشووع يف هطل اٌىىاوت
وٌغ ثه. أاألوٌغ ثه مل َزُ يف مٌه اٌُىَ، فبلزؼً أْ اٌىبشٍ مل َٕمً اٌـىي عٓ ىَظ 

ٌـىي  اطتـُخ اظتلبكالد ُّبدرظِّظله ؿىعتّب. ووبٔذ  وال ٔلٍُ عًٍ وعٗ حتلَل
 اٌىبشٍ وأوٌغ ثه ِب ٍٍَ

                                                             
 082ص. ، يف اضتؼبهح اٌلوثُخ واإلٍالُِخ عٍُ اٌفٍههواك عٍُ عٍٍ عجل اهلل،   4

y = 1,016x - 0,852 
R² = 0,643 

55 

65 

85 

45 

55 65 85 45 ٩5 

 (األفىلٍ احملىه) اٌجزبين أؿىاي ِمبثً (اٌلّىكٌ احملىه) ثه أوٌغ أؿىاي :4.7 هٍُ
 (لُ - اٍىٕلهَخ ) 4.3 علوي وأمو . عُّٕخ وصالصٌن ٌزَلخ
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. ِلمُ علك  1,960X  +4,413عبكي ؿىي اٌىبشٍ ؿىي أوٌغ ثه ثمله 

اٌـىي ِزمبهة وافزٍف يف كلُمخ. ولل َىىْ خمزٍف ثمله كهعخ يف ثلؼهب وثبٌشلَلح 
ؿىاي أْ ِلمُ علك األ اطتـُخ اظتلبكالديف ِظُظخ و٘غو. ؤَزٕزظ عًٍ ِب رملَ ِٓ 

ُ، واألغٍت يف ِٕـمخ اٌووَ واظتغوة واألٔلٌٌ ثُٕه فُّب ختزٍفعٕل اٌلٍّب  اظتٌٍَّن 
ووبْ يف غويب ِوطلُ٘. وأِب ِٕـمخ ِوطلُ٘ وِب ؽىعتب فبأللً ولل ارفك فُٗ. 
فُّىٓ أْ علك اٌـىي اظتزمبهة ثبالِزؾبْ، وأْ غًن٘ب ثبٌٕمً عٓ اٌىزت ِٓ رملَ أو 

 . عُىكََُخَبفو وَلبكعتب إىل كهعخ اٌـىي ثـبهق عٓ اظتَبفخ اٌيت أفرب٘ب اظت
 
 

y = 0,951x + 3,304 
R² = 0,914 

٠٠ 

2٠ 

4٠ 

6٠ 

4٠ 

1٠٠ 

12٠ 

14٠ 

15 65 115 
احملىه   )ِمبثً أؿىي أٌىغ ثه  ( احملىه اٌلّىكٌ)أؿىاي اٌىبشٍ :  4.8هٍُ 

 ( لُ -اٍىٕلهَخ ) 4.3وأمو أَؼب علوي. وٍزٌن عُّٕخ عشىارُخ ٌىاؽل( األفىلٍ
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يارو اطتبٌلاد عٕل اظتزملٌِن ِع أؿىاي اٌجٍلاْ ِٓ اصتِمبهٔخ أؿىاي اٌجٍلاْ ِٓ  .ة 

 عوَٕزش. 
أْ اصتيارو اطتبٌلاد ِجلأ اٌـىي عٕل اظتزملٌِن وِٓ رجلهُ وأِب  لل عٍّٕب

ٌزؾلَل ِٓ اظتزملٌِن وَٓ واظتلبطوَٓ، ولل ٍجك افعوَٕزش فّجلأ اٌـىي عٕل اظتزؤ
واعزّلٔب فُٗ عًٍ ِب م٘ت ثٗ شُـ َبٌٍن اٌفبكاين فبظتواك  .اٌجبة األويواظتزؤفوَٓ يف 

 اٌموْ ِٕزظفأٌ  فزوح اظتزؤفوَٓ ِٓ اظتلبطوَٓ يف ٘نٖ اٌوٍبٌخ ٘ى اٌفزوح اٌيت ثلل
وبْ رـىه عٍُ اٌفٍه  شُـ َبٌٍن الَجٌن مٌه، إم وِب ثلل٘ب، وإْ وبْ اٌلشوَٓ
فزوح اظتلبطوَٓ  وعٍُ اٌفٍه يف ،يف يف مٌه اٌموْ َمزؼٍ عًٍ اٌزظُٕف اصتلَلواصتغوا

 واٌزغّلبد اٌجشوَخ اضتشىكلل رـىه إىل  لل رـىه ٍوَلب إىل اٌىىُٔخ وونا اصتغوايف
فُٕجغٍ أْ فزوح اظتلبطوَٓ لَُ علَل يف رظُٕف  ، ومٌه مل َىٓ يف فزوح لجٍٗ.إٌجزُخ

 )lbert Aؤٌِْجْود إَْٔشزبَٓؤٕب لواٌلٍّب  يف  ٗفُألهط واٌلٍُ اٌفٍه واصتغوايف. 

)1955–Einstein 1879  ُِىً عبْو (born 1928Jean Meeus, ) ٓ٘ىوُٕظ ٍزُف 
((Stephen Hawking, born  1942. 

وضملك ثبٌلوع  ،اظتٕبلشخ يف عٍُ اٌفٍه عًٍ اظتىلع اصتغوايف يف ٍـؼ األهع
ِلُبه اٌللخ يف  ،ؤصو عًٍ كلخ اضتَبةاٌلوع روفللخ اٌجُبٔبد ِٓ اٌـىي  ،اٌـىيو

 Global) وٕمبَ اٌزىلُع اٌلبظتٍعٕل اظتلبطوَٓ اضتلَضُخ  أىِٕٕب ِٓ اٌجُبٔبد

Positioning System) َٔزقلَ و ِٓ اٌمّو اٌظٕبعٍ. ، وشمب َِزٕجؾعىعً إَوسو
 يف حتًٍُ ِمبهٔخ أؿىاي اٌجٍلاْ عٕل اظتزملٌِن ِع أؿىاي اٌجٍلاْ ِٓ غًن٘ب عىعً إَوس

 ِٓ عوَٕزش إلِىبْ ؽظىي اظتمبهٔخ ثغًن ؽؼىه عًٍ اظتىلع اظتلُّٕخ.
اظتزملِىْ اٌلوع واٌـىي ثبٌـوَك اٌوطلَخ واصتُىكٍُخ، ووال شمب  ؽلك

 اٌمّو اٌظٕبعٍ، وٌىٓ ك اظتلبطوَٓ اٌنَٓ اٍزقلِىْؿوَ يف َلالْ عًٍ اٌىالع وّب



1٠٠ 

لبطوَٓ. ورمًٍ ؤمبهْ يف اظت ٍ٘ أورب ِٓ اٌـوَك اظتزملٌِناٌنارُخ اٌفوكَخ يف ؿوَمخ 
عٕل اٌلٍّب  اظتٌٍَّن )اٌجزبين واٌىبشٍ وأوٌغ ثه( ِع عٓ ؿىي اٌجٍلاْ ٘نا اٌفظً 

عٕل ثـٍُّىً اٌزؾًٍُ ؿىي اٌجٍلاْ اظتمبهٔخ و ؿىي اٌجٍلاْ ِٓ عوَٕزش، إم وبٔذ
 Irina) رىثُىىفب إَوَٕبٌٍـىي عٓ عوَٕزش لل دتب يف اٌلهاٍخ اٌَبثمخ ظتٓ رملَ وزؤٌُف 

Tupikova)هوٍىىٌىٍُو ٩(Lucio Russo)1رَىهٌُين أذمٍُىٍ، ٠ (Angeliki 

Tsorlini)11 ْثـٍُّىً عٕل  وغًن٘ب فالفب ٌلٍّب  اظتٌٍَّن. فال رمًٍ ٕ٘ب ؿىي اٌجٍلا
 .، وونا عوع اٌجٍلاْ ألٔٗ ٌٌُ ِىػىع اٌجؾشفُٗ ٌزؾظًُ اضتبطً

ٗ أْ ِٕبؿك وِٓ اظتلٍىَ أْ عيارو اطتبٌلاد ولع يف غويب عوَٕزش فبلزؼً ث
اظتغوة واألٔلٌٌ ثبٌَٕجخ إىل عوَٕزش ثمُّخ ٔمض. وعًٍ إٌموَخ أْ ؿوَمخ يف اظتمبهٔخ  
رلبكي عيارو اطتبٌلاد جبوَٕزش يف اٌمُّخ اٌضبثزخ، ووبٔذ اظتلبكٌخ ثـوػ علك ؿىي 
اظتلْ ِٓ عوَٕزش ثللك ؿىي اظتلْ ِٓ عيارو اطتبٌلاد. فّب فوط فؼً ِجلأَٓ 

 د عٓ عوَٕزش.وِىلف عيارو اطتبٌلا
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 : ِلبكٌخ ؿىي ِٓ عيارو اطتبٌلاد ِع ؿىي عوَززشُخ.3.9هٍُ 
ثٕب  عًٍ اٌوٍُ اٌَبثك، إْ عبكٌٕب أؿىاي اظتلْ ِٓ ِجلأَٓ ٌىبْ فؼً اظتجلأَٓ 
ِزَىَب يف ٍبرو اظتلْ، وإال ٌىبٔذ اظتَؤٌخ يف علك اٌـىي ِٓ عيارو اطتبٌلاد. ؤلبكي 

ىبشٍ وأوٌغ ثه ِٕفوكا ٌُجَؾ عٍُٕب االٍزٕزبط يف كلخ ؿىعتُ، ؿىي اٌجزبين واٌ
فَٕزقلَ أوال ؿىي اٌجزبين يف ِٕبؿك أٔلٌٌ )إٍجبُٔب وثورغبي( مث اٌىبشٍ يف ِٕبؿك 

( ٌمٍخ ؿىي اظتلْ ْجٕبوٌ ٍىهَبأوٌغ ثه يف ِٕبؿك اٌشبَ ) األٔلٌٌ أَؼب ٌموهبب ثبظتجلإ مث
 يف ِٕبؿك األٔلٌٌ عٕلٖ . 

 فؼً اظتجلأَٓ
 ؿىي اٌجٍلاْ

 أشتآ  اظتلْ
 عيارو اطتبٌلاد عوَٕزش

 لوؿغٕخ 44,76 0- 43,76
 لوؿىثخ 87,12 3,72- 40,27
 إشجٍُُخ 86,12 6,92- 40,17
 ؿٍُـىٌخ  82,12 3,18- 48,01

 عوَٕزش و اطتبٌلادرعيا
 ؿىي اظتلْ

 اٌـىي عٓ عيارو اطتبٌلاد

 اٌـىي عٓ عوَٕزش
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 غؤبؿخ 87,61 4,62- 40,12
 شٕزوَٓ 82,57 2,71- 47,47
 ِبٌمخ 85,47 3,38- 41,72
 اظتوَخ 82,12 8,36- 41,64
 ثٍَُٕخ 41,61 1,47- 41,27
 ٍولَـخ 89,98 1,22- 41,21

 : علك ؿىي إللٍُُ أٔلٌٌ عٕل اٌجزبين وعلك ؿىٌٗ ِٓ عوَٕزش3.3علوي 

 فؼً ِجلأَٓ
 ؿىي اٌجٍلاْ

 أشتآ  اظتلْ
 عيارو اطتبٌلاد عوَٕزش

 لوؿىثخ 02,57 3,72- 84,36
 ؿٍُـىٌخ  81,57 3,18- 83,52
 إشجٍُُخ 02,24 6,92- 83,28
 غؤبؿخ 80,57 4,62- 86,86
 شٕزوَٓ 02,07 2,71- 85,27
 ِبٌمخ 85,11 3,38- 41,38
 شٕذ َبلىٖ 09,11 2,31- 87,31
  ٌشجىٔخ 05,86 9,04- 86,42
 ٍولَـخ 40,61 1,22- 48,42
 ِوثٍخ 83,57 3,27- 89,64

 علك ؿىي إللٍُُ أٔلٌٌ عٕل اٌىبشٍ وعلك ؿىٌٗ ِٓ عوَٕزش. :3.6علوي 
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 أشتآ  اظتلْ ؿىي اٌجٍلاْ أَٓفؼً ِجل
 عيارو اطتبٌلاد عوَٕزش

 ؿربَخ 52,04 46,68 48,58
 طىه 52,04 46,81 48,94
 طوكا 52,62 46,81 44,42
 ْجٕبؿواثٌٍ ٌ 59,57 46,24 44,24
 كِشك 71,12 45,87 44,28
 ثلٍجه 71,76 45,81 43,66
 زتض 71,76 45,71 43,16
 أٔـبوُب 70,34 45,06 46,82
 ٍوٌِن 70,08 45,78 43,31
 لَٕوَٓ 78,04 47,11 46,04

 يارو اطتبٌلاد وعوَٕزش.اصت: إلٍُُ اٌشبَ ألوٌغ ثه ِٓ ِجلأَٓ 3.5علوي 

ارؼؼ ِٓ صالصخ اصتلاوي اٌَىاثك أْ يف علك اٌـىي عٕلُ٘ اظتَؤٌخ ألْ فؼً 
ثٗ ِجلأَٓ ٌٌُ صبثزب، وضممك أْ ٌىً علك اٌـىي فؼً ِجلأَٓ ٌٌُ صبثزب فبلزؼً 

افزالف علك اظتلْ عٕلُ٘ ثبٌىالع، إمْ صموي اطتـؤ يف ؽَبة ِىػىع عٍُ اٌفٍه 
 وَّذ اٌمجٍخ وأولبد اٌظٍىح وغًن٘ب.

فبٍزؾبي عٍُٕب حتىًَ علك اٌـىي ِٓ عيارو اطتبٌلاد إىل اٌـىي اصتوَٕزشُخ اال 
 ثبفزُبه إٌمـخ اظتوعلُخ ِٓ أؽل اظتلْ أو ثبٍزقلاَ لُّخ ِزىٍـخ ِٓ فؼً ِجلأَٓ.

 ووبْ ؿوَك اٌزؾىًَ واظتلبكٌخ يف اٌفظً اِد.

 



1٠4 

 يارو اطتبٌلاد إىل اٌـىي ِٓ عوَٕزش.اصتحتىًَ اٌـىي ِٓ  (0
ِمبهٔخ أؿىاي اظتلْ ثٌن اظتزملٌِن وّلوفخ  اظتَزؾَٓ ِٓ وضًنح ألٍجبة

 فـىؽ إىل ِٓ عيارو اطتبٌلاد اٌـىي فـىؽ حتىًَ عًٍ للهح رىىْ أْ واظتلبطوَٓ
، إم ال َىىْ ؽظىي اظتمبهٔخ اال ثزؾىًَ علك وونا عىَٗ ِـٍىثب ِٓ عوَزش اٌـىي

 اإلؽلاصُبد رورتخ ـوَكث اٌزؾىًَ ٘نا أْ ٔفزوع أْ ى٘ هنظ أثَؾ اٌـىي ِٓ ِجلأَٓ.
 أٌ حمُؾ األهع. اضتغُ رغًُن كوْ ِٓ

 اٌـىي فؾ أٌ إىل إػبفزٗ زُزٌ صبثذ فؼً ِجلأَٓ َٔلًؽمُمخ اٌزؾىًَ 
صبثذ ثٌن عيارو اطتبٌلاد وعوَٕزش، وٌنا آفنٔب عوَٕزش، واٌىالع مل َىٓ لُٗ فؼً 

ؿىي اظتلْ  ب َزّضً وً ؿىي اٌجٍلاْ. فبفزؤب أؽلصبثزيف أؽل اظتلْ  فؼً ِجلأَٓ
عوَٕزش، فّب ؽظً إٌمـخ اظتوعلُخ  اٌـىي فؾِوعُلُخ )مب عه( ٌغًنٖ، مث ٔلبكٌٗ إىل 

ٌٕمـخ اظتوعلُخ اِفو، مث  ٔـوػ فؾ اٌـىي اٌنٌ افزؤبٖ أٌ ا ٌـىي اظتلْ )َ عش(
)مب عه( ِٓ فؾ اٌـىي ٌٍّلْ األفو )َ عه(، فؾظً فؼً ثٌن ؿىٌٌن، مث إٌمـخ 

فؾ اٌـىي  إْ وبْ اظتوعلُخ )َ عش(  َـوػ مبب ؽظً ِٓ اٌـوػ اٌَبثك )اٌفؼً(
ٌٍّلْ األفو )َ عه( ألظو ِٓ ؿىي اظتلْ ِوعُلُخ )مب عه( ؤيَلٖ إْ وبْ أورب 

