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 سواحل مصر الشمالية في أطلس الريس بيري
 م(. 17هـ/  11)نسخة المكتبة البريطانية بلندن ، القرن 

 *دكتور :حسن محمد نور عبد النور
 مقدمة :

ألالعا،ننجألل ألالطنن، األعألماننة ألبومننةل ألبل  مة ،ننجأل منناألبواننابتألبلمننُأللننبألمالمننعرألاننإال بل
أل  ،ننعبأل    طننابألبلااعبك،ننةألابلمننةع، ألألبلمنندا بألاعمننابألطننعبيمأل  ع،ننجلألمم،نن بألكننُألماننة  ل

ابآل ةعألبإلم م،جألعألك مجألماماالجألماألبلمطمامة ألبلااعبك،جألبلمصاعبأل ألمندب ألااةانجلأل
للىأل عبمجألعألام هةأل مطجألبلم ماجألبلاع،مة ،جألاط ن األمناأل منةتألحألااع،نجألحأللا،نع ألع،ن ألعأل
امم شعألهذهألبل عبمجألم ألطعبيمألمطصألمابا ألمصعألبلشمةل،جألمناألبل منطجألبلمنذ اعبألعأل

معامجلألل صاصهةألبلمع ،جألبلمصةااجألعألابممط صألمم،دبمهةألاطصةيصهةألعألاماةالجألألمع
بلماص أللم عكجألعبمبألطعبيمهةألام ةاألعممهةألعألاظعافأللالة بأل مطهةألعألاماط، ألمةألك،هةأل
مننناألم طامنننة ألالننناألبلم نننةلبألبلما، ،نننجألابإل شنننةي،جألعأل ننن ألهنننذبألا ننن ألبلم  منننجألإلانننعبدأل اعأل

ألكُألبل نعاألبإلمهةمة ألبل  مة ،جألكُألماة ألبومةل بألعألذلن ألأل16هن أل ألأل10 ألبلااع،جألطةصجا
بل عاألبلذ ألشه  ألا ب،ةمهألمإل،فألا،ع ألع، ألومطمهألبوصطُألبلذ ألاصع ألبل عبمجأل ن أل
 مننطهألبوطننع ألكننُألبلممننةافألبل ةلم،ننجألابلماماالننة ألبلطةصننجألعألا نن أل األ اننعد أل هم،مننهأل

ألابهم،جألمؤلمهألا،األبومةل ألبل ةلم،جألابل  مة ،جأل.
 -في مجال الخرائط واألطالس البحرية : اإلسهامات العثمانية

ل نن ألانن  ألبومننعب ألبل  مننة ،ااألمنناألا،نن ألب مهنن ألاهننا ألبلمننةا ،األالطنن،هبألكننُألماننة أل
ألع1بلطعبيمألابومةل ألبلااع،جألعألابمممة ابأل  ،عباألماألاها ألبل عتألابلممطم،األ

ألبألعألللىألأل15هاع  ألأل9عألا ،ضةاألماألاها ألبواعا،،األبلمُألبماه ألم ذأل هة،جألبل عاألبل أل
أل

                                                           
  اةم جألماهةجأل ممةذألبآل ةعألبإلم م،جألبلمالمةال ا ط،جألبآل بتألاماهةج *

  ظعألالطىألما، ألبلم ة ألاها ألبل عتألابلممطم،األعألاماأل ال مهبأل:ألبلطابعدمُألبلذ ألاضنعألبومنة أل1
بألعألأل9هانع  أل3ُأل مةاهأل)صاعبألبوعض(ألكُألبل صفألبوا ألمناألبل نعابوا ألل طبألبلطعبيمألبل عاُألك

بأل(ألعألبوصنمطع ألعألاباناأل912هانع  300ابااألطع ذباجألصةاتأل)بلممةل ألابلممةل (أل) ألانابلُأل
ب(ألعألأل957هاع أل أل346بأل(ألابلمم ا  أل) ألأل953هاع  ألأل342ااال ألبلمال ةصعألل صمطع أل) أل

ب(ألعابإل ع،منُألصنةاتألأل1048هانع أل أل440)ألابلا،عا ُألصنةاتألبلمؤلمنة ألبل  ،ن بألكنُألبلااعبك،نة
ب(ألعألاألأل1228هانع  ألأل626ب(ألعألا،ةالا ألبلاما أل) ألأل1154هاع  ألأل549) دهجألبلمشمةر(أل)أل أل
ب(ألعألا امن ألاناألمةان ألصنةاتأل منةتأل)بلمابين ألكنُأل صنا ألأل1283هاع  ألأل682د ع،ةألبل دا، ُأل) أل

من رألعألا،عانعألللنىألبل نعاألالطبألبلااعألابل ابال (ألعألا، ماعألماأل هبألمةألص فألكُألالطنبألبلاانةعألالطنىألبإل
بلااع،جألكُألمصعألبإلم م،جألاآ ةعهنةألبلاةال،نجألعألبلمامنعألأل-بألعألمام أل) .ألم ة ألمةهع(أل:أل16هاع  أل10

لد هنةعألبل طنابألابلم نااألأل-عألبلهمشنع أل)مامن ألالطنى(ألاآطنعااأل:أل377بألعألصألأل1989بل طمُألاا بألعأل
أل.أل74بألعألصألأل1997بإلم م،جألعألبلع،ةضعأل

أل
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ألكُألبلاعماة ل ألأل2 شةءألبلم ةه ألبلااع،جأللط عبمجألبل ظع،جألابل مط،جألطةصجا
بألعألامنىأل نةاألبل  منة ،ااألالن أل ضنةكابألللنىألما نتأل16هانع  ألأل10البأل، صعبألبل نعاألبلن أل

بلاضةعبألبلاشنع،جألكنُألمانة ألبلطنعبيمألابومنةل ألبلااع،نجألبلشنرألبل  ،نعألعألامنىأل  نهألل، ن أل
جألعألكمنعألان ب،ة ألبل نعاألبلمنذ اعألان   ألمظهنعألبل عاألبلذهاُألكُألبل هضجألبلااعبك،ةألبل  مة ،ن

لطااا ألطعبيمألبلع، ألا،ع ألعألا ال مهةألهىألطع،ممهألبلمالمّمةبألطمنإاألاطع،منجألحأل نالما ألحألأل
بألام ماجألبلمعب ألأل1929هاع  ألأل1348ابلمُألال عألالط،هةألطط، أل  هبألكُأل  مااعألماألالةبأل

ألمنب(ألعألامعمنامجألالطنأل63×ألأل90ابلطع،منجألم ةمنهةأل)أل-1633انعالبألأل–اإممة اا أل ىألاعرل
ألدبه،جلألماألبلااعألابلاابشألعألابلادءألبلمما ُألماألبلطع،منجأل،م ن أل ،شاهألعرألبو، ألعألاإلابال
بلاة ننتألبلاعاننُألمنناألطع،مننجألبل ننةلبألعألاالط،هننةألاةلطاننجألبلمع ،ننجألماال،ننعألا،ننع ألع،نن ألامننةع، أل

(ألاندءألممصن،طُأل1بألعألامم  ألبلطع،مجأل)عالنب1513هاع  ألبلمابكرألمةع ألأل919بلماعبأل
أل3)مذ اعبأل.ممةألما ىألماألبلطع،مجألبل

 بألالة ألا  اهألألحااع،جألألحبأل لفألا،ع ألع، أل مةاهألبلمممىأل1521هاع  ألأل928اكُألالةبأل
ا نن هةألاننإعاعألمنن اب ألعألاا نن أل األكننعهألمنناألمإل،مننهألاعمننبألطعبيمننهألالننةبألبلشننةالعألابلمننؤع أل

ألم ةمنهأل) أل22×ألأل31.7بلمال ةصعألمنعب  ألا منطهألاطنمألبل من ألاةلطانجألبلمع ،نجألعألالطنىألاعرل
المنن أللننهألالةيمننجألاننةلطعبيمألابلمطم،مننة ألعألاالطننىألطةمممننهألمننمعباألعألاأل15مننب(ألعألاممننمعبأل

اماننممظألم ماننة أل4ااننه(ألمننةأل،شنن،عألللننىألالصننعألبلمننطمةاألمننط،مةاألبل ننة ا ُألأل420)بلاعالننجأل
ألال ،ن بألعألاالن أل اممةافألمع ،ةألا صن،تألبومن ألممنةأل من ألالناألبلمطمنامألبوصنطُألمناأل من ل

طجألبلمال ّ انجألعمبألا،ع ألكُألبل مطجألبوالىألمةيم،األاطم ألالشعبألطع،مجألعألا، مةألدّا ألبل من
ألاالشع،األطع،مجألعألاةولاباألبلما بءألابلذها،جألابلامعبءألاظ لهةألبلمطمطمجأل امةيم،األا   ل

                                                           
2
ألألألألألألألألألألألكضننننن ألبلممننننطم،األكنننننُأل شننننفألبلمع،نننننرألبلااننننع ألللنننننىألبله ننننن ألعألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل-انننن  أل) .بلمننننن، ألامنننن،ا(أل: 

أل.أل59بألعألصألأل2002ب(ألعألبإلم   ع،جألعألأل1498أل-1415)
 - ظعباألوهم،جألمط ألبلطع،مجألعألك  ألم ةالمهةأل ال بألبلاةا ،األاةل عبمجألعأل  ظعأل:3

A Fetinan (A) :- Life and works of the Turkish Admiral Piri Reis      (The  

oldest Map of  America , drawn by Piri Reis) Trans   by . L . yolc .Ankara . 

1954 . 

أل1234اعمننبألا،ننع ألكننُألطع،ممننهألالنناألبل ننةلبألبل ننةعبألبلمة مننجأل)ل مع م، ننة(ألبلمننُأللننبألم شننفألل ألالننةبأل
عألاأل ة  أل ال، جألكُألعمبألبلشابمرألبومع، ،جألامىأل  هةأللمممنةارألمنعألصناعألبوالمنةعألألبأل1818هاع  أل

بلص ةال،جألبلا ، جألعأل  ظعأل:ألبلم اع أل) . ام (أل:ألبل طابألبإلمن م،جألعألمؤممنجألبل ا،ن أللطم ن بألبل طمنُألعأل
أل.أل61عألصألأل2عألجأل1بألعألمأل1985

Atil (Esin) :- The Age of Sultan Suleyman Magnificent , Washington 1988 . 

p.78 .أل 
4
 Atil (E) :- op.cit .p.81, And (Metin) :- Turkish Minatures Painting the 

ottoman period , Ankara ,  1974 .p .113 .                   ` 
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عألامشعحألهنذهألبلطنعبيمألمناب رألبلاانعألبلممامنمألااندعهألاال النهألامصنةتألم،ةهنهألام  نهأل
أل.5بلمةاط،جألبلم ماعبألعألا ا،ة ةاألبلطعبيتألابوم  أل

 ألطع،ممنهألبل ة ،نجأللط نةلبعألاهنىألبأل  ادألا،ع ألع،1529-1528هاع  ألأل935اكُألالةبأل
منبعألأل69×ألأل70ام نة ألبلمما نُألم هنةألأل-1824انعالبألأل–ماماظجألاممانفألماا ةاامنعب أل

ا،صاعألاة اةاألماأل مع، ةألبلا اا،جألعألاالط،هةألالاةعبألاةلطاجألبلمع ،نجأل صنهةألحألعمنمهةألا،نع أل
أل6هاع ألحأل.935ع، ألااألبلاةجألمام ألكُألغةل،االُأل

ُأل منن،األمننعألامطننجألبلمننطمةاألبل ننة ا ُألالطننىألا،مننإ عألبلمصنناعأل صنناحألبلمنن اُألبلممعبالانن
بألعأل،مننإ عألاننإمط ألا،ننع ألع،نن ألك،عمننبأل1535-1533هاننع  أل942أل-940ل،ننعباألالننةمُأل

كنُألالن بألمطمامنة أل7ماماالجأل ا،عبألماألبلم م مة ألبلطعبيم،جألاةومطاتألبلماناغعبكُألع
ماألمإل،مهألامصا،عهألعألم هةألمطمامألألحا،ةاألم ةد ألممعألبل عبال،احألبلماماظألام ماجألاةم جأل

ة اا ألعألاك،هألمةيجألا مةاألاالشع،األم م منجألطةل،نجألمناألبلعمنابألبآل م،نجألعألامإطنذألصنمجألبمم
ا، ماعألبلع، ألحألم، ألالطىألحألااع ألشه،عألاكط نُألطا،نعألعألشنةع أل 8عبلطعبيمألبلمااغعبك،ج

كُألكمحألعا  ألمعألمط،مةاألبل ة ا ُألعألامالىألال،ة بأل مما ألبلما، ألا ن ألمنعب ألع،ن ألالنةبأل
امابألحبلما،مألكُألالطنبألبلمطن ألابواانعحألاصنفألبألعألا لفأل مةاهألبلمأل1552هاع  أل960

ك،هألااةعألبله  ألاصمةاألم ال ةاألعألا لفأل ،ضةاألعاطمهألبلمالمّمةبألحمعآبألبلممةل ألحألبلمُأل ماهنةألا ن أل
أل9الا مهألاعباألماألبله  أل.

ألأل1559هاع  ألأل967ا مجألطع،مجأللط ةلبألعممهةألالةبأل بألبلاةجأل ام ألبلما مُألعألماماظنجا
مطمنامألااعبكنُألآطنعألاةلم مانجألبلاا ل،نجألاإ منماع ألعألألام ماجألمةاألمةع األاةلا  ال،جألعألالنه

أل974-928م طننبألك،ننهألالنناألا،ننةبألبلم ّانن،األبلمال ةصننع،األلننهألكننُألالصننعألمننط،مةاألبل ننة ا ُأل)
أل10ب(أل.1566أل-1521هاع  أل

                                                           
5
 Rogers (J.M) & R .M .ward :- Suleyman the Magnificent , British Museum 

.1988.p.103 .                     
 Soucek (S) :- Piri Reis & Turkish Mapmaking After Columbus , the Khaliliأل6

Portlan Atlas , London .1996. p. 51 . 
بومطاتألبلمااغعبكُأل،مم،دألااصمهألبل ال،رأللألمة األ األلممةمهةألبلمما،جأل ةلهضةتألابوا ،جألأل7

،جألابإل شةي،جألعألاهاأل مطاتألطة ألممةمةاألماألابلاا،عب ألابو هةعألابلمعرألابلاماعألا اعدألبلم ةلبألبلما، 
بلعمابألبآل م،جألعألامطم،مةاأللامةكهأل،دا أل ا،ة ةاألاعمابألم،اعألا ممة ألا شاةعألامعب تألعأللطمد، أل  ظعأل:أل

أل-3-بلمصا،عألبإلم مُألبل ، ُألكُألبل صعألبل  مة ُألعألمطمطجألبل عبمة ألبو ع،جألأل- اع) .اماألمام (أل:
أل188عألصألأل1999بلاب  ألعأل ط،جألبآل بتألاماهةجألعألاةم جألا اتأل

عألصألأل1987ك ننااألبلمننع ألاالمننةيعهبألعألمعامننجأل امنن ألال،مننىألعأللمننمة اا ألعألأل- صنن األآاننةأل) االمننة (أل: 8

أل.أل298
عأل1هاع عألج1316ا ةيرألبوطاةعألالاأل ا ألبلااةعألعألاا رألمصععألبل ةهعبألعألأل-معه  أل)لممةال، (أل:أل9

أل42عألصألأل2عألجأل549صأل
 , őzdemir (k) :- Ottoman Nautical charts and the Atlas of Ali Macar Reisأل10

Istanbul , 1992 . p . 88 .                                    



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 -499- 

اكننُألمننا  ألبل  مة ،ننجألماانن أل ،ضننةاألم ، ننجألصننمةال ألبلمننُألبشننمهع ألك،هننةألالةيطننجألبلشننع،فأل
مامن ألعألاب اناألهناأل امن ألاناألمامن ألعألبلصمةالمُأل ص ةعأللططعبيمألعألكةلا ألهاألمام ألاناأل

ابلام، ألهاألالطىألااأل امن ألاناألمامن ألعألا مةلمنهبألبلطممنجألماماظنجألكنُألانةع، ألاألعامنةأل
أل11بأل.أل17-16هاع  أل11-10ا  مماع عألامعاعألللىألبل ع ،األ

ألكُألبلااعبك،ةأل ،ام ألال اباألأل-13201اعالبألأل–ا،اممظألبلممافألبلاع،مة ُألاط  األامطمامل
ةيتحأل مطجألمصممىألااألام،األكُألم مصفألذ ألبلااجألماألح اب عألبلاعبيتألامابع ألبل ا

بألألعألك،نهألماماالنجألعمنابألال،منجألكنُألكناألبلطنعبيمألممم،ندألأل1564هاع  أل،ال،ناألأل972الةبأل
اامةممهةألامإ عهةألاإالمة ألبلاانعبك،،األبل نعتألعألاممن،معألالط،هنةأل ا،ة نةاألبومنةم،عألبل  ،منجأل

أل-644مننظألاننعالبألاأل– مننةأل،اننممظألمماننفألماا ننةألاامننعب ألاننإمط ألبلننع، ألالطننىألماننةعأل12.
(ألهنذبأل،شن،عألللنىأل األ صنطهأله انةع ألعألاهناألMagyar(أل األما،ةعأل)macarاالطىألماةعأل)

طعبيمُألال مة ُألذ عألكُألا نةيرأل ابطنعألالصنعألبل نة ا ُألعألا نذل ألكنُألا نةيرألططلممنهمألمنط،بأل
اطعبيمأل مطمهألمطنصألبلاانعألبلممامنمألاماب ،نهألامصناةمهألااا،عبمنهألعألألاهنىألأل13بل ة ُألع

 ا،ة نةاألعألل  هنةألمنةألمندب ألممنإ عبألاطنعبيمألبلااعمنا األ ال، جألامدا بألاعمنابألمنماألصنا،عبأل
الننذبألكهننىأل   ننعألممصنن، األمنناألطننعبيمألبلننع، ألا،ننع ألك،مننةأل،طننصألبلمنناب رألأل14بواعا،ننجألع

ألبواعا،جألبلا اا،جأل.

ا مجأل مط ألال مة ُألماماظألكنُألابلمنعدألانةل،ع ألكنُألانةلم،ماعألعألاطعبيمنهألممشنةاهجألمنعأل
ألالصن،علأل ا ن أل مطن ألالطنىألمانةعأل  ألمنةا،األأل مط ألالطىألماةعألعالنذبأل،ؤعطنهألبلنا ضألااالن ل

أل15بأل.أل1575أل-1570هاع  أل983أل-978الةمُأل
 مننةألبومطنن ألبلهمننة،ا ُألكمامنناظألامماننفألبآل ننةعألاإمننمة اا ألعألا،مم ننعألهننذبألبل منن ألو،ننجأل
م طامننة ألالنناألمؤلمننهألامةع،طننهألام ننةاألصنن ةالمهألعألل أل األطعبيمننهألم مننذبألالطننىألصننمام،األ

ةلم،ماعألعألا،ؤعطنهألعألا مطن ألانمم ةاطم،األعألكهنىأل  انعألمناأل ظةيعهنةألكنُأل مطن ألالطنىألمانة
أل16بأل.1570هاع  ألأل978(ألاةلم ع،تألللىألاابلُألالةبألGoodrich)ألاا عب،ش

هاننع  أل928امنناألبوالنن بألكننُألهننذبألبلماننة أل ،ضننةاألم ننُألبلنن ،األبلمالننا ألكننُأل مشننرألالننةبأل
بألعألابلممالُألل ضةءألمصعألعألابلمشما ألاةلم ا،بألكُألا مألبلمطمةاألمعب ألبل ةل ألكُأل1521

                                                           
                        Soucek (S) :- Islamic charting in the Mediterranean (The Historyأل11

of Cartography) Vol .2 .Book one .Chicago& London .2001. p . 288   
12

Titley (N.M) :- Miniatures from Turkish Manuscripts , A catalogue                        

and subject index of paintings in the British Library and British Museum ,1981 أل 
 őzdemir (k) :- op .cit .p .114 , Soucek (S) :- op .cit .p .288أل13

أل674-أل648(أل ننناعألا ،ننن ألمننناألبلطنننعبيمألظهنننعألكنننُألبلممنننعبألمنننةا،األPortolanطنننعبيمألبلاننناعم األ)أل14
بألعألظهننعألالطننىأل،نن ألعاننة ألبلااع،ننجألبلا ا،ننجألاإ،مةل،ننةألعألال ننىألكننُألعمننمهألاننعامألأل1275أل-1250هاننع  

ألممم ،مجألما،األب  اعبكة ألك،مةألا، هةأل. ألبلماب رألا ضهةألاةآلطعألالاألمع،رألطمامل
15

 őzdemir (k) :- op .cit .p .92 , Soucek (S) :- op .cit .p .288أل 
 őzdemir (k) :- op .cit .p .98 , Soucek (S) :- op .cit .p .288أل16
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بألعألابلمماكُألاإممة اا ألعألالنهأل   نعألمناألالشنع،األالمن األم هنةألأل16هاع  أل10 هة،جألبل عا
أل17عممهأللطعبيمألامصةا،عألآ  ألبلد،جألبلشةه شةهُأل.

(ألMenemenliا مننجألماماالننجألمنناألبلطننعبيمألبلااع،ننجألعمننمهةألبلننع، ألمامنن ألم م مطننُأل)
ّاال جألاةممهألامؤعطجألا ةبألCivicoماماظجألاممافأل) هاع  ألأل999(ألاةلا  ال،جألعأللا بهةألمال

منبألأل56×ألأل81هىألطعبيمألمطا جألامممط بألم ،ة ألبلعمبألعألام مذبألام ةمة ألبألعألاأل1590
أل18.

ا،اضننحألبل ننعضألبلمننةارألبوالمننة ألبل اننع ألكننُألماننة ألبلطننعبيمألابومننةل ألبل  مة ،ننجألكننُأل
بألعألا شنن ألكننُأل األه ننة أل المننة األ طننع أل النن أل هم،ننجأل مطمننامألأل16هاننع  ألأل10بل ننعاأل

(أللمؤلمنهأل ةمنتألorأل1038ألB.Lبأل)حاهةاأل ةمنجحألبلمامناظألاةلم مانجألبلاع،مة ،نجألاط ن األانعال
أل19اطاُألعألاك،هأل عاعألالشعبألطع،مجأل.

اطع،مجألبل ةلبألبلمال مذبألكُألمطمامألحا ، أل اا،ةألمةع، أله  ألغعاُحألابلذ ألمعاعأل المنطهأل
أل20بأل.أل16هاع  أل10بلما عبألللىأل هة،جألبل عاأل

مىألمماهألللىألب  ا بعأل ابمممع ألبل هضجألبل طم،جألبلااعبك،جألكُألبل صعألبل  مة ُألمم،عألاطال
أل21بلامرألكُألبل عااألبل ا جأللط عاألبلمذ اعألعألل  هةأللبألمماالفأل.

 

 

 -وظروف تأليفه : "بحرية  "أهمية كتاب 
 مجألماماالجألماألبل ابم ألبل بطط،نجألابلطةعا،نجألابلشطصن،جأله،نإ ألبومناةتأللمنإل،فألا،نع أل

ألأل-ع، ألالمطهألبلمهبألالاألبلااع،جألعألكم اصعألهذهألبل ابم ألكُألبآلمُأل:
بألكاان ابأل األبومناةاألابلاعمانة ألالن ألأل16هانع  10عألبل نعاألبمم، ظألبل  مة ،ااألكنُألممطن

ما اهبألكُألع اتألبلااةعألابلما،مة ألبل ةلم،جألاب مشمابألع  ألبلعاةءألبلصنةلحألعألاهن  ابأل
مصةلحألبل الجألبل  مة ،جألكُألبلااعألبل عاُألابلااعألبوامنعألعأل منةألهن   أل منةم، ألبومناةاأل

عألبلمماممألعألكمةأل ةاألماألبلمنطمةاألابلا ة الجألابلا ا،جألا ةاالُألاص ط،جألمصةلاهةألكُألبلاا
مؤلنفألأل–ل أل األبمعألالةي أل ممالهألا،ع ألاةشنةألأل-ا  ألب مصةعهألالطىألبلصما،،األ-مط،بألبوا أل

ألالا أل،م،معألالطىألبلاانعألبلممامنمألاإ مطنهألعألالنبأل،منعألأل- مط ألبلااع،ج ألا ، ل اا ةءأل مما ل

                                                           
 őzdemir (k) :- op .cit .p .105أل17
 ibid ,p .109أل18
 Titley (N.M) :- op .cit .pp 48-49أل19

حألا ، أل األا،ةألمةع، أله  ألغعاُحألعألمطمامألمع ُألمصاعأللنبأل،منارأل شنعهألعألأل- اع) .اماألمام (أل:أل20

أل.أل326عألصألأل1994عأل،ا ،األ16،جألبآل بتألاماهةجألعألاةم جألا اتألبلاب  ألعألبل   ألماطجأل ط
كضةي ألأل-م هةأل متألبلعا  ألللىأل مع، ةألعألابلااشجألعألابوممة جألاغ،عهةألعألام هةأل متألبلمضةي ألم  أل:أل21

أل-بلشةبألعألبوالصىألعألا بألعألبلاجألعألاغ،عهةألعألالطمد، ألالاألا ضألالابيبألهذهألبلمؤلمة ألامؤلم،هةألعأل  ظعأل:
ماماالجأل ا ألبل ةلبألبإلم مُألاعاةلهةألعأل بعألبل طبأللطم ،،األعألا،عا ألعألبلما جأل-ممىأل)شة ع(أل:مص

أل1682-1681عألصألأل3عألجألأل1993بوالىألعأل
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مناألألال  باألامنىأل نةاألططمنهألمنط،مةاألبل نة ا ُألالن ألمن،معألالطنىأل عا نجألالشنعأل لنفأل ،طناممع
اا نن ألبلااننعألبلممامننمألشنناهألاا،ننعبلألال مة ،ننجألعألاعمنن ألمننم هألبلاعا،ننجألالطننىألأل22بلمننابا ألع

أل23بلماب رألبلا اا،جأللمع مةأل.
اك ةاألكنُألبطم،نةعألماضناعأل مطمنهألعألاعمنبألطعبيمنهألبإلالط،م،نجألا النجلأل  مةأل ةاألا،ع ألع، ألمال

ط ننجأل كنة  ألكننُألبومناعألبإل بع،ننجألابل من ع،جألعألكننةلااعألبلممامننمألهناألالطننتألبل نةلبألبل نن ،بألاا
اص ألبل ةعب ألبل   أل) اعاةألاآم،ةألا كع، ،ج(ألعألام،ةعبمهألهة يجأل ما،ةاأللذبألالاعاألاا،عهألماأل

 مةأل  هألهاألبلااعألبلذ ألالم ألك،هألا،ع ألع، ألاب ممتألطاعمهألبل مط،جألعألأل24بلااةعألبلاةع بألع
 ذل أل ةاألبلماك،رألاط،منةاأللا،نع ألع،ن ألال ن مةألبمنمط بألذ نةؤهألاإه بينهألطع،ممنهألالناألبل نةلبأل

 ألعأل بألمع، ألالطن، األا هن  أل مطمنهألحااع،نجألحأللطمنطمةاألمنط،مةاألبل نة ا ُألل،صن أللمط،بألبوا
ألللىألممااةمهألبلشطص،جأل.

