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 تطور قياس الوقت وتقاويم السنين

 اجلغرايف()دراسة يف تطور الفكر 

  *محمد حميميد محمد      
 

 لخص:الم
اجلغرايف تتبع الباحث يف  هذا البحث بعنوان تطور قياس الوقت وتقاومي السنني يعترب دراسة يف تطور الفكر
عالقاهتا بالظواهر الكونية و صفحاته اهتمامات اإلنسان منذ أقدم احلضارات اإلنسانية بظاهرة الوقت وتغرياهتا 

ت جبزيئاهتا من السنة بطت وحدات قياس الوقالشمس والقمر، وخلص جهود اجلغرافيني يف وضع تقاومي سنوية ض
 الثانية.إىل الشهر إىل اليوم إىل الساعة إىل الدقيقة إىل 

صور الفوتوغرافية كما تتبع الباحث بدايات صناعة آالت الوقت من ساعات متنوعة داعما ذلك ببعض ال
ة للتعرف على هذه اإلجنازات حماول وفضاء االنرتنت يف القدمية،اليت متكن الباحث من الوصول إليها يف املصادر 

 اإلنسانية ودور اجلغرافيني يف بنائها. 

 

  

                                 
 جلامعة األمسرية اإلسالمية.ا -قسم اجلغرافيا كلية اآلداب *



                محمد حميميد محمد                              اجلغرايف()دراسة يف تطور الفكر  تطور قياس الوقت وتقاويم السنين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

[144] 

 

 

 المقدمة:
م اجلغرافيا أهنا  ) أي كتابة ذات صفة جغرافية إذا ما اشتملت على الكالم dives  1906عرف ديفس 

 .1عن العالقة بني عنصر ذي سيطرة ال عضوية ، وآخر ذي استجابة عضوية (

،    spaceم فقال ) إن اإلضافة الرئيسية للجغرايف هي اهتمامه باملكان  ullman  1953أما اوملان  
 .2وبالتفاعل املكاين (

اجلغرافية أهداف  أحدوحيث إن  الشمس،للمكان من دورة األرض حول  اجلزء املنقضيوحيث إن الوقت هو 
وهو  اإلنسان،توثر يف حياة  وكواكب سيارة جنوم،وما حييط هبا من  باألرض،منذ أقدم العصور التعريف  املركزية

ن عالقة بني الزمان واملكان ملا يقدمه م والتقدم،العلم األجدر على تعريف البشر بأوطاهنم للتوجه حنو الرقي 
  معرفته.ووسائل  وضبطه،حيث من جزئيات الزمان حتديد الوقت 

نذ أقدم العصور يف ممات اجلغرافيني قصوى يف حياة البشرية بدأت إسها أمهيةومع ما يشكله الوقت من 
 العلم.تطوير هذا 

 السنني منذ أقدم العصور يشكل سهم اجتاه إلدراك دور اجلغرافيني يف ظهور علم الوقت وتقاومي وهذا البحث
  اجملال.يف تتبع دراسة تطور الفكر اجلغرايف مستعرضا إسهامات اجلغرافيني يف هذا 

 البحث:مشكلة 
 زرعها،يف  اإلنسانية،قدم تملا يشكله من أمهية يف  الوقت،جر التاريخ بدراسة واكتشاف اهتم اإلنسان منذ ف

 وترحاهلا.وحلها  وجتارهتا، وصناعتها، حصادها،ومواسم 

ى أسئلة تدور يف ذهن وحياول اإلجابة عل اجملال،تبحث يف إسهامات اجلغرافيني يف هذا  وهذه الدراسة
ومىت  وقياساته،علم الوقت  خصصني عن دور اجلغرافيني واجلغرافية يف تطويرالباحث والكثري من املهتمني واملت

 السنوية.بدأت صناعة آالته، السنوية وكيف بدأت وتطورت التقاومي 

  

                                 
 .234ص  ،1986 الكويت، الفالح،مكتبة  ،1ط  اجلغرايف،تطور الفكر  خصباك،شاكر  1
 .235ص  السابق،املصدر  اجلغرايف،تطور الفكر  خصباك،شاكر  2
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 الدراسة:أهداف 

 القدمية،هتدف الدراسة األكادميية هذه إىل اإلحاطة مبعرفة مراحل تطور قياس الوقت منذ بدايات احلضارات  -1
 اليوم.لقياس الوقت حىت وصل إىل دقته ووحدته العاملية  آالتوما ارتبط به من صناعة 

وما مر به  األمم،وفائدته لرقي وتقدم  اإلنساين،كما هتدف الدراسة إىل إدراك أمهية هذا االجناز احلضاري   -2
 احلضارات.من مراحل تطورية بدأت منذ أقدم 

ور اجلغرافيني يف تطوير هذا العلم من بداياته األوىل خاصة قبل البحث يف بطون الكتب والكشف عن د -3
وتفرع الكثري من العلوم عن اجلغرافيا كعلم الفلك واجليولوجيا  اليوم،ظهور التخصص الدقيق السائد بني العلوم 

 وغريها.

 الدراسة:فرضيات 
 يفترض الباحث في هذه الدراسة 

 الوقت.وتطور قياس  اجلغرافيا،وجود عالقة بني تطور علم  -1

ودوران األرض  الظاهرية،ارتباط موضوع الوقت والزمن بعلم اجلغرافيا من حيث عالقة الوقت حبركة الشمس  -2
 ونتائجها.حول الشمس وحول حمورها 

وأثره املميز والدقيق  اجلغرافيا،الوقت رغم ارتباطه بعلوم  اجلغرافيني مبوضوعوجود عالقة بني ضعف اهتمام  -3
 احلضارات.يف رقي الشعوب وتقدم 

 البحث:منهجية 
ويتبع ، تقاومي السننيومراحل نشوء  الوقت،املنهج التارخيي يف تتبع تطور قياس  يتبع الباحث في بحثه هذا

 املنهج الوصفي يف دراسة حدوث الوقت أسبابه وتغرياته تبعا حلركة الشمس الظاهرية.

