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 مقذمت : 

ثلأد يؼوفخ االََبٌ نَطؼ انكوح األهضٛخ يُن آالف انٍَُٛ، ٔكبَذ ْنِ انًؼوفخ َزٛغخ نهزأصٛو انًزجبكل ثٍٛ االََبٌ 

 ، ٔرُبٔنذ رهك انًؼوفخ كهاٍخ ٍطؼ األهض يٍ ؽٛش انًاليؼ انطجٛؼٛخ ٔانًُبؿ ٔاالَزبط ٔانشؼٕة . ٔثٛئزّ

ٔقدل يددبهً االََددبٌ انًؼوفدخ انغ وافٛددخ يُددن أٌ ؽدبٔل انٕقددٕف فددٙ ٔعدّ انحددٕٖ انطجٛؼٛددخ ٔانؾ دٕل ػهددٗ يحٕيددبد 

ى كضٛوا ثًؼوفدخ انَدًبو ٔكضٛدوا ؽٛبرٛخ يٍ طؼبو ٍٔكٍ ٔيهجٌ ٔنى ٚحز و اْزًبو االََبٌ ػهٗ ٍطؼ األهض ثم اْز

 يب كبٌ يٕضغ اْزًبيّ انؾٕٛ٘ ٔفٙ ثؼض األؽٛبٌ يضبه قهحّ انشلٚل .

فًٍ َبؽٛدخ انشدًٕل ، فبنغ وافٛدخ يَدزًلح يدٍ َزدب ظ ٍ ثحٛدخ انًؼدبهف ثبنشدًٕل ٔانز ٛٛدؤرًزبى انًؼوفخ انغ وافٛخ ػد

ايدب يدٍ َبؽٛدخ انز ٛٛدو، فحدل  عٛدب، ٔانجٕٛنٕعٛدبَضؤثٕنٕانؼهدٕو انًزق  دخ كبنغٕٛنٕعٛدب ٔانًزجٕهٔنٕعٛدب ٔانوهدك ٔاأل

 ؽلصذ فٙ  يؾزٕٖ انغ وافٛخ ، ٔيُبْظ ٔطوق انجؾش فٛٓب.

ٔانشًٕل ٔانز ٛٛو انن٘ ايزبىد ثّ انًؼوفخ انغ وافٛخ ، فَؼ انًغبل أيبو انجبؽضٍٛ انٕضدغ ؽدلٔك هدجّ صبثزدخ نهًؼوفدخ 

ؼُبصو ػهى انغ وافٛخ انًزًضهدخ فدٙ انًؾزدٕ٘ ٔانطوٚحدخ انغ وافٛخ األيو انن٘ عؼهٓى ٚقزهوٌٕ فٙ رؾلٚل يوٕٓو صبثذ ن

  ٔاألٍهٕة .

ّ، ثدم  دُٔٚج ٙ ػهٗ كم رق ص أٔ يؤنف، اال ٚحز و رؼوٚوّ نهغ وافٛخ، ػهٗ يب ٚزواوٖ نّ أٔ يب ٚزوق يدغ رق 

 .ال ثل نّ أٌ ٚوؾص انًٕضٕع ثزغوك ربو  ْٔم يٍ ضًبٌ يٍ أٌ ٚزَهم انزؾٛي ُْب 

انُظدو ٔاثزؼدبك ػدٍ انزؾٛدي اندن٘ ٚحدغ فٛدّ انجبؽدش فدٙ رؾلٚدل انغ وافٛدخ، ًٚكدٍ ارجدبع  ٔأيبو ْنا انقالف فدٙ ٔعٓدبد

 انٍٕٛهزٍٛ انزبنٛزٍٛ يغ يب فًٛٓب يٍ ػٕٛة :
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أٌ رلهً يبما فؼم انغ وافٌٕٛ فٙ انًبضٙ ، ُْٔبنك ػلح يؾبمٚو يٍ ارجبع ْدنا األٍدهٕة يُٓدب أٌ  األٔنٗ :انٍٕٛهخ 

اَزحب ٍٛٛ فٙ ػًهٓى  ٔهثًب رغدبْهٕا رغدبْال كجٛدوا يٕاضدٛغ ػلٚدلح كبنظدبْواد انغ وافٍٛٛ فٙ انًبضٙ ، هثًب كبَٕا 

 االعزًبػٛخ يضال. 

فٓٙ اٌ رًٓم كم يب كزت فٙ انغ وافٛخ رًبيب صى رجلأ ثزؼوٚف يب ٚغت أٌ ركٌٕ ػهّٛ انغ وافٛخ ،  :ايب انٍٕٛهخ انضبَٛخ 

ٔنهًوح اٌ ٚوعٕ فٛوح يٍ ْنِ انطوٚحخ ، فٓٙ يًكٍ أٌ رؤك٘ إنٗ رؼوٚف كبيم نهغ وافٛخ ، ٔٔضغ فطخ نًب ُٚج دٙ 

 اٌ ٚلهٍّ ْنا انؼهى .