ألمنةاطُلأل،ان  ألبلمابالنعأل ام ماأل هم،جألطعبيمأل مةتألااع،نجألكنُأل  هنةألطنعبيمألم ا،نجأل ن ل، ل
بلطمننعبألالطننىألبلم اننجألبلااع،ننجألعألا،  ننُألاظننابهعألبلمنن ألابلانندعألابلم،ننةعب ألبلااع،ننجألعأل

م،ننةهألعألااامننةتألبلممننةكة ألانن،األبلمنناب رألعألاام عكننجألبلم ننةلبألابلم ننةعب ألااما، ننجألالمننرألبل
بلااع،ننجألعألاكننُأل  هننةألبمننمط م ألب ماةهننة ألام ،ننة ألبلعمننبألعألاللننىألاة ننتألهننذهألبل نناباُأل
بل طم،جأل ألكهنىأللنبألمهمن ألبلااب نتألبلم ،نجألعألا،ن ألدا  ألا نضألبلطنعبيمألاعمنابألبل ةي نة أل

لاشةيشألابل اةمة ألعألا ا،ة ةاألعمابألبلمماألبلا،جألبلما، ،جألابلطعبك،جألابلم،اعألابوممة ألاب
اةتألبلااعأل. أل25بلمطمطمجألبلمُألمعماألاةلماب رأل األممطعألالال

مع أل مط ألحااع،جألحأل  عهألالطىألبومةل ألبواعا،جألبل ا جألالطىألمإل،مهألل  بألالعااألعألمابءأل
كُألمع، جألعمبألبلطعبيمأل األكُألمع، نجألمد،، هنةألاةلمعب نتألابلاشنةيشألعألامنعرألمصنم،فأل

أل-الطننىألمننا، ألبلم ننة أل- ألاغ،عهننةألعألا،مضننحألهننذبألبلمننإ ،عألبلشنن ، أللنناألالةعّ ننةبل نن عألابلم ننةد
(ألمناألبل منطجألبلم  انجألمناأل185بلمعمامجألالطنىألبلاعالنجأل)أل-طع،مجألم ، جألبلمه ،جألاما  أل

أل اعانُلأل،عانعألللنىألالنةبألأل– مط ألا،ع أل عألالناألالةعّ نةأل26بألأل1550هانع  ألأل957معألالم ل
أل اعانُلألأل- من ألبل منطجأل(ألمنا191بلمعمنامجألالطنىألبلاعالنجأل)أل-طع،مجألاعاجألامنا   ا من ل

ان أللاألأل28اغ،عهمنةألمناألطنعبيمألمنا  ألعأل(27)ع27بألأل1570هانع  ألأل978،عاعألللىألالنةبأل

                                                           
بلااعألبلمماممألحمصة،عألااعحألعألمعامجأل .ألالة  ألدال،معألعأل بعألبلم ةعفألامصعألعألأل-لا ڤ،غأل)لم، (أل:22

ألألأل660عألصألأل1952
بل  مة ،،األإل  ةذألبو  ل ألابممع ب هألكُألممطعألبل نعاألبلان ، ألعألاها ألأل-عضاباأل) . ا، ألالا ألبلاُ(أل: 23

أل.أل339بألعألصألأل1998م جألبلم عمجألعأل
ااعبك،ننجألبلنناماألبل عاننُألعألانناضألبلااننعألبلممامننمألعألمؤممننجألشنناةتألأل-امنناأل) .مامنن أللاننعبه،ب(أل:أل24

أل.أل495بألعألصألأل1989بلاةم جألعألبإلم   ع،جألعأل
 . Atil (E) :- op .cit .p .78 , Rogers (J.M) & R.M .ward :- op .cit . p .103أل25
26

Galloul (N):- Les Fortification Cotieres Ottomanes de la Regence    de Tunis 

xvie–xix , Siecles , Fondation Temimi   Zaghouan , 1995 , Tome II .p .785 .                           
 ibid , Tome II .p . 806أل27
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ألبلمنُألأل18أل-17هانع  أل12-11هذبألبلمنإ ،عألبمنممعألامنىألكنُألطنعبيمألبل نع ،األ بألعألطةصنجا
عمممهةألم عمجأل مممع ببألبلهال  ،جألعألمط ألبلم عمجألبلمُألص   ألبلطعبيمألمناأل ان ألبلنعاحأل

بلدطعكجأل هم،جأل اع ألكُألص ةالجألبلطع،مجألعألكهنةهُألطع،منجألالنةعبأل كع، ،نجألعألك ةاألل ةم أل
بألعألكإلىألاة تألأل1628هاع  ألأل1038الةبألأل(Janszoon)الطىألما، ألبلم ة ألبلمُألعممهةأل

عمننبألبلصنناعبءألابلمنن األابو هننةعألابلاا،ننعب ألعألعمننبأل ،ضننةاألبو، ا ننة ألابلم،طننجألابومننا أل
معبع،جألذلن ألبلمنإ ،عألامنىألبل نعاألان أل األه نة ألمناأل،من ألكنُألبمنمأل29اغ،عهةألمناألبلا،اب نة 

أل30بأل.أل19هاع  أل13

الاالةع ننةألانن،األ مطنن ألا،ننع ألع،نن ألاانن،األبومننةل ألبل  مة ،ننجألبوطننع ألبلمننُألعمننم ألا نن هأل
لاننعد أل هم،ننجأل مطنن ألا،ننع ألعألكهننةألهنناأل مننةتألحا،ننةاألم ننةد ألمننمعألبل ننعبال،احألل صنناحأل

من رألعألممعبالاُألعألابلذ ألمارألبإلشةعبأللل،هألماألالا ألعأللنبأل،ال نة أل منطهألامدا، نهألالطنىألبإل
عألاه ذبألم ظبألبومةل ألبل  مة ،جألبلمالشةعأللل،هنةألمناألأل31اا ىأل مطجألكع، بألاا، بألامىألبآلا

الا ألكُألهذهألبل عبمجألعألكُألان،األمممنعأل مطن ألبلنع، ألا،نع ألاة  مشنةعألبلابمنعألالطنىألمن بعأل
أل ألاالن أل    جألالعااألامىألصنةعألبل منةتألامؤلمنهألاندءباألمنؤ عباألكنُألبلمنةع، ألبل  منة ُألعألالمنبل

ألالطنننىألممنننةافألبل نننةلبألام ماةمنننهألاصنننطم ةألالعبانننجأل ألمادالنننجا  عا ننن،األ منننطجألمطمامنننجألم نننهال
اماماالةمهألبلطةصجألعألاك،مةأل،طُألالةيمنج ألاصنع،جألاهنةألعألمنابءألمناألبل منطجألبلمؤعطنجألا نةبأل

بألعأل1526هانع  ألأل932بأل األماألبل مطجألبلمال  اجألابلمؤعطنجألا نةبأل1521هاع  ألأل927
ماألبل مطجألبل ة ،جألاصط ةألكماألبل مطجألبوالىألاصط ةألاابلُأل   ألاالشعااألمطمامةاألعألا

أل ةآلمُأل: أل-   عألماألالشعألمطمامة ل

 -م :1521هجري/927نسخة عام 
طع،مننجألأل105(ألغ،ننعألمؤعطننجألعألاهننةأل3612 مننطجألام ماننجألاةم ننجألاالا ،ننةألاننعالبأل) -1

ألمبأل.أل21×أل31ام ة ألألألألأل
بألعأل1569هانع  أل977(ألمؤعطنجألا نةبأل3613 مطجأل طع ألا م ألبلم ةاألاعالبأل) -2

 مبأل.أل21×ألأل30.6طع،مجألام ة ألأل125اهةأل
أل961(ألمؤعطننننجألا ننننةبألEb-389 مننننطجألاةلم ماننننجألبل ام،ننننجألا عمنننن اعألاننننعالبأل) -3

 .أل19.9×ألأل28.7طع،مجألام ة ألأل119بعألاهةأل1554هاع  

طع،منجألأل134(ألعألغ،عألمؤعطجألعألاهةأل990 مطجألاممافأل ، دألاإممة اا ألعألاعالبأل) -4
 مبأل.أل22×ألأل31ام ة أل

                                                                                                                                                         
28

ibid , Tome II .pp . 767, 827أل 
ألأل110عألصألأل1997عألعألبإلم   ع،جألعألبلطعبيمألبلااعبك،جألعألم ماجألبإلش ةأل-بلااهع أل) .،مع (أل:أل29

30
Atil (E) :- op .cit .p .81 أل 

                                                                          . Soucek (S) :- Piri Reis & Turkish Mapmaking After Columbus. p.101أل31
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من، ألعألأل(ألعألغ،نعألمؤعطنجألعأل منطهةألمامن 987 مطجأل طع ألا م ألبلممافألاعالبأل) -5
 مبأل.أل26×ألأل28.2طع،مجألام ة ألأل88اهةأل

(ألعأل منننننننط ألالنننننننةبأل172 منننننننطجألام مانننننننجأل نننننننااع،طُألاإمنننننننمة اا عألانننننننعالبأل) -6
 مبأل.أل25.5×ألأل35طع،مجألام ة ألأل123بعألاهةأل1657هاع  1068

 طع،مجأل.أل129ااعبك،ة(ألعألاهةألأل-1 مطجألام ماجألمطط ألاإممة اا ألاعالبأل) -7

أل1055 منننط ألالنننةبألأل(ألع2990 منننطجألام مانننجأل اعال مة ،نننجألاإمنننمة اا ألعألانننعالبأل) -8
طع،منجألام نة ألأل126بألعألا،ن أل امن ألاناألمصنممىألعألاهنةأل1646أل-1645هاع  أل

 مبأل.أل20×ألأل30

أل-1628هانننع  ألأل1038(أل منننط ألالنننةبأل2997 منننطجألاننن م ألبلم مانننجألعألانننعالب) -9
أل19.9×ألأل28.7طع،منجألعألام نة ألأل124بألعألا، ألمصممىألااألمام ألعألاهةأل1629
 مبأل.

أل1134(ألعأل منننط ألالنننةبأل2605 منننطجألام مانننجألبلمنننط،مة ،جألاإمنننمة اا ألعألانننعالبأل) -10
 مبأل.أل20.1×ألأل29.3طع،مجألعألام ة ألأل133بألعألاهةألأل1721هاع  أل

×ألأل27.7طع،مننجألعألام ننة ألأل125(ألعألاهننةأل3161 مننطجألانن م ألبلم ماننجعألاننعالبأل) -11
 مب.أل19.5

بألعأل1555-1554هانع  أل962(عأل منط ألالنةبأل945 مطجألا م ألبلم ماجألانعالبأل) -12
 مبأل.أل25.4×ألأل36طع،مجألام ة ألأل42ا، أل ام ألااألالطىألااألمام ألعألاهةأل

أل27.7×ألأل40.5طع،منجألعألام نة ألأل116(ألعألاهةأل971 مطجألا م ألبلم ماجألاعالبأل) -13
 مبأل.

أل127بألعألاهةأل1570هاع  978(ألعأل مط ألالةبأل972 مطجألا م ألبلم ماجألاعالبأل) -14
 مبأل.أل20.7×ألأل30.7طع،مجألعألام ة أل

بألعألا،ن ألما،نىأل1551هانع  959(أل مط ألالةبأل790 مطجألا م ألبلم ماجألاعالبأل) -15
 مبأل.أل20×ألأل29.9مجألعألام ة ألطع،أل128بل ،األعألاهةأل

هانع  أل982(ألعأل مط ألالنةبألB-337 مطجألام ماجألممافألماا ةاامعب ألاعالبأل) -16

 مبأل.أل20.5×ألأل30طع،مجألام ة ألأل134بألعألاهةأل1574-1575

 طع،مجأل.أل119مع ُ(ألعألاهةألأل123 2 مطجألام ماجألاةم جأللممة اا ألعألاعالبأل) -17
أل11 ألكنُألبل نعاأل(ألعأل منطألorأل-4131 مطجألاةلم ماجألبلاع،مة ،جألاط ن األعألانعالبأل) -18

 مبأل.أل20.4×ألأل29.3طع،مجألعألام ة ألأل137بألعألاهةأل17هاع  أل

هاننع  أل996(ألعأل مننط ألالننةبأل543 مننطجألاةلم ماننجألبلاا ل،ننجألاإ مننماع ألعألاننعالبأل) -19
 مبأل.أل20.3×ألأل29اعالجألعألام ة ألأل142بعألاهةأل1587

مع نننُ(ألعألمعانننعألل هة،نننجألبل نننعاأل220 منننطجألاةلم مانننجألبل ام،نننجألاانننةع، أل،نننعالبأل) -20
طع،مننجألام ننة ألأل122بألعألاهننةأل17هاننع  أل11بل ننعاألألبألاألا ب،ننج16هاننع  أل10

 مبأل.أل22×ألأل35.2
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هاع  أل1054(ألعأل مط ألالةبأل4133 مطجألاةلم ماجألبل ام،جألكُألماا ااألعألاعالبأل) -21
 بأل.1644-1645

 مننننطجألكننننُألماماالننننجلألطةصننننجألاةلا ،ننننة ألبلممانننن بألبومع، ،ننننجألعأل مننننط ألالننننةبأل -22
 مبأل.أل22.5×ألأل32طع،مجألام ة ألأل123بألعألاهةألأل1718هاع  أل1131

طع،مجألعألام نة ألأل130(ألعألاهةألH.Oأل-192ةلم ماجألبل ام،جألام،، ةألعألاعالبأل) مطجألا -23
 مبأل.أل21.4×ألأل31.6

  -م :1526هجري/  932نسخة عام 
(ألعأل منط ألكنُأل هة،نجأل .658W مطجألكُألابلمعدألانةل،ع ألكنُألانةلم،ماعألعألانعالبأل) -24

ألمبأل.أل23.5×ألأل34طع،مجألعألام ة ألأل239بألعألاهةأل17هاع  أل11بل عاأل
طع،مجعألأل239(ألعألغ،عألمؤعطجألعألاهةأل988اا ألعألاعالبأل) مطجألاممافأل ، دألاإممة  -25

 مبأل.أل23×ألأل34.5ام ة أل

طع،منجألعألام نة ألأل226(ألغ،نعألمؤعطنجألعألاهنةأل989 مطجألا م ألبلممافألعألاعالبأل) -26
 مبأل.أل21×ألأل31.3

أل962(ألعأل منننننط ألالنننننةبأل171 منننننطجألام مانننننجأل نننننااع،طُألاإمنننننمة اا ألعألانننننعالبأل) -27
 مبأل.أل20×ألأل31.5طع،مجألعألام ة ألأل117بألعألاهةأل1555هاع  

(ألعأل مننننننط ألالننننننةبأل2612طجألام ماننننننجألبلمننننننط،مة ،جألاإمننننننمة اا ألعألاننننننعالبأل) منننننن -28
 مبأل.أل21.5×ألأل32.4طع،مجألعألام ة ألأل216بألعألاهةألأل1574هاع  982

أل10(ألعأل مننط ألكننُأل هة،ننجألبل ننعاH-632 مننطجألامماننفألماا ةاامننعب ألعألاننعالبأل) -29
 مبأل.أل22×ألأل31.5طع،مجألام ة ألأل215بألعألاهةأل16هاع  

ةأل منننط ألكنننُأل هة،نننجألبل نننعاأل(ععامنننR-1633 منننطجألاننن م ألبلممانننفألعألانننعالبأل) -30
طع،مجألعألام نة ألأل221بألعاهةأل18هاع  ألأل12بألع األا ب،جألبل عاأل17هاع  أل11

 مب.أل22×ألأل32.5

طع،مننجألعألأل228مع ننُ(ألعألاهننةألأل-6605 مننطجألام ماننجألاةم ننجأللمننمة اا ألعألاننعالبأل) -31
 بأل.أل16هاع  أل10 ابطعألبل عاأل

اع  ألهأل1101(ألعأل مط ألالةبأل72 مطجألا بعألبآل ةعألبإلم م،جألاةل ا، ألعألاعالبأل) -32
 مبأل.أل21.2×ألأل31.7طع،مجألعألام ة ألأل131بألعألاهةأل1689أل-1688

مطاننرألمع ننُ(ألعألمعاننعألل هة،ننجألأل-أل956 مننطجألاةلم ماننجألبل ام،ننجألااننةع، ألعألاننعالبأل) -33
 مبألأل23×ألأل35طع،مجألام ة ألأل219بألعألاهةأل16هاع  10بل عاأل

 -.مطمامة أل طع ألطعبيمهةألا ااألمماأل األ صاصهةألا ااألطعبيمأل: -34
أل204(ألعألم منااجأللمن، أل ناحألعألاهنةأل3609ةألعألانعالبأل) مطجألام مانجألاةم نجألاالا ،ن -35

 مبأل.أل27.7×ألأل42.1طع،مجعألا ااألمماألعألم ةمهةأل
أل189(ألعألغ،عألمؤعطجألعألاهةألB-338 مطجألام ماجألممافألماا ةاامعب ألعألاعالبأل) -36

 .أل19.5×ألأل28.5طع،مجألعألا ااألمماألعألم ةمهةأل
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ألطع،منجألعألغ،نعأل119(ألعألاهنةأل718 مطجألاماماالجأل ةصعألطط،طُألاط ن األعألانعالبأل) -37
 مبأل.أل24×ألأل34اعالجألك مألعألام ة ألأل63مؤعطجعأل

طمنعاألاةشنة(ألعألمناألبل منطجألأل–أل624 مطجألام ماجألبلمط،مة ،جألاإمنمة اا ألعألانعالبأل) -38
بألعأل مننننطهةألمننننط،مةاألبلم ننننعافأل1770هاننننع  1184بلم  اننننجعأل مننننط ألالننننةبأل

 اةلدهاع ألعألل، ألك،هةألطعبيمأل.

ةأل مع ألكُأل مطجأل ة  ألكُألبلم ماجألبل ام،جألكُألاعل،األعألغ،عألمااا بألبآلاألعألعام -39
بألعألاهةألطمم،األطع،مجأل17هاع  أل11بلاعتألبل ةلم،جألبل ة ،جألعأل مط ألكُألبل عا

أل32مبأل.أل42×ألأل55ام ة أل

 -نسخة المكتبة البريطانية بلندن :
ألأل ماممظألبلم ماجألبلاع،مة ،جألاط  األا المطجلألماأل مةتألبلااع،جأللا،ع ألع، ألعألم ماطجا

أل195(ألعألام نعألكنُألOr.4131.BLالاألبل مطجألبوالىألغ،عألبلمال  اجألعألامام ألعالبألامظأل)
مبألعألم ماانجألاةلطانجألبلمع ،نجألبل  مة ،نجألعألانةلطمألبل من ألعألأل20.4×ألأل29.3اعالجألعألم ةمهةأل

طع،منجألعألمان  ألبلطع،منجألبوالنىألالطنىألبلاعالنجألأل137ممعباألعألمشنمم ألالطنىألأل19مممعمهةأل
ااننه(ألعألامم نن ألم ، ننجألمط،ط،ننجألاننةلماعتألبوالصننىألالطننىألمننةا ألبلااننعألبلممامننمألعألأل125)

،مجأللممة اا ألاضابا،هةألالطىألبلاعالجألبوط،عبألماألبلمطمنامألعألم نا ألح ناعبألام مهُألاطع
اال  مةألالم ألامصا،عألهذهألأل(33بألع17هاع  11ممطُحألالاألهذهألبل مطجأل  هةألمؤع ألاةل عاأل

ألكنُألطةمممهنةألعألاهناأللانعبه،بأل ةشن ألعأل بل مطجألا عبمنمهةألمان،األلنُأل األبمنبأل ةمنطهةألالن ألاع ل
ب(أل مةألما،األلُأل األشطصنةاألآطنعألممطن ألهنذهألأل1617ه أل)،ال ةا ألأل1026ا الةءأللهألعألامةع، أل

أل،طمطنفألالناألطنمأل ةمنطهةأل-بل مطجألكُأل م ألبل نعاألعألا منتألالط،هنةألاطنمألبل طن  أل-  ألاطنمل
أل صهةألحألممط هألبلا ،عألبلم ،ععألل م ألاعأل،امفعألالمىألال هعأل  ألعأل1الاةعبألكُأل عا جأل ممعل

)لاانجألحعأل بأل   جألماأل طمةمهألبلطةصجألأل-ب1686بلمُألم ةا ألالةبألأل–أل1098م جألأل]ش اةا[
أل(أل.1عالب

المةأل ة  ألطعبيمألهذهألبل مطجأل  ،عبألعألك  ألب مم ألبل عبمجألا شعألطعبيمألبلمابا ألأل
أل-بلشمةل،جألبلمصع،جألعألمعألمعامجألبل صاصألبلمالصةااجألابلشةعاجأللهذهألبلطعبيمأل ةآلمُأل:

 -( :2الصفحة االفتتاحية )لوحة رقم 
ألأل}ان ألا لنه {اممعابألللنىألبآلمنُأل:ألحألامن باألان ألان ألعألا  نةءألان ألالن ألعأل ألأل منّمةعم

ألبلذ اتألعألبلذ أل ظهعأل مة ألال عمهألاا بيعألص  مهألالطىألبلمطمةاألعألاا  أل بل ،اتألعألاغّمةعم
بلا  ألبلاشع ألماأل شعفألبلمططاالنة ألعألكاانةهالألاةل  ن ألبلمنط،بألابل منرألبلمصن،حألعألااطممنهمأل

                                                           
 -: ibid , pp .84 ,85 ,91 ,93 ,101 , őzdemir (k) :- op . cit . p. 73 , Soucek (S)أل32

Islamic charting in the Mediterranean (The History of Cartography). Vol . 