 الظاهرية: حركة الشمس-أوال
وذلك الن احلقيقة العلمية هي أن األرض تدور حول  الشمس،وهو اسم اصطالحي لدوران األرض حول 

الشمس شاهنا شان كل الكواكب السيارة املكونة للمجموعة الشمسية بينما تبدو يف ظاهر األمر إن الشمس 
وصغر حجم  سرعتها،هي اليت تتحرك وتدور حول األرض وذلك ألسباب عديدة منها انتظام هذه احلركة وثبات 

 ها.وغري اإلنسان على األرض 
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 .1)ولألرض دورتان منتظمتان تقفان وراء معظم الظواهر اجلغرافية الطبيعية والبشرية إن مل يكن كلها(

وحدوث األيام  املكان،ان يف وبالتايل تغري األوقات واألزم الدورتني،ونظرا الرتباط تغريات الظالل هباتني 
 للمواسم،ن تغري وتعاقب موما نتج عن ذلك  ني،السنوتوايل  األربعة،وتعاقب الفصول  والنهار،وتعاقب الليل 

 السنني.وتقاومي  الزمن،لذلك يتخذها الباحث مدخال لدراسة ظاهرة تطور قياس 

 : Rotationورة األرض حول نفسها أو حول محورها د -1
لذي مييل عن الوضع حمور األرض ذلك اخلط الومهي الذي يصل بني قطيب األرض الشمايل واجلنويب وهو ا

تالف يف مواعيد األمر الذي تسبب يف ميل أشعة الشمس ، وما نتج عنه من اخº 23.27العمودي مبقدار 
ح املشارق واملغارب وهذا الشروق والغروب ، واختالف مواقع رؤيتها على األرض فيما أطلق عليه العلماء مصطل

ت الدرجات العرضية ملناطق ذاامليل احملوري لألرض هو املتسبب يف تغري طول ظهور الشمس من عدمه ففي ا
دت درجة عرض املكان تبقى الشمس فوق األفق فيما يطلق عليه مشس منتصف الليل وكلما زا º 66األكثر من 

 بالعكس يف الشتاء .مشاال وجنوبا يف مرحلة االنقالبني زادت عدد ساعات بقاء الشمس فوق األفق صيفا و 

اعة أي من الغرب إىل ين ساعة أي يف يوم بعكس عقارب السوتتم هذه الدورة مرة واحدة يف كل أربع وعشر 
 الشرق.

 : Revolutionالدورة السنوية  -2
 سية.مشيوماً وربع اليوم أي سنة  365وهي الدورة اليت تنجزها األرض حول الشمس خالل 

 اقرتابه مليون كيلومرتاً ، وخيتلف موقع األرض يف 490وتدور األرض يف مدار بيضاوي يصل طوله إىل حوايل 
ديسمرب كانون األول عندما تكون األرض  21من الشمس خالل هذه الدورة ، فيكون يف مرحلة احلضيض يوم 

مليون كيلومرتًا وتسمى مرحلة  147يف اقرب نقطة هلا عن الشمس حبيث تصل املسافة بني األرض والشمس 
له عن الشمس ، وتتعامد الشمس  االنقالب الشتوي عندما يكون القطب الشمايل لألرض قد بلغ أقصى ميل

 2على مدار اجلدي فيكون نصفها الشمايل شتاء ونصفها اجلنويب صيفا .

وتصل  حزيران،يونيو  21أما أقصى نقطة لتباعد األرض عن الشمس فتكون يف مرحلة األوج وحتدث يوم 
ميل له باجتاه الشمس  ويبلغ القطب الشمايل لألرض أقصى كيلومرتا،مليون   153املسافة بني األرض والشمس 
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والنصف اجلنويب  صيفا،فتتعامد الشمس على مدار السرطان فيكون النصف الشمايل للكرة األرضية 
 1 املسافتني.ويبقى االعتداالن اخلريفي والربيعي بني هاتني  شتاء،

 
 2 .10ص العالم،أطلس  إبراهيم،دورة األرض السنوية نقال عن حلمي إبراهيم الغوري  (1)شكل رقم 

دها بالربوج الفلكية وضبطوا حتدي أقسام،وقد قسم العلماء مدار الشمس الظاهري حول األرض إىل أربعة 
ختفائها كل عام وأطلقوا ومواعيد ا ظهورها،اليت هي أمساء جملموعات جنميه مت حتديد وضبط أشكاهلا وبدايات 

 -القوس  -العذراء  -األسد  -اجلوزاء  -رب العق -السرطان  -الثور  -مليزان ا -عليها أمساء أمهها احلمل 
 اخل. احلوت ..... -الدلو  -اجلدي 

 يلي:فصول األربعة كما وربط العلماء بني هذه الربوج أو اجملموعات النجمية ومواعيد بداية وهناية ال

نقطه من  بيع وما أطلق عليه االعتدال الربيعي يف النصف الشمايل مع دخول الشمس إىل أوليبدأ فصل الر -1
وج بالنسبة لألبراج برج احلمل وعندما يكون طول الشمس صفرا وهي نقطة القياس األصلية يف مواقع الرب 

 السماوية.

 صيف وما يطلق عليه االنقالب الصيفي يف نصف الكرة الشمايل عند دخول الشمس برجيبدأ فصل ال -2
 º 90طوهلا  السرطان ويكون
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ن ويكون اخلريفي يف النصف الشمايل لألرض عند دخول الشمس برج امليزا ريف يوم االعتداليبدأ فصل اخل -3
 .º 180طوهلا حينئذ 

لشتوي وهو موعد بداية االنقالب ا º 270شتاء عند دخول الشمس برج اجلدي ويكون طوهلا يبدأ فصل ال -4
 األرضية.يف النصف الشمايل للكرة 

د موقع هي كانت وتوكد األحباث العلمية اليت رصدت مسارات ضوء الشمس وسرعته أننا نرى الشمس عن
 األرض.وهو ما حيتاجه الضوء للوصول إىل  ثانية 12ودقائق  8فيه قبل 

العصور بدايات  استخلص العلماء على مر األرض والشمسمن كل هذه البيانات الناجتة عن رصد حركة 
 رتني.الدو ات تطوره وتسجيالت تقاومي السنني اليت وضعوها بتتبع هاتني وبداي الوقت،علم 

ت حياته كتحديد أوقات فبدأت املعرفة اإلنسانية تتطور يف جمال ضبط الوقت حلاجة اإلنسان هلا يف جماال
 قل.والتنواعيد الرتحال وم واألنواء، واحلصاد،ومواسم الزرع  واحلج، الصوم،ومواعيد  واالجتاهات، الصالة،

 الوقت:تطور قياس -ثانيا 
 .1) الوقت هو مقدار من الزمن (

ن الثانية إىل الدقيقة إىل موقد قسم اجلغرافيون األوائل منذ أقدم احلضارات الزمن إىل وحدات قياسية تبدأ 
هو لفظ سامي قدمي حيث و حبيث اعتربت لفظة السنة أطول وحدة قياسية للوقت  السنة،إىل اليوم إىل  الساعة،

 مطار.األوعربوا عن لفظ العام باجلدب وقلة  األمطار،ربوا عن لفظ السنة بالرخاء ووفرة ع

دوراهنا حول حمورها أمام ويعتمد قياس الوقت وأنظمته وبدايات اخرتاعه من قبل اإلنسان على حركة األرض و 
 الشمس.الشمس ودوراهنا حول 