ٔؽزدٗ انٛدٕو ندى  خنؼهدى انغ وافٛد ٛزٍٛ ٍدبػل ػهدٗ رؼدلك انزؼدبهٚفٔافزالف األٌٍ انزٙ رؼزًل ػهٛٓب انٍٕٛهزٍٛ انًبضد

 ٚزوق انغًٛغ ػهٗ رؼوٚف ٔاؽل عبيغ يبَغ يقز و ٚؾلك طجٛؼخ ْنا انُٕع يٍ انلهاٍخ رؾلٚلا كقٛحب .

ْٙ ػهى االهض ٔهكهٓب ٔيظبْوْب انطجٛؼٛدخ ٔاقَدبيٓب انَٛبٍدٛخ  :كًب ػوفزٓب ثؼض انحٕايٌٛ  خانغ وافٛفبما كبَذ 

. فددبٌ ثؼددض انؼهًددبو ٕٚعددّ إنددٗ ْددنا انزؼوٚددف َحددلا نددّ اػزجددبهِ أٌ كددم عبَددت يددٍ  ٔيُزغبرٓددب ٍٔددكبَٓب  انددـ ٔيُبفٓددب

 انغٕاَت انزٙ اػزًلْب انزؼوٚف رقزص ثؼهى قب ى ثنارّ .

 ٔقل اَؼكَذ انقالفبد فٙ رؾلٚل انًؼوفخ انغ وافٛخ ػهٗ هًٕنٛخ انًؼوفخ انغ وافٛخ ٔاقَبيٓب ٔاثٕاة كهاٍزٓب.

، ؽزدٙ نطبنًدب  انغ وافٛدخ انطجٛؼٛدخ ٔانغ وافٛدخ انجشدوٚخًْدب  ٚظٍ يٍ قجم اٌ انغ وافٛدب ، رُحَدى إندٗ قَدًٍٛنحل كبٌ 

أٌ انٕاقدغ ٚقدبنف مندك ٔٚأثدبِ ، الٌ انغ وافٛدب انزدٙ يدٍ هدأَٓب أٌ  وٛدًٍؼُب ػٍ صُب ٛخ انزوكٛو فٙ ػهدى انغ وافٛدخ ،  

ْنا االَحَبو ، ٔاًَب منك ال ٚجلٔ أٌ  بٌ ال ًٚكٍ أٌ ٚحجماالََ ظوِرٕؽل ثٍٛ يقزهف انظبْواد فٙ انًكبٌ يٍ ٔعٓخ َ

 .ٚكٌٕ يغوك يظٓوٍٚ نشٙو ٔاؽل اؽلًْب ثبنَُجخ نالفو کبألٍبً

ثبنَُجخ نهجُٛبٌ انشبيـ فال ع وافٛخ ثشوٚخ ث ٛو اٍبً طجٛؼٙ ػهدٗ أٌ انًظٓدو انجشدو٘ نهغ وافٛدب ٚشدًم كدم يدب ْدٕ 

اٌ ٚزؾكى ثَججّ َٔزٛغزّ فٙ ؽٍٛ ركٌٕ انًظبْو انطجٛؼٛخ ثؼٛلح ػٍ  يز م ثبنُشبط االََبَٙ ٔانن٘ يٍ هأٌ االََبٌ

 رلفم اإلََبٌ إال ثؾلٔك .

ٔانغ وافٛب ثطجٛؼزٓب اًَب رٕؽل ثٍٛ انظبْواد انًقزهوخ طجٛؼٛخ كبَذ أ اََبَٛخ فٙ انًكبٌ يدٍ ٔعٓدخ َظدو اََدبَٛخ ، 

ََددبَٛخ نزَددٓٛم انجؾددش فٛٓددب ٔكهاٍددزٓب كهاٍددخ فددبما كبَددذ انؼهددٕو انًقزهوددخ قددل عددوكد رهددك انظددبْواد انطجٛؼٛددخ أ اال

رق  ددٛخ ، فددبٌ انغ وافٛددب رُظددو انٛٓددب ككددم ٔرؼٛددلْب إنددٗ ٔضددؼٓب انؾحٛحددٙ كٕؽددلح طجٛؼٛددخ اعزًبػٛددخ ٔثددننك ركددٌٕ 

انغ وافٛخ ثًضبثخ انغَو ثٍٛ انؼهٕو انطجٛؼٛخ ٔاالعزًبػٛخ  ٔيٍ افص ف ب ص انغ وافٛخ انجؾش ػٍ انؼالقدبد ثدٍٛ 