 وٌزؤوُل ِب ٍٍَ: فّب فوط علك اٌزؾىًَ اظتـٍىة ،
 َ عش –عه( = َ عه -)عش

 عه(–)عش  –اٌفؼً = َ عه  –َ عش = مب عش 
 إلَؼبػ طُغخ اٌيت وبٔذ اظتبػُخ أْ ٔوشتهب عًٍ إٌؾى اٌزبيل:
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 ثُذ اظتملً عوَٕزش عيارو اطتبٌلاد

 عه مب

 َ عه

 عش  مب

 عه -عش  َ عش

 اٌفؼً 

 

  
 
 
 
 
 
 

 : اٌزؾىًَ ؿىي ِٓ عيارو اطتبٌلاد إىل ؿىي عوَززشُخ.3.01هٍُ 
إم وبْ علك ؿىٌٗ ِزَبوَب عٕل اٌجزبين زمزبه ثُذ اظتملً ِوعُلُخ ٌغًنٖ، 

واٌىبشٍ وأوٌغ ثه وِىلفٗ لبهثب مبوطلُ٘. فُّىٓ علك ؿىٌٗ ثبظتّزؾٓ. وً علك 
ؿىي اظتلْ ؿوؽٕبٖ ثـىي ثُذ ِملً، وعبكٌٕب فؼٍٗ ثمُّخ عوَٕزش وّب ٍجك. ومل 

ْ علك اٌلوع عٕلُ٘ َِبوٌ ٔالؽظ يف ِلبكٌزٗ علك اٌلوع ٌىً اظتلْ، ففوػٕب أ
ثللك اٌلوع اضتلَضُخ، وإْ وبْ ثلؼٗ خمزٍف. أِب ؽبطً اٌزؾىًَ ألؿىاي ِنوىهح 

 فىػلٕب يف اظتٍؾك اطتبٌِ اٌنٌ ٍُؤيت، ٔلُ هشتٕب اضتبطً يف فوَـخ. و٘ى ِب ٍٍَ: 
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ِٓ ؿىي  ِع فؾ عٕل اٌجزبين ـىي ِٓ عيارو اطتبٌلادفؾ اٌ ِمبهٔخ: 3.00هٍُ 
 ٘ى ثُذ اظتملً اظتوعلُخ إٌمـخ إلٍُُ أٔلٌٌ. عوَٕزش يف

كي اٌوٍُ إىل أْ ِلمُ ؿىي اظتلْ عٕل اٌجزبين يف ِٕـمخ األٔلٌٌ لبهة 
 لٗ( وثلؼٗ لبهة ثٗ، واأللظً ِٓ 41ثبٌىالع، حبُش كهط ثلؼٗ يف ٘بِش اطتـئ )

يف لوؿٕغخ وشٕزوَٓ، ٔلُ علك اٌـىي عٕل اٌجزبين كلُك علا يف  افزالفب ـىيفؾ اٌ
وأٗ، وإْ مل َزٕبٍك ؽُش عهزٗ ولله افزالف. فلي إىل افزالف حمُؾ األهع حبُش أ

 . أطغو ِٓ اٌىالع وافزالف حتلَل ؿىي اظتلْ

 ِٓ ٔمـخ ثُذ اظتملً ووبْ َِزٕجـب ؿىي اظتلْ عٕل اٌجزبين= 
 )اٌىالع( ثبٌفلٍٍ = ؿىي اظتلْ
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 ِٓ ـىياٌ ِع فؾ عٕل اٌىبشٍ ـىي ِٓ عيارو اطتبٌلادفؾ اٌ ِمبهٔخ: 3.08هٍُ 
 ٘ى ثُذ اظتملً. اظتوعلُخ إٌمـخ .عوٍٕزش يف إلٍُُ أٔلٌٌ

وٍولظـخ   اٌفلٍُخ اضتمبركلْ عٕل اٌىبشٍ فؤوضو٘ب يف غويب ِٓ أِب ؿىي اظت
،  فبؽزًّ ثٗ أْ حمُؾ األهع عٕلٖ أورب ِٓ اٌىالع أو اٌفلٍُخ اضتمبركوفك يف شولٍ ِٓ 

كلُمخ  61عٗ  7وبثو علا ثً وطً وفؼً اٌـىٌٌن  .ؽلوس اطتـئ يف حتلَل األِىبْ
 ِٓ اٌىبشٍ. كيف ِٕـمخ لوؿىثخ. فىبْ ؿىي اٌجزبين يف أٔلٌٌ أكل

 ِٓ ٔمـخ ثُذ اظتملً ووبْ َِزٕجـب ىبشٍؿىي اظتلْ عٕل اٌ= 
 )اٌىالع(  = ؿىي اظتلْ ثبٌفلٍٍ
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ِٓ ـىي اٌ فؾ عٕل أوٌغ ثه ِع ـىي ِٓ عيارو اطتبٌلادفؾ اٌ : ِمبهٔخ3.04هٍُ 
 ٘ى ثُذ اظتملً. اظتوعلُخ إٌمـخ .عوَٕزش يف إلٍُُ اٌشبَ

 اضتمبركأِب ؿىي اظتلْ عٕل أوٌغ ثه يف ِٕـمخ اٌشبَ فىٍهب يف شولٍ ِٓ 
أورب ِٓ وفؼً اٌـىٌٌن  .اٌىالع، فلي إىل أْ حمُؾ األهع عٕلٖ أطغو ِٓ اٌفلٍُخ

. وإْ ؿجمٕب اٌزؾىًَ يف ؿىي ِىخ اظتىوِخ عٗ يف ِٕـمخ أٔـبوُب 3٘بِش اطتـئ وَظً 
وونا عٕل اٌىبشٍ، إم وبْ ؿىي  اٌفلٍُخ اضتمبركلٗ ِٓ  8عٗ  5ارموف ؿىعتب ثمله 

ِىخ عٕلشمب َِبوَب فالفب ٌٍجزبين.  فبٌفؼً اٌنٌ ؽلس يف أؿىاعتُ  َؤصو يف كلخ 
 فـؤ يف اظتملاه حمزٍّخ عىاًِوٍجت اطتـئ فُٗ  بهبُ وَّذ اٌمجٍخ وغًنٖ.ؽَ

 )اٌىالع( = ؿىي اظتلْ ثبٌفلٍٍ
 ِٓ ٔمـخ ثُذ اظتملً ووبْ َِزٕجـب أوٌغ ثه= ؿىي اظتلْ 



1٠٩ 

و٘ى  وَزؾمك واؽلا ِٕهب، د.لهعباٌ إىل اظتَبفخ ٌمُبً اطتبؿئ واٌزؾىًَ ٌٍَّبفبد
 يف لُبً حمُؾ األهع ؤاطتـ

ؾ دتبِب ُارؼؼ ِٓ اٌلُّٕخ اظتبػُخ أْ أؿىاي اٌجٍلاْ عٕل اٌلٍّب  اظتٌٍَّن مل َور
اْ ِٓ عوَٕزش. ووبْ ثلغ اظتزؤفوَٓ اٌنَٓ اٍزقلِىْ عيارو اطتبٌلاد ثؤؿىاي اٌجٍل

 60عٗ  45أْ فؼً ِجلأَٓ صبثذ، و٘ى  ِجلأ اٌـىي وظبؽت ٍٍُ إًٌنَٓ ىعُ
. فئما ٍٍّٕب ِلٍىِزٗ ٌىبْ اطتـؤ يف حتلَل أؿىاي عٕل اٌلّب  اظتٌٍَّن أورب ِٓ 12لٗ

ٌٍفؼً اٌضبثذ ثٌن  كاد وؤٔلٌٌاٌزؾىًَ اٌَبثك يف ِٕـمخ اٌيت لوثذ ِٓ عيارو اطتبٌل
إٌمـخ اظتوعلُخ اٌيت رملَ.  اظتجلأَٓ عٕل ٍٍُ إًٌنَٓ أورب ِٓ اٌضبثذ اٌنٌ أفنٔبٖ ِٓ

عٗ  45وأِب اظتٕـمخ األفوي فُمزؼٍ ونٌه اال أْ فؼً ِجلأَٓ َِبوٌ أو لبهة ة
 لٗ. ووبْ اٌزؾىًَ عٕل ٍٍُ إًٌنَٓ ِب ٍٍَ: 60

اطتـؤ ِٓ 
اٌزؾىًَ 
 اٌَبثك

 ـؤطتا
ٌزؾىًَ عٕل ا

 اظتٕظىه

 ؿىي اٌجٍلاْ
أشتآ  
عيارو  عوَٕزش اظتلْ

 اطتبٌلاد
 لوؿغٕخ 44,76 0- 14,01- 8,01 14,37
 لوؿىثخ 87,12 3,72- 19,77- 3,92 11,62

 إشجٍُُخ 86,12 6,92- 00,77- 6,72 11,88-

 ؿٍُـىٌخ 82,12 3,18- 12,77- 3,76 11,28
 ٔبؿخغو 87,61 4,62- 19,46- 6,77 11,81-

                                                             
،وبكهٌ: اٌفالػ فبٌىطب، ثلوْ اٌزبهَـ، اصتلوي اٌزبٍع ٍٍُ إًٌنَٓحمّل ِٕظىه،   12

 عشو.
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 شٕزوَٓ 82,57 2,71- 12,02- 1,68- 15,12
 ِبٌمخ 85,47 3,38- 01,32- 5,17 11,61-
 اظتوَخ 82,12 8,36- 12,77- 5,48 11,76-
 ثٍَُٕخ 41,61 1,47- 15,46- 6,92 11,38-
 ٍولَـخ 89,98 1,22- 15,94- 5,16 11,32-

اد إىل عوَٕزش ثـوَمخ :  حتىًَ ؿىي إلٍُُ أٔلٌٌ ٌٍجزبين ِٓ عيارو اطتبٌل3.7علوي 
 ٍٍُ إًٌنَٓ .

ارؼؼ ِٓ اصتلوي أْ ىعُ شُـ حمّل ِٕظو يف ٍٍُ إًٌنَٓ ٌىبْ اطتـؤ، إم ٌى 
وبْ فؼً ِجلأَٓ صبثذ ٌىبْ اطتـؤ غًن صجىد، ٌىٕٗ صبثذ ففؼً ِجلأَٓ ٌٌُ ثضجىد.  

لٗ. وميىٓ أٔٗ أؽل فؼً ِجلأَٓ  60عٗ  45ومل َلوف عًٍ وعٗ اٌزؾلَل َِٕل  
حمّل ِٕظو. وإما ؽّىٌٕب ؿىي اظتلْ يف وزبة ٍٍُ إًٌنَٓ وعلٔب اطتـؤ يف عٕل شُـ 

عٗ. ووبْ ؿىي اظتلْ واٌزؾىًَ يف ٍٍُ  8ؿىٌٗ غًن صجبد وإْ وبْ فـؤٖ لًٍُ الَجٍغ 
 إًٌنَٓ ِب ٍٍَ: 

 اطتـؤ
عٕل اٌزؾىًَ 
 عوَٕزش اظتٕظىه

عيارو 
 أشتآ  اظتلْ اطتبٌلاد

 أُٔبه 030,17 016,91 013,88 0,52
 ٍٍُُغىْ 030,88 015,11 013,47 0,54

 ًٍناع 030,86 015,07 013,31 0,77
 فٕلوُالع 030,87 016,52 013,38 0,87
 هعىٌ 030,31 015,84 013,66 0,52
 ثىلىه 030,97 015,21 016,08 0,52
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 ثزبوٌ 038,11 015,27 016,06 0,78
 ثىبٍٍ 038,01 015,97 016,86 0,78
 وواواع 038,47 017,48 016,68 0,21
 فواواوورب 038,68 017,34 016,57 0,77
 ثٕلوع 038,76 017,58 016,91 0,78
 عوثىْ 034,74 012,66 015,22 0,57
 ٍُّبهٔظ 036,38 001,34 012,67 0,27
 عُفبها 036,24 001,57 012,92 0,52

شُـ حمّل ِٕظو إىل عوَٕزش  : ؿىي اظتلْ وحتىٍَٗ يف عيَوح عبوح عٕل3.2علوي 
 ـوَمخ ٍٍُ إًٌنَٓث

ظهو ثبصتلوي أْ حتىًَ ؿىي اظتلْ ِٓ عيارو اطتبٌلاد إىل عوَٕزش يف ِٕـبلخ 
لٗ( يف  60عٗ  45لٗ لبهة ثبٌىالع، فُّىٓ أْ فؼال صبثزب ) 60عٗ  45اصتبوح ثللك 

ٍٍُ إًٌنَٓ َِزّل ِٓ اثزىبهٖ  يف ِٕـبلخ اصتبوح، وٌنان الٔمجً ىعُ شُـ حمّل ِٕظو 
 األفو ٍىياضت ٔملَاٌزؾىًَ اٌنٌ رملَ أؽَٓ ِٓ ؿوَمزٗ. ٌىٕٕب ِـٍمب. فـوَمخ 

 ورمٓ يف ؽبعخ إىل ، و٘ى ثبٍزقلاَ لُّخ ِزىٍـخ فؼال صبثزب.ثؤٍو ٌٍّٕـمخاظتٕبٍت 
فؼً ِجلأَٓ واطتـئ  ِزىٍؾ حبُش يف حتلَل اٌمُّخ اظتزىٍـخ،  اٌجُبٔبد ِٓ اٌىضًن

ثُبٔبد عٕل أوٌغ  868ِٓ  خمزٍفخ دثُبٔب 012، فبفزؤب ثىضًن اٌجُبٔبد ككلأ اٌلشىارٍ
ثُبٔبد عٕل  419ِٓ  خمزٍفخ ثُبٔبد 94عٕل اٌىبشٍ. وافزؤب  606ثه وِٓ ثُبٔبد 

ين وعٕل  69لٗ  38عٗ  44اٌجزبين. فمله اٌمُّخ اظتزىٍـخ خمزٍف ثُٕهُ، فلٕل أوٌغ ثه 
 لُّخ رىٍـٕب إما ين. 69لٗ  08عٗ  48ين وعٕل اٌىبشٍ  01لٗ  02عٗ  48اٌجزبين 
 وػع عيارو اطتبٌلاد يف ؽىايل عوَٕزش عٓ اطتبٌلاد عيارو ثلل ىو٘ عٕلُ٘ اٌفؼً
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الَلي إىل  اضتلَضخ األؿٌٍ أْ ٌال٘زّبَ بظتضًنغوثُب عٓ عوَٕزش. ف ين 34 لٗ 3 عٗ 48
، إم فمؾ فؾ أٌاصتيه ِٓ اصتيارو، ثً إىل احملُؾ األؿٍٍَ، ٌىٕٕب افزربٔب اٌزؾىًَ إىل 

طتبٌلاد لل ٍجك يف اٌجبة اٌضبٌش.  ووبْ رفظًُ اٌزؾىًَ وبْ َِبرً ِىلف عيارو ا
 فُّب ٍٍَ:

 ؿ –ف  –َ عش =  َ عه 
 ؿ +ف  + عشَ َ عه = 

 ف –اٌزؾىًَ = َ عه 
 : ظُغخاٌِلٍىِخ 

 = ؿىي اظتلْ عٓ عوَٕزش َ عش
 = ؿىي اظتلْ عٓ عيارو اطتبٌلاد َ عه

 َ عش – َ عه ِٓ ِزىٍؾ=  ف
 َ عش. – َ عه ِزىٍؾِٓ  ئاطتـ عٕظو=  ؿ

 عًٍ االوزشبف ثبٌؼووهح ِملِب عٍُٕب صمت عال،يف األ ظُغخاٌ إىل ٍزٕبكاا
وٍهب، وميىٕٕب هبب أْ رمًٍ وُّخ اطتـؤ ِٓ أؿىاي  اٌجُبٔبد وبفخ ِٓ ِزىٍـخ مُّخاٌ

ٔب ثُبٔبد األؿىاي اظتّىٕبد حتلَل٘ب يف عظؤب وٌىٕٕب ٔمُُ فزرباظتلْ عٕل اظتزملٌِن، فب
أِب  يف حتىٍَٗ، اٌَبثك إٌّىمط ِع ٌزٕبٍتىزبثخ، الفزظبه واٌَبثمبد يف اٌ اٌلُٕبد

غًن٘ب ِٓ اٌزؾىًَ ألؿىاي اظتلْ عٕل اظتزملٌِن فَٕنوو٘ب يف اظتٍؾك اطتبٌِ. ووبْ 
 ٔوشتٗ يف فوَـخ. و٘ى ِب ٍٍَ: اٌلُٕبد ؽبطً اٌزؾىًَ ِٓ
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ِٓ ـىي ٌا فؾ عٕل أوٌغ ثه ِع ـىي ِٓ عيارو اطتبٌلادفؾ اٌ : ِمبهٔخ3.03هٍُ 
 ِٓ اٌمُّخ اظتزىٍـخ يف فؼً اظتجلأَٓ َِزٕجـب ووبْ .عوَٕزش يف إلٍُُ اٌشبَ

فؾ ؿىي عوَٕزش ثبٌمُّخ  أْ حتىًَ ؿىي اظتلْ إىلارؼؼ ِٓ اطتوَـخ اٌَبثمخ 
اظتزىٍـخ ِٓ فؼً اظتجلأَٓ أكلك ِٓ اٌزؾىًَ ثبٍزقلاَ ٔمـخ اظتوعلُخ ثُذ اظتملً. 