2.Book one . pp. 290 -291 .                                 
 Titley (N.M) :- op .cit . p. 64أل33
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اةع نجأل بلمّ،ةضألططّصألبل طاتألالا،نجألبإل،منةاألمناألضن لجألبل منعألعألالنم األبآلفألبلما،نة ألبلمال
ألبلمالصننممىألابل عألمننعاعألألصننطاب ألبلماصننالجألالطننىألبلننعاحألبلمننةهعبألبلمال ّ مننجأللمالاّمنن ل

بل ةي ة ألاألممطعألألبلمااا ب ألعألبلذ أللماامهألمطعألالةلبألبوك  ألعألالم األبلما،ة ألا ألا أل
ابلمامعبألبلابم جألالطىألآلهمألبل ظةبألا صاةاهمألبل عببألبلذ،األهبألمصةا،حألماط أل ،األبإل،مةاأل

عألعضاباألهللاألالط،هبأل ام ،األعألاالطىألبلطصاصألض،ةءألبلشم ألعألا امة ألم، باألبلشع، جأل
اشنن ةعأل نناعألبل مننعألمننطمةاألمنن م،األبلدمننةاألمنناألبل ننعتألابل اننبألعألظنن ألهللاألكننُألبلنن  ،ةألعأل
 بلمطمةاألاناألبلمنطمةاألاناألحألمنط،بألطنةاألحألاألحألانةأل،د،ن ألطنةاألحألبلمطصناصألا  ة،نجألبلمطن 

 اعباألعألآمنن،األ،ننةألما،ننتأل المننهألللننىألب  ننعبضألبلننأل]المننع[بلم ننةاألعأل ّانن ألهللاألالمننعهألعألا مننة أل
بلمةيط،األا،ةألمالمم ةاألعأل مةألماتألمإل،فألبل منةتألاماانتألماع،نعألبلطممنةتألعألكإ نهأل:ألال ن مةأل
اط ألصةاتألبل ظمجألاضعبألبلمطمةاألاةمُألبل ةلبألططّن ألهللاألط كمنهألعألال ن مةألاطن ألالطنىأل
العشألبلمطم جألاةل ظمجألابلم ة بألعألاطا ألم ةص ألاال نا أل ن ألمةيمنجألعألكإاضنعابألبلهن ب،ةأل

  ابعألبلم ااألبلمُألمظهعأللعب باألم  م جمألبل ظ،عأللطمطمةاألصةاتألبل ظمجألعألامطط ألماألشمىأل
بمبألصةااهةألعاهنذبأل ضن فألبل انة ألبلاضن،عألباناألبو ألحألا،نع ألع،ن ألاناألانةاُألحألمن ىأل
الطننىألالنن عألبلمةالننجألابإلم ننةاألإلماننةفألاضننعبألبلمننطمةاألعألا لننفأل مةاننةاألمشننهاعباألالنناألالطننبأل

ألالناألالطنبألألبلااةعألاكاألبلااةعبألألعألكامىألهنذهألبلطاظنجأللنب ، نعفألشنطصألالنةبألامنإل،فأل منةتل
أل بلااةعألعألا اضعهألللىألبوالمةتألبلم ،جألبلمُألم بعهةألبلمط ألعألا ه بهألللنىألبلمنطمةاألعألاا نةءا
الطننىألهننذبألكننإاألبل مننةتأل،م ننةا ألمننابا ألبلااننعألبوانن،ضألاانندعهألابومننة األبلم منناعبألك،ننهأل

أل....حأل.ابلطعاجألاماب ،هألام،ةههألبلمااا بألك،هألابلصطاعألابلططاةاألضاطجألبلم،ةهأل.
أل-ا مجألاضعألمال اظة ألالطىألبلصماجألب كممةا،جألا صهةألعأل اصعهةألكُألبآلمُأل:

دطعك ألالمجألبلصماجألاه،يجأل صنفألالانجألمناألدطنةعفألبلعامنُألعألابشنممط ألبل ،اةانجألالطنىأل
نط،مةاألبل نة ا ُألباناألبلمنطمةاألمنط،بأل هن  أللل،نهمألبل منةتألعألاهناألبلمنطمةاألمال بمنبألبلمنطمةاألبلمال

 مةألبلممعألبلعباعألالشعألك  ألاع ألك،نهألبمنبألاألل نتألبلمهن  ألبوّا ألعألاذل ألاةلممعألبل ةماألعأل
لنن ألالننةبأل بألعألعامننةألكننُأل1470هاننع  875مؤلننفألبل مننةتعألاهنناألبلننع، ألا،ننع ألعألبلننذ ألاال

أل،ا ة ُألعألاال، ألل هألبااأل  أل غةل،االُألشمة ألغعتألبل ع  ، ألعألال طهأل ةاأل صعب ،ةاألماأل ص ل
ب مبألبل ةم ألاأل34ب(ألع1511-1450هاع  ألأل917-854بوم،عب ألبلمشهاعأل مة ألع، أل)

لهألهاألا،ع ألما،ىألبل ،األعي، ألعألا،ال ة أل األ اةهأل ةاأل،الممىألاةاُألمام ألعألال ن ألا ،نع أل
اا،ع ألهىأل ل ةتألوممةءأل ال بعألال مةألبوممةءألهىألمام ألاما،ىألبل ،األعألامهمةأل، األماأل

بألعأل األا اةعبلأل16هاع  ألأل10شرألعكإاألب مبألبلمع تألا،ع ألمام أل ةاألمإلاكةاألكُألبل عاأل
أل،ال ة  ألاهألما،رألبل ،األكُألبلطمةتألبأل طع ألهاألالط

                                                           
                                                                             Soucek (S) :- Piri Reis & Turkish Mapmaking After Columbus. p.36أل34

جألأل-  ظنعأل:ألألألألألأل-ا، ا ألمعه  أللاألا،ع ألع، أل ةاألام، باألل مة ألعي، ألعألاهاألالنا ألضن ،فأل
أل.أل41عألصألأل2
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المننهأل مننة ألعينن، ألكننُأل نن أل مننمةعهألاننةلااعألأل-اهنناألصنناُأل-هننذبألاالنن ألعبكننرألا،ننع ألعينن، 
بلممامنننمألألاب ممنننتألبلمهنننةعبألابلشنننهعبألكنننُألبلم نننةع ألبلااع،نننجألعألاا ننن ألاكنننةبألالمنننهألالنننةبأل

بألالننة ألللننىألغط،اننالُألعألا طنن ألبلط مننجألبل منن ع،جألبلااع،ننجألكننُألالهنن أل1510هاننع  916
بألعألاانعدألا ن ألذلن أل1517هانع  923ا ألال  مةألالةاطهألكنُألمصنعألالنةبألبلمطمةاألمط،بألبو

نّ،األكنُألالنةبأل1546هانع  أل953ما أللمعبألط،عألبل ،األاعاعامجألبلممناكُألالنةبأل بألعأل نبألالال
بألالاا ب ننةاأللمصننعألعألامننةكعألاهننذهألبلصننمجألمنناألبلمننا، ألللننىألبلططنن،جأل1551هاننع  959

الننة ألللننىألبلمةعمننُألابامنن ألممنن مألااةصننعألهعمنندألعألل  ننهألعكننعألبلاصننةعألل ننةءألعشننابألعألا
بلاصعبألعألاهدمهألبلاعماةل،ااألعألل  هأل كطحألكُألبلاصا ألللىألبلما، ألامع ا،األعألالمةألممعأل
بلمننننننطمةاألبل ننننننة ا ُألاهد،ممننننننهأل مننننننعألاإال بمننننننهألعألك م نننننن ألع مننننننهألاةل ننننننةهعبألالننننننةبأل

بألعألاال،نننننننننننن ألالننننننننننننةبأل1552 هاننننننننننننع 960بألعأل األالننننننننننننةبأل1551هاننننننننننننع  959
أل35.ب1554هاع  962

 

 -( :3وجه( )لوحة رقم 149الورقة )
لاعالننجألبلانن ، ألالنناألم ، ننجألمانننعرألكننُألل،ا،ننةألام ، ننجألبلمننط ابألكننُألمصنننعألعألمضننبألهننذهألب
ألبلممعألبلمةمعألا،معابألللىألبآلمُألألممعباألعألا،ا بألبلا ، ألالاألبلمطابألكُأل16امممعمهةأل
م عألبلمطابألالطنىألاال ن ألطممن،األمن، األمناألع  ألالمن األعألأل]  ألا  ألمعمىألالمةعبأل[حألاا  هأل

أل بط ألبل ألاع لألمعممعل ألع،نةحألابلمطابألالاةعبألالاألاعادل ااعألعأل،مم ألللىألبلشعرأل ةا،جألهاناتم
م،َّ ألبلمط ابألاهذبألب مبأل حألشطارألحألا،معألالطىألهذبألبلمع،رألبلاع ألااةجألبلماعتألعألال  ألمال
طَّبألعألامعماألبلمماألللىألبلشعرألمناألانعادألبلمنط ابألعأل منةأل أل ةلمال أل،ص  أللل،هم و هةألم عألالطىألم ل

ا،مط ااألالط،هألبمبألم، ةءألمادلنجألألبلم، ةءألك ةا،جألبلاعتألكُألاهجألهااتألع،ةحألحألبلمطمبألحألع
عألاك،هألمعمناألبلمنماألبلصنا،عبألعأل منةألماباهنهألاندعألصنا،عبألعألا،منمااألانعادألبلمنطابألحأل
كع  ألا ،نعألحألعأل منةألانعادألع  ألبلد،منااألك، نعألالطنىألاال ن ألطممن،األمن، األمناألانعادألبلمنطابأل
 ةا،جألبلشعرألا، ألبماةهألهااتألع،ةحألبلشنطارألعألاهناألم نةاألم  نعألك،نهأل شناةعألبلد،منااألعأل

أل،اا ألك،هأل شاةعألغ،عألبشاةعألبلد،مااألعألابلم بألالطىألبل اببألعألمم ألحأل.ك 
 -( :2ظهر( )خريطة رقم  149الورقة )

لططع،مجألال اباألكُألالاةعبألمع ،جأل صهةألحأل ش ة ألع  ألمم،األااعألمم عألحألأل أل  أل األهنذبأل
بلعمبأل،اضحأل ش ة ألع  ألمم،األعألابلذ أل، عألكُأل الةصنُألبلشنعرألمناألبلمنابا ألبلط،ا،نجألعأل

اةشنعباألب ا نةءألططن،جألممنعرألألا،م عجألطم بلمةا ألمالا  ةاألانعادباألالع،ضنةاألكنُألبلاانعأل،ط،نهألمال
بلمطمفألامةأل،شاهألبل بيعبألبل ةالصجألغ،عألبلم مظمجألعألاا بططهأل  ةمألممعبصجألكُأل عا جأل الاب أل
مم  ألبلم،ةعب ألبلمةي،جأل بط ألبلم، ةءألعألامم  مهةأل   ألال مة أل إ هةألصطاةاألصا،عبألعاهىأل

                                                           
عررف ا االمرر ، ن ل ا إإررف ععب ا ع د ررن  اررن يفدررمح ا لشررنا ل ، ررن ا مررشيشفوا ل عدرر ا  حل يدرر      رر ن ل   ررن ا ا ررن دائرر ا ام 35

 . 405م  ل ،فدا دريا  ىي ا نين ل اجملإن ا  ادع ل ص  1933ي اس ل ،دي د 
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ألبلم ط، مة ألابلمانذ،عب ألبلمااهنجألللنىألبلاانةعبألاطصناصألهنذبألبلم، نةءألمش،عألللىألماماالجم
امننىأل،ننمبأل طالننهألمنناألبلمع،ننرألبلصننا،حألعأل مننةألاع بألبلع،ننةحألكعمننم ألاؤعمهننةألكننارألططنن،جأل
بلمننطابألعاهننىألالاننةعبألالنناأل بيننعبلألم مننمجلألللننىأل مة ،ننجأل المننةبألعألا،شنن،عألبلمننهبألبلم ا ننرألم هننةأل

صننجألاصننطاةاألصننا،عبألعأل ماننةهألبلشننمة ألعألاكننُألم، ننةءألبلمننطابأل ،ضننةاألعمننم أل  ننةمألممعب
مامهننةاألشننعالةاألل،الانن  ألمابالننعأل ا،مننممعألبلطننمألبلمننةاطُألكننُألم عاةمننهمألطننةعجألاع بألبلع،ننةحألمال
 طع ألل طهةألع  أل بألبلعطبألاع  ألالطبألبلعابألغعتألم م جألمعمىألممعاحألعألاكُألبلع األ
بلممطُألبو،منعألمناألبلطع،منجأل مان ألاةلمع ،نجألالانةعبألمةيطنجأل صنهةألحااكصن ألممنعرحألاهناأل

ألمامجألك،هألبلطع،مجألماضاعألبلاصفأل.ال اباألبلمص ألبلمع
 -تحليل لما ورد بالنص والخريطة :

ألاطصاصألممم،جألبلمط ابألماألبلم ألبلذ أل،ص  أللل،همأل، ا ألصةاتألم ابألبلاط باألألألألألألأل
ألبل عتألبل  انجألبل انع ألعألاهنىألال انجألصنطع،جأل،منعباحألأل36بلط،ا،ج أل،مم،هم م عألبلمط ابألال ألم ل

عألعأل مةأل، ا ألصةاتألبل ةما ألبلااعبكُألممعألالاألممحألبلااأل300:ألأل250بعممةالهةألا،األ
هىألالع،جألابال جألالطىألشةمرألبلااعألبلمماممألاطط،جألبلمط ابألكُأل هة،نجأل عبضنُألبلممط نجألأل37:

 ،طناممعألمناألمعمنىألممنعاحألللنىألبلانعتألعألأل260بلمصع،جألماألبلاهجألبلاعا،جألالطىألاال ن أل
الطنىألاهىألالع،اجألماألبلا ألبلمةص ألا،األمصعألامعباط ألعألا، هةألاان،األاينعألابالنعألبلابال نجأل

بلا ألبلمذ اعأل ااألالشعبأل ،طاممعب عأل مةألمادلجألاكع ن ألا ،نعألعألكط طهمنةألممنم،ة ألماط،نجأل
 األمع ،جألالطىألهذ،األبلماض ،اعألابلم م جألبلمةاط،جألا،األبلمطابألابلنعطبألم منعتألهضنامهةأل
  ،عباألماألبلااعألعألا أل،مصطهةألال هألل ألشع،مألض،رألعألاال ن مةأل،ممنعألبلمنه ألمظهنعأل  انةاأل

ألاهاألمةألمالظهعهألم عاة ألبلمةا ألاةلطع،مجأل.أل38،عب ألبلصا،عبععمط،جألا، هةألا ضألبلاالا
اع ألاةل صأل األبلاانةجألبلماةعانجأل نة ابأل،منط ااألبلمع،نرألبلانع ألبلمنةاطُألال ن ألبلمنطابألعأل

ااه(ألماأل من ألأل146اهاألمع،رألآماأل، ا ألال هألا،ع ألع، ألاةلممعألبلمةمعألماألبلاعالجأل)
للنىألبإلمن   ع،جألعألألبلمطمامأل:ألحألل، أله ة ألالاةين ألم ن،شألالطنىألمنةا ألبلاانعألامنىأل صن 

أل، ،شااألكُألبلصاعبءألعألكإذبألاةء ألمم، جألاعم ألكُأل ان ألمناب رألبلم م نجألعأل ال مةألالعت 
ألممطرألم بك هةألك،مم هةألماألكُألبلصاعبءألعألك،إمابأل،ماة لااألبلا،عألابلشعبءألمعألبلااةعبألحأل.

ألبل عبمجألهمةألحألشنطارألحألاألحبلمطنمبألحأل اع ألبممةاأللطع،ةحألبلمُألمهتألالطىألبلم م جألماضاعم
 ةاط ةألالطىألصماة ألهذبألبلاا ألممم،ة ألماط،جألامع ،جألو ابعأل طع ألماألبلع،ةحألم ن ألامم

ألمنناألبلع،ننةحألبلمامننم،جأل حألالننعبألا،نن ألحألاألحأل،طنن دألحألا طهننةألممننم،ة ألمع ،ننجألاماط،ننجأللضننعتل
ألبلمصط،جألبلمُألمهتأل

                                                           
أل328عألصألأل1986م ابألبلاط باألبلط،ا،جألعألمعباط ألعألأل-بلدبا أل)بلمةهعأل ام (أل:أل36
بألعألأل1945بل ةما ألبلااعبكُأللطا  ألبلمصع،جألماألاله ألال مةءألبلمصع،،األللىألم جألأل- (أل:عمد أل)مامأل37

أل.أل254بألعألبل مبألبل ة ُألعألبلادءألبلعباعألعألصألأل1994بله،يجألبلمصع،جألبل ةمجأللط مةتألعأل
أل.أل187بلمعاعألبلمةارألعألصألأل-اماأل) .ألمام أللاعبه،ب(أل:أل38
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الطىألادعألامنابا ألبلاانعألبلممامنمألعألاكنُألذلن أل، نا ألحأللم،ن أللا ك،نغألحأل:ألحأل ألشنرألكنُأل
بلط،ة ألبلش اُأل   عألماألبلع،ةحألبلمُألمطمطفأل ممةؤهةألا،األلاجلألالانجألألبلااعألبلمماممأل،االف

ألع،ةحألبلشمة أل منةألانةءألكنُألأل–عألك،ااتألهذبألضعااةاألماألب عماة ألعألكه ة ألع،ةحألااعبأل للهال
بلع،نةحألبلشنعال،جألألام نعفأل39ابلع،ةحألبلشعال،جألبلم عاكجألاةلمنمابألابلطمةمن،األحعأل-بومةم،ع

ألبلصاةألعألابلع،ةحألبلاع ألا،جألاةمبألبل ااعأل.ال  ألبل عتألاةمبم
اا بألبل ،ة ألبلمُألبممط مهةألا،ع ألهال ةألا،األبلماب رألابلم األبلمةاط،جألهنىألبلم،ن ألعألابلم،ن أل

(أل ،طنناممعألعأل مننةألبلم،نن ألبلااننع ألبلنن الُألألحألبل ال نن بألبلااع،ننجألحأل1.609بلابانن أل،مننةا أل)
(أل ،طنناممعألعألل نناألبلمشنن طجأل األم اننُألهننذهألبلممننعبأل ننة ابأل،مننمط مااأل1.852ك،مننةا أل)
ط ،ة أل أللا بهمةأللشعالُألبلااعألبلمماممألعألابوطع أللمابا ألبلمان،مألبومطمنُألاا مةاألل

عألابلم، ألكُألبوالىأل،اطغألمالهأل ط ألم، ألااع ألعألاالطىأل ن ألانة ألحكا،نع حأل   نعألممنّاعباأل
ألمنناألم َّاننُألبل صنناعألبلامننمىألبلننذ،األ ننة ابأل،مننمط مااألبلا ننةد،عأل) (ألChainsمنناأل  ،ننعل

ألع،األممعباأل.ابوشعمجألبلم   ،جألبلمُألماطغأل مابلهةألالش
اع  ألكنُألبلنن صألا ننضألبلمصننمطاة ألبلااعبك،ننجألم ن أل:ألبلننع  ألعألاهنناألذلنن ألبلانندءألمنناأل

ألض،رألعألابلاعادألهاألبلطمةاألبلمةاطُأل) (ألبلنذ أل،م نااألSpitبل،ةامجأل بط ألكُألبلااعألاش  ل
ماألعابمتألعمط،جأل األاصا،جألمش  ألشنع،مةاأل األامنعباألكنُألبلاانعألعألا،مصن ألهنذبألبلطمنةاأل

ألابا أل. أل40كُألبل،ةامجألماألمعفل
 -( :4وجه( )لوحة رقم  150الورقة )

أل-امعاممهةأل ةآلمُأل:
حأل،م ةا ألهذبألبلمص ألمابا ألبإلم   ع،جألابم ةألممنعاحألعألكم مانعألممنعاحألبلابال نجألالطنىأل
بلمةا ألم، ةءألا، ألعأل،مط ااألالط،نهألبمنبألحألااعمنا أللاةعما ن ألحألعألا،منه ألبلعمناألالطنىألهنذبأل

ألضنا ألبلم،نةهألاهنجألبلم، ةءألبلذ أل،اتألبلم،عألمماةهألبلا ناتأل   نةءألبلن طا ألل ل،نهألعألا منجألاب ل
هااتألع،ةحأل،ط دألعأل مةألماا ألاد،عبألاهجألهااتألع،ةحألبلاعألكُألذل ألبلناب  ألبلمالشنةعأللل،نهأل
عأل،ممااألهذهألبلاد،عبألحألاطابألانُألحألعألا، منةألممطنرألالط،هنةألمةيمنجألبل نعتألبمنبألحألاا منجألحألعأل

مناألع  ألألامعماألبلمماألالطىألبلاد،عبألبلمذ اعبألمعألهااتألع،نةحألبلمطنمبألعألاماطنغألبلممنةكج
الامجألللىألبل  ة، أل   ،األم، األعأل مةألماا ألاد،عبأل طع ألالطىألهذبألبلمع،رألاهجألشعارأل
بلشم أل،مما هةألاد،عبألبلامةبألعألامعماألبلمماألالطىألهذهألبلاد،عبألمعألهااتألع،ةحألبلمطمبأل
عألا طمةأل عب ابألبلعماألالطىألمةاطهةألصة كابألمعمىألعأل مةألبل  ة، ألكهىألانعادألانع أل بطن أل

ألبألصا،عبألمعماألالط،هةألبلمماألمعألهااتألع،ةحألبلمطمبأل.بلااعألعألا مةمهألاد،ع
 األبلماب ُألبلمذ اعبأل طهةألماب ُألمهتألالط،هةألع،ةحألبلمطمبألعألاماطغألبلممةكجألألخالصة القول :

منناألألحألااعمننا أللاةعما نن ألحألللننىألحألااعمنناعبالُألحألمننا ،األمنن، األعألا،مطننرألبل ننعتألالطننىألحأل
ماطتأل اانةعألبلمنابا،األألااعماعبالُألحألبلابال جألاهجألشعارألبلشم ألبمبألممعاحألعألام هة

                                                           
 .أل59بلمعاعألبلمةارألعألصألأل-لا ڤ،غأل)لم، (أل:أل39
أل.أل340بلمعاعألبلمةارألعألصألأل-.ألمام أللاعبه،ب(أل:اماأل) أل40
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ألبلم،نةهألمإم،نهألمنماألبإلمن   ع،جأللمامن أل اانةعأل ألضا م عألامطعجألممعاحألالاةعبألالاألم، ةءل
بلمنابا،األعألكإااننةعأل ن ألمننابا،األبإلمن   ع،جألمالمننماطاجألمناألممننعاحألعألااطن فألهننذبألعأل
ألبلم،نةهألعألا ةا،نجأل ألضنا م ماا ألالط جألطعاجألكُألماضعألحالم ،األبلانرألحألعألا منةبألبل ط نجألاب ل

عألمظهعألبلم،ةهألبل ذاجألعألام عألبإلم   ع،جألالطىألاال  أل   ن،األمن، األمناألبلماضنعألمابا ألبلاا
بلمذ اعألعألا، مةألماطغألبلممةكجألماألبإلم   ع،جألبل  ،مجألللىألبإلم   ع،جألبوصط،جأل مة ،جألالشعأل
منن، األعألاالطننىألهننذبألبلمع،ننرألماانن ألاد،ننعبألصننا،عبأل،مننما هةألاد،ننعبألبلمننةع ألعألام  ةهننةأل

بل عبص جألعاال مجألبلاصنا ألللنىألبإلمن   ع،جألبل  ،منجألاد،عبألبلمامعألعألاهىألمةا ألمماأل
ألطنعتأل،طناحألكنُألبوكنرعألممطنرألبإلكنع جألالط،نهألبمنبألحألم صنمعب ُألحألعأل ماألبلااعألهاألك ةع 
ألبلا،ضنةءألبل  ،منجألابل م نجألمان أل اماألال مة ألم عكجألبلاصا أل ،ضةاألظهاعألمط ألبلعمنة م

غألبلممةكجألماألبلماضعأل ش جألبلشم ألعألكم عفألبإلم   ع،جألبل  ،مجألماألمط ألبلعمة ألعألاألماط
ألبلمذ اعألللىألبإلم   ع،جأل مة ،جألالشعألم، األعألابلم بألالطىألبل اببألحأل.أل

 -( :3ظهر( )خريطة رقم  150الورقة )
لططع،منجألال نناباألانإالطىألم مصننمهةأل صننهألحلمن   ع،جألانناعألمننم عحأل  ألهنذبألبلعمننبأل،اضننحأل
اننةعب ألم ع،م،ننجأل طننع ألمادالننجألالطننىألمننابا ألبإلمنن   ع ،جألبإلمنن   ع،جعألا مننجألطمنن ألالم

ام ةلمهننةألعألمعم،اهننةألمنناألبلاننعتألللننىألبلشننعرأل ةلمننةلُأل:ألبمنن ىأللمنن   ع،جأل  ألبإلمنن   ع،جأل
بل  ،مجألعألمط،هةألالاةعبألحألل،مةاألماعتألحأل  ألبلم، ةءألبلاعاُألعأل بألالاةعبألحألم،مااألا ألحأل  أل
ااغةدألم،مااألعأل بألالاةعبألحألل،مةاأللمن   ع،جألحأل  ألم، نةءألبإلمن   ع،جألعأل نبألالانةعبألحألالط نجأل

ط جألبإلم   ع،جألعأل مةألماا أل ،ضةاألكُألبلع األبلممطُألبو،معألماألبلطع،مجأللم   ع،جألحأل  ألال
الاةعبألمةيطجأل صهةألأل)ااألكص أللم   ع،ج(ألاهىألمش،عألللىألباألبلا ، ألبل ة بألمةدب ألممممعباأل

ألالاألبإلم   ع،جأل.
اكُألهذهألبلطع،مجأل،م عجألبلطمألبلمةاطُألام عاةمهألبلما، ،جألمالططِّمةاأل   ألاالا،عب ألصا،عبأل

بلمننُألمم ن مهةألبلانندعألبلصنا،عبألبلمننُأل شنةعألبلنن صأللل،هنةألعألامع نندألاع بألألاا نضألبلططانةا
ألصنا،عألعأل ألمناألمعك،هنةألانعج  بلع،ةحألهاألشاهألاد،عبألكنةعا ألعألبلمعمنابألالطنىأل ن ألمنعفل
أل ةل ألصا،عأل، عألالطىألبلطمةاألبلشعالُأللطم، ةءألبلشنعالُألعأل نذل ألعمنم أل اةإلضةكجألللىألاعجل

ألةءألبلشعالُأل.الط جألالة،ماة ألاةومطاتألبلمااغعبكُألالطىألمةا ألبلم، 
 -( :5وجه( )لوحة رقم  151الورقة )

ألامعامجألهذبألبل صأل ةآلمُأل:أل
أللن، ألم طامنةاأل حأل،ا،األهنذبألبلمصن ألمنابا ألبإلمن   ع،جألعألاهنىألم ، نجألال ،منجألان باألعألاا ب،نجا
ممةامهةأل األمةع، ألا ةيهةألعألك، الااأل األبإلم   عألذاألبل نع ،األالنةبألاإالمنةعألطعباهنةألعألاا ن أل

ألاضعهألبل اُألالط،هألبلم  بألعألبمم عألالن  أل ا،نعألمناألصناةامهألكنُألبإلمن   ع،جألعالنذبألالصعل
ألااننع ألمهننبأللمنناماألبل ننعتألعألال نن أل ة نن أل ألا  هننةألام ةاننجأل اننعل كهننىألمنن ذألبوال،ننةءألطةصننجا
بلم ، جألكنُألمنةارألالصناعهةألم مناعبألان باألعألل  هنةألبآلاألاهنةأل منة األطعانجأل  ،نعبألعألاا نىأل

كةومنة األبلم مناعبألالط،طنجألعألألادءألم ماعألالع،اةاألماألبلااعألعألااةمم  ةءألماعألانعجألبل ط نجألع
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أل ان،ضأل ألمن طمضل الاأل ع  ةأل األ م،دألبإلم   ع،جألالاألبلااعأللاان  ةأل  هنةألم نعألالطنىألماضنعل
بلعمة ألعألاماا أل بط ألبلم ، جألعبا،جأل،مما هةألحألال عألبلمم ألحألم عألاهجألشنعارألبلشنم ألعأل
اهىألعبا،جألم طمضجألكاالهةألانعجألكنُألاهمهنةألبلاعا،نجألعألم نهأل،عصن ااألبلمنماألبل ة منجألمناأل

ااعألعألا، أل،عبالتألاعجألبلم، ةءأل ال بألمط ألبلمماألاماهدألبلم بكعألعألاممطرألا ضألبلمنماألبل
بلمننُألمنن ط ألبلم، ننةءألمنن بكعألبلاشننةعبألعألا مننجألاعاننةاألالةل،ننةاألالطننىألمطننعجألبلم، ننةءألعأل،مننم،هأل
أل ةا،نجألبلشننعرألعأل ألالط ننجألاه،نجألك،هنةألمنن بكعأل  ،نعبألعألاه نة أل ،ضننةاألانعج  بلاانةعبألاعانةاألعألل  نهال

أل ا،عأل،عبالاا هألاةلم بكعألعألا، اظألااا ألصنطعبلألكنُأل بطن ألذلن ألام، ةءألبإلم   ع،جألم،  ةء 
بلم، ةءألعألاصطعبأل طع أل ،ضةاألال  ألم ط ألبلم، ةءألعألل  هنةأل ألمالنع ألمناألمنمحألبلمنةءألبلنذ أل
،ام،هةألاإعا جألكعبم ألعألام اعألبلندابعرألمضن،رألم،منااألعألكمنةؤهألضنا أل أل،المنععألبلمنماأل

بلشننعرألامننىألمصنن ألللننىألبوااننةعألألبل ا،ننعبألعألامنن لفألبلمننماألبلصننا،عبأللطنن بط ألمنناأل ةا،ننج
أل صفألم، ألماألااغةدألم،مااألعألا، مةأل بلمم ة عبألبلمااا بأل مةبألبلم ، جألعألابلابال جألالطىألاال  م
معمنناألبلمننماألبل ا،ننعبألا ننابألبآللننجألكننُألبومننة األبل م، ننجألذب ألبل   ننجأل األبوعا ننجألكعبمنن ألعأل

ألبلااننعألمممنن ألمطمننطجأل مننةبألبلمننم، جألعألا، هن أل معهننةأللاننعجألبلم، ننة ءألعألا،طنندبأللعطننةءألاامانةذببم
ألبلمطمطجأل  أل،ابأل.