انظددبْواد انطجٛؼٛددخ ٔانجؾددش ػددٍ ػالقزٓددب ثبنُشددبط انجشددو٘ ػبيددخ ، ٔنددئٍ كبَددذ  مٛددد صددى رؾهيقزهددف ْددنِ انظددبْوا

 ثٓنِ ان وخ ػهًب رؾهٛهٛب فبَٓب فٙ َوٌ انٕقذ اٚضب ػهى روکٛجٙ . ٛبانغ واف
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ان وخ انزوكٛجٛخ نؼهى انغ وافٛخ ٔاهرجبطٓب ثبنؼهٕو األفوٖ كبَذ انَجت انن٘ كفغ  ٛو انًزق  ٍٛ ثبنغ وافٛب  ٔنؼم

 إنٗ انحٕل ثبٌ انغ وافٛب نَٛذ ػهًب ثم ْٙ فهٛظ يٍ انؼهٕو األفوٖ .

وفدخ انغ وافٛدخ اَُب ٍُؼٕك نجؾش ْنِ انًٕاضٛغ ػُل ثؾضُب نهًلاهً انغ وافٛخ، ندننك ٍدُكزوٙ ثدبنحٕل ثدبٌ انًؼ ٔؽٛش

 يؼوفخ يزطٕهح ماد طجٛؼخ هًٕنٛخ يزجبُٚخ ىيبَب ٔيكبَب ..

 الفكر الجغرافي في العصور القذيمت :

نزطٕه انوكو انغ وافٙ ٔاًَب ًٚكٍ انوثظ ثُّٛ ٔ ثدٍٛ انًوؽهدخ انزدٙ ثدلأ فٛٓدب  ـٚنٌٛ يٍ انًًكٍ اٌ َؾلك ثلاٚخ أ ربه

جٛؼٛخ انًؾٛطخ ثّ ، ٔانجؾش ػٍ ايكبَٛخ انجٛئدخ ٔيؾبٔندخ اٍدزحالنٓب االََبٌ يؾبٔنخ انزأيم ثٕػٙ ٔاكهاك نهظٕاْو انط

ثدبٌ انوكدو انغ وافدٙ قدلٚى قدلو انزدبهٚـ انجشدو٘ ٔكبَدذ ثلاٚدخ انوكدو  ٕلٔاٚغبك انَجم االٍزضًبهْب، ؽُٛدناك ًٚكدٍ انحد

ب ماد طدبثغ ٔانًؼوفخ انغ وافٛخ يؾلٔكح ثَجت يؾلٔكٚخ ؽوكخ االََبٌ ٔثننك ًٚكٍ ٔصف انًؼوفدخ انغ وافٛدخ ثبَٓد

 يکبَٙ يؾلٔك .

ثَجت قهخ ػلكِ ، كًب أٌ يؼوفزّ  ْنِ انًؾلٔكٚخ َزٛغخ ػٕايم كضٛوح يُٓب كوبٚخ يحٕيبد انجٛئخ انًؼٛشخ االََبٌ ٔربرٙ

ًٔٚكدٍ ٔصدوٓب ثبَٓدب ماد طدبثغ ًٚزدبى ثبنَدٕٓنخ ام اٌ االََدبٌ األٔل اهردبك  ؤف انجٛئدبد انجؼٛدلح كبَدذ يؾدلٔكحثظ

ؽٛبرّ ، يزغُجأ انًُبطق ماد انطبثغ انحبٍٙ ، فوٙ انؼ دٕه  ٔاكايخُخ نهجؾش ػٍ ي بكه هىقّ انًُبطق انَٓهخ ٔاٜي

انحلًٚخ كبٌ االََدبٌ انحدلٚى ٚؼدٛل ػهدٗ انغًدغ ٔاالنزحدبط ٔانحدُص ٔان دٛل ْٔدٕ ثدننك ٚشدجّ انغًبػدبد انجلا ٛدخ انزدٙ 

 ؼدضيؼوفدخ انكزبثدخ يدٍ ػًدم ث رؼٛل فٙ انٕقذ انؾبضو فٙ ثؼض اعياو انؼبنى ٔانزدٙ رًكُدذ قجدم أٌ رزٕصدم إندٗ

انوٍٕو انجَٛطخ أ انقوا ظ ػهٗ قطغ يٍ انغهل أ ػهٗ انويبل نٛجٍٛ فٛٓب ثؼض انلهٔة ٔانًَبنك انزٙ ٚزجؼَٕٓب فٙ 

يٕاٍددى ان ددٛل ٔانحددُص ، كًددب أٌ فطورددّ كفؼزددّ انز ددٕٚو ثؼددض انظددبْواد انًٕعددٕكح فددٙ ثٛئزددّ كبالَٓددبه ٔانغجددبل 