 عٕل أوٌغ ثه أكلك يف أوأٗ.واطتـؤ فُٗ رمى كهعخ. فـىي اظتلْ 

 )اٌىالع( ْ ثبٌفلٍٍ= ؿىي اظتل
 ِٓ ٔمـخ  ثُذ اظتملً عٕل أوٌغ ثه  ووبْ َِزٕجـب= ؿىي اظتلْ 
 ِٓ اٌمُّخ اظتزىٍـخ  عٕل أوٌغ ثه ووبْ َِزٕجـب= ؿىي اظتلْ 
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ِٓ ـىي اٌ فؾ عٕل اٌىبشٍ ِع ـىي ِٓ عيارو اطتبٌلادفؾ اٌ : ِمبهٔخ3.06هٍُ 
 .ِٓ اٌمُّخ اظتزىٍـخ يف فؼً اظتجلأَٓ َِزٕجـب ووبْ .عوَٕزش يف إلٍُُ أٔلٌٌ

ؽبطً اٌزؾىًَ ثبٍزقلاَ لُّخ ِزىٍـخ الَجلل ِٓ ؿوَمخ اٌيت رملَ ثبٍزقلاَ 
ً إٌمـخ اظتوعلُخ، ثؤْ َىىٔب ِلمُ ؿىي اظتلْ يف إلٍُُ أٔلٌٌ ارموف عٓ ثُذ اظتمل

اٌىالع ثمله رمى صالصخ كهط ؽىت رَلخ كهط، و٘ى أوٍع ِٓ ارمواف رملَ . وإسمب وافك 
ٍولَـخ. فبلزؼً ثٗ أْ اٌىبشٍ مل ضملك أؿىاي اٌجلاْ يف ِٕبؿك األٔلٌٌ  اٌىالع

َِبفخ اٌيت أفرب٘ب ٍىبْ ألٌٌ أو رمىٖ، َِزّلا ِٓ  عُىكََُخثبالِزؾبْ ثً ثـوَك 
أو ثٕمً عٓ علوي ِٓ لجٍٗ ثال ِالؽمخ  إم وبْ َمُُ يف ِٕـمخ اٌفبهٍٍ وفىاهىَ

 )اٌىالع( = ؿىي اظتلْ ثبٌفلٍٍ
 ِٓ ٔمـخ  ثُذ اظتملً عٕل اٌىبشٍ  ووبْ َِزٕجـب= ؿىي اظتلْ 
 ِٓ اٌمُّخ اظتزىٍـخ  ٕجـبعٕل اٌىبشٍ ووبْ َِز= ؿىي اظتلْ 
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. وميىٓ ثٗ أَؼب أْ ٍٍـبْ أوٌغ ثه مل َؼّٓ يف ىصمٗ ؿىي وِمبهٔخ ٌٍجُبٔبد اظتّزؾٓ
ؽىت  مىلبىاٌزٗ ِٓ ثلغ اإلِرباؿىهَلوؿىثخ، إم وبْ ِٕـمخ  إالٔلٌٌ أاظتلْ يف ِٕبؿك 

 .  وميىٓ ثٗ أَؼب أْ اٌىبشٍ ٔمً ِٓ غًنٖ ثال ِالؽمخ.       أفغبَٔزبْأٌ  اعتٕل مشبي

 
 
 
 
 

ِٓ ـىي اٌ فؾ عٕل اٌجزبين ِع ـىي ِٓ عيارو اطتبٌلادفؾ اٌ : ِمبهٔخ3.05هٍُ 
  .عوَٕزش يف إلٍُُ أٔلٌٌ

ٌٌ أكلك ِٓ اٌزؾىًَ ثبٌمُّخ اظتزىٍـخ ٌـىي اظتلْ عٕل اٌجزبين يف ِٕـمخ أٔل
حتىًَ رملَ، فللك اظتلْ ٌموؿىثخ وؿٍُـىٌخ وافك اٌىالع. أِب غًنشمب فمبهة ثبٌىالع اال 
لوؿٕغخ وشٕزوَٓ، وشمب ارموفب عٓ اٌىالع ثمله رمى كهعزٌن ورمى ستَخ كهط. فُّىٓ 

 )اٌىالع( = ؿىي اظتلْ ثبٌفلٍٍ
 ِٓ ٔمـخ  ثُذ اظتملً عٕل اٌجزبين  ووبْ َِزٕجـب= ؿىي اظتلْ 
 ِٓ اٌمُّخ اظتزىٍـخ  عٕل اٌجزبين ووبْ َِزٕجـب= ؿىي اظتلْ 
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أْ اٌجزبين ضملك ؿىي األلبٌُُ أٔلٌٌ ثبالِزؾبْ أو ٔمً ِٓ اظتّزؾبْ وِب فبٌف اٌىالع 
 .فين فـؤََجت ِٓ 

ثٕب  عًٍ اٌزموَو اٌنٌ رملَ َٔزٕزظ أْ ثلغ أؿىاي اظتلْ عٕل عٍّب  اظتٌٍَّن 
وافك اٌىالع أِب غًن٘ب فمبهة وثبعل عٓ اٌىالع. ولله اطتـئ فُهب ِزٕىع فيصمهُ اؽزًّ 
اطتـؤ، وٌنا ىَبكح االؽزُبؽ واعت يف ؽَبهبُ ٌُظؼ اٌلًّ يف ثلغ اٌلجبكح وؤولبد 

 اٌظالح واٌظىَ.
 عوَٕزش ِٓ ـىياٌ عًٍ اطتبٌلاد اصتيارو ِٓ اٌـىي خِلبكٌ (8

ؽبطً ثبظتمبهٔخ واظتلبكٌخ، فٍنا  اصٌٕن اٌجُبٔبداالهرجبؽ ثٌن  ِٓ اظتلٍىَ أْو
 ٔملِهّب يف حتظًُ االهرجبؽ ثٌن علكٌ اٌـىي ِٓ اصتيارو اطتبٌلاد وِٓ عوَٕزش.

 ،كََُخ فالفب ٌٕبعُىوهطلَخ  ؿوَمخ جُبٔبد اٌـىٌُخ عٕل عٍّب  اظتٌٍَّن ِجين عًٍاٌ
وونا اٌـوَمخ عٕلُ٘ الزؼً عًٍ ك اٌىالع واف ىفَٕزفُل٘ب ِٓ اٌمّو اٌظٕبعٍ و٘

فزجبَٓ اٌجُبٔبد  ،فالفب ٌـوَمزٕب ثُبٔبهتُ ال رياي يف اٌنارُخ اٌفوكَخ ٌىٓو اٌىالع بثمخِـ
اٌجُبٔبد  يف شبًِاٌ . واٌزؾًٍُجتٕجهب عَو ِٓ اٌىالعاٌـىٌُخ عٕل عٍّب  اظتٌٍَّن 

 عٓ اضتلَضخ اطتوَـخ يف هبِىالل ٌزؾلَل ِلووفزب يف عظؤب عٕل عٍّب  اظتٌٍَّن ىٌُخاٌـ
 ثٌن هرجبؽاال ٌُمهو ٌُٗا اضتبعخ دتٌ (regression analysis) االرملاه حتًٍُ ؿوَك

ىلف عٕل اظتاضتلَضخ ِع  اظتلْ وٌُمبهْ ِىلف اضتلَضخاٌجُبٔبد و عٍّب  اظتٌٍَّن اٌجُبٔبد
 علَلح ِلبكٌخظىه وِ اظتوكوكح اٌجُبٔبد اٌـىٌُخىػؼ ِزؾٍٍُهب فج. عٍّب  اظتٌٍَّن

 .اضتلَضخ اٌجُبٔبد إىل اٌىٍـً اٌمووْ يف اٌـىٌُخ عٕل عٍّب  اظتٌٍَّن اٌجُبٔبد ٌزؾىًَ
 ِٓ اصتَُ ؿىي َمبهْو ،(0900 - 0288) غبٌزىْ أصبه٘ب االرملاه رَُّخ

 اٌلمُُ، األة وبْ إما عبَ ثشىً. اظتالؽمخ فالي ِٓ واألؿفبي واألِهبد اِثب 
 ِٓ وجًن عَُ ثَجت كارّب، طؾُؾب ٌٌُ هرجبؽاال وإْ وبْ أَؼب، اوجًن ٗاثٕ ىبٌْ
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 أورب أؿفبي ٌلَهب اطغًن واٌل وثبٌلىٌ أْ ،عَّب واٌلٖ ِٓ أطغو وبْ ؽٌن يف وٌل
  .13"االرملاه" اٍُ عٍُهُ َـٍك إٌبً ِٓ وجًن عَُ ِزىٍؾ ِٓ رىافك علَو. عَّب

وونا  اطتـُخ بظتلبكالدُبٔبهتّب )عٍّب  اظتٌٍَّن واضتلَضخ( حملك ثواالهرجبؽ ثٌن ث
 عٕل عٍّب  اظتٌٍَّن اٌجُبٔبد اٌـىٌُخ ذهثـ اٌيت اطتـُخ اظتلبكالداالرملاه. وِلبًِ 

 ٍٍَ: وّب هبهرجبؿخ وااضتلَض اٌجُبٔبد اٌـىٌُخو
                

     
∑    ∑       ∑   ∑    

  ∑        ∑    
       

  ∑         ∑   ∑ 

  ∑       ∑   
 

     
   ∑       ∑   ∑  

√   ∑       ∑    √   ∑     ∑    
 

 بظتلبكالدواضتلَضخ ث   اظتٌٍَّنثُبٔبد اٌـىٌُخ عٕل عٍّبفئما ؽٍٍٕب ِمبهٔخ ثٌن 
 رىعل ال طفو، ى٘ (r)فئْ وبْ اٌللك  ثُٕهّب، (r) واإلهرجبؽ االرملاهؽظً ٌٕب  اطتـُخ

ٌىٕٗ مل َىًّ  ،yو x ثٌن وبْ االهرجبؽ ،0و 1 ثٌن ِب ْ وبْإو .yو x ثٌن االهرجبؽ
اٌجزبين  ثُبٔبدٔملَ يف ٘نا اظتمبهٔخ  ٌىبْ اظتزغًناْ ِزواثـخ.  0-وأ 0+ وإْ وبْ.دتبِب 

 مث اٌىبصٍ مث أوٌغ ثه، و٘ى ِب ٍٍَ:

                                                             
13 Jean Meus, Astronomical  Algorithm, (Viginia: Wiliam-Bell, 1991),  p. 36. 
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إىل أْ ِلمُ اٌجُبٔبد اٌـىٌُخ يف ِٕـمخ األٔلٌٌ واٌووَ  اٌزظُّّبدكٌذ 

وعواق واٌفوً ِٕبٍت ثبٌىالع، أِب ِلمُ ِٕـمخ اظتظو وفىاهىَ  واعتٕل فّوكوك ٌجللٖ 
أْ ِىلف ِجلأ . فلٌذ إىل   y= 1,082x+29,70 ِلبكٌخ االرملاه ؾعٓ اٌىالع. وطت

فبالرملاه ثٌن ؿىي  0,128، وأِب 89,71اٌـىي عٕل اٌجزبين عٓ غويب عوَٕزش ثمله 
علك اٌـىي  أْ ثىػىػ زمهوف 0 ِٓ علا لوَجخ R2 لُّخاٌجزبين واٌـىي اصتوَٕزشُخ.  و

عبٌُخ يف أوأٗ، وأْ االهرجبؽ ؿىي اٌجزبين ِع ؿىي  كلخ وبْ فـُخ ثـوَمخعٕل اٌجزبين 
و٘ى وّلَٕخ  ٌىٓ ثلغ اٌجُبٔبد ٌٗ ِوكوك ٌجلل٘ب عٓ اطتؾ، دتبِب لبهة اضتلَضخ
 ثٕب و  .إفزالف لله حمُؾ األهع ِٕهب ىعخٕومٌه اضتبي َِجت ِٓ عىاًِ ِز ؿىً،

 ظُغخثبٌ ِلُلا اٌجزبين علك ؿىي اظتلْ عٕل وػع ميىٓ اٌَبثمخ وبٔذ اٌيت اظتلبكٌخ عًٍ
 ."االرملاه طُغخ"ة هبَُّٔو اٌزبٌُخ

 .0,128(/89,71 –اٌـىي = )ؿىي اٌجزبين  إعبكح ؽَبة
طُغخ االرملاه اٌنٌ رملَ ٌَُذ إعبكح ؽَبة كلُمخ ثً رظىه اٌزؾىًَ اصتلَل 

 زؾىًَ اٌنٌ رملَ. ظُغخ اٌث بٌـىي اظتلْ عٕل عٍّب  اظتٌٍَّن وميىٕٕب أْ ٔمبههن

y = 1,082x + 29,70 
R² = 0,901 

٠٠ 

3٠ 

6٠ 

٩٠ 

12٠ 

15٠ 

-1٠ 1٠ 3٠ 5٠ 8٩٠ ٠ 

  ثبٌفلٍٍ عوَٕزش ؿىي فؾ ِمبثً (اٌلّىكٌ احملىه) اٌجزبين عٕل اٌـىي فؾ:4.17 هٍُ
 اٌَبكً اظتٍؾك أَؼب وأمو اظتقزبهح، اٌلُٕخ ِٓ ِلْ رَلٌن و ٌضالصخ (األفمٍ احملىه)
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إىل أْ اٌجُبٔبد اٌـىٌُخ عٕل اٌىبشٍ ال َٕبٍت وال َمبهة  اٌزظُّّبدكٌذ 

 y=1,063x+31,23 ِلبكٌخ االرملاه ؾلع اال ِٕـمخ عواق وفبهٍٍُ وفىاهىَ. وطتاٌىا

وأِب   40,84. فلٌذ إىل أْ ِىلف ِجلإ اٌـىي عٕل اٌىبشٍ عٓ غويب عوَٕزش ثمله 
 0 ِٓ ثلُلح R2 لُّخفبالرملاه ثٌن ؿىي اٌىبشٍ واٌـىي اصتوَٕزشُخ. و  0,154

ِٓ اٌىبشٍ، وأْ  كلخأ وبْ فـُخ مخثـوَعلك اٌـىي عٕل اٌجزبين  أْ ثىػىػ زمهوف
 وبٔذ اٌيت اظتلبكٌخ عًٍ ثٕب مل َورجؾ دتبِب. و االهرجبؽ ؿىي اٌىبشٍ ِع ؿىي اضتلَضخ

 هبَُّٔو اٌزبٌُخ ظُغخثبٌ ىبشٍ ِلُلااٌ علك ؿىي اظتلْ عٕل وػع ميىٕٕب اٌَبثمخ
 ."االرملاه طُغخ"ة

 .0,154(/40,84 –إعبكح ؽَبة اٌـىي = )ؿىي اٌىبشٍ 

y = 1,063x + 31,23 
R² = 0,898 

٠٠ 

3٠ 

6٠ 

٩٠ 

12٠ 

15٠ 

-1٠ 1٠ 3٠ 5٠ 8٩٠ ٠ 
  ثبٌفلٍٍ عوَٕزش ؿىي فؾ ِمبثً (اٌلّىكٌ احملىه) اٌىبشٍ ؿىي فؾ:4.18 هٍُ

 اٌَبكً اظتٍؾك أَؼب وأمو اظتقزبهح، اٌلُٕخ ِٓ ِلْ  وذتبُٔخ ظتبرخ (األفمٍ احملىه)
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اٌجُبٔبد اٌـىٌُخ عٕل أوٌغ ثه فّىافك ٌٍىبشٍ يف ٔفٌ اظتلبكٌخ اطتـُخ، ثؤْ  أِب

فؾ االرملاه وِىلف ِجلإ اٌـىي واالهرجبؽ ِزٕبٍت. فبلزؼً ثٗ أْ اٌزؾىًَ ؿىي 
اظتلْ عٕلٖ إىل اٌـىي اصتوَٕزشُخ ثظُغخ االرملاه ِزٕبٍت أَؼب. وأِب علك ؿىي أوٌغ 

 ثه فّلمّٗ خمبٌف ٌٍىبشٍ ثمله ؿفُف.
ؽُّٕب علَ اهرجبؽ اٌجُبٔبد اٌـىٌُخ عٕل عٍّب  اظتٌٍَّن ثبٌجُبٔبد اضتلَضخ  

فَٕزٕزظ ِٓ  .أو اٌوطلَخ عٕلُ٘ اٌمُبٍبد حتلَل ؿىي اظتلْ ِٓ عهخ يف اٌللخ ذعلِ
أؿىاي اظتلْ عٕل اٌلٍّب  اظتٌٍَّن عُت، فبهرجبؽ اٌجُبٔبد اٌـىٌُخ يف اٌزموَو اٌَبثك أْ 

ٔلُ ىع وٕمً ؿىي اظتلْ دمٓ لجٍٗ ثال ِالؽمخ، ٕثَت ِز ووبْ عٕلُ٘ مل َىًّ دتبِب،
. ِلمُ علك ِٓ غًنٖ للَاألأْ اٌجُبٔبد اٌـىٌُخ عٕل اٌجزبين أوًّ ِٓ غًنٖ وإْ وبْ 
 ؿىعتُ يف ِٕـمخ عواق وفبهٍٍُ وفىاهىَ لبهة ثبٌىالع.

y = 1,063x + 31,23 
R² = 0,898 

٠٠ 

3٠ 

6٠ 

٩٠ 

12٠ 

15٠ 

-1٠ 1٠ 3٠ 5٠ 8٩٠ ٠ 

  ثبٌفلٍٍ عوَٕزش ؿىي فؾ ِمبثً (اٌلّىكٌ احملىه) ثه أوٌغ ؿىي فؾ:4.19 هٍُ
 اٌَبكً اظتٍؾك أَؼب وأمو اظتقزبهح، اٌلُٕخ ِٓ ِلْ  وذتبُٔخ ظتبرخ (األفمٍ احملىه)
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 انثاب اخلايظ
 االخرراو

 خالصح .أ 
يٍ غريْا  وأكثشانؽىل يف فرشج ادلرمذيني  اجلضائش اخلانذاخ ْى أزذ يثذإ

ٌغرخذو زىت و فًؼظى انضٌح وذمىمي انثهذاٌ زذد ؼىل ادلذٌ تثؼذ ػُها، اعرخذايا
وْا ًْ اخلالصح يٍ ادلثازث أول انمشٌ انؼششٌٍ ادلٍالدي يف تؼط كرة. 

