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 : المقدمة

البحر وخبرتاهم في هذا المجال وكان هناك الكثير من المالحين في ذلك  بركوبهماشتهر العرب منذ القدم 

المقدسي العرب وقال : "ورأيتهم من أبصر الناس به وبمراسيه وارياحه وجزائره،  صفالوقت وقد و

عليها ويعملون بما سبابه وحدوده، ورأيت معهم دفاتر في ذلك يتدارسونها ويعولون أفسألتهم عنه وعن 

ئل المسلمين العرب سليمان التاجر السيرافي والذي وثق رحالته بشكل مفصل في القرن افيها."  ومن أو

الثالث هجري. وكانت رحالته في الصين والهند واندونيسيا ووصف األماكن بشكل دقيق من حيث الرحلة 

 0F1.واألماكن والمصاعب التي واجهها في رحلته لهذه االماكن

 الرحالةا البحث سوف يقوم بإزالة الغطاء عن رحالة قدير ومهم في دولة اإلمارات العربية المتحدة هذا هذ

 د البحر ليومنا هذا سكان من أهم الشخصيات البارزة في ذلك الزمان. وقد اشتهر بلقب أ

 سم واحد لشخصية بارزة في التاريخ اإلسالمي.اكل هذه الصفات تحت 

 كثيرا في التاريخ العربي وهو  يذكرواالذين لم  دةالضوء على واحد من القاهذا البحث سوف يسلط 

م إلى 1435رأس الخيمة والذي ولدى حوالي  -أحمد بن ماجد بن محمد السعدي الذي ولد في جلفار

 م 1501

1Fوالمعروف ب شهاب الدين، وكان له لقب آخر وهو أسد البحر. 

2 

 مالحا معروفا في ذلك الوقت. وكان جده مالحا معروفا.  حيث كان هخذ بن ماجد العلوم من أبيأوقد 

                                                            
1 95 الصفحة رقم.1987. 1التأريخية،ج الخيمة رأس ندوة أبحاث. حسين.د  
2   95مرجع سبق ذكره. ص. حسين.د
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الوالد بالتجريب والتكرار، وفاق  هوذكر بن ماجد في كالمه:" كان جدي محققا في علم البحر مدققا, وزاد علي

2Fربعين سنة حررنا وقدرنا علم الرجلين النادرين". أبيه، فلما جاء زماننا هذا وكررنا قريبا من أعلي  هعلم

3 

ضاف أفي هذا المجال وتعلم الكثير منهم و اشخاص الذين عملوألستفاد من العلوم التي سبقته ومن اوقد ا

الثالثة الذين تعلم من علمهم وصحح  يوثعلى ماتعلمه من تجاربه الشخصية. وقد ذكر بن ماجد عن الل

له. وبن ماجد هو  ةماتعلم منهم وهم محمد بن شاذان وسهل ابن ابان والليث بن كهالن، وقد ذكرهم في قصيد

قدموه في هذا المجال. وقد تعلم منهم الكثير وقام بتصحيح المعلومات  من نعتمه ب الليوث الثالثة احتراما لما

 3F4.ةالخاطئ

الكالم بعدة لغات ومنها الهندية والسواحلية  هصاحب ثقافة واسعة بحيث كان بمقدوروابن ماجد كان 

4Fخلفية واسعة في القياسات الطول والعرض ومعرفة النجوم واالسطرالب. وكانت له ايضاً  والفارسية.

5 

في  برزهم علما في فن المالحة. وكان من أعلمهمأشهر ربابنة العرب في ذلك الزمان وأمن  ويعتبر أيضاً 

ذلك الزمان في مسالك البحار. قد ساهم بالكثير في هذا المجال وسوف يقوم هذا البحث بسرد بعض من ماقام 

 به أحمد بن ماجد في المالحة الجغرافية. 

الكثير من البحارة في ذلك الزمان للوصول للمكان  هبر المغناطيسية والتي ساعدبن ماجد اإلاوقد اخترع 

5Fلمالحة.المطلوب وتسهيل عملية ا

6 

وتعريف المالحة "هي فن إجراء السفينة في البحر من نقطة انطالق معروفة، أي من بندر أو مرسى إبحار، 

إلى نقطة وصول معروفة، أي إلى بندر أو مرسى نزول، وإيصالها إلى قصدها بسالم في أقصر مدة زمنية 

 ممكنة، رغم مايحتل أن يعترض سيرها من صعاب وعقبات."  
                                                            