 .كٕٓفٛخ ػهٗ ان قٕه ٔعلهاٌ انٔاألهغبه ٔانجؾٛواد ث ٕهح ثلا 

ىاك فٙ صؼٕثخ انؼٛل فٙ ْنِ انًوؽهخ ؽلٔس اىيبد عهٛلٚدخ قبٍدٛخ ا اهدزل فٛٓدب انجدوك ٔ طدذ طجحدبد انغهٛدل  ٔيًب

انياؽوخ هًبل أهثب إنٗ يب ثؼل عجبل األنت ، فدبَٓيو اإلََدبٌ إندٗ انجحدبع انغُٕثٛدخ يدٍ األهض ٔانزغدأ إندٗ انكٓدٕف 

انحبٍٙ  ٔكبٌ ٚو م ثٍٛ ػ و عهٛل٘ ٔآفو فزدوح ٚزجدلل فٛٓدب انًُدبؿ ٔٚزواعدغ انغهٛدل إندٗ انشدًبل ،  وٚارحبو انييٓو

ظٓو فٙ انشوق االكَٙ ٔفٙ افوٚحٛخ ٔ ٛوْب يٍ انجحدبع االٍدٕٛٚخ انغُٕثٛدخ  کبٚٔكبٌ كهًب ؽ م عهٛل فٙ أهثب ٔايو

 .ىيٍ ركضو فّٛ األيطبه

انًًطوح  ٔقل كضود األيطبه ٔػًذ ؽزٗ عيٚوح انؼوة ٔيُطحدخ يضم ْنِ األىيبد ثبنؼ ٕه  ذٛٔانوطٕثخ ٔقل ًٍ

ان ؾبه٘ فٙ افوٚحٛخ ، يًب يكٍ االََبٌ ٔانؾٕٛاٌ يٍ أٌ ٚؼٛشب فٛٓب  أيب انوزدواد ثدٍٛ انؼ دٕه انغهٛلٚدخ فدٙ أهثدب 

 فٙ آفو فزوح عوبف . ٛلفكبٌ ٚحبثهٓب فٙ اَؾبو انشوق األكَٗ ػ ٕه عوبف َٔؾٍ َؼ
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ؽوفخ انغًغ إنٗ ؽوفخ انيهاػخ يُن أٔافو انؼ و انؾغو٘  رجلنذ اٍبنٛت ػٛشّ، فزؾدٕل  اَزحم االََبٌ يٍ ٔػُليب

إنٗ يُدزظ ثؼدل اٌ كدبٌ يَدزٓهكب فحدظ فدزؼهى ؽواصدخ األهض ٔىهػٓدب ثدبنؾجٕة انزدٙ كدبٌ ٚغًؼٓدب فدٙ انؼ دو انَدبثق 

أليدو اندن٘ كػدبِ إندٗ طٛهدخ انًٍٕدى انيهاػدٙ ا ؼُٛدخٔاَزحبنّ إنٗ ؽوفخ انيهاػدخ فدوض ػهٛدّ االٍدزحواه فدٙ يُطحدخ ي

االْزلاو إنٗ ثُبو انجٕٛد انضبثزخ ٔرأٌٍٛ انًواكي انؾضبهٚخ انًزًضهخ فٙ يغًٕػخ انحوٖ انزٙ اٍزحو فٛٓب االََبٌ فدٙ 

أٔافو انؼ و انؾغو٘ انؾلٚش ٔثغبَت انيهاػخ اٍزأٌَ انؾٕٛاٌ ، األيو انن٘ كفؼّ إنٗ انجؾش ػٍ ي دبكه انؾٛدبح 

األَٓبه، ٔثدننك رٓٛدأد ايبيدّ فوصدخ نالهرحدبو ثًؼوفزدّ انغ وافٛدخ انًزًضهدخ فدٙ يؼوفدخ فهغأ ثننك إنٗ ضوبف   ضبثزخان

يٕاٍى فٛضبٌ األَٓبه ٔضؤهح انًؾبفظخ ػهٗ رهك انًٛبِ ٔهثظ ثٍٛ يٕاٍى انوٛضبٌ ٔف ٕل انَُخ انًقزهوخ  ٔكدبٌ 

ل انًَدبؽبد ك طوٚحدخ نزؾلٚداألهاضدٙ انيهاػٛدخ ٔاٚغدب رحَدٛىيٍ َزٛغخ منك أٌ ارَؼذ ايكبَٛبرّ انيهاػٛدخ فهغدأ إندٗ 

 ٔاٚغبك فوا ظ نننك . 