 الوقت:حساب  
حدد العلماء قواعد أساسية لنظريات حساب الوقت حيث انه بإدراكهم لدورة الكرة األرضية أمام الشمس 

ساعة فقسموا الزوايا على الساعات اليت تكملها يف  24تكمل دورهتا يف   º 360أدركوا أن زوايا الدائرة هي  
360يوم فوجدوا  

24 
س كل ساعة من ساعات اليوم وبتقسيم خطا طوليا تقطعها الكرة األرضية أمام الشم 15=  

60دقيقة على عدد خطوط الطول املنقضية أمام الشمس  60دقائق الساعات 
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 1دقائق . 4الطويل الواحد يستغرق أمام الشمس 

 وسندخل هنا يف تفصيل الوحدات الزمنية حبسب ما أوردته املصادر العلمية 

 اليوم:

 والنهار،زأين مها الليل من ج أساسا متكوناختلفت األمم السابقة على مر العصور يف حتديد اليوم الذي هو 
 األساسية.ومها قاعدة التوقيت 

وهذا  التايل،روب اليوم واعتربت بداية اليوم هو غروب الشمس إىل غ النهار،فبعض األمم قدمت الليل على 
 ما اعتمده العرب والعربانيون. 

 .التايلاإلغريق والفرس فقد اعتمدوا شروق الشمس بداية اليوم إىل شروق الشمس  أما

يل التايل وهو الذي عليه العمل أما احلضارة الرومانية فقد اختذت منتصف الليل بداية اليوم وهنايته منتصف الل
 بأنواعها.وعليه بين نظام صناعة الساعات  تقريبا،يف عصرنا 

 عنده.أ به وال أخر هلا تنتهي وسر هذا االختالف أن الليل والنهار يدوران ويتجددان يف دائرة ال أول هلا تبد

 وعلى ذلك جتد لليوم نظامني

 .ليوم من غروب الشمساذي يبدأ فيه النظام الغرويب ال -1

 الليل.لنظام الزوايل وهو النظام الذي يبدأ فيه اليوم عند منتصف ا -2

 وم:اليأجزاء 
 minuteىل دقائق ساعة وقسمت الساعة إ 24وقد قسم اليوم الشمسي املتوسط املعمول به عامليا إىل 

 secondدقيقة إىل ثواٍن جزء من اليوم وقسمت ال 1/1440جزءاً مبعىن أن الدقيقة الواحدة  60جزءاً من  وهي
 سي  جزء يف اليوم الشم 1/86400يف الدقيقة وهي تساوي  60متثل جزء من  وهي

والثانية تقدر مبقدار النطق  ،الساعاتوعليها بين نظام  الوقت،والثانية هي القاعدة األساسية يف قياس ومعرفة 
 الفردية.باألعداد 

 وحتديدها هبذه الدقة إىل حتديد الوقت دون االعتماد على الشمس رغم أن  الثانية،وقد ساهم التعرف على 

                                 
   .25ص سابق،مصدر  الطبيعية،اجلغرافية  عسل،حممد سامي  1



                محمد حميميد محمد                              اجلغرايف()دراسة يف تطور الفكر  تطور قياس الوقت وتقاويم السنين
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[150] 

 

 
 الشمس.قاعدة معرفة الوقت بدأت برصد حركة 

ألماكن وتطور صناعتها مبختلف إال أن معرفة الثانية أسهم يف اخرتاع الساعة وسهولة استعماهلا يف األوقات وا
 ساعة السيارة واهلاتف يفاألشكال واألحجام مما أدى إىل مرونة استخدامها حىت أصبحت تتحرك معنا يف سفرنا 

 coordinated universal العالمي(ت أالتفاقي )التوقيذلك وفق نظام عاملي موحد أطلق عليه  اجلوال،
time (U.T.C)  . 

دقة متناهية  ووصوهلا إىل األرض،واستقالل الثانية عن ذبذبات  الطول،وهو الذي يتميز بانتظام الثانية يف 
 جزء. 1/1000جتاوز 

 الوقت:أجهزة قياس 
عن  بقيوكم  لشمس؟اى على شروق وحتديد كم مض والنهار،بدأ اإلنسان قدميا مبتابعة رصد تعاقب الليل 

ع مبراحل تطورية جعلت الوقت فاجته تفكريه إىل اخرتاع مقاييس تساعد على حتديد الوقت مر هذا االخرتا  مغيبها؟
 وتقدمه.أمثن ما ميتلكه اإلنسان حىت وصل إىل عنوان حتضره 

 )المزاول(:الساعات الشمسية 
ورصد النجوم  النهار،واجتاهاهتا يف فرتات  بأطواهلا،كانت بدايات اإلنسان األوىل يف هذا اجملال اعتماد الظالل 

فابتكر املزاول ومفردها مزولة أي الساعات الشمسية اليت تعتمد على زوال الظل  الليل.وتغري مواقعها يف فرتات 
سنني ) مبدى دقة يرتاوح بني بضعة دقائق إىل حوايل نصف وتغريه كأول وسيلة لتحديد وقياس الوقت منذ أالف ال

 .1ساعة يوميا(

مسية اليت عثر عليها ومن أقدمها على اإلطالق تلك الساعة الش احلضارات،وقد عرفت املزاول منذ أقدم 
 .الفراعنةعلماء اآلثار املصرية اليت تعود صناعتها إىل ألف سنة قبل امليالد أيام 

طوله مثانية وعشرون سنتيمرتاً تقريبا مدرج كتب عليه أمساء الساعات ، ويف رأسه كتلة وتتكون من لوح خشيب 
خشبية تكون يف الشرق صباحا أي قبل الظهرية ليتمكن الراصد من متابعة موقع ظل اللوح اخلشيب على التدريج 

فسه وبالكيفية نفسها أو مسطرة الوقت ، ويتم تغيريه إىل الغرب يف ساعات ما بعد الظهرية لتحديد  اهلدف ن
  الشكل( )انظر. 2)وتوجد أالن يف متحف برلني ( 
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 .78ص سابق،مصدر  والتقويم،التوقيت  موسى،علي حسن  الفرعونية،الساعة الشمسية  (2)شكل رقم 

 
 الساعات الشمسية ذات العقرب . ( anaximanderكسيماندر   )اناوقد نسب إىل العامل اإلغريقي  

( وقد استمر استخدام الساعات ) قويبياو واستخدم الصينيون املزاول يف معرفتهم للوقت وأطلقوا عليها اسم 
 الشمسية لقياس الوقت حىت القرن السابع عشر .