3 82 الصفحة رقم.1982الكويت،.1المالحية،ط ومصنفاتهم العربي الخليج ربابنة.محمد سالم خالد  
4 82. مرجع سبق ذكره. ص محمد سالم خالد  
5 95 الصفحة رقم.مصدر تم ذكره. حسين.د  
6 مصدر تم ذكره .محمد سالم خالد  
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 نواع للمالحة وتقسم هذه األنواع على أساس قوة المحرك :هناك عدة أ

 مالحة التجديف "التي تعتمد على تحريك السفن بالمجاديف." – 1

 شرعة لدفع السفينة وتسييرها قدما." المالحة الشراعية "التي تعتمد على حبس الرياح في األ -2

 خرى على أساس الهداية والطريق وهما :أنواع أوهناك 

6Fشارات."إالمالحة الشاطئية: "التي تكون عن طريق عالمات البرور الفارقة المسماة 

7 

7Fومالحة الباحة أو عرض البحر "التي تهتدي بالكواكب."

8 

 

 ماذا قالوا عن أحمد بن ماجد ؟ 

 لقد ذكر أحمد بن ماجد من قبل الكثيرين ومنهم

د هو شيخ عارف ويعلم الكثير عن البلدان براهيم الخليل بان أحمد بن ماجإمنصور  –الكويتي  ةالنوخذ

8Fورسوماتها, ويعلم عن البحار والبرور الكثير.  

9 

وقد ذكر المستشرق الفرنسي " فيران" عن كتاب " كتاب الفوائد فى أصول علم البحر و القواعد " الذي كان 

مورالمهم في ذلك األنه من الكتب المفيدة في ذلك العصر.وكان من الكتب التي تلم أليف بن ماجد. بأمن ت

عجاب. ويعتبر بن ماجد من أول مؤلف الوقت والتي لها صلة في البحر والمالحة. وهذا الكتاب يستحق اإل

                                                            
7 23 الصفحة رقم. عشرالميالدي الخامس الهجري التاسع القرن في بحرالهند في العربية منظرالمالحة ماجد بن أحمد. خوري إبراهيم  
8 24خوري. مصدر تم ذكره. ص  إبراهيم  
9 81 رقمالصفحة.1982الكويت،.1المالحية،ط ومصنفاتهم العربي الخليج ربابنة.محمد سالم خالد  
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للمرشدات البحرية. و في باريس الكثير من النسخ الخطيبة لهذا الكتاب وهناك نسخ في المكتبة الظاهرية في 

 دمشق. 

نها من أهميتها بحيث أصلت إلينا من العصور الوسطى، وتظهر هم المصادر التي وأويعتبر هذا الكتاب من 

قدم الوثائق الموثوق بها والجيدة. والتي تناول فيها بن ماجد فنون البحار الجنوبية بين الساحل الشرقى أ

9Fإلفريقيا وبالد الصين وعن المالحة هناك. 

10 

 :أعمال أحمد بن ماجد

عماله لقرون وقد ذكر الرحال أستمرة شهرته وإبعد وفاته و بن ماجد خالدة إلى وقت طويل جداابقية أعمال 

نجليزي "ريتشارد بيرتون" عندما كان ذاهبا من "المعلى في عدن، شاهد الكثير من المالحين يقرأون اإل

على روح بن ماجد شكرا واعترافا على جهوده المبذوله في تحسين وتطوير المالحة في ذلك  ةالفاتح

 10F11 الزمان. 

نه أنه كان يعتمد على التجربة في رحالته. وكما ذكر سابقا بحتى بعد وفاته أل ةصنفاته معتمدوقد كانت م

. وباالضافة إلى ماحصل عليه من هوجد هكان يقوم بتصحيح المعلومات القديمة التي حصل عليها من والد

 الليوث الثالثة.

صدقائه رسما أحد أوقدم له وذكر "جيمس برنسب" عن بحثه لبوصلة عربية في المالديف ولم يجدها ،

 بن ماجد. ا عمالأمن  هللبوصلة وهذا الرسم كان مصدر

                                                            
10 85مرجع سبق ذكره، ص .محمد خالدسالم  
11 83خالد سالم محمد. مرجع سبق ذكره، ص  
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وقدم ابن ماجد الكثير من المؤلفات في الكثير من العلوم المتعلقة بالبحار والمالحة. وكان يعتمد على أعمال 

11Fسفارهم البحرية. أفي ذلك الزمان وفي  ةابن ماجد الكثير من الربابن

12 

وقد ذكر في" كتاب الفوائد فى أصول علم البحر و القواعد "  ماوصل إليه العرب من تقدم في هذا المجال 