ٔثدننك ثدلأد طال دغ انوكدو انغ وافدٙ انًدورجظ  ٕو ٔانَدًبو نٛؾَدت يٕاػٛدل انيهاػدخاَّ اضطو انٗ يواقجخ انُغد كًب

ثًؼوفخ األعواو انًَبٔٚخ رظٓو أيبيّ األيو انن٘ اضطوِ إنٗ يؼوفدخ انؾَدبة ٔانوٚبضدٛبد نضدجظ ؽوكدخ األعدواو 

 ػٛلْب .انًَبٔٚخ ٔيٕا

اَزحبل االََبٌ يٍ انؼ و انؾغو٘ انؾلٚش إنٗ ػ و انًؼبكٌ رٓٛأد ايبيّ فوصخ أٍغ نهَٛطوح ػهدٗ انجٛئدخ  ٔػُل

رًضم صُبػخ األٍهؾخ ٔاٍزقلاو انًؼلٌ انغلٚل فٙ ٍٔب م االَزبط ٔاٍزقلايٓب فٙ رطٕٚو ؽوفخ انيهاػدخ األيدو اندن٘ 

اربؽددخ انووصددخ نحطددبع يددٍ انًغزًددغ اٌ ٚزوددوؽ  هددٗانطؼددبو ػٍددبػل ػهددٗ ىٚددبكح االَزددبط ٔقددل ٍددبػل ٔعددٕك فددب ض يددٍ 

نهلهاٍخ ٔانوهَوخ ٔقل افند انؾكٕيبد ثؼل اٌ ركَٕذ انحلًٚبد َٔشأد انلٔل افند رٓزى ثزشٛٛل انًدلٌ ٔكٔه انؼجدبكح 

 دٔرؾلٚل يٕاقغ كم يُٓب ٔكفؼٓى ْنا إنٗ ػًم فوا ظ انزقطٛظ انًلٌ ٔانًؼبثل ٔانطوق انزٙ روثظ ثٍٛ ْنِ انظبْوا

نحل هًم ْنا انزطٕه انؾضبه٘ يُبطق يزؼلكح يٍ انؼدبنى ٔندى ٚحز دو ػهدٗ قدبهح كٌٔ أفدوٖ ، ٔيدغ أٌ انؼدبنى انحدلٚى 

 كبٌ َ ٛجّ يٍ انؾضبهح كجٛوا اال أٌ منك ال ٚؼُٙ ؽويبٌ ثحٛخ أَؾبو انؼبنى األفوٖ .

خ ثٍٛ انَالالد انجشوٚخ انزٙ ندى فالثل اٌ ؽوکبد عوٚئخ يحلايخ ، ثم ٔماد اًْٛخ قل ؽلصذ فٙ طهٛؼخ انؼ ٕه انحلًٚ

ثم ٔؽزٗ  ٕىنُلِٛرزوك آصبها أ روکذ يُٓب قهٛال يًب ٚلل ػهٛٓب  ٔيضم ْنِ انشؼٕة کبنُٕٓك األيوٚكٍٛٛ ، ٔيب ٔهاو َ

ثبنكشف انغ وافٙ إنٗ يلٖ ثؼٛل فٙ ؽوكدبد ْغدوح نَدكبٌ ثكبيدم  طهؼٕاان ٍُٛٛٛ فًٛب قجم انزبهٚـ ال ثل آَى قل اض

 ؽغًٓى ٔػلكْى يزغٓخ إنٗ انًغٕٓل.

ًٚكٍ رزجغ انوكو انغ وافٙ فٙ انؼ ٕه انحلًٚخ ػٍ طوٚق رؾهٛم انوكو انغ وافدٙ انَدب ل ندلٖ انؼدواقٍٛٛ انحدليبو  ٔننا

يددٍ هددأَٓب أٌ رؼكددٌ انًؼوفددخ انؼهًٛددخ  ٔانً ددوٍٚٛ ٔانَٕٛددبٌ ٔانؤيددبٌ ٔثحٛددخ انًواكددي انؾضددبهٚخ األفددوٖ انزددٙ

 فٙ انؼ ٕه انحلًٚخ . غ وافٙانغ وافٛخ نزهك انشؼٕة ٔانزٙ رًضم ثلٔهْب يغًٕع انوكو ان
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انغ وافٙ فٙ اػًبق األىيُخ ان بثوح ٔنلٖ انشؼٕة انجلا ٛخ ٔانًزؾضوح اًَب كبٌ ٚوركي أٍبٍب ػهٗ كػدبيزٍٛ  ٔانوكو

 ماد ًٍخ يٍ انكشف انغ وافٙ . ٔاضؾزٍٛ اؽلًْب ماد يظٓو فهكٙ ٔاالفوٖ

انحٕل أٌ ْبرٍٛ انلػبيزٍٛ ظهزب اٍبً انوكو انغ وافٙ ػجو انحؤٌ يُن أقدلو انؼ دٕه فًٛدب قجدم انزدبهٚـ ؽزدٗ  ًٔٚكٍ

 يشبهف انؼ ٕه انؾلٚضخ، ؽٛش ارَؼذ آفبق انًؼوفخ انغ وافٛخ ٔاٍوػذ فطٕاد انزطٕه انغ وافٙ .