 -( :6وجه( )لوحة رقم  152الورقة )
أل-معامجألبل صأل ةآلمُأل:

حأل،اضحألهذبألبلمص ألعمبألمابا أل هعألبل ، ألعألال، ألبلمالعب ألاعمم ةألكُألهذهألبلعمنةلجألهناأل
م عكننجألمنناباطهأل ننةلااعألبوانن،ضألعأل األامننىأللم عكننجمألمنناب رألبل ،نن ألعألواألكننُألبالم ننة أل هنن أل

جلألكُأل هعألبل ، ألهىألم، ةءألعألل مةألبله فألهال ةألبل مةاجألالاألالن  ألبلمنماألكنُألبلااعأل األ  أل ةا،
بلااعألبوا،ضألا ش ة ألبلماب رألااصمهةألعأللذألمطنعجألمنماألبل من عألمناألبل منم م، ،جأل بعأل
بلط كجألعألامص ألللىألم، ةءألبإلم   ع،جألعاماأل  ابالهةألمماألبلطةصنجألبلمنطمة ،جألبلم عاكنجأل

ألالطنىألذلن أل،طندبأل األاةمبألحألالة عغجألحألاحألاع انجألحألامنماألبلم  ك ،نجألامنماألبلا،نة ألعألاا نةءا
ألمناألكنعاعألعألا منة األ ألعألاامنةأللنهال   متألكُألهذهألبلعمةلجألالاأل هنعألبل ،ن ألامنةألك،نهمألمناألاندعل
ماننع بألعألا ا ،ننجألانن  هألاموذ هننةألا النن ب هةألعألا ،ننجألع،ننةحألمهننتألالط،ننهألعألاك،ضننة هألاما ،نن أل

ألعألاال ألظهعألهذبألبلش  ألا ن أل األمنبألعمنبأل ن ألبلممةصن، أل بلمنةا جألعألال ن ألالنة ألكصالهأل ةمطجا
ماأل ةاألالاط ةألبلممةكجألماألعش، ألللنىألمصنعألمناألامنةتألبل ،ن ألاالن عاهةألاطممنمةيجمألم،ن ألعأل
ألالاألماتألك،ضنةاألبل ،ن ألعألل ة ن ألبإلاةانجألالطنىألبل اناأل:أللاألم نة ألبلم نةمرألبلمنُأل ي ل الاألمال
، اعألم هةألبل ، ألمالطةلماةأللمال ة ألمصعألعألك   مةأل، نااألبلصن،فألكنُألمطن ألبلم نةمرألمطنفألان بأل

كُألبلم ةمرألبوطع ألعألا،ا ألاهةألبلشمةءألامهم ألالط،هةألبوممنةععألاهنذبألهناألمناتألألبلشم 
ألألبلشنمةءأل،  طنتألبلانة ألكنُألم نةمرأل أل  هبأل، النااألل نهألاة مهنةءم ك،ضةاألبل ، ألص،مةاألعألاطةصجا
بلم اننعألعألاممننعألمنن بألامننىأل،ننإمُألعا،نن باألعا،نن باألعأل مننةأل، ننا ألبلننذ،األاصننطابألللننىألبله نن ألمنناأل

ةاعألبل ، أل   ةءألمابكهبألاةلااعألابل طاجألكاالهةألب  ُألالشعأل،امةاألبلاعماةل،،األعأل  هبألشةه ابألم 
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ألم، ألماألمط ألبومة األللىألبله ن ألعأللنبأل، مهنابألمناألذلن ألبلشنمةءألعأل عألاا  مةأل ااعابأل ااأل لفم
ألالط،هألعألا، مةأل، ااألبلص،فألهال ةأل، ااألبلشمةءألكُألمط ألبلم م جألعألابلم بألح. ألاا ةءا

 -( :4ظهر( )خريطة رقم  152الورقة )
الاألطع،مجألبلممعاضأل  هةألماضحأل هعألبل ، ألاعابك هألاادعهألا ا ،جألا  هأل...أل مةألألالاةعب

ألكنُألعال  هنةألبو،منعألبلمنمطُألألاناأل ، ا ألبل صألعألا منةأل، نا ألال ناباألبلمصن ألبلم مناتألام،ن ل
أل اننةعب ل كصنن أل ،نن (ألل نناألاع بألبلع،ننةحألكننُألهننذهألبلطع،مننجألاؤعمهننةألالطننىألبإلمنن   ع،جألمننعألالم

ا جأل) ش ة أللم   ع،جألعألل،مةاألماعتألعألم،مااألا ألعألمعك جلألمادالجلأل مةألكُألبلطع،مجألبلمة
اةعبألحألالط جأل ااألطاعألحأل الط جأللم   ع،ج(ألعألال مةأل ض،فألهال ةألللىألبلشعرألماألاع بألبلع،ةحألالم
البألمعمبألالط جأل ااألال،ععألا أل ما ألك مألبل اةعبألبلمةا جألعألاك،هةألاد،عبألصا،عبألمم  بألططن،جأل

ُألبلاانعألحألكنععألعشن، ألحأل ا منةألصا،عأل ،ضةاألعأل نبأل،ط،نهألاهنجألبلشنعرألمصنتأل هنعألبل ،ن ألكن
أللمم ب ألامىأل،طمعرألبل لمةألا،ص ألللىألبل ةهعبأل.

 -( :4و3( وخريطتيهما )رقما 152-151-150تحليل لِما ورد باألوراق )
(أل، انن ألالن بألممةا همننةألعألا،مضننحألذلن ألامننهالجألمنناأل3ع4ا ظنعبألم ةع ننجألان،األبلطننع،مم،األ)

ألمناألبلطنع،مم،األ)بل ظعألللىألشاهألاد،عبألكةعا ألعألالاألال ن  ةألمال ةع نجألان،األ (ألمناأل3ع4 ن ل
اهجألعألاا،األماماالجلألماألبلطعبيمألمم  أل م ألبلماضاعألماأل المة ألمةا جأل األمال ةصعبأل األ

(ألعأللماصننط ةألللننىألا ، ننجلألمؤ نن بلألممة هننةأل األطننعبيمأل3ع4 ا ننجألالطننىألمننةع، ألبلطننع،مم،األ)
ألاأل ع  ألعممةاألا اادألممص، األ ماأل المطجألبلم ماجألبلاع،مة ،جألماأل مط ألا،ع ألع، أل ال أل الجا

أل- ظةيعهةألعألا،مضحألذل ألماألبل عضألبلمةلُأل:
امةأل،اضحألأل41(5بأل)طع،مجألعالب1472هاع  أل876عمم ألطع،مجألبإلم   ع،جألكُألالةبأل

أل- مابعألبلم ، جألا اعباهةألام ةدلهةألاةومطاتألبلمااغعبكُألعألاكُألطع،منجلأل طنع أللطم ، نج
)طع،منجألألماألالصعألبلمطمةاألبلممطا ُألبوشنعفألشن اةاألألألألألألألألأل– ال بألماألمةا مهةألا ط، أل

عألظهننع ألماد، ننة أل اننابتألبلم ، ننجألكننُألمنناعهةألعألابلم، ننةءألبلاعا،ننجألابلم، ننةءألأل42(6عالننب
بلشننعال،جألعألااننعجألبل ةصننعألمامنن ألاالط ننجألالة،ماننة ألاع  ألبلمطمطنن هعألاكننُألطع،مننجلأل ةل ننجأل

أل(أل4جأل  رألماأل ظ،عهألاةلطع،مجأل)عالب،ظهعألم، ةءأل ااألال،عألبل  ،مأل43(7)طع،مجألعالبأل
ااه(ألماأل مط ألا،ع ألعألماألبل منطجألأل45بلاعالجأل)أل ذل ألعمم ألطع،مجألبإلم   ع،جألالطى

بلماماظجألكُألماماالجأل ةصعألطط،طُألاط  األابلمالشةعأللل،هةألماألالان ألعابلمنُأل عا هنةألألألألألألحأل

                                                           
ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل صعألبإلم مُألماألال،األاةلا ألللىبلا،شألبلمصع ألكُألبلأل-د ُأل) .الا ألبلعاما(أل:41
بألعألأل1970عألمما جألبل ،  ُألعألبل ةهعبألعألأل2عألجأل(ألماماالجألبلا،اشألبإلم م،جأل1807أل-1260ش، أل)ع

ألأل.ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل138صأل
أل.أل138 م ألبلمعاعألعألصألأل42
أل.أل104 م ألبلمعاعألعألصأل43
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Soucek(عأل8كمُألمط ألبلطع،مجأل)عالبأل44بألع17هاع  أل11حألللىألاابلُألم مصفألبل عاألأل
ألالطننىأل مننعبفألمنن بط ألبلم ، ننةءألظهننع ألالط ننجألبإلمنن   ع،جألا   ننجأل اننعبجأل طننع ألمادالننجا

ا ألأل(45)ع45بلشعالُألابلاعانُألبلمنُأل،عمناألك،هنةألعألا مةمهنةأل   نجألغ ،ن،األمطمطمنجألبواانةبأل
ألاممص، األكُألم عاة ألبلمةا ألبلما، ،جألعألاكنُألمابالنعأل ش ألكُأل األهذهألبلطع،مجأل   عأل الجا

ألبواعبجألبو ع،جألبل   جألبلمُألذ عهةألا،ع ألع، أل.
ضننهةألمهنن بألابلننا ضألبآلطننعألااطصنناصألبل نن عألابواننعبجألبلمننُأل ة نن ألاةإلمنن   ع،جألاا 

مةدب ألاةال،ةاأل ذ عأل:ألالط جألمعمطة جألالداةاألاالط جألانعجألمصنممىألاةشنةألاالط نجألصنةعاألبامن أل
ألبل ن عأل االط جأل اُألال،عألاالط جألع األبإلم   ع،جألابل ط جألبل ا،عبأل)الط جألالةم،انة (ألعكضن األالنام
بلصا،عبعاهىألالط جأل نابألبلمن  ألاالط نجألبل انةع ألاالط نجألا ،ن ألاالط نجألبلنااشألاالط نجألامناأل

ألأل.46طط، ألاالط جألبآلغةأل
ابلمال اظأل األا ضألهذهألبل م عألابواعبجألال ألا ُألا  ألمإل،فألا،ع ألومطمهألعألام  ،اهألالنةبأل

بألعألانن ألاا نن أللالننة بأل منن ألمطمامننجألبلم ماننجألبلاع،مة ،ننجألماضنناعأل1526هاننع  932
ألبألعألامةأل،امةجألللىألبلممص، ألبلمةلُأل:1617هاع  أل1026بل عبمجألالةبأل

   ع،جأللشةعباألالةاعبألعألو هأل ةاألال ألمهّ بألالا ألالصعألا،ع أل شةعألا،ع ألع، ألللىألم ةعألبإلم
عألاا ،ن ألم ة نهألالط ننجألالةم،انة ألعألال نناأل47بأل955هاننع  أل344ا ن بألالنعااألعأللذألمهنن بألالنةبأل

عألاالصنعأل،نةالا ألبلامنا ألأل48(1اصطم ةألعمابأللش طهألمناألبل صنعألبلمالنا ُأل)شن  ألعالنب
ةألطعبيمننُألا مننجأل   نجأل اننعبجألذ عهنةألا،ننع ألاعمنمهأل49(2اد ع،نةألبل دا، نُأل)شنن  ألعالنبأل

 مننطجألبلم ماننجألبلاع،مة ،ننجألكننُألمابضنن هةألبلصننا،اجألعألبوا ألالطننىألاةكننجألبلمننعفألبلاعاننُأل
لشاهألاد،عبألكةعا عألابآلطعأل، ةاطهألالطىألاةكنجألبلمنعفألبلشنعالُأللشناهألاد،نعبألكنةعا ألعأل
ابل ةل ألالطىألاةكجألبلطمةاألبلشعالُأللطم، ةءألبلشعالُألعألاال ألعمم ألهذهألبوانعبجألكنُألممنةالمأل

                                                           
 Soucek (S) :- Piri Reis & Turkish Mapmaking After Columbus. p.131, 108أل44

,pl .26 .                                                          
بلاط،ننااألبطمعالننهألبلاعماننةل،ااألعألاهنناألمننم، جألذب أل عا ننجألصننابعألعألالنن، أللهننةألماننة ،فألعألاهنناألما،نن ألأل45

االط، ألبل مرألامع،عألبلاع جألعألا،اما ألالطىألمةام،األلط مة ألا،ام ألبومنطاجألبل  ،طنجأل ةلمن بكعألاغ،عهنةألعأل
ا ةاأل،ش  أللا  ألالمعألبومةم، ألبل  مة ،جألابواعا،جألكُألبلااعألبلممامنمألألاالعفألك،مةألا  ألاةمبألبل اةرألع

بلم نااألبإلمن م،جألكنُألبل صنعألأل-طط،منجأل) .عا،نعألاةمن (أل:أل-بألعأل  ظنعأل:أل17هانع  أل11امىأل هة،جألبل نعاأل
أل.أل104عألصألأل2001بل  مة ُألعألم ماجألدهعبءألبلشعرألعألبل ةهعبألعأل

بلمصننع،جألكننُألبل صننعألبل  مننة ُألعألمطمننطجألمننةع، ألمننةع، ألبلمنناب رألأل-مننط،مةاأل) .الانن ألبلام،نن ألاةمنن (أل:أل46

أل.أل109بألعألصألأل1995بله،يجألبلمصع،جألبل ةمجأللط مةتألعألأل-أل89-بلمصع،،األ
أل.أل78عألصألأل2بلمعاعألبلمةارألعألجأل-معه  أل)لممةال، (أل:47
 ل، ألماادألآل ةعألم ، جألبإلمن   ع،جعألمؤممنجألبلاةم نجألأل- ام أل) .ألال معأللممةال، أل(ألعألامةبألبل اة  أل:أل48

أل.أل2-1عأل  ألعألش  ألعألبإلم   ع،جأل
عألأل188عألصألأل1بعألجأل1955م ابألبلاط باألعألا،نعا ألعألأل-بلاما أل)شهةتألبل ،األ اُألالا ألهللاأل،ةالا (أل:أل49

بألعألأل1969آ ةعألبلا  ألا طاةعألبل انة عأل بعألصنة عألعألا،نعا ألعألأل-بل دا، ُأل)د ع،ةألااألمام ألااألماما (أل:
أل.أل147صأل
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لم نةعألبإلمن   ع،جألبل ن ،بألعألاكنُألممةصن، ألم مةع،نجألالط،طنجأل،اطنتألع م،جألمشناهألبلشن  ألبل نةبأل
الط،هةألبلمةاعألبل عا ُألبلمع،عألعألالاأل ة  ألكنُألمابال هنةألبلصنا،اجألبلمنُألذ عهنةألا،نع ألعأل
ابل ةا ألكُألبلمةع، أل األبومعب أل الةمابألانعا،األصنا،ع،األاصن ابألاهمنةألبلم، نةءألبلشنعال،جألعأل

 ننعأللدبءألالط ننجألالةم،اننة ألعأل مننةأل، ننعفألبلاننعجألبوا أل،ال ننة أللننهألمةا،ننجألكننةعا ألبلصننا،عبألعألا،
امةا،جألبلمطمطجألعألابل ة ُألكُألماالعألم مانجألبإلمن   ع،جألبلشنه،عبألعألا  همنةألا نةءألالنة  أل أل

أل مةألذ عألا،نع ألعأل منةألالط نجألالةم،انة أل)شن  ألعالنبألأل50،طم ألبل ظعألع ألاه،جا (ألك ن أل3ال،م ألالط جا
ع،جألحألاماال هةأل(ألعألاهىألبلم ماتأل ممطهةألالاةعبألحألالط جأللم   3ع4عمم ألكُألبلطع،مم،األ)

صا،حألكُألبلطع،مم،األعألا،ن ألمنةألمندب ألهنذهألبل ط نجألامنىألبآلاألمعممنعألكنُأل هة،نجألبلمنعفأل
بلشمةلُألبلشعالُألماألشاهألاد،عبألع  ألبلمن،األاا،ن ألمشنعفألمناألهنذبألبلماالنعألالطنىألمن ط أل
بلم، ننةءألبلشننعالُألعألاشنن،  ألم ننةاألم ننةعألبإلمنن   ع،جألبل نن ،بألعألالننذبألم ننعفألال نن ألبلعاةلننجأل

لصا،عألحأل األحألم صمعب ُألحأل بألمنم، ألا ن ألذلن ألا ط نجألبلم نةعألعألبواة تألاةمبألحألبلم ةعألب
ابل ط ننجأل ألمعاننعألللننىألبل صننعألبل  مننة ُألعألال مننةألشنن، هةألبلمننطمةاألبلممطننا ُألالةم،اننة ألالننةبأل

ألاشن طهةألاالمةعمهنةألبوالنىألطن  ألبل صنعألأل(51)51بألع1477هاع  882  بألظطن ألماممظنجا
ا،جألعألاهىألالاةعبألالاألمناعألبل  مة ُألعألامم ااألماألادي،األ مةم،األهمةأل:ألبومابعألبلطةع

مد اجألما ُألماألبلااعألبلا،ع ألا، همةألممةاجألكضةءألعألاما،مألبومابعألبل بطط،نجألانةلاعجأل
بلعي،مننُألمنناأل نن  ألاهننة ألعألاهننىألالاننةعبألالنناأل عا ننجألا   نن،األااننعبألممننمم،طجألبلشنن  أل
امماةاعبألالطىألش  ألاابص ألمممحأل ااباهنةألالطنىألك نةءألبل ط نجألبلممن،حألعأل منةألبلاندءألبل نة ُأل

بلعي،مُأل األبلاعجألبل ا،ععألا، عألكُألبلاهجألبلشمةل،جألبلاعا،جألماألبلممةاجألبل ط،نجألألكهاألبلاعج
لط ط جألعألا،مطرألالط،هألالط جألالةم،اة ألعألاهاألا ةءألمعاعألبلش  ألكُأل ع ة هأل عا جأل اعبجأل صفأل

اعمننم ألالط ننجألالةم،اننة ألكننُألأل52 بيع،ننجألبلشنن  ألعألابلاننعجأل،م ننااألمنناأل   ننجألألألألألألماباننرع
أل(ألاةومطاتألبلم3ع4بلطع،مم،األ) ألم شافألماةمنةاألامناعل ااغعبكُألعألكهُألمم ااألماألك ةءل

معممعألم م نهألالن بأل انعبجألمعمم نجألالناألبلمناعألعألاهنىأل انعبجأل صنفأل بيع،نجألممانا ألللنىأل
   ،ننجألبوعاننةعألكننُألبوع ننةاألعألامم ننااألمنناألمننةا ،األاممطططهننةألكماننة ألبلمدبغنن ألعألا،المننّاجأل

ماب ُألضن،رألاهناألبلماعألابواعبجألاةلشعكة ألعألاااابعألبلماعألبلا ااُأل،اا ألالمنا ألبمن
   عألبعممةالةاألماألا ،جأل اعبجألبلماعألعألا،شاهألكُألش طهألبل ةبألالما ألبلمابع ألا م ألبلم ، نجأل

(ألل منةألالصن ألانهألمم ،ن أل4عألال  ألعممهألا ، باألا ضألبلشرألالاألبلمناعألكنُألبلطع،منجأل)عالنبأل
ألذل ألبلم طبألبلشه،عألاةإلم   ع،جأل.

                                                           
،جألم ةصننعبألعألمما ننجأل هضننجألمصننعألعألالط ننجألصنن حألبلنن ،األاالنن عأللمنن مأل-د ننُأل) .الانن ألبلننعاما(أل:أل50

أل.ألأل147بألعألصألأل1960بل ةهعبألعأل
أل-عألبام أل) .ال معأللممةال، (ألعألامةبألبل اة  أل:أل157صألأل6عألاش  ألعالبألأل147 م ألبلمعاعألعألصألأل51

أل5األ4بلمعاعألبلمةارألعألصاعبألعالبأل
ألبلمطم،مألبل معب ُأللم ، جألبإلم   ع،جألكُألبل عاألبلمةمعألالشعألعألعمةلجأل- ام ) .ال معأللممةال، (أل:52

ألألأل268عألأل46عألأل45بألعألصألأل2003  ماعبهألا ط،جألبآل بتألاماهةجألعألاةم جألا اتألبلاب  عأل
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ااألال،نعألكعضنجألما ن ألب  نُأل(ألماالعألالط جأل ااألال،عأل ااألعممهةألعألا 4اا   ألبلطع،مجأل)عالبأل
الشعألم، األمناألشنعالُألبإلمن   ع،جألابال نجألانةل عتألمناألم نةاألاطن بألالنة اتألبل  ،منجألبلمنُأل أل
، عفألم ة هةألبآلاألاةلما ، ألعألواألمعب بألبلعمة ألابلما،عألبلذ ألاص ألكُألبلمةا ألالطىألمعأل

أل5ابلاا،ننعبألبلمنننُأل، نننعألبلم، نننةءألال نن هةألممنننمىألانننع  ألبلم  ،نننجأل)ألأل53بلنندماألالننن أل ضنننةالهألع
(ألعألاماانن ألكننُأل اننُألال،ننعألالط ننجألمالاةمننجألاط نن رألممننمىألمةا،ننجألبلاننعجألعأل7مننجألعالننبألاةلطع،

اكنُأل انُألال،نعأل ،ضنةاألالط نجألأل54ا اعباهةأل بيع،جألعألا، م  ألاعااالهةألللنىألبلممنعبألبلممطا ،نجألع
بألعأل  ألا نن أل األب مهننىألا،ننع ألمنناألم  نن،حأل1527هاننع  أل934 امننةألاةشننةألبلمننُألا ،نن ألالننةبأل

ط،نجألابلااعبك،نجألبلمهمنجألذ عهنةألا،نع ألكنُأل مطمهألعألا مجألماماالنجألمناألبلم طامنة ألبلمةع،
أل-بلصماة ألبل   ألبلمةا جألامامةجألللىألماط، أللمةألاع ألاهةأل ةآلمُأل:

ااه(أل، معفألا،ع ألا  ألصعباجلألاص رأل  هألأل152كُألبلممعألبلمة  ألالشعألماألبلاعالجأل)
بمم ىألم طامةمهألالاألم ةاعألبل ، ألمماألشةه اهةألماألبلاعماةل،،األعألو هأللبأل،دعألهذهألبلم نةاعأل

  هأل طذألالاألبواعا،،األعألذل أل األبلاةا جألبلمع ،نجأل)لمناأل من (ألم نا أل:ألحألال ن مةألعمنبألألعأل  
أل ماة ُألصةاتأل الماا ألكنُأل ألماألما،ال ا،ع ألطع،ممهألالاألبل ةلبألاص ألالطىألم طامة ل

الاأل ةاألبلاةا ةاألبومع، ،ةاألحألعااعدألعألاألاع ألأل55عا مهألبل   ألللىألبل ةلبألبلا ، ألحألع
لذاألكننُألأل56 ألالطننىأل األا،ننع ألبمننمط بألطع،مننجأل ننالما ألحألعحأل، ننا األ:ألألألحأل أل مطنن ألبلنن ل،

ألو لجلأل بماجلألالطنىأل األا،نع ألبمنممة ألمناألاهنا ألبلمنةا ،األكنُأل معامجألهذهألبل صاصألما ،ر 
ألمطصصهألعألمابءألماألبواعا،،األعأل

 األامىألماألبلااعبك،،األبل عتأل م ة ألبااألااالن ألابلممن ا  ألابلامنا ألابل دا، نُألا اناأل
 ع،جألامانن  ابألالنناأل شننإمهةألا ال مهننةألمنناألبلصنناةاجألبلمنن بألاغ،ننعهبألممنناألاصننمابألبإلمنن  

أل57ابلمةا ،األ.