 انغاتمح:
كاٌ انؼايم ادلغٍؽش ػُذ ادلرمذيني يف اخرٍاس يثذإ انؽىل إر أزذ  انمشب ْى  (1

فرأثري اخلؽئ فٍّ  خبالف غريِ أصغش يٍ غريْا ادلكاٌ انماسباخلؽأ انفين يف 
ادلؼًىس ػُذ ادلرمذيني َصف انذوس فالرعى تّ أٌ كىٌ الٌأثش أثشا ػظًٍا، و
ثالثح ألغاو وعػ انؼًاسج وألصى انؼًاسج  يُسصش ػهىيثذأ انؽىل ػُذْى 

ضائش اخلانذخ واخراس ادلرمذيىٌ اجل غشتٍا وششلٍا ألٌ فٍها ذشذٍة األؼىال.
إر كاٌ ألشب ادلكاٌ انزي ٌصر ذشذٍة أؼىال  ألصى انؼًاسج غشتٍانىلىفها يف 

خاَة ادلغشب إصدٌاد ػذد  إخرٍاس ادلرمذيني يٍظهش و ادلذٌ يُّ ػُذ ادلرمذيني
سأط احلًم ٌضٌذ ؼىل ، فكأٌ اجلضائش اخلانذاخ انربوجيف خهح  ذىايل  انؽىل

يثذأ انؽىل  ىٌٌؼادن رمذيىٌادلػُها يٍ خاَة انششلً. ف ادلذٌ تضٌادج تؼذ ادلذٌ
تاكرشاف  يف اخرٍاس يثذإ انؽىل ػُذ ادلرمذيني اَؼضل وعثة، نُمؽح احلًم

 يف ػهذ ادلرمذيني.  نهغاٌح يُاعثحانماسج األيشٌكٍح فاجلضائش اخلانذاخ 
انىالغ، ومل ٌشذثػ دتايا تأؼىال  خترهف ػهًاء ادلغهًنيػُذ يؼظى ػذد األؼىال  (2

 ػىايم ويٍ يرُىػح حمرًانح، ػىايم ػذج، وٌكىٌ تغثة انثهذاٌ يٍ خشٌُرش
 إىل ادلغافح نمٍاط اخلاؼئ وانرسىٌم نهًغافاخ خمؽئ يف ادلمذاس حمرًهح
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فثؼط  وٌرسمك وازذا يُها، وْى اخلػء يف لٍاط حمٍػ األسض. انذسخاخ،
أؼىال ادلذٌ ػُذ ػهًاء ادلغهًني وافك انىالغ وتؼط اَخش لاسب وتاػذ ػٍ 

َؼى أٌ انثٍاَاخ انؽىنٍح ػُذ انثراين أكًم يٍ  ،انىالغ. ولذس اخلؽئ فٍها يرُىع
يف يُؽمح يؼظى ػذد ؼىذلى وتئظافح إىل ادلُؽمح كاٌ . غريِ وإٌ كاٌ ألذو

خالفا نهثراين فؼذد انؽىل نّ يف يُؽمح  ػشاق وفاسعًٍ وخىاسصو لاسب تانىالغ
. وكاَد يؼادنح ػذد ؼىل ػُذ ػهًاء ادلغهًني يغ خػ األَذنظ لاسب انىالغ

انؽىل اجلشٌُرش خمرهف يف يا تٍُهى، فؽىل انثراين ٌؼادل تمذس 
"y=1,082x+29,70" 090,1ُذ انثراين وكاٌ يمذاس اإلسذثاغ ألؼىال ادلذٌ ػ 

أيا أنىؽ تك وانكاشً فًىافماٌ و ك يف أواَّ.لدألافكاٌ أؼىال ادلذٌ ػُذِ 
 . 0900,0 وكزا يف يمذاس االسذثاغ وْى ""y=1,063x+31,23 تٍُهًا وْى
يؼظى ػذد األؼىال ػُذ انؼهًاء ادلغهًني كاٌ  يماسَح أؼىال تٍُهى وتئظافح إىل

انشوو وادلغشب واألَذنظ وكاٌ يف غشيب  ى، واألغهة يف يُؽمحتٍُه فًٍا خترهف
 يشصذْى. وأيا يُؽمح يشصذْى ويا زىذلا فاأللم ولذ اذفك يف تؼعها

 واإلدخاالخ االلرشازاخ .ب 

يىلف خضائش اخلانذاخ يف غشيب خشٌُرش  ٌفرشض ياداو وانمشاء ادلؤنفني يؼظى (1
 ادلؤنفني يؼظى، وخّ وْى الٌمغ يف انٍاتغح 33خّ زىت حنى  33تمذس حنى 

امسّ تكُاسشً وْى مل ٌكٍ يٍ امساء  ٌفرشض ياداو يف إَذوَغٍا وانمشاء
 .  وانمشاء ادلؤنفنيادلكاٌ. فانثسث انشايم يف حتذٌذ يىلفّ و امسّ ٌؽهة ػهى 

خضائش اخلانذاخ وخشٌُرش ثاتد  ،صػى تؼط ادلؤنفني وانمشاء أٌ فعم يثذأٌٍ (2
 خػ انؽىل وْى غري رنك. فرسىٌم ؼىل ادلذٌ يٍ خضائش اخلانذاخ ايل

اجلشٌُرشٍح نٍظ تؽشذ انؽىل ادلذٌ ػُذ ادلرمذيني يٍ خػ انؽىل اجلشٌُرشح 



123 

 تّ انمٍاو وادلؤنفني وانمشاء انثازثنيػهى  عشوسٌحت ٍدةف فمػ تم تادلؼادنح.
 .احلذٌثحو انكالعٍكٍحانؽىل  تني ادلؼادنح إلثثاخ شايهح حدساع

انؽىنٍح ػُذ ادلرمذيني، فهزِ إمنا انثسث يف ْزِ انشعانح ْى حتهٍم انثٍاَاخ   (3
انشعانح َمؽح اَؽالق يف حبث خضَح يٍ خضائٍ ػهًاء ادلرمذيني يف فٍ ػهى 

وكثريا يا ٌرؼهك تانؽىل العًٍا يغأنح انؼثادج كغًد  انفهك واجلغشايف،
انمثهح وأولاخ انصالج. فريخى ػهى انثازث تؼذَا أٌ ٌصىس وحيهم ادلؼادنح 

نفهك خاصح يغأنح انؼثادج ػُذ ادلرمذيني يغ وادلماسَح زغاب يىظىع ػهى ا
 احلغاب احلذٌثح.

 خرراواال .ج 
لذ اَرهى تئرٌ سب انفهك يا كهف ػهى ؼانة ياخغرري ػهى انفهك. ومل 

واصهر انفغاد يف ْزِ انشعانح ترأيم، وإٌ كاٌ را  ،ذكٍ ْزِ انشعانح تكايم
ؽأ وعثك انكالو ػزس واخة نهًثرذي ال عًٍا نهؼدًً. واهل خلا .تذاْح فال ذثذل

 .    ِؼانة يذسعح وخايؼح وػهى كم يٍ اعرفادأعأل أٌ ٌُفؼّ ػهى 



 ادلشاعغ اُؼشثُخ

 ٓصبدس اٌُزت

ٓصش: اُزغبسَخ اُجٌشٌ  ،اُضبُشط.  ،حتلخ احملزبط يف ششػ ادل٘هبط ،ؽغش اذلُزًٔ اثٖ
 ثذوٕ اُزبسَخ. ،اُجٌشٌ

 .ّ 9334 ،ُُذٕ: ثشََ ،ادلغبُي وادلٔبُي ،خشدارثخ اثٖ
  .9441 ،ثريود: داس اٌُزت اُؼُِٔخ ،ػجبط اثٖر٘ىَش ادلوجبط ٖٓ رلغري  ،ػجبط اثٖ

ط.  ،9441 ،ثريود: ػبمل اٌُزت ،اُجِذإ )اُزؾوُن: َىعق اذلبدٌ( ،اُلوُٚ ثٖا
 .األوىل

 ،ثريود: ٌٓزجخ اُزغبسٌ ،اجلؼشاكُب )اُزؾوُن: ئمسبػَُ اُؼشيب( ،عؼُذ ادلـشيب اثٖ
9431. 

 ثذفاُزبسَخ. واُ٘بشش وثذوٕ ٌٓبٕ  ،هنبَخ اُغىٍ يف رصؾُؼ األصىٍ ،اُشبعش اثٖ
. 1192ٓبسط  9ُىصىٍ اُُٚ ا  ،اإلٌُزشوين اٌُزبة

www.penchevre.fr/ibnalshatir.pdf  
 9321 ،ُُذٕ: ثشََ ،ٓغبُي ادلٔبُي ،ئثشاُْٛ اإلصغخشٌ

ّ.  1111 ،داس اُغالّاُوبٛشح:  ،حتلخ ادلشَذ ػًِ عىٛشح اُزىؽُذ ،ثشاُْٛ اُجُغىسٌئ
 عجؼخ األوىل.

 .9493 ،ؽُذسآثبد: دائشح ادلؼبسف اُؼغٔبُٗخ ،حتوُن ٓب ُِه٘ذ ،اُشحيبٕ اُجريوين ىثأ
 ،اذل٘ذ: دائشح ادلؼبسف اُؼغٔبُٗخ ،اجلضء األوٍ ،ادلغؼىدٌاُوبٗىٕ  ،                     

9499. 
 ،اذل٘ذ: دائشح ادلؼبسف اُؼغٔبُٗخ ،اجلضء اُضبين ،اُوبٗىٕ ادلغؼىدٌ،                     

9499. 

http://www.penchevre.fr/ibnalshatir.pdf
http://www.penchevre.fr/ibnalshatir.pdf


اُوبٛشح: داس  ،اجلضء األوٍ،اُ٘هبَخ )حتوُن: ػجذ اهلل اُزشًٍ(واُجذاَخ  ،اُلذاء امسبػَُ ىثأ
 ثذوٕ اُزبسَخ ،اذلغش

ثبسَظ: داس اُغجؼخ  ،اُجبسوٕ ٓبى(وروىمي اُجِذإ )اُزؾوُن: سَ٘ىد  ،                   
 .9391 ،اُغِغُ٘خ

رلِظ دائشح  :ؽُذس آثبد ،األوٍط.  ،اٌُربي ٍعٖ٘ اُجُهو ،ثٖ احلغني اُجُهوٍ أزتذ
 4.11ادلٌزجخ اُشبِٓخ اإلصذاس  ـ ،ٙ 9411 ،ادلؼبسف اُ٘ظبُٓخ

 ،ثريود: داس اُصبدس ،ط. اخلبٓظ ،بء اُضٓبٕاث٘بء جٗاووكُبد األػبٕ  ،ثٖ خبٌُبٕ أزتذ
9422 

 ،اُوبٛشح: ادلصغلً احلِيب ،ؽُِخ اُِت ادلصىٕ ػًِ عىٛش ٌٓ٘ىٕ  ،اُذٓ٘هىسٌ أزتذ
9443. 

 . 9494 ،ثـذاد: ادلؼبسف ،اُؼشام يف اخلىاسط اُوذديخ ،عىد أزتذ
 ،ثريود: ًزت ٗبششوٕ ،األوهبدوٓىعىػخ األكالى  ،ػجذ ُغُق اٌُريٗىسٌ أزتذ

 ط. اُضبُضخ. ،1191
اذلذاَخ ٖٓ اُضالُخ يف ٓؼشكخ اُىهذ واُوجِخ ٖٓ ؿري اُخ )اُزؾوُن: ػجذ  ،ُِىيبواُ أزتذ

 ّ. 9449 ،ًاُوبٛشح: داس األهص ،اُزبس(
 ،ثريود: ادلٌزجخ اُزغبسٌ ُِغجؼخ ،اُغؼُذ ثٖٓوذٓخ ًزبة اجلـشاكُب ال ،ئمسبػَُ اُؼشيب
9421. 
ربسَخ األدة اجلـشايف اُؼشيب )اُزشرتخ: صالػ  ،اُلغش ًشارشٌىىأؿ٘غُىط َىُُبٗ
 .9414 ،اُ٘بششواُزشرتخ واُوبٛشح: جل٘خ اُزأُُق  ،اُذَٖ(

 9اُىصىٍ اُُٚ . ادلخغىعخ ،شَت: حيٍ اُشكبػٍ()رؼ صَظ اُؾ ثي ُِشكبػٍ ،أُىؽ ثي
  https://dl.wdl.org/3951/service/3951.pdf  1191ٓبسط 

https://dl.wdl.org/3951/service/3951.pdf


 ،(سديب ثشًخ :اُزشرتخ ) ٌٍُاٌُالعوربسَخ ػِْ اُلِي اُوذمي  ،عبٕ ثُبس كشدٌ  
 .1114 ،ُؼشثُخثريود: ٓشًض اُذساعبد اُىؽذح ا

ط.  ،9431 ،ثريود: داس اٌُزت اُج٘بين ،اجلـشاكُخ ػ٘ذ ادلغِٔني ،رتبٍ اُل٘ذٌ
 .األوىل

 ،اُوبٛشح: داس اُىكبء ،اجملزٔغ اإلعالٍٓ األٓؼبصش )ة( أكشَوُب ،رتبٍ ػجذ اذلبدٌ
9449. 

ٖ ادلُغش )اُزؾوُن: كخش اُذَ رلغري اجلالُني ،عالٍ اُذَٖ اُغُىعٍوعالٍ اُذَٖ احملٍِ 
 ط. األوىل.،1114 ،اُوبٛشح: داس اُ٘ىثبس ،هجبوح(

: ٌٓزجخ اُوبٛشح ،(حتوُن: ػجذ اهلل ئمسبػَُ اُصبوٌششاف )اإلواُز٘جُٚ  ،ادلغؼىدٌ ؽغٖ
 .9443 ،اُششم اإلعالُٓخ

 ،ثريود: ٌٓزجخ اُؼصشَخ ،ط. اُضبين ،ٓؼبدٕ اجلىٛشوٓشوط اُزٛت  ،                  
1119. 