فٙ انؾضبهاد انحلًٚخ ًٔٚكدٍ اٚغبىْدب  انغ وافٛخ يزؼلكح يضهذ انًؼوفخًخ فٙ عٕاَت اهزوكذ انؾضبهاد انحلٚ ٔقل

 ثًب ٚهٙ :

أْزًذ ثًٕضٕع فهق األهض ٔانًَبو ٔفبصخ انشدًٌ اكجدو األعدواو انَدًبٔٚخ ،  الحضاراث القذيمت : جميع  (۱ 

االََدبٌ طدٕٚال يُدن  ٔقدل ظدمٔانلُٚٛخ ٔاالعزًبػٛخ ٔاالقز دبكٚخ   انٕٛيٛخ ؽٛبرٓب ٔه هزٓب كضٛوأ ثلهعخ اَؼكَذ ػهٗ

َشأح انجشوٚخ ػهٗ ٍطؼ األهض ٚؤيٍ ث ؾخ هٛئٍٛ فًٛب ٚقزص ثبنشًٌ ٔاالهض . األٔل ْٕ أٌ انشًٌ ْٙ انزٙ 

 رلٔه ؽٕل األهض ٔاٌ يٕطُّ انن٘ ٔنل فّٛ ًٚضم يوكي االهض صبَٛب .

 انًشكهخ األٔنٗ انزٙ ٕٚاعٓٓب االََبٌ نٛال يشكهخ االرغبِ ، معرفت االتجاه :( ۲

انُٓبه ٚٓزلٖ ثظبْورٙ انشؤق ٔان ؤة نزؾلٚدل االرغدبِ ٔنكدٍ فدٙ انهٛدم َزٛغدخ نؾوكدخ االهض ٔر ٛدو انًٕقدغ فوٙ 

انظددبْو٘ نهُغددٕو رظٓددو يشددكهخ رؾلٚددل االرغددبِ ٔاضددؾخ ٔرجددلٔ انًَددأنخ أكضددو رؼحٛددلا فددٙ انجؾددبه ٔان ددؾبه٘ ، ٔقددل 

االرغددبِ ٔاالٍددزؼبَخ ثددجؼض  ٓب فددٙ رؾلٚددلاٍددزؼبَذ يؼظددى انؾضددبهاد انحلًٚددخ ثظددبْوح صجددٕد ارغددبِ انوٚددبػ ٔاٍددزؼًبن

 انُغٕو انزٙ رجلٔ صبثزخ ثبنَُجخ نؾوكخ االهض .

كبٌ نززبثغ انهٛم ٔانُٓبه ٔر ٛو انو ٕل انَُٕٚخ ٔرجدبٍٚ ؽوكدخ انحًدو ػدٍ ؽوكدخ انشدًٌ ، اندلافغ  قياس الزمن :( ۳

نهجؾش ػدٍ يؼوفدخ انٍٕدٛهخ انزدٙ ثًٕعجٓدب رؾلٚدل انؼالقدبد انييُٛدخ ثدٍٛ رهدك انظدٕاْو االؽزٛدبط نٓدب، ٔاْدزى االََدبٌ 

ك نًؼوفخ ػهدى انوهدك ٔانزُغدٛى . ٔقدل اٍدزؼًهذ ثبنُغٕو اْزًبيب كجٛوا ؽزٗ ٔصم اْزًبيّ إنٗ كهعخ انؼجبكح ، ٔقبكِ من

األقٕاو انحلًٚخ ٍٔب م يزؼلكح نزؾلٚل انييٍ ٔرحًَّٛ ، ٔيٍ ْنِ انٍٕب م انئنخ انشًَٛخ َٓبها ٔانَبػخ انًب ٛدخ ندٛال، 

عديو ،  ۰۳قًَب كم قَى َٚبٔ٘ ٍدبػخ يضدبػوخ يدٍ ٍدبػبرُب ٔانَدبػخ إندٗ  ۲۱ٔنحل قَى انجبثهٌٕٛ انٕٛو انوهكٙ إنٗ 

 عيو َٚبٔ٘ اهثغ كقب ق يٍ كقب حُب، ٔقل عبوَب ْنا انزحَٛى يُن انَالنخ األكلٚخ .  كم

رًضم انقوا ظ انًؤهو انن٘ ًٚكٍ االٍزلالل يٍ فالنّ يٕقغ انًكدبٌ . ٔثدننك فدبٌ ؽبعدخ االََدبٌ  ( رسم الخرائط :۴