قرن الخامس عشر. ويحوي هذا الكتاب على مقدمة واثنى عشر فصال. وقد عرف في المقدمة عن الحتى 

الوصول إلى البلد المطلوب  علم البحر ويقول فيها :" أنه من العلوم المضبوطة العقلية التى تمكن الربان من

12Fعلى اكتساب الخبرات من الغير وعلى التجربة.   هدون ميل أو انحراف." وقد أكد في كتاب

13 

وقد برع في الدراسة الميدانية الجغرافية وقد تطرق إلى الدراسة الطبيعية وأعطى وصفا دقيقا بالمناطق التي 

ثيرها أختالف درجات الحرارة وكيفية تازارها. وقد وصف الجبال والسواحل وبحارها ومدنها. وقد وصف 

لموسمية على المالحة العربية. وذكر ثير الرياح اأت ةعلى الكائن الحي. وقد وصف الرياح واتجاهاتها. وكيفي

حال السكان في المناطق التي زارها وعاداتهم وتقاليدهم. بهذا العمل يطلق على أحمد بن ماجد عالم 

 13F14 انثروبولوجي. 

ضافة إلى كتاب "حاوية االختصار في أصول علم البحار" تم كتابته في أحد عشر فصال. وكان من واإل

لقيمة للسفر والمالحة. وقد ذكر في مؤلفاته الكثير من المعلومات المفيدة مثل الكتب المليئه بالمعلومات ا

14F. للبحارة، ومكان القبلة ةسماء الجزر والسواحل والبلدان والقياسات المهمأ

15 

. والمعروف عن أعمال أحمد هوتم ذكر أن بعض من أعمال ابن ماجد فقدت مثل "المطول" وبعض قصائد

 15F16.راجيز مستقلةأبن ماجد عبارة عن منظومات شعرية على شكل 

                                                            
12 83خالد سالم محمد. مرجع سبق ذكره، ص  
13 1991 سنة.1ماجد،ج ابن تراث إلحياء العلمية الندوة.المبادر سعدون سالم .د  
. 160الصفحة رقم  
14 199. مرجع سبق ذكره، ص المبادر سعدون سالم.د  
15 193 ص . مرجع سبق ذكرهالمبادر سعدون سالم.د  
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 :أثر  إسهامات أحمد بن ماجد  في علم الجغرافيا

الرحالت الجغرافية والتجارة عند العرب والمسلمين بشكل كبير. بسبب ثباتهم و وقد ازدهر علم الجغرافيا 

لمسلمين في ذلك الوقت عالية. وكانت األدوات متطورة عندهم في وازدهارهم في ذلك الوقت وكانت نهضة ا

ذلك الوقت ومنها تطور بناء السفن وبأنواعها المختلفة. وكان العرب مشهورين باستخدام البوصلة أو كما 

لقبت ببيت اإلبرة. وكانت البوصلة تستخدم في لداللة في البحاروالخرائط التي تبين الطرقات المالحية 

وكان العرب خبيرين في معرفة الموانئ اآلمنة. وصحيح قد تعرضت الحضارة اإلسالمية على الصالحة، 

األحوال االقتصادية. ولكن بالرغم من كل هذا  نبية وقد أضعفها في المالحة واربكبعض الضغوطات األج

حاول الكثير من المالحة العرب التصدي لهذه المشاكل والمضي قدما لتحقيق مايتمنونه من خير للحضارة 

 16F17.اإلسالمية. وباألخص الذين كانوا يتواجدون في الخليج العربي ومناطق الهند وجنوبي آسيا وغيرها

متداولة مابين الناس لكثرة اعتمادها في مجال البحر  تمات ابن ماجد بقيسهاإ نأب وكما تم ذكرهه سابقاً 

17F، ومصدر موثوق منهمفيدا لكل من يحتاج المساعدة في علم البحر راً مصد سهاماتهإوالسفر. وكانت 

18 

وتصحيحه للمعلومات الخاطئة من البحارة الذين  هوبسبب خبراته العظيمه في هذا المجال وبسبب تجارب

 كدؤهذا الرحلة. ويعتمد ابن ماجد على االسلوب النظري والعملي في تجربة المسائل المالحية.ويفي  هسبقو

 18F19"إال بعد أن كررت عليهم عشرين سنةبهذه المقولة " فوهللا ماصنفت هذه القياسات المنتخبات  هقول