هبٛشح:  ،غؼُذ يف ؽغبثبد اٌُىاًت ػًِ اُشصذ اجلذَذادلغِغ اُ ،ؽغني صاَذ
 ط. األوىل.،9331 ،اُربوُٗخ
  .9432 ،اُوبٛشح: اُضٛشاء ُإلػالّ اُؼشيب ،أعِظ ربسَخ اإلعالّ ،ؽغني ٓإُٗظ
 ،اُوبٛشح: ٌٓزجخ ٓذثىيل ،اجلـشكُني يف األٗذُظوربسَخ اجلـشاكُخ  ،               
 ط. اُضبُٗخ ،9431
 .ثذوٕ اُزبسَخ ،ٓصشي: داس اٌُزت ادلصشَخ ،ذتشح اُىعُِخ ،خُِلخ اُ٘جهبين

 .1111 ،ثريود: داس اُؼِْ ُِٔبُُني ،ط. اخلبٓظ ،اإلػالّ ،خري اُذَٖ اُضسًٍِ
اُوبٛشح: ًِٔبد اُؼشثُخ  ،ختُِص اإلثشَض يف رِخُص ثبسَض ،سكؼخ ساكغ اُغهغبوٌ

   .1199 ،اُ٘ششوُِزشرتخ 



 .9431  ،دٓشن: داس اُلٌش ،رغىس اُلٌش اجلـشايف ،سَُ٘خ ًِىصٍَ وػجذ اُشزتٖ زتُذح
 ثذوٕ اُزبسَخ. عىسا ًشرب: ٓالعٍ ،اخلالصخ اُىكُخ جبذاوٍ اُىؿبسدتُخ ،صثري ػٔش

 .ثذوٕ اُزبسَخ ،، ثريود: داس صبدسأصبس اُجالد وأخجبس اُؼجبد ،صًشَب اُوضوَين
داس اُـشة ، اُ٘بشش: ٓوذٓخ حتوُوٚ ٌُزبة ادلغبُي وادلٔبُي ُِجٌشٌ، عؼذ ؿشاة

 .9441ّاإلعالٍٓ 
ثريوود:  ،شوٕ اُىعغًوػِْ اُلِي ربسخيٚ ػ٘ذ اُؼشة يف اُ ،ُِّٗ٘ىىعُُ٘ىس ًشُ

 .9449 ،اُوضشهُخور
 .9414 ،كُُ٘ب: أدوُق ٛىُضٛىصٕ ،ػغبئت األهبُُْ اُغجؼخ اىل هنبَخ اُؼٔبسح ،عهشاة

 ،: اُضوبكخ اُذَُ٘خاُوبٛشح ،ط. األوٍ ،ٗضٛخ ادلشزبم يف اخزشام األكبم ،ششَق اإلدسَغٍ
 .ثذوٕ اُزبسَخ

اُغجؼخ  ،9431 ،ثريود: ادلإعغخ اُؼشثُخ ،اجلـشاكُخ ػ٘ذ اُؼشة ،شبًش خصجي
 األوىل.

 9441 ،ثريود: داس اُلٌش ،اجلؼشكُب اُغجؼُخ ٌٓجبد ،صالػ اُذَٖ
 .1114 ،اُوبٛشح: ٛ٘ذاوٌ ،اصش اُؼشة يف احلضبسح األوسوثُخ ،ػجبط زلٔىد

 .ط. األوىل ،9414 ،اُوبٛشح: داس اُغشم ،ذٓخ يف ػِْ اُلِيٓو ،ػجذ احلبٓذ زلٔىد
 ،خبُذوٕ )اُزؾوُن: ػجذ اُغالّ اُشذادٌ( اثٖٓوذٓخ اُزبسَخ  ،ػجذ اُشزتٖ ثٖ خبُذوٕ

  ،األداةواُؼِىّ وثُذ اُل٘ىٕ  casablanca):)داس اُجُضبء  ،اجلضء األوٍ
1119 . 

 .9449 ،اس اُلٌشدٓشن: د ،ئػالّ اجلـشاكني اُؼشة ،ػجذ اُشزتٖ زتُذح
 .ثذوٕ اُزبسَخ ،هذط: ٓ٘بسا هذط ،كزؼ اُشؤف ادل٘بٕ ،ػجذ عَُِ



اإلعٌ٘ذسَخ: ٓشًض  ،اجلـشكُخ اُغجؼُخ أشٌبٍ عغؼ األسض ،ػجذ اُؼضَض عشَخ ششَق
 .9444 ،اإلعٌ٘ذسَخ ٌُزت

 ّ. 9434 ،داس ادلشَخ :اُشَبض ،اجلـشاكُب اُلٌُِخ ،ػجذ اُـين
ط.  ،أٗذسٌ كريٌ(و)اُزؾوُن: أدسَبٕ كبٕ ُُىكىٕ  ،ادلِٔيوادلغبُي  ،ػجُذ اُجٌشٌ
 .ثذوٕ اُزبسَخ  ،ثريود: داس اُـشة اإلعالٍٓ ،األوٍ

ط.  ،أٗذسٌ كريٌ(و)اُزؾوُن: أدسَبٕ كبٕ ُُىكىٕ  ،ادلِٔيوادلغبُي  ،            
 ثذوٕ اُزبسَخ. ،ثريود: داس اُـشة اإلعالٍٓ ،اُضبين

 ،ٓجبسى( أزتذاُىالَبد اُذَُ٘خ )اُزؾوُن: وبُٗخ األؽٌبّ اُغِغ ،ػٍِ ثٖ زلٔذ ادلبوسدٌ
 ط. األوىل.  ،9434 ،هزُجخ اثٖاٌُىَذ: ٌٓزجخ داس 

ثذوٕ  ،هْ: دس اُزخبئش ،كشط ادلهٔىّ يف ربسَخ ػِٔبء اُ٘غىّ ،ٓىعً اُغبوطػٍِ 
 اُزبسَخ

جؼخ اُغ ،اُشَبض: اُزىثخ ،سواد ػِْ اُلِي يف احلضبسح اُؼشثُخ واإلعالُٓخ ،ػٍِ ػجذ اهلل
 .9444 ،اُضبُٗخ
 ،اُشَبض: اُزىثخ ،سواد ػِْ اجلـشاكُخ يف احلضبسح اُؼشثُخ واإلعالُٓخ ،              

9191 ٙ  
اإلعٌ٘ذسَخ: داس ادلؼشكخ  ،اُلٌش اجلـشايف واٌُشىف اجلـشاكُخ ،ػُغً ػٍِ اثشاُْٛ

 .1111  ،اجلبٓؼخ
ثذوٕ ٌٓبٕ  ،خصىٍ ػِْ اذلُئا ،(Cornelius Van dyck) ًىسُُِٗىط،كبٕ دَي 
 9اُىصىٍ اُُٚ ــ  اإلٌُزشوين اٌُزبة )ادلخغىعخ( ثذف،اُزبسَخواُ٘بشش و

 .1192ٓبسط 
http://www.archive.org/download/book_tawqit/waq2.pdf 

 9439 ،ثريود: داس اُلٌش ،49ط.  ،ٓلبرُؼ اُـُت ،كخش اُذَٖ اُشاصٌ

http://www.archive.org/download/book_tawqit/waq2.pdf


ثذوٕ  ،اُزوُ٘بد احلذَضخواجلـشاكُب  ،اُزؼُِْ ٖٓ عِغ٘خ ػٔبٕواُلشَن ٖٓ وصاسح اُزشثُخ  
 اُغجؼخ اُضبُضخ. ،1191 ،اُزؼُِْووصاسح اُزشثُخ  :ٌٓبٕ

 ،ثريود: ٌٓزجخ اُ٘هضخ اُؼشثُخ ،ط. األوٍ ،ٓؼغْ اُؼِٔبء اُؼشة ،ًشًُظ ػىاد
9431. 

 .1112 ،ثريود: داس اُؼِىّ ،اُلٌُِخ ػ٘ذ آٍ ثُذاُؼِىّ  ،ٓبصٕ ادلإٖٓ
 اٌُزبة ثذف. 9344 ،سوُُٓخ اُؼظًٔ: ثذوٕ اُ٘شش ،اُصبثئ ضَظاُ ،زلٔذ اُجزبين

اُىصىٍ  ،ئَغبُُب ُٓالٕ يف Opus Astronomicumهجَ  ٖٓ ٗشش اإلٌُزشوين
 .1192 ٓبسط 92اُُٚ 

https://archive.org/details/albattnsivealbat03battuoft   
 ،ػٔبٕ: داس ػٔبس ،)اُزذهُن: ػصبّ كبسط احلشعزبين( سلزبس اُصؾبػ ،اُشاصٌ زلٔذ

 .اُغجؼخ اُزبعؼخ ،1119
  .ٙ 9191 ،اُشَبض: داس اُغُجخ  ،2ط. ،ٓؼبمل اُز٘ضََ ،زلٔذ ؽغني اُجـىٌ

  ،داس اخلشجيٍ ،اُشَبض ،ُب واجلـشاكُىٕ ثني اُضٓبٕ وادلٌبٕاجلـشاك ،زلٔذ زلٔىد
 .اُغجؼخ اُضبُٗخ ،.9441ّ

 .ّ 9322  ،ُُذٕ: ثشََ ،ٖ اُزوبعُْ يف ٓؼشكخ األهبُُْؽغأ ،ذعٍوزلٔذ ادل
اُوبٛشح: اذلُئخ  ،ششَق اإلدسَغٍ أشهش عـشايف اُؼشة واإلعالّاُ ،زلٔذ ػجذ اُـين

 .9429 ،اُ٘ششوادلصشَخ اُؼبٓخ ُزأُُق 
 ثذوٕ اُزبسَخ. ،عٌٍِ: داس اُغؼبدح ،اُضؾىح اٌُربي ،زلٔذ ػٍِ اسشبد

 ثذوٕ اُزبسَخ. ،ًبدسٌ: اُلالػ كبُىصب،عِْ اُ٘ريَٖ ،زلٔذ ٓ٘صىس
 .ط. اُضبُضخ ،9444 ،اُشَبض: داس اُؼِىّ ،اُزشاس اجلـشايف اإلعالٍٓ ،زلٔذ زلٔىد

 .9441 ،دلالَنيثريود: داس اُؼِْ  ،ٓؼغْ ئػالّ ادلىسد ،ٓ٘ري اُجؼِجٌٍ
 .ثذوٕ اُزبسَخ ،ًبدسٌ: اُلالػ كبُىصب ،رجُبٕ ادلوبد ،ٓؼصىّ ثٖ ػٍِ

https://archive.org/details/albattnsivealbat03battuoft


 ثذوٕ اُزبسَخ. ،، مسبسٗظ: عٚ كىرشاعِّْ ادل٘بعبحٗىوٌ اُج٘زين، 
 .9422 ،ثريود: داس اُصبدس ،ط األوٍ ،ٓؼغْ اُجِذإ ،َبهىد احلٔىٌ
 .9422 ،ُصبدسثريود: داس ا ،ط اُضبين ،ٓؼغْ اُجِذإ ،                
  9422 ،ثريود: داس صبدس ،ط. اُشاثغ ،ٓؼغْ ثِذإ ،                

 .9441 ،ثريود: ٓإعغخ ػض اُذَٖ ،ربسَخ اُز٘غُْ ػ٘ذ اُؼشة ،حيىي شبٍٓ
ثريود: داس  ،ػِْ اُلِي صلؾبد ٖٓ اُزشاس اُؼٍِٔ اُؼشيب واإلعالٍٓ ،             

 .9442 ،اُلٌش اُؼشيب
 .9442 ،ئعٌ٘ذسَخ: اإلشؼبع ،شائظ اجلـشاكُخاخل ،َغشي اجلىٛشٌ
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 ؤعىال انثهذاٌ يف ضهى انُريٍَاملهحق انراتع: خذول 

 



 خذوال حتىَم ؤعىال انثهذاٌ يٍ خسائر اخلانذاخ اىل خظ خرَُرش. املهحق اخلايص:

 انرحىَم اخلغإ
فضم 
 املثذؤٍَ

 عىل انثهذاٌ
خسائر  خرَُرش ؤمسأء املذٌ

 اخلانذاخ
 تُد املقذش ٥٥,٢٦ ٨٢,١١ ٨٢,١٣ يرخعُح 

 قرعدُح ٨٨,٣٢ ٢- ٣٢,,٨ ٣,,٦١ ٣,,٨
 قرعىتح ١٣,٦٣ ٣٣,,- ٨٢,٣٣ ١٦,,٦- ٦,٢٣

 إشثُهُح ١٢,٦٣ ٣,,٢- ٨٢,٦٣ ٦٥,١٦- ٦,١١-
 عهُغىنح  ١٣,٦٣ ٦١,,- ٨١,٢٦ ٦٨,١٦- ٦,٣١

 غرَاعح ١٣,٢٦ ٨,٢٣- ٨٢,٦٣ ٦٨,٣٣- ٦,١٦-
 شُررٍَ ١٣,٥٣ ٣,٣٦- ٨٣,٨٣ ٦١,٥١- ٥,٦٣

 يانقح ١٥,٨٣ ١,,,- ٨٦,٣٣ ١,,,٦- ٦,٢٦-
-٨٦,٢٨ ٦٨,١٦- ٦,٣٢ - ٢,,١  املرَح ١٣,٦٣ 
 تهُطُح ٨٦,٢٦ ٦,٨٣- ٨٦,٣٣ ٦٦,٣٣- ١,,٦-
 ضرقطغح ١,,,١ ٦,٣٣- ٨٦,٣٦ ٦٢,٨٣- ٣,,٦-

 ٢٢.,ؤعىال املذٌ يف رضى خذول حتىَم 

 

 

 



 انرحىَم اخلغإ
فضم 
 يثذؤٍَ

 عىل انثهذاٌ
 ؤمسًأء املذٌ

خسائر  خرَُرش
 اخلانذاخ

 قرعىتح ٢٣,٥٣ ٣٣,,- ٢,,١٨ ٢١,٥١- ٣,٣٨-
 عهُغىنح  ١٦,٥٣ ٦١,,- ٥٣,,١ ٢٦,٥١- ٥,٥٦-
 إشثُهُح ٢٣,٣٨ ٣,,٢- ٣١,,١ ٢,,٢١- ٣,,٥-
 غرَاعح ١٢,٥٣ ٨,٢٣- ١٢,١٢ ٥١,,٦- ٥,٦٨-
 شُررٍَ ٢٣,٢٣ ٣,٣٦- ١٥,٣٣ ٢٨,٢١- ١,,,-
 يانقح ١٥,٦٦ ١,,,- ١,,٨٦ ٦٢,١٣- ٦,٣٣-
 ضاَرُاغى  ٦٦,,٢ ٦,,٣- ٦,,١٣ ٢١,١٣- ٨,٣٣-
  نشثىَح ٢٥,١٢ ٢٨,,- ١٢,٨٣ ٢٢,٦٨- ٦,,٢-
 ضرقطغح ٨٢,٢٦ ٦,٣٣- ٨١,٨٣ ٦٦,١١ ٢,٢٦

 يرتهح ٥٣,,١ ٣٣,,- ٢٨,,١ ٦٥,٥١- ٢,٣٢-
 يكح ٣٣,٢٣ ٣٢,,٨ ٨٣,٨١ ٢,٣٣, ٥,٦٨

 تُد املقذش ٥٥,٢٦ ٨٢,١١ ٨٢,١٣ يرخعُح 
 ٢١.,ؤعىال املذٌ يف رضى خذول حتىَم 

فضم  انرحىَم اخلغإ
 يثذؤٍَ

 عىل انثهذاٌ
 ؤمسأء املذٌ

 خسائر اخلانذاخ رشخرَُ

 عربَح ٥٣,٢٨ ٨٢,٢١ ٨١,٥١ ٨٥,٣٢ ٦٢,٨٨
 صىر ٥٣,٢٨ ٨٢,١٦ ٨,,٨١ ٨٥,٣٢ ٦٢,٥٢



 صردا ٥٣,٢٣ ٨٢,١٦ ٨٨,٨٣ ٨٣,٨٦ ٦١,٢٦
 عراتهص نثُاٌ ٥٣,,٥ ٨٢,٣٨ ٨٨,٣٨ ٨٣,٨٣ ٦١,٢٢
 ديشق ٣٦,٦٣ ٨٥,١٣ ٨٨,٣١ ٨٣,٣٦ ٦١,٢٨
 تعهثك ٣٦,٣٢ ٨٥,١٦ ٢٢,,٨ ٣,,,٨ ٦٨,١٣
 محص ٣٦,٣٢ ٨٥,٣٦ ٦٢,,٨ ٣,,,٨ ٦١,٣٣
 ؤَغاكُا ٨,,٣٢ ٨٥,٢٢ ٨٢,١٣ ٦,٢٢, ٦٦,,٦
 ضريني ٣٢,٢١ ٨٥,٣١ ٦,,,٨ ٣٨,,٨ ٦٨,٢١
 قُطرٍَ ٣١,٢٨ ٨٣,٦٦ ٨٢,٢٨ ٦,٣٢, ٦٨,٣٢
 تُد املقذش ٥٥,٢٦ ٨٢,١١ ٨٢,١٣ يرخعُح 