 الرملية:الساعات 
ك وذل وثابته،هي اليت استخدم اإلنسان فيها الرمل املعاجل بعمليات جتعل عملية مروره بني الوعائيني سلسة  

 دوري.وقاموا بتجفيفه وغربلته لتوحيد حبيباته وتفكيكها بشكل  املرمر،بان مزجوه بغبار 

 وتدرجيه، الرمل،واعتمدت هذه الفكرة على صناعة وعائني من الزجاج الناصع الشفاف لتسهيل رؤية موضع 
وضعهما عموديا وتوضع أو تلصق يف بعضها مع ضبط فتحة التواصل بني الوعاءين ليتسرب منها الرمل ويتم 

علوي به رمل وآخر سفلي الستقبال الرمل ويتم حتديد الوقت بضبط كمية الرمل قياسا ملده معروفة من  أحدمها
 الزمن.الزمن وقد اعتمد على هذه الطريقة البحارة يف رحالهتم أكثر من غريهم رغم ضعف دقتها يف حتديد 

 



                محمد حميميد محمد                              اجلغرايف()دراسة يف تطور الفكر  تطور قياس الوقت وتقاويم السنين
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 الحرة،الموسوعة  ،Googleنقال عن شكبة المعلومات الدولية  رملية،ساعة  (3)شكل رقم 

  ويكيبيديا.
 المائية:الساعة 

هي نوع من أجهزة قياس الوقت تعتمد يف استعماهلا على حركة انتقال املاء وقد استعملها الفراعنة منذ أكثر 
ل إىل أجزاء تدل على من ثالثة أالف سنة ماضية وهي عبارة عن أحواض منقوشة يف الصخر مقسمة من الداخ

وحتتوي هذه األحواض  العصور،وعليها كتابات ونقوش ورسوم خاصة بآهلتهم املتعلقة بالزمن يف تلك  الساعات،
على ثقوب صغرية ليتسرب منها املاء بوترية ونظام حمددين حسب طول ساعات الليل والنهار وحسب الفصول 

 األربعة.

املائية نسبة إلمرباطور الصني يف ذلك  )يانيو(ائية مسيت بساعة م ساعة م 1316وقد اخرتع الصينيون عام 
 يوان.أباطرة أسرة  أحدالوقت وهو 

ونظرا الختالف الضغط اجلوي وتغري وازدياد تسارع انسياب املاء من الثقوب فان هذا النوع من الساعات 
 دقتها.اتصفت بعدم 
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الموسوعة  ،Googleنقال عن شكبة المعلومات الدولية  الفرعونية،( الساعة المائية 4)شكل رقم 

  ويكيبيديا. الحرة،

 النارية:الساعة 
وهذا النوع من الساعات يعتمد يف تقدير الوقت على املدة اليت حترتق فيها مسافة حمددة من عود خشيب  

 مثال.وحمفوظ يف إناء فخاري لتامني أضاءه لفرتات عمل حمدده كاملناجم  مبواد،معاجل 

وقد اقرتن هذا النظام بوجود منبه ذكرته املصادر متثل يف وضع كرات معدنية عند هناية كل قسم من أقسام 
 بالزمن.العود فتسقط عندما يصلها االحرتاق على وعاء معدين فتحدث صوت شبيه بصوت اجلرس فيذكر 

ومدى قابليتها  األعواد، مع اختالف مواد صناعة الطقس،وتغري أحوال  العود،ونظرا لتباين سرعة احرتاق 
 الوقت.لالشتعال فان هذه اآللية ضعيفة الدقة يف حتديد 

 الميكانيكية:الساعات 
وظهور عصر املعادن بدأت تظهر ساعات ميكانيكية تعتمد على الرتوس املعدنية  البشري،مع تطور العقل  

 أمثلتها:ومن أهم 

وبدأ  وأملانيا، اليابان،وهي اليت عرفت بالساعات الدقاقة بدأت صناعتها يف  المتحركة:ساعات الدواليب  -أ
وكان اعتماد  أوال،وقد بدأ استخدامها يف الكنائس  ميالدي،استخدامها منزليا مع هنايات القرن الرابع عشر 

 .الزمربكات اللولبيةعملها على األوزان وليس على 

ذات الرقاص أيام جاليليو يف أواخر القرن السادس عشر ظهرت هذه الساعات  البندولية:الساعات  -ب
غري أن هذه الساعات مرت بتحسينات يف دقة الوقت وصلت إىل عدة ثوان يف اليوم مع بدايات  امليالدي،

 امليالدي.القرن الثامن عشر 
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على  قتها وقدرهتادم اليت استعملها الفلكيون يف ذلك الوقت الن  Riefler  1889وظهرت ساعة ريفلر 
 ضبط الوقت وصلت إىل اقل من جزء من عشره من الثانية يف اليوم .

د عن جزء من ميدان العمل بدقة يف ضبط الوقت زا يف  Shortt م دخلت ساعة شورت 1921ويف سنة 
ذه الصناعة كسويسرا، مائة من الثانية يف اليوم وزاد التطور يف صناعة الساعات بظهور دول متخصصة يف ه

 . يات املتحدة األمريكيةوالوالواليابان ، 

 ارتزية.الكو وزاد حجم التنافس والتطور يف احلجم والدقة يف الوقت إىل أن ظهرت الساعات 

 
 الحرة،وسوعة الم ،Googleنقال عن شكبة المعلومات الدولية  بندوليه،ساعة  (5شكل رقم )

  ويكيبيديا.

  االلكترونية:الساعات الكوارتزية 
ت كمؤقتات أساسية يف وقد اعتمد للساعة،وهذا النوع من الساعات يعتمد على اهتزازات الكوارتز املكون 

 اليوم.م بدقة تزيد عن واحد يف األلف من الثانية يف 1942ساعة جرينتش 

  الذرية:الساعات 
وهذه تقدم دقة قياس للوقت تقدر جبزء لى تذبذب عنصر الكالسيوم املشع )م وتعتمد ع 1967ظهرت سنة 

واحد يف ألف مليون جزء من الثانية يف اليوم ، حبيث ال يزيد االختالف يف الوقت إىل ما يزيد عن ثانية يف كل 
 .1حوايل ثالثة آالف سنة 

                                 
 .94ص  السابق،املصدر  والتقومي،التوقيت  موسى،علي حسن  1
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 السنين:تطور تقاويم  -ثالثا 

ينظم على أساسها برجمة  ان،اإلنسها تعتمد دراسة التقومي السنوي على تتبع ظاهرة طبيعية ثابته متكررة يرصد
مثلت سجالت زمنيه للسنني أوقاته وموامسه وعرفت البشرية التقاومي السنوية منذ أقدم احلضارات اإلنسانية و 

 واحلساب.

