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 ة : ــمقدم
، ونظىرا  لتهلىل اإلنسىان  على وجى األرض ويو حياول التعرف علىى ييتتىى وإمكانا ىا نزل اإلنسانمهذ أن أ  

، ويىىذو أمىىور مىىم مكىىان وخىىر و اجاتىىى ال ىىرورلة ا شامل شىىل وامل ىىر  واملىى وس ى شىىان ايىىد أن لسىىعى لتوف يىىا 
كانية ييهها ويني املهاطق األخرس ، والعالقىات املكانيىة جىز  تتطلب معرفة املهطلة اليت لعيش فيها ، والعالقات امل

 مم علم اجلغرافيا .
الىىىيت ربىىىيت يىىىى وتهت ىىىر لولىىىى ويىىىذو التفسىىى ات تفسىىى  وجىىىوه الظىىىايرات الط يعيىىىة  اإلنسىىىانوقىىىد لىىىاول 

   اعتمدت على اخليال فجا ت نوعا  مم اخلرافات وااعتلاهات الغرل ة .
 مها : مهذ أقدم العصور على هعامتني أساسيتنيوللد اعتمد التفك  اجلغرايف 

 تتعلق يالفلك واألجرام السماولة اليت الظها اإلنسان واستدل هبا يف أسفارو . –األوىل 
 إهراك العالقات املكانية اليت لسرت الك ف اجلغرايف . –الثانية 

اجلغرافيىىىة وامتىىىدت  وظلىىىا ياتىىىان الىىىدعامتان لىىىر مطلىىى  العصىىىور ا دلثىىىة ليهمىىىا اتسىىىعا  فىىىا  املعرفىىىة
 أطرافها إىل جماات جدلدة .

 

 تعريف الجغرافيا : 
و  ،      وتعىىىىض أرض  Geoلليىىىة ا لونانيىىىة ى مكونىىىة مىىىم ملطعىىىني غر شلمىىىة إ Geographyاجلغرافيىىىا   -

graphy أي أن اجلغرافيا يي وصف األرض . وأول مم استخدم شلمىة جغرافيىا يىو ،  وتعض وصف أو شكل
  .م ى شعهوان أللد مؤلفاتى . 6 ييكاتيوس االلرن

 ذبم  قواميس اللغة أن اجلغرافيا يي العلم املختص يدراسة سطح األرض .  -
 اعرتض عليى يعض العلما  مثل : ظل يذا التعرلف سائدا  لر اللرن التاس  ع ر امليالهي ، ليث   -

  ة واجلهس ال  ري " رلثر ، الذي عرفها ي هنا " هراسة العالقة يني شافة املظاير الط يعي 

   "  مارث ، الذي عرفها ي هنا " ألهية األشيا 

   " يارت ورن ، الذي عرفها ي هنا " هراسة ااختالفات املكانية 

 ى وااخىتالف يىني األقىاليم فلىت، دما لعا  على يذو التعرلفات أهنىا ذبعىل اجلغرافيىا علمىا  لهىتم يىأيراز أوجىى ال ى
   قايل للهمو والتطور م  متغ ات ا ياة ال  رلة .جيعل يذا العلم غ  مرن وغ دما
يىىرغم تعىىده التعرلفىىات إامل أنىىى   لصىىل إىل اليىىوم إىل تعرلىىف والىىد جىىام  مىىان  حيىىده جمىىال اجلغرافيىىا وط يعتىىى  - 

  ربدلدا  هقيلا  ، ويذا لرج  إىل اتساع جمال الدراسة اجلغرافية ومنويا ياستمرار .
 

 التايل للجغرافيا :  نستطي  صياغة التعرلف و -
   بمالمحها الطبيعية والبشرية دراسة توزيـ  وتحييـو وتعييـو الجغرافيا هي " دراسة شخصية المكان

 " 
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 تحييو التعريف :  -

 لتميز التعرلف دبا للي : 
 الهظرة الكلية اليت تدرك الواق  جبوان ى ال  رلة والط يعية على اختالف عهاصر مكوناتى وتفاعلها . -1
إيراز شخصية املكان اليت تعد مم أيم ما لهدف إليى علم اجلغرافيا ، إذ إن لكل مكان شخصيتى املختلفة ، ولىوا  -2

 مم ليث الظروف املتهوعة ملا شانا يهاك جغرافيا شما نعرفها لاليا  . يذو ااختالفات اليت متيز يني األماشم
، ويىىي أمىىر ا لىىرس يىىالعني ، يىىل لىىتم الوصىىول إليىىى عىىم طرلىىق  التوزلىى  والتيليىىل والتعليىىل ، وذلىىك إلهراك العالقىىات -3

م أيىىم السىى ل إليىىراز ولىىدة الكىىل طرلىىق التوزلىى  والتيليىىل والتعليىىل مىىالتيليىىل والتوزلىى  ، وإهراك العالقىىات املكانيىىة عىىم 
 اجلغرايف الذي ا لتجزأ .