  ٢٨.,خذول حتىَم ؤعىال املذٌ يف رضى 

 انرحىَم
اخلغإ 

انعشىائٍ 
 )خ(

فضم 
يثذؤٍَ 
 )ف(

 ؤمسًأء املذٌ ل انثهذاٌعى
خسائر  خرَُرش

 اخلانذاخ
 عربَح ٥٣,٢٨ ٨٢,٢١ ٨١,٥١ ٢,٢٦- ١,,,٨
 صىر ٥٣,٢٨ ٨٢,١٦ ٨,,٨١ ٦,٣٣- ١,,,٨
 صردا ٥٣,٢٣ ٨٢,١٦ ٨٨,٨٣ ٦,٨٨- ٣٣,,٨
 عراتهص نثُاٌ ٥٣,,٥ ٨٢,٣٨ ٨٨,٣٨ ٦,٢١ ٢,,٨٢
 ديشق ٣٦,٦٣ ٨٥,١٣ ٨٨,٣١ ٦,٢٦ ٨٥,٨٣
 تعهثك ٣٦,٣٢ ٨٥,١٦ ٢٢,,٨ ٦,٣٨ ٨٣,٦٨
 محص ٣٦,٣٢ ٨٥,٣٦ ٦٢,,٨ ٦,٨٨ ٨٣,٦٨



 ؤَغاكُا ٨,,٣٢ ٨٥,٢٢ ٨٢,١٣ ٢,٢٣ ٨٣,٣١
 ضريني ٣٢,٢١ ٨٥,٣١ ٦,,,٨ ٦,٥٣ ٦,,٨٣
 قُطرٍَ ٣١,٢٨ ٨٣,٦٦ ٨٢,٢٨ ١,,٢ ١,,٨٣
 يكح ٣٣,٢٣ ٣٢,,٨ ٨٣,٨١ ٨,٥٦ ٢,,٨,
 تُد املقذش ٥٥,٢٦ ٨٢,١١ ٨٢,١٣ ٨,,١- ٨١,٣٣

 ضغح قًُح يرى   ٨٨,٣١  
  ,٢.,خذول حتىَم ؤعىال املذٌ يف رضى 

فضم  انرحىَم اخلغإ
 يثذؤٍَ

 عىل انثهذاٌ
 ؤمسأء املذٌ

خسائر  خرَُرش
 اخلانذاخ

 قرعىتح ٢٣,٥٣ ٣٣,,- ٢,,١٨ ٢٢,,٢- ٣٣,,
 عهُغىنح  ١٦,٥٣ ٦١,,- ٥٣,,١ ٢١,٢٢- ٣,٢٨
 إشثُهُح ٢٣,٣٨ ٣,,٢- ٣١,,١ ٨٣,,٢- ٦,,٣
١٢,١٢ ٢٢,٢٢- ٣,,٣ - ٨,٢٣  غرَاعح ١٢,٥٣ 
 شُررٍَ ٢٣,٢٣ ٣,٣٦- ١٥,٣٣ ٢٢,٦٢- ٥,٨٢
 يانقح ١٥,٦٦ ١,,,- ١,,٨٦ ٦٣,١١- ١,٣٦
 ضاَرُاغى  ٦٦,,٢ ٦,,٣- ٦,,١٣ ١١,,٢- ٢,٣١
  نشثىَح ٢٥,١٢ ٢٨,,- ١٢,٨٣ ٣,,٢٥- ٣,٣٨
 ضرقطغح ٨٢,٢٦ ٦,٣٣- ٨١,٨٣ ٦٢,٣١- ٦,٣٨
 يرتهح ٥٣,,١ ٣٣,,- ٢٨,,١ ٦٣,٢٢- ٨,٥٣



-,,٢,,٨, ٢٦  يكح ٣٣,٢٣ ٣٢,,٨ ٨٣,٨١ 
 تُد املقذش ٥٥,٢٦ ٨٢,١١ ٨٢,١٣ ٨٢,١١ 
 قًُح يرىضغح ف  ٨٨,١١  

  ٢٢.,خذول حتىَم ؤعىال املذٌ يف رضى 

 انرحىَم
اخلغإ 

انعشىائٍ 
 )خ(

فضم 
املثذؤٍَ 
 )ف(

 عىل انثهذاٌ
 ؤمسأء املذٌ

 خرَُرش
خسائر 
 اخلانذاخ

 ملقذشتُد ا ٥٥,٢٦ ٨٢,١١ ٨٢,١٣ ٦٢,٦١- ١٦,,٨
 قرعدُح ٨٨,٣٢ ٢- ٣٢,,٨ ٢,,٦١ ٢,,٦٢

 قرعىتح ١٣,٦٣ ٣٣,,- ٨٢,٣٣ ,,,٦٦- ٦٢,١١-
 إشثُهُح ١٢,٦٣ ٣,,٢- ٨٢,٦٣ ,٦٢,١- ٦٣,١١-
 عهُغىنح  ١٣,٦٣ ٦١,,- ٨١,٢٦ ٦٦,١٦- ١١,,٦-
 غرَاعح ١٣,٢٦ ٨,٢٣- ٨٢,٦٣ ٦٢,١١- ٣٦,,٦-
 شُررٍَ ١٣,٥٣ ٣,٣٦- ٨٣,٨٣ ٦٢,٦٥ ,٦٨,٥-
 يانقح ١٥,٨٣ ١,,,- ٨٦,٣٣ ٦٢,٢١- ,,,٦٢-
 املرَح ١٣,٦٣ ٢,,١- ٨٦,٢٨ ٦٢,٣٣- ١١,,٦-
 تهُطُح ٨٦,٢٦ ٦,٨٣- ٨٦,٣٣ ,,,٦٢- ٦٢,٣٦-
 ضرقطغح ١,,,١ ٦,٣٣- ٨٦,٣٦ ٦٢,٢٦- ,٦١,٨-

 قًُح يرىضغح   ٨١,٨٦  
  ٢٥.,خذول حتىَم ؤعىال املذٌ يف رضى 



 ني و حتىَههعُذ عهًاء املطهًاملهحق انطادش: خذول ؤعىال انثهذاٌ 

 عىل املذٌ انرحىَم

صُغح  ؤمسأء املذٌ
 االحنذار

قًُح 
 يرىضغح

َقغح 
يرخعُح تُد 

 املقذش
 خرَُرش

خسائر 
 اخلانذاخ

 قرعدُح ٨٨,٣٢ ٢- ٣,,٦١ ٢,,٦٢ ٦٨,٨٣
 إشثُهُح ١٢,٦٣ ٣,,٢- ٦٥,١٦- ٦٣,١١- ,٦٨,٣-
 عهُغىنح ١٣,٦٣ ٦١,,- ٦٨,١٦- ١١,,٦- ,٦٢,٨-
 غرَاعح ١٣,٢٦ ٨,٢٣- ٦٨,٣٣- ٣٦,,٦- ٦٢,٣٨-
 شُررٍَ ١٣,٥٣ ٣,٣٦- ٦١,٥١- ,٦٨,٥- ٦٦,٣٥-
 يانقح ١٥,٨٣ ١,,,- ١,,,٦- ,,,٦٢- ٦١,٣٣-
 املرَح ١٣,٦٣ ٢,,١- ٦٨,١٦- ١١,,٦- ,٦٢,٨-

 تهُطُح ٨٦,٢٦ ٦,٨٣- ٦٦,٣٣- ٦٢,٣٦- ٦٦,٥٣
 ضرقطغح ١,,,١ ٦,٣٣- ٦٢,٨٣- ,٦١,٨- ٦٦,٢٣

 رعثحق ١٣,٦٣ ٣٣,,- ١٦,,٦- ٦٢,١١- ٦١,٢٣-
 خُّاٌ ١٣,٦٣ ٨,٣٦- ٦٨,١٦- ١١,,٦- ,٦٢,٨-
 تغهُىش ١٢,٨٨ ٣,,٥- ٢,,٦٢- ٣,,٦٥- ٦٨,٥٨-
 عُدح ٢٣,,١ ٢,٣٨- ٦٣,٢١- ,٦٣,٢- ٥٦,,٦-
 ضثرح ١٢,٢٦ ٢,٨١- ٦٢,٣٣- ٦٥,٣٦- ,,,٦٨-



 جباَح ٨٥,٦٣ ٢,٦٨ ٣٦,,٦ ٦٨,٣٣ ٦٢,٨٢
 انقهعح ٨٥,١٣ ٦,٨٨ ٦٢,٦٦ ٣,,٦٨ ٣,,٦٢

 ضال ٢٦,٦٣ ٥,٣٣- ١٢,١٦- ١١,١١- ٢٥,٨٢-
 آصُال ١٥,١٢ ٥,٦١- ٦٢,٦٨- ٦٥,٦٢- ٦١,٣٣-

 تريوخ ٢٦,,٥ ٨٢,٢٦ ٨٣,١١ ٨٣,١٦ ٨٨,٦٣

٥٥,٦٣ ٣٣,,٨ ٣٦,,٨ ٨٨,٣٣ ,٨٦,١ 
تُد 

 خربٍَ
 حضريىخ ٣٢,٦٣ ٨٣,,, ٣٦,,, ٣,٣٣, ١,٣٢,
 ؤمخُى ٥٥,٢٦ ٨٢,٣٨ ٨٢,١١ ١٦,,٨ ,٨٦,٢
 قىش ٥٢,٢٦ ٨١,٣٢ ١١,,٨ ٨٨,١٦ ٣٥,,١
 كاتىل ٢٢٦,٦٣ ١٦,,٥ ٣٣,٣٦ ٣٣,٣٣ ٥٥,٣١
 انرَاٌ ٢٣,,, ٦,,٢٢ ٥٣,٨٦ ٥٣,١٣ ,٢٣,٦
 انفطغاط ٥٨,٦٣ ٨٢,١١ ٨٢,٣٦ ٨٦,٣٣ ١٣,٣٢
 ذُُُص ٦٣,,٥ ٨٢,٣٣ ٨١,٣٦ ٨٢,٣٣ ١٣,٢٣
 انفريا ٢٦,,٥ ٨١,٢٨ ٨٨,١١ ٨١,١٦ ٨,,١٣
 خُذارش ٣٦,٦٣ ٨٥,٥٣ ٨٣,٣٦ ٨٣,٣٣ ٨٨,٢٣
 وَحإضكُذر ٦٣,,٥ ٨٥,٢٣ ٨٣,٣٦ ٨٥,٣٣ ,٨١,٣
 ؤضذود ٥٢,١٢ ٥٢,,٨ ٣,,٨٨ ٢,,٨١ ٢٢,,١

٣١,٣٨ ٨٣,٣٦ ٢,٢٢, ٦,٢٨, ٨٢,٣٢ 
انرهاء 
 )ؤورفا(



 يُثح ٣٢,١٢ ٣,,٨٣ ٣,,,٨ ٢,,٨٣ ,٢,,٨
 فاش ١٢,٦٣ ٢ ٦٥,١٦- ٦٣,١١- ,٦٨,٣-

٢,٥٣, ٢٨,٢٣ ٢٦,٨٣ ٨٥,,٦ ٢,,,٦ 
عراتهص 

 املغرب
 صقُهُح ٢٨,,٨ ٦١,,٢ ٦٣,٣٢ ٦٥,٣٨ ,٦٣,٣
 ريُح كربي ٨٥,٥٣ ٢١,٢٦ ٦٢,٨٣ ٨٥,,٦ ,٦٢,٣
 قطغُغُُح ٢١,٦٦ ٣,,١٣ ١٦,٣١ ٣٦,,٢ ,٢٣,٢
 ؤثُُح ٢١,٥٣ ١٨,٣١ ١٢,٨٣ ١٦,٨٥ ,٦,,٢
 ياقُذوَُا ٢٦ ٢,,١٨ ٢٣,٣١ ٢٣,٣٦ ٢٥,٣٣
 عًىرَح ٨٣,٨٨ ٦١,,٨ ٦٣,٦٢ ٦٥,٦٨ ٦٣,٢٣
 إضكُذرَح ٥٦,٢٦ ١,,,١ ١١,,١ ١٣,١٦ ١٢,٥٦
 ديُاط ٥٨,٢٦ ٨٢,٣١ ٨١,١١ ٨٢,١٦ ١٣,٢٦

٥٥,٢٦ ٨١,٢٢ ٨٢,١١ ١٦,,٨ ,٨٦,٢ 
قهسو 

 )انطىَص(

يذَُح  ٣٢ ٢٣,,٨ ٨,٣١, ١,٣٦, ٨٣,٥٥
 املُىرج

 صُعاء ٣٨,٦٣ ٢٣,,, ٢,٣٦, ٦,٣٣, ٨٥,٦٥
 عائف ٢٦,,٣ ٦,٢٦, ٨,١١, ١,١٦, ,٨٣,١
 عذٌ ٣٨,٦٣ ٢,٦٦, ٢,٣٦, ٦,٣٣, ٨٥,٦٥
 ميايح ٣٥,٦٣ ٣,٨٦, ٣٦,,, ٨,٣٣, ٨٣,٢٥



,,,٣٨,٨٨ ٢٦,٥٨ ٢١,٦٢ ٢٢,٦٨ ٢٣ 
هدر 

 )انعقري(

تُد  ٥٥,٢٦ ٨٢,١١ ٨٢,١١ ١٦,,٨ ,٨٦,٢
 املقذش

٥٢ ٢٣,,٨ ٨٨,٣١ ٨١,٣٦ ,٨,,١ 
عطقالٌ 
 فهطغني

 قُطارَح ١,,٥٣ ٨٢,٥٣ ٨٥,٢٨ ٨٢,٢٢ ٨٢,٨٢

ريهح  ٥٢,٣٨ ٣٣,,٨ ٢٢,,٨ ٨٨,٢٨ ,٨٦,٦
 فهطغني

 صىر ٥٣,٦٣ ٨٢,١٦ ٨٢,٣٦ ٣٣,,٨ ٨٢,٦٣

ص عراته ٥٣,٢٦ ٨٢,٣٨ ٨٥,١١ ٨٢,١٦ ١,,٨٢
 نثُاٌ

 ديشق ٦٣,,٥ ٨٥,١٣ ٨٣,٣٦ ٨٥,٣٣ ,٨١,٣
 تعهثك ٥٣,٨٨ ٨٥,١٦ ٨٣,٦٢ ٨٥,٦٨ ٨١,٢٢
 محص ٦٣,,٥ ٨٥,٣٦ ٨٣,٣٦ ٨٥,٣٣ ,٨١,٣
 ؤَغاكُا ٦٣,,٥ ٨٥,٢٢ ٨٣,٣٦ ٨٥,٣٣ ,٨١,٣
 قُطرٍَ ٣٦,٥٣ ٨٣,٦٦ ٨٣,,٨ ٨٣,٨٥ ٦٢,,٨
 حهة ٣٢,٦٣ ٨٣,٢٨ ٣٦,,٨ ٨٣,٣٣ ٦,,,٨
 عرضىش ٥٣,٥٣ ٣٣,,٨ ٨٥,٨٣ ٨٢,٨٥ ٨٢,٢٥
 يهغُح ٣٢,٦٣ ٨٣,٨٨ ٣٦,,٨ ٨٣,٣٣ ٦,,,٨
 يصُصح ٥٣,٣٨ ٨٢,٥١ ٨٥,٢٢ ٨٢,٢٨ ٨٢,٣٦



 مسُطاط ٣١,٦٣ ٢,,٨٣ ٦,٣٦, ٣٣,,٨ ٨٢,١٨
 حراٌ ٣٨,٦٣ ٦١,,٨ ٢,٣٦, ٦,٣٣, ٨٥,٦٥
 انرقح ٣٨,١٢ ٦٦,,٨ ٣,,٢, ٢,,٦, ٨٥,١٦
 ياردٍَ ٣٢,٦٣ ٦,٣٨, ٨,٣٦, ١,٣٣, ٨٣,٣٨
 قرقُشا ٥٣,,٣ ١,,٦, ٨,٨٣, ١,٨٥, ٨٣,٨٣
 َصُثني ٣٢,٢٦ ٢,١٦, ١١,,, ٨,١٦, ٨٣,٦٣
 يىصم ٣٣,٢٣ ٨,٢٢, ٥,٣٣, ٢,٣٥, ,٦,١,

٣٢,١٢ ٦,١٦, ٣,,٨, ٢,,١, ٨٣,٣٥ 
آيذ )دَار 

 تكر(

ؤخالط  ٣٣,٦٣ ٣,,١, ٥,٣٦, ٢,٣٣, ٦,١١,
 )خالط(

 خىي ٣١,٦٣ ٨,٣١, ٦,٣٦, ٣٣,,٨ ٨٢,١٨
 تردعح ٦٣,,٣ ٣,٢١, ٢١,٣٦ ٢٢,٣٣ ٢,١٢,

ذفهُص  ٣١,٦٣ ٣١,,, ٢٦,٣٦ ٣٣,,, ,٨,٢,
 )ذثهُص(

 كىفح ٢٦,,٣ ٨٣,,, ٣,١١, ٣,١٦, ٦,,٢,
 واضظ ٣٢,٢٦ ٢,٣٢, ٢٦,١١ ١٦,,, ٨,٦٥,
 تغذاد ٣٦,١٢ ٨٢,,, ٣,,٣, ٢,,٣, ١,٦١,
 قى ٦٣,,٣ ٢٦,٣٣ ٢١,٣٦ ٢٢,٣٣ ٢,١٢,
 تصرج ٢٢٦,٦٣ ٣,٣٦, ٣٣,٣٦ ٣٣,٣٣ ٥٥,٣١