تاريخ حياته اليومية يف حله لليستطيع اإلنسان اختاذه دليال  ثابتة،وقواعد  أسس،وترتكز معرفة التقومي على 
 وحصاده. وترحاله وزرعه

 قمري.ومي وتق مشسي،وتعتمد التقاومي السنوية على حركة الشمس الظاهرية وتنقسم إىل تقومي 

 الشمسي:التقويم  -أ
تعتمد التقاومي الشمسية على موقع الشمس بالنسبة لألرض ، ويطلق عليها أحيانا السنة املدارية اليت تعرب عن 

ساعات،  5يوم ،  365يوم مبعدل  365.2422الربيعي وقدرها مرورين متتاليني للشمس من نقطة االعتدال 
 1ثانية . 46دقيقة،  48

ة، والرتباط حدوث والتقاومي الشمسية هي األكثر شيوعا يف االستعمال ذلك لثبات طول السنة الشمسي
 اته.وتغري يل والنهار وكذلك طول الل بالشمس،أغلب الظواهر اجلغرافية كالفصول األربعة وتنوع مناخاهتا 

 البشرية:ونذكر هنا أهم التقاومي الشمسية عرب تاريخ 

  الفرعوني:التقويم  -1
مي سنوي يقوم على حركة يعترب املصريون القدماء )الفراعنة( أول من راقب هذه الظاهرة واكتشف منها تقو 

 الظاهرية.الشمس 

يايل الصيف الصافية وأطلقوا فقد حددوا بدايات العام عندهم بظهور جنم متألق يف مساء بالدهم مصر مع ل
متوز يوليو وقد ارتبط ظهور  19سوثيس( وهو جنم الشعرى اليمانية الذي يبدأ يف الظهور يوم  )جنمعليه اسم 

هذا النجم بفيضان النيل فاعتربه الفراعنة اليوم الفاصل يف حياهتم السنوية ألهنم يعتربونه بداية حياهتم الزراعية 
. وجعلوا السنة 2م  ق. 4236ا اليوم بداية العام وقد بدأ استخدام هذا التقومي منذ أساس حضارهتم فاختذوا هذ

                                 
 .99ص  سابق،مصدر  والتقومي،التوقيت  موسى،علي حسن  1
 .88ص  م، 1979 القاهرة، املعارف،دار  ،4ط  األول،ج  العلم،تاريخ  سارتون،جورج  2
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 يوم والشهور اثين عشر شهرا برصدهم لعدد مرات ظهور القمر. 365

 القبطي:التقويم  -2

 م وقسموا فيه الشهور إىل اثين عشر شهرا هي   284بدأ اعتماده يف عام  

 الشهور احلالية الشهور القبطية
 سبتمرب توت
 أكتوبر بابه
 نوفمرب هتور

 ديسمرب كيهك
 يناير طوبه
 فرباير امشري

 مارس برمهات
 ابريل برموده
 مايو بشنس
 يونيو بوبه
 يوليو أبيب
 أغسطس مسري

 القبطي ( التقويم1)جدول رقم 
صول مدة كل فصل أربعة يومًا وقد قسم األقباط السنة إىل ثالثة ف 30سبتمرب بطول  11وتبدأ السنة يوم 

فصل  وشمو()والثالث  فصل البذور برت()والثاين  الفيضان، فصل آخت()أشهر حسب املواسم الزراعية أوهلا 
 احلصاد.

 القديمة(: )العراقيةضارات بالد الرافدين تقاويم ح -3
 500وضع العراقيون القدماء أول التقاومي وبداياهتا ومتكن احد العلماء الكلدانيني وامسه )ىنبورميانو ( قبل عام 

 ، وقد حسابات نبورميانو من الصواب إىل حد كبري .1ق. م من وضع جدول حبركات الشمس والقمر 

 حددوا األسبوع وقسموه إىل أيام وقسموا وقد ابتكر البابليون السنة القمرية وهم أول من وضع التقومي القمري و 
                                 

  .18ص  السابق،املصدر  اجلغرايف،تطور الفكر  خصباك،شاكر  1
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 وثواٍن. ودقائق، ساعات،األيام إىل 

 املائية.والبابليون هم أول من عرف املزولة الشمسية وصنعوا الساعات 

 الروماني:التقويم -4
 وهو العام الذي تأسست فيه روما .1م  ق. 753 )نيسان(ابريل  21بدأ استخدام هذا التقومي يف 

ومت التالعب بعدد الشهور  ،الدينوكان هذا التقومي اعتباطيا يف بداياته يستند إىل رغبة اإلمرباطور ورجال 
 ظهر التقومي اليولياين .و  ق. م 63وتقلب مسمياهتا وأولوياهتا حىت وصل يوليوس قيصر إىل حكم روما  وأيامها،

 اليولياني:التقويم  -5
ري االسكندري ) سوسيقن  الذي استدعى الفلكي املص قيصر،اين يوليوس نسبة التسمية إىل اإلمرباطور الروم

Sosigenes   إلصالح اخللل يف التقومي الروماين . واقرتح هذا الفلكي ) 

يث واستخدم الكبس يف السنة حب اليوم،يوم وربع  365واعتبار طول السنة  سي،الشماالعتماد على التقومي  -1
ا يف شهر فرباير الذي  هلوإضافة يوم يف السنة الرابعة بإضافة يوم  نوات،سيوم كل ثالث  365يكون طوهلا 

 يوماً وتسمى بالسنة الكبيسة.  29كان عندهم ميثل آخر الشهور يف السنة ليصبح 

( 15ق. م تضم ) 64إدخال شهري تسويه للفروق املرتاكمة الناجتة عن خلل التقومي )حبيث أصبحت سنة  -2
 .2إضافية( يوم 445شهرا بعدد أيام 

 روما.م أطول السنوات اليت مرت هبا  ق. 64وهبذا عدت سنة 

 م. ق. 45ية السنة شهر يناير بدل مارس اعتبارا من أول أيام شهر يناير سنة أن تكون بدا -3

 شباط.يوم ما عدا فرباير  30يوم والزوجية  31ون عدد أيام الشهور الفردية اقرتح أن تك -4

 يوليو.وتكرميا ليوليوس قيصر مسي الشهر السابع باسم شهر  ق. م 44ويف سنة 

باسم شهر أغسطس تعظيما لإلمرباطور اوكتافيوس  8م  اعتمد جملس الشيوخ الروماين شهر  ق. 8ويف سنة 
 يومًا وبذلك يقل عن شهر يوليو الذي كان فرديا  30أغسطس  ونظرا ألن شهر أغسطس كان زوجيا فأيامه 
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يوماً بأخذ  31ماً ، وحىت ال يقع تفضيل ليوليو عن ابن أخته أغسطس جعلوا شهر أغسطس يو  31وعدد أيامه 

، وقد أصبحت يوماً يف السنة الكبيسة 29دية و يوماً يف السنوات البسيطة العا 28يوم من شهر فرباير ليصبح 
من شهري سبتمرب  يومًا بشكل متواٍل فاخذوا اليوم احلادي والثالثني 31الشهور يوليو وأغسطس وسبتمرب 

ونوفمرب وأضافومها اىل شهري أكتوبر وديسمرب لتعود أيام الشهور حسب قاعدة الشهور الفردية والزوجية . 
 وأصبحت الشهور كما يلي 

 عدد األيام الشهور
 يوماً  31 يناير

 يوماً يف السنة البيضية 28 فرباير
 يوماً يف السنة الكبيسة 29و 

 يوماً  31 مارس
 يوماً  30 أبريل
 يوماً  31 مايو
 يوماً  30 يونيو
 يوماً  31 يوليو

 يوماً  31 أغسطس
 يوماً  30 سبتمرب
 يوماً  31 أكتوبر
 يوماً  30 نوفمرب
 يوماً  31 ديسمرب
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 سنة. 1627حوايل  م أي 1582معموال به حىت عام  بقيوقد 
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الذي أدخل تعديالت على التقومي  الكاثوليكي( )املذهبنسبة إىل البابا غريغور الثالث التابع للكنيسة الغربية 

 أوروبا.اليولياين مع بدايات سيطرة الكنيسة على أمور احلياة يف 
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 اليولياين.فبدا باباوات الكنيسة بإدخال التعديالت على التقاومي السنوية وخاصة التقومي 

 الغريغوري.تتنّب التقومي  االرثودكسي( مل )املذهبإال أن الكنيسة الشرقية 

 Dionysius exigusاكسيغوس  الراهب ديونيسيوسوأول من حول التاريخ اليولياين إىل ميالد املسيح 
  .م 532عام 

رومانية ولد السيد املسيح عليه السالم لذا بدأت السنة باليوم  754ديسمرب  25إىل إن يوم 1وتشري املصادر 
 رومانية وكان بداية التاريخ امليالدي . 754األول من يناير 
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 312عام  )أكتوبرل ن األو وهو ما عرف يف املصادر التارخيية بتقومي االسكندر ظهرت بدايته األول من تشري

ذا التقومي تبدأ بشهر أكتوبر هسنه والشهور يف  311وهذا التقومي يسبق تارخييا التقومي امليالدي حبوايل  م. ق.
يومًا ما عدا فرباير  30يومًا وشهر  31وسار على متوالية شهر  يوماً، 31أيامه  األول وعددويسمى تشرين 

 يوماً. 29يوماً أو  28شباط 

 .2يوماً  30وينتهي التقومي السنوي السرياين بشهر سبتمرب أيلول وعدد أيامه 

 الفارسي:التقويم  -8
يوليانه ،  632يونيو حزيران  16ونسب هذا التقومي إىل آخر ملوك الساسانيني يزدجرد وبدأ يوم الثالثاء 

 . 3مجته اليوم اجلديدوأطلق على رأس السنة اسم النريوز الذي ال يزال عيدا من أعياد الفرس وتر 

 الجاللي:التقويم  -9
وبدأ ، وبرتتيب من وزيره نظام امللك )وهو تقومي إسالمي مشسي وضعه سلطان الدولة السلجوقية جالل شاه

 . 4م ( 1079آذار مارس  16هجريه  471رمضان  15يوم 
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  م1608يومًا ويف سنة  365.25السنة وضع الصينيون تقوميًا رمسيًا دقيقًا المرباطوريتهم واعتمدوا فيه 
 . 1من اليوم 0.00001استطاع الفلكي الصيين سينغ يون لو حتديد السنة الشمسية بدقة بلغت 

 القمرية:التقاويم  -ب 
 ل األرض على دورة القمر حو  مسي هذا النوع من التقاومي السنوية هبذا االسم ألنه يعتمد

القمري هو مدة اجتماع القمر مع الشمس يف الفلك اثين عشر مرة ومقداره ثالمثائة يوم وأربع ومخسون  )والعام
 .2يوما ومخس يوم وسدسه(

 واحدة.اعة يوماً تقريبا إال س 11وبذلك تصبح السنة القمرية اقل من السنة الشمسية مبعدل 

 العربي:التقويم 
وذلك  متتاليتني،ل مرتني بين على أساس رؤية اهلال القمري الذيالعرب من أهم األمم اليت اعتمدت التقومي 

والن  غالبا،حاهلم يتم يف الليل مدارية شديدة احلرارة األمر الذي جعل تنقلهم وتر  صحراوية،الن بيئة العرب بيئة 
النجوم والكواكب كان  وإمكانية رصد لياليها،ب النهار شديد احلرارة فضال عن صفاء مساء الصحراء يف اغل

م على حتديد أيامهم وأوقات ظهورها واختفائها األمر الذي ساعده مواقعها،عامال مهما يف سهولة حتديد 
 وموامسهم.

د بل أرخوا هلا حبوادث شكلت والعرب يف اجلاهلية أي قبل اإلسالم مل يؤرخوا أحداثهم اعتمادا على تقومي حمد
 خييا ثابتا ومعروفا عندهم ال يتغري مثل رمزا تار 

 120لقسري من اليمن اواهنيار سد مأرب واخلروج  م، ق. 1855بناء سيدنا إبراهيم عليه السالم الكعبة 
 م. 571ه وسلم وعام الفيل وغزو إبرهة احلبشي للكعبة ومولد رسول اهلل حممد صلى اهلل علي م، ق.

حداثهم مبواسم وحوادث ألخاصة غري املتعلمني منهم الذين يؤرخون  مثلما كنا نراه عند أجدادنا الليبيني
 راسخة يف أذهاهنم رغم وجود التقاومي مثل 

 م وكلمة صابه تعين العام املمطر والوفري الزرع وخصيب اإلنتاج حني استولت ايطاليا  1925عام صابة احلمري 
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وعام  يستعملوهنا،نوب اللييب فلم يبقى للناس غري احلمري على اإلبل الستعماهلا يف نقل العتاد واجلنود الحتالل اجل

م ذكرى اخلروج القسري لليبيني يف زلينت من بيوهتم إىل الصحراء خوفا من قوات الغزو االيطايل  1923اهلجه 
 ومعاونيه.ووحشية جراتزياين 

  1وقد عرف العرب قبل اإلسالم الشهور ومن أمسائها عندهم 

 -10نافق    -9ادل   ع -8ألصم   ا -7بار   ز  -6حنتم  -5صوان  -4جوان  -3ناجر  -2املؤمتر  -1
 برك. -12هواغ  -11واغل 