هم. في مساعدة البحارة في رحالت توراء اختراع البوصلة والتي ساهم نه كان السببأتم ذكره سابقا ب اوكم

نستغرب من واللهم إلى المكان الصحيح بدون الضياع في البحار الواسعة. وومعرفة المواقع الصحيحه ووص

ناطيس اختراعنا في علم البحر تركيب المغومن عن اختراع هذه اآللة بقوله: " ذكر ابن ماجد في كالمه

                                                                                                                                                                                                
16 196 ذكره،ص سبق مرجع. المبادر سعدون سالم.د  
17 96ص. ذكره سبق مرجع. حسين.د  
18 98ص. ذكره سبق مرجع. حسين.د  
19 168 ذكره،ص سبق مرجع. المبادر سعدون سالم.د  
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، ورتبنا فإذا كان أحد يعرف فنحن مسبوقون كذلك .ولنا فيه حكمة كبيرة لم تودع في كتاب بنفسه ةالحق

19Fوكفى بمقدار معرفتنا للعارفين بعد موتنا". ،هاالمنكاب وأدركناه في الذهبية وشرح

20 

إبرة، بدل السمك الحديدي الصيني. وقد ساعد ابن ماجد في  اخترعوا حكا ذاوهذا دليل بأن العرب هم من 

وقد حولت إلى شكله الحالي. ووضع اإلبرة في صندوق والتي تستقر للجهة الشمالية بسبب   تطوير البوصلة،

20Fالمغناطيس. ولهذا سميت (ببيت اإلبرة)

21 

ولم يتوصل في ذلك الوقت األوروبين إلى استخدام البوصلة إال بعد القرن الخامس عشر. وتم تسميتها 

21Fالبوصلة من بين اختراعاتهم. والتوجد في وثائق األوروبين على تواجد  .)compass-(كامبس

22 

ا وقد ساهم بن ماجد في ابعاد السفن عن مواقع الخطر والمواقع المميته في المحيطات والبحار. وقد ساعد هذ

 التجارة لديهم. وقد قدم بن ماجد النصح لتفادي الضروف الصعبه من ساعالفعل الكثير من الدول في ات

22Fالمسالك البحرية

23 

عليه اآلن من علم وغيره.  بسبب دراسات أحمد بن ماجد في هذا المجال ، هذا األمر ساعد البشر لتوصل لما

فتخار بهذا العالم ووضع الكثير من األساسيات لهذا العلوم. وكان رائدا في هذا المجال. ويحق للعرب اال

23Fوتحسينه هكرس حياته ألجل هذا العلم وتطوير العظيم لما

24 

ابن ماجد ترك ثورة كبيرة في هذا المجال وكنز عظيم بعد رحيله في علم الجغرافيا والتي استفاد منها الغرب 

وقد أدى إلى ازدهار تجارة الغرب في هذا المجال وتقدمهم في هذا المجال وتطوير أحوالهم  في هذا المجال.

 ى ضعف تجارة العرب وقلة الحركة البحرية. في هذا العلم باستخدام ماتركه ابن ماجد. وأدى هذا إل

                                                            
20 79الصفحة رقم. جديدة رؤية الهند إلى البرتغاليين وإرشاد ماجد ابن. الحمداني نافع طارق.د  
21 80مرجع سبق ذكره، ص  . الحمداني نافع طارق.د  
22 80مرجع سبق ذكره، ص  . الحمداني نافع طارق.د  
23 197. مرجع سبق ذكره، ص المبادر سعدون سالم.د  
24 98ص-96سبق ذكره. صمرجع . حسين.د  
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كتاب الفائدة في أصول البحر والقواعد. وقد ذكر ابن ماجد بأنه قد لخص هذا  كتابة وقد قام بتسميةوقد ألف 

 24F25.لخمسين عاما دامة التيالكتاب خشية اإلطالة وتم تأليف هذا الكتاب بعد تجارب وخبرة 

 

 :جد في عيون الغربأحمد بن ما

طريق رأس  حمد بن ماجد دور كبير في اكتشافألكان  

 م 1524-م1460فاسكو دي جاما  رشادإوالرجاء الصالح 

مستكشف يقوم بأخذ األوامر من ملوك  فاسكو دي جاما هو

 البرتغالين. توفي في الهند في كاليكوت. 

وقد كلفه الملك مانويل األول في عملية اكتشاف لألراضي 

 مكتشفة في شرق آسيا.المسيحي في المناطق الغير 

 في الهند. وكان الهدف من الرحلة بأفتتاح أسواق لتجارة

 وقد تابعا دي جاما رحلة االكتشافات في البحار.