 رٌ ٥,٦٣, ٢,,٢٢ ٣٦,,٥ ٥٨,٣٣ ٢٢,٢٣
 إصفهاٌ ٥, ٢٢,٥٣ ٣١,,٥ ٥٨,٣٦ ٢٢,٢٢

 عثاداٌ ١,,,٣ ٣,١٣, ٢٨,٥٨ ٢١,٥٢ ٦,,٢,
 هنر حهىاٌ ٣٢,٦٣ ٢,٨٢, ٣٦,,, ٣,٣٣, ١,٣٢,
 مهذاٌ ٥٦,٨٨ ٣,٢٦, ٦٢,,١ ١٣,٦٨ ٥,,١٢
 عىش ٥١,٦٣ ٢٦,,٢ ٨٦,٣٦ ٣٣,,١ ١,,١٥
 آيم ٣٣,٨٨ ٢١,٨٢ ٢٥,٦٢ ٢٢,٦٨ ٢,,٣,
 ضرخص ٢٦٥,٦٣ ٥٢,٢٢ ٣٦,,٣ ٣٨,٣٣ ,,,٥٨
 خرخاٌ ٢, ٨,,,٢ ٥٨,٣١ ٥١,٣٦ ١٣,,٢

٢٦ ٣,,٣٨ ٣١,٣١ ٣٢,٣٦ ٥٢,٣٥, 
يروانرود 

)رود 
 ُيرغاب(

 ضرَذب ,٢١ ٣٦,٢١ ١,٣١, ٢,٣٦, ,٣٣,٨
  ٢٣.,خذول ؤعىال املذٌ و حتىَهه يف رضى 

 

 

 

 

 



 عىل انثهذاٌ انرحىَم

صُغح  ؤمسأء املذٌ
 االحنذار

قًُح 
 يرىضغح

َقغح 
يرخعُح تُد 

 املقذش
ائر خس خرَُرش

 اخلانذاخ

 فاش ٢٣,١٢ ٢ ٢٨,٦٨- ٣,,,٢- ٢١,١٢-
 قرعثح  ٢٣,٥٣ ٣٣,,- ٢١,٥١- ٢٢,,٢- ٢٢,٣١-
  نشثىَح ٢٥,١٢ ٢٨,,- ٢٢,٦٨- ٣,,٢٥- ,٦,,٢-
 ضرقطغح ٨٢,٢٦ ٦,٣٣- ٦٦,١١ ٦٢,٣١- ٦٦,١٢

٢,١٢, ٢٨,٢٣ ٣,,٢٨ ٢١,٦٨ ,٢٨,٢ 
عراتهص 

 املغرب
 صقُهُح ٥٢ ٦١,,٢ ٨٨,٣١ ٨٢,٣٣ ٨٢,٣٣
ريُح  ٢, ٢١,٢٦ ٢٨,٣١ ٢٢,٣٣ ٢,,٢١

 كربي
 قطغُغُُح ٣٨,,٢ ٣,,١٣ ١٣,٢٢ ١٥,٥١ ٢,,١٥
 ؤثُُح ٥٢,٥٣ ١٨,٣١ ٨٣,,٨ ٢,,٨١ ٦,,٨١
 ياقُذوَُا ٥٢ ٢,,١٨ ٨٨,٣١ ٨٢,٣٣ ٨٢,٣٣
 عًىرَح ٦٦,,٥ ٦١,,٨ ٨١,٣١ ٨٦,٣٣ ٨٦,٣٨
 إضكُذرَح ٦,,٥٢ ١,,,١ ٨٦,٥١ ١٣,٥٣ ١٣,٣٢
 ديُاط ٥٨,٦٨ ٨٢,٣١ ٨٢,٣٢ ٣١,,١ ١,,,١
 عائف ٣٨,٢٦ ٦,٢٦, ١,١١, ٦,١٣, ٣٥,,٨

 يذَُح  ٣٢,٨٨ ٢٣,,٨ ٦٢,,, ١,٢١, ,,,٢,



 صُعاء ٣٣ ٢٣,,, ٢,٣١, ٨,٣٣, ٨,٦٥,

١٢,,٥ ٨١,٢٢ ٣,,٨١ ٨٢,٦٨ ٨٢,٦٥ 
قهسو 

 )انطىَص(
 عذٌ ٣٥ ٢,٦٦, ٣١,,, ١,٣٣, ١,٢١,
 ميايح ٣٢,١٢ ٣,٨٦, ٣,,,, ٣,٦٨, ٣,٦٥,

,٣٨ ٢٦,٥٨ ٢٢,٣١ ٣٣,,, ٣,٣٦ 
هدر 

 )انعقري(

تُد  ٥٥,٢٦ ٨٢,١١ ٨٢,١١ ٨٨,١٣ ٨٨,٢٣
 املقذش

٥٥,٢٦ ٢٣,,٨ ٨٢,١١ ٨٨,١٣ ٨٨,٢٣ 
عطقالٌ 
 فهطغني

 قُطارَح ٥٥,٢٦ ٨٢,٥٣ ٨٢,١١ ٨٨,١٣ ٨٨,٢٣

٥٥,٢٦ ٣٣,,٨ ٨٢,١١ ٨٨,١٣ ٨٨,٢٣ 
ريهح 

 فهطغني
 صىر ٥٣,٢٦ ٨٢,١٦ ٨٣,١١ ٨٢,١٣ ٨٢,٦٥

عراتهص  ٥٣,,٥ ٨٢,٣٨ ٨٣,٨٣ ٢,,٨٥ ٨٥,٢٥
 ثُاٌن

 ديشق ٣٦ ٨٥,١٣ ٨٣,٣١ ٨٥,٣٣ ٣,,٨٥
 تعهثك ٣٦,٣٢ ٨٥,١٦ ٣,,,٨ ٨٣,٢٨ ٨٣,٢٣
 محص ٣٦,٣٢ ٨٥,٣٦ ٣,,,٨ ٨٣,٢٨ ٨٣,٢٣
 ؤَغاكُا ٨,,٣٢ ٨٥,٢٢ ٦,٢٢, ٨٣,١١ ٨٣,٣١



 قُطرٍَ ٣١ ٨٣,٦٦ ٦,٣١, ٨٣,٣٣ ٨٣,٨٢
 حهة ٣١,٢٣ ٨٣,٢٨ ٦,٣٣, ٢,,٨٣ ٨٣,٢٢
 عرضىش ٥٣,٥٣ ٣٣,,٨ ٨٣,٨٣ ٢,,٨٢ ٨٢,١١
 يهغُح ٣٢ ٨٣,٨٨ ٣١,,٨ ٨٣,٣٣ ٢,,٨٣
 يصُصح ١٢,,٥ ٨٢,٥١ ٣,,٨٣ ٨٥,٦٨ ٨٢,٣٣
 مسُطاط ٣٨,١٢ ٢,,٨٣ ٣,,٢, ٦,٦٨, ٢٨,,٨
 حراٌ ٣٨,١٢ ٦١,,٨ ٣,,٢, ٦,٦٨, ٢٨,,٨
 انرقح ٣٨ ٦٦,,٨ ٢,٣١, ٣٣,,٨ ,١,,٨
 ياردٍَ ١٢,,٣ ٦,٣٨, ٣,,١, ٢,٦٨, ٣,,٦,
 قرقُشا ٥٣,,٣ ١,,٦, ٨,٨٣, ٢,,٢, ٦,٣٥,
 َصُثني ٣٢,٨٨ ٢,١٦, ٦٢,,, ١,٢١, ,,,٢,
 يىصم ٣٣,٦٦ ٨,٢٢, ٢,٣١, ٨,٣٣, ٨,٦٥,

,٣٣,٨٨ ٦,١٦, ٥,٦٢, ٢١,,, ٨,٨٣ 
آيذ )دَار 

 تكر(

ؤخالط  ٣٢,٣٨ ٣,,١, ٢٢,,, ١,٥١, ٥,,٢,
 )خالط(

 خىي ٥٣,,٣ ٨,٣١, ٣,٨٣, ٢,,٥, ٢,٢٣,
 تردعح ٣٨ ٣,٢١, ٢٢,٣١ ٣٣,,, ٣,٣٦,
 ذفهُص  ٣٨ ٣١,,, ٢٢,٣١ ٣٣,,, ٣,٣٦,
 كىفح ٢٦,,٣ ٨٣,,, ٣,١١, ٥,١٣, ٢,,٢,



 واضظ ٣٢,٢٦ ٢,٣٢, ٢٦,١١ ٣,١٣, ,٣,١,
 تغذاد ١٢,,٣ ٨٢,,, ٣,,٢١ ٢٢,٦٨ ٣٣,,,
 قى ٣٢,٥٣ ٢٦,٣٣ ٨٣,,٢ ٢,,٢١ ٢٢,١٢
 تصرج ,٣ ٣,٣٦, ٢١,٣١ ٢٦,٣٣ ,٥,,,
 رٌ ٣٥,٨٨ ٢,,٢٢ ٢٢,٦٢ ٢٨,٢١ ,٢٢,٣
 اٌإصفه ٣٥,٥٣ ٢٢,٥٣ ٢٢,٨٣ ٢,,٢٨ ٢١,٢٢
 عثاداٌ ٢٦,,٣ ٣,١٣, ٢٨,١١ ٢٢,١٣ ٢٦,٢٢

 هنر حهىاٌ ٣١,١٢ ٢,٨٢, ٣,,٢٦ ٦٨,,, ٣,٦٦,
 مهذاٌ ٣٨ ٣,٢٦, ٢٢,٣١ ٣٣,,, ٣,٣٦,
 عىش  ٥١,٢٦ ٢٦,,٢ ٨٢,١١ ١٣,,١ ١,,,١
 آيم ٣٣,٨٨ ٢١,٨٢ ٢٥,٦٢ ٢١,,٢ ٢١,٣٣
 ضرخص ٢٦,,, ٥٢,٢٢ ٥٨,١١ ٥٢,١٣ ٢١,,٢
 خرخاٌ ,, ٨,,,٢ ٥١,٣١ ٥٦,٣٣ ٦٢,,٢

٥٣,,, ٣,,٣٨ ٥٨,٨٣ ٢,,٥٢ ٥٣,,٢ 
يروانرود 

)رود 
 ُيرغاب(

 ضرَذب ٢٨٦ ٣٦,٢١ ٣,٣١, ٥,٣٣, ١,,١,
 هريىز ١, ٢,,٢٥ ٥٦,٣١ ٢٣,٣٣ ٢٣,٢٣
 ذاهرخ  ٨٢,٢ ٦٢,٢١ ١١,,٦ ٦١,١٣ ٦١,,٦
 انقريواٌ ٢,١٢, ٢٦,٦٣ ٣,,,٦ ٦٣,٦٨ ٨,,,٦



 يهذَح ١,١٢, ٢٢,٦٢ ٣,,٢٦ ٦٨,,٦ ٢٦,٨٣
 زتُذ ٣١,٥٣ ٨,٨١, ٢,٨٣, ٢,,,٨ ٣,,٨٣

,٣٣,٢٣ ٣٢,,٨ ٢,٣٣, ٢,,٨, ٨,١٢ 
يكح 

 انكريح
 صحار ٦٦,,٣ ٢٥,٣٦ ٢١,٣١ ٢٦,٣٣ ,٥,,,
 قغُف ٦٦,,٣ ٢٦,٦٦ ١,٣١, ٦,٣٣, ,٦,١,
 عربَح ٥٣,١٢ ٨٢,٢١ ٣,,٨٥ ٨٢,٦٨ ٣٨,,٨
 ضريني ٣٢,٣٨ ٨٥,٣١ ٦,٢٢, ٨٣,٥١ ٨٣,١٦

إرزانروو  ٣٣,٦٦ ٢,١٢, ٥,٣١, ٣٣,,, ٦٦,,,
 )ؤرضروو(

 ضُىاش ٣٢,٢٦ ٨٣,٦٦ ٦,١١, ٨٣,١٣ ٨٣,٣٣
 مسُطاط ٣١,١٢ ٢,,٨٣ ٣,,٦, ٦٨,,٨ ,٨٣,٢
 قانُقال ٣٨,١٢ ٣,,١, ٣,,٢, ٦,٦٨, ٢٨,,٨
 قىَُح ٥٥,٢٦ ٣,,٨١ ٨٢,١١ ٨٨,١٣ ٨٨,٢٣
 عاَح ٣٥,٢٦ ٣,,٢, ٢,١١, ٨,١٣, ,١,٢,
 قرقُشُا ٥٣,,٣ ١,,٦, ٨,٨٣, ٢,,٢, ٦,٣٥,
 رتُمإ ٣٨,,٣ ٦٦,,, ٣,٢٢, ٥,٥١, ٢,٣١,
 ذكرَد ١,,٣٣ ٨,٥٢, ٣,٢٨, ٢,١٦, ,٨,,,
 ضهًاش ١٢,,٣ ٣٣,,, ٣,,٣, ٥,٦٨, ٢,٢٣,
 يرَذ ٣٦,٦٦ ٢,٣٢, ٣,٣١, ٥,٣٣, ٢,٣٣,



 يراغح ٣١,٦٦ ٥,١٢, ٢٦,٣١ ٣,٣٣, ٣,٣٥,
 ذربَس ٣١,٦٦ ٥,١٣, ٢٦,٣١ ٣,٣٣, ٣,٣٥,
 ؤردتُم ٣١,٨٨ ٣,١٣, ٢٢,٦٢ ٢١,,, ٣,٦٣,
 تاكى ٢٦,,٣ ٣٣,,, ٢٨,١١ ٢٢,١٣ ٢٦,٢٢

تاب  ٣٢,٦٦ ٣,١٣, ٢٨,٣١ ٢٢,٣٣ ٢٦,٢٣
 األتىاب 

 تهغار ٦,٦٦, ٦٨,,, ٢٣,٣١ ٢٥,٣٣ ,٢٢,١
 املذائٍ ٣٦,٨٨ ٢٣,,, ٦٢,,, ٣,٢١, ,٥,٢,
 ؤتهح ٦٦,,٣ ٣,٣٣, ٢١,٣١ ٢٦,٣٣ ,٥,,,

ضرر  ٢٦,,٣ ٣,٣٢, ٢٨,١١ ٢٢,١٣ ٢٦,٢٢
 )ُذطَرر(

 ؤهىاز ٣٢,٦٣ ٣,٥٣, ٢٨,٣٦ ٢٢,٣٣ ٢٦,٥٥

٥٣,,٣ ٣,,٣, ٢٨,٨٣ ٢,,٢٢ ٢٦,١٣ 
ؤرخاٌ 
 )هبثهاٌ(

 كازروٌ ٣٣,٢٨ ٢٢,٥٢ ٢٢,٣٢ ١,,٢٨ ,٢١,٢
 فريوز اتذ ٣٣,٢٦ ٢١,٢٣ ٢٥,١١ ١٣,,٢ ,,,٢١
 إصغخر  ٣٣,٢٦ ٦,,٢١ ٢٣,١١ ٢٢,١٣ ٢٨,٣٣
 َسد ٦٦,,٣ ٨٢,,٢ ٢٣,٣١ ٢٢,٣٣ ٨٢,,٢

زَكاٌ  ٣٨,٥٣ ٣,,٣, ٢١,٨٣ ٢,,٢٦ ٨٨,,,
 )زجناٌ(



 ؤهبار ٢٦,,٣ ١٨,,, ٢٨,١١ ٢٢,١٣ ٢٦,٢٢
 كرج ٣٢,,٣ ٨,,٢٦ ٣,,٢٨ ٢٢,٢٨ ٢٦,٨٢
 مسرقُذ ٦٦,,, ٣,,٥٥ ٥٣,٣١ ٥٢,٣٣ ٥٨,٣٢
 قُذهار ٢٦٣,٥٣ ٥٢,٥٣ ٣٥,٨٣ ٢,,,٣ ٢,,٣٢
 َُشاتىر ١,٢٦, ٢٣,٣٦ ٥٢,١١ ١٣,,٢ ,٢٣,٥
 شرياز ٣٣,٢٨ ٢١,٢٣ ٢٥,٣٢ ١,,,٢ ٢٨,٢٨
 هريىز ١,٢٨, ٢,,٢٥ ٥٦,٣٢ ١,,٢٣ ,٢٣,١