 أما الشهور عند مثود فكانت 

دمير    -موهاء   -8هوبل    -هوبر   -6مصدر    -5ملزم    -4مورد    -3موجر  -2  (موجب )حمرم  -1
 مسبل . -12حيفل    -11دابر    - 10

ا حبسب بعض املصادر التارخيية ر القمرية بأمسائها احلالية منذ القرن اخلامس امليالدي وحتديدوقد عرفت الشهو 
 م. 412سنة 

 -8رجب   -7مجاد اآلخر   -6 مجاد األول  -5بيع اآلخر  ر  -4 ربيع األول  -3صفر   -2حمرم   -1
 ذو احلجة . - 12  ذو القعدة -11وال  ش -10مضان    ر  -9شعبان  

الفة عمر بن اخلطاب رضي املسلمون يف السنوات العشر األوىل للبعثة النبوية وما بعدها حىت خ وقد استمر
 الوداع.ملؤرخة حبجة وسنة الوداع ا بالقتال،اهلل يؤرخون باألحداث املهمة كسنة األمر مثال أي األمر 

نني  يقول فيه ) انه يأتينا كتابا إىل أمري املؤم-رضي اهلل عنه -إىل أن كتب وايل البصرة أبوموسى األشعري 
من أمري املؤمنني كتب فال ندري على أي نعمل ، وقد قرانا كتابا حمله شعبان فال ندري اهو الذي حنن فيه أم 

الصحابة وأقروا مبدأ لتاريخ املسلمني يبدأ من هجرة  -رضي اهلل عنه -. فجمع عمر بن اخلطاب 2املاضي (
 املنظمة.ىل املدينة ألهنا كانت بداية التمكني وظهور الدولة اإلسالمية الرسول صلى اهلل عليه وسلم من مكة إ

صل إىل قيا يوم االثنني وقد هاجر الرسول صلى اهلل عليه وسلم من مكة إىل املدينة يف أواخر شهر صفر وو 
 األول.ربيع  12معة م ووصل إىل املدينة يوم اجل 622-9-20ربيع األول املوافق  8

                                 
 .435ص  سابق،مصدر  ،8ج  اإلسالم،املفصل يف تاريخ العرب قبل  علي،جواد  1
 .122ص  سابق،مصدر  والتقومي،التوقيت  موسى،علي حسن  2



                محمد حميميد محمد                              اجلغرايف()دراسة يف تطور الفكر  تطور قياس الوقت وتقاويم السنين
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[162] 

 

 

وقد اتفق الصحابة على أن تكون بداية السنة بأول شهر حمرم من سنة اهلجرة بداية التاريخ اإلسالمي رغم 
 15يوماً  وقد وافق ذلك اليوم بداية التاريخ اإلسالمي اهلجري يوم االثنني  67أن اهلجرة سابقة هلذا التاريخ ب 

 .1م  622متوز يونيو 

ًا والشهور الزوجية عدد يوم 30وأخذت الشهور الفردية عدد  تيبها،وتر واعتمدت الشهور القمرية بأمسائها 
 لقمرية.ايوماً إال أن األمر مربوط برؤية اهلالل وهذه القاعدة ليست ثابته يف الشهور  29

ية تغري موقع الشهر القمري والتقومي القمري يتقدم التقومي الشمسي مبقدار أحد عشر يوما حىت جند يف النها
هر فرباير مثال فانه شفإذا صادف شهر الصوم رمضان أوائل  سنوات،بالنسبة للشهر الشمسي بكامله كل ثالث 

 وهكذا.بعد ثالث سنوات سيكون يف يناير 

سنة مشسية وهي  32ل ناًء على ذلك فان األشهر القمرية تدور دورة كاملة كوحبسابات الرصد الفلكي وب
 الدورة الفلكية املناخية الكاملة 

 دلة اآلتية ولتحويل السنة القمرية اهلجرية إىل ما يقابلها من السنة الشمسية نعمل باملعا

32+ ه 622م= 

33 
  

 م = السنة امليالدية املطلوبة  حيث:

 خ اهلجري = بداية التاري 622

 اهلجرية املطلوب حتويلها إىل امليالدية  = السنةه 

= 
32

33
 العالقة بني السنة القمرية والسنة الشمسية . 

 التقاويم التوفيقية: -ج
والشهور  الشمس،سنة من مسار وهي التقاومي اليت وفقت بني التقومي القمري والتقومي الشمسي منها ما اختذ ال

 لتقاومي.امن مسار القمر واهم هذه 

 البابلي:التقويم  
 يستعمل وضع البابليون والسومريون تقومياً يوفق بني الشمس والقمر وأعطوا لألشهر أمساءها وهي اليت ال يزال 

                                 
  .123ص  سابق،املصدر  1
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 إىل اليوم وهي كما يلي  بعضها

شباطو  -تيبتو  -كيسليمو   -ارخ مسانو  -تشريتو  -ايلولو  -ابو  -دوموزو  -سيمانو  -ايارو  -نيسانو 
 .1ادارو  -

  اإلغريقي:التقويم 
 ق. م. 776متوز يوليو  17يف  ارتبطت نشأته باأللعاب االوملبية وأرخوا بداياته باألوملبياد األول الذي جرى

  .ونانيةحيث كان اإلغريق ينظمون العاب رياضية متنوعة كل أربع سنوات ببلدة اوليمبيا الي

مت يف السنة الثالثة من  الذي م. ق. 753نيسان ابريل  21وأرخوا به حوادث مهمة منها بناء مدينة روما يف 
 م.194 السنة الثالثة من االوملبياد امليالدي يفاالوملبياد السادس وقد بدأ التاريخ 

 . 2م (  337 -م  312وقد مت التوقف عن استخدامه يف أيام اإلمرباطور قسطنطني  )  

 العبري:التقويم 
نة عندهم ال ميكن أن تبدأ والس أكتوبر،وهذا أيضا تقومي قمري مشسي تبدأ فيه السنة العربية بتشرين األول 

 األيام.إذا صادف وبدأت بأحد هذه  وتؤجل بداية السنة حمرمة،باجلمعة أو األحد أو باألربعاء ألهنم يعتربوهنا أيام 

وارتكز هذا التقومي على التقومي البابلي ، وتالعبوا بالشهور لتجنب دوران الشهور مع النظام الشمسي وحرفوا 
 .3حياهتم وعباداهتم حسب رغباهتم واعتمدوا نظام الكبس بني سنوات بسيطة قمرية وسنوات كبيسه مشسية 

 ألشهر عند العربانيني أما أمساء ا

آذار  - )فرباير(باط ش - )يناير(طيست  - )ديسمرب(يسليف ك  - نوفمرب(مرحشون ) - )أكتوبر(تشري 
  )مارس(األول 