انؾضددبهاد انحلًٚددخ إنددٗ يؼوفددخ نًؼوفددخ يكبَددّ ظٓددود يُددن أقددلو انؼ ددٕه . نددننك فددبٌ انؼهًددبو ال َٚددزجؼلٌٔ اْزددلاو 

انقوا ظ. فحل ٔصف ثؼض انوؽبنخ انًؾلصٍٛ يؾبٔالد قلًٚخ نلٖ انشؼٕة انجلا ٛدخ نوٍدى انقدوا ظ ، كًدب ْدٙ انؾدبل 

يضال ػُل انُٕٓك األيوٚكٍٛٛ ٔاالٍكًٕٛ ٔثؼض ٍكبٌ عيه انًؾدٛظ انٓدبك٘ . ٔيًدب ٚؤٚدل مندك أٌ كضٛدوا يدٍ انشدؼٕة 
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، ٔال ًٍٛب يٍ ان ٛبكٍٚ انًزغٕنٍٛ ٔانًالؽٍٛ قل ػوف ػُٓى آَدى قدبيٕا ثوٍدى فدوا ظ ٔانحجب م انًٕ هخ فٙ انجلا ٛخ 

 .ٔكبَذ ْنِ انقوا ظ ماد قًٛخ نهًكزشوٍٛ« کؤكٛخ »

ٔنحل فهف نُب انجبثهٌٕٛ يُن أقلو اىيبَٓى طوق يَؼ األهاضٙ ٔقٛبٍٓب ٔافن يقططبرٓدب ، ٔػوفدٕا رقطدٛظ انقدوا ظ 

ٔنؼم اقلو فوٚطخ يٍ ْنا انُٕع فوٚطخ يلُٚخ َوو انزٙ ٚوعغ ػٓلْب  اٌ ٔاالقطبهانًَبؽبد أٍٔغ ، ا٘ فوا ظ انجهل

 إنٗ األنف انضبَٙ قجم انًٛالك . 

اػزًل االََبٌ األٔل فٙ قٛبً انًَدبفخ ػهدٗ ؽوكزدّ انقبصدخ انًحبٍدخ ثطدٕل اقلايدّ ٔمهاػدّ  قياس المسافاث :( ۵ 

نقطٕاد ٔطٕل األقدلاو ، كًدب آَدى اٍدزقليٕا اندييٍ ٔفطٕارّ، ٔنننك كبَذ انًَبفبد رقزهف ؽَت افزالف طٕل ا

نحٛبً انًَبفخ فؼوفٕا ٍوػخ االََبٌ ٔانؾٕٛاٌ ٔيحلاه يب ٚحطغ كم يًُٓب فٙ انٕٛو ؽزٗ اصجؾذ ْنِ انٍٕٛهخ هب ؼخ 

 فٙ يؼظى انؾضبهاد انحلًٚخ .

بٍٛخ ٔاألصٛهخ انزٙ ػوفٓب فًٛب ٍجق اهوَب إنٗ رحلٚى ٚقص رطٕه انًؼوفخ انغ وافٛخ ثبػزجبهْب اؽلٖ انًؼبهف االٍ

االََبٌ يؼزًلا ػهٗ ثٛئزّ انزٙ ايلرّ ثبنًؾوياد انطجٛؼٛخ فأصبهد فّٛ انجؾش ػٍ انٍٕب م انزٙ يٍ هأَٓب أٌ رحدف فدٙ 

ٔعّ رهك انًؾوياد ، األيو انن٘ ْٙو نجؼض يُبطق انؼبنى ؽ خ ٔافوح يٍ رهك انًؾوياد فَجحذ  ٛوْب فدٙ انوكدو 

نغ وافدٙ ًٚضدم َزدبط ػدبنٙ ٍدبًْذ فٛدّ يؼظدى االيدى اال اٌ ثؼدض انًغًٕػدبد انجشدوٚخ انغ وافٙ ، ٔيدغ أٌ انوكدو ا

قليذ اكضو يٍ  ٛوْب نهوكو انغ وافٙ انؼبنًٙ  ُْٔب يب ٍٕف َزطوق انٛدّ يدٍ فدالل اٍدزؼواض كٔه رهدك انشدؼٕة 

 ٔيَبًْزٓب فٙ انًؼوفخ انغ وافٛخ انزٙ اػزًل ػهٛٓب انوكو انغ وافٙ انؼبنًٙ ثؾبضوِ .