  ٢٣.,حتىَهه يف رضى  خذول ؤعىال املذٌ و

 عىل انثهذاٌ انرحىَم

صُغح  ؤمسأء املذٌ
 االحنذار

قًُح 
 يرىضغح

َقغح 
يرخعُح تُد 

 املقذش
خسائر  خرَُرش

 اخلانذاخ

٨٢,٢٦ ٦٣,٢٣ ١١,,٦ ٦٢,٣٣ ٦١,,٦ 
انطىش 
 األقصً

 فاش ٢٣,٢٨ ٢ ٢٨,٢٢- ٢٢,٢٣- ٢١,٨١-
 ذاهرخ  ٨٢,٢٦ ٦٢,٢١ ١١,,٦ ٦٢,٣٣ ٦١,,٦
 قرعثح  ٨,,٨٣ ٣٣,,- ٦٣,٢٢ ٣١,,٦ ٦٥,٣٣
 انقريواٌ ٢,٦٣, ٢٦,٦٣ ٣٦,,٦ ٦٣,٨٣ ١٣,,٦
 يهذَح ١,٢٨, ٢٢,٦٢ ٢٦,٣٢ ١,,٦٣ ٢٦,١٥

عراتهص  ٢,٢٨, ٢٨,٢٣ ٢٨,٣٢ ١,,٢٢ ٢٨,٦٣



 املغرب
 إضكُذرَح ٦,,٥٢ ١,,,١ ٨٦,٥١ ١٣,٢٣ ١٣,٣٢
 ديُاط ٢٣,٢٦ ٨٢,٣١ ١٣,١١ ٣٣,,١ ١٢,٥٢

٢٨,,٥ ٨١,٢٢ ٨١,٣٢ ١,,٨٦ ٢,,٨٦ 
سو قه

 )انطىَص(
 زتُذ ٢٣,,٣ ٨,٨١, ١,٣٣, ٢,,٦, ,٦,٨,

,٣٢,٨٨ ٢٣,,٨ ٦٢,,, ٢,٥١, ,,,٢ 
يذَُح 
 املُىرج

 عذٌ ٣٥,٢٨ ٢,٦٦, ٣٢,,, ١,,١, ,١,١,
 صُعاء ٣٣,٢٨ ٢٣,,, ٢,٣٢, ١,,٨, ٨,٢٣,
 يكح انكريح ٣٣,٢٣ ٣٢,,٨ ٢,٣٣, ٢,,٨, ٨,١٢,
 عائف ٣٣,٢٦ ٦,٢٦, ٥,١١, ٨,٣٣, ٨,٢٨,
 صحار ٢٨,,٣ ٢٥,٣٦ ٢١,٣٢ ١,,٢٦ ٣٣,,,
 ميايح ٣١,٢٦ ٣,٨٦, ٢,١١, ٨٣,٣٣ ٨٣,٣١
 قغُف ٢٨,,٣ ٢٦,٦٦ ١,٣٢, ١,,٦, ٦,٨٥,
 هدر  ٣٦,٢٨ ٢٦,٥٨ ٨٣,٣٢ ١,,٨٥ ٨٥,٥٦

 تُد املقذش ٥٥,٢٦ ٨٢,١١ ٨٢,١١ ٨١,٣٣ ٨٨,٢٣

عطقالٌ  ٥٥,٢٦ ٢٣,,٨ ٨٢,١١ ٨١,٣٣ ٨٨,٢٣
 فهطغني

 حقُطارَ ٥٥,٢٦ ٨٢,٥٣ ٨٢,١١ ٨١,٣٣ ٨٨,٢٣



٥٥,٣٨ ٣٣,,٨ ٨٢,٢٢ ٨٨,٢١ ,,,٨٨ 
ريهح 

 فهطغني
 عربَح ٥٣,٢٨ ٨٢,٢١ ٨٥,٣٢ ١,,,٨ ٣١,,٨
 صىر ٥٣,٢٦ ٨٢,١٦ ٨٣,١١ ٣٣,,٨ ٨٢,٦٥
 صردا ٥٣,٢٣ ٨٢,١٦ ٨٣,٨٦ ٣٣,,٨ ,٨٢,٢

٥٣,,٥ ٨٢,٣٨ ٨٣,٨٣ ٢,,٨٢ ٨٥,٢٥ 
عراتهص 

 نثُاٌ
 ديشق ٣٦,٦٣ ٨٥,١٣ ٨٣,٣٦ ٨٥,٨٣ ٨٥,٢٢
 تعهثك ٣٦,٣٢ ٨٥,١٦ ٣,,,٨ ٨٣,٦٨ ٨٣,٢٣
 محص ٣٦,٣٢ ٨٥,٣٦ ٣,,,٨ ٨٣,٦٨ ٨٣,٢٣
 ؤَغاكُا ٨,,٣٢ ٨٥,٢٢ ٦,٢٢, ٨٣,٣١ ٨٣,٣١
 ضريني ٣٢,٢١ ٨٥,٣١ ٣٨,,٨ ٦,,٨٣ ٨٣,٢١
 قُطرٍَ ٣١,٢٨ ٨٣,٦٦ ٦,٣٢, ١,,٨٣ ٣,,٨٣
 حهة ٣١,٢٣ ٨٣,٢٨ ٦,٣٣, ٢,,٨٣ ٨٣,٢٢
 عرضىش ٥٣,٣٨ ٣٣,,٨ ٨٣,٢٢ ٨٢,٢١ ٨٢,٨٣

٨٢,٥١ ٢٣,٥٨ ٢٥,١٦ ٢٣,٢٣  يصُصح ١,,,, 
 يهغُح ٣٢,٢٨ ٨٣,٨٨ ٣٢,,٨ ١,,٨٣ ,٨٣,٢
 صقُهُح ٥٢,٢٨ ٦١,,٢ ٨٨,٣٢ ١,,٨٢ ,٨٢,٣
 ريُح كربي ٢,,٨٢ ٢١,٢٦ ٢٣,,٦ ٦٢,٣٨ ٣,,٦٨
 قطغُغُُح ٣٨,,٢ ٣,,١٣ ١٣,٢٢ ١٥,٢١ ٢,,١٥



 ؤثُُح ٥٢,٥٣ ١٨,٣١ ٨٣,,٨ ٢,,٨٢ ٦,,٨١
 ياقُذوَُا ٥٦,٢٨ ٢,,١٨ ١٣,٣٢ ١,,١٥ ,١٣,٢
 عًىرَح ٢٨,,٥ ٦١,,٨ ٨١,٣٢ ١,,٨٦ ٢,,٨٦

إرزانروو  ٣٣,٢٨ ٢,١٢, ٢,٣٢, ١,,٨, ٨,٢٣,
 )ؤرضروو(

 ضُىاش ٣٢,٥٣ ٨٣,٦٦ ٦,٨٣, ٢,,٨٣ ,٨٣,٦
 مسُطاط ٣١,٢٣ ٢,,٨٣ ٢,٨٦, ٨٣,٣٣ ٦,,٨٣
 قانُقال ١,,٣٣ ٣,,١, ٣,٢٨, ٣٦,,, ,٨,,,
 قىَُح ٥٥,٢٦ ٣,,٨١ ٨٢,١١ ٨١,٣٣ ٨٨,٢٣
 حراٌ ٣٣,٢٨ ٦١,,٨ ٥,٣٢, ١,,,, ٢١,,,
 انرقح ٣٣,٦٣ ٦٦,,٨ ٥,٣٦, ٨٣,,, ٦٣,,,
 رؤش انعني ٢٨,,٣ ٦,٦٣, ١,٣٢, ١,,٦, ٦,٨٥,
 ياردٍَ ٢٨,,٣ ٦,٣٨, ١,٣٢, ١,,٦, ٦,٨٥,
 قرقُشُا ٥٣,,٣ ١,,٦, ٨,٨٣, ٢,,٦, ٦,٣٥,
 َصُثني ٣٢,٨٨ ٢,١٦, ٦٢,,, ٢,٥١, ,,,٢,
 عاَح ٣٥,٢٦ ٣,,٢, ٢,١١, ١,٣٣, ,١,٢,
,٢,٣٢, ١,,٨, ٨,٢٣  يىصم ٣٣,٢٨ ٨,٢٢, 
 ؤرتُم ٣٣,٨٨ ٦٦,,, ٥,٦٢, ٨,٥١, ٨,٨٣,
 ذكرَد ٣٣,٨٨ ٨,٥٢, ٣,٦٢, ٥١,,, ٨٢,,,

,,,٣٣,٥٣ ٦,١٦, ٣,٨٣, ٢,,,, ٥٨ 
آيذ )دَار 

 تكر(



 ؤخالط ٣٢,٣٨ ٣,,١, ٢٢,,, ١,٢١, ٥,,٢,
 ؤَة ٢٨,,٣ ٨,٣٦, ٣,٣٢, ١,,٢, ٢,٦٥,
 ضهًاش ٦٣,,٣ ٣٣,,, ٣,٣٦, ٢,٨٣, ٢,٦١,
 خىي ٥٣,,٣ ٨,٣١, ٣,٨٣, ٢,,٢, ٢,٢٣,
 يرَذ ٣٦,٣٢ ٢,٣٢, ٣,,,, ٣,٦٨, ,٥,٢,
 حندىاٌ ٣٢,٢٣ ٦,,٢, ٢٦,٨٦ ٣,٣٣, ٣,٨٣,
 يراغح ٣١,٢٨ ٥,١٢, ٢٦,٣٢ ١,,٣, ,٣,٣,
 ذربَس ٣١,٢٨ ٥,١٣, ٢٦,٣٢ ١,,٣, ,٣,٣,
 ؤردتُم ٣١,٢٦ ٣,١٣, ٢٢,١١ ٣,٣٣, ٣,١٨,
 تردعح ٣٣,٢٨ ٣,٢١, ٢٥,٣٢ ١,,,٢ ٢٨,٢٨

٢٨,٢٨  ٣٣,٢٨ ٣١,,, ٢٥,٣٢ ١,,,٢ 
ذفهُص 
 )ذثهُص(

 تاكى ٢٦,,٣ ٣٣,,, ٢٨,١١ ٢٦,٣٣ ٢٦,٢٢
 مشاخٍ ٢٦,,٣ ٣,٥٨, ٢٨,١١ ٢٦,٣٣ ٢٦,٢٢

٣٢,٢٨ ٣,١٣, ٢٨,٣٢ ١,,٢٢ ٢٦,٣٢ 
تاب 

 األتىاب 
 تهغار ٦,٢٨, ٦٨,,, ٢٣,٣٢ ١,,٢٥ ٢,,٢٢
 كىفح ٢٦,,٣ ٨٣,,, ٣,١١, ٢,٣٣, ٢,,٢,

٣١,٢٨ ٢٣,,, ٦,٣٢, ١,,٨٣ ٣,,٨٣ 
يذاٍَ 

 )يذائٍ(



 واضظ ٣٢,٢٦ ٢,٣٢, ٢٦,١١ ٣,٣٣, ,٣,١,
 تغذاد ٣٦,٢٨ ٨٢,,, ٣,٣٢, ١,,٥, ٥,٦٢,
 تصرج ٢٨,,٣ ٣,٣٦, ٢١,٣٢ ١,,٢٦ ٣٣,,,
 ؤتهح ٢٨,,٣ ٣,٣٣, ٢١,٣٢ ١,,٢٦ ٣٣,,,
 عثاداٌ ٢٦,,٣ ٣,١٣, ٢٨,١١ ٢٦,٣٣ ٢٦,٢٢

 ضرر )ُذطَرر( ٢٦,,٣ ٣,٣٢, ٢٨,١١ ٢٦,٣٣ ٢٦,٢٢
٢٢,٨٣ ٢٦,٥٥  ؤهىاز ٣٢,٦٣ ٣,٥٣, ٢٨,٣٦ 

٣٥,٦٣ ٢٦,١٨ ٣٦,,٢ ٢١,٨٣ ٢٢,٥٦ 
ؤرخاٌ 
 )هبثهاٌ(

 كازروٌ ٣٣,٢٨ ٢٢,٥٢ ٢٢,٣٢ ١,,٢٨ ,٢١,٢
 فريوز اتذ ٣٣,٢٦ ٢١,٢٣ ٢٥,١١ ٢٨,٣٣ ,,,٢١
 إصغخر  ٣٣,٢٦ ٦,,٢١ ٢٣,١١ ٣٣,,٢ ٢٨,٣٣
 َسد ٢٨,,٣ ٨٢,,٢ ٢٣,٣٢ ١,,٢٢ ٣,,,٢
 هنر حهىاٌ ٣١,٢٦ ٢,٨٢, ٢٢,١١ ٣,٣٣, ٣,١٨,

زَكاٌ  ٣٣,٥٣ ٣,,٣, ٢٣,٨٣ ٢,,,٢ ٦٨,,٢
 )زجناٌ(

 ؤهبار ٢٦,,٣ ١٨,,, ٢٨,١١ ٢٦,٣٣ ٢٦,٢٢
 مهذاٌ ٣٣,٢٨ ٣,٢٦, ٢٥,٣٢ ١,,,٢ ٢٨,٢٨
 كرج ٣٢,,٣ ٨,,٢٦ ٣,,٢٨ ٢٢,٦٨ ٢٦,٨٢
 قى ٣٢,٥٣ ٢٦,٣٣ ٨٣,,٢ ٢,,٢٢ ٢٢,١٢



 رٌ ٣٥,٨٨ ٢,,٢٢ ٢٢,٦٢ ٢١,٥١ ,٢٢,٣
 إصفهاٌ ٣٥,٥٣ ٢٢,٥٣ ٢٢,٨٣ ٢,,٢١ ٢١,٢٢
 عىش  ٥١,٢٦ ٢٦,,٢ ٨٢,١١ ١٣,٣٣ ١,,,١
 آيم ٣٣,٨٨ ٢١,٨٢ ٢٣,٦٢ ٥١,,٢ ٢٨,٣١
 ضرخص ٢٦,,, ٥٢,٢٢ ٥٨,١١ ٥٦,٣٣ ٢١,,٢
 خرخاٌ ٦,٢٨, ٨,,,٢ ٢٣,٣٢ ١,,٢٥ ٢,,٢٢

٣,٢٨, ٣,,٣٨ ٥٢,٣٢ ١,,٥٨ ٥١,٦٦ 
يروانرود 

)رود 
 ُيرغاب(

 ضرَذب ٢٨٦,٢٨ ٣٦,٢١ ٣,٣٢, ١,,٥, ,٨,٦,
 مسرقُذ ٥٦,,, ٣,,٥٥ ٥٣,٨١ ٥٢,٣٣ ٨١,,٥
 قُذهار ٢٦٣,٥٣ ٥٢,٣٨ ٣٥,٨٣ ٢,,٣٨ ٢,,٣٢
 َُشاتىر ١,٨٢, ٢٣,٣٦ ٥٢,٦٣ ٢٣,٥٨ ٢٣,٢٦
 شرياز ٣٣,٢٨ ٢١,٢٣ ٢٥,٣٢ ١,,,٢ ٢٨,٢٨
 هريىز ٢٨,,, ٢,,٢٥ ٥١,٣٢ ١,,٥٦ ٢٣,,٢

   ,٢.,خذول ؤعىال املذٌ و حتىَهه يف رضى 

 

 

 

 



 انسرية انذاتية
 شخصية :املعهىيات ان

 : احساٌ كايال نطيف االسى
 و. 9191 األول كاَىٌ  03: تاريخ امليالد
 إيذي جىت, أتثيّ انشزقية:  يكاٌ امليالد

 بيا بىجىك تاَعاِ, نُجسا انغزبية, نُجسا, أتشيّ دار انسالو: انعُىاٌ
 391029103280/392919103280:  رقى اهلاتف

  ihsan.elhasany@gmail.com:  اإلنكتزوين انربيذ
 انتعهيًية : املزاحم

 انتعهيى انزمسي .أ 
 و 1333املذرسة اإلبتذئية اإلساليية, نُجسا, أتشي , سُة ختزيج  .9
 و 1330املذرسة انثاَىية عهىو انقزاٌ, نُجسا, أتشي, سُة ختزيج  .1
 و   1393, أتشي, سُة ختزيج بريويٍاجلايعة انعشيشية,  .0
 انتعهيى غري انزمسي .ب 

 (1332-1330داية بستاٌ املعارف ) .9
 (1392-1332, أتشي, )اإلساليية انذيُية انعهىو يعهذداية  .1
 (  1392-1391انعشيشية, اتشي ) انذيُية اإلساليية  داية باب انعهىو .0

 
 و 2027 متىس 20مساراَج, 

 
 احساٌ كايال نطيف
9233319333 
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