أيلول  - )أغسطس(آب  - )يوليو(متوز  - نيو()يو سيوان  - )مايو(أيار  - )ابريل(ان نيس  -آذار الثاين  -
  - )سبتمرب(

  الكبيسه.سنة حبيث يضاف آذار األول لل
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  األساسي:خط الطول -رابعا  

ني طوليني شرقي بدأت دراسات فكرة توحيد الوقت ووضع خط طول أساسي يقسم الكرة األرضية إىل قسم
 العصور.وغريب ويوضع على أساسه نظام موحد للوقت يشمل كل دول العامل منذ أقدم 

فأول من تصدى هلذه الفكرة اإلغريق عن طريق العامل اإلغريقي إيراتوستني الذي ولد يف شحات وعمل أمني 
  األرض.وهو الذي قام مبحاوالت قياس حميط  اإلسكندرية،مكتبة 

مضيق  على Lysimachiaفقد رسم ايراتوستني خط طول أساسي مير مبصب هنر الدون ومبدينة ليسماشيا 
  بالسودان. ومروي وأسوان، مبصر،جبزيرة رودس، ومدينة اإلسكندرية ومير  الدردنيل،

واخلطوة الرائدة يف  األوىل،أهنا كانت حبق التجربة اإلنسانية  انتقادات إالورغم ما تلقت هذه األفكار من 
 الوقت.جمال حتديد 

خط الصفر مير  مث جاء العامل الروماين بطليموس الذي حدد خط طول أساسي لتوحيد الوقت وأطلق عليه
جبزيرة فرو إحدى جزر اخلالدات الكناري اليوم بعد أن قسم خارطة العامل اليت وضعها خبطوط عرض تبدأ من 

  القطبية.خط االستواء مشاال إىل جزيرة ثيول قرب الدائرة 

دينة أما عن العرب يف جمال حتديد خط الوقت األساسي فقد استطاع البريوين قياس فرق الطول بني بغداد وم
 غزنه وحقق نتائج عالية الدقة.

 )ارتفاعوبرع ابن اهليثم يف استخالص طرق دقيقة حلساب الوقت سجلها يف رسالته اليت عرفها العامل باسم 
 القطب(.

أما يف العصر احلديث فقد اتفقت الدول على اخلروج من مشكلة اضطراب الوقت اليت قد حتصل يف الدول 
والواليات املتحدة  وروسيا، كالصني،يت تشمل على مناطق زمنية متعددة  ذات املساحات الشاسعة وهي ال

 االتفاقات.األمريكية وغريها بإجياد نظام عاملي موحد للتوقيت يبدأ باختاذ خط طويل متفق عليه وكان أخر هذه 
رصد جرينتش م باعتماد خط الطول املار مب 1884االتفاق الذي مت يف املؤمتر الدويل الذي انعقد يف لندن سنة 

بلندن كخط طول أساسي أو خط الصفر الدويل حبيث تكون الدول الواقعة شرقه متقدمة عليه والدول الواقعة 
  التوقيت.غربه متأخرة عنه يف 

املقابل خلط الصفر حيث انه تبني انه سيفصل بني املنطقتني شرقه  180ºإال أن مشكلة ظهرت يف اخلط 
 لذلك كان التخطيط أن مير  بيوم.طق اليت قبله سابقة على املناطق اليت بعده وغربه باأليام حبيث ستكون املنا
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رغم ذلك مل تستطع اهليئات املتخصصة  بشريا،مبسطحات مائية واسعة تقل فيها مساحات اليابس املعمور 

اخلروج من هذه املشكلة خاصة مع بعض اجلزر فاعتمدت احنرافات متفق عليها تظهر يف اخلرائط بني حدود هذه 
  القطبية.واملناطق  اهلادي،خاصة يف جزر احمليط  األم.اجلزر حسب تبعيتها للدولة 

 الخالصة والنتائج 
استخلص الباحث يف هذه الدراسة ارتباط علم الوقت والزمان حبركة األرض ودوراهنا حول حمورها أمام الشمس 
وما نتج عنها من تعاقب الليل والنهار ودوراهنا يف فلكها حول الشمس وما نتج عنها من تغري وتعاقب للفصول 

ختالف يف مواسم زراعته وحصاده وتنقله وكل األربعة واختالف املناخات وتنوع نشاط اإلنسان وارتباطه هبذا اال
 مما أظهر بوضوح ارتباط علم الوقت بعلم اجلغرافيا وعالقاته باملكان وتأثرياته على اإلنسان  حياته.سبل 

وقد مر مبراحل  واحلضارات،شكل علم الوقت وتقاومي السنني موضوع اهتمام اإلنسان منذ أقدم العصور 
 أمهية لإلنسان وحضاراته اليوم  تطورية أوصلته إىل ما له من

كما الحظ الباحث ضعف اهتمام اجلغرافيني هبذا التخصص رغم أمهيته يف تطور حياة اإلنسان حيث مل 
 يرصد الباحث تقريبا موادا تدرس هذا العلم يف أقسام اجلغرافيا باجلامعات الليبية 

 ويوصي الباحث باآلتي:
من ختصص اجلغرافيا وختريج متخصصني يف هذا اجملال ملتابعة بدايات تركيز االهتمام بدراسة الوقت كجزء  -1 

حىت جيد الناس ذوي خربة يف هذا اجملال يستندون إىل  القمرية.الشهور ومنازل القمر خاصة شهور العبادات 
 رأيهم وعلمهم. 

اجلغرافيا باجلامعات. إنشاء املعامل املتخصصة برصد حركة النجوم والقمر ودورات األرض وتبعيتها إىل أقسام  -2
لتدريب كوادر شابة متمكنة قادرة على اإلجابة عن كل األسئلة اليت حتري الناس يف بدايات وهنايات مواسم 

 عباداهتم خاصة شهر رمضان. 

توفري املصادر العلمية والبحوث اليت تتابع هذا املوضوع وتعمل على تطويره حىت يكون طالبنا على دراية  -3
 ا التخصص واالنطالق به إىل أعلى درجات التقدم. بأحدث علوم هذ
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Abstract: 
This research is titled the development of measuring time and 

calendars of years It is considered a study in the development of 
geographical thought that traces the researcher in its pages the interests 
of man since the earliest human civilizations with the phenomenon of 
time And its changes and its relationships with cosmic phenomena, 
the sun and the moon, and summarized the efforts of geographers in 
developing annual calendars that set the units of time measurement 
with its particles from year to month to day to hour to minute to 
second.  

The researcher also traced the beginnings of making time 
machines from various hours, supporting this with some photographs 
that the researcher could access in ancient sources and the Internet. 

 In an attempt to get to know these human achievements and the 
role of geographers in building them. 