 .الفكر الجغرافي في حضارة العراق القذيم -أ

ٚوٖ اكضو انؼهًبو ٔانجبؽضٍٛ أٌ هجّ عيٚوح انؼوة كبَذ يٓدل األقدٕاو َيؽدذ يُٓدب إندٗ األطدواف انق دجخ انًؾٛطدخ 

ثٓددب. يُددن أقددلو األىيددبٌ ٔثشددكم يغًٕػددبد ثشددوٚخ ، رٕانددذ ْغورٓددب َزٛغددخ نهظددؤف انطجٛؼٛددخ انًؾددلكح نحبثهٛددخ هددجّ 

 ٔروكي رٕعّ ْنِ انٓغواد َؾٕ انًُبطق ماد انًٕاهك انًب ٛخ انكضٛوح ٔانزوثخ انق جخ .انغيٚوح انؼوثٛخ ، 

ٔكبٌ انؼواق فٙ يحليخ األقطبه انزٙ رٕعٓذ انٛٓب رهك انٓغواد ٔٚؼٕك ٍجت منك إندٗ اندؤاثظ انطجٛؼٛدخ انزدٙ ردوثظ 

إندٗ انزشدبثّ انكجٛدو فدٙ طجٛؼدخ انًُدبؿ ثٍٛ انؼواق ٔهجّ انغيٚوح ، فبنؾٕاعي انطجٛؼٛخ انوبصهخ يوحٕكح ثًُٛٓب، اضبفخ 

 انَب ل فٙ انًُطحزٍٛ .

ٔرًَٛخ هجّ عيٚوح انؼوة عبو يٍ اَزَبة األهض نهَكبٌ َزٛغدخ نهدلٔه انؾضدبه٘ اندن٘ اؽزهزدّ األيدخ انؼوثٛدخ فدٙ 

 يبضٛٓب .
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ًٍْٕب  ٍٚؤاما َبقشُب رًَٛخ هجّ عيٚوح انؼوة فَٕف َ م إنٗ َزٛغخ ٔاؽلح ْٙ أٌ انجبؽضٍٛ عًٛؼأ قليبو ٔيؼبص

 ثشجّ عيٚوح انؼوة امٌ ََجٓب إنٗ انؼوة أيو ال علال فّٛ .

ؽههُب اَزَبة انَكبٌ إنٗ األهض فبٌ انًغًٕػبد انَكبَٛخ، انزدٙ فوعدذ  ٌ هدجّ عيٚدوح انؼدوة رُزَدت انٛٓدب  ٔاما

 اًٍب ٔيًَب . ْٔنا يب اصجززّ األؽلاس انزبهٚقٛخ .

 وح ػٍ انؼواق اَو بال ؽضبهٚب أ صحبفٛخ أ اقز بكٚب .رٕعل فزوح ربهٚقٛخ اَو هذ فٛٓب هجّ انغيٚ فال

منك أٌ انًغًٕػدبد انجشدوٚخ انزدٙ فوعدذ يدٍ هدجّ انغيٚدوح انؼوثٛدخ ٔاٌ رجبُٚدذ فدٙ يٕقدغ ٍدكبَٓب ٔىيدبٌ  ٔيؼُٗ

 فؤعٓب اال آَب نى رقزهف فٙ اهرجبطٓب ٔاَزَبثٓب انشجّ انغيٚوح انؼوثٛخ .

اهوَب إنٗ منك اَطالقب يٍ اٌ انؾضبهح انزٙ أقبيزٓب رهك انًغًٕػبد ػجبهح ػٍ ؽهحبد ٚكًم ثؼضٓب اندجؼض ٔال  نحل

 ًٚكٍ انو م ثًُٛٓب. ٔثننك فٓٙ ؽضبهح ػوثٛخ قلًٚخ او ؽلٚضخ .

نؾضددبهح انؼددواق ، ٚددوٖ فٛٓددب ؽضددبهح اصددهٛخ رطددٕهد اٍَددٓب يددٍ انجٛئددخ انؼواقٛددخ ثؼددل فضددٕػٓب نزغوثددخ  ٔانًززجددغ

ََبٌ ٔيًبهٍبرّ ثبنحله انن٘ عؼم رهك األٌٍ ؽحب ق صبثزخ ، فزؾٕنذ إنٗ يجدبك٘و اٍبٍدٛخ نهؾضدبهاد انزدٙ رهزٓدب اال

انغيٚوح انؼوثٛخ ٔايزلد إندٗ كافدم انغيٚدوح  فٔانزٙ اهزحذ ػُٓب . ٔيب نجضذ ْنِ انؾضبهح ؽزٗ هًهذ عًٛغ اطوا

 ق ٍٕاؽم انقهٛظ انؼوثٙ ان وثٛخ .ثحٛخ يُبطٍٕٔاؽهٓب، كًب رشٛو انٗ منك اٜصبه انزٙ ٔعلد فٙ انجؾوٍٚ ٔ
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