                                                           
أل.ألأل80عألصألأل2بلمعاعألبلمةارألعألجأل-معه  أل)لممةال، (أل:أل53
ب مما ةمة ألبلاعا،جألام ، نجألعشن، ألكنُألبل صنعألبلممطنا ُألامنىألالصنعألأل- عا،شأل) .ألماما أل ام (أل:54

أل.أل312عألصألأل1991ل ةهعبألعألمام ألالطىألعألعمةلجأل  ماعبهألا ط،جألبآل ةعألاةم جألب
  Atil (E) :- op .cit ,p .78أل55
 Rogers (J.M) & R.M .ward :- op .cit , p .103أل56

بلما ننجألبل ة ،ننجألعألأل–ل،نن األأل– مننةتألصنناعبألبوعضألأل-بانناألااالنن أل) انناألبل ةمننبألبانناألااالنن ألبل صنن،اُأل(أل:57
مننعاجألبلنننذهتألأل-عألبلممنن ا  أل) انناألبلامنناألالطننىألانناألبلامنن،ا(أل:أل151بألعألبل مننبألبوا ألعألصألأل1928

مما جأل بعألبلم ة بألامصعألعألأل–بلما جألبل ةل جألأل–ام ة األبلااهعألعألما ،رألمام ألما،ىألبل ،األالا ألبلام، أل
عألأل188-أل182عألصألأل1بلمعانننننعألبلمنننننةارألعألجألأل-عألبلامنننننا أل)،نننننةالا (أل:أل370عألصأل1بألعألجألأل1958

م نا،بألأل-، (أل:عأل اناألبلمن بأل)المنة ألبلن ،األلمنمةالأل147عألأل143بلمعانعألبلمنةارألعألصألأل-بل دا، ُأل)د ع،نة(أل:
عأل منةألالناألبلصناةاجأل م نة أل انُألبلن ع بءألابلمنةا ،األ م نة أل مةمننجألأل113بألعألصألأل1850بلاطن باألعألانةع، عأل

اعا، جألادبهعألابوالعجألاغ،عهبألمماألالةشابألامةمابألاةإلم   ع،جألعألك،م األب ممدب بألالن هبألمناأل منةتألعأل
بألعألأل1965عألبلم نةعفألامصنعألعأل ال بألبإلم   ع،جألكُألبل صعألبإلم مُألعأل بأل-بلش،ة أل) .امة ألبل ،ا(أل:

ألامةألا  هةأل.أل34صأل
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اانه(ألم طامنجألممة هنةأل األمضن،رألأل151اذ عألا،ع ألاةلممعألبلمة  ألالشنعألمناألبلاعالنجأل)
م،مااأل مةمهأل ااةعألمم ة عبألمم عألبلمماألبل ا،عبألماألبلالاجألعألاهذهألبوااةعأللمةأل األم ااأل

ط ةبألكُأل مة  هةألام  ألكةال ألهة فأل إاألم ااألل معألا  بألبومابجألبلمُألمإ  ألبلشةمرألعأل األمال
أللطم اجألال عالطجألبلمماألبلاعا،نجألبلمال ة ،نجألعألكمنةع، ألبإلمن   ع،جأل لا  ألبلم، ةءألغ،عألصةلحل

ألمالشننةاهجألعألم هننةألمننةألانن  ألالننةبأل بألال نن مةأل ل ننىألابلننُأل1167هاننع  563،شننه ألاانناب  ل
ألمناألبوالمن بألبلمالا،منجألا منا ألبلمنابع ألكنُألبلم، نةءألبلشن أل ا،نعل عال،جألحألاناألبإلم   ع،جألا   ل
ألااع لألكُألاله ألص حألبل ،األع غةدألم،مااألحألال  مةأله  ألبومعب ألمصعألاادال

 األم ااألأل58
هذهألبوااةعألام ةاجألآ ةعألال ،مجألغةعالجألاماتألمعباعألبلشابمرألماأل اعألبلااعألعألاكُألهنذهأل
بلاةلننجألماننعدألبوهم،ننجألبل اننع ألل عبمننجألبلطننعبيمألبلمم ا،ننجألل النن بمىألبلااننعبك،،األعألكةآل ننةعأل

 مشننمجألانن ، ةاألل مننةألاانن  ألالطننىألاال نن ألالشننعب ألبوممننةعألمنناألبلشننابمرألبلاةل،ننجألبلاةعالننجألبلمالأل
أل59لطم ، جأل.

ااه(أل شةعألا،ع ألللىألا ضأل  ابعألبلمماألأل152اةلممع،األبلطةم ألابلمة  ألماألبلاعالجأل)
 ةلطةصننجألبلمننطمة ،جألعألبلاع اننجأل األبوالننىألعألامننماألبلم ك ،ننجأل)بلا ،نن،ا(ألامننماألبلا،ننة أل

ططنن ألبلطنعبيمألماضنناعألبل عبمننجألعألان أل نن ألطننعبيمألألابل ةع غنجألعألاالطننىألبلننعغبألمناألذلنن 
 مطجألبلم ماجألبلاع،مة ،جألمناألعمنابألبلمنماألعألل ناألبل منطجألبوصنط،جألبلمنُألعمنبألطعبيمهنةأل

(ألا نذل أل1ا،ع ألع، ألمداالجألاعمابألبلمماألعألا ،ضةاألطع،ممهألالناألبل نةلبأل)طع،منجألعالنبأل
أل(ألاغ،عهبأل.8 مطجأل ةصعألطط،طُأل)طع،مجألعالبأل
بألل ،ة ألالمرألبلمةءألعألابلمعمن أل،منةا ألب  نُألالشنعأل لنفألبممط بألا،ع ألحألبلمعم ألحأل اا 

منب(أل األمنمجألآ فألذعبعأللمن ماالُألعأل األأل49.3ذعبالةاألشعال،ةاأل)بلذعبعألبلشعالُأل،منةا أل
بلمنُألأل60 عا جأل م،ة ألا صفألبلم، ألعألاأل ة  أل  بمهألكُألذل ألبل ،ة ألهنىألآلنجألحأللمن ة  ، ألحأل

امألبلمنع،عألامنىألم من ألالنةعأل،مبأللل ةيهةألكُألبلمةءألماألكارألظهعألبلمم، جألاممممعألكُألبلهان
أل بلااعألعألا،ا األلُأل األهذهألبآللجألمعاامألك،هةألاا ألمم،األامطمافألاا ألا عبلألمال امجلألللىألالةيبل
مننرألبلم،ننةهأل اةلمننم، جألل ننىألممننمحألااع،ننجألاع ننجألبلاانن ألذ ألبل  مننة ألعألالننبأل، نن ألا،ننع ألالال
أل ا،ننعبلأل ألااننابعألبلمننةا أل األالع،اننةاألم ننهألكامننتألعألال مننةألم مننرألكننُألالننعضألبلااننعأللممننةكة ل
لم عكجأل المةالهألبلمطمطمجألعألا ألاعامألا،األمط ألبلممةكة ألابوالمةرألعأل مةألم ع ألال  ألا ، هأل

                                                           
بلمصة عألبلمةع،ط،جألابو ع،نجأللم ، نجألبإلمن   ع،جألبلمامناعبأل)ضنماأل منةتألمنةع، ألأل-بلش، أل) .ام،ا(أل:أل58

عألبله،ينجألبلمصنع،جألبل ةمنجألأل200مابا ألمصعألبلشمةل،جألالاعألبل صاع(ألمطمطجألمةع، ألبلمصنع،،األعألبل ن  أل
ألأل380بألعألصألأل2001لط مةتألعأل

بلمعب ألبلم   ع ألبلماماعألكُألبإل بعبألبلمم ةمطنجأللطم نةمرألبلمنةاط،جأل)ضنماألأل-ماألبلا ة(أل:الاضأل) .األ59

أل.أل470 مةتألمةع، ألمابا ألمصعألبلشمةل،جألالاعألبل صاع(ألعألصأل
،م األ األم ااألهذهألبآللجألمااةاألكُأل عبمجلألمام جلأللآل ةعألبلمة ،جألبلمم ط جألاةلمماألاكاألبلم اجألم  ألأل60

طم ات(ألابلا  ال،بألابلعا ،جألابلهطتأل)بلمعمةب(ألابلا ةد،عألابلطعبيمألبلااصطجألبلااع،جألابل ظةعبأل)بلم
ألاباألبلممةافألبلااع،جألاةل ةهعبألالممة اا ألماممظألا مةذجألماألهذهألبآل ةعأل بلماممجألاغ،عهةألعألطةصجا

ألمعاعألللىألبل عااألبل   جألبوط،عبأل.
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بلمال ا ألالناألعشن، ألعألك نة أل:أل ن ألكعمن ألكنُألبل منرأل، ةاطنهألم ن بعألم،ن ألامنىألمصن أللطمنةا أل
 ااه(أل154)بلممعألبلمةاعألماألبلاعالجأل

منةا جعأل مجألماماالجألماألبلادعألابل ع ألبلمةاط،جألذ عهةألا،ع ألالطنىألبلصنماة ألبلن   ألبل
ا ضهةألب   عألابلا ضألبآلطعألمةدب ألاةال،ةاألالاألما،ع ألمالممّ،ة ألا ضهألعألا،ن ألذ نعألع  أل
الامجألعألاد،عبألبلامةبألعألالم ،األبلارألعألاد،عبألبلمةع ألحألبلمامعألحألاطابألانُألحألاا منهألحأل
عبا،ننجألال ننعألبلمننم ألعأل انناألطنناعألحأل انناال،عألحألعألبل  ننة، ألعألابوط،ننعبأل اننعألابالننعألالطننىألع  أل

 ،طناممعألعألمنم، ألالنةبألأل238لممامنمألعألا، هنةألاان،األبإلمن   ع،جألبل  ة، ألاشنةمرألبلاانعألب
ابلامننةبألالع،ننجألال ،مننجألاع  ألاةمننبألذب ألأل61بألألألألحألع  ألبلا مننجألحألع1941هاننع  1360

 ،طناممعألمناألم ، نجألبإلمن   ع،جألأل74بلامةبألغعاُألبإلم   ع،جألكُألمع،رألاعالجألالطنىألاال ن أل
أل62.

 -( :7وجه( )لوحة رقم  154الورقة )
ألاممعابألللىألبآلمُأل:

،م ةا ألهذبألبلمص ألمابا ألم ، جألعش، ألعألاعش، ألبلمذ اعبألماألالا أل،م األبلاصا أللل،هةألحأل
ال  مةأل،ظهعألال ةعأل هعألبل ، ألكُألبلاانعألاممنةكجألطممنجلألاالشنع،األمن، األعألكطناألالن، ألالمنرأل
بلمةءألبل  عألاةممط ببألبإلم ة  ، ألعألك ةاألطممجألاالشع،األكعمطةاألعألوصناحألبلمما نُألامنىأل

من، األعألامنةا ألبلاانعألبلمابانهأللمصنتألبل ،ن ألضنا أل ص ألللىألبلمةا ألطممجألاالشنع،األ
بلم،ننةهأله ننة ألعألاامنناتألهننذهألبلضنناةلجألالننة أل هنن ألبلطاننعبألبل مننرألاالننةلابأل:ألحأللاألمال ننّ  أل نن أل
كعم ألكُألالمرألبلمةءألبل  عأل، ةاطهألم، ألامنىأل صن ألللنىألبلمنةا ألحألعألا،ال نعفألال نةعألم،نةهأل

تألمنناألبلمننةا ألعشنن، أللذبألبلمصننرألاةإلمنن ة  ، ألعمنن ألمطننمطمألاننهألمنن،األاننع ألعاالانن ألب المننعب
أل،  عألك،نهألبل ط،ن ألعألاهناألانعجأل ام  بعألالشعبأل م،ة أل،طاحألكُألبوكرألاعجألعش، ألاممألم ةال
اةشنعبألعألاال ن مةألالنعفألمصنتألبل ،ن ألمط نىأل ألمال ،شاهألبلشعبعألبلاعبرألعألا،م األبلاصا أللل،هم
معمةبألبلمم، جألامإمُألمعب نتألصنا،عبألامطن ألبلممنةعأللمضن هأل بطن أل هنعألبل ،ن ألعألكااانا أل

األبل طا ألاةوامة ألماألبلمصتألعألاا، مةأل  لفأللط بط ألاةماةهمألبلا اتألبلمماألبلصا،عبأل،م 
أل ألانعبرألعألاا نةءا  ةاألا ةا،جألبلاعتألاعجألآطعألماصاأل،عبالتألمصتألبل ، ألعألا،الع أل شنعبعل
الطىألبل ،ة ألماطغألبلممةكجألماألبلاعجألبلمذ اعألللىأل بط ألم ، جألعشن، أل   نجأل م،نة أل األ   نجأل

ألم طمضجلألاممما،جألعألا،مم،دأل هطهةأل م،ة ألا صفألبلم، ألعألابلم ، جألام،طجألام  عألالطىأل عضل
اإط الهبألبلام،ن بألعألاهنبألمماة منااألك،منةألالن بألاانا ألبل نعتألا،ن هبألعألاهنبأل،منع ااألمناأل

ألم ، مهبألبلمم جألابل مةءألبلمماالجألعألك ة مهبألم ذألبل م بألاهذهألبلصاعبأل.
ألصا،عبألعألبل ا،عبألمن  هاألامةأل األ ص أللمةا ألبلااعألبلماباهأللعش، ألامىأل ا أل   ألادعل

م طمضجألعام عأل ةا،جألهااتألع،ةحأل،ط دألعألاهىألاد،نعبألذب أل ط،ن ألعألا منجأل طنبألانةلاد،عبأل
شنعرألهنذهألألألألألبلابال جألالعتألعش، ألابلمُألمطُألبلاد،عبألبلصا،عبألبلاممىألعألا، عألبلااغنةدأل

                                                           
 .أل253بلمعاعألبلمةارألعألبل مبألبل ة ُألعألبلادءألبلعباعألعألصألأل-عمد أل)مام (أل:61
أل249 م ألبلمعاعألعألصألأل62
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ألالع،تألبمبألحألصةع ألبام أل بلادعألعألا،مما هألحألم ،ذب ألحألا ة ابأل،مط ااألالط،هألامىألاال ل
عش، ألكمصة فألكاإبألااغةدألم ،ذب ألعألكم لفألم هألالطىألبل بط ألألحألامإمُألمماألبل مةعأللمةا 

ألعألل  هةألم ذأل األماعع ألماأل ،  ألبل مةعألممىألبلااغةدألحألصةع أل ام أل
 -( :9ظهر( )خريطة رقم  155الورقة )

ماضحألهذهألبلطع،مجألمصتألبل ، ألال  ألم ، جألعش، ألعألابلادعألبلمُألمم  منهألعألكإمنم أل،منةعأل
ألمةي أل ما ألالاةعبأل حألااألكص ألعش، ألحألاكىألم مصنفأل ال هنةأل مان ألهنذهألبلطع،مجألااش  ل

بل اةعبأل:ألحأل ش ة أل ، ألامعألاة تألاامم عألحألعألاهىألام ةاجألال اب هةألعألا مم ألم هةألالانةعبأل
حالةااب اهألحأل  ألاةتألل اهألعألاال  ألبلمصتألالاةعبألحألعش، ألااغةد ألحأل  ألمضن،رألعشن، ألعأل

  ألان ا ألبل ،ن ألعأل نبألاالطىألبلاد،عبألبل ا،عبألال بألالاةعب أل نةآلمُأل:ألحأل ،ن أل  نةعأللع،ن عألحأل
الانةعبألحمنناع  ،د ألحأل  ألااننعألمنناعألعأل ننبألالانةعبألحأل،منناألا ،مننُألحأل  ألا ،ننجأل،منناألعأل ننبأل
الاةعبألحألطاعألااعأل  ،د ألحأل  ألااعألطاعألااعألعأل مةأل متألالطىألاد،عبألبلهمندبألبمنمهةأل
حألاد،عبألبلهمدبألحألعألا ممطهةألالاةعبألممالجأل صهةألحألاابعب هأل ال ُألدمة  األ ااألل، ُألا، أل

ألمنةارألب  نُألالشنعألاةذابألالاعألل عب،مشألحألعألامعاممهةأل:ألحأل ةاألكُألهذهألبلاد،عبألكُألدمال
 لفألمنةاعألحألعألا منجألاندعأل طنع ألصنا،عبألممانةاعبألعألل ناألاع بألبلع،نةحألمممع ندألالطنىأل

أل. أل  اعألبلادعألممةاجا
 -( :10ظهر( )خريطة رقم  156الورقة )

بألاننإالطىألهننذهألبلطع،مننجألم مطننجأللمننةا مهةألمننعأللضننةكة أللنن لمةألبل ،نن ألاكعال،ننهألعألك مننجألالاننةع
بلطع،مجأل صهةألحأل ش ة ألعش، أل  ةعلع أل شنااعألمنم عألحأل  أل األهنذبألبلعمنبأل،ان،األ شن ة أل
مابا ألعش، ألعألاكُأل مم أل،مةعألبلطع،مجألالاةعبأل صهةألحألاناألكصن ألم، نجألحأل  أل األبلم، نجأل
هىألماضاعألبلمص ألبل ة بألعكض األالاألماماالجلألماألبل اةعب ألبلم مااجألالع،األ ن ألب نعأل األ

عألحألعشن، ألالعشناألمن  هأل النعأل  بأللنع عألحأل  ألاندعألكنُألماباهنجألألم طبأل ةآلمُأل:ألالط جألعش، 
عش، ألعألحأل ، ألالعش،م  هألب بأللع عألحأل  ألادعألكُألماباهنجألبل ،ن ألعألحألالط نجألااعلنا ألحأل  أل
الط جألبلاعل ألعأل بألحألالط جأل م،نة حأل  ألالط نجأل م،نةمألعألااةلم ن ألكنإاألانؤعبألاع بألبلع،نةحألكنارأل

ل  األبلمُألماش أل األألم مص ألالاألادعألامابا ألعش، ألعألا طط ألمعألبل بيعبألم ظبألاا،عبأل
(ألالنن ألططنن ألمنناأل9بلااننعألامصنن،عألاا،ننعبألماط ننجألعألهننذبألالاأل ة نن ألبلطع،مننجألبلمننةا جأل)عالننبأل

عمابألب مما ةمة ألبلاعا،جألعألل أل األهذهألبلطع،مجألال ألعمم ألالط جألاانعجألعشن، ألاالط منُأل
بلاعل ألا م،ةمألا م ألبومطاتألبلمااغعبكُألبلمةارألكُألبمنما ةمة ألبإلمن   ع،جألعأل نذل أل

 ألبإل ا ةءب ألبلما، ،نجأللمعالنُألبل ،ن ألحألعشن، ألا م،نةمألحألامنىألالا،ن ألبلم ةيهمنةألال ن ألاضا
ألبل ةهعبأل.

 

 -( :10و 9وجه( وبالخريطتين ) 154تحليل لِما ورد بالورقة )
أل طنع أل ان أل10كُألاةتألبلم ةع ة ألا،األبلطع،مجأل)عالبأل (ألامةأل،م  ألماضاالهةألكنُأل المنة ل

أل  ،عبلألعألكمصةتألبل ،ن ألعمنم ألالطنىألبلن اانه(ألمناألأل352ظهنعألعألأل350اعالم،األ)بطم كة ل
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بل مطجألبوصط،جألماأل مط ألا،ع ألعا مجألطع،مجألمم   ألبل مبألبلشعالُألماألبلاانعألبلممامنمأل
ماألبومط ألبلهمة،ا ُألبلماماظألاممافألبآل ةعألاإممة اا عألابلمالشنةعألأل63(11)طع،مجألعالبأل

ألكنُألم نةاعألام أل ا،نعل صنةتأللل،هألماألالا عألعمم أل لمةألبل ، ألاإ  عألمناألكنعال،األعألاانةطم فل
أل،ا ن هةألالناألبلابالنعألبلااعبكنُأللهنةألعألابلنذ ألعمنبألا النجألكنُألطع،منجلأل هذهألبلمعاعألعألااش  ل

مناأل منطجلأل طنع ألمناأل مطن ألا،نع ألأل64(12مم  ألاناضألبلاانعألبلممامنمأل)طع،منجألعالنبأل
(ألابلمالشةعأللل،هةألماألالا ألعاك،هةألكعالةاألك مأل6605ماماظجألام ماجألاةم جأللممة اا ألاعالبأل)

 ألمصعألما، ،جألبلممةعألعألالاأل ةاألكعالةألعشن، ألا م،ن ةمأللط لمةألعألام عاة ألبل ، ألكُألص ،
(أللننبأل،طم ،ننةألالنناألبل ننةهعبألعألالننبألمعمننبأل10كننُألبلطع،مننجألماضنناعألبلنن  عبمجأل)طع،مننجألعالننبأل

أل طع ألماأل مط ألا،ع ألماماظجألاماماالجأل ةصعألطط،طُألعألالن أل م ، جألبل ةهعبألعألل األ مطجا
عأل منةألطع،منجألأل65اانه(أل49ظهعألعألأل48 ظهع ألبل ةهعبألاادءباألماألبل ، ألالطىألبلاعالم،األ)

مع ُ(ألابلمُأل،اا ألأل-73(ألبلماماظجألام ماجألبلمةم، ةاألاعالبأل)13بل ، ألابل لمةأل)طع،مجألعالب
ه ننة ألباممننة أل ا،ننعأل األ، ننااألعبمننمهةألهنناألبلعاةلننجألبلمع ننُألبلمشننهاعألحأل ال،ننةألاطاننُألحأل

بألعألاالة ألاهذبألب اممة ألبلاةا ألبلمع ُألحأل ام ألالعهألأل1684هاع  ألأل1095بلمماكىألالةبأل
ألالطنىأل األبلطع،منجأل،صنةااهةأل صناصأل  ،نعبألمناألبلمصن ألبل ةشنعألمناألا ألأل66مصممىألح ةءا

 مننةتألحألمنن،ةا أل ةمننجألحألاهنناألانندءأل،صننفألبلمننا باألابل ااننجألامصننعألعألاالطننىأل  ألاننة عأل
كةلطع،مجألماضحألم ةاعألبل ،ن ألامصنةاهألبلمنُألمان  ألال هنةألا،نع ألع،ن ألا طنذألا ، نهألالناأل

ألبلاع،مة ،جأل.بلاعماةل،،األعأل مةألمارألبل ا ألعألل  هةأللبألمعمبألكُأل مطجألبلم ماجأل
 -االستحكامات الحربية :

لننبألمهننمبألبلطننعبيمألماضنناعألبل عبمننجألاعمننبألمااغعبك،ننةألبلمنن األامطم،مةمهننةألا مننابعهةأل
ا ااباهةألعألكإغمط ألعمنبألم ، نجألبلمنط ابألابإلمن   ع،جألاعشن، ألا م،نةمألابلم، نجألابل نع،شألعأل

 جألعش، أل(ألعمم ألالط10ل  هةأللبألمهم ألعمابألب مما ةمة ألبلاعا،جألعألكمُألبلطع،مجأل)عالبأل
جألبلاعا،جألماألبل ، ألعألا متألااابعهةألالاةعبألحألالط نجألعشن، ألكُألماال هةألبلصا،حألالطىألبلضم

حألعألامم ننااألمنناألطممننجأل اننعبجألممننم ،عبألاهننةألكماننة ألبلمدبغنن ألعألمطةلمننجألاننذل أللطابالننعأل
بلم مةع ألعألكةل  مة ،ااأللبأل،هممابألاإ شةءألب مما ةمة ألكُألعش، ألعألابل ط جألاعممهةأل  شإهةأل

طجألمعامهنةألمنعألانعجألم ،نذب ألعألبألعألاب شإألمطمأل1471هاع  ألأل876بلمطمةاألالةم،اة ألالةبأل
مشاهألا عاجلأل ا،عبألبلاصاألبل بططُألكُألالط مهألاةإلم   ع،جألعألك ط نجألأل67(4اهىأل)ش  ألعالبأل

ألممنم ،عبألكنُأل ع ة نهألبوعا نجألعألالنبأل، نبألبل  منة ،ااأل عش، ألالاةعبألالناألا نةءألمعانعألانإاعبجل

                                                           
 őzdemir (k) :- op .cit .pp .102 ,103أل63
 ibid ,pp .64 ,65أل64
 Soucek (S) :- op .cit .pl .16أل65
 Karamustafa (A.T) :- "Military , Administrative and Scholary   Maps andأل66

Plans " The History of    cartography , Book one , 2001 .p . 223 .      
أل.أل162عألصأل7الط جألص حألبل ،األاال عأللم م،جألم ةصعبألعألش  ألأل-د ُأل) .الا ألبلعاما(أل:أل67
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بل ط نجألاإاعبءألم  ،  ألاهةألعألألا ا ابألالطىألبلاضعألبل  ،بأل مةألهاألعألامةألدبلن ألا نضألآ نةعأل
أل68الةيمجألللىألبل،ابأل.