دوات س الرجال الصالح كان أحمد بن ماجد يستخدم األأرالهند عن طريق اكتشاف ومن ثم تابع رحلته إلى 

من  مهرة رسمت على أيدين ماجد الخرائط التي المصنوعة من أيدي عربية خالصة. وكانت في حوزة اب

 البالد العربية.

                                                            
25 98, ص 63ص. سبقذكره مرجع. حسين.د  
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تحتوي و يقو كانت مرسومة بشكل حرفي ودقوالتي كانت تدل المسافر على المكان بشكل دقيق وصحيح،

 25F26.على معلومات دقيقه لألماكن

قبل الذهاب إلى دوات المصنوعة من البرتغال والتي كانت بحوزته األ جاما دي سكووقبل الرحلة عرض فا

أدوات  جاماي ن األدوات التي كانت بحوزة دأل.منها دوات لم يكن متعجباً عندما شاهد ابن ماجد األالرحلة. 

العرب في ذلك  وكانت تدل على تأخر األوروبين بذلك الوقت باللحاق بماوصلهقديمة وليست متقدمة. 

 26F27.العصر

فادتهم في تلك الرحلة. ومن أدوات التي كانت مع أحمد بن ماجد متطورة في ذلك الوقت وهي التي واأل

دوات التي كانت مع أحمد بن ماجد هي المثلثية األ

والمربعية الشكل لقياس ارتفاع الشمس والنجم 

دوات خرائط ذات القطبي. وكانت من بين األ

من حيث خطوط الطول  ةودقيق تفاصيل كثيرة

 ،عن الكثير من البلدان مثل الهند ط العرضوخطو

وشرق أفريقيا ،والجزيرة العربية. وبذلك الوقت 

عن هذه  ةالمعلومات الدقيقكان الغرب يجهلون هذه 

27F. تجارةلالمناطق المهمة ل

28 

وقد وافق بن  والرحلة كانت هي الذهاب إلى الهند.

 نسانية ماجد على المساعدة اإل

                                                            
26 66ص -65ز مرجع سبق ذكره، صحسين.د  
27 198. مصدر سبق ذكره، ص سالمسعدونالمبادر.د  
28 67. مصدر سبق ذكره، ص حسين.د  

خارطة تبين الطريق الذي سلكة فاسكو دي جاما في 
 رحلته إلى الهند
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ولم يكن يعرف بنوايا دي جاما في ذلك الوقت. وقد فتحت هذه الرحلة الكثير من األبواب لألوروبين لمعرفة 

 الطريق األفضل للوصول لشرق أفريقيا والهند. وهذا األمر ساعد في تغير االقتصاد في العالم. 

 28F29.لين إلى ازدهار تجارتهم في الهندبرتغاوقد ساعدت هذه الرحلة التجار ال

بن ماجد في وصول ان الفضل يعود إلى أالبريق اليماني. ب هالمؤرخ النهروالي في كتاب هووفقا لما ذكر

 األوروبين لهذه المناطق
29F

30. 

نما بجهود إلم يكن بسبب أحمد بن ماجد و ن اكتشاف طريق الهندأمصادر تقول ب تختلف الروايات فهناك

صبح كبيرا في السن ولم أهـ انتهى عمل أحمد بن ماجد وقد 900ن سنة أبراهيم خوري بإاخرى. وقد ذكر 

 30F31هن الرحلة لم تكن معأيستطع الذهاب مع فاسكو دي جاما. وب

 هـ. 906ن هذا الكالم غير صحيح ألن أحمد بن ماجد كان واعيا وحيا في عام أويؤكد الكاتب حسام الخادم ب

أحمد بن ماجد  ائدومشغوال بها. والدليل على ذلك قصلك كامل قواه العقلية، ومازال محترفا في مهنته ويتم

في ذلك الوقت التي تثبت هذا الكالم. كانت القصائد مليئة بالنشاط والروح العلمية التي تعود عليها القراء. 