 

 تطور المعرفة الجغرافية : 
 البــابييونو المصــريون القــدما  رافيىىة ومىىم يىىذو ال ىىعو  : أسىىهما عىىدة شىىعو  ول ىىارات يف منىىو املعرفىىة اجلغ

 ، باإلضافة إلى العرب والمسيمين .  الرومانو  اإلغريق ) اليونان (و  الفينيقيونو 
 

 الشعوب قبو العرب والمسيمين : –أوالً 
 

  في المعرفة الجغرافية :  الشعوب السابقة ) قبو العرب والمسيمين (مجاالت إسهام 

 
 الظاهرات الفيكية واستخدامها في التقويم واألسفار :اسة ودر مالحظة  -1
 

  ملراق ة الهجوم والظواير الفلكية    جيها  األيرا 

 وض  التلاومي السهولة ا تلسيم السهة إىل شهور وألام ى 

  لوم ى 33أو  22وض  التلومي اللمري ا ال هر 

 هراسة ظايريت اخلسوف والكسوف والته ؤ حبدوثها 

  ااثض ع ر ا شا وت والدلو والعذرا  ..... أخل ىاشت اف األيراج 

 

 الرحالت :  -2
 الهدف منها :

 إما رلالت هلهية أو رلالت عسكرلة لالستيال  على مهاطق أو ثروات وشعو  
 

 الفائدة منها : 
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   معرفىىة خصىىائص األمىىاشم وال ىىعو  الىىيت  ىىرون عليهىىا ولصىىلون إليهىىا ويىىذا لثىىري املعرفىىة
 اجلغرافية .

   سم خرائت لتلك األماشم .ر 

 فن الخرائط :  -3
سىىم اخلىىرائت لنمىىاشم الىىيت عىىا يف ر لىىم الليىىاس واملسىىالة لىىذلك ير يف ع تفوقىىامعظىىم ال ىىعو  اللد ىىة 

 عرفويا سوا  على الطني أو على ور  الربهي .
 
 قوائم البيانات الجغرافية :   -4

   عم األقاليم املختلفة هون ال ايليون قوائم يال يانات اجلغرافية اليت عرفويا 

   ياإلعمال اإلهارلةللسفر وييانات عم الطر  ويي خاصة  إرشاهاتتعد يذو ال يانات . 

    ومات اجلغرافية لتيس  إهار ا. ايتم ال ايليون ياملعلوالهجاح يف ضم األقاليم  الدولةاتساع نظرا 
 

 : أهم انجازات الشعوب السابقة 
 

 وقىىىربر وروهس وصىىىللية وصىىىور وصىىىيدا  ت سىىىيس متىىىات احملطىىىات ال يرلىىىة وع ىىىرات املسىىىتوطهات مثىىىل قرطاجىىىة
 ويانتالرلا 

 ايتكار نظام هوائر العرض ا تلسيم الكرة األرضية إىل خطوط عرضية ى 

  قياس حميت الكرة األرضية 

  ت ليف أيم الكتب اجلغرافية مثل شتايب اجلغرافيا واجملسطي ل طليموس 

 رائت للعا  رسم خ 

 وض  األسس العلمية للجغرافيا 

  ثانية ى 63هقيلة والدقيلة  63ايتكار الهظام الستيض ا تلسيم الساعة إىل 
 
 أهم اآلرا  الجغرافية ليشعوب السابقة : 

 

 

  اللمر لعكس أشعة ال مس           
  املا  أصل شل موجوه 

   شل اذباو األرض ع ارة عم قرر مستو ربيت يى املياو مم 

 ميية السوها  اليت جيل ها الههر تتكون هلتا الهيل مم اإلرسايات الط 

 رض تدور لول ال مس ولول نفسها األ 

  ال مس ويلية الكواشب تدور لوهلا األرض مرشز الكون و 

  الكرة األرضية مرشز الكون ا نظرلة Geocentric  ى 
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 العرب والمسيمين :  – ثانياً 
 

  دبا حييطهم مم مظاير جغرافية خمتلفة وعهىد ظهىور اإلسىالم زاه اايتمىام ياملعرفىة  ايتم العر  ق ل اإلسالم
 اجلغرافية يس ب ارت اط الع اهات يتيدلد األوقات وااذبايات . 

   ياجلغرافيا عهد العر  يس ب تفو  العر  يف يذا اجملال . نايتم املست رقو 

 

   ي الجغرافيا : فعوامو تفوق العرب والمسيمين 

 
د العىىر  قرونىىا  طوللىىة يف ليىىا م علىىى الرعىىي الىىذي لتطلىىب الرتلىىال يف الصىىياري املرتاميىىة األطىىراف مىىاعت  -1

 فكان عليهم أن لعرفوا املسالك والدرو  .حبثا  عم الكن والع ب 
اسىىتفاه العىىر  مىىم موقىى  يالهيىىم يىىني أقطىىار املو يىىات ا الىىيمم ى والغرييىىات اال ىىامى يف التجىىارة ، وشىىانوا   -2

 رلليت الصيف وال تا  دما تتطلب مههم معرفة ألسر املسالك وأقصريا . للومون ي

صىىفا   ىىا  اجلزلىىرة العرييىىة معظىىم ألىىام السىىهة وقلىىة السىىيب مكهىىا العىىر  مىىم هراسىىة الكواشىىب والهجىىوم   -3
 وااستعانة هبا يف اايتدا  إىل طرقهم يف أسفاريم .

هفىىى  املسىىىلمني مىىىم عىىىر  وغىىى يم إىل ايتكىىىار تتطلىىىب الصىىىالة معرفىىىة ااذبايىىىات األصىىىلية واألوقىىىات دمىىىا   -4
 وربسني الوسائل واألجهزة املتهوعة الالزمة لذلك . 

ا ىىم مىىؤمتر عىىام للمسىىلمني سىىاعد علىىى تالقىىي ال ىىعو  اإلسىىالمية وت ىىاهل املعرفىىة اجلغرافيىىة ، وللىىد أهس   -5
 ذلك إىل اتساع أفق املعرفة اجلغرافية عهد العر  .   

 ىىى ذلىىك مىىم إن ىىا  جهىىاز الربلىىد ومىىد شىى كة الطىىر  واملواصىىالت ، وتولىىد هافىى  الفتىىوح اإلسىىالمية ومىىا تطل  -6
لظهىور شتىب عدلىدة تعىاه يىذو الهاليىة مثىىل ا املسىالك واملمالىك ى ايىم خرهاذيىة ، وااصىطخري ، وايىىم 

 لوقل وغ يم . 

يز ، مىم يى ى الذي ضم علما  مم شل األقوام هون تعصب أو رب 2إن ا  ييا ا كمة ألام الرشيد ا     -7
 أجل العلم وال يث العلمي والرتمجة .

  

 : مصادر المعرفة الجغرافية عند العرب والمسيمين 

   
 الكتب اجلغرافية . -3اللر ن الكرمي .                    -2ال عر .                           -1
 
  : فروع الجغرافيا عند العرب والمسيمين 
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 الجغرافيا الفيكية :   -1
 يف العصر الع اسي ي كل واس  . يدأت 

  أفرلليا ، واألندلس . هلا أري  مدارس يف : يغداه ، مصر ، مشال 

   اعتمىىد العىىر  يف يىىذا اجملىىال علىىى شتىىايب يطليمىىوس ، اجملسىىطي واجلغرافيىىا ، وأهخلىىوا عليهمىىا الكثىى
 مم التعدلالت عهد الرتمجة . 

   : ياإلضىافة إىل  " صىورة األرض "الب شتىا  صى اخلوارزميأشهر اجلغرافيني الفلكيني املسلمني ،
 الكهدي وايم رستى وال  وين .

 

 جغرافية الرحالت :   -2
   : مم العوامل اليت شجعا العر  على يذا اجملال 

 . معرفة ال اله والطر  املؤهلة ألطراف الدولة اإلسالمية املرتامية لوصفها وتسهيل إهار ا 

 . أها  فرل ة ا م 

 عرفة األماشم اليت وره ذشريا يف اللر ن الكرمي .   لب ااستطالع مل 

   : وايم لوقل ، وايم ج   .  ايم يطوطةمم أيم الرلالة املسلمني ، 

   ، قاموا يت ليف الكتب عم يذو الرلالت ، ليث وصفوا فيها ال عو  والعاهات والطر  وال اله
 لذا لغلب عليها الطاي  اللصصي .

 

 فن الخرائط :   -3
 عدلد مم اخلرائت اليت ر ها املسلمني .وصل ال 

  : وخىرلطيت  ،مة علىى شىرة مىم الف ىة ش ى ة ا جىمخرلطة اإلهرلسي املرسو مم أشهر يذو اخلرائت
 ال تاين ، واخلوارزمي .

  

 المعاجم الجغرافية :   -4
  ي. ، ومعجم ما استعجم لل كر  معجم ال لدان لياقوت ا مويريية : أشهر املعاجم اجلغرافية الع 

 

  : أهم إنجازات  العرب والمسيمين 

 
 لفظوا الكث  مم تراث اإلغرلق والرومان . -1
 ايتموا يدراسة اجلغرافية اإلقليمية ألقطار العا  اإلسالمي .  -2

 قاموا يتيدلد املواق  الفلكية لكث  مم املدن . -3

 صييوا أخطا  يطليموس . -4

رت اطها دبعرفة األوقات ألها  ال عائر الدلهيىة ايتموا خبطوط الطول أشثر مم ايتمامهم يدوائر العرض ا -5
 . 