بألعألما ن ألالناألالط نجألالةم،انة ألأل1373هانع  أل775ا مجألالط جأل طع ألكنُألعشن، ألا ،ن ألالنةبأل
امننا جمأل م،ننة ألعأل مننةألما نن ألالنناألبلااغننةدألا شننعبأل م،ننة ألعألال طهننةألبلم صننا بألاننذب ألبلاننعجأل

(أل  أل األ10بلصا،عألبلمعمابألالطىألمعفألبلشةمرألبلاعاُألمناألبلااغنةدألاةلطع،منجأل)عالنبأل
الُألط ألممةمةاألماألعمابألب مما ةمة ألعألالطىألبلعغبألماأل األبلعاةلجألمن،دبعألبلشةمرألبلشع
بألعألذ ننعأل األكننُألأل1627هاننع  أل1037(ألبلننذ ألدبعألمصننعألالننةبألC.Lambert ماننع أل)

عش، ألالط م،األمم ةاطم،األكُألبلم، ةءألعأل مةألذ عألبلعاةلجألحألاا أللا ةألحألبلذ ألدبعألبلم ، جألالةبأل
ط ننجألالطننىألبلشننةمرألبلشننعالُأللط ،نن ألعألبألعألبلاصنناألبلننذ أل، ةانن ألبل أل1699هاننع  ألأل1111

أل69ا، عفألاصةعاأل ام أل.
(ألالط جألبلانعل ألعألاهنىألالط نجألصنا،عبألعباضنجألالطنىأل10اظهع أل ،ضةاألكُألبلطع،مجأل)عالبأل

شمألاا،عبألبلاعل ألا،األكعالُألعش، ألاأل م،ةمألعألا ألم  األكنُألامنةممهةألالناأل ا هنةألمناعباأل
االنن ألذ عهننةأل ،ضننةاألألمممنن باألمعممننعألال ننهأل   ننجأل اننعبجألبمننماب ،جألمنندا بألامماننة ألبلمدبغنن ألع

أل70بلعاةلجألم،دبعأل ماع أل.
(ألهاألالط جأل م،ةمألبلمعمامجألالطىألبلانعألبلشنعالُأل10اب مما ةبألبوط،عألكُألبلطع،مجأل)عالبأل

ألابان ألعألاهنىأل لط ، ألعألاا، ألمشعفألماألط  ألماال هةألالطىألبلاانعألاالطنىألبل ،ن ألكنُألاالن ل
عممنعألالناألم منذبألاةومنطاتألبلماناغعبكُألبلممانعألكنُأل ن ألبلطنعبيمألماضناعألبل عبمنجألعألا،

 مابعهةأل عا جأل اعبجألبمماب ،جألممطططهةألكماة ألمها،جأل)مدبغ (ألام طاهةألشعكة ألعأل  أل األ
عبمبألبلطع،منجألب ممنىألاعمنبألالط نجلألابان بلألكنُأل انعأل م،نةمألبلنذ أل نةاأل،شنمم ألكنُألبل صنعأل
بل  مة ُألالطىأل   ألال عألهىأل:ألالط جألبلمطمةاألبلممطا ُألا مرألعألامم، ألك،مةألا  ألاةل ط جأل

بلمعمننامجألاةلطع،مننجألبلمننذ اعبألعألاالاةلمهننةألالطننىألبلضننمجألبلاعا،ننجأل ة نن ألبلمننطمة ،جألعاهننىأل
بألعألاممنمىألأل1609هاع  ألأل1018بل ط جألبل ة ،جألبلمالمّمةبألا ط جألالا ألبلصم ألابلم شإبألالةبأل

 ،ضةاألاةل ط جألبلممما بألاةلاعألبلاعاُألاماهنجألبل انعألعأل منةألبل ط نجألبل ةل نجألك ة ن ألممنمىألالط نجأل
عألااهذبأل، ااأل71ص ألا،األاا،عبألبلم دلجألابلااعألبلمماممألبلم، جألعألام عألال  ألبلااغةدألبلما

بلصابتألال ألاة تألبل عبمجألبلمُأل شةع ألللىألباألال عألااغةدأل م،ةمأل طهةألماألالصعألمام أل
أل72الطىألاةشةعألاماألالصعألبلامطجألبلمع م،جأل.

                                                           
 أل51عألأل46بلمعاعألبلمةارألعألصألأل- عا،شأل) .ماما أل ام (أل:أل أل160 م ألبلمعاعألعألصأل68
عشنن، ألكننُألأل-عألامنناأل) ،منن،األمصننممى(أل:أل46بلمعاننعألبلمننةارألعألصألأل- عا،ننشأل) .مامننا أل امنن (أل:أل69

،ط،جألا ةي ،جألعألمعبا نجألام ن ،بأل .ألمامن ألبلمنعااُألعأل بعألبل  ةكنجألبل طم،نجألعألبل صعألبل  مة ُألعأل عبمجألمةع
أل.أل435بألعألصألأل1999بإلم   ع،جألعأل

بلمعانعألبلمنةارألعألأل-عألاماأل) ،م،األمصممى(أل:أل81عألصأل2بلمعاعألبلمةارألعألجأل-معه  أل)لممةال، (أل:70
أل.أل435صأل
أل.أل109بلمعاعألبلمةارألعألصألأل-مط،مةاأل) .الا ألبلام، ألاةم (أل:أل71
 .أل284بلمعاعألبلمةارألعألصألأل- .ماما أل ام (أل: عا،شأل)أل72
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اكُألهذبألبلماضعأل،ماة عألللىألبلذهاأل م ألبلمؤب ألبلمةارألاهاأل األا،ع ألع، أل ةاألال أل  نحأل
بألعألاالط،ننهألكطننبألمعمننبألاةلطع،مننجألأل1526هاننع  ألأل932بومطنن ألالننةبأل مننطمهألبل ة ،ننجألمنناأل

ما ألبل ط جألبلمطمة ،جألبلمااا بألم ذألاله ألبلمطمةاألا مرألعألامةألال بهةألاال نىأل ا نةاألعألل   نةأل
أل1617هاع  ألأل1026 ذ عأله ةألاةاأل مطجألبلم ماجألبلاع،مة ،جألل مةألعمم ألطعبيمهةألالةبأل

ألةع،جأل.بألعألاالط،هألكإاألعبممهةأللبأل، ارألبلما،عب ألبلم م
الاألالةعّ ةألا،األبلطع،مجألماضاعألبل عبمنجألاطع،منجأل طنع أللن م ألبلماضناعألمناألالصنعأل
ألان   أللهنذهألبلم م نجألبلمنةاط،جألعألكطع،منجأل ،ةالا ألبلامنا ألعأل مضنحألل نةأل األ منجألما،نعب ل

(ألا ط ألماألم ، ألاد،عبألا، هةألاا،األبلاانعألبوالظنبأل)بوان،ض(ألانعأل5بلاما أل)ش  ألعالبأل
أل73 م،ةمألابلمعمةأل.ألاةي أل،مم ألكُألم ا ألك،مةألا  ألا،ا

أل  مةألبل ض،جألبوط،عبألكُألهذبألبلماضعألكهىألألمط ألبواعبجألب مماب ،جألبلمُألعمم ألكُأل  ،عل
منناألب مننما ةمة ألبلاعا،ننجألعألمننابءألماضنناعألبل عبمننجأل األمننةألمننا هةألمنناألطننعبيمألا مننطجأل
بلم ماجألبلاع،مة ،جألعألكمُأل مةتألحألاصفألمصعألحألصاعأللا ضأل ا،ةءأل م،نةمألاضنابا،هةأل

أل،ظهعألكُأل ال هةأل أللم ، نجأل م،نةمألكنُألصناعل ألاهألاةتأل،م األم ةع مهألاعمبألماعل صاعألماعل
مم نن أللانن  ألبلامنن  ألبلصننط،ا،جألالطننىأل م،ننةمألعألأل–بألأل15هاننع  9منناألبل ننعاألأل-كع منن،جأل

ا،مضننحألكننُألهننذهألبلصنناعبأل انندبءألمنناألمنناعأل م،ننةمألممطططننهأل اننعبجألذب ألممننةالمأل بيع،ننجألعأل
أل، طناهأل ألمعانعل ألكنُأل ان أل ع نةاألبلمنناعأل منم ألانعجل ألالناألانةتل

منةارأل بينع ألعألا،م نناألكضن ا
م ةع ننجألهننذهألبواننعبجألاننا ضأل اننعبجألالنن عألبلمنن ة ،جألااننعجألبلصننمةعبألكننُأل م،ننةمألعألامنناأل
بلمال اظأل األهذهألبلصاعبألمعمامجألامتألبومنطاتألبلن الُألبلنذ ألظهنعألكنُألغنعتأل اعانةأل

بألعألابلنذ ألمنإ عألا نضألبلمنإ عألأل15هانع  9بألاا ب،جألبل نعاأل14هاع  8كُأل هة،جألبل عاأل
،مضحألهذبألبو نعألكنُألصناعبلألمناألالمن ألحألا م،طنُأل بكاعب،نة األحألكنُألاةلماألبإلم مُألعأل مةأل

بألمم  ألماا، ألبلمطا ألعألاممةأل،ممعالُأل1423هاع  ألأل827بواك،ممُألامطاع مةألماألالةبأل
ب  ماةهأل األهذهألبواعبجأل بيع،نجألبلممن مألكنُألبلصناعألبلمع من،جألمشناهألبوانعبجألبل ام،نجألكنُأل

ؤ ءألبلمعمةاأل  ،عباألمةألبشمع ابألكنُألعا  ألبلمُأل الةمهةألبإلمامةع،جألعألاماألبلم عافأل األه
أل74بلامنن  ألبلصننط،ا،جألعألاعامننةألمننإ عألمصنناعألهننذهألبلصنناعبألامصننم،بألبواننعبجألبل ام،ننجع

ابلط صجأل األبلمإ ،عألابلمإ عأل ةا ألماألط  ألهذهألبلصاعألكُألبوانعبجألب منماب ،جعألامنىأل
اةشعألا،األبل  مة ،،األابواعا،،األ.ألألأل ألالا ألب ام ة ألبلمال

ااننه(ألذ ننعألال ننةعأل هننعألبل ،نن ألكننُألبلااننعألعألأل154األبلاعالننجأل)االطننىألبومننمعألبوالننىألمنن
ابلمعم،اة ألبلم، ،جألبلمُألبلمص  ألاةإلم ة  ، ألال ن ألال،نة ألبل منرألعألا شن ألكنُأل األالنةم األ

ألاممننُأل-ما، ،ننةاأل،مم نن ألكننُألك،ضننةاألبل ،نن ألبلمنن ا أل م  اننهألمطنن ألأل-امننةأل،امطننهألمنناألغننع،ال

                                                           
أل.أل53عألصألأل4بلمعاعألبلمةارألعألجألأل-بلاما أل)،ةالا (أل:73
مابا ألمصعألبلشمةل،جألكُألبلمناألبإلمن مُأل)ضنماأل منةتألمنابا ألمصنعألأل-اماألبلاةشةأل) .ألماما أل(:أل74

بألعألأل2001عألبله،ينجألبلمصنع،جألبل ةمنجأللط منةتألعألأل200بلشمةل،جألالاعألبل صاعأل(ألمةع، ألبلمصع،،األعألبل   أل
أل.أل441صأل
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ط،بألبوا أل منعألكنُألالنةبألبلمعم،اة ألعألل األ مجألالةم ألاشع ألآطعأل،مم  ألكنُأل األبلمنطمةاألمن
ألمال األمصنعأل األأل1517هاع  أل923 بألا   ألااة ألبو  ةضألبلمُأل ة  ألمه  ألبل ةهعبألاا ،جم

 منةأل األا نضألأل75م ك هةألمامهةألعألكإمعألا   ألهذهألبلمططمة ألانعباألا هنعباألللنىألمصناة ألبل ،ن ألع
بلمصننة عألبلمننةا جألالطننىألبل صننعألبل  مننة ُأل شننةع ألللننىأل األبلمننماأل ألمنن ط ألم، ننةءأل م،ننةمأل

أل.76باألعألاماتألش بألبلم،ةعألماألبل ، ألعألا ذل أللع بألادءألماألكبألبلااعألال  هةألماةشع

أل-( :8ظهر( )لوحة رقم  156الورقة )

اممع ألمعامجألبلمماعألبلممجألبوط،عبألماألهذهألبلصماجألو هةألمطصألغدبألعألا،معابألبلاةالُأل
أل ةآلمُأل:

ألانع لأل  بطن ألكنُألألحأل،م ةا ألهذبألبلمص ألمابا ألم، جألعألام، جألهىألالط جألطعاجألم عألكارألانعادل
بلااعألعألم طمضألاعمةلهألا،ضةءألعألاال ألش، ألبلمصع،ااألاعاةاألكُألبل ةا،جألبلاعا،جألمناألمطن أل
بل ط جأللمعبالانجألم، نةءألم، نجألعألا، منةألماان أل   نجألمن  ألالطنىألبلاة نتألبلشنعالُألمناألالط نجألم، نجأل
بلمننذ اعبألعامطنن ألبلننم  ألهننىألال مننجألم، ننجألمنناألبلااننعألعألالنناأل عب ابألبلنن طا أللم، ننةءألم، ننجألعأل

 اعابألاا ألبلاعجألبلمااا ألالطىألمطنعجألبلم، نةءألبو،منعألعأل نبأل،ن ططااألبلم، نةءألك،اتأل األ،
مانةهألبل ماطنجألعألاا ن أل طنا ألبلم، نةءأل،ط نااألمعبمنُألبلمنماألالطنىألبلاة نتألبلاعانُألمناألكاهننجأل

ألالم هأل عا جألكعبم ألعألا،شاهألم، نةءألم، نجألم ناضأل بلاانعألعألام،ةهنهأل] المن أل[بلم، ةءألكُألم ةال
ة ألمةيمجألبل عتألبومنمة ألكنُألمطن ألبلم،نةهألبلضناطجألعألضاطجألعألا ممة هأل  ،عبألعألالذبألمصم

الذبألعم ألمم، جألمةألكُألبلااعألطةعجألم، ةءألم، جألماباهألهااتألع،ةحألحألالعبألا، ألحألماأل ةا،جأل
بلاعتألعألاهىألبلمُألمااتألعؤ،جألبلم  ألبل   جألبلعباضجألالطىألبلاة تألبلشنعالُألمناألم، نجألعأل

  ألالشع،األم، األشعرألبلم  أل مةأل،اا ألاعادألاع أل بط ألبلااعألعمةلهألا،ضةءألاعبالجألالطىألا
بلمذ اعبألعألامامةدألبلمماألذل ألبلاعادألامىألمصن ألللنىألغندبألاةمانةهألع،نةحأل،طن دألعألابلم،نةهأل
ضنناطجأللننذبأل ألمصننطهةألبلمننماألبل ا،ننعبألعألاالطننىألهننذبألبلمع،ننرألم ننعألاا،ننعبألبل ننع،شألعألاهننىأل

بلااعألعألا ممة هةأل  ،عبألعأل مةألبل ع،شألكهىألالع،جألأل]الم أل[مممعالجألالاألبلااعألامشاهألم اضأل
الطىألبلانعألم نعألطنةعجألمطن ألبلاا،نعبألعألاكنُألمطن ألبل ع،نجأل، انعألاانةبألبلم نا أل،ااا هنةألالطنىأل
ألبلممع  ،األذهةاةاألال،ةاةاألعألاماطغألبلممةكجألماألكاهجألاا،عبألبل ع،شألللىألغدبألما ،األم، األحأل.

 -( :14ظهر( )خريطة رقم  157الورقة )
، نجألاال انجألاعب أل،اا ألال اباألبلطع،مجألكُأل الطىألم مصنمهةألعألا صنهأل نةآلمُأل:ألح شن ة ألم

أل ااعألمم عألحألعأل  أل األهذبألبلعمبأل،اضحأل ش ة ألم، نجألاال انجألعأل منةألبل انةعبألبلم ماانجألام،ن ل
كننُأل مننم أل،مننةعألبلطع،مننجألعألكهننىألام ةاننجألال نناباألبلمصنن ألبل ننة بألحألانناألكصنن ألشننةبألحأل  ألباأل
بلمصنن ألبل ننة بألمنن،م ةا ألبلشننةبألعألامممع نندألاننؤعبألاع بألبلع،ننةحألك،مننةألانن،األم، ننجألابل ننع،شألعأل

متألبممهةألاانابعألاا،عمهنةأل)بل نعب،ش(أل منةألمصنتألبل ،ن ألال ن أل م،نةمألعألك، مهنُألكةل ع،شأل 

                                                           
 .أل51بلمعاعألبلمةارألعألصألأل- عا،شأل) .ماما أل ام (أل:أل75
بلمعاعألبلمةارألعألأل-عألبل دا، ُأل)د ع،ة(أل:أل472عألصألأل2بلمعاعألبلمةارألعألجألأل-بلاما أل)،ةالا (أل:أل76

أل.أل117بلمعاعألبلمةارألعألصألأل-عألبااألبلم بأل)المة ألبل ،ا(أل:أل193صأل
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ااا،ننعبلألابمنن جأل مننتألااابعهننةألالاننةعبألحب با طننعألابع احأل  ألانندعألصننا،عبألعألا مننجألالط ننجأل
صا،عبألعمم ألاةومطاتألبلمااغعبكُألالطىألبلمةا ألبلشنعالُأللطاانعألابلاا،نعبألمم ن ألالط نجأل

جألبلاعا،نجألعأل منةألظهنعألاندءألمناألكنععألبل ،ن ألم، جألعألالبأل،عمبألبلاعجألبلم ةا أللهةألكنُألبل ةا،ن
ألال  ألعش، ألامصاهألكُألبلااعألطةعجألاع بألبلع،ةحأل.أل

والخريطة رقم  8تحليل لِما ورد بالورقتين السابقتين ) اللوحة رقم 
14: )- 

عألاال ألمبألا ةءألالط جألبلم، جألالطىألبلمنةا ألأل77بلم، جألاط، بألا،األبلمعمةألام ، ألماأل عضألمصع
عألا ة  أله ة ألالط جألكُأل  ألماألبلم، جألابلمعمنةألأل78اهألبلااع  ،ةبألبلمطمةاألبلممطا ُألالة ص

 اع،نن ألاهمننةألامع،ننة ألا ، ننجألعأل  امنن أل األالط ننجألبلم، ننجألذب ألمطمنن،مألم مننةع ألكع،نن ألكننُأل
(أللنبأل14عألاماأل مفأل األعمنبألالط نجألبلم، نجألاةلطع،منجأل)عالنبألأل79بل مةعبألبل كةال،جألبإلم م،ج

منإلافألكنُألم ن أل ظةيعهنةألعأل،اضحألهذبألبلممع ألعألكةل ط جألعمم ألاةومنطاتألبلماناغعبكُألبل
الاألانن  ألماباننرأل   ننجألالاننعألبلاننعجألب مننماب ُألبل ا،ننعألبلننذ أل،عممننعألالنناأل مننابعهةألذب أل

ألبلشعكة أل.
البألمظهعألالط جألبل ع،شألالطىألبلطع،مجألبلمذ اعبألعألمعأل األآ ةعهةألمةألمدب ألاةال،جألامىألبل،ابأل

مة ،نجألبألعأل  ألالا أللالة بأل م ألمطمامألبلم ماجألبلاع،أل1560هاع  أل968عألاال ألا ، ألالةبأل
ا عباننجألمننمجألال ننا ألعألاكننارألاننةتألبل ط ننجألماننعبءألبلمننطمةاألمننط،بألانناألمننط،مةاألانناألاننةأل،د،نن ألعأل

ألمناأل ع ة هنةألبوعا نجأل،اان أل6امطم،مألبل ط جأل)ش  ألعالبأل (ألمعانعألم ع،انةاألعألاكنُأل ن ألع نال
ألاما من،األع ألابمنعل اعجألعألابشمم ألك ةؤهةألالطىألا نةءل

هنىألالةالن بألالمنبألأل- م ، نجأل-ابل نع،شأل80
الطىألشةمرألبلااعألبلمماممألالعتأل هة،جألبلا ألبلشعالُألوعضألمصعألألم، ةألبلشمةلُألعألابال ج

أل81.
 -مميزات خرائط نسخة المكتبة البريطانية وخصائصها :

م ةال ألبل عبمنجأل صناصألاطنعبيمألمنابا ألمصنعألبلمالمطّنجألالطنىألبلاانعألبلممامنمألعألاهنىأل
انن،األبلانن ا ألبلشننعال،جألال نن ألبل ننع،شألأل82مننابا ألمممنن ألللننىألمننةأل،د،نن ألالطننىألبولننفأل ،طنناممعألع

                                                           
 مننةألمننعه  ألكننةالماعألبلم، ننجألهننُألبلمعمننةألعألألعأل56عألصألأل4بلمعاننعألبلمننةارألعألحألأل-بلامننا أل)،ننةالا (أل:أل77

 أل75عألصألأل2  ظعهألجأل
الط جألبلمعمةألاضابا،هةألحااباجألمصعألبلشعال،جحأل عبمة ألكُألآ نةعألبلناماألأل-الا ألبلمةل أل)مةمُألصةلح(أل:78

بل عاننُألعألبلمطم ننىألبل ةلنن أللام ،ننجألبآل ننةع،،األبل ننعتألعألبل نن ابألبل طم،ننجألبل ة ،ننجعألبلانندءألبل ننة ُألعألبل ننةهعبألعأل
 .أل883بألعألصألأل2000

أل884 م ألبلمعاعألعألصألأل79
أل.أل141عألصأل5بلمعاعألبلمةارألعألش  ألأل-د ُأل) .الا ألبلعاما(أل:80
أل.أل263بلمعاعألبلمةارألعألبل مبألبل ة ُألعألبلادءألبلعباعألعألصألأل-عمد أل)مام (أل:أل81
ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألمننننإ ،عألبل ابمنننن ألبلما، ،ننننجألابلاشننننع،جألالطننننىألاباهننننجألمصننننعألبلااع،ننننجأل)ضننننماألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل-اطنننن،بأل)،امننننف(أل:أل82

(أل870عأل منةألمنعه  ألك نة أل،اطنغألمالهنةأل)أل477 مةتألمةع، ألمابا ألمصعألبلشمةل،جألالانعألبل صناع(ألعألص
أل.أل71عألصأل2 ،طاممعألعأل  ظعهألعألجأل
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ا ألبلاعا،جألال  ألبلمطابألعألال  ألبممرألالطىألبلش،اعألالطىألم ع،فألبلم م جألبلمةاط،جألاإ هةألابلا 
بلشع،مألبلض،رأل ما،ةاألماألبلم،ةهألاألبوعبضُألبلمابد،جأللطشةمرألبلااع ألامةألاهةألمناألم نةلبأل

هننذبألاالنن ألمم،نند ألماماالننجألبلطننعبيمألبلمعمننامجألكننُأل مننطجألبلم ماننجألأل83ما، ،ننجألال شننةي،جألع
ألألأل-ا ّ بألطصةيصأل اصعهةألكُألبآلمُأل:أل-بل عبمجألاضم هةألماماالج–بلاع،مة ،جأل

عألك  ألمع ،دهةألالطىأل84م  عجألهذهألبلطعبيمألضماألبلطعبيمألبلااع،جألبلمةاط،جألبلم ا،جأل -أل 
مصاة ألبو هةعألابلاا،عب ألابلشابمرألابلشم ةتألعألابلمناب رألابلمصنةي ألاب منما ةمة أل

ألبلاعا،جأل.
ضألعألمد،ن ألباألمنبأللط نعأل15منبأللطمنا ألعأل25م اصعألم ةمة ألبلطعبيمألك،منةألان،األ -ألت

ألبلمطمنامألهناأل منبألعأل منةألمنارأل األأل20.4×ألأل29.3م  صألالط، األعألكةلم ة ألبل طُأللاعالجم
ذ ع ألعألالاأل ظع ةألللىألبل ةيمجألبلاصع،جألل م أل مةتألحااع،جألحألعأللمإ   ةألماأل  هأل أل، ة أل
،ممةارألم ة ألطعبيمأل مطجلألمعأل مطجلأل طع ألماأل م ألبلمطمامألعألهذبألاال ألعمنم أل ن أل

  طجألالةيمجألاذبمهةألمابءألالطىألااهألبلاعالجأل بألالطىألظهعهةأل.طع،مجألالطىألصماجألممم

أللهةأل،ا هةألمناألام،نعألأل -أل  ام،عألطعبيمأل مطجألبلم ماجألبلاع،مة ،جألماصاعباألكُأللمةعل
أللن، ألانةل ع،ضألا ألانةلعك،عألعألا،ممنةا ألبلمنعبهأل ألممنم ،بل بلاهة ألبوعاعألالاةعبألالاألطمل

طن ألمطن ألبومنعألمناألبلممعا ألاإالطىألبلطع،مجألطةعجألبإلمةعألمعأل ظ،نعهألبو،منعألعألاالن ألط
  ،جمألدطعكجأل.

أللهننةأل بطنن أللمةعهننةألم منناتأل -أل  بشننممط أل نن ألطع،مننجألمنناألهننذهألبلطننعبيمألالطننىألال ننابال
أل ألغ،نعألممن ألااةطمصنةعل ألمالمم ،بألاةلطاجألبلمع ،جألعألاذل ألاممصن، ل اإالطىألم مصمهةألكُألممعل
غ،ننعألمالطنن أله ننذبأل) شنن ة ألع  ألمننم،األانناعألمننم عألعأللمنن   ع،جألانناعألمننم عألعأل شنن ة أل

، ألامعألاة تألااعألمم عألعأل ش ة ألعش، أل  ةعأللع ألبشااعألمنم عألعأللم   ع،جألعأل ش ة أل 
 ش ة ألم، جألاال اجألاعب ألااعألمم ع(أل مةألبشممط أل م ألبلطنعبيمألعألاكنُألع  هنةألبلمنمطُأل
اننةعبألاةلمع ،ننجألمشن،عألللننىألال نناباألبلمصنن ألبل ننة بأل األال نناباأل ألمةينن ألالم بو،منعألعألاكننُألمننمعل

 بألاظهعهننةألعأله ننذبأل)انناألبلمصنن ألبلمعمننامجألك،ننهألبلطع،مننجألامننتألماال هننةألاااننهألبلاعالننجأل
كص ألممعرعألااألكص أللم   ع،جألعألااألكص أل ، ألعألااألكص ألعش، ألعألااألكص ألم، نجألعألاناأل
كص ألشةب(ألعألابلارأل األبل مطجألبوصط،جألمناأل مطن ألحااع،نجحألابلمنُألعمنبألا،نع ألع،ن أل
ألمالان  بلألا الننجألل ن ألم م نجألمنناألم نةمرألبلااننعأل طعبيمهنةألا،ن هألعأل ة نن ألمال منمجألللنىألكصننا ل

                                                           
 .أل461بلمعاعألبلمةارألعألصألأل-الاضأل) .اماألبلا ة(أل:أل83
، ،جعألامشم ألبل ة ،نجألطعبيمألاشع،جألعألاطعبيمألماأل-مص فألبلطعبيمألما ةاأللماضاالهةألللىألماماالم،األ:أل84

الشعبأل  ابعألم هةألبلطعبيمألبله، عالاا،جأل األبلااع،جألعألابلمُألمص فألان اعهةألالطنىأل منة ألبلانعضألم هنةأل
ام م جألبممط بمهةألام ،ة ألعممهةألعألللىأل   جأل  ابعألهنىأل:ألبلمطممنة أل األبلمشنةعفألامظهنعألبلممةصن، أل

ألش ، ألعألابلطعبيمألبلااع،جألبلما،م،جألا  مظهعألالط،هةألبلم ةلبألبلممص،ط،جأللطمنامألألبلااع،جألابلاع،جألاممص، ل
ألبلمابا ألعأل بألبل اعألبوط،عألاهاألبلطعبيمألبلااع،جألبلمةاط،جأل.

مانننننة رألبلطنننننعبيمألابلممنننننةاجألع بعألبلم عكنننننجألبلاةم ،نننننجألعألبإلمننننن   ع،جألعألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل-د،نننننة  أل) .أللانننننعبه،ب(أل:
أل.أل203عألصألأل1997
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طع،منجألمان  بألعأل منةألبل من ألبلمنإطاذبألالناألبوصن ألعألكطعبيمهنةألبلمماممألاعمنم أللهنةأل
ما،عبألكُألال  هةألعألا أل  هةألمضم  ألطعبيمألا ، بأل ألممصن ألام نعبألبلمصنا أل عألاهنذهأل85مال

بل اال،جألماألبلطعبيمألااصمهةألبلمنةارألم ن ألطنعبيمأللالط،م،نجألماط،نجألالط،طنجألعألان ألل طهنةألغ،نعأل
كننُأل اعاننةألكننُألبل ننعاألألم عاكننجألكننُألبلممننعبألبل  مة ،ننجألالانن ألا،ننع ألع،نن ألعأل ننبألب مشننع 

 أل86بألامةألا  هأل.17هاع  11
أل طننع ألمنناأل مطنن ألا،ننع ألمم نن ألم ، ننجأل ا مننجألماماالننجألمنناألبلطننعبيمألبلم شنناعبألمنناأل منن ل

(ألعألا طنع ألمم ن ألم، نةءألمعمنعبألمناأل3161غةل،االُألماأل مطجألم ماجألآ،ةألصاك،ةأل)انعالبأل
مانجأل(ألعألا ةل نجألالناألم ، نجألبلا  ال،نجألمناأل منطجألم 15 م ألبل منطجألبلمنةا جأل)طع،منجألعالنبأل

(ألاعبا جألالاألاد،عبأل ع، ألماأل مطجألم ماجألآ،نةألصناك،ةعأل6605اةم جأللممة اا أل)اعالبأل
امة مهألالاألاد،عبألط،نا أل)صنةالد(أل87اطةممجألالاألاد،عبألألالاعصألماأل م ألبل مطجألع
(ألامةا هألالناألم، نةءأل ناكاعب ألمناأل642اةل،ا ةاألماأل مطجألممافألماا ةاامعب أل)اعالبأل

أل88بل مطجألبلمةا جألاغ،عألذل أل.
لطننعبيمألاننةلطعبيمألماضنناعألبل عبمننجألكننُألطةصنن،جألبل مةاننة ألبلمالصننةااجألاام ةع ننجألمطنن ألب

لططعبيمأل،ما،األ األبلطعبيمألبلم ةع جأل مةامهةألمالمهاجألعألا ألماألكعمأل  عمهةأل،اضعألبل  اباأل
ألمالممم، أل بط أللمةعألبلطع،مجأل)عالبأل (ألعألالنبألمشنمم ألمال ظنبألبلطنعبيمأل15 ا،ة ةاألكُأللمةعل

اتألام،نن أل مننم أل،مننةعألبلطننعبيمألماضنناعألبلمال ةع ننجألالطننىألال نناباألبلمصنن ألبل ننة بألابلم منن
بل عبمجألعألاكُألام،عألبلطعبيمألبلمةا جألمابءألبلمال ةع جأل األماضاعألبل عبمنجأل ة ن ألم منتأل
اةلطاجألبلمع ،جأل ممةءألبلماب رألابلمن األا ن ألبلم نةلبألبلما، ،نجألابإل شنةي،جألالنع،األ ن ألم هنةأل

ا، هةألالطىألبلطع،مجألعألا ألمالضةفأل ا،ة نةاألم طامنة ألماضن،ا،جأل طنع ألعامنةألغمن ألالناألمن 
بل صألكإ عا ألالطىألبلطع،مجألم  ألاد،نعبألبلهمندبألبلمنُأل نةاأل، م هنةألكنُألبلندماألبلانةاعأل

أل(أل.9ب  ُألالشعأل لفألمةاعأل)طع،مجألعالبأل
بلمنُألأل89بممط م ألهذهألبلطعبيمألب ماةهة ألعألكطبألمط ألطع،مجألماألعمنبألاع بألبلع،نةحألع -ألج

يمأل،طنعجألم هننةألمنهبأل،شنن،عألللنىألبماننةهألبلشنمة ألعألا،مننعباحألالمنعألاع بألبلع،ننةحألكنُألبلطننعب
مننبأل،د،نن أل األ،نن  صألالطنن، األكننُألا ،ننجألطننعبيمأل مننطجألأل14:ألأل10ماماالننجألبل عبمننجألمننةألانن،األ

                                                           
85

Soucek (S) :- Islamic charting in the Mediterranean (The History of 

Cartography). p . 272أل 
86

Karamustafa (A.T) :- op .cit .223 .أل  
  őzdemir (k) :- op .cit .pp .63 , 67 , 69 , 70, 71, 72, 73أل87
88

Soucek (S) :- op .cit . figs 14-9 ,14-10 ,14-11 ,14-14 ,14-12 ,14-13 ,14-14 . أل 
بألعأل  ألا نن ألم عكننجألبل ننعتألأل13هاننع  ألأل7جألبلااع،ننجألم ننذألبل ننعاألامطنن ألبلمننماألبواعا،ننجألبلااصننطأل89

ألمنن اعألكنارألاع بألبلااصنطجألبلماضننحأل ابلصن، ،،األلهنةألعألل نناألبواعا،ن،األمّاعاهنةألكا طاهننةأللانعباألمااع،نجا
 الط،هةألبمبألبلاهة ألبوصط،جألبوعاعألابماةهألبلع،ةحألعألكإالم ألبلااصطجألبلم حألمع، هألبلصا،حأل.

بلمعاننعألبلمننةارألعألأل-عألان  أل) .بلمنن، ألامن،ا(أل:أل45عألصأل2ةارألعألجبلمعانعألبلمننأل-منعه  أل)لمننمةال، (أل:
أل.أل67صأل
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بلم ماننجألبلاع،مة ،ننجألعألا ألم ننة ألمططنناألطع،مننجألابانن بألمنناألعمننبألاع بألبلع،ننةحألكننُألام،ننعأل
بلطعبيمألبلم شاعبألماأل م أل مط ألا،ع ألعأل مةألبمنمط ممهةألمناألالان ألطنعبيمألبلااعمنا األ

أل(catalan atlas)ام هةأل مط أل ةمنة األأل(90ط،ةاألعبواعا،جألبلمُألما  أل مط ألا،ع ألمةع،
بألعألاعمبألطعبيمهأل ع،م ألبل،ها  عألا مط ألأل1375هاع  ألأل777بلذ ألظهعألكُألالةبأل

امننع ألعألا مطننن ألا،منننة ُألعألاهننذهألبومنننةل ألبمم ةضننن ألالنناألشنننا جألطمنننامألبلمنننا أل
اهناألمنةألأل91(16ابل عضألعألاشنا جلألمناألبلطمنامألمامنىألمنمحألبلطع،منجأل)طع،منجألعالنبأل

ا مطجألبلم ماجألبلاع،مة ،جألعألالطىألبلعغبألماألمإ عهنةألبلمؤ ن ألاطنعبيمألألمطط ألال هألبلطعبيم
، ننا ألاشننإاألبلمننإ عأل:ألحألل نن أل هنن  ألا ننضألبلمننمعبءألأل(Soucek)بلااعمننا األعألامننىأل األ

بلمم،ا،،األبواعا،،،األإلممة اا ألطعبيمألااعما األالاألبلااعألبوما أل كة  ألا،ع ألع، أل
92حأل.

 

ة ألبلعمنبألعألمنعأل األطع،منجألا،نع ألطط ألبلطعبيمألماماالنجألبل عبمنجألمناألبمنمط ببألم ،ن -ألح
ابمم م ألكُألا ،جألطعبيمهألم ،ة ألأل93ع، ألالاألبل ةلبألبممط م ألم ،ة ألبلعمبألبلصا،عألع

 بلعمبألبلمماممألابلم ع،اُألغ،عألبلمالا  ألم  ألطعبيمألبلااعما األبواعا،جأل.

أل ة  أل بألطعبك،جألعألا نذل أل -أل  طط ألهذهألبلطعبيمألممةمةاألماألعمابألبل ةي ة ألبلا،جأل ألما، ،جا
أل ة  أل بألماةع،جألعألا ،ضةاألماألعمابألبل اةمة ألابوشاةعألعألمنعألماألعمابأل بلمماألعألاعا،جا

 األطع،ممُألا،ع ألالاألبل ةلبألعألابل مطجألبوصط،جألماأل مطمهألعألا  ،عألماألطعبيمألبل من أل
بوطننع ألمنناأل مطمننهألعألابلم عاننجألكننُألبل ةيمننجألبلاصننع،جألعألالنن ألبشننممط ألالطننىألبلعمننابأل

(ألامعمننتألالطننىألذلنن أل15عألأل8عألأل1ةبألبلمننذ اعبأل)  ظننعألالطننىألمننا، ألبلم ننة ألبلطننعبيمأل عالنن
ض فألبإلطعبجألبلم ُألابإلامنة ألبلامنةلُألاهنذهألبلطنعبيمألعألالطنىألال ن أل ظةيعهنةألبلمنُأل
بشنننممط ألالطنننىألم ننن ألهنننذهألبلعمنننابألعألمنننابءألكنننُأل مننن أل مطننن ألا،نننع ألعأل األكنننُألطنننعبيمأل

 بلااعما األبواعا،جألبلمُألص   ألطص،صةاأللألغ ،ةءألابلماةعأل صاةتألبلمماأل.

كنننُألطنننعبيمأل مننننطجألبلم مانننجألبلاع،مة ،نننجألاةومننننطاتألأل منننذ ألب منننما ةمة ألبلاعا،ننننج -أل 
بلماننناغعبكُألعألا همطننن ألعمنننبألبلمننن األبلمنننةاط،جألا منننابعهةألامطم،مةمهنننةأل)بلمنننط ابألعأل
بإلم   ع،جألعألعش، ألعأل م،ةمألعألبل ع،ش(ألاب مم ألاعمبألا ضألبل  عألاإمابعهةألا اعباهةأل

بلمنع،عألألاا ضألال ةصعهةألاممةص،طهةألبلم مةع،نجألعألال ناأل،اطنتألالط،هنةألبلمنةاعألبل عا نُ

                                                           
ألكُألهذبألبلاا أل.أل14عباعألبلاةش،جألعالبألأل90
عألش  ألأل24بألعألصألأل2000بلااعبك،جألبل مط،جألابلطعبيمألعألبإلم   ع،جألعألأل-كط،اجأل) . ام أل ابألبل ،ا(أل:أل91

أل.أل14
92

Soucek (S) :- Piri Reis & Turkish Mapmaking After Columbus. p.27   
ألأل93 مص فألبلطعبيمألالطىأل مة ألم ،ة ألبلعمبألللىأل   نجأل  نابعألهنىأل:ألطنعبيمألالةمنجألمعمنبألام ،نة ألعمنبل

أل500:ألأل1 لنفألعألطنعبيمألمااغعبك،نجألمعمنبألام ،نة ألعمنبألممامنمأل،د،ن ألالناألأل500:ألأل1صا،عأل،  ألالناأل
أل ا،نعأل،د،ن ألالناألأل25:أل1 لفألا ،  ألالناأل عألألآ فأل10:ألأل1بلنفألعألاطنعبيمألممصن،ط،جألمعمنبألام ،نة ألعمنبل

 .أل203بلمعاعألبلمةارألعألصألأل-د،ة  أل) .أللاعبه،ب(أل:
أل
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م األ ا،ة ةاألعألابلمةاعألبلمالطمصعألبلنذ أل أل،ططناألمنا ا نضألبوطمنةءألبلمنُألمالطنةلفألألغ،عألبلمال
أل طع ألعألكمُألبلاعالجأل) ااه(ألذ نعألبلن صألالط نجألطعانجألكنُألالمن ،األأل150بلابالعألكُأل ا،ةال

أل10بلارألالبألمعمبألاةلطع،مجألعألاكُألبلطع،مجأل)عالبأل (ألعمم ألالط جألعش، ألاطممنجأل انعبجل
جألعألاب مم أل م ألبلطع،مجألاعمبألالط جلألابان بلألكنُأل م،نةمألان  األمناألمالمم ،عبألا  األماأل عا 

ااه(ألذ نعألبلانعجألبلمال ةان ألل ط نجألم، نجألعألل  نهأللنبأل،عمنبألأل156   ألال عألعألاكُألبلاعالجأل)
(ألعألاهذبأل، ا  ةألللىألبلا ، ألالاألبل  الجألا،األبل صاصألابلطنعبيمألعأل14اةلطع،مجأل)عالبأل

عألذهألبلطعبيمألل أللماضحألمط ألبلن صهألكةلممعاضأل  هةألال الجألام، بأللطاة،جألعألامةألعمم 
ابل مةتألالناألبلااع،نجألامنةأل،مصن ألاهنةألعألاطعبيمنهألالانةعبألالناأل مطن أللمما نهألبل طم،نجألعأل
ابل ةان ألكنُألكناألبلمصنا،عألبإلمن مُأل األبل منتألابلمطمامنة ألبل طم،نجألممشنةاهألعمننامهةأل
مشننةاهةاأل ا،ننعباألكننُألبل منن ألبلمطمطمننجألبلمننإطاذبألالنناألبوصنن ألعألمننابءألكننُألبومننطاتأل األكننُأل

، ننجألبلعمننبألعألالطننىألبلننعغبألمنناألبطننم فألالصنناعهةألا م  ننجأل مننطهةألعألكهننىألم  نن ألا الننجلألمع
اهاألمةأللبأل،ماكعألكُأل م أل مةتألحااع،جحألبلمُألمضنماألا ضنهةألطنعبيمألا ،ن بأل94ا مة جألع

أل ا،ة ةاأل ألممص ألام عبألبلمصا ألعأل مةألمارألبل ا أل.

 -ظروف إعادة نسخ وتصوير مخطوط المكتبة البريطانية :
ألماألبلدمةاألالطىألمإل،فأل مطن ألا،نع ألعألما،نع ألبواناب ألبلم،ةمن،جألا  ألمعاعألاابلُألالع ال

ابل م ع،جألكُألغ،عألمصطاجألبل الجألبل  مة ،جألعألكةطمط أل اناب ألبلااع،نجألبل  مة ،نجألاكمن  أل
ألاعا،جلأل ا،عبألماب ألبل عاأل بألعألم هةألهد،مجأل  شنجألأل17هاع  ألأل11ل بعمهةعألامال ، ألاهدبيبل

ا نةرألالط نجألعألاالنابألاعا نُألعألان ألهدمن ألكنُألبلااع،جألااش، جألبلشه،عبألا مندألبلااع،نجألعألا
م،ةهألااعألمعمعبأل ممهألعألالبأل،  أل، صعبألبل عاألبلمذ اعألعألامىأل ّااألبواعا،ااألابلعا أل

أل95ابل ادبرأللماة باألمال ّ مةاأللماةعاجألبل الجألبل  مة ،جألبلمُأل صاا ألا أل ص،عألا ألمال ،األ.
هضنجألبل ةمنجألكنُأل ن ألاكُأل م ألبلاال أل ة  أل اعاةألال ألالم  ألشنامةاأل ا،نعباألكنُألمن بعجألبل 

بلماة  ألعألام هةألماة ألبلااعبك،ةألبلذ أل لم ألك،هأل مةا،األ،عبهمنةألبل  ،نعااألب مهنةءألمعاطنجأل
ب  م ة ألماألبل صاعألبلاممىألللىألا ءألبل صعألبلاةضعأل أل الهمةأل مةتألحم  مجأللطااعبك،نجأل

بألعألاك،هألاصفأللالط،منُألأل1626هاع  ألأل1036بل ةلم،جحأل لّمهألبولمة ُأل) طاك،عا (ألالةبأل
ةدألوالمننةعألبل ننةلبألبلمطمطمننجألعألا ة ،همننةأل منةتأل)كننةع، ا (ألا  نناباألحبلااعبك،ننجألبل ةمننجحألمممن

بألعألا ةاأل الظبأل  عباألماألمةا هأل ألامىألب هألمعابألللنىألأل1650هاع  ألأل1061اص عألالةبأل
ألال ، بأل. أل(96لالاة ل

                                                           
بلمصا،عألبإلمن مُألكنُألبل صناعألبلامنمىألعألم مانجألبل هضنجألبلمصنع،جألعألأل-اماألبلاةشةأل) .ألماما أل(:أل94

أل.أل94عألصألأل1978بل ةهعبألعأل
أل.أل588عألصألأل1بلمعاعألبلمةارألعألجأل-معه  أل)لممةال، (أل:أل95
شعأل)ضماأل مةتألبلااعبك،نجألكنُألبل نعاألبل شنع،األ(ألعألبلااعبك،ةألكُألبل عاألبلمةمعألالأل-مةمهةبأل)ااعج(أل:أل96

معامجأل .ألمام ألبلم، ألغ ّتألعألمامن ألمامنىأل اناألبلط،ن ألعألمعبا نجأل .لانعبه،بألدعالة نجألعألبله،ينجألبلمصنع،جأل
أل.أل47بألعألصألأل1974بل ةمجأللط مةتألعأل
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ع ألبلم  بألم م ألبلابا بألمطاألبوطنع ألكنُأل ن ألبلمانة  ألعأل االطىألبلاة تألبل  مة ُأل ة  ألالال
بألل مةانةاألأل17هانع  ألأل11كاألدطعكجألامصنا،عألبلمطمامنة أللنبأل،شنه ألبل نعاألكمُألماة أل

نننذ عألكنننُألمنننإل،فألامصنننا،عألبلمطمامنننة ألعألكةإل منننةجألالط،ننن ألابومنننةل،تألبلم ،نننجألضننن ،مجأل ،ال
م هاعبألالطىألا ألالا ألبلاةا جألبلمع ،جألح اعهةاأل مةما حأل. أل97امال

ألاانع ألالال منة ُلأل ألماألمنإل،فأل مطن ل
ا ،ن أل،ال انرألألالذبأل كطم ألبل الجألما  ألامةض،هةألعألكا  ا

ب  مشننةكة ألبواعا،ننجألكننُألمطصصننهألمنناألاهننجألعألا،ضنن،فألمننةألمننعبألمنناألما،ننعب ألما، ،ننجلأل
ال شةي،جألالطىألمنابا ألبلاانعألبلممامنمألمناألاهنجلأل طنع ألعأل  نصأل ةمن ألمطمنامألبلم مانجأل
بلاع،مة ،جألالطىألال اهألعألكإالة أل م أل مةتألااع،جألعألال األكنُأل المنطجلألمممناطجلألمطمصنعبألعأل

(ألطع،مننجألانن  األمنناأل137(ألاعالننجألعألاداا هننةألانن )421منناأل)(ألاعالننجألانن  األ195اذلنن ألكننُأل)
أللاا بألبوص ألكُألبل الجألابلممةص، أل(ألعألامعألهذبألاةء ألطعبيمهألمالشّاهجأل ألمعالىأل438)

ال  ألبلمؤب ألبوط،عألكُألهذهألبل عبمجألهاألالاألبلطعبيمُألبلذ ألعمبألطعبيمأل المطجألبلم مانجأل
هاع  ألأل10يمألكُألبل عاأل ةاألمع دألعمبألبلطعب بلاع،مة ،جألعألابلم ةاألبلذ ألعمم ألك،هأل؟

 منةألكنُألأل98بألممع دباألكُألمنا  ألامنعباط ألبلانعتألعألكضن األالناألبل ةصنمجأللمنمة اا ألعأل16
أل-1611هانع  ألأل1095-1020بألألكما ةاأللعاب،جألح ال،نةألاطانُحأل)أل17هاع  ألأل11بل عاأل
ب(ألعألكنننُألمننن،ةا أل ةمنننجأل:ألحأل نننةاألكنننُأللمنننمة اا أل منننة ُألاعشأللصننن ةعألبلطنننعبيمألأل1684

ألبل م، ،جأل) ص ةفألطع،م،ةا(أل، م ألك، هبألطممجألالشعألصة  ةاأل،م طمااأللاة ألمم   بألطةصجا
أل99عألعممابألطعبيمألا مةل ألل  ألبل ةلبألحأل.

البأل،ع ألبمبألطعبيمُأل مطجألبلم ماجألبلاع،مة ،جألكُأل هة،مهةألعألال مةألاع ألبمبأل ةمطهةألح ماهأل
حألعألال  أل ةمطهةألهناألعبمنبألطعبيمهنةألعأل منةأل  نةأل نعاحأل1026لاعبه،بأل ةش ألغمعأللهألم جأل

عألعألال نن ألالننة باأل ألالطننىألبمننبألبلمصنناِّ كننُألبلمطمامننة ألبلمصننّاعبألبلمننُأللننبألمشننمم ألصننعباجا
أللممة اا ألهىألبلم ةاألبوعاحألإلالة بأل مطهةأل.

أل
 الخاتمة 

ه ذبألمطم ألمط ألبل عبمجألبوضابءألالطىألبإلمهةمة ألبل  مة ،جألكُألماة ألبومةل ألبلااع،جأل
بل هضنجألكنُألكناألبألل مةألهنىألكمنعبألب د هنةعألاأل16هاع  ألأل10عألاالعك ألاإاألكمعبألبل عاأل

عمبألبلطعبيمألابومةل ألبلااع،جألبل  مة ،جألعألا نةاأل انعدألا الن بألعاب هنةألهناألا،نع ألع،ن أل
ألاةشةألبلذ ألكصط ألبل عبمجألبممهألا ماهألا المةلهألبلاعا،جألابلم ،جأل.

االعك ألبل عبمجألا مطمىأللمنمة اا ألمناأل مطن حألااع،نجألحألعألاهمنةألبوصن ألعأل نبأل ااند أل
ةألعألابلهن فألمناألذلن ألعألامن  أل هم،نجألا النجألبلا ، ألالاألظعافألمإل،مهمةألاعمبألطعبيمهمن

                                                           
 .أل45بلمصا،عألبإلم مُألبل ، ُألكُألبل صعألبل  مة ُألعألصألأل- اعأل) .ألاماألمام (أل:97

 Soucek (S) :- Islamic charting in the Mediterranean (The History ofأل98

Cartography). p . 263 .                                           
 Soucek (S) :- Piri Reis & Turkish Mapmaking After Columbus. p. 93أل99
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هذهألبلطعبيمألا،األطعبيمألبومةل ألبل ةلم،جألعألا ن هةألع ند ألبل عبمنجألالطنىأل منطجألبلم مانجأل
بلاع،مة ،جألاط ن األعألكنُأل عبمنجلألاصنم،جلألماط،ط،نجلأللط صناصألابلطنعبيمألبلطةصنجألاةلمنابا أل

ألبلشمةل،جألبلمصع،جألاماما،ةمهةألبلما، ،جألابإل شةي،جأل.
بل صاصألا شعألطعبيمهةألكُألمإ ، ألالضةكجألبلا ، ألمناألبلم طامنة ألللنىألال  أل كة ألمعامجأل

الطابألبلااعبك،ةألابلمةع، ألاب اممةعألابآل ةعألبإلم م،جألعألكمُألالطبألبلااعبك،ةأل مجألم طامة أل
النناألبلمنن األبلمننةاط،جألبلم منناعبألابلطعاننجألابلم نن  عبألعألابلانندعألابلمصنناة ألعألابلع،ننةحألعأل

 ألبلااع،ننننجألامصننننة، ألبومننننمة ألعألاا ننننضألاممننننم،ةمهةألبلماط،ننننجألابلمع ،ننننجألعألابلم،ننننةعب
بلمصمطاة ألبلااعبك،جأل ةل طبألابلاعادألابلطمةاألعألابل  انة ألابلم ط،منة ألبلمنُأل،انتألالطنىأل
بلااننةعبأللماةالهننةألال نن أل طننا أل نن ألم، ننةءألعألامع،ننرألبلااننةجألبلماةعاننجألعألاا ننضأل  ننابعأل

ألبلدعبالة أل ةل ط، ألابلد،مااأل.
اا ننضألصننمةمهبألبلام،نن بألعألاكننُألبلمننةع، ألاب اممننةعألذ ننع ألا ننضأل ا ننة ألبلمابيننفألعأل
ألابشمهةعألاد،عبألبلهمدبأل مةبألعش، ألاةلماعبألكُألبلدماألبلاةاعأل.

 مةألكُألماة ألبآل ةعألبإلمن م،جأل ألك ن ألعمنم ألالطنىألبلطنعبيمألماماالنجألمناألب منما ةمة أل
بلاعا،جألبلمةاط،جأل أل ةل  عألابومابعألابواعبجألعألمعألا ضألال ةصعهةألبلم مةع،جألعألاذل أل

ا طهنننةألبمنننما ةمة ألمعانننعألللنننىألبل صنننع،األبلممطنننا ُألألاكنننرألبومنننطاتألبلماننناغعبكُألع
ابل  مة ُألعألامةال  ألبل عبمجألالطىألم عكجألبلمابالنعألبلصنا،اجأللهنذهألب منما ةمة ألعألالاأل
لننبألمطنن ألمنناأل طمننةءألبطمنندب ألبل نن  ألمننةعبألعألامطةلمننجألبلابالننعألبلم مننةع ألمننةعباأل طننع ألعألانن أل

النن ألبمطننعألالطننىألامطةلمننجألبلنن صألمننةعباأل ةل ننجألعألا  نن ألماط،نن ألبل صنناصأل األحألا،ننع ألع،نن ألحأل
ألال نن أل ا ننضألمؤلمننة ألبلمننةا ،األمنناألبلااننعبك،،األبل ننعتألابلممننطم،األابلاعماننةل،،األعألطةصننجا

ألا ، هألالاألم ، جألبإلم   ع،جألاألم ةعهةألام ةاعألبل ، ألاغ،عألذل أل.
    ألبلم ةع ة أل األطعبيمألحألا،ع ألع، ألحألال ألمإ ع أل  ،عباألاطعبيمألا مةل ألبلااعما األ

 ،األماألبلدمةاألعأل بألالة  ألطعبيمألا،نع ألع،ن أللممنع ألبواعا،جألبلمُألمما هةألاإ  عألماألالع
ألماألبومةل ألبل ةلم،جألعألمابءألبل  مة ،جأل األبواعا،نجألعألاا،ن أل ٍل   عهةألماألا  هةألالطىأل  ،عل

ألبأل.أل19هاع  ألأل13بمم ألهذبألبلمإ ،عألامىألممطعألبل عاأل
بممططص ألبل عبمجألمم،ندب ألطنعبيمأل منطجألبلم مانجألبلاع،مة ،نجألعألا ة ن أل  ،نعبأللذأل ،من أل

ألممعأل.الطىألبل
ألالطننىألبل ،ننة أل األ، ننااأل ةمنن ألمطمننامألبلم ماننجألبلاع،مة ،ننجألاط نن األ عاانن ألبل عبمننجألا ننةءا

ألحلاعبه،بأل ةش حألهاأل ممهألعبمبألطعبيمهةألغ،عألبلمّاال جأل.
دا  ألبل عبمجألام ألالشعبألطع،مجألعألم ألم هةأللبأل،مارأل شعهةألعألاا مة ُأللااة ألام ةاجأل

عألكضن األالناألمنمجأل شن ة ألأل صاصألماأل مطجألبلم مانجألبلاع،مة ،نجأللنبأل،منارأل شنعهةأل ،ضنةاأل
ألماض،ا،جأل طع أل.

مم ااألهذهألبل عبمجألمااةاألماةشعباأللطمد، ألماألبل عبمة ألبوطع ألعألمابءأللطعبيمألبلمابا أل
أل بل عا،جألكُأل منطجألبلم مانجألبلاع،مة ،نجألمناأل منةتألحااع،نجحأل األل عبمنجألا شنعألمطمامنة ل
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مطمنامألحاهنةاألألااعبك،جلأل طع ألمبألمصا،عهةألاةلم  ألمناألبلم مانجألبلاع،مة ،نجألاط ن األم ن 
ألا األ م ط ننجألام ننااألبلم اننجألابلااننةعألعألطةصننجا  مننةحألعأل األامننىألل عبمننجألبآل ننةعألبلمة ،ننجألبلمال
بلممةافألبلااع،جألكُألا ضألبلا  ألبل عا،جألاكُألمع ،ةألماممظألا مةذجألماألهذهألبآل نةعألم نا أل

 للىألبل عااألبوعا جألبلم صعمجأل.

 المصادر والمراجع
ألل، ألماادألآل ةعألم ، جألبإلم   ع،ج أل-  أل: ام أل) .ألال معأللممةال، أل(ألعألامةبألبل اة
 عمؤممجألبلاةم جألعألبإلم   ع،جألعأل  أل.

أل ، جألبإلم   ع،جألكُألبل عاألبلمةمعبلمطم،مألبل معب ُأللمأل- ام ) .ال معأللممةال، (أل:
 بألأل.ألأل2003الشعألعألعمةلجأل  ماعبهألا ط،جألبآل بتألاماهةجألعألاةم جألا اتألبلاب  عأل

مننةيعهبألعألمعامننجأل امنن ألال،مننىألعأللمننمة اا ألعألك ننااألبلمننع ألاالأل- صنن األآاننةأل) االمننة (أل:
 .أل1987

بلااعبك،ةألكُألبل عاألبلمةمنعألالشنعأل)ضنماأل منةتألبلااعبك،نجألكنُألبل نعاألأل-مةمهةبأل)ااعج(أل:
بل شع،األ(ألعألمعامجأل .ألمام ألبلم، ألغ ّتألعألمام ألمامىأل ااألبلط،ن ألعألمعبا نجأل .لانعبه،بأل

 بأل.أل1974دعالة جألعألبله،يجألبلمصع،جألبل ةمجأللط مةتألعأل

ألألألألألألألألألألألكضنن ألبلممننطم،األكننُأل شننفألبلمع،ننرألبلااننع ألللننىألبله نن ألعألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل-.بلمنن، ألامنن،ا(أل:انن  أل) 
 بألأل.أل2002ب(ألعألبإلم   ع،جألعألأل1498أل-1415)

أل.أل1997،جألعألبلطعبيمألبلااعبك،جألعألم ماجألبإلش ةعألعألبإلم   عأل-بلااهع أل) .،مع (أل:
بلمصننا،عألبإلمنن مُألكننُألبل صنناعألبلامننمىألعألم ماننجألبل هضننجأل-امنناألبلاةشننة) .ماما (ألأل:

أل.أل1978بلمصع،جعألبل ةهعبألعأل
مابا ألمصعألبلشمةل،جألكُألبلماألبإلمن مُأل)ضنماأل منةتألمنابا ألمصنعألبلشنمةل،جألالانعألأل-

 ألبأل2001بلمصع،جألبل ةمجأللط مةتألعألعألبله،يجألأل200بل صاعأل(ألمةع، ألبلمصع،،األعألبل   أل
ااعبك،جألبلاماألبل عانُألعألاناضألبلاانعألبلممامنمألعألمؤممنجألأل-اماأل) .مام أللاعبه،ب(أل:

 بألأل.أل1989شاةتألبلاةم جألعألبإلم   ع،جألعأل

عش، ألكُألبل صعألبل  مة ُألعأل عبمجألمةع،ط،جألا ةي ،جألعألمعبا جألأل-اماأل) ،م،األمصممى(أل:
 .ألبأل1999ام  ،بأل .ألمام ألبلمعااُألعأل بعألبل  ةكجألبل طم،جألعألبإلم   ع،جألعأل

مإ ،عألبل ابمن ألبلما، ،نجألابلاشنع،جألالطنىألاباهنجألمصنعألبلااع،نجأل)ضنماألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل-اط،بأل)،امف(أل:
عألأل200 مننةتألمننةع، ألمننابا ألمصننعألبلشننمةل،جألالاننعألبل صنناع(ألمننةع، ألبلمصننع،،األعألبل نن  أل

 بأل.أل2001بله،يجألبلمصع،جألبل ةمجأللط مةتألع

 ب.أل1955م ابألبلاط باألعألا،عا ألعألأل-بل ،األ اُألالا ألهللاأل،ةالا (:ألبلاما )شهةت

 منةتألصناعبألبوعضألعألبلما نجألبل ة،نجألعألأل-بااألااال أل) ااألبل ةمبألباناألااالن ألبل صن،اُأل(أل:
 ب.أل1928ل، اع

بلم ااألبإلم م،جألكُألبل صعألبل  منة ُألعألم مانجألدهنعبءألبلشنعرألعألأل-طط،مجأل) .عا،عألاةم (أل:
 بأل.أل2001بل ةهعبألعأل
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لم ننةعفألبإلمنن م،جألعأل  طهننةألللننىألبل عا،ننجألمامنن أل ةانن ألبلم نن  ألعأل امنن ألبلشنن م ةا ألعأل بيننعبألب
 بألعألبلماط ألبلعباعأل.أل1933لاعبه،بألد ُألطاعش، ألع  مااعأل

ب مما ةمة ألبلاعا،نجألام ، نجألعشن، ألكنُألبل صنعألبلممطنا ُألأل- عا،شأل) .ألماما أل ام (أل:
 بأل.أل1991هعبعألامىألالصعألمام ألالطىألعألعمةلجأل  ماعبهألا ط،جألبآل ةعألاةم جألبل ة

اهننا ألبل  مننة ،،األإل  ننةذألبو نن ل ألابمننمع ب هألكننُألممطننعألأل-عضنناباأل) . ا،نن ألالانن ألبلاننُ(أل:
 بألأل.أل1998بل عاألبلا ، ألعألم جألبلم عمجألعأل

بل ةما ألبلااعبكُأللطا  ألبلمصع،جألماألاله ألال مةءألبلمصع،،األللىألم جألأل-عمد أل)مام (أل:
 بألأل.أل1994بألعألبله،يجألبلمصع،جألبل ةمجأللط مةتألعألأل1945

 .بأل1968م ابألبلاط باألبلط،ا،جألعألمعباط ألعألأل-بلدبا أل)بلمةهعأل ام (أل:

الط ننجألصنن حألبلنن ،األاالنن عأللمنن م،جألم ةصننعبألعمما ننجأل هضننجألأل-د ننُأل) .الانن ألبلننعاما(أل:
ألبأل.أل1960مصعألعألبل ةهعبألعأل

(أل1807أل-أل1260بلا،شألبلمصع ألكُألبل صعألبإلم مُألماألال،األاةلا ألللىألعشن، ألأل)أل-
 بأل.ألألألألأل1970عألمما جألبل ،  ُألعألبل ةهعبألعألعألماماالجألبلا،اشألبإلم م،جأل

مانننننننننننة رألبلطنننننننننننعبيمألابلممنننننننننننةاجألع بعألبلم عكنننننننننننجألأل-د،نننننننننننة  أل) .أللانننننننننننعبه،ب(:
ألب.1997بلاةم ،جعبإلم   ع،جع
ا نننةيرألبوطانننةعألالننناأل ا ألبلاانننةعألعألانننا رألمصنننععألبل نننةهعبألعألأل-منننعه  أل)لمنننمةال، (أل:

 ه .1316

كنُألبل صنعألبل  منة ُألعألمطمنطجألمةع، ألبلمناب رألبلمصنع،جألأل-مط،مةاأل) .الا ألبلام، ألاةم (أل:
 بألألأل1995عألبله،يجألبلمصع،جألبل ةمجأللط مةتألعأل89مةع، ألبلمصع،،األعأل

 ال بألبإلم   ع،جألكُألبل صعألبإلم مُألعأل بعألبلم ةعفألامصعألأل-بلش،ة أل) .امة ألبل ،ا(أل:
 بألأل.أل1965عأل

بلمصننة عألبلمةع،ط،نجألابو ع،نجأللم ، ننجألبإلمن   ع،جألبلمامناعبأل)ضننماألأل-بلشن، أل) .امن،ا(أل:
أل200مةتألمةع، ألمابا ألمصعألبلشمةل،جألالاعألبل صاع(ألمطمطجألمةع، ألبلمصع،،األعألبل   أل 

 بألأل.أل2001عألبله،يجألبلمصع،جألبل ةمجأللط مةتألعأل

بلمننعب ألبلمنن   ع ألبلمامنناعألكننُألبإل بعبألبلمم ةمطننجأللطم ننةمرألأل-النناضأل) .امنناألبلا ننة(أل:
 بلمةاط،جأل)ضماأل مةتألمةع، ألمابا ألمصعألبلشمةل،جألالاعألبل صاع(ألأل.

 بأل.أل1850م ا،بألبلاط باألعألاةع، ألعألأل-م بأل)المة ألبل ،األلممةال، (أل: ااألبل

 بأل.أل2000بلااعبك،جألبل مط،جألابلطعبيمألعألبإلم   ع،جألعألأل-كط،اجأل) . ام أل ابألبل ،ا(أل:

 بأل.أل1985بلم اع أل) . ام (أل:ألبل طابألبإلم م،جألعألمؤممجألبل ا، أللطم  بألبل طمُألعأل

عحألعألمعامنننجأل .ألالنننة  ألدال،منننعألعأل بعألبلاانننعألبلممامنننمألحمصنننة،عألاانننأل-لا ڤ،نننغأل)لم،ننن (أل:
أل.ألأل1952بلم ةعفألامصعألعأل
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الط جألبلمعمةألاضابا،هةألحااباجألمصعألبلشعال،جحأل عبمة ألكُألأل-الا ألبلمةل أل)مةمُألصةلح(أل:
آ ةعألبلاماألبل عاُألعألبلمطم نىألبل ةلن أللام ،نجألبآل نةع،،األبل نعتألعألبل ن ابألبل طم،نجألبل ة ،نجألعأل

 بأل.أل2000بلادءألبل ة ُألعألبل ةهعبألعأل

بلااع،جألكنُألمصنعألبإلمن م،جألاآ ةعهنةألبلاةال،نجألعألبلمامنعألبل طمنُألأل- .ألم ة ألمةهع(:مام أل)
 بأل.أل1979اا بألعأل

مننعاجألبلننذهتألام ننة األبلانناهعألعألما ،ننرألأل-بلممنن ا  أل) انناألبلامنناألالطننىألانناألبلامنن،ا(أل:
 بأل.1958مما جأل بعألبلم ة بألامصعألعألأل–بلما جألبل ةل جأل–مام ألما،ىألبل ،األالا ألبلام، 

االجأل ا ألبل ننةلبألبإلمنن مُألاعاةلهننةألعأل بعألبل طننبأللطم ،نن،األعألمامننأل-مصننممىأل)شننة ع(أل:
 .أل1993ا،عا ألعألبلما جألبوالىألعأل

حا ، أل ناألا،نةألمنةع، أله ن ألغعانُحألعألمطمنامألمع نُألمصناعأللنبألأل- اع) .اماألمام (أل:
عأل16،مننننارأل شننننعهألعألماطننننجأل ط،ننننجألبآل بتألامنننناهةجألعألاةم ننننجألا نننناتألبلنننناب  ألعألبل نننن  أل

أل.ألأل1994،ا ،ا
عأل ط،نجأل3ل ، ُألكُألبل صنعألبل  منة ُألعألمطمنطجألبل عبمنة ألبو ع،نجألعألبلمصا،عألبإلم مُألبأل-

 .ألأل1999بآل بتألاماهةجألعألاةم جألا اتألبلاب  ألعأل
أل1997بد هةعألبل طابألابلم ااألبإلم م،جألعألبلع،ةضعألأل-بلهمشع أل)مام ألالطى(ألاآطعااأل:

ألبأل.
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أل(ألبلاعالجألبوط،عبألماألبلمطمامألعاالط،هةألبمبأل،امفألعأل1لااجألعالبأل)

ألةأل.هاع ألعأللبأل،مارأل شعهأل1098امةع، ألممط ألا ةبأل

أل
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أل
أل

(ألبلصماجألب كممةا،جألماأل مطجألبلم ماجألبلاع،مة ،جألاط  األعألماأل مط أل2لااجألعالبأل)
ألااع،جلا،ع ألع، ألعألاالط،هةألبمبألبلمؤلفألابلمطمةاألمط،مةاألبل ة ا ُألعأللبأل،مارأل شعهة
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أل
ألااه(ألماألبلمطمامألبلمةارألعأللبأل،مارأل شعهةأل.أل149(ألبلاعالجأل)3لااجألعالبأل)

أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 -537- 

أل
ألااه(ألماألبلمطمامألبلمةارألعأللبأل،مارأل شعهةأل.أل150)أل(ألبلاعالج4لااجألعالبأل)

أل
أل
أل



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 -538- 

أل
أل.ااه(ألماألبلمطمامألبلمةارألعأللبأل،مارأل شعهةألأل151(ألبلاعالجأل)5لااجألعالبأل)

أل
أل
أل



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 -539- 

أل
 ااه(ألماألبلمطمامألبلمةارألعأللبأل،مارأل شعهةأل152(ألبلاعالجأل)6لااجألعالبأل) .1

أل
أل
أل
أل



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 -540- 

أل
أل.ألااه(ألماألبلمطمامألبلمةارألعأللبأل،مارأل شعهةأل154(ألبلاعالجأل)7لااجألعالبأل)

أل
أل
أل
أل
أل



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 -541- 

أل
ألااه(ألماألبلمطمامألبلمةارألعأللبأل،مارأل شعهةأل.أل156(ألبلاعالجأل)8لااجألعالبأل)



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 -542- 

أل

أل(ألعألممةص، ألماألطع،مجألبل ةلبأللا،ع ألع، ألماضحألادءألماأل1طع،مجألعالبأل)  
ألőzdemir (k) :- op . cit . p .60 بلشابمرألبلشمةل،جألومع، ةألبلا اا،جألع

أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 -543- 

أل
أل

ألظهع(ألماأل مطجأل149الجأل)(ألماعرألابلمطابألالطىألبلاع2طع،مجألعالبأل)
ألبألعأللبأل،مارأل شعهةأل1617هاع  ألأل1026بلم ماجألبلاع،مة ،جألاط  األعأل

أل

أل
أل

ظهع(ألماألبلمطمامألبلمةارعلبأل،مارألأل150(ألبإلم   ع،جألعألاةلاعالجأل)3طع،مجألعالبأل)
أل شعهةأل.



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 -544- 

أل
 

ظهننع(ألمنناألبلمطمننامألبلمننةارعلبأل،مننارألأل152(ألبإلمنن   ع،جألعألاةلاعالننجأل)4طع،مننجألعالننبأل)
  شعهةأل.أل

أل
أل
أل



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 -545- 

أل
أل(ألبإلم   ع،جألكُألاله ألبلمطمةاألبوشعفألش اةاألع6،مجألعالبأل)طع

 138بلا،شألبلمصع ألكُألبل صعألبإلم مُألعألصألأل-د ُأل) .الا ألبلعاما(أل:
أل

ألبألعألالاأل:ألد ُأل1472هاع أل ألأل876(ألبإلم   ع،جألعالةبأل5طع،مجألعالبأل)
 .ألأل138بلا،شألبلمصع ألكُألبل صعألبإلم مُألعألصألأل-) .الا ألبلعاما(أل:أل



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 -546- 

أل
أل
أل

م ألبلمعاعألبلمةارألعألصأل(ألبإلم   ع،جألعالاأل 7طع،مجألعالبأل)
 .أل104

ألااه(ألماأل45(ألبإلم   ع،جألعألاةلاعالجأل)8عالبأل)طع،مجأل
أل مطجألماماالجأل ةصعألطط،طُألألاط  األماأل مط ألأل

 بألعألالاأل:ألأل17هاع  أل11ا،ع ألع، ألعألم مصفألبل عاأل
          Soucek (S) :- Piri Reis & Turkish  

          Mapmaking After Columbus , pl .26.  p. 108 

. 



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 -547- 

أل 

ألظهع(ألماأل مطجألبلم ماجأل155(ألعش، ألعألاةلاعالجأل)9طع،مجألعالبأل)
ألبلاع،مة ،جألاط  األماأل مط ألا،ع ألع، ألعأللبأل،مارأل شعهةأل.

أل
بل ، ألماألبلمطمامألبلمةارألعأللبألألظهع(ألمم  ألمصاة أل156)(ألاةلاعالجأل10طع،مجألعالبأل)

أل،مارأل شعهةأل.



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 -548- 

أل
أل

(ألبل مبألبلشعالُألماألبلااعألبلمماممألكُألبومط ألبلهمة،ا ُألعألماماظألاممافألبآل ةعأل11طع،مجألعالبأل)
 بأل.أل1570هاع ألأل ألأل978(ألاابلُأل1621اإممة اا ألعألاعالبأل)

őzdemir (k) :- Ottoman Nautical charts and the 

Atlas of Ali Macar Reis    . pp . 102 – 103 .أل



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 -549- 

أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل

أل(ألادءأل12طع،مجألعالبأل)
ألماألطع،مجأل،م  ألبل مبأل

ألبلشعالُألماألااض
ألبلمماممألماأل مط ألأل

أل مطجألأل–ا،ع ألع، أل
ألم ماجألاةم جأللممة اا 

أل(ألعأل6605اعالبأل)أل
őzdemir (k) :- op 

 . cit . p .64 – 65 . 

 

ألماماظجألاةلمةم، ةاألاعالبأل–(ألبل ، ألابل لمةأل13طع،مجألعالبأل)
ألأل-بعألالاأل:1684هاع  أل1095مع ُ(عألاابلُألالةبألأل73)أل

Karamustafa (A.T) :-"Military , Administrativeأل

and Scholary  Maps and Plans , fig 11 . 17 .p .224. 



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 -550- 

أل
ألظهع(ألماأل مطجألبلم ماجأل157(ألم، جألاال اجألاةلاعالجأل)14طع،مجألعالبأل)

ألبلاع،مة ،جألاط  األماأل مط ألا،ع ألع، ألعأللبأل،مارأل شعهةأل.



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 -551- 

أل
أل(ألااعما األمم  ألم، ةءألمعمعبألماأل مطجألم ماجأل ،ةصاك،ةألماألبمط 15طع،مجألعالبأل)

ألőzdemir (k) :- op . cit . p .63 (ألألعألالاأل:3161امظأل_ا،ع ألع، ألعألاعالبأل



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 -552- 

أل
أل
أل
أل
أل
أل

أل(ألادءألماأل16طع،مجألعالبأل)
ألمصاعألااعما   ألبلااع ألع

ألبعأل16هاع  أل10بل عاألأل
ألأل-الا:ألكط،اج) . ام أل ابألبل ،ا(أل:
ألبلااعبك،جألبل مط،جألابلطعبيمألعأل

أل.أل24عألصألأل14ش  أل

 

أل(أل:ألعمبألمطم،مُأللم ةعبألبإلم   ع،جألكُألبل صعألبلمالا ُألعأل ام أل1ش  ألعالبأل)
أل(.2-1) .ألال معأللممةال، أل(ألعألامةبألبل اة  أل:أل ل، ألماادألآل ةعألم ، جألبإلم   ع،جألعألش  أل)

 



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 -553- 

أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل

ألةإلم   ع،جألعألد ُأل) .الا ألبلعاما(أل:(ألالط جألالةم،اة ألا3ش  ألعالبأل)
 .أل157عألصألأل6الط جألص حألبل ،األاال عأللم م،جألم ةصعبألعألش  أل

 

 .162عألصألأل7(ألالط جألالةم،اة ألاعش، ألعألبلمعاعألبلمةارألعش  أل4ش  ألعالبأل)



 9دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 -554- 

أل

أل.53عألصألأل2(أل م،ةمألام ، ألابلمعمةألعألبلاما أل)،ةالا (أل:بلمعاعألبلمةارألعألج5ش  ألعالبأل)
 

 .أل141عصألأل5(ألالط جألبل ع،شألعألد ُأل) .الا ألبلعاما(:بلمعاعألبلمةارألعألش  أل6ش  ألعالبأل)
 