وبنفس سعة االطالع والخبرة والعلم. وليس هناك أي دليل على تدهور عقله في ذلك الوقت أو تدهور مهنته 

 31F32.كاليكوت في أقل من أربع أسابيع دون أي عقبة وصل ابن ماجد فاسكو دي جاما إلىأالمالحية.ولهذا 

هذا  هستخدامفيران ال هالحظ في كتاب بن ماجد كثرة استخدام اللغة العامية وقد عذر الفرنسي "دي سالن"

 32F33.ووضح األسباب لهذا الموضوع هاألسلوب في كتابات

                                                            
29 63. مصدر سبق ذكره، ص حسين.د  
30 91 صفحةرقمال.غاما فاسكودي لسفن ماجد ابن قيادة حكاية في والباحثين المورخين آراء  
31 197. مصدر سبق ذكره، صالمبادر سعدون سالم.د . 
32 70-69. مصدر سبق ذكره، ص حسين.د  
33 196ذكره،ص مصدرسبق. المبادر سعدون سالم.د . 
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في كتابات أحمد بن ماجد  هعجابإظهرأوالذي  ،نسي "فيران" سابقا في البحثوكما تم ذكر العالم الفر

"ربان ماهر ومعلم قدير استطاع أن يحصر في كتابة عن ابن ماجد بانه وباألخص كتاب "الفوائد". وقد ذكر 

طه في أواخر القرن التاسع والعاشر من بعد الهجرة.وقد جمع بين شخصية المالح الماهر وشخصية انش

 ."األديب المثقف

واسط القرن السادس عشر. أسيد على بن حسين والذي كان يعيش في  ميرالاأل وقد امتدح المؤرخ التركي

ن كل المالحين يشيدون أعجاب الناس وشهرة أحمد بن ماجد في المنطقة. وبإوفي زيارة له للبصرة الحظ 

لفها المالحون أ: "وجمعت الكتب التي هذا الحديثبفضل ماقام به في مجال المالحة. وقد ذكر المؤرخ 

 نه كان من الصعب علينا السفر في المحيط الهنديأن ماجد من أهل جلفار والحقيقة بحمد أالماهرون مثل 

 33F34.بدون االطالع على هذه المؤلفات"

والباحث غابرييل فيران الذي تتبع ونشر جهود أحمد بن ماجد في مجال المالحة. وقد قام بنشر بعض 

مؤلفات ابن ماجد والتي كانت تحت عنوان "المرشد البحري العربي لفاسكو دي جاما". وفيران كان من 

34F. ين هذا العالمالتي اجتهد في تحسالمندهشين من ماقدمه ابن ماجد في هذا المجال والجهود المبذولة 

35 

 

 

 

 

 

                                                            
34 101. مصدر تم ذكره، ص حسين.د  
35 89، صفحة غاما فاسكودي لسفن ماجد ابن قيادة حكاية في والباحثين آراءالمورخين   
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 الخاتمة

بهذا العالم الساحر الواسع. وتعايشه مع  هللبحر وتعلق هكان الشغل الشاغل ألحمد بن ماجد طول حياته حب

وصل عليه  جمع بماأبهار العالم إخطاء في هذا العالم، والعظماء الذين ساعدوه في تطوير ذاته وتحسين األ

 العالم وأسد البحر ابن ماجد. هلي اآلن والعالم يشكر ماتوصل إليإوالعرب في ذلك الزمان، ولهذا اليوم 

حترام الناس في زمنه وبعد وفاته اويحق بان يسمى رابع ليوث البحر وشاعر القبلتين مكة والقدس، وحظي ب

وكان رجال متواضعا وسمحا مع الناس. ولم ينس من  هرب وإلى يومنا هذا. ومهما وصل من مراتب لم ينس

35Fخذ منهم العلم. أمن  أو هعلم

36 

ن في المتاحف والمكاتب. وإلى األ ةوالتي الزالت أعمالها محفوظ ةبن ماجد من الشخصيات العظيماكان 

. وبسبب يبسطها وهي البوصلة التي تستخدم اآلن في كل شأمن حمد بن ماجد وأيستفاد من اكتشافات 

 صبح بكل هاتف محمول بوصلة لمعرفة االتجاهات لسفر في البر أو البحر. أاآلن  التكنلوجيالتطور 

نما لمن الشرف بان يكون إوإن سيرة أحمد بن ماجد ماهي إال بصمة فخر في تاريخ العرب والمسلمين. و

 .ميةلعالالتسهيل طرق التجارية  هالمارات العربية المتحدة. وشكرا لجهودإنسان من دولة هذا اإل

 

 

 

 

 
                                                            
36 220مصدر تم ذكره، ص . المبادر سعدون سالم.د  
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رشاعامر

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showrest.aspx?fid=11&pubid=4786 

 ،فاسكو دا جاما مكتشف طريق راس الرجاء الصالح

http://www.mexat.com/vb/showthread.php?t=333142 
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