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ملخص:
�خلا�صة  و�جلغر�فية  �لعامة  �لعلمية  �لنه�صة  ع�صر  بعد 

�لفكر  تدهور  ع�صر  و�لثالث  �لتا�صع  �لقرنني  بني  للعرب 

�جلغر�يف �لعربي ، وبعد تخل�صه من �لفرتة �ال�صتعمارية يعود 

مع بد�ية ع�صر �جلغر�فية �لعلمية لي�صارك �لعامل يف تطوير 

�ملعرفة �جلغر�فية وعمليات �لبحث �لعلمي. وم�صاركته لي�صت 

�لد�ئم  �لعمل  فقط على حمور �ملنهجيات �جلغر�فية بل ويف 

�الأهمية  من  كبري  قدر  على  جغر�فية  در��صات  تطوير  على 

لك�صف �ملكونات �لطبيعية و�لب�صرية و�القت�صادية �جلغر�فية 

لالأر��صي �لعربية ذ�ت �المتد�د �لو��صع. ويالحظ من خالل 

�ملوؤلفات �لفكرية �ملن�صورة باأنها تتميز بغياب �لفكر �البد�عي 

�جلغر�فية  �لفل�صفة  معارف  بنقل  �ملهتمني  معظم  وقيام 

بو��صطة �لرتجمة �لتي �إت�صفت يف عدد من �ملن�صور�ت بكونها 

�أن  كما  �لفهم،  و�صعوبة  بالغمو�ض  �ت�صمت  وبالتايل  حرفية 

�ملر�جع �لفكرية هذه مل حتاول ترجمة �أو �صرح �ملقا�صد بحيث 

تتمكن من تطوير فكر جغر�يف علمي حمكم،م�صاندللمعارف 

�لفكرية �لعاملية �جلغر�فية. وهكذ� وبالرغم من تدري�ض مادة 

مل  �الأمر  هذ�  فان  �ملختلفة  �جلامعية  �مل�صتويات  يف  �لفكر 

يوؤدي �ىل بلورة فكر علمي م�صتقل ي�صمح للنا�صئة فهم �الأ�ص�ض 

بكل  خا�صة  فكرية  �أعمدة  �جلغر�فيا،وبناء  لعلم  �لفكرية 

�جلغر�فيا  �أهد�ف  ح�صب  مهمته  �أد�ء  يف  مل�صاعدته  جغر�يف 

�ملنبثقة من فكره �جلغر�يف �الأ�صيل و�ملطور.

�لقيا�صي  �ملنهج  �لناجتة عن  �لفكرية  �الأخطاء  باأن  ونعتقد 

عن  ناجتة  �لعربية  �ملنطقة  يف  خا�صة  للفكر  �البد�عي  غري 

عدم �الهتمام بالقاعدة �لنظرية، مما نتج عنه �لتبا�ض فكري 

�جلغر�يف  �لعمل  وماهية  �جلغر�فية  �لدر��صة  حقل  فهم  يف 

و�أهد�فة. ويعتمد هذ� �لبحث على ��صتخال�ض وحتليل �لنتائج 

من خالل �ملوؤلفات �لفكرية �لعربية ومن خالل �مل�صح �مليد�ين 

لر�صد �لتعريف �الأن�صب للجغر�فيا �لذي مت �لقيام به بو��صطة 

ملختلف  �ملختلفة  �الت�صال  بو�صائل  �أو  �ملقابلة  �أو  �ال�صتبيان 

�ملتخ�ص�صني يف �لعلوم �جلغر�فية من حملة �لدكتور�ه. ويكمن 

�لهدف من خالل هذ� �لعمل تقدمي روؤية حتاول ت�صويب �لفكر 

على �صوؤ �لتجارب �لطويلة �لتي ��صتطعنا ��صتيعابها وتطويرها 

طيلة حياة مهنية متكاملة من �لعمل �جلامعي.

�لعلوم �جلغر�فية، دكتور�ه يف �جلغر�فية، دكتور�ه دولة يف �جلغر�فيا  �لقرى، ق�صم  �أم  �.د. جهاد حممد قربة، ع�صو هيئة تدري�ض، جامعة    )١(

j.kerbe@live.fr :لطبيعية، جامعة بوردو، �جلمهورية �لفرن�صية، �مييل�
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A VIEW IN THE NEW SCIENTIFIC GEOGRAPHY: 
CONFUSION

IN THE BASICS OF ARAB GEOGRAPHIC 
THOUGHTS
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Abstract:
The Arab geographic thought deteriorate 

after it had flourished within the period be-
tween the ninth and the thirteenth century. 
It came to flourish again with the begin-
ning of the recent period of the develop-
ment of scientific geography, and after it 
got rid of domination of colonization, to 
share with others all around the world in 
scientific research, not only in the realm of 
geographic methodology, but in develop-
ing perfect studies. The aim is to discover 
the physical, the cultural or the economic 
geography component sin the extensive 
Arab lands. 
It is clear that published works lack con-

taining thoughts. They are just borrowersof 
the existing geography philosophic knowl-
edge by means of literal translation. From 
here we find the outcome is ambiguous and 
difficult to understand. Those references 
did not try to, professionally, translate or 
go in depth to present goals and targets that 
will result in developing a perfect scientific 
geographic thought that rests on the Euro-
pean and American thought and the like. 
It is noticed also that although geographic 
thought is included in geography method-
ology adopted in our universities, it has not 
resulted in crystalizing distinctive scientif-

ic thought that lets the youth understand 
geographic thought basics, and hence con-
struct pillars on it that help him, as a ge-
ographer, to shoulder his responsibility to 
fulfil geographic goals. At that time it will 
be based on genuine scientific geographic 
thought.
We believe that the mistakes in thoughts 

in Arab world, stem from non-creative 
thought methodologies. This defect result-
ed because people do not take care of the 
theoretic bases, the thing that resulted in 
confusion in understanding the field of ge-
ography and its goals.
The present study depends on presenting 

and analyzing results of studying some Ar-
abic publications in geographic thoughts, 
and from field work, to come out with the 
best for geography, especially after obtain-
ing some data through questionnaire, per-
sonal and other modern means of commu-
nication. The targeted people in the present 
study are the PhD holders in geography 
specialty. The thing that encouraged the 
author to present this study is his aim to 
show his insight of rectifying geographic 
thought, from the views he gained through 
deep experience in teaching geography in 
several universities.     

1 Prof. Dr. Jehad KERBE, Staff Geography Department, Umm Al-Qura University,  Docteur de 3eme 
Cycle en geographie, Docteur d’Etat es Lettres, Universite de Bordeaux, France, email j.kerbe@live.fr
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مقدمة:
در��صة وحتليل كافة �الآثار و�ملعطيات �لتاريخية من خمطوطات 

للجغر�فيا  �لتاريخي  �لتطور  �أوج  باأن  توؤكد  حديثة  ودر��صات 

جغر�فية  نه�صة  ع�صر  بد�ية  وميثل  �الإ�صالم،  بظهور  �إرتبط 

�أهمها،  عديدة،  الأ�صباب  �لنه�صة  هذه  �إرجاع  ميكن  متميزة، 

رقعة  و�ت�صاع  �لفتح  �أدى  �الإ�صالمية.لقد  و�لتعاليم  و�حلج  �لفتح 

بدورها  �إ�صتلزمت  جديدة،  مهام  ظهور  �إىل  �الإ�صالمية  �خلالفة 

�ملاأهولة  و�ملناطق  �الإد�رية  �لتق�صيمات  دقيقة عن  جمع معلومات 

�خلر�ج  وتقدير  �ل�صناعية  و�ملنتجات  �لزر�عية  و�ملحا�صيل 

�لنظام  يف  �ملركزية  وتطلبت  و�لنقدية.  �لعينية  و�ل�صر�ئب 

طرق  �صق  وبغد�د،  دم�صق  يف  خيوطه  جتمعت  �لذي  �الإد�ري، 

�لطرق  تلك  عن  دقيقة  معلومات  و��صتيفاء  للمو��صالت،  جديدة 

و�لبالد، مع  تعد�د �ملر�حل ومنازل �لربيد وظروف �ل�صفر وحتديد 

من  و�أقدمها  �لنمط  هذ�  فاحتة  كانت  فقد  ولذلك  �مل�صافات. 

�لتاأليف �جلغر�يف تتمثل يف كتاب " �مل�صالك و�ملمالك " �لذي كتبه 

�بن خرد�زبه ) 846م(، وتاله كثري من �لكتب �أ�صهرها "�لبلد�ن" 

و"�صور  ر�صته  البن  �لنفي�صة"  �ليعقوبي،"و�الأعالق  و��صح  البن 

�القاليم وم�صالك �ملمالك" لالإ�صطخرى، و" �صورة �الأر�ض" البن 

حوقل، و"نزهة �مل�صتاق يف �خرت�ق �الآفاق" لالإدري�صي، و"�أح�صن 

 " �لبلد�ن  و"معجم  للمقد�صي،   " �الأقاليم  معرفة  يف  �لتقا�صيم 

لياقوت �حلموي"، و"تقومي �لبلد�ن" الأبي �لفد�ء �أمري حماه.2

�أطل�ض  �أول  �لبلخي  فو�صع  �خلريطة،  �أهمية  �لعرب  و�أدرك 

�الأربعة  �الأق�صام  من  ق�صم  لكل  خر�ئط  �ملقد�صي  ور�صم  عربي، 

ع�صر، �لتي ق�صم �إليها �لعامل �الإ�صالمي، و��صتخدم �الألو�ن للتمييز 

�أر�صية  كرة  �الإدري�صي  و�صنع  �ملختلفة.  �جلغر�فية  �ملظاهر  بنّي 

وو�صع خريطة  �ل�صبعة،  �ملناخية  �الأقاليم  عليها  �لف�صة، بني  من 

مت�صلة للعامل �ملعروف يف زمنه.

و�لك�صوف  �لرحلة  يف  عملية  مدر�صة  �حلج  كان  وكذلك 

�جلغر�فية، جتمع تالميذها من جميع �الأقطار �الإ�صالمية، فاحلج 

مدخل طبيعي �إىل �جلغر�فيا، ويكفي �أن نذكر �أن �بن بطوطة مثاًل 

بد�أ حاجًا و�نتهى رحالة و�لو�قع ، �أن كاًل من �لفتح و�حلج جعل 

�لفرتة �الإ�صالمية بحق فرتة �لك�صوف �جلغر�فية �الأوىل �أو �لربية 

�ملعروفة.و�لتعاليم  �لبحرية  �جلغر�فية  �لك�صوف  �صبقت  �لتي 

�صريو�  قل  �جلغر�فية"  �حلركة  �إىل  بو�صوح  تدعو  �الإ�صالمية 

�أ�صبح  فقد  وفعاًل  �خللق")�ض(.  بد�أ  كيف  فانظرو�  �الأر�ض  يف 

�الرحتال يف طلب �لعلم منذ �لقرن �الأول للهجرة �أ�صبه بال�صرورة 

من  �لنا�ض  رحل  �لعلم  طلب  ففي  �لدر��صة  دور  لتكملة  �لالزمة 

�الأندل�ض �ىل بخارى ومن بغد�د �ىل قرطبة. ويف ع�صر �لنه�صة 

�لعربية و�ال�صالمية �لذي ميتد من �لقرن �لتا�صع �إىل �لقرن �لثالث 

ع�صر، بلغت فيه �ملدر�صة �جلغر�فية �وجها وحظيت باهتمام بالغ، 

وتارة �صعبية، وهي  تارة علمية  تنوع مادتها وغناها، فهي  ب�صبب 

ولذ� فهي  �لفائدة  �ل�صو�ء، تكمن فيها  و�قعية وعلمية على  د�ئمًا 

قدمت مادة د�صمة متعددة �جلو�نب، ال يوجد مثيل لها يف مدر�صة 

�ل�صائد  �لفكر �جلغر�يف  �أن  للعرب، وهذ� يعني  �أمة معا�صرة  �أي 

يف زمن �حل�صارة �ال�صالمية و�لعربية كان فكر� قائما على ك�صف 

�لتي  �لو��صعة  و�الأر��صي  �ملناطق  وو�صف  ��صتك�صاف  �أي  �ملجهول 

�متد عليها �ال�صالم للتعريف بها ولتاأكيد �أهميتها.

�لع�صرين  �لقرن  بد�ية  منذ  كثري�  �جلغر�يف  �لفكر  تطور 

ن�صوء  عرف  �لذي  منه  �لثاين  �لن�صف  معبد�ية  وخا�صة 

�خلم�صينات،  بد�ية  مع  وخا�صة  �لعلمية  �جلغر�فيا  وتطور 

ليتحول من  �لفكر �جلغر�يف  تطور  �لقرن �حلايل  بد�ية  ومع 

�لريا�صية  �لعلمية  �جلغر�فيا  �ىل  �آخر  �إطار  ولي�صيف  جديد 

�لرقمية.  �جلغر�فيا  �أو  �جليوماتيك�ض  جغر�فية  �إطار  وهو 

�لعلمية  �الأعمال  خالل  من  جليا  ويت�صح  �الأمر  هذ�  ويبدو 

�ملن�صورة يف هذ� �مليد�ن  �لتي ما ز�لت حتافظ على منهجيتها 

�الح�صائية �لريا�صية ولكنها تزينت معه بثوب �آخر هو ثوب 

�لعلوم  �نتقلت  �لعربية  �ملنطقة  �أنو�عها. ويف  �لنظم مبختلف 

�جلغر�فية ب�صكل �صريع للغو�ض يف �أعماق جغر�فية �لنظم،ومت 

�ملو�صع  ��صتخد�مها  يف  �لعلمية  �جلغر�فيا  �أ�صول  هجر 

�ملنهجيات  تطور  حددت  �لتي  �الح�صائية  �لريا�صية  للطرق 

ب�صبب  �لع�صرين،  �لقرن  من  �لثاين  �لن�صف  يف  �جلغر�فية 

�ل�صعوبات �لتي و�جهت �لقاعدة �جلغر�فية �لعربية يف هذ� 

ومع  �لطرق.  لهذه  و�ملثمر  �ل�صحيح  �لتطبيق  �أي يف  �مليد�ن، 

بد�ية ت�صعينات �لقرن �ملا�صي �أ�صيف �ىل �ل�صعوبات �لناجتة 

�صعوبات  �جلغر�فيا  يف  �لريا�صية  �ملنهجيات  تطبيق  عن 

�مل�صتحدثة  �جليوماتك�ض  تقنيات  ��صتخد�م  ناجتة  جديدة 

فرتة  لكل  �أن  �لقول  ويجدر  مبوجبها.  علمية  بحوث  وتطوير 

فكرية عرفتها �جلغر�فيا �لعربية خ�صائ�ض حمددة وو��صحة 

منها ما هو �يجابي و�أكرثها �صلبي، وما ز�لت �جلغر�فيا حتى 

تقدم  �لتي عرقلت  �لفكرية  �لفجو�ت  تبعات  تعاين من  �ليوم 

�جلغر�فيا �لعلمية �لعربية منذ �صتينات �لقرن �ملا�صي، و�لتي 

وخا�صة  منها  �لرئي�ض  نذكر  حمددة  نقاط  يف  وتظهر  تتمثل 

)٢(  �أحمد، نفي�ض، ترجمة عثمان، فتحي، 1978م، �لفكر �جلغر�يف يف �لرت�ث �ال�صالمي، د�ر �لقلم، �لكويت، �ل�صفحات 150-54.
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عن  خارجة  مهمات  يف  �جلغر�فيني  بع�ض  بغو�ض  يتعلق  فيما 

يفعله  ما  هي  �جلغر�فيا  باأن  العتقادهم  �جلغر�يف  �لب�صاط 

�صطحي  وب�صكل  �ملفرط  ال�صتخد�مهم  نتيجة  �أو  �جلغر�يف، 

�لنوعية  �لطرق  �همال  �ىل  �أدت  ريا�صية  �ح�صائية  لطرق 

ملحاوالت  نتيجة  وكذلك  �جلغر�يف،  بالعمل  �لت�صاقا  �الأكرث 

�جلغر�فيا  هيمنة  حول  �جلغر�فيني  لبع�ض  �ملفرط   �لدفاع 

�لب�صرية وتهمي�ض �أو �حيانا �لغاء �جلغر�فيا �لطبيعية، لدرجة 

�إال در��صة  باأن �جلغر�فيا بالن�صبة للبع�ض لي�صت  لوحظ معها 

هذ�  و�أثر  �ل�صكانية!،  للمجتمعات  �ملكاين  �جلغر�يف  للبعد 

�الأمريف �لتقدم �لفكري و�ملنهجي يف �جلغر�فيا وتبلور �عتقاد 

بيئته  مع  �الن�صان  بتفاعل  فقط  تتعلق  �جلغر�فية  �لعلوم  �أن 

وبالتايل فان �جلغر�فيا �لب�صرية هي �الأ�صا�ض باعتبار �أن حمور 

�جلغر�فيا هو �الن�صان بعالقته مع بيئته؟.

�الن�صان  بني  �ملتبادلة  �لعالقات  يدر�ض  �جلغر�يف  والأن 

�الن�صان  بني  �لتفاعل  بتطوير  يهتم  �أي  �الأر�ض،  و�صطح 

��صتخد�م  تطور  يف  �الأمثل  �لعالقة  �ىل  للو�صول  وجماله 

غاية  هي  �لتي  �مل�صتد�مة  �لتنمية  الأغر��ض  �ملحقق  �الأر��صي 

و�الأزمات  �ال�صكاليات  زو�ل  �ىل  يوؤدي  �لذي  �الن�صان،�الأمر 

يف  �أو  �ل�صكن  يف  �ملتمثلة  لالن�صان  �ليومية  للمعاناة  �ملختلفة 

�أزمة �ملو��صالت، �خلدمات، �جلرمية....�لخ. وتنامي �لفكر 

�لقائم على �أن �الن�صان هو حمور �لعمل �جلغر�يف 3. و�صاعد 

�لعلوم �جلغر�فية  ثنائية يف  �لب�صري على ظهور  �لهدف  هذ� 

و�صار �لتفريق و�لنظر بني ماهو طبيعي وماهو ب�صري �أ�صا�صي 

�جلغرفيا  يف  للمتخ�ص�ض  �الأد�ء  يف  تر�جع  �ىل  �أدى  مما 

نفع  هو  "فما  �لطبيعي  �لعمل  تهمي�ض  عن  ناجت  �لطبيعية 

�لدر��صات  يف  �همال  "و�صبه   ! �جليومورفولوجية  �لدر��صات 

و�لبحث �لعلمي �لقائم على مكونات �ملجال �لطبيعية �الأخرى. 

�لفكرية بني �جلغر�يف �لطبيعي و�جلغر�يف  �لوهدة  و�زد�دت 

�لب�صري،و�نعك�ض ذلك ب�صكل و��صح يف �لكتابات �لفكرية �لتي 

يتجاهل بع�صها �جلغر�فيا �لطبيعية  وتوجه �لبع�ض �الآخر من 

تدر�ض  �جلغر�فيا  لكون  �لبيئية  �لدر��صات  نحو  �جلغر�فيني 

�لعالقات �ملتبادلة بني �الن�صان وبيئته ح�صب �لفكر �جلغر�يف 

�ملا�صي  �لقرن  من  و�لثمانينات  �ل�صبعينات  �ل�صائدو�ملوؤثر يف 

و�أدى  �جليوماتك�ض.  ع�صر  يف  م�صتمر  تاأثريه  ز�ل  ما  و�لذي 

هذ� �لفكر �ىل ن�صوؤ ما ميكن ت�صميته باأ�صباه �لبيئويني �لذين 

و�بتعدو�  و�لعمل  للدر��صة  كحقل  �لبيئه  �ىل  �للجوء  �عتمدو� 

�ملكونات  در��صة  و�لقائم على  �لعمل �جلغر�يف �خلال�ض  عن 

�لطبيعية �الأ�صلية و�الأ�صيلة �جلغر�فية ل�صطح �الأر�ض،ليتناولو� 

�أو مت  بال�صرورة غري جغر�فية  بيئية هام�صيةهي  مو�صوعات 

تناولها باأ�صاليب ومبنهجيات �أولية غري جغر�فية،�أعتربت من 

دون  جغر�فية  مو�صوعات  كونها  �أ�صا�ض  على  وقدمت  قبلهم 

لعنا�صر  �أو  للمكونات  �لفل�صفي  �لفكري  بالتعربف  �الكرت�ث 

بنظرية  و�ملعرفة  �جلغر�فية  للدر��صة  �لقابلة  �الأر�ض  �صطح 

�لفكر  يف  هام  تر�جع  ذ�ته  بحد  يعترب  وهذ�   5 �جلغرفة 

�جلغر�يف وخا�صة يف �ملنطقة �لعربية، ومن �ملعوقات �لتي �أدت 

�ىل �لهروب نحو �الأمام من قبل جغر�فيي �لطبيعة �أنف�صهم. 

�إن تطور ن�صوؤ �خللط �لفكري بني ما هو بيئي وما هو جغر�يف 

تام  �صبه  خروج  مالحظة  معه  ن�صتطيع  خطريّ�لدرجة  �أ�صبح 

�أطرهم  عن  �لطبيعية  �جلغر�فيا  يف  �ملتخ�ص�صني  لبع�ض 

ترتكز  ال  �لتي  �جلدد  �جلغر�فيني  بني  من  وخا�صة  �لفكرية 

معارفهم على قو�عد فكرية جغر�فية �صحيحة و�أ�صبح �لتمييز 

بني ما هو جغر�يف وغريجغر�يف بيئي غري و��صح خا�صة مع 

)٢(  تنتمي �لعلوم �جلغر�فية �ىل جمموعة كبرية من �لعلوم هي جمموعة علوم �الأر�ض �لتي تهتم بدر��صة كل ما يتعلق بكوكب �الأر�ض، وهذه �ملجموعة 

ت�صم �لعلوم �لتالية: �لعلوم �جلغر�فية، علوم �لبحار و�ملحيطات، علوم �جليولوجيا، علوم �لفلك، علوم �لبيئة، علوم �الأر�صاد �جلوية، وعلوم �مل�صاحة 

�لتعبري من قبل  �لعربية يالحظ تبني هذ�  �أما  يف �ملنطقة   . �لعلوم �جليولوجية  و�لقيا�صات �الأر�صية، ومل يعد تعبري علوم �الأر�ض مقت�صر� على 

�جليولوجيني �أو �ملنتمني لعلوم �جليولوجيا يف حماوالتهم �الق�صائية لباقي علوم �الأر�ض وتهمي�صها العتقادهم بلعب �لدور �الأكرب خا�صة يف ظل غياب 

كليات لعلوم �الأر�ض ب�صكا عام يف �جلامعات �لعربية. 

 �نظر على �صبيل �ملثال ال �حل�صر موؤلفات �أ.د. �صفوح خري ،  وخا�صة منها كتابه يف �جلغر�فيا: مو�صوعهاومناهجها و�أهد�فها، د�ر �لفكر �ملعا�صر، دم�صق

 تعود نظرية �جلغرفة �ىل �جلغر�يف �لبلجيكي بيري مي�صوت Pierre Michaute  �لتي ن�صرها يف عام 1921 يف �طار بحثه �لفكري اليجاد توجهات جديدة 

يف �جلغر�فيا،  ن�صتطيع تلخي�ض فكر �ملدر�صة �جلغر�فية �لفرن�صية يف مو�صوع �جلغرفة باأن �لعن�صر �أو �ملتغري �ملكاين �أو �ملجايل �جلغر�يف هو �ملتغري �أو 

�لعن�صر �لذي ميتلك حيز مكاين �أو جمايل على �صطح �الأر�ض وهو بالتايل مادي د�ئم ومرئي وملمو�ض �أو ي�صعر به �الن�صان كدرجات �حلر�رة .

�أ.د. جهاد حممد قربة مسائل في الجغرافيا العلمية الحديثة:
رؤية في ضبابية أساسيات الفكر الجغرافي 

5 Raffestin Claude, 1989, Théorie du réel et géographicité, Espaces Temps Année 1989 Volume 40 Numéro 1 pp. 
26-31,Fait partie d'un numéro thématique : Géographie, état des lieux. Débat transatlantique.   Besse, J., 2009, Re-
marques sur la geogrephicite : Genealogie du mot, enjeux epistemologiques et historiographiques. Historicites pp 
285-300, Paris la Decouverte.
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 - �لفكرية  �لق�صايا  تناول  عن  �حلديث  �جلغر�يف  عزوف 

و�لعمل  �جلغر�فيا  توؤطر  �لتي  �جلغر�فية  للعلوم  �لفل�صفية 

و�ملن�صور�ت  �لدر��صات  جمموعة  وبا�صتعر��ض  �جلغر�يف. 

قمنا  �لذي  �مليد�ين  �مل�صح  ونتائج  علمية  ومقاالت  كتب  من 

�أ�صا�صيات  �لفكر �جلغر�يف جند عدد من �الأ�صباب  به ل�صرب 

�لتي �صاهمت يف تكوين �صبابية فكرية لدى �جلغر�يف �لعربي 

خا�صة تتعلق باأب�صط �لق�صايا �جلغر�فية �لتي ت�صاعد وت�صاهم 

يف بناء فكر جغر�يف على �أ�ص�ض �صليمة. ومن �جلدير بالذكر 

باأن هذ� �ملو�صوع �ملعالج يتطلب جهود� �أكرب و�أهم مما نقوم 

به من خالل هذه �لورقة �لعلمية �لتي تهدف �ىل تو�صيح بع�ض 

�لنقاط �لفكرية �لقابلة للنقا�ض �لعلمي.

ضبابية الفكر الخاص بحقل العلوم الجغرافية
�أو   Science of space �ملجال  علم  �جلغر�فيا  لكون 

هذ�  التقبل  فانها   Science de l’espace بالفرن�صية 

�لفكر  يقبل  وال  ب�صري،  هو  وما  طبيعي  هو  ما  بني  �النق�صام 

�ملكونات  �أحد  �إهمال  مت  �أن  يكتمل  وال  �حلديث  �جلغر�يف 

�لطبيعية �أو �لب�صرية �أو �القت�صادية للمجال من قبل �جلغر�يف، 

على  يرتكز  ولكنه  �ملجال  علم  يف  مهم  �لب�صري  فالق�صم 

�لقاعدة �لطبيعية،كما الميكن رف�ض وحدة �لعلوم �جلغر�فية 

وقو��صمها �مل�صرتكة يف �الأهد�ف و�ملنهجيات و�لفكر، لكونها 

�جلزء  تدر�ض  �لتي  �الأر�ض  علوم  من  �لوحيدة  �لعلوم  هي 

هذه  وحتدد  �ل�صطح.  وهو  �الأر�ض  كوكب  من  لها  �ملخ�ص�ض 

�لنتيجةحقيقة حقل �لدر��صة �أو ميد�ن �لعمل �جلغر�يف �لذي 

يعرب عنه باملجال و�لذي ال يجب �ال�صتهانة به فكريا وعمليا، 

�الأر�ض هو�مل�صتخدم  ب�صطح  �لتعبري �جلغر�يف �خلا�ض  وهذ� 

�جلغر�فية  �لفكرية  وغري  �لفكرية  �ملر�جع  كافة  قبل  من 

�لعاملية باللغات �ملرموقة.وكلمة Space ميكن �أن تتخذ باللغة 

�لعربية ثالث معاين جغر�فية رئي�صية هي �لف�صاء، �مل�صاحة، 

�لدر��صة  حقل  عن  للتعبري  جغر�يف  معنى  و�أن�صب  و�ملجال، 

�جلغر�فية وميد�ن �جلغر�فيا هو �ملجال �لذي كان من �لو�جب 

�عتماده بدل عن �ملكان منذ بد�ية �خلم�صينات �أي منذ بد�ية 

نقل �ملعارف �لفكرية �جلغر�فية. وبالرغم من �لتطور �حلايل 

كافة  وقدرة  جغر�فيا،  �حلية  �للغات  ��صتخد�م  يف  �ملالحظ 

باللغات  �لهامة  �ملر�جع �جلغر�فية  �ىل  �لو�صول  �جلغر�فيني 

بهذه  �مل�صتخدم   Space بتعبري  �لتامة  ومعرفتهم  �حلية 

�ملر�جع ولي�ض Place فاإن �ملكان هو �مل�صتخدم يف �جلغر�فيا 

�لعربية للداللة على حقل �لعلوم �جلغر�فية دون �الكرت�ث باأن 

�ملدين  �أو  �ملعماري  �ملهند�ض  در��صة  حقل  باالأ�صح  هو  �ملكان 

�ملو�صع  يعملون جميعهم يف  هوؤالء  �لزر�عي،  �أو  �أو �حل�صري 

هذه  يف  �لفكرية  �ل�صبابية  �أن  كما  �ملجال.  ولي�ض  �ملكان  �أو 

�لنقطة �لهامة ال تتوقف عند هذ� �حلد، فاملجال �لذي يدل 

على حقل �لدر��صة �جلغر�فية وميد�نها ال يعني فقط �ملجال 

�لطبيعي،كما ال يعرب عن  �لب�صري وال يدل فقط على �ملجال 

للدر��صة،  �أي عن منطقة  للدر��صة �جلغر�فية  وحدة جمالية 

ويف نف�ض �لوقت ال يعرب عن �أي مفهوم �قليمي فاملجال يحتوي 

�صرورة  �ىل  �النتباه  يتم  �أن  و�ملق�صود،  و�الأقاليم.  �الأماكن 

عن  للداللة  و�الأن�صب  �ملنا�صب  �لعلمي  �لتعبري  ي�صتخدم  �أن 

�لبحث عن  �أو ميد�ن عمل �جلغر�فيا وخا�صة يف حالة  حقل 

�لعربي.ومن  �جلغر�يف  لدى  �صحيحة  فكرية  �أ�صا�صيات  بناء 

لتعبري  و�مل�صتمر  �خلاطئ  �ال�صتخد�م  �أن  مالحظته  �جلدير 

�ملهمة  باأن  �لقائل  �القليمي  �لفكر  �أ�صحاب  عن  ناجت  �ملكان 

�لبحث  �الأقاليم و�صرورة ح�صر  تكمن يف در��صة  �جلغر�فية 

متكاملة  جغر�فية  در��صة  �الأقاليم  بدر��صة  �جلغر�يف  �لعلمي 

�أي در��صة �ملكونات �لطبيعية و�لب�صرية �خلا�صة بها من �أجل 

�ملرتبطة  �ملبا�صرة  وغري  �ملبا�صرة  �لتنمية  عمليات  تطوير 

يف  خا�صة   جاء  كما  �القليم،  لهذ�  �جلغر�فية  بال�صخ�صية 

در��صات �ملد�فعني عن �ملهمة �القليمية للعمل �جلغر�يف �لتي 

�أميكن  �ملعا�صر.  غري  �جلغر�يف  �لفكر  يف  قوية  �أ�صول  لها 

�لقول �أنه رمبا يف فكر �ملتخ�ص�صني يف �جلغر�فيا �لب�صرية �أو 

�القت�صادية وبالن�صبة لهم، ياأتي تعبري �ملكان يف �للغة �لعربية 

�جلغر�فية  در��صتهم  مكونات  لطبيعة  بالن�صبة  �الأن�صب  هو 

بالرغم من �خلطاأ �لكبري يف ��صتخد�مه.

كافة  يف  و�ملن�صور  �ملقدم  �لتعريف  خالل  من  �أنه  ونعتقد 

�لفكر  مرتكز�ت  وفهم  �الطالع  ن�صتطيع  �لفكرية  �ملر�جع 

�جلغر�يف �لقاعدي �الأويل �لذي وجب تطويره الحقا يف �صوء 

�جلغر�فيا  مييز  و�لذي  �ملعا�صر  �حلايل  �جلغر�يف  �لفكر 

 Geomatic �جليوماتيك   جغر�فية  �أو  �اللكرتونية 

�لفكر  تبني  حالة  يف  حتى  �أنه  ندرك  وهنا   .Geography
�جلغر�يف �القليمي فان جمموعة �لعلوم �جلغر�فية �لطبيعية 

�ملجال  لتدر�ض  تتكامل  بل  �لبع�ض  بع�صها  تلغي  ال  و�لب�صرية 

�خلا�ض باأي منطقة للدر��صة حمددة جغر�فيا من �أجل �لهدف 

�لعام و�الأبدي للعلوم �جلغر�فية �لكامن يف �ال�صتخد�م �الأمثل 
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مسائل في الجغرافيا العلمية الحديثة:
رؤية في ضبابية أساسيات الفكر الجغرافي 

ل�صطح �الأر�ض الأغر��ض �لتنمية �مل�صتد�مة .6

أهمية األصول التاريخية:
�ىلبد�ية  �حلديثة  للجغر�فيا  �لتاريخية  �الأ�صول  وتعود 

يدر�ض  م�صتقل  كعلم  �صارت  عندما  19م  �الأخريللقرن  �لربع 

�لفكر  تطور  نفهم  �أن  ميكن  فكيف  �الأملانية،  �جلامعات  يف 

كونها  من  للجغر�فيا  �حلقيقي  �لتحول  بد�ية  مع  �جلغر�يف 

عبارة عن در��صات و�صفية لالأقاليم �إىل علم حقيقي، وكيف 

ميكن �أن نحدد و�قع وحدة جمال �جلغر�فيا وطبيعته؟ وكيف 

لنا �أن نناق�ض هذ� �ملو�صوع ب�صكل علمي وموثق؟ 

دي  �لفرن�صي   ، همبولت  فون  �لك�صندر   ، ر�تزل  فردريك 

�جلغر�فية  �لعلوم  �أ�ص�صو�  هوالء   ... ريرت  �الأملاين   ، البال�ض 

مثاًل  بها  جاء  �لتى  �الأفكار  بع�ض  �إىل  وبالنظر  �حلديثة. 

تاأثري�ت  حول  بدر��صاته  �ملتعلقة  همبولت  فون  �لك�صندر 

جند  �لب�صري،  و�لن�صاط  �الإن�صان  يف  �لطبيعية  �لظروف 

�الن�صان  تفاعل  عن  نتجت  �لتى  للعالقات  متكاملة  در��صات 

مع و�صطه �جلغر�يف وجعلت من عنا�صر �صطح �الأر�ض حتدد 

هى  فاجلغر�فيا  �لبع�ض،  بع�صها  عن  مميزة  معقدة  �أماكن 

در��صة �الأماكن �الأر�صية مبا فيها من حمتويات خمتلفة لكل 

�قليم،للتو�صل �أو ملحاولة �در�ك �جلغر�فيا ل�صخ�صية �أقاليم 

�لعامل �ملختلفة. 

مل يتخذ فيد�ل دوالبال�ض من موؤ�ص�صي  �ملدر�صة �لفرن�صية 

وهي مدر�صة و�صطية منطقية،�أي �جتاه  حتمي �أو �إمكاين، بل 

�أن مدر�صتة كانت تعرب عن فكر �حتمايل وحتاول �إيجاد عالقة 

منطقيةبني �ملبادىء �لتى كانت �صائدة لذلك �صميت باملدر�صة 

�الحتمالية.  فيد�ل دوالبال�ض يف تعريفه للجغر�فيا �لذي ورد 

وكذلك يف  �لطبيعية"  بعنو�ن"�جلغر�فيا  �مل�صهور  يف مرجعه 

دوالبال�ض  در��صات  خالل  �لب�صرية"ومن  كتابه"�جلغر�فيا 

�ملختلفة، وكذلك �لدر��صات �لعلمية ملن عا�صرو� البال�ض فان 

�لهدف من در��صة �جلغر�فيا �أو �ملهمة �أو �لوظيفة �جلغر�فية 

تتحقق من جر�ء در��صة �صطح �الأر�ض باعتباره و�صط �الإن�صان 

ال  �جلغر�فية  �لعلوم  ،فميد�ن   Milieu de l’homme
�أن  لالقليم  ميكن  وال  لالأقاليم  مو�صوعية  بدر��صة  يخت�صر 

�ملعرب  �الأر�ض  ف�صطح  �ذ�  �جلغر�فية،  لدر��صة  ميد�ن  يكون 

عنه باملجال هو حقل در��صة �لعلوم �جلغر�فية ولي�ض �لبيئة 7.

موؤ�ص�صي  �أفكار  �أن  باعتبار  و��صحة  �لفكرة  هذه  تبدو 

�جلغر�فيا �حلديثة ترتكز على �أ�ص�ض علمية توؤطر �جلغر�فيا 

�لتطور  �صلم  على  ولت�صعها  �لنور  �ىل  لتخرجها  تطم�صها  وال 

ولي�ض �لعك�ض، وعندما فكرو� يف هذ� �لعلم �أكدو� �أن �جلغر�فيا 

مع  �أي  �ملجالية  بعالقاتها  �الأر�ض  �صطح  مكونات  در��صة  هى 

عالقاتها مع �صطح �الأر�ض، وهذ� �لفكر�نعك�ض يف �لدر��صات 

على  تقم  مل  �حلديثة�لتي  �جلغر�فيا  موؤ�ص�صي  عن  �ملوروثة 

�الأر�ض  �صطح  �ىل  تنظر  �أن  ميكن  وال  فقط  �الن�صان  در��صة 

�لدر��صات  والتظهرهذه  للب�صرية،  م�صكن  جمرد  �أنه  على 

�الأر�ض  �صطح  مبكونات  خا�صة  در��صة  هى  �جلغر�فيا  �أن 

�لطبيعة فقط. و�إمنا جاءو� بفكر يحاول �أن يوؤ�ص�ض �لدر��صات 

لياقوت  �لبلد�ن  معجم  للمقد�صي،  �الأقاليم،  ملعرفة  �لتقا�صيم  �أح�صن  كتاب  �الإقليمية:  �جلغر�فيا  تطور  هاما يف  دور�  و�لعرب  �مل�صلمون  لعب    )٦(

�حلموي وغريها وجند جذور �لفكر ��القليمي �لعلمي مع ن�صوء �جلغر�فيا �حلديثة يف �أعمال ربرت وهمبولت �لتي حاولت تق�صيم �لعامل �إىل �أقاليم 

بيئية، وطبق ريرت ذلك يف كتابه عن جغر�فية �أوروبا 1807م  وكذلك حماولة تق�صيمه �لعامل على �أ�صا�ض �قليمي يف �أربع جملد�ت 1817-1818م  

ويعترب ربرت باعث �جلغر�فيا �الإقليمية، وهناك كذلك در��صات همبو�ت عن �أمريكا �ملد�رية، كما قام �لفرد هترن قام بدر��صات �قليمية هامة �أو�خر 

�لقرن �لتا�صع ع�صر، وهربرت�صن 1905 م حاول تق�صيم �لعامل على �أ�ص�ض مناخية وطبيعية وهو �أول من ��صتخدم مفهوم �القليم �لطبيعي. ون�صتطيع 

للتق�صيمات �الد�رية لالأر��صي  �أي  للتخطيط �الد�ري  �أ�صا�ض  �أ�صتخدم  �لع�صرين  �لقرن  �لثاين من  �لن�صف  �الإقليمي يف  �لفكر �جلغر�يف  �أن  �لقول 

من  �ملختلفة  و�ملو��صالت  �لطرق  �صبكات  تخطيط  �لتحتيةوخا�صة  و�لبنى  �خلدمات  تطوير  على  �صاعد  مما  �الأوروبية  �لقارة  يف  خا�صة  �لوطنية 

�صكك �حلديد وطرق �الخرت�ق وطرق �لهاي و�ي و�لطرق �لعادية،وعرف �لفكر �جلغر�يف �القليمي يف �ل�صتينات من �لقن �لع�صرين عندما  دعيت 

وهي هدف  �أقاليم  در��صة  �ال  ما هي  بقوله: �جلغر�فية  عنها  �صاور  كارل  وعرب   True Geography باجلغر�فيا �حلقيقية   �القليمية  �جلغر�فيا 

�لدر��صات �جلغر�فية، يرى ديكن�صون باأن �جلغر�فيا �الإقليمية هي هدف وحمور وغاية �جلغر�فيا �حلديثة، ويقول جلربت �جلغر�فيا هي فن �لتعرف 

على �صخ�صية �الإقليم وو�صفه وحتليله، و�أخري� جند �أن من كبار �ملد�فعني عن �لفكر �القليمي �جلغر�يف هو جمال حمد�ن �لذي ذكر باأن �جلغر�فيا 

�لكاملة و�لكامنة ال تتحقق يف �صيء كما يف �لدر��صات �الإقليمية.

)٧(  قمنا باجر�ء در��صات معمقة عن طريق �لعودة لالأ�صول �الأجنبية للتعرف على م�صدر علمي و�حد يتكلم عن كون �لدر��صة �جلغر�فية تتحدد 

بالعالقة بني �الن�صان و�لبيئة، كما هو مكرر ومتكرر يف �لدر��صات �لفكرية �لعربية....مل جند �أي �صيئ، ويرجح باأنه متت ترجمة كلمة Milieu �أي 

�لو�صط �لذي يعي�ض به �الن�صان �أو �اليكومن Ecoumene �لتي تعني جمموعة �الأو�صاط �لب�صرية �لتي تتحدد بالعالقات �القت�صادية �لتقنية �لفنية 

مع �الن�صان و�لتي تدر�ض خا�صة من قبل �أحد فروع �جلغر�فيا �لب�صرية وهو علم Mesologie  فهل يرتجم ذلك بالبيئة لكي ت�صبح �لبيئة يف �أذهان 

�لبع�ض حقل �لعمل �جلغر�يف!!!

�أ.د. جهاد حممد قربة
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�جلغر�فية كعلم يدر�ض �صطح �الأر�ض مبا يحتوى من عنا�صر 

طبيعية وب�صرية دون عزلها عن هذ� �ل�صطح. وميكن �أن نفهم 

قبل  من  باجلغر�فيا  �خلا�ض  �لتعريف  باأن  �لوقت  نف�ض  يف 

موؤ�ص�صيها يف فرتة �لقرن 19م هو تعريف مب�صط �أو على قدر 

من �لتب�صيط الأنه يعك�ض يف نف�ض �لوقت نوع من �ل�صمولية �لتي 

كانت �صائدة يف �لفكر �جلغر�يف يف ذ�ك �لوقت، وبالتايل ال 

يجب �لت�صديد على ��صتخد�م �لتعاريف �لقدمية.

�لعلوم تتطور، وتطور �لعلوم يوؤدي �إىل رفع م�صتويات �ملعرفة 

ال  علمي  تخ�ص�ض  �ىل  تتحول  علمية  فروع  ن�صوؤ  �ىل  ويوؤدي 

�لعلم  يف  �ملعارف  تخ�ص�ض  �ىل  ويوؤدي  �لتعقيد،  من  يخلو 

نف�صه وب�صكل متعاظم وتدريجي، وكانت �جلغر�فيا حتتوي يف 

زمن همبولت ور�تزل على تخ�ص�صني هما جغر�فيا طبيعية 

وجغر�فيا ب�صرية، �أما �ليوم فان �لعلوم �جلغر�فية تت�صمن ما 

يقرب �خلم�صون علم. وبالتايل ال يجب �ليوم �أن ن�صتغرب ملاذ� 

كان �لفكر �جلغر�يف مع بد�ية �حلد�ثة فكر� مب�صط �نبثق عنه 

تعريف �أويل للجغر�فية �صهل ومرن يعرب عن �لفكر �جلغر�يف 

�ل�صائد يف ذ�ك �لوقت. ومع  تطور �لعلوم �الأخرى ومع تطور 

�لنظريات �لعلمية وتطور و�صائل �لبحث �لعلمي ومع ��صتخد�م 

�جلغر�يف لالأدو�ت و�لو�صائل �لتى مكنته من �إجناز �لدر��صات 

من  �جلغر�فيا  حتولت  �الأر�ض،  ب�صطح  �خلا�صة  �حلقلية 

جغر�فيا و�صفية �أدبية �إىل جغر�فيا علمية مبعناها �حلقيقي 

معبد�ية �لقرن 20م، وخا�صة يف �لن�صف �لثاين لهذ� �لقرن 

و�الأ�صاليب  �لطرق  ��صتخد�م  يف  وتو�صعا  تطور�  عرف  �لذي 

�لريا�صية و�الح�صائية حيث تبلورت �جلغر�فيا �لعلمية ب�صكل 

 .Scientific Geography و��صح

في  الوظيفية  المهمة  بوحدة  الخاص  الفكر  ضبابية 
العلوم الجغرافية

و�الح�صائية  �لريا�صية  و�الأ�صاليب  �لطرق  ��صتخد�م 

�أ�صباب حتول  �أحد  �ملتقدمة منها يعترب  �أنو�عها وحتى  بكافة 

�أخرى  �أ�صباب  توفر  �ىل  باال�صافة  �لعلمية،  �ىل  �جلغر�فيا 

�الهتمام  عن  ناجتة  �لع�صرين  �لقرن  جغر�فيي  من  �عتمدت 

�الأر�ض  �صطح  على  وتطبيقها  بالقيا�ض  و�الهتمام  بالتجارب 

�ىل  مبا�صر  ب�صكل  �الأمر  هذ�  و�أدى  �جلغر�يف،  �لعمل  حقل 

تطوير طرق �لقيا�ض وطرق للتجارب مبختلف �أنو�عها و�نعك�ض 

ب�صكل �يجابي يف �أد�ء �جلغر�يف وجعل �لعلوم �جلغر�فية تتخذ 

مكانة هامة على �ل�صاحة �لعلمية وخا�صة بعد �حلرب �لعاملية 

�لعمل  �مل�صتخدمة يف  �الأر�صية  �لقيا�صات  �أمثلة  ومن  �لثانية، 

�مليد�ين و�لتي تعرب عن �لدقة و�لعلمية �جلغر�فية ما يلي:

�حلقلية  و�ال�صتمار�ت  �ال�صتبانات  وت�صميم  ��صتخد�م   -

وتعترب   ، �ل�صطح  وعنا�صر  �ل�صكان  لدر��صة  �أنو�عها  مبختلف 

�حلقل،  �ال�صتبانة يف  هذه  تطبيق  عند  قيا�ض  �أد�ة  �ال�صتبانة 

وهي من �أدو�ت قيا�ض �الن�صان ب�صكل مبا�صر، �أما �ال�صتمارة 

فهي خم�ص�صة للعنا�صر �ملادية كا�صتمارة �لرتب على �صبيل 

�ملثال. 

كان  �ن  قيا�ض،  عملية  وهي  �الأر�ض،  �صطح  ت�صوير   -  

من  �لت�صوير  كان  �ن  ف�صائي  �أو  جوي  �أو  ميد�ين  �لت�صوير 

قبل �جلغر�يف �أو من قبل غري �جلغر�يف، مما �أدى �ىل تطوير 

�جلغر�فيا �لتقنية �ملعا�صرة.

�لقيا�صات  مثل  �لطبيعية  للعنا�صر  �لقيا�صات  �جر�ء   -  

�ملاء  �صرعة  قيا�ض  ��صتخد�م جهاز  �لهيدرولوجية عن طريق 

�أو �جر�ء قيا�صات للعنا�صر �جلوية �أو �لقيام بقيا�صات الأبعاد 

منطقة ما د�خل �قليم �لدر��صة...�لخ.

ومن �أهم �لتجارب �لتي يقوم بها �جلغر�يف �ملعا�صر�لتحليل 

�لغر�نولومرتي لعينات �لرتبة لتحديد قو�مها ومن ثم حتديد 

�ملخترب...�لخ.  يف  �حل�صى  ن�صبة  حتديد  �أو  �لطني  ن�صبة 

وي�صتعمل �جلغر�يف يف �لوقت �حلا�صر ومنذ بد�ية �لقرن 20م 

�لتى متكنه  �لتجارب  �أنو�ع  �لقيا�ض وخمتلف  و�صائل  خمتلف 

من �لتعرف �لدقيق على منطقة در��صته، هذ� باال�صافة �ىل 

��صتخد�م خمتلف طرق �لقيا�ض و�لتحليل غري �ملبا�صرة ل�صطح 

�الأر�ض بو��صطة �ل�صور �جلوية و�ملرئيات �لف�صائية، مما �أكد 

تطور وتبلور �جلغر�فيا �لعلمية وحقق لها �ملكان �ملنا�صب على 

خريطة �لعلوم.

وهل  �لعربية  �جلغر�فيا  و�قع  يف  �لنظر  هذ�  بعد  ويجب 

�لعلم  باأ�ص�ض  يتعلق  ما  يف  خا�صة  �لفكري  بالو�صوح  �ت�صمت 

ومهمته ووحدة �أهد�فه �لتي ميكن للباحث �أن ير�ها من خالل 

لتلخي�ض  �الأ�صا�ض  يف  و�صعت  �لتي  �لعلم  تعاريف  خمتلف 

�أ�صا�صيات �لفكر �جلغر�يف �ل�صائد �أي �لفكر �لعلمي للجغر�فيا 

�لعلمية وجلغر�فية �جليوماتك�ض �ملعا�صرة.

ويجب على �أي تعريف عندما يقدم �إن يكون �صامل لل�صيء 

�أي  جزل  يكون  و�ن  منقو�ض  وغري  موجز  وب�صكل  �ملعّرف 

غري  و�لدقيقة،  �ل�صحيحة  �لعلمية  �ملفرد�ت  ي�صتخدم  �أن 

ال  و�أن  مفهومة  غري  عبار�ت  ل�صياغتة  ي�صتخدم  �أو  جمتز�أ 

�أخري�" مت�صمنا"ملختلف  و�أن يكون  يتاأثر بتخ�ص�ض �صاحبه 



املجلد العا�شر )١( مار�س  ٢٠١٨ 1415

مركبات �أو مكونات �ل�صيء �ملعّرف .

�أ�سا�سيات  �إن يحتوي على  وتعريف علم �جلغر�فيا يجب 

منها :

1 - ميد�ن �جلغر�فيا، 2- �ملهمة �جلغر�فية،  

3- �أهد�ف �جلغر�فيا .

يعتقدون  كبري من �جلغر�فيني ممن  وندرك حماولة عدد 

و�صلبة  �صليمة  قو�عد  على  �لعلم  تطوير  يف  �لفكر  باأهمية 

وممن لديهم ح�ض فل�صفي للعلم �لذي ينتمون �إليه بطريقة �أو 

باأخرى،يف و�صع ون�صر تعريف خا�ض بهم للجغر�فيا،  وحاول 

بع�ض منهم و�صع تعاريف للجغر�فيا مده�صة �أو ملفتة  لالنتباه 

وركيكة  غام�صة  �أخرى  تعاريف  جاءت  كما  �الإبهار،  بغر�ض 

�إن  و��صعها.   بتخ�ص�ض  ب�صدة  متاأثرة  �أو  �لوقت،  نف�ض  يف 

�لهدف من حتليل هذه �لتعاريف هو يف �أن نتبنّي من خاللها 

�الجتاهات و�ملفاهيم �لفكرية يف �لعلوم �جلغر�فية، كما نريد 

بالفل�صفة  �خلا�صة  �مل�صطلحات  خاللها  من  ن�صتعر�ض  �إن 

�لفكرية �جلغر�فية �ملتوفرة و�مل�صتخدمة من قبل �جلغر�فيني 

�لتعريف  باأنه  �جليد  �لتعريف  ونحدد  خا�ض،  ب�صكل  �لعرب 

يف  �أدت  �أ�صيلة  علمية  فل�صفة  �نبثاق  ور�ئه  من  ميكن  �لذي 

�لو�قع �ىل تطوير فكري هام للجغر�فيا �أو الأحد فروعها.

بالرغم من ��صتتباب وتبلور �لفكر �ملنهجي �لعلمي للجغر�فيا 

�ملر�جع  يف  �ملتوفرة  �لتعارف  جملة  يف  �لنظر  فان  �ملعا�صرة 

�جلغر�فيا�حلديثة  عن  �لعربي  للجغر�يف  و�ملقدمة  �لعربية 

�جلغر�يف  ت�صاعد  وال  بال�صبابية  تت�صم  ز�لت  ما  و�ملعا�صرة 

�لعربي على بناء فكر علمي �صحيح بالرغم من تعدد �لتعاريف 

وتعدد  تباين  عن  تعرب  نف�صها�لتي  �جلغر�فيا  عن  �ملتوفرة 

و�ملتد�ولة  �جلغر�فية  �لوظيفة  �أو  �ملهمة  على  �تفاق  وعدم 

�أدى �ىل �مل�صاهمة يف تطور نوع من  يف �الأدبيات �لعربية مم 

�لغمو�ض و�لكثري من �لت�صاوؤل عن حقيقة دور �جلغر�يف.

ونورد على �صبيل �ملثال ال �حل�صر بع�ض من هذه �ملحاوالت 

من  �لنا�صئة  لفكر  �إرباكها  �صدة  نت�صور  �ملنقولة�لتي 

�جلغر�فيني: وهي تعريفات جغر�فية �صريعة �أو جمتز�أة عمد� 

�أو بغري عمد وهي بال�صرورة تعريفات ناق�صة مثال :8

1- تعريف Mill ،�جلغر�فيا هيعلم �لتوزيعات..

2- �جلغر�فيا هي علم �الأينية.

3- �جلغر�فيا هي علم فل�صفة �ملكان .

4- �جلغر�فيا هي علم �لعالقات �ملكانية .

هي  الجغرافيا   De La Blache �لفرن�صي  تعريف   -5

علم �ملجال Espace �لذي ترجم باملكان
�لطبيعة  بني  �ملتبادلة  �لعالقة  در��صة  هي  �جلغر�فيا   -6

�حلية و�لطبيعة غري �حلية.

7- �جلغر�فيا هي ما يفعله �جلغر�يف

8- تعريف باروز، �جلغر�فيا هي علم �لعالقات

9- تعريف �صتود�رت، �جلغر�فيا هي علم �لنظم �لبيئية

10- تعريف دوجري، �جلغر�فيا هي علم �ملو�قع

11- تعريف �صاور، �جلغر�فيا هي علم �لالند�صكيب.

12- �جلغر�فيا هي علم �الختالفات �ملكانية .

13- �جلغر�فيا هي ما يفعله �جلغر�يف .

14- �جلغر�فيا هي علم �الأمكنة .

15- �جلغر�فيا هي علم �حلروب.

16- �جلغر�فيا هي علم �الختالفات �الإقليمية .

17- �جلغر�فيا هي علم �لنظم �ملكانية.

هارت�صورن  �الأمريكي  للجغر�يف  هو  �الأخري  �لتعريف  وهذ� 

�مل�صهور و�لذي �صاهم يف تاأ�صي�ض فكر جغر�يف حديث وترجم 

كاتبة �إىل �للغة �لعربية من قبل كل من عبد �لعزيز �آل �ل�صيخ، 

ومو�صى �ل�صاعركما �صبق ذكره.

جملة  �إىل  �لنظر  كيفية   يف  هو  �الآن  �ملطروح  و�ل�صوؤ�ل 

وهي  ناق�صة،  تعريفات  كونها  مالحظة  مع  �لتعاريف،  هذه 

�جلغر�فيا  قدمت  عندما  خا�صة  �لغمو�ض،  عالية  بال�صرورة 

�لدر��صة  حقل  هو  �ملكان  فال  �ملكان،  فل�صفة  علم  باأنها 

�جلغر�فية وال �جلغر�فيا هي علم فل�صفي! فهل يجب �عتماد 

يد  على  جاء  جمملها  و�أن  خا�صة  علميا  �لتعاريف  هذه 

جغر�فيني رفيعي �مل�صتوى؟ كما ال تعترب هذه �لتعاريف مثالية 

باملهمة  يهتم فقط  ولكون معظمها  ناق�صة  لكونها  للجغر�فيا 

�جلغر�فية ومل تت�صمن �أي ذكر مليد�ن �جلغر�فيا ومنهجيتها 

و�أهد�فها، باال�صافة �إىل ق�صية �لغمو�ض وعدم �لدقة و�خلطاأ 

مر�جعها  من  �لتعاريف  لهذه  �الأ�صلية  �ملعاين  ترجمة  يف 

�الأ�صلية. وجاء هذ� �خلطاأ �ل�صائع �لذي مت قبوله حاليا نتيجة 

لعدم �لتمييز بني كلمة Space وكلمة Place  حيث �إن كلمة 

Place  تعني حرفيا �ملكان فاإذ� كان �ملعنى باللغة �الجنليزية 
 Space هو �ملكان فكيف ترتجم كلمة  Place و�لفرن�صية ل

مسائل في الجغرافيا العلمية الحديثة:
رؤية في ضبابية أساسيات الفكر الجغرافي 

)٨(  مت ��صتخر�ج كافة هذه �لتعاريف من �ملر�جع يف �جلغر�فيا �لفكرية باللغة �لعربية و�لتي �صنعمل على ذكر �أهمها و�لتي متت �ال�صتعانة بها يف 

قائمة �ملر�جع

�أ.د. جهاد حممد قربة
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باأن  �لقول  ميكن  ال  دوالبال�ض  تعريف  مكان،ولرتجمة  �إىل 

�جلغر�فيا هي علم �الأمكنة �إمنا نقول باأن �جلغر�فيا هي علم 

�ملجال، كذلك عندما نرتجم هارت�صورن  نقول �جلغر�فيا علم 

�الأنظمة �ملجالية ولي�ض �ملكانية 9 .

الجغرافيا بين المكان والمجال:
�أ�صا�صي  هو  ما  بقدر  جدليا  �ملو�صوع  هذ�  طرح  يعترب  ال 

علمي  وموجه  جغر�يف  فكري  مدرك  الأهم  ت�صحيحا  ويعترب 

ما  �أهم  يف  �جلغر�فية  للعلوم  مميز  هو  �لوقت  نف�ض  ويف 

كما  �لعام.  در��صتها  حقل  �أو  �لدر��صي  ميد�نها  وهو  متتلكه 

�أهميتها  توؤخذ  �أن  بل  �لنقطة  �لنظر برتف �ىل هذه  ال يجب 

بعني �العتبار لرت�صيخ �ملفاهيم �جلغر�فية �الأ�صا�صية وخلدمة 

مفهوم  مناق�صة  و�ن  عام.  ب�صكل  �جلغر�فية  و�ملعرفة  �لعلم 

�ملكان لغويا وفل�صفيا ت�صمح بادر�ك فيما �ذ� كان من �ل�صو�ب 

�لعام  �جلغر�فيا  حقل  على  للداللة  �ملفهوم  هذ�  ��صتخد�م 

وغر�صها �لدر��صي.

�ملكان لدى �الن�صان �لبد�ئي هو  �صورة ملظهر حم�صو�ض ت�صري 

�ىل مو�قع ذ�ت لون عاطفي، ومل يكن مفهوم �ملكان م�صتخدم 

و�الأر�ض،  �ل�صماء،  هناك  فكانت  �لقدمية  �حل�صار�ت  يف 

�لتي  �ال�صالمية  �حل�صارة  بد�ية  مع  ثم  �خلفي،  و�لعامل 

�لثالث  �لقرن  نهاية  �لثامن وحتى  �لقرن  بد�ية  ��صتمرت من 

�ملحلة،  �حليز،  هي:  للمكان  �أخرى  تعابري  ظهور  جند  ع�صر 

�ملحل،  هي  للمكان  �للغوية  و�ملر�دفات  �لقبيلة،  �جلماعة، 

مفهوم  عر�ض   10  1978 �لعبيدي  كتاب  �ملو�صع،ويف  �حليز، 

�ليونان  به من مفاهيم جاءت من فال�صفة  يتعلق  وما  �ملكان 

ومن بعدهم ومن �أهم �ملفاهيم هي �خلا�صة بالفيثاغورثيون، 

�أن �ملكان يرتبط باالأعد�د وهو �المتد�د �لهند�صي للج�صم، �أما 

�أهم روؤية للمكان فنجدها عند �لفال�صفة �لعرب: �لكندي يقر 

بوجود �ملكان وهو نهايات �جل�صم عند �لتقاء �ملحيط باملحاط 

به، �أما �لفار�بي فهو يعرف �ملكان بالعالقة بني �ملكان و�ملتمكن 

9 Hartshorne, R., 1939, the Nature of Geographie, Lancaster, and Penn: Association of American Geographers.
Duford, M., Perrons, D., 1983, The Object of Geographical Analysis, The Arena of Capital, Critical of 
Human Geographie, Palgrave, London.

)١٠(  �لعبيدي، ح�صن جميد، 1978، نظرية �ملكان يف فل�صفة �بن �صينا، بغد�د، د�ر �ل�صوؤون �لثقافية.

�جلوهري، ي�صري، �مل�صمون �لب�صري يف �جلغر�فيا، �ال�صكندرية مكتبة �ال�صعاع.

)١١( حاول �صفوح خري يف كتبه تقدمي �صرح ملفهوم �ملكان ال�صت�صعارهم هذ� �خلطاأ �لفكري �لناجت عن تعبري �ملكان وكذلك هناك حماوالت غري 

من�صورة لبع�ض من جغر�فيي دول �خلليج �لعربي، ونعتقد �أنها جميعا غري ناجحة ومل ت�صتطع تربير هذ� �خلطاأ مثال، �نظر �ل�صفحة 52 من كتاب 

خري عن �جلغر�فيا �ملو�صوع و�ملنهج و�الأهد�ف.

وجعل �ملحيط جزء من حد �ملكان �خلا�ض باملحاط به �لذي 

هو �ملكان. وجند نف�ض �لفكر لدى �خو�ن �ل�صفا،فاملكان كل 

مو�صع متكن فيه �ملتمكن وهو نهايات �جل�صم، كما يعرف �أبو 

به  و�ملحاط  �ملحيط  �أنه  �أ�صا�ض  على  �ملكان  �لتوحيدي  حيان 

وهو ما م�ض من �صطح �جل�صم �حلاوي و�نطبق على �جل�صم 

�ملعنى  على  �لهيثم  �بن  عند  �ملكان  مفهوم  و�رتكز  �ملحوي. 

�للغوي ملفهوم �ملكان وهو �ملرتبط بالبعد فاملكان هو �لذي ال 

تزيد �بعاده عن �أبعاد �جل�صم �لذي يحتويه وهو �صطح �لهو�ء 

�ملحيط باجل�صم. وعندما نقرتب من �ملفهوم �خلا�ض مبجال 

 ،  Sauer 1925 جند  �ملحدثني  عند  �جلغر�فية  �لدر��صة 

�لتي   ،Areal Differentiations تعبري  ��صتخدم  �لذي 

�أن  جند  وقبله  �ملكانية،  ولي�صت  �مل�صاحية  �الختالفات  تعني 

على  �لتعرف  علم  هي  �جلغر�فيا  باأن  يعتمد  1905م  هترن 

�ملجالية  �لعالقات  حتليل  طريق  عن  �الأقاليم  خ�صائ�ض 

دوالبال�ض  �أن  كما   Spacial relation �ملكانية    ولي�صت 

 La geographie est باأنها علم �ملجال  عًرف �جلغر�فيا 

la science de l’espace ومن �جلدير ذكره باأن هناك 
من �أورد ذكر تعريف دوالبال�ض �لفرن�صي بعد حتويره لي�صبح 

 La Geographie �لعربية �خلاطئة  �لرتجمة  متطابق مع 

�أن عدد من  عيبا  لي�ض   .est la science de la place
�لفكري  �الأ�صا�ض  لهذ�  يكرتث  مل  �لعربية  �لبالد  جغر�فيي 

�ل�صائد حاليا  هو  للجغر�فيا  �ملكاين  �لتعبري  وبقي  للجغر�فيا 

�لفكر  يف  �ملكان  �أن  ونعتقد  �الأر�ض،  �صطح  به  �ملق�صود  وباأن 

ومن  مو�صع،  جمرد  لي�ض  بال�صرورة  هو  �لعربي  �جلغر�يف 

خالل در��صتنا للتعاريف نفرت�ض يف كل مرة تاأتي �أو ت�صتخدم 

فيها كلمة مكان باأن �ملق�صود منها هو �ملجال Space بالرغم 

�أنه لغويا" ويف �للغة �لعربية ال ميكن ترجمة كلمة Space �إال 

بكلمة جمال  11.

و�لتخالف  و�لتباين  بالتغري  �جلغر�فيا  تعنى  �لو�قع  يف 
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�الأر�ض هي  �صطح  م�صاحة كبرية من  �إال على  يظهر هذ�  وال 

�ملعادلة  �ملكان، هذه  يعنى  �ملجال  �أن  �لقول  �ملجال،وال ميكن 

تتحقق  �ملجال  ويف  �ملكان  من  �أكرب  هو  فاملجال  خاطئة، 

ال  و�لتخالفات،وهي  و�لتباينات  �لتغري�ت  تتحقق  �جلغر�فيا، 

�لدر��صة  وحدة  هو  لي�ض  �ملكان،فاملكان  م�صتوى  على  تتحقق 

�مل�صاحية �جلغر�فية.

كما  �لبيئي  �أو  �ملدين  �أو  �ملعماري  �ملهند�ض  باملكان  ويهتم 

�ملو��صع،  على  يقت�صر  �ملهند�صني  �أن عمل  ذلك  ذكره،  �صبق 

باأن  �لقبول  يعني  ذلك  فان  �لفكر  هذ�  قبول  حالة  ويف 

وحدة  هو  �ملكان  �ملجالية؟  �الختالفات  علم  هى  �جلغر�فيا 

تباينات  توجد  ال  �جلغر�فية،و�أنه  ولي�ض  �لهند�صية  �لدر��صة 

�أو �ختالفات على م�صتوى �ملكان، وباأن �جلغر�فيا  �أو تغري�ت 

و�لتباينات  �لتغري�ت  �ملكانية،  �الختالفات  من  �أكرب  هى 

و�لتخالفات هى �أكرب من �ملكان وال تتحقق بد�خله. وبالتايل 

�صنالحظ �أن هناك تغري�ت وتباينات وتخالفات �أي �صنالحظ 

�أن هناك جغر�فيا يف �ملنطقة �لتى نعمل على در��صتهاعندما  

تكون م�صاحتها �أكرب من �ملكان، وبالتايل فان منطقة �لدر��صة 

�جلماعي  �أو  �لفردي  �لعلمي  �لبحث  م�صتوى  على  �جلغر�فية 

حيز  هو  �لذي  �ملكان  من  �أكرب  وهي  جمالية  بال�صرورة  هي 

مر�جعة  خالل  من  ذكره  �صبق  كما  �جلغر�يف،  �لعن�صر 

�للغوي �خلا�ض  و�ملعنى  للمكان  �لفل�صفية  �لتاريخية  �ملفاهيم 

��صتخد�مها يدخل �صبابية هامة  �أن  �لتي نعتقد  �لكلمة  بهذه 

يف �لفكر �جلغر�يف للنا�صئة من �جلغر�فيني.

الموسوعات  بعض  خالل  من  الجغرافيا  تعريف 
العلمية الرئيسة :

�ليه  ي�صتند  هام  فكري  ملخ�ض  �لعلم  تعريف  يعترب 

د�ئرة  يف  للبقاء  عمله  لتوجيه  عمره  طيلة  �ملتخ�ص�ض 

ومرتكز  �لفكرية  �لقاعدة  بالتايل  ي�صكل  وهو  �لتخ�ص�ض 

�لتعاريف  وتعاين  به.  �ال�صتهانة  يجب  ال  له  موجز  فل�صفي 

مع  �لتب�صيط  �صديدة  بكونها  �لعلمية  �ملو�صوعات  يف  �ملقدمة 

��صتخد�م تعابري و��صعة �ملعاين لكي يبق تعريفها متجدد� مع 

�لزمن، وهذ� يعني �صرورة �النتباه باأن ب�صاطة هذه �لتعاريف 

جتر ور�ئها دوما عدم �لدقة:

الرو�ض    " �لفرن�صية  �لعلمية  �ملو�صوعة  تعريف   -1

: " Larrousse
�جلغر�فيا هي �لعلم �لذي يهدف �إىل و�صف �ل�صكل �حلايل 

ل�صطح �الأر�ض ح�صب مركبتيه �لطبيعية و�لب�صرية.

2- تعريف �ملو�صوعة �لربيطانية :

بيان وتف�صري �صطح  �إىل  �لذي يهدف  �لعلم  �جلغر�فيا هي 

بهدف  و�لب�صرية  �لطبيعية  مركبتيه  ح�صب  �حلايل  �الأر�ض 

حتديد �صخ�صية �الأقاليم .

3-  تعريف جلنة �مل�صطلحات �لربيطانية 1950 م: 

�الأر�ض  ل�صطح  �ملكاين  �الختالف  در��صة  هي  �جلغر�فيا   

كما يبدو ح�صب خ�صائ�ض و�صفات وعالقات عنا�صر �صطح 

و�لت�صاري�ض  كاملناخ  و�نتظامها  �لبع�ض  بع�صها  مع  �الأر�ض 

و�الأنهار و�لنبات و�ل�صكان و�ل�صناعة و�الإد�رة.

4-  تعريف �جلمعية �جلغر�فية �الأمريكية 1927م : 

يعني  �لذي  �الأر�ض  �صطح  �يكولوجية  علم  هي  �جلغر�فيا 

�لطبيعية  �لبيئات  لعنا�صر  �الإن�صان  ��صتجابات  بدر��صة 

�ملختلفة .

�صطح  علم  هى  �جلغر�فيا  �ك�صفورد:  معجم  تعريف   -5

ودر��صة  �ل�صيا�صية  وتق�صيماته  �لطبيعية  مبظاهره  �الأر�ض 

للمناخ و�لنبات و�الن�صان �إىل �آخره . . . .

توين:  يو�صف  �جلغر�فية،  �مل�صطلحات  معجم  6-تعريف 

�لذي عرف �جلغر�فيا �أنها �لعلم �لذي ي�صف �صطح �الأر�ض، 

للعلوم  �لزمن  مع  �لهامة  �لتطور�ت  �حلائط  بعر�ض  �صاربا 

�جلغر�فية.

تعريف بعض الجغرافيين ذوو الشهرة العالمية :
1-   موؤ�ص�ض �جلغر�فيا �الأملاين، هترن1898م : �جلغر�فيا 

عن  بع�صها  �ختالف  ح�صب  �الأر�ض  مناطق  معرفة  علم  هي 

جزء  يعترب  �لذي  �الإن�صان  �العتبار  بعني  ياأخذ  �الأخر  بع�ض 

ال يتجز�أ من طبيعة منطقة ما ، ومن ناحية �أخرى يقول باأن 

�جلغر�فية  �لتوزيعات  يدر�ض  �لذي  �لعلم  هي   : �جلغر�فيا 

يخت�ض  وما  و�الأمكنة  �ملناطق  علم  �نه  �أي  �الأر�ض  ل�صطح 

باختالفاتها وعالقاتها �ملكانية .

 ،Closet Rene, 1982    12 �لفرن�صي  تعريف    -2

�ملاأخوذ عن كتاب تطور �لفكر �جلغر�يف �لذي قام برتجمته 

عبد �لرحمن حميدة  13، �جلغر�فيا هي �لعلم �لذي يدر�ض 

https://www.tahmil-kutubpdf.com/download/LB7G4V.html ١٢( مت ن�صر هذ� �لكتاب يف �صبكة �لنت وميكن �حل�صول عليه من �ملوقع �لتايل(
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�صمات �صطح �الأر�ض �أي �مل�صهد  �ملنظور  �لالند�صكيب �لذي 

�لنباتية  و�لتجمعات  و�لت�صاري�ض  �ملناخ  تفاعل  عن  ينتج 

و�حل�صود �لب�صرية وكذلك تدر�ض �جلغر�فيا �لقوى �لطبيعية 

�لزمان  يف  �لالند�صكيب   بتنظيم  تتحكم  �لتي  و�لب�صرية 

�الأر�ض  �صطح  على  تنا�صقها  تف�صر  الن  ت�صعى  فهي  و�ملكان 

د�خل �الإطار�ت �الإقليمية .

3-  تعريف �الأمريكي  James، Preston  14 : يف مقدمة 

كتابة عن �جلغر�فيا �الأمريكية، قدم بري�صنت  باأن �جلغر�فيا 

�صمة  وتكون  ت�صكل  �لتي  �ملجتمعة  �لظو�هر  بدر��صة  تعنى 

بينها،  و�الختالف  �ل�صبة  �أوجهة  بدر��صة  تعنى  كما  لالأماكن 

خمتلف  بني  و�لعالقات  �لرو�بط  بدر��صة  تخت�ض  باأنها  �أو 

�لظاهر�ت لكي تربز �صخ�صيات �الأقاليم �ملعنية و�الأمكنة عن 

طريق �إظهار �أوجه �لت�صابه و�الختالف بينهما.

4-  تعريف �لفرن�صي Max Derruau  15 : وهو �لتعريف 

�ملقتب�ض من كتابة  �لوجيز يف �جلغر�فيا �لب�صرية، 1963م، وقال 

عمل  يف�صر  �لذي  �ملتعددة  �لعالقات  علم  هي  �جلغر�فيا  باأن 

�الإن�صان و�أ�صاليب حياته يف مو�طنه على �صطح �الأر�ض 16. 

تعريف �لفرن�صي Lussault Michel,2003، �جلغر�فيا 

هو  ملا  �ملجايل  �لبعد  يدر�ض  �أي  �ملجتمعات  جمال  علم  هي 

�جتماعي 17 ؟!.

باأن �لدر��صة �جلغر�فية تبد�أ بو�صف  �لبع�ض  ويبدو ح�صب 

ما  نحو  على  عالقات  من  بينها  وما  �جلغر�فية  �لظو�هر 

در��صة  فهل غر�ض �جلغر�فيا  وتنظيم،  ترتيب  من  عليه  هي 

�لظو�هر؟ ومن �لتعاريف �لتى تركز على هذ� �الجتاه �لو�صفي 

باأن  يقول  �لذي   ،  18  Maure،مور تعريف  للجغر�فيا، 

�جلغر�فيا هي �لدر��صات �لتى ت�صف �صطح �الأر�ض من حيث 

�ملالمح �لطبيعية و�ملناخ و�الإنتاج و�ل�صكان. 

تعريف الكو�صت Yve Lacost الجغرافيا هي علم �حلروب 

يف كتابه بعنو�ن �جلغر�فيا تخدم لعمل �حلروب

La Géographie sert à faire la guerre? �صل�صلة 
.Que sais-je كتب

يقول:  بريطاين  جغر�يف  وهو   ،Kant’s  19 كنت  تعريف 

حمد�ن  جمال  وف�صر  وفل�صفة،  وفن  علم  �جلغر�فيا  �أن 

وفل�صفة   ، مبعاجلتها  وفن   ، مبادتها  علم  �أنها  �لتعريف  هذ� 

بنظرتها �ملميزة و�خلا�صة 20 . ويالحظ هنا مبا ال يدع جمال 

لل�صك باأن هناك نوع من �ال�صتهانة مبو�صوع تعريف �لعلم و�أن 

�لفكر �الأدبي ما ز�ل قائما يف �الأذهان، وهذ� على خالف ما 

�لعلمية زمن جمال حمد�ن  به يف قمة �جلغر�فيا  هو معمول 

نف�صه. 

)١٣(   حميدة، عبد �لرحمن، تطور �لفكر �جلغر�يف، ترجمة كتاب �لفرن�صي Closet Rene ، د�ر �لفكر، دم�صق، 1986م

)١٤(   باحث �أمريكي متخ�ص�ض يف �جلغر�فيا �الإقليمية حيث �أنه �أحد �أن�صار �ملدر�صة �الإقليمية �لتي تبلورت �أفكارها يف �أح�صان �لرو�د �الأمريكيني، 

وقد عرف �جلغر�فيا بقوله " باأنها تخت�ض بدر��صة �لرو�بط و�لعالقات بني خمتلف �لظاهر�ت لكي تربز �صخ�صيات �الأقاليم �ملعنية و�الأمكنةعن 

طريق �إظهار �أوجه �لت�صابه و�الختالف بينهما" �أ�صتاذ يف جامعة مي�صيغان )من 1934(، جامعة �صري�كيوز )من 1945(، وغريها من �جلامعاتكان 

م�صت�صارً� ومديرً� ملنظمات خمتلفة �هتمت بخغر�فية �أمريكا �لالتينية و�لتنمية �الإجتماعية من عام 1948 �إىل 1953 كان ع�صو� يف �ملجل�ض �لوطني 

للبحوث �جليوفيزيائية لالإحتاد �الأمريكي يف عام 1951 �أ�صبح جيم�ض رئي�ض جمعية �جلغر�فيني �الأمريكية وكتب �صل�صلة من �لكتب و�لدر��صات عن 

جغر�فية �أمريكا �لالتينية.

15 Derruau,M., Précis de géographie humaine, compte-rendu, Revue de géographie alpine Année 1962 Volume 
50 Numéro 4 pp. 672-673
)١٦(  كتاب �لفر�، حممد علي عمر، �جلغر�فيا بني �ملنهج و�لهدف، مكتبة �لعروبة، �لكويت، 1986، يحتوي �لعديد من �ملحاوالت �لعلمية لتعريف �جلغر�فيا.

17 Article du Dictionnaire de la geographie et de l’espace des societes, dirige par Jacques Levy et Michel Lus-
sault, 2003, Edition Belin.
18 Cf.Johnston, R. J. ,Geography and Geographers: Anglo-American Human Geography Since 1945 )London: 
Edward Arnold, 1979). 
19 J. A. May, Kant’s Concept of Geography and its Relation to Recent Geographical Thought )Toronto: Uni-
versity of Toronto Press, 1970( pp. 21–2 and 52–3. 

)٢٠(  عبد �لعال، �أحمد حممد، �لفكر �جلغر�يف عند جمال حمد�ن، مكتبة جزيرة �لورد، 
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مسائل في الجغرافيا العلمية الحديثة:
رؤية في ضبابية أساسيات الفكر الجغرافي 

قبل  من  قدمت  التي  للجغرافيا  العربية  التعاريف 
بعض من الجغرافيين العرب :

�لنظر و��صت�صارة �لدر��صات و�لكتب �لعربية �ملتوفرة ي�صمح 

وخا�صة  باجلغر�فيا،  �خلا�صة  �لتعاريف  من  عدد  باإ�صتنباط 

�لفكر  �أ�صحاب  قبل  من  �ملقدمة  �ملميزة  �لتعاريف  منها 

�جلغر�يف �لذين قامو� بو�صع موؤلفات هامة يف �لفكر �جلغر�يف، 

كما �صنقوم با�صتخد�م نتائج ��صتبيان طلبة �لدر��صات �لعليا 

بق�صم �جلغر�فيا، جامعة �أم �لقرى �لذي وجه لعينة خمتارة 

من �جلغر�فيني �لعاملني يف �أق�صام �لعلوم �جلغر�فية يف �ململكة 

�لعربية �ل�صعودية، ال�صت�صفاف و ��صتك�صاف تعريف �جلغر�فيا 

�الأن�صب �خلا�ض بهم ، كما �صن�صتخدم نتائج ��صتبيانات قمت 

بها �صخ�صيا بالقرب من زمالئي يف جامعات �ململكة �لعربية 

�ل�صعودية، �أو ممن ��صتجابو� لطلب �لباحث بو��صطة من�صات 

وغريه،  �اللكرتوين  بالربيد  و�الت�صال  �الجتماعي  �لتو��صل 

�ىل  نعمد  لن  �ملجال  هذ�  ويف  و�ل�صكر.  �ملودة  جزيل  للجميع 

مناق�صة �لتعاريف �ملقدمة من حيث �ل�صحة �أو �لدقة �لعلمية 

�أو منا�صبتها لو�قع �لعلوم �جلغر�فية �حلايل بل �صنحاول بعد 

تبدو  �لتي  �لفكرية  �لعري�صة  �خلطوط  ��صتخال�ض  �لعر�ض 

و��صحة و�لتي تعك�ض خ�صائ�ض �لفكر �جلغر�يف �حلايل، كما 

ي�صتطيع �ملهتم يف �لق�صايا �لفكرية �جلغر�فية �إجر�ء حتليالت 

خا�صة به من جر�ء �طالعه على م�صاركات �الآخرين من ذوي 

�لتخ�ص�ض، ت�صمح له بالو�صول �ىل نتائج تتعلق بتطوير فكره 

ومدى  �حلايل  �جلغر�يف  �لفكر  �أبعاد  قيا�ض  �أو  به  �خلا�ض 

�نطباقه على �مل�صار و�لتوجهات �لفكرية للجغر�فيا �ملعا�صرة 

�أو جغر�فية �جليوماتك�ض.

�جلغر�فيا  �أب  وهو  عبده  �صليمان  ��صعد  �أ.د.  تعريف   -1

و�أول جغر�يف �صعودي: �جلغر�فيا هي علم در��صة �ملكان ويقول 

فيه  ومن  فية  ما  بكل  �الأر�ض  �صطح  من  جزء  هو  �ملكان  بان 

وكذلك  و�حليوي  و�جلوي  �ل�صخري  �لغالف  مثل  �أغلفة  من 

تق�صيم  ميكن  لذلك  و�لفكرية  �ملادية  ومنتجاته  �الإن�صان 

لي�ض  هو  وب�صرية،و�ملكان  وحيوية  �إىل طبيعية  �ملكان  مكونات 

جمموعة �لعنا�صر �ملكونة له، و�إمنا هو كائن جديد ينتج عن 

تفاعل تلك �لعنا�صر ويوؤكد باأن حقل �لدر��صات �جلغر�فية هو 

�ملكان ح�صب �ملعنى يف �لتعريف.

2- تعريف د. خ�صر�ن �لثبيتي: �جلغر�فيا هي ذلك �لفرع 

زمانا  �لظاهر�ت �جلغر�فية  بدر��صة  يهتم  �لذي  �ملعرفة  من 

ومكانا و�لعالقة �ملتبادلة بينها ومع غريها من �لظاهر�ت غري 

�جلغر�فية وما يرتتب على ذلك من نتائج. 

باأنها  �جلغر�فيا  عرف   : �لثمايل  حممد  �أ.د.  تعريف    -3

�جلغر�فية  �لظاهر�ت  ومو�قع  توزيع  يدر�ض  �لذي  �لعلم  هي 

�لدر��صة  ويحدد حقل  و�لتوزيعات  �ملو�قع  ويحلل هذه  ويف�صر 

�جلغر�فية بح�صب �لفرع �ملر�د در��صته، �جلغر�فية �لطبيعية 

�أن�صطة  وجمال  مكان  �لب�صرية  و�جلغر�فية  �لكون،  حقلها 

�الإن�صان .

باأنها   تعّرف �جلغر�فيا   : نزهة �جلابري  �أ.د.  تعريف    -4

و�لب�صرية در��صة  �لطبيعية  �ملكان مبالحمة  در��صة �صخ�صية 

تلك  نتائج  من  �لتطبيقية  و�ال�صتفادة  وتوزيع  وتعليل  حتليل 

�لعلم  هي  �جلغر�فية  تقول:  �لدر��صة  حقل  وعن  �لدر��صة، 

�لذي يدر�ض �صطح �الأر�ض و�لغالف �جلوي من حيث �لتباين 

خمتلف  بني  �ملتبادلة  �لعالقات  ويحلل  و�لت�صابه  و�لتكامل 

�رتباطها  ومدى  وب�صرية  طبيعية  �ل�صطح  على  �لظو�هر 

مبو�طنها .       

عالقة  هي  �جلغر�فيا  �لزهر�ين:  رمزي  د.  �أ.  تعريف   -5

ز�ئد�  باملكان  تهتم  �جلغر�فية  �لدر��صات  بالبيئة،  �الإن�صان 

�ملجال و �لزمان .

- نالحظ باأن تعريف "�لزهر�ين" هو  �أول تعريف جلغر�يف 

�لدر��صة  �إن  ويعتقد  �ملجال  كلمة  ��صتخد�م  ينفي  ال  عربي 

�جلغر�فية ال ميكن �إن تغفل مفهوم �ملجال الأن هناك مكونات 

كثرية لها مركبة م�صاحية جمالية كبرية على �صطح �الأر�ض ال 

ميكن ��صتيعابها باملكان  مثال: �لرتبة ، �لنبات ، �لت�صاري�ض، 

�الأر�ض  ل�صطح  مكونات  وهناك  .....�لخ.  �جلوية  �لعنا�صر 

�صطح  على  مو�صعية  �أو  مكانيه  تبقى   �ل�صطح  مع  عالقتها 

�الأر�ض مثال : مر�فق �خلدمات �أو �ملر�فق �الإد�رية �أو �ملر�فق 

�لتجارية �أو مر�فق �لتجهيز�ت �لتقنية ....�لخ .

يف �لو�قع ال ميكن �إهمال مفهوم �ملكان وعالقاته �لع�صوية 

�ملو�صعية فهو فقط حيز  �الأر�ض  مع عنا�صر ومكونات �صطح 

�لعنا�صر �جلغر�فية �ملو�صعية وهذ� �ملفهوم ميكن �أن ي�صتخدم 

حقل  يف  �ملو�صعية  للعنا�صر  �ملكاين  �لتحليل  منهجيات  يف  

�لبحوث �جلغر�فية، وكذلك �حلال فيما يخ�ض �عتماد مفهوم 

�حلقيقية  �ل�صيغة  يعك�ض  الأنه  �جلغر�يف   �لعمل  يف  �ملجال 

منهجيات  ويوّلد  �الأر�ض  �صطح  عنا�صر  من  عدد  جلغر�فية 

قوية مرتبطة ومندلقة منه.

�لقول  ��صتطيع  ال  يقول  �ل�صريعي:  �حمد  �أ.د.  تعريف    -6

باأن �جلغر�فيا هو ما يكتبه �جلغر�فيون ولكن ال ميكنني �لقول 

�أ.د. جهاد حممد قربة
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باأنني �أميل �إىل تعريف �جلغر�فيا باأنها : در��صة �الإن�صان يف 

قاطع  ب�صكل  يقول  �جلغر�فية  �لدر��صات  حقل  وعن   ، �لبيئة 

�ملكان " .

7- تعريف �أ.د. ف�صل �أيوبي: �جلغر�فيا هو �لعلم �لذي يعني 

بدر��صة �صخ�صية �ملكان �لطبيعية و�لب�صرية وهي در��صة تقوم 

على �لتحليل و�لتعليل و�لتوزيع وتر�صد �لتفاعالت و�لتبادالت 

وعن  �ل�صخ�صية،  و�مل�صتقبل يف هذه  و�لتناق�صات  و�ملتغري�ت 

حقل �لدر��صات �جلغر�فية يقول �صطح �الأر�ض .

�لعلم  هي  �جلغر�فيا  �الأحيدب:  �إبر�هيم  �أ.د.  تعريف   -8

ظاهر�ت  من  عليه  وما  �الأر�ض  �صطح  بدر��صة  يهتم  �لذي 

طبيعية وب�صرية و�لتفاعل �ملتبادل بينها.

باأنها  �جلغر�فيا   : �لبارودي  �صعيد  �أ.د. حممد  تعريف   -9

على  �لطبيعية  �لظاهر�ت  وتوزيع  بدر��صة  يهتم  �لذي  �لعلم 

�صطح �الأر�ض وعالقتها بالن�صاط �لب�صري تاأثرً� وتاأثري�،  وعن 

حقل �لدر��صة �جلغر�فية يقول �صطح �الأر�ض وميكن �إن يهتم 

وتفاعل  �الإن�صان  �إليها  و�صل  �إذ�  �الأخرى  �لكو�كب  باأ�صطح 

معها.

للتباين  و�صف  هي   �جلغر�فيا  �خلريف:  ر�صود  �أ.د.   -10

�ملكانية  �الختالفات  ربط  خالل  من  ذلك  وتف�صري  �ملكاين 

�جتماعية  �الختالفات  كانت هذه  �صو�ء  �الأماكن  بخ�صائ�ض 

�أو �قت�صادية �أو طبيعية �أو بيئية.

11-  تعريف د. �الأمني عبد �ل�صمد : �جلغر�فيا هي �لعلم 

بني  �لعالقات  الإبر�ز  و�لربط  و�لتوزيع  بالو�صف  يهتم  �لذي 

�لظو�هر �لطبيعية و�لب�صرية من خالل �لتحليل و�لتغيري لتلك 

�لت�صابه و�الختالفات  �أوجه  �أهم  �إبر�ز  و�لعمل على  �لظو�هر 

الإمكانية و�صع �لقو�نني �لثابتة لالإ�صهام يف حل �مل�صاكل.

12-  د. �صعيد �لرتكي: �جلغر�فيا هيعلم در��صة �لتاأثري�ت 

وحقل  �لطبيعية   و�لعو�مل  �الإن�صان  بني  �ملتبادلة  و�لعالقات 

باأ�صكاله وعالقاته مع  �الأر�ض  �لدر��صة �جلغر�فية هو �صطح 

�لغالف �جلوي.

علم  هي  �جلغر�فيا   : مرز�  نو�ب  معر�ج  د.  13-تعريف 

عالقة �الإن�صان بالبيئة �ملحيطة به ومدى تاأثريه بها وتاأثريها 

وعالقتهما  و�لب�صرية  �لطبيعية  �لظو�هر  يدر�ض  وهو  عليه 

�لعلوم  من  كثري  مع  �جلغر�فيا  وتتفاعل  �لبع�ض  بع�صهما  مع 

�لتي �صاعدت على تطوره على مدى �لزمنو�أن حقل �لدر��صة 

�مليد�نية هو�صطح �الأر�ض.

�لذي  �لعلم  : هو ذلك  �لقحطاين  14-  تعريف د. م�صلح 

من  ذلك  عن  ينتج  وما  �لبيئة  مع  �الإن�صان  تفاعل  يدر�ض 

�لدر��صة  وحقل  وتوزيع   وتعليل  وحتليل  در��صة  ظاهر�ت 

�جلغر�فية هو �ملجال �لذي يوؤثر ويتاأثر باالإن�صان.

بعض التعريفات الموثقة للجغرافيين خارج المملكة 
العربية السعودية :

�الإن�صان  جغر�فيا  كتابة  يف  وهيبة  �لفتاح  عبد  تعريف   -1

�ض 36 : �جلغر�فيا هو �لعلم �لذي يدر�ض �لعالقات �ملتبادلة 

�الأمر  خمتلفة،  علوم  �خت�صا�ض  يف  �لغالب  يف  تدخل  �لتي 

�لذي يجعل منها علما توليفيا، ولعل مرجع ذلك �أن �جلغر�فيا 

من  مبعزل  تدر�صها  ال  �لظو�هر  من  ظاهرة  تدر�ض  حينما 

غريها و�إمنا من خالل كل ما يربطها وترتبط به من عنا�صر 

ويقول يف �ض 39 من نف�ض �لكتاب : �جلغر�فيا ال تدعى باأنها 

كما  �صيا�صي  ملذهب  تتحزب  وال  تنحدر  وال  دين   �أو   فل�صفة 

�لعلوم  تناف�ض  �إن  من  �أ�صعف  وو�صائلها�أدو�تها  طريقتها  �إن 

�ملتخ�ص�صة يف در��صة �الأر�ض و�الإن�صان ؟؟! .

2- تعريف مو�صى �ل�صاعر، �جلغر�فيا هي علم �لذي يدر�ض 

وتعليل  وتوزيع  در��صة حتليل  وب�صريا  �ملكان طبيعيا  �صخ�صية 

بهدف ��صتخد�مها يف �جلو�نب �لتطبيقية .

3- حممد حممود حممدين وطه عثمان �لفر�ء من كتابهم 

يف " �ملدخل �إىل علم �جلغر�فيا "،  �جلغر�فيا هي  علم من 

�مل�صاحي  تباينه  يف  �الأر�ض  �صطح  يدر�ض  �الإن�صانية  �لعلوم 

يقوم  منظم  عملي  باأ�صلوب  وذلك  لالإن�صان  موطنا  بو�صفة 

على �ملالحظة و�لو�صف و�ل�صرح و��صتنتاج �لعالقات �لقائمة 

بينهما وبني �الإن�صان يف �لبيئات �ملختلفة .

�صامي  حممد  يقول  �لطبيعية  �جلغر�فيا  عن  كتابه  يف   -4

بني  �ملتبادلة  �لعالقات  در��صة  هي   �جلغر�فيا   : باأن  ع�صل 

�لظاهر�ت �ملختلفة يف مكان معني ودر��صة �لعالقات �ملكانية 

بني �لظاهر�ت يف �الأماكن �ملختلفة

ل�صفوح  و�أ�صاليبه  مناهجه  �جلغر�يف  �لبحث  كتاب  يف   -5

بني  �لعالقات  در��صة  علم  هي  �جلغر�فيا   : باأن  يقول  خري 

�لبيئة �لطبيعية و�الإن�صان �أو هي علم در��صة تو�فق �لن�صاطات 

�لب�صرية للبيئة �لطبيعية .

�جلغر�فيا"،  طبيعة  "عن  كتابة  يف  خ�صباك  �صاكر   -6

يقول باأن: �جلغر�فيا هي �لعلم �لذي يهتم بدر��صة �لظو�هر 

�جلغر�فية �ملختلفة على �صطح �الأر�ض وقد ت�صمل هذه �لدر��صة 

�الهتمام ظاهرة �أو �لظاهر�ت �لطبيعية كانت �أم ب�صرية .
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7- فوزي �الأ�صدي يف كتابة عن جغر�فية �أمريكا �ل�صمالية 

يقول باأن:  �جلغر�فيا  هي �لعلم �لذي يهتم بدر��صة �لعالقات 

�ملتبادلة بني �لظو�هر �لطبيعية و�لب�صرية �ملوجودة على �صطح 

بقدر ما  �ملكانية  �لعالقات  �إذن هي علم  �الأر�ض فاجلغر�فيا 

تهدف �إىل خدمة �الإن�صان.

وحممود  متويل  ملحمد  �ل�صيا�صية  �جلغر�فيا  كتاب  يف   -8

�أبو �لعال يقول باأن: �جلغر�فيا تدر�ض �لظاهر�ت على �صطح 

�الأر�ض �لطبيعة و�لب�صرية �لقائمة يف �لوقت �حلايل.

�جلمعية  �ملن�صور يف  بحثه  1980، يف  جاد،  9- طه حممد 

�جلغر�يف  �لفكر  يف  نظر�ت  بعنو�ن  �لكويتية  �جلغر�فية 

�لبيئة  خ�صائ�ض  معرفة  هي  �جلغر�فيا  باأن  يذكر  �حلديث، 

�ملحلية و�لبيئات �ملجاورة و�لبيئات �الأبعد على �صطح �الأر�ض 

وميكن �عتبار ذلك �لدور �لرئي�صي لعلم �جلغر�فيا �ن مل يكن 

هو �لدور �لرئي�صي!.

10- ويرى بع�ض من كبار جغر�فيي �حلد�ثة لفرتة ما قبل 

مما  �لبيئة  مع  تتعامل  �جلغر�فية  �لعلوم  باأن  �جليوماتك�ض 

جعل �لبع�ض ي�صف هذ� �لتوجه بالبيئي، متمثل بعنو�ن على 

تاأثري�لبيئة  در��صة  هى  �جلغر�فيا  �أن  وهو  �لغر�بة  من  قدر 

�أمثلتها  ومن  �ملختلفة،  ن�صاطه  و�أوجه  �الن�صان  يف  �لطبيعية 

نورد �لتعاريف �لتالية:

�لذي   21 حجازي  حممد  �لدكتور  �ال�صتاذ  تعريف    -11

عندما  منه  كرمية  ��صتجابة  يده  وبخط  مبا�صرة  �لينا  قدم 

بد�ية  يف  �ملتحدة  �لعربية  �المار�ت  جامعة  يف  معه  �لتقيت 

ودر��صة  ح�صر  عمليات  �أجل  من  �ملا�صي،  �لقرن  ت�صعينات 

منذ  به  بد�أنا  �لذي  �لعربية  �ملنطقة  يف  �جلغر�يف  �لفكر 

�لعام 1995م، ويالحظ من خالل ما قدم له �أ�صتاذنا �لكبري 

للجغر�فيا  �لعلمية  �لتعاريف  تعدد  ور�ء  �لقائمة  �ل�صعوبات 

و�أنه بالرغم من كونه متخ�ص�ض يف �لعلوم �لب�صرية فان حقل 

�لنظم  يف  يكمن  له  بالن�صبة  �جلغر�فية  �لدر��صة  ميد�ن  �أو 

علم  تعريفات  �أن  على  تاأكيده  نالحظ  كما  �ملكانية،  �لبيئية 

�جلغر�فيا متغرية مع ��صتمر�ر تغري �ملفاهيم �ملكانية.  

يف  �أثرو�  �لذين  للجغر�فيني  بالن�صبة  �الأمر  وكذلك   -12

  )٢١(

�أ.د. جهاد حممد قربة
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م�صار �لفكر �جلغر�يف �لعربي يف �لثمانينات و�لت�صعينات من 

�لقرن �ملا�صي نورد تعاريف �أ�صاتذة �أجالء �أ�صتهرو� يف �لثلث 

حممد  �أ.د.  �لكبري  �أ�صتاذنا  ومنهم  �لع�صرين  للقرن  �الأخري 

عبد �لغني �صعودي و�أ.د. ح�صن �أبو �لعنني 22 .

�لذي يهتم بدر��صة  ويوؤكد �صعودي،باأن علم �جلغر�فيا هو 

بينهما وحماولة  �ملتبادلة  و�لعالقة  و�الإن�صان  �لطبيعية  �لبيئة 

 " �ملختلفة  �جلغر�فية  للظو�هر  �ملكاين  �لتنظيم  تف�صري  

�لظو�هر �لطبيعية و�لب�صرية "، ويجاريه بذلك �أبو �لعنني يف 

تعريفه باأن �جلغر�فيا هي �لعلم �لذي يدر�ض �لبيئة و�الإن�صان 

ومدى �لعالقة و �لتفاعل بينهما و�ثر �الإن�صان يف ت�صكيل �لبيئة 

يف ن�صاط �الإن�صان وحياته .

لتعريف  قدمت  �لتى  �لقيمة  �جلديدة  �ملحاوالت  من   -13

حممود  حممد  �أ.د.  يد  على  وخا�صة  �جلغر�فية  �لعلوم 

و�جلغر�فيون،  �جلغر�فيا  عن  �ل�صهري  كتابه  حممدين،يف 

�صخ�صية  در��صة  هى  �جلغر�فيا  �أن  يقول  زمكانية،  در��صة 

وتعليل  حتليل  در��صة  و�لب�صرية  �لطبيعية  مبالحمها  �ملكان 

�لدر��صة.   تلك  نتائج  من  �لتطبيقية  و�ال�صتفادة  وتوزيع 

ويعتربموؤلف هذ� �لكتاب من �ل�صخ�صيات �جلغر�فية �ملرموقة 

من �لناحية �لفكرية ونعتقد�أن هذ� �لتعريف �ملقدم من قبله 

هام و�أ�صا�صي الأن �صاحبه يعترب على �ل�صاحة �لعلمية جغر�يف 

معروف على م�صتوى �لوطن �لعربي وله عدة موؤلفات قد تعمق 

و�لعاملي. هل  �لعربي  �لفكر �جلغر�يف  در��صة  من خاللها يف 

نتفق مع هذ� �لتعريف؟ علما باأن هذ� �لتعريف هو من �أحدث 

�لتعاريف و�أكرثها �صمولية، ومن خالله نتبني ما يلي: 

در��صة  هى  �جلغر�فيا  من  �لهدف  �الأوىل،  �لنقطة   -

�صخ�صية �ملكان مبالحمه !.

�صخ�صية  در��صة  هى  �جلغر�فيا  يقول  �لثانية،  �لنقطة   -

�ملكان؟ ما هو �لغمو�ض هنا؟ وهل ��صتخد�م تعبري �ل�صخ�صية 

�إىل  رجعنا  �إذ�  ودقيق؟.  علمي  و��صح  ��صتخد�م  ي�صكل 

�أنها تقول �جلغر�فيا تدر�ض �صطح  �لتعريفات �ل�صابقة فنجد 

للمكان  وهل  �الأر�ض؟  �صطح  باملكان  �ملق�صود  فهل  �الأر�ض. 

حددت  مكونات  �أو  عنا�صر  �أنها  �أم  وب�صرية  طبيعية  مالمح 

  )٢٢(
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جر�ء  من  �لتطبيقي  �لهدف  هو  ما  ثم  �جلغرفة،  بنظرية 

حممدين.  تعريف  يبينه  مل  �لذي  �جلغر�فية  �لدر��صات 

نا�صئة �جلغر�فيا عند  بها  �صي�صطدم  �لتي  �لنقاط هي  هذه 

حماولتهم بناء فكر جغر�يف مييز �صخ�صيتهم �لعلمية. 

الخطوط العريضة الخاصة بالتحليل العام لتعاريف العلم:
ون�صتنتج هنا باأن تعدد مثل هذه �لتعاريف وعدم دقتها يبلور 

�الأمر  وهو  �لنا�صئ  للجغر�يف  �لفكرية  �لقو�عد  يف  �صبابية 

تقوم  جادة  فكرية  در��صات  تطوير  ويتطلب  تالفيه  �لو�جب 

عليها �جلغر�فيا �ملعا�صرة.

�لتعاريف  هذه  جملة  �ىل  �جلغر�فيا  نا�صئة  ينظر  عندما 

�لوقت  نف�ض  يف  ميكن  �لتي  �لتالية  �حلقائق  لديهم  تتاأكد 

��صتنتاجها من قبل قارئ هذ� �لعمل:

عند  تتوقف  لكونها  ناق�صة  �لتعاريف  هذه  كافة  تعترب   -

حيث  من  �لعلم  تغطية  حتاول  وال  �لعلم  من  و�حدة  جزئية 

مو�صوعه وحقل در��صته و�ملهمة و�ملنهجية و�الأهد�ف.

- �لتنوع �ملالحظ يف �لتعاريف لدرجة يعتقد معها �لقارئ 

�لتبلور  وجيد  �ملعامل  و��صح  علم  بتعريف  يتعلق  ال  �الأمر  باأن 

مثل �لعلوم �جلغر�فية.

- ��صتخد�م مفهوم �ملكان للداللة عن ميد�ن �جلغر�فيا �أو 

.Space مو�صوعها عو�صا عن �ملجال

�الآن  حتى  �جلغر�فيني  بع�ض  فكر  يف  �حلدود  و�صوح  عدم 

للفرق �لو��صح و�لكبري بني علم �جلغر�فيا وعلم �لبيئة و�الأمر 

�هتمام �جلغر�يف  وهنا نالحظ  �الآن؟!  م�صتمر� حتى  ز�ل  ما 

بكون �لبيئة ميد�ن �لعمل �جلغر�يف؟ فهل ميكن تنا�صي علوم 

�لبيئة و�لغاء وجودها لعدم ��صتطاعة �جلغر�يف �لقيام بتاأكيد 

�أن  وبالتايل  در��صتها  وحقل  �جلغر�فيا  عمل  مليد�ن  فكري 

نقبل كجغر�فيني باأن حقل �لدر��صة �جلغر�فية هو يف حتليل 

�لعالقات �لزمكانية ملكونات �صطح �الأر�ض.

�جلغر�فية  �ملهمة  باأن  �لتعاريف  من  عدد  من  ونفهم   -

فقط،  و�الن�صان  �ل�صطح  عنا�صر  بني  �لعالقات  حتليل  تعني 

وهذ� �الأمر ي�صكل �أحد حماور �لتحليالت �خلا�صة بالعالقات 

بني  �لعالقات  وتعليل  وحتليل  در��صة  بها  فاملق�صود  �ملجالية 

دون عزله عن  مكانيا  �ملدرو�ض  �ملكون �جلغر�يف  �أو  �لعن�صر 

�جلغر�يف  �لو�صط  مع  �لعالقات  حتليل  �أي  �الأر�ض،  �صطح 

�ملدرو�ض  �ملكون  عنا�صر  باقي  مع  �لعالقات  وحتليل  �ملحيط 

و�أخري� حتليل �لعالقات مع �لعنا�صر خمتلفة �لنوع يف حميط 

�ملكون �جلغر�يف و�لتي �أثرت يف تكوينه وتطوره.

�الن�صان  خلدمة  و�أهميته  نف�صه  �لعلم  يف  �لثقة  عدم   -

�لغربية  �لدول  يف  للجغر�يف  حاليا  ينظر  باأنه  علما  و�أر�صه، 

�ملتطوره باأنه �ملهند�ض �ملعماري للمجال و�أن �جلغر�فيا مل تعد 

علم لفل�صفة �ملكان بل �أ�صبحت علم لهند�صة �ملجال.

ب�صكل و��صح وموؤكد هدف  - ال يوجد تعريف و�حد يحدد 

�لعلوم �جلغر�فية، �لذي يلخ�ض كما �صبق ذكره باال�صتخد�م 

�الأمثل ل�صطح �الأر�ض الأغر��ض �لتنمية �مل�صتد�مة.

معظم  يف  �جلغر�فية  �لوظيفة  �أو  �ملهمة  و�صوح  عدم   -

�لتعاريف و�الكتفاء بالقول باأن �الأمر يتعلق بدر��صة �لظو�هر 

�حلديثة  �جلغر�فية  �لعلوم  باأن  علما  و�لب�صرية.  �لطبيعية 

و�ملعا�صرة ال تكرتث بالظو�هر �لتي هي جمال علم �الجتماع، 

�حلدث  �أو  �ل�صئ  هو  وعلميا  لغويا  �لظاهرة  تعريف  �أن  ذلك 

�لغريب غري �العتيادي و�لقابل للزو�ل، و�أن �ملهمة �الأ�صا�صية 

دون تف�صيل لعمل �جلغر�يف تنح�صر بالتحليالت �لزمكانية 

لعنا�صر ومكونات ى�صطح �الأر�ض �خلا�صعة لنظرية �جلغرفة، 

ولي�ض للجغر�يف �أية عالقة بالظو�هر. 

متكامل  تعريف  تقدمي  ور�ء  �لكبرية  �ل�صعوبة  وندرك 

للعلوم �جلغر�فية ي�صاعد �لنا�صئة يف بناء فكر جغر�يف قائم 

على �أ�ص�ض �صليمة يت�صم بو�صوح �ملعاين و�صهل �لفهم وي�صمح 

بتطوير خيال فكري جغر�يف جيد، وذلك باال�صتناد �ىل هذه 

�ملتطور  �جلغر�يف  �لفكر  حددت  و�لتي  �ملتوفرة  �لتعاريف 

�لعلم نف�صه و�رتفاع م�صتوى  نتيجة لتطور  و�ملتغري مع �لزمن 

�ملعارف �جلغر�فية على م�صتوى �لعامل.

�جلغر�فيا هي علم من علوم علوم �الأر�ض23 تهتم بدر��سة 

�النتظام �ملجايل �لزماين ملختلف �ملكونات �جلغر�فية ل�سطح 

�الأر�ض �لطبيعية و�لب�سرية و�القت�سادية و�لعالقات �ال�سكالية 

�لناجتة عنها در��سة حتليل وتعليل بهدف �ال�ستغالل �الأمثل 

ل�سطح �الأر�ض الأغر��ض �لتنمية �مل�ستد�مة �أخذ� بعني �العتبار 

�ل�سروط �ملحددة ل�سخ�سيات �ملناطق و�الأقاليم.

)٢٣( علوم �الأر�ض هي �لعلوم �لتي تخت�ض بدر��صة كوكب �الأر�ض و�لتي يجب �لتمييز بينها كاأ�صا�ض فكري جغر�يف هام وهي: �لعلوم �جلغر�فية، 

�لعلوم �جليولوجية، علوم �لبحار و�ملحيطات، علوم �لبيئة، علوم �الأر�صاد �جلوية، علوم �لفلك، علوم �مل�صاحة و�لقيا�صات �الأر�صية، وتختلف هذه 

�لعلوم جذريا عن بع�صها �لبع�ض من حيث حقل �لدر��صة ومو�صوعاته، �ملهمة و�لوظيفة و�ملنهجية وكذلك يف �الأهد�ف، ولكنها تتكامل مع بع�صها 

�لبع�ض لرفع �مل�صتوى �ملعريف عن �الأر�ض لفائدة �الن�صان �لذي يعي�ض على �صطحها.

�أ.د. جهاد حممد قربة
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النتائج:
�ل�صرور�ت  من  يعترب  �لفكري  �ملو�صوع  هذ�  ملثل  �لتعر�ض 

�ل�صابقة  �لدر��صات  من  �لوفري  �لكم  هذ�  باأن  ويبدو  �مللحة، 

يف �جلغر�فيا �لنظرية و�لفكرية �لذي يت�صم بع�صها باحلد�ثة 

�ىل  و�أدى  و�لروؤى  �ملفاهيم  تعدد  �ىل  �لعلمية،�أف�صى  و�لقوة 

لنا�صئة  �ملوجهة  �ملب�صطة  �لفكرية  للدر��صات  نوعي  �إهمال 

و�لدقة  �لو�صوح  على  و�لقائم  �لنوعي  �لفكر  �جلغر�فيني. 

ي�صاعد يف بناء فكر علمي جغر�يف قائم على �أ�ص�ض �صحيحة 

�ملعا�صرة  �لعلمية  للتطور�ت  �لنظري  �لفكر  مو�كبة  ل�صرورة 

للجغر�فيا يف �مليادين �لرقمية وميادين �جليوماتك�ض و�ملميزة 

للقرن �حلايل. ونحن على يقني باأن هذ� �لعمل �ملقدم �صيكون 

لكافة  فاعل  ح�صر  على  تقوم  �أعمال  لتقدمي  الآخرين  ملهما 

�ل�صاحة  يف  �ملن�صورة  �لعلمية  بالتعاريف  �خلا�صة  �ملحاوالت 

لت�صهيل  ت�صنيفها  على  و�لعمل  �لعربية  �جلغر�فية  �لعلمية 

وفهم هذ�  للجغر�فيا   �الأولية  �لفل�صفية  �ملادة  �ل�صيطرة على 

�لتخالف �لقائم يف مرئياتها �ملطروحة،لكي يدرك �جلغر�يف 

علمية  كمحاولة  �عتباره  يجب  جاد  كان  مهما  �لتعريف  باأن 

�لتعريف  ملقدم هذ�  �لفكري  �الدر�كي  �مل�صتوى  تعك�ض  فكرية 

وباأن �جلغر�يف عليه �أن يختار منها ما ير�ه هو مالئما له ح�صب 

تخ�ص�صه �لعلمي وم�صتو�ه �ملعريف،وما مت �ير�ده من تعاريف 

يف هذ� �لن�ض ال ي�صكل �ال �جلزء �لي�صري من �لتعاريف �لتي 

�لباحث ومنها  مت �يجادها و��صتخر�جها وت�صنيفها من قبل 

ما هو غري من�صور ومقدم للباحث مبا�صرة من قبل و��صعه.

�جلغر�فيا  باأن  جند  و�ملجال  �ملكان  ق�صية  مناق�صة  وعند 

و�لتخالفات  �لتغري�ت  وتتعقد  تتز�يد  تتبلور عندما  �أو  تتجلى 

و�لتباينات  �لتغري�ت  لهذ�  �لد�ئم  �حلقل  فاإن  وبالتايل 

�ملجال،ذلك  �أو  �الأر�ض  �صطح  �حلقيقة  يف  هو  و�لتخالفات 

�جلغر�فيا  تنعدم  حيث  �ملثايل  �لتجان�ض  متثل  �لنقطة  �أن 

�ملنطقة  �أبعاد  تناق�ض  مع  رويد�  تتال�صى  �جلغر�فيا  و�أن 

يف  م�صاحية  كوحدة  �ملكان  رف�ض  يجب  وبالتايل  �لدر��صية، 

 ، تخالف   ، تباين  تغري،  فاجلغر�فيا  �جلغر�فية،  �لدر��صة 

تنوع وهي �لعلم �لذي يحدد �النتظام �ملجايل لهذه �لتغري�ت 

لذلك  وتعليلها،  حتليلها  على  ويعمل  و�لتخالفات  و�لتباينات 

در��صة  حقل  عن  للتعبري  ولي�ض  بحذر  �ملكان  ��صتخد�م  يجب 

علم �جلغر�فيا. 

ميادين  ميد�ن من  �أي  �لعلمية يف  �لبحوث  باأن  ندرك  كما 

وحد�ت جمالية  على  ترتكز  �لب�صرية  �أو  �لطبيعية  �جلغر�فيا 

�قليمية تدعى مبنطقة �لدر��صة، وال ي�صرتط �أن تكون مناطق 

�لدر��صة خا�صعة ملعايري حمددة يف �لتحديد و�الختيار خا�صة 

و�أن �لفكر �جلغر�يف ي�صمح بتطوير در��صات و�أبحاث لتحليل 

حلل  �أو  �الأر�ض  ل�صطح  �جلغر�فية  �ملكونات  �أحد  و��صتيعاب 

ملدينة  �حل�صري  �ملجال  منها  يعاين  �لتي  �ال�صكاليات  �حدى 

�لرت�ب  من  معينة  جلهة  �لطبيعي  �أو  �لريفي  �ملجال  �أو  ما 

و�الأبحاث  �لدر��صات  وتت�صم  �ملثال،  �صبيل  على  �لوطني 

�لعلمية �جلغر�فية على م�صتوى �لعامل ويف �ملنطقة �لعربية يف 

�لوقت �حلا�صر بكونها �أبحاث متخ�ص�صة ميكن ��صتخد�مها 

�أن �الختيار  �أي  ودجمها الحقا يف معاجلة �لتنمية �القليمية، 

يكون  �أن  ي�صرتط  ال  �جلغر�يف  �لعلمي  �لبحث  الأقاليم  �حلر 

بالتنمية عد� بطبيعة �حلال  بهدف حتقيق �الأعمال �خلا�صة 

�لبحوث �لعلمية �لتي تطور من قبل �جلغر�فيني ل�صالح جهات 

�أو  �القليمية  و�لتنمية  �لتطوير  هو  �الأ�صا�ض  هدفها  حكومية 

طبيعته  كانت  مهما  �جلغر�يف  فان  �الأمر  و�قع  ويف  �جلهوية. 

ملنطقة  �ختياره  عند  خا�صة  �القليمي  �لفكر  يتبنى  �لفكرية 

وذلك  فائقة  بعناية  حتديدها  يتم  ما  عادة  �لتي  �لدر��صة، 

لوجود عالقة عك�صية بني دقة وعمق �لبحث �لعلمي وم�صاحة 

�لدر��صات  �أن  �ذ�  �لقول  ن�صتطيع  هل  �لدر��صة.  منطقة 

�لعلوم  خمتلف  يف  �لتخ�ص�صية  �جلغر�فية  و�لبحوث 

�جلغر�فية �لطبيعية و�لب�صرية و�القت�صادية �لتي ي�صرتط لها 

وهل  للبحث؟  �صغرية  �أقاليم  �ختيار  تتطلب  و�لعمق  �الأ�صالة 

�لتحليل �ملكاين  �لتي تقبل  للوحد�ت �جلغر�فية  �الأدنى  �حلد 

الأجل ��صتقر�ء �لعالقات �ملكانية و�ال�صتدالل على �لتف�صري�ت 

�لتي  باحلدود  يّعرف  �أن  �لذي ميكن  �ملجال  هو  لها  �ملنا�صبة 

يبد�أ عندها �صطح �الأر�ض بتطوير �أو باظهار جغر�فية خا�صة 

مرتبط  �صيكون  كمفهوم  �جلغر�يف  �ملكان  فان  وبالتايل  به 

بحيز �لعن�صر �جلغر�يف على �صطح �الأر�ض،�ن كان مو�صعي 

�أو خطي �أو م�صاحي و�ملجال هو جمموعة �الأماكن �جلغر�فية 

�ملتجاورة للعنا�صر �جلغر�فية �ملكونة له؟ فهل تختلف م�صاحة 

�لتخ�ص�ض  باختالف  �لدر��صة  ملنطقة  �جلغر�فية  �لوحد�ت 

�جلغر�يف؟ 

وتعترب �الجابة عن هذ��ل�صوؤ�ل �لفكري غاية و�صرورة ويجب 

�أن ت�صتدعي �هتمام �جلغر�يف �ملعا�صر �لذي بد�أ يعتمد على 

�لفكر �جلغر�يف �ل�صحيح و�ملتني وي�صب �هتمامه على �لبحث 

للجغر�فيا  �ملجايل  �ملرتكز  باأن  جند  حال  كل  وعلى  �لعلمي، 

تكمن  �جلغر�فية  �ملهمة  قلب  باأن  ندرك  �ذ  وقائم،  د�ئم  هو 
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يف  �الأر�ض  ل�صطح  �ملكونة  �جلغر�فية  �لعنا�صر  در��صة  يف 

و�ال  �جلغر�يف  �ملجال  عن  عزلها  دون  �أي  �جلغر�يف  و�صطها 

لتحولت هذه �لدر��صات �ىل در��صات غري جغر�فية و�ملنهجية 

�جلغر�فية، ومهمة �جلغر�يف وهدف �جلغر�فيا تقت�صي �لعمل 

د�خل �لب�صاط �جلغر�يف �لذي يعرب عنه باملجال �لذي ��صتطاع 

و�لتي  عنه  للتعبري  منا�صبة  علمية  �أدو�ت  تطوير  �جلغر�يف 

تعترب نتاج علوم �صخمه من �أجل �ل�صيطرة و�لتحكم لت�صهيل 

�لهام  بالتطور  �الأمر  يتعلق  در��صته،  منطقة  جمال  ��صتقر�ء 

�لعالقات  وتعليل  وحتليل  �ملجاليةلتو�صيف  �لتحليل  نظم  يف 

ونظم  �جلغر�فية،  �ملعلومات  بنظم  ندعوها  �لتي  �ملكانية 

�جلغر�فية  للمهمة  �لع�صوي  �الرتباط  بعد.  عن  �ال�صت�صعار 

�لطرق  با�صتكمال  �جلغر�يف  �لدور  ��صتكمال  يتطلب  باملجال 

�لتي ت�صمح بال�صيطرة على منطقة �لدر��صة وبيان �لعالقات 

�ملجالية للعنا�صر �جلغر�فية �ملدرو�صة ب�صكل علمي وملت�صق 

حتديد  باأهمية  �الآخرين  ��صت�صعار  جند  وهكذ�  �لو�قع.  مع 

و�الأدو�ت  �لتخ�ص�ض  ومتطلبات  تتنا�صب  للدر��صة  مناطق 

�مل�صتخدمة حاليا من قبل �جلغر�يف.

يف  �لعمل  جمال  باأن  �حلقائق  هذه  من  �بتد�ء  وندرك 

�ملجال  هو   Urbain Geography �أو  �حل�صر  جغر�فية 

�لدر��صة  جمال  �أما  للمدينه  �ملعمور  �أو  �لبلدي  �أو  �حل�صري 

يف �لهيدرولوجيا فهو �ملحدد بخط تق�صيم �ملياه �لذي يق�صم 

�صطح �الأر�ض �ىل �أحو��ض مائية، و�أن �لوحد�ت �ملورفولوجية 

�جليومورفولوجي،  للبحث  �لدر��صة  جمال  حتدد  �لتي  هي 

وهذ� �ملجال يختلف عن حقول �لدر��صة �أو جماالت �لبحث يف 

�أو جغر�فية �لزر�عة  �أو جغر�فية �ل�صناعة  جغر�فية �ل�صكان 

... وهكذ�

ويقوم �لبحث �لعلمي �جلغر�يف ب�صكل �أو باآخر ودون در�ية 

م�صبقة �أحيانا من قبل �جلغر�يف، على در��صة مكون جغر�يف 

يف  �أثره  وحتديد  �لدر��صة  منطقة  د�خل  ما�أو  �قليم  د�خل 

لتنميته الحقا،  �القليم  �لبنى �جلغر�فية ملكونات هذ�  تكوين 

ويختلف منهج �لدر��صة �أي منهج �ملعاجلة با�صتخد�م خمتلف 

�لطرق �ملنهجية �لنوعية و�لكمية و�ملنهج �لعام يقت�صي در��صة 

دور  ملعرفة  �القليم  د�خل  �صامل  ب�صكل  �جلغر�فية  �لعنا�صر 

�ملكانية  �لعالقات  وتف�صري  حتديد  يف  �لزمكانية  �لتغري�ت 

ما  خا�صية  منها  كل  يحدد   �لذي  �جلغر�يف  �ملكّون  لعنا�صر 

من خ�صائ�ض منطقة �لدر��صة الأجل تطوير �آليات ��صتخد�مه 

�لو�قع  يف  وجند  �مل�صتد�مة.  �لتنمية  الأغر��ض  �أمثل  ب�صكل 

�أهمية كبرية يف �ختيار �قليم �أو منطقة �لدر��صة الأنه يعك�ض 

�لوعي �لفكري للباحث �جلغر�يف ويوؤدي �ىل نتائج علمية هامة 

�ملعايري  نذكر  �أن  ون�صتطيع  �لبحث  من  �ال�صتفادة  ت�صاعد يف 

�لتي ميكن �عتمادها يف حتديد منطقة �لعمل لت�صخي�ض �قليم 

�لدر��صة كما يلي:

��صتخد�م  �ملهيمنة،  �لطبيعية  �ملكونات  �أحد  ��صتخد�م 

�ملكونات  �أحد  ��صتخد�م  �ملهيمنة،  �لب�صرية  �ملكونات  �أحد 

�جلغر�فية  �ملفاهيم  �أحد  ��صتخد�م  �ملهيمنة،  �القت�صادية 

كينونة  طبيعة  مفهوم  ��صتخد�م  �لن�صبي،  مثال:�لتجان�ض 

�الجتماعية:  �ملفاهيم  �أحد  ��صتخد�م  نو�ته،  �أو  �القليم  قلب 

�حل�صرية، �لقبلية، �للغة، �لعرق...�لخ، �حلدود �الد�رية.
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