
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 سنوات هبدف حتقيق ١٠، ضمن مرشوع بحثي ممتد ألكثر من ه١٤٢٦يف ربيع عام   

، وأثناء قيام الباحث )١(وتوثيق وتوقيع معامل طريق اهلجرة النبوية بأساليب وتقنيات حديثة
وعند املرور (ملدينة املنورة بأحد الزيارات امليدانية لطريق القوافل من مكة املكرمة إىل ا

ًببعض أجزائه التي مازالت مسارا ترابيا غري مأهول حاليا ً بغرض مقارنته بطريق اهلجرة ) ً
النبوية، عثر الباحث عىل عالمة أرضية مميزة الشكل من مادة املرمر أثارت انتباهه؛ إذ أهنا 

                                                 
التتبع املكاين والزماين ملعامل ":  يف ثالثة بحوث معنونة"طريق اهلجرة"نرشت نتائج مرشوع دراسة   )١(

 باستخدام أساليب التحليل الكمي ه١٣٩٣-١٥١طريق اهلجرة النبوية يف روايات العلامء للفرتة 
ـ  ه١٤٣١ز بحوث ودراسات املدينة املنورة، العدد الثالث والثالثون، ٌ والذي نرش يف جملة مرك"والبياين

 "دراسة تتبعية وحتليلية للمحاوالت الرسومية السابقة : خرائط طريق اهلجرة النبوية"؛ و)م٢٠١٠(
ُوالذي نرش يف املجلة العلمية جلامعة امللك فيصل، إصدار العلوم األساسية والتطبيقية، املجلد الثاين 

إنتاج أول خريطة رقمية شاملة للمعامل املكانية لطريق "، و)م٢٠١١ (ه١٤٣٢عدد الثاين، عرش، ال
 والذي نرش GIS“ وأنظمة املعلومات اجلغرافية GPSاهلجرة النبوية باستخدام أنظمة الرصد العاملية 

   ).م٢٠١٢( ـ ه١٤٣٣ يف جملة جامعة امللك سعود، فرع العامرة والتخطيط، املجلد الرابع والعرشون،
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أن اثلة شعر الباحث وضعت بطريقة مقصودة ذات معنى؛ فلام تكرر العثور عىل عالمات مم
ًهناك عالقة ما تربط بني تلك العالمات األرضية، فبدأ عىل الفور مرشوعا دراسيا موازيا ً  هيتم ً

بتلك العالمات، وتأكد لديه بعد مطالعة األدبيات اجلغرافية والتارخيية أن تلك العالمات 
ت وحتديد ما هي إال أميال حجرية توضع عىل مسارات القوافل للداللة عىل املسافا

 تعرض هذه الورقة البحثية نتائج مرشوع بحثي ميداين هيدف إىل توثيق اكتشاف. االجتاهات
عدد كبري من األميال احلجرية املرتابطة واملتسلسلة يف عالقة واضحة حتدد بشكل جيل 
ًجزءا من مسار طريق القوافل والذي يطلق عليه يف بعض كتب التاريخ والبلدانيات 

، وقد استخلصت املعلومات البحثية من املصادر "اجلادة العظمى" أو "درب األنبياء"
 الزيارات واستخدمت كذلك أساليب ميدانية تتمثل يف. واملراجع املتعلقة بموضوع الدراسة

 تتكون .املتكررة ملوقع الدراسة الذي يمتد عىل طول املسافة بني مكة املكرمة واملدينة املنورة
عامة ومخسة أجزاء رئيسة وخالصة وتوصيات هنائية؛ تتضمن الورقة البحثية من مقدمة 

 وأساليب املقدمة خلفية رسيعة عن االكتشاف وأمهيته واهلدف من الورقة البحثية ومنهجية
مجع وحتليل البيانات، وهيكل الدراسة، وخيصص اجلزء األول لعرض موجز ملفهوم 

 الكريم واألحاديث النبوية ويف  يف أدبيات الرتاث اإلسالمي كام وردت يف القرآن"امليل"
 اكتشاف بعض كتب الفقه والتاريخ والبلدانيات، ويضع اجلزء الثاين اإلطار املنهجي لعملية

 شكله، مادته،(األميال، ثم يتناول اجلزء الثالث اخلصائص املفردة للميل احلجري املكتشف 
ال احلجرية املكتشفة ، أما اجلزء الرابع فيعرض اخلصائص املجمعة لألمي)وطريقة تثبيته

، ويستنبط )املسافة بني امليل واآلخر، موضع وإحداثيات كل منها، العالقة اخلطية بينها(
ًاملعلوم حاليا لدى األدلة املحليني (اجلزء اخلامس عالقة مسار تلك األميال بطريق القوافل 

 هذا توقعة من، وينتهي البحث بخالصة وتوصيات تربز أهم املسامهات امل)العارفني بالطريق
ًاالكتشاف وكيفية احلفاظ عليه واستثامره علميا وعمليا، حمليا وعامليا ً ً ً  . 

 

السرية النبوية، مقاييس املسافات، األميال احلجرية، طريق القوافل، درب األنبياء،   
 . اجلادة العظمي، إقليم احلجاز، اململكة العربية السعودية
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  Documenting the Discovery of Milestones
  on the Caravan Route between Makah and

 Medina Using GPS and GIS

Abstract:
 In the spring of the year 1426H (2005G) within a research project that 
extended for more than 10 years to trace, document and record the 
features of  the "Hijrah" (Migration) Route of Prophet Mohammed (Peace 
Be Upon Him) using modern methods and techniques; in one of the 
several field visits to the Historical Convoys Route in Hejaz Province, 
when passing through some parts of the Convoys Route which are still 
currently uninhabited unpaved path, for the purpose of comparison with 
the Prophet's Hijrah Road, the researcher found a marble stone with a 
distinct shape fixed in the ground. This stone aroused attention as it has 
been fixed in a manner with intended meaning. When the researcher 
found similar marks repeatedly fixed along the pathway with a definite 
relationship, a project has immediately begun to investigate those 
landmarks. After reading through geographical and historical literature, 
the researcher came to conviction that those tags were purposely fixed 
milestones placed along the tracks of the convoys to signify distances and 
save directions. This paper presents the results of the research project 
aimed at documenting this discovery of a large number of milestones 
interlocking and sequential in a clear relationship that defines part of the 
"Hejaz Convoy Route," called in some history books the "Prophets Path" 
or the "Great Avenue."  The research data has been extracted from 
secondary sources basically through reviewing previous literature in the 
subject of study. In addition, primary sources have been used as well as, 
basically through frequent visits to the study site, covering the distance 
between Mecca and Medina.The paper consists of a general introduction, 
five main parts, summary of findings and final recommendations. The 
introduction contains a quick background on the discovery and its 
significance, research objectives, data collection and analysis methods, 
and structure of the study. Part I defines related concepts and terms as 
found in the Islamic heritage literature, as contained in the Qur'an and 
Hadith, and as explained in some history books. Then the Part II sets up 
the basis methodology and processes to tackle the discovery. Then Part III 
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deals with the characteristics of individual detected milestones (materials, 
forms, and methods of installation). Part IV displays the collective 
properties of all discovered milestones (distance between each milestone 
and the other, position and coordinates, linear relationship between them). 
Part V attempts to set the relationship of path of the discovered 
milestones with the Convoys Route (currently known among local guides 
living and knowing the road). The paper ends with a summary of findings 
and recommendations highlighting the contributions expected from this 
discovery and how to maintain it and invest it scientifically and 
practically, locally and globally. 

Keywords:  
 Prophetic Biography, Distance Measurements, Milestones, Historical 
Routes, Hejaz Convoy Route, Prophets Path, The Great Avenue, Hejaz 
Region, Kingdom of Saudi Arabia. 
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تعترب املقاييس املادية املتعلقة باألطوال واألوزان واملكاييل من أهم العنارص التي  

 :تستقيم هبا حياة الناس من حيث تعاملهم وفهمهم لبعضهم البعض، يقول اهللا جل وعال
 M g     f e d c b a  ̀_ ^     ] \ [ Z

 j i hL ]ويف ذلك تأكيد عىل أنه سبحانه وتعاىل وضع . "]٩- ٧: الرمحن
 جعل كل ما عىل األرض بميزان Iكل يشء يف مقداره ومداره وحدوده، ثم إن اهللا 

M = < ;     : 9 8 7  :معتدل مقدر ومعلوم حيث قال تعاىل
 B A @? >L ]هذه اآليات داللة واضحة عىل أن املقاييس إن يف. ]١٩: احلجر 

 ويف مواطن عدة من Iهي معايري للتعامل مع البرش بالعدل والقسط؛ لذلك نجد أنه 
القرآن الكريم يصف قوم شعيب بعدم إقامة العدل بسبب اإلخالل باملكاييل واملوازين 

M N M L K  J I H G FE D C B  :حيث قال
  [  Z Y X W VU  T S R Q PO
 h g f e dc  b a ` _ ^ ] \

 k  j iL ]وقال . ]٨٥: األعرافUكذلك :  M  ; : 9 8
 M LK J I H  GF E D C B A @ ? > =<
 Y X  W V U    T S R Q P   O N

  f e d c b a ` _  ^ ] \[ ZL
ُوهناك سورة كاملة سميت باملطففني حافلة بالوعيد ملن يقوم باإلخالل . ]٨٥- ٨٤: هود[

 ففي هذه اآليات والسورة داللة واضحة أن هناك مقاييس مادية حمددة متفق .باملقاييس
. ًلذلك كان لزاما معرفة واحرتام تلك املقاييس بالنسبة لكل قوم. عليها بني كل قوم
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من املقاييس املادية ما يتعلق باألطوال والتي من خالهلا يمكن حساب املسافات بني   
ومن مقاييس الطول .  املدن أو حمطات الوقوف وغريهاًالبقع املكانية سواء األرايض أو

، والذي ال يكاد كتاب فقهي أو "بامليل"التي تكرر ذكرها عىل مر العصور ما يعرف 
عليه فقد قام . تارخيي أو جغرايف إال واستخدمه للداللة عىل بعض املواضع أو املسافات

ث عن املكاييل واملقاييس العديد من العلامء والباحثني بإفراد املؤلفات التي تتحد
ومع مرور الزمن تغري مفهوم طول امليل كام طرأ عليه تغيري باستبداله . )٣(،)٢(،)١(واألوزان

ًوحيث عثر الباحث مؤخرا يف الطريق بني مكة املكرمة . بأنظمة أخرى مثل النظام املرتي
د من األحجار  عىل عد"بطريق القوافل" أو "بدرب األنبياء"واملدينة املنورة املعروف 

والتي تعرف باألميال احلجرية وتستخدم ملعرفة املسافات والطرق فقد حتتم توثيق وتدقيق 
 . هذا االكتشاف بشكل علمي

 

 :يمكن طرح إشكالية هذه الورقة البحثية يف النقاط التالية  
حاديث ًسواء ما هو ضمن األ(يكاد ال خيلو أي مرجع من كتب الرتاث والتاريخ  •

من استخدام امليل وحدة قياس ) النبوية الرشيفة أو كتب البلدانيات أو السري وغريها
للطرق للداللة عىل موضع ما عىل طريق ما وحتديد مسافة وبعد هذا املوضع عن نقطة 

 .أخرى يف الطريق

مازالت حركة وحياة أقوام وجمتمعات لقرون عديدة غري معروفة لدينا، وال شك فإن  •

                                                 
القدس لإلعالن والنرش والتسويق، . ، املكاييل واملوازيني الرشعيةه١٤٢١/م٢٠٠١مجعة، عيل،    )١(

  .القاهرة، مرص
، اإليضاحات العرصية للمقاييس واملكاييل واألوزان والنقود ه١٤٢٨/م٢٠٠٧حالق، حممد،    )٢(

  .مكتبة اجليل اجلديد، صنعاء، اليمن. الرشعية
ترمجة كامل . م املكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادهلا يف النظام املرتي٢٠٠١. هنتس، فالرت  )٣(

   .اجلامعة األردنية، عامن، األردن، الطبعة الثانية. العسيل
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 عىل مسارات الطرق القديمة املتصلة بتلك احلضارات سيساهم يف كشف التعرف
.جوانب من حركة وحياة تلك األقوام

ًمعرفة مسافة امليل سيكشف الغموض املتعلق بتحديد بعض األماكن القديمة سواء  •
. أو ما هو متصل باألقوام السابقةrاملتصلة بعرص النبي 

 من ثروة تضاف إىل مقتنيات البالد من معامل ًتعترب األميال احلجرية املكتشفة جزءا •
.تراثية غري موثقة وغري مسجلة حتى اآلن

 

هتدف الدراسة إىل توثيق هذا االكتشاف غري املسبوق لعدد كبري من األميال احلجرية  
ل ًاملرتابطة واملتسلسلة يف عالقة واضحة حتدد بشكل جيل جزءا من مسار طريق القواف

اجلادة " أو "درب األنبياء"والذي يطلق عليه يف بعض كتب التاريخ والبلدانيات 
وبالتحديد سيتناول هذا البحث توثيق عالمات األميال املكتشفة جلزء من . "العظمى

 .)١(طريق القوافل الرابط بني مكة املكرمة واملدينة املنورة
 

 
. علومات املطلوبة الستكامل هذه الدراسة بطرق مكتبية وأخرى ميدانيةمجعت امل •
.يف موضوع الدراسة املعلومات املكتبية من املصادر واملراجع استخلصت •
أما املعلومات امليدانية فقد تم مجعها بالزيارات املتكررة للباحث ملوقع الدراسة خالل  •

 املسافة من مكة املكرمة إىل ويغطي موقع الدراسة ،)٢(ه١٤٣٣-  ١٤٢٦الفرتة من 

جيدر املالحظة أن الباحث قد رشع يف دراسة أخرى ستجيب عىل قضية التطابق واالختالف بني   ) ١(
 اخلريطة الرقمية احلديثة التي يعدها الباحث ومسار مسار عالمات األميال املكتشفة املرصودة عىل

.طريق القوافل كام ورد يف خرائط هيئة املساحة املرصية وغريها من اخلرائط التارخيية والرتاثية
  .١ زيارة كام هو موضح يف ملحق ٤٢قام الباحث بعدد    )٢(
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ً كيلومرتا عرضا ٣٠تبوك، حيث بلغت مساحة نطاق التنقيب والرصد حوايل  ً
ً كيلومرتا طوال، خفضت هذه املساحة يف مراحل الرصد الالحقة إىل مساحة ١٣٠٠و ً

ً كيلومرتا تنحرص فيام بني مكة املكرمة واملدينة ٤٣٠ كيلومرتات وطوهلا ٧عرضها 
 .املنورة

ان الباحث برشكة أرامكو السعودية للتحليق بطائرة عىل مستوى منخفض فوق استع  
ملحاولة التعرف عىل وجود أميال حجرية، ولكن ) بمحاذاة ما بني ثول ورابغ(مسار حمدد 

كان اهلدف منها اكتشاف املزيد من األميال عن طريق . مل يكن من السهل رؤية أي منها
ًني أن األمر يتطلب التواجد عىل األرض مبارشة مشيا ولكن تب. الطائرة إذا ثبتت جدواها

 .)١(ًعىل األقدام؛ السيام وأن معظم األميال ملقاة عىل األرض ودفنت األتربة جزءا منها

 وخرائط اجلوجل إيرث GPSاستخدمت أجهزة نظم الرصد املكاين  العاملي   
Google Earthبنظم املعلومات اجلغرافية ًربطها إلكرتونيا التي ت GISُاستخدمت  ، كام

 املحتوية عىل خاصية حتديد GPSحديثة حتتوي عىل خاصية أنظمة الرصد العاملية  كامريات
اإلحداثيات اللتقاط صور لألميال ملزيد من املقارنات والتحليالت وذلك هبدف ربط 
ًاملوقع الدقيق لكل ميل حجري من إحداثيات وغريها جتنبا ألي لبس قد حيدث بسبب 

 . كال األميال ومواقعهاتشابه أش

 

 :ييل اتبع البحث أساليب حتليلية خمتلفة منها ما
 GPSتم نقل إحداثيات ومعلومات امليل احلجري املكتشف من أجهزة الرصد العاملي  •

  من إنتاج رشكة جارمنMapSourceإىل خرائط مصممة هلذه األجهزة من خالل برنامج 
Garmin. 

 .Google Earth إىل جوجل إيرث MapSource  وقراءة املعلومات من برنامجتم حتويل •

                                                 
   ). ٢٠٠٨ (ه١٤٢٩كانت الرحلة االستطالعية عن طريق إحدى طائرات أرامكو يف عام   )١(
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أساليب التوصيف العلمي خلصائص األميال املكتشفة املفردة واملجمعة من خالل •
االرتفاع واألبعاد والشكل واملادة املكونة للميل (خصائصها املادية املختلفة 

).والعالقات املكانية بني األميال وغري ذلك
يب الرصد والتوقيع املكاين الستخالص العالقات املكانية بني األميال وبعضها أسال •

.البعض باستخدام التوقيع الدقيق إلحداثياهتا عىل خرائط مساحية رقمية
أساليب التوثيق البرصي اجلغرايف للصور الفوتوغرافية لكل ميل مع ربط تلك الصور  •

ريات التصوير املحتوية عىل  وهو أحدث تقنيات لكامGeoTagبأسلوب اجليوتاج 
 Google Earth 6 مع برناجمي جوجل إيرث GPSخاصية أنظمة الرصد العاملي 

. Picasa 3وبيكاسا ثري 
 

رة تتضمن منهجية اكتشاف األميال عىل طريق القوافل من مكة املكرمة إىل املدينة املنو  
عدة مراحل رئيسة أمكن من خالهلا اكتشاف عدد كبري من األميال احلجرية ورفع 
خصائصها املفردة واملجمعة ومن ثم تسجيلها بشكل علمي، حتتوي كل مرحلة عىل عدد 
من اخلطوات التفصيلية،هذه املراحل هي مرحلة الدراسة النظرية والتي تتضمن مجع 

 مرحلة الدراسة التطبيقية وتشمل مجع املعلومات املعلومات املكتبية عن االكتشاف، ثم
امليدانية عن االكتشاف، ثم مرحلة الدراسة التفصيلية وتشمل تسجيل اخلصائص املفردة 
واملجمعة لألميال املكتشفة، ومرحلة حتليل نتائج االكتشاف، ومرحلة استخالص نتائج 

 .وعاالكتشاف وذكر بعض اإلسهامات التي يمكن أن يقدمها هذا املرش
تتكون الورقة من مقدمة عامة ومخس أجزاء رئيسة وخالصة وتوصيات هنائية؛  

تتضمن املقدمة خلفية رسيعة عن االكتشاف وأمهيته واهلدف من الورقة البحثية ومنهجية 
وأساليب مجع وحتليل البيانات، وهيكل الدراسة، وخيصص اجلزء األول للدراسة النظرية 

 يف اللغة "امليل"اريف واملفاهيم التي تتناوهلا ومنها مفهوم ًالتي تتضمن عرضا ألهم التع
ويف أدبيات الرتاث اإلسالمي كام وردت يف القرآن واألحاديث النبوية ويف بعض كتب 
ًالفقه والتاريخ والبلدانيات، ومفهوم امليل يف احلضارات األوروبية والرشقية، ورصدا 
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لعرص احلديث، ويف اجلزء الثاين نضع اإلطار للتحول من استخدام امليل إىل الكيلومرت يف ا
املنهجي لعملية اكتشاف األميال، ثم يتناول اجلزء الثالث اخلصائص املفردة للميل 

، أما اجلزء )مادته، تشكيله، وطريقة تثبيته، والعنارص املدخلة عىل امليل(احلجري املكتشف 
املسافة بني امليل (ككل الرابع فيعرض اخلصائص املجمعة لألميال احلجرية املكتشفة 

، ويستنبط اجلزء الرابع عالقة )واآلخر، موضع وإحداثيات كل منها، العالقة اخلطية بينها
). ًاملعلوم حاليا لدى األدلة املحليني العارفني بالطريق(مسار تلك األميال بطريق القوافل 

كتشاف وينتهي البحث بخالصة وتوصيات تربز أهم املسامهات املتوقعة من هذا اال
ًوكيفية احلفاظ عليه واستثامره علميا وعمليا  ًحمليا وعامليا(ً ً.( 

 

تتضمن مرحلة الدراسة النظرية أنشطة مجع املعلومات الثانوية من مصادر مكتبية من   
ًل احلجرية حمليا وعامليا، يقدم خالل مراجعة األدبيات السابقة التي تناولت موضوع األميا ً

هذا اجلزء نبذة عن الدراسة التمهيدية واخلطوات التي قام هبا الباحث قبل البدء الفعيل يف 
 يف أدبيات الرتاث اإلسالمي كام ورد يف القرآن "امليل"ملفهوم  ٌاملرشوع، ييل ذلك عرض

انيات واللغة وباملامرسة الكريم واألحاديث النبوية ويف بعض كتب الفقه والتاريخ والبلد
يف احلضارات التارخيية األوروبية والرشقية، كام يرصد عملية التحول من  واالستقراء

  .استخدام امليل إىل الكيلومرت
 

ًبدأ مرشوع اكتشاف األميال عىل طريق القوافل بدراسة استكشافية تضمنت عددا من   
 :اخلطوات وهي

 التي قام هبا الباحث عىل هامش- مشاهدات أولية أثناء الزيارات امليدانية لطريق القوافل •
 حيث ظهرت بعض مؤرشات تدل - مرشوع التوقيع املكاين ملعامل طريق اهلجرة النبوية

 . ًعىل وجود عالمات حجرية مميزة اخلصائص ملقاه عىل امتداد طريق القوافل

واجلغرافيا والتاريخ أكدت وجود عالمات عىل قراءات متنوعة لكتب البلدانيات  •
طريق القوافل وسامهت يف حتديد ومن ثم رسم املسار املتوقع لطريق القوافل الذي 
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 .يربط بني مكة املكرمة واملدينة املنورة

ًمعاودة الزيارات امليدانية لطريق القوافل ملعايشة أكثر قربا والبحث عن العالمات  •
هلا اكتشاف ثالثة أميال فتولدت لدى الباحث قناعة بأن ، تم خال"األميال"احلجرية 

هناك عالقة ورابطة ما بني تلك األميال وبعضها البعض، األمر الذي زاد من جدوى 
 .البدء يف مرشوع بحثي ميداين لتوثيق وتأكيد االكتشاف

ًوضع خطة إلدارة املرشوع البحثي مكتبيا وميدانيا، هتدف اخلطة إىل تأكيد وتسجيل  • ً
 .كتشاف وكيفية االستفادة منهاال

 

 يف أدبيات الرتاث اإلسالمي كام وردت يف "امليل"يستعرض هذا اجلزء موجز ملفهوم   
.القرآن الكريم واألحاديث النبوية وكام عرفت يف بعض كتب الفقه والتاريخ والبلدانيات

  يف اللغة"امليل"مفهوم   ١- ٢- ١
َ حتت مادة ميل "ميل"وردت كلمة    َ َم ي ل(َ َ . بمعنى العدول إىل اليشء واإلقبال عليه) َ

ِومالت الشمس ميوال ضيفت للغروب، وقيل مالت زاغت عن الكبد َ ْ ََ وامليل من. ًَ
ٌقدر منتهى مد البرص، اجلمع أميال وميول: األرض ٌُ ُ ُ وقيل لألعالم املبنية يف طريق مكة . ْ

. )١(ت عىل مقادير مدى البرص من امليل إىل امليل، وكل ثالثة أميال فرسخأميال؛ ألهنا بني
قيل يف حد امليل هو أن ينظر إىل الشخص يف أرض مستوية فال يدرك ": وقد قال الصنعاين

هذا وقد عرف الزبيدي صاحب تاج العروس بأنه . )٢("أهو رجل أم امرأة أو غري ذلك
ألرض ومنه األميال التي يف طريق مكة املرشفة وهي منار يبنى للمسافر يف أنشاز ا"امليل 

وهو منار . ًقطع كذا ميال: مقياس تقاس به األبعاد، يقال. "األعالم املبنية هلداية املسافرين
                                

   . ٤٣١١-٤٣١٠: اجلزء السادس ص ص. لسان العرب. ابن منظور، حممد  )١(
مكتبة مصطفى البايب احللبي، القاهرة، مرص، الطبعة الرابعة، . سبل السالم. الصنعاين، حممد  )٢(

   ).م١٩٦٩ (ه١٣٧٩
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يبنى للمسافر يف أنشاز األرض، ومنه األميال التي يف طريق مكة، وهي األعالم املبنية 
 .)١("هلداية املسافرين

  يف القرآن الكريم"امليل"مفهوم   ٢- ٢- ١
 يف القرآن الكريم يف عدد من املواضع بمعاين وصيغ خمتلفة "ميل"وردت أصل كلمة   

M M L K JI H G F   E D  C B   :مثل قوله تعاىل
P O  NL ]بمعنى العدول عن الوسط إىل أحد ]  ١٢٩: النساء

   ME G F  :كام يف قوله تعاىل )٣(كام جاءت بمعنى حتامل عليه. )٢(اجلانبني
HL ]١٠٢: النساء .[ 
  يف األحاديث النبوية"امليل"مفهوم   ٣- ٢- ١

، ففي صحيح البخاري )باإلفراد أو اجلمع(ويف األحاديث النبوية ورد امليل بلفظه   
عن  ورد لفظة ميل عىل األقل ثامين مرات منها ما ورد عن موسى بن عقبة عن نافع فقط

 اخليل التي قد أضمرت فأرسلها من احلفياء بني rسابق رسول اهللا ":  قالtابن عمر 
 وسابق. ستة أميال أو سبعة" وكان أمدها ثنية الوداع فقلت ملوسى فكم كان بني ذلك؟ قال

فكم : قلت. بني اخليل التي مل تضمر فأرسلها من ثنية الوداع وكان أمدها مسجد بني زريق
 tوعن أنس بن مالك . )٤("وكان ابن عمر ممن سابق فيها. بني ذلك؟ قال ميل أو نحوه

 يصيل العرص والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إىل العوايل rكان رسول اهللا ": قال
 .)٥("وبعض العوايل من املدينة عىل أربعة أميال أو نحوه. فيأتيهم والشمس مرتفعة

                                                 
  .تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي، حممد   )١(
  .دار الفكر، بريوت، لبنان. معجم مفردات القرآن. حتقيق نديم مرعشيلاألصفهاين، الراغب،    )٢(
   .املصدر السابق  )٣(
  .٤٨٥: صحيح البخاري، اجلزء التاسع، ص   )٤(
  .٣٨٢: صحيح البخاري، اجلزء الثاين، ص   )٥(
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  يف كتب الفقهاء"امليل"مفهوم   ٤- ٢- ١
اء بعض األحكام الفقهية كتحديد كام ورد استخدام امليل يف كتب الفقهاء وذلك لبن  

ويف أحكام الفطر يف شهر . أقل مسافة جيب قصدها ملن يريد أن يقرص وجيمع الصالة
 :وفيام ييل بيان لبعض تلك التطبيقات. رمضان ويف أحكام صالة اجلمعة

ًفصال يتحدث عن) من أئمة الشافعية(أورد القايض زكريا : قرص ومجع الصالة  
فصل السفر الطويل باألميال ثامنية وأربعون ميال هاشمية؛ ": )١(لأحكام السفر حيث قا

علقه البخاري بصيغة اجلزم . ألن ابن عمر وابن عباس كانا يقرصان ويفطران يف أربعة برد
عن توقيف غري اإلياب فلو قصد مكانا عىل  وأسنده البيهقي بسند صحيح، ومثله إنام يفعل

له ذهابا وال إيابا وإن نالته مشقة مرحلتني متواليتني ملا مرحلة بنية أن ال يقيم فيه فال قرص 
. ال: روى الشافعي بسند صحيح عن ابن عباس أنه سئل أنقرص الصالة إىل عرفة؟ فقال

ولكن إىل عسفان وإىل جدة وإىل الطائف فقدره بالذهاب وحده؛ وألن ذلك ال يسمى 
ًبا لثبوت التقدير باألميال عن ًسفرا طويال، والغالب يف الرخص االتباع حتديدا ال تقري

الصحابة؛ وألن القرص عىل خالف األصل فيحتاط فيه بتحقيق تقدير املسافة ولو ظنا 
بخالف تقديري القلتني ومسافة اإلمام واملأموم والترصيح بقوله ولو ظنا من زيادته، وهو 

 ال الظاهر أن ذلك تقريب: وقال األذرعي. معلوم من قوله بعد وإن شك فيه اجتهد
له يف مواضع بعد أن صوب األول )٢(ونقله اإلسنوي عن تصحيح النووي. حتديد

خالفتهم بعد تقدير بني أمية هلا ال إىل  وهاشمية نسبة إىل بني هاشم لتقديرهم هلا وقت
 كام وقع للرافعي، وما تقرر من أهنا ثامنية وأربعون ميال هو الشائع rهاشم جد النبي 

ضا عىل أهنا ستة وأربعون وعىل أهنا أربعون وال منافاة فإنه ونص عليه الشافعي ونص أي
                          

األنصاري، زكريا، أسنى املطالب رشح روض الطالب، ومعه حاشية الشيخ أيب العباس بن أمحد    )١(
دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، . ٨٥-٨٤: اجلزء الثاين، ص ص. ميل، حتقيق حممد تامرالر

  ).م٢٠٠١ (ه١٤٢٢
   .دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان. ،  املجموع رشح املهذب)م٢٠٠٧(النووي، حيي،   )٢(
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أراد باألول اجلميع وبالثاين غري األول واآلخر وبالثالث األميال األموية وهو أي السفر 
الطويل بالفراسخ ستة عرش فرسخا وهي أربعة برد وهي سري يومني أو ليلتني أو يوم وليلة 

احة واألكل والصالة ونحوها وذلك مرحلتان بسري معتدلني مع املعتاد من النزول واالسرت
األثقال ودبيب األقدام فعلم أن الربيد أربعة فراسخ وأن الفرسخ ثالثة أميال وامليل أربعة 
آالف خطوة واخلطوة ثالثة أقدام فهو اثنا عرش ألف قدم وبالذراع ستة آالف ذراع 

ت معتدالت ًوالذراع أربع وعرشون إصبعا معرتضات، واإلصبع ست شعريا
ُمعرتضات،والشعرية ست شعريات من شعر الربذون، فمسافة القرص باألقدام مخسامئة 
ألف وستة وسبعون ألفا، وباألذرع مائتا ألف وثامنية وثامنون ألفا، وباألصابع ستة آالف 
ألف وتسعامئة ألف واثنا عرش ألفا، وبالشعريات أحد وأربعون ألف ألف وأربعامئة ألف 

ن ألفا، وبالشعرات مائتا ألف ألف وثامنية وأربعون ألف ألف وثامنامئة ألف واثنان وسبعو
ما يقرب من قول )١(ٌكام أورد كل من الدمياطي والقزويني. "واثنان وثالثون ألفا

 . وغريه من علامء الشافعية )٢(النووي

  ة  ومن األحكام التي ينبني عليها معرفة املسافة املقطوعة واملحدد
واختلفوا يف قدر املسافة ": )٣(فقد أورد أبو احلسن املاوردي قوله. باألميال الفطر للمسافر

التي حيل هلا الفطر فعندنا أهنا مسافة يوم وليلة بسري النقل، ودبيب األقدام وقدر ذلك ستة 
وأربعون ميال باهلاشمي ، أو ثامنية وأربعون ميال باملرواين، وهو ستة عرش فرسخا، وهو 

ربعة برد وحكينا خالف أيب حنيفة يف كتاب الصالة، ودللنا عليه بام أغنى عن إعادته، أ
ال تفطروا يا أهل مكة يف أقل ":  قالrفمن ذلك ما روي عن ابن عباس أن رسول اهللا 

                                                 
.  بمهامت الدينحاشية إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني لرشح قرة العني. الدمياطي، حممد  )١(

فتح العزير برشح . دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع،بريوت، لبنان، القزويني، عبدالكريم
   .الوجيز أليب حامد الغزايل

   .، مرجع سابق)م٢٠٠٧(النووي، حيي،   )٢(
   .)م١٩٩٤ (ه١٤١٤دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، . كتاب احلاوي الكبري. املاوردي، أبو احلسن  )٣(
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 وذلك من مكة إىل عسفان وإىل الطائف، فإذا سافر قدر املسافة املذكورة "من أربعة برد
 ."جاز هلام الفطر

    ومن األحكام الفقهية املرتتبة عىل معرفة األميال وطوهلا صالة 
يف مواهب اجلليل لرشح خمترص ) من علامء املالكية(فقد أورد الطرابليس املغريب . اجلمعة

: قال الطرابليس يف حاشيته عىل املدونة عن أيب احلسن املغريب ما نصه": )١(اخلليل قوله
صيل هبم اجلمعة أن يكون ممن جتب عليه اجلمعة وتنعقد به وال ويشرتط يف اإلمام الذي ي

وأما . يصيل هبم من ال جتب عليه وال تنعقد به كمن هو خارج البلد عىل ثالثة أميال فدون
: وقال اجلزويل أهل اجلمعة عىل ثالثة أقسام). انتهى(من كان أكثر من ذلك فهو مسافر 

املرص، وقسم جتب عليهم وال جتب هبم قسم جتب عليهم اجلمعة وجتب هبم وهم أهل 
وهم من كان خارج املرص داخل الثالثة األميال، وقسم ال جتب عليهم وال جتب هبم وهم 
من كان خارج األميال الثالثة وانظر إذا كان اإلمام داخل الثالثة األميال وليس يف املرص 

م ال؟ قال أبو إبراهيم ال إمام هل يقيم هذا الذي خارج املرص داخل الثالثة أميال اجلمعة أ
."يقيمها هبم ألهنا مل جتب بعد

  باملامرسة واالستقراء يف احلضارات التارخيية"امليل"مفهوم   ٥- ٢- ١
تم استخدام امليل باملامرسة واالستقراء يف احلضارات التارخيية األوروبية والرشقية،  

ن وصف الطرق، حيث نصت معظم كتب البلدانيات عىل ذكر األميال عند احلديث ع
:ومن تلك املامرسات ما ييل

ومن أمثلة ذلك . يف احلضارات األوروبية والرشقية ذكرت األميال منذ ما قبل امليالد •
ًتذكر بعض الكتب واملراجع أن الرومان حرصوا أن يوفروا نظاما للطرق من أجل 

فقد قام ولكي يتم معرفة املسافات عىل الطرق . التواصل واحلفاظ عىل إمرباطوريتهم

، مواهب اجلليل لرشح خمترص اخلليل، حتقيق  زكريا )ُّاملعروف باحلطاب الرعيني(املغريب، حممد   )١(
   ).م٢٠٠٣ (ه١٤٢٣دار عامل الكتب، طرابلس، املغرب، . عمريات
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أي إىل أكثر من ألفي  - )١( قبل امليالد٢٥٢امليل والذي يعود إىل  الرومان باستخدام
ترجع بعض املصادر كلمة ميل إىل أهنا مشتقة من الكلمة الرومانية (سنة 

"Milliarium" أو "Milia Passuum"ولقد كان أول ما ).  والتي تعني ألف خطوة
 والذي يربط بني  مدينة روما  Appian Wayاستخدم امليل عىل الطريق املسمى 

 .)٢( الواقعة يف  اجلنوب الرشقي من إيطالياApulia من منطقة Brindisiومدينة 

 .ته والتي تقاس املسافة بينها باألميالوصف احلريب الطريق بني مكة واملدينة بذكر حمطا •
، ومن املدينة إىل ...": )٣(حيث ذكر يف معرض وصفه للطريق وبعض املعامل املتعلقة به

، ومن ...ومن ذي احلليفة إىل احلفري ستة أميال، ... ذي احلليفة مخسة أميال ونصف، 
  .ً"الثة وعرشون ميال، ومن قديد إىل عسفان ث...ًاجلحفة إىل قديد أربعة وعرشون ميال، 

  . وختم وصفه للطريق بذكر طول الطريق من مكة إىل املدينة حيث بلغ مائتي ميل

ومن املامرسات التارخيية يف ذكر األميال عند وصف الطرق وحمطاهتا ما ذكره  •
 بني مكة rالسمهودي يف معرض احلديث عن الطريق الذي كان يسلكه النبي 

َد عمل هلذه الطريق أعالم وأميال أمر هبا املتوكلوق": واملدينة املنورة بقوله ِ وهذا . )٤("ُ
ِثم دخلت سنة إحدى وستني ومائة وفيها أمر املهدي ": ما أكده علامء التاريخ بقوهلم

ببناء القصور بطريق مكة، أوسع من القصور التي بناها السفاح من القادسية إىل زبالة، 
هذا وقد قام . )٥("بتجديد األميال والربكوأمر باختاذ املصانع يف كل منهل منها، و

                                                 
(1)  Hanines, Carol. Marking the Miles: A History of English Milestones. 2000. 
(2)  www.wikipedia.com\SitesMiletones\Milestone-Wikipedia, the free encyclopedia.mht. 

  .٤٦٨-٤٢٥: كتاب املناسك وأماكن طرق احلج ومعامل اجلزيرة، ص ص. إبراهيماحلريب،    )٣(
وفاء الوفا بأخبار دار . حلميد، حتقيق حممد حمي الدين عبدا)ه١٤٠٤/م١٩٨٤(السمهودي، عيل،    )٤(

  .١٠١٧: دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة الرابعة، اجلزء الثالث، ص. املصطفى
و املخترص يف أخبار البرش، أبو الفداء، و ابن العامد، شذرات الذهب . ابن األثري،الكامل يف التاريخ  )٥(

  .يف أخبار من ذهب
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السمهودي بوصف الطريق بني مكة املكرمة واملدينة املنورة واملحطات الواقعة عليه
قال . ومنها مسجد حلي مجل... ": ًوأبعادها باألميال حيث قال ناقال عن األسدي

 بموضع يقال له حلي مجل rوعىل ميل من الطلوب مسجد رسول اهللا : األسدي
ًوالطلوب بئر غليظة املاء بعد العرج بأحد عرش ميال، والسقيا بعد الطلوب ": لقا ِ ُ

ُوقيل السقيا بنحو ميل وادي العاند ويقال له وادي القاحة، وينسب : بستة أميال، قال
. )١("إىل بني غفار

ُهذا وال يقترص وضع األميال واستخدامها بني الطريق الطويلة فقط وإنام تم وضعها  •
فقد وصف كل من . مها للمسافات القصرية حيث كانت هي املقياس الطويلواستخدا

ذكر األميال وعددها ومواضعها من املسجد احلرام إىل موقف  )٢(األزرقي والفاكهي
من باب املسجد احلرام، وهو الباب : قال أبو الوليد": اإلمام بعرفة حيث قال الفاكهي

بني شيبة إىل أول األميال، وموضعه الكبري باب بني عبد شمس الذي يعرف اليوم ب
عىل جبل الصفا، وامليل الثاين يف حد جبل العرية، وامليل حجر طوله ثالثة أذرع، وهو 

، وموضع امليل الثالث بني مأزمي منى، وموضع امليل الرابع )٣(من األميال املروانية
يل اخلامس ًدون اجلمرة الثالثة التي تيل مسجد اخليف بخمسة عرش ذراعا، وموضع امل

وراء قرين الثعالب بامئة ذراع، وموضع امليل السادس يف جدر حائط حمرس، وبني 
ًجدار حائط حمرس، ووادي حمرس مخسامئة ذراع ومخسة وأربعون ذراعا، وموضع امليل 
ًالسابع دون مسجد مزدلفة بامئتي ذراع وسبعني ذراعا، وامليل حجر مرواين طوله 

امن يف حد اجلبل دون مأزمي عرفة وهو بحيال سقاية ثالثة أذرع، وموضع امليل الث

   .١٠١٤: السمهودي، اجلزء الثالث، ص  )١(
دار األندلس، مدريد، أسبانيا، والفاكهي، . أخبار مكة. األزرقي، حممد، حتقيق رشدي ملحس  )٢(

مكتبة النهضة احلديثة، مكة املكرمة، اململكة العربية . أخبار مكة. حممد، حتقيق عبدامللك بن دهيش
     .ه١٤٠٧السعودية، 

 .نسبة إىل مروان بن احلكم  )٣(
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زبيدة، والطريق بينه وبني سقاية زبيدة، وهو عىل يمينك وأنت متوجه إىل عرفات، 
وموضع امليل التاسع بني مأزمي عرفة بفم الشعب الذي يقال له شعب املبال، الذي 

 بحيال سقاية  حني دفع من عرفة يريد املزدلفة، وهذا امليلrبال فيه رسول اهللا 
شعب السقيا سقاية خالصة، وموضع امليل العارش حيال سقاية ابن برمك، وبينهام 
طريق، وهو حد جبل املنظر، وموضع امليل احلادي عرش يف حد الدكان، الذي يدور 
حول قبلة املسجد بعرفة، مسجد إبراهيم خليل الرمحن، وبينه وبني جدار املسجد 

مليل الثاين عرشخلف اإلمام حيث يقف عشية عرفة ًمخسة وعرشون ذراعا، وموضع ا
 عرشة أذرع، فيام بني املسجد rالنابت، بينه وبني موقف النبي : عىل قرن يقال له

 .)١ (".احلرام وبني موقف اإلمام بعرفة، بريد سواء ال يزيد وال ينقص

ُعرف امليل ومقداره لدى بعض الشعوب وذلك من خالل املامرسة والتي بنيت عىل  • ُ
ولذا ورد . االستقراء ملا هو ممارس لدى من سبق من الشعوب من أصحاب الطرق

الثامنية وأربعون ميال املحددة ملسافة السفر تكون من أميال هاشم جد رسول اهللا 
rالبادية وهي مبنية  وكان قد قدر أميال. ًحيث نسبت له الحقا بقوهلم أميال هاشمية

وم ثامنية فراسخ والتي تعادل أربعة وعرشون حيث مسرية كل ي )٢(عىل سريهم املعتاد
بيني : املنزل بني املنزلني، يقال: واملرحلة": وهذا ما أكده الزبيدي حيث قال. ًميال

وبني كذا مرحلة أو مرحلتان، فهم يقطعون طرقهم عىل قدر طاقتهم ومقدار حتمل 
بالتعب وبتعب يقطعون، فإذا شعروا  ما وقد علمتهم جتارهبم مقدار. إبلهم عىل السري

ًدواهبم، نزلوا منزال قد يكون مأهوال به ماء، وقد يكون خاليا يف عراء؛ لالسرتاحة به،  ً ً
 .)٣("فإذا ارتاحوا استمروا يف سريهم نحو جهتهم املقصودة

                                                 
   .دار األندلس، مدريد، أسبانيا. أخبار مكة. يق رشدي ملحساألزرقي، حممد، حتق  )١(
  .، فتح العزير برشح الوجيز أليب حامد الغزايل)بدون تاريخ( القزويني، عبدالكريم،   )٢(
  .الزبيدي، تاج العروس   )٣(
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ًكيلومرت يلزم أوال حتديد قبل التعرف عىل كيفية التحول من استخدام امليل إىل ال  
، والنظام املرتي "امليل"الذي يتبع له imperial systemالفرق بني النظام اإلمربيايل

metric system الكيلومرت"  الذي يتبع له" :
: النظام اإلمربيايل ١- ٣- ١

كان ) الذي استخدم لدى العرب واملسلمني منذ القدم(يالحظ أن النظام اإلمربيايل   
ًفإن امليل وأجزائه ومضاعفاته إما أن يكون مرتبطا . ًنسان حمورا لوحدات القياسيعتمد اإل

ًباألجزاء العضوية لإلنسان مثل اإلصبع والشرب والذراع والباع والقدم، أو مرتبطا بطاقة 
، وامليل والفرسخ )قدر رمية بسهم(اإلنسان وقدراته عىل امليش مثل اخلطوة والغلوة 

ذلك نجد أنه ورد عدد من األحاديث تذكر املسافات بربطها بأعضاء والربيد واملرحلة؛ ول
 أنا عند  :يقول اهللا تعاىل": r قال قال النبي tجسم اإلنسان فمنها عن أيب هريرة 

حسن ظن عبدي يب، وأنا معه إذا ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس، وإن ذكرين يف 
ٍمأل ذكرته يف مأل خري منهم، وإن تقرب ً ذراعا إىلً بشرب تقربت أليه ذراعا، وإن تقرب إىل ٍ

 قال قال tوكذلك ما ورد عن أيب ذر . )١("ًتقربت إليه باعا، وإن أتاين يميش أتيته هرولة
 من جاء باحلسنة فله عرش أمثاهلا وأزيد، ومن جاء بالسيئة Uيقول اهللا ": rرسول اهللا 

ًبت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا ًفجزاؤه مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شربا تقر ً
ًتقربت منه باعا ومن أتاين يميش أتيته  هرولة ومن لقيني بقراب األرض خطيئة ال يرشك

اإلمربيايل بأجزاء   النظام١و شكل ١جدول  ويوضح .)٢ ()ًيب شيئا لقيته بمثلها مغفرة
 .امليل ومضاعفاته يف الرتاث العريب ٢اإلنسان، كام يوضح شكل 

  . واللفظ للبخاري٢٦٧٥-٢ ومسلم رقم ٧٤٠٥البخاري رقم    )١(
  .٢٦٨٧-٢٢صحيح مسلم رقم    )٢(
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 ارتباط امليل بأجزاء جسم اإلنسان وطاقته عىل امليش :  (1) جدول
 رشح االرتباط باإلنسان املقياس املوديول القياس

أصبع واحدة  اإلصبع
 من اليد

١.٦٧٦ 
 سنتمرت

ــسم  ــزاء ج ــن أج ــاس م ــدة قي ــغر وح أص
 .اإلنسان

أربع = القبضة  القبضة
 أصابع

٦.٧٠٤ 
 سنتمرت

 .عرض ظاهر أو باطن الكف

 ١٢ = الشرب الشرب
 أصبع

٢٠.١١٢ 
 سنتمرت

 .عرض مابني اإلهبام واخلنرص

= الذراع  الذراع
 شربين

٤٠.٢٢٥ 
 سنتمرت

 .املسافة من أطراف أصابع اليد إىل املرفق

أربعة = الباع  الباع
 أذرع

مقدار عرض جسم اإلنسان مع مـد ذراعيـه   مرت١.٦٠٩
 .وعضديه

ألف = امليل  امليل
 باع

١٦٠٩.٠٠ 
 مرت

ُقدر منتهى (عىل رؤية األشياء قدرة اإلنسان  ْ
 ).مد البرص

 ٣= الفرسخ  الفرسخ
 أميال

٤.٨٢٧ 
 كيلومرت

مسافة الـسري املتواصـل التـي يقـدر عليهـا 
 اإلنسان ثم حيتاج إىل الراحة

 ٤= الربيد  الربيد
 فراسخ

١٩.٣٠٨ 
 كيلومرت

ُاملسافة التي يقطعها سـعاة الربيـد لتوصـيل 
 الرسائل

 ٢= املرحلة  املرحلة
 يدبر

٣٨.٦١٦ 
 كيلومرت

املــسافة اليوميــة التــي يــستطيع أن يقطعهــا 
 اإلنسان

  :مالحظة
َهذه القياسات بالنسبة لإلنسان املعتدل اخللقة واعتبار أن طول امليل   . مرت١٦٠٩ِ
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 اإلمربيايل بأجزاء اإلنسان رتباط النظاما): ١(شكل 

  ): املرتي(النظام العرشي   ٢- ٣- ١
ًام العرشي مؤخرا من قبل الفرنسيني حيث يقل عمر هذا النظام عن النظ استحدث  

وقد عمل بالنظام العرشي لسهولته حيث إن املرت يمكن معرفة أجزائه أو . الثالثامئة سنة
يعود تاريخ النظام العرشي إىل عام . مضاعفاته إما بالقسمة عىل عرشة أو الرضب يف عرشة

سهيل عملية معرفة املقاسات األكرب أو أصغر م حيث تم استحداث هذا النظام لت١٧٩١
ًبدأ العديد من الدول تدرجييا االنضامم للنظام املرتي حتى أصبح معظم دول . من املرت

الواليات املتحدة األمريكية، ليربيا، (الكرة األرضية يتبنى النظام املرتي إال ثالث دول 
 . الوحدات املرتية ومضاعفاهتا٢ويوضح اجلدول ). وبورما
 :رصد مراحل التحول  ٣- ٣- ١

كان امليل ومضاعفاته وأجزاؤه هو) والتي متتد آلالف السنني(عىل مر العصور   
.املقياس الطويل املتعارف عليه
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 مليل ومضاعفاته يف الرتاث العريبا): ٢(شكل 

الوحدات املرتية : )٢(جدول 
 ومضاعفاهتا

Unit  Relation to 
base  

kilometre 103 metres 
hectometre 102 metres  
decametre 101 metres 
decimetre 10−1 metres 
centimetre 10−2 metres  
millimetre 10−3 metres 

 
 

اللون األسود يشري 
للدول التي مل تطبق 

أمريكا، (النظام املرتي 
أما ). وليبرييا، وبورما

اللون األبيض فيشري إىل 
الدول التي تبنت النظام 

 .مجرد استقالهلااملرتي ب
 

  http://john.oberschelp.net: املصدر
 املرتي للنظام الدويل للتحول التارخيي لتطورا): ٣(شكل 
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يف هذه املرحلة مجعت املعلومات امليدانية من خالل عدد من الزيارات امليدانية ملوقع  
:، ويف عدد من اخلطوات كام ييلالدراسة

ً كيلومرتا؛ ١.٦٠٩بعد اكتشاف أحد األميال تم رسم دائرة قطرها مسافة ميل وهي  •
بعد ذلك تم . ًوذلك للوصول للميل الذي يليه حتسبا لعدم دقة وضع املسار املتوقع

حرص املسافة التي تم البحث فيها بشكل ربع دائرة نصف قطرها نصف مسافة امليل 
).٥الشكل (ً مرتا ٨٠٤.٥وهي 

مع تزايد اكتشاف األميال يتحدد نطاق البحث ملكان امليل املتوقع ليصبح أكثر  •
).٦الشكل (ًوضوحا ودقة 

تم وضع خطني متوازيني حلرص األميال املكتشفة واألميال املتوقعة، وقد أعطي كل  •
 اخلطوط ًخط لون وذلك تسهيال ملعرفة االجتاه دون الرتكيز عىل البوصلة؛ حيث إن

امللونة تنبه عىل االجتاه بمجرد النظر، كام تم وضع نقطع افرتاضية ملوقع امليل املتوقع 
، أدخلت هذه اخلطوط )٧الشكل (لكي يتم تسهيل الوصول إىل امليل الواقعي 

 وكذلك عىل خريطة جوجل إيرث برو والتي تم رشاؤها GPSوالنقاط املتوقعة عىل 
.عن طريق االشرتاك السنوي

تحقق من أن العنرص املكتشف هو ميل حجري أم ال يتم التعرف عىل أوصافه مثل لل •
الطول والعرض واالرتفاع ووجود بعض الكتابات أو النقوش عليه، كام يتم التعرف 

ُحيث يالحظ أن امليل عادة حياط بحجارة املرمر (عىل أوصاف املحيط الذي حول امليل
ًلفخاريات للداللة عىل أن هذا كان ممرا كام يتم رصد بعض ا). حلاميته من السقوط

 يوضح نامذج من املؤرشات التي تدلل عىل كون املكتشف ٨الشكل . ألقوام سابقة
.ًميال من عدمه
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 املسار املتوقع ):٤( شكل

لطريق القوافل الذي يربط بني 
 مكة املكرمة واملدينة املنورة

بعد اكتشاف أحد األميال فقد تم رسم ): ٥(شكل 
 ًكيلومرتا ٦٠٩,١ رة قطرها مسافة ميل وهيدائ

 

 
تزايد اكتشاف األميال يتحدد نطاق البحث ملكان امليل املتوقع ليصبح أكثر ب): ٦(شكل 

 ًوضوحا ودقة
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 ١ ,٦٠٩ بعد اكتشاف أحد األميال تم رسم دائرة قطرها مسافة ميل وهي: )٧(شكل 
 ًكيلومرتا

 امذج من املؤرشات التي تدلل عىل كون املكتشف ميل من عدمهوضح ني: )٨(شكل 
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بعد االنتهاء من مجع املعلومات النظرية وامليدانية عن األميال احلجرية تبدأ مرحلة   
جيل عىل خرائط ومن ثم تس) اجلغرايف(الدراسة التفصيلية والتي تتضمن التوقيع املكاين 

 :اخلصائص املفردة واملجمعة لألميال املكتشفة، والتي شملت اخلطوات التالية
 ).٩شكل  (Map Sourceالتحويل من أجهزة الرصد العاملي إىل نظام خريطة  •

 Mapتوقيع أماكن األميال املكتشفة عىل خريطة جوجل إيرث بواسطة خريطة  •

Source)  ١٠شكل.( 

ري املكتشف وتتضمن املادة، التشكيل، تسجيل اخلصائص املفردة للميل احلج •
 ).املقياس، طريقة التثبيت، والعنارص املدخلة عىل امليل

تسجيل اخلصائص املجمعة لألميال احلجرية املكتشفة ككل وتتضمن املسافة بني امليل  •
واآلخر، ومواضع وإحداثيات كل منها، والعالقات اخلطية بني كل ميل واألميال 

 .القريبة منه

  

حتويل النقاط املأخوذة من نظام الرصد العاملي إىل خريطة : )٩( شكل
Map Source 

موقع : )١٠(شكل 
 عام لألميال املكتشفة
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 يف األدبيات الرتاثية عند العرب واملسلمني ويف الرشق "امليل"بعد استعراض مفهوم   
 فيام ييل توصيف أهم اخلصائص املفردة للميل احلجري املكتشف والغرب، حياول البحث

. مادته، شكله، وطريقة تثبيته: والتي تتمثل يف ثالث خصائص
 مادة امليل  ١- ١- ٣

:عند تفحص مادة امليل توصل الباحث إىل النتائج اآلتية
.أن مجيع األميال استخدمت فيها مواد حجرية طبيعية من البيئة املحلية املحيطة •
اكتشف أن الغالبية العظمى تتمحور حول أربعة أنواع من املواد املستخدمة يف تشكيل  •

).١١شكل (دولربيت دقيق احلبيبات،األردواز، واجلرانيت  البازلت،: األميال وهي
ُاكتشف أن مواد أخرى استخدمت ولكن بشكل فردي يف بعض األميال، وقد يعود  •

يوضح . األصيل وذلك عند عمل الصيانةهذا االستخدام عند استبدال حجر امليل 
 ذكر هذه األنواع من األحجار واملكونة من احلجر اجلريي املخدوش، ٣اجلدول 

اجلابرو اخلشن وهو ناري األصل، كوارتزيت وهو رسويب األصل، حجر األوليت 
اجلريي، وصخر الرخام األمحر والسكري ومها من الصخور املتحولة، واألندسيت، 

 بعدد من املراجع العلمية يف علم اجليولوجيا املتعلقة بخصائص وتم االستعانة
. )٢(،)١(األحجار والصخور

، رشكة هنضة )م٢٠٠٧(، الصخور واملعادن، ترمجة حممد عىل النقرايش )م٢٠٠٢. (ف.، رسايمز   )١(
 .مرص للطباعة والنرش والتوزيع

(2) Farndon, John, 2010, The Complete Guide to Rocks and Mineral, Anness
Publishing Ltd. Bristol, England.
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  ميل من مادة الدولربيت- ب  ميل من مادة البازلت- أ

  
  ميل من مادة اجلرانيت- د  ميل من مادة األردواز- ج

 عينة من املواد املستخدمة يف األميال املكتشفة: )١١(شكل 
 

 تشكيل عالمة امليل  ٢- ١- ٣
التي وجدت عليها عالمات األميال، ويمكن  بعض اخلصائص التشكيلية لوحظت

 :ًتصنيفها طبقا لعدة معايري

يأخذ الغالبية العظمى لألميال الشكل املخروطي حيث تكون قاعدة امليل : الشكل •
 ). أ-١٣شكل (أعرض من الرأس وذلك إلمكانية التثبيت 

ًألميال بدءا من اللون املائل للبياض، ثم تتدرج إىل أن تصل يف تتفاوت ألوان ا: اللون •
بعضها إىل األسود األشهب، ويتخلل هذين اللونني أميال تأخذ اللون القريب من 

 ).ب- ١٣شكل (احلمرة 

ولكن الغالب يقرب من ارتفاع . تفاوتت أطوال األميال يف شكلها احلايل: املقياس •
حيث إن أحد أغراض وجود ) طول اإلنسانوالذي هو قريب من (ً سنتمرتا ١٧٢

األميال أن تكون قريبة من تشكيلة جسم اإلنسان؛ ولذلك كانت معظم األميال 
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.١٢وشكل ) ج- ١٣شكل (ً سنتمرتا ٤٠ً سنتمرتا وعمق ٦٠املكتشفة تأخذ عرض 
ًأخذت معظم األميال املكتشفة نسبا متساوية يف أطوال أضالعها الثالثة: النسب •

). د- ١٣شكل (
ً بيانا شامال يتضمن اإلحداثيات اجلغرافية لكل ميل مكتشف ٣ويوضح جدول    ً

، وحجمه، وزنه، ونوع مادته كام رفعت من الطبيعة؛ ويمكن مما )ارتفاع، عرض(وأبعاده 
سبق استنتاج أن الغالبية العظمى من األميال كانت خمروطية وهندسية الشكل، متوسطة 

 .ة اللون، نسبها طوليةاالرتفاع وإنسانية املقياس، فاحت

 إحصاءات ارتفاع األميال املكتشفة: )١٢(شكل 
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  النسب- د  املقياس-ج  اللون-ب  الشكل- أ

 شكيل األميال املكتشفةت) ١٣( شكل
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 ها وأنواعوأحجامهامقاييس األميال املكتشفة مرتبطة بإحداثياهتا املكانية : )٣(جدول 
 اإلحداثيات

 م
رقم امليل يف 

GPS حسب 
 )X(رشق  )Y(شامل  رصد الباحث

ارتفاع 
 )سم(

طول 
القاعدة

 )سم(

عرض 
 القاعدة

 )سم(

احلجم 
 )٣مرت(

 الوزن
كجم(

( 
 نوع مادة امليل

١ Mile 59 Maybe 24°19'4.01"N 39°21'47.49"E ٥٠ ٦٥ ١٥٢ 0.49 1451  جريي(خمدوش( 

٢ Mile 60 24°16'0.90"N 39°16'3.60"E ٥٠ ٦٥ ١٢١ 0.39 1155  ناري خشن(جابرو( 

٣ Mile Fall2 24°15'38.30"N 39°15'9.90"E ٣٥ ٦٥ ١٦٠ 0.36  1066   رسويب(الكوارتزيت( 

٤ Mile63Maybe 24°15'17.20"N 39°14'15.70"E جرانيت مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون 

٥ Mile 70 23°56'28.09"N 39° 5'55.20"E ٥٠ ٦٥ ١٥٢ 0.49 1451 جرانيت 

٦ Mile 71 23°55'38.90"N 39° 6'18.20"E ٤٥ ٦٠ ١٨٠ 0.49 1458 صخر خمدوش 

٧ Mile 35 23°31'21.69"N 39°16'18.84"E ٠.٣٧ ٣٥ ٦٥ ١٦٤ 1100  متحول(اإلردواز( 

٨ Mile Qaha 1 23°20'30.98"N 39°13'1.13"E ٠.٤١ ٣٠ ٩٠ ١٥٠ 1215 دولربيت دقيق احلبيبات 

٩ Mile 0 23° 8'41.58"N 39° 9'5.76"E َّمكرس َّمكرس ُ َّمكرس ُ َّمكرس ُ َّمكرس ُ  جرانيت ُ

١٠ Mile 2 23° 7'55.73"N 39° 9'26.01"E ٤٠ ٦٠ ٢٥٢ 0.60 1814 جرانيت 
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 اإلحداثيات
 م

رقم امليل يف 
GPS حسب 

 )X(رشق  )Y(شامل  رصد الباحث
ارتفاع 

 )سم(

طول 
القاعدة

 )سم(

عرض 
 القاعدة

 )سم(

احلجم 
 )٣مرت(

 الوزن
كجم(

( 
 نوع مادة امليل

١١ Mile 23° 7'6.56"N 39° 9'42.83"E ٥٠ ٥٠ ١٥٠ 0.38 1125 صخر خمدوش 

١٢ Mile 1 23° 6'15.03"N 39° 9'36.40"E ٤٠ ٥٠ ١٧٧ 0.35 1062 جرانيت 

١٣ Mile 4 23° 5'21.02"N 39° 9'37.17"E ٥٠ ٧٠ ٢١٠ 0.74 2205 جرانيت خشن 

١٤ Mile 4.5 23° 4'26.57"N 39° 9'35.03"E ٥٤ ٨٢ ١٩٢ 0.85 2551 جرانيت 

١٥ Mile 5 23° 3'37.47"N 39° 9'15.72"E ٤٣ ٨٠ ١٨٣ 0.63 1889 دولربيت دقيق احلبيبات 

١٦ Mile 6 23° 2'45.43"N 39° 9'7.75"E ٤٥ ٦٥ ١٦٥ 0.48 1448 جرانيت خشن 

١٧ Mile 7 23° 1'50.78"N 39° 9'2.55"E َّمكرس َّمكرس ُ َّمكرس ُ َّمكرس ُ َّمكرس ُ  جرانيت خشن ُ

١٨ Mile 8A 23° 1'4.35"N 39° 8'42.18"E ٥٠ ٦٥ ١٦٥ 0.54 1609 الكوارتزيت 

١٩ Mile 11 23° 0'10.94"N 39° 8'33.20"E ٥٥ ٧٥ ١٨٠ 0.74 2228 جرانيت خشن 

٢٠ Mile 12 22°59'17.56"N 39° 8'33.78"E ٥٠ ٧٠ ١٨٠ 0.63 1890 حجر األوليت اجلريي 

٢١ Mile 13 22°58'24.54"N 39° 8'31.33"E ٤٠ ٥٠ ١٨٠ 0.36 1080  صخر متحول(رخام أمحر( 
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 اإلحداثيات
 م

رقم امليل يف 
GPS حسب 

 )X(رشق  )Y(شامل  رصد الباحث
ارتفاع 

 )سم(

طول 
القاعدة

 )سم(

عرض 
 القاعدة

 )سم(

احلجم 
 )٣مرت(

 الوزن
كجم(

( 
 نوع مادة امليل

٢٢ Mile 14 22°57'31.26"N 39° 8'26.84"E ٦٠ ٦٠ ١٨٥ 0.666 1998  صخر متحول(رخام أمحر( 

٢٣ Mile 15 22°56'37.14"N 39° 8'21.36"E ٥٠ ٥٥ ٢٣٠ 0.6325 1897.5 رخام سكري رميل 

٢٤ Mile 16 22°55'43.45"N 39° 8'16.61"E ٤٥ ٦٧ ١٦٧ 0.50 1511 رخام سكري رميل 

٢٥ Mile 17 22°54'49.94"N 39° 8'13.21"E ٤٥ ٨٨ ١٣٢ 0.52 1568 صخر خمدوش 

٢٦ Mile 18 22°53'56.17"N 39° 8'9.54"E ٥٠ ٦٠ ١٧٠ 0.51 1530 رخام سكري رميل 

٢٧ Mile 19 22°53'1.58"N 39° 8'4.61"E ٤٠ ٦٨ ٢١٠ 0.5712 1713  ناري(رخام البازلت( 

٢٨ Mile 20 22°52'7.18"N 39° 8'2.85"E ٤٥ ٦٠ ١٧٥ 0.47 1418 جرانيت يانع مل يتغري 

٢٩ Mile 21 22°51'12.64"N 39° 8'4.20"E ٤٥ ٨٠ ١٧٠ 0.61 1836 األردواز 

٣٠ Mile 22 22°50'17.93"N 39° 8'3.85"E ٤٥ ٦٠ ١٨٠ 0.49 1458 البازلت 

٣١ Mile 75 22°39'6.90"N 39°10'24.30"E ٤٥ ٦٠ ٢٠٤ 0.55 1652 دولرييت دقيق البيبات 

٣٢ Mile 41 22°38'11.50"N 39°10'36.70"E ٦٠ ٦٠ ١٨٥ 0.666 1998 البازلت 
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 اإلحداثيات
 م

رقم امليل يف 
GPS حسب 

 )X(رشق  )Y(شامل  رصد الباحث
ارتفاع 

 )سم(

طول 
القاعدة

 )سم(

عرض 
 القاعدة

 )سم(

احلجم 
 )٣مرت(

 الوزن
كجم(

( 
 نوع مادة امليل

٣٣ Mile 39 22°36'23.10"N 39°11'0.60"E ٤٥ ٦٥ ١٢٠ 0.35 1053  دقيق البيباتدولرييت 

٣٤ Mile 46 22°35'31.80"N 39°11'18.10"E ٤٠ ٥٠ ١٥٤ 0.31 924 األردواز 

٣٥ Mile 40 22°34'42.20"N 39°11'40.50"E ٤٥ ٧٠ ١٩٧ 0.62 1862 البازلت 

٣٦ Mile 38 22°33'51.60"N 39°11'56.80"E ٤٠ ٦٨ ١٣٢ 0.36 1077 البازلت 

٣٧ Mile 37 22°32'10.10"N 39°12'26.40"E ٤٠ ٨٠ ١٤٦ 0.47 1402 دولرييت دقيق البيبات 

٣٨ Mile 43 22°31'20.40"N 39°12'44.40"E ٤٢ ٦١ ١٣٢ 0.34 1015 البازلت 

٣٩ Mile 51 22°28'45.10"N 39°13'28.70"E ٤٥ ٦٠ ١٧٧ 0.48 1434 دولرييت دقيق البيبات 

٤٠ Mile 47 22°27'53.10"N 39°13'40.70"E ٤٥ ٦٠ ٢٠٦ 0.56 1669 تدولرييت دقيق البيبا 

٤١ Mile 48 22°26'8.00"N 39°14'3.00"E ٤٥ ٩٠ ٢٣٠ 0.93 2795 دولرييت دقيق البيبات 

٤٢ Mile 42 22°25'15.80"N 39°14'18.50"E ٤١ ٦٥ ١٦٠ 0.43 1279 األردواز 

٤٣ Mile 44 22°24'24.40"N 39°14'34.10"E ٤٠ ٥٦ ١٧٢ 0.39 1156 دولرييت دقيق البيبات 
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 اإلحداثيات
 م

رقم امليل يف 
GPS حسب 

 )X(رشق  )Y(شامل  رصد الباحث
ارتفاع 

 )سم(

طول 
القاعدة

 )سم(

عرض 
 القاعدة

 )سم(

احلجم 
 )٣مرت(

 الوزن
كجم(

( 
 نوع مادة امليل

٤٤ Nabaah 22°23'33.47"N 39°14'53.28"E ٥٠ ٦٥ ١٢١ 0.39 1155 دولرييت دقيق البيبات 

٤٥ Mile 45 22°22'42.60"N 39°15'11.60"E ٤٥ ٦٥ ١٧٣ 0.51 1518 البازلت 

٤٦ Mile 77 22°21'52.00"N 39°15'33.90"E ٤٥ ٧٠ ٢١٦ 0.68 2795 دولرييت دقيق البيبات 

٤٧ Mile 52 22°12'57.50"N 39°19'25.50"E ٤٥ ٧٥ ١٦٨ 0.57 2028 تالبازل 

٤٨ Mile 49 22°12'15.80"N 39°18'48.70"E ٤٥ ٦٥ ١٤٠ 0.41 1074 البازلت 

٤٩ Mile 50 22°11'24.10"N 39°18'42.30"E َّمكرس َّمكرس ُ َّمكرس ُ َّمكرس ُ َّمكرس ُ  البازلت ُ

٥٠ Mile 61 21°47'15.70"N 39°29'31.70"E ٤٠ ٦٥ ١٣٨ 0.36 1223 األندسيت 

  . كيلو٣٠٠٠جري بحاصل رضب حجمه يف كثافة احلجر والتي تبلغ  تم التعرف عىل وزن كل ميل ح:مالحظة
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  طريقة تثبيت امليل  ٣- ١- ٣
ًحفاظا عىل سالمة األميال احلجرية املكتشفة يف مكاهنا؛ وانتظارا لتكليف من اجلهات    ً

 املختصة بالدولة قرر الباحث عدم إجراء أي حفر حول قواعد األميال بدون فريق من اخلرباء
ولكن من املشاهدة العامة للباحث لبعض األميال التي تعرضت .  احلفريات واآلثاريف علوم

للسقوط نتيجة للعوامل الطبيعية أو البرشية يمكن استنتاج أن طريقة تثبيت امليل كانت بغرس 
 وسط مساحات كام وجد أن األميال املوضوعة يف. امليل إىل عمق يؤمن منعه من السقوط

أما إذا وضعت يف أودية . خور حلامية امليل من أي رضبات طبيعيةمفتوحة حتاط ببعض الص
ُقد هتدد سقوطها السيول فإهنا تثبت عىل أحد حافتي الوادي أو ما يطلق عليه شفري  . الواديُ

 النقوش املوضوعة عىل عالمة امليل  ٤- ١- ٣
 فبعض. ًعند تفحص األميال وجد أن كثريا منها عليها كتابات أو نقوش أو رسومات  

كام أن هناك بعض . الكتابات هلا عالقة بالطريق وهو ذكر املسافة ويدل هلذا ذكر كلمة ميل
 . النقوش التي تدل عىل أمور إرشادية كوجود بئر قريبة أو جتمع سكاين

 

املتعددة لتسجيل وحتليل  ئييتم يف هذا اجلزء االستعانة بأساليب التحليل اإلحصا  
أهم اخلصائص املجمعة لألميال احلجرية املكتشفة ككل،وتتضمن تلك اخلصائص املسافة 
بني امليل واآلخر، ومواضع وإحداثيات كل منها، والعالقات اخلطية بني كل ميل واألميال 

 . القريبة منه
 املسافة بني امليل واآلخر ١- ٢- ٣

 :الحظ الباحث اآليت  وامليل الذي يليهعند تفحص املسافة بني كل ميل  

ً مرتا عن ٨٥ً كيلومرتا أي بنقص ٥٢٤,١ أن أقرص مسافة بني ميلني متتاليني هي •
 .املسافة املعتادة

ً مرتا عن املسافة ١٣٠ًكيلومرتا أي بزيادة  ٧٣٩,١ أطول مسافة بني ميلني متتاليني هي •
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ال احلجرية عرض بعضها ولعل تقادم الزمن وإعادة صيانة هذه األمي. املعتادة
   .لإلزاحة مثل ما حصل هلذا امليل

 م فقط عن املسافة القياسية ٣بفارق (ً مرتا ١٦١٢متوسط املسافة بني أي ميلني هي  •
ويعزى هذا الفرق إىل اخلطأ البسيط الذي نتج عن رصد موضع ). م١٦٠٩للميل 

ط امليل وهو ملقى ًامليل، حيث كان بعضها ساقطا مما استلزم تسجيل النقطة يف وس
 سنتمرت فإن تسجيله من ١٨٠ًفمثال لو كان طول امليل . عىل األرض وليس يف مركزه

ًنقطة وسطية للميل وهو ملقى عىل األرض جيعل هناك احتاملية للخطأ الذي قد يصل 
أو قد يكون السبب هو عند إجراء الصيانة . ً سنتمرتا إذا ما خصم عرض امليل٦٠إىل 

 .ًم حتريك لبعضها مما قد يغري يف املسافة قلياللتلك األميال يت

 والتي تبلغ(ملعرفة الفرق بني متوسطي مسافة األميال املكتشفة ومسافة امليل القيايس  •
t-testفقد تم استخدام أحد املقياس اإلحصائية املعروف باختبار ت ) ًمرتا ٦٠٩,١

ًذا كان هناك فرقا ، وذلك ملعرفة إSPSSواملوجود ضمن حزمة الربنامج اإلحصائي 
بني متوسط األميال املكتشفة ومتوسط امليل القيايس وإن كان الفرق ذا داللة إحصائية 

 تبني أن متوسط مسافة t-test وبتطبيق اختبار ت. أو أن الفرق جاء جمرد الصدفة
ُقد يعزى . ٠٢٣,٠ ميل، وبانحراف معياري مقداره ٠٢,١ األميال املكتشفة تصل إىل

ًدة أمور منها حترك بعض األميال احلجرية عن مركزها نظرا لسقوطها هذا الفرق لع
عىل األرض، خطأ يف مكان رصد امليل احلجري بسبب طوله، أو إعادة حتريك امليل 

 ). ١٤شكل (عن مكانه عند صيانته 

وللتأكد من أن األميال املكتشفة واقعة يف مكاهنا بمسافات منتظمة وعىل خط منطقي  •
 املتاحة يف اإلصدار العارش من Buffering "حتديد النطاق"صية فقد تم تطبيق خا

 ,٥تم وضع دائرة وذلك حول كل ميل مكتشف نصف قطرها . ArcGISبرنامج 
 أن الدوائر املحيطة باألميال visualيتيح هذا التطبيق التأكد بشكل برصي  .ًمرتا ٨٠٤

ميال املكتشفة وضعت إذا كانت متداخلة أو أهنا تتامس مع بعضها مما يدلل أن األ
 ).١٥شكل (بشكل دقيق وعىل مسافات متساوية 
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  استخدام اختبار ت): ١٤ (شكل
 t-test لتحديد الفرق بني متوسط 

 األميال املكتشفة وامليل القيايس

 "حتديد النطاق"تطبيق خاصية ) : ١٥(شكل 
Bufferingاملتاحة يف أنظمة املعلومات اجلغرافية  

 
 اثيات كل ميلموضع وإحد ٢- ٢- ٣

 :عند تفحص موضع وإحداثيات كل ميل الحظ الباحث اآليت  

بينام كانت  N39°21'47.49"E"4.01'19°24 أن إحداثيات امليل األول كانت •
 أي أن األميال املكتشفة N39°29'31.70"E"15.70'47°21إحداثيات امليل األخري  

 ميل فقط، ٥٠ عىل ، وحيث تم العثور) كم٣١٦(ميل ١٩٦منحرصة يف مسافة طوهلا 
 . ً ميال إما مفقودة أو مازالت مدفونة١٤٦فإن 

من إنتاج املساحة (تم توقيع أماكن األميال احلجرية املكتشفة عىل خرائط تارخيية  •
، وكان ذلك هبدف مقارنة مسارها ١٦كام هو موضح يف شكل )م١٩٤٦املرصية عام 

 .املكتشف باملسار املوجود باخلرائط املساحية
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 تم توقيع أماكن األميال احلجرية املكتشفة عىل خريطة األساس بربنامج نظم بعد ذلك •
.١٧املعلومات اجلغرافية كام هو موضح يف شكل 

 توقيع أماكن األميال احلجرية املكتشفة عىل خرائط تارخيية): ١٦ (شكل

 ومات اجلغرافيةوقيع األميال املكتشفة عىل خريطة األساس بربنامج نظم املعلت): ١٧(شكل 
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 متعددة تطبيق مسافة األميال املكتشفة عىل أشخاص خمتلفني يف أماكن وأزمنة ٣- ٢- ٣
أن مسافة امليل املكتشف متطابقة مع املسافة التي يقطعها األشخاص يف هذا  للتأكد  

 الزمان،فقد تم اختيار أشخاص خمتلفي البنية وتم اختبار سريهم يف أماكن وأزمنة خمتلفة
وبتطبيق .  أو غري ذلك"أن األلف خطوة تساوي مسافة امليل املكتشف"من قاعدة للتأكد 

عىل األقدام وباستخدام جهاز عجلة القياس اليدوية، وهو جهاز بسيط عبارة  ذلك بالسري
تدفع باليد أثناء السري، وكانت النتيجة هي توافق ) عداد(قارئ  عن عجلة مثبت عليها

 ).١٨شكل ( مرت ١٦٠٩فة امليل وهي مسا خطوة مع مسافة السري أللف
 

   
جتربة تطبيق مسافة األميال املكتشفة عىل أشخاص خمتلفني باستخدام جهاز ): ١٨ (شكل

 عجلة القياس اليدوية
 

 

تخالص عالقة تتضمن مرحلة حتليل نتائج االكتشاف عدد من اخلطوات، تبدأ باس  
مسار األميال احلجرية بطريق القوافل، ثم بمقابلة طول امليل املكتشف بام ورد يف 

 .األحاديث النبوية وكتب التاريخ، وغريها من التطبيقات

 

) زء السابقاملثبت يف اجل(يستنبط هذا اجلزء من الدراسة عالقة مسار األميال احلجرية   
ًبطريق القوافل املعلوم حاليا لدى األدلة املحليني العارفني بالطريق واملوثق يف اخلرائط 

ًم؛ فضال عن ما ورد يف ١٩٤٦املساحية الصادرة من هيئة املساحة املرصية واملنتجة عام 
 :وقد أمكن التوصل إىل النتائج التالية.  بعض الكتب واألطالس املتخصصة
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 يف بعض األجزاء واختالف يف أجزاء أخرى بني مسار األميال أن هناك تطابق •
املكتشفة املرصودة عىل خريطة إلكرتونية أعدها الباحث ومسار طريق القوافل كام 

.ورد يف خرائط هيئة املساحة املرصية
ً ميال موضوعة عىل اجلانب ١٣ًللمتجه من مكة املكرمة شامال إىل املدينة املنورة يوجد  •

وهي تقع يف منتصف الطريق بني مكة (ريق القوافل حتى ثنية هرشى األيرس من ط
).املكرمة واملدينة املنورة

 أميال موضوعة عىل جانب واحد يمني الطريق للمتجه من ثنية ٩أن هناك عدد  •
.هرشى إىل املدينة املنورة

 :مقابلة طول امليل املكتشف بام ورد يف األحاديث النبوية وكتب التاريخ ٢- ٤
عن أيب اسحاق احلريب يف كتابه مناسك احلج أن املسافة من املدينة إىل مسجد ورد   

ويالحظ من الدائرة . الشجرة واملعروف بذي احلليفة أو أبيار عيل تبلغ مخسة أميال ونصف
 أن املدينة rأن مسجد ذي احلليفة واقع ضمن حدود حرم املدينة واملحدد من قبل النبي 

ميال من كل جهة من احلرم النبوي حيث يبلغ الطول يف حرم بريد يف بريد أي ستة أ
 ).١٨شكل (ًالعرض أثني عرش ميال 

سابق ":  قالtومن األحاديث النبوية التي يمكن تطبيقها ماورد عن ابن عمر   
ُ بني اخليل التي قد أضمرت فأرسلها من احلفياء وكان أمدها ثنية الوداع rرسول اهللا  ِ ُ

 املسافة من ١٩يوضح الشكل  ("ستة أميال أو سبعة: ك قالفقلت ملوسى فكم كان بني ذل
ويالحظ أن احلفياء منطقة فقد ). ثنية الوداع إىل احلفياء وذلك مسافة سبعة أميال بالتحديد

تكون اخليل كانت تصل إىل املسافة من ستة إىل سبعة أميال كام ورد يف احلديث أهنا مدى 
 .وليست شك من الرواي
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 املسافة من ثنية الوداع إىل احلفياء): ٢٠(شكل   املدينة بريد يف بريدحرم): ١٩(شكل 

 
ُ بعد مسجد الشجرة أو ما يعرف بمسجد امليقات عن احلرم ٢٠ويوضح شكل   

 .)٢(والسمهودي )١(النبوي ما بني مخسة أميال ونصف وستة أميال كام أورده احلريب
 "ثامنية أميال"سد والتي تبلغ  مسافة احلرم النبوي عن محراء األ٢١كام يوضح شكل   

 .)٣(ٌكام أوردها عدد من علامء البلدانيات منهم السمهودي
 

                                                 
  .٤٦٨-٤٢٥: ق احلج ومعامل اجلزيرة، ص صكتاب املناسك وأماكن طر. احلريب، ابراهيم  )١(
  .١٠١٧: السمهودي، اجلزء الثالث، ص  )٢(
  .السمهودي، مصدر سابق  )٣(
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"مخسة أميال ونصف"الشجرة  مسجد من احلرم النبوي  إىل): ٢١(شكل 

"ثامنية أميال"من احلرم النبوي إىل محراء األسد ): ٢٢(شكل 

ن املطلب بن عبد مناف إىل بطن رابغ ثم رسية عبيدة بن احلارث ب": )١(نص ابن سعد  
 عقد له لواء أبيض كان الذي rيف شوال عىل رأس ثامنية أشهر من مهاجر رسول اهللا 

ً يف ستني رجال من rمحله مسطح بن أثاثة بن املطلب بن عبد مناف بعثه رسول اهللا 
ه وهو فلقي أبا سفيان بن حرب وهو يف مائتني من أصحاب) ليس فيهم أنصاري(املهاجرين 

ًعىل ماء يقال له أحياء من بطن رابغ عىل عرشة أميال من اجلحفة وأنت تريد قديدا عن 

 .٧: ص: املجلد الثاين. ه١٤١٨ابن سعد، حممد، الطبقات الكربى، دار صادر، بريوت، لبنان،    )١(
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ُّوإنام نكبوا عن الطريق لريعوا ركاهبم، فكان بينهم الرمي ومل يسلوا السيوف . يسار الطريق
ومل يطفوا للقتال وإنام كانت بينهم املناوشة، إال أن سعد بن أيب وقاص قد رمي يومئذ 

ويف رواية ابن . ُفكان أول سهم رمي به يف اإلسالم ثم انرصف الفريقان عىل محيتهمبسهم 
تم التعرف والتحقق من هذا املعلم . ".أنه كان عىل القوم عكرمة بن أيب جهل: إسحاق

 .املهم بمعرفة مسافة امليل وهللا احلمد واملنة

من ماء أحياء من بطن رابغ إىل ): ٢٣(شكل 
 "عرشة أميال"اجلحفة 

 

 
 

 :من أهم اإلسهامات التي تقدمها هذه الورقة البحثية ما ييل  
أمكن بحمد اهللا يف هذه الدراسة رصد وتوثيق وتسجيل األميال احلجرية الرتاثية  •

 كم من طريق القوافل بني مكة املكرمة واملدينة ٣٠٠املكتشفة عىل مسافة حوايل 
 .املنورة

االرتفاع واألبعاد (ة واملجمعة لألميال املكتشفة تم رفع وتسجيل اخلصائص املفرد •
باستخدام ) والشكل واملادة املكونة للميل والعالقات املكانية بني األميال وغري ذلك

خطة ومنهجية علمية وباالستعانة بأحدث أساليب وأجهزة املسح امليداين والتصوير 
 .الفوتوغرايف، وتم توقيعها عىل خريطة رقمية حديثة
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التحليل اإلحصائي للمسافات بني األميال تم التوصل إىل أن متوسط من خالل  •
املعتمد (ً مرتا بينام يبلغ املتوسط القيايس ملسافة امليل ١٦١٢املسافة بني أي ميلني هي 

. أمتار فقط٣ًمرتا أي بفارق ١٦٠٩) ًدوليا
ت التي يمكن للنتائج التي توصل إليها البحث أن تستخدم يف حتقيق العديد من البيانا •

تتعلق باملسافات التي وردت يف كتب األحاديث والسرية النبوية والتاريخ، حيث أن 
 ومضاعفاته األصغر واألكرب، "امليل"مجيع تلك البيانات كانت معتمدة عىل وحدة 

وال شك فإن ذلك سيمكن الباحثني والقراء من حساب املسافات بدقة ومصداقية 
.وسهولة

يف اكتشاف املزيد من) كم١ ,٦٠٩(كتشفة للميل يمكن أن تساهم املسافة امل •
. املستوطنات واملعامل املذكورة يف بطون الكتب الرتاثية باملسافات

أمكن التأكد من وجود تطابق يف بعض األجزاء واختالف يف البعض اآلخر بني مسار  •
مسار و) التي أعدها الباحث(األميال املكتشفة املرصودة عىل اخلريطة الرقمية احلديثة 
.طريق القوافل كام ورد يف خرائط هيئة املساحة املرصية

ًهلذا االكتشاف فوائد متعددة إذ يمكن استثامره علميا،حيث متثل املنهجية املستخدمة  •
ًوطريقة تطبيقها إضافة يمكن أن تكون أنموذجا يف جمال البحث عن املعامل الرتاثية 

.باململكة والعامل
 مسامهة تطبيقية هامة إذ أهنا تضيف معامل جديدة ملخزون املعامل كام متثل املعامل املكتشفة •

.الرتاثية الوطني باململكة، والذي يمثل ثروة يف مرشوعات التطوير السياحي باإلقليم

ُإنشاء مؤسسة خاصة تعنى باألميال والبحث عنها يف اململكة العربية السعودية خاصة  •

.)١ (ار ما هو موجود بربيطانيا وغريها من دول العاملوالدول العربية عامة عىل غر

(1) Benford, Mervyn,2002, Milestones, Shires Publications Limited, Buckinghamshire, UK. 
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ًدراك أمهية االكتشاف واحلفاظ عليه ومحايته واستثامره علميا وعمليا حمليا وعاملياإ • ً ً ً. 

ًإعادة ترميم األميال املوجودة حاليا ووضعها عىل طبيعتها السابقة، وزرع أميال مثيلة  •
 . يف أماكن األميال املفقودة

ن البحث والتدقيق حول احلقبة التارخيية التي وضعت فيها األميال إجراء مزيد م •
ًاحلجرية، ومن قام بوضعها، هل هو احلاكم أم حسبة ُ. 

ًالتنبيه من قبل الدولة عىل مجيع القطاعات بعدم املساس باألميال املوجودة حاليا لتبقى  •
 .ًأعالما تربط حضارات املايض باحلارض واملستقبل

 .  السياحي للطرق املتامخة لألميال احلجريةإمكانية االستثامر •

جدوى إعادة استخدام امليل عىل اللوحات اإلرشادية ويف الكتب واملناهج ولو بشكل  •
 .مواز مع وحدات القياس األخرى

ًوضع بعض األميال التي بقى مكاهنا جمهوال يف املتاحف أو احلدائق وامليادين العامة  •
 .وغريها

 .يل ووضعه يف أماكن عامة وغريها من باب التعليم والثقافةإعادة تصنيع ما يامثل امل •

 الصقة بكل ميل حجري مكتشف لكي يتم GPS devicesوضع أجهزة رصد عاملية  •
 .مراقبته عن بعد خشية نقله عن مكانه

 
 .، الطبقات الكربى، دار صادر، بريوت، لبنان، املجلد الثاينه١٤١٨ ابن سعد، حممد،

و املخترص يف أخبار البرش، أبو الفداء، و ابن العامد، . ، الكامل يف التاريخابن األثري
 .شذرات الذهب يف أخبار من ذهب

 . دار صادر، بريوت، لبنان. لسان العرب. ابن منظور، حممد

 .دار األندلس، مدريد، أسبانيا. أخبار مكة. األزرقي، حممد، حتقيق رشدي ملحس

دار الفكر، بريوت، . معجم مفردات القرآن. يم مرعشيلاألصفهاين، الراغب، حتقيق ند
 .لبنان
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، أسنى املطالب رشح روض الطالب، ومعه حاشية ه١٤٢٢/م٢٠٠١األنصاري، زكريا، 
: اجلزء الثاين، ص ص. الشيخ أيب العباس بن أمحد الرميل، حتقيق حممد تامر

.دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان. ٨٥- ٨٤
 صحيح البخاري، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي ،ه١٣٧٢البخاري، حممد، 

.وأوالده، القاهرة، مرص
م كتاب املناسك وأماكن طرق احلج ١٩٨١/ه١٤٠١احلريب، ابراهيم، حتقيق محد اجلارس، 

.دار الياممة، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية. ومعامل اجلزيرة
القدس لإلعالن والنرش. ملكاييل واملوازيني الرشعية، اه١٤٢١/م٢٠٠١مجعة، عيل، 

.والتسويق، القاهرة، مرص
، اإليضاحات العرصية للمقاييس واملكاييل واألوزان ه١٤٢٨/م٢٠٠٧حالق، حممد، 

.مكتبة اجليل اجلديد، صنعاء، اليمن. والنقود الرشعية
لرشح قرة العني حاشية إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني . الدمياطي، حممد

دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، القزويني، . بمهامت الدين
.فتح العزير برشح الوجيز أليب حامد الغزايل. عبدالكريم

.تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي، حممد
ة م، رشك٢٠٠٧م، الصخور واملعادن، ترمجة حممد عىل النقرايش ٢٠٠٢. ف. سايمز، ر

.هنضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع
وفاء الوفا. ، حتقيق حممد حمي الدين عبداحلميده١٤٠٤/م١٩٨٤السمهودي، عيل، 

.دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة الرابعة. بأخبار دار املصطفى
مكتبة مصطفى البايب احللبي، القاهرة، . ، سبل السالمه١٣٧٩/م١٩٦٩الصنعاين، حممد، 
.، الطبعة الرابعةمرص

مكتبة. ، أخبار مكةه١٤٠٧/م١٩٨٦الفاكهي، حممد، حتقيق عبدامللك بن دهيش، 
.النهضة احلديثة، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية

المجلد )١( العدد )١( ، ١٤٣٥ ھــ - ۲۰١٤م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 

 

 .القزويني، عبدالكريم، بدون تاريخ، فتح العزير برشح الوجيز أليب حامد الغزايل

 .ملطبعة املرصية ومكتبتها، القاهرة، مرصالقشريي، مسلم، بدون تاريخ، صحيح مسلم، ا

. م،  كتاب احلاوي الكبري، حتقيق عبد اهللا حممد نجيب عوامة٢٠٠٩املاوردي، أبو احلسن، 
 .دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان

، مواهب اجلليل لرشح ه١٤٢٣/م٢٠٠٣، )ُّاملعروف باحلطاب الرعيني(املغريب، حممد 
 .دار عامل الكتب، طرابلس، املغرب. ريا عمرياتخمترص اخلليل، حتقيق  زك

 .دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان. م،  املجموع رشح املهذب٢٠٠٧النووي، حيي، 

ترمجة . م املكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادهلا يف النظام املرتي٢٠٠١. هنتس، فالرت
 .انيةاجلامعة األردنية، عامن، األردن، الطبعة الث. كامل العسيل